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 مقدمة
 
 

ْٕٔ  يٍ أػظى كتاب انؼانى ، ٔاحذا   جاتشٌم جاسسٍا ياسكٍض كثٍشٌٔ أٌانٌؼتقذ 

ػاو جائضج َٕتم  ٕ انكاتة انكٕنٕيثً ٔانظحفً ، انحائض ػهىْتانفؼم كزنك ، 

ٔيٍ أْى  ، أيشٌكا انالتٍٍُح فً انسحشٌح انٕاقؼٍح ٔسائذ ، نألدب 2891

شٓشج  حقق انًالٌٍٍ يٍ انقشاء ، نذي ألدب انقشٌ انؼششٌٍ ٌٍٍانًًٍضانكتاب 

 انحة فً صيٍ)سائؼتّ  ٔأٌضا  ،  (يائح ػاو يٍ انؼضنح) ػانًٍح يغ تحفتّ

 (.انكٕنٍشا

اٌاخ انًهحًٍح ، ٔكتاتاتّ ػهى كتاتح انقظض انقظٍشج ٔانشٔت شتٓش ياسكٍضا

نّ ،  ة انثششييٍ انقه أسشاسٔانٕاقؼٍح يًضٔجح ت حذ سٕاء يٍ انخٍال

إَّ ػانى كثٍش يٍ انجًال ٔانقسٕج ، ػانى حٍث انخطٕط  ػانًّ انخاص ، 

   نٕاقغ انًٕضٕػً ٔأحالو غٍش ٔاضحح تشكم ٌائس.انفاطهح تٍٍ ا

ختشَا أٌ َقذو نكى ْزا انكاتة انشائغ نُثذأ يؼّ أٔنً أػذاد ْزِ افً ْزا انكتاب 

 .انسهسهح انتً أتٕقغ نٓا انكثٍش يٍ انُجاح تإرٌ هللا

هً ثقح تأَكى ػ َحٍَقذو نكى يجًٕػح يٍ انقظض انقظٍشج نًاسكٍض ٔ

 .ستقضٌٕ ٔقتا  يًتؼا  فً سحاب ْزا انكاتة انًثذع

 

 نهُشش اإلنكتشًَٔ 1داس سٔاٌاخ 

 كتاتك انًفضم تهغح انؼظش                                                         
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 رجل عجوز بجناحين كبيرين
 

 : سهيل نجم ترجمة
 
 

كانوا قد قتلوا الكثير جداً منن السنرطانات داخنل البينت  بعد اليوم الثالث للمطر
الموحلة ليرميها في البحر، ذلن  ألن الوليندة  مما اضطر بياليو أن يعبر باحته

واعتقنندوا أن ذلنن  بسننبب الرابحننة  الجدينندة قنند أصننيبت بننالحمل طننوال الليننل
  .النتنة

والسماء قطعة واحدة من الرماد ورمال  ثاء. صار البحرالعالم حزيناً منذ الثال
وقند أمسنت مزيجناً منن  الشاطا التي تلمع في ليالي آذار مثل ضوء مطحون،

عنندما  الطين والمحنار. وننن الضنوء جنداً فني وقنت الحهينرة حتنل أن بيالينو
عاد إلل بيتنه بعند أن رمنل السنرطانات، كنان منن الصنعب علينه أن ينرى ذلن  

يبن في آخر الباحة. تحتم عليه أن يقتنرب جنداً لينرى أننه رجنل و الذي يتحر 
علل وجهنه فني الطنين، وننو علنل النرؼم منن كنل  عجوز، عجوز جداً، منكب

النهوض، إذ أن جناحين نابلين كاننا  الجهود المضنية التي يبذلها، ال يستطيع
بؤليسننندا زوجتننه، التنني تضننع  أرعبننه نننذا الكننابوس فهننر  ليننؤتي .يعيقانننه
 .دات علل الطفلة المريضة، وأخذنا إلل آخر الباحةالكما

نحرا إلل الجسد الملقل بذنول أخرس. كان يرتدى أسمال جامعي الخنرق. لنم 
بضعة شعيرات علل صلعته وبضعة اسنان في فمنه، وحالتنه  تكن ننا  سوى

الوحل أزالنت أي شنعور بالمهابنة كنان منن  المثيرة للشفقة لجد كبير واقع في
الوسخان والنصؾ منتوفان،  له. جناحاه الصقريان الضخمان،الممكن أن يحم

طنويالً وعنن قنرب  عالقان أبداً في الطين. كان بياليو وأليسناندا قند نحنرا إلينه
معننه  حتننل تؽلبننا علننل ذنولهمننا فوجننداه فنني األخيننر أليفنناً. ثننم تجننرأا للكننالم

وأجابهمننا بصننوت قننوي ؼيننر مفهننوم لبحننار. نكننذا تخطيننا ؼرابننة الجننناحين 
أنه قد قذؾ بمفرده من سفينة أجنبية ؼارقة بفعنل عاصنفة.  تخلصا بذكاءواس

كاننت تعنرؾ كنل شنيء عنن الحيناة والمنوت،  ولنذل  اسنتدعيا جارتهمنا، التني
 .لتبين لهما خطؤنما لتراه. كلما كانت تحتاج إليه ني نحرة واحدة
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لكنن المسنكين ننرم  قالت لهما،"إنه مال . البد أننه قند جناء منن أجنل الطفلنة،
 ".جداً مما جعل المطر يطيح به

قند أن مالكناً بدمنه ولحمنه قند وقنع أسنيراً فني  في الينوم التنالي عنرؾ الجمينع
طرحتنه الجنارة، التني كاننت تنرى أن  منزل بياليو. وإزاء النرأي الحكنيم النذي

روحينة، لنم تطناوعهم  المالبكنة فني تلن  األزمننة الجبنون انقنذوا منن منإامرة
وقنت  حتنل المنوت. كنان بيالينو يراقبنه طنوال قلنوبهم علنل ضنربه بنالهراوات

العصننر مننن نافننذة المطننبا، متسننلحاً بهراوتننه البوليسننية، وقبننل أن يننؤوي إلننل 
أخرجننه مننن الطننين وحشننره فنني القننن مننع النندجاجات. وعننند منتصننؾ  فراشننه

كان بياليو وأليساندا اليزاالن يقنتالن السنرطانات.  الليل، عندما توقؾ المطر،
من الحمل وصارت لديها رؼبنة فني تنناول  أفاقت الطفلةبعد ذل  بوقت قصير 

يضعا المال  علل طوؾ منع  الطعام. فشعرا بشهامة دفعتهما إلل أن يقررا أن
البحننار. لكنهمننا  منناء عننذب وزوادة لثالثننة أيننام ويتركانننه لمصننيره فنني أعننالي

 حين ذنبا إلنل الباحنة منع حهنور أول خنيط للفجنر، شناندا أن الجينران كلهنم
م قننن النندجاج ويتسننلون بننالمال ، ومننن دونمننا واز ، يرمونننه عبننر ننننا  أمننا

األشياء ليؤكلها كؤنه لم يكنن كابنناً سنماوياً بنل مجنرد حينوان  الفتحات بمختلؾ
 .سير 

ؼونزاكا قبل السابعة، بعند أن ذعرتنه األخبنار الؽريبنة. خنالل ذلن   وصل األب
وا منع الفجنر متفرجنون أقنل طيشناً منن أولبن  النذين جناإ الوقت كان قد وصل

التني تتعلنق بمسنتقبل األسنير. وأبسنطها  وكانوا يقومون بكنل اننوا  الحندوس
منن امتلكنوا عقنالً صنارماً  فكرة أن منن األحنرى تعييننه عمندة للعنالم. آخنرون

كسنب  شعروا أنه من األحرى أن يرقنل مرتبنة جننرال بخمنس نجنوم منن أجنل
كننن أن يوضنننع جميننع الحننروب. الننبعض مننن الحنننالمين تننؤملوا أنننه مننن المم

أن تنتشر في األرض ساللة من البشنر المجنحنين الحكمناء  لالستيالد من أجل
مسإولية الكنون. لكنن األب قبنل أن يكنون كاننناً،  الذين من الممكن أن يتولوا

ثقافتنه الشنفانية بلححنة وطلنب مننهم  كان يعمل في تقطينع األخشناب. فراجنع
المسنكين النذي كنان يبندو  فتح الباب كي يلقي نحرة فاحصنة علنل ذلن  الرجنل

 أشننبه بدجاجننة ضننخمة عنناجزة بننين النندجاجات الرابعننات. كننان يضننطجع فنني
الزاويننة يجفننؾ جناحيننه المفتننوحين تحننت ضننوء الشننمس بننين قشننور الفواكننه 

وعنندما دخنل األب  التني رماننا علينه منن جناإوه مبكنرا. وبقايا طعام اإلفطنار
عر بالؽربنة إزاء وقاحنة بالالتينينة. وشن ؼونزاكنا القنن وقنال لنه صنباح الخينر

األثريتين ويتمنتم بشنيء منا بلؽتنه  العالم فلم يستطع المال  إال أن يرفع عينيه
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كهنتنه صنار لندى  الخاصة. عندما لنم يفهنم لؽنة النرب ولنم يعنرؾ كينؾ يحيني
اقنرب  كانن اإلبرشية ش  بؤن نذا دجال ال ؼير. وعندما اقترب منه الحح أنه

ال تطنناق، الجانننب الخلفنني مننن جناحيننه قنند  إلنل البشننرل فلديننه رابحننة مشننردين
بالطفيلينات كمنا أن النريل الكبينرة قند عبثنت بهنا النريح، ولنيس ثمنة  اكتسنل

إلنل كرامنة وفخنر المالبكنة. ثنم خنرج منن قنن الندجاج  شنيء يمكنن أن يحيلنه
خطنر كوننه مخلصناً. وذكنرنم أن  وبموعحة موجزة حذر من المتطفلنين ومنن

الكرنفال من أجل إيهنام  لسيبة في استعمال خد الشيطان كانت له تل  العادة ا
األساسنني فنني  الؽننافلين. وكانننت حجتننه أنننه إذا كانننت األجنحننة ننني العنصننر

 األقرار باالختالؾ بين الصقر والطابرة، فهي اقل من ذل  أنمية لدى التعرؾ
علل المالبكة. لكنه رؼم ذل  قد وعد بؤن يكتنب رسنالة إلنل اسنقفه كني يكتنب 

إلل كبير أساقفته الذي بدوره سيكتب إلل الحبر األعحم لؽنرض  األخير رسالة
 .من أعلل السلطات الحصول علل الحكم األخير

األسنير بسنرعة  لقد وقعت حكمته علل قلوب عقيمة. وانتشنرت أخبنار المنال 
 نابلة حتل أن الباحة قد امتألت بعند سنويعات بضنجة كضنجة السنوق وتحنتم

يحملنون حنراب مشنرعة لتفرينق جمهنور عليهم أن يطلبنوا النجندة منن قنوات 
أوشكوا أن يطيحوا بالبيت. وكان حهنر أليسنندا قند انقصنم منن  الؽوؼاء الذين

حتننل تولنندت لننديها فكننرة وضننع سننياج للباحننة  تنحيننؾ نفايننات ذلنن  السننوق،
 .المال  وطلب خمس سنتات رسم دخول لمشاندة

 ومعهنم وجاء حب االستطال  منن مكنان بعيند. إذ وصنل كرنفنال منن الرحالنة
بهلوان طابر كان يبز فوق الجمهور المزدحم مرة إثر مرة منن دون أن ينتبنه 

جناحينه لنم يكوننا لمنال  بنل، بناألحرى، لخفنال نجمني. وحضنر  إليه أحد ألن
الباحثين عن الشفاءل إمرأة مسكينة تحصي دقات  أؼلب التعساء من المرضل

الننوم ألن ضوضناء  برتؽنالي لنم يسنتطع قلبها وقد نفندت األرقنام لنديهال رجنل
وألؽل كل ما عمله عندما  النجوم تقلق راحتهل سابر في نومه نهض في الليل

تلنن   كننان فنني اليقحننة، والكثيننر ممننن لننديهم مصننابب أقننل جديننة. فنني خضننم
الفوضننل التنني جنناءت مننن السننفينة الؽارقننة، كننان بياليننو وأليسننندا سننعيدان 

األموال وال يزال ننال  ألنهما في أقل من أسبو  امتألت ؼرفهما ب ومرنقان،
  .للحجاج ينتحر دوره للدخول يصل مداه إلل ما بعد األفق طابور جد طويل

الذي لنم يشنتر  فني مشنهده. فقضنل وقتنه محناوالً أن  كان المال  نو الوحيد
الحنرارة الجحيمينة لمصنابيح الزينت  يستريح فني عشنه المسنتعار، مربكناً منن

حناولوا فني البداينة  .أسال  القنن وشمو  السر المقدس التي وضعت بمحاذاة
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توصنية  أن يجعلوه يؤكل كرات العث، الطعنام النذي يوصنؾ للمالبكنة تبعناً إلنل
رفضها كمنا رفنض وجبنات الطعنام البابوينة التني جلبهنا  الجارة الحكيمة. لكنه

المرضل، ولم يعرفوا أن رفضه قد جاء بسبب أنه كان مالكاً أو بسبب أننه  له
ي األخيننر ؼيننر الباذنجننان المهننروس. كانننت ميزتننه يؤكننل فنن رجننل عجننوز. ولننم

الصبر. خصوصاً في األيام األولل، عندما نقرته  الخارقة للطبيعة الوحيدة ني
لديها والتي تتكناثر فني جناحينه وكنان  الدجاجات بحثاً عن الطفيليات المفضلة

المصننابة، وحتننل  المشنلولون ينزعننون عنننه الننريل ليضننعوه علنل أعضننابهم
إلينه  علينه كنانوا يرجموننه باألحجنار محناولين إيقافنه لينحنروا أكثنرنم عطفناً 

ونننو منتصننبا. والمننرة الوحينندة التنني نجحننوا فنني إيقافننه عننندما حرقننوا جنبننه 
الثيران المخصية، ألنه كان جامداً لساعات طويلة حتل حنوا أننه  بسيا لوسم

 زاعقاً بلؽته السحرية تتساقط الدمو  من عينينه ونفنض ميت. نهض مذعوراً 
من ؼبار ذروق الندجاج ونوبنة ذعنر بندت  جناحيه عدة مرات مما اثار زوبعة

حننوا ان رد الفعنل ننذا لنم  آتية من عالم ؼينر ننذا العنالم. ورؼنم أن الكثينرين
ألنهننم  يننؤت مننن الؽضننب بننل مننن األلننم، صنناروا حننذرين فنني أن ال يزعجونننه،
العاصنفة. أدركوا أن سلبيته لم تتؤت منن اننه يريند أن يسنتريح بنل ننو نندوء 

األب ؼونزاكا يرد الجمو  المندفعة بكلمات مستوحات من الخادمة بينمنا  كان
وصول الحكم النهابي بشنؤن طبيعنة األسنير. ولكنن بريند رومنا  كان في انتحار

في معرفنة إذا كنان االسنير لنه سنرة، أو إن كاننت  لم تبد عليه العجلة. فالوقت
ن يثبت رأس الدبوس، أو فيمنا إذا يمكنه أ لؽته لها عالقة باآلرامية، وكم مرة

الهزيلنة لربمنا تسنتمر فني أن  لم يكن ؼينر نرويجني لنه أجنحنة. ننذه الرسنابل
نهاية للمصنابب التني  تؤتي وتذنب إلل آخر الزمان لو لم تضع العناية األلهية

 .علل رأس الكانن
الجنذب، وصنل المديننة عنرض  وحندث فني تلن  األينام، أن منن بنين كرنفناالت

تطع والديها. كان  ت فيه المرأة التي انقلبت إلل عنكبوت ألنها لملرحالة حهر
سنمح  الرسم الذي يدفع لرإيتها ليس أقل مما يدفع لرإية المال  فحسنب، بنل

للناس أن يسؤلونا كل أنوا  األسبلة حنول حالتهنا المزرينة ويتفحصنونها منن 
ضنخم جوانبها حتل اليش  أحد بحقيقة رعبها. كانت عبنارة عنن عنكبنوت  كل

فتاة حزيننة. ومنا كنان يمنزق القلنب ننو لنيس شنكلها  بحجم الكبل ولها رأس
روايتهنا لتفاصنيل ححهنا العناثر. فعلنل  الؽريب بنل األلنم الصنادق المنبعنث منن

والنديها لتنذنب للنرقص،  الرؼم من أنها كانت التزال طفلنة تسنللت منن مننزل
دون  منننوأثننناء عودتهننا عبننر الؽابننات بعنند أن قضننت الليننل بطولننه تننرقص 
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السماح لها بذل ، صعق رعد السماء وفلقها وعبر ذل  االنفالق جناء صناعق 
كبريتنني وحولهننا إلننل عنكبننوت. كننان ؼننذاإنا الوحينند نننو مننن الكننرات  برقنني

المحسننون ويندفعونها فني فمهنا. مشنهد مثنل ننذا،  اللحمية التي يتصندق بهنا
ل علننل وشنن  أن يقضنني علنن ملننيء بالحقيقننة البشننرية وبنندرس مننرو ، كننان

عنن ذلن   مشهد مال  متعجرؾ نادراً ما كان يتلطؾ بالنحر إلل الناس. فضنالً 
ثمة بضعة معجزات أوعنزت إلنل المنال  توضنح اختاللنه العقلني، مثنل الرجنل 

النذي لنم يشنفه بنل زر  لنه ثالثنة اسننان جديندة، والمشنلول النذي لنم  األعمنل
فني تقرحاتنه يربح اليانصنيب، والمجنذوم النذي نبتنت  يتمكن من السير بل كاد

النذي كنان أشنبه بالسنخرية، كنان  زنور عباد الشمس. عزاء المعجنزات ننذا،
مجنيء المنرأة التني  قد حطم سمعة المال  التني سنحقت تمامناً فني األخينر منع

باحنة  تحولت إلل عنكبوت. ونكذا شفي األب ؼونزاكا تمامناً منن أرقنه وخلنت
الثنننة أينننام ودخلنننت دار بيالينننو مثلمنننا كاننننت خالينننة عنننندما أمطنننرت السنننماء لث

 .إلل ؼرؾ النوم السرطانات
بالمنال النذي  لم يكن ثمة من دا  إللقاء اللنوم علنل صناحبي المننزل. فقند بنينا

 حصال عليه بيتا بطابقين وله شرفات وحدابق وشبكة عالية تمنع السرطانات
من النزول داخنل البينت عنند الشنتاء، ووضنعا قضنباناً حديدينة تمننع المالبكنة 

وعمل بياليو مزرعة أرانب قرب المدينة وتخلل عن عمنل وكينل  .من الدخول
أليسندا أحذية سناتانية فناخرة بكعنب عنال والكثينر  مزرعة إلل األبد، واشترت

ترتنندى فنني تلنن  األيننام مننن قبننل اؼلننب  مننن الثينناب القزحيننة الحريريننة، التنني
وإن النذي لنم ينتبهنوا إلينه.  النساء في يوم األحد. كان قن الدجاج نو الوحيند

الحين والحنين.  كانوا يؽسلونه بالكريولين وقطرات من الصمػ الراتينجي بين
فني كنل  لكن ذل  ليس إجالالً للمال  بل إلبعاد رابحة الروث التي التزال عالقة

مكننان كالشننبح وتحيننل البيننت الجدينند إلننل بيننت قننديم. وعننندما تعلمننت الطفلننة 
جاج. لكنهمنا فيمنا بعند ألول مرة حرصا علنل أن ال تقتنرب منن قنن الند المشي

الرابحة، وقبل أن يحهر السن الثاني لطفلتهمنا كاننت قند  أبعدا مخاوفهما وألفا
تنداعل الجندار السنلكي للقنن. كنان المنال   ذنبت لتلعب قرب قن الدجاج حينث

لكنه تحمل أبشع سلو  بريء بصنبر  فاتراً معها مثلما كان مع باقي الكابنات،
الطبيب الذي جاء لمعلجنة  .النما بجدري الدجاجوأصيبا ك كلب ال أونام لديه.

ووجند صنوت  الطفلنة لنم يسنتطع مقاومنة أؼنراء االسنتما  إلنل قلنب المنال ،
صفير في القلب وسنمع الكثينر منن األصنوات فني كليتينه حتنل بندا للطبينب أن 

االسننتحالة أن يكننون حيننا. الشننيء األؼننرب نننو منطننق جناحيننه. لقنند كانننا  مننن
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  الجسنم البشنري حتنل أننه اسنتؽرب لمناذا ال يملن  ذلن يبندوان طبيعينين علنل
 .البشر اآلخرون مثلهما

بنندأت الطفلننة بالننذناب إلننل المدرسننة كننان قنند مننر بعننض الوقننت الننذي  عننندما
قن الدجاج. وحل المنال  يجنر نفسنه نننا ونننا   ندمت فيه الشمس واألمطار

يطردونننه مننن ؼرفننة النننوم  مثننل رجننل ضننال يلفننح أنفاسننه األخيننرة. كننانوا
فني عندة  المكنسة فيجدونه قد ذنب إلل المطبا. حتل حهنر لهنم أننه موجنودب

أماكن في اللححة نفسها وحنوا أنه صار أكثر من واحد، كؤنه يولد منن نفسنه 
ينتشننرون داخننل البيننت، ممننا جعننل أليسننندا السنناخطة والمشوشننة أن  آخننرين

ؤكنل فني جحنيم ملنيء بالمالبكنة. كنان ننادراً منا ي تصنر  أن ننذه حيناة بابسنة
  .إلل أن يصطدم باألعمدة وأمست عيناه األثريتين مضببتين أدت به

علينه بيالينو بطانينة  كل ما بقي له ني اإلبر المجردة آلخنر ريشنات لنه. رمنل
أن  وتفضننل عليننه أيضنناً بالسننماح لننه بالمنننام فنني السننقيفة والححننوا عننندذا 
جنننوز حرارتنننه قننند ارتفعنننت فننني اللينننل وبننندأ بالهنننذيان ملتنننوي اللسنننان مثنننل ع

تلن  نني مننن المنرات القليلنة التني يشنعرون فيهنا بننالخطر،  نرويجني. وكاننت
تسنتطيع حتنل جنارتهم الحكيمنة أن تنصنحهم  العتقادنم أنه سوؾ يموت ولن
 .بما يجب أن يعملونه بمال  ميت

لم يعنل طنوال الشنتاء فحسنب بنل بندا أننه تحسنن منع األينام المشمسنة  ولكنه
فني ابعند زاوينة منن الباحنة، حينث ال أحند  لعندة أينام األولل. وبقي دون حرا 

له بعض الريل الكبينرة الصنلبة، رينل  يراه، ومع بواكير كانون الثاني نبتت
كنان يعلنم سنبب تلن   فزاعنة، نني اشنبه بعجنز مؤسناوي آخنر. ولكنن البند أننه

يسننمع  التؽيننرات، ألنننه كننان حريصنناً جننداً علننل أن ال يالححننه أحنند ، وال أحنند
 كان يؽنيها أحياناً تحت النجوم. وفي احند األينام عنندما األناشيد البحرية التي

كانت أليسندا تقطع البصل للؽداء دخلت إلل المطبا ريح بندت كؤنهنا آتينة منن 
البحننار. ثننم أطلننت مننن النافننذة ورأت المننال  ونننو فنني أولننل محاوالتننه  أعننالي

متقنننة لدرجننة أن أحننافره قنند فتحننت حفننرة فنني البقعننة  للطيننران. كانننت ؼيننر
بالسنقيفة برفرفتنه الخرقاءالمنفلتنة فني  اء وكنان علنل وشن  أن يطنيحالخضر

تمكننن مننن تحقيننق بعننض  الضننياء والتنني لننم توفننق فنني قننبض الهننواء. ولكنننه
عننندما  العلننو. وأطلقننت اليسننندا تنهينندة راحننة، مننن أجننل نفسننها ومننن أجلننه،

راقبته يمر من فوق أخر المنازل، رافعاً نفسنه علنل نحنو منا برفرفنة مجازفنة 
لنسر عجوز. حلت تراقبه ونني التنزال تقطنع البصنل واسنتمرت تراقبنه  اكؤنه
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بإمكانها رإيته، ألنه عند ذا  لنم يعند يمثنل أي قلنق لحياتهنا  حتل حين لم يعد
 .أفق البحر بل مجرد نقطة خيالية في
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 أجمل ؼريق في العالم
 

 ترجمة الدكتور محمد قصيبات
 
 

سنفينة منن سنفن األعنداء. كنان مثنل   رأوه ، أول منرة ، أننه حّننه األطفنال لّمنا
مننهم شنيبا فشنيبا. الحنح الصنبية  أننه ال يحمنل  رعنٍن أسنود فني البحنرت يقتنرب

كبينر، ولكنن حنين وصنل إلنل تنرابت  راينة وال صنارًيا فحننوا حينبنٍذ أننه حنوت  
و األسنما   الّتني  الشناطيء وحّولنوا عننه طحالنب  السنرجست و أليناؾ  المندوز

يوارونهنا  أّنه ؼريق. شر   الصبية  يلعبنون بتلن  الجثنة كانت تؽطيهت تبّين لهم
 في الترابت حيًنا ويخرجونها حيًنا حّتل إذا مّر علنيهم رجنل  ورأى منا يفعلنون

ه رنم وسنعل إلني القرينةت ينبنه أنلهنا بمنا حندث. أحنّس الرجنال  النذين حملنوا  ن 
ّسنوا كنؤنهم إلل أول بيٍت في القرية أنه أثقنل منن المنوتل اآلخنرين ، أح المّيت  

 : حصاٍن وقالوا في ذات أنفسهم يحملون جّثة  
البحنرت فندخل المناء  حتنل  ربما نتج ذل  عنن بقناء الؽرينق فتنرة طويلنة تحنت"

أّنها أطول  منن  نخا  عحامه." عندما طرح الرجال  الجثة  علل األرضت وجدوا
قندماه  قامة كلّ الرجال ، كان رأس الميتت ملتصًقا بجندار الؽرفنة فيمنا اقتربنت

مننن الجنندارت المقابننلت ، وتسنناءل أحنند الرجننال عّمننا لننو كننان ذلنن  ناتًجننا عننن أن 
الؽرقنل تطنول قامنات هم بعند المنوت. كنان المينت  يحمنل رابحنة  البحنر ،  بعنض

مننن الطننين و األسننما . لننم يكننن مننن الضننرورة تنحيننؾ  وكانننت تؽطيننه طبقننة  
م صؽيرة ال تحنوي قريتتهم ، فقريته الوجه ليعرؾ الرجال أن الؽريق ليس من

القرينة ننادرة  التربنة  سوى عشرين منن البينوت الخشنبية الصنؽيرة ، و كاننت
الرجال  منن زر  ت  مما جعل النسوة يخشين أن تحمل الريح  األطفال ومنع ذل 

لندفنهم فكنانوا  األزنار ، أّما الموتل فكانوا نادرين لنم يجند لهنم األحيناء  مكاًننا
 ..يلقون بهم من أعلل الجرؾ

نم لطيًفا ، نادًبا وك كريًما يؤكلون منه. لم يكن رجنال  القرينة بكثينرين  ان بحر 
حوزتهم تكفي لحملهم جميًعا ، لذل  كفل  حيث كانت القوارب السبعة  التي في
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منهم أحد.. في مسناءت ذلن  الينوم  أن ينحروا إلل أنفسهم ليعلموا أنه ال ينقص
يبحثنون فني القنرى القريبنة  يًعنالم يخرج الرجال للصيدت فني البحنر. ذنبنوا جم

أخنذن يمسنحن ... عن المفقودين فيما بقتت النسوة في القريةت للعناينة بنالؽريق
 الوحل  عن جسده باأللياؾ ويمسحن عن شعره الطحالب البحرية ويقّشرن ما

 ..لصق بجلده بالسكاكين
إلني فصنيلة تعنيل  الححت النسوة أن الطحالب التي كانت تؽطي الجثة تنتمني

متاننٍة  أعماقت المحيطت البعيدة ، كانت مالبسه ممزقة وكؤنه كان يسبح فني في
ل كي الموتت في  من المرجان. والححت النسوة أيضا أن الؽريق  كان قد قابل م 

 ؼرقل البحرت وال بنإس ؼرقنل األنهنار. 
فخٍر و اعتزاز فوجهه ال يحمل وحشة 

عت أنفاسهن ، فهنن لنم النسوة من تنحيؾ المّيت وإعداده انقط وعندما انتهت
 ..نذا الجمال و الهيبة يرين من قبل رجالً في مثل

سنريًرا وال طاولنة قنادرة  لم تجد نساء القرية للجثة ، بسبب الطنولت المفنرطت ،
نال المينتت فني أكبنرت  جال ه  علل حملها أثناء الليل. لم تندخل رت السنراويل و ال جسند 

بعند أن جربنوا  اًء يؽطني قدمينهفي أكبرت القمصان ، ولم تجد النسوة للمّيت حذ
 أكبننر األحذيننة. فقنندت النسننوة ألبنناب هن أمننام نننذا الجسنندت الهابننلت فشننرعن فنني

تفصنننيل سنننرواال منننن قمنننالت األشنننرعة و كنننذل  قميًصنننا منننن "األورؼنننندي" 
بمّيٍت في مثل نذه الهيبة و الجمال.. جلست النسنوة حنول  الشفاؾ فذل  يليق

كنل واحندٍة مننهن إبنرة وأخنذت فني خياطنة أصنابع  الؽريق في شكلت دابرٍة بين
الحين و الحينل بدا لهن أننه لنم  المالبس ، كن ينحرن بإعجاب إلل الجثة بين

لبحنر "الكارايينب"  يسبق للريح ت أن عصفت في مثل ننذه الشندة منن قبنل وال
بالمّينت" ،  أن كان مضطرًبا مثل ذل  المساء. قالت إحدانن " أن لذل  عالقنة

 عال ننذا الرجنل فني قريتننا الشن  أننه بننل أكبنر البينوت وقالت أخرى " لو
وأكثننرنن متانننة ، الشنن  أنننه بنننل بيًتننا بننؤبواب واسننعة وسننقٍؾ عنناٍل وأرضننيٍة 

أنه صنع لنفسنه سنريًرا منن الحديند و الفنوالذ ، لنو كنان صنياًدا  صلبة والش 
يننادى األسنما  بؤسنمابها لتنؤتل إلينه. ، الشن  أننه عمنل  فالش  أنه يكفينه أن

الصننخور منناًء ولنننجح فنني إنبننات الزنننر علننل  وة لحفننر ببننٍر وألخننرج منننبقنن
، كنان ذلن  فرصنة ثميننة  األجراؾ".. أخذت كل واحدة منهن تقارننه بزوجهنا
 ..للشكوى والقول أن أزواجهن من أكبر المساكين

النسوة في متانات الخيال. قالت أكبنرنن"" للمّينت وجنه أحند يمكنن أن  دخلت
ذا صحيًحا..كفي لألخريات أن ينحرن إلينه لفهنم أننه ال ن يسّمل إستبان". كان
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األكثننر عننناًدا واألكثننر شننبابا فقنند واصننلت  يمكننن أن يحمننل اسننًما آخننر ، أّمننا
وذا حذاء المنع اليمكنن إال أن يحمنل  أونامها بؤن ؼريًقا ممّدًدا بجانب األزنار

ا فلقند قالته أكبرنن كنان صنحيحً  اسًما رومنطقًيا مثل "لوتارو". في الواقع ما
التفصنيل فحهنر  كان شكل الميت بلباسه مزرًينا حينث كنان السنروال ؼينر جيند

 قصيًرا و ضيًقا ، حيث لنم تحسنن النسنوة القيناس وكاننت األزرار قند تقطعنت
 ..وكؤن قلب الميت قد عاد للخفقان بقوة

البحنر  ، وسناد الصنمت  كنل شنيء .  بعد منتصؾ اللينل نندأت النريح  ، وسنكت
نندال  دنا أن الؽريننق قنند يحمننل بالفعننل اسننمأتفقننت النسننوة عننن إسننتبان ، ولننم تس 

والالتني  الحسرة أية واحدة منهن" الالتي ألبسن المّيت  والالتي سرحن شنعره
 قطعن أحافره وؼسلن لحيته. لم تشعر واحدة منهن بالندم عندما تركن الجثة

ممننّددة علننل األرض ، وعننندما ذنبننت كننل واحنندة إلننل بيتهننا فكننرن كننم كننان 
حلننت مشننكالت كبننر حجمننه تطننارده حتننل بعنند المننوت ،  يننق مسننكيًنا وكننمالؽر

فيهنا عبنر األبنواب .. الشن  أننه كنان  الش  أنه كان ينحني في كنل منرة يندخل
تجند ربنة البينت لنه كرسنيا  يبقي واقفا عند كنل زينارة ، نكنذا كنالؽبي، قبنل أن

تهشننم أال ي يتحمله...والشنن  أن ربننة  البيننتت كانننت تتضننر  للننرّب فنني كننل مننرة
الكرسنني. وكننان فنني كننل مننرة يننرد عليهننا إسننتبان فنني ابتسننامٍة تعكننس شننعوره 

لبقابنه واقفنا ..الشن  أننه منلّ منن تكنرر مثنل ننذه األحنداث ، والشن   بالرضنا
يقولون له "ابق وأشرب القهوة معنا" ثم بعد أن ينذنب  أيضا أن الناس كانوا

ما فكرت فيه النسنوة ذنب نذا األبله". نذا  معتذرا يتهامسون" "حمدا هلل لقد
 ..فيما بعد عطًفا علل الؽريق

الفجنر، ؼطنت النسنوة وجنه المّينت خوًفنا علينه منن أشنعة الشنمست عنندما  في
وجهنه. لقند رأينن الؽرينق ضنعيًفا مثنل أزواجهنن فسنقطت  رأين الضعؾ علنل

أصنننؽرنن فننني الننننواح فنننزاد  أدمننع منننن أعيننننهن رأفنننة ورحمنننة ، وشنننرعت
 ..بان أكثر فؤكثراإلحساس بؤن الؽريق يشبه إست

البكناء حتنل أصنبح الؽرينق أكبنر المسناكين علنل وجنه األرض.. عنندما  وزاد
تؤكدوا من أن الؽريق ليس منن القنرى المجناورة امتزجنت  عاد الرجال بعد أن

النسوة. قالت النسوة" "الحمند هلل ، لنيس المينت  السعادة بالدمو  علل وجوه
الرجنال أن ذلن  مجنرد ريناء منن  أعتقند .."!من القنرى المجناورة إذا فهنو لننا

الننتخلص مننن نننذا  طننرؾ النسننوة ، لقنند أنهكهننم التعننب وكننان كننل نّمهننم نننو
نقالنة  الدخيل قبل أن تقسو الشمس وقبل أن تشعل النريح نارننا. أعنّد الرجنال
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من بقايا شرا  وبعض األعشاب التي كنانوا قند ثّبتوننا بؤليناؾ البحنر لتتحّمنل 
جلني الجّثنة مرسناة لتننزل  الؽرينق حتنل الجنرؾ وأرادوا ثقل أن يلّفنوا حنول رت

األعمنناق حيننث األسننما  العمينناء وحيننث يمننوت الؽواصننون  دون عننابق إلننل
تنتمكن التينارات الضنالة منن العنودة بنه إلنل  بالنشنوة ، لفنوا المرسناة حتنل ال

اآلخرين. ولكنن كّلمنا تعّجنل الرجنال  سطح البحر مثلما حدث مع بعض الموتل
حيث تكاثر الزحنام حنول  ت النسوة وسيلة لضيا  الوقتفيما يبؽون كّلما وجد

كتفه اليمين  الجثة ل بعض من النسوة يحاول أن يلبس المّيت "الكتفّية" حول
لجلننب الحننح حنناول بعننض  آخننر أن يضننع بوصننلة حننول رسننؽه األيسننر، وبعنند 

لؽوّي وجسدّي رنيب بنين النسنوة شنر  الرجنال ينهنرون ويصنرخون  صرا 
والفوضننل، منناذا تعلقنننع أال تعلمننن أن أسننما  القننرل  "" مالهننذه الوشننايات

 .."الفوضل، أليس نذا إال جّثةع تنتحر الجّثة بفارغ الصبرع ما نذه
فانقطعنت أنفناس الرجنال دنشنة"  بعدنا رفعت امرأة الؽطناء عنن وجنه المّينت

يكنون ؼينره، ننل  "إنه إستبان!" ال داعي لتكنرار ذلن  لقند تعرفنوا علينه. منن
لنو  يق يمكن أن يكون السير والتر رولي  علل سبيل المثالعيحن أحد أن الؽر

كننان ذلنن  ممكنننا فالشنن  أنهننم سننيتخيلون لكنتننه األمريكيننة وسننيتخيلون ببؽنناء 
 ..وبندقية قديمة بين يديه يطلق بها النار علل أكلة البشر فوق كتفه

أمامهم ؼير ذل ، إنها من نو  فريد! إنه إستبان يمتد أمنامهم  لكن الجثة التي
القنندمين مرتنندًيا سننروال طفننٍل رضننيع ، ثننم نننذه  مثننل سننمكةت السننردين حننافي

الخجننل علننل وجننه الؽريننق ، مننا ذنبننه  األحننافر التنني ال ت قطننع إال بسننكين. بنندا
الجمنالع الشن  أننه اختنار  المسكين إذا كان طويالً وثقيالً وعلل نذا القدر من

لرجنال" "لنو كننت ا مكاًنا آخر للؽرق لو عنرؾ منا كنان فني انتحناره. قنال أحند
قند  محله لربطت عنقي بمرساة قبل أن اقفز من الجرؾ.. ال ش  أنني سؤكون

 ".خلصتكم من كل نذه المتاعب ومن جثتي المزعجة نذه
جنازة يمكنن تخيلهنا لؽرينٍق دون نوينة. رجعنت بعنض  أعد سكان القرية أكبر

 الزنننور مننن القننرى المجنناورة برفقننة النسننوة الالتنني كننن قنند ذنننبن إلحضننار
 .أخريات للتؤكد من صحة ما سمعن

نساء القنرى المجناورة منن شنكل الؽرينق ذننبن إلحضنار زننور  عندما تؤكدت
المكان بالزنور وبالنساء.. في اللححنات  أخرى ورفيقات أخريات حتل ازدحم

إلني البحنر مثنل اليتنيم فاختناروا  األخيرة تؤّلم سكان  القرية من إرسنال الؽرينق
أنهنم أخوتنه وآخنرون  يرتهم وسرعان منا أعلنن آخنرونله أًما وأًبا من بين خ
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النناس  أنهنم أعمامنه حتنل تحنول كنل سنّكان القرينة إلنل أقنارب ، وبينمنا كنان
يتنافسون فني نقنل الجثمنان فنوق أكتنافهم عبنر المنحندر العسنير المنإّدي إلنل 

الحح سكان القرية ضيق شوارعهم وجفناؾ أرضنهم ودنناءة أفكنارنم  الجرؾ
الؽريق. ألقل الرجال بالجثة عبر الجرؾ دون مرسناة لكني  امقارنة بجمالت نذ

أنفاسهم في تل  اللححة التي نزل فيها الميت  تعود إليهم كيفما تشاء ومسكوا
سننّكان قننريتهم وعرفننوا، منننذ تلنن   إلننل األعمنناق ، أحسننوا أنهننم فقنندوا أحنند

 ..قريتهم اللححة، أن ثمة أشياء كثيرة البد أن تتؽير في
شنبح  تحتاج إلل أبواب عالية وأسنقؾ أكثنر صنالبة لينتمكن عرفوا أن بيوتهم

إسننتبان مننن التجننول فنني القريننة ومننن دخننول بيوتهننا دون أن تضننرب جبهتننه 
 ..ودون أن يوشول أحد قابالً لقد مات األبله أعمدة السقؾ

دننن بينوتهم بنؤلوان زانينة احتراًمنا لنذكرى  منذ ذل  اليوم قرر سنّكان القرينة
فنني الصننخور وفنني زر   حهننورنم فنني حفننر اآلبننارإسننتبان.. سننوؾ ينهكننون 

السننواتت  األزنار عبنر األجنراؾ لكني يسنتيقح بحنارة  السنفنت المنارةت فني فجنرت 
 القادمةت علي رابحةت الحدابق ولكي يضطر القبطان للنزول من أعلنل السنفينةت 

ننه القطبيننة و يقننول مشننيًرا إلنني الجبننلت الننذي ينشننر  حننامالً اسننطرالبه ونجمت 
ه ردينة  نحنو األفنق وفني كنلّ لؽناتت العنالم" "أنحنروا إلنل نننا  حينث الو زننور 

 ."!ضوء الشمس. ننا  ني قرية إستبان ندوء الريح ت وحيث
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 ضوء مثل الماء
 علماني ترجمة: صالح

 
 

  .في عيد الميالد، عاد الطفالن الل طلب زورق التجديؾ
  :قال األب

  .حسن، سنشتريه حين نعود الل كارتاخينا
فني التاسنعة منن عمنره، وجوينل فني السادسنة، كاننا أشند تصنميماً  و،لكن توت

  :قاال معاً  مما اعتقده أبوانما. فقد
  .ال. إننا نحتاجه اآلن وننا-

  .لإلبحار سوى الماء الذي ينزل من الدل قالت األم" أوالً ال يوجد ماء
كارتاخيننا دي انندياس يوجند  وقد كانت ني وزوجها علل حق، ففي بيتهم في

ننننا فنني  ننناء فيننه رصننيؾ علننل الخلننيج، ومكننان يتسننع ليختننين كبيننرين، أمنناف
مدرينند فيعيشننون محشننورين فنني شننقة فنني الطننابق الخننامس مننن المبنننل رقننم 

باسيودي الكاسنتيانا. ولكنهمنا فني النهاينة لنم يسنتطيعا ننو  في شار « 41»
كانننا قنند وعنندا الطفلننين بننزورق تجننديؾ مننع آلننة  أو ننني، أن يرفضننا، ألنهمننا

السنة الثالثة ابتدابية، وقد فازا به.  وبوصلة، فإذا فازا بإكليل الؽار فيسدس 
ونني األكثنر معارضنة  ونكذا اشنترى األب كنل شنيء، دون أن يخبنر زوجتنه،

منزين بخنط  لتحمل ديون من أجل األلعناب، كنان زورقناً بنديعاً منن األلمونينوم،
  .ذنبي عند حد الؽطاس. وقد كشؾ األب السر عند الؽداء

 .الكراج لزورق موجود فياـ 
 المشكلة أنه ال يمكن الصعود به في المصنعد أو علنل السنلم، وفني الكنراج ال

يوجنند مكننان كنناؾ. ومننع ذلنن ، دعننا الطفننالن أصنندقاءنما يننوم السننبت التننالي 
علنل السنلم، وتمكننوا منن حملنه النل ؼرفنة المسنتود  فني  للصعود بنالزورق

  .البيت
  اآلنع تهانينا.. ثم ماذا :قال لهم األب
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النزورق النل الؽرفنة،  اآلن ال شنيء كنل منا كننا نرينده ننو حمنل -قال األطفال 
  .ونا نو ذا ننا

ذنننب األبننوان الننل السننينما، أمننا  يننوم االربعنناء لننيالً، وكمننا فنني كننل أربعنناء،
والنوافنذ، وكسنرا أحند  الطفالن اللذان صاحبا وسيدا البيت، فقد أؼلقا األبنواب

والبنارد منن  بندأ يتندفق تينار منن الضنوء النذنبيمصابيح الصنالة المضناءة. ف
 المصباح المكسور، وتركاه يسنيل النل أن بلنػ ارتفاعنه أربعنة أشنبار. عندبنذ

  .أقفال التيار، وأخرجا الزورق وأبحرا بمتعة بين جزر البيت
المؽنامرة الخرافينة نتيجنة طنيل منني حنين شناركت فني نندوة  وقد كاننت ننذه

سؤلني توتو كيؾ يضاء النور بمجنرد ضنؽط  قدحول شعر األدوات المنزلية، ف
  :مرتين حين أجبته الزر، ولم تكن لدي الشجاعة للتفكير باألمر

  .الضوء مثل الماء" يفتح أحدنا الصنبور، فيخرج
 ونكذا واصال االبحار كل أربعاء ليالً، وتعلما استخدام آلة السدس والبوصلة،

ا ننننابمين علنننل اليابسنننة وحنننين كنننان األبنننوان يرجعنننان منننن السنننينما يجننندانم
شهور، كانا يتحرقنان للمضني النل منا ننو أبعند منن ذلن ،  كمالكين. وبعد عدة

مجموعننة كاملننة، أقنعننة، أقنندام زعنفيننة،  فطلبننا أجهننزة للصننيد تحننت المنناء،
 .مضؽوط أسطوانات أكسجين، وبنادق نواء

 قال األب" أمر سيء. أن يكون لديكما في ؼرفة المسنتود  زورق تجنديؾ ال
استخدامه في شيء. ولكن األسوأ من ذلن  ننو أن تطلبنا حينازة أجهنزة  يمكن
  .ؼوص

  قال جويل" وإذا فزنا بالؽار الذنبية في الفصل األول من السنةع
  .ال شيء آخر -ال  -فقالت األم مذعورة 

  .المها األب علل عدم تسانلها
 يننامفقالننت" المشننكلة أن نننذين الولنندين ال يفننوزان بقالمننة حفننر لمجننرد الق

  .بالواجب، أما من أجل نزواتهما فإنهما مستعدان للفوز حتل بكرسي المعلم
ولكنن توتنو وجوينل «. ال»ولنم يقنوال « نعم»يقل األبوان في نهاية األمر  ولم

ترتيبهما األخير في السنوات السابقة، فازا في يوليو بالؽارونيتين  اللذين كان
لمسناء بالنذات، ودون أن يطلبنا، المندير العلنني. وفني ذلن  ا النذنبيتين وثنناء

الؽننوص فنني علبتهننا األصننلية. وفنني يننوم  وجنندا فنني ؼرفننة نومهمننا أجهننزة
منأل « التانؽو األخير في بناريس» االربعاء التالي، بينما كان األبوان يشاندان

قرل وديعتنين تحنت  الطفالن الشقة الل ارتفا  ذراعين، وؼاصا مثل سمكتي
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ّرة، وأخرجا من أع فقندانا مننذ  ماق الضوء األشياء التي كاننا قنداألثاث واألست
 سننوات فني الحنالم. وعنند مننح الجنوابز النهابينة، أختينر األخنوان كتلمينذين

مثاليين في المدرسة، وقدمت لهما شهادات امتياز. وفي ننذه المنرة لنم يطلبنا 
األبنوين سنؤالنما عمنا يريداننه، وقند كاننا عناقلين لدرجنة أنهمنا لنم  شنيباً، ألن
  .حفلة في البيت لتكريم زمالبهم في الصؾ ال في إقامةيرؼبا إ

  .انفراد مع زوجته كان األب متؤلقاً ونو يتحدث علل
  .نذا دليل علل نضجهماـ 

  :فقالت األم
  .هللا يسمع من ـ 

« معركننة الجزابننر» وفنني يننوم االربعنناء التننالي وبينمننا األبننوان يشنناندان فننيلم
يهنوي  ر  كاسنتيانا شنالالً منن الضنوءرأى الناس الذين كانوا يمرون فني شنا

منن عمننارة قديمنة مختفيننة بننين األشنجار، كننان يخننرج منن الشننرفات، ويتنندفق 
واجهننة المبنننل، ويجننري فنني الجننادة العريضننة فنني سننيل ذنبنني  بؽننزارة علننل

  .يضيء المدينة حتل ؼواداراما
  .حطم رجال اإلطفاء الذين استدعوا علل عجل باب الطابق الخامس

ت طافحاً بالضوء حتنل السنقؾ. كاننت االريكنة والمقاعند المؽلفنة البي ووجدوا
الصننالة علننل مسننتويات متعننددة مننا بننين زجاجننات البننارد  بالجلنند تطفننو فنني

المانيال، والذي كان يتحر  وسط الماء مثنل  والبيانو بشرشفه الذي صنع من
المنزليننة فنني أوج شنناعريتها، تطيننر  سننمكة مانتاريننا ذنبيننة. وكانننت األدوات

الحربيننة التنني كننان  نحتهننا الخاصننة فنني سننماء المطننبا. وأدوات الجوقننةبؤج
 الطفننالن يسننتخدمانها للننرقص، كانننت تطفننو علننل ؼيننر ننندى بننين األسننما 

الملونننة التنني تحننررت مننن الحننوض الننذي تحبسننها فيننه مامننا. وكانننت تلنن  
تحننررت ننني الوحينندة التنني تطفننو حيننة وسننعيدة فنني  األسننما  الملونننة التنني

تطفنو فراشني أسننان الجمينع  ح المضنيء. وفني الحمنام كاننتالمستنقع الفسي
الكريمنة وطقنم  وواقيات مننع الحمنل المطاطينة التني يسنتخدمها بابنا. وأنابينب

 أسننان مامنا االصنطناعية. وكنان تلفزينون الصنالة يطفنو منابالً وننو ال ينزال
  .مفتوحاً يبث الحلقة األخيرة من فيلم منتصؾ الليل المححور علل األطفال

نهايننة الممننر، كننان الصننؽيران يطفننوان بننين منناءين.. توتننو جالسنناً فنني  يوفنن
متشبثاً بالمجدافين والقنا  علل وجهه، ونو يبحث عن فننار  مقدمة الزورق،

الهنواء النذي فنني االسنطوانة، وجويننل يطفنو فنني  المينناء النل حيننث سنمح لننه
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ن عن موقع نجم القطب. وكنا مإخرة المركب ونو ال يزال يبحث بآلة السدس
وقند تخلندوا  يطفو في جميع أرجاء البيت رفاقهم في الصؾ السبعة والثالثنين

في لححة تبولهم فني أصنيص الجرانينوم، وؼننابهم النشنيد المدرسني بكلمنات 
من سخرية المدير، أو تنناولهم خفينة كنؤس برانندي منن زجاجنة بابنا.  محورة

بينت يطفنح، فتحنوا أننواراً كثينرة فني وقنت واحند جعلنت ال ذلن  أنهنم كنانوا قند
الصننؾ الرابننع االبتنندابل فنني مدرسننة سننان  وؼننرق جميننع التالميننذ.. تالميننذ

باسنيو دي كاسنتيانا فني  فني« 41»خوليان في الطنابق الخنامس منن المبننل 
المتجمنندة،  مدرينند بؤسننبانيا المدينننة البعينندة عننن األصننياؾ الملتهبننة والرينناح

 ا يومناً منن األيناموالتني ال بحنر فيهنا وال نهنر، والتني لنم يكنن سنكان يابسنته
 .مانرين في فنون اإلبحار في الضوء
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 الموت أقوى من الحب
 

  ترجمة خالد الجبيلي
 
 

أونيسنمو سانشنيز المنرأة التني انتحرننا طنوال عمنره،  عندما وجند السنيناتور
عشنر يومناً قبنل أن توافينه المنينة. وكنان  كان ال يزال أمامه ستة أشهر وأحند

متخّيلنة، كاننت تسنتخدم كرصنيؾ  ري، ونني قرينةقد التقانا في روزال دل فين
فكاننت أشنبه  مينناء سنري لسنفن المهنربين فني اللينل، أمنا فني وضنح النهنار،

 بمنفذ ال فابدة مننه يفضني إلنل الصنحراء، وتواجنه بحنراً قناحالً ال اتجناه لنه،
وكانت قرية نابية وبعيدة عن أي شيء، إلل درجة أن أحداً لم يكنن يتوقنع أن 

انسان أن يؽّينر مصنير أي فنرد منن سنكانها. حتنل أن اسنمها أي  يكون بوسع
وذلنن  ألن الننوردة الوحينندة الموجننودة فنني تلنن   كننان يثيننر الضننح  نوعننا مننا،

سانشنيز فني سنترته عصنر ذلن  الينوم  القرية كان يضعها السيناتور أونيسمو
 .الذي التقل فيه لورا فارينا

ي كننان يقننوم بهننا إجباريننة فنني الحملننة االنتخابيننة التنن وكانننت كننذل  محطننة
كانت عربات الكرنفال قد وصلت فني الصنباح  السيناتور كلّ أربع سنوات. فقد

الذين كنانوا ي سنتؤجرون وي نقلنون  الباكر، ثم تبعتها الشاحنات التي تقل الهنود
العامنة وتضنخيمها.  إلل المندن الصنؽيرة لزينادة عندد الحشنود فني االحتفناالت

التنني  وصننلت السننيارة التابعننة للننوزارةوقبننل السنناعة الحاديننة عشننرة بقليننل، 
 يشبه لونها لون مشروب الفراولة الؽازي، باإلضافة إلل السيارات التي تقنل
 الموسيقيين، واأللعاب النارية، وسيارات الجيب التي تقل أفراد الحاشية. أمنا

السيناتور أونيسمو سانشيز، فكان يجلس مسترخياً في سيارته المكّيفة، لكننه 
اب السيارة، حتل نّبت عليه نفحة قوية من اللهنب، وعلنل الفنور ب ما أن فتح

الحريننر الصننافي، وأصننبح وكؤنننه قنند ؼمننس فنني  تبلننل قميصننه المصنننو  مننن
سننوات، وأحنس بالوحندة  حساء فناتح اللنون، واعتنراه شنعور بؤننه كبنر عندة

الثانيننة  علننل نحننو لننم يشننعر بننه مننن قبننل. فنني الحينناة الحقيقيننة، كننان قنند بلننػ
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ن العمننر، وكننان قنند تخننّرج مننن جامعننة ؼننوتينجين بدرجننة شننرؾ واألربعننين منن
استخراج المعادن. كان قارباً نهماً لألعمال الكالسنيكية الالتينينة  كمهندس في

ركيكة. وكان السيناتور زوج امرأة ألمانية متؤلقة أنجبت له  المترجمة ترجمة
رنم جميعهم يعيشون بسنعادة فني بينتهم، وكنان ننو أكثن خمسة أطفال، وكانوا

أشهر، بؤنه سيموت ميتة أبدية قبل أن يحنل  سعادة إلل أن أخبروه، منذ ثالثة
 .عيد الميالد القادم

التحضننيرات لالجتمننا  الحاشنند علننل وشنن  أن ت سننتكمل، تمّكننن  وفيمننا كانننت
لمدة ساعة في البيت الذي كنانوا قند أعنّدوه لنه  السيناتور من االختالء بنفسه

وضنع النوردة التني حنافح عليهنا  ل الفنرال،ليرتناح فينه. وقبنل أن يتمندد علن
وابتلنع الحبنوب  طنوال رحلتنه عبنر الصنحراء فني كنؤس ملنيء بميناه الشنرب،

تنتحنره  التني أخنذنا معنه ليتحاشنل تنناول قطنع لحنم العننز المقّلني التني كاننت
 أثناء النهار، وتناول عّدة حبوب مسّكنة قبل وقتها المحندد خشنية أن يعترينه

حننة الكهربابيننة قننرب األرجوحننة واسننتلقل عارينناً لمنندة األلننم. ثننم وضننع المرو
في حلّ الوردة، وبنذل جهنداً كبينراً كني يبعند فكنرة المنوت  خمس عشرة دقيقة

عندا األطبناء، لنم يكنن أحند يعنرؾ أن أمامنه أيامناً  عنه كني يؽفنو قلنيالً. وفيمنا
سنّره طني الكتمنان، وأن ال يؽّينر شنيباً  معدودات سيعيشها، ألنه قّرر أن يبقني

 .الخجل والخزي في حياته، ال بدافع من الكبرياء، بل بسبب
الثانينة فني  أحّس أننه يمتلن  زمنام أمنوره عنندما خنرج للقناء الجمهنور للمنرة

بنطناالً  الساعة الثالثة من بعد حهنر ذلن  الينوم، مرتاحناً ونحيفناً، وننو يرتندي
 د ساعدتهمن الكّتان الخشن، وقميصاً مّزنراً، وكانت الحبوب المضادة لأللم ق

في إضفاء شيء منن السنكينة علنل روحنه. ؼينر أن التآكنل النذي كنان المنوت 
خبثنناً ممننا كننان يحننن، ألنننه مننا أن صننعد إلننل المنصننة، حتننل  يحدثننه فيننه أكثننر

للننذين كننانوا يسننعون جاننندين ألن يححننوا  اعتننراه شننعور ؼريننب بنناالزدراء
هننود علنل جمنو  ال بشرؾ مصافحته، ولم يشعر باألسنؾ، كمنا فني السنابق،

 الننذين قلمننا كننان بوسننعهم تحّمننل جمننرات نتننرات البوتاسننيوم الملتهبننة تحننت
أقننندامهم الحافينننة فننني السننناحة الصنننؽيرة المجدبنننة. وبحركنننة منننن ينننده أوقنننؾ 

تقريبنناً، وبنندأ يننتكلم دون أن تبنندو علننل وجهننه أيننة تعننابير  التصننفيق، بؽضننب
لهينب علنل البحنر النذي كنان ينبن تحنت وطنؤة  محنددة. وكاننت عينناه مثبتتنين

المياه الراكدة، لكنه كنان يعنرؾ  الحرارة. وكان صوته العميق الموزون يشبه
عنن حهنر قلنب،  أننه لنم يكنن يقنول الصندق فني الخطناب النذي كنان قند حفحنه
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والنننذي كنننان قننند ألقننناه أمنننام الجمنننو  منننرات كثينننرة، بنننل كنننان ينننناقض أقنننوال 
 .أوريليوس صاحب النزعة الجبرية في كتاب تؤمالته الرابع ماركوس

، بندأ خطابنه بخنالؾ كنلّ قناعاتنه. "  الهزيمنة بالطبيعنة" إننا ننا لكي نلحق"
اآلن، أيتننام هللا فنني عننالم العطننل والمنننا   لننن نصننبح لقطنناء فنني بلنندنا بعنند

سننكون أناسناً مختلفنين، أيهنا  الرديء، منفيين فني أرض آبابننا وأجندادنا. بنل
 ."وسعداء السيدات والسادة، سنكون أناساً عحماء

كلمتنه،  مة نمط معين فني ننذا السنير  النذي يقنوم بنه. ففيمنا كنان يلقنيكان ث
كننان مسنناعدوه يلقننون بمجموعننات مننن الطيننور الورقيننة فنني الهننواء، فتننّدب 

نذه المخلوقات االصنطناعية، وتحّلنق حنول المنصنة المنتصنبة منن  الحياة في
باتجناه البحنر. وفني الوقنت نفسنه، كنان رجنال آخنرون  ألواح خشنبية، وتطينر

الشناحنات، ويؽرسنونها فني تربنة نتنرات  رؼون بعض جنذو  األشنجار مننيف
أقنناموا واجهننة كرتونيننة مننن  البوتاسننيوم وراء الجمننو  الحاشنندة. وكننانوا قنند

وراءننا األكنوا   بيوت خيالية من اآلجر األحمر ذات نوافنذ زجاجينة، وأخفنوا
 .الحقيقية البابسة

باللؽنة الالتينينة ليطينل أمند  اثننين أطال السيناتور خطابه مستشهداً باقتباسنين
نّقالنة لتربينة حيواننات  المهزلة. ووعد الحشد بنآالت تصننع المطنر، وبنؤجهزة

نتننرات  المابنندة، وبزيننوت السننعادة التنني تجعننل الخضننراوات تنمننو فنني تربننة
البوتاسيوم، وبشتالت من أزنار الثالوث المزروعة في أصص. وعنندما رأى 

، أشار إلينه بينده، وصناح بنؤعلل صنوته" استطا  أن يخلق عالمه الخيالي أنه
دربنننا، أيهننا السننيدات والسننادة. انحننروا! ذا  النندرب  "ذا  النندرب سننيكون

 ."سيكون لنا
كانت سفينة مصننوعة منن النورق المّلنون تعبنر وراء البينوت،  .التفت الحشد

المديننننة االصنننطناعية. وعنننندنا الحنننح  وكاننننت أطنننول منننن أعلنننل بينننت فننني
ملت منالسيناتور، أنها بعد أ مكان إلل مكان آخر، التهم  ن ش يدت وأ نزلت وح 

سنيبة كمنا ننو حنال  الطقس الشنيع البلدة الكرتونية المتداخلة، وكادت تصنبح
 .قرية روزال دل فيري

يتوجننه نلسننن فارينننا ليرحننب  وللمننرة األولننل منننذ اثتننني عشننرة سنننة، لننم
ل أرجوحتنه علن بالسيناتور. بل كان يستمع إلل خطاب السيناتور ونو مستلق

فننني منننا تبقنننل منننن قيلولتنننه، تحنننت حنننالل عريشنننة البينننت ذي األلنننواح ؼينننر 
الذي بنناه بيندّي الصنيدلي اللتنين جنّر فيهمنا زوجتنه األولنل والتني  المستوية،
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نرب من جزيرة الشيطان، وحهر في روزال دينل فينري  قطّعها إلل أشالء. ثم
رفقنة امنرأة سنوداء من نو  المقنو، ب علل متن سفينة محّملة بببؽاوات بريبة

وأنجب منهنا فتناة. لكنن المنرأة  جميلة كافرة، كان قد التقل بها في باراماريبو
المنرأة األخنرى، التني  ماتت ألسباب طبيعية بعد فترة قصيرة، ولم تلق مصنير

بنالقنبيط،  سانمت أعضاإنا المقطّعة إرباً في تسميد قطعة األرض المزروعة
 تفحنة باسنمها الهولنندي، فني المقبنرةبل وورينت التنراب بكامنل جسندنا، مح

المحلية. وقد ورثت االبنة لون أمها وقوامها الجميل، فضنالً عنن عيننّي أبيهنا 
المندنشتين، وكان يحق له أن يعتقند أننه كنان يرّبني أجمنل امنرأة  الصفراوين
 .في العالم

أن اجتمع بالسيناتور أونيسمو سانشيز خنالل حملتنه االنتخابينة األولنل،  ومنذ
فارينننا أن يسنناعده فنني الحصننول علننل بطاقننة نويننة مننزورة  منننه نلسننن طلننب

إال أن السنيناتور رفنض بطريقنة وّدينة،  .تجعله في مننؤى عنن قبضنة القنانون
حننل ولسنننوات عدينندة،  ولكننن حازمننة. ؼيننر أن نلسننن فارينننا لننم يستسننلم، بننل

المنرة، فقند  وكلما أتيحت له الفرصنة، يكنّرر طلبنه بؤسناليب مختلفنة. أمنا ننذه
 بقي في أرجوحته، وقد كتب عليه أن يتعّفن حياً في عرين القراصننة الالننب

ذا . وعندما سمع التصفيق األخير، رفع رأسه، وأخذ يتطلع منن فنوق ألنواح 
الجانب الخلفي منن المهزلنة" الندعابم التني أ حضنرت للمبناني،  السياج، ورأى

ة فنوق المحنيط. المتوارين الذين يدفعون السفين جذو  األشجار، والمخادعين
 .واالزدراء ثم بصق بإحساس مفعم بالحقد

أنؽنام  وبعد أن ألقل كلمته، أخذ السيناتور كدأبنه يجنوب شنوار  القرينة وسنط
الموسننيقل واألسننهم الناريننة، وقنند تحّلننق حولننه سننكان القريننة، الننذين راحننوا 

شننكاويهم ومشنناكلهم. وكننان السننيناتور يصننؽي إلننيهم بانتمننام وود  يبثنون لننه
مواسناة كنلّ فنرد مننهم، دون أن يقندم ألي مننهم  ولم يكن يتور  عن شديدين

سنطح أحند المننازل منع أطفالهنا  أي خدمات نامنة. وتمكننت امنرأة تقنؾ علنل
األسننهم  السننتة الصننؽار مننن أن ت سننمعه صننوتها وسننط الضننجيج وأصننوات

 .النارية
منن فقط ألتمكنن  إني ال أطلب الكثير، أيها السيناتور"، قالت"، "حمار واحد"

 ."سحب الماء من ببر الرجل المشنوق
 "النحاؾ الستة وسؤلها" "ماذا حدث لزوج ع الحح السيناتور األطفال
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أروبننا"، أجابننت المننرأة بننروح دمثننة،  ذنننب يبحننث عننن الثننروة فنني جزيننرة"
 ."في أسنانهن "وعثر علل امرأة أجنبية، من النو  الذي يضع الماس

 .أحدث الجواب عاصفة من الضح 
 ."ستحصلين علل حمار  "قّرر السيناتور، حسناً، "

بسنرج جيند إلنل  وما ني إال لححات، حتل أحضر أحد مساعديه حماراً منزوداً 
ن علل كفله شعار منن شنعارات الحملنة االنتخابينة وِّ بطنالء  بيت المرأة، وقد د 

 .ال يمكن إزالته لكي ال ينسل أحد أبداً أنه ندية من السيناتور
قصننير، قننام بننبعض األعمننال الصننؽيرة األخننرى، بننل امتننداد الشننار  ال وعلننل

للرجل المريض الذي أمر بإخراج سريره ووضعه عند  وحتل قدم ملعقة دواء
 .عندما يمرّ  باب بيته كي يتمكن من رإية السيناتور

فاريننا وننو  في الزاوية األخينرة تلن ، ومنن خنالل ألنواح السنياج، رأى نلسنن
السنيناتور  كبيباً، لكنن ومنع ذلن ، حّيناهمستلق في أرجوحته، وقد بدا شاحباً و
 .دون أن يبدي له أية مشاعر بالموّدة

 "حال ع مرحباً، كيؾ"
 التفننت نلسننن فارينننا مننن فننوق أرجوحتننه ورمقننه بنحرتننه المفعمننة باالرتينناب

 .والّؽل
 .أنا، كما تعرؾ"، قال"

 .التحية خرجت ابنته إلل الباحة عندما سمعت
رأسنها  صناً منن ننو  ؼنواجيرو، وكاننت تنّزينكانت ترتندي فسنتاناً ننندياً رخي

أقواس ملّونة، وكانت قد دننت وجهها بؤصنباغ لتقينه منن أشنعة الشنمس. إال 
فنني وضننعها السننيا ذا ، يسننتطيع المننرء أن يتصننور أنننه ال توجنند  أنننه، حتننل

وجنه البسنيطة كلهنا. وقنؾ السنيناتور منقطنع  امنرأة أخنرى فني جمالهنا علنل
 ."أكثر األشياء جنوناً  ة. يفعل هللااألنفاس وقال بدنشة" "اللعن

ثيابهنا، وبعنث بهنا إلنل  في تل  الليلنة، جعنل نلسنن فاريننا ابنتنه ترتندي أجمنل
يهننزان  السننيناتور. وطلننب منهننا الحارسننان المسننلحان بالبنننادق اللننذان كانننا

رأسننيهما مننن شنندة الحننرارة فنني البيننت المسننتعار، أن تنتحننر علننل الكرسنني 
 .الردنة الوحيد في

 سيناتور يعقند فني الؽرفنة المجناورة اجتماعناً منع أنناس علنل قندر مننكان ال
األنميننة فنني روزال دل فننالي، الننذين كننان قنند جمعهننم لينشنند علننل مسننامعهم 

يكن قد ذكرنا في خطابه، والنذين كنانوا يشنبهون إلنل درجنة  الحقابق التي لم
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أ فني البلندات الصنحراوية كلهنا. وكنان قند بند كبيرة جميع من كنان يلتقني بهنم
الجلسنات الليلينة التني لنم تكنن  يعتري السيناتور الملل ويشعر بالتعب من تل 

علنل جسنده منن  تتوقؾ. كان قميصنه منبلالً بنالعرق، وكنان يحناول أن يجففنه
كطننين  التيار الحار المنبعث من المروحة الكهربابية التني كاننت تصندر طنينناً 

 .فةذبابة الفرس في وسط الحرارة الالنبة التي تؽمر الؽر
ال نستطيع أن نؤكل طيوراً ورقينة" ثنم أضناؾ" "إنكنم تعرفنون،  قال" "بالطبع

سننتنمو فيننه األشننجار واألزنننار فنني كومننة روث  وأنننا أعننرؾ أن اليننوم الننذي
الشنابل محنل الديندان فني بنر   العننزات ننذه، وفني الينوم النذي سنيحل سنم 

منا أقولنه تفهمنون  الماء، عندنا، لن يعود لكم، ولن يعود لني شنيء نننا، ننل
 "لكمع

صنفحة منن التقنويم،  لنم يحنر أحند جوابناً. وفيمنا كنان السنيناتور ينتكلم، منّزق
مننن  وشننّكل منهننا بيديننه فراشننة ورقيننة، ثننم ألقانننا نحننو تيننار الهننواء المنبعننث

المروحة، فراحت الفراشة تتطاير حول الؽرفة، ثم خرجت وانسنلت عبنر شنق 
أن تمال  نفسه، يساعده في ذل  الموارب. وتابع السيناتور كالمه، بعد  الباب

 .معه الموت المتواطا
بنؤن  :وأضاؾ" "لذل ، ال يتعين علّي أن أكّرر علل أسماعكم ما تعرفونه جيداً 

انتخننابي مننرة أخننرى نننو لمصننلحتكم أنننتم أكثننر ممننا نننو لمصننلحتي أنننا، ألننني 
الراكدة وعرق الهنود، في الوقت النذي تكسنبون فينه أننتم، أيهنا  سبمت المياه

 ."منه اس، رزقكمالن
 رأت لورا فارينا الفراشة الورقية وني تنسنرب منن بناب الؽرفنة. رأتهنا فقنط

ألن الحارسننين فنني البهننو كانننا يؽطننان فنني النننوم ونمننا جالسننين علننل النندرج، 
بندقيتننه. وبعنند أن دارت عنندة دورات، انفتحننت الفراشننة  يعننانق كننل منهمننا

حاولننت لننورا فارينننا أن  بالحننابط، والتصننقت بننه. المثنيننة بكاملهننا، وارتطمننت
النذي اسنتيقح علنل صنوت تصنفيق  تقتلعهنا بؤحافرننا. إال أن أحند الحارسنين،

 .العقيمة منبعث من الؽرفة المجاورة، الحح محاولتها
لنورا  ال يمكن  اقتالعها"، قال بفتور، "إنها مرسومة علنل الحنابط". عنادت"

ؾ السيناتور عند فارينا وجلست عندما بدأ الرجال يخرجون من االجتما . وق
الؽرفنة وينده علنل المنزالج. ولنم يلحنح لنورا فاريننا إال عنندما أضنحت  مندخل
 .خاوية الردنة

 "ماذا تفعلين نناع"
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 ."قالت" "لقد أرسلني أبي
السننيناتور . أمعننن النحننر فنني الحارسننين النننابمين، ثننم تمّعننن فنني لننورا  فهننم

أن المنوت ننو النذي جمالها الفابق يفوق ألمنه، ونننا عنرؾ  فارينا، التي كان
 .عنه اتخذ قراره نيابة

 .ادخلي" قال لها"
الؽرفننة" كانننت آالؾ مننن  وقفننت لننورا فارينننا والدنشننة تعتريهننا عننند منندخل

السنيناتور أطفنؤ  األوراق النقدينة تتطناير فني الهنواء، تخفنق كالفراشنات. لكنن
المروحنة، فتوقفننت عنن السننباحة فني الهننواء وأخنذت تتهنناوى وتتسناقط فننوق 

 .ثاث في الؽرفةاأل قطع
 ."يطير كما ترين"، قال مبتسماً، " حتل الخراء يمكن أن"

 جلست لورا فارينا علنل المقعند المدرسني. كاننت بشنرتها ناعمنة ومشندودة،
وبلون النفط الخام وكثافته، وكنان شنعرنا مثنل عنرؾ فنرس صنؽيرة، وكاننت 

بع السيناتور تمنحان بريقاً أكثر لمعاناً من ونج الضوء. وت عينانا الواسعتان
  .الوردة التي تلوثت بنترات البوتاسيوم مسار نحرتها ووجد أخيراً 

 ."قال" "إنها وردة
وفنني صننوتها نبننرة ارتبننا . "لقنند شنناندتها عننندما كنننت فنني  نعننم" قالننت"

 ."ريوناتشا
علل السنرير العسنكري، وراح يتحندث عنن النورود فيمنا بندأ  جلس السيناتور

النذي كنان يخّينل إلينه أن قلبنه موجنود فينه  يف  أزرار قميصه. وعلنل الجاننب
سنم وشنم فني شنكل قلنب يخترقنه سنهم. ألقنل القمنيص  داخل صدره، كان قد ر 

 .حذابه الطويل المبلل علل األرض وطلب من لورا فارينا أن تساعده في خلع
فيهنا بدّقنة،  جثنت أمنام السنرير. لنم يبعند السنيناتور عينينه عنهنا وننو ينتمعن

 ط حذابه، كان يتساءل من منهما سيكون سيء الحح منوفيما كانت تفّ  ربا
 .لقابهما نذا

 ."قال" "إن  مجرد طفلة
التاسننعة عشننرة مننن عمننري فنني شننهر نيسننان  قالننت" "قنند ال تصنندق. سننؤبلػ

 .االنتمام القادم". أبدى السيناتور مزيداً من
 "في أّي يومع"

 ."قالت" "في اليوم الحادي عشر
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حنناالً، ثننم قننال" " ننتمنني كالنننا إلننل بننرج  السننيناتور بؤنننه أصننبح أفضننل أحننس
 :مبتسماً  الحمل"، ثم أضاؾ

  ."إنه برج العزلة"
كان يقوله ألنها لم تكن تعرؾ ماذا تفعنل  لم تكن لورا فارينا تبدي انتماماً بما

يفعنل بلنورا فاريننا، ألننه لنم يكنن  بالحذاء. أما السيناتور، فلم يكن يعرؾ مناذا
كنان يعنرؾ أن أصنل ننذه  المفاجبة ننذه، كمنا أننهقد اعتاد مثل عالقات الحّب 

للتفكير، أمسن   العالقة يعود إلل الذل والمهانة. ولكي يتاح له قليل من الوقت
 لورا فارينا بإحكام بين ركبتيه، وضمها حول خصرنا، واستلقل علنل حهنره

فننوق السننرير. ثننم أدر  أنهننا كانننت عاريننة تحننت ثيابهننا، بعنند أن انبعثننت مننن 
قوينة منن عطنر حينوان الؽابنة، لكنن قلبهنا كنان واجفناً، وكسنا  جسندنا رابحنة

 .جلدنا عرق جليدي
 .أحد يحّبنا"، قال متنهداً  ال"

لنديها منن الهنواء سنوى قندر  حاولت لورا فارينا أن تقول شنيباً، لكنن لنم يكنن
الضنوء وأصنبحت  يكفيها كي تتنفس. جعلها تستلقي بجانبه ليساعدنا، وأطفؤ

ينداعبها  استسلمت إلل رحمة قدرنا. وراح السنيناتور الؽرفة في حلّ الوردة.
 ببطء، يسعل إليها بيده، يلمسها لمساً خفيفاً، لكنه صادؾ شيباً حديدياً يعوق

 .طريقه في البقعة التي كان يسعل إليها
 "ماذا تضعين ننا ع"

 ."قفل" :قالت
 لماذا بحق السماء!" قال السيناتور ؼاضباً وسؤل عنن الشنيء النذي يعرفنه"

 "جيداً. "أين المفتاحع
 .تنفست لورا فارينا الصعداء

عنند أبني"، وأضنافت" "لقند طلنب منني أن أخبنر  بنؤن  أجابنت" "إننه موجنود
ترسننل معننه وعننداً خطينناً بؤننن   ترسننل أحننداً مننن رجالنن  للحصننول عليننه، وأن

 ."ستحلّ مشكلته
سنناخطاً" "يننا لننه مننن ضننفد  ابننن زنننل". ثننم  ازداد السننيناتور تننوتراً. ودمنندم

تنذّكر، تنذّكر، سنواء كننت  .ؼمض عينيه ليسنترخي وألقنل بنفسنه فني الحنالمأ
وسنتموت حتنل  أنت أو شخصاً آخر، فلن تمضي فني ننذه الحيناة فتنرة طويلنة

 .لن يبقل أحد يلهج باسم 
 .اعترته انتحر حتل تالشت القشعريرة التي
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 "سؤلها" "قولي لي شيباً واحداً" ماذا سمعت عنيع
 "قعأقول الح نل تريد أن"
 ."الحق"

مننن اآلخننرين ألننن   قالننت لننورا فارينننا" "حسننناً، إنهننم يقولننون إننن  أسننوأ
 ."مختلؾ

مؽمض العينين. وعنندما  لم ينزعج السيناتور. الذ بالصمت لفترة طويلة ونو
 .للخوؾ فتحهما ثانية، بدا أنه أفاق من أكثر ؼرابزه المثيرة
 ."مشكلته رة بؤنني سؤحلّ ثم قّرر" "أوه، بحّق السماء، قولي ألبي  ابن العان

فارينا، لكن  إذا أردت، يمكنني أن أذنب وأجلب المفتاح بنفسي"، قالت لورا"
 .السيناتور أوقفها

جمينل أن يكنون بصنحبة المنرء  .قال" "انست أمنر المفتناح، وننامي قلنيالً معني
 ."أحد عندما يكون وحيداً تماماً 

وردة. طنّوق السنيناتور كتفها، وعينانا مثبتتان علنل الن ثم وضعت رأسه علل
إبطهننا الننذي تفننوح منننه رابحننة حيننوان  خصننرنا بذراعيننه، ودفننن وجهننه فنني

يوماً مات ونو في تل   الؽابة، واستسلم للرعب. وبعد ستة أشهر وأحد عشر
بؤننه كنان منع  الوضنعية ذاتهنا، م حتقنراً وم هانناً بسنبب الفضنيحة التني شناعت

 .نهالورا فارينا وكان يبكي بحرقة ألنه مات بدو
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 بابعة الورد
 
 
 

الفجر، و لبسنت ثوبهنا القصنير األكمنام النذي  تحسست مينا طريقها في عتمة
الفننرال، و جعلننت تفننتل فنني  كانننت قنند علقتننه فنني الليلننة الماضننية قننرب

امتثنناالً  الصننندوق الكبيننر عننن الكمننين المنفصننلين الننذين يكسننوان الننذراعين
 عنهما فنوق المسنامير المعلقنةللواجب قبل الذناب إلل الكنيسة ... ثم بحثت 

علل الحابط و خلؾ األبواب، حريصنة فني كنل ذلن  أال تحندث أقنل جلبنة لكنيال 
العميناء، التني كاننت نابمنة فني نفنس الؽرفنة ... و لكنن منا أن  تنوقح جندتهما

الححننت أن جنندتها قنند نهضننت مننن الفننرال،  اعتننادت عينانننا العتمننة، حتننل
  : فقالت الجدة العمياء .. الكمينفذنبت إليها في المطبا لكي تسؤلها عن 

  .. نما في الحمام .. إنني ؼسلتهما أمس بعض الحهر -
فعالً وجدتهما في المطبا، معلقنين منن سنل  ممندود بمشنبكين .. و لكنهمنا  و

مبتلين .. فعادت مينا بهما إلل المطبا و بسطتهما فوق أحجنار  كانا ال يزاالن
ب القهننوة و قنند سننمرت حنندقتي عينيهننا العمينناء تقلنن الموقنند .. و كانننت الجنندة

فيها أصص الزننور مليبنة بؤعشناب  الجامدتين علل جدار الشرفة التي رصت
  .. طيبة

ثانية .. ال يمكن  نذه األيام أن تتؤكندي  قالت لها مينا " ال تؤخذي أشيابي مرة
  .. من طلو  الشمس

  : وجهها نحو الصوت و قالت حركت المرأة العمياء
  .. موعد القداس ,أن نذا يوم الجمعة األول من أسبو  الفصحإنني نسيت ـ 

اإلنناء  و بعد أن تؤكدت الجدة بنفس قوي من فمها أن القهنوة نضنجت، رفعنت
  : عن الموقد، ثم قالت

  . متسخة ضعي قطعة من الورق تحت الكمين، ألن أحجار الموقدـ 
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 ، و لكنننأجننرت مينننا أصننابعها علننل أحجننار الموقنند .. فوجنندنا متسننخة فعننالً 
بطبقننة مننن السننناج المتحجننر الننذي ال يمكننن أن يلننوث الكمننين إذا لننم يحتكننا 

  : أنها قالت لجدتها باألحجار .. علل
  ..! إذا اتسختا فستكونين أنت المسإولة ـ

الجندة العميناء أن صنبت لنفسنها قندحاً منن القهنوة، و قالنت و نني  و ما لبثت
  : تجنننننننننننننننذب مقعنننننننننننننننداً شنننننننننننننننطر الشنننننننننننننننرفة

  ... .. و من المحرم أن يذنب االنسان للقداس و نو ؼاضبأنت ؼاضبة  ـ
لشرب القهوة عن كثب من الزننور فني الحنول .. و عنندما انبعنث  و جلست

إيننذاناً بموعنند القننداس رفعننت مينننا الكمننين عننن  رنننين دقننات الننناقوس األولننل
أنهنا لبسنتهما .. فنإن القنس ال يرضنل  الموقند، فكاننا ال ينزاالن مبتلنين .. بيند

مسنحت آثنار األحمنر منن  أحد إلل الكنيسة بثوب عاري الذراعين .. ثنم دخول
 وجههننا بمنشننفة، و أخننذت كتنناب الصننالة و الشننال مننن ؼرفتهننا، و خرجننت

  ... للشار 
  ... و بعد ربع ساعة عادت أدراجها

  : جالسة في مواجهة الزنور في الحول فقالت الجدة العمياء و ني
  .. ءة األوللسوؾ تصلين إلل ننا  بعد القرا ـ

  : أما مينا فقالت و ني تتجه إلل دورة المياه
القنداس الينوم .. األكمنام مبتلنة، و الثنوب كلنه "  لن أتمكن منن النذناب إلنل ـ

  .. " مكركل
  .. بعينين فانمتين تتبعانها و علل األثر شعرت

  ..! تذنبين للقداس و ما لبثت العجوز أن نتفت " يوم الجمعة األول و ال
و جلست فني  ما عادت مينا من دورة المياه صبت لنفسها قدحاً من القهوةو ل

المدخل المطلي بالمصيص األبيض عن قرب منن العجنوز العميناء .. بيند أنهنا 
تستطع أن تشرب القهوة .. و ؼمؽمت في سنخط كنامن و نني تشنعر بؤنهنا  لم

  : دموعها الحبيسة توش  علل الؽرق في
  ..! أنت السبب ـ

  ..! جوز العمياء " أنت تبكينفهتفت الع
و أضافت و ني تمر قرب جدتها بعد أن وضعت قدح القهوة علنل األرضنية " 

  ..! لالعتراؾ ألن  جعلتني أضيع قداس يوم الجمعة األول يجب أن تذنبي
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لزمت مكانها جامدة تنتحر أن تؽلق باب ؼرفنة الننوم ..  أما الجدة العجوز فقد
الشنرفة ثنم انحننت تتحسنس حتنل عثنرت علنل  و ما لبثت أن اتجهت إلل آخر

تسننكب القهننوة فنني  قنندح القهننوة علننل األرض ؼيننر مشننروب .. فقالننت و ننني
  : اإلناء الخزفي

  .. هللا يعلم أن ضميري مستريح ـ
  : اللححة خرجت أم مينا من ؼرفة النوم، و قالت للعجوز و في نذه

  ..مع من تتكلمين ع ـ
  ..! بل اآلن انني في طريقي إلل الجنونفؤجابت " مع نفسي !.. قلت ل  ق

عنندما احتجبنت ميننا فني ؼرفتهنا فكنت أزرار " المشند " و أخرجنت ثالثنة  و
فنني مشننب  .. ففتحننت بؤحنندنا النندرج السننفلي فنني "  مفنناتيح صننؽيرة معلقننة

فتحتهنا بمفتناح آخنر .. و منن داخلهنا  التواليت " و أجرت منه علبة متوسطة
مربوطننة بحننزام مننن  علننل ورق ملننون و أخرجنت مجموعننة خطابننات مكتوبنة

 المطنناط .. فؤخفننت الخطابننات داخننل مشنندنا ثننم أعننادت العلبننة إلننل مكانهننا و
أؼلقنننت الننندرج .. و أخينننراً ذنبنننت إلنننل دورة الميننناه و ألقنننت بالرسنننابل فننني 

  : ولما رجعت مينا إلل المطبا قالت لها أمها .. المرحاض
  .. حسبت  في الكنيسة -

ء الرد قابلنة " لنم تنتمكن منن النذناب .. أننا نسنيت أن ننذا الجدة العميا فتولت
  .. األول، و ؼسلت األكمام بعد حهر أمس يوم الجمعة

  .. فؽمؽمت مينا " انها ال تزال مبتلة
  .. فقالت العجوز العمياء " انني أقوم بؤعمال كثيرة نذه األيام

ورد لمناسنبة و أنا مطالبنة بتسنليم مابنة و خمسنين " دسنتة "  : و قالت مينا
  .. عيد الفصح

تلبث حرارة الشنمس أن تزايندت مبكنراً .. و قبنل السناعة السنابعة كاننت  و لم
مشنؽل النورد الصنناعي " فني ؼرفنة المعيشنة " سنلة مليبنة  " مينا قند أعندت

علبنة منن ورق الكرينب، و مقصنان، و بكنرة  بؤوراق الورد، و لفافة سنل ، و
ترينينداد التلمينذة المترنبنة فني  جناءتخيط، و إنناء بنه ؼنراء.. و بعند برننة 

الفنور لنم لنمال تنذنب  الكنيسة تحمل علبنة كرتنون تحنت إبطهنا، و سنؤلتها علنل
  : لحضور القداس .. فؤجابت مينا

  .. لم تكن األكمام جانزة ـ
  .. فقالت ترينيداد " كان يمكن استعارة كمين من أي أحد
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  : فقالت ميناقرب سلة أوراق الورد ..  و جذبت كرسياً و جلست
  .. وجدتني متؤخرة كثيراً  ـ

صننع وردة .. فوضنعت ترينينداد علبنة الكرتنون علنل األرض و  و فرؼت منن
  : مينا إلل العلبة قابلة اشتركت في العمل .. فنحرت

  نل اشتريتت حذاًء جديداً ع ـ
  .. فبران ميتة فؤجابت ترينيداد " ني

لعمنل  اق النورد، فقند تفرؼنت مينناو لما كانت ترينيداد مانرة فني تركينب أور
سيقان من السل  مؽلفة بورق أخضر .. و حلت كلتانما تعمل في صمت دون 

تقنندم الشننمس فنني ؼرفننة المعيشننة، التنني كانننت مزخرفننة بصننور  أن تالححننا
تفرؼننت مينننا مننن صنننع السننيقان تحولننت إلننل  تزينيننة و عابليننة .. و عننندما

  : قالت لها عمل وترينيداد بنحرة تفيض أسل، فكفت نذه عن ال
  ماذا جرى ع ـ

  ..! فمالت مينا نحونا و قالت " إنه رحل
  ترينيداد المقص في حجرنا قابلة " ال ... ال تقولي نذا !عع فؤلقت

  ..! قابلة " إنه رحل فكررت مينا كلماتها
  ..فحدقت ترينيداد فيها طويالً، و قالت مقطبة " و اآلن ع

  .. ن ال شيءفؤجابت مينا بصوت ثابت " اآل
ترينيننداد لالنصننراؾ، فاسننتمهلتها مينننا لكنني  و قبيننل السنناعة العاشننرة تؤنبننت

بنالعجوز العميناء التني كاننت  تلقي الفبران في المرحاض، و في طريقها مرت
  : تستقي الزنور في األصص، فقالت لها مينا

  .. أن  لن تعرفي ما بداخل نذه العلبة أرانن -
  : حواسها، قابلة .. فؤرنفت العجوزو نزت العلبة بالفبران .

  ... نزيها مرة ثانية -
لننم تسننتطع أن تتعننرؾ علننل مننا بننداخل  فكننررت مينننا العمليننة، بينند أن العجننوز
  : العلبة رؼم نزنا مرة ثالثة، فقالت مينا

  . الفبران التي وقعت في المصيدة في الكنيسة الليلة الفابتة نيـ 
الجندة العميناء دون أن تكلمهنا .. بيند أن  أدراجها مرت بجانب و عندما عادت

المعيشة لكي تستكمل ميننا عملينة النورد الصنناعي،  العجوز تبعتها إلل ؼرفة
  : و قالت لها
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أردت أن تكنوني سنعيدة، فنال تعترفني بشنيء لشنخص ؼرينب  ينا ميننا .. إذا ـن
  .. عن 

لمواجنه أن تتكلم .. فجلست الجدة العجنوز فني المقعند ا تطلعت إليها مينا دون
  .. بيد أن مينا استوقفتها . لها محاولة أن تساعدنا في العمل

  ..إلل القداس ع فقالت الجدة العمياء " أنت عصبية .. لماذا لم تذنبي
  .. أنت تعرفين السبب أكثر من ؼير ـ 

لنو كنان السنبب األكمنام، لمنا فكنرت فني الخنروج منن  : فقالت العجوز العمياء
الطريق، و نو الذي سبب ل  الشنعور  ينتحر  في البيت .. ننا  شخص كان

  .. بخيبة األمل
جنندتها، كؤنمننا تمسننح لوحنناً ؼيننر مربنني مننن  مننرت مينننا بيننديها أمننام عيننني

  : الزجاج، و قالت
  ..! أنت ساحرةـ 

فقالت المرأة العميناء " إنن  ذنبنت إلنل دورة الميناه منرتين ننذا الصنباح .. و 
اسننتمرت مينننا فنني اسننتكمال الننورد  ..رةتننذنبين دابمنناً أكثننر مننن منن أنننت ال

  : عادت العجوز تقول الصناعي، بينما
  ..نل تجسرين علل أن تريني ما تخفينه في درج "التواليت" ع -

فتركت مينا النوردة التني بيندنا متمهلنة و أخرجنت المفناتيح الثالثنة الصنؽيرة 
  :مشدنا و وضعتها في يد العجوز قابلة من
  …  اذنبي و انحري بعينيـ 

  : العجوز تفحص المفاتيح بؤناملها، و قالت فجعلت
  ..! المرحاض إن عيني ال يمكنها الرإية في قا ـ 

الجندة  رفعت مينا رأسها، و عندبذ اعترانا إحساس مختلؾ .. فقد شنعرت أن
  : العمياء عرفت انها تتطلع إليها .. و لهذا قالت لها

  ..!   إلل نذه الدرجةإذا كان ما افعله يهم انزلي في المرحاضـ 
  : الالذ ، و قالت تجانلت الجدة العجوز نذا الرد

  .. أنت دابماً تجلسين في الفرال و تكتبين حتل الصباح المبكرـ 
  .. فقالت مينا " أنت نفس  تطفبين النور قبل النوم

و فني الحنال تنينرين أننت بطاريتن  .. و بإمكناني أن  : فعاجلتها العميناء قابلنة
 ن  تكتبين، من صوت انفاس أعرؾ أ

  : بذلت مينا جهداً لالحتفاح بهدوبها، و قالت دون أن ترفع رأسها
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  ..لنفرض أن نذا نو ما يحدث، فما نو الؽريب في ذل  ع جميل .. وـ 
إال أن ننذا أضنا  منن  حضنور قنداس ينوم  .. فنردت العجنوز قابلنة " ال شنيء

  .. الجمعة األول
بكلتي يديها بكرة الخنيط و المقصنين و كومنة منن مينا  و عند نذا الحد حملت

جميعناً فني السنلة، ثنم واجهنت الجندة العميناء  الورود التي لم تتم، و ألقت بها
  : قابلة
  ذنبت لكي أفعله في المرحاض ع نل تحبين أن أقول ل  ماالذيـ 

  : بنفسها، قابلة و حلت اإلثنتان متحفزتين إلل أن تولت مينا الرد
  ..! تي ببعض المخلفاتذنبت لكي آ ـ

العمياء بالمفاتيح الصؽيرة في السلة، و ؼمؽمت قابلنة  و عندبذ طوحت الجدة
  : و ني تتجه إلل المطبا

كنان يمكنن أن يكنون سنبباً ال بنؤس بنه، و كنان يمكنن أن تقنعينني لنوال أنهنا  ـن
  ..! في حيات  التي سمعت  فيها تشتمين المرة األولل

الممشننل مننن الناحيننة المقابلننة  مينننا آتيننة فنني و فنني نننذه اللححننة كانننت أم
  : محتضنة كومة من الورود الشابكة ، و قالت

  ..جرى ع ماذا ـ
  : فتولت الجدة العمياء الرد قابلة

ال تفكننرون فنني إرسننالي إلننل مستشننفل  إنننني جننننت .. لكننن الحننانر أنكننم ـنن
 ..! المجانين طالما ال أرمي أحداً بالحجارة
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 يامفي يوم من األ
 

  ترجمة رافع الصفار
 
 

 فجر االثنين ، دافا وؼير ممطنر. أوريلينو أسنكوفار، طبينب أسننان منن دون
شهادة، مبكنر جندا فني النهنوض، فنتح عيادتنه عنند السناعة السادسنة. تنناول 

اصنطناعية، مازالنت موضنوعة فني قوالبهنا الكلسنية، منن علبنة  بضعة أسنان
لننة مرتبننا إيانننا حسننب األدوات علننل الطاو زجاجيننة ، ووضننع مجموعننة مننن

قميصنا عنديم الياقنة مؽلقنا  حجمها كما لو كنان يجهزننا للعنرض. كنان يرتندي
نحيفنا، قلمنا  عند العنق بزر ذنبي، وبنطلونا بحماالت. وكان منتصنب القامنة،

 .ينسجم محهره مع الموقؾ، تماما كما ني حالة األصم
ينة كرسني منن ترتينب العندة علنل الطاولنة، سنحب المثقناب ناح عنندما انتهنل

األسننان االصنطناعية. وكنان يبندو شنارد  المعالجنة وجلنس ليباشنر فني صنقل
بدقة وثبات متواصنلين، وكاننت  الذنن، ال يفكر في تفاصيل العمل الذي يإديه

 .إلل اآللة قدمه تحل تضؽط علل عتلة المثقاب حتل عندما تنتفي حاجته
صنقرين  نافذة فرأىبعد الثامنة توقؾ لبرنة كي ينحر إلل السماء من خالل ال

منشؽلين في تجفيؾ نفسيهما تحت الشمس علل سقيفة البينت المجناور. عناد 
 ؤن المطر سيسقط قبل موعد الؽداء.ونو يقول لنفسه ب إلل عمله

 تركيزه صوت ابنه الحاد والمفاجا شتت
 .بابا ـ
 ماذا ع ـ
 .له ضرسه العمدة يريد أن يعرؾ إذا كنت ستخلع ـ
 .ودقل له بؤنني ؼير موج ـ

أمامنه وراح يتفحصنها بعيننين نصنؾ  كان منشؽال بصنقل سنن ذنبينة. حملهنا
 .ؼرفة االنتحار مؽلقتين. عاد ابنه ذو األحد عشر عاما يصر  مجددا من

 .يقول بؤن  موجود، وأيضا ألنه يستطيع أن يسمع ـ 
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الطبينب منشنؽال بنتفحص السنن. وعنندما أنجنز عملنه واخنذ السنن شنكله  حنل
  :الطاولة وقال النهابي وضعه علل

 .نذا أفضلـ 
ل المثقاب ثانية، وأخذ بضعة قطع ؽَّ تركيب من علبة كارتونينة حينث يحنتفح  ش 

 .التعديل والصقل باألشياء التي تحتاج إلل انجاز، وباشر بعملية
 .بابا ـ

 أجابه مستخدما نفس التعبير
 ماذاع ـ
 .يقول بؤن  إذا لم تخلع له سنه فسوؾ يطلق النار علي  ـ

عجل، وبحركة شديدة الهدوء أوقؾ المثقاب، دفعه بعيندا عنن الكرسني، ت دون
 :للطاولة، وكان ننال  مسدس. قال وسحب الدرج السفلي

 .علي حسنا، قل له أن يؤتي ويطلق النار ـ
دفننع الكرسنني بمواجهننة البنناب، وكانننت يننده تسننتقر علننل حافننة النندرج. حهننر 

وجهه، لكنن الجاننب اآلخنر  عند الباب. كان قد حلق الجانب األيسر من العمدة
لم تحلنق مننذ خمسنة أينام. رأى الطبينب فني عينينه لينالي  كان متورما وبلحية

 :بؤطراؾ أصابعه وقال برفق من التوجع واألرق، فؤؼلق الدرج
 .اجلس ـ
 .صباح الخير ـ

 :الطبيب أجابه
 .صباح الخير ـ

الكرسني  العمدة رأسه علل مسند وبينما انشؽل الطبيب بتسخين أدواته، أسند
فنني الهننواء.  الخلفنني فشننعر بشننيء مننن االرتينناح. كانننت أنفاسننه تطلننق بخننارا

 كانت عيادة بابسة" كرسي خشبي قديم، مثقاب يعمل بدواسة، وعلبة زجاجية
تحننوي قننناني السننيرامي . فنني المواجهننة للكرسنني نافننذة تؽطيهننا سننتارة مننن 

 .فمهالعمدة باقتراب الطبيب شب  ساقيه وفتح  القمال. عندما شعر
الضنوء. وبعند أن تفحنص السنن الملتهبنة،  أدار أسكوفار رأس العمندة باتجناه

 :أؼلق ف  العمدة بحركة حذرة، ثم قال
 .سؤقلعه ولكن من دون مخدر ـ
 لماذاع ـ
  .ألنه لدي  خّراج ـ
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 .العمدة في عيني الطبيب. قال أخيرا ونو يحاول أن يتبسم نحر
 .حسناً  ـ

جلب إناء األدوات المعقمة إلل الطاولنة وراح  يرد الطبيب علل ابتسامته. ولم
المناء المؽلني بملقنط صنؽير بنارد، دون أن يبندو علينه بؤننه فني  يخرجهنا منن

بطرؾ حذابه، وذنب ليؽسل يديه في المؽسلة.  عجلة من أمره. دفع المبصقة
 .العمدة لم يرفع عينيه عنه قام بكل ذل  دون أن ينحر إلل العمدة، لكن

بنالكالّب السناخن.  فنتح الطبينب قدمينه وأمسن  بالسنن كنان سنن عقنل سنفلي.
 تشننبث العمنندة بننذراعي الكرسنني، واضننعا كننل قوتننه فنني قدميننه. شننعر عننندنا

بفجوة باردة في كليتيه، لكنه لم يصدر صوتا. حر  الطبيب رسؽه فقط. ومنن 
 :وبرقة الذعة قال دون حقد،

  .اآلن ستدفع لموتانا العشرون ـ
م فنني فكننه، وامننتألت عيننناه بالنندمو . لكنننه لننم العحننا شننعر العمنندة بانسننحاق

ثننم رآه مننن خننالل دموعننه. فنني تلنن   يتنننفس حتننل أدر  بننؤن السننن قنند أقتلننع،
 .الفابتة اللححة كان عاجزا تماما عن فهم عذاب الليالي الخمس

 انحنل علل المبصقة، النثنا يتصنبب مننه العنرق. فنتح أزرار سنترته الضنيقة
المنديل. ناوله الطبيب قطعة قمنال نحيفنة.  ومد يدا الل جيب بنطلونه ليخرج

 :له قال
 .جفؾ دموع  ـ

انشنؽاله بؽسنل يدينه، رأى  كنان العمندة ينرتعل وننو يجفنؾ دموعنه. وأثنناء
العنكبننوت  أسننكوفار السننقؾ المتننداعي وشننبكة العنكبننوت المؽبننرة وبننيض

 :والحشرات الميتة. عاد الطبيب ونو يجفؾ يديه. قال للعمدة
 . لملح، ثم اذنب إلل الفرالؼرؼرة ماء با خذ ـ

عسنكرية ثنم تحنر  باتجناه البناب وننو  نهنض العمندة واقفنا. أدى تحينة ودا 
 :قال .يدفع ساقيه، ودون أن يؽلق أزرار سترته الضيقة

 .ابعث بالفاتورة ـ
 لمن ع ل  أم للبلدة ع ـ

 :العمدة. أؼلق الباب وراءه ونو يقول لم ينحر إليه
 .ال فرق ـ
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 قعينا كلٍب أزر
 
 
 

في البداية اعتقدت  أنها ترانني للمنرة األولنل ، لكنهنا عنندما  . ثمَّ ، نحرتال إليّ 
بقيت  أشعر بنحرتها المراوؼة تنزلق علنل حهنري  استدارت خلؾ الموقد ، و

منن يراننا للمنرة األولنل. أشنعلت   ، و تعبنر فنوق كتفني ، عنندنا أدركنت  أننني
قبل أن أدير المقعد ألجعلنه  ن الدخانسيجاراً ، و سحبت  نفساً عميقاً و قوياً م

حقناً ، كمنا  يتزن علل ساق خلفينة واحندة. وبعندنا أصنبح بإمكناني مشناندتها
 كانت تقؾ بجانب الموقد و ترمقني ، كل ليلة. لدقابق وجيزة كان ذل  كلّ منا

فعلننناه " تبننادل النحننرات. أنننا رمقت هننا مننن مقعنندي المتننّزن علننل سنناق خلفيننة 
قفننة وينندنا الطويلننة السنناكنة فننوق الموقنند ، ترمقننني ننني وا واحنندة ، فيمننا

انفرج عنه جفنانا ، كما في كنل ليلنة ل فتنذكرت   بدورنا . شاندت األلق الذي
أزرق (. وبنندون أن ترفننع ينندنا عننن  عننادتي فنني أن أقننول لهننا " ل عينننا كلننبٍ 

ثنم ؼنادرت مكانهنا و تابعنت  .) .الموقد قالت" ل تلن  العبنارة، لنن ننسنانا أبنداً 
  ).هدة " ل عينا كلٍب أزرق. لقد كتبت ها في كل مكانمتن

 راقبتها تسير متجهة إلل منضدة التزين، وشاندت  صورتها تحهر في المرآة
المسننتديرة ترمقننني كلمننا طننالني شننيء مننن الضننوء. مسننتمرة فنني مراقبتنني 

كجمنر ، بندأتال بفنتح العلبنة الصنؽيرة المؽطناة بنسنيج وردي  بعينيها البراقتين
علل أنفها ، كل ننذا و أننا أراقنب. حنين انتهنتال  ثم رشتال المسحوق ذو آللا ،

نحننو الموقنند ، قالننت " ل أخشننل أنَّ  أؼلقننت العلبننة و انتصننبتال معنناودة السننير
ذات اليند الطويلنة  أحندنم يحلنم بهنذه الؽرفنة ويستكشنؾ أسنراري.( ، ومندت

 المرتجفننة فننوق الننونج ، تلنن  التنني كانننت تعمننل علننل تنندفبتها قبننل الجلننوس
لمرآة. قالت " ل أنت ال تشعر بالبرد. ( فؤجبت " ل أحياناً (. وعادت تقول " ل ل

أن تكون تشنعر بنه اآلن (. وعنندنا أدركنت  لتنم  لنمال يمكننني البقناء وحينداً  يجب
لقد كان البرد نو الباعث علنل شنعوري بالوحندة. قلنت " ل اآلن  علل الكنبة ل

للينل صناٍؾ ، ربمنا سنقطت وننذا ؼرينب ألن ا ) : أشنعر بنه.( ثنم اسنتطردت  
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أرانننا تؽننادر مكانهننا لتتجننه إلننل  المننالءة(. لكنهننا لننم تحننر جوابنناً. مننرة أخننرى
بندون النحنر إليهنا ،  المرآة ، فؤدير المقعد ألبقي علل حهنري مواجهناً لهنا. و

تراقنب  عرفت  ما كانت تقوم به. عرفت  أنها جلست أمام المنرآة منرة أخنرى ،
إلل أعماق مرآتها ، وي قنبض علينه منن قتبنل حهري الذي ححي بالوقت ليصل 

كنل  –تل  التي بدورنا ححيت بالوقت لتصل إلل األعمناق و ترجنع  نحراتها ،
حتننل أصننبحت شننفتانا مرسننومة  –دورتهننا الثانيننة  نننذا قبننل أن تبنندأ الينند

  .جالسة أمام المرأة بالقرمزي في دورة واحدة من يدنا ، وني
عمياء ال يمكنني  ، الذي بدا كمرآةر االملسي ، كنت أتطلع الل الجدافي مقابل

ننا   ، ولكن بوسعي تخيلها كما لو كانتبرنا النحر إلل تل  الجالسة خلفيع
(مرآة معلقة علل الحابط تنقل   . و علل الجدارإلّي صورتها، و قلت لأنا أرا ت

أمكنني أن أرانا فعالً ، كما لو رفعت عينيها إلل المرآة وشاندتني بحهري 
علل المقعد ، و في عمق المرآة ، وجهي المصوب باتجاه  بل لهاالمقا

عينيها ، دون أن تنطق بكلمة. قلت لها مرة  الحابط. ثم شاندت ها تخفض
وقالت" ل نذا مستحيل. ( سؤلتها  أخرى ل أنا أرا ت (. فرفعت عينيها ثانية

ن منخفضة أجابت " ل أل عن السبب الذي يجعله مستحيالً ، و بعيون نادبة و
السيجار في فمي .  وجه  بإتجاه الحابط (. عندنا أدرت  المقعد ، قابضاً علل

كفيها  وحين بقيت  مواجهاً لها عادتال إلل مكانها خلؾ الموقد . ناني ترفع
فوق الموقد، كما ترفع دجاجة جناحيها ، تدفيء نفسها ، بينما حالل أصابعها 

إلصابة بالبرد. البد أن وجهها ، و قالت " ل أعتقد أني علل وش  ا تؽطي
الصقيع. ( أدارت وجهها جانباً ، فتحولت بشرتها من  تكون نذه مدينة

بدت حزينة. قالت " ل افعل شيباً بهذا  النحاسية إلل الحمراء ، و فجؤة
( لكنها قاطعتني وجهي للحابط سؤديرلت " لالصدد.( و بدأت بخلع مالبسها. ق

  (.قبالً  ال ، كما فعلت" لال جدوى ، سيمكن  رإيتي علل أية ح
أردت   لطالمااسية فيجعلها تلمع ، قلت لها " لالونج ينزلق علل بشرتها النح

رإيت  نكذا ، و بطن  المكسوة بالحفر كما لو تم ضرب .( و قبل أن أدر  كم 
كلماتي ؼبية و ؼير لبقة ، كانت ني قد أصبحت عديمة الحس  كانت

أشعر أني  الموقد. قالت " ل أحياناً نفسها قرب  بماحولها ، مشؽولة بتدفبة
كفيها بخفة فوق اللهب. قلت " ل  صمتت فيما تحر مصنوعة من معدن.( ، و

برونزي صؽير مقام في  أحياناً ، في أحالم أخرى ، اعتقدت  ت مجرد تمثال
  ).زاوية أحد المتاحؾ ل ربما لهذا أنتت باردة
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يع أن أشعر بالفراغ يكبنر ، عندما أنام علل قلبي ، أستطاألوقات في بعض ـ ل
رقيقة كصفيحة معدن ، ثم عندما يزداد تدفق الدم  في جسدي ، بشرتي تصبح

شخصناً ينناديني بنالطرق علنل معندتي ،  ، أشعر بالقر  في داخلي. كما لو أن
 –يبندو مثنل  يصبح حتل بوسعي سما  صوت النحاس خاصتي فني الفنرال،

  (.المعدن المصفح -ماذا يسمونه ع 
  .(أحبُّ أن أسمع ت قلت  لها " ل . و اقتربتال أكثر من الموقد ثم سكتت

أذنن  علنل أضنلعي عنندما أننام  اذا استطعنا العثور علل بعضنا يوماً ، ضنعـ ل
  ).تفعلها يوماً  علل جانبي األيسر ، و ستسمعني أقر . لطالما أردت   أن

مختلفنا ًل  شنيباً  سمعت ها تلهث بقوة فيمنا تتحندث. قالنت أنهنا لسننوات لنم تفعنل
 ونبتال عمرننا للبحنث عنني فني أرض الواقنع. ودليلهنا الوحيند إلنّي كنان تلن 

(. سننارت عبننر الشننار  و صننرخت عالينناً بهننا ، العبننارة " لعينننا كلننٍب أزرق
ذل  الشخص الوحيد القادر علل الفهم " ل أننا الشنخص النذي  أرادت أن تخبر

رق (. كاننت تنذنب إلنل ليقول ل  " عينا كلٍب أز يزور  في أحالم  كل ليلة ،
( لكنن النندل للننادل " لعيننا كلنٍب أزرق المطاعم ، و قبل أن تطلب شنيباً تقنول

أن يتنذكر أحندنم أننه قنال تلن   ، دونهم كانوا ينحنون مجناملين بناحترامجميع
الشراشننؾ أو الحفننر  العبننارة فنني أحالمننه قننط. بعنندنا لجننؤتال إلننل الكتابننة علننل

النوافنذ  علنللة" لعيننا كلنٍب أزرق(. وعلنل أسنطح الطناوالت المصنقو بسكين
 ، و جميننع المبننانيبالضننباب جميعهننا، نوافننذ الفنننادق، و المحطننات المتشننحة

  .(عينا كلٍب أزرقالحكومية، خطتها بسبابتها" ل
رابحة التني شنمتها ، شّمت ننا  ذات الصيدلة قالت أنها ذات مرة دخلت محل

( الت لنفسها" لالبد أننه قرينبليلة. ق ، ذاتمّرة في ؼرفتها، بعد أن حلمتال بي
للصيدلي و قالت" لأحلم  كنل  و بعد أن تفحصت القرميد الجديد النحيؾ اتجهت

" صيدلي بعينيهنا ثنم قنالال ( يومها حدقليلة برجٍل يقول لي" عينا كلٍب أزرق.
علّي أن أعثر علل له" ل ، إن ل  عيوناً كتل  بالفعل.(. قالتبالواقع يا آنستيل

الصننيدلي بنندأ  ، فنني أحالمنني.( لكنننلنني نننذه الكلمننات حرفينناً  الننذي قننال الرجننل
 بالضح  ثم اتجه للزاوية البعيندة منن منضندة العنرض. بقينتال ترمنق القرميند

، ثننم فتحننت حقيبتهننا و أخرجننت حمننرة حننة المميننزةالنحيننؾ و تشننم تلنن  الراب
رق.(. و حنين عناد عيننا كلنٍب أزوكتبنت بحنروؾ م حمنّرة" ل شفانها القرمزية

أعطانا قطعة قمال رطبنة  لقد لوثتت القرميد.( ثم ،ال لها" لسيدتيالصيدلي ق
  .)نّحفيها اآلنمستطرداً" ل
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، لتقول أنهنا أمضنت طنوال فتنرة منا ت الحديث من موقعها بجوار الموقدوتابع
عيننا كلنٍب تنحؾ القرميند و تنردد دون انقطنا " ل ،جاثية علل أربع بعد الحهر

  .و قالوا أنها مجنونةالناس عند الباب  أزرق.( حتل تجمع
أتنؤرجح  ،كننت  منا أزال جالسناً فني الزاوينة ،و اآلن بعد أن توقفنتال عنن الكنالم

، تذكر العبنارة التني سنتقودني الين ت  في كل يوم أحاولفوق المقعد. قلت لها" ل
النية ذاتهنا، و عنندما أسنتيقح  و اآلن أعتقد أني لن أنسانا. لكني لم أفتؤ أبّيت

  .(مات التي تمكنني من العثور علي ت أكون قد نسيت الكل
  .)أنت  من ابتكرنا في اليوم األولـ ل
الرمناديتين ، لكنن لنم يكنن بوسنعي أبنداً  لقد ابتكرت هنا ألنني شناندت عيننا ت  ( ـ

  .)التذكر في الصباح التالي
لو أن بوسنع  الونج ، تنهدتال بعمق ، وقالت " لمرفوعة فوق  بقبضة مطبقة

  )اسم المدينة التي كتبت  بها تل  العبارات آلنعلل األقل أن تذكر ا
ومننيض اللهننب ل قلننت لهننا " ل أودُّ لننو  أسنننانها المتراصننة المنتحمننة تعكننس

 (.ألمس ت اآلن
علننل الموقنند ، رفعننتال أنحارنننا الملتهبننة ،  رفعننتال وجههننا الننذي كننان مسننّلطاً 

مقنني ، فني يديها ، و شعرت  بها تر الدافبة في اآلن ذاته ، تماماً مثلها و مثل
  (لم تخبرني بهذا قبالً  ) : الزاوية حيث أجلس متؤرجحاً فوق المقعد. نطقت

  ( .، و ني الحقيقةأنا أقولها ل ت اآلن ( ـ
الجهة اآلخرى خلؾ الموقد ، طلب تال سنيجاراً. عنندنا شنعرت  بسنيجاري  و من

أصننابعي ل كنننت  قنند نسننيت أننني أدخننن  واحننداً. قالننت " ل ال  الننذي تننوارى بننين
  )أين كتبت ها تل  العبارات .. أدري لم ال يمكنني التذكر

  )للسبب نفسه ، ؼداً لن يكون بوسعي تذكر الكلماتـ ل
 و بحننزن قالننت " ل ال . أحياننناً أفكننر أننني ربمننا أكننون قنند حلمننت  بتلنن  الكتابننة

  ).أيضاً 
 وقفت  ، وسرت باتجاه الموقند ، حينث تجلنس نني خلفنه ، حنامالً السنيجار و

قاب في يدي ، التي لن يكون بوسعها الوصول الل منا خلنؾ الموقند . عود الث
السيجار فوق الموقد فالتقطته بشفتانا ، ثنم مالنت علنل اللهنب قبنل  مددت  لها

إلشعال عود ثقاب. قلت لها " ل في مدينة ما فني العنالم ،  أن يتاح لي الفرصة
أزرق. و اذا  تلنن  الكلمننات مكتوبننة " عينننا كلننبٍ  علننل كننل الجنندران ، البنند أن

.( . رفعنت وجههنا ثانينة  تذكرت ها في الصنباح فسنيكون بإمكناني العثنور علين ت
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عيننا كلنٍب أزرق( ، و  ) : عن الموقد ، بسيجار مشتعل بنين شنفتيها. نمسنتال 
نفثننت  .بنندأت تسننترجع الننذكرى فيمننا تننذر الرمنناد ، و عينهننا نصننؾ مفتوحننة

شنيء  قند اختلنؾ ت " لسيجار بين أصابعها و استطردالدخان ، قبضت علل ال
بندأت  أشنعر بالندؾء.( قالتهنا بصنوٍت فناتر و سنريع ، كمنا لنو أنهنا لنم  . اآلن

و قربتها من الننور فيمنا أقنرأ" أنها كتبتها علل قطعة ورق  تقلها حقاً. كما لو
ممسننكة ايانننا بسننبابتها وابهامهننا، قبننل أن تبنندأ بلفهننا  (بنندأت  اشننعر بالنندؾءل

أكمل القنراءة ل .. دؾء( كاننت قند صنيرتها كنرة و  د، و فيما أنا بالكاوإتالفها
  .رماٍد و ونج ألقتها إلل النار ، لتصير خيوطاً من

اللهننب ،  قلننت  لهننا " لنكننذا أفضننل. أحياننناً ي شننعرني مننرآ ت تننرتجفين بجننوار
  .)بالخوؾ

فني  . كاننت قند منرت سننين طنوال عليننا و نحنن مسنتمرين فني رإينة بعضننا
معاً ، شخص  ما كان يلقي ملعقة بالخارج ، و كننا بعض األوقات عندما نكون 

نستيقح. وببطء أدركنا أن صداقتنا كاننت خاضنعة لألشنياء الخارجينة ،  عندنا
لقاءاتنا جميعها انتهت بالطريقة ذاتها ، سنقوط الملعقنة ، حالمنا  .ألبسط حدث

نا ني بجوار الموقد تحدق بي ، ممنا يجعلنني أتنذكر أنهنا  يحلّ الفجر. و اآلن
الماضني أيضناً ، مننذ ذلن  الحلنم البعيند ، حنين  حرت لني بالطريقنة ذاتهنا فنين

و بقيت أحدق فني إمنراة ؼريبنة  جعلت المقعد يدور علل ساق خلفية واحدة ،
سنؤلتها للمنرة األولنل  ذات عيون رمادية. لقد حدث عندنا ، في ذل  الحلنم أن

مصنّرا " ل لكنني  هنا" ل من أنتت ع ( و أجابتني " ل ال أتذكر. ( و عدت أقنول ل
  : أعتقد أننا شاندنا بعضنا قبالً . ( و بؽير اكتراث جاءني جوابها

  (أعتقد أني حلمت  ب   مرة ، و بهذه الؽرفة ذاتها ل ـ
  (بدأت  أتذكر اآلن صحيح . لقد ل ـ
  ( .أخرى يا للؽرابة . من المإكد أننا التقينا قبالً ، في أحالم ( ـ

وجندتني  . كنت  لم أزل واقفاً أمام الموقد ، و فجنؤةسحبتال نفسين من السيجار
 ال أنف  عن التحديق بها، ارتفاعا و نبوطاً ، كانت لم تزل نحاسية. ليس ذا 
النحاس القاسي البارد ، بل كان نحاسها أصفراً ، ناعمناً ، و لنين. و قلنت لهنا 

  .)أودُّ لو ألمس ت اآلن ل : ثانية
  .)ستفسد كل شيء ل ـ

  .)علينا فعله نو قلب المخدة ليتسنل لنا اللقاء ثانية مهماً. كل ما لم يعد ـ ل
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لكنهننا لننم تتحننر  . فقننط كننررت الجملننة ذاتهننا ل  و رفعننت  ينندي فننوق الموقنند ،
  .ستفسد كل شيء.( ، قبل أن أتمكن من لمسها

قالت " ل ربمنا إن اسنتطعت  الوصنول إلنل خلنؾ الموقند ، سنيكون بإمكانننا أن 
  .)يدري في أي بقعة من العالم معاً ، من نستيقح

  (.لم يعد مهماً  ل ـ
استطعنا قلب المخدة سيكون بامكانننا اللقناء ثانينة ، لكنن  عنندما  قالت " ل ان

  ).علل أية حال تستيقح ستكون قد نسيت
اإلسنتدفاء  كنت  قد عاودت  سيري تجاه الزاوية ، فيما ني خلفني مسنتمرة فني

   : معتها تقولبالونج. و قبل أن أبلػ المقعد س
الليل ، أبقل أتقلب فني الفنرال ، حاشنية المخندة  عندما أستيقح في منتصؾل

  .(الفجر " عينا كلٍب أزرق تحرق ركبتي ، لكني أبقل أردد حتل
و واصنلت  ، إننه الفجنر فعنالً.(" ل، كما كنت  قنبالً قلت لها وأنا أحدق في الجدار

بعند منتصنؾ اللينل كننت   لثانينةعنندما قرعنتال السناعة ادون اإللتفات إليهنا " ل
 (.، و لكن ذل  كان منذ وقٍت بعيدمستيقحاً 

اءني صنوتها مجندداً، ، جنلنل لمنس المقنبضحنين أوشنكت  ع اتجهنت  للبناب و
 إن الننرواق ملننيءالبنناب.( وتابعننتال بعنند صننمت ل " لال تفننتح ذلنن بننذات الثبننات

نا  بالفعل قبل ألني كنت  نأدرا ع( وأجابت" ل ماباألحالم المبهمة.( سؤلت ها" ل
  .(اكتشفت أني نابمة علل قلبي لححٍة مرت ، لكني عدت إلل ننا حين

جناءني نسنيم بنارد نناعم  ، و منن الفرجنة الصنؽيرةد فتحت الباب تقريباً كنت  ق
تتحندث  حمنل لني رابحنة منعشنة لنألرض المخضنّرة و الحقنول الندينة. عنادتال 

 نا  أي رواق في الخارج،ال أعتقد أن نلكني واصلت  فتح الباب و قلت لها" ل
  .)أني اشم رابحة الريؾ

عقندتال  بنالريؾ.( و . نننا  إمنرأة بالخنارج تحلنمأننا أدرى بهنذا خينراً منن ل ـن
يكنون لهنا  " لإنها تل  المرأة التي طالمنا تمننت أنذراعيها فوق اللهب متابعة

  ).بيت بالريؾ ، لكنها لم تكن قادرة قط علل مؽادرة المدينة
، لكنني أدركنت  لن  المنرأة فني بعنض أحالمني السنابقةرإيتني لتتنذكرت   عندنا

شبه مفتوح، أن أمامي نصنؾ سناعة قبنل أن يتوجنب علنّي  أيضاً ، فيما الباب
علنل أينة حنال ، يجنب علنّي أن أؼنادر ننذه " ل. لذا قلتإفطاريالذناب لتناول 

  .(الؽرفة ، استعداًدا لإلستيقاح
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أصنبح بإمكناني سنما  األصنوات الخارج عوت الريح للححة، ثنم نندأت، و في
النسنيم القنادم منن  شنخص ننابم ، انقلنب فني فراشنه للتنو. الناجمة عن تننفس
قلت لها" لفي الؽد سؤتذكر  بهذال عندما . لم يعد ننا  روابحالحقول توقؾ و

لعيننننا كلنننٍب أزرق( علنننل عبنننارة  أشننناند امنننرأة تكتنننبأسنننير فننني الشنننار  و
بسننمة مننذعن  - نننة علننل شننفتيها( قالننت فيمننا ارتسننمت بسننمة حزيالجنندران.
 ( و عنادت تضنع كفيهنايباً أثنناء النهنار." لرؼم ذل  لن تتذكر شن ـللمستحيل 

  . فوق الموقد فيما تؽيب مالمحها وسط ؼمامة أسل
الننذي ال يتننذكر شننيباً ممننا حلننم بننه ، حننين  أنننت  الرجننل الوحينند فنني العننالم ،ل

 ) . يستيقح
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 أشباح أؼسطس
 

 ريالمترجم:إدريس الكنبو
 
 

إلي أريزو قبنل منتصنؾ النهنار بقلينل، وقضنينا أزيند منن سناعتين فني  وصلنا
ينندل علنني عصننر النهضننة، الواقننع فنني ذا  المكننان  البحننث عننن القصننر الننذي

اشتراه الكاتب الفنزويلني ميؽينل أوتينرو  الشاعري من القرية البدابية، والذي
را ومثينرا سطس(، حاب لأؼسن يوم أحد من أول أسبو  من شهر آسيلفا. كا

 لألعصاب، ولم يكن من السهل مصادفة شخص يعرؾ شنيبا عنن القصنر فني
الشننوار  التنني تؽننص بالسننابحين. وبعنند عنندة محنناوالت للبحننث بنندون جنندوي 

وؼادرنا البلدة عبر طريق صؽير تحفنه أشنجار السنرو دون  عدنا إلي السيارة
علني ترعني اإلوز دلتننا فني النهاينة  نندؾ واضنح، لكنن امنرأة عجنوزا كاننت

كننا سنقضني الليلنة نننا ،  مكان القصر بالتحديد، وقبنل أن تودعننا سنؤلتنا إن
 :للؽذاء، فقالت فؤجبنانا، وفقا لما كان مقررا في الدعوة، بؤننا ذانبون فقط

 .ـ نذا لحسن الحح، ألن المكان يثير الرعب
وأنا، لم نكن نإمن بؤشباح منتصؾ النهار، فقد سخرنا من  وبما أننا، زوجتي

منن العمنر تسنعا وسنت سننوات، انتابهمنا الفنرح  مها، لكن طفلينا، البالؽينكال
 .حقيقية لكونهما سوؾ يريان أشباحا

 وجدنا ميؽيل أوتيرو سيلفا، الذي كان عنالوة علني كوننه كاتبنا جيندا مضنيافا
رحننب الصنندر، ينتحرنننا بطعننام الؽننذاء الننذي ال يمكننن نسننيانه أبنندا. وبمننا أننننا 

ن لنندينا وقننت لكنني نتجننول فنني أرجنناء القصننر قبننل متننؤخرين فلننم يكنن وصننلنا
ولكننن منحننره مننن الخننارج لننم يكننن ممننا يثيننر  الجلننوس إلنني مابنندة الطعننام،

لننا منن المكنان المرتفنع النذي  الخوؾ، بل إن مشهد المديننة التني كاننت تبندو
 .نتؽذي فيه كان كافيا لطرد أي شعور بالكآبة

د فنني نننذه البيننوت الصننعب أن يتصننور المننرء كيننؾ يمكننن أن يولنن كننان مننن
الهضنبة، حينث يعنيل حنوالي تسنعة آالؾ منن  المتكاتفة فيما بينها فنوق ننذه



 

 

47 
 

ميؽيل أوتينرو سنيلفا قنال  األفراد متزاحمين أشخاص ذوو عبقرية دابمة، لكن
أفضنل منا  لنا بمزاجه الكناريبي أن أينا منن ننإالء األشنخاص الممتنازين لنيس

 :في أريزو، وأضاؾ
 .يكوـ إن أفضلهم كان نو لودوف

ألقناب زابندة، أحسنن رجنال الفنن والحنرب النذي بنني  نكذا" لودوفيكنو، بندون
أوتينرو سنيلفا فني الحنديث عننه  نذا القصنر الحنزين، والنذي اسنتفاض ميؽينل

التعسنننة وموتنننه  طيلنننة وقنننت الؽنننذاء، عنننن قوتنننه التننني ال تقهنننر وؼرامياتنننه
 لذيالمؤساوي، وكيؾ أنه في لححة جنون قاسية قتل عشيقته علي السرير ا

مارسا فيه الحب ثم أثار عليه بعد ذل  كالب الحنرب النذين قطعنوه أربنا. وأكند 
يقينيننة، أن شننبح لودوفيكننو يخننرج بعنند منتصننؾ الليننل ويبنندأ فنني  لنننا، بلهجننة

الحلمننة محنناوال إعننادة السننكينة إلنني مطهننر  التسننكع فنني جنبننات القصننر وسننط
 .حبه

قصة ميؽيل لم تبد لنا  ومعتما، ؼير أن لقد كان القصر في الحقيقة واسعا جدا
القلنب إال مجنرد مزحنة شنبيهة  في واضحة النهار مع امتالء المعدة وانشراح

وخنالل تجوالننا بعند  .بمزحاته الكثيرة التي يحناول التنرويح بهنا علني ضنيوفه
والثمنانون  فترة القيلولة من دون أي شعور بالخوؾ بدت لنا الؽنرؾ اإلثنتنان

 ضنعت لتؽيينرات كثينرة منن طنرؾ مالكينهالتي يتكون منهنا القصنر وكؤنهنا خ
المتعاقبين. قام ميؽيل بإصالح الطابق األسفل كامال وبني ؼرفة نومه بطريقة 

وجعنل أرضنيتها منن الرخنام، وحمامنا بخارينا علني الطريقنة الفنلدنينة،  حديثة
فاقعة حيث تناولنا طعام الؽذاء. أما الطابق الثاني النذي  وشرفة زودنا بورود

القرون الماضية فقد كان عبارة عن سلسنلة منن  كثيرا خالل خضع لالستعمال
فيهنا أثناث ينتمني إلني مختلنؾ  الؽرؾ التي ال تحمل سمات معينة خاصة بهنا،

ؼرفنة لنم تمنس  العصور تر  بال عناية. لكن فني الطنابق العلنوي كاننت نننا 
إنهنا  .في السابق يبدو أن الزمن لم يتمكن من الوصول إليها فبقيت كما كاننت

 .فة نوم لودوفيكوؼر
الموشاة بخينوط منن  كانت لححة ساحرة. فهنا  كان السرير المحاط بالستابر

دم  الننذنب، واألؼطيننة الحريريننة العجيبننة المتؽضنننة التنني ال يننزال بهننا أثننر
العشننيقة المقتولننة، والمدفبننة الرماديننة المتجمنندة التنني تحننول فيهننا الحطننب 

األسننلحة الفتاكننة، والبورتريننه  حجننر، والنندوالب التنني ال تننزال بننه األخيننر إلنني
الذنب للفارس ونو يتؤمل، مرسومة بيند واحند منن كبنار  الزيتي في إطار من
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اندناشننا ننو وجنود رابحنة الفراولنة منا تنزال  فناني فلورنسة، لكن الذي أثار
  .نفاذة في ؼرفة النوم دون تفسير واضح

مسنتقرا فني  األيام في الصيؾ في توسكانا طويلنة وبطيبنة، حينث يبقني األفنق
التاسننعة لننيال. وعننندما انتهينننا مننن التجننول داخننل القصننر كانننت  مكانننه حتنني

مننن بعنند الحهننر، ولكننن ميؽيننل أصننر علينننا بننؤن  السنناعة تشننير إلنني الخامسننة
فرانسيسننا فنني كنيسننة سننان  يؤخننذنا لنننري اللوحننات الجداريننة لبييننرو ديننال

عريشنة المكنان، ت فرانسيسكو، وبعد ذل  جلسنا لتناول القهوة والدردشة تحت
ونكذا  وحينما عدنا إلي القصر لحمل حقاببنا وجدنا أنهم أعدوا طعام العشاء،

 .اضطررنا للبقاء
نجمنة يتيمنة،  فيما كنا نتعشني تحنت سنماء خبازينة اللنون ال توجند بهنا سنوي

أخننذ الولنندان المشنناعل مننن المطننبا وراحننا يستكشننفان ؼننرؾ الطننابق العلننوي 
ألسننفل سننمعنا أصننوات ركضننهم الننذي كانننا الحلمننة. ومننن مكاننننا فنني ا وسننط

السنلم، وأننين األبنواب، واألصنوات الناعمنة السنعيدة  يقلدان بنه الخينول علني
المحلمننة. وخطننرت للولنندين تلنن  الفكننرة  التنني تنننادي لودوفيكننو فنني الؽننرؾ

أوتينرو سنيلفا سنعيدا بهنا، فلنم  السيبة بؤن نقضي الليلة ننا، وسناندنم ميؽينل
كنت أتخوؾ، نمنا  األدبية لنرفض الدعوة. بعكس ما نجد في أنفسنا الشجاعة

نننام  تلنن  الليلننة جينندا، زوجتنني وأنننا، فنني ؼرفننة نننوم بالطننابق السننفلي بينمننا
الولدان في الؽرفة المجاورة. كانت الؽرفتان معا قد أدخلت عليهمنا إصنالحات 

جعلهما حديثتين، لذل  لم تكونا معتمتين. وفي انتحار أن يؤخذني الننوم  بشكل
بتعننداد الضننربات اإلثنتنني عشننرة للسنناعة الجداريننة الكبيننرة،  أت أتلهننيبنند

لكنننا كنننا متعبنين جيندا فنمننا نومنا ثقنيال مليبننا  فتنذكرت تحنذير راعينة اإلوز،
صننباحا بقليننل علنني نننور الشننمس  بنناألحالم، وصننحوت بعنند السنناعة السننابعة

، فقلنت تنزال نابمنة المتسلل عبر فتحات النوافذ، وكانت زوجتي إلي جانبي ما
  .في نفسي" يا لها من حماقة، أن يإمن المرء في نذا الزمن باألشباح

وفنني تلنن  اللححننة بالننذات اجتنناحتني رابحننة الفراولننة التنني كؤنهننا قطفننت للتننو، 
المدفبة الرمادية المتجمدة التي تحول فيها الحطب األخير إلي حجنر،  وصورة

وننو ينحنر إليننا منن  للفنارس الحنزين فني اإلطنار المنذنب والبورتريه الزيتي
لم نكن في الحقيقة نابمين في نفس الؽرفنة  وراء ثالثة قرون. واكتشفت بؤننا

بل في ؼرفة ننوم لودوفيكنو، تحنت  التي نمنا فيها ليلة أمس بالطابق السفلي،
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الذي ال يزال طريا علي  الستابر التي علق بها الؽبار واألؼطية الملطخة بالدم
 .السرير اللعين
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 النابم والطابرةالجمال 
 

 ترجمة : بن سويعد عبد الحليم
 
 

القنوام ، وبشنرتها ناعمنة بلنون الخبنز ل عيناننا  كاننت جميلنة فاتننة ، رشنيقة
علننل كتفيهننا ل ذات نيبننة  مثننل اللننوز األخضننر و شننعرنا األسننود مسنندول
 . أندونيسية ، كما قد تكون قادمة من بالد األنديز

  عن ذوق رفيع لكانت ترتدي لباسا ذا نسق خالق ينم 
اللينننكس ، قميصننا مننن الحريننر الخننالص بؤزنننار  سننترة مصنننوعة مننن فننراء

ذي حننزام ضننيق بلننون نبننات  متناسننقة ، سننرواال ذا قمننال طبيعنني مننع حننذاء
 .( bougainvillea) البوؼنفيليا

ل قلت في نفسي عندما اإلطالق شاندتها في حياتي " نذه أجمل امرأة علل"
 لمحتها عيناي

 
بخطوات رنيفة حذرة كخطوات اللبإة ، و أنا واقؾ في  اميوني تمر أم

األمتعة بمطار شارل ديؽول بباريس ،  الصؾ أمام مكتب التسجيل لدفع
خارقا لمال  فابق الجمال  إستعدادا لرحلتي إلل نيويور  . لقد كان حهورا

 . وللححات فقط بحيث سرعان ما اختفل في زحمة بهو المطار
 

 العاشنرة صنباحا ، و كنان النثلج يتسناقط مننذ الليلنة كاننت السناعة تشنير إلنل
المنقضية . كانت حركة المرور أبطؤ من العادي في شوار  بناريس ، و أكثنر 

الطرق السريعة أين اصطفت الشاحنات الكبيرة علل جانب الطرينق  بطبا علل
و اخنتلط دخانهنا بنالثلج ل أّمنا بنداخل بهنو المطنار  ، بينمنا تزاحمنت السنيارات

 . لجو اليزال ربيعيافكان ا
وقفت في الطابور أنتحنر دوري ، خلنؾ مسنّنة نولندينة أمضنت سناعة كاملنة 

الحديث عن حقاببها اإلحدى عشر ل و بدأت أشعر بقليل منن الملنل عنندما  في
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الجمنال الفناتن النذي قطنع علنّي أنفاسني وأنقنذني منن تلن   وقعت عيناي علنل
المرأة الهولندينة وحقاببهنا ل انتهل مسلسل  الضوضاء ، و لم أدر بعدنا كيؾ

صننوت مضننيفة المكتننب وننني  ولننم أنننزل مننن تحليقنني فنني السننحاب إالّ علننل
بالحنب  تعاتبني عنن شنرود ذننني ل وبادرتهنا ملتمسنا عنذرنا إن كاننت تنإمن

من أّول نحرة . " طبعا ، أّما بقية األصناؾ فهي مسنتحيلة " رّدت علنّي دون 
ثنّم سنؤلتني إن كننت أفّضنل مقعندا فني  تحّول عينيها من شاشة الكمبيوتر ، أن

أو عكس ذل  . رددت عليها بلهجة تهّجم قصدت بهنا السنّيدة  مساحة التدخين
 ". أّنني لن أجاور اإلحدى عشر حقيبة الهولندية " ال يهم ، ما دام

قالننت لنني دون أن تفننارق عينانننا  أبنندت قبولهننا للتعليننق ببسننمة تجاريننة ، ثننمّ 
 " أربعة أو سبعة األرقام التالية ل ثالثة ،الشاشة لححة " " اختر أحد 

 . " قلت " " أربعة
نشوة وسعادة " " مننذ خمسنة عشنر عامنا  رّدت ، و قد كشفت ابتسامتها عن

 . " اختار ؼير الرقم سبعة و أنا أشؽل نذا المكان ، ما رأيت أحدا قبل 
ق . إلنّي منع بقينة الوثناب كتبت رقم المقعند علنل بطاقنة الركنوب ، ثنم أرجعتهنا

و خّففتنا منن  نحنرت إلنّي ألّول منرة بعيننين بلنون العننب أؼندقتا علنّي عنزاء ،
 حرقتي ريثمنا يحهنر الجمنال الفناتن منن جديند . و فني ننذه اللححنة بالنذات ،

أخبرتني أّن المطار قند أؼلنق للتنو فني وجنه المالحنة ، و أّن كنلّ النرحالت قند 
 . مواعيد الحقة أّجلت إلل

 " جيل عإلل متل يدوم نذا التؤ"
، رّدت علننّي بابتسننامة ، وواصننلت " " لقنند أذيننع نننذا  " علننم ذلنن  عننند هللا"

 . " خالل العام كّله الصباح بؤّن نذه العاصفة ني األعنؾ
أّن الجنو حنلّ ربيعينا  لقد كانت علل خطؤ ل لقند كاننت عاصنفة القنرن كّلنه ل إالّ 

حقيقيننة  دفنني قاعننة اإلنتحننار ذات الدرجننة األولننل ، و يمكننن  مالححننة ورو
الزالت حّية في إّصيصاتها ، وحتل الموسيقل المنبعثة تضفي سحرا ونندوءا 

كمنا تصنّورنا مبندعونا ل ثنّم فجنؤة قنّررت فني نفسني أّن ننذه الحنروؾ  تمامنا
للجمننال الفنناتن ، و كننذل  رحننت أبحننث عنهننا فنني قاعننات  تمّثننل ملجننؤ مناسننبا

به مننن لفننت أنحننار آبننه بمننا قنند أسننبّ  اإلنتحننار األخننرى تابهننا ولهانننا و ؼيننر
 . الجمهور إليّ 

الحياة الواقعية ، يقنرإون صنحفا باإلنجليزينة  كان معحم المنتحرين رجاال من
آخنرين وننن ينحنرن منن خنالل  ، بينمنا كاننت زوجناتهم يفكنرن فني أشنخاص
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الخامنندة المتجّمنندة  النوافننذ إلننل الطننابرات الجامنندة فنني الننثلج وإلننل المصننانع
  . تي حّطمتها أسود جابعةوحقول " رواسي " الواسعة ال

أن حلّ منتصنؾ النهنار حتنل شنؽلت كنل أمناكن الجلنوس وارتفعنت درجنة  وما
ال تحتمل إلل درجنة أّننني ؼنادرت آلخنذ جرعنة ننواء  حرارة القاعة ، و باتت

عننادي ل لقنند تجمهننر كننل أصننناؾ  منعشننـة . وبالخننارج شنناندت منحننرا ؼيننر
وعلنل المندّرجات  فني األروقنةالبشر داخل قاعات اإلنتحار ، و منهم منن قبنع 

 منقوصننة الهننواء ، ومنننهم مننن ألقننل بنفسننه علننل األرض رفقننة الحيوانننات
األليفة واألمتعة واألبنناء . وانقطعنت اإلتصناالت منع المديننة وأضنحل القصنر 

الشفاؾ أشبه بكبسولة فضابية عمالقة تركنت قابعنة علنل األرض  البالستيكي
تفكينر فني أن الجمنال الفناتن يقبنع فني يفارق ذننني ال في وجه العاصفة . ولم

المنرّوض ( ، و ألهمنني ذلن  شنجاعة و  ) مكان ما وسط ننذا الحشند المندّجن
 . صبرا ألحلّ منتحرا حهوره

الؽننذاء حتننل أدركنننا أّن حالنننا أضننحل شننبيها بمننن تحّطمننت  مننا أن حننلّ وقننت
الطنوابير ؼينر منتهّينة خنارج مطناعم المطنار  سنفينتهم فني البحنر ، وأضنحت

أقنلّ منن ثنالث سناعات أوصندت  بعة ، و خارج المقاني و الحانات ل وفنيالس
، الذين حهروا فني  أبوابها ألّنه لم يبق بها شيء لإلستهال  . و حتل األطفال

البكناء دفعنة  لححة ما و كؤّنهم كل أطفال العالم قد اجتمعنوا نننا ، شنرعوا فني
كنان  ور الؽفينر ل لقندواحدة . ثّم ما لبثت أن انبعثت رابحة القطينع منن الجمهن

 . نداء الفطرة
مثّلجات الفانيال  وفي تل  الزحمة ، لم أستطع الحصول سوى علل كؤسين من

الطناوالت  منن محنلّ بينع لألطفنال . لقند كنان النناذلون يضنعون الكراسني علنل
عنننندما ؼنننادر أصنننحاب المحنننل ، فننني حنننين كننننت أتنننناول وجبتننني بنننبطء عنننند 

لمنرآة المقابلنة منع آخنر كنؤس وآخنر ملعقنة وأننا أتؤّمنل نفسني فني ا الكونتنوار
 . التفكير في الجمال الفاتن صؽيرة ، ولكن دابم

أصالّ علل الساعة  في الثامنة ليالّ ، ؼادرت رحلة نيويور  المبرمجة
الدرجة  الحادية عشر صباحاّ . وما أن امتطيت الطابرة حتل كان مسافرو

لل مقعدي ل وفجؤة كاد األولل قد أخذوا أماكنهم ل واصطحبتني المضيفة إ
يتوّقؾ عن النبض . يا لؽريب الصدؾ ! رأيت الجمال الفاتن جالسا  قلبي

أمام النافذة . لقد كانت مستؽرقة في ترتيب مجالها  علل المقعد المجاور
و قلت في نفسي " " لو قّدر لي أن أكتب  الحيوي بؤستاذية المسافر الخبير ل
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تحية مترّددة بعد تلعثم لم  في إلقاء نذا ، فلن يصّدقني أحد ". ثّم نجحت
 . تسمعها و لم تنتبه لها

 
كانت تنوي أن تعّمر ننال  ألعوام ل وضعت كلّ  لقد شؽلت مقعدنا كما لو

حتل أّن محيط مقعدنا أصبح  شيء في مكانه المناسب و في متناول يدنا
المضيؾ شامبانيا  مصّففا كالبيت المثالي . و في أثناء ذل  ، أحضر لنا

في ذل  ثّم  الضيافة . أخذت كؤسا ألناولها إياه ، لكّنني تمهلت قليال و فّكرت
عدلت عن رأيي في الوقت المناسب . لم تكن تريد سوى كؤس ماء ، ثّم 

إلل المضيؾ ، أّول األمر بلؽة فرنسية ؼير مفهومة ثّم بلؽة  أوعزت
و ، خالل الرحلةسابقتها إالّ بقليل، بؤن ال يوقحها  إنجليزية لم تكن أوضح من

 . صوتها الدافلء بعض الحزن الشرقي . لقد كان يشوبألّي سبب كان
حجرننا محفحنة تجمينل ذات  وعندما أحضر المضيؾ المناء ، كاننت تضنع فني

أخنرى  زوايا نحاسّية ل أخذت قرصين ذنبيين من علبنة تحتنوي علنل أقنراص
ة كبيرة وكنؤن ذات ألوان مختلفة . كانت تفعل كلّ شيء بطريقة منهجّية و بثق

شيء ؼير متوقع قند حندث لهنا مننذ والدتهنا . ومنا إن انتهنت حتنل أسندلت  ال
، سنحبت مقعندنا إلنل الخلنؾ فني اتجناه عمنودي ومّددتنه  الستار علل النافنذة

ببطانيننة إلننل الخصننر دون أن تنننز   إلننل أقصننل مننا يمكننن ، ؼّطننت جسننمها
حهرنننا ثننّم  ووّلتننني حننذاءنا ، وضننعت قنننا  النننوم علننل رأسننها ، اسننتدارت

أدننل  سرعان ما ؼرقت في نوم عميق . لنم تصندر عنهنا تنهيندة واحندة ، وال
 حركة طيلة الساعات الثمانية األبدية ودقابقها اإلثني عشنر اإلضنافية ، زمنن

 . الرحلة إلل نيويور 
آمننت دابمنا والزلنت  لقند كاننت الرحلنة خارقنة واسنتثنابية بالنسنبة إلنّي . لقند

علنّي  ل في الوجنود منن امنرأة جميلنة ل وكنان يسنتحيلأإمن بؤن ال شيء أجم
أن أنننرب للححننة واحنندة مننن أسننر ذلنن  المخلننوق الفنناتن الننذي ينننام بجننانبي ، 

 . كثيرا ما ترّدده الروايات والقصص والذي
وخلفته مضيفة شنابة ، حاولنت أن  ما إن أقلعت الطابرة حتل اختفل المضيؾ
الموسننيقل . رّددت  فننة وسننماعاتتننوقح المننال  النننابم لتناولهننا محفحننة النحا

علننل  عليهننا التعليمننات التنني أمالنننا المننال  علننل زميلهننا ، ؼيننر أنهننا أصننّرت
السننما  منننه شخصننيا مّمننا اضننطر المضننيؾ أن يإكنند أوامرنننا مننع أّنننه ألقننل 
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علّي ألّن المنال  لنم يعّلنق إشنارة " أرجنو عندم اإلزعناج " حنول  ببعض اللوم
  . رقبتـه
مفردي ، محّدثا نفسي في سكون بكلّ منا كننت سنؤقوله وجبة العشاء ب تناولت

كننان نومهننا نادبننا منتحمننا إلننل درجننة أّن نفسنني  . لهننا لننو شنناركتني عشننابي
المنّومة التي تناولتها لم تكن للنوم بل كاننت  حّدثتني في إحراج بؤّن األقراص

  . ألشرب نخب صّحتها للموت . و مع كلّ شراب كنت أرفع كؤسي
لينتبـه إليه أحد ، و  و كان يعرض علل الشاشة فيلم لم يكنخفتت األضواء ، 

وكنان لينل  كّننا وال أحند معننا فني حلمنة ننذا العنالم . لقند وّلنت عاصنفة القنرن
األطلسنني صننافيا ورنيبننا ، وكانننت الطننابرة تبنندو جاثمننة ؼيننر متحّركننة بننين 

ثنّم رحنت أتؤّملهنا بنتمّعن لعنّدة سناعات ، وأدّقنق فني جسنمها شنبرا  . النجنوم
أالحنح أينة إشنارة تندلّ علنل الحيناة سنوى حنالل األحنالم التني  بشبر، ولم أكن

عبنور السنحب فنوق المناء . كاننت تضنع حنول  كاننت تعبنر منن خنالل جبهتهنا
بشرتها النذنبي . لنم تكنن أذناننا  رقبتها سلسلة رقيقة تكاد ال ترى نحرا للون

. وكنان ينزّين  الجيدة المكتملتان مثقوبتين ، وأحافرنا الوردية تعكس صحتها
، كننان  ينندنا اليسننرى خنناتم بسننيط ل وألّنهننا ال تبنندو أكبننر مننن العشننرين عامننا

 عزابي أّنه ال يمّثل خاتم زفاؾ بنل ال يعندو أن يكنون عالمنة خطبنة عنابرة أو
. ورحت علل وقع تؤثير الشامبانيا أرّدد في سّري روابنع جينراردو ارتباط آني
ضنت حهنر مقعندي ليصنل إلنل نفنس المنرأة والحنب والجمنال . خفّ  دييؽو حول

عليه ، فكّننا أقنرب إلنل بعضننا النبعض منن  مستوى مقعدنا ، وألقيت بجسمي
  . لو كّنا ممّددين علل سرير الزوجية

كانت بشرتها تحّرر عبينرا منعشنا ، محاكينا صنورتها ، لنم يكنن سنوى رابحنة 
 لقند كنان شنيبا مدنشنا حقنا . لقند قنرأت فني الربينع الماضني قّصنة . جمالهنا

كاواباتننا عننن أثرينناء كيوتننو القنندامل الننذين كننانوا  جميلننة للكاتننب ياسننوناري
قضنناء ليلننة فنني التفننرج علننل أجمننل  ينندفعون مبننالػ ضننخمة مننن المننال مقابننل

السرير ، يتعنذبون  فتيات المدينة ونّن مخدرات و مستلقيات عرايا علل نفس
 مننن حرقننة الشننؽؾ والحننب وال يسننتطيعون ايقنناحهن أو لمسننهن ، بننل وال

يجننرإون حتننل علننل المحاولننة ألّن مبعننث لننّذتهم و تلننذذنم نننو رإيننة الفتيننات 
 . نابمات العاريات وننّ 

معنل التؤلم  في تل  الليلة ، وأنا أراقب الجمال النابم ، لم أصل فقط إلل إدرا 
 الناجم عن الضعؾ النفسي والحّسي ، بل مارسنته وجّربتنه وتنذّوقت مرارتنه
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ي نفسي وقد ازدادت آالمي واتقدت أحاسيسي بفعنل إلل أبعد الحدود ل وقلت ف
ما فّكرت يوما في أن أصبح من قدماء اليابانيين عند نذا العمر  " : الشمبانيا
 ." المتؤّخر

الصنامتة  أعتقد أّنني نمت لعدة ساعات تحت تؤثير الشامبانيا وتفجيرات الفيلم
 ام ، وألفينتل وعندما استيقضت كانت رأسي تإلمني بشّدة . ذنبت إلل الحمّ 

المرأة المسّنة مستلقّية علل مقعدنا تماما كالجّثة الهامدة في سناحة المعركنة 
نحاراتهننا متسنناقطة علننل األرض فنني وسننط الننرواق ، و للححننة ،  . كانننت

عدم التقاطها . ما إن تخّلصنت منن الشنمبانيا  إنتابني شعور عدواني ممتع في
منرآة ، فوجندتني قبنيح المنحنر ال الزابد في دمي ، حتل رحت أتؤّمل نفسي في

 . وتعّجبت كيؾ يحّطم الحب صاحبه إلل نذا الحد
فقنندت الطننابرة علّونننا مننن دون سننابق إنننذار ، ثننّم عننادت واسننتوت وواصننلت 

األجننواء بسننرعة كاملننة إلننل األمننام . حهننرت فجننؤة إشننارة " ألتزمننوا  تسننابق
قند اسنتيقح  إلل مقعدي علل أمنل أن أجند الجمنال الننابم أماكنكم " ، فؤسرعت

وفنه وذعنره حضني ليحتمي به ويدفن فينه خ بفعل اإلضطراب ، لعّله يلجؤ إلل
نحننارات المننرأة الهولنديننة  ، كنندت أن أدوس علننل. وخننالل حركتنني الخاطفننة

آخر لححنة ،  وكنت سؤسعد لو أّنني فعلت ل ؼير أّنتي ؼيرت موضع قدمي في
ذي  عدم اختيارنا للمقعدثّم التقطتها ووضعتها في حجرنا شكرا لها وامتنانا ل

 .الرقم أربعة
وعنندما اسنتوت  . كان نوم المال  الجميل أعمق من أن تعكره حركنة الطنابرة

 الطننابرة فنني مسننارنا مننن جدينند ، كننان علننّي أن أقنناوم رؼبتنني الجامحننة فنني
ايقاحها بافتعال عذر منا ، ألّن كنل منا كننت أرؼنب فينه خنالل السناعة األخينرة 

ها يقحة ، حتل ولنو كاننت ؼاضنبة ، ألسنترّد حرّيتني نو فقط رإيت من الرحلة
شنبابي كنذل  ل ؼينر أّننني افتقندت الشنجاعة الكافينة  المسلوبة وربما ألسنتعيد

إذننب إلنل الجحنيم ! لمناذا لنم أولند  " : لنذل  ، و قلنت لنفسني باحتقنار شنديد
 " ثورا ع

 نفسننها ، عننند اللححننة التنني اشننتعلت فيهننا اسننتفاقت مننن نومهننا ، ومننن تلقنناء
لنو أنهنا نامنت فني حديقنة  أضواء الهبوط . كانت جميلة ناعمة و مرتاحة كمنا

الطنابرة ال  للورود ل وحينها أدركت أّن األشخاص الذين يتجاورون في مقاعد
 يبادرون بتحية الصباح تماما كما نو شؤن األزواج القدامل ل و كذل  ني لنم

 . تفعل
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 حهنر المقعند إلنل وضنعيته خلعت قناعها ، فتحت عينانا المشّعتين ، أرجعنت
العادّية ، وضعت البطانية جانبا ، حّركت شعرنا ليعود إلنل نسنقه بفعنل وزننه 

محفحة التجمينل علنل ركبتيهنا ، عالجنت وجههنا بنبعض المسناحيق  ، وضعت
كافيا يعفيهنا منن النحنر إلنّي ريثمنا تفنتح أبنواب  ؼير الضرورية لتستهل  وقتا

تخّطتنـي مع عبارة عفو تقليدية بلؽة  . سيـةالطابرة ، ثّم لبست سترتها اللينك
كلمنة ودا  ، أو علنل األقنل  اسنبانية التينوأمريكينة نقّينة ، وؼنادرت منن ؼينر

سننرعان مننا  كلمننة شننكر علننل مننا بذلتننه مننن أجننل أن أجعننل ليلتنننا سننعيدة ، ثننمّ 
 . اختفت في شمس يومنا الجديد في ؼابة نيويور  األمازونية
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 حلة موفقة ، سيدي الربيسر
 

 ترجمة : علي سالم
 
 
س علل مصطبة خشبية تحت األوراق الصفراء في المنتزة المهجور ، لج

متؤمالً الوز ذي اللون المؽبر ، وكلتا يدية علل المقبض الفضي لعصاة ، 
وراح يفكر بالموت . في زيارتة األولل الل جنيؾ كانت البحيرة نادبة 

وارس مروضة تتناول الطعام من أيادي الناس ، وصافية ، وكانت ثمة ن
ونساء لاليجار يشبهن أشباح السادسة مساءاً بثياب من األورؼندي الشفاؾ 
ومحالت باراسول من الحرير . اآلن المرأة الوحيدة الممكنة التي كان يرانا 
ني بابعة زنور تقؾ علل رصيؾ البركة المهجور . كان من الصعب علية 

ن للزمن أن يسبب كل نذا الخراب ليس في حياتة فقط بل أن يصدق كيؾ يمك
 في العالم أيضاً. 

لقد كان نكرة أخرى في مدينة النكرات الالمعين . نكرة يرتدي بذلة مخططة 
داكنة الزرقة ، وصداراً مقصباً ، وقبعة قاض متقاعد من نو  ستيؾ ، نكرة 

وشعرة األسود يشبة فارساً من فرسان عصر النهضة ، بشاربة المتعجرؾ ، 
الؽزير الذي كان ينساب بتموجات رومانسية ، و يدان شبيهتان بيدي عازؾ 
قيثار ، مازال يحتفح في بنصر يسرانما بخاتم الزواج حتل بعد وفاة زوجتة 
. كانت عيناة سعيدتان ، لكن جلدة المرنق كان الشيء الوحيد الذي يشي 

اقتة ملفتة لألنحار ،حتل بحالتة الصحية المتدنورة . ورؼم ذل  ، كانت أن
بعد بلوؼة الثالثة والسبعين . بيد أنة لم يكن يشعر ذل  الصباح بالؽرور ، 

لقد تر  نذة األمور خلؾ حهرة منذ أمد بعيد ، فقد ولت سنين المجد والقوة 
 الل األبد ، ولم يبق لة اآلن ؼير سنين الموت . 

واب محدد أللم عجز لقد عاد الل جنيؾ بعد حربين عالميتين، بحثاً عن ج
أطباء المارتيني  عن تشخيصة ، عازماً علل البقاء لمدة أسبوعين الأكثر ، 
لكنة أمضل اآلن حوالي ستة أسابيع في فحوصات مرنقة لم تثمر عن نتابج 
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نهابية ، ولحد اآلن اليعلم أحد كيؾ ستكون النهاية . لقد بحثوا عن األلم في 
، وفي بروستاتة ، تتبعوة في كل بقعة  كبدة ، وفي كليتية ، وفي بنكرياسة

من جسدة ، ولم يعثروا علية ، حتل حل ذل  الخميس المر ، الذي طلبوة منة 
فية الحضور في التاسعة صباحاً الل الشعبة العصبية ليجد في إستقبالة طبيباً 

 لم يكن قد تعرؾ علية من قبل . 
ذا الطبيب الصؽير كانت ؼرفة الطبيب أشبة بصومعة لرانب ، وكان رانبها ن

الحجم ، الذي يبدو علية الوقار ، والذي كان يضع جبيرة علل ابهامة األيمن 
المكسور . وعندما أ طفيء النور ، حهرت األشعة المضاءة للعمود الفقري 
علل الشاشة ، لكنة لم يعرؾ إنها كانت لة إلل أن إستخدم الطبيب مإشراً 

 ليدلة علل مفصل فقرتين تحت خصرة .
 لم  يكمن ننا " قال الطبيب" أ

بالنسبة لة لم يكن األمر بهذة السهولة ، ألن ألمة كان ؼير محتمل ومراوغ ، 
ويبدو أحياناً وكؤنة ينبعث من بين الضلو  في جنبة األيسر ، وأحياناً أسفل 

بطنة ، وؼالباً مايباؼتة بطعنة في العروق . أصؽل لة الطبيب دون أن 
ر علل الشاشة " نذا ماكان يروغ منا لزمن يتحر  ، وسكنت حركة المإش

طويل " قال الطبيب " لكننا نعلم اآلن أنة ننا " ثم وضع سبابتة علل صدؼة 
وقال موضحاً بدقة " رؼم تحفحي ، اال اني أقول أن األلم كلة ننا ياسيدي 

 الربيس . "
مة شوباً بالرحكان أسلوبة العيادي مإثراً جداً بحيث بدا معة حكمة النهابي م

يوافق علل اجراء عملية خطرة المفر منها . وسؤلة عن  " علل الربيس أن 
 نسبة الخطورة ، وكان جواب الطبيب مؽلفاً بالؽموض عندما قال " 

 " لسنا متؤكدين تماماً " 
كان قد قال لة قبل برنة قصيرة ، بؤن ثمة خشية كبيرة من حصول 

مكانية حصول أنوا  مختلفة مضاعفات قاتلة أثناء العملية ، باالضافة الل ا
من الشلل بدرجات متفاوتة . لكن التقدم الطبي الذي حصل خالل الحربين ، 

 جعل مثل نذة المخاوؾ شيباً من الماضي . 
" التقلق " أكمل الطبيب قابالً " رتب أمور  وعاود االتصال بنا . لكن 

 التنسل ، خير البر عاجلة " 
بر سيء من نذا النو  ، ليس في لم يكن ذل  الصباح مناسباً لهضم خ

الخارج علل األقل . لقد ؼادر الفندق في الصباح الباكر ، دون معطؾ ألنة 
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شاند شمساً رابعة من خالل النافذة ، وسار بخطل محسوبة من شار  شوما 
سولي ، الذي يوجد فية المستشفل الل مخبؤ العشاق السري ،  -دي بو

آلن ننا  أكثر من ساعة ، ؼير قادر حديقة زاؼدان آنگليه . ومضل علية ا
علل التفكير بشيء ؼير الموت . في نذة اللححات حل الخريؾ ، وناجت 
البحيرة كبحر ؼاضب ، وأفزعت الريح المتمردة النوارس، وكنست بقايا 

األوراق الصفراء . نهض الربيس ، وبدالً من شراء وردة اقحوان من بابعة 
ديقة ووضعها في عروة سترتة . وعندما الزنور ، التقط واحدة من ورد الح

شاندتة بابعة الزنور يفعل ذل  قالت ؼاضبة " تل  الزنور اليملكها اللة ، 
 ياسيدي ، انها مل  المدينة " 

تجانلها وواصل السير بخطل متسارعة ، وأمس  بعصاة من المنتصؾ ، 
الن  وراح يديرنا بيدة علل نحو خليع تقريباً . وفي شار  بونت دو مونت ب
كانوا ينزلون بؤسر  مايمكن أعالم األتحاد التي اصابتها عصفة الريح 

المباؼتة بالجنون ، وكانت حنفيات النافورة األنيقة المتوجة بالزبد قد أؼلقت 
في وقت أبكر من المعتاد نذا اليوم . لقد فشل الربيس في التعرؾ علل 

وا قد أنزلوا المحلة مقهاة المعتاد الكابنة علل رصيؾ البحيرة ، ألنهم كان
الخضراء المثبتة فوق المدخل ، واؼلقوا مدرجات الزنور الصيفية للتو . في 
الداخل كانت األنوار مضاءة رؼم أنهم كانوا في رابعة النهار ، وكان رباعي 

الوتريات يعزؾ مقطوعة لموتسارت مشحونة بالترقب . التقط الربيس 
وق كومة للصحؾ المخصصة صحيفة من فوق طاولة البار الطويلة من ف

للزبابن فقط ، وعلق قبعتة وعصاة علل المشجب ، ولبس نحارتة ذات 
االطار الذنبي وشر  يقرأ علل طاولة تقع في أكثر زوايا المقهل انعزاالً ، ثم 
أحس بؤن الخريؾ قد حل حقاً . بدأ بقراءة الصفحة الدولية ، التي كان يجد 

درة من األمريكيتين ، ثم واصل القراءة من فيها بين الحين واآلخر أخباراً نا
آخر صفحة الل أول صفحة حتل جلبت لة النادلة قنينة ماء ايفيان التي 

يتناولها بشكل يومي . لقد أقلع عن عادة شرب القهوة قبل أكثر من ثالثين 
سنة ، امتثاالً لنصيحة أطباءة ، لكنة قال " لو كنت أعرؾ بؤني سؤموت 

 تها ثانية " لكن ربما حان وقتها اآلن .بالتؤكيد ، لكنت شرب
" اجلبي لي قهوة ايضاً " أمرنا بفرنسية طليقة جداً ، موضحاً دون أن 
يالحح المعنل المزدوج " علل الطريقة االيطالية ، وقوية بحيث توقح 

 الموتل ." 



 

 

61 
 

شربها دون سكر ، برشفات بطيبة ، ثم قلب الفنجان علل الصحن حتل تقوم 
بعد سنين عديدة ، بامتال  الوقت الكاؾ لكتابة مصيرة . أنقذة  ثمالة القهوة ،

مذاق القهوة المستعاد للححة فقط من افكارة السوداء . وبعد دقيقة احس ، 
وكؤن احساسة نذا كان جزءأً من نذة الشعوذة ، بؤحدنم ينحر الية . قلب 

الصفحة بحركة عرضية ، والقل بنحرة من فوق نحارتة وشاند ذل  الرجل 
الشاحب ، ؼير الحليق ، ذو القبعة الرياضية والسترة المخططة بجلد خروؾ 
 ، والذي سرعان ما اشاح ببصرة مخافة أن تلتقي نحراتة بنحرات الربيس .
كان وجهة مالوفاً . لقد شاندا بعضهما البعض بشكل عابر بضعة مرات في 

، يقود ردنة المستشفل ، وشاندة في إحدى المرات ، وني المرة الوحيدة 
دراجة سكوتر علل شار  بخوميناد دو ال  عندمل كان واقفاً ننا  يتؤمل 
الوز ، لكنة لم يشعر ابداً بؤن الرجل قد عرفة ، مع ذل  ، لم يسقط من 
 حسابة بؤن مشاعرة نذة لم تكن سوى أونام اضطهاد يخلقها المنفل . 

برامز ، حتل أنهل قراءة الصحيفة دون عجلة ، محلقاً مع موسيقل التشيلو ل
أحس بؤن المة قد أصبح أقوى من مفعول الخدر الذي كانت تجلبة لة 

الموسيقل ، فنحر الل ساعتة الذنبية التي يربطها بسلسلة ذنبية ويحملها 
في جيب صدرتة وتناول حبتان من مهدبات منتصؾ النهار مع جرعة من 

ة وشعر ايفيان . وقبل أن ينز  نحارتة ف  رموز طالعة في ثمالة القهو
برعدة باردة " لقد رأى التشول كامناً ننا  ، فقام بدفع الحساب ، وتر  
بقشيشاً ضبيالً ، وتناول عصاة وقبعتة من المشجب ، وخرج الل الشار  
دون أن ينحر الل الرجل الذي كان ينحر الية . سار بمشيتة االحتفالية 

ؤنة قد تخلص موزعاً خطاة بين أصص الزنور التي دمرتها الريح ، وفكر ب
من السحر . لكنة سمع بعد ذل  وقع خطل تسير خلفة ، فتوقؾ عندما دار 
حول الناصية ، والتفت قليالً . فاضطر الرجل الل التوقؾ ليتفادى االصتدام 

 بة ، ونحر الية بعينية المفزوعتين من مسافة بوصات قليلة فقط . 
 " سنيور بريزيدنتي " تمتم قابالً .

ون ل  بؤن اليتمادون كثيراً في أحالمهم " قال الربيس دون " قل للذين يدفع
 أن يفقد ابتسامتة أو سحر صوتة . 

 " صحتي كاملة " 
" الأحد يعرؾ ذل  افضل مني " قال الرجل ونو ينوء تحت ثقل كبرياء 

 الربيس الذي حط فوقة " أنا أعمل في المستشفل " 
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 اريبية صافية .كانت كلماتة وايقا  صوتة ، حتل ترددة وخوفة ، ك
 " التقل لي ان  طبيب " قال الربيس . 

 " أتمنل ذل  ، سيدي الربيس ، لست سوى سابق اسعاؾ "
 " آسؾ " قال الربيس ، بعد أن اقتنع بخطؤة .

 " أنة عمل شاق " 
 " ليس بمشقة عملكم ، سنيور " 

ي نحر الية بشكل مباشر ، وأتكؤ علل عصاة بكلتا يدية ، وسؤلة بانتمام حقيق
 " من أين أنت ع " 
 " من الكاريبي " 

 " أعرؾ ذل  مسبقاً " قال الربيس " لكن من أي بلد ع " 
 " نفس بلدكم ، سنيور " قال الرجل ومد يدة . " أسمي نوميرو راي " 

 قاطعة الربيس مندنشاً ، دون أن يتر  يدة . " اللعنة ، انة أسم جميل ! " 
 أسترخل نوميرو . 
 نوميرو مل  بيتة " –" نوميرو راي دي الكاسا  " أنة يتحسن " قال

باؼتتهما نبة شتوية باردة كنصل وسط الشار  . وأعترت الربيس رجفة 
نبطت الل عحامة وعلم بؤنة لن يستطيع السير دون معطؾ الل المطاعم 

 الرخيصة التي أعتاد علل األكل فيها والكابنة علل بعد بنايتين . 
 " نل تؽديت ع " سؤلة .

ا الأتؽدى ابداً " قال نوميرو " أتناول وجبة واحدة فقط في الليل في " أن
 المنزل " .

" اجعل اليوم استثناءاً " قال مستخدماً كل سحرة . " دعني أدعو  علل 
 الؽداء " .

قادة من ذراعة الل المطعم الكابن علل الرصيؾ المقابل من الشار  ، 
م لوبوؾ كورونية . كان المكتوب أسمة بحروؾ ذنبية علل المحلة " مطع

الداخل ضيقاً ودافباً ، وبدت الطاوالت مشؽولة كلها . وبعد أن تملكت الدنشة 
نوميرو راي من عدم معرفة أحد للربيس ، سار الل خلفية المطعم لطلب 

 المساعدة . 
 " نل اليزال في سدة الحكم ع" سال مال  المطعم .

 " كال " قال نوميرو " أنة مخلو  " 
 لمال  موافقاً و قال أبتسم ا
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 " بالنسبة لهم ، أحتفح دابماً بطاولة خاصة "
قادنما الل طاولة معزولة في نهاية الؽرفة ، ليتمكنا من الحديث كما يريدان 

 ، فشكرة الربيس علل ذل  .
 قال " الأحد يعرف  عندما تعيل كبرياء المنفل " 

وشاند الربيس  كان المطعم متخصص بشواء أضال  لحم البقر علل الفحم ،
وضيفة حواليهما القطع الكبيرة المحمرة المدنونة بالزيت علل الطاوالت 
المجاورة . " أنة لحم شديد الروعة " تمتم الربيس . " لكني ممنو  من 

 تناولة " . ونحر الل نوميرو بخبث وؼّير نبرة صوتة .
 " في الواقع ، أنا ممنو  من أكل اي شيء " 

القهوة أيضاً " قال نوميرو " لكن  تشربها مع ذل   " أنت ممنو  من تناول
. " 

" عرفت ذل  أيضاً ع " قال الربيس . " لكن ذل  كان استثناءاً في يوم 
 استثنابي " 

لم تكن القهوة االستثناء الوحيد ذل  اليوم . لقد طلب ايضاً اضال  بقر 
مشوية علل الفحم وسلطة خضروات طازجة مع نفحة بسيطة من زيت 

تون كمتبل . وطلب ضيفة نفس الشيء ، ونصؾ ؼّرافة من النبيذ الزي
 األحمر . 

وبينما كان ينتحران اللحم ، أخرج نوميرو حافحة خالية من النقود ومليبة 
باألوراق من جيب سترتة وارى الربيس صورة قديمة لة بالقميص فقط وقد 

حشد بدى أخؾ وزناً ببضعة ارطال وبشعر اسود كثيؾ وشارب ، يحيط بة 
من الشباب واقفين علل رإوس االصابع لكي يحهروا في الصورة . وبنحرة 
واحدة تذكر المكان ، وتذكر شعارات تل  الحملة االنتخابية المقيتة ، وتذكر 
تاريا ذل  اليوم البابس . " انها فحيعة ! " تمتم قابالً . " لقد قلت دوماً أن 

ة الفعلية " واعاد الصورة المرء يشيا في الصور أسر  مما يشيا في الحيا
 بحركة حاسمة .

" أتذكر نا جيداً " قال . " لقد مضل عليها آالؾ السنين ، في مقصورة 
 الطيار في سان كريستوبال دي ال كاساس . " 

" تل  مدينتي " قال نوميرو . " لقد كنت مع  طوال فترة حملة األنتخابات 
 الجنوبية كقابد لكتابب الجامعة " 

 س أن يقوم بتوبيخة .توقع الربي
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 " أنا ، شخصياً ، لم االحح وجود  بالطبع " قال .
" التهتم ابداً ، لقد كنت لطيفاً جداً " قال نوميرو . " لقد كان ننا  الكثير 

 منا واليمكن للمرء أن يتذكر الجميع . " .
 " وبعد ذل  ع " .

 " أنتم تعرفون ذل  أفضل من الجميع " قال نوميرو . 
ن نكون كالنا معاً ننا بعد االنقالب العسكري ، مستعدان اللتهام " معجزة أ

 نصؾ بقرة . ليس الجميع مححوحون مثلنا " .
لب لهما الطعام ، وربط الربيس منديلة حول رقبتة مثلما  في تل  اللححة ج 

تربط مريلة برقبة طفل ، وأنتبة ألمارات الدنشة التي أكتسل بها وجة ضيفة 
عل ذل  فسوؾ أقوم باتالؾ رطبة عنق كلما تناولت الطعام فقال لة " ان لم اف

" . وقبل أن يبدأ ، تذوق اللحم لفتح شهيتة ، وارتاح لطعمة بحركة تنم عن 
الرضا ، وعاد الل الحديث قابالً " ماالأستطيع فهمة نو لماذا لم تتقرب لي 

 من قبل ، بدالً من تعقبي مثل كلب من كالب الصيد " . 
نة عرفة عندما دخل المستشفل ألول مرة من خالل الباب وقال نوميرو بؤ

المخصص للحاالت الخاصة . لقد كان ذل  في منتصؾ الصيؾ ، وكان 
مرتدياً بذلة من الكتان من ثالث قطع من منطقة األنتيل ، مع حذاء اسود 

وأبيض ، واقحوانة في عروة سترتة ، وشعرة الجميل يتطاير في الهواء . 
كان وحيداً في جنيؾ ، وليس ننا  من يساعدة ، ألن  وعرؾ نوميرو بؤنة

الربيس كان يعرؾ المدينة التي أكمل فيها دراستة للقانون . وقامت ادراة 
المستشفل ، بناءاً علل طلبة ، وحسب لوابحها الداخلية ، بضمان مجهوليتة 
المطلقة . في تل  الليلة بالذات وافق نوميرو وزوجتة علل األتصال بة ، 

ذل  فقد تعقبة لخمسة أسابيع منتحراً اللححة المناسبة ، وربما لم يكن ورؼم 
 قادراً علل الكالم لوال مواجهة الربيس لة . 

" أنا سعيد الني فعلت ذل  ، لكن والحق ي قال ، اليهمني البتة أن أكون وحيداً 
 " 

 " نذا ؼير صحيح " .
اتي نو نسيان " لماذا ع " سال الربيس بجدية . " النصر األعحم في حي

 الجميع لي " . 
" نحن نتذكر  فوق ماتتصور " قال نوميرو ، دون أن يحاول كبح عاطفتة 

 . " انها لفرحة أن ارا  نكذا ، شاباً ومفعماً بالصحة " .
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" ومع ذل  " قال دون ميلودراما " مع ذل  كل شيء يشير الل أني سؤموت 
 قريباً " 

 وميرو ." فرصت  بالشفاء عالية جداً " قال ن
 ندت عن الربيس صيحة دنشة لكنة لم يفقد حسة الفكاني .

" اللعنة ! " . صاح قابالً " نل أضحت السرية الطبية ملؽاة في سويسرا 
 الجميلة ع " .

" ليست ثمة أسرار بالنسبة لسابق اسعاؾ في أي مستشفل في العالم " . 
 قال نوميرو .

فم الرجل الذي قد يكون علل " حسناً ، ماأعرفة ، سمعتة قبل ساعتين من 
 علم بالموضو  " . 

" علل أي حال ، لن يكون موت  بال جدوى " قال نوميرو . " سيعيد  
 شخص ما الل مكان  الطبيعي كرمز للشرؾ العحيم " .

 وتحانر الربيس بدنشة مصطنعة وقال "
 " شكراً علل تنبيه  لي " 

كان ينحر الل عيون أكل كعادتة " دون عجلة وبترو شديد . وخالل ذل  
نوميرو ، وحن الرجل الشاب بؤنة كان يعرؾ مايفكر بة الرجل العجوز . 
وبعد حديث طويل مشحون باستحضارت مؽلفة بالحنين الل الوطن ، قال 
الربيس وعلل شفتية ابتسامة ماكرة " كنت قد قررت عدم تكدير صفوي 

بشكل يليق  بشؤن الجثة ، لكني اآلن أرى بؤن علي أخذ الحيطة والحذر
 برواية بوليسية من أجل الحفاح علل جثتي بعيدأ عن العيون " . 

" لن ينفع ذل  " قال نوميرو بنفس المكر " في المستشفل التمكث االسرار 
في الخفاء أكثر من ساعة واحدة فقط " . بعد أن انتهيا من تناول القهوة ، 

الرسالة ني نفسها بال قرأ الربيس قعر فنجانة ، واعترتة رعدة ثانية " كانت 
تؽيير . مع ذل  لم يطرأ علل تعابير وجهة أي تؽيير . دفع الفاتورة نقداً بعد 
أن قام بالتؤكد من الحساب عدة مرات بعناية فابقة ، وتر  بقشيشاً بابساً لم 

 يفز بة من النادل بؽير حشرجة خفيفة تدل علل الخيبة .
ن نوميرو باالنصراؾ . " لم " لقد سعدت بلقاب  " ختم حديثة ونو يستؤذ

أحدد موعد العملية بعد ، ولم أقرر إجرابها من عدمة . لكن لوسارت األمور 
 علل خير ، فسوؾ نلتقي ثانية " .

" ولماذا النلتقي قبل العملية ع " . قال نوميرو . " ان الزارا زوجتي ، 
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حب أن تطبا لألؼنياء ، والأحد يستطيع طبا أكلة المحار بالرز مثلها ، ون
 ندعو  الل بيتنا ذات مساء قريب " .

 " لقد منعني الطبيب من أكل المحار ، لكني ساكون سعيداً بتناولة " .
 " الخميس يوم عطلتي " قال نوميرو .

" عحيم " قال الربيس " سؤزوركم يوم الخميس في السابعة ، وسيكون ذل  
 من دواعي سروري " . 

شار   24العنوان أوتيليري دام رقم  " سآتي ألصطحاب  " قال نوميرو . "
 ؼي ديالندستؽي . خلؾ محطة الوقود . نل يكفي نذا ع "

" يكفي " قال الربيس ، ونهض واقفاً ، وسحر شخصيتة يزداد حضوراً . " 
 يبدو ان  تعرؾ حتل قياس حذابي ، ربما " 
 " بالطبع ، سنيور " قال نوميرو مسروراً .

 " قياس واحد وأربعون " 
كرنوميرو راي للربيس بؤن ماكان يضمرة لة في وجدانة لم يكن بريباً لم يذ

تماماً ، رؼم أنة حل يسرد ذل  لسنين طويلة لكل من لة أذان صاؼية . كان 
قد شر  مثل أي سابق اسعاؾ ، باجراء بعض الترتيبات مع مكاتب الدفن 

جانب وشركات التؤمين التي تبيع خدماتها للمستشفل ، خصوصاً بالنسبة لأل
ذوي الدخل المحدود ، لكن األرباح لم تكن كافية وكان ينبؽي اقتسامها مع 
موحفين آخرين كانوا يقومون بتداول الملفات السرية للمرضل المصابين 

بؤمراض خطيرة ، مع ذل  كانت مثل نذة األمور تحمل في طياتها شيء من 
براتب نزيل العزاء ، خصوصاً لرجل مثلة ، يعيل في المنفل بال مستقبل و

اليكاد يكفي إلعالة أسرتة المكونة من زوجة وطفلين ، ونم الزارا دايفس ، 
زوجتة ، التي كانت أكثر واقعية منة ، وني خالسية نحيلة ، من سان خوان 
، في بورتوريكو ، صؽيرة الحجم ، وذات جسد صلب متماس  ، ولون كلون 

جداً طباعها الحادة . كان الكاراميل المطبو  ، وعينان مشاكستان ، تناسبان 
قد تعرؾ عليها في الردنة الخيرية التابعة للمستشفل ،حيث كانت تعمل 
كمساعدة عامة . لقد جاءت الل جنيؾ للعمل كممرضة بمساعدة احد 

الممولين من أبناء جلدتها ، لكنة تخلل عنها واسلمها لحياة التشرد في 
الكاثوليكي ، رؼم كونها شوار  المدينة . ثم تزوجت نوميرو علل المذنب 

أميرة يوروبية ، وعاشت معة في شقة من ؼرفتين في الطابق الثامن من 
بناية بال مصعد يقطنها المهاجرون األفارقة . أما بقية أفراد العابلة فهما 
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إبنتة باربرا ، التي تبلػ من العمر تسع سنين ، وإبنة الصؽير الزارو ، البالػ 
لطفلين تبدو علية بعض عالمات التخلؾ العقلي من العمر سبع سنين، وكال ا

. 
الزارا دايفس كانت ذكية وذات مزاج شرير ، لكنها كانت تتمتع بقلب مرنؾ 
. وكانت تعتبر نفسها من مواليد برج الثور دون أدنل ش  في ذل  وتإمن 
أيماناً ً أعمل بما يقولة الطالع . رؼم ذل  لم تنجح في تحقيق حلمها في 

لدى أصحاب الماليين . من جانب آخر ، كانت تقوم بين حين  العمل كمنجمة
وآخر بتقديم مسانمات قيمة لتحسين الوضع المالي للعابلة من خالل اعداد 
وجبات الطعام لربات البيوت الموسرات اللواتي كن يتحانرن أمام ضيوفهن 
المبهورين بؤن نن أنفسهن من قام بؤعداد تل  االطباق الشهية من الطعام 

نتيلي الرابع . كان جبن نوميرو مإلماً، ولم يكن طموحة يتجاوز القليل األ
الذي كان يكسبة ، لكن الزارا لم تكن تتحمل الحياة بدونة ، بسبب براءة قلبة 

وحجم عضوة . كانت األمور تسير بشكل حسن بالنسبة لهما ، لكن 
لذي وصل الصعوبات كانت تزداد مع السنين كلما كبر األطفال . وفي الوقت ا

فية الربيس كانا قد شرعا بقضم مدخراتهما التي جمعانا لمدة خمس سنين ، 
لكن آمالهما أخذت تنتعل عندما أكتشؾ نوميرو راي بالصدفة ملؾ الربيس 

 وسط ملفات االشخاص الؽفل . 
لم يعرفا بدقة ماذا كان يتعين عليهما طلبة ، وباي حق . لقد خططا في 

فن كاملة ، ومن ضمنها تحنيط الجثة واعادتها الل البداية لبيعة مراسيم الد
الوطن . لكنهما ادركا بالتدريج بؤن موتة لم يكن يبدو وشيكاً تماماً كما كان 
في البداية . وفي اليوم الذي دعياة فية الل تناول الؽداء كانا يشعران بالش  

عة ، أو والحيرة ، وفي الواقع لم يكن نوميرو قابداً لكتابب الطلبة في الجام
اي شيء آخر ، والدور الوحيد الذي لعبة في حملة االنتخابات نو مجرد 

وجودة في الصورة التي تمكنا من العثور عليها كما لو أن في االمر معجزة 
وسط ركام من األوراق الموجودة في الخزانة ، لكن اندفاعة وحماستة كانا 

بلد بسبب اشتراكة في حقيقيين . وكان حقيقياً ايضاً اضطرارة للهروب من ال
محانرات الشوار  التي خرجت منددة باالنقالب ، رؼم أن السبب الوحيد 

الستمرارة في العيل في جنيؾ بعد كل نذة السنين كان يعود لفقرة الروحي 
 . لذا فؤن كذبة أخرى للفوز بححوة لدى الربيس لن تشكل عقبة في الطريق .

نذا المنفي الالمع في فندق من  المفاجاة االولل بالنسبة لهما كانت عيل
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الدرجة الرابعة في حي لوؼروت الحزين ، وسط المهاجرين اآلسيويين 
وبنات الليل ، وتناولة الطعام في المطاعم الرخيصة ، في الوقت الذي تعج 

بة جنيؾ بالمساكن المناسبة للسياسيين الذين أفل نجمهم . لقد الححة 
ذل  اليوم . لقد الحقة بعينية ، حتل من  نوميرو يعيد يوماً بعد يوم فعاليات

مسافات وقحة احياناً ، في جوالتة الليلية بين الجدران الكبيبة وزنور 
الجريس الصفراء المهلهلة في المدينة القديمة . ورآة ؼارقاً في بحار الفكر 
أمام تمثال كالفن ، النثاً بعطر الياسمين المتوقد ، وتبعة خطوة خطوة علل 

ري ونو يمارس تؤمالتة لؽسق المساءات الصيفية البطيبة من السلم الحج
علل قمة بورغ دو فور . وفي احدى الليالي شاندة في اول أمطار الموسم ، 

دون معطؾ أو شمسية ، يقؾ مع الطلبة في طابور لحفلة من حفالت 
روبنشتاين . " " الأدري لماذا لم يصب بالربو " قال نوميرو لزوجتة فيما 

يوم السبت الفابت ، عندما بدا الطقس يتؽير ، شاندة يبتا  معطفاً  بعد . وفي
خريفياً بياقة من  مزيفة ، ليس من محالت شار  ؼي دو رون الراقية ، 

 التي يتبضع منها االمراء الهاربون ، بل من سوق السلع المستعملة .
" ليس في وسعنا عمل شيء ! " صاحت الزارا عندما أخبرنا نوميرو بذل  

" أنة بخيل حد اللعنة ويفضل ان يقوم المحسنون بدفنة في مقبرة للفقراء . 
 ، ولن يكون بوسعنا الحصول منة علل شيء " 

 قال نوميرو
 " ربما كان فقيراً حقاً . بعد كل نذة السنين من البطالة " . 

قالت الزارا " ياحبيبي ، أن تكون من برج الحوت وأن يكون نجم  طالعاً 
أحمقاً لعيناً شيء آخر .الجميع يعلم بؤنة قد نرب بذنب البلد شيء وأن تكون 

كلة وبؤنة أؼنل منفي في المارتيني  ". كان نوميرو الذي يكبرنا بعشر 
سنين ، قد نشؤ متؤثراً بالمقاالت األخبارية التي كانت تكتب عن الربيس 

أشياء من قبيل أنة كان قد درس في جنيؾ وانة كان يعيل نفسة ننا  من 
ل العمل كعامل بناء . لكن الزارا كانت علل العكس منة ، فقد تربت وسط خال

الفضابح التي كانت تنشرنا صحؾ المعارضة ، والتي كانت تتضخم في 
منزل المعارضين الذي كانت تعمل فية كمربية منذ الصؽر . ونتيجة لذل  ، 

لفرح ألنة في الليلة التي عاد فيها نوميرو الل المنزل ، مبهور األنفاس من ا
كان قد تناول الؽداء مع الربيس ، لم تقتنع بؤن الربيس قد أصطحبة معة الل 
مطعم راق . وأكثر ما أزعجها نو عدم طلب نوميرو منة أي شيء من تل  
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االشياء العديدة التي كانا يحلمان بها ، مثل الزماالت الدراسية لالطفال أو 
حنونها تل  ، كما يبدو ، الحصول علل عمل أفضل في المستشفل . وماعزز 

كان قرار الربيس بتر  جسدة للنسور بدالً من صرؾ فرنكاتة علل دفنة 
بشكل مناسب وترتيب عودتة الل أرض الوطن بشكل مشرؾ . لكن القشة 

التي قصمت حهر البعير ني األخبار التي ذكرنا لها نوميرو في آخر 
لرز ليلة الخميس في المطاؾ ، وني دعوتة للربيس لكي يتناول الروبيان وا

 شقتهم .
صرخت الزارا " نذا ماكنا نحتاجة بالضبط ، أن نتركة يموت ننا ، مسموماً 

 بالروبيان المعلب ، واستخدام مدخرات األطفال لدفنة " 
في النهاية ، قررت اإلذعان أخالصاً لحياتها الزوجية . وأضطرت الل 

يستال للسلطة من أحد أستالؾ طقم سفرة كامل من الفضة ، وزبدية من الكر
الجيران ، وأبريق قهوة كهربابي من جارة آخرى، وسفرة مزخرفة وأقداح 
قهوة من الصيني من جارة ثالثة . وأنزلت الستابر القديمة ، وعلقت بدلها 

الستابر الجديدة ، التي تستخدمها في المناسبات فقط ، وأزاحت األؼطية عن 
ألرضية ، ونفض الؽبار ، وتعديل وضع االثاث . وأمضت يوماً كامالً في ح  ا

االثاث ، حتل حققت في النهاية عكس ماكانت تصبو الية ، ونو أن يقوم 
 فقرنما النبيل بتحري  مشاعر الضيؾ الكبير.

وفي ليلة الخميس ، عندما تمكن من التقاط أنفاسة بعد صعودة للطابق 
ة حديثاً ، وقبعة الثامن ، حهر الربيس عند الباب بمعطفة العتيق الذي اشترا

بطيخية الشكل كان قد اقتنانا في وقت سابق ، وزنرة وحيدة لالزارا . 
وتؤثرت الزارا بوسامتة الرجولية وأخالقة التي تليق باألمراء ، لكنها 

شاندت خلؾ ذل  القنا  ماكانت تخشاة " لقد رأت فية رجالً زابفاً وجشعاً . 
طبخت الروبيان تركت الشبابي  وفكرت أنة كان وقحاً كذل  ، النها عندما 

مفتوحة لتمنع الرابحة من المكوث في البيت ، لكنة عندما دخل سحب نفساً 
عميقاً ، كما لو أنة كان يشعر بنشوة مفاجبة ، وقال بعينين مؽمضتين ، 

 وذراعين مفتوحين " أة ، رابحة محيطنا ! "
قط ،سرقها وفكرت أن بخلة كان يفوق التصور ألنة جلب لها زنرة واحدة ف

بال ش  من الحدابق العامة . وفكرت أنة كان متؽطرساً أيضاً ألنة شر  ينحر 
بازدراء الل قصاصات الصحؾ التي تمثل أمجادة الرباسية ، والل اعالم 

ورايات حملتة االنتخابية التي ؼرسها نوميرو بصدق واخالص علل جدار 
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يحيي باربرا والزارو  ؼرفة المعيشة . وفكرت أنة كان قاسي القلب ، ألنة لم
، اللذان صنعا لة ندية ، وعندم شر  بتناول الطعام أشار الل شيبين قال أنة 
لم يكن يطيقهما " ونما الكالب واألطفال . لقد كرنتة . مع ذل  ، تؽلب عليها 
حس الضيافة الكاريبي ونست تحاملها ضدة . كانت قد ارتدت ثوبها االفريقي 

اسبات الخاصة ، وقالدة السانتيرا الخاصة بها الذي كانت ترتدية في المن
وأسارونا ، ولم تصدر عنها أثناء تناولهم للطعام أي ايماءة ؼير ضرورية 
ولم تتفوة باي كلمة زابدة عن الحاجة . لقد تصرفت كامراة بال عيوب " بل 

 كؤمرأة كاملة .
ها في الواقع لم يكن طبق الروبيان والرز واحداً من مآثر مطبخها ، لكن

أعدتة علل أحسن مايكون ، وأصبح في النهاية لذيذاً جداً . تناول الربيس 
صحنين ، ولم يدخر وسعاً في كيل عبارات المديح ، وكان سعيداً بسلطة 
شرابح نبات لسان الحمل المقلية الناضجة وثمرة األفوكاتة ، رؼم أنها لم 

تما  فقط حتل حان تثر فية الحنين الل الوطن مثلهما . وأكتفت الزارا باألس
وقت تناول الحلوى ،حينها وقع نوميرو دون سبب واضح في شبا  الزقاق 

 ؼير النافذ لمسؤلة وجود اللة .
قال الربيس " أنا أإمن بؤن أللة موجود ، لكن العالقة لة بالبشر . أنة 

 مشؽول بقضايا أكبر " .
ط . في اي قالت الزارا وني تتفحص رد فعل الربيس " أنا أإمن بالنجوم فق

 يوم كان ميالد  ع " .
 " الحادي عشر من مارس "

قالت الزارا بوثبة أنتصار صؽيرة " كنت أعرؾ ذل  " ، ثم أضافت بصوت 
 دمث " االترى بؤن حوتين علل مابدة واحدة يكونان أكثر من الالزم ع " 

عندما ذنبت الل المطبا العداد القهوة كان الرجالن يديران نقاشاً حول اللة. 
كانت قد رفعت السفرة ، وتمنت من قلبها أن تنتهي نذة األمسية علل خير 

.عند عودتها الل ؼرفة المعيشة بالقهوة ، سمعت مالححة عابرة من 
 الربيس ، اصابتها بالذنول .

" كن علل يقين ، ياصديقي العزيز " سيكون أسوأ شيء يمكن أن يحدث 
 لبلدنا المسكين ، لو كنت أنا الربيس " .

د نوميرو الزارا في مدخل الباب بؤقداح الصيني المستعارة من الجيران شان
وأبريق القهوة وحن أنها ستفقد الوعي . والحح الربيس ذل  ايضاً ، وقال 
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بصوت ودي " التنحري لي علل نذا النحو ، ياسنيورا . أنا أتحدث من قلبي 
ياً لحماقاتي " " . ثم التفت الل نوميرو ، وأكمل " انني فقط أدفع الثمن ؼال

. 
قدمت الزارا القهوة ، وأطفبت النور المعلق فوق المابدة ألن ضوءة القوي 
لم يكن يساعد في توصيل الحديث ، لتؽمر الؽرفة بعد ذل  عتمة حميمة . 
وشعرت للمرة األولل بؤنتمام ما بالضيؾ ، الذي لم يكن رؼم ذكابة قادراً 

ا رأتة ينهي قهوتة ويقلب علل أخفاء حزنة . وزاد فضول الزارا عندم
 الفنجان في الصحن الصؽير لكي تنزل ثفالتة . 

قال لهما الربيس بؤنة كان قد أختار جزيرة المارتيني  مكاناً لمنفاة بسبب 
صداقتة للشاعر أيمية سيزار ، الذي كان في ذل  الوقت قد فرغ تواً من 

فتح صفحة  طباعة كتابة دفتر العودة ألرض الميالد وكان قد ساعدة علل
جديدة في حياتة. وبما تبقل لة من أرث زوجتة ، أشترى الربيس بيتاً 

مصنوعاً من خشب نبيل في تالل فورت دو فرانس ، بحجابات علل النوافذ ، 
وشرفة تطل علل البحر ، مليبة بزنور بدابية ، كان يطيب لة النوم فيها علل 

وشراب الروم  صوت الجنادب وعلل األنسام المحملة بعبق دبس السكر
الهابطة علية من طواحين السكر . لقد قطن ننا  مع زوجتة ، التي كانت 

تكبرة بؤربعة عشر عاماً وأصبحت معاقة منذ والدة طفلهما الوحيد ، محصناً 
نفسة ضد ضربات القدر بقراءة اآلداب الالتينية القديمة ، بالالتينية ، 

حياتة ، وكان علية أن وباقتناعة بؤنة قد وصل الل آخر فصل من فصول 
يقاوم لعدة سنين ؼواية كل أنوا  المؽامرات التي كان يقترحها علية أنصارة 

 المهزومين .
قال " لكني لم أفتح أبدأ اي رسالة أخرى . أبدأ ، واكتشفت بؤن حتل أكثر 

الرسابل الحاحاً ، لن تكن كذل  ، بعد أن تتركها أسبوعاً واحداً ، وبعد مرور 
 د نسيتها تماماً ونسيت كاتبها " .شهرين تكون ق

نحر الل الزارا في شبة الحالم عندما قامت باشعال سيجارة ، تناولها منها 
بحركة شرنة من أصابعة . وبعد أن سحب منها نفساً عميقاً ، حبس الدخان 

في حنجرتة . جفلت الزارا ، والتقطت علبة السجابر والثقاب لكي تشعل 
اليها السيجارة المشتعلة قابالً " أنت تدخنين سيجارة أخرى ، لكنة أعاد 

بمتعة كبيرة أجد نفسي ؼير قادر علل مقاومتها " . ثم أضطر الل نفث 
 الدخان ألنة بدأ يسعل .
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قال " لقد تخليت عن عادة التدخين منذ سنين ، لكنها لم تتخل عني تماماً . 
 وبعض األحيان كانت تتؽلب علي . مثل اآلن " 

ين أخريين . وعاد األلم . وتفحص الربيس ساعة جيبة نزة السعال مرت
الصؽيرة وتناول الحبيتين المخصصتين للمساء . ثم حدق في قعر الفنجان " 

 لم يتؽير شيء ، لكنة لم يرتجؾ نذة المرة .
 قال " بعض من أيدوني في الماضي أصبحوا رإوساء من بعدي " .

 قال نوميرو " ساياؼو " 
آخرين . كلنا قمنا باؼتصاب شرؾ منصب لم نكن قال الربيس " ساياؼو و

نستحقة ولم نعرؾ كيؾ نشؽلة . البعض يبحث فقط عن السلطة ، لكن معحم 
 البقية يبحثون عن شيء أقل حتل من ذل  " مجرد وحيفة " .

 شعرت الزارا بالؽضب ، وسالتة .
 " نل تعلم ماذا يقولون عن  ع "

 .وتدخل نوميرو مفزوعاً " أنها أكاذيب " 
قال الربيس بهدوء سماوي " انها أكاذيب وؼير أكاذيب . عندمل يتعلق األمر 
بربيس دولة ، تكون أكثر األمور خزياً حقيقية وزابفة في نفس الوقت معاً " 

. 
كان قد عال في المارتيني  جميع أيام ؼربتة ، وكان أتصالة الوحيد بالعالم 

لتي كان يجدنا في الصحيفة الخارجي يتم عير الفقرات االخبارية القليلة ا
الرسمية . وكان مصدر رزقة الوحيد تدريس اللؽة االسبانية والالتينية في 
الليسية الحكومية ونشر ترجمات اليمية سيزار بين الحين واآلخر بتكليؾ 
من الشاعر نفسة . كان قيح آب اليطاق ، وكان يمكث داخل االرجوحة 

المروحة في ؼرفة النوم . وحتل في الشبكية حتل الحهر ، ليطالع علل ندير 
أشد األوقات قيحاً كانت زوجتة تعتني بالطيور التي كانت تربيها حرة في 

الخارج دون أقفاص ، حامية نفسها من الشمس بقبعة قل عريضة الحافة 
مزينة بفواكة وزنور أورؼندي صناعية . ولكن عندما كانت الحرارة 

ء الشرفة البارد ، نو بعينية تنخفض ، كان يطيب لهما الجلوس في نوا
المثبتتين علل المحيط حتل يؽمرة الحالم ، وني في كرسيها الهزاز 

المصنو  من أماليد الخشب المضفورة ، مرتدية قبعتها الممزقة ، وخواتم 
ذات أحجار براقة في كل اصبع ، مراقبة مرور سفن العالم . كانت تقول " 

تستطيع الحركة ، ألنها محملة جداً تل  متجهة الل بويرتو سانتو أو تل  ال
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بالموز القادم من بويرتو سانتو " . كانت تقول ذل  ألنة لم يكن يبدو ممكناً 
لها أن تكون السفن العابرة من ننا  قادمة من اي بلد آخر ؼير بلدنما . 
وكان نو يتحانر بعدم سماعها ، رؼم انها في النهاية تمكنت من النسيان 

ها فقدت ذاكرتها . كانا يجلسان علل نذا النحو لساعات بشكل افضل منة ألن
طويلة حتل نبوط شفق المساءات الصاخب حيث كان يهرعان الل داخل 
المنزل ، نرباً من البعوض . وخالل واحداً من تل  اآلبات العديدة ، عندما 

 كان يقرأ الصحيفة في الشرفة ، جفل الربيس مندنشاً .
 أستوريل ! " . قال " ياويلتي ! لقد مت في 

وشعرت زوجتة السابحة في نعاسها بالذعر لسماعها نذة االخبار . كانت 
المقالة تتؤلؾ من ستة اسطر علل الصفحة الخامسة من الصحيفة التي ت طبع 

في المطبعة الكابنة خلؾ الناصية ، التي كان ينشر فيها ترجماتة القليلة 
واآلن كانت تقول بؤنة قد مات والتي كان مديرنا يزورة بين الحين والحين . 

في أستوريل دي لسبوا، منتجع وملجؤ التفسا األوربي ، الذي لم تطبة قدماة 
من قبل ، والذي كان المكان الوحيد في العالم ، ربما ، الذي لم يكن يحب 

الموت فية . كانت زوجتة قد ماتت ، في الواقع ، قبل عام ، تعذبها الذكرى 
وني ذكرى طفلهما الوحيد ، الذي كان قد سانم في  الوحيدة المتبقية لها "

 االطاحة بوالدة ومات رمياً بالرصاص علل أيدي شركابة في الجريمة . 
تنهد الربيس ، وقال " نكذا نحن ، والشيء يمكن لة انقاذنا . قارة حملت 

بها حثالة األرض دون لححة واحدة من الحب " أطفال االختطافات 
المريبة والخدا  ، أتحاد األعداء مع األعداء " . واالؼتصابات والصفقات 

واجة عينا الزارا األفريقيتين ، اللتان كانتا تؽوصان فية بال رحمة ، وحاول 
 استمالتها بفصاحة سيد عريق .

" خلط األجناس يعني خلط الدمو  بالدم المراق . ماذا يمكن للمرء أن يتوقع 
 من نكذا جرعة ع " .
نة بصمت كصمت الموت . لكنها تمالكت نفسها قليالً وثبتتة الزارا في مكا

قبل منتصؾ الليل وقالت لة مع السالمة بقبلة رسمية . ورفض الربيس 
السماح لهوميرو مرافقتة الل الفندق ، رؼم انة لم يستطع منعة من 

مساعدتة علل ركوب التكسي . وعندما عاد نوميرو ، كانت زوجتة تؽلي 
 من الؽيح .

حداً من الرإوساء القالبل في العالم ممن يستحق فعالً االطاحة قالت " ذل  وا



 

 

73 
 

 بة . يالة من ابن زانية" . 
ورؼم جهود نوميرو في تهدبتها ، فقد أمضيا ليلة رنيبة بالنوم . واعترفت 

الزارا بؤنها لم تشاند في حياتها رجالً أكثر وسامة ، والأكثر قدرة علل 
كما نو اآلن ، عجوزاً ومهدماً ، البد أن  الؽواية والأكثر فحولة منة . قالت "

يكون نمراً في الفرال " . لكنها فكرت بانة كان قد بدد نذة الموانب اآللهية 
بالتحانر . لقد عجزت عن تحمل تبجحة عندما قال بؤنة كان أسوأ ربيس 
عرفتة البالد ، وكرنت تحانرة بالزند ، في الوقت الذي كانت فية مقتنعة 

بؤنة كان يمل  نصؾ مزار  السكر في المارتيني  ، و نفاقة تمام االقتنا  
عندما قال بؤنة اليطيق السلطة ويحتقرنا ، رؼم انة كان بكل وضوح مستعد 

للتضحية بكل شيء من أجل العودة الل الرباسة ويبقل فيها لمدة طويلة 
 تكفي لجعل أعدابة يعضون التراب . 

 نا نعبد قدمية " .واستنتجت قابلة " كل ذل  من أجل أن يجعل
 سال نوميرو " أي فابدة سيجني من ذل  ع " .

قالت " الشيءء علل االطالق . لكن حقيقة أن تكون مؽرياً تعني أن  تعاني 
 من إدمان العالج لة " . 

كان ؼضبها عارماً لدرجة أن نوميرو لم يكن قادراً علل البقاء معها في 
علل األريكة في ؼرفة المعيشة .  السرير ، وقضل بقية الليل ملتفاً ببطانية

نهضت الزارا أيضاً عند منتصؾ الليل ، عارية من الرأس الل أخمص القدم 
وتحدثت مع نفسها في  -كما ني عادتها عندما تنام أو تكون في البيت  –

حوار ذاتي حول موضو  واحد فقط . وبضربة واحدة مسحت من ذاكرتها 
. وعندما إنبلج الصبح أعادت ماكانت  االنسانية جميع آثار العشاء الكريهة

قد أستعارتة ، وبدلت الستابر الجديدة بالقديمة ، وأعادت األثاث الل مكانة 
االصلي حتل عاد البيت فقيراً ومحتشماً كما كان علية في الليلة السابقة . ثم 
مزقت قصاصات الصحؾ وصور وأعالم ورايات الحملة االنتخابية البؽيضة 

 في الزبالة مصحوباً بصيحة أخيرة "، ورمت كل شيء 
 " بامكان  الذناب الل الجحيم ! " .

بعد مرور أسبو  علل الؽداء ، وجد نوميرو الربيس في انتحارة عند 
خروجة من المستشفل ، وطلب منة مرافقتة الل فندقة . وصعدا ثالثة أدوار 

ماء من الساللم المابلة الل ؼرفة في السطوح لها كوة وحيدة تطل علل س
رمادية ل وكان فيها حبل ن شرت علية ثياب الربيس لتجؾ ،وفيها أيضاً سرير 
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مزدوج أحتل نصؾ فراغ الحجرة ، وكرسي من خشب قاس ، ومؽسلة 
 وشطافة متحركة ، وخزانة عتيقة ذات مرآة مؽبشة . 

الحح الربيس رد فعل نوميرو ، وقال وكؤنة يعتذر " نذا نو الجحر الذي 
فرانس "  –دو  –نت طالباً . لقد قمت بحجزة من فورت سكنت فية عندما ك

 . 
ومن حقيبة مخملية أخرج الربيس بقايا ثروتة وعرضها علل علل السرير . 

وكانت تتؤلؾ من عدة معاضد ذنبية مزينة بؤنوا  مختلفة من األحجار 
الكريمة ، وعقد من اللإلإ من ثالث جدابل ، وعقدين آخرين من الذنب 

مة ل وزوج من األقراط الذنبية والزمردية ، وزوج آخر من واالحجار الكري
الذنب واللإلإ ، وثالث من من الذنب والياقوت ل ومذخران ومدالة ل وأحدى 

عشر خاتماً مزينة بجميع أنوا  األحجار الكريمة وتاج من الماس يليق 
بملكة . وأخرج من أحدى العلب ثالثة أزواج من األزرار الفضية التي 

ربط األكمام ، وزوجين مثلها من الذنب ، وكانت كلها منسجمة مع تستخدم ل
طقم من دبابيس ربطات العنق ، وساعة جيب مطلية بالذنب . ثم أخرج 

نياشينة الستة من كارتونة لألحذية ، وكان أثنان منها من الذنب ، وواحد 
 من الفضة ، والبقية بال قيمة .

 . قال " نذا كل ماتبقل لي في نذة الدنيا "
لم يكن أمامة خيار آخر ؼير أن يعرضها جميعاً للبيع لتؽطية تكاليؾ عالجة 
الطبي ، وطلب من نوميرو بان يتفضل بالقيام بذل  علل أن يتخذ أقصل 

مايستطيع من الحيطة والكتمان . لكن نوميرو شعر بؤنة لم يكن قادراً علل 
ووضح لة القيام بتل  المهمة دون الحصول علل الوصوالت األصلية . 

الربيس بؤن المجونرات كانت لزوجتة ، وقد ورثتها من جدتها التي كانت قد 
عاشت في العهود االستعمارية وكانت تمل  مجموعة من األسهم في مناجم 
الذنب الكولومبية . أما الساعة وأزرار ردن القميص ودبابيس أربطة العنق 

 أحد قبلة .  فقد كانت لة . والنياشين ، بالطبع ، لم يكن يملكها
 قال " الأعتقد ان أحداً يمل  وصوالت لمثل نذة االشياء " .

 لكن نوميرو كان مصراً .
فكر الربيس ملياً وقال " في نذة الحالة اليسعني اال أن أتولل أمرنا بنفسي 

. " 
وبدأ بجمع الحلي والمجونرات بهدوء مدروس وقال " أتوسل الي  بؤن 
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كن اليوجد ثمة فقر أسوأ من فقر ربيس تسامحني ، ياعزيزي نوميرو ، ل
معدم ، ألن حتل مجرد البقاء علل قيد الحياة يبدو جديراً باالحتقار بالنسبة 

 لة " .
 وفي تل  اللححة تحركت عاطفة نوميرو فاستسلم لة ورق قلبة .

تل  الليلة عادت الزارا متؤخرة الل البيت ، وشاندت المجونرات من الباب 
حت النور الزببقي ، وبدا عليها وكؤنها شاندث عقرباً في تلمع علل الطاولة ت

 سريرنا . 
 قالت بفز  " التكن ؼبياً ، ياطفلي ، لماذا توجد تل  األشياء ننا ع " 

وأزعجها توضيح نوميرو لوجود الحلي في شقتها أكثر من الحلي نفسها ، 
فجلست لتفحص القطع ، واحدة واحدة ، بحرص صابػ ، وفي لححة ما 

ت وقالت " البد إنها تساوي ثرورة " . وفي النهاية جلست تنحر الل تنهد
 نوميرو بعد أن عجزت عن إيجاد مخرج لها من نذة الورطة . 

قالت " اللعنة ، كيؾ يتسنل لنا أن نعرؾ بؤن مايقولة ذل  الرجل صحيح ع 
. " 

قال نوميرو " ولماذا اليكون ع لقد شاندت بعيني بؤنة يقوم بؽسل ثيابة 
 سة ويعلقها علل حبل داخل ؼرفتة ، مثلما نفعل نحن تماماً " .بنف

 قالت الزارا " ذل  ألنة إنسان رخيص " .
 قال نوميرو " أو فقير " .

فحصت الزارا المجونرات ثانية ، لكن دون إنتمام كبير نذة المرة ، إلنها 
وجدت بؤنها ني نفسها قد إندحرت وأستسلمت . وفي اليوم التالي أرتدت 

ل ثيابها ، وزينت نفسها بالقطع التي كانت تبدو أؼلل ثمناً من البقية ، أفض
مرتدية أكبر عدد ممكن من الخواتم في كل إصبع من أصابعها ، حتل في 
إبهامها ، ووضعت كل األساور المناسبة علل كل ذرا  من ذراعيها ، 

 وخرجت لبيعها . وقالت وني تؽادر " لنرى إن كان ثمة من يطالب الزارا
بالوصوالت " ثم راحت تتبختر ضاحكة . وإختارت الجوانرجي المناسب 
تماماً ، ونو محل فية من المحانر والخيالء أكثر ممافية من الرصانة 

والهيبة ، وكانت تعلم بؤن أصحاب نذا المحل كانوا يبيعون ويشترون بدون 
طرح الكثير من األسبلة ، فدخلت المحل وني تشعر بالخوؾ لكنها سارت 

 بخطل ثابتة .
وأستقبلها بابع نحيل ، شاحب الوجة ، يرتدي بذلة مسابية بإنحناءة 
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مسرحية وقبلها علل يدنا وسؤلها كيؾ يمكن لة مساعدتها . كان المدخل 
بسبب المرايا العديدة واألضوية الساطعة يبدو أشد سطوعاً من ضوء النهار 

الزارا صاحب محل ، وبدا بؤن المحل بؤكملة مصنو  من الجوانر . وتبعت 
المجونرات الل الجزء الخلفي من المحل ، وني تتحاشل النحر الل عينية 

 مخافة أن يكتشؾ المهزلة .
دعانا الل الجلوس عند واحدة من ثالث طاوالت من نو  لأسكريتوار ( تعود 

لعصر لويس الخامس عشر والتي كان كل منها يشكل نضداً قابماً بذاتة ، 
 ال بال نقول ، ثم جلس قبالتها وراح ينتحر .ن شرت فوقة قطعة قم

 " كيؾ يمكن لي مساعدت  ع " .
نزعت الخواتم ، والمعاضد ، والعقود ، واألقراط ، وكل شيء كانت ترتدية ، 
علل مرآى منة ، وشرعت بوضعها علل طاولة األسكريتوار في نسق يحاكي 

لت بؤن كل ماكانت تريدة ني معرفة القيمة نسق رقعة الشطرنج ، وقا
 الحقيقية لهذة الحلي . 

وضع الجونري زجاجة مكبرة علل عينة اليسرى وبدأ يتفحص القطع 
بصمت عيادي . وبعد فترة طويلة ، سؤلها ، دون أن يوقؾ فحصة 

 للمجونرات " " من أين أنت ع " 
، سنيور ، أنا من  لم تتوقع الزارا مثل نذا السإال ، فتنهدت وقالت " نعم

 مكان بعيد جداً " .
 قال " نذا ماخمنتة " . 

ركن الل الصمت ثانية ، وفي نذة األثناء كانت عينا الزارا الذنبيتان 
الرنيبتان تتفحصانة دون رحمة . كرس الجونري إنتماماً خاصاً بتاج 

 الماس وعزلة عن بقية المجونرات .
 راء بحق " .تنهدت الزارا وسؤلتة " أنت من برج العذ

 قال الجونري دون أن يتوقؾ عن فحص الحلي " كيؾ عرفت ع " 
 قالت الزارا " من تصرفات  " .

لم يعلق بشيء علل ماقالت حتل إنتهل من عملة ، وتوجة لها بالحديث 
 بنفس اإلحتراس الذي بادرنا بة من البداية .

 " من أين أتيت بكل نذا ع " 
ركة ورثتها من جدتي . لقد توفيت العام قالت الزارا بصوت متوتر " أنة ت

الماضي في باراماريبو ، عن عمر سبعة وتسعين عاماً" . نحر الجونري 
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 في عينيها وقال " أنا آسؾ ، لكن قيمتها الحقيقية ني وزن الذنب " "
 والتقط اإلكليل بؤطراؾ أناملة وجعلة يومض تحت أشعة النور البانر .

داً ، مصري ربما ، وقد اليقدر بثمن لوال حالة قال " ماعدا نذا . أنة قديم ج
 المجونرات السيبة . علل أية حال ، فهو يتمتع بقيمة تاريخية أكيدة " .
ت ، والزمرد ،  شال م  لكن األحجار الموجودة في الكنوز األخرى ، أحجار الج 

مزيفة . قال الجونري ونو  –كلها ، دون إستثناء  –والياقوت ، واألوبال 
ليعيدنا لها " البد إن القطع األصلية كانت جيدة بال ش  ، لكنها  يجمع القطع

تنقلت علل األؼلب من جيل آلخر ، مما أدى الل ضياعها في الطريق ، 
 واإلستعاضة عنها بزجاج قناني " .

شعرت الزارا بؽثيان أخضر يجتاحها ، فسحبت نفساً عميقاً ، وسيطرت علل 
ساتها قابالً " ؼالباً مايحدث نذا إحساسها بالذعر ، وقام الجونري بموا

 األمر ، يامدام " .
 قالت الزارا بارتياح" أعلم ذل  . لهذا السبب أريد التخلص منها " .

وشعرت في تل  اللححة بؤنها قد تخطت حدود نذة المهزلة ، واستعادت 
ذاتها الحقيقية . وبدون إبطاء أخذت تخرج من حقيبة يدنا أزرار األكمام ، 

يب ، ودبابيس ربطات العنق ، والحلي الذنبية والفضية ، وبقية وساعة الج
 حلي الربيس الشخصية الصؽيرة التافهة ، وتضعها جميعاً علل الطاولة . 

 سبل الجونري " نذة أيضاً ع " . 
 قالت الزارا " كلها " .

دفع لها بالفرنكات السويسرية ، التي كانت جديدة جداً لدرجة إنها خشيت أن 
ابعها بالحبر الطازج . استلمت األوراق النقدية دون عد ، وودعها تتلوث اص

الجونري عند المدخل بنفس الطريقة اإلحتفالية التي استقبلها بها في البداية 
. وعندما فتح لها الباب الزجاجي ، إستوقفها للححة ، قابالً " شيء أخير ، 

 يامدام ، أنا من برج الدلو . " 
ل نوميرو والزارا المال الل الفندق . وبعد المزيد في بداية ذل  المساء حم

من التدقيق، إكتشفوا بإنهم كانوا اليزالون بحاجة الل مبلػ قليل آخر من 
المال ، فنز  الربيس خاتم زواجة ، وساعتة ، وسلسلتة ، وأزرار كم 

 قميصة ، ودبوس ربطة عنقة التي كان يرتديها ووضعها علل السرير . 
ة خاتم الزواج قابلة " ليس نذا ، ذكرى مثل نذة اليمكن أن أعادت الزارا الي

 ت با  . "
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ووافق الربيس علل قولها وأعاد الخاتم الل إصبعة . لكن الزارا أعادت الية 
الساعة أيضاً ، قابلة " والنذة أيضاً " ولم يوافق الربيس ، لكنها أعادتة الل 

 را ع " رشدة بقولها " من ذا الذي يفكر ببيع ساعة في سويس
 قال الربيس " لقد قمنا بذل  بالفعل " 

 قالت " نعم ، لكننا لم نبع الساعة ، لقد بعنا الذنب " .
 قال الربيس " ونذة ذنب أيضاً " .

قالت الزارا " نعم ، قد التكون بحاجة الل العملية ، لكن  ستحتاج الساعة 
 لمعرفة الوقت " .

اً ، رؼم إمتالكة لنحارات أخرى ورفضت أخذ نحاراتة ذات اإلطار الذنبي أيض
ذات إطار مصنو  من در  سلحفاة . ورازت القطع بيدنا ، ووضعت حداً 

 لشكوكة ، قابلة " إضافة الل ذل  ، نذة تكفي " .
وقبل أن تؽادر أخذت ثيابة الرطبة ، دون أن تستشيرة في ذل  ، لكي تجففها 

ونوميرو ، نوميرو وتقوم بكيها في المنزل . وركبا دراجة السكوتر ، ني 
سابقاً وني جالسة خلفة ، وذراعيها تحيطان بخصرة . كانت أضوية الشار  
قد أنيرت للتو في الؽسق البنفسجي الزاني . وكانت الريح قد كنست بقايا 

األوراق ، وبدت األشجار مثل أحافير تم إقتالعها من باطن األرض . ومرت 
عها يلعلع بؤعلل صوتة ، شاحنة سحب بمحاذاة نهر الرون ، وكان مذيا

مخلفاً وراءة علل الشوار  تياراً من الموسيقل والؽناء . جورج براسينس 
 كان يؽني أؼنية "

 
Mon amour tiens bien la barre, le temps va passer 

par la , le temp est un barbare dans le genre 
d’Attila, par la ou son cheval passé l’mour ne 
repousse pas. 

 
واصل نوميرو والزارا السير بصمت ، منتشيان باألؼنية ، وبالذكرى 

المستعادة لرابحة زنرة الياقوتية . وبعد فترة بدت الزارا وكؤنها تفيق من 
 نوم طويل ، وقالت " اللعنة " 

 " ماذا ع " .
 قالت الزارا " يا للعجوز المسكين ، وحياتة البابسة " .
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ي ، ونواليوم السابع من أكتوبر ، خضع الربيس وفي يوم الجمعة التال
لعملية دامت خمس ساعات ، تاركاً بذل  ،حتل تل  اللححة ، كل شيء علل 
ؼموضه السابق ، وكان عزابهما الوحيد في ذل  نو أن يعرفا ، علل األقل ، 

بؤنة اليزال علل قيد الحياة . وبعد عشرة أيام تم نقلة الل ؼرفة يحتلها 
وجاء نوميرو والزارا لزيارتة ، لكنهما وجداة رجالً  مرضل آخرون ،

مختلفاً ، كان مشدوناً وضامراً ، وكان شعرة المتناثر يسقط بمجرد مالمستة 
للوسادة ، ولم يتبق من حضورة السابق ؼير رشاقة يدية الناعمتين ، 

وشعرا بحزن يقطع نياط القلب لمنحرة ونو يقوم محاولتة األولل للسير 
ازتين . مكثت الزارا الل جانبة في المستشفل لتوفر علية بمساعدة عك

مصاريؾ ممرضة خاصة . وفي الليلة األولل حل أحد النزالء يصر  طوال 
الليل خشية من الموت ، لكن بقية الليالي التي قضتها في المستشفل الل 

 جانبة والتي بدت بال نهاية ، قضت علل آخر تحفحات الزارا تجانة .
لمستشفل ، وكان في ذل  الحين قد مر علل وجودة في جنيؾ أ خرجوة من ا

أربعة اشهر ، وقام نوميرو الذي كان يتولل إدارة أموال الربيس الشحيحة 
بحرص يقرب من الوسواس بدفع فاتورة العالج ، وأخذة معة الل البيت 

بسيارتة اإلسعاؾ بمساعدة زمالء لة عاونوة علل نقل الربيس الل الطابق 
ووضعوة في ؼرفة نوم األطفال الذين لم يعترؾ بهم حقاً ، وشيباً الثامن ، 

فشيباً أخذ يعود الل أرض الواقع ، مكرساً نفسة لممارسة التمارين بحماس 
عسكري إلستعادة لياقتة البدنية ، وأخذ يسير مجدداً متكبؤً علل عصا واحدة 

ي محهرة أو ، لكنة كان بعيداً كل البعد عن كونة نفس الرجل القديم سواء ف
سلوكة ، حتل عندما عاد إلرتداء ثيابة الجيدة العابدة أليامة الخوالي 

السعيدة. وخوفاً من الشتاء الذي كان يعد بؤن يكون قاسياً ، والذي أثبت في 
الواقع إنة كان أسوأ شتاء في قرننا نذا ، قررالعودة الل الوطن بسفينة 

مخالفاً بذل  نصابح أطباءة  ديسمبر 20كانت تزمع الرحيل من مرسيليا يوم 
، الذين كانوا يرومون وضعة تحت المالححة لفترة أطول . وفي آخر لححة 

إكتشؾ بؤنة لم يكن يمل  المال الكافي للقيام بالرحلة ، وبدون أن تخبر 
زوجها ، حاولت الزارا تؽطية الفرق بكشطة آخرى من مدخرات األطفال ، 

لمدخرات ، كما كانت تتوقع ، ألن لكنها لم تجد مايكفي من المال في ا
نوميرو ، حسب إعترافة ، كان قد قام بؤستخدام المدخرات إلنهاء دفع 

 فاتورة المستشفل .
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وفي الحادي عشر من ديسمبر ، أركباة القطار الذانب الل مرسيليا ، وسط 
عاصفة ثلجية عنيفة ، وعندما عادا الل المنزل وجدا رسالة ودا  علل 

ة بجانب سرير نوم األطفال ، ووجدا أيضاً خاتم زواجة ، الطاولة الموضوع
وكان قد تركة لبربارا ، ومعة خاتم زوجتة المتوفية ، الذي لم يحاول أبداً 
بيعة ، ووجدا أيضاً بؤنة قد تر  الساعة والسلسلة لالزارا . وبما إن يوم 
 رحيلة صادؾ يوم أحد ، فقد قام بعض الجيران الكاريبيين الذين أكتشفوا
السر بالحضور الل محطة كورنافين بصحبة فرقة تعزؾ علل القيثار من 

فيراكروز ، وكان الربيس الملفع بمعطفة الرخيص وشال ملون يعود لالزارا 
، يلهث طلباً للهواء ، لكن ذل  لم يمنعة من الوقوؾ في المنطقة المفتوحة 

ح العاصفة . الكابنة في العربة األخيرة ليلوح مودعاً بقبعتة في وجة الري
كانت سرعة القطار قد بدأت باإلزدياد ، عندما أكتشؾ نوميرو بؤنة كان 
اليزال يحتفح بعصا الربيس . فركض الل نهاية المنصة ورمل بها بكل 

ماأوتي من قوة لكي يتلقفها الربيس ، لكنها سقطت تحت العجالت وتهشمت 
يس الذي مد يدة . لقد كانت لححة مرعبة ، ني آخر مارأتة الزارا من الرب

الراعشة إللتقاط العصا من الهواء ، لكنها لم تصل اليها ، وكاد ان يسقط 
لوال قاطع التذاكر الذي تمكن من اإلمسا  بالرجل العجوز المكلل بالثلوج من 

شالة وإنقاذة من الموت بعد أن كان معلقاً في الفراغ . وركضت بعد ذل  
، محاولة أن تضح  خلؾ ستار من  الزارا الل زوجها وقد تملكها ذعر شديد

 الدمو  .
 صاحت " ياآلهي ، الشيء يمكن أن يقتل ذل  الرجل " .

وصل الل الوطن سالماً ؼانماً حسب ماذكرة في تلؽراؾ الشكر الذي بعثة . 
لكن أخبارة أنقطعت عنهما ألكثر من عام ، وأخيراً إستلما منة رسالة من 

مستحيل التعرؾ علية فيها ، ذكر ست صفحات مدونة بخط يدة ، بدا من ال
فيها بؤن األلم قد عاد ، بنفس الحدة والدقة التي كان عليها من قبل ، لكنة 
قرر أن يتجانلة وأن يعيل الحياة كيفما أتفق . وقال بؤن الشاعر إيمية 

سيزار أعطاة عصا أخرى مطعمة بعرق اللإلإ ، لكنة قرر عدم إستخدامها ، 
يتناول اللحم وجميع أنوا  المحار ، وبؤنة في وقال بؤنة لستة أشهر حل 

اليوم الواحد كان يحتسي عشرون فنجاناً من أشد أنوا  القهوة مرارة ، لكنة 
توقؾ عن قراءة قعر الفنجان ، ألن التنبإات لم تكن تتحقق ابداً . وقال بؤنة 

يوم بلوؼة الخامسة والسبعين إحتسل بضعة كإوس من شراب روم 
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ي ، والذي يتماشل مع ذوقة ، وشر  بالتدخين ثانية . وذكر المارتيني  الراق
بؤن لم يكن يشعر بتحسن ، أو تدنور ، ولم يشعر بؤن حالتة كانت تسوء ، 

مع ذل  فإن السبب الحقيقي الذي دعاة لكتابة نذة الرسالة لهم نو إلخبارنم 
وني  –بؤنة كان يحس بؽواية العودة الل الوطن كقابد لحركة إصالحية 

حتل وأن لم يإدي ذل  في نهاية  –ة عادلة من أجل شرؾ األمة قضي
المطاؾ لشيء ؼير نيل المجد البابس لقضاء نحبة علل فرال الموت . 
وبهذا المعنل أ ختتم الرسالة ، ذاكراً بؤن رحلتة الل جنيؾ كانت من تدبير 

 العناية اآللهية .
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  ليس لدي الكولونيل من يكاتبه
 
 

 ترجمها: صالح علماني
 دققها : سعيد حورانية

 
 

قدر ملعقة  نز  الكولونيل ؼطاء علبة البنال فتؤكد من أنه لم يبق فيها سوي
صؽيرة. فتناول إبريق القهوة عن الموقد، وسكب نصؾ ما يحتويه من ماء 

األرض الترابية، ثم كشط بسكين محتويات العلبة ونفضه فوق اإلبريق  علل
 .ذرات البنال مختلطة بصدأ العلبة آخر إلل أن سقطت

ونو يجلس إلل جانب  وبينما كان ينتحر ؼليان القهوة، شعر الكولونيل
البريء،  الموقد المصنو  من لبن، وعلل وجهه تبدو محانر االنتحار الواثق

بؤن نبتات فطر وزنابق سامة تنمو في أحشابه. حدث نذا في أكتوبر. في 
وخاصة لرجل مثله عال أصباحا كثيرة مثل  من الصعب تصنيفه، صباح يوم

وخمسين سنة منذ انتهت الحرب األنلية األخيرة لم  نذا الصباح. فطوال ست
االنتحار، وكان مجيء أكتوبر أحد األمور  يفعل الكولونيل خاللها شيبا سوي

 .القليلة التي تمر في حياته
ة. لقد عانت الكلة عندما رأته يدخل حجرة النوم حامال القهو رفعت زوجته

وتنتابها اآلن حالة من النعاس. ولكنها اعتدلت  تل  الليلة من نوبة ربو،
 :لتتناول الفنجان، وقالت

 !وأنت ـ
 :فكذب الكولونيل قابال

 .من البنال  ـ لقد تناولت قهوتي، ومازالت لدينا ملعقة كبيرة
 .في تل  اللححة شرعت األجراس تقر . كان الكولونيل قد نسي الجنازة

نما كانت زوجته تتناول القهوة، نز  شبكة النوم المعلقة في أحد أركان وبي
 :وطوانا في الركن اآلخر وراء الباب. فكرت المرأة بالميت، وقالت الؽرفة

بعد شهر تماما من ميالد ابننا. يوم السادس من نيسان  2322ـ ولد سنة .
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 .(لابريل
كانت امرأة تبدو ما بين شهقات تنفسها المتقطع.  وتابعت رشؾ القهوة

إلل عمود فقري متقوس وبال  وكؤنها مبنية من ؼضاريؾ بيضاء مسندة
انتهت من  مرونة. واختالجات أنفاسها تضطرنا إلل ضؽط أسبلتها. وعندما

أكتوبر  تناول القهوة كانت ما تزال تفكر بالميت فقال" 'البد أن دفن المرء في
ح النافذة. كان أكتوبر قد شيء رنيب'. ولكن زوجها لم يعرنا انتماما. فت

في البهو. فؤخذ يتؤمل النباتات التي كانت تنشق عن اخضرار كثيؾ.  استقر
التي خلفتها الديدان في الوحل، ثم أخذ يحس من جديد  واألخاديد الدقيقة

 .أمعابه بالشهر المشبوم في
 
  قال

 .ـ أشعر بؤن عحامي رطبة
 :فردت زوجته

 .طل وأنا أقول ل  بؤن تنام البسا جراب الشتاء. منذ بدأ المطر يه ـ انه
 .وأنا أنام بالجراب ـ منذ أسبو 

يلؾ  كانت السماء تمطر ببطء ولكن دون توقؾ. وكان الكولونيل يود أن
نفسه ببطانية صوفية ويعود من جديد إلل سريره المعلق. ولكن إلحاح 

و وسط البرونزية ذك ره بالجنازة، فدمدم" 'يا ألكتوبر'، وسار نح األجراس
 .تذكر دي  المصارعة المربوط بقابمة السرير الؽرفة. وعند ذل  فقط

المطبا، مأل الساعة ذات البندول المثبتة  وبعد أن حمل الفنجان الفارغ إلل
من ؼرفة النوم  ضمن إطار خشبي مزخرؾ في الصالة. وعلل العكس

 .ةالضيقة التي ال تناسب تنفس المريضة بالربو. فقد كانت الصالة واسع
وفيها أربعة كراسي نزازة من الليؾ حول طاولة من الجص. وعلل الجدار 

الذي علقت عليه الساعة. علقت لوحة المرأة متكبة وسط حرير  المقابل لذل 
 .مركب يؽص بالزنور ناعم شفاؾ ومحاطة بعشاق في

ذل  حمل  كانت السادسة وعشرين دقيقة عندما انتهي من تعببة الساعة. بعد
المطبا، وربطه إلل دعامة بجانب حفنة من الذرة. نفذت مجموعة الدي  إلل 

 .وجلست حول الدي  لتراقبه بصمت األطفال من خالل السور المتشقق، من
كثيرا إلل نذا الحيوان. فالديو  تتآكل من كثرة النحر إليها قال  ـ ال تنحروا

 .الكولونيل لهم
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 حدنم يعزؾ عللولكن األطفال لم يرفعوا أنحارنم عن الدي ، وراح أ
الهارمونيكا أنؽام األؼنية الدارجة 'ال تلمسني اليوم'، فقال له الكولونيل" 

ميت في القرية' فدس الطفل اآللة في جيب بنطلونه ومضي الكولونيل  'ننا 
 .مالبسه ويذنب إلل الجنازة إلل الؽرفة ليرتدي

رأة. ونكذا أصابت الم لم تكن مالبسه البيضاء مكوّية بسبب نوبة الربو التي
استخدمها  كان عليه أن يستقر رأيه علل ارتداء بدلة الجو  السوداء التي

في مناسبات خاصة جدا بعد زواجه. وقد كلفة العثور عليها في أسفل 
جهدا ليس بالقليل. كانت ملفوفة بؤوراق الصحؾ، ومحفوحة من  الصندوق

مستلقية علل النفتالين. تابعت المرأة التي كانت  العث بكرات صؽيرة من
 :السرير التفكير بالميت وقالت

البد وأنه التقي مع أؼوستين اآلن. ويمكن أال يكون قد حكي له عن الحالة  ـ
 .إليها بعد موته التي وصلنا

 :فقال الكولونيل
 .اآلن ـ البد وانهما يتناقشان عن الديو 

عثر في الصندوق علل محلة كبيرة وقديمة. كانت زوجته قد ربحتها في 
أقيم لجمع تبرعات لصالح حزب الكولونيل. في تل  الليلة ذاتها  وق خيريس

الطلق. ولم يتوقؾ العرض برؼم المطر الذي كان  حضروا عرضا في الهواء
أؼوستين الذي كان عمره حينبذ  يهطل. وشاند الكولونيل، وزوجته، وابنه

لقد مات  .ثماني سنوات العرض حتل نهايته، ونم جالسون تحت المحلة
 .أؼوستين اآلن وبطانة المحلة التي ني من األطلس قد انترأت يفعل العث

انحري كيؾ صارت محلتنا كمحالت مهرجي السير . قالها الكولونيل  ـ
قديمة كان يستخدمها بكثرة. وفتح فوق رأسه جهازا  وكؤنه يقول عبارة

 :تابع ؼامضا من القضبان المعدنية. ثم
 .قطـ إنها تنفع اآلن لعّد النجوم ف

النحر إلل المحلة ودمدمت" 'كل شيء  ابتسم. ولكن المرأة لم تتكلؾ مشقة
 .لتفكر بالميت بتركيز أكبر نكذا'. 'إننا نتعفن في الحياة'. وأؼمضت عينيها

مرآة منذ زمن بعيد  بعد أن حلق الكولونيل ذقنه بالتلمس إذ لم تكن عنده
 اقين مثل سروالارتدي مالبسه بصمت. كان البنطال ضيقا وملتصقا بالس

داخلي طويل تقريبا، ويؽلق عند الكاحلين بعقدتين منزلقتين، ويثبت عند 
صؽيرين من القمال نفسه يمران من خالل ابزيمين مذنبين  الخصر بلسانين
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فهو لم يكن يستخدم حزاما، أما القميص  ومخاطين علل ارتفا  الكليتين،
فانه يؽلق في أعاله بزر  الذي كان بلون الكرتون، وبقساوة الكرتون أيضا،

الياقة  نحاسي، ونذا الزر نفسه يثبت أيضا الياقة المستعارة. ولكن
 .المستعارة كانت ممزقة، لذل  فان الكولونيل تخلي عن وضع ربطة العنق

يقوم بكل حركة وكؤنه يإدي مهمة خطيرة. عحام يديه كانت مؽطاة  كان
كجلد الرقبة. وقبل أن  والمخطط بتفرعات العروق بالجلد الالمع المشدود

حّ  الوحل العالق بنعله. وفي نذه  يلبس حذاءه ذا الكعب العالي الالمع
وعندنا أدركت كم  .اللححة فقط رأته زوجته ونو يرتدي مالبس يوم عرسه

 .نرم زوجها
 :قالت

 .ـ يبدو وكؤن  ذانب إلل حدث نام
 :الكولونيل فقال

منذ  ول الذي يموت ميتة طبيعيةـ نذه الجنازة حدث نام. فهذا نو الميت األ
 .سنوات عديدة

جذبته  انقطع المطر بعد التاسعة. وأخذ الكولونيل يستعد للخروج عندما
 :زوجته من كم سترته، وقالت

 .ـ سرح شعر 
 .عحم، ولكن جهده ذنب سدي حاول أن يثني شعره الخشن بمشط

 .ـ البد أني أبدو كببؽاء
ن الكولونيل يبدو كببؽاء. كان رجال ال. فلم يك تفحصته المرأة. وفكرت أن

وصموالت. وبسبب حيوية عينيه فقط  جافا، له عحام متينة متمفصلة كبراغ
 .ال يبدو ككابن محنط بالفورمول

 :وافقت ني، وأضافت عندما كان زوجها يؽادر الؽرفة ،'حسن نكذا'
 .ألقينا عليه ماء ساخنا في نذا البيت ـ اسؤل الطبيب عما إذا كنا قد

السعؾ وجدرانه مطلية  ا يعيشان في طرؾ القرية، في بيت سقفه منكان
 يكلس قد تقشر. وكانت الرطوبة ما تزال منتشرة ولكن المطر كّؾ عن

الهطول، فهبط الكولونيل باتجاه الساحة عبر زقاق يفصل بيوتا متالصقة. 
الشار  الربيسي شعر برجفة، فإلل أبعد مدي يبلؽه بصره  وعند وصوله إلل

بينما جلست النساء أمام أبواب البيوت  .القرية مفروشة بالزنور كانت
 .بانتحار الجنازة وقد ارتدين السواد
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وصل إلل الساحة أخذ مطر ناعم يهطل من جديد. ورأي صاحب صالة  عندما
 :أمام محله فصر  له وقد فتح ذراعيه البيليار الكولونيل ونو

 .محلة ـ أيها الكولونيل، انتحر وسؤعير 
 :ابة الكولونيل دون أن يلتفتفؤج

 .ـ شكرا، فالحال حسنة نكذا
الجنازة قد خرجت بعد. وكان الرجال ونم يرتدون مالبس بيضاء  لم تكن

يتبادلون الحديث أمام بيت الميت تحت محالتهم. ورأي  وربطات عنق سوداء
 :بر  الماء في الساحة فصر  أحدنم الكولونيل ونو يقفز فوق

 .يها الصديقـ تعال وانضم إلل أ
 .محلته وأفسح له مكانا تحت

 :قال الكولونيل
 .ـ شكرا أيها الصديق

من فوره إلل البيت ليعزي والدة المتوفي. كان  لكنه لم يقبل الدعوة، بل دخل
متنوعة. وبعد ذل  شعر بالحر.  أول ما أحس به نو رابحة زنور كثيرة

ولكن أحدنم  .وحاول أن يشق طريقه وسط الحشد المجتمع في ؼرفة النوم
وضع يده علل حهره، ودفعه نحو عمق الؽرفة عبر دنليز من الوجوه 

 .إلل حيث توجد واسعتين وعميقتين فتحتا أنؾ الميت الحابرة
التابوت بمذبة من السعؾ المجدول. ووقفت  ننا  كانت األم تهل الذباب عن

تؤمل وعلل وجونهن تعبير من ي نساء أخريات يرتدين السواد ويتؤملن الجثة
فمال الكولونيل  .تدفق الماء في نهر. وفجؤة انبعث صوت من آخر الؽرفة

 مجانبا امرأة، ووجد نفسه بمحاذاة وجه أم الميت، فوضع احدي يديه علل
 :كتفها وضؽط علل أسنانه وقال

 .ـ تعازي ومشاعري
وأطلقت نباحا حادا. فذعر الكولونيل. وشعر بؤنه  لم تلتفت إليه. فتحت فمها

المضطرب الذي انفجر يهتز من حوله.  نحو الجثة بحركات الحشدمدفو  
الجدار. فقد كانت أجساد  فبحث بيده عن شيء يستند إليه ولكنه لم يجد

 أخرى مكانه. نمس أحدنم في أذنه بصوت ناعم جدا" 'انتبه، أيها
الكولونيل'. أدار رأسه فوجد أمامه الميت. ولكنه لم يتعرؾ عليه فقد كان 

اميكيا، وتبدو عليه الحيرة مثله، ونو مؽطي بخرق بيضاء ودين قاسيا
رفع رأسه فوق الصرخات بحثا عن الهواء، ورأي  والبوق بين يديه. وعندما
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الباب وعليه إكليل من زنور تتفتت  التابوت المؽطي ونو يهتز متقدما باتجاه
 .وني تصطدم بالجدران. تعّرق

بح في الشار  ألن قطرات مفاصله. وبعد برنة عرؾ أنه أص وشعر بؤلم في
 :شّده أحدنم من ذراعه وقال له المطر الخفيؾ أصابت رموشه،

 .ـ تعال أيها الصديق، لقد كنت أنتحر 
دون ساباس عراب ابنه الميت، والوحيد بين زعماء حزبه الذي  كان نذا

االضطهاد السياسي وبقي يعيل في القرية بعد ذل .  استطا  اإلفالت من
وسار بجانبه صامتا تحت المحلة. بدأت  يق'، قال الكولونيل،'شكرا أيها الصد

الكولونيل بؤن ثمة آلة  الفرقة الموسيقية تعزؾ اللحن الجنابزي. وأحس
 :فدمدم نحاسية ناقصة، وللمرة األولي تؤكد بؤن المتوفي قد مات،

 .ـ يا للمسكين
قبضتها في  تنحنح دون ساباس. وكان يحمل المحلة بيده السري، وكانت

مستوي رأسه تقريبا، إذ كان أقصر بكثير من الكولونيل. وعندما خرج 
من الساحة أخذ الرجال يتناقشون. حينبذ التفت دون ساباس نحو  الموكب

 :المكتبب، وقال الكولونيل بوجهه
 .ـ ما ني أخبار الدي  أيها الصديق

 .الكولونيل ـ انه ننا  أجاب
 :وفي نذه اللححة سمعت صرخة متسابلة

 الميتع أين تذنبون بهذا ـ إلل
رفع الكولونيل نحره، فرأي العمدة يقؾ علل شرفة المركز وقفة خطابية. 

يرتدي سرواال داخليا وفانل ة، وأحد خديه متورم وؼير حليق. أوقؾ  كان
 .لّلحن الجنابزي الموسيقيون عزفهم

 وبعد لححات تعرؾ الكولونيل علل صوت األب أنخل ونو يصر  متحاورا
 .ة. وف  رموز الحوار من خالل فرقعة قطرات المطر علل المحالتمع العمد
 .اآلنع تساءل دون ساباس ـ وماذا

 :فؤجاب الكولونيل
 .تمر من أمام مركز الشرطة ـ الشيء، ولكن ال يمكن للجنازة أن

 :فهتؾ دون ساباس
 .أننا في حالة طوارىء ـ لقد نسيت نذا. إنني انسي دابما

 :قال الكولونيل
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موسيقي  ميت مسكين. ؼير  الموكب  ذا ليس تمردا. أنها جنازةـ ولكن ن
النسوة ونن يقضمن  اتجانه. وعند مروره في األحياء الواطبة تطلعت إليه

أحافرنن بصمت. ولكنهن خرجن بعد ذل  إلل منتصؾ الشار  وأطلقن 
اإلطراء، واالمتنان والودا ، وكؤنهن يعتقدن بؤن الميت يسمعهن  صرخات

الكولونيل بالتوع  ونو في المقبرة. وعندما دفعه  ته. شعرونو في تابو
أمام الرجال الذين يحملون النعل،  دون ساباس نحو الجدار ليفسح الطريق
 .قاس التفت إليه مبتسما، ولكنه التقي بوجه

 :سؤله
 .ـ ماذا جري ل  أيها الصديق

 :فتنهد الكولونيل
 .يا صديقي ـ انه أكتوبر

 ن المطر قد انقطع. وأصبحت السماء أعمق، وأشدرجعا من نفس الشار . كا
زرقة. وفكر الكولونيل" 'لن تمطر أكثر'، وشعر بؤن حالته تتحسن، ولكنه 

 :ذنوله. وأيقحه دون ساباس استمر في
 .ـ أيها الصديق، علي  أن تعرض نفس  علل طبيب

 :الكولونيل فقال
في  مة حيواناتـ لست مريضا. كل ما في األمر إنني أشعر في أكتوبر وكؤن ث

 .أحشابي
 آه!'، قال دون ساباس. ثم ودعه أمام باب منزله، ونو بناء جديد، من'

طبقتين، بنوافذ من حديد مزخرفة. واتجه الكولونيل إلل منزله قانطا ليخلع 
المناسبات. ثم عاد وخرج من جديد بعد لححات ليشتري من الدكان  بذلة

 .الذرة للدي  قهوة ونصؾ رطل من الذي علل الناصية علبة
**** 

انه كان يفضل قضاء يوم الخميس  شؽل الكولونيل نفسه بالعناية بالدي  رؼم
انبجست نباتات  في سريره. لم ينقطع المطر طوال أيام. وخالل األسبو 

 أحشابه. وأمضي عدة ليال في سهر متواصل، يتعذب بصفير ربتي المريضة
معة. وقد استؽل أصدقاء بالربو. ولكن أكتوبر منحه ندنة مساء يوم الج

معلمو خياطة مثلما كان نو، ومتعصبون لمصارعة الديكة  اؼوستين ونم
 .فوجدوا انه في وضع جيد .استؽلوا الفرصة ليتفحصوا الدي 

التي بدت  زوجته وعاد الكولونيل إلل الؽرفة عندما ذنبوا وحل وحيدا مع
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 :منفعلة. سؤلته
 .ـ ما رأيهم

 .المال ليراننوا علل الدي  رونأنهم متحمسون. وجميعهم يدخ
 :فقالت المرأة

الدي  القبيح. انه يبدو لي كحانرة ؼريبة،  ـ لست أدري ما الذي رأوه في نذا
 .لقابمتيه فرأسه صؽير جدا بالنسبة

 :أجابها الكولونيل
 .حوالي خمسين بيزو ـ أنهم يقولون بؤنه أفضل دي  في المنطقة. ويساوي

الموروث عن  لة سيبرر قراره باالحتفاح بالدي ،كان متيقنا انه بهذه الوسي
 ابنه الذي مات مطعونا قبل تسعة شهور في حلبة مصارعة الديكة، ألنه كان
يوز  منشورات سرية. قالت المرأة" 'أن ما تقوله حلم يكلؾ ؼاليا. فعندما 

سيكون علينا أن نؽذيه بؤكبادنا'. فكر الكولونيل طوال الوقت  تنتهي الذرة
 :بنطاله القطني في صندوق المالبس، وقال يبحث فيه عن الذي كان

معروفا، بشكل مإكد أن  ـ سيكون نذا لبضعة شهور فقط. فقد أصبح
بيعه  مصارعة للديو  ستجري في كانون الثاني ليناير( وبعد ذل  نستطيع

 .بسعر أفضل
من  كان البنطال دون كي. فمسدته المرأة فوق فتحة الموقد علل صفيحتين

 .المحمي علل الفحم الحديد
 :سؤلته

 ـ ما ني ضرورة خروج  إلل الشار ع
 .البريد ـ
 لقد نسيت أن اليوم نو الجمعة'، علقت وني عابدة إلل الؽرفة. كان'

الكولونيل قد ارتدي مالبسه كاملة ما عدا البنطال. والححت ني حذاءه، 
 :فقالت
 .كعبالحذاء للرمي. داوم علل لبس الجزمة الالمعة ذات ال ـ نذا

 :وقال معترضا .أحس الكولونيل بالكدر
 ـ أنها تبدو كؤحذية األيتام. وكلما لبستها أشعر وكؤني نارب من مؤوي

 .لأليتام
 .ـ نحن أيتام من ابننا قالت المرأة
الكولونيل إلل الميناء النهري قبل أن  لقد أفحمته نذه المرة أيضا. اتجه
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أبيض دون حزام، وقميصا  التصفر المراكب. كان يلبس جزمة المعة، وبنطا
المراكب وني  دون ياقة عنق مؽلقا في أعاله بزر نحاسي. وراقب مناورة

 تحاول الدخول إلل الميناء بينما كان يقؾ في متجر موسي السوري نزل
المسافرون منهكين بعد ثماني ساعات لم يؽيروا خاللها من وضعياتهم. لقد 

بما" باعة متجولين، وبعض أنل المسافرين أنفسهم الذين يؤتون دا كانوا
 .في األسبو  الماضي وعادوا كالمعتاد القرية الذين سافروا

إليه الكولونيل ونو يرسو بجز   المركب األخير كان مركب البريد. وقد نحر
البخار ومؽطي بقطعة  قلق. واكتشؾ كيس البريد علل السطح، معلقا بؤنابيب

الدي   من االنتحار. كما شحذقمال مؽلقة. فقد شحذ حسه خمسة عشر عاما 
أشواقه. ومنذ اللححة التي صعد بها موحؾ البريد إلل المركب، وف  الكيس 

 .به علل حهره، كان الكولونيل يراقبه بنحراته وألقي
حيث تمتد متانة من المخازن  وتابعه عبر الشار  الموازي للميناء،

مرة كان  والباركات التي تعج ببضابع ذات ألوان استعراضية في كل
الكولونيل يفعل نذا، وكان دوما يحس بقلق مختلؾ ولكنه كالرعب، باعث 

 .الترقب المتوتر علل
 :الكولونيل كان الطبيب ينتحر في مكتب البريد ليستلم الصحؾ. فقال له

 .ـ زوجتي تسؤل  عما إذا كان أحد ألقي علي  ماء ساخنا في بيتنا
مطلي بمادة براقة. وكان ثمة الطبيب شابا جمجمته مؽطاة بشعر مجعد  كان

ترتيب أسنانه. وقد أبدي انتماما بصحة المريضة  شيء ال يصدق في دقة
مفصلة عن حالتها دون أن يتوقؾ عن  بالربو. وزوده الكولونيل بمعلومات

مصنفا إيانا كال في  مراقبة حركات موحؾ البريد الذي كان يفرز الرسابل
 .العمل ه المتثاقلة فيكوة خاصة. وقد أؼاحت الكولونيل طريقت

استلم الطبيب رسابله الخاصة مع رزمة الصحؾ. ووضع جانبا النشرات 
الطبية. ثم تصفح الرسابل الخاصة. وفي أثناء ذل ، قام الموحؾ  الدعابية

أصحابها الموجودين. تطلع الكولونيل إلل الكوة  بتوزيع الرسابل علل
ي يد الموحؾ رسالة مرسلة كانت ف الخاصة به في الالبحة األبجدية. بينما

 .أعصابه بالطابرة حوافيها زرقاء ضاعفت من توتر
 نز  الطبيب مؽلؾ الصحؾ. وقرأ األخبار البارزة، بينما كان الكولونيل الذي
يثبت نحره علل كوته ينتحر من موحؾ البريد أن يتوقؾ أمامها. ولكنه لم 

يل. ثم نحر إلل الطبيب قراءته للصحؾ. ونحر إلل الكولون يفعل ذل . قطع
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البرق وعاد ينحر مرة أخرى إلل الكولونيل،  الموحؾ الذي جلس أمام جهاز
 :وقال

 .ـ فلنذنب
 :يرفع رأسه قال الموحؾ الذي لم
 .ـ الشيء للكولونيل

 :فؤحس الكولونيل بالخجل، وقال كاذبا
 :أكن أنتحر شيبا والتفت نحو الطبيب بنحرة طفولية تماما، وتابع ـ لم

 .يكاتبني نـ ليس لي م
 رجعا صامتين. الطبيب مركزا انتمامه في الصحؾ. والكولونيل بطريقته

المعتادة في المشي التي تبدو كمشية رجل يذر  الشار  بحثا عن قطعة نقود 
مساء ساطعا. وأشجار اللوز في الساحة تلقي آخر أوراقها  ضابعة. كان

  .بدأ يخيم باب العيادة كان الليل قد المتعفنة. وعندما وصلوا إلل
 .ـ ما ني األخبار سؤله الكولونيل

 :إليه الطبيب عدة صحؾ، وقال فقدم
تسمح الرقابة  ـ لست أدري... فمن الصعب قراءة ما بين السطور التي

 .بنشرنا
أعلل الصفحة، وعلل  قرأ الكولونيل العناوين البارزة. كلها أخبار عالمية. في

ممتلبة  يس. الصفحة األولي كانتأربعة أعمدة، تقرير حول تؤميم قناة السو
 .كلها تقريبا بالنعوات

 .الكولونيل ـ ال أمل في إجراء انتخابات قال
 :فقال له الطبيب

علل انتحار المسيح  ـ ال تكن ساذجا أيها الكولونيل. فقد أصبحنا كبارا
 .المخلص

 :اعترض قابال حاول الكولونيل أن يعيد إليه الصحؾ، ولكن الطبيب
 .لل البيت.. اقرأنا نذه الليلة وأعدنا لي ؼداـ خذنا مع  إ

الساعة السادسة بقليل قرعت في برج الكنيسة أجراس الرقابة  بعد
أنخل يستخدم نذه الوسيلة ليشير إلل النوعية  السينمابية. إذ أن األب

التصنيؾ التي يتلقانا بالبريد كل شهر.  األخالقية للفيلم استنادا إلل قابمة
 .دقتين يل دقات الناقوس، فكانتعدت زوجة الكولون

لجميع  ـ انه فيلم سيء لجميع األعمار... منذ سنة تقريبا وجميع األفالم سيبة
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 .األعمار
يعلق  أسدلت ستارة الكلة ودمدمت" 'لقد فسد العالم'. أما الكولونيل فلم

بشيء. وقبل أن ينام ربط الدي  إلل قابمة السرير. ثم أؼلق البيت ورل 
في الؽرفة. وضع بعدنا المصباح علل األرض، وعلق سرير الحشرات  مبيد

 .الصحؾ نومه واستلقي ليقرأ
قرأنا جميعا حسب تسلسل تواريخها ومن الصفحة األولي حتل األخيرة، بما 

ذل  اإلعالنات. في الحادية عشرة تعالل صوت نفير منع التجول. وختم  في
لبهو باتجاه الليل بعد نصؾ ساعة من ذل . فتح باب ا الكولونيل القراءة

الخشبية، التي تعج بالبعوض.. وعندما رجع  القاتم، وبال علل دعامة السقؾ
 :سؤلته .إلل الؽرفة كانت زوجته مستيقحة

 .ـ أليس في الصحؾ شيء عن قدماء المحاربين
 .ـ ال شيء

 :الكولونيل ثم أطفؤ المصباح قبل أن يدس نفسه في السرير، ثم أردؾ قالها
بقا ينشرون علل األقل قابمة بؤسماء المحالين الجدد علل سا ـ لقد كانوا

 .خمس سنوات تقريبا ال يذكرون شيبا التقاعد. ولكنهم منذ حوالي
للنعاس ولكنه استيقح بعد  أمطرت بعد منتصؾ الليل. واستجاب الكولونيل

منه  لححة مذعورا بسبب أمعابه. وانتبه لوجود ثقب في السقؾ يتسرب
من البيت. فنهض وقد لؾ نفسه ببطانية صوفية حتل الماء إلل مكان ما 

تحديد مكان الثقب في الحالم. انزلق خيط من العرق البارد  رأسه وحاول
انه مصاب بحمي. وأحس  بؤنه يطفو في دوابر  علل عموده الفقري. فؤدر 

 .الهالم ذات مركز واحد ضمن بركة من
 لذي كان يستخدمه ونوتكلم احدنم. فرد عليه الكولونيل من سريره المعلق ا

 .ثابر
 :سؤلته زوجته
 .ـ مع من تتكلم

في معسكر الكولونيل اوربليانو  ـ مع اإلنجليزي المتنكر كنمر، الذي حهر
 :يتقد بالحمل، وتابع بوينديا أجابها الكولونيل. ثم استدار في السرير، ونو

 .ـ لقد كان دوق مارلبورو
الصالة للمرة الثانية قفز من دق ناقوس  استيقح في ؼاية اإلنها . وعندما

والضوضاء التي كان  سريره المعلق وانتصب في واقع من االضطراب
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واحد.  يسببها صرا  الدي . كان رأسه ما يزال يلؾ في دوابر ذات مركز
أحس بالؽثيان. فخرج إلل البهو واتجه نحو المرحاض عبر الحفيؾ الناعم 

يرة المصنوعة من الشتاء المكفهرة. حجرة المرحاض الصؽ وروابح
التوتياء كانت تعبق بؤبخرة االمونيا  المنطلق  األخشاب والمؽطاة بسقؾ من

الؽطاء انطلقت من الفتحة سحابة من  من المبولة. وعندما رفع الكولونيل
 .الذباب

القرفصاء علل األرضية المصنوعة  لقد كان ذعرا مزيفا. فعندما اتخذ وضع
الخاببة. فقد شعر  حسن بتفانة رؼبتهمن خشب لم تصقله فارة النجارة، أ

الكولونيل  بدل الؽثيان بؤلم ثقيل في الجهاز الهضمي. 'الش  في نذا' تمتم
'فدابما يحدث لي نفس الشيء في أكتوبر'. وحهرت عليه سيماء الواثق 

اآلمل إلل أن خمد الفطر الذي في أحشابه. عندبذ عاد إلل الؽرفة  البريء
 .ليري الدي 

 :هله زوجت قالت
 .ـ لقد كنت تهذي من الحمي في الليل

التي لم تنحم طوال أسبو  األزمة، وحاول  كانت قد بدأت بترتيب الؽرفة
 :كاذبا الكولونيل جاندا أن يتذكر. ثم قال

 .ـ لم تكن الحمي، وإنما نو حلم العناكب من جديد
المرأة من األزمة بحماسة شديدة. ففي فترة  وكما يحدث دابما، خرجت

مكان كل األشياء ما عدا  قلبت البيت رأسا علل عقب. وأبدلت الصباح
أنها عندما  الساعة ولوحة حورية البحيرات. لقد كانت ضبيلة ومرنة لدرجة

تبدو  كانت تتنقل بخفها الذي صنع من القطيفة وثوبها األسود المؽلق بكامله،
وكؤنها تمل  خاصية المقدرة علل اختراق الجدران. ولكن قبل أن تصل 

الثانية عشرة كانت قد استعادت كثافتها، وثقلها اإلنساني. لقد  الساعة إلل
أما اآلن، وني تتحر  بين أصص السرخس  .كانت في السرير فراؼا

سنة مضت علل وفاة أؼوستين  والبيجونيا، فإن و جودنا يمأل البيت. 'لو أن
توي والذي يح لكنت ؼنيت' قالت، وني تحر  القدر الذي يؽلي علل الموقد

 علل جميع أصناؾ نباتات األكل التي بامكان أرض االستواء إنتاجها، مقطعة
 .إلل قطع متشابهة
 :قال لها الكولونيل

 .فهذا مفيد من أجل الؽدة الصفراء .ـ إذا كنت تشعرين برؼبة في الؽناء ؼني
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يتناوالن القهوة في المطبا  بعد الؽداء حضر الطبيب. كان الكولونيل وزوجته
 :ع الباب المإدي إلل الشار  ونتؾعندما دف
 .المرضي ـ لقد مات

 :نهض الكولونيل الستقباله، وقال ونو يقوده إلل الصالة
كذل  أيها الدكتور. ودابما كنت أقول ل  أن ساعت  تمضي مع  ـ أن األمر

 .ساعة الدجاجات
المرأة إلل الؽرفة لتعد نفسها للفحص. وبقي الطبيب في الصالة مع  ذنبت
الحر، فإن بدلته المصنوعة من الكتان السادة كانت تطلق  يل. ورؼمالكولون

أعلنت المرأة أنها مستعدة، قدم الطبيب إلل  نفحة من البرودة. وعندما
وقال" 'نذا نو ما لم تقله  .الكولونيل ثالث رزم من الورق ضمن مؽلؾ

 .صحؾ األمس'. ثم دخل إلل الؽرفة
األوراق تحتوي أنم آخر األحداث ذل . فقد كانت تل   لقد خمن الكولونيل

آلة سحب، للتداول السري، وتقريرا  علل المستوي الوطني مطبوعة علل
باالنهيار. فعشر سنوات من  عن وضع المقاومة المسلحة داخل البالد. أحس

من أخبار  اإلعالم السري لم تعلمه بؤنه ليس ننا  أي خبر أكثر مفاجؤة
 راءة عندما رجع الطبيب إلل الصالةالشهر القادم. كان قد انتهي من الق

 :وقال
ـ إن نذه المريضة في حالة أحسن من حالتي. فبإصابة بالربو كهذه سؤكون 

 .علل العيل مابة سنة قادرا
بكلمة واحدة،  نحر إليه الكولونيل بتجهم. وأعاد إليه المؽلؾ دون أن يتفوه

 :ولكن الطبيب رده قابال بصوت خافت
 .ـ أطلع عليه آخرين

الكولونيل المؽلؾ في جيب بنطاله. خرجت المرأة من الؽرفة قابلة"  وضع
وسؤحمل  معي إلل الجحيم أيها الدكتور'. رد الطبيب  'في يوم قريب سؤموت

المرتبة. ثم أدار كرسيا نحو الطاولة الصؽيرة  صامتا بإحهار ميناء أسنانه
المرأة  العينات المجانية. مضت وتناول من حقيبته عدة زجاجات من أدوية

 :مسرعة نحو المطبا
 .القهوة ـ انتحر ريثما أسخن ل 

 ـ ال، شكرا جزيال قال لها الطبيب ونو يكتب مقدار الجرعة علل ورقة من
 :األوراق المرفقة بالزجاجات والتي تحتوي تركيب الدواء، وتابع
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 .قاطعا منح  الفرصة لتسميمي ـ إني ارفض رفضا
الكتابة، قرأ ما كتبه  الطبيب من ضحكت وني في المطبا. وعندما انتهي

حاول  .بصوت عال، إذ كان يعرؾ أن أحدا ال يستطيع حل رموز كتابته
الكولونيل أن يركز انتبانه. وعندما رجعت المرأة من المطبا الححت علل 

 :الليلة الماضية، فقالت للطبيب وني تشير إلل زوجها وجهه اآلم
ساعتين ونو يهذي بهراء عن  وأمضي حوالي .ـ لقد عاني لليلة من الحمي

 .الحرب األنلية
 :بإصرار ذعر الكولونيل، وقال

 لم تكن حمي'، ثم تابع ونو يستعيد رصانته" 'وفوق ذل ، في اليوم الذي'
سؤشعر فيه بؤني مريض فاني لن أضع نفسي بين يدي احد. وإنما سؤلقي 

 .'القمامة بنفسي إلل صندوق
 .ذنب إلل الؽرفة إلحضار الصحؾ

 .الطبيب را أيها الزنرة قالـ شك
 سارا معا نحو الساحة. كان الهواء جافا. وإسفلت الشار  بدأ يذوب بسبب

الحر. وعندما ودعه الطبيب، سؤله الكولونيل بصوت خافت، وقد ضؽط علل 
 :أسنانه
 .نحن مدينون ل  أيها الدكتور ـ بكم

 :قال الطبيب
 :حهره قابال ـ الشيء في الوقت الحاضر ثم ربت علل

 .ـ سآتي  بالبحة ديون سمينة عندما يكسب الدي 
دكان الخياط ليعطي الرسالة السرية ألصدقاء أؼوستين.  اتجه الكولونيل إلل

الوحيد منذ أخذ رفاقه في الحزب يموتون أو  لقد كان نذا المحل نو مؤواه
وحيد ال انتمامات لديه  يطردون من القرية، وتحول نو إلل مجرد رجل

 .لبريد كل يوم جمعةسوي انتحار ا
ديناميكية المرأة. وبينما ني جالسة إلل جانب أزنار  دؾء األصيل أثار

وبجانبها صندوق مالبس قديمة ال نفع منها، مرة  البيجونيا التي في الممر
جديدة من الشيء. فقد صنعت أطواقا  أخرى المعجزة الخارقة بصنع مالبس

قصاصات مربعة،  م جمعتللمعاصم، وياقة من نسيج حهر رداء مهترىء ث
في  ومنتحمة، من أجزاء قماشية مختلفة األلوان. أطلق صرار لصفيره العنان

البهو. والشمس مالت للمؽيب. ولكن المرأة لم تنتبه إليها وني تحتضر فوق 
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البيجونيا. ورفعت رأسها عندما خيم الليل فقط لدي عودة الكولونيل  أزنار
ديها االثنتين ودعكت أماكن الوصل إلل ضؽطت الياقة بي إلل البيت. عندبذ

 .'جامدا مثل نراوة القمال، وقالت" 'لقد صار دماؼي
 :فقال لها الكولونيل
 .ـ لقد كان نكذا دابما

 :بعد ذل  إلل جسد المرأة المؽطي بقطع القمال الملونة، فقال ولكنه انتبه
 .نجار ـ ان  تبدين كعصفور

ن المالبس ل  قالت ومدت إليه ـ يجب أن أكون نصؾ نجارة ألستطيع تؤمي
مصنوعا من أنسجة ذات ثالثة ألوان مختلفة، باستثناء الياقة  قميصا

 :موحد، ثم أردفت المرأة والمعصمين إذ كانت بلون
 .ـ يكفي أن تخلع الجاكيت فقط في الكرنفال

أجراس الساعة السادسة. 'أن مال  الحرب ينادي للصالة'، صل ت  قاطعتها
ؼرفة النوم حاملة المالبس، تبادل الكولونيل  تجه إللبصوت عال، وني ت

خروجهم من المدرسة للتفرج علل  الحوار مع الصبيان الذين حضروا بعد
لليوم التالي فدخل إلل ؼرفة  الدي . ثم تذكر أنه لم تعد لديهم ذرة تكفي الدي 

 .النوم ليطلب نقودا من امرأته
 .التلدينا سوي خمسين سنتا ق ـ أعتقد أن لم يعد

عدة عقد في  كانت تخفي النقود تحت حصيرة الفرال، وقد ربطت عليها
 طرؾ منديل. كانت تل  النقود ثمن ماكينة الخياطة التي كان يملكها

أؼوستين. لقد أنفقوا خالل تسعة شهور تل  النقود سنتا بعد سنت، مقسمين 
ضرورياتهم وضروريات الدي . ولم يبق منها اآلن سوي  إيانا ما بين

 .فبة العشرة سنتات قطعتين من فبة العشرين وقطعة من
 :قالت المرأة

لقهوة الصباح وأربع اونصات من  ـ اشتر رطال من الذرة. واشتر بالباقي بنا
 .الجبن

 :الكولونيل مقلدا إيانا، ثم قال ـ وفيالّ مذنبا لنعلقه علل الباب تابع
 .سنتا ـ أن الذرة وحدنا تساوي اثنين وأربعين

 رنة. 'أن الدي  حيوان، وسواء لديه أن انتحر بال طعام'، قالت المرأةفكرا لب
مبدبيا. ولكن تعابير وجه زوجها أجبرتها علل إعادة النحر، جلس الكولونيل 

وأسند مرفقيه إلل ركبتيه، بينما كانت قطع النقود المعدنية  علل السرير،
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ي... لو أن األمر برنة" 'أنا ال أريد الدي  لنفس ترن بين يديه. ثم قال بعد
بإعداد وجبة من الدي . وال ش  أن تخمة  متعلق بي لقمت نذه الليلة بالذات

 .'من خمسين بيزو ستكون شيبا جيدا
قليال ليسحق بعوضة علل رقبته. ثم الحق زوجته، بالنحر، وني  وتوقؾ

 :وقال .تمضي في أنحاء الؽرفة
 يدخرون النقود للرنانـ أن ما يشؽل تفكيري نو أن نإالء الشبان المساكين 

 .علل الدي 
 عند ذل  بدأت ني بالتفكير. قامت بدورة كاملة في الؽرفة وني تحمل مضخة

مبيد الحشرات. وأحس الكولونيل شيبا خرافيا في موقفها. شعر وكؤنها 
البيت الستشارتها. وأخيرا وضعت المضخة علل مذبح من  تستدعي أرواح

، وقالتاللتي الحجر المنقول وثبتت عينيها  :ن بلون الرجب 
 .أمرنا ـ اشترت الذرة. وهللا يعلم كيؾ سنتدبر نحن

****** 
إلل  نذه ني معجزة تكثير الخبز'، نكذا كان الكولونيل يكرر كلما جلس

 .المابدة طوال األسبو  التالي
والترقيع، كانت تبدو وكؤنها اكتشفت  وبمهارتها المذنلة في اإلصالح والرفؤ

أكتوبر استراحته. وحلت  اد البيتي في الفراغ. وقد أطاللؽز تدعيم االقتص
المرأة ثالث  الرطوبة محل  الؽيبوبة. وانعشتها الشمس النحاسية، فخصصت

 ليال لتنهم  بتسريح شعرنا. 'اآلن بدأت الصالة المؽناة'، نكذا قال لها
الكولونيل في األمسية التي حل ت بها فتابل شعرنا الزرقاء بمشطي أسنانه 

األمسية التالية، وني جالسة في البهو وشرشؾ أبيض علل  اعدة. فيمتب
نعومة لتنز  القمل الذي تكاثر خالل األزمة.  حضنها، استخدمت مشطا أكثر

وانتحرت حتل جؾ، ثم عقصت الشعر  وأخيرا ؼسلت شعرنا بماء الخزامل،
 .علل الرقبة في لفتين وثبتته بمشب 

ي سريره، لقد قاسي كثرا ونو يفكر الكولونيل في الليل مسهدا ف استلقي
 .عندما وزنوه يوم األربعاء كان في حالة جيدة بمصير الدي . ولكن

أصدقاء أؼوستين البيت، ونم يضعون  في تل  الليلة ذاتها، وعندما ؼادر
أيضا بؤنه في حالة جيدة.  حساباتهم السعيدة عن فوز الدي ، أحس الكولونيل

لها ونو  عشرين سنة عن كانلي' قال قصت امرأته له شعره. 'لقد رفعتت 
 :يتلمس رأسه بيديه. ففكرت المرأة بان زوجها علل حق، وقالت
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 .في حالة جيدة فاني قادرة علل بعث ميت من موته ـ عندما أكون
قليلة فقط. إذ لم يبق في البيت شيء  ولكن إيمانها نذا استمر لساعات

الخميس ليال، أبدت المرأة  يستحق البيع، ما عدا الساعة واللوحة. وفي يوم
 .قلقها لهذا الوضع أمام نضوب آخر الموارد

 :الكولونيل مواسيا فقال لها
 .ـ ال تقلقي، فؽدا يؤتي البريد

كان ينتحر مركب البريد أمام عيادة الطبيب، قال  في اليوم التالي، وبينما
 :البريد الكولونيل وعيناه معلقتان علل كيس

 فهم يقولون بؤنها قادرة علل الوصول إلل أوروباـ أن الطابرة لشيء عحيم، 
 .في ليلة واحدة

 أجل، نذا صحيح' ـ، قال الطبيب ونو يهوي وجهه بمجلة مصورة. ورأي'
الكولونيل موحؾ البريد يقؾ بين مجموعة من الناس ونو ينتحر انتهاء 

ليقفز إليه. كان أول من قفز. وتسلم من الكابتن محروفا  المركب من مناورته
إلل سطح المركب، حيث كان كيس البريد معلقا  تم بالشمع األحمر، ثم صعدخ

 .فوق برميلين للبترول
فإن للطابرة مخاطرنا قال الكولونيل. وأضا  نحره موحؾ  ـ ولكن رؼم ذل ،

جديد إلل جانب الزجاجات الملونة في عربة  البريد، ولكنه عثر عليه من
 :المرطبات. فتابع قابال

 .ال تتقدم مجانا ـ إن اإلنسانية
 :قال الطبيب

ارتفا  عشرين ألؾ قدم يكون  ـ أنها حاليا أكثر أمانا من السفينة. فعلل
 .الطيران فوق العواصؾ

 .ونو حابر، دون أن يستوعب الرقم تماما ـ عشرون ألؾ قدم كرر الكولونيل
االثنتين إلل أن تمكن من تثبيتها  انتم الطبيب باألمر، فش د المجلة بيديه

 :كل كامل، وقالبش
 .ـ ثمة استقرار تام

الكولونيل كان يالحق موحؾ البريد. رآه ونو يشرب مرطبا له رؼوة  ولكن
 .بيده اليسرى، بينما كان يمس  كيس البريد بيده اليمني وردية حامال الكوب
 :تابع الطبيب حديثه

إضافة إلل نذا، توجد بواخر راسية في البحر وني علل اتصال دابم  ـ
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وبهذه االحتياطيات الكثيرة. فإن الطابرات أكثر أمانا من  .رات الليليةبالطاب
 .'السفن

 :إليه وقال .نحر الكولونيل
 .ـ بالتؤكيد. البد أنها مثل البساط

مال الكولونيل برؼبة ال تقاوم محاوال قراءة  .مباشرة اتجه الموحؾ نحونما
لموحؾ الكيس. األحمر. فتح ا االسم المكتوب علل الحرؾ المختوم بالشمع

الرسابل  وسل م الطبيب رزمة الصحؾ. ثم مزق طرؾ المحروؾ الذي يضم
الخاصة وتحقق من صحة جهة اإلرسال، ثم قرأ عن الرسابل أسماء المرسل 

 :فتح الطبيب الصحؾ وقال ونو يقرأ العناوين البارزة .إليهم
 .مستمرة. إن الؽرب يفقد مواقعه ـ ما تزال قضية السويس

بمجهود ليسيطر علل آالم  نيل الذي لم يقرأ العناوين، والذي قامقال الكولو
من األفضل  ..معدته" 'منذ فرضت الرقابة والصحؾ ال تتحدث إال عن أوروبا

أن يؤتي األوروبيون إلل ننا ونذنب نحن إلل أوروبا. ونكذا سيعرؾ كل منا 
 .'الذي يجري في بلده ما

 :ن الصحؾفقال الطبيب ضاحكا، ودون أن يرفع نحره ع
أمريكا الجنوبية بالنسبة لألوروبيين ني رجل له شارب، يحمل ؼيتارا  ـ أن

 .يفهمون مشاكلنا ومسدسا... أنهم ال
جديد.  ناوله موحؾ البريد رسابله، ودس الباقي في الكيس وعاد ليؽلقه من

 استعد الطبيب ليقرأ رسابله الشخصية. ولكن قبل أن يشق مؽلفاتها نحر إلل
 :ثم نحر إلل الموحؾ الكولونيل،

 .ـ أال يوجد شيء للكولونيل
بالذعر. ألقي الموحؾ بالكيس علل كتفه ونزل الرصيؾ  أحس الكولونيل

 :وأجاب دون أن يدير رأسه
 .لدي الكولونيل من يكاتبه ـ ليس

محل الخياطة بينما  علل ؼير عادته، لم يذنب لتوه إلل بيته. تناول قهوة في
 صون الصحؾ. أحس بؤنه مؽبون. وكان يفضلكان أصدقاء اؼوستين يتفح

البقاء ننا  حتل يوم الجمعة التالي كي ال يقؾ نذه الليلة أمام زوجته صفر 
ولكن عندما أؼلقوا المحل كان عليه أن يواجه الواقع. سؤلته المرأة  .اليدين

 :تنتحره التي كانت
 .ـ الشيء
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 .ـ الشيء أجابها الكولونيل
حيث المراكب. ومثل كل جمعة رجع إلل البيت  يوم الجمعة التالي ذنب إلل

الليلة" 'لقد انتحرنا ما فيه  دون الرسالة المنتحرة. قالت له زوجته نذه
رسالة طوال  الكفاية. يجب أن يكون للمرء صبر الجواميس مثل  لينتحر

 خمس عشرة سنة'. فقال الكولونيل ونو يدس نفسه في السرير ليقرأ
 .الصحؾ

 .نا أن رقمنا نو ألؾ وثمانمابة وثالثة وعشرونـ يجب أن ننتحر دور
 :المرأة ردت

 .ـ لقد كسب نذا الرقم مرتين في اليانصيب منذ بدأنا االنتحار
الكولونيل الصحؾ كالعادة، من الصفحة األولي حتل األخيرة، بما في  قرأ

ولكنه لم يركز انتبانه نذه المرة. إذ كان يفكر خالل القراءة  .ذل  اإلعالنات
تسع عشرة سنة، عندما أصدر الكونجرس القانون،  اشه التقاعدي" قبلبمع

وبعد ذل  احتاج لست سنوات  بدأت عملية مماطلة استمرت ثماني سنوات،
وكانت تل  آخر  .أخرى حتل تمكن من ضم اسمه إلل قابمة قدماء المحاربين

 .رسالة يتلقانا الكولونيل
ول. وعندما مضي ليطفلء التج انتهي من القراءة بعد سماعه إشارة منع

 :المصباح تؤكد اعتقاده بان زوجته مازالت مستيقحة
 أما زلت تحتفحين بتل  القصاصة ـ

 :فكرت المرأة، وقالت
 .مع األوراق األخرى ـ أجل، يجب أن تكون محفوحة

من  خرجت من تحت الكل ة وأخرجت من الخزانة صندوقا خشبيا به حزمة
المشدودة إلل بعضها برباط مطاطي. الرسابل المرتبة حسب تواريخها و

إعالنا من وكالة للمحاماة يعد بمتابعة فعالة لقضية رواتب  سحبت من بينها
 .الحرب المتقاعدين بعد

 ـ لو أن  فعلت نذا منذ بدأت أحدث  بموضو  استبدال المحامي لكان لدينا
متسع من الوقت حتل إلنفاق المال قالت المرأة وني تسلم لزوجها قصاصة 

 :أردفت لجريدة، ثما
 .ـ إذا ما وضعوه لنا في صندوق كما يفعلون بالهنود

القصاصة التي تحمل تاريخا مضت عليه سنتان، ووضعها في  قرأ الكولونيل
 .الباب جيب القميص المعلق وراء
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 .ـ السيا في األمر نو أن استبدال محام بآخر يتطلب نقودا
 :بتصميم فقالت المرأة

 لهم قابال بان يحسموا المبلػ الذي يريدونه من ـ الشيء من نذا. اكتب
الراتب التقاعدي نفسه عندما يحصلون عليه. أنها الطريقة الوحيدة لجعلهم 

 .بالقضية يهتمون
 ونكذا ذنب الكولونيل مساء يوم السبت لزيارة محاميه فوجده مستلقيا علل

له السرير المعلق دون نموم. كان رجال اسود يشبه تمثاال ضخما، ليس 
العلوي. دس  المحامي قدميه في خؾ  نعله من الخشب  سوي نابين في فكه

أوتوماتيكي يؽطيه الؽبار وعليه أوراق  وفتح نافذة المكتب من فوق بيانو
الجريدة الرسمية' ' محشوة في فراؼات لفافات اسطوانية وقصاصات من

 ملصقة بالصمػ علل دفاتر قديمة لمس  الحسابات، ومجموعة من نشرات
المحاسبة لإلطال . وكان البيانو األوتوماتيكي الذي بال مفاتيح يستخدم 

 .للكتابة كطاولة
 .زيارته بدأ الكولونيل بعرض ما يساوره من قلق قبل أن يعلن عن ؼرض

لقد حذرت  من قبل بؤن القضية لن تحل بين يوم وآخر'، قال المحامي '
يسحقه. فّشد إلل  احدي وقفات الكولونيل عن الحديث. كان الحر مستؽال

الكرسي وحر  أما وجهه قطعة من الورق المقوي  الوراء نوابض مسند
 :كمروحة، وقال عليها كتابة دعابية مستخدما إيانا

 :الكولونيل ـ أن وكالبي كثيرا ما يكتبون إلل بؤنه يجب أال نيؤس. فرد
مثل  ـ إني أسمع نذا الكالم ذاته منذ خمسة عشر عاما. لقد أصبح نذا الكالم

 .حكاية الدي  المخصي
تعترضه. كان  قدم المحامي شرحا بيانيا مسهبا للصعوبات اإلدارية التي

 .الكرسي ضيقا جدا بالنسبة الليتيه الخريفتين
كان األمر أكثر سهولة، ففي ذل  الوقت كانت  قال 'منذ خمس عشرة سنة

مأل ربتيه  مإلفة من كال الحزبين'. عناصر الجمعية البلدية لقدماء المحاربين
 :اختراعها لتوه بهواء حارق، ثم تلفح بعبارة حكيمة وكؤنه انتهي من

 .ـ االتحاد يصنع القوة
 :حياته إلل عزلته قال الكولونيل، وقد تنبه ألول مرة في

 .البريد ـ ولكنه لم يفعل ذل  في قضيتنا. فجميع رفاقي ماتوا ونم ينتحرون
 :لم يتؤثر المحامي. وقال
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الجميع بحح مثل حح  فقد كنت  نون متؤخرا جدا. ولم يححـ لقد صدر القا
خاصة للقانون،  كولونيال في العشرين من العمر. وأضيفت بعد نذا مادة
 .ولهذا كان علل الحكومة أن تقوم بترقيع في الميزانية

القصة. وفي كل مرة يسمعها الكولونيل يشعر بحقد أصم. 'أن ما  دابما نفس
ة تقديم إحسان. لقد تمزقت جلودنا لننقذ قضي اطلبه ليس صدقة. ليس

 .'الجمهورية
 :وقال فتح المحامي ذراعيه

 ـ نعم. األمر نكذا أيها الكولونيل. ولكن الجحود البشري ال حدود له ونذه
لقصة يعرفها أيضا الكولونيل. فقد بدأ يسمعها منذ اليوم التالي التفاقية 

فر وتعويض لمابتين من عندما وعدت الحكومة بتقديم بدل س ''نيرالنديا
الثييبا العمالقة في نيرالنديا فرقة  ضباط الثورة. وعسكرت حول شجرة

من مدارسهم، وانتحرت  ثورية مإلفة في ؼالبيتها من شبان يافعين ناربين
نفقتهم  الفرقة طوال شهور ثالثة. رجع أفرادنا بعد ذل  إلل بيوتهم علل

ستين سنة تقريبا مازال  الخاصة وننا  تابعوا االنتحار. وبعد مرور
 .ينتحر الكولونيل

 وناج الكولونيل بتؤثير نذه الذكريات، فاتخذ وضعا خطيرا" اسند يده اليمني
 :علل عحم الفخذ، ودمدم

 .ـ لقد صممت علل اتخاذ قرار
 :وقؾ المحامي حابرا

 ماذا تعني ـ
 .ـ استبدال المحامي

المحامي ليطردنا فنهض  .دخلت بطة يتبعها عدد من فراخها إلل المكتب
الحيوانات. 'سيكون  خارجا، 'كما تشاء أيها الكولونيل'. قال ونو يهل تل 

القن'.  ل  ما تريد. ولو كنت قادرا علل تحقيق المعجزات لما عشت في نذا
 .وضع حاجزا خشبيا علل باب البهو ثم عاد إلل مقعده

 :قال الكولونيل
لقد أصبح قانون التقاعد  لقد اشتؽل ابني طوال حياته، وبيتي مرنون.. ـ

 .للمحامين مدي الحياة مصدر تقاعد
 :فاعترض المحامي

أنفقت النقود حتل أخرنا في تقديم  ـ ولكنه ليس كذل  بالنسبة لي. فقد
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 .االلتماسات
 :ضحية حلم. فقال مصححا تؤلم الكولونيل لتفكيره بؤنه وقع

 :نذا ما أردت قوله ثم جفؾ جبهته بكم قميصه، وتابع
 .براؼي الرأس قد صدبت بسبب نذا الحر ـ أن

التوكيل. وتقدمت الشمس نحو  بعد لححة، قلب المحامي المكتب بحثا عن
بحث في  منتصؾ الؽرفة الضيقة المشادة من أخشاب دون سحج. وبعد أن

كل مكان دون فابدة، انحني علل يديه ورجليه، ونو يزفر، وتناول لفافة 
 :يتحت البيانو األوتوماتيك أوراق من
 .ـ نانو

وأضاؾ" 'يجب أن اكتب إلل  ثم قدم للكولونيل ورقة عليها عدة أختام،
ووضع الورقة في  وكالبي ألتالؾ النسا التي لديهم'، نفض الكولونيل الؽبار

 .جيب قميصه
 .ـ مزقها أنت بنفس 

عشرون سنة من الذكريات'. وانتحر أن يتابع  ال'، أجاب الكولونيل. 'أنها'
السرير المعلق ليجفؾ العرق.  لكنه لم يفعل ذل . مضي نحوالمحامي بحثه. و

 .المتالللء ومن ننا  نحر إلل الكولونيل من خالل الفراغ
 .ـ إنني بحاجة للوثابق أيضا قال الكولونيل

 .ـ أية وثابق
 .اإلثباتات ـ

 :فتح المحامي ذراعيه قابال
 .الكولونيل ـ سيكون نذا مستحيال أيها

قام  ندما كان ضابطا ماليا للثورة في إقليم ماكوندو،ذعر الكولونيل. ألنه ع
برحلة شاقة استمرت ستة أيام ونو يحمل أرصدة وأموال الحرب األنلية في 

مربوطين علل متن بؽلة ليصل إلل معسكر نيرالنديا، ونو يجر  صندوقين
قبل نصؾ ساعة من توقيع االتفاقية. وقد أعطاه  .البؽلة التي قتلها الجو 

إدارة التموين العامة للقوات الثورية علل  اوريليانو بوينديا ربيس الكولونيل
الصندوقين في قابمة الجرد  شاطلء األطلنطي إيصاال باألموال وأدخل

 .الخاصة باالستالم
 :قال الكولونيل

قيمة ال تقدر. ويوجد بينها إيصال مكتوب بخط ويد  ـ أنها وثابق ذات
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 .بوينديا الكولونيل اوريليانو
 :لمحاميقال ا

األيدي، وعلل آالؾ  ـ أعرؾ ذل . ولكن نذه الوثابق مرت علل آالؾ وآالؾ
 .الحربية وآالؾ المكاتب حتل وصلت، من يدري، إلل أية دابرة في وزارة

 ـ إن وثابق من نذا النو  ال يمكن أن تمر علل أي موحؾ دون أن يوليها
 .األنمية. قال الكولونيل

 :فرد المحامي مدققا
خالل الخمس عشرة سنة األخيرة.. تذكر  موحفين تبدلوا عدة مراتـ ولكن ال

أعضاء حكومته عشر  بؤن ستة رإساء قد تبادلوا السلطة وكل ربيس ؼير
 .األقل مرات علل األقل وكل وزير استبدل موحفيه مابة مرة علل

 : قال الكولونيل
ن كل بيته. وال بد أ ـ ولكن ال يمكن ألي منهم أن يؤخذ تل  الوثابق إلل

 .موحؾ كان يجد األوراق في مكانها
 :يبس المحامي، فقال له

وإضافة إلل نذا، فان نذه األوراق إذا ما خرجت اآلن من وزارة الحربية  ـ
 .الدور من جديد في جدول أقدمية المتقاعدين ستخضع للسير في

 .ـ نذا ال يهمني قال الكولونيل
 .ولكنها ستكون مسؤلة قرون من الزمن ـ

 .القليل هما، فمن انتحر الكثير ينتحرـ ليس م
 

******* 
 حمل إلل الطاولة الصؽيرة في الصالة دفترا من ورق مسطر، وريشة

ومحبرة وورقة نشاؾ، وتر  الباب المإدي إلل الؽرفة مفتوحا حتل يستطيع 
 .إذا ما لزم األمر. بينما كانت ني تصلي صالة المساء استشارة زوجته

 :سؤلها
 نحن ـ في أي يوم

 . )أكتوبر لتشرين األول 27
الريشة موضوعة فوق  بدأ يكتب متخذا وضعية مدروسة، فاليد التي تحمل

 ورقة النشاؾ، والعمود الفقري عمودي لتسهيل التنفس، كما علموه في
المدرسة. أصبح الحر ال يطاق في الصالة المؽلقة. وانزلقت منه قطرة عرق 
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النشاؾ. حاول بعد ذل  أن يح    فالتقطها الكولونيل بورقة .علل الرسالة
ن في  الكلمات التي تحلل حبرنا، ولكنه أحدث لطخة. لم ييؤس كتب نداء ودو 

 .الفقرة بكاملها الهامل" 'الحقوق محفوحة'. ثم قرأ
المرأة  ـ في أي يوم ادخلوا اسمي في قابمة قدماء المحاربين. لم تقطع

 :صالتها لتفكر، بل قالت
 2343أؼسطس لآب( . 22ـ في 

يهطل. مأل الكولونيل صفحة كاملة بخط كبير مشول  بعد لححات بدأ المطر
المدرسة العامة في 'ماناوري'. ثم مأل  وطفولي بعض الشيء، كما علموه في

 .صفحة أخرى حتل منتصفها، ووضع توقيعه
الرسالة علل زوجته. ووافقت ني علل كل جملة بحركة من رأسها.  قرأ

 .أؼلق المحروؾ وأطفؤ المصباح وعندما انتهي من القراءة
 .كاتبة ـ يمكن  أن تطلب من احدنم أن ينسخها ل  علل آلة

 .الكولونيل ـ ال، لقد تعبت وأنا اطلب المعروؾ من اآلخرين. أجابها
ولمدة نصؾ ساعة، أحس بالمطر الذي يتساقط علل سفح السطح. وؼرقت 

المطر تنزلق من  كلها بالوابل. وبعد نفير منع التجول بدأت قطرات القرية
 .البيت مكان ما من

 :ـ كان يجب إصالح نذا منذ زمن طويل قالت المرأة، ثم أردفت
 .دابما أن نفهم األمور في حينها ـ من األفضل

 :قال الكولونيل، مشيرا إلل الماء المتسرب
الشيء متؤخرا أبدا. يمكن أن تحل جميع نذه األمور عندما ينتهي رنن  ـ

 .البيت
 .نسنتا ـ بقيت

أشعل المصباح ليحدد مكان الثقب الذي في سقؾ الصالة. ثم وضع تحته 
الصفيح التي يشرب منها الدي  وعاد إلل ؼرفة النوم تلحقه الفرقعة  علبة

 .يحدثها الماء. عند اصطدامه بالعلبة الفارؼة المعدنية التي
أقنع يناير( ساعين لكسب النقود قال، و) ـ ربما فكوا الرنن قبل كانون الثاني

 :نفسه بذل ، ثم تابع
انقضت سنة علل وفاة اؼوستين ونستطيع الذناب إلل  ـ عندنا تكون قد

 .السينما
وقالت" 'حتل إني ما عدت اذكر صورا مشوشة  ضحكت ني بصوت خافت
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 :الكلة منها'. حاول الكولونيل رإيتها من خالل
 ـ متل ذنبت إلل السينما آلخر مرةع

 :فقالت
 .'يومها فيلم 'إرادة الميت رضونوكان يع 2302ـ سنة .

 .ـ ونل كان به رعب
وابل المطر عندما كان الشبح يحاول سرقة  ـ لم يعرؾ ذل  أبدا. فقد انقطع

 .العقد من الفتاة
يؽفوان. شعر الكولونيل بؤلم خفيؾ في أمعابه، ولكنه  نسسة المطر جعلتهما

سه ببطانية أكتوبر آخر ونو حي. لؾ نف لم يفز . كان علل وش  أن يجتاز
نابيا وني تبحر في حلم  صوفية وأحس للححة بتنفس المرأة المتقطع أحسه

 .آخر. عندبذ تكلم، ونو وا  تماما
 :استيقحت المرأة

 من تتكلم ـ مع
 :فرد الكولونيل

للكولونيل اوريليانو  ـ ليس مع احد. كنت أفكر بؤننا كنا محقين عندما قلنا
ضيا   يستلم. فهذا نو السبب في جوينديا، في اجتما  ماكوندو بؤن ال

 .الجميع
وضد  (أمطرت طوال األسبو . وفي اليوم الثاني من نوفمبر لتشرين الثاني

أخذت المرأة زنورا إلل قبر اوؼستين. وعند عودتها من  -مشيبة الكولونيل 
كانت مصابة بنوبة ربو جديدة. كان أسبوعا قاسيا.. أكثر قسوة من  المقبرة،

 .ألربعة التي اعتقد الكولونيل انه لن يجتازنا حياا أسابيع أكتوبر
وخرج من الؽرفة صارخا" 'بربو كهذا،  حضر الطبيب لعيادة المريضة

مع الكولونيل علل انفراد  سؤكون مستعدا لدفن القرية بكاملها'. ولكنه تحدث
 .ووصؾ للمريضة عالجا يعتمد نحاما خاصا

لساعات طويلة في أيضا من نكسة صحية. واحتضر  عاني الكولونيل
أحشابه تتعفن وتسقط متفتتة  المرحاض، وتعرق ثلجا، ونو يحس بنباتات

سيكون مختلفا  إلل قطع صؽيرة. 'انه الشتاء'، كرر دون يؤس. 'كل شيء
الحياة  عندما تنتهي األمطار'. واقتنع بذل  فعال، متؤكدا انه سيكون علل قيد

 .عندما ستصله الرسالة
االقتصاد المنزلي. وكان  المرة أن يعني بترقيع لقد أصبح من واجبه نذه
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الدكاكين  عليه أن يضؽط علل أسنانه مرات ومرات ونو يطلب االستدانة من
المجاورة. 'حتل األسبو  القادم فقط'، كان يقول لهم، دون أن يكون متؤكدا 

نفسه بؤن نذا صحيح. 'ثمة' نقود كان يجب أن تصلني منذ يوم الجمعة'.  نو
 :المرأة من أزمتها تعرفت عليه مذنولة جتوعندما خر

 .ـ لقد صرت عحما اجرد
 :الكولونيل فقال لها

 ـ إنني اعتني بنفسي ألكون صالحا للبيع. وقد بعت نفسي لمصنع يصنع
 .المزامير

إرناقه،  ولكنه في الواقع بالكاد كان يقؾ مستندا علل أمل الرسالة. وبسبب
ه لم يستطع أن يعتني بحاجاته وبسبب عحامه التي سحقها اإلجهاد، فان

الدي  الضرورية في الوقت ذاته. في النصؾ الثاني من تشرين  وحاجات
الدي  سيموت بعد أن أمضي يومين بال ذرة. عندبذ  الثاني لنوفمبر( رأي أن

في شهر يوليو لتموز( فوق الموقد. فتح  تذكر حفنة من اللوبيا كان قد علقها
علبة ممتلبة بالحبوب  ووضع أمام الدي  الكيس الذي يحتوي علل اللوبيا

 .الجافة
 :فقالت له
 .ـ تعال ننا

 :الكولونيل أجابها
  ـ سآتي  حاال

 :ثم قال لنفسه ونو يراقب ردة فعل الدي 
 .الجو  ال يوجد خبز سيء ـ عند

كانت تصدر  وجد زوجته تحاول االعتدال في السرير. ومن الجسد التالؾ
 :كلمات، كلمة كلمة، بتدقيق محسوبروابح إعشاب طيبة. تلفحت بال

 .بهذا الدي  حاال من ننا ـ اخرج
منذ األمسية التي قتل  كان الكولونيل قد أعد نفسه لهذه اللححة. كان ينتحرنا

 .ليفكر بها ابنه وقرر نو االحتفاح بالدي . لذل  كان لديه وقت طويل
 :قال

 راة مصارعةـ لم يعد األمر يستحق ذل ، فخالل ثالثة شهور ستجري مبا
 .الديكة وعندنا نستطيع أن نبيعه بؤؼلل األسعار

 :فقالت المرأة
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قضية نقود. عندما يؤتي الشباب قل لهم أن يؤخذوه وليفعلوا  ـ القضية ليست
 .به ما يرؼبون

 :الكولونيل مستخدما حجة محضرة مسبقا قال لها
 وجهه لو انه اتل يومها ـ إني احتفح به من أجل أؼوستين... تصوري

 .ليخبرنا بفوز الدي 
 :بابنها صرخت المرأة وقد فكرت فعال

 لقد كانت نذه الديكة اللعينة ني سبب ضياعه. فلو انه بقي في البيت يوم'
الثالث من يناير لكانون الثاني( ذا ، لما كانت فاجؤته ساعة الشر'. ثم 

 :الضامرة نحو الباب ونتفت وجهت سبابتها
 

الدي  تحت  سيجري عندما خرج حامالـ يبدو لي وكؤني كنت أري ما 
ذراعيه. لقد حذرته بؤال يذنب بحثا عن موته في ملعب مصارعة الديو ، 

كشر عن أسنانه وقال لي" 'اصمتي، فهذا المساء سنتعفن من كثرة  ولكنه
 .'النقود

دفعها برفق الكولونيل نحو الوسادة. واصطدمت عيناه بعينين  سقطت منهكة
حاولي أال تتحركي'، قال لها ونو يحس بالصفير ' .مشابهتين تماما لعينيه

ؼيبوبة قصيرة. أطبقت عينيها.  وكؤنه في ربتيه نو. راحت المرأة في
 .انتحاما وعندما فتحتهما من جديد كان تنفسها يبدو أكثر

 :قالت
الخبز عن أفواننا  ـ أن نذا بسبب الحالة التي أصبحنا بها. فمن الكفر اقتطا 

 .وإعطاإه للدي 
 .ؾ لها الكولونيل جبهتها بشرشؾ السريرجف
 .ال أحد يموت في ثالثة شهور ـ

  ـ وماذا سنؤكل خالل نذا الوقت
 .المرأة تساءلت

 :فقال الكولونيل
 .متنا منذ زمن ـ لست أدري ولكن لو إننا سنموت من الجو  لكنا قد

 كان الدي  يقؾ اآلن بكامل حيويته أمام العلبة الفارؼة. وعندما رأي
لونيل أطلق صوتا حلقيا، شبه إنساني، وقذؾ رأسه إلل الوراء. فبادله الكو

 :ابتسامة شري  في الجريمة، وقال الكولونيل
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 .ـ إن الحياة قاسية أيها الرفيق
الشار . وتسكع في القرية التي تنام القيلولة دون أن يفكر بشيء،  خرج إلل

حل . سار في إقنا  نفسه بان مشكلته ليس لها من  وحتل دون أن يحاول
عندنا رجع إلل البيت. أحست  .شوار  مقفرة إلل أن وجد نفسه منهكا

 .المرأة بدخوله ونادته إلل الؽرفة
 تريدينع ـ ماذا

 :فؤجابت دون أن تنحر إليه
 .ـ يمكننا أن نبيع الساعة

قد فكر بهذا. قالت المرأة" 'إني متؤكدة بان ألفارو سيعطي   كان الكولونيل
 .'تصور بؤية سهولة اشتري منا قبال ماكينة الخياطة ..الحالأربعين بيزو في 

 .اؼوستين يعمل عنده أنها تتكلم عن الخياط الذي كان
 .بضيق قال الكولونيل -ـ يمكنني أن أحدثه في الصباح بهذا الخصوص 

 :فقالت ني بصراحة
وضعها أمامه علل  ـ الشيء للكالم في الصباح. خذ الساعة إليه اآلن،

مني'.  قل له" 'يا الفارو، لقد أحضرت ل  نذه الساعة لتشتريهاالطاولة و
 .وسيفهم نو في الحال

 :شعر الكولونيل بالتعاسة، وقال معترضا
سيكون كمن يحمل لحدا. ولو رآني الناس في الشار  حامال نذه  ـ أن حملها

 .عني أؼنية من أؼاني رافابيل اسكالونا الواجهة فإنهم سيإلفون
بنفسها الساعة عن الجدار،  ته نذه المرة أيضا. ونزعتولكن زوجته أقنع

ننا دون  لفتها بورق الصحؾ ووضعتها بين يديه قابلة" 'لن ترجع إلل
 .'األربعين بيزو

ذراعه. ووجد أصدقاء  اتجه الكولونيل إلل دكان الخياط حامال اللفافة تحت
 .أؼوستين يجلسون أمام الباب
الكولونيل وقد تبلبلت أفكاره، ثم أردؾ"  قال ،'قدم إليه أحدنم مقعدا. 'شكرا

 .''لقد كنت مارا من ننا بالصدفة
الفارو من الدكان حامال قطعة قمال قطني مبللة بالماء وعلقها في  خرج

بين دعامتين. كان شابا، له تركيب قاس كثير  الممر علل سل  ممتد
يل أيضا للجلوس. أحس الكولون النتوءات وعينان ذانلتان. وقد دعاه نو

وجلس ينتحر ريثما  باالنتعال. أسند الكرسي الذي بال مسند إلل إطار الباب
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 يبقي الفارو وحيدا ليعرض عليه الصفقة. وفجؤة أحس بؤنه محاط بوجوه
 .مقطبة
 :قال

 .ـ أال أزعجكم
وقال بصوت ال يكاد  اعترضوا جميعهم علل نذا. وانحني أحدنم نحوه

 :يسمع
 .ـ لقد كتب أؼوستين

 :وسؤل ونيل الشار  المقفر،راقب الكول
 ـ ماذا يقولع

 .ما يقوله دابما
الكولونيل في جيب البنطال. وبقي صامتا  أعطوه المنشور السري، فؤخفاه

إلل أن ننا  من يكلمه.  ينقر بؤصابعه علل الساعة المؽطاة حتل انتبه
 .فتوقؾ عن النقر حابرا
 الكولونيلع ـ ماذا تحمل مع  أيها
 :ني خيرمان الخضراوين النافذتين. وقال كاذباتفادي الكولونيل عي

 .ال شيء. إني أحمل الساعة إلل األلماني ليصلحها لي ـ
الكولونيل. انتحر، وسؤفحصها ل '، قال خيرمان ونو  ـ 'ال تكن أحمق أيها

 .يحاول انتزا  الساعة منه
 :لم يقل شيبا ولكن رموشه أصبحت شهباء. فؤصر اآلخرون .قاوم

 .الكولونيل، فهو يفهم في اآلالت أيهاـ أعطه الساعة 
 .ـ إنني ال أريد إزعاجه

 :يؤخذ الساعة منه فرد عليه خيرمان، ونو
الساعة  ـ أي إزعاج نذا. أن األلماني سينتز  من  عشرة بيزوات ويتر 

 .علل حالها
ماكينة  دخل خيرمان إلل الدكان حامال الساعة. كان الفارو يعمل وراء

دكان، تحت ؼيتار. معلق بمسمار، كانت تجلس فتاة الخياطة. و في آخر ال
بتثبيت األزرار. وفوق الؽيتار لوحة كتب عليها" 'ممنو  التكلم  تقوم

 .'بالسياسة
 .الكولونيل بؤن جسده أصبح أثقل. فؤسند أقدامه علل عارضة الكرسي أحس

 .الكولونيل ـ خراء، أيها
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 .'نابية فوجلء الكولونيل لهذه العبارة، وقال" 'بدون كلمات
الفونسو النحارات علل أنفه ليتفحص بشكل أفضل حذاء الكولونيل ذا  ثبت

 :قال الكعب العالي، ثم
 .ـ إني أتكلم عن الحذاء. فؤنت تلبس حذاء مريعا

دون كلمات نابية قال الكولونيل، وعرض عليه  ـ ولكن  تستطيع قول ذل 
 :نعل الحذاء قابال

أربعين عاما، ونا نو يسمع اآلن ألول الحذاء الفحيع  ـ لقد أصبح عمر نذا
 .مرة كلمة نابية

األمر'، صر  خيرمان من الداخل في نفس الوقت الذي انطلقت به  ـ 'قضي
المجاور، ضربت امرأة علل الجدار الفاصل،  دقات الساعة. وفي البيت

 :وصرخت
 .تمض سنة بعد علل موت اؼوستين ـ دعوا نذا الؽيتار جانبا، فلم

 .عاليةانفجرت قهقهة 
 .أنها الساعة

 :خيرمان حامال الساعة الملفوفة، وقال خرج
 .البيت ألعلقها مكانها ـ لم يكن بها شيء، إذا أردت فسؤصطحب  إلل

 .رفض الكولونيل العرض
 ـ بكم أنا مدين ل ع

بهذا أيها الكولونيل، فالدي  سيدفع في كانون الثاني ليناير(. رد  ـ ال تهتم
 .كانه بين المجموعةيحتل م عليه خيرمان ونو

 :عندنا وجد الكولونيل أن الفرصة مواتية، فقال له
 .إني أعرض علي  شيبا ـ

 ـ ما نوع
 :وقال ـ أندي  الدي . ثم تفحص الوجوه المحيطة به

 .ـ إني أندي الدي  لكم جميعا
 .تطلع إليه خيرمان حابرا

نيمنت  عجوزا علل نذه األمور'، تابع الكولونيل كالمه وقد ـ 'لقد أصبحت
  .علل صوته صرامة مقنعة

ـ 'انه مسبولية كبيرة بالنسبة لي. ومنذ أيام وأنا أشعر بؤن الحيوان يموت 
 .'فشيبا شيبا
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 :قال ألفونسو
الدي  يبدل ريشه في نذه  ـ ال تهتم لهذا أيها الكولونيل، كل ما في األمر أن

  .الفترة، ولذا فإن منابت الريل تكون ملتهبة
 :دامإك وقال خيرمان

 .ـ في الشهر القادم سيكون في حالة جيدة
 .قال الكولونيل .ـ علل كل حال أنا ال أريده

 :اخترقه خيرمان بنحرات حدقتيه، وقال بإصرار
الكولونيل أن األمر المهم، نو أن تكون أنت من يضع دي   ـ تذكر أيها

 .المباراة اؼوستين في حلبة الصرا  يوم
 ي مدر  لألمر. ولهذا السبب احتفح بالدي فكر الكولونيل بهذا، وقال" 'إن

 :حتل اآلن'. ضؽط علل أسنانه وأحس بقوة تجعله يتقدم
مازال أمامنا ثالثة شهور. كان خيرمان أول من  ـ ولكن السيا في األمر نو

 :فهمه، فقال
 .آخر سوي نذا األمر فليس من مشكلة ـ إذا لم يكن ننا  شيء

أوابل الليل، عندما دخل إلل  رون. وفيثم اقترح حله للمسؤلة.. ووافق اآلخ
 :وسؤلته البيت واللفافة تحت ذراعه، شعرت امرأته باإلحباط،

 .ـ ال شيء
 :ـ ال شيء أجابها الكولونيل، ثم أردؾ

 .مهما اآلن، فالشباب سيإمنون الؽذاء للدي  ـ ولكن األمر ليس
 .الصديق ـ انتحر وسؤعير  محلة أيها

في جدار المكتب. وكشؾ عن محتوياتها فتح دون ساباس خزانة مركبة 
منها جزم متلبدة لركوب الخيل، وحلقات ركابب، وأحزمة وسيور  المكركبة،

مليء بالمهاميز التي يستخدمها الخيالة. وفي  جلدية وإناء من األلمنيوم
من المحالت المعلقة إلل جانب  القسم العلوي من الخزانة توجد نصؾ دزينة

 .قبعة نسابية
ونو يستند بمرفقيه إلل النافذة، 'أفضل  ا صديقي'. قالها الكولونيلـ 'شكرا ي

 .'االنتحار حتل يتوقؾ المطر
ساباس الخزانة. وجلس وراء المكتب ضمن مجال المروحة  لم يؽلق دون

حقنة ملفوفة بالقطن، وأخذ الكولونيل يتؤمل  الكهربابية. ثم أخرج من الدرج
 .كان مساء مقفرا لقد أشجار اللوز الرصاصية من خالل المطر.
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 :قال
يهطل في قرية  ـ أن المطر مختلؾ من خالل نذه النافذة، فهو يبدو كؤنه

 .أخرى
يضع  ـ المطر نو المطر من أية زاوية نحرت إليه. رد دون ساباس، ونو
 :الحقنة ليؽليها علل اللوح الزجاجي الذي يؽطي المكتب، ثم أردؾ

 .القرية سوي براز ـ ما نذه
أخضر  يل كتفيه. وسار إلل وسط المكتب" صالة واسعة بالطهانز الكولون

وبها قطع موبيليا مؽطاة بقمال ألوانه حيوية. وفي طرفه أكياس ملح، 
وسروج خيل مكومة بفوضل. تابعه دون ساباس بنحرة  وخوابي عسل،
 .فارؼة تماما

فكرت نكذا قال الكولونيل. جلس مقاطعا ساقيه، وثبت  ـ لو كنت مكان  لما
فوق المكتب. كان رجال قصيرا، ضخما  رته الهادبة علل الرجل المنحنينح

 .الوالدة ولكن لحمه مترنل، وفي عينيه حزن ضفد  حديثة
 :قال دون ساباس

جنابزيا بعض الشيء  ـ اعرض نفس  علل طبيب أيها الصديق. فؤنت تبدو
 .منذ يوم الدفن

 :رفع الكولونيل رأسه، وقال
 .جيدة ـ إنني في حالة

 حر دون ساباس حتل تؽلي الحقنة. وقال متؤسفا" 'لو إني أستطيع أن أقولانت
نذا! كم أنت مححوح! فؤنت قادر علل أكل ركاب نحاسي'. تؤمل حانر كفه 

والمليبة بالنمل البني. كان يضع خاتما به فص أسود  ذات الشعر الؽزير
 .فوق خاتم الزواج

 .قال الكولونيل موافقا ـ نذا صحيح
المكتب وبقية  باس زوجته من خالل الباب الذي يصل ما بيننادي دون سا

 البيت. ثم بدأ بشرح مإلم للنحام الؽذابي الذي يتبعه. تناول زجاجة دواء
صؽيرة من جيب قميصه ووضع فوق المكتب قرص دواء أبيض بحجم حبة 

 :لوبيا، وقال
لموت تعذيب أن أحمل نذا معي في كل مكان أذنب إليه. انه كمن يحمل ا ـ انه

 .في جيبه
الكولونيل من المكتب. وتفحص قرص الدواء في كؾ يده إلل أن دعاه  اقترب



 

 

114 
 

 :قال له شارحا دون ساباس لتذوقه. ثم
 .ـ انه لتحلية القهوة. أي، سكر ولكن بدون سكر

 :ولعابه مضما بطعم الحالوة الحزين فقال الكولونيل،
اتكؤ دون ساباس  أجراس. ـ فعال، انه شيء يشبه قر  األجراس ولكن دون

بالحقنة. لم يعد  علل المكتب بمرفقيه ووجهه بين يديه بعد أن زرقته زوجته
 الكولونيل يعرؾ ما يفعله بجسده. أطفؤت المروحة الكهربابية، ووضعتها

 :فوق الصندوق المصفح ثم اتجهت نحو الخزانة قابلة
 .بالموت ـ أن للمحالت عالقة ما

 ان قد خرج من بيته في الساعة الرابعةلم يعرنا الكولونيل انتماما. ك
وؼرضه انتحار البريد، ولكن المطر اضطره إلل أن يلتجلء إلل مكتب دون 

 .صفرت المراكب كان المطر ما يزال يهطل ساباس. وعندما
تابعت المرأة حديثها. لقد كانت  ،'ـ 'الجميع يقولون بؤن الموت نو امرأة

شفتها العليا. تذكر  ي بالشعر عللبدينة وأطول من زوجها، ولها تإلول مؽط
بؤنه امرأة'،  طريقتها في الحديث بؤزيز المروحة الكهربابية. 'ولكني ال أعتقد
 :قالت. ثم أؼلقت الخزانة والتفتت وكؤنها تستشير عيني الكولونيل

 .إني اعتقد بؤن الموت نو حيوان بؤحالؾ ـ
 :فقال لها الكولونيل موافقا

 .ر ؼريبة جدافؤحيانا تحدث أمو .ـ ربما
مرتديا ممطرا من  فكر بموحؾ البريد وتخيله ونو يقفز إلل المركب

بانتحار  المشمع. لقد انقضي شهر علل استبداله المحامي. وله الحق اآلن
الرد. وتابعت زوجة دون ساباس الحديث عن الموت إلل أن انتبهت لتعابير 

 :التي تلؾ الكولونيل. فقالت الذنول
 .الصديق ا يشؽل تفكير  أيهاـ البد أن ننال  م

 :استعاد الكولونيل وعيه، وقال كاذبا
بؤن الساعة قد تجاوزت الخامسة ولم أعط  ـ أجل أيتها الصديقة. إني أفكر

 .الحقنة للدي  بعد
 :نتفت وقفت مشدونة، ثم

 .ـ حقنة لدي  وكؤنه كابن بشري. أن نذا دنس
 :محتقن، وأمر زوجتهاحتمالها. فرفع وجهه ال لم يعد بامكان دون ساباس

 .ـ أؼلقي فم  للححة
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 :يديها إلل فهمها. فتابع نو وفعال رفعت
 .ـ منذ نصؾ ساعة وأنت تزعجين صديقي بحماقات 

 .ال، أبدا قال الكولونيل معترضا ـ
 .مضما بالخزامل صفقت المرأة الباب. وجفؾ دون ساباس رقبته بمنديل

لها  دون توقؾ. ودجاجة اقترب الكولونيل من النافذة. كان المطر يهطل
 .قوابم صفراء طويلة تعبر الساحة المقفرة

 ـ نل صحيح أنكم تحقنون الدي ع
 .أجل صحيح. فالتمرينات ستبدأ في األسبو  القادم قال الكولونيل ـ

 :ساباس فقال دون
 .ـ أن نذا تهور. فؤنت لست مهيبا لهذه األعمال

 :قال الكولونيل
 .عنق الدي  أجل، ولكن نذا ليس سببا للوي ـ

ونو يتجه إلل النافذة. أخذ  ـ 'أنها مجازفة حمقاء' قال دون ساباس
 .بالشفقة علل نفسه الكولونيل نفسا ككير حداد. وعينا صديقه جعلته يشعر

 :قال دون ساباس
نذا الدي  قبل أن يصبح الوقت  ـ خذ نصيحتي أيها الصديق. خير ل  أن تبيع

 .متؤخرا
 .بداـ ليس ثمة ما يإسؾ عليه أ

 :ساباس بإصرار فقال دون
كانل   ـ ال تكن وانما. أن نذا الدي  صفقة بحدين" فمن ناحية سترفع عن

 .وجع الرأس، ومن ناحية أخرى ستضع في جيب  مبلػ تسعمابة بيزو
 .بيزو نتؾ الكولونيل ـ تسعمابة

 .ـ أجل، تسعمابة بيزو
 مقابل الدي ع ـ أتعتقد بؤنهم يدفعون نذا الثمن

 :ن ساباسأجابه دو
 .نذا ـ ليس األمر اعتقادا. إني متؤكد من

 .كان نذا الرقم نو أعلل رقم دخل رأس الكولونيل منذ سلم ميزانية الثورة
وعندما خرج من مكتب دون ساباس أحس بؤحشابه تتلوي، ولكنه كان علل 

األلم لم يكن بسبب الطقس. وفي مكتب البريد اتجه  يقين نذه المرة بؤن
 :موحؾ، وقالمباشرة إلل ال



 

 

116 
 

 .انتحر رسالة مستعجلة. ستصل بالطابرة ـ إني
من القراءة وضع الرسابل  بحث الموحؾ في الكوى المصنفة وعندما انتهي

ووجه إلل  حسب الحروؾ المطابقة لها ولكنه لم يقل شيبا. نفض راحتيه
 .الكولونيل نحرة ذات مؽزى

 .الكولونيل ـ كان يجب أن تصلني اليوم بكل تؤكيد قال
 نز الموحؾ كتفيه. وقال

 .الموت أيها الكولونيل ـ الشيء الوحيد الذي يصل بكل تؤكيد نو
صامتا، وكان  استقبلته زوجته بطبق من عصيدة 'ماثامورا' الذرة. أكله

 يتوقؾ طويال ليفكر ما بين ملعقة وأخرى. خمنت امرأته التي كانت تجلس
 :مقابله بؤن ثمة أمرا قد تؽير في البيت، فسؤلته

 ـ ماذا جري ل ع
 :كاذبا قال الكولونيل

 ـ إني أفكر بالموحؾ المسبول عن التقاعد. فخالل خمسين عاما سنكون تحت
التراب مطمبنين. بينما نذا الرجل المسكين سيحتضر كل يوم جمعة ونو 

 .التقاعدي ينتحر راتبه
بعت وتا ـ 'أنها بادرة سيبة.. فهذا يعني ان  بدأت تخضع للقدر'. قالت المرأة،
 .تناول العصيدة. ولكنها انتبهت بعد برنة إلل أن زوجها مازال ؼاببا

 :ما علي  عمله اآلن نو أن تلتهم نذه العصيدة. فقال الكولونيل ـ أن
 من أين طلعت بهاع .ـ أنها لذيذة جدا
 :أجابت المرأة

الذرة، وقرر نو أن يقاسمنا  ـ من الدي . فقد أحضر له الشبان كثيرا من
 .كذا ني الحياةإيانا.. ن

 :تنهد الكولونيل
 .نكذا. أن الحياة ني أفضل شيء تم اختراعه ـ نعم

وبدا له نذه المرة حيوانا مختلفا.  نحر إلل الدي  المربوط بدعامة الموقد
 :ونحرت المرأة إليه أيضا، وقالت

اضطررت إلخراج الصبيان بالعصا. فقد أحضروا دجاجة نرمة  ـ نذا المساء
 .لدي ليجامعونا مع ا

 :الكولونيل قال
 ـ ليست المرة األولي التي يحدث نذا. فهكذا كانوا يفعلون في القرى مع
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 .الكولونيل أوربليانو بوينديا. إذا كانوا يحضرون له الصبايا ليضاجعهن
بالمقارنة الطريفة. وأصدر الدي  صوتا من حلقه وصل إلل  أعجبت ني

ؤن نذا الحيوان سينطلق أحس أحيانا وك' الممر كصوت إنساني مكتوم. ـ
 :إليه، وقال متكلما' قالت المرأة. وعاد الكولونيل لينحر

 .ـ انه دي  حا  وصابح
 :يتناول ملعقة من العصيدة، وقال ثم أجري بذننه عمليات حسابية بينما كان

 .ـ انه يكفي إلطعامنا ثالث سنوات
 .ال تإكل قالت المرأة ـ األحالم

بعض الشيء  لكولونيل، ثم تابع" أنها شبيهةـ ال تإكل، ولكنها تؽذي رد ا
 .بالحبوب العجيبة التي يتناولها صديقي دون ساباس

الليلة ونو يحاول أن يمحو أرقاما من رأسه. في اليوم  نام نوما سيبا نذه
صحنين من عصيدة الذرة، والتهمت طبقها  التالي عند الؽداء قدمت المرأة

الكولونيل وكؤنه مصاب  احدة. أحسورأسها منحنيا، دون أن تتلفح بكلمة و
 .بعدوي تعكر المزاج

 ـ بماذا تفكرينع
 .المرأة ـ ال شيء قالت

 سيطر عليه انطبا  بؤن دور زوجته في الكذب قد جاء نذه المرة. حاول أن
 :يجرنا للكالم. ولكن المرأة أصرت

شهرين قد انقضيا علل رحيل  ـ لست أفكر بشيء ؼريب. إني أفكر بؤن قرابة
 .ت ولم أذنب ألعزي حتل اآلنالمي

العزاء نذه الليلة. اصطحبها الكولونيل حتل بيت الميت  ونكذا ذنبت لتقديم
تجذبه الموسيقي المنبعثة من مكبرات الصوت.  ثم توجه إلل صالة السينما

مدخل السينما ليعرؾ الذين  كان األب أنخل يجلس علل باب مكتبه مراقبا
الضوء،  ته اإلثني عشر. تموجاتيحضرون العرض بالرؼم من تحذيرا

والموسيقي الصاخبة وصرخات األطفال فرضت مقاومة طبيعية في الحي. 
 :األطفال الكولونيل ببندقية خشبية وقال له بصوت متسلط فوقي ندد أحد

 .أيها الكولونيل ـ ما ني أخبار الدي 
 .رفع الكولونيل يديه

 .ـ نا نو الدي 
واجهة الصالة بكاملها كتب عليها  ألوان يحتل كان ثمة ملصق بؤربعة
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ترتدي مالبس الرقص وإحدى  لعذراء منتصؾ الليل(. وعليه رسم امرأة
إلل أن انفجرت  ساقيها عارية حتل الفخذ. تابع الكولونيل التسكع في المكان

 رعود وبروق بعيدة. وعندما عاد إلل حيث ذنبت زوجته، لم يجدنا في بيت
ولونيل بؤنه لم يبق وقت قصير علل بدء منع الميت، وال في بيتها وقدر الك

الساعة كانت متوقفة، انتحر، ونو يشعر بالعاصفة تقترب من  التجول، ولكن
 .من جديد دخلت زوجته إلل البيت القرية. وعندما تؤنب ليخرج

مضت لتشرب ماء من  حمل الدي  إلل ؼرفة النوم. وأبدلت ني ثيابها ثم
وجلس  كولونيل قد انتهي من ملء الساعةالصالة في الوقت الذي كان به ال

 .ينتحر إشارة منع التجول ليضبط الساعة
 :سؤلها الكولونيل

 ـ أين كنتع
ننا'، أجابت المرأة. ووضعت الكؤس علل الخابية دون أن تنحر إلل ' ـ

ؼرفة النوم، وقالت" 'لم يكن أحد يصدق بؤنها ستمطر  زوجها وعادت إلل
بشيء. وعندما دقت إشارة منع التجول  نيلبهذه السرعة'. لم يعلق الكولو

وأعاد الكرسي إلل  ضبط الساعة علل الحادية عشرة، ثم أؼلق الزجاج
 .وضعه. وجد زوجته تصلي صالة المساء

 .لها الكولونيل ـ لم تجيبي علل سإالي قال
 .ـ أي سإال
 ـ أين كنتع
 :فقالت ني

 .الشار  الناس. فمنذ زمن طويل لم أخرج إلل ـ لقد كنت أتحدث مع
البيت ورل الؽرفة بالمبيدات. بعد  علق الكولونيل سرير نومه. وأؼلق باب

 :قال بؤسي ذل  وضع المصباح علل األرض واستلقي في السرير. ثم
 .الكذب ـ إني أفهم . فؤسوأ ما في حاالت الشدة نو أنها تجبر المرء علل

 :نفثت ني زفرة طويلة، وقالت
 .قرضا مقابل خاتمي الزواج بت ألطلب منهـ لقد ذنبت إلل األب أنجل. ذن

 ـ وماذا قال ل ع
 .المقدسة، خطيبة قال" إن المتاجرة باألؼراض

لم يقبل  وتابعت من وراء الكلة" 'منذ يومين حاولت أن أبيع الساعة. ولكن
شراءنا أحد، ألنهم يبيعون اآلن بالتقسيط ساعات حديثة لها أرقام مضيبة، 
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لحالم'. تحقق الكولونيل من أن أربعين سنة من رإية الوقت بها في ا يمكن
ومن الجو  المشتر ، والمقاساة المشتركة، لم تكن كافية  الحياة المشتركة ،

 .شيبا قد شا  في الحب أيضا ليتعرؾ علل زوجته. وأحس بؤن
 :قالت ني

تقريبا لديهم نفس اللوحة.. حتل إنني  ـ ولم يقبل أحد شراء اللوحة. فالجميع
 .نطقة األترا ذنبت إلل م

 :بالمرارة شعر الكولونيل
 .ـ وبهذا أصبح الجميع اآلن يعرفون بؤننا نموت جوعا

 :المرأة فقالت
 ـ لقد تعبت. فؤنتم معشر الرجال ال تنتبهون إلل مشاكل البيت. لقد وضعت

عدة مرات حجارة في القدر وؼليتها كي ال يعرؾ الجيران بؤنه ليس لدينا ما 
 .القدر نمأل به
 :الكولونيل باالستفزاز، فقالشعر 

 .الحقيقية ـ أن نذا الذي فعلته نو المسكنة
ألقضي  ؼادرت المرأة الكلة واتجهت نحو السرير المعلق قابلة" 'إني مستعدة

علل التصنع واألونام في نذا البيت'.. بدأ صوتها يكفهر ؼضبا" 'لقد طفح 
 .'الصبر والوقار كيلي من

 .ة في جسدهلم يحر  الكولونيل عضلة واحد
 :وتابعت ني

عشرون سنة وأنا أنتحر العصافير الملونة التي يعدون  بها بعد كل  ـ
 .نذا االنتحار بقي لنا ابن ميت.. ال شيء سوي ابن ميت انتخابات، ومن كل

 :معتادا علل نذا النو  من المهاترات قال الكولونيل الذي كان
 .ـ لقد قمنا بواجبنا

 :فردت المرأة
بكسب ألؾ بيزو شهريا في مجلس النواب طوال عشرين سنة. ونم قاموا  ـ

ساباس وبيته ذو الطبقتين الذي ال يتسع ألمواله. لقد أتي  فهذا صديقنا دون
 .يعلق أفعل حول عنقه إلل القرية كبابع أدوية

 :المرأة ـ ولكنه يموت شيبا فشيبا بالسكري قال الكولونيل. فردت
 .أن الوقار ال يإكلـ وأنت تموت جوعا. كل نذا لتتؤكد 

حديثها، ثم انفجر الرعد في الخارج، ودخل إلل ؼرفة  قطع البرق عليها
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سيل من الحجارة. قفزت المرأة بحثا  النوم ومرق إلل ما تحت السرير مثل
 .عن مسبحتها

 :ابتسم الكولونيل وقال
نذا يصيب  ألن  ال تكبحين لسان . لقد قلت ل  دابما أن الرب عضو في  ـ أن
 .احزبن
في الواقع كان يشعر بالمرارة. بعد لححات أطفؤ المصباح وؼرق في  ولكنه

يشقه البرق. تذكر ماكوندو، لقد انتحر الكولونيل عشر  التفكير وسط حالم
ميرالنديا. وفي ؼيبوبة قيح الحهيرة رأي قطارا  سنوات حتل تتحقق مواثيق

نات الذين سحق بالرجال والنساء والحيوا أصفر يصل معفرا بالؽبار ومحمال
علل سطح العربات. تل   الحر أنفاسهم، ونم مكدسون في كل مكان، وحتل

 .الفترة كانت فترة حمي الموز
القرية. عندنا قال الكولونيل" 'إني  وخالل أربع وعشرين ساعة عمروا

في قطار العودة، يوم  ذانب، فرابحة الموز تعفن أمعابي' وؼادر ماكوندو
وست، في  ين من يوليو لتموز( سنة ألؾ وتسعمابةاألربعاء السابع والعشر

 الساعة الثانية وثماني عشرة دقيقة بعد الحهر. لقد احتاج لنصؾ قرن بعدنا
 .ليكتشؾ. انه لم ينعم بدقيقة راحة بعد االستسالم في نيرالنديا

 :وقال فتح عينيه،
 .ـ إذن يجب أال نفكر في األمر بعد اآلن

 ـ ماذاع
 :قال الكولونيل

ي مسؤلة الدي .. ؼدا بالذات سؤبيعه إلل صديقي ساباس بمبلػ تسعمابة أعن ـ
  .بيزو

****** 
 نفذ إلل المكتب، من خالل النافذة، أنين الحيوانات المخصية مختلطا

بصرخات دون ساباس. 'إذا لم يؤت خالل عشر دقابق فسوؾ اذنب'، نكذا 
لكنه انتحر نفسه بعد أن أمضي ساعتين في االنتحار، و عاند الكولونيل

للخروج عندما دخل دون ساباس إلل  عشرين دقيقة أخرى. وكان يتهيؤ
ساباس عدة مرات  المكتب تتبعه مجموعة من العمال المساعدين. مر دون

 .فقط أمام الكولونيل دون أن يلتفت إليه. وانتبه لوجوده عندما خرج العمال
 ـ نل تنتحرني أيها الصديقع
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 :قال الكولونيل
 .كنت مشؽوال فسؤعود فيما بعد يقي. ولكن إذاـ أجل يا صد

الباب ولكنه قال  لم يسمعه دون ساباس ألنه أصبح في الناحية األخرى من
 :له ونو يخرج
 .ـ سؤعود حاال

بالحر المنعكس إليه من الشار . أؼمض  كانت حهيرة متقدة. والمكتب يلتهب
بدأ يحلم  وفي الحال .الكولونيل، الذي خدره الحر، عينيه رؼم أرادته

 .بزوجته
 :له دخلت زوجة دون ساباس علل رإوس أصابعها وقالت

 .جهنما ـ ال تستيقح أيها الصديق، سؤؼلق األباجور فقط، ألن المكتب صار
 الحقها الكولونيل بنحرة ؼاببة عن الوعي تماما. قالت وني في الحل بعد أن

 :أؼلقت األباجور
 ـ نل تحلم كثيرا في نوم ع

 : وأجابها بالخجل ألنه نام،شعر الكولونيل 
 .عنكبوت ـ أحيانا وأري نفسي في جميع أحالمي تقريبا وأنا أتخبط في شبكة

 :قالت المرأة
من نم نإالء  ـ أنا أعاني من الكوابيس كل ليلة. ولكني بدأت أعرؾ اآلن

 .الناس المجهولون الذين يحهرون لنا في األحالم
األسبو  الماضي حهرت لي في الكهربابية، وقالت" 'في  أدارت المروحة

وقد وجدت الشجاعة ألسؤلها من  .الحلم امرأة وقفت علل رأس سريري
الؽرفة منذ اثنتي عشرة  تكون، فؤجابتني قابلة" أنا المرأة التي ماتت في نذه

 .'سنة
 :فقال الكولونيل

 .علل بناء نذا البيت ـ ولكن لم تكد تمضي سنتان بعد
 .يخطبون أيضا ـ نعم. ونذا يعني أن األموات

المروحة الكهربابية البرودة أكثر رسوخا. وشعر الكولونيل بفقدان  جعل أزيز
بسبب النعاس الذي ؼلبه وبسبب نذه المرأة البدينة التي  الصبر واالضطراب

األحالم إلل تجسد الموتل وعودتهم ثانية إلل  انتقلت فورا من الحديث عن
الحديث لينصرؾ عندما دخل  الحياة. وكان ينتحر فرصة تتوقؾ فيها عن

 :ساباس إلل المكتب مع ربيس عماله. فقالت له المرأة
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 .لقد سخنت ل  الحساء أربع مرات حتل اآلن ـ
 :قال دون ساباس

شبت. ولكن ال تثيري أعصابي وتجعليني أفقد  ـ سخنيه عشر مرات إذا
 .صبري اآلن

وراق المالية وسلم لربيس عماله رزمة من األ فتح صندوق السيولة النقدية
األباجورات ليعد النقود. لمح دون  ومعها قابمة تعليمات. فتح ربيس العمال

تؤثر، بل تابع حديثه  ساباس بالكولونيل في طرؾ المكتب ولكنه لم يبد أي
يستعدان  مع ربيس عماله. نهض الكولونيل في اللححة التي كان الرجالن

 قبل أن يفتح الباب، بها لمؽادرة المكتب من جديد. فتوقؾ دون ساباس
 :وقال

 ـ ماذا أستطيع أن أقدم ل  أيها الصديقع
 :العمال ينحر إليه، فقال انتبه الكولونيل إلل ربيس

 :ساباس ـ ال شيء يا صديقي، كنت أود التحدث إلي . فقال دون
 ـ مهما كان األمر، يمكن  قوله اآلن حاال. ألني ال أستطيع إضاعة دقيقة

 .واحدة
ه ممسكة بقبضة الباب الكروية. شعر الكولونيل بانقضاء وحل واقفا ويد

 :خمس ثوان في حياته، فضؽط علل أسنانه ودمدم أطول
 .الدي  ـ إن األمر يتعلق بمسؤلة

عندنا كان دون ساباس قد انتهي من فتح الباب. 'مسؤلة الدي '، كرر 
ول وقاد ربيس عماله نحو الممر 'إن العالم يهوي بينما صديقي مشؽ مبتسما،

 :موجها حديثه إلل الكولونيل بهذا الدي '. ثم قال
 .ـ حسنا جدا أيها الصديق، سؤعود حاال

الكولونيل وسط المكتب بال حرا  حتل تالشي وقع خطوات الرجلين في  وقؾ
ذل  ليسير في شوار  القرية المشلولة في قيلولة  آخر الممر. وخرج بعد

ة الطبيب كانت مؽلقة. ولم يكن وعياد .األحد. لم يجد أحدا في دكان الخياط
السوريين. كان النهر  ننا  من يحرس البضابع المعروضة في متاجر

الميناء،  كصفحة من الرصاص. وثمة رجل نابم علل أربعة براميل بترول في
 يقي وجهه من الشمس بقبعة. اتجه الكولونيل إلل بيته متيقنا بؤنه المكان

ه تنتحره وقد أعدت وجبة ؼداء الوحيد الحيوي في القرية. كانت زوجت
 .كاملة



 

 

123 
 

 :مفسرة قالت
 .ـ لقد استدنت ووعدت أن أدفع ؼدا صباحا

الكولونيل أحداث الساعات الثالث األخيرة.  خالل تناول الؽداء روي لها
 :انتهي واستمعت إليه جزعة، ثم قالت عندما

 بـ كل ما في األمر ان  ال تمل  شخصية قوية. فؤنت تذنب وكؤن  ذانب لطل
صدقة بينما يجب علي  أن تدخل مرفو  الرأس وتنادي صديق  جانبا وتقول 

 .'الصديق، لقد قررت أن أبيع  الدي  له" 'أيها
 :فقال الكولونيل

 .نفحة ـ نكذا ني الحياة، أنها
كانت تسيطر عليها حالة من الحماس. فقد رتبت البيت صباح نذا اليوم 

لبست حذاء زوجها القديم، ومريلة مالبسها بطريقة ؼير مؤلوفة، إذ  وارتدت
علل رأسها مزقة من القمال معقودة بعقدتين عند  من المشمع، وربطت

تجاري. فمن يذنب ليبيع شيبا ما  األذنين. قالت له" 'ليس لدي  أدني حس
 .'يجب أن يتخذ نفس نيبة من يذنب ليشتري

 :الكولونيل بعض الطرافة في شكلها. فقاطعها ضاحكا الحح
 .تشبهين الرجل القصير بابع الجلبان ذا كما أنت اآلن، ألنـ ابق نك

 :نزعت مزقة القمال عن رأسها، وقالت
أكلم  بجدية.. سآخذ الدي  حاال إلل صديقنا وأرانن  علل ما تشاء  ـ إني

 .ساعة ومعي تسعمابة بيزو بؤني سؤعود خالل نصؾ
 :قال لها الكولونيل

 .تلعبين بثمن الدي  قد بدأت ـ لقد أدارت األرقام رأس . ونا
بدأت منذ الصباح بتنحيم  لقد كلفه كثيرا إقناعها بالعدول عن رأيها. إذ أنها

دون احتضار  برنامج في ذننها. للسنوات الثالث القادمة التي سيمضيانها
 أيام الجمعة في انتحار البريد. وأعدت البيت الستقبال التسعمابة بيزو،

لتي ال يملكانها، دون أن تنسي تسجيل فنحمت البحة باألشياء األساسية ا
للكولونيل. وأفسحت مكانا في حجرة النوم للمرآة. إن نذه  حذاء جديد

مشاريعها جعلتها تضطرم بإحساس من الخجل  الضربة المفاجبة لجميع
 .والحقد

 .استيقحت كان الكولونيل جالسا في البهو نامت قيلولة قصيرة. وعندما
 :نيـ وماذا ستفعل اآلنع سؤلته 
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 :الكولونيل فقال
 .ـ إني أفكر

 .خمسين سنة ـ إذن، فقد حلت المشكلة" سنحصل علل تل  النقود خالل
 ولكن الكولونيل كان قد قرر. في الواقع، أن يبيع الدي  مساء نذا اليوم

بالذات. فكر بدون ساباس، وتخيله وحيدا في مكتبه، يتهيؤ أمام المروحة 
 .اليومية. كان قد أعد ما سيقوله ألخذ حقنة األنسولين الكهربابية

القديس تصنع المعجزات قالت له زوجته ونو  خذ الدي  مع . فرإية وجه
 .خارج

 :حتل الباب الخارجي بقلق يابس، وقالت رفض الكولونيل ذل . ولكنها تبعته
خذه من ذراعه وتنح به جانبا  ـ ليس مهما أن يكون ننا  فيلق من الناس،

 .يعطي  التسعمابة بيزو وال تدعه يتحر  قبل أن
 .سيحنون إننا نعد االنقالب ـ

 :لم تهتم ني بهذا. وقالت بإصرار
صاحب الدي . وتذكر أن  أنت الذي ستقدم له معروفا ببيعه  ـ تذكر أن  أنت

 .الدي 
 .ـ حسنا
دون ساباس في ؼرفة نومه مع الطبيب. فقالت زوجته للكولونيل"  كان

. إن الطبيب يفحصه ألنه سيذنب إلل الصديق 'انتهز الفرصة اآلن أيها
 .'المزرعة ولن يعود حتل يوم الخميس

الكولونيل األمر ونو بين قوتين متعارضتين تتجاذبانه فرؼم قراره  درس
 .رؼب لو أنه وصل بعد ساعة حتل ال يجد دون ساباس .الحاسم ببيع الدي 

 .لها ـ أستطيع أن أنتحر. قال
وقادته إلل ؼرفة النوم حيث كان ولكن زوجة دون ساباس أصرت عليه. 

بسرواله الداخلي علل سرير كالعرل، بينما ثبت علل الطبيب  زوجها جالسا
وانتحر الكولونيل حتل انتهي الطبيب من تسخين  .عينيه اللتين بال بريق

شم البخار المتصاعد منه  أنبوب زجاجي به عينه من بول المريض، ثم
 .وأشار إلل دون ساباس إشارة النجاح

 :إلل الكولونيل قال الطبيب متوجها
 .األؼنياء ـ يجب رميه بالرصاص. فالسكري يتباطؤ كثيرا بالقضاء علل

 لقد فعلت أنت كل ما تستطيع لذل  بواسطة حقن األنسولين اللعينة التي'
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أعطيتني إيانا'. قال دون ساباس ونو يربت علل اليتيه المترنلتين، وتابع" 
 :كل'. بعدنا اتجه نحو الكولونيل قابالمسمار قاس علل األ 'ولكني

عندما خرجت في الحهيرة بحثا عن  لم أجد حتل وال  ..ـ اقترب أيها الصديق
 .قبعت 

 .أضطر لرفعها أمام أحد ـ ال أستخدم قبعة كي ال
انبوبا  بدأ دون ساباس بارتداء مالبسه. ودس الطبيب في جيب سترته

حقيبته. وحن الكولونيل بؤن  زجاجيا به عينة من الدم. ثم رتب محتويات
 :يستعد للذناب، فقال له الطبيب

ألؾ بيزو. فهكذا  ـ لو كنت مكان  يا دكتور لقدمت لصديقنا قابمة حساب بمبة
 .ستصبح نمومه أقل

 :قال الطبيب
ولكني طلبت مليونا. فالفقر نو أفضل عالج  ـ لقد عرضت عليه نذه الصفقة،

 .للسكري
ساباس ونو يحاول أن يحشر كرشه  دون ـ 'شكرا لهذه الوصفة'، قال

لن أقبل بها  الضخم في البنطال الخاص بركوب الخيل، ثم أردؾ 'ولكني
 .'ألحول دون أن تصبح أنت ؼنيا وتصاب بالمرض

انعكست علل ؼطاء حقيبته المعدني. ثم نحر إلل  رأي الطبيب أسنانه التي
باس بلبس جزمته وعندما بدأ دون سا .ساعته دون أن يبدو عليه االستعجال

 .مناسب اتجه نحو الكولونيل الذي أتي في وقت ؼير
 .ـ حسنا أيها الصديق، ما الذي حصل للدي 

الطبيب أيضا سيسمع جوابه. فضؽط علل أسنانه  وانتبه الكولونيل إلل أن
 :ودمدم

 .ألبيع  إياه ـ ال شيء أيها الصديق. أني آت
 :ثرانتهي دون ساباس من لبس الجزمة، وقال دون تؤ

 .الصديق.. أنها أعقل فكرة خطرت ل  ـ حسنا أيها
الطبيب، قدم الكولونيل تبريره  وأمام تعابير عدم الفهم التي حهرت علل وجه

 :قابال
عمري أقل بعشرين سنة مما  ـ لقد أصبحت كبيرا علل نذه األمور. ولو أن

 .أنا عليه لكان األمر مختلفا
 .شرين سنةأصؽر من عمر  بع فرد الطبيب" أنت دابما



 

 

126 
 

له شيبا، ولكنه  استرد الكولونيل أنفاسه. وانتحر من دون ساباس أن يقول
 لم يفعل، وإنما ارتدي سترة جلدية لها سحاب وتؤنب للخروج من ؼرفة

 :النوم فقال الكولونيل
 .شبت ـ يمكننا أن نتحدث بهذا األمر في األسبو  القادم إذا

 :م أردؾـ نذا ما كنت سؤقوله ل  قال دون ساباس، ث
 .أربعمابة بيزو ثمنا للدي  ـ لدي زبون قد يدفع ل 

 .ـ ولكن يجب االنتحار حتل يوم الخميس
 .الطبيب ـ كمع تساءل

 .ـ أربعمابة بيزو
 :فقال الطبيب

 .المبلػ بكثير ـ لقد سمعت بؤنه يساوي أكثر من نذا
 :استؽل الكولونيل استؽراب الطبيب ليقول لصديقه

 .عمابة بيزو.. إنه أفضل دي  في الناحية كلهاعن تس ـ كنت قد حدثتني
 :شارحا رد دون ساباس علل الطبيب

 ـ 'في وقت سابق كان يمكن ألي كان أن يدفع ألؾ بيزو ثمنا له. أما اآلن
فليس ننا  من يتجرأ علل إطالق دي  جيد. فثمة خطر دابما في أن يخرج 

  .'صريعا بالرصاص من حلقة المصارعة
 :لونيل بحزن مفتعل بإتقان وقالثم التفت نحو الكو

 .أيها الصديق كنت أنوي قوله ل  ـ نذا ما
 :أشار الكولونيل برأسه موافقا، وقال

 .حسنا ـ
تبعهما في الممر ونما خارجان. ولكن الطبيب حل في الصالة بدعوة من 

ساباس التي طلبت منه عالجا 'لتل  األشياء التي تصيب المرأة  زوجة دون
ني'. انتحر الكولونيل في المكتب. بينما فتح دون  رؾ مافجؤة وال أحد يع

جميع جيوبه ثم مد إلل الكولونيل  ساباس صندوق الخزنة، ودس نقودا في
 :أربع أوراق نقدية. وقال
 .الصديق. وعندما يبا  الدي  نصفي الحساب ـ نذا ستون بيزو أيها

عشتهما برودة شار  الميناء وقد أن سار الكولونيل برفقه الطبيب عبر متاجر
مع تيار الماء  المساء، بينما كان مركب شحن محمل بقصب السكر ينزلق

 :البارد. الحح الكولونيل احتقانا في وجه الطبيب
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 أيها الدكتورع ـ وأنت كيؾ حال 
 :نز الطبيب كتفيه وقال

 :الستشارة طبيب فقال الكولونيل ـ ال بؤس. ولكني أعتقد بؤني محتاج
 .جعل أمعابي تتعفنـ إنه الشتاء، فهو ي

الطبيب بنحرة خالية تماما من أي انتمام مهني. وحيا السوريين  تؤمله
متاجرنم واحدا واحدا. وأمام العيادة عرض الكولونيل  الجالسين أمام أبواب

 :مفسرا موقفه في صفقة بيع الدي ، إذ قال
 ـ لم أعد قادرا علل عمل شيء آخر. لقد أصبح الحيوان يتؽذى باللحم

 .ريالبش
 :قال الطبيب

ساباس.. إني  ـ إن الحيوان الوحيد الذي يتؽذى باللحم البشري نو دون
 .متؤكد انه سيبيع الدي  بتسعمابة بيزو

 ـ أتعتقد ذل ع
متؤكد.. فهذه صفقة تجارية مكشوفة مثلها كمثل صفقة التحالؾ  ـ إني

 .الوطني مع العمدة
بذل  التحالؾ مع  الكولونيل تصديق ذل ، وقال" 'لقد قام صديقي رفض

 .'ونكذا استطا  البقاء في القرية .العمدة لكي ينقذ جلده
 :فرد الطبيب

أمال  أعضاء حزبه الذين طردنم العمدة من  ـ 'ونكذا استطا  أيضا شراء
ألنه لم يجد المفتاح في جيوبه.  القرية بنصؾ ثمنها'. ثم دق علل باب العيادة

 :كالمه، وقال الذي لم يصدق والتفت بعد ذل  ليلتقي بوجه الكولونيل
 .بجلده ـ ال تكن ساذجا. فصديق دون ساباس يهتم بالمال أكثر بكثير مما يهتم

خرجت زوجة الكولونيل في نذه الليلة للتسوق. وقد رافقها زوجها حتل 
 .السوريين ونو يجتر في تؤمالته ما قاله الطبيب متاجر

 :قالت له زوجته
بؤن  قد بعت الدي .. يجب أال تبقيهم علل  الشباب وأخبرنم ـ أبحث حاال عن

 .األمل
 :الكولونيل أجابها

 .ـ ال يمكن اعتبار الدي  مباعا إلل أن يعود صديقي ساباس
زوجته ذنب إلل صالة البلياردو وننا  وجد ألفارو ونو يلعب  عندما تر 
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بالناس ليلة األحد. والحر يبدو أكثر كثافة بسبب  الروليت. كان المحل يعج
سرح الكولونيل في األرقام ذات  .ز الراديو الذي يبث بؤعلل صوتهجها

الذي من الشمع  األلوان الحيوية المكتوبة علل بساط مابدة الروليت
األسود،و المضاءة بمصباح بترولي موضو  علل صندوق وسط الطاولة. 

الفارو وكؤنه يصر علل الخسارة يكرر المراننة علل الرقم ثالثة  كان
الكولونيل يتابع اللعب من فوق كتؾ الفارو الحح أن  نما كانوعشرين. وبي

  :من أصل تسع. فهمس في أذن الفارو الرقم أحد عشر قد كسب أربع مرات
 .ؼيره ـ رانن علل األحد عشر، فهو الذي يكسب أكثر من

 تفحص الفارو البساط. ولم يرانن في الدورة التالية. وإنما أخرج نقودا من
النقود كانت توجد ورقة مطوية، قدمها إلل الكولونيل من جيب بنطاله، وبين 

 :الطاولة، وقال تحت
 .ـ أنها من اؼوستين

ورانن الفارو علل الرقم أحد  أخفي الكولونيل الورقة السرية في جيبه،
 :عشر بنقود كثيرة. فقال له الكولونيل

 .بالقليل ـ ابدأ
 موعة من الالعبينـ 'ربما تكون إصابة جيدة'، رد عليه الفارو. سحبت مج
 :علل الرقم أحد عشر بنقود كثيرة. فقال له الكولونيل

 .ـ ابدأ بالقليل
تكون إصابة جيدة'، رد عليه ألفارو. سحبت مجموعة من الالعبين  ـ 'ربما

عندما بدأت العجلة الكبيرة الملونة بالدوران. شعر  علل الرقم أحد عشر
 .فتنة،و ذعر، وقلق الحح للمرة األولل الكولونيل بالتململ، فهو يجرب

 :كسب الرقم خمسة فقال الكولونيل خجال
 .إني آسؾ أشد األسؾ ـ

سيطر عليه  ثم تابع بعينيه الذرا  الخشبية وني تسحب نقود الفارو، وقد
 :إحساس ال يقاوم بالشعور بالذنب، وقال

فيما ال يخصني. ابتسم الفارو دون أن  ـ أن نذا يصيبني ألني أحشر نفسي
 :ليه، وقالينحر إ

 .جرب حح  في الحب .ـ ال تهتم أيها الكولونيل
أيديهم إلل  وفجؤة قاطع الجميع نفير أبواق. فتفرق الالعبون وقد رفعوا

 األعلل. شعر الكولونيل بالصرير الجاؾ والبارد ألقسام بندقية تتهيؤ من
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ورابه ففهم انه قد وقع وقعة مشبومة في مصيدة للشرطة ونو يحمل 
جيبه. دار نصؾ دورة دون أن يرفع يديه. وعندنا رأي  سري فيالمنشور ال

الرجل الذي أطلق النار علل ابنه. كان  بالقرب منه، وألول مرة في حياته،
صؽيرا، قصير الشعر،  يقؾ مقابله وفونة بندقيته مصوبة نحو بطنه. كان

 ويعبق برابحة طفولية. ضؽط الكولونيل علل أسنانه وأبعد عنه برفق
 :أصابعه ماسورة البندقية، وقالوبؤطراؾ 
 .ـ بعد إذن 

ودابريتان كعيني خفال. وأحسٌّ لبرنة بؤن ناتين  فواجهته عينان صؽيرتان
 :ونضمتاه، ثم لفحتاه مباشرة العينين قد ابتلعتاه. ومضؽتاه

 .ـ تفضل بالذناب أيها الكولونيل
**** 
ديسمبر' قد حل. بحاجة إلل فتح النافذة ليتؤكد من أن كانون األول ' لم يكن

عحامه ذاتها عندما كان يقطع الفواكه من أجل إفطار  فقد اكتشؾ ذل  في
الباب ورأي البهو فتؤكد إحساسه. كان البهو  الدي  في المطبا. بعد ذل  فتح

المرحاض فكان يطفو في الضوء،  بديعا، تؽطيه اإلعشاب واألشجار، أما
 .علل ارتفا  ميليمتر عن األرض

حتل الساعة التاسعة. وعندما حهرت في المطبا  الفرالبقيت زوجته في 
ووقؾ يتحدث مع الصبيان عن  كان زوجها قد انتهي من ترتيب البيت،

الموقد.  الدي . واضطرت ني أن تقوم بااللتفاؾ من حولهم لتصل إلل
 :فصرخت بهم

 :وقالت ـ ابتعدوا من طريقي ثم وجهت نحرة عابسة إلل الدي 
 .التي سيخرج بها طير الشإم نذا من البيت ـ ال أصدق تل  اللححة

الكولونيل، من خالل الدي ، مزاج زوجته. فلم يجد في الحيوان شيبا  تفحص
بل رآه مستعدا لبدء التدريب. كان عنق الحيوان وقوابمه  .يدعو إلل التهجم

 .تامة، وزنوا ال يقاوم وعرفه المخطط قد اتخذت صورة
 :يانقال لها الكولونيل بعد ذناب الصب

النافذة وانسي الدي . فالمرء يشعر في صباح كهذا برؼبة ألخذ  ـ أطلي من
 .صورة

 .النافذة، ولكن وجهها لم يعكس أي تعبير أطلت ني من
جانب الموقد. علق الكولونيل  ـ 'أرؼب بزر  األزنار' قالت وني تعود إلل
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 :المرآة علل الدعامة ليحلق ذقنه، وقال
 .ألزنار، فازرعهاترؼبين بزراعة ا ـ إذا كنت

 .المنطبعة في المرآة ـ حاول أن يتذكر حركاته من خالل حركات صورته
 :قالت

 !ـ ولكن الخنازير ستؤكلها
 :فقال الكولونيل

 .نذا أفضل. إذ البد أن الخنازير المعلوفة باألزنار ستكون لذيذة جدا ـ
ابير. المرآة إلل المرأة والحح أنها مازالت تحمل نفس التع تطلع من خالل

يبدو وكؤنه مصاغ من مادة الموقد. ودون أن  وعلل بريق النار كان وجهها
بزوجته، تابع الكولونيل حالقة ذقنه  ينتبه إلل نفسه، وبينما عيناه معلقتان

خالل صمتها الطويل، ثم  باللمس كما فعل طوال سنوات كثيرة. فكرت المرأة
 :قالت

 .ـ ولكني ال أريد أن ازر  أزنارا
 :ولونيلالك فقال

 .ـ حسنا إذن ال تزرعيها
ن. فقد أذبل كانون األول ديسمبر' مملكة النباتات التي في ' شعر بؤنه قد تحس 

الجديد نذا الصباح، وبعد  أحشابه. لقد القي صعوبة ونو يحاول لبس الحذاء
الجزمة ذات  أن حاول ذل  عدة مرات تؤكد بؤن جهده يذنب سدي، فعاد يلبس

 :ت زوجته التؽيير، فقالتالكعب العالي. والحح
 .الحذاء الجديد فانه لن يتروض علل قدمي  أبدا ـ إذا أنت لم تلبس

 :فقال الكولونيل معترضا
كؤحذية المشلولين. واعتقد بؤن علل بابعي األحذية أن يبيعونا بعد  ـ إنه

 .استخدامها شهر من
 أنخرج إلل الشار  يدفعه ناجس بؤن الرسالة ستصله نذا المساء. وبما 

موعد المراكب لم يكن قد حان، فانه ذنب لينتحر دون ساباس في مكتبه. 
بؤنه لن يؤتي حتل يوم االثنين. لم ييؤس علل الرؼم من أنه  ولكنهم أكدوا له

في موعد عودته. 'يجب أن يؤتي عاجال أم آجال'  لم يكن يتوقع نذا التؽيير
 .الميناء قال لنفسه، ثم اتجه إلل
 :يجلس في متجر موسي السوري دمدم الكولونيل ونو
أن تكون ديسمبر 'كانون األول'. فالمرء يشعر في نذا  ـ السنة بكاملها يجب
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 .بلور الشهر وكؤنه مصاغ من
والبد أن موسي السوري قد قام بمجهود ذنني كبير ليترجم الفكرة إلل 

التي نسيها تقريبا. كان رجال شرقيا نادبا، مؽطي حتل جمجمته  عربيته
 .من الماء فعال اعمة وكؤنه ناجببشرة ن

 :قال
كذل  اآلن فان  ـ لقد كانت األمور نكذا فيما مضي. ولو أن األمر ما يزال

 .عمري سيكون ثمانمابة وسبعة وتسعون عاما
 ـ وأنتع
وخمسون' قال الكولونيل، ونو يالحق موحؾ البريد بنحره. وعندنا  ـ 'سبعة

مرقطة علل سطح مركب البريد السير . إذ رأي الخيمة ال فقط اكتشؾ وجود
 .الملونة بين أكوام من األؼراض

وضاعؾ موحؾ البريد من مجال رإيته للححة ونو يبحث بعينيه عن 
 ..بين الصناديق المتراكمة في مركب آخر. ولكنه لم يعثر عليها الوحول ما

 :قال
 .أنه أول سير  يؤتي منذ عشر سنوات .ـ ثمة سير 

بخليط من العربية  . ثم تحدث إلل زوجتهتحقق موسي السوري من الخبر
شيبا  واألسبانية. وأجابته ني من الؽرفة المجاورة للمتجر. وبعدنا قال

 :لنفسه ثم ترجم للكولونيل ما يدور بذننه
 .الكولونيل. فقد يسرقه الصبيان ويبيعونه للسير  ـ البد من إخفاء القط أيها

 :بالموحؾ قال الكولونيل ونو يتهيؤ ليلحق
 .لكنه ليس سيركا لحيوانات مفترسةـ و

 :فرد السوري
 .فالبهلوانات يؤكلون القطط كي ال تتحطم عحامهم .ـ ليس مهما

حتل الساحة. وننا  فاجؤته الضجة  لحق بالموحؾ بين متاجر الميناء
يمر. شيبا ما عن  القادمة من ملعب مصارعة الديو . وقال له أحدنم. ونو

 .التدريب ليوم نو اليوم المحدد لبدءالدي . وعندنا فقط تذكر بؤن ا
 مر من أمام مكتب البريد دون اكتراث. وبعد ننيهة كان ينتصب وسط ملعب

المصارعة المضطرب. رأي ديكه في حلبة الصرا  وحيدا. بال دفا ، 
بخرق من القمال ويبدو عليه شيء من الخوؾ  ومخالب أطرافه مربوطة

 ..ديكا حزينا رمادي اللون مهالواضح وسط صخب الساحة. وكان الخصم أما
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الديكين بهجمات  لم يحهر علل الكولونيل أي تؤثير. فقد كان السجال بين
 متكافبة. مرت لححة سريعة متواصلة اشتبكت فيها القوابم والريل

واألعناق وسط الهتاؾ الصاخب. ثم طار الدي  الخصم مصطدما بالحاجز 
. أما ديكه فلم يهاجم، وإنما بالدوران حول نفسه وعاد للهجوم الخشبي وقام

ليسقط في نفس المكان تماما. ولكن قوابمه لم تعد  كان يدفع كل نجوم ويعود
 .ترتجؾ اآلن

الحاجز الخشبي، ورفع الدي  بيديه االثنتين وعرضه  قفز خيرمان عن
انفجار مجنون من التصفيق  للجمهور الذي علل المدرجات. فحدث

وزخم  لتناسب ما بين حماسة الهتاؾوالصرا . والحح الكولونيل عدم ا
 .المشهد. وبدا له كل ذل  مجرد مهزلة تشار  بها الديكة بمشيبتها ووعيها

الرواق الدابري الذي ينبض، بفضول يخالطه بعض االحتقار. ثم  تفحص
الهابج عن المدرجات نحو الحلبة. والحح  نزلت مجموعة من الحشد

والحيوية بشكل رنيب. كانوا  ة،الكولونيل. فوضي الوجوه الحارة، والجشع
مخيلته فجؤة كما  أناسا جديدين، جميع أنل القرية الجدد. وعادت لتحيا في

 في نبوءة لححة ضابعة في أفق ذكرياته. عندنا قفز عن الحاجز الخشبي،
وشق طريقه بين الحشد المتركز في ميدان المصارعة واصطدم بعيني 

 .دون أن ترمشا اللتين تطلعتا إليه .خيرمان الهادبتين
 .ـ مساء الخير أيها الكولونيل

الكولونيل الدي  منه، ودمدم" 'مساء الخير' ولم يقل شيبا آخر، فقد نزه  أخذ
العميق والدافلء. وفكر بؤنه لم يلمس أبدا في حياته شيبا  نبض الحيوان

 .يديه بهذه الحيوية بين
 :قال خيرمان متلعثما

 .ـ لم تكن موجودا في البيت
من الهتاؾ. فشعر الكولونيل بالفز . وعاد يشق  ه موجة جديدةوقاطعت

بتؤثير التصفيق والصرا ، وخرج إلل  طريقه، دون أن ينحر إلل أحد، ذانال
 .الشار  والدي  تحت ذراعه

الذين تحت خرجوا ليروه، وتبعه أطفال المدرسة. كان ثمة  القرية كلها الناس
بؤفعل، يبيع أدوية بال  أحاط عنقه زنجي عمالق يقؾ فوق طاولة وقد

كبيرة ممن كانوا  ترخيص في أحد أركان الساحة. وكانت تلتؾ حوله ثلة
الكولونيل  عابدين من المينا. يستمعون إلل مناداته الرتيبة، ولكن عند مرور
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 حامال الدي  اتجه إليه. لم يشعر أبدا بؤن طريق البيت كان أطول مما نو
 .عليه اليوم

 زمن طويل في نو  من السبات، الذي عاشت به عشر كانت القرية ترقد منذ
سنوات من التاريا، وفي نذا المساء مساء يوم جمعة آخر دون وصول 

استيقح الناس. وتذكر الكولونيل حقبة أخرى، فقد رأي  الرسالة المنتحرة
تحت المحلة يشاندون عرضا لم  نفسه مع زوجته وابنه ونم يجلسون

المسرحة  ذكر زعماء حزبه ذوي الشعوريتوقؾ برؼم المطر الؽزير. وت
 .بدقة، ونم يجلسون في بهو بيته يهوون وجونهم علل أنؽام الموسيقي

خالل الشار  الموازي للنهر، وننا  التقي أيضا بجلبة الحشود كما  عبر من
اته إلل  في أيام األحد االنتخابية الصاخبة. رأي عملية إنزال السير  ومعد 

تاجر صرخت امرأة بشيء له عالقة بالدي . استمر الم البر. ومن داخل أحد
يسمع أصوانا متفرقة، وكؤن بقايا  في ذنوله حتل البيت، ونو ما يزال

 .نتافات ملعب الصرا  تالحقه
 :البيت، التفت إلل األطفال قابال عندما وصل أمام باب

 .فسؤخرجه بالحزام ـ ليذنب كل إلل بيته. وإذا ما دخل أحدكم
ؼرفة  تاج ومضي مباشرة إلل المطبا. خرجت امرأته منأؼلق الباب بالر

 :النوم وني تشهق، وصرخت
نذا البيت مادمت علل  ـ 'لقد أخذوه بالقوة، قلت لهم أن الدي  لن يخرج من

الماء الذي في  قيد الحياة'. ربط الكولونيل الدي  إلل دعامة الموقد. وأبدل
 :العلبة، بينما كان لصوت زوجته المحتدم يالحقه

سيؤخذونه من فوق جثتينا، وقالوا أن الدي  ليس لنا وحدنا  ـ قالوا بؤنهم
 .كلها وإنما نو للقرية

وعندما انتهي من الدي ، التفت الكولونيل ليلتقي بوجه زوجته القلق. 
 .دون دنشة، أنها لم تثر فيه أي تؤنيب أو شفقة واكتشؾ،

بلهجة عميقة  أضاؾ، ونو يفتل جيوبه، ـ 'حسنا فعلوا' قال بهدوء، ثم
 :عذبة

 .ـ لن يبا  الدي 
النوم. وأحست بؤنه إنساني تماما، ولكنه ال يمس، وكؤنها  تبعته حتل ؼرفة

الكولونيل من الخزانة رزمة من األوراق  تراه علل شاشة سينما. أخرج
نا جميعا وأعادنا إلل  النقدية وجمعها مع تل  التي كانت في جيوبه، ثم عد 
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 :الخزانة قابال
إلل صديقي ساباس. والباقي سؤدفعه  ننا تسعة وعشرون بيزو سنعيدناـ نا 

 .له عندما يصل الراتب التقاعدي
 .الراتب التقاعديع. سؤلته المرأة ـ وإذا لم يصل

 ـ سيصل
 .ـ ولكن، إذا لم يصل

 .أدفع له ـ عندنا لن
 عثر علل الحذاء الجديد تحت السرير. فرجع إلل الخزانة بحثا عن علبة

ثم نعليه بخرقة قمال ووضعه في العلبة، كما كان عندما أحضرته الحذاء، 
 .األحد ليال. لم تتحر  من مكانها زوجته يوم

 :قال الكولونيل
 .لدينا ثالثة عشر بيزو آخر ـ وسنعيد الحذاء. ونكذا يصبح

 .ـ لن يقبلوا إعادته
 :فرد الكولونيل

 .يقبلوا. لقد لبسته لمرتين فقط ـ يجب أن
 .  ال يفهمون نذه األمورـ ولكن األترا

 .أن يفهمونا ـ يجب
 ـ وإذا لم يفهموناع

 .ـ عندبذ دعيهم ال يفهمون
دون طعام. وانتحر الكولونيل ريثما تنتهي زوجته من صالتها  استلقيا للنوم

الرقابة السينمابية، وبعدنا علل الفور بعد  ليطفلء المصباح. سمع أجراس
 .التجول ثالث ساعات سمع إشارة منع

 .صبح تنفس المرأة المتحشرجة محزنا مع نواء الفجر الباردأ
الكولونيل ما تزاالن مفتوحتين عندما تكلمت ني بصوت  كانت عينا

 :استرضابي رصين
 مستيقحع ـ نل أنت

 ـ أجل
 :فقالت المرأة

 .ساباس ـ حاول أن تفكر بالعقل. وتحدث ؼدا مع الصديق
 .ـ لن يؤتي حتل يوم االثنين
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 .للتفكير كون أمام  ثالثة أيامـ نذا أفضل. سي
 .ـ ليس ثمة ما يستدعي التفكير

برودة معتدلة. وعاد الكولونيل يشعر  كان نواء أكتوبر قد مضي وحلت محله
تطلقها طيور الكروان.  بكانون األول 'ديسمبر' من خالل دقات الساعة التي

يضا أن يعرؾ أ وعندما دقت الساعة الثانية. لم يكن قد نام بعد، ولكنه كان
 .زوجته مازالت مستيقحة أيضا. حاول تؽيير وضعيته في السرير

 :مستيقح، قالت المرأة ـ نل أنت
 .ـ نعم

 :فكرت للححة، وقالت
فعل نذا. فكر جيدا بما تعنيه أربعمابة بيزو  ـ لسنا في وضع يمكننا من

 .مجتمعة
 .الراتب التقاعدي قال الكولونيل ـ بعد وقت قصير سيصلنا

 .سنة نذا الكالم منذ خمس عشرة ـ ان  تقول
 :فقال الكولونيل

 .ـ لهذا ال يمكن أن يتؤخر الراتب كثيرا
 .عندما عادت للحديث، بدا للكولونيل وكؤن الزمن لم يمر صمتت. ولكن

 .النقود لن تصل مطلقا قالت المرأة ـ إني أشعر وكؤن نذه
 .ـ ستصل

 .ـ وإذا لم تصل
أول دي  في الفجر اصطدم بالواقع،  ليرد عليها. وعند صياح لم يجد صوتا

عميق، دون أي شعور بالندم. وعندما استيقح، كانت  ولكنه عاد ليؽط  في نوم
تزال نابمة. وكرر الكولونيل، بشكل  الشمس قد ارتفعت. وكانت زوجته ما

في نذا اليوم كان  إلل ومنهجي، حركاته التي يقوم بها كل صباح، ولكنه
 .اإلفطار األخرى، وانتحر زوجته لتناول طعاممتؤخرا ساعتين عن األيام 

 استيقحت مكتببة. تبادال تحية الصباح وجلسا لتناول اإلفطار صامتين. رشؾ
الكولونيل فنجانا من القهوة مع قطعة من الجبن وشريحة من الخبز الحلو. 

الصباح بكاملها في دكان الخياط. وفي الساعة الواحدة رجع  ثم أمضي فترة
بعض المالبس وني جالسة إلل جانب أزنار  جد زوجته ترقعإلل البيت وو

 :البيجونيا. قال لها
 .الؽداء ـ لقد حان موعد
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 .ـ ال يوجد شيء للؽداء ردت المرأة
الفتحات التي في سور البهو ليمنع  نز كتفيه، ثم مضي يعمل علل إؼالق

د الممر كانت المابدة ق األطفال من الدخول إلل المطبا. وعندما رجع إلل
 .أعدت

نفسها كي ال تبكي. وقد  خالل تناول الؽداء شعر الكولونيل بؤن زوجته تجهد
والتي  أفزعه نذا الشعور . فهو يعرؾ شخصية امرأته القاسية بطبيعتها،

زادت من قسوتها أربعون سنة من المرارة. حتل أن موت ابنها لم يجعلها 
 .واحدة تذرؾ دمعة

نيها مباشرة. فعضت ني علل شفتيها، ثبت عينيه التي تحمل نحرة لوم بعي
 .رموشها بكمها وتابعت تناول الطعام وجففت

 .ـ ان  بال ضمير
 .شيبا ولكن الكولونيل لم يقل

ـ 'ان  متكبر، وعنيد، وبال ضمير' كررت ني. ثم وضعت أدوات طعامها 
في الطبق، ولكنها عادت لتعدل وضع األدوات وتبعدنا عن بعضها  متقاطعة

وقالت" 'لقد أمضيت حياة بكاملها وأنا آكل التراب ألجد  .الخرافيةالعتقاداتها 
 .'مجرد دي  نفسي اآلن أقل اعتبارا من

 .ـ ليس األمر نكذا. قال الكولونيل
 :فردت المرأة
وعلي  أن تعرؾ بؤني أموت، وأن نذا الذي يصيبني ليس  .ـ بل نو كذل 

 .مرضا وإنما نو االحتضار
 :انتهي من طعامه يقل الكولونيل شيبا حتل لم

سيفارق  إذا ما بعت الدي ، فاني سؤبيعه  ـ إذا ما ضمن لي الدكتور بؤن الربو
 .في الحال، أما بؽير نذا فلن أبيعه

الدي  إلل ملعب المصارعة في نذا المساء. وعندما رجع وجد زوجته  أخذ
كانت تتمشي علل طول الممر، وشعرنا مسدل علل  .علل حافة نوبة جديدة

الهواء من خالل صفير ربتيها.  وذراعانا مفتوحتان وني تبحث عن حهرنا،
فراشها دون أن تقول  وبقيت في الممر حتل أول الليل. وبعدنا استلقت في

 .شيبا لزوجها
حينبذ أراد الكولونيل إطفاء  مضؽت صلواتها حتل ما بعد منع التجول بقليل،

 :المصباح. ولكنها منعته قابلة
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 .الحالم ـ ال أريد أن أموت في
 تر  الكولونيل المصباح علل األرض. وبدأ يشعر باالستنزاؾ. كان يرؼب لو
انه ينسي كل شيء، لو انه ينام أربعة وأربعين يوما دفعة واحدة ليستيقح 

من كانون الثاني 'يناير' في الساعة الثالثة مساء، في ملعب  يوم العشرين
تماما، ولكنه أحس بؤنه  التي سيفلت بها الدي  مصارعة الديكة وفي اللححة

 .مراقب من زوجته
 :ننيهة قالت بعد

ـ 'أنها نفس القصة دابما. نحصل علل الجو  ليؤكل اآلخرون. أنها نفس 
 .'تتكرر منذ أربعين سنة القصة

لتسؤله ما إذا كان  أن توقفت زوجته عن الحديث احتفح الكولونيل بصمته إلل
 .ال يزال مستيقحا. وأجابها بنعم

 .متدفقة، ال تهدأ لمرأة حديثها بوتيرةفتابعت ا
نمل  سنتا  ـ الجميع سيكسبون من الدي ، أال نحن. فنحن الوحيدون الذين ال

 .واحدا لنرانن به
 .ـ لصاحب الدي  حق يناله نو عشرون بالمبة

 :المرأة ردت
ـ وكان ل  حق أيضا بالحصول علل منصب البق عندما كانوا يمزقون جلد  

ل  الحق أيضا بالحصول علل راتب  التقاعدي كمحارب االنتخابات . و في
انف  في الحرب األنلية. ولكن نا نم اآلن يعيشون  قديم بعد أن حشرت

 .وحيد تماما، تموت جوعا جميعا حياتهم المؤمونة بينما أنت
 .ـ لست وحيدا قال الكولونيل
ن ولكن النعاس ؼلبه. واستمرت ني تتكلم إلل أ وحاول أن يشرح لها أمرا،

الكلة وتمشت في الصالة  تنبهت لنوم زوجها. عندنا خرجت من تحت
 .الصباح الباكر المحلمة. وننا  تابعت الكالم، حتل نادانا الكولونيل في

 حهرت في الباب، كطيؾ. كان ضوء المصباح الذاوي ينعكس عليها من
 أسفل، فؤطفؤته قبل أن تدخل تحت الكلة. ولكنها استمرت في الكالم. فقاطعها

 :الكولونيل
 .ـ اقترح أن نعمل شيبا

 .نبيع الدي  ـ الشيء الوحيد الذي نستطيع عمله نو أن
 .ـ يمكننا أيضا أن نبيع الساعة
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 .ـ لن يشتريها أحد
 .ؼدا أن اجعل ألفارو يدفع لي أربعين بيزو ثمنا لها ـ سؤحاول

 .ـ لن يدفع ل  شيبا
من جديد من تحت  عادت المرأة لتتكلم نذه المرة كانت قد خرجت عندما

 .بؤنفاسها المضمخة بروابح اإلعشاب الطبية الكلة. وأحس الكولونيل
 .ـ لن يشتريها أحد

 :برقة، ودون أي أثر للخدا  في صوته فرد الكولونيل
نبيع شيبا في الؽد فإننا سنفكر  ـ سنري ذل . نامي اآلن، وإذا لم نستطع أن

 .بوسيلة أخرى
ولكن النعاس ؼلبه وسقط في أعماق نالم  ،حاول االحتفاح بعينيه مفتوحتين

مختلؾ. ولكنه أحس، بعد  بالزمان وال مكان، حيث أصبح لكالم زوجته معني
 .برنة، بؤن ننا  من يهز كتفه

 .ـ اجبني
الكولونيل إذا ما سمع نذه الكلمة ونو نابم أم بعد استيقاحه. كان  لم يعرؾ

نور األخضر ليوم األحد. وفكر بالبزوغ. ومن النافذة كان يبدو ال الفجر قد بدأ
كانت عيناه ملتهبتين، وكلفته استعادة الرإية عناء  بؤنه مصاب بحمي، فقد

 .كبيرا
 .إذا لم نتمكن من بيع شيء كررت المرأة ـ ماذا نستطيع أن نفعل

 :فؤجابها الكولونيل وقد صحا تماما
ها عندنا يكون يوم العشرين من كانون الثاني 'يناير' قد اتل. ويوم ـ

 .بالمبة من قيمة المراننات سيدفعون لنا عشرين
 :فقالت المرأة

 .خسر.. ألم يخطر ببال  أن الدي  قد يخسر ـ نذا إذا كسب الدي . ولكن إذا ما
 .ـ انه دي  ال يمكن أن يخسر

 .افترض انه خسر ـ ولكن
 .األمور ـ مازال أمامنا خمسة وأربعون يوما لنبدأ التفكير بهذه

 :المرأة، فسؤلته سيطر اليؤس علل
جذبت الكولونيل من عنق قميصه  ـ 'حتل ذل  الحين، ماذا سنؤكل' ثم

 .الداخلي، ونزته بقوة
 ـ قل لي، ماذا سنؤكلع
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احتاج الكولونيل لخمس وتسعين سنة الخمس وتسعين سنة التي عاشها،  لقد
إلل نذه اللححة، فؤحس بالنقاء، الوضوح، وبؤنه ال يقهر  دقيقة دقيقة، ليصل

 ي اللححة التي رد بها ـ خراءف
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  سبعة عشر إنجليزياً مسموماً 
 
 ترجمة : علي سالم

 
 

األول الذي الححته السنيورة برودنثيا لينيرو عندما وصلت ميناء  الشيء
التي ذكرتها برابحة ميناء ريوناشا . وبالطبع لم تخبر  نابولي نو رابحته

الباخرة الخطية العجوز من طليان  ركاب تل  د منأحداً بذل  ، ألن ال أح
ألول مرة منذ الحرب ، والذين  بوينس آيريس العابدين لرإية وطنهم األم ،

، لكنها علل أي  تكاد الباخرة تفيض بهم ، كان سيفهم مؽزى مالححتها نذه
التي  حال ، رؼم عمرنا البالػ اثنان وسبعون عاماً ، ورؼم السفرة الطويلة

لثمانية عشر يوماً متواصلة في بحار عاتية بعيداً عن أنلها وبيتها استمرت 
 . شعرت بؤنها كانت أقل وحدة ، وأقل خوفاً ونؤياً  ،
 

للعيان منذ الفجر . وكان المسافرون قد  كانت أضواء اليابسة قد برزت
المعتاد، مرتدين ثياباً جديدة،  ؼادروا أسّرتهم في وقت أبكر من الوقت

لهم األحد الفابت  بشكو  النزول علل الشاطا، بحيث بدا وقلوبهم مثقلة
كلها.  الذي أمضوه علل متن السفينة وكؤنة اليوم الوحيد الحقيقي في الرحلة

 كانت السنيورة برودنثيا لينيرو من القالبل الذين حضروا القداس . وخالفاً 
ل للثياب الشبيهة بثياب الحداد التي ارتدتها من قبل ، لتقوم بجولة حو

ارتدت اليوم ثوباً من الت ن  األسمر الؽليح مزنراً بحبل القديس  السفينة ،
جلديين خشنين ال يشبهان نعلي حاج ، فقط ألنهما كانا  فرانسيس ، و نعلين

الثياب تمثل بادرة شكر مبكرة للرب تعبيراً عن  جديدين تماماً . كانت تل 
الرانبات بقية حياتها لو بارتداء مسوح  العهد الذي قطعته علل نفسها إمامة

األعحم ، و اآلن تعتبر إن  حقق لها أمنيتها بالسفر إلل روما لرإية الحبر
نهاية القداس  الرب قد استجاب لها و بار  لها تل  األمنية بالفعل . عند

 أوقدت شمعة إلل الروح القدس عرفاناً بالجميل علل إلهامها الشجاعة التي
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الكاريبي ، وصلت لكل طفل من أطفالها التسعة مكنتها من تحمل أنواء البحر 
األربعة عشر الذين كانوا يحلمون بها في تل  اللححة بالذات ، في  وأحفادنا

  . ريوناشا العاصفة ليلة من ليالي
 

تؽيرت علل  عندما صعدت إلل سطح المركب بعد الفطور، كانت الحياة قد
 لل جانب جميع أنوا حهر السفينة. كان العفل مكوماً في صالة الرقص ، إ

الحقابب السياحية التي أبتاعها الطليان في أسواق األنتيل السحرية ، وفوق 
لب من برنام بوكو داخل قفصه  بار البهو جلس قرد من فصيلة المكا  ج 

من صباحات أوابل أؼسطس / آب . واحداً من  الحديدي . كان صباحاً رابعاً 
مابعد الحرب التي كان فيها  ترةصباحات تل  اآلحاد الصيفية المثالية لف

بتإدة ، وبؤنفاس متقطعة  الضوء يشبه إلهاماً يومياً . تقدمت السفينة الهابلة
األفق الحصن  كؤنفاس رجل مريض ، خالل الماء الساكن الشفاؾ . والح في

 الكبيب ألدواق أنجو ، وحن الركاب الذين تجمعوا علل السطح أنهم تعرفوا
لمؤلوفة ، فؤخذوا يشيرون إليها حتل قبل أن يكونوا من جديد علل أماكنهم ا

تماماً ، ونم يصيحون فرحين بلهجاتهم الجنوبية . أما السنيورة  قد رأونا
التي كسبت الكثير من األصدقاء العجابز األعزاء علل  برودينسيا لنيرو ،

األطفال الذين يذنب آبابهم للرقص ، حتل  المركب ، وكانت تتبر  برعاية
األول ، فقد وجدت ، لدنشتها ،  مت بخياطة أحد أزرار بذلة الضابطأنهم قا

بؤن الروح  إن جميع أصدقابها قد أصبحوا ؼرباء وبعيدين . وأحست
 االجتماعية والدؾء اإلنساني اللذين سمحا لها بتجاوز مشاعر حنينها األولل
تحت حرارة المدار الخانقة قد اختفيا اآلن. وناني تشهد بمجرد أن حهر 

كيؾ تنتهي قصص الحب والصداقات األبدية التي ت نسج في  لميناء للعيانا
برودنثيا لينيرو ، التي لم تكن معتادة علل  أعالي البحار. حنت السنيورة

التكمن في نفوس اآلخرين بل في  طبيعة الطليان المهذارة ، إن المشكلة
ع نذا الحشد رفيق م نفسها ني بالذات ، ألنها كانت الوحيدة التي تسافر بال

المبرح  العابد إلل أرض الوطن . وفكرت وني تشعر للمرة األولل بذل  األلم
الذي يصاحب إدرا  المرء لؽربته المفاجبة بؤن أي رحلة أخرى البد أن 

نذه. أنكبت علل الحاجز وأخذت تفكر بمخلفات الكثير من العوالم  تكون مثل
زعتها بصرخة مرعبة فتاة أعماق المياه . فجؤة أف المنقرضة المترسبة في

 :جانبها جميلة جداً تقؾ إلل
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'Mamma mia' 

 
  ' صرخت الفتاة مشيرة إلل األسفل، ' أنحري ننا 

 
لقد كان رجالً ؼريقاً . رأته السنيورة برودنثيا لينيرو يطفو علل حهره ، 

ناضج ، أصلع ، ذو مهابة طبيعية نادرة ، عيناه المفتوحتان السعيدتان  رجل
في الفجر . كان يرتدي بذلة سهرة كاملة مع صديري  ن السماءلهما لو

وفي طيه سترته كان ثمة زنرة  مقصب ، وحذاء جلد مفصل خصيصاً له ،
ملفوفة بورق ندايا ،  يانعة . في يده اليمنل كان يمس  علبة صؽيرة مربعة

الوحيد  وأصابعه الحديدية الشاحبة متمسكة بمقدم السفينة ، ونو الشيء
 . يح له التمس  به لححة موتهالذي أت

 
قال أحد ضباط السفينة ' يحدث نذا الشيء  ' البد انه سقط من حفلة عرس '

 .' كثيراً في نذه المياه أيام الصيؾ
 

،  لقد كان مشهداً عابراً ، ألنهم في تل  اللححة بالذات كانوا يدخلون المرفؤ
ركاب . لكن حيث شرعت أمور أخرى أقل مؤساوية تستحوذ علل انتمام ال

برودنثيا لينيرو حلت تفكر بالرجل الؽريق ، الرجل الؽريق  السنيورة
سترته الطويلة يتموج في فورة الماء الخارجة من  المسكين ، الذي كان ذيل

  . تحت السفينة
 

عتيق، حالما دخلت السفينة إلل المرفؤ، وأقتادنا من أنفها  تقدم قارب سحب
مرتها الحرب. وعندما شقت السفينة عسكري عبر متانة من حطام مراكب ة د 

الماء يستحيل زيتاً ، وأصبحت  طريقها عبر ؼابة الهياكل الصدبة ،أخذ
الحهر . وبرزت  الحرارة أشد حتل من حرارة ريوناشا في الثانية بعد

 المدينة علل الجانب اآلخر من القنال الضيق ، متؤلقة تحت شمس الضحل
قة الملونة المكدسة فوق التالل . في نذه بقصورنا الخيالية وبيوتها العتي

انبعثت من القعر المضطرب رابحة عفن شديدة ، ذّكرت السنيورة  اللححة
  . السراطين النتنة المنبعثة من فناء دارنا برودنثيا لينيرو برابحة
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مّيز الركاب الذين كادوا يطيرون من  وبينما كانت نذه المناورة تجري،

الميناء. و معحم نإالء  د الذي تجمع علل رصيؾالفرح أقاربهم وسط الحش
حداد  األقارب كن سيدات في خريؾ العمر ذوات صدور ضخمة، يرتدين ثياب
سوداء تكاد تخنقهن ويملكن أكثر األطفال جماالً وعدداً في العالم. إلل 

كان يقؾ أزواج صؽار األجسام، يقحون، من النو  الخالد الذي يقرأ  جانبهن
الزوجات منها، والذي يتلفع دوماً بثياب رسمية صارمة  الصحؾ بعد فراغ

  .الحرارة كثياب كتاب العدل، رؼم أنؾ
 

وجه  في وسط نذا الهرج الكرنفالي قام رجل عجوز يرتدي معطفاً قذراً وله
يتجاوز بإسه حدود المواساة بإخراج حفنة كبيرة من كتاكيت الدجاج 

ت الكتاكيت كامل الرصيؾ ، بكلتا يديه . وفي لححة ؼط الصؽيرة من جيبه
كتاكيت سحرية فقد نجا العديد منها  مهتاجة وموصوصة ، وبسبب كونها

يكن منتبهاً لهذه  وواصل جريه حتل بعد وطبها بؤقدام الحشد الذي لم
الواقفين  المعجزة . قلب الساحر قبعته ووضعها علل األرض ، لكن الأحد من

 . علل سبيل اإلحسانعند الحاجز قذفه بقطعة نقد واحدة ، ولو 
 

السنيورة برودنثيا لينيرو بؽرابة نذا العرض العجيب الذي بدا وكؤنة  افتتنت
شرفها ، ألنها الوحيدة التي قدرته حق قدرة ، ونتيجة  كان يقدم علل

للححة التي أنزلوا فيها معبر النزول الذي أحتله  النشؽالها بالعرض لم تنتبه
لسفينة بزخم مدو كزخم نجوم قرصاني . ا علل الفور سيل بشري انهال علل

الزنخة المنبعثة تحت  أصابها صوت االبتهاج الجامح نذا ورابحة البصل
نفسها ت دفع ننا  وطؤة القيح من أفواه العديد من العوابل ، بالدوار ، ووجدت

 وننا  من قبل زمر من الحمالين المتنافسين علل نقل العفل لحد تبادل
لموت الشابن الذي كان يتهدد الكتاكيت الصؽار علل اللطمات . وشعرت بؤن ا

يستهدفها ني أيضا  ، فجلست علل صندوق ثيابها الخشبي ذو  الرصيؾ كان
ؼير آبهة بشيء ، وشرعت ترتل سلسلة من  الزوايا المعدنية المطلية

في نذه األرض التي فقدت  الصلوات الحميمة لحمايتها من الؽواية واألخطار
وحيدة في  أنحسر المد البشري وجدنا الضابط األول تجلسإيمانها . عندما 

  . صالة الرقص المهجورة



 

 

144 
 

 
الضابط بود حقيقي . ' نل تسمحي  اليسمح ألحد بالبقاء ننا اآلن ' قال لها '

  . ' لي في المساعدة بشيء ع
 

  ' انتحار القنصل قالت ' يجب علي
 

البكر برقية  هاكان ذل  صحيحاً . فقبل يومين من إبحارنا ، أرسل ابن
في  لصديقة قنصل نابولي ، راجياً منة مالقاة والدته في الميناء ومساعدتها
إتمام إجراءات الدخول لكي تواصل مسيرنا إلل روما ، ذاكراً له أسم 

وصولها ، وإمكانية التعرؾ علل أمة ألنها ستكون مرتدية  السفينة ووقت
مرسل . لقد كانت سفينتها إلل ال مسوح القديس فرا نسس عند وصول

بداً من تركها تنتحر لفترة  متمسكة جداً بهذه الترتيبات بحيث لم يجد القبطان
فعالً بوضع  أطول ، رؼم اقتراب موعد ؼداء أفراد الطاقم ، الذين شرعوا

 الكراسي علل الطاوالت و بدبوا بؽسل األرضية بجرادل الماء ، مضطرين
العمل ، لكنها كانت تؽير مكانها لتحري  صندوق ثيابها عدة مرات لمواصلة 

منها ذل  دون أن يطرأ أي تؽيير علل تعابير وجهها ، ودون أن  كلما طلبوا
أخرجونا أخيرا  من صالة االستجمام وتركونا تجلس  تقطع صلواتها ، حتل

وننا  وجدنا الضابط األول للمرة  . في ونج الشمس وسط قوارب اإلنقاذ
صلواتها دون أمل ألنها  مسوح التوبة مرددةالثانية ؼارقة في عرقها داخل 

يهما  كانت تشعر بالخوؾ والحزن ، سالحيها الوحيدين الذين كانت تدرأ
 . االنخراط في البكاء

 
من الؽير المجدي  ' قال الضابط وقد تبخرت من وجهة مالمح الود كليا  

 أيام بالنسبة ل  االستمرار في الصالة ، فحتل الرب نفسه يذنب في أجازة
  ' أؼسطس

 
الساحل ،  ثم قال لها بؤن نصؾ ايطاليا في نذا الوقت من العام تذنب إلل

 خصوصاً أيام األحد . و إن القنصل لم يذنب علل األرجح في أجازة ، نحراً 
لطبيعة عملة ، لكن من المإكد إنه لن يفتح مكتبة حتل يوم االثنين . إذن 

لنوم جيداً لليلة واحدة، ثم المعقول نو النزول في فندق، وا الشيء الوحيد
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اليوم التاليل والش  أن نمرته موجودة في دفتر  االتصال به تلفونياً في
لينيرو تمل  أي خيار ؼير القبول بقرار  التلفونات. لم تكن السنيورة برودنثيا

النقود  والكمار  وتبديل الضابط األول الذي ساعدنا في إجراءات الهجرة
ضرورة  مقدماً للسابق تعليمات ؼامضة حولووضعها في سيارة أجرة ، 

 . أخذنا إلل فندق محترم
 

حياتها السابقة كعربة لنقل  شرعت سيارة األجرة التي التزال تحمل آثار
السنيورة  الموتل في السير مترنحة داخل الشوار  المهجورة . وحنت

 يبرودنثيا لينورا للححة إنها والسابق كانا آخر من بقي علل قيد الحياة ف
نذه المدينة المهجورة التي تتدلل أشباحها من حبال الؽسيل المنتشرة وسط 

لكنها فكرت أيضاً بؤن الرجل أذا كان ثرثاراً وال يتوقؾ لححة عن  الشار  ،
، كهذا السابق ، فلن يكون لدية الوقت الكاؾ للتفكير  الكالم بقوة وحرارة

ال المحيط من أجل بحياتها وتحملت أنو بإيذاء سيدة عجوز وحيدة جازفت
  . رإية الحبر األعحم

 
ثانية عندما وصال إلل نهاية نذه المتانة من الشوار  .  الح لها البحر

علل طول الساحل المهجور المشتعل المبقع  وواصلت سيارة األجرة ترنحها
زانية. لكن السيارة لم تتوقؾ  بالعديد من الفنادق الصؽيرة المطلية بؤلوان

تلوح علية مسحة  واصلت السير قدماً لتتوقؾ أمام فندق أمام أي منها، بل
 من الرصانة ، ينتصب داخل حديقة عامة فيها أشجار نخيل عالية ومصاطب
خضراء . وضع السابق صندوق الثياب علل الطوار المحلل ، و قال عندما 

وجه السنيورة برودنثيا لينورا ، بؤن نذا الفندق من أكثر  شاند التردد علل
 . ابولي احتشامافنادق ن

 
رفع حمال وسيم ، طيب القلب صندوق الثياب علل كتفيه وتولل مهمة 

وقادنا إلل مصعد ذو باب حديدي مشب  أضيؾ بشكل مرتجل  . العناية بها
بؤعلل صوته وبإصرار مفز  لحناً لبوتشيني .  إلل ببر السلم ، وأنطلق يؽني

في كل طابق من  فندق مختلؾ لقد كانت البناية مهيبة ، وتحتوي علل
، شعرت  طوابقها التسعة المرممة حديثاً . فجؤة ، وبنو  من الهلوسة

السنيورة برودنثيا لينيرو داخل المصعد بؤنها محصورة داخل قن للدجاج 
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ببطء وسط أصداء فراغ السلم المرمرية ، ملتقطاً ومضات عابرة  يصعد
لتهم حميمية ، في شققهم ونم في أكثر لححات ؼف لنزالء الطوابق األخرى

تجشباتهم الفابحة بالحموضة . عندما  بسراويلهم الداخلية الممزقة وصوت
توقؾ عامل الفندق عن  وصال الطابق الثالث توقؾ المصعد مرتجاً ، ثم

بحركة توقير  الؽناء ، وفتح باب المصعد الحديدي المشب  القابل للطي وأشار
 . ا وصال إلل شقتهامسرحية موضحاً للسنيورة برودنثيا لينيرو أنهم

 
في الردنة شاندت مرانقاً يجلس بتكاسل خلؾ مكتب خشبي مطعم بزجاج 

ونباتات حلية في أصص من النحاس . وأحبته علل الفور ألنة كان  ملون ،
بخصالت شعرة المالبكية المجعدة. وأحبت أسم الفندق  يشبه حفيدنا األصؽر

ابحة حمض الكاربولي  ، برونزية ، وأحبت ر ، المحفورة حروفه علل لوحة
، أحبت زنور الزنبق  وأحبت أؼصان السرخس المتدلية ، أحبت الصمت

قلبها  التي كانت تزين ورق الجدران . ثم خطت خارج المصعد ، وأنكمل
عندما شاندت مجموعة من السياح اإلنكليز يرتدون بناطيل قصيرة وينتعلون 

الشواطا يؽطون في النوم خفيفة من النو  الذي يرتديه السياح علل  صنادل
الكراسي . كانوا سبعة عشر سابحاً ، يجلسون بشكل  علل صؾ طويل من

مرات في ردنة للمرايا المتقابلة .  متماثل ، وكؤنهم شخص واحد متكرر عدة
واحدة دون أن تفلح في  مسحتهم السنيورة برودنثيا جميعاً بنحرة سريعة

الوردية  طابور من الركب تمييز أحدنما عن اآلخر ، وكل ما رأته كان
الشبيهة بشرابح لحم خنزير معلقة في محل جزارة . فؤحجمت عن التقدم 

ثانية نحو طاولة استقبال الفندق، وتراجعت إلل داخل المصعد، قابلة"  خطوة
 .' طابق آخر دعنا نذنب إلل

 
  ' مطعم قال عامل الفندق ' لكن نذا نو الفندق الوحيد الذي يحتوي علل

 
  ' اليهم قالت '

 
في ؼناء ماتبقل من األؼنية  أومؤ العامل موافقاً ، وأؼلق المصعد ، وشر 

، والمالكة  حتل توقفا عند الطابق الخامس . ننا بدا كل شيء أقل صرامة
 كانت سيدة ذات سحنة ربيعية تتحدث اإلسبانية بطالقة ، ولم يكن ثمة أحد
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. لكن لم يكن ننا  ؼرفة  ينام القيلولة علل الكراسي الموجودة في الردنة
الواقع، ولحل نذه المشكلة كان الفندق متفقاً مع أحد المطاعم  للطعام في

لقاء أجر زنيد. ونكذا قررت السنيورة برودنثيا لينيرو  لتزويد زبابنه بالطعام
أقنعتها فصاحة سيدة الفندق ولطؾ شمابلها  المبيت لليلة واحدة ، بعد أن

باالرتياح لعدم وجود إنجليزي  ي أقنعها إحساسهابالبقاء ، بنفس القدر الذ
  . واحد أحمر الركبتين ينام في الردنة

 
الثالثة بعد الحهر أ ؼلقتال الستابر في ؼرفة نومها، وامتصت العتمة  في

الؽرفة الصمت البارد المنبعث من أيكة خفية، وأصبح المكان  الخفيفة داخل
نثيا لينيرو نفسها وحدنا سارعت السنيورة برود مهيؤً للبكاء. وحالما وجدت

األولل منذ الصباح ، مطلقًة خيطاً  إلل ؼلق الباب بالرتاج ، وتبولت للمرة
بهويتها التي أضاعتها خالل  مابياً رفيعاً متردداً ، جعلها تستعيد اإلحساس

الذي كان واسعاً  الرحلة . ثم تمددت علل جنبها األيسر علل السرير المزدوج
طال  لنسبة المرأة وحيدة، وقامت بإطالق سيل آخر من دمو جداً وموحشاً با

 .احتباسها
 

بل واحدة  لم تكن نذه ني المرة األولل التي تؽادر فيها ريوناشا وحسب ،
 من المناسبات القليلة التي تركت فيها بيتها بعد زواج أبنابها ومؽادرتهم

للعناية بجسد للبيت ، تاركينها للعيل وحيدة مع خادمتين ننديتين حافيتين 
في ؼيبوبة أبدية . لقد أمضت نصؾ عمرنا داخل ؼرفة النوم  زوجها الؽاط

العابد للرجل الوحيد الذي منحته حبها، والذي حل  قبالة ذل  الحطام البشري
سنة، فوق حشية من جلد الماعز كانت تحتل  ؼابباً عن الوعي قرابة الثالثين

  .الشباب السرير الذي شهد ؼرامياتهما الحميمة أيام
 

 وخالل شهر أكتوبر المنصرم، فتح العليل عينية في ومضة صحو مفاجبة،
وتعرؾ علل عابلته، وطلب منهم جلب مصور. وجلبوا مصوراً عجوزاً من 

كاميرته ذات الردن األسود ولوحة مؽنيسيوم إللتقاط الصور  الحديقة حامالً 
ل ، واحدة المريض بترتيب الصور بنفسه وقا في البيت . وقام الرجل

منحتهما إياي في حياتي ، والتقطت  لبرودنثيا من أجل الحب والسعادة التي
صورتان أخريان  نذه الصورة بؤول ومضة للمؽنيسيوم . ثم قال ' واآلن
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 لبنتي العزيزتين ، برودنثيا وناتاليا ' . والتقطت الصورتين. ' واآلن
رأيهما مثاالً لجميع  صورتين أخريين لولدي ، اللذان أصبحا بحنانهما وسداد

العابلة ' ونكذا دوالي  حتل نفذ ورق التصوير وأضطر المصور إلل أن  أفراد
لجلب المزيد منة . وفي الساعة الرابعة عندما امتألت الؽرفة  يهر  إلل بيته

الحشد المإلؾ من األقارب واألصدقاء  بدخان المؽنيسيوم وبضجيج
نسخة من الصور أصبح  ول عللوالمعارؾ الذين تدفقوا علل المكان للحص

الوعي فوق  الهواء داخل الؽرفة ؼير صالح للتنفس ، وبدأ الرجل العليل يفقد
سريرة ، وأخذ يلوح للجميع مودعاً وكؤنة يقوم بمسح نفسه من صفحة 

  . ونو يقؾ علل حاجز سفينة الوجود
 

كس الجميع . بل علل الع لم يجلب موته الراحة لقلب األرملة كما كان يؤمل
يمكن لهم  فقد سبب لها حزناً شديداً جعل أبنابها يجتمعون ليروا كيؾ

 مواساتها، قالت لهم إنها ترؼب بالسفر إلل روما لمقابلة البابا
 
 سؤذنب لوحدي وسؤرتدي مسوح القديس فرانسيس ، لقد نذرت له نذرا'ً  '
 

ؼير من كل تل  السنين الطوال التي قضتها في السهر والرعاية  لم يبق لها
يمنحونما البكاء. وعلل السفينة ، عندما اضطرت إلل  الراحة والعزاء اللذان

الكالريسية * نفس الؽرفة قبل أن تؽادرا السفينة  مشاركة أختين من الطابفة
وقتاً أطول من المعتاد ليتسنل لها  في مرسيليا ، كانت تقضي في الحمام

دق في نابولي المكان الفن البكاء دون رقيب . وبالنتيجة فقد كانت ؼرفة
يمكنها  الوحيد المناسب الذي عثرت علية منذ مؽادرتها لريوناشا حيث

 البكاء ماشاء لها ذل  حتل تتسلل الراحة إلل قلبها . و كان يمكن أن تواصل
البكاء حتل اليوم التالي، لوال مجيء صاحبة الفندق وقرعها الباب في 

تخبرنا بؤنها لن تجد ما تؤكله إن مؽادرة القطار إلل روما، ل السابعة، موعد
 .المطعم لم تنزل حاالً إلل

 
 رافقها عامل الفندق . وفي نذه اللححة كان نسيم منعل قد بدأ يهب من
البحر، وعلل الشاطا كان بعض السابحين الزالوا يتجولون تحت شمس 

السنيورة برودنثيا لينيرو عامل الفندق الذي سار بها  الصباح الشاحبة. تبعت
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قاسية كانت تستيقح للتو من قيلولة  شوار  منحدرة ضيقة ذات أرض في
تحتها طاوالت مؽطاة  يوم األحد ، لتجد نفسها داخل تعريشة محللة تستقر

المطعم  بقمال مقصب بخطوط حمراء وجرار أ نبتت فيها زنور ورقية . كان
 لذينخالياً من الزبابن في تل  الساعة المبكرة من النهار وكان الوحيدون ا

شاركونا الطعام نم الخدم والخادمات وقس معدم كان يتناول خبزاً وبصالً 
سوداء . عندما دخلت شعرت بعيون الجميع تستقر علل ردابها  علل طاولة

بها ، ألنها كانت تعرؾ بؤن السخرية كانت جزء من  البني ، لكن ذل  لم يإثر
ة، ألنها كانت الخادمة إحساسها بالشفق كفارتها . من جانب آخر أثارت

السنيورة برودنثيا لينيرو  شقراء وجميلة، وتتكلم كما لو كانت تؽني. وفكرت
وإال لما اضطرت  بؤن األوضا  في إيطاليا بعد الحرب كانت البد سيبة جداً 

المزنرة  فتاة مثلها للخدمة في مطعم . لكنها شعرت بالراحة تحت التعريشة
تناء المنبعثة من المطبا ، وأيقحت نكهة المرق المطهي بورق الكس

بالجو  الذي أجلته متاعب و قلق ذل  اليوم . وأحست للمرة  إحساسها
لم تكن راؼبة بالبكاء . ومع ذل  لم تتمكن من  األولل منذ زمن طويل بؤنها

لم تكن قادرة علل التفانم مع  األكل كما كانت تشتهي ، ألنها من ناحية
، ومن ناحية  يرة من حنان وصبرالخادمة الشقراء ، رؼم ما أبدته األخ

المؽردة  أخرى ألن اللحم الوحيد المتوفر في المطعم نو لحم الطيور الصؽيرة
التي يربونها داخل األقفاص في ريوناشا . حاول القس الذي كان يلتهم 

الزاوية، والذي ترجم لها فيما بعد، أن يفهمها بؤن حالة الطوارئ  طعامه في
بؤن وجود عدد قليل من طيور الؽابات صالح لألكل بعد، و في أوربا لم تنته

 . لكنها أبت أن تؤكل و دفعت بالطعام بعيداً  .يعد علل األقل معجزة بحد ذاته
 

 .'مثل التهام واحداً من أبنابي وقالت ' بالنسبة لي سيكون األمر
 

، وصحن من القر  المطبو   وانتهل بها األمر إلل تناول حساء من الشعرية
صلبة  صؽيرة مناإلحسان.زير المقدد الزنخة ، وقطعة خبزمع شرابح 

كالرخام . وبينما كانت تؤكل، أقترب القس من طاولتها وطلب منها أن 
من الشاي علل سبيل اإلحسان . كان قساً يوؼسالفياً عال  تشتري له قدح

بوليفيا ، وكان ينطق اإلسبانية بطريقة خرقاء ،  شطراً من حياته مبشراً في
لينيرو مجرد شخص عادي اليحمل محياة  وبدا للسنيورة برودنثيا معبرة .
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ذل  من يديه المخزيتين  أي أثر لالنؽماس في الحياة الروحية ، مستدلة علل
والتي بدت  وأحافره المهشمة القذرة ، ورابحة البصل العنيدة في أنفاسه

، علل األرجح كجزء اليتجزأ من شخصيته . لكنة كان يعمل في خدمة الرب 
أي حال ، وكان من دواعي سرورنا كذل  ، وني علل نذا البعد  علل

تقابل إنساناً تستطيع التحدث إلية . تحدثا علل  السحيق عن الوطن ، أن
العالية التي أخذت تطوقهم عندما أخذ  مهل، ؼير منتبهين لضجة الفناء

المجاورة. كانت السنيورة  المزيد من الزبابن يشؽل الطاوالت األخرى
عدم حبها  ودنثيا لينيرو قد توصلت إلل اتخاذ قرار قاطع يتلخص فيبر

اليطاليا . وال يعود السبب في ذل  إلل كون رجالها ؼير محتشمين بعض 
ونو أمر يعني الكثير، أو ألنهم كانوا يلتهمون الطيور المؽردة، ونو  الشيء،

ن علل قبوله، بل بسبب عادتهم الشريرة في تر  الؽرقل يطفو أمر ليمكنها
  .الماء

 
الذي كان قد طلب علل حسابها كؤساً من شراب الؽرابا وقهوة ،  أما القس

سطحية رأيها باإليطاليين ، ألنهم أسسوا خالل  فقد حاول أن يوضح لها
والتعرؾ علل ضحايا الؽرق الذين ي عثر عليهم  الحرب نحاماً فعاالً جداً لإلنقاذ

ألرض المقدسة . وختم القس ا طافين في خليج نابولي ودفنهم في رحم
ت عال مرة واحدة ، لذا  حديثة قابالً ' قبل قرون اكتشؾ االيطاليون بؤن الحياة

جعلهم نذا  ترينهم يفعلون ما بوسعهم لكي يحققوا ذل  علل أكمل وجه . لقد
 . ' االكتشاؾ حريصين وثرثارين ، لكنة طهرنم أيضاً من أدران القسوة

 
  .' تل إلل إيقاؾ السفينةقالت ' إنهم لم يبادروا ح

 
مايفعلونه عادة نو اإليصال بسلطات الميناء عبر الراديو .  ' قال القس

 .' ودفنوه باسم الرب سيكونون قد التقطوه اآلن
 

السنيورة برودنثيا  بّدل النقال مزاجيهما . وفي اللححة التي أنهت فيها
وشاندت  . ؽولةلينيرو طعامها ، انتبهت إلل أن جميع الطاوالت أصبحت مش

علل الطاوالت القريبة ، سواح شبة عراة يلتهمون الطعام بصمت ، وبينهم 
العشاق الذين كانوا يتبادلون القبل وال يؤكلون . وفي الطاوالت الخلفية  بعض
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البار ، كان أبناء الحي يلعبون النرد ويحتسون نبيذاً شفافاً .  ، القريبة من
بؤنها كانت تمل  سبباً واحداً فقط لوجودنا برودنثيا لينيرو  وفهمت السنيورة

  .في نذا البلد الكريه
 

 ' سؤلته 'نل تعتقد أن رإية البابا ستكون صعبة جداً ع
 

قابالً بؤن الشيء أسهل من ذل  في الصيؾ. لقد كان البابا في  ورد القس
ؼوندولفو ، وفي أماسي األربعاء كان يلقي بموعحة  الفاتيكان في قلعة

شتل أنحاء العالم . وكان رسم الدخول  و  الحجاج الوافدين منجماعية لجم
 . زنيداً جداً " عشرون ليرة فقط

 
 'وكم يتقاضل لقاء االستما  إلل اعترافات شخص ما ع' سؤلته

 
المقدس اليسمع اإلعترافات ، عدا إعترافات  قال القس مفزوعاً ' األب

 . ' الملو  طبعاً 
 

مسكينة من تل  المنة التي تجشمت ألجلها  لماذا يحرم عجوز قالت ' الأدري
  ' كل نذا العناء

 
قال القس ' وبعض الملو  ، رؼم كونهم ملوكاً ، يموتون من فرط اإلنتحار . 

أخبريني نل إن خطيبت  كبيرة إلل الحد الذي يدعو  إلل نذا السفر  لكن
  . ' اإلعتراؾ أمام قداسة البابا الطويل لوحد  لمجرد

 
 وشاند القس ابتسامتها للمرة األولل برودنثيا لينورا قليالً ، فكرت السنيورة

.  
 

النحر اليه ' . ثم أضافت بإشارة بدت  قالت ' يا أم الرب ، سؤرضل بمجرد
 . ' حياتي نابعة من روحها ' إنه الحلم الذي أنتحرته طوال

 
نو أن  في الحقيقة كانت التزال تشعر بالخوؾ والتعاسة ، وكل ماكانت تطلبه
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تؽادر دون إبطاء المطعم ، وإيطاليا علل السواء . ويبدو أن الرانب فكر بؤنة 
ينال من نذه العجوز المخدوعة أكثر مما نال، فقرر تركها متمنياً لها ححاً  لن

 .إلل طاولة أخرى ليستجدي باسم اإلحسان كوباً آخراً من القهوة طيباً وذنب
 
 

ودنثيا لينيرو نفسها في المطعم ، وجدت السنيورة بر عندما خرجت من
شمس التاسعة، وأخافها الحشد  مدينة أخرى مختلفة . أدنشتها أشعة

المساء. لقد  الصاخب الذي أحتل الشوار  وحرمها من سلوى التمتع بنسيم
 شعرت بؤن الحياة مستحيلة وسط كل نذه الدراجات النارية من نو  فيسبا

ة الصدور مع نسابهم التي كانت تهدر بجنون، والتي يقودنا رجال عرا
خلفهم، المتشبثات بخصورنم. كانوا يجعلون الدراجات  الجميالت الجالسات

متمايلين وسط لحوم الخنازير المعلقة  تثب فجؤة ، ونم ينطلقون بها
بالنسبة للسنيورة برودنثيا لينيرو  وبسطات البطيا . كان جواً كرنفالياً ، لكنة

شار  ؼير مناسب  نفسها فجؤة فيكان كارثياً . فحّلت طريقها، ووجدت 
تجلس فيه نسوة صامتات علل عتبات بيوت متشابهة وامضة بمصابيح 

جعلتها ترتجؾ ذعرا . تبعها مسافة عدة بنايات رجل أنيق يرتدي  حمراء
ويضع ماسة في ربطة عنقه وقال لها شيباً باإليطالية ، ثم  خاتماً ذنبياً ثقيالً 

لم يستلم منها رداً، أرانا بطاقة بريدية من  وعندما . باالنكليزية والفرنسية
سريعة لتل  البطاقة شعرت إنها كانت تجوس  علبة استلها من جيبه، وبلمحة

 .في دروب الجحيم
 

نهاية الشار  عثرت ثانية علل البحر لشفقي وشمت نفس  فرت فزعة ، وفي
الشبيهة برابحة ميناء ريوناشا فؤحست  رابحة المحار المتفسا العطنة

نفس الفنادق الملونة  لسكينة تعود إلل قلبها المضطرب . وميزت ثانيةبا
أول  المآتم ، وماسة‘ تكسيات ‘ الموجودة علل طول الشاطا المهجور ، و

نجم يحهر في السماء الشاسعة . وفي الطرؾ القصي للخليج ، ميزت 
أبحرت علل متنها ، تجثم وحيدة وعمالقة عند رصيؾ المرفؤ ،  سفينتها التي

طوابقها ، وشعرت بؤنها الترتبط بها بؤي صلة .  متونجة باألنوار في جميع
عجزت عن االستمرار بسبب وجود  انحرفت نحو اليسار عند المنعطؾ لكنها

اإلسعاؾ  حشد أوقفته شرطة الكاربينيري. وكان ننا  صؾ من سيارات



 

 

153 
 

  . يقؾ منتحراً بؤبواب مفتوحة خارج بناية فندقها
 

ودنثيا لينيرو علل أطراؾ أصابعها لتنحر من خلؾ أكتاؾ بر وقفت السنيورة
االنكليز ثانية . كانوا ي حملون إلل الخارج  المتجمهرين ، وشاندت السياح
وجميعهم بال حرا  وفي وجونهم تلوح  علل نقاالت ، واحداً تلو اآلخر ،

مكرراً عدة مرات في  سيماء من الجالل وال يزالون يشبهون رجالً واحداً 
من  م األكثر رسمية التي أرتدونا لتناول العشاء ل وني سراويلثيابه

الفالنيل ، وربطات عنق مزينة بخطوط مابلة ، وسترات داكنة اللون مطرزة 
الصدر بشعار النبالة العابد لترينيتي كوليج . عندما كانوا  علل جيب

الذين يراقبون المشهد من الشرفات ، و الناس  يخرجونهم ، كان الجيران
آن واحد كما لوكانوا موجودين في  ذين م نعوا من االقتراب ، يعدونهم فيال

أثنين في سيارات  ملعب كرة قدم . لقد كانوا سبعة عشر . وضعونم أثنين
  .اإلسعاؾ التي انطلقت بهم علل صوت صفاراتها الحربية

 
السنيورة برودنثيا لينيرو المصعد ، بعد أن صعقها ماشهدته من  دخلت

نزالء الفنادق األخرى الذين كانوا يهدرون بلؽات  انحشرت معأحداث ، و
جميع الطواق عدا الطابق الثالث ، الذي  عصية علل الفهم . وبعد تفرقهم في

خلؾ طاولة االستقبال أو علل  كان مفتوحاً ومضاءاً ، لكن لم يكن فيه أحد
ين . عشر النابم كراسي الردنة حيث شاندت الركب الوردية لالنكليز السبعة

للسنيورة  علقت مالكة الطابق الخامس علل الكارثة بعاطفة مشبوبة ، قابلة
 برودنثيا لينيرو باإلسبانية ' لقد ماتوا جميعاً . لقد سممهم حساء المحار

 ' ! الذي تناولوه علل العشاء . تخيلي ، محار في أؼسطس
 

للضيوؾ ولم تعرنا مزيد من االنتمام وراحت تقول  ناولتها مفتاح ؼرفتها،
وجود ؼرفة للطعام ننا، فكل من  اآلخرين بلهجتها الخاصة ' نحراً لعدم

 . ' ! يذنب للرقاد ننا يصحو حياً 
 

السنيورة برودنثيا لينيرو الباب بالمزالجين ، وني تشعر بؽصة أخرى  أقفلت
تتجمع في حنجرتها . بعد ذل  دفعت بطاولة الكتابة  من الدمو  الحبيسة
ثيابها تجاه الباب ليكونوا متراساً  لوس وصندوقالصؽيرة وكرسي الج
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فيه الكثير من األشياء  يصعب إختراقه من قبل فضابع نذا البلد الذي تحدث
حهرنا في  دفعة واحدة . ثم ارتدت منامتها الخاصة باألرامل، وتمددت علل

 .المسمومين السرير، وتلت سبع عشر صالًة لإلنكليز السبعة عشر
_______________  

 
تتفر  عن طابفة القديس  " طابفة من الرانباتطابفة كالريس الفقيرة *

كالريس أو  فرانسيس األسيسي و تنتسب إلل سيدة من طبقة النبالء تدعل
 كلير األسيسية تركت كل جانها ومالها وعاشت حياة متقشفة كرستها للعبادة

 .األسيسيوطلب المؽفرة متؤثرة بالقديس فرانسيس 
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