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 "تماما مثلما لست أنا ،أنا أخرى مرة"

الّطمأنينة.ال كتاب (،سواريس برناردو) بيسوا اندوفرن
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 .ممثلة، أو ثالث ممثالت

 .تدخن، )أو على األقل واحدة منهن(

 .صالة مريحة

 

تكل  نزول إلسالمل وظهورعند  هروليت ،رسإجل جوز. لك يشء بدإ غريبا منذ أأن رنفتحت إلباب لأجد إلع

إلالكم  من دعوان جمامةل، وإعدق بدون لبابل  يفتح مل أأندهش للصمت إذلي حل بيننا حنن إالثنتني عند .إملرأأة

 ..متأأخرة.، أأعتقد أأن إلعجوز أأتت لكمةنبس بت هذه إملوإقف. رمغ أأهنا مل مثل ث و حدعن كيفية 

 :إ ىل أأجزإء فلقانكأهنام سينو تتثاقل شفتاها يف لفظ إمسي، 

 .تنادي -بالناك"، "  -

لالئق أأن ىت أأجيب. ال أأجيب، لأنه ال يبدو يل من إمن تأأثريها. تكرر إمسي ح تان تختوم امشفتاي أأان أأيضا كأهن

 :تصدح بصوهتا إلعايل ابمسي. إمسي، إذلي هو أأيضا إمسها. أأخريًإ تقولها

 ".. لقد جئت لأعتين بك"أأان أأمك -

أأتساءل  .نت  أأ ين أأ بنظري عهنا، أأنظر لأعىل، بني إملنازل حيث ميكنك رؤية أأفق مرإكش إمللهتب. أأتساءل  أأبتعد  

دق أأهنا إال طالق. ال أأصأأصعب يشء أأقوم به عىل هذه إلرساةل يه  .ملاذإ ال تساعدين يف كتابة هذه إلرساةل

بد. يه تتحدث صفحات بيضجمرد حروف عىل  .جمرد قطعة ورق عىل إلرمغ  ،ميكهنا أأن تدينين أأو تنقذين للأ

ذإ كنت   ال أأن أأتساءل عام إ  س يصل  أأخوك   ؟يف إلوقت إحملدد س تأأيت الصطحايب من أأهنا حتدثين، ال يسعين إ 

ذإ كنت   ، فسوف أأضطر س تأأيت هذه إلليةل، متأأخرإ. هناك حفةل أأخرى من تكل إحلفالت إلبغيضة يف إلسفارة. إ 

يب عىل ذكل؟ ولكنك ال ت إ ىل إلكذب لالعتذإر. كيف أأصف كل إلرسور إذلي أأحس به جملرد إلتفكري يف 

ميكنين ال قد أأنه ب غريب، أأعتأأكيد، ولكن يف إلوقت نفسه ولسب إلهاتف. ال يشء حيملين عىل إلبقاء هنا، هذإ

 أأن ال أأريد أأن أأكون هنا، لكن ال ميكنين أأكتب، أأعتقد أأنين تخطئة. أأاي اكن ما أأقررههذإ إملاكن. أأاي اكن ما  ترك

 إجلنب إذلي جيتاحين؟ إأأختيل نفيس يف ماكن أ خر. ما هذ

 :ود لفتح مفها مرة أأخرىوإدليت ال تزإل هناك. ال يرتكها إلفضول. تع

 "هل أأنت مزتوجة؟" -
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 :أأومئ قليالً 

 ".زويج لن يعود حىت ليةل إلغد" -

يكون  للحظة إعتقدت أأنه قد ال ؟أأو ابلأحرى هل يزإل إمسها هو نفسه ؟أأهو نفسه .إمسهاها عن أأابدر بسؤإل 

 حديد؟ا أأن تأأيت إليوم ابلتملاذإ اكن علهي ...لها إمس بقت ن، أأو أأنه مل يعد لها إمس، أأو أأنه مل ي إل  لها إمس 

 مل يكن من إلسهل إلوصول إ ىل هنا. هذإ إملاكن تخفي جدإ"."-إدلخولقبل  تقول- "بالناك" -

 .تقولها مع إبتسامة صفرإء، أأثناء عبورها عتبة إملزنل  

نه ال يدخن فيه حىت.  أأخوك   ن:خوإأأدخلهتا إ ىل إس توديو  ال يس تخدمه أأبًدإ، مل يعد يرمس وال أأي يشء. إ 

نه مغ  إلرمس لوحات املحقائهبا ال تتسع هنا علينا إ خرإج ح جيب أأن  ، كذريعة،ايشء أ خر هن أأي، مثل ب  . إ 

يدخل هنا عىل إال طالق. أأان أأيضا ال أأس تطيع أأن أأكتب أأي يشء هنا. يف إحلقيقة، إل ن،  أأخب أأيم أأن ال أأحد  

هنا اللضيذكل  يس. ول حىت ام، ال أأدون مالحظاتعلك بش هنا  ين عنتسأأل ق إلوقت... إ  ، نشغةلم أأي يشء، إ 

أأبدأأ ابلتعرق وأأطلب  تاعيد معودية. وهجها أأكب س نا؛ تعب   وبدت من إحلقيبة وتعلقها يف إخلزإنة.  هامالبس رج خت

عصري  ا منا بعضم لههتز رأأسها رإفضة. تذكرين أأنين لست إلوحيدة إليت تتعرق. أأقد  مهنا أأن ترتكين. لكهنا 

مل يجي  ترتإجع شيئا فشيئا. ال أأس تطيع حت إملروحة وجنلس عند طاوةل إلصاةل. إحلرإرة وأأشغل ،إللميون إلبارد

 مفها عندما ترشف. تتلكم مرة أأخرى:

 دعيين أأخبك قصيت".-"

 .، من إلأفضل أأن مير إلوقت برسعة، أأقول لنفيسعىل إلهاتف تيبين وأأ  . حىت تصل أأنت  برأأيس أأومئ

 وقت

 وإلتصممي، ال يشء عدإ إلرمس ،تصمميإدلوإء. مل يفعل شيئًا سوى إل  أ ةل رش "لقد ودلت قبل أأن خيرتع وإدلك-

حىت  .إملرسح :عجبين حقًااكن ي أأذهب أأبدًإ لرؤية ما أأال  شيئا. من انحييت، نذرت لكن برإءإت إخرتإعه مل تدر  

ايه ال مرسحية ذإ ه بإلعج يف صندوق حياتنا، إكتشفت أأنهإلتلفزيوانت  عندما دخلت   .ينقصين ما أأطعمك إ 

ذإ اكن لأس تفيتوركضت إ ىل إلكنيسة مذإعة. مقت  خالف مشاهدة إملرسح عىل شاشة إلتلفزيون إ   تإلاكهن ما إ 
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ن اك. كين، وح  " أأخب   !طبعا ال ؟ما هذإ اي إمرأأة" لنذري، مل أأكن لأحرمنا من إلطعام من أأجل رضبة زر.

ب  زل ماال تتذكرين، لأنك كنت  ذكل يف إلفرتة إليت وصلت فهيا وإدليت من إلأرجنتني. أأنت    ال وال زلت   ،نيت حت 

يرصخ  مهأأحد ع. أأمسإملالبسأأغسل  يف مكتب برإءإت الاخرتإع، وأأان روهحا. وإدلك لفظتحيامن  ني بعد  متش

لشارع. أأنزل إ عند مدخلتسأأل عين  إجلارإت أأن س يدةً  إ حدى بينختابمسي يف إلساحة. من إلرشفة إملقابةل، 

ليس دلي أأي فكرة معن ميكن أأن تكون. مل خيطر يل عىل إلبال أأن تكون أأيم. فتحت ابب إدلرج همروةل. 

مدمنة.  ت  نك لقد  ،دإمئًا لعب إليانصيب، كام تعلمني ت  أأحببإلعامرة، لأجد مس نة جالسة عىل صندوق. لقد 

ماكأأيًضا، لن تتذكري ذكل يف مناس بة وإحدة فزت  ارإء ين، لأنك كنت ما زلت طفةل. بذكل إملال، اكن اب 

. خبأأت هذإ إلشال طوإل حيايت يف صندوق وإدليت مانيالارإء شال  يل ءىترإبداًل من ذكل  لكنه مزنل،

يل ممتلاكت   يتبقيل: "أأان أأمك. ملتقول  جاءت ...إلباليةذه إلأورإق ه هبئمل ال أأفهم ماهية  .هذإ، هذإ إذلي هناك

نة هو اكثوليكية، ووإجبك اكب  كدما كنت طفةل. لكنأأنين تركتك يف إلقرية، عن أأعمل .أأكرث من هذإ إلصندوق

إلزوإج من وإدلك أأنقذين من ذكل إجلحمي. أأول يشء رأأيته  ،بري. كنت دإمئا خائفة من أأن أأصبح جزإرة مثلها

دخالها، لأنين كنت قد حملت يف لك انفذة يف إحلي إمرأأة وإحدة عىل  اهييداكن  إملليئة بأ اثر إجلروح. مقت اب 

تصقة مل  إجعوزلقد اكنت  ،مل ترغب حىت يف إجللوس عىل كريس ال تريد إملاء وال إخلزب حىت. جدتك ...إلأقل

نذ أأن كنت قالت: "م  "كنت أأقطع إللحم جيدًإ". :بصندوق. اكنت تتحدث مكن يفعل ذكل يف إللحظة إلأخرية

مس ذإ الا: "كيف ميكن لشخص حيمل هقبل موته ،طفةل وأأان أأرغب يف أأن أأكون جزإرة. خسر وإدلك مين

". رصخ ضاحاك. "دإمئا اكن وإدلك يريد إملشاركة يف !إحلساس أأن يكون دليه حمل جزإرة؟ بالناك، إجلزإرة

سب ما فهمته، جرب أأواًل يف حرب كواب، لكن س نه مل يكن يسمح بذكل، أأخبوه أأنه اكن ايفعا ، ح إحلرب

 أأيضا، لوإحئإملغرب جسل إمسه يف إلللحرب، ذلكل عندما إندلعت حرب  إذلهابلكنه أأرص عىل  جًدإ حيهنا،

 م هذه نعم..إبنيت، نعاي لثانية"... ويف هاته نعم، نعم إهكذإ حىت حرب إلريف، " و ،هولكن مل يمت إختيار 
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نه وإجيب" ، وتكل إلوطن :قال .عىل إلرمغ من أأنه اكن قد أألك عليه إدلهر وارب وكنت أأنت يف إلأفق... "إ 

ن عفه إحلظ... ملاذإ إضطر إ ىل إملغادرة؟ ميس لو مل متنيتومعي أأان.  ،معك إلأش ياء. اكن وإجبه أأن يكون هنا

عد ذكل، مل ، حتت إلشمس. بابلتيفويدات مف صلعته بعوضة دلغتحقا؟ حس نا، هناك إنهتى .  ؟أأجل إلوطن

سل،  اكلع اكن طرايً  .يسخر أأحد من إمسي، وجمزريت اكنت مزدهرة. جاء إلناس من إلبدلإت إجملاورة لرشإء إللحم

يف وإدلك، دين ابللحم. عندما توإذلي يزو   م. فرإنسيسكو اكن إلغالم  ظابلاكد يكون فيه أأعصاب واكن من دون ع

ذإ كنت   مبزيد من إملتعة، لكن إلتجارة اكنت أأفضل. واكن فرإنسيسكو يأأيت أأكرث فأأكرث تمعلحيهنا ال أأعرف ما إ 

لأمس يات إ س بوع. كنا حنب إلتدخني معا. يف بعضيف فرتة معينة اكن يأأيت ثالث مرإت يف إلأ  .جللب إللحم

اكن مسليا.  مك ،ثريإندخن ك و  نتحدثكنا خنرج للتدخني يف ساحة إجملزرة بعد تفريغ كتل إللحم ومرإقبهتا. كنا 

تنا. مل أأندم أأبًدإ يامل يكن يشء ليغري ح  .هو اكن مزتوًجاو  أأرمةلكنت  حيهناأأان اكنت إلسجائر تتلطخ ابدلماء. 

بع، كنت أأدفع ابلط  يف إحلقيقة، يف لك مرة أأكرث. .كنت سعيدة جدإ لكنه بدأأ يطلب مين إملال .دثعىل ما ح

حىت ال  ،يف أأن يش يع ذكل يف إلبدلة مل أأكن أأرغب   .قاللقد اكنت زوجته مريضة، أأو هكذإ  ".قالت" .برسور

 .تخيليت وإدلك يقول يفمسعت نية." إلزإ "بالناك، إجلزإرة .زريتجم منأأولئك إلسفةل عن إلتسوق يتوقف 

فيدين تقطيعي . مل أأكن حباجة إ ىل إلعار. فمي ي ماداي أأنت كنت محميةاكن ميتثل ملا كنت أأطلبه منه و  فرإنسيسكو

ذإ كنت أأكسب أأموإاًل  ن ابكيتو بدأأ . لكرإضون عىل هذإ إلوضع اأأكرث من حاجيت للعيش؟ كنا مجيع إجليد للحم إ 

 .كلمل أأكن لأمنحه ما اكن  ،كثرييطلب مين إملزيد وإملزيد. سأألين إل 

اكن  ؟أأعرف رسان أأو مت إس تدرإجه، كيف عساي أأن . أأفىشيف إلبار كعادته يرشبيف تكل إلليةل اكن ابكيتو  

حدإهن يف  فمل ،غرية كذكلو  .بسبب إليانصيب إذلي فزت به ا ليس ابلقليل،كره ون يليكنساكن إلقرية  تبع إ 

إللحمية  يىاو رش إليت وهبهتا لصنع إلكروكيت، لكإلبقااي  إليت كنت أأمنحها،ع إللحم مثيل. إلقطع إلسميكة يتقط 

ديث ح يف إجملزرةمل يكن يف إليوم إلتايل،  .ظميس يف هجل عمظلمة واكن إلنا أأوقااتاكنت  ... معهم انفع ينمل تدي

إليوم نفسه رحلنا  ظهر ذكلبالناك إجلزإرة. رميهتم مجيًعا خارج إحملل وأأغلقته. بعد  يعاكسفىت إملسلخ  .غري هذإ
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لونة، نعم، لكن هربت إ ىل برش. اثنية. صدقيين، لقد حاولت حقًا جمزرةيارة إ ىل برشلونة. هناك، فتحت يف س  

ني ووهبتك لدلير للتبين. ولكت إلرإهبات عىل ماكل. إعتقدت أأنك س تكون إحمللإملسافة مل تكن اكفية. بعت 

ني ، كنت س تكبين وس تحمكمبرور إلوقتد شهادإت حية لعاري. أأكن أأريإلأش ياء. مل  تكلو  دوين،من أأفضل 

بني إلقيام  أأنهىل إنهتيت إ  لهذإ . حاليف أأسوأأ ، لك يشء اكن حيدث إملهمأأسوأأ حال. ب عيل. لقد إنهتى  إلأمر

رة، يف إلباخ. هيات يف نفس إلليةل إليت تركتك فبيشء ما وعدم إلقيام به، من إلأفضل دإمئًا عدم إلقيام به... أأحبر 

فتحت جمزرة  .لطبعاب ،ملأنين كنت أأحرتف تقطيع إللح تعفن عيل. إخرتت إلأرجنتنيقصورة إمل إملسقف  إهنار

أأعمل أأنه  ،أأفكر يف فرإنسيسكو. إمجليع خيطئ يف بوينس أ يرس. هناك أأيًضا، اكن إلعمل مزدهًرإ، لكنين ظللت

رأأة تعرف هذإ، أأنت إل ن تعرفني ذكل. إمل ما إ ىل ذكل.و  ،إلشخص إلوحيد إذلي أأحبين حقًابل اكن  أأحبين

 ، كتبت هل بطاقة بريدية، نعم، نعم، كتبهتا... هذإأأكرث من 

ليك. قالت يل مرإرإ وتكرإرإ:  انجيتك يف خاطرييف إلليل،   بنيت، هلإكثريإ، لكنين كنت أأخىش أأن أأكتب إ 

 ،؟ؤالءاذإ أأفعل هب. وإل ن مهبنوإ تهزوج معه بعد بضعة أأشهر طرق فرإنسيسكو ابب متجري. و  .تتفهمينين؟ ..

 .تقول أأيم- .""اكن هذإ وصوهل .لقد دمرين وندمت

 وقت

ادرة عىل خطها كتابهتا مرإًرإ وتكرإًرإ يف رأأيس، غري ق ختيلهتا منذ س نوإت، أأعدت   أأيم تروي ابلفعل قصتنا. قصة  

ثريإ. قررت قصيت ال هتمها ك  عين. لكن يبدو أأن إل ن ما أأريده حقًا هو أأن تسأأل ،عىل إلورق. وبعد أأن أأخبتين

 .أأن أأستسمل لرسدها. رمبا عندما تنهتىي، لن تكون هناك حاجة للسؤإل عن قصيت

 وقت
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 ".يف إ حدى إلليايل مل تعد من مسريهتا إليومية ،إختفاء جدتك اكن بعد شهر وإحد فقط من وصولها"-

 :أأيم ترتدد. تأأخذ نفًسا وتقول

رجة . اكن غياهبا خري من وجودها. دلصعباحبثت عهنا. تعايش نا اكن  حس نا، وال أأان"مل تظهر طوإل إلليل. -

كنت أأارب  ،غفلت عن إختفاء أأيم .أأنين متكنت من إلنوم تكل إلليةل. اكنت أأحاليم سلمية إ ىل أأن إستيقظت

. تدعوين للركض إ ىل إملقبة، يشء خيص وإدليت ،أأخرىأأصوإاًت تناديين من إلساحة مرة إلقهوة عندما مسعت 

يف لصباح. بقيت حمبوسة طوإل إلليل. سأألت ك نزويل، قالت إجلارإت أأن حارس إملقبة وجدها هناك يف إ عند

هنم ال يعرفون. كنا كرثإ. قادان إحلارس إ ىل أأيم.   قب هامدة، يفجثة اكن ذكل، لكن ال أأحد أأجاب، أأو قالوإ إ 

لياًل مث نمكل متانعني أأن أأس تلقي ق أأدخلت نفسها فيه. بالناك، إبنيت، أأشعر بتعب شديد، هل  منيه  ،فارغ

 " بعدها؟

 

 وقت

 

ن عصري إللميون يف إملطبخ إملزيد م عدماذإ أأقول لها؟ بيامن تسرتحي، أأ ، س توديوالاب إ ىل ذهتركهتا تمتعبة؟ 

هنا الأأص هأأان أأعد عصري لميون لأيم إليت ال ترشب ،ال أأفهم جيًدإ ما حيدث ...إحلرإرة ال تطاق .ليبد ! أأمل تقل إ 

لضبط ؟ ملاذإ يف مثل هذإ إلوقت إلس ئي؟ ملاذإ ابخدمهتاتذهب يه لتس تلقي وعيل أأان ءت لرعاييت؟ ملاذإ جا

ذإ اكن عيل إملغادرة أأم ال منذ أأن اكن  مل أأرها ...؟إل ن بعد أأن قرران إملغادرة؟ لكنين لن أأتردد، لن أأسأأل نفيس إ 

إليت مل  أأن أأعرف ما دلهيا لتقوهل، فهم إلأس باب . أأريد، الإليوم لن أأوخبها بسبب غياهبا. ..معري س بع س نوإت

ملاكن . لرتك لك يشء ومرإفقة خوإن إ ىل هنا. يف هذإ إهبذه إلطريقةوإليت دفعتين للعيش  ،أأكن مسؤوةل عهنا

يكون س يحدث. خوإن س  . سوف تساعدين أأنت  عىل إلهروب منه، لأن هذإ إل نإذلي مل أأس تطع مغادرته حىت 

يف مل هيمت يب.  خوإن أأخوك خوإن ابلسفارة؟ . ماذإ اكن س يحدث يل لو مل يصكل  خبري. بعد مدة أأو أأخرى
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أأقول ذكل،  أأعمل أأنه ليس من إلعدل أأن .فقط. ال ميكنك أأن تكون أأفضل حصبة طيباإحلياة، ال يكفي أأن تكون 

سارع لك ت ابلفعل. لقد إنتظرت كثريإ ال أأس تطيع الانتظار لفرتة أأطول. وصول أأيم، قصة جديت، ه لكنين قلت

ساحنة رصة ف الان يشء بشلك أأنساين مشالكي إخلاصة. ال أأس تطيع إ خرإج صورة إملقبة من تخيليت. دلي  

جابة عن إلأس ئةل إليت طارد مل تسأأل عنه؟  ؟ ملاذإإختفت؟ ملاذإ مل يتحدث عهنا أأيب ين منذ صغري. ملاذإتلال 

نهتىي من عندما ت  .فقطقوهل جيب أأن ت ف أأمسع مان أأقاطعها. سو ، أأان ال أأريد أأ الان ال.هل تعمل أأن أأيب مات؟ 

 .هذه إلأس ئةلمن إلرثثرة، أ مل أأن أأتذكر بعضا 

 

 وقت

 

يقاف إخلالط إلكهرابيئ.  شاردة يف أأفاكري، أأنىس إ 

 يقول صوهتا ورإيئ. ياكد يتطاير منه إلرشر""-

 اذإ ال تسأألينين عن وإدلي؟مل :. أأوإهجهاسؤإيل ال أأس تطيع أأن أأكمت 

هذإ ل إدلك قبل وقت قصري من وفاته. يف لك هذه إلس نوإت تاكتبنا مرتني أأو ثالث مرإت. كتب يل و  "-

 كنت أأسأأهل عنك، يف إملرة إلأخرية كتب يل لأنه أأرإد أأن يقول ودإعا يف سالم. أأخبينإلسبب اكن دليه عنوإين. 

 ".أأنه حان إل ن دوري أأان لرعايتك عن مرضه وكيف إعتنيت به. إعتقد

أأضيف هل إلنعناع، تطلب مين أأال أأضيف إلسكر. أأقدمه يف كأسني وجنلس هناك  ،إلثل  متامامت حسق  إل ن؟

لهىي، تكل إملرأأة ال يؤثر فهيا حىت إللميونترشف جبرعات كبرية.  ،يف إملطبخ  !اي إ 

ندما ابلفعل يف إلرسير، ع لقد وضعتك  ...منك أأنت من خالل اريح الان أأعتذر ، أأانأأعتذر لوإدلكمل " -

 .قولت قرإءة إلصحيفة"جلست ل

 وقت
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ام بيامن كنت أأضع هل إلقهوة عىل إلطاوةل. وأأخريإ وحدي، لأجلس أأم وإدلك، يديإخلب بني "منذ إلصباح، رأأيت 

بعدين ال حماةل عن لك هذه إملشالك وإلقلق. ال أأس تعجل أأ اكن للص من رغبة ملحة يف إلنوم، إلصحيفة، أأمت

ذإ كنت أأريد حقًا إل  'كونياك'إلبدء ابلقرإءة. أأسكب كأس  قيام وأأشعل س يجارة لأتيح لنفيس وقتا للتفكري فامي إ 

من إلسجن.  يغروإلن لقد خرج  .ومه. ال، مل أأختيل ذكلاكن جمرد  هوأأان أأشك يف أأن ما حملت بذكل. أأفتح إلصحيفة

هذه ل مل تصل إلأمور يرإفق إخلب صورة هل عند ابب إلسجن... اكنت معلية رسقة مشهورة. ال أأحد مات، 

 هنفأأ ا طويال. يظهر جليا طول قامته و . يرتدي معطفورإء ذكل إملال اكنيف لك مرة، كام هو إحلال  .إدلرجة

  .ديةأأهنا بدت يل طويةل وأأبرمغ  مرت مخس س نوإت فقطه. اتشف رى ت  ابلاكد  ،إلعالية هوإجبحإدلقيق و 

ساكن ك رإء، ولكن لأنه فىت ذو برشة مس"إ ل نيغرو" أأو "نيغريتو"، ليس لأنه أأسود،  لقب يطلق عليه أأصدقاؤه 

أأجول  ...من روعه ، يبدو أأن إحلبس هدأأ حىت . ال يزإل وس امي كام اكن من قبل متاما. أأو أأكرث وسامةضوإيحإل

 صندوق يف لك يشء ال يزإل هادئا، فقط يدإي ترتعشان. أأطوي إلصحيفة وأأريم هبا ،يف غرفة إملعيشة ببرصي

 زتج رإحئة إليامسني برإحئة مياه عادمة معلنة ليايل إلصيف إلأوىل، ال حيدث هذإإجملالت. أأخرج إ ىل إلرشفة. مت

ال عىل ارفيت. إملدينة تتلألأ بصمت حتت  يف إلعامل لكه قابلته يف أأي شارع. مإل ن أأعمل أأنه ميكنين  .انظريإ 

. قبل دقائق ملعتادنصف حبة دوإء أأكرث من إ أ خذأأان غادرت إملزنل. قررت أأن  نحىت يف تكل إللحظة ابذلإت إ  

إملسدةل حىت  ائرإلس ت شعاع يتسلل بنيعنق وإدلك ينري " لتقو  قليةل من رنني إملنبه، أأجدين مستيقظة"

إملزنل ال يزإل  إليوم. إرةحر  إ الوال ينتظرين  إملنتصف. أألعب قلياًل بشعره، لكنه ال يريد أأن يستيقظ. أأستيقظ

ى إلسامء ة، حملت إلصحيفة عىل رخام إملطبخ. من خالل إلنافذة، أأر بيامن أأقوم بصنع إلقهو  .مل يتغري يشء ا،صامت

إملطبخ، أأضع  به. يف... أأطفئ إملن أأحمله يشء ولأألبس أأ و أأعود إ ىل إلغرفة ، أأارب قهويت ،من إلسحب صافية

إجملالت. أأغلق ابب إملزنل هبدوء. يف إملصعد  وبعضإلصحيفة  مع Vanity إل حقيبةأأدسه يف و  إملقص يف كيس

عادة ملس  أأس تطيع قضاء إلكثري من إلوقت. إمجليع يعرف أأنين ال إحلقيبة يف قاع بقص إخلب ووضعه أأقوم دون إ 
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ىل يف سةل إملهمالت وعدت إ   صحيفة. رميت إل يشء روتيين ال يدعوإ للريبة Vanity لهذإ محيل لل ماكيايج

أأول يشء ن اك  أأنت متأأنقة هكذإ؟" مل". إلفرإشخذها إ ىل وإدلك يف أ  أأحرض قهوة اثنية و  هادئا. إملزنل. ال يزإل

قول شيئًا )من إلأفضل دإمئًا أأن ت "إستيقظت برغبة يف إلقيام ببعض إلأش ياء." أأمسعه طوإل تكل إلساعات.

يريد ت رإه . من كتبإمل ىل رد إذلهاب إ  ق زايدة جملأأنت كذكل عندما يتوقعون منك ذكل(. قبلين مودعا وأأعتقد أأنه

  ذكل، أأجلس عىل كريس، وعىل إلرمغ من أأنه مازإل مبكرإ، أأشعل س يجارة. ن يقابل؟ عندما حيدث لكأأ 

إلضوء شديد للغاية، ذلكل قررت خفض إلس تائر يف إلغرفة... ال أأشعر برغبة يف إحلديث، هذإ لك يشء. يف 

ذإ س لين أأ بعض إلأحيان ال تد إلرغبة حىت لقول أأتفه إلأش ياء: صباح إخلري، مساء إخلري، هل نتناول إلعشاء؟ إ 

 أأس تطيع ال يف إلالكم، إلصمت ينعش ين... إلرسير ملجيئ.يل رغبة  نه الكنت سأأجيبه بأأ  أأحدمه ما إخلطب

. دثا مل حيكأن شيئو  نا الاس مترإرال ميكن  أأحياان، ...أأكرث رمحة يصبح إلرسيرحيهنا، . إلقبول دإمئًا بسامع لك يشء

وم عىل إلأريكة للن مباارة يذهب ،وصوهل من إلعملند ع . إلنوم غرفةاتح أأان، ال يس تطيع وإدلك دخول بيامن أأر

 إ.هدوء ن أأن أأصبح أأكرثإل  أأان أأيضا أأحتاج  ....يشء ماكنت حباجة إ ىل  نإ  دإمئا  يسأألينيف غرفة إملعيشة. 

ذإ ما كنت عن ُأسأألأأحب إلوقت إذلي مير دون أأن  .من إملايض أأصبحا ،رصإيخو غضيب  سبب مصيت. أأو إ 

ماكنية سؤإهلم.حىت  يسأألونين شيئاهؤالء ال . هسببأأعمل  ال  الان .يزجعين هنفسإلسؤإل  من متلصهم أأيأأس من إ 

ررت إخلروج قيوم إلأحد  لطاوةل إلزجاجية يف غرفة إلطعام...ل يكرس هذه و  حاليتبه ر بر أأ يوجد سبب وإحض 

 ، إلرسيريف إملزنل أأنين بعد منفايهذإ نساء . تفرتض مجيع لنا معا أأول وجبةلأعد إلرسير عن مصيت، غادرت 

لتفاتة، تاه إل خرين. تافةل اك  أأرغب يف إلطبخ مجليع أأفرإد إلأرسة.  . سدإدهجيب عيل  ه دينمجيًعا أأن ضنونلأهنم ي  إ 

ابملزإح.  أأ بدإل  ينينتظرون .، مصت رهيب حيوم حول إملائدةذكلأأعد طبق إلاكانلوين إلشهري وإللحم إملشوي. رمغ 

 ."قاهة؟هل نسيت إلطبخ أأثناء فرتة إلن" ،زب، تشكو حاميت من أأن إلبيشاميل سائل زايدةبيامن أأحرض إخل

عىل إلأقل هذإ ما يبدو يل. جيب أأن أأهنض يتحول إ ىل قر بتقدم إلهنار، أأو إجلو حار جًدإ، ذإك إحلر إذلي  

يف تفاصيل  حدقأأ  ،لأجلب منديال أأجفف به عرق رقبيت. بيامن يتلكمون ةنضدإمل إملائدة وأأذهب حىت  من عىل
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 ترى ايتكل إلصورة مائةل، ارإشف إلأريكة مبعرثة، إلرثاي تنقصها مصابيح، من قام  هراب من حديهثم، إلغرفة

بريم إملصابيح إملتلفة ومل يغريها بأأخرى جديدة؟ بداًل من وضع صينية إللحم عىل إلطاوةل هبدوء، أأريم هبا عىل 

 حاميت... مل يكن مصيت إلأخري ليقارن هبذإ".قدم جاج قطع إلز تصيب بعض و  بعنف، تتكرس إلطاوةل

 

 وقت

 

خبارها . غريباهذإ أأجد . ين عن خوإنما زإلت وإدليت ال تسأأل   لك  ارح لهاأأن أأ  يودب شيئا ولو أأنال أأس تطيع إ 

 .ال يغري شيئا أأماهما شهور يف غيايب. إل ن وجودي منذ إ يليبدو أأهنا اكنت تتحدث يشء. 

 وتنورة بنية للونبنيا فاحت إ مقيصاأأرتدي  " تقول يوم إلتايل هنضت من إلرسير لأخرج"لكن يف صباح إل  " - 

مك أأمقت هذإ  ،مهلأأحت و لأنين الة فقط لأزين رقبيت. أأتفادى إملرت . أأتاهل ل لئ جدتك... سلسةل ذهبيدإكنة

هرية يومض بني إلظ  إلتحت إلأريض. ال أأشعر أأنين حباةل جيدة مبا يكفي للميش، ذلكل إس تقل إحلافةل. ضوء

إب، كام يال، رس خ  كأهنا. برشلونة رةاإلأورإق إخلرضإء. رقصة إلظالل ختفف ضغط إلصيف عىل أأجساد إمل

 .تقول "تسمونه هنا...

 

 وقت

 

 قصهتا: للحديث عن رسإب، رسإب، أأكرر، كام لو كنت أأميل عىل نفيس شيئًا ال أأفهمه متام إلفهم. تعود  

تبدو إلشوإرع  ،فقانقليب ابخلبدأأ . قبل ذكل ل أأن أأقوم جبوةليف إلساحة مباارة. أأفض    ينإختار حافةل ال ترتك  " - 

ذإ مل يعمل ، أأين س يعمإلقبعات إذلي ميلكه أأههليف متجر  عامال ش تغل. سي .جدإ إملؤدية إ ىل إلساحة ضيقةً  ل إ 

هنا مليئة ابلعامل وبروإحئ إلسجائر  وأأدخل إمحلام.  ياكإلكون أأطلب . إلقهوةو هناك؟ قبل وصويل، جلأأت إ ىل حانة. إ 
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كن مي، وأأمش قصاصة إلصحيفة. عندما أأرفع نظري، أأرى إلأخاديد تعب وهجىي، Vanity أأمام إملرأ ة، أأفتح إل

دفعة  ياككون أأذهب أأم ال؟ أأارب إلأأ أأجعبه؟ س. هل إجعوز صبحتوإت إلنض  فهيا. بعبارة أأخرى: أأ قرإءة س ن

ال أأحد  أأتأأكد من أأنهو  مباارة ة إملعاكسة للساحة. أأذهب إ ىل إملزنلوإحدة. أأدفع وأأغادر إحلانة، أأعرج عىل إجله

مة عدم الاستيقاظ  ادمةهناك. إخل تأأيت مرتني يف إلأس بوع وحنن يف يوم إلأربعاء. إس تلقيت عىل إلرسير مصم 

 مرة أأخرى".

 

 وقت

 

المل أأخرج من إلفرإش أأان أأيضا  أأحبته جديت  أأحب أأي يشءأأان ال ف ،. لكنين تختلفةاتئال  لتغيري إمل منذ أأايم إ 

 أأهنض منذ أأنين مل يد أأنه ال يعملمن إجل طونيك! خوإن ال حيبه.  -أأو أأيم. ال إلنبيذ وال إلكونياك: ارإيب أأان إجلني

لفرصة  إأأيت؟ هذه يهملاذإ ال ت   .يضطرين للتفكري يف لك يشء ماهذإ  ،وقتإلكثري من إلأأن سافر. هناك 

ذإ مل تبين؟  . أأمل تر  رسائيل إلنصية؟إملناس بة  .اعاتلس كنتظرت  لقد إكيف سأأكتب إلرساةل إ 

 

 وقت

 

وس يق  ممتعة تشلك م "مهساهتم–تقول  -عىل إجلانب إل خر من ورق رفيع جًدإ". مجيعهم أأمسعهم كام لو اكنوإ -"

. أأذن معالقةب ةومر  بيد كبرية . مرةأأحياانً  مشوهة . أأرى ظالهلم إلصغريةإلضفادع نقنقة، نوع من تخيليتيف 

. دشختحىت إت مرإت ومر بتنظيفها  تمقل كنت أأرتدي نظارة لو. يوخسونين بذكلحياولون مدإعبيت، لكهنم 

 " .وفاة وإدليت، مقت بتنظيف إملزنل ابلاكمل، قبل وصول إملعزين يومأأنه . حىت كبريةدلرجة  افةنظإل أأحب 

 نظيفا ال تشوبه شائبة. حىت تده عائليت هلك إملزنل أأان أأيضا تفنظوم زفايف، ييف و لأنه إنتبايه ثريما تقوهل ي 

 لك ما يف، لقد أأتت إل ن. لقد أأتت من حيث ال أأدري. حيهنا مل تأأت  ا وإدليت؟ لكهن من أأجله تنظف رمبا لأأو 
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لقد ذإ إلقبيل. يشء من ه ،ابلنس بة يل وغري مؤلوف ريئمغري  ، ظلفقط لظالال أأس تطيع سامع سوى  تقوهل

هو موإصةل  يه قوم به. لك ما تفعلتيه ال و، ال هيم. أأان مل أأملسه حىت هذإ لكن، دإفئاعصري إللميون  أأصبح

 .ا يف يشءال هيمه غري ذكلقصهتا. لك يشء 

بوع وأأان يف إلرسير. يف إلرسير، لعدم قدريت عىل إلتعامل مع أأي يشء أ خر. اكنت إلساحة هناك يف "أأس  -

إمخلس.  . مل أأس تطع إملرور من هناك طوإل تكل إلس نوإتأأنين لن أأجدها يف إلوإقع أأعتقد جعلتينتخيليت، دلرجة 

 بعض يف لو اكن معي.ظننت أأحيااًن أأنه يرى ما أأفكر فيه، كام  شعرت بأأن إلنيغرو قريب جًدإ، حىت أأنين

تعيش  ،حممتةل ةعالقيف طيف تعيش إ حدإان إ يل أأهنا حقيقة، وذكل بسبب ما أأشعر به حنوه.....  لخييإلأحيان 

ماكنيةأأو تعتقد أأهنا   ...س تقبالم حدوهثا  تعيش إ 

 إدلإفع مبا اكنر أأعرتف أأنه مل حيدث يشء يذكر حفز قرإري.  ....يف إليوم إلتايل قررت بشأأن إلل لئ. أأجرهبا

إختار .أأهنا س تأأيت يف فرتة ما بعد إلظهر، بداًل من إلصباح.. أأخبتينليست هنا.  ادمةإخلأأن ورإء ذكل  إلوحيد

أأرتدي  .يتقبر إلل لئ وإحة عىل عىل لتبدو لأ  شعري أأوظب. ع إلل لئ أأمام إملرأ ةأأضفس تاين إلأسود إملفضل. 

حذإء مسطحا، أأسود إللون كذكل. مباارة قبل فتح إلباب، أأعود وأأرتدي كعبا عاليا. وأأحاول رش أأقل مكية 

نة يف إلصباح، دي إ ىل إمل خروجعمل أأن مالبيس أأنيقة زايدة لل. أأ نوعا ما متطفةل من إحلياء نزغهر، إلعطممكنة من 

خييل علين سعيدة. ال ميكنك أأن تت ت ما يه ه إملبالغةلكن هذ .لأوبرإأأمس ية اب أأخرج كام لو كنت ذإهبة إ ىل

رأ ة إ ىل منذ إللحظة إليت رأأيت فهيا نفيس أأمام إمل ابلشجاعة حتليتمدى إلسعادة إليت أأحسست هبا! هذه إملرة 

. لوقتإتول مبحيط إلساحة حىت ذكل إء. أأ دجه للغوقت خرو نيحيو وصلت إ ىل إلساحة. نصف ساعة أأن 

 أأرإد ن هو إ  حتييت فرصةسأأعطيه  ،لن أأدخل إملتجرأأان  ت.إحلاال مثل هذه نصف ساعة يه فرتة طويةل يف

 زقاق قت ل خر أأضيع يف. مل أأذهب لزايرته يف إلسجن طوإل إمخلس س نوإت، إل ن أأشعر ابلأسف. من و ذكل

. ن جمرد عابرة أأكملدرك أأنين أأ . أأعتقد أأن إمجليع زنه فقط إلساحة، كام لو كنت أأتجوع إ ىلوأأعاود إلر  جولجماور، أأ 

ه. صاحب إلكشك هو إلشاهد إلوحيد خليانيت. بعد ساعة، أأر  خيرج من إلباب إلأمايم، أأو مل خيرج، أأو مل مل



أشرف اللغميش .دترمجة  طوالألربت  –سراب     

-13- 

 

ذت اينسون خا مرإقبة إملدخل )أأ هنيف حانة أأس تطيع م كونياكيع الاحامتل أأكرث. سأأارب إلأأعصايب ال تس تط 

يف إملزنل للنفس(. أأكتب عنوإن إلفندق يف ورقة صغرية وأأكتب رمق إلغرفة عىل ظهر إلورقة. "ميكنين إنتظارك 

رك ثالثة ال أأس تطيع حتملها. سأأنتظ وخمية عوإقب هل أأطول س يكون وقتل نتظارالاهنا حىت إلسابعة مساءإ. 

أأزج ابلورقة يف كف صاحب إلكشك مع ورقة نقدية.  إ ىل إلسابعة. تعال أأرجوك".بعد إلظهر أأايم من إلرإبعة 

ايه. وعدين أأنه س يفعل... ليه أأن يعطهيا إ   أأتوسل إ 

إلساعات إملوإلية يه إلأسوأأ إليت عش هتا عىل إال طالق. مس تلقية عىل رسير إلزنل، أأدخن س يجارة وإحدة تلو  

ناول إلقليل ت ًجا أأو خط  يف إلردهة، أأ إلأخرى، بيامن أأمسع عىل إلرإديو أأغاين قدمية. يف لك مرة أأمسع فهيا يجي

ن اكنت إ سأأللأ إلساحة  إ ىل، وأأعاين. ال يأأيت. ال أأمتكل إلقوة للزنول رتب شعريمن إليانسون. وأأ   قد لرساةلإ 

ف أأمكنين أأن أأهمت. خدلت للنوم. كي أأعذإري غري مقنعة بتاات، لكنين ملإ ىل إملزنل بعد إلعاارة،  توصلت... عد

زإدت  ، لكامملايضاب كري تفكزإد إلليةل إليت س بقت زوإيج؟ يف بعض إلأحيان، لكام  ىلللمرة الاوأأانم معه 

 سوى إنتظار يوم جديد...  ال يوجد خيار حيهنا. لتبدو وكأهنا خيال ذكرايتك تشويشا

ال يأأيت إ ىل إلزنل ظهر إليوم إلثاين كذكل. ما زلت أأدخن أأكرث من إلبارحة، لكن إلأغاين إنهتت. أأرتعش يف 

لهام ميلودرإيم لكتابة بعض إلأبيات، لكن يبدو يل أأنه ال يوجدمصت لهاما من ما هو . دلي  إ  مشاهدته  أأكرث إ 

ت أأخرايت . كنا قد ذهبنا أأان ويتامينيغروعاراي وهو يدخن. خالل تكل إلظهرية يف إلزنل أأتذكر كيف قابلت إل 

ال يزإل مرإهقًا اكن  .للسطح معاصعد ن كنا. إلأقبية إحملصنةأأحد خالل إحلرب إلتقيت به يف و للعيش مبفردان. 

إدلك، بسبب إلفقر وإحلاجة، عىل أأي حال، ملاذإ سأأخبك؟ تزوجت و  إ. لكهنم مل يفعلو هجيزويريدون تأأههل واكن 

 يشء حلفالت، اكن إلأكرث وسامة أأيًضا، لككنا نتسامر معهم يف إ إذلين لأنه اكن إلأفضل يف مجموعة إلأصدقاء

مع  مرإسليت حىت إلتقينا مرة أأخرى. كنت أأكذب لأرإه. خارجة نيغروزوإيج بوإدلك، اتبع إل  جيب أأن يقال. بعد

حىت لطرف إن، أأن وإدلك عمل أأنين شعرت ابمللل، وغض ظأأ  .إ ىل غري ذكلبعض إلصديقات، أأو إ ىل إلسيامن، 

، جيب أأن تفهمي... يتيفقدين. مك كنت أأمتىن لو أأين أأحببته بنفس إلطريقة إليت أأحبين هبا. ساحميين لرصإح ال
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عادة إ  يف إلزنل، يف إلليةل إلثانية،  عىل إلباب. لكن إلصمت  طرقهرايت اكن شبهيا ابلصالة لسامع سرتجاع إذلكإ 

ذإ هيتفىش ويعدي لك يشء... حبسوه مخس س نوإت. كنت أأرى كوإبيس كثرية، وأأعاين من أأرق مزمن. 

كأن  يد أأن يفهم. مصيت معه اكن طويال جدإ وغري مبر..مل يفهم وإدلك أأو مل يكن ير  .إلشعور مل يرتكين أأبدإ

ومصيت  ،ودسنقين. اكن هناك مصت وإدلك، ومصت الاخي حيكت لتنس  مصتا وإحد  اضيةإملنوابت مصيت 

معهم ومعك أأنت. مل أأذهب أأبدًإ لرؤيته يف إلسجن، ال. ملاذإ قاومت؟ ال أأعرف كيف أأارح كل مك ترددت 

ذإ اكن ذهايب قرإرإ صائبا. لك ما تال ذكل مل يكن  ما ما زلت أأتساءل..ة إلثالثة.لذلهاب إ ىل إلزنل يف إلظهري  إ 

ذإ كنت  إلوحيد إلصدق هو إليشء ،إملرحةلهذه  يف ليحدث. لن أأخدعك إذلي تبق  يل. ما زلت ال أأعرف ما إ 

نه نفسهكأنين أأ ت إلباب تحف ... إلطرقعندما مسعت  .أأشعر ابلأسف ملا حدث أأم ال نظرته مل  ،كتشف رسإ. إ 

 إجلاحمة . عىل إلرمغ من رغبيتإل خر اكن هناك يتحمل إلعوإقبإجلزء و تتغري. جزء مين اكن بعيدإ عن إملشهد. 

ال أأنين مليف رؤية عينيه وو ليه مباارة. خلع مالبسه وقبلين. هجه، إ  خلع  يقبلين اكن بيامن أأجرؤ عىل إلنظر إ 

نه رإحئة كرهية م  س تطيع أأن أأارح كيف وملاذإ، مفه ال تنبعثتبغ. ال أأ أأان أأيضا. مفه تنبعث منه رإحئة مالبيس 

. يضع أأنفي يف يانعق وهجىي وعنقي وشفتاي وأأذيلسح دموعي بلسانه. مي عانقين كطفةل صغرية. ، أأبدإ. أأهمي فيه

، يس تلقي جبوإري ويتحدث عن إلسجن وهو يدخن. عندما يلبس ننهتىيمفه ويس تنشق أأنفايس. بعد أأن 

الل صديقة صلته إلرساةل إليوم، من خو ملال. مل تقبل به عائلته مرة أأخرى يف إملتجر. مالبسه، يطلب مين إ

قامته. أأحرضت بعض إملال ً وقتمنذ ذكل إل ....فقط من ابب الاحتياط اكنت تعرف ماكن إ  ا نلتقي ، كنا دإمئ

ن أأمكن. إال رصإر عىل أأن تكون نفسها اكن وس يةل لبناء مزن يف نفس إلغرفة ويف نفس إلزنل،  ل صغري للخيانة. إ 

إملضاجعة  ن خاللمتعرفنا عىل بعضنا إجلديد ابلنس بة يل. و اكنت وس يةل لأندم  يف لك هذإ إلوضع إملس تحدث 

 يننا. مل نكن نتحدثإلعالقة يف مصت كبري ب تطورت . فقط وقبلها أأو بعدها حتدثنا عن إلأش ياء إليومية إلروتينية

اكن دلي لك  ثامنة.إل  قبلإ ىل إملزنل كنت أأعود مغوًضا ابلنس بة يل. لكام عرفته يف إلفرإش، أأصبح أأكرث  .كثريإ

 يشء. كنت سعيدة".
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 غطاءعىل رمس  ، وعيناها مثبتتانهارأأس  مطأأطئةوإدليت تنظر للأسفل يف تكل إللحظة. تس متر يف إلتحدث 

 .ختمني خاطئ ...أأهنا سوف تسأألين شيئًايل. أأعتقد إملائدة. مث تنظر إ  

أأو عنوإن  ييه هاتف. مل يكن دليتصديقبعض مرة وإحدة يف إلأس بوع. كنت إتصل دإمئا مبزنل كنا نرى بعضنا إل -"

سوى عدد  انيال. مل يتبقإملشال  بعتإذلي جلبته من إلأرجنتني.  لك يشء من صندوق جدتك نف ذ مزنلنا.

عطائهلكنين مل أأس تطع إلتوقف عن  فيه.قليل من إلفساتني إدلإكنة   شعركنت أأ أأفقده... أأنإملال، مل أأكن أأريد  إ 

ال. يكن يعرف وإدلك مك اكن عندي من إمل س نوإت... ملطوإل تكل إل  يف إلسجن ابذلنب لعدم ذهايب لرؤيته

أأنه ال ميكنين مساعدته بعد إل ن. كنت مفلسة تقريبا. اكن رده  إلنيغرو ، أأخبتابالخنفاضلكن رسعان ما بدأأ 

ال أأنه حيهنا  عرفتإنهتى ، لك يشء بيننا  أأخبته أأنهنا حيأأن خيبه بلك يشء.  ين بوإدلك، هدديندهدأأن 

ال لأ يريدين  ل عندما "وماذإ تعتقدين أأنين أأفعأأ ابلعمل""مل ال تبد   "أأنت من إس تدرجين للك هذإ." جل إملال.إ 

 .غرية جدإأأيم تقول بعيون ص"  .إعتقد أأهنا اكنت لكاميت إلأخرية أأرإك؟" "لن نرى بعضنا إلبعض بعد إل ن"

 

 وقت

بيل وإحدة. ما هذإ إمللل؟ ما هذإ إلهرإء إلالهنايئ؟ كيف إلس  إمرأأة بعقلية وروح نا، لكن نساء كثريإتيف عائلتنا 

إلصمت وتقاطع يم أأ  تكرس؟ هل حدث يشء مل ختبين به؟ للخروج من زنزإنة أأان إليت أأضعت مفتاهحا بنفيس

 :تفكريي

ملكتب إ ابب ، لكن يف أأحد إلأايم إنتظره عندك" ال أأعرف كيف عرف إلزجني أأين نعيش أأو من اكن وإدل- 

ذإ أأقسمت أأنك لن تريه مرة أأخرى، لك يشء س يصبح من إملايض لكامت  ذهه ، اكنت"وأأخبه بلك يشء." "إ 

 أأغرإيض. مل أأقل شيئًا لأحد، ومل أأودع أأحدإ. بعض مجعت، فتاة لبعض إملهامتوإدلك. أأرسلت إل 

 

 وقت
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حقق تنتظارك. أأخىش إخلروج لل هذإ هو إلأسوأأ. أأان اب وال جميب يرن، كفت  ها... أأان عىل إلأقل سأأترك رساةل

أأان حقا  أأيم يف إملدينة إلقدمية.أأعني  حامت وال أأجد أأحدإ ابلبوإبة من جديد. عندما سأأغادر إملزنل، س تطاردين

ىلأأفهمها. أأنظر مباارة   :أأقول لهاو عينهيا  إ 

 شكرإ عىل جميئك لرعاييت.-

 . لو أأهنا مل تعد، أأو كام لو أأهنا مل تغادر أأبًدإعىل هذإ نذهب للنوم، كام

 

 وقت

 

 فقدت هناك. حلمت أأنين كنت   إستيقظت إليوم متأأخرة أأكرث من إملعتاد. ال أأتذكر جيًدإ ما حلمت به، لكنك  

. ل إلياابنيةإملناز ام يف ك ،وال تقاوم إلكثري من إلوزن ،مزنيل وأأعيش يف س يجارتك: إجلدرإن عبارة عن ورق

 .قبل أأن تطفأأها، تكس يجار يف مرهونة حيايت عىل قناعة بأأن  إستيقظت

 

  وقت 

تفعلني نت س  ك  خرية، متاًما كامإلأ مرة لليل  ي" أأطلب منك أأن تس متع–وإدليت  هنىيت  "...أ خر يشء أأطلبههو  -"

ذإ طلب منك ذكل. إحذري... إنتباهك يتشتت... جيب أأن  ت تفكريك، تشتتتفادي بلك إلوسائل مع زوجك إ 

ماذإ وقع يل؟ ال هيم. أأان نفيس ال أأعرف. بالناك، إبنيت،  .هذإي؟ أأان لن أأطلب أأي يشء بعد هل ميكنك سامع

 "...إعتين هبم، ولكن إعتين بنفسك أأكرث. لأنك تعلمني

توديو ب إلأس  أأغلقت ابلفعل اب هنا مل أأمتكن من طرهحا أأبًدإ، لأ أأريد أأن أأطرح علهيا أأس ئةل كثرية، إلأس ئةل إليت
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ال .. "قدميةإل لكامتإلمسعت صدى أأ . من يدري رمبا أأنين أأمسع لكامت أأخرىيبدو  ،بني لكامت وإدليتو  خلفها.

 .يصدح ورإيئ.. اأأيم وأأخوإهت صوتأأمسع . "غريك معاانتضيفي ملعاانتك ت 

 

 وقت

 

يف ذهين صورتك  ختتلط. . إليشء نفسه ينطبق عىل وهجك  منذ مدة لوهنام أأر. مل ال أأس تطيع تذكر شلك عينيك  

ملاذإ أأفضكل أأنت؟ لاكن إلأمر سهاًل للغاية لو اكن إلعكس. نظرت ابلأمس إ ىل ال أأعرف . مع صورة أأخيك

ذإ كنت سأأتعرف عليك. إليوم، إستيقظت متأأخرة  دما أأكون نعىل ما إعتدت عليه ع صورة كل ملعرفة ما إ 

عد إلطعام أأ  كنت ابلبيت إذلي نشأأت فيه. تحلمإذلي ينتابين؟ اكن دلي حمل اثن.  وحدي. ماذإ يب؟ ما

رة، أأان تخنوقة جدإ. بيامن أأقدم إلعشاء، مقصورة بعد مقصو  و مطبخ مقطورة صغري. إملساحة ضيقة للجميع يف

جليد ن إإلصمت، م لك هذإرمغ ، ال أأحد يتحدث عن خروجنا عن إملسار. يقول أأحدمه أأنه رهيبهناك مصت 

 أأن نكون مًعا. بعد إلألك، أأنتظر دوري لتلقي إلعالج إلنفيس. إجلو حار جدإ. 

، وتسري يب إللون سودإءمالبس منع إحلركة وعدمية إخلبة، نوعًا من  معاجلة شابة يل دما يأأيت دوري، تضععن

 ع مريض أ خر خيتارونهثىن مم نه جيب علينا إلتزنه أأ يف حدإئق إملصحة إلنفس ية إليت يه عبارة عن مقبة. تقول 

ست . هذإ إلعالج ال طائةل منه، أأان ل متحرك ىل كريسعبشلك عشوإيئ. حظي مريضة مقعدة، مسينة جدإً  كل

 .جمنونة وأأان هنا أأكتئب أأكرث، أأؤكد

 

 وقت
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هنا هنا يف إملزنل... قرت أأو حتأأتذكر أأن أأيم مل متت  لت ا؟ لقد جاءت لهتمت يب، أأو هكذإ ق، الوصلت أأمس، إ 

عىل إلأقل، لكنين مل أأمسع عهنا منذ ساعات. أأنزل إ ىل إملطبخ. ال يوجد أأثر لرإحئة إلتبغ. ال عالمة عىل وجود 

عود أأ وإدليت. ال أأحد يف إملطبخ. أأيم ال تزإل انمئة. لن إنتظر. ابب الاس توديو مغلق. أأاندي هبدوء. مصت، 

أأذين  . وضعتتعرفمن إلصعب أأن لباب، لكن للندإء. ال يبدو أأن هناك أأي خشص عىل إجلانب إل خر من إ

 عىل إلباب، ال يشء، وال حىت أأنفاًسا. أأفتح إلباب.

 

 وقت

  د يشءوصلت؟ أأفتح إخلزإنة. ال يوجيف ماكنه. أأمل حنركه عندما  إخلاص خبوإن إللوحات إلرسير مرتب. حامل

 فهيا. ال أأثر ملمتلاكهتا. ومل ترتك أأي مالحظة. إلغرفة فارغة.

 

  وقت

باب. صوإمع إملساجد تنخر إلض يف غرفة إملعيشة وأأخذت أأنظر من إلنافذة.  دفئةإمل وقدت، أأ ولقد برد إجل

هذإ إلصباح  بدىط. قو متنعه من إلس إلشهر، أأوليف. بعيدإ، حتبس إحلرإرة مقر جاو إلتإلشمس ختتنق بني هذه 

شة، حيث أأحتفظ بعلبة ة إملعي كيوم أأمس. أأفتح إدلرج إلأيرس للخزإنة يف غرف ابلنس بة يل، متاما أأيًضامبثابة حمل 

 يبدو يل أأن :هذه إمحلاقةوأأدخهنا. ما  ا ذإك إليوم. وللمرة إلأوىل، أأشعل وإحدة من جسائرك  إلسجائر إليت تركهت  

يف  فئلها عدة مرإت. لكهنا تنطشع أأ ك هو أأعظم مصت أأان قادرة عىل عيشه. تنطفئ إلس يجارة وأأشعلها. جسد  

. حقا؟ وظهور وإدليت؟ ماذإ اكن ذكل؟ أأشعل إلس يجارة مرة أأخرية. أأكرث فأأكرث ءلك يشبقل إهامتيم ي. لك مرة

 هكذإ؟ ملاذإ تأأخرت  

 وقت
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يبدو أأن وإدليت مل تصل ابلأمس، لكنين سأأقول أأهنا فعلت. ال أأدري كيف قضيت إلصباح وفرتة بعد إلظهرية، 

رية. أأان أأدخن  مسعهتا يف إلساعات إلأخيبدو أأن رأأيس مل يتوقف عن إدلورإن وعن إلتفكري يف لك إلأش ياء إليت

وء ضإلنار مباارة. خيفت من  كجسائر  أأشعلو ... ابلقرب من إملدفئةجسائرك وإحدة تلو إلأخرى. أأان أأدخن 

إملتوجه، جفأأة أأرإها مرة أأخرى أأمايم: جديت تدخل قبها. أأان ال أأعرف  تكإلغرفة وال يبق  غري رأأس س يجار 

ديت، جفأأة أأرى نفيس هناك، يف قب جال يوجد سوى س يجارة وإحدة يف إلعبوة. . من هذه صورة أأكرث صعوبة

 .ها، من يدري، أأاي اكن، جيب عيل إخلروج من هناايف نفس حفرة أأيم، مثلهام متاما، رمبا فعلت

 

 .ظالم


