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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لهذا ال�تاب:
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�لمه مهمة:
، من منطلق حرص الجميع ع� � هذا العمل هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��
� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته االجتما�� والعل�� والتق��

 . �استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر

�ساعد ال�ف�ف ��
، �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� و�مكن ل��

مع تح�ات:

ون- � ف��ق -متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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العصا��
روا�ة..

 

ا لت�ل�� ال�اتب: إيرنان ر�ب��
ترجمة: محمد الفو��
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  عن الروا�ة  
ا ” إ� مجموعة من أعمال إرنان ر�ب�� ت�ت�� روا�ة “العصا��
صها �ال�امل لتناول عالم مستوطنات الملح �لي��ل�� خصَّ
 مختلفا

�
� صحراء أتا�اما ال�ش�ل�ة، إال أنَّ ثمة ش�ئا

الصخري ��
ة الذات�ة والخ�ال � الس��  ب��

�
ها عن ال�ق�ة: كونها م��جا � �م��

�
� 11 يوليو من عام 1950، ��

. �قول المؤلف، الذي ولد �� �
الروا��

ت��حات إلذاعة ”Duna 89.7 FM“ ال�ش�ل�ة: إّنه �س� إ�
، والخ�ا�� � خ�ا��

“أن �ظن القارئ �عد قراءة الروا�ة أّن الحق���
� األوساط المحل�ة أّن

”، خاصة وأّنه من المعروف �� �
حق���

�
ا للع�ش �� � مستوطنة “ألغورتا” ق�ألن ي�تقل الحق�

لي��ل�� ُولد ��
� “مار�ا إ�لينا” و”�درو دي �الدي��ا” ح�ث أ�مل مستوطن��

دراسته.
جم الم��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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اإلهداء..
ال.. � موس��ا م�س�� إ� ابن��

عصام�ة عالم الرقص..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١

�
األمر الوح�د الذي افتقَر إل�ه متجر ال�تب الي��م الموجود ��

المعسكر هو ال�تب نفسها. ذات يوم نظرُت �المصادفة إ�
� إ� الس�نما لحضور حفلة

� ط����
واجهته الزجاج�ة، وأنا ��

� مونرو، فرأ�ُت غالف كتاب ا ومشاهدة ف�لم لمارل�� الثان�ة ظهر�
�
� مجلدات ودفاتر وظروف خطا�ات، كسمكة ملونة �� �لمع ب��

ا : «إذا لم �كن كتا�� � نف��
حوض ألسماك ال�دين. قلُت ��

لوصفات الطبخ، فال ُ�ّد أنه أحد أدلة أغن�ات الموجة
ح طرق عزفها ع� الجيتار. ��� � الجد�دة»، ال��

أنا لم أعتد الطبخ أو العزف ع� الجيتار.
�ُت من الزجاج، فوجدُت أنه كتاب «أنطولوج�ا الشعر اق��
! فأنا ال�ش��� المعا�» أللفو�سو �الديرون. لم أصدق نف��
ا عن � �دّي كتا�� ة لم أ�ن قد أمسكت ب�� ح�� سن التاسعة ع��
�  ال��

ً
ا عن ال�تاب المقدس، فأ��� األمور ثقافة الشعر قط؛ و�ع�د�

� عرفتها آنذاك �عٌض من مختارات «ر�درز دا�جست» ال��
أعارها �� أحد األصدقاء.

، ح�ث �
� المعسكر الذي شهد �شأ��

�دأُت كتا�ة القصائد ��
� تك�سب فيها أتفه األمور ا تج��ة الحب األو�، ال�� ُت أ�ض� اخت��
� � الشاعر النا��

َ ، مسحة غنائ�ة أمام عي��
ً

ها ابتذا� وأ���
� وَدوخة استكشافه. مع ذلك، فإن تصّوري عن العصفور�ت��
�
� النصوص المدرس�ة: أغا��

� قرأُتها �� الشعر لم يتعدَّ األب�ات ال��
القراصنة، قصائد �ال�ل األلوان الس�عة، وتلك األشعار الوطن�ة
� �ل

تها الطال�ة المتفوقة ذات النظارة ��
�
� لطالما تل الط��لة ال��

ص�اح.
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� األو�، ح�� شعرُت �حاجة ملحة -ور�ما
ما إن تعلمُت أحر��

ء تطوله �
ء و�ل �� �

� قراءة أي �� فسيولوج�ة- إ� القراءة. أع��
� �دي. القراءة… القراءة �مجنون. ت�اثفت هذە الحاجة، ح��

� آلخذ �دأُت أ�تب، وتحولت إ� عادة �ش�ه العوز �انت تدفع��
� مهب ال��ــــح؛ ألجلس

من الشارع أي ورقة مطبوعة ملقاة ��
ا. وأقرأها أرض�

� �عد وقت قل�ل من وصو�� إ� مستوطنة الملح الصخري، ال��
أعمل فيها اآلن، ا��شفُت مجلة �سائ�ة تخصص صفحة
ة عن للشعر: مجرد مقتطفات موجزة إ� جوار ن�ذة صغ��
، واقتناؤها ّ ا �ال�س�ة إ�� ا وثمنها مرتفع� المؤلف. �ان ورقها المع�
ا ��اد �كون رفاه�ة. لهذا اعتدُت أن أح�� �ل خمسة ع�� يوم�
� �علقونها ع� ح�ل ممدود عند ا، ح�� � أ��� األوقات ازدحام�

��
مدخل المتجر �مشا�ك ��� المال�س، ألراقب المال�ة �طرف
، وأنا أقلب صفحاتها ح�� أصل إ� الصفحة المرغ��ة، ّ � عي��
ا إ� ا ل��ال أمزقها، وتائق� � ا أشد الحرص ع� أال أفتحها كث�� ح��ص�
. اعتدُت أن أقرأ األب�ات، رغم � �ات قل�� ما فيها إ� حد �سارع ��
�
ا، �النهم الذي قد �لعق �ه تائه ��  لم �كن ج�د�

ً
أنَّ �عضها أص�

صحراء ال�ام�ا (1) قطرات الندى من فوق إناء حجري.
ا � قارئ آخر، متناس�� دخلت المتجر ببؤس ق�ل أن �س��ق��
ا: إّما الس�نما و�ّما ا واحد� � ش�ئ�

� مونرو فالمال �ان �ك�� مارل��
ا من األمر: �سخة واجهة العرض ال�تاب، ثم تحققت الحق�
الزجاج�ة �� الوح�دة المتاحة. خرجت وال�تاب أسفل ذرا��

ا، خش�ة أن � إ� ط�لة ضخمة. مض�ُت ��ع� �عد أن تحول قل��
ة أن ثمة من حجز ال�تاب ودفع � اللحظة األخ��

تتذكر الس�دة ��
ثمنه. أظن أنَّ أي شخص رأى التعب�� المرسوم ع� وج�� وأنا
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، �ان س�حسب � اعت�ته بها أسفل ذرا�� أبتعد، والط��قة ال��
� �قته. لّما انعطفت عند الناص�ة، تنفست بهدوء. ال�تاب أن��

. �غالفه األزرق واألحمر أصبح �له مل��
� وسط الشارع، كسائر أها�� ال�ام�ا، �دأُت

ب�نما أس�� ��
ا منه، ثم تقدمت �عدها ق�ل أن أتصفحه. توقفت ألقرأ مقطع�
ا. وصلت إ� الم�دان، وأنا ع� هذە الحال، �من أتوقف مجدد�
�خطو فوق الهواء. لم �ظهر هناك كعادة ساعة الق�لولة سوى
�عض �الب الشوارع المستلق�ة الدائخة من الحر. (لم تكن قد
� ��ل سعادة أنَّ أشد أ�ام

ة قل�لة ع� ا��شا�� مرت سوى ف��
ا «عجوز ال�ارتون» الق�ظ ُتعرف �أ�ام ال�لب). وجدت أ�ض�
� الم�دان الحجري

� أفضل المقاعد الظل�لة ��
ا �� �جلس غاطس�

 العام،
َ
. لطالما قال الناس إنَّ عمر العجوز تجاوز المائة الصغ��
 �الورق المقوى المتغضن.

ً
ته �دت فع� والحق�قة أّن ���

�عد أن تجاهلُت تمه�د ال�تاب ��ل أر�ح�ة، جلست ع� المقعد
ا �القص�دة األو�: الذي يتفاداە الجميع من دون أن أدرك، منبهر�
� تال�اوانو» لمؤلفها

«ان�ثاق القد�س �طرس وم�اركة ال�حر ��
دي�غو دو�ل�ه أوّروت�ا. �ان المقعد �ال مسند، وشجرة الخروب

إ� جوارە جافة وم�شققة وما من ظل ملعون لها. ترددت ع��
ات صوت الس�نما الموجودة أمام الم�دان �لمات أغن�ة ُم���
ا ل�دا�ة العرض، ة ع� نهر كواي». �انت صافراتها إعالن� «مس��

� البهو ع� الدخول.
ثرون �� فحثت قطيع الناس الذين ي��

ة ا للس�نما، وانتظاري ف�� ا عت�د� � هاو��
 لألمر، رغم كو��

ً
لم ألِق �ا�

� تلك
ط��لة لمشاهدة ف�لم «الرجال �فضلون الشقراوات»، ف��

� ستارة لشاشة عرض، و�ل � كتا��
اللحظات �اتت �ل صفحة ��
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ا �ط مصور، و�ل مقطع شعري مشهد� ب�ت لقطة من ��
ا. � ا ومث�� ا فخم� ا جد�د� ا، و�ل قص�دة ف�لم� س�نمائ��

�
ا وأنا أتناول شاي الساعة الخامسة �� واصلت القراءة الحق�
� موائدە كراقصة، و�� المطعم، وابنة صاحبته ت�نقل وتدور ب��

، � مب�سمة �أسنانها الب�ضاء �الملح الصخري. �ان يوم راح��
�
ا ع� مقعد �� � القراءة ح�� الغروب جالس�

�ُت �� ولهذا استم�َّ
اب، و�عض عمال المناجم �علقون مال�س عملهم فناء سكن العزَّ
� األحجار المنحوتة وسط مزاح من الع�ار الثق�ل. لم أتوقف ب��
ا، وأنا � واط�  ع� الضوء الخافت لمص�اح األر�ع��

ً
عن القراءة ل��

فوق الفراش العلوي الحد�دي، �عد أن أغشت االستعارات
ا � الحجرة ب�طفاء الضوء نهائ��

�� �
، رغم مطالب زمال�� عق��

«فالفجر س�ن�لج �عد برهة، اللعنة!».

�
� �عملون ��

� الغرفة، وأنَّ زمال��
كوُننا ثالثة أشخاص فقط ��

�ة حظ. لطالما قض�ُت بهذە �� � ورد�ات مختلفة عن وردي��
ا أطول �مفردي، وتمكنت من ال�تا�ة والقراءة من الط��قة وقت�
� الوح�د �� أ�ام اآلحاد؛ فرغم أنَّ اليوم دون إزعاج. األمر السل��
 أما�� لل�تا�ة والقراءة، فقد اعتادوا أن

ً
�له �ان �صبح �ام�

�ض�طوا الراديو �علو الصوت لسماع م�ار�ات كرة القدم
� مع الغرف المواجهة ع� قرارات الح�م والتعليق صارخ��
� تف�ح منها «رائحة األهداف» بتعليق أ�ع مذ��� والفرص ال��

دوغو. ا: �امل األوصاف دار�و ب�� هم هذ�ان� ال�الد وأ���
� اليوم التا�� نحو السادسة

�� ، � � حقيب��
وضعُت ال�تاب ��

� مع ا، �عد أن لففته بورق صح�فة، إ� جوار الخ�� ص�اح�
� الُمرتد�ال وأ��اس الشاي والسكر الُمقاسة والموزونة ال��

� المقصف، وأخذته م�� إ� المنجم.
�سلمونها لنا ��
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م � �
لقد أخذته م�� ط�لة ثالثة أ�ام متواصلة.

ا � قطار الذهاب، ورؤوس الرجال العجائز تتأرجح، وأ�ض�
قرأته ��

� �قضون ق�لولتهم � راحة الوج�ة الخف�فة، وزمالء جماع��
��

� قطار العودة، والعالم
ُممددين فوق األرائك الحج��ة، و�المثل ��

� لعب الـ«ب��س�ا» (2) . صعدت ونزلت من
�له �م�ح و��نافس ��

� وعنادي وانخطاف ��ي �لغة �ا�لو دي القطار وسط دوخ��
ال، و�ِشعر �ان�ة، و�األصداء اإلنج�ل�ة لغاب���ال م�س�� رو�ا ال��
� ظل انبهاري �السهولة الع�ق��ة لشعر

�� ، � و�دو�رو الفل�� ب�ث�ن��
�اّرا (3) المضاد، وأيروس�ة جونثالو روخاس العف�فة، و�لمات

� المتوجة �قوار�ر مكسورة. إن���� ل��
. وجدُت الشعر هنا �أب�ات الحا��

مع نها�ة األسب�ع، وصلت إ� جناح العزاب وأنا مسحور ع�
وجه الخصوص �لغة �اّرا القادرة ع� ص�اغة الشعر من �لمات
� الشعري الذي � وتل. جمعت �ل إنتا�� عاد�ة كحجر وماء وخ��
تخ� مائة قص�دة، من دون ح�� أن أنفض غ�ار الملح
� وسط الفناء.

� صورة هرم ��
، ورا�مته �� �

الصخري من فو��
� ا، فاجتاح�� أشعلت الثقاب �أعصاب ثابتة وق��ته منه مقرفص�

ا. تذكرت، وأنا أتأمل األوراق � لست حق�ق�� إحساس غ��ب �أن��
�قة المشتعلة من ال�تاب

�
ان، صورة الُعل � تلتهمها الن�� ال��

� أسمع المقدس (4) ، وظننت وسط حف�ف ألسنة اللهب أن��
� المسكينة المقفاة �المقاس ت�تحب؛ تلك األب�ات لم تكن

أب�ا��
لتخلو تحت أي ظرف من �لمات غنائ�ة لها كنا�اتها مثل قيثارة
� رأيتها � أحسب أن�� وشفق والر�ق الممس�ح. تلك ال�لمات ال��

ان الُمطِهرة. � له�ب الن�� ر من ب�� تتواثب �ما ال��
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ة أخرى راقت لقصائدي. ر نفسه �لمة صغ�� ال��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



12

٢
ة. المش�لة أنَّ الوقت � أورا، لم أ�تب إل�ِك منذ ف�� � حب�ب�� أخ��
�
� �الصاروخ وسط ا�شغا�� �المدرسة ومساعدة ماما �� يهرب م��

� العم رو�� وماري
َ المطعم. لحسن الحظ جل�ت ماما ابن��

ا من خدمة الموائد � مللُت حق� لمساعدتنا مع ال��ائن؛ ألن��
ا، ا. إنهما رائقتان جد� ا مع� � وغسل األط�اق �مفردي. نضحك كث��
ك أنهما ت�سل�ان �ابت�ار � فقط أن أخ��

كحال أهل المدن. �ك��
� ونحن ننظر من الثقب ا �المجان�� � ألقاب لل��ائن. نضحك كث��
� تخطر ع� � المطبخ مع �ل هذە األلقاب ال��

ال�ي الموجود ��
ا �ما �انت ا، فاألمر لن �صبح أ�د� � � أ�س� كث�� �الهما. رغم أن��
� اليوم

ا. لم ت��ت ِسّ�نا األو� �� ا جد� الحال معِك. �ان اتحادنا ق���
�
ا، �ل وتعلمنا القراءة �� � الس�� مع�

نفسه من العدم. لقد �دأنا ��
نفس الوقت. من المؤسف أننا لم نتمكن من ال�سل�ة �الشَ�ه
ا ما خلطا � . لطالما قال �ا�ا وماما إنهما كث�� القائم ب�ننا لوقت أ���
، � ب�ننا إ� درجة أنَّ الواحدة منا �انت ترضع قن�نة الحل�ب مرت��
� مرضُت فيها، ء، أو كحال تلك المرة ال�� �

وت��� األخرى �ال ��
� كنا � �ّم المزحات ال�� وحصلِت أنِت ع� الحقنة. هل تتخّ�ل��
سنفعلها اآلن ونحن نرتدي نفس المال�س؟ ل�نِك رحلِت.
ا، تقول أ�� إّن الرب �عرف ِلَم �فعل ما �فعله. سالم �ا حسن�

! � أخ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٣
و دخل صالة التدر��ات �المصادفة، أو ّ �قولون: إنَّ روسار�و في��
�
ا، وتأججت �� ا عن الظل. �انت نحو الثالثة ع�� �األصح �حث�

وسط الشارع شمس حمراء ضار�ة إ� الب�اض ع� ارتفاع ال
�
ا فوق أسقف الزنك. الحرارة ل�ست أقل �� ا واحد� � يتخ� ش��

الداخل. الفارق الوح�د أنها لم تكن حارقة.
� ي ال�ث�فة ح�� دهمته رائحة العرق والحجر ال�ل�� الط�اش��

دخل، ق�ل أن �جلس ع� عارضة خش��ة ممدودة �مقعد ط��ل
إ� جوار ال�اب، لين�� تناول ك�س �سك��ت أش�ال الحيوانات
� الداخل، ومنهم المال�م

الموجود معه. ثمة أر�عة رجال �انوا ��
� عرقه، عن ممارسة تدر�ب الوثب

الذي لم يتوقف، وهو غارق ��
و �اهتمام �دا ّ ع ال�ل إ� روسار�و في��

�
�الح�ل فوق الحل�ة. تطل

ا، �اس�ثناء المال�م الذي أل�� عل�ه نظرة �طرف عي��ه له مزعج�
فقط.

�عد برهة، سألوە إذا ما �ان جاء ليتدرب. ن�� بتح��ك رأسه
، فدعوە �� يتدرب ألنَّ عودە قوي فقط �س�ب فمه الممت��
تات

ُ
و وف ّ ولد�ه ما �لزم. سألوە عن وزنه، فقال روسار�و في��

ال�سك��ت ي�ناثر حوله:
� �قل�ل. - أزَ�د من الثمان��

وزن خف�ف الثق�ل. هكذا قال الرجال.
هل سبق وارتدى قفاَزي المال�مة من ق�ل؟

- لم أفعلها قط.
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هم؟ � هذە الصحاري؟ هل �مانع أن �خ��
ما الذي �فعله ��

� فمه حفنة �سك��ت
و، وهو �دسُّ �� ّ أجابهم روسار�و في��

ا عن ا ُ�ش�ه آ�ل النمل، أنه جاء �حث� تضمنت سلحفاة وش�ئ�
عمل.

هل هو �الغ؟
ا. ون عام� - عمري اثنان وع��

ا ما؟ هل �متهن ش�ئ�
ا للماعز. � الجنوب كنُت راع��

�� -
ا، وانفجرت ضح�اتهم الخشنة نظر الرجال إ� �عضهم �عض�
لتصطدم �جدران الزنك، فالحصول ع� عمل مماثل وسط هذە

الصحاري أمر صعب.
قال رجل أنفه مكسور، و��دو حديثه �من �عانون من تعذر

النطق:
� المنجم لر�� أحجار الملح

- ر�ما ب�م�انه ال�حث عن عمل ��
الصخري!

ا، � ذو الشعر الملون الذي يرتدي قم�ص� هتف الرجل السم��
� نها�ة

ران هزاز �� � � ساق�ه ع� مقعد خ�� ا ب�� و�جلس م�اعد�
الصالة:

� محطة الم�اە!
- أو ��

ا أنَّ محطة الم�اە �� الم�ان الذي و الحق� ّ س�عرف روسار�و في��
ُتعالج ف�ه فضالت الناس، أو �مع�� آخر غائطهم.
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� سقف الزنك، �سللت أشعة الشمس
ع�� الثقوب الموجودة ��

� الطاف�ة �عف��ة كون�ة �أنها مجرات � ذرات الغ�ار الذه�� من ب��
� أنَّ هؤالء الحم�� قد

ر ��
�
و فك ّ ُمصغرة، وألن روسار�و في��

� أن ُ�صبح أضحوكتهم.
� العثور ع� عمل، ر��

�ساعدونه ��
�عدئٍذ، سألهم ب�الدة: هل �قصدون ��لمة التدر�ب ال�اع مع

أحد؟
فقالوا له: نعم، لو أنها رغبته.

ّ أن أش��ك؟ - ومع من ع��
أشار أحدهم نحو الحل�ة:

- مع هذا.

ّ�مه بنظرة واحدة. �دا وزن الخصم، وهو رجل أصلع وجهه
َ
ق

، ل�نه أق�. ا. ر�ما عودە مشدود أ��� كوجه جزار، مثله تق����
� مسقط رأسه مع ُرعاة «أواسو»

و �� ّ لقد اش��َك روسار�و في��
(5) أثقل من هذا الشخص �س�ب خالف ع� نعجة ضائعة.
ر �دە فوق شعرە � فمه، ثم مرَّ

ة �� دسَّ قطعة ال�سك��ت األخ��
، وعّدە مصدر فخرە- -الذي صّففه ع� ط��قة إلف�س ب��س��

ثم قال إنه ال �مانع. ل�أتوا له �قفاز!
سألهم:

؟
ً

- ل�ن لو فزُت، فهل ستوفرون �� عم�
� وجهه، و�دا صاحب

فت الحص�ة أثرها ��
�
قال الرجل الذي خل

ة: ال�لمة األخ��
� المستوطنة!

- �إداري ��
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اقص وتوج�ه ل�ماته إ� ع� الحل�ة، توقف األصلع عن ال��
الهواء. اس�ند إ� الح�ال، وراقبهم وهم ُ�ل�سون الرجل الجد�د
قفازە. أطلَّ من وجهه تعب�� ساخر: �مكنهم أن ُ�ل�سوا هذا

.
ً

الت�س القفاز�ن �العكس، ولن �درك األمر أص�
� النطق الذي

ب�نما �ساعدە ع� ارتداء القفاز، سأله المتع�� ��
� �د�ه ناداە اآلخرون مانيوغو، و�دا أقلهم ُسلطة، أي واحدة ب��
و: إنها ال��ى. نظر الرجل ّ �� األقوى؟ فقال روسار�و في��
القص�� ذو األنف المكسور واللغد المرتعش �طرف عي��ه إ�

� الحل�ة، وغمز له �عينه.
الموجود ��

ا. لم ي��ط القفاز األ�� ج�د�
، و�نه � و وصل من الجنوب ق�لها بيوم�� ّ �قولون: إنَّ روسار�و في��
ا؛ ألنَّ حّراس سكن الُعزاب � حجرة أدخله صد�قه إليها ��

نام ��
كة» �الدخول. إنها الالئحة. لم �سمحوا ألحد ال ي�ت�� إ� «ال��
و�ات كحول�ة، أو إقامة ا ب�دخال م�� لم ُ�سمح ألحد أ�ض�
حفالت، أو إدخال �ساء لسن عاهرات. �ما أّن العاهرات ��
�مارسن عملهّن وجب عليهن إظهار «ال�طاقة الورد�ة» السار�ة.

ال، سأله ذو البثور عن اسمه؟ ومن أين � ا لل�� �عد أْن �ات مستعد�
و اسمه، ل�نه كذب �خصوص مسقط ّ جاء؟ فذكَر روسار�و في��
. لقد ك�� وزاد أن �سخروا من اسمه (6) � رأسه وقال إنه من أو�ا��
 من

ً
ا، ألنه أص� . ما من حاجة إ� أن يهزؤوا من اسم ق��ته أ�ض�

. � ة �القرب من أو�ا�� ��س (7) و�� مجرد مزرعة صغ�� ّ ب�خ��
قدم الرجل نفسه:

- اس�� ر�تور�كو غونثالث.
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ة مهي�ة: ثم أضاف بن��
- وأنا مدرب «المستوطنة».

، و�ل�م الهواء، ثم حقي�ة � �عدئٍذ، جعله يتواثب مدة دق�قت��
، إال أنه � و أسلوب مم�� ّ الل�م لإلحماء. لم �كن لدى روسار�و في��
أشّع قوة وث�ات أعصاب ��اد �صل إ� حد الحيوان�ة. �ان
ا لم يتلفه الهوى» �ما وصفه مانيوغو. أمرُە ذو البثور «ُمح��

ا. �عدها �أن يتدرب �كرة الل�مات ال��عة، ل�نه �ان �ارث��
قال له دون ر�تور�كو:

.
ً

، س�تعلم مستق�� - ال تقلق �ا ف��

ومن دون أي إضافات، جعله �صعد إ� الحل�ة.

ا لوجه مع المال�م، و��نما �م�� صعد فوق الحل�ة وأصبح وجه�
ب الرق�ة، وعدم الل�م أسفل عل�ه المدرب القواعد -عدم ��
ال�طن، وعدم معانقة الخصم أو مواجهته �ظهرە- ت�ّقن روسار�و
و من أّن قامته أطول، فشعر �صدرە ي�تفخ، و�أّن ذراع�ه ّ في��
� األع�، فوق الحل�ة،

ا. هناك �� أقوى، و�أّن ساق�ه أ��� رسوخ�
ة قتال تحوطها � حظ��

ا قد �شأ �� � خ�� حال، �أّنه حق�
�ان ��

الح�ال.
قال المدرب:

� ثالث جوالت. �ل واحدة منها مدتها دق�قتان.
- س�تنافسان ��

ح�م.
�
أنا سأ

�عدها، نظر نحو نها�ة القاعة وهتف:
- ه�ا �ا «جزرة».



18

� ذو الشعر النحا�� -الوح�د الذي ارتدى ساعة نهض السم��
ب بها فوق معصم- بت�اسل ثم أمسك عصا حد�د�ة و��

قض�ب سكة استخدموە كجرس.
�لينغ!

ا الهواء من ونا، نافث�
�
� اللحظة ذاتها، انقضَّ عل�ه «ِك�د» ل

��
ق الخناق ك. �دا كثور أع�. ضيَّ منخ��ه، �أنه يتحرك �فعل زن��
�ات � الحل�ة �لها، من دون أن يتوقف عن توج�ه ال��

عل�ه ��
ا عن تفادي هذا الوا�ل من و عاجز تق���� ّ إل�ه، وروسار�و في��
. � � �الها إل�ه من األع� واألسفل والجانب�� �شك�ل الل�مات ال��
�دا ابن العاهرة هذا �أخطبوط يرتدي قفازات! حاول أن ي�تعد
�ة ي��مة، إال أّن اآلخر أنهكه �ل�ماته عنه �مسافة وتوج�ه أّي ��
و �أن قفاز �دە ال��ى ّ الق��ة. فوق �ل هذا، شعر روسار�و في��

سائب.

� � منتصف الجولة الثان�ة، وتحت س�ل �شك�ل الل�مات ال��
��

ُحو� بها عند الح�ال، و��نما هو ع� وشك السقوط، رأى
� الوقت ذاته �دە

، ثم لمح �� و قفازە األ�� �ط�� ّ روسار�و في��
ة �فك خصمه. العار�ة، فوّجه ل�مة ُخطاف�ة اصطدمت م�ا��
سقط «ك�د» لونا ع� األرض كِجوال �طاطا، فنظر روسار�و
� طور القتال �فردة قفازە الواحدة

ا �� و وهو ال يزال منغمس� ّ في��
� فوق أرض�ة الحل�ة. إ� خصمه مفت�ح الساق��

ا! وهو نفس حال �ق�ة الرجال الذين �دوا نظر إل�ه مشدوه�
� �قدر دهشته: لم �صدقوا ما حدث للتو. مذهول��

�ة القاض�ة! لقد فاز را�� الماعز �ال��
تلعثم مانيوغو:
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م
�ته مثل الحد�د (8) ّف لق�ه �حق. �� - هذا األحمق الضخم ���

.
قال األصهب:

نا اسم روسار�و واستخدمنا «ك�د»، ُ�مكن ا وغ�� ب ج�د� - لو تدرَّ
ا. لهذا الرا�� أن �صل �ع�د�

ا، �ل ظل �حرك رأسه من أع� إ� أسفل، لم �قل المدرب ش�ئ�
وهو ُ�ضّيق عينه، وكفت هذە اإل�ماءة ل�علم اآلخرون أنه ي�سج

ء ما. �
خيوط ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٤
شح لمسا�قة ا �ال�� � ! لدّي ن�أ �مثا�ة قن�لة: أذنوا �� أخ�� � أخ��
«مل�ة ال��يع». سأمثل تحالف «المنجم» ح�ث �عمل �ا�ا. ��اد
� يوم أمس � أن�� . هل تعلم�� �

� الجنون من فرط سعاد�� �ص�ب��
� لو أنِك هنا؟ ع� � �انت ستواجه المنظم�� � األزمة ال��

فكرُت ��
ا منا عليهم ة ستغلبهم ق�ل أن �عرفوا أ�� األرجح، �انت الَح��ْ
� كنت سأصبح المختارة ا توصلُت إ� أن�� � الحق� اخت�ارها، ل�ن��
� ُولدت � جم�لة. تذكري أن��

ى �خالف كو�� ع� أي حال. أنا ال���
� ء، إقناع ماما. أنِت تعرف�� �

. ها ها ها. أصعب �� � ق�لك �دق�قت��
� الب�ت. تقول ماما إّن ع� الواحدة منا

ا �� � أنَّ �ا�ا ال يتحدث كث��
� ال�ام�ا، و�� محقة ألّن الناس

أن تتو�� الحذر مما قد ُ�قال ��
ا، ا س�ئ� ا ح�� لو لم تفعل الواحدة منا ش�ئ� يتحدثون دائم�
� دائم ما ك�� � ُتراقب ب�� و�األخص تلك العجوز السا�نة أمامنا ال��
تفعله أّي امرأة: مع من تخ�ج؟ و�� أين تذهب؟ وك�ف ��

. أعتقد أّن �
� من شدة شقاو��

خ�ج لها لسا��
�
ا أ مال�سها؟ أح�ان�

، سأح�� � ا �ا أخ�� �لت�نا �انت س�ث�� غضبها �أجمل الطرق. حسن�
ا. سالم! لِك الم��د الحق�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٥
� واجهة المتجر، وجدُت

� من العثور ع� ال�تاب �� �عد أسبوع��
ا ع� عقب: «المستوطنة» � رأس�

ا أ��� انقل�ت معه ح�ا��
�
ا��شاف

� � مستوطنة الملح الصخري ال��
فيها مكت�ة عامة! لم �كن ��

� ق�لئٍذ لم أ�ن قد جئت منها و�شأت فيها أي مكت�ات، أي أن��
� التع�سة �أحد أطفال

� ح�ا��
دخلت أي مكت�ة قط. لم أر ��

ا أو فوق �عضها: ال�تاب المقدس، ال�ام�ا سوى ثالثة كتب مع�
. � ات�ل، والعهد الجد�د، و�لها �انت أل�� وكتاب ال��

� جماعة
» زم��� �� � � ك��سبو «الصي��

�� � أخ�� لم أصدق ح��
ا �األمر، فهو أقل َمن تو�� مالمحه �أنه قارئ. كنا المنجم ص�اح�
اف ع� ينا وقوف رئ�س جماعتنا وراء كتل الردم لإل��

�
قد استغل

� التاسعة والنصف و�ستمر
� ت�دأ �� عمل�ة إجالئها اليوم�ة ال��

تاح إ� جوار السكة، ونحن �ن دق�قة محس��ة �الض�ط، ل�� ع��
� محاولة لخداع أذن�ه

�ات �س�طة إ� القض�ان، �� نوّجه ��
� خداعه).

� حصان (رغم معرفتنا �أننا لن ننجح ��
َ � �أذ�� الق��ت��

� �ذهب إليها » عن المكت�ة ال�� � � ك��سبو «الصي�� حي�ئٍذ حدث��
لقراءة المجالت ال��اض�ة، وأنها موجودة -�صورة ش�ه مموهة

� ب�ت ك�ق�ة البيوت قرب ملعب المال�مة.
ە- �� ع� حد تعب��

:« � قال «الصي��
� إ� جعة مثلجة مآلنة �الرغوة، - إّنه أحد أ�ام الرغوة. لو دعوت��

فسأصح�ك.

: األ�ام الن��ذ�ة، و�� � انقسمت األ�ام �ال�س�ة إل�ه إ� نوع��
األ�ام الغائمة. وأ�ام الرغوة، و�� األ�ام المشمسة.
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ا، إذ عجزُت � دخلُت فيها المكت�ة، �ق�ت دائخ� � المرة األو� ال��
��

عن تصديق ما رأيته: رفوف وخزائن وأسطح تف�ض منها ال�تب.
ة ورف�عة وسم�كة. كتب �أغلفة غل�ظة ة وصغ�� كتب كب��
وأخرى لينة؛ �كعب و�دون كعب، وكتب أخرى أغلفتها ��ل
األلوان. كتب وكتب والم��د من ال�تب، و�� تكتمل الصورة،
وجدُت مقاعد وطاوالت ل�جلس المرء إليها داخل هذا الصمت
ا  وسط صمت الصحراء عد�م اللون، داع��

ً
األزرق الغاطس أص�

ء. ال ُ�ّد أّن �ل النصوص �
� ال �ضاهيها �� إ�اە إ� متعة القراءة ال��

� العالم موجودة هنا. هذا هو ما فكرت ف�ه
الم�شورة ��

ا مدى ض�لة هذە المكت�ة، وأّن �ل ال�تب ا. سأدرُك الحق� مشدوه�
� سكنتها مجرد إصدارات من حق�ة الخمس�ن�ات الضخمة ال��
كة» توقفت �عد هذا ا �أّن «ال�� وما ق�لها. ُتع�� المسألة انط�اع�

اء ال�تب إ� األ�د. العقد عن ��
ا لها. ، وكدُت أصبح متع�د� � تحولُت إ� أحد أبناء رعّيتها الدؤو���
كنُت من ضمن القالئل، أو ر�ما الوح�د، الذي يتوجه إليها لقراءة
كتب األدب. اعتاد الرجال أن �أتوا عامة لالطالع ع� نصوص
تقن�ة أو لتصفح الجرائد ومجالت المنوعات، أما ال�ساء القالئل
� الفروض

� توّجهن إليها، ففعلنها لمساعدة أبنائهن ��
الال��

المدرس�ة.

� � غرف��
� المكت�ة �دا أش�ه �الوجود ��

إنَّ وجودي المجرد ��
� ب�ت لم أحظ �ه قط. لم أ�ن قد عشُت ح�� هذە

المفضلة ��
، فمل��ة بيوت � � أن أسم�ه: بي�� � ب�ت �مكن��

اللحظة ��
� ُ�ّ�ح أحد كة»، وح��  إ� «ال��

ً
المستوطنات تعود أص�

� أو تتوقف آالت «المستوطنة» عن العمل، �جب ع� العامل��
العائلة أن �سلمها وأن تحزم ممتل�اتها القل�لة وترحل. وجَب ع�
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� حالة توقف األشغال،
� دون أن ينظر خلفه. و��

المرء أن �م��
�انت الُمعسكرات �لها ُتحل وتف�ك وُتع�أ، ق�ل أن ُت�اع �ل
ا إ� بيوت وشوارع المواد الفائضة كخردة، فال �عود س�انها أ�د�
� �شؤوا وتزوجوا وأنجبوا ودفنوا موتاهم فيها. لهذا الق��ة ال��
� دون أن ينظر خلفه، ل��ال

الس�ب، وجَب ع� المرء أن �م��
�حدث له ما حدث المرأة لوط (9) .

� ظرف
� المكت�ة، فاستكشفت ��

�� 
ً

ا ط��� � وقت�
اعتدُت أن أق��

اب. لم �كن عدد أشهر قل�لة �ل زوا�ا أرففها المكسوة �ال��
ا، فسحا�ة غ�ار � ُتنظف فيها �منفضة ال��ش هام� المرات ال��
ا فوق أرففها وكتبها  ونهار�

ً
ارات الملح الصخري خّ�مت ل�� كسَّ

� من العمل إ� ا لدى خرو�� كقدر محتوم. لطالما توجهت يوم��
ّ �ال�سامح ذاته ة، فأدهشُت زوارها الذين نظروا إ�� المكت�ة م�ا��
. تحل�ُت �الصالدة الالزمة � الذي ُينظر �ه إ� الح�ماء المجان��
ا
�
ا عمالق �ن مجلد� لتصفح �ل واحدة من صفحات أر�عة وع��

ا ا خف�ف� من موسوعٍة أغلفتها مجلدة، وتعلوها أحرف �ارزة بروز�
� ثالثة ولم يتصفحها أحد ق��� قط. استغرَق هذا العمل م��

� وح�� الس�ت. ا من االثن�� أشهر �املة، يوم��
ء آخر، و�خالف الشعراء �

ذه�ُت لقراءة الشعر ق�ل أي ��
� عدة تص��فات، قرأت أعمال

� الذين ظهروا هناك �� الوطني��
� �لها -فمدير المستوطنة األول لم

�ن اإلس�ا�� ج�ل س�عة وع��
. �اتت � ا من فراغ- و�المثل �عض شعراء القرن الذه�� �كن إس�ان��
� من منطلق األمومة، الس�دة المسؤولة عن المكت�ة تعامل��
� و�ــهذە الط��قة سمحت �� �أن أ�حث وأ�حث وفق هواي ب��

.
ً

األرفف المكنونة وأصعبها وصو�
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ج �عدها ّ � أت�� ، فإذا �� �
«الشاعر الشاب». هكذا �انت تدعو��

�حمرة الخجل.
� كهالة حج��ة. ظننُت

لطالما أحسسُت بثقل �لمة شاعر فو��
، أّنهم ك�انات ُعل�ا أو ال ماد�ة � صغري أّن الشعراء �لهم مو��

��
ا. �دا �� أّن من �كتب أش�اء شد�دة الجمال من المستح�ل تق����
ف من أنفه. لم أ�ن قد رأ�ت �  أن �سعل أو ي�صق أو ي��

ً
مث�

�
ا �شحمه ولحمه، و�دت �� إم�ان�ة رؤ�ة أحدهم �� حينها شاعر�

وسط الصحراء مس��عدة، وت�اد توازي احتمال�ة العثور ع� دب
� ��ح و�م�ح وسط حرارة الرمال المتأججة. ال. أنا لم أ�ن قط��
ا، و�نما مجرد شخص لط�ف �حاول أن �لتقط أ�سجة شاعر�
الجمال من هنا وهناك �قلمه «فابر» مقاس ٢، ق�ل أن �دونها

. �
� أوراق دف�� الرسم الب�ا��

��

�
� س�ب عجزي عن كتا�ة قصائدي إال �� لم أتمكن قط من تب��ّ

� �قلم «فابر» مقاس ٢. مع ذلك، اعتدُت وأنا
دف�� للرسم الب�ا��

� لم تكن � -ألن��
� ل��ار�� � عف����

� �أ�� � المنجم وسط أشغا�� ح��
��

� الورقة
ا �� لدّي ُملهمة و�نما عف��ت- أن أ�تب ع� ُعجالة أب�ات�

� مع الُمرتد�ال، ق�ل أن أواصل سحب المجرفة � ألّف بها الخ�� ال��
ب عارضة السكة �مطرقة تزن والق�ع فوق اإلزم�ل، أو ��

.
ً

�ن رط� خمسة وع��
� �دّي، وال

ء �� � � لم أحظ فيها ��� � المرات ال��
لطالما ذه�ُت ��

�
، إ� مناطق الردم �حجة إفراغ ما �� � ح�� ورقة لّف الخ��

، ألقرفص هناك، � رو��
جسدي، رغم أّن األمر تعلق ب�فراغ ما ��

� وقت
ا فوق الرمل. ثم �أ�� ، وأ�تب أب�ات� من دون أن أنزل �وا��

ي وقل�� ح�� أصل إ� الم�ان الذي الراحة، فأعود مع دف��
ا إن وجدته، حددته �كتلة من الحجر، وأ�سخ ما كت�ته. هذا ط�ع�
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� كث�� من األح�ان حدث أن جاءت زو�عة رمل�ة لتك�سه �له
ف��

�
ة من التفك�� �� � مرات كث��

�سعادة و�ال رحمة. لطالما جزعُت ��
� أي

ا وأجدرها �الدخول �� ها إلهام� ، ور�ما أ��� �
أّن أفضل أب�ا��

أنطولوج�ا، قد ذه�ت مع ال��ــــح، ل�ن �مرور الوقت هضمُت
� -�اب�سامة غامضة

، �ل وِ�تُّ أؤكد ألصدقا�� المسألة �خفة أ���
َ نقادي األدبّيون األوائل. - أّن زوابع صحاري ال�ام�ا �� ع� وج��
ا. حرصُت � أ�تب شعر� � المنجم أن��

مع ذلك، لم �درك أحٌد ��
ع� أال �عرف أحد، فأغلب هؤالء الرجال الضخام الذين جاؤوا
من حقول الجنوب �أ�ديهم الخشنة �المحار�ث وقماشة
ي افتقروا إ� � للج�س ال��� جسدهم الج�دة كخ�� ممثل��
التعل�م، �ما أن كتا�ة الشعر عندهم شأن �خص ال�ساء أو أبناء
� قصائدي

ة. لهذا اعتدُت أن أ�تب وأخ�� � ال���
الذوات رق���

� دخلُت المدرسة �أّنها أدلة إدانة لتهمة عق��تها السجن، وألن��
� أحد: ِلَم أستخدُم الل�ل�ة أل�مل تعل��� المتوسط، ف�لما سأل��

ا؟ قلت له: إنها الفروض المدرس�ة. � القلم كث��
� انضممت إليها �كونها أشجع اشتهرت جماعة عمال السكة ال��
� ع�� الهاتف � المنجم. لطالما استدعاها المديرون صارخ��

من ��
�
�لما خرجت الع��ات عن القض�ان ووجب إصالح أي َعطب ��
� ». �ان ب�ناب�ن�� � السكة. أطلقوا علينا اسم «جماعة ب�ناب�ن��

أغلظ رؤساء عمال المنجم، والوح�د ب�نهم صاحب صالح�ة
اخت�ار أفراد جماعته؛ إذ امتلك رفاه�ة قبول أو رفض العمال
 ي�دو ع�

ً
الذين يرسلهم «قسم التعاقدات»، و�لما وجَد رج�

ا ل�ذل العرق أصدر ح�مه الحاسم: وجهه أنه ل�س مستعد�

. �
ا (10) لن �ف�د�� ا. ِسحساب�� ا مستكين� - َمن وجهُه ي�دو ثور�

�



26

� ا» ال�� ا» منطوق خا�� ل�لمة «حساب�� ّ و«ِسحساب�� ��
�
� أ ب�ناب�ن��

� وصلُت � غ�� موضعها. ح��
� ع�ارات ��

ا �� � استخَدمها كث��
� المنجم

� يو�� األول ��
� عطلة. ��

وانضممت إ� جماعته �ان ��
� وقع حادث ضخم وخرجت ع��ات عن مسارها، فأرسل��

� هذە الحالة الطارئة، رغم
ف العام لدعم الجماعة �� الم��

ة ذاتها، � منطقة أخرى. خالل تلك الف��
� قد ُعينت �� فرض�ة أن��

�
ا. حي�ئذ تقرر إ�قا�� سقط دون لولو، أ��� عمال السكة، م��ض�

� الجماعة إ� أن �صل رئ�سها ل�قرر إّما قبول أو رفض
��

� المنجم.
استمراري ��

� المنجم من
، راهَن �ل َمن �� � ق�ل يوم واحد من عودة ب�ناب�ن��

� ��ل ثقة ع� أّن � وحّفار�ن وحّمال�� � ونّقار�ن وجّراف�� منّقب��
�
ا» بر�لة �� � «ِسحساب��

رئ�س الجماعة العا�س، س�طرد��
، �مجرد وصوله. �

مؤخر��
� يرى ا ح�� : إّن هذا هو ما س�فعله تحد�د� � قال العجائز مازح��

� كعازف ب�انو. الف�� الجد�د و�د�ه الره�فت��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٦
؟ أتتذك��ن � ا �� � أنِت أ�ض� أورا، يوم أمس حلمت �ِك. هل تحلم��
أننا �خالف ال��اء والضحك ع� نفس األش�اء اعتدنا أن نحلم
ا واس��قظُت وتذكرت يوم �األمور نفسها؟ �ان الحلم ح��ن�
ا أب�ض بنفس ط��قة رح�لك. تقدمُت الموكب وأنا أرفع صلي��
ة ع� الجانب � عروض المدرسة. �دت �� المق��

حمل الرا�ة ��
ا كحال معسكرنا. سارت ماما إ� ة جد� اآلخر من مكّب الردم فق��
ا وقلَن: إن هذا العالم ال �ستحقك. َ جم�ع� � جوار الجارات و�ك��
ك ا وهو �حمل التابوت من دون أن ي�� ا�ساَب عرق �ا�ا متدفق�
ا ل�ساعدە، ومن خلفه سار األطفال ب��جان الورق. فجأة أحد�
� الصل�ب وأنا تلك � فكرت أنِك أنِت من تحمل�� كدُت أجّن ح��
ة، ثمة مدافن ألطفال مهودهم � المق��

� التابوت. ��
الموجودة ��

�
ا هناك، �� اب، �أنهم ال يزالون ن�ام� موضوعة فوق أ�وام ال��

األسفل. مّرت ست سنوات ورغم ذلك ي�دو األمر �أنه أمس.
ظللت أتذكر �ل هذە األمور حينما دق جرس المن�ه واضطررت
متة سا�نة ب�ت الناص�ة إننا � إ� االس��قاظ. تقول العجوز الم��
ا من جد�د. أتم�� أن �حدث هذا! سالم �ا ا ما سنصبح مع� يوم�

! � أخ��
� المطعم. إّنه

معلومة إضاف�ة. كدُت أ��: وصل ز�ون جد�د ��
ا. ا. اسمه إل�اثار لونا. سأح�� لِك عنه الحق� شاب جد�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٧
�ة القاض�ة، وصَف «ك�د» لونا ما حدث �عد سقوطه �ال��
». ع� أّي حال، لم �شّق ع� المدرب الذي � �ـ«حظ المبتدئ��
و، إذ ّ ا اتحاد المال�مة العثور ع� عمل لروسار�و في�� ترأس أ�ض�
: إّن را�� الماعز هذا مع التدر�ب � قال لمدير قطاع العامل��
ا. لطالما فضلت  وطن��

ً
الج�د واالنض�اط قد �صبح �ط�

� دورة
زوا �� � لي�� مستوطنات المقاطعة التعاقد مع عمال ر�اضي��

� تحتضنها منطقة ال�ام�ا ألعاب مناجم الملح الصخري ال��
ا. سن���

رە ر�تور�كو غونثالث وهو يزف له الن�أ:
ّ

حذ
� المنجم

- ل�ن عل�ك أن تعلم، الوظائف الشاغرة اآلن موجودة ��
فقط.

و: ّ قال له روسار�و في��
� سأسمع صوت ملعقة ا �ان �ا زع�م فهو أمر ج�د. مايهّم أن�� - أ��

الرزق من جد�د.
و األعمال الورق�ة واإلجرائ�ة ّ � المساء ذاته، �دأ روسار�و في��

��
� م�ساهل، ، عقَب فحص ط�� � الصارمة لتعي�نه. �عدئٍذ بيوم��
� العمل. لقد قال لصد�قه: «لم

اس��قظ لمواجهة يومه األول ��
ا لوجه، �ل لم ينطق ولو �لمة  وجه�

ً
ّ الطب�ب أص� ينظر إ��

واحدة».
� سكن العزاب �شغلها

� حجرة ��
ا �� خّصص له قسم اإلس�ان م�ان�

ثالثة عمال: اثنان من س�ارى الورشة الم��ان�ك�ة، وأحد �اعة
و ّ � متجر مستلزمات «المستوطنة». وجد روسار�و في��

ال�قالة ��
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� الدور العلوي ألحد األّ�ة، األمر الذي لم يرق
نفسه ينام ��

ا أنَّ �عض �ن. لقد وقف الحظ إ� جان�ه، إذ أدرَك الحق� ال�ث��
� أوقات التعشيق قد

الغرف �شغلها ستة عجائز، وأنَّ العدد ��
 و�تق�أ ع�

ً
ا ثمة عامل �صل ثم� �صل إ� ثمان�ة، وأنه دائم�

. � الفراش السف��
زم�له النائم ��

و: ّ قال روسار�و في��
� األع� يتغّوط ع�

� ال��ف: الدجاج الموجود ��
- �ما �حدث ��

� األسفل.
ما هو موجود ��

� الغرفة أّن هذە أقل األمور اإلش�ال�ة، ألّن
أ�د له زمالؤە ��

� �قرر أحد ما � أ�ام �ف المرت�ات، ح��
أسوأها �حدث ��

� طقطقة ه��ل الفراش وحفل
اصطحاب عاهرة إ� الغرفة، فتأ��

ا �ال�س�ة إ� ال�ق�ة. اآلهات الذي �ص�� عذا��

�
و أن ي�ناول وج�اته �� ّ ع عقدە، ح�� طلب روسار�و في��

ّ
ما إن وق

ا هناك المقصف الذي �أ�ل ف�ه صد�قه. لم �كن الطعام ج�د�
�س�ب حجم ال��ائن الضخم، ل�نه أرخص من المطاعم الخاصة.
ا و نام فوق قض�ان ه��ل الفراش أسبوع� ّ �قولون إّن روسار�و في��
� استغرقها وصول طلب حاش�ته من متجر -و�� المدة ال��
المستلزمات- وأّنه اعتاد أن �س��قظ وعالمات حلقات نوا�ضه
مرسومة فوق ظهرە. رغم ذلك، لم ُ�لق �ل هذا �ظالله ع�
� طفولته كراع للماعز قد

ا أنه �� روحه المعن��ة. علمنا الحق�
واجَه قسوة الح�اة ومصاعبها، وأّنه ال الج�ع أو العطش يناالن

منه.
� ق��ته.

«الطفل الحد�دي». هكذا �انوا �دعونه ��
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ا �فضل � ح�اة التالل، وأ�ض�
ا��سَب هذا اللقب �س�ب صالدته ��

� لم يرە أحد ي��� فيها قط، رغم انتهائها �جسدە الشجارات ال��
ء �ان �ستحوذ عل�ه �لما �شاجر ل�ص�� �

ا �الدماء. ثمة �� ملطخ�
�ات خصومه. منذ طفولته شعر بتفوقه ا ال �شعر ��� ا ج�ل�� قط�
ا. تحداهم ألّن ا أو جسد� وأحّب تحدي الص��ة األ��� منه سن�
األمر راقه؛ ألنها رغبته، وألنه �لما �شاجَر تعاظم إحساسه

� خ�� حال.
�قوته، وشعر أنه ��

اعتاد أن �قول:
� ب�� مآلنة ح�� قمته. - أشعر �أن��

حلَم منذ أمد ط��ل �االبتعاد عن ق��ته، و�الرح�ل إ� أي م�ان
االت � ا. حلَم أن �فوز �ال��

�
ف ا مح�� ح�ث ُ�مكنه أن �صبح مال�م�

وأن ينافس ع� األلقاب، وأن �لف أحزمة ال�طوالت حول
ا من ال�ساء الجم�الت المتعطرات من خ�ە، وأن ير� قطعان�

� الج�ال الن�نة. ا عن تق�دە �مع�� �ل األصناف واأللوان عوض�
� مال�مة ط�لة ح�اته، و�الهما ع�� التلفاز. لم

�
لم يَر سوى نزا�

� الحاد�ة
� ق��ته �انت ُتقطع ��

ا منهما، ألّن ال�ه��اء �� ��مل أ��
� أي مال�م رفعوا �دە � المرت��

 �الض�ط، ولهذا لم يَر ��
ً

ة ل�� ع��
�
ء مع برنامج الس�نما الذي ُي�ث �� � ا. حدث نفس ال�� فائز�

� امتل�ت ة، إذ لم �حظ مرتادو حانة الق��ة الوح�دة ال�� العا��
 إ�

ً
ا �فرصة مشاهدة نها�ة أي ف�لم. �ان إح�اطهم هائ� تلفاز�

درجة أّن �عضهم حلم بهذە النها�ات، �ل إنَّ أول ما اعتادوا أن
�طلبوە إ� الغ��اء القادر�ن ع� تحمل �لفة المشاهدة أن
�
يتفضلوا عليهم و�حكوا لهم ك�ف انت� الف�لم الذي عرضوە ��

� الساعة الفالن�ة.
� ذلك اليوم ��

التلفاز ��
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� أو� محاوالته للتوجه نحو الشمال مع صد�قه، مرَض أبوە.
��

رجتُه أّمه أن ي��� �عض الوقت، فحالة الرجل ميؤوس منها
� هو

� أي لحظة. غادَر صد�قه �مفردە و���
و�وشك ع� الموت ��

� حس�انه، أما
� داخله. لم �ضعه أبوە قط ��

ا أ�اُە �� ا عنُه، العن� رغم�
ة، ومرّد األمر، ضمن أش�اء أخرى، هو فلم �كّن له مودة كب��
إهانة �سميته بهذا االسم. صحيح أّن أ�اە أ� ع� الت�من
� لها، ل�ن ما ذن�ه هو �عذراء روسار�و، ألّنه من ضمن المخلص��
ا له �خصوصهما ً�خصوص معتقداته؟ ثمة أمران س�ظل ممتن�
و الذي جاء ل�صحح وداعة اسمه، فض� ّ ع� الدوام: لقب في��

� منحها له. «األخ�� او�ن الجي��ة ال�� � الخ�� عن ه�ة العين��
الماجن». هكذا اعتادت �ساء الم�ان أن �صفن لونهما.

و أمه أّن اللحظة قد ّ � النها�ة، أ�لغ روسار�و في��
لما ماَت أبوە ��

� غضون أسب�ع إ� الشمال، فِمن هناك
حل �� حانت، وأنه س��

� بتعل�م قل�ل
ُ�مكنه أن �ساعدها �ش�ل أفضل، ورغم أنه ح��

ها أنه س�تدبر ا سوى ر�� الحيوانات، فقد أخ�� ولم �عرف ش�ئ�
� أخرجه من الصف أمورە �ش�ل ما. لقد قال أبوە األحمق ح��
، وأرسله لرعا�ة الماعز: «القراءة وال�تا�ة �

الثالث االبتدا��
ستكف�ان وت��دان».

� القطار المتوّجه و �ل هذە األمور ع� م�� ّ ر روسار�و في��
�
تذك

� العمل وهو يتحمل برد ال�ام�ا
� يومه األول ��

إ� المنجم ��
� ذلك الص�اح الذي انطلَق ف�ه ق�ل

ا �� المتوحش. تذكرها أ�ض�
« � «القطار الطو��

� من موعد رح�له المقرر نحو الشمال �� يوم��
ا، ح�� أمه، و�ل ما معه نصف قطعة (11) من دون أن يودع أحد�
، ومال�سه القل�لة. دفعه المشهد � � الماعز، وفط�� الخ�� من ج��
� قطع فيهما الطب��� الظاهر من نافذته ط�لة نهار�ن ول�لت��
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� أّنه ذاهب إ� م�ان للتطهر من
القطار الصحراء إ� التفك�� ��

� المستوطنة إّن المال�م جاء من
خطا�اە. مع مرور األ�ام، ِق�ل ��

� غيب��ة.
 وتركه ��

ً
َب رج� طة �عد أن �� ا من ال�� ق��ته ه���

�
ا، ل�ّنه �ان �� � السادسة والنصف ص�اح�

ينطلق قطار المنجم ��
السادسة �الض�ط، قد �سلق إحدى ع��اته، ألنه معتاد منذ أ�ام

الجنوب ع� االس��قاظ مع ان�الج الفجر.
 من حاو�ات ماش�ة معدلة بثمن �خس

ً
يتكون القطار أص�

إل�صال وجلب العمال من و�� المنجم، إذ أضافوا مقاعد
خش��ة ع� امتدادها، ل�نها �انت تخلو من األبواب، فت�سلل
� � دق�قة ال�� ر�اح ال�ام�ا القارسة �ال رحمة ط�لة األر�ع��

�ستغرقها الرحلة.
� من هكذا وصَل إ� المنجم ولون جسدە ضارب إ� البنفس��

د. فرط ال��
شك المدير وممارسته ل�عض التدر��ات

�
�عد أن توّجه إ� ك

و ّ � روسار�و في�� ا ��لب مسموم، ُع�� العن�فة ل��ال �دخل مرتعش�
� جماعة عمال السكة لتع��ض زم�ل تعّرض لحادث. قال له

��
المدير:

ة اخت�ار. �قاؤك من عدمه �عتمد ع� رئ�س � ف��
- أنت ��
الجماعة.

� ك�خ الصفيح المخصص لعمال السكة، إذ
استق�لوە �فضول ��

ا يهوى المال�مة دارت نم�مة ق�لها حول أّن هناك أحمق ضخم�
س�صل إليهم. تأّجج له�ب محرقة مصنوعة من عوارض السكة
�ن عند مدخل ال��خ، الذي افتقر هو اآلخر إ� � الخش��ة والب��
� وهم ي�ناولون الشاي، األبواب. احت�� العجائز حولها جالس��
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ي م
و�تحدثون عن التلف�ات الناجمة عن ثملهم وتفاص�ل المشاجرة

. � �شهدها مقصف العمال العمو�� اليوم�ة ال��
و وح�اهم �حسم �ع�ارة: «ص�اح الخ�� ع� ّ دخل روسار�و في��
ته رائقة، ل�ن ن��جتها الجميع». س� ألن ت�دو ط��قته ون��
قار�ت حّد الت�جح. جلس �عدها إ� مائدة النحاس األصفر،
ان. لما رأ�ُت أنه لم �جلب معه ا قدر ما استطاع من الن�� ق����

. ا للشاي، أعرته قد�� وأوضحت له م�ان الماء المغ�� قدح�
قلُت له:

- أنا إل�اثار لونا.
ا، أما ال�ق�ة ، تجاذبنا أطراف الحد�ث فور� � وألننا أصغر اثن��
� النها�ة �مطرونه

ا، �دلون �دلوهم، و�ذا بهم �� ا رو�د� ف�دؤوا رو�د�
� عالم المال�مة؟

�أسئلتهم: من أين جاء؟ �م من وقت مّر عل�ه ��
� أي فئة وزن ينافس؟

و��
الوح�د الذي لم �ط�ح عل�ه أسئلته �ان رئ�س العمال، إذ اقت�
س شار�ه

�
�ل ما فعله ع� جلوسه قرب نها�ة الطاولة وهو �مل

� صمت، �أنه �قّ�م قوة ومتانة هذا
اق�ه �� الرفيع كسلك، ل��

الداه�ة المصقول.

». س�قول �� �ــــح لهذا الف�� � �س�� ء لم �جعل قل�� �
«ثمة ��

ة. � هذە الع�ارة �عدها �ف�� ب�ناب�ن��
اب الساخن وق�ل مايهّم أّن رئ�س العمال �عد االنتهاء من ال��

ە �اقتضاب: خروجه من ال��خ، خّصص له خزانة، ثم أخ��
- أنَت من س�جلب القفل.
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حينما أص�حت الجماعة مستعدة للخروج ومواجهة يوم العمل
ا وناولته له. ا مطرز� ا صوف�� � قم�ص� الجد�د، أخرجُت من خزان��
� ال أقدم له خدمة. ا ُ�ذكر، أو �أن�� فعلُت األمر �أنه ل�س ش�ئ�

قلُت له:
ا ما. ّ نوع� � إّ�اە صديق، ل�نه واسع ع��

- أهدا��
، لم ين�س ب�نت شفة. � � أخذە م�� ح��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٨

� ة ال�� � المرة األخ��
ا �� � � حاٍل أفضل. حزنُت كث��

أورا، اليوم أنا ��
كت�ُت فيها إل�ِك. أتذكر حينما كنا نتحدث عما ستفعله �ل

� من مجرد التفك�� واحدة منا إن ماتت األخرى وك�ف كنِت ت�ك��
ِك أّن ز�ون المطعم خ��

�
� أ ك األحزان ودعي�� � األمر. ل�ن لن��

��
ء. أراق�ه أنا واب�تا العم من � الجد�د جم�ل، ل�نه أخرق �عض ال��
ب؟ وك�ف ثقب المطبخ. نرى ك�ف �مضغ طعامه وك�ف ���
� يتحدث فيها، � المرات القل�لة ال��

�حرك �د�ه وهو يتحدث ��
وهذا ألنه صامت ومؤدب إ� أق� حد. إّنه الوح�د الذي
ينظف قدم�ه ق�ل الدخول و�قول: «�الهناء والشفاء �ا سادة».
 و�شعر مصفف، ول�س كحال ال�ق�ة الذين

ً
ا مغ�س� � دائم�

�أ��
� ّ ح�� � ك�ف ينظر إ�� اب. أتعلم�� � �ال�� �أتون من العمل مدفون��

� أم ال؟ ر�ما نعم أقدم له األط�اق؟ ال أعرف �عد! هل �عجب��
، خاصة وأّنه � ور�ما ال. من المؤسف أنِك لسِت م�� �ا أخ��
، و�التأ��د �ان �

� واألغا�� لطالما راقنا نفس صنف الفسات��
� كنا � األفعال الش�طان�ة ال�� وقنا نفس الرجال. هل تتخ�ل�� ل��
، أعلم أنِك كنت � سنفعلها؟ رغم أّن �ا�ا �قول إنِك أ��� جد�ة م��
 مسألة ت�ادل خل�لينا

ً
� مث� . هل تتخ�ل�� � مزا��

�� � ل�شاركين��
� أموت من � األمر، إذا ��

وسط عتمة الس�نما؟ ما إن أفكر ��
� �ّم ! أنِت ال تعرف�� � � العم �دأ �لتصق ��

َ الضحك. ُعهر ابن��
ا، سأتر�ِك اآلن. لدّي �شاط � إ�اها. حسن� � تعلمان�� القذارات ال��
� مرشحة للقب المل�ة ولدينا عمل مع التحالف. ال ت��� أن��

كث�� �ما تقول ماما. سالم!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٩
� صارت اليوم ق��ة � مستوطنة «ب��ناب�نتورا» ال��

�شأُت ��
� عمر التاسعة. ق�لها �أر�ــع

ا من ناح�ة األم �� ش�ح�ة و�ُت ي��م�
� المناجم

�� 
ً

، الذي �ان ط�لة ح�اته عام� � سنوات تقاعَد أ��
� الحركة الخمس�ن�ة، ل�عود إ� الجنوب. �ل ما وّدە

ا �� وواعظ�
� �اي�نار،

، أن ترتاح عظامه �� �عد إصابته �السحار الس�ل���
� المستوطنة.

مسقط رأسه، أما أنا، ابنه الوح�د، فقررت ال�قاء ��
كة» حينما أتممُت عا�� الخامس � االلتحاق �ـ«ال��

نجحت ��
� مارسها ع�� ألعمل �مثا�ة مرسال، و�� إحدى الوظائف ال��
. � ا �كسب قوت يو�� من عرق جبي�� أطفال الصنعة. كنت سع�د�
ا، �دأت أنظم القصائد. قصائد الحب. أغرمت ح�� لما �ّت وح�د�
�
�� ة �مار�ا مارغار�تا (12) . �انت تك�� � الثالثة ع��

النخاع وأنا ��
�عام ولها هوا�ة غ���ة: روا�ة األفالم. لم أتجرأ قط ع� التحدث
ا ألقاو�ل الناس �انت رغم صغر سنها حب��ة إليها، ألنها وفق�

� األو�.
الـ«غ��نغو» مدير المستوطنة. لقد كت�ُت لها قص�د��

، توقفْت �
�عد وقت قل�ل من وصو�� إ� سن ال�ل�غ القانو��

� دفنُت فيها أ�� عن العمل، مستوطنة «ب��ناب�نتورا»، ال��
فانتقلُت إ� مستوطنة «�درو دي �الدي��ا»، إحدى أ���

� المقاطعة المرك��ة، ح�ث أعمل
مستوطنات الملح الصخري ��

ا �الض�ط ع� هذا اآلن. مّرت �سعة أشهر وأر�عة ع�� يوم�
� سجلت األمر. أعرف الوقت الذي مّر ع� وصو�� �الض�ط ألن��
�ت منه حذاء أزرق � هد�ة من تاجر اش��

� تق��م جاء��
تار�خه ��

� ال ت��، و�� � مونرو ال�� ا. تظهر ع� التق��م صورة مارل�� م��ح�
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و �فستانها األب�ض المرف�ع ح�� واقفة فوق منفذ ته��ة الم��
عنقها.

� هذە المستوطنة،
� حال ج�دة ��

�� � � أغلب األوقات أن��
شعرُت ��

ات من فرط الوحدة الثخينة � �عض الف��
رغم تقلب أحوا�� ��

لصحاري ال�ام�ا.
عُت أ�مل ُت ع� مكت�ة و�� هنا، وقعُت عقدي األول ك�الغ وع��
ا
�
ة انطالق � المدرسة الل�ل�ة. فعلُت هذە النقطة األخ��

تعل��� ��
. �ل ما وددته �

�ئة �أن الدراسة سُتحسن من أب�ا�� � ال�� من قناع��
� مرة تلو األخرى. �ان الشعر هو � هذە الح�اة أن تتطور كتاب��

��
ل�ح النجاة ألتخ� السأم الفل�� لل�ام�ا وعمل المنجم المخزي،

ّ رئ�س الجماعة. � فرضها ع�� � ال�� ومعاملة الع�د الصي��

�
ا وجاؤو�� ا حق�ق�� � لحم� «ي�دو األمر �أنهم أخذوا م��

� عاد من العطلة � ح�� » (13) ». هكذا علق ب�ناب�ن�� �الـ«�شار��
� الجماعة، وأّن من حل

ا �� وا��شف أّن دون لولو لم �عد موجود�
ة مزهوة بنفسها. محله ف�� أحمق الوجه و�داُە ك�َدي سكرت��
ا، �دأ مضا�قاته من دون �لل، فهو لم منذ ذلك الص�اح تحد�د�
�
� ال�قاء ��

� بنفسه، ولهذا قال: «لو أّن هذا الف�� يرغب �� �طلب��
الجماعة، فعل�ه إذن أن ي�لع ر�قه و�تحمل، و�ال فاللعنة عل�ه!».
� �أصعب المهام، فأنا من وجب عل�ه تعد�ل أشد اعتاد أن ُ��لف��
، ودّق أصلب �

ا�� عوارض السكة الصل�ة التواء، و�خراج أصدأ ال��
� فيها رئ�س الجماعة

األرض�ات �أثلم األزام�ل. ثمة مرات أمر��
ا، ومن �مجرد وصو�� إ� العمل �العودة لجلب أداة تركها عمد�
� أ�ام إصالح

دون ح�� أن يتظاهر ب�س�انها. لطالما فعلها ��
السكة، و�األخص عند منح�� مدخل أو مخ�ج المنجم، وهذا
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� ال��خ: ذلك ال��لوم�� الذي �عد قطع ال��لوم�� الواقع ب�نه و���
يتمدد كعل�ة تحت أشعة الشمس. كنُت أعود من دون تمتمة
� قد أدرك �عد أو دمدمة أو أّي إ�ماءة احتجاج. لم �كن ب�ناب�ن��
� هذە الح�اة، فمعه تخطر ��

�� � أن الس�� هو أ��� ما يروق��
. �

أفضل أف�اري وأفضل أب�ا��
مع �ل هذا، �دأت أ��سب ثقته �عد مرور الوقت. لم أتذمر من
ا قط إ� القطار أو أغب عن العمل، أي أمر. لم أصل متأخر�
ا ا لصعود التل �لما وقع طارئ وأتوا �حث� ولطالما كنت مستعد�
�ن اعتادوا أن � منتصف الل�ل، ع� عكس آخ��ن كث��

�� � ع��
�
ون عليهم �� هم ممن �انوا �ع�� �خت�ئوا أو أن يتمارضوا، وغ��

أحد المقاصف س�ارى كطيور الغرة المدملجة.

�
� ساعة الراحة، و�ل األمور ع� طب�عتها ��

ا ونحن �� أح�ان�
المنجم، كنا نمنح أنفسنا رفاه�ة دردشة ما �عد الطعام،
، وأنا � � سما�� أتحدث عن الفضاء الخار��

�� � فينغمس ب�ناب�ن��
� تفاص�ل �دائ�ة ا ب�� س�� ال�وا�ب واألقمار والمجرات، مازج�

�
أ

عن علم الفلك مع ح�ا�ات كتب الخ�ال العل�� والنظ��ات
القائمة حول وجود ال�ائنات الفضائ�ة. �لها أمور أدهشت

وأذهلت روح رئ�س العمال المتواضعة إ� أق� حد.
اعتاد أن ُ�علق �عدها:

� ا، �عرف أسماء �ل األش�اء ال�� - هذا الت�س مثقف. سحساب��
ُ�سميها «هذە األمور».

. �عدها، تحس�ت معاملته ��
ا إ� حد الغ�اء، �ما حدث مع فتاة ة، أغرمت مجدد� � تلك الف��

��
ا. حبَّ ف�لٍم صامت، �ما ا صامت� ا ح�� راو�ة األفالم. �ان هذا أ�ض�
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ٍم م
ا من خج�� الذي ال دواء له. ، غاض�� � نف��

قلُت ��
اسمها ل�دا، و�� ابنة صاح�ة المطعم الذي كنت أطلب ف�ه
ا ماتت ا توَءم� ا أّن لها أخت� . إنها اب�تها الوح�دة. علمُت الحق� �

وج�ا��
ة. �انت ل�دا ط��لة ورش�قة و�شوشة � الحاد�ة ع��

و�� ��
و��ضاء كقلة قل�لة من فت�ات ال�ام�ا. من فرط جمالها، رشحوها
� لمسا�قة «مل�ة ال��يع». لطالما جاء منظمو المسا�قة راج��

اك فيها منذ أ�ملت عمر الثالثة أب��ــها أن �سمحا لها �االش��
� النها�ة ع�

، حصلوا �� ، واآلن �عد أن أ�ملت السا�عة ع�� ع��
موافقتهما.

قالت أمها دون�ا ديولفينا آنذاك:
. � ة لمعرفة ما هو ج�د وما هو س�� - صارت كب��

� الم�دان ق�ل دخول
أغرمُت بهذە الفتاة ذات مساء وأنا أ�سكع ��

المدرسة. رأيتها ماض�ة نحو متجر المستلزمات و�� ترتدي
ة � ضف��

ا أزرق تنورته �الجرس، وشعرها معقوص �� فستان�
سلة فوق كتفها، و�دها محمرة من اإلمساك �حقي�ة مس��
، عل�ه عصفوَرا � �ات فاتحة مصنوعة من ك�س طح�� مش��
كناري مطرزان �قفان فوق ف�ع �لون الل�لك. �ان جمال الفتاة،
� ال بهي�تها الشامخة، و��ن�تها العظم�ة الرق�قة، و�مهابتها ال��
تدحض �مل�ة وسط الصحراء، ُ�ذهب العقول. المش�لة فقط

أنه �دا عليها معرفتها الزائدة عن الحد لهذە المسألة.
� تلك اللحظة عند

» الذي ظهر �� � سألت ك��سبو «الصي��
، إذا ما �ان �عرف هذە الفتاة. الناص�ة، وأنا حائر وأس�� النط�ا��
�ان �الطبع �عرفها، �ل و�مكنه أن �قول �� اسمها لو دعوته إ�
� لم أالحظ األمر- يوم الرغوة. ، فاليوم -لو أن�� � � مثلجت�� جعت��
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�
�� » فقط �اسمها، �ل أخ�� � � ك��سبو «الصي��

�� ق�لت ولم �خ��
� �أ�ل عندها. �أنها ابنة الس�دة ال��

ا: تذمرت شا���
- وك�ف لم أرها من ق�ل؟

: � ف��خ��
� أقل لك، � المكت�ة. دع��

ا �� � وقتك �له محبوس�
- ألنك تق��

ة ون كجراء صغ�� فقط �� تعلم، أّن �ل عزاب المستوطنة �س��
ا. إنها ابنة دون � أ�ض� وج�� � ا، �ل و�عض الم�� خلفها. حسن�
�اندو فلور�س، أحد حفاري المنجم، وهو رجل هادئ س��
وط�ب إ� أق� حد، ل�ن أمها دون�ا ديولفينا أل�انتارا شأن آخر،
ا � بها كُرفات مقدس. �قولون إّن موت أختها �ان غامض� وتعت��
و�ّن «الراع�ة ديولفينا» -وهكذا �دعونها- غ�� مستعدة لفقدان

اب�تها األخرى.
اك مقصف العمال � اش��

� الل�لة ذاتها، ألغ�ُت األ�ام ال�اق�ة ��
��

� ب�ت الفتاة.
، وذه�ت لطلب الطعام �� الذي أتناول ف�ه طعا��

� رؤ�تها فقط. �لما وصلت إ� المطعم، ألق�ُت � ال�دا�ة، كفت��
��

: «�الهناء والشفاء �ا سادة»، ق�ل أن
ً

� ع� الحضور قائ� تحي��
ا» ّ �دقة فوق ممسحة المدخل و�لمة «مرح�� أنظف قد��
ا إ� أ��� الموائد انزواًء. �عدئٍذ، المكت��ة فوقها، ألجلس الحق�
، � �دا�ة عرض م���

�انت تظهر من المطبخ، �أنها تخ�ج ��
� الموائد �أنها تقدم رقصة � �ل �د، لتتحرك ب��

ومعها ط�قان ��
ا. ل�ة، وع� وجهها اب�سامة ُتخضعنا جم�ع� � م��



41

� ُولدت ا: إّن االب�سام هو اله�ة ال�� � نف�� مفتون�
لطالما قلُت ��

بها هذە الفتاة.
ة ا صغ��

�
� اندفاع شاعري، �دأُت أترك لها أوراق

�عد �ضعة أ�ام، و��
ك بها �ق�ة ال��ائن حلوى � �ان ي�� ا، �الصورة ذاتها ال�� تضم أب�ات�
ا من أسفل مفارش ال�روش�ه وشوكوالتة. كنُت أمررها ��
� اعتادوا أن �ضعوا فوقها زجاجات الم�اە وقوار�ر ة ال�� الصغ��
، ألنه ّ �

� عمومتها �ش�ان ��
َ � أدركُت �عدها أّن ابن�� ال��ت، ل�ن��

� التهامس والضحك
، �انتا ت�دآن �� �مجرد رؤ�تهما لوصو��

� �ال��و. � مصابت�� �صوت خف�ض كفأرت��
رغم ذلك، حينما مّرت �ضعة أ�ام، الحظُت أّن «الطفلة ل�دا»،
ّ �صورة مختلفة، ر�ما � ب�تها، تنظر إ��

�ما اعتادوا أن ينادوها ��
� هذا إ� أن أصدق خ�ا�� كشاعر �حدة أ��� من ال�ق�ة. دفع��
�
، إذ ظهر أمام الجميع أّن أط�ا��

ً
� الحق�قة، لم �كن خ�ا�

مغرم. ��
�حة لحم مطب�خ أضخم، ، و�� � أ��� من ال�ق�ة: �طاطا أ���

تأ��
�ر � وصلصة فلفل ملون أ��� مع طبق الفاصول�ا وسجق الخ��
ا ما : يوم� . �دأت أشعر �األمل وتعهدت أمام نف�� � واإلس�اغي��

سأتح� �الشجاعة وأدعوها إ� الس�نما.
ا بها و وانضم إ� الجماعة، كنت مغرم� ّ حينما وصل روسار�و في��
� حالة من

ا �� � «الطفلة ل�دا» حق� ح�� من�ت شعري. لقد أدخلت��
� ع� تحمل قسوة ال�ام�ا،

الجمود. إذا �ان الِشعر قد ساعد��
� لها -الذي تزا�َد مع �ل نظرة واب�سامة ومالمسة ل�دها فإّن ح��
� - حّول �ل هذا الق�ل والقال إ� �سات�� � و�� تجهز طاول��

� قرأتها إ� وحدائق؛ إ� حدائق تغنت بها القصائد الرع��ة ال��
� المكت�ة.

حد التقد�س ��
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١٠
ِك بنم�مة: �خالف أّن ال��ون الجد�د ال � أخ�� ، دعي�� � أخ��
ا
�
ك �� أوراق � حمل مذب�ح، فقد �دأ ي�� ّ �عي�� يتوقف عن النظر إ��

كها من دون توقيع ل��ال ! ي�� � ا. المسك�� ة تضم أشعار� صغ��
نعرف من �كتبها. ال �عرف أننا رأيناە ع�� الثقب حينما ترك
ا أنه من الورقة األو�. ل�ننا ع� أّي حال كنا سنخمن فور�
� �جب أن �فعلها، فهو الوح�د الذي ت�دو نظرته �الصورة ال��
�كون عليها الشعراء؛ �أنها نظرة تائهة. تقول اب�تا العم رو��

وماري وهما ت�ادان تموتان من الضحك: إنَّ وجهه ي�دو
ا أنهم ك أ�ض� � أخ�� �مصط�ة أ��� من كونه وجه شاعر. دعي��
ا، �ما ح� �� أحد ال��ائن. سموهما � العم لق��

َ أطلقوا ع� ابن��
ا (14) . هذا هو ا مع� ان دائم� » ألنهما ممتلئتان و�س�� � «الثمان�ت��
� ح�اتك �سخ��ن من العالم �له. أشعر � تقض�� ما �حدث ح��
�االس��اء اآلن حينما �سخران من الشاب إل�اثار، وهذا ألّن أب�اته
� ال ، رغم أن�� � � �ط��

ء ما �� �
� أشعر �دغدغة �� �د�عة. تجعل��

�
�� للمسا�قة �م�� ء. ترشُّ �

ا، هذا هو �ل �� ا. حسن� � أفهمها كث��
�الصاروخ. سالم!



44

١١
ب، � العمل، وتحملهم لل��

�شتهر عمال السكة �قسوتهم ��
�
اهنون �� � معاملتهم الرجول�ة. من شدة توحشهم ي��

وتوحشهم ��
وا من لد�ه الشجاعة ال�اف�ة ل�قف ى ل�� ات ال��� أوقات التفج��
� العراء ع� �عد أقل من أد�� مسافة ت��حها لوائح قسم األمن.

��
ابرة أمام ذعر �ق�ة عمال األقسام األخرى لطالما انتظر هؤالء ال��
انفجار مئات ال��لوجرامات من المفرقعات، وتحملوا األمر
ب��ات تحت السماء المفتوحة، من دون أن يرمشوا، وسط
�
� �انت ترتفع �� اب والحجارة متنوعة األحجام ال�� أطنان ال��

الهواء ق�ل أن �سقط و�� تدوي كشهب مميتة إ� جوارهم.
� سابق الزمن

� المقاصف إنَّ من ضمن خدعهم الشائعة ��
ِق�ل ��

السماح لعجالت ع��ات السكة �دهس أصا�عهم للحصول ع�
غد أيٍّ منهم لم يرتعش، �لما وضعوا

�
� الحوادث، �ل و�ّن ل تأم��

أصا�عهم فوق السكة والع��ات آت�ة. �ان ل�ل إصبع ثمنه، وأسوأ
ب � الموض�ع أنهم �انوا �فعلون ما �فعلونه لمواصلة ال��

ما ��
�
�عد انتهاء ما معهم من أموال. ثمة ِقصة ذات طابع �الس��� ��

المنجم عن دون أرنولدو تولوسا عامل السكة الذي تقاعد اآلن.
تقول القصة إنه وضع ثالثة من أصا�عه فوق قض�ان السكة،
ە عن ال�ق�ة: � ّ األصابع الثالثة الداخل�ة ل�دە ال��ى. ثمة فارق م��
فعل دون أرنولدو ما فعله من أجل قض�ة محمودة -لو أنه �صح
� حاجة

للمرء قول هذا- فالرجل �ان له ثالثة أبناء �درسون و��
� قصته ل�س أّن

إ� المال لسداد مصار�ف الجامعة. الُمرعب ��
دون «أرنو» الط�ب �ات مبتور األصابع، و�نما أّن أبناءە الثالثة
� من حملة الشهادات أوالد العاهرة الذين �اتوا مهندس��
و�ستخدمون دفاتر الش��ات و�قودون أحدث مود�الت
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الس�ارات، �خجلون اآلن من ه��ة أبيهم. فوق �ل هذا، لم يتأخر
� اخت�ار األلقاب -ولو ثان�ة

زمالء جماعته �قسوتهم الع�ق��ة ��
� ابت�ار لقب ُوصف �أنه من أفضل ألقاب المنجم وهو

واحدة- ��
� �مسكون فيها � إشارة إ� لع�ة األطفال ال��

ة»، �� «القصة القص��
اها � اش�� أصابع ال�د واحدة تلو األخرى ل�غنوا: «هذە الب�ضة ال��
� المقالة، وهذا من رش عليها

الطفل، وهذا الطفل من وضعها ��
�
� من أ�لها». ل�ن ��

� الش�� الملح، وهذا من قلبها، وهذا السم��
� �دە مبتورة األصابع تقلصت القصة إ�: «هذە الب�ضة ال��

� من أ�لها».
� الش�� اها الطفل وهذا السم�� اش��

� من الصنف ذاته، فالرجل � ُتح� عن ب�ناب�ن�� �انت القصص ال��
� ا، ووزنه ثمان�� � � س�ت�م�� ا وخمسة وس�ع�� � الذي �لغ طوله م��

ا، اشتهر -�خالف �امته � عام� ا، وعمرە �سعة وخمس�� ك�لوجرام�
ا. لم �سمح ألحد �أن � العمل ومزاجه العكر- �أنه ال �خ�� أحد�

��
 من منجم آخر، وهو رجل

ً
�دوس له ع� طرف. ِق�ل إنَّ عام�

�
ا، تحداە �� � أحول ذو مالمح إجرام�ة طوله م�� و�سعون س�ت�م��

نزال وراء منطقة الردم �عد أن ملَّ من شتائمه و�خاته اآلمرة
� ات خطوط السكة ال�� أثناء إجراء إحدى أشق عمل�ات تغي��

تطل�ت مشاركة ثالث جماعات. رفَض رئ�س الجماعة التجاوب
ا � الثان�ة ع��

� وقته، إذ وجب أن ُ�سلم الخط ��
مع التحدي ��

 متأخ��ن. رغم ذلك، �عد انتهاء العمل، حينما وصلوا
ً

و�انوا أص�
� إصبع دينام�ت من إ� ال��خ لتناول الطعام، أخ�ج ب�ناب�ن��
 قطع منتصف جزئه العلوي، ثم جلس

ً
خزانته وأدخل ف�ه فت��

أمام من تحداە ووضعه فوق المائدة، وأشعل الفت�ل �عقب
»، وقال له بهدوء وسط ذهول اآلخ��ن الذين �

�� س�جارته «لي��
خرجوا من ال��خ و�ل منهم �دوس اآلخر:
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- اآلن سنعرف مدى شجاعتك كد�ك برابر �ا بَن العاهرة!
ا، من سيهرب ق�ل انفجار الدينام�ت ل�س سوى شاذ ِسحساب��

قذر.
� الحوالء تضاؤل �الطبع لم يتحمل الرجل الضخم ذو الع��
الفت�ل المم�ت أ��� من أر�ــع ثوان، إذ شحب وجهه من فرط

ا األد�ار وراء ال�ق�ة. الرعب، وانطلق مول��

�
هذا هو صنف العجائز الذين وصلنا أنا والمال�م للعمل معهم ��

المنجم، وتعرفت أنا عليهم ق�له �شه��ن.
ة قل�لة من ا��ساب � تمكنت خالل ف�� م�من الفارق هو أن��
�
ام رئ�س الجماعة �س�ب إ�اري ع� العمل، وقراءا�� اح��

� علم الفلك ع� وجه الخصوص. لم �حظ روسار�و
ال�دائ�ة ��

ا، رغم أّن و بهذا األمر قط. أضمَر له رئ�س الجماعة حقد� ّ في��
� العمل إن استد� األمر،

ا �� � ال�دا�ة لم �دخر جهد�
روسار�و ��

ات خطوط السكة، � تغي��
�ل ولم �شُك ح�� من نقص الم�اە ��

فثمة مرات وجب ع� المرء أن �قاوم فيها عطشه ح�� إنهاء
المهمة �س�ب ُ�عد برام�ل الماء.

� أن �قول، أو �األصح لطالما حاول أن �قول اعتاد ب�ناب�ن��
� الحد�ث، إّن المال�م ل�س سوى كسول

�ط��قته الخاصة ��
متنكر �عمل من دون اقتناع، و�ّن �ل ما �فعله غرضه التدر�ب
� رأ�ه، ف�عد مرور

ل��ادة صال�ة جسدە �مال�م. ثمة صواب ��
� ال�دا�ات. ثمة

و عن العمل �ما �� ّ برهة، توقف روسار�و في��
ًمرات عد�دة أمسكوا �ه وهو «ي�ثعلب»، �ما �ان ُ�قال عمن
ا �أي ظل، و�� أص� � هنا وهناك محتم�� � العمل و�خت��

يتوا�� ��
� مناطق استخراج الملح الصخري.

رفاه�ة نادرة الوجود ل�وننا ��



47

� أي وقت و�أي
�عدها، �دأ �ك�سب عادة التدرب ع� المال�مة ��

ء �خدم غرضه. �
��

و الوح�دين من عمال السكة ّ �مرور الوقت �ُت أنا وروسار�و في��
خ�ان �عد راحة الغداء، فب�نما استغلت ال�ق�ة اللذين ال �س��
� أي

هذە الدقائق للعب الـ«ب��س�ا»، أو للرقود ��الب الشوارع ��
� تدر�ب عضالته، وأنا أجلس لقراءة

م�ان ظل�ل، �ان هو ي�دأ ��
أي كتاب أو ل�تا�ة قصائدي.

�لما قرأُت، اعت��ت بتغط�ة غالف ال�تاب �أوراق الصح�فة
ل��ال �درك العجائز أنها أشعار، و�لما كت�ُت لم أسمح ألحد أن
� وسط ابت�ار استعارة وأنا

، سواء كنت �� �
� من وراء كت�� يراقب��

� الهواء، أو وأنا أمضغ قل�� «فابر»
أتخ�ل رقصة حور�ة وهم�ة ��

� إ� قاف�ة رنانة، أما � محاولة للعثور ع� �لمة دق�قة توصل��
��

ا أمام مرأى من الجميع نت أتعامل معها علن�
�
فروض المدرسة فك

هم. ووسط ص��
، رغم اختالفنا كحج��ن: أحدهما � �ُت أنا والمال�م صد�ق��
ل أحدنا القوة واآلخر من صحراء ال�ام�ا واآلخر من النهر. مثَّ
الفطنة، وفق زمالء الجماعة الذين دللوا ع� مقولتهم �حجم
تان والع��ضتان �مجرفة، و�داي و ال�ب�� ّ أ�دينا. �دا روسار�و في��
الط��لتان والنح�فتان ك�شال. مع ذلك، شعر �النا �أن القوة

والفطنة تركي�ة ممتازة لصداقة مثال�ة.
ا، ورأسانا يتما�الن داخل ا إ� المنجم ص�اح� كنا نذهب مع�
� المساء من دون أن نتوقف

ا �� ا أ�ض� الحاو�ة، ق�ل أن نعود مع�
�
عن الحد�ث، ثم نخ�ج �عدها من سكن العزاب إ� الشارع ��

� ط��قه إ� مطعمه؛ روسار�و
� �ٌل منا ��

صح�ة �عضنا ل�م��
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ا إ� صالة � س�توجه بها الحق� و �حقي�ته ال��اض�ة ال�� ّ في��
التم��ن، وأنا �دفاتري أسفل ذرا�� لحضور فصول المدرسة

الل�ل�ة.
ح عدم حضور و �مق�� ّ ّ روسار�و في�� ذات مساء، ألمح إ��
� أن الفصول ومرافقته إ� صالة التدر�ب. لو �شجعت، �مكن��
أصعد إ� الحل�ة وأن أرتدي القفازات لممارسة المال�مة، فتعلم

ا قط. ا ثان��� القتال لم �كن أمر�
: قال ��

� أي وقت.
 -قد تحتاج إ� األمر ��

فأجبته من دون أن أشك ولو للحظة:
شد ا. �ال�س�ة إ� خناق وشجارات الشوارع، فأنا أس�� - ال. شكر�
� الفنون

� الذي �قول: «ثمة ثالثمائة تكت�ك �� �المثل الصي��
ا». القتال�ة، وأفضلها هو أن تنطلق فار�

� لم ندخل فيها الس�نما، اعتدنا أن � عطالت األسابيع ال��
��

� و�ل منهن � الم�دان، وأن نراقب الفت�ات يتمش��
ن�سكع مساء ��

تتأ�ط ذراع األخرى، وسط ا�س�اب أفضل اإل�قاعات الموس�ق�ة
ات الصوت » العظ�م ع�� مك�� وأحدثها لف��ق «ف��ق الل��

المرفوعة فوق ال�شك.
� المرات األو�، انضمَّ إلينا الصديق الذي خطط روسار�و

��
� معه من ق��ته. �ان الشاب، �مظهرە المرتب

و أن �أ�� ّ في��
ونز، قد أصبح من شهود يهوە �عد و�صفائه المصقول من ال��
ا ن�ات قل�ل من وصوله إ� المستوطنة. أدركت أنه لم ترقه بتات�
، �ما أثارت محادثاته عن ال�ساء و مزدوجة المع�� ّ روسار�و في��
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ازە. بهذە الط��قة، �دأ ي�تعد عن هذە � ع� وجه الخصوص اشم��
ا �دراسات عن ال�تاب المقدس تمتص المحادثات، متحجج�

ة. وقته �صورة كب��
قال المال�م:

ا هكذا. � لم �كن هذا األخرق منغلق�
� الما��

�� -
� أدركتها، و�� منطق�ة، ف�� أنَّ �ال�س�ة إ� المسألة األخرى ال��
و، إذ كّن ّ ا إ�� روسار�و في�� سن أ��� نظراتهن بوح� الفت�ات كرَّ
� حد ذاتها-

يرمشَن له �عيونهن ميتات من الضحك -و�� متعة ��
أما هو فاعتاد أن ينفق رات�ه �له ع� مال�سه وز��ته، ولم يتذكر
إرسال المال ألمه قط. لطالما أهدى الفت�ات اب�سامة نمر
مستخف وهو �ض�ط شعرە من األمام، لي�ت�� األمر �مواعدة

هن جاذب�ة. أ���
. صحيح أّنه ثمة مرات كرسْت فيها �عض العكس حدث م��
ا �ل�دا. �ال�س�ة � كنت مغرم� الفت�ات �� ضح�ات واعدة، إال أن��
� «المستوطنة» سواها. �انت

، لم تكن هناك امرأة أخرى �� ّ إ��
� للس�نما، وتجرأُت �عد عدة

قد ق�لت منذ عدة أ�ام دعو��
محاوالت وسط ظالل الصالة المشعشعة ع� إمساك �دها،
� ة ال�� فانتقلُت من هذا االتصال المجرد إ� م�ان آخر طوال الف��
�

�ن دق�قة أق�� استغرقها الف�لم. رأ�ت نف�� ط�لة مائة وع��
� مع هذە المرأة ال�د�عة: تزوجنا، وأنجبنا أبناء، ودللنا

ح�ا��
� نها�ة أ�امنا جلسنا إ�

، و�� � ا، واحتفلنا �الي���ل الذه�� أحفاد�
، لنتأمل غروب صحاري � حجر أمام ب�تنا، سع�دين كزهرت��

ال�ام�ا المرتفع.
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قرب نها�ة الف�لم، مع وصول صوت �مان الموس��� التص����ة
� ق�لة غرام غ�� محس��ة،

إ� أوجِه، والشاب والفتاة يتحدان ��
. لقد � � ش�ه مفتوحت�� تجرأت ع� تقب�لها. تجاو�ت م�� �شفت��
� لمست لسانها � شعرُت بها ح�� � الشحنة ال�ه��ائ�ة ال�� تركت��

� من الل�ل.
ا طوال ما ��� المث�� دائخ�

ا. ا مج�د� �ان أمر�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٢
� ألح�� لك: اليوم قّ�لت الشاعر. ما حدث

أورا، أ�اد أعّض لسا��
� كورت�س.

� قلت �صوت مرتفع إّن الس�نما تعرض ف�لما لتو�� أن��
ا عيناە الزرقاوان وشفتاە المموجتان؟ أتتذك��ن ك�ف راقتنا دائم�
� لمشاهدة الف�لم.

ا… لقد انتظر رح�ل �ق�ة ال��ائن ودعا�� حسن�
سألُت ماما ووافقْت. تقول إّن الشاب إل�اثار �ط�ب لها ألنه
�
ا �� م و�ضّ�� �ساعات راحته من أجل الدراسة مفكر� مح��

. هكذا، ذهبنا إ� � المستق�ل، وهذە �� طينة الرجال الحق�قي��
. اضطرَّ إ� الغ�اب عن المدرسة. قال إنها مرته �

العرض المسا��
� الس�نما حلوى «بيوليتا»

ى �� �� . اش�� األو� و�فعلها من أج��
ا. ما فعله ا جد� � متوتر� . �دا المسك�� � الصف األخ��

وجلسنا ��
طوال الوقت هو اإلمساك ب�دي. لِك أن تتخ��� ك�ف تعّرقتا!
� � الفينة واألخرى إ� ت�ش�ف �دي �الفستان. ق�ل�� اضطررت ب��

� أحِك لِك أنه ال �عرف التقب�ل. اضطررُت � النها�ة. دعي��
فقط ��

ا. لم أحسم . أظّن أنه س�طلب ودي ق���� � بنف��
أن أدخل لسا��

� ظل ترش�� لمسا�قة المل�ة، ل�س لدّي وقت. ما
قراري، ف��

� أنِت. سالم! ��� ؟ هل أوافق؟ أخ�� � رأ�ك �ا أخ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٣
- أثارا �

ثمة حدثان عمومّ�ان -أحدهما اجتما�� واآلخر ر�ا��
� تلك األ�ام. األول: �دا�ة «ع�د

حماسة س�ان المستوطنة ��
ال��يع» الذي يتضمن اخت�ار المل�ة، وعرض المرك�ات الرم��ة

� ز�ارة وفد من مال���
(15) وحفل الرقص التنكري، والثا��

�
�� � . سيواجه الوفد العاص�� الهواة المحلي�� � ف�� سان��اغو المح��

امن موعدە مع األ�ام الختام�ة لـ«ع�د ال��يع»، � عرض مال�مة ي��
ضمن جولته ع�� مدن الشمال.

، فدون ر�تور�كو غونثالث أخ�� � � أحد ال�شاط��
انغمس �ل منا ��

االت � و أنه س�خوض م�اراة استعراض�ة ق�ل أحد ال�� ّ روسار�و في��
، فقد ّ � أول ظهور رس�� له ع� الحل�ة. �ال�س�ة إ��

التمه�د�ة ��
� مسا�قة «أ�شودة المل�ة»،

� للمشاركة ��
� استعدادا��

مض�ُت ��
أحد األعمدة الرئ�س�ة لفعال�ات «ع�د ال��يع». استعدَّ �ل منا
� ا �مشجع�� ة ومصح��� لألمر �ط��قته: هو وسط ضجة كب��

حمسوە وتمنوا له التوفيق، وأنا �صورة منعزلة ومتحفظة،
 أال �درك أحد األمر.

ً
محاو�

ا من � المنجم، من�ش��
و من تدر��اته �� ّ ضاعف روسار�و في��

�
اب نزاله األول أمام الجمهور وكونه بوا�ة لتحقيق أحالمه �� اق��

عالم المال�مة. هكذا، اعتاد أن ي�دأ تم��نات اإلطالة وتدر��ات
ا، �عد ورد�ة العمل الشاقة، من دون أن يرتاح، المال�مة ظهر�
� إ� حد فتور الهمة، �أ�ٍد عقب وصول الجميع إ� ال��خ منهك��
ة. �ان � غائمة، و�مح�ا كوجوە ال�الب المحت�� متي�سة، و�أع��
، � �فعل ما �فعله أمام حماسة عمال السكة، والمنقب��
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وال�سار�ن، وعمال التحم�ل، و�المثل أمام المقاومة الصامتة
. لرئ�س الجماعة الذي لم يرقه هذا الف�� المت�ا��

و يرتدي حذاءە المصن�ع من �سيج ّ � ال�دا�ة، �ان روسار�و في��
��

ا صار �ستخدم حذاء غل�ظ النعل، له القنب -رغم أنه الحق�
طرف حد�دي لتق��ة ساق�ه- ثم �خلع م�ذلة العمل، و����

عاري الجذع، ق�ل أن يتوجه إ� ممارسة تمار�ن قفز الح�ل ول�م
الهواء وراء ال��خ ونظرة �ق�ة العمال معلقة �ه �اهتمام. مع
ذلك، فأ��� ما راق العجائز، الذين سموە «�اسيوس �الي
المنجم»، لحظة ارتدائه لقفاز المال�مة القد�م الذي وفرته له
ب ك�س الل�مات الرم�� الذي علقه �� �

ع �� صالة التدر�ب؛ ل���
وراء ك�خ المتفجرات. ورغم أنَّ ال�ل اشتكوا من أن أ�خرة
�ون �أقل صورة الدينام�ت تص�بهم �الصداع ولهذا �انوا �ق��
ممكنة من ال�ارود، �دا أنَّ تلك الرائحة الالذعة تملؤە �الطاقة

والقوة.
:

ً
لطالما ضحك بوقاحة قائ�

- إنها كجرعة فيتامينات ��عة المفعول.
� أنَّ

�� � � ظل ثق��
� «ع�د ال��يع»، ف��

�� � ّ أنا ومشارك�� �ال�س�ة إ��
� كتا�ة «أ�شودة

ل�دا ستكون المرشحة الفائزة، تفان�ت ��
�
، وانغمست �� ا من جمالها الشخ�� المل�ة» الُمستلهمة ح���

ُت أنَّ هذا النص نظم قص�دة مفصلة لمقاسها ووزنها. اعت��
� آنذاك لم أ�ن قد طل�ت � لها، ألن�� ا عن ح�� ا مثال�� س�صبح إعالن�
� تلك الل�لة المج�دة فوق

� سأصعد �� وّدها �عد. تخ�لُت أن��
خش�ة الم�ح تحت أمطار زهور جذور الثع�ان الهندي وسط
الموس��� واأللعاب النار�ة، عقب تنص�بها كجاللة «المل�ة ل�دا
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� شاعرها الم�لل ق�ل أن أبهرها ا �صف�� األو�»، ألقف منتص��
؛ ألغ��ــها وأجذبها �المغناط�س؛ أل�اغتها �غرا�� �

بتالوة قص�د��
�صورة ال رجعة فيها.

ّ أ�تب � حالة من النع�م، قض�ت أ�ا�� ول�ا��
وسط انغما�� ��

وأمسح وأصحح وأصقل �ل ب�ت و�ل مقطع و�ل استعارة إ�
حد الهذ�ان. �دا ما أفعله �مزمور عن الغرام ال «أ�شودة
� الغرفة، وأعدُت

� المنجم، وصححُت ��
المل�ة». كت�ُت ��

� فناء سكن العزاب، ق�ل أن أصحح �ل هذا من جد�د
ال�تا�ة ��

� منتصف
فوق مقاعد الم�دان. ثمة مرات اس��قظت فيها ��

� اليوم
�� � � حلمت �لفظ أفضل، و�ذا �� الل�ل لتغي�� صفة ما ألن��

� �ل �لمة �أنَّ مسار
التا�� أع�د وصفها من جد�د. اجتهدُت ��

� دورانها حول ال�ون يتوقف عليها، ال مستق��� وحدە
النجوم ��
كشاعر.

� أنَّ هذە �� الط��قة الوح�دة
كنت أفكر بروح متأججة ��

لصنعة الشعر.
� آخر األوقات مالت نحو الشعر

� الرسم�ة ��
رغم أنَّ تفض�ال��

الحر، إثر شعوري �أّن القاف�ة ل�ست جوه��ة وأّن مق�اس
�
، فقد اجتهدُت �� المعزوف�ة األفضل هو إ�قاع التنفس الطب���

ص�اغة أب�ات موزونة ومقفاة، ألّن أعضاء لجنة التحك�م أساتذة
عة � ا إ� الشعر ذي ال�� � اللغة اإلس�ان�ة، وهؤالء �م�لون غال��

��
ا من هذا. ال�الس�ك�ة. كنت متأ�د�

� صورة «سون�ته»، ثم
بهذە الط��قة، �دأُت أ�تب األ�شودة ��

ا ال ا ثابت� اس�شعرُت �عدها أنَّ نظامها القائم ع� أر�عة ع�� ب�ت�
. �

� الحتواء جمال ل�دا الف�اض، وال ح�� ب�ضافة تذي�ل نها��
�ك��
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»، ل�ن إ�قاعها �دا �� � حي�ئٍذ، حاولت كتابتها �أوزان الـ«رومان��
ت كتابتها � النها�ة، اخ��

ا أمام بهاء مل�ة مثل ل�دا. �� شعب��
كسداس�ة مل��ة، وهو مس� أ��� من مالئم أل�شودة لمل�ة،
ا، و�قاف�ة رنانة يتما�� فيها الب�ت �أب�ات من أحد ع�� مقطع�
� مع الرابع، والخامس مع السادس.

األول مع الثالث، والثا��
� الجماعة ينظرون �استغراب إ� ك�ف

�� �
هكذا، �دأ زمال��

� الخفاء ع� أصابع �دي. لم �عرفوا
� �له وأنا أعّد �� قض�ت وق��

أّن ما أعّدە ب��ار لم �كن األ�ام المت�ق�ة ع� ق�ض الراتب، �ما
ا ل�ل واحد من األب�ات. م�ح �عضهم، و�نما األحد ع�� مقطع�

ا لمزاح عمال المنجم
�
� شأنه، �نا هدف

و�ل منا منغمس ��
� جماعتنا،

القا�� والحارق �الملح الصخري المتأجج، ال فقط ��
و لقب «ك�د ّ � المنجم �له. أطلقوا ع� روسار�و في��

و�نما ��
�شار�تو»، ل�نهم فعلوها عن ُ�عد و�صوت خف�ض. لم يتجرأ
� «آ�ل ال�تب»،

� وجهه، أما أنا فسمو��
أحد ع� مناداته هكذا ��

� المنجم.
ا �� ألنهم لم �عهدوا رؤ�ة زم�ل �قرأ كت��

«وكتب من دون رسومات �ا رجل!». لطالما تعجبوا من األمر
بهذە الصورة.

و، ضّمت الجماعة أ�ضا ك��سبو ّ � أنا وروسار�و في��
�خال��

ا، � الذي ي�دو بهلوان� » ابن مدينة توك���ا الثالثي�� � «الصي��
ك، � الن�ات و�نفذ حر�ات من عالم الس��

� اليوم �له �ل��
و�ق��

و«الفأر األب�ض» وهو رجل أمهق قل�ل ال�الم قادم من إحدى
� لع�ة

ان و�طل مطلق �� قرى ر�ف كور�كو، وجهه مسنون �الف��
� والذي � القادم من أو�ا�� الداما (16) ، ورئ�س الجماعة ب�ناب�ن��
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ا ولم يتجرأ أحد قط ع� ابت�ار لقب له، ا ألحد ع�� ابن� �ان أ��
�شار�ه الذي ي�دو كشارب �ان�شو ب�ا (17) .

� أنا والمال�م ًرغم أنَّ عالقتنا نحن الخمسة �انت ج�دة، فإن��
ا ط��� � وقض�نا وقت� � مق���� . �نا صد�ق��

ً
ا منفص� لنا ثنائ��

�
ش�

ا إ� درجة أن العجائز �دؤوا �ضا�قوننا و�قولون إننا مخنثان مع�
مقطوعا الرجاء. تعاملنا مع األمر �خفة، إذ إننا تعلمنا منذ
ء، �

ال�دا�ة أن الضحك ع� مزاح عمال المناجم هو أفضل ��
� حالة ير��

عج أو �س� لتصّنع الجد�ة ستصبح أمورە �� � فمن ي��
لها، ألنهم �انوا قادر�ن ح�� ع� دفعه إ� ال��اء.

ا عن ح�اته كراع و أمور� ّ ّ روسار�و في�� مع ذلك، مهما قّص ع��
للماعز، مع االعتناء �أدق التفاص�ل، وتطرقه خاللها إ� مغامراته
� عاشها مع نعجة �ال صاحب الج�س�ة -مثل تلك التج��ة ال��
»- فلم أتجرأ قط ع� إخ�ارە سّماها أطفال الم�ان «م�س �ش���
� مسا�قة

ا�� �� ا عن اش�� ا أ�ض� � أ�تُب قصائد. لم أقل له ش�ئ� �أن��
ە عن مدى ول�� ب�حدى «أ�شودة المل�ة»، و�الطبع لم أخ��

الم�سا�قات.
� آخر األ�ام حول

دارت محادثاتنا، أو �األخّص مونولوجاته، ��
ا نزال المال�مة القادم فقط. �ان �س�� ع�� الشوارع م�سلح�
بتفاؤل حد�دي وهو ي�ب ق�ل أن ُ�طلق توقعاته أمام أي شخص
� أّي جولة سُ�سقط المخنث

يود سماعه حول أّي دق�قة و��
 نفسه �اس��اق

�
�ة القاض�ة. س� العاص�� الذي س�نازله �ال��

� فع الح�م �دە والط��قة ال�� الزمن، و�الحد�ث عن ك�ف س��
ا، وعن عدد الجرائد والمجالت س�حي�ه بها الجمهور متحمس�

ا �اإلجماع. � ستظهر صورته ع� صفحاتها الرئ�س�ة فائز� ال��
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: قال ��
� ال�ساء صع�ات المنال �أنهن ذ�ا�ات

ى ك�ف ستطارد�� - س��
حوالء.

ا إذا ما ذات مساء، خطَر �� أن أقول له إّن عل�ه أن يتغذى ج�د�
�
ال، فال�ل �عرفون أنَّ الدهن �� � �ان �س� إ� الفوز بهذا ال��

طبيخ المقصف الذي يرتادە أقل من دهن حساء عصفور
م��ض، وأنَّ عل�ه أن ي�حث عن مطعم عائ�� ج�د، ولهذا دعوته

. إ� مطع��
قلت له:

- �قدمون هناك أ��� األط�اق امتالء وأ��� قطع اللحم. س�تحول
� غضون أ�ام.

إ� ثور ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٤
� فرز

، لديَّ أن�اء أخرى: أتصدر التص��تات. فزُت �� � أخ��
� تضفر . هذە الشقراء ال�� �

� المركز الثا��
األصوات األول. ناتاشا ��

، رغم � أنا و�� شعرها ح�� خ�ها. هل تتذك��نها؟ ال�اع بي��
: أنصار ل�دا، � أننا أر�ــع متنافسات. انقسَم الناس إ� قسم��
� �ش�ه حساء �لح ال�حر ى هذە الشقراء ال�� ك أنَّوأنصار ناتاشا. س�� � أخ�� ء آخر، دعي�� �

ك�ف سأفوز عليها. �الحد�ث عن ��
ا جاء إلينا. جل�ه الشاب إل�اثار. إنه مال�م. عيناە ا جد�د� ز�ون�
اوان إ� حد الح�. ت�اد اب�تا العم أن ُتصا�ا �الجنون. إّنه خ��
� توقفت عن استق�ال ال��ائن ا إ� درجة أّن ماما ال�� وس�م جد�
الجدد، لم تتمكن من رفضه. تفسد اب�تا العم األمر ألّن له اسم
و، ما ينقذە. أتودين أن ّ امرأة. اسمه روسار�و ل�ن لق�ه هو في��
ا عن الشاب ا؟ أحبُّ طا�عه السافل المختلف تمام� ك ش�ئ� أخ��
ا وط�اعه جديرة �طفل ط�ب. إل�اثار، الذي لم �طلب وّدي رسم��
ا:  س�طلب �دي. أ�ساءل أح�ان�

ً
ا من األمر و�أنه مث� ي�دو �� خائف�

؟ ر�ما كنا سنفعلها
ً

وج أو� � لو أنِك كنِت هنا، من مّنا �انت ست��
� فستانها األب�ض كحال أغن�ة

�� 
ً

ا، و�ل منا �شع جما� مع�
! سأح�� لِك � أنطونيو ب���تو. جم�ل، أل�س كذلك؟ سالم �ا أخ��

ا. الم��د الحق�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٥

و إ� مطع�� ّ � الذي اصطح�ُت ف�ه روسار�و في�� �ان يوم االثن��
� تدلت �طنها أ�اٌب من السحب � سمائه ال��

ا. طفْت �� غائم�
� هّب فيها �س�م ا من تلك األ�ام ال�� الرماد�ة الفاتحة. �ان واحد�
» هذا اليوم، لقال إنه يوم � خف�ف. لو وصف ك��سبو «الصي��
ن��ذي. استغل أطفال ال�ام�ا األمر للخروج وال�سل�ة، فلعب
هم لع�ة «الخاتم والقفل». أصغرهم لع�ة «سان م�غ�ل»، وأ���

� قمصانهم
ا ال��ار، فجلسوا عند أبواب بيوتهم: اآل�اء �� أمَّ

الداخل�ة، واألمهات وهّن �حكَن األحذ�ة. نظروا إ� األطفال
وهم �لعبون و�لهم شوق إ� هذا العمر الذي سكنوا ف�ه �لد

الطفولة الضائعة.
� ال�ام�ا لهذە المساءات المنعشة المكسوة �مظلة

َّ �ل من �� � ام��
ة الب�ضاء، ومع ذلك، لطالما قال أ��� عمال السحب الصغ��
ا: إّن هذە السحب فأل شؤم ال مناص منه، و�نذار المناجم سن�

. � ء س�� �
�قرب حدوث ��

لدى خروجنا من سكن العزاب للذهاب إ� المطعم، قلت
�
� لرؤ�ة أجمل امرأة ��

و أن �ستعد، فنحن سنم�� ّ لروسار�و في��
� ع� وشك ، و�ن�� � � خ�لت�� المعسكر. لم أقل له إنها الفتاة ال��

طلب وّدها.
� ع�� الشارع الرئ��� المزدحم �العمال الذين نزلوا

ب�نما نم��
� أ�ديهم، قلُت له إنها

� المقاصف وطعامهم ��
ب الشاي �� ل��

ابنة صاح�ة المطعم، و�ّن �ل ال��ائن مغرمون بها.
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ء، �أنه ال �أ�ه، �ل و�دا أّن أ��� ما �
و �ل �� ّ سمع روسار�و في��

� رفرفة
�شغله هو أال �فسد الهواء شعرە، وأن �ستمر ال��اح ��

� أنه�ُت � مررن إ� جوارنا. إال أنه توقف ح��
تنان�� الفت�ات الال��

ة اهن بن�� ا لوجه، ورفع ق�ضته ال��ى ل��ُ ّ وجه� � ونظر إ�� حدي��
ساخرة �أصابع �دە الحد�د�ة الخمسة ع� أنه لم �خطر ع�
�ال الحم�� الذين ي�ناولون الطعام هناك تجاذب أطراف

الحد�ث مع الفتاة.
ا. ا آخر، استأنَف الس�� مجدد� ومن دون أن �فعل ش�ئ�

ً
� يتخ�ل المرء أنَّ �ط� اخ م�الغ ف�ه، بتلك الصورة ال�� سار ب��
ا من الل�مات ج للتو س�س�� بها. تقّدم وهو يوجه خل�ط� ا ت�ِّ عالم��
� �ان � فتحها منذ قل�ل، وال�� ا عل�ة النعناع ال�� إ� الهواء، ماضغ�
� الط��ق إنه متأ�د

�� �
ا. قال وهو �م�� فمه ال �خلو منها مؤخر�

من أّن �ل ما تودە هذە الفتاة المسكينة هو أن يتحدث معها
� لتضاجعه �مجنونة. أحد هؤالء المخنث��

ة مستاءة: دافعُت عنها بن��
- ال أظن أنَّ ل�دا من هذا الصنف.

ّ المال�م �طرف عي��ه: نظر إ��
ا معجٌب بها. - أنت أ�ض�

ثم قفز �عدها من فوق �لب مستلق إ� جوار عمود إنارة
وأضاف:

- عل�ك أن تتحدث معها إذن �ا رجل، و�ال س�ظهر شخص آخر
أذ� منك وس�صطادها.
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- ال أظن أّن الن�ل منها سهل.

� و فجأة ونحن ع� �عد نصف م��ــع سك�� ّ توقف روسار�و في��
، وصنع فقاعة �العل�ة، �

من ب�ت ل�دا. وضع �دە فوق كت��
وفرقعها، ثم قال بوقار:

�
� هذا العالم ثمة نوعان من ال�ساء: أولئك الال��

�� ، �
- صد���

� المضاجعة، ومن �طرن. هل رأ�ت ذات مرة واحدة
�� � يرغ��

؟ منهن تط��
� استغرقها تناول فنجان ة ال�� � الف��

و الجميع �� ّ أَ� روسار�و في��
الشاي األول فقط. أغلب ال��ائن رأوە أو سمعوا عنه ق�لئذ، لذا
لم يتوقفوا عن سؤاله من م�انهم فوق موائدهم، و�أفواههم
� جيئة

الممتلئة عن تفاص�ل نزاله القادم. ظلت اب�تا العم ��
وذهاب من المطبخ إ� غرفة الطعام ومن غرفة الطعام إ�
المطبخ، وهما ت�شاجران �خصوص من منهما ستخدم صاحب
� علقت او�ن �ش�ل أفضل، أما دون�ا ديولفينا، ال�� � الخ�� العين��

ا ح�� الفتة فوق النافذة تقول فيها إّنها لن �ستق�ل ز�ائن جدد�
ا تعجز عن خدمته)، فاضطرت  عدد�

ً
إشعار آخر (ألّن لديها أص�

� دف�� حسا�اتها.
إ� اس�ثنائه وسجلته ��

قالت له �دالل:
ا. � - هذا فقط ألنك صديق الشاب إل�اثار. أنا أقدرە كث��

�اندو فلور�س، الذي لم �خ�ج ليتحدث مع ال��ائن ح�� دون س��
� غرفة الطعام �قم�صه الداخ��

� ذلك المساء ��
قط، ظهر ��

، وتناول وج�ة خف�فة معهم ثم � و�حمالت�ه الحمراو�ن األ�ديت��
جلس ل�أ�ل العاق�ة مع ال��ون الجد�د، و�ح�� له عن ذلك

ا. الزمان الذي �ان ف�ه ر�اض��
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ي
قال له:

. � �ا ف�� - كنت عداء للمسافات الط��لة. أحد أفضل العدائ��

وحدها ل�دا �دت من�عة أمام سحرە، �ل إنها لم تكرس له ولو
نظرة واحدة أو ح�� إ�ماءة إضاف�ة. قدمت له الطعام �االهتمام
ذاته، �خطوات راقصة ال�ال�ه ذاتها، و�نفس االب�سامة المالئك�ة
� قدمت بها الطعام للجميع. الجميع �اس�ثناء دون ناثار�و ال��
ب منه المسؤول عن نظافة الحمامات العموم�ة، والذي لم �ق��

ا �س�ب رائحة جسدە الس�ئة. � أحد كث��
ا، صارت مع االنطالق الرس�� لـ«ع�د ال��يع»، و�ما �حدث دائم�
� أغلب األحوال-

شوارع «المستوطنة» -الموحشة والصامتة ��
 من جذور الثع�ان الهندي والضح�ات والهتافات. لم �كن

ً
دغ�

أفراد التحالفات الداعمة للمرشحات للقب وحدهم من حولوا
� ساخر عامر �السعادة خالل هذين

األمر إ� موكب ضوضا��
� ، و�نما �ل الس�ان من عمال وموظف�� � � االحتفالي�� األسبوع��

ا ي�نكرون وَ�طلون وجوههم و�رتدون ومدي��ن، إذ �انوا هم أ�ض�
األقنعة.

� ألفها � «أ�شودة المل�ة» ال��
�ما قال «الشاعر الم�لل» األخ�� ��

� صحرائنا تمر
تها مجلة «ال�ام�ا»: صحيح أّن �دا�ة ال��يع �� و���

انق تتفتح، وال فراشات لت�سط ��عة خاطفة ألنه ما من ��
أجنحتها، وال عصاف�� لتغرد، ل�ن هذا الحفل السنوي خ��
عم الضح�ات �الزهور، وت�سط الموس��� عوض، فف�ه تت��

أجنحتها �الفراشات، ورغم غ�اب عصاف�� الحسون وال�ناري،
فإّن أها�� ال�ام�ا يرفرفون و�غردون �أنفسهم من فرط سعادتهم.
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� يوم عرض المرك�ات الرم��ة، اجتهَد أنصار ل�دا وأنصار ناتاشا
��

� إ�شاء وتقد�م أ���
� المسا�قة ��

والتحالفان اآلخران المشار�ان ��
ا لالن��اە. صّمم تحالف ورش الس�ك المرك�ات أصالة ولفت�
الحد�د�ة مرك�ة عليها كينغ كونغ ُمشعر ارتفاعه أر�عة أمتار،
ا وه��له من السلك وحشوُە من عوادم القطن. �ان يزأر وقادر�
ب صدرە، أما �د الذراع األخرى ع� تح��ك ذراعه �أنه ���
المقول�ة ع� هيئة مقعد، فجلست عليها مرشحتهم. ثمة
له المدرسون وموظفو الم�اتب، شارك �مرك�ة

�
تحالف آخر ش�

رم��ة حول عمل�ة تص�يع الملح الصخري.
� مستودعات

�عد أن أ�قوا أمورهم �� ال�تمان و�نوا مركبتهم ��
ْرَوَس�� ضخم

َ
ج ق ورش السكة، فاجأ أنصار ناتاشا الجميع ب��

� � جزئه العلوي تطل منها مرشحتهم، ال��
ة �� ي�ت�� بنافذة صغ��

اشتهرت �ضفائرها الط��لة، �أنها تمثل قصة ر��انزل.
م تحالف ل�دا �جعة ب�ضاء مذهلة مرفوعة فوق من ناحيته، قدَّ
ه��ل حد�دي ومكسوة بزهور من الح��ر. تألقت ال�جعة وسط
ل�ل ال�ام�ا و�� مضاءة �ال�امل �مصابيح الفلورس�ت، برقبتها
� استعارته

� �دت كعالمة استفهام، �ما قال رو�ن دار�و �� ال��
ا. من ة، وهو األمر الذي كررە صاحب الفكرة مازح� الشه��

جانبها، جلست ل�دا �مها�ة فوق عنقها م�شحة �اللون الوردي.

� وسط الموكب الساخر وتحت أمطار الورق المنثور واألبواق ال��
� أقدام الجم�ع، تصم اآلذان والغ�ار األب�ض الصاعد من ب��
ا � وراء مرك�ة ل�دا. �ساءلُت دهش�

� ط����
مض�ُت ع�� الشوارع ��

ما إذا �ان صاحب فكرة ال�جعة �عرف أسطورة ز�وس الذي لم
تخطر له فكرة أفضل من تح��ل إحدى العذارى إ� �جعة

ل�ستحوذ عليها. هذە العذراء �ان اسمها ل�دا.
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ا ا �اف�� و وقت� ّ رغم الجل�ة االحتفال�ة، لم أجد أنا أو روسار�و في��
� غمرت الجميع. �ان ل�شارك هذە األجواء ال�رنفال�ة ال��

� صالة التدر�ب والركض ع��
� وقت فراغه ��

و �ق�� ّ روسار�و في��
ال. � ا سوى ال�� سهول ال�ام�ا؛ ألنه لم �ستهدف ش�ئ�

� الدراسة من أجل � �عد العمل ب�� ، فقد قّسمت وق�� ّ �ال�س�ة إ��
� االطالع ع� أ�شطة تحالف ل�دا، أما امتحانات نها�ة العام و���
، فظللت أحلم وأصوب من دون �لل أو �

 وأنا راقد فوق فرا��
ً

ل��
� لـ«أ�شودة المل�ة».

ملل أب�ا��
ّ فقط أن أجعلها مثال�ة. وجَب ع��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٦

�
ة من األصوات وفزنا �� ا. �عنا �م�ة كب�� ، أنا سع�دة جد� � أخ��

مسا�قة المرك�ات الرم��ة. صنع عمال المنجم �� �جعة مض�ئة
�ال�امل تحرك عنقها و�� تتقدم. جلسُت ع� ال�جعة �فستان

وردي من قماش األورجانزا وشال بنفس اللون، ومض�نا بها ع��
� � إلهة. رأ�ُت الشاب إل�اثار من األع� ب�� الشوارع. شعرت أن��
� المعسكر �ال�امل وهو �ش�� جم�ع الناس. لقد قطع المسك��

، أما أنا فنظرُت أل�حث عن الشاب روسار�و، ل�ن ي�دو أنه ال ّ إ��
االت. ال أعرف ما الذي �حدث م�� �خصوص � يهتم سوى �ال��
ا أطول عند مائدته المال�م؟! حينما أقدم له الطعام، أ��� وقت�
ّ بهدا�ا مثل  إن لم �أت إ��

ً
� �ا�

، �ل وال أل�� وأب�سم له برغ�ة أ���
� غرامه؟ تقول اب�تا العم إنها

� أقع �� �ق�ة ال��ائن. هل المسألة أن��
اإلثارة، فأضحك من �المهما فقط. �ا لها من خالعة، أل�س

! � كذلك؟ سالم �ا أخ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٧
االت �صورة � � ل�لة الس�ت لمشاهدة ال��

امتأل ملعب المال�مة ��
� مرات قل�لة، وجاء «ف��ق

لم �شهدها «المستوطنة» إال ��
� ��امل أعضائه لتلط�ف أجواء وصول الجمهور

» الغنا�� الل��
� �ل األحداث ذات األهم�ة

ا �ما جرت العادة �� عند بوا�اته، تمام�
ا�ات � ال�ام�ا، �ما فيها من احتفاالت و���

االجتماع�ة ��
� عالم

وفعال�ات ر�اض�ة أو جنائ��ة تتعلق �شخص هاّم ��
المستوطنات.

� وزن خف�ف
ال األول �� � نامج: ال�� أعلنت إحدى الالفتات عن ال��

� أركوس � «ك�د» لونا (صاحب األرض) وجل�� المتوسط ب��
و (صاحب ّ � روسار�و في�� � الوزن ذاته ب��

� ف��
(الزائر)، أما الثا��

� وزن
األرض) وخصمه �ات���يو ماتورانا (الزائر)، أما الثالث ف��

�كو أندرادي � مار�و ساليناس (صاحب األرض) وأم�� الد�ك ب��
� النها�ة س�تواجه نجم «المستوطنة» ر��اردو

(الزائر)، و��
� أمادو «سونورا» �اس�يو. روخاس مع �طل �ش��� مرت��

� س�دير � ح��
�� ، � ح�م جاء مع الوفد العاص�� سُ�دير أول نزال��

� اآلخ��ن رو�رتو �ايثا، أحد أشهر شخص�ات ال�� � ال��
«المستوطنة»، الذي �خالف نزاالت المال�مة لطالما أدار
م�ار�ات كرة القدم، وكرة القدم المصغرة، وكرة السلة، وال�رة
� حاجة إ� ح�م. أطلقوا عل�ه

الطائرة، وأّي منافسات ر�اض�ة ��
«عّم الم�الغات» �س�ب أدائه الم��� ال�ار��اتوري.

ا إ� أّن ن��جة آخر فرز لألصوات ستعلن �عد نامج أ�ض� أشاَر ال��
االت ل�عرف الس�ان اسم «مل�ة ال��يع» الجد�دة، ع� � انتهاء ال��
. لذا، وجَب ع� � الحفل الراقص ال�ب��

� اليوم التا�� ��
أن تت�ج ��
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�
� تلك الل�لة إ� الملعب ��

َن �� المرشحات األر�ــع أن تح��
� مجلة

صح�ة تحالفاتهن. ستقول أخ�ار صفحات المجتمع ��
اعة جمال وتواضع المرأة ا: «َجّسدت الفت�ات ب�� «ال�ام�ا» الحق�
� إ� جوار سلطات

�� � م�انهّن ال��
ال�امب��ة وهّن جالسات ��

كة»». و�دارة «ال��
� الفينة واألخرى ا النطالق السهرة، أطلقت الجماه�� ب�� انتظار�
 �الظهور ال�اسم المعهود

ً
ضح�ات �علو الصوت احتفا�

، و�األخص مع دعا�ات أشهرهم: �اب�ثون �شاب�ث، ف�ما � ات��
�
للن�

� إ�اب وذهاب من هذا القطاع إ� ذاك ظّل الس�اب ب��
كصوار�ــــخ األلعاب نار�ة.

«أنا مستعد لمنازلة العالم �له».
و تفّوە بهذە الع�ارة، وم�شفته فوق ّ �قولون إّن روسار�و في��
، وهو يوجه ل�مة أمام�ة لظله � رقبته �عد أن دهن وجهه �الفازل��
الملتوي المنعكس ع� جدران غرفة المال�س المصنوعة من
� أو�

الزنك، حينما سأله دون ر�تور�كو غونثالث ك�ف �شعر ��
. خطواته نحو تحقيق لقب �طل �ش���

ة من ثمان. �ان ال األخ�� � أول ثالثة نزاالت من سّت جوالت وال��
� األر�عة، ومانيوغو � المحلي�� ا للمال�م�� ر�تور�كو غونثالث مدر��
�
ا له. لقد مارَس دون ر�تور�كو ومانيوغو المال�مة �� مساعد�
�
ته �� � خالل ش�ابهما. �دأ مانيوغو مس�� � مختلفت�� مستوطنت��

� تقارب حد � �شجاعته ال�� ّ » وتم�� مستوطنة «زهرة �ش���
� وانت� �ه ِ�َل منازلة مال�م �فوقه بوزن��

َ
الغ�اء: ذات مرة ق

وخ و�أنف مكسور إ� ثالثة أجزاء. �ال�س�ة إ� المطاف �فك م��
� معسكر «الزمردة» ح�ث اشتهر

دون غونثالث، ف�دأ �ال�م ��
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�اته الحاسمة. لطالما أزعجه مانيوغو �أناقة أسل��ه عن ��
: «�ان يرقص كدبور، و�لدغ كفراشة».

ً
�مزحته الدائمة قائ�

�ن �أّن لد�ه � العاصمة، و��مان ال�ث��
�� � � نزال��

ورغم مشاركته ��
، فقد وجد دون ر�تور�كو غونثالث نفسه

ً
ما يؤهله ل�صبح �ط�

� الرئة. منذ
ال المال�مة �عد إصابته �مرض �� � ا إ� اع�� مضطر�

س نفسه لـ«تدر�ب الش�اب الذين �حلمون �أن � كرَّ »، أو أنَّذلك الح�� � � عالم المال�مة ع� الصع�د الوط��
ا �� �ص�حوا ش�ئ�

هذا هو ما اعتاد أن �قوله بوقار فوق موائد المقاصف الضخمة.
و، �عد ّ � ذلك اليوم ل�قا�ل روسار�و في��

ا ذهب �� �قولون إنَّ أحد�
ە أنهم أشاروا إ� رجل ضخم أن رأى وصول وفد الزوار، وأخ��
�ن، حينما سألهم أّي الجثة، رأسه �الثور و�تخ� ارتفاعه م��

. �
ال الثا�� � مال�م س�خوض ال��

قال له:
ا.

�
- ��اد �كون عمالق

�قولون إّن روسار�و أجا�ه:

- ح�� ولو �ان أورسوس (18) نفسه!
� نفسه. لم يتدرب �ممسوس من أجل

و �� ّ وثَق روسار�و في��
� �ل مساء إ� صالة التدر�ب و�ست�شق عفن

العدم. �ان �صل ��
ا �أّن رائحة الحجر ال�ل�� األجواء المنفر بتلذذ، مت�جح�

ي المختلطة �العرق الزنخ تمدە �الطاقة كـ«عبق» الط�اش��
الدينام�ت، ق�ل أن يرتدي مال�س التدر��ات و�توقف أمام المرآة
� الصالة

� تعد م�من الرفاه�ة الوح�د �� الصدئة الط��لة -ال��
وتعكس الجسد �ال�امل- ل�ض�ط تصف�فة خصالت شعرە
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ب األمام�ة، و��دأ تدر��ات القفز فوق الح�ل. �عدها، �ان ���
، ح�� ة، ثم ك�س المال�مة الرم�� ال�ب�� كرة المال�مة الصغ��

، ة ط��لة ب��ار كب�� � النها�ة �ل�م الهواء لف��
يتمم تدر��اته ��

ا عقَب ذهاب ال�ق�ة لالستحمام، إ� درجة ُ�ع�� معها انط�اع�
�أنه يتقاتل مع ال�خار المتصاعد من عرقه. بهذە الصورة، وجد
ا إ� الق�ام بنق�ض ما �فعله مع ا دائم� دون ر�تور�كو نفسه مضطر�
� كتفه

�ه �� : إج�ارە ع� الراحة. لهذا �ان ��� � �ق�ة المال�م��
:

ً
قائ�

�تو. احصل ع� �عض الراحة، و�ال س�تحول إ� ّ - انتهينا �ا في��
سحا�ة.

ا. إّن صفاء الذهن هو لطالما قال له إّن الحماس الزائد ل�س ج�د�
ما صنع عظمة العظماء داخل الحل�ة. هذە أ��� نص�حة رددها
،

ً
دون ر�تور�كو: «المال�م األفضل يرى هفوات خصمه أو�

ولهذا عل�ه أن �درس خصمه من دون أن �فقد هدوءە». ل�ّن
ا هو الهجوم ە يوم�� � عالم المال�مة، �ما أخ��

�� � السالح الذه��
المرتد. كرر نص�حته له مرة تلو األخرى وحذرە من �س�انها:

ا. �تو. الهجوم المرتد. عل�ك أن تتذكر األمر دائم� ّ - نعم �ا في��
الهجوم المرتد.

و يتوجه مع مانيوغو �عد التدر��ات ّ ا، �اَن روسار�و في�� أح�ان�
ا إ� طاولة أحد المقاصف. �لما حدث ب الجعة وهو مس�ند� ل��
هذا، دار حد�ث المال�م السابق عن �طوالت أساط�� اللع�ة
� ع� مر الزمن مثل د�م��� وجو ل��س وراي شوجر العالمي��
� لوايثا

� مثل تا�� رو��سون، ق�ل أن �حدثه عن األ�طال القومي��
� ال�ام�ا، الذين لم

وأرتورو غودوي، ومن �عدهم رموز المال�مة ��
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ا صفحات مجلة �صلوا فقط إ� حل�ات العاصمة، و�نما أ�ض�
�تو». لطالما قال له ّ  �ا في��

ً
«إل إستاديو». «هذا حدث فع�

� من فرط تأثرە. � دامعت�� ع�ارته هذە �عين��
ا الملقب � ر�ب��  س�غوندو أغوست��

ً
من ضمن هؤالء مث�

� إحدى ل�ا�� م�ح
» الذي صار �� �ـ«الحصان األشهب الصغ��

ا ل�طل �ش��� ألف��دو كورن�خو. األمر الوح�د �او�ول��ان وص�ف�
» من الفوز �اللقب أنه الذي منع «الحصان األشهب الصغ��
� من أصابع �دە ال��ى، و�� �دە � الجولة الثان�ة اث�ت��

ك� ��
�
اوته، واستمر �� الج�دة. رغم ذلك تحّمل األمر، �فضل ��

ا فوق قدم�ه. القتال والل�م ��لتا �د�ه، وأن� اللقاء واقف�
- وما الذي قد نقوله عن رامون تاب�ا… «تاب�ا المنفوش»، ابن
� ال�الد وسافر لو لم

�� � ال�ام�ا الذي أصبح أحد أهم المال�م��
ال�ا عام ألف � أولمب�اد أس��

� الذا�رة لتمث�ل �ش��� �� تخ��
� وجلب الم�دال�ة الفض�ة من أرض و�سعمائة وخمسة وست��

ال�ناغر.
� � الجولت�� � الجولة الرا�عة، فب��

� تلك الل�لة ��
انت� أول نزاع ��

َّف «ك�د» لونا لق�ه أر�ــع مرات. �ان الرجل األو� والثالثة ��
� �ل مرة منها ق�ل العدة التاسعة. قرب الدق�قة

ا ونهض �� عن�د�
الثان�ة من الجولة الرا�عة، وّجه إل�ه خصمه العاص�� ل�مة
ا. حاول «ك�د» لونا الوقوف، إال أّن أمام�ة ب��اە طرحته أرض�
ساق�ه خانتاە وانمحت نظرته ف�دا �المو�� األح�اء. تعاظمت
� من ا من ق�ل اثن�� حدة استهجان الجمهور وهو محمول جر�
� حاوَل أن يرفع �د�ه لتح�ة الفائز. �قولون إّن المساعدين ح��
�
ب منه حينما تركوا جسدە كجثة فاترة �� و اق�� ّ روسار�و في��

ة حادة: غرفة المال�س، ووضع �دە فوق كتفه وقال له بن��
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- سأفوز من أجلك �ا لون�تا!
ال. � � تلك اللحظة نادوا عل�ه من أجل ال��

و��
ا صعد فوق الحل�ة ووثب من فوق الح�ال، ورفع �د�ه لتقد�م لمَّ
، شعَر �أّن جل�ة الجمهور � التح�ة كعظماء المال�مة العالمي��
ا- قد استحالت إ� صدمة كه��ائ�ة نزلت -وهذا ما ح�اە �� الحق�
من مؤخرة رقبته ح�� خص�ت�ه. شعر برعشة ت�اد تقارب حد

االن�شاء. �ان الوقوف هناك هو المجد �عينه.
� الجولة الثالثة.

ال �� � انت� ال��
�دأ الخصم الضخم، الذي اعتمد ع� حجمه ال فّن�اته، �ل�مه
�ات �قوة منذ ال�دا�ة. ق�ل نها�ة الجولة األو�، وّجه له عدة ��
ج رأس روسار�و �ة �الرأس. ت�� �كوعه وفتح حاج�ه �عد ��
� توج�ه

و �الدماء. استمّر العمالق خالل الجولة الثان�ة �� ّ في��
هجومه إ� الحاجب المجروح، من دون توقف، إذ انتهز �ل

�ه �كوع�ه، ورأسه وكتف�ه. فرصة ل��
ا لم احتجَّ الجمهور، ل�نَّ الح�م العاص�� تجاهل األمر، �أنَّ ش�ئ�

�كن.
ة من الجولة الثالثة، � األخ��

� الثوا��
و �� ّ جاء رد فعل روسار�و في��

فب�نما هو محا� عند الح�ال والدم �غ�� نظراته واعتقاد
�ة قاتلة ب��اە إ� الرجل الجميع أنه س�سقط، إذا �ه يوجه ��
ا. أن� الح�م عّدە ولم ينهض المال�م الضخم ف�طرحه أرض�
ا. أنزلوە من ع� الحل�ة فوق محفة وُنقل إ� . �دا ميت� العاص��
� العظام

خ �� المس�ش�� ع� الفور. ُشخصت إصابته ���
، واضطروا إ� إخضاعه لجراحة. � ال�م�� المحج��ة للع��
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و الفائز الوح�د من أصحاب األرض، فقد ذبح ّ �ان روسار�و في��
ال الثالث، واضطر األخ�� إ� � � ال��

ُّ مار�و ساليناس �� العاص��
� الذي

ال الرابع والنها�� � � الجولة الخامسة، أّما ال��
االس�سالم ��

. � أودع ف�ه الجمهور �امل ثقته عن ال�ق�ة، فانت� �التعادل الف��
االت، استو� منظمو «ع�د ال��يع» ع� الحل�ة � مع انتهاء ال��
، أعلن �

» الغنا�� عنوة، و�عد �ضعة خطا�ات وعرض «ف��ق الل��
: المذيع عن ن��جة فرز األصوات األخ��

، فـ«مل�ة ال��يع» الجد�دة الساطعة، �
� وساد��

- ومن ثم، س�دا��
… اآل�سة ل�دا فلور�س أل�انتارا و�ــهامش كب�� من األصوات ��

من تحالف المنجم!
�انت الفو�� عارمة. صعدت ل�دا إ� الحل�ة لتح�ة وشكر من
ا، ف�� مل�ة دعموها وصّوتوا لها ومن لم �صّوتوا لها أ�ض�
ف للجميع. صفق الجمهور، و�األخص أنصارها، وهتفوا �أنه ��
لهم، ف�ما استهجنت التحالفات الخا�ة األمر واّدعت، �ما
� �عد ا. صعد �عض المال�م�� ا، أّن الفرز شهد تالع�� �حدث سن���

نداء المذيع إ� الحل�ة لتح�ة جاللتها «المل�ة ل�دا األو�».
� النها�ة. �قولون إنَّ تحيته

و وصعد �� ّ انتظر روسار�و في��
� العد �عد

ا أ��� من ذلك الذي استغرقه الح�م �� استغرقت وقت�
�ته القاض�ة. ��

� المنجم يؤكدون، �ما سمعتهم
ثمة عجائز ما زالوا موجودين ��

�
 هناك؛ ��

ً
وأنا أجلس ألقرأ خارج ال��خ، أنَّ األمور �دأت فع�

� روسار�و � استغرقتها تلك التح�ة ب�� � الزائدة ال��
تلك الثوا��

و و«الطفلة ل�دا». ّ في��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



73

١٨
ً
� سمعت اس�� مل�ة � الل�لة الماض�ة رائع. ح��

أورا، ما حدَث ��
� �خة هائلة. � شعري وأفلتت م��

جد�دة شعرت �قشع��رة ��
� من �� التهنئة، �اس�ثناء ناتاشا ال�� � �ق�ة المرشحات وقدَّ عانقت��
�
� الرواق �جنون. لم أر ��

أصابها الغضب �ال��م. هتَف الناس ��
ا بهذە الصورة! عالوة ع� ذلك، تمكنت من � ا مث�� � ش�ئ�

ح�ا��
�ات � الحل�ة وهو يوجه ال��

و �قاتل �� ّ رؤ�ة الشاب في��
� عرقه �مقات�� األفالم الرومان�ة. شعرت

ا ��
�
و�ستق�لها، غارق

ء ي�دو �
�دغدغة ما داخ�� من مشاهدته ع� هذە الحال. إنه ��

ا. أورا، أنا �إحسا�� مع قصائد الشاب إل�اثار، ل�نه أ��� تأجج�
واثقة من أنِك كنِت ستختار�ن الشاعر وأنا المال�م. هل تتذك��ن
� ا، إذ اعتدُت أن أقتل العنا�ب ال�� � كنُت األقوى ب�ننا دائم� أن��

تص��ك �الذعر. (لم أقتل آخر عنكبوت. أقسم لك بهذا). لو
. �ا لها من خالعة! أل�س �� � �ان األمر ب�دي، الحتفظُت �االثن��
�
ا ل�لة التت��ــــج وعلمُت أنَّ الشاب إل�اثار �شارك �� كذلك؟ غد�

مسا�قة «أ�شودة المل�ة». ليتُه �صبح شاعري الم�لل! سالم �ا
. � أخ��

� الشاب روسار�و �القرب ل�� � المال�مون، ق�َّ
ا�� مالحظة: حينما ح�َّ

� لذ�ذة. �ا له من صفيق! أل�س : إن�� �
� أذ��

، وقال �� �� من ف��
كذلك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٩
� غ�� قا�ل لله��مة مثل روسار�و � تلك األ�ام، شعرُت �أن��

��
�
� اجتهدت فيها ب��ار ستفوز �� � ال��

و، و�أنَّ أب�ات أ�شود�� ّ في��
ا، ا لل�دا. عذر� ف قراءتها تك��م� � سأح�� ��� المسا�قة، و�أن��
ا من هذا �قدر لجاللتها «ل�دا األو� مل�ة ال��يع». كنت واثق�
� المقصف س�تكون من الفاصول�ا

�� � � أنَّ طعام يوم االثن��
�� � ثق��

�ر والفلفل الملون. � ولحم الخ��
� �انت خاطئة.

ل�نَّ ظنو��
ا لم أخ� فقط لقب «الشاعر الم�لل»، و�نما اُتهمت أ�ض�

. � و�ر األد�� � �ال��
 تفادي ل�دا. لم أود أن أقا�لها

ً
قض�ُت األسب�ع �له محاو�

� إغراء طلب وّدها ق�ل الوقت الصحيح.
�مفردي ل��ال أسقط ��

�
فكرُت �أي حيوان روما��� (أو ر�ما ألنَّ ب�ج ال�طان قمري) ��

� تلك الل�لة المج�دة
� لها ستكون �� أنَّ أ�سب فرصة إلعالن ح��

� ملعب ممت�� �قوم
�� �

� تت�ج، وأقرأ لها أب�ات أ�شود�� ح��
يهتفون �اسمها.

ل م�ح أفضل من هذا أمر مستح�ل. إنَّ تخ�ُّ
ض أنَّ ن��جة المسا�قة �انت ستعلن ل�لة الس�ت �عد ُ�ف��
�
� ذلك اليوم وال ��

ا أنَّال�شف عن اسم المل�ة الجد�دة. ل�ن ال �� ء. ظننت مطمئن� � ��� �
�� ص�اح اليوم التا�� جاء أحد لُ�خ��

�
اللجنة ظلت تتدارس قرارها ح�� الفجر، لذا فأنَّ الخ�� س�أ��

ا. ظهر�
. � انتظرت طوال المساء، ولم �أت أحد لمقا�ل��
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: «اهدأ �ا إل�اثار. س�أتون ع� األرجح ق�ل حاولُت طمأنة نف��
� الم�اتب (وهو أول شخص

�دا�ة السهرة». �ان أحد موظ��
� ال�ام�ا �قرأ) قد كتب �� القص�دة ع� اآللة ال�ات�ة

عرفته ��
ء الذي لم أستخدمه ق�لئٍذ � � �دلة ور�طة عنق، و�� ال��

وأعار��
قط.

� التاسعة والنصف.
�ان الموعد المقرر لحفل التت��ــــج ��

� قراءة أحد ال�تب
�� � ك��  ال��

ً
انتظرُت ح�� حلول الل�ل محاو�

ا للقفز � ووضع ال�دلة فوق الفراش، مستعد�
�عد تلميع حذا��

ا قم��� الداخ�� ا مرتد�� فوقها �مجرد ق�ع ال�اب. وقفُت حاف��
� حالة من ُس�ات الق�ظ وال�رب.

وأنا أطفو ��
ء قط. �

� �أي ��
لم �صلوا إل�ال��

و. جاء ّ الوح�د الذي جاء ق�ل التاسعة �قل�ل هو روسار�و في��
� صغ�� فوق حاج�ه، إذ ارتدى �دلة ا، إال من الصق ط�� متأنق�
ا، وسار �ط��قة ا أب�ض مطرز� جد�دة من �سيج المار�نغو، وقم�ص�
� الوزن الثق�ل. لقد

 ال ُ�طاق، �أنه �طل عال�� ��
ً

جعلته فع�
ال ع� المال�س ومر � أنفق �ل المال الذي حصل عل�ه من ال��

ا. � السهرة مع�
ّ لنق�� ع��

ة ذات � المرآة الصغ��
قال وهو �ض�ط خصالت شعرە األمام�ة ��

� المعلقة وراء ال�اب:
اإلطار الصد��

� ض�اع فرصة رؤ�ة ل�دا مل�ة.
- أنت �الطبع ال ترغب ��

�
�� � � ك�حت رغب�� . لحسن الحظ أن�� � تظاهرُت �أنَّ األمر ال �عني��

ا وأنا ا عشوائ�� روا�ة مسألة المسا�قة له. ارتد�ت بنطا�� وقم�ص�
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� آنذاك معرفة من مس�سلم وذه�ت إ� الحفل. �ل ما هّم��
تمكن من خطف جائزة «الشاعر الم�لل».

امتأل الملعب أ��� من الل�لة السا�قة. ظهرت ل�دا ع� الم�ح
ران مكسو بورق المع، وسط حاش�ة � جالسة ع� عرش من الخ��
أن�قة من الس�دات. إنَّ رؤ�تها هناك �جمالها ومالحتها وشموخها
�
�� ة لإلعجاب -�أنَّ هذا العرش ال�� وس�طرتها وألفتها المث��

ا ب�ت��ــــج � لسُت جدير� � أفكر أن�� - �لها أمور جعلت�� مقعدها اليو��
ا إ� عائلة � ت�فاتها و��ماءاتها �من ي�ت�� حق� إلهة مثلها. دفعت��
� أنَّ �ل من ملؤوا هذا الملعب ل�سوا سوى

مال�ة، إ� التفك�� ��
أت�اعها، ورعا�اها، ورجال �الطها.

� حفالت ال��يع منذ أ�د اآل�دين دون إر�ستو حينما أعلَن ُمح��
� األول، ظهر الّروندو اسم «الشاعر الم�لل»، �عد العرض الف��
ع� الم�ح شاب �دين ذو نظارة يرتدي �دلة سهرة. �دأ قراءته،
� �د�ه. انطلق ب��اع�ة ممتازة، ل�ن �عدئٍذ ە يرتعش ب�� ودف��
� أب�ات غثة وقواٍف واضحة. قرأها

ذا�ت منه القص�دة �ال�امل ��
الرجل �صوت مت�لف من دون أن يرفع نظرته من فوق الورقة،

أو ح�� النظر -ولو لمرة واحدة- إ� المل�ة الجم�لة المب�سمة.
� أفضل مائة مرة من هذا

عجزُت عن تصديق األمر. قص�د��
المسخ. توعكُت وا�سح�ت ق�ل انتهائه من القراءة. لم أود أن
� س�ضع فيها هذا األ�له التاج فوق ل�دا. قلت أرى اللحظة ال��

� وسأذهب للنوم. � تؤلم��
� إنَّ معد��

لصد���
و: ّ � روسار�و في�� فسخر م��

؟ � ة من هذا السم�� - أل�ست المسألة أنك �شعر �الغ��
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. �ق�ت � ا �ال�امل. لم أذهب إ� غرف�� خرجُت من الملعب مهزوم�
ا ع� أحد مقاعد الم�دان المقفر. ثمة شك �عض الوقت جالس�
ء � � �� ال�� � قص�دة السم��

. ال��اع�ة األو� �� ظلَّ يتأجج داخ��
� تذكرتها. � كنت أعرفها، �ل إن�� الوح�د الذي أنقذە، ل�ن��
ّي (19) أوس�ار �الطبع… إنها �دا�ة قص�دة الشاعر الرانكغو�

و: �اس��
أح�ك �ا أرض

� �أنِك قل��
أس��قظ فوقك
أل�شد مزموري

� إن رفعُت جبه��
فقدماي ترتاحان فوقك

أنا البتلة السمراء
� س��لة األناش�د.

��
اس��دل الشاعر الوغد �لمة «�ام�ا» �ـ«أرض».

ت ال��اح اتجاهها من دون أن أدرك، وا��� المعسكر �غ�ار غ��َّ
� من الملح القذر. وصلْت كسارات الملح الصخري كض�اب ثخ��
ات الصوت �أنها حلم ّ آخر مستجدات الحفل ع�� مك�� إ��
� أوشكت السهرة ع� االنتهاء وترددت المقاطع األو� �ع�د. ح��

. ون»، نهضت وانطلقت ألس�� من �ش�د «ها هم الطل�ة �ع��
ا أسفل ضوء القمر الذي خفَت مع ا ش�ح�� ا��سَب الل�ل طا�ع�

غ�ار الملح الصخري.
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� � سماع أصداء األغن�ة ال��
ب�نما أبتعُد عن الم�دان، استم��ُت ��

اها الناس «أغن�ة � المدرسة االبتدائ�ة. سمَّ
�� � � طفول��

تعلمُتها ��
� حق�ة الثالث�ن�ات

». كتبها غوستابو �ام�ان�ا �� الجرس الصغ��
نا أستاذ ال�مان- �ش�د ولحنها خابي�� ر�نغ�فو، وصارت -�ما أخ��

الش�اب �ال�س�ة إ� عدة أج�ال.

الجرس الصغ��
جلجلته عذ�ة وصاف�ة

�قول لنا القلب
� �ل وعد

إنَّ ��
اء. ا أزرق وضَّ واقع�

� إ� المطعم، مررُت ع� رئ�سة
� ط����

، وأنا �� � اليوم التا��
��

لجنة تحك�م مسا�قة «أ�شودة المل�ة»، مديرة المدرسة الس�دة
� �انت تطلب إلينا مناداتها إر�نا ب��س��ال دي �امبومار، ال��
، فال�سخة �

�اسمها ال�امل. ذه�ُت ألطالبها ب�عادة قص�د��
الموجودة عندها �� الوح�دة المكت��ة �اآللة ال�ات�ة. رفعت
الس�دة رأسها من ع� دف�� المالحظات ال�ب�� الذي انغمست
� عن االسم المستعار الذي قدمُت ف�ه من وراء مكتبها، وسألت��
ا، و�للت أنملة أ��� أصا�عها، � . �عدها أمسكت دف�� �ه عم��
� ْت ع� األوراق ال�� وتصفحت بهدوء القصائد المرت�ة إ� أن ع��

� حجم الخطا�ات الموقعة ومذ�لة
ال ُ�مكن إخطاؤها، ف�� ��

ا، ، فدمدمُت �ع�ارة «شكر� �اس�� المستعار: «ز�وس». ناولتها ��
» �مشقة وف�ع، ثم توجهُت نحو المخ�ج. توقفت �

س�د��
ا ق�ل أن أفتح ال�اب، و�دي ممسكة �مق�ضه، ثم وأخذت نفس�

ا: التفت وواجهت المديرة متلعثم�
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� ما الذي حدث مع ��� ، هل �مكنك أن تخ�� �
، س�د�� � - اعذر���

؟ عم��
ا هو: «قو�� �� أيتها ل�ن ما وددت أن أسمع نف�� أقوله تق����

؟». �
ء ملعون حدث مع قص�د�� �

العجوز القذرة: أي ��
تركت الس�دة إر�نا ب��س��ال دي �امبومار مسطرتها الخش��ة
� دف�� المالحظات الذي �انت قد انغمست ف�ه

ا �� لتحدد سطر�
ّ عيناها ، ونظرْت إ�� �

ا. خلعت نظارتها ذات اإلطار المعد�� مجدد�
الجاحظتان ألول مرة، من دون أن ترمش.

� عملك. . ناول�� - دعنا نرى �ا ف��
أعدُت األوراق إليها.

قالت �أنها قد تذكرت األمر:
- آە… ما جرى أنَّ اللجنة ارتأت أنه من المستح�ل أن �كون أحد
ة طالب المدرسة قد كتب هذە القص�دة، ففيها خصائص كث��

تدل ع� أنها م�سوخة من كتاب.
� األوراق �عدها. ثم ناولت��

ض وأن أطالب ا. وددُت أن أرد وأن أع��
�
ظللت أنظر إليها مرت��

ّ نفسه بنفسه، ات، إال أنَّ جسدي استداَر �أنه ُ�س�� بتفس��
وخرجُت من المكت�ة من دون أن أنطق.

� حالة دوار.
�� � شعرت �أن��

ا: �ا لها من عجوز قذرة! ل�ن ما إن ُت فناء المدرسة غاض�� � اج��
ا: ط�لة الوقت الذي خرجُت من ال�ح، ح�� أدركت فجأة ش�ئ�

كت�ُت ف�ه، لم تحظ أيٌّ من قصائدي ب�ناء مثل هذا قط.
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ة تدل ع� أنها م�سوخة من كتاب! فيها خصائص كث��
� وسط الشارع وأنا أصّفر

ا �� � إ� المطعم، سائر�
� ط����

مض�ُت ��
دد داخل »، ألّن إ�قاعها ظل ي�� لحن «أغن�ة الجرس الصغ��

رأ�� منذ الل�لة السا�قة.
م�سوخة من كتاب!

�ر � � المطعم، �ان طبق اليوم هو الفاصول�ا مع لحم الخ��
��

والفلفل الملون.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢٠
: أنا جالسة ع� عرش ! تخ��� � ك�ف �� حا�� أورا! أنت ال تعرف��
: �

ّ ب�عجاب. نادو�� وألّ�ح ب�دي و�ل س�ان المستوطنة ينظرون إ��
«جاللة المل�ة ل�دا األو�». لقد شعرت فجأة ب�حدى تلك
� �الجنون، وتخ�لتك أنِت ع� العرش وأنا � تص�ب�� الومضات ال��
ا. األمر الهاّم أن الملعب �ان ة، ل�ن األمر مّر ��ع� � المق��

��
، واضطررت إ� ا وتعاملت السلطات م�� �لطف كب�� ممتلئ�
رقص الفالس مع الس�د المدير، ورغم أّن الـ«غ��نغو» عجز عن
� ذراَ�� اآلمر  أن أقف ب��

ً
تح��ك ساق�ه �ما �جب، �ان جم��

ء أّن الشاب إل�اثار لم �
. وددت أال ت�ت�� السهرة. أسوأ �� النا��

وع الروح يرتدي نظارة. � � شاب �دين م�� �فز �المسا�قة، فتوج��
� قص�دته، رغم أّن ا. سأطلب إل�ه أن ُي���� ا مؤسف� �ان أمر�
ا، ع� عكس المال�م، فهو رجل له أالعي�ه. � خجول جد� المسك��
، �

� رد��
�� � � اليوم السابق، ب�نما أقدم له الغداء، قرص��

��
جت من الخجل �البندورة، إذ اعتقدت أن �ق�ة ال��ائن فت��
� وقاحته. �ما ت��ن، ما زلُت � تروق��

� أعما��
أدركوا األمر، ل�ن ��

ا ب�ننا. سالم! األ��� جنون�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢١
� المال�مة

و �� ّ �عد انتصارە الرس�� األول، استمر روسار�و في��
ا االت. صار رمز� � � أغلب ال��

�ة القاض�ة �� وتحقيق الفوز �ال��
� غضون وقت قل�ل.

� «المستوطنة» ��
ا �� ر�اض��

وّد الجميع أن �كونوا إ� جوارە. لطالما نظر إل�ه الرجال وال�ساء
واألطفال ب�عجاب وت�ج�ل، �لما وقف خارج الس�نما �قم�صه
ا ل�دا�ة � فمه انتظار�

المطرز وخصالت شعرە المصمغة وعل�ته ��
ام فائق � مناجم �ل القطاعات �اح��

الف�لم. عامله العاملون ��
ا، اعتاد ا إ� ظله. أ�ض� الحد، وتحول «الفأر األب�ض» تق����
سائقو القطارات المحملة �الملح الصخري الذين اشتهروا
ب��اطة جأشهم الحج��ة أن �حيوە ب�طالق صافرات قاطراتهم
، �أمر من اإلدارة � ببهجة طفول�ة. اضطر رئ�س الجماعة ب�ناب�ن��
ا، إ� ت�ل�فه �أعمال خف�فة وغ�� مجد�ة وهو �س�ش�ط غض��
ا، فعل�ه أال � الظل لو �ان األمر ممكن�

ا، �ل وأن �جلسه �� تق����
� وق�ع أي حادثة لل�طل. �ال�س�ة إ� سكن العزاب،

ي�س�ب ��
فسمح له حراسه ب�دخال قوار�ر ضخمة من الن��ذ وزجاجات
� غرفته.

� أقامها �� ة وتجاهلوا الحفالت الصاخ�ة ال�� اب صغ�� ��
وصل األمر إ� السماح ل�ساء من المعسكر �دخولها. هؤالء
� تجرأن، �عد تنكرهن كرجال، ع� تخ�� هذە

ال�ساء الال��
� ال ُ�سمح بوجودهن فيها إال إن كنَّ عاهرات. قدم له � ال��

األرا��
مدير الس�نما تذا�ر مجان�ة ألي عروض يوّدها، و�لما وصل إ�
اء قمصانه، أعفته موظفات ال�افة من محل المستلزمات ل��
ض � الصف وخدمنه ق�ل الجميع من دون أن �ع��

الوقوف ��
� دور�اتهم ع�� الشوارع

طة العسك��ة �� أحد. حّ�اە رجال ال��
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بوضع أ�ديهم فوق أطراف ق�عاتهم وع�ارة «ك�ف الحال �ا
� لم � جوالته ع�� الحانات، ال��

�طل؟». لطالما انت� األمر ��
ا ع� أحد �دعوە، ا وع�� خاللها دائم� و واحد� � �دفع فيها ب��
 إ� أق� حد، من دون أن

ً
برقودە فوق إحدى طاوالتها ثم�

طة كحال �ق�ة الس�ارى، و�نما �أخذوە �عدها إ� نقطة ال��
� غرفته.

كونه �عدئٍذ �� �انوا �دفعونه إ� س�ارة الدور�ة و���
� لم تتفضل ع� أي �ال�س�ة إ� المطعم، فإّن دون�ا ديولفينا، ال��
أحد �لطفها قد أغدقت عل�ه �اهتمامها، وقالت إنها تح�ه �االبن
� النها�ة

الذي ودت أن �كون لها، ل�ن الرب لم ي�خل عليها ��
�اندو فلم يتوقف عن الخروج وجاء إليها �ه. �ال�س�ة إ� دون س��
� قم�صه

َ إ� غرفة الطعام و�بهاماە موضوعان فوق حمال��
. ح�� ل�دا نفسها، �دأت ترا�� ليتحدث مع ال�طل الصغ��

� ا�ساع
ط��قة تعاملها معه، ولم ينعكس هذا األمر فقط ��

� أحجام أط�اق
ا �� ا�د له، و�نما أ�ض� � وض�اء اب�سامتها الم��

الطعام.
أصبح العجائز �قولون: ط�قه �ات �ف�ض �الطعام أ��� من

«آ�ل ال�تب» نفسه.
ا �حدث ة أّن ثمة ش�ئ� � المطعم خالل تلك الف��

أدرك �ل من ��
� ابنة مال�ته والمال�م. ب��

� أنا.
�لهم �اس�ثنا��

ا، من أما�نهم فوق الموائد، أنَّ هذا األمر �ان تحدث ال��ائن ��
س�حدث ال محالة، فمن المعروف أّن ال�ساء الجم�الت

خف�فات العقل يروقهن الرجال األوغاد، ول�دا ل�ست اس�ثناء.
إّنها تجس�د �� لهن.
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ما حدث هو أنَّ الجميع ساروا ولعابهم �س�ل من أجلها. أرسلوا
لها التحا�ا وتركوا لها الهدا�ا أسفل مفارش الموائد، ل�ن فجأة
اوان لم يتحل ح�� �ك�اسة معاملتها وصل وغد له عينان خ��
ام المطلوب، ف�ان يناديها �صف�� ال�الب �لما مّر ع� �االح��
� ردفيها

� هذا اليوم واآلخر وقرصها �� لها الصطحابها، و��� � م��
�ق قلبها ومعه �ل األمور األخرى.

اعتاد أحد العجائز أن �قول:
�ة مفاجئة �ا ابن �لدي! �� �

- األمر أش�ه بتل��
ا ا من الس�نما. �ان عرض� � رأيتهما �خرجان مع� أدركُت المسألة ح��
ا و خ�ها �ذراعه. �ق�ُت واقف� ّ ق روسار�و في�� ا وطوَّ مسائ��
� �مخبول وراء أحد أعمدة الس�نما. �عدها، وصلت إ� غرف��

� اليوم
� تغ�� من فرط الغضب. لم أنم طوال الل�ل. ��

وأحشا��
ات، و�الطبع ا�� من المطعم من دون تفس�� ، سح�ت اش�� التا��

ا. و مجدد� ّ لم أتحدث مع روسار�و في��
ً

� حالة من الشلل. فكرت فيها ل��
ا. دخلت �� ا قاس�� �ان أمر�

ا. عشت أقتاُت ع� ذكراها ومذاق حلوى «بيوليتا» من ونهار�
. �

� سقف حل��
�� � ق�لتنا الوح�دة. ما يزال تلّوي لسانها �حرق��

، �لما اس��قظت، وجه ل�دا وهو يتفتح � عق��
أول صورة أتت ��

�اب�سامته ال�د�عة؛ و�ان هذا الوجه �اب�سامته ال�د�عة آخر ما
� العمل، وجئت

اءى �� ق�ل النوم. لم أتحدث مع أحد �� ي��
� أحد األر�ان، وأنا أتحمل

ا �� و�� � � ع��ة القطار م��
وذه�ت ��

� الجماعة.
�� �

�مشقة مزاح زمال��
� �كتا�ة رسائل إ� خل�التهم وطلب � مطالب��

مع ذلك، استمروا ��
� أ��� شخص مثقف قد � حول هذا األمر أو ذاك، ألن�� النصح م��
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عرفوە، وألنهم عّدوا من �قرؤون فص�لة منفصلة �حد ذاتها.
ا حم�م�ة مثل: ما ء أنَّ �ل اس�شاراتهم تناولت أمور� �

أسوأ ��
الذي �جب عليهم فعله �خالف حل الدينام�ت المعروف إن

ا خ�انة زوجته. ا��شف أحدهم مؤخر�
ء. أقسم لك �ا ابن �لدي! �

� أحبها أ��� من �ل �� � ال�� - زوج��
و��ننا أر�عة أبناء. اب�تان وولدان، وزواجنا قائم منذ خمسة ع��

ّ اآلن �أمر مثل هذا. � إ��
ا. تخ�ل! وتأ�� عام�

. �ان �ل هذا الهراء �إلقاء ملح صخري ساخن ع� جرا��
ء قلَب طمأن�نة سكن العزاب �

� ص�اح أحد اآلحاد، حدث ��
��

ء من تقوق�� � � �عض ال�� ا ع� عقب. إنها واقعة أخرجت�� رأس�
، إذ ُع�� ع� جثة «المل�ة إ�ساب�ل»، أقدم وأشهر �

ع� ذا��
� المستوطنة، من ق�ل �عض زم�التها.

عاهرة ��
. �

� غرفتها، وِق�ل إنَّ س�ب الوفاة ورم �طا��
لقد ماتت وح�دة ��

� سكن العزاب؛ ألنها
�انت «المل�ة إ�ساب�ل» أقدس ساقطة ��

ا. لهذا ساد � معاملة رعا�اها األ��� سن�
ا �� � هن ص�� أحنهّن وأ���

� حضور
الغضب حينما ان��� ن�أ أنَّ القس رفض إقامة قداس ��

جثتها ل�ونها امرأة عموم�ة.
ة، مع جماعة من � يوم دفنها، رافقُت تابوتها الزه�د ح�� المق��

��
ا. كنا � ع�� شخص� أقدم عمال المناجم لم يتعدَّ عددها اث��
� ا�شحن

وحدنا فقط مع مجموعة من العاهرات الح��نات الال��
�السواد ولم �ضعن ولو قطرة واحدة من مستلزمات ال��نة.
داد �أس العمال العزاب، اتفقت هؤالء ال�ساء أال �عملَن وأال � (ول��

ا عليها). �ن ط�لة ثالثة أ�ام، حداد� � ي��
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ة ط��لة، الخطاب الجنائزي الذي � ال�ام�ا، لف��
ون �� ر ال�ث��

�
تذك

ة ملحم�ة و�صوت رنان ألقاە عامل منجم �د� م�سانا بن��
، � ل�علن عن حّ�ه ال�ي األ�دي لـ«المل�ة إ�ساب�ل». من ناحي��

ا لها. فُت مجموعة من القصائد تك��م�
�
أل

�ان هذا األمر �أن أتنفس من جد�د.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢٢
� واثقة من هذا. ر�ما خمنِت

� ما حدث. كو�� ! أنِت ال تعرف�� � أخ��
؟ لم �كن األمر � ما فعلته ومع من. أجل، مع المال�م، ل�ن أتعرف��
�ما تظن الواحدة منا أنه س�كون. لم أسمع جلجلة أجراس
ة �ما األفالم. �ل ما شعرت �ه هو اإلهانة، وهذا ألنَّ �ل صغ��
ا ولم ا، خلف ملعب كرة القدم. الل�ل �ان حال�� ء حدث ��ع� �

��
ا، وفوق �ل هذا مّدد جس�� ع� األرض فوق أحد نر ش�ئ�
؟ األرض �انت مليئة � أ��اس القمامة ال�الس��ك�ة. هل تتخ�ل��
� عذراء وحينما �الح� وفاحت منها رائحة البول. لم �صدق أن��
�
� النها�ة، ما ظن�ته أهم حدث ��

 �األمر. ��
ً

رأى الدم لم �لِق �ا�
، �ان مجرد إجراء �ال أهم�ة �ال�س�ة إل�ه. ما إن انتهينا، �

ح�ا��
� عند ناص�ة الب�ت، ح�� توقف عن قول �المه المعسول وترك��
�
� ح�� �� � أنه س�جتمع مع �عض أصدقائه. لم �عانق��

�� وأخ��
�
ط��ق العودة. رغم أنه يت�ف كقواد، فلن أتركه، وهذا �� تعر��

فقط ك�ف �� أختك ل�دا. سالم!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢٣
و ّ � أنا وروسار�و في�� ُعرف داخل الجماعة أنَّ التوتر القائم بي��

� أي لحظة.
س�نفجر ��

� يوشك � الجنوب ح��
� األجواء، �ما �حدث ��

ا �� ا ملحوظ� �ان أمر�
المطر ع� السقوط من السماء. هذا هو ما قاله أشد الـ«أواسو»

ا �العادات.
�
تمس�

امن مع العمل ع� إحدى � � النها�ة �ال��
تفجرت األمور ��

التح��الت الع��صة لمسار السكة. �انت التح��لة تقع قرب
� ذلك اليوم، شقت الشمس

؛ وهو أصعب أنواعها. �� منح��
الحجارة من شدة حرارتها. �انت سبع ساعات من التعرق �ال
ا. خطَب فينا رئ�س المنجم، م�ل �ع�د جد� راحة أو ماء؛ ألنَّ ال��
�
� الذي ظل طوال الوقت �� ذلك المهندس األصهب السم��

مقصورة شاحنته المك�فة، عن انخفاض إنتاج الملح الصخري
ورة عدم إهدار ثان�ة واحدة. و��

لما انتهينا من العمل، ونحن ن�اد نقارب حد ال�أس من شدة
� اتجاە برم�ل الماء

ا �� عطشنا، ركضنا كقطيع وجررنا أدواتنا جر�
و ال�ق�ة ّ . اس��قت أنا وروسار�و في�� الواقع ع� �عد ك�لوم��
ا، وركضنا �صورة ش�ه متواز�ة. �عدة أمتار ألننا األصغر سن�
م�ل، � المال�م، ونحن ع� �عد خطوات قل�لة من ال�� عرقل��
فتدحرجت ع� األرض. �خ �أنه الفائز ووضع فمه العطشان

عند الص�بور وأدارە ليتج�ع �ل ما ا�ساَب منه.
.

ً
ما حدث �عدها �ان مذه�
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�عد أن تج�َّع الرشفات األو� من الماء ال�ارد، ان�ثقت منه شهقة
ا إلخراج فأر ضخم من ذ�له. � فمه مفزوع�

غث�ان، ثم وضع �دە ��
م�ل وأوشك ع� ابتالعه �ال�امل. � ال��

�ان قد سقط ��
� من ع� األرض:

� م�ا��
�خت ��

- حدث لك هذا ألنك مخنث �ا بن العاهرة.
ّ و�اَل �� �شك�لة من الل�مات و ع�� ّ انقضَّ روسار�و في��
ء �دا أش�ه �

�� �
والر�الت. تدحرجنا ع� الرمل �عد اش��ا�نا ��

� �الب الشوارع. �ل�ان ظم�نان. لوال أنهم فصلونا، �قتال ب��
� سأخ� � ظل إدرا�� أن��

�� � التخذت المسألة من� الدم؛ ألن��
� �دي المفتاح الحد�دي الذي ي��ط

�ال سالح، أمسكت ��
� القض�ان.

الصوام�ل ��
ا ما حدث له مع � المنجم إنَّ المال�م استحق تمام�

ِق�ل �عدها ��
الفأر.

«ألنه أحمق ومنافق». هكذا �ان ح�م الناس.
� مسألة

 إ� الماء �� نفس ما فعله ��
ً

� للوصول أو� إنَّ عرقل��
 �أنَّ صد�قه عرفها ق�له وأنه مغرم بها إ� حد

ً
ل�دا: لم �لق �ا�

ء �
� شؤون ال�ساء -ور�ما أي ��

ە �� ا أنَّ ضم�� الغ�اء. �ان واضح�
آخر- ال �سهل األمور، و�نما ُ�عقدها.

�
و �الال م�االة �� ّ � المطعم، تظاهر روسار�و في��

� األ�ام األو� ��
��

� �عرفن
تعامله مع ل�دا، فهذا تكت�كه مع ال�ساء الجم�الت الال��

� لقاء الملعب، �عد
ب منها �� أنهن جم�الت، إال أنه حينما اق��

اله األول و�عالنها «مل�ة ال��يع»، قرر اللعب ��ل � الفوز ب��
أوراقه.
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ة مغرورة: ا بن�� لقد قال الحق�
ا. ا مستحق� - الفرصة جعلته أمر�

منذ تلك اللحظة لم �منحها هدنة. �قول العجائز إنَّ األمر لم
�ت منه � خدمته، �لما اق��

ا أ��� �� يزعجها إذ �انت �ستغرق وقت�
اخ من فوق الطاولة، لم �األط�اق؛ و��نما يتعامل األحمق معها ب��
يتوقف عن تحسسها �صفاقة من األسفل، تحت حما�ة المفرش

المشمع.
و ول�دا �دأ ق�ل رؤ�تهما ّ يؤكد العجائز أنَّ موض�ع روسار�و في��
ا بوقت ط��ل، وأنهما شوهدا أ��� من �خرجان من الس�نما مع�
� مرة وراء ملعب كرة القدم: موقع الزنا المفضل للعشاق ال����

� «المستوطنة». كونها عذراء �ان مجرد أمر مضحك �ال�س�ة
��

� أنه لم يتحل أحد ق���
�� � له. �قولون إنه قال: «ما ذن��

�الشجاعة ال�اف�ة لركوب هذە الُمهرة؟».
 كخل�لة، إذ لم يتوقف و�� معه عن اصط�اد

ً
مها أص� لم �ح��

� مر� «بندقيته». فجأة، انطفأ نجم
�� �

أّي «عصفورة» تأ��
و �عد أن المس �انتصاراته ع� الحل�ة خطوط ّ روسار�و في��

المجد وتخطت شهرته �مال�م مستوطنات الملح الصخري.
ذات ص�اح وصلت إ� سكن العزاب دور�ة «المستوطنة» ومعها
طة أنتوفاغاستا المدن�ة. أظهروا مذكرة ض�ط شاحنة تا�عة ل��
� ق��ته

�ه �� و�حضار �حقه بتهمة القتل، ألنَّ الرجل الذي ��
ة. ظلوا �قتفون أثرە، واستغرقوا � غيب��ة لف��

� �عد أن ظل ��
تو��

� العثور عل�ه ألنَّ صحراء أتا�اما أفضل
ما استغرقوە من وقت ��

ء أو شخص -أو ح�� الرب نفسه- �
حارس لمن يه��ون من ��

�فضل امتداداتها الفل��ة وُ��ــها الزرقاء.
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٢٤
ء �حدث �

ة �ا أورا. وهذا ألّنه ما من �� لم أ�تب إل�ِك منذ ف��
. أ��� � و يروق�� ّ . لم �عد روسار�و في�� � هنا. ��اد الملل أن �قتل��

� مع أخ��ات، لتفادي �ل هذا الملل. معه فقط، رغم أنه �م��
ك أن األمر � أخ�� ا و�ت�ف �عنف. دعي�� � �خالف ذلك، �ات سك��
� �ان �جب أن � أن��

. أفكر اآلن �� ّ وصل إ� حد أن يرفع �دە ع��
أ��� مع الشاعر، ل�ن ر�ما �ل الرجال سواس�ة �ما تقول اب�تا
ا. لم أعد مهتمة �الرجال. ل�س العم. سأتركه لهذا الس�ب تحد�د�
� لم أعد أخ�ج من ك أن�� � أخ�� لهم فائدة وال منفعة سائدة. دعي��
ّ أن الب�ت، ف�لما مر الوقت، أجد ال�ام�ا أضجر من ذي ق�ل. ع��
ّ أن أرحل. األ�ام أغادر هذا الم�ان. ال أعرف إ� أين، ل�ن ع��
ل�ة. أعتقد � �لها واحدة هنا؛ �لها واحدة كحال الس�اقات الم��
ة. ل�ست لدي الرغ�ة، � سأتوقف عن ال�تا�ة إل�ِك لف�� ا أن�� أ�ض�

ء هنا ألحك�ه لِك. سالم! �
تك، ال �� ف�ما أخ��

ا عن � جاؤوا �حث�  إنَّ �عض المحقق��
ً

مالحظة: قالوا �� حا�
ا. المال�م. سأح�� لِك الم��د الحق�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢٥
و من ّ � اخت�� روسار�و في�� سع�ُت إ� استعادة ان��اە ل�دا ح��

المشهد.
ل�ن ل�دا لم تعد ل�دا.

� مساعدة أمها مع ز�ائن
ّ عمومتها، لم تعد ترغب �� � ا البن�� وفق�

المطعم، ولم تتوقف طوال اليوم عن الحد�ث عن تت��جها
والجمال الذي �انت عل�ه و�� مل�ة. حاولت عدة مرات أن
أتحدث إليها، و�المثل دعوتها أو مرافقتها إ� محل المستلزمات
وحمل حقي�تها المطرزة �عصفوري كناري، إال أنَّ رفضها �ان

ا. قاطع�
كرسُت نف�� للقراءة وال�تا�ة من دون أن أتوقف ولو للحظة
واحدة عن التفك�� فيها �مزاج عكر من فرط ال م�االتها. �ان
� من الداخل، � نخرت�� الشعر وحدە ت��اق المرارة الحلوة ال��
� سكن العزاب ألقرأ، من دون

ا �� � محبوس�
فقض�ُت أغلب أوقا��

أن أذهب ح�� إ� المقصف لتناول الطعام. اعتدت أن أمدد
جسدي فوق الفراش، �عد الوصول مساًء من العمل
�
واالستحمام، أو أن أجلس ع� أحد مقاعد الفناء، وم�� كتاب ��

�دي ع� الدوام.
� الفناء، وأع�د

ا �� � أحد أ�ام الق�ض، وأنا أتناول مرط��
للمرة األلف قراءة أنطولوج�ا �ا�لو دي رو�ا (مع العلم �أنَّذات مرة، ��

» �دت �� قص�دة مذهلة)، و�ات �ش��� «ملحمة أطعمة وم��
� �ظهران أما�� وهما �عتل�ان السور � مفزوع�� رأ�ت وج�� طفل��
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ّ ا. نظرا إ�� . لم يتجاوز عمر أي منهما أر�عة ع�� عام� �
الخل��

: � ّ راج�� �قلق ثم طل�ا إ��
� بنا للحارس، أل�س كذلك؟ تك… أنت لن ��� - اسمع ح��

ا، فقفز الطفالن إ� الداخل. هززت رأ�� ناف��
� صاحب الشعر األخشن فيهما بوقاحة مذهلة، �عد أن سأل��
نظف هو واآلخر أ�ديهما ونفضا �لس السور من فوق
ت بنطاليهما، إذا ما كنت أعرف أي غرف فيها ساقطات. ع��
، � ، فقلت لهما وأنا أ�تم اب�سام�� �

�رة غيوم أحزا�� صاعقة ��
: � ال أ�ا�� �أن��

� الغرفة ٥٧.
- ثمة واحدة ��

� الطفل اآلخر األصهب الذي امتأل وجهه �النمش، ب�نما سأل��
�خ�ج هو واآلخر زجاجة من جي�ه، إذا ما كنت أعتقد أنَّ المرأة

 لتقد�م لخدماتها، ألنه ل�س معهما مال.
ً

ستق�ل العطور مقا��
قال:

� من أر��ا (20) .
�تهما جد�� - إنهما عطران مستوردان. ه�َّ

� أثناء القراءة: ا �أنهما يزعجان�� أجبته �ال م�االة متظاهر�
- ال أعرف. األمر يتعلق �التج��ة.

ُت � أ�� تهامَس الطفالن ف�ما ب�نهما، ثم انطلقا نحو الحجرة ال��
� ال�ام�ا

إليها ح�ث تعمل «ال أمبوالن��ا» (21) : أسمن ساقطة ��
هن إثارة للذهول والخوف. فكرت �م�ح: «لن ي�س�ا هذا وأ���
اليوم طوال ح�اتهما»، وظللت أتخ�ل جسد هذە العاهرة الهائل

ق الخناق عليهما. ُ�ضيِّ
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، لم أ�ن سوى ذئب منفرد. � � عمر هذين الطفل��
ظللت أفكر: ��

لم أتجرأ قط ع� فعل ما فعالە، و�ان أ��� ما طاب �� هو
التوغل وسط انغالق التالل الصامت والحاد. لطالما �حثت عن
� (22) . وددُت أن أفعل العزلة ألتحدث ��امل الح��ة مع عف����
�
: أن أنطلق ألتجول �� � ظل إح�ا��

� تلك اللحظة ��
�� 

ً
ا مماث� أمر�

، ألجلس إ� حجر، � ا عن عف��ت طفول�� مح�ط المستوطنة �حث�
ا عن ذلك، ح�س نف�� وأتحدث معه، ل�ن ما فعلته عوض�

وال�تا�ة.
. � ر�ما ال�تا�ة ط��قة أخرى للحد�ث مع عف����

�� �األدب، اعتدُت أن أجلس ألتحدث ا، من فرط �ش�ُّ أح�ان�
»، وهو عامل برز ه��له العظ�� من تحت هة مع «الفل�� ل��
ا مثل الموه��ان (23) . مسَّ الجنون ًجلدە، و�ان شعرە مقصوص�
� الفلك، فاعتاد أن �ستق�� القمر ل��

ة القراءة �� عقله من ك��
� فناء سكن العزاب، وأن

ة �� �منظار من فوق أر�كة خش��ة صغ��
يتحدث بوقار جدير �ك��رن�كوس (24) عن إذا ما �انت مراحل
 �طول العشب، أو ك�ف أنَّ الضفادع ت�دو

ً
القمر مرت�طة فع�

� تقفز من بركة إ� أخرى. مخلوقة من الصمغ ح��
� هذا العجوز، إذ اعتدت أن

�صورة ما، تعرفت ع� نف�� ��
� المنجم، �لما اضطررت إ� الصعود والعمل

�� 
ً

ا مماث� أفعل ش�ئ�
� يرتجلون ألنفسهم مراتب من األ��اس و�ذهبون

. �ان زمال��
ً

ل��
ا الن�الج الصبح �عد انتهاء األشغال � للنوم، انتظار� كرجال م�ارك��
�

� السكة ودوران الع��ات، أما أنا فال، إذ اعتدُت أن أم�� وتجه��
ش الرمال إ� أي تل ق��ب، وسط ل�ل الصحراء الحالك، ألف��
�جسدي وأ�س� بتأمل الق�ة المجوفة لهذە السماوات الشمال�ة
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� ال يوجد ما هو أ��� منها شفاف�ة ع� سطح ال�وكب. �ان ال��
أ �� أ��� من مرة ا وُ�شعر المرء �دوار الال نهائ�ة. ته�َّ ا مج�د� عرض�
� و�قينا

ا �لما انطفأت األضواء �س�ب عطل كه��ا�� -خصوص�
� قد رأ�ُت � ال�ون نفسه، وسط ظالم الصحراء الدامس- أن��
، وأنا � ا و�دفع�� . �ان اإلحساس ق���  �أحد أش�ال التج��

ً
معزو�

مأسور �مخاوف ال��� القد�مة، إ� النهوض فجأة والركض
. �

للنوم فوق األ��اس إ� جوار زمال��
� مرورهم

ا �عد االنتهاء من العمل �� � أح�ان� رافقُت زمالء جماع��
ب «م�� م��ــع من الجعة» وسماع ع� أي مقصف أو حانة ل��
� لطالما شغلتها حانات مواو�ل الـ«كوّر�دو» المكس�ك�ة ال��
ال�ام�ا �علو الصوت. رغم ذلك، تجن�ت �عد مسألة ل�دا الذهاب
برفقتهم، ف�خالف أنَّ �لمات هذە المواو�ل الح��نة �دت
، لم تطب �� نمنمة محادثات � ة إ� قل�� كطلقات موجهة م�ا��
، أو الس�ارى، أو أي ن�ع آخر من النقاشات ال أج��ه مع نف��
اء �ل ما أسمعه، وأنَّ �ل ما ُ�قال ال . شعرت �اه�� � مع عف����
ق�مة له و�خلو من المالحة. لم أركز أو أسمعهم واعتدت ال�قاء
� تأم�� لف�لم ُتعرض ف�ه اب�سامة

بوجه جامد أمامهم، أله�م ��
ل�دا بتقن�ة األلوان المتعددة والس�نما سكوب.

�
� السن- العامل الوح�د ��

�ان إرنانديتو -وهو رجل كب�� ��
هة. �ان أقدمهم المنجم القادر ع� مقاومة إغراء الدردشة ل��
�
� غرفة. و�أ��

وال يتحدث أو �جلس مع أحد. �ع�ش �مفردە ��
� ع��ة القطار، �ل و��ناول غداءە �مفردە

ا وحدە �� و�رحل جالس�
� ساعة الراحة، وهو �جلس ع� حجر أسفل

� المنجم ��
��

ن
�
، تمك � الشمس. ما من أحد سواي، �عد تخط�ط وص�� ط��ل��

� ح� بها نفسه. و�ا لألمور من ك� صَدفة الصمت ال��
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� هو � سمعت هذا العجوز �قصها! ب�ناب�ن�� االس�ثنائ�ة ال��
. ذات مساء، كنا

ً
الشخص الوح�د اآلخر الذي تحدثُت معه قل��

ا ونحن ن�ناول � � ال��خ، وع� عكس العادة، تحدث كث��
�مفردنا ��

ة: � منذ ف��
�� الشاي، فتجرأت ع� سؤاله عما ح��

� تقول إنك � تلك القصة ال��
�� ، � ، معلم ب�ناب�ن�� �

- ما هو الحق���
 حول من من�ما

ً
ذات مرة أشعلت إصبع دينام�ت لتتحدى رج�

؟
ً

س�فّر أو�
ا. لما انت� من تناول رواسب قدح الشاي، � ش�ئ� لم �قل ب�ناب�ن��
ا من وراء ظهري، ثم ه إ� خزانته، وأخ�ج غرض� وقف، وتوجَّ
. إنه إصبع �

التفت وألقاە فوق الطاولة، فانتفضت من م�ا��
دينام�ت.

قال:
- هذا هو. افتحه.

تقدمت �حرص هائل ألفتحه. لم �مت�� اإلصبع �عجينة
الدينام�ت المسام�ة، و�نما �الرمال.

ة حادة: أن� رئ�س الجماعة الحد�ث وهو �قول بن��
� لسُت أحمق! ا» أنا وس�م، ل�ن�� - «ِسحساب��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢٦
و. ّ . لقد ق�ضوا ع� روسار�و في�� � ا �ا أخ�� � ء أخ�� �

حدث ��
� عرفت � ق��ته. تنفست الصعداء ح��

ا �� �قولون إّنه قتل أحد�
� مرافقته فقط

 واستمّ��ُت ��
ً

األمر. كنت قد مللُت منه فع�
� االرت�اط

، ل�ن ها أنا ذي حرة وال أفكر �� �
إلغاظة �عض صد�قا��

�
� الخطاب السابق، أرغب ��

�أحد من هنا. �ما قلت لِك ��
ء مثل هذا. أعتقد أّن � خلق ل��

�
مغادرة هذە ال�ام�ا العفنة. أنا لم أ

ة مثل أنتوفاغاستا. تح�� اب�تا � مدينة كب��
مستق��� موجود ��

ا رائعة عنها. تقوالن إّن فيها صالونات رقص �مكن العم أمور�
� ول�سوا مثل للواحدة منا أن تتعرف فيها ع� ش�اب متعلم��
الحم�� الموجودين هنا الذين ال �ستحقون امرأة تّوجت «مل�ة
� أصدق الهراء الذي �قولونه هنا، لل��يع». ال ترت�ط المسألة �أن��
� قادرة ع� التطلع إ� ما هو أ��� من مجرد � من أن�� و�نما ب�قي��
ا ، �ل وسكران� � اب كحال أ�� ا �ال�� عامل منجم �صل إ� ب�ته مدفون�
� مل�ة ورقصت مع الس�د

؟ حينما اختارو�� � فوق �ل هذا. أتعرف��
� التطلع إ� الزواج من شخص المدير، فكرت: لماذا ال �مكن��
مثله: أشقر، وثري، وصاحب سلطة. لماذا قد تتطلع أخ��ات إ�
ء هنا وأتوجه إ� �

ا ما، سألعن �ل �� هذا األمر وأنا ال؟ يوم�
الميناء أو العاصمة. سأفعلها مرة واحدة و�� األ�د. ِلَم ال؟ أنِت
، أل�س � ء كهذا. أنِت تعلم�� �

ا ع� فعل �� � قادرة جد� � أن�� تعلم��
كذلك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢٧
ا عن تق�ل خسارة ل�دا، � ظللُت ح�� هذە اللحظة عاجز� لو أن��
� �حزن منفر وَشِكس � انغمست فيها مألت�� فإنَّ رؤ�ة المأساة ال��
� �دأتها وقاس كقسوة التالل. ح�� العالقة اإليروس�ة-األدب�ة ال��
مع أمينة المكت�ة الجد�دة عقب وصولها لم تتمكن من إصالح

� المعن��ة. حال��
قالت الشا�ة أمينة المكت�ة، و�� صه�اء ذات نظرة ش�قة تتمتع
� من أول نظرة �مفردات و�حّس ساخر ف��دين، إنها لم تغرم ��
�ما ظننُت وأ�دُت بنف�� برضا وسذاجة، �ل إّن األمر حدث
ألّن الس�دة أوت�ل�ا لم تتوقف عن غسل مّخها �الحد�ث عن
� إ� هنا �ل مساء، ط�لة

روعة هذا الشاب الشاعر الذي �أ��
� استغرقتها عمل�ة نقل اإلدارة. ة ال�� الف��

� ت��نه. � عل�ه ح�� - س�تعرف��
ها ها �ص�� � � المكت�ة، ورغم تم��

أفنت الس�دة أوت�ل�ا �ل ح�اتها ��
� األدب، وال

ة �� ا خب�� ونوا�اها الحسنة، فإنها لم تكن تحد�د�
مطلعة ع� ال�تب. شهدُت أ��� من مرة �عض المواقف
المخجلة، مثل ذلك اليوم الذي سألها ف�ه طفل أثناء أداء
� إحدى

فروضه المدرس�ة عن قص�دة ل��دو�رو (25) تظهر ��
، وقالت له � � قوس�� المجالت، فأشارت ب�ص�عها إ� �لمة ب��

: بنفاد ص��
: «مقتطف». � - هذا هو العنوان �ا ب��

استمرت العالقة مع الشا�ة الصه�اء -أول أمينة مكت�ة دارسة
ا ذلك ة قل�لة. لقد استمرت تحد�د� تصل إ� المستوطنة- ف��
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�
� هذە األرا��

الوقت الذي تمكَنْت خالله من تحمل الع�ش «��
ها. »، ع� حد تعب�� � � تخدش الروح �ا ُح�� الجرداء ال��

أو �مع�� آخر: أقل من ستة أشهر.
ة، تعرضُت ألول مرة إ� حادث عمل. تزامَن األمر � تلك الف��

��
ا مع يوم �ف الرواتب، ولذا وّد الجميع أن ينهوا عملهم ��ع�
ل�ق�ضوا و�ذهبوا إ� المقصف. �ان العمل ع� تغي�� السكة قد
، ل�ن �

ا ووجَب علينا فقط إتمام ترك�ب الضلع الثا�� انت� تق����
� ل�ح الت�ب�ت، خّفف أحد عمال

ة �� وأنا أضع الصامولة األخ��
� عن استخدام األزام�ل كروافع إل�قاء القض�ب السكة المسؤول��
ا ل القض�ب ��ل ثقله فجأة، ضاغط� � ا كقوس من قوته، ف�� مث���

فوق �لتا �دّي.
� كعواء �ف�ض �األلم. �انت �خ��

خلَع رئ�س العمال قفازّي �عنا�ة شد�دة، �عد أن �دأت الدماء
�س�ل منهما، ووجدنا أن ظفَري الس�ا�ة والوس� قد التصقا

بهما.
ا، وهو الوقت الذي حصلت ع� راحة مدتها خمسة ع�� يوم�
، وأنا أرقد فوق الفراش وأتخ�ل وجه � � غرف��

ا �� قض�ته محبوس�
� �قع السقف. حينما عجزت عن فعل األمر، أمسكت

ل�دا ��
ا ا، وكت�ت قصائد حرقتها الحق� � إبها�� و�ن�ي متألم� القلم ب��

من دون ندم.
ا �حرائق الشعر. �ُت مهووس�

� مسا�قة
� �ال�امل: فزت �جائزة ��

ّ ح�ا�� ء غ�� �
ا، حدث �� الحق�

� موظف المكتب الذي كتب . أرغم�� � شعر ع� الصع�د الوط��
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اك فيها. ذات �� «أ�شودة المل�ة» ع� اآللة ال�ات�ة ع� االش��
يوم، �ان قد أظهر �� صح�فة من العاصمة وفيها إعالن عن
ّ أن أشارك ع� أي حال، قواعد المسا�قة، وقال �� إّن ع��
ا �عد، ل�نه فقصائدي أ��� من ج�دة. لم أعّد نف�� مستعد�
� كت�تها � النها�ة أرسل إ� المسا�قة �عض القصائد ال��

أ�، و��
ا لـ«المل�ة إ�ساب�ل». تك��م�

ا، ألّن أي رجل � مولينا. عّدُە العجائز مخنث� اسم الموظف ب�ث�ن��
ّ ل�س سوى مجرد منحرف �ال�س�ة إ� عمال �

يتعامل �أدب ور��
�
ا و�تمتع �موه�ة فط��ة �� ا عظ�م� � قارئ� المناجم. �ان ب�ث�ن��
� � معرفة األدب، ولهذا �نا صد�ق��

المحادثات وله �اع كب�� ��
. � مق����

� حانة يرتادها
ثمة مرات ذهبنا فيها لنتحدث عن الشعر ��

� الذهاب العشاق �صورة رئ�س�ة، ألّن الخ�ار اآلخر �ان س�ع��
اس» و�اخ إ� الحانات العامرة �ضوضاء موس��� الـ«ران�ش��
الس�ارى الذين ال يتوقفون عن التحدث. ورغم أنهم أدركوا األمر
� «إل

سوا �صورة متوحشة ع� لقاءاتنا ��
�
� المنجم وسخروا ودل

��
� �حالوة �� � ظل تحصُّ

�� � مي��دو» -وهو اسم الحانة- فإن�� ب��
الشعر، لم أتأثر ولو �أد�� درجة.

� مسا�قة
� �ل صحف المنطقة، فعلم العجائز أنَّظهر ن�أ فوز أحد عمال مناجم الملح الصخري ��

� العاصمة ��
للشعر ��

ودا» ّ لقب «�ا�لو ن�� ا ب�نهم. ر�ما �انوا س�طلقون ع�� ثمة شاعر�
� اليوم

� ال�الد غ�� ال�ام�ا. لهذا ��
� أي م�ان آخر ��

لو أننا كنا ��
اب�ة لفتح التا�� وأنا أعمل �المجرفة عند إحدى المصاطب ال��
� الص�انة، السكة، و��نما تمر إ� جواري شاحنة مآلنة �فّني��
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ا
�
� الهواء، �صوت واحد، �أّن ثمة اتفاق

ا يهتفون �� وجدتهم جم�ع�
ا ب�نهم: مس�ق�

ال (26) !  غاب���ال م�س��
ً

- أه�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢٨
ا. هل � أنا أ�ض� ا. ودَّ أن �قتل�� و �ان فظ�ع� ّ أورا! موت روسار�و في��
؟ كنُت ع� وشك الموت ورائحة الدم المحروق ال � تتخ�ل��
� من شدة فظاعة . وحدها أحال�� قادرة ع� تهدئ�� تفارق أنفا��
�
ا �� هذە اللحظة. أحال�� عن نف�� وأنا مل�ة. أس��قظ أح�ان�

وسط الل�ل وأرتدي التاج وأنظر إ� المرآة، فأرى نف�� جم�لة،
� ولدت ألصبح مل�ة، أما أنِت فال. أنِت لم �كن �د�عة. أظن أن��
، � � ال أقّدرك �ا أخ�� لد�ِك الشخص�ة الالزمة. ل�ست المسألة أن��
� لطالما غرُت ف أن�� ّ أن أع�� ل�ن هكذا هو األمر. مع ذلك، ع��
ة. لو جرحِت ركبتِك ووضعوا لِك لصقة طب�ة، منِك وأنا صغ��
كنت أج�ح نف�� ل�ضعوا �� أنا األخرى واحدة مثلك. فكرُت
� كنت سأصبح أسعد لو أنِك لم تولدي، ولهذا � أن��

ا �� أح�ان�
� فزت عل�ك ء، والحق�قة أن�� �

� �ل ��
صارعُت �� أتفوق عل�ِك ��

� جاءت فوق �ل هذا مع � األو� ال�� ة مثل ق�ل�� � أمور كث��
��

الولد الذي أعج�ك. لم أوّد إ�ذاءك قط، رغم أّن عالقتنا م��ــــج
� موتك.

� كنُت الس�ب �� من الحب وال�راه�ة. �قول الناس إن��
ما علينا… كنت أتحدث معِك عن المال�م. عجز الش�طان
�
�� � ك�� � لم أحّ�ه قط، ومنذ عودته لم ي�� � عن تفهم أن�� المسك��

 لم أ�ن أتحدث معِك عنه، و�نما عن مدى
ً

� أص� سالم. ل�ن��
� ساعات ط��لة أمام

� أق�� ا ألن�� � � أ�� كث�� جما�� �التاج. ت��خ��
اًء ع�

�
� هو اآلخر، ل�نه �ان �� المرآة �مال�س المل�ة، و���� أ��

الدوام. «ل�دا األو� مل�ة ال��يع». هذە �� أنا، ول�ست أنِت،
� هنا وأنِت هناك. أنا هنا وأنِت هناك، هل ا، ألن�� �ما أفكر أح�ان�

؟ � �سمعين��
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105

٢٩

�
و ذات مساء �� ّ � ع� اعتقاله، ظهر روسار�و في�� �عد مرور عام��

� سجن
شوارع «المستوطنة». �ان قد أ�مَل عق��ة الح�س ��

�نا»، ل�نَّ المسألة . �قول ال�عض إّنه سجن «ال س�� � أو�ا��
� �ل هذە األمور أنَّ الح�س �ّدل أحواله

الوح�دة الثابتة ��
�ال�امل. لم ي�د �ما عهدە الناس. �دت هي�ته س�ئة من دون
ثرة الزائدة عن الحد، ، ومال إ� ال�� قصة شعرە �إلف�س ب��س��
� وتر

�وە �مطواة �� . �قولون إنهم �� و�ات �ع�ج �قدمه ال�م��
� السجن.

� مشاجرة ��
أ��ل�س ��

 عن الحصول
ً

، �ل إّنه عجز أص�
ً

� هذە المرة لم يوفروا له عم�
��

، ألّن أيَّ مال�م أع�ج �
� نزال استعرا��

اك �� ع� فرصة االش��
� الشارع؛

مادة للسخ��ة والضحك. توقَف الناس عن تحيته ��
ات استفاقته، وح�� مدر�ه دون ألنَّ أوقات ثمله فاقت ف��
ر�تور�كو غونثالث ومساعدە مانيوغو تجاهالە ��ل أر�ح�ة (ألّنه
طة العسك��ة ). أوقفه رجال ال��

ً
�لما رآهما، طلب منهما ما�

� الط��ق العام. أسوأ
 فاضحة ��

ً
أ��� من مرة وهو يرتكب أفعا�

� ظنَّ أنَّ حّبها له لم ي��دل، ل�نها ازدرته ء مسألة ل�دا، ال�� �
��

بروعة وجالل.
ا وهو لقد رفَض التخ�� عن حبها، فقد صارت -�ما قال دوم�
ة عق��ته. �ان عل�ه أن ب- هوسه وحلم ح��ته أثناء ف�� ���
جع حب �خ�ج، وأن �ستع�د شهرته، و�عود إ� ال�ام�ا، ل�س��

هذە الُمهرة. هذا هو الغرض الوح�د. هذا هو المس� الوح�د!
� الشهور الثالثة واألر�عة

بهذە الط��قة، أحاَل ح�اتها إ� جح�م ��
�
� «المستوطنة». ت�ّبع خطاها ��

� قضاها �� ا ال�� ع�� يوم�
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� متجر
� الس�نما، ودهمها ��

الشوارع، و�حث عنها ��
 قرب ب�تها، و�نادي عليها �صافرته

ً
المستلزمات. �ان �صل ل��

السا�قة المعتادة (صافرة ال�الب).
ذهب مجهودە ه�اء.

 من الملح الصخري.
ً

�انت ل�دا تمثا�
� ول�دا استأنفنا و غض�ه نحوي. ظنَّ أن�� ّ وّجَه روسار�و في��
� �دخل بها � رأسه �القوة ال��

صداقتنا القد�مة. عششْت الفكرة ��
� إحدى عوارض السكة الخش��ة.

مسمار خط ��
لطالما أطلق تهد�دە فوق موائد الحانات:

. �
� نلت�� � ح�� ى «آ�ل ال�تب» العقاب الذي س�ناله م�� - س��

�
�� �

� ذلك المساء الذي رافقُت ف�ه زمال��
وحدَث اللقاء ��

� حانة «ك��ا�ا�انا».
ًالجماعة لالحتفال بيوم «عامل المناجم» ��

و �س�ند �كوعه إ� حد طاوالت الزنك، ثم� ّ �اَن روسار�و في��
�
�ن منه. لما رآ�� ا �مصاب �الجذام، من دون عاهرات �ق�� ووح�د�

ّ من دون أن �قول أدخل، لهث كحصان متوحش، وانقضَّ ع��
� ك�س �شارة. لوال ثمالته ووجود � �أن�� ��� ا، و�دأ ��� ش�ئ�

� إ� عص�دة. ا، لحول�� اع� � � ان��
عته من فو�� � � ان�� الجماعة �لها ال��

�خ �غضب:
� حالها �ا «آ�ل ال�تب» �ا بن العاهرة. إنها �� أنا

- اترك ل�دا ��
وحدي.

لم �عرف أنَّ ل�دا لم تعد ألحد.
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لم �عرف أّنها منذ اخت�ارها مل�ة، �اتت ال �شغل �الها برجال
«المستوطنة»، ألنهم مجرد مو�� من فرط الج�ع.

«المستوطنة» نفسها لم تعد تط�ب لها.
لطالما قالت:

� هذا!
ّ أن أرحل عن مر� الموت الش�طا�� - ع��

و، ساءت حالتها. انغلقت أ��� ع� ّ �عد موت روسار�و في��
نفسها، ولم تعد تخ�ج أو تجلس مع أحد و�اتت تتحدث
�مفردها، فتوقفت أمها عن استق�ال ال��ائن، وعادت اب�تا عّمها
. ا سمعوها تقول إّنها أختها، و�ّن أختها �� إ� أنتوفاغاستا. أح�ان�

�دأ الناس �دعونها «ل�دا األو�».
امن مع ساعة الق�لولة -ساعة ال�ام�ا الم�نمة- � � �ل يوم، �ال��

��
�
ظهرت لتجلس �جالل فوق سلم �اب الب�ت ونظرتها تائهة ��

� إحدى ل�ا�� القصص الخ�ال�ة
� ارتدتها �� الهواء، �المال�س ال��

ق�ل أن ينصبوها «مل�ة ال��يع": المل�ة صاح�ة أجمل اب�سامة
ا. � ذا�رة ال�ام�ا ب�نهن جم�ع�

��
ب �ل و، ذات يوم، ظل �سكر عند م�� ّ �قولون: إنَّ روسار�و في��
واحدة من حانات «المستوطنة»، و�ّنه طلَب فيها �لها أن

�شّغلوا ألبوم «الفارس» لخوس�ه ألف��دو خ�مي��ث. (أحبها أ���
من ح�اته/ وضاعت منه لأل�د/ لهذا انج�ح/ وها هو ذا ي�حث
� حزام بنطلونه،

عن موته). �قولون إّنه ساَر و�صبع الدينام�ت ��
و�ّنه أظهرە ل�ل من ودَّ أن يراە، �أّنه �س� إ� أن �أخذە أحد

طة العسك��ة. منه، أو إ� أن ي�لغ أحدهم ال��
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�
كها �� �عَث إ� ل�دا برسالة تقول إّنه راحل وس�عود إ� أرضه لي��
�
سالم. (والحق�قة أّن مردَّ األمر أنَّ فضائح ثمالته �س��ت ��
� ساعة �� طردە من «المستوطنة»، إذ أمهلوُە ثماٍن وأر�ع��

� ذلك المساء لتود�عها
� رسالته إّنه س�ذهب ��

). قال �� �
�خت��

ورجاها أال تتجاهله. لهذا خرجت لتالق�ه.
. � �ان مساء يوم اثن��

خال الشارع من أّي روح.
ّ �لس جدران الزنك �فعل الشمس، لم ُ�سمع سوى قرقعة تق��

وتعاظَم معها صمت الصحراء.

�
ر ��

�
� ال�دا�ة فك

و �� ّ : إنَّ روسار�و في�� � �قول أقرب األق����
ا اختار الدينام�ت. «الحب ، ل�نه الحق� � استخدام السك��
عا كينونة المرء من داخل أحشائه، أو أن � وم�س�ه… إّما أن ين��
ي�شّع�ا داخله �الورم الخب�ث». هذا هو ما قاله عمال المناجم.

�قولون إّنه وصَل إ� ب�تها وهو �دخن، ثم ناداها �صافرته
األ�د�ة، فخرجت. حاول أن يب�سم لها، إال أّن إ�ماءته آلمت
�
�ت منه، وس�جارته �� وجهه. أمسكها من خ�ها، حينما اق��

� أذنها:
فمه، ثم عانقها �قوة وهمس ��

. �
� ح�ا��

- أنِت أسوأ ساقطة عرفتها ��
َ قم�صه مفت�ح األزرار، ظهر فت�ل الدينام�ت. مجرد خ�ط ع��
ات. اضطرَّ إ� تخف�ف عناقه لها �عض ة س�ت�م�� طوله ع��
ء لُ�قّرب الس�جارة إل�ه و�شعله. استغلت �� تلك اللحظة � ال��
لإلفالت منه وانطلقت را�ضة. �قولون إّنه من قوة االنفجار
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و ملتصقة �ال�اب الذي تمكنت ل�دا ّ ظلت أحشاء روسار�و في��
ق�لها بثواٍن من عبورە مرع��ة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خاتمة ُ�مكن االستغناء عنها
ة قل�لة من فوزي �جائزة الشعر ووفاة ذاَت مساء غائم، �عد ف��
� هزت «المستوطنة» وساءت �عدها حالة و ال�� ّ روسار�و في��
ا- ا -وهذا ل��ال أدعوە إله�� ا مقدس�

�
ا أو ان�ثاق ل�دا، اس�شعرت تجل��

ا ما سأ�تب روا�ة. � يوم� وعلمُت أن��
� المكت�ة.

حدث هذا ��
� ذلك المساء، وأنا واقف فوق أحد الساللم لتفحص

تمكنت ��
� الجناح األ��، من رؤ�ة كتاب ذي كعب

ة �� الرفوف األخ��
� ال�دا�ة أّنه

ضخم لم أتصفحه ح�� تلك اللحظة. اعتقدُت ��
: «آدم ب��نوس � كتاب شعر وأمسكته ألّن عنوانه أعجب��
آيرس». مؤلفه لي��ولدو مار��شال، وهو �اتب لم أسمع اسمه
ا أّنه �خص مدينة ق�لئٍذ قط. ظهَر ع� الغالف درع عرفُت الحق�
ب��نوس آيرس. أدركُت أنها روا�ة �عد أن نفضُت ال�تاب من
اب ونفخته من فوقه. فتحت أول صفحة و�دأت القراءة. �عد ال��
� ال غ�� عنها»، وأنا ما زلُت � من «الدي�اجة ال��

� الم�د��
اندها��

� الهواء �عد
� ظلت طاف�ة �� ا بهالة الغ�ار األب�ض ال�� محاط�

� سقطت � األع�، �أن��
�� �

� قراءته من م�ا��
نفضه، استم��ُت ��

� غش�ة ما. نزلُت مع ال�تاب، وأنا أضّمه أسفل ذرا�� وطل�ت
��

أخذە. لم �مسس أحد سواي �طاقة استعارته. لم �قرأە أحد
ا. ذه�ت وجئت . �انت مدة االستعارة أسبوع� . سجلوا اس�� ق���
�ه من سكن العزاب إ� المنجم ومن المنجم إ� سكن العزاب،
ا. ا واحد� � ولو يوم� ط�لة أ�ام العمل الستة، من دون أن �غ�ب ع��
ة االستعارة �عد . أعدت ال�تاب عقب انتهاء ف��

ً
كنُت مذهو�

قراءته أ��� من مرة.
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ا فوق أ�عد أعدتُه وأنا مقتنع �ش�ل مطلق �أّنه لو أّن ثمة كتا��
ن من تغي�� أو إنقاذ

�
� مكت�ة ضائعة وسط الصحراء، تمك

رف، ��
ح�اة رجل (مجرد رجل واحد فقط) فهذا س�ب �اف لتك�د عناء

كتابته، وأّن أي كتاب �ستحق تك�د عناء كتابته.
� «�درو دي �الدي��ا» أعدُت قراءة «آدم

�� � خالل سنوات إقام��
ب��نوس آيرس» عدة مرات وق�ل أن تتوقف «المستوطنة» عن
� الصحراء،

العمل وتتحول إ� إحدى القرى الش�ح�ة المتناثرة ��
ذه�ُت إ� المكت�ة وطل�ت استعارته مرة أخرى. لم أتردد ولو
�
للحظة واحدة ف�ما فعلته، فاس�� هو الوح�د الذي ظهر ��
.« � : «هذا ال�تاب كتا�� ا سبع مرات. قلت لنف�� ال�طاقة مكت���

و�قته.
ا ظن�ته آنذاك � قراءة «آدم ب��نوس آيرس» إ� التخ�� عمَّ دفعت��
. ح�� تلك اللحظة، عق�دة مطلقة: الروا�ة شأن �خص الحم��
. الشعر هو قوة ال�لمة، �

�ان الشعر -الشعر فقط- هو عق�د��
� زجاجة

� ب�ت واحد، والطفو بزورق الحق�قة ��
و�ناء عالم ��

� اب للسعال. ل�ن مع روا�ة لي��ولدو مار��شال انقل�ت رؤ��� ��
ا ع� عقب، إذ ا��شفت أنَّ القص�دة ل�ست الوعاء لألدب رأس�
الوح�د للشعر، وأنَّ الشعر قادر ع� أن �سكن الن�� �صورة
� ظللت أجهله ح�� تلك ا، ل�ن�� ء معروف مس�ق� �

مثال�ة (وهو ��
� الشعر والن��

اللحظة). فوق �ل هذا، أدركُت أّنه �مكن لثال��
وخفة الظل أن يتمازج، �ل وأنَّ المرء �مكنه -إن استدعت
ة الذات�ة والمقال والم�ح � الس��  ب��

ً
ورة- أن �ق�م حف� ال��

. �صورة تصل إ� حد االن�شاء الج���



112

�
�� � ثا�ت ُ�خ�� ، فوق �ل هذە األمور، ب�ق�� �

شعرُت داخل أحشا��
� ذات مرة سأ�تب روا�ة. عن صحراء أتا�اما. ك�ف ال تكون أن��
ظهر فيها ُعزلتها �كوكب مهجور، وصمتها الذي �صم

�
عنها؟ سأ

اآلذان، وُ��ــها اإلجرام�ة الزرقاء. سأح�� عن �طولة هؤالء
� �دهم،

� الجهنم�ة، بزجاجة ��
الرجال الذين قهروا هذە األرا��

من دون مأوى سوى ظاللهم أنفسها. سأت�بع خيوط ح�اتهم
القائمة ع� التضح�ة. سأترك شهادة عن أحالمهم، وأفراحهم
اتهم وأوانيهم ا�اتهم ومس�� وأحزانهم. سأتحدث عن إ��
� سقطوا فيها قت� مرة تلو كة، والمذابح المتوحشة ال�� المش��
األخرى. سأصف بيوتهم ال�ا�سة، وحاناتهم، وم�ادينهم
الحج��ة. سأح�� عن أع�ادهم، وغرام�اتهم، وخرافاتهم
، هم وألعاب طفولتهم العجي�ة (قطع ذيول السحا�� وأساط��
ا لن أ�� ومطاردة زوابع الرمل، والتحدث مع العفار�ت). وط�ع�
مع �ل هذا تك��م عاهرات ال�ام�ا. هؤالء ال�ساء األسطور�ات
«رسوالت ديون�سيوس (27) المأساو�ات» -�ما وصفهنَّ �ا�لو
� لوال مساهمتهن االجتماع�ة الج�س�ة الغرام�ة،

دي رو�ا- الال��
ا، أو الزدادت صع��ته. ا ممكن� لما �اَت قهر هذە الصحراء أمر�
� األو� بوفاة «المل�ة إ�ساب�ل»، و�� �المناس�ة، س��دأ رواي��

 ومعها حلم «الذهب
ً

� �دأت ال�ام�ا تموت فيها فع� اللحظة ال��
األب�ض»، ألّنه مع وفاتها �اتت الصحراء مجرد صحراء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جم �لمة الم��
ا») (ُ�مكن االستغناء عنها «ِسحساب��

ا » إ� مجموعة من أعمال إيرنان ر�ب�� ت�ت�� روا�ة «العصا��
صها �ال�امل لتناول عالم مستوطنات الملح الصخري لت�ل�� خصَّ
ها عن � ا �م�� ا مختلف� � صحراء أتا�اما ال�ش�ل�ة، إال أنَّ ثمة ش�ئ�

��
. �

ة الذات�ة والخ�ال الروا�� � الس�� ا ب�� ال�ق�ة: كونها م��ج�

�
� ١١ يوليو من عام ١٩٥٠، ��

�قول المؤلف، الذي ولد ��
ت��حات إلذاعة «Duna 89.7 FM» ال�ش�ل�ة: إّنه �س� إ�
، والخ�ا�� � خ�ا��

«أن �ظن القارئ �عد قراءة الروا�ة أّن الحق���
� األوساط المحل�ة أّن

»، خاصة وأّنه من المعروف �� �
حق���

�
ا للع�ش �� � مستوطنة «ألغورتا» ق�ل أن ي�تقل الحق�

لت�ل�� ُولد ��
� «مار�ا إ�لينا» و«�درو دي �الدي��ا» ح�ث أ�مل مستوطن��

دراسته.
، فالمؤلف شأنه شأن

ً
ج الحق�قة �الخ�ال داخل الروا�ة فع� � تم��

�
� �عد �شأته �� ال�طل إل�اثار �دأ أو� خطواته نحو المجد األد��

ل عالم مستوطنات الملح الصخري، �ل إّنه ع� أرض الواقع حوَّ
ة ثم إ� مجموعة قصائد «المل�ة إ�ساب�ل» إ� قصة قص��

تها دار «�الن�تا» ك�ا�ورة أعماله. روا�ة، ���
ً

و مث� ّ هذە �� الحقائق المؤكدة، ل�ن هل ل�دا وروسار�و في��
ا لت�ل�� شخص�تان متخ�لتان أم حق�قيتان؟ ال يرغب إيرنان ر�ب��

كه لمخ�لة القارئ. � اإلجا�ة عن هذا السؤال، و���
��

� إ� ترجمة هذا العمل �خالف هذە ة دفعت�� ثمة نقاط كث��
ن بها المؤلف من بناء عالمه

�
� تمك المسألة، مثل ال��ف�ة ال��
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� صفحات قل�لة: من رهافة
ء �العواطف المتضار�ة �� الم��

ا بتقل�ات � صحراء أتا�اما، مرور�
وحالوة الشعر إ� قسوة الع�ش ��

ء محسوب �
و. أ�اُد أشعر أنَّ �ل �� ّ ح�اة روسار�و في��

«�المقاس» -وهو التوص�ف الذي استخدمُه المؤلف أ��� من
� عمله- فال تجد جملة أو فقرة زائدة.

مرة ��
� ظلَّ المؤلف �لقيها هنا وهناك هناك عن� آخر: اإلشارات ال��
� أعمال سا�قة له،

� صفحات ال�تاب عن شخص�ات ظهرت ��
��

تناولت الح�اة داخل مستوطنات الملح الصخري. ر�ما مار�ا
مارغار�تا �طلة «راو�ة األفالم»، من ترجمة الراحل صالح
ا ، ل�ن تجدر اإلشارة أ�ض� � ، أبرزها �ال�س�ة للقارئ العر�� �

علما��
» �انوا أ�طال إ� أنَّ «المل�ة إ�ساب�ل» وأعضاء «ف��ق الل��
اس» و«�اب حب مع � الـ«ران�ش�� � «المل�ة إ�ساب�ل تغ�� رواي��

فرقة موس�ق�ة»، للمؤلف ذاته.
ا، ظلَّ اقتصاد �ش��� ي�تفع من مناجم الملح الصخري تار�خ��
ة منذ ١٨٨٦ وح�� ١٩٣٠، ل�نَّ ابت�ار �دائل صناع�ة �صورة كب��
ة ال�ساد العظ�م، أدت إ� تدهور أحوال هذە الصناعة له، وف��
ة. رغم ذلك، ظلت المستوطنات والمناجم قائمة �صورة كب��
ا. و�ما �ساءَل المؤلف ع� � تق����

ح�� ثمان�ن�ات القرن الما��
� ُ�مكن االستغناء عنها»: ك�ف له � خاتمته «ال��

لسان إل�اثار ��
أال �كتب عنها، قلُت لنف�� أنا اآلخر: «ك�ف �� أال أترجم

عنها؟».
� هذا العالم أ��� �عد تج��ة قراءة إحدى روا�اته للمرة لقد جذب��
� �ان س�قول األو� �اإلس�ان�ة، ورغم أنَّ رئ�س العمال ب�ناب�ن��
ا»، فالعمل عليها �ان إّن عدد صفحات الروا�ة قل�ل «ِسحساب��
 أّنها عامرة

ً
ا، وهذا لعدة أس�اب منها مث� ا �قدر كونه ممتع� مرهق�
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� أي قاموس. ال
�مصطلحات و�لمات �صعب العثور عليها ��

ألنها مرت�طة �العام�ة ال�ش�ل�ة، �ل ألنها مرت�طة �لغة أهل
� . ولوال أن�� � دولة واحدة فقط، أال و�� �ش���

صنعة معينة، ��
خالل رحلة ال�حث تمكنُت من العثور ع� قاموس صادر عن
جامعة سان��اغو دي �ش��� عام ١٩٣٤ لمفردات أهل هذە
الصنعة، لما تمكنُت من ترجمتها �ما �جب. ل�ن لحسن الحظ
وجدُت هذا القاموس. ثمة أمثلة متواضعة، قد ال تهّم القارئ
� أّنها ستهّم

� أثق �� ا. ل�ن�� العادي. أو ر�ما تهّمه. ال أعرف حق�
«buque» لمة� 

ً
جمة عن اإلس�ان�ة. أولها مث� � �ال�� المعني��

� الروا�ة، وأّي دارس
� تكررت مرات �صعب عدد ح�ها �� ال��

� أي قاموس، ح�� القوام�س
لإلس�ان�ة لو �حث عنها ��

اإلس�ان�ة-اإلس�ان�ة، فس�جد أّن معناها هو «زورق» أو «قارب»
� ١٩٣٤ من جامعة

ًسان��اغو والمختص �لغة أهل هذە الصنعة هو ما أوضَح �� أنَّأو «سفينة». وحدە هذا القاموس الصادر ��
المقصود هنا «سكن العزاب». من ضمن األمثلة األخرى مث�
� أي قاموس،

� �ظهر معناها «مكتب» �� �لمة «Oficina» ال��
� � ال��

� األرا�� � أّن هذا االصطالح �ع�� ل�ن �عد ال�حث تب��ّ
�
ا مصغرة �� �ات وأسست فيها قرى أو مدن� استوطنتها ال��

مناطق استخراج الملح الصخري، ومن هنا اعتمدُت اصطالح
ا ، ألّنه وفق�

ً
جمة، ول�س معسكر مث� � هذە ال��

«مستوطنة» ��
لقاموس الجامعة ال�ش�ل�ة فإّن المعسكر أو
«Campamento» تقس�م داخ�� داخل هذە األما�ن، و�قصد
� فيها، ال البنا�ات اإلدار�ة أو الورش أو المناجم �ه الجزء السك��
� �ش�ل قوام الم�ان أو «المستوطنة» أو متاجر المستلزمات، ال��

��ل.
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من ناح�ة أخرى، استقّ��ُت ع� استخدام مصطلح الملح
الصخري الذي أراە أدق، ال ملح ال�ارود، ألنَّ استخدامات المادة
المستخرجة من هذە المناجم اشتملت ع� صناعة األسمدة
وال�ارود ومواد صناع�ة أخرى، ولهذا ال �جب ح� ال�سم�ة

ء �عينه، و�ّنما تعم�مها لتحري الدقة. �
ع� ��

� النها�ة، أوّجه شكري إ� دار الخان ع� ثقتهم، وع� اتفاقنا
��

ا � أرجو أن تروق القراء؛ ل�قضوا وقت� ع� ترجمة هذە الروا�ة ال��
و. ّ � صح�ة إل�اثار ول�دا وروسار�و في��

ا معها �� طي��
. محمد الفو��
القاهرة.
٣ يوليو ٢٠٢١.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت �حمد هللا وتوف�قه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
  عن الروا�ة  

اإلهداء..
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
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١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

خاتمة ُ�مكن االستغناء عنها
جم �لمة الم��
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Notes

[←1]
� شمال �ش��� و�انت �شتهر �مناجم الملح

(1) منطقة تقع ��
جم). الصخري ومستوطناتها. (الم��
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[←2]
(2) لع�ة ورق أصولها إس�ان�ة وانتقلت �الت�ع�ة إ� عدد من

جم). دول قارة أم���ا الجن���ة. (الم��
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[←3]
جم). (3) المقصود هو الشاعر ال�ش��� ن��انور �اّرا. (الم��
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[←4]
� ج�ل ح��ب

�قة �شتعل ��
�
(4) �صف سفر الخروج ُعل

وتذكر الروا�ة اإلنج�ل�ة أن م�انها هو الم�ان الذي اصط��
جم). � إ�ائ�ل من م�. (الم�� ف�ه هللا مو� لُ�خ�ج ب��
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[←5]

�
ون �� � �انوا ين��� (5) الـ«أواسو» هو مس� لرعاة ومزارع��

. �ج�د را�� الـ«أواسو» ركوب الخيول وسط وجنوب �ش���
� الفل�لور ال�ش��� شأنه شان

ا �� ا هام� و�عد عن��
� الثقافة

� الثقافة األم��ك�ة والـ«غاو�شو» ��
الـ«�او�وي» ��

جم). � الثقافة المكس�ك�ة. (الم��
األرجن�ي��ة والـ«�شاّرو» ��
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[←6]
� اإلس�ان�ة، روسار�و اسم لإلناث، ال الذكور، ومن هنا

�� (6)
جم). � مسألة السخ��ة. (الم��

تأ��
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[←7]
ة �ش�ه ��س ن�ع من األسماك الفض�ة الصغ�� ّ (7) ب�خ��
� مسألة التخوف من االستهزاء.

سمك ال�سار�ا، ومن هنا تأ��
جم( )الم��
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[←8]
� مسألة

و هو «الحد�د» ومن هنا تأ�� ّ (8) مع�� اسم في��
جم). �ة الحد�د�ة. (الم�� �ف اللقب وال�� ���
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[←9]
ا لسفر التك��ن، أثناء خروج امرأة لوط من سدوم، (9) وفق�
نظرت خلفها فحلَّ بها العقاب اإلل�� وتحولت إ� عمود من
: «ونظرت ملح. تقول اآل�ة ٢٦ من اإلصحاح التاسع ع��

جم). امرأته من ورائه فصارت عمود ملح» (الم��
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[←10]
� مكت��ة �صورة خاطئة

� النص اإلس�ا��
(10) وردت ��

 هو
�
� المغلوط لل�لمة. المقصود ط�عا لمحا�اة نطق ب�ناب�ن��

� الفقرة
». س�تضح األمر �صورة أ��� للقارئ ��

�
�لمة «حساب�ا

جم). التال�ة. (الم��
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[←11]
(11) اسم القطار الذي �ان �قطع �ش��� �الطول من

جم). ة. (الم�� � تلك الف��
الجنوب إ� الشمال و�العكس ��
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[←12]
جم). (12) �طلة روا�ة «راو�ة األفالم» لنفس المؤلف. (الم��
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[←13]
. المقصود �الع�ارة »: لحم مجفف �ش��� (13) الـ«�شار��
� أنه هنا هو السخ��ة من إل�اثار لونا، ح�ث َ�عت�� ب�ناب�ن��
تعرض للخداع وجاؤوا إل�ه �عامل أقل جودة من دون لولو.

جم). (الم��
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[←14]
� (14) مرد هذا االسم، ط��قة كتا�ة رقم الثمان�ة كدائرت��

ا فوق �عضهما، إذ �ش�ه صورة الدائرة السفل�ة للرقم �طن�
جم). � عمومة ل�دا. (الم�� ا وتعكس امتالء جسد ابن�� سمين�
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[←15]
� االحتفاالت

(15) المرك�ات الرم��ة أحد أهم المظاهر ��
� � دول أم���ا الجن���ة، وأشهرها مثً� تلك ال��

وال�رنفاالت ��
و، ح�ث ترمز المرك�ات إ� � كرنفال ر�و دي جان��

�تظهر ��
حيوانات أو أحداث وشخص�ات اجتماع�ة أو س�اس�ة، وفقا
لنمط المهرجانات، وتكون م��نة �صورة تفوق الحد.

جم). (الم��
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[←16]
(16) لوحتها �ش�ه لوحة لعب الشطرنج وتلعب �أقراص

جم). مستديرة مثل الطاولة. (الم��
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[←17]
(17) أحد أهم رموز الثورة المكس�ك�ة. اشتهر �شار�ه
� ، و�ق�عته الضخمة و�حزاَ�� الطلقات المتقاطع�� � المم��

� الع���ة �منطوق خا�� هو �ا�شو ف�ا.
فوق صدرە. ُ�عرف ��

جم). (الم��
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[←18]
� روا�ة «كوفاد�س»

(18) الحارس الشخ�� لل�ج�ا ��
� تحولت إ� ف�لم �ك س�نكفي�ش، وال�� لل�اتب البولندي ه��
ا لقول � ب��طان�ا والوال�ات المتحدة. ال حاجة ط�ع�

�� �
س�نما��

� � �القوة وضخامة الجسد ومن هنا جاءت الع�ارة ال�� إنه تم��
جم). و. (الم�� ّ نطقها روسار�و في��
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[←19]
جم). (19) �س�ة إ� مدينة ران�اغوا ال�ش�ل�ة. (الم��
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[←20]
جم). (20) مدينة ساحل�ة �ش�ل�ة. (الم��
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[←21]
� إشارة

� اسم شهرة العاهرة «س�ارة اإلسعاف» �� (21) �ع��
من ناح�ة إ� �دانتها، ومن ناح�ة أخرى إ� قدرتها ع�

جم). «إسعاف» ز�ائنها. (الم��
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[←22]
� أحد الفصول السا�قة،

(22) �جب أال ن�� أن إل�اثار قال ��
جم). إنه ل�س له «ملهمة»، �ل عف��ت. (الم��
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[←23]
� ألم���ا الشمال�ة. (23) من ضمن ق�ائل الس�ان األصلي��

جم). (الم��
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[←24]
(24) راهب وعالم ر�اض�ات وف�لسوف فل�� بولندي ومن
.١٥٤٣ �

�� �
١٤٧٣ وتو�� �

أعظم علماء ع�ە. ولد ��
جم). (الم��
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[←25]
� و�دو�رو الذي (25) المقصود هو الشاعر ال�ش��� ب�ث�ن��

جم). � ١٩٤٨. (الم��
�� �

� ١٨٩٣ وتو��
ولد ��
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[←26]
� اآلداب. ولدت

(26) شاعرة �ش�ل�ة حائزة ع� جائزة ن��ل ��
جم). � ١٩٧٥. (الم��

� ١٨٨٩ وتوف�ت ��
��
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[←27]
(27) إله الخمر عند اإلغ��ق وُملهم طقوس االبتهاج

جم). وال�شوة. (الم��
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