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تباع النسخة الكترونیاً عبر موقع الدار.



إلى ز�ل�ا، في ال��اء الهاد� في ال���قة مع الق��ة، في ال�قة ال�اف�ة م� ن��ان ه�ا؛

إلى ج�ان و�ال�ما، في ص�اح الق�اءات األولى واألحالم األولى؛

إلى إش����ي ن�رما دوس غ��ارا�� سام�ای�، وهي ش���ة جاءت ع�ضًا وح��رها ش�ف
وتل��� له�ه ال���ر الّ�اح�ة؛

إلى ب�ات��� ك�س�ا ال�ي كان فادی��� مع��ًا بها وم�ل�ًا لها؛

إلى ای����ا ال�ي ام�ازت ���اع ال���� ال���ي �ع�فه على ال��مار ال����ر ت��دورو
مادور��ا؛

إلى ج��فاّنا ب�ن��� ال�ي ت��ل� أص�اغ ال�سام ج�ز�ه دومي - ص�رة ال�ونا فل�ر ال��اهقة
�األل�ان ال�اه�ة ال�ف�اء، أر�ع ص��قات ل��قات ه�ا ب�أث� ال��ّلف؛

إلى د�اوالس ر���یل ول��� م�ن���و.

«هللا ب�ی�»،

(إعالن فادی��� ع��ما عاد).

«األرض زرقاء»،

(أّك� غاغار�� �ع� ت�ل�قه الف�ائي األول).

«م�ان ل�ل شيء و�ل شيء في م�انه»،

(الف�ة على ج�ار ص��ل�ة ال����ر ت��دورو مادور��ا).



«أواه!»-،

(ت�ّه�ت ال�ونا فل�ر).



(1)

ها ب�ون وصفة. و���� بي الق�ل ص��قي الع��� ج�رجي آمادو، حل�� ال���ا ال�ي أُِع�ُّ
«إن�ي أخ�ت إ��احات ع�ها م� ال�ونا آل�ا زوجة ال�ّ�� ر��ات� م� ال���ف، وتعل�� ك�ف
أص�عها، م���ًة رأسي إلى أن ع��ت على ��ف ال��ألة، (ل� أع�ف ال�� ح�ى تعّل�� أن أِحّ�،

ول� أع� ح�ى تعل�� أن أع��!).

ع��ون ق�صًا م� ال�ل�� م� ع��� ال���ا أو أك��، ح�� ال��� ال�� ت���ه، وأن�ح
ال�ونا ز�ل�ا أن ت��عها ك���ًة دفعًة واح�ة، فال���ع ����ن حل�� ال���ا و��ل��ن م�ها ال����. ح�ى
ه�ا االث�ان ال���لفان ج�ًا، م�فقان فق� في ج��نه�ا ��ل�� ال���ا أو رقائ� مع��ات ال�ان�ی��ا،
و��يء آخ� أ��ًا. دع�ي في سالم �ا س�� ج�رجي، ال ت��ني، فال ت��ّل� في ه�ا س�� وملح وج��
مف�وم وز��ة وحل�� ج�ز اله��، ال��ّفف وال���ف، فأن� ��اجة إلى االث���. (قل لي أیها ال���
ال�� ت��� في ال��ائ�: ل�اذا ی��غي لل��ء دائ�ًا أن ���اج إلى غ�ام��، ل�اذا ال ��في قل� ال��ء
حّ� واح�؟) ال���ات ح�� ذوق ال���، فل�لٍّ ذوُقه، ف�ف�لها أحلى أو أملح، أل�� ك�ل�؟ ���

أن ���ن ال��ج دق�قًا ج�ًا، والف�ن ساخ�ًا.

و�ان��ار أن أك�ن ق� اس���� ل�ل�� �ا س�� ج�رجي، هاك ال�صفة ال�ي ل��� ب�صفة،
بل م��د رسالة. ت�ّوق ال�ل�� ال�ي تأت�� معها، فإذا أح���ها أبلغ�ي ب�ل�. ك�ف حال أف�اد أس�ت�؟
ه�ا في ال���ل ال���ع ����. اش����ا ح�ة أخ�� م� الّ���ل�ة، وأخ�نا ب��ًا لق�اء ال��ف في
إی�ا�ار��ا وه� ج��ل ج�ًا. وغ�� ذل� أن� تعل�، ففي ذل� األم� �ال�ات، ال ج�و� م� إصالح ما
ه� أع�ج. ل� أحّ�ث� ع� أ�امي في ساعات الف��، فق� ���ن ذل� ���ا�ة قّلة اح��ام. ل�� ال�اقع أن
ال�ي ت�عل ض�اء ال�هار ف�ق ال��� هي خادم�� فل�ر������ �ا�فا مادور��ا ال�ونا فل�ر أوس

غ��ارا��.

(رسالة حدیثة من الدونا فلور للروائي)



القسم األول

I

ع� م�ت فادی���، زوج ال�ونا فل�ر األول، ع� الّ�ه� إلى جان� ال���،
وع� دف� ج��انه.

(مع كافاكینیو العب الغیتار السامي كارلینیوس ماسكارینیاس).



مدرسة الطَّھي مذاق وفّن

ماذا وم�ى ُ�ق�م ال�عام وال��اب أث�اء ال�ه�ة على ال���

(إجا�ة ال�ونا فل�ر ع� س�ال تل���ة)

على ال�غ� م� ك�نه ی�م ت�ّ�� وح�ن ون���، فه� ل�� س��ًا ألن ت��ي الّ�ه�ة على
ال��� م� دون تق��� أ� �عام. فإذا كان� س��ة ال���ل م�ف�عة وعلى وش� أن �غ�ى عل�ها، غارقة
في األل�، أو م��ة في ال�ع�، غ�� قادرة على الق�ام ب�ل�، فإن ق���ًا أو ش��ًا ص��قًا س�ق�م ع��ئ�
 ُی��ك ه��ا �ال �عام أو ش�اب، أول�� ال����ع�� ال��اك��   به�ه ال�ه�ة، ألنه ال ���ز أن

ال�ی�  ����ن ل�لة ���لها ت�ام�ًا معها، وأح�انًا ���ن ذل� ال�ق� في ال��اء ال�ارد.

ول�ي ت�ل� ال�ه�ة م� ال�تا�ة وت��ِّف ال���فى في ال�اقع، ��عل الل�لة األولى ل�فاته خف�فة
ال�قع، م� ال��ور� الع�ا�ة �ال�ع���ات و�ال�ه�ة.

م؟ ف��ى وماذا ��� أن ُ�ق�َّ

م�ى؟ األم� ���� ج�ًا: الل�ل ���له، م� أوله ح�ى آخ�ه. القه�ة ُتقّ�م �ال ح�اب ��ال
ال�ق�، قه�ة ��قادی� قل�لة - ه�ا واضح - إّن�ا قه�ة كاملة: مع حل�� وخ�� وز��ة وج�� و�ع�
ال������ و��عة أق�اص م� حل�� اآلی��� أو ع��� ال�ان�ی��ا، إضافة إلى ش�ائح ف�ها ال����ي

مع ال��� ال��ف�ق، ل�ّ� ه�ا ال �قّ�م إال ع�� ال��اح ول�� َ�َلع عل�ه الف�� وه� ه�اك.

وم� األف�ل إ�قاء ال�اء في اإلب��� على ال�ار ���� ت�قى القه�ة جاه�ة �اس���ار ل�ي
م ��� ف�ه مأك�الت تق�م مع ال������ لل�ی� س��ل�ن �اس���ار لل�ع��ة.  و��� الف��ة والف��ة ُ�ق�َّ
مال�ة، ق� ت��ن ش�ائ� م� ال��� أو ق�ی� ال����� أو ال�ارتاد�ال أو أش�اء أخ�� ����ة ح��

��في اس�هالكها و�ف�� اح��امًا لل���فى.



و�ذا كان� الّ�ه�ة ت�� أناسًا م� ال��قة ال�اق�ة، ع��ئٍ� �َقّ�م ف�اج�� ك���ة م� ال����التة
اخ�ة ع�� م���ف الل�ل، أو م�قة ال�جاج ال����. وُت����ل ه�ه ال��مة �أق�اص م� ق�ی� ال�َّ
ال��� وأ�ع�ة مقلّ�ة و������ م� الل�ز ال����خ ���ل عام، إضافة إلى حل�� م��ّ�عة وفاكهة

م�ففة.

وفي حال كان صاح� ال���ل ث��ًا، ُ�ق�م - عالوة على القه�ة - م��د كأس م� ال�عة أو
ال����، ل��افقة ف�� ال�جاج واأل�ع�ة ال�قلّ�ة، وال تقّ�م الّ�ام�ان�ا أب�ًا، إذ ال تع��� ح��ة ال�قع.

اه� على ال���فى ث��ًا أم فق��ًا، فاألم� ی��ل� �ال شّ� أ��ًا تق��� وس�اء أكان ال�َّ
ال�اشاسا ال���ة. ���� أّال �ق�م أ� شيء، ح�ى القه�ة، فال�اشاسا فق� ال ���� االس�غ�اء ع�ها.
ف�� دون ال��ا� ال�� ت�ل�ه ل� ���ن لل�ه�ة أ� ق��ة؛ ف�ه�ة ج�ائ��ة  م� دون م��وب هي تقل�ل

الع��ار ال���في، وه�ا �ع�ي �ع�ًا م� الالم�االة والق��ة.

* * *



1

مات فادی��� زوج ال�ونا فل�ر األول ص�اح ی�م أح� م� أ�ام ال��نفال، ب���ا كان ی�ق�
ال�ام�ا في إح�� ال�لقات، م�ت��ًا مال�� ام�أة �اهّ�ان�ة، في ساحة «ال�اني م� ت��ز/ ی�ل��» غ��
ال�ع��ة ع� م��له. ل� ��� واح�ًا م� ال����عة، إن�ا كان ق� ان�� ت�ًا إل�ها ب�فقة أر�عة آخ��� م�
أص�قائه كان�ا ی�ت�ون ج��عًا مال�� �اهّ�انّ�ة وخارج�� م� حانة في كاب��ا ح�� ش���ا ال����ي

�غ�ارة على ح�اب ش�� ی�عى م����� آلف��، وه� ث�ّ� ماج� صاح� م�رعة لل�اكاو.

كان� ال�لقة ت�اف� أور����ا صغ��ة م����ة �الق��ارات وال��ام��، وعلى ال�افاك����
كارل����س ماس�ار���اس، وه� أع�ف م�ه�ر في ب��ت العاز���، آه! كافاك����، �ا  إلهي! ارت��
ال��اب مال�� الغ��، في ح�� ارت�ت الف��ات مال�� الفالحات اله�غار�ات أو ال�ومان�ات؛ ل�� ال
اله�غار�ات وال ال�ومان�ات أو ح�ى ال�لغار�ات وال�ل��اك�ات ت�ایل� ی�مًا ك�ا ی��ایل ه�الء

ال�الس�ات ال��ه�ات ب�ه�ة ع��ه�.

تق�م فادی��� ال�� كان األك�� ح���ة ب�� ال���ع، إذ رأ� ال�لقة ت���ن في ال�اص�ة وس�ع
 ال���ة   ع�ف ماس�ار���اس على ال�افاك���� ال�امي، تقّ�م م��عًا، وان��� أمام ال�ومان�ة
ك���ال أو ك����ة - ك���ة سان ف�ان�����، إذ كان� مغ�اة ب�ال�ة م� الق�اش ال��شى �����

ذه��ة - وأعل�:

- ها أن�ا أم�ي، �اروس��ي م� ت�رورو...

وراح الغ��� ماس�ار���اس أ��ًا، ال�� ی�ف� ماله على ف��ص زجاج�ة وق�ٍع صغ��ة
م� ال�ّل�ر الالمع، ومالق� مع�ن�ة ت��ّلى م� أذن�ه، �ع�ف ��ّ�ة على ال�افاك����، وأّن� ال��ام��
والق��ارات، فان��� فادی��� في ال�ام�ا ���اس�ه ال���ذج�ة ال�ي ت��� كل ما كان �فعله - �اس���اء
الع�ل. و�ان ی�ور وس� ال�لقة، و���� ���ائه أمام ال�السّ�ة، و��قّ�م ن��ها م��ِّكًا ذراع�ه ك��



����� ح��ًة و���ب على ���ه، ع��ما أ�ل�، ف�أًة، ش��ة  صّ�اء، وت�ّنح على ق�م�ه، ث� ان��ى
على ج��ه وت�ح�ج على األرض وه� ی��� ز��ًا أصف� م� دون أن ت����ع ت����ة ال��ت أن

ت�فىء كل�ًا االب��امة الّ�اض�ة لل�ه�ج ال��نفالّي ال�� كانه دائ�ًا.

اع�ق� األص�قاء أن ال��� ه� ال�اشاسا ول�� و���ي صاح� ال��رعة: فل� ت��ن أر�ع
ج�عات أو خ�� قادرة على الق�اء على معاق� لل���ة م� درجة فادی���؛ ل��، ر��ا ت��ن كل
ال�اشاسا ال�ي ت�اك�� م�� الع��ة ح�ى ال�ه�، ع��ما دشّ��ا ال��نفال رس��ًا في حانة ت���مف� في
ساحة ال�ل��ة، ق� صع�ت إلى رأسه دفعة واح�ة، و��ح�ه أرضًا غ�� الو على شيء . ل��
ال�الس�ة ال���ة ل� ت��ىء: ك���ضة م���فة كان� مع�ادة ال��ت ال�� كان� ت�اجهه ی�م�ًا في
ال����فى، ل�� ل�� ل�رجة ح� ���ها واس��اق ال��� إل�ها ورق� ال�ام�ا معها. فان��� ف�ق

فادی��� واضعًة ی�ها على ع�قه، فارتع�� إذ شع�ت �ق�ع���ة  في ���ها وفي ع��دها الفق��.

- إّنه م��، ر�اه!

وأراد آخ�ون أ��ًا أن یل���ا ج�� ال�اب، وأن �أخ�وا ن��ه، ف�فع�ا رأسه ذا ال�ع�
ال�ل�� األشق�، م�اول�� االس��اع إلى ن��ات قل�ه. ل� ���وا ش��ًا. ل� �����ع�ا الق�ام ��يء. لق�

غادر فادی��� إلى األب� ك�نفال �اه�َّا.

2

ح�ث ض��ج في ال����عة وفي ال�ارع، وت�افع في ال��ار، وحالة اض��اب صعق�
 كل ذل� أن آن��ي الف�ائ��ة ، وهي م�ّرسة صغ��ة رومان��ة تعاني حالة ال��نڤال��� - وف�ق 
ه�����ا، اغ���� الف�صة ل��اب ب���ة م� ن��ات فق�ان ال�عي وال��اخ ال�اد واإلغ�اء؛ كل ذل�
على ش�ف ال��لل كارل����س ماس�ار���اس ال�� كان� الف�اة ال��اجّ�ة ال�ي ت��ت� ��ه�لة، ت��ّه� له،
مّ�ا �ع�� ع� أنها هي نف�ها ذات إح�اس خارق، ت��ف� كق�َّة ع��ما ��ّ�ك ه� أصا�عه على
ال�افاك���� ال�ام� اآلن، وال فائ�ة م�ه ب�� ی�ْ� الف�ان، ك�ا ل� أن فادی��� ق� ح�ل معه إلى اآلخ�ة

أنغامه األخ��ة كلها.



جاء أناس ك���ون م� ج��ع األن�اء، وشاع ال��� في ال��ار ���عة، ووصل ح�ى سان
ب��رو و�لى جادة س��ي(س�عة) و�لى كام�� غ�ان��، ح�� اج��ع الف��ل��ن. وت��ع ح�ل ال���ان
ع�د صغ�� م� األف�اد كان�ا �علق�ن على ما ج��. واسُ��عي ���� مق�� في س�در�ه، وان��ع
ش��ي ال��ور صّفارته وراح ��ف� �ال ت�قف، كأنه ی�لغ ال��ی�ة كلها وال��نفال �أج�عه ع� نها�ة

فادی���.

- ألن ه�ا ه� فادی���، م����! عل� ش�� مق�ع. كان ال�ّل �ع�ف ال���
وشع���ه  ال�اسعة، �ف�حه ال�ارخ، و��ار��ه ال�ف�ع�� ال�ق��ص��، و��قاوته ال����ة خ��صًا في
األماك� ال�ي كان �عاق� ف�ها ال���ة و�لع� الق�ار وتقام ال�فالت ال�اخ�ة؛ وه�اك في ال����

الق��� ج�ًا م� م���ه، ل� ��� ث�ة م� ال �ع�ف ه�ّ��ه.

ث�ة مقّ�ع آخ�، ی�ت�� مال�� م� ن��ج القّ�� ومغ�ى ب�أس دب ك���، اخ��ق ال��ع
ال�غل�، وت�ّ�� م� االق��اب وال��اه�ة. ان��ع الق�اع ف��ا وجهه ال����ر وشار�اه ال���ل�ان ورأسه

األصلع، وه��:

- فادی���، ص��قي، ما ال�� فعل�ه ��؟

«ماذا ج�� له، م�َّ مات؟»، كان�ا ُ��ائل�ن �ع�ه� �ع�ًا، فأجاب أح�ه�:

-إنها ال�اشاسا، وذل� أسهل إ��اح ل��ت غ�� م��قع أب�ًا. ث� ت�ّقف� أ��ًا ام�أة ع��ز
مقّ�سة ال�ه�، وألق� ن��ة على ال��� وقال� �أسف:

- ال ی�ال ف��ًا جّ�ًا. فِلَ� مات ه�ا الف�ى؟

أس�لة وأج��ة كان� ت�قا�ع، ف��ا ال���� ��ع أذنه على ص�ر فادی���، ل��أك� نهائ�ًا ل��
ب�ون ج�و�.

«كان ی�ق� الّ�ام�ا. �����ة م��فقة، وسق�، م� دون إن�ار، على ج��ه م��ًا» - فّ��
أح� األص�قاء األر�عة وق� �ارت ال�اشاسا م� رأسه ت�امًا وصار، ف�أة، مع��ًال في ت�اول ال���ل،



و��ا م�أث�ًا وش�ه م�ت�� في مال��ه ال��ائ�ة ذات ال�� ال�اهّ�اني، ووج���ه ال���او�� القان����،
و���ته الغائ�ة ح�ل الع���� ال��داو��، وت��ه�ا ن�وب �ق��ة م��وقة.

إن ك�نه� م������ ��ال�� ن�اء �اهّ�ان�ات، ��� أالَّ ی�فع�ا إلى إساءة الّ�ّ� �الف��ان
ال���ة، ف���عه� ذوو رج�لة مع��ف بها وم���ة. لق� ارت�وا مال�� ال��اء ال�اهّ�ان�ات ل�لف��ا
ال��� ���ل أف�ل، وم� أجل ال����ل اله�لّي، وع�� األوالد، ول�� ل���ل أن��ّ�ة، أوش�هات
م��ه��ة. ل� ��� ب��ه� أ� م���ف، ل��ار�ه� هللا! فادی��� ���ل خاص، كان ی��� ت�� الغاللة
ال���اء ال��ّ�اة، ج�رًا ك��� ال��� م� ال�ان�ی��ا، وفي كل خ��ة ی�فع الّ���رة و�ع�ض ذل� ال���
غ�� العادّ� ال�اج� جاعًال ال��اء ��ف�� وج�هه� �أی�یه�، و��ل� ض��ه�، ���اء وخ��. واآلن
ی��ّلى ال��ر مه�ًال على أعلى الف�� م���فًا عاج�ًا ع� إض�اك أ� كان. تقّ�م أح� األص�قاء وحّل
ح�ام فادی���. ل�� ذل� ل� ��عل ال��� الئقًا وم��اضعًا، فه� أح� م�تى ال��نفال، وال ی�ج� أ� أث�

ال ل�صاصة وال ل��ح  وال ل�ع�ة س��� ُت��ل ال�م على ص�ره، األم� ال�� أنق� ه���ه ال�����ة.

وصل� ال�ونا فل�ر ب�فقة ال�ونا ن�رما ال�ي تق�م�ها ل�ّ� ���� لها، في ال�ق� نف�ه ال��
وصل� ف�ه ال���ة على وجه ال�ق���. وع��ما �ه�ت في أول ال�احة، م�ا�ة �أذرع العّ�ا�ات
ال���ام�ات معها، ت�قع ال���ع �أنها األرملة، إذ كان� ت���� وت�ّ� م� دون أن ت�اول ال����ة
على غّ�اتها وتف�عاتها. ه�ا إضافة إلى أنها كان� ت�ت�� ف��انًا ق���ًا ت����مه ع�� الق�ام �أع�ال
ال���ل، و�ان� ت��عل خّف�� ردی��� وشع�ها غ�� ُم��َّح. وح�ى وهي على ه�ه ال�ال، كان� ج��لة
م�ه�ة لل���: صغ��ة م��ل�ة ال���، ب�ی�ة �ال ش��، ل�نها ب�ون�� كأهل ال�أس األخ�� وشع�ها
األمل� ش�ی�  ال��اد ���� ی��و ضار�ًا إلى الّ�رقة، وع��اها م��لق�ان وشف�اها غل���ان م�ف�ج�ان
قل�ًال ف�ق أس�ان ناصعة ال��اض. ب�ت شه�ان�ة ك�ا اع�اد فادی��� نف�ه أن ��ّ�فها في أوقات
م�اع��ه لها ال�ي ر��ا كان� نادرة ل��ها ال ُت��ى. وم� ی�ر�! رّ��ا ���� ن�ا�اتها في ال�َّهي كان
���ة أث�اء غ�ام�اته�ا �ق�ل لها «�ا أق�اص ال�ّرة ال���اء» �ا «س���ي الع��ة»، �ا ف�خ�ي ال�َّ
وغ��ها م� ال����هات ال����حاة م� ال�عام ال�ي كان� تع�ي ف��ة ع� س�� حّ�ي و���عي ما
لل�ونا فل�ر خفي ت�� ���عة هادئة ل��فة. كان فادی��� �ع�ف نقا� ضعفها و�عّ�ضها لل���،
خ�ف ال����� ال�ائف ذاك،  وتل� ال�غ�ة ال���لة ال�ي كان� ت���ل إلى ع�ف وح�ى إلى ش��



ی��ل� في ال����. فع��ما ���ن فادی��� جاه�ًا ال �ع�د ه�اك م� ه� أك�� ف��ة م�ه، وتع�� أ�
ام�أة ع� مقاوم�ه. فال�ونا فل�ر ل� ت���ع ی�مًا أن تقاوم س��ه ح�ى ع��ما كان� ت�غ� ب�ل�  ب�افع
الّ��� والغ�� ال�����ی�. ألنه في م�اس�ات ع�ی�ة بلغ بها  األم� أن ت��هه وتلع� ال��م ال��

ر��� ف�ه م���ها به�ا ال�جل ال���ه��ّي.

ب�� أنها - وهي ف���ة للقل� ���� م�ت فادی��� ال�� أتى في غ�� أوانه، كان� ال�ونا
فل�ر ت��� وهي في حالة م� ال��اع، ال ت���� ش��ًا، ح�ى ل��ات الل�افة الع��قة، ناه��
ع�  أ�ام ال��ب وال�ح�ة القاس�ة، ك�ا ل� أن ال�وج �ع� م�اته أص�ح خال�ًا م� ج��ع نقائ�ه، أو
كأنه ل� ��� ل��ه ی�مًا أ� م�ها خالل م�وره الق��� في واد� ال�م�ع ه�ا، ك�ا قال ال��ّرس ال����م
إی�ام���ن�اس س�زا ب���� ال��أث� وال����ب، م�اوًال ت�ج�ه ال���ة إلى األرملة وتق��� تعاز�ه لها
ح�ى ق�ل أن ت�ل إلى ج�ة زوجها. ول�ّ� ال�ونا ج��ا - وهي أ��ًا م�ّرسة، و�لى ح�ٍّ معّ�� م���مة
أ��ًا - اح��ت ت�ّ�ع ال�م�ل وهي م���ة نف�ها ع� ال���. فإذا كان م�ور فادی��� في ال��اة
س��عًا في ال�اقع - إذ أك�ل �ال�اد س��ه اإلح�� وال�الث��-، فال���� أن ال�ن�ا ل� ت�� �ال���ة إل�ه
ونا ج��ا ج��ًا، و�ن�ا سل�لة م� ال�هازل وال��ای�ات واألكاذی� واد�ًا للُ�م�ع، وه�ا ما تع�فه ال�ُّ
وال��ا�ا. �ع�ها كان م�ل�ًا وم���ًا �ال ش�، عّ�ض قل�ه ل��ارب قاس�ة، وألح�ان ول���ات م�
الف�ع: دی�ن م���قة، وس��ات لل���، رهانات لل��ف��، ال��امات مأخ�ذة، ُمهل غ�� قابلة لل�أج�ل،
ته�ی�ات �اإلفالس، دوائ� ُكّ�اب الع�ل، م�ارف وم�الع��ن �ال��رصة، أش�اص مقّ��ون ��ّل ذل�،
وأص�قاء ����ئ م�ه�، ناه�� ع� الع�اب ال��نّي وال�ف�ي ال�� تعان�ه ال�ونا فل�ر. فإذا كان لل�ونا
ج��ا أن تق�ل ب��تغال��ها ال�ي ت��قها ��ع��ة - فق� كان� ���ل م�ه� أم����ًة ش�ال�ًة ت����،
وت�ع� أنها ب�از�ل�ة ل��ها ل� ت���ع أن ت�ق� تل� اللغة - إذا كان ث�ة دم�ع في م���ة فادی���
ال��اتّ�ة الق���ة فال شّ� في أن م� ذرف�ها هي ال�ونا فل�ر، و�ان� دم�عًا غ���ة فاض� ع�

ال�وج��.

أمام م�ل ه�ا ال��ت ال�فاجئ، ل� تف�� ال�ونا ج��ا في فادی��� إال �أسف: فق� كان ی��و لها
ل��فًا، �ال�غ� م� كل شيء، ی���ع ��ان� م��� وآس�. ل�� ه�ا ل� ��� س��ًا، فل�� ألنه كان
 ب�� ام�أة   م�ج�دًا ه�اك ، في ساحة «ال�اني م� ت��ز/ ی�ل��» م��ًا، م��دًا في ال�ارع، م����ًا



 م� خ�ا�اه وت���ه ال�اقع وت���ع فادی��� آخ� دفعة واح�ة. ه��ا   �اهّ�ان�ة، س�ف تق�م ب��ه��ه
ش�ح� األم� لل�ونا ن�رما، جارتها وص��ق�ها ال����ة، ل��ها ل� تل� م� ش����ها ال�ع� ال���قع؛
فغال�ًا ما قام� ه�ه األخ��ة ب��ج�ه إهانات ال ع�َّ لها إلى فادی���، و�� ت�اج�ت معه ملق�ًة عل�ه
ع�ات اح�فال�ة، ح�ى بلغ بها األم� أن ه�دته ی�مًا �ال���ة. ل�� في تل� ال�اعة األخ��ة ال���نة
ل� ت�� ت�ع� ب�غ�ة في ال�عل�� على ال��ان� ال���ة لل���فى م��ف�ة �إ�هار ج�ان�ه ال���ة ول�فه
ال���عي وت�ام�ه مع اآلخ��� ووفائه ألص�قائه وس�ائه ال�� ال نقاش ف�ه (خ��صًا إذا كان
��ارسه ب�ق�د اآلخ���)، إضافًة إلى ح�ه ال�امح للع��. و��ل�ات أخ�� كان� جّ� م�ه��ة في
م�افقة ال�ونا فل�ر وم�اع�تها ���� ل� ُتْ�ِغ لل�ونا ج��ا وحق�ق�ها القاس�ة. فه��ا كان� ال�ونا ج��ا:
ال�ق�قة ع��ها ف�ق كل شيء، إلى ح� ��علها ت��و أح�انًا قاس�ًة وم����ة ���قفها. ر��ا ه� م�قف
دفاعي ض� ص�قها، إذ إنها كان� ساذجة ح�ى الع�� وت�� ����ع ال�اس. ال ل� ت���� م�او�
فادی��� ل���ق�ه أو ل��ی�ه. فق� كان� ت��ه و�� م� م�ة اس�غ�قا في نقاشات ���لة وم��ف��ة: كان�
 س���ل�ج�ة العال� ال����ء �ال�ذیلة وال����ة ال�� ت�ع�ع ف�ه فادی���، ال�ونا ج��ا ته�� �اك��اف 
و�ان ه� ی�و� لها ال��ا�ات م���قًا ال��� م� ف��ة ال��ب إلى ت���� نه�یها ال������� ال��ق���
�ال���. ق� ت��ن ال�ونا ج��ا فه��ه أف�ل م�ا فه��ه ال�ونا ن�رما، ل��ها، خالفًا لألخ��، ل� ت��
تغف� له أ�ًا م� ن�اق�ه، وهي ل� ت��ب ألنه مات. فل� ت�� ال�ونا ج��ا ت��ب على نف�ها إال ع��ما

���ن ال ب� م� ذل�. وال�ال  ل� ��� ك�ل� ���ل واضح.

سارت ال�ونا فل�ر ب�� ال�اس في أث� ال�ونا ن�رما ال�ي كان� ت�� ���قًا ���فق�ها
و��ع���ها ال�اسعة:

- أف���ا ال����، م� ف�ل��، ودع�ا ال�����ة ت�ّ�...

كان فادی��� في وس� ال���� ال��ص�ف ب�ال� م��از� األضالع، تعل� ف�ه اب��امة،
أب�� وأشق�، مفع�ًا �ال�الم وال��اءة. �ّل� ال�ونا فل�ر م��قفة ل��ًة، ت�أمله كأنها تأخ�ت في
ال�عّ�ف إلى زوجها، أو ر��ا، وه� األرجح كي ت�قّ�ل واقع م�ته، وال�� ل� �ع� ����ل ال�قاش اآلن.
ل�� ت�قفها ل� ����� إال ل��ًة واح�ة فق�. ف���خة م��ل�ة م� أع�اق أح�ائها، رَم� نف�ها على



فادی���، وت���� ����ه الهام�ة، تقّ�ل شع�ه ووجهه ال����غ �األح�� القاني والع���� ال�ف��ح���
وال�ار��� ال������ وال�ف��� ال������... ال������ إلى األب�.
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كان ی�م أح� م� أ�ام ال��نفال. ف�� ل� ��� ل��ه في تل� الل�لة ع�ض ال��ارات، أو حفلة
یله� ف�ها، أو ب�نامج ح�ى الف��؟ ح��ًا! على ال�غ� م� كل ه�ا، كان� سه�ة فادی��� ن�احًا ك���ًا.

«ن�اح حق�قي»، ك�ا أّك�ت ال�ونا ن�رما معل�ًة ذل� �اع��از.

وضع رجال س�ارة دف� ال��تى ال�ّ�ة ف�ق ال���� في غ�فة ال��م، و�ع� ذل� نقلها ال���ان
إلى القاعة. كان أف�اد دف� ال��تى في ع�لة م� أم�ه�: فق� ت�ای� ع�له� في ال��نفال. و����ا كان
اآلخ�ون یله�ن، كان�ا ه� یه���ن �ال��تى و���ا�ا ال��ارث وال��اج�ات. ان��ع�ا ال�الءة ال��َّ��ة

ال�ي كان� تلّف ال���ان وسّل��ا األرملة وث�قة ال�فاة.

�ات فادی��� عار�ًا ك�ا خلقه هللا على ال���� ال�وجي، وه� س��� ح�ی�� له رأس وق�ائ�
م�ف�رة اب�اع�ه ال�ونا فل�ر م��ع�ًال، في م�اد عل�ّي لل�ف�وشات ق�ل زواجها ��� س��ات. وج�ت
ال�ونا فل�ر نف�ها وح��ة في الغ�فة، فف��� ال�غّلف ودرس� آراء األ��اء، وهّ�ت رأسها غ��

قة. م� كان ل���ّ�أ ب�ل�؟ فق� كان ی��و ق��ًا ج�ًا وص��ح ال���، وما زال ف�ّ�ًا ج�ًا! م��ِّ

كان فادی��� ی���ح �أنه ل� ی�ع�ض قّ� لل��ض و�ق�رته على ال�قاء ث�ان�ة أ�ام م� دون أن
ی�ام: یلع� الق�ار و�عاق� ال���ة أو ��اجع ال��اء. أل� ��� أح�انًا �غ�� ث�ان�ة أ�ام ع� ال���ل
تار�ًا ال�ونا فل�ر وح��ة كال����نة؟ مع ه�ا، فها ه� تق��� األ��اء �ق�ل �أنه كان رجًال م���مًا
عل�ه �ال��ت. ف���ه ال فائ�ة م�ه، وال�ل��ان تالف�ان والقل� م�ه�. كان س���ت في أ� ل��ة،
و��ف مات؟ ه��ا ف�أة. إن ال�اشاسا والل�الي ال�ي ق�اها في ال�از���هات والع���ة وال�عي
ال����ن وراء ال�ال م� أجل لع� الق�ار، كل ذل� ق� حّ�� ذل� ال�هاز ال���ل والق�� وال�� ل�

ی�� م�ه س�� م�ه�ه. أجل، ف�� كان �ق�ل �أنه  م���م عل�ه �ال��ت ه��ا؟



تأمل� ال�ونا فل�ر ج�� زوجها ���ًال، ق�ل أن ت���عي ال���ان ال���ّ�ع�� لل��اع�ة وق�
نف� ص��ه� �ان��ار ال�ه�ة ال�ق�قة أال وهي إل�اس ال��� ث�ا�ه. وه�اك كان، عار�ًا ك�ا كان ���
أن ی�قى في ال����، وو�� أشق� �غ�ي ذراع�ه وساق�ه وغ�ة م� ال�ع� األشق� على ص�ره وعلى
ال��ف ال���� ن�وب م� �ع�ات س���. ك� كان ج��ًال، و�� كان ف�ًال خ���ًا �الل�ة! وم�ة أخ��
ت�ق�ق� ال�م�ع في ع��ّي األرملة ال�ا�ة. حاول� أال تف�� في ذ���اتها معه، إذ إنه ل� ��� الئقًا أن

تفّ�� ه��ا ی�م ال�ه�ة ال��ائ��ة.

ل��ها ع��ما شاه�ته على ه�ا ال��� ملقى ف�ق ال����، عار�ًا ت�امًا، ل� ت���ع رغ� ما
ب�ل�ه م� جه� إال أن ت���� ك�ف كان في ن��ة ال�روة ال����ة: ل� ��� ����ل وج�د أ� ق�عة
مال�� على ج��یه�ا ح�ى وال مالءة خ��لة تغ��ه�ا؛ و�ان ح���ا ���ها إلى ال����، �ق�ل لها:
«هّ�ا ن�ارس ال��� �ا ج��ل�ي!» كان� م�ارسة ال�� �ال���ة إل�ه ع�� ف�ح وح��ة غ�� م��اه�ة
ی���� ف�ه ���اس�ه ال�عه�دة و��هارة م�ه�د لها م� ع�د ال ���ى م� ال��اء الل�اتي ی����� إلى
��قات وف�ات م��لفة. كان� ال�ونا فل�ر في الف��ة األولى م� زواجه�ا ت��ل وت�ت�� ع��ما ��ّ�

�أن ت�ع�� له ت�امًا، و�ق�ل:

- أی� رأی� م� ��ارس ال�� �ق��� ال��م؟ فِلَ� ت������؟ إن ال�� ه� ام� مق�س،
اخ��عه هللا في ال��ة، أال تع�ف�� ذل�؟

ل� ��� ل���في ب�����ها م� مال��ها ت�امًا مع���ًا ذل� غ�� كاف، بل كان یل��ها و��اع�
تفاص�ل ج��ها �ان��اءاته الع���ة وث��اته الع��قة ح�� ی�قا�ع ال�ل وال��ء في لع�ة م�
األلغاز. كان� ت�اول أن تغ�ي نف�ها، ف�ان فادی��� ی���ع ع�ها ال�الءة وه� ����، ف����ف
نه�یها الّ�ل�ْ�� وف��یها ال�ائع�� و���ها العار� تق���ًا م� ال���. كان� �ال���ة إل�ه، لع�ًة أو ُب�عَ�
وردٍة م��قًا ی�ف�ح له كل ل�لة م� ل�الي اللّ�ة. و��أت ش��ًا ف���ًا تفق� خ�لها م���ل�ة ل�ل� الع��
 ال��ف . ل��ها ل� تفق� ال���ة كل�ًا،  ال تع�ف    ال�ه�اني ال���ای� ع�فًا، وت�ّ�ل� إلى ع��قة
وحاف�� دائ�ًا على ن�ع م� االن�عاج. ف�ان عل�ها ان ت��ع��ها كل م�ة ألنها ما كان� ت���ق� م�

تل� األفعال ال����ة ال����نة وم� تأوهات ال���ة ح�ى تع�د تل� ال�وجة ال���لة ال�����ة.



في تل� الل��ة، وهي وح��ة أمام م�ت فادی���، أدر�� ال�ونا فل�ر أنها أص��� أرملة،
وأنها ل� ت��ى �ه �ع� اآلن، ول� �غ�ى عل�ها م�َّة أخ�� ب�� ذراع�ه. ألنه م�� ل��ة ال��أ الفاجع
ال���ِقل م� ف� إلى ف� ح�ى وص�ل س�ارة دف� ال��تى، في نها�ة ف��ة ما �ع� ال�ه�، عاش� أس�اذة
ال��خ ما ���ه ال�اب�س ال����: ص�مة ال��أ وال��� مغ�ورقة ال�م�ع إلى ساحة «ال�اني م� ت��ز/
ی�ل��» ورؤ�ة ال���ان وال��� ال���� �ه واه��امه بها وت�ام�ه وتع���ها، ث� الع�دة إلى ال���ل
م���لًة تق���ًا على أی�� ال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا وال��ّرس إی�ام���ن�اس واألس�اني م���ی� صاح�

ال�انة. ج�� كل ذل� ���عة وغ��ض ل� ی��ك لها وق�ًا لل�ف��� واس��عاب م�ت فادی���.

ُح�ل ال���ان م� ال�احة إلى ال���حة، ل�� ح�ى في ه�ه األث�اء ل� ی���َّ لها ل��ة
ه�وء واح�ة. فق� ت��ل ف�أة م���ًا لل��اة ل�� في شارعها فق� و�ن�ا أ��ًا في ج��ع ال��ارع
ال��د�ة إل�ه، وذل� ی�َم أح� م� أ�ام ال��نفال. و�لى أن  عادوا �ه ملف�فًا ��الءة عار�ًا ومال�� ال��أة
ال�اه�ان�ة في ص�َّة صغ��ة ملّ�نة، ل� ت��قف ال�ونا فل�ر ع� تلقي ال�عاز�، وع�اب�� الّ��اقة و�ل�ات
  ال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا فق� الّل�افة، في م��� م��اصل م� ال���ان وال�عارف واألص�قاء. أما
ت���ا أع�اله�ا ال�ع�ادة في م��ل�ه�ا ال�هَ�لْ�� للغا�ة ن���ة ال��نفال، وأم�ا ت���� وج�ات الغ�اء
والع�اء ألص�اب ال�ف�س ال���ة. ول� ت��ع� أ� م�ه�ا ع� ال�ونا فل�ر بل ت�اف��ا على االل��اق

بها وم�اساتها.

ه�اك في ال�ارج كان ال��نفال �������ه، و��لقاته وت��عاته ال����ة، و�أن�ا� الفان�از�ا
ال���ة ال��ل�ة، ��ّج ���س�قى األور����ات ال��ع�دة ح�� ال���ل ال���ة، وال�لقات،
 آخ�، كان� ال�ونا ن�رما وال���عات، وال�اخ��ن ����له� ال�غ��ة، واالتا�اكي. وم� ح�� إلى 
ت�ارع إلى ال�اف�ة، ت��ي رأسها ل�لقي ن��ة، وت��ادل ِن�اتًا مع أح� ال������� م� معارفها، وت�قل
خ�� م�ت فادی���، وت�ف� ل���� م���� أو ل����عة ناج�ة. و�ان� ت�اد� أح�انًا ال�ونا ج��ا إذا
ارع ما �ه� ت��ع ح��� م�ّ�� في زاو�ة ال�ارع، وع��ما دخل الّ�اخ��ن م� «أب�اء ال���» ال�َّ
�أش�اله� ال�ي ال ُت��ى، ���اك�ة ج�ع ك��� ی�ق� ال�ام�ا، اق���� ال�ونا فل�ر نف�ها م� ال�اف�ة،
حا��ة دم�عها �أل�، وراح� ت�اق� ال����عة ال�ي ت�ل�� ع�ها ج��ع ال��ف، وهي أج�ل ما في



ال��نفال ال�اهّ�اني. شاه�ته� م� دون أن ت�ه� له�، م����ة وراء ك�فْي ال�ونا ج��ا الع������. أما
ال�ونا ن�رما فق� صّفق� ���اسة م��اس�ة ال��ت واآلداب.

ه��ا اس��� ال�ضع ��ال ال�هار. ح�ى ال�ونا نان�ي، األرج�����ة ال��رة وال��عال�ة ال�ي
ت��� في ال�ارع م�� ف��ة، ال���وجة ��اح� م��ع لل���ام��، ب��ناب� الغام�، ال�ي ن�ل� م�
 ب�ت ل��فًة   م��لها الف�� ال��ّ�ن م� ��ق���، وم� عل�ائها ل�قّ�م تعاز�ها وع�اءها لل�ونا فل�ر،

وم�قفة ب��ادلها مع ال�ونا ج��ا تعل�قات فل�ف�ة ح�ل ق�� ال��اة وع�م ض�ان�ها.

ل� ی���َّ لل�ونا فل�ر ال�ق� لل�ف��� في حال�ها ال����ّ�ة وفي ال���الت ال�ي ��أت على
ح�اتها. فق� ع��ما أح��وا فادی��� م� ال���حة ووضع�ه عار�ًا في س��� ال�وج�ة ح�� مارسا
ال�� مّ�ات ع�ی�ة، ع��ها، وع��ها فق�، وج�ت نف�ها وح��ة وجهًا ل�جه مع م�ت زوجها، فأحّ��
�أنها أرملة، وأدر�� أنه ل� �ع�د أب�ًا ل�لق�ها على ال���� ال��ی��، م���عًا ث��ها وغالل�ها وما ت�قى
م� ث�ابها ال�اخل�ة �ارحًا ال�الءة، على �اولة ز���ها، ل�أخ�ها ��ل تفاص�ل ج��ها، دافعًا إ�اها إلى

ه��ان م���م.

«أّواه! ل� ���ث ذل� أب�ًا �ع� اآلن»، فّ��ت ال�ونا فل�ر وأح�� �غ�ة في ح���تها
ورجفة في ساق�ها، وأدر�� آن�ٍ� أن كل شيء ق� ان�هى. �ق�� واقفة ه�اك، �ال كالم و�ال دم�ع،
م�ّ�دة م� أ� انفعال، �ع��ة ع� كل ت���ل ���� �ال��ت. وح�ها هي وال��ة العار�ة، وح�ها هي
والغ�اب ال�هائي لفادی���، ل� ت����ه �ع� ال��م ع�� الف��، ول� ت�في ع� ن��ه ال�ال ال�� ت�فعه
ال�ل���ات، ول� ت�اق� عالقاته مع ال��اء األج�ل م�ها، ول� ی�الها �الّ��ب أ�ام ال�اشاسا وال��اج
ال��ِّىء ول� ت��ع تعل�قات ال���ان ال����ة، ك�ا أنها ل� ت�قّل� معه على ال����، م���ل�ة ��ل�ِّ�ها
ل�غ��ه، م��دة م� ث�ابها وم��ل�ة ع� ح���ها م� أجل حفلة حّ�، ال�فلة ال�ي ال ُتْ�َ�ى. الغ�ة

في ح���تها ت��قها؛ وأل� في ال��ر حاد ك�ع�ة س���.

- فل�ر، أل� ��� وق� إل�اسه ث�ا�ه؟ (دو� ص�ت ال�ونا ن�رما ورجع ص�اه في الف�فة آت�ًا
م� القاعة.) س�ف ت��أ ال��ارات...



ف��� األرملة ال�اب و�ان� اآلن هادئة صام�ة، ب�ون ن��� وال تأوهات، �اردة ووق�رة.
ودخل ال���ان ل�ّ� ی� ال��اع�ة. ث� جاء ال��� ف�فال�و م� م�ل «الف�دوس ال��ه�» ل�ف� ال��تى
ش���ًا ل��ّل� ال�ع� ال�خ�� ال�� أج�� عل�ه ح��ًا هامًا، إذ كان رف�� فادی��� على �اوالت
ال�ول�� وال��ارا وساه� �فعال�ة و����ة في ت���ل ال��ه��ي إلى م�ٍ� م���م. كان� ال�ونا فل�ر
ت�اق� ما ���� م� دون أن ت��� ��ل�ة، وم� دون أن ت�رف ال�م�ع. لق� أص��� وح��ة في

ال�ن�ا.

014

وضع�ا ج�ة فادی��� في ال�ع�، ونقل�ه إلى قاعة ال�ّوار ح�� أَع�ت م�ّ�ة م�ا�ة ب�ع�
ال��اسي. ووصل ال��� ف�فال�و حامًال �اقة م� ال�ه�ر، ك��اه�ة م�انّ�ة م� م�ل دف� ال��تى.
وت�ّب�ت ال�ونا ج��ا وضع زه�ة ل�نها ب�ف��ي ضارب إلى ال���ة، ب�� أصا�ع فادی��� ال���ا��ة. أما
ف�فال�و فق� اع��� ذل� ت��فًا ع���ًا، إذ كان ���ر به� أن ��ع�ا ب�� أصا�ع ال��� «ف��ة» ق�ار،
أجل «ف��ة» ب�ًال م� زه�ة ل�نها ب�ف��ي ضارب إلى ال���ة. و��ًال م� أن ��ع�ه في م�ان ��ّج
���س�قى ال��نفال وض��اته، كان عل�ه� أن ��ع�ه ق�ب ض��ج �اوالت ال�ول�� وص�ت م�اع�
م�ی� اللع� األ�ّح قل�ًال ورن�� الف�� وال��اخ الع��ي لالع���، فل���ا كان فادی��� س��ه� م�
ال�ع�، و��فُ� ع�ه غ�ار ال��ت، ك�ا كان ی�ف� ع�ه ال�عق��ات ال�ي تالحقه ����ة كار��ات�ر�ة
یهّ� بها ك�ف�ه ث� ���ي ل��ع ف��ة على ال�ق� 17، رق�ه ال�ف�ل. ماذا ت�فعه ال�ه�ة ذات الل�ن
ال��ف��ي ال�ارب إلى ال���ة؟ ف��عان ما س��بل وت��ت، ناه�� ع� أن أ� �اولة رول�� ل�

تق�لها.

ل� ی�أخ� ال��� ف�فال�و ع� ال���ر. وه� ال�غ�ف �ال��نفال ل� ��� ل�ف�ح م�ل دف�
ال��تى ی�م أح� م� أ�ام ال��نفال، إال ألن األم� ی�عل� ���ی� م�ل فادی���. فل� كان ال���فى

ش��ًا آخ�، ل�ان عل�ه أن ی��ّب� األم� ب�ف�ه.، ول�ا كان ف�فال�و ل�ق�ع ك�نفاله.

كان ث�ة  صف�ف ���لة م� ال�اس في ال�ه�ة ال��ائ��ة. وق� جاء �ع�ه� ألن فادی���
كان ی��ّ�ر م� عائلة فق��ة وه�ه��� م� عائلة مه�ة، آل غ��ارا��. كان أح� أج�اده ع��اً  في



م�ل� ش��خ دولة �اه�ا وس�اس�ًا �ارزًا. وق� ت��أ أح� أع�امه الُ�لّق� �������، م��� ال�ف�ض
ال��اع� لع�ة شه�. ه� الع�، أح� أف�اد آل غ��ارا�� ال�ادر�� ال�ی� اع��ف�ا �فادی��� كق��� ش�عي،
وه� ال�� دّب� له و��فة مف�� ح�ائ� في ال�ل��ة، م��� وض�ع للغا�ة ���ت� �ائ� ال ��في ح�ى
ل�لة اح�فال�ة واح�ة في ال�ا�ار��. ال حاجة لإلشارة ه�ا إلى إه�ال ال���ف ال�ل�� ال�اب: ففادی���
ل� �ف�� ی�مًا ح��قة م� أ� ن�ع كان، ول� �أت م�ة إلى ال�ائ�ة إال ل���ّل� ال��ت�ات ال�ه��ة اله��لة
ذات الق�ع ال�ق��ة ال�غ��ة، أو ل��ل� كفالة م����لة م� رئ��ه، أو ل����ی� م� زمالئه ع���� أو
خ���� ألف ك�وز��و. وما كان� ال��ائ� تهّ�ه، ول� ��� ل��ه وق� ��ّ�عه مع األغ�اس وال�ه�ر،
و���� ل��ائ� ال��ی�ة كلها أن ت��في دون أن ت�ث� عل�ه ��يء. فه� �ائ� ل�لي، م�انه ال���عي

�اوالت الق�ار، وأزهاره ك�ا كان �ع��� ال��� ف�فال�و، الف�� وورق اللع�.

ال�ی� ق�م�ا ب�أث�� م� اس� غ��ارا�� ُ�َعّ�ون على األصا�ع وه� أقارب م�ه��ن على ع�لة
م� أم�ه�. وج��ع اآلخ���، ذل� ال�ف ال�� ال �ع�، جاؤوا ل��دع�ا فادی���، ل��فّ�س�ا مّ�ة أخ�� في
وجهه، و������ا له في ذ��� مف�حة، و�ق�ل�ن له وداعًا. كان�ا ����نه، ل�ا كان�ا ���ون له أع�ارًا

ل���فاته ال���ن�ة و�قّ�رون ال�ان� ال��� ف�ه.

أح� ال�ی� جاؤوا ل�ؤ��ه وق� كان ی�ت�� ب�ة رس��ة لل�ه�ة ألنه كان عل�ه أن �����
ب�اته، ثالث ف��ات رائعات، إلى ال�فل ال�اق� في ناٍد ك���، كان القائ� س�ل������، ال��تغالي
ال��ل�، وصاح� م��ف وم�ّ�ر. ل� ��� األم� أك�� م� مه�َّة �ق�م بها، ك�� ی�د� ال��امًا م�ًال.
�قي في الغ�فة ی���ث، م����ًا إن�ازات فادی���، �ع� أن اح��� ال�ونا فل�ر وق�م لها تعاز�ه. ف��
أی� جاء تق�ی�ه ل���ف ال�ل��ة ال�غ��، ل��ه��ّي ال��ار�هات م� ال�رجة ال�ان�ة، ل�قام� �الحقه

الق�اء �اس���ار؟

كان فادی��� ع�ب الل�ان، فق� ان��ع ذات ی�م ت�ق�ع ال��تغالي ال��� على س��ات كل م�ها
�ق��ة م�ات األل�ف م� ال��االت. ول� ی�َ� ال�فع، ألنه ل� ��� ی��ى قّ� م�اع�� اس��قاق ال���ات
ال���لفة ال�ي ی�قعها وال��زعة في ال��ارف وفي أی�� ال��ار��� �األوراق ال�ال�ة؛ ل�ّ�ه ل� ����ع



دفع ال��الغ ال���لفة. فه� على وجه الع��م ل� ��� �����ع ال�فع أب�ًا، ول� ��� ی�فع؛ إال أن ع�د
ال���ات كان ی��ای� كل ی�م، و���ای� ع�د ال�ام��� االح��ا����. ف��ف كان ���ث ذل�؟

ل� ���ر س�ل����� ض�ان�ه. فه� ال �قع م�ت�� في ال���� نف�ه. ومع ه�ا، كان یلقي إل�ه
�ع� الق�ع ال�ق��ة م� ف�ة ال�ائة وال�ائ��� وح�ى ال����ائة ألف ر�� ح���ا ��ه� فادی��� أمامه
�ائ�ًا، �ال فل� و�ق�اعة أنه س�ف�� ال���ف في ذاك ال��م. كان ث�ة آخ�ون �����نه، م�ت�� أو
د م��ق��، صاح� أف�ل س�لٍّ م��فيٍّ �ال���ل�ات. ال���ع مق��ع�ن ثالثًا، ك�ا ل� أن فادی��� م��ِّ

���اق�ه، و�ق��ه ال�رام�ة ال�ق�عة.

ز�ه سام�ای�، زوج ال�ونا ن�رما �ال�ات، ال�� أن�أ م�ًال ل��ع األح��ة في «ال��ی�ة ال�ا��ة»
وه� ش��، نادرًا ما ���ض في األحادی�، ع��� ل� �ع�� ال��ارات وال العالقات ال����ة مع
ال���ان، على ع�� زوج�ه، ح�ى ه� ق� أوقع �ه فادی��� ع�ة مّ�ات، ورغ� ذل� ل� �قلل م� تق�ی�ه

له وال ألغى االع��اد ال�� م��ه إ�اه في ال����.

ح�ى ع��ما اك��ف ال��لة ال�ي ال ت�ّ�ق: اش��� فادی��� ذات ص�اح �ال�ی� م� م��آته
ع�ة أزواج م� األح��ة ال���ة واألغلى ث��ًا و�اعها ف�رًا م� ج�ی�، ت�� أ��ار م��في سام�ای�
ال�جلة، و��ع� أدنى، إلى م��� م�اف� ح�ی� اإلن�اء في ال��ار. إعادة ال��ع وال�ال ال�ق��- كان

ی�عل� �فادی��� ال���اج ���ة لل�ق�د ل�لع� الق�ار.

 م��ول�ات ال���ال، أس�ا�ًا ت�ف�ف�ة تف�� ال���ة   أخ� ال�اج� في ع�� االع��ار، مق�رًا
ال�ا��ة وتع�ر صاح�ها.

وفادی��� ال��ح والالم�الي، ال�� أخ��ه في ال��م نف�ه، أنه ق� حل� ��ال الل�ل �ال�ونا ج��ا
لة إلى نعامة وهي ت�ارده في ب�ّ�ة ال نها�ة لها، ول� ��� ی�ر� �ال��� ما إذا كان في ن��ها ال����ِّ
الله� معه في ال��اعي ال���اء - كان� نعامة أن�ى في ع���ها یل�ع ض�ء م�ادع - أو ب��َّ�ها
ال�هامه وهي ت�ق�ه وت�ارده ���قارها، الهائل ال�ف��ح ال�� یهّ�ده. وق� اس��ق� م��ع�ًا، ف��د ال�ل�
وحاول ال��م مف��ًا في ش�ون أبهج، وه�اك عادت ال��ّرسة نف�ها ت��� خلفه �ع���ها ال�اع�ت��



وم�قارها الع�وانّي. ل� أن ال�ونا ج��ا �ه�ت في قام�ها ال��م�ة م� ل�� ودم، ل�ا ه�ب فادی���، و�ن�ا
ل�اجه ال�غام�ة واس��لى على تل� ال��أة حاًال، وأوقع بها ب���ته األم����ة ومعارفه في عل� ال�ف�.
ل��، ��ا أنها كان� م����ة �ال���، م��ّ�لة إلى نعامٍة ض��ة ال���، ل� �ع� أمامه س�� خ�ار
واح�: االن��اب غ�� ال���ل. وت��ر ال�اب�س أر�ع أو خ�� م�ات، وفي ال��اح اس��ق� تع�ًا
ل���ة ال���، مغ��ًا �الع�ق، ال ��ل� فل�ًا واح�ًا ل�� ت�قعاته �ال��� كان� م�فائلة. فف�� ال���ل
ج��ًا. كان� ال�ونا فل�ر مفل�ة أ��ًا. فق� س��  وأخ� م�ها في الع��ة ح�ى ق�ع ال�ق� ال�غ��ة.
خ�ج �أمل االس��انة م� �ع� األص�قاء، ف��ت له الع�ل�ة غ�� م���ة. وق� اس��ف� كل رص��ه
القل�ل. و����ا كان ماّرًا أمام «م�ل س��ال»، م��� ز�ه سام�ای� ال��هَّ� ج��ًا، خ��ت له الف��ة
ال�ا�عة وال��لِّ�ة �أن ���ِّس نف�ه لف��ة ق���ة لل��ارة �األح��ة، وهي ال�س�لة ال�ح��ة لل���ل

���عة على �ع� ال�ق�د.

ل� ل� �ق� ب�ل� الع�ل�ة ال��ار�ة، غ�� ال���فة وال�ارث�َّة �اه��ًا، ول��ها في ال�اقع سام�ة
وم���ة، ل�ا غف� ل�ف�ه أب�ًا، ألن ال�عامة �ه�ت في لع�ة ال���� - ال�ونا ج��ا ال�ي ل� ت�� ت��ب
ح�ى وال في األحالم - ور�ح فادی��� م�لغًا ك���ًا م� ال�ال، ف�ه�  على الف�ر، وه� شاك� وم���م،
ل�قابل ز�ه سام�ای� في ال��ل، وأمام ال���ف�� ال���ه���، دفع له ق��ة ال��اعة ال����اة في
ال��اح، وعل� مازحًا على اإلن�از الع�ق�� ودعاه إلى كأس لل��اس�ة. رف� ز�ه سام�ای� ال�ع�ة
ل�ّ�ه ل� �قا�ع فادی���، واس��� في ال�عا�ي معه و��عه أح��ة ���� و�ُ�َهل للّ�فع. ح�� ع��ة في
ال�ائة م� ق��ة ال��اب، اع��اد م��ود لقاء كل زوج م� األح��ة في كل ش�اء ل��ه فق� �ع� أن

ا�قة. ی�فع الفات�رة ال�َّ

ب�هان آخ� أ��ًا أك�� داللة على ال�ق�ی� ال�� كان ���َُّه ز� سام�ای� لفادی���، كان في
ح��ره ال�ه�ة ال��ائ��ة. ص��ح ل�قائ� ق���ة، ل��ها كان� ال�ّ�ة األولى ال�ي ���� ف�ها ال�اج�
سه�ة ج�ائ��ة ��ال ال���ات الع�� األخ��ة. كان ی��ل�ه رع� م� أ� ال��ام اج��اعي خ��صًا م�
ال�ق�س ال��ائ��ة وال�ه�ات مع األم�ات وال�قاب� وق�اد�� ال��م ال�ا�ع، م�ا كان ���ل ال�ونا
ن�رما على ال��اخ ح���ا ی�ف� م�افق�ها إلى إح�� ع�ل�ات الّ�ف� األس��ع�ة الع�ی�ة ال�ي

ت���ها.



- ع��ما ت��ت أن� �ا سام�ای�، ل� ���ن ث�ة أناس ح�ى وال ل��ل ال�اب�ت... وس���ن
األم� م��ًال.

كان ی��� إل�ها ب���ة م��رة، وال ����ها، واضعًا إص�ع ی�ه ال���ى ب�� أس�انه، في ح��ٍة
خ��ع مأل�فة أمام اض��اب زوج�ه ال�ائ�.

ح��ت ش���ات هامة، م�ل س�ل������ وز�ه سام�ای�، وم�ل الق��� ش���� وال�ه��س
ال�ع�ار� شاف�� وال����ر �اّر��وس، وه� ش���ة �ارزة في الق�اء، وال�اع� غ�دو ف���و ف�ل��.
ك�ا ح�� زمالء ال���� م���ع��، و�ان فادی��� م�ی�ًا ل�ل م�ه� ���الغ صغ��ة. على رأسه� دخل
ال���� ال�ل�غ والالمع، م�ی� ال����هات وال��ائ� م�ت��ًا ب�لة س�داء. ث� ت�اف� ال���ان، األث��اء
والفق�اء م�ه�، والُ��َ�ف�ن أ��ًا. وجاء ج��ع ال�ی� كان�ا في �اه�ا ی��ددون، في ذل� ال�ق�، إلى
كاز���هات الق�ار، وال��ار�هات وم�ّ�ات ال���� و���ت ال�غا�ا -  م��ان�ون و��رف�ل� و��ه ده ج��ي
وفال�وم��و ل��� مع أخ�ه ال�اب و�ل��ن وأنا ك���ن و�اردوزو ب����ا وآر�غ�. كان ال�ع�، م�ل
ال����ر ج��فاني غ��ارا�� ال���� وال��افي، ی���ي إلى ال����ع���، أب�اء العائالت ال����ة

وال���اضعة، والعائالت ال����مة وغ�� ال��ال�ة.

كان األش�اص ال��م�ق�ن ی��ّ��ون فادی��� ب�� ال���ة واألخ�� وق��ه ال�اخ�ة �قّلة
ال��اء وال���، و��ائفه ال��ّل�ة، وخ�اعه ال�قح، وارت�اكاته واض��ا�اته، وقل�ه ال���، ول�اف�ه،
و��فه غ�� ال�عق�ل. وال���ان أ��ًا ه��ا ت�ّ��وه؛ ب�ه���ًا �ال ت�ق�� أو ح�ود. كان ال���ع
��ّ���ن ال�اقع و����ع�ن ال�فاص�ل، و�ع�ون إل�ه حاالت ومغام�ات م�ع�دة. و��أت أس��رة
فادی��� ت��� ال��ر ه�اك ق�ب ج��ه، في ساعة م�ته �ال�ت تق���ًا، و�ان ال����ر ج��فاني
غ��ارا�� ال����ر ی���ل ق�عًا كاملة م� الق��، ی��� بها األح�اث، وق� ت�صل إلى أك�و�ة

م�ع�مة ج��ًا �ال��ار�خ واألم��ة ال�ق�قة:

- ذات ی�م، م�� أر�ع س��ات في شه� آذار/ مارس، ال�ق�� فادی��� في مقهى «ت���
دو���» یلع� ال- 17. كان ی�ت�� مع�فًا م� ال��ا� وعار�ًا م� أ� ث�اب ت��ه. فق� وضع كل
شيء في م�ل لل�ه�نات: ره� ال��وال وال���ة، والق��� وال��وال ال�اخلي، ل�����ع اللع�. و�ان



رام��و، ذل� األس�اني ال���ل اب� ال�ا�عة وال��ع�� م� الع��، الی��� أن ی�ه� س�� ال��وال
وال���ة. ف�اذا س�فعل �ق��� �اق�ُه م�هّ�ئة، و���وال داخلي ع��� و����ة ع�� رثة؟ ل��
فادی���  اق�عه �أخ� زوج ال��ارب، م��ف�ًا �ال��اء فق�. ولق� كان مع��ل الل�ان ���� اس��اع
أن ��عل رام��و، ذل� ال��ي ال�� تع�ف�نه، �ع��ه مع�فًا ش�ه ج�ی�، و��ل� ال ���ج عار�ًا إلى

ال�ارع، في ات�اه م��ل «ت��� دو���»...

- وهل ك�� ی�مها؟، سأل ذل� الف�ى أرث�ر، اب� ال��� سام�ای� وال�ونا ن�رما، وه� �ال�
ثان�� مع�� �فادی���، وه� م�غ  فاغ� الف� ل�وا�ة ال��افي.

ت�ّلع ال����ر ج��فاني إلى الف�ى، وات�� وضعًا مع��ًا، ث� اب��� ��لء وجهه:

- أ� شيء م� ه�ا... لق� خ�� ع�� الف�� مع�ف األس�اني في لع�ة الـ 17 وُح�ل إلى
ال���ل ملف�فًا �أوراق ص��فة...

ت�ّ�ل االب��ام إلى ض�� م�ٍو معٍ�، فال أح� ی�ع� ال�ه�ة ال��ائ��ة م�ل ال����ر
ج��فاني.

و�ذ دخل في تل� الل��ة رو�ات� ال��ل، أضاف ال��افي في ال��هان ال�هائي على
ال�ل�ات ال�ي ما زال� م��وجة �ال���:

- ها ه� جاء م� ال ���ب�ي... أما زل� ت���� �ا رو�ات� تل� الل�لة ال�ي رجع ف�ها فادی���
عار�ًا إلى ال���، ملف�فًا �����ة؟

ل� ��� رو�ات� رجًال م��ددًا؛ ف�ّ�ق إلى ال�ی� ح�له، م�ف��ًا ال��ع ال�����ح في إح��
زوا�ا غ�فة الع�اء؛ خائفًا م� أن ت��ع ال��اء الل�اتي �ف��� األس�ار، وأن ت�ل إلى األرملة
ال����ة م�ل تل� ال����ات، ل�� �ال���ة إلى ال��دد فه� ل� ی��دد، ل� ��� ی�ف� ال����ات، كان ذا

�ادرة س��عة، فال�ق� ال��اس�ة:



- عاٍر، ت�� ص��فة؟ ك�ف ال أت�ّ��... (سعل ل�ي ی�ضح ال��ت ال��ّ�� و��ل عق�ة
ال���لة) إذ إن ال����ة كان� ج���تي... وح�ث ذل� في شقة أون��ي أون دی��ي ص� ( ذو ال��
ال�اح�ة) ، و�اإلضافة إل��ا ن�� االث��� وفادی���، أذ�� كّالً م� كارل����س وماس�ار���اس وج���

وف���ات� تاناج�را... و��ا ق� ق���ا الل�لة ���لها ن���ي ال���ة، س��ة �ال ح�ود...

كان رو�ات� ه�ا أح� م���عي الل�ل مع فادی���، ل��ه م� ن�ع آخ�. ل� ��� ��اول اللع�
وال اله�وب م� الع�ل؛ على الع�� م� ذل�، كان رجًال  م�ع�د ال�هارات، وم�ه�رًا �أنه رجل ن���
و�ف�ء، ���ع أ�ق� أس�ان، و��لح أجه�ة ال�ادی� والف�ن�غ�افات، و���� ن��ًا ل��اقات اله�ّ�ة،
و���� اللع� على كل ما ه� آلة، وم���نًا �ف��ل حاذق. كان� �اولة ال�ول�� خاص�ه ال�ع�،
ال��زون ج��ًا، والغ�ي �الق�افي. وال�از��� �ال���ة إل�ه ه� ال�انات وال��ار�هات ح�� ���ي الف��
����ة  م�ه�ة مع أد�اء آخ��� ح����� وف��ات ��ارس� ال�غاء م�عا�فات مع رّ�ة ال�ع� وَعَ�َ�تها،
ی���ن ق�ائ� ب�ائ�ة وأغاني م���رة، وق�ائ� غ�ائ�ة ماج�ة، وص�ن��ات ال��. كلها م� ن��ه.
وه� �ال�ات أعل� نف�ه «مل� ال��ن�� العال�ي» وض�ب ج��ع األرقام الق�اس�ة ال�ع�وفة، ف���
إلى ذل� ال�ار�خ ع���� ألفًا وث�ان�ائة وخ��ة وس��� م� ال��ن��ات ت��اوح ما ب�� ذوات الع��ة
مقا�ع واالث��ي ع�� مق�عًا، ال����ة م�ها وال�غ��ة، واألناس�ل�ة. ول� ��� ال�لع ال�� یه�د ال�ع�

األس�� لل�اع�، ل�قلِّل م� وسام�ه ال��عة.

 فادی��� �ع�� الغ�فة م��دًا ملف�فًا �ال��ائ�، ص�رة ل� ی��اها الف�ى ت�اول ال�الم، وراح 
أرث�ر أب� ال�ه�. س�ف ی���ها إلى األب�: ملف�فًا �أوراق ج���ة «ال��اء»؛ فادی���، ��ل عال� م���ع

وساح�.

وت�ال� الق�� ف��ا ال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا واآلن�ة ر����ا، وأخ��ات م� ف��ات وس��ات
�قّ�م� ف�اج�� القه�ة ال�غ��ة مع أق�اص ال�ل��، و��وس ال�اشاسا وش�اب الفاكهة. وق� ح�ص

ال���ان على أال ی�ق� ال�ه�ة أ� شيء.

كان األش�اص ال�ال��ن في غ�فة الع�اء، وفي ال���ى وع�� ال�اب ال��د� إلى ال�ارع
ی����ون فادی��� وس� ال��ات وال���، أما ش��اؤه في اللع� واالح��ال، ف�ان�ا ی��ّ��ونه ����،



ج�ی�� م�أث���، واقف�� إلى جان� ال���ان. وع�� دخ�له� ت�قف�ا أمام ال�ونا فل�ر، وشّ�وا على ی�ها،
خائف��، ك�ا ل� أنه� م��ول�ن ع� م�او� فادی���. ك���ون م�ه� ل� ���ن�ا �ع�ف�نها قّ�، ول� ی�وها
ق�ل ذل�، ل�� لف�� ما س�ع�ا ع�ها، كان�ا �ع�ف�ن ك�ف كان فادی��� �أخ� م�ها أح�انًا ح�ى نق�د
ال�فقات ل�قام� بها في ال�االس وال��ار��، في أ�اشادی��� وفي و�� ز���ه م�������ي وفي و�� آب�ل��
م����ا، وفي ألعاب ال�ول�� غ�� ال��ع�ة في ال��ی�ة، و��اصة في م��ل �اوالت الق�ار ال��ِّئ

ال��عة ال�� ی�ی�ه ال�ن�ي �اراناغ�ا ف����را، ح�� م�ی� اللع�ة وح�ه ه� ال�� ��� أن ����.

ك� ه� م�عج وم��ف ه�ا ال�ن�ي �اراناغ�ا ف����را �اس��عائه ال���ّ�ر إلى م�اك� ال���ة
و�الئ�ة االتهامات ال�ي ل� ت��� ���ل كامل؛ ف�ًال ع� س�ع�ه  كل� ومغ��� ن�اء وقاتل.
م�ل أمام الق�اء ب�ه�ة اق��اف ج���ة ق�ل ل��ه أ�ل� س�احه لع�م ت�اف� ال��اعة ل�� ال��ّلف��
أك�� م�ه لع�م ت�اف� األدلة. و�ق�ل�ن إنه م�ت�� ل�����ْي ق�ل أ��ًا، ناه�� ع� ال��أة ال��ع�نة
�ال���� في م���ر سان م�غ�ل في را�عة ال�هار، ح�� ���� ق���ها م� دون ن���ة. وال ���لف
إلى و�� �اراناغ�ا إال ال���ال�ن وم���ف� لع� ال�رق الغ�اش�ن، والل��ص، ون�ال� ال��ف�ات،
وأناس ل�� ل�یه� ما ����ونه. ح��ًا؛ ح�ى ه�اك ش�ه� فادی��� ب�ق�ده اله��لة وض��اته ال��حة،
وق� كان دون ش�، أح� ال�ادر��  ال�ی� اس��اع�ا أن �ع�ّ�وا �أنف�ه� �أنه� ق� ك���ا م� وق� إلى
آخ� في لع�ة ال�ه�ال�غ��ش. وح�� ما �ق�ل ال�ع� كان ال�ن�ي ���ح م� آن إلى آخ� ل����

مع�َّ� م�� ���ل إل�ه� �أن ���� إح�� ال���ات.

لق� جاء أ��ًا إلى ال�ه�ة ال��ائ��ة تل���ات ال�ونا فل�ر، ج��عه�َّ تق���ًا. تل���ات
وتل���ات سا�قات اج��ْعَ� على ال�غ�ة في م�اساة ال��ّرسة ال����مة والقادرة، ال���ة ج�ًا، ال�����ة!
كان� ال����عات ت���د كل ثالثة أشه� في دروس ال�َّهي العام (في ال��اح) وال�َّهي ال�اهّ�اني
(في ف��ة ما �ع� ال�ه�)، ل�ي ی���َّج� في الف�ن وال��ق�، و���ل� ف��ا �ع� على دی�ل�م م���ع
وت�رج أس�اؤه� على ل�حة ال���ج ال�ع�وضة في واجهة في جادة س��ي، م�� أول دفعة ق���ة
ض��ها ال�ونا أوس�ارل���ا وهي م��ضة لها م�ان�ها، وم��فة في ال����فى ال��تغالي، م���قة
وج�ا�ة وم�لعة �ال����ة. لق� ألّ�� على ال�ی�ل�م والل�حة، وحّ�ك� زم�التها، وأح�ث� اض��ا�ًا
ش��ان�ًا، وح�ل� على رس�م اش��اك، ووج�ت  رسامًا م���عًا، وواك�� كل ن�ا�ات ال�����.



ه��ا وافق� ال�ونا فل�ر، ت�� ه�ا ال�غ� ال�� م�رس عل�ها ���ل خاص م� ال�سام، وه� أح�
معارف ال�ونا أوس�ارل���، ول�� م� دون اإلعالن، مع ه�ا، ع� ق�رة شق�قها آی��ر - ال�� رس�
ال�ل�� مع اس� ال��رسة، على م���ر دی� آلف� ی�مها - ول��ء ال�� ق� نقل اآلن إلى نازار��
داس فار���اس. على كل حال، كان� ف��رة �أن تق�أ في ال�ی�ل�م وفي ل�حة ال��ّ�ج، �أح�ف ك���ة

م���ة:

مدرسة الطَّھي مذاٌق وفٌن  

و�أتي ت��ه، في خ� ُمَ�خ�ف:

المدیرة - فلوریبیدیس بایفا غیمارایس

كان فادی���، في األّ�ام الّ�ادرة ال�ي ی�ه� ف�ها م�ّ��ًا، ی�قى في ال���ل، ی�ور ح�ل
ال�ل���ات، م��سًا في صف�ف تل���ات ال�َّهي، ف��ع�هّ�. و�ّ�، وهّ� م���عات ح�ل ال��ّرسة
م�حات ���فات، ���ل� ال�صفات وال�قادی� ال�����ة م� الق���س وز�� ال�ن��ه وم� ج�ز اله��
ال�ف�وم مع قل�ل م� الفلفل. كّ� ی�عل�� ك�ف ����ن ال���، والل��، و��ف ��فق� ال���. و�ان

فادی��� �ق�ع عل�ه� ع�له� ب��ات ت��ل مع���� ف���� ع���ات ال��اء م�ه�.

ج��عه� تق���ًا  ع���ات ال��اء. ����� ال�ونا فل�ر ال���� م� ال��اقة وال�د ل�� ع��نه�
افل. وه�اك كان، به���ه ال��اعة ال��عال�ة إّما م���خ�ًا على مقع� و�ّما م�ّ�دًا على ع��ة تالح� ال�َّ
�اب ال���خ �ق��ه� م� أعلى إلى أسفل، ���ل ال��� ب�قاحة إلى ال��قان، إلى ال�ُّك� صع�دًا

ن�� أعلى الف��ی�، ث� إلى ارتفاع ال�ه�ی�. ك�َّ ��ف�� الع����، أما ه� فل� ��� ��ف�ه�ا.

كان� ال�ونا فل�ر ُتِع�ُّ األ��اق ال�ال�ة والغات� وال��رتة وال�ل��، في ال�روس ال����ق�ة؛
ب���ا كان فادی��� ��ل� األف�ار، و����أ ��فًا و�أكل األ�ع�ة و��ور ح�له�، �غازل أج�له�،

م�ازفًا �اس���ام ی�ه ال�ق�ة إذا ما اق���� م�ه إح�� ال�ل�ه�ات.

كان ه�ا ��عل ال�ونا فل�ر م��ت�ًة م����ًة ل�رجة أنها كان� ت��ئ في مقادی� ال���ة ال�ي
ت���ها على ال�ان��ه ال�ع�، م��سلة إلى هللا أن ���ج فادی��� إلى ال�ارع، إلى االح��ال، إلى



شقاء الق�ار، ش�� أن ی��ك ال�ل���ات ��الم.

ع�ها. غ�� أن إح�اه� وهي اآلن في ال�ه� على ال���، ك� ���� �ال�ونا فل�ر و���ِّ
ال�غ��ة ل��ا، ب�جهها ال���ه ب�جه ق�ة ش�سة، اس��اع� �ال�اد ح�� دم�عها ول� �غادر ن��ها
وجه ال���. ف�ا ل���  ال�ونا فل�ر أن أدر�� ال�غاالة في اإلح�اس، وشع�ت ���� في ص�رها.
هل ج�� شيء ما ب��ه�ا؟ ل� تالح� قّ� ش��ًا م���هًا ف�ه ل�� م� �����ع أن ���� أنه�ا ل� یل�ق�ا

خارج ال��رسة، ول� ی��ه به�ا األم� في إح�� شق� العاز���؟

كان فادی���، م�� م�ألة ن���ي ال�����ة، ق� أقلع �اه��ًا ع� مالحقة ال�ل���ات. ل��ه
كان رجًال مه�وسًا ج�ًا، و�اس��اع�ه أن ی���� ع���ة ال��اء في ال�اص�ة، و�ق�م �إغ�ائها، وأ�
ام�أة �إم�انها أن تقاوم �القة ل�انه؟ راح� ال�ونا فل�ر ت�ا�ع ن�� ل��ا، وت�اق� �ارت�اف شف��ها. ل�

ی�� ل�یها أ� ش��، آه! فادی��� مّ�ة أخ��. إنه غ�� قابل لإلصالح.   

ل�� ال��اع� كافة ال�ي س��ها لها زوجها ل� ت�� ل�قارن �ال�� س���ه لها م�ألة الف�اة
ن����ا، تل� العاه�ة ال�غ��ة ال����رة م� عائلة م���مة، وف�ق ذل� هي م����ة، �ا للعار! ل��
ال�ونا فل�ر ل� ت�� ت��� أن ت���� ذل� ال��ن الق��� في ال�ه�ة ال��ائ��ة، ف��ا هي ت�ف�� لل�ّ�ة
األخ��ة وجه فادی���. لق� م�ى كل ذل� وأص�ح �ع��ًا، وت�وج� ال����رة ورحل� مع ع���ها، وه�
ش�� ال ق��ة له، ص�افي مغ��ر، مع أنه ف�ّي ج�ًا وزوج م��وع، اس�ه أل��ت�. وف�ق ذل�، وما

إن ت�وج� ال��ع�ة ح�ى ازدادت ق��ًا وس��ة.

ه�ه ال��ة، كل شيء ان�هى ���ل ج�� �أع���ة، وقال لها فادی��� في ح�ارة ال����
 ال�ي أس���ع أن أت�ّ�لها ���ل دائ�. واألخ��ات ل�� س��   وال��ال�ة: «أن� ال��أة اال�ح��ة
عاب�ات ل����ع ال�ق�». وه�ا، خالل ه�ه ال�ه�ة ال��ائ��ة على ال���، وهي م�ا�ة ����� م�
ال�اس و����� م� ال�عا�ف، ال ت��� ال�ونا فل�ر أن ت���� تل� الق�ة ال���ّ�ة، وال ح�ى م�اق�ة
ح��ات ال�غ��ة ل��ا ون��اتها وُ��ائها وال��ال�� تف��ه دم�عها. �ع� م�ت فادی��� ل� �ع� ث�ة ما
یه�ها، فِلَ� االس���اح واالتهام وال��ّ��؟ لق� مات، ودفع ث�� كل شيء ح�ى مع الف�ائ� ��ا ألنه

�ها معه. � ال�ونا فل�ر �ال�الم مع زوجها، فل� �ع� ل�یها ح�ا�ات ت��ِّ كان ف�ّ�ًا ج�ًا. أح�َّ



خف�� رأسها، وأقلع� ع� م�اق�ة ح��ات الف�اة. كان� ت�� فق� فادی��� ی�ل�� ج��ها
ب��ه، في ال���� ال��ی��، و�ه�� في أذنها: «م��د «ك������ا» ال أه��ة لها، أن� ال�ائ�ة فق� �ا
فل�ر، �ا زه�ة األكاس�ا، ول�� أ� ام�أة س�اك». أ� ش��ان كان� «ك������ا»؟ - أرادت ال�ونا فل�ر
ف�أة أن تع�ف. �ا لألسف، فهي ل� ت�أله ق�، ل��ه ال ی��و ش��ًا ح��ًا. اب����. كل شيء ل� ���

س�� «ك������ا»، وهي فق� ال�ائ�ة، فل�ر، زه�ة فادی��� العار�ة م� ور�قاتها في ی�ه.

5

ج�� ال�ف� ب����ع هائل في ال��م ال�الي، في ال�اعة العاش�ة ص�احًا. ل� ��� ث�ة حلقة أو
ت��ع في ص�اح ذل� االث��� م� أ�ام ال��نفال، ���� مقارن�ه م� ح�� األه��ة وال����ة ���ازة

فادی���.

- «أن��... أقّله أن�� م� ال�اف�ة...»، قال� ال�ونا ن�رما ل��ه سام�ای�، م��ل�ة ع�
إل�احها عل�ه ل��ه� إلى ال�ق��ة. أن�� ل��� ما �ع�ي دف� رجل كان �ع�ف ك�ف ی�عى عالقاته ول�
��� وح�ًا م� وح�ش الغا�ة م�ل� أن�... كان م��اًال ومقام�ًا وله نقائ�ه، و�ائ�ًا، ومع ه�ا،
ان��... ك� م� أناس و�� م� أناس مهّ���... وذل� في ی�م ك�نفال... أما أن� �ا س�� سام�ای�

ع��ما ت��ت ل� ت�� أح�ًا ل���� ��ق�� تاب�ت�...

ل� ��� ز�ه سام�ای� ول� ی��� م� ال�اف�ة. بل دسَّ نف�ه في ال���� في ب��امة ع��قة،
مع ج�ائ� األم�، وأص�ر أن��ًا واه�ًا ووضع إص�عًا في ف�ه. كان م���ًا وه��ًا، ل��ه خ�ٌف م���ن
م� ال��ت، ورع� م� ز�ارات ال����ف�ات، وم� ال�ه�ات ال��ائ��ة وال�ف�، وفي تل� الل��ة كان
على وش� اإلصا�ة ب���ة قل��ة. فه� ك�ل� م�� ال�ارحة، م�� أن أخ��ته زوج�ه �أن قل� فادی���
ت�قف ف�أة. ق�ى ل�ل�ه ك�ل� ی���� انف�ار ال���ان ال�اجي، ی�ور على نف�ه في ال����، ی��ّ��

ع�قًا �اردًا، و��ه ت�غ� على جان� ص�ره األ���.

أّما ال�ونا ن�رما ال�ي وضع� على رأسها ذ� ال�ع� ال����ائي ال���ل شاًال أس�د، خاصًا
�ال��اس�ة، أك�ل� ح�ی�ها غ�� م�ال�ة:



- أنا، إذا ل� ��� ه�اك أقّله خ���ائة ش�� في دف�ي أع��� نف�ي فاشلة في ال��اة. م�
خ���ائة وما ف�ق...

ُ�ع��� فادی��� ق�اسًا على ه�ا ال���أ، م����ًا ت�امًا وُم�قِّقًا ل�ا ی���. فق� شارك ن�ف
س�ان �اهّ�ا في ج�ازته. ح�ى ال�ن�ي �اراناغ�ا ف����را ه�� و��ه ال��ل� وح�� إلى ه�ا، �ال��لة
الل�اعة ب��اض ال�اتان، ور��ة ع�� س�داء ور�ا� أس�د على ال�� األ���، وورود ح��اء في ی�ه.
و�ان ی�ه�أ ل���� �أح� مقا�� ال�اب�ت؛ وع��ما قّ�م ال�عاز� إلى ال�ونا فل�ر، ل�َّ� ال�ف��� ��ل

شيء في ع�ة ج�ائ��ة لفادی��� كان� األق�� واألج�ل:

- كان ش��ًا رائعًا!

استراحة

ل��ة ق���ة (غ�� ض�ور�ة ت�امًا) ع� ال��ل الُ��ار ح�ل َمْ�
ن�� الق���ة ال�غفلة ال�����ة م� حانة إلى حانة، وال�ي ی��ي ف�ها
ال�اع� م�ت فادی��� - لق� ت� ك�ف اله��ة ال�ق�ق�ة لل�اع�

ال��َّال، على قاع�ة م� ال��اه�� ال���ة.

روباتو فیلیو

كال، ل� ت��ّ�ل �ال�أك��، مع م�ور ال�م�، إلى لغ� المق�وء لل�سائل األدب�ة، إلى أح��ة
إضاف�ة غام�ة لل�قافة العال��ة، م����ة �ع� ق�ون، جامعات وعل�اء و��اثة و��اب ِس�َ� وفالسفة
ونقادًا، وم��ّ�لة إلى مادة لأل��اث واالت�االت وأل��وحات ت�غل ال�الب وال��س�ات ، وأسات�ة
مقاع� في ال�امعات، وم�رخ�� وم���� ی����ن ع� ال�ج�د ال�هل وال��هج. ل� ت��ن ق�ّ�ة
ش����� ج�ی�، فل� ت��اوز م��د ش� ���� ج�ًا إزاء ال��ث ال���ل ال�� �ف��ه م�ض�ع؛ م�ت

فادی��� وما ی�ح�ه ذل�.

ورغ� ذل� فق� ج�� ت�ق�� في األوسا� األدب�ة في سالفادور، وثار ح�له ال��ل: أ�
شاع� م� شع�اء ال��ی�ة أّلف - ون�� - «م�ث�ة ال��ت الق�عي لفال�وم��و دوس سان��س



غ��ارا��، فادی��� �ال���ة إلى ال�غا�ا واألص�قاء؟» وس�عان ما اح��م ال�قاش ح�ى أص�ح س��ًا
للع�اوات واله�اء وال�عاب�� وص�ًال إلى ت�ادل ال�فعات. ورغ� ذل�، فان ال��اول وال�غ��ة، وال���
وال�ق��، وال�أك�� وال���ی�، وال����ة والل��ة ل� ت�ع�َّ �اوالت ال�انات ح�� كان� ت���ع ل�ًال، ح�ل
 (م�م�ة وماح�ة ل�ل أدب وفّ� ساب� لل�ه�ر أك�اب ال���ة ال��ل�ة ال��اه� الف��ة غ�� ال����فة 
ال��اس� له�ا ال��ل ال��ی� ال�اس�) واألد�اء ال�دی��ن الع���ون ال�ام�ون وال�قاوم�ن ل�ل ت��ی�،
���اسه� و��اقه�، ب�عاب��ه� و���له� ال�نانة؛ ه�الء وأول��- ع�اق�ة م�دة وأد�اء ُم�لق�ن ل�اه� -
م����� �االس�ع�اد الع��ف نف�ه للق�اءة، ن�اجاته� األخ��ة في ال��� وال�ع�، كل م�ها وج��عها

م�جهة ل����� األدب ال��از�لي، �إرادة هللا.

ل� ی�َ� ال��اول م���رًا في إ�ار وال�ة �اهّ�ا (ال�ال�ة ول�� العاص�ة فق�) فق� انع��
ح�ى في أ�ع� م�اف�ات م��قة زراعة ال�اكاو. وفي ح�لّ�ات أكاد���ة اآلداب في إیل��س ث�ة م�اجع
م���نة ع� أم��ة أدب�ة م�ّ�سة ل�راسة ال���لة إال أنها ل� ت�� �أ� ص�� في ال�الح�
وال��الت، ف�الش� في نقاشات شف��ة؛ وعلى ال�غ� م� ه�ا كّله، فإن ال��اولة ال�ادة أح�انًا، ال
���� إال أن ت��ى �االه��ام ع��ما ت�و� ق�ة ال�ونا فل�ر وزوج�ها االث���، ال�ي �ع��� ف�ها

فادی��� ش���ة هامة و��ًال قائ�ًا في ال��اف األول.

��ل؟ م� ه� إذن الق��ح، الل� ال���ول ع� آالم الف�اة ال�غ��ة، وه�ا ال�ونا فل�ر،
ال�وجة ال�ف�ة وال��فان�ة؟ ه�ه هي م��لة أخ�� م�ف�لة ع� ال��ألة األدب�ة ال�ي تقل� شع�اء
وناث��� ك��ًا ور��ا هي أصع� وأخ��؛ ال��اب ع����، إذا ما قاد�� ص�� ع��� إلى نها�ة ه�ه

ال�ف�ات ال���اضعة

ع� ال��ث�ة! ما م� ش� �أن فادی��� كان ال��ل ال�� ال نقاش ح�له. «م� ال���� أنه ل�
�أتي أب�ًا ش�� آخ� غ��ه به�ه ال�����ة لل���م و��ل� لألزهار وال�غا�ا، وم��� م�ع�ذ»، كان�ا
ی�ن�ن أب�ات ال�ع� في م��ح ال ش��ه له.  و�ذا كان� الق���ة، - ن��ذج ال��ل - ل� ت�� ���احة
في ال��ف األدب�ة، فل� ��� ذل� ���� ع�م أه���ها. فأودور��� تافار��، وه� شاع� ات�اد�
��ّل� ف�ق م� ����ن �األن��اء ال��ل��� - ج��ع ه�الء �أكل�ن م� ف�اته، و�أت��ون �أم�ه، ألن ه�ا



ال�اغ�ة كان یه��� على ج���ت�� وم��ة إذاعة - ع��ما ق�أ ن��ة م� ال��ث�ة م���عة على اآللة
ال�ات�ة ت�ّ��:

- �ا لألسف، ألن�ي ال أس���ع أن أن��ها!

واع��� شاع� آخ� ه� كارل�س أدواردو:

- ل� ل� ��� م�ه�ًال...

كارل�س أدواردو ه�ا شاب ���ل إلى ال�سامة، خ��� �الق�ع الق���ة، كان ش���ًا ل�افار��
في ت�ارة م���ه ف�ها، ت�ارة إ�ق�نات ق����� ق�امى. أد�اء ال�ف ال�اني االك�� خ��ة وال�ا�غ�ن
ال��اب األك�� ح���ة، أول�� ال�ی� ال أمل له� في ��ع أس�ائه� في مل�� ی�م األح� في
«أودور���» كان�ا ی�ه��نه ه� و�ارل�س أدواردو �إخفاء أ�ق�نات الق����� الق���ة ال���وقة م�
ك�ائ� م� ق�ل ل��ص اخ��اص��� ب�عامة ش�� ذ� شه�ة م���ة، ش�� خف�� ال��ت
 �ع��   ی�عى مار�� ك�اف�، وه� أ��ًا ص�ی� لفادی��� ورف�� له. كان ن��ل ال��� وذا شار���،
 و��صل و�ل�� تل�   وس� ق�ع ال��ارات والل�حات ال��ی��ة واآلالت غ�� ال���ع�لة، ف�ق�ع
ال�ع�ات ل���غ عل�ها  ق��ة ف��ة ب����ع م� ال�اع��� وغ��ه�ا م� ال��قف�� ال���ع�� في ال����
الع���ة على أن ذل� ال��ی� الق��� أص�ح م� ال��� ال��ی�، وأن ال�جل ال���� ه�ا ه� ف�ان
ث�رّ� م�م�ق. وه�ا ت��ز م��لة أخ�� أال وهي الق��ة ال�ق�ق�ة لل�عل� ك�اف�، ال�ي ال م�ال
ل��اق��ها ه�ا، ول� ن�لل ق��ة ع�له الف�ي في ه�ه ال�ف�ات. س�ف نق�م فق�، على س��ل
ال�عل�مات، واقع أن ال�ق� ق� كّ�س ع�له ال�اب�، وأنه كان م�ضع دراسات لع�د م� ال��اف���
ال�غ��ر�� األجان�. في ذل� ال�ق�، ل� ��� ق� أص�ح ف�انًا مع���ًا بل كان ق� ب�أ ���ى ب�ع�

ال�ه�ة، وه� م�ی� بها خ��صًا، ل��ا�اته ال����ك بها في غ�ف خ�م ال��ائ� وم�ا��ها.

ی��و أن فادی��� نف�ه ق� شارك، في ��وف ع�ز ش�ی� أل� �ه، في حج ل�لي صام� إلى
ك���ة دو ر���ن�اف� الع��قة في الق�م، حج نّ��ُه اله���قي مار�� ك�اف�. أثارت س�قة ال����ة ج�ًال
واسعًا. فإح�� الق�ع ال���وقة، وهي أ�ق�نة ت��ل الق��� ب����ی��، و��ل�ها ال�اه� آغ�س�����



داب��ا دار�، وق� أشاع ال�ه�ان ذل� ال��� في العال�. وال��م ت�ج� ه�ه اإل�ق�نة ال����ة في أح�
م�احف ال���ب، وُ�ع�ق� في أوسا� ال�غ����� م� األد�اء ال�دی��� أّن ذل� م� ع�ل ش�����

ونع��ه�ا في ال�ع� الغ�ائي وفي ال��ارة ال�ق�ة.

وفي ذل� ال��اح ق�ل ال��و�قة، كانا ی���ثان في إدارة ال�����، ع� أ�ق�نات الق�����
والل�حات، ع��ما أخ�ج كارل�س أدواردو م� ج��ه ن��ة م� ال��ث�ة وأع�اها لل�اع� أودور���

ل�ق�أها.

أب��ا ح��ة لع�م ت���ه�ا م� ن��ها - «ل�� ���� إغفال ت�ق�ع ال�اع�، �اإلم�ان أن
ن�ع اس�ًا م��عارًا أ�ًا كان...» ل�� ���� ال�ل�ات ال�اب�ة - و��ر تافار��: «�ا لألسف...»

وأعاد ق�اءة ب��ًا آخ� م� ال�ع� ���ت م�تفع:

«إنه� في ح�اد: ال�قام�ون وزن��ات �اهّ�ا».

- هل اك��ف� ال�ا��؟ سأل ص��قه.

- هل ت�� أنه ه�؟ ب�ا لي، إن�ا...

- �ال�اك��... إس�ع: «ل��ة ص�� على كل �اوالت ال�ول��،األعالم م���ة على أب�اب
ال��اخ��، األرداف ح���ة، ال����.»

- �اس��اع�ه ن�� ذل�...

�اس��اع�ه؟ إنه ه�، �ال�أك�� (ض��) الع��ز الل���!

ل� ��� ل�� األوسا� األدب�ة ال�ق�� نف�ه. وُن��� ال��ث�ة إلى شع�اء ع�ی�ی�، شع�اء
مع�وف�� أو ش�ان ی���ون لل��ة األولى. تعامل�ا معها ك�ا ل� أنها ل��س������ ك�س�ا،
ل�ارفال��ف�ل��، أللف�� ر����و، إلیل�� س���ن�، ألور��� ألف��، وأشار كُ�ٌ� إلى رو�ات� على أنه

ال�ا�� األك�� اح��اًال. أل� �عل�ها ه�، م����ًا، وه� ی�هاد� ���ته ال�خ��؟



«معه �لع الف�� ��ّفي الق��».

ل� ی�����ا م�  اس��عاب ق�ام  رو�ات� �إلقاء أب�ات هي ل�اع� غ��ه، وه� ت��ف غ��
مأل�ٍف ك���ًا في تل� األوسا�؛ م��اس�ًا ال���عة ال�ع�اء ل�ا�� ق�ائ� ال��ن���، و�اق�ه في

اإلع�اب واله�اف لع�ل أدبي م� أع�ال الغ��.

����، على كل حال،  ت���ل ب�ا�ة رواج ال��ث�ة وال��ل ال�� أث�� ح�لها، ب�ءًا م� الل�لة
ال��حة في شقة كارال، «كارال ال��ی�ة» ال����فة القادرة القادمة م� إ��ال�ا وال�ي ت��اوز ثقاف�ها
ال�ه�ة (ال�ي ر��ا هي «م��ازة» ف�ها ح�� ن����ر دوارتي، ال��ا�� ال�ع�وف، ب��ائه وال����
ال�ائ� ال�ف�) ال�ي كان� تق�أ ل�اّن�ن����، وت�� الق�افي ح�ى ال���ن. «إنها رومان��ة م���فة»،
ه��ا ص�فها ذو ال�ارب ك�اف�، وال�� كان� له عالقة معها لف��ة م� ال�ق�. ل� ��� ب�سع كارال أن
تق�ي ال�ق� ب�ون غ�ام درامات��ي وأن ت��� م� ب�ه��يٍّ إلى آخ�، م��ه�ًة م�أّوهًة ت�ّ�قها الغ��ة،
�ع���ها ال����ت�� ال�رقاو��، ونه�ی� ك�ه�� «ال����ادونا» وف��یها ال��ه���. كان لفادی���، ح��ه
م� نع�ها ال���ة وقل�ل م� ال�ق�د. ح��ًا، إنها تف�ل ال�ع�اء ی����ن ف�ها �ال�ات ق�ائ� «بلغة

دان�ي ال�ائعة ����� م� اإللهام وال�حي»، ك�ا كان رو�ات� ی��ّلقها.

كان� كارال تعق� في ل�الي أّ�ام ال����، ن�عًا م� الّ�ال�ن األدبي في شق�ها ال�اسعة؛
����ه شع�اء وف�ان�ن و��ه����ن و�ع� ال����ات ال��م�قة، م�ل قاضي األم�ر ال���ع�لة
آی�وزا، والف��ات ال�غا�ا ال�اض�ات في ال�قة للّ��اء على الق�ائ� وال��� على ال��ات وتق���

ال���ر وال�ل��.

كان� كارال ت�أس ال�ه�ة، م���ة على ك��ة تغ�ُّ �ال�سادات وال��ان�، م�ت��ة ث��ًا ���ًال
یل��� ����ها ح�� ال�ِّ� ال��ناني أو ت��ّ�� ����ه�ات أث���ة عل�ها رس�م خاصة، أو م���ة م�
ه�ل��ود، ح�ی�ة ال��وج م� إح�� األو��ات. و�ان ال�ع�اء یلق�ن الق�ائ�، و���ادل�ن ع�ارات ع�
 م�ض�عات ب�یهّ�ة م���ة ���ّقة خالل ال�وح واله�ائ�ات وال��اس وال��اق، و���ر القاضي 
األس��ع.ول��ة ال�روة في ال��� كان� ت��ث ح�� ت���� ر�ة ال���ل، كارال الع���ة، ف�ق
ال�سادات، كل تل� األ��ان م� الل�� األب�� ال�غ�ى �ال��اه� ال�ائفة، وت��� ���ت خاف�، شاذ



ل ل�یها. أث�اء أن ���ن الم�أة ض��ة م�لها، �أب�ات شع� إ��ال�ة م��لفة، ح�ها آلخ� ش�� مف�َّ
ذل� كان الف�ان ك�اف� وآخ�ون مادی�� وأجالفًا �غ����ن ش�ه الع��ة ال�ائ�ة في القاعة - فال��ء
ال�اف� في سه�ة كه�ه أ� ش�ه ع��ة، أف�ل لالس��اع إلى ال�ع� وت�وقه - م� دون اح��ام لل�س�
ال�وحي الّ�امي، ���اع�ه الّ�اق�ة ج�ًا، كان�ا �����ن �أف�اذ الف��ات ال�غا�ا ب�ون ح�اء، م�اول��
ال���ل على خ�مات م�ان�ة م�ه�، م����� ل���وق ال�قَّة.كان� األم��ات األدب�ة ت��هي دائ�ًا
�الّ�ق�� م� ال�ع� إلى درك ال��ات اإل�اح�ة. وآن�اك ی�أّل� فادی��� وج��فاني وم��ان�ون و�ارل����س
ماس�ار���اس، وخ��صًا ل�في، وه� مه��س مع�ار� في ب�ا�ة ح�اته الع�ل�ة، اب� مهاج���، ���ل
ك�رافة، في جع��ه أخ�ار ال ت���ف� وراٍو ج��. كان اس� عائل�ه روس�ًا صع�ًا ثق�ًال على الل�ان، وق�

أ�لق� عل�ه الف��ات ال�غا�ا لق� ل�في الل�ان الف�ي، ر��ا ���� ن�اته.

في أح� ه�ه «اللقاءات األن�قة لل��اء وال��اع� ال�ق�قة»، أن�� رو�ات� ���ته ال��ه�ج،
ال��ث�ة ال����حاة م� م�ت فادی���، مق�مًا لها ��ل�ات م�ثِّ�ة ح�ل غ�اب ص�ی� ج��ع م�تاد� ذل�
ل ض�اب ال���� على «ال�هف ال���ل ال�اخ� �ال�� وال�ع�». واس�ه� م�ورًا ���ن ال��ّلف �ف�ِّ
ش�� ال�عا�ة وال���. و�ان رو�ات� ق� ت�ّل� ن��ة ع� الق���ة م� یَ�ْ� ضا�� في ال���ة
الع����ة ه� ال�ق�� ك���وس��م�: ص�ی� آخ� ح��� لفادی���. ول� ��� �إم�ان الع���� أن ی�ّوده

��عل�مات دق�قة ح�ال ه��ة ال�اع�.

ن�� ك���ون ال�ع� ل�و�ات� نف�ه، ل�� أمام اح��اجه ال�ازم، أخ�وا ی����نها إلى كل م�
كان ی��� ال�ع� في ال��ی�ة، و���رة خاصة ال��و���� وال��ه����� ال�ع�وف��. وُوِج� أ��ًا م�
ل� ��ّ�ق إ�القًا نفي رو�ات� آخ�ًا إ�اه على م��ل ال��اضع، وأصّ�وا على اس�ه. وح�ى ال��م ث�ة

م� �ع�ق� أن مقا�ع ال��ث�ة هي م� ن�اجه.

اح��َّت ال��اولة ل�رجة أنها ت�اوزت ذات مّ�ة ح�ود األدب وال�ه�ی� وت��رت إلى ص�ام
كالمّي، وذل� ع��ما أ�ل� ال�اع� كل�ف�� آم�ر��، صاح� ل�ان كاألفعى في ف� اله�ائ�ات، وه�
���ع �اس���ار و��ائ�ة ك��هة، س��ارًا م� ال��ق ال���ذجي، م���ًا أ� اح��ال أن ���ن �اردو

إی�ن�� كل��اك� ه� م� ن�� ال�ع� ال���اول، إذ ی�ق�ه ال���� م� ال���غ وق�اع� اللغة.



- ع� كل��اك�؟ ال تقل ه�ه ال�الهات.. فق� أن�ج، ����� م� ال�ه�، ر�اع�ة م� س�عة
مقا�ع. إنه شاع� م���ب...

ولع�ائ� ال��ف، �ه� ال�اع� كل��اك� في �اب ال�انة، ب��ل�ه ال��داء األزل�ة، ومع�فه
ال��ّ�ع وم�ل�ه األزل�ة هي األخ��. ف�فع م�ل�ه وه�د �غ��:

- ال�����ة هي العاه�ة ال�ي جاءت �� إلى ه�ا العال�...

ت�اج�ا وت�ادال ال��ائ� والل��ات، و�ان� الغل�ة بّ��ة ل��ل�ة آم�ر��، األف�ل في ن��
ال�ع� ف�ًالع� ك�نه ر�اض�ًا ق��ًا.

والغ��� ال��ی� �أن ی�و�، ه� ما ح�ث مع أح� م�لفي دی�اني شع� قام �ع� ال�اهل��
ب��� ن�� ال��ث�ة له. في ال��ا�ة، أن�� ذل� ���م. و�ع�ها، ��ا أن اآلخ��� ق� أص�وا، أص�ح أقل
إص�ارًا على نف�ه، وان�هى �ه األم� إلى أن ی���ف ب�دة فعل م�ت��ة ج�ًا وخ��لة ���� ب�ا معها

ال�في تأك��ًا خ��ًال.

«إنها له، ال ش� في ذل�!» كان�ا �ق�ل�ن ذل� خ��صًا ع��ما ی�ونه �ف�ك ی��ه خاف�ًا
���ه، م����ًا ����:

- م� ح�� أّنها ت��و كأشعار�، فه�ا ص��ح. ل��، كال، ل��� أشعار�...

كان دائ�ًا ی�في ألّنه في ال�ق� نف�ه، ل� �ق�ل إ�القًا أن ُتْ�َ�� آلخ���. و�ذا فعل�ا ذل�،
أس�ع �فّ�� ذل� و���ه� اس��ال�ه. و�ذا ت��َّ� أح�ه� �ال��ال في ع�اد، كان یه�ه� حاس�ًا في

غ��ض:

- ماذا؟ أت��� الق�ل إنها لي... ل�ّ� أس�اب ألع�ف...

ل كل�ًة ما، �ًا له إذا ب�َّ وع��ما كان ����ع إل�ها ح�� ُتلقى، كان ی�اف� ال����، م��ِّ
غ��رًا على الق���ة، ح���ًا و�أن الع�ل األدبي ال����ر ه� له. إن�ا �ع� وق�، مع ك�ف اس�



ع ال��� ال�� ال ����ّقه. ب�أ �ق�ل ف�رًا كالمًا م�ع�ًا ع� ال��ث�ة، ناف�ًا ع�ها ال�َّا�� ال�ق�قي جاء ی�دِّ
أ� ق��ة أو ج�ال:

- «شع� ال��اخ�� وال��ابل!».

وس� ال�قاش ال����م، أّدت ال��ث�ة غای�ها: فق� ُقِ�أت وُزخ�َفْ�، ِق�ل� على �اوالت ال�ارات
ع�� الف��، ح���ا كان� ال�اشاسا ت�ل� أن�ل األحاس��: وغّ�� ال����ون في مفاع�لها وأفعالها،
ولع��ا أح�انًا ال�رق أو ج�ع�ا ال�قا�ع ال�ع��ة. ل�� س�اء ُقّ�َمْ� ص���ة أو م�ّ�هًة، م�للًة

�ال�اشاسا أو ساق�ة على أرض ال��ار�هات، فق� كان ���� ت�اولها  ل���ي على فادی��� وت��حه.

كائ� م� كان نا��ها، فق� كان� تع�� شع�رًا عامًا في العال� ال���ي ح�� كان
 فادی��� م�� م�اهق�ه وال�� خ�ج م�ه ك��ع م� ال�م�. لق� بلغ� ال��ث�ة ق�ة ال���ح ل�ل� �ع�� 
ال�اب ال�قام�. ول� ُق�ِّ� له أن ���ع م�ل كل�ات اإل��اء ال����ة ه�ه ال�ل��ة �األش�اق ل�ا صّ�ق
نف�ه. فه� ل� ��� ی�مًا في ح�اته ه�فًا لل��اء واإل��اء؛ و�ن�ا الع�� ه� ال���ح: فق� كان�ا ُ�َ��ُّ�نه

�ِّ��ة. ب�ق��ع أذن�ه و�ال�أن�� وال��ائح وال��اع� م��ه�ف�� ح�اته ال���ة وم�اع�ه، ال�ِّ

ُع�ها له، ال�� على كل حال، فال��امح مع م�اوئه، وه�ا الع�ض العل�ي لل��ا�ا ال�ي ادَّ
حّ�له ��ًال للق���ة وش���ة ش�ه أس��ر�ة، ل� ����� س�� ف��ة ق���ة. ف�ع� أس��ع على وفاته
ب�أت األم�ر تأخ� م�قعها ال���عّي، ل��وج رأ� ال��قات ال��اف�ة ال���ولة ع� األخالق والف��لة
على شفاه اإلش���ات، وال�ارات، في م�اوالت ل�����ه كام�� ف�ض��ٍّ ومّ�اح م��لل م�غ�س في
ال��قة ال�فلى االنقالب�ة في شق� العاز��� وال�از���هات، وال�ي اع�ادت م�اولة ت�م�� العادات

وال��ام.

و�ه�ت ع��ها م��لٌة ج�ی�ٌة وم���ٌة، ك�ا ل� أن م��لة ه��ة م� ن�� ال�ع� ل� ت��
كاف�ًة. وف��ا ی�عل� به�ه األخ��ة، فق� ك�ف� �ال��اه�� اله��ة ال�ق�ق�ة لل�ا�� وس�ل� إلى األب� في

ك�اب ذه�ّي لآلداب ال���ّ�ة.



ع��ما ت�ل� ال�اع� أودور���، �ع� س��� م� م�ت فادی���، ن���ه م� «ال��اثي الفاج�ة»
- وهي إح�� ثالث ن�خ فق� قّ�مها ال�اع� مّ�انًا - م� ��عة فاخ�ة رائعة م� مائة م�ل� ���
ال��لف م���ة �الّ�س�م ال��ف�رة على ال��� نّف�ها كاالزان� ن���، ال�ف� إلى كارل�س أدواردو،

مق�مًا له ال��اب ال����.

كان ال���قان جال��� في غ�فة إدارة ال����� ذاتها ح�� ق�ءا معًا في ی�م �ع��، ال��ث�ة
وناق�اها. أما اآلن فق� أص��ا س��ی� ب�ی��� م���م�� - وث�ّ�ْ��، ث�ّ�ْ�� ج�ًا، ��ل�ان م���عات

وأب��ة.

ت��� أودور���:

- «أما قل� ل� في تل� ال��اس�ة؟ إّنه ه�» قال أودور��� م���ًا ص��قه.

وَخُل� إلى الق�ل �االب��امة وال�ل�ات ال�ا�قة ذاتها: «�ا لل�ق��...».

وض�� كارل�س أدواردو ب�وره ض��َ�ه ال�دودة، ض�َ�ة رجل حّق� ذاته وم���� وأ�ه�
إع�ا�ه �ال��عة الُ�ْ�َقَ�ة. لق� حف� على الغالف اس� ال�اع�: «غ�دوف���و ف�ل��». وأخ� �قلِّ�
ال�ف�ات على مهل؛ ی��اءل ب��ع م� ال�غ�ة: «أ� ش�ارع وم���رات مائلة، أ� أِزقٍَّة مع��ة في
الغ��، أ� مغاور س�داء ع��ة  اك��فاها وأح�اها معًا، ال�اع� ال�ع�وف وال���ِّد الفق��، ����
تف��� ب��ه�ا زه�ة ص�اقة نادرة!!» وف��ا كان ���ف ب��ء ه�ه األلغاز، كان كارل�س أدواردو
ی���� ال�رق ك�ا ل� أنه ی�اع� ���ة ام�أة ناع�ة، م� ی�ر�؟  م��ل ل�لّي؟ ال��ث�ة ال�ا�عة م� ب��
ن م�ها ال��ل�، كان� م��َّسة ل��ت فادی���، «الف�� األزرق ال���ّي على ال��اثي ال��� ال�ي ی���َّ

ال�ّ�ادة».

وه��ا ُحلَّ� ال���لة ح�� ال�ع� ال�� ق�ع. غ�� أن أخ�� ق� �ه�ت فارضًة نف�ها،
وم� ی�ر� إذا ما كان �اإلم�ان الع��ر على حلٍّ لها؟ إن ه�ا اللغ� ال��ی� لفادی��� ه� خاضع  ل�فاد

���ك



م� كان فادی���؟ ما كان� حق�ق�ه؟ وما ح�� أهّ���ه؟ هل كان وجهه ك�جل مغ��ًال
ل؟  م� كان، مه�ار ال��ث�َّة، رجل ج�لة �اراناغ�ا ف����را، أو ال���ال ال���، �ال��� أم ُمَغ�َّى �ال�ِّ
الالسع ال�� ال ���� إصالحه، ال�وج ال���� في أحادی� ال���ان، أص�قاء ال�ونا فل�ر؟ م� كان
�ع�فه أف�ل و���ده ت��ی�ًا أدق؟ ال�قّ�ات الل�اتي ����ن إلى ق�اس ال�اعة ال�ادسة في ك���ة
سان�ا ت����ا أم ز�ائ� ال��ار�� الفاس�ون، «ال��ة ت�ور في ال�ول��، ورق اللع� وال�هانات  ث� ال�ه�

األخ��؟».



القسم الثاني

ال��حلة األولى لل��مل، زم� ال��ن وال��اد، مع ذ���ات اآلمال
واألخ�اء، ع� ال�� وال�واج، ع� ح�اة فادی��� وال�ونا فل�ر ال�وج�ة،
مع اله�ات واأل�ام ال���ة، واالن��ار القاسي ال�� ه� اآلن �ال أمل

(وح��ر ال�ونا روز�ل�ا ال���وم).



مدرسة الطَّھي مذاق وفٌن

وصفة الدونا فلور: یخنة السلطعون الرخوة

(���� ه�ا ال�عام ��ل�ع�ن �اه�ا، فق� في م�حلة االن�الخ، ع��ما ت��ن درق�ها ال ت�ال
���ة، ش�ه ج�الت���ة).

درس نظري:

ت�ابل (ل��ان�ة أش�اص): ف��ان م� ز��ة ج�ز اله��، ّصاف، م� دون ماء؛ ف��ان م�
ز�� ال���ل، ك�ل� غ�ام م� ال�ل�ع�ن ال�خ�. ولل��ق: ثالثة ف��ص م� ال��م، وملح ح��
الّ�وق، ع��� ل���نة حام�ة، ك���ة، �ق�ون�، ث�م ق��ي، ��ل�ان، ن�ف ف��ان م� ز��

ال����ن، فلفل حل�، ك�ل�غ�ام م� ال���ورة. اح��ا�: أر�ع ح�ات ب��ورة، ��لة، ح�ة فلفل حل�.

درس عملي:

إفِ�ْم� ��ل���، �ع�ها عل��ّ� دّق الّ��م في ال��ن؛

ال��ل وال��م ال ی�عّف�ان، �ا س��اتي، إنه�ا فاكه�ا األرض الع��تان.

إف�م� ف�مًا ناع�ًا ال����ة وال�ق�ون� و�ع� ح�ات ال���ورة، وال��م ال��لي وال��لة
ال�غ��ة ون�ف ح�ة فلفل حل�.

اخل�� ذل� كله مع ز�� ال����ن وضْع� جان�ًا ه�ا ال��ق الَع�� ال�ائ�ة.

(ك�ف ت��ن تل� الغ��ات الل�اتي ���ن أن ال��ل ذا رائ�ة ك��هة!

ماذا �ع�ف� ه�الء ع� ال�وائح ال�ق�ة؟

فادی��� كان ��� أن �أكل ال��ل ال�يء



وق�ل�ه كان� ت��ق).

إغ�ل� ال�ل�ع�ن ��امله  في ماء الل���ن ال�ام�،

إغ�ل�ه ج��ًا، ث� اغ�ل�ه أك��،

ل���ف�ه دون أن ی�د� ذل�

إلى إزالة رائ��ه ال����ة

واآلن ال����ل: عل��ّ� ب�ضع  

الق�ع في ال��ق، ث� في ال�قالة،

كل واح�ة مع��ة ج��ًا.

اس��� �ق�ة ال��ق على ال�ال�ع��،

����� م� ال��هل ألن ه�ا ال��� نع� ج�ًا

( كان ��� فادی��� ال�ف�ل!).

ت�اول� ح�ات ال���ورة األر�ع ال���قاة وح�ة فلفل حل�

و��لة، وضع�ها ج��عًا ف�ق ال�ل�ع�ن مق�عة ش�ائح م�ّورة

إلضفاء ل��ة ع��ة.

�ع� ساع��� على ال�ار �����ّ�

الّ��ّوق، ث� ضْعَ� ال�قالة على نار ق��ة.

(كان ����� ب�ف�ه ال�ل�ع�ن ال�خ�، م� �ائع ق���، في ال��ق...).



ع��ما ���ح ش�ه ناضج وع��ها فق�،

أضف� ز��ة ج�ز اله�� وأخ��ًا

القل�ل م� ز�� ال���ل، ق��ل إ�فاء الّ�ار �قل�ل.

(كان �أتي ل��وق ال��ق �اس���ار،

ل� ��� أح� ��ل� م�ل ت�ّوقه لل�ّعام).

ها ه� ذا ال��� الع�ب، ال��ل�ب،

م�هٌي على أف�ل وجه!

وال�ي ت��ح في إع�اده ��� لها أن ت��اهى

�أنها �اه�ة ماه�ة.

ل�� إذا كان� ت�ق�ها ال��ه�ة

ف�� األف�ل أال ت�اول

فال�اس ال ی�ل�دون كله� ف�ان�� في ال�َّ�خ.

(كان ه�ا ال��� ال�فّ�ل ع�� فادی���،

ول� أق�مه �ع� اآلن على مائ�تي.

كان� أس�انه تقُ�ُ� ال�ل�ع�ن،

وشف�اه صف�او�� م� ز�� ال���ل!

ل� تع�د �ع� اآلن أب�ًا شف�اه



وال ل�انه،

ل� �ع�د أب�ًا ف�ه ال�ل�وع �ال��ل ال�يء).
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في ق�اس ال��م ال�ا�ع، ال�� ت�َأسه دوم كل�����ي ن�غ�ا في ك���ة الق���ة ت����ا، ال�ي بَ�ْت
رقة آٍت م� ال��� أمامها، ك�ا ل� أّن رحابها ال��ه�ة مل�ف�ة ب��ر ص�احي شّفاف ���ل إلى ال�ُّ
ال�ع�� سف��ة على أه�ة االن�الق - ُع�ِّ� ع� ال�عا�ف وال��ام� في تعل�قات هام�ة ُوجَهْ� إلى
فِّ األمامي ق�الة ال���ح، وهي ُم���ة �ال��اد، ح�� ��في ال�شاح ال�ونا فل�ر، ال�اكعة في ال�َّ
ال��ّ�م ال���عار م� ال�ونا ن�رما شع�ها ودم�عها، ت��� س��ة ب�� أصا�عها. ل� ت�� ال�ش�شات
ت��ّ�� على فق�انها زوجها، بل على ما عان�ه جّ�اء زواجها �ه. م����ة على ال���ع، ل� ت�� ال�ونا

فل�ر ت��ع ش��ًا، كأن ال أح� غ��ها في ال����ة، فق� هي والق� وغ�اب فادی���.

�ة �ال�قّ�سات، م�الغات ب����هّ� ت�اع� ه�� ال��اء ال�قّ�ات، ف��ان َه�عْ� م���ِّ
�الق���، ضّ� ال��ف وال��� مع فق�ان اإلح�اس، ه�� �قُ�ُ� ُسّ�ًا:

- ال ���أهل ذل� ال�ارق ح�ى وال ل��ة م� ال�الة.

- ل� ل� ت�� ق���ة، ألح�� له ب�ًال م� الق�اس، حفلًة. راق�ة، إلخ...

- كان م�ته انع�اقًا لها م�ه...

وقف دوم كل�����ي على ال���ح �ق�� الق�اس على روح فادی��� م�ه�ًا م� ال�ه� على
ال��� الق���ة، ال ��ع� في ج� ال��اح ال�اح� ال�� ����ق� تّ�ًا إال ب�ع� االض��ا�ات، �ع�
ال���ات الُ�ِ��َّة، ك�ا ل� أن ش��انًا ما، ل�س�ف� أو إ��� - على األرجح إ��� - ���ف في رحاب
ال����ة. ل�اذا ال ی��ك فادی��� في سالم، ل�اذا ال ���ح له �ال�َّاحة؟ كان دوم كل����ي �ع�فه ج��ًا؛
ف�ال�ا كان �أتي ل���ادث معه في ف�اء الّ�ی�، ��ل� ف�ق الّ��ر، ی�و� ق��ًا ل� ت�� ت����



دائ�ًا مع تل� ال��ران ال�ق�رة، ل��ها ت��ى ���ع وان��اه الّ�اه� ال���غ�ب والُ��ف� على م��ل
ال����ة ال����ة.

ث�ة م��ح في ال��� ب�� رحاب ال�ع�� وخ�انة ال�ق�سات ف�ه مالك م�ف�ر في ال���،
ا�ع ع��، و�قال إن الفّ�ان ق� اتَّ�� م� م���تة م�ه�لة وشع��ة، تع�د م� دون ش� إلى الق�ن ال�َّ
فادی��� ن��ذجًا له. نف� ال�المح ال����ة ال�اك�ة نف�ها، ال�فاقة  ذاتها وال�ّقة أ��ًا. كان راكعًا أمام
 أخ� دوم أح�ث أ�ق�نة أك�� ح�اثة  وزخ�فة للق���ة كالرا، و�ان ��ّ� إل�ها ی��ه. في أح� األ�ام 
كل�����ي فادی��� ل���ه ال���ح وال�الك، قاص�ًا ب�ل� مع�فة ما إذا ما كان  ال��ه��ي س�الح� ال��ه؟

وما إن شاه� فادی��� األ�ق�ن��� ح�ى انف�� ضاح�ًا.

- ِلَ� ت��� على ه� ال��ّ�؟ سأله الّ�اه�.

- ل�ي �غف� لي هللا �ا أب�اه... ل�� أال ی��و ل� أن ال�الك ��اجع الق���ة؟

- ماذا؟ ما ه�ه األلفا� �ا فادی���؟

- أس����� ع�رًا �ا دوم كل�����ي، ل�� له�ا ال�الك وجه َق�َّاد فه� ال ی��و مالكًا... أن��
إلى ع��ه... ع�� شه�ان�ة...

ول�ا رجع إلى ال���ح ل���ح ال���ة، و��اه م�تفع�ان، شاه� الق� ال��ع��ات یه�ه��:
ه�اك ���� االض��اب وال���ان آه! �ا أف�اه ال�حل وال��ء، آه! ع�ار� فاس�ات وحاق�ات ،
عان�ات م����ات و��عات، وفي �ل�ع�ه� ال�ونا روز�ل�ا، ل�غف� له� هللا ال�� ال ح�ود ل����ه!».

- لق� عان� ال�����ة ك���ًا معه، وأكل� ال��� ال�ع��ن م� ال���ان!...

� في ن��ها... ل� ل� ت�� مه�اجة ك���ًا الس��ع� - فهي أرادت ذل�، وأنا ل� ُأق�ِّ
إلّي... لق� فعل� كل ما أس���ع..

كان ذل� خ�اب ال�ونا روز�ل�ا وال�ة ال�ونا فل�ر، ال�ي ُول�ت ل���ن أمًا ب�ون ح�ان،
م�اولة إت�ام رسال�ها ��الفة.



- ل��ها ل� ت�� ت����ع أن ت��ن هادئة، كان� عاشقة، ل����ي هللا! ل� ت�أ أن ت�غي،
وت�ّ�دت علّي... ووج�ت م� ی�ع�ها، و���ًا ل����ئ ف�ه...

قال� ذل�، ون��ت إلى ال�ونا ل��ا، أخ�ها، ال�ي كان� ت�ّلي راكعًة، وأك�ل�:

- إقامة ق�اس م� أجل راحة ه�ا ال�افه �ع�ي رمي ال�ال م� ال��اف� ول� تف�� إال ل�لء
ك�ش ال�اه�..

أخ� دوم كل�����ي الِ�ْ�َ��ة ون�� ال���ر على ال�ائ�ة ال���هة ل�ف� ال���ان ال�ي كان�
ت��ج م� أف�اه ال���م�ات. ن�ل ع� ال���ح، وت�ّقف أمام ال�ونا فل�ر ووضع ی�ه ال�دودة ف�ق ك�فها،

ث� قال ل���عه ال��قة ال����ة لل��ع��ات ال�اّمات:

- ح�ى ال�الئ�ة ال����دون ���ون م�انًا له� ی�تاح�ن ف�ه إلى جان� هللا، في م��ه.

- «مالك؟... كان ش��انًا م� ال����...» زم��ت ال�ونا روز�ل�ا.

واج�از دوم كل�����ي - و�ه�ه مق�س قل�ًال - رحاب ال����ة م��جهًا إلى خ�انة ال�ق�سات،
فاس��قفه في ال��� ال�أّمل في تل� األ�ق�نة الغ���ة ح�� أث�َ� الف�ان ال��ه�ل الّ��افة وال��اءة معًا.
ت�� أ� إح�اس دفعه إلى ص�عها، أ� رسالة أراد أن ی�قلها؟ كان ال�الك وق� أخ� الع�� اإلن�انّي
م�ه كّل مأخ� یل�ه� �ع���ه العاه�ت�� الق���ة ال�����ة، «ع��ي ال�ه�ة» على حّ� تع��� فادی��� مع
اب��امِ�ِه ال�اع�ة، ووجهه غ�� ال�غ��ل م� دون ت���ف. م�ل فادی��� ت�امًا، ش�ه ك��� ل� ���� له

م��ل. أل� ی�الغ دوم كل�����ي؟ وهل ت�ّ�ع في تأك��ه على وج�د فادی��� إلى جان� هللا، في م��ه؟

��، وحّ�ق إلى ف�اء ال�ی�. ه�اك اع�اد فادی��� ال�ل�س اق��ب م� ال�اف�ة ال�ف��حة في ال�َّ
ف�ق ال��ر، وت�� ق�م�ه ت��ب ال�وارق في ال���، و�ق�ل:

- أب�اه، إذا شاء هللا أن ��ه� ق�رته �ال�ات، فل��عل ال�ق� 17 ی��ح اث��ْي ع��ة مّ�ة
م��ال�ة ف���ن ه�ه مع��ة حق�ق�قة! ع��ها سأصلي وأمأل ال����ة كلها زه�رًا..

- هللا ال ی�ّس نف�ه في الق�ار �ا ب�ي...



- إذن �ا أب�اه، فه� ال �عل� ما ال��� وما ال��ئ، ال�آ�ة في رؤ�ة ال��ة ال�غ��ة وهي
ت�ور، ت�ور في ال�ول��، وال�اس ��ازف�ن �الف�� األخ��، ودقات القل� ت��ارع...

، س�ٍّ ب��ه و��� ال�اه� فق�: سأله في وش�شة ت�حي ���ٍّ

- ك�ف ال �عل� هللا �ا أب�اه؟

- في ال��خل، رفع� ال�ونا روز�ل�ا ص�تها:

- مال ُیَ��َّر... ل�� ث�ة ق�اس ��ّل� ذاك ال�قي. إن هللا عادل!

وفي ال�اخل ب�ت ال�ونا فل�ر وال�ال ��في وجهها ال��أل�، ت���� إلى ال�ونا ج��ا وال�ونا
ن�رما. وفي ض�اء ال��اح األزرق، ب�ت ال����ة كقارب ص���، ی��� في ال�َ�اب.
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ل� ی�لغ نازار�� داس فار���اس خ�� وفاة فادی��� إال ی�م ال�الثاء م� أ�ام ال��نفال، ح��
كان� تق�� ال�ونا روز�ل�ا ����ة اب�ها ال���وج وال���َّف في س�ة ال��ی�، م���ة ح�اة ك�َّ�ها، ع��ة
ق�ادتها ال����ات�ر�ة. ودون أن ت��ع وق�ها، ان�قل� ���عة إلى �اهّ�ا ی�م أر�عاء ال�ماد، ال��م ال��
���هها، على ح� ق�ل صه�ها اآلخ� ال��� أن��ن�� م�را�� ال�� كان �ق�ل ع�ها: «إنه ل���
ام�أة، إنه أر�عاء ال�َّماد، س�ف تق�ي على ال�ه�ة ع��  كل إن�ان» وال ش� في أن رغ��ه في إ�قاء
أك�� م�افة م���ة ب�� ب��ه و��� ح�اته هي م� ال�وافع ال�ي جعل� ان��ن�� م�را�� ���� م��
س��ات في إح�� ض�احي ر�� ده جان��و. ف��ف�ه م��ان���ًا ماه�ًا، ق�ل دع�ة أح� األص�قاء وذه�
��ّ�ب ح�اته في ال���ب ح�� ح�ي �ال��اح. وق� رف� الع�دة إلى �اهّ�ا ح�ى ول� لل�َّ�هة «ما

دام� تل� ال��أة القاس�ة ت��� ال���ة».

ل� ت�� ال�ونا روز�ل�ا ت��ه أن��ن�� م�را�� ول� ت��ه ك��ها أ��ًا. ل��ها كان� ت��ه فادی���،
ول� تْغِف� لفل�ر قّ� ه�ا ال�واج ال�� ش�َّل م���ًة ش���ًة ضّ� سل��ها وق�اراتها. ص��ح أنها ل� ت�ه�
ت�ح��ًا ك���ًا �ال���ة إلى زواج م�را�� م� روزال�ا ك��� اْب���ها، ل��ها ل� تع��ض. ل� ت�� ت�تاح إل�ه



وال إلى كّ��ها ألنها - هي ال�ونا روز�ل�ا - كان� ����ع�ها مّ�الة إلى جعل ح�اة أق��ائها صع�ًة.
وع��ما ال �ع�د ل�یها م� تعارضه ت�ع� �الف�اغ وال�عاسة.

ل�� األم� مع فادی��� كان م��لفًا؛ إذ كان� ُت�ّ� له ك�اه�ًة م�� ب�ا�ة عالق�ه مع فل�ر،
ع��ما اك��ف� ش��ة األضال�ل واإلغ�اء ال�ي كان ��ارسها �ال� ال�واج غ�� ال��غ�ب ف�ه.
ف�ق�ت عل�ه، ول� تع� ت����ع ح�ى س�اع اس�ه. «ل� كان ث�ة ش��ة في ه�ه ال�الد ل�ان ذل�
ال�افل في ال���». كان� ت��ر ذل� ع��ما ���� ال�الم ع� صه�ها أو إذا ُ�ِل�� م�ها أخ�ار ع�

ال����ع، أو إرسال أش�اقه� إل�ه.

وع��ما كان� ت�ور ال�ونا فل�ر في إح�� ز�اراتها ال�ادرة، فإن�ا تفعل ذل� ل��ّ�ل ح�اتها
إلى ج���، فال ت���ث إال في م�ض�ع أع�ال الغ� ال�ي �ق�م بها فادی���، م���ة أن وج�ده

الفاس�، وتار��ه ال���ل ه�ا، ع�ارة ع� ف���ة ی�م�ة م����ة.

ول� ت��ال� نف�ها ح�ى وهي على س�ح ال�ف��ة، ح�� كان� ت�ل� الع�ان لل�انها الالذع
وت��خ �ال�ونا ن�رما ال�اقفة على رص�ف ال��فأ ال�ا�ع لل���ة ال�اهّ�ان�ة في ان��ارها، ��ل� م�

ال�ونا فل�ر:

- أخ��ًا ج�ج� م�ق�ل الق��ان ال�اب� ق�م�ه، هه!

كان� ال�اخ�ة ت�س� م�دح�ًة ���ه�ٍة فاق�ة ال��� م� ال��اف��� ال�ی� أخ�وا ی��اح��ن مع
��ود وسالل وأك�اس صغ��ة وص�ر م��لفة ت��� الفاكهة ودق�� ال���ی��ا واإلن�امي واآلی���

والق�ی� وال��ش� والق�ع، وال�ونا روز�ل�ا ت�ع� :

- لق� أصا�ه م�ٌّ م� ال���ان، كان ��� أن ی�ف�� م�� وق� �ع��!

� ال�ونا ن�رما أنها ق� ُه�م�. فال�ونا روز�ل�ا ت��ل� الق�رة على ت����ها �ال ح�اك في أح�َّ
حالة ق��� كاملة. لق� ذه�� ال�ارة �اك�ًا إلى رص�ف ال��فأ ال�غ�� وفي ن�َّ�ها أنها ت�د� خ�مة
ووجهها ال�ّ�� ی�شح ع�اًء وق� اس�عّ�ت ل����ع ح�اة في ح�اد دامعة الع����، ول�ي ت��ّ�� معها



ه�! فال��م أن� ح�ًَّة وغ�ًا أنِ� في تاب�ت الُ��َ�فِّ��. كان� ق� أع�ت نف�ها ل��اسي على تقّل�ات ال�َّ
ح��ات ال�ونا روز�ل�ا، وت�فف آالمها �الق�ل إن ال��ألة ق�اء وق�ر م� ع�� هللا، فه�عل�� ��اذا
�فعل! وس���اوالن معًا، األم وال���قة ال����ة، في ال��وف ال�����ة لل�ونا فل�ر، األرملة ال�ي
أص��� وح��ًة في ال�ن�ا وهي في ع�ِّ ش�ابها. وصل� ال�ونا ن�رما مه��ة نف�ها ل�ل ذل�؛ ل�ل
ت�ّ�ٍف أو كل�ات أو رد فعل، و�اخ��ار ل�ّل ما ه� م�ل� حّ�اس - وه� ما كان� تفعله في
سل��ها وت���ه م� كل ج�ارحها. لق� كان� ت�ع� �أنها م��ولة إلى ح�ٍّ ما ع� العال� كله، كان�
ال�الك ال�ارس لل�ي، ف�قة إنقاذ س��عة ل���انها: فه� ج��عًا ع��ما ��ل��ن ال��اع�ة یل�أون إلى
�اب م��لها - أف�ل م��ل في ال�ارع، �اس���اء م��ل األرج������� أص�اب م��ع ال���ام��،
و��� آل ب��ناب�س الل�ی� ��اه�انه، أو ه�ا ر��ا أف�� م�ه - كان�ا �ق��ونها لالس�عارة، م� ال�لح

وال�هارات إلى أواني ال���خ ل�آدب الغ�اء والع�اء وح�ى ل�ال�� ال�فالت:

- دونا ن�رما، أّمي أرسل��ي ألسأل عّ�ا إذا كان ب�سع� س��تي أن تق�ض�ها ف��انًا
م�  دق�� ال���� ألق�اص حل�� تعّ�ها، ث� س�ع��ه إل��....

وال���لِّ�ة هي آم���ا، أصغ� ب�ات جارها الق��� ال����ر إ�ف�� ال�� تغ�ي زوج�ه ال�ونا
أم��ة أغاني ع���ة و��افقها على ال��ان�.

- ل��، �ا اب��ي، أل� ت�ه� أم� إلى ال��ق أم�؟ �ا لها م� ام�أة ذاهلة... هل ��في
الف��ان؟ ق�لي لها، إذا اح�اج� إلى ال����، أن ُت�سل م� �أتي �ه... أو ال�ل� في م��� ال�ونا

آم�ل�ا ال�� �ع�� ص�ته كال�ل�:

- دونا ن�رما، أرسل��ي معل��ي أل�ل� ر��ة الع�� ال��داء ل�وجِ� ال��� سام�ای�، ال�ي
لها عق�ة الف�اشة؛ إذ إن ر��ة ع�� ال��� رواس ق� ن��تها ح��ات الع�...

وص�خ� لها م�ة أخ�� ال�ونا ر��ول��ا وهي ت��و درامات���ة به���ها الُ��ه�ة:

- ن�رم���ا، أغ����ي حّ�ًا �ا�...



- ما �� �ا ام�أة؟

- س��� وقف على �اب ب��ي وال أج� ���قة إلخ�اجه، ماذا أفعل؟

ات�ه� ال�ونا ن�رما إلى �اب ال���ل فع�ف�ه ف�رًا وقال� م����ة:

- إنه �اس���ن كاشاسا، إن�ي أع�فه... هّ�ا ان��ف �ا �اس���ن، أخ�ج م� ه�ا وخ� إغفاءة
في م�آب ال���ل ه�اك...

وه��ا كان ال�ال ��ال ال��م، ق�اصات م� ال�رق، اس��انة نق�د، اس��عاء م��ع�ل
ل��اع�ة مع��ه، أو لاله��ام  �����، وز�ائ� ال�ق� - في ال�ق�قة، إن ال�ونا ن�رما تق�م ���اف�ة
م�ان�ة لأل��اء وال���ل�ات، �اإلضافة إلى م���دعات األل��ة ف�ًال ع� أن ج��ع الق��ة في
ال��ار تق�� الف�اء ال�لفي ل���لها لَ�ِل� صغارها، ح�� ال ت�ق�ها ال�ع�نة وال الغ�اء. و�ان� ت�زع
دها بها ال����ر إ�ف�� - وتف�ل ف�ات�� ون�اذج - كان� ت��ل عّ��ات م� األدو�ة - ال�ي ی�وِّ
دبل�مًا في ال�ف��ل وال��ا�ة - ت��� رسائل العامل�� في ال��ازل، وت�زِّع الّ��ائح، وت���ع
ل���ات ال�ع�، ت�اع� على إن�اح م�ار�ع ال�واج، وت�ع� لقاءات الغ�ل، ك�ا كان� ت�ّل م��لف

ال���الت وهي م�فعلة دائ�ًا مّ�ا ی�فع ز�ه سام�ای� إلى االس���اج:

- إنها كال��لة ال ت�ع� وال ص�� ل�یها لل�ل�س على ك�سي ال��حاض... وت�ع إص�عها
األك�� في ف�ها، م���ل�ة.

� �����ة ال�ا�� ال�ونا روز�ل�ا،ف�ّ��ها إلى ص�رها �ت ال�ارة ال���ة نف�ها ل��حِّ - ح�َّ
مع�ِّ�ة. و�ذ �األخ�� ت��ف�  ك�ا ل� أن م�ت صه�ها كان ن�أ مف�حًا. كان� ق� ه��� ال�ل�، وفي
ی�ها ص�ة دق�� نازار�� ال�قل���ة العِ�� ال���َّ� ج��ًا، إضافة إلى سّلة ی���ك ف�ها ع�د م�
ال���انات ح�ل� عل�ها على س�ح ال�اخ�ة، وفي ی�ها األخ�� ال��ّلة وال�ق��ة ال�غ��ة. ح��ًا،
ف��ت ال�ونا ن�رما، ل� ت�� ال�ق��ة ك���ة ما ی�حي �أنها ل� ت�أخ� في م��ثها؛ فال���وق ال���ي
جاه� لألسفار ال���عة ال�ي ال ت��غ�ق إال أ�امًا قل�لة؛ تقّ�م� م�ها ل��اع�ها ول���ها ك�ا ه�

مع�اٌد في ال�ْع��ة، فل� ���ل أ� شيء في ال�ن�ا دون ق�امها ب�اج� ال��اساة ال����.



- تعاٍز؟ لي؟ كال �ا ع���تي! ال ته�ر� م�امالت�. لق� مات �ال���ة إلّي م�� أمٍ� �ع��،
إن�ي ال أشع� �فق�انه بل �إم�اني اآلن أن أق�ع ص�ر� وأعل� م��دًا أنه ل� �ع� ه�اك أ� سافل في

عائل�ي. و�ا له م� عار،؟ اخ�ار أن ���ت م����ًا وس� ال��نفال... ع� ق��...

ث� ت�ّقف� أمام ال�ونا ن�رما، ووضَعِ� ال�ق��ة ال�غ��ة وال�ّلة وال�ّ�ة على األرض وراح�
ت�أمل ال��أة األخ�� ملّ�ًا، تق��ها م� أعلى رأسها ح�ى أخ�� ق�م�ها، ث� قال� في إ��اء ماك�:

- ح��ًا أی�ها ال���ة... ال أن�� إ��اءك ل�� ح��تِ� س��� قل�ًال... أن� ج��لة
وع���ة وس���ة شهّ�ة، ل��ار�ِ� هللا و����� م� ال���ات ال����ة...

رّ��ت ال�ّلة ال�ي كان� ال���انات ت�اول اله�وب م�ها وم�� تق�ل:

- ه��ا أح� ال��أة: ال تع�� ل��افات ال��ضة أ� ان��اه... والل�اتي ���ن هه�ا و��ارس�
ال���ة ل�ه�ل�، س�ف ی��هي بهّ� األم� إلى أن ����� م�ل�الت.. ح��تِ�...

- ال تق�لي ه�ا �ا دونا روز�ل�ا. وأنا ال�ي ���� أن�ي ق� أص��� أن�ف... واعل�ي �أن�ي
أمارس ح��ة م� تل� ال���ات القاس�ة... أنام �ال ع�اء وق� م�ى علّي شه� ال أع�ف ف�ه �ع�

الفاص�ل�ا...

عادت ال�ونا روز�ل�ا ت�فّ��ها �ع�� ناف�ة:

- ل�� ال ی��و عل�� ذل�... ت�اول� م�ة أخ�� حاجاتها وات�ه� ���اع�ة ال�ونا ن�رما إلى
م�ع� الس��دا وهي ت�دد:

- وال��� سام�ای�؟ أما زال ی�ّس نف�ه دائ�ًا في ال����؟ ل� أَر رجًال قّ� ع��� ال�ُّ�ف
م�له. إنه ی��و ك�ل� ع��ز...

ل� �ع�� ال�ونا ن�رما ه�ا ال����ه، فاب���� وقال� م��ّ�ة:

- إنه ���عه ك���.



ل� ت�� ال�ونا روز�ل�ا م�� ی�ق�ل�ن األع�ار لل�عف ال����:

- أق�� لِ�... إن زوجًا مع��ًا ب�ف�ه م�ل زوجِ� ��� أن �عقاب. إن زوجي... ال��ح�م
ج�ل... ح��ًا، ل� أّدعي أنه كان ��او� ش��ًا ك���ًا، ف�ا كان ق���ًا أب�ًا... ل�� مقارنًة ب�وجِ�...
آه! �ا اب��ي، أق�ل لِ�: ل� ك�� م�ان� ل�ا ت�ّ�ل�، أب�ًا - رجًال ال ���ج م� ال���ل، ال ی�ه� إلى

أ� م�ان م�ق�قعًا دائ�ًا داخله...

حاول� ال�ونا ن�رما إعادة ال��ی� إلى س�اقه ال���قي: ففي ال�ها�ة فق�ت ال�ونا روز�ل�ا
صه�ًا، وله�ا جاءت إلى العاص�ة، أما ه�ا ال��ض�ع ال�رامات��ي وال�ل��� ج�ًا ف��� أن ُ����

فل� ت�� ال�ونا ن�رما م��ع�ة ل��له:

- ما زال� فل�ر ح���ة ج�ًا و�أنها م�ع�قة. لق� تأّل�� أك�� مّ�ا ی��غي..

- ألنها خ�قاء، بلهاء. ه��ا هي دائ�ًا، إنها ح�ى ال ت��و اب�ًة لي فهي ت��ه أ�اها،
ح��ت� ل� تع�في ال��ح�م ج�ل: أنا ك�� ال�جل في ال���ل، وال أق�ل ذل� مفاخ�ًة! ل� ��� �قّ��
ذرًة أو ���ر ُخ�ارًا. م������ ال�ي كان� ت�ل وت��� كل شيء. فل�ر ت��هه، فهي ك��لة، ع���ة

ال���ّ�ة و�ال ك�ف ت�ّ�ل� م�ل ه�ا ال�وج ال����ر ��ال ه�ا ال�ق�؟

واع���ت ال�ونا ن�رما في داخل نف�ها أّنه ل� ل� ��� ال��ح�م ج�ل ه� اآلخ�، مغفًال
و���ًال م� دون ش���ة، ل�ا ت��َّل �ال�أك�� ه�ه ال�وجة ��ال ح�اته! وت�ّ��ت على وال� ال�ونا
ها لها، - هللا أعل� - فق� تأتي ل�ق�� مع فل�ر، وعلى ال�ونا فل�ر ال�ه�دة اآلن ب��اصل ز�ارات أمِّ

اب��ها األرملة، وتف�� ال�� ال�دود في س�در�ه وفي ال��ار.

ق�ل وفاة فادی���، كان� ال�ونا روز�ل�ا، ع��ما تأتي، ت�ّ� م�ورًا س��عًا، فق� ل��جه اإلساءة
إلى صه�ها وتع�د ���عة ق�ل أن ��ه� ال���� ب��ادره ال��ی�ة . ألن ال�ونا روز�ل�ا ل� ت�� ت��ج
م����ة مع فادی���، ول� ت�� ال�ل�ة األخ��ة لها ق�، ك�ا ل� ت��ح ح�ى في اس�ف�ازه. ف�ال�ا ��� أّن
ل�انها ق� ب�أ ���غل، �أخ�ه ال���، و���ع ال�ضا في ق��ات وجهه، ك�ا ل� أن ال��اة هي زائ�ته

ال�ف�لة، ال���ة:



- ان��وا م� ه�ا؛ ح�اتي ال�غ��ة الق���ة! أمي ال�ان�ة، صاح�ة القل� ال�ه�ي، ال��امة
ال�ي ال حق� في قل�ها. ك�ف ل�اُنِ�؟، أما زال حادًا ج�ًا؟ أجل�ي �ا ق����ي ه�ا ق�ب صه�ك

ال�غ�� الع��� ول���ِّ� معًا ق�امة �اهّ�ا...

ث� ���� ض���ه ال��ل�لة وال��حة، ض��ة رجل م�هّ�� راض ���اته؛ فإذا كان� كل
��ات ال����قة وال�ی�ن ه�ا وه�اك وحاج�ه ال�اسة إلى ال�ال م� أجل ال�ِّهانات، إذا كان تل� ال�َّ
ذل� كله ق� ع�� ع� إصاب�ه �ال��ن أو �الُق��� ف��ف تأمل ال�ونا روز�ل�ا أن ت���ه �أ� م�ه�ا؟

له�ا ال��� كان� ت��هه، وأ��ًا ���� ما فعله معها في الف��ة األولى م� عالق�ه مع فل�ر.

و���رة غ�� حانقة، تِف�ُّم� ساحة ال�ع��ة مه�ومة م� ض�� فادی���، ل�ُ�ّ� جاَم
غ��ها على ال�ونا فل�ر، م�جهة إل�ها في ال�ارع لع�اتها ال�امة:

- ل� أضع ق�ميَّ في ه�ا ال���ل أب�ًا، أی�ها االب�ة اللع��ة! إ�قي مع ال�ل� زوج�، دع�ه
ُیه�� أمَّ�! إن�ي ال�ل�� ال�� رضع�ه... سأن��ف ق�ل أن �����ي... فأنا ل�� م�ل� أح� أن

أض�ب!

ومع تعق� ض�� فادی��� لها في ال�وا�ا، ل��و� في األزقَّة قهقهات ساخ�ة، تفق� ال�ونا
روز�ل�ا عقلها. فق�ته كل�ًا ذات م�ة: فإذ ن��� وضعها كأرملة ووق�رة ت�قف� في ال�ارع ال����
�ال�اس، وال�ف�� إلى ال�اف�ة ح�� كان صه�ها ��ع ی��ه على خاص�ت�ه م� شّ�ة ال���، وراح�
ت�جه إل�ه ب�راعها العار�ة سل�لة م� ال���ات الفاح�ة، م�فقة إ�اها ��ل�لة م� ال��ائ� واإلهانات

���ت ��اد �����:

- خ�، أیها الق�ر، خ����، خ�ه وأدخله ف��...

أح�ث سل��ها الفاضح ف���ة ل�� ال�ارة، وعل� كل م� ال��ّرس ال�ق�ر إی�ا م���ن�اس
واألن�قة ال�ونا ج��ا:

- «�ا لها م� ام�أة غ�� الئقة...» .



- «إنها م�ا�ة �اله�����ا...» .

وعلى ال�غ� م� مع�ف�ها ال���ة لل�ونا روز�ل�ا وم� ك�نها شه�ت ه�ه ال�ادثة ون��ات
الغ�� األخ��، وم� اع��ادها على ش����ها ال�ع��ة، وح�تها ال�لق�ة، رغ� كل  ه�ا، ُصعق�
ال�ونا ن�رما ه�اك أمام ال��ع�. فل� ت���ر ی�مًا أن ی�وم ال�ف�ر ب�� ال��اة وال�ه� إلى ما �ع�
ال��ت فال ت���ه ول� كل�ة ت�ّ�� واح�ة، ح�ى ل� كان� ال تع��ها، م�� كل�ة ش�ل�ة ت��ج م�

ف�ها وان�هى األم�. ل�� ح�ى ه�ا ل� ���ل.

- ح�ى اله�اء ال�� ی��ف�ه ال��ء ه�ا صار أخّف �ع� أن مات ال�ائ�...

ل� ت���ع ال�ونا ن�رما أن ت��ال� نف�ها:

- أك�ِ� غاض�ة إلى ه�ا ال�� على فادی��� ؟

�ال�أك��! أل�� ث�ة س�� ل�ل�؟  إن�اٌن م���د س���، مقام� ال ��او� ش��ًا... وان�ّس في
عائل�ي، غ�َّ� رأس اب��ي، وان��ع ال�ائ�ة م� ال���ل ل�ع�� على ح�ابها..

ال�ق�قة أنه كان مقام�ًا معاق�ًا لل�اشاسا م���عًا وزوجًا س��ًا فّ��ت ال�ونا ن�رما ل�� ك�ف
����� إن�ان ما على حق�ه إلى ما �ع� ال��ت؟ م� واج��ا ت�اهل ال�غائ� وال�الفات ح�ى ع��ما

���ن ال��� م� أشقى ال�اس؟

كان لل�ونا روز�ل�ا رأ� آخ�:

- كان ی�ع�ني �الع��ز ال��ثارة، ل� ����م�ي قّ� بل كان ���� م�ي... خ�ع�ي م��
ال��ا�ة، وج�ج�ني على ���� ال��ارة... فل�اذا ��� أن أن�ى؟ أل���د ك�نه أص�ح في

ال�ق��ة؟  له�ا ال��� فق�؟
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ف��ا كان �غادر ه�ه األرض ن�� عال� أف�ل، ت�ك ال�أس�ف عل�ه ج�ل، ال�افه وع���
ال����ة، أس�ته في صع��ات ج��ة وضائقة خ���ة. في حال�ه ه�ه، ل� ت�� ال��ألة م�ألة ج�لة
كاملة أو م�ان عام - «غادر ه�ا العال� إلى آخ� أف�ل»-، ل�� ال�ع��� ع� ال�ق�قة أم� ج��. أ�ًا
��� ما ی����ه في أس�ار ال��اة ال�ان�ة- ف�دوس ال��ر، ال��س�قى وال�الئ�ة ال�����ن؛ ج���
م�ل�ة ���اجل تغلي، ل����س ر��؛ ارت�ال ن�� ال�وائ� الفل��ة؛ أو الع�م، إع�ام ال�ج�د -  ، أ�

شيء ه�  أف�ل م� ال��اة ال�����ة مع ال�ونا روز�ل�ا.

رجل ن��ل وصام�، ی�داد كّل ی�م ن��ًال وص��ًا، كان �ع�ل عائل�ه ب����الت ت�ار�ة
م��اضعة، م���ات قل�لة ال�واج، ور�ح زه�� �ال�اد ��في لل�فقات: لل�عام ال��مي ال�افه وإل��ار
ال�اب� األول في الدی�ا دو آلف� وث�اب األوالد وت�لعات ال�ونا روز�ل�ا ال��رج�از�ة مع ن�وات ح�ِّ
الع��ة ل�یها، و���حها للع�� مع العائالت ال���ل�ة وال��لل إلى دوائ� األث��اء. كان� ت�ّ� جام
غ��ها على مع�� ال���ان ال�ی� ل� ��الفه� ال�� - ف�ّل�ا �اعة في ال��اج� وال��ازن وم��ف��
في ال��ات�، و�اعة ج�َّال�� وخّ�ا�ات - وُتعِ�ب ع� ازدرائها ألول�� ال�اس غ�� القادر�� على
إخفاء فق�ه�؛ و�ان� ت��ع أج�اء م�ّ�لة �ال��الة، م��ّ�هة فق� إلى �ع� س�ان الدی�ا، إلى
«العائالت ال��م�قة»، وت�دد مغ�ا�ة م� ال��ح�م ج�ل ح���ا تق�� عل�ه �ال��م ال��ه�د وه�
����ي ال�عة ����ة غ�� ال����م�� أم�ال كازوزا ف�ن�ل، الع� ق�ار ال���� ال����ی� ال��
�ع��� نف�ه ف�ل��فًا، وه� أح� ال���أج��� في آلف� األك�� إثارة لل�قاش. على ف��ة، «ف�ن�ل» ل��
اس� عائل�ه، هل م� ال��ور� أن أوضح أك�� م� ذل�؟ كان لق�ًا ذا مغ�� �ع�ي ال�ل� ال�ف��ح

دائ�ًا وال�َّ�أ ال�� ال ی�ت��.

ل�اذا ل� ��� ج�ل ی�ه� إلى ال����ر كارل�س �اس�س، ال���� ال���� أو ی��ّدد على
ال�ه��س فالي، ذ� ال�ف�ذ في ن�ارة ال���ان أو م��ف ال�لغ�اف ب���ت�، ال�اع� في ال�� على
م�ارف ال�قاع� �ع� أن بلغ ق�ة و��ف�ه ال�����ة، وال��افي ناص�ف ال�� ال ی�ال شا�ًا، ل�ّ�ه ك��
م�ه م�لغًا م���مًا م� ال�ال م� وراء «صاح� ال���� ال��ی�»، م�ّلف كّ�سه ك�ا ك�� في مق�ِّ
«ل�فاع ال یل�� ع� ال��ارة ال�اهّ�ان�ة»، كان�ا ج��عًا �����ن م��اور�� في الدی�ا، أف�اد «العائالت
ال��م�قة». أقّل ما ُ�قال ع� ال�وج ال�ض�ع ال�أن إنه ل� ���� اخ��ار ص�اقاته: فع��ما ال ���ن



مع ف�ن�ل في «ب�ن�� ف���»، في �اشا دوس سا�ات��وس، ���� نف�ه في م��ل أن����ر ل��ا ل�لع�
ال��د أو الّ�اما. ل���ا كان ذل� ال��ح ال�ح�� الفعلّي في ح�اته. كان أن����ر ل��ا، صاح� ال���� في
تاب���ن - م� أهّ� ز�ائ� ج�ل - و�ان ج�ی�ًا �أن ��ّ�ف في الئ�ة ال���ان ال�ارز��، ل�ال معاش�ته
العل�ّ�ة الفاض�ة لل�ن��ة ج� ج�ف�����ا، ال�ي  ع�ل� �اه�ًة ل��ه. وهي اآلن تق�ع في ناف�ة ال���ل
ال�اص �ال�اج�، ول�یها خادمة تق�م ع�ها �األع�ال ال���ل�ة، وهي سل��ة الل�ان وق�ة ته�� ال��ث�ة
  في الدی�ا دو آلف�. ح��ًا؛ ه�اك كان ج�ل ی���ه، و��ّزع ال���ات، و�عامل تل� مع ال�ونا روز�ل�ا

ال��أة ال�ض�عة ك�ا ل� كان� س��ة م��وجة �عق� ش�عي.

ذه�� ه�اء جه�د ال�ونا روز�ل�ا ل��ق�� ص�اقات ناف�ة: فأس�ة ك�س�ا م��ّ�رة م� س�اسي
ق��� وصاح�ة حق�ل شاسعة في ماتات� - لق� س�ِّي شارع �اس� ال��اسي وال�ف�� ن�ل��ن ال�� كان
م��ف�ًا وص�اع�ًا، وه�اك آل مار���� فال��ن، م� ف��ا دو سان�انا، ال�ی� تعّل� ج�ل ال�ه�ة في
م��نه� ( وال��� ج�ان مار���� ه� ال�� أق�ضه ال�ال ل��اش� ع�له في العاص�ة)؛ ث� ال����ر
ل��� إی����ي د�اس تافار��، م�ی� ال�ائ�ة، عقل م� ذه�، ال�� كان ی��� مقاالت في ال��ف

م�ّقعة �اس�ه، اس� رّنان تل�ُ�ه بل�انها م��وقة بل�ة ق��ها م�ه: «إنه عّ�ابي، وق� ع�َّ� اب�ي إی��ر».

وأث�اء ق�امها ��ل� م�ل ه�ه العالقات رف�عة ال����� كان� ت��� في ال�ق� نف�ه م�
عائلة ج�ل، به��ة ت�ائل درامات���ة كل م� ��ا��ها م� ال���ان والالدی�ا وال��ی�ة بل العال� كله:
ماذا فعل� هي لل�ب كي ت���� كعقاٍب م�ل ه�ا ال�وج العاج� ع� ت�ف�� ال����� ال��اتي ال��ی�
ع� ب�فعة ن��ها ووس�ها؟ ف���ع ال�ی� كان�ا م��ل�� ت�ار��� ذاق�ا �ع� ال��اح وازداد ز�ائ�ه� وت�سَّ
م�ان�ه� وان�ف�� أر�احه� ال�ه��ة م� ال���عات، وح�ل�ا على ع��الت ج�ی�ة ق�ِّ�ة. و����ون
اش��وا م�ازل خاصة به�، ف��ا ل� ���ن�ا ��ل��ن ق�عة أرٍض واح�ة ����ون عل�ها ب��ته� بل إن
�َّارات، م�ل روزالف� م��ی�وس أح� معارفه�. كان م� اآلغ�اس ووصل م� �ع�ه� عاش ت�ف ال�َّ
ماس���م�� س��ات قل�لة و��اه إح�اه�ا إلى األمام واألخ�� إلى ال�راء و�اله�ا اآلن في مق�د س�ارة
س��د ی�اك�. وصار ل�ردًا ���� أّنه ل� �ع�ف ال�ونا روز�ل�ا ذات ی�م وه� �ق�د س�ارته في شارع
ت��لي، و�اد أن ی�ه�ها، فان�فع� م��ّددة أمام ال��ارة، م��اقة لل�الم على زم�ل زوجها ال�اجح.

ول� ت��ع وت�تع� ���� زم�ره ال��فل� �ق�ر ما ان�ع�� م� ال����ة ال�ي ص�خ بها في وجهها:



- هل ت���ی� أن ت��تي �ا «ق�لة ال���؟».

ها ه� ه�ا الفّ� ���ل خالل ثالث أو أر�ع س��ات، �����جاته ال���الن�ة و�القة ل�انه
و��فه، على س�ارة وصار ش���ًا لل�اه�اني ت����، وص��قًا ح���ًا ل��اس��� وألث��اء، �ع�� م�
عائ�ات أمالكه ب�ون ع�ل مفع� �االع��از، ومل� في ت�اول ال�عام! وص�َّت روز�ل�ا على أس�انها،

أّما ج�ل ال�انع؟

�ائ� ال�����ة واألر��ة آه! ج�ل! كان ی��قل على ق�م�ه أو �ال�َّ�ام، مع عّ��اته م� ال�َّ
والعق�د واألواني ال�ل�ة. فق� كان اخ��اصه ال����جات ال�ي ت�اوزتها ال��ضة، و�ق��� ز�ائ�ه
على �ع� أص�اب ال��اج� في ال��احي وم�اّل ال��ض�ات الق���ة. ول� ��� ع� خ�َّه ه�ا، بل

م�ى على ه� ال��� ��ال ع��ه. ل� ��� ث�ة م� ی�م� �ق�رته، ح�ى وال ه� نف�ه.

وفي أح� األ�ام ضاق ذرعًا ����ة ال���� واالح��اج، ����ة ال�ه�د ال�ي ی��لها م� دون
ن���ة أو به�ة. ص��ح أن ب�رت� ع�یله زوج ل��ا أخ� روز�ل�ا، كان ��افح م� أجل لق�ة الع��،
ف�عّل� ال�س� وال��اض�ات للف��ان في إح�� ال��س�ات اإل�ال�ة، ول�الم�� ال��ف، في م�احات م�
األرض في �ار��ي. ی�ه� �الق�ار، كل ی�م في ال��اح ال�اك�، إذ ی�ه� مع ب�وغ ال���، و�ع�د
في نها�ة ف��ة الع��. ل��ه كان ی���ل أ�ام اآلحاد في ش�ارع ال��ی�ة، مع ص��وق األل�ان والف�اشي
ل��س� ب��تًا ر�فّ�ة الّ�ا�ع ملّ�نة و����ع م� ذل� ال�غل ف�حًا ش�ی�ًا، ل�رجة أّن أح�ًا ل� ��� قّ� في
م�اج سّ�ئ أو م����. أضف إلى ذل� أنه ت�ّوج بل��ا، ال روز�ل�ا، وهي نق�� أخ�ها، كان� ام�أة

ق���ة ال ت��ل� �ال��ء ع� أ� كان.

ج�ل ه�ا ل� ��الفه ال�� ح�ى وال في لع� ال�اما أو الغام�ن: ناه�� أن أن����ر ل� ���
ل�ق�له ش���ًا في اللع� إال ع��ما ال �أتي م� ه� أق�� م�ه. �ال���ة إلى ال��� ز��ا س��ا، ��ل
الدی�ا، فل� ��� األم� ه��ا، ح�ى وال ل����ة ال�ق� - ل� ت�� ل��ه نع�ة ال��اع على ل�حة ج�
ض��لة ال���، وه� غ�� م�ال أو ف��. ورغ� ذل� أص�َّت ال�ونا روز�ل�ا على أن �ق�ع عالق�ه
نهائ�ًا ��ازوزا ف�ن�ل، ح�� كان ه�ا ال��ی� �أمّ�ِ ال�اجة إلى ت�ام�ه معه �ع� خ�وجه ال��ی�

م� ال���، ف�اح ج�ل �ق�ع ناص�ة ال�ارع، غارقًا في خ�له ل�����ه، خاضعًا ألوام� ال�وجة.



وت�ّصل ج�ل إلى ق�اعة �أن ع�له وت���اته ال فائ�ة م�ها، فان�ه� �ع� أ�ام ال��اء
ال���ة لُ��اب �فق� دم ه��ل - «ح�ى إنه ل�� فق� دم ش�ی�ًا» تهّ�� ال����ر كارل�س �اس�س -
وت�ك ال�ن�ا إلى ما وراء ال���م به�وء، في سعال م���م خ��ل. ل� كان ش��ًا آخ� الس��اع
ال��اة، ول�غّل� على ال��ض ال�� ه� أك�� �قل�ل م� م��د ن�لة ص�ر�ة. ل�� ج�ل كان تع�ًا، تع�ًا
للغا�ة! ال �ق�ر على ان��ار م�ض ج�� خ���. ناه�� ع� ك�نه واثقًا م� أن ذل� ل� ��َ�ل
ع��ه؛ فال��ض ال��ّ�� ال�ه� ه� عّلة على ال��ضة، ع���ة، ی��ل��ن ع�ها في ال��ائ�، ل�ا ل� ��له

ی�مًا. فاألف�ل له أن �ق�ع �فق� دم ه��ل. وه�ا ما فعله، وم� دون وداع غاب ����ه وارتاح.

4

م�� زم� �ع��، كان� ال�ونا روز�ل�ا ت��� ب�� م� ح�ی�، إدارة م�خ�لها ال�ه�� م� ع��الت
ال��ع، ف��ل� ال���ل ال��ار� أس��ع�ًا ن��الت م��ودة لل��ام ولعل� ال��ائ� الع��ة: عل�ة كل
ی�م��. ومع ذل� كان� ال�ق�د الُ�ْقَ�َ��ة �ال�اد كاف�ة ل�فقات ال�ف� وث�اب ال��اد. وآخ� ع��الت
ق���ها ع� ال���عات األخ��ة، كان� ش�ه مع�ومة وزه��ة ���� وج�ت ال�ونا روز�ل�ا نف�ها مع
اب�ها الغالم، ال�ل��� ال�ان��، واب���ها ال�اب��� - كان� فل�ر آن�اك م��د م�اهقة - م� دون أ�

م�رد.

و��نها كان� ����ع�ها قاس�ة وصع�ة ال��اس، ال ��عل�ا ن��اهل ال��ائ� اإل��اب�ة في
ش����ها أال وهي ت����ها وق�ة إرادتها و�ل ما فعل�ه ل����ة أوالدها واالح�فا� أقّله �ال��قع ال��
وج م� دون أن ت��قل م� الدی�ا دو آلف� إلى زوا�ا ال��ارع أو إلى الغ�ف الق�رة ت��ها ف�ه م�ت ال�َّ

في ال���ت ال�خ��ة في ب�ل� ر����.

لق� ت���� �ال�اب� ال�اني م� ال���ى ح�� �ّل� تق�� �ع�ادها الع��ف. فاالن�قال م� ه�اك
إلى م��� أقل ث��ًا كان �ع�ي وضع حٍ� آلمالها في االرتقاء االج��اعي. و�ان عل�ها إ�قاء إی��ر
في ال��رسة ح�ى نها�ة ال��حلة ال�ان��ة، وم� ث�َّ ت���فه، إضافة إلى ت�و�ج اب���ها؛ وه�ا ما
ح�ل. م� أجل ذل� كان عل�ها أن ت�اف� على م���اها وال ت�ع الفق� ���ج�ها و���ع س��ها، �ال

ح�اء وال خف� ك�ا ل� أنها ارت��� ج���ًة ت���� العقاب.



كان عل�ها ال�قاء في ال�اب� ذاته في الدی�ا دو آلف� مه�ا كّلف األم�: ه��ا فّ��ت ال�ضع
ل�ه�ها ع��ما جاء إل�ها لُ�ق�ضها م�خ�ات ال�ونا ل��ا (س�دتها ال�ونا روز�ل�ا �ع� ذل�، ح�ى آخ�
فل�، ق�ل االس��قاق حفا�ًا على ش�فها) ال م��ل ��ع� معق�ل في �التاف�رما، في نها�ة العال�، وال
م��� أرضي في الب���ا، وال غ�فة أو قاعة م�ج�ة م� �ع� ال���أج��� في ب�رتاس دو كارم�.
�ق�� م�روعة في الدی�ا دو آلف�، في ال�اب� ال�اني ال��تفع اإل��ار ن���ًا، خ��صًا، �ال���ة إلى

ش�� م�لها ال ��ل� ش�و� نق��.

لق� اس��اع�، م� ه�اك، م� على ُش�فات ال�اب� األول الف���ة أن ت��لع إلى ال���ق�ل
ب�قة؛ ف�ا ضاع شيء. لق� غّ��ت م�ار�عها ال�ا�قة دون أن ت��لى ع� ادعاءاتها. ول� أنها ت�ّل�
ع�ها ی�م�اك وت��� ال���ل ال��ث� ج��ًا وال�ف�وش �ال��اد وال��ائ�، ل��ه� إلى م��� م���ك
ما، ل�ا كان م���حًا لها أقّله أن ت�أمل أو ت�ل�؛ ول�أت إی��ر خلف �اولة لل��ع في حان�ت �قالة،
وفي أف�ل األح�ال في م��� ما، �ائعًا صغ��ًا ��ال ع��ه ول�أت االب���� مع م��� م�ا�ه، ه�ا
إذا ل� ی��ه به�ا األم� نادل��� في ال�انات أو ال�قاهي، م�ا�ا ألر�اب الع�ل ولل��ائ� وه� أق��
���� إلى ال�ذیلة، إلى رع� ش�ارع ال��اء ال�ان�ات. أما م� ه�ا، م� ال�اب� ال�اني، ف�ان

ب�سعها مقاومة كل ه�ه األخ�ار ال�ي ته�دها، ب���ا ه��ه ���ا�ة إعالن اس��الم م� دون ص�اع.

له�ا ال��� رف�� ع�ضًا ل����ف إی��ر �ائعًا في م���، ب�اس�ة إن����ر ل��ا. ول� ت�َض
ح�ى ���اق�ة روزال�ا، ح�� أ�ه�ت االب�ة اس�ع�ادها للع�ل كعاملة اس�ق�ال وس��ت��ة في «ف�ت�
إل�غ��ي»، وهي م�س�ة نام�ة في �اشا دوس سا�ات��وس، ح�� ���غل أن�ر�� غ�ت����� -
اإلس�اني األس�� صاح� ال�ار��� ال�ق��ص�� - الف� الف�ت�غ�افي ����لف أن�اعه: م� ال��ر
الف�ر�ة ��قاس 3/4 إلى ��اقات اله��ة وال��اقات ال�ه��ة (ال��ل�� خالل أر�ٍع وع���� ساعًة) إلى
نة» ال�ي ال ت�اهى، م�ورًا �ال��ر ذات ال���م ال���لفة في م�اس�ات «ال��ر ال��ّ��ة ال�ل�َّ
الع�ادة وال�فاف وال��اولة األولى وال�قائع االح�فال�ة األخ�� ال�ل�قة �أن ُتَ�لَّ� ���� صغ�� في
األل��مات العائل�ة. وح�� ث�ة م�ال الل�قا� ص�رة، ��ه� أن�ر�� غ�ت����� مع آل�ه وم�اع�ه
ال���ي ال�� ال ت����ع تق�ی� ع��ه ل��ة ه�مه، وه� م�غّ�� ال�جه م��دد. فق� ان���ت شائعات
وصل� إلى أس�اع ال�ونا روز�ل�ا، ال���ع�ة دائ�ًا ل��اع م�ل ه�ا اللغ� - ��أن أن�ر�� واس��دی�



«ف�ت� ال�غان�ي» تق�ل إن ال���ي ی��ع ��ا�ع ب����ة معّ��ة م� إن�اجه، ض�� مغّلفات مغلقة هي
ذروة الف� ال���عي، «ص�ر ف��ة للع�اة» ن�احها م���ن. وقال� العّ�ا�ات إن ف��ات صغ��ات
فق��ات سهالت ال��ال ك� ی���ضع� له في أوضاع خالع�ة مقابل ��عة آالف م� الفل�ات،
ث�  س����ع أن�ر�� بهّ� وم� ی�ر�؟ ر��ا ال���ي أ��ًا. ورَوِت ال��ع��ات ق��ًا م��فة ع�
م�غل ال����� الف�ت�غ�افي. فال ع�� في أن ال�ونا روز�ل�ا ق� وّ��� اب��ها ع��ما ح�ث�ها ع�

أم� الع�ض ال�قّ�م م� األس�اني، وهي م��ّ��ة ���اجة:

- إذا كل���ي مّ�ة أخ�� في ه�ا األم�، سأش�ع� ض��ًا...

أما أن�ر�� فق� ه�دته �اس���م كل دوائ� عالقاتها ل��م�ه في ال���، إن ه� حاول أن
ی��ل �اب��ها، ول��ف ی���ل ال����ة، ه�ا الغال��ي ال����� اب� العاه�ة، �ق�ارته، و�ف�قه، إذ

س��ه� إلى ال���ة ب�ف�ها، هي ال�ونا روز�ل�ا.

أن�ر��، األس�اني الف�، رّد ب�وره على ش����ها ���ائ� م� الع�ار نف�ه: الغال��ي ه� أب�ها
ال���وع ال�ق�ون. أما ه�، فق� آل�ه وضع العائلة �ع� م�ت ال��� ج�ل، ال�جل ال���، وال�� كان
����� أف�ل ال�وجات فع�ض ال���فة على الف�اة - وه� �ال�اد �ع�فها - وه�فه ال�ح�� كان
م�اع�تها، ف�ان ث�ا�ه على ذل� أّن تل� ال�ق�ة اله�����ة جاءت ت�ل�ل ع�� أب�اب م���ه، مه�دًة
العال� �ق�� م��لقة واف��اءات تع��ة! فإذا ل� تغل� ذل� ال��حاض ال�� ت��ع�له كف�، ف��ف
ت�ف�ح أب�اب جهّ�� و���عة عل�ها، و�ق�م ه� �اس��عاء ال�ل�ات، ه� ال��ا�� ال�ز�� ال�اضع
للق�ان��، ال�� ی�فع ال��ائ�، ه�، األن�ل�ي ال��� ال���� ال�� ت���ه ه�ه ال��أة ال��ع�ذة �أنه
غال��ّي... أما ال���ي ف�اح ی��ف �ع�د ك����، أ�فاره ال���لة كال��ال� غ�� م�ال �ال��اع -

على حّ� وصف �ع� ذو� األل�� ال�ّ��ة...

س�اء أكان� تل� الق�� حق�ق�ة أم ال، فال�اقع أن ال�ونا روز�ل�ا ل� تق� ب����ة
اب���ها  ال���ل��� وال��ه����� وت�ق�فه�ا، ، ل�ي تق�مه�ا لق�ة سائغة ألن�ر�� غ�ت����� أن�ل��ًا كان
أم غال���ًا أم ص���ًا... فه�ا اآلن ال�س�لة ل�غ��� ات�اه م���ها، وسّل�ها ل��تفع وت�تقي إلى
االوسا� ال��م�قة. فق� س�� ورف�� و�ائف أخ�� أك�� فاعل�ة ل�وزال�ا وفل�ر، ول� تق�ل تع���



اب���ها لألخ�ار وللّ�اس. إن م�ان الف�اة ه� ال���، وه�فها ه� ال�واج: ه��ا كان� تف�� ال�ونا
روز�ل�ا. و�ان إرسال االب���� إلى �اوالت ال��ع في م�ال ال��ف�ت�ة أو ص�ادی� ب�ع ال��اقات في
دور ال����ا أو قاعات االن��ار في ع�ادات األ��اء وأ��اء األس�ان، ���ا�ة اس��الم واع��اف
�الفق� ث� ع�ضه و�أّنه ج�ح ك��ه وُمْ�ِ��. نع�، س��� لالب���� �الع�ل ل�� في ال���، �ال��ف
ال���ل�ة ال�ي تق�م ب����عها، واضعة ن�� ع���ها ع����� له�ا. و�ذا كان� ال��فة وال�واج تفاص�ل

مه�ة في خ�� ال�ونا روز�ل�ا، فق� ت��ل�ا اآلن إلى ج�ءی� ال ی��ّ�ءان م� م�ار�عها.

ع��ما كان ج�ل حّ�ًا، كان� ال�ونا روز�ل�ا ت��َّ� ل���ّ�ج اب�ها في ال�امعة ����ًا أو
م�ام�ًا أو مه��سًا، ف��ع�ها سّ�اعة ال���� وشهادة ال�ل�ة. و�ان� واثقة م� أنه �ف�ل لق�ه
ك����ر، وشهادة ال�ل�ة س�ف ت�تقي إلى م�اف األق��اء في العال�. وس���ن خات� ال���ج ال��
س��ّع في إص�ع إی��ر مف�احها ألب�اب ال�اس م� ال��قة العل�ا، ه�ا العال� ال�غل� وال�ائي في
ف���ر�ا و�الن�ال وغ�اسا. أضف إلى ذل� في ال�ها�ة ال������ ال�ال���� الب���ها م� زم�ل�� الب�ها،

د���ر�� له�ا م�ان�ه�ا االج��اع�ة وأمامه�ا م��ق�ل زاه�.

لق� حال م�ت ج�ل ال���ف دون ت�ق�� ه�ا ال���� ال���ل األم�. فإی��ر كان ال ی�ال
في ال��رسة ال�ان��ة وأمامه س��ان إلنهاء ه�ه ال��حلة- وق� تأخ� ألنه رس� في االم��انات. ك�ف
س�ع�له خالل خ�� أو س� س��ات في ال�ل�ة، وف��ة الّ�رس ���لة ُم�ِلفة؟ ت���� �ال�ه� وال����ة
م� إ�قائه في ال��رسة - كان تل���ًا في ثان��ة �اهّ�ا، وهي م�س�ة إ�ال�ة م�ان�ة - أنهى ف�ها
ال��حلة ال�ان��ة. وع��ما ی�هي ه�ه ال��حلة، ن���ة دروس خاصة إضاف�ة ق�  ی���� م� ال���ل
على م��� في أح� ال��ارف، أو - وِلَ� ال؟ - و��فة رس��ة ب�ون ع�ل، و��فة في الق�اع العام،
مع ض�انات وحق�ق وم�افآت وعالوات وت�ق�ات، وسلٍف و�ضافات أخ��. و�ان� ال�ونا روز�ل�ا

ك���ًا ما تع��� على عالقاتها ال�َّاف�ة.

ل� تع� تع��� �ع� ذل� على لق� ال����ر - خات� ال��ّ�ج ال���� ال��ع: م� ال�م�د لل����
وال�و�ي لل��امي وال�اق�ت لل�ه��س - ل�ل�غ االرتقاء إلى ال��ات� العل�ا ال�ي ت�ل� بها. �ا لألسف!،

ل� �ع� ل�یها أ� وس�لة. ف��ة أخ�� �ف�ل زوجها الَق�يء م���اتها ���ته األبله.



أقله، ل� �ع� �إم�انه ت�م�� خ��ها ال���لة ال�ي ن��� في أك�� أ�امها صع��ة. ففي
ه�ه ال��ار�ع ال��ی�ة كان ال�ف�اح األساسي ال�� �ف�ح أمامها أب�اب ال��ف واالس�ق�ار، ال�واج،
زواج روزالي وزواج فل�ر: ل���وجا («ل���ِقّ�ا»، ب�ع��� ال�ونا روز�ل�ا تق�ل) أف�ل ز��ة م���ة، م�
شاب�� ذو� ح�� ون�� م� عائل��� م���م���، م�ًال: اب�ْي عق��ی� أو صاح�ّي م�رع���، أو م�
رجال ال��ارة - األف�ل�ة ل��ار ال��لة - م��ق���، ل�یه�ا أم�ال وأرص�ة في ال��ارف. إذا كان
ه�ا ه� اله�ف ال�� ��� بل�غه، ف��ف ت�ازف االب��ان ب�ل� م� أجل و��ف��� تافه���؟ ول�
��ه�ان فق�ه�ا، إذا كان ��فه�ا وس��ه�ا ال ی�ق�ان في األث��اء ال�ه���، س�� الغ�ائ� ال�فلى،

وال�غ�ات اآلث�ة، والع�وضات ال����هة ول��، �ال�أك��، الع�وضات ال���فة لل���ة وال�واج؟

أرادت ال�ونا روز�ل�ا أن ت�قي اب���ها في ال���ل، خ�ل���، ��اع�انها في الع�ل وفي
ال��ّ�ف ��ا ��اع� على االح�فا� ب�ل� ال��ه� ال�� إن ل� ی��یه�ا م���رت�� فأقّله م�قف���
ومه�ب���. وح���ا كان� الف�اتان ت��جان ل��ارة عائالت مع�وفة ص�اح كل أح�، ول���ر �ع�
ال�فالت ال�غ��ة في م��ل ص��قة ما، كان�ا ت�ه�ان أن�ق��� وم�ت�ی��� مال�� ج��لة، في م�ه�
خادع كأنه�ا ور���ان لعائلة راق�ة. ال�ونا روز�ل�ا ام�اة اق��اد�ة، ت��� الق�وش ب�قة في م�اولة
إل��اد ت�ازن مع ال��ون ال�ال�ة ال���ل�ة، ث� ت��ي ق�مًا، ل��ها ل� ت�� ت���ل إه�ال االب���� في
الل�اس، ح�ى وال في ح����ة ال���ل العائلي. ف��ّ� على أن ت��نا دائ�ًا على أت�ِّ اس�ع�اد، ج�ی�ت��
�أن ت��ق�ال في أ� ل��ة األم�� ال�اح� ع��ما ��ه� ف�أة. م� أجل ذل� ل� ت�ّف� روز�ل�ا أ�

جه�.

ذات م�ة، ُدع�� روزال�ا إلى حفلة راق�ة صغ��ة في ع�� م�الد االب�ة ال���� لل����ر
ج�ان فال��ن ال���؛ دار ف��ة م���ة ب���ات م� ال�����ال ومالع� وش�ك وس�اك�� م� الف�ة،
ون�الء صارم��. وح��� أن ت�� ال��ع��� اآلخ���، وج��عه� م� أرفع ال�����ات تف�ح م�ه�
رائ�ة ال��اء، ل�ردات. ح��ًا، ت��� روزال�ا ان��اعًا ج��ًا، فق� كان� األك�� تألقًا وأناقًة، ل�رجة أن

ال�ونا دی����ا ال���فة ال���ة أْ��ْتها قائلًة:

- إنها أج�ل ال�اض�ات... روزال�ا ت�فة، ح�...



�ال، كان� األج�ل واألث�� واألك�� أرس�ق�ا��ة. وفي ال�ق� نف�ه، كان� في ال�فلة ف��ات
أث�� م�ها، ب�ات ن�الء ال���قة ذوات ال�م األزرق، إضافة إلى حاملي إجازات جامع�ة في ال�ق�ق
والفل�فة واآلداب وال��، وم��ف�� وأص�اب م�ارف وأص�اب م�اج� وت�ار. كان� روزال�ا
ب���تها ال���اء، ���ة خالس�ة م� دم ه���، ع��ة م��ردة، ال�ّ�ة واألك�� أصالة ب�� كل تل�
ال�اهان�ات ال��ق�الت ال���قاة م� كل ح�ب وص�ب. و�ن�افًا لل�ق�قة، ه���ات م� أرقى واج�ل

ال��ل ال�السي!

إّن كل م� رآها ب�ل� األناقة ل� ی���ر أن ف��انها ال�� أج�ع ال�ّل على إ��ائه ه� م�
ص�ع ی�یها �ال�ات و��� ال�ونا روز�ل�ا، الف��ان و�ل ما ارت�ته، خ��صًا ت���ل زوج ق��� م�
األح��ة إلى ع�ل رائع م� ال�اتان. و��� م�اه� روزال�ا، كان� ال��ا�ة هي األك�� ب�وزًا، فق�

فّ�ل� ودرزت و�ّ�زت وحاك� �ال�ّ�ارة.

أجل، إن اب���ها ���اه�ه�ا، و���ج�ه صارم م� ال�ونا روز�ل�ا، ه�ا م� ص�ع�ا تل�
ال�ع��ة: �قي إی��ر في ال��رسة ل��هي ال��حلة ال�ان��ة، و���ار ال�اب� األول ی�فع في م�ع�ه م�له
في ذل� م�ل أق�ا� ال�ادی� وال�ّ�اخ ال��ی�، إضافة إلى ت�ف�� �ع� ال�ق�د القل�لة إلت�ام جهاز
ال�فاف، كالّ�ْ�ح��� وال�َّاجْ�� ال��دانْ�� �ال�ه�ر؛ وش��ًا ف���ًا ث�َّ ج�ع ال�الءات وغ�اءات ال�سادات

�ادی�. وق��ان ال��م والغالالت في ال�َّ

إنَّ االب����، روزال�ا �الق�م على ماك��ة ال��ا�ة ت��� �األج�ة، وتفّ�ل الف�ات��، وت�ّ�ز
ال�ل�زات ال�اع�ة. وفل�ر، ته�ّ� �إع�اد أ��اق األ�ع�ة ال�ال�ة وال�ل�� لل�فالت العائل�ة واالح�فاالت
ال�غ��ة وأع�اد ال��الد وال��اولة األولى. و�ذا كان� ال��ا�ة نق�ة ق�َّة ع�� روزال�ا، فق� كان ال�َّهي
ها ال��هف، مع ه�ة ال��ّوق واس�ع�ال ال��ابل. كان� م�� نق�ة ضعف ع�� ال�غ�� ال�ي ول�ت ���ِّ
صغ�ها ت��ع أق�اص ال�ل�� واأل�ع�ة ال�ق�قة، وت�ور دائ�ًا ح�ل الف�ن، ت�علَّ� أس�ار الف� ال�امي
م� خال�ها ل��ا، وهي م��ّل�ة. فل� ��� ل�� الع� ب�رت� م� إدمان - إلى جان� ال�س� أ�ام اآلحاد -
س�� األ��اق ال���ة. وغال�ًا ما كان ی�تاد م�اع� ال�ارورو وال�ارا�ات�ل، و��هال� على أكلة ف���ادا
( فاص�ل�اء بل�� ال�����) أو ل�� ُ�قلى مع ك��� م� ال��ار. ف�ًال ع� أ��اق الف�ائ� �الل��



�ات ال��ُ��َّة �الق���س، ال�عّ�ة للغ�اء، األم� ال�� اس���ذ على اه��ام فل�ر فأص��� في والُ�ع�َّ
ال�ها�ة ُمَ�رِّسًة لل�هي.

ل على آلة ال��ا�ة وت��� وأخ�� في ال���خ، مع الف�ن، وال�ونا روز�ل�ا ت�ی� واح�ة تف�ِّ
الّ�فَّة، و�ان�ا ت���ان، ب��اضع واع��ال �ان��ار الفارس�� ال�ّ�ال�� الل�ی� س��ه�ان في إح��
ال�فالت أو ال�ُّ�هات تغُ�ُ�ه�ا األم�ال واأللقاب؛ ف���ف األول روزال�ا، و���ق ال�اني «فل�ر»، على

أنغام ل�� ال�فاف إلى ال���ح و�لى عال� األق��اء الَ�ِ�ح. ل�� روزال�ا أوًال، فهي ال����.

�ًة كان� روز�ل�ا ت�ص� ب����� م�ع�فات ال��ارع م����ًة ال�ه� ال�ه�ي والف�ي، م�عِّ
إ�اه �ال�اس. أح�انًا ���احها الق���: ماذا ل� لْ� �أِت األم�� ال�اح�؟ لق� آن أوان �ه�ره، وم�
�ِّ الَ��جة. روزال�ا، ع��ون س�ة، ت��قها ال�����ل االن��ار م�� ال��اة، ف���ل الف�اتان إلى ال�ِّ
ال��ه�ات أمام ال�اف�ة. وأت��ْ� م� ت���� ق�م�ها على آلة ال��ا�ة، وت�ل� ح��رًا عاجًال له�ا
رها؟ ك� تأّخ�، و�ا له م� ان��ار ُمْ�ع�. ال�وق، ه�ا ال��ن�، ه�ا ال�ارون - ف��ى ُ�ْفَ��ض أن ُ���ِّ
وت��ّ�ل روزال�ا نف�ها ف�أة في زاو�ة ال���ل، عان�ًا ع�راء قاس�ة القل�، مع تل� ال�ائ�ة ال�ام�ة
ل�� الع�ان� القاس�ات، ك�ا ��فها الع� ب�رت� ال��� م����ًا ساخ�ًا م� ان�فاعات اب�ة ح��ه

األرس�ق�ا��ة.

ب�� ح�� وآخ� تع�ق� روزال�ا أنها ت���ّف �ال� ال�واج ال���اقة إل�ه؛ في حفالت ال�ق�
ال�ادرة أو في ن�هاتها إلى م��ل ال�الة في ر�� ف��م�ل��، أو في حفالت ال����ا ال��اح�ة أو أث�اء
ت�ّقلها �ال��ارة م�ت��ة ل�اسًا أب�� ی�م أح� ُ���� ف�ه س�اق لل�وارق: أكاد���ًا م��ًا لل����ة، أو
م��ًا لل�رس ی�أ�َّ� م�ل�ات ض��ة في العل�م، أو مق�س ال�ه� في بهل�ان�ة رق�ة تانغ� أرج�����ة،

ت�اه ��ل ن�واته روم���ًا �ق�� لها س����اتا في الل�ل.

و�ان� ال�ونا روز�ل�ا م� جه�ها، ت���� أ��ًا، و���اءل ص��ها مع األ�ام، ف��ى؟ م�ى
��ه� ه�ا ال�ه� ال�����، ه�ا ال�ل��ن��، ه�ا الل�رد، ه�ا ال���ل، ه�ا ال����ر ذو ال�ّ�ا�ة والقّ�عة،
ه�ا ال�اج� ال�� ی��ع �ال��لة في أسفل ال��ی�ة، ه�ا ال��ارع ال�� ی�رع ال�اكاو أو ال��غ، ه�ا ال�اج�

صاح� م��� األق��ة أو م�ل ال��ض�ات أو أقلَّه ه�ا الغ���غ� ال�اضح ع�قًا في م��ن ال�قالة؟
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لق� ان���نا أساب�ع وأشه�ًا وس��� وه�ا على أت�ِّ االس�ع�اد و��امل االناقة، ول� ��ه� أ�
ن��ل؛ ح�ى وال ف�ى أرس�ق�ا�ي م� �اّرا أو غ�اسا، وال اب� عق�� م� عق�اء م�ارع ال�اكاو، وال أ�
س�� م� ك�ار ال�ّ�ار، ح�ى وال غال��ي ُأث�� في األع�ال ال�اقة في ال��ازن وال��اب�.وال�� وصل
��. وصل كان أن��ن�� م�را�� مع م�آ�ه ال���ان��ي، و�فاءته الِعَ�اِمّ�ة و��لة ع�له مل��ة �ال�َّ
في ال�اعة الُ���دة، ل�ا اسُ�ق�ل ��فاوة. كان� روزال�ا ق� ب�أت ت�رف ال�م�ع وهي على �ق�� م�
أنها س���� راه�ًة م���مًا عل�ها �ال�ح�ة؛ أما ال�ونا روز�ل�ا فل� �ع� ل�یها الَعْ�م على ال�عارضة.
ص��ح أنه ل� ��� ال�ه� ال�� �ال�ا ان���ته في ل�ال�ها ال���لة وهي تع�ل على دواسة آلة
ال��ا�ة أو في �ل ح�ارة الف�ن، ول� �ع� �إم�انها أن ت�ّ� م� ان�فاع روزال�ا ب�عل�قات م�ها أو ج�ال
أو أن ته�دها ب���ة غ��: ع��ون س�ة (وه�ا ك���!) م� دون الع��ر على زوج، إنه ألم� مقل�

فعًال.

م، ��في أن أن��ن�� م�را�� ل�� أج��ًا ع�� رب ع�ل ما، ول�� مه�ًا �اإلضافة إلى ما تق�َّ
أن ال ���ن ث��ًا. فل��ه ورش�ه ال�غ��ة ال�ي �ق��ها ال��ائ�، وه� ���� ما ��في إلعالة ام�أته
وأوالده. وه��ا ان�َ�ِ� ال�ونا روز�ل�ا أمام الق�ر، ن�ف ان��اءة، ال�ه� أنها ان���، فهل م� وس�لة

أخ��؟

�ة ال��ی��ة في نازار�� ب�سا�ة م� عّ�ا�ه في ذل� ال�ق� كان إی��ر ق� اس�ق� في ال�ِّ
ال����ر ل��� إی����ي، وذه� ل�ع�� في م�ی�ة دو رو�� كاف�، ونادرًا ما �أتي إلى العاص�ة. كان
له م��ق�ل في ال���فة، فال ض�ورة ألن تقل� ال�ونا روز�ل�ا عل�ه. ك�ا أن فل�ر، ب�أت تع�ي دروسًا
في ال�َّهي للف��ات وال��ِّ�ات، وت��� ال�ال وال�ه�ة ك��ّرسة �هي كف�ءة. وت���َّل اآلن الق��
األك�� م� نفقات ال���ل، ألن روزال�ا، ال�ائفة م� م�ي ال�ق�، ت�ف� كل ما ت���ه على ال���ج،

زات. وال��اب واألح��ة والع��ر والُ���َّ

وعّ�ض أن��ن�� م�را�� روزال�ا عّ�ا فاتها، وذل� ع��ما ال�قاها في حفلة ص�اح�ة في دار
س���ا أول����ا، ح��، عالوة على الف�ل��� وال��ل�ل، قام ال��� م�تا ب�ق��� ف�ان�� كان�ا ��ّ�ون



ب�اه�ا، م��ٍخ ردی�ي ال����ل ���ل�ن في ال�الد ون��ات ش�قات ذوات ���ات �اه�ة. و����ا كان�
«م��اب�ل، حل� فارص�ف�ا ال�ه�انّي» وهي ب�ل�ن�ة م���مة اس�هل��ها ال��ب وأض�اء ال���ح
وم�ادع العاز���، تهّ� م�خ�ة ع��قة رخ�ة م� أجل ث�ث�ة األ�فال ال�ی� ی�عل��ن ال�ه�ی�، كان
أن��ن�� م�را�� ی�اق� ال�ونا روز�ل�ا والف�ات��: روزال�ا في حالة االن��ار ال����، وفل�ر ال�ام�ة

�ر وال�دف��. ال�َّ

ل� �ع� ال���ان��ي �ع�� اه��از «حل� فارص�ف�ا» ال���هل� أ� ان��اه. ومّ�ت عل�ه ن��ات
روزال�ا الّ�ارعة ال��ع��فة في آن. وع�� ال��وج واك� ال�اب، األم واب���ها، القا��ات في ال����
ال��رج�از� في الدی�ا دو آلف� على م�افة م���مة. ث� �ه�ت روزال�ا لل��ة على ال��فة ووجه�

إل�ه اب��امة ذات مغ��.

وفي ال��م ال�الي �ع� الع�اء، كان أن��ن�� م�را�� ی��ّ�ن على ال�ص�ف ال��اذ� لل���ل
ذ� ال��ق��� و�ف��: الدی�ا ف�ق الدی�ا ت��. وم� ال�اف�ة كان� روزال�ا ت��ل� ال��� إل�ه
د أل�ان �ع� م����ة. راح ال���ان��ي ��ع� و�ه��، وع��اه على ال��فة العال�ة، وه� ی�دِّ
األغ��ات. و�ع� قل�ل، �ه�ت روزال�ا ت�اك�ها فل�ر، ع�� أسفل ال�َّرج. وفي خ��ة غ�� م�ال�ة، اق��ب

م�را�� م�ه�ا.

الح�� ال�ونا روز�ل�ا ال�ق�ة دومًا، ن��ات الغ�ل في حفلة ال����ا ال��اح�ة ، وع��ما
وج�ت روزال�ا م����ة ���ل جامح راح� ت�ق�ى ال�عل�مات ع� ال���. وم� ح�� ال�ّ� أن
دها ��عل�مات ص���ة جاءت في م�ل��ه: قال إنه م��ان��ي م���ر أن����ر كان �ع�فه ف�وَّ
ال�ال، ��ل� م�آ�ه في غال��، وه� وح� عَ�ل. فق� أ�اه وأمه في ال�اسعة م� ع��ه في حادث
ت�ه�ر أوت����، ف��ل إلى ال��ارع، و��ًال م� أن ی��� إلى زم� ال�مال و����� في مغام�ات ح�اة
ال��ّ�د وم���ع ال�ّ�، دّس نف�ه في م�غل ب�ه ده ب�ل�ن، وه� زن�ي أض�� م� كات�رائ�ة،
م��ان��ي وع�له م�ده�. وفي ال��آب ب�أ ال�ل� �ق�م ��ل شيء، ی�ف� كل األع�ال �ف��ة ال ن���
لها. ل� ��� له م�ت� ثاب� ل�ّ�ه م�ح حّ� ال���� في ال��آب، ناه�� ع� اإلك�ام�ات، و�ان �ع�ها
س��ًا. وتعّل� الق�اءة وال��ا�ة ��ف�ده، وعلَّ�ه و��ه ده ب�ل�نه ال�ه�ة، ث� ب�أ �ع�ل ل��ا�ه ال�اص وه�



ال ی�ال ف��ًا، و�ق�� لقاء أع�ال إضاف�ة. كان ی���ع ب��ی� ماه�ت�� ورأس ح���؛ ف����ات
ال��ارات ت��ي ع� ت�لعاته. ص��ح أنه ل�� ����ًا أو مالكًا، ل�ّ� م��ان����� قل�ل�� یّ�ع�ن
م�اف��ه. كان ك��ه لل�ال م���نًا، قادرًا على أن ���ن زوجًا م� ال�رجة األولى. فإلى ما ت��� أن
ت��ح روزال�ا أك�� م� ذل�، وهي ل��� أم��ة وال ت�ل� حقل كاكاو؟ - راح قل�ل ال�ه�ی� ل��ا ��أل

جارته ال�لهاء ال��م��ة.

أك�ت لها معل�مات أخ�� ال�قائ� نف�ها، ف��اورت ال�ونا روز�ل�ا مع عّ�ابها ال����ر
ر ب���، ووازن� ك���ًا ب�� م� ه� ل��� إن���ي، العال� م�ل رو� �اب�زا ذ� ال��ائح ال�ي ال تق�َّ

معه وم� ه� ض�ه ث� ق�رت أخ��ًا ل��ل�ة ال���ان��ي.

و��أت ت�دد أنه ل�� ال�ه� ال�� ت�ل� �ه، األم�� ال���ل ال�م ���ائ�ه ال�ه��ة. فال�م ال���ل
ال�ح�� ال�� في ع�وق م�را�� ورثه ع� أح� أسالفه ال�ع��ی�، أو������ ال�� كان أم�� ق��لة
أف��ق�ة اس��رد كع�� إلى �اهّ�ا، دم أزرق ام��ج ب�م الّ�عاع ال��تغال��� واله�ل��ی�� الُ��ت�قة. فأن�ج
ه�ا االم��اج خالس�ًا م��ق ال�جه سهل ال��ّ��، ل��فًا أس��. أما خ�ائ� ال�ه�، فإن مّ�خ�ات
وت�ف��ات ال���ان��ي ال ت��ح له إال ب�أس�� ب�� ال أك��. ل�� روزال�ا دافع� ع� غ�امها ال���فع،
ول� تق�ل أن ت�اق� األص�ل الغام�ة أو ال�ه�ة ال��ّ�فة وه�الة ت�ف��ات الف�ى. وأمام ه�ا اإلص�ار
 م�را�� م� روزال�ا ال���عة االنفعال وال�أث� �اإلهانة، �أ�أت ال�ونا روز�ل�ا رأسها. �ع� م�يء 
اة، وق�َّع�ه ال�ع�ّجة ال�َّ�ف ف�ق ع���ه، وح�ائه ل��ارته� لل��ة ال�ادسة - ُ�قاَوم ب��ا�ه ال���اء ال���َّ

ذ� اللْ�ن�� - ات�ه� إل�ه ��لَِّ��ها.

كان العاشقان م�الصق��، الع��ان في الع����، وال��ان �ال��ی�، ی��ل�ان �أم�ر س��فة،
ح���ا ق�ع� عل�ه�ا ال�ونا روز�ل�ا خل�ته�ا وراء الّ�رج م� دون إن�ار و��� ��قِّ� معه�ا ���تها

ال���ف القاسي قال�:

م��ي إلى الفارس؟ - روزال�ا، �ا اب��ي، أال ت���ی� أن تق�ِّ



- ت�� ال�ق���ات: وتأتأت روزال�ا �ال�ل�ات في ح�� ارت�� م�را��، وفي ال�ال ان�فع�
ال�ونا روز�ل�ا، �ال م�اس� ودون اع��ارات:

- إن اب��ي ال ُتَغازل ع�� أسفل ال�َّرج وال في زوا�ا ال�ارع، إنها ال ت��ج ��ف�دها لل���ه مع
ال����، ل�� ل�� ب�ات ل��ل�ة الف��ان ال����ع��.. فأنا ال أر�ي ب��ًا ل��ل�ة أ� ف�ى..

- ل��، أنا...

- م� ی��� م�ادثة اب��ي عل�ه أوًال أن �عل� ع� نّ�اته.

أك� أن��ن�� م�را�� نقاء نّ�اته ال�ادقة ال��علقة �ال�واج، فه� ل�� م�َّ� �ع���ن مع ب�ات
ال�اس. أجاب ���عة وت�اضع ع� االس���اب ال�ق��، وت�قَّقِ� ال�ونا روز�ل�ا م� ال�عل�مات ال�ي

أع�اها وعلى رأسها إی�اد ال��آب.

- ت� ق��ل ال���ان��ي وج�� ال��اح ال�س�ي ل���ره الل�لي إلى �اب ال���ل ذ� ال��ق���
اب��اء م� تل� ال��اض�ة، و�ان� روزال�ا ت����ه جال�ة على مقع�. وم� ال�اف�ة كان� ال�ونا تق�م
���اق��ها ال�لق�ة العائل�ة؛ فاب��ها ل� ت��ن م�عة أل� م���ع. وه��ا، ح�� قّ�ب م�را�� ی�ه ال�ق�قة

م� ی� الف�اة ال�ق�قة سق� عل�ه ال�ق��ع األ�ّح لل�ونا روز�ل�ا م� ف�ق:

- روزال�ا!

ه�ا ما س�ع أ�ام ال���ة. وم�را�� كان م��اقًا إلى ح��ة أك��، و�لى م�اق�ة أقل لل�����ة.
وأخ� ال�ا�� ی��دد إلى ال���ل، و���ج مع روزال�ا ل��اه�ة ال�فالت ال��اح�ة أ�ام اآلحاد، في دار
ال����ا، م����ًا فل�ر ل��ازنة ال�ضع م�ّودة �أوام� حاس�ة ل��اق�ة ال������ وض��ه�ا وم�ع
الق�الت وال���فات العا�ف�ة؛ فق� أصّ�ت ال�ونا روز�ل�ا على أك�� ق�ر م� االح��ام. ل�� فل�ر ل�
ت�ل� ل���ن جاس�سة، بل هي م�فه�ة وم��ام�ة مع أخ�ها، ت�ی� �ه�ها لها ول�ه� ال���ق�ل،
م���ة ح�اسها على الف�ل�، ت��غ ب�ورًا م�ّالة، تار�ة ��الم العاشق�� وشغفه�ا، م�غ�لي الف���

واألی��.



كان� ال�ونا روز�ل�ا، خالل ف��ة الغ�ل وال���ة، ودودة �الق�ر ال�� ت��ح �ه ���ع�ها،
م����ة على ح�ٍة ��اعها القاس�ة. فق� كان� ��اجة إلى ت�و�ج االب����، إذ وصل� روزال�ا إلى
ال�� ال���دة، ناه�� ع� أّن الف��ات الالتي ��ل�� أزواجًا ی��اث�ن ب���ا ی��اق� ع�د ال��ان
القادر�� على ال�واج. كان� ال�ع��ة قاس�ة، مع��ة ت�و�ج اب���ها، ه�ا ما ت�صل� إل�ه ج��ًا.
ومع�� معارفها م� ال��اء اع��ْ�َن ال���ان��ي م��وعًا ج��ًا. و�ح�اه�،ال�ونا إلف��ا،  ��اّصة، كان�
وال�ة ثالث ع�راوات ق���ات ی�ذ� م���ه� الع�� وال ش� في �قائه� م��هّ�ات، جعل� ُب�ماِتها
ال�الث ��اص�ن ال��ق�م لل�واج، و�ل�أن إلى اب��امات ون��ات واع�ة، ���� ل� ��� ی�ق�هّ� إال
ج�َّه إلى ال����! �اإلضافة إلى ذل�، كان م�را�� عامًال م��ًا مع��ًال، ل� ��ع� على ال��اة أن

تأم�ه ف���قه ح�� ه�اها �ع� ال�واج. وفي ه�ا ال��ال ق� ُخ�ع�، فال�ه� ق� فاجأها.

غ�� أن ال��في ل� �ع�ف ال�ق�قة ال�املة ح�ل روز�ل�ا، إال �ع� ال�واج. فق� اتفق�ا على
ال��� ج��عًا في ال�اب� األول في الدی�ا دو آلف�، وه�ا حل اق��اد� وعا�في، ألنه� س��فق�ن أقل
و�����ون معًا. إضافة إلى أّن م�را�� وال�ونا روز�ل�ا ما كانا ی�غ�ان ��يء س�� ال�قاء م���ع��
إلى األب�. ل�� روزال�ا كان� تقاوم ه�ه ال��ار�ع ال��هّ�رة، وت�ّ��ه أن «ال�واج �ع�ي ال�واج» ل��

ماذا تفعل أمام شه� الع�ل ه�ا ب�� األمِّ وال����؟

ل� ��ل شه� الع�ل أك�� م� س�ة أشه�، ف�الشى ال�فاق، و��ا أعل� ال�ه� معارفه:
«ال���ح وح�ه ال�� �����ع ال��� مع ال�ونا روز�ل�ا، ح�ى ه�ا غ�� م��� ف��� أن ��ّ�ب الع��

معها كي ن��� على ما إذا كان� لل�اص�� ق�رة كاف�ة، ف���ا ل� َ����ل!».

ل م�را�� أن ���قل ان�قال إلى أ�ع� م�ا�� العال�، إلى كاب�ال وهي م��قة ش�ه ر�ف�ة. وف�َّ
ذل� ال��ام ال��أّخ� وال��يء في رحلة ال ت��هي أب�ًا وال�� ی���ف ع� الّ�ّ�ة في كل ساعة، ف��أخ�
ل ال��وج ف��ًا ل��ل في ال�ق� ال���د إلى ال��آب ال�ائ� في ج�ار الدی�ا دوس دائ�ًا. لق� ف�َّ
غال��، ودس نف�ه في ذل� ال��ان ال��في ح�� تفح أفاعي سامة م� ن�ع ال�اس�اف�ل، وح�� �ق�م
م�ارس� ال��� ��ق�س ال�ان�وم�ل�ه في ال��ار، �ال���ال في ال��قات �أت�ن �أع�ال �ائ�ة، على

الع�� ی�م�ًا مع ح�اته، �األح�� ال�اس�اف�ل وم�ارس� ال���.



في ال�اب� األول في الدی�ا دو آلف�، فل�ر، ال��اهقة ال�ي أص��� شاّ�ًة ج��لًة - وجه
رق�� ناع�، ونه�ان عارمان وردفان م��ّ��ان - وال�ونا روز�ل�ا، ال�ي ت�داد ف�ا�ة مع م�ور األ�ام

وهي ت�� جه�دها اآلن على س�� اب��ها وم�ا�اها، كآخ� إن�از في مع��ة خ��تها ع�ة مّ�ات.

غ�� أنها ل� ت��لَّ ع� كفاحها ول� ت��اق� رغ��ها ال�َّاب�ة في ال�ع�د ����ات م��ارعة
على ال�ل� ال�� س��صلها إلى عال� األغ��اء. فق� ص��� في ل�الي أرقها ال��ع�ة، أن ال ت�ام إال
قل�ًال ل�ف�� في م�ار�عها، على أال ُت�ل� اب��ها ال�غ�� ل��را�� آخ�. لق� ت��� فل�ر ل���ن م�
ن��� إن�ان أف�ل. شاب ُمَ��َّ� أب�� نقّي، ل����ر م��ّ�ج أو ل�اج�. س�ف ت�افع �أ�فارها
وأس�انها ع� ذل� ال��� األخ��، ول� ت��ر ماح�ث مع روزال�ا. ه�ا ال �ع�ي أن فل�ر كان� أك��
ان��اعًا لها أو أذ�ى م� أخ�ها، أو أنها تْ��ى أن ت�قى عان�ًا، فل� ت�� ق� ت��ث� �ع� ع�
ال�واج، وال ت��ف� ض� أمها ح���ا ت��عها م� مال�فة م����مي ال��ات� ال�غار أو �ائعي
ال��ض�ات ال�ّ�ال�� أو الغال����� العامل�� على م��ة ال��ع في ال����. كان� ت��عها م� دون
أن ت��م�، ال ت���د �ال��اخ وال�ع��، وال تغل� على نف�ها �اب غ�ف�ها مه�دة �االن��ار، ك�ا كان�
تفعل روزال�ا ع��ما كان� ال�ونا روز�ل�ا القلقة على م��ق�لها، ت��ل ب��ها و��� مغازلة أح� أب�اء
ال��قة ال�ن�ا. وال����ة؟ ت�وج� م� ذل� ال�افه م� آل م�را��، ش�� ال ق��ة له، ل�� �ائعًا جّ�اًال
بل م��د ح�في ����، عامل، �ا له م� أم� م�ع�! لق� كان م� دون م���اه� اج��اع�ًا. ر��ا
���ن م��ازًا في الع�ل، ���� ماًال، و���� زوجًا ج��ًا رق�قًا م�حًا؛ ل�� ت�قى ال�ق�قة هي أن
ال��ت�ة االج��اع�ة الب��ها ق� ه��� ب�ًال م� أن ت�ع�، كان� تل� هي أقّله، ال��ارة في نف� ال�ونا

روز�ل�ا، م�ارة ال�ام�ة إلى م�ات� أخ��. أّما مع فل�ر ف����لف األم�: ل� ی���ر ذل� ال��أ.

ب���ا كان� ال�ونا روز�ل�ا ت�ّ�� ل���ق�ل فل�ر أص��� ه�ه األخ��ة م�ّرسة مع�وفة في
ال�َّهي، خ��صًا في ال���خ ال�اهّ�اني. فق� ول�ت ول�یها م�ه�ة ال��ابل؛ وم�� �ف�ل�ها، كان� تع�د
ة ال�لح وال���؛ وم�� ف��ة ���لة وهي ت��ل� ت�ص�ات مع وصفات ع�ی�ة م�علِّ�ة أ�ع�ة معقَّ�ة، راشَّ
على أ��اق �اهّ�ان�ة، وُت���عى �ان��ام لُ��اِع� في أ�ع�ة الفاتا�اس واإل�ف�، في ال�����ا،
خ��صًا في ال�ارورو ال�اص ���زمي ودام�ان ك�ا ه� في م��ل خال�ها ل��ا وع�� ال�ونا ألف��،
ح�� ����ع ع��ات ال��ع��� ومع ذل� ی��قى �عام ���ع ال������. كارورو س���، ن�ور مق�مة



للقّ����� ال��ائ�. و���ور ال�ق� ان���ت شه�تها، و��أ ال�اس �ق��ونها ل�صفات معّ��ة، أو
�أخ�ونها إلى ب��ت األث��اء ل�عل�ه� ك�ف�ة ص�ع ه�ا ال��� ال�ع� أو ذاك. ال�ونا دی����ا فال��ن
وال�ونا ل���ا أول�ف وال�ونا الور��ا تافار�� وال�ونا إ�فاني س�لف��ا وس��ات أخ��ات «م� م��الت
ال��قة ال�اق�ة» وال�ي كان� ال�ونا روز�ل�ا ت��� ص�اق�ه� ك���ًا، كّ� ی�ص�� بها ص��قاته�، ح�ى
�فح الع�ل ول� �ع� ل�یها ال�ق� ال�افي، فأوح� لها إح�� ه�الء ال���ات ال�اق�ات �ف��ة ال��رسة،
إذ �ل�� م�ها وصفات ن��ّ�ة وع�وضًا ع�لّ�ة م��َّة على أن ت�فع لها لقاء ع�لها، م�ض�ة أّن
ال�ال ه� لل��ّرسة ال�ائعة، ال���قة ال�ّ��ة، ال ألنها م��د �اه�ة. كان� لف�ة رق�قة م� ال�ونا ل���ا

س�لف��ا، ال���ج���ةال���لة ال�أل� �ال��اهة وال�ع�مة.

ب�أت فل�ر ب��ه�� م�رس�ها ���ل جّ�� وش�ع� في ال�عل�� إث� رح�ل روزال�ا وم�را��
إلى ر�� ده جان��و. فق� اس��ل� ال���ان��ي �أن ال��افة ب�� م�تفعات كاب�ال والدی�ا دو آلف� غ��
كاف�ة، فأراد أن ��ع ب�� م��له وم��ل ح�اته ال���� كّله، م���ًا ك�اه�ة مق�سة لل�ونا روز�ل�ا

«ال��أة القاس�ة» و��ا كان ��فها: «إنها ال�اع�ن وال��اعة وال��ب!».

وس�عان ما ح��� ال��رسة �االزدهار، ح�ى إن س��ات م� كان�ال وغ�اس�ا، وم� �اّرا
 وز�� ال�ی���ه؛ م� أولى تل���اتها ال�ونا ماغا   نف�ها ق�م� الك��اف أس�ار ز�� ال����ن

�ات���س��و، وهي ث��ة ج�ًا لها عالقات ك���ة، داع�ة م����ة ل��اه� فل�ر.

وم�ى ال�ق�، وال���ن ت���، وفل�ر ل��� م��ع�لًة على الع���، واآلن ب�أت ال�ونا
روز�ل�ا تقل�؛ فال��� ال�غ�� ل� تع� صغ��ة. أما فل�ر ف�ان� تهّ� ك�ف�ها وال ته�� إال ���رس�ها.
وفي إح�� ز�ارات شق�قها قادمًا م� نازار��، قام ب�س� الف�ة �األل�ان علق�ها ت�� ال��فة (أث��ا على

���ق�ه في ال�س�):

1. مدرسة الطَّھي مذاق وفٌن

ًال ع� م�رسة «م�اق وف�»، ت���ة أن����ت����ا كان إی��ر ق� ق�أ في ال��ف خ��ًا مف�َّ
القادم م� ال�ال�ات ال����ة، ف��ّ�اه ل��ل�ة شق�ق�ه مع ت��یل كل�ة في الع��ان. و�لى جان� ال��وف
ال�ارزة رس� ملعقة وش��ة وس���ًا م�قا�عة في ر���ة ج��لة ذات ثالث ق�ائ�، مّ�ا ش�ل الل��ة



ال�هائ�ة على ع�ل الف�ان (ل� ح�ث ذل� اآلن لفّ�� إی��ر �إقامة مع�ض ف�د� ی��ع ف�ه �ع�
الل�حات ��ع� جّ��، ل�� ذل� ح�ث في وق� اك�فى ف�ه م�ّ�ف ال��ة ال��ی��ة �إ��اء أخ�ه وأمه

وتل���ة معّ��ة لفل�ر، تل���ة َنِ�ّ�ة الع���� اس�ها س�ل���ي).

وفَّ�ت دروس ال�َّهي ما �ق�م ���ار�� ال���ل وال�فقات ال�ه��ة لألم واب��ها، والدخار قل�ل
م� ال�ال ل�فقات زفاف م��ق�لي. واأله� م� ذل� كّله أّنها مألت وق� فل�ر وح�رتها ن�عًا م� ال�ونا
روز�ل�ا ال�ي مازال� ت�دد على م�امعها ك� كّلف�ها ت���ة أوالدها وتعل��ه� م� ت���ات، خ��صًا
ت����ها هي االب�ة ال�غ�� وتعل��ها، و�� م� ال��ور� الع��ر على زوج ث�� ی���عها م� ه�ا، م�

الدی�ا دو آلف�، وم� الف�ن، إلى أم��ة ال�اّرا وغ�اسا وف���ر�ا.

ل�� فل�ر ل� ت�� تع�أ ��غازلة ما أو خ��ة ما: ففي ال�فالت ال�غ��ة ت�ق� مع فالن
ه�ا، وفالن ه�اك، ت��ع كل�ات اإلع�اب ف����� شاك�ة ال أك�� وال أقل. ل� ت��اوب ح�ى مع
ن�اءات �ال� د���راه في ال�� ع�قها و�ان م� وال�ة �ارا، م�حًا، م��ًا لل�فالت أن�قًا. ل� ت�ِ�
اه��امًا �ه، رغ� ت���ع ال�ونا روز�ل�ا: فأخ��ًا أتاها �ال� ��اد أن ���ح ����ًا، ی��ق إلى �ل� ی�

اب��ها.

وأعل�� فل�ر جازمًة:

- ال أح�ه... ��ٌع كال�ل�...

ل� ُتْ�ِ� أ� ن���ة أو ت���خ م� ال�ونا روز�ل�ا ال�ي تل�ه� �الغ�� في َحْ�لها على تغ���
رأیها. أص�َ�ِ� األم �ال�ع�: فهل س���ر حالة روزال�ا، وهل فل�ر ع���ة م�ل أخ�ها، ع���ة، م��ع�ة
ألن ت�ل م�ألة الع��� وال�واج على ح�ابها ال�اص؟ وع��ما ���� على �الها أن ش���ة اب��ها
ال�غ�� هي ن��ة ��� األصل ع� ���عة ال��ح�م ج�ل خاضعة أله�ائها فال ت��ل�ف ال����ر
ال�اّب ال�� على قاب ق�س�� أو أدنى م� ال���ل على ال�ی�ل�م، واب� إق�اعي في �ارا صاح�
ب�اخ� وج�ر وحق�ل أش�ار ال��ا� وغا�ات م� أش�ار ال����اء وق�ائل اله��د ال���ح���،
واألنهار الهائلة.. م�ماك م� ال�ه�. و��أت ال�ونا روز�ل�ا ت��عل� ع�ه فعادْت �ع� مقابلة مع �ع�



معارفها ت�ل� ب�ف�ها في أمازون�ا ت��� على ف�اسخ م� األرض، تأم� وت�هي الُهَ��اء واله��د؛
وأخ��ًا �ه� األم�� ال�اح�، ول� ��� ان��ارها ب�ون �ائل، وال ت����ها �ال م�دود. س��س� في
نه� األمازون وت�س� في ال���ت ال��غ��سة في �اّرا، في الّ�ارات ال�ي �ال�ا أْقِفَلْ� ب�جهها في

غ�اسا، وس���في بها أص�ابها �إلقاء ال���ة عل�ها وت�لُّقها.

ل�� فل�ر اب���� ب�جهها الل��ف ال����ی�، بل�ن ال�اتي، ت���� �غ�ازتْي خ�یها
ال�ائع���، �ع���ها ال���ه����، وت��ر ���تها ال��ع�، ص�ت م��ارض بل��:

- ال أح�ه... إنه ق��ح م�ل ال�اجة...

«أ� ش��ان تف���� ف�ه؟» �ال�اد اس��اع� ال�ونا روز�ل�ا أن ت��ال� نف�ها. ففل�ر
ت���ف ك�ا ل� أّن ال�واج ه� م�ألة ح� أو ال ح�، كأن�ا ه�اك رجٌل ق��ح ورجل ج��ل، و�أن

ه�اك فائ� م� �ال�ي ال�واج أم�ال ب��رو ب�رج�� في الدی�ا دو آلف�!

- ال�� �ا ك�ن����ي ال�افهة �أتي مع ال�عاش�ة، مع الف�ائ� ال�����ة، مع األوالد، ��في أال
���ن ث�ة نف�ر. هل ت�ف��� م�ه؟

- أنا؟ معاذ هللا، إنه ���. ل�� ال��ألة هي أن�ي أر�� رجًال أح�ه... ف���رو ه�ا ه�
ح��ان ل��ة ق��ه... كان� فل�ر تل�ه� ال�وا�ات ال�وم���ة، وت��هي ف�ًى فق��ًا ج��ًال، ج��رًا وأشق�.

عًا ص�� الّ��اع؛ وت�وح ال�ونا روز�ل�ا ت��� م�فعلًة غاض�ة؛ و��و� ص�تها ع�� ال�ارع م�جِّ
���� ���عه كّل ال���ان:

- ق��ح! أی� رأیِ� رجًال ق���ًا أو ج��ًال؟ إن ج�ال ال�جل، أی�ها ال�ق�ة، ل�� في وجهه،
بل في ُخُلِقه، في م���ه االج��اعي، في م��ل�اته. أی� رأیِ� رجًال ث��ًا ُ�ع��� ��عًا؟

ل� ��� �ال���ة إل�ها ث�ة أ� م�ال لل�قارنة ب�� ب�رج�� ال��ع (ل� ��� ��عًا إلى ه�ا
ال�ّ� فه� معافى ���ل القامة، ص��ح أن وجهه كان ��عًا ن�عًا ما...) وذل� ال��� م� األوالد
ال�ق��� وال�ه���� في رّ�� ف��م�ل��، �ال أ� ت�س��ن (ق�ش) في ج���ه�، ال ��ل��ن أ� م�ان ح��



ی�ق� �ع� العا�ل�� وه� على ص�رة األم�ات. أما ال����ر ب�رج�� - كان� ت���� اللق� - كان
شا�ًا خّ��ًا، ك�ا ت���ف م� سل��ه ف�رًا، وم� أس�ة فاضلة م� �اّرا، ع��قة في الّ��اء. لق� عل��
هي، ال�ونا روز�ل�ا أنه� �����ن ق��ًا في ب�ل�� وخ�مه� أك�� م� دز��ة، دز��ة! أسِ�ع� �ا اب��ي
ال��ِّ�ة؟ صاح�ة ال��وات ال�لهاء ال�غ�ورة العاب�ة. كل �ال� ق��ه� م� ال��م�، وسالل�ه م� ال��م�

أ��ًا. و���� ی�یها ����ة م��ح�ة قائلة:

- أی� رأیِ� رجًال ث��ًا ُ�عَ�َ�� ��عًا؟

وت���� فل�ر في وجهها (ما أج�ل غ�ازت�ها!) ل� ت�� م��ع�لًة ال�واج. وق� أغلَقْ� ف� أمها
نهائ�ًا إذ قال�:

- �ا س��تي أنِ� ت��ل��� ك�ا ل� أن�ي عاه�ة، أق�� ال�جال �ال�ال... أنا ال أح�ه، وان�هى
األم�...

دار ال��اع ب�� ال�ونا روز�ل�ا، ال���فِّ�ة والُ����ة ال���ّت�ة ت�ت�ًا مل���ًا و��� ال�ي ب�ت
هادئًة كأن ش��ًا ل� �قع، ص�اع م�ض�عه ب��ور ب�رج�� ال����ر، و�لغ� األزمة ذروتها في
اح�فاالت ت��ج تل� ال��ة ع��ما دعاه�ا �ال� ال�� إلى ح��ر ال��ث ال�ه�� وال�فل ال�اق�.

و���اسة حفلة ال���ج ال�ه��ة في القاعة ال���� في ال�ل�ة، ارت�ت ال�ونا روز�ل�ا ث�ا�ًا تل��
���اٍة ما، وز�َّ�� نف�ها �ال�اف�ا ح�ى ب�ت جل�لًة �ق�ر ما ه� ج��ل أ� د�ٍ� ح��ّي، وق� ش��� في
ع�فها م�� راق�ة إس�ان�ة. في حفل ال��ّ�ج الّ�اق�، تأّلق� فل�ر �ال���زات و�ق�اش الف�ل�. ل�
ته�أ قّ� ول� ته�ل رق�ة ك�ن��ا دان�ا واح�ة. وسعى إل�ها ك���ون م� الف�سان. ل�ّ�ها ل� تق� ح�ى

ه�ا ب����ع آمال ح�ی� ال���ج.

ح�ى ع��ما جاء ع��ة ع�دته إلى أمازون�ا ال�ائ�ة، ل��ارته�ا ب�فقة أب�ه، واس�ه ر��اردو
ال��� ال�ارایي، وه� ع�الق ذو ص�ت كال�ع� وأصا�عه م�دانة �ال��ات�، كاد ُ�غ�ى على ال�ونا
روز�ل�ا ع��ما تأمل� ه�ه األح�ار ال����ة ال����ة. كان ث�ة ماسة س�داء ك���ة ال���، ت�او� أقّله

خ���� ك�ن��ًا م� ال��االت، أّواه، �ا إلهي!



ت��ث الع��ز ع� أراض�ه، وع� ت�و�� اله��د وع� ال��ا�، ع� ق�� نه�
األمازون، ك�ا ت�ل� ع� ف�ح�ه ب�ؤ�ة اب�ه د���رًا ���ل س�اعة ال����. وال ی�ق�ه اآلن إال أن ی�اه
م��وجًا، م� ف�اة م��ق��ة م��اضعة م�ل�ة، ال أه��ة لل�ال: فق� ج�ع م�ه ما ��في ال���ع - كان
��ّ�ك أصا�عه، ف��ع القاعة وتل�ع - ی��� كّ�ة ت���ه أحفادًا وحف��ات ل��ألوا �ال���ج وال��ارة
أرجاء ذل� ال���ل ال�ارم ال��م�ّ� في ب�ل��، ح�� عاش ع��زًا م�ف�دًا وح��ًا ��ال س�ي وج�د اب�ه
ب��رو في ال�ل�ة. كان ی��ل� و���� إلى فل�ر ك�� ی���� كل�ة، أو ح��ة أو اب��امة! إذا ل� ���
ذل� ت�ه��ًا ل�ل� ال�واج فهي، ال�ونا روز�ل�ا أمّ�ة، إذًا، في ه�ه ال��ائل. ب�أت ت�ت�ف م�
االنفعال والقل�. فها ق� حان� ال�اعة ال��ار�ة، ول� ت�� ی�مًا أق�ب إلى ت�ق�� أه�افها مّ�ا هي
اآلن؛ وراح� ت��� إلى اب��ها ال��قاء م����ة م�افق�ها ال���لة، والقا�عة، ل�� فل�ر قال� فق�

���ت مغ�ور:

- ل� تع�م ف�اة ج��لة م��ق��ة ت��وج م� ب��رو، فه� ����� ذل� حقًا! و�� ك�� أود أن
���ث ذل� ه�ا في �اهّ�ا، كي أك�ن أول م� ��ّ�� حفلة ال�فاف.

أعاد ب��رو ب�رج�� �ال ضغائ�، خات� ال�واج ال�ه�ي إلى ج��ه، وسعل الع��ز ر��اردو،
� ال�ونا روز�ل�ا أنها على غ�� ما ی�ام، م���قة، ��اد قل�ها ی��لع م� م�انه. وغّ�� ال��ض�ع فأح�َّ
ف��ج� م� القاعة في ح��ة مفاج�ة ساخ�ة، وخ��� على نف�ها م� ن�َ�ة قل��ة وت��� ل� رأت
اب��ها م��ة م�ف�نة، تل� ال�اح�ة ال�ه��ة ال�لهاء ع�وة أمها �ال�ات، ال�لع�نة! ك�ف ت��أت هي على
رف� ی� د���ر - ه� اآلن د���ر فعًال - ی� شاب ث��، ی� ور�� ج�ر وأنهار وه��د، صاح�

ق�� كله م� ال��م�، خ�ات�ه م�ألل�ة م�ّعة، أّواه، ك�ف ت��أت تل� ال�غلة ال�ائ�ة؟

آه! أ� س�ر م� ال�ق� والع�اء م� س�ء فه� ال �غ�ف� وم� ضغ��ة دف��ة، ان��� ب�� األم
واب��ها، فانف�ل�ا �ع�ه�ا ع� �ع� إلى األب�. أل� ��ه� فادی���، م�لع تل� ال��ة وم�اش�ة �ع�
رح�ل ب�رج�� خائ�ًا؟ آه! أمام األلقاب، م��� وث�وة فادی��� - لق� اس�عل�� ال�ونا روز�ل�ا ���ل
كاٍف ع� فادی��� �ال�ات وع� أص�قائه - فإن ال�ارایي ل� ��� أك�� م� فق�� �ائ�، مع كل ال��م�

في ق��ه وخ�مه االث�ْي ع��؛ فق�� �ائ�، مع كل أراض�ه و�ل أنهاره.
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اس�أذن م��ان�ون في ان��اءة س��عة ومهّ��ة، ، والل�ف ��ّع م� وجهه وجل� ق�ب ال�ونا
روز�ل�ا. كان� ك�اسي الق� م�ف�فًة على ��ل م��� الغ�فة م���ة إلى ال��ار. كان ال�ال�
ال��م� («ال��ا��»، ����رك ف�ق�ل: «ال��اِ��» ع��ما ����ون إلى س��اته ال��ع في م�رسة
ال�راعة) م�َّ ساق�ه، وقّ�م ���ر اس�قامة ب��اله، م�فّ��ًا كل زوج�� ی�ق�ان ال�انغ� األرج����ي
العا�في ����اته ال�ع�ة، وخ��اته ش�ه ال�هل�ان�ة، واب��� ���ة رضا: فل� ��� ه�اك ب�� الّ�اق���
م� ��اهي فادی���، فال أح� ی�قُ� ك�ا ی�ق� ه�، ل��ار�� هللا و�ق�� م� إصا�ة الع�� ال����ة،
�ا ح��ة! كان م��ان�ون م�� ی�م��ن �ال��افات؛ وه� خالسي نقي ال���ة مغ�ور ی�لغ م� الع��

ث�اني وع���� س�ة، وله شع�ّ�ة واسعة في شق� العاز��� وفي ب��ت الق�ار في �اهّ�ا.

أح�َّ ب���ة ال�ونا روز�ل�ا ت�ا�ع ن��اته، فال�ف� إل�ها رام�ًا إ�اها �اب��ام�ه اآلس�ة،
ی�ف��ها �ع�� ناق� خ���. «عاه�ة ق�عًا، ال فائ�ة م�ها»، اس��ل� �أسف. ل�� ���� الع��.
ف��� وق� ���ل دّون م��ان�ون في دس��ر سل��ه مع ال��اء فق�ة ت�ّ� على أال ��ّ�� م�لقًا آمال
أ� ام�أة ل���د ك�نها ناض�ة أو ع��زًا، ول� فعل ع�� ذل� ل�قع في أخ�اء قاتلة: فأح�انًا ت�ّل
ال��اء ف�ق ال����� ی���َّع� �قال� ج��� و���اب نادر�� م�ه���، قادرات على أن �فاج��� ��ا
ال ت��ّقعه، و��ّ��� أرقامًا �ال�ا ����ها ق�اس�ة. ه�ا ما عّل��ه إ�اه ال����ة ال�ّ�ة. واآلن، ف��ا ه�
ق إلى ال�ونا روز�ل�ا ال��هارة، ی���� ال�هاء الغ�قي ل��ل�ا مار�ا ب�ا دوس فان�رل�� و��اتا، كل ِّ���
ه�ه األس�اء هي الم�أة م� ه�ا ال���، س��ة م� ال����ع ال���لي، ام�أة مفع�ة �ال����ة، ت�ّ�كها
ال��ا���. كان� ت��اوز ال���� س�ة - وتع��ف ب�ل� - وق� وفَّ�ت ل�وجها ولع�اقها غا�ة م�
الق�ون ال���لة ���قها رغ� أّن لها حف��ات بل�اكّ�ات وحف��ات في س� ال�واج وهي ت��ح ج��ها
إح�انًا و�ا له م� إح�ان! ك� كان� أن�ى نار�ًة ك���ة - مع ال�الب الُ�ْعِ�ز��. وأغل� م��ان�ون
ع���ه كي ال ی�� ال��أة الُ��اورة له الق���ة الع��ز �ال م�ارد وال مف� م� جهة، و�ي ی���� ���ل
أوضح ش�� رح� س�ل�ا مار�ا ب�ا دوس فان�رل�� و��اتا ال�� ال ُیْ��ى وما كان� ت�ّسه في ج�� س��ته
م� ق�ع ال�ق�د م� ف�ة ال����� وال�ائة ألف ر�� خف�ة؛ كان� ت�عى وراء ال���ة ث��ًة! �ا ل�ل�
األوقات ال�ائعة ح�� كان م��ان�ون ی��أ �الّ�رس و�الغ�ص في م�اهات ال��اة، ك�ال� في ال��ة



الّ�ان�ة في كل�ة اله��سة ال�راع�ة، و��ال� ت����� في الل�ل، و�ان� مار�ا ب�ا دوس فان�رل�� ت�ّش
ع��رًا �ار���ة أص�لة على غ��ن ع�قها وعلى ق��ها األسفل.

ف�ح ع���ه م��دًا على القاعة، وه� ��ّ� أر�ج ال��ة ال�� ال ُی��ى؛ و���اره ه�ه ال��أة
ال�افهة ب�جهها ال���ه ب�جه ع��ز ت�ارس ال��� وال�ع�ذة - ب�ب�ل وج���ها، وع�ف شع�ها -
كان� م�ّ�ة على ال���ی� إل�ه �ع���ها ال�غ��ت��، إنها فّ�اعة، ال ب�َّ أن رائ�ًة ك��هًة ت��ع� م�
ت�� غالل�ها م� ك�لة ل��ها ال��هّ��، واس�عاد م��ان�ون ���عة رائ�ة �قا�ا ع�� ف�ن�ي م�
أع�اق ذاك�ته - آه! فان�رل�� ال���لة، أی� أن� اآلن، أص��ِ� س�ع��ّ�ة؟ أما ه�ه اله�مة الّ�ا��ة

على ال��سّي ف�ا لها م� ع�فاء ق���ة!

وه� م�قف، ��ّ�فه أن أص�ح �ال�ًا دائ�ًا في اله��سة ال�راع�ة، ل�ا ل� ی���� لل�ونا روز�ل�ا:
فهي �غّي، عاه�ٌة رخ��ٌة، �قا�ا س��ة مقّ�دة، ال ت�فع ألف�ار وت�ّ�فات العاه�ة، وهي ح�ى في ذل�
ل� ت���ج� االح��ام واالن��اه؛ ب�ت أرملًة أّم العائلة ال��ه��ة؛ و�ان م��ان�ون في أع�اقه أخالق�ًا مّ�ا

ل� ��� مأل�فًا في ب��ت الق�ار. إضافة إلى ذل� فق� حان� ل��ة ن��ته:

- حفلة صغ��ة ح���ة، أل�� ك�ل�؟ - سأل ال�ونا روز�ل�ا م��لقًا في ح�اره ال�قل��ّ�.

و�ان ه��ا، دائ�ًا، في كل س��اته ال����رة. ��ع� �اد� األم� ���ور عارم �عّ�� ع�ه
�ال�ف��، ومعه ���ح العال� كله كامًال ج��ًال، وال��اة م�حة سهلة، وفي م�ل تل� الل��ة ����
قا�ًال ل�فّه� األم�ر وتق�ی�ها، و��� ب�ا�� ف��� م���ك شامل ب��ه و��� سائ� ال�ائ�ات، ح�ى ب��ه
و��� ه�ه ال��غاء ال��غ��سة جارته على ك�سّ�ها ب�ائ��ها ال���ة. و��ا رق�قًا م�اف�ًا و��أت م�ّ�ل�ه
تع�ل م� دون ت�قف. وه��ا ت�اجع� ش���ة ال�ال� الفق��، «ال�ال� ال�ائ� الع�� إلى األب�» -
وهي ش���ة خلقها ب�ف�ه �ع��ها فعًال - ل���ك م�انها ش���ة ال�اب ال�ه� ال�ه��س ال�راعي
ال�اجح ال�� ی��ّقى في ال���� ال�� ��غله في أوقات ف�اغه �إضافة م�ا�ا أخ�� إلى م�ا�اه: ف�ق�م
��هاّم خ���ة و�غ�� الّ��اء. كان� روای�ه للق�� ت�ع� ال����ع�� إل�ه؛ ك�ف كان ی�و�ها! كان

�ارعًا في ال�وا�ة م��عًا في أسل��ه، تقل���ًا في ن��ه ال���.



ل�� حال�ا ���� ال��� إلى آخ� الل�ل، �أخ� ه�ا ال�فاؤل الُ�فِ�� والف�ح، �االض��الل؛
وت��هي الع���ة ف���أ م��ان�ون �غّلف نف�ه �ال��ّ�� وال�َّ�ب، ی�ق�قع على نف�ه ���ب ذاته ���اك��
ال�ق� ال�اتي ب�ون شفقة، م����ًا زوج�ه ض��ة ال�ل ال�� تعان�ه، وأب�اءه األر�عة �ال �عام، و��ف
أن العائلة كلها مه�دة �ال��د م� ال���ل، «ك� أنا �ائ� سافل!» و�ف��� م��ان�ون �أنه ق� تأّل�، و�ن
م�أخ�ًا، أل�ًا صادقًا، فق� كان، ام�ءًا أخالق�ًا. ل�� �ه�ر ه�ا ال�ان� اآلخ� ال����� كان نادَر

ال��وث، إال في م�اس�ات ال��� الع���.

 في ال���ل وفي حفلة ال�ق�م ب��ج������   في ال�اعة الع���� وال�ق�قة ال�ال�ة وال�الث��،
ب�����ل، ال��قاع�، م� ال���ة الع����ة في ال�ال�ة، وج� م��ان�ون نف�ه راض�ًا ع� العال�، ودودًا
�ق��� الف�صة ل��ادل األف�ار مع ال�ونا روز�ل�ا. فق� ان�هى م� األكل وال��ب في قاعة الع�اء،
م��وقًا ج��ع األ��اق، ساك�ًا م�ارًا م� �ع�ها م��فًا في األكل. كان ه�اك على �اولة الع�اء
ل���ني �اهّ�اني، وفاتا�ان و��ف� وآ�اّرا و�ارورو وم����ا ال���� ال�خ� والق����� وال��� واألكاراج�ه
واألكاسا ودجاج ال������ وأرز الهاوسا، عالوة على أك�ام م� الف�ار�ج وال��� ال�ومي ال����
وأف�اذ ال����� وش�ائح م� ال��� ال�قلّي ألول�� ال�هلة ال�ی� ال ی��ّوق�ن ز�� ال�ی���ه (و�ان �ق�ل
ملء ف�ه و�ال م�االة، إن ه�اك ض�ار� م� كل ن�ع في ه�ا العال�، أش�اصًا ه� قادرون على أ�
عار). و�ع� كل ه�ه ال�آكل ارت�� م� اآلل�ا وال�اشاسا وال�عة وال���� ال��تغالي. لق� اع�اد ال�قّ�م
إقامة حفل�ه ه�ه م�� أك�� م� ع�� س��ات وفاًء ل��ٍر ن�ره ع��ما أنق�ت اآللهة زوج�ه م� خ��
ال��ت ���� ح�ى في كل��ها. ول� ��� ی�ّف� ش��ًا، بل ���ع ال�ال ��ال ال��ة ل��فقه في ه�ه
الل�لة وه� راٍض. و��ا�ع م��ان�ون ِغ�ِّه: ملعقة م� ه�ا و�أس م� ه�اك.. وه� اآلن م���، م���ق

ل���ة ما أكل وَش�ب، ال شيء ��اع�ه على اله�� إال إج�اء م�ادثة شّ�قة.

في القاعة، راح كل ث�ائّي راق� ی�ور على أنغام ال�انغ� األرج����ي، و�ان ج�ان�����
نافارو على ال��ان�. ��في أن تق�ل: ج�ان����� نافارو. فل� ��� في �اه�ا م� ه� أشه� م�ه في
الع�ف على ال��ان�. وراح أناس مع�وف�ن، م�ل القاضي ك����� ال���� �ال��س�قى، �إدارة ال���اع
ل���ع العازف وه� یلع� على ال��ان� عازفًا أغاني شع��ة. أل� ��� ی�ع� ال����ة في ف�� ال��ار��



�ع�فه على ال��ان�؟ م� ال�ع� أن ت��ل عل�ه ل�فلة خاصة. فال وق� ل��ه ألول�� اله�اة. ل�ّ�ه
جاء إلى حفلة ال�قّ�م ال���لّ�ة ال�ي ال �����ع ت�اهلها ���� مال�فات ق���ة ی�ی� بها إل�ه.

كان م��ان�ون ی��ّلع إلى ال�اق��� �ارت�اح، مع��ًا ع� إع�ا�ه �ع�ف ج�ان����� به� رأسه
- ف�ا له م� ماه�! - واب��� ل�ارته وق� تأك� م� غ�اب م�ل� م��ّفل آخ�، �اس���ائه، ه�،
وفادی���، ح�� كان ال��لل إلى حفلة ال�ق�م ت�����ا (ك�ا لّق� األوالد في ر�� ف��م�ل�� ب��ج������
ال��اع) مأث�ة م����لة، م�ار م�اه�ات وت���ات. واع��� م��ان�ون أنه ك�� ال�هان؛ إذ اس��اع
ه� وفادی���، م� اخ��اق ال�اج� ال�� أقامه ال�ق�م أمام ال�اب ال�ق�ل ال����ع م� خ�� ال�ل��،
وال�غل� �ال�ف�اح - ال��� ال�ح�� ال�� ال �ف�ح إال لل��ع���، ولل��ع��� فق� وج��عه� وج�هه�
مأل�فة ل�اح�ْي ال���، وأص�قاء م�� زم� �ع�� - فق� ت�ّ��ا م� جعله �ف�ح أمامه�ا وس�ح له�ا
�ال�خ�ل. بل لق� اس�ق�له�ا ال�قّ�م وزوج�ه ال�ونا أورورا �األح�ان رغ� ح�ص ال�وجة على ال�أك�
م� ه��ة م� تعاش�. وفي ال�ارج، في ذل� اله�وء الُ�ْفَع� �االن�عاش أحّ� ال�����ن ���ارة اله���ة
وه� ی�ونه�ا ی�خالن ال�فل �ع� ح�ار مق��� مع ال�ق�م ت������ا، م��از�� الع��ة ال�����لة الع��ر

إلى ح�� اله�افات ال�اخ�ة م� ال�ونا أورورا. ف��ف ت���ا م� ذل�؟

ت�ه� م��ان�ون ب��� م��لئ، واب��امة ���او�ة. وه�اك  كان فادی�ف�، في القاعة ی�اق�
سّ��ة ج��لة م���ًا إ�اها ب�راع�ه. س��اء، م��ل�ة م����ة �الل��، فال�ل� وح�ه ال�� ��� الع�ام!

ذات ع���� بل�ن ال��� و���ة ن�اس�ة بل�ن ال�ا�، رائعة ال�دف�� والّ�ه�ی�.

- «إنها اإلغ�اء �ع��ه، ش���ة م� ضالل، �ا لل���اء ال�ي تق�د إلى الهالك!» - أب��
م��ان�ون إع�ا�ه �ال�ا�ة ال�ي ت�اق� ص��قه.

ت�ّ�ه� جارته م��ه�ًة، ونف�� ص�رها األْع�ف، ون��� ���ت ی��ر �ال�ع��ة:

- إنها اب��ي...

ل� ی��ل م��ان�ون م�قفه:



- إذن تقّ�لي تهانّي، �ا س��تي. فال��ء ی�� ف�رًا أن الف�اة م��ق��ة، اب�ة عائلة م���مة. إن
ص��قي...

- هل ص��ق� م� ی�افقها؟

- ص��قي؟ بل ه� ص��قي ال����، �ا س��تي! أخ...

- وم� ه�، هل ت����ع أن ت���ني؟

ت���� م��ان�ون على ال��سي، وت�اول م� ج��ه م��مة معّ��ة، وم�ح ��ع ق��ات ع�ق
م� على ج���ه الع��� وق� ازداد س�وره؛ فأح� شيء إل�ه ه� روا�ة ق�ة كاذ�ة، ق�ة م�ّل�ة

للغا�ة.

- اس��ي لي أوًال أن أق�م نف�ي: ال����ر ج�ز�ه رودر�غ�� ده م��ان�ا، مه��س زراعي،
معّ�� في م��� ال�ف�َّض ال��اع�... ومّ� ی�ه م��ددًا.

في �ادرة ارت�اب أخ��ة قاس� ال�ونا روز�ل�ا م� ��ا��ها ب���ة نّفاذة. ل�� وجهه ال��
ی��ح ك���اء واب��ام�ه ال����ة أخ��ا كّل اش��اه وق��ا على كّل مقاومة، كانا ��ّ�دان أ�ًا كان

م� سالحه و����ل�ان عل�ه ح�ى ل� كان خ���ًا وم�اك�ًا كال�ونا روز�ل�ا.

7
بین معترضتین

مع شیمبو وریتا ده شیمبو

في ع�� ذل� ال��م، ع�� نها�ة ف��ة ما �ع� ال�ه�، ع��ما كان ال�ق� ال�ار وال���
م�عا��ًا، وال�� ك��فًا، وق� ان��� على اإلس��� ال��ّلح فادی��� وم��ان�ون في سان ب��رو، في
�ار آل���ا، ل����ي كّل م�ه�ا أول كأس كاشاسا له في ذل� ال��م، ��عان ال��� لل�لة االح�فال
في ر�� ف��م�ل��. ث� شاه�ا ع�� �اب ال�انة ش���� قادمًا ب�جهه ال�ل�ه�، كان ق���ًا مه�ًا لفادی���،

�� ال�اني في ال���ة. مف�ضًا م�اع�ًا �ال��الة، أو قْل، ال�َّ



و�ان كات� وقائع ال�واج واب� س�اسي له نف�ذه م�ّ�� لل���مة، �ال اح��ام م� ق�ل ق�اوة
وال�ه ال�قل���ة، م� دون أن ی��� اه��امًا لل��افع، اب� الع� ال�ع�� لفادی��� ه�ا، غ��ارا�� ال���
األص�ل كان ب�ه���ًا، م�حًا م�م�ًا على ال��ب، وعلى لع� ال�َّ�د ومعاش�ة العاه�ات، �ق�ل
ل���عه�: ص��ة غ�� م���نة.ل�ّ�ه اع��ل الله� ف��ا �ع� ن�عًا ما ُم���ًا ل��ّ� اه��امه على
ال���� ال�� أص�ح ف�ه وال�� ل� ����� ف�ه ���ًال، إذ فّ�ل ح���ه على ال����، ال ی��لها ب��ق�ة
مه�ا كان� رف�عة، وال بلق� مه�ا كان م���اه. فق� اس�قال م� م���ه ال�� دّب�ه له أب�ه (ع��
م�ل� ال���خ اإلق�اعّي) ك��اف� ل��ی�ة ب�ل��ن�ي �ع� ان��اب ُصَ�رّ�. وت�ّلى ع� ال���� واللق�،
وع� ال�اج�ات وال����ات، ودفع في س��ل ذل� ث��ًا �اه�ًا. ف��ان ب�ل��ن�ي ل� �ق��ع�ا ���ا�اه
ف ال اإلدار�ة ال�ق�ق�ة، و�ان�ا یلّ��ن على حاك�ه� ���ورة االل��ام �عاداته� ال�ي ال ُتَ�ّ�، في تع�ُّ

ُ����ل.

وانف��� أب�اب جهّ�� إث� انف�ار ف���ة ال ساب� لها ل��ّ�د أنه ت��َّأ واس�ق�م م� �اهّ�ا
ع�دًا م� ال��اء ال�ان�ات، في رغ�ة م�ه إل�عاد ال�لل وال�ح�ة ع� ال�ل�ة: فاس�ق�م ر��ا ده ش����،
وهي م� معال� ل�ل ال��ار�� ال����ة.ولق�� ������ لغ�ام ق��� و��� وّح�ه�ا، حّ� م�هج ك��
ال��ه����ن ف�ه شع�ًا ون��ًا. و�� ت�اج�ا، وت�ات�ا وانف�ال نهائ�ًا ث� ت�ال�ا �ع� ��عة أ�ام وعادا
إلى غ�امه�ا، م��اب��. م� ه�ا أضاف� ر��ا اس�ها إلى لق� ح���ها، كع�وس ت��ّ�ى اس� عائلة
الع��� في ال�واج. وح�� عل��ا �أم� ال��اف�، ال�� ��ارس ح� ال��اة وال��ت على ال��ان
ال��ّ�دی� م� إم�ان�ة ال�فاع، أصّ�وا في رسالة ب�ق�ة، على أن ت�ار�ه ال�ل�ة. أ� ف�ح في العال�
َقه ل���ا ش���� الّ�ه�ان�ة، وه� ��� نف�ه ���� أن ��اهي االغ��ا� �ال�ل�ة و�ال���؟ أراد أن ی�وِّ
وح��ًا في ل�الي ب�ل��ن�ي ال���لة الُ��لة الفارغة، ودرس �إمعان ال�ل� ال�ار، ث� أم� �إح�ار

ال��أة ال�ان�ة.

كان ش���� م�اف�ًا أ� مل�ًا على م�ی�ة، ون�ول ر��ا ده ش���� م� ال�اخ�ة إلى ه�ه
األم��ا��ر�ة ل� ��ّ� م�ور ال��ام، فق� كان� الَ�ْ��ّ�ة ال�ل�ّ�ة األث��ة. لق� دعاها ل���ن في حاش��ها
ثالث ن�اء رائعات ال��ال، م��لفات ع� �ع�ه� ال�ع� ل��ه� م��ازات ج��عًا: ُزل��ة ماّرون،
ال�الس�ة الالم�ال�ة صاح�ة األه�اء، ب�دف�ها ال�ه�ّ��� الل�ی� �غلقان ال��ارع، ف��ع�� به�ا ال�اّرة،



وآمال�ا ف������، ال���وف�ة الغام�ة ���تها ال�اع�، وأص�لها ال���ل�ة، وز��� ك�ل��ن�ی��ا شق�اء
هّ�ة ك��ز ذرة ع��ها أسل�ب خاص بها في م�ارحة الغ�ام. القافلة ال����رة ال�ائعة - وال�ق�لة ك�ا
ُ�قال - ل� تلَ� في ب�ل��ن�ي االس�ق�ال ال��اسّي ال��ی� بها؛ بل الع��: فق� أص��� ه�فًا لع�اوة
ادة، و�ذا اس�����ا ج�اعات اج��اع�ة معّ��ة: ال�الب ال�ی� ل� مف��حة م� جان� ال���ات وح�ى ال�َّ
ت��� ل�اه� �ع� وم���عي الل�ل ال�ادر�� ومعاق�� ال�اشاسا ع��مًا ن����ع ال�أك�� �أن ال�اس كان�ا

ع��مًا م�تاب�� م��اع�ی�.

ث� ش�ه�ت ر��ا ده ش���� ع�� م���ف الل�ل، ع�� أسفل درج دار ال��اف�ة س��� ل�رجة
أنها سق�� م�ارًا على األرض، ت��ي ال��ی�ة �����عٍة ال ت��� م� الّ�ع�ت الَقِ�رة. وان���ت
األخ�ار ال��هلة: ك�ف أن الع��ز إب�اه�� ال�اج� والَ�ّ� ی�حف على ���ه ت�� ق�مْي ُزل��ة ماّرون
رًا إرث أحفاده على الق�ف مع ع��ق�ه؛ ث� ب�����، وه� ما زال غالمًا آن�ٍ�، ���ٍل م���، م��ِّ
م��ق��ًا وعف�فًا، م��فًا في ال����، رئ�� أع�ال ب�اس اإلب�اع�ة، هام �آمال�ا ف������، واك��ف ف�ها
م لها خات� ال���ة جاعًال عائل�ه صاح�ة ال�فاه�� ال�قل���ة �ال ح�ٍل وال ق�ة؛ نقاء ج�ورها وت�ّی�ها فق�َّ
أما ذروة الف�ائح ف�ان� ل�� ك�ل��ن�ی��ا ال�ي أص��� ال�ع��قة ال�ف�لة ع�� كّل ال�الب
ال�ان����: حل�ه� ومل��ه� ال���جة، رای�ه� في ال�ع��ة وم�اله� األعلى. و�ان� ت�ل� ��ل شقارها
في ل�الي ب�ل��ن�ي، م�ا�ة ب�الم�ة ال��ارس و�ال�اع� س�س������ ك�س�ا ال�� كّ�س لها ع�دًا م�

ال��ن��ات. آواه! �ا للعار!

ح�ى األسقف �ال��الة، األب الُ�ْ��ال ��المه ال���ه �ال��اح راح �ع� ض� ش����، اّتهامات
كات�ل��ار�ه م��عة �ال��اسة ض� غل��ه الفاض�ة. ف�ّ�ف ال�ان�ات الع���ات ب- «ق�امة ال�غاء
القادمة م� العاص�ة»، و«ن���ات ال���ان». �ا لل��ات ال�����ات! �ق� م���م، وال����ة
م��ل�ة �ال�اس في ق�اس ی�م األح�، وال����م ی�ه� ش���� �أنه ��ّ�ل ب�ل��ن�ي ال�ادعة إلى س�وم
وع��رة، ی�ّم� ب��تها و���قها و���ِّ� عائالتها، ه�ه ال�ل�ة ال�ع��ة ال�����ة �ال��اف� الفاس�،
«ن��ون ���او�له ال�اخل�ة». و�ان ش���� ���ل� حّ� الف�اهة. ف��� م� ع�ة األب الالذعة.
و��� ال�ان�ات، و�ال�� ر��ا ده ش���� �االن�قام، فاق��ح م�غ�ل ال���ّي - وه� ع��ي ���



ال�����، أم�� س� ال��اف�ة، مع�وف ب��ّلقه غ�� ال���ود آلل غ��ارا�� ، أن �ق�م�ا �االن�قام ع�
���� إرسال اث��� م� الق��ا�ات م�ضع ثقة، ف���قان رداَءه ال�ه��تي م� على ج��ه.

جفَّف ش���� دم�ع ر��ا، وش�� لل��ر� وفاءه آلل غ��ارا��، وَأث�ى على ال������
ال���م�� القاتلْ�� قا�عي ال���� م� إیل��س. فق� كان ش���� ح�قًا م����ًا �األم�ر، ول� ت��
ال���ة ال��اس�ة ت�ق�ه. فق� ت�ّ�ل ردة الفعل ل�� الع��ز إذا دخل في ح�ب مع ال����ة، وض�ب
كاه�ًا إلرضاء �ع� العاه�ات!عالوة على ذل�، ��ّ� لألب أن �غ�� على ه�ا ال��� به�ا
ال��ل. ففي وصفه له «ب�ْ��ون ���او�له الّ�اخل�ة»، كان ���� إلى ما ح�ث في تل� الل�لة ع��ما
اج�از ال��اف� ال��م�ق ال��ی�ة ال ���� ع�رته س�� س�وال داخلي ُمَقلَّ�، فق� �اغ�ه ال�اه� في
م�حلة م�ق�مة م� تعا�ي الغ�ام مع مار���تا ال�ّ��ة - وهي ر�ة م��ل م���مة ت��م ال�اه� على

ال�ائ�ة وفي ال����: نع��ه ال�ف�لة.

ل� ی���َّ لل��اف� ش���� إال جْ�ع الُ�هانات الالئي ی��ل� ���اف�ه وتأ�ُّ� ذراع ر��ا ده ش����
ل���قّل�ا ج��عًا �اخ�ًة تا�عة لل���ة ال�اهّ�ان�ة. وه��ا اس�قال م� م���ه، م� ف�ائله، وم� ل��ة
الق�ار على ال���انات ال��ّرة لل���. وأص��� ب�ل��ن�ي م��ومًة م� �اق�ه اإلدار�ة وتعا�فه مع
ح��اوات العاص�ة. و��ه� على كفاءة إدارة ش���� ت�م�� ج�� الّ��ول م� ال��اخ� وت�س�ع ال���ع

ال��رسي و�صالح س�ر ال�ق��ة؛ و�قي م��� ال�ان�ات وه� یه�ْ�� �ق�ُّ م��ع ب�ل��ن�ي.

ال��أ ش���� إلى م��� مغ��ر، ل�� ُمْ�ِ�� في خ�مة القان�ن ك�ات� م�لَّف ل�قائع الّ�واج
ومف�ض م�اع� ل�ئ�� ال���ة ح�� ال ی�ج� م� ��اس�ه على أع�اله: واس��ل� م�ة أخ�� ل��اة
الل�ل م� ال��ار�� (ح�� عادت ر��ا ده ش���� ته��� على ل�له م��دًا) إلى �االس، إلى أ�اشادی���،
إلى م��ل «ال�وقات ال�الث»، إلى شقة كارال، إلى إیل��ا ب��ا فل�ر، إلى االح�فاالت الل�ل�ة، وم�
وق� إلى آخ� كان یل�أ إلى وال�ه ال��خ ل�����مه في م�اوراته ال��اس�ة، ف���ل� م�ه ت���ة ���اك�
آلخ��� ���ح�� ل��ه ل� ��ل� قّ� ش��ًا له: كل ما كان ی�غ� ف�ه ه� أن �ع�� ح�ًا على م�اجه.

و�ان ش���� ��� فادی���، ل�� ���� الق��ى ال�ع��ة ب��ه�ا، بل ���� خ�ائ� ال�اب
رف�قه في ال�ول�� وال��ار�هات. وه��ا ع��ما س�ع في م�اس�ة معّ��ة ش��ًا ما �ق�ِّع فادی��� �أنه



عا�ٌل ع� الع�ل و��ون م�رد للع��، دّب� له و��فة م��اضعة ك�ف�� ح�ائ� ال�ل��ة، إذ ��� أن
���ن «ل�ل ف�د م� آل غ��ارا�� م���ه ال��ّ�د في ال����ع».

- ما م� أح� في عائلة غ��ارا��، عا�ٌل ع� الع�ل.

إنها م��اق�ات ش���� ال���� ه�ا، فه� م�ق�� للغا�ة �الق�اعات واألع�اف، مع حّ�ٍ
ع��� �عائل�ه وح�صه على س�عة ق��ل�ه: آل غ��ارا��.

ح��ًا، في ع�� ذل� ال��م، ال�قى فادی��� وم��ان�ون ش���� في سان ب��رو، ب���ا كان
ال�فّ�ض ال��اع� م��هًا ن�� م��ى ق�ادة ال���ة. ب�ا ضائقًا ���اته وق� ح�� نف�ه ب��اب د��اء
ت��ف� ���ارة ال��� وهي ال��اب ال�قل���ة ل��اس� ال�ف� أو ال�واج - �اقة م�ّ�اة �ق�ة واقفة وص�ار
الق��� وص�رّ�ة و��اق لل��اء وع�ا ��ق�� ذه�ي - ك� كان ش���� م��ث�ًا ذل� ال�هار ال�اد
م� ش�ا�/ ف��ای�، واله�اء ال�اخ� ال�َّ�� خانقًا، والق�� قاتًال، واألف�اه م�ع��ة ل�أس جعة م�ل�ة

للغا�ة.

قال فادی��� م����ًا ق���ه ال�امي ل�ه�ه: «ال ی�ق� ح�ات�ا ال��م إال ه��ب عاصفة ق��ّ�ٍة
ثل��ة».

لع� ش���� حّ�ه �أق�ى ما ���د �ه ل�انه ال�اّد م�زِّعًا ال��ائ� قائًال �ام�عاض: «إنها
ل��اة ُخ�ائ�َّة ال ی�ج� أتفه م�ها، ك� هي اب�ة عاه�ة ه�ه ال���فة» فأنا ُم��� على م�افقة ال�اك� إلى
كّل م�ان، إلى كل ال��اس� االح�فال�ة، إلى كل جهة ق�رة ُخ�ائّ�ة... ل� ���ن�ا ق� اع�ادوا رؤ��ه
غاض�ًا به�ا ال��ل. ل�� ت�ّ�� له� أنه م���ٌّ ���� م�قعه إلى ح��ر م�ت�� عل�يٍّ مه�� ه�
ال��ت�� ال���ي لل��ل��، في كلِّ�َّة ال�ُّ�، مع ُخَ�� وُأ��وحات، وم�اوالت وت�ادل آراء ح�ل ال�الدة
واإلجهاض، وفي ذل� إزعاج ع���. ج�ع ش���� ���عة كأس ال�عة، م�اوًال إخ�اد ال�ّ� والغ��

في نفِ�ه، الع�ًا وال�ه �أسل��ه األزِلّي في اس���امه في ال��اسة...

ومّ�ا زاد في ال��� بّلًة - وه�ا ال�عاسة! - أن ذاك ال��ت�� ال�� تق�رت إقام�ه ی�اف� في
ت�ق��ه حفلة ال�ق�م ب��ج������، ال�قّ�م ت������ا م� ر�� ف��م�ل��، وع�ف�ا ف�رًا �ال�أك�� ع�َّ� ی��ّل�. لق�



ع�ل مع�وفًا مع الع���� فأ�ل� ح�� �ل�ه ف�ض��ًا م� ال���، واآلن ی��� ال�قّ�م إك�امه �أ�
ث�� م���ًا له ت����ًا ض��ًا. وحفالت ت������ا، ك�ا �ق�ل�ن رائعة، ت���ّ� ع�اء ال���ر، �أكل

ف�ها ال��ء و���ب ح�ى ال�ُّ��ة. وش���� ه� ض�ف ال��ف، ت�ّ�ل�ا ك� كان س�له�!

- ب�ًال م� ذل� ی��جَّ� علّي أن أصغي ل���� ی��ل� في ش�ون ال�الدة وش��نها. ما ه�ه
ال��ائف ال�ي ی�بِّ�ها لي وال��!

وت�اءل ك�ف �ق�ع أ�اه ع�� م�ل� ال���خ �أن ی���ه وشأنه ح�� ه�. فالع��ز كان
ق�� ال����ة ل�رجة أن ال�اك� كان ��افه! وه�ا أخ�ت ع��ا فادی��� تل�عان، فاب��� م��ان�ون،

وف�ح ش���� ل��ِّه أمامه�ا �اب ال���: �اب م��ل ال�ق�م.
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في تل� الل�لة، أمام م�ان ال�فلة، راه� ال���االن م���ِّع�� آخ��� �أنه�ا س���لالن إلى
ال�فلة ال�اق�ة وس���ق�الن اس�ق�ال ض��ف ال��ف. وه�ا ما ج��: دخال فاسُ�ق�ال ��ل م�اه�
عة، ذل� أن فادی��� عّ�ف ال�قّ�م وال�ونا أورورا ب�ف�ه كاب� أِخ ال�ف�َّض ال�ق�ی� على ال�ح� وال�ِّ
�ه م� مغادرة م��� ع�له؛ ف��ا ع�َّف م��ان�ون ع� نف�ه كأم�� س� ال��اع� ال�� �ع��ر لع�م ت��َّ

ل�����، أم�� سّ� غ�� م�ج�د ق�عًا.

- لق� اض�ّ� ع�ِّي ال����ر آی�ت�ن غ��ارا�� إلى م�افقة ال�اك� إلى م�ت�� لل��ل��. ل��ه
أص�عل تل��ة دع�ت�، فأرسل�ي وأم�� س�ه، ال����ر م��ان�ا، ن�ا�ًة ع�ه. أنا ال����ر فال�وم��و

غ��ارا��...

اع��ف ال�ق�م ب�أث�ه به�ه ال�ادرة الل��فة م� ال�ف�ض وأب�� أسفه لع�م ت�ّ��ه م� ح��ر
ال�فلة؛ فق� كان ب�ّده أن ���ِّمه ك�ا �����؛ ث� اس�ق�ال، ه� وزوج�ه، �األح�ان م��ِّل ص��قه�ا

ال����م. كان ��ّ� ی�ه لفادی��� ع��ما ص�َّح م��ان�ون، ب�قاحة م�هلة ووضع األم�ر في ن�ابها:

- سام��ي على ت�ّخلي أیها ال�ق�م، ل�ّ� م��ل ال����ر ال�فّ�ض ال��اع� ه� ش��ي
ال���اضع، أنا ال����ر ج�ز�ه رودر�غ�� ده م��ان�ا، أس�اذ م�اض� في م�رسة اله��سة ال�راع�ة،



اس��عاني ال����ر آی�ت�ن... و�ن ص��قي ال����ر فال�وم��و، وه� اب� أخ ال�ف�ض، ���له ه�، إن�ا
�� ال�اك�... ���ل ال�َّ

�ف الع���. - «ال�اك�؟» - صاح ال�ق�م، م���قًا به�ا ال�َّ

ح فادی��� وضعه. «ع��ما س�ع ال�اك� ال�ف�ض ال��اع� ��ل� م� أم�� «نع�»، ص�َّ
س�ه واب� شق�قه أن ی�ه�ا إلى حفلة ال�ق�م، �ل� م�ه (إذ كان ���م في دی�ان سعادته) �أن �����

«ص��قه ال��� ب��ج������ وُ���ي زوج�ه الفاضلة».

ماه�ا إلى ال�اض���، وأم�ا �أن ان�فخ ال�ق�م وال�ونا أورورا زه�ًا، فف��ا أمامه�ا ال���� وق�َّ
ُت�أل ال��وس له�ا، وت��� األ��اق ف�ل شيء كان قل�ًال على فادی��� وم��ان�ون.

ق�ن ع��نه�. أ� ح�لة اخ��عها في ال�ارج، وقف رفاقه� في ال��اءة م�ع�ق�� ال ���ِّ
ال�افالن ل����ا ���ل ه�ه ال�فاوة؟ ل� ���� أن ت�ّ�� أ� ش�� م� ال��لل ع�� م�ار�ع �اب
ال�ق�م ال�� �ع��� اق��ار ال�فلة على م�ع��ه، وأص�قائه ال�ع�وف�� الفاضل�� م�ألة ش�ف،
مق��ًا على ذل� ب�ت�ه الع����ة ال����ة، مفاخ�ًا ب�ه�: «ت�ّلل، و�لى حفل�ي؟ ل� ��ّ�وا إال على
جّ��ي!» وها ه�ا أك�� ُ�ف�لّ�ْ�� �ال�ا ت�لَّال إلى حفالت مغلقة مه��ة، ت��سها ال���ة، ناه��
��فالت ق�� ال���مة و��� ال����ر كل�����ي مار�اني، حفالت ت��و ��ان�ها حفلة ال�ق�م حفًال
راق�ًا م�ت�ًال، ����ًا، م�ق� فق�اء، م�ّ�د مأد�ة في أح� األح�اء، ومع ذل� ف�ل كل ه�الء
ال�ُّف�ل��ن، في كل ال��اوالت ال�ي ب�ل�ها لل��لل إلى حفلة ال�ق�م، م�اوالت ت��ّ�د س���ًا ول�

ی��اوز أ� م�ه� ح�ود ع��ة ال���ل ال����َّة ج��ًا.



ن�الغ إذا قل�ا إن أح�ًا ل� ����ع ال��لل إلى ه�ه ال�فلة. فه�اك إی�ی� غان���� ال�ال�
�ا م� ال���ر، و�ال� جامعي شاب ف�ّي م�له كان یلقَّ� ب- «ل�ف الل�ان الف�ي» وق� ت��َّ
ال��لل مّ�ة ُق�ا�ة ال��ف ساعة داخل ال�فلة ل�ي ُ���دا في ال�ها�ة �ال��ب واللَّ�� �ع� أن ان���
�� ی��ادل إی�ی� صاح� الع�الت ال�ف��لة في ع�اك ج��� مع ال��ع���، وأخ� ل�ف ال�َّ

م. ال�َّّف�ات مع الُ�ق�ِّ

ر ما ص�عه فادی��� ٌة أخ��، ���ر ب�ا أن ن�و�ها ل�ق�ِّ ك�ف ان���ا ث� ف�ال؟ ح��ًا ه�ه ق�َّ
وم��ان�ون، ح�َّ ق�ره. لق� وصل في تل� االث�اء، م� �اهّ�ا، م�س�قار غ��� س�ق�ه ح�لة دعائّ�ة في
ال��ف ل�ق��� ع�ض�� فق� ال غ�� في ال��ن��فات�ار. كان م�س�قارًا غ�� عادّ� ���ع�ل آلة
م�س�ق�ة ف���ة في ن�عها: أال وهي م��ار ���ر أنغامًا كأ� ك�ان رف�ع ال�����. كان ال����ر
���» ك�ا وصف�ه مل�قات ال�عا�ة روس�ًا ���ل اس�ًا غ���ًا، ه� «الّ�وسي صاح� ال���ار ال�ِّ
وأخ�ار ال��ف. و�ان ل�� إی�ی� م��ار ن�ارة ق���، أما ل�ف، فق� كان روسي األصل، ���ل اس�ًا
أج���ًا. وفي ج��نه�ا إلن�از ع�ل ص��انّي ج��، لّفا ال���ار ب�رق ُب�ِّّي، وش��ا قل�ًال م� ال�اشاسا

ل���ع�ا، ث� قَ�مَّا نف��ه�ا ع�� �اب ال�ق�م على أنه�ا ال�وسي صاح� ال���ار وُمَ�َعه�ه.

كان ال�ق�م ت������ا ���ل� حْ�سًا خاصًا ع��ما ی�عّل� األم� ����لل��: كان ���ّ� رائ��ه�
م� على م�افة م�ل. حّ�ق بل�ف و�ی�ی� وق�ع في داخله ناق�س ال���: ل��، ما إن س�ع ال��ع�ون
����ر «ال�وسي صاح� ال���ار ال����» ح�ى �ادروا إلى ت���ه�ا م��ّ���� ل��اع ال�وسّي
�ع�ف. وفي ص�� هاد�ء، ف�ح ال�ق�م ال�اب سام�ًا ب�خ�ل ال���ال�� وال���ك ت��ازعه. ل�ّ�ه
اس��� ی�اق�ه�ا. وأس��ا ال���ار خلف ق�عة أثاث، ول�� ال�ق�م ال��ع في أع��ه�ا وه�ا ی��فعان
�ب. ف��ادل ن��ة مع ال�ونا أورورا ال�ي ل� ی�ق لها ن�� القاعة ح�� الع�اء، م�لهفْ�� إلى األكل وال�ُّ
- م�له - كل ذل� ال�َّ���ل. ع��ئ� ألّح ال�ق�م عل�ه�ا ب�ع� م� ج��ع ال��ع��� ال��لهف�� ل��اع
�ه م� ال�عام. و��غ� ال�وسي، على أن �ع�ف ل�ف حاًال: أوًال الع�ف، ث� ���ن ل�ل م�ه�ا ح�َّ

م�اوالت إی�ی� تأج�ل ل��ة ال�ارثة ���ی�ه ال�اك� ل� ی��ح ب�ل�.



ومّ�ا زاد في ال��� بّلة أن ت�ّ�ًال غ���ًا ��أ على ش��ّ�ة ل�ف، ال�� شع� ف�أًة أنه مله�،
وراح �ع�� دوره فعًال ح�ى اع��� نف�ه في ال�ق�قة ال�وسي العازف!. وه��ا، وق�ل أن یلح عل�ه
أحٌ�، ت�اول ال���ار الق��� في خ�ّ� ال��ف�� واله�اف، وفي ح��ة م�ق�ة ب��اعة: - ان��ى ه��له
اله��ل وال���ل ���ل زاو�ة، وشع�ه م�ف�ش وع��اه ت��لعان إلى ال��اء كأنه ما����و حق�قّي -
���� خ�ع ال���ع وأث� ح�ى في ال�ق�م �ال�ات وفي ال�ونا أورورا، �ال�ا ل� ���ش ه� ��لعقة
قه�ة، ج�� ال���ار. ل�� مع ال���ة األولى، أدرك ال�اض�ون ج��عًا أنه� أمام مه�لة. وح�ه ل�ف
اس��ّ� و�أنه عازف فعًال ���ل� الق�رة على إح�اث ال�َّب��ة ����ات ال�لعقة على ال���ار؛ ل�� ال

�� أ�ه� أدنى تعا�ف مع فّ�ه و�ص�اره على م�ا�عة الع�ف. ال�ق�م وال زوج�ه أو أحٌ� م� ال��ع�ِّ

وتقّ�م ال�ق�م ی��عه �ع� أص�قائه م�� ساَءه� ذل� ال��اح ال��ج. و�ان اج��از ال���
ال��د� إلى ال�اب ال��صل إلى ال�ارع ���ًال  ومل���ًا، وال ُی��ى حق�قًة. س�ف ی���� إی�ی� ول�ف
��ال الع�� ال�فع والّ�كل والل�� وال�ق�� على األرض وال�ق��ع. كان ب�ّد ال�ونا أورورا ل� تفقأ
ع��نه�ا، ل�� ال�ق�م اك�فى �ق�فه�ا إلى ال�ارع، وس� أناس را��ي ال�أش ورمْ�ا ف�ق ال���ی�

ال��ّ�َدْی� على األرض ال���ار ال�� أص�ر ص�تًا ض��ًال.

أما مع فادی��� وم��ان�ون فل� ���ث شيٌء م� ه�ا الق��ل، فال ال�ق�م وال ال�ونا أورورا
ساَوَرْته�ا أدنى الّ��هات ح�له�ا. فأكال وش��ا م� أ��� وأف�ل ال��ج�د وراح فادی��� ی�ق�
الفال� ح�ل القاعة، ف��ا كان م��ان�ون ی��اءل ب��ه و��� نف�ه ع�ا إذا كان ل�امًا عل�ه أن �قف
م����ًا ل���ب �اس� ش����، ن�� ال�ق�م وال�ونا أورورا. واب��� جال�ًا في مقع�ه ع��ما س�ع ال�ونا
روز�ل�ا ت�أله ع� ه��ة ال�اب ال�اق�، الفارس ال�� ���ل ث�ائ�ًا مع اب��ها. فأجابها ���ال م�اّد

م� أجل إح�اث أبلغ األث� في نف�ها:

م؟ مه إل�� الُ�َق�َّ - أل� �ق�ِّ

- كال. لق� ك�� في الّ�اخل ه�اك، فل� أره ح���ا وصل.



- إذن، أی�ها ال���ة ال���ّلة، أت��ف �إعالم� أنه ال����ر فادی��� غ��ارا��، اب� أخ
ال����ر آی�ت�ن غ��ارا��، ال�ف�َّض ال��اع�، حف�� ال��خ...

- ال تقل لي إنه حف�� ال��خ غ��ارا��، ه�ا ال�� ی��ل� ع�ه ال�اس ك���ًا!...

��، �ا س��تي الفاضلة. صاح� ال�ف�ذ، اآلم� ال�اهي، م��ح ال��اسة، إنه - ه� �ال�َّ
�ال�ات إش���ي...

- إش����؟

- �ال��� ال�ق�س. وجّ� فادی���.

- فادی���؟

- إنه لق�ه، لق� ال�ل�، ال�ف�� األث�� ل�� ال��خ.

- هل ه� �ال�؟

- أما قل� لِ� د���ر؟ م�اٍم م���ج �ا س��تي، م��ف رس�ي في دی�ان ال�اك�، بل��
رف�ع ال�����، مف��...

- «مف�� على ال�س�م؟» ب�أت ه�ه ال�عل�مات ت�اع� أق�ى آمال ال�ونا روز�ل�ا.

«مف�� ق�ار، �ا صاح�ة ال��ادة»، وه�� لها: «إنه ال�ف��� ال�� �ع�د عل�ه ب��وة في
ال�ه�، ناه�� ع� اإلك�امّ�ات، ف�� صغ�� م� ه�ا وآخ� م� ه�اك... ه�ا، إضافة إلى ك�نه

ش��ًا ذا م��� هام في دی�ان ال�اك�...».

�اء، ف�ألها: «س��تي أل�� ع��ك ق��� فق�� ی��� أن ی���ف؟ ل� كان وت�اد� في ال�َّ
ع��ك، ��في أن تق�لي لي اسَ�ه..» أخ� نف�ًا ع��قًا، راض�ًا ع� نف�ه وتا�ع �ال ه�ادة «أت�ْ�َ�ه وه�

ی�ق�؟ ال تع��ي إذا صار نائ�ًا في االن��ا�ات ال�ق�لة..



- ما زال صغ��ًا...

- ماذا ت���ی� س��تي؟ لق� ُوِلَ� وفي ف�ه ملعقة م� ال�ه�، وج� كل شيء جاه�ًا، أمامه،
در�ه مف�وشٌة �ال�رود».

، أنه ارت�ل خ�ا�ًا مه��ًا اس�ّ�ر - كان م��ان�ون ��ع� أنه شاع� ال��� تل� الل�لة إلى ح�ِّ
ال�م�ع م� ع��ْي ال�ونا أورورا نف�ها، ج�ّ�ة ر�� ف��م�ل��.

زّم� ال�ونا روز�ل�ا ع���ها ال�غ��ت�� وهي ت�� أمامها له�� ���حها ���عل. وراح
ج�ان����� نافارو ی�هي ال�انغ� ����ات عا�فّ�ة في ح�� أّن فادی��� وفل�ر كانا ی����ان كّل م�ه�ا
في وجه اآلخ�. ارتع�� ال�ونا روز�ل�ا م� انفعالها؛ فل� تَ� ی�مًا وجه اب��ها على ه�ا الّ���، وهي
ر لها أن ت��ل عل�ه إلى األب�؟ كان على وجه تع�فها ج��ًا. وت�اءل�: هل ه�ا الف�ى ه� ال�ق�َّ
فادی��� م��ة م� ال��اءة، وال���ة وال��احة. وهاج� ال�ونا روز�ل�ا آه! أیها ال�ّب دو ب�نف�� القادر
على اج��اح ال�ع��ات: أ���ن ه�ا ال�ه� الغ�ي ال�ه� ال�� أرسل�ه إل�ها ال��اء؟ إنه أغ�ى وأه�
م� اب� �ارا ب��رو ب�رج��، ف�ا ��ل�ه ه�ا األخ�� م� ف�اسخ األرض وع��ات ال��م، إنه صه�،
حف�� ش�خ، مق�َّب م� ال���مة وه� في حّ� ذاته ح��مة؛ «آه أی�ها ال���ة الع�راء، اح���ي! ال
ت��لي ع�ي! أیها ال�ب دو ب�نف�� أح��ك على ه�ه ال�ع��ة وسأس�� حاف�ة الق�م�� في زّ�اح

الغ�ل، أح�ل زه�رًا و�ب��قًا ف�ه ماء نقّي».

تق�م ال�ق�م، ف���ت ال�ونا روز�ل�ا م��ان�ون، وت�جه� ن�� صاح� ال���، وأشارت إلى
م���عة ت�ألف م� فادی��� وفل�ر وال�ونا ل��ا و��رت�، في إح�� زوا�ا القاعة. ولِ�� م��ان�ون م�اورة
الع��ز ال���اء. ف�اه� ح�ى وقف على ق�م�ه، وم�ى ����ي كأَس ال�عة. و�ل�� ال�ونا

روز�ل�ا م� ال�قّ�م:

- أیها ال�قّ�م، قّ�م�ي إلى ذل� ال�اب...

«أال تع�ف��ه؟ ح��ًا إنه ق��� ال����ر آی�ت�ن غ��ارا��، ال�ف�ض ال��اع�، ص��قي
ال����...» (كان ی���� �ُ�َ�الء) م��فًا: «�ال���ة إلى أص�قائه ال������، اس�ه ش����... ه�



نف�ه قال لي. ب��ج������ نادني ������، أل��ا ص��ق��؟ إنه رجل م��ق��... أد� إلّي خ�مًة
ك���ة...». كان ی��ل� ���ت ���عه ال���ع، م�الغًا في ص�اق�ه مع ال�فّ�ض.

ش�َّت ال�ونا روز�ل�ا على ی� الّ�اب. وأوض�� فل�ر:

- أمِّي، ال����ر فال�وم��و...

- فادی��� �ال���ة إلى األص�قاء...

- ال����ر فال�وم��و �ع�� في ح�ى رئ���ا ال�امي، ال�اك�، و�ع�ل في دی�انه...

- ال�اك� ���� ك���ًا أیها ال���. ح�ى إنه قال لي ال��م �ال�ات: «عان� ص��قي ج�����،
ص��قي الع���...».

احّ�� ال�قّ�م خ�ًال م� ف�ِ� سعادته!

- ش��ًا �ا د���ر...

ب�رت�، ال�� ��ع� �االرت�اك ع��ما ی�اجه م�ل ه�ه ال�����ة األرس�ق���ة، عّل� قائًال:

- م��ول�ة ك���... وأ��ًا أه��ة ك���...

ت�اه� فادی��� �ال��اضع:

- تفاهات... بل إن�ي ل�� أدر� ما إذا ك�� سأس��� في الق�� ال���مي..

«ول�اذا؟» اس�علَ�ْ� ال�ونا ل��ا.

- ج��، ال��خ...  أسّ� لها فادی���.

- «ال��خ غ��ارا��...»، ت���� ال�ونا روز�ل�ا. فاب��� لها فادی���، واك��ى وجهه ���ًة،
واب��� ���ٍن في وجه فل�ر، ال���لة ج�ًا.



- ی���ني ج�� أن أذه� إلى ال�ِّ��، �ع�ض عليَّ م���ًا ه�اك...

«وأن� هل س�ق�ل أیها ال���؟». سأل� فل�ر وق� خ�َ� شيء ما في ع���ها الل��� بل�ن
ال���.

- ال شيء ی����ي إلى ه�ا... ال أح�... فأنا وح�� للغا�ة.

وت�ه�ت فل�ر:  وح�� للغا�ة...

�ل��ا ال�ق�م إلى مائ�ة الع�اء فل� ت�� ل��ه ل��ة �����ح ف�ها، كان عل�ه أن �ق�م ب�ل��ة
�ه، فه� م��ف م��از، ث� صّف� أح�ه� ف�رًا، �ال�ًا ص��ًا ُمْ�ِ�قًا إذ س���ي ال����ر حاجات م�ع�ِّ

م��ان�ا صاح�ْي ال���. وُس�ع ص�ت ف�قعة زجاجة ش��ان�ا ُتف�ح، و�ارت س�ادتها إلى ال�قف.

م�ى فادی��� وفل�ر م����ْ�� ل���عا ال��اب، «ف��اب م��ان�ون» نّ�هها فادی���، «ال
ت». وعّلق� ال�ونا روز�ل�ا، وقل�ها ��اد �قف� م� ص�رها على م��ع ال�ونا ل��ا وتال�� ب�رت� ُ�َف�َّ

وهي ت�� االث�ْ�� ����ان ن�� غ�اٍم م���م:

- أال ���الن ث�ائ�ًا م��امًال؟ أل�� م� ال�اضح أن أح�ه�ا ق� ُخِل� لآلخ�؟ إن شاء
هللا...

«ما ه�ا �ا ام�أة؟ ل� ی�عّ�فا إلى �ع�ه�ا ال�ع� إال ال��م، وأن� تع�ی� زواجًا ب��ه�ا؟»
هّ�ت ل��ا رأسها، مع���ًة أن أخ�ها ق� ُج�َّ� ب�س�اس إ��اد ع��� ث�ّ� الب��ها.

ق� ���الء إلى ال���ائ�ة. وم� غ�فة الع�اء نف�� ال�ونا روز�ل�ا ص�رها األع�ف وح�َّ
وصل ص�ت ال���� ص���ًا م�لًال �ال�عة، ���ب ال�َّ�� و�لقي ال���ة. ت�جه� األرملة إلى ه�اك

و�لها أمل. وح�َّ� األكف ع�ارة مفِ�حة قالها م��ان�ون، ث� واصل را�� ال�أش:

- سّ��اتي سادتي، إن صف�ات تار���ا ال�ال�ة س��قى ت��ل �أح�ف بّ�اقة م� ذه�،
االس� ال���ل لل�ق�م ج������، ال��ا�� ال�امي الف�ائل (ورّن ص�ته في القاعة �اس� ال�قّ�م)، واس�



زوج�ه الفائقة ال��ل، ز��ة م���ع األرض ال���ة، ال�ونا أورور، ال�الك... أجل، إنها، س��اتي
د ال��ت ال�غّ�د «�اه�») ال��ا�ا، ال�وجة ال��ِل�ة، ع�راء ال��ون�... سادتي، مالك �اه� (وردَّ

وقف م��ان�ون الّ�فْ�لّي في وس� القاعة وذراعه م�ف�عة ��أس الّ���ان�ا وق� اس��َ�ذ كل�ًة
� على ال��ع��� على صاح�ْي ال���، وأس�ه� ب�الغ�ه. كان ال�قّ�م ی���� اب��امة إله�ة، وغ�َّ
زوج�ه ال��ل�ة، ع�راء ال��ون�، م� ���ها م�أث�ة: فل� تِ�ْل حفل�ها ی�مًا إلى ه�ا ال����� ال�ف�ع

م� ال��اح.

��ة، الق���ة إلى أ�ع� ح�ود الق�اسة...». - ... «ال�ونا أورورا، اإلن�انة ال�����ة، الق�ِّ

وه�ا فاض� ع��ا الق�ّ��ة �ال�م�ع الُ�ْ�ِ�قة!.
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ان�هى الغ�ل ب�� فل�ر وفادی��� م�اش�ة إلى ال�واج، ألنه ل� ت��ل خ���ة، ك�ا س���
الحقًا ع�� ع�ض س�� ه�ا ال��وذ ع� ال�قل�� ال�أل�ف ل�� كل العائالت ال����مة. لق� انق���
ف��ة الغ�ل إلى م�حل��� واض��ي ال�عال� ل�ل م�ه�ا م�ا�ا خاصة بها: األولى، هادئة وم���حة،
ورد�ة وزاه�ة، ت�� س�اء صاف�ة، ع�� حق�قي، وفاٌق كلي. أما ال�ان�ة م�ت��ة وم��ه�ة مل��ة
�ال�ق� الالذع، ج��� على األرض، ن�ات س��ة ونف�ر، ح�ب ال ه�ادة ف�ها. في الف��ة األولى كان�
ال�ونا روز�ل�ا تف�� ل�فًا وتفّه�ًا، وساه�� �إ��اب�ة رائعة في إن�اح ح�ا�ة الِع��. ث� ش�ه�ت
�ع�ها ت��� وت�غي م�اد�ة �ال��ل وال�َّ��ر وع�ائ� األم�ر - م�ه� ر��ا ه� أص�ل ل��ه ال ُ�ِ�ّ�
ال��اه�ی� - م��ع�ة ل����� ج��ع إم�ان�اتها ل���ع زواج اب��ها م� ذل� الّ��ع الق�ر - «ال�غ�،
ال�قح، ال��ل»- ، ماذا أص�ح فادی��� ذاك ال�� اع���ته ی�مًا العازب األف�ل في �اهّ�ا، �ال�
ال�واج الّ���ذجي، ال���ل الل��ف، صاح� القل� ال��ّي، ال�اب الل�ل�ة صاح� ال�ل� ال�اه�،

ال�اسّي.

عادة ال�اج�ة ع� تل� الِ��عة ال�اح�ة �ق�� ال�ونا روز�ل�ا غارقة ح�الى ال�ه��� في ال�َّ
وال�وا�ة ال�عّق�ة ال�ي ��حها عل�ها م��ان�ون في حفلة ال�ق�م ت������ا، شه��� ج�ی��� �ال����،



ضار�ة ف�ها ع�ض ال�ائ� كل م��قة  الدی�ا وال��ق ال��ف�عة ع�ها، م� ال�ن��ة ج�ف�����ا ���ه�ها
ك���ة، إلى ال����ر كارل�س �اس�س وز�ائ�ه ال�ع�وف��. كان� تع�ض ل�ف�ذها وق��ها ال���� م�
ال�وائ� ال���م�ة، واألوسا� العل�ا، ولعالق�ه ال�ث�قة �ال�اك� ال�� ����ه فادی����. ناه�� ع�
اس���اذه على اب��ها �غ�له وأناق�ه ال�ّ���ة وف�اح�ه وح�ی�ه الع�ب، و�المه ال���َّ�. كان فادی���
إلهًا صغ��ًا، كان كل شيء �ال���ة إل�ها. واع���ت أن ذل� قل�ل، ف�ان� ال�ونا روز�ل�ا ت��ص على

إبهاجه، كي ت��� �ه وت���ه إل�ها.

وص�دف أن ح�ث ال��اس غ�� مق��د كان� روزل�ا مع��ة �ه. ف�� ب�� ص��قات فل�ر
وهي زم�لة لها في ال��رسة، س�ل�ا الفق��ة، الع�جاء، ���اتها ال�ل��ة �ال���ات القاس�ة، م�ا�ة
�الع�ج ألن إح�� رجل�ها مع�لة. أك�ل� ال��حلة ال�عل���ة في دار ال�عل���، وح�ل� على دی�ل�م
�ة ل���� في ال�عل�� االب��ائي اإل�الي، وهي ت�افح م�� أشه�، ع��ًا، ل���ى على ك��ّرسة م�شَّ
مقابلة م�ی� ال�قافة. و�ان� ال�ونا روز�ل�ا ت�ّ� لها تق�ی�ًا ك���ًا، وت���ها. ر��ا ألن الف�اة كان� ج�
�ائ�ة، ح�ى ل���و هي وفل�ر �ق��ها ث�����. و�ان� ت�غي ��ل ج�ارحها للع�جاء ت��� ال��اة
وال��ار في العال�، راو�ًة أم�رًا م�ع�ة ع� ال���ف��، م�ه�ة خ��ص�ات سافلة ألول�� «ال��او��
اصي دماء ال�قافة» ك�ا كان� تفّح م� ب�� أس�انها ال���سة ال���اء. ه�اك ك� ���ل� على م�َّ
ال�ع��� فق� الف��ات الل�اتي ی�ق�م� إلى ال���فة، و�له� اس�ع�اد لق��ل دع�ات لل��ّ�ه ل�ًال في
آمارال��ا و�����ا و�ی�اب�وا أو ل���ر حفلة صغ��ة ح���ة في إح�� شق� العاز���! أما هي الف�اة
ال���ق��ة فل� ��� ل�یها ح� معه�، و�ال�ا س��وا م�ها وهي جال�ة على ال�قع� ال�ل�� في غ�فة
��ة ع� ال���ف�� ورؤساء االن��ار. ول���ة ما س��وا م�ها، صارت س�ل�ا م��نًا لل��ات الالذعة ال�َّ
ال�ع�، ناه�� ع� م�ی� ال�عل��، ال����ة ال�ع�وفة وال�ي كان� �ال�ة ال���فة ال��ف�ضة تعل�
ع�ه كل شيء: عاداته وأمالكه وما ُ�َفّ�له وزوج�ه، وأب�اؤه وال�غي ال�ي �عاش�ها، ل� ��� ��فاها

شيء. ومع ه�ا ل� ت�َ� ی�مًا ��قابل�ه ل���� في م�أل�ها ال�ائ�ة.

وه��ا ذات ل�لة في م��هل ف��ة الغ�ل، قّ�م� فل�ر في م��لها إلى فادی��� ال��ّرسة القان�ة
و�ان� ق� ان�ه� مهلة تع��� ال��ّرسات ال��ی�ات ذل� األس��ع. كان� ال�ونا روز�ل�ا ت�� أن ت��
الف�اة م��فًة، وت�� أك�� م� ذل� أ��ًا ال�أك�� أمام ال�ارات على أن ما ���ى �ه الف�ى �ال�



ال�واج وصه� ال���ق�ل م� تق�ی� ل�� أص�اب الّ�ف�ذ في إدارة ال�ولة إّن�ا ی�ّ�فه م� أجلها هي،
ال�ونا روز�ل�ا، م� أجل إرضائها.

كان� األرملة ب�ون ش�، مف��نة في ش��ة م� ال��ع في ش���ة ذل� الُ���ال ال��
���م ح�ل اب��ها، ل��ها ل� تق��ف خ�ًأ ح�� أث�� على قل�ه ال��� وهي ت�ف ل�عارفها ف��لًة
ل��ه ال ت���ها شائ�ة، أال وهي أنه ال ���ح ��عاناة معّ��ة ل��� في م�ّلها. وحال�ا روت ال�ونا
روز�ل�ا أمامه ق�ة س�ل�ا، م�ف�ة ش��ًا م� ال�أس��ة على ال��ألة، م�ّ��ًة على ت�ّ�هها الَ�ْلِقّي
(«ح�ى ل� أرادت ذل�، فإنها عاج�ة ع� تق�ل ال�ع�ات ال�اع�ة م� أول�� األن�ال في ال�ائ�ة، فل��
مه») و�الغ� في ال��ال�، وفي وصف ج�ع الف�اة و�خ�تها ال���ة وأمها ال�ي تعاني ل�یها ما تق�ِّ
ال�ومات��م، وأب�ها ال�ارس الل�لي. تعا�ف فادی��� حاًال مع ه�ه الق��ة ال���لة، جاعًال م� نف�ه
��لها. وه� إذ ق�ر في ال�اقع أن ی���ث في ال��ض�ع مع ش��ائه في لع� الق�ار مّ�� ل�یه� نف�ذ
معّ�� - فأق�� ��ّ�ة أمام ال�ونا روز�ل�ا وفل�ر أنه سُ�ِل-  ّح على م�ی� ال�عل��، ص�اح ال��م ال�الي
حال�ا ی���ف م� ع�� ال�اك�، �أن �ع�ِّ� ال��رِّسة ف�رًا. ال��م ق�ل الغ�: فل��ه� س�ل�ا إلى ال��ی��ة

في ع�� ال��م ال�الي وت�أل ع� ال���ول، فال�ع��� وال��ء �الع�ل م���نان.

- اع���� علّي..

- اع���� عل�ه... رّددت ال�ونا روز�ل�ا.

ل� تقل فل�ر ش��ًا إن�ا اب���� فق�. ما هّ�ها إن كان فادی��� ���ى �ال�ق�ی� ال���� أم ال؟
فهي تف�ل أن ���ن أقل نف�ذًا و�ال����ة أقل انه�اكًا في الع�ل. وق� م�� أ�ام م� دون أن
��ه�، م� دون أن �أتي ل���ادثا ع�� أسفل ال�رج، وع��ما جاء كان وجهه كال����ق� ف�أة م�

ال��م َنِع�ًا ���� الل�الي ال�ي ق�اها ساه�ًا َ���ِّف أع�ال ال���مة!

س�ل فادی��� االس� ال�امل لل��ّش�ة �اإلضافة إلى مع��ات أخ�� ض�ور�ة. وس�ل�
س�ل�ا م��دًا ال�ل�ات ال�اردة نف�ها على ق�اصة م� ال�رق م� دون أ� أمل؟ ف�ال�ا ك���ها م�
دون ن���ة. �ل�ات وت�ص�ات ال ُتعّ� وال ت��ى، ب�ون ن���ة. فلَ� �����ع ز�� ال��اء ال��أّن� ه�ا



ال�� له ه��ة رجل م��ال، ساخ�، أن ��َ�ل لها في ال�ال على ال���فة؟ فاألب �ار��زا نف�ه
أع�اها ��اقًة لل��ی�، فإذ كان األب ل� ����ع ش��ًا، ف�� �ال��� ح��� فل�ر ه�ا؛ وم� ه�ال��
�فق� تق�ی�ه م� أجل ه�ا ال��ع م� ال�اس؟ ل� ��� ش��ًا س��ًا، كان ُی�� ب�ض�ح أنه ال ���ى
�ق�� كاٍف م� ال��م. لق� دأب� س�ل�ا على اخ��ان اإلح�ا� وال��ارة وهي ت��ج� ساقها الع�جاء في
قاعات م�ی��ة ال�قافة ال�ي ال ت�ّح� بها، ���� أن سعادة اآلخ��� ال تل�� قل�ها، ح�ى وال جه�د
أول�� ال�ی� ی�غ��ن في م�اع�تها. فلق� كان قل�ها جافًا وقاحًال، راح� ت��� اس�ي أب�ها وأمها
وتار�خ م�ل�ها وس�ة ت��ُّجها مع���ة ذل� ه�رًا ل�ق�ها وجه�ها، فل� ی�َّ�� ال�جل ال��ئ أ� إج�اء، لق�
أت��ها ه�الء ال�افه�ن ال�غ�ورون: م��د وع�د سهلة فق� ال غ��. ل�� «ما الع�ل؟» فال�ونا روز�ل�ا
واقعة ت�امًا ت�� تأث�� ال��ُه�ِّ ب�ف�ه. د���ر فال�وم��و تعاَل إلى هه�ا، د���ر فال�وم��و اذه� إلى
ه�اك، وس�ل�ا ت��اول الع�اء ع�� ال��أة الع��ز ال���ة. و�ال���ة إلى الّ�اب ��في ال��ء ال��� إلى
وجهه ل�ع�ف ق��ه ف�رًا: یل�ه� كل ما تق�مه له فل�ر م� ذاتها، ث� �غ�ر بها و���في م� دون وداع

وال أح� ی�اه �ع� ذل�».

ل�� س�ل�ا ل� ت�� ُمِ�ّقة �ال���ة إلى فادی���. لق� أراد الف�ى أن ���مها، فقام في تل� الل�لة
���لة اس���اف�َّة كاملة على ب��ت الق�ار، ل��اب ب��� م�دوج: خ�ارة ما في ج��ه، وع�م ال�قائه
�أ�ٍّ م� معارفه ال�ه��� كي ���ف له مأساة ال��رسة و��ال�ه ب��ق�� م�ل�ها: ال ج��فاني
غ��ارا�� وال م��اب� سام�ای� وال س�ّ�ه فال�وم��و ل���، ل� ��ه� أحٌ� م�ه� و�أنه� ت��َّ�وا ج��عًا،
تار��� ال�ول�� وال��ارا، ال����ة وال�غ��ة وال����ی�ة وال�اح� والع����. ان��� فادی��� ��ال الل�ل،
ول�� أه� م� �ه� كان م��ان�ون فان�ه�ا إلى ال��ّجه معًا ل��اول  ال�ارا�ات�ل ال�هّي في م��ل أن�ر��ا

اب�ة أوش�ن و�ش���ة �ال� اله��سة ال�راع�ة.

وعّل� فادی��� في ���قه�ا إلى ك�خ زن�ّ�ة أوش�ن: «ال��� م���سة حقًا... ع�جاء، ع�فاء
ناه�� ع� ه�ا ال��� كّله...».

ن�ح م��ان�ون فادی��� �أّال ����ب. ث�ة أناس م�ل ه�ه الف�اة �ع�ق�ن ال��س فال ج�و�
م� ال����� على إغاث�ه�، ناه�� ع� أن القل� �فق� ال�ه�ة، وال�ارا�ات�ل ال�� تع�ه أن�ر��ا ج�ی�



�االح�فال �ه ح�ى م� ق�ل ال����ر غ�دو ف���و ف�ل��، رغ� كل ما ی���ع �ه م� ُسل�ة.

م ت����ًا لف�له، وفي ال�ها�ة أن الف�اة القلقة ق� في ال��م ال�الي س���ن على فادی��� أن �ق�ِّ
ان���ت ���ًال ول� ت���� ���� ی�م أقّل أو ی�م إضافي ت����ه. أما ال�ارا�ات�ل ال�� تق�مه إش����ه

أن�ر��ا، ف�أ� ع�ارة وصفه �ال��� ال�عل� غ�دو ف���و؟ أو �األح�� شع� ال�عل� غ�دو ف���و؟

ل� یل�ق�ا إلى مائ�ة اب�ة الق��� إال �ال�اع� غ�دو ف���و �ال�ات، ��ّ�ف �عام أن�ر��ا، وال
ف في إ��اء ال��ابل وال�َّاه�ة: ق�عة مل��ة هي ه�ه ال�ن��ة، ن�لٌة ام��ا��ر�ة، ن��ٌة ص�اح�ة، ِّ��َ�ُ

ح��وم ال����. و�ان� أن�ر��ا ت���� ��ل ن��ها ومل����ها، وهي تف�ك ت�ابل ال��ق.

حّ�ى م��ان�ون: «ان��وا م� ه�ا! ع���� األزلي، معل�ي، إن�ي أر�ع أمام ثقاف�ه».

- «كّل�ا ن��� راكع�� أمام ه�ه ال�ارا�ات�ل اإلله�ة» - ض�� ال�اع� وشّ� على ی�ْ�
ال�ابْ��.

جل�ا وس�عان ما اس��ّف� أن�ر��ا القل� على وجه فادی���. إنه دائ� الف�ح وش�ی� ال����ة
زاخ� �ال��� وال��لة، ف�ا ال�� دهاه ل�ع���ه الغّ� و����ي وجهه �ال�آ�ة؟ أخ��ني ق���ي، إغ�ل
روح�، ضع ال��ّغ�ات خارجًا. أن�ر��ا ال��ت��ة مال�� صف�اء الل�ن، وأساور في ذراع�ها وعق�دًا
ح�ل ع�قها. هي أش�ن ذاتها م��ّ�لة ��ّل خ�الئها وج�الها. أخ��ني �ا رجلي األب��، ال ت��

م����ًا، ف�ن���� ه�ا ل��غي إل�� وت�اس��.

جل��ا إلى ال�ائ�ة ال�ي ت���َّع ب�ائ�ة ال���ال، واألرض ال�عّ��ة �أوراق ك�� الق�نفل. ب��
ال�ارا�ات�ل و�اشاسا سان�� آمارو ال�اف�ة، رو� فادی��� تعاسة ال��ّرسة االب��ائ�ة ال�ائ�ة وتأّث�ِت

ال�ن��ة ال�ال�ة على ال�سادة ��ا رواه، ف�غ�� ب��ها على ص�رها ال�� ی��ف� ��ع��ة.

«�ا للف�اة ال�����ة ب���هها، ورغ��ها في الع�ل وال ت��  و��فة! ُت��، أال �����ع غ�دو،
ال�� ��ه� اس�ه في ال��ائ�، وه� نف�ه م��ف رف�ع ال�����، أن �ق�ل ش��ًا، أن �ق�م ��يء م�
أجل ه�ه ال�ائ�ة ال�غ��ة؟» ارتعَ�ْت أن�ر��ا وهي ت��سل. لفادی��� ال�ّ� �أن ���ن، ك�ف ��ع�



إن�اٌن ما �الف�ح ب���ا ه�اك م� �عان�ن على ه�ا ال���، ح�اًة قاس�ة للغا�ة؟ والَمْ� نف�ها ألنها
�ل�� االس��اع إلى ه�ه الق�ة ال��عة: فل� ت����ع أن ت���� �ع� ال��م إال إذا عل�� أن الف�اة ق�
ُعّ���. وع� ال�اع� غ�دوف���و �ال��ّس�، ف���ا اس��اع أن �فعل ش��ًا م� أجلها ع��ما �ع�د إلى
ال��ی��ة؟ غ�ًا... ال بل ال��م، فالف�� كاد أن ی��غ - ه�ا ما �ل�ه فادی���.. ح��ًا، مه�ا كان�
ه���ها ف����� غ�دوف���و في أم�ها... ل� ی�ضح له� أنه ق��ٌ� م�اش� ل��ی� ال�قافة وص��قه
ال����، وأن �ل�اته أوام� ُت���اب. فل� ��� ��ّ� أن �ع�ض ع�الته رغ� رواج ق�ائ�ه في

مان�ر. كل ما ی���ه ه� إعادة ال���ة ألن�ر��ا، فالل�ل ح��ٌ� م� دون اب��ام�ها وال�ن�ا قاحلٌة �اردة.

ه��ا، في ع�� ال��م ال�الي، جّ�ت س�ل�ا ق�مها الع�جاء ���اب�ة، ل�� ���ائ� على ال�رج
ودلف� إلى غ�فة االن��ار في دی�ان م�ی� ال�قافة، وه�اك ف�ج�� مفاجأة ع���ة ع��ما قام أم��

سّ� سعادته ����ها ���ٍق وح�ارة، وه� ال�� �ال�ا كان معها جافًا فّ�ًا:

- ال�ونا س�ل�ا، ك�� أن���ِك �ا س��تي. تهانّي، ف�ع���ِ� ق� ص�ر، وق� ُوقِّع.

«ه�ه؟ ماذا؟»، ارت�ف� ال��رسة ال�غ��ة.

وازدادت ل�اف�ه وه� ُ�ِ��ُّ لها:

- اس�عي ما أق�ل لِ�... أول ما فعله ال��ی� ح���ا وصل... ال ب�، أن ش��ًا على أرفع
ال�����ات ق� أع�اه األوام�، ال أشّ� في ذل� لق� كان آخ� م��� شاغ�، ف�لها كان� م���زة،

أت���ی� ال����ة؟ اذه�ي حاًال وقّ�مي نف��، ال ت��عي ال�ق�.

قّ�م� نف�ها وت�ّل�� م���ها، وج�ع� عائل�ها اله��لة وم�� إلى ال�اب� األول في آلف�
ل�ق��� ال���. «ش�� ما على أرفع ال�����ات»، أخ��ت ال�ونا روز�ل�ا ال�ي رددت كل�اتها، وهي
ْل�ة. ث� عّ��ت ع� رضاها: «ل� ت��وقها بل�انها م�ل�ذة بها وتلف�ها ملء ف�ها، كان لها م�اق ال�ُّ
أك� أن��� تع���ًا س��عًا كه�ا، ال ب�َّ أّنها أوام� م�اش�ة م� ال�اك� �ال�ات». ال�اك� �ا اب��ي، ال�اك�

�ال�ات ال أ� ش�� آخ�، ففادی��� ���ر األوام� و�لغ�ها في ال���مة.



وصل ال��أ إلى الدی�ا، ح�ى إذا ما ق�م فادی��� ل�ًال آمًال في االخ�الء �فل�ر وح��ی� في
ع��ة ال�ّل� رّح�� �ه ش�ه ت�اه�ة تق�ی� م� ال���ان. وف�ج�� ال�ونا روز�ل�ا �ع�ارات ال��� والع�اق
وال����� في إف�ا� ه����ّ�. كان ال�اب ق� ق�ى ال�هار نائ�ًا وق� ن�ي تق���ًا شقاء ال��ش�ة ال�ي

ال ت��ى. فقال: «آه! ل�� ه�ا ��يء، ل��� م�ی��� لي �أ� شيء، اع�ل�ا مع�وفًا!».

لق� وفى ال�اع� ب�ع�ه وفعل ذل� م� أجل أن�ر��ا أك�� م�ا فعله م� أجله فادی���. ل��
ك�ف ی�ضح له� ال�ق�قة، و���ف ال��لة؟ كال، إن ال�ونا روز�ل�ا وج��انها، وال��ّرسة ال�ي ت�ّوق�
�ع� ال��ارة وأهلها الفق�اء ال�س���، بل�ن الق�ارة ال����ع�� ه�اك ل����وه، ل� �فه��ا أب�ًا الُ��ق
الُ�َعقَّ�ة ال�ي ���� عل�ها العال� وال���، ل� ���ق�ا أب�ًا أن س�ل�ا م�ی�ة ب�ع���ها ل�ن��ة �اه�ة أفق�
م�ها �����، م�حة في ك�خها ال����ع م� ال��� ع�� شا�ئ ال��� في «آغ�اس ده م����ن�س»

ت�ّود ع�ال الق�ارب وال�ّ�ال�� ب�ج�ات ال�عام، إنها ال�ن��ة أن�ر��ا ده أوش�ن.

وان��� ال��� فانهال� عل�ه ال��ال� كال���: م� ت�سالت ب�ع��� م�ّرسة اب��ائ�ة أج�ت
ث�اني مقا�الت في أقل م� أس��ع، إلى م�ال��ه ب���فة سائ� ت�ام أو مف�� ض���ة ال�خل. ل� �ع�
ه�اك م� م�شح ی��ّلع إلى أح� ال��اك� إال وت�ّل� ال�ونا روز�ل�ا، إال وصّف� ب���ه أمام �اب ال���ل
ال��لف م� ��ق��� في الدی�ا دو آلف�. ح�ى و��فة ق��لف� في ك���ة ك�ن�����ن دا ب�اتا، ال�ي
س�ع� أنها شغ�ت، ل�� ل� ت�أك� م� ذل� ح�ى ق��وها ل��ل��ا م�ها ال����. ل� �����ع فادی���

أن ��في ال���ع ح�ى ل� كان حاك�ًا وم��انًا، في ال�ق� نف�ه.
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ال�ونا روز�ل�ا بلغ� ذروة ال�ل�ة، واس��اَبْ� م�اق ال�ه�ة ال�� ال ��اهى؛ في ح�� راح
فادی��� ی�اع� نه�� فل�ر الّ�ل��� في ع��ة ال�َّرج، و����� ال��اق ال�� ال ��اهى م� ف�ها
ال��ت�ف وال�امئ عاّضًا على شف��ها. ���ف لها عال�ًا م� الل�ائ� ال��ّ�مة، م����ًا كل ل�لة م�
ل�الي الغ�ل على ق�عة م� ج��ها وم� مقاوم�ها، وم� ح���ها، وعا�ف�هاال�ف�ة. كان� ال�غ�ة
ت��قها في ف�ن م� الله�� ال��ی�، و�ان ال��� ی�جج ال�ار في  رح�ها، ل�� فل�ر كان� ت�اول أن
ت���� على نف�ها و��ح ج�اح رغ�اتها. ل�ّ�ها أحّ�� أنها ت��ح مع م�ور األ�ام أقل س���ة على



رغ��ها ال�اصة به�اشة رف�ها وضعف م�انع�ها، وأنها ت��ح ع��ًة م��عة لل�اّب ال���ر ال��
ت��� م� كل ج��ها ال�ل�ه� ���ى ال دواء لها!

�ا له م� سافل فادی��� ه�ا! ل� �عل� لها حّ�ه ول� �ع�ب لها ی�مًا ع� م�اع�ه ت�اهها،
ح�ى إنه ل� ��ل� م�ها ال��اح ��غازل�ها. و��ًال م� الع�ارات ال�اع��ة وال�ل�ات ال��ّ�قة، كان
ُ���عها مفاه�� مل���ة، تل���ات س��ة ال��ة. و����ا كان ��ع� درج الدی�ا دو آلف�، وراء فل�ر (ال�ي
كان� عائ�ة م� م��ل خال�ها ل��ا في ر�� ف��م�ل��، �ع� أ�ام على حفلة ب��ج������) ه�� ال�افل،
ع�� ق�اءته اإلعالن ع� «م�رسة ال�َّهي»، في أذنها، في وش�شة رومان��ة ك�� ی��ّ�ع مال�فة

ب���ة:

- م�رسة ال�َّهي م�اق وف�... م�اق وف�... ( خف� ص�ته ف��ا شار�اه ت�اع�ان أذن
الف�اة :) آه! ك� أر�� أن أت�ّوق�.... ل� ��� ه�ا ال��اس اللغ�ّ� ی�ّل ع� ذوق رد�ء فق�، بل كان

���ا�ة إعالن ص��ح ع� نّ�اته، م��وع وقح، ب�نامج واضح ل��ارسة ال��.

ل� ���� لفل�ر أن كان لها ح��� م�له، فه� ج� م��لف ع� اآلخ���، ول� ت�� ت���ر
مغازلة به�ه ال���قة. ف��ف ل� ت��ده ف�رًا؟

ل� ت�� فل�ر م� تل� الفاسقات الل�اتي �الزم� ال��اف� ولهّ� ق�� غ�ام�ة فاض�ة ع��
زوا�ا ال�ارع، ع�� أسفل ال�رج ووراء األب�اب. ل� ���ؤ أ� ماج� على أن ی�ه� معها إلى ما
ی��اوز ق�لًة خ��لة. أما ب��رو ب�رج�� ف�ال�ا �ه� أمامها نف�ت م�ه. ��في أن ��ّ� ال�قح ی�ه
ال����ة ل�ل��ها، ح�ى ت�َِّق� غ��ًا وت�ع�ه؛ كان� ت�ف� نف�ها كلّ�ًة ل�� س�قع في ح�ِّه. ل�ل� ل�
ت�ف� له ش��ًا، ل� ت��ف فادی��� ه�ا ع�ها ك�ا ص�ف� اآلخ��� ق�له، �ال ف�ا�ة وال ف�ائح، ل��

���� نهائي.

ل� ت�ّ�ه ح�ى في ال�ّ�ة األولى ول� ���نا ق� تعّ�فا إلى �ع�ه�ا ال�ع� إال م�� ساعات
مع�ودة، ألن ذل� ح�ث في«أح� �ان�و آن�ن��ادور»، وغ�اة حفلة ال�ق�م ت������ا ق�ل أس��ع م�
ال��نفال. جاءت فل�ر ب�فقة ص��قاتها ��اه�ن ال�لقات الّ�اق�ة ف�ه� فادی��� وان��� ق��ها.



ع��ها اب�ع�ت األخ��ات ضاح�ات: م� ال���� أن ساعة اإلعالن ال�� ال ب�َّ م�ه (إعالن ی���
م��ى ع��فًا أو َمِ�حًا ح�� م�اج �ال� ال�واج ورغ��ه، وه�اك م� كان�ا ی�هّ���ن ال��قف ف�ف�ل�ن
أن �عل��ا ع� أنف�ه� �ال�سائل، م����م��، إذا ل�م األم�، م�اع�ة «أم�� س� الع�اق»). لق� ك�
�علِّق� على الف�ى ال�اج� ال�� ل� ی��ك فل�ر ��ف�دها في ال�فلة بل ش�ل معها ث�ائ�ًا دائ�ًا. س�ف
�عل� ع� نف�ه اآلن، جاءت الل��ة ال��جة، قّ�رت الف�اة ف�رًا ح� م�ح إجاب�ه �الق��ل أو أن ت�ل�
وق�ًا ل���� م� ال�ف��� ال أك�� م� أر�ع وع���� ساعة. وأعل�� فل�ر ل���قاتها ن�َّ�ها في أن ت��ك

فادی��� �عاني ��عة أ�ام، ل��ه� ش��� في ذل�، فهل ل�یها ال��اعة لإلق�ام على ه�ه ال���ة؟

ل� ی�ف�َّه �أ�ِّ ت���ح، ودارت ب��ه�ا م�ادثة م�لِّ�ة ح�ل م�ائل م���ِّعة؛ ك� ه� رائع
، ل�� ال��ار فادی��� ه�ا! كان� ث�ة حلق�ان م� حلقات ال��نفال ت��حان ��ل ح���ة وت��ٍّ
ال�ارجي ل����ة سان�انا، فان�ه� حالة اله�اج ال�ي ح�ل� جّ�اء ل��ء ال�اس إلى ه�اك م�غ����،
ل�ل��� بها و�����ها م� ال�لف، ضاغ�ًا على نه�یها ب���ه، مقّ�ًال ع�قها ب�ه�. و�ان� ت�ت�ف

وع��اها ش�ه مغلق���، وس��� له أن �فعل ذل� وهي ت�اد ت��ت خ�فًا وف�حًا.

مّ�ت أ�ام الغ�ل األولى م� دون ت���ح ش�لّي أو م�افقة ش�ل�ة ل��ها كان� أ�امًا ال
ُت��ى. و�ان م� عادة فل�ر أن تق�ي �ع� ال�ق� مع خال�ها وزوجها في ف�ل ال��ف وفي
األع�اد في ال�ي، إذ كان� ت�ّ�ه�ا ج�ًا. في شه� ش�ا�/ ف��ای� كان� م�رسة ال�َّهي تغل� أب�ابها.

 ت���� اإللهة ��ان�ا، في ال�اني م� ش�ا�/ ف��ای� ح���ا ت�فع كان� تأتي إلى م��� 
األم�اج الق�ارب، حاملة ال�ه�ر واله�ات لل�ونا جانای��ا، أم ال��اه، والعاصفة، وال���، وال��اة
وال��ت. كان� تق�م لها م��ًا أو قارورة ��� أو خات�ًا م����ًا. تق�� ��ان�ا ر�� ف��م�ل�� و�����

مع��ها على رأس ه��ة ف�ق ال����.

كان� تله� ب�فقة ف��ات ال�ي في ب�نامج اح�فالي م�ّ�ف: في ال��اح اس���ام في ال���،
و�ع� ال�ه� ن�هات إلى م�ارة ال���اء في آمارال��ا، وأح�انًا كّ� ی�ه�� ح�ى إلى ب����ا؛ ث� ی��ر��
على دورة ال��نفال؛ ع�لة م�حة ون�هات إلى إی�اب�وا ی��اول� ف�ها ال�عام في اله�اء ال�ل�، أو في
م��ل ال����ر ناتال، وه� ���� ص�ی� للع� ب�رت�، أو في ����ة آ�ای��ه، مع ق��ارات وأغان،



ومعارك �ق�اصات ال�رق ال�ل�نة. وفي الل�ل ك� ی�رن في ساحة ك���ة سان�انا أو في مار����ا،
ب�� األك�اخ ال�لّ�نة، ح�� ال ���ن ث�ة رق� ُم��مج في م�اك� العائالت ال���قة ف����� قاعة

ال�وار و���لل�ها ل�ق�� حفلة رقٍ� س��عة ُم�ت�لة.

كان م��ل ب�رت� ال���� �ال�لح وال��اتات ال���ّلقة، �قع في الدی�ا دو �ا�اغای�، ودومًا ���ج
الع� ب�رت� أ�ام اآلحاد مع عاش� رس� آخ� وه� س�� م� وال�ة س��ج��ي، مق�� في الرغ�، ال م��ل
له في ح�ائه وخف�ه، ی�عى ج�ز�ه ده دومي، ف���جان و��س�ان سل�لًة م� ال���ت وال��ا��
ال���ع�ة. وق�ل س����، ع��ما ان�قل� روزال�ا وأن��ن�� م�را�� إلى ال���، أح�� فل�ر ال����ة
ال�ح��ة، ���ل غام� إلى ال�سام ال�� صار رجًال ناض�ًا، في س��ه األر�ع�� م� الع�� ل�� ی��و
أنه أقّل س�ًا، ه��� ق�� وجاف. وتغّل� على خ�له ال��ی� ی�مًا ل�ق��ح عل�ها أن ی�س� ص�رتها،
و��أ ب�س�ها على ل�حة �أل�ان ����ة وصف�اء صارخة، تغّ�� معه ل�ن فل�ر الّ�قي. «ع�ل م�ان��،
ه�اء، و�ع�ارة أخ�� ه�ا ال��� أبله»، ح�دت ال�ونا روز�ل�ا ال�ي ال تفه� في الف� ش��ًا، ما ع�ا
أوراق ال���ة، ع��ما رأت تل� األل�ان الّ�ارخة وذل� ال��ء الفاقع. ول� ی��صل ج�ز�ه ده دومي ق�
إلى إن�از ال��رة. ق�ل كل شيء ل� ��� ل��ه م��ع م� ال�ق�، و�ان� فل�ر تع�د إلى الدی�ا دو
آلف�، واع�ًة إّ�اه �أن تأتي ل�قف أمامه أ�ام األحاد، ول� تفعل ذل� م�لقًا. فهي قّل�ا تفه� رس�
ال���ج��ي. كان� ت�عا�ف، أجل، مع اب��ام�ه ووح�ته. ل�� ذل� اإلح�اس ل� ی�ُلغ ال��، فال
���� أن نع��� ح�ًا ف��ات ال��� ال���لة وتل� االب��امات ال���عة في ساعات ال�ق�ف أمامه. ل�
��� أك�� م� م�ل آني ال ی�وم إال أ�ام ال��ف، غ�� قادر ح�ى على إزالة خ�ل الف�ان. وع��
ع�دتها إلى ر�� ف��م�ل�� ال�ق� فل�ر م��دًا ص�ی� الع� �ال��ّدد نف�ه، ل��ها ك��ت اف��ان الع�الت
ال�ا�قة، ك�ا ل� أن ش��ًا ل� ���ث ب��ه�ا. و�ال���ة إلى ال��رة، وم�ى ت��هي، فال ت�ال إلى ال��م
ام، في ال��قة ال�ال�ة م� م��ل ع���، م�ع�د ال��قات، في زاو�ة ساحة على ج�ار م�غل ال�سَّ
لَّ� ال�� ن�� سان�انا؟ �����ع كل م� ی��� أن ی�اها، ش�� أن ت��ن ل��ه ال��اعة الرتقاء ال�ُّ

ال��س درجاته.

���لف األم� ت�امًا مع فادی���... لق� س��� عل�ها وقّ�ر م���ها كأنه انه�ار ثل�ي ال
���� ك��ه أو إ�قافه. وأدر�� فل�ر في نها�ة تل� األ�ام ال���عة في ر�� ف��م�ل��، أنها ل� ت����ع



�ع� ال��م أن تع�� م� دون ل�ف ال�اب وف�حه وح��ره ال����ن. وفعل� كّل ما �ل�ه ه� م�ها:
فل� ت�ق� في ال�فالت ال�غ��ة إال معه، وراح� ت�أّ�� ذراعه في مه�جانات الِ�ْ�ِم� في ال�احة،
ك�ا ان��را معًا ن�� ع��ة ال�ا�ئ كي ی��ادال الق�الت ���ل أف�ل في ع��ة الل�ل، على حّ� ق�له.
ُ� �ارتعاش ال�� ال�ي ت�اع�ها وهي ت�ع� م� ت�� ف��انها م��مة ال�ار في أعلى وراح� ت���َّ
ف��یها وفي ردف�ها. أما ال�ونا روز�ل�ا ف�� كان ی��ّ�لها د��ق�ا��ة ه��ا ت��ح به�ا الق�ر م�
ال���ة؟ كان� تغ�� ع���ها ع� س�ء ال���ف ال�اضح ل�ل� ال�� ال�امح وغ�� ال��اق�؛ ح�ى

� �ال�قال�� الق���ة أع��� ع� اس�غ�ابها وحّ�رتها: أن ال�الة ل��ا، القل�لة ال���ُّ

- أال تَ��� �ا روز�ل�ا، أن فل�ر ت���ف مع ه�ا ال�اب؟ ���جان معًا إلى كّل م�ان كأنه�ا
خ���ان، ول� ی�ع�فا إلى �ع�ه�ا �ع�ًا إال ق�ل أ�ام...

�ار: أت� ردة فعل ال�ونا روز�ل�ا هائ�ة ت��ر �ال�ِّ

- ال أعل� أ� ش��ان ی�فع� أنِ� وزوجِ� ضّ� فادی���... ل��ّ�د أن الف�ى ث�� ��غل
ه؛ ل�� أدر� ِلَ� ت���ا ال�َّ�َّ �ه... إن��ا م�أث�ان أك�� م�ا یل�م م���ًا �ارزًا! ه�ه م�ّ�د شائعات ِض�َّ
ب�ل� الق�ر ال�ائ� ال�ّ�عي أنه رّسام؛ ول� كان األم� ل��ا ألعل���ا زواجه �اب��ي ه�ه ال�اعة، هه
ك�ا ل� أن�ي أرضى ب�ق��� اب��ي له�ا ال��صار!!. إن��ا ال ت��َّان �فادی��� إال الّ��ء. إن�ي ال أر�
أك�� م� أنه �غازل فل�ر، وهي في الع�� ال��اس� لل�واج، وح�� أصغى رب ال�ها�ات ال�ع��ة
ل�عائي، وأرسل لي وس�لة كه�ه ت�ق� أحالمي، ت��أی� أنِ� و��رت� ت�ع�ان�ي �������ا، ف���ان ه�ا

وذاك... ات����ي في حالي �ا ام�أة، ان��هي...

- إن�ي ال أر� ش��ًا، �ا ق����ي، أنِ� ان��هي. ك�� أت�ل� فق�... ِلَ� أنِ� م���نة ه��ا
�ال��ت� واألل�؟ ��في أن ی�� ال�اس ف�اًة ت��ُّ ��ف�دها مع ف�ى ف�قال ع�ها حاًال إنها ف�اة ضائعة...

واآلن ت��ل� ال��اه إلى نار، وفق�ت الف�اة مقاوم�ها...

- هل تع����� أنها أص��� ف�اة ضائعة؟ إذا كان ه�ا ما ت���ه فق�لي حاًال...

- مهل� �ا روز�ل�ا، فأنِ� تعل��� أن�ي ل� أقل ذل�..



أنه� ال�ونا روز�ل�ا ال��اق�ة قائلة:

- إن�ي أع�ف ما أفعله، فال��� هي اب��ي، س���وجان فل��اع�نا هللا، ه�ا العام...

- ���� أن ����، إن شاء هللا....

�ة، فأن��ا ت�ُف�ان م� - ���� أن ����؟ س���� ح��ًا... ال تأت��ي �أه�وجة �الله�ة العامِّ
فادی���...

كال، ال أح� ی��� نف�رًا م� فادی���، لق� أغ�� ال���ع �ف�اح�ه وخ�اله: أغ�� أوًال معارفه
في ر��ف��م�ل��، و�ع�ه� ال�ی� في الدی�ا دو آلف�. وال�ونا ل��ا و��رت� �ع���انه ص��قًا له�ا و��غ�ان

في رؤ��ه زوجًا لفل�ر، ف��ا ت��� ال�ونا روز�ل�ا رغ��ه�ا ه�ه، وت�اق� ن�وات العاشق��.

ن�وة واح�ة فق�، في ال�ق�قة، هي أن ی�ف�د �فل�ر و�����ها، و��غّل� على مقاوم�ها
وح�ائها، وراح ���ل�ها ش��ًا ف���ًا، في كل لقاء. لق� ق�َّ�ها إل�ه ���ال ال�غ�ة، ل��ه قّ�� نف�ه بها
أ��ًا، فغ�ا أس�� هات�� الع���� الل��� بل�ن ال��� وال�ه�ة ف�ه�ا، أس�� ه�ا ال��� ال��م��
�ه إلى اللّ�ة، ال��دوع �ال��ل، وأس�� أوًال ل�داعة فل�ر، ل�ّ�ها ال���لي، ل���ة م��لها ال��ع�ر، ال�َّ

�ال�ات ونف�ها الل��فة ال����ة ���الها الهاد�، وه� جّ� س�� فادی��� س��ًا.

ل� ����  لفادی��� أن عاش ی�مًا ح�اة عائل�ة حق�ق�ة: ل� �ع�ف أّمه ال�ي مات� ل�� والدته،
أو األب ال�� اخ�فى �اك�ًا م� ح�اته. كان ن�اج عالقة عاب�ة ب�� االب� ال��� ألب��� ب�رج�از���
م���ر� ال�ال وخادمة ال���ل، و�ان آن�اك عاز�ًا. ل�� حال�ا ت�ّوج زواجًا م����ًا حاول ال�الص
م� اب� ال�نى، ال�� كان� زوج�ه ال�ق�ة األمّ�ة، ت�ع� ت�اهه ب�عٍ� مق�س - «اب� ال����ة!»
فأدخل إلى م�رسة ره�ان ثان��ة داخل�ة، واج�از فادی��� كّل الع�ائ� ح�ى وصل إلى س��ه األخ��ة
في ال�راسة ال�ان��ة. ل��ه ل� ���ْ�ها. فق� هام، في أح� آحاد ال��ارات، ب�ال�ة زم�ل له، وهي أر�ع���ة
تلف� األن�ار وزوجة تاج� في س��اد� �اشا، كان� مع�وفة في أوسا� ال����ع الّ�اقي في العاص�ة

�أنها أسهل العاه�ات ف�ه؛ و�ان ع�قًا مل�ه�ًا م��ادًال.



ك�ا كان ع�قًا رومان��ًا أ��ًا. وق� ألق� ال��أة ال��ه�رة عل�ه ن��ة م� ع���ها الفات�ت��،
ف��ّه� فادی��� وأخ� ی�ور ح�لها في قاعة ال��ارات في ال��رسة ال����ة ك���. س�� م��ن لألوالد.
كان� تع��ه ال����الته وال������ م� لّفة ت�ل�ها الب�ها. وقّ�م فادی��� لها زه�ة أور����ا ِخف�ًة،
س�قها م� ال���ل ال�جاجي في ح��قة ال�ه�ان. وفي ی�م خ�وجه ال�قّ�ر (األول م� ال�ه� - وه�
  �أتي ل�أخ�ه، وه� ال �عل� إلى أی� ی�ه�) أخ�ته ل��اول الغ�اء في م��لها، ی�م أح� ل� ��� أحٌ�

وه� ق�� صغ�� في الرغ� دا غ�اسا وق�م�ه إلى زوجها:

- زم�ل ز�����، ی��� ب�ون عائلة...

كان ز����� فً�ى ش�ه أبله ی��ي س�� ال���ا وفي أ�ام اآلحاد ال�ي ���ج ف�ها م� ال��رسة،
���ن ل��ه قل�ل م� ال�ق� ل��ع�ف إلى ما ���� ح�له ح�� �ق�ي وق�ه في داخل ال���ل مع
ق�ارِضه ال�غ��ة، ف��ا �غ�ُّ ال�اج� في ق�ل�ل�ه. وس�عان ما ج�َّت ال��أة فادی��� إلى غ�فة ال��ا�ة،
تغ��ه �الق�الت وال��ان، وت��ل� ج��ه «�ا ول��، �ا ول�� ال�ل��� ال�ان��، �ا تل����، إن�ي

م�ّرس��، أوَّاه �ا ف�ا�».  وعل��ه ال�� و�� تعل��!

لق� ن�ا الع��، نه�ًا ووح��ًا، و�ان� تعّ�� ع�ه ب�أّوهاتها وق��ها �أنها: «ل� ت�� ه��ا
قّ�»، و�ّل� ت�ّددد له، �ق�ة وه�وء، أن فادی��� ه� ع��قها األول، وأنها ال ت�غ� في أ� شيء
ق�ر رغ��ها في الف�ار معه إلى ح�� �ع��ان غ�امه�ا ال����، م��ف��� في أ� زاو�ة م�ع�لة ل��ه

لألسف تل��� داخلي في م�رسة ثان��ة....

وسألها «إذا خ�ج� م� ال��رسة ال�ان��ة فهل س�أت�� ل�ع��ي معي �الفعل؟».

وه�ب م� ال��رسة، �ه� أول الل�ل ل�أتي بها، ل���رها م� «ال��رج�از� ال�غ�» ال��
�ال�ا عّ�بها وأشع�ها �ال�هانة ع��ما ���ل�ها. اس�أج� غ�فة �ائ�ة في ب����ن م� ال�رجة ال�ال�ة،
واش��� خ��ًا ومارتادیلال (كان �ع�� ال�ارتادیلال) ون���ًا ردی�ًا و�اقة أزهار. و�ق�� ل��ه ��عة أل�ف
ال��االت: ف�مالؤه ال��عّلق�ن �ه قام�ا ع��ما وقف�ا على ال��ألة �ال��ام� معه واج��ع�ا ل����ل

ع�ل�ة ف�ار العاش�. ف�ال���ة إل�ه� كان فادی��� ال�����.



و�ادت ال��ِّ�ة ال����مة أن ت��ت خ�ًال ح�� اج�اح م��لها ب���ا زوجها في الغ�فة
ال��اورة ی��� أس�انه و�ق�أ ال��ف. وردت عل�ه ساخ�ًة �أنه م���ن �ال�أك��. ل� ت�� ال���ة
مغام�ة ���� ت��ك م��لها وزوجها واب�ها وت�فها وم�ان�ها في ال����ع ل��ه� وتع�� ��قاء
وف���ة، ع��قة ل�فل. فادی��� �ال عقل، عل�ه أن ی�جع إلى ال��رسة، ل���ا ل� ی���ه�ا إلى ف�اره

وفي أح� ال��ارة ال�ق�لة تعُ�ه �أّنها... آه!

ل� ��أ فادی��� اإلصغاء إلى وع�ها بل اج�احه الغ�� والعار، وأح� �أنه م��وع. وم�
دون أن �أخ� في ال���ان ق�ب ال�اج� �ق�نْ�ه ال���ل��، أم�� ��ع�ها ال���ل ال����غ
�األو������، وصفعها على وجهها م�ارًا، ونع�ها ��فات حق��ة ح�ى ت�ّ�ع إلسعافها ال ال�وج
وال��م فق�، بل ال���ان أ��ًا في شارع الرغ� دا غ�اسا األن��. و��ه� فادی��� ف��ا �ع� أّن ذل�

ال��م جعل م�ه رجًال، ورجًال حق�ق�ًا إلى األب� وأنه اس�فاد م� ت����ه تل�.

ت�لل فادی��� �ع� ه�ه الف���ة إلى ح�اة الل�ل في ال��ی�ة، غالمًا في ال�ا�عة ع��ة م�
ع��ه. فأع�� أناك���ن، وه� م� رّواد ب��ت الق�ار ال��ه�ر��، م�ّزع ورق رف�ع األسل�ب. ال
��اه�ه أح�، في تع��� ع��� ال���ة على ال�هارة، وت�ر��ه على ال�ّفة في لع� ال�َّه�، وال�اح�
والع����، وال��ارا وال�ول��، وال���� وتع��فه إلى د�ال���� �اوالت ال�ول�� وت�ّ�ف ال�َّه�، ول�
ت�� ل��ه ال�فاءة فق� بل كان صاح� قل� وفّي ك�ل� ل�� ی�اجه�ن ال��اة، م� ال��� ال�� ����

ال����.

وح�ث لقاٌء س��ع ب�� فادی��� وأب�ه، رف� ف�ه الع�دة إلى الق�� ال�اخلي في ال��رسة،
ف�ف� غ��ارا�� الّ�افل في ال�قابل أن �ع��ه ب��َ�ُه أو أ� م�اع�ة مال�ة. «فال م�ارد ل��ه إلعالة
الف�ض��». لق� أص�ح ���ًال وأخالق�ًا �ع� ح��له على ث�وة ام�أته، ناه�� ع� أن اس�ه صار
ی��� في أع��ة ال��ف في �اب ال����ع، ث� ت�اه� إل�ه ش��ك ج��ة ���د أُبّ�ته لفادی���: هل
ه� اب�ه فعًال؟ كان� فال�ی�ي ال���فاة ت�ه�ه ب�� الق�الت، �أنه صاح� ع�ر��ها وأنها ح�ل� م�ه.
ل�� أ���� أخ� كل�ة خادمة في ال���ل ك�ث�قة ��� أن ُتَ��َّق؟ ك�ا أّك�ت ص��قاتها ال�اك�ات على
ج��انها أنها ل� تع�ف قّ� رجًال غ��ه. ل�� كل�ة ه�الء ال�ادمات ال تقّ�م وال ت�ّخ�، فهل ����



ال���ل على ب�هان قا�ع مه�ا كان؟ لق� ح�ث ذل� م�� زم� �ع�� - وذ���ات ال��اب م����ة.
أث�اء م�اهقة ال م��ولة ح�قاء. ر��ا ���ن اب�ه، ور��ا ال ���ن. ف�� ����ع ال�ه�ر ل���ه� ذل�
عل�ًا؟ أی� ال�ل�ل األك��؟ ال���� فعًال أن فادی��� ه� اب� عاه�ة، بل اب� عاه�ة م� أردأ ص�ف؛ وها
ه� ح�� ال ی�ال ف�ًى ��اول ان�هاك ع�ض س��ة ش��فة ���ة، أّم زم�ل له، اس�ق�ل�ه في م��لها كاب�
لها... وصّ�َف ش���� أ�ا فادی��� ال�� ل� ی�ّح� �ه ی�مًا في العائلة ال����ة ال�ف�عة ال�قام، قائًال:

«لق� كان غ��ارا�� وال� فادی��� م���قًا ت�� و�أة ال��اة».

م�� ذل� ال�ق�، ل� �ع� ��َ�ّ� ال م� ق��� وال م� �ع�� ع�� اإلح�اس العائلي ل�� ذل�
ل� ��ّ�� له أ�ة عق�ة نف��ة. ف��اته العا�ف�ة كان� ث��ة وم���عة.

كان� له ع��قات ك���ات في ال��، م� م��لف ال��اك� االج��اع�ة وم� م��لف األل�ان.
و�ان �ق�ي معه� وق�ه مع�� األح�ان في شق� العاز��� وال��ار�هات ح�� �غازل ال�ان�ات،
و���� الع��قات، إضافة إلى مغام�ات مع م��وجات م� دون أن ���ن أل�ٍّ م� ه�ه االرت�ا�ات ق�ة
ال��. ل� ت�عله أ�ة مغازلة ��ع� �ام�الء ال��اة أو ألقها، ول� ��عله غ�اب أ� أن�ى ع� م��ح
ح�اته أو غ�ام ما ی�مًا مه��مًا ضائعًا مّ�اًال إلى االن��ار. كان ی��قَّل م� ج�� ام�أة إلى أخ�� ك�ا

ی��قل م� �اولة لع� إلى أخ�� ح�� ���له رق�ه ال��عة ع��.

ث� ال�قى فل�ر في حفلة ال�ق�م، وم� دون إن�ار اش�عل� ف�ه ثان�ة تل� ال�اجة الق���ة إلى
ال���ل و�لى ح�اة األس�ة وال�ائ�ة ال�����ة وال���� عل�ه ال�الءات ال���فة. ل� ��� ل��ه ح�ى
ع��ان ثاب�، م��قًال م� ن�ل رخ�� إلى آخ� شه��ًا لع��ه ع� ال�فع. ك�ف ت���� أن یه�ر ماَله

على اإل��ار وه� ال ��ل� إال القل�ل م�ه للع�؟

أع�� فل�ر ح�اته م�اقًا ج�ی�ًا، اله�وء وال��أن��ة، م�اق ال��ان العائلي:

- أح�ِ� ألنِ� هادئة كال��ل �ا ح����ي....

ها، الع��ز الُ��ع�ة، الل��ج، ال����ة لل����ة وه��ا كان مف��نًا بها إلى حّ� ت��ل أمِّ
واإلح�ا�. كان ��� ��ا�ة الف�اة ووداع�ها وم�حها ال����� وته�ی�ها، م�اضًال ی�م�ًا ل����



مقاوم�ها و���ه� عف�ها، وفي ال�ق� نف�ه ��ّ� �الف�� وال�ِّضا ���ائها و��صان�ها. ول�اذا كان عل�ه
أن ُی�وِّض ه�ا ال�ف� و����ل م�عة اس���اعه ب�ل� ال��اء! اك��ف أص�قاء فادی��� ال���� في

ع���ه، و�ان ���ث أن �قف ���ًال أمام ال�ول�� ناس�ًا وضع ف��ة عل�ها، حال�ًا.

ل� �فاجأ أص�قاؤه ال�����ن أم�ال م��ان�ون ح�� شاه�وه في ال��نفال في ع��ة «�اعة
ال��ائ� ال��ح��» ال�ي ت���ها عائالت ر�� ف��م�ل��، ب�خ�فة م� الع� ب�رت�؛ ف��ات وف��ان م����ون
ك�اعة ص�ف، ی��ع�ن «د�اره ده �اهّ�ا» و«آثارد�» و«أو د�ار�� دو ن�ت���اس» و«أی� إ���ا
رس�ال». ك�نفال ق�اصات وش�ائ� ال�رق ال�لّ�نة واألغاني، ح�� ت��هل� الق�ار�� ال�فَّاثة للع��
على الع��قات ال لل����، ك�نفال م� دون كاشاسا! ك� ی�عارض مع ك�نفاالت فادی��� ال�ي ت��ل
م� ال��� إلى ال�الثاء �ق��ها في ال��� فق�، و����� في حلقات ال�قّ�ع��، ی�ور مع ال��ات
ال�ان�ات، ی�ق� ال�ام�ا وس� ال�ارع، وال��اب ح�� ال�غ�ة، ف��ق� ث�ًال في إح�� خ�ارات

ال���قة، وه��ا دوال�� ��ال أ�ام ال��نفال األر�عة.

«أن��وا م� أتى في تل� الع��ة، و���ه دّف. إنه فادی��� ���ج مع ه�ه ال�م�ة! م� كان
��ل� به�ا؟» كان ال�ارة العادی�ن ی�ع���ن ع��ما ی�ونه في ذل� ال��ّ�ف الَه�لي ال�امل، ی�ق�
على إ�قاع ال�ف�ف الّ���ع. لق� كان فادی��� ه�اك ����ة فل�ر ال�ي تغ��ها ق�اصات ال���ة،

و�غ��ها ح�انه.

إن ش��ًا م� ه�ا ل� ���عه م� الغ�ص في وحل أس�أ األم�ر، ی��اول ال�اشاسا �إف�ا�
ع��ّي، �ع� أن ی�ّدع فل�ر ع�� م���ف الل�ل. كان ی��ل� م�اش�ة إلى ال��ار�� أو م��ا - ل�ز أو
فل�زو؛ وت�ّرع ی�م االث��� �ع�ل م�َ�ْع�ل في الق�� ال���مي، وذل� ع�� العاش�ة ل�ًال، ل��ه ل�
����ع ال�ص�ل ول� م�أخ�ًا إلى االح�فال الّ�اق� ال���� الُ�قام في غاف���ا دو ب��غ��ل� ح�� أن�ر��ا
ون�اء زن��ات مل��ات غ��ها ی�ق�َّ�� ش���ات س��ات �ال� مار� أن��ان��، م�فقات أم�الهّ�

على ش�اء ق�اش ال�اتان وال���ل وعلى ال�ع�ر ال���عارة ال���اء ال����عة م� الق��.

ول� ���� ب�ال فادی��� أن ُ�غ�ِّ� م� ن�� ح�اته ح�ى وال في أع�ف ل��ات الغ�ام وأع�بها
د نف�ه. ال�ي ت����� في ذهِ�ِه ص�رًا عائل�ة ح���ة، أو أن ی��ل عاداته الق���ة �عادات ج�ی�ة ف���ِّ



وق� هّ�د م��ان�ون ی�مًا �أن �فعل ذل� دفعًة واح�ة:

ُد نف�ي... اب��اًء م� الغ�... - �ا شق�قي، س�ف أج�ِّ

ل� ی��ل� فادی��� في ه�ا ال��ض�ع إ�القًا. ص��ح أنه م��َّ� �فل�ر ح�ى أنه ���� لل�واج
�� بها، ل��ه ل� ��� م��عّ�ًا لل��لي ع� ال��اماته ال�ام�ة، س�اء مقام�اته واح��االته ال��م�ة أم ال�ُّ

وال��اج�ات في أن��ة الق�ار أم ارت�اد شق� العاز���!
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��ٌ� م� ال�رود، آفاق زرقاء ب��عة، وت�� تل� ال�رقة ال��او�ة ی�ق� العال� ��الم وه�اء:
�اء رماد�ًة، ف���� ح�ٌب عات�ة و�عة  العاصفة ، وتغ�و ال�َّ ففل�ر وفادی��� ح���ان. وف�أة، ت��ر ال�َّ

على فل�ر وفادی��� ل�ضع ح�ٍّ ل��ه�ا.

م��ان�ون ال��ل م� أن ���ن له عالقة ��ا ح�ل- أل�� ه� ال�� ب�أ ب��اء ق�� ال�َّمل
ذاك ال�� ال ی��ّ�ل ه�َّة ت�اؤل واح�ة؟ م��ان�ون األخالقي مع ادعاءت فل�ف�ة، �ع���:

- أ� ض�انة ل�ی�ا؟ ال ض�انة... ح�ى م�ّ�ك ال�اح�ة ع��ما ی�� إصالحه ُ���� على
م�� س�َّة أشه�... ل�� حال�ا ن��� إلى واقع ال��اة ونأمل أن ت���� األم�ر في ال�ها�ة ُیلّ�خ كّل

�� ��ق� ع� ال��َ�ل و����ل إلى ح�ام... شيء ح�ى الق�ِّ

�� ت��ل إلى ح�ام ی�مى ح�� رأ� م��ان�ون فإّن فادی��� ق� سق� ع� ال���ل، الق�ِّ
على م�ابل ال��ی�ة، ول� ی�فع أ� ت�ق�ع مه�ا كان في إصالح س�عة ع�� في ح��مة م��ق�لة.
س�عة ُف���، على كل حال، أمام فل�ر أ��ًا: ف��ف س�ق�ل �ال�ّ�اب ال�� خ�عها ؟ و�ع�ف
 ی�����ن �����ائه�   م��ان�ون حقًا أّن أول�� ال�د�ع�� الهادئ�� ع��ما �فق�ون ال�قة ���ٍ�، فه�

�ع�اد وال ی��اجع�ن.

- ع��ما تغ��� تغ��� ���م، اس���ج م��ائ�ًا.



سافل، حق��! كان� ال�ونا روز�ل�ا ت�� كل ه�ه ال�ع�ت غ�� كاف�ة ل�صف ه�ا
ال���ذج ال���� ال���ّ� ال�� كان ح�ى ع��ة ذل� ال��م �ال� ال�واج ال���ذجي، الق��� ال��ف�ع
على م��ل ال����، مغ��رًا �اإل��اء. أما اآلن �إم�ان اب��ها أن ت��وج ح�ى ش���ًا أو م��مًا قاتًال
م���مًا عل�ه �الّ���، ل�ّ�ها ل� ت�عها ت��ّوج م� ه�ا ال�افل ال�قي أب�ًا! و�لغ� ه�ه األق�ال الفّ�ة
ج�ار آلف�، ���� هّ� م��ان�ون رأسه م��ع�ًا نادمًا، مع���ًا أنه إذا اخ�ار فادی��� أن ����� في ه�ا
ال�� ال���ء فه� ال �ع�ف ش��ًا ع� ال��اء. فق� كان دائ�ًا ماج�ًا واآلن أع�اه الع�� ح�ى ل� �ع�
���� ح�ا�ًا لل�اقع و���ه�� ��ل شيء. و�ل� م��ان�ون القل� كأسًا أخ�� م� ال��� في �ار

ت���نف� ل��اع�ه على ال�غّل� على اض��ا�ه.

ل� ����ث فادی��� �إصالح س�ع�ه ل�� ال�ونا روز�ل�ا أو ب��ف�ف غ��ها عل�ه، هي ال��أة
الع��ز ال����نة �ال��ا���، العاه�ة ال�ي ال ت�اق، ال�واء الُ��ِهل. ول� ��� �ق�ل �أن �ق�ع عالق�ه
�فل�ر، أن �فق� اب��ام�ها ال�د�عة، ورق�ها الهادئة وت�ه�ها ال���وح. بل ازداد ت����ًا اآلن على
ال�واج بها. ما یه�ه في األم� ه� ذل� ال��ان، وال�غ�ة ال���ة في ال�� ب��ه�ا، وال�اقي ل�� أك��
م� م�ّ�د م�اح غ�ي. ف�� ت�� فل�ر؟ ت��ه ه�، فادی��� ِل���ه، ال لل���� ال�� اّدعاه، أو

ال���فة ال�ي اخ�لقها أو ال�ال ال�� ال ��ل�ه.

ل��َّ أم�ًا واح�ًا اشَ�أّز م�ه في ه�ه الق�ة: س�ل�ا هي ال�ي ن�ع� ق�اعه! نع�! س�ل�ا
َمْ�ِ��َّ�ه تل� ال�ي تعاني ت��هًا في ساقها. ورغ� ذل� هي اآلن م�ّرسة في الق�اع العام �ف�ل
ت�خله. هي ال�ي أثارت الف���ة، وحّل� رم�ز م�ائ�ه ووش� �ه إلى ال�ونا روز�ل�ا. وصل� إلى
ال��قة األولى وهي ت�اد ت���� م�فعلًة ���ة ل�رجة أنها كادت تفق� ص�تها. ورم� �ال��� في وجه

ال�اض���:

ش�� رف�ع ال�����؟ ل� ��ل ذل� ال���ال ی�مًا إلى سلَّ� الق�� ال���مي، والق��
ال�ح�� ال�� �ع�فه حّ� ال�ع�فة، ه� ال- «�االس»، و�� الق�ار وال��اع، و�� ال��م�ات...
ال�ق�ی�؟ نع� في أحّ� ش�ارع ال�غاء ح�� ال��اخ�� وض�وب االح��ال... م��ف في دی�ان ال�اك�؟



ل� ت�ّ�أ ودخل دی�ان ال�اك� ف��ف ُ�ع�قل وُ��مى في ال���. تع���ها م�ّرسة؟ اح��اٌل �ع��، بل
م����ل. ف�� �عل� األض�ار واألماك� ال�ي ��ارس ال�افل ف�ها ض�وب االح��ال؟

ك�ف ت�ّ�ى ل��ل�ا، ال��ّرسة االب��ائ�ة ال�افهة، أن ت���ف كل خ��� ش��ة أكاذی�ه، راس�ًة
��ل وض�ح تفاص�ل ال�ه�لة م� ال��ا�ة إلى ال�ها�ة م� دون أن َتَ�ع �ال� واح�ًا م� ال�� ت���� �ه
ال�ونا روز�ل�ا الغارقة في ��� ه�ا ال�ج�د ال�ائ�؟ أ� ت���� على ف�ح ال���ال الغاو� ال�خ��

دفعها إلى ال�شا�ة �ه؟ ه�ا ما فاجأ فادی��� وآَلَ�ه:

- لَ� هي؟... ل� ُأسئ إلى ه�ه الف�اة قّ�، بل على الع��...

� س�ل�ا �أنها م���ة له وأنها ��: ف��� ت�بَّ� لها فادی��� ال���فة، أح�َّ ر��ا ه�ا ���� ال�َّ
ُمهانة في ال�ق� نف�ه. ففي أع�اقها ل� تغف� له ك�نه ق� اح�ال في م�ض�ع ��ّ�ها، ول� ��� وه�
ز�� ال��اء، یه�� �أث� االم�عاض وال��؛ لق� جعل�ها ال��اة ال��ِّ�ة تع��ة وح��دة. و��مًا �ع� ی�م
كان ام��انها ی��اق� وت��� مهان�ها. ال وس�لة ل�� ه�ا اإلن�ان ت�عله مف��ًا... و�الّ��فة ع��ت
على ��ف ال��� فان�ّ�� على ت�ّ�عه قلقًة ح�ى ك�ف� كل ال�فاص�ل ال�غ��ة ل����ة األكاذی� ال�ي
ب�أها م��ان�ون في م��ل ال�ق�م وال�ي غّ�اها ونّ�اها سل�ك فادی��� نف�ه. وح���ا وصل� إلى ه�ا
شع�ت �أنها حقق� ما ت���ه. فهي ال ُتْ��ع به�ه ال�ه�لة، فل�یها ن��ة خ���ة ح�ى ل� قّ�م لها ما
� أنها راض�ة، سع��ة �قلة ی��اوز ال���فة فل� ���عها، ح�ى وال �ال�ع��� وال �ال����. وأح�َّ
ح�ائها، ح�ى ل� تع� ساقها الع�جاء ت�ع�ها وهي ت�تقي سّل� ال��قة األولى ح�� جل�� ال�ونا
روز�ل�ا وفل�ر ت���ان ق�عًا ل�هاز الع�س. «ل� ی�ام على وسادة ح��� ز�� ال��اء ال�ائ�، إنها
س�ل�ا، ل� ت�ّ� ی�مًا في حق�ق�ه ال���ة، وأش�ق وجهها الق��ح. قّل�ا أح�� ���ل ه�ا الف�ح، فال����ون
س����ن ه�ا ال��م، س����ب ال���ان، وت��ّ� أس�انه. وهل ه�اك في ال�ن�ا ما ه� أروع وأك��
إثارة م� رؤ�ة اآلخ��� ی�عّ�ب�ن؟ ه�ا أروع ما ���� أن ت��ل س�ل�ا عل�ه؛ فل� ی��� أ� رجٍل إلى
ج��ها ن��ة اش�هاء، أو ی���� لها ���َة حّ�، ح�ى األ�فال في ال��رسة ��اف�نها، و�ه���ن

م�ها».



دَع� ال�ونا روز�ل�ا في ن��ة ت�ت� ع��ي، أن ُتق�ل أو ت��ت ث� أنَّْ� �ال�ًة كأس ماء.
ل�ّ� فل�ر ل� تع�ها اه��امها ول� ت��ع أن��ها، إذ انه��� في ش�ار مع س�ل�ا.

- ان��في م� ه�ا أی�ها ال�ل�ة ال�افلة، وال تع�د� �ع� اآلن...

- أنا �ا فل�ر؟ هل ت��ّل��� ج��ًا؟ ل�اذا؟

- ح�ى ل� كان ما قل�ه ص���ًا ل� ��� ���ر �� أن تأتي ه�ا ل����� له، إنه ه� ال��
و�َّفِ�.... كان عل�ِ� أن ت���� ما عل�ِ�ه ضّ�ه، ك�ِ� ت��ت�� ج�عًا، وه� ال�� ت�ّب� لِ� ال����...

- وم� ���� لي �أنه ه� ال�� قام ب�ل�؟... وم� رآه ی��ّب� لي ال���فة؟ �ال���ة إلّي،
ال���ول ع� ت�ّب�ها ه� رسالة األب �ار��زا...

�ال�اد كان�  فل�ر ت�فع ص�تها، ل�� كل�اتها كان� ت��ح ق�فًا واح�قارًا.

- ان��في م� ه�ا ق�ل أن أعّل�ِ� �أال ت���� أنف� في ح�اة اآلخ���، أی�ها ال�ل�ة
ال�َ�ّ�دة...

- إذن إ�قي معه، س���غل� أح�� اس�غالل! حقًا، لق� ُول�ت ل���ني فاق�ة ال��اء...

ه��� ال�ّل� وهي ت��خ م�����ًة ن��ان ال���ل ل�� ال���..

ح�ب؟ أجل. أ� كل�ة أبلغ وصفًا ل�ا ج��؟ كان� ح��ًا �ال شفقة وال رح�ة ب�أت ذل�
ال��م �ال�ات، وفي تل� ال�اعة �ال�ات ب�� فل�ر وأمها. ع��ما س�� ص�ت ال�اب وه� ُ���ق ب�جه
س�ل�ا ت�ال�� األم نف�ها وت�ّل� ع� اإلغ�اءة م�اد�ًة ال��رسة �أعلى ص�تها، وهي ت�غ� ���اصلة

ال��ی� ع� فادی���، لق� ُنِ�ئ ال��ح:

- س�ل�ا! س�ل�ا! ال تغادر�...

فأجاب� فل�ر ���ت م�قل:



- لق� ��دتها...

- جاءت تفعل مع�ا مع�وفًا وأنِ� ت��دی�ها ب�ًال م� أن ت����ها!

- ل� أدع ه�ه ال��ادعة ت�ع ق�م�ها هه�ا �ع� اآلن..

- م�� م�ى أنِ� تأم��� وت�ه�� في ه�ا ال���؟

- إذا دخل� هي أخ�ج أنا...

لق� أصاب م��ان�ون في ما ت��َّأ �ه م� ه��� رص�� فادی��� ع�� ال�ونا روز�ل�ا. ل��ه أخ�أ
ت�امًا في تق�ی�ه ل�دة فعل فل�ر وأر��ه األم�. �ع�ي ب�ض�ح أنه ق� أساء ال�ق�ی�. وأر�� ذل� فادی���
أك�� مّ�ا أر��ه. ف��غ� كل أكاذی�ه ل� تف�� في أ� ل��ة �ق�ع عالق�ها �ه، ووضع حّ� ل��ه�ا.
كان� ت��ه، وقل�ا ته�� ��ه��ه أو ب���ف�ه أو �����ه في ال����ع، ناه�� ع� أه���ه في عال�

ال��اسة.

ٍ� �ع�اق� األم�ر، أوام� ال�ونا روز�ل�ا وذه�� ه�ا ما قال�ه له ع��ما ت�ّ�ْت، م� دون ت��ُّ
في تل� الل�لة ل����ث مع ال���� في زاو�ة ق���ة. اس��ع� إل�ه وتقّ�ل� تف���اته، وأراق� �ع�
ال�م�ع وهي ت�ع�ه «م���نًا �ال عقل، ال����ن ال���ل». كان� تل� أّول مّ�ة ��ل�ها ف�ها فادی���
ع� ح�ِّه لها، و��ف ی���ها و��غ� ف�ها، ه� ال�ائع وال�امئ إل�ها؛ ی���ها و��غ� أن ت��ن زوجًة

له. إن، ه�ا �ال���ة إلى فل�ر، ق� م�ا كلَّ االن�عاج واألل� الل�ی� أْقَ�َ�ها ف�ه�ا.

قال� له إن عل�ه�ا أن ی����ا و�ل�ذا �ال��� - ع��ة أشه� أقّله - ح�ى ت��ل ال�اح�ة
والع����، فهي ال ت�ال قاص�ًا، ت�� وصا�ة األم، وال �ف�� فادی��� في ال���ل على م�افقة ال�ونا
روز�ل�ا ال�����لة.. ول� تَ� فل�ر أّمها قّ� م�فعلًة وغاض�ة على ه�ا ال���. ول� تع� اللقاءات ب��ه�ا
سهلة، ف��� أن ی�رسا ال���قة الف�لى لالل�قاء ل�امًا م� دون أن ت�تاب الع��ز. فالغ�ل ال��
ل األم�ر أمامه صار عل�ه أن ی�ّ� ���ق س��ة، ون��� فادی��� م� كان� األم ت�عاه وت�قّ�له وت�هِّ



م���ر آلف� ل� �ع� ��او� ذرََّة ُغ�ار م� ال�ارع. وم�ح ه�ا األخ�� دم�ع فل�ر �الق�الت في تل�
ال�او�ة �ال�ات غ�� عابئ �ال�اّرة.

كان ل�� ال�ونا روز�ل�ا الغاض�ة َسْ�ٌ� في م��اول ی�ها: ق�عة م� جل� غ�� م�ب�غ ل�عاق�ة
ال���انات واألب�اء العاّق��. لق� مّ� زم� ���ل ل� ت��ع�له ف�ه، م�� كان� ل�عاته مق��رة على
إی��ر، ال�ل��� الُ��ن�؛ أضف إلى الالئ�ة روزال�ا ال�ي نال� ن���ها م�ه. أّما فل�ر فل� ت�ل غ��
�� ال��ائّي على ج�ار غ�فة الّ�عام رم�ًا حازمًا ل�ل�ة األم، ��ع صفعات وهي صغ��ة. وُعلَّ� ال�َّ
و�ن خّف تأث��ه ن���ة قلَّة االس�ع�ال. ل�� ما إن اج�ازت فل�ر ال�اب ح�ى َرَفع� ال�ونا روز�ل�ا
ْ�ُ� �ال� �ال���ة األولى ح��ها وع�قها تار�ًة وراءها ثل�ًا أح�� عالمة ح�ب دام� أك�� م� ال�َّ

أس��ع.

ُض��� م� دون أن ت��ي، م�افعًة ع� وجهها ب��یها، م���ة على حّ�ها م��دًا، ما دفع
أمَّها إلى ال�م��ة: «ل� ت��وجي م�ه ما دمُ� على ق�� ال��اة!». في ال��م ال�الي ل� ت���� فل�ر م�
ال�ه�ض إال �ال�اد، ف���ها كله كان ی�ل�ها، وأث� الل�عة ب�ا أزرق في ُع�قها. علَّق� الالدی�ا كلها
على ال��ث؛ كان� ال�ن��ة ج�ف�����ا ال�ل�ة ت�ّزع ال�فاص�ل م� ناف�تها. وان�ق� ال����ر كارل�س

�اس�س أسل�ب ال�ونا روز�ل�ا في ال����ة م� دون أن ی�ِفَي حقَّها في الغ�� واالش���از.

�فة فارغة، دة ال�ع�ادة ل��� ال��قة األولى كلها مغلقة، وال�ُّ اعة الُ���َّ �ه� فادی��� في ال�َّ
وال�اب ال��ی�� ع�� ع��ة ال�لَّ� مقفًال؛ أما ناف�ة غ�فة فل�ر ال��لة على ال�ارع ف�ان� مغلقة، وم�
ب�� شق�ق األ�اج�ر ی��لل ال��ء. وفي ال�ال ُوج� م� ����ه ��ا نالها م� ض�ب ع��َّة ال�ارحة.

ح�� العّ�ا�ات، كان� فل�ر ت��هَّ� ح���َة غ�ف�ها الُ�ْقَفلة �ال�ف�اح.

واف� فادی��� على ال�صف ال�� أع��ه ال�ن��ة ج�ف�����ا ع��قة أن����ر ل��ا لل�ونا روز�ل�ا
وال�� اس�ع�ل� ف�ه ت���هًا أدب�ًا دق�قًا؛ «إنها ض�ٌع م��ح�ة، إنها ك�ل� �ا س�� فادی���» واس��ع
���ٍ� إلى األخ�ار ث� قال: «إلى اللقاء»؛ وان��ف. ل�ع�د �ع� م���ف الل�ل ل�ف�ح ج��ع ن�اف�
ال��ار، ل��ق� الالدی�ا وال��ارع الق���ة، ������اتا تع�ف أرق األغاني الغ�ام�ة ال�ي ال ت�اهى اله�ا

وال في ال��ن األخ��. كّل م� اس��ع إل�ها خّل� ذ��ها في أذن�ه وفي قل�ه.



ج�ع فادی��� لفل�ر أف�ل ال��ج�دی�: أتى �اله��ل كارل����س ماس�ار���اس، ال�افاك����
ال�ه�ي. وق� ع�� عل�ه في شقَّة كارال، وجّ�ه م� س��� مار�ان���ا ب����ل��دا الِ�ْ��اف. وعلى ال��ان،
ش�ه� إدغار ك��� ال�ع�ّي، ال�� ال م��ل له اللهّ� إال في ر�� ده جان��و أو في ال�ل�ان األج���ة؛
و�ان ی�فخ �ال��مار - و�أ�ة ع��ة وأ�ة اح�فال�ة، ال��از في ال�ق�ق فال�� ده س�لف��ا، وق� ان��عه
فادی��� م� ب�� ال���، ح�� كان ح�ی� ال��ّ�ج و��ّ�� األساس ل��ا�قة الق�اء، وس�عان ما
س�ع�َّ� قاض�ًا له ه���ه و��ام�ه ���� ی��ّقف ع� اس�ع�ال م�ماره ال�ه��، حارمًا ال��اه�� م� ه�ه
�او�ة. أما الق��ارة، ف�اح ی�اع� أوتارها �أنامله شاب ع��ٌ� على ج��ع ال�اس ل�قاف�ه ال��عة ال�َّ
وم�حه، ول�ل��ه ال���اضع مع ك�نه ن��ًال، ول�فاءته في معاق�ة ال���ة ول�قَّ�ه في ال�عامل،
ول��س�قاه؛ لق� كان لق��ارته م��ة ف���ة ل� ت�� لغ��ها، ناه�� ع� ص�ته الغام� الفاج�. لق� ع�ف
وغّ�ى م�خ�ًا في اإلذاعات ف�ّلَله ال��اح ح�ى شاع اس�ه، دور�غال كای��ي، ومّ�� األص�قاء
ال�����ن م�لفاته ال��س�ق�ة غ�� ال����رة، نع�، حال�ا س����� م�س�قاه س���ح ه�ا األس��
م�ه�رًا ج�ًا. كان ص��قًا ح���ًا لفادی���، شار�ه في ت�اول ك�وس ال��� األولى، و�� سه�ا معًا
اح� ح�ى �ل�ع الف��. ه�ا، ك�ا أتى على س��ل االح��ا� ������ آوغ�س�� مغ�ي ال��ار�ه ال�َّ

الل�ن، وغاب م��ان�ون ألنه كان ث�ًال.

ت�قَّف�ا ع�� م�لع الالدی�ا ��ع دقائ�، ث� اخ�ار ك�ان إدغار ك��� ال�غ�ات األولى
الُ�عّ��ة. ودخل على األث�، ال�افاك���� فال��مار ث� الق��ارة، وخ�ق كای��ي ال���، م�لقًا الع�ان
ل��ته في غ�اء ث�ائّي مع فادی���، ال�� ل� ت�� ل�غ���ته ق��ة ك���ة، ل�� ق���ه ك���ة، غ�امه
م���ع، ت��ل�ه ال�غ�ة في ال��ف�ف ع� ال����ة، وشفاء أح�انها، وت�ف�� ن�ٍم هاد� لها، ف�اح ی�اس�ها

�ال��س�قى معّ��ًا ع� ح�ِّه:

«الل�ل في ه��عه األخ��

وال��اء ضاح�ة

اله�وء ش��ه ��ل�



وض�ء الق�� یه�ي

على الغاب

ي ح�� لل��� الِف�ِّ

بهاء نادر نادر...

فارق�� أن�،

دون أن ت�غي

إلى م� �غ�ِّ�ِ�...».

تعاَل� أغ��ة كان�ی�و داس ن�ف�� في س�اء الالدی�ا ���عة، ف��زت رؤوس ف��ل�ة، ل���
���ًال في الّ��اف� أس��ة س�� ال��س�قى وص�ت كای��ي. وصفَّق� ال�ن��ة ج�ف�����ا ُم��َِّ�ة، كان�
م� ح�ب فل�ر وفادی��� م���نة �ال�����اتات. واس��ق� ال�ع� حانق�� عازم�� على االح��اج، ل�ّ�
ع�و�ة األغ��ة تغّل�� عل�ه�، وس�ت في أج�اده� كال��ر ف�اح�ا ����ع�ن إلى ن�اء ال��. م�
ه�الء ال����ر كارل�س �اس�س ال�� قف� ع� س���ه في غ�� قاتل ف�هاره زاخ� �الع�ل؛ ی��أ ع�له
في ال����فى ع�� ال�ادسة ص�احًا وأح�انًا ال �ع�د إلى ال���ل إال ع�� ال�اسعة ل�ًال. ل�� أث�اء
خ�وجه م� الغ�فة إلى ال�اف�ة ب�أ غ��ه ������، وجعل�ه األنغام ���� ذراع�ه ع�� حافة ال�اف�ة

ل��غي �ارت�اح:

«أّیها الق��، أرسل

ي ض�َءك الِف�ِّ

ل��ق� ح����ي...».

ت�قف�ا ت�� ض�ء م��اح ال�ارع ع�� ال�او�ة ال�قابلة ت�امًا لل���ل ���ق��ه. اب�ع� فادی���
قل�ًال ع� ال����عة ل��َّ�� م�ضعًا أف�ل ت�� ض�ء ال���اح ال�ه��ائي ���� ��هل على فل�ر



أن ت�اه. و�ان� أنغام م�مار ال����ر س�لف��ا ت�تقي ال��ران، وآهات ال�افاك���� ت��لل إلى ال��فة،
و��ان إدغار ك��� �ف�ح ن�اف� غ�فة الف�اة، بل یهّ� �ان��اعها م� ال���� ب�ع�ة. «�ا رّب ال���ات،
إنه فادی���!». أس�ع� إلى ال�اف�ة، وشّ�ع�ها ف�أته ه�اك ت�� ال��ء، ��ع�ه األشق�، ��� ذراع�ه

ن��ها:

«أر�� أن أخ�� رغ�اتي

أخ�ق� �ق�التي...».

ت�ّ�ع �ع� ال�اه��� ح�له� وخ�ج كازوزا ف�ن�ل م�ت��ًا ب��امة ق���ة، م��ِ��ًا �ال��س�قى
أو �اح��ال اس�فادته م� زجاجات ال��� في أی�� أف�اد ال�����اتا.

و�ه�ت في ع��ة ش�فة ال��قة األولى ال�ونا روز�ل�ا، فقا�ع� ث�رة غ��ها ال��س�قى
وال�ع�.

- م��دون! عا�ل�ن!

وزادت األغ��ة في االرتفاع ح�ى صع� ص�ت كای��ي إلى ال�ُّ�ّ�ا:

«أَغ�ِّي...

وال��أة ال�ي أح�ها ك���ًا

نائ�ة، ال ت��ع�ي...».

أی� ع��ت فل�ر على تل� ال�ردة ال�ي م� ش�ة اح��ارها كادت أن ت��ن س�داء؟ ال�ق�ها
فادی��� وهي في اله�اء، �ا لها م� ل�لة رومان��ة لل�����، ق�� ��ّع في ال��اء وع�� ش��ة إكل�ل

ال��ل �ف�ح في األرجاء، والالدی�ا �أس�ها تغ�ي لفل�ر س���ة غ�ف�ها:

«ه�اك في العالي



الق�� ی��ع�

في ال��اء في تف��� ع���

وال���م ج�ُّ هادئة...».

وصل� ال�ونا روز�ل�ا إلى ال�اب ال��ّل على ال�ارع، فف���ه على م��اع�ه، مل�فة ب�داء
مهلهل وهي م�ف�شة ال�ع�، م���نة �ال�ق�. وان�فع� قُ�مًا في ن��ة ه��ان م� الغ��، ت�ع�

ب�أس: «إلى ال�ارج، اخ�ج�ا م� ه�ا. سأ�ل� ال���ة وسأش���� لل��ف�، أیها ال�عاع».

  الغ�اء. وان���� ال�ونا كان �ه�رها ع��فًا غ��م��قع ���� فق�وا ر�ا�ة جأشه� وأوقف�ا
روز�ل�ا م����ًة في ال�ارع ال�� خ�َّ� عل�ه ال���.

- ان��ف�ا، �ا ع��ة ال�الب! إلى ال�ارج!

ل�ّ�ها كان� ل��ًة وم�َّْت. وس�عان ما أس�عها م�مار ال����ر س�لف��ا نغ�ًا ك���ة
اس�ه�اء، ك�ف�� أح� ال���ان، م�س�قى ف�ها اس�ه�اء وس���ة أك�� م�ا ف�ها م� ال��س�قى:

«إ�ا�ا، دع��ي

أصع� ه�ا ال����ر...».

وع��ها شاه� ال���ع فادی��� ی�ق�م �ات�اه ح�اته ال���ق�ل�ة، وأمامها م�ا�عًا نغ� ال��مار،
و�ق�م ب�ق�ة ال���� - ب�س��ا �إتقان وه�ل، في إ�قاع الق�م�� وت�ایل ال���، خ��ة ال���� -
ونا روز�ل�ا، ال����قة ب�ع�ها، ب�س��ا، نع� ال���ة ال�ع�ة وال�ه��ة لل���� - ب�س��ا اس���ع� ال�ُّ

الفاق�ة ل��تها آخ� ق�اها ل��ع� ال�رج راك�ة.

ز العائ�ون م� ال�ه� الل�لي ارع ح�ى ب�وغ الف��. وع�َّ عادت ال�����اتا ت��ل الل�ل وال�َّ
وه� ش�ه س�ار� ال��قة؛ وال�ارس الل�لي َقِ�َم في دورته و�قي ه�اك ����ع و��ّف�؛ و�ه�ت
ال�جاجة ال�ي ه�� بها كازوزا ف�ن�ل، واّت�ع� ال����عة ش��ًا ف���ًا. غّ�ى فادی��� و�ای��ي، غّ�ى



ج���� أوغ���، غّ�ى ال����ر فال�� ���ت خف��، ع���، ح�ى ال�ارس الل�لي غّ�ى، كان حل�ه
أن �غّ�ي في اإلذاعة. غّ�ى ال�ارع �أك�له في ال�����اتا ال��ّ�سة لفل�ر، وفل�ر م����ة في ناف�تها
زة، وض�ء الق�� یلفُّها. ت��ها، في ال�ارع، �قف فادی���، الفارس ال�ق�ام، العال�ة ، ت�ت�� ِم��لة ُم��َّ

م���ًا ب�ردة م� ش�ة اح��ارها كادت أن ت��ن س�داء. إنَّها وردة ح�ه.
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ی�م ه��� فل�ر م� ال���ل ل���وج فادی��� �ل�� مل�أ ی�و�ها، ح�ل� عل�ه ف�ج�ته في
ح�ان وم��ل خال�ها ل��ا وزوجها تال�� ب�رت� في ر�� ف��م�ل��. ت�ّدد ب�رت� ألنه ل� ��� ی���
م�اج�ات صع�ة مع ال�ونا روز�ل�ا ال�ق�ة واالسف�از�ة. كان ��� الع�� الهانئ م����ًا في ر��ه
راض�ًا ب���ف�ه ال�غ��ة وشغفه �ال�َّس�. ل� ی�َ� أّن اب�ة ح��ه س�� لها أن اته��ه وزوج�ه �أنه�ا
ناه�ا ح� اب��ها، ب���ا راح� هي أث�اء الع�الت، ت�قل هامة فادی��� �الف�ائل ح�ى ب�ا و�أّنه
���ع ال�فل، ال�ب ال��ق� ال ی�ق�ه ل���نه س�� ال�هاء. كان� ح�قاء م�غ��سة تع��� نف�ها ذ��ة،
م���نة �الع�ائ�ة وال��اج ال��ئ، ه�ه هي ال�ونا روز�ل�ا، وه� ال ی��� أن ���� له�ه ال��ع��فة
ال�����ة للغا�ة. ل�� ماذا �فعل، إذا �ه�ت فل�ر ت��ي م�ف�شة ال�ع� وفادی��� ��ل� �ق��ها
رص��ًا وق�رًا م��ع�ًا ل��ّ�ل ت�عة م��ولّ�اته؟ جاءا �ع��فان ���وث ما ال ���� عالجه: لق� سل�ها
ع�ر��ها، أكل ع�ق�دها، واآلن ��� أن ی��ّوجا س�اء رض�� ال�ونا روز�ل�ا أم ل� ت�ض؛ وس�اء
بلغ� س� ال�ش� أم ل� ت�لْغه؛ ��� أن ی��وجا، فهي ل� تع� ع�راء وال�واج وح�ه �ع�� لها ش�فها

ال�� سل�ه فادی���.

�ل�� فل�ر، وال�م�ع ت�لل خ�یها، م� خالها وزوجها أن ��ام�اها. فإذا كان� ق� بلغ� ه�ا
ال�� م� ت�اوز ال��اد� العائل�ة ال�اب�ة وان�ه�� ال��ف وال��اء، م�ّل�ة ع�رّ��ها ل�ف�� ح�ائ�
ِمل�اح، فال��ن�ة ال�ق�ق�ة هي ال�ونا روز�ل�ا ���� م�ائ�ها وع�م ت�اهلها وم�عها م� االت�ال
�����ها، وح��ها داخل ال���ل و�أنها �فلة مع أنها ت�اد ت��ن ام�أة كاملة وال ی�ق�ها س�� أع�ام
�ب! نع�، ض���ها! ف�� ذا ی���ل ه�ه ال�رجة م� الق��ة؟ وفي قل�لة ت�اف إلى ع��ها. ح�ى ال�َّ
ال�ها�ة  فإن  فادی��� ل�� م�ّ�د �ائ� أو لّ�، ت�ارده الع�الة أو كانغاس��و م� ع�ا�ة الم���ن؛
وال هي، فل�ر، اب�ة ال��� ع��ة س�ة، ب���ة كل ال��اءة، ال تفه� م� أم�ر ال��اة ش��ًا. ونفقات



ال���ل: أل��ْ� فل�ر هي ال�ي ت��ّفل بها، ف��ّ�د اإل��ار وت�فع لل�عام؟ أما م�اه�ة األم ف�ان�
م��ودة ج�ًا: إذ �ع� رح�ل روزال�ا اق��� ع�ل م�غل ال��ا�ة على �ل� م� ه�ا و�ل� م�
ه�اك. وفي ال�قابل ت�ّ�رت م�رسة ال�َّهي، وم�ها كان� األم واب��ها تع�اشان. فل�اذا تّ�عي ال�ونا
روز�ل�ا ح� ال�ق��� ل�ف�ها وت�ی�ها م� دون أن ت���ها ح� االس���اف؟ لق� رف�� ح�ى اإلصغاء
إلى عقالء م�ل ال�الة ل��ا وال��� أن����ر ل��ا وال����ر ل��� إی����ي �ال�ات، عّ�اب إی��ر، ال��
�ال�ا قّ�رت رأ�ه م� ق�ل، أما ه�ه ال�ّ�ة فق� ت�ّ�ت ل��ائ�ه ���ة. و����ا كان� فل�ر ت��ل� كان

تال�� ب�رت� یهّ� رأسه م�افقًا: لق� فق�ت ق����ه رش�ها ت�امًا.

ل� ��� ب�سع فل�ر وال فادی��� ت��ل ال�ضع، فق� ت��ل األم� ع�� الف�ى إلى ع�اد كع�اد
م� ��ع كل أم�اله م�اه�ًا بها في لع�ة م� ألعاب الق�ار كال�ول�� أو ال�َّْ�د، مغام�ًا ��ّ�ه. أما
فل�ر ف�ان� رغ��ه �فل�ر ت��ل�ه ام�الكًا كل�ًا، م� رأسه ح�ى أخ�� ق�م�ه، ت��ش عقله و�أنها
ال��أة ال�ح��ة في ال�ن�ا، و�أّنها هي ����ها ال���لئ ووج���ها ال����ی�ت�� - أج�ل وأشهى أن�ى في
�اهّ�ا - ال�ح��ة القادرة على إش�اع ج�عه و�رواء ع��ه، و�لغاء وح�ته. ومازال� ال�ونا روز�ل�ا
ت�ّدد: «كال، أب�ًا ما دم� ح�ة»، ردًا على اق��احات �ال�واج، ت��ّ�د م� فادی���، ی�قلها إل�ها أقارب

و�ع� األص�قاء.

ح�ى ال�الة ل��ا �ال�ات ت�ّخل� ق�ل أ�ام، ك�ا ت��� فل�ر، ل��ها عادت هي األخ�� ��فَّْي
�ائ�: ُح�ْ�� و���ع�ة م� ال�َّ

- ل� ی��ّوج ه�ا ال�افل م� اب��ي �ال�ا ��ّ�ع�ي �َّ �ال��اة وال��ة. ل�� ألنها ت����
م�ي ه�ا ال��قف ال��ر، فهي م��وعة ناك�ة ال���ل، ُول�ت ل���ن خانعًة. ل���ي ل� أكّل ول� أمّل
م� معارضة ه�ا ال�واج �ال�ا هي ت�� وصای�ي. أف�ل أن أراها م��ة على أن أراها م��وِّجة م�

ه�ا ال���د...

صّ�ت ال�ونا روز�ل�ا على أس�انها م�ه�ة شق�ق�ها:



حاول� ل��ا أن ت�ادلها، أن تق�ع شق�ق�ها، وت��� ج�ار ال�ق� ذاك قائلًة إن ال�ّ� �فعل
ال�ع��ات، فِلَ� ال ت�اول إصالح أم� فادی���؟

«��في العار ال�� أل�ق�ه أنِ� �العائلة ح���ا ت�وج� م� ب�رت�. على أمل أن َ�ْ�ُلَح أم�ه،
ِلَ� ل� ��لح أم�ه؟ ِلَ� وا�� على قّلة ال��اء ��ال ع��ه؟» لف�� «قّلة ال��اء» ملء ف�ها ب�ّ�ة

خ���ة ش���ة.

كان� ت��� إلى ماضي ب�رت�، ال�� ق�ى ش�ا�ه في ر�� ده جان��و، في ال�س�
ال���حي، وقام ���الت داخل ال�الد ���ب ال��ن ك�ات� س��ار��، ی�اق� في أم��ة ال��ء، بل
صار أ��ًا، �ق�ة ال��وف، م��ًال وم�ی�ًا ورسامًا لل����ات: و�ع� ال�واج اس�قاَم واس�قّ� في �اهّ�ا.
ول� �ع� ه�اك ما ی�ّ��ه ���اته ت�� األض�اء س�� أل��م ق�اصات م� ال��ف وحف�ة م� الّ��ات.

و�ان ��� دائ�ًا ال��اس�ة لع�ض أل��مه وس�د ن�اته.

«أَول� ی��ْح؟» رّدت ال�ونا ل��ا ف��رة في أع�اقها ��اضي زوجها ال��ه��ّي. «هل رأیِ�
أنِ� زواجًا أسع� م� زواجي؟ ل� ��� ���ق أو ���ع أح�ًا، أو ی�ني م��ه�ًا عفاف الع�ار�...».

- و��ف كان ی��ه� عفاف الع�ار� إذا كان� كل ال��اء ح�له عاه�ات ح�ى أد�ارهّ�
مف��حة؟ أی� كان س���ّب� ف�اة ع�راء ل�غ���ها؟ ل� ت�� ال�غ�ة ت�ق�ه، ول� ��� ش��ًا م�م�قًا...

ل� ت�� ت��ّ�ل ال�ونا ل��ا ، ال�د�عة وال���ة على الع�� م� شق�ق�ها، أ� إهانة ل�وجها،
و�ذا ج�ح� ی��فع ال�م إلى رأسها:

- اع�لي مع�وفًا أی�ها ال���ة ضعي ل�انِ� في م�خ�ت� وال ت��ل�ي ع� زوجي �ال��ء، ف�ا
ج�� إلى ه�ا ألس�ع وقاح�ِ�...

أ�اع�ها ال�ونا روز�ل�ا وأ��ق� ف�ها مه�ه�ًة �االع��ار. فال�ونا ل��ا هي ال�ح��ة في ال�ن�ا
ال�ي ت���ها وتقّ�رها، ول� ت��اج� معها قّ�.



- ج�� ألن�ي أر�� ال��� لفل�ر، ك�ا ل� كان� اب��ي... فِلَ� ��ّ� ال���ان ال ت�ع��ها
ت��وج؟ إنها ت�� الف�ى وه� یه�� بها ح�ًا. هل ألنه �ال سل�ة ك�ا ك�� ت����؟

- ل� أ�ّ� ش��ًا، وأن� تعل��� ج��ًا ل�اذا، لق� س��ا م�ي، ال�ق�ان (�ال�ا أغ��ها
االس�ه�اء بها) أتعل���؟ أ�ّ� أّن م� األف�ل ل�ا أن ن�ع ح�ًا له�ا ال��ی�: ل� ت��وج م� ذل�
العا�ل ما دام� ت�� وصای�ي. �ع� أن ت�لغ ال�اد�ة والع����، ب�سعها ت�ك ال���ل ل�ل�� ال�قاء

ب�ف�ها، إذا كان� ال ت�ال ت��� ذل�. ل���ي ل� أس�ح لها �ال�واج ق�ل ذل�. ان�هى ال��ض�ع.

- إّن� ت�ع�� إلى ال��ب ل�ه�شي ج��ك... س��ْ��....

ف��ة األخ��ة ص�َّ�� فل�ر على االس��ا�ة ل��اء العقل، وه�ا ما ح�ث. ف�ع� ف�ل ه�ه ال�َّ
أو، ل�قل االس��ا�ة ل�س�سة فادی��� ال�� حاول إق�اعها �ال�ل الع�لّي ال�ح�� ال���� وال�� ال

����، وه�، في ال�ق� نف�ه، ب�هان رق�� ل�ی� على ح�ها له وثق�ها �ه.

واق��ع� وت�رَّ��، ف�َ�ْ� له ف��ْیها وت���ه �فّ� ��ارتها ك�ا �ل� م�ها وألحَّ عل�ها.
واس���ا ل�ا أن نق�ل ال�ق�قة، كّل ال�ق�قة م� دون إخفاء ال�فاص�ل (ح�ى و�ن كان� الّ��ة وراء
رها ك���َّة ساذجة إخفائها ال��اف�ة على م�ه� ��ل��ا في ع��ن ال��ه�ر ب��اءتها وخف�ها، ف���ِّ
ل�ون ج�ان ال ُ�قاوم). وال�ق�قة هي أن فل�ر كان� ت��ت ش�قًا ل����ل�، ل�ه� نف�ها ��ل��ها،

مه��سة ب�ار كان� ت��ق أح�اءها وح���ها م�ل له�� م���ن.

اّذ، ب��ًا م��ار�ًا ع� اس�عار فادی��� ب��ًا ل��ی� ث�ّ� ه� مادی� ب�رت�غال، العازب ال�َّ
األن�ار في ناح�ة م� ن�احي إی�اب�وا. كان ال���� �ف� شع� فل�ر األس�د األمل�،وتع��ه أشّعة
ال��� �الًال زرقاء. هاج ال��ج وهّ�� ال��ح. ان��ع مال��ها ع�ها ق�عًة ق�عًة وق�لًة ق�لًة. وقال

ضاح�ًا ب���ا �ع�ّ�ها و���ّ�� م�ها:

- ال أس���ع أن أضاجع ت�� ال�الءة ف��ف مع ال�ال�� على ج��ی�ا؟ فِ�ّ� ت��ل�� �ا
حّ�ي ؟ أال ن��وَّج ؟ ح�ى ل� ل� َ��� ذل� فإن خ�ض غ�ار الل�ة ه� أمٌ� م� ع�� هللا، فه� ال��

أم�نا �ال��عة: «فل���ّ�ع�ا �ا أب�ائي، ول��� ل�� ذر�ة �ا أب�ائي» ه�ا أف�ل ما قاله هللا وأح��ه.



- ارج�ك �ا فادی���، ال ت��ق ال�ق�سات.

لّف� فل�ر ج��ها ���شف أح��. كل ما في الغ�فة كان م���ًا: ل�حات ن�اء عار�ات معلقة
على ال��ران ون�خ ع� ل�حات ت�ارد ف�ها آلهة ال�ق�ل ال��ر�ات م�اردة ع��فة، وق�الة ال����
م�آٌة ك���ة. إن مار�� ال����ر ل�رد، ف�ان ��ل� ج� اإلث�! وعلى �اولة ال���ة ق�ار�� الع��ر وش�اب

معّ�� مع ال�لج. وأح�� فل�ر �ال��د في ���ها.

- ل� شاء الّ�ّب أال ی���ع ال�اس لَ�َ�اُهْ� ج��عًا، وجعل األوالد ی�ل�ون م� دون أمٍّ أو
أب. ه�ا! ال ت��ني بلهاء! ان�عي ه�ا الغ�اء...

وأزال ع�ها الق�اش األح�� فَ�َ�ت فل�ر وردًة ت�فّ�ح في ش�شف أب��. ون�ت ع� فادی���
ص��ة م�ح مفاج�ة.

- ما ه�ه ال�ع�مة �ا حّ�ي، ال و�� ل��� تق���ًا، ال بل أب�ًا. ك� ه�ا ج��ل غ�� م��ّقع..

- فادی���.

غ�ى ����ه خف�ها فأغ��� ع���ها. وان��� الف�ح ف�ق ��� إی�اب�وا، وح�ل ال���� آهات
ال�� إل�ه ف��� ال��� ��غي إلى ص�ت فل�ر ال����� �اللّ�ة؛ اللّ�ة في ال��� وفي األرض،

و��ل� في ال��اء وفي ال����!.

خ�ج� فل�رص�اح ذل� ال��م، ل��اع� ال�ونا ماغا�ات�� ن�س��و، تل���تها الق���ة ال��ّ�ة، في
غ�اء ع�� م�الد، اح�فال ألك�� م� خ���� ش��ًا، وأ��ًا م�ائ� لل�ل�� ولأل�ع�ة ال�ال�ة لف��ة ما
�ع� ال�ه�. وت��� ال�فل إلى ح�� ال�ق� فادی���، وح�ث ما كان ال ب�َّ م�ه. و����ا كان� ال�ونا

روز�ل�ا تع�ل في ف�ن ال�ونا ماغا، كان� هي تعّ�� �ف��یها مع فادی��� في إی�اب�وا.

أخ�ت م�� ذل� ال��م ت��ل� ال��ج ل�ع�د مع فادی��� إلى ال���ل ال�غ�� ع�� ال�ا�ئ.
وسع� إلى ص��قاتها وتل���اتها؛ «إن سأل�� أمي إن ك�� ق� خ�ْجُ� مع�، فق�لي لها نع�»، و��َّ



�قل� ذل�، ف���عه� ���ف�� لها �ال��دة و����ات م�ه� ی�عا�ف� مع ق���ها، و�ع� ال�رس تعل�
إح�اه�:

ل�ان. - سآخ� فل�ر معي إلى حفلة ال����ا ال��اح�ة، فال�ائ�ة ��اجة إلى ال�َّ

و��ا أنها ن��� ما ج��، فأع��� أّمها ع� ف�حها. ففي ه�ه األ�ام ل� َ�ع� لفل�ر تل�
الّ���ة ال���ت�ة، ناه�� ع� أنها ت�ّل� ع� ال�قاء داخل غ�ف�ها �ان��ار �ه�ر ح���ها في ال�ارع.

كان� ح�ى ذل� ال�ق� ت�ه� في ال�اف�ة، ب����� ص��ح. ال���ان ی��اذب ال��ی� على
رص�ف م��ل ج�ف�����ا ال�ن��ة ذل� ال��اء. وال�ارات الفاق�ات ال��اء رح� ���ِّّن أخ�ار ال�ّ� وقل�
ال�ونا روز�ل�ا ال�ي س��عل�ها ت�فع له� ال��اب مع الف�ائ�. كان� فل�ر تلقي �ق�اصات م� ال�رق
لفادی��� وت�سل إل�ه ق�الت �أ��اف أصا�عها. ح�ى فق�ت ال�ونا روز�ل�ا رش�ها، وانف��ت في

ت��ُّف غ�� مأل�ف ض� اب��ها والغّ�اش ال�افل ال�� ���ه�� بها في ال�اص�ة.

مع ذل�،  شع�ت روز�ل�ا، في األ�ام األخ��ة،  ب��ائ� ال�َغ�ُّ�، ف��ّ�ف فل�ر ق� ت�ّ�ل، ل�
تع� تغّ�ي أغ��ات ح���ة، ول� �ع� على شف��ها ��ال ال�ق� لق� ال���� ال�ق�ف، ناه�� ع� أنه
ت�ّلى ع� ال�ه�ر في ال�ارع. وأش�ق� م��دًا اب��امة فل�ر، عادت ل�لقي عل�ها ت��ة ال��اح
وت��ة ال��اء، وت���ها ع��ما ت�لِّ�ها. في �اشا دوس سا�ات��وس أوص�ها ال���قة ال�ارئة وهي

ت�ّدعها:

- ك�ني عاقلة، ه�ه! - وض��� ض��ة غام�ة.

وض��ا ه�ا أ��ًا، فل�ر وفادی��� ب���ا كانا ی�لفان إلى س�ارة أج�ة - دائ�ًا هي ذاتها،
ت�ّ� الغ���، وه� سائ� ق��� في ال�احة ورف�� ق��� لفادی��� - ت��ه به�ا ���عة ق��� ن��
إی�اب�وا، وأی�یه�ا م��ا��ة، ���ل�ان الق�الت في ال����، وتع��ه�ا مع الغ�� على مهٍل، ورأس
فل�ر ی�تاح على ك�ف فادی��� وشع�ها األس�د ی�اع�ه ال����، م��اسل�� ی�غ�ان في أن ی�ق�ا معًا، فِلَ�

��� أن �ف��قا؟



إزداد إل�اح فادی���، على ق�اء ل�لة ���لها معها، فل� �ع� ���في �أن ت��ن إلى جان�ه
و���ل�ها، بل ی��� أن �غف� مع ت�ه�اتها، و��ام في نعاسها. كان� فل�ر م� جه�ها ت�غ� في تل�
اعات ال�ي ت�قل� مع ازدی� الل�لة ال�املة، وفي ال���ل  على تل� ال�اعات غ�� ال���ودة ، ال�َّ

ل�تها.

قال� له ذات م�اء ح�� �ل� م�ها ذل�: «ل���ي ل� أس���ع ال�ج�ع إلى ال���ل �ع� أن
أم�ي الل�ل خارجه».

- وِلَ� تع�دی�؟ لق� ت��� كل م�ا �اآلخ� وان�هى األم�. أنِ� ال�ي ال ت���ی� إلى اآلن أن
تع�ضي ال�قائ� كاملة.. ول�� أدر� ل�اذا!

وأی� سأ�قى ح�ى ال�واج؟

�ق�ا في م��ل ال�الة ل��ا وال�ال ب�رت�، في ر�� ف��م�ل��. كان م��لها ال�اني. وع��ما
ات��ت فل�ر ق�ارها أغلق� في ال��م ال�الي على نف�ها �اب غ�ف�ها وجهَّ�ت ح�ائ�ها، ف�ألت
ع�ًة أنها س��ه� حق����� وص��وقًا. و�ع�ها أغلق� ال�اب ووضع� ال�ف�اح في ج��ها وخ�ج� م�َّ
إلى س�ق �ان�ا في �اشا دوس سا�ات��وس. وه�اك كان فادی��� �ان��ارها مع س�ارة األج�ة، ومّ�ة

أخ�� أخ�ه�ا الغ���، ل�ّ�ه ل� �ع��ه�ا في ال�ّ�اح ال�الي.

وأخ��ت ال�ونا روز�ل�ا ام�أة م� معارفها َقِ�م� ل���� لها:

- خ�ج� فل�ر ل����� ش��ًا ما وس�ع�د حاًال. ل��� ال�� ل� تع� ت��ل� ع� ال���
ال�� تع�ف��، وهي أقّل غ��ًا...

- س���هي بها األم� أن ت��اه... ه�ا ما ���ث دائ�ًا...

- عل�ها أن ت��ى، شاءت ذل� أم أَبْ�.

�ال� ال��ارة و�ال ال��ی�، وال�ونا روز�ل�ا ت�و� أم�رًا ع� عائلة ح�ی�ة العه� في الالدی�ا
م� آل آمارغ�زا:



- ح��ًا تأّخ�ت فل�ر، س�ف أن��ف. بّلغ�ها ت��اتي.

ان���ت ال�ونا روز�ل�ا وح��ة. اع��اها �اد� األم� ش�ٌّ ضع�ف، ث� القل� ومع ه��� الل�ل
تأّك�ت أن فل�ر فق�ت رش�ها وه��� م� ال���ل. خَلع� �اب غ�ف�ها م��ع��ًة ��ّ���، وشاه�ت
ال�ق����� ال�عّ�ت�� وال���وق ال�آلن. لق� خ�ع�ها الهار�ة ب��ّ�فها و�أّنها ق�ع� عالق�ها �ال�افل،
ل����� م� ال��وج �ل�قًة ل��قي نف�ها. و�ّل ال��ر ع�� ال�ونا روز�ل�ا م�اء ��ال الل�ل وال����

في م��اول ی�ها. آه! �ا ل��ها ت��ّ�أ وتع�د...

وع��ما جاء في ال��م ال�الي أخ�ها وصه�ها ق�ل الغ�اء، و�ان ب�رت� م�ت��ًا ت�امًا م�َّل�
م�ه�ًا تقل���ًا �ان��اع شع� م� رأسها:

- ال أر�� أن أع�ف ش��ًا... فل� ت�خل م��لي ام�أة �غّي، وم�ان العاه�ات شق�
العاز���...

- اع�لي مع�وفًا واح��مي وج�د�. ففل�ر في م��لي، وم��لي ل�� شقة عاز���. و�ذا ك�ِ�
ال ته���� ل�عادة اب��ِ� فه�ا شأنِ�. أما أنا وتال�� ف�ه�ّ� لها ك���ًا. ج�� ألق�ل لِ� إن فل�ر
واج ه�ا ح�� األص�ل، و�ذا ل� ت�غ�ي، ف���� في م��لي و���ور. قال� س���وج، و�ذا ش�ِ� ی�ّ� ال�َّ

لها ال�ونا ل��ا واالن�عاج واضح م� له��ها.

- الفاج�ة ال ت��وج، إنها تعاش�...

- اس�عي، أی�ها ال��أة...

ل� ت�ف� م�ادلة ال�الة ل��ا وح��ر ب�رت� ال�ام� ع� شيء. س�ف ل� ت��� ول�
تع�ي م�افق�ها على ال�واج، فل���ال على ت�خ�� م� القاضي، و�ذا أرادا فل���فا أمامه كل ما
ج�� معل��� عار ال�اح�ة. عل�ه�ا أّال �ع���ا عل�ها ل�غ��ة ال�َّ�الة، ول�ّ� ثق� ��ارة ع���ة ال��اء

تل�!



ساف�ت األم، في ال��م ال�الي،  إلى نازار��، ح�� اس�ق�لها اب�ها م� دون ح�اسة ك���ة.
كان �ف�� في ال�واج، ول� ی���� ح�ى اآلن، ألن م�ت�ه ال ���ح له ب�ل�. ل�ّ�ه م��ع� ألن ی��وج
حال�ا تأت�ه ت�ق�ة ما، واس��اع ت�ف�� ��عة آالف م� ال��االت. أما خ����ه  فهي إح�� تل���ات

فل�ر ال�ا�قات، صاح�ة الع���� ال��ی��� ال�ي ی�ّلعها ���اداتها س�ل���ي.
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ب���ا كان� فل�ر ت��� م��عة إلى س�در�ه ل��ور م��ًال مع�وضًا لإل��ار، ال�ق� ص�فة
إح�� تل���اتها ال�ا�قات، وهي س��ة ان�قة، زوجة تاج� في س�ق ال��ی�ة، ت�عى ال�ونا ن�رما
سام�ای�،  م�حة ج�ًا، م��ة لل��اح، ج��لة ومع�وفة �����ها ال���ع�ة و��م قل�ها. و�ان� تق�� في
ال��ار. أما ال���ل فه� ما ت�ل�ه فل�ر و�أنه ُب�َي ل���ن م��لها وم�رس�ها، وف�ًال ع� ذل� إ��اره
رخ�� ن���ًا. و��ا أّن ال�ونا ن�رما م��أج�ة سا�قة، فق� كفل�ها، و�ان ال�ال� م� معارفها، ف��

ال���عّي أن �فّ�لها على س�اها، وأن ی��ك ال��ألة لها.

كان� ال�ونا ن�رما ال�ل�� والع�اء للف�اة في م���ها. اه��� ��ع�� م�اكلها  وع�ل� على
حلها ج��عًا �إ��اد حل ل�ل م�ها.

 فل�ر تق���ًا دق�قًا ع� كل ما ح�ث معها.   ب�أت ب�فع مع���اتها ال��هارة.  فع�ض� لها
ف�ان� ال�ونا ن�رما ت�ق� �ال�فاص�ل وت�ّ�عها ل��ّ�ن ص�رة واض�ة ع�ا ح�ث. وت�ّل� ل�� فل�ر
ان��اع �أن كل ال�اس على عل� «����تها ال�اق�ة» (على ح�ِّ تع��� ال�الة ل��ا) كأنها ت��ل

وص�ة عاٍر على ج���ها؛ ام�أة ع���ة ال��اء، تع�ف رجًال وت��اه� �أنها ِ���.

��ِه م� نف�ِ�؟ أر�عة أو - ح��ًا �ا ف�اتي، ال ت��ني بلهاء... م� ذا ال�� �ع�ف أنِ� م�َّ
خ��ة أش�اص، ن�ف دز��ة على األك�� وان�هى األم�... ب�سع� إن ش�� أن ت��وجي �الّ��حة
واإلكل�ل وم� ذا ال�� س���ّج؟ أمُِّ� ساف�ت، وهي، أجل، كان� قادرة على أن ت��� وتف���

ع�� �اب ال����ة..



ل� ��� ب�سع فل�ر إخفاء عارها، لق� أساءت ال���ُّف حقًا، ل�ّ� ه�ا كان ال�ّل ال�ح��
أمامها. و�ال���ة إلى ال�ونا ن�رما ما ح�ث ��� أّال ی�د� بها إلى ه�ا ال�ع�:

- ���ث ه�ا ال�عا�ي ق�ل ال�واج الث��� م� ب�� كل ثالثة، ألناس ����� ج�ًا، �ا
ع���تي...

أخ�ت ت�و� ن��ة أخ�ار م�ّسعة ���فة، أم�لة ت�اسي بها الف�اة: «فاب�ة فالن ال����ر في
ال�ل�ة، أل� ت�ّل� نف�ها ل��ی� خ���ها ع�ّ�ة ال�واج، م��ه�ة عه� ال���ة، هار�ة مع اآلخ�،
ل���وجه ���عة؟ أال ُتع��� ال��م م� صف�ة ال����ع، ی�د اس�ها في ال��ف: «ال�ونا فالنة اس�ق�ل�
أص�قاء... إلخ..، وه��ا...؟» وتل� فالنة اب�ة القاضي في م���ة االس���اف، أل� ُت��� وهي
ت�ّل� نف�ها ل����ها - أقّله ه�ه سّل�� نف�ها لل���� ذاته - خلف م�ارة ال��فأ؟ وال�ارس ال��
ض��ها �ال��م ال��ه�د، ل� �أخ�ه�ا إلى ال��ف� ألن الفارس ال�اعي رمى إل�ه �إك�امّ�ة �اه�ة.
ل�ّ�ه ع�ض وس� ال�اس، س�والها ال���ي الق��� ال����ع م� الق�اش ال�فاف األس�د؛ كان ق�عًة
ج��لًة ع� ال��ّ�زات؛ ومع ذل�، وعلى ال�غ� م� ع�ض مال��ها الّ�اخل�ة على ال�أل ل� ت��ّل ع�
ال�فاف �ال��حة واألكل�ل، و�ف��ان م� ال�اف�ا رائع ال��ال؛ كان� حقًا ذات ذوق رف�ع ومال واف�. ث�
ه�اك أخ�� - أب�ها ش�س ال��اع، أی� م�ه ال�ونا روز�ل�ا، ��ّ�� ال��اق على ب�اته و����هّ�
ح���ات ال���ل  وق� داه��ها في أون�ی�ا، في األدغال، ت�ل� نف�ها ل�جل م��وج، إش��� ألب��ها! ث�
ت�وج� رجًال �ائ�ًا وهي اآلن ت�ل� نف�ها أل�ٍّ كان م�ى اس��اع� إلى ذل� س��ًال وشعارها: «في
اإلك�ار ف��لة» ت�عا�ى مع العاز��� وال���وج��، ال�ی� تع�فه� وال�ی� ال تع�فه�، األث��اء والفق�اء.
ك���ات �ا اب��ي، ل� ی�عا�ْ�� ال��� ق�ل ال�واج، إما ألن ل�َّته كان� خاف�ًة عل�هّ� و�ما ألن ال����

ل� ��ل� ذل�. أخ��ًا، ب��ِّ� ق�لي لي ، ما الف�ق في أن ���ث ذل� ق�ل الّ�واج أو�ع�ه؟!».

إنها َلْ� تقلل م� ف�اعة خ����ها ف���، بل أعادت إل�ها ال����ة، ورافق�ها في ع�ل�ات
ال��اء ال�ي ال غ�ى ع�ها ل�أه�ل ال���ل: أثاث وحاجات لالس�ع�ال ال��مي، خ��صًا ال����
ال��ی�� ب�أسه وق�ائ�ه ال��ف�رة وال�� اب�اع�ه م��ع�ًال م� ج�رجي �ّ�اب، وه� �ائع م�اد عل�ي
في م��� ل��ع ال�ُّ�ف واألش�اء الق���ة في شارع رو� �ار��رزا، ناه�� ع� أنه ص�ی� ال�ونا ن�رما؛



كان ���ًا ج�رجي ه�ا، س�ر�ًا ���ل القامة وأح�� ال�ع�، م�ا�ًا �القل�، وح�� عل� �ق�ب زواج
فل�ر قّ�م لها إك�ام�ًَّة وه��ًة ن�ف دز��ة م� ك�وس ال���ل. وساه�� ال�ونا ن�رما ب�وج م�
م�اشف لل��ام ولل�جه، م��ف��� م� ص�ع وال�ة آالغ�واس م� ال��ف ال���از. وت�ازل� لها ��ع�
ال�لفة الق��� أ� �ال مقابل تق���ًا، ع� ش�شف رائع م� ال�اتان األزرق بل�ن األورت���ا، ��ع�
عل�ه أغ�ان زه� ال����ر بل�ن ل�ل�ي، كان ق�عة ف��ة رائعة. كان في جهاز ع�س ال�ونا ن�رما
الف�� ق�عٌة ال ���� مقاوم�ها، ه��ة ث���ة م� أح� أع�امها وال�ق�� في ال�ّ��. ی�مها، ل� �����
ال�ه�وس ز�ه سام�ای� لل��شف ألنه ق�أ في م�ان ما أّن زرقة األورت���ا هي ل�ن ج�ائ�� ب��
األح�� القاني وال��ف��ي، فاع��� أن ال��شف ال ��لح إال ل�غ��ة ال��اب��. و���� ال��شف
اللع�� كادا ی��اج�ان ل�لة ال�فاف ذاتها. ول� ل� ت�� ال�ونا ن�رما ف��ة ت��لع ��ل ج�ارحها و�ف��ل
إلى ما س���ث تل� الل�لة، ل�ان� لها ردة فعل على زم��ات ز� سام�ای� وس�ء ته�ی�ه. ول� ی�تح
ح�ى خ�َّأته نهائ�ًا، فل� ���ع�ل �ع� ذل� ال��م ف�قي ج�ی�ًا ب�رق�ه ك�ا اش��ته م� ت��لي، و�ّلف

م�لغًا �اه�ًا م� ال�ال.

وما دم�ا في مع�ض ال��ی� ع� ال��اشف، ���ر ب�ا أن ن���� ه�ا أن م�اه�ة فادی���
ال�ح�� في جهاز الع�س كان ش�شفًا ملّ�نًا م� ق�ع ق�اش م��لفة خا��ه في ع�ل ج�اعي عاه�ات
ب�� إی�اس�ا. كّ� ج��عهّ� مع��اٍت �الع���؛ و�ان� صاح�ة الف��ة إی�اس�ا ال���لة ال�الس�ة ال�ي
نّق� ال��ر� وجهها. كان� أصغ� صاح�ة م��ل دعارة في �اه�ا، ل�� ه�ا ال �ع�ي أنها صاح�ة
ت�ارب أقل؛ و�ال�ا ل�أ فادی��� ب�� الف��ة واألخ�� إلى س���ها ول�� ف�ه في ح�ى الغ�ام أ�امًا بل

أساب�ع.

ل� ��ع� �الّ�ن� ل��نه ل� �قّ�م غ�� ه�ه ال��اه�ة ال���لة ج�ًا في ه�ه ال�فقات ال�ي ال
ت��هي وال�ي س�عان ما اس��ف�ت م�خ�ات فل�ر خالل س��ات ع�لها. ل�� كان ب�ّده أن ی��ّفل ��ل
ال�فقات أو الق�� األك�� م�ها، وفي س��ل ذل� ب�ل جه�دًا هائلة. ول� ی�ه أص�قاؤه ی�مًا على م�ل
ه�ا ال��ّت� وال��اب�ة على �اولة ال�ول��، ل�� رق�ه ال��عة ع�� نادرًا ما أتى، و�أنه أص�ح ملغى
م� ب�� األرقام. وحاول في ال�ون�ا وفي ال��ارا، مع األرقام ال����ة وال�غ��ة على ال��اء، ل�� ال��



�قي �ع��ًا ع�ه واس���َّ ال���. أجه� نف�ه ح�ى ل� �ع� ه�اك م� �ق�ضه ال�ال، فاض�� أن ���ع
إلى الع�وس ذاتها ل����لي م�ها على �ع� ال��ات، قائًال:

- ال ���� أن ����� ن��ي ال��م �ا ُح�ِّي. سآتي ص�احًا إل�� مع ع��ة م�قلٍة �ال�ال،
ف������ ن�ف �اهّ�ا، على أن ال ت��ي ش�اء ص��وق ش��ان�ا ل��م زفاف�ا!

ل� ��ل� ماًال وال ش��ان�ا، كان حقًا م���سًا، فإلى َم�ى ی�وم س�ء حّ�ه؟

وه��ا، ل� ��� ث�ة ش��ان�ا إال في ال�واج ال��ني ال�� ُعِق� في م��ل ال�الة. فق� ف�ح
تال�� ب�رت� زجاجة، وش�ب القاضي ن�� الع�وس�� والعائلة. ناه�� ع� أن ال�واج ال���ّي كان
����ًا وس��عًا، ل� ت���ه إال ��ع ص��قات فل�ر ال����ات وص��قها أن����ر ل��ا، إضافة إلى
ال�الة ل��ا والع� ب�رت� (وال�ونا ن�رما �ال��ع). ال�ونا ماغا �ات��ن�س��و ال�ل��ن��ة ل� ت���ع ال��يء
ل��ها أرسل� ص�اح ی�م الع�س �اق� أدوات ال���خ؛ وهي ق�عًا ه��ة نافعة. أما م� جان� فادی���
فل� �أِت س�� م�ی� دائ�ة ال����هات وال��ائ� في ال�ل��ة (اغ��� فادی��� ال��ّ�ف ُم�اس�ة زواجه
ذر�عًة ل���ق�ض ماًال م� زمالئه) ث� م��ان�ون وزوج�ه اله��لة ال�ق�اء، ال�ي ت��و أك�� م� ع��ها
وأخ��ًا ش����. ح��ر ال�ف�ض ال��اع� ح�ل تال�� ب�رت� على ال�عل�� أمام ال�ونا ل��ا: «ل� ت��

ق�ة فادی��� م��لقة كلها، أقّله، ق�ا�ة فادی��� لغ��ارا�� ال�هّ� ل��� م��لقة».

أقام م�اس� الق�اس دوم كل�����ي، راعي ك���ة سان�ا ت����ا ��ل� م� ال�ونا ن�رما. وق�
تأّل� فادی��� في أناق�ه ال�س��ة ال�ي ع�ف�ه بها ال��ار�هات؛ أما فل�ر فل�َ�ِ� األزرق و�ّل� خاف�ًة
ع���ها وعلى شف��ها اب��امة دائ�ة. ل� ت���� ال�ونا ن�رما م� إق�اعها �ارت�اء األب�� مع ال��حة
واإلكل�ل، فل� ت�� ال��قاء في نف�ها ال��اعة ال�اف�ة. و�ان خات�ا ال�واج م��عارْ�� م� م��ان�ون
ق�ل قل�ل. ذل� أن رّواد ال��ار�� قام�ا في الع��َّة ب����ع ال�ال الالزم كي ی�فع فادی��� ث��
ال�ات��� ال���ارْ�� في م�ل ال�ائغ ر���ت، ل��ه خ��ه �ع� ن�ف ساعة في م��ل «ال�وقات
ال�الث» ح�ى آخ� ت�س��ن. و�ان ب�سعه ال���ل عل�ه�ا �ال�ی� ل� ذه� ل�أتي به�ا. فال�ائغ
ال�ع�وف �ف���ه ل� ��� ���� أمام ف�احة فادی��� وم�ارًا أق�ضه نق�دًا. أم�ى الع��� الل�ل

ساه�ًا، ث� نام ��ال ال��اح، وخ�ج م��عًا إلى ر�� ف��م�ل�� ���ارة األج�ة ال�ي ���ل�ها الغ���.



إث� مغادرته� ال����ة، وصل ال���في س�ل������ م���ًا �اقًة صغ��ًة م� ال��ف�ج قّ�مها
إلى فل�ر - ال�ونا فل�ر م�� ال��م ك�ا لّ��� س��ة م��وجة. قّ�ل ی�ها مع��رًا ع� تأّخ�ه فل� �عل� إال
اآلن �ال�فل، ول� ��� ل��ه وق� ل��اء ه��ة ال�واج. و��ًال م� ذل� مّ�ر إلى فادی��� س��ًا ���لغ م�

ال�ال. سارع ال��عّ�ون وأوله� ش���� وال�ون كل�����ي إلى ت��ة الّ�اِف� ال��تغالي.

وّدع�ا ال���وج�� ح�ی�ًا في ف�اء ال�ی�. وح�ها ال�ونا ن�رما رافق�ه�ا إلى �اب م���ه�ا
ال��ی� ح�� ُعلق� على م�خله ل�حة خ���ة عل�ها «م�رسة ال�َّهي: م�اق وفّ�». وع�� �اب ال���ل

دع� ال�ونا فل�ر جارتها إلى ال�خ�ل:

- ادخلي ل���ادث قل�ًال...

ض��� ال�ونا ن�رما، ���� وّردت:

- سأك�ن ف�ة ب�ون إح�اس ل� فعل�... وأشارت إلى الغ��م ال��داء ف�ق ال��� وأردف�:

- الل�ل �ق��ب وق� حان� ساعة ال��م...

ف�اف� فادی���:

- ت�ل�� قل�ًال ل��� أف���. وال�ّ� أن�ي دائ�ًا م��ع� له�ا ل�ًال نهارًا، ال ف�ق ل�ّ� ول�
أتقاضى أج�ًا م�� لقاء أع�اٍل إضاف�ة!

اح��� خ�� ال�ونا فل�ر وق�عا معًا، وس�عان ما ب�أ �فّ� أزرار مال��ها و�ع�ّ�ها.

�شف األزرق بل�ن األورت���ا، م���عًا غالل�ها في الغ�فة، ألقاها على �ه�ها على ال�َّ
ف� األولى ت�ق� على نه�یها. ���، و�الل ال�َّ وس�والها. أمَ�ِ� ال�ونا فل�ر عار�ًة م�ّ�دًة على ال�َّ

- «أرج�ك �ا ح����ي، ه�ا ال��شف ال�� جل��ه، ی��و كأنه كف� م��. اس���ه ع�
ال����، �ا ام�أتي ال�ق�قة، واف�شي ذل� ال��شف ذا الق�اصات، فعل�ه س���و ع��� أوضح وج�ال�
أن�ع. أما ه�ا ال��شف فعل��ا االح�فا� �ه �ع�ا�ة، فه� �ال ش� ��او� م�لغًا ك���ًا م� ال�ال...».



ف�ق ال��شف ال�لّ�ن ذ� الق�اصات، اس�لق� ال�ونا فل�ر م��وجة أخ��ًا وق� أخ�سها
خ�لها وال �غ�ي ع��ها س�� �ل الّ�ف�. ال�ونا فل�ر مع زوجها فادی���، ال�� اخ�ارته ب�ف�ها
م��اهلًة ن�ائح الُ��ّ����، معارضة رغ�ة أّمها ال����ة، بل سّل��ه نف�ها وهي تع�ف كل شيء
ع�ه ق�ل أن ی��وجا. ر��ا أق�م� على ع�ل ج��ني، ل�� ل� ل� تفعل ذل� ل�ا كان ه�اك ما ی�فعها
إلى الع��؛ وأخ�ت ال�ار تل�ه�ه�ا، نار ت��ع م� لهاث فادی���، م� َنَف�ه ال����م وأنامله ال�ي
تله� جل�ها. اآلن، وه�ا م��وجان، فله كّل ال��ِّ في أن �فعل بها ما ��اء، أن �عّ��ها، وهي إلى
جان�ه على ال���� ال��ی��، ی��ّلع و����� لها. زوجها ج��ل، وو�ٌ� ذه�يُّ الل�ن �غ�ي ذراعْ�ه
وساقْ�ه وعلى ص�ره غا�ة م� ال�ع� األشق�، ن��ة �ع�ة م�سى على ك�فه ال����. كان� ت��و
���اره ام�أة زن��ة س�داء ج�داء وق� تع�َّت م� ال�اخل أ��ًا وراح� ال�غ�ة ت�آكلها، ف���ارع أن��ها

و���ارع، ك�ا ل� كان فادی��� ��ّ�دها م� روحها، و�ان �ق�ل أش�اء م���نة.

�شف وغ�َّْ� نف�ها، واس��ل�� ت�ّ�عا ح�ى ل� �ع� ب�سعه�ا ال��ّ�ع �ع�، آن�اك س��� ال�َّ
للّ��م. كان فادی��� ی���� وأصا�عه ت��لل شع�ها ل��اع�ها على ال�قاد. كان زوجها ال���ل الف�ل،

ال�ق�� ال��ِّ�.

اس��ق�� ال�ونا فل�ر ع�� الف�� وال��ّ�ه ع�� ال�سادة ���� إلى ال�ان�ة ص�احًا، فل� ���
فادی��� في ال����. هّ�� واقفة وخ�ج� ت��� ع�ه في أرجاء ال���ل. ل��ه اخ�فى وم� ال���� أنه
م�ى ل�قام� �ال��اسات ال�ي أع�اها له صاح� ال���ف. كان ذل� أك�� م� أن ت���له ل�لة
زفافها �ال�ات. و��� ال�ونا فل�ر وسال� دم�عها األولى كام�أة م��وجة. على ال��شف، كان ال��ن

ة ال�غ�ة. �أكلها وال�ه�ة ت��قها ف��ّ� على أس�انها م� ش�َّ
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س�ع س��ات تف�ُل ب�� تل� ال�م�ع األولى ال�ي ذرف�ها ال�ونا فل�ر ل�لة زفافها وال�م�ع ال�ي
ذرف�ها في ص�اح ی�م األح� ال���� ح���ا سق� فادی��� م��ًا، خالل رق�ة سام�ا في إح��
ال�لقات، ب�� الفان�از�ا واألق�عة. «لق� مات ال��م، إلى األب�»، على حّ� تع��� ال�ونا ج��ا ح���ا رأت
ج�� ال�اب م��دًا على ح�ارة «ساحة ال�اني م� ت��ز». فل�ال�ا ��� ال�وجة في تل� ال���ات



ال��ع ���� خ�ا�اها ال�افهة وم� زوجها - ول�� كان� ذن��ه وع���ه ع�ی�ة وثق�لة - ول�ال�ا
انه��ت دم�عها: دم�ع العار والع�اب، دم�ع األل� وال��ّلة.

دم�ع ذرف� ���ل رئ��ي في ال��اء. في الل�الي ال�قف�ة �غ�اب فادی���، ل�الي أرٍق وان��ار
���لة ال ت�اد ت�ق�ي و�أن الف�� ی�قهق� ف�ها إلى ما ال نها�ة. كان� ت��ع أح�انًا ت�ان�� ال���
ال��ع�ة على ال��ح، وال��د ��ل� وج�د ج�� الّ�جل ل��عى إلى دفء ص�ره �غا�ة شع�ه وتل�أ
إلى ق�ة ساع��ه، في اله��ع األخ�� م� الل�ل. كان �����ل على ال�ونا فل�ر أن ت�ل� إلى ال��م.
كان� ال�غ�ة في اح��انه ت��ح ج�حًا مف��حًا ف��تع� م�تع�ة، في ح�ن م���ب، في ذل�

ال���� الفارغ إال م� ال��ق واله��ان.

ع��ما كان فادی��� ه�ا- آه! ع��ما كان م�ج�دًا، ل� ��� ث�ة ال ب�د وال أح�ان. ف��ه كان
�أت�ها ال�فء وال��ح ال�� ی��اع� م� ساق�ها إلى وجهها، و��وح الل�ل ی�ف�ح في غ��ة، وت�ّ�
ال�ونا فل�ر أنها في أمان، م�غ�ب ف�ها، م����ة قل�ًال و�أنها ش��� ك�ب ن��� أو كأسًا م� ال���ل.
كان ح��ر فادی��� الل�لي ����ها، كال���� ال�عّ��، وأّنى لها أن تقاوم إغ�اء ل�انه وف�ه ��ل�اته

ال�ع��لة؟ ل�الي ان�فاع م���، ل�ال الل�ة ال���ن�ة.

مع ه�ا، نادرة كان� الل�الي ال�ي ل� ��� ���ج ف�ها �ع� الع�اء، ف��تاح على ال���ة
ال�����لة، واضعًا رأسه في ح��ها، ����ع إلى ال�ادی� أو ی�و� لها ق��ًا، و��ه ت��ّ�ش بها
����، ی���ها م�اوًال إذ�اء غل��ها، ل���ه�ا معًا في ال���� ال��ی��، في ل�ل ح� ���ل. ل� ���
��ل ذل� س�� نادرًا. فق� ع��ما كان فادی���، في ن��ة ق�ف مفاج�ة وغ�� م��قعة، یه�� ال���ی�
وال��اة ال��ه���ة، والع���ة وال�اشاسا والق�ار على م�� ثالثة أ�ام أو أر�عة، ور��ا ألس��ع كامل
و��قى في ال���ل، ف��ام مع�� ال�ق� أو ی��� في ال��ائ� و��اكف تل���اتها، مل�ًا على ال�ونا فل�ر
�أن ت���ل� له في أ� ساعة كان� و����لف ال��وف ال����ة غ�� الالئقة. ك� كان� تل� األ�ام
الق���ة مل��ة �ال��اة ح�� كان ی��ّخل في كل شيء، ف��وّ� ض��ُ�ُه ال��اغ�ة في ال��ّ�، ی��ادث
م� خالل ال�اف�ة مع ال���ان م�غ�ًا إلى نقاشات ال�ونا ن�رما ال�ادة، و����� في أحادی� ���لة
مع ال�ونا ج��ا، م��عًا ال���ة وال�ه�ة ح�له وفي ال�ارع. كان� تل� ل�الي ُتعّ� على األصا�ع مفع�ة



�ال���ة والغ��ة وال��� ال�ل�� وال�غ�ات وال��اع�ات وال�ال�فة، وت��هي �ال��ام ج��ی� م��لق��
�ال ق��د في ال���� ال��ی��. كان ��ا��ها: «�ا حل� ج�ز اله�� ال�� أح�ه، �ا زه�ة الغاب، �ا ملح
ح�اتي، ش���الت�� هي الع�ل ��ه�ه �ال���ة إلي». لهفي على ذاك ال�� كان �ق�له، فل� �ع�

�اإلم�ان ت��اره.

كان� ل�الي االن��ار ت���ر. وال�ونا فل�ر في أرق دائ� قلقة م����ة، ت���ق� ع�� أقل
ض�ة. أو كان� تق�ي الل�لة م���ة �غ�ٍ� وأل� على ال�سائ� ح�ى ت��ع وقع ق�م�ه م� �ع��،
وت��ع ال�ف�اح ی�ور في القفل. ف�ع�ف حال�ا �ف�ح ال�اب مق�ار ال�اشاسا ال�ي ش�ب، ون���ة اللع�

ال�� لع�. ف�غل� ع���ها م��ّ�عة ال��م.

��ل أح�انًا ع�� الف�� ف���ق�له ���انها، وت���� نعاسه ال��أخ�، ووجهه ال��ع�
واب��ام�ه القْ��ّ�ة، كان یلف نفَ�ه ك��ة م� ال��ق في ح�ى ج��ها. كان� ت��لع دم�عها كي ال
ی���ه إلى ��ائها وح�نها. فق� ت�اث�ت أح�انه، ون�� ع�امه ال�فاح ال������ مع ح�ه ال��ئ. عادًة
ی��اول قل�ًال م� ال���ة، ل�ّ�ه م�ارًا ما �أت�ها وه� س��ان ف��ام ف�رًا، ل�� ل�� ق�ل أن ��� لها ی�ه
�ال�فها مال�فة و�ه��: «زن���ي صاح�ة ال���ة ال��داء ال�اع�ة، ال��م ق� خ��ت، وغ�ًا ان��عِ�
م�ا أنِ� ف�ه...». كان� ال�ونا فل�ر ت�قى م���ق�ة ت���� ج�� فادی��� ل�� ج��ها ی�تع� في
ن�مه؛ ف��ى في أحالمه كان یلع� و���� و���ر أرقامًا في رق�ة ال�ول��: «س�ة ع��، ث�ان�ة
ع��، ع��ون، ثالثة وع��ون»، أرقامه ال����مة. أو كان �عل� �غ��: «كِ�َ�� القّ�ة». كان�
ت�ا�ع ت�ّ�الت حل�ه، ف���عه ی�اه� على «األرن� الف�ن�ي» و�فّ�ل كل�ة: «ال���� وال�غ��».
وعل�� أّن م�ی� اللع�ة �أخ� ف��ات ال�ّل ع��ما ت��� الق�ة. وق� ان�هى بها األم� إلى أن تع�ف
ج��ع ال���ل�ات، وت�ور األرقام ال����نة واإلغ�اء ال��ِّ�ِّ ألك�و�ة الق�ار. وأخ��ًا، ع�� الف��،
كان� ت���ه م� العال� والف��ات وال�ه�، وم� م�اع�� م�ی� اللع�ة والّ���. ف�غ��ه ����ها

وت�ف�ه. و���ح فادی��� ال�ائ� �فًال أشق�، ول�ًا ك���ًا.

و�ان ���ث أ��ًا أن ال �أتي أب�ًا. ف�����ه ��ال ال��م إلى ل�ِل ال��ِم ال�الي ح�ى ی�آكلها
ال�ل. و�ذ ت�اه�ها ال�ل���ات صام�ًة ح���ة، ی����� إح�اجها �األس�لة كي ال ت��ل� دم�ع العار



ال��ت��ة م� عقالها. ل��ه� �عّلق� ف��ا ب��ه� على س�ء سل�ك وح�اة ذل� ال�افل �ان�قادات ُمّ�ة.
ك�ف ��� ال��أة على إ��اء زوج�ه ال���ة ج�ًا؟ ل��، ��في أن ��ه� ب��هّ� ���ته ال��ّ�ب،

وأحادی�ه الُ���قة وِحَ�له، ح�ى ی�ْب� ش�قًا، و�ع���ه� ح�اك في األرداف.

أث�اء ال�هار ��اعف فادی��� جه�ده ور��ه، ب�ون فائ�ة أح�انًا، ل���ّب� ماًال �قام� �ه :
فال اس��انة على �اولة ال�ول�� ، الف�� ال ی�اع إال نق�ًا. كان ی�ور على ال��ارف، ی��ّ�ع ح�ل
ال��ی��� وم�اع�یه�، م� أجل ض�انة ح�� أح� ال���ات، ���ع�ل س�� أحاب�له ل�ق�ع ال�ام���
االح��ا���� أص�اب ال�ه�نات م� أجل ه�ا ال��� ال��ع�د، أو الن��اع ��ع م�ات م� ال��االت
تق���ًا، �الق�ة و�ف�ائ� ع���ة، م� ب�اث� ش���ة ل��الع� �ال��رصة، إّنه قادر على مالزمة ���ٍل
معّ�� ��ال ما �ع� ال�ه�، مّ�� ُ�َ�ّ� أنه� أْمَ�ع م� أن �قع�ا ب�� ی��ه. فق� كان� ل��ه ق�اعة �أنه
س��غّل� عل�ه�، وفي ال�ها�ة س��اه� وه� �أخ�ون قل� ال��� ل��قع�ا على ال��� ال��ل�ب م� دون أن
ی��ل جه�ًا ك���ًا. ال ف�ق ب�� كفالة س���ة أو إع�اء نق��، فاألم� سّ�ان �ال���ة إل�ه. ل�� �ع�ه�
كان ���ل إلى إع�ائه ال�ال. كان فادی��� ی��جه إل�ه� مع س�� �ق��ة ك�ن�� واح� م� ال��االت،
و��ل� ال�فالة ف�لقي إل�ه ال���ة ب�رقة نق� م� ذات ال�ائة أو ال�ائ��� ل���ّل� م�ه، و�ال �عّ�ض
نف�ه ل��� ال��ق�ع، وس�عان ما �ع�د إل�ه �ع� ثالث�� أو س��� ی�مًا، مع س�� م���� یل�مه
� ألن فادی��� ال ی�الي �أ�ٍّ كان؛ فف�اح�ه ال ُتقاوم �الُ��ل وح�ه، بل ال���ی�. وه�ا خ�ٌ� ج�ِّ
ت��ّل� إن�انًا له ق�اعات عقائ��ة راس�ة ال ی�أث� ��آسي ال��اة، إن�انًا م�عّ��ًا، م��ّ�عًا ل��ه� �ال
قل�. ف��ف �ا ت�� اس��اع اإل��الي غ�ل���م� ر���ي، م� الدی�ا دو تای�ون، األس��ر� في ��له

أن �قاوم فادی��� ��ال س���؟

ه�اك ش�� آخ� قاوم �ع�اد، أال وه� ال����ي دم�غال شاف��، م� كان م�ی� م���ة
����ًا، ح�ى أص�ح ال���َّ ال�� نع�فه ال��م. ل�� ذات ی�م ل�َمُه فادی��� م�� ال��اح ال�اك�، وت�اوال
الغ�اء معًا، ث� دخال في ال��اء. وأنه�ه ��ال س� ساعات م��اصلة، وهي ف��ة كان ����ها

م��ان�ون ��اع�ه ال������ة األصل�ة ح�ى داخ، وتع�� أذن�ه فاس��ل� دم�غال الف��:

- فادی���، أق�� ل� إّن ه�ا أول س�� أكفله في ح�اتي...



- إذن ه�ه ب�ا�ٌة ح��ة �ا ص��قي، أف�ل ان�القة م���ة. م� ال�رجة األولى؛ ال ی�ق��
اآلن إال أن ت�اصل، ف�� �����ي م�ة ال ی��ّقف ألنه َ�ْ���وق األم�...

أس�ع إلى ال���ف، تار�ًا ال��ی� ال��ی� فاغ�ًا ف�ه، م����ًا على �اولة ال����
ال�����لة، �ق�ضه الهّ�  م� دون أن �ع�ف س�� ت��فه األح��، وت�ق�عه الع��ّي.

في األوقات ال�ي كان ��ارس ف�ها لع�ة الق�ار في ال��اء وفي الل�ل، ل� ��� فادی��� �أتي
ح�ى وال للع�اء. كان �أكل أ� شيء: ��� أكاراج�ه أو ��� آ�ارا أو ش���ة، ول� ��� ی��اول
ع�اءه إال في ساعات الف�� األولى، �ع� أن ی�ص� آخ� �اب آلخ� م��ل س�ئ ال��عة. ف�ع��
آن�اك ه� وم� �قي معه إلى نها�ة ال�ه�ة م�ل ج��فاني، وآناك���ن وم��اب� سام�ای� وم��ا ی�ر��ن
وال�ن�ي أر�غ�ف األن�� - كأم�� ال�وا�ة ال�وس�ة - إلى ال��ّجه معًا ن�� رام�ا دو م���ادو أو
األب�اب ال��عة أو م��ل أن�ر��ا أو إلى أ� م��ل في ال��� الق���، ح�� ی��اف� كارورو ده ف�ل�ا

وفاتا�ا �ال��� وجعة م�ل�ة و�اشاسا صاف�ة.

وع��ما ���ف أن �أتي ال���ل ل���اول الع�اء ال یل�� أن ���ج س��عًا ق��ل ال�اسعة -
وه� دائ�ًا على ع�لة - قاض�ًا على آمال فل�ر في أن ت�اه ��ل م� ال�ارع م�ل أزواج األخ��ات
ال�ی� �ع�دون م� أع�اله� ف�فعل ك�ا �فعل�ن: ی�ت�� ال���اما، و�ق�أ ال��ف و�عل� على األح�اث،
ور��ا ی�ع�ها للق�ام ب��ارة معّ��ة أو إلى دار س���ا. ك� م� ال�ق� م�ى عل�ها م�� ذه�� إلى
ال����ا آخ� م�ة؟ كان الزمًا أن ت��ها ال�ونا ن�رما إلى حفلة ما �ع� ال�ه�، ف�� ال�ادر ج�ًا أن
ت�ه� مع فادی��� - نادرًا ل�رجة أنه أص�ح غ�� م��قَّع -  ، وق� ت�ق�ي أشه� وه�ا ال ���جان

معًا. ل�ّ�ها ل� ت�أس ی�مًا ول� ت��لَّ ع� س�اله ع��ما ت�اه ��لع س��ته و��خي عق�ة ر��ة ع�قه:

- ل� ت��ج ف��ا �ع�، أل�� ك�ل�؟

و�ان فادی��� ی���� لها ق�ل أن ����:

- سأخ�ج ل�� س�عان ما أع�د �ا ح�ي. ل� أتأخ� أب�ًا، إن�ي مل��م ���ع� ل���ي سأق��ه
���عة...



كان� إجاب�ه دائ�ًا هي نف�ها.

كان �أتي أح�انًا ق�ل الع�اء ل�� لغ�ض في نف� �عق�ب. ���ث ذل� أ�ام اله���ة
ال�املة، ح�� ال ���ل على أ� مال مع ه��� ال��اء، و�ف�ل ف�ًال م�لقًا في كل م�اوالته
لل���ل عل�ه، ف���� عل�ه خ��ة هاج� ال��� في ال����؛ ع��ما ���ح م�راء ال��ارف �ال
إح�اس و���في ال�ام��ن االح��ا���ن، وال ��� م� �ق��ض م�ه. في تل� األ�ام ال���اصل ن�ُ�ها
�أتي إلى ال���ل ی�ّ� و����. كان عادًة ش�هًا ��� ت�ّوق حل�� ال�ونا فل�ر م���ًا على �ع�ها ال��
ال ُ��اهى. أما في ف��ات �ع� ال�ه� تل� فق� كان �أكل ����، قلقًا، �أكل القل�ل، و���عة، ال
م�ال�ًا �ال�عام، وم� ح�� آلخ� ی�ّجه ن��ات ماك�ة �ات�اه زوج�ه كأنه �ق�� م�اجها، وقابلّ�ة تأّث�ها.
فق� جاء ��ل� م�ها ماًال، ��عًا هي م�ّ�د ق�وض س��ّدها لها و�ع�ها وع�دًا ل� �ِ� بها ح�ى ال��م.
و���هي األم� �أن ت�ّل�ه �ع� ال�ال س�اء ���ل� إرادتها أم غ��ًا ع�ها، وأح�انًا �ع�ف م�ل�
ومق�ف. كان� تل� األ�ام هي أس�أ أ�ام فادی���، إذ ی���ل إلى وحٍ� هائج وت�ّل م�ّل س��ه ول�فه

ف�ا�ٌة قاس�ة.

و�ان� ال�ونا فل�ر تعل� ���ء نّ�اته ق�ل أن ی�لف� كل�ًة واح�ًة. كان ��ل م��ع�ًا م� ف�له
في ال�ارع، على س��ائه غ�� أخ�س. خالل تل� ال���ات تعّل�� ك�ف تع�ف نف���ه م� أصغ�
ال�فاص�ل، م� ثقل خ��اته ووقعها، تفه� ح�ى ال���� ال�اك� في ع���ه ح���ا تقعان على كّل أن�ى،
على تل���اتها ال�اخ�ات، على ف��ة ث�ب ال�ونا ج��ا، أو ع��ما ���� مع ال�ونا فل�ر في ال�ارع

ف�ل�ق�ان ج�عًا م� ال���ة، ف��ّ�عه� �ع���ه ح�� ما ����قق�: إذا ك� ج��الت أو ق���ات.

كان فادی��� ��ّ�س وق�ه �ع� ال�ه� في ال�عي لل���ل على أم�اٍل �قام� بها، وس�اء جاء
إلى الع�اء أم ال، ح��نًا كان أم ف�ًا، ففي الل�ل ���� م��دًا إلى م���ه ال����ب.

م���ب؟ ل� ت�� م�ل ه�ه ال�فات ال����ة ت�الءم مع ���عة فادی��� وال ت��اب� مع
ال�اقع. األف�ل أن نق�ل: ال���� الل�لي، نع�، أما ال����ب: فال. إن ال�الل والع��ة وال��ائ�
وال�آسي ل��� ش��ًا ُی��� إزاء ت�ّوق ال�فقة الفاضلة في ل�الي الق�ار. ول� ت�� ی�اه ت�ت�فان وه�

ی�دع الف�� وال كان �عّ� على أصا�عه ن�مًا ع�� الف��.



 كان ی��ا�ه وه� ی��� إلى ال��ة ت�ور في ال�ول�� وقل�ه �ع���ه   ال ش� �أن القل�
ال��ف، ل��ه قل� ل�ی�. ول� �ف�� ی�مًا �االن��ار: فال��م ال���ل ل� ی�آكله قّ�. ك�ا ل� ی�ه�ه ض���ه
���ت مأس��. عاش �ل�قًا ح�ًا خال�ًا م� كل ه�ه ال�ل�لة الُ��ع�ة ال��هلة ال�ي ت�ّع� ح�اة
األشق�اء مّ�� ی��ّ�� به� اإلدمان على الق�ار. إنه الم� م�سف ��عًا، ل�� ما الع�ل، إذا كان
ال�ال ه��ا؟ م� ال��ال أن ُ�ْقِ�َم فادی��� ت�� ه�ا ال��ء ال��عا�ف ج�ًا، كالع� م���� إلى ق�ره
ال����م، ���ه نف�ه ، و���� أن ی���ر وال �����ع، ف���ر نف�ه ب�صاصة ��لقها على ص�غه ع��

م��ج ال�از���.

كان م���ًا م��ت�ًا ف�ًا، م��� ف�ل �ال�أك��. أ� ام�� غ�� الف�ل ل� ��� ل����ل تل�
ال�ع��ة ال�����ة أث�اء الل�ل وال�هار. ل�� فادی��� ل� �ع��� ی�مًا أ� ص�ام حاد ���ث، ج�مًا أو
كارثة ����� ت���� ال����، أو م���ة ك���ة ل�� لها عالج. ك���ة؟ لق� كان م���ه م���عا
ق أو ال ت�ّ�ق أن ك����� �ق�رون أن �ق�ض�ه ال�ال وم�ل�ًا؟ دائ�ًا ��� م� ُ�ق�ُضه نق�دًا. ص�ِّ
��لء إرادته�. م� ی�ر� ر��ا �فعل�ن ذل� ل��ازف في الق�ار فال ی�تاد ال�از���هات ال����رة،

واألو�ار س��ة ال��عة؟ كان ق�ره مفع�ًا �ع��� االنفعاالت ال����ة.

ك�ا ح�ث في تل� الل�لة م� آب/ أغ��� ح�� حاول فان�ی��� أن �أخ� ال�ق�د م�
ال�ونا فل�ر ال�ي قاوم�، ألن ه�ه ال�ق�د كان� لل�فقات. وت�ّ�ر ال�قاش، وانهال� ال��ائ� واإلهانات
وعال ال��اخ واالح��اجات، وفي ال�ها�ة رم� في وجهه �آالف م� ال��االت ب�أ بها فادی��� م���ة
م���ة. ففي آ�اشادی��� ت�ح�ج ال�ه� على «األرن� الف�ن�ي». وضع فادی��� ع��ة آالف على
ق أو ال «ال����» - كان ال ی�اه� إال على ال���� - و�ان ح�ًا سع��ًا، ك�� «ال����»، ص�ِّ
ت��ق، أر�ع ع��ة مّ�ة م��ال�ة، وفادی��� م����ٌّ �ال�هان، وازدح� ح�له الالع��ن وال��م�ات في
ت�ت� وقل�، ل��ه كان م��ع�ًا لل��اه�ة على «ال����» إلى ما ال نها�ة. حال�ا عل� م��ان�ون �ال���

ان�فع راك�ًا كال����ن م� القاعة ال�ان�ة ح�� كان یلع� «ال����ی�ة» وص�خ �ه:

- ت�قف ح�ًا �أب�ائ�، فال�ّ� س��قل� عل��.



ل� ��� لفادی��� أب�اء، ل�ا ل� ��� ی��قف. ل�� م��ان�ون ال�� كان ل��ه أب�اء، وضع ی��ه
على الف�� وس��ها ب�ف�ه، دافعًا فادی��� م� على ال�اولة. لق� كان على ح�، ألن ال��  ك��
ه� «ال�غ��» و�ع�ه ك��� الق�ة، وم��دًا «ال�غ��» والق�ة مّ�ة أخ��، ف��ا خ�ج فادی���، رغ�

إرادته، ث��ًا.

في تل� الل�لة، وج���ه م��ل�ة، ت�ّ�� ال�ونا فل�ر تق�ل له دامعة الع���� «أن� ال نفَع م��،
ال ت�او� ش��ًا وال ت���ي ول� ق�ر ق��ا�». أراد أن ��ل إلى ال���ل م���ًا ومع ه��ة، ل��ها ه��ة
ث���ة ت�امًا ال م��د شيء ���� زه�� ال���. عق�، خات�، س�ار، حل�ة ث���ة. ل�� م� أی� ���ل
عل�ها، وال��ق ال��ار� مغل�؟ اق��ح م��ان�ون أنه�ا ق� ���ا ه��ة م�ه�ة ع�� عاه�ة في ال���قة!
فال�غا�ا ی�ق�ل� أح�انًا ع�اءات ث���ة، إذا ما ارت��� �عالقة ح� مع عق�� م� عق�اء ال�اكاو، أو
م�ارع في ال��ت�ن، ف�ق���� الف�صة ل��ألن ج���هّ� �ال�ال، بل �ع�ه� ی���� م�ارسة ال�غاء
ل��سْ�� صال�نات ت���ل أو م�الت ن�ف�ت�ة. و�ع�ف م��ان�ون اث���� ان�هى به�ا األم� إلى ال�واج

وصارتا س��ت�� ش��ف��� ج�ًا.

راحا �ف��ان ه�ا وه�اك و���قالن م� ملهى ل�لّي إلى آخ�، م� شقة عاز��� إلى أخ��،
وم� َنْ�ٍل إلى آخ�، وح���ا كانا ��الن ی��اعان ال�عة والف��م�ت وال��ن�اك ل�ل م� ی��� أن ���ب
على ح�اب فادی���. اس�ع�ضا وقّل�ا ع��ات ال�لّي الفق��ة لع��ات ال�غا�ا فل� �ع�� إال على

خ�ض�ات مع�ن�ة م�ل�ة �ال��وم أو م� ال�جاج ال�لّ�ن، أو ال�ف�ح - والل�ل ی�ق�م.

«أر�� أن أصل إلى ال��� �اك�ًا مع مفاجأة كاملة». فادی��� في ع�لة م� أم�ه، �ع���ه
ال��ل، ی��ّ�ر وجه ال�ونا فل�ر وهي ت�اه ق�ل م���ف الل�ل، واله��ة في ی�ه. ال ی�ق�ه س�� أن
���ى به��ة ث���ة، ت�أل الع��، ال م�ّ�د تفاهة مع�ن�ة م� ال�ي ی��عها ال���اتي. وأخ��ًا ع��ا على
ُ�غ��ه�ا في الدی�ا سان م�غ�ل في غ�فة م�ام كل�دی� ال�ي ان�ه� �غ�ًا تع�� على ح�اب قّلة م�
ال��ائ� م� ال�الب ال�امع��� ال�ی� كان�ا ���لف�ن إل�ها ���� م� ج����ها الف�ن��ة وم�ا�اها

«الف�ن��ة» ال�ع�وفة، و��ع� م��ٍن!



عقٌ� م� الف��وز األزرق رائع ال��ال ل�رجة أن فادی��� وم��ان�ون ان�ه�ا ���اله ال��اق
وس��ه. كله م�غ�ل �ال�ه�. كان� ال�غي الع��ز ت�غ� عل�ه ب�� أصا�عها كأنها ت�افع ع�ه.
حل�ة العائلة، وأسّ�ت له�ا أنه حل�ة عائلّ�ة جل��ها معها م� أورو�ا، كان ألمها ول��تها ق�لها، ل�ا
ق��ُ�ُه م�اعفة. ل� ت��لى ع� العق� الغالي على قل�ها إال مقابل مال ك���، فه� ذ��� عال�ها
ال�ائع في الل�ر��، ذ��� م� �ف�ل�ها. ففادی��� ال����� ل� یل�� ی�مًا م�لغًا ك���ًا كه�ا ال��

ت�ل�ه قّ�، وال ت�ّ� أنه إذا فعل ی�مًا ق� ی�فقه على ش�اء حل�ة الم�أة.

م�ام: م�ى اه�� فادی��� �ال�ال؟ ح�ى وه� مفل� ت�امًا ال یه�ّ� �ال�ال إ�القًا، و�ذا كان
��عى إل�ه سع�ًا ح���ًا فإن�ا ل�ق�فه على �اولة ال�ول��. وه��ا ان�فع ُ�ف�غ ج���ه م� ال�ال
ال����ر ف�ها ح�ى كادت ت��ح فارغة، وال�ه�� ع��ا م�ام كل�دی� ال�غ��تان �ال��ع ت�� ق�اع
م���ق األرز وال����، وراح� تل� ال��م�اء ت�ت�ف وهي ت�� أوراق ال�ق� م� ف��ي ال�ائة

وال�ائ���.

ح�ل�ه س�ارة ال�اك�ي ال�ي �ق�دها الغ��� إلى �اب ال���ل ع�� ال�اد�ة ع��ة وال�ق�قة
األر�ع��، ق��ل م���ف الل�ل، ك�ا شاء ه�. ولّ�ا ت�� ال�ونا فل�ر تغل� ع���ها وتغّ� في ال��م قل�ًال
ح�ى صار فادی��� في الغ�فة وان��ع ال�الءة ال�ي تغ�ي ج��ها، ووضع ف��ص الف��وز ال�ّ�اقة

ب�� ث�ی�ها ال���ّرم�� وقهقه في وجهها:

«وأنِ� ال�ي ما أردِت إق�اضي ال�ق�د، أی�ها ال�ّ��ة ال�لهاء...» ن�� أوراق ال�ق� على
ال����، إذ �قي معه أك�� م� ك�ن���� م� ال��االت.

ك�ف ت��ّقع «م���ًا م�ع�ًا» ل�� كان ه��ا، مقام�ًا م�حًا ���� م� ال�� وم� ال���،
مفع�ًا �ف�ح الع��؟

م��� م�ع�، ر��ا كان م��� ال�ونا فل�ر، م� وجهة ن��ها، م� م�قعها - و��ع��� أدّق
- م� م�قع ان��ارها له. ك� خاف� وهي ت����ه في س���ه�ا. �ّل� ت����ه ��ال ال��ع س��ات،
ع��ًا كامًال. و�� ��� ب�م�ع غ���ة، و�� ت��َّع� بل��ات الّ�قة ال�ل�ة وال��ل� تع���ًا ع� ساعات



الغ�اب ال�ّ� واإلذالل. ذات ی�م اس�عان� ال�ونا ج��ا ���ا�ا عل� ال�ف� وال��ل�ل ال�ف�ي ووصف
ال�االت ال�ف��ة و��اه�ها و�ل الُ�����ات األم����ة األخ�� ل�فّ�� لها أنها - ال�ونا فل�ر - كان�
م��وجة م� ش�� شاذ - ول�� اس���ائ�ًا �ال�ع�ى ال�� كان� ال�ونا فل�ر ت��ع�ل ف�ه ال�ل�ة،
ك��ادف للع���، لل����، لألف�ل م� ال���ع، ال شيء م� ه�ا. شاّذ: �ع�ي م��لفًا، غ�� عادّ�،
ش��ًا ال ت���� عل�ه ال�قای�� ال�ع�وفة وال ���� ض��ه في ح�ود ال��مّي العادّ� الّ�ت��. هل
كان على ال�ونا فل�ر أن تفه�ه كي ت�ع� معه؟ كان� تل� إح�� م�ائ� ال�ونا ج��ا، ال���قة ال���ة

ب�ون ش�، ل�� ال��قفة ال�ي ت���ها ش�ا��� ال�قافة وت�أل رأسها ول�انها �األ�ا��ل.

و�ال�ا رغ�� ال�ونا فل�ر في أن ت��ح م�ل كّل ال�اس، وزوجها م�ل غ��ه م� األزواج.
أل�� م��فًا في ال�ل��ة على ی� ق���ه الّ���، ال����ر آی�ت�ن غ��ارا�� ال�لق� ������؟ كان� ت�ّد
ل� ت�اه ی�مًا قادمًا إلى ال���ل م� ع�له، م�أ��ًا ص��ف�ه وصّ�ة ������ أو حل�� ج�ز اله��، آ�ارا
وآكاراج�ه؛ ی��اول ع�اءه في ال�اعة ال���دة كاآلخ���، و���ج لل���ه معها في ل�ال معّ��ة، ی�أ��
كل م�ه�ا ذراع صاح�ه، م���ع�� �ال���� و���ء الق��. ث� ال�� في ال���� وال���ع، ال���ع ق�ل

ال��م، �اك�ًا كاآلخ��� وفي أ�ام معّ��ة كاآلخ���.

و��ف ���ث ذل� وفادی��� ی�ام ق�ل أن ��ل إلى ال���ل م�ارًا في ال�ارع، أح�انًا �ال�أك��
في أس�ة ال����عات، في أس�ة ع��قاته الق���ات م�هّ� وال��ی�ات؛ وع��ما ��ل�ها لل�ة ���ث ذل�
في ساعة ج� م�أّخ�ة أو في أس�أ األوقات، �غّ� ال��� ع� ال��م وال�اعة وال��وف. ل� ���
���ع ل��ق�� أو ل��ام، وال لعادة ی�رج عل�ها أو ج�ول زم�ّي ی�ف� زوجان عل�ه، ال شيء م� ه�ا
الق��ل. كان� م�غ�ة على الع�� في تل� الف�ضى: ه� في ال�ارع كل ل�لة م� دون أن �عل�ها،
وهي على ال���� ال��ی�� ی�آكلها الغّ� والع�اب واألل� ال�اد في ال��ر. ل�اذا كل ال���وجات ی�َّفق�
مع أزواجه�، ما ع�اها؟ ل�اذا ال ���ن فادی��� م�ل كل اآلخ���: ت���� ح�اته في ن�ام، م� دون

ذع�، أو تهام� أو م�ائ� أو ان��ار دائ�؟ ل�اذا؟

و���ور ال�ق� ت��ل كل ذل� االن��ار، والق�ار وال�اشاسا والل�الي خارج ال���ل، وال��اخ
والع�ف وال���نة، ت�ّ�ل إلى أم�ر اع��اد�ة؛ ل�� ال�ونا فل�ر ل� ت��اوب معها كل�ًا وق� ت��ت م�



دون أن تع�ادها.

ل�ّ�ه ه� ال�� مات، فادی���، في ال��نفال. وم� اآلن ف�اع�ًا، آه! م� اآلن ف�اع�ًا ل�
تع� ت�ل� ح�ى ال�� في ان��اره و�ّلها رغ�ة، كلها ت�قٌع واش��اق. لق� أص�ح لغ�اب فادی��� �عٌ�
آخ�، وللع�اب ك�ل�، ثقٌل م��لف. ل� �ع� �ف��ها ال�قاء م��ّق�ة ت�هف س�عها ألدنى ضّ�ة على
ال�ص�ف، وت��ارع ض��ات القل�. اآلن ب�ون ان��ار و�ال أمل، ال فائ�ة م� االن��اه ل�قع ال��ى،
فل� ت��ع وقع خ�اه ال���� أو ت���ة القفل وال�ف�اح ی�ور ف�ه أو نغ�ة أغ��ة ضائعٍة أو ل��ضاء

في ال���.

أجل، ل��ضاء في ال���. فق� م�َّت ل�اٍل خالل تل� ال���ات ال��ع م� ال�واج
واالن��ار، أ�ق�ها ف�ها فادی��� �ال�����اتا، مع الق��ارة وال�افاك����، ال��ان وال��مار، ال�َّف��،
رًا تل� ال�����اتا ال�ه��ة ال�ي ال ت��ى في الدی�ا دو آلف�، ع��ما كان� ق� اك��ف� وال�ان�ول��، ُم��ِّ
تّ�ًا حق�قة م� ت�ّ�: فق�ٌ� م� دون فل�، م��ف تافه، غ�اش، ����ی� نق�دًا، �عاق� ال�اشاسا،

داعٌ� مقام�.
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اآلن، وهي م��لق�ة على ال���� ال��ی��، حاول� ال�ونا فل�ر أال ت���ع إلى اإلزعاج
ال�� ت��ثه ال�ونا روز�ل�ا ع�� ال�اب ال��ل على ال�ارع، وهي في م�ادثة م���ة مع ال�ونا ن�رما،
ل�ي ت��ع�� في ال�اك�ة ال�ائعة ���ل أف�ل، في م�� ال�م�، أص�ات ال�غ���، و��قاع اآلالت
ال��س�ق�ة، في تل� ال�����اتا ال��ث�ة في الدی�ا دو آلف�، ل��أل ساعاتها وت��� قل�ها في ه�ه الل�الي
ال�ي ل� تع� ت����ه ف�ها، ف�وجها ق� مات. كان� ت��� نف�ها اآلن وح��ة مع عال� م� ال����ات،
ت��ع��ها مل���ة إلى رماد ال����ات، ت�فئ ف�ه ج��ة ال�غ�ة ال�ّ�ة. ك�ا ل� أن س�رًا ل�ی� ��ّ�م
ال�خ�ل إل�ه ق� أق��، �ف�لها ع� ال�هام� وال�شا�ات، وع� األحادی� وال�عق��ات ال�ي أزع�� ك���ًا
ت�ّملها ال��ی�، ذل� ال�اقع ال��ی� ال��ل� للغ�اب، في األوقات األولى لل��اد، كان� ت���ك فق� في
األل� واالش��اق، في االح��اج وفي اس��الة ال���ل عل�ه، إلى جان�ها. إنه ال�����ل اآلن و�لى

األب�.



م���قة ت�� ثقل ال��س�قى والغ�اء ال�اع��� على ال����، ی�فعها ص�ت ال�ونا روز�ل�ا
لّل��ء إلى ذ���ات ال�اضي: في تل� الل�لة، ع��ما وصل� إلى ال�اف�ة مع أّول نغ�ة، كان ج��ها
ی�ل�ها، ف�ل� ال��� القاسي ت�ك لها ن��ة على ع�قها كان� م�قة �ال�ة م�س�مة �العار. صع�
فادی��� الالدی�ا وه� �غ�ي، وق� رفع ی��ه إلى أعلى. وتع�ف� إلى اآلخ���: ال��ت غ�� ال���ل
ال�� ال م��ل له كان ص�ت كای��ي، ج���� أرغ��� ال�اح� الل�ن ال ی�ال ت�� الق��، و��افقه�ا
على اآلالت ال��س�ق�ة في ال��قة كارل����س ماس�ار���اس و�دغار ك��� وال����ر فال�� دا س�لف��ا.
لق� اس��ارت ل��ل� تل� ال�ردة ال���اء الل�ن والّ�ادرة، ال�ي ق�ف�ها في الع��ة م� ح��قة ال�الة ل��ا.
كان كل شيء في ح�اتها ی��ّ�د و���ل�ل في ارت�اك واض��اب كلي، ح�ى وهي خاضعة ل�ل�ة
ال�ونا روز�ل�ا ال��ی��ة. وم���ها ال��س�قى ال��أة وال��اعة. وف�أة أح�� ب�ضا ل��ن فادی��� ل��

أك�� م� م��ف بل�� ����، و��فة �ائ�ة، ول� �ع� یه�ها أن ���ن مقام�ًا ال فائ�ة م�ه.

مع ذ��� ل�ال كه�ه، ل�الي ض�ء الق�� وال�ّقة، ل� ت���ع ال�ونا فل�ر أن ت�ام وهي ت�اول
ت�ف�ف أل�ها وق���ها ال�ات��� م� مع�ف�ها �أن فادی��� ل� �أتي �ع� ال��م ل�ل�� ج��ها و��عل
ف�ه ال�ار. في ل�ل االن��ار ال���ل، ل� تع�د ل��غي في ال�ارع ل��ته ال�اش� في س����اتات

أخ��.

و�ان ���ث أح�انًا أن ی��اوز فادی��� كل ال��ود - ل�اٍل م��اصلة ال ی�ام خاللها في
ال���ل أو ك�ا ح�ث تل� ال�ّ�ة ع��ما كانا ح�ی�ي عه� �ال�واج وقام� ب�ق�د اإل��ار ول� تقل له
ش��ًا، ل�ّ�ه دفعها إلى ال�هّ�ب م� س�اد اإل��ار - ث� حاول أن ی��الح معها. آن�اك كان� ت��اهله
وال ت�ّجه إل�ه ال�الم و�أنه ل�� زوجها. أما فادی��� ف�ان ی�ور قلقًا ح�ل ت��رتها ی��ّلقها ��المه

ودع�اته وت����اته ل����ها و�ق�دها ن�� الل�ة. و�ان� تقاوم في خ�ادق األل� والعار.

كان فادی��� �ّ�ه� نف�ه لل�قام�ات ال����ة، ف��ه� معها إلى ال����ا، و��ّد معها ال��ارة
ال���ج�ة م�� وق� �ع�� لل�ونا ماغا، أو لعّ�اب إی��ر، ال����ر ل��� إی����ي، أو ح��ًا، كان ی���
س����اتا، م�ه�ًا ال�ارع، ل��ه ل� �ع� ُ�ْ�ِ�ُ� دور�غال كای��ي، �غ��ض ص�ته، وال ال����ر فال�� دا
س�لف��ا. ف�ای��ي هاج� إلى ال���، ح�� راح �قّ�م في اإلذاعة ال�ار����ة و���ل أس��انات، �غّ�ي



أغان�ه مغ��ن م�ه�رون ��لق�ن أغاني ال�ام�ا ال�ي یل��ها، أغ��ات م��قاة م� �ا�ع وال�ة
ب��نام����. أما ع� ال����ر فال�� فال تَ�ْل: م�� أص�ح قاض�ًا في ال��ا�� ال�اخل�ة وه� ال ���ع�ل
س�� م�ماره إال له�ه�ة نعاس أب�ائه ال�غار، ف�قة م� األوالد وال��ات، �فٌل كل س�ة ه�ا إذا ل�
��� ت�أم في ��� واح�. ل� ��� م� ال�هل أن ت��، في تل� األوقات ال���ّ�عة م� ع�م ال��ّ��
وال��اقة م� �في ب�اج�اته - ج��ع واج�اته �ال اس���اء - ��� ك��� م� ال���ول�ة ح�� ���ن

ال���ا� ه� قاض م�قف.

أّما ال��م فل� �أتي، ول� �أتي م�لقًا �ع� اآلن. أواه! ل� �أتي م�لقًا �ع� ال��م! فادی���! ال
ص�ته، ال ض���ه ال�اخ�ة، وال ی�ه ال���عة ال���ة وغا�ة ال�ع� األشق� وال شار�اه ال�ق�ان، وال
ن�مه الُ�َهْلِ�س �الف�� و���الغ الّ�هان. ل� �ع� لها ح�ى ذل� االن��ار ال��ل� ال�� ال �ف��ض ف�ها أن
ت�فعه ل�ي ُی�اح لها ال�� م��دًا �ع�اب االح�فا� �ه، ��آ�ة االس��اع إلى الّ��� الل�لّي في ال�ارع

الهاد�، ب���� خ��ة ال�وج غ�� ال���نة م� فعل ال�اشاسا!

كان� ال�ونا ن�رما ت��ّ�ع �ال ج�و�، لل�ونا روز�ل�ا ع�� ال�اب األمامي، ت����� تفّه�ها:

ل عل�ها ال���ان. ما زال� فل�ر - كل�ا قلَّ كالم� ع� فادی���، كان ذل� أف�ل، ُ��هِّ
م�أث�ة ك���ًا، فل�اذا ت�اصل�� ت����ها �ال��او�، م�����ة دم�عها؟

ال ج�و�! فال�ونا روز�ل�ا ق� جاءت أصًال ب��ة اس��ارة دم�عها. ل� ت�� تع�ف ���قة أخ��
ل�ق��� الع�اء. ك�ف ت��� تل� ال�م�ع ال�ي ال ت���قها، إذا ل� ت�� س��م أحقادها وت�ه� في س��ة
ال���فى؟ ف�اح� تق�ل وت��ر: ذل� ل� ��� م�تًا ����ّ� ال��اء عل�ه، بل االح�فال �ه �إ�الق
األسه� ال�ار�ة. وفي ال��ادثة الل�ل�ة أخ�ت ت��ّسع مّ�ة أخ�� في ��ح رأیها ���ت أق�ب ما ���ن

إلى ال��اخ ال م�ال�ة ��� ���عها.

على كل حال، ل� ��� إس�اتها ���� نفعًا ألن ال�ونا فل�ر ل� ت��ى، ال في ال��ضاء وال
في ال���ت. ال م�او� فادی��� وت��فاته ال���ة، وال خ��صًا ساعاته ال�ل�ة وح��ره الل��ف،



وج��ن كل�اته ت�ع�ها لل��اع وق�ته ك�جل ع��ما ���ل�ها، وه�اش�ه ك�جل یل��ئ إلى ج��ها،
���ي نف�ه في رق�ها.

ع�اب ش�ه م�ضي، ال م�االة ُم�َّة �ال�ج�د. مع ه�ا، راح� ال�ونا فل�ر ت�اه� ی�م�ًا،
ت�اول ال����ة  على الف�اغ ال�اخلي ال�ي تع��ه وأن ت��� دم�عها وأن ت���� في الع��. ف�ع�
ق�اس ال��م ال�ا�ع، أعادت ف�ح م�رسة ال�َّهي، وعادت ال�ل���ات الل�اتي كّ�، في ال��ء، ی�����
ال��احات ال�أل�فة وال�ل���ات ال����ة وال��ات والقهقهات ب�� ال�صَفة واألخ��، وخلق� ج�ًا ودودًا
م�عا�فًا مع ح�نها ح�ل �ّ�اخ ال��� و�ّ�اخ الف��. ل�ّ� س��ار�� ال��اد ه�ا ل� ی�م إال ی�م�� أو
ثالثة أ�ام، إذ س�عان ما ف�ض م�ح األلفة نف�ه وه� ما شاءته ال�ونا فل�ر نف�ها كي ت��ّلى،

وت��� ��ق ال��اد.

لق� ع�ن ج��عًا �اس���اء ال�غ��ة ل��ا ب�جهها ال���ه ب�جه الق�ة ال��سة وس�ها ال�� ل�
َ�ُعْ� س�ًا. هل ���� ال��ف م� م�اجهة ال�ونا فل�ر، أم خ�فها م� م�اجهة ال���ل ال�� أص�ح

م��ومًا م� ل�ف فادی���، م� ض���ه، م� دهائه، وم� ن�ال�ه؟

ل� كان األم� �ع�د لل�ونا فل�ر ل�ا م�ع�ها م� ال���ر، فل� �ع� یه�ها أن تع�ف وال أن
ت�اق�، ف�ا �ال� �أن تّ�ه�! ُجلَّ ما كان� ت��� ال��ق� م�ه ه� هل تل� الهار�ة م��ف�ة ال��� ت��ل

اب�ه، اب� فادی���؟

ل� تل� ال�ونا فل�ر أوالدًا قّ�، ل��ها كان� تع�ف أن ال�ن� ذن�ها هي، ال زوجها، ه�ا ما
أوض��ه لها ال����رة ل�رد�� ب�رغ�س، �����ها،  وأك�ه ال����ر جای�� مق��حًا إج�اء ع�ل�ة ج�اح�ة
س��عة ����ل أن ت�علها ت��ل! ل��ها تهّ��� م� ال��احة ل��ة خ�فها، ثّ� إن ال����ر جای�� ل�
ی�ّ�� لها أن ن�احها م���ن. وه��ا، فإن ما كان �قلقها ه� خ�فها م� أن ���ن زوجها ق� أن��

ول�ًا ص�فة في م�ان ما في ال�ارع.

ل� ت���ع ال�ونا فل�ر أن تع�ف إذا ما كان فادی��� ی�غ� حقًا �أن ���ن له ول� . ف��فها
م� ال����فى وال���ع ه� ال�� م�عها، دون ش�، م� إج�اء نقاش أك�� ص�احة وجعلها ت���



ع� ��ح أس�لة م��دة. هي نف�ها ل� ت�� تع�ف. ل�ّ�ها سأل�ه ع�ة م�ات:

- أال ت�غ� في أن ن��� ول�ًا؟

ر��ا ألن فادی��� كان �ع�ف أنها عاق� وش�ی�ة ال��ف م� الع�ل�ة، ر��ا له�ا أخفى رغ��ه
��فل م�اغ� في ال���ل؛ أو ب��� شع�ها أشق� م���سل م��َّج ك�ع�ه أو ���ّي أس�د و���ته
ن�اس�ة م�لها. ومّ�ًة س�ع�ه ���� ج�ال �فل وردّ� ال�ج���� س��� كع�ل، ح�ل على جائ�ة

ال�ال�ة ال�ف�ل�ة مع�وض �ال��وم في روزنامة تل� ال��ة، ف���ع� وَ�َ�ق� ال��ض�ع ال��عج:

- إذا ك��  ت�غ� حقًا �إن�اب �فل سأق�ل �إج�اء الع�ل�ة. �ق�ل ال����ر جای�� إنها ق�
ت��ح، ل��ه ال ���� ذل�.

كان ����ع، �ع��ًا، كأنه ضائع في أضغاث حل�، ول� ��� حاًال، ما دفعها إلى رفع
َ�حان: ص�تها �غ�� تق���ًا، ل����عه م� ذل� ال�َّ

- ح�ى ل� ل� ت��ح الع�ل�ة، أقّله ل� �����ع أح� أن �ق�ل �ع�ها إن� أردت ول�ًا ول� أفعل
ما ب�سعي ألن��ه ل�.. سأضع خ�في جان�ًا، ��في أن تق�ل كل�ًة واح�ة.

خ�ج� ال�ل�ات األخ��ة م�للًة �ال�م�ع م���قة �ال�هقات.

ر��ا له�ا ال���، ألنه ل� ی���ل قّ� رؤ��ها ت��ي، راح �ال�ف وجهها ال����، و�����
ل�ف�حها:

- بلهاء، خ�قاء... ما ه�ا اله�س ���ض ح�اقة الع�ل�ة؟ دعي ح�اق�� جان�ًا، �ا ح�ي،
فل� أس�ح ل� �الع�� به�ه ال���ة ال��داء ل�غ�و ف�أة رخ�ة أو م��َّهة م� ال�اخل... ا��حي ع��

ف��ة ال�ل� ه�ه...

و��ا أنه كان ی��� إقفال ال�قاش، اح���ها ب�راع�ه وج�َّها إلى غ�فة ال��م ل��ارس ال��
معها، دون أن �ق�ل نهائ�ًا إذا ما كان ی�غ� أو ال به�ا ال�ل� ال�� تع�� ع� إن�ا�ه له، ه�ا ال�ل�



ال�� ��هل عل�ه إن�ا�ه م� أ�ة ام�أة أخ��. و���ّ��ه ال���� م� ج��ها ألغى م�اس�ة األس�لة
واألج��ة وألقى ال�الل على وج�د ال�فل غ�� ال��ج�د ال����� ب��ه�ا، ح�ى غّ��ه تغ���ًا تاّمًا.

أما �ال���ة إلى حّ�ه لألوالد، آه! ك� كان ���ه�...! وه�، كان�ا �فّ�ل�نه على أ� لع�ة
كان�، ی�ادونه �االس�، راك��� إل�ه. ف�ع األ�فال كان فادی��� ���ح �فًال م�له�، كأنه م� ج�له�،
ی��� معه� ص��ًا ال ح�ود له. قّ�م له�ا م��ان�ون أصغ� أب�ائه األر�عة ل���ن اب�ه�ا ال�وحي، ف�ا
ل�� أن أص�ح م���نًا �ع�ا�ه؛ حال�ا ی�اه �ف�ح ف�ه ال���� كف� ال�ف�ع، و���� إل�ه ب���ه. و�ه��
ذراعْي أمه لَ�ْق�ع ب�� ذراعْي فادی���. ث� یلع�ان معًا ساعات، �قل� ف�ها فادی��� زئ�� ال���انات
ال�ار�ة، واث�ًا كال�انغارو، وف�حًا. ف��ف ال ی��� اب�ًا م� كان ك�ل�، م���نًا �األ�فال؟ ل��ه ل�
�ع��ف ب�ل� قّ�، ر��ا ل�ي ال ی�غ�ها على ال��ازفة ب�ف�ها في ع�ل�ة ج�اح�ة م���ك في ن�احها.

شع�ت ال�ونا فل�ر ال���لق�ة على س��� األرملة ب�جع الّ��م؛ كان عل�ها أن ت�اول وت���
الع�ل�ة رغ� ما أ�ه�ه ال����ان م� ت�اؤم ب�����ها. ل�ّ�ها ت��� خ�فها ی��ّ�� بها. م� ی�ر�؟ ر��ا
كان ذل� أف�ل ح�� رأ� ال�ونا ج��ا، وج��ان آخ�ون. ح�ى ال�الة والع�، وال�ونا ج��ا ال��قفة
راح� ت�ِ�ُفها ب����ات في ال�راثة ل��اس�ها ح�� كان� ت�ه� نف�ها �العق� و�أنها ال ت�فع ل�يء.

وال�الة ل��ا �ال�ات، الق�ّ�ة ال���ة، وال�ي ت�� دائ�ًا األع�ار ل�ل�ك فادی���، قال� لها م�ارًا:

- ع�ى أن ت��ه�ا ش��ًا وه� خ�ٌ� ل��، �ا اب��ي. ماذا ل� وضع� في ال�ن�ا ول�ًا كفادی���،
ال فائ�ة م�ه؟ هل ف��ت ب�ل�؟ إن هللا ���ٌ� عل��...

- ت�امًا ت�امًا، ل��ا على حّ�. أقّ� تال�� ب�رت� ب�ل� م���ًا زوج�ه. فل�� م� ال��ور�
أن ���ن لل��ء ول� كي �ع�� سع��ًا. أن��� إل��ا... ل�� ل�ی�ا أوالد... ون�� في ال�اقع سع��ان،
كل مّ�ا ��ّ�س نف�ه لآلخ�: ب�رت� بل�حاته ال�ي ی�س�ها أ�ام اآلحاد، وال�ونا ل��ا �أزهار ح��ق�ها
وق�ها الع��ز ال���� ال�� ی��ك ب�ازه في كل م�ان، و��م�� في م�ائه و���لل و�أنه االب� ال�ح��.

حاول أناس ك���ون تع���ها وت���عها، ل�� فل�ر كان� ت��ي خ�فها، خ�فها و- ل�اذا ال
نق�ل - أنان��ها؟



اق��ع� األرملة ال�ا�ة، وهي م��لق�ة على ال���� ال��ی��، ب�� ص�ت ال�ونا روز�ل�ا
ال�اد وم�س�قى ال�����اتا الع��ة، �أّن ال��ألة في ال�ق�قة ل� ت�� م��د خ�ٍف م� الع�ل�ة. فل�
كان� رغ��ها في إن�اب ال�ل� ق��ة ك�ا ل�� فادی��� ل�ان� وج�ت ال��اعة ل��اجهة م��ع ال�ّ�اح
وال����فى. ال��ألة أنها، هي ال�ونا فل�ر، ل� ت�� تِ�ّ� إلى ال�ل�، إلى �فل ��أل ال���ل ض���ًا
وض��ًا. كان� تع�� وتفّ�� م� أجل فادی���، نع�، كان ه� �فلها، ه� م� ت���ه في ال���ل،
زوجها واب�ها، «اب�ها ال����». وع�� ال�اب ال��ّل على ال�ارع، كان� ال�ونا ن�رما ت���، كقاٍض

���ر ح��ًا و����قة:

- إنها ��اجة إلى ال���ان، وه�ا كل ما ت��اجه. ف�ا زال� شا�ة، ت����ع أن ت��أ ح�اتها
م� ج�ی�...

- «هي ال�ي أرادت أن ت��وج»، م� ه�ا ال�قي، �عل� ص�ت ال�ونا روز�ل�ا.

إذا كان فادی��� ال ��او� ش��ًا، فه�ا س�� آخ� كي ال ت���ثي ع�ه، ل�اذا الع�� م���ِّ���
ب�اب�ت ال���فى؟ عل��ا أن ن�عل ال�����ة تفّ�ج ع� ك��ها، وأال ن��ك لها وق�ًا لل����ات، ع��ها

ال��رسة ل��ها غ�� كاف�ة، ��� أن ت��ج، أن ت�ّوح ع� نف�ها، إنها ��اجة ألن ت��ى....

وتعل� ���ة ال�ونا ن�رما على زم��ة ال�ونا روز�ل�ا:

- ح��ا ل� كان ل�یها اب�، أقّله...

وت�ل ال��لة إلى س�ع ال�ونا فل�ر، «ل� كان ل�یها اب�، أقّله...» أجل، ل�ان األم� أسهل
�����... ما كان� س��ّل وح��ة ه��ا فارغة إلى ه�ا ال�ّ�، �ال س�� تع�� م� أجله. في ال�ارع،
في ال��ار، في الق�اس وفي ال�����، في ال��ق وفي كل م�ان، كان� ع�ا ال�ونا روز�ل�ا ت�تفع
كع�ا قائ� الف�قة ال��س�ق�ة، م�ی�ة ج�قة اللع�ات على فادی��� وذ��اه، ذل� ال��� ال�� ال ُ��ّ�ى
���� دناءته. وتغل� ال�ونا فل�ر س�عها فال ت��ع إال أنغام ال�����اتا الق���ة. وح��ًة في ال����

ال��ی��، وح��ة مع غ�اب زوجها ال�� ال رجعة له، وح��ة وال اب� ی�اس�ها.



م� ب�� كل ما ح�ث خالل ال���ات ال��ع تل�، ل� ت�ف ی�مًا ك�ا خاف� ع��ما س�ع�
إشاعة  وج�د اب� لفادی��� م� دی�ن���ا، ال�الس�ة ال�ق��ة في ج�ار ت�ّ���و. ف�ال�ا َخِ�َ�� �ه�ر
اب� له م� أخ�� ف�ه��ها م� أجله. وع��ما كان� ت��ع ع� ان��اف ما لفادی���، ع� عالقة ت��ل
خ�� االس��امة، أو مغام�ة  ت�ع�� ن�اق ال��م ل�الي مع�ودة في شق� العاز���، �ع�ف في قل�ها

ال��ف م� َح�ٍل م� �فل ی�ل�، و��ّ� ذراع�ه لفادی���.

ل� ت�� ت�اف ال��اء األخ��ات، هي م�ّ�د غ��ة: «كل ذل� ك�مى لق�اء ال�ق�»، ل� ���
�ق�ل لها ذل� مع��رًا بل ل�فه� ال�ونا فل�ر وال ت�اف. ل�� ماذا ل� �ه� له ول�؟ س���ن م�
ال�����ل أن ت��ح في مع���ها ضّ� ول�، إذ ال ج�و�. كان� س���ح كال����نة، قلقة وضائعة،
ح���ا كان� ال�ونا دی��را - دائ�ًا ال�ونا دی��را هي ال�ي ت���ها، ف�� أی� كان� ت��قي أخ�ارها؟ -
تع��ها ملّ��ة م��ّ��ة اس� ال��أة األخ�� وتفاص�ل العالقة. كان� ت�ت�ف م�تع�ة م� وج�د �فل،

م� ول�، م� االب� ال�� ل� ُتْ�ِ�ْ�ُه له ألنها ل� ت���ع، بل، آه! ك�ل�، ألنها ل� ت�أ.

ت�ّ�ل�ا اض��ابها وص�م�ها ح���ا أخ��تها ال�ونا دی��را ی�مًا بـ «آخ� أخ�ار فادی���»: أال
وهي أنه أن�� اب�ًا م� دی�ن���ا ال�الس�ة ال��ه�رة ���الها ال�ائع، وال�ي كان� تع�ل أح�انًا ن��ذجًا
ل�سام�� (كان� تقف أمام رسام رد�ء م� ال���ث��، ی�عى كار���ه ی�س�ها وهي ت�ت�� مال��
مل�ة، ك�مِ� م�عّ�� ف�) و��رًا ت�ّ�� شقة ل�س�انا �اكا ال�ع�ّ�ة ال����ة ال��ائ�، في م��قة تعّج

�ال���ة.

لق� نقل� إل�ها ال�ونا دی��را ه�ا ال��أ ����ة خال�ة، ك�ا اّدع�، ول�� �ق�� ال����ة أو
ال����ة، ألنها ل��� م� ه�ا ال��ف. فهي تق�م، آسفة، ب�اج�ها ك���قة وفّ�ة، كي ال ت�قى
ال�����ة ال�ونا فل�ر ال���ة ج�ًا والفاضلة للغا�ة، آخ� م� �عل�، واآلخ�ون �����ن م�ها م� وراء

�ه�ها...

- لق� راح ل���� اب�ًا م� إح�� ب�ات اله��..



كان� تق�ل «ب�ات اله��» كي ال ت����م نع�ًا أق��. فال�ونا دی��را كان� ال�ماثة ����ها
ول��ها، ول�یها رع� في أن ت��� أ� أل� أو ج�ح م�اع� أل� كان، ح�ى ل� كان� ام�أة ضائعة
قل�لة ال��اء، ت��ل م� رجل م��وج، ت�أل ���ها م� زوج ام�أة أخ��. «ل�� م� أول�� ال�ّ�امات،

فأنا ال أس�ئ إلى أح�». ه�ا ما كان� ال�ونا دی��را ت���ه وه�اك أح�انًا م� ���قه.

في س��� األرملة، ع��ما س��� خ�س� آخ� أنغام ال�����اتا وتالش� أص�ات ال�غ���
واخ�ف� ال�ردة ال��داء، ارتع�ت ال�ونا فل�ر م� ذ��� تل� األ�ام ال�ي ات��� ب�ع� ك��� ورافقها
ق�ار قاس. ل�اذا ع��ت ع� أن ت��ح ل�ف�ها �فق�ان فادی��� وأرادت ، أن ت��ل عل�ه، وت��ف� �ه
إلى جان�ها ك�ا ه�: مقام�ًا وز�� ن�اء،، وله ع��قة في م��ل معّ��، واب� في ال��ارع؟ فق� أ�ه�ت

ع��ئ� ما كان� قادرة عل�ه.
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خ�ج� ال��أتان، في ال�اعة ال�اد�ة ع��ة، م� الق�اس االح�فالي في ك���ة الق���
ف�ان�����، في ص�اح أح� م��ق م� شه� ح���ان/ ی�ن�� بلَّله ال���، واج�ازتا ���ى ثاب�ة ت�ّ���و
ده ج���س في ات�اه م�اهة ال��ارع ال��قة في ب�ل�ر����، ح�� كان ه�اك أوالد �غ��ن أغ��ة سام�ا

وق� وقف�ا في حلقة �ق�ع�ن الّل�� على عل� م� ال�ف�ح فارغة، م�ّددی�:

«ام�أة ال�االی�!

ام�أة ال�االی�!

- ال�االی� ال�ّ��!

ال�ف�� ال�ونا ن�رما إلى رف�ق�ها وقال� م���مة:

- �ا له�الء الغل�ان األش�ار! أال ���ر به� أن ���ن�ا في أح�ان أمهاته�؟...

ر��ا كان األم� م��د م�ادفة، ول� ��� األوالد مأخ�ذی� ��اذب��ها ال�اف�ة؛ ل�� ال�ونا
فل�ر ألق� ن��ة م��فة على ال�ق���، ن��ًة س�عان ما رّقْ� ع��ما اك��ف� وج�د ول� صغ�� في



ال�ال�ة م� ع��ه، وجهه م��خ و���عل أس�اًال �ال�ة ، و��ق� ال�ام�ا في وس� ال�لقة:

- تأّملي ك� ه� ل��ف، �ا فل�ر، �ا له م� ش��ان صغ�� ج��ل ج�ًا، إنه ی�ق�...!

تأمل� ال�ونا فل�ر م���عة األ�فال رتِّي ال��اب. و�ان ه�اك ك���ون غ��ه� م������ في
ال�احة ال�فع�ة �ال��اة و�الّ�اس ال�ی� ���ل��ن �ال��ّ�ر��، م�اول�� س�قة فاكهة م� سالل
ال��تقال والل���ن األف���، والل���ن ال�ل� واألن�� وال�اپ�تي و�ان�ا �������ن الغ� في ب�ع وش�اء
م�����ات ص��الن�ة ذات أعاج��، أفعى م��ّ�رة على ع�قها، وشاح �اع� على ال�ف�ر. و�ان�ا
ل�ن ع�� أب�اب ك�ائ� ال�احة ال���، ی���ون س�� ال�ق�د س��ًا م� ال��م��� األغ��اء. ی���َّ
و���ادل�ن كل�ات ساخ�ة مع ال��م�ات ال�َِّع�ات ومع��ه� م� ال�ا�ات، الل�اتي ��ّ�ل� حلقات في
ال���قة �ان��ار ز��ن ص�احّي على ع�لة م� أم�ه. م���عة أ�فال م���ف�� وق���، أب�اء ن��ة
ال��ّلة، ال آ�اء وال م�ازل له� �ع���ن مهَ�ل�� ی���ل�ن في األزقة، وس�عان ما �غ�ون ق�ا��ة رمال،

و��ع�ف�ن إلى م�اك� ال���ة.

ارتع�� ال�ونا فل�ر: إذ ت��َّ�ت أنها كادت تأخ� أح� ه�الء األ�فال - كان �فًال ح�ی�
ال�الدة - ل���� ه��ا ما ه� م�اد لها وألمها. ل�� قل�ها ام�أل شفقة، إح�اس ن��ل ونقي إذ رأت
األوالد �ل�ق�� في ساحة ت�ّ���و. ول� ت�ّ�ى لها ل��ّ�ْ�ه� ج��عه� في تل� ال�اعة ول�� اب� فادی���
وح�ه. ول� كان اب� فادی��� ل�ا أتى إل�ها. ففادی��� ل� ��� ل����ه قّ�، ل� ��� م� ���ع�ه أن ُیْه�ل
�فًال، ف��ف �ال��� إذا كان ج�ءًا م�ه، م� ل��ه ودمه؟ ب�ًال م� إن�ار أبّ�ته كان س�عل�ها،

و���اهى بها، م��ورًا ف��رًا.

كان� ال�ونا فل�ر تع�فه ت�ام ال�ع�فة، مع�فة ال ش� ف�ها. ف�غ� س��ت زوجها و���ه
أس�اره ع�ها، فإن وج�د اب� له كان س�غ�و أك�� األح�اث، ض��ة «ح� سع�� حق�ق�ة» الع�ض ال��
ال ��اهى، انف�ار ح��لة ال��اه�ة. له�ا اض���� ���ة لل��أ ال�� جاءت �ه ال�ونا دی��را. كان
ذل� ال��� األك�� ال�� �ال�ا أخافها؛ فإن فادی��� في الّ�ها�ة كان ��ّ�ها ول� قل�ًال ألنه ت��
س���ة لع�ة الق�ار وال��ه���ة، ف�اذا ی��قى لها إذا وقف ول� ب��ه�ا، ی�اد�ه م� زقاق م�ل�، م� زاو�ة

شارع، م� س��� ام�أة م�ّ�دة؟ ه�ا ال�ل� ال�� ل� ت���ع هي أن ت���ه إ�اه!



ع��ما وصلها ال���، غ�ق� في ال�أس، وأل� بها ح�ن ش�ی� ���� كادت ال�ونا ن�رما ذاتها
تفق� عقلها، وهي عادة م�َّ�نة للغا�ة �ال�ا وج�ت حًال لل���الت الع�ی�ة ال�ي كان� ت��ز في كل

ل��ة، فها هي م����ة وم�ت��ة ال ت��ح في إ��اد حل م���.

- ماذا ل� أن� قلِ� له إّنِ� حامل؟

ل� ی��ادر إلى ذه�ها أف�ل م� ه�ه األك�و�ة ال�ائ�ة.

- وما الفائ�ة؟ كان س���فها في ال�ها�ة، وه�ا أس�أ...

ال�ونا ج��ا هي ال�ي ن��� في حّل الُ�ع�لة، وذل� ����قة ش��فة وع�ل�ة. حل قادر
على حل كل شيء ور��ا أك��. م� ی�ر�؟ كان� ه�ه الغ���غا خ���ة في ش�ون عل� ال�ف�
وال�اورائ�ات، ح�ى إن األس�اذ إیل�ا م���ن�اس س�زا ب���� كان ی�فع لها ق�ع�ه مع��فًا: «ام�أة م�ّ�لعة
للغا�ة»، - وه�ا األخ�� ل� ��� ش��ًا عاد�ًا، ول� ���ئ أب�ًا في اس���ام ال����، و�ان ی���
الق�اع� ال����ة في ال���فة األس��ع�ة ال�ي ���رها �اول� ناص�ف، وهي ص��فة قل�لة االن��ار،

إن�ا ناج�ة �ف�ل اإلعالنات.

ع��ما ع�ف� ال�ونا ج��ا ����� األح�اث - ال�ونا فل�ر م����ة، ال�ونا ن�رما ضائعة -
ات��ت حاًال ق�ارها و��ح�ه على ص��ق��ها في ب�تغال��ها ال����ة: إذا كان فادی��� ی�غ� في ول�
إلى حّ� ص�عه في ال�ارع مع �غّي، وح�� إن ال�ونا فل�ر عاق�، و�ذا كان ه�ا االب� ال��ل�د م�
أخ�� قادرًا أن ی�فع فادی��� إلى ه��ها إلى األب�، فال ی�قى آن�ٍ� أمام ال�ونا فل�ر م� وس�لة ل���ف�
ب�وجها و���ها، إال أن ُت��� إلى ال���ل اب� ال�فاح ه�ا وت��ن َأّمًا له، ف����ه ك�ا ل� كان م�

ل��ها ودمها.

ِلَ� ال؟ ل�اذا ت��خ ال�ونا فل�ر به�ا ال��ل، وت��� وتلع� كام�أة أم����ة ش�الّ�ة مل��ن��ة
(ال����ه لل�ونا ج��ا، ال���ه�ة إزاء ردة فعل جارتها على اق��احها) مق��ة على أنها ل� تق�م به�ا
أب�ًا، اب� ال��أة األخ��، اب� الفاج�ة، اب� الق��اء ع���ة ال��اء؟ ل�اذا ت��ث ف���ة، فال��ه� في
ال��از�ل ه�، ح�� ق�ل الغ���غا، الق�رة على ال�فاه� وال�عا��؟ إنه ألم� عاد� ج�ًا أن ت��ي ن�اء



م��وجات أب�اء سفاح ألزواجه�، وهي تعل� �ع� ال�االت ال�ي ج�ت ب�� الفق�اء ك�ا ب�� األث��اء:
في ج�ار شارع�ا أال ت��ي ال�ونا أب�غایل اب�ة زوجها م� إح�� الّ��اء، وأال تق�م ب�ل� ���ها وح�انها
نف��ه�ا الُ��ّ�س�� ألب�ائها األر�عة ال�ی� م� ل��ها ودمها؟ ك� ج��ل ذل�! م� أجل ه�ا أح��

ال�ونا ج��ا ال��از�ل وت�ّ��� ب�از�ل�ًة.

ف�ا ذن� ال�ل�، وأ� إث� اق��ف؟ ل�اذا ُی��ك �فل م����، م� دم فادی���، زوجها، ول��ه
ع�ضة ل��اة الفاقة، ل��ء ال�غ��ة، ف���� في ال��ع وال�� فأرًا في م�ار�� ب�ل�ر����، م� دون أن
���ن له ال�� في ت���ة ص���ة وفي ت�وق م�اهج ال��اة؟ إضافة إلى ذل�، أال ت��ى ال�ونا فل�ر
- وهي على حّ� - م� أن ی�قى فادی���أس�� أم ال�فل، ف�ل�م جان� اب�ه؟ وأ� ب�هان أك�� على
حّ�ها له م� أن ت��ي ال�ونا فل�ر وت��� ال�فل ل�ي ت���ه كاب� لها، س���ن ه�ا ال�فل ال��ل�د

م� أخ��، س���ن ت�ث�قًا لع�� ال�ا�� األب�� ب�� فادی��� وفل�ر، ب�ون خ�ف و�ال ته�ی�.

وم� ی�ر�، م� ی�ر� �ا ع���تي ال����مة، ر��ا وج�د ه�ا االب� في ال���ل ح�� ���ى
ب����ة ص���ة و���� مه��ًا وج��ًال في ح�ان ال�ونا فل�ر س���ل ف�حًا دائ�ًا لفادی���، ل��ه �ع�ي
أ��ًا م��ول�ة دائ�ة. وم� ی�ر� فق� ���ل ال���ال على تغ��� ن�� ح�اته، ف���ك نهائ�ًا الق�ار
والع���ة، وتأخ� ح�اته م�ارًا ج�ی�ًا ش��فًا؟ ه�ا م��ٌ� ج�ًا، و�� م� حاالت م�ابهة ال تعّ� وال

ت��ى.

«ال تع� وال ُت��ى»، نع� أی�تها ال�ونا ن�رما، ���اسة وهي تق�ل «ه�ه الغ���غا اللع��ة
ذ��ة!» وف�رًا ت��� ال�ونا ن�رما أس�اء وع�او��. م� كان أك�� إدمانًا على الق�ار وال�اشاسا م�
ال����ر س����و آراووج�، م� سان�� آمارو دا ب�ر�ف��اس��ن؟ ك� عان� زوج�ه ال�����ة ال�ونا
ب����ا ج��� الع�اب. ث� حَ�ل� ذات ی�م، وق�ل أن ی�ل� ال�ل� كان ال����ر س����و ق� ت�ّ�ل ن��ذجًا
لل��ا�� ال����. وال��� مان��ل ل��ا، ال�� كان م���نًا في ح� إح�� ال�ان�ات... ح��ًا، ال�ق�قة

أن ه�ا ل� ��� ���اج إلى اب� ����د أن ت�ّوج اس�قام، وال م� زوج أصلح م�ه.

أع�� ال�ونا ج��ا مف�اح ال�ل�لة: ذل� ال�ل� ال�� ت�� ف�ه ال�ونا فل�ر خ��ًا حق�ق�ًا على
اس�ق�ار م��لها، ق� ���ح ����ة س���ة، عامل اس�ق�ار وأمان، ض�انًا ل��ها م� ال��ّ��، بل وق�



��لح أم� فادی���. ه�ا ت�ّ��ت ال�ونا ج��ا في س�ِّها. فإصالح فادی��� س�فق�ه تل� اإلثارة، ذل�
الغ��ض ال��ّ��، ذل� الل�ف الفاج�.

وانف��� ع��ا ال�ونا فل�ر على ال�ق�قة، فه��، ف�م�� ع��اها ف�حًا وألق� ب�ف�ها في
أح�ان ص��ق�ها ت���ها. ث� قاما ب�س� ال��ة خ��ًة خ��ة، ��ّل تفاص�لها. ول� ��� ذل� سهًال
على ال�ونا فل�ر، بل كان صع�ًا. ول�ال دع� ال�ونا ن�رما ل�ا ت���� م� أن ت����ع ش�اعًة كاف�ًة
ل���جه إلى م�ّلة ال��اء ال�ائعات، إلى س�ق «ال�غاء ال�فلي» ال�� غال�ًا ما ُ��ا� ذ��ه �ال�ع�
في صف�ة ال��ائ� في ال��ائ�، ت��� ����ن ع� دی�ن���ا ال����رة ل�لح عل�ها �إع�ائها اب�ها
ال��ی� ال�الدة، ل�أخ�ه م�ها نهائ�ًا، تأخ�ه إلى األب� ب�ث�قة رس��ة م� ال�ات� الع�ل، ب��اق�ع ش�ع�ة
وشه�د ع�ل. ال�ونا ن�رما، ال���ام�ة معها كأنها شق�ق�ها، ع�ض� عل�ها م�افق�ها ت���عًا لها م�
جهة، و�رضاء لف��لها هي م� جهة أخ��، ألنه - وال�ّ� ُ�قال، ل�ال�ا كان� ت�غ� في أن ت�اح
لها الف�صة ل��ل�� على س�ق ال�غاء، على م�اك� ال��م�ات وح�اته� الق�رة. ول� تع�� ق�ًال
على ذر�عة قّ��ة كه�ه للق�ام �ال��لة ال����رة. ف����ا كان ز�ه سام�ای� زوجها، ال ی�ال ت�� تأث��
ال��� سأل�ه: أ�عقل أن ت��ك فل�ر ال�����ة تغام� ��ف�دها في تل� ال��اهات ال�ِ��ة؟ وراح ال�وج
��اول إق�اعها �الع�ول ع� ذل� ف�دت: «ل�� ف�اة صغ��ة بلهاء، إن�ي س��ة ناض�ة، م���مة، ل�
���ؤ أحٌ� على ال�ع�ُّض لي». ث� ك�ف� ل��ه سام�ای� ال�غل�ب على أم�ه، ال����ل� أمام ح���ة
ان�فاعها: «س��ه� األح� ص�احًا. سأذه� ألزور اب�ي في الع�ادة، حف�� ج�ان آلف��. ث� أ�ل�

م� ج�ان م�افق��ا إلى م��ل ال����رة. وج�ان، أن� تع�ف ج�ان: إنه معل� األوالد ال����ف��...».

وه�ا ما ح�ل فعًال: ی�م األح� ص�احًا، ح��تا الق�اس في ك���ة الق��� ف�ان�����
(ح�ل� ال�ونا فل�ر ش�عة م�ّ��ة ب�ه�ر ن�ر ل���� األم�ر على ما ی�ام)، ث� اج�ازتا ال��ّ���و وال�ق�ا
ال�ن�ي ج�ان آلف�� ع�� ����ه ل��ح األح��ة، في ال���ى ال��د� إلى كل�ة ال��. كان م�ا�ًا
�األ�فال، ب��ه� ال�ن�ي ال�غ�� ال�ع� ال�ع�، وال�الس��ن ال���رج�ن ل�نًا ب�� األب�� واألس�د
إضافة إلى األشق� وشع�ه بل�ن الق�ح، ال���ع كان�ا ی�ادونه �ال�ّ�. فق� كان�ا أحفاده، كل أول��
األوالد و�ّل اآلخ��� ال�لقاء في م�اهات األزقة ب�� ال��ّ���و و�اشا دوس سا�ات��وس. ال�اقع أنه ل�
��� لل�ن�ي ج�ان آلف�� أوالد: ال م� زوج�ه، وال م� غ��ها، ل��ه ت�ّب� عّ�ا�ات ألحفاده، و�عامًا



وث�ا�ًا ع��قة وح�ى ��اقات ال- «أ ب ث». كان �ع�� ه�اك في ف�اء ق��� م�ق�ف، مع
ال��ع�ذی� ال�ان�ی�غا، ورجال الع�ف س��ي ال��عة إضافة إلى �ع� أحفاده، ح�� الف�اء ال��ق�ف
ی�ف�ح على واد م�روع أخ��، وم� ج��ه ه�ا كان ال�ن�ي ج�ان آلف�� ��ل عل أل�ان وأض�اء

ك�نفال �اهّ�ا.

- �ا إلهي! �ا لها م� مفاجأة ���ة! اهًال �� �ا إش����ي ال�ونا ن�رما... و��ف حال ال���
ز�ه سام�ای�؟ ق�لي له إن�ي سآتي إلى م�ّله ق���ًا ألجل� أح��ة لألوالد...

ت�ّل� األوالد ح�ل ال���ق���. كان� ال�ونا ن�رما ق� اح�ا�� لألم�: ففي ی�ها ك�� م�
ال��امّلة. أرسل ج�ان آلف�� أح� ال�غار في مه�ة وس�عان ما ح�� ع�ٌد م� األوالد ی����ن

و���ه� ال�السي كاف�زو وه� في ال�ا�عة أو ال�ام�ة م� ع��ه، ف�اع� ال�ن�ي رأسه قائًال:

- أ�ل� ال���ة م� عّ�اب�� أیها اللع�� ال�غ��..

م���ه ال�ونا ن�رما ب���ها ون��ًال �ع��ة ت�س��ن، ب���ا راح ال�ن�ي ���ف�� ع� ال��اح
ال�ّ��ة ال�ي ح�ل� ع�َّاب�ه إل�ه.

- ح��ًا، �ا إش���ي أر�� م�� مع�وفًا، م�ألة دق�قة ج�ًا.

- م�ألة دق�قة؟ ال أس���ع، فأنا ال أم�� إال ما ه� جلف ك�ا تع�ف ح��ت�، ج��ًا...

- أر�� أن أق�ل: أم�ًا ��� ال��ّف� عل�ه، وْل��� سّ�ًا.

- هه! وصْل�! فل�� ���ل الل�ان ول�� واش�ًا، ت����ع�� أن تف�ي عقال ل�انِ�
وت��حي �ال�ّ� �ا عّ�اب�ي...

- أتع�ف أیها اإلش��� ام�أة ه�ا ت�عى دی�ن���ا؟ ل�� م�أك�ة، ل�ّ��ي س�ع� م� ی��� أنها
ت��� في ال��ار.

- وح��تِ�، هل ل��ِ� ع�ل معها؟



- أنا ش���ًا؟ ال �ا إش���ي. ص��ق�ي ه�ا ت��� أن ت��اول معها في م�ألة...

قاس ج�ان آلف�� ال�ونا فل�ر ب���ه م� أعلى إلى أسفل.

- ل�یها م�ألة ت��اول ��أنها مع دی�ن���ا ده أوش�صي؟

- ر��ا ه�ه هي... س�ع�ه� �ق�ل�ن إنها ج��لة ج�ًا.

حّ� ج�ان آلف�� شع�ه ال�ع�:

- ج��لة ج�ًا!! ع�رًا �ا إش����ي ص��ي كالم�: أ�ة ام�أة ب��اء ر��ا كان� ج��لة، أّما
ال�السّ�ات ���ال دی�ن���ا فقّلة قل�لة، ل� ُجْ�� ال�ن�ا ل�ا وج�ت م�لها ن�ف دز��ة.

- ام�أة أن��� �فًال م�� وق� ل�� ب�ع��...

- إذن، ه�ه هي نف�ها، لها م�ل�د ح�ی� ول� تع� �ع� إلى الع�ل...

وألول مّ�ة ف��� ال�ونا فل�ر ف�ها، ت��� أن تع�ف:

- ماذا تع�ل؟

وم��دًا قاسها ج�ان آلف�� �ع���ه مع قّلة اه��ام ���ة جهلها:

- ما تع�له ال��أة ال�غّي، فه�ه مه��ها، أی�ها ال�ونا ال�ا�ة.

أم��� ال�ونا ن�رما ب�ّفة ال��ی�:

- و�ش���ي على عالقة ���ة بها؟ أتع�ف أی� ت���؟

- ح��ًا، ول� ال أك�ن على عالقة ���ة بها، �ا إش����ي؟ ت��� ق���ًا م� ه�ا، في
ماس��ل.

- إش���ي س�أخ�نا إلى ه�اك، ف���ق�ي ت��� م�ادث�ها، ومعال�ة م�الة معها...



تأمل ج�ان آلف�� م�ة أخ�� ال�ونا فل�ر ���ًال وراح ��ّ� رأسه كأنه ��� األم� م���هًا �ه
وم���ًا:

- ل�اذا ال ت�ه� هي ��ف�دها �ا إش����ي؟ أنا سأر�ها ال���ل..

- �ا إش���ي، ك� ك���ًا ومق�امًا. أت��ك س��ت�� في ه�ه ال��ارع ال ی�افقه�ا أح�؟ ق� ���ث
غ�� ال�عق�ل و���ّ�ش ب�ا أح�ه�...

ال یل�أ أح� إلى شهامة ج�ان آلف�� و���� أمله:

- إذن سأذه� مع ح��ت���ا، ل���ي أض�� ل��ا أن أح�ًا ل� ی���ش ���ا، فال���ع ه�ا
م���م�ن...

نه�، وسّل� ك�سي م�ح األح��ة لعه�ة أحفاده. كان ال�ن�ّي م���ق القامة م��ل�ًا وم���
ال���ة، ت�اوز ال����� و��أ شع�ه األجع� ی��ّ�، و�ان ��ع ح�ل ع�قه عق�ًا لإللهة أور��ا مع
ف��ص ح��اء ل���غ�، و��� اح��ار ع���ه ال�ّ�ق��� ال�غ��ت�� ع� إدمانه على ال�اشاسا. وحال�ا

وقف أراد أن �ع�ف:

- عّ�اب�ي ال�ونا ن�رما، ما ال��ض�ع ال�� ت��� ال�ا�ة معال��ه مع دی�؟ - قال «شاّ�ة»
���ت ساخ�.

- ل�� ف�ه ما ���ؤها �ا إش���ي...

ل� كان في األم� س�ء ل�ا ص�����ا إل�ها، رغ� اح��امي لِ�... ك�ا ل� ت�فع اإلساءة ألن
ق���ها ق��.

كان ی�ق األرض �أ��اف أصا�ع ق�مه، م��ِّ�ًا أور��ا - أو��ه آرو أو ش�هي! ال س�� أو
اح�. تع���ة قادرة على أذّی�ها، فال��� ی�قل� على ال�َّ



- م�ى س�����ي �ا إش���ي إلى أح� �ق�س ال�اك�م�ا؟ ل�� رغ�ة ملع�نة في ح��ر
�ق� ال�ان�وم�ل�ه؛ إنه ف��ل ق��� آخ� لل�ونا ن�رما.

وه��ا دار ال��ی� ح�ل األم�ر ال�ارة و�ق�س ال��ّ���و ده سان��، ودخل�ا س�ق ال�غاء
وت�غل�ا ف�ه، و��ا أن ال��اح كان ص�اح األح� - و���ّ� ص�� ال��� إلى الف�� - كان� ال���ة
مع�ومة في ال��ارع، م��د ام�أة ه�ا وام�أة ه�اك، واح�ة ت�ل� ع�� ال�اب وأخ�� ش��� ذراع�ها في
ال�اف�ة، ت�أمل ال��اح، ول�� ل��� رجًال ��اجعها. ب�سع� الق�ل إن ال�ّ� كان جّ� س���ة
و��أن��ة، سالم ی�م األح�. شع�ت ال�ونا ن�رما أنها م��وعة. كان ��� أن ت�يء ساعة االزدحام.
ففي ه�ا ال��اح ال���� لل�عاس ل� ��� ال�ّي ���لف في شيء ع� أ� حّي مأل�ف، أضف إلى

ذل� أن م��ل دی�ن���ا كان األول ال�� وصل�ه ����د أن دخل�ا ح�ود ال���قة.

صع�وا ال�الل� م��ل�لة ال�رجات، فع�� أمامه� في ال�الم ج�ذ ك��� ال��� راك�ًا.
كل�ات وج�ل ت���ب في ال��اب�، وه�اك م� �غ�ي أغ��ة ح�ن ���ت خف��. ح���ا وصل�ا
إلى ف��ة م�خل ال�اب� ال�ال�، شّ��ا رائ�ة غ�� الون� م��وق في م���ة ����ة ما ���� إلى

وج�د �فل ح�ی� ال�الدة. دلف�ا في م�� وج�وا في آخ�ه �اب غ�فة ال�ان�ة.

��ق ج�ان آلف�� ال�اب، ف�أل ص�ت دافئ وم�تاح:

- م�؟

- إن�ي رس�ل سالم، �ا دی�... أنا ج�ان آلف��، معي صاح��ا سعادة ت���ان ال��ل� معِ�.
واح�ة أع�فها، فهي عّ�اب�ي ن�رما، م� ال�اس ال�����، ت���� كل خ��..

- إذن ادخل�ا واع�روني على قّلة ال��ت��، فل� ی��َ� لي �ع� ال�ق� ل�ي أرت� الغ�فة...

دخل�ا وراء ال�ن�ي. في القاعة الّ��قة س��ٌ� م�دوٌج وخ�انة م�ّلعة، ومغ�لة م� ح�ی� مع
��� ودل� م�لي �ال���اء، وم��لة ع�� ر���ة ال����، و�لها ن��فة. وفي ال�ائ� م�آة م�ق�قة



وص�رة لل����ر دو ب�نف�� ُعلِّق� عل�ها ش�ائ� م�ار�ة. وم� ال�اف�ة ال��لة على م��ل ��ا�ق�� كان
ی��ّلل ال��ء واألغ��ة ال����ة.

م���ًة على ال�سادات، ش�ه مغ�اة �ال�الءة، م�ت��ة ع�اءة م�ّ�زة ت��ح ف��ة ص�رها
ب�ؤ�ة نه�یها ال���ل���، اب���� ال�الس�ة دی�ن���ا ده أوش�صي ب��ّدد لل�ائ�ت�� ال���ه����. و�ان
ال�فل نائ�ًا في تقّ�س ذراعها، وفي ح�ارة ص�رها. كان �فًال ض��ًا، أس�� م��ل�ًا. وت�� ال��سي
����ق الالون� في م���ة، معّ��ًا ق�ع مال�� ال�فل ال��ی� ال�الدة ال��ض�عة ف�ق ح��ة ال�قع�
ال����عة م� الق�. عالوة على ال��سي ی�ج� ص��وقان ك���ان م� ص�ادی� ال���وس�� مغّ��ان
�أوراق ال���� ���ع�الن أح�انًا ك��س��� م� ال���. وفي زاو�ة الغ�فة، م�ان لع�ادة ال�ان�وم�ل�ه
مع أسل�ة أوش�صي، الق�س وال��اب، إی�و����ه، ص�رة للق��� ج�ج� ���ع ال����، ح��

أخ��، ر��ا تع���ة س�� م� ��ان�ا، وعق� ذو ف��ص زرقاء ف��وز�ة.

أم�ت ال�الس�ة ���تها ال��تاح:

«�ا س�� ج�ان، إع�ل مع�وفًا وت�اول ه�ه ال�ال�� ع� ال��سي ث� ضعها في ال��انة، إنها
ِغ�ار ال�فل �ع� ال��ام. أع� ال�ا�ة ه�ا ال��سي...». كان� ت��� إلى ال�ونا ن�رما ث� ال�ف�� �ع�
ذل� إلى ال�ونا فل�ر م�ض�ة لها �اب��امة: «أما أنِ� أی�ها ال���ة األصغ� س�ًا فاع�ر��ي. إذ ل��

أمام� إال أن ت�ل�ي على ال���وق».

راح� م� على ال���� ح�� كان� م���ة ت�ی� ع�ل�ة ال��ت�� في الغ�فة، وت�ّ�ك ماسح
األح��ة جارًا ال��سي وال���وق�� ف��ا بَ�ْت هادئة م����ة، كأنها ل��� م��ع�لة ل�ع�فة س�� ه�ه
ال��ارة غ�� ال�����ة. م� ی�اها ه��ا، هادئة على ه�ا ال��� وهي تأم�، ی�رك ل�اذا رس�ها ال�سام

كار���ه م�ت��ًة مال�� مل�ة على ع�شها.

س�َقِ� ال�ونا ن�رما ال�ن�ي وت�اول� ق���ًا صغ��ًا وق�ا�ًا ووضع�ه�ا في ال��انة. وخالل
ذل� ألق� ن��ة فاح�ة س��عة على الف�ات�� وحقائ� ال��، واألح��ة واألخفاف.

- جّ� ص��وقًا ح��ت� أ��ًا، �ا س�� ج�ان، واجل�.



- سأ�ّل واقفًا، �ا دی�، أنا م����ح ه��ا.

- األف�ل لل��ادثة أن ت��ن م��هلة، ف��� أن ت�ل�. إن وق�ف ال��� ج�ان م��ع�ًال
ال ��اع� على ال�فاه�.

ل ال�ن�ي أن ی��ئ إلى ال�اف�ة ون�ر ال��اح ���� ض�اًء وأشالء أغ��ة ت��لل إلى لق� ف�َّ
الغ�فة، وت��ت م����ة على س��� دی�ن���ا:

«في سالسل ح��

أنا ع��ت�

�ا س���!»

دته دی�ن���ا ���تها جل�� ال�ونا ن�رما وال�ونا فل�ر، وساد ص�� ق���، س�عان ما ب�َّ
ال�اع�، ��الح�ة ع� ج�ال ذل� ال�هار، م����ًة م� ك�نها ال ت����ع �ع� ال��وج إلى ال�ارع ألنها

ال ت�ال نف�اء:

- ال أت�ّ�ل ال�قاء في ال���ل ب���ا �غ�ل ال��� وجه ال�هار ف��ّع ض�اًء ج�ی�ًا ق���ًا؛ إنه
شيء ج��ل...

كان� ال�ونا ن�رما هي األخ�� ال ت��ّ�ل ال�قاء في ال���ل في ه�ه ال�الة. وراح� االث��ان
ت���ثان ع� ال��� وال��� والل�الي ال�ق��ة في إی�اب�وا، أو في كاب�ال، ول� ت�ر�ا ك�ف حّ��ا
رحاله�ا في رس�في ح�� ت��� أخ� ال�ونا ن�رما، ال���وجة م� مه��س م� وال�ة ب��نا م����،

وح�� أقام� دی� ��عة أشه�:

- ق�ل س�عة أشه� وأك�� ذه�� م� أجل ش�� خارج على القان�ن، إن�ان ف�ح ع��ّي
على العال�، إن�ان م���ن. ت���ي ه�اك...



ل� ت���ا م�انا إال وت�ّل��ا عل�ه ح�ى ال��افئ ال�ع��ة: ح�ار عق�� على غ�� ه�� ح�ی�
ل���د ال��ی�. س�ع� ال�ونا فل�ر م���عة أج�اس إلح�� ال��ائ� في ت�ّ���و تعل� م���ف

ال�هار، فق�ع� م� دون ساب� إن�ار، ال��ی� ال�ار:

- �ا ن�رما ال�غ��ة، س�ف ن�أخ� ك���ًا على ه�ا ال���ال...

- ال م��لة ع��� في ذل�، فإنها م�عة... قال� دی�ن���ا.

- نأتي في م�اس�ة أخ��، ح�� ���ن أمام�ا ُم�َّ�ٌع م� ال�ق�. أما ال��م فق� أت��ا
لغ�ض... وع�تها ن�رما.

- كلي آذاٌن صاغ�ة..

- ص��ق�ي ه�ه ال�ونا فل�ر ل�� ل�یها أ�فال، وهي عاق� ���� ی�عل� ب�����ة ج��ها، ما
عل��ا...

- أع�ف: الّ�ح� ل�یها مقل��ة، أل�� ك�ل�؟

- تق���ًا...

- ل�� �اس��اع�ها إعادتها إلى وضعها؛ ف�ار�ل���، إح�� معارفي، ص�َّ�� وضعها...

- ال فائ�ة في وضع فل�ر، ه�ا ما قاله ال����.

«����؟»، ض��� ض��ة م�ه�ة، في اس�ه�ار. «ال���� ألفا�ه ج��لة وخ�ه رد�ء.
هّال سع� ال�ونا ال�ا�ة إلى �ای�����، ف�ف��ها س��عًا. ما ال�� ت�اه �ا س�� ج�ان؟».

أّی� ج�ان آلف�� قائًال:

- �ای�����؟ إنه س�ع�ل األع�ال في ���ها: �فل كل س�ة!



س��� ال�ونا ن�رما على ت�اهل ال��ض�ع ال����ّ�، م����ة ال��� رغ� شه�ته، وص��ه
في ال�ج� �الغ��. ألق� ن��ة على ال�فل ال�ائ�. أل�� م� األف�ل أوًال إ�عاد كل شّ� ومع�فة ما إذا
كان ه� اب� فادی��� فعًال؟ فه� أس�د، ال ���هه! ل�� ال�ونا فل�ر، ت�ّ��� مآل ال��ی�، ف�فع�

ص�تها، في ت���� ع��� الم�أة خائفة:

- ج��اك ل���ّل� في م�ض�ع ج��، ل�ي نق��ح اق��احًا ع�ى أن ن�ف� عل�ه.

- ت�ل�ي أی�ها ال�ونا ال�ا�ة، فأنا، م� جه�ي، م��ع�ة ت�امًا لل��اوب مع�.

«ال�ل�...» قال� ال�ونا فل�ر، وضاع م�ها ال�الم.

أخ�ت ال�ونا ن�رما دفة ال�الم م��دًا:

- أنِ� أن��� ال�ل� م�� أ�ام، أل�� ك�ل�؟

ت�ّلع� دی�ن���ا إلى اب�ها واب���� في تأك�� م�ح.

- «إن ص��ق�ي جاءت إلى ه�ا ل����ث معِ�... لق� ن�رت ن�رًا ح���ا كان� على شف��
ال��ت أن ت�عل أول اب� لها راه�ًا، �����ة ال����ر دو ب�نف�� ومعافاتها». كان� ال�ونا ن�رما ت��ل�
به�وء، ألنها ل� ُتْعَ�� ت�امًا �الق�ة ال��لفة في الع��ة «�هللا اس��اب لها ف�ف��، كان�

مع��ة!».

اس��ع� ال�الس�ة �ف��ل الك��اف العالقة ب�� م�ض ال�ا�ة ومع��ة ال����ر دو ب�نف��
و��� ول�ها. وأس�ع� ال�ونا ن�رما في ال��ا�عة، ال�ه�ة غ�� م���ة:

ل�� ��ا أنه ل� ��� لها ول� ف�اذا تفعل ب��رها؟ ك�ف تفي �ه؟ ل�� أمامها إال أن ت���ى
�فًال ت���ه كأنه م� ل��ها ودمها ث� ت�عه في م�رسة إكل�����ة ل��رس... وق� عل�� �اب�ِ�،

واخ�ارته...



اب���� دی�ن���ا ب�عة، أل�� في ذل� إ��اء الب�ها؟ اع���ت ال�ونا ن�رما اب��ام�ها دل�ًال
على ال��افقة، فأوض��:

- إنها ت��� أن ت���ى ال�فل فعًال، ب�رقة م� ال�ات� الع�ل، كل شيء ش�عي قان�نّي
ونهائي. س�أخ�ه وت���ه و�أنه ول�ها.

�ّل� دی�ن���ا ساك�ة ب�ون ح�اك، وع��اها ش�ه م��ق���. ت��، هل َوَعْ� كل�ات ال�ونا
ن�رما أم كان� ت�غي إلى األغ��ة ال�ع��ة؟

«ك�� أرغ�

في أن أم�ت ب�� ذراع�ِ�

فال��ت أف�ل

م� أن أح�ا ه��ا...»

« ال��ت أف�ل»، ه��� ل�ف�ها، وح�� ف��� ع���ها كان الُ�ّد ال�اب� ق� اخ�فى م�ه�ا،
وت�ّل� ج� ج�ی� م� ن��تها ال�جاج�ة، م� ال�� ال��ف�ر ت�� ف�ها.

سأل� م� دون أن ت�فع ص�تها: «ل�اذا، ل�اذا اخ�ارت ول��؟ ل�اذا ول�� أنا �ال�ات؟».

ال شيء ی�ّ�ر ه�ا الع�اب الالإن�اني، ف��ت ال�ونا ن�رما. أ� أم تق�ل أن تف��ق ع� اب�ها؟
ح�ى ل� كان� فق��ة، �ال م�ارد، ت��ّ�غ في ال�قاء، فإّن ذل� ل��ّ�ق القل� ت���قًا.

- ه�اك م� ذ�� ل�ا اب�ِ�: ك� ه� ق��ٌّ وج��ٌل... وأن ال وسائل ل��� ل�عل��ه...

ل� ل� ��� األم� ل�ا ف�ه خ�� ال�فل، ل� أنه ال ی�عل� �اب� فادی���، ل�ا وج�ت ال�ونا ن�رما
نف�ها م��ّر�ة ت��س� م�وَّجة الق��اح م� ه�ا ال��ع، م���عًة ال�ل�ات م� ح���تها ان��اعًا. ل��
أ���ن فعًال اب� فادی���؟ ك� ه� ق�ر ��� دی�ن���ا ه�ه! لق� جاء ال�ل� أشّ� س�ادًا م�ها، أی� شع�



فادی��� األشق�؟ ل�ّ�ها كان� ت��ل جه�ها م� أجل ال�ل�، س���ن ذل� أف�ل، س���ن م��ق�له
م���نًا.

- ال��ّ���و �غّ� �األوالد، في ال��ارع، و�ش���ي ج�ان آلف�� ل��ه حف�ة أحفاد، وأنا نف�ي
عّ�ا�ة أح�ه�. ج��عه� ی��ّ�رون ج�عًا، ی���َّغ�ن في الق�ارة، ی��ّ�ل�ن، بل ���ق�ن... إن ص��ق�ي
ل��� مل��ن��ة ل�� ل�یها ما تع�اش م�ه و�إم�انها م�ح ال����� ال�غ�� اال����ان وح�اة مغای�ة،

ل� ی��ّ�ر ج�عًا ول� ی��هي إلى ال���، س�ف ی�رس ل���� كاه�ًا و�ق�� قّ�اسًا...

و�أن ال�فل س�ع م�ع�ة ال�ونا ن�رما وفه�ها فاس��ق� ی��ي. فف��� دی�ن���ا ع�اءتها
وأجل�� ال�فل، وأخ�ج� ث�یها، ث� َأْلَقَ�ْ�ُه إّ�اه واس��ع� صام�ًة و�أنها ت�ن كالمها ف��ا راح�
ال�ونا ن�رما ت�ّ�� لها م��ق�ل اب�ها، م�ا�ًا �الّ�فاه�ة وال��ان، ال ���اج ش��ًا. أك�� في ذل� ت���ة
م� األّم ما �ع�ها ت���ة، ل�� األم األنان�ة وح�ها ال�ي ت��� على اب�ها �ال��ع، �ال��اة ال�ائ�ة،
ب���ا ه�اك إن�اٌن ��� ی���ه... إن ال�ونا فل�ر ���ة القل� للغا�ة، وم� ال�����ل الع��ر على

إن�انة أف�ل م�ها...

ض��� دی�ن���ا وضع حل��ها في ف� ال�ل� الّ��ه. وأجاب� وهي ت��� إلى ال�اف�ة ال�ي كان
��ل� ال�ن�ي ج�ان ق��ها، ك�ا ل� أن أّ�ًا م� ال��أتْ�� ال ت���� أن ت��جه إل�ه �ال��ی�:

- أت�� �ا س�� ج�ان، ك�ف �عامل�ن الفق�اء؟ فه�ه (ال�ونا فل�ر) ألنها عاق�، وق� ن�رت
ن�رًا ت��� أن تفي �ه، سع� أن تع�ف أی� ول� �فل م�خ�ًا وعل�� أن دی�ن���ا ده أوش�صي، ال�غّي
ص���ة ال��ن ش�ی�ة الفق� ق� أن��� �فًال. ه�ا، قال� ل���ق�ها: هّ�ا ن�ه�، ونأتي �ه... ��� أن

ت���نا، تل� ال��أة ال����ءة ال���ة.

حاول� ال�ونا ن�رما مقا�ع�ها:

- ال ت��ني �ال�ة... ال...

ل�� ص�ت ال�الس�ة ال��تاح ارتفع ب�ون ت�امح، ���ارة و��ودة:



- ل��ها ل� ت�� ال��اعة ل���ل� ب�ف�ها، ف�ل�� م� ال�ونا إش����ها أن ت�ِصَل رسال�ها،
ف�اءت م�ام�ة ت�افع ع�ها.

«ه�ا نأتي ب�ل� دی�، إنه ع�ٌل ض�� ج��ل، س��عله راه�ًا صاح� م�انة عال�ة. أما أمه
فْل�ُ�ْ�، ال یهّ�، ل�� ل�ه�ه ل�ا م�� ال��اة، ب�ث�قة رس��ة وهي في ال�ها�ة س��ضى إذ ت�� نف�ها
م���رة م� م��ول��ه. أما إذا رفَ�ْ� ف����ن عا�لة، تافهة ال نفع م�ها، ل��� أهًال إال ل���ن
عاه�ة». ه��ا ت�ل��، �ا س�� ج�ان، وح��ت� س�ع�. ألنها تع�ق� أن اإلن�ان الفق�� ل�� ل��ه
إح�اس وال م�اع�، ت�� أنه ل���د ك�ن ال��أة جان�ة ت��ا ه�ه ال��اة القاس�ة، تفق� ح�ى ال�� في

ت���ة أوالدها..

وحاول� ال�ونا ن�رما أ��ًا أن ت�ضح:

- ال تق�لي ه�ا...

أنهى ال�ل� رضاع�ه، ت�ّ�أ م���ًا، ف�قف� دی�ن���ا واب�ها ب�� ذراع�ها، م����ة ��ل
ج�الها، مل�ًة في جالل غ��ها وأم�م�ها. كان� ت��ل� وت��ّ�ك مع���ة �ال�فل، ت��فه في ال�َّْ��

ال��لي �ال���اء، ث� أب�ل� ق�ا�ه، ون��ت عل�ه ال��درة وأل���ه الق��� ال�غ�� ال�ع�� �الالون�.

- ل��ه�ا أخ�أتا الع��ان، فأنا ام�أة أس���ع ت���ة اب�ي ج��ًا، أجعله رجًال م���مًا، ل��
��اجة إلى ص�قة م� أح�. ق� ال ���� راه�ًا ذا ل��ة، بل ر��ا أص�ح ل�ًا، كل شيء ���� أن
���ث. ل�� أنا ال�ي سأر��ه، على ���ق�ي. س���ح ق��ا� ال��ّلة، ل� ی��اول عل�ه أح�، ول�

أع��ه ل��ّ�ة ال ت��� أن ت�أل� أل� ال�الدة.

ض��� لل�فل و�ل��ه �ع�و�ة.

- وال ت�َ� أن ل� أ�ًا �ع��ي ��...

ه�ا انف��ت ال�ونا فل�ر ف�أة صارخة دون إن�ار م���نة �ق�ة ال�أس وقال�:



- إن�ا أب�ه ه� زوجي... ال أر�� اب�ِ�، أر�� اب� زوجي... ل� ��� ل��ِ� ال�� �أن ت���ي
اب�ًا م�ه، و�ذا عاش�ته، ف�اك شأنِ�، ل�� ال حّ� ل� في اب� م�ه، أنا صاح�ة ه�ا ال��...

ت�ّن�� دی�ن���ا كأنها تلّق� صفعة على وجهها:

- أتق�ل�� إنِ� م��وجة م�ه؟... هل أنِ� م��وجة م�ه حقًا؟

�ع�ما انف��ت وخّفف� ع� قل�ها ال���� �اآلالم، عادت ال�ونا فل�ر إلى ح�ائها، م�ض�ة
���ت خف�� �ائ�:

- م��وجة م�ه م�� ثالث س��ات... أع�ر��ي، له�ا ال��� ف��ت ب����ة ال�ل� ك�ا ل� كان
اب�ي، ما دم� ال أس���ع أن أع��ه ال�ل�. ل���ي اآلن رأی� أنِ� على حّ� س��تي، أنِ� ال�ي ���
أن ت���ه فأن� أمه... ثّ�، ما الفائ�ة؟ ج�� ألن�ي أح� زوجي ك���ًا، أخاف أن یه��ني ���� ال�ل�.
له�ا ج��. وما ت�قى ف�له ك�ب. ل�� �ع� أن رأی��، أدر�� أنه ل� ی���� أب�ًا: س�اء ب�ج�د اب� أو

ال... �ا س��ة..

- ل�� س��ة، إن�ي �غّي ال أك�� وال أقّل. ل���ي أق�� ���ة اب�ي، إن�ي ل� أك� أعل� أنه
م��وج. ل� ك�� أعل� ل�ا أن��� م�ه اب�ًا، ول�ا ف��ت �أن أت��ه ع��قًا، �أن أت�ّلى ع� ه�ه ال��اة

ألق�� في م��ل وأق�� معه ك�وج وزوج�ه..

أنَهْ� إل�اس ال�ل� ث�ا�ه. وت�اول� ال�ونا ن�رما ال���فة، وخّف� ِحّ�ة ال��. وه��� ال�ونا
فل�ر:

- أق�� إن فادی��� ه� زوجي، و�ل ال�اس �ع�ف�ن ذل�...

- «فادی��� ل� �قل لي ش��ًا قّ�... ت�ّل�� دی� الق��� ال�غ�� م� ی�ْ� ال�ونا ن�رما،
وأض�ع� ال�فل على ال���� إلل�اسه «ل�اذا ل� �قل لي؟ ل�اذا خ�ع�ي ه��ا؟» - راح� ت�أّمل وق�
اخ�فى ح�قها و�ات� ُت�امل ال�ونا فل�ر �اح��ام تق���ًا - «كل ال�اس ع�ف� �ال�واج، أنِ� أی�ها



ال���ة قلِ� لي... ه�ا ���ث... ل�� ل�اذا ل� �قل لي أح� ش��ًا؟ وأنا ال�ي تع�ف كل أهله، كله�،
ح�ى أمه...

- أّم فادی���؟ إن أمه م��ة...

- أع�ف أمه، نع�، وج�ته... أع�ف أخاه، رو�ي، ال��ار..

- «إذن ل�� ه� فادی��� زوجي»، - ض��� ال�ونا فل�ر، وض��� ث� ض��� ب�الهة
ال�ِّضا - «أواه! ما ه�ا ال���ن، ما ه�ا األم� األح�� ال���ل... ن�رم���ا إنه فادی��� آخ�! أوّد ل�

أ��ي..!».

م� جه�ها، ت��� دی�ن���ا ده أوش�صي، ال�ل� على ال����، وأس�ع� إلى الغ�فة ت�ق�
رق�ة «إ�اوو» ح�ل أور��ا، جاّرًة ال�ن�ي ج�ان آلف�� معها، أمام ال���ي، م���ة وشاك�ة

أوش�صي - أول�ه، �ا أب�اه، آرو أد��ه!

- إّنه ل�� فادی��� رجلي، ف�جلي فادی��� ل�� م��وجًا، ام�أته هي دی�ن���ا وح�ها،
خالس��ه دی�...

ت�قف� ف�أة ون��ت إلى ال�ونا فل�ر (كان� ال�ونا ن�رما ق� أخ�ت ت�اع� ال�فل وه� ب��
ذراع�ها):

- ال تق�لي لي إنِ� �ا س��تي زوجة س�ّ�ه...

- أ� س�ّي؟

- رجلي فادی��� وه� ی�ادونه فق� ه��ا، ال��ّي، إذا كان ه�اك اث�ان �اس� فادی���. إن�ا
رجلي فادی��� م� فال���ار وس�ّ�ه ال أعل� م� أی� أصله... ش�� ضائع في... - ل� ت��ل

ال��لة.

بل أك�ل�ها ال�ونا فل�ر:



- ... في الق�ار... ه�ا ه� �ال���، فادی��� م� فال�وم��و، زوجي فادی���...

- وقال�ا لِ� إن�ي أن��� اب�ًا م�ه... ما أردأ ه�الء ال���..

ُف�ح ال�اب و�ه� ف�ه زن�ي ق�� ال���ة ف�ّي، تف��� شف�اه ع� أس�ان ب��اء، ع��اه
تل�عان �ف�ح ی�م األح�:

- ص�اح ال��� لل���ع...

ت�جه� ن��ه ال�الس�ة وهي ال ت�ال ت�ق�، م�دعًة كل ذع�ها وغ��ها. م�ت ذراع�ها،
فأع��ها ال�ونا ن�رما ال�فل ووضع�ه هي ب�� ی�ْ� رجلها، ی�ْ� أب�ه.

م�ه إلى ال�ونا ن�رما وال�ونا «ه�ا ه� رجلي فادی���، سائ� ال�اح�ة، وال� اب�ي». - ث� ق�َّ
فل�ر - «تل� ال�ي ه�اك هي عّ�ا�ة ال��� ج�ان آلف��، واألخ�� هل تعل� م� هي؟».

- و��ف لي أن أع�ف؟

- ح��ًا، هي ام�أة فادی��� اآلخ�، ذاك...

- زوجة س�ّ�ي؟

- ت�امًا.. جاءت إلّي تع�ق� أن ال�ل� ه� اب�ه، اب� زوجها، وجاءت ل�أخ�ه، كان� ت��� أن
ت��ي ح��ان�ا ال�غ��، و�ان� س��عل م�ه راه�ًا ذا ج�ة... - ض��� ض���ها ال�ل�قة، ���ت
م�تاح: - «ما ه� اس�ِ� �ال���؟ فل�ر؟ إذن س���ن�� ع�اب�ي، س�عّ��ی� ول��... ج�� ل�أخ��
ول�ًا، اب�ًا ال أس���ع إع�اءه لِ� ح�� ل�� ل�ّ� س�� ول� واح� فق�، ل�� ب�سعي أن أع��ِ� اب�ًا

روح�ًا...».

- ع�اب�ي ال�ونا فل�ر... قال سائ� ال�اح�ة.

أخ�ت دی�ن���ا ال�ل� وسّل��ه إلى ال�ونا فل�ر. و�ان� الع�اف�� ت�أل صف�ة ال��اء،
ت���، ث� ت�� على ن��ءات سقف ال���ان�َّة.
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في أوقات ال��مل األولى، أوقات ال��ن وال��اد ال�ارم، �ق�� ال�ونا فل�ر م�ت��ة ال��اد،
صام�ة، غارقة في تف��� خ�الي، ال حل� وال كاب�س، ب�� ه��ات اإلش���ات ال���ای� ع�ده� م�
جهة وذ���ات س�ع س��ات م� ال�واج. فاإلش���ات كّ� ع��ًا، كّ� م�ة، بل كاّن ألفًا ب��ام�ه�
ال�اب� وال�اخ� على خ�ى ال�ونا روز�ل�ا، ل����ها ���قة شائعات، ح�� ت�تفع األص�ات في
ك�رس م� االتهامات ض� فادی���، ال�ونا روز�ل�ا ب�ور ال��ف�د، وال�ونا دی��را ك��اع�ة، واالث��ان

�ارع�ان ���ال الق�ح وال�م.

و�ان� ال�ونا فل�ر، م�غلقة على نف�ها في انفعالها وقلقها، ت���� ل��ات الف�ح وساعات
ال��ارة، ت��ّ�� ��ا ��عل ص�رة فادی��� حّ�ة ����ه ال�� ما زال ���م في أرجاء ال���، خ��صًا

في غ�فة ال��م غ�فة الل�ة.

ف�اذا كان�، في ال�ها�ة، غا�ة كل أول�� اإلش���ات الل�اتي ال ح�� لهّ� وال ع�د؟
ال�ارات وال�عارف وال�ل���ات وال���قات، وأمها ال�ي ت��ل� تع� ال�ف� م� نازار�� ل�ي ت��ن
إلى جان�ها، وح�ى الغ���ات ال���ّف�ات م�ل ال�ونا إی�ای�� ال�ي ت���ها صلة ما �ال�ونا ن�رما؟ فه�ه
الفاضلة ت�ه� نف�ها في ال��يء م� شام�� ح�� ت��� - �ال زوج وال أب�اء أو ال��امات م��ل�ة -
ل�ع�ض لها م�او� فادی���، ت�� س�ار تع���ها. ماذا ی�ْدن؟ ماذا �ق��ن، ب��ء ال��اح ال���ملة،
و�عادة إض�ام ال�ار في ج��ات الع�اب ال�ام�ة؟ ل�اذا ت��ُّ لها ال�ونا إی�ای�� و�أّنها م��ام�ة معها،
�أنها تع�ف ع� ك�� تل� ال���ومة ن����ا ال�ي أص��� س��ة ب�ی�ة م��وجة (زوجها ���� في

ال��ف) ل��ها ال ت�ال ت��ف� ب�� أوراقها ال�اصة ���رة فادی���؟

كان� ال�ونا فل�ر تع�� مع الّ�ك��ات ال���ة وال���ة، ل�ّ�ه� كّ� ی�فع�ها ن�� الغ��ان، ن��
ت���ل ذل� ال�ق� ال�ماد� م� ال�أس والغ�اب، إلى ص��اء م� الّ�ماد. ح�ى ع�� اس�عادة ال����ات
وال��رة ال�ق�فة، م�ل ص�رة ال�ل���ة ال�ا�قة �����ها ال�اخ�ة ووقاح�ها ال�افلة، ح�ى ع�� ج�حها
م��دًا به�ه األش�اك، ع�� ت��� ذل� اإلذالل كان� ت�ع� ب��ع م� الع�اء ال���ع�، ك�ا ل� أن
ال����ات وال��ر واإلذالل، كل ما عاش�ه ��فف ع�ابها الّ�اه�. وأخ��ًا، م� س���ج م����ًا، م�



س�ف�ز في ال�هان، م� س��قى معه؟ ول� كان ص�� ال�ونا فل�ر، ق� نف� ذات ی�م، وقّ�م� لفادی���
إن�ارًا إما هي و�ما األخ��، ل��حل مع ال��أة ال����لة إذا شاء ل�� ل�ق�ر ذل�، في أق�ب وق�،

حاًال... فأ� ق�ار كان س����ه؟

جاءت ن����ا، ع��ة زواجها، ل��عل� ف� ال�َّهي، فق� أص�َّ الع��� على أن تلّ� ن���ًا
وع�ل�ًا �ال��ابل. كان ��ّ� تقل�� ال����ع ال�اقي، ف��ّس أنفه في ش�ون ال����ا واألدب، مغ�ورًا
مّ�عي مع�فة وثقافة، ����ه� ���لف�� و���ّ�أ نق�ًا، ع�ق�� شاب یل�ع في ض�ء ش�� ال��� على
�اب ال����ة. واس���� أن ت�عل� ن����ا ف� الفاتا�ا وال�ارورو، «أر�� أن أراها ب�ول��ار�ة تع�ل، ه�ه

ال��رج�از�ة...» وافُ�ِ�َ�� هي �الف��ة فان���� إلى «م�رسة ال�وق والف�».

كان� اب�ة أس�ة ن��لة في حي غ�اسا، ث�ّ�ة وأن�قة، تع��� نف�ها مهّ�ة ألنها أص��� خ���ة
م�قف ك���، ل�� في ال�ق� نف�ه ب�ا لها فادی��� أك�� جاذب�ة ���ه�ه اللع�ب وع���ه ال�اع��ْ��.
وح�� ت��ه� عائل�ها الالمعة وخ���ها ال��ه�ب ال�ّ�عي، كان� ن����ا ق� تعل�� قلة ال��اء، وعلى
أعلى ال�����ات مع فادی���، في شقة أمار�ل���. وثارت ضّ�ة صاخ�ة، كادت أن ت���ل إلى
ف���ة رائعة. ول��� ال�� تغّل�� م�نّ�ة ال���� ال�ف�عة على ال��ف اآلّني، فعالج ال�ضع
���ونة ودی�ل�ماس�ة، ول� ���� ل���د ال�� ص��وق ال�ه� ذاك. ل�� رغ��ه ال���ة، تعاونه
ال��فه� ل� ���نا كاف�ْ��؛ فال�ع�ّ�ة �األم� ل� ُتِ�د إنهاء ال�غام�ة غ�� ال�عق�لة، مع���ة نف�ها أص���
خ���ة في ه�ا ال��ال. أرادت إل�اق العار �����ها وعائل�ها، أرادت الف�ار مع فادی��� إلى جهة
م�ه�لة. ل�� ه�ا األخ�� ه� ال�� رف�. وع��ما سق�� األق�عة وصارت مغام�ته م�ض�عًا
لألقاو�ل واإلشاعات أصّ�ت ال�ونا فل�ر، �ان�فاع نادر ع��ف على أن ���ار ف�رًا ب��ها و���
األخ��. فأعاد الف�اة إلى خ���ها، ال�� أص�ح �ع�ها أك�� تأنقًا وت���ًا، إذ ج�ع إلى م�ه��ه وسعة

مع�ف�ه، الق�ن��، فأص�ح م�ال ال���� ال�� ��ع� ال���ل عل�ه.

«كلها تفاهات ل����ة ال�ق�»، قال لها فادی��� ح�� واجه�ه م�فعلًة أشّ� انفعال مل�ًة عل�ه
�أن ���د نهائ�ًا م�قفه م� كل شيء، فل� �ف�� ل��ة في أن ی�حل مع ن����ا تل�، بل م�ّ�د إش�اع

غ�ور زائف؛ فهي ل� ت�� عاه�ة فق�، بل كان� ك�ا�ة مع�وفة ���بها.



ماذا ت��� اإلش���ات؟ ال�ونا روز�ل�ا وال�ونا دی��را، وال�ونا إی�ای�� ال�ي ت�ّل� ع� راح�ها

في شامي - شامي، وع��ات األخ��ات بل م�ات بل أل�ف اإلش���ات الل�اتي أّلف� ج�قة شائ�ة م�

ال���ات و��� اله�اء، ماذا ی�دن؟ ل�اذا ی�ّ��نها ب�ل� ال�ادث ك��هان على شقائها في زواجها،

ك��هان على أن فادی��� كان أس�أ األزواج؟ الع�� ه� ال���ح: فال�ادثة هي أف�ل ب�هان على

ح�ه لها، ك�ف أنه فّ�لها على كل ال��اء. أما كان ل�����ا تل� ث�اء وأناقة ودارة في غ�اسا ودف��

ش��ات وح�اب مف��ح في ال���ف - كان فادی��� �قام� ���الغ �اه�ة في تل� الف��ة االن�قال�ة -

وسّ�ارة مع سائ�، وق�ع� ال��حلة ال�ان��ة وتعلَّ�� ال��اد� األساس�ة للغة الف�ن��ة، كان� في

م��هى األناقة تغ�ق في الع��ر، والف�ات�� واألح��ة ال�ي ت��اعها م� ال���؟ مع م� �قي ه�، م�

فّ�ل ح�� أج�� على االخ��ار؟ ل� �ف�ها في شيء دف�� ال���ات وال ت�ف ال��ارة ال�ي كان�

Mon chéri, mon :تأخ�ها وتأتي بها، وال ف�ات�� ال��� أو ع��ر �ار��، أو ر�انة، ال�عاب��

petit coco, merde, quelle merde! À le sait de parler ... ك�ا ُ�قال في ف�ن��ة �اهّ�ا.

ل� �ع�ها فادی��� أ� اه��ام، وال اه�� لل���ة ال�ي ق�فها، وال ل��سالتها: «لق� سل�َ��ي
ش�في»، وال لل�ه�ی�ات: «س���، س��اردك أبي، و��ج �� في ال���». ل� �فعل س�� هّ� رأسه في
ل��ة االخ��ار: «ك�ف ت����ع�� أن تف��� ��ا ه� م����ل؟ وت��ي أن�ي أت��� ألع�� مع تل�

الق�ارة؟..».

عّل� ال���ّ��ة �ق�نْي خ���ها، وم�ى إلى ال���� مع ال�ونا فل�ر، آه! �ا لها م� ل�لة م�
ائ�ة �ا فل�ر، �ا زه�تي ل�الي اللّ�ة والغف�ان! «كل ذل� تفاهات ل����ة ال�ق�، أن� وح�ك ال�َّ

ال�ّ��ة..».

�ال���ة إلى اإلش���ات، كان فادی��� أس�أ زوج ���� أن ی�ج� في ال�ن�ا، وال�ونا فل�ر أتع�
ال��اء. ال ��� لها ال��اء وال��ّ��، بل ��� أن ت��� هللا على أنه ح�رها في ال�ق�  ال��اس�.
�ال��ع، كان� ال�ونا فل�ر ال���ة ب�اتها، ووح�ها ال�ونا روز�ل�ا كان� ت��� م�ها أن تف�ح، وأن ت��فل
���ت فادی��� ال�فاجئ. ف�وجها كان ال�داءة ب�ف�ها. أما ه�ه ال��اع� الفّ�اضة، ه�ا ال��اد ال�غل�،
ه�ا الغ��ان ال��الغ ف�ه، ال�� ی��� عّ�ا ه� مف�وض في �ق�س ال��مل، ه�ا ال�جه ال�ام� ال�ائع،



هاتان الع��ان الل�ان ت���ان إلى داخل نف�ها أو ت�ّ�قان إلى األف�، ت��قان إلى الالم��ود، إلى
الالشيء، كل ه�ا كان غ�� مق��ل �ال���ة إلى اإلش���ات.

واتَّفق� ج��عًا على أم� وح��، ال�ونا روز�ل�ا وال�ونا ن�رما وال�ونا دی��را وال�ونا ج��ا،
ال���قات ال�ق�ق�ات وال�اش�ات؛ ه� أن ال�ونا فل�ر ��اجة إلى أن ت��ى - و�ل�ا كان ذل� أس�ع
كان أف�ل - تل� ال���ات اللع��ة، ��اجة إلى أن ت��� ص�رة فادی��� م� ح�اتها، و�أنه ل� ی�ج�
قّ�، و�ال���ة إل�ه� �ال وق� ال��اد أك�� مّ�ا ���، ل�ا ك� ی��لق� ح�لها ل����ن لها - �ال�قائع

- أن هللا ق� رح�ها ���ته.

ح�ى ال�الة ل��ا �ال�ات، ال�ي كان� ت�� دائ�ًا األع�ار لفادی���، ل� ت���ع أن ت�في
ده��ها.

- ما ف��ت ق� أنها ح�اسة ه��ا..

ال�ونا ن�رما أب�ت ع��ها هي األخ��:

- به�ه ال���قة ل� ت��ى أب�ًا... و�ل�ا مّ� ال�ق� ازدادت معاناًة..

وال�ونا ج��ا العل��ة �عل� ال�ف�، ل� ت�ف� مع ال���ائ����:

- ه�ا ���عي... س����� على ه�ه ال�ال ��عة أ�ام أخ��، ل�ّ�ها في ال�ها�ة س���ى،
وتع�د إلى الع��...

أق�َّتها ال�ونا دی��را على رأیها: «أجل، مع م�ّي ال�ق� س��رك أن هللا ن�� إل�ها �ع��
رح��ه..».

ل��ه� اخ�لف� على أف�ل ���قة ل��اع�تها. اق��ح� ال�ونا ن�رما، ت�ع�ها ال�ونا ج��ا،
ت�اهل كّل ما له عالقة �فادی���؛ أما ال�اق�ات �ق�ادة صارمة م� ال�ونا روز�ل�ا - ال�ونا دی��را كان�
رق��ًا في ه�ه الف�قة ال��ار�ة - ل� ی�ف�ن ب�قًا م� ال�ْ�� وال��اب وال��ّ��، إلق�اعها �أنها أص���
ت��ا ح�اة هادئة سع��ة، ��الم، وراحة وأمان. كان عل�ها أن ت��ى �أ�ة وس�لة كان�: س�اء



�ال��� الُ��ف� أو �اله�اء ال�اخ�، عل�ها أن ت�� ���� ال���ان. ف�ا زال� ف��ة، أمامها ال�ج�د
��لّ��ه..

- ل� أرادت ذل�، فل� ت�قى أرملة وق�ًا ���ًال.. - ت��أت ال�ونا دی��را، ال�ي كان� ح��
ت��اول ح�اة اآلخ���، ت��ل� حاسة سادسة، هي ال�ْ�س �الغ��، خ��صًا ع��ما ت��ن في م��لها
(إرث م� ك�م���ادور اس�اني) وتل�� رداءها، وفي ل��ة ذع�، ت�ع أوراق اللع� أمامها

ف�����ف أح�اث ال���ق�ل، م�����ة ك�ة م� ال�ل�ر.

وت�اءل� ال�ونا فل�ر ك�ف ل� ت���ع إح�اهّ� أن ت��� ص��عًا ���ًا لفادی���؟ ف�غ� كل
م�ال�ه ال�ي ال ح�� لها كان �غُلُ� عل�ه في ت��فاته الل�ف وال��اء والع�ل وال��. ل�اذا ال
ی�ْ�� ف�ه إال ال��ء، ی�نَّه فق� ����ان اللع�ات؟ دائ�ًا كان ���ث ذل� ح�� كان على ق�� ال��اة، ت�قل
ال��ع�ات، ال��عات أخ�اره غ�� ال�ارة، وت��ّ��ن على ال�ونا فل�ر، م����ة! ت���� زوجًا

م��ق��ًا و���ًا، ُ��ِ�� معامل�ها و����مها.

فل� ���ث قّ� أن أزع�� إش���ة نف�ها وه�ع�، تار�ًة م�اغلها وت�ل�اتها، ل����ها �ع�ل
ج�� قام �ه فادی���:

- فل�ر سأق�ل ل� ش�� أال تق�لي إن�ي أخ��تِ�... ك�� فادی��� في ال���� وأع�ى ال�ال
كله ل��رما ل����� ه��ة لِ� ل��اس�ة ع�� م�الدِك.. ص��ح أنه ال ی�ال �ع��ًا ل��ه خ�ي أن ی�ف�

ال�ق�د، فأراد أن ���� اله��ة في ال�ال..

ه�ا ما ح�ث ذات م�ة. ج��ع اإلش���ات ك� �عل��، كان� ال�ونا ن�رما وح�ها مل��مة ����
ال�ّ�. ول� ل� ت��ه� هي ق��ها، ح�� ل� تع� ت��� ال��� �ع� ع���� ی�مًا ل�ا ع�ف� ال�ونا فل�ر
�األم�. فال�اق�ات أغلق� أف�اهه�، م� م�ه� كان� س��عج نف�ها في نقل ال��ائ� ال�����ة، ف���
ی�عل� األم� ب��ارة ال ض�ورة لالس�ع�ال ول�فاد ال���، وال واح�ة م�ه� ر��� في ال�ارع ن��ها.
أما ح�� ی�عل� األم� �أخ�ار س��ة كّ� ���ع� إل�ها الم�ال�ات �أع�الهّ� أو راح�ه�، �����

�أنف�ه� في س��ل إعالمها �ال��� ال��ئ، في ح�اسة قّل ن���ها.



الّ��فة وح�ها هي ال�ي حاَل� دون رح�ل ال�ونا فل�ر في ع�� ی�م سق�� فادی��� في
عاره الع��� وفي سفال�ه! بل لق� ه�َّأت ال�قائ�. وه�اك دائ�ًا غ�فة في ت�ّ�فها في م��ل ال�الة
والع� في ر�� ف��م�ل��. كادت أن تق�ع عالق�ها �ه نهائ�ًا، م� أجل أم�ر تافهة، وفي ال�ق� نف�ه
كان ال�ارع �غّ� �اإلش���ات، الل�اتي ج�به� ال��اخ، و�له� رأی� الغ��� ح�� وصل، و�له�

س�ع�ه ی��ل� ���ت م�ت�ف، ك� شاه�ات على ردة فعل فادی���.

هل رو� �ع�هّ� ما ح�ث لل�ونا فل�ر ورّددن على م�امعها كل�ات الغ���؟ ح��ًا، نع�.
أ� أمل! وال واح�ة م�ه� ق�م� عالجًا، كأنه� ل� ��اه�ن ول� ���ع� ش��ًا. خالف ذل� أی�ن
ت����ها على ال�ح�ل م�ّ��ات �أن لها م� ال�وافع ما ��في و���� ل�ق�ع عالق�ها �ال�افل م�ة واح�ة

و�لى واألب�، بل إن �ع�ه� ساع�نها في ح�م حقائ�ها..
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ع��ما وصل فادی��� ذل� ال��اء، ع�َفِ� ال�ونا فل�ر ال�افع وراء ح��ره غ�� ال�����.
و�ل�ا أمع�� إل�ه ال���، زاد ت�ّق�ها م� س�� ح��ره، فل� ی���ف �قلة ح�اء مع ال�ل���ات، بل
اخ�فى في إح�� زوا�ا الغ�فة، وت��هّ� ی�ه�� في ال���خ به�وء، ال�رس الع�لي، كع�ة حل�� ع��
ال��الد. كان� الف��ات ج�ی�ات، ف�جًا ج�ی�ًا، رْحَ� ����� �ف��ل واضح، ب�غ�ة لل�عّ�ف إلى زوج
ال��ّرسة ال�� ك�� ال�الم ع�ه، ع� شه�ته الف���ة وسل��ه. فق� كان فادی��� ذائع ال���. ان�هى
ال�رس. وَدَعْ�ُهّ� ل��اول ق�ع كع�ة ال�ل�� و��وس م� ش�اب ال�اكاو ال���لّي - م� م�����ات
ال���ل ال�اصة، م��ر اع��از ال�ونا فل�ر ال�ع�وفة ��فاءتها في ص�ع ال���و�ات ال�وح�ة ال�ع�ة
م� ال��� والف�اكه، مهارتها في اس�ع�ال ت�ابلها - و��يء م� ال��الء ال���ه �ال����اء، قّ�مْ�ُه

لهّ�:

- فادی���، زوجي...

ل� ت��ر ع�ه ن��ة واح�ة، بل وال ع�ارة ذات مع�ى م�ّ�� وال رّفة جف�. �قي جاّدًا ح���ًا
تق���ًا، كان� تع�ف مع�ى ذل� ال�ع��� وت��اه. آه! ل� كان� ت����ع اس��قاء ال�ل���ات ��ال الل�ل،
م��لة ال��ی�، ح�ى مع خ�� رؤ�ة اللع�ب ی���ف ������ة معه� و����أ عل�ه�. آه! ل� كان



ق إلى ع���ها، م�قًال �اس��اع�ها  ت��� ال�قاش، ال��ار مع  فادی��� ع��ما ���ن عاج�ًا ع� أن ���ِّ
ب�زن ّن�اته األش� س�ءًا... ل�� ال�ل���ات، ف��ات وس��ات، الل�اتي ك� �ع�� ح�اة اج��اع�ة ك��فة،

ك� ����ْ�� ال���وب ���عة و����ف�.

في الع��ة، �ع�� إل�ها ال�ونا ل���ا أول�فا م� ی�فع لها - كالعادة - ث�� ال�ل�� واأل�ع�ة
ال�ال�ة، �ل��ة ض��ة ل�ل��ة على ش�ف �ع� األث��اء ال�ارز�� م� سان �اول�. كان� ال�ونا فل�ر
ق� قَ�َ�ت ع�لها م�� زواجها على ال��رسة، راف�ة ال�ل�ات ال��صى عل�ها. ل��ها في ال�ق�
نف�ه، وضع� �ع� االس���اءات ألش�اص تقّ�ره�؛ «لل�ونا ل���ا، أنا دائ�ًا م��عّ�ة» قال� ع��ما

جاءها ال�ل�.

ودأب� ال�ونا فل�ر على وضع ه�ه ال�ق�د االس���ائ�ة، ال�ي ت��ّل�ها عادًة في غ�اب
فادی���، جان�ًا ت���ق�ها لل�فقات غ�� ال�����ة، ل�����ات هامة، ل��ض، لل��ورة ال�ل�ة، وأح�انًا
ت��ع �ع� ال��ن��ات م� ال��االت، ك��ة م� أوراق ال�ق� ت�ف�ها في م�ابئ في ال���ل، ت�ف�ها
ل��اء أدوات م��ل�ة أو له�ا�ا ع�� ال��الد أو لألق�ا� ال�ه��ة م� ث�� آلة ال��ا�ة، ل�ّ�ها ت��هل�

مع��ها إلق�اض فادی���، م�ة أو م��ي ألف ر��...

وص�فة، كان فادی��� في الغ�فة، م���مًا، ح�� كلف ال����ر ز��ل�ان أول�فا نف�ه ع�اء
ال��يء ش���ًا إلى م��له�ا - ه� ال��ه�� ج�ًا ب��ائفه ال��اني، ال�ه�ة وال���فة- ل��فع.

- ه�ه ال�ق�د في ج��ي م�� ثالثة أ�ام... كادت ل���ا أن ت����ي ال��م ع��ما اك��ف�
أن�ي ل� أدفعها ل�..

- ال �أس، �ا د���ر، ال ��غل�� ه�ا... غ�� مهّ�...

- قل لي، �ا س�� فادی��� - قال ال��� ال�ه� م�ف�هًا - ماذا تفعله ل��داد ام�أت� ج�اًال
وش�ا�ًا؟ - كان �ع�ف ال�ونا فل�ر م�� نع�مة أ�فارها، و�ع�ف م�� زم� �ع�� فادی��� ال�� كان

��اول ب�� الف��ة واألخ��، أن ���ق�ض م�ه (�ال ن�اح، فال����ر ز��ل�ان اس�ع�ى عل�ه).



- ال��اة ال�ع��ة، �ا د���ر، ال��اة ال�ع��ة ال�ي تع��ها هي ال���. إنها م��وجة م� زوج
م�لي، ال ���� لها وجع رأس، ال �قلقها... تع�� م�تاحة، سع��ة في ال��اة... وض�� ض���ه

الالم�ال�ة، ال�اض�ة ج�ًا! وراح� ال�ونا فل�ر هي األخ�� ت��� م� ش�ة وقاحة زوجها.

ل� ��ل� فادی��� م�ها نق�دًا في ذل� ال��م. ال ب�َّ أّنه ك�� في الع��ة، فل��ه اح��ا�ّي ما.
ل�� ح���ا وصل في ال��اء ال�الي ف�أة، وق� خف� ع���ه ب�جهه ال�ص�� ال���� تق���ًا، ت��أت
حاًال �ال��� ال�� جاء م� أجله؛ لق� جاء م� أجل ال�ال. وف��ا راح� تل���اتها ������ ال���وب
ال�وحي و���وق� ال�ل�� ���ح وح��ر، ����ْقَ� ال���ات إلى ال�اب الهاد�، أق��� ال�ونا فل�ر
ل�ف�ها، س�ًا، وقل�ها ����� �أنها ل� تع��ه تل� ال�ق�د، ال كلها وال ج�ءًا صغ��ًا م�ها، ح�ى وال ر�اًال.
لق� خ���ها ل��اء جهاز رادی� ج�ی�. كان االس��اع إلى ال�ادی�، ه� أف�ل ���قة ع��ها ل����ة
ال�ق�، ت�ل��ها ال����. كان� م���نة �ال�ام�ا واألغاني، ال�انغ� وال��ل��و، �ال��امج ال����ة،
وق�ل كل شيء، �ال����لّ�ات ال��اعة. كان� ت���ع إل�ها مع ال�ونا ن�رما وال�ونا دی��را وجارات
أخ��ات، ی�ت�ف� و���نْ�� مع م��� ال��ن���ة ال����ة �ال�ه��س الفق��، �اس���اء ال�ونا ج��ا

ال��قفة ال�ي ت�ف� اله��� إلى م�ل ه�ا الّ�رك ال���ّ�.

كان ال�ادی� خاص�ها جهازًا ق���ًا وم��هل�ًا، ����ج� إصالحه دائ�ًا وذل� ی��ل� ماًال،
وت�داد حاله س�ءًا - ی�مًا �ع� ی�م - ف���� في أح�ج الل��ات، ���س في أهّ� ال��اه�. وأصل��ه
م�ة �ع� م�ة، ل�� دون ج�و�. ه�ه ال��ة ال رج�ع عّ�ا ص�َّ�� عل�ه؛ ل� ت��ازل له ع� ت�ف��اتها

ول���ث ما ���ث. آن أوان وضع حّ� ل�ل� ال�ع�ف.

كان� ال�ل���ات ��ع�ن وه� ����� ����ة أمل ش�ی�ة: هل ذل� ال��� ال���� القل�
في إح�� ال�وا�ا ه� زوج ال��ّرسة ال�� �ال�ا س�ع�ا ع�ه، ال��ه�ر ����ه ال�� ال �قاوم، صاح�
ق�ة م�ألة ن����ا فاغ�ن��� دا س�لفا؟ ���احة، ال ی��و أنه ����� أن ���هى، ناه�� ع� أنه

أقل ����� م� األس��رة ال�ق�ة ال�ي ت��� �ه.

وج�ت ال�ونا فل�ر نف�ها وح��ًة معه، وجهًا ل�جه مع خ�فه، وقل�ه ال����ق. ان��� في
ع�اء، وات�ه إلى ال�ائ�ة ومأل كأسًا �ال���وب ال�وحي:



- ه�ا ل�ی� ل�ّ�ه ُ����، ی�د� إلى س�� م��ع، و�رهاق م�ع�... وجع رأس أش� م� أ�
م��وب م� ال�����اب�...

أراد أن ��ه� ���ه� غ�� قل�، فاق��ب م�ها وع�ض عل�ها ج�عة م� كأسه، م��ددًا
رق�قًا:

- ت�وق�ه، �ا ح����ي...

رف�� ال�ونا فل�ر، ك�ا رف�� م�اع�ة ی�ه ال����رة على ع�قها في ال���� إلى ث�ی�ها
م� ف��ة ال�ل�زة. «نفاق، ال أك�� وال أقّل، م�اع�ات كي ���رني، ول��عل مقاوم�ي له م����لة،
م�اع�ات ت��ه�ف ضعفي كام�أة». فاس���ع� ق�اها م����ة إ�اها م� كل إهاناته الق���ة، وحاج�ها

إلى رادی� ج�ی�، ووقف� مهانة وم�لة:

- ل�اذا ال تق�ل حاًال ما ج�� م� أجله؟ أوت�� أن�ي ال أع�ف؟

ح���ًا وجاّدًا كان وجه فادی���، فق� جاء ألنه كان م���ًا، ألنه ع�� ع� ت�ف�� ال�ال م�
أ� م�ان، ل��ه ل� �أِت �قل� مف��ح وض��ة رنانة. آه! ل� اس��اع أّال �أتي!

لق� كان �ع�ف نّ�ة ال�ونا فل�ر �ال���ة إلى ال�ال. فال��� إدغار ف���وال ل� �أِت �ع�،
فال�ادی� الق��� ال ی�ال في القاعة ك�ا الح� فادی��� ح���ا ف�ح ال�اب. ل��ه ق� ��ه� في أ�ة ل��ة
مع الع���ة ال�ام�ة في ال�ن�ا. ق�عة م���ل�ا ج��لة م� خ�� العاج وال�ع�ن ال��لي �ال��وم، آخ�
إن�از في م��ان اآلالت، في ال��جات، وال����، وال��ل�ا�، والف�ل�ات، قادر على ال�قا� أ�ع�
اإلذاعات، إذاعات ال�ا�ان وأوس��ال�ا وأد�� أ�ا�ا وه�نغ ك�نغ، ناه�� ع� ال��امج ال�عاد�ة ل��ام
م�س��، ال��غ�ب �ق�ر ما ه� م���ع. فال�ونا فل�ر أرسل� إشارة عاجلة إلى ال��� إدغار، ب�اس�ة

كاماف��، عازف ال������او ورف�قه ال�الزم له.

ع��ما ر�� ال��ام إلى م��له كان م����ًا خ�ًال ث� م�ى في ال�ارع، ت��ازعه رغ��ان
ح�ى كأنه م���ر إلى ش����ْ��: ش���ة ت��ع�ل ال�ص�ل ق�ل �ائع ال�ادی�ات، وقل�ه ��ف� ك�ا



ل� ��ف� م� ق�ل. وأخ�� ت�غ� �ال�ص�ل م�أخ�ة، �ع� ال��� إدغار، فال ت�� ال�ادی� الق��� وال نق�د
ال�ونا ل���ا ال�ي ك���ها زوج�ه ��ه�ها وع�ق ج���ها، وق�� الل�ل مالزمة الف�ن، �ع� نهار ل�
تع�ف ف�ه �ع� الّ�احة. كان م���رًا إلى ش������: في ال��ام، وع��ما دخل ال���ل وف�ح ال�اب.
فاذا كان ال��� إدغار ل� ��� �ع�، فأ� عالمة هي أك�� تأك��ًا لف�ل ح�ثه�؟ ل�� إذا وج� ال�هاز
ال��ی�، س��قى في ال���ل تل� الل�لة م�ّ�دًا ق�ب ال�ونا فل�ر ����ع إلى ال��س�قى، ���� لل��ات.

كان م���رًا إلى ش������، م���ر في ال�س�، ه��ا دخل فادی��� ال���ل.

ل�اذا ل� ��ّ� ال��� إدغار؟ اآلن ُق�ي األم�ول� �ع� ث�ة مف�.

- هل تع�ق�ی� أن�ي ال أال�ف� إال ل��ل�ة مع��ة؟

- لل��ل�ة فق�، ال غ��... ل���د ال��ل�ة، م�ل�ة خ���ة.

فل�اذا ال تق�ل ما ت��� حاًال؟ قال� ال�ونا فل�ر ب��ت� ش�ی�.

ارتفع س�ر ب��ه�ا في ساعة الغ�� تل�، ح�� �ق��� ال��ن األف� ال�ماد� واألح��، ح��
كل شيء و�ل حي ���ت قل�ًال مع م�ت ال�هار.

- إذا كان ه�ا ما ت���ی� فْل���! ل� أض�ع ال���� م� ال�ق�. س�ق�ض���ي ح�ى ل� م��ي
ألف ر��.

- وال ت�س��نًا واح�ًا... ل� ت�� م�ي وال ت�س��نًا... ك�ف ت��ؤ على أن ت��ّل� ع� دْی�؟
ف��ى دفع� أن� ول� كان ف�����ًا واح�ًا. ل� ت��ج ه�ه ال�ق�د م� ی�ّ� إال إلى إدغار وح�ه.

- أق�� إن�ي سأدفع لِ� غ�ًا، أنا ال��م ��اجة إلى ال�ال، إنها م�ألة ح�اة أو م�ت. أق��
إن�ي سأش��� ل� غ�ًا رادی� و�ل ما ت�غ���ه... أقّله م�ة ألف ر��...

- وال ت�س��نًا واح�ًا...

- ت�ّ�لي �ال��� �ا ح����ي، ه�ه ال��ة فق�...



- «وال ت�س��نًا واح�ًا» �ل� ت�دد الع�ارة كأنها ال تع�ف غ��ها.

- اس�عي...

- وال ت�س��نًا واح�ًا...

- ح�اِر، ال ت��حي معي، سآخ�ها �ال�ي هي أح�� أو �ال�ي هي أس�أ.

قال ذل� وت�ّلع ح�له ك�� ���د م�ان ال���أ. ع��ها فق�ت ال�ونا فل�ر عقلها، وان�فع�
�ائ�ًة إلى جهاز ال�ادی� الق��� ح�� خ�أت ال�ق�د ق�ب ال��امات ال���هل�ة. أم�� فادی��� بها،

وهي م����ًة �أوراق ال�ق�، ت��ّ�اه صارخًة:

- ل� ت�فقها في الق�ار إال على جّ��ي...

ق�ع� ال��خات ال��اء، ف��ج� اإلش���ات إلى ال�ارع ���ر:

- إنه فادی��� �أخ� نق�د فل�ر، �ا لها م� م����ة...

- كل� م��م! كل� الل�ل!

ه�� فادی��� على ال�ونا فل�ر وق� أع�اه ال�ق� وأ�ار عقله على ما �فعله. فأم��ها م�
رسغ�ها صارخًا بها:

- أت��ي ه�ا الغائ�!

هي ال�ي ض���ه أوًال: إذ أفل�� م�ه و�ي ال ���� بها م��دًا، ل���ه على ص�ره ��ل�ا
ق����ها، فف�ح ی�ه وصفعها على وجهها. «أی�ها العاه�ة، س��فع�� ث�� ذل�». في ح�� راح�
ت��خ: «أت���ي أیها ال�قي، ال ت����ي، أق�ل�ي حاًال، فه�ا أف�ل». ع��ها دفعها ف�ق�� على
أح� ال�قاع�، ت��خ: «قاتل، شقّي». وصفعها: م�ة، م�ت��، أر�ع مّ�ات. ورّن� ق�قعة ال�فعات في
ال�ارع، م���ة ح��ات واس�ه�انات ج�قة اإلش���ات. ف��� ال�ونا ن�رما ال�اب، ودخل� م� دون

إذن:



- إما أن ت��قف �ا فادی���، و�ما أس��عي ال���ة.

ب�ا و�أن فادی��� ال ی�اها. كان �قف وال�ق�د ب��ه في حالة ُی�ثى لها «ال�ع� م�ف�ش» ی���
م� خالل ال��آة إلى ال�ونا فل�ر م��دة أرضًا، ت�� أن��ًا خاف�ًا، وفي ن��� وأن��. ف���� ال�ونا
ن�رما إلسعافها، وخ�ج فادی��� م� ال���ل، ��ّ� على ال�ق�د �أصا�عه. واب�ع�ت ال�ارات ع� رص�ف

ال����، و�أنهّ� ��اه�ن إبل�� نف�ه.

في تل� ال��هة �ال�ات ت�ّقف� س�ارة الغ��� ق�ب ال�اب. وع��ما رآه فادی��� اب���، مع���ًا
تل� ال��ادفة ب�هانًا آخ� على ص�ة ما ی��ّقعه و���س �ه. كان ���� في ال�ارع واثقًا م� نف�ه
ح�� ��ّ� ب�ل� ال�ْ�س: ح�س شامل وم�ل�، ال ی�هّ�ده الغ� وال ال���، ی��� له �أنه س�فّ��
ه�ا ال��اء وه�ه الل�لة ج��ع ص�ادی� الق�ار في ال��ی�ة، ال�اح� تل� اآلخ� �ادئًا �آالت ال�ول�� في
ال��ار��، م��ه�ًا �ال��� ال�في ال�� ��ل�ه �اراناغ�ا ف����را. ون�ا ذل� ال�ق�� في داخله وس���
عل�ه، مل�ًا على ال��ّ�ك، م���ًا إ�اه على ال�وران في حج ل� ���ه نفعًا م�اوًال اس��انة ال�ق�د، م�

ه�ا وم� ه�اك، وأخ��ًا أوصله إلى ما ه� ضّ� إرادته إلى ان��اع ال�ال م� ال�ونا فل�ر.

ل�� ع��ما صفعها تالشى ذل� ال�ق��، ول� ی�� إال ال�فقان، وم� ال�اخل الَ��اء، ال �ع�ف
ما �فعل ب�ق�د ال�ونا فل�ر تل�، ك�ا ل� أن كل شيء أص�ح م� دون فائ�ة. أما في ال�ارع، و�ع� أن
�ه�ت س�ارة الغ��� - إذ كان فادی��� م��عًا ل���أ ال�ورة ال��ائ�ة، مارات�ن الق�ن الع���� - ه�أ
م��دًا. ف�ل� ق��ة أخ��، ال ج�ال، ل�غ�� ال�فقان. شع� فادی��� ���ارة ت�آكل ی��ه، م��ع�ًال
االن�الق. وح�ها �اوالت ال�ول�� اآلن، وال��ة ال�غ��ة ت�ور، ال��و���ه، ال�ق� 17، ال���ات،
ال���ة ال���ت�ة ل���ان�ون إلى ��اره كالعادة، الف��، ل� ُ��ل� اللع� إال له وح�ه. اس�ع� ل�خ�ل
س�ارة األج�ة ل�� الغ��� قف� ب�� ال�ارات وه� في ه�اج ش�ی�: في ع���ه آثار ال�مع وص�ته

م�هّ�ج �ق�ل:

«فادی���، �ا أخي ال�غ��، لق� مات� ع��زتي، أمي ال����ة... عل�� وأنا في ال�ارع، أنا
قادم اآلن م� ال���ل. ل� أرها ت��ت، ق�ل إنها اس��ع��ي ح���ا ان�ابها األل�..».



في ال��ء ل� �ع� فادی��� ان��اهًا ل�ل�ات ص��قه، ل��ه س�عان ما أدرك ذل� ف�ّ� على
ذراعه: ماذا �ق�ل ه�ا؟، أ� ق�ة م���نة ه�ه؟

- م� ال�� مات؟ ال�ونا آن��ال؟ هل أن� م���ن؟

- ل� ��ِ� عل�ها ثالث ساعات. ع��زتي، �ا فادی���...

مّ�ات ك���ة، ع��ما كان عاز�ًا، وح�ى �ع� أن ت�وج و����ة ال�ونا فل�ر، أكل الف���ادا
ال�ي تع�ها ال�ونا آن��ال ی�م األح� م� كل أس��ع، في نها�ة خّ� شارع ب�وتاس. كان� ب�ی�ة ج�ًا
و���ة القل�، تعامله كاب�ها، ضع�فة أمام ال�اب ال�قام�، تغف� له ح�اة ال�ه��. أل� ��� ه� ن��ة
��� األصل، ح�ى شع�ه األشق�، ع� ال��ح�م آن��ال كارد�ال، ال�قام� ال��ه�ر، ع��قها ووال�

الغ���؟

- ن��ة ��� األصل.. كاله�ا ضائع... أح� فادی��� م��دًا أنه ����� غ��ًا ع�ه، ها
ه� ی�م آخ� مق�ف، م�ع��؛ أوًال فل�ر �ع�ادها ال�� ی�رث ال��ائ�، ث� الغ��� ال�� ��ّ�ه في

انع�افات الغ�� و�ق�ف على ال�ص�ف ج��ان ال�ونا آن��ال...

- ك�ف ح�ث ذل�؟ هل كان� م���ة؟

- ل� أرها ی�مًا م���ة، على ما أذ��. ال��م، ع��ما خ�ج� �ع� ت�اول الغ�اء، ت���ها ع��
ال��ض تغ�ل ال��اب، راض�ة على أح�� حال... أال تعل� أن ال��م كان ی�م ت��ی� آخ� س��ات
ال��ارة؟ و�ان� ل�ّ� ال�ق�د كّلها. م�� ال��اح كّ�ا م��ورْ��، ن�� االث�ان، وع�دنا ال�ق�د هي وأنا..
وق� سل���ي ما ج�ع�ه شه�ًا ��ه� م� ق�ع نق� ذات الع��ة ت�س��نات، وال����ع: ألفا ر��. كان�
ف�حة ألن ال��ارة س���ح اآلن لي حق�قة - و��ل جه�ًا مل���ًا كي ال ی��ي - قال�ا لي إن أل�ًا
ان�ابها في ال��ر ف�أة. ول� ی��� لها ال�ق� إال ل��� اس�ي ث� سق�� م��ة... ما ی�ل��ي ه� أن�ي
ل� أك� ه�اك، ك�� أس�د س�� ال��ارة. ای���رو، صاح� ال�انة، ه� ال�� جاء إل�الغي ال��أ في
ال�احة... ف�ه�� راك�ًا... آه! �ا أخي ال�غ�� كان ج��ها �اردًا: وع��اها جاح����... لق� ج��



إل�� اآلن ألن�ي ال أمل� ش��ًا: لق� دفع� كل ال�ق�د ل��اد ق�� ال��ارة... س�ارتي وس�ارتها، س�ارة
ع��زتي...

كان ی��ّل� ه��ًا تق���ًا، فهل س�عِ� اإلش���ات؟ لق� س�ْع�، بل ف�ع� ن�عًا ما ت��
ال��� ال����ة وهّ� م����ات في ال�ل ع��ما سل� فادی��� الغ��� ال�ق�د الق�رة ال���َ�عة �الع�ف

و��فقان ن��ه ال�اضح.

- إنها كل ما ل�ّ�...

- أل� تأتي معي؟ ه�اك ال���� ل�فعله...

- ��عًا ��� أن أذه� مع�؟

و�ذ ت�ّ�رت اإلش���ات م� ح��ر فادی��� دخْل� م��له، ف�جْ�ن ال�ونا فل�ر مع حقائ�ها،
� ال���ّلقات أس�اب ال�ونا ن�رما. فال�ونا فل�ر وال�ونا ن�رما ت�اول ث��ها عّ�ا ع�َم� عل�ه. ل� ت�فهَّ

وح�ها م�ّقة كل ال�ّ�؛ ب�ل� تعال� ال�ش�شات:

- أواه! ح�اة ش�ی�ة ال�ل�، ك�ف ت����ع أن ت��ي ب�ف�ها ه��ا..

- كان عل�ها أن ت���ه نهائ�ًا...

- ی��اقح ف����ها... �ا للعار!

ل� تع�ف ال�ونا فل�ر أنه� َس�ْع� ح�ی� الغ���، و�عالنه م�ت أّمه. ل�ال ال��� ف�فال�و م�
م�س�ة دف� ال��تى، ل� تع�ف ب�فاة ال�ونا آن��ال، وال ك�ف وّ�ف فادی��� ال�ال، فق� مّ� ال���
ف�فال�و َعَ�َضًا، اغ��� ك�نه في ال��ار، فأتى ��ل� وصفة ل��� معّ�� م� ال�اكال�او، ذ� األصل
ال�اتال�ني، م�اق ت�وقه في غ�اء �ان�اغ�و�لي في م��ل آل تاب�اداس، ح�� ال �ق�م�ن على مائ�ته�
مع، عّل� أقل م� ث�ان�ة أو ع��ة أ��اق، ت��ی� فعلي! وع��ما ل�ح ع��ْي ال�ونا فل�ر ال��یَّ�ْ�� �ال�َّ
على ال��أ ال���ن، م����ة ال�ونا آن��ال، لق� ع�ف� ح�� ال�ق�� فادی��� والغ���، وجه�ت ال�اب�ت



م� دون ر�ح ع�ل�ًا فهي ت���� ذل�، كان� تِ�ّ� كالعْ��ة، دائ�ًا م�حة، كان� إن�انة رائعة... وذه�
ال��� ف�فال�و مع فادی��� �ق�مان ال���ة إلى ف���ادا...

ع��ئ�، وع��ئٍ� فق� انفّ�� عق�ة ل�ان ال�ونا دی��را وأل��ة اإلش���ات: لق� ان�قل ال�ال م�
ی�ه في �الل الغ��، ول���ق م� ی���.

ان��ف ف�فال�و واع�ًا �أن �أتي ل���وق ال��� اإلس�اني، وق� كلف�ها ال�صفة جه�ًا ك���ًا؛
كان عل�ها أن ت�ش� قه�مانة م��ل آل تاب�اداس، ال�ونا أن��ن���ا، إذ كان ه�ا األم� م� أس�ارها في

ال�َّهي.

لق� ع�ف� ال�ونا فل�ر ال�ونا آن��ال في تل� األ�ام ال�ي ال ت��ى م� أ�ام ال�� ال��ل�،
ع��ة ال�واج، ع��ما ب�أت تق�ي ف��ات ما �ع� ال�ه� مع فادی��� في ال��خ ال��� في إی�اب�وا.
 ساعات الف��   فال��ه��ي صاح� ال���ل كان م�غ�ًال نهارًا ب��ارة ال��غ، و�ان ����قي لل��اء
ال���ة. ل�� ح�ث أن م�ت في �اهّ�ا ام�أة م� ال��� فائقة ال��ال، ل� ت�� حّ�ة س�� في ف��ة ما �ع�

ال�ه�. وت�ّل� فادی��� رسالة �أال ���ع�ل في ذل� ال�هار ال��ان ال����ر.

ت�اق�ا في س�ارة األج�ة، إلى أی� ی�ه�ان. رفَ�ِ� ال�هاب إلى ال����ا وال�فلة ال��اح�ة
على أنها ف��ة ح�قاء، ول� ��� في مق�وره ه� أن �أخ� زوجة ال���ق�ل إلى شّقة عاز���. أی�ورون
ال�الة ل��ا في ر�� ف��م�ل��؟ ماذا ل� جاءت ال�ونا روز�ل�ا إلى ه�اك؟ واق��ح الغ��� أن ی�ه�ا ل�ؤ�ة
ال�ونا آن��ال ال�ي أب�ت رغ��ها ب�ؤ�ة خ���ة فادی���. فق��ا ف��ة ما �ع� ال�ه� مع الغ�الة ال��ی�ة،
ی��ادث�ن و�����ن القه�ة، وفادی��� �غ��ها �الق�الت، وهي في ق�ة خ�لها، وسّ�ت ال�ونا آن��ال

�الف�اة، فأوص�ها م��رًة م�عا�فة:

- س���وج�� ه�ا ال����ن... ل���ِ� هللا ول����ِ� ال���، ف����اج�� إل�ه ك���ًا. ال�قام�
ه� أس�أ إن�ان في ال�ن�ا، �ا اب��ي. لق� ع�� أك�� م� ع�� س��ات مع ش�� له شع� أشق�
م�له، أب�� أزرق الع����... ضائع في الق�ار، ی�ف� كل شيء عل�ه. ح�ى ال���ال�ة ال�ي ورث�ها



ع� أمي، �اعها ال����ن ل��ف� ال�ق�د في الق�ار. خ�� كل شيء وزاد في ال��� بلة أن جاءني
ثائ�ًا، ���خ في وجهي، یل���ي...

.� - «وجه إل�ِ� ل��ة؟» - رّدد ص�ت ال�ونا فل�ر ال���هِّ

- ح���ا ���� م� ش�ب ال���ة ال ی��ّرع ع� ض��ي... ل�� ذل� ال ���ث إال ح���ا
���ب أك�� مّ�ا ���...

- وأنِ� ت��ل� أی�ها ال���ة؟ ه�ا ال أق�له... م� أ� رجل... - كان� ال�ونا فل�ر ت�ت�ف
م� الغ�� ل���د ال�ف��� في األم�: - ل� أق�ل �ه أب�ًا.

اب���� ال�ونا آن��ال م�فه�ة وم�ّ��ة: ال ت�ال ال�ونا فل�ر صغ��ة، ل� ت�ع�ها ال��اة �ع�:

- ماذا كان ب�سعي أن أفعل؟ ك�� أح�ه، كان ق�ر�! أكان ��� أن أت��ه وح��ًا في ه�ه
ال��اة ال����ة، م� دون أن ���ن ه�اك م� �ع��ي �ه؟ كان سائقًا كالغ���، ل�ّ�ه كان ال �ع�ل
ل��ا�ه، بل ل��اب اآلخ��� مقابل ع��لة. ل� ����ع أن ��ّ�ع نق�دًا ل��فع دفعة أولى م� ث��
س�ارته ال�اصة، كان م��رًا. ما ك�� أج�عه أنا كان ه� ����ه، كان �أخ� مّ�ي كّل شيء. ق�ل

��ادث س��، ول� ی��ك لي س�� اب� صغ�� أر��ه...

ن��ت إلى ال�ونا فل�ر ب�أث� وح��ة:

- ل�� سأق�ل لِ� ش��ًا واح�ًا �ا اب��ي... ل� عاد إلّي م� ج�ی�، الخ��ته ه� م�ة أخ��.
لق� مات، ول� أن�� إلى رجل آخ�، ان��هي، ه�ا ال �ع�ي أن أح�ًا ل� �ع�ض علّي ال�واج بل الع��

ك�� أح�ه، ف�اذا كان علّي أن أفعل: ق�لي لي، �ا اب��ي، إذا كان ه� ق�ر�؟

«كان ق�ر�، وأنا أح�ه...» ماذا ب�سع ال�ونا فل�ر أن تفعل؟ «ق�لي لي �ا ن�رم���ا، ماذا
ب�سعي أن أفعل؟». أف�غ� ال�قائ�، وارت�ت مال�� س�داء ل��ه� إلى ال�ه� على ج��ان ال�ونا

آن��ال. «ماذا ب�سعي أن أفعل إذا كان ه� ق�ر�، إذا ك�� أح�ه؟».



رافق�ها ال�ونا ن�رما، أجل. كان� ال�ونا ن�رما ت�ّ� ال�ه� على ج��ان م�� إذا كان إن�انًا
����ّ� ذل�: ب�م�ع، ون��ج، وزه�ر �اه�ة، وش��ع م��علة، ع�اق تع��ة �ق�سي، ع�ات، ق��
وذ���ات، ن�ات وض��، قه�ة ش�ی�ة ال���نة، �ع� ال������، ج�عة م��وب روحي ع��

الف��؛ ال شيء ��اهي ح�اسة ال���فى.

- سأب�ل ث��ي في دق�قة...

«ماذا �إم�اني أن أفعل، ق�لي لي �ا ن�رم���ا، إذا كان ه� ق�ر�؟ هل أت��ه ه�ا، وح��ًا،
م� دون أن ���ن ث�ة م� یه�� �ه؟ ماذا ب�سعي أن أفعل، ق�لي لي، إذا ك�� م���نة �ه وم� دونه

ال أع�ف ك�ف أع��؟».
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د نف�ها على ذل� �ال�ا ض�ء م� دونه ال ُت��� الع�� وال ت����ع ال��اة. ك�ف تع�ِّ
ال�هار مغ�َّى �ال�ماد، والغ�� مع�نّي الل�ن، و���ل� األح�اء واألم�ات في ال����ات نف�ها؟. ك�
رته، ك� ض�َ�ْ� و�� ��ْ�، ض��ج، ح�ارة، رن�� الف�� وص�ت م�اع� م�ی� ت�ّ�ل� فادی��� وت��َّ
اللع�ة. ل� ت�� ت�� ت����ًا ل��اتها إال في أع�اق ال����ات، كاملة مع ن�ر ال��اح ون��م الل�ل،

ح�� ت�أك� م����ًة على ه�ا الغ�� ال�� یه�ع في ح��جة ال��ت.

على ال���� ال��ی��، تعاني األرق، في اله��ان والغ�اب. وت�حل ال�ونا فل�ر في ات�اه ما
ح�ث، ت��� ع� م�افئ آم�ة في ��� الع�اصف، وت�وح ت��ع ل��ات م��اث�ة وأس�اء، و�ل�ات،
وأنغامًا... م�اولًة ت�اوز ذل� ال��ام الف�الذ� له�ا الغ��. ومع ذل� كان� تع��، تع�ل نهارًا
وت�تاح ل�ًال... أل�� ه�ا ه� الع�� في زم� ال��اد ال�ماد�، وال��ّ� في م���قع وح�ل خان�؟ ه�ه
هي ح�اتها م� دون فادی���. ك�ف لها ال��وج م� دائ�ة ال��ت ه�ه، ك�ف تع�� ال�اب ال��� له�ا

ال�م� العار�؟ م� دونه كان� ال ُت��� الع��.

في �ع� األح�ان كان فادی��� ردی�ًا فعًال ك�ا ت�فه اإلش���ات، كال�ونا روز�ل�ا وال�ونا
دی��را واألخ��ات م���فات الّ�ْ�ب في ال��ائ�. ل�ّ�ه� كّ� أح�انًا أخ��، ُیلِ�ْق� �ه ته�ًا ال ی� له



ف�ها. وم�ارًا فعَلْ� ذل� ال�ونا فل�ر هي نف�ها.

م�ًال ساف� ذات ی�م ف�أة وعلى ع�ل؛ ول� تعل� إال في آخ� ل��ة ف��ّ�َلِ� األس�أ،
واع���ت أنَّها فق�ته إلى األب�. أ�ق�� أنه ل� �ع�د م� ر�� ده جان��و، س��ته أض�اؤها، وجاداتها
ال�ي تغّ� �ال�اس، ال�از���هات، م�ات ال��اء ره� ت��فه. فق� س�ع�ه م�ارًا �عل�: «ذات ی�م

سأذه� إلى ال���، فه�اك ال��اة! ول� أع�د أب�ًا...».

كان� تل� ال�ف�ة ج��نًا م��ًا. وع��ما اح�اج م��ان�ون إلى ال�ال اخ�ل� رحلة ل�الب
اله��سة ال�راع�ة به�ف «ز�ارة م�اك� ال�راسة في ر�� ده جان��و» أث�اء الع�لة. ف�اب ال��ق
ال��ار� ب�فقة خ��ة زمالء، وح�ل�ا على ال�ق�د م� أق�ى األم��ة. اق��ض�ا ال�ال م� م��ف���
وص�اع��� وم���ل�� وأص�اب م�اج�، وت�ار آخ��� وس�اس��� م���ی� لل���مة ومعارض�� لها.
ح�ى ج�ع�ا في ��عة أ�ام م�لغًا مع���ًا مع م��لة واح�ة: في ال��امالت لل��اس���، فق� عق�وا
ثالثة اتفاقات م�املة لل��اس��� وغّ��وا ثالث مّ�ات إك�امًا له� اس� ل���ه�. فعلى أ� اس� س��س�
اخ��اره�؟ م� سُ���قى اآلن؟ وف�رًا اق��ح م��ان�ون حًال ����ًا للغا�ة، ه� اق��ام ال�ال ال�� ج�ع�ه
في ما ب��ه�. وحّل ال�ع�ة ف�رًا على أن ی���ف�ا و�أنه� زاروا م�اك� ال�راسة فعًال. ل�� ال�مالء
ال���ة رفُ��ا ج��عًا: كان�ا ی���ون الق�ام �ال�حلة، وال�ع�ُّف إلى ال��� (كان�ا ی��ون ز�ارة م�رسة

اله��سة ال�راع�ة وال���ال في ف�وعها إذا واتْ�ه� ف�صة م�اس�ة).

ح�ل�ا على ��اقات ال�ف� م�انًا، م� دائ�ة ال�راعة في ال�ال�ة، ولل��ة ال�ا�عة غّ��ت
ال�ع�ة اس�ها، ت����ًا لل��ی� اإل�الي ال����. ل�ّ� ی�م ر��ب ال�اخ�ة ح�� كان� على وش� مغادرة
ال���اء، ح�ث ارت�اد. فق� راح أح� ال�ّ�ة ی�ت�ف ��ّ�ى ال����قعات، وم�عه ال���� م� ال�ف�

ول�� ل�یه� ال�ق� ل�ع�ة �ال� آخ� ��ل مّله، ول��ع ال��اقة ��ع� ُم��ٍن.

كان فادی��� ق� راف� م��ان�ون إلى رص�ف ال��فأ، وح�� ال�قاش، وف�أة سأله ص��قه:

- ِلَ� ال تأِت أن� م�انه، وت��ف�� م� ال��اقة؟

- ل�� �ال�ًا...



- ول�... ال �أس، ل���... إن�ا أس�ع، فال�اخ�ة ت��� �ع� ساع���...

و�ال�اد اس��اع أن ���ع إلى ال���ل ل���ع �ع� ث�ا�ه الّ�اخل�ة وق��انه و��لة ال��خ
�وق ی�اجه دم�ع ال�ونا فل�ر. ال�رقاء تار�ًا م��ان�ون، ال��ی� ال�َّ

كان� مق��عة �أنه ل� �ع�د أب�ًا. ل��� ح�قاء ل�ي ت��ق ق�ة ال�ع�ة ال�الب�ة غ��
ال�عق�لة، رحلة لل�راسة!. فادی��� ل�� �ال�ًا، ف��ف ��ارك في �ع�ة جامع�ة؟ ال��اب ال�ح�� ال��
�ق�أه ه� ك�اب ال��قعات في الق�ار مع تف��� تام لألحالم وال��اب��، ال��اب ال��ور� ل�� شاء
ال��� في الق�ار على ال����. ال ت�ّ� أنه ی�حل وراء ام�أة م��دة معّ��ة، ام�أة ته�� االس��الم
لغ�ائ�ها في ر�� ده جان��و. و�ل�ا ألح م��ان�ون في الق�� ب���� أمه ال�ق�سة، ���ة أب�ائه ازدادت
ر��ًة؛ فال�وا�ة ال�ي اخ��ع�ها ال اساس لها. ك�ف ���ؤ م��ان�ون على االس�ه�اء ���اع�ها، �أك�و�ة
تافهة كه�ه؟ و�ذا ل� ��ّ� لها ال�ق�ی� واالح��ام ف��ف ��ل� م�ها أن ت��ن عّ�ا�ة الب�ه؟ و�ذا كان
فادی��� ی��� أن یه��ها، و��حل مع إح�� الغان�ات م��قًال إلى ال���، فل����ف أقّله ك�جل، ل�أِت
ش���ًا، و�ق�ل لها ال�ق�قة، ال أن ی�سل ع�ا�ه ب�ل� ال�وا�ة ال�لهاء م��غًال وّدها له و����ها شهادة
في ال�َ�اقة. «ل�� أی�ها اإلش���ة، إنها ال�ق�قة، ال�ق�قة ال�ال�ة؟. إق�� أن�ا س�ع�د خالل شه�».

ِلَ� ُ��ه� نفَ�ه به�ه ال�ه�لة؟ ففادی��� ل� �ع�د أب�ًا، ه�ا ما كان� م�أك�ة م�ه.

ومع ذل�، عاد. عاد في ال�ق� ال���د، مع ال�ع�ة ال�ي اق��ع� ال�ونا فل�ر ب�ج�دها ح��
أرسل أك�� أب�اء تل���تها ال�ونا س���ا ت�ّ�ا، ال����ك في ال��لة، إشارة في إح�� رسائله إلى فادی���،
«ال�ف�� الِ�ق�ام». ل� �ع� ف���، بل جل� لها ق�عة فاخ�ة م� ال����، هي ن��ج أج��ي ج��ل
�اه� ال���، داللًة على أنه كان م����ًا في ال�ول��.ع�ف� ال�ونا فل�ر أن فادی��� ل� ی��ها رغ�
ال��هات وال�فالت وم����ات ال��� ول�الي الق�ار والق�ف. «ك�ف أن�اِك �ا ح����ي؟ وأنا ل� أذه�
إال خ�مة للف��ان ف�ا كان�ا س�����ن لل�ع�ة �ال�ح�ل إال م���لة الع�د». جاء ی�ت�� ص�ارًا و�أّنه
م� أب�اء ال���، ك��� ال�الم ع� عالقاته ال�ي أقامها ذاك�ًا أس�اء كال�غ�ي س�لف�� كال�اس و��ات���

ك�س�ا، ن��ة ال���ح.



لق� قّ�مه إلى س�لف��، كای��ي ب���ت�، في كاز��� أور�ا ال�� تعاق� معه مغ�ي ال�����اتا.
وراح فادی��� ����ه ل��ا��ه وت�اضعه. «ق� ت���ن أنه ل�� س�لف�� ال��ه�ر لف�� ت�اضعه، س����
ح�� �أتي إلى ه�ا. قال لي إنه س�أتي في شه� آذار/ مارس، وع�ته �أّن� س��ّ���� له غ�اء، م�
األ��اق ال�اهّ�ان�ة. فه� یه�� �ال���خ». �أ� س�ور س��ه� ال�ونا فل�ر ذل� الغ�اء إذا ت�ق� ذل�
االح��ال ال�ع��؛ كان� مع��ة �ه م����ة له، م�م�ة على اإلصغاء إلى غ�ائه، ك� كان ص�ته

ب�از�ل�ًا ق�ًا!

م��ّث�ة �ق�عة ال���� ال���ّل�ة على ك�ف�ها، تغ�ي ج��ها بها ث� ت��عها ع�ه، ف�حة �ع�دة
فادی���، وم�لقة ال��� وال��ّه�ات في ال���� مع زوجها في ��� الل�ة. كان� ث�ة نق�ة م� تأن��
ال���� ت��� ذل� ال�� ل�ة. لق� أساءت ال��� عل�ه، �ل��ه وأساءت إل�ه ح�� ارتاب� �ه، «��ال�ها

ال���ل ج�ًا...».

أما ما ل� تع�فه ال�ونا فل�ر فه� ما ب�له م��ان�ون م� جهٍ� ك��� ل����ع فادی��� م� ب��
ذراعْي ج�ز�، ول��عه على ال�اخ�ة ع�� الع�دة. ج�ز� كان االس� الّفّ�ي لل�زا ج�ز�ف��ا، ال�غ��ة في
ج�قة الف�قة ال��تغال�ة الس�ع�اضات ب�ات��� ك�س�ا، وال�ي هام� �غ�ام ال�اب ال�اهّ�اني، (والع��
ص��ح). ج�� ال�عارف ب��ه�ا ع��ما ح�ل� ال�ع�ة األكاد���ة على ��اقات م�ان�ة ل���ر
ع�ض م��ح ال��ه�ر�ة، وت�جه� إلى األروقة �ع� الع�ض، ل���َّة ب�ات��� وأع�اء ف�ق�ها. وما إن
ألقى فادی��� ن��ًة على ج�ز� وهي في مال�� �ائعة ال��� في ش�الي ال��تغال، وقاس� ج�ز�
ال�ال� ال�ائف ب���ها م� أعلى إلى أسفل ح�ى ض�� كلٌّ م�ه�ا لآلخ�. و�ع� ن�ف ساعة كانا
ی��اوالن �عام الع�اء معًا، ش�ائح م� ال��� ال�ق�د في حانٍة ق���ة. ودفع� ج�ز� ث�� الع�اء،
و�ّل� ت�فع إلى أن ساف�. ووزع فادی��� وق�ه ب�� الف�قة ال��تغال�ة وال�از���هات، ف��ي كلّ�ًا م�ع�
ر��ب ال�اخ�ة وساعة ال�ح�ل وال�ج�ع إلى �اهّ�ا. واضُ�ّ� إلى اس���ام كل �اق�ه وت���ف كّل

ع�ا�فه:

- كفاني رؤ�ة ع�اب�ي �اك�ة م�ًة واح�ة، وال أر�� أن أر� ��اءها م�ًة أخ��... و�ذا وصل�
إلى ه�اك م� دون�، ماذا س�ق�ل؟



ل� تعل� ال�ونا فل�ر ��ا ح�ث قّ�، ول� تع�ف أب�ًا الق�ة ال�ق�ق�ة لق�عة ال���� الف�ن�ي:
ل� ����ها م� ال���، بل ك��ها على م�� ال�اخ�ة في ال���� ع��ة ال�ص�ل إلى سالفادور، ح��
راه� أع�اء ال�ع�ة في لع� ال�رق على اله�ا�ا وال���ارات ال�ي ح�ل�ها م� ال��� �ع� أن نف�ت
نق�ده�. ك�� فادی��� ق�عة ال���� م� �ال�، وم� آخ� ك�� ح�اء ل�اعًا ور��ة ع�� وف�اشة
عل�ها ك�ات صغ��ة زرقاء، رائ�ة في م�ضة تل� األ�ام. لق� راه� عل�ها ���رة ج�ز� ال�جاج�ة
ذات اإل�ار ال�ه�ي، ال����ة ال�ل�نة ال�ائعة، ال�ي ت�ه� ف�ها الق�و�ة ال��تغال�ة ت�فع ساقها في م�ه�
م��حي، ب��ابها ال�اخل�ة ال���ّ�ة. �ا لها م� غان�ة! و���� عل�ها ��� م�أٍن: «إلى مع��د�
ال�اهّ�اني، ح����� ال���اقة ج�ز�». و�ع� ف��ة ح�ل على ال��رة م�ام شاب ی�غ� في إذ�اء
الغ��ة ���ور أص�قائه �الق�� وال��اه�� على غ�واته ال��ث�ة في العاص�ة. وه��ا ح�ث، ف��ز�
ل� مغادرة فادی��� ال�اخ�ة وساه�� في ف�ح ال�ونا فل�ر.. ال�ونا فل�ر ال�ي ت��ّ�ع في هي ال�ي م�َّ

أح�ان زوجها، وق�عة ال���� ت�في ج��ها وت��فه، ل���ق� في ال�ها�ة ع�� قائ�ة ال����.

ك�ف تع�� م� دونه؟ م���قة �غ�ا�ه، م����ة في ال��اب، ح���ة س�� ال����ات،
ك�ف ت�ع�� ح�ود ال�غ�ة ال�����لة؟ ك�ف ت�� م�ة أخ�� ض�ء ال��� وح�ارة ال�هار، ون���
ال��اح وض�اب ال��اء ون��م الل�ل ووج�ه الّ�اس؟ كال، م� دونه ال ت����ع الع��، وه� ی��ار�

ع�ها وراء ض�اب األح�ان ذاك، ال���ات واالنفعاالت، في عال�ه ال�ليء دومًا �ال�فاجآت.

ل����� اإلش���ات الل��ات ال���ة وال��اص�ات ال���ع�ة، اإلزعاجات في م�ألة ال�ق�د،
الل�الي ال�ي ل� �أِت ف�ها إلى ال���ل وق�اها �عاق� ال���ة، وم� ی�ر�؟ ر��ا مع ال��اء، في ج��ن
الق�ار. ل�� ل� ال ی�َ�ْ�َ� ب��� شفة  ع� ف��ة إقامة س�لف�� كال�اس في �اهّ�ا ال��ّث�ة، ح���ا ل� ت��
ال�ونا فل�ر دق�قة واح�ة لل�احة، وال لل��ن؟ أس��ع كامل ت���� ال�ونا فل�ر كل دق�قة م�ه: ث�وة م�
الف�ح واالح�فال. و���ز الق�ل إنها أص��� في ذل� األس��ع ال�ل�ة في ال�ي القائ� على ق�ٍم وساق
م� كاب��ا إلى ساحة «ال�اني م� ت��ز»، م� آر�ال ده س��ا إلى آر�ال ده �اش�، م� س�در�ه إلى
سان�ا ت����ا، م� ب��غ��ا إلى م��ان�ي دوس أغل���س. وغّ� م��لها �أش�اص مه���، مه��� فعًال،
��ق�ا �ابها، م��أذن��ها ال�خ�ل؛ فعلى ال�غ� م� ن�ول س�لف�� في ف��ق �االس ل�� الّ�ه�ة كان�
ل���ل فادی��� ح�� كان ���ق�ل و���ادث كأنه في م��له، و�أّن ال�ونا فل�ر أخ�ه ال�غ��. ناه��



ع� ال�عارف، م�ل ال���في س�ل������، ال����ر ل��� إی����ي كل�����ي ن�غ�ا نف�ه. جاء إلى
م��لها ك�ار أص�اب ال�ف�ذ في �اهّ�ا، س�اء إلى الغ�اء ال��ه�ر، أم ل���د إلقاء ال���ة على مغ�ي
ال�����اتا وم�اف��ه. ز�ارات خل�قة ��عل ال�ونا روز�ل�ا في حالة ه��ان، في ذروة االنفعال، ل� ل�
ت�� ل��� ال��، في نازار�� داس فار���اس م�ه��ة في ت���ل ح�اة ك��ها إلى ج���؛ مع أن ه�ه

األخ��ة كان� ح�� رسالة إی��ر ت���� والدة اب�ها ال���.

ل� ت��ف� ال�ونا فل�ر، �ال���� ال���ة ع� ه�ا الغ�اء وح��، و�ن�ا اح�ف�� ك�ل�
�ق�اصات األخ�ار ع�ه في ال��ف. ص�اف�ان م� معارف فادی��� ه�ا ج��فاني غ��ارا�� ذاك،
ص�ی� ال��� وروا�ة األحادی� ال�لفقة، وال��عّ� �ات���ا وه� زن�ي شغ�ف �ال��اء ذو ص��
م���م في شق� العاز���، و�اله�ا ش�هان نه�ان على م���� عاٍل؛ وق� ت�اوال ال��ث في
ج���ت�ه�ا. فأشار ج��فاني إلى «ال�ل��ة ال�ي ال ت�اهى ال�ي أقامها على ش�ف ال�غ�ي ال��ه�ر
ال��� فال�وم��و غ��ارا�� ال���ف ال�ل�� ال���ف، وزوج�ه ال��ق�ة، ال�ونا فل�ر������ �ای�فا
غ��ارا�� وال�ي ج�ع� إلى ف�ائها في ال�َّهي أق�ى ال���ة و�امل ال�ه�ی�». في ح�� أب��
ال�ن�ي ج�ان �ات���ا تأّث�ه ل���ة األ��اق: «... مأد�ة رفع�ة ال����� وس��ة ج�ًا ن�هة ال ���ع
م� ف�ها كّل األ�ع�ة ال�ئ���ة ال�قّل�ة في ال���خ ال�اهّ�اني، إضافة إلى اث�ْي ع�� ص�فًا م�ها، ُق�ِّ
م� ال�ل�� ما ُی��ه� على روعة ف� ال�َّهي ع��نا وال�� ت���ت �ه ال��أة ال�ائعة ال���ة فل�ر
غ��ارا��، زوجة م��ول�ا فال�وم��و غ��ارا��، م��ف ال�ل��ة وه� م� أكفأ ال���ف��
ال��ل���». و��ا ی��و لق� ش�ع األك�الن ال�ه�ان ت�امًا ورض�ا ت�ام ال�ضا ل�رجة أنه�ا ل� ����ا
ال�عام، ون�هة ال�ونا فل�ر ف���، و�ن�ا رّق�ا فادی��� إلى درجة ال���ف الُ��ل� الفّعال ال�ق�،

وفي ذل� مغاالة واض�ة.

ل�اذا ال ت��� اإلش���ات غ�اء ذل� األح�؟ كان ال���ل حاش�ًا �غّ� �ال�اس ح�ى ��اد
ال��ء �ع�� ع� ال��ّ�ك ف�ه وال��ائ� م��ل�ة �األ�ع�ة. ال����ر ك�����، م� ال����ة، م�س�قي في
ساعات الف�اغ، ألقى خ�ا�ًا، ام��ح ف�ه فّ� ال�ونا فل�ر وذوقها؛ وال�اع� إیل�� س���ن� وع� ���ن���
م��ح ل��ابل «س��ة ال���ل ال�ائعة، راع�ة أع�� تقال��نا ال��فّ��ة ب��� ال���ل وال�هارات». كان�
اإلش���ات حاض�ات، ج��عه�، ی�هام��، و�له� رأی� س�لف�� ی��اول الق��ارة و�ف�ح ص�ره ال��از�لي



ال��ّ��. وق� ت��ع أناس ع�� ال�اب ال��ل على ال�ارع ����ع�ن إل�ه؛ وع�� ال�اعة ال�ام�ة م�اء،
كان ال���� م� ال��ع��� وال���فل�� اآلخ��� ال ی�ال�ن �����ن ال�عة وال�اشاسا، و��ل��ن أغاني

ج�ی�ة م� ال�غّ�ي ال�� كان یل�ي �ل�ات ال���ع.

ل�� أف�ل م� كل شيء، وال�� ت�اوز ال��ائح ال��اب�ة وال����عة، وما ك�� ع�ها في
ال���ف��� م� مقاالت وق�ائ�، ما وضع�ه ال�ونا فل�ر ف�ق غ�اء س�لف�� كال�اسى ال�� مأل
�ال�الم واالن��ام ال��اء وال���، كان ت�ّ�ف فادی���. فه� ل� ی��ّفل ب�فع كامل نفقات الغ�اء (م�
أی� ت�ّب� كل تل� ال�ق�د دفعًة واح�ًة؟ ف�القة ل�انه وح�ها قادرة على اج��اح ه�ه ال�ع��ة...) ول�
ی��ل ذل� ال�هار، ول� ���ب ال���ة س�� ��ق�ار مع��ل، وأش�ف على راحة ال��ع��� ك�ّب م��ل
م��از، وح�� أم�� ال�غ�ي �الق��ارة م� تلقاء نف�ه، ی��� أن �ع�ف و�غ�ي ألّنه في م��ل ص��ق�ه،
ح���ا ش��ه�ا على الغ�اء داع�ًا ال�ونا فل�ر «فل�رز���ا، أخ�ي...» اق��ب فادی��� وجل� ق�ب زوج�ه

وت�اول ی�ها. فارتفع� ال�م�ع إلى ع��ْ�ها، ذل� كان أك�� م� أن ت��ّ�له.

ك�ف تع�� م� دونه؟ ف�� دونه، ك�ف ت�� الل�ف وال�فاجأة، ك�ف تع�اد فق�ه؟ ق�أت في
الع��ة خ�� وص�ل ال�غ�ي ال����ر إلح�اء م�س� ق��� في �االس وال��ار��؛ وس�ل�ي دع�ة ال�ل��ة
و�ق�� س����اتا في كام�� غ�ان��، م���ًا لل��ه�ر ف�صة رؤ��ه وس�اعه والغ�اء معه. أل� ی�ه�

فادی��� الن��اره أم أنه ل� �عل� �ال���؟

ع��ما رجع م� ال��� ق�ل ��عة أشه� ل� ���� ل�انه ع� ت�دی� اس� س�لف�� كال�اس. ل�
��� ل��ه م�ض�ع آخ� ی��ّل� ف�ه. لق� وع�ه �غ�اء ت�ّ��ه ال�ونا فل�ر. م����ل.. ش�� م�ه�ر
كه�ا، ��ه� في ع�او�� ال��ائ� وعلى غالف ال��الت �أتي إلى �اهّ�ا ل��ة أس��ع، ل� ���ن ل��ه
ال�ق� ال�افي ل�ل��ة دع�ات األث��اء؛ ح�ى ل� أراد، أی� س��� ال�ق� ال�افي ل��اول الّ�عام في م��ل
فق��؟ فال���فة تق�ل: «نّ��� ش���ات ال����ع ال�اقي اح�فاًء ����ر الف�ان ب���ا». كان�
م��ع�ة وسع��ة ل��ل كل جهٍ� م��� ل����� حفل الغ�اء، م��ع�ة ح�ى إلنفاق م�خ�اتها ال�ه��ة،
ال���أة في أح� أع��ة ال���� ال��ی��، ل��ف� نق�د م��ان�ة ال�ه�، وت���ی� إذا ل�م األم�، كي
�ة العالقات ت��ق�ل في م��لها س�لف�� وت��ح له أكل ال�عام ال�اهّ�اني ال�ق�قي. ل� ت�� ت�ّ� في ودِّ



ال�ي ن�أت في ال���. أل� ��� ه� ال�غ�ي ال�ائ� ال���ر على �اوالت الق�ار؟ ل�� أن �أتي ذل�
ال��ه�ر إلى م��لها، ف�ل� أمٌ� �ع�� االح��ال. �ال���ة إلى فادی��� ال ت�ج� م�افات، وال عق�ات
 �ال���ة إل�ه كل شيء ���� ُقُ�مًا، فال م����ل مع ال��اة. عّلق� ال�ونا فل�ر   مه�ا كان ن�عها،

�اك��اب على ال��ض�ع أمام ال�ونا ن�رما:

- ك� ه� م���ن فادی���!... ی���� اب��ارات، غ�اء ل��لف�� كال�اس، هل ف��ِت به�ا؟

ب�ورها ال�ونا ن�رما ت���� لل��ض�ع:

- وما أدراك أّنه ل� �أتي؟ أی�ها ال���، س������� ال��ق...

ل��ها كان� تأمل �أقل م� ذل� �����:

- ال أ��ع �أك�� م� ال�هاب إلى س����اتا له... ��عًا، إذا ت��ى لي م� �����ي...
و�ال، ل� أذه�...

- �ال���ة إلى م� ����� فال تقلقي، ألن�ي سأذه� في م�ل� األح�ال. إذا ل� ی�د ز�ه
سام�ای� ال�هاب معي، فعل�ه أن ���� ألنه س��قى وح��ًا في ال���ل. سأذه� مع أرث�ر...

ض�� ب�نامج ال��ع ع��ة ساعة، أعل�� أخ�ار اإلذاعة ع� حفلة ال�غ�ي االف��اح�ة تل�
الل�لة �ال�ات، ع�� م���ف الل�ل، للعائالت في قاعة ف��ق �االس األن�قة ال��اورة لقاعات الق�ار،
ث� ع�� ال�اعة ال�ان�ة ص�احًا في ال��ار�� لل��ه����� ول��ات اله��. اس��ل�� ال�ونا فل�ر لل��م
وهي ت�رك أن ه�اك ش��ًا واح�ًا أك��ًا �ال���ة إلى ما ی�ور ح�ل ال�غ�ي؛ ل� ���یها نفعًا ان��ار
وص�ل زوجها تل� الل�لة مع س�لف�� كال�اس في سلفادور، صارت و�أن ال زوج لها. وع��ما
س���ج�ن م� ال��ار�ه ع�� الف��، س���عه� آخ� �ل م� ل�ل �اهّ�ا في غ�اه� ب�ل�ر����، على

���� األب�اب ال��عة، إلى ال��� و�لى م�اك� ال�عّ��ات في رام�ا ده م���ادو.

 اخ�ل� ف�ه م��ان�ون وس�لف�� كال�اس وفادی��� مع شق�قها   نام� وحل�� حل�ًا غام�ًا
ای��ر وزوجة أخ�ها وال�ونا روز�ل�ا. وال���ع في نازار�� داس فار���اس، ح�� ال�ونا فل�ر ت�اع�



زوجة أخ�ها ال�امل، ال�قّ��ة ��ل�لة إلى خ�انة ث�اب َح�اتها. واج��ع� أخ�ار ال��ائ� واإلذاعة
ورسالة ال�ق�� في ض�ضاء حلٍ� شاٍذ. وثارت ال�ونا روز�ل�ا، ت��� مع�فة س�� ح��ر س�لف��
كال�اس إلى نازار��، ف���� أنه جاء ل��اف� فادی��� في س����اتا لل�ونا فل�ر، ت���� أّمها: «ك�
اش��ّ� م� ال�����اتا». ل��ه ���� �ق��ارتها، وت�فّ�ح ب�اع� ص�تها ال���لّي ال�� ی�ق� س�ان

ر���ن�اف� في ل�ل �اراغ�اس�. واب���� ال�ونا فل�ر في حل�ها الّ�افئ.

ی�عالى ال��ت في ال�ارع، ف��ق� ال�ونا فل�ر، ل�� ال�ل� ی��اصل ���ل ع�ائ�ي!
واألغ��ة تق��ب، أحل� ه� أم واقع؟ لق� نه� ال�اس وأس�ع�ا إلى الّ��فات ولّف� ال�ونا فل�ر نف�ها

في ردائها على ع�ل، وذه�� إلى ال�اف�ة.

كان�ا ه�اك: فادی��� وم��ان�ون و�دغار ك��� وال�امي كارل����س ماس�ار���اس، وال�اح�
ج�ّ��� آوغ�س�� م� ك�ار�هات آراكاج�. و���ه� وقف ضاّمًا الق��ارة إلى ص�ره، وق� أ�ل� ع�ان

ص�ته، س�لف�� �غ�ي لل�ونا فل�ر:

«... على نغ�ة الل�� العاش� في أوتار الق��ارة ال��ّ�ة..».

لق� ح�ث� ال�����اتا، واه�اج ال�ّي وماج. وح�ل غ�اء ی�م األح� ال�� ت�ل��ا ع�ه ح�ى
في ال��ف. و��م االث���، ح�� س�لف�� ل�عّ� الع�اء، جل� معه كل شيء، وارت�� م��رًا، ودخل
ال���خ، كان فعًال ���� ال�َّهي. ل� ��� ل��ه في أ�ام أخ�� وق� كاف، ف�اح ی�خل و���ج،
وم��ا ج��عًا ل��اه�ة ع�ض ال�اب���ا. ل��، م� كل ما ح�ث في ذل� األس��ع، ال شيء ��اهي
االح�فال ال�ع�ي ی�م ال�الثاء، ع��ة رح�ل س�لف�� إلى رس�في. ففي ل�لة م���لة ال��ر وقف على

ال���ة في كام�� غ�ان��، �غّ�ي لل��ه�ر، لل�ع� ال����� في ال�احة.

ل� ت�أل ال�ونا فل�ر فادی��� عّ�ا إذا كان س��ه�؛ فه� ل� ��� ل���ك ص��قه. أبلغ�ه أنها
س���� ����ة ال�ونا ن�رما وال��� سام�ای�؛ ف��ى تاج� األح��ة نف� ع�ه تع�ه األزلي ل��اه�

مغ�ي ال�����اتا.



و�� كان� ده�ة ال�ونا فل�ر رائعة ُ�ع�� الع�اء ح�� ن�ل م� س�ارة الغ���، فادی���
وس�لف�� وم��ان�ون، ع�� �اب ال���، جاؤوا ������نها. «وزوج��؟» سأل� م��ان�ون فأجاب  �أّنها
ذه�� مع األوالد ق�له�. ف��� أن ت��ن اآلن في ال�احة. وف��ا كان� ت��ّ��، أع�وا ألنف�ه� ش�اب

الل���ن.

جل�� هي وفادی��� في م�ّ�ة ال��ف ح�� جل� أص�اب ال�ف�ذ. ل� �أِت ال�اك� ألن
ال�شح ق� أل�مه ال���� ل��ه� وضع�ا م���ًا لل��ت على مق��ة م� الق�� ���� ����ع صاح�
ال�عادة وزوج�ه إلى الغ�اء. وجل� على ال�قاع� معه� م�اف� ال��ی�ة وزوج�ه ورئ�� ال���ة مع
أمه وشق�قاته وم�ی� دائ�ة ال�عل�� وال�قافة، وآم�و ال���ة الع����ة وف�قة ال��افئ، مع أف�اد
عائالته� وال����ر ج�رجي كال��ن وغ��ه� م� ال��الء. وس� كّل تل� األبهة اب���� ال�ونا فل�ر

لفادی��� قائلة:

- ك� أت�ّ�� ألّن أمي ال ت�انا اآلن... ما كان� س��ّ�ق!! أن�ا س���ن معًا جالَ�ْ�� مع
ال�س��ِّ��...

اب��� فادی��� اب��ام�ه ال�اخ�ة، وقال:

- أمِ� ع��ز خ�قاء، ال تع�ف أن ال شيء في ال��اة ���� نفعًا س�� ال�� وال��اقة.
وال�اقي كله تفاهات وس�افات، ال ت��أهل ال��ّ�� عل�ها..

ف�أة ت�اع� نغ� الق��ارة وُأخ�� ال���ج ال��ح في ال�احة. آه! ص�ت س�لف�� كال�اس،
والق�� وال���م والّ���� وأش�ار ال���ّ�ه وص�� ال�اس.. أغ��� ال�ونا فل�ر ع���ها، وأس��ت رأسها

إلى ك�ف زوجها.

ك�ف تع�� م� دونه؟ ك�ف ت��از ه�ه ال���اء، تع�� ه�ا الغ��، تقف في ه�ا
ال����قع؟ م� دونه كل شيء تافه س��ف ال ����� أن ُ�عاش.
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ف��ة وح��ة ت��� ال�ونا فل�ر في ال���� ال��ی�� وت���ق أح�اءها ف��ّ�قها م� ال�اخل.
س�ف ل� ت�اه أب�ًا ، ��ج �ال���ة، فادی��� ال�� ��ّ�ها، ل� ت�اه أب�ًا أب�ًا. كان ال�ق�� ����قها
و���قها، شف�ة سامة، تف�ح ص�رها وت�لف قل�ها، ت�فئ رغ��ها في الع��، وش�ابها ال�ه� لل�قاء.
ال�ونا فل�ر م���رة في ال���� ال��ی��. وح�ها ال�غ�ة ت�ق�ها ح�ة وتلّح عل�ها ال����. ل�اذا ت��ّقعه
�ال �ائل؟ ل�اذا ت���� ال�غ�ة في له�، نار ت��ق رح�ها، ت�ق�ها ح�ة؟ إذا كان ال ج�و� م�
األم�، ول� �ع�د ع��قًا خالع الع�ار، ی���ع ق���ها ال�اخلي أو ق��� ن�مها وس�والها ال��ّ�ز
�ال���مات، ف���ف ُعْ��ها ال���قع، م�ددًا على م�امعها ع�ارات م���نة ح�ى ال ت��ؤ على
اس�عادتها في ذ���اتها، م���نة وغ�� م����ة ل��ها ج��لة.. ل� �أت�ها ف�ل�� ح��ها، وردف�ها
وأسفل ���ها؛ ی�ق�ها و����ها، �ع�ف بها إع�ار ال��ق، ���فها ��فانه األع�ى ث� ی�اع�ها ن���
رّق�ه، ر�ح غ��ة ل��فة م� ال��ه�ات والغ����ة إلى أن ت���ق� م��دًا. أواه، ل� ���ن ذل� �ع� ال��م!

وح�ها ال�غ�ة ت�ق�ها حّ�ة وال���� تلح عل�ها.

«م�ل روح م��جعة في م��ل ر�� وم�ل�، س���ة ض��ح». رائ�ة العف�نة تف�ح م�
ال��ران، وم� الق�م�� وم� األرض، ه�� �ارد �ان��ار الع�اك� وش�اكها. «ق�� ُدف�� ف�ه مع ذ���
فادی���». كان� ال�ونا فل�ر غارقًة في ال��اد، في ال��اد م� ال�اخل وم� ال�ارج، م�عف�ة. قال� لها

ال�ونا ن�رما ص��ق�ها:

- ه�ا غ�� معق�ل، �ا فل�ر. غ�� معق�ل! م�ى شه� وأن� تع���� ك�وح ح���ة،
م��ّ�مة داخل ب���. و���� ال�� كان رائعًا أص�ح اآلن ی��ح عف�نه، و���و - ل�غف� لي هللا - ق��ًا

ال م��ًال، تق�قع� ف�ه. َت�ّ�كي ثان�ة، ضعي ح�ًا ل�ل�، خفِّفي م� ه�ا ال��اد...

كان� ال�ل���ات م��ارات في ذل� ال�ّ�، و�ان� ال���ات وال��ات ت�ل�ل فارغة زائفة.
ك�ف ����ها االح�فا� ������ة ال�روس ال��م�ة ، وال�ع�ر الع�ب ���ور ال�ق�، ال��� األساسي
ل��اح «م�رسة ال�َّهي م�اق وف�»، إذا كان� ال��ّرسة ت��� غ��ًا ع�ها؟ ففي ال�اضي ال�ع��،
ح�� كان� ال�ل��ن��ة ال�ونا ماغا �ات�ن�س��و ال ت�ال تل���ة، كان� ت�ال� ع�� ول�جها ع��ة �اب

ال�اب� األول في آلف�، �أن��دة:



«حّ��ا ال��رسة ال�اح�ة ال����ة وم�ّرس�ها الف�ّ�ة ال�ه�ارة...»

ازداد الّ�ل�، م�� ذل� ال�ق� على االن��اب إلى ال��رسة، ألن كل س��ة كان� ت�ّوج لها
تلقائ�ًا، م�ص�ة ص��قاتها: «إّنها رائعة، ال ��اه�ها أحٌ� في ال�َّهي، وت��� ال�عل�� و�نها فات�ة. ك�
ت��لى ال�ل���ات، ت�� ال�اع�ان في ال���، وال��ات، والّ�َ�ادر. ال شيء أف�ل م� م�رس�ها
ل����ة ال�ق�»، وق� اض�ّ�ت م�ارًا ل�ّد �ل� ال�ع� ل��افة اإلق�ال على ال��حلَ�ْ��. ومع ذل�، فق�
ان���� اآلن ثالث ف��ات م� ال����عة، بل ه�اك إشاعة ع� إقفال ال��رسة ق���ًا. أی� تل�
«ال��ّرسة ال�ا�ة ال�ه�ارة؟» أی� «ساع�ا ال��ات والّ�َ�ادر؟». ف�الل ال�رس ع��ما ت��� الف��ات
ف�أة كان� ال�ونا فل�ر ت��و و�أنها غ�� م�ج�دة، تائهة الع���� قلقة ال�جه. م� ذا ال�� ��� أن
���ل ال��ن على ال��� مع أهله، أ�امًا وأ�امًا ی�ور مع ال��� في فل� واح�، و�أن ال م�ان ی�ف�

ف�ه!

جاءت إش����ها دی�ن���ا ده أوش�صي ل��ارتها ومعها �فلها �الع�ادة. كان� ت�ت�� مال��
س�داء د��اء ك�ا تق��ي أص�ل الل�اقة، ل��ها كان� ت����، فق� م�ى شه� تق���ًا، وتل� هي
ز�ارتها ال�ال�ة لها. عّ��ت ع� قلقها ل���ة ال��ن على وجه ال�ونا فل�ر، ف��ل ه�ا االك��اب أمٌ�

س�ئ .

- ادف�ي مّ��� نهائ�ًا أی�ها اإلش���ة... و�ال س�ف�ح رائ��ه و���هل� كل شيء ه�ا ح�ى
ح��تِ�...

- ل�� أدر� ماذا أفعل. ال أرتاح إال ع��ما أت���ه...

- إذن، اج�عي كل ما ی�ّ��ك �ه، اج�عي أش�اءه وادف��ها في ق�ارة قل�ِ�. اج�عي كل
شيء، ال��� وال��ئ، وادف�ي م�اعه و�ع�ها اس��خي ونامي م����ة...

أما م���ارتها ال�ونا ج��ا، ال��أ��ة ك��ًا، ف�َ�ْت م��ع�ة في ف��ان ص�في رق�� ���ف
ن��ها وعافَ��ها ف�ّ��ْ�ها قائلة:



- ما ه�ا؟ إالَم س����� ه�ا الع�ض؟

- ماذا أفعل؟ ال أفعل ذل� ��لء إرادتي...

- أی� ق�ة إرادتِ�؟ ق�لي ل�ف�ِ�: غ�ًا أب�أ ح�اة ج�ی�ة، أغلقي ال�اب على ال�اضي، وع�د�
إلى ال��اة...

ورددت ج�قة اإلش���ات ف��ا ���ه ال���� ال��ائ�ي.

- اآلن، م� دون ال�اع�ن، ال�� كان زوجها... ت����ع هي أن تع�� سع��ة... ���
أن ت��� هللا.

دوم كل�����ي ن�غ�ا في ف�اء ال�ی� ف�ق ال��� ال�اسع بل�ن ال��� األخ�� الُ�ْ�رق، ل��
وجهها ال����، م�أمًال ه�الها و�ح�ا�ها وح�ادها ال�ارم . جاءت ال�ونا فل�ر ت�ل� إقامة ق�اس

ال�الث�� على ن�ة زوجها.

:

- �ا اب��ي، ه�� ال�اه�، ما ه�ا ال�أس؟ فادی��� كان م�حًا ج�ًا، ��� ال��� ك���ًا...
كان دائ�ًا ��عل�ي أف�� أن أع�� إث� م��� ن�ت��ه ه� ال��ن، ألنه وح�ه ال�� یه�� ال��اة. ماذا
كان س�ق�ل ل� رآك ه��ا؟ ل� ��� ��ّ� ذل�، ل� ��� ل��� قّ� أن ت��ني ح���ة. إذا أردِت أن

ت��ني وفّ�ة ل���� فادی���، واجهي ال��اة �الف�ح...

وعال ص�ت ال�اد�ات ال�أج�رات في ال�ي:

- صح، اآلن ب�سعها أن تف�ح ألن ال���ان ق� ذه� إلى ال����.

راح األش�اص ی�����ن أمامها في الغ�فة ك�� ی�دون رق�ة م����ة: ال�ونا روز�ل�ا
وال�ونا دی��را وال���او�ات مع أش�اء ال����ة ال�ق�سة وال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا ودوم كل�����ي ف��ا

تق�ل دی�ن���ا ده أش�صي ال�����ة مع اب�ها:



- ادف�ي م�اع ال����ر في قل�ِ�، �ا إش����ي، ث� اس�لقي ونامي م����ة.

ل�� ج��ها ل� ��� �ق�ل بل ��ال� �ه. كان� تف��، وت�غي إلى ص��قاتها ف��� أن
ال�ّ� معهّ�: ��� أن ت�ع ح�ًا له�ا ال��ت ال����ر ی�م�ًا م�ارًا. ومع ذل� ال ��اوعها ج��ها، بل
یلّح عل�ها ����ّل�اته ال���وس م�ها. وح�ها ال���� تع��ه إل�ها وت���ه أمامها. فادی��� ��ار�ه
ال�قح، اب��ام�ه ال���ه�ئة، ��ال�ة ل�انه، ��ل�اته ال��عة وال���لة معًا، �غا�ة ال�ع� على ص�ره
ون�ب ال���� في ك�فه. ك� ت�ّد ل� ت�حل معه م���ة ب�راعه، م�ارة ���اوئه، و�� كان� ك���ة! ت��
ب�ون ح�اء، وتغ�� وهي على ج��ه. ل��، آه! عل�ها أن ت��ّ�ك أن تع��، أن تف�ح م��لها وشف��ها،
فُ��خل اله�اء إلى الغ�ف و�لى قل�ها، تأخ� حاجات فادی���، وت�ف�ها ع��قًا. م� ی�ر�؟ ر��ا ت�و�
ب�ل� غل�ل رغ��ها. كان� ت��ع دائ�ًا أن األرملة ��� أن ت��ن �ال شه�ة ال تف�� ه�ا ال�ف���
اآلِث�، ��� أن ت��ن بل��ة األحاس�� زه�ة �ا��ة �ال ع��. ف�ه�ة ال��أة األرملة ت�ه� إلى الق��
مع تاب�ت ال���فى، وت�ف� معه. وح�ها ال��أة ال��ی�ة ج�ًا، ال�ي ال ت�� زوجها، ق� تف�� في ه�ه
األم�ر قل�لة ال��اء، �ا ل��اعة ذل�!. ل�اذا ل� �أخ� فادی��� معه ال��ى ال�ي ت��قها، ال�أس ال��
��ّ�ر ث�ی�ها و��جع أح�اءها ال�ائعة؟ آن أوان دف� ال��� م� ج�ی�، م��ها ومع م�اعه �أك�له؛
ب���فاته ال���ة، وش�وره وسفاالته وم�حه ول�فه، وان�فاعه ال��ّي، و�ل ما زرعه في وداعة ال�ونا
فل�ر، م� شعالت ت���م �أل� ال��ق ����ن ح�ها، ب��اء شه�تها. أواه! شه�ة دن�ة، شه�ة أرملة

قل�لة ال��اء!

ل�� ق�ل ذل�، س������ه ل�ّ�ة واح�ة، مّ�ة أخ��ة. ت�اجهه وت�حل معه، ح���ة ذراعْ�ه.
س��حل �أناقة ام�أة ث��ة، ك�ا ع��ما كان� ع��اء، ح���ا كان� ت��� مع روزال�ا، في حفالت

ال��رج�از��� األث��اء، و�ان�ا األك�� أناقة ب�� ال�اض�ات م�فّ�ق��� على األخ��ات رغ� فق�ه�ا.

آه! ل�لة ت��ع كل ما ه� ج��ل وم��ع ومفاجئ، ت��ع ب�� ال��ف واله�اج، ب�� االن��ار
واالن��ار! ت��ع االنفعال في قاعة ال�ق� وقاعة الق�ار، واألع�اب م��ودة، والقل� في اح�فال،

�ا لها م� ل�لة هائلة!



ل��� ال�ّ�ة األخ��ة معه على مهل، خ��ة خ��ة، ت�ّه� ال���� ال�����ل ل�ل� الل�لة
الل�الء، ك�ف خ�ج�ا م� ال���ل، ه�ا وال�ونا ج��ا ث� ت�اول الع�اء، فال�انغ�، واالس�ع�اض
وال�الس�ات ی�رن ح�ل أنف�ه� وال�ن��ات �غ���..، ال�ول��، وال��ارا، ال��اجهة وال�ّقة ث� الع�دة في
س�ارة األج�ة ال�ي ��ل�ها الغ��� ك�ا كانا �فعالن في األ�ام ال��الي، وال ���� فادی��� بل �أخ�
شف��ها ب�� شف��ه ه�اك، على م�أ� م� ال�ونا ج��ا ال�����ة. وحال�ا ی�خال غ�فة ن�مه�ا ی��ع ع�ها

ف��انها �إل�اح و���قه:

- ل�� أدر� ما �ِ� ال��م، �ا ح����ي، أنِ� أرملة وال كّل ال��اء!، وأنا م���ُنِ�. هّ�ا،
���عة... سأر�� ك�ف ت��ن الل�ة، سأم�ع� ك�ا ل� ت���عي م� ق�ل. وال��م ی�م�ا، فاس�ع��. لق�

أع���ِ� ما �ل�ِ�ه، واآلن س���دی� لي..

ساق�ة ت�تع� على ال���� ال��ی��. ه�ه الل�لة ت��ل ال��اج ال��ئ إلى ع�ل، وم��دًا
انف�ح األل� ع� أس�ى م�ّ�ة. ل� ت�� ی�مًا �غلة هائ�ة �����ها ال��ان الف�ل ال�ار� ك�ا كان�
ی�مها، كل�ة شه�ان�ة في ��ر الغل�ة م�َ�َل�ة، ع��ة خاضعة ل��م��ه، أن�ى ت��ب ج��ع دروب
ال�غ�ة، خ�ائل ال�ه�ر وال�ل�ات، غا�ات �ل�لة ور��ة وم�ال� م�ّ�مة، ح�ى ال��احات ال�غلقة
ال�هائ�ة. ل�لة ال��لل ع�� األب�اب ال��ص�ة ال��قة ج�ًا، ل�لة اس��ل�� ف�ها آخ� قالع عف�ها، أواه!
«ال��� �، هلل��ا!». ح�� ی���ل ال��اج ال��ئ إلى ع�ل واألل� كان ه� ال�ادر، الغ��، ال��عة

اإلله�ة، ل�لة ف�ها تع�ي وت��ق�ل.

ح�ث ذل� ی�م ع�� م�الد ال�ونا فل�ر ول�ا ��ّ� عل�ه وق� ���ل، فق� ح�ث في كان�ن
األول/ د����� على مق��ة م� ناتال.
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والجمیل زیكیتو میرابو

اس��ق� فادی��� م�أخ�ًا �ع� ال�اد�ة ع��ة. كان ق� وصل إلى م��له ع�� ساعات ال��اح
األولى، وق� أك�� م� ش�ب ال�اشاسا. وع��ما كان ��ل� ذق�ه، ان��ه إلى ال��� غ�� ال�أل�ف،
إلى غ�اب تل���ات ال����عة ال��اح�ة. ل�اذا ال ی�ج� تعل�� في ال�هار؟ كان� إح�� ال�ل���ات،
وهي خالس�ة ف��َّة ذه��ة ال�ع�، ه�فاء ن��لة، ت��� إل�ه �ع���ها اآلس�ت��، وت�ّل�ه �غ�ج. ف���
فادی��� على أن �أخ�ها في ن�هة حال�ا ی���ى له ساعة ���ن ف�ها ح�ًا م��ع�ًا ل�عّل�ها ال��اة
ال�ح��ة ال���لة في ال��ا�ئ ال�قف�ة مع م�اق رائ�ة ال���. إن صاح�ة ال��� ال����ق ال�ق��،
تل� ال���الة ل��ا، كان� في قاعة ال�رس ت���� دورها بل�ف ور��ة. و�ان فادی��� في تل� الف��ة
یل�ي إل�احات أحاس�� ز�ل�ا كات�ن�ا ال����ة، وهي إح�� ثالث شق�قات م� آل كات�ن�ا وأشّ�ه�
تالع�ًا، شاع�ًا أ��ًا ���ورة وضع ح� لق�ة الغ�ام ه�ه؛ اس��سل� الفات�ة في ت�ل�اتها، و�ات�

ت�اول أن ت��ّ�� ف�ه، ت�اق� خ��اته به�س الغ��ة ح�ى م� ال�ونا فل�ر.

إذا ل� ��� ه�ا ال��م مق�سًا أو ی�م ع�لة، فل�اذا ل�� ه�اك تعل��؟ وع�� خ�وجه م�
ال��ام، جابهه ج� اح�فالّي: ال�ونا ن�رما ت�اع� في ال���خ وال�الة ل��ا ت��ف األثاث وتال�� ب�رت�
م���ٍخ على ال���ة مع �ع� ال��ف و�أس م� ال��اب ال�وحي. الح في األف� ج� غ�اء

اح�فالي، فل� ه�ا االح�فال م� دون س�� �اه�؟

غ�اء م��ف، وال��� �عّج �األص�قاء، حفلة ی�م أح�، إنها م� م�ّ�ات فادی���. ل� ل� ت��
نق�ده زه��ة في مع�� األح�ان ل��ر ال�هام ذیل ال����� أو الع�ل وال�ارا�ات�ل، أوراق ال���ی��ا
والفاتا�ان. وع��ما تهّ� عل�ه ر�اح ال�� ��ع في ب�نام�ه ��� ف���ادا، ل��ًا مق�دًا مع ث���



ال�ق�� وال�ان�ی��ا �ال�ل��، م�ق ال��ن��� األد��، ناه�� ع� ال�ارورو ال�الس��ي ل��زمي
ودام�ان، في أیل�ل/ س�����، وال�ان���ا وال�����اب� م� سان ج�ان. ل�� ها هي األ�ع�ة ه�ه ت�ه�

م� دون ساب� إن�ار أو �ل�، فأ� حفلة ش��ان�ة هي؟ أجاب�ه ال�ونا ن�رما ُمَ�ّ��ة:

- «أل��� ال��اعة ل��أل �ا فادی���؟ أال ت��� أن ال��م ه� ع�� م�الد زوج��؟».

- ع�� م�الد فل�ر؟ في أ� ی�م ن��؟ ال�اسع ع�� م� كان�ن األول/ دس����؟

- أال ت��ل م� نف��؟... قل! ماذا اش���� لها، أ� ه��ة س�ع��ها له�ه الق���ة؟..

ال شيء، �ا دونا ن�رما، ل� ���� لها ش��ًا. إنه ����� تع��ف�، وتق��عه على إه�اله، ل��
هل كان رجًال ی���� أع�اد ال��الد، و���ار اله�ا�ا م� ال��اج�؟ �ا لألسف! أضاع ف�صة ذه��ة
ل�فعل ش��ًا ج��ًال �إح�اره ه��ة ج��لة. كان� ال�ونا فل�ر سُ�َ��ُّ م� الف�ح ك�ا ح�ث في ع��
م�الد ساب� ح�� اس��قه ه� وسّل� نق�دًا وف��ة لل�ونا ن�رما، و�ّلفها اب��اع «ت��ار رائع، وال ت��ي

قارورة ع�� نفاذ األر�ج م� رو�ال ب��ار، ال�� ت��ُّه ك���ًا».

م� ال��سف أنه ل� �ف�� ب�ل� وه� ی�خل ف��ة ح� غ�� عادّ�، كاس�ًا ب�ف�ة م�� أر�عة أو
خ��ة أ�ام. ال في ال�ول�� فق�، و�ن�ا في ال��ارا، في ال�ه�، وأ��ًا في ق�ار ال����؟ �ادئًا أس��عه

�ال���ل على األل�ف على م�� ی�م�� م��ال���.

كان م����ًا �ال�ال ل�رجة ت��ی� س�� كان یه�د �إفالس ش�� ت�سل إل�ه، فأنق� رص��ه
واس�ه وه� ل�� ح�ى ص��قه بل م��د زم�ل عاد� في ال�انة أو ال��ار�ه. وال�ق�قة أنه، في
ال��ار�� في إح�� ج�عات ال�اشاسا تل�، ق�ل ���اسة ك���ة، ف��ة ض�انة س�� وّقعه فادی��� ومهل�ه

ثالث�ن ی�مًا.

�ع� أك�� م� شه�، اسُ��عي فادی��� إلى م��� م�ی� ال���ف ح�� ح�� ال���؛ ف�ارع
إلى تل��ة ال�ع�ة ألنه كان یل��م س�اسة م�نة وعالقات ���ة مع م�راء ال��س�ات ال���ف�ة ال�ي

كان �ع��� عل�ها ونّ�ابه�.



قال ج�رجي تار�����، ال�الد: «�ا س�� فادی���: ل�ّ� ه�ا س�� م��َ��ٌّ عل��».

- علّي أنا؟ ل�� م�ی�ًا ألح�. دع�ي أراه...

- ان�� وادفع... - وع�ض عل�ه ال���.

ع�ف فادی��� ت�ق�عه وت�ق�ع الّ�ام�:

- ل�� �ا س�� تار�����، إذا كان لل��� ضام�، فل�اذا ت�ّس ال�ع� في نف�ي ل�ق�ل لي
إن�ي َم�ی�... ال ی��ل� األم� س�� ال�هاب إلى را���ن�و ر�� وق��ه، فال�جل واف� ال��اء، ل��ه
م�رعة م�اٍش وم��ع لل���، وم��ة م�افقة كأ� م�ام له حّ� م���� م� دون أن ���ن حائ�ًا

شهادة م�اماة، و��اف� إلى أورو�ا كل س�ة... وه� ال�� ی��ج� عل�� اس��عاؤه...

ام�... ل��ه قال إنه ل� ی�فع أب�ًا. رف� - م� ال���عي أن�ا ذه��ا إل�ه أوًال، فه� ال�َّ
ذل�...

اس���ت ال�ه�ة �فادی��� للف���ة، له�ه ال�قاحة.

- قال إنه ل� ی�فع؟ رف�؟ أن�� �ا س�� تار����� كل شيء م��اف� له.. ك� ه� دنيء قل�ل
ال��اء!... ی�قى في ال��ار�ه، وه� ی���أ ث�اًء، إذ ل��ه ف�اسخ م� األرض، وأك�� م�ها ق�عان م�
ال�اش�ة وال���، و�ل ما ی���ه ���ل عل�ه، ح�ى أنه ال�ه� ثالث ن�اء دفعة واح�ة في �ار��،
مل��ن��! إنه مل��ن��! م� ه�ا ن�� �ه ف�قع في خ��عة م��ال، ف�ق�ل ال��انة كأّ� ش�� م��ق��.

وال����ة: ����ّ� ال��� وال ��ّ�ده، ف�ه�� رص��� م� ال�قة! وأن�، أیها ال���، ت���ع��ي.

- ل�ّ� �ا فادی���، أن� في ال�ها�ة م� اس��ان ال�ق�د...

- م� ف�ل� �ا س�� تار�����، ح�ًا �ا�!... إذا كان ه�ا الُ���ِل� ال �����ع ض�ان أح�،
فِلَ� ت�ّ�ع وع�ض نف�ه؟ في ال�ها�ة أل� ی��ّ�ل ال���ول�ة، أل� یل��م ب�فع ال�ی� إذا ل� أدفعه؟ لق�
فعل، و��� م����ًا م�تاحًا... واآلن ���ث ه�ا... ه�ا ل�� عْ�ًال... إن م�ل ه�الء الّ�اس ه� ال�ی�



�����ن إلى وضع ال�ع� مع ال��ارف.. ف��� ���� ش�� معّ�� س��ًا، ف�ل� �ع�ي أنه م��عٌ�
لل�فع، �ا س�� تار�����. را���ن�و ر�� ه�ا ��� أن ���ن في ال���؛ ال��ادع! العا�ل!!

أع�ق� ال��� تار����� أّن كل ذل� ال��� ال�� ال �ائل م�ه یه�ف إلى ت���قه، ل���ی�
ال���، ال�� اس���. و�� كان� ده��ه ح�� دّس فادی��� ی�ه في ج��ه وس�� م�ها ال�ق�د. شيء ال

ُ��ّ�ق.

- ها أن� ت��، �ا س�� تار�����، ال��ارة ال�ي ����ها لي ه�ا ال��ع م� ال�اس؟ ه�ه هي
ن���ة الّ�عامل مع ه�الء ال��ار... وأنا ال�� ك�� دائ�ًا أخ�ار ضام�ي أدّق اخ��ار... را���ن�و

ر��؟ م� كان �ق�ل!... ل�َ� ون�عل�...

ل� ��ع� �االخ�الس، ف�ّ� ال�� م����ٌّ دون انق�اع، وال�ال ی�خل في ال�ائ�ة ف��ات
ملّ�نة، و���ج ق�عًا نق��ة ورق�ة ومع�ن�ة، أس��ع مآدب ك�� ف�ها ال��اب، لها ص�� االح�فال.

و�لغ ال�� أق�ى م�اه، ذروة سع�ه، ع��ة ال��م ال�اب�، فق� حل� فادی��� �ال��� ز�ه
سام�ای�، ول� ��لف نف�ه ع�اء االس�عانة ���اب ال���� في اللع�، ف�ا الفائ�ة؟ ال ش� في أنه الّ�ب!
وه��ا كان: ان�فع الّ�ب �ع�ف في خانة ال��ات، في خانة ال�ز��ات وفي ال����عة وت�اعف�
أر�احه �ع� ذل� في ال��ار��، في لع�ة ال�ل� ال�ل�قي الف�ن�ي، وفي ال��ارا، كان� ل�لة س�داء
�ال���ة إلى م��ولي �اوالت الق�ار، فق� اج�از فادی��� ال��حلة را��ًا م�ة �ع� أخ��، و�ن ل� ���
ر��ه فاح�ًا؛ في ح�� ت��� ال�ن�ي آر�غ�ف، ال����ن �ال���ان في ذل� الف��، أن ���� على

س�ة وت�ع�� ك�ن�� في أقل م� ع�� دقائ�، في ال�ول��.

دخل في آخ� الل�ل في الل��ة ال�ي كان م�ی� اللع�ة �عل� ان�الق ال��ة األخ��ة. لق� ق�م
م� و�� «ال�وقات ال�الث»، وذیله ب�� ساق�ه م��وًال، وال�ه�� ال�ورة آخ� ق�عة نق�د في ج��ه. لق�
مّ� في أ�اشادی��� وفي م���ة كاردوزو ب����ا، ح�ى ألقى م�ساته ه�اك، في ال��ار��، آخ� م�فأ

في إ��اره ال����.



كان ال��ار�� ن�عًا م� األماك� في العال�، ن�ف كاز���، ن�ف ك�ار�ه، ��غله مل��م�
ف��ق �االس أنف�ه�. وف�ه �قّ�م الع�وض، الف�ان�ن ال�ع�وف�ن ال��عاق�ون للع�ل في �االس، وف�ة
م� ال�رجة ال�ان�ة ح�� �ق�م كل شيء، م� ال�اع�ات في ال�� ال�����ات في نها�ة مه��هّ�، إلى
الف��ات ال�غ��ات ال�الغات ل�ّ�ه�، والل�اتي ����ه�، ال�اح�ة واألخ��، ال��� ت��� ال��ی� م�ل�
ال�الح�ة. كان ��ف� على ال��اء الع�ائ�، فال مأساة ت�اهي مأساة م��لة �اع�ة في ال�� ب�ون
عق�. أما الف��ات فق� كان ��ّ��ه� و�علِّ�ه� في م���ه الق�ر؛ فإذا وج�هّ� ال ��ل�� للع�ل، جعلهّ�
�ع�ل� ك�غا�ا فق�. ومع ان��ام الل�ل ی��أ ال��ار�� �اس�ق�ال م�تاد� �االس وه� ع��مًا أث��اء
وأص�اب م�اك� رف�عة، ورعاع عل� الل�ل األخ��، م� آ�اشادی���، وهي م��د حانة ت�ّ� على
أنها كاز���، إلى و�� �اراناغ�ا ف����را. إلى ه�اك كان�ا �أت�ن ج��عًا إلنهاء ل�ل�ه� وخ�ض آخ�

ت���ة م������ �األمل األخ��.

دخل آر�غ�ف والح� أن فادی��� في ق�ة حّ�ه، م�ا�ًا ��لقة م� الف��ل��� �������ن
أسل��ه ال�اقي في لع� ال��ارا، وم��ان�ون إلى ��اره، �أخ� م�ه ب�� ال��� واآلخ� ف��ة، وع�د م�
ر لي ف��ًا، �ا أخي ال�غ��، أس�ع ال���ات إلى ����ه، و���ه� ال�ق�قات كات�ن�ا. «أس�ع، م�ِّ
ف��قفل �اب ال��اه�ة»، �ل� آر�غ�ف في ه�� م�ث�. فادی��� ال�أخ�ذ ب�رق اللع�، وضع ی�ه في
ج��ه وس�� ف��ًا، م� دون أن ی�أّك� م� ق���ه. كان م� ف�ة صغ��ة، خ��ة آالف ر��، ول� ���
ال�ن�ي ی��� أك�� م� ذل�. أس�ع إلى ال�ول��، وأودع الع��ة ال�ق� 26 وعل�ه ت�قف� ال��ة ال�غ��ة
كال���ة؛ و��ر ال�ق� م�ت��. و�ع� ع�� دقائ� ان�هى اللع�، وح�ل آر�غ�ف على س�ة وت�ع��

ك�ن��، وفادی��� على اث�ْي ع��، ناه�� ع� ال��ن�� وال�الث�ائة في ج�� م��ان�ون.

وح�ث في تل� الل�لة ال�ائعة أن ال�ن�ي آر�غ�ف، ال�ع�وف �أناق�ه اإلن�ل���ة وت��فاته
كغ�ان�وق، أوصى ودفع مق�مًا ث�� ق�اش وتف��ل ل�� ب�الت م� ال��ان اإلن�ل��� األب��. كان
م�ی�ًا م�� زم� �ع�� ����� ألف ر�� آلر�������،  وه� خ�ا� م���ن ��اوالت ال�ول�� وح�ر ج�ًا
في اللع�. ول� ت�ح له ال����ة أك�� م� م�حلة أو م�حل��� م� اللع� في الل�لة، وهي م�احل
م��اضعة، و�ان ی�ور على ال�اوالت م��ن�ًا مع رهانات اآلخ���، مق��حًا ت����ات، م���عًا في

تعل�قات ح�ال ال�� وال���.



كان ال��ا� ��ّلي م�� وق� ���ل م� أع�اق قل�ه لل���ل على ال�ق�ة ال�اق�ة م�
ح�ا�ه. وأمام ال���� االس�ع�اضي لل���ن ال���ّل� ال�ّ�اب، فق� ه�وءه وأخالق��ه، ون�� ال�ی�
الق��� وقام �ال����ل ه�اك �ال�ات، على م�أ� م� رفاقه في اللع� وال�غا�ا. إهانة! ول� ی�فعل

ال�ن�ي.

- س��ن ألف ر��؟ ع� تل� ال�ال��... قل لي، أیها ال�ل�، ك� ت�قاضى ال��م ل��لة م�
ال��ان األب��؟

- ك�ان عاد�؟

- إن�ل���، س 120، ق��ة ال���ة. م� أف�ل ما ه� م�ج�د في ال��ق.

- ح�الى ال�الث�ائة ألف ر��...

دس آر�غ�ف ی�ه في ج��ه، وأخ�ج م�الغ م� ف�ة ال����ائة:

� لي س� ب�الت ج�ی�ة. أح�� س��� ألف ر�� خاص�� واب� - ح��ًا إل�� ك�ن��ان.. جهِّ
ال�ق�ة ل� إك�ام�ة ل��اب�ت� م�قة ال��يء ل����ل ح�اب م� ز��ن على �اولة الق�ار...

ق�ف ال�ال في وجه ال��ا�، ث� أدار له �ه�ه، ف��ا أخ� ه�ا األخ�� ���ع، م���ًال، أوراق
ال�ق� م� على األرض، ب�� ن��ات اس�ه�اء ال���ة �ه.

كان أر�غ�ف ه�ا ن��ًال، في مال��ه وفي سل��ه، و����ل �ّ�� ل� ��� �فعل ش��ًا آخ� في
ال��اة غ�� لع� الق�ار؛ فق�� م�ل ج�، حال� ال��اد ماه� في ال��ارزة �ال��اك��، م�ع م� دخ�ل
ف��ق �االس �ع� حادثة معّ��ة وارت�اب ج�م ال �غ�َف�، ح�� ض�� أح� ال��لل�� الل�فاء وه�
صاح� ن�عة ع����ة، ع�� رؤ�ة ال�ن�ي آر�غ�ف وق� ارت�� مال��ه ال���اء، فقال ل�لق�ه:
«ان��وا إلى ه�ا الق�د الهارب م� ال���ك». ت�ّ�ل� الغ�فة إلى أشالء وما زال ال���ال ال�قح ح�ى

ال��م ���ل زه�ة م�ف��ة على وجهه م� أث� ض��ة ال����.



كان ن�اح ال���ق�� في الق�ار ال�افع إلى االح�فال ��أد�ة ع�اء ت�أسها ش���� ال�ع�وف.
وتألف� ال�ائ�ة م� م��ان�ون ورو�ات� وآناك���ن و��ه ده ج�غي، وال�ه��س ال�ع�ارّ� ل��غ� ده ب�اتا
وال��اف��� ك�رف�ل� وج�ان �ات���ا إضافة إلى خ��ج كل�ة ال�ق�ق ت���رس�� �ار��وس، و��عًا
ال���ف�� و�اقة م���مة م� ال���ة ال�ان�ات، أو ل�قل م� الف�انات إرضاًء لل�ق�قات كات�ن�ا،
غ��رات م� ف� وان�قاء ال����ع ال���لي ال����ع في شقة ال��ی�ة كارال. فال�ق�قات كات�ن�ا،
«ف�انات م�ع�دات ال��اه�»، ح�� ما ك�� في ال- «ام�ارس�ال» ال��في ال�د�ء �ات���ا، ك�
ثالث ف��ات م� أّم واح�ة، جاس��ا أ�ان�ا - �اغ� وآ�اء م��لف��. ُك��اه� ت�اد ت��ن زن��ة وصغ�اه�
ب��اء تق���ًا، وال�س�ى خالس�ة صغ��ة خارقة ال��ال واألم� ال����ك ب��ه� ه� الَ�ّ�ة ال�اح�ة
وانع�ام ال��اف�. ضع�فات أمام اإلك�امّ�ة، ل�� رائعات في الف�اش، ح�� ت��ز �ال�ات م�اه�هّ�
ال��عّ�دة ال��ائ�، ح�� تع��� ج�ان �ات���ا ذاته، فق� راح ی�ف� �ع� ُن�اسات رات�ه في
ال����ة على ال�ق�قات ال���رات؛ ال�اح�ة تل� األخ��، وما زال م��ارًا أیه� صاح�ة أك�� خ��ة

وأك�� م�ه�ة م� اخ�ْ�ها. أما ال�س�ى ز�ل�ا، فق� كان� ضع�فة أمام فادی���.

أراد ل�ف ل��غ�ا ده ب�اتا وال��امي أن ُ����ا شق�ق�ا ه�ن�ل�ل�  ل��ف�ا ال���� م� ال�أل�
على ال�أد�ة، ل�� م� دون ن���ة. فهاتان ال�ق�ق�ان ل� ت��نا أخ��� فعًال، ال م� جهة األم وال م�
جهة األب، بل ل���ا م� ه�ن�ل�ل�: كان�ا، زن����� أم������� ش�ال����، س�داوت�� ل��ه�ا ت��ّ�عان
������ ل�نْ�� ج��لْ��. وه�ا ج�، الغ�ال اله� ال�ق��، وم�، ال��� األرق� ذو الع�الت. ال����ك
ب��ه�ا عالوًة على رف�ه�ا ال�هاب إلى ال���� مع أ� كان ه� ج�ال ال��ت وغ�ا�ة ال���ف. فال
تق�الن دع�ات لل��هات أو للع�اء أو ال�����اتا، أو االس���ام في ال��� في إی�اب�وا وال في ض�ء
الق�� في الغ�وا دو آ�ای��ه، ح�ى أنه�ا ال تق�الن م�ال�ة ال��ائ� ح�ى ول� كان ال���في ف��نان�و
غ�ز نف�ه، العازب ذو الق�ام ال����ق واألن��، واالن�� ال��� ال�� ت�ت�ي ال��اء ت�� ق�م�ه. ح�ى
ه� ع�� ع� ال���ل عل�ه�ا، ومع ذل� ما زال �أتي إلى �االس ل��اه�ا و�ف�ح له�ا ال�ام�ان�ا
الف�ن��ة. و�ان� ج� وم� تغ��ان أغاني روح�ة مع م�س�قى ال�از، ت�ق�ان، �أث�اء وأرداف عار�ة.
ل��ه�ا �ّل�ا معًا م�ع�ل�ْ��، ت�خالن ال��ان ش�ه م��ّلل�ْ�� وت�ل�ان إلى �اولة رص��ة في أح�



األر�ان، وه�ا ت���ان م� ال�أس نف�ها. و�ع� أن تق�ما ع�ضه�ا ت�ع�ان إلى غ�ف�ه�ا، م� دون
أن ت��ّل�ا مع أح�.

كان� مأد�ة الع�اء فاخ�ة مع ال���� وال�ام�ان�ا وال�ق�قات كات�ن�ا في أق�ى ع�ائه�
الف�ي. عّ� االن��ا� واالن��اح �اس���اء ال���ج ال�اب �ار��وس ال�� �قي م��ع�ًا م� رف�
األم�������، «ال����جل�ْ�� بل ال�����ْ��»، ����ي ال���ة �غ��، غ�� م�ال �ال��ی�ة كارال ال�ي
راح� تق�م له الع�اء وال�ع�. وع��ما حان وق� دفع ال��اب كاد آر�غ�ف أن ی��اج� مع فادی���،
ورف� أن �ع��ه ال�� �ال��اه�ة، ول� �ق�� رم�� في دفع ق��ة الفات�رة. وأعل� ال�ن�ي أن أ�

اق��اح ���اه�ة مال�ة ه� إهانة خ���ة ل��فه.

جاء ع�� م�الد ال�ونا فل�ر في أس��ع ال��خ وال��وة؛ ففادی��� م��ّ� ج��ًا �ال�ال. ح�ى أنه
ع�ض عل�ها دفع م�الغ معّ��ة م�اه�ة في نفقات ال���ل، ووفى ب�ع�ه، وه� ح�ث سع�� نادر.

وألّ�� ال�ونا ن�رما ب�قاحة في أن تع�ف:

- ماذا س�ق�م الم�أت�؟

اب��� فادی��� لل�ارة، م�ادًال وقاح�ها ���لها:

- ما ال�� سأع��ه لفل�ر؟ ح��ًا سأع��ها ما ت�ل�ه م�ي، مه�ا ���... كل ما ت���ه...

ذه�� ال�ونا ن�رما ل�أتي �ال���فلة �ع�� م�الدها: «�ا اب��ي، اخ�ار� ما ت�ائ��». ف�اءت
ال�ونا فل�ر م� ال���خ وهي ت��ح ی�یها �ال���ر:

- حق�قًة �ا فادی��� أن� س�ع���ي ما أر��ه؟ ت��� م�ي؟

- ب�سعِ� أن تق�لي...

- أل� ت�لف ب�ع�ك؟ هل أس���ع أن أ�ل�؟

- تع�ف�� أن�ي أفي ب�ع�� �ا ح����ي...



- ح��ًا، اله��ة ال�ي أر��ها هي ال�هاب إلى �االس ل��اول الع�اء مع� ه�اك.

قال� ذل� وهي ت�تع�، فل� �ق�ل ی�مًا أن ت��ل� �عال�ه ذاك، وم� ب�� كل رفاقه في
الق�ار كان� لها عالقة ص�اقة ����ان�ون وح�ه، إش���ها، ال�ح�� ال�� كان ی��دد إلى م��لها م�ارًا.
وال�ع� كان� تع�فه� �ال�وا�ة م� �ع�� م�ًة �ع� م�ة، أما م� ت�قى فق� س�ع� �أس�ائه� و�أخ�اره�
غ�� ال�ارة. ح�ى آناك���ن، ال�� �قّ�ره فادی��� ج�ًا، ل� �أِت إال خ�� أو س� م�ات في تل�
ال���ات ال��ع؛ أّما آر�غ�ف فل� �أِت إال ل����ع �غ�اء ی�م األح�. كان عال� ال�ونا فل�ر ه� ال�ي
وتل���اتها ال�الّ�ات وال�ا�قات ام��ادًا إلى ر�� ف��م�ل��، إلى الدی�ا دو آلف�، إلى ب�وتاس؛ كان�
عالقاتها مع ال�اس ال����� وال �ف��ض بها أن ت�� ح�اة زوجها ال�اذة. ألن ه�ا األخ�� ل�
���  ی�ضى أن ت�ج� ال�ونا فل�ر في م�ا�� الق�ار ال����ة تل�، في األم��ة ال�اصة �ال�ول��

وال�ه�؛ فال�وجة هي لل���ل، فأ� ش��ان ���لها إلى أوسا� م� ه�ا الّ��ع؟

ول� ی�فعها االح��اج �أّن ف��ق �االس ه� م��� أن�� مل�قى لل����ع ال�اقي ح�� ی��اول�ن
الع�اء في قاع�ه الف��ة، و��ق��ن على إ�قاع أف�ل أور����ا في ال�ال�ة، و��اه�ون ع�ض ن��م
اإلذاعة وال���ح ال���ق�م�� م� ال��� وسان �اول�، وف�ه س��ات أح�اء غ�اسا و�اّرا �ع�ض� آخ�
ص�خات ال��ضة بل ی��ّ�ر �ع�ه� في وقاحة ال���ف إلى ال��ا��ة �الف�� في ال�ول��. كان�

قاعة الق�ار ت��لًة لقاعة ال�ق� م��ًا ف���ًا ذا سقف م� الق�ا�� ال ح�ود له.

ل�اذا ال�ف� الع���؟ ل�اذا �ا فادی���؟ ت��ي ال�ونا فل�ر في ت�سلها ملّ�ة، م���رة م�
الّ���ع إلى االتهام:

- إن� ال تأخ�ني ل�ي ال أك��ف ع��قات�...

- ال أر�� أن أراِك في تل� األم��ة...

أل� ت�ه� ال�ونا ن�رما إلى �االس م�ارًا، مع ال��� سام�ای�، �ل�ًا لله� وال��ل�ة؟ والعائلة
األرج�����ة صاح�ة مع�ل ال���ام��، ه�ه ال ت��ّلف س��ًا واح�ًا ع� ال�هاب، �ال�غ� م� ع�اء



ب��ناب� ألّ� ن�ع م� أن�اع الق�ار. كان�ا ی�ه��ن ف�أكل�ن و��ق��ن و��فق�ن للف�ان��. ل�� فادی���
ل� �ق��ع، بل تهّ�ب ب�عٍ� م�ه� واضعًا ح�ًا للّ�قاش:

- ل� نع�م م�اس�ة لل�هاب...

واآلن، ها هي أخ��ًا ال��اس�ة ال���فة، ل� ت�ّ�ق ال�ونا فل�ر أذنْ�ها ع��ما واف� وق� ف�جئ
ول� ��� مه��ًا، رغ� معارض�ه ال����ة:

- إذا كان ه�ا ما ت�غ���ه فل���... إن ل� ���ث ال��م، ���ث غ�ًا...

و�ع� أن ات�� الق�ار ب�أ ی�سع دائ�ة م��وعه داع�ًا ال�الة والع� وال�ونا ن�رما - وع��ها ز�ه
سام�ای� - وال�ونا ج��ا. ش��ته ال�ونا ل��ا راف�ة، ل�� ألنها ال ت���، ل�� م� أی� ال��اب ال��اس�ة
لل�ه�ة، وأدوات ال���ة، على م���� �االس؟ ك�ا رف�� ال�ونا ن�رما، رغ� أن ال�غ�ة في ال�هاب
كان� تق�لها، فل�لة في �االس كان� غا�اتها ل��... كان م�قف ال��� سام�ای� صل�ًا: ال�ونا فل�ر
جارة ع���ة ��� لها تق�ی�ًا ك���ًا و��ّ� �ال�عا�ف مع فادی��� نف�ه. ف���ه�ا على ال�ع�ة، ل�ّ�ه
اع��ر ع� الق��ل. فه� ��ل� إلى الّ��م خالل األس��ع، ع�� ال�اسعة ل�ًال ل��ه� ال�اعة ال�ادسة
ص�احًا للع�ل في م�له ال���� ل��ع األح��ة. ل� كان� ال�فلة ال��ائ�ة ی�م ال��� أو ع��ة
األح�، ل�ان ق� واف� ��ل س�ور. أما ذهاب ال�ونا ن�رما إلى �االس م� دون أن ی�افقها ك�ا اق��ح�
ال�ونا فل�ر، فاس���ا لي أن أق�ل إنه أم� م����ل، ال م�ال لل�ف��� ف�ه. فال��دد إلى م�ل تل�
األوسا� ح�� الق�ار وال���و�ات، كان� ت���� �اخ�ال� الفاضل �ال��ئ في ت��ش ��� مع��ه��

وم��لل�� ل� ��� ل�یه� أدنى مفه�م لالح��ام ال��ور� للعائالت.

ففي إح�� ال�ّ�ات ال�ادرة ال�ي وج� نف�ه ف�ها ه�اك �ع� أن ج�َّته ال�ونا ن�رما، رغ�ًة م�ها
في س�اع مغ� ف�ن�ي (ل� ��اه� ال��� سام�ای� ه���ًا م��ّ�ًا م�له، والغ��� في األم� أّن ال��اء
كّ� �ع�ق�ه)، ح�ل حادث م�عج. ف��ّ�د أن ت�ك ال��� سام�ای� ال�اولة ه��هًة م���ًا لل�هاب
إلى ال��حاض، �ه� تّ�ًا م� ت�ّ�أ وحاول مغازلة ال�ونا ن�رما ب�ع�تها إلى حل�ة ال�ق�، وه� ����
ز���ها والهال��� ال�رقاو�� ال�ار���� إلى ال��اد ح�ل ع���ها، ك�ا ل� كان� أ� ام�أة تافهة. كاد



ال��� سام�ای� أن ���ب الّ�افل ل�ال أّنه كان �ع�ف عائل�ه، فأمه ال�ونا ب�ل���ا، وشق�ق�اه له�ا م�انة
رف�عة، وج��عهّ� ز��نات م��ازات ل��له، ك�ا أن ال���� نف�ه مع�اد الق�ار وال��ه���ة وه� ز�����

م��اب�، ال�ع�وف ب�� ال�غا�ا «م��اب� ال���ل».

ه��ا اق���ت الّ�فقة على ال��وف���رة ج��ا، ال�ي أسع�تها ال�ع�ة ألنها ت��ح لها ف�صة

االس��اع إلى THE HONOLULU’S SISTERS ك�ا ت���ها ف�صة االس���اف �ع��ها

ال��س��ل�ج�ة وال��ل�ل ال�ف�ي للعال� الغام�: عال� اإلدمان على الق�ار، ف���ئ له عل� ما وراء

ال���عة الق�عي.

أم�� ال�ونا فل�ر �ق�ة نهارها م�ه��ة �اخ��ار أ� ف��ان س��ت��، واخ��ار القفاز��
والق�عة وال��اء وال�ق��ة في تل� الل�لة، في قاعات �االس ���اع�ة ال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا. ���
أن ت��ن أج�ل ال��اء �ّ�ًا وأك��هّ� أناقة، فال ت�اه�ها أ� ام�أة أخ�� ول� كان� ن��لة م� أش�اف
غ�اسا ت�فل ب��اب م� ال���، ح�ى وال ع��قة م��في أو صاح� م�رعة م� م�ارع ال�اكاو ت���رد

ز���ها م� �ار��. تل� الل�لة س���از، أخ��ًا، ال�اب ال���َّم.
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ع��ما اج�ازت ال�ونا فل�ر، وهي ت�ت�ف م�أ��ة ذراع فادی���، �اب قاعة ف��ق �االس،
�ف أن تع�ف األور����ا ال�انغ� الق��� ال�� ال ���خ أب�ًا، وال�� رق�ا على أنغامه في شاءت ال�ُّ
لقائه�ا األول في م��ل ال�ق�م ت������ا، على نغ� ب�ان� ج�ان����� نافارو، أث�اء ال�فالت في ر��

ف��م�ل�� خالل أس��ع م��� �امان�ا ال�ی�ّي. أحّ�� أن قل�ها ی��ارع ن��ه، فاب���� ل�وجها:

- هل ت���؟

أمامه�ا، كان� القاعة في ع��ة ت�اد ت��ن تامة ل�ال �ع� األض�اء ال��ّ�هة �غ�اء م�
ال�رق ال�لّ�ن ح�ل كّل م��اح، م��هى ال�وق ال�يء؛ ل�� وج�ت ال�ونا فل�ر كل شيء ج��ًال،
ش�ه ع��ة، ال�اوالت م�دانة ب�ه�ر م� ورق ال���� ال�ق�� وأغ��ة على ال��اب�ح، �ا لل��ال! �ا



إلهي! ت�ّلع فادی��� ح�له فل� ��� أ� ذ���، كان كل شيء �ال���ة إل�ه مأل�فًا ح���ًا، ول�� ه�اك
ما ���� أن ت��� إل�ه ال�ونا فل�ر.

- عّ� ت��ّ�ث�� �ا ح����ي؟

- ع� الل�� ال�� �ع�ف�نه. إنه الل�� نف�ه ال�� رق��ا على أنغامه ی�م تعارف�ا..

اب��� فادی���: «نع�، ه� �ال���...» وشغل�ا ال�اولة ال����زة له�ا، �اولة ق�ب حل�ة
ال�ق� أمام ال��� ال����ك ب�� القاع���، قاعة ال�ق� وقاعة الق�ار. كان ب�سع ال�ونا فل�ر
وال�ونا ج��ا، وه�ا ت�ل�ان ه�ال�، اس���ان ال���ة كلها، ك�ف ی��ّ�ك ال�اق��ن، واه��اجات
ال�قام���. وتف�� فادی���، وه� ال ی�ال واقفًا، ال�ل�ة ال�ي ل� ���ّلها إال زوجان م� ال�اق���
كف�ءان في رق� ال�انغ� ل�رجة أن أح�ًا ل� ���ؤ على م�اف��ه�ا. كان� ال��أتان اث���� م�

األخ�ات كات�ن�ا.

كان� ال����- واالك�� س�ادًا، ت�ق� مع ش�� فارع ال��ل ورومان�ي، مال��ه ح��
آخ� ص�خات ال��ضة و�أنه ن�� س���ائي م� أم���ا ال�����ة، وم���ه م��� قّ�اد. وع�ف فادی���
في ما �ع�، ح�� ُقّ�م إل�ه، أنه أتى م� سان �اول� في ن�هة إلى �اهّ�ا، و��عى �اروس مارت���،
وه� ناش� ك�� م���م، و��ا ه� واضح، ناش� ث�� ج�ًا. إنه م��ع في ال�انغ� �أسال�� و�فاءة

مه��ة، ی�ف� ب�قة عال�ة سل�لة ح��ات معق�ة.

كان� ال�غ�� ال���اء ب�� ذراعْي ز����� م��اب�، «م��اب� ال���ل» نف�ه، صاح� ال�غا�ا
واإلش�ال مع ال��� ز�ه سام�ای�. ع��اه ت���ان إلى أعلى، �عّ� على شف��ه، و��� الف��ة واألخ��
ی�فع ی�ًا م��ت�ة إلى شع�ه ال���ای�. ول� ��� ه�ا ال�اهّ�اني أقل كفاءة إذ كان ی�ق� ال�انغ� ���ونة

عال�ة، م�اف�ًا ال�ان�اولي �ال�شاقة واالب��ار، كان� رق�ة تانغ� صارخة.

الح� فادی��� ال��ه� وه� ی����، ف�ّ� ی�ه إلى ال�ونا فل�ر مق��حًا وه� ��اع�ها على
ال�ه�ض:



- تعالي �ا ح����ي ل�ف�ح أخ�اء ه�الء ال�افه��، هّ�ا نعل�ه� ك�ف یْ�ق��ن ال�انغ�؟

- ت��! أما زل� أح�� راق�ة؟ م�ى وق� ���ل ل� أرق� ف�ه، لق� ت�ّل�� مفاصلي..

كان� ق� رق�� آخ� م�ة ق�ل ما ی��� ع� ال��ة أشه� ع��ما ح�ل� ال�ع��ة ورافقها
فادی��� إلى ال�ونا ا����ا، ع�� م�الد على س��ل ال��اح. كان م��ازًا في رق�ة الفال� ك�ا رق��
هي ���ل ح��؛ كان� ت��ُّ ال�ق�. ومّ�ا كان ی�ع�ها ه� أنه�ا ل� �ع�دا ی�ق�ان معًا قّ� تق���ًا،
ف�ادرًا ما ����ها إلى حفالت صغ��ة في م�ازل األص�قاء. وع��ما ت�ه� م� غ�� ص��ة زوجها
ت��ي وق�ها في ت�ادل القال والِق�ل ب�� األحادی� وم�ائ� ال�ل��، ول� ت�� ت��� في رأسها ح�ى
ف��ة ال�ق� مع فارس آخ�، فه�ا ما ال ت����ع الق�ام فعله ال��أة ال���وجة إال ���افقة ص���ة م�
زوجها وفي ح��ره. أما فادی���، فق� كان �ع�� ح�اته �ال��ل والع�ض، وال م� ی�اق�ه، في ه�ا
العال� خارجًا، في ال��ار�هات وال��اق�، في �االس وال��ار��، في فل�زو، مع العاه�ات

وال�اق�ات...

قّ�ما ع�ضًا حق�ق�ًا في م��ل ج��انه� في ال�ام�ا والف���، في ال�ان���ا وال�ارشا. حاول
ال����ر ل�ف وال�ونا إ����ا أن ��اح�اه�ا في ال�ق� - كل ال�اس ل�یه� اّدعاء وم�اه م�ار�ة -
وس�عان ما ص�فا ال��� ع� ذل�. ص��ح أنه�ا كانا ی�قالن أق�امه�ا ���ل ص��ح، ل�� ال م�ال

أب�ًا ل��اف��ه�ا، ال�ونا فل�ر وفادی���.

ل�� ال�ق� في حفلة ع�� م�الد صغ��ة شيء، وال��وج إلى قاعة �االس ل�ق� م�ل ه�ا
ال�انغ�، شيء آخ�.  ب�أ كل شيء م�� س�ع س��ات، ح���ا ان��عها ل��ق�ا ه�ا ال�انغ� نف�ه في
م��ل ال�ق�م ب��ج������. كان� آن�اك ت�ق� رق�ه ���ًال ث� ها هي اآلن، في ه�ه الل�لة ش�ه ال����ة
ح�� جاءت إلى �االس لل��ة األولى! ل� ���� في �الها أنها ال��ة األولى واألخ��ة، وأولى ال ثان�ة

�ع�ها، ل�لة ل� ت���ر.

اآلن فق�، في وح�ة ال���� وال�غ�ة ت���ه إلى أه��ة كل تف��ل في تل� الل�لة، مه�ا كان
ح��ه، م�� دخ�له�ا قاعة ال�ق� ح�ى الل��ة األخ��ة م� ال��عة الالم��اه�ة وم� ال���ن في



ال���� ال��ی��، مع زوجها فادی��� ال�� كان ��ال� في ج�ر ج��ها به��ة م�الدها: ال�ه�ة في
�االس.

ح���ان قام به�ا فادی��� كاله�ا �ال��او� رق�ق�ان ل�� م��ل��ان، ح�دا لل�ونا فل�ر ب�ا�ة
تل� الل�لة ال��ار�ة ونهای�ها. األولى ع��ما دعاها إلى ال�انغ�، ف�ّ� لها ی�ه م����ًا وه��ا قادها إلى
حل�ة ال�ق�. واألخ�� في ال���� في غ��ة اإلثارة العاصفة ع��ما دخلها... تل� ال���ة ال��تع�ة
ع��ما جاءت إل�ه في ل��ة ال���ة، ذل� ال��اوج مع فادی��� ع�� ل�لة ع�� م�الدها. ت��ع�� ب��ء،
 ت��قف ع�� ال���ات، ت�س� ع�� كل م�فأ م� م�افئ الف�ح   خ��ة خ��ة، تف��ًال تف��ًال،

وال��ف أو ال�ه��.

في حل�ة ال�ق�، كان� ذراع فادی��� ت��قها ف��ّ� ����ه خف�فًا في إ�قاع ال��س�قى.
ف������ ع��ها تل� الف�اة ال�غ��ة ال�ي ت��ي ع�التها في ر�� ف��م�ل��، ت��� إلى ال��� �ال
ح���،خائفة في ل�حات رسام م� وال�ة س��ج��ي وتق�ف ال�ه�ر م� ح��قة ال�الة ل��ا، ث� إذا بها
ت�ف�ح على ح�� غ�ة في ل�الي ال��م� ع��ما أض�م� ی� فادی��� ال�ار في نه�یها وأعلى ف��یها

وح�قها ف�ه إلى األب�.

راحا ی�ق�ان في قاعة �االس، ه�ا االث�ان، في تانغ� زاخ� �الع�و�ة وال�ه�ان�ة، ف�ًى وف�اة
ب���ان غارقان في ال�ّ� وعاشقان ش�قان للغا�ة. كأنها عادت إلى س�� م��ل ال�ق�م، إلى تأث��
اللقاء األول، ال���ة األولى، ض��ة ال��ا�ة، االرت�اب؛ وها ه�ا عاشقان ناض�ان �ع� س�ع س��ات،
وق� ���ل م� ال�ّ� وال�عاناة. كان� ف�اة ع�راء، فل�ر، ف�اة ودودة ���ة، أما ب�� ی�� فادی���
زوجها فأض�� ام�أة م�ف��ة وأن�ى مل�ه�ة، كان� راق�ة تانغ� ل� ���� لها م��ل، �ع�و��ها ال�فافة

وأحاس��ها الغام�ة. وت��ه� ال�اس ل�����ع�ا ���اه�ته�ا، ح�ى م� قاعة الّلع�.

ال�ان�اولي صاح� ال���، مع كامل خ��اته في ك�ار�هات سان �اول� وال���، و��ن��
آی�س، وز����� م��اب� مع كل ثق�ه ب�ف�ه انه�ما وت�ل�ا ع� ال�ل�ة كلها ل��ل� لل�ونا فل�ر وفادی���

في ل�لة غ�امه�ا.



وت�اءل ال�اض�ون: «م� هي ه�ه ال���ة ال�ي ت�ق� مع فادی���؟». كان ال�ع� �ع�ف
ه�ّ��ها. وس�عان ما ان���ت ال�عل�مة ���عة: «إنها زوج�ه، تأتي إلى ه�ا ألول م�ة...» وأ�ه�ت

أل�ف ال�ق�قات كات�ن�ا قّلة اه��ام، ل�� الغ��ة كان� تعّ� غ�ار�ها.

�ع� ال�انغ� عادا إلى �اول�ه�ا. و�ان فادی��� ق� �ل� ع�اء وم��و�ات وراح ���� ع�
أس�لة ال�ونا ج��ا، و��ّودها ��عل�مات ح�ل األش�اء واألش�اص. ل��، الف��ل �ّل م���ًا �ال�ونا
فل�ر. كان� ت��� في اله�اء ك�ا ل� أن ه�اك هالًة م� ال���ات ال�ف�ة واله��ات ت��� بها، ك�ا ل�
كان� أس�ى م� جّ� القاعة، م�ل�قة على ن�� س��ات ال���ة االج��اع�ة، �ارونات حّي غ�اسا،

م�ع��فات حّي دا �اّرا، أغلى أن�اع ال�غا�ا ال�اه�ات ال��� وال���فة األقل وض�حًا.

أحّ�� ال�ونا فل�ر ��يء م� الّ�وار ال�ع��. دوار ب�� االس��اء وال��ف، م���ة ��غ��
تل� ال���ات ال�ا�فة وتل� ال���ات الف�ة. تل� االب��امات م�عا�فة هي أم ساخ�ة؟ و�ان� �ال�اد

ت��ع معل�مات فادی���:

- لق� ت�اوز ال��ع�� س�ة... ال یْلَع� إال ال��ارا وال ُیَ�اه� إال م� ف�ة ف�� ال���ة
ك�ن��ات. وفي إح�� الل�الي خ�� أك�� م� مائ���... وم�ة وصل أوالده ل�أخ�وه �القّ�ة: سافالن
و�غّي ����ها زوجها، حاول�ا ج�ه �الق�ة! وأس�أ ال���ع كان� االب�ة، ك���ا ساّمة راح� ت�ّ�
شق�ق�ها وزوجها صاح� الق�ن��... وق� أقام�ا دع�� ح�� على الع��ز م�ع�� أنه م���ن ال

�عقل، غ�� ج�ی� �أن ی�ی� أم�اله...

مّ�ت ال�ونا ج��ا ع�قها ل��ل�� ���ل أف�ل على الع��ز صاح� ال�ع� األب��
ال�اع�، كان �ال�اد جل�ًا على ع��، ل��ه ی�ّ�� ساق�ه �ع�ا ����� إل�ها، ووجهه م��ود، وفي

الع���� ما زال یل�ع ب��� أخ�� َنِه� و�أّن اإللهام في الق�ار وح�ه ال�� ُی�ق�ه ح�ًا.

«وفي ال�ها�ة م� ذا ال�� ع�ل و�ّ� و��� ال�ال ال�ف��، أل�� ه�؟» ��أل فادی���، في
ث�رٍة على أس�ة الع��ز - «ماذا �فعل أب�اؤه غ�� إنفاق ال�ال؟ إّنه� حف�ة م� ال�����ع�� ب�غ�
الع��، ل� ی�فع�ا في أ� م�ال. و����ون اآلن أن یل���ا أ�اه� �ال�ات شهادة ج��ن، و�����ه



مغلق�� عل�ه �اب ال���ل أو �اب م�ح األم�اض العقل�ة... ل� كان األم� لي ل�ضع� ه�الء
األوغاد ج��عه�، وفي �ل�ع�ه� اب��ه ال�ق�ة، في ال���،  وألم�ت ��ع�ه� �ال��اك��...». عارض�ه
ال�ونا ج��ا، �أن ث�ة إش�االت جّ�ّ�ة في م�ألة ال�ال ه�ه. وفي رأیها أن الع��ز ل�� ح�ًا في ت��ی�
ث�وته في الق�ار، فألس�ته حق�ق ش�ع�ة... وانق�ع درس االق��اد ال��اسي ال�� تقّ�مه ال�ونا ج��ا،
ألن ال�ان�اولي أصّ� على الق�وم إلى �اول�ه� ل���ة فادی��� وال�ونا فل�ر. راح ز����� م��اب� �قّ�مه:
«فادی���، ص��قي ه�ا ی��� ال�ع�ف إل��، فق� س�ع ع�� ال����، وشاه�ك ت�ق�... إنه ش�� ناف�
م� سان �اول�...» وال�ف� إلى الغ���: «ه�ا فادی���، أعّ�ف� إل�ه، إّنه» كان ح��ر ال�ونا فل�ر

�عق� ل�انه «... ح��ًا، إنه ص�ی� ع���...».

قّ�م فادی��� ���ته ال�ه�� تق���ًا، ال���ت��:

- ص��قة زوج�ي وص��ق�ي ال�ونا ج��ا، أم����ة، خ�ان مع�فة...

مّ�ت ال�ونا فل�ر أ��اف أصا�عها، ف�أة كأنها م��د فّالحة. فان��ى ال�ان�اولي وقّ�ل ی�ها:

- ج�ز�ه ده �اروس مارت���، خادمِ�، �ا س��تي، نادرًا ما رأی� رق�ة تانغ� ُت�ق� به�ا
األتقان... تقّ�لي إع�ابي!

ث� قّ�ل ی� ال�ونا ج��ا، وح�ث أن ب�أت األور����ا تع�ف سام�ا م�ه�رة، ف�ألها:

- أت�ق��� ال�ام�ا؟ أم أن� كأم����ة تف�ل�� ان��ار الـ BLUE ...؟

أفق� فادی��� ال�ان��لي كل ال�قة ال�ي ی���ع بها:

- ما ه�ا... إن ه�ه الغ���غا ت�ل�� ���ل رائع...

«فادی���، ما ه�ا؟ ان��ه!». و�َّ��ه ال�ونا فل�ر وهي ت����.

ل� ت���ث ال�ونا ج��ا؛ و��ًال م� أن تغ��، تأّ��� ذراع ال��اعي، وأجاب� ع� كل�ات
فادی��� ال��ع�ة به�ة الم�االة م� ردف�ها اله��ل��. في ه�ا ال�ق� عل� س�ا�ٌة وجه فادی���،



وس�عان ما اك��ف� ال�ونا فل�ر ال���، فإح�� ال�الس�ات ال�الث ال�ال�ات إلى �اولة ز�����
م��اب� و�ان� ج��لة ج�ی�ة �أن ت��هى، اق���� وراح� ت�ور وت��ر على مق��ة م�ه�. كان� تق��
ال�ونا فل�ر م� رأسها إلى ق�م�ها ك�ا ل� كان� ت��ّ�اها ب���ا ت�أل م��اب� ���ت ع�ب الل�ان

و�أنها ت��ح نف�ها ب���ف اآلخ���:

- ك� هي ج��لة ه�ه ال�ام�ا ال�ي �ع�ف�نها م� أجل�ا؟ إن�ي م����ة، تعال حاًال...

ألق� ن��ة الم�ال�ة على ال�ونا فل�ر، ون��ة غ�� على فادی��� ث� اب���� ل������
اب��امة مالئ��ة مل��ة �اإلغ�اء:

- هّ�ا، �ا زن�ّي ال����...

ت���� ال�ونا فل�ر أن یل�قي ن��ها ب��� فادی���. وران ص�ٌ� م�عٌج ف�له�ا �ع�ه�ا
ع� �ع�. ال�ف�� ن�� حل�ة ال�ق�، وع��اها ض�ِّق�ان ف��ا راح ه� ��ّ�ق إلى قاعة الق�ار. ت�اءل
ِلَ� أرادت أن تأتي؟ لق� عارض ذل� دائ�ًا له�ه األس�اب ولغ��ها. واآلن، ها هي حفلة ع�� ال��الد
ال�ي ب�ًال م� أن ت�ه�ها ت�عل ال�����ة تع� على شف��ها ك�ال ت��ي. س��فع ه�ه ال�لهاء ز�ل�ا
غال�ًا ه�ا ال���ف! قّ�ب فادی��� مقع�ه وت�اول ی� ال�ونا فل�ر ووش�شها ب�قة أحّ�� ���� ص�قها:

- �ا ح����ي، ال ت�قي ه��ا. أنِ� ال�ي �ل�� ال��يء، فل�� ه�ا م�انِ�، �ا ح����ي
ال����نة. هل ت�اك ته���� اآلن له�الء ال�اق�ات ه�ا، وتلق�� إل�هّ� �اًال؟ لق� ج�� ل���حي معي،
فل����ي أنه ل�� ه�ا س�انا ن�� االث���، ال أح� غ��نا. دعِ� م� ه�ه ال�فاهات، فل�� ل�ّ� عالقة

بها...

ت��� ال�ونا فل�ر نف�ها ُتْ�َ�ع ��ه�لة، فق� أرادت أن تق��ع، ان�اب� دم�عها وسأل�
���ت ُم���� قائلة:

- أحقًا ل�� ه�اك عالقة ب����ا؟



- هي ال�ي ت��� ورائي، أال ت���؟ دعِ� م� ذل� ح����ي، فه�ه الل�لة هي ل�ا فق�،
ول��ف ت�ْ�� ح�� ن�ل إلى ال���ل... ل� أقام� ال��م، بل سأ�قى ق��ِ� وح�ك.

كان� ال�السّ�ة ال�غ��ة ت��ایل مع الل�� مل��قة «����اب� ال���ل»، ال�� راح في ل��ة
انفعاله �ع� على شف��ه، وع��اه ت���ان إلى ال�قف. ف�ل�� ال�ونا فل�ر:

- «ه�ا ل��ق� م�ة أخ��».

رق�ا ال�ام�ا، و�ع�ها ال�اس� دو�لي. ث� �ل�� ال�عّ�ف إلى قاعة الق�ار فقادها فادی���،
وه� على أتّ� االس�ع�اد إلرضاء كل ن�واتها. وأس�ع� ال�ونا ج��ا وراءها ت��� أن تع�ف كل شيء،

فهي، ��� ال����، ل� ت�اه� زه�ًا في ح�اتها وال تع�ف ح�ى أه��ة كل ورقة م� أورق اللع�!

�ال�ا عاش� ال�ونا فل�ر �ع��ة ع� ه�ا ال�� ال ت��ع ع�ه ش��ًا و�أنها م�ع�لة ع�ه ق��ًا
في مع�� سّ��، كأّنها تع�� في «حَ�مل�» مف�وض عل�ها ألنها غ�� مه��ة ل�ل� ال�ّ�. وها هي
ت���� أخ��ًا م� ال��لل إلى األرض الغام�ة ح�� كان فادی��� مل��ن��ًا وم���ًال، مل�ًا وع��ًا في
آٍن معًا. ل��ها تعل� حّ� العل� أنها ل� ت�ل الل�لة إال إلى ق�� م� ه�ه األرض، إلى حافة ه�ا ال���
ال�ّصاصي. فه�اك ی��أ زم� ال�ل� واالنفعال؛ كان� فقاعات �االس ث��ة وهي ال���� ال��يء له�ا
العال�، ه�ه ال�ائفة ال�ی��ة، ه�ه ال�اللة. و���� ه�ا العال� إلى أ�ع� م� �االس، إلى دروب ل�ل
�� واألح�ان والف�� وال��اء، وال���ل وال���رات ال��ی�ة، إلى تل� ال���قة ال�ل��ة �ال�َّ
(ال���ای��، ال��رف��، اله��و���، وال��ام�ا، كان� ال�ونا فل�ر تق�عّ� م� م��د ذ�� األس�اء)
ل�ّ��ل �ال��ار�هات، ب���ت الق�ار، ��ق� العاز���، ب���ت ال�عارة، �األو�ار غ�� ال��ع�ة، �أق�ر
األم��ة، �ال�انات، �أو�ار م�م�ي ال�اك�ن�ا ال��ل�ة. م� أجل ه�ه األزقة كان فادی��� ی���ك غ��

مق��ع، وها هي ال�ونا فل�ر أمام �اولة ال�ول�� ال تل�� إال هام� ه�ا العال� ال���َّم.

و�ضافة إلى �االس، ���ت��ه «العائل�ة ال���ة» ك�ا تق�ل اإلعالنات، �أض�ائه وع���ه -
ح�� غ�اء ورق مق�� َحْ�ل كل ال��اب�ح على ال�اوالت - ب��� ال�لّ�ر، األور����ا م� ال�رجة
األولى، س��ات ال����ع ال���لي، ال�ان�ات ال���فات، ال��ار� وال����ات ال��ّ�دات وعق�اء



ال�اكاو وعق�اء ق�عان ال�اش�ة وعق�اء ال���، أث��اء ال��ی�ة، ال��ه����ن ال��اب وال���ال�ن،
إضافة إلى �االس، في تقا�عات الل�ل ال�ائ� ووداع ال��ه� ال�ادع، ی���� غ��ض فادی���،

حق�ق�ه ال�هائّ�ة.

في ج�لة س��عة، ت�ّقق� ال�ونا فل�ر م� م�احة ه�ه األرض ال����نة، م��� دم�عها،
ج�ال وود�ان ان��ارها القاسي، وح�ها ال��ل�. ب���ا كان� ال�ونا ج��ا �ع��ها مف��نة ب�ج�ه
ال�قام���، ����اته�. فأح�ه� ی��ل� مع نف�ه، ثائ�ًا عل�ها �ال�ات. ول� ت���ا لها االخ��ار ل�ا قفل�
عائ�ة. ل�� الّ�ادل، في تق�ی� م�ه لفادی���، ل�ع�ه في اللع�، جاء ل�عل� له أن الع�اء سُ�ق�م

وحان� ساعة ب�ء الع�وض ال����ة.

عادوا إلى قاعة ال�ق� ح�� ال�ق�ا م��ان�ون ال�� وصل ت�ًِّا. ما ه�ه ال�ع��ة! عّ�اب�ه في
�االس؟ هل جاءت ل�ف��� م�ّ�ة الق�ار؟ آه! ع�� م�الدها! أ�ا ر�ي، رب ال��اوات، ك�ف َنِ�ي
ذل�؟ س��سل لها في ال��م ال�الي مع زوج�ه واب�ه، اب�ها �الع�ادة، اله��ة. قال� ال�ونا فل�ر: «��في
ق�وم إش����ي وال�ل�» كي ال تل�مه �ال�عه� وألنها ق� ح��� به�ی�ها في ذل� الع��، وال ت��� أك��

م�ها. فها هي مع فادی���، وال ت��� ش��ًا آخ�.

ال�عام ل� ��� �عامًا. ما ه�ه األش�اء: األرز �ال ملح، والل�� �ال ن�هة، ل�� ك� كان
فادی��� مه��ًا وه� �قّ�مه إل�ها و��ع في ف�ها أف�ل ق�ع فّ�وجه، ول� تع� ال�ونا فل�ر ت�ع�

�ال��ف وال ال��ل.

أ�ف�� األض�اء كّلها ل��اء م��دًا. ع��ما أعل� م�ی� ال��ار�ه في الف��ق ج�ل�� م�ر���
ب�ء الع�وض وهي: أوًال ال�ق�قات كات�ن�ا، أص�اتهّ� ت��� ال���ة، ل�ّ�ه� أَجْ�ن ع�ض األث�اء وهّ�

األرداف:

«سأرق� الل�لة ���لها

ران���ا...



ران���ا...»

كان� ال��ع��فة ال����رة آنفًا أك��ه� دالًال ���� ل� ��� ب�سع ال�ونا فل�ر إال أن تع��ف
ب�ل�. ل�� فادی��� ل� یل�ف� إلى ال�الس�ات، بل انه�� ب��ّوق ال�ل�� �ع� ال�عام. واآلن كان�
ال�ونا فل�ر هي ال�ي ن��ت إلى ال��ع��فة �ازدراء؛ ثّ� أم��� ب�� زوجها، وأخ�ا ی���ثان
و�����ان، ب���ا ال�ق�قات الل��فات ی�لّ��� في لع�ة األض�اء، ت�لّ�ن أث�اؤه� �الل�ن األزرق وأردافهّ�

�األح��.

ث� جاءت «األخ�ان م� ه�ن�ل�ل�» تغ��ان أغ��ة صاخ�ة وح���ة ف�ها أن�� ال�ن�ج ال�قّ��ی�،
ف�ها صالة الع��� وأل� ��� أذالء وت�ّ�ده�. كان ال��� ح���ًا، وال���ان ج��ل�� ج�ًا. ه�ا ما
ف��ت �ه ال�ونا فل�ر. ال�الس�ات، كات�ن�ا ال�غ��ات، ناش�ات ووض�عات، ی��ی� شه�ة ل�عام
��هى، زق�قة ع�ف�ر، شعاع م� ش��، أج�اد م� ال��ارة والعاف�ة �ال�قارنة مع ج� وم�
ب��ّ��ه�ا �ال أمل. ال�ق�قات كات�ن�ا ك� ی�ق�� في �ق�س لع��ة آلهة األور��ا، وآللهة ال�ن�ج
ال��حة وال����ة، القادمة م� أف��ق�ا وفي �اهّ�ا كل م�ة ت��ح أك�� ح���ة. كان� ال�ن���ان
األم�����ان ت��جهان ب���عه�ا إلى آلهة األس�اد ال��� الق�اة ال�ع��ی� ال���ل��� على الع���
وصفعات س�ا�ه� ت�ّ� جل�ده�. ال�ع� م�ه� ك� ��لق� ض��ًا �ل�قًا، واألخ��ات ی�رف� دمعًا

ح���ًا.

وأخ�� فادی��� ال�ونا فل�ر وال�ونا ج��ا قائًال:

- ان��ها... إنه�ا عاشق�ان. لق� س�ع� ال�ونا فل�ر ب�ج�د م�ل ه�الء الّ��اء ل��ها ل�
ت�ّ�ق؛ ح�ى تل� الل��ة، اع���ت ذل� م��د لغ� م� فادی���، اخ��اعات عاب�ة، ت��فات

ص��ان�ة.

- أال ی�ج� رجل شاذ �ا ح���ي؟ إذن فه�اك ام�أة ال ت�� إال ام�أة م�لها..

قال م��ان�ون: «�ا لألسف! س���ان م�له�ا وال ت���ان م�ادثة أ� رجل...».



أك�ت ال�ونا ج��ا: «م�ل ه�ه ال�االت شائعة ك���ًا في ال�ل�ان ال�����ة». ف�ّدت ال�ونا
فل�ر، «س��� أنه�ا م��د ف�ات�� رص�����».. كان� ت��� أن ت��ّوق غ�اءه�ا ال�افي ال��جع، م�
دون أن ���ب ذل� ال�ق��ة ال����رة، ��فه�ا ال��ضي، ق�ره�ا. آه! م�س�قى ال�م ال��اق، الّ���

ال�ار�.

- ح����ي، سأدخل وأرجع حاًال، دق�قة واح�ة...

ع�� فادی��� م��عًا إلى قاعة الق�ار، تار�ًا ال�ونا فل�ر وح��ة مع غ�اء الع��� ال�� ���ق
القل�.

أض��� األن�ار، وتعالى ال��ف��، وشاه�ته�ا ح�� م�ت م� ی�ها إلى ج� وان����ا معًا
إلى ح�ه�ا ال�لع�ن. وعاد ال�ان�اولي إلى ال�ق�، في ح�� ان�ّ� ز����� م��اب� إلى زم�ة ال�قام���.

رغ� م��ان�ون م� أع�اق قل�ه م�افقة فادی��� وم��اب�، ل�� إش���ه ت��ه ل��ال� ال���ت��،
فال �����ع أن ی���ه�ا. وه�ه ال��وف���رة �أس�ل�ها الغ��ة، م� أی� له ��ّ� ال���ان أن �عل� ما إذا
كان لع� الق�ار عامًال م� ع�امل الع�� ال���ي؟ اس�عي، �ا س��تي الع���ة: لق� ُول� م��ان�ون
ع�ل�ًا على �اوالت الق�ار، و���� لِ� أنه رجٌل، ورجٌل ف�ل، ول� ���ع قّ� �أن الق�ار ���� رجًال

�االرت�اء.

راح� ال�ونا فل�ر ت�ا�ع فادی��� في القاعة األخ�� وه� ی��ّ�ك أمام �اولة ال�ول��، م�اه�ًا
م�ا�ًا �ال�جال وال��اء. وق�م� ال�الس�ة ال�غ��ة ل������ إلى جان�ه، وفي ل��ة معّ��ة أراَح�
ی�ها على ك�فه ح�� اس�قّ�ت ف��ا ه� ی�ا�ع دوران ال��ة في الل��ات ال�اس�ة ال�ه��ة. كادت ال�ونا
فل�ر أن ت�ه� ع� مقع�ها، غاض�ًة، وهي ت�ع� أنها قادرة على ارت�اب أ� ح�اقة في تل� الل�لة،
قادرة على الف���ة والع�ف، على أن ت���ف، إذا ل�م األم�، ك�غّي م� ن�اء الل�ل ال�خ��ات
ال�ائعات. ل�� س�عان ما اب���� ألنه �ع� أن أعل� م�اع� م�ی� اللع�ة ال�ق� ال��الّي، ان��ه
فادی��� إلى ال���ة ال�ق�ة، فأ�ع� ك�فه و��ه� أنه خا��ها �ف�ا�ة ألن ال�ق�ة سارع� إلى

االخ�فاء و�ان ان�عاجها واض�ًا.



ن�� فادی��� إلى ال�ونا فل�ر، اق��ب م�ها، و��اه م��ل��ان �الف��. و�ان م��ان�ون ��ل�
إلى ال�اولة م��ّر�ًا في أس�لة ال�ونا ج��ا ال��س��ل�ج�ة - االق��اد�ة - ال����ة، و��اسي جهله

ب�قا�ا الف��م�ت ال�ل�، �ا لالش���از!

ان��ى فادی��� وه�� في أذن ال�ونا فل�ر:

- اس�عي �ا ح����ي، م�حل�ان �ع� أو ثالث فق� ث� ن���ف. ل� ن�أخ� أب�ًا، لق� أرسل�
إلى الغ��� ل�����نا ���ارته. اس�عّ��، ألن�ي ال��م سأوسعِ� ض��ًا في ال����... - وقّ�ب ف�ه

أك��، ث� عّ� أذنها ول��ها، ن��� وله�!

ال�ونا فل�ر، وج��ها في ق�ع���ة ر��ة، انف��� ب��ه�ة. آه! ما أح�ق� �ا فادی���! ما أش�
ح�ق� ماذا ل� شاه�ك ال�اس، ماذا س�ق�ل�ن عّ�ا؟ فادی��� أش� �غ�انًا، فادی��� أك�� اض��ا�ًا.

- ال ت�أخ�...

عاد، و��اه ت���ان �الف��، إلى اح�الل م�انه مقابل م�اع� م�ی� اللع�ة على �اولة
ال�ول��، م����ًا قل�ًال، وال�ع� أشق�، وال�ار�ان وق�ان، والع��فة في اب��ام�ه، �ا له م� ماه�!

حّ�ق� إل�ه ال�ونا فل�ر ���ًال، إلى فادی��� ح���ها، ث� راح� ت��ع كل تفاص�ل تل� الل�لة
و�ل ل��ات ح�اتها معه، م� ال��ا�ة إلى ال�ها�ة، م� دون أن ت�ق� م�ها ش��ًا، ال األل� وال الف�ح.

م� على �اولة ال�ول�� أشار إل�ها فادی��� أن ه�ه ال��حلة األخ��ة، ف��ارة الغ���
�االن��ار، ��ع دقائ� أخ��. «كال �ا ع���� ل� أذه� مع� �ع� ال��م إلى حفلة الل�ل ح�� ت�وب
ق��ة االن�عاج في ��� الع�ل، ��� شاسع م� األخ� والع�اء». رمق� ال�ونا فل�ر فادی��� م�ّ��ًا
إلى األب� أمام �اولة الق�ار، والف�� ملقى على ال�ق� 17. ح���ٍ� ج�ع� م�اعه كله ودف��ه في

قل�ها. انقل�� على ���ها في الّ���� ال��ی��، وأغلق� ع���ها، ث� نام� ن�مًا م����ًا.
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�ع� م�ور شه� على م�ت فادی���، و�ع� قّ�اس ال��م ال�ال�، قَ��ت ال�ونا فل�ر ال��ق
ال�غ��ة الُ��ّ��ة ل��ع األزهار في كاب��ا. كان� ال�ّ�ة ال�ان�ة ال�ي ت��ج ف�ها م� ال���ل م�� ذل�
األح� ال�أس��، ع��م �ع� ال��ت فادی��� في ال��نفال. و�ان� ال�ّ�ة األولى ی�م خ�ج� إلى قّ�اس

ال��م ال�ا�ع.

م�� م� ال����ة ت�� أن�ار الف��ل��� م� ال�اس؛ حّ�اها م�����، م� على م��ة
ال��ع في ال�ار، وناد� ال��� م�ر��ا ال��تغالي صاح� ال��ع� زوج�ه ال��ه��ة في ال���خ:
«اس�عي �ا مار�ا، تعالي وان��� األرملة». وفي ال�ارع ثالثة أو أر�عة رجال، ب��ه� األرج����ي

األن�� ال��� ب��ناب�، رفع�ا ق�عاته� اح��امًا لها.

ع�� ناص�ة ال�ل��ة، وقف� ال�ن��ة ف���ر��ا، خلف ����ها م� اآل�ارا واألكاراج�ه:
 ال����ر   «ل���ّ��� �ا إ�ا�ا، آت�ت�، آت�ت�!» وع�� �اب ال�دروغار�ا س�ان��ف��ا، ان��ى أمامها
ت��دورو مادور��ا، ال���لي، وح�اها ��ق�ار عال م�  األسف وال�عا�ف. أّما ال��ّرس إی�ام���ن�اس
س�زا ب����، ال��ت�� وال�ائح في ال��ال ك�أ�ه، وال�� ���ل ت�� إ��ه ال��فّ�� ع�قًا، ك��ًا ودفات�،

فق� مّ� لها ی�ه:

- س��تي الع���ة، إّنها ال��اة... أمٌ� ال م�اص م�ه...

كان ال��ار� في ال�انة، �����ن ك�وس الّ��اح، وز�ائ� ال���ن وصاح� ال��رعة
م����� آلف�� ال�� كان ی��قي أص�افًا م��دة م� األ�ع�ة ال��ه�رة لغ�ائه ، خ�ج�ا ج��عًا
ل�ؤ��ها، وان���ا ��ل ص��. في ح�� أّن صانع األ�ق�نات ألف���و، ص�ی� الع� تال��، ال�� أن�أ
م�ًال له ق���ًا م� ه�اك ومأل �ا�ه �ال��اث�ل، ت�ك ك�لة ال��� ال�ي كان ی���ها، وان��� واضعًا

نف�ه ب��ّ�فها:

- ص�اخ ال��� �ا فل�ر، هل أس���ع أن أقّ�م ل� ش��ًا؟

وأس�ع ال�اعة إل�ها ب��ائعه�، فاب�اع� وردًا وق�نفًال وسعف ن��ل و��ف��ًا وأزهار ال�ال�ا
وأر�غارون ش�خ ال���ع.



تقّ�م زن�ي ���ل القامة ن��ف ال���، ت�حي صف�ة وجهه �الف��ة و���� �ه الغ��ض،
و�لقى، على ال�غ� م� صغ� س�ه، آذانًا صاغ�ة واح��امًا م� ق�ل ال���ان����� وال�ائق�� في م�قف
س�ارات األج�ة،  إذ ع�ف ه��ة ال�ونا فل�ر وس�� ش�اء ه�ه األزهار، تق�م م�ها و�ل� أن تع��ه
�ع� األزهار لل��ة فق�. ف�ج�� فل�ر قل�ًال، ل�ّ�ها فعلْ� ما �ل�ه، و���� أمامه ال�اقة ال�لّ�نة،
فاخ�ار م�ها ب�ف�ه، في ح��ة �ق�سّ�ة، ثالث ق�نفالت صف�اء وأر�ع زه�ات م� األش�اق بل�ن

أب�� ضارب إلى ال���ة. ت��، م� ���ن ه�ا ال�جل ال�� أخ� ه�ه األزهار القل�لة؟

أخ�ج م� ج�� س��ته خ��ًا م��وًال م� الق�، وح�م �ه الق�نفالت وزه�ر األش�اق �اقة
صغ��ة ث� عق� ال���.

«ف��ه ع��ما ت����ها على ق�� فادی���. إنها س��ّ�� ش��انه»، قال لها ب�قة ع��ة م�ف�ًا
م� ن��ات ص�ته: - «آل� آب�!».

كان ال�ن�ي كاه� د�انة أی�رو��، القّ�� على م��ل أوسای�� اإللهة إ�فا؛ ول� تع�ف ال�ونا
فل�ر اس�ه وق�راته وشه�ته في ال���� وم���ه ك��ر����ه أول���ت�م ل��ار س��ة األرواح إ�غ�ن�

أم�ر��ا.

�اد م� ق�ة رأسها ح�ى أخ�� ق�م�ها، في ح�اد م�ل� كان� ال�ونا فل�ر غارقة في ال�َّ
ولّ�ا ��ّ� شه� �ع� على وفاة زوجها. ل�� ال��ار ال�غ�� ف�ق شع�ها ال��لّي الّ��اد ل� ����ع
إخفاء وجهها، وم��ة الغّ� تل� ل� تع� ت�ت�� على تقا��عه. ص��ح أنها ال ت�ال ح���ة، ل��ها ل�
تع� قان�ة وال راغ�ة �االن��ار. وفي ال���� العل�ل في ذاك ال��اح ال�فاف ال�ّالب �ال��ء، وال��
ه� على ال�قاس اإلن�اني ���� ت��ح ال��اة معه ام��ازًا، رفع� ال�ونا فل�ر ن��ها ع� األرض،
وعادت م�ة أخ�� ت��� وت��ّلع إلى م�ه� ال�ارع وت�عّ�ف إلى ل�ن ال�هار، فاك��ف� أو ُخ�ِّل إل�ها
أنها ت���ّف ح��ات و�ل�ات االرت�اح وال�عا�ف وس� ض�ضاء ال��ی�ة ح�� ��� الّ�اس
و���ادث�ن، و�����ن. تا�ع� ال�ونا فل�ر ���قها مع �اقة ال�رود ال����ة ل�قل فادی���، سارت

ه�اك �ات�اه ال�ق��ة ل�ّ� ال��اة كان� ق� ت�ّلل� إل�ها م��دًا؛ ها هي تع�د، م��اثلة لل�فاء.



ل��� ال�ونا فل�ر ذاتها ال�ي كان�ها ق�ًال. فق� دف�� �ع� الع�ا�ف وال��اع�، كال�غ�ة
وال�� وال��� والقل� ألنها كان� أرملة م���مة. ق� تع�� وت��ّ�� م��دًا ض�ء ال��� وال����

العل�ل، قادرة على االب��ام والف�ح.



القسم الثالث

ع� ف��ة ن�ف ال��اد، ع� ح����ة األرملة في
ح���ها وع�ل�ها كام�أة شا�ة وم�ق�ة؛ و��ف بلغ�،
ش��فًة وع��ة، زواجها ال�اني، ع��ما ب�أ ع�ء ذ���

ال��ح�م ی�قل كاهلها.

(وفي كرة البلور

العائدة للدونا دینورا)



مدرسة الطَّھي مذاق وفن
سلحفاة مقلیّة وأطباق أخرى نادرة

سأل��ي م�� أ�ام - أ�ّ�ها ال�ونا نای�� كارفال�� ألنها ت�� أن تقّ�م األج�د واألف�ل دائ�ًا،
ما ال�� ���� تق���ه إلى ض�ف رق��، م� ذواقة ال�ه�ة ال�اق�ة، مل�اح ��ل� أ�ع�ة م���ة وغ��

اع��اد�ة، ال شيء ف�ها م� ال���خ ال�أل�ف.

م� أجل ه�ا ال��ف أوصي ب�ق��� ��� ل�ی�، سل�فاة م���خة على ال��ار - وأزّود��
ب�صفة عل���ي أ�اها معل��ي ال����ِّسة �ال��ق وال��ابل ال�ونا كارم� د�اس، وصفة �ق�� س�ًا ح�ى
اآلن ب�سع�� ن��ها م� ال�ف��. وح���ا أت��� فإن ال�ل�فاة هي �عام األور��ا في �ق�س

ال�ان�وم�ل�ه، ه�ا ما قال�ه لي ع�اب�ي دی�ن���ا، اب�ة أوش�صي، وهي ال��� ال�ف�ل  ع��شانغ�.

عالوًة على ��� ال�ل�فاة، أوصي إج�اًال �أ��اق ال��ائ�، خ��صًا ح�اء ال- «ت��»
�ع� أن ی��ج ل��ه مع رائ�ة ال����ة وزه�ة إكل�ل ال��ل. و�ذا اس��ع�� ق�م�ا خ����ًا ب��ًا م���ًا،

ملف�فًا �أوراق ع��ة، آه! مل� األ��اق الع���ة ه� ال����� الّ��س، فلل��ه ن�هة الغا�ة وال���ة.

ل�� إذا أراد ض�ف�� ����ة نادرة وم��ازة فق�م�ا له في نها�ة ال��اف، ال��� األس�ى،
أف�ل ما ل����، م�عة اآللهة، ولَ� ال تق�مه له أرملة شا�ة ج��لة م���خة ب�م�ع ح�ادها ووح�تها،

في خف�ها وح�ادها، ح�� تع��ها ن�اءات رغ��ها ال���قة م�اق ال�ن� وال����ة؟

سل�فاة مقلّ�ة.

(وصفة ال�ونا كارم� د�اس، ك�ا ق�م�ها ال�ونا فل�ر، ال�ي س��� ل�ل���اتها ب���ها).

خ�� سل�فاة تع�� في ال�اء الع�ب،�ع� أن ت�ف� ب�اس�ة ال��� م� ال�ان��� (�ا لها م�
وح��ة!). مع االن��اه كي ال ی�فّ�� درعها ث� تعّل� م� قائ���ها ال�لف����، و�ق�ع رأسها، وات���ها



ه��ا ل��ة ساعة، كي ���ل كّل دمها، ثّ� م�د� ال�ل�فاة على �ه�ها، واب��� ق�ائ�ها ���ر كي ال
ت�قى الق�ائ� داخل ال�ل� ال���� ال�� �غ��ها. و�ع� ذل� ان��عي الل�� واألح�اء (القل� وال���)
وال��� (إذا ُوج�) وت�ّل�ي م� األمعاء، وه�ه الع�ل�ة ت��ل� ح�صًا خاصًا، إذ ��� أن ت�� كّل
خ��ة على ح�ة. اغ�لي كل شيء: الل�� واألح�اء ج��ًا، ث� انقع�ها في ال��ابل، ث� ضع�ها على
نار خف�فة ح�ى ���ح ل�نها ذه��ًا أد�� واع��ها ن�هة معّ��ة �إضافة ال�لح وال�ام� وال��م
وال��ل وال���ورة والفلفل وال��� أو ال��� ال�ل� ك�ا ت����. ��� تق��� ه�ا ال��� مع ال��ا�ا
ال�ه�وسة ال��ل�قة �ال�اء م� دون ملح، أو مع دق�� ال�ان�ی��ا األب�� ال���� �ال���ة وال�غّ�ى

�ال����ة.



1

�ع� س�ة أشه� م� الَ��ّمل، ب�أت ال�ونا فل�ر ت�ّفف م� ح�ادها ال�� كان ال ی�ال ح�ى
ذل� ال�ق� ح�ادًا تامًا ���� ت�� نف�ها م�غ�ة على ارت�اء ال�ال�� ال��داء ال�ص��ة س�اء في
ال�ارع أو داخل ال���ل. ال�يء ال�ح�� ال�� ل� ��� أس�د فاح�ًا ض�� مال��ها كان ال��ر�ان

الل�ان ه�ا بل�ن ال�خان.

م� ه�ا، ع��ما شاه�تها تل���اتها في ذل� ال��اح (وهّ� م���عة ج�ی�ة ل��فة ك���ة
الع�د) م�ت��ة بل�زًة فات�ة الل�ن م�دانة �أكال�ل م� ال�رد غام� الل�ن وح�ل ع�قها عق� م� الل�ل�
ال�ائف مع م��ة م� األح�� على شف��ها صفق� ���اسة لل��ّرسة ال��حة. ل�� كان عل�ها أن
ت���� س�ة أشه� أخ�� ح�ى ت�ت�� ال�لّ�ن كاألخ�� وال�رد� واألصف� واألزرق واألح�� والهافانا،
ناه�� ع� أل�ان ال��ضة ال��ی�ة ال��ّث�ة: األزرق - ال�ل�ي واألزرق - ال���فان� واألورت���ا

واألخ�� ال�� بل�ن ال���.

م�رسة م�حة أ��ًا. أجل، ك�ا وصف�ها ال�ونا ماغا �ات�ن�س��و ال���ة. ألّن ال�ونا فل�ر في
ال�ق�قة ق� خفف� م� ح�ادها الّ�اخلي، وخلع� خ�ار ال��ت، ع��ما دف�� ع��ة ق�اس ال�ه� في
داخلها م�اع ال���فى، ل��ها حاف�� �اح��ام على العادات وال���ان، على ص�احة ال��اد، و�ن كان�
ق� اس�عادت اب��ام�ها الهادئة وت�ددها ال��ر واه��امها �األم�ر ال��م�ة، ون�وتها ك��ة م��ل، وم�
ح�� آلخ� ت�مي ال�آ�ة عل�ها ��ّلها ف���و م�أملة وت�في على ج�الها ال���لي م��ة ج�ی�ة، س��ًا
معّ��ًا مل��ًا �األش�اق؛ ك�ا عاد إل�ها ف��لها إزاء ال��اة ح�لها، ما أعاد االن��اع ب��ا�ها ال�اب�

ك��رسة لل�هي، وال�ي ت�اجع� شه�تها خالل ال�ه� األول م� ال��اد.

ل� تع� تلف� اس� ال���فى، و��ا كأّنها ن��ه ت�امًا، ك�ا ل� أنها، �ع� األزمة والف��ة ال�����ة
على العقل، أص��� مّ�فقة مع ال�ونا دی��را وج�اع�ها على أن م�ت اإلن�ان العاد� ه� وث�قة

ح��ة، ف�ج�ت نف�ها أخ��ًا م����ة كأرملة، مع ال���اوّ�ات؛ ول� �اه��ًا أقّله.



في م�اس�ة ق�اس ال�ه� تل�، وع�� ع�دتها م� ز�ارة الق�� ح�� ت��� األزهار ونّف�ت
وصّ�ة ال�اه� م��ان أوسای��، ف��� ن�اف� به� ال�وار وس��� أخ��ًا ل��ء ال��� أن ی���
ال���ل، و���� ال�الل واألش�اح. ت�اول� ال����ة وال����ة، ال��ق والف�اشي، وان�فع� في

ال����ف.

ع�ض� عل�ها ال�ونا روز�ل�ا أن ت�اع�ها، ل��ها، أمام ه�ا ال����ف ال�امل، ق�رت الع�دة
إلى نازار�� داس فار���اس، ح�� كان اب�ها و�ّ��ها ق� ب�آ ی�أّمالن ���اة أف�ل م� دونها. ف�� ه�
األح�ج إلى ال��اح�ة ال�ائ�ة و�لى ال�عا�ف معه، وم� ���اج ألم أك�� م� ال�ونا فل�ر ال���ّملة
ح�ی�ًا وال ی�ج� م� ی�اس�ها؟ فال�ونا فل�ر وح��ة، وم� دون دفاع، ع�ضة ل��ا�� م�اعفة في
حال�ها غ�� ال�ارة. كان م� الع�ل أن تق�� ال�ونا روز�ل�ا األّم الُ��ّ��ة ال��اعة مع اب��ها ال�ح��ة
ل��اع�ها على معال�ة ش�ون ال���ل وعلى حّل ال���الت الع�ی�ة. وم� ی�ر�، فق� ت��ث ال�ع��ة
ال�ائعة، و����ر أخ��ًا ال�وجان، وم�ی�ة نازار��، م� األم ال��اة، ال�ي هي ح�اة أك�� م�ها أمًا؟.

ح�ى إن كّ��ها، ال�الك والع��ة  ق� ن�رت ن�رًا قّ��ًا ل���ة ال���ل��.

ل� ُت�َ�َ�ْ� صل�اتها. واّت�ح أن ق��� ال�ونا فل�ر أق��، فهي ت��ى �ال��ا�ة م� دون أن
ت�ر�، في م�اور ال�ان�وم�م�ل�ه ومعاب�ه، �ق�ة مل� ال����، أوش�صي، حامي ع�اب�ها دی�ن���ا
(أو��ه!). وه��ا كان� األرملة هي ال�ي م� ت��ر م� ال�ونا روز�ل�ا ال�ي - على كل حال - ل�
ت�ه� ق�ل إ�هار حق�قة ف�ا��ها، ق�ل م�اك�ة ال���ان ال�ی� ش�ق�ه� على اس���ادها، وح�ل�ه� على

تق�ل ��وف ال�عا��.

لق� كان� تع�� في العاص�ة م� دون ت�ف. فال��� صغ�� ل�� ف�ه غ�فة خاصة بها،
ف�ان� ت�ام على س��� نقال م� الق�اش في ال�ه� ح�� تعّل� ال�ونا فل�ر تل���اتها ال����ات، ول��
ه�اك خ�انة م���ة ألم�ع�ها، ب���ا م��ل اب�ها في نازار�� واسع للغا�ة ت��اف� لها ف�ه كّل وسائل
ال�احة، وف�ق كل شيء، كان لل�ونا روز�ل�ا ش���ة معّ��ة ه�اك. فل� ت�� ت���ف فق� كأم لل���
إی��ر ال���ف ال�� له م�ت��ه في ال��ة ال��ی�، وال���ت�� ال�اني في ناد� فار���اس االج��اعي،
وه� م� أف�ل الّ��اد� ال�����ة ��اوالت الغام�ن وال�اما في ال��ی�ة (ح�� كان ��ارس ال���



ج�ل ه�ای�ه ال�غ���ة) وال�ّسام ال�ارع: كان ی�قل مالمح أ� كان و��لقها م� ج�ی� على ال�رق �قل�ه
ال��وم، بل كان� هي نف�ها ز��ة ال����ع ال�اقي في نازار��، ح�� ت��ع�ض عالقاتها مع أهل
العاص�ة، كعائلة مار���� فال��ن وال����ر ز��ل�ان أول�فا وال�ونا ل���ا وال��افي ناص�ف وال�ونا
ماغا وال��اعي ن�ل��ن و��س�ا وم�رع�ه ال�غ��ة في ماتات�، وعلى رأسه� ع�ابها ال����ر ل���

إی����ي، «العقل ال�ه�ي»، ف�� ال�الد.

أما في العاص�ة فل� ��� ه�اك م� ی�ل�ها ان��اهًا أو �ع��ها أه��ة، ح�ى وال ال��رج�از�ة
ال�غ��ة وهي �ال�اد م���رة ال�ال، في عال� ض�� م���ر ب�ع� ال��ارع القل�لة ال�اقعة ما ب��
ساحة «ال�اني م� ت��ز» وسان�ا ت����ا، بل على الع��، كان�ا ساخ�ات عل�ها. ف���قات اب��ها
ال�قّ��ات كال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا وال�ونا إ����ا وال�ونا آم�ل�ا رواس وال�ونا جاسي، ما كّ� ���ْلَ�
م� ت���لها ال���ول�ة ع� حالة األرملة غ�� ال��ّ�عة، ف����� عل�ها �الالئ�ة على ل�عات ل�انها
وعلى ت����ها و�هاناتها ل���ة ال���، وعلى نف�رها غ�� ال�عق�ل م�ه. فإما أن ت�ّ�ل ت��فاتها،

م��ل�ة ع� اس�غ�اب ال���فى و�م�ار ذ��اه �اللع�ات، و�ما ت�حل. ه�ا إن�ار لها.

له�ا �ال�ّ��، كان� ردة فعل ال�ونا روز�ل�ا ال����ة ال����ة، إ�الة ز�ارتها رغ� ع�م
ارت�احها في ال���ل وتق��� ال���ان لها. (ح�ى أن ال�ونا جاسي ت�ب�ت م�ب�ة ل��ون م��ل ال�ونا
فل�ر، وهي ام�أة ��عة ت�عى ص�ف�ا، ال�ي كان� ق� ت���ها). ل��ها أس�ع� في ال�ف� �ع� ق�اس
ال�ه� حال�ا وصل�ها األن�اء ع�� ع�ابها ال����ر، �أّن ال����م فالف���و م�رال�� ق� ع��ها في
م��� م�م�ق ك�ازنة ال��لة ال����ة لألشغال ال��ی�ة في كات�رائ�ة نازار��، وال�ي ت�أّل� في
م�ل�ها اإلدار� كل م� زوجة قاضي ال�ق�ق (ال�ئ��ة) وزوجة ال��اف� (ال�ائ� األولى لل�ئ��ة)
وزوجة ال�ف�ض (ال�ائ� ال�ان�ة لل�ئ��ة) وغ��ه� م� ال����مات في م���ع ال�ل�ة. كان� ال�ونا
روز�ل�ا ت���ق ش�قًا م�� زم� ���ل ل���ن لها م�ان ض�� م�ل� اإلدارة ول� في آخ� الالئ�ة؛
وف�أة ت��ح خازنة. ه�ا وحي م� ال�وح الق�س ال�� أنار أمام األب فالف���و تع���اته ال��ّ�ة ج�ًا.

أما ال�اه� ال����ر فق� اس��ّ�ت �ه ال���ة وال���ك ت�اه ه�ا ال�ع���، ل�ّ� صاح� ال�ف�ذ
ال�� ق��ه ل��ّ�د ث�� ال���ات الغ�ائ�ة اإل�ال�ة، اش��� ل��اع�ته تع��� ال�ونا روز�ل�ا في م���



ت��� عل�ه في ح�ض ج�ع�ة ال���او�ات. فّ�� ال�اه� أن ه�ا اب��از حق�� وه� ���ع له، ل��ه
كان م��ع�ًال لل���ل على ال��لغ ال����، و��ف له أن ی�ی� الع�لة ال���وق�ا��ة م� دون ت�خل

ال����ر ل��� إی����ي؟

كان� ال�ونا ج��ا - ال�ي ی�اق� معها ال����ر أح�انًا م��� العال� وت�ّ�هات ال��� - هي
ال�ي أبلغ�ه ع��ة ال��م ال�اب�:

- إذا ل� ت�حل ال�ونا روز�ل�ا، فل� ت�وق فل�ر ال�����ة �ع� ال�احة ح�ى ی��ّ�ى لها أن
ت��ى... و�� هي ��اجة إلى ال���ان؛ إن ه�ه ال�الة ال�عق�ة هي حالة مَ�ضّ�ة غ���ة. ف�ا ع����

ال����ر، إن ال��لل ال�ف�اني وح�ه �����ع ت�ض��ها. و�األح��، ذ�� ف�و�� ن��ذجًا...

قا�ع�ها ال�ونا ن�رما ال�ي جاءت معها، في ال�ق� ال��اس�:

- س���ن ذل� أیها ال��� ع�ل خ�� و�ح�ان.. َأْ�ع� ه�ا ال��اء وأرسلها إلى نازار��، فل�
�ع� ه�اك م� ه� قادر على ت�ّ�ل ال���� م�ها...

كان ال����ر عّ�اب إی��ر، ففّ�� م����ًا «م���� إی��ر، م����ة س�ل���ي، م�اك��
أ�فاله�ا...» ل��ه في االخ��ار ما ب�� ال�ونا األرملة الف�و��و�ة، وال�وج�� الل�ی� �الَّ ح��َ�ْي
قف� ال�ونا روز�ل�ا س��ات ع�ی�ة ل� ی��ّدد؛ ضّ�ى �اب�ه في الع�ادة وزوج�ه الل��فة، الل�ی� �ال�ا

ت�اول الغ�اء في م��له�ا، ح�� كان ��� دائ�ًا الع�ا�ة وااله��ام كّل�ا ذه� إلى ر���ن�اف�.

اق��ع �أّن على كّل إن�ان أن ���ل صل��ه. ح�ل� ال�ونا فل�ر ع�ء س�ع س��ات �ال�ه�
مع زوجها ذاك، وه�ا، صل�� ثق�ل. ول�� م� الع�ل في شيء أن ���ن عل�ها - وهي أرملة - أن

ت��ّ�ل ال�ونا روز�ل�ا، فهي جل�لة في ح� ذاتها؛ �ال�ل�� و�كل�ل ال��ك وال�ّل والعلق�.

�ع� ذهاب ال�ون روز�ل�ا ل� �ع� ُی��� اس� ال�لع�ن س�� ع�ضًا وم� وق� إلى آخ�، وذل�
اح��امًا إلل�اح ال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا، وأ��ًا ألن ال�ونا فل�ر ق� اس�عادت م��� ح�اتها العاد�،
�ع�ما اج�ازت خ�ائ� الغ�اب الالنهائ�ة. ل� ت��ع� ح�اتها ال�ا�قة، بل، أ�امًا هادئة، �غ�اب ال�وج



وت�ّ�فاته غ�� ال���قعة: ل��ات ال��ف، ال��ّغ�ات، االض��ا�ات، ال�أس. كل ه�ا ق� ان�هى،
واع�ادت ال�ونا فل�ر أن ت�ام الل�ل �أك�له، م� أّوله إلى آخ�ه. صارت ت�ام أ��� ن���ًا �ع� م�ادثة
مع�ادة مع ال�ونا ن�رما في حلقة ال���قات، على مقاع� م�ج�دة على رص�ف ال���� ح�� �عّلق�
على األح�اث وعلى ب�امج اإلذاعة واألفالم. و�ان� ت�ه� إلى ال����ا مع ال�ونا ن�رما وال���
سام�ای� أو مع ال�ونا آم�ل�ا وال��� رواس، أو مع ال�ونا إ����ا وال����ر إ�ف��، ال�واقة ال�����
ألفالم الغ�ب األق�ى األم���ي. وأ�ام اآلحاد كان� ت��اول الغ�اء في ر�� ف��م�ل�� في م��ل ال�الة
والع�؛ الع� ب�رت� مع ه�سه ال�ال� بل�حات ال��ا�� ال���ع�ة، وال�الة ل��ا ال�ي و�ن ب�أت ت��خ ل��

ح��ق�ها وق��ها ال ت�ال في م��هى ال�وعة.

ل� تق�ل ال�ونا فل�ر االن��ام إلى حلقة لع� ال����ا وال�الث س�عات في م��ل ال�ونا
آم�ل�ا، وهي حلقة شّ�قة ل�رجة أن ال�ونا إی�ای�� كان� تأتي م� شامي - شامي خ���ًا ل����
أم��ة لع� ال�رق. وفعل� ال��ع��ات لل����ا وال��ع��ات لل�الث س�عات ال�����ل ل�ف�ن بها، م�
دون ن���ة، ك�ا ل� كان ال���فى ق� اس��ف� كل ح�ة العائلة م� الق�ار، ول� ی��ك لها ش��ًا. ع�و
اللع� األس�أ كان اب� ب�ن�� آی�س صاح� م��ع ال���ام�� ال��� ب��ناب�؛ وال�ونا نان�ي م���نة
ل�� ��اع�ها على ال����ا، وه� م���� ال ���� نق� ق�اراته؛ وفي ح� أق�ى وعلى س��ل

ال�ع�وف، األلعاب ال��فّ�دة ال�ي ت��اج إلى �اٍل ���ل وال شيء أك�� م� ذل�.

ه��ا كان� ت��ي ح�اة ال�ونا فل�ر، هادئة ب�� تل���ات م�رسة ال�َّهي ح�� ی�داد ع�د
ال�����ات في ال����ع��� كّل م�ة، وما ب�� ال��ا�ات االج��اع�ة ال�ي ���ح بها وضعها ال��ج.
ول� ت�� االل��امات �القل�لة ك�ا ق� ت��و لل�هلة األولى. فق� ُملئ وق�ها كّله، ول� �ع� ل�یها وق�
تق��ه في األف�ار ال���نة. وال تَ�ْل ع� ال�ل�ات ال�ي �����ل رف�ها م� أجل ت���� الغ�اء
ل�فلة، أو ع�اء راق أو ول��ة أو حفل اس�ق�ال. كان� ت���ل� للع�ل في ال���خ م�� الف��. و��ا

أنها م��ّل�ة ج�ًا في ما ��ّ� ن�ع�ة أ��اقها، فق� ق�ى ال�ع� على قلقها.

جاءت ل��اع�تها ص��ة في ال�ادسة ع��ة م� ع��ها، اب�ة أرملة أخ�� هي ال�ونا مار�ا
ده كارم�، ور��ة حق�ل م�روعة �ال�اكاو ت��� في أر�ال ده س��ا م�� وق� ق���، ان���� م�اش�ة



�ع� ال��نفال في حلقة ال�ونا ن�رما. كان� الف�اة ال�غ��ة مار�ل�ا س��اء لها م��ق�ل مع ال��ق
وال��ابل. أن�أت ص�اقة مع ال�ونا فل�ر ول� ت���ها، ف�عل�� إع�اد األ�ع�ة وال�ل�� في ع�التها
ال��رس�ة، و�ان� ه�ه األخ��ة ت���� ع��ما ت�اها ت��ّقل في ال���ل م�ن�نة م����ة ال�ع�، وجهها
وجه م�اهقة اس��ائ�ة، شاح� م� ال��ع وال�لع، كل�حة ج��لة ملّ�نة. ل� كان ال�افل ح�ًا، ل�ا نفعها

ح�ٌص وال ح�ر فق� كان ال �ق�� وزنًا لل�ّ�.

ث�� ل�یها ورأت �ع��ها أن ث�ة ال���� ل�فعله ���اتها كأرملة؛ فال�ق� ق���، أح�انًا ال
ت����ع أن تفي ��ل ال��اماتها. كان� ل�یها م�اغل ك���ة ج�ًا وعال� م� األش�اء، وال�هار ال��ع�
����ُّ أح�انًا ح�ى الل�ل، وحال�ا ت��ّ�د م� ث�ابها وت���د على ال���� كي ت�ام، ت�ّ� ك� هي م�ع�ة

و�� هي ��اجة إلى ال��م ال���ح. ف��ام حال�ا ت�ع رأسها على ال�سادة.

� إح�اسها ال�ائ� �ال��اء، ك�ا ل� كان إذا كان� ح�اتها م��ل�ة على ه�ا الّ��� ف��ف تف�ِّ
كّل ذل� ال��ا� ال�� تق�م �ه، و����� عل�ها، غ�� م�ٍ� وفارغًا؟ �ال�ا أن ل�یها م�لغًا م��اف�ًا
��ف�ها ل�ع�� ش��فة، وأنها ال ت�ال ت��ئ، ح�� عادتها الق���ة، �ع� ال�ّ�خ�ات، و�ال�ا أن

ح�اتها هان�ة وم��عة، فِلَ�، إذًا، ت�ّ� أن ح�اتها فارغة �ال ج�و�؟

2

كان� األح�اء ال����ة ����لها تغّ� �ال�اش�ات، ع�ائ� وشا�ات، ألن م�ارسة ه�ه ال�ه�ة
ال ت��ّل� ع��ًا مع�َّ�ًا. األولى ب�� ه�الء ال��ع�ات كان� ال�ونا دی��را ال�ي الق� في ه�ا ال��ال

ن�احًا جعل ال�اس یلق��نها �الع�افة.

س�� لل�ونا دی��را في ه�ا ال��ال أن ش�ه�ت وهي ت��� في الم�ر�اس في وشا�ات
وم�ائ�، ل��ها �ق��، ح�ى اآلن، ش�ه م�ه�لة، و�أنها م�ّ�د واش�ة عاد�ة في حلقة ال���او�ات.
ر��ا ألن ح��ر روز�ل�ا غ�� ال�أل�ف، ل��� ال��، ك�نها اآلن في ال��فى في ر��ان�اف�، ل� ی��ك

م�اًال ل��اف�اتها. ل�� ث�ة دائ�ًا م��عًا م� ال�ق� إلصالح خ�أ، ول�فع �ل� ما.



�ال���ة إلى ك�����، كان� ال�ونا دی��را أرملة ال��م���ادور ب��رو أورت�غا، وه� تاج�
إس�اني ث�� ان�قل إلى عال� األوراح م�� س��ات ع��. ومع أّنها ل� ت�� ی�مًا م��وجة، ل��ها ل� ت�ّل
ع�راء إال ف��ة وج��ة؛ ف�ا إن بلَغْ�  ح�ى غادرت ال���ل ل���أ ن�ا�ًا كان لها ف�ه ن�عًا ما وج�د
المع م��� لل�ه�ات س���ن وقعه الذعًا. مع ه�ا - ل���� هللا! - ل� �ع� ه�اك م� ه� أك�� غ��ة
م�ها على األخالق وعلى ال�قال�� ال���ة، م�� لقائها ال�ع�� �اب� غال���ا ال�� كان ق� ت�اوز
ال�ام�ة واألر�ع��. فق� ن��ت ال�ونا دی��را إلى ال���ق�ل ب�و�ة، ���وها خ�ف م��ع م� الفق� �ع�
أن اع�ادت ال�فاه�ة؛ ذل� أنها ل� ت�� ج��لة ی�مًا ل�� ال���ول ع� ن�احها مع ال�جال ه� ��ف
فاح� معّ�� كان ی�ی� له� ال���� وال��اع��. واب��� لها ال�� آن�ٍ� مع ال��م���ادور «ورقة
�ان��� ر��� ال�ائ�ة ال����» ك�ا أسّ�ت ل���قاتها في تل� الف��ة. لق� أضفى عل�ها اإلس�اني
االح��ام وق�م لها ض�انات، ناه�� ع� ال���ل ال�غ�� في ال��ار، في ساحة «ال�اني م� ت��ز/

ی�ل��» ح�� أقام�.

م� ی�ر�؟ ر��ا خ�فها م� أن ت�� نف�ها ع��زًا فق��ة، إزاء ما ی�ه�د ال�غاء ال��ّ�ع
األب�اب، ه� ال�� حّ�لها في ك�ف الّ�اج� ���عة إلى نق�� ما كان� عل�ه، إلى س��ة م���مة
ت�ه� على األخالق. وان��� على م�ارسة ن�ع�ها ه�ه، �ع� م�ت ب��رو أورت�غا، ���ة م��ای�ة.
فع��ما رحل ب�� ال��� واألكال�ل ال��ائ��ة، كان� ال����ة الق���ة ق� ت�اوزت ال����� عامًا -
أ� ثالثة وخ���� عامًا ل���ن األم� م����ًا - وفي العام ال�ام� م� ح�اتها كع��قة ت��ن ل�یها

ال���� �ف��لة ال��اة العائل�ة.

فال���ل ال�ق�ر لل��قات ال��اف�ة، مق�رًا لع��ق�ه وفاءها، و��فها عال�ًا م� ال��ّ�ات كان
م�ه�ًال (ك� كان ل���ع أف�ل س�ي ح�اته ق�ب ال��� ال�اشف وال�اهل ل�وج�ه الق���ة
 ت�ك لها في وص��ه أسه�ًا وال�ارمة!)، - وعالوة على ال���ل ذاته، ع� غ�ام�اته�ا اآلث�ة- 
وال��امات مع ال�ولة، عائ�ًا زه��ًا، ل��ه ��في ل��ان ش���خ�ها م� دون م�اوف، وال�ي و�ف�ها

كل�ة في خ�مة ال��ائ� والّ�ع� �األع�اض.



وه��ا أص��� ال�ونا دی��را ف�ق ال����، ذات ص�ت حاّد وقهقهة م�ّت�ة لألع�اب، دائ�ة
االض��اب. فال�ي ت��و ع��زًا وح��ة م�ّ��ة، هي في ال�ق�قة «قارورة س�، أفعى كاس�اف�ل م��َّهة
ب��� الع�اف��»، ك�ا وصفها م��ان�ون �ع�ارة شع��ة له، ال���ة األزل�ة له�ا ال��ع م� العّ�ا�ات.
وق� قالها لل��افي ج��فاني غ��ارا�� ع��ما رأ� الّ����ّ�ة ت�ّ� �ه، وق� م�ى عل�ها وق� ���ل
أرملة حارسة لألخالق، وذل� ���اس�ة الغ�اء في م��ل ال�ونا فل�ر، ح�� ز�ارة س�لف�� كال�اس،

وأك�ل ب�ف�ة الف�ل��ف األخالقي:

- إنها رص��ة في ش���خ�ها �ق�ر ما كان� عاه�ة في ص�اها. فهي عاه�ة وش��فة.

- تل� ال��أة اله��لة ال��عة؟ م� هي؟

- ل� ت�� في أ�ام�ا، ل��ها كان لها اس�ها ولق�ها. اسأل ع�ها م� �ع�فها ت�امًا، أ�
أناك���ن، فلق� ش�ب م� إب��قها. هل س�ع� �ع�ه� ی���ث ی�مًا ع�ها �ال�ات، إنها ال�ع�وفة

ب�ی��را: الع���ة ال�ف�عة.

عق� ال�ه�ل والغّ� ل�ان ج��فاني، ث� قال:

- أه�ه هي؟ ه�ه الع���ة ال�ف�عة ال�ي ی���ها ال���ع؟ �ا إلهي!

اع���ها االث�ان ب��اضع، ب�هانًا على أم�ر ه�ا العال� ال�افهة، أمام ذل� االس�ع�اض
للف��لة وأمام ج�� به�ه ال�عاسة: ق���ة م�ّورة، ق��ة ال���ة، ق���ة ال�اق��، م�خ�ة وا��ة، ك���ة
ال�أس ت�ت�� مال�� ال��اد و�أنها فعًال أرملة حق�ق�ة، ت��لى م� ع�قها م��ال�ة ف�ها ص�رة
لل��م���ادور، وت���ث ع�ه و�أنها كان� زوج�ه، كأنه كان ال�جل ال�ح�� في ح�اتها. كان� ت���ف

مع أناك���ن ب��اهل كأنها ال تع�فه أب�ًا.

كان� داه�ة م� الّ�واهي، ف�ا سل�� ی�مًا ���قًا م�اش�ة ل��ج�ه االتهامات، بل كان� ت�عج
اآلخ��� ب�ع�مة، م�ه�ة أنها تفه� كل شيء وتع�ر كل شيء ت��� ال�ع� وتل�م ال�ع� اآلخ�.
م� ه�ا شه�تها كام�أة ���ة القل� ل��فة، وال��ائح م���رة في ���قها ال��ف�ف �ال�شا�ات: «ف�ا لها



م� م�ل�قة ���ة ت�ه� إلى ه�اك...» وع��ما ُت��� م�لّ��ة �ال����ة، لعامل ن�� ما، ت��اه�
�أنها ض��ة، أرادت أن تق�م �ع�ل خ��، ف�لق� ث�� ذل�، ع�م ام��ان أس�د.

- ال��� ز�ه سام�ای� رجل ود�ع ی��� إلى الف�اش مع عاداته ال���ة ال�ع�وفة. ج�ائ� ال��م
وال��الت الق���ة (كان �ع�� ق�اءة ال��الت الق���ة وال�قاو�� الع��قة). حال�ا س�ع لغ� ال�ونا دی��را،
وضع ی��ه على أذن�ه، م�تع�ًا، قائًال ل�ونا ن�رما ���ت ال�غل�ب على أم�ه إن�ا �إص�ار على أّنه

عاج� ع� ال�آلف مع إزعاجها:

- ه�ه ال��أة هي اب�ة عاه�ة، أك�� اب�ة عاه�ة ه�ا....

- أه��ا تق�ل؟ ال ت�الغ في س�ء نّ���... بل إنها ���ة القل�...

ه�ا ب�زت مهارة ال�ونا دی��را؛ فق� ت���� أن ت��اوز ق�ة اب� دی�ن���ا، ع��ما ت�اجع
رص��ها إلى ال�ف�، وعادت تلقى تق�ی� ال�ونا ن�رما ول�� ل�� تق�ی� ال��� سام�ای�.

- اب�ة عاه�ة ���ة... م� ف�ل� ل� اس��عِ�، اع�لي معي مع�وفًا ال ت���ي لها �أن
... ت�ّس أنفها ه�ا في غ�ف�ي. ق�لي لها إن�ي نائ�، إن�ي ارتاح... ق�لي لها إن�ي م��ُّ

ل�� م� هي ال�ونا ن�رما ل���ع ال�ونا دی��را م� أن ت�س أنفها ح���ا ت�اء؟ كان� ت�خل
م� دون اس���ان، م�ازل كل ال�اس ال����م�� األغ��اء ف�ا �ال� الفق�اء! ���ة، ل�� ���ة م��ام�ة
نائ�ة، ت��و و�أنها ت�افع عّ�� �ف�ق�ون إلى ال��ا�ة، ل�ّ�ها، في ال�ق� نف�ه، ت�ق�ه� �ع��ًا ع�ها في
ال��قع ال�� ����ق�نه، أدنى م�قع، م� دون أن تق�م له� ال��اع�ة. ها هي ت�لف إلى ال�واق ث�

إلى الغ�فة:

- أتأذن لي �الّ�خ�ل س�� سام�ای� (كان ز�ه سام�ای� ���ه ذل� ال�أس ال����غ
�األو������، «رأس الف�ل، أك�� رأس في �اه�ا»، وأس�ان ال��ان، وذاك ال��ت وال��ص) دائ�ًا
م��� �ا س�� سام�ای�؟ ��ل ع��� أق�ل: «ال��� سام�ای� رغ� ذل� ال���، ص��ه هّ�ة. أ�



م�ض ���� ی��ا�ه ��عله ی�ت�ف في ال����، غارقًا في األدو�ة». قل� وأق�ل: «إذا ل� ����س
ال��� سام�ای� ف���هار ی�مًا م� األ�ام..».

ك�� ال��� سام�ای� غ��ه، كان ی�ّد ل� ��دها ب�ف�ة م� ق�مه:

- ص��ي م� ح�ی� �ا دونا دی��را....

- ول�اذا ت�قى ه��ا، في ال����، س�� سام�ای�؟ ل�اذا ال ت�ه� ف���ر ال�اس ���ی��؟ أن�
م�قف ك���، و�ل ال�اس �ق�ل�ن إن� أّیها ال��� ل� ت��ّ�ج ألن... ح��ًا، أن� أدر�! فال�اس ت��ث�
ك���ًا.. ول� أصغ��ا إلى كل ما �ق�ل�نه... أنا ال أه��، ادعه� ی��ل��ن، ی�خل كالمه� م� أذني ه�ه

ل���ج م� أذني األخ��..

ع�ف ز�ه سام�ای� إالَم كان� تلّ�ح: إلى م�حلة ش�ا�ه ع��ما كان االب� ال��لل، ال��ه��
 فق�ع ع�ه ال����ات ال�ه��ة، ع��ها اض�� ل��ك ال�راَسة،   ال�قّي. اس�اء األب م� تهّ��ه

وأص�ح �ع�ل على ص��وق ال���عات في ال����.

- دعي ال�اس ی��ل��ن �ا دونا دی��را، فاألم� غ�� مه�...

- أتع�ق� أنه ��� أّال ته�� ل�ا ُ�قال ع�ها؟ أل�� ه�ا ما ��� أن ���ث؟. أخ�ت ت�ّ�ق
إل�ه �ع���ها ال�اسع��� كع��ي ال��ر و�ّلها ان��اه، ك�ا ل� كان ز�ه سام�ای� ی�دد كالم اآللهة في ال�م�

ال�اض�.

- أنا، على كل حال... وتا�ع ���ت م�تفع: «هل ت���ی� أن تع�في ما أر��ه �ا دونا
دی��را؟ أر�� ال�الم، أر�� أن أرتاح... في س��ل شيء م� ال�الم، ق� أع�ي ال�� ل�� ل�� ل��ه

ال�ّ�. وح�ى ع��ما ال أس���ع أن أج� ال�الم..؟ یل�ق�ي اإلزعاج إلى ه�ا... ع� إذنِ�...».

ت�اول ال����ة، وأدار �ه�ه إلى ال�ائ�ة. «ز�ه سام�ای� أش� وح��ة م� دا�ة» - شع�ت
ال�ونا ن�رما �ال��ل - «ومع ال�ونا دی��را، ال���ة القل� ج�ًا...».

كان خ��ًا فعًال، ل�� �ال ج�و�، فل� تق�ل ال�ونا دی��را اله���ة فأصّ�ت على خ��ها:



- أعل�� أیها ال��� ��ا ج�� لل��� ف�فال�و؟

ب�� ه�ه ال���انة! أل� ت���ع أن ت�ق� ف�ه االه��ام؟ ت�ك ز�ه سام�ای� ال����ة، مغل��ًا
على أم�ه:

- لف�فال�و؟ كال، ل� أعل�. ماذا ح�ث؟

- سأرو� ل�... ال��� ف�فال�و، رجل م��ق��، ج��ل، ذو ���ة د��اء، ی��و كأنه غ���غ�...

ه��ا كان� دائ�ًا، �ع� اإل��اء �أتي اله��م والق�ف وال�شا�ة ع� إدمان ال���� ع� ك�ف
زوج واس� ام�أة، دائ�ًا ه�اك اس� ام�أة، غال�ًا ما ت��ن عاه�ة.

واّدع� أّن ال��� ف�فال�و صاح� م�س�ة دف� ال��تى ال �ق�� اح��امًا ل��اه� الق��ر
وال��اب��، ف���ع، في أماسي أ�ام ال��� خلف ال��ائ� ال���اء الفات�ة ال��شاة �الل�ن الف�ّي،
م���عة م� ال�ارق�� في لع�ة ب��� لع��ة ت�ور عل�ها م�اه�ات �اه�ة وت�ّ�ر ف�ها ك��ات ك���ة م�

ال��ن�اك وال������ا:

- «ه�ه قّلة اح��ام، أال ت�� معي ذل� �ا س���؟ كان ب�سعه أن ی��ّب� م�انًا آخ� ل��ه
ه�ا...»، وس�عان ما ان�قل� إلى م�ألة أخ��: «أال تع�ق� أیها ال��� أن الق�ار ه� أس�أ ال��ور؟».

ل� ��� ز�ه سام�ای� �ع�ق� ش��ًا، وال ی��� أن �ع�ق� ش��ًا. جّل ما كان ی���ه أن ُی��ك ��الم.
ل�� ال�ونا دی��را اس���ت ت�ل� عل�ه الّ�ار وق� تفّل� ل�انها م� عقاله «ال ش� في أن ال��� ف�فال�و
ش��� م��فع وزوج م��از، ووال� رائع لعائل�ه، ل��ه ��ا�� ��ل ذل�. فال�قام� �فق� ال����ة على
نف�ه، إن عاجًال أو آجًال، و�قام� ح�ى �ام�أته وأوالده. إذا ل� �فعل، ی���ه� ت�� رح�ة هللا،
لإله�ال، في هّ�ة ال�أس. أ� م�ال أف�ل م� ال�ونا فل�ر؟ ح���ا كان زوجها ال�قي ح�ًا كان ع��ًا
للق�ار، ی��ف ر�� ال���� م� أجله، ��يء معامل�ها، ی���ها وح��ة تعاني األم�ّ��... وان��وا ال��م

إلى الف�ق: ها هي أخ��ًا م��ّ�رة م�ه، ت����ع ال���ع �ال��اة م� دون ف�اجع، م� دون أح�ان.



و�ال��اس�ة، «ما دم�ا ن��ّل� ع� ال�ونا فل�ر، ف�ا رأ�� �ا س�� سام�ای�، وأن� �ا ن�رم���ا، �ا
ح����ي، ما رأ��؟ أل�� م� ال�ل� - وهي الع���ة ال���لة - أن ت���� في ح�ن األرملة على
م�� ل� ��� ُی�جى م�ه ال�الح؟ أل�� ه�ا ص���ًا؟ ول�اذا �ا ن�رم��ا، وأن� ص��ق�ها ال����ة، ال
ت�ودی�ها ب�ع� ال��ائح؟»، وفي ه�ه األث�اء س��رس هي، ال�ونا دی��را، ال��ألة على ض�ء اق��ان

ال���م، في ك�ة ال�ّل�ر وفي ورق اللع� فهي ته�� ق�اءة ال���ق�ل.

ك��ّ�د هاو�ة ألنها ال ت�قاضى نق�دًا، كان� تق�أ ال�الع م�انًا وتل�ي ال�ل�ات ب�افع ال�وح
ال�فاقّ�ة. ل�ّ� قّلة م� ال����فات ��اه��ها في كفاءتها في ال����. كان� قادرة، أقّله، على ك�ف كل
أن�اع ال�قارات ��اس�ها ال�ادسة، �ال�ْ�س ال�� ت�ف�د �ه. كان� م�ه��ة في ق�اءة ال���ق�ل ال��

وصل� ف�ه إلى أعلى ال�����ات.

أل� ت�� هي ال�ي ت�ه��، �أس�ق�ة س�ة، �الف���ة ال��جعة في عائلة الی�ي، وه� أص�اب
مال وف�� وع��فة ك���ة، م�ع�ل�� ع� ال�اس خلف أس�ار دارته� ال�اق�ة ال��لة على ال��� في
الدی�ا دا ب��غ��ا؟ ت�� أق�أت ذل� في أوراق اللع� ال����ة، أم ن��ت في ك�ة ال�ل�ر ال�ائف، أو أن

غ���تها ال�اد�ة هي ال�ي أن�رتها ��ا س���ث؟

حال�ا وصل� أس��ود م� ال���، ال�الك ذو اله��ة ال���ة، وهي �ال�ة داخل�ة في م�رسة
القل� األق�س، ل�ع�� مع أخ�ها، أن�رت ال�ونا دی��را حاًال م� دون أ� س�� واضح، �ال�أساة:

- س���هي األم� ��أساة...

ه�ا ما ت��أت �ه ع��ما رأت الف�اة في ال��ارة مع صه�ها، ال����ر ف�ان��ل��� الی�ي -
ولق�ه «ال�اج� ف�ان��» ض�� دائ�ة أص�قائه ال������ ال���ودة - وه� م�امي ش��ات ك���ة،
و���ة وأج���ة، �عاق� ال����ي، صاح� م�رعة في ال��ت�ن وع�� م�ال� إدارة ش��ات ناج�ة،
س�� ع��� الّ��ل ش�ی� الع��فة. كان ��ل� وراء مق�د س�ارة ال��اق ال����ة األم����ة مل�ف�ًا �الّ�ال،
غ�� م���ٍه للغ� عاّمة ال�اس في س�دو�ه، في أر�ال وفي شارع دا ف�رساوفي كاب��ا، في ساحة
«ال�اني م� ت��ز/ ی�ل��». ل�ّ� ال�ونا دی��را كان� تالحقه وال ت���ه �غ�� ع� ���ها. كان� تع�ف



أدقَّ ال�فاص�ل ع� ح�اة ال�ارة ال����ة ال����مة؛ فهي ص��قة ح���ة لل�اه�ات وال�ادالت وللغل�ان
وال���اني وح�ى لل�ائ�. كان� ت�م� ال��امي واب�ة ح��ه �ع���� زاخ�ت�� �اله�اج�:

- س���هي األم� ���ء، س��ون... وضع�ا ال�ارود ق�ب ال�ار...

ل� ت�أث� به��ة ال�ال�ة ال����ة:

- ف�اة دن��ة ال���ة قل�لة ال��اء ت��ّ�� الف�صة ال��اس�ة...

ب�ا اتهامها في م��هى ال�ل� �ع��ًا ع� ال�عق�ل ل�رجة أنها س�ع� كل�ات قاس�ة وأه���
�إشارات اس�ه�ان م� ف�ى جار للعائلة ال����رة، ه� كارل�س �اس��س، معاٍد للق�ل والقال ور��ا

س��ته أس��ود ال�ل�ة:

- ال تل�ثي �هارة الف�اة بل�انِ� الُ�ف���...

ول�ا انف��ت الف���ة، �ع� س���� تق���ًا، ح�� ��دت األخ� الغاض�ة أس��ود ال����ة
ال��ه� - ب���ها ال�امل ����ة أشه� م� ت�� سقف ال���ل مع ال�اج� ف�ان�� ذ� ال���
ال���ع - شّ�ل ذل� أدس� �عام لل��ی�ة �أس�ها، ورّدت ال�ونا دی��را الّ�اع صاع�� لل�ومان�ي

كارل�س �اس��س (ر��ا كان ال ی�ال ���ها):

- هل رأی� أیها األبله؟ ال أح� ���ع�ي... الل�ان ال�ف��� ال ��ع �فًال في ��� ف�اة،
بل قّلة ال��اء هي ال�ي ت�د� بها إلى ال��ل.

كان� لها ع��ان ثاق��ان ت��ان اآلتي وت���آن �ال���ق�ل، ت�امًا ك�اسة ال�� ع�� كل�
ص��، ول� ی�ج أح� م� �ق�ة ح�اّسها. و���ر الق�ل إّن ال���ان أنف�ه� كان�ا �أت�نها ل��ووا لها
خ��ص�اته� ال����ة ج�ًا، ول�ي ��ل��ا م�ها اس�عارة ورق اللع� والّ��� في ال��ة ال�ل�ر�ة. �ال���ة

إل�ها، كان ال�اضي وال�اض� وال���ق�ل أوراق لع� م���فة، سهلة الق�اءة.

س�اء أكان� لها مع�فة حق�ق�ة ع��قة �ال��� أم ال، أم كان� م��د هاو�ة ت���� م� دون
أن ت��ن لها مع�فة ع��قة �ه، أم كان� معل�ة في عل�م الّ��ق ال��ّ�ة، فال�ق�قة ُتقال: إنها أّول م�



أعل� ع� زواج ال�ونا فل�ر ال��ی� حال�ا خّفف� األرملة م� ح�ادها ل�ع�د إلى ح�اتها العاد�ة، م�
دون م�غ�ات أو م��الت، ����ر خ��ل، ال ���� على �الها م�لقًا أ� تف��� م�عل� �ال�واج

ثان�ًة.

لق� أعل�� ع� الع�س ومّ��ت وجه الع��� ق�ل زم� ���ل م� ب�ء ال�الم في م�ألة
ال���ة، و�ال�أك�� ق�ل أن ُتْ�َرك ال��اع� وااله��امات. فإذا ُوج� ع�� «فالن» م�ل خفّي إلى ال�ونا
فل�ر، فإن أح�ًا ل� �ع�ف ب�ج�ده، واألرجح أنه �ال�ات ل� �ع��ف ب�ل� ل�ف�ه. ح��ًا، صّ�ق�ا أو ال
ت�ّ�ق�ا لق� وصف� ال�ونا دی��را الع��� �ال�ف��ل: أس�� م��ّس� الع��، ���ل القامة م��� ال���ة،
ش��� أن�� في األر�ع��، جّ�� ال��ّ�فات، ���ش، ���ل في ی�ه ال���ى ع�ًا م��ق��ة، و��ع�ًا
م� ال�رد بل�ن ال����. ه��ا ت����ه في ك�ة ال�ّل�ر. الّ�امات وال�ل�ك وال��ان وآسات ال�ّ�اتي،
والق��ان وال���ا، كلها ت��� لها مالم�ه العاّمة ون��ه ال���فة في ال�واج، م��فة إلى م��ل�اته

وأم�اله وذه�ه اإلشارة إلى أنه ���ل� م�س�ة اق��اد�ة، و���ل لق� الّ�ك��ر.

3

ل� ��� األم�� م��س� الع�� ل��ه كان أس�� الل�ن م��� ال���ة، ���ل القامة، أر�ع���ًا
م�أنقًا. ف�اس���اء سل��ه ال����� وج�اله كان في م�ل�ه ال���� م� الغ�ا�ة. وأخ��ًا، كان م�
ال�ع� عل�ه ح�� نف�ه في إ�ار ص�رة ع��� ال���ق�ل ك�ا رأته ال�ونا دی��را في ك�تها ال�ّل�ر�ة
ونقل� ص�رته إلى ال��اه�� ال�ع��ة في ساحة «ال�اني م� ت��ز/ ی�ل��»، ودفع� ب�ل� نقا�ة

الع�اذل ال��سة إلى ذروة اإلثارة.

كان رق�قًا شاح� الل�ن كأنه شاع� رومان�ي اوج�غ�ل�، أس�د ال�ع� أمل�ه، ی�ش
ال���ان��� والع�� �ال ح�اب، واب��ام�ه ت��ّدد ما ب�� ال�آ�ة واإلق�اع، ی�حي �عال� م� األحالم، أن��
ال��ل وال��اب، ع��اه واسع�ان ضارع�ان، الع�ارات ال���ة في وصف األم�� س���ح رف�عة
األسل�ب: «ش��ه ال��م�»، «م��قع»، «م����»، «وس��»، «ج��� ال�خام ال�ع�ق وع��ا العق��
ال��اني». أك�� م� ال�الث�� ل��ه ی��و و�أنه �ال�اد ق� ت�اوز الع����. أما ال��ن ال�� �غلف وجهه



فه� م� أدوات ع�له، ت�امًا كال�ل�ة ال�هلة وال���ة ال�ادعة، فه� م���ف ماه� ناجح في
ت���ه الغ��� ال�ادر. ذل� أنه م���� �األرامل، �ع� دراسة ���لة وخ��ة ع��قة.

على وجه الع��م، ه� مع�وف �اس� األم�� في أوسا� الل��ص وفي أوسا� ال���ة
(وأی� هي ال��ود، إذا ُوج�ت، ال�ي تف�ل ب�� ه�ی� العال��� ال���اّدی� في ال�اه�، ال���ابهْ��
في ال�اقع؟) لق� اس��ّ� لق�ه ع� ج�ارة ل���ة سل��ه، و�خالصه في ال�عامل، ول���ه. في ال�����ة
ال�دودة في شق� العاز���، وض�� ن�اق ال�ان�ات ال��ِّ�، كان�ا ی�ادونه أ��ًا �ال����ر دوس
�اس�س، ل�جهه ال�� ی��و ضام�ًا و�أّن�ا م� تأث�� ال��ام، ول���ه اله��ل. وفي ال�اقع كان اس�ه
إدواردو، وه� م� أن�� ال���ال�� في ال��ی�ة وأل�فه�، وأف�ل م� ���ل� ق�� االح��ال. أما

اس� عائل�ه فل� ن���ه ه�ا م� أجل فه� أف�ل لق�ة ال�ونا فل�ر وزوج�ها االث���، ح��ة وحّالً.

ل�ال�ا ك�� األم�� اس� عائل�ه؛ ول� ت���ه ال���ة ع��ما كان� على عالقة م�اش�ة مع
ال�اب، ودع��ه ال��ائ� في أع��ة صف�اتها، ع��ما كان� تل�� م�وره (ال���ع ع��مًا) في الّ���،

ل� ت�� ت�رد اس� عائل�ه م��ع��ًة ع�ه �ال�ع��� ال��ه� «ال��ع�»:

«ُألقي الق�� أم� في ساحة دا س�ه، على ال���ّ�ع إدواردو ال�ع�وف في عال� ال����ة
ال�فلّي ب- «األم��»، وذل� ب�ه�ة اس�غالل ثقة األرملة ج�ل���ا ف�ل�ل ال�ي تق�� في �ار�ال��،
وغّ�رها �ال���ة ووع�ها �ال�واج، ل�ي ی��دد إلى م��لها إلى أن اخ�فى مع م��ه�اتها و��ن���� م�

ال��االت م� نق�دها».

وه��ا اتف� ال���ع على ص�ن اس� عائلة الّل� وهي عائلة ع��قة م���مة في ف��ا
سان�انا. فإذا كان� ال�ل�ات وال��افة واإلذاعة ق� سل�� ه�ا ال�هج �ال���ة إلى اس� عائلة األم��
فل�اذا ن��ن ن�� االس���اء ال��ئ، ونق�ف إلى كالب ال�شا�ة والف���ة ���ف واس� عائلة م���مة
�ال�ا اس��ق� اح��ام اآلخ��� ل��ه� ف�ه�ا وت�ردها م�ارد ال�أس والق���؟ ل����ر ال�أساة ال�ي
كان� س���ث ف��ا ل� وقف� ال�ونا دی��را وج��ها م� ال���او�ات على حق�قة أق��اء ال���ال، ح�ى
وال أحفاده�، وال أحفاد أحفاده� س�����ع�ن ت���ف اس� األج�اد «ال�لّ�خ إلى األب� �ال�حل، الغارق
في م���قع العار» (ك�ا ی��� األس�اذ إی�ام���ن�اس س�زا ب����). وفي ال�ق� نف�ه وقع� ال���او�ات



ج��عه� أس��ات س�� أسل�ب األم�� وش���ه ال�ومان�ي. ح�ى ال�ونا دی��را نف�ها، أل� ت�اول، في
ل��ة معّ��ة، تع�یل مالمح ُنُ��ءتها ل�ق�ِّ�ها م� مالمح ال��ادع؟ كّله� اس��ّ� بهّ� الهّ� ح���ا �ه�
م��ان�ون مع زوج�ه وأب�ائه ال�الثة، ل��ور ع�اب�ه ال�ونا فل�ر، وأع�ى ن��ة كاملة ع� ه���ه قائًال:

«ه�ا ال��ء ال ی���ه �اإلن�ان�ة إال االس�».

م�� ال��ا�ة اّت��� ه�ه الق�ة ع� األم��، ال�� راح ���ب تل� األن�اء �أناق�ه ال�ّ�اعة،
�االرت�اك والع�قلة. وه�ا كان م�اخه العادّ�، جّ�ه ال�ف�ل، ح�� ی���ك و����ف ����هى ال�ه�لة.

كان� ال���قات وال��ثارات ی���رن ضاح�ات �ال�صف ال�� قّ�م�ه ال�ونا دی��را لع���
ال���ق�ل، وس�عان ما ذاع ال��� م� ف� إلى ف�، ب�� ال��ثارات ال��ع�ات، ع��ما �ه� األم�� ����

على األرصفة م��ه�ًا س�� رجل واقع في ال��.

رات: ال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا وآم�ل�ا رواس وال�ونا إ����ا، ج��عه� ض��� م���ِّ
وال���او�ات الع�اذل ی���� �ال كلل ع� الفارس ال��ص�ف. ل��، وال�ق�قة ُتقال، ل� ت�� اإلش���ات
وح�ه� الل�اتي ت�رْ�� في ال��� العق��، فال�ونا ج��ا نف�ها جاَبْ� ب���تها ال����ل�ج�ة في
م���عة الّ�ك�ر في ال��ار، �اح�ًة ع� «األر�ع��ي ال��ع��ف». �ال���ة إلى ال�ونا ن�رما، حّ�ث وال
ح�ج، ف�ع� ال�ه� ال��� على ال���فى وما ت�عه م� دف� م� ال�رجة األولى، ل� ��� ه�اك م� أم�
�ف�حها أك�� م� ح�وث ال���ة وال�واج. ول� ت���� م� إح�اء ع�د الف��ات والف��ان ال�ی�
ساه�� ب�واجه� ح�ى وقف�ا أمام القاضي أو ال�اه�، م�غل��� على ال��اع�، م������ على
الع�ائ� وعلى س�ء فه� ال�عارضة ال��سة م� عائالته�. ف�ل� فق� مع فال�ول��� ر�غ�، وه� م��دد
ال م��ل له، ومع جارة ل��فة هي مار�ا، وح����ها أقّل مّ�ا ���. ل�� ح�ى ه�ا ل� تفق� األمل في

اس�ق�ار مار�ا، وم� ی�ر�؟ ر��ا مع فال�ول��� �ال�ات.

راح� ال���او�ات وال���قات على ال��اء ی���� ���ٍّ ع� ال����ة الغام�ة ال�ي ت����
عل�ها ال��ا�ا ال����ة وال�لق�ة لل���ءة، ثّ�، أل� ت�� ال�ونا دی��را ���لة في ت����ها، في ت�ّ��اتها
غ�� ال����لة؟ فإذا كان عل�ها أن ت�ف ع��� ال���ق�ل، ��� أّال ت�في أ� تف��ل؛ كان� ت�فه



ع� ���اٍن أن ن�ّ�د ب�اس�ة ���ح وت��ی� ���ائ� ومالمح عامة واسعة اإل�ار. ف�� ال�َّ
ال�صف ص�رة الفارس ���ل دق��. فل�� ت�ّف� م���عة ال�فاص�ل ال��عّ�دة؟

ب�أت ال���او�ات ی��لق� م� م�ا�� إلى آخ� في ال��ار وأ�ع� �قل�ل، ول� �ع��ن على م�
ت���� عل�ه كّل ه�ه األوصاف. كان ال�ع� م� خ���ي ال�امعات ال�ی� ل�یه� �ع� ال�ال، ل��ه�
��ة وخات� ل���ا في ال�� ال��ل��ة الالزمة. وآخ�ون كان�ا في ال�ّ� ال��اس�ة ل�ّ�ه� �ف�ق�ون إلى ال�ُّ
ال��ّ�ج ناه�� ع� �ع� الّ�فاص�ل الّ�ان��ة. ومع كل ذل� �ه� م�ش��ن ع�ی�ون، وراح� كّل تق�م

م�ش�ها، ه�ا إذا ل� ت�ّ�� أك�� م� واح� كاح��ا�.

كان� ال�ونا فل�ر ت��� م� ال�لهاة ال����، م����ة ب�داعة. لَ� ت��ع وق�ها؟ إن ف��ة
ال���ة وال�واج ال ت��� إال في ذه� ال�ونا دی��را، ال في ذه�ها هي ولّ�ا ���ي غ�� س�ة على
وفاة زوجها، وهي ف��ة أق�� م� أن ت���ف� ��اء األرملة وت���� ذ��اه وغ�ا�ه. �����ع غ��ها م�
األرامل ال�واج م��دًا �ع� ث�ان�ة أشه� م� ال��اد، إذا أردن ذل�. أّما هي، فِلَ� ت��ّوج إذ كان ل�یها
كّل ما ت��اجه. فق� كان� ت�ّم� مأكلها ومل��ها م� تل���ات م�رسة ال�َّهي، و�ذا كان� ص��قاتها،
وهّ� ك���ات و���ات، ُ�ِ�ْ��ها �أس�اب الّ�احة. فإذا ل� ت�� تف�ق� ل�فء ال�جل، أم�ر مات� إلى

األب�، فل�اذا ت��ّوج؟

كان� ت�اجه ال�����ات ال�ّدّ�ة وم�اوالت ال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا الل��� كان�ا، ه�ا
أ��ًا، تقّ�مان لها رؤوس ال��ش��� على أ��اق ال��اقة �اب��امة ش�ه ح���ة و�ا����ان إلى نّ��ها

ال�ي ل� ت�غّ��.

كان م�شح ال�ونا ج��ا ال��رس ال��قف أی�ام���ن�اس س�زا ب����، العازب ال�اضج، األس�اذ
في ال��ارس ال�ان��ة ال�اصة وال��رخ في أوقات ف�اغه. كان دائ�ًا على ع�لة م� أم�ه و���ّ��
م�ه الع�ق، سّ�ئ اله��ام، ی�ت�� ب�لة ب��اء ���ار وم��ق��� م� ال�ل� ف�ق ف�دتْي ح�ائه وه�
��ّ� ال��ى ن�� ال���� عامًا، م�قّل�ًا ن�عًا ما، وتافهًا. كان� ال�ونا فل�ر تع�فه وتقّ�ره، ل�� إذا
كان ال ب�َّ لها م� أن تقلع ع� ت����ها ال�اسخ في أن ت�ّل أرملة فل� ���ن ذل� �ال�أك�� كي
ت���ل إلى زوجة لل��ّرس مه�ا بلغ� ف�اح�ه ون��ته ال��اب�ة و��ا�ة ذوقه (ناه�� أمان�ه وأناق�ه،



وف�ل��ه اللغ��ة). كان�  ال�ونا فل�رت��� وت��ح: ص��ح أنها أرملة فق��ة، ل�� األم�ر ل� ت�ل
إلى ه�ا.

وض��� معها ص��قاتها. كان� ال�ونا ن�رما ت��دد ب�� م�ش��� ع�ی�ی�، إذ كان� تع�ف
ن�ف ال�اس. ال�ونا آم�ل�ا، في ج�التها مع ك��� م� اآلخ���. ال�ونا إ����ا، ال�ي ت��ل ل��ّش�ها
مام���، أح� م�ا���ها ال��ر���، وزم�لها في ال��مل وج�ع األش�اء الق���ة، وه� جار غ�� مق��
على ن�� م��اصل؛ ی�قى في ال�ال�ة ل��اء أ�ق�نات ق����� ع��قة ومقاع� مه��ة و�ّل�ر م���ر
وح�ى أص� ع��قة. ماذا؟ مام���؟ إنه دم�� م�ل ال�اجة، وأس�أ ����� م� ال��ّرس إی�ام���ن�اس؛

كان ه�ا رأ� ال�ونا فل�ر.

ح�ى ال�ونا إی�ای�� ت�ّلف� م�ّقة ال���ر م� شامي - شامي، وفي ق���ها م�شح
لل�واج، شق�� زوجها ال�ع�وف في األماك� ال�ائ�ة ال���ف�ة م� نه� سان ف�ان�����، أس�� في
ال�ام�ة واألر�ع��، أق�ع ه��ل ج�ًا، ل��ه م�ح وم�ٍل، ج�ع ث�وة ال �أس بها، واس�ه آل�����. كان
ب�� كل ال��ش���، األك�� ش�هًا �ال�� وصف�ه ال�ونا دی��را، ه�ا، إذا وثق�ا ��الم ال�ونا إی�ای��.
فه� حائ� خ��صًا لق� ال����ر ألنه م�اٍم �ال��ارسة ال �ال�هادة، له ع�الؤه، وذل� ق�ل أن ی��ّر�

�ال��اسة و��سها.

ع��ه ال�ح�� أنه ل� ��� عاز�ًا إال في الع�ف ال�ی�ي، أما في الع�ف ال��ني ف�ان م��وجًا.
ساءت ال�ال ب��ه و��� زوج�ه، فانف�ل ع�ها م�� أك�� م� ع�� س��ات. ع��ما كان ف��ًا كان
ماس�ن�ًا وم�اه�ًا لإلكل��وس، ل�ا، اس��ف �ال�واج في ال����ة، ل�ّ�ه اآلن م��ع� للق��ل ب�واج
كَ��ّي إذا أص�ت الع�وس عل�ه. ل�اذا ال ت�ضى ال�ونا فل�ر ب�واج �عق�ه ال�اه�، وه� في ن��
مع�� ال�اس ال�واج ال�ح�� ال�الح، ألنه م�ارك م� الّ�ب، أما ال�واج ال��ني فل�� أك�� م� م��د
عق� ���� م��� أمام القاضي، كأنه صفقة ت�ار�ة ���ة؟ لق� ك��� ال�ونا إی�ای�� رسالة إلى ق���ها
ت��ح له ف�ها ج�ال ال�ونا فل�ر و����ها. «أك�ن م���نة ل� فّ��ت �ال�واج، وم���نة أك�� ل�
ات�ْ�ُت ع��قًا س�اء ���ار�ة هللا أم م� غ�� م�ار��ه» ناه�� ع� الع�� في ت��م ج�داس، ع��
ضفاف نه� سان ف�ان����� ح�� ال�الر�ا. أوض�� ال�ونا فل�ر أنها غ�� م�هلة ل�ل�، ها هي



ال�ونا إی�ای��، ال�ي تّ�عي أّنها ص��ق�ها، تأتي م� شامي - شامي ل�ع�ض عل�ها العار وال�في. ه�ه
مه�لة، لل��� ال أك�� وال أقل.

كان ل�ل م�شح صفات ُت�ّ��ه ت��اف� إلى حّ� معّ�� مع ن��ذج ال�ونا دی��را. ل�ّ� األم��
كان األقّل ش�هًا ب�� ال���ع �ال���ذج ال����ر: فال مال ل��ه وال لق� ال����ر، وع��ه غ�� م�اس�
و��ل� ال��ل الفارع. وع��ما ب�أ ت����ه في ال�ارع وراح �ق�� ���ى م����ة رص�ف م��ل
األرج����ي ال��لف م� �ا�ق�� ال��اجه ل��اف� «م�رسة ال�َّهي م�اق وف�» ع�ت ال�ونا فل�ر �ه�ره

ال�اع�� إلى اه��ام عا�فّي ب�ل���ة شا�ة أو ت�ب� لقاء ام�أة م��وجة غ�� م����ة.

كان م� ال�ائع أن ت�يء ف�اة ��عّ�ة ح���ها ال�� �ع�د م��ه�ًا ثان�ة إلى ناص�ة ال�ارع
ق��ل نها�ة ال�روس ل��افقها في ���� الع�دة. وه�اك م��وجات �����م� ال��رسة س�ارًا ألع�الهّ�
ال���لة ل�غ�س� زوجًا م� الق�ون في ج��� كل زوج م� أزواجه�، م��غّالت ال��ق�� ال��ن
لل�ف أف�ل اس�غالل. ��ه�ن في درس واح�، ث� ی�هّ��� م� ال�رس ال�الي أو، ح��ًا، ����ن
ب�ا�ة ال�رس ح�� ت�لي ال�ونا فل�ر عل�ه� وه� ����� في دفات� ع�اص� ال����تي، و�ه�ا ���ع�
في ب��ته� ال��هان الع�لّي على ارت�اده� ال��رسة. أما ال�ق�قة فهي: ن�ف ساعة في ال��رسة،

وساعة ون�ف ال�اعة في شق� العاز���!

ه��ا، ع��ما رأته ال�ونا فل�ر خام�ًا ل�� الع��د ی�خ� ب�ون ت�قف، م����ًا، ت�ّ�رته
عاش� ف�اة معّ��ة. على األرجح ح��� أصغ�ه� فق� كان وجهه ش��هًا ب�جه ول�.

ومّ�ت األ�ام، ول� �فاج�ها ����ة أ�ة تل���ة، وما زال� ت�اه دائ�ًا ه�اك ��ال ساعات ح�ى
في الل�ل، ی��� إلى ن�اف�ها. ح�ى اس�����، إزاء ه�ا ال��ق�� ال�����ل، أن ال شيء م����ًا ب��
إل�اح العاش� وتل���ات الف�ن وال��اخ. ل�� إذا ل� ��� یه�� ل�ل���ة م� م�رس�ها، ف�ا ه� ه�ف

ن��اته وت�ه�اته؟

ال���� أن مار�ل�ا، ل��� أ��ًا ه�ف ح��ره ال����. ول� رأ� إن�اٌن ما الف�اة تق�ي في
م��ل ال��ّرسة وق�ًا أ��ل مّ�ا تق��ه في م��لها �ال�ات، ل��ّ�ر أنها شق�قة ال�ونا فل�ر أو اب�ة



أخ�ها. و�ل�اه�ا كان�ا ت��ّ�عان بل�ن ال���ة ال�اع� نف�ه، وال��ار ال�� ال ��اهى ك�ه�ة ال�ا�،
ك�ه�ة ال�ّ�ي ال�ائعة، فهي م��ج م� ال�م اله��� مع ال�ن�ي ومع األب�� ل��ل� ه�ا ال�ل�� ال��ق�.

ت�� أهي مار�ل�ا ال�ي أثارت ال���ه� أو جعل�ه على م�ل ه�ا اإلح�ا�؟ لق� بلغ� الف�اة
ال�� ال�ي ت��ح لها أن ت��. �ع� س���� س��هي دراس�ها ال�عل���ة وت��ح خل�قة �ال���ة وال�واج.
لق� ت��ه� لل�ضع، أ� اه��ام ال����ر، ل��ها ع�ته إلى اه��ام �غ��ها. م�ًال ��ار�ا ال��تا�ة أو اب��ي
ال����ر إ�ف�� ال���ل��� ور��ا �ال��ّرسة ال�غ��ة �ال���ا، م� ی�ر�؟ ل�� أّ�ًا م� ه�الء ل� ت��
ق إلى ن�اف� قاعة تع�� في م�اجهة الع��د، ول� ی�� م� ه�اك ن�اف�ها، وال�ق�قة أنه �قي ���ِّ
ال�وار في م��ل ال�ونا فل�ر، ح�� تل�� مار�ل�ا ���ًال م�غ�ًة إلى ال�ادی� تق�أ ال�وا�ات م�

«م���عة ال��� وال�ا�ة»، و�ان ��ق�ورها أن ت�� م� ه�اك ال��اق� الع��� وال���� في وقف�ه.

ن��تا إل�ه م� ثق� ال�اف�ة: «إّنه ج��ل». ت�ه�ت مار�ل�ا ذات القل� ال��قّل� وق� أص�ح
م��ع�ًا لل����ة �عالق�ها الغ�ام�ة مع م����اس، زم�لها في ال��رسة، ال��اه� ال�� في ع��ها
�ال�ات. ووافق�ها ال�ونا فل�ر: غ�ام م�اهقة فه� ال ی�ال ح�ثًا، ل� ی�لغ أك�� م� ثالث وع���� أو
أر�ع وع���� س�ة. وسع��ا لل���ل على معل�مات، ل�ع�فة ما إذا كان ��ارس ع�ًال ح�ًا م���ًا،
أو إذا كان م��فًا و��فة ح��ة في م��ف أو م��� ما. ق� ���ن ث��ًا، وه�ا ما ی��و، و�ال ل� ���

ل��� ال�ق� ال�افي الس�ع�اض نف�ه في ال�ارع، م����ًا إلى الع��د أمام م��ل ال�ونا فل�ر.

أنفق� مار�ل�ا اب��اماتها �ال �ائل، إذ ل� ی��اوب معها. راح� ت��ج م� ال���ل في ات�اه
ال�احة أو ح��ًا، إلى ح�� ت�ل� م�تا�ة ع�� حاج� ف�اء ك���ة سان�ا ت����ا، أف�ل م�ان
ل�����ات ال�ّ� وحلف األ��ان، ول� ی�ج� ول� ی�ج� إ�القًا م�اٌن أف�ل م�ه للغ�ام، ���ائه
ال�رقاء الق���ة ج�ًا، وال��� ت��ه أخ�� أد��، وج�ران ال�ع�� ال�ه��ة، وأ��ًا، �ال�أك��، ب��ة

ال�ون كل�����ي ال��فّه�ة ألّ� ق�لة شاذة ه���ق�ة.

مع ه�ا، ل� یل�قها األم��، ال إلى ض�ة ال�احة، وال إلى سالم ال��ان ال��تفع ف�ق ال��اه
� ع���ه على ن�اف� ال��رسة. ح��ًا، إذا ل� وص��ه. ل� یه�� الع��د ك�ا ل� كان م�ّ��ًا إل�ه وق� ر�َّ

ت�� مار�ل�ا ه�ف ت�ّه�اته فل�� ت��ن إال لل�ونا فل�ر �ال�ات؟



ه�ا ما اس��ل��ه اإلش���ات وال���قات وح�ى مار�ل�ا �ال�غ� م� صغ� س�ها وقّلة
ت����ها:

- أراه ��ع ع��ه عل�ِ�، �ا فل�ر.

- علّي؟ هل ج��ِ�؟..

�ع� ذل� �أ�ام، ع��ما ذه�� ل��اء ال�اجات مع ال�ونا ن�رما م� م�اج� شارع ال���لي
رافقه�ا م��قًال معه�ا ال��ام ذاته، وه� ی�خ� لفافة إث� لفافة و����� �ع�و�ة ورقة م��اه����. كادت

ال�ونا ن�رما أن تغ�� ع��ما ت��ه� إل�ه، م���لة ال�ونا فل�ر ت�في أس�ارها ع�ها.

- ح��ًا ج�ًا... ها أنِ� ت�ل��� ال�واج وال تق�ل�� لي ش��ًا...

- ال أع�ف م� ه�... �ع�� م�روعًا م�� ��عة أ�ام في م�اجهة م��لي، ل� أره م� ق�ل
قّ�، اع�ق�ت أن لألم� عالقة ب�ل���ة معّ��ة، ل���ي ت��َّْ�ُ� خالف ذل�. وقل� ر��ا ��ار�ل�ا، ل��
األم� ل� ��� م�علقًا بها هي األخ��، بل إن ال�����ة ال�غ��ة أص��� ح���ة. ال أع�ف ماذا

أق�ل...

راح� ال�ونا ن�رما، وهي ُم�ارة ت�امًا، ت�ف�� األن�� ج�ًا ب���ات ���لة م�اش�ة، ح�ى
هي نف�ها ف��ت �أنها ن��ات غ�� م����ة وقال�:

- «ج��ل ج�ًا... إن�ا ی��و ع���ًا أك�� م� الالزم...» و�ع� ن��ات ج�ی�ة، ص���
قائلة: «ل�� ع���ًا ج�ًا بل وال�ق�قة ُتقال ه� أج�ل مّ�ا ی�الءم مع ذوقي...».

- ج��ل أم دم��، ال یهّ��ي...

قف�تا م� ال��ام، وه� وراءه�ا. في ل��ة حاول� ال�ونا ن�رما ت�ل�له ل�فق� أث�ه�ا. وس�عان
ما ت�ّضح األم� ت�امًا، ل� ��اول االق��اب أو أن ی�جه إل�ه�ا أ� كل�ة، ل�ّ�ه اح�ف� ���افة ح�رة
م�ه�ا مع اب��ام�ه ال�غ��ة ون��ته الّ�ارعة، فل� تغ��ا ع� ن��ه ل��ًة واح�ًة. فإذا دخل�ا م���ًا،



ی����ه�ا ع�� ال�اب، و�ذا انع�ف�ا ی��عه�ا، و�ذا وقف�ا أمام واجهة ی�اق�ه�ا م� ال�اجهة ال�الصقة.
هل ما زال ه�اك أ� ش� في ق��ه؟

ب�أت اإلش���ات ��ل� زرافات ووح�انا ل��لّ��� عل�ه وه� واقف ع�� الع��د. و��ا أنه
كان ج��ًال و���و �ائ�ًا، و��ا أّن ن��ته واب��ام�ه تف��ان رّقًة وع�و�ًة وأمًال، فق� كان ذل� كله،
ل��ل��ه، ح�ى حاول� جعله ی��اب� مع مالمح الع��� ال�ي ك�ف�ها ك�ة ال�ّل�ر. أما كان أس��
الل�ن م����ًا، ر��ا كان د���رًا وذا مال؟ أما �ال���ة إلى الع�� وال��ائ� ال����ة األخ��،
ف���ا �ع�د ع�م ت�ا�قه معها إلى ق�� ن�� ال�ونا دی��را، ال�ي رأت ال��ج ح�� كان ��� أن
ت�� الّ��اب، وال��ع الق�� ح�� كان ی�ج� ال��ر ال�ع�ف، وال��ة ال��ی��ة م�ان ال�عف
ال�اح�. وارتأت كّل اإلش���ات أن م� األف�ل لل��ّ��ة أن ت����� م� ج�ی� ك�ة ال�ّل�ر وال�رق
ل��ع ح�ًا ل�ل� ال��اق�ات الغام�ة. وه��ا أثارت ال�ونا دی��را، ت�او�ًا م�ها مع إل�اح ال�ّي
ال����ب، م�جة م��ام�ة م� ال�عا�ف وال��ام� مع إدواردو، أم�� األرامل، ال�� أرسى م���ه
ده ع�� ع��د ال�ه��اء، ح��  كان ی��� إلى م��ل ال�ونا فل�ر، م���ه القادمة، ال���اء ال�� سُ��وِّ

�ال�اء وال��ن.

ل��ه ح�ث أن ت�ّ�ر في ك�ة ال�ّل�ر وفي ق�اءة ال�رق، �ه�ر ال��رة ال�ان��ة ال�ّ�ة
لألر�ع��ي األن��، ��ات� ال�رجة العل��ة ووردته ال�ي هي بل�ن ال����. وألن ال�ؤ�ة مغّ�اة �الّ�خان،
ك�ا ���ث دائ�ًا في غ��ض ال��ه��، ل� ت���ع ال�ونا دی��را ال��ق�� في خ�ائ� ال��� ال����
في خات� ال����ر، وال�� ��ه� مه��ه، ل�� ب�سعها أن ت��� تأك��ًا م�لقًا مع شيء م� ال���ة على
ال�اب ال�اح� ال���ه� في ال�او�ة، أن ال شيء م����ًا ب��ه و��� �ال� ال�واج ال�ق�قّي، فع���

ال���ق�ل س��ه� الحقًا.

ْت وجَ�ْت، م����ة على ال�ل�رة ال�ّفافة، أو ف�ق ورق اللع� ال����ف، م���ًة على و�ْ� ك�َّ
اله��د ال�ی� ��ف�ن ��فاف�ة في نه� الغانج، على أسا��� معاب� ال���� ال���ة،  م� دون ن���ة.
�ق�� ق�� ال��� ال��قي ال�فّ�ة على ق�ارها ال�اسخ ب�في م�ور األم�� إدواردو (ال����ر). أما في
س�� ال�ان�وم�ل�ه، في األضاحي ال�قّ�سة م� ح�ام ودی�ك، وث�ر أس�د م� ق�ل دی�ن���ا ده



أوش�صي ل���ن عّ�اب�ها ال�ونا فل�ر م� األع�ال ال����ة لل�الع�� ال���ال��، قام إ��� �إغالق
ال�روب أمامه� م�ص�ًا األب�اب أمام الغاو� مال�ف ال��اء، االخ��اصي �ال م�اف�، في م�اساة
األرامل، سارقًا قل��ه� ال����ح�ة، وفي ���قه أ��ًا ���ق م��ل�اتهّ� وم�خ�اته�، ال��اس�ات

والفّ�ة وال���ه�ات.
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عاش� ال�ونا فل�ر أشه� ال��اد ال��ان�ة، �ع� ال�ه� األول ال��ل�، في عاصفة م�
االه��امات واالن�غاالت ال����ة. ف��ى م���ف م�حلة ال��اد، كان�  ت��ج قل�ًال ل��فف م� و�أة
ح�ادها في ز�ارات إلى ال�الة والع� في ر�� ف��م�ل��، أو إلى �ع� ص��قاتها ال����ات؛ وت�أل
وق�ها في ال���ل: �ال��ر��، و��ل��ات األ�ع�ة، و�ال���ان. في ح���ان/ ی�ن�� �ه� أ��اق
ال�ان���ا وأ��اق ال�ام�ن�ا وال�ان��ه، وقّ��ت ش�ابها ال�وحي م� الفاكهة، ش�ابها ال��ه�ر م�
ال���ي �اب�. خالل ف��ة األشه� ال�الثة األولى م� ال��اد ل� تف�ح �ابها ألح�، ال في ل�الي الق�����
أن��ن��س، و��ح�ا، وال في ع�� الق��� ���س، شف�ع األرامل. وأوق� أوالد ال�ي شعلة على �ابها
وجاؤوا ل�أكل�ا ال�ان���ا؛ كان� معه� ال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا وثالث أو أر�ع ص��قات مق�َّ�ات م�
دون اح�فال. كّل أ��اق ال�ان���ا تل� وأ��اق ال�ام�ن�ا وق�اني الّ��اب، قّ�م� ه�ا�ا لل�الة والع�

ولألص�قاء ول�ل���اتها، في ال�ق�س ال�ی��ة في شه� ح���ان/ ی�ن��، شه� االح�فاالت �ال�رة.

أما �ع� ال�ه� ال�ادس و�لى ح�� �ه�ر األم��، في كان�ن ال�اني/ ی�ای�، فق� ازدادت
ن�ا�اتها االج��اع�ة إلى ح�ٍّ �ع��. لق� ت�فَّف� م� ح�ادها في أیل�ل/ س����� ع��ة األح� األول،
وه� م�اس�ة مق�سة ُ�قّ�م ف�ه ال�ارورو ال���� في ع��� الق����� ك�زمي ودام�ان، م�اس�ة كان
�فّ�لها الّ�احل؛ فع��ما كان فادی��� ح�ًا كان� االح�فاالت ت��أ ع�� ال��اح ال�اك�، مع الف�� ح��
ُت�ل� ال�ف�قعات، وت��هي في وق� م�أخ� م� الل�ل �اح�فال صاخ� رائع، وال���ل م��ع األب�اب
لألص�قاء ك�ا للغ��اء. ووفقًا للعادة ال�ّ��عة، �ه� ال�ونا فل�ر ال�ارورو وق�م�ه ���ل م��ود إلى
�ع� ال���ان واألص�قاء، وه��ا وف� �ال��امها إزاء ال���. وجاء م��ان�ون مع زوج�ه وأب�ائه، أما
دی�ن���ا ده أوش�صي فل� �أِت معها س�� �فلها، إذ إن س�ّي زوجها ال���فى كان �غلفه غ�ار

ال��ق وه� ی�قل ش��ة إلى أر�اج�، و�����و وماس��.



كان� ال���قات ی�افق� ال�ونا فل�ر للق�ام �ال�����ات وال��هات إلى دور ال����ا وال��ارات.
ف���ت مّ�ت�� ع�ضًا ل��ول���� ق�مه�ا مع ف�ق�ه على م��ح غ�اراني. ذه�� أوًال مع ال�ونا ن�رما
وال��� سام�ای�، وال�ّ�ة ال�ان�ة ذه�� مع ال����ر إ�ف�� وال�ونا إ����ا، وفي كل�ا ال�ّ�ت�� كان�

ت��� ض��ًا م��اصًال.

أح�انًا، كان� ت�قى في ال���ل، ت�ف� دع�ة مل�احة، ف��ل ه�ه ال�ل�ات ال����ة كان�
ت�ع�ها. وه�ا ال�ع� ه� ال���ول في رأیها ع� أحاس�� معّ��ة م�ع�ة ��ع� ت��ی�ها؛ ك�ا ل� أن
ال���ة والع�ل وال��� ال ت�في ل�لء ح�اتها، ف���ح ف�أة ك���ة  و�ل ذل� ی�هقها إرهاقًا مف��ًا.
ل�� إرهاقًا ج���ًا، ف��ل ه�ا اإلرهاق �ف�� دائ�ًا إذ ��علها ت�ام الل�ل �أك�له ن�مًا ع��قًا ال ت�ّغ�ه

األحالم. أّما ه�ا اإلرهاق فه� اس�هالك داخلي، وع�م رضى.

ل��ها، مع ذل�، ل� ت�ع� �ال��ارة، ول� ی�م اك��ابها؛ فأص��� ح�اتها م�حة وساّرة ك�ا ل�
ت�� ی�مًا م� ق�ل. صارت ت��ج وت��ّ�ه، ف�ان ث�ة ألف أمٍ� وأم� ُ��غلها، ناه�� ع� ال��رسة وما
ت�ّم�ه لها م��ول��ها ف�ها م� ت�ل�ة. ك�ا أن الق��� ال�� كان ����� عل�ها م� ح�� إلى آخ�،
م��د غ��ة تع�� أ�امها ال�اصعة القلقة الف�حة. كان ل�یها ص��قاتها وال�الة والع� الع���ان وص��ة
مار�ل�ا ال�ائ�ة، وهي في مقام أخ�ها ال�غ��، بل في مقام اب��ها، ف��و� لها أحالمها، ورغ��ها في
الغ�اء في اإلذاعة. كان ل�یها ال��هات وال�ادی�، ال�ق��عات ال��س�ق�ة  والق��، ال��امج اله�ل�ة،
روا�ات «سل�لة لآلن�ات» ت�ا�� عل�ها وت���ها. ه�اك، الق�ل والقال م� اإلش���ات وال����� �الغ��
م� ال�ونا دی��را وأك�ام ال��ش��� ل�ل� ی�ها ح�� رغ�ة ال���ان. ماذا كان �ال�� ال�واج س�ق�ل�ن
ل� عل��ا ���ق ال�ق�� ال��ی�ة ه�ه، ه�ه ال�ه�لة ال����ة، ح�� �ع�ض�ن على ال�ونا فل�ر، �ع�
وصف صاخ� وت�ل�ل م�اب� لف�ائله� ول�قائه�، ب�� ال�عل�قات والّ��ات والقهقهات ال���اصلة؟ كان�ا

م�ش��� م� دون عل�ه� ورّ��ا م� دون رغ��ه�، ورغ� ذل� كان� ت�ف�ه� واح�ًا تل� اآلخ�.

- ال��� را���ن�و ده أول�ف��ا، أ� واح� م�ه�؟ ن�ات ت�اث�ل الق����� ه�ا ال�� �ع�ل مع
ال��� ألف���و؟ كال، ل�� ه�ا، �ا جاسي، إنه ��� م� دون ش�، ل�� مع ذل� ال�جه ال����، وذل�

ال��� م� الع�� في ال����ة... ت�ّب�� آخ�، اع�لي مع�وفًا...



ل� ��� اآلخ�ون أك�� مالءمة على كل حال: فع��ما كان�ا ���ع�ن م�اه� ج�اله�
ال���ر� إلى م�ا�اه� ك��ا����، كان�ا ج��عًا م��وج��؛ فال��رس ای����ي أوزفال�، م� م�رسة الف��ن
ال���لة، م� أق��اء أس�ة آر�ال. ال�ه��س شاف��، مع ع�ل له س���ر عّ�ا ق���، كان صارخ
األناقة. ال��� كارل���س ما�ا في و�الة ال��احة ال��ع�عة. واإلس�اني م���ی�. وال��� ف�فال�و صاح�
م�س�ة دف� ال��تى. ث� ذل� ال�� كان� الف��ات ی��ه�ن له خف�ًة- ألن ال�ونا نای�� ل� ت�� تق�ل أ�
ح����ة مع زوجها، ح�ى �ال�ف���-، ج��ارو ده كارفال�� أج�ل م� أ� م�ّ�ل س���ائّي في رأ�

ال��اء.

ح�ل� ال�ونا فل�ر روا�ة ال�واج ال��ی� إلى س���ة، ���� ت��ل� رو��ًا رو��ًا إلى م�حة
تالش� ب�اتها، م�ار�ع وم�ش��ن. وه��ا اس���ت ح�اتها هادئة وفي ال�ق� نف�ه ش�ِّقًة، إلى أن
جاء كان�ن ال�اني/ ی�ای� قائ�ًا ومعه جاء األم�� ی��رع ع�� قاع�ة الع��د ال�ه��ائي ك�ا ل� أنه

ت�ّ�ر ه�اك.

م�� ال��م ال�� خ�ج� ف�ه لل���ق مع ال�ونا ن�رما في شارع ال���لي، ل� ی�� ه�اك ش�
في ه��ة مله�ة ال�اب ال���قع صاح� ال��ه�ات الع��قة وال���ات الفات�ة. ال�ه�� ال�ونا فل�ر
خ�ًال، و�أن ذل� االه��ام ���ل في �ّ�اته إهانة خ���ة ل�ضعها أو �ع�ي أنها ل� ت��� اس��قاء
نف�ها ض�� ح�ود ال��اضع وال�صانة ال��ل���� ���ة م� أ�ة أرملة . ت�� هل كان� أرملة لع��ًا
� ع�� ن�اف�ها؟ �ا لإلهانة! �ا وج���ة ل�ي ���ح ل�ف�ه أ� وقح �أن ���م ح�ل �ابها و��ل�َّ

للعار! ف�ا هي نّ�اته؟

ال ش� أن ن��ه س��ة، كانا ت�دد ال�ونا فل�ر وه� تغل� األب�اب وال��اف� ف��ا ال�ونا ن�رما
ت���ها �أال ت��ع�ل. ص��ح أنها، أ� ال�ونا ن�رما، ل� ت�عا�ف مع ذل� اإلن�ان - وال�اقع أنها
ت���ه ��� ��ل� م�ل ذل� ال�ع� األزرق ال��لّي، ال���ل «ف�جهه وجه ول� وت��فاته ت��فات
م��ال» ل�� م� ���� أنه�ا ل���ا م����ْ�� وأن ق��ه ر��ا كان ش��فًا ون��ه ح��ة، وأّنه �ال�ات

��� م��ق�� ج�یٌ� �االح��ام، ور��ا، ب��ل ی� ال�ونا فل�ر وح�ها!



س�اء أكان ج�ی�ًا ب�ل� أم ال، فال�هّ� أن األرملة ل� ت�� راض�ة ع� ح�اتها. و�ان� نّ�ة
ال�واج م��دًا أضعف م� أن ت�علها ره� غ�ل صغ�� ت�� ن�اف� م��لها ی�اودها ع� نف�ها ك�ا ل�
كان� م� ال�ائ�ات الل�اتي ی��ّ�دن م� ح�اده� في شق� العاز��� و�غّلف� �العار أض�حة أزواجه�.
سع� ال�ونا ن�رما إلى ته�ئ�ها. فِلَ� ردة الفعل الع��فة ه�ه، ِلَ� كل ه�ه ال��اه�ة لل�اب ال�� ال ی�ال
ح�ى اآلن م���مًا وال�� ل� ی�عّ� �ع� ح�ود الّ���ات وال��افقة ع� �ع�؟ ول� ت�� ال�ونا فل�ر أخ��ًا
م� ال��اجة ���� ت���ر أّنها على هام� مغازالت الّ�جال وتأمالته� وأغ�اضه� ال���فة أو
ال�ن��ة. فهي شا�ة وج��لة ووح��ة، فل�اذا ال ی�غ��ن بها و��اول�ن ال���ل على نع�ها؟ ف�� جهة،
 ق�ارها ه�ا ت���� ل��الها ال�اه� و��هان على �ائ�اتها وس��ها. أن ت��ن ال�ونا فل�ر قا�عة في 
�ال�قاء أرملًة،  ج�� ج�ًا؛ وال�ونا ن�رما ال ت�اف� على م�ل ه�ه ال�الهة و�ن كان� ل� ت�اق�ها اآلن.
إن�ا أل� س�� ت��ئ معاملة م� �ق��ها ب��ة ال�واج ال���فة؟ ل�اذا ال ت�ف�ه بل�ف: «ه�ا ی���ني
ش�فًا، ل���ي بلهاء، ل� �ع� لف�جي و��فة �ع� ال��م، إال لل��ّ�ل، وال أر�� أن أس�ع س��ة ال�واج...».

ض��� ال�ونا فل�ر م� سال�ة ل�ان ص��ق�ها، ل�ّ�ها �ق�� على ف�رة غ��ها األولى،
وعادت م� ج�ل�ها ال��ائ�ة وال���ّسل في أث�ها ثّ� أغلق� ال��اف� في وجهه. ت�ّدد ل��ات، ون��

���ًة و���ًة ث� ان��� في خ�ل وغّ�.

كان� اإلش���ات م� خالل شق�ق ن�اف�ه�، ی�أمل� ال��ه�، وج��عه� غ�� م�افقات على
ت�ّ�ف ال�ونا فل�ر، خ��صًا ال�ونا ج��ا، ال�اه�ة على ال�ادث؛ ال�ونا ج��ا ال���ّ�سة ج�ًا �ق�اءة
ال���، وفي دراسة ال���ص، ل��ها في م��هى ال��اجة، بل ال�الهة في م�ال ال�عامل مع ال�اس.
« أوه، ما ه�ا؟» ت���� م�����ة، ل�� رؤ��ها ما ج��ه ی�ا ال�ونا فل�ر م� ت�ّ�ف خ��، و�ان
ه�افها بل��ًا لل�ون ج�ان ال�هان. «م���� ه�ا ال�اب، ض��ة العادات ال�جعّ�ة، وال��افة

والّ��لف».

كان ه�ا أق�ى ما ی�غ�ه ال�اب ال�����، وه��ا ، ه�اك وس� ال�ارع، وفي م�اجاة
م��فعة ت���ر الّ�م�ع، ف�ح قل�ه وأودع ب�� ی�� الغ���غا مقاص�ه ال���فة، ح�ه الُ��ار وح��ته
ال��ع�ة. وقّ�م نف�ه؛ أوت�ن��ل ل����، خادمِ� و���ّ�فِ�، تاج� م� إی�اب�نا، صاح� م��� لألق��ة



واع��اد في ال��ارف، مال� ل�قٍل صغ�ٍ� م� ال�اكاو، ه�ا كّل شيء، عازب، ل��ه ی�غ� في
ال�واج، وق� ات�َّ ال�الث�� م� ع��ه. جاء إلى العاص�ة لل��هة ولاله��ام ب�ع� األع�ال، ل�ح ال�ونا
فل�ر ص�فة، فأم�ى مف�ق�ًا ال�احة وسالم ال�ف�. م���ن؟ ه�اء! بل ه� م��ّ� ل�رجة أن ال��اة ت��و
�ال ج�و� إذا ل� ت�ِغ إلى ت�سالته. و�ان �ع�ف أنها أرملة ورص��ة، وه�ا ��ف�ه؛ وال أه��ة ل�الف

ذل�. بل �فّ�لها فق��ة. فأمالكه ه�، أوت�ن��ل، تع�ي وتف�� ���� �ع��ان معًا ع��ًا رغ��ًا.

ساّرت ال�ونا ج��ا �ال��ض�ع ���اسة ك���ة. فاألم�� م��، و���� ال�ه�ر. وق� حّ�ض
ال�ونا ج��ا على أن تع�ف كل ال�عل�مات. كان فق��ًا ض�� ح�ود معّ��ة، ل�ّ� ال�ونا فل�ر ل� ت��
مل��ن��ة وال م���لة. ف�ع ال��رسة وفي غ�اب زوج س�ق م�اس�ها، كان ل�یها ص��وق لل��ف��،
و�ع� ال�ق�د ت��لها معها، فهي م�لها م�ل مع�� أب�اء وال�ة �ارا - تف�ل أن ت�ع ماَلها في
ال���ل ب�ًال م� أن ت��فه في ال���ف �الفائ�ة. عقل�ة م��لفة، قال� ج��ا ل�ف�ها وهي غ�� قادرة
على إخفاء تف���ها وض�� ان�قادها لألخ�اء واألم�ر غ�� ال�عق�لة. «ذات ی�م س�عل� أح�

الل��ص �ال�ق�د، و�أتي ل���قها، هل س���ن ذل� ج��ًا؟».

 األم�� مع���ًا ���قة ت��ف   وح�ه سافل ق�ر ق� �ف�� ���قة ال�ونا فل�ر، رد عل�ها
األرملة ب�هانًا على ���ة ش��ّ��ها، وعلى ع�م اه��امها �ال���ات ال�اد�ة، وعلى ت�اضعها. فه�ه
هي �ال��� ال��اة ال�ي كان ی��� ع�ها ل���ن زوجة ورف�قة صادقة و����ة. وش��ًا ف���ًا، في
ت���� ن���، زّودت ال�ونا ج��ا الل� ���لٍّ كامل ع� ال�ونا فل�ر، خ��صًا م��ه�اتها القل�لة؛
وعق�ها الف��وزّ� األورو�ي، وأق�ا�ها ال�ه��ة ال��ّالة �ف��ص ال��ل�� ال�ق�قي وهي ق�عة ق���ة
م� مق���ات ال�الة ل��ا، �اإلضافة إلى الق��ة وال���قة، ول�حات ال�وج ال�ائ�ة. و��ا أنها ل� ت��ّ��
�األق�ا� قّ�، وهي إرث الب�ة أخ�ها، فق� عه�ت بها إل�ها أمانة ب�� ی�یها، ل���ف� بها. وه��ا ���ن
ب�سع ال�ونا فل�ر أن ت��ع�لها م�ى ت�اء. فالع�ة ل��ا ل� تق�مها لها، في ال�ق�قة، ألن أق�ا� األذن
ه�ه كان� ال��انة ال�ح��ة للع��ز�� ع�� ال�اجة: م�ض ���ل مع م���فى وع�ل�ة
ج�اح�ة،  ح��� في ال���ل، أ� حادث، ف�� مّ�ا في م�أ� م� أن ��� نف�ه ی�مًا في حاجة غ��

م��قعة؟



ان�هى األم� �ال�ونا ج��ا �أن أص��� مّ�ع�ة عاّمة وم�ام�ة ع� األم��. وأل�َّ� على
ال�ونا فل�ر أن ت��ق�ل اب� إتاب�نا ه�ا وت���ع إل�ه، ح�ى ول� ل��ف� اق��احاته لل�واج. ف�ّل ما
ی���ه األم�� ه� أن ت��ق�له، ألنه كان م��اه�ا وواثقًا ج�ًا م� نف�ه، وم� ت����ه وم� حالوة ل�انه.
وه� ل� �ف�ل قّ�. و�ذا ت��� م� جعلها ت�غي إل�ه، ألص��� ال���ة أم�ًا م���ًا وألص�ح مال

األرملة ماله، فال ت�ج� ام�أة ت����ع مقاومة ف�اح�ه.

أضاءت مار�ل�ا ال��ر في تل� الع��ة �ع� ال�روس، في قاعة االس�ق�ال في م��ل ال�ونا
فل�ر، وف��� ال�ادی� ث� ف��� ال�اف�ة. فل� ت� ق�ب الع��د الفارس ال�ائ� في م�انه. نادت ص��ق�ها،

وأرتها ال��ان الفارغ م� �ال� ال�واج.

وصف� لها ال�ونا فل�ر آخ� إن�ازاتها، لق� م�ى ال��� م��ودًا. ول� �غ�� م� الّ�اف�ة
إال رائ��ها. كان� ال�ونا فل�ر ت��ل�  وت���ق ال��� إلى ال�ارع. وفي أع�اقها شع�ت ��يء م�
ال���ة. ك� كان اه��امه ه�ًا، ت�ّلى ع�ها أمام أول عق�ة. لق� فعل� ال�ونا أم�رًا أس�أ ����� مع
ب��رو ب�رج�� في ع�و���ها. و�� ت��م� اب� وال�ة �ارا على ی�یها وتعّ�ب و�� أعادت له رسائل
ورف�� ه�ا�ا وأهان�ه إهانات �الغة، ل�ّ�ه �قي ثاب�ًا و�ّفه تق�� على خات� ال���ة. فعًال، ذل� ه�
الغ�ام حقًا! أّما ه�ا الف�ى، ف��ف ی�ه� ب��ا�ة ل���ق ناف�ة ام�أة أخ��...ومع م�ور ال�اعات
ات�ه� ال�ونا فل�ر ثالث أو أر�ع مّ�ات إلى ال�اف�ة، و�أنها ت�ّ�� ل�ف�ها أن ال��� ق� اخ�فى

نهائ�ًا.

ع��ما نام� في س���ها، رفع� ك�ف�ها، في ح��ة الم�االة، ه�ا أف�ل. فإذا ل� ت�� ت�غ�
حقًا �ال�واج م��دًا، فِلَ� ه�ا القل� ال�ا�ع م� ه�اشة إص�ار عاش� تافه، وم� ضعف م�اع�ه؟

خ�الء مه��ة ل�ال�ها كأرملة.

ألول م�ة خالل تل� األشه�، ل� ت�ل� إلى ال��م ف�رًا م���ل�ًة ل��م ی���ها وضعها. �ق��
ع��اها مف��ح��� وهي تف��. في ال�ق�قة، هل كان ق��ًا ك�ا ت��ل�ه، ه�ا الق�ار �ع�م ال�واج ، �أن
تع�� ح�اتها ��الم، م� دون أن تغام� ب�واج ج�ی�؟ ل�ّ�ها ق� قّ�رت، وان�هى األم�. ل� ت�د أن
ت��ل ال��اق�ة مع نف�ها �ال�ات، مع أّنه ل� ��� ه�اك ش� أو خالف على أنها م��ع�ة لل�فاء



�ق�ارها ل�رجة ال��� ��القة مع ال���قات، وال��ّ�ر مع اإلش���ات ح�� تأت�ها إح�اه� ���شح ما.
أو ع��ما تق�في ال�ونا دی��را ال��رة ال�ان��ة لألر�ع��ي ال���ّ��. ك�ف إذًا، ���� م� ع���ها ال�عاس

����د ح��ر مع��ه  في ال�او�ة؟

دة �أخ�ار ج�ی�ة، راو�ة في ال��م ال�الي، وفي وق� م�ّ��، دخل� ال�ونا ج��ا عل�ها م�وَّ
ب�فاص�ل وح�اسة ال��ی� مع تاج� ای�اب�نا ال�ائف. ف�� ال��ال أن تأتي في الع��ة ك�ا كان�
ت�غ�، ح�ى في الل�ل كان ل�یها تالم�� اللغة اإلن�ل���ة، �أت�ن ثالث مّ�ات في األس��ع، في دورة

دراس�ة م�ّ�فة.

اس��ع� ال�ونا فل�ر إلى س�دها، وهي تعاني ص�اعًا ناج�ًا ع� ك�نها ل� ت�� ج��ًا. «هل
ت��ق�ل�ه، هل ت�غ�� إلى مق��حاته؟» ل�ّ�ها ل� ت�� تعي ما ُ�قال «إذا ك�ِ� م���ة على ع�م
الّ�واج فِلَ�، إذًا، ت�ّ�ع�� وق� �ال�ي الّ�واج؟». اس���ت ال�ونا ج��ا ت�ادل وت����� م� دون أن
ت��ل في ال�ها�ة إال على الّ�ف� الُ����. في ال�ها�ة،جامل� ال�ونا فل�ر ص��ق�ها، ووع�تها �أن
تف�� في ال��اب ول� ت��ف ال�اب ب�سالة ف�ة. وق�ل نها�ة ال��ی�، �ه�ت ال�ونا ن�رما ت�ل�
خ���ة لل�ل��، وس�عان ما ��ح� كل ثقلها في ال��ام�ة. تاج� ث�� في إی�اب�نا؟ ان��ا ك�ف ی���ع
ال�اس... كان� ال�ونا ن�رما ح�رة م�ه، فه� ���ح نف�ه ج��ًا، راس�ًا، ث��ًا، وأ��ًا ب�ل� ال�جه

ال�اح� ل�نه كل�ن الغائ�...

- ال�ع�رة �ا فل�ر، ل� ك�ُ� ق� أهْ�ُ�ِ� ل�� أال ی��و ك�ل�؟ كغائ� ال�فل ال�ض�ع...

ع�� الع�� اس�عاد األم�� ب��ات م�قعه ك��اق�، م����ًا، وع��اه على ال��اف�. ل�ح ال�ونا
فل�ر م�ة أو م�ت��، وهي ت�ع ر�ا�ًا لل�ع� في رأسها كالغ�اني، وه�ا دل�ل ح��. في ذل� ال�هار،
اس�غ��� ال�ل���ات ت�ت� م�رس�هّ� ال�ل��� وهي ذات ال��ع ال�اح� الهاد�. لق� ت�ّ�ل� ل�لة
س��ة، م� األرق، ووجع ال�أس، وال�فقان، وال��اع ال��ی� م� أس�أ األن�اع. وأث�اء االس��احة،

��ح� ال�ونا داغ�ار، وهي تل���ة ج��لة وم����ة، س�اًال خ���ًا:



- �ا ع���تي، ص�اع األرملة ل�� س�� فق�ان ال�جل في ال����. ال�واء سهل، ت��ه في
ال�واج...

- زواج؟ ل����ي هللا و��ف��ي...

- ل�� ه�ا ال��� إل�ام�ًا أب�ًا... �إم�ان� ت�اول ال�واء م� غ�� زواج، فال�ه� ه� وج�د
ال�جل، �ا ع���تي.

وض��� ال��ثارة. وض�� ال�ف �أك�له، وأحّ�� ال�ونا فل�ر ���ارة ال��ل تلفح خّ�ْیها
و�أنها لّ�ة ق�� عل�ها �ال��م ال��ه�د أو ك�ا�ة ُأم�� الل�ام ع�ها. أُت�اها وهي مل��مة �العّفة
ال�����ة لألرملة كان� ت��� اش��اقًا لل�جل واس�ع�اًال للع���، و�أنها م���عة في ال��قات،
مل�ه�ة �ال�غ�ة تع�ض نف�ها على القاصي والّ�اني؟ أألنها كان� ت��ح، ت��� مع اإلش���ات
وت�ّ�� على ال��ش��� وال����ات واله��ات، ی���رونها م���نة إلى حّ� االس�لقاء على ال���� مع

زوج أو مع ع���؟ ه�ا �ل�. فل�� ه�اك وج�د ألرملة ش��فة م���رة كل�ًا م� اإلث�.

ق�� نهارها قلقة، ت��ّ�� االق��اب م� ال��اف� ول� تع� ت��� ذراع�ها �ع�ه�ا ب�ع� ك�ا
ت��ّهى ل���خ على ال�ونا ن�رما أو مار�ل�ا، ألنها تع�ف اآلن أنها هي س�� ح��ر الّ���،
وألنها ل� ت�ع� ی�مًا أنها م��ودة به�ا ال��ل إلى ال��اف� ك�ا ل� أن ال�ارع ام�أل ف�أة �األح�اث

ال��ی�ة ال����ة. �ا له م� اض��اب.

له�ا، ع��ما جاءت ال�ونا آم�ل�ا ت�ع�ها إلى م�افق�ها وال��� رواس ل��اه�ة ف�ل� ف�ن�ي
واقعي جارح ج�ًا، ه� م�ال ال��ل وق� ح�ي ب��اح ك���، وافق� �اض��اب، خائفة م� م�ور ل�لة
قل� أخ�� ���لة. و�ان� ق� اع�ادت أن تع�د م� ال����ا ش�ه م���ل�ة للّ��م، ت��اءب في ال��ام. ل�
��� ال�اران ال�ّ��ان ل���ارا ل��ًة أف�ل م� ه�ه ل�ع�تها، ناه�� ع� أن الف�ل� ذاته م�ار ال��ل
وتعل�قات الّ��ف وال���ة. ال�ونا إ����ا ع��ته، وال����ر إ�ف�� ك�هه - «عه� خال�!» أما ال�ونا
ن�رما ف�ل�� ل�انها على مقا�ع معّ��ة... ف�ه �ع� ال��اه� أی�ها ال���، ���اذاة ال����ة، ح��
ی��ع ع�ها ف��انها و���ج ث�یي ال���انة ال�غ��ة و����� االث�ان �ع�ه�ا ب�ع� و�فعالن ذل�



على م�أ� م� ال�اس: مل��قان ت�امًا، وهي عار�ة، ب��ی�ها ال�غ���� ال�ل��� وال���ة ���خ�ن
ل�ل ح��ة... أما مار�ل�ا فق� م�ض� ألن ال�قا�ة ل� ت��ح لها (أو ال�ونا مار�ا دو كارم�) ب�ؤ�ة

الف�ل�، ألنه م���ع للقاص��� م� دون ال�ام�ة ع��ة. �ا للقه� الفاشّي لل��اهق��!

و��ا ���ث دائ�ًا ع��ما ی�ه�ان إلى أ� حفل مع ال��� رواس، وصل�ا م�أخ��� ج�ًا �ع�
أن ب�أ ع�ض ش��� األخ�ار. كان� القاعة غارقة في الع��ة وال�قاع� كلها م�غ�لة. �ع� ع�اء ك���
ت����ا م� إ��اد األماك�، ل�� جل� كّل م�ه� في صف وح�ه �ع��ًا ع� اآلخ���: جل�� ال�ونا
فل�ر في أسفل ال����ا على مقع� إلى جان� زوج�� لعله�ا ع�وسان. إذ ت�ا��� ی�اه�ا وتالص�
رأساه�ا. و��أ ه�ج ال�الب ع��ما ب�أت ال��اه� األولى م� الف�ل� الف�ن�ي ال�� ت�ور أح�اثه في
إح�� ك�ار�هات ال��غال ال�أل� ب��اء ش�ه عار�ات. حاول� ال�ونا فل�ر ت�اهل الق�الت ب��

ال�وج�� ال��اور�� لها وت�ّه�اته�ا ول��اته�ا، وأجه�ت نف�ها في م�افقة عق�ة الف�ل� ال��ل�لة.

وف�أة أحّ�� ���ارة لهاث رجل على رق��ها وس�ع� ص�تًا م���ًال �الّ�قة، ه��ًا ع��ًا
��� في س�عها ج�ًال كالّ�ع�، ت����ات ع�� ل� ت��عها م� كان� عاشقة، إ��اء لع���ها،
ل�ع�ها، ل��الها األخاذ، ل� ت�� م���ة لالل�فات كي تع�ف ه��ة صاح� ال��ت الل��ف
و�ل�ات الغ�ل ال���لة؛ كان ت�ه� الّ�جل ی�غ�غ ع�قها م� خلف، وت�الح� عل�ها أنفاسه ال�ارة.

كان ال��ت ال�� ُ����ها و���ّ�ع لها في أذنها حارًا ح��نًا.

تقّ�م� ال�ونا فل�ر ����ها في مقع�ها إلى األمام، م�اولة االب�عاد ع� صف ال�قاع�
وراءها ح�� اس��اع األم�� أن ��ل�. ل��ها ل� ت��ح إال في إزعاج العاشقْ��. ف�قّ�م العاش�
���عه إلى األمام، م�اب�ًا على بّ�ها ت����اته ال�اّرة. ل� ت�د أن ت���ع إل�ه وال أن ت�� م�ه�
ال�وج�� ال��� وه�ا غ�� م�ال��� �ال��ه�ر ح�له�ا. ال ت��� س�� م�ا�عة أح�اث الف�ل�، وفه�

ق��ه، وح���ه ال�ع�ة ال����لة �ال��� والع�ف.

ت�ای� ال��اخ في القاعة، فق� ب�أ م�ه� ال����ة ال����: ال���ة ال�ه�ان�ة ش�ه عار�ة ،
ث��اها �ارزان، وال���ل، ع�الق على ه��ة رجل م�ّ�ه، اع�الها �غ��ة ال���، في ته�� ی�از� تهّ��

ال�وج�� ال�ار�� لها الل�ی� ل� ت� في ح�اتها م� ه� أقل ح�اًء وح��ة م�ه�ا.



وص�ت ذل� ال��� ی�غ�غها م� ال�لف ��ل�ات ال��، مق��حًا عل�ها ال���ة،
وم���عًا كي ت���ه ش�ف ز�ارة واح�ة ل�ع�ض عل�ها م��ل�اته، وخ�ائ�ه و��ضح مقاص�ه، ملق�ًا
ع�� ق�م�ها ال�غ��ت�� ال�ع��دت�� م���ه ال���ّ�ع ال��ائع في إی�اب�نا وقل�ه ال��ل� ال����ل ب�ار

اله�ام.

أنفاس ال�جل ال�اخ�ة على رق��ها، وه��ات ص�ته وج�له األق�ب إلى أب�ات ال�ع�،
وال�ل�ات ت�اع�ها! ف�ل� غ�� معق�ل وال��ه�ر في ه��ان وص�اخ، ال���الن في ته��ه�ا، وال�وجان
ق��ها ��� واح�ه�ا اآلخ� إل�ه في ته�� وه�اج، أضف إلى ذل� ال���ر ال�قل� لل�جل غ�� ال��ئي
وراء �ه�ها! أحّ�� ال�ونا فل�ر أنها م�اص�ة ت�اد ت����، ی��ابها دوار، ال م��ج له، فق� كان�

أرملة فاضلة خ��لة.

ع�� �اب ال��وج، �ال�اد رأته ���ل� ال��� م���عًا إل�ها. ت�اوزته م�أ��ة رأسها ب�فقة
آل رواس، ال�ونا آم�ل�ا ساخ�ة على الف�ل�، وزوجها ی�ع� ان�قاداتها و�ن كان غ�� مق��ٍع. أجل، كان
غاض�ًا، حقًا، ل�� على ول�نة ه�الء ال��ان ال�الب، و�ع�ه� م� األش�ار. ما ه� رأ� ال�ونا فل�ر؟
وّدت ل� أّنها ل� تأِت، فال��اخ والقهقهات أصا�اها �ال�َّوخة، ح�ى أص��� ش�ه م���ة. ل� ت���ع
أن ت�� الف�ل� ج��ًا، ألن قل�لْي ال��اء إلى جان�ها - ام�أة م��س�ة الع�� وف�ى، رأته�ا ح���ا

أض��� األن�ار - كانا ��ارسان أرذل ال�فاالت.

مًا ل��ام. ل�� تع�ة م� ال����ا وم� ل�لة األم� ال��رقة ال���لة، ت�اول� ال�ونا فل�ر م��ِّ
ح�ى وهي نائ�ة ل� ت���ر م� ذل� الفارس وال م� أنفاسه، وال م� ص�ته وال م� دع�اته، م�

م��الت ال�جل وال�واج، حال�ة ��ال الل�لة، حل�ًا غ���ًا، ال أّول له وال آخ�.
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وج�ت ال�ونا فل�ر نف�ها وس� حلقة في ال�احة العامة، ت��ح كاأل�فال في رق�ة
ال���ان�ا - س��ان�ی��ا، ل�� ال�لقة كان� م�لفة م� رجال خ����، ه� ال��ش��ن ل�ل� ی�ها.
ج��عه� كان�ا ه�اك: م� ال����� ع�قًا ال��ّرس العف�ف إی�ام���ن�اس س�زا ب���� إلى الع��ي
مام��� تاج� األش�اء الع��قة، م� �ائع األ�ق�نات را���ن�و أول�ف��ا إلى ال��امي �ال شهادة في



ال�ق�ق أل�ز��، شق�� زوج ال�ونا إی�ای��، وه�ا ب�� م�دوج��، أبله. وفي ال��ت�ة األولى تاج�
إی�اب�نا ال���ّ�ل أوت�ن��ل ل���� - أو �األح�� ع���نا األم�� ال��ع� �إدواردو صاح� األرامل -
ال�� ك�ا رأی�اه ال ��ّل وال ��ّل م� شّ� ���قه إلى قل� ال�ونا فل�ر ال����ح� و�لى ق�ة مالها (ال�ي
ی��ّ�لها ض��ة مأل� �ال���ه�ات) ال�ي ف�ل� ی�مًا، ل��� ال�ّ�، االح�فا� �ه في ال���ل، �أمان،

ب�ًال م� أن ت�ا�� ب�ضعه في ش��ة أو م��ف �الفائ�ة.

كان كل ذل� ���� داخل ك�ة ع�القة م� ال�ّل�ر. وقف� أمامها م� ال�ارج ال�ونا دی��را
ال���اه�ة ب�ج�ة أس�انها ون�ارت�ها، تالح� ال��ه� وت�ی� الع�ض. كان� ت�ی� ال��ة على مهل

وت��� اإل�قاع، في ح�� ی�ق� ال��ش��ن و�غ��ن ح�ل ال�ونا فل�ر:

«أواه �ا فل�ر ال�غ��ة، أواه �ا فل�ر ال�غ��ة

س�خل�� ال�لقة

وت�ل�� وح��ة...»

ت��ل� ال�ونا فل�ر م� وس� حلقة ال�ق� ت�فّ�� �ال��ها لل�واج واح�ًا تل� اآلخ�،
وت���:

«وح��ًة أنا ل� أ�قى

وال ی��غي أن أ�قى

فل�ّ� ال��ّرس

ل���ن لي...»

س��� ال��ّرس إی�ام���ن�اس س�زا ب���� ����ة على سّ�ته ل��افقها وه� في ق�ة االرت�اك
وال��دد فان�فع راق�ًا أمامها وس� ال�لقة، �غ�ي م� دون ص�ت:

«ذه�� إلى ال��رورو ألش�ب، فل� أج� ال�اء



وج�ت س��اء ج��لة

ت���ها في ال��رورو»

فقّ�م لها م��ل�اته ك�ه�: ك�اب في الق�اع� م�ّقح ون��ة م� ك�اب «أوس ف�ز�اداس»
عل�ها مالح�اته �قل� ال�صاص، ال�اني م� ت��ز/ ی�ل�� ومع��ة ر�اش��ل�. ما ع�ا ذل� فل� ���
ل��ه اح��ا�ًا إال حف�ة م� األع�اد ال���ّ�ة وج��اًال ال ���� وال �غ�ي م� ج�ع وسف��ة داخل زجاجة
(«هّ�ا ن��� ف�ها �ع��ًا أی�ها ال���ة ال�ونا فل�ر»). ل��ه تع�� ���م�ق�ه ال�اصعْي ال��اض كال�لج ما
ا�اح أناق�ه ك�اق� وعلى رأسه ق�عة واق�ة م� ال���. و�ان� ال�ونا فل�ر  ت�ل�� م� ش�ة ال���
وهي ت�اه ی��نح و��اد ��ق� أرضًا. وال���� أك�� كان أن ال�ونا ج��ا هي وح�ها ال�ي كان
�إم�انها أن ت��حه ك��شح لل�واج م� دون أن ت�اعي م�اع�ه وت���مه ك�ا ��� وه� ال��ّرس

ال�ص�� ال�ه��.

أما ال�ونا فل�ر، ف�ا كان� ت��و نف�ها. كان� ت��� دون ح�ود وال رح�ة على الع��ز
ال��ح في تع��اته في حلقة رق�ة ال���ان�ا، وه� م��ٌّ على االس���ار في رق��ه م�اوًال سل�ها
��حة الع�وس، وان��اع أزهار الع�ر�ة ع� ش��ة ال��تقال. و��فعة ج�ی�ة وضع� ال�ونا فل�ر ال���اء

ال���لة، ح�ًا نهائ�ًا الدعاءات ال��ّرس ال�����ة.

ألن فل�ر اس�عادت ع�ر��ها ل�ّ�ها فق�ت ح�اءها وعف�ها. كان� ت�ت�� ث��ًا أب�� م�
ال�ان��ل، رق�� ال���ج شفافًا م��َّمًا، والّ��حة ال�اصعة و�كل�ل ال�ه�ر وت��رتها ال���لة ت��ای� في

اله�اء تلّفها رق�ة ال���ان�ا، وت�� ال��ش��� إل�ها ب�ائ�ة ش�ابها ال�ي ت���ها ح��اتها.

اق��ح� ال�ونا فل�ر، �اش��اق وس�عة، ال�واج على كل واحٍ� م�ه� وع�ض� عل�ه نف�ها،
ك�ا ل� كان� عان�ًا ع�راء تعاني غ��ان االك��اب وال أمل ل�یها في ال�واج. أخ�ت ت��قَّل م� رجل
ناضج إلى آخ�، ت�ع�ه� إلى ال�ق� معها في حلقة ال���ان�ا، م� س��ان�ا صغ��ة إلى س��ان�ا ت�ٍ�
وس�اق؛ فأ� واح� م�ه� س�����ع أن ���ف م�ها أزهار ال��تقال وع�ر��ها، م���عًا أوراق اإلكل�ل

وع�ر�ة ال�ونا فل�ر؟ ف��ون ذل�، ل� ُتع�ى شا�ة ع�راء، ح�ى في عق� ال�واج، أث�� شيء ل�یها.



كان� ت���اه� �غ�ائها ال�ادر ك�ع�ة، وت��ه� ب�ق�ها ال�ه�اني، جاعلة ردف�ها وم�خ�تها
وص�رها ت��ّجح، ����ات ش�قة لف�اة سهلة ال��ال ساح�ة، ال�اح� تل� اآلخ�، إلى وس� ال�لقة،

و�أنها م� أج�ل ال��اء ال��ه��ات. لق� كان� ساخ�ة وق�ة، كعاه�ة، م���ة لالش���از.

راح� ت��ّ� ���ش مام��� وسّ�ته و���خ�ته، و�أنه ح���ها. كان ی�ق� �����ة غ��
م��قعة وال عاد�ة ع�� إن�ان رص�� م�له. وح�ل في یٍ� ش�ع�انًا ق���ًا، وفي األخ�� آن�ة م�
ال��رسالن م� ماكاو عل�ها م��� أزرق لل��� اإلن�ل��� وهي ك�ق�قة ق�عة كاملة ال�وعة
كال��ع�ان ال����ع م� الف�ة ال�ال�ة. أراد أن �قا�� الق�ع��� �ع�ر��ها ال�ع�وضة لل��ع،
مقابل م��د دورة رق� صغ��ة ��ف�دها، �ع� ال�ق�د م� ف�ة األلف ر��، و�ع� ال�ق�د م� ف�ة
األر�ع�ائة وخ����. ل�� ك�ف �ق�ف ال�ه�ة و��اه م�غ�ل�ان ��ق���اته الع��قة؟ كان� ال�ونا فل�ر
ت�ق� ح�له، تق��ب م�ه وت��� ب���ه ناف�ة الغ�ار ال��م� ع�ه، وهي غارقة في ال���

وال����ة.

أّما ال��� را���ن�ودو أول�ف��ا ف�ان له أسل��ه و���ق�ه ال�اصة �ال�ق�. م��ل�اته: م���
،�� األن��اء وال��راة والق����� الق�امى وال��ی���، و��ل� ال���انات ال�ق�سة؛ كال��ار وال�َّ
و�االضافة إلى األح� ع�� ألف ع�راء ع�ا ثالثًا أو أر�عًا ق�م� ه��ة لل��� ألف���و، ال�اس� في
ب��ا، ورب ع�له. واألخ��ات ج��عها ل� ُت�� و�املة، رف� ال��� را���ن�و ال��لي ع�ها رغ�
ال�ق���ات ال���ة م� ال�ع�ن ال�نان، م� أع�ال مار�� ك�اف�، ال�ه��س ال�ع�ار� ل�ف، ال�ه��س
ال��ني آداوت� ل��ا، وج��عه� ��ع�ن إلى س��ت��ات ���ات. و��ا أن ال��� را���ن�و كان ���ل�
ك���ًا م� ه�الء الع�ار�، فل�، ��ّ� ال����، ی��� ع� ع�راء أخ��؟ هل ه� إف�ا� في شه��ه أم
اه��ام خفي؟ هل شق�ه ك���ة ���� ت��ع لل��ائ� ال����� الع�د؟ «إن شق�ي هي ال��اء، أوه! �ا دونا
فل�ر، إن�ا أر�� أن أودع فَ�� ال���ه �ق�� ال���اتغا ق�لًة واح�ًة، فأنا خا�ئ ق���، خ�ج� م� العه�

الق��� وأم�ي ف�رًا إلى سف� ال�ؤ�ا». وه�ا أجاب�ه ال�ونا فل�ر: «إذن ار�� إل�ه».

وتق�م ال��� آل�����، فالح م��اضع م� ال���قة ال�اخل�ة، رجل ش��� م� ال��ت�ن،
م��ق�� ج�ًا في رق�ه وفي ف�اح�ه، رجل ماه� �ل� ی�ها على ال��� الالئ�، و�اد ����



�اإلكل�ل واألزهار، كاد �ق�ف زه�ة ال�ونا فل�ر ال���ة. ل�� ال�ونا فل�ر ل��� بلهاء، بل الع��
ت�امًا، خ���ة وماك�ة، فل� ت���ع وت�خ� ���ی� ال�ات� الع�ل ال��امي غ�� ال�ائ� شهادة في

ال�ق�ق، ح�ی� ال��اوغة وال�صانة.

- هّ�ا معي إلى ال����ة، �ا س��تي، فلق� أع�دت كل شيء، إعالن ال�واج و���ة األسقف،
ح�ى خ�ع� لالع��اف، ف�قَ�ْ� ع�ي كل خ�ا�ا�.

- �ا س���، ال ت��ع�ي �ال�ع�د ال�اذ�ة، فإذا ش�� أن تأكل ما ت��ه�ه م� ث��تي
فْل���� قاض�ًا و�اه�ًا.

- ُت�� أال ت�ل ب��ة هللا وال�ی� إال مع القاضي؟ ما أه��ة القان�ن اإلن�انّي إذا كان�
ال���عة اإلله�ة في م��اول�ا؟

- اح�ف� أیها ال����ر ب�����، و��اه�� واع��اف�. فاع�رني ، م� دون إذن القاضي ل�
تأكل ما ت��ه�ه م�ي، ول� ت���ع أوراق األرملة ال�غ��ة.

«�ا أرمل�ي ال�غ��ة، �ا أرمل�ي ال�غ��ة»، ه��ا ه�� �الغ�ل الف�ى ال���ل، ال�اح�
األه�ف، ال�ع�ف ال����ِّع، وه� ی�خل ال�لقة، ونف�ه ال�افئ �غّلفها وت�ّوخها أغ���ه الغ�ام�ة:

«عّ�� ق�م�ِ� ال�غ��ت��

وضع�ه�ا ه�ا ق�ب ق�مّي

ول��� معًا

ول� ت��مي �ع�ها».

كان ی�ق� رق�ًا ال ��اه�ه ف�ه ح�ى م���ف الّ�ق�، رق��ة مع�وفة، ت�� ما ت��ن؟
ص�ته ی�ور ح�ل ال�ونا فل�ر، �غ��ها:

«اغ���ي الف�صة أی�ها األرملة ال���لة



إذ إن ل�لة ل��� ش��ًا

إذا ل� ت�امي اآلن

ف���ام�� ع�� الف��».

ع�� الف�� ل� ت��ن ع�راء وال أرملة. وف�أة كان� ال�ونا فل�ر م� دون ��حة الع�وس،
م� دون ف��ان ال�فاف األب�� لع�راء على أه�ة ال�واج، م� دون أزهار الع�ر�ة م� ش��ة ال��تقال.
اآلن ت�ت�� مال�� األرملة، مال�� ال��اد ال��ل�، وجار�اها بل�ن ال�خان أما ما ت�قى ف�ل�ن
ال��اد، وخ�ار �غ�ي وجهها، ووشاح على رأسها عالمة ال��ن وال��اد. م��د زه�ة، وردة ل��ة
اح��ارها ت�اد ت��ن س�داء. ك� كان� ت�د ل� ارت�ت ف��انًا أب�� للع�س، فل� تفعل ذل� ح�� كان
ال�ق� م�اس�ًا و�ان� في كامل ق�اها العقل�ة ع��ما وّقع� على أوراق ال�واج وق� ان��ع� أوراق زه�ة
ع�ر��ها في ض�اب ال��اء ال��في في إی�اب�وا. مع م�ش�ي ال���قات واإلش���ات، مع رؤ� ال�ونا
دی��را، �إم�انها أن ت��ح وت��ّ�ر ف�ّ�عي أنها ع�راء �ال ع�� و�ال حق�، كل ذل� ل� ��� س�� ع�ل�ة

ت�ل�ة.

ل��ها ال ت����ع ذل� مع الف�ى ال�ق�ام في ال�اص�ة، األم�� ال���ل ال�� ی��و �افعًا ث��ًا
ج�ًا، ك���اٌت ه� الف��ات الل�اتي ی�أّوه� و���هّ�ن له، ل�ّ�ه ی�أّوه و���ه� لل�ونا فل�ر األرملة الفق��ة.
مع ال�اج� ال�اجح في إی�اب�نا، ال�ل�� �أن ���ن ال��ف ال�اني ألّ� ف�اة ع�راء ال ل���د أرملة، ل�
ت���ع أن ت��ّ�ر �ه أو ت��� م�ه، ت�لل ت�ه�ه حارًا إلى ج��ها، مغ��ًا على الم�االتها ���ارته،
م�ی�ًا ثلج ب�ودتها، مع��ًا ال��اة إلى األم�ر داخل نف�ها ال�ي اع���تها مات� إلى األب�، وأزه�ت

م�اب�ته رغ��ها ال�ابلة ال�افة، وأضاع� سالم ال�ونا فل�ر.

ل� ت���ع أن ت��� م�ه وال أن ت��اهل ح��ره؛ ل� ��� م�ش�ًا ُ���� م�ه كاآلخ��� وال
ق��ه خ�ال�ة ت�و�ها لها ال���قات أو م���ة م� اإلش���ات، بل نع�، كان واقعًا م�غ�سًا ع�� أسفل
الع��د، ���اح �ع���ه غ�ف�ها. خ��ة إلى األمام فإذا �ه ی����� في م��ل األرملة ب�� ذراع�ها. خلفها

ال�ارع في دار ال����ا ���قها ب�ف�ه و�ل�اته، ب�����ه ال�َّاسخ، م�ق�ًا ج�وة ال�غ�ة في داخلها.



ع�ف� ال�ونا فل�ر اآلن ل�اذا ت�ع� �الالج�و� والف�اغ وال�أس على ال�غ� م� ن�ا�اتها
ال����ة وأع�الها وت���ة ال�ق�.. راح �ال� ال�واج ی�ق� ح�لها «س��ام�� ع�� الف��». رق�ة
تع�فها ج��ًا رق�ة حفل راق� في ك�ار�ه ال رق�ة حلقة ساذجة م� ال���ان�ا - س��ان�ی��ا. ل�� ما

ه�ه ال�ق�ة، ر�اه، م� أی� تع�فها ال�ونا فل�ر؟

ال أه��ة ل�اهّ�ة ال�ق�ة وال لل��س�قى، وال لل�مان وال لل��ان. ف�ان�فاع ان��ع� ال�ونا فل�ر
ال��ار ع� وجهها، ومّ�ت ی�ها إلى الع���، مه��ة ك�ة ال�ّل�ر: «ل� ت�قى ال���اء ال���لة وح��ة،

تعاَل أیها ال�اب ال�اح�، فل���وج حاًال، حاًال �ا ن��لي، �ا أم��� الفات�».

وف�أة ت����: ه�ه ال��س�قى هي ال�انغ� ال�اخ� ال�� رق��ه وهي صغ��ة في م��ل
ال�ق�م، و�ع� س�ع س��ات في ف��ق �االس، ل�� ال�� أمامها ل� �ع� الف�ى ال�اح� ال�ارع �ال�
ال�واج. فق� ت�ّ�� في اله�اء، اخ�فى مع ك�ة ال�ّل�ر ومع ال�ونا دی��را. وان��� أمامها ال���فى ال��
ل� ت���ع أن ت�ّ�ف ذ��اه. أمامها وقف زوجها. ی�فع ی�ه، ساخ�ًا و���عها. ف�قع ال�ونا فل�ر على
ال���� ال��ی�� ف��ّ�دها م� مال�� األرملة م���عًا أوراق اإلكل�ل وخ�ار الع�وس، ه� ال���فى
زوجها. ی���ها عار�ة ت�امًا إال م� جل�ها وم� ال�ع� على �ع� م�ا�� ج��ها، ف��ى س�ع�� ع�
ت��ع ج��� ح�ل وال��أة ف�ه ت�ت�� مال��ها؟ آه! ك� كان �اغ�ًة! �ا له م� �اغ�ة، �اغ�ة قل�ل

ال��اء...

أفاق� ال�ونا فل�ر في جه� �ائ�، یلّفها الل�ل وهي في رع�. وعلى ال���ح وفي الف�اءات
راح� ت��ء في ش�قها. أواه! حل� ال أّول له وال آخ�.
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ق�� الل�ل ���له، وهي ت��ع�ض ال�ل�ي واإل��ابي، الع�لة وال���، ال�غ�ة ال�ام�ة
ودمعة الف��. في ال��اح ال�اك�، اذ ���� الف�� دعائ� ال��، جل�� ال�ونا فل�ر أمام ال��آة
ت��� شع�ها. ث� تعّ��ت وأت� �ق��ّي ال�الة ل��ا ووضع�ه�ا في أذن�ها، م�ّ��ة ز���ها �ال�ل�زة
وال���رة، فعادت ك�ا كان� ساح�ة أ�ام الدی�ا دو آلف� ع��ما كان� ال ت��ج إال في كامل أناق�ها كف�اة



غ��ة. ما زال ال�ق� م���ًا ج�ًا وق� ارت�ت ث�ابها كل�ًا. فق� ح�ث م�ارًا أن �ه� الف�ى ال�اح� ق�ل
الغ�اء. و�ان ذل� لآلخ��� ی�م ع��، ك��م األح� �الق�اس و���ع�ة م� دوم كل����ي.

ل�ّ� م� �ه� ق�ل الغ�اء و�قي ل���اوله، كان م��ان�ون، في إح�� ز�اراته ال�ادرة. جاء مع
زوج�ه وأب�ائه ال�ی� ت��� ال�ونا فل�ر أح�ه�، فق�م� له ث�� ال�اب�تي وال�اجا، إضافة إلى م��لة
للع�� م���عة م� الّ����ا، خا��ها له عّ�اب�ه خ�ا�ة رف�عة ال�����. ل�اذا كل ه�ه اله�ا�ا؟ ح��ًا �ا
إش����ي، اس��عي، ال تق�لي إنِ� ال ت�����. أل��ا في ال�اسع ع�� م� كان�ن األول/ د�����، ع��
م�الدك؟ ح��ًا، أیها اإلش���ان، �ا ل������ا ول�ف��ا، لق� ن��� ال�ار�خ، فل� أع� أت�ّوق أع�اد

ال��الد.

- ال ت����ه؟ إذن، ِلَ� أنِ� أی�ها العّ�ا�ة به�ه األناقة ت�ت�ی� مال�� الع�� م��
ال��اح...سأل� زوجة م��ان�ون.

- أال ت�����؟ قال م��ان�ون، لق� م�ى عام على تل� الل�لة في �االس، ل� ن�� قّ� ل���ى
ع�� م�الدك...

م�� س�ة، س�ة كاملة. ه�اك جل�� ال�ونا فل�ر في كامل أناق�ها، وق� س�َّح� شع�ها،
ووضع� ف�ه ر��ة م� ن��ج فاخ�، وق���� م� ال�اس في أذن�ها وق� رش� ع��ًا نفاذ األر�ج،
ف��ف ت����ع أن تع��ي ب�ف�ها له�ا الع�� إذا كان� ق� ن���ه ت�امًا. ل�� الع� وال�الة ت���اه، و��ل�
فعل� ال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا وال�ونا آم�ل�ا، وال�ونا إ����ا وال�ونا جاسي وال�ونا مار�ا دو كارم�. فق�

وصل� م��ل�� �اله�ا�ا، ص�ادی� صاب�ن �ّ�� وزجاجات ماء ال��ل�ن�ا، وص�ادل وق�عة ق�اش.

- ك� أنِ� فات�ة �ا فل�ر، ما ه�ه األناقة، عّلق� ال�ونا آم�ل�ا.

وت���ت ال�ونا ن�رما هي األخ�� ال�هاب إلى �االس فقال�: «في ال��ة ال�اض�ة كان�
هي األج�ل. ونال� ه��ة لها ق���ها».

«ه�ه ال��ة أ��ًا س���� ه��ة ح��ة...»، قال� ال�ونا مار�ا ده ك�م�.



«أ� ه��ة؟»، ت�اءل� زوجة م��ان�ون.

ك�ف� ال�ونا إ����ا وال�ونا آم�ل�ا لها ال��.

- ال تق�لي...

- رجل م��ق�� - أص�رت ال�ونا ج��ا ح��ًا - رجل خ��.

م�ى م��ان�ون إلى إح�� ال�انات في كاب��ا ح�� ت���ع حلقة ی�م األح� م� رجال
إیل��س األث��اء، و�����ن ال����ي، �ق�ادة صاح� ال��ارع م����� آلف��. وفي الغ�فة راح�
ال���قات ����� وه� �عّلق�، ف��ا ال�ونا فل�ر في ال���خ، ��اع�ة مار�ل�ا، ت�ه� نف�ها إلع�اد

الغ�اء.

ل� �أِت األم�� إال �ع�� ال�ه� ل�ق�ف ث��ة ما ُب�ر في الع��ة م� ت�خل م� ال�ونا ج��ا،
وت����ه في ع��ة ال����ا. كان بهّي ال�لعة ��ال��ه  وش���ه، و�غ�امه ال�� ال ��فى واألمل
ال�اف� ال���، ول� ��� ه�اك م� ���ه م�له، س�� ال���ات في اس��هاده. في تل� الل�لة قال لل�،
ح����ه ال��ی�ة ال�ي أنف� على ص���ها ال���فة الل��فة ال��الت األخ��ة ال�ي اس���ل عل�ها م�

األرملة ال�ا�قة، ال�ونا أم��وز��ا أّرودا، ال���ان ال��� اله�����:

م���زا، ال��م سأق��� القلعة، فأدخل الغ�فة، وال أل�� أن أص�ح في ال���� مع األرملة.

ارت��ت ل� على ص�ر س�� ال���ات ال��ل�ل:

- وهل هي ��عة كاألخ��؟.. أم هي ج��لة؟

كان� غ��رة، ال ت�فه� قان�ن األم�� في الفل�فة األخالق�ة القاس�ة، ل� ت�� ل��عا�� مع
م���ف خ��� م�له، ���امة م�ادئه:

- ق���ة أم ج��لة، لق� س�� وقل� لِ�، أی�ها ال�ه��ة، أن ال ف�ق. أال ت��� أن ه�ا ه�
ال�غل، ع�لّ�ة مال�ة، ال أك�� وال أقّل؟ ال یه��ي ه�ا ذیل األرملة، �ا ح�ارتي، بل مالها وم��ه�اتها.



كان� ال�ونا إ����ا أّول م� رأته ع�� الع��د فأ�لق� اإلن�ار ضاح�ة:

- ها ق� وصل...

اح��م� ال�ل�ة، واله�ج وال��ج ور�� ال��اء أ�ق�� م��ان�ون ال�ع�� م� ن�مه �ع� الغ�اء
ال����، �أ�ع�ة مقلّ�ة ودجاجة م�ّ��ة. وات�ه ه� اآلخ� إلى ال�اف�ة إلى ح�� ت��� ال�ارات.
ف�أ� في ال�ان� اآلخ� م� ال�ارع، ع�� الع��د، على رص�ف م��ل ال��� ب��ناب� ال��لف م�

�ا�ق��، ال���ال إدواردوه ده تال، األم��، �قف �ف��ر، و���ف أ�فاره �ع�د ثقاب و����� �غ�ج.

- ماذا �فعل س�� ال���ات ه�ا؟

- «م� ه� س�� ال���ات؟» سأل� ال�ونا ن�رما �ف��ل.

- أق�� األم��، ال���ال الق���، لّ� وأك��...

و�ان س����: «مل� األرامل» ل�ّ�ه �ع� أن رم� ال���قات واإلش���ات الل�اتي راَن عل�هّ�
ص�ٌ� ثق�ل، أدرك كل شيء. ل��ه ت�اه� �أنه ل� �ع�ف ش��ًا و�ال�ه�ی� ال�ع�وف ع�� ال�اه�ان���

تا�ع ضاح�ًا:

- ه�ا الغ�اش ال���ال، �ع�� م� االح��ال على الُ�َلهاء �ق�� ع� ورقة �ان���
ر��� ال�ائ�ة ال����، ع� ال�ق�د ال�ي س�ه�ها لل����فى، م�ل ه�ه الّ�وا�ات ال�ي ُت��� في

ال��ف...

قال� ال�ونا ن�رما: «ه�ا ال��� ل� ���ع�ي قّ�... كان كاف�ًا أن أن�� إلى وجهه
ألع�ف...».

- ال ب� أنه ی��� س�قة أح�ه� في ه�ه ال�اح�ة، ر��ا األرج����ي أو أ� ش�� آخ�.
لّ�� م��ان�ون.



- األرج����ي، �ال�أك��، ولق� رأی�ه�ا ی���ثان... راح� ال�ونا ن�رما ت��ب ���ارة، فهي
األخ�� �اه�ان�ة أ��ًا ت�اعي م�اع� ال�اس.

ل�م� ال�ونا فل�ر ال���، تار�ة إ�اه� ����ون خ��ات ال��اة، خاف�ة دمعة، دمعة وح��ة،
ل��ل ه�ا اإلذالل وال�ناءة. واج�از م��ان�ون ال�ارع �ات�اه ال���ال. و�أن األم� ���ث ص�فة. وم�
شق�ق ال��اف� ال�غلقة �ق�ة، تا�ع� اإلش���ات ح�ی�ه مع ال����. اس���َّ األم�� م��ف�ًا �اب��ام�ه،
ح�ى ع��ما ارت�� م�ض�ًا األم�ر. وص�رت ع� م��ان�ون ح��ة حادة إذ أشار إل�ه ن�� الدی�ا
ل���ل إلى ال��ی�ة ال�فلى. م�ه� س��ع كأنه م� ال����ا ال�ام�ة �ال���ة إلى اإلش���ات في شق�ق
ال��اف�. ع�ف األم�� ك�ف ی�قّ�ل ه����ه، ول� ��� م��ع�ًا ألن ی��� رأسه و��ا�� �أن ُ���� أو
���ب. م� ن��ه ال���انّي أنه ت�ّر� ���عة مع إش���ة ال�عل� م��ان�ون. ل�ّ�ه سع�� �أن یه�ب
سل��ًا ��امل جل�ه. كان م�ل�ًا في تأك�� جهله، فل� كان عال�ًا به�ه ال��اقة ل��ّ�� ال�ارع نف�ه

وأك��...

ل� ی�فع ع���ه إلى م��ل ال�ونا فل�ر، بل اس��ار وات�ه إلى ال�احة ال����ة، وه�� ���عة
ن�� الدی�ا ب��غ��ا. وما كاد ��ل إلى ال��ی�ة ال�فلى ح�ى ل�ح م� �ع�� أرملة م��جهة ل��عّ�� في
ك���ة «ع�راء ال�ا�ئ»، غارقة في مال�� س�داء وعلى وجهها خ�ار، فاس��ّ� خ�اه �ات�اه
ال��فأ ال��ی� ال�� ت�ّ�� ل���ه �اب��ام�ه الفات�ة ون��ته ال���ّ�عة؛ م��دًا ��ارس األم�� ده تال

مه��ه ال�اّقة.
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ل� �ع� األم�� ی�� في تل� األن�اء قّ�، وت�قف� الّ�عل�قات وال�ش�شات والقهقهات، وس��
م�ش�� ال����� وال�شا�ة وال�ق�ة ال�اخ�ة ال���عة وال����ة ��أن زفاف ال�ونا فل�ر ال��ی�. فإذا
كان� ق�ًال ت��� م� كل ذل�، في اس�ه�اء م�ح، فإنها ت�ف� اآلن أ� ح�ی� في ه�ا ال��ض�ع،
غ�� م�ف�ة اش���ازها وان�عاجها ل��اع إشارة ول� س��عة، إلى حالة ال��مل والّ�واج، آخ�ة إ�اها على

م��ل اإلهانة والف�ا�ة.



و��ا أن ال���قات واإلش���ات ق� اح��ْم� ب�وت���ًال ض���ًا، وخالل ف��ة معّ��ة ل� ی���ق�
إلى ه�ا ال��ض�ع، و�ان�ا ج��عه� م�فقات مع األرملة في ح� ال�َّق� ال�هائي ال�� ات��ته ض�
الع��� وال�واج. ح���ا ت�ّ� ع��ٌز ل��جة م�هّ� ب�غ�غة في ل�انها ورغ�ة ���اولة ال��ض�ع
ال����، ذ��� األم�� ع�� أسفل الع��د، فإنها ال تل�� أن تل�� ف�ها؛ ك�ا ل� أن ال���ال ه�اك
���� م� ال�ارع �أك�له. ناه�� ع� ص�امة ال��� ال�� ف�ض�ه ال�ونا ن�رما، رئ��ة ال�ي
الفعل�ة، وح��ها على الع��م ل���الّي د��ق�ا�ي، ل�ّ�ه ال یل�� - ع��ما تق��ي ال��ورة - أن

ی��ّ�ل د���ات�ر�ًا م�لقًا.

واألساب�ع ال�ي تل� ع�� ال��الد ال����ب ذاك، كان� ر��ا أن�� أساب�ع ح�اتها. فل� ت��
ف�ها ثان�ة واح�ة م� ال�احة. انه��ت عل�ها ال�ع�ات؛ ال���ع ی���ون ملء وق�ها ومال�ف�ها. ودخل�
أروقة دور ال����ا ال�اح�ة تل� األخ��، وزارت ن�ف العال�، وجال� في ال��ق ال��ار�ة، ت����

ال�اجات مع ص��قاتها. أنه� ت�ق�� ال�روس ال��ائ�ة، و�ان� هي نف�ها ت�عى إلى ال��امات:

- �ا ن�رم���ا، �ا زن���ي، إلى أی� ت�ه��� به�ه األناقة؟ ِلَ� ت��ج�� �اك�ًا، م� دون أن
تق�لي ش��ًا؟

- ه�اك دف� صغ�� غ�� م��قع، �ا ق����ي. وصل�ا ال�عي ال��م �ال�ات، مع تأخ�� م��ع؟
فال��� ل��اس ده أل���ا م� معارف�ا، وه� أ��ًا ق��� ل�ام�ای�، مات ب���ة قل��ة. وسام�ای� ل�
ی�ه� ك�ا تعل���، �ا للعار! ل� أدُع� ألّنِ� ال تع�ف�� ال���فى. ل�� إذا ش��، األم� ج�ی�

�ال�هاب... س���ن دف�ًا مه��ًا، م� أف�ل إج�اءات ال�ف�.

ذه�� مع ال�ونا ن�رما إلى سه�ات ح�اسة ال��� وع�ل�ات ال�ف� و�لى أع�اد ال��الد
والع�ادة. ففي ال��ن ك�ا في الف�ح، كان� ص��ق�ها فّعالة ح���ة، وح����ها ت��� ن�اح أ� حفلة
أو ج�ازة ت��ّ�ع ف�ها ف���ّل� ال�فة، ت���� ال����، ت�ی� ال��� وال�م�ع. م�اس�ة، م�اع�ة، م�ّ�ثة،
آكلة ��هّ�ة، شار�ة ب�لّ�ذ (و��ع�ار) ضاح�ة على ال�وام تق���ًا، �اك�ًة إذا ل�م األم�. ال أح� ��اهي
ال�ونا ن�رما في االج��اعات م� أ� ن�ع كان�، ح�ى في ال��ت��ات ال��ع�ة ت��ع ال�ق����،
وم��ع�ة. قال� ع�ها ال�ونا إی�ای��: «إن�انة هائلة»، «ن�� ت��ار�» ح�� ق�ل م��ان�ون،



ال�ع�� بها. «ق���ة» في ن�� ال�ونا آم�ل�ا. «ال���قة الف�لى» �ال���ة إلى ال�ونا إ����ا و�لى
ك���ات غ��ها.

- عاصفة عات�ة... زم�� ز�ه سام�ای�، في ردة فعل معاك�ة ل�ل� ال���ك.

«أن� �ا س�� سام�ای�، ت�وج� �أف�ل ام�أة في العال�،. ف��رم���ا هي أم ال�ارع...»،
أجاب�ه.

«ل���ي ال أت��ل ك��ة األوالد، �ا دونا فل�ر، وال إزعاجات ك���ة كه�ه...» كان ال���
سام�ای� م��ائ�ًا.

ه�ا، ك�ا واك�� ال�ونا ج��ا وت�ددت معها في كام�� غ�ان�� على مع�� تا�ع لل����ة
ال�����ة ح�� راح� الغ�ن�غا ت��� أناش�� و���ة �اإلن�ل���ة. و�ال�ق�� ال�ف���ي ال�� تق�أ �ه ف�و��
وأدل� كان� ت�اق� مع�الت اج��اع�ة - اق��اد�ة وت�ق� الّ�ام�ا ح�ى و��ها دوم كل�����ي

ب�ق��ع ح��ن:

- قال�ا لي إنِ� ت�ّ�لِ� ب�وت��ان��ة، �ا فل�ر، فهل ه�ا ص��ح �ا ُت��؟

ب�وت��ان��ة؟ م����ل! ل���د أن�ي رافق� ص��ق�ي م�ت�� أو ثالث مّ�ات ب�افع الف��ل
ال���� ول����ة ال�ق�. إن وق� األرامل ���ل فارغ، أیها ال�اه� ال�عل�.

ك�ا جال� ب�حلة م�ّل�ة �الق�ار مع آل رّواس، فق�� معه�ا نها�ة األس��ع في
آالغ����اس م�ق� رأسه�. وح��ت مع ال�ونا داغ�ار درسًا في ال��غا ق�م�ه ام�أة ل��فة صغ��ة،
لع�ة ���ة، تل�� ج��ها ك�ا ل� كان� ال��أة األفعى في ال���ك. و���� ت�ارب ال��ق�� مع
م�رسة ال�َّهي، ل� ت���ع ال�ونا فل�ر، رغ� ش�ة رغ��ها، االش��اك في دورة ل�عّل� ال��ار�� ال�ع�ة
ال�ي - ح�� دعا�ة م���عة مغ��ة للغا�ة - ت�عل «ال��� م�نًا رش�قًا وال�ه� نقّ�ًا ص��ًا»، م�ّودة
ال��ء ب- «ت�ازن ج��� وذه�ي دق��، وفاق كامل ب�� ال�ادة وال�وح». ت�ازن ووفاق م� دونه�ا



ت��ح ال��اة م��د «ب�� ب�از ق�رة» ك�ا جاء في أسل�ب ك�ا�ة ال�رقة ال����رة و��ا ت�ّقق� ال�ونا
فل�ر أخ��ًا؛ ف�ج�د ص�اع ما ب�� ال�وح وال�ادة، ��ّ�ل ال��اة إلى «ج��� م�ع�ة».

أما ال�ونا مار�ا ده كارم� فاص���� ال�ونا فل�ر ومار�ل�ا، ال��ش�ة ال�����ة في ال�� في
ب�نامج لل�الب ال�اش��� «ا����ا ع� م�اه� ج�ی�ة»، ح�� ی��اف� ف��ات وف��ان كل ی�م أح� على
ف��ة ثالثة أشه�، لل���ل على لق� «اك��اف إذاعة س�س���اد�» و�ب�ام عق� معها. وغّ�� ال�ل���ة
ال���لة �إح�اس ُم�هف ولف� س�ئ أغ��ة ع� الغ�اراني م� ال�اراغ�ا�، ورغ� ذل� خ�ج� م�
ال��ا�قة ������ جّ��، فاح�ل� ال���� ال�اني، وه� م��� م�ّ�ع وواع�. و���� ال�ل���ة إلى
و��فة ت��ح لها لع� دور مقّ�مة م�س�قى شع��ة، حال�ة ب��نامج لها وص�رها في ال��الت. و�زاء
م�ار�ع اإلذاعة كادت مار�ا دو كارم� ذات األنف ال�ع�ّج ت��ح هي ال���ان �ع��ه. ف�ع�� إلى
ك��� م� ال��ّسل وال�عاناة في ذل� ال�ق���. أضف إلى ذل� أنها ع�ف� ال����ر كالودی� ت���تي
صاح� ال�ف�ذ في اإلذاعة. ول� ��� م� ال�هل إق�اعها، وال�غّل� على ال�فاه�� ال���قة ال��أصلة
ع��ها وال�ي انهارت أمامها ال�رائع ال���ق�ة ل�� ال�ونا ج��ا وال ال�وافع ال���ة لل�ونا فل�ر. فع��ما
رأت اب��ها أمام ال����وف�ن، مل��ة للغا�ة وص�تها ی��ّدد ع�� األث�� ف�ق ال��ی�ة، انه��ت دم�عها
م� االع��از وال�أث�، وثارت على ال���، و�ادت تع��� على ال���ع مقّ�م ال��نامج ال�ع�ي، ال���ع
س�لف�� الم���ا أو ب��ا�ة س�لف����. ففي رأیها ت���ّ� مار�ل�ا ال���� األول، ال�� أُع�ي ب��ّ��

فاضح لل��ع� ج�ان ج�ل���ت� غ�� ال��ی� �ه.

أّما مع إش����ها دی�ن���ا فاس��اع� ال�ونا فل�ر ال�ه�ر في حفلة أوش�صي في كان�وم�ل�ه
أش�ه أب� آف�ن�ا، م����ة ال�ونا ن�رما والغ���غا (ال��ی�ة االس�غ�اب) وما كان� تق�م ب�ل� ��ف�دها
���� ز�ام ق�� وخ�ف (حّ�ل ال��ام إلى رشح خ���). م� األف�ل ع�م ال��ض في ه�ه األم�ر
الغام�ة لل�اك�م�ا وال�ان�وم�ل�ه؛ فال��ارع تغّ� �ال��� وأع�اله و�ال�ع�ذة الق��ة ال�أث�. ال�ع�
���ق�ن، وآخ�ون ال، وال�ونا فل�ر كان� تف�ل ع�م ال�ع�� �األم�. فق� قال� لها دی�ن���ا ذات

ی�م:



- �ا إش����ي، إن مالكِ� ال�ارس ه� أوش�م، سآم� م� �غ�ص على األص�اف ل�لقي
ن��ة.

- و��ف هي أوش�م �ا إش����ي دی�ن���ا؟

- سأق�ل لِ�: إنها إلهة األنهار، هي س��ة ذات م��ا هاد� ج�ًا وتع�� في م��لها
م�ع�لة، ت��و و�أنها ال�داعة ب�ف�ها. ل�� ان��هي فهي ساح�ة ت�خ� �الّ�قة والُ��الء. ت��و ل�ا��ها
م�اهًا راك�ة، وم� ال�اخل هي ر�ٌح عات�ة. ��في أن أق�ل لِ� أی�ها اإلش���ة، إن ه�ه الغادرة كان�

م��وجة م� أوش�صي وم� شانغ�، و��ا أنها ر�ة ال��اه، فهي ت���ف� �ال�ار.

كل ذل� ال���، كل تل� ال���ة، ألنه مع رح�ل األم�� ه��ها سالمها وا����انها وه�اءة
تل� ال��اة ال�ادعة،  وال��م م� دون أحالم كل ل�لة، ن�م ع��� ح�ى الّ��اح. ف��� حل�ها الع��ّي
ع� حلقة رق�ة ال���ان�ا ان�هى ا����انها. وش��ًا ف���ًا، و��مًا ف��مًا، ت�ای� قل� ال�ونا فل�ر إلى أن
ت�ّ�ل غ�ًا دائ�ًا م��ای�ًا مع م�ور ال�ق� عل�ها وهي أرملة. ول� تع� ق�، �ع� تل� الل�لة في ال����ا
وال�ل�، ع�دة تامة إلى الم�االتها الهادئة، إلى إح�اسها ال��ل� �ال��اة ال�����ة، ال�ي ر��ا كان�
خاو�ة ل��ها هادئة. فال�ونا فل�ر هادئة في م���ها وفي ع�لها، ح�ى و�ن ات��ت م�ه�ًا ود�عًا

وم�حًا، ف��اتها - م�اه راك�ة - ل� ت��ى �ع� ب��م كامل م� ال�احة. وص�رها م���ف� �ال�ار...

أرملة ح���ة ان�ا م���ة لل�فاع ع� ح���ها. ل�� ض� وقاحة ع�ض شائ�. ف��، م�
ال�ی� ع�ف�ها، ���ؤ على م��د الّ�غ�ل بها؟ أما الغ��اء ال�ق��ن ال�ل�اح�ن، ع�اق ال�اص�ة،
فه�الء على وجه الع��م ������ن ح�� ی�ونها ت�� ج� م����ة ورص��ة. ل�� مع ه�ا، ��ازف�ن
ب�ع� الّ��ات ع�� م�ورها، م�ح ل��ه�ها ال���� («�ا لها م� م�خ�ة م���ی�ة»!) ول�فاص�ل
ج��ها («أواه، �ا لل��ی�� ال�غ���� ال�ل��� ج�ًا»!)، أو دع�ات وق�ة («هّ�ا ن��� �فًال، �ا
حل�تي»!). كان�ا �فق�ون ال�حي، والل�افة أو قّلة االح��ام وال�ق�. و�ان� ال�ونا فل�ر ت��ي ق�مًا
ك�ا ل� كان� ع��اء خ�ساء صّ�اء، في ت�اضعها وفي اع��ازها كأرملة، قاس�ة نف�ها على أن ت�افع
ع� ح�ائها ض� نف�ها �ال�ات، ض� أف�ارها ال�اردة، وأحالمها ال���ة، ض� رغ��ها ال���ّق�ة
ال�ل�ه�ة، وال�خ� في ل��ها. لق� فق�ت «ال��ازن ال�امل ب�� ال�ه� وال���»، ال��ور� ل��اة ص��ة



ح�� الق�ل ال�أث�ر في غالف ال��غا «ال�فاق ال���ح ب�� ال�وح وال�ادة». فال�ادة وال�وح في
ح�ب �اح�ة، م� ال�ارج أرملة م�ال�ة في ت�ّ��ها �الّ��ف والف��لة وفي داخلها ت��عل ال�ار

وت���ف�ها.

كان� أول األم� ت�ل� ل�ًال ب�� الف��ة واألخ�� حل�ًا تأخ�ها ص�ره ال��قة إلى عال� م�ّ�م
على الع�ار� واألرامل، یهّ� أس� ال��أة م�ها، و��ق� غ���تها وشه�تها. ف����ق� ��ه�، وت�ع
ی�یها على ص�رها، وف�ها جاف. ح�ى أص��� ت��ى ال��م. أما أث�اء ال�هار ف�ان� ت�ه�� في
م��ول�ات ال��رسة، وفي ق�اءة الّ�وا�ات، وفي االس��اع إلى اإلذاعة، وت�لهى ���اغل ع�ی�ة ����
كان سهًال عل�ها أن ت�ع� نف�ها ع� األف�ار ال���ة، وت��� خفقان قل�ها. ل�� أّنى لها أن ت���

نف�ها، وتع��ل في ت��فاتها في الل�الي وهي ب�ون دفاع، عْ�� م�اق أحالمها غ�� ال�����ة؟

مع م�ور ال�ق�، ب�أت، ح�ى أث�اء ال�هار، ت���ل� لل��اع�ات الغ���ة، ولالنف�ام ال����،
في آهات ل�� لها ع�اء. وأص�ح م� ال��� أن ت�قى وح��ة، فق� ت��احها تّ�ًا ف�ال� م� ال����ات؛

أك��ها غ�ائّ�ة و��اءًة تق�دها إلى ال���� ال��ی��، في ج�اح ال�غ�ة والع�اء. أی� ح�اء األرملة؟

أص��� في ال��ة األخ��ة ت��ّ�ل م�اه� ��املها، ف��ل� ُنَ�فًا م� روا�ات وأح�اث ق�أتها في
ال��ف أو ق�� اإلش���ات، مع ذ���ات ح�اتها كام�أة م��وجة وَنَف� األم�� حارقًا رق��ها م�
ال�لف في ال����ا، م�خًال ف�ها ج��ه ع�� زف�ات ال�غ�ة. لق� دخل دمها وعّ�ضها ل�عاناة م����لة

ْ� عل�ها دعا�ة ال��غا. أس�أ م� معاناة «ال���� ال��ع�ة» ال�ي ن�َّ

وفي ل��ة معّ��ة اض�ّ�ت، ت���ًا لإلثارة، لل��ّلي، ع� ق�اءة ال�وا�ات ال�لهاء للف��ات،
�ّ�ة مار�ل�ا ال�ي ت��ه� مع ال��ن���ات وال�وقات، م��لق�ة على ال���ة وهي الغ�اء ال�وحي لل�َّ
ال���لة في ارت�اء اس��ائي . ح��ًا، اك��ف� ال�ونا فل�ر ش�ًا ���� ب�� األس�� ال�اذجة، وق�ة
ال��� في تل� ال��� العا�ف�ة ال�خ��ة ال���ن�ة ال�����، تع�ي �ع�ًا ج�ی�ًا لل�فاهات ال�ق�فة.
ف�ان� ُت��ه� �ال����ة، ت��لها ال�راما ذات الق��ة ال���ن�ة، وال����ات، إلى ع�راء األر�اف ال�ي
ت��في ال��م� في أع�اقها. والغل�ان ال�����ن، أش�اه ال���ان تق���ًا، �����ن ف��ًال وح����.

و��ًال م� «م���عة ال��� والف�اة» لل��اهقات، ت��ح روا�ات إ�اح�ة ، ق�اءة في ال���ع.



وح�ث األم� نف�ه مع أح�اث ال��ی�ة ال����ة، مع تعل�قات اإلش���ات، في صف�ات
ال��ائ�. في ال�قاع� على ال�ص�ف، ح�� ت���ل حلقة ال���قات الل�ل�ة ل���اول ق�� أح�اث
ال��ائ� الغ�ام�ة: ق�ة ال�ادمة ال�ن��ة ال���ة ال�ي اغ���ها سّ��ها. كان� في ال�ام�ة ع��ة ولها
أح� ع�� شق�قًا، وه� في ال�ان�ة وال����� وله خ��ة أب�اء، د���ران وثالث ن�اء م��وجات،
الح في ق���ه ل��أر ل��فه.. ثالث ناه�� ع� ال�وجة وحف�ة م� األحفاد. أتى وال�ها ال��ار، وال�ِّ
�لقات في قل� قلعة ال����ع، دعامة ال��ی�ة واألخالق، زع�� ال��اف���. كان ال��ح م���ًا وُس��
ال���م وأودع زن�انة ت�� األرض ر��ة مع��ة �ع� ض�ب م��ح ل�ه�ئة أع�ا�ه. ُغ�ل ال��ف
�ال�م، وال�ع� یلح على الع�الة، على ال���ة لل���ق� ل��فه. كان� ال���قات واإلش���ات �ع���
ال�� لل�ال�، ال�� ُجّ� وأع�اه الغ�� ع��ما وج� اب��ه حامًال، وش�فها مأك�ل مع ش�ب ال���ان�ا.
ج��عه� ما ع�ا ال�ونا دی��را ال�ي تقف دائ�ًا مع األغ��اء: «ه�الء ال�ن��ات ال�غ��ات س���ِسْ��
في ف�اش ساداتهّ� ث� ل����ْزنه� �ع� ذل�». أما ال�ونا فل�ر فل� ت�ف� م� كل تل� الق�ة إال �ع�
ال�فاص�ل ال���ة، ول� ت�ف� في رأسها وفي تف���ها ال�ِ�ل إال ص�رة الف�اة ب�� ذراعي ال�افل ت��
م� الل�ة ��ل رضى. أما ما ت�قى م� م�ا�� ال�ع� فل� ت�� ت�الي بها، بل أعل�� ت�ام�ها مع

غ��ة اإلش���ات.

وه��ا كان زم� ح�ائها ال���� ی�قل� ش��ًا ف���ًا. ومع ه�ا، َم� ی�اها ت���ك في ساعات
ال��ر��، ق�ب الف�ن، أو مع ص��قاتها م� م�ان إلى آخ�، في م����ات وز�ارات (ل� ت�� ت�ه�
إلى ال�فالت م�اعاة ل�ضعها كأرملة) ال ���� أن ی���ر ال�ع��ة ال�اش�ة في أع�اقها، وسه�ها في
الل�الي ال����نة ال�ي ت����فها. ألن أح�ًا ل� ��� أش�ف م�ها أو أك�� رصانة. ول� ���عها أح�
ت�لّف� �اس� رجل �اه��ام، خال إشارة تأتي ع�ضًا. كان� ت���، في ال�اب�، م� ال��ش���
الُ�قَ��ح��، وت��ّ�ر عل�ه� مع اإلش���ات، أما اآلن فل� تع� ت��� س�اع أس�ائه�، وهي في ال�ق�قة
م�����ة في س��ل ال�واج م��دًا. ل� ��� ه�اك أرملة م�لها في االح��ام وال��ل، ال في ذل� ال�ي
وال في ال��ی�ة �أس�ها، وق� ت�� م�لها في ال�ن�ا ل�� ل� ت�� أرملة أوف� رصانة م�ها وأش�ف. كان�

ال�ونا فل�ر م�اًال لألرامل.



م� ال�ارج تل�فح �ال�ف�. هادئة م��ف�ة، كأنها ال�داعة �ال�ات. وفي داخلها ت���ق ب�ار
ال�غ�ًة م�ل أوش�م، إله�ها. آه! دی�ن���ا، ل� تعل��� ك� ت��ق نار أوش�م ل�الي ع�اب�ِ� وج��ها
األس��، وف�جها ال���وع ال�ع�، فهي ت�ل� م�ِ� م��ها ح�امًا م� أوراق ال��� ال�ع��ة أو زوجًا.

كان� ال�ونا فل�ر ت�داد قلقًا.  ال ت�ّ� ل�لة م� دون أن ت�ل� ف�ها. وح���ا ت���� م� ال��م
�ا����ان ل�لة ��املها، ف�ل� نع�ة م� ال��اء! ل� ت�� ت�تاح إال في ب�ا�ة ن�مها ال�����. وس�عان
ما ت���� األحالم وت��لها إلى عال� الف��، ف��قّل� على ف�اشها، ص�رها مقه�ر و���ها م���ن.
في كل م�ة تقّل ف��ة ن�مها وراح�ها، في ح�� ت��ل كّل ل�لة ف��ة األحالم وال�غ�ة، ف��ة ص���

األس�ان ح�� «ت���� على ال�وح»، ك�ا عل��ها دعا�ة ال��غا ال��قفة.

فاسقة �ال ح�اء، فأی� ح�اء األرملة في أحالمها؟ ل� ت�� ی�مًا ه��ا. ح�ى ع��ما كان�
م��وجة، وهي في ال���� مع زوجها، ل� ت���ل� له ��ه�لة ی�مًا، و�ان م���ًا في كّل م�ة أن
ی�غّل� على ح�ائها، و���� دفاع ���ع�ها ال��ق�فة. وها هي اآلن ت��ج في أحالمها ل�ع�ض
ر نف�ها ام�أة شارع ت��ع ج��ها ج��ها على قارعة ال����. وأح�انًا، ال تع�د أرملة، بل ت���َّ
�ال�ال. �ا للعار! فق� ح�ث أن اس��ق�� م�ة في م���ف الل�ل وأخ�ت ت��� ال�م�ع على أ�الل
ذاتها الق���ة، على ال�ونا فل�ر ذات ال�ف� ال�ي كان� تل�ّف ���ائها وت��ّ�� ��الءتها، ب���ا هي

ال��م ال تل�ّف إال �اس�ه�ار ال�ل�، نه�ة وسافلة �غي، ذئ�ة تع��، ق�ة في ال���، عاه�ة.

أح�انًا، ت��ن جّ� م�ه�ة �ع� نهار م�ه�، ف�غف� في ال����ا وت��اءب خالل م�ادث�ها مع
ص��قاتها، وهي ف���ة ال�عاس. ل�� ��في أن ت�ت�� ق��� ن�مها وت��ّ�د على ف�اشها ح�ى تفق�
كل رغ�ة في ال��م. ف���� الّ�عاس، وتفل� أف�ارها ال���ة م� عقال ال���ة وال�فاص�ل ال��م�ة ع�
ح�� ال�رس وش�اء ال�اجات أو ن�هة أو م�ض جار لها أو أح� ال�عارف، الّ��� ال�� تعان�ه
ال�الة ل��ا، على س��ل ال��ال وال�� ُ���ِّ� لها خفقانًا في القل� ش�ی�ًا خ��صًا وأن الع��ز ال���ة

ت��ي الل�الي ال �غ�� لها جف�، مه�دة �ال��ت اخ��اقًا ���� م� ه�ا ال��ض ال�� ال ی�ح�.

كان� ال�ونا فل�ر م���قة هي األخ��، ت�آكلها ال�غ�ة. ل� �ع� تف���ها ��اوعها. كان� تع�د
�ال�اك�ة إلى م��الت مار�ل�ا ودورها في الغ�اء في اإلذاعة، والعق�ات ال�ي ال ت�لل وال�ي ت����ها،



وف�أة ت�� أمامها األم�� األزرق ال�ارب إلى ال��اد ���ر لها ع�اراته ال����ی�ة كالق�ائ�، و�ل�ات
ال�� في ع��ة ال����ا. أی� مار�ل�ا وم��ل�ها، وغ�اؤها ال����ع، وص�تها ال���ه ���ت الع�ف�ر.

ع�ف� ال�ونا فل�ر شه�ة الف�ى األن�� في دور ال�غاء. ف�ی�ن���ا، ال�ي ل� تع�ف ش��ًا ع�
مغام�تها ال����ة، وال�ي اع�ق�ت أن إش����ها ق� عل�� ع� ال���ال م� خالل أن�اء الّ��ف،
رغ�� في ت�ل��ها �إخ�ارها ق��ًا ع� «سّ�� ال���ات» الّ�ع�ف. فع��ما دخل� دی�ن���ا مع��ك
ح�اة ال�غاء كان ذل� ال�افل الغّ�اش ی��ّ�ع ب�ق�ی� ع��� ب�� ال�ان�ات، وذل� �ف�ل ج�اله
ال�اح�، وص�ته ال�ومان�ي، و�ف�ل ع���ه ال�ابل��� ون�ا�ه ال�ل��� في ال����؛ فال�ق�قة أنه
ماه� في إع�اء اللّ�ة، ك�ا تق�ل الل�اتي ت�وق�ها معه. كان قادرًا على إثارة اله�ام ال�أس�� �ه. وم�
أجله، اش���� اث��ان �األی�� واألس�ان، فان�ه� واح�ة إلى ال����فى، وف�ها ج�ح �ال��سى، وال�ان�ة

إلى ال��� ب�ه�ة ال���� ���وح خف�فة.

وفي ال�ل�، كان� ال�ونا فل�ر ال����ة ال�ان�ة ال�ع���ة، ت���� ال��سى ضّ� دی�ن���ا، في
س���ة ف�ة: «تعالْي إذا ك�ِ� ام�أة، أی�ها ال����ة ال��داء الق�رة، ل�ي أمّ�ق وجهِ�». ل�� دی�ن���ا
راح� ت��� م�ها �����ة، و�ق�ة ال��م�ات ج��عه� أ��ًا ض��� على األرملة ال�لهاء. أل� �قل�
لها إن ال�اب ال���ل، األم�� ال���� �األرامل، ال �أخ� م�هّ� إال ال�ق�د وال���ه�ات؟ فال زواج
وال قّلة اح��ام في ال����. وما دام� ال�ونا فل�ر تع�ف ذل�، فل�اذا جاءته مل�ه�ًة، غ�� م�فه�ة،

غ�� عف�فة، تق�م له عار�ًة ج��ها األم�د؟ �ا للعار! أی� ح�اء األرملة؟

مة، ال�ي ت��� لها ن�مًا ��ال الل�ل. في «م��ن األدو�ة أس�ع� إلى ال���ب ال���ِّ
العل�ي»، في ناص�ة كاب��ا، اس��ارت ال���لي، ال����ر ت��دورو مادور��ا. وح�� ال�ونا آم�ل�ا،
مع تأی�� م� ال��ع ع��مًا، فإّن ال����ر ت��دورو م��د ص��لّي، ل��ه �����ع ت���ح أخ�اء
أ�ّ�اء ُكُ�� وه� ماه� في مه��ه، ل�� ه�اك م� ه� أف�ل م�ه لل��اجعة ��أن األوجاع العاد�ة،

ف�صف�ه �لقٌة ال ت��� ُت�ق� ال��ض وت��� ال�فاء.

أرق؟ ت�ت� ع��ي؟ رقاد س�ئ؟ تغال�� �ال ش�، ال شيء خ���ًا، شّ�� ال���لي حال�ها
ماغ، وتع�� ال��ازن ب�ٍد ناص�ًا �اس�ع�ال ح��ب ملّ��ة م��ازة ل�قارعة آثار ال�ع�. ت��ح ال�ِّ



ألع�ابها، وت���ها ه�وء الّ��م. ب�سع ال�ونا فل�ر ت�اولها م� دون خ�ف، فإذا ل� ت�فعها، ل�
ت�ّ�ها. فل�� ف�ها م��رات وال مهّ��ات ك�ع� العقاق�� ال��ی�ة ال�اه�ة ال��� ال�ائ�ة ح��
ال��ضة. «خ��ة للغا�ة، �ا س��تي، كال��رف�� وال���ای��، إذا ل� ��� أخ��». م�س�عة معارف
ه�ا ال���لّي؛ ل��ف وم��لف في ال��املة ن�عًا، �ق�م ب��ّ�ات ل��فة ع�� االن��اف، وأخ��ًا ل�

ت��ى ال�ونا فل�ر إعالمه �ال����ة!

�� ال����ر ت��دورو، ال�ق�قة ال�اصعة هي أّنها نام� ف��ة ���لة م� ال ن���ة، أّیها ال�َّ
الل�ل، ول� ت���ق� إال ح���ا راح� ال�ادمة ال��ع�رة ت��ق على �ابها، وق� قار�� ال�اعة م�ع� ب�ء
درس الف��ة ال��اح�ة. نْ�م ���ل، أجل، ل��ه ش��ه �األّول م� ح�� ت�ّل� الف��ة ذاتها على عقلها،
ه�انّي وال��ى الل�لّ�ة وال��اع الُ�ف��. بل أس�أ م� األّول، إذ ل� ت��ّ�� م� ق�عه و��ل� اله��ان ال�َّ
واالس��قا�، اس���ت م�ل��ة ��ال الل�لة، في حل� �ال نها�ة، ف�جها في ج�ع و��أ، ج�ح م�ل�،
ج�ح �الغ م�ئي. مع ال��اح ت�ق�ع ال�ونا فل�ر إر�ًا إر�ًا م� ال�ع�، مع ح��ب أو �ال ح��ب دائ�ًا

ی�ق� ال��م ف�ها ِحَ�� الّ�غ�ة. م�اب�ة على ال��أ، وض�عة.

م����ة هي ال�ونا فل�ر إذ ت���� في الغ��ض. أث�اء ال�هار، م�غ�لة ��ال ال�ق�،
كان� ع��اء ص�اء ال ت��ع ن�اء ال�غ�ة وال ال�الم ون��ات ال�اع�� ال�ق�لة، وال ال��امالت  ال���فة
أو القل�لة ال��اء، وال ن��ة ال��� ال�ه�ة ال�� ُ�ع�ِّ�ها ب���ة و�أكلها ب���ه�ة وهي تع�� ال�ارع. كان�
أرملة ش��فة، م�ال�ة  في ع�لها، وسل��ها وفي خف�ها. وفي الل�ل، �اح�ة في األرض وال��ول ع�
ص�ت ال�جال، ن��ة ال��ل�، ال��ه� ال���ه��، اله�� ع��� ال��اء، صف�� االس�ه�اء، ال�ل�ات
ال��قاء، ال�ع�ة إلى ال����. م�� م�ى كان� هي ال�اع�ة، تقّ�م نف�ها �ال خ�ل إلى ال���ر، م���عة
في م��قة ال�ان�ات، وهي أك��ه� ان��افًا وعه�ًا، أرخ�هّ� وأسهلهّ�. حف�ة ب�از ق�رة! مع ه�ا ل�
ی�لغها ذ�� أو ���ل عل�ها، فع��ما كاد أح�ه� أن یل��ها، أن �الم� ���ها ال�ل�ه�، كان� ت��عه

ال�ونا فل�ر، إذ ت���ق� في ج�ع وق���. كان� أرملة م����ة خ��لة في ل�لة ك��ها ووح�تها.

ل� ��� أحٌ� �الح� قلقها اللع��. اع�ق� ال���ع أن ح�اتها هادئة، �ال م�اكل، مل��ة
�االه��ام، م�حة حقًا. لق� عاَنْ� في ال��� األَم�َّْ�� م� زوجها ال��ئ ال�قام�، أما اآلن فهي أرملة



ت��ََّفْ� مع وضعها، قانعة ���اتها، ال ته�ّ� ك�ا ��� �ال�واج ُم�ّ�دًا، �ائ�ة أك�� مّ�ا ��� م�
ال�جال. ب�ت في ُ��أن��ة ل�رجة ت��� اإلع�اب وال�عل�� معًا، حال�ا ت�ه� في رأس ال�ارع،

م��ام�ة رص��ة، كان ال�جال ی��اق��ن ح�لها:

- ها هي أرملة م��ق��ة. ومع أنها شا�ة ج��لة ل� ت�فع ن��ها إلى رجل قّ�...

- أش�ف مّ�ا ���. ر��ا ال �ع�د ذل� إلى الف��لة...

- إالم �ع�د إذًا؟

- ش��فة ����ع�ها ل��ن ���ع�ها �اردة. �اردة كال�لج، �ل�قة م� ال�غ�ة. ث�ة ن�اء م�لها
ج��الت، ت�اث�ل جام�ة، �ال���ة إل�ه� ال وج�د لل�غ�ة. كال، ال ف��لة في عف�ها، بل نع�، ب�ودة،

إنه� ج�ال جل��. وهي م�ه�، �ال�أك��.

- ق� ت��ن م�هّ� أو ال ت��ن، م� �عل�؟ على أ� حال، س�اء ���� الف��لة أو أ� شيء
آخ�، ت�قى األرملة األك�� اس�قامة في ال��ی�ة...

وأصّ� اآلخ� ���ابّ�ة، وه� رد�ء ال�قافة ش��ع:

- ِثّ� أّنها �اردة ك��ل جل��. إنها م� ال��م� القارس، ال�ل���!

وم�� ال�ونا فل�ر ���ى ح�رة، ومال��ها غا�ة في األناقة واالح��ام، وال��ا�ة وال��ال
 م� دون أن ت��� ����ًا أو ش�اًال. ل��ها ت�او�� مع إشارة م�حة م� ألف��� صانع   ال���اضع،
األ�ق�نات و�ائعها ومع ت��ة م�ائ�ة رنانة م� م�����، اإلس�اني، وت��ة م���مة م� ال���لي،
وض��ة حان�ة م� ال�ن��ة ف���ر��ا ال�ي ت��ع على ل�حها ال���ي اآل�ارا واألكاراج�ه. كان عل�ها أن
ت�اضل ل���و به�ه ال���ة ال�ل�لة وذل� ال�جه الهاد� - م� جهٍ� جاهٍ� - فهي في ال�ق�قة م��ت�ة
م� ل�لها ال��ِّىء، وم� ص�اع غ�� م�ٍ� مع الّ�غ�ة ال����ة. في ال�ارج م�اه راك�ة، وفي ال�اخل

شعلة مّ�ق�ة.
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«ك�ِ� أق�ى مّ�ا ���، بل... فّ�ة... م� ح� إی�ای�� أن ت���..» قال� ال�ونا ن�رما
���ق.

ص�اح األح� ����ه ال�ي ت�ع� على ال��ل، �ع�� ل�لة س�� أق�� ف�ها اح�فال صاخ�
�ع�� م�الد ال��� سام�ای�، كان� ص��قات ال�ونا فل�ر ی��لَّق� ح�لها، وهي تل�� �ع� �قا�ا

اإلثارة.

- ال أس���ع أن أت��ل ال���فات ال�ق�ة...

- «كان� م��د م�حة... أخ�ِت األم� ���ء نّ�ة». ل� ت�� ال�ونا آم�ل�ا ش��ًا س��ًا في
ت��ف ال����ر أل�����.

- إنه م�اح قل�ل ال�وق...

عّ��ت ال�ونا ن�رما ال����ة ع�ا تف�� �ه ال���قات: «فل�ر، أع�ر��ي ل� قل� ل� إن�
أص��� ح�اسة أك�� م� الالزم: تغ���� ألقّل شيء، وت�أل���... ل� ت��ني م� ق�ل مع�ّ�ة ه��ا
ب�ف�ِ�... ص��ح أن�ي ل� أك� م�ج�دة، ح�ى ول� غالى �ع� ال�يء، فإن ال��ألة م��د م�حة ال

أك�� وال أقل، ل� ��� م� ال��ور� أن ت�علي م� ال�ّ�ة قّ�ة».

كان� ال�ونا ج��ا ت�ع م�ض�عة عل��ة ل�ي تف�� ش���ة وسل�ك م��ل العق�د ب�الن
أر�ادو:

- ال��� أل����� رجل تقل��� م� ال��ت�ن، أب��، اع�اد أن �عامل ال��أة ك�نها م�ّ�د
م��ل�ات، ك���ان، ك�ق�ة.. ان�ه�ت ال�ونا فل�ر الف�صة: «�ال���.. �ق�ة... �ال���ة إل�ه ج��ع

ال�اس ل�� أك�� م� �ق�... وه� نف�ه ح�ان...».

- أنِ� ل� تفه���ي �ا فل�ر ول� تفه�ي أ��ًا ال��� أل�����. ��� أن تالح�ي أی� �ع�ل
و�ع�� وس� ب��ة م��ّ�ة �الّ�راعة وال�عي... و�ال���ة إل�ه ه� س�� إق�اعي...

- ه� إن�ان ع��� ال��اء... س�ئ ال���ف... ���� ی�� و��اع�ها..



وأدَلِ� ال�ونا جاسي ب�ل�ها: «ن�رما م���ة �ا فل�ر، أص��� ح�اسة، كل ما فعله ال����ر
أل����� ه� إم�اك ی�ك».

- ل�ق�أ لِ� حّ��. ل�اذا ���ل� كّل ال���ال�� ال�ر�عة ذاتها ع� ق�اءة ال��؟ أضاف� ال�ونا
مار�ا دو كارم�:

- أنِ� أ��ًا ت���ه ع��� ال��اء؟

- ه�ا ال��ع� ال��� أو ال����ر أل�����؟ ت��، أه� د���ر أم ال؟

ال�ّ�� أل����� أم ال����ر أل�����؟ َ�َ�ح�، ع� غ�� ق��، ال�ونا مار�ا دو كارم� على
��ا� ال��� م��لة جّ�ّ�ة ع� ال���ف الالئ� وال��وت���ل. ففي ق�اع سان ف�ان����� ده
ج�از��و إلى جان�ار�ا، م� ال�ا إلى ر��ان�و وس����س�ه - ح�� ��ارس مه�ة ال��اماة م�ام ب�ون
دی�ل�م ك�ف�ا كان، خ��� أمام الق�اة-  كان  د���رًا ع� حّ�. أما في العاص�ة، م� دون ال�هادة
ال�امع�ة، ��ق��ن ع�ه اللق� ال�� ال ����ّقه. كان� ث�ة رغ�ة عامة في إ�عاد ه�ه الق�ة ع�
ال��ی�ة وع� ال��ت�ن، وه� ما تفاه� عل�ه أص�اب ال���ة ال��ل�ة ال���ّل���، مع ال����لق��
الل���ال���، أّما ال���قات ال����عات في قاعة م��ل ال�ونا فل�ر فق� ض�ْ�� ب�ل� االّتفاق ع�ض
ال�ائ�. وأوج�ت ال�ونا إ����ا رأیها، �ع� أن �ق�� صام�ة ���ًال: «د���ر أم ال، إنه ث�ثار، ����

ال�الم، مع��ل الل�ان.. شا��».

كّ� �علق� على األح�اث، خ��صًا على الف���ة ال�غ��ة ل�لة ع�� م�الد ال��� سام�ای�.
كان تاج� األح��ة ع�وًا لل�فالت واالح�فاالت ما جعل ال�ونا ن�رما تق��� االح�فال رغ� أنفها على
ع�اء م��ف دع� إل�ه األص�قاء وال���ان. وحاول ال��� سام�ای� الّ�ه�، ل�� ال�ق���، إق�اع
زوج�ه ك�ا �فعل كّل س�ة �أال ت�ّ�� ش��ًا في ال���ل، بل ت��ج ل��اول ال�عام معه ومع اب�ه�ا في
م�ع� ح�� �أكل�ن ج��ًا و����ًا ك�ا یل��، ال ض�ة وال إر�اك، وال نفقات �اه�ة. و��ا كّل س�ة م��
زواجه�ا كان� ردة فعلها على اق��احه ال��ر ال�ه�� أن ع�اء أم����ًا ه� أقل اإل��ان ���� ال

تع��ه عل�ه� حلقة أص�قائه� ال�اسعة.



في ال����، اس��ف� ز�ه سام�ای�، و�ص�عه ال����ة في ف�ه، آخ� ذرائعه في  ع�ض ال �ق�ل
ال��ل، ح�� را�ه:

- أنا ض� لع�ة أس�اب كلها وج�هة.

- قل ما هي أس�ا��، ل�� ال تأت��ي �الق�ة الق���ة ع� ت�اجع ب�ع األح��ة، فق� رأی�
ح�ا�ات� �أمِّ ع��ي..

- «ل�� األم� ك�ل� إ�القًا.. اس�عي، وال تقا�ع��ي: أوًال، أنا ال أح� ذل�، ع�اء
أم���ي وال�ل واقف�ن. أح� أن آكل وأنا جال� إلى ال�اولة. ثان�ًا، في ه�ه ال��عة ال�افهة األم����ة
ی��ّل� كّل ال�اس ح�ل ال�اولة ف��ا أنا الع��� الّ��� أن�هي �أكل الف�الت. وع��ما اب�أ ب��اول
ال�عام ���ن�ن ق� أكل�ا ج��ع ال�أك�الت ال�قل�ة، ول� ی����ا لي إال ج�احي ال��� ال�ومي وق� اخ�فى
ال��ر. ثال�ًا، وه� أس�أ ما في األم�، إن�ي �اع��ار� رّب ه�ا ال���ل ی��غي أن أك�ن آخ� ش��
ی��اول ال�عام فال أج� ما أت�اوله. آكل القل�ل ال�د�ء... را�عًا، ه�ا ال ���ث في ال��ع�. فه�اك
ن�ل�، ون��ار األ��اق. ول��اس�ة ك�نه ع�� م�الد، �����ع كل واح� مّ�ا أن �أكل ��ق��...».

وه�ان ال��قان كانا إل�امًا م���ًا له ت�اه أس�ته وش�اه�ه.

و�ان� ال�ونا ن�رما ال ت��ّ�ل االس��اع إل�ه ح�ى ال�ها�ة ف�قا�عه: «ز�ه سام�ای�، إع�ل
مع�وفًا، وال ت�� س��فًا. أوًال، ن�� دائ�ًا ُن�عى إلى أع�اد م�الد ال���ع..».

- ل���ي ال أذه� أب�ًا...

- قّل�ا ت�ه�، ل�ّ�� أح�انًا ت�ه�... وح���ا ت�ه� تل�ه� ح�� خ��ة أش�اص...
ثان�ًا، ال ت�لّ��ي ع� أن� في الع�اء األم���ي ت��اول قل�ًال م� ال�عام، وأن� ع��� كال���. ففي
ع�� م�الد ال��� ب��ناب�، ال�� ذه�� إل�ه ل���د أّن ال�جل أج��ي، وضع� في ��ق� ن�ف

س�فل�ه الق����� تق���ًا، ناه�� ع� الف�ائ� ال����ة... غ�ة ت��ا��...



تأوه ز�ه سام�ای�: « �عام ال�ونا نان�ي رائع»...

- و�عامي رائع أ��ًا... ثال�ًا، ه�ا في ب��� ل� ت�� ی�مًا آخ� م� ی��اول ال�عام بل
األول. �ا لقّلة ته�ی�� ال�ي ما رأی� م�لها ق�، قّ��� هللا! أن� رب ال���. را�عًا، على مائ�تي م�

ال�عام ما ��في ال���ع و�ف��! خام�ًا �عام الع�اء...

«��في...»، ت��َّع ال�اج�، وق� لّف كل ج��ه �ال��شف: «ال أس���ع ال�قاش، ب�أ
ضغ�ي ی�تفع..».

كان ع�اء ال�ونا ن�رما مأد�ة دع� إل�ها ع���� ش��ًا وأع�ت �عامًا ل�����، وهي
م�ّقة، ف���ع الفق�اء في ال��ار �أت�ن ل�ل���ا قع� ال��اج�، ول�����ا ف�الت ال�جاجات. في تل�
ال��ة، اس�ق�� ع�� م�الد ال��� سام�ای� كل ال���ان، خ��صًا آل ب��ناب�. فق� جاءت ال�ونا
نان�ي ل����� في دائ�ة ال���قات، ف��ا ی��ل� ال��� ه����ر في األع�ال و���اهى ب�ق�م األرج����.
لق� كان رائعًا في و����ه ال��� ب��ناب� ه�ا: ی���� إلى ال��ن - ال��افئ، وُ�قارن دائ�ًا ب��
األرج���� وال��از�ل، و��عًا ُ�فّ�ل و��ه؛ و���ز في أحادی�ه ونقاشه ال���ر األرج����ي، ال��وات،
ال��اخ - مع الف��ل األر�عة ذات ال��ود ال�اض�ة - ه�ا ال�� ال��ی� ه�ا ��ال ال��ة؛ ث� ه�اك
أف�ل س�� ح�ی�، ال م�ل ه�ه ال�فاهة هه�ا ح�� ال م�اع�� ثاب�ة للق�ارات؛ ه�اك أ��� الفاكهة
وال���� وخ�� الق�ح ال�قي والل�� ال��� ال�ف��، م� الق�عان ال��صلة. وت�تع� ال�ونا نان�ي ح��
ی��فع في غ��ته ال���ّ�ة، ف���ج ع� ص��ها ل��فف م� ان�فاعه: «ل�� �ا ب��� ت�ج� ه�ا أش�اء
ج��ة أ��ًا... م�ًال، خ� األناناس... إنه ج�� ج�ًا...»، كان� م���نة �األناناس وخائفة م� أن
ی��ّر� زوجها في ص�ام أو ی��ادل ال�فعات مع و��ي ب�از�لي أهاج�ه كل�اته أو م�اضل م� أن�ار

االع��از ال���ي.

وفعًال ه�ا ما ح�ث م�ارًا. ف�ات م�ة، أث�اء إح�� م�اوالته ال��� - اق��اد�ة، فق� ال���
شله�ب - م� ال��ق (اب� س�ر���، ب�از�لي م� ال��ل األول، وله�ا �ال�ات كان ش�ف���ًا م�فعًال) -
أع�ا�ه وأخ� ی�ال م� ق��ة م��ع ال���ام�� وف�ن اآلج� وال�ال�، وأخ��ًا ق�ف في وجه ب��ناب�

ال�ائ� ال��ال غ�� ال�ه�ب ال�الي:



- إذا كان� ال��اعة ه�اك أف�ل ����� م� ه�ا، و�ذا كان� ال��اة ه�اك به�ه ال�وعة فِلَ�
أت�� ل���ئ م��ع� ع��نا؟

م� جه�ه ال�سام كار���ه (ال�� رس� ص�رة دی�ن���ا ده أوش�صي م�ت��ة ث�اب ال�ل�ة،
م���ة �األوفان واإلی�و����ه) كان ی�رس مع األرج����ي إم�ان�ة إح�اق إح�� الق�ع الف��ة

الف�ل�ل�ر�ة في ف�نه، ف�ج� نف�ه م��ر�ًا في ج�ال ح�ل ال�انغ� وال�ام�ا وان�هى �أن انف�� قائًال:

- «ه�ا م����ل. ال�الد ال�ي ل�� ف�ها خالس�ات و�ل ال��اء ب��اوات، هي م�ان ال
�ق��ه أح�... اع�رني!».

في ع�� م�الد ال��� سام�ای�، كان ال��افع ع� الع��ة األرج�����ة ش�ی� ال��دد. فإذا كان
��ّ�� بل�ه، فه� ال �فعل ذل� ب��ة ال�� م� ق��ة األش�اء ال��از�ل�ة. بل على الع�� وضع ن���ًا
حق�ق�ًا ل�ع� �اه�ا، ألسل��ه اإلن�اني ول�اف�ه و����ه. وه��ا كان ع�� م�الد صاح� ال����
ناج�ًا اج��اع�ًا، ل� �عّ�� صف�ه س�� حادث وح� (على كل حال، ل� ی�عّ� ن�اق حلقة ال���قات

والع�ا�ات) ب�� ال�ونا فل�ر وال��� آل�����.

ت�ددت ال�ونا فل�ر ف��ا إذا كان م� ال��اس� لها ال�ه�ر في االح�فاالت أم ال. ل��ه كان
ع�اًء لع�د ك��� م� ال��ع���، ل�ا ال ���ل �ا�ع االح�فال ال���اف� مع حالة ال��اد ال�ي كان�
تع��ها، ول� ت���ل س�ة �ع� على وفاة زوجها. في ال�ق�قة �ع� أ�ام قالئل ت���ل الّ��ة، ل�� على
األرملة أن تل��م ���ادئها؛ فإی�ی�ل�ج�ة ال��مل ت���عي ال��ّ�د وال��امة، وأقل ان��اف ع� ال�ل�ك

الق��� ��ل� ق��ع الع�ا�ات ن�� اإلدانة وال���ی�.

ض��� ال�ونا ن�رما م� ت�ّددها ف��ى كان ح��ر ع�اء، ع�اء ع�� م�الد ����،
م���رًا على األرامل؟ ل�� حفلة راق�ة، ح�ى وال حفلة راق�ة م�ت�لة. و�ذا وضع ال��� أرث�ر
وأص�قاؤه م� ال�الب وال�ال�ات أس��انة في الف�ن�غ�اف ورق��ا ال�ام�ا فه�ه ت�ل�ة ب���ة لل��اب

ال ت�عارض مع ُع�ف ال��اد أو �ق�س ال��ّمل، ول� ���� الف���ة لل���فى في ق��ه.



إضافة إلى ذل�، كان� ال�ونا فل�ر ق� ق�� ال�هار ع�ل�ًا في مه�ة ته��ة سه�ة ع�� م�الد
ال��� سام�ای� في م���ها؛ و���اع�ة مار�ل�ا حّ��ت الف�ا�ان - ق�ر وم����ا ال��� - م�عة!،
ف��ا انه��� ال�ونا ن�رما �ال����تي األخ��. وه��ا ح��ت ال�ونا فل�ر الع�اء وهي مق��عة. كان

م� األف�ل ل� أنها ل� ت�ه�، ل�ان� ت�اش� �ع� اإلزعاجات.

و�ع� أن غّ� ال���ل �الّ�اس وع��ت ال�اوالت وصل� ال�ونا إی�ای�و� م� شامي -
شامي، ومعها ��ٌ� حل�� م� ج�ز اله�� مع ر��ة ع�� لل��� سام�ای� واع��ار م� زوجها، ال��
اع�اد أّال ی��لَّف في ل�الي ال��� ع� ال��ار�ة في حلقة ال����، و�ان ی�ف� أ� ال��ام آخ�.
و��ع���، جاء ب�فق�ها ال��� أل����� أو ال����ر أل���و ع�� ال���� م� ال�اس، ال��امي �ال دی�ل�م
ال���� لل�عل�قات وال�ات� الع�ل على ضفاف نه� سان ف�ان�����، عازب في م���ف الع��،
وم�ّشح م� ق�ل أقار�ه ل�ل� ی� ال�ونا فل�ر. ح�� نف�ه في مال�� ج�ی�ة ب�رق�ها، خل�� م� أل�ان
د��اء داف�ة، كل ما ف�ه ی�حي �االدعاء، أنفه معق�ف وج�ه�ه بّ�اقة وع��اه ح����ان م�ف���ان،
م�ّ�خ ��اء ال��ل�ن�ا كعارض أز�اء. أن�اق� ال�ونا إی�ای�� مع ن�واتها في ال�ق�م، ف��رة �اب�

ح��ها الّ�اف� في ال��ت�ن:

- أل�����، أق�م ل� ال�ونا فل�ر غ��ارا��، أج�ل أرملة في �اه�ا.

- إی�ای�� ال ت��حي...

ان��ى ال����ر آل����� ل�قّ�ل ی�ها، وحام� م�جة م� الع�� في ال��، مغ��ة ال�ونا فل�ر:

- س��تي، إنها لل��ة م�ث�ة في ح�اتي. لق� ك��� لي زوجة أخي في رسالة ��أن�، تقّ�
علّي روائع... مع ه�ا، أر�، أنها قّ��ت في وصف� وال�اع� وح�ه �����ع وصفِ� س��تي...

في ال�ق� نف�ه كان �عّ�� ال�ونا فل�ر ب���ة م��ا��ة وش�هة، م���عًا ع�ها ف��انها
وغالل�ها، وم�ه�تها وس�والها. ل� ت�ع� ال�ونا فل�ر ی�مًا أنها عار�ة ك�ا شع�ت ح��ها، ف�ان� ن��ته
تل� تق�� ف�ها ان��اء م�خ�تها وصال�ة ث�ی�ها، وردة ف�جها. وت��ل� ال���ة م� ن��ة تق�ی� إلى

إ��اء، واف�ّ�ت اب��امة ال��املة ال���ددة ع� ض��ة رضى.



كل ه�ا ول� ی��ك ی�ها، ح��ها في ی�ه ف��ا راح �عّ��ها و���ّ�ل.

أجل، كان �قّ�مها ج��ًا وروحًا في آٍن، م�����ًا أنه أمام س���ة سهلة م���نة. وع��
ت����ه ال���لة ك�ون ج�ان، صّ�ف ال�ونا فل�ر كام�أة م��ّ�عة بل ش�ی�ة ال��ّ�ع. كان �ع�ف ج��ًا
ه�الء ال��اء ذوات ال��ه� ال�د�ع. ج��عه� تق���ًا زائفات، م�ادعات، ب���ا ت��ل� في ال����

ش�ا���ه� و���فع� كال�ح�ش.

في م�ن ال��ت�ن ال�غ��ة ح�� ال ح�َّ ی��� لل��أة بل هي ع��ة ل�غ�ات زوجها، س��ها،
مل��مة م��لها، ف�جئ ال��� آل����� م�ارًا ع��ما وج� في أع�اق �ع� الع��ن ال�ف��ة وفي ت��ف

س�� م���م، إجا�ة حارة ع� دع�ته ع���ة ال��اء.

آه! إن ه�ه ال��اه ال�اك�ة ت�في ع�اصف ه�جاء. وت�� ه�ا ال��اضع ال�اه� وت�ف�
ال��اد، أ� زو�عة داخل�ة تع�ف �ال�ونا فل�ر، ال�ا�ة ال�عافاة؟ ك� ع�ف ال����ر آل����� أخ��ات
له� ال��ه� ال���اضع نف�ه، في خ�ا�ا ال��ازل، في عق� م���عة ق�ان�� ال��ف، �ع�� في الق�ون
ف� ع� م�ه�ة ال ت�اهى في م�ارسة كل ما ال�س�ى. مع ه�ا، ع��ما ت�ه� ف�صة م�اس�ة ی���َّ
ه� م���ر وم���ع، وخ���ات ب�رع الق�ون في رؤوس أزواجهّ�. و��� الف��ة واألخ�� یل�أ زوج

م��وع إلى ت�ف�� القان�ن ب��ع �لقات أو ب�ع� الّ�ع�ات.

في ساعات ف�اغه - وهي مع�� وق�ه، إذ ال تلّح دائ�ة ال��ل العقار� عل�ه �ال��اج� إال
قل�ًال - ���س ال�ات� الع�ل نف�ه لل��اء، ی�رسهّ� و��عّ�ف إل�هّ� (مع�فة ح����ة إذا أم��) حامًال
قاضي ب�ل�ن أر�ادو، ال����ر د�فال ب����م�� على ت���فه «ك��جع في عل� ال�ف�، عل�� م�ث�ق �ه
في معارف ال�ف� األن���ة وقار� عّالمة في اآلداب ال�الس���ة». كان� ال�سائل اآلدب�ة األج���ة
ت�ل�� �ال��ج�ات ال����ة أو ال��تغال�ة لل����ل�ج�ا اإلغ��ق�ة، ولل��اه� العامة لل��لل في ح�اة
اإلم��ا��ر�ة ال�ومان�ة. و�ال���ة إلى ال��اء، كان ل��ه الع�� ال�����ة، ال�ي أث��ت �ع�
ال�غام�ات وشه�ة واسعة م�ع�ة لألزواج، كغاٍو ال �قاَوم. و�ال�غ� م� ج�ه�ه ال�لعاء وأنفه ال����،

ان��رت �ع� الّ��اء إلى ال����ة ����ه وواجه� ال���عة اإلق�اع�ة، وق�ان�� االن�قام.



 ال�اق�ة ه�ه، كازان�فا نه� سان ف�ان����� دخل� ص��� ال�ونا فل�ر،   ح��ًا، إن ن��ته
واخ��ق� أف�ارها، وت���� م� أس�ارها، �ع�ما جّ�دتها م� مال��ها وم� زخارفها. ن��ة وق�ة ل��
لها م� مع�ى آخ�: عّ�اها ال��� آل����� داخل�ًا وخارج�ًا، وأخ��ًا وج�ها ��قًا ی��هاه، شه�ة وأ��ًا
سهلة. �ال���ة إل�ه ل� ت�� ال�ونا فل�ر أش�ف أرملة في �اه�ا، ك�ا أن���ها ال��ار� في �ار كاب��ا،
وال�ي، م� أجلها م��عّ�ة،  أس�أ الع�ا�ات ألن ت�ع ی�ها على ال�ار وهي م�أك�ة م� سالمة م�قفها.

وما دم�ا ن���ث ع� ال��، فال��امي �ال دی�ل�م اح�ف� بها �ال�ا هي ت��ها له ح���ة
ی��ه، ��ّ� عل�ها ���ل خف�ف في مالم�ة ش�ه ب���ة. وأدر�� ال�ونا فل�ر ذل� م� ال���قة ال�ي
كان ی��� بها إل�ها، ��ّ�دها م� ث�ابها، و��ّ�فها، وم� ال�� ال�أخ�ذة ك�ه��ة ت�ّل�. كان ر�ف�ًا وق�ًا
أنفًا مغ�ورًا. فإذا ل� ت���ك س��عًا وتق�ُّ ج�اح�ه حاًال، فق� ���ؤ على ارت�اب ما ال ُ����ل.

س��� ی�ها �ف�ا�ة وع���. ل�ّ� غاو� ال�ات�غات ل� ُیل� سالحه:

- اس��ي لي �اع��اف، س��تي ال����مة... إن ل�ّ� اه��امات أناق�ها في العاص�ة
����ص ال�ائ�ة ال�ي أدی�ها، وأقارب أزوره�، ل�� رغ��ي في الّ�ع�ف إل�� هي ال�ي أح��ت�ي إلى

سلفادور... إی�ای��، في رسائلها...

ل�� ال�ونا فل�ر، وق� رأت ال�ونا داغ�ار تل���تها وص��قة آل سام�ای� ت�ه� في القاعة،
ت���ه م����ًا ه�اك:

- �اإلذن م��... أر�� أن أت��ث مع ص��ق�ي تل�..

ف�رًا سأل�ها ال�ونا داغ�ار، و�ان� في حالة نف��ة م�حة:

- م� ه� ذل� ال��غاء األصلع؟ �ال� زواج؟...

- دع��ي في سالم، �ا ام�أة... إنه اب� ح�ي إی�ای��، ال��ع� ال����ر آل�����، رئ��
س�اسي ل�� أدر� أی�...



- آه! ه� ه�ا... لق� س�ع� ع�ه... �قال إنه صاح� نف�ذ في سان ف�ان�����... أع��ي
أ� شيء أت�اوله �ا اب��ي ...

في غ�فة ال�عام، اج�اح ال�اوالت ال�ق�ل�ن على ال�عام وال��اب في ص�� األ��اق
وال��ك وال�الع� وال��اك��، وص�اني ال�عام ت�ل مأل� م� ال���خ ل�ع�د فارغة إل�ه. لق� كان
ع�اء ع�� م�الد ال��� سام�ای� إن�ازًا! ال���ل م�دح�، ت�ار وزمالء ناد� أص�اب ال��اج�،
وأقارب، وج��ان وص��قات ال�ونا ن�رما، ی�لف�ن ت��عات في الغ�ف وعلى ال��فة. وال���خ م��لئ
�ال�فل ال����َّى م� ِق�ل ال�ونا و�ش���اتها، و�فق�اء ال��ار. في زاو�ة م� زوا�ا غ�فة ال�عام، ق�ب
ال�اولة ال�ئ��ة، صاح� الع�� ال��� ز�ه سام�ای� �أكل ���اهة  ملق�ًا ن��ات م�اق�ة على ال�اولة،

م�ع��ًا م� أن ی��هي ال�عام ق�ل أن ��ّ�د ��قه.

كان ش�ه م��اٍر ك�ال �أت�ه م� ��ادثه، ف��ع�ه. ل�ّ� األرج����ي ب��ناب�، ��ف��ه ال�ف�او��
ب��� ال���ل، كال ال�هاني ل�اح� ال���ل مع ت��آت الّ���:

- أیها ال��ی� الق�� ك� ال�عام ل�ی�....

ساع�ت ال�ونا فل�ر قل�ًال ال�ونا ن�رما وال�ادمات (ج��ع خادمات ال��ار) ول��ها، ع��ما
ف��ت ال���ة، جل�� ك�س�ًا م� إح�� زوا�ا ال��فة، وراح� ت�اف�، م� ه�اك، ه�اج الع�اء؛ كان
ال��� ف�فال�و م� م�س�ة دف� ال��تى، یهّ� �ال��� ال�ا�ع، وال����ر إ�ف�� ��أل ���ه ��ل�� ما �ع�

ال�عام.

اق��ب م�ها ال��� آل�����، وع�د ن�� األس�ان في ف�ه، ك�� ال ی��� ش��ًا ح�ى اس��� إلى
ال�ائ� ق��ها:

«حفل روماني...» أ�ل� ح��ه.

ص�َّ�� ال�ونا فل�ر على أال ت���ه ل��ها في ال�ها�ة أجاب�. فل� ت�� ل�یها أس�اب كاف�ة
ل��اهل ه�ا الّ��في.



- ح���ا تق�م ن�رم���ا الع�اء، ال تعّ� األ��اق...

كان ال��� آل����� ی��� ���ًة و���ة م���ًا ال��ادثة م� دون م�اصل�ها. و�ادت ال�ونا فل�ر
تع�د إلى ح��ة القاعة. وع��ها س�ع� ال��� ال�ام� في ص�ت ال�ات� الع�ل:

- أی�ها ال���لة، ق�لي لي ش��ًا واح�ًا...

- ما ه�؟ سأل� فل�ر ���ف.

- ما رأ�� ل� خ�ج�ا معًا ل��اه� ض�ء الق�� على ����ة آ�ار���ه؟ س���ج�� وأن���ك في
ال�احة...

ت�ّ��ت ال�ونا فل�ر، وقال� ���ت م���ق:

- م� ت�ّ��ي؟

أ�ل� ال����ر آل����� ض��ة ك�ا ل� كان �ع�ف ت�امًا الق��ة ال���لة ل�ل� ال���م، وه�
مع�اد على م�ل ردات الفعل األولى الف�ة ه�ه.

- ن�هة، ال أك��...

ع��ت ال�ونا فل�ر ع� اإلجا�ة، وال��ن ���ق خ�یها و���� ص�رها. هل االش��اق إلى
ال�جل وال�غ�ة ال��فل�ة م� عقالها ��ه�ان ب�ض�ح على وجهها؟ وات�ه� إلى القاعة مه�ولة.

- ماذا �ِ� �ا فل�ر؟ سأل�ها مار�ل�ا ع��ما شاه�تها ه��ا م��ت�ة، م�ت�فة ال��ی�.

- ل�� أدر�، اع��اني خفقان.. ال شيء...

- اجل�ي ه�ا... سأجل� لِ� كاس ماء...

- ال ل�وم... س�ف أجل� ه�اك مع أمِ�...



وفي حلقة ال���قات أث�اء الّ���ر وال�عل�قات على ش�ه �ع� ال��ع���، زال� الّ��مة ع�
ال�ونا فل�ر وتأث�� اب��امة ال��ل، وال�ل�ات ال�ق�ة ال�اخ�ة. ه�ا ال�افل، ی�ع�ها ل��اه�ة ض�ء
الق�� في ل�لة حال�ة ال��اد، وش��ًا ف���ًا دخل� في ال��ادثة، م�ّفهة ع� نف�ها ��الح�ات ال�ونا
آم�ل�ا وال�ونا إ����ا. أما مار�ا دو كارم� ال�ي كان� ت�� ال��� سام�ای� ألول م�ة ی��ّ�ف في غ�اء

أو في ع�اء ذهل� م� ال��ه�.

و����ا تعالى ض��ج ال��ی� وم�حه، �ه� ال��� ال�انف�ن����اني ال�ل�اح م�ة أخ��،
ی�أ�� ذراع ام�أة أخ�ه ال�ونا إی�ای��، ل��أل:

- هل م� م�ان الث���؟ أم ال��ی� م�ّ�م على ال�جال؟

- هّ�ا اجل�ا...

ل� ت�ِ� ال�ونا فل�ر اه��امًا ����ر ال�ات� الع�ل، ال�� أخ� �ع� قل�ل �ق�أ ی� ال�ونا آم�ل�ا،
م���ًا ال��قة ب��ادره. كان ���فًا، ح�ى أن ال�ونا فل�ر نف�ها اب���� م�ة أو م�ت��. ت�ّ�أ لل�ونا
آم�ل�ا �ال�حلة وال��اء. �ع� ذل� أتى دور ال�ونا إ����ا. وع�ها وه� ی���ع ك���ًا م� ال��، ب�ل� آخ�

ع�ا ق���.

- معاذ هللا... أل� أك�ِف �أم���ا، وعلى غ�� ان��ار؟ سأن��� �أخ��...

- ه�ه ال��ة س���ن ص��ًا... ال أخ�ئ أب�ًا...

�ع� ق�اءة ی� ال�ونا إ����ا، ألقى ن��ة على ال�ونا فل�ر، كأن ش��ًا ل� ���ث. وراح� ع��اه
� تعّ��انها م� ج�ی�، م��رًا في ال�ق� نف�ه ��ف ل�انه على شف��ه، ����ة وق�ة ���� أح�َّ
�قل�ها ی��قف. إلى أی� ��� ه�ا ال��� أنه س��ل؟ ل��� ال�� ل� ت���ه األخ��ات. مّ� ی�ه

ل���� ب�� ال�ونا فل�ر، قائًال:

- اآلن دورِك...

- ال أر�� أع�ف! ه�ه س�افة...



ل�ّ� األخ��ات أل�ْ�� عل�ها مقهقهات. ماذا س�ف��ون ل� أص�ت على رف�ها؟ س���ن
األم� أس�أ. ف�افق�. اب��� ال����ر آل����� م����ًا، وه� االخ��اصي في ال�ف� األن���ة. ل� ُ���ع

ق�.

رّ�� على ی� ال�ونا فل�ر ال����، وراح�ها م����ة إلى أعلى. و�إص�ع ذ� �ف� مع��ى �ه
ج��ًا، أخ� ���د ال���� ال�اشفة، في دغ�غة خف�فة ورق�قة، وال�ونا فل�ر م��ّل�ة م��ودة

األع�اب.

«خ� ال��اة رائع ل���... س�ف تع���� أك�� م� ث�ان�� عامًا...». �قي ثان�ة صام�ًا،
كأنه ی�ف��، �ان��اه ی� األرملة: «أر� أم�رًا م����ة ع���ة...».

- أم�ر م����ة؟ أ�ة م����ات؟ صاح� ال���قات م�أّث�ات.

- خّ� ال��... أر� ح�ًا ج�ی�ًا... حالة، ع�قًا...

قال� ال�ونا فل�ر، وهي ت�اول ت���� ی�ها:

- ع� إذن�...

ل�� ال��� آل����� اس��قاها ب�� ی��ه:

- ت���ي... ل� أن�ه... أصغي إلى ال�ق�ة... س�� م� ال���قة ال�اخل�ة...

ان���� ال�ونا فل�ر ����نة، وان��ع� ی�ها م� ب�� ی�� ال��امي �ال دی�ل�م �ع�ف.

- ل� أس�ح ل� به�ا الق�ر م� ال���ؤ...

خ�ج� م� القاعة كالعاصفة، تار�ة وراءها ال���قات في ذه�ل تام، وال�ونا إی�ای�� مهانة
إهانة �الغة:



- �ا لها م� ز��ة ذائ�ة... فل�قل� لي: هل فعل أل����� ش��ًا ما خارج ال�أل�ف؟ هل كان
ف�ًا؟ ن��ة لل���... إن�ي ال أت��ل أناسًا م�لها، ی���ف� كال�ح�ش... وفي ال�ها�ة م� ت��

نف�ها؟ أم��ة؟

وح�ه ال�ات� الع�ل أص� على أن ی�قى هادئًا، وم�ح ال�ونا فل�ر ع�رًا:

- م����ة... أع�ف ه�ا ال��ت�... إنه م��لة ج��ع األرامل ال�ا�ات الل�اتي ال �ع��ن على
زواج ج�ی�، ���� اله�����ا... ال��ن ال�غ��ة مأل� ��االت كه�ه... عان�ات وأرامل، أ� شيء
���� لهّ� اإلهانة، و����هّ�، ح�اته� فق�ان وعي وم�اج س�ئ، وفي ش���خ�هّ� ی���ل� إلى

م���نات وادعات.

قا�ع�ه ال�ونا مار�ا دو كارم�: «ان��ه �ا د���ر، فأنا أرملة أ��ًا، وأن� ته���ي». قّ��ها
ال��امي �ال دی�ل�م ب���ة م�فه�ة: خالس�ة ما زال� ذات ق��ة ���ة، ناض�ة ج�ًا، ج�� صل�،
ی���ل قف�ات إضاف�ة. ول� ��� ال����ر آل����� ال�جل ال�� ���ع وق�ًا، ف��ك ال�ونا فل�ر وراءه

وقال:

- أر��ي ی�ك ال����، اع�لي مع�وفًا. أر�� أن أر� ش��ًا ب�ض�ح..

ت�اول ی� ال�ونا دو كارم� ب�� ی��ه، وت�لع إل�ها ب�ل� ال���ة ذات ال�سالة الف�ة:

- هل ب�سعي ق�ل ال�ق�قة أم أك�ب؟

خ�ج� ال�ونا فل�ر م� ال�اب ال�ارجي. وذه�� مار�ل�ا وال�ونا ن�رما ل�القاتها في ال���ل
ح�� وج�نها مغ��لة �ال�م�ع، في م�ل ه�ه ال�الة م� ال��ت�، ���� رددت ال�ونا ن�رما ما قاله

ال�عل� آل����� م� ب�ل�ن آر�ادو:

- ما ه�ا �ا فل�ر، ل�اذا أص��� ع���ة؟ به�ا ال��ل؟
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الدونا فلور تستغیث في الصف وفي الحلم

َدْعَ��ي ��الم مع ِح�اد� ووح�تي. ال ت�ّلْ���ي في ه�ه األم�ر، اح��م� وضعي كأرملة.
وهّ�ا ب�ا إلى ال�ّ�اخ. ��� ال��وات واإلتقان ه� الفاتا�ان �ال��� (أو �الف�اخ) أشه� ��� في م��خ
�اه�ا. ال تقل� لي إن�ي ف��ة، إن�ي أرملة. فأنا ال أه�� به�ه األم�ر. و���ة ألفاتا�ان ت�في ع��ة

أش�اص (وت��� كالعادة).

أحِ�ْ�َن رأس�� م� الغارو�ا ال�ازجة - ���� اس�ع�ال أ� س�� آخ� ل�� ه�ا ال��ع ه�
األف�ل - وحّ��ن ال�لح وال������و وال��م وال��ل و�ع� رؤوس ال���ورة وع��� الل���ن
ال�ام�. ث�، أر�ع مالع� ح�اء، مأل� �أف�ل أن�اع ز�� ال����ن، ال��تغالي أو اإلس�اني، س�ع�

أن ال��ناني ه� األف�ل. ل�� أدر�، ل� أس�ع�له ی�مًا ألن�ي ل� أع�� عل�ه كي أش���ه.

إذا ع��ت على ع���، ماذا أفعل؟ هل ���ع�� لي إن�اٌن ما رغ��ي ال���ة ال��ف�نة مع
ال���فى؟ ماذا تعل�� أن�ّ� �ا ب�ات، ع� ح����ة األرامل؟ إن رغ�ة األرملة هي رغ�ة ال�لع وال����ة،
فاألرملة ال�ص��ة ال ت��ل� في ه�ه األم�ر، ال تف�� في ه�ه األم�ر، ال ت���ث ع�ها. دع��ي ��الم
في م���ي. أع�ن ال��� في ه�ه ال��ابل ج��عها، وا��ْ�َ�ه مع قل�ل م� ال�اء، القل�ل القل�ل: ��ع

نقا� ال غ��. ث� صفِّ�� ال��ق، وضْعَ�ه جان�ًا، وْل���ل ع�ل�ا.

إذا كان س���� م��د ف�اش ك��� لل�َّ�م ال ی�فع أل� أم� آخ�، ف�اذا یُهّ�؟ أ� شيء في
ه�ه ال�ن�ا له ما �ع�ِّضه. فال شيء أف�ل م� الع�� �ا����ان، �ال أحالم، وال رغ�ات، م� دون أن
أس�هل� في له� ال�َّغ�ة في رح�ي ال��َّق�ة. فه�ه أف�ل ح�اة م���ة �ال���ة إلى أرملة رص��ة
م����ة؛ ح�اة م����ة، م��ّ�رة م� ال���ح وال�غ�ة. ل��، ماذا ل� ل� ��� س���� م��د ف�اش

لل�َّ�ِم، بل ص��اء علّي اج��ازها ی�م�ًا، أرض رغ�ة ُم��قة �ال م��ج؟

ماذا تع�ْفَ� أن�� ع� ح����َّة األرملة، ع� س���ها ال���ّح�، ع� ت��ة ال���فى؟ لق� أت��ّ�
إلى ه�ا ل��علَّ�� ال�َّهي، ال ل�ع�فة ث�� االع��ال، ال��� ال�� ی�فع �ال��ق وال�ح�ة ح�ى ت�قى

األرملة ش��فة م����ة. ل��اصل ال�رس.



ضع� م���قًا وج�زتْي ه�� واس�ق�ها. اس�ق� �ع�ف! ُ�قال إن ال��اضة ت�ّ�� اإلن�ان
األف�ار ال�دی�ة، ال أع�ق� ذل�. أج�ع� ع��� ال��ز األب�� ال����ق ج��ًا واجعل�ه ���� ق�ل أن
تع��نه. ه��ا ��هل اس���اج ال�ل�� ال���ف، حل�� ج�ز اله�� ال�قي ال�افي. ضْع�ه جان�ًا. �ع�
أن ت����ج� ال�ل�� األول ال���ف، ال ت�م�� الع��� خارجًا، ال ت��َّ م�لفات، فالّ�م� ل�� زم�
ت��ی�. خ�ن ه�ا الع��� واجعل�ه ���� �غل�ه في ل��� ماء؛ ث� اع��ن لل���ل على حل��

ال����ق. وع��ها ت��ل�� م� الع��� ال���قي، إذ أص�ح ع��� الفائ�ة.

األرملة هي م��د إن�انة ال نفع م�ها، تق��� ونفاق. ت�� أی�ف��ن األرملة في ق�� ال�وج؟
في أ� بل� ی�ق�ون ال���ان في ج��ها، في ج�� ال���فى؟ أف�ل أن ت��ق وت��� رمادًا دفعًة
واح�ًة م� أن ت��هل� نف�ها ب�ار ����ة م��مة، أن ت���ق م� ال�اخل �االش��اق وال�غ�ة. م�
ال�ارج نفاق، مال�� س�داء، خ�ار �غ�ي جغ�اف�ة م����ة م� ال��ف وال����ة. األرملة هي ه�

ال فائ�ة م�ه.

�ن ال��� و�ع� أن تق��نه ضع�ه في ه�ا ال�ل�� ال����ق ل���ح ���ًا. اف�م� الل�� ق�َّ
في مف�مة (مغ��لة ج��ًا) وه� ��� مع ج�ز اله��، واف�م� الف��� والق���س ال�اف وال�اج�
�فًا ب�هاره، وه�اك م� وال�ن���ل، وال ت��ْ�� ال�هار ح�� ذوق ال���ن (ال�ع� ��ّ��ن الفاتا�ان ح�ِّ

���ه السعًا مع حّ�ة ����ة).

� ج��ًا م� الغارو�ا، �ع� أن تف�ْم� ه�ه ال��ابل وت��ج�ها، ضع�ها على ال��ق ال���َّ
وأضف� ال��ابل إلى ال��ابل. ال�ن���ل إلى ج�ز اله��، وال�لح إلى الفلفل وال��م إلى ال�اج�. ث� ضع�

ال�ل�� ف�ق ال�ار إلى أن ���ح ال��ق ك��فًا.

إذا كان الفاتا�ان الق�ّ� �ال�ن���ل والفلفل والف��� ل�� ق��ًا ��ا ��في  ل��ث� في ال�اس وال
ی�ّ� ال��ارة في أحالمه� و��علها فاسقًة ب��ابله، فهل م� ل��ور� إضافة تابل آخ�! هل ه�ا حقًا
ض�ور�! أنا، ما اح��� ی�مًا لل�ن���ل أو الف���؛ كان� ی�ه ت�ف��ي، ��ف��ي ل�انه، كالمه، شف�اه،
صف�ة وجهه، ل�فه! كان ُ�ع�ِّ��ي م� ال�الءة وم� ال��اء ل���ل�ي إلى عال� ف�اِء ق�ل�ه، ��عل�ي
كال���م في ع�ل ل�ِله. ف�� ال�� ���ِّدني ال��م م� خ�ار العفة في أحالمي كأرملة وح��ة في



س���ها؟ م� أی� تأت��ي ه�ه ال�غ�ة ال�ي ت��ق ص�ر� ورح�ي ول� �ع� ه�اك ال ی�ه وال شف�اه، ال
صف�ة وجهه ال���ل كالق�� وال ض���ه الفّ�ة؟ ل� تع� ه�اك. ل�اذا م�ي �ال�ات ت��ّل� ال�غ�ة؟ ِلَ�
كل ذل� ال��اؤل وااله��ام ��ع�فة ما ی�ور في أع�اق األرملة؟ ِلَ� ال ُی�خ�ن خ�ار ال��اد األس�د،
خ�ار ال��ّ�ر الُ����، على وجهي ل�غ�ي ت�دده ما ب�� ال��اء وال�غ�ة ال�ام�ة؟ إن�ي أرملة،
و�المي في م�ل ه�ه األم�ر ال �ع�د على وضعي �ال���؛ أنا أرملة أمام ال�َّ�َّاخ ت�ه� الفاتا�ان،

ت�ن ال�ن���ل والف��� وال�هار وهي في م��هى ال�ح�ة.

أضف� ف�رًا ز�� ج�ز اله�� ال���ف ال�قّي، ث� أخ��ًا ف��ان�� م� ز�� ال���ل م�زون��
ج��ًا، زه�ة ال�ی���ه، بل�ن ال�ه� الع���، ل�ن الفاتا�ان. ضع�ه على نار خف�فة وق�ًا ���ًال، مع
ت����ه ��لعقة خ�� �اس���ار وعلى ال���ال نف�ه. ال ت��قف� ع� ال����� و�ال س���ح الفاتا�ان

كالق�ون. وحّ�ك� وأع�ن ال�����، هّ�ا، �ال ت�قف، ح�ى بل�غ ال�رجة ال��ل��ة.

على نار خف�فة ت�آكل�ي أحالمي. وال ذن� لي فأنا م�ّ�د أرملة م���رة ن�ف��، أرملة
ش��فة خ��لة م� جهة، وم� جهة أخ�� أرملٌة فاسقة، ه�����ة تق���ًا في ض�اعها وس�ء م�اجها.
رداء ال��ص ه�ا ���ق�ي، في الل�ل أر�� في ال��ارع ���ًا ع� زوج، زوج أقّ�م له الفاتا�ان بل�نه

ال�ه�ي وج��� ال��ون�� كال�َّن���ل والع�ل.

بلغ الفاتا�ان درجة ال��افة ال��ل��ة. أن��ن ك� ه� ج��ل! ق�ل تق���ه، عل��ّ� س�� قل�ل
م�ه م����ًا �اآلكاسا. ال�ا���ن واألزواج س�ف ی�لّ���ن. م� ز�� ال���ل ال�يء ف�قه. ق�ِّ

وما دم�ا ن��ل� على الع���، أن�رن ال���ع بل ل�عل� ال�ّل أن ث�ة أرملة ه�ا، شا�ة ل��فة
ود�عة فات�ة، بل�ن ال�اتي، م�ل�قة م� ال�ه� وال��ون�، �اه�ة م���ِّ�ة م�ّ�ة في ع�لها، ش��فة
���ة ال��عة ال م��ل لها في ال��ی�ة كلها في ر���ن�اف�، أرملة م��ازة م� ال�رجة األولى في ال����

ال��ی��، ���اء الع�راء ورح� ت��قها الّ�ار.

ل� ك��� تع�ف� م� یهّ�ه األم� فأرسل�ه راك�ًا إل�ها في أ� ساعة، في ال��اح أو في
ال��اء، في م���ف الل�ل أو في الف��، مع ال��� أو مع ال���؛ ل�� أرسل�ه س��عًا، أرسل�ه مع



القاضي، مع أوراق عق� الق�ان، أرسل�ه على وجه ال��عة، �أق�ى س�عة.

أ�ل� ه�ا ال��اء إلى ال��اح األر�ع، ح�� ات�اه ال��ارات ال�ار�ة ت�� ال���، وم�احل
الق�� وال��، في إث� أ� م��� أو زورق. ألن�ي م��اء ��ع� اك��افها، خل�ج خفي، م�سى
للغ�قى. ف�� �ع�ف عاز�ًا ی��� ع� أرملة لل�واج، ل�قل له إنه س�ع�� هه�ا على ال�ونا فل�ر ع��

حافة ال��اخ ق�ب الفاتا�ان ال�عّ� �ال���، م���ف�ة �ال�ار والعار.
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ذات ی�م، ل� تع� ت����ع أن ت��ّ�ل ال���� فف��� قل�ها إلى ال�ونا ن�رما: «م� ال�ارج زه�
عف�ف، وم� ال�اخل ب�� غائ�». فال�غ�ة ت��ّل� م�ها، م� ص�رها، م� ال���، م� اله��ان، م�
ال�ح�ة، م� ال�ل�. م� دون س��، م� دون نق�ة ان�الق، م� دون ب�رة وال ج�ر. ی��ّل� م�ها -
«م� دمار� نف�ه، �ا ن�رم���ا» - م� ج��ها ال����م، نام�ًا في ذل� ال��ن الق�ر م� الغ�اب، م�

االح��اجات، م� اللع�ات؛ فاالش��اق م�روع في روث خ�اجها.

- إن�ي م�ه�ة �ا ن�رم���ا، ال أر�� ال�ف��� وأف��. ال أر�� أن أر� وأر�. ال أر�� أن أحل�
وأحل� الل�ل ���له. كل شيء ض� رغ��ي، ض� إرادتي. ال ���ع�ي ج��� ال�عاق� �ال��م �ا

ن�رم���ا.

كّ�اس ال��غا مق�وء وم��عادة ق�اءته، ق� أوضح لها ال�عامل مع «ال�ع��ة ال�ل���ة ب��
ق�ارة ال�ادة وصفاء ال�وح»، ف����� �������ها؛ إنه أم� م�ع� حقًا. ال�ادة اللع��ة ل���ها
ت���ها في غ�� وخ�اب ض� �ق�ة روحها، قا�عة ا����ان ح�اتها، ات�انها، م��ل�ة ع� ت�اج�
أ� ت���� ب�� رغ��ها وغ�ائ�ها. كل شيء م���ب؛ ف�� ناح�ة هي أرملة، م�ال للف��لة، وم�
ناح�ة أخ�� أن�ى شا�ة لها اح��اجاتها. حالة خ���ة، ت��ل� في وصفة في ال��اس «ت����ًا ق��ًا في

ال�ف��� وال��ار�� ال��م�ة».

ل� ��ّل األدب ال���في وال��ار�� ال��ل�ة ش��ًا، وهي أ��ًا أش� أل�ًا لل�ونا فل�ر، ال���ل�ة
ال��� بل ال��ی�ة. ول�ي ت�� ما إذا كان� س���ى �االت�ان ال�ثائي ال��ع�د، أخ�ع� نف�ها خالل



أس��ع��، الل��اءات ع���ة ج�ًا. ال�ونا داغ�ار، ب�اًء ل�ل�ها، ك�رت ع�ة دروس، وال�ونا فل�ر الذت
�ال��� واألمل، ول� ت�ف� أ� إ��اء ل��اهج ال��غا ال�ائعة! وق� أنق�� وزنها أر�عة ك�ل�غ�امات.
كان األم� مع ال�ونا فل�ر، ف�ًال كل�ًا، فهي ل� ته�ل. و��ًال م� اله�وء واالت�ان، ح��� �ال�َّع�
فق�، ومع ه�ا فال��� ال��أل� ل� ��� أقل ش�اهة وح���ة في دق�ه العاجلة. و�الق�ر نف�ه ل� تق�عها
ال��ل�الت العل��ة الالمعة م� ال�ونا ج��ا، واألس�اء غ�� ال�فه�مة ال��ی�ة ب����ر في ال�ل�ة: عق�،

ل����و، ال�عي ال�ا��ي، ع�امل ال�ف� ال�ا��ي، ال�اب�:

- �ال���ة إل�ِ� �ا فل�ر، أرملة زاخ�ة �ع�امل ال�ف� ال�ا��ي والعق�، ال��� ه� تاب�.

تاب� أو غ�� تاب�، وعي أو الوعي أو وعي �ا��ي، ب�أث�� ع�م االس��ا�ة ال�ا���ة والعق�ة
أو �ال�غ�ة ال����ة لل��أة، كان ذل� الق��� ��ال الل�ل أحالمًا شه�ان�ة ت��ج�ها في حفلة ماج�ة.
ول� ت�� م�ادثة الغ���غا ل���� نفعًا. إذ ل� كان� ت�عى وراء أم�رها الع��ة على اإلدراك ل��ج�
إلى ال�ارع وضاجع� أول ذ�� تع�� عل�ه، م���ة ب�ح��ة ع�امل ال�ف� ال�ا��ي وعق� ال�ق�،

خانقة في أح� أس�ة شقة للعاز��� ال�اب� اللع��، ل�ي تل�� العار ال�ائ� بها و����� ال���.

ال�ونا ن�رما �����ها ال�ع��ة ال���ة، ال����ة ال�ّ�ة، اإلدراك اإلن�اني دخل� إلى
ال��ض�ع م�اش�ة قال�:

- «ه�ا ���� االف�قار إلى ال�جل، �ا ق����ي. فأن� ص�ّ�ة، ال تعان�� م�ضًا خ���ًا،
ول�ِ� م��ّ�ة على ما أع�ف، ما ال�� ت���ی�ه؟ ح�ى ال�اه�ات ی��وج� ل���ّ�ل� العفة. ی��وج� م�
ال���ح، ومع ه�ا ه�اك ب��هّ� م� ��ع� ق�ونًا لل���ح»، واب���� إذ ت���ت: «أن� ت����� تل�
ال�اه�ة في ال���� ال�ي ارت��� �ال��از وان�ه� ف�انة م��ح؟ م�ى على ذل� وق� ���ل، أال

ت�����؟ ل� ی��ل� أح� في أم� آخ�...».

عة ح�ى وال ص�رة ال�اه�ة في مق��رة أح� ال��ارح كان� ل�ف�ح ال�ونا فل�ر، ال��ف�ِّ
وال��ّ�ة على م�ض�عها غ�� م�ال�ة �اس���اد ال���قة:

- ل���ي �ا ن�رم���ا، أرملة...



- أوتع�ق�ی� أن األرملة ل��� أن�ى؟ فاألرملة ك�ا أع�ف، تف�� في ال�جل، ت�ل� �ال�جل،
ت��� إلى ال�جل... ف�عِ� م� ه�ا...

- أن� تع�ف�� أن�ي ل�� م� الالئي �ع�� وراء ال�واج. ذات م�ة أنِ� ان�ق�ت�ي، ونعّ��ي
�الف�ة...

- ح�ث. أع�ف أنِ� ل�ِ� ام�أة م��ه��ة ... ل���ي سأكل�ِ� ���احة: أنِ� أرِملة ت�����
�ي، ازددت س�ءًا، إلى الف�ار، وأص��� ال ُتْ�َ��ل��. م�ى عام وأنِ� أرملة، و��ًال م� أن ت���َّ
كأنِ� ت�ملِ� ال�ارحة. ك�ِ� ق�ًال ت����� إذا ت��ث�ا ع� خ��ة أو زواج. �ع�ها أص��� ت�ف���

ح�ى س�اع ف�اهة. ف����� �� الغ��...

- أن� تعل��� ج��ًا ل�اذا... ح�ى إن م��اًال جاء...

- أل���د أّن ال��عّ� ال�وق - ال�وق أم األم��؟ - ت�ّ�ع هه�ا، ص�ت أس�أ م� راه�ة!
و�ذا كان ق� اق��ب م�ِ� فألنه وج�ِك لق�ة ���ة. اآلن، ألن ال��� آل����� قام ���اولة، أم� ل�� في
ال�ال، أغلقِ� على نف�ِ� في ال���ل، ال ت��ج�� تق���ًا، ال ت�اجه�� رجًال، كأن ال�جل صار وح�ًا

ضار�ًا.... وفي ال�ها�ة ال��� آل����� ال ی��� س��...

- أعل� ما ال�� ی���ه...

- ی��� أن ی�ام معِ� �ا ع���تي... ل�� األم� واضح... ك���ون ی���ون ذل�، و����ون
ت�آكله� الع�لة. أن� أرملة م��ازة، و��ج� ال���� م� ال���اء ذو� الع��ن ال��َّق�ة...

- هل ل�ّ� �ا ت��، وجه ام�أة وق�ة ل�ي ���ؤ ه�الء ال�ق��ن...

- وم� قال إنه� ��اجة ألن ت��ن ال��أة وق�ة ل����وا ال��م معها؟ �ال�غ� م� وجهِ� ال���ه
ب�جه ال�الد...

- ل�� �ا ن�رم���ا، ما ال�� أس���ع فعله؟



- أنِ� ��اجة ألن ت�ف�ي ه�ه ال�ار، أی�ها ال��أة... فإذا ك�ِ� ال ت�ام�� ب�احة، إذا ك��
غ�� م�تاحة، إذا اف�ق�ِت اال����ان، فألنِ� تعان�� نارًا شق�ة ت��ق لِ� ذیلِ�...

- ما ه�ا �ا ن�رم���ا، معاذ هللا...

- ل�� أل�� ه�ا ه� �ال���؟ أل��� هي ال�ق�قة؟

- وما ال�� ت���ی��ي أن أفعل؟ أن ُأتع� نف�ي وأت��ل إلى م��ه��ة؟ أنا ل�� ام�أة
ع���ة ال��اء، ل� أول� ل�ي ���ن لي ع���، ه�ه األم�ر �ال���ة إلّي ت��ث مع زوجي فق�...

ألن�ي أحل� به�ه ال��افات، أرغ� في ال��ت... ت�� هل أب�و ام�أة �غ�ًا ل�ق�لي ه�ا...

- ال ت��ني بلهاء، ما ال�� قل�ه أنا ل��ع�� �اإلهانة؟

- أما قلِ�...

- قل� وأك�ر إنِ� تعان�� نارًا ت��ق ل� ذیلِ�، أو ك�ا قال�، اب�ة ص��قة لي، ألمها:
«أماه، ف�جي صار م�ق�ًا، إنه ���عل» وأنِ� تق���ًا م�لها. ول�� ه�ا ال �ع�ي إنِ� ل�ِ� رص��ة...
خالف ذل�... رص��ة ج�ًا، و�ال ك��، مع ه�ه ال�ار كلها، ق� ف��ِ� ف���ِ�... إنِ� رص��ة وت��ی�
رص��ة أك�� م� الالزم، ت��ی� مغ�ورة... ال ت�فلي �ال���ة ال�ي ت�س���ها على وجهِ� ح�� ی���

رجل إل�ِ�...

- وهل عليَّ أن أض��، وأق�ل: «تعال ون� معي...»؟ أف�ل ال��ت، ل� أمِ� إلى
ال���� إال مع زوجي...

- و��� عل�ِ� أن ت��ي مع زوجِ� وح�ه...

- زوجي مات...

- مات األول... ال شيء ���ع أن ���ن لِ� آخ�. فأنِ� شا�ة �ا فل�ر، ول� ت�لغي
ال�الث��...



- سأك�لها في نها�ة ال��ة...

- كفاك أی�ها ال���... إن ما تعان��ه، ل�� م�ضًا وال خ�ًال، ی�ج� فق� عالجان �ا اب��ي:
زواج أو خلع الع�ار. وآن�ٍ� ت�خل�� راه�ة إلى أح� األدی�ة. وفي ه�ه ال�الة ك�ني ح�رة م� ال��از��

و�اعة ال�ل�� وال��ات�ة، وم� الق�اوسة ك�ال ت�رعي ق�ونًا ل���ا اإلله.

- ال ت��حي �ا ن�رم���ا...

- إن�ي ال أم�ح �ا فل�ر. فل� ك�ِ� خالعة الع�ار، ب�سع� االس���ار أرملًة م�ت��ة ال��اد
ت���ع�� هه�ا، ت���ل��� ل��� أو آلخ�، تله��، تفّ�ج�� ع� نف�ِ�. ل�� ��ا أنِ� ل�ِ� م�

ه�الء، وأن� �الفعل رص��ة، ��� أن ت��وجي، ال ی�ج� شيء آخ� تفعل��ه...

- رغ�ة ال��أة األرملة، �ا ن�رم���ا ت�ه� في م�اع ال���فى، فاألرملة ل�� ل�یها ال�� في
ت��� ل�الي الغل�ة، وال ذ���ات ال����، ف��ف �ال��� أوهام ال���ة وال�واج ب�وج آخ�. كل ه�ا

ل�� أك�� م� إهانة ل���� ال��ح�م وش�فه.

- رغ�ة ال��أة األرملة ت�اثل رغ�ة الع�راء أو ال��أة ال���وجة نف�ها، إذا ل� ت�� أك�� م�
ذل�، أی�ها ال�لهاء. ه��ا كان� ت���ها ال�ونا ن�رما ق��ة وصاح�ة ع���ة. ف�واج ج�ی� ل�� إهانة
ل��ف ال���فى. وأ� ام�أة ت����ع ال�الة ل���� زوجها ال���، وأن تغ�و سع��ة في ال�ق� نف�ه
����ة زوج ثان. ف�ق ه�ا كله فهي ال�ونا فل�ر ال�ي كان زواجها األول غ�� عاد� ول�� مف�حًا

دائ�ًا، ح�ى ال �قال األس�أ.

م�ادثة م��ف��ة وخ��ة وال���ق�ان ��ف�ده�ا، في ح����ة ذات تق�ی� حق�قي، شق�ق�ان ما
كان له�ا أن ت�فاه�ا به�ا ال�ق�ار. أق��ع� ال�ونا فل�ر أخ��ًا. ور��ا كان� ق�ًال، في م�اولة قاس�ة مع
نف�ها، ل� تع��ف ب�ل� قّ�، ل� ل� ت���ع ال�ونا ن�رما خ�ار ال�فاه�� ال���قة ع� ح�اد ن�� زائف في

ال�غ�ة.



- ل�� �ا ن�رم���ا، ماذا �ف�� إذا وافق�؟ م� س����ني ع�وسًا؟ إن أح�ًا ال ی��� ف�لة رجل
م��ٍف، وأنا ل� ُأقّ�م نف�ي... س�ف أم�ت في ه�ا االس���اف.

- ان�عي الالف�ة، وأنا أع��� س�ة أشه�...

- أ� الف�ة؟

- ه�ه ال�ي ت��ل��ها على وجه�: «أنا ام�أة أرملة إلى األب�، م�ُّ �ال���ة إلى ال��اة
وال�واج». ان�ع�ها، وع�د� إلى ال���، ل����ي م�ل كّل ال�اس. وأراه� أنه في أقل م� س�ة

أشه�...

ج�ت ه�ه ال��ادثة في م�ان �ع� ��عة أ�ام م� ال�ارنفال ال�� ح�ث في ذل� العام
م�أخ�ًا في آذار/ مارس، �ع� شه� تق���ًا م� ال���� األولى ل��مل ال�ونا فل�ر.

في ص�اح تل� ال���� ال��ائ�ّ�ة، ذه�� ال�ونا فل�ر إلى ال�ق��ة، مع دم�عها وزه�رها،
م��ا��ة ق�ب الق�� ل�ق� ���ل ك�ا ل� أنها ع��ت ه�اك على الف�ج واله�وء. كان ی�مًا م� أ�امها
األك�� ا����انًا في زم� ال��ّمل ال����ب كله، شاع�ة أنها ح���ة فق�، و���ق إلى ال���فى. ش�ق

ع��� م��ح.

كان� أ�ام ال��نفال أش� أل�ًا لها. في ال��س�قى واألغاني، ك��� م� تل� ال��س�قى
واألغاني ذاتها في ال��نفال ال�اب�، وواف�ها ذ���ات األح� ال��ع�. وع��ما أس��ت م�فق�ها إلى
ال�اف�ة ل��اه� م�ور حلقة أو ج�عًا، ز�ه ب����، زاب�م�ا، آف�ش�ه، كان� ت���� ال��� على أرض

ساحة «ال�اني م� ت��ز»، ب�� ال��ع�انات وال���ة، م�ت��ًا ال�ِّّ� ال�اه�َّاني.

ع��ما وقف� آف�ش�ه أب�اء ال���، ��ل ع��ة ال��م�ارس ل�یها، أمام «م�رسة ال�َّهي م�اق
وفّ�» م��عة ال��أة الق���ة، وال�ن��ة أن�ر��ا ده أوش�م، قا��ة على ب��ق مل�ة ال��اه، رق��
خ��ة ساح�ة - ال��اف� م���ة، ال�ارع م�دح� واألكف م����ة - انف��ت ال�ونا فل�ر �ال��اء وسق�
كل األل� و�ل الغ�اب عل�ها دفعة واح�ة. ف��� س�ة ح�� كان ج�� ال��� م��دًا على ال����



ال��ی��، كان� ال ت�ال ل�یها نّ�ة في ال�ل�� على م�ور آف�ش�ه م� ف�ق ك�فْي ال�ونا ن�رما
وال�ونا ج��ا، وال��اة وال��ت داخل ص�رها. ال��ت ج� ح�ی� وقاٍس ال ی�ال م��اصًال ك�ص�ة
ح�اة. ومع م�ور ال�ق� كان� ال�ونا فل�ر تع�� ح�ا�ًا كامًال للف�اغ ال�هائي، للغ�اب ال�اس�. في
ال��نفال ال�اب�، و����ر ال��� ، كان �إم�انها ال�ل�� على آف�ش�ه، ب���ة س��عة أقّله. مع
ه�ا، في ه�ا ال��نفال اآلخ�، كان� ال ت���ل، �ال���ة إل�ها، ال�ؤ�ة ال����ة ألب�اء ال��� في إ�قاع
األتا�اكي. ومع جهلها لل����� ال�� ت����ه تل� ال�اف�ة، ذل� االنق�اع لل����ة، تل� ال�ق�ة، في
دلع أن�ر��ا ال���هة ����� ف�ق األم�اج، ت���� م� آف�ش�ه ل�� ی����ونه دائ�ًا ك���� وص�ی�
ت�في م�� س�ة، ح�ى مع كل ه�ا ل� ت���� ال�ونا فل�ر م� أن ت��� نف�ها في ال�اف�ة؛ كان� ال

ت�� س�� ال��� العار� ال�ازف، م��ًا إلى األب�.

ك�نفال صع� وح�اة أك�� فأك�� صع��ة. لق� اغ��� ال���فى ال��ح ال�اخ� ل���مج في
غّ� ال�غ�ة غ�� القانعة، ف��ا الع�اب ش�ی�ًا ع��فًا ���� ل� تع� ال�ونا فل�ر قادرة على ت�ّ�له في
ص�� أو وح�ة. ل� �ع� ب�سعها أن ت��ف� ���ها ل�ق� أ��ل، مه��ة ال��ر، دائ�ة ال�أس
وم�ه�ة. إنه ت�م�� �ا دونا فل�ر. ف��� نف�ها لل�ونا ن�رما ال�ي ض��� لها خ��ة وزواجًا في مهلة
س��عة إذا كان� م��ع�ة ل�ل�، م� دون ق�اع وال الف�ة. �ل��ا ال�ْ���� م� ال�ونا ج��ا. ل�� الغ�ن�غا
أع�� أه��ة ض��لة لل���ة وال�واج، فه�ا م�ل�ان مل�ان ش�ع�ان وغ�� إن�ان���؛ كان� تق�أ
األم�� ك�و����� وت��ج ال�ار���ة �ال��ل�ل ال�ف�ي. ب�واج أم �ال زواج، في رأ� م�ّرسة اإلن�ل���ة،
ل�� ال�ونا فل�ر «عق�ة ذن�» تع�بها، ول� ت���ر إال ع��ما تق�ع عالق�ها �ال���مات، « �أ�ة
���قة ت� ذل�». ث� ن���ة أشّ� خ�ًال! عالقة ج���ة ح�ة، ن�وة، مغام�ة في نها�ة األم�، ل�� على

الف�ر. إّال إذا كان� ال�ونا فل�ر م���نة في م�ح أو أك�� األرامل اس�ه�ارًا واش�عاًال.

كان� ال�ونا ن�رما تق�م دع�ًا وم�اساة. ت�ل� ال�ونا ع� خل� ال��ل ���اه�ة العال�،
وال��اهة �الع��س، وهي س���ن قادرة على ال��اه�ة �ال�ال على أنه في أقل م� س�ة أشه� س���ن

األرملة وخات� ال���ة في إص�عها، أقّله م����ة.



ل� ت�اه� ال�ونا ج��ا؛ ل�اذا ی��غي لل�ونا فل�ر أن ت���� س�ة أشه� ل�ق�ع عالق�ها �ال��ون
ال���عة؟ ل�اذا ه�ه ال�الهة مع كل ه�الء ال�جال الّ�لقاء في العال�؟ ول� راه�� أ��ًا ل���ت:
ف�ائ�ًا تق���ًا في م�اراة ال�ع�فة م� خالل ال��اب أم ال�ع�فة م� خالل ال��اة، فه�ه األخ��ة هي ال�ي

ت����.

 ال�ونا فل�ر ب�أت ت��ح أك�� إن�ان�ة، وأص��� عالقاتها أك��م� م��د ته�ی�، وألن 
م��ادلة االب��ام وال��ی� مع ه�ا وذاك، رص��ة دائ�ًا إن�ا ل��فة وح�رة، ر��ا ���� ال��فة
(على األرجح)، ی�قى أنه �ع� شه� م� ه�ه ال��ادثة مع ال�ونا ن�رما وال��اق�ة مع ال�ونا ج��ا،
أص�ح واض�ًا االه��ام ال���ه وال��ات ال���فة لل����ر ت��دورو مادور��ا، ال���� في «ال���ل�ة
العل��ة» ع�� زاو�ة كاب��ا،وت��ل� إلى م�ض�ع رئ��ي في ال�قاشات ال�اسعة. أل�� ال�ونا دی��را

���اسة وان��ار�ة على ال���ل على ال�ه��ة:

- ت��أُت ب�ل� م�� أشه� إذ رأی�ه في ك�ة ال�ّل�ر وقل� ل���ع ال�اس: س�� فاضل، رجل
خ��، د���ر ذو مال. أل� ��� ذل� حق�قة؟ ��ارتي �ا س��ت ال�ونا فل�ر!

- «�ا له م� م���، إنها م����ة» - ج�قة ال���قات واإلش���ات ال��ه�الت، ی��ث�ن
م��عات.
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ال أح� �ع�ف م�ى ب�أ ال���لي یه�� �ال�ونا فل�ر؛ فل�� م� ال�هل ت��ی� ب�ء ال��
�ال�اعة وال�ق�قة، خ��صًا ع��ما ���ن ه�ا ال�� نهائ�ًا ل�� ال�جل، ح� ح�اته، م�ل�ًا وق�ر�ًا،
غ�� م�ت�� ��اعة أو تق���. في ی�م ح���ي، �ع� �ع� ال�ق�، اع��ف ال����ر ت��دورو لل�ونا
فل�ر، ���ل م���، أنه كان مع��ًا بها ح�ى ق�ل  ت�مُّلها ب�ق� ���ل؛ ف�� ال����� ال�غ�� في
ال�ان� ال�لفي م� ال���ل�ة، كان ی�اها تع�� ال�احة، م���عًا خ��اتها في كاب��ا، ب���ة م�أملة.
«ل� صّ��� ی�مًا على ال�واج، فل� أت�ّوج إال م� ام�أة كه�ه: ج��لة ورص��ة»، كان ���ث نف�ه
ق�ب أناب�� ال��ارب وق�ار�� العقاق��. إح�اس نقي أفال��ني، ال ش�، فه� ل� ��� رجًال ی�أث�



�ام�أة م��وجة وُ��ر�ها في أف�ار أقل ن�ًال، رام�ًا إ�اها �ع��ّي الّ�� أو ب�ع��� أف�ل «�ع���� آث����
�ال�ه�ة».

إن أول م� الح� م�ل ال���لي ه�ا، كان� ال�ونا إ����ا، مع أنها س��ة قّل�ا ته�� ���اة
اآلخ���؛ ل� ت�� ت�غي س�� ما ه� ض�ور� ل�ي ت�قى على م���� األح�اث ال�ي ت��� في

ال��ار. فإلى جان� األخ��ات، ال��هات ألّ� وشا�ة كان� ال�ونا إ����ا رص��ة وتق�َّة.

ح�ث ذل� في ی�م ال����ة ع�� ال�الب ال��د في ال�ل�ات ال�امع�ة، في ب�ا�ة ن��ان/
أب��ل، ع��ما ���از ال�الب ال��ارع وال�ادات ال�ئ��ة م��فل�� ب��ء ال��ة ال�راس�ة. ففي م���
���ل، ت�� ض��ات الق�امى، سار ال��د ب�ؤوس حل�قة �ال��سى، م��ث��� �ال��اشف، مقّ��ی�
�ع�ه� إلى �ع� ���ل ك��ل الع��� وه� ��اق�ن حامل�� مل�قات ان�قاد لل���مة ولإلدارة، مع

ن�ات ح�ل غالء ال�ع��ة وال��اة ال�اه�ة وع�� ال��اس���.

جاء االس�ع�اض م� كل�ة ال�� في ت����و ده ج���س ع�� ال��ی�ة في ات�اه �اّرا، م��قفًا
في أماك� معّ��ة م�ل ساحة كاس��و ألف�� وسان ب��رو و����اد� و�ام�� غ�ان��، ح�� ت��عات
الف��ل��� ال����، وح�� كان الق�امى �ق�م�ن ال���ات لل��اه�ی�، مع ��ف ف�ّ�ة م� ال�الب -

ال���انات في أعلى م�ات� ال����.

ت��ك س�ان األح�اء ال��اورة ل�احة «ال�اني م� ت��ز/ ی�ل��» ول�اب��ا إلى سان ب��رو
ع��ما س�ع�ا األب�اق وال��ام�� ال�عل�ة، في الدی�ا ده سان ب����. وفي ج�ع م�ح، سارت كل م�

ال�ونا ن�رما وال�ونا آم�ل�ا وال�ونا مار�ا ده كارم� وال�ونا ج��ا وال�ونا إ����ا وال�ونا فل�ر.

وح�� معل�مات ال�ونا إ����ا، ال�ق�قة وال�ق�ق�ة، كان ال����ر ت��دورو م��اج�ًا �الق�ب م�
م�ّ�ة ال��ع في ص��ل��ه، غ�� م�اٍل �األب�اق، و�ال�الب ال������� ب�ّ� أسات�ة وس�اس���
و��ع��د�ة ال����ئ��. كان ی���ث مع ال��ّ�ف والف�اة العاملة على ص��وق ال��اس�ة، ح�� ل��ه�.
وق� �ات م��ت�ًا ج�ًا ���� أن ال�ونا إ����ا اس�غ��� ت��فاته و�ق�� ت�اق�ه م���عة ج�الته ال����ة
خ��ًة خ��ًة. ف�ا إن رأ� م���عة ال��اء ح�ى ت�ك ���عة م���ه ال���ح ����ة رجل واث� م�



نف�ه، م��ع�ًا ع� م�ّ�ة ال��ع، وم����ًا في وقفة صل�ة تق���ًا ل�ي ���َّ�ه�، ���اح خ�� رنان
وود�، ثّ�، وه�ا تف��ل مه�، أخ� م��ًا م� ج�� ال��ار�، وم�� �ه شع�ه - ول� ��� ��اجة
 إذ إن شع�ه ال��ّ�ح كان یل�ع �أك�له ت�� ��قات ال���� الل�اع. لق� اخ�فى م�ه�ه   إلى ذل�،
الهاد�ء، فإذا ب�ائع العقاق�� في اه��اج ال��اه�. «لق� رأی�ه اآلن م�ت��ًا ال���ة ل�ي یلقي عل��ا
ال���ة فق�». قال� ال�ونا إ����ا وهي ت�أل نف�ها ع� س�� ك�نه به�ا الق�ر م� ال�ه� وال�����ة.

ان��ى ل���ي ال��ع ���ًال ورش�قًا �ق��� أب�� ناصع ال��اض، وص�ار� رماد�،
وسل�لة ع���ة م� ال�ه� م� ال��� إلى ال��� في ان��اءة م�ق�ة، ت��� ق�عة نق��ة أث��ة
م���مة هي أ��ًا م� ال�ه�، إرث عائلي، وال��وال كامل االس�قامة، وال��اء ل�اع م� ال�هان

ك��� األه�اء، وخات� ال�رجة العل��ة.

دات، على ت���ه. فال���لي كان ش���ة م�م�قة في ال��ار، أجاب� ال���قات ال��َ�دِّ
مل���ًا مع���ًا. وح�� شهادة ال�ونا إ����ا أ��ًا - غ�ّي �األش�اء ال�غ��ة، ك�ا أث��� - فع��ا
ال����ر ت��دورو ل� ت���ا س�� ال�ونا فل�ر، م�عام��ان ع� األخ��ات؛ ن��ة، إذا ل� ت�� ن��ة ش�ه
فهي أقّله ن��ة ��ع. «إنه یل�ه�ِ� �ع���ه، �أكلِ�»، ه��ا علق� ال�الح�ة ال�اه�ة، لل�ونا فل�ر،

�ال�ع��� ال�ق�� ل�ل� ال���ة.

ح�� ل� �ع� ی�اه� م� داخل ال��ّ�ة ع�� إلى األمام؛ ث� ق�م إلى ال�ص�ف أمام ال��س�ة،
وأخ��ًا، �ع� ت�دد ق��� وت��ی� ل���ف�ه، غادر إلى ال�ارع خارجًا في أث� ال�فقة ال���فة.

ات�� له م�انًا على مق��ة م� ال���قات ع�� م�ارف ال�اعة ال����ة ل�ان ب��رو، م�اوًال
أن ���ن ح�رًا. و�ذ س�� ال�ل�لة ال�ه��ة، اب��� راض�ًا م� ال�قة ال������ة ل�اع�ه ال����ة. ال�ونا
ن�رما وال�ونا آم�ل�ا، ل�ي ال تف�ته�ا أ� تف��لة م� ال����ة، ارتق�ا مقع�ًا خ���ًا م����ًال في
ح��قة صغ��ة، و�ق�� األخ��ات على مق��ة م�ه�ا، واقفات على رؤوس أق�امه�. وم� ح�� كان،
ش�ه م��ٍف �قاع�ة ال�اعة، أخ� ال����ر ت��دورو ی���ع ��يء م� الع�ادة كل ح��ة تق�م بها ال�ونا

فل�ر.



وتأك�ت ال�ونا إ����ا، وهي ت�عه ت�� ال��اق�ة، م� أن ال���لي ل� یَ� أ� شيء، تق���ًا،
م� م��ح�ة ال��ل�ة. فال�الب ال��د ال����غ�ن بل�ن الق�م�� ال�اهي كان�ا ی�ق��ن رق�ة
ال�اكاب�ا، والق�امى ��ل��ن �إل�اج ال�عة وال�ازوزا م� ال�ارات وال��اك��. و�ذا كان ال����ر ت��دورو
ق� اب���، كان ذل� ص�� ل��� ال�ونا فل�ر، وت�ف�قه كان ج�ا�ًا على ت�ف�� األرملة، وه�
ی�أملها ذاهًال. وشّ�ت ال�ونا إ����ا ت��رة ال�ونا ن�رما ال�ي كان� ت�ّف� ف�ق أح� ال�قاع� ال����ة
ال�����لة ل���فات بلهاء م� �ال� ����ي ح�ارًا (كان ال���ان ی��ه� الع�ض ل�أكل ف�الت
الق�امة في أوساخ ال�ارع). في ال��ء ل� تفه� ال�ونا ن�رما ال�سالة ال�ا��ة �ع��ي ص��ق�ها

وأصا�عها. وأخ��ًا، إذ الح�� ال���لي نازعًا س��ته م�ه�ًال، شار��ه ال�ه�ل واالن�هار.

- ان���!... قال� م�فاج�ة. هل ه�ا م���؟

وفي ال�ال ان��ه� ال�ونا آم�ل�ا وال�ونا مار�ا ده كارم� إلى ت��فات ال����ر ت��دورو
ال�فاجئ وه� ش�ه م��اٍر وراء ال�اعة، ی�أمل ال�ونا فل�ر. �ق�� ال�ونا ج��ا وح�ها �ع��ة، م���ل�ة
إلى ق�اءة ال�ل�قات في ال����ة؛ وح�� ما تق�ل، ال��اه�ات ال�الب�ة ت���� مادة ث���ة ل�راسة
ال�وح الَ��اعّ�ة. ول� ت�� ال�ونا ج��ا ُت��ِّع ف�صة لل�راسة، فق� ول�ت مع ق�ر كله مع�فة و�له
تف��� (م� خالل العل� األك�� ع���ة). و�ال���ة إلى األخ��ات، مع ه�ا، فال�ادة األث�� واألوضح

كان� ت�ّ�فات صاح� ال���ل�ة الغ���ة.

ْق�! - أی�ها ال��ات... ان�ْ�َن ت��ِّ

تا�ع الع�ض ���قه إلى ب��اداد�، وه� ی��ع�ه. ل�� ال�ونا ن�رما، ���ة نقل رسالة، أ�ال�
ال����، وقام� ب�ورة م� شارع خلفي. «هّ�ا ن�ضح ه�ا األم�، واآلن �ال�ات». ولل��ة واح�ة �قي
ال����ر ت��دورو م��ددًا، في �ل ال�اعة الّ���، ث� ان�هى �ه األم� إلى أن رافقه� ���ى م��ا��ة

ك�� ���ي �ال ع�لة، على س���ه.

ال�ونا ن�رما وال���قات األخ��ات أم��� أنف�ه� �ال�اد ع� ال���، ما ع�ا ال�ونا فل�ر
الغافلة كل�ًا عّ�ا ���ث، وال�ونا ج��ا في ت�ل�لها ح�ل «م�ل ال��ان إلى الق��ة العامة». وف�أة



ت�قَّْف�، ح�� ذه�� ال�ونا ن�رما ل�ع�ي ال�سالة ال����رة، في أح� م�ازل العائلة. و�ذ أخ� �ال�فاجأة،
وه� على م�افة أم�ار قل�لة، اض�� ال����ر ت��دورو إلى م�ا�عة ال���� وح�ه. ف�ّ� �الق�ب م�
ال���قات م����ًا ال���ی� إل�هّ� م��اه�ًا �ع�م رؤ��هّ� على ن�� ی��� ال�فقة. كان م�ت��ًا، ��ّ��
االب��امات ون��ات اله�ء، وال ی�ر� أی� ��ع ی��ه، فاع��اه ال��ل وات�ه إلى ال�او�ة راك�ًا تق���ًا.

في م�وره ل� ت��ال� ال�ونا مار�ا ده كارم� نف�ها، م� إ�الق ض��ة رخ�ة أفل�� م�ها:

- ه�ه... ه��� ال�ونا ن�رما.

- إلى أی� ���ي ال����ر ت��دورو وه� م��ع ه��ا؟ سأل� ال�ونا فل�ر إذ رأته ���في في
ال�قاق.

- أت���ی� الق�ل إنِ� ال تع�ف��، �ا م��الة؟ أ� أم� ه� ه�ا؟ هل س���ف��� �ال�ّ� أم أنِ�
س������ ص��قاتِ�؟ أو أن ال ثقة لِ�؟

- ماذا، �ا ام�أة؟ إن�� ت���ع� أش�اء وأش�اء... ما األم� ه�ه ال��ة؟

- ال تق�لي إنِ� ل� ت���هي ح�ى اآلن...

- ما ه�، ح�ًا �ا�؟

- إن ال����ر ت��دورو م��� �ِ�...

- م�؟ ال���لي؟ أن�� صغ��ات العق�ل، إّن�� ع��ة م� ال����نات... أی� ش�ه�
ذل�؟.. وم�؟ ال����ر ت��دورو، ال�جل ال�اه� �ال��اء... إن ه�ا ألم� ی�ع� إلى ال����ة...

- أم� ی�ع� على ال����ة؟ إنه فق� خ�له �ا ع���تي، و���ي م�فعًال...

م��� وراء ع�ض ال�الب ال��ش��� ل�خ�ل ال�امعة، وه� ی���رن و�����، وال�����ة
ال�ونا فل�ر في حلقة م� الع�اب. ل�� أث�اء الع�دة إلى ال���ل، وج�ت ال�ونا ن�رما ��ف�دها مع
األرملة، ف�ل��ها ��ّ��ة. لق� الح�� في ت��فات ال���لي، ك�ا قال� لل�ونا فل�ر، ش��ًا م���مًا



����م ال��ل�ات. فل� ���ع ع�ه أنه ��ل� ن��ات إلى ال���نات ك�ا ل� ��اه� م���عًا شارعًا ما، في
ق��� �ال س��ة، وم��رًا م��ًا على شع�ه، م��ف�ًا خلف ساعة عامة، في انفعاالت م�اه� صغ��.
كان� ع��ه م���ة على ال�ونا فل�ر. ل� ��� ذل� لغ� إش���ات، وال م��د اخ��اع، ح�ى إن ال�ونا
ن�رما �ق�� ���أ� ع� ع�ارات االس�ه�اء، إذ ما دام ال����ر ت��دورو رجًال فاضًال رص��ًا، فل��
� كه�ا، في س���ة واس�ه�اء. ش�� م�له، �ا اب��ي، نادر خل�قًا ال�عامل �اس��فاف مع م�ض�ع ج�ِّ
ج�ًا، م�ا�� ناضج في ع�� م�اس� لل�ونا فل�ر، فاعل في ال��اة، د���ر ب�رجة وخات�، مال�

ص��ل�ة، �ف�� عاف�ة، ل� اخ��ع�ه ل�ا كان�ا اخ��ع�ا أف�ل م�ه.

- هل ت��� حقًا �ا ن�رم���ا إنه مه��ٌّ بي؟ ال شيء م� ه�ا. ف�� ال�� ی��� أن �أكل خ��ًا
غ�� �ازج، ل��ًا مف�ومًا، م�اع م��ٍف؟ ال أح�...

قاس� ال�ونا ن�رما ص��ق�ها م� أعلى إلى أسفل وقال�:

- ل��ار�ِ� هللا... .

ألن ال�ونا فل�ر �انفعالها ال�اتج م� ال��ا ال��ی�، ب�� ف��لها وخ�لها ل�� ال شيء ف�ها
م� ال��� غ�� ال�ازج، خ�� الع��ة العف� ال�ع�، ناه�� ع� ذل� الل�� الفاس�. بل خالف ذل�،
،� كان� ���تها ناع�ة ك�الس�ة في ن�اس ع��� ق�عي، ث�ات في ال�جه ال�ل�ح ال���، ب�ون مع�ِّ
ف�ّي، ع��� األزهار ال��ف��ة، ام�أة وال كال�ِّ�اء!. ف�لة؟! ر��ا كان لها زوج ت�ام معه في س���
ح�ی��. ل��ها ام�أة م��هاة أك�� م� الع�راوات ال�ق�قات، ألن الف��لة ل��� كل شيء، كال! مع
أنها ت���ع �ال���� م� االح��ام وال��عة. ففي األساس، ل��� ش��ًا ما على وجه ال�ق���، ق��ة
هّ�ة، ق��ة دم، تأّوه وف�ق كل شيء، مفه�م م��� ق���. و�ذا كان� ث���ة إلى ه�ا ال��، فألنها
ان�فع� �أل�ف ال�عا�ات، وعالقاتها مع ال��� واإلكل��وس، ال���ة وال�عارة، ال���ع ���ع�ن م�
ق��ر ام�أة مل� العال�. ل�� ما ق��ة ف�اة ع�راء بلهاء وجاهلة إذا ما ق�رن� �ام�أة أرملة، اش��اقها
�م، واضح وسف�ه؟ «اس�عي �ا م�ّ�ن م� ال�ع�فة والغ�اب، م� ال�اجة والع�ز، م� ال��ع وال�َّ
فل�ر، الت�ل���ي ع� ه�ا �ع� اآلن، ف�� أجل ف�الت كه�ه، ل�� ال����ر ت��دورو وح�ه ی����،

ل�� ث�ة ك���ون ال نع�فه�». إن ما كان� ال�ونا ن�رما ت��� مع�ف�ه له� أم� آخ�.



- وأنِ�، ما رأ��؟ ك�ف ی��و لِ�؟ هل س���ن�� قادرة على أن ت���ه؟

أوًال ل� ت�أ أن تأخ� في ع�� االع��ار م�ألة م�اع�ها ق�ل ال�أك� م� وج�د م�ل ع��
ال���لي إل�ها، كي ال ���ح ذل� اس�ه�اًء وال��اسًا، وهي ل��� م��ع�ة ل��ازع ال��ل�ل وألن ُت�ّل
نف�ها، ك�ا ح�ث ق�ًال مع تل� الق�ة ع� األم�� ومع م�ال� ال��� آل�����. ل�� ت�� ضغ� ال�ونا
ن�رما ال��ّ�ة على إجا�ة ف�ر�ة، في إل�اح ص�ی�، اع��ف� ال�ونا فل�ر �أنها ال ت����ع أن تقف
م�قفًا الم�ال�ًا م� ال���لي فه� فارس ل��ف ال�ع��، ش�� م��� و�ف�ء، ورجل ح�� ال����،
��أل الع��. ی���ها �أح� ف�اني ال����ا. ال��ه خف�ف ل��ه كاٍف ل��ل عل�ه في رشاق�ه. وفي ال�ها�ة،
ل� كان األم� حق�قة، م���ًا وم���ًال ألدر�� ال�ونا فل�ر ما ت���ع�ه ن��ه... ما ال�� س��ع�ه إزاء
ال���فى؟ ه�ا ال، فق� كان م��لفًا... وهي نف�ها أص��� أخ��، ل��� نف�ها تق���ًا، ف��� أك�� م�
ث�اني س��ات، ت�ع على وجه ال�ق���، ع�ف�ه في حفلة ال�قّ�م، وف�أة، م� دون أن ت�ن ت��فاتها
و��ون تف��� أع��ه قل�ها (ث�، �ف�ح، ث�ی�ها وف��یها في ض�ضاء ال�احة وفي ع��ة ال�ا�ئ).
كان� م���نة �ه؛ ضائعة إلى درجة االس��الم له، وم��ه كّل�ًا وم�انًا كل ما �ل�ه، ناك�ة ق�وح

ال�ونا روز�ل�ا، ال�ي جعل� م� نف�ها ع�وًا لل�� ومعارضة ع���ة لل�واج.

اآلن هي ام�أة أرملة حّ�� رحالها وم��ّ��ة، غ�� قادرة على ال���، على األحاس��
واألفعال غ�� ال���ّ��ة ال�ي كان� تغ�ف� ح���ا كان� الت�ال ف�اة صغ��ة في س� ت�ادل ال��،
وال�ي هي غ�� مق��لة م� س��ة في ال�الث�� وفي خ�ار ال��اد ح�ى ول� كان� ت���ق ��علة في
ال�اخل. س��� مع ال�م� ما إذا كان س�ُ�ل� إح�اس ��� ناضج وم����، على أرض�ة تفاه� ع��
رص��ة، �ع��ًا ع� ال�َّ��فات الع��فة في س� ال��اب في ال�وا�ا ال��ل�ة، ع�� م�اخل ال�الل�. ر��ا
ی�ل� م�ل ه�ا في أرض ذات ب�اءة س��َّة؟ ل�� ق� ت�اه ال�ونا فل�ر أو كان� ت�� ذل� م���ًا.
فال����ر ت��دور ل�� س��ًا وال دم��ًا، فال ت�ّ� له ك�هًا، إن�ا ت�اه ج�ا�ًا، ك�ا ث�� ل�یها. وه�ا
ت�ّقق� ال�ونا ن�رما م� وق�ع ال���ة وال�واج، ورأت م��قًا ال�ونا فل�ر سع��ة ك�ا كان� ت����

دائ�ًا، و��ا ل� ت�� سع��ة ی�مًا.



 نف�ِ� في - آه! ك� س���ن ذل� رائعًا �ا ع���تي! واآلن ال ت��ني بلهاء، ال ت���ي 
ال���ل، وال تع��ي...

ألن ال�ونا فل�ر، �ع� أن اع��ف� ب�ج�د اه��ام ل�یها �ال���لي، ع�م� على إخفاء ذل�
 ال���ل أمام م���دع األدو�ة عارضة ح���ها، وع���ها ال�ع���� م� القل�، وتق�فها القاسي �ع�م 

و�ال��م الق���. ه�ا ل� ���ن أب�ًا �ا ن�رم��ا.

ق�� ال�ونا ن�رما وق�ًا ���ًال في إق�اع األرملة �أال ت��ن بلهاء وت��ّ�ع وضعًا الم�ال�ًا.
ف�� كان� م�ل ال�ونا فل�ر، م��ق�ة اش�عاًال، م��اجة إلى ال�واج وال�واج حاًال ح�ى ال ت��هي ام�أة
ه�����ة أو م���نة - ود�عة، أو، ح��ًا، ك�ال ت��ج ه�ا وه�اك ته� نف�ها أل� كان، في م�ارسة
ح�اة شق� العاز��� كأرملة سهلة ت�أل �الق�ون ج���ة ال��� ح�ى ت��ح ن��ة م��ا��ة الغ��ن
بّ��ة فّ�ة في ق��ه ال��ّ�ف. و�ذا كان� �ال��ع م�لهفة ل��ارة ال�جل واله��از ال����، ل� تع� ت����ع
أن ت��اه� ب�ور األرملة ال�فّ�ة ح�ى ال��ت، ���اد أزلي، �ال�ه�ة ال��ف�نة في م��ل ال���فى، زه�ة

ذابلة ع�� أق�ام ال���، ال نفع لها.

- ال ت�فع إّال لل��ّ�ل...

كان م� األف�ل أن ت���ي دفعة واح�ة وت��ار� زوجًا للع�� معه ح�اة فاضلة ش��فة،
ف���ع��ی� نف�ِ� في ال�� والف�ح، م��ف�ة ب���� زوج� األول وع�امه، م� دون أن ت��ل�ي ك���ًا
ع�ه كي ال ت��حي شع�ر خل�ف�ه. وال�ق�قة أن ال�ونا فل�ر ب�ت في األشه� األخ��ة ك�ا ل� كان�
ن��� اس� ال��ح�م ولق�ه. وألن اإلش���ات ك� یلعّ�ه و�غ��� ذ��اه �اإلهانات، فال�ونا فل�ر ال����ة
لل��ل، كان� ت���ه ��ال ال��م. و�ع� ذل� أغلق� عل�ه داخل نف�ها، ك��ه�ة ث���ة نادرة، ف��ا
ال���قات وال�ارات ت���ه ��الم في ض���ه. و�ذا ت���ه أح� ف�ا كان �ق�ل ش��ًا. ث� ت�ال� األم�ر،
فان��ع� ص�رة ال��� م� الغ�فة �ال��ع، مع ض���ه ال�افلة ال�اخ�ة �انع�ام ال��اء (وأ��ًا ل�اذا
اإلن�ار؟ بل�فه ال�� ال �قاوم) م��ف�ة بها في قع� ال���وق وفي قع� القل�. في ج�ار الغ�فة

ح��ر ال�اني، وأ� ثاٍن، �ا اب��ي! رجل ج��ل في زه�ة ال��اب، �الغ األناقة!



ت��وج، وم� دون تاخ��؛ تع�� معه ح�اة فاضلة وش��فة، ك�ا كان� ����ع�ها و�ال��امها،
ب�ًال م� االش�عال في أحالم م��ح�ة تع� ال�ف���، ت�� األس�ان، ت�دع نف�ها فق� ���� ال��ف
واإلدراك ال����. فال�ونا ن�رما ل� ت�� ت��ح �أن تفق� ال�ونا فل�ر ف�صة ف���ة رائعة كه�ه؛ إذ م�
ال�����ل أن ت��ى �ف�صٍة أف�ل م�ها، وأن ت��عها م� أجل خ�ل زائف، م� أجل �الهة، م�

أجل س�افة ، أب�ًا، أب�ًا، أب�ًا.

وه��ا، �ع� درس الع�ّ�ة ال�� عّل�� ال�ونا فل�ر ف�ه ال�ل���ات وصفة حل�� ال��ل� وج�ز
اله�� ال���اة «ك��� ال�جل» وه� اس� أثار ن�اتًا - «أوه، �ا له م� ك��� ل�ی�ًا ج�ًا!» جاءت ال�ونا
ن�رما ل�أخ�ها وت��ج�ها إلى كاب��ا، ���ة ش�اء األزهار. ش�اء صع� ج�ًا، دز��ة م� زه�ر
 دائ�ًا غ�� راض�ة إزاء اس�غ�اب   أن��ل��ا ال���قاة �ع�ا�ة. ل� ت���ع ال�ونا ن�ر أن ت�ه� ال�اقة،
ال�ائع، ال�ن�ي الع��ز ك�زم�ه ده أوم�ل�، ألن ال����ر ت��دورو ال���في في أع�اق ال���ل�ة، ل�
��� ��ه�. �ع� ال�ه�ر، ذه��ا إلى آكاراج�ه ف���ر��ا ول� ��ه� ال���لي ع�� م��ة ال��ع. ل��
ال�ونا ن�رما ل� ت�� ت�ضى �اله���ة. فاق���� م� دون إعالن، ال���ل�ة إلى ال�اخل، جاّرة ال�ونا
فل�ر وهي في أزمة، ل��ل� م� م��ف ال���وق ��دًا م� الق��. كان� ال�ونا فل�ر ت��� أن ت��ّ�

األرض وت��لعها، وال�ونا ن�رما كان� ت��خ وت��ل� ����ة،  هل رأی�� م�ل ه�ا ال��ه� ال����؟

في ع�� ال���ل�ة، في ال����� ال�غ��، م� خلف الق�ار�� ال����ة ال�رقاء وال���اء،
كأح� ال�ق�ش في ك�اب ك���اء، شاه�تا ال����ر ت��دورو ���� أمالحًا وس��مًا في ج�ن م�
ال���. كان ق� خلَع ن�ارت�ه، وه� ش�ی� ال�ق�ة، �ع� ال���، ی�ن في م��ان صغ�� م� م�از��
األلعاب، مقادی� دق�قة م� ال����ق واألمالح. وم��ِّ�ًا اه��امه في غ��ض ص�ع ال�صفة، ل� �ع�
ان��اهًا ل���ر ال���ت�� في ال���ل�ة، ك�ا ل� أن ص�ت ال�ونا ن�رما ل� ��ل ح�ى إل�ه في

ت��ارها ل�الة م���رة في ال��ف.

ت�ك ال���ان ووضع في أن��ب ال�راسات م���ق ال�عادن ال�ي س�قها، في مقادی� دق�قة،
م��فًا إل�ها ع���� ق��ة �ال��� م� سائل �ال ل�ن، وفي ال�ال صار كل شيء دخانًا م���ًا

اك��ف عل� وس�� ال�أس األس�� والق�� لل����ر.



ول� ت��اَن ال�ونا ن�رما ع� الق�ل ���ت م��ّل�:

- الح�ي، �ا ع���تي فل�ر، ال����ر ت��دورو ی��و ساح�ًا ����فه كّل�ًا اإلن���ف�...

ارت�ف ال����ر ل�� س�اعه االس�، ل�� اس�ه، بل اس� ال�ونا فل�ر. و�ذ رفع ع���ه م�
ف�ق ال��ارت�� (ال�افع��� فق� للّ��� الق���)، ت�ق� م� ح��ر ال�ع� ب�� العقاق��، فاه�� م�
خفا�ا أع�اقه، اع��اه ب�د في أسفل ح�ضه. أراد أن ی���� واقفًا. ف�ات ذاهًال دائ�ًا، وه�اك وقع
على األرض أن��ب ال�راسة م��اث�ًا إلى ألف ش��ة وال�واء ال�� كان جاه�ًا تق���ًا (دواء ل��ف�ف
ح�ة ال�عال ال�عق� ع�� ال�ونا ز���ه ب��ر��ا، وهي ع��ز م� ال�ّل�ر، في شارع دا ف�ر�ا) ت�ّ�ل

ل��ة مع��ة على األرض، ف��ا ال�خان ال�م�� اس��� ح�ل وجه ال����ر ال�ارم.

- آه ! �ا إلهي... قال� ال�ونا فل�ر.

ول� ُ�قل ش��ًا غ�� ذل� ول� ���ث أ� شيء، إن�ا ال�ونا ن�رما ض��� وهي ت�فع ح�اب
الق��، ف�� كان� م���ة ش���ة �ائع العقاق�� وه� ش�ه م���� في ال�قع�، و��ه في اله�اء ك�ا

ل� أنه ال ی�ال ���� األن��ب ال�جاجي، وال��ارتان م��لق�ان على أنفه، أ��� وم�ع�قًا.

أما هي ف�ان� خ�لة ج�ًا، م��ة م� ال��ل واالرت�اك. خ�ج� ال�ونا فل�ر ع�� ال�اب
ال�ارجي، في ح�� ألق� ال�ونا ن�رما ن��ة م�آم�ة على ال���لي ال�ومان�ي، ك��ل ی�فع إلى غ���

وحاول ال����ر ت��دورو ال�لف� ��ل�ة ما، فل� ����ع.

أدر�� ال�ونا ن�رما ال�ونا فل�ر ع�� ال�اص�ة، أال ت�ال ل��� ش��ك ح�ل تأث��ك على
ال���لي؟ أم أن� ت���ی�، في إص�ار ع��ي م� أرملة تق�ضها ال�غ�ة، ت�أّوه في ح�مة ال��اد،
م�ش�ًا أف�ل ن��ًا و��قًة و���عة؟ م� ال�����ل أن ت��لي على ش�� أف�ل، �ا ق����ي،
د���ر ب�بل�م وخات� �ف� ك��� حق�قي، ��ل� م�س�ة، ج��ل، م�ه�ه كله م�لف م� ص�ار�

وذه�، ق�� ال��ة، مع��ل العادات، س�� خ�ِّ�، أر�ع��ي ف��ر!

12



رجل أر�ع��ي رائع: كل ما أ�ه�ته ال��ة ال�ّل�ر�ة وورق اللع� ال��َّ�خ لل�ونا دی��را م�اء
ال���ءة، اك��ف�ه ال���قات واإلش���ات ل�� ال����ر ت��دورو نق�ة نق�ة، م� دون أن ی�ق� ف�ها
شيء ول� ����ًا: ال�ال ال�ف�� واللق� ال�امعي وال���عة وال��ل وال����ة وال�ل�ك الفاضل
وال���فات ال�اق�ة، كل شيء؛ ومع ه�ا، ع��ما ك� في ال�اب� ی���� في كل األماك� ع�  ال�جه
� م�ل ال��اب� لل��اصفات ال�ي أع��ها الع�افة ، ل� تف�� أ� واح�ة م�ه� في ال���لي. ك�ف �ف�َّ
ه�ا الع�ى أمام م�ل ه�ا ال�ض�ح؟ كان ��في ال��ّلع كي ی���ه؟ هل أصاب الع�ى ج��ع اإلش���ات
وال���قات أم أن ه�ا ال��د ال�ف��لي ه� خ�اع، خ�أ م��� ُ�ف�ح ال�ّ�امات؟ ل� ��� خ�أ وال
خ�اعًا، بل ه� ن�ع م� ال�الدة ال��اع�ة ال�ي م�ع� اإلش���ات وال���قات م� أن ی���ه في ع��
ال���ل�ة، ب�ّ�ارت�ه ف�ق أنفه، وال�ل�لة ال�ه��ة، م����ًا ف�ق العقاق��، ���ج س��مًا ل��ّ�لها إلى

أدو�ة، م�زعًا ال��ة على ال��ازل �أسعار زه��ة.

إّن كات� ق�ة ز��ات ال�ونا فل�ر وأف�احها وم��لها، كان م�ل�ًا لل�ق�قة ع��ما ل� ��ع
ال����ر ت��دورو في الئ�ة ال��ش��� ال�ی� اق��ح� اإلش���ات ت�ش��ه�، إذ وال واح�ة م�ه� ت���ت
ال���لي ال�� ل� ُی� اس�ه في ق�ة تل� ال��ادثات ال���عة ح�ل ت�ّمل ال�ونا فل�ر، ح���ا أردن
ج��عه� إلهاءها. وعلى كل حال ل� ���� ال����ر ك���ًا ب�ل� ال���ان، و�ال كان له ن���
ال��اه�ة في ال�ل� ال�� ��عل ال�ونا فل�ر ت�اه في حلقة رق�ة ال�����ادا ال�ي ی��ّل� ف�ها ال�لهاء
ال���لع�ن إلى ی�ها. وذل� أف�ل �ال���ة إل�ه. ح�ى في األحالم ل� ��ه� في دور م���، فل�

ی�م� نف�ه في تق�ی� األرملة.

ل��، أ� ع�ى ه� ذاك؟ ِل� ن�ْ��ه ول� ����ف�ه ع�� م�ّ�ة ب�ع ال���ل�ة، إلى جان�
ال�جاجات ال�رقاء وال���اء، م�ا�ًا ب�ل� ال�ائ�ة، رائ�ة األدو�ة، مع إب�ة ال�ق� ال�اه�ة ل�خ� أذرع

وأوراك ال��اء الع�ائ�، ز��ناته؟ فإذا كّ� ك���ًا ما ی���ه و��عامل� معه، فل�اذا ل� ی���نه؟

 ال�واج. له�ا، ل� ����� ال���لي، في ع�اد   ألنه� كان�ا �ع�ف�نه معارضًا ع���ًا لف��ة
العاز��� في ال�ارع، ك�ا ل� أنه كان م��وجًا وله ام�أة وأوالد. ح�ى ال�ونا ن�رما في ���ها ال�ق��
ع� ع��� ل�ار�ا الُ��َ��ة، جارتها ال�ي ت���اها، ل� تف�� ف�ه ول� لل��ة. ال����ر ت��دورو؟ ه�ا ل�



ی��وج ول� ی�غ�. ل�ل� ال فائ�ة م� ال��قف ع��ه و�ضاعة ال�ق�. ح�ى ل� أراد ب�اء م��ل، فل�
�����ع، مع األسف!

كان� ال�ق�قة مع�وفة ج�ًا وراس�ة، له�ا ل� ��� ه�ف ال����ة وال�شا�ة م�ل اآلخ��� م�
ال�ی� ل� ی��وج�ا وه� مع�وف�ن، في كل ه�ه الق�ة م� ت�ّمل ال�ونا فل�ر.

ال�ونا دی��را، إم��ا��رة ال��ّل� وال����، كان� ت��قل ی�م�ًا أمام ال���ل�ة العل��ة، ت��ف
م�ت�� في األس��ع ع� ع���تها ال���هلة (آه! ال��الء العاب� لل���عة اإلن�ان�ة: تل� الع���ة ال�ا��ة
ذاتها ال�ي �ال�ا غّ�اها في شع�ه ال�قفى ال���اني ال�عل� رو�ات� ح���ا كان م�اهقًا، شاع� ال��رسة
ال���ان�ة، ف�لف� رؤ��ه ول���ه، ش��ات و���ات م� ال�ال م� ال�ادة األث��اء في ال��ارة) أمام
ال���لي م� أجل حق�ة م�ل�ة م�ادة لل�ومات��م، مع ه�ا فإن ع���ها كقارئة �الغ�� القادرت�� على
اس���اف ال���ق�ل، ل� ت��ّ��ا في ال��� األس�� ال�� �ق�� على جل�ها ال�خ�، األر�ع��ي الف��ر

ال����ر في ال���ءة، ألنها كان� تع�ف أف�ل م� أ� كان، أنه م� ال�����ل أن ی��� زوجة.

 أو عازب ���ه ال��أة. ق��ًا �ا�، ح�ى وال مّ�ت في   ل�� ألنه م�لي أو عاج� ج���ًا
خا��ها ش�هة م� ه�ا ال��ع، إذ إن ال����ر ت��دورو، ال�جل ال��ال� ال�دود، ال��� لل��اة ال���ة،
كان قادرًا على ال��لي ع� ت�اضعه ال�أل�ف و�ق�م ب�اه�� ع� ذ��رته، ب����� وجه ال�افل ال��

ی���أ على اهان�ه م� خالل ال����� ب�ج�ل�ه.

إنه رجل ذو ف��لة، ل�ّ�ه رص��. و�ذا ألّح أح� ما على إث�ات دق�� وغ�� قابل لل�قاش في
ه�ا ال�أن، ��في إج�اء مقابلة في زقاق دو ساب�تي مع ال��أة الق��ة األن�قة ال�الس�ة أوتاف�انا داس
دورس أو تاف���ا مان���ل����ا ل���ّلى لقاء �ع� ال�ق�د ال��اس�ة ع� ت�ف�ها ت�اه ز�ائ�ها ال���ق��:

قاض�ان، وثالثة ت�ار م� ال��ی�ة ال�فلى وق� م��وم، وأس�اذ في ال�� وص��لّ��ا الفاضل.

م� أجل م�اه� ال��افة ذات ال��دة، ال�ص��ة ال���ة إضافة إلى ك�نها س��ة ت��ق�ل في
م��لها ال���اف، كان� أوتافا خل�قة �اخ��ار ال����ر ت��دورو لها وت�دده عل�ها. و�ان ال ی��لَّف
ع� ال��اع�� أ�ام ال���� �ع� الع�اء. وز�ائ� تاف���ا ن��ة م�ه�رة وم�اف�ة، ل�ل م�ه� نهار معّ��



(أو ل�لة معّ��ة) و�ل واح� م�ه� له عاداته وأذواقه، وأش�اؤه ال�ف�لة - أح�انًا غ���ة ج�ًا - ك��ل ما
�ف�له القاضي الم��ا، ال�ه� تق���ًا. وهي ل��فة مع ال���ع، ت���ه� ف�ل�ي �ل�اته�، م�ودة إ�اه�
ب�ضى كامل. و�ال���ة إلى ال����م�� العادی�� وال�ی� ه� ب�ون م�اكل، م�ل ال����ر ت��دورو

وال�اج��� الق�امى، فإنها ت�عل كًال م�ه� م��ورًا راض�ًا.

ع�� ال�اعة الع���� �ال���، م� كل ی�م خ���، كان ال����ر ت��دورو ���از ال�اب
فُ���ق�ل ب�ق�ی� خاص وم�املة. ف�أخ� م�انه على ك�سي هّ�از ق�الة أوتاف�انا ال�ي كان� ت��� خفي
�فل ول��، م����ًا ب��ء ش�ا�ًا مق��ًا وخاصًا م� الفاكهة م� إن�اج راه�ات دی� دا ال�ا. كانا ����ان
ح�ارًا مف��ًا، م��ع�ض�� أح�اث األس��ع في ال��الت وعلى صف�ات ال��ف. ففي اح��اكها
وم�ال��ها الالمع��، كان� تاف���ا ت���� م��ة م� ال�قافة. كان ح�ی�ها م�ه�ًا، م�قفًا، وفي زقاق
دو ساب�تي كان�ا ������ونها في أ� م�ض�ع كان. و�ان� مع اآلخ��� أص�اب الف�ائل األخالق�ة

ت��ق� العادات ال�اه�ة، ه�ا اله�اء ال�� ���ب العال�! ش�اب م��لل وغ�� ج�ی� �ال�قة!

ه��ا كان �فعل ال���لي م��ه�ًا ف��ة اله��، م�غ�ًا وم�ق�ًال مفه�م ال�الس�ة ال��الي،
ح األم�». كانا ی�ه�ان �ع� ذل� إلى الغ�فة «ه�ا العال� هال� �ا د���ر، وال ی�ج� ق��� ���ِّ
ی���قان األوراق ال�ع��ة، وع�� أوتاف�انا ی���د ال����ر ت��دورو ف�ق س��� ش�اشفه ن��فة ج�ًا، وله
ال�� ب���ار الفعل. ف��ف ُ�َ��� �ف��ل�ه، إذا كان دائ�ًا تق���ًا ���ع�ل ذل� ال��، ف���ر ال�س��

ال���ه� ال��عة ال���ة؟

ول� ��� ذل� ��لفه ز�ادة في ال�ع�. ف�� ال�ف�� أن نع�ف أن تاف���ا مان���ل����ا ل� ت��
ت���في على ع�د ال�ّ�ات، بل على الل�لة، ف�ق�� مقابل ل�لة ��املها، ح�ى ع��ما ت��ن حّ��ة
ال���ن م��ودة ���� ال��اق�ة العائل�ة، ف���ج ���عة، م��ف��ًا فق� م� ال��ة الق���ة ����ه. كان
ال�ع� �اه�ًا وال�ع�فة م�تفعة، م�عة غال�ة؛ ل�� كل ه�ه ال�عاملة ال��لى، كل ذل� الل�ف وال�فاءة

كان ���أهل ال���ی�.

كان ال����ر ت��دورو ی�قى ح�ى م���ف الل�ل، وأح�انًا �أخ� إغفاءة على ال���� ف�ق
الف�اش ال���� �ق� ال�ار�غ�دا، ال�اع� ال�افئ، مع أوتاف�انا ال�ي ت�اق� نعاسه. وق�ل أن ی���ف،



كان� ت�ل� له أ��ًا ص��ًا م� ال��نغ�ن�ا، ص��ًا م� األرز ال��ّلى �ال���، وص��ًا م�
ال�ان���ا و�أسًا ج�ی�ًا م� ال���وب ل�ي «���د ق�اه»، ك�ا كان� ته��، في اب��امة دلع،

ال��م� ال�الس�ة ال����مة.

ل� ت��ل اإلش���ات اس�ه في الل�ائح، ح�ى ول� ی��اول�ه ب��ات ال�واج لعل�ه� أنه م��ٌِّس
نف�ه ألمه، وهي ع��ز م�ل�لة، ل�� لها س�اه في ال�ن�ا. وح���ا أص��� �ال�ل�ة وع�ها ال����ر
ت��دورو ال���ّ�ج ح�ی�ًا �أن ی�قى عاز�ًا �ال�ا �ق�� هي على ق�� ال��اة. كان ذل� أقل ما ����

فعله ل���ه� لها ع� ام��انه.

فق� أ�اه وه� في ال�ام�ة ع��ة و�ان ح��ها ���ع� الم��ان الق��ل في كل�ة ال��. أراد ق�ع
دروسه، واالس�ق�ار إلى األب� في م�ی�ة ج����ه ح�� �����ن، م��ل�ًا دوره في م�ّ�ة ب�ع ال����
ال�غ�� لألق��ة، وه� إرثه ال�ح�� م� أب�ه، عالوة على دی�ن م��اك�ة وال��عة ال���ة. ل�� األرملة
اله�ة في ال�اه� والقادرة في ال�ا��، ل� تق�ل ال����ة. ف���ح ال���فى ال�ح�� كان في أن ی��ّ�ج
اب�ه، وال�اب ت��دورو ب�ه� ع� ك�نه �ال�ًا م��ازًا، وت�ّه� األسات�ة له ب��احات ع���ة. أج��
ام��اناته وتا�ع ت���له العل�ي. وق� ت��ل� أمه م��ول�ة ال���� ال�غ��. و�ان ث�ة ت��یل، ف��ًال

م� ال��، درس ال���لة وس��اتها ال��ه��ة أقّل ب�الث س��ات م� س�ي م�هج دراسة ال�ّ�.

دًة كان� األرملة وح��ًة تع�ل ل�ًال ونهارًا، في جهٍ� م��اصل؛ أدارت ال���ل والع�ل م��ِّ
ال�ی�ن وضام�ة ال���وف ال�ه�� لالب� األكاد��ي. حاول ه� م�ارًا أن ی���َّف ل�� أمه عارض�ه

� ل�روس�، وابِ� الع�ل إلى ما �ع� ال��ّ�ج». قائلة: «إن وق�� م��َّ

ع��ما شاه�ته د���رًا �ال�ات� وال�ی�ل�م م�ت��ًا رداء أس�د في جالل ب�اءة ال�رجة العل��ة، ل�
ت���ل ذل� الف�ح. وفي الل�لة ذاتها ل�� ع�دتها إلى الف��ق، أص��� ��ل�ة، وأنق�ت ��ع��ة ل��ها

�ق�� إلى األب� م�ل�لة.

ع��ما رآها ت�اجه ال��ت، أق�� ال���لي ال�اب في ت��ف ��ل درامي م�ل� على أن
ی�قى عاز�ًا دائ�ًا في ص���ها �ال�ا هي ح�َّة. وفي ال��م ال�الي، في أول ع�الته ت�اجع ع� وع�ه



لف��ل��اسا، ح����ه ال�ي وع�ها �ال�واج، ول� ی�َّ�� �ع�ها ح���ة أخ��. ل� ی�َ� له م� ال��ح والّ��ل�ة
س�� ال��ق، وه� آلة م�س�ق�ة تعّل�ها ع��ما كان ال ی�ال في ال��رسة ال�ان��ة، في معه� الق��ارة

. ال�ل��ِّ

�ع� أن �اع ال���� في ج����ه ل��خل ش���ًا في ال���ل�ة ال���ّد�ة األوضاع في
إی�ا�اج��ي ال�ي كان ��ل�ها ���� ان�هى نها�ًة م��نة؛ فإذ أص�� ��عف ش���خة م���، ارت��
أ��ع أن�اع ال��وذ، م�ا اض�� عائل�ه إلى إدخاله ال��ح. اس�اج� ال����ر ت��ورو م��ًال ق���ًا م�
 وعاش م� أجل ع�له فق� وم� أجل أمه ال��ل�لة، ال�ي ال نفع م�ها على ال��سي   ال����،
�ع�الت، ب���تها ال��تع�ة وص�تها األ�ح األج� وال�ي تغ�� على اب�ها ال�� ل�ال�ا جل� ق��ها

ل�ًال، ���ب ع�فًا م�ف�دًا على ال��ق، ل��فف ع�ها وح�تها ال�ه��ة.

�قي س��ات وس��ات قّل�ا ���ج م� ال�ي، ل��ه جعل م� نف�ه شع��ًا م���مًا. وتع�ف إلى
ال��س�قي آج���ر ف�م�� فان��� مع ب�قه في أور����ا لله�اة، ���� ����ع ح�ل ال�ا����و ال�ف�ء
أ��اء ومه��س�ن وم�ام�ن، وقاٍض وم����م�ن في ال��اج� وصاح�ا م�����. في أ�ام اآلحاد
ی��ّ�ع�ن أح�انًا في م��ل أح�ه� وأح�انًا أخ�� في م��ل آخ�، للع�ف، سع�اء �آالته� ال��س�ق�ة

و���لفاته�.

و�إدارة صاح� اللق� ال�اب، اس�عادت ال���ل�ة ازدهارها الق��� وذاع� شه�ته مع ال�ق�
ك�جل م��ق�� ���.

یَّ�ه وع��ه ع� �ه�ت �ال�ات زواج ك���ات وحْ�َ� ح�ل ب�ق ال���لي ال�اب، ل��ه ���ِّ
اخ�الس ال�ق� للف�اة ال�ي هي ب�س� ال�واج ل� �عِ� أ�ًا م�ه� وع�ًا أو أمًال ما. فاه��اماته ك���
كان ����ق�ها كلها لل��ل�لة: زه�ر وعل� ال����ال، وال����ات ال�ق�قة وس�ناتا أّلفها ال�ا����و ت����ًا

ل�ل� الع�ادة لل�ل� واألم، «أم��ات ای�ا�اج��ي مع ال�� األم�مي».

مات ال���� ال����ن ق�ل أن ���ع�� عاف��ه، وعالج ال����ر ت��دورو ال���ة، ف�ّل
مع�الت م��لفة ك�ا اع��ى ����ل�ات أهله. ور��ا له�ا ال��� ت�ه�� األرملة أن ت�وجه اب��ها



ال�غ��، وهي غان�ة م��فة. ول��� ال�� م�عه ال�ع� ال�� ق�عه على نف�ه. فل� ��� قادرًا على
أن ی���ر نف�ه ف�أة زوجًا لل��ی�ة ال�م��ة، و�ه�ا ال��ل كان األم� ���ا�ة عقاب لألرملة. و�ان�
تعامله ك��اة، فارضًة نف�ها على ح�اته. وفي ت��ه لل���، ل� ��� أمام ال����ر ت��دورو إال وس�لة

واح�ة؛ أن �أخ� ح��ه في ال���ة، و����� م� ال���ل�ة و���� م� خ�� ال���ة.

ح�� ت�اءل ع�ا �فعله �ال�ال ال�� ت�ّل�ه، زّوده أح� معارفه ب����ة م��ازة (وأح�
معارف�ا، إذ س�� ل�ا في م�اس�ة أخ�� أن رأی�اه م��قًال في شارع ت��لي ح�� كاد ی�عّ�� �ال�ونا
روز�ل�ا وح�ى إنها كال� له ش�ائ� ف��ة، ذل� ال���وب الف�� للعقاق�� وال�����ات، روزالف�
م��ی�وس)، ت�عّل� ال���ل�ة العل��ة، وهي م�س�ة م�ده�ة في م�قع ج��ل كان� م�ض�ع ن�اع م�
تل� ال��اعات الق�رة ب�� ورثة على ت��ة م���ة لل���مات ول��ار عائلي أخ�ق، وف�صة م��ازة

ل�� ��ل� ال�ال؛ صفقة مه�ة.

وه�ا ما فعله ال����ر ت��دورو إذ اب�اع ح�ة اث��� م� أصل خ��ة ورثة، نق�ًا ودی�ًا.

فان��� في ش��ة مه�ة، واج�از أوقاتًا ردی�ة في ال��ء م���رًا م� ق��د ال���ات والف�ائ� ال��تفعة.
و�ان مف��ًا له في ضائق�ه ال���في س�ل������ ال�� أوصاه �ه ع�� آخ� في أور����ا اله�اة،
ال����ر ف��ل�الو ب���� دا ف�غا، ال�� كان عازفًا ج��ًا على ال��ان �ق�ر ما كان ج��ًا ����عه
ال��ه�ر. وأحّ� ال��تغالي في ال�ال أن ال�جل ج�� ف���ته وأنفه ال ����ان، فف�ح أمام ال����ر

ت��دورو إم�انات إصالح ال���ات، م�ّهًال أمامه ح�اته.

إنه رجل ذو نفقات زه��ة (ُ�ْ�َ��� ت�فُه في م��ضة خ���ة ألمه، وفي ال��ق وفي ال��ارة
األس��ع�ة ل�اف���ا مان���ل����ا)، ومع دع� ال���في، اج�از ال���لي م� دون م�ازفات ك���ة ف��ته
األولى في كاب��ا، و�ان ال ی�ال م�ی�ًا. وق�ل س�ة م� اس�ل�افه ال�ونا فل�ر، دفع مع ت�ه��ة َفَ�ج،

ال��� األخ��.

إنه اآلن ش���، ل�� في ال���ل�ة ال�غ��ة في إی�ا�اج��ي، بل أ��ًا، في م���دع أدو�ة
في وس� ال��ی�ة!. ومع أنه ال���� األصغ� إذ ال ���ل� س�� أر�ع�� �ال�ائة م� رأس ال�ال، فق�



كان �أم� و��هى في ال��س�ة، ح�� إن األشقاء ال�الثة ما كان�ا على مع�فة �ع�ل ال���ل�ة، ونادرًا
ما ت�أ أق�امه� ال���ل�ة العل��ة (الله� إال ل�ل� سلفة على ال��اب).

وأك�� م� ذل�، فال���لي ال�� �ع�ي لق�ه لل��س�ة، ���ز له�ا ال��� ولع�له ال��مي
على ق�� أك�� م� األر�اح. إنه م����، ی���� ی�مًا س�أتي، إن عاجًال أم آجًال، ����� ف�ه
ال��� األخ�� ع��ما ی��ر األشقاء ال��الى العا�ل�ن م��ل�اته� األخ�� م� اإلرث. لق� ك��

ال����ر ت��دورو اح��ام ال�ي وتق�ی�ه خ��صًا اح��ام اإلش���ات وتق�ی�هّ�.

ع��ما �ه� في كاب��ا، م��ق��ًا في مال��ه ال���اء، وق�رًا عاز�ًا ���� ن�� األر�ع��،
كان� اإلش���ات في ان��اره، ف��أن الع�ل على تقّ�ي داخل��ه و��ل� عل�ه - «�ا لها م� ی� رش�قة
ج�ًا �إب�ة ال�ق�»، «وصفاته ال���ة أف�ل م� وصفات أ��اء ك�����» - وُرح� ی�قِّق� ب�فاص�ل
ح�اته؛ م� دروسه ال���دة �ع�ل األم في ال���� ال�غ�� في ج����ه إلى الع�ف ال��ف�د على
ال��ق، ف� العازب وم�ع�ه، مع ال�م�ع في ف�ل ال�ل�ة ال�رامي ع��ما أق�� ال����ر على أن ال

��� أ� ام�أة م� أجل رعا�ة أف�ل لل��ل�لة.

تع�ق� ال�ونا دی��را ال�����ة ال��قِّقة ال��ّ�ة على ال�ف��� في صغائ� األم�ر في
االس�ق�اء ح�ى إی�ا�اج��ي ح�� قابل� ال���ضة نف�ها وأخ�تها إلى الع��ز ال�ع�قة في ك�س�ها.
ه�ه ال����ة ال����ة، ال�ي ت���� س�ناتة ول��ًا وق���ة، ف�ض� نف�ها على اغ��اب اإلش���ات

الل�اتي ت��� ال���لي في سالم مع عاداته ال�ارمة وأمه ال����ة.

لق� اع�ْ�ن االل��ام ال���� ال�ه��، فل� ����� أ� ح�اب لل���ل ال��عي الع��� ال�� ج��
ق�ل ��عة أشه�، ح�� ت�ف�� أم ال����ر ت��دورو على ك�س�ها ذ� الع�الت ال�� اس���م�ه ألك��
م� ع���� س�ة، وأص�ح االب� ال����ر م� ال�ع� ال���� أهًال لل�واج. ل�� �ال���ة إلى اإلش���ات
ل� ��� ال���لي على قائ�ة ال��ائ� وال�ش�شة، فق� كان �ال���ة إلى ج��ع ال�اس «ال�جل ال���ق��

ه� ال����ر ت��دورو».



أ� ذه�ل، أ� ده�ة سادت، ع��ما انف�� ن�أ اه��ام �ائع العقاق�� ���ّرسة ال�َّهي و�أن
الق�امة ق� قام�. آه! ال�ائ�! اإلش���ات اص�فف� في ت���ل ال�ع��ة، اح�لل� ج��ع ال��اقع
ال���ات���ة ما ب�� ال���ل�ة العل��ة «وم�رسة ال�َّهي م�اق وف�». و��� ال���ات واالب��امات كان
على ال����ر ت��دورو أن ���از ���اه ال�قاسة و����ته ال�ماد�ة ور�ا�ة جأشه ال�ارمة، عاب�ًا أمام
ال�اف�ة ح�� ت�دُّ ال�ونا فل�ر �اب��امة س��عة ل��فة على ت�ّ��ه ال����مة ل�� ال��ّ��ة. آه! ال�ائ�،

ال�ف�ه ال���ّ�ع؛ ه��ا كان� تق�ل ن��ات ال�اش�ات وح��اتهّ�!

و�ذ �قي في ال���ل ال�ع�� في إی�ا�اج��ي ذاته، ل� �ع� ���ع كي ���قل ال��ام وال��ع�
حال�ا تغل� ال���ل�ة أب�ابها. ل� تع� أمه ال�قع�ة ت����ه �قلة ص�� م��ت�ة. صار ی�غّ�� و��ع�ى في
م�ع� ال��تغالي م�ر��ا، دائ�ًا ح�ل كاب��ا وماس��ل وس�در�ه، ك�ا ل� أنه ال �����ع االب�عاد ع�
ج�ار األرملة. و�ان ی�سل إل�ها ����ة ت�ّدد م� �ع��، م� دون أن �ف�ض عل�ها ح��ره ال�ق�ر!
ل�� ك�ف �����ع أن ��اف� على وقاره ض�� ال��ود، ف��ا اإلش���ات ح�له، في كل خ��ة ی�ع��

�إح�اه� وه� ��غي إلى تل���ات ال�ونا دی��را؟

كان ال����ر ت��دورو ال���ح ال���فات ع�و الغ� وال��ّ�ع. فأح�َّ أنه غ�� م�تاح؛ لق�
أص�ح ال�ضع ال ����ل �ال���ة إل�ه. وت��ه� ال�ونا ن�رما إلى ذل�.

- إنه ح�ى ������ ال�فقة... اب���� ال�ونا فل�ر �اس�ل�اف.

فأضاف� ن�رما: «ال ���� أن ����� ال�ضع ه��ا.. سأج� وس�لًة ما...».

أع�ت ال�ونا ن�رما نف�ها ل��ی� مفّ�ل م�ل� مع ال���لي ال��ّ��، ل�ي �ق�ر ما س�فعل
نهائ�ًا. ول� ت�ِف ال�ونا فل�ر نف�ها ك�نها أ��ًا مه��ة، ت��ّل� ع�ه ب�ّد، وتق�ع في ال�اف�ة في ال�اعة

ال�ي �ع�� ف�ها ال����ر ال�ارع.

- سأت�ل� معه...



- هل أنِ� م���نة أی�ها ال��ل�قة؟ س�ف ��� أن�ي أرسل�ِ� إل�ه، وأن�ي م���لة، ام�أة تقّ�م
نف�ها...

- ال ت��ني بلهاء... دعي األم� لي...

ل�� ال�ونا ن�رما ل� ی�لغ بها األم� ح� ات�اذ ال��ادرة، ألن ال�ونا فل�ر في ذل� ال��اء
ع��ه اق���� م��لها وق� كادت أنفاسها ت�ق�ع، وفي ی�ها أوراق رسالة وال�غّلف. ورق أزرق م�ه�
ال��اشي مع�� �ال���ل، ع�ل م�ق� ج��ل. إعالن م�ّ�د وج�ل غ�ل في لغة ب�تغال�ة سل�ة،
و��ف �ال���ل�ات وال��ائ� ��عها ال�اح�ة �ع� األخ�� ت�� ق�مْي ال���ة، ع�ض نّ�ات ش��فة
��ل�ات ن��لة، ونف�ة ع�� حق�قي ت��� في ح�ود ال��ّ�� ال���ق��ة، ما ��عل تل� ال�ث�قة �ل�ًا

لل�� م�تع�ًا م�ع�ًا.
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إذا كان ال�واج األول لل�ونا فل�ر ق� ت�ق� �ع�لة و���عة، �اح�فال خ��ل م��ود، ففي
ال�اني ح�ث كل شيء ك�ا ��� �ال��ام و�ال���� ال��ل�ب. األول ل� ت�� ف�ه خ��ة، إذ ان�قل
م�اش�ة م� الغ�ام (الفاح�) إلى ال�واج م�ورًا �ال���� (ق�ل األوان ال�ف�وض). احُ�فل �ه في ��وف
غ�� سارة م� الع�لة وال��ج ال�ات��� م� ال�اجة إلى غ�اء م� ض�ان ال�ولة وال����ة �ع� أن
ال�ه� ال���� ع�ر�ة الف�اة سلفًا، مع��ة ب�ل� االع��ار إلى ش����ها. إذًا، ل� ��� ��� الفاكهة

كامًال، أقّله ح�ل� على اس� عائلة ح��.

ح�ث ال�واج ال�اني م� خالل دع�ات م���عة، وخ�� في ع��د األخ�ار االج��اع�ة في
ص��فة «ال��اء» مع إشارة م��ح لل����ر ت��دورو - «ال����ك في ج���ت�ا ال����م ال��ه�ر» -
ومع م�س�قى وزه�ر وأض�اء وناس، أناس ك����� في ك���ة الق��� ب��� ح�� ألقى ال�ون
ج��ون��� ال��ه�ر ع�ة م� أبلغ الع�ات، ف��ا ألقى القاضي ال����ر ب���� ب��ر��ا في اح�فال
ال�واج ال��نّي، �أناق�ه تل� ع� ال�فاه��، خ��ة ق���ة ودودة، وت��أ ���اة م� ال�الم وال�فاه�
للع����� ال��ی�ی�، «مع أنغام ال��س�قى، ص�ت اآللهة». ذل� أن القاضي ذا الع�ام ال�عّ�قة



وال��ه�ر ه� زم�ل الع��� في أور����ا اله�اة ال����عة ت�� ل�اء ع�ا ال�ا����و آج���ر
غ�م��، ح�� ی���َّ� القاضي �الع�ف على ال�َّف��.

وه��ا، َحِ�َي زواج ال�ونا فل�ر ال�اني ��ل ما اف�ق� إل�ه زواجها األول؛ وم� ح�� ح�
الع�وس�� أن ال�ونا ن�رما، نّ��� كل شيء �ق�رتها ووس�اسها، فأتى كل شيء ك�ا ی��ج� أن ���ن
ت�امًا وفي ال�ق� ال��اس�، مع أج�د األص�اف �ال�ع� ال��اس�. فق� وّ�ف� في ذل� ج��انها

ال������� ل��اع�تها.

وما ال�� ع��ت ع�ه ال�ونا ن�رما؟ لق� ح�ل� على كل شيء، خ��صًا ح��ر ال�ونا
روز�ل�ا، وم�ال��ها ال�امة مع اب��ها. ك�ا جاء أ��ًا م� نازار�� شق�� ال�ونا فل�ر وزوج�ه. ل�
ی�غّ�� س�� روزال�ا وأن��ن�� م�را��، ألن ال���ان��ي أصّ� على االل��ام �ق�اره �ع�م الع�دة إلى

�اه�ا إال ح�� ت��ن ال��اة «ق� أخ�ت ع�لة دائ�ة في ال����».

ه�ه ال��ة ل� ��� ل�� ال�ونا روز�ل�ا ان�قاد ل�أتي �ه. كان زواجًا ح�� ذوقها، س�اء على
صع�� االح�فال أم ال�ه� نف�ه. وأخ��ًا صه� �ق��ب م� ال���ذج ال�� كان� ت�ل� �ه في ذهابها
ال�ع�� في الدی�ا دو آلف�؛ واضح أنه ل�� �ال��� األم�� ال�امل، فال��الي بلغ�ه تق���ًا مع ال�ال�
ب��رو ب�رج��. ل�ّ�ه في ال�ها�ة د���ر له م�ارده، ش��� في ص��ل�ة غ��َّة ج�ًا وح��ة ال��قع. رجل
م��ق�� ح�� ال�عاش�ة، ش�� له وزنه في ال��اة، ول�� م��د ق�م ت�حف ف���خ �ال�هان، م�ل�ا
ه� زوج روزال�ا، وأقل م�ه شأنًا م��د تافه، م��ال م�ل زوج فل�ر����� األول. ب�سعها أن تع�ض
ال����ر ت��دورو ه�ا �ال خ�ل على معارفها م� ال���ة، فه� ش���ة م���ة، صه� م� ال�ف�ة،

وث��!

في ال�واج ال�اني ل� ��� ه�اك ال�� وح�ه، وه�ا ه� ال���ح. فل�� م�اس�ًا ألرملة أن
ت��، في زاو�ة أو في ع��ة أح� األب�اب في ت�ّلل وت�اس� الق�الت والع�اق، ����ها م� ه�ا
و�أخ�ها م� ه�اك. ی�ه على ث�یْ�ها ث� ت��ل� إلى الف��ی�. ف�ل� قّلة ح��ة وح�اء، م�اح�ة في ح�
�َّة، ف����ه �ع� األم�ر سلفًا. ل��ها غ�� م���لة وال أخالق�ة ف�اة ع�راء إذا كان� نّ�ات ال���� ج�ِّ

ع��ما ی�عل� األم� �أرملة ما.



ه�ا ه� ال��� في أنه، ع�� إعالن ال����ر ت��دورو م� خالل رسال�ه األدب�ة ال���لة، قّ�ر
األ��اف - مع ال��ح واس���ان األقارب واألص�قاء - أم� ال���ة ال����مة الق���ة األجل ال�ي
�����ع أث�اءها ال����ر ت��دورو وال�ونا فل�ر أن ی�ع�فا إلى �ع�ه�ا ال�ع� ���ل أف�ل، ف�ق��ا
م�ا�اه�ا ون�اق�ه�ا و�ق��عا �أن زواجه�ا س���ن م�اس�ًا. وقال ال��� سام�ای�، ال�ف�� ال�فّ�ض أنه
أخ�ًا في االع��ار ت���ة ال�ونا فل�ر ال�ا�قة ال����ة فال ���ز لها اإلق�ام على خ��ة ج� ج��ة م�

ه�ا ال��ع م� دون ض�انات ن�اح أك��ة.

كان� خ��ة ج��ة للغا�ة؛ ح�ى أن ال�ونا ن�رما نف�ها، ��ل اس�ع�ادها وق�رتها، ل� ت���ع
على تق��� ال��ائح م�ف�دًة ل���ق�ها ح�ل ك�فّ�ة اإلجا�ة على األوراق ال�رقاء وال��ه�ة، العا�قة
�ع�� ال���ل والع��. و�ال���ة إل�ها، ال�ونا فل�ر �ال ش� ص��ق�ها ال����ة وأخ�ها وهي م�لعة
على أس�ارها، على ��فها ال�لّح كأن�ى شا�ة ح���ة ق��د ال��مَّل. كان ذل� ال�واج ال�ل ال��اس�
ل���ع م�اكل ال���قة. أما اإلجا�ة ع� اإلعالن ال�ار واألن�� فال ���� أن ی���� ��ل�ة:

«أق�ل» ث� ماذا �ع�؟

م� ال��ور� ان�هاز الف�صة ل�ضع األم�ر في ن�ابها فُ��َ�د ال���فات، وال��اع��
والُ�هل ���� ال تقع ال�ونا فل�ر ض��ة الع�لة ك�ا ال ���ل أ��ًا ال�ضع ال���� ���� ���ح
معه ال���لي ع��� ال����ة أخ�ق، و���ح ال�جل صاح� ال�أن ال����م ف�أة ���ا�ة ال�هّ�ج م���ًا
س���ة اإلش���ات الالئي س��اردنه في ال�ارع و����� عل�ه ن��اته وت�ه�اته، و���ل�� على

ح�ا�ه.

وه��ا نع�ف ِلَ� َلْ� ت���عي ال�ونا ن�رما، ال�ونا ج��ا ال��قفة العارفة وال���قة ال����ة
وح�ها، و�ن�ا شاءت أ��ًا االس��اع إلى زوجها ز�ه سام�ای� ل�لقى دع�ه. وق� ف��ت في ال��ء في
ال�الة ل��ا والع� ب�رت�، وأن تل�قي في نازار�� داس فار���اس أو في ال��� أمها واألقارب اآلخ���
لل�ونا فل�ر. ل�ّ�ه�ا، هي واألرملة اتفق�ا على ع�م ج�و� ح��ر الع��ز�� ال����� في ال��اوالت
األول�ة لل��ألة. أما إذا وصل�ا إلى ل��ة ال���ة ال�ه��ة، فه�ا نع�، س�ف ت���ع�ان ال�الة ل��ا م�

ح��ق�ها، والع� ب�رت� م� ل�حاته ال�ل�نة وم�ا��ها ال���ع�ة ل���عا م� �ال� ال�واج نّ�اته و�ل�ه.



كان� ل�لًة م����ة. كان على ال�ونا ن�رما، ل�ي ت��� أم� االج��اع، أن ت�ل� م�
ال�ونا آم�ل�ا أن ت��ب ع�ها في ز�ارة اب�ة ع� لها في ال�رجة ال�ام�ة أو ال�ادسة في ال����فى،

�ع� أن ول�ت ح�ی�ًا. وق� ش�� ال�ونا آم�ل�ا وهي في ���قها إلى ال����فى م� دون رغ�ة م�ها:

- ن�رم���ا ه�ه ل� ت�� م��ّ�ة ألن ته�� به�ا األم�، ألن فل�ر ل�یها عائلة... اق��ح�
نف�ها وس��ًا  إنها م���ة لي. كان�ال�ونا ام�ل�ا تق�ل في نف�ها وهي في ���قها إلى ال����فى رغ�ًا

ع�ها.

اض��ت ال�ونا ج��ا م� جه�ها أن تلغي أح� ال��اماتها: لقاء م�س�قي في م��ل �ع�
األص�قاء األل�ان ح�� كان�ا ����ع�ن، وس� الَ�َ�ح، إلى أس��انات ل���ه�ف� وفاغ��، في ص��
مه�� وه� �����ن ال���ل. أّما ال��� سام�ای� فق� جاء م� غ�� رغ�ة، �الق�ة؛ ف�ا كان م� عاداته
ح�� نف�ه في ح�اة اآلخ���، ناه�� ع� م�ض�ع ش��ي م�ل ال�واج. ل�� ��ا أن األم� ی�عل�
�ال�ونا فل�ر، األرملة ال���فة، وال�ي كان ��� لها تق�ی�ًا ك���ًا -  �ا لها م� ام�أة ج��لة وج�ا�ة -
فال��� سام�ای� ل� ��� �����ع ك�ح أف�اره ال���رة -، فق� ق�ر ال��وج م� ع�ل�ه وت�اوز م�ادئه

ل���مها.

اف��ح ه�ا ال��ت�� ال�ار��ي (ك�ا س�ق�ل ال��افة) �ق�اءة ج�ی�ة لل�سالة، ���ت عاٍل
ومع تعل�قات ال��� سام�ای�:

- «رجل راقي ال��اع�، إنه ی�وق لي»، ل�� تاج� األح��ة رأ�ه.

ث� ال��افقة الع���ة لل�ونا فل�ر:

- أجل، اع�ق� أن�ي م�افقة... ِلَ� ال؟ أج�ه ل��فًا...

«ل��ف؟ رجل م�له، خ�انة م� زجاج» - اح��� ال�ونا ج��ا، ال�ي كان� ت�� اس���ام
كل�ات س�ق�ة �اه�ان�ة في لغ�ها األج���ة.



اتفق�ا في ال�ها�ة ب�اًء على اق��اح م� ال�ونا ن�رما، على ان��اب ال��� ز�ه سام�ای�
ل��فاوض �ق�راته �اس� األرملة مع ال���لي ح�ل ج��ع اإلج�اءات معل�ًا ال��افقة، نع�، مع إنهاء
ف�رّ� ل�ل� ال��اه�ات العامة ومارًا على ال���ة ال�ق�رة، م���قًا اللقاء مع خالة ال�ونا فل�ر وعّ�ها

ح�� ��عل االل��ام رس��ًا.

وه�ا ما ح�ث وصار �إم�ان ال����ر ت��دورو ال��دد إلى م��ل ال����ة ثالث مّ�ات في
األس��ع: أ�ام األر�عاء وال��� واألح�. ف��ل األر�عاء وال��� �ع�� الع�اء و��قى ح�ى العاش�ة
ل�ًال؛ ��عًا ت��ث ه�ه اللقاءات دائ�ًا في ح��ر ��ٍف ثال� ل�ي ال نف�ح في ال��ال أمام أقل
إشاعة تقلل م� اح��ام األرملة. في اآلحاد، كان ال��ام أك�� م�ونة: ی��أ مع الغ�اء في ر�� ف��م�ل��

في م��ل ال�الة والع�، و���هي في ال����ا ����ة آل سام�ای� أو آل رواس.

��� أال ن��� صف�ة م��� ه�ا االج��اع ال���ار� ق�ل أن ن�ّ�ل ف�ه اس��اء ال�ونا
ج��ا م� تل� الق��د وع�م م�افق�ها عل�ها. غ�� م�افقة مع تف��� الق�� األك�� م� اإلل�احات
ال����ة ج�ًا وال�لهاء، وفي رأیها ه� إ��ان ��لف�ة الق�ون ال�س�ى ال�ام�ة، اإلق�اع�ة ال���نة.
ل�� ز�ه سام�ای� �ال�ات، وه� رجل م�ّ�ب، كان ی�فه� ال��ورات اآلیلة إلى ال���ة م� دون أن

یل�خ ال��عة ال���ة ل�ارته.

كل شيء ���� إلى أّن ال����ر ت��دورو رجل ش��� - سل��ه ال�اب� و�ل�اته ال�اق�ة في
رسال�ه - ومع ه�ا ی��ج� عل�ه� أن �����ا األرملة ض� أ� إساءة م���لة. ت�ّ�ر أن ال���لي،
�ع� أن ی��ّس نهارًا ول�ًال في م��ل ال�ونا فل�ر ال��ّ�دة م� ال�فاع، �ع� أن ���� أغ�ارها، في ن�هات
ورحالت، ه�ا وه�اك، ال أح� �عل� إلى أی� ی�ه�ان ��ف�ده�ا، ت�ّ�ر أن ی���ف ال�افل ف�أة، ك�ا
ح�ث مّ�ات ع�ی�ة في حاالت م�ابهة؛ ما ال�� س��ّل �ال��ف و���عة ال�ارة ال�ق�ة؟ م� أرملة
م�ال ال���ة وال�ماثة ت��ح م�حاضًا عامًا ی�خله م� ��اء و����ف ل���� ال�ونا ج��ا في
ح���ها، م� ه�ه العادات، ل��ه ه�، ج�ز�ه سام�ای�، ح��� على ال��عة األخالق�ة لل�ونا فل�ر،

و�ان  ب�أ�ه أن...



ق�ون وس�ى، إق�اع... م�اك� ال�ف��� ال�ق�سة - أی� رأی�ا ام�أة في ال�الث��، أرملة،
س��ة م���ها، مال�ة أم�الها ال�ي ت���ها م� ع�ق ج���ها، ت��اج إلى شاه� ل�� اس�ق�الها
ع���ها، فارسها ال�� ��ارف األر�ع��؟ ال ی�ج� م�ل ه�ا ال��لف إال في ال��از�ل.. أما في ال�ال�ات

ال����ة، ف����ن ذل� ن��ة عامة...

أصغى ال��� سام�ای� إلى الغ�ن�غا ����، م�ّ�قًا إل�ها، مان�ًا إ�اها ال�� في ق�ارة نف�ه:
كل ه�ه االح��اسات وه�الء ال�ه�د، ل� ت�� س�� �الهة ال اس� لها، ففي ال�ها�ة ل�ل إن�ان ال�ّ�
�أن �ع�ي ما �ع�د له، ل�� ��اء وم�ى ��اء.. و�� كان س���ن ج��ًا ل� أن ج��ا الغ�ن�غا، ال�ي
ت�فّ�ه ��الم ال فائ�ة م�ه و����ة م��ق�ل�ة تع��ه قل�ًال مّ�ا ل�یها ل��ع ق�� ال����� ن���اتها،
الم�االتها إزاء ه�ه الق�اعات، ه�ه ال�فاهات... ل��، ال ج�و�! م��د كالم ك��� وس��، عل� زاخ�
وآداب وف��ة؛ ل��� س�� ص��ة . أقّله ح�ى ی��ه� الع��. إذا كان� تع�ي فال بّ� أنها تفعل ذل�
� أن ��� عل�ها أ� ش�هة. وال واقعة واح�ة، ما في ك��ان م�ل�! ال أح� وال ح�ى ال�ونا دی��را، ت��َّ
خال �ال� زواج وضع�ه ق�� االخ��ار. كان ث�ثارًا ج�ًا، ه�ا ص��ح، ل�� �ال ج�و�، كل شيء ذاب
في ال شيء. الغ�ن�غا ال�����ة، كان� سع��ة في ح�اتها مع ج��ع العالمات ال����ة وال�لق�ة، ذات

ك�ش م���ة، تع��ي ب�ف�ها ج��ًا، ومه�ا جه�ت اإلش���ات فال ����ف� ثغ�ة واح�ة في ح�اتها.

م� ی�ر�، ر��ا ل� ت�� ت��ح ش��ًا، ر��ا كان� جادة في ال�ق�قة... وفي ال�ها�ة كان ذل�
ع�اء، اس��ل�ه ال���� ال��� سام�ای�، م����ًا أ��ًا ال��ت��.

في ال��م ال�الي، م�الفًا عادته م�ة أخ��، ت��َّ� ال��� سام�ای� في ال��وج م� ال���ل إلى
م��� األح��ة. ما زال أمامه ساعة م� ال�ق� یل�قي ف�ها ال����ر ت��دورو في ال���ل�ة، ل�في

�ال��اماته س��عًا ��أن ال�ه�ة ال�ي ی�غ� ف�ها.

كان� م�ادثة وّد�ة مع أن ال��ا�ة كان� صع�ة ج�ًا، مأل� �إشارات األصا�ع و���ان
ال�قائ�، ول� �ع�ف ال��� سام�ای� ك�ف ی�خل في ال��ض�ع، وال����ر ت��دورو ه� ال�� ب�أ ال���
وال��اع. تفاه�ا، ول�� ب�ّ�ات ح��ة م��ادلة؛ صاح� ال���� ألن ال��ألة تع��ه، وال���لي

ال���ع� أل� اتفاق لل�واج م� األرملة، في غ�ام ال�جل ال�اضج.



تّ� اللقاء في ال�����، في ع�� ال���ل�ة، �ع��ًا ع� األن�ار واألس�اع، ل�� �اه��ًا فق�،
ألن ال�ونا دی��را، في م�اق��ها ال�ائ�ة ح�ى في تل� ال�اعة ال��اح�ة الح�� ال�ن� ال��ر لل���
سام�ای� وال���قة ال����ة في تأخ�ه داخل ال����� (ح�ى وال في عالج ال�فل� ی�أخ� ه��ا) ث�
دخل� دون ت�دد إلى ال���ل�ة ب�ر�عة حق��ها ض� ال�ومات��م (في ال�ق�قة ما كان ��� أن ت��اولها

إال في ال��م ال�الي وفي ج�ول ال��اع�� ال��ائي).

كان ذع� ال��آم�ْ�� ع�� رؤ��ه�ا وجه ال��أة ال�ل��ة ال�اه�ة اع��افًا كاف�ًا لها، ه�ا إذا ل�
ت�� ال�ق�� أذن�ها ج�ءًا م� ح�ی�ه�ا.

- ان�ه� ال��ألة، �ا ع���� ال����ر، تهان��ا، لل�ان���، ل� ولها... ف�الك�ا ت���قان كل
خ��...

في ال�ال ت�قَّل ال��� على كّل األف�اه، كال�ار في اله���، وان��� في ال��ارع ال��اورة،
ح�ى إن ال�ونا فل�ر تلّق� ال�هاني ق�ل أن تع�ف ب��اح ال�ه�ة ال�ي حّ�ل�ها لل��� ز�ه سام�ای�.

ول�لة ال��� ان��ارًا للقاء �ال� ال�واج م� األرملة، اج��ع ش�ل ج�ه�ر صغ�� وح���
م� م�اه�� ال�فل أمام م��ل ال�ونا فل�ر؛ ووقف� اإلش���ات كاألع��ة ب�ون خ�ل ع�� الع��ة

�� على قاعة ال�وار في م�رسة ال�َّهي. ال�ارج�ة ل���ل األرج����ي، ی�ل�َّ

كان� ال�ونا فل�ر ت��ق� �اب��امة هادئة ال��ارة ال����ة. وق� وج�ت نف�ها، ك�ا ه�
مف�وض، م�ا�ة �أدنى أق��ائها، كال�الة والع�، و�أخل� أص�قائها (��� ف�ه� ال�ونا دی��را، ال�ي
ته�د ���ب ال ه�ادة ف�ها، إذا ل� ت�� م�ع�ة). كان�ا ثالثة أو أر�عة أزواج، ال�ونا مار�ا دو كارم�
والف�اة مار�ل�ا (ال�����ة و�أن ی�ها هي ال�ي سُ��ل� للّ�واج) وعلى أف�ل مقع� جل� ال����ر
ل��� إی����ي، وه� ش���ة م� اإلدارة العامة ورجل آداب كف�ء، ص�ی� العائلة، أ� ن��ذج

للق��� ال��ّ�. وفي ال�ارج أخ� ج�ه�ر م�اق�ي ال�فل ی��ای� ع�دًا وه�اجًا.

�ه� ال����ر ت��دورو في ال�اعة ال���دة دق�قًا دقَّة ساع�ه ال������ة، م�ه�ه ك��ه�
أح� الل�ردات، ��في أن ت�اه ل�ع�ف ذل�، �ال�ه�ة في ع�وته. كان ش���ة رائعة جعل� ج��ع



اإلش���ات ی�تع��. واس�ق��له ��فاوة ال�الة ل��ا، و�ع�ما حّ�ا ال���ر، ت�جه إلى ال��ان ال�� -
ح�� ال��وت���ل ال�ارم - عّ���ه له؛ على ال���ة الع���ة إلى جان� ال�ونا فل�ر ال�ي كان�
م�ألقة في ف��ان ج�ی�، فات�ًة ����ًة ���یها ال���رِّدْی� خف�ًا، وم�دانة �ال�ه� وال��اس. ال أح�
����ه ال��ه�، وه� ی�اها هادئة وساك�ة ه��ا، ك� كان� في أع�اقها تعاني اله� ، م���قة ، ك�ا ل�
أن اش��اقها كان ی��اعف في أ�ام األمل وال�ّ� تل�. كان� في ال�ها�ة، س��ل إلى نها�ة ال�ف�

ال���ل، والل�ل األس�د وص��اء ال��اع وال�ح�ة: ق���ًا ل� ت�قى وح��ة في الل�الي ال����نة.

جل� ال����ر ت��دورو على حافة ال���ة الع���ة. وران س��ت ع��� وان��ار، ل��ة
مه��ة ال ت��ى وش�ی�ة اإلزعاج. وجال ال���لي �ع���ه في الغ�فة ال��دح�ة، واب���� ال�ونا ن�رما
ل���عه. وع��ئٍ� ان��� م� ج�ی� واقفًا ث� ت�ّجه في كالمه إلى ال�ونا فل�ر و�لى ال�الة والع� قائًال:
«ك� س���ن سع��ًا ف��ا ل� م�َّْ� عل�ه �ق��له ع���ًا لها زوجًا في ال���ق�ل وفي مهلة ق���ة،
م��ع�ة ل���ن رف�ق�ه على ���� ال��اة، ���� مأل� �ال��ارة، م�ص�فة �العق�ات والع��ات، وال�ي

س���ّ�ل ع��ئ� إلى ف�ودس ب�ع�ها و�ل��ها...».

كان� كل�ة ال���� ال�ي ت��� ال�ع��ة، تل�� �ال��از ال�امعي في ال�ّ� أو ال��اسة،
ّ� م��امل الف�ائل»، في م�لَّف غ�� م���ع لل����ر ت��دورو ی�شح �ال�الغة: «�ا له م� رجل ج�ِّ
ف��ت ال�ونا مار�ا دو كارم� وهي م� ب�� ال�اض��� ال�ي تعامل� أقل ما ���� مع �ال� ال�واج.
في ه�ه األث�اء تا�ع خ�ا�ه م���ًا أنه ��ع� �أنه على ع��ة الف�دوس إذ ��� نف�ه ه�ا ب�� ال�الة
والع� وأعّ� أص�قاء ح�اتها؛ و�� ی��ّ�� لع�م وج�د ال�ق�قة وزوجها وال�ق�� وزوج�ه ناه��� ع�

ال��ّ�سة ال����مة، الع��ز، الق���ة أم ال�ونا فل�ر...

جعل ذل� ال��� لل�ونا روز�ل�ا ال�ونا آم�ل�ا تغّ� تق���ًا وتفل� م�ها ض��ة مائعة:
«ان��� وس�عان ما س��� ق�اسة الع��ز..» ووضع� ی�ها على ف�ها، زائغة الع���� كي ال ت�ّ�ق

إلى ال�ونا ن�رما أو ال�ونا إ����ا.

كان ال����ر ت��دورو، �اخ��ار، ی�غ�، في ح��ر كل ه�الء ال�ه�د أص�اب ال��ات�
العال�ة، في �ل� ی� ال�ونا فل�ر ك�وجة. قال ذل� ����� م� الع�و�ة ���� ل� ت��ال� ال�ونا ن�رما



نف�ها ف�فق�، ما اس��ار س�� ال��� سام�ای�: ف��ى كان�ا ��فق�ن في ل��ات كه�ه، ح��
ی��ّل� ال�ضع أق�ى ته�ی� وأش� رصانة؟ ل�� ال�ونا فل�ر، وضع� األم�ر كلها في ن�ابها ح��

نه�� هي األخ�� ماّدة ی�ها رافعًة وجهها إلى �ال� ال�واج، ل����ه م�افق�ها:

- أنا أ��ًا أرغ� في ال�واج ��...

ما إن الم� الع��� وجه الع�وس ح�ى ح�ث� م�جة م� الع�اق، م� ال�هاني وال�����،
ق�الت م� ال��اء. واق��� ال��ه�ر ال���فل ال���ل، وس�ع ال����ر ت��دورو �ع� ال�المات:

- أیها ال��ادع، �ا ق��� ال���ة ال�او�ة...

كان� مائ�ة ال�ل�� واأل�ع�ة ال�ال�ة م��فة، فان�فع� إل�ها اإلش���ات وال م� ی�دعهّ�.
وقّ�م� مار�ل�ا وال�ادمة ال���و�ات ال�وح�ة ال��ّ��ة في ال���ل م� ال��� وال��ف�ج وال����

ال�ومي، وث�� األوم�� واآلراسا، ف�ان� ل�ی�ة إلى درجة جعل� ال���لّي �ق�ل ���� ل��ف:

- آه! ه�ه ال���و�ات ال�وح�ة م��ازة. إن راه�ات دی� ال�ا ق� ص�ع�ها أل�� ك�ل�؟

ذل� أن ال��اق ل� ��� غ���ًا ع�ه، ف�ال�ا ذاق م�له في م��ل م��اف آخ�، م��ح ���ارته
اإلن�ان�ة. ض���ا م� �ق��ه ول� �ق�ل�ه ك���د اف��اض بل اع���وه ش�ه إهانة؛ إنه �ع�ف ش��ًا ع�
م�اه� ال�ونا فل�ر؟ فهي ل��� �اه�ة ال ت�ار�، صانعة ال ت�اف�، بل هي أ��ًا معلِّ�ة في
ال���و�ات ال�وح�ة؛ ف���و�ات ال�اه�ات، راه�ات ال�ا أو راه�ات د����و أو ب��دون� هي م��و�ات

ص��ل�ة أیها ال����ر، ال تقارن ����و�ات ع�وس�، ح�ى وال م� �ع��...

ل� ��� �ع�ف ش��ًا ع� م�ه��ها في ال���و�ات ال�وح�ة فارت�� الئ�ًا نف�ه في نق� ذاتي
معل�ًا ت���ه ح�ى كاد ��ّ� ی�ه ل�لقي ض��ة الق�اص. أجل، كان �ع�ف، ��ه�تها ال�ل��ة في
ال���خ، فل� ت�� م��د أس�اذة ال��ابل ع�ضًا، إن�ا، كان� كف�ءة، ف�انة حق�ق�ة في ه�ا ال��ال.
ول��ء ال�� ل� ت�� م� ق�ل ف�صة ال��ه�ة على ب�اع�ها في ه�ه الل�ائ�. ل�� س�أتي وق� ال�أر.

س�ف ����، �ال�أك��.



ه��ا ج�ت حفلة ال���ة ال��حة. ه��ا ه� العال�، جاء ال����ر ت��دورو ل�قف في قاعة
ان��ار س��� ال�ونا فل�ر، على ع��ة ان��ارها. إنه نادم، فل� ت�� ل��ه ال ال����ة الغ�ام�ة وال
الغ�وات ال��ائ�ة، و�ان �ق��� تعامله ال���� ج�ًا مع ال��اء في لقائه األس��عي �أوتاف�انا. و�ذا
كان� تاف���ا مان��م�ل����ا، في ب�ا�ة ز�اراته األولى، ت��ق�له آن�اك، عالوة على ال�ق�د ال�نانة، ��ل�ة
ع��ة، فإن ال�ق� ��َ�َ�ل ذل� الع�ل ��ا اع�اده م� الل�ف وال�ّد وااله��امات ال����ة، في ال�ل��

وال���و�ات ال�وح�ة، في ال��ادثة ث� في ال����، وه� عاٍر م� ال�ل�ات الل��فة وح�ان العاش�.

ع�� ال�داع ق�م� ال�ونا فل�ر خ�ها م��دًا لق�لة عف�فة (م�ع�رة أو خ��لة، وف�ق ذل�
م����ة) م� ع���ها ال�����. ب�� أنها أحّ�� �ال�ع�ة في ی�ها ل�� مالم�ة أصا�عه ال���ة.

و��� أن ال����ر ت��دورو كان ه� أ��ًا ����ق في داخله، م�ل�ا ت���ق هي.

في تل� الل�لة حل�� �ه، وح�ه؛ رأته ع�القًا أس�� ق��ًا، ال ُ�ْغَل�، ع��� ال��ر، م��ّل�
ال�غ�ات - على ح� تع��� ال�ونا ج��ا - أتى ل����فها.

ه��ا ج�� ت���� ت�ت��ات زواج ال�ونا فل�ر. ففي ال��ارع في ال��ار ما عادوا ی��ل��ن
إال في ه�ا ال��ض�ع. ل�� م� �اب ال�قاش، بل ���افقة ج�اع�ة. ل� ��ه� ص�ت م�الف؛ فال���ع

اس�ل�ف�ا ارت�ا� ال���لي �األرملة ورأوا أن كًال م�ه�ا ج�ی� �اآلخ�.

دت ال�ونا فل�ر مهلًة ال تقل ع� ن�ف س�ة ق�ل ال�واج. و�ان ه�ا م� في ال��ء ح�َّ
ال�ق��حات ال�ادرة ال�ي جادلها ف�ها الع���. ل�اذا كل ه�ا ال�ق� ول�یها جهاز حاض� ول�� ه�اك،
إذا ل� ��� جهاز الع�وس مَعّ�ًا، مع�الت أل� م��لة؟ وأقّ�ته ال���قات واإلش���ات على م�قفه

وال�ونا فل�ر نف�ها اع���ته م�قًا فاخ���ت ال�هلة إلى ثالثة أشه� م� ال��ل وع�اء ال��ق.

ثالثة أشه� م� ال�فاء، اع�اد ال�اح� م�ه�ا اآلخ� ��ه�لة وتفاه�ا، ی�مًا �ع� ی�م. في ه�ه
الف��ة، في سه�ات ال��ادثات ال���لة، �االش��اك مع ال�ونا ن�رما أو ص��قة أخ��، ص��ا ج��ع

تفاص�ل ح�اته�ا ال�����ة ال�ي س���أ ق���ًا.



اتفقا على أن ����ا في م��ل ال�ونا فل�ر ل�� ألن ذل� ی��ح ال����ر ت��دورو لق��ه م�
ال���ل�ة، إن�ا ألن ال�ونا فل�ر رف��، جازمة، إنهاء أن��ة م�رس�ها ك�ا اق��ح ه� ���ة أن
ال���ل�ة ت�ّر عل�ه�ا ما ��في ل�ع��ا ب�فاه�ة م��اضعة، فل�اذا اإلص�ار على ذل� الع�ل ال��ع�؟
ل�� ال�ونا فل�ر اع�ادت ع�لها و�ال�أك�� ال ت��� الع�� ب�ون تل���اتها، تل� ال�م� ال�اخ�ة
وال���ات وال�ی�ل�مات، خ�اب ال���ج ودم�عه و... مالها ال�اص. ح�ى أنها رف�� م��د

م�اق�ة ال��ض�ع.

ف��ا ع�ا ذل� كانا على وفاق تامٍّ. ح�ى �ال���ة إلى ال���� ال��ی�� نف�ه ال�� ت��ُّ له
تق�ی�ًا س��ًا، وال�� أع��ها ش�له الق���، و���فها مآله؛ إذ ر��ا أّن ال����ر ال ی��� ال��م على ال����
ح�� �ال�ا ام�ل�ها زوجها األول، ل�� ذل�، ل� ��� م�ار نقاش. فع��ما وضعا م��ان�ة الئ�ة ��ا
س�����انه ل��ه��ال���ل ك�ا ��ل� له (م�ًال �اولة م��� صغ�� ح�� ���� مالح�اته و���ف�
�أوراقه) أخ�ا ی�ف��ان ق�عًة إث� ق�عة و�ق�ران ح�ى بلغا غ�فة ال��م فاق��ح ال���ل على ف�اش
ج�ی� ألن الق��� صار مل��ًا �ال��ّ�الت م� أعلى وم� أسفل. وه�اك ف�شة ب�فاصات، شيء ح�ی�،
رائع. وه� نف�ه كان ع��ه ف�شة م�لها، ل�� مف�دة لعازب. و�ال���ة إلى ال����، فاألج�ر به�ا

�الؤه، ما داما س��ل�ان ال���ل و�ع� ال�ف�وشات. وان�هى األم� ع�� ه�ا ال�ّ�.

ألف أح�ه�ا اآلخ� وصارت ال�ونا فل�ر ت�ّ� ح��ًا ت�اه ذل� ال�جل الهاد� ال��� ال�ق�ر
الّ��امي ال��ّ� على أن ���ن كل شيء في م�انه وفي ال�ق� ال���د، ل�� العاج� ع� إ�هار
ق��ٍة ما، ال�اخ� �ال�غ�ات وال�� �ال ش� م�� ���ها وها ق� ب�ا، ع�� وص�له ول�� ان��افه
(أص�ح �أتي ی�م�ًا، م�ه�ًا تل� ال��افة ال�ي ان�ق�تها ��ّ�ة ال�ونا ج��ا، ع� ال��ارات ال�الث فق� في
األس��ع) �قّ�لها م� شف��ها، ب�ّقة. كان ف�ه الق�� ��ّ� ف� األرملة م�ًا. أما هي ف�ان� ت��ّهى

عّ�ة، ق�لة حق�ق�ة.

ذه�ا في ل�لة م� الل�الي إلى ال����ا، ول�� ك�ا كان ���ث كل�ا كانا ���جان مع آل
رواس، ف��ل�ن م�أخ���، والع�ض ق� ب�أ والقاعة مأل� فل� ����ا �أم��ة ألر�عة في ال�ف ذاته،
و�قي كل م� ال�ونا فل�ر وال����ر ت��دورو في صف أمامي، غ�� م�تاح��، فال�اشة ق���ة ج�ًا،



ل��ه�ا وح��ان في ال�ف و�ُ� كلٍّ م�ه�ا في ی� اآلخ�. ث� أب�ز لها شف��ه ال�د�ع���، فف��� شف��ها
وق�ل�ه ���ل حق�قي. كان� تل� ق�ل�ه�ا األولى، ق�لة رجل الم�أة، أما سائ� ق�الته�ا فق� كان� ق�الت
أخ��ة غ�� ���ع�ة. كان ق� �قي أمامه�ا أس��ع ق�ل أن ��عا الل��ات األخ��ة أمام القاضي
وال�اه�، وت��هي إج�اءات ال�واج. و��ا ل� أّن تل� الق�لة دّش�� ح�����ها، ودم�ت ال��اء

واإلح�اس �ال��ف م� العار فق� جعل� تل� ال���ة أل� وأج�ل.

كان� ال�ونا فل�ر ت�ل� كل ل�لة ب�ل� الق�لة ال�ق�ق�ة، مع��ة في أرقها، ال�ّ� لل�ونا ج��ا،
إذا كانا س���وجان �ع� أ�ام، فِلَ�، ���ِّ ال���ان ال ی�و�ان دفعة واح�ة ال��ع وال��أ الل�ی�
یل�ه�انه�ا؟ ول� �فعال، ��عًا، بل ل� ی��ل�ا في ذل� قّ�، ح�ى وال تل���ًا. ل�� م� تل� الق�لة ت�ال�ت
ق�الت أخ��، و��اه�ا ت�غ�ان ورأساه�ا مق��ن�� في ع��ة ال����ا. في تل� الل�لة نام� ال�ونا

فل�ر هادئة م�تاحة �ع� أرق أشه� ع�ی�ة.

ه��ا وصل� ال�ونا فل�ر ش��فًة هادئة، إلى ی�م زواجها ال�اني. و��ا ال���ل، آ�ة في
ال��ال، ج�ی�ًا بل�حاته ال����ة وال���ا ال�ّ�اقة ال���ّل�ة م� ال�قف، ح�ى الف�ة ال��رسة اس�عادت
إش�اقها. إعادة ت�ت�� لألثاث الق��� ���� ی��امل مع األثاث ال��َ�ْقَ�م ح�ی�ًا، م�ل �اولة ال����

ال�غ��ة ومقع�ها ال�ائ��. وعلى ال���� ال��ی�� (األزرق اآلن) ف�شة ب�فاصات، رائعة ال�وائع!

وُأز�ل� م� على ج�ران الغ�فة ال��ر ال�لّ�نة لل�ونا فل�ر وزوجها األول، ووضع م�انها،
ع��ة ال�فاف، إ�ار ت�ّ�ج ال���لي ح�� �قف وس� زمالئه ی���� �ال��ب ال�امعي األس�د في ز�
ال����ر. فل� ��� م� ال���ة إ�قاء ال���فى م���رًا ال���ل ك�ا أسّ�ت ال�ونا ن�رما لل�ونا فل�ر.
كان� م�قة. ل�� ال�ونا فل�ر ل� ت�� ت�غ� أ��ًا أن ت�قي ص�رتها على ال�ائ�: ص�رة ف�اة، الف�اة
ال�ي كان�ها «�ال عقل بلهاء مغ��ة في س� ال�عاناة، زوجة مقام�»، ول��� ك�ا هي اآلن: أس��

قل�ًال وأشّ� اس�ق�ارًا، زوجة د���ر، ناض�ة ل�غ�و ال�عادة.

اج��ع ال��ع�ون ومألوا ال����ة خ��صًا ال���في س�ل������، ال��غ�ل ك���ًا، وال��
وصل م�أخ�ًا - ك�ا ح�ث في ال�واج األول - في الل��ة األخ��ة في ك���ة سان ب����. في ب�ا�ة
الل�لة ال�ق��ة، ح�� هّ� الع�وسان ب�خ�ل س�ارة األج�ة ال�ي قادته�ا إلى خارج ال��ی�ة، م� أجل



شه� ع�ل هاد� في سان ن�م�ه ده �ار��ي، على ال�ل�ج األخ�� ال��رّق ل�اه�ا ج��ع الق�����،
ت�� ال���م ال�ي ال ُت��ى في ال��اء ال�اف�ة، مع م�س�قى ال��اج� وج�قة ال�فادع - كان

ال���ع، ح�ى ال�ونا روز�ل�ا، �ق�ل�ن:

- أجل لق� أصاب� في ه�ه ال��ة، س�ف ت��ن سع��ة.

أجل ه�ه ال��ة، قالها ال���ع �ال اس���اء.



القسم الرابع

ح�اة ال�ونا فل�ر، م����ة ووادعة، �ال م�اوف وال
م�غَّ�ات، مع زوجها ال�اني ال�ّ��، في عال� ال���لة
وم�س�قى اله�اة، الالمع في ال�ال�نات، وال�� ت���ه

ج�قة ال���ان �ال�عادة.

(مع الدكتور تیودورو مادوریرا في عزف منفرد على البوق)



أبناء أورفیو

أوركسترا الھواة

ت���ف ب�ع�ة سعادت�� وسعادة عائل��� الفائقة االح��ام ل���ر ك�ن��ت� اح�فالي �ع��
تأس��ها ال�ادس ال�� س�قام في ح�ائ� ق�� ال�وج�� تاف��ا ب���� القائ� في ساحة غ�اسا، رق� 5،

األح� القادم، ال�اعة 20.30

البرنامج

الق�� األول

1 - ب��ج� - Amoureuse - فال�.

2 - ف�ان� ش����ت - Marche Militaire - فال�.

3 - أ. جّ��ه -  Loin du bal  - فال�.

4 - ف�ان� دردال - ذ���ات - ع�ف م�ف�د على ال��ان ب�فقة ال��ان� - العازف ال��ف�د:
ال����ر ف����الو ف�غا؛ على ال��ان�: ال��� ه�ل�� �اس��.

Rêve de valse ، pot-pourri :5 - أوس�ار ش��اوس

الق�� ال�اني

. Simple aveu :1 - ف�ان��� ت�م�ه



2 - أوت�ل� آراوج�: م�ثاة، ع�ف م�ف�د على الف��ل�ن��ل ب�فقة األور����ا. العازف
ال��ف�د: ال��� ال��م���ادور أدر�ان� ب����.

Passionato Gemito   ،3 - غ�ات��ان�:  فال��

4 - آج���ر غ�م��:  تغ��� فل�ر����س، أغ��ة ���ت واح� مع ع�ف م�ف�د على ال��ق
ب�فقة األور����ا.  العازف ال��ف�د: ال����ر ت��دورو مادور��ا.

 POT - PURRI . عازف ال��ان�: ال�ا����و 5 - ف�ان� ل�هارت: األرملة ال��وب 

آج���ر غ�م��.



1

�ع�ما تأك�ت م�ة أخ�� م� ال��ت�� ال��ل� وال��افة ال�امة، خ�ج� ال�ونا ف�ل� ب��ء،
����تها ال�ق�لة كام�أة ب�ی�ة:

- ك�نا على س�����ا، �ا مالكّي... ل�� ��اجة إلى أن أق�ل ل��ا: �اب� ل�ل���ا... -
على ال�غ� م� أنها كان� ت��� أن ت��ح خ���ة كان� �ّ��ة القل� وذات م�اع� أم�مّ�ة. ع�ف�
ال����ر ت��دورو ع��ما كان ال ی�ال �ال�ًا، م�ام�ًا ورف�قًا الب�ها، ال���� ج�ان �ات���ا - هل تعل�ان
ك� زوجًا م� الع�سان، وأن��ا م� ب��ه�، ق� ق��ا شه� الع�ل في ه�ه الغ�فة، �ع� وص�ل�ا إلى

سان ت�م�ه؟ س�عة ع��... أو ث�ان�ة ع��؟ ح�ى إن�ي ل� أع� أت���، ی��غي إح�اؤه�...

وجه� اب��امة إلى ال�ونا فل�ر، وغ��ة م� ع���ها إلى ال���لي:

- ناما ن�مًا ه���ًا، م����ًا... ث� أ�لق� ض��ة ع���ة، هّ�ت لها وج���ها، وت���
ص�اها في ال���ل، جال�ة م� الغ�فة األمام�ة ص�ت ال����ر ب����ا م���ًا «ها هي ف�ل� تعّ�ب

ال��ف��»:

- إذه�ي ونامي أی�ها ال��أة... دعي اآلخ��� ��الم...

- أر� فق� ما إذا كانا ��اجة إلى شيء ما... - ن��ة أخ��ة، ع�� ال�اب: - ح���يَّ
ال�ائع��...

أخ��ًا، ها ه�ا، ال�ونا فل�ر وال����ر ت��دورو وح�ه�ا في ح��ة ف���ة، خ�ل��،
م������. ك�� ت�اك� ��ال ال�هار مع ن�ات اإلش���ات، وم�اح ال�ل���ات. ال��حات ال�لهاء،
ون�ادر ال���ان. ساه� ال���في س�ل������ ب��ات �ق�عّ� لها ال��ن. ام��ج زفاف ال��أة األرملة،
ب��ابل ال��حة ال���ة، وملح األم�ال ال��ق�ة. وح�ى ال�ونا ف�ل�، ال�ّ��ة األف�ل وال���افة، كان�



ت��ج ع� ج�ی�ها وت��ح، �ال�ة م� ال���لي أن ���ن ح�رًا. أما في الغ�فة ف�ان االنفعال ی��ای�،
وه�ا ش�ی�ا االض��اب، و�ق�ا أ�����، م� دون أن ی��� أح�ه�ا  إلى اآلخ�.

ت�جه ال����ر ت��دورو إلى ال��اف� ال����ة ال�ف��حة على ال���قة، في ق�� خفي إلغالقها.
�ال���ة إل�ه�ا، كان الل�ل ق� ت�ّ�ب إلى داخل الغ�فة �أك�لها؛ ض�ء الق�� وال���م ونق�� ال�فادع
وأص�ات ع�د م� ال���انات ال����ة وال�غ��ة، ول�عان ال��� ال���ه ��ف�ة الف�الذ في حل�ة ال���،
والف�اشة ذات الل�ن األزرق ال���� ب�قع ذه��ة، ال��ّ�ة على ال�وران ح�ل ال���ا. كان ال���� �أتي
م� ب�� أش�ار ج�ز اله�� وال�انغا وال�فاف�� ُت�ق� ����، ث�ار ال�اب�تي في ���ان م���� ذ�

�الل وأش�اح في م���قع ال��اج� وال�فادع.

ق�رت ال�ونا فل�ر ب�����، أنه ��� إزالة ذل� ال�اج� ال�� كان �ف�ل ب��ه�ا، ال�أزق
ال��ائي وال���ف، فاق���� م� زوجها ال�اس� ذراع�ه على إ�ار ال�اف�ة، ف�غّل� ال����ر ت��دورو

على وجله، وض�ها إلى ص�ره، و���ه ال�ل�قة أشار إلى ض�ء الق��:

- هل ت���، �ا ع���تي ؟ - قال «ع���تي» ��ه� ی�� ع� �ق�ة م� ال��ف - ه�اك في
األعلى؟ إنه ن�� ال���ب العاب�...

ه�ا ما كان� ت��� رؤ��ه دائ�ًا، م�� كان� ف�اة:

- أی�؟ أرني إ�اه، �ا ع����...

رفع� ص�تها ل�ق�ل «ع����» ورددت �ع� ذل�، ���ت خف��: «ع����...» أضاء
وجه ال����ر ت��دورو:

- ه�اك... ان��� ج��ًا  �ا ع���تي...

ل�اذا �ا ح�ي، ه�ا ال��ف، وه�ا ال�ع�؟ ل�اذا ال تأخ�ني ب�راع��، ل�اذا ال تق�ل�ي م�
ف�ي، ل�اذا ال ت��ل�ي إلى ال����؟ أال ت�� ك�ف أن��� فاق�ة ال���؟ أال ت��ّ�� ال��ع في وجهي،



وال ت��ع قل�ي ال�� فق� اع��اله؟ أال ت��ه� �اش��اقي؟ كان ل�� ال�ونا فل�ر أ��ًا رؤ� ن��مها في
س�ائها الل�ل�ة وعل� فل� سّ��.

اح���ها أمام ال�اف�ة وش�ها إلى ص�ره. ف�� ال����ر ت��دورو، وهي إلى جان�ه ك�ف
س���ّ�ف كي ال ی�ل�ها، كي ال ���حها ب��ّ�ف غ�� م���� أو ف�. ك� ح�رًا �ا ت��دورو، ال
ت�عّ��، وال ت��ّ�ع، ف���� �أقل ت��ف خا�ىء أن ت���ها. ق� ت��� له�ه ال��ل�قة ال���ق��ة ج�ًا،
ص�مة ل� ت��أ م�ها أب�ًا. ال ت�ل� في ال����، ب�� زوج�� و��� ام�أة سهلة، أو عاه�ة ع���ة
ال��اء. ف�ع ام�اة م�م� یْ�َفع ال�جل ب�ل م�ع�ه، م� أجل ال�ذیلة، و����ه أن ��يء ال��ّ�ف أو
�ق�م  على أ� شيء م� دون أن �أخ� في ال���ان ال�ه�ی� والعّفة. وم� أجل ال�ه��، ت�ج� ال�غا�ا
ومه��ه� ال�ائ�ة. أما ال�وجات فهّ� م��نات لل��. وال��، ك�ا تع�ف، �ا ت��دورو، ه�
م��ج  م� ألف شيء م��لف ومه�، خ��صًا ال�غ�ة، ل�� رغ�ة م� ال�وح ك�ا في ال�ادة. ك�
ح�رًا �أّال ت�ّ�لها إلى م��ه�ة لل��اء ق�رة. فال�وجة ت���� االه��ام وال�را�ة، خ��صًا في أم�ر
على ه�ا الق�ر م� ال��اس�ة، ول�لة ال�فاف هي دائ�ًا نق�ة ان�الق حاس�ة م� أجل ح�اة سع��ة أو

تع��ة، و���ل خاص، ع��ما ت��ن ال�وجة ق� عان� ت���ة م���ة في زواج أول كارثي.

ح���ا أخ��وه، كان� ال����ة األولى جل�لة حق�ق�ة، ل� ت�ل� لها س�� الع�اب وال�هانة.
وم� أجل ذل�، ��� أن ت��ن زوجًا رق�قًا وح��نًا ���� ت����ع ان��اع ال�عاناة م� قل� زوج��
ال���ق، ح�ى آخ� ذ��� لل�فالة أو لقلة  االح��ام. نع�، ل��ف �ع��ها كل ما ی�ق�ها، ول� �أل�

جه�ًا إلزالة أ� عامل ���� لها الع�اب واالم�هان.

في تل� ال�اعة م� ال�غ�ة ال����تة، م� ال�عي إلى ال�فه� وال��ان، كل مع أخ�ائه في
 ���قه ب��دة، ی�حالن في ال��اء ك�الحْي ف�اء را��ْي ال�أش،   ش��ة م� االل��اسات، م�ل��ًا

وه��ا �����عان االل�قاء ثان�ة في م�ار ال���م �اله�وء الالزم و�ع� ال�����ة.

كان ال����ر ت��دورو أل�فًا مع خ���ة ال��اء، ومع خ���ة ال��ن، �ع�ف أس�اء األب�اج
واألق�ار ال�ا�عة وال���م ال��ّن�ة، وع�د ال���م وع���ها في ال��ّ�ات - �إص�عه ����، في زوا�ا



الالنهائي، إلى ال���ة األش� صفاًء - وفي ال�ال �أخ�ها ��ع�ف�ه و���ه ال����ة و��عها على ی�
زوج�ه ال�غ��ة، في إ�ار ال�اف�ة.

في تل� الل�لة م� ال�فاف، أع�اها ما ال �����ع عاش� أن �ع��ه ل�ع��ق�ه، أع�اها عق�ًا
م� ال���م ب��ر إلهي، و����مها وأوزانها ومعای��ها وم�قعها في الف�اء اإله�ل��ي و�ع�ها ال�ق��.
�إص�عه ال�امل خات� ال����راه اص�فاها  في ال��اء ، واضعًا إ�اها في ن�ام م� الع��ة، ف�اح�

ال���م ال�فافة تل�ع في ح�� ال�ونا فل�ر.

تل� ال���ة ال����ة في شع�ها، ال�رقاء تق���ًا، وال�ق��فة م� حاش�ة األف�، ال�ي تل�ع
أك��، أك�� م� ال���ع، آه! �ا ح����ي، إنِ� ك��� ال�ه�اء، ال���اة على وجه ال���ص ن��ة
ال��اء أو ال��ائ�ة، ح�� ت��عل في ال�ف� وفي الل�ل، ون��ة ال��اح أو ال���ة ال��اح�ة، أو
ن��ة دالفا، ع��ما ت�ه� مع الف�� ف�ق ال���. في الالت���ة، أوه! أی�ها ال�����ة، �ا ن��ة ال��� ،

ال���ة ال�ي ت�ش� ال�الح��...

ل� ��� درسًا في عل� ال��ن، م�ع�ًا وساذجًا، ال. كان درسًا م�ق�ًا، ���قة ق�ع ال��ل
مق�مًا لها س�� الل�ل وح�ه. ال�ونا فل�ر، مغ�اة �ال���م والعل�، حان�ة رأسها على ص�ر ال����ر،

م��ع��ة ا����انها، وم���عة  ���ل ه�ه ال�عارف، أرادت أن تع�ف:

- أل��� ف���س أ��ًا إلهة ال��؟ ام�أة �ال ذراع��؟

أش�اء أخ�� كان� ت�غ� في ق�لها له: « ب��رها ت�يء س���نا، هي ن����ا ال�ّ��ة، فال
ت�ف، �ا ع����، فل� ُتلِ�� بي اإلهانة إذا ما ات��ت�ي �اح��ام م���ن، وان��ع� ���ة واش��اق،
ه�ا ال��ب ال�� أرسل�ه إلّي روزال�ا م� ال���، ألص�ح عار�ة، ف���ل�ي مغ�َّاة فق� �ال���م ون�حل
�غلة وح�انًا ف�ًال، في ه�ا ال�قل م� أش�ار ال�انغا وال�اج�، في ه�ا ال��� م� ال�وارق

وال��اك�».

ل�� أی� ت�� ال��اعة ل�ق�ل ذل�؟



شّ� ال����ر ال����� على ی�ها في ح��ة ج���ة. كان� ی�ه ت�ت�ف. «أجل، كان� إلهة
ال�� في ال����ل�ج�ا ال��نان�ة، وت��الها ال��ه�ر، إب�اع الع�ق��ة ال�الس���ة...».

ت�قق� ال�ونا فل�ر م��دًا، م� أن ما ی�ق�ه ه� ال��أة ل���� م��ح�ًا م���نًا، و�ه�م
ال��ر ال�� �ف�له�ا. رجل به�ه الع��ة في ال�ع�فة الغ���ة وال �ع�ف ك�ف �أخ�ها و���ل�ها، ف��ا
هي، آه! ت��دورو، رغ� أن� ت���ق ب�ار ال�غ�ة، ال تق�م على أدنى م�ادرة. ها ق� اج�ازت تق���ًا
ح�ود الالزم، إذ ل�� م� ح� ال�وجة تق��� نف�ها إلثارة ال�وج م� دون أن ت��ح ع���ة ال��اء،

ف��اهي ام�أة �غ�ًا، م��للة م� ال���ة. ال��ادرة تقع على ال�وج، �ا ع���� ت��دورو.

كان ی�ا�ع جه�ه ��ع��ة ك���ة. ف�ع� أن أع�اها عق�ًا م� ال���م ك���ة، ها ه� �قّ�م لها
اآلن ث�وات االح��ارات في ه�ا العال�، واالن��ار وص�اع ال�ع�ب ض� ال��وس�ات.

- ُ�قال إن، ث�ة حقًال نف��ًا ك���ًا ج�ًا ه�ا، ت�� األرض؛ ف��وة م�ل ه�ه كاف�ة ل���ّ�ل
شع��ا قادرًا....

أنهار م� ال�ف� وأب�اج وحّفارات وآ�ار، كلها ع�� ق�مْي ال�ونا فل�ر؟ ما ال�� ل� �ع�ه لها
في ه�ه الل�لة ال�وج�ة؟

أراح� ال�ونا فل�ر رأسها على ص�ر زوجها. وفي ال�ارج، اس��ّ�ت الل�لة عا�قة ب�ائ�ة
ال�اس���، ال�ي رافق�ها في س�ارة األج�ة في ال���� إلى ال���ل ال���� ال�� �ق��ه ال����ر ب����ا
وال�ونا ف�ل� في م�ان �ع�� ع� سان ت�م�ه ده �ار��ي. ل�لة مق��ة في س�اء ق���ة وم��ّه�ة ح��
ال���م ت��ال� ، م�ه�لة، ل��ها كان� م��َّفة م� ق�ل العل� الغ��� ال��ع�د األش�ال لل���لي

(«ال�ونا ج��ا وح�ها ت�از�ه في ال�ع�فة»):

- ح��ًا ه�ا ف�ق، ف�ق أش�ار ال�����اب�، ن��ات مار�ا ال�الث...

كان الق�� ال����ل ��ّ�ق م�اه ال��� ال�ع��ة وال���فة، و��� ال�ل�ج في وداعة م����ة.
م�اب�ح الق�ارب، م�ن�ات ضالة وح��اء في ات�اه م�روعات ق�� ال��� ال���اء، وال��غ ع��



ضف�ْي نه� �اراغ�اس�، ح�� اح���ت م�ن وُق�� في ال�م� الق���.

��� داخلي، ود�ع في صفاء، فات� وهاد�، وال���� ال�ق�� ب�� ش��ة ال�اك��ا وج�ع ش��ة
ف�وتا - �اون. ال�ونا فل�ر تأمل� ج�ال ض�ء الق�� �غ�ي ال��اه وال�مال وال�وارق، وال��اك�، ���

ال�ل�د إلى ال�احة وال�الم.

ل�� ال��� ال����، خارج ال���اء، ال��س وال���، ذو الل�ج وال��ارات الغّ�اصة، وذو
حاالت ال�ّ� ال��للة؛ إن�ا ��� �ل�� ذو ر�اح م�فل�ة، وأعاص�� م���نة، ��� الع�اصف - في
���� ال��ازل ال�غ��ة الالش�ع�ة في ای�اب�وا، ح�� ال�� ی��فع ����ر - ��� الع�ف غ��
ال�����. ل�� ه�ا ع�� ال�اس���، ل��ها رائ�ة ال���، رائ�ة نّفاذة لل��ال� وال��ار، وم�اق

ال�لح. ل�اذا ت����؟

ل�اذا ت����، �ال�ا أن ل�ل �ار��ي هي ع��ة إلى ه�ا ال�ّ� مع ال���م، والق�� ال����ل
وال��� األس�د والهاد�ء، وسالم العال� ف�ق ال�وج�� القلق��؟ ت��دورو، أرني ���عة ن��مًا أخ��،
إمح ���ت� ومع�ف�� ذ���ات وق� م�ل�، م�ٍ� وم�ف�ن. ارس� على م�ّ�ة ال��ء ���ق�ا الع���،
وه�ا ال�ه� الهاد�، وه�ه ال��اه ال�اك�ة، وه�ه ال��اة في ال�ل�ج، ح�اة سع��ة ن�ّش�ها ال��م على مهل.

ارت�ف� ال�ونا فل�ر، وع��اها ن�ی�ان.

إنِ� ت�ع��� �ال��د، أنِ� ت�ت�ف��، �ا ع���تي. م� ال���ن ال�قاء ه�ا ع�ضة لل���؛ األم�
خ��، ق� ت�اب�� ب��لة ص�ر�ة. هّ�ا ب�ا ن�خل ونغل� ه�ه ال��اف�. اب��� ال����ر ت��دورو �اب��ام�ه

ال�ّ��ة ث� سألها وه� م�تاب ج�ًا: - أال ت��� أنه ق� حان� ال�اعة، �ا ح�ي؟

ض��� هي أ��ًا، م����ة وراءه في لع�ة خف� وخ��: «أن� ال�� �أم�، �ا س���».
كان ل��فًا للغا�ة ورش�قًا، ع�القًا �ّ��ًا، أحّ�� ب�ع�ه، و���ای�ه. أع��ه ذراعها، إنه زوجها؛ رجل
خّ��، ق�ّ� وهاد�، ك� كان� تف�ق�ه. زوج حق�قي، مالئ�. م�ل ��� ال�ل�ج ه�ا، م� دون ع�ف، م�

دون ه�اج، ل��، م� ی�ر�؟ ر��ا مع ن��م م��أة، مع ث�وات غ�� م���هة، �ارئة.



وضعا دعامات ال��� في ال��اف�، وهي أ��ًا ساع�ته. وأض�ى الل�ل أك�� ح����ة في
الغ�فة، مل�أ م���ًا في مع�ار خ�ل ال�وج��. ك�ف س���ن األم� اآلن، �ا إلهي؟ سأل� ال�ونا فل�ر

نف�ها، ع��ما ان�ه�ا.

ول�ي تفعل ش��ًا ما، أخ�ت ال�ونا فل�ر ت�ّت� ث�ابها وث�ا�ه في خ�ان�ْي ال�ال��. ال�فان
ع�� ق�ائ� ال����، وف�ق ال��شف، ال���امة ال�هّ�ة ال�ف�اء لل����ر وق��� ال��م ذو ال�ان��ل
وال��ّ�زات، ه��ة ال�ونا إی�ای��. به�ه ال��ّ�زات ال�ف�عة ال����� ت�ال�� وال���قة إی�ای��،

م��اس�ة م�ألة ال����ر آل����� ال��امي �ال��ارسة وال���َّخ، ال����ر ال�ائف...

ال����ر ت��دورو، آه! د���ر حق�قي، ذو شارة وخات�، و�ان ی�اق�ها ذاه�ة وقادمة م�
ال��انة. ع�ض� عل�ه ق��� ال��م، م��اولة إ�اه م� ال��ف��: «ج��ل، أال ت�� ذل�؟» ع�� رؤ��ه،
شع� �ال��د في أعلى رق��ه. «حاذر �ا ع����، ال ت�ع كل شيء ���ع ب���ف ف�، او كل�ة
ناب�ة...» أوصى الع��� نف�ه م�ة أخ��. فال��ر وال��ّ�� ض�ور�ان في ه�ه األ�ام ال��عة م�
شه� الع�ل، في ف�دوس سان ت�م�ه في األماك� ال�ع��ة م� �ار��ي، في م��ل آل ب����ا. س�عة أ�ام

ه�اك، مع ال��� وال���قة، وال��ل، وال��ّع�. ل�� شه� الع�ل ه�ا، س��وم الع�� كّله.

أراد الق�ل لل�ونا فل�ر: «شه� ع�ل�ا س��وم الع�� كله». فل�اذا ه�ا وجالن وم�ت��ان إلى
  ك�ا ل� أنه�ا ق� اس�هل�ا ف�أة، كل ال�����ة ال�ي اك���اها ع��ما كانا خ�����. ه�ا ال�ّ�؟ كانا
عل�ًا أنه�ا كانا زوجًا وزوجة، ���ار�ة كاه� الق��� ب����، وتهاني القاضي األع�ف وال��س�قي،
و�انا ق�ل ال�واج ق� ت�ادال الُق�ل، ال��هة وال��أّوهة، في ال����ا وفي ال���ل، شاع��� �االش��اق
وال��ارة، م�ع�ق�� في ال�غ�ة الفّ�ة. ل�اذا إذن ه�ا ال��ل، ل�اذا ال�قاء ه�اك ب�ون ص�ت و�ال
ع�ل، ك����� أخ�ق��، ع��ما أص��ا في ال�ها�ة ��ف�ده�ا، رجًال وام�أة في ساعة اك��اله�ا
وس��ورته�ا؟ إنه ی��� أن �ق�ل لها، ل�����ه: «شه� ع�ل�ا س��وم الع�� كله»، ل��ه قال، فق� ب�ّ�ة

حل عق�ة ال��ب وال��� تل�:

- ب���ا أنِ� ت��ل�� مال��ِ�، سأدخل ه�اك...



خ�ج إلى ال�ّ�ام حامًال ال���امة وال�ّف��، ك�ا ل� أنها ع�ل�ة ه�وب.

«ل� ت�اني ع��ما أتعّ�� م� ق��� ال��م». ل� ی�� ج��ها الف�ي، م�ل ج�� الف�اة
الع�راء، ونه�یها ال���ئ��� م�ل نه�ْ� الف�اة الع��اء إذ إنه�ا ل� ُیْ�ِضعا، ف�جها �ال ت�ّ�هات ال��ل،

و�ال عالمة ال�ضع، وردة م� ال��اس وال���ل.

ل��، ماذا یه�؟ فه� س��� ج��ها في نها�ة ام��اء ال��اد، في ب�وغ الف��، في إش�اقها
ال��احي. إن ما یه� اآلن ه� ما ��ع�ه ال�اب ال�ل�ه� نارًا إلى األب�. و�ذ ت�ّه�� ال�ونا فل�ر

�االق��اب، أ��ق� ع���ها، وقل�ها في اض��اب.

كان� ت���ر مع ه�ا، ك�ف س���ن األم�، إذ كان� م��وجة، وح�ى ق�ل أن ت��ن، رحل�
في ال��عة في س��� م� رائ�ة ال��� والعاصفة. كان ل�یها تأك�� �ال��ف�ة ال�ي س���� إل�ها، ألنها
ت��ف� ب���� وفّ�ة ودق�قة، في الف�� وفي كل شيء ���� في ج��ها. ل�� ل��ة واح�ة، وزوجها
ال��ی�، س�ع�� ح�ود ال�ه�ی� ال�ف�ع وال��ل، م���عًا ال�الءات وق��� ال��م، في زح�ة ال��اع�ات
وال�ل�ات ال�ارة، وفي إع�ار الف��� ال�ائع�� وال��ی� ال����ت��، و���� م�ها ال��ل وال�ع�ر

والعار، م�ر�ًا أرض�ة حق�ق�ها ال��ّ�ة. ت�ّ� ���� زوجها ل�� ج��ها، في ال����.

في كل م�ة، كان عل�ه أن �ق���ها ل�ي ی�خل عل�ها. كان� ت���� وت�غل� في ح��ة،
كان� تغ�ي، كق��ة معق�ة، ب�رة ال�غ�ة. كان م� ال��ور� اج��از ه�ا ال�اج�، إعادة إح�اء ش��
األن�ى ل�یها، تل� ال�ه�ة ال����تة. مع ه�ا، و�ع� أشه� ���لة كأرملة ش��فة (آه! شا�ة وم��ومة)،
أشه� ل� ت�� س�� ل�ل ف��ح م� االرق، ح�� ل� ت�� ف���ة األحالم ال��ل�ة، في ش�ارع الف��،
ول�ل م� ال��اع، وم� ال�هاد القاتل، ت��ل غالف ال��اء القاسي ه�ا، غ�اء هّ�ًا ورق�قًا، ول� تع�

قادرة على مقاومة أقل ن�اء.

كان� ت����، �قل� خاف�، وع���� مغ�����، ح��ة خ��ة م� ال�وج، ی���ع ف�ها ال�الءة
وق��� ال��م، م��ع�ضًا إ�اها �أك�لها. ألنه، م�ل�ا تعل�� على ح�اب ح�ائها ال�ائع، ل� ����



أن ش�ه� أح�  ��ارس ال�� �ق��� ال��م، وه� ی�ت�� مال�� أو مغ�ى أ��ًا ح�ى ب���ج ق��ي
خف�ف ج�ًا وشفاف.

وفي ال�ال أت�ح لها أن ت��، ل�� أم�ًا ع���ًا، بل ش��ًا م��لفًا. ف��ًال م� أن ی��ع الغ�اء
ع�ها، غّ�ى ه� نف�ه أ��ًا، وت�� ال�الءات، ش�ها ب�راع�ه إلى ص�ره. أخ� رأسها (ال�ع� أزرق
تق���ًا ل��ة ما ه� أس�د) وأراح رأسها على ص�ره الع��� ك�ص�ف م�فأ، مق�ًِّال إ�اها ب�قة، على

ال�ّ�، و�ع� ذل� في الف�،  ق�لة ل�ال�ا ت�قع�ها وان���تها  ال�ونا فل�ر في ال�ها�ة.

و�ذ ُأخ�ت �ال�فاجأة، ت���ه ���ي في س��له، وفي الق�لة ُخ�ق� الق��ة الهّ�ة وال�ق�قة
لل��اء. ن�ل� ی� ال�وج م� ال�رك إلى الف��ی�، م� ف�ق ق��� ال��م، ول�� حاش�ة ال���ج
الق��ي؛ ث�، وق�ل أن ی���ى لل�ونا فل�ر أن ت���ي، أزال ال�ن��الت وال��اك�. وم� دون أن ���ع
وق�ه على تع���ها وخلع مال��ه، أو في ال��اع�ة والغ�ج، وال�الءة دائ�ًا تغ��ه، اع�الها وام�ل�ها
ف�رًا، ���ق، و�ق�ة و�غ�اء. ج�� كل شيء س��عًا ج�ًا و�اح��ام ش�ی� االخ�الف ع�ا ع�ف�ه ال�ونا
فل�ر، وله�ا �ال��� ضاع� ول� ت�ر�ه في ام�الكه إ�اها وه� ج� أ��� وعا��. وما إن دخل�،
�ال�اد، حقل ال�غ�ة ح�ى س�ع� ن��� ال��� في ال��ف اآلخ� م� ال�قل. أح�� ال�ونا فل�ر أنها

مقه�رة، مع رغ�ة ش�ی�ة في ال��اء.

ل�� ه�ه ال���ة ف��� لها �ال��ال ل�ي تق�� سّل� ال��اع� كّله وال�قة ل�� ال����ر
ت��دورو.

و��ا ه� معل�م، كان �ال أ�ة ت���ة في ال�عامل، في ال����، مع ال�وجة (��ف�ه أع�ب)
وعلى وجه ال�ق��� وال أ�ة ت���ة مع ع��قة أو مع ح���ة، ل��نه ق� ت�دد فق� على �غا�ا، و���ى
أن ی�ع�ض ل��انة ق��ه. ح�ى ال�الس�ة نف�ها وال���فة أوتاف�انا، ول�ق� ���ل ُخ�� �ابها
ال�ف��ح ل�غ��ه، كان� ب��ًا ی�دع ف�ها كل أس��ع أهل��ه ك�جل، ح�ى ول� ت�� ی�مًا ر�ا�ًا ح��نًا أو

غ�امًا م�ق�ًا، إن�ا فق� حاجة ل��فة، عادة م�ّ�ة لل���عة ال�ح�ان�ة ع�� ال����ر.



إضافة إلى ذل�، م� ال�ع�وف أ��ًا أنه م� أجل م�اد� راس�ة وق�اعات إی�ی�ل�ج�ة، كان

ال���لي ��لي في ك�اب ت�اوزه ال�م�، (Gratias Deo) ی��� أن ال�وجة هي زه�ة ح�اسة

م���عة م� العّفة وال��اءة، خل�قة �أق�ى حّ� م� االح��ام. ف�� أجل قّلة االح��ام، م� أجل

ال��عة ال���ان�ة ولّ�ة ال���، ث�ة م�م�ات ی�قاض�� ث�� ذل�. ف�عه�، أجل، و�ال�فع له�، ����

أن ت�ل م�ا�ح الف�� م� دون أن ���� له� إهانة أو غ�ًا. فه� أراٍض قاحلة، ج��اء. ل�� مع

ال�وجة ه�ا ال ���ز. فله�ه األخ��ة، ال�ق�ی� ال���� وال�� ال�قي، ال���ل وال���ه. فهي أم أب�ائ�ا.

على ال�غ� م� ذل�، وه� م�ت�� ���ل ه�ه العقائ� ال���لفة، ومع ك��� م� ال���ی�ات
وال�هل، اك��ف أنه ت�ك ال�ونا فل�ر غ�� راض�ة وم��ت�ة.

في ح��، و��ا ه� مع�وف أ��ًا، في ال��ارة األس��ع�ة ألوتاف�انا، ك�ر ال����ر ت��دورو،
ع�ة مّ�ات، فعله ���ح. ه��ا أ��ًا فعله مع ال�ونا فل�ر في ال���� االح�فالي ال����ع م�
ال�اكاران�ا ال�اع�ة ال�ع�� �ال��امى. ففي تل� الل�لة م� ال�فاف، في م��ل آل ب����ا، و���ر
الق�ل، مع ه�ا، إنه ك�ره ���ور أف�ل، ول�� �إل�ام، أجل، راض�ًا �الف�صة ال�ان�ة له�ا ال���ار.

وه� ف�� وم��ول، كي ال ی���ها ه�ه ال��ة على ع��ة ال��عة، وق� ن�ح ب�ل�.

ت��� م� ذل� على ال�غ� م� ت����ه ال���لة  في دقة ه�ه ال��ا�ات وال�قای�� ، ألنه ل�
��� ی�مًا مه��ًا قّ� �أن �ع�ف إذا ما كان� أوتاف�انا أو أ�ة ام�أة أخ��، ت�لغ ال���ة، ع��ما ی�لغها

ه� �ال����ة، إذ إنه كان ��عى و��فع ث�� ن��ته ول�� ن��ة األن�ى.

ع�ف، مع ه�ا، ك�ف ی�اك� ال�ونا فل�ر في ازد�اد اس��المها، ف��ت له ه�ه اللع�ة م��عة
ج�ًا مارسها  ب���ة ل� ��ع� بها ق� م� ق�ل، ح�ى ع��ما كان، ���ح ل�ف�ه، اس��ا�ة ل��وة تاف���ا
ول�� ���ادرة م�ه، ب�ع� ال��ارسات اال�اح�ة، كال�ي كان ���ح ال�جل ل�ف�ه الق�ام بها مع ع��قة
أو م�م�، ول�� ل�� مع زوج�ه. ف�ع ال�وجة، األم� م��لف، إذ �ق��� ال�� معها على أم�ر
ن��فة، واس���اع هاد�، سّ�� تق���ًا، ل�قل نقّ�ًا، م����ًا. ل�� ل�� إلى ه�ا ال�� م� ال���ة وقلة

اإلثارة لل���ة، ك�ا الح� ال����ر ت��دورو ع�� س�اعه ال�ونا فل�ر ته�� في ت�ه��ة ام��ان:



« ت��دورو، �ا ح�ي...».

�ی� في ع�اق ل��� وفي ق�لة فأس�ع إلى ام�الكها وأدر�ها، ألنه�ا ال�ق�ا معًا أخ��ًا م�حَّ
ع��قة، تغ��ه�ا، وال��ه�ات ول�اعج ال�� وال��د، ألّن ال�الءة، في ح�ى م�ارسة ال��، ان�لق�
ت�� ال����، تار�ة ال�وج�� م���ف��، وال�ونا فل�ر م���حة، تار�ة وردتها ال��اس�ة �اه�ة للع�ان

(�ا له م� خ�ل ل��ف! و�أن ال����ر ت��دورو ل��ها في ن��ة م���فة).

و�ذ أب�� ام��انًا ل���ة ما م���ه م� نف�ها وم� م�عة، قّ�ل خّ�ها ال�ل�ه�، وغ�ى ج��ها
�ال�الءة ال��لى وال��شف ال�افئ. آن�ٍ�، في ال�ها�ة، �إم�انه أن �ق�ل لها كل ما ی��� وق� قاله،

ك�وج سع��، ��ل ح�ا�ا ال�ف�:

- شه� ع�ل�ا س�ف ی�وم إلى األب�... سأك�ن وف�ًا لِ� الع�� كله �ا ع���تي، ول� أن��
أب�ًا إلى ام�أة أخ��، وسأح�ِ� ح�ى ساعة م�تي.

- آم��! - رددت ال�فادع في ض�ء ق�� �ار��ي - آم��! آم��! - كأنه ع�ف م�ف�د
على ال��ق.

- وأنا أ��ًا، الع�� كله - أك�ت هي، مق��عة ب�أك��ها، م����ة وخال�ة م� الغ�، ل�� غ��
م�ع�ة، ال بل قادرة على ج�الت ج�ی�ة، إذا أراد اإلثارة.

ل�� ال����ر ت��دورو ق� ان��� مع نف�ه ت�� ال�الءة وال��شف، معّلقًا:

- غ���... ح���ا أرادت ال�ونا ف�ل� م�� ف��ة ق���ة، إج�ارنا على األكل، ل� أك� جائعًا،
واآلن، إن�ي لقادر على اب�الع ال�ل��، �ا لل��اقة...

- إذا ش�َ�، أذهُ� إلى ه�اك في ال�اخل وأجل� ش��ًا ما. ی�ج� ك��� م� ال�ل�� و����
م� الفاكهة... سأذه�...

- ال،  أب�ًا... ال تف��� في ه�ا...



لق� اك��ف أن ذل� ل� ��� ج�عًا، بل عادة ��� ال�ل��. ق�ل ال��وج ل�ًال إلى تاف���ا،
كان� ال�ع�ة ت�ل�. ان�هاك العالقات مع ال�وجة، �االح�فا� معها �عادة مارسها في م��ل  ع��مي

الم�أة �غي، ل��ّ�ه هللا و��ف�ه. في ق�لة أخ��ة وعف�فة، ت��ى لها ن�مًا هادئًا:

- نامي �ا ح����ي، ال ب� أنِ� م�ه�ة م� ال�ع�، كان ی�مًا م�هقًا...

كاد أن �ق�ل لها: «كان� ل�لة م�ع�ة...» ل��ه ال ی�ال خائفًا م� أن یل�� بها اإلهانة،
فاح�ف� �ال��� ل�ف�ه، واس��خى ونام على الف�ر. ل�� ال�ونا فل�ر ل� ت��. فق� �ق��، في ال�ق�قة،
م���ق�ة ��ال الل�ل، ح�ى الف��، اله�ة شغ�فة. و�لى جابها، كان �غ� ال����ر ت��دورو ب��م

هاد� وع���، ���ر ص�تًا أ��ًا  كان ���ل مالم�ه ك�جل ق��، ن��ل، وج��ل ه� زوجها.

ل��� ب��ها، ص�ره الع���، ووجهه ال�����، في دغ�غة خف�فة كي ال ت�ق�ه. و�ان�
ل�یها ال�غ�ة في أن ت���ئ ف�ه، أن ت�ام ب�� ذراع�ه، ح���ة ساق�ه. ل��ها ل� ت��ؤ. ف�ل رجل له
صفاته، فال ی�ج� اث�ان م��ابهان، ك�ا أك�ت تل���ات معّ��ات ذوات ت���ة واسعة، م�ل ال�غ�اجة
مار�ا أن��ن�ا ال�ي أعل��: « في ال����، ال ی�ج� رجالن م��ابهان، فل�ل واح� ���ق�ه، وم�له،
وق�رته، �ع�ه� عارف�ن وال�ع� اآلخ� ال. ل�� إذا ع�ف�ا االس�فادة، آه! ج��عه� ����ن، ومع أٍ�

م�ه�، أبله أو عل��، م��ح� أو رق��، ُ��فأ ال��أ وت�ف�ح ال�ه�ة...».

إنه رجل آخ�، م��لف، نق��. زاخ� �ال��اسة و�اإلدراك، ودود ج�ًا، �ا لها م� رقة! �ع�د
لل�وجة أن ت�اقل� مع ما ی�غ�ه زوجها. كان ه�ا صع�ًا في ال��ة األولى مع األول، وق� ن���.

فل�اذا ال ت��ح اآلن، وق� أص�ح األم� أك�� ���ًا؟

لق� كان ل�� االث���، ال����ر ت��دورو وال�ونا فل�ر، كل ما ه� ض�ور� ل��اة أك�� ع�و�ة
وأك�� سعادة. ول�� ال���ع فق� �ق�ل�ن ذل�، في أغل���ه�، فال�ونا فل�ر أ��ًا ق� أدر�� ذل�.

كان ع�� ال���قة ی��ّ�ب م� شق�ق ال��اف�. وفي ال�ارج ل�ل ال�ل�ج ال�اجي، م� دون
ر�اح ه�جاء، وم� دون ع�اصف �ارئة، م� دون شغ� وم� دون ما ه� غ�� مأل�ف؛ خل�ج



اله�وء. ح�اة سع��ة، ت�ازٌن وض�انة، ال ع�ٌز وال ت��یٌ�، وال خ�ٌف وال م�ارٌة، وال ع�اٌب م�ل. أخ��ًا،
�ع� دورات ك���ة وجه� ك���، س�ف تع�ف ال�ونا فل�ر �ع� ال�عادة.

- ت��دورو... - ه��� م� قل� ف�ح وواث� - س���ن �ّ��ًا، س���ن م��ق��ًا، م��ق��ًا
ج�ًا...

أجاب� ج�قة ال�فادع �أب�اق ال��� وفي ان��ام:

- آم��! آم��! كان ذل� في ل�ل �ار��ي، مع ن��م الق�ارب وم�اب��ها.

2

كان� ال�ونا فل�ر مع�َ��ة دائ�ًا، وهي تع��� نف�ها، رّ�ة م��ل، م���ة ودق�قة، وح�رة. رّ�ة
م��ل  ج��ة وم�ی�ة ج��ة ل��رس�ها في ال�َّهي، ح�� ت���ع كل األح�ال، تع��� فق� على م�اع�ة
ال�ادمة ال�ع��هة وال����ة وم�اع�ة ص��ق�ها مار�ل�ا ال�غ��ة، ال�ه��ة �األ��اق وال��ابل. ل�
ت�دها قّ� ش�او� م� تل���ة، ول� �قع حادث �ع�� صف� ال�ف، ما ع�ا، �ال��ع، األح�اث ال�اج�ة
ع� زوجها األول ال�� كان م���ًا ��ا �ع�ف، ول� ��� �ع�� تق�ی�ًا ل��ول ال��اع��، وال لع�ل الغ��
أو ل��اس�ة أش�اص رق�ق��. وق� خلق� ت�ّ�فاته ال�اج�ة مع ال�ل���ات أك�� م� م�ة م�اع�

وم�اكل لل�ونا فل�ر، ف�ًال ع� ن��ات ال��اع، واألح�ان واإلهانات.

 �القاع�ة وال��هج، وال ان��ا� في ال���ل في ال�ق�قة، ل� ��� ل�� ال�ونا فل�ر، مع�فة 
وفي ال��رسة، أو مق�اس وأن��ذج. كان م� ال��ور� أن تع��  مع ال����ر ت��دورو ل�ي ت���ه
وتع�ف ك� كان� ان��ا���ها ضع�فة، واع��اؤها ض��ًال وغ�� كاٍف، و��ف أن كل ذل� كان ی��

ع�ضًا، �ال قان�ن وال رقا�ة.

ل� ��ّ� ال����ر ت��دورو قان�نًا ورقا�ة في ال�ال و���امة، ح�ى إنه ل� ی��ل� في م�ل ه�ا.
ول��نه رجًال م����ًا و�ق�ًا، ذا ثقافة م���ة، ال �ع�ف ك�ف �ف�ض، ول� �ف�ض؛ ومع ه�ا، فق�
ح�ل على كل شيء �ال م�اهاة، م� دون أن ��ع� اآلخ�ون أنه� م�غ��ن، ب��ی� م� ح�ی�

و��ف�� ناع���� م� ح���.ه��ا كان رجل�ا ال���لي.



كان� رؤ�ة ال���ل مع��ة �ع� شه� ون�ف م� شه� الع�ل. الف�ق ك���! وال�ونا فل�ر
أ��ًا فعل� ش��ًا م��لفًا، م�اولة ال�الؤم مع زوجها، وس��ها، الس��عاب مق�اسه ال�ق�� ب�ق��� ودقة.
و�ذا كان ال�غ��� في داخلها، أك�� رس�خًا، وأقل �ه�رًا، ففي ال���ل جعل�ه واض�ًا، ���� كان ��في
أن ت��� ل���. فق� ب�أ ذل� �ال�ادمة. كان� ال�ونا فل�ر ق� تعاق�ت معها، في ب�ا�ة ت�ملها، ن�وًال
ع�� إل�اح ال���ان ون��ه�: «م�� م�ى ت����ع أرملة شا�ة ورص��ة ال�قاء وح��ة في م��ل، م�
دون رفقة، وم� دون دفاع ض� ل� أو م���د؟». ل� ت�� سع��ة في ه�ا االخ��ار، ل��ها ق�ل�
ت�ّسل ال�ونا جاسي. ف��ف�ا تل�، ذات ال��ه� ال��حي �ال�الدة، هي في أع�اقها خ�اعة، تق�م
�الع�ل في وق� الف�اغ و�ال م�االت، م����ة أنها ل� ت�اس� مه�ا ع�ل�. فال�ونا فل�ر ل��� م�
ال�ی� ���دون األش�اص خ��صًا إذا ما كان م�صى به� م� أع� ص��قاتها. ورغ� أنها ل� ت��

راض�ة ع� ع�ل تل� ال���لة، اع�ادت عل�ها. فهي  غ�� س��ة و���ة القل�.

في ال��م ال�ام� �ع� الع�دة م� شه� الع�ل في ن�احي �ار��ي ال��ع�لة، إث� ذل� األس��ع
م� ال�����ة ال�ق�قة، ذه�� ال�ونا فل�ر ���عة إلى ر�� ف��م�ل�� ح�� كان� ال�ونا ل��ا تعاني ال���.
وت�عها ال����ر ت��دورو ل�ًال ل��ارة ال����ة ول�ع�د ب�وج�ه إلى ال���. ل�� ع��ما وج�ت ال�ونا
فل�ر أّن خال�ها ال  ت�ال ت��ّف� ��ع��ة، وألنه كان ی�م ج�عة (ال ت�ج� دروس أ�ام ال���) ق�رت
ال�قاء ل�ي ته�� �الع��ز��، ول� تع� س�� ی�م األح� م�اًء، ع��ما ان�ه� األزمة وعادت ال�الة ل��ا
إلى ح��ق�ها. اس��� غ�اب ال�ونا فل�ر أقّل م� ثالثة أ�ام وفي ه�ا ال�ق� الق��� تغّ�� ال���ل،
ح�ى ب�ا أنه م��ل آخ�. أوًال ال�ادمة. فق� ت� اس���الها ��ادمة أخ��. و��ًال م� ص�ف�ا، ال�الس�ة
الق�رة، جيء ��ادال��ا، وهي ام�أة ناض�ة، ن��فة وق��ة. ول�ال ���تها ال���اء، ال��له�ة، وشع�ها
ال�ع�، لق�ل إنها ق���ة لل����ر. فهي ���لة ورش�قة م�له، وم�له أ��ًا ل��فة في ال�عامل وراس�ة

في الع�ل.

أوضح ال����ر ت��دورو، ���ته ال���� إن�ا الل��ف، أنه اض�� ل��ف ص�ف�ا؛ فعالوة
على ك�نها خادمة ردی�ة، ل� ت�� ت��عه، وت��� ب���ات اس��فاف و��م��ات سل��ة على أوام�ه
ال�ارمة ب��ف�� ن�افة ج��ة في ال���ل ال�د�ء ال����� �اس���ار. ل� ����� ال�ونا فل�ر، ألنه ل�
��أ إزعاجها به�ا األم� ال�افه، ف��ا كان� هي م���َفَ�ة مغ�ّ�ة ع�� ق�مْي ال����، وألنه كان ���



أن ���د ناك�ة ال���ل ف�رًا، غ�� م��ع� ل��اع غ� ال�ادمة وتعّ�فها. ف��� أع�اها أوام� ����
ال���ل، خ�ج� الفاض�ة إلى ال��� ساخ�ة، ملق�ة إ�اه «ال����ر م�ّهل (لل�ع�ة)».

أح�ّ� ال�ونا فل�ر أنها م����ة؟ ف�ا خ��ت في رأسها ق� ف��ة ��د ص�ف�ا، رغ�
إه�الها وت��فاتها الف�ة.

- م����ة...

كان� ت�ف� عل�ها، ف��ف ت��فها م� دون ت�ض�ح لل�ونا جاسي، ال�ي أوص�ها بها؟ وفي
ال�ق� نف�ه، ك�ف ت��اهل حقًا ال����ر ت��دورو؟ ل� ��� م���ًا ل�وجها، ال�جل ال����م وذ�

ال����، ت�ّ�ل سل�ك س�ِّىء م� ال��ّب�ة، وهي، ال�ونا فل�ر، ال��أة ال���رة، ال�ي كان� ت�ام�ها.

- م����ة؟ - قال ال����ر ت��دورو م�ع��ًا.  إنها وق�ة، غ�� خل�قة ������، �ا ح�ي...
أح�انًا �ا فل�ر، ی��� ال��� أن ���ن �ّ��ًا، ف���هي �ه األم� إلى أن ���ح أخ�ق..

ال�ونا جاسي؟ إذا كان على أح� أن �ع��ر، فهي ال�ونا جاسي ال�ي ��� أن تع��ر على
ال�فاقة في أن ت�صي به�ه الق�رة ال�ي ل� ت��ف �ان�هاك ���ة ال�ّ��ة، بل أرادت أن ت��� م�
ال�ّ��. فه�� ال�ونا فل�ر أن ال����ر ل� ���ح ال��ض�ع في نّ�ة م�اق��ه؛ فق� أعل�ها فق� ك�ف حّل
ال��ألة. فف��ت �أنه ی�ج� رجل في ال���ل، مال� وسّ��،. ث� اب����: «زوجي، سّ���». ح��ًا
فعل، وهي أ��ًا ال ت��ح �أ� ان�قاص م� االح��ام ل�وجها. «ال����ر م�ّهل»، أی� ت�ج� م�ل ه�ه

ال�قاحة؟

�ال���ة إلى اآلخ���، ل� ��� ال�قاش م���ًا ح�ال ه�ه ال�ق�ة؛ فال��ّب�ة ال��ی�ة كف�ة في
الع�ل. ول� ی�عاق� ال����ر ت��دورو معها ��ل� م� جارة. أصّ� على شهادات إث�ات ال����ة مع
إفادات ح�� سل�ك، وت�ّ�� م�ها �الهاتف. ه�ا، أجل، كان ت�ت��ًا وفعال�ة. ل� ت�� ال��افة م� إن�از
ال�ادمة ال��ی�ة فق�، و�ن�ا أ��ًا كل شيء في م�انه، في ال�اقع في م�انه ال���د، ل�� ال��م ه�ا
وغ�ًا ه�اك، م� دون أن تع�ف أی� تع�� على ال�اجات ذات االس�ع�ال الف�ر�، ح�� إن ال�ونا

فل�ر ت��ن م�ه��ة �ال�روس:



- مار�ل�ا، �ا اب��ي، هل رأیِ� ك�اب ال�صفات؟ ص�ف�ا ال تع�ف أی� وضع�ه...

ت��ج و��اها في ال��ق:

- ص�ف�ا، أی� وضعِ� أنِ� ال�ّفاقة؟ ر�اه، في ه�ا ال���ل ���في كل شيء...

لق� اخ�ار ال����ر، ��فاءة نادرة وذوق، ل�ل شيء م�ضعه وأص�ر أوام� صارمة إلى

ال�ادمة؛ في نها�ة ال�روس، �ع� ت���ف ال���خ، كان ی��� كل ق�عة في م�انها ال���د م� ق�له،

مع ق�اصة م� ال�رق ُك�� عل�ها ���ف ��اعي اس� كل ق�عة: «س��� ال���»، «قا�ع

ال���»، «ح�� ال�ف���»، «هارون» و�لخ، وه��ا، ل��� فق� حاجات ال��رسة إن�ا حاجات

ال���ل: «رادی�»، «أص�� ال�ه�ر»، «زجاجات ال���وب»، «درج ق��ان د.ت��دورو»، «درج

ال�ال�� ال����ة لل�ّ��ة».

- رّ�اه! - قال� ال�ونا فل�ر إزاء كل ه�ه ال�فاءة - وأنا ال�ي ك�� أ�� أن�ي أع�دت
ال���ل م�ت�ًا... كان فعًال ف�ضى، ع�م ال��ت��. ت��دورو �ا ع����، لق� ق�� ��ع��ة...

- ل��� مع��ة �ا ع���تي، إن�ا فق� قل�ٌل م� ال�هج ال�� كان مف�ق�ًا. لق� ح�ث أن�ي، مع
أمي ال�قع�ة ك�� مل�مًا �االع��اء �ال���ل واع��ت ال��ام. في م��ل�ا أ��ًا م� الالزم أن ���ن ال��ء
م�ه��ًا ألن األم� ی�عّل� ����ل عائلة وم�رسة، في ال�ق� نف�ه... ما دمِ� م�ّ�ة على االح�فا�
 فأنا   �ال��رسة. و�ال���ة إلّي، ك�ا س�� وقل� لِ�، ان�هي م� ه�ا ال�غل... أنِ� ل�ِ� ��اجة،

أك�� ما ��في م� أجل...

- لق� ت�اق��ا ح�ل ه�ا، �ا ت��دورو، وق�رنا أال ن��ل� في ال��ض�ع. ل�اذا الع�دة إلى ه�ا
ال�قاش؟

- ل��ِ� ال��، �ا فل�ر واع�ر��ي إذا أل���... ل� أع�د إلى ال��اولة في ه�ه ال�ادة ما ل�
��� األم� ب�ع�ة م�ِ�. ك�ني م�تاحة، �ا ع���تي، وسام���ي، فل� أشأ اإلساءة إل�ِ�..



«�ا ع����» م� ه�ا و«�ا ع���تي» م� ه�اك، ب�د وته�ی�، ألن ال�عامل الل��ف
وال��املة، ح�� رأ� ال����ر ت��دورو، ه�ا م���ان لل��، ال غ�ى ع�ه�ا. وما ت�جه إلى زوج�ه
 وقّ�ل خ�ها،   ق� م� دون ال�فاتة وّد�ة، م��ق�ًا م�ها ال�ه�ی� ال���ش في ال�عامل. اق��ب م�ها

مع��رًا ع� اس���ار ال��ض�ع ال��عج إلى حّ�� ال��اولة.

اق��ح على ال�ونا فل�ر، ع��ما كان خا��ًا، إغالق ال��رسة، وت�ف�ة ال�روس وال�ل���ات،
وال�ی�ل�مات وال�صفات، ودورة ال��اح وال�ورة ال��ائ�ة. في ح�اب مفّ�ل ل���ل�اته وم���ه في
ش��ة األدو�ة والعقاق�� ال��ّ��ة في ال���ل�ة، أ�ه� ال����ر ت��دورو ع�م ج�و� االح�فا� �ال��رسة
ح�� إن ال�ونا فل�ر ل� تع� ��اجة إلى ال�ال م� أجل ال�فقات وال��وات؛ فه� كان، ل��� ال��،
في ��وف ت��ح له ض�انة ما ال غ�ى ع�ه وما ���� االس�غ�اء ع�ه، ح�ى ت�ف م���� معّ��، م�
دون ت��ی�، إن�ا ب�ون ضائقات ال�ق���. فهي ل� تع� ��اجة ألن تع�ل، فال���لي ح�� �ل� ی�ها،
ال��م �أن �ع�لها ما �غ�ي ال��ار��، ج��عها. وما كان ��ّهل األم�، ه� أنها ل� ت�� ذات ت��ی�

وت��ی�.

ل� تق�ل ال�ونا فل�ر. ت���� في رأیها وأ�ق� على ال��رسة، معّلقة ال�روس فق� خالل
األ�ام الق���ة م� شه� الع�ل في سان ت�م�ه. وت��ر اإلشارة ه�ا إلى أن ال�ل���ات، �ع� ع�دة
ال�وج��، رح� ی�اع�� ال��ّرسة  في ج� م� ال��� وال��ات ال����ة، وأح�انًا رق�ات شع��ة مع
غ�اء، وفي ض�ب على ال��ل م� مار�ا أن��ن�ا، ال�ي أرادت أن تع�ف أ�ًا م� ال�وج�� «ه�
األن��، وأیه�ا األق�� واألك�� ل�ة ج���ًا ». وفي الع�دة إلى ال��ی� مع ال����ر إث�اء ال���ة،
أغلق� ال�ونا فل�ر ال��ألة؛ كان� تفّ�ل ال�قاء أرملة على إنهاء ال��رسة. ف�� كان� ب��ًا  اع�ادت
ام�الك نق�دها. ول�ال ذل� ل�ا ت�ّب�ت أم�ها لالح�فال �ال�واج األول وفي م�اس�ة ال��مل؟ ع��ما
ه��� م� ال���ل كان معها نق�د دفع� م�ها ث�� األثاث وأوراق ال�واج، وعق� اإل��ار ونفقات األ�ام
األولى. ول�ال ال��رسة، ل�ا ت�ّ�ى لها ال���د ع��ما ت�مل� ف�أة؟ فال��ح�م ل� ی��ك لها ش��ًا إّال
ال�ی�ن؛ ل� ��� ث�ة ف�ع ل���ف في سالفادور إّال و�ان ف�ه س�� ب��ق�عه األن��، وال ص�ی� أو أح�
 ال�فقات ال���فة   م� معارفه ل� ��ع�ه ال�افل. وف�ق كل ه�ا مات في قل� ال��نفال، وفي ف��ة

وال����ة.



ل�ال ال��رسة، لعاش� ال�ونا فل�ر في ب�س كامل، ب�ون فل� م� أجل ال�ف� وغ��ه. له�ا
كله كان� تع�ي أه��ة ك���ة لع�لها، ول��خ�اتها، ونق�دها ال��اس�ة في م��أ سّ��.

ال إغالق لل��رسة �ا ع����، إذا أردت�ي فل��� مع م�اق وف�. فل�� �اس��اع�ي أن أل�ي
ه�ه ال�غ�ة، أ�ل� ش��ًا آخ�، أس�ده ل� �ألف ق�لة، أرت�ي ب�� ذراع��، إن�ا ال��رسة فهي
ض�ان�ي. هل ت�رك �ا ت��دورو؟  إن الع�ل ف�ها ل�� شاقًا وال م���ًا، بل إنه به�ة وت�ل�ة: ساع�تها
ال��رسة على ت�ّ�ل وق� ال��مل الفارغ، وق�ًال، آه! ق�ًال، في س��ات زواجها األول حال� دون
�أسها. فق� وج�ت في ال�روس وال�ل���ات راحة ل��ّ�ل األ�ام ال��داء وال�����ة. ك� م� ص��قة
رائعة ح��� بها ح�ل ال�ّ�اخ و��اب ال�صفات، وه� ذوات ق��ة أك�� م� ال�ال؟ كال، ل� ت��لى

ع� ال��رسة، ال�ي ت��� بها خ��ها وتق�ي ف�ها وق�ها ال�ق�ر.

ع��ما ���ن ال����ر في ال���ل�ة (كان ���ج م� ال���ل ق�ل ال�ام�ة، و�أتي ل��اول الغ�اء
ث� الق�ل�لة، و�ع�د ح�� ی�أخ� ه�اك إلى ما �ع� ال�ادسة م�اًء) كان� ال��رسة انه�اكًا م�ّ�ًا
وم���ًا. م� دون دروس ال�َّهي، قل لي أیها ال����ر، في أ� شيء أو�ف ال�ق� ال�او�؟ في
ال�ش�شات وال�شا�ات مع اإلش���ات، ت�� إم�ة ال�ونا دی��را، في ال�ه�ة ال�ق�فة ��المة ال���ع،
وت�ّل� ح�اة الغ��؟ أو في ش�� ذراعّي على ال�اف�ة، كعارضة أز�اء في واجهة إلبهاج ال�اّرة،
م���عة إلى كل�ات شائ�ة، م���ثة مع ه�ا وذاك، تل���ي أف�اه ال�اس، ما �����ي شه�ة ال��أة

ال�ف��ة؟

ث�ة م� كان ��� ه�ا الع�ض الفارغ. ففي ال�ارع نف�ه، ع�� ال�اص�ة �ال���، كان�
ال�ونا ماغ��ل�ا وهي خالس�ة شق�اء �ف�ل ال�اب�نج، تق�ي وق�ها أمام ال�اف�ة، �اب��ام�ها ال�اب�ة
ك�مى ال��ل�ل���. كان� ت���� ك�ع� ��ال ال�هار، و�لها مغّلفة �إغ�اء ساف� لع��ر ال�اّرة ال�د�ع.
إنها جارة ح�ی�ة ال�ص�ل، ان�قل� م�� وق� ق��� مع زوجها، ال���ي ال�ّ��، األن�� في تفاخ�ه
�ق�ن�ه ال���ل��. وح�� ما تق�له ال�ونا دی��را و�ش���ات ُأَخ� ذوات حاّسة ش� رف�عة ال�����
ومعل�مات دق�قة، كان ال���� ع��قًا ول�� زوجًا، وق� ح�ل على ماغ��ل�ا ال��قّ�ة �ال�راثة ع�



سالف�ه، في ال���� ال���لف وال���ّ�ع ال��ائ�، ل�� ال���ع �ال اس���اء، كان�ا م�ابه�� له في
الق�ون، في م�ا��ة وان��ام خل�ق�� ��ل ت����.

و��ا أن ال�ونا فل�ر ل� ت�� قَ�  مالزمة لل�اف�ة وال صاح�ة م�ائ�، ف��ف تق�ي وق�ها �ا
د���ر� الع���؟ فهل ت���ها مع ال�ل���ات في ال��رسة أم عارضة نف�ها في شارع ت��لي، وه�
���� م��ق��، ودرب ق��� ����� ال��افات إلى شق� العاز���  في م�ع�جات أج�دا؟ اح�ف� ��ا
ع��ك إذًا، ال ت��ر م�ل ذل� االق��اح، فال�ونا فل�ر ف��رة �ال��رسة و��ه�تها و��فه�مها ال���.

لق� كّلفها ه�ا ال��� جه�ًا وم�اب�ة، إنه رأس مالها.

واف� ال����ر أخ��ًا م�ض�ًا أنه ه� وح�ه م� س����ل ج��ع نفقات ال���ل وال�اج�ات
ال����ة لل�ونا فل�ر. وأر�اح ال��رسة تع�د إل�ها �ال����� ول� �ق�لها ض�� نفقات ال�وج��،
ل�ل� ات�� ت�اب�� أخ�� �ال���ة إلى ه�ا ال�ال. فاالح�فا� �ه في ال���ل، مل�� ���امات ال�ادی�
أو م�ض�عًا في ص��وق ق��� لألح��ة أو خلف م�آة مق��رة ال���ة أو ت�� الف�اش، ه� دع�ة
لل��ص، خ��صًا اآلن، ح�� إن ه�ا ال�ال ال�ل�� ی��اك� شه��ًا في ك�� م���م. ذه� ال����ر
ت��دورو مع ال�ونا فل�ر إلى ال���وق االق��اد� وه�اك ف�ح ح�ا�ًا ب�ف�� ���ل االس� ال���ي

ل�وج�ه، ح�� أودع� ت�ف��اتها.

- ه��ا س��ّر عل�ِ� ف�ائ� �ا ع���تي، ثالثة في ال�ائة، ���رة دائ�ة �ع�ي ش��ًا ما. إن
مالِ� في ال���وق م���ن، م� دون ال��ف م� الل��ص.

ماذا س�فعل به�ا ال�ال ال��دع في ال���ف، ح�ًا �ا�؟ شع�ت ال�ونا فل�ر ف�أة كأن ال�ال
شيء غ�� نافع، إذ ل� ��� في م��اول ی�ها، فال ت����ع ال��� ع�ه خلف ال�ادی�، م� أجل ش�اء،
ص�قة أو دفع. ل�� ال�ونا ن�رما، ال��ّ��ة في ه�ه األم�ر، ض��� م� ال�فه�م ال���في ال�ا�ل
لل�ارة. راك�ي مالِ� في ال���وق ودعي ال�فقات على ح�اب ال�وج. وما دمِ� ت��ز�� دف��
ح�ا�ِ� ودف�� ال���ات فل� ت��ني مع���ة على ال����ر م� أجل كل دب�س وال م� أجل ف��ان
تفاهة أو ق�عة ق�امة. ال تع��ي خلف ال�وج، ت�ش�ش�� له، وال����ة في ی�ِك، لل���ل على



ق�وش م� أجل ه�ه ال�فقات ال�غ��ة وال���اعفة؛ فال�ق�د ع� ���� ال��سل لها م�اق اإلح�ان
ال��ل.

كان� ال�ونا ن�رما تع�ف ه�ا ال�ع� ال�ّ�، ح�� إن ال��� ز�ه سام�ای� ك��� ال�م��ة و���ل
ن�عًا ما. له�ا ال��� �ال�ات، وعلى ح�اب م��ان�ة خل�قة �اخ��اصي في ال�ال، - مع م�ا�قات
ووش�شات، وح�ا�ات، وت�ف��ات، خ��ات م���عة، م� أخ�اء في الع�، في ال��ع، في ال��ح، في
ال����ع، ع��ون ألف ه�ا، خ���ن ه�اك، - و�ذا ل�م األم�، ال�� الل�ل�ة في ج�� ال�وج، كان�
ال�ونا ن�رما ت��ز هي األخ��، على ج�ارب نادرة ت��ح لها ج�ان� معّ��ة م� األناقة و�ثارة اه��ام
ز�ائ�ها ال������ م� اإلش���ات واألوالد ال���ّ���، الع��ة، ال��ضى، والع�ال العا�ل��، وال��ار�

وال���ال��، ودز��ات األوالد، ال�فّ�ل�� ل�یها.

- على س��ل ال��ال �ا ع���تي؛ �أتي ی�م م�الد ال����ر  وأنِ� ال ت�ل��� فل�ًا في ج���.
هل س��ل��� م�ه ماًال ل����� ه��ة له؟ هل ف��ِت: ت��دورو، ح���ي، إع��ي �ع� ال�ق�د ل�ي
أش��� ل� س�واًال داخل�ًا وأقّ�مه ل� في ع�� م�الدك؟ أنا �ا حل�تي، ال أع�ي ز�ه سام�ای� م�ل ه�ه

ال��اس�ة.

كان� ال�ونا فل�ر م�افقة على ه�ا، �ال�أك��. ل�� ما كان ی�ع�ها ه� وضع ال�ال في
ال���ف، ك�ق� م�ّ�ل في دف�� صغ�� ول�� نق�ًا حّ�ًا في م��اول ی�ها. فإذا فق�ت ج�ار�ها ف�أة،
ف��ف تعالج األم� في ه�ا ال�ف�� ال�غ�� ال�ارد، في ه�ا ال��اب ذ� الف�ائ�؟ كان� ل�یها عاداتها
الق���ة، ��� أن تغّ��ها اآلن، إذ إن في ق�ل ال���قة، عاداتها الق���ة كان� عادات إن�ان فق��،
عادات زوجة م��ف �ائ�، وف�ق ه�ا كله مقام� ی��د لها م�اس� ال��رسة، �ع�� في م�ارساته
على ح�ابها، قّ�اد أك�� م�ه زوجًا؛ كان� عادات أرملة �ال س�� �ع�لها �ع�له، م���عة م�ه ما ی�فع
لألكل، لل�ل��، إل��ار ال���ل ولل�فقات األخ��. عادات الغ���، وال�اس ال�افه��، ولق� قال

ال����ر: عادات الفق�اء، �ال مال لل���ف وللف�ائ� ودف�� ال���ات، ح�� ما أك�ته ال�ونا ن�رما.

أما اآلن، فق� تغّ�� ال���� االج��اعي لل�ونا فل�ر و��ل� ث�وتها. و�ذا ل� ت�� ث��ة قادرة
على ال���ی�، فهي أ��ًا ل��� فق��ة ك�ا كان� ق�ًال؛ لق� ارتق� دفعة واح�ة ع�ة درجات، م�



أرض�ة الفق�اء إلى ال��ات� العل�ا لل��ار األك�� ن�ّ�ًا: األرج�����ان صاح�ا مع�ل ال���ام�� وال����ر
إ�ف�� وع�ادته ال��ّ�ة وو��ف�ه العامة وآل سام�ای� مع م���ه� ال�ّ�� لألح��ة وآل رّواس ذوو
ال��ه� ال�اع� على ال��� - وفي ال�ق� نف�ه مع األرس�ق�ا��ة في ال��ار، م� أجل إسعاد ال�ونا
روز�ل�ا ال�ي ح�ل� أخ��ًا على صه� ح�� مقاسها. وح�� ق�ل ال��� ف�فال�و صاح� م��أة دف�
ال��تى، م�ق� م���م، ح��� دائ�ًا على ال�ضع ال�الي لألص�قاء، فال����ر ت��دورو م��ازن،

رص�� وم�� للع�ل، وس���ي �ع��ًا:

- ل� یل�� أن ���ل� ال���ل�ة كلها...

ه��ا ُف�ح �اس� ال�ونا فل�ر في ال���وق االق��اد�، ح�اب ی��ای� كل شه�، وه��ا كان�
ب�ا�ة ت�ب�� م���ن لل��اد� في ح�اتها. و��ا كان �ق�ل ال���لي، إّن الف�ضى واالض��اب
والعادات غ�� ال�����ة  تق�د ال�وج�� إلى ال�قاش و�لى ع�م ال�فاه� و�لى ال���ة األولى لل��اف�

ال�وجي ولل��اع� ولل��اع� ب�� ال�وج��.

كان� ال�ونا ن�رما تع���ه ن�ام�ًا أك�� م�ا ه� م�ه�ي، م�ّ�ًا على أن ���ن كل شيء في
م�ضعه وفي ی�مه �ال���، وع�وًا لالرت�ال وال�فاجأة. والع�� ال�ح�� (ح���ا  ت�اه ال�ونا فل�ر) في
ه�ا ال�جل ال��ع�د ال�فات، ه�  أنه م��ق�� �ّ�� وذو ته�ی� رف�ع، �عامل زوج�ه  ��ل اح��ام.
ف�� األف�ل، على كل حال، إن ���ن  ن�ام�ًا قاس�ًا، م� أن ���ن ف�ض��ًا وم����ًا م�ل ال�ونا

ن�رما، دائ�ًا م�أخ�ة، ال ق��ة لل�ق� ع��ها.

ض��� ال�ونا فل�ر وهي ت���ع إلى ال���قة ال�ي ت���، في انفعالها غ�� ال�����،
ت�ازن ال����ر ون�امه: «زوج م� ه�ا ال��ع أی�ها ال�����ة، ل�� م��ة هه�ا، فق� سق� م� ال��اء
على ح�� غفلة». ح�ى إن ال�ونا ج��ا نف�ها، ال�ق�قة العل��ة الفّ�ة ال�ي ت�ّ�� ال�ي، مع اتهامها

إ�اه �اإلق�اعي، اع��ف� ���ا�اه:

- �ال���ة إل�ِ� فل�رز���ا، م� ك�� ت���ی� األمان ق�ل أ� شيء، م� ال�����ل أن ت���
أف�ل م�ه.



في ال�اقع، في ن�ام ت�ع� رؤ��ه الف�ح، ���ان�ة و�دارة م� زوجها ال�ّ��، مع ج��ع
ال�فاص�ل في ال��اور الالزمة، في ال��م ال���د ل�ل شيء، وال�اعة ال�ق�قة، كان� ال�ونا فل�ر

تع�ي االن��اع ع� نف�ها ك��ال ال�وجة ال�ع��ة، ل���ع ال���ان.

سارت ح�اتها م����ة و�ال ��ار�، ح�اة هادئة وناع�ة، ���ع وق�ها ل����� دق��،
  ُوج� و��م�ة كاملة؛ ال����ا مّ�ة في األس��ع، أ�ام ال�الثاء، في ع�ض ال�اعة الع����. و�ذا ما
ف�ل� أح�ث إثارة في ال�أ� العام وفي رأ� ج���ة «ال��اء» كانا ی�ه�ان مّ�ت��، ل�� نادرًا ول�� أب�ًا
في الع�وض ال�هار�ة؛ فال����ر ل� ��� ����ل ف�ضى وض�ضاء الف��ات والف��ان، به�اجه�

ال�اخ�.

مّ�َتان في األس��ع، أقّله، �ع� الع�اء، كان ��ّ�ب ب�قه ل��اء أ�ام ال���، وه� م�اء
مقّ�س، ت���ع ف�ه األور����ا في م��ل أح� ال��س�ق���. كان� اج��اعات م�حة ج�ًا وودودة، ح�ل
ال�ائ�ة ال�س�ة ل�ج�ات الع�� - رّ�ة ال���ل ت�الغ في ض�افة اله�اة - مع م���ات وع��� الفاكهة
لل���ات، وجعة �ال ح�اب لل�ادة، وأح�انًا كأس م� ال�اشاسا إذا كان ال�ق� �اردًا أو إذا كان
ال�ق� حاّرًا ج�ًا. ف��ل� ال���ر، م� ال�ع���� �ال�ا����و أو ال�قّ�م��، «ح��ر م��قى» م�
األص�قاء، ��غ�ن إلى مقا�ع م� ال��ناتا والغاف�تا، الفال� واألغاني ال��ف�دة، في انفعال
ال��ل�ل ال��س�قي واألل�ان ال���قة، وال�ه��ة، م� الع�ف ال��ف�د ال�ع��ى �ه؛ ساعة م� الف�

ال�اقي.

في الل�الي األخ�� ال�ال�ة م� االرت�ا�ات، كانا �ق�مان ب��ارات أو ���ق�الن زوارًا. و�ذا
كان� ال�ونا فل�ر ق� أه�ل� عالقاتها، أث�اء زواجها األول، فإنها اآلن ت�عاها �ان��ام م�ل�.

مّ�تان في ال�ه�، وفي ی�م م��د، على س��ل ال��ال، كان�ا ال ب�َّ م�ه�ا في م��ل ال����ر
ل��� إی����ي، ح�� ت�ل� ال�ونا فل�ر أق�اصًا م� ال�ل�� ومع��ات ال�رة والع�ل و��قًا م� حل��

ج�ز اله�� األب�� أو ال����ی�، تفاهة، ل�� ل�ی�ة.



ان��� ال����ر ت��دورو وه� مفع� �الف��، في حلقة رف�عة ال����� ت���ع في قاعة
ال��ی� الالمع، و�لها م� أناس ذو� وجاهة، م�ل ال����ر ج�رجي كال��ن ال���ت�� ال�اب�
لل�ال�ة، وال����ر جا��ي �ال���و م�امي ال��ع�ة ال��ار�ة، وال��رخ ج�ز�ه كاالزان� م� األكاد���ة
وال�عه� ال�امعي، وال����ر ز���ه كاتار��� (االس� �ق�ل كل شيء) وال����ر رو� سان��س، وه�

س�اسي وأس�اذ وأدی�، وآخ��� في إدارة معه� ال�ار�خ في األكاد���ة اإل�ال�ة لآلداب.

كان� �ال���ة إلى ال����ر ت��دورو، ل�الي راق�ة ج�ًا، �اع�ة على االغ��ا� ال�وحي، إذ ���
نف�ه مع «ش���ات �ارزة»، م���عًا إل�ها �اح��ام وم�ل�ًا ب�أ�ه ���ر في م�ادثة م���ة ��ل شيء
ح�ل ال��اض�ع الع��قة ال�ي هي ق�� ال��اولة. «تل�ع األف�ار في رون� ال��ل ال�ّ�اقة»، ح�� ق�له
ه� «في ه�ه ال��الت م� االرتقاء ال���د، في ه�ا ال��ار مع م�قف��  ذو� اخ��اص». في أث�اء
ذل� كان� ال�ونا فل�ر، في حلقة ال�وجات، ت��ل� ح�ل ال��ا�ة وال�َّهي أو تعّل� على آخ� ال��ائ�

ال����رة في ال��ف.

�ال���ة إلى ال���لي، كان� ال��ارات إلى ال����ر إن���ي ذروة ال���غى، ب���ا كان� ال�ونا
فل�ر تف�ل أن ی�ه�ا ل�ًال إلى ق�� غارس�ا، ك�خ ال�ونا ماغا �ات�ن�س��و ال���ة، وهي ش���ة م�
أف�ل ش���ات ال���ة وتل���ة سا�قة. فه�اك ت�� ال�ونا فل�ر نف�ها في مع�� ال���ات األك��
ت�اه�ًا في م�اق�ة األز�اء واألع�اف واألح�اث االج��اع�ة، مع ت��ال م�هج في ح�اة الغ��، ل��
ل�� ح�اة أ� م� ال�ارات، إن�ا ح�اة ال���ة، ��قة ال��الء والل�ردات، و�ان  ث�ة ح�ا�ات وق�ارات

ی��� لها ال����.

وم� عادات ال�واج األول، الق���ة، اْحُ�ف� �الغ�اء ی�م األح� في ر�� ف��م�ل�� مع ال�الة
والع�، م� دون أ� عادة أخ�� (ت��ر اإلشارة إلى أنه خالل ال�واج األول ل� ت�� ه�اك تق���ًا

عادات، فق� ال��ضاء و�ل ما ه� �ار�).

تغ��َّت العادات، وال��اة ال ت��ق� �ال���ة فق� إن�ا �ال��ات أ��ًا، وأص��� هادئة
وم����ة، ح�اة سع��ة، في ال�أ� العام ل�� ال���ة وفي اب��امة ال�ونا فل�ر.



في أ�ام األر�عاء وال���، ع�� العاش�ة ل�ًال، دق�قة أك��، دق�قة أقل، كان ال����ر ت��دورو
��ارس ال�� مع زوج�ه في اح��ام رص�� وفي ل�ة ثاب�ة، و����ر ذل� أ�ام ال��� ل���ح األم�

اخ��ار�ًا أ�ام األر�عاء.

اس�ه��� ال�ونا فل�ر في ال�ْ�ء، مقارنة مع عادات سا�قة معّ��ة، ال���ان ال�� كان �����
على الع�اق االنفعالي في ال���� ال��ی��، ف�ق الف�اش ال��ی� ذ� ال�ّفاص (ال��ی� �ال��اه�ة).
 تأقل�ا مع رغ�اتها كأن�ى م�ق�ة ومع ال���قة   ل�� اح��امها ال�لقي وح�اءها ال�اتي، ما ل��ا أن
الاله�ة وال�ق�قة، ول�قل ال����مة وال��ّ��ة، ال�ي كان ال����ر �أخ�ها ف�ها، ت�� مالءات

ال����،  ب�غ�ة راس�ة وح��ة غ�� مأل�فة.

في س��� األزواج (في رأ� ال����ر ت��دورو) ال�غ�ة ال ت��ل دون ال��اء، وال�� ال ���ع
ال���ة، ف�اله�ا م���عان م� م�اد نق�ة، ح�ى في ح�����ه�ا ال�وج�ة ال��ّ�ة.

أ�ام األر�عاء وال���، في ال�اعة ذاتها ���ل ال ی�غّ��، كان� ال�ونا فل�ر تالح� ح��ات
زوجها ال���ة وال���رة، في ال����. ه��ا وه� ش�ه م���� ل�ي ���ها إل�ه، وال��شف �غ�ي
ذراع�ه ال�ف��ح��� وال��ف��، كان ال����ر ی��و م�ّلة ب��اء واسعة ���س ح�اءها كام�أة، ف����ها
ح�ى في تل� الل��ة ال�ام�ة م� االن��اف. م�ّلة، رؤ�ة م� دون غ�ا�ة، ص�رة م���تة، �ا له م�

اح��ام.

كان� ال�ونا فل�ر، م��قة ع���ها كي ال ت��، ت���ره ع��ئ�، زوجها ت��دورو، م�ل �ائ�
هائل ال��اح�� ذ� م�ل� ق��، ن�� أو ك�ن�ور، في ���ان م��اٍز ف�قها، ل���لها و�ع�ل�ها
و��اجعها في ال��. انف��� ال�ونا فل�ر ش��ًا ف���ًا أمام ه�اج ال�ائ� ال�ارح. و�ذ أحّ�� �ه
ی�خلها، م�ل�ًا ق��ًا في اح�ائها ال���ة، وهي ال����ة وال�ل�قة، شع�ت و�أنه�ا ی�تفعان س��ة معًا

تغ��ه�ا ن��ة م��ادلة.

إن�ا ل� ت�� ن��ة عف�فة ج�ًا، ألن ال�ونا فل�ر ع��ما تف���، ت�لل� أ��ًا م� ال�ف���
ال�� كان ����� بها.



ه��ا كان� ل�الي ال�� ل�� ه�ی� ال�وج�� ال�ّ���� ، مع ت��ار م���ن للع�ل�ة ی�م
ال���، وجعلها اخ��ار�ًا ی�م األر�عاء.
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ل�� ع�دتها إلى نازار�� داس فار���اس، �ع� إقامة ���لة في �اهّ�ا، ، و��اه� �ق� على
األوقات األولى لل��اة ال�وج�ة ال��ی�ة لل�ونا فل�ر، ع��ت ال�ونا روز�ل�ا لل�ونا ن�رما ع� قلقها وع�

م�اوفها.

صه� م��از، ت�� ج��ع ال��اه�، ال����ر ت��دورو. ال ی�ج� أ� ش� ح�ال ه�ا. ل��
هل س���ن ال�ونا فل�ر على م���� الق��� ذ� ال��ائ� ال����ة؟ ِلَ� ال؟ - اه�اج� ال�ونا ن�رما،
 ان�قاد لها. فال�ونا فل�ر في رأیها خل�قة �ال�وج األك�� ت�امًال، ال�فّ�ة ل���ق�ها، غ�� قابلة �أ� 
واألوف� ج�اًال وث�اًء. ل�� شعلة ه�ه ال��اسة ال��ق�ة ل� ت�� ت�ه� ل��  ال�ونا روز�ل�ا . ف�غ� أنها
أم، ول�یها دائ�ًا م�ل إلى إع�اء الع�ر الب��ها وال�ق�ف إلى جان�ها، ل� ت�� ت�� لها االن�فاع الالزم
ل��ل� ال�����ات ال��ور�ة، ل� ت�� ت�ع� أنه ل�یها ���ح لل�ف�ذ االج��اعي، واالس�فادة م� م���
زوجها وم� رص��ه وم� اع��اره وم� م��ول��ه وم� عالقاته. فل� كان� ت��ه ال�ونا روز�ل�ا ل��ج�
م� ال���ل، وهي م�أ��ة ذراع ال����ر، م��قلة ��ه�لة ب�� القاعات وال��ائ� وح����ة ق��ر غ�اسا
و�اّرا ومعاش�ة أف�ل ال�اس في �اه�ا، وه� حل� ال���ة الع��ز. أما ُقّ�م� ال�ونا فل�ر إلى آل
تاف��اس ب����، أَول� �قّ�ل ی�ها ال�ل��ن�� آدر�ان�، ال��ان األب�� ال��قي، أل� ت�ّ�ها، �اب��امة

ساّرة إن�ا �اع�ة على ال�ف�ر، ال�ونا إ��اك�الدا، ال���ة األولى في ال����ع، د���ات�رة األناقة؟

ماذا فعل� ال�ونا فل�ر، مع ه�ا، ل�ي ت����� إلى ه�ه الف�ص ال�ان�ة ال�ي ی�ف�ها لها
لق� ال����ر وال���ل�ة ال�اه�ة وال��ق ال���ن؟

ال شيء، ثالث م�ات ال شيء. بل ع�� ذل�، تا�ع� إع�اء دروس ال�َّهي كام�أة فق��ة
تعاني ع�زًا، رغ� ن�ا�ها ه�ا ال�� انع�� سل�ًا على ال�ق�ی� االج��اعي لل�وج (زوج ام�أة تع�ل و
ه� �عاني ب�سًا في ال��اة، أو ه� ���ل ق�ر، ه��ا ی�رد قام�س ال�ونا روز�ل�ا)؛ اس��ّ�ا في ذل�

ال���ل ال�غ�� ف��ا ه�ا قادران على أن ت��ن له�ا إقامة أك�� ارت�احًا وفي شارع مل���.



فل�ع�رها ال�ونا ن�رما، ألن ال�ونا روز�ل�ا ل� تقل ذل� ب�ّ�ة إل�اق اإلهانة �أح� ، ل�� ش�ارع
ه�ا ال�ي ال�ي كان� أن�قة ون��لة في ال�اضي ل� تع�، وفي األ�ام ال�اض�ة، س�� ش�ارع أناس
���اء، مع �ع� اس���اءات �ف�فة. وف�ها، تع� على ال��ان في تل� األزقة، ال���ات الل�اتي ���ل�
ال����ع.. ص��ح أن ام�أة األرج����ي ال�ونا نان�ي، هي م� ��قة راق�ة وأصل �ّ��، ل�� م�

غ��ها؟ كان� ت��  على رأیها ب���ة اس�ف�از�ة ت�اه ص��قة ال�ونا فل�ر.

- ال�ق�ة... ق�ارة...

كان� اإلقامة في ر�� ف��م�ل�� أك�� س�ءًا، �ع��ة ع� كل شيء، مع س�ان ال�اح�ة، ح��
كان كل م� أخ�ها وصه�ها ��ّ�ان على اإلقامة، في آخ� العال�، ضاح�ة تق���ًا، وعاد�ة، ح��
���ج ال�جال في أ�ام اآلحاد �ع�ض�ن أنف�ه� في ال��ارع �ال��امات واألخفاف. �ا لل��ق�ة، ال�ونا
الور��ا زوجة ال����ر ل��� إی����ي، ال�ي جاءت ل��ارة ال�ونا ل��ا، شع�ت �العار ل�ل� ال�ل�ك
ال��احي ال�ع��، أ� الع�ض ال���ل لل��امات ال��ئ ال�وق والق�ر. وق� عّ��ت ال�ونا الور��ا ع�

س��ها ��ل�ات اش���از:

- ال أعل� ك�ف �����ع ال��ء ال��� في م�ان كه�ا، ح�� األغ��اء أنف�ه� �����ن
ش��ه�� �الفق�اء، كل شيء م� سق� ال��اع.

ل�ْ� في الع�دة إلى ال��ألة ال�ي ن�ق�� ق�ًال، ما ه� م�قف ال�وج�� ال��ی�ْي ال�واج؟
ال����ر ت��دورو ��اد ��ّ� رغ�ة ب�غ��� ال���، وال�ونا فل�ر ال�لهاء، معان�ة ه�اك في ذل� ال�ق�.

أما ال�ونا روز�ل�ا ف�ان� تهّ� رأسها قائلة:

- م� ی�ل� م� أجل ع��ة ف�ن�ات ل� ��ل إلى س����...

و�األح��، أّدت ه�ه الق�ة ع� تغ��� م�ان ال��� إلى الع�دة ال�فاج�ة لل�ونا روز�ل�ا إلى
نازار��، ح�� اس�����ها ال�ونا فل�ر ذات ص�اح:



 ف��ة الق�ل ل���دورو إن�ي أر�� االن�قال؟ إع�في ولل�ّ�ة واألخ��ة، - أّماه، م� أی� ات�� 
�أن�ا، أنا وه�، راض�ان ج�ًا ����ل�ا ول� ن��قل.

ال�ونا روز�ل�ا، م��اس�ة ت�ّ�فاتها ك���ة ع���ة، ��ق� إلى جان�ها في ح��ة سافلة:

- وماذا یه��ي؟ كل خ���� في زر���ه.

ب�ل� ال�ونا فل�ر جهً� ل���� نف�ها:

- اس�عي �ا أمي. أنا أع�ف ل�اذا ه�ه الق�ة ح�ل م��ل أك��. فأنِ� ت���ی� ال�قاء ه�ا
إلى األب�. ل�� ����� ان��اع ه�ا م� رأسِ�، فأنا ل�� م�افقة. ت����ع�� ال��يء ل��ارت�ا م�ى
ش�ِ�، ف�ق��� ��عة أ�ام. ل�ْ� أن ت���ي مع�ا ، فه�ا ل� ���ل. و�ن�ي أكل�ِ� ���احة:

ح��تِ� �ا أمي ُول�ِت ل�ق��ي ��ف�دِك... سأق�ل لِ�...

خ�ج� ال�ونا روز�ل�ا في ان�فاع، م� دون أن ت�أ س�اع ال�ق�ة، و�األح�� الق�� ال�ف�ح
م� ال��اب، إذ إن ال�ونا فل�ر، ل�ي تعّ�ض على أمها تل� ال��احة ال���ة، ق�رت ت����
م�ت� شه�� صغ�� لها. «نق�د ل��اب��ِ� �ا أّماه، م� أجل أع�ال ال�� ال�ي تق�م�� بها»، ك�ا

ت�ّ�ى لها أخ��ًا إعالمها، ع��ما رافق�ها إلى رص�ف ش��ة ال��اخ� ال�اهّ�ان�ة، �ع� ذل� �أ�ام.

ُأح�� مّ�ة أخ�� م��� ال�ونا روز�ل�ا في اإلقامة مع اب��ها، فل� ت�دها ق�ًال، وهي أرملة،
وال ت���ها اآلن وهي ح�ی�ة ال�واج، و�ذا كان� ال�ونا روز�ل�ا في ال��اولة األولى أ�ه�ت نف�ها
ُمهانة، وق� ق�ع� عالقاتها ع�ل�ًا �ال�ونا فل�ر، فه�و ال��ة ق� بلع� ال�فعة. فإغ�اء ال��اة ال��ی�ة
الب��ها، مع ب��� عالقاتها وسه�اتها، كان �اغ�ًا أك�� م� الالزم. عادت إلى نازار��، ه�ه حق�قة،
ل��ها قلل� م� ز�اراتها إلى العاص�ة. فإذ أقام�  ض�فة في «م�خ�ة العال�» ذاك، في ر�� ف��م�ل��،
كان� تأتي �اك�ًا، ق�ل الغ�اء، إلى م��ل اب��ها، ل���� حف��ة ال��ار، في ت�ّع� ع��ة ال�ائ�ات.
و�ان� ت��� ث�ان�ة، ع��ة أ�ام، ال�ق� ال�� ��علها غ�� م���لة، م� ال��اج�ات مع أخ�ها، ث�
ت��ي م��دًا ل���ل ح�اة اب�ها و�ّ��ها في ر���ن�اف� إلى ج���. في نازار��، كان� انه�اكاتها
ال��ع�دة ُتلّ�� في وصف ال����� االج��اعي ال�ع�� لل�ونا فل�ر («تع�� في مآدب غ�اء



وحفالت، ص��قة ح���ة لل�ونا إ��اك�الدا تاف��ا ب����»)، في م��ح لل�ه� ال����ر و�ل ما ���له،
م� ق��ه ال�اف� في ال��اء إلى حال�ه ال�ال�ة ال�ي ُ�ْ�َ�� عل�ها، وال���ر ال�ل�� �ال��ق ال�ارق
لل�أل�ف، ت�و� تفاص�ل ال��ار�� األس��ع�ة ألور����ا اله�اة، وت�وب في اب��امات، و���ل لعابها

في تعل�قات:

- تل�، أجل، إنها ل��س�قى...

كان� تق�ل ذل� ل��ّ�� األغاني ذات ال��ت ال�اح�، وذات اإل�قاع ال��ف�د، ال��ن��ت� م�
م���عة راق�ة، ی�عا�� ه����ل، ل�هار وش��اوس مع أوت�ل� آراووج� ومع ال�ا����و آج���ر
غ�م��، وه�ا م�لفان م�س�ق�ان م�لّ�ان أقل شه�ة في العال� ال�ارجي، ل��ه�ا ل��ا أقل إلهامًا.
كان� تق�لها أ��ًا في ت�اه�ات ازدراء لل��س�قى األخ��، م�س�قى ال�ام�ا واألغاني، م�س�قى
األغاني ال�ع��ة، م�س�قى «ز�ه ب�ف����» - مع ��قة اح�قار - ولعازفي الق��ارات وال�افاك����
األك�ردی�ن وال���ل، زم�ة ال��ّ�دی�. ع��ما تق�ل ذل�، ت�ع م�افة، ت��ل ف�قًا ب�� أور����ا
اله�اة - ال�ي ی���� إل�ها ال����ر ف����الو ب���� داف�غا، ال���� ال�ّ�اح ال��ه�ر، ال����ر ب����
ب��ر��ا، قاضي العاص�ة، وال�ل��ن�� صاح� ش��ة ل��ع ال�لع �ال��لة، مع ق�� في غ�اسا وس�ارة
مع سائ� وحامل لق� ال��م���ادور م� ال�ا�ا آدر�ان� ب���� - ال��ان األب�� - زوج إ��ا ك�الدا
ال���لة، تل� «ال�ي هي ق�ل األولى دائ�ًا، ع�� اله� ال�ادرة» (تع��� م�ف� ل��لف���� الم���ا، م��ع
ال�ادی� وم��ر «االج��اع�ات» في ج���ة ال�اع� ال���ل أودور��� تافار��)، ع� ال�ونا إ��اك�الدا
تاف��ا ب����، ب�جهها ال���ه ب�جه ال��ان اله�م ون�ارت�ها وم�ّب�ة م��لها ال������ة وال���دی�

ال�ی� �ع�ف�ن على أدوات م�س�ق�ة في اله�اء ال�ل� وفي اض��اب، وه� س�ار� ح�ى ال��الة.

خالل ال�واج األول الب��ها (إذا كان ���� ت���ة ذل� زواجًا) كان عل�ها أن ت���ل الع�ق
وال�الم ال���ء م� أول�� ال���دی� والعا�ل��، ذو� ال��ود ال�ي ت�� ع� ال���ن وال�لع: ج���
آوغ�س��، كارل����س ماس�ار���اس، دور�فال كا��ي. وم� مّ�ة ألخ��، كان رجل م��ّ�ج في جامعة
و����ي إلى عائلة، ���� نف�ه في تل� ال�م�ة و���ح أس�أ م� ال���ع م�ل ال����ر فال�� دا
س�لف��ا، ال�� ت���� ال�ونا روز�ل�ا وجهه ال�ليء �ال�ق�، وال�� س�ع� في نازار�� ث�اًء على م����



الق�اء وه�ا ال����� ال�ف�ع في اإلل�ام �الق�ان��، وه� رجل مه��. ل���ق م� ��اء، إّال هي،
ال�ونا روز�ل�ا، ال�ي رأته ی�فخ في ال��مار وصلة م� ال���� - ب�س��ا، ف�ا له م� صف��!

لق� أص��� م�اه�ة لل��س�قى. و���� تل� ال�م�ة م� ال�افه��، ات��ت م�قفًا ع��فًا
معاد�ًا مع أول ن�أ ع� م�ا�ا صه�ها ال��ی�: «ش�� ال ی�جى م�ه إصالح، عازف ال��مار». مّ�ة
أخ�� �ال�أك��، س�ف ت�ت�� اب��ها ال�لهاء، ع���ة العقل وال��اء، ���� م��ال ل�ي تع�له، ت��له
على �ه�ها، ت�ّ�ل له رذائله وع��قاته �ال�ق�د ال�ي ت���ها �ع�قها م� ال��رسة. لق� اس��ا��
غ��ًا م� ال�ع�وفات الل�ل�ة واألغاني، إذ إنه ح�ى لق� ال����ر، ال�� أهال� عل�ه ال�ونا ن�رما،
العل��ة ���ا�� ضعفها، وأف�ل�اتها، ف�ف�ة في ال�سالة ال�ي أعل��ها ����ة األرملة، وال ح�ى خات�
ال�رجة العل��ة ذاك ق� أّث�ا ف�ها. إنه د���ر وذو مع�فة مع��ف بها، ك��� ال�ارة. ل��َّ ال�ونا روز�ل�ا

ل� ت�ِ� ح�اسًا:

- واح� آخ� م� ه�الء ال��ار�... �ق�ي الل�ل في ال��ارع ���� وته�� ��ال ال��أة
ال�ه��ة... س����، وه� أ��ًا مقام�. إن كل ما ی���ه ه� الع�� عالة على غ��ه، هي في الع�ل

وه� في الف�اد.

أما ع� لق� ال����ر، فق� أب�ت ت�ف�ًا:

- ص��لي.. د���ر م���ر الق�م..

كان� ت�ّ�� ب�� اخ��اصات ال��ّ�ج. وفي ن��ها ل�� ال���ع في ال�رجة وال��ت�ة نف�ها:

- ال����ر في ال�ق�قة، م� ال�رجة األولى، ه� ال����، ال��امي، ال�ه��س ال��ني، أما
���� األس�ان وال���لي، ال�ه��س ال�راعي، ال���� ال�����، كل ه�الء، د�ات�ة م� ال�رجة

ال�ان�ة، ُدك���ون... أناس �ال عقل وال كفاءة لل�راسة ح�ى ال�ها�ة.

كل س�ء ال��ة ه�ا ت�اه ال�ه� ال���ق�لي ال�� كان ال ی�ال م�ه�ًال وق� ان�ق�ته ���ة،
س��ه مع�ف�ها أنه م�س�قي هاٍو. ففي �اهّ�ا فق�،  �ع� تأك�ها م� ال�ضع ال�الي ال��� لل���لي،



ال���� في م��أة راس�ة م�ل ال���ل�ة العل��ة، في زاو�ة شارع كارل�س غ�م�� مع شارع كاب��ا
(ال��قع وح�ه ��او� ث�وة) م��ول��ه، وسل��ه وت��فاته، وال�ائ�ة األن�قة وال�اسعة م� عالقاته، زال
االن��اع ال�ائف األولي ل�یها، تار�ًا ال��اة م�ّ�شة الف�� ب�� ال��ق ال�ل�غ وال��مار ال�ع�ي

ال����ع م� ش�� الغا�ة وأور����ا اله�اة مع ال�ع�وفات الل�ل�ة في ض�ء الق��.

ارتفع ال�ه� س��عًا ج�ًا في ن��ها. ل� ��� األم�� ال�امل ال�اح� ال�� ش�ه� ی�مًا في
ب��رو ب�رج��، ال�ال� ال�ارایي، مع أنهاره، ج�ره وحق�ل أش�ار ال��ا�، ث�اء ألف ل�لة ول�لة. إال
أنه ماذا ����ها أن ت�غ�ه كأرملة فق��ة، في ال�الث�� م� الع��؟ إن ال�ونا روز�ل�ا راض�ة أ�ع� م�

كل ت�قعاتها، اع��ف� لل�ونا ن�رما:

ر، وأ� سل�ك! ه�ه ال�ّ�ة لق� وفق�. وأ��ًا به�ا ال�جل، ح�ى أنا، أت�وج... فه� م�ا�� مق�َّ
م�ى وق� ���ل... إنه سّ�� ی���ع ب�ه�ی� ش�ی�!

ته�ی� راٍق ج�ًا؛ ال����ر ت��دورو �ّ�� القل� وم���م، إن�ا كان ی�ع�ها «ح�اتي
الع���ة»، وه� ی��� أن �ع�ف في كل ل��ة إذا ما كان� ��اجة إلى شيء ما، جال�ًا لها أق�اصًا
لل�عال، ش�ا�ًا لل�لغ� ال��م� وأه�اها م�ّلة ج�ی�ة، ع�� رؤ��ه لها شاك�ة م�ّل�ها ال�ائعة - ع��قة

م� عه� ال�ّ�� ج�ل - في اض��اب ال��ول م� ال�اخ�ة في ال��فأ.

وصل� ال�ونا روز�ل�ا ب�ّ�ة ح��ر ال�فاف، في ز�ارة لع�ة أ�ام. ل�ْ�، ع��ما تع�َّف� إلى
صفات ال�ه�، وضع� في ح�ابها إم�ان�ة ال��اة ����ة ال�وج��، م���ة على أن ت��ن ض�فة
عل�ه�ا ���رة نهائ�ة، هاج�ة نازار�� داس فار���اس، وأع�ال اإلح�ان ال�ي �ق�م بها ال����م

فالف���و م�ز��، وال�اد�، وال����ة، ورئاسة ال��ث�ة ال�ل��ة القاس�ة.

لق� كان� ت�ع� �ال�احة في ال��ی�ة ال�غ��ة، ك�ا الح� ال���ع. فه�اك كان� ش��ًا
حاض�ًا، ش���ة ناف�ة، ت�اب� ���ل واسع، ت�ّ� جام ن�واتها وم�اجها ال�ّ�ئ على ال�ّ�ة ال�ي هي
اآلن في أق�ى درجات ال���، وفق�ت اآلمال ���وث مع��ات م� ق�ل الق�����. س��ت�ا أم
ال��انى أص��� ع��اء وصّ�اء إزاء ت�سالتها ون�ورها؛ فل�ي ت���ر، كان م��ق�ًا لها فق� ان��ار



ال��ت. م�ت ال��اة، مفه�م... أح�انًا كان� س�ل���ي ال�ّ��ة ت��ي ال�ف� به�ا ال��ث ال�ه��. آه!
ال�ه� على ال��� م���� �فارغ ال���! س���ن ال�ه�ة األك�� اح�فال�ة في نازار��، ول��ف ی��ل�
ال�اس ع� ح�اسة ج��ان ال���ة الع��زة وال�الة عل�ها في ر���ن�اف� كلها، وس��ل األص�اء إلى

العاص�ة. كان� س�ل���ي م��ع�ة ل���ل  كل ال�فقات والق�ام ��ل االع�ال الالزمة.

كان� على ما ی�ام في نازار��، ل�ّ�ها، مع ه�ا ال�ه� ال��ی�، كان� تفّ�ل سالفادور،
ول�ي ت�قى ه�ا أع�ت ال�ونا روز�ل�ا خ�ة ل��ل�ها. ف�اح� ت���ف ب��ل� م�ح�ة �أنها على أت�
االس�ع�اد لل��مة و���ة القل�، وت���� نف�ها لل���لي. وال����ر ت��دورو، م��ئ�ًا، ق� تأث�. وفي
ح�ی� مع ص��قه روزالف� م��ی�وس، م��ل ال�����ات، قال له إنه ق� ك�� ب�واجه، ل�� ال�وجة

األك�� اك��اًال وح��، إن�ا أ��ًا أّمًا ثان�ة، ح�اته، تل� الع��ز الق���ة.

- َمْ�؟ - ل� ��ّ�ق روزالف� ما س�عه - م� هي الع��ز الق���ة؟ ال�ونا روز�ل�ا؟ - ب�أ
���� م�ل�ا فعل� ال�ونا آم�ل�ا في ی�م ال���ة. ���ع ال��ء م�ل ه�ه اآلراء... ال�ونا روز�ل�ا،

م�ل�قة ق���ة. هل ت��دورو به�ه ال��اجة...

ل�� ال����ر ت��دورو نف�ه ل� ���ع لف��ة ���لة. ف�ال�ة الل�ان، وح� ال����ة، واإلثارة
ال�ائ�ة لل�ونا روز�ل�ا ف�ض� نف�ها على اب��اماتها ال���لفة و�ل�اتها اآلث�ة. ف��أ ال�ه� ی�رك
ث�ه ال�ونا روز�ل�ا، مغ�� ال���ة ال��فل�ة وال����ة م� ال�ونا آم�ل�ا وروزالف�. ح�ث ه�ا ع��ما ح�َّ
����� م� األدب، ع� ع�م مالءمة ال���ل ال�غ��، مع الغ�ف القل�لة ج�ًا. فل�اذا ال ���أج�

م���ًا خل�قًا �إم�اناته وعالقاته؟ أك�� ات�اعًا، مع غ�ف أك�� ع�دًا؟

وأفه��ه، ��هارة، أن ال�ونا فل�ر ل� ت�� قانعة ب�ل� ال���ل ال�� �ف�ق� إلى أس�اب ال�احة،
ال�ليء �ال����ات ال��ل�ة، وألنها ل� ت�� ت��� إزعاج زوجها، الذت �ال��� م���ة.

اس�غ�ب ال����ر ت��دورو االق��اح الفاس� م� ال��اة، وأك�� م� ذل� أ��ًا، الغ��
ال��ع�م لل�وجة. أل� ت�� ال�ونا فل�ر هي م� أب�ز مالءمة وم�ا�ا ال�قاء ه�اك؛ اإل��ار رخ��،
اإل��ار نف�ه م�� ث�اني س��ات، وم�قع ال���ل، على م�افة خ��ت�� م� م���دع األدو�ة، عالوة



على أنه صار ع��انًا مع�وفًا ل��رسة ال�َّهي م�اق وفٌ�، وف�ه م���ها ال��اف� لل�ل���ات، مع م�ق�
على الغاز وآخ� على ال���. فل�اذا م��ل أك�� إذا كانا اث��� فق�؟ ل�اذا ال�عي إلى م��� م�
ال�ه� وال�فقات، إذا كانا ه�ا قادر�� على اس��عاب ال��ح، هي وزوجها ورغ��ه�ا في ال�عادة؟ ه��ا

ناق�� ال�ونا فل�ر وهي ما زال� ع�وسًا، م��اضعة وم�عقلة.

ل�اذا إذا ه�ا ال���ل ال�فاجئ؟ ل�اذا ال��يُّ إلى ال���ی� في م��ل ك��� ی��ّل� جه�ًا ك���ًا
وه� غاٍل؟ ل�اذا ه�ا ال��ف ف�ق ق�راته�ا؟ ل�ي ��عل ال��ء نف�ه ش��ًا مه�ًا؟

ث� ال�ونا روز�ل�ا، في ف�اح�ها ال�����ة، ع� م��ة أن ��عل ال��ء نف�ه «ش���ة ت��َّ
مع���ة». و�ان ال����ر ت��دورو حّ�اسًا إزاء ال�قاش، شاع�ًا �غ��ة نات�ة م� االم��از وال�ق�ی�، خائفًا
م� نق� ال����ع. أما ال�ونا فل�ر ال�ي، ل� ت�� ت�لي اه��امًا إلى م�ل ه�ه األم�ر، فق� فقال� له -
ح���ا ت�اق�ا ح�ل ال��رسة - ال ُتقاس ق��ة ال�جل ���له، و���ه�ه، بل ��ا ه� في ال�اقع وما

��او�.

ما دام� ه��ا، ل�اذا ت��و مغای�ة، مع ش�او� وم�ال�ات؟ أصغى ال����ر ت��دورو �ان��اه
إلى كالم ال��اة ال��ج، ول� ��أ ال��اول في ال��ض�ع:

- ما ك�� أدر�، �ا ح�اتي الع���ة، به�ا الق�� ل�وج�ي الع���ة وال أرغ� في م�اق��ه،
ل�ْ� ب�سعي الق�ل لها سلفًا إن كل شيء سُ�َ�ل وف� ما ت�غ� فل�ر.

ت�ك ال�ونا روز�ل�ا مغّلفة �ال�فاؤل، وان��� ك���ًا إلى م���دع األدو�ة. و�ذا كان ت��ُّل رأ�
ال�ونا فل�ر ق� فاجأ ال����ر ت��دورو، فإن ت�ّ�فها أزع�ه. فل�اذا ل� تقل له هي �ال�ات، �إخالص
وص�احة؟ ل�اذا أوف�ت ال�ونا روز�ل�ا نا�قة �اس�ها؟ ول� ��� ال���لي ی�غ� في أ� ش�، في أ�
س�ء تفاه� على أقل األم�ر شأنًا ب��ه و��� ال�وجة. كان �عّ� نف�ه ل��ّودها ح�� �����ع ��ا ی�ضي
رغ�اتها، ح�ى ول� ب�ت له ن�وات، ض�� ح�ود إم�ان�اته وح�ى مع �ع� ال����ة. ل��ه یلحُّ على
اإلخالص، ال��احة، ال�قة. ل�اذا إذا وج�د أ��اف أخ��، ل�اذا ال�س�اء ب��ه�ا إذا كانا زوجًا

وام�أة؟



كان ال����ر ت��دورو، في ع�� ال���ل�ة ��ّ�ك س���ًا ل��� العقاق��، ���� م�اد، ی�ن
مقادی� دن�ا في م��ان خاص �ال�قة، و��ع� أنه م�أل� وح���. ل�اذا انع�ام ال�قة ه�ه؟ فعلى ال�وج
وال�وجة أّال ت��ن ل�ل م�ه�ا أس�ار وال وس�اء ب��ه�ا. ن���ات ال���م�ث، أس����، أزرق ال����ل��،
ج�ز م�س�ادا، ال�قادی� ال�ق�قة، ال غ�امًا واح�ًا أك�� وال غ�امًا واح�ًا أقل، ه��ا ال�واج. �ف��ض أن

���ح ال��ض�ع ���احة، ق�ل أ� شيء.

في الغ�فة ل�ًال، ��ف�ده مع ال�وجة، ف��ا كان ی��ل مال��ه م����ًا ب�أس ال���� ال��ی��،
قال لها:

- �ا ع���تي، أرغ� أن أ�ل� م�ِ� أم�ًا واح�ًا...

و�ان� ال�ونا فل�ر ق� ان�س� ت�� ال�الءات م����ة فق� ق�لة ال�وج ل�غ�� ع���ها وت�ام:

- ماذا، �ا ت��دورو؟

- أرغ� م�ِ�، ح���ا ت�غ��� ال��ی� في أم� ما معي، كل���ي أنِ� �ال�ات ال ت�سلي أح�ًا
ب�ًال م�ِ�... ل� ��� ص�ت ال����ر ی�� ع� غ��، ون��ته أك�� ات�اهًا إلى ال�آ�ة.

رفع� ال�ونا فل�ر ص�رها، إنها ل�فاجأة. اس���ت إلى م�فقها وال�ف�� إلى زوجها وه� ی�ّس
ساق�ه في س�او�ل ال��امة:

- أ�ة ق�ة ه�ه، م�ى أرسل� أنا..

- أر� أن على ال�وج وال��أة أن ���نا ص����� ال�اح� مع اآلخ�، ول��ا ��اجة إلى «خ�
وهات».

- ت��دورو �ا ع����، إع�ل مع�وفًا وأوضح ه�ا ���عة، فل�� أفه� ش��ًا...

اق��ب إلى جان� ال���� وه� ی�ت�� ال��امة ال����ة، ث� جل� عل�ه:

- إذا ك�ِ� ت���ی� تغ��� ال���ل، فل�اذا ل� تق�لي لي ش���ًا؟



- تغ���ال���ل؟ أنا؟ م� قال ل�؟

- ح��ًا، إنها أمِ�، ال�ونا روز�ل�ا. قال� لي إنِ� ك�ِ� ت����، غ�� راض�ة �ال���ل،
وم����ة...

ن��ت ال�ونا فل�ر إلى زوجها ال�ال� على حافة ال����، وه� ج� رص��، و�ع� ال��ن
في ع���ه، وق� زّوردها ب�غ�ة في ال���: «�ا له م� رجل ك��� وال �ع�ف ال���»:

- أمي؟ وأن� ���� �أن�ي أرسل�ها ل�ق�ل ذل�؟ إن� ال زل� جاهًال أمي �ا ت��دورو. إن ما
ت��غ�ه هي، أنا أع�فه... ل�اذا ی��ج� علّي أن أ�ل� م��ًال أك��؟ إنها هي ال�ي ت���، ف�ع ح��ة

إضاف�ة  تق�� ع��نا إلى األب�. ل����ي هللا و��ف��ي.

- ل�ْ� ما دام األم� ه��ا �ا ع���تي، ف�� أجل اس��افة أمِ�، ب�سع�ا ر��ا...

أم��� ال�ونا فل�ر نف�ها ع� ال��� ون��ت إلى زوجها م��قة إل�ه:

- عل��ا أن ن����م ال��احة، كل م�ا إزاء اآلخ�، ه��ا قل� �ا ت��دورو. قل لي، ل�� قل
لي ال�ق�قة، وال ت��ب، هل ت�� أن� أن تع�� ال��أة الع��ز مع�ا إلى األب�؟

ل� ��� ال����ر ت��دورو رجًال ی�ق� ال��ب، وال یه�� اآلخ���، خ��صًا أم ال�ونا فل�ر:

- إنها أمِ�، ح�اتي، إذا شاءت هي ووافقِ� أنِ�.

- إذن، إعل� �ا ع����، �أن�ي ال أر�� ول�� م�افقة. إنها أمي، أح�ها، إن�ا ه�ا، تع��
مع�ا، ح�ى وال ��ل مال العال�. فال ی�ج� م� ی��ّ�ل ه�ه الع��ز. وأن� �ا ت��دورو ما زل� ت�هلها

���ل ص��ح.

ت�اول� ی� زوجها:

- في ه�ا ال���ل �ا ع����، أنا وأن� فق�، وال أح� س�انا. ف�� ه�ا ال ن��ج إّال إلى م��ل
���ن خاص��ا. و�ال���، األف�ل، ح���ا ���ن �ق�رت�ا، ه� ش�اء ه�ا ال���ل ذاته...



ت�ّف� ال���لي م�ففًا ع�ه ما ��ّ� �ه م� ض��. ف�� أجل ال�ونا فل�ر س���ن قادرًا على
ال����ة، وح�ى اح��ال ال�ونا روز�ل�ا وم�ائ�ها. ل�� ل��� ال��، فق� ات�ح كل شيء. إن ال�ونا
فل�ر ل� ت�غّ��، ال���اضعة في رغ�اتها، وال�ق���ة في نفقاتها، الف��ة. وع��ما وقف� ال�ونا روز�ل�ا
على ت�ّ�ر رأ� ال����ر ت��دورو، ت��ل� الق���ة الع��ز إلى س�. وزوج األخ�، ال��ع� م�را��،
ل� ی��، ب�ون س��، في ال���، غ�� م��ع� للع�دة إلى �اهّ�ا إال ح�� تغادر ال��اة، ألن األمل

ال�ح�� ال���قي ه� ال��ت. إذ في م�ألة ال�ونا روز�ل�ا،في رأ�ه، ال ی�ج� أ� تع�یل.

ال����ر ت��دورو، مع ه�ا، أقل ت���ة وأك�� ل�فًا، ذو ته�ی� رائع، قال في رقة أخ��ة:

- أم�ر ال��أة الع��ز... م����ة... في ع��ها...

داع�� ال�ونا فل�ر ی� زوجها، ال�جل ك��� ال���ة:

- ل��� م�ألة ع�� �ا ع����... فهي ه��ا دائ�ًا... إنها أمي، ل�� ب�سعي ال�الم
ع�ها، فاالب�ة ال ت����ع... ل��ها دائ�ًا في م�ل ه�ا ال��ع، م� ك�� ف�اة صغ��ة... ح�ى وال أبي

ت�ّ�لها و�ان ق���ًا، فإذا دّس� نف�ها هه�ا �ا ت��دورو فإن�ا س���هي إلى ال��ام...

- ن�� االث���؟ أب�ًا، �ا ع���تي، أب�ًا...

ت�ّلع إل�ها ���ان  وه� م�أث� تق���ًا:

- ل� ن��اص� أب�ًا... فل� ���ئ أح�نا ش��ًا ع� اآلخ�، مه�ا ح�ث. س�أخ� في ال���ان
كل شيء، كل شيء...

قّ�لها م� شف��ها ���ل خف�ف. ف�ددت ال�ونا فل�ر به��:

- كل شيء...

اب��� ال����ر ت��دورو وه� راٍض كل�ًا، ونه� ث� م�ى ��فئ ال��ء. «كل شيء �ا
ت��دورو؟ هل تع�ق� أن ه�ا م���؟ ح�ى األف�ار ال�فّ�ة أك�� م� غ��ها، ح�ى تل� ال�ي ��ف�ها



ال��� ع� نف�ه ذاتها، �ا ت��دورو؟» رأت ال�ونا فل�ر ص�ر زوجها الق�� ت�� ال��امة، ع���ْي
ال��ف�� الع������، ق�ة ال�أس ال�ل�ة، ع�الت ال�راع��، فعّ�� على شف��ها، وحاول� إ�عاد
تف���ها، إذ إن ال��م ه� االث��� ول� ��� ی�م ه�ه األم�ر. فال����ر ن�امي ی�ا�� على ه�ا وفي
كل ن�ام كامل. إنه ج� �ّ�� وس�ي، إن�ا ج� م�هف و�ق�، وم�ّ�� ج�ًا بها إلى درجة ت�ّ�ل ال�ونا

روز�ل�ا... م�ل ه�ه الع�ادة ت�افأ �اح��ام ن�ام��ه، وت�ق��ه ال�ل�، وق�اع�ه، وأع�افه.

- «ل�� كل شيء �ا ت��دورو، فأن� ال تع�ف أ� ب�� مع��ة ه� قل� ال��ء».

4

اك��ف� ال�ونا فل�ر ع�ال� م�ه�لة ال ت���فها ال���ة، وت�لل� إل�ها ت�� ذراع زوجها،
ل���ح ش���ة المعة، ك�ا ك�� ع�ها، ���ل عادل ول��ف، ص��ق�ا ال���ّل� س�لف����، في تق���ه
ع� حفلة آل تاف��اس ب����، ال�� ال ب�َّ م� اإلشارة إل�ه. ل� ���� أن خ�� في �الها أن ث�ة عال�ًا
م�لفًا فق� م� ال��ادلة، م��� اإلغالق وساح�؛ ���ونه ال�اصة، ون��ته ال�اصة إلى ال��اة،
ولغ�ه ال�ات�ة، وجّ�ه العاب� �ال����ات و�ل�ر�� ال�ئ��. عال� عاص��ه وق��ه ال��ع�ة ال�اهّ�ان�ة
لل���لة، مع مق� خاص بها في ��قة ��املها م� م��ى، م��د مع ع�ال� أخ�� مه�ة تق���ًا م�ل
األ��اء، �ائفة ق��ة وقادرة، م��فعة م� ع�ل اآلخ���. ف�ا الفائ�ة م� وج�د األ��اء - كان قادة
عل� ال���لة ی��اءل�ن - إذا ل� ُی�ج� ال��ادلة؟ ل�اذا إذا ه�ا ال�ضع ال��أزم، ه�ا ال���ح؟ وم�له�
ال�����ون، م��ل� ال�����ات؛ ل�� ال�اعة ال����ل�� كان�ا ل�فاء، ��قائ�ه� وأدو��ه� وال��ات األخ��ة.
ج��ع ه�الء ال�اس، م� ال�امعة وم� عال� ال��ارة، �ألقابه�، وأم�اله�، واعاءاته�، كان�ا �����ون

على حقل واسع م� ال�ع�ی� وال�اعة ، ���ت�ات �ائ�ة.

ع��ما كان� ت�� أمام ال���ل�ة العل��ة، أو ت�خل إل�ها ل����� أن���ًا م� مع��ن األس�ان
أو صاب�نة معّ��ة، ل� ���� لل�ونا فل�ر أن الح�� ال�ائ�ة الق��ة ل�ل� العال� م� العقاق��. عال�
كان �ع�ل ف�ه زوجها ��ّ�، م�ع�مًا ��ارة ال����ر (وأك�� م� ذل� �ال�عارف ال�ات�ة م� ال��ارسة
ال���لة في ال�����ات وم�ّ�ات ال��ع)، و�ق�رته على الع�ل و�اس�قام�ه، ساع�ًا إلى ال���ل على
م��� مالي وشه�ة عل��ة معّ��ة. م��� م��اضع، اس� م��اضع، إن�ا كاف�ان في ال�ق� ذاته ل�ف��ا



لل�ونا فل�ر أب�اب ذل� العال� م� ال��د وال��لفات، ول��عالها مف��ة لل��امج ال�قاف�ة وال��ّل�ة لل��ع�ة
ال�اهّ�ان�ة لل���لة: ال��ع�ات الع��م�ة في ال���� ال�اص، مع م�العة وم�اولة �ال�ق��حات
واألع�ال ح�ل م�اض�ع عل��ة أو مه��ة، ومآدب الغ�اء، في أوقات اح�فال�ة - ت�ّل� اإلدارة ال��ی�ة،
ی�م ال���لي - وحفالت ����ع ف�ها ال��راء وال������ن (مع عائالته�) في «أخ��ة ال��قة»
ال�اخ�ة ك�ا ردد ال�ع��م ال����ر ف����ا، في خ�ا�ه ال��ّ�ه ع� ال��أ. م� دون أن ن��ى حفلة

ال�ق� ال�ي ُتقام في نها�ة ال��ة، في كان�ن األول/د�����، ق�ل ع�� ال��الد.

وا��� ال�ونا فل�ر، ب�ون مغاالة، في االج��اعات وال�فالت. وأقام� عالقات مع زوجات
زمالء زوجها، ف�ارت �ع�ه� وزارها ال�ع� اآلخ�، ك�ا ت� ت�ادل ال�د ه�ا مع ثالث أو أر�ع
ص��قات وتل���ة واح�ة فق�: ال�ونا س��اس��انا، ال�وجة وال�راع الق��ة لل����ر س�لف�� ف����ا، األم��
العام لل��ع�ة وم��عها اإلعالمي ال�ئ��ي، وهي ام�أة ض��ة ال��� م�حة، لها ص�ت كال�ع�
وض��ة مع��ة، وال�ونا ر��ا، زوجة تان����و ف���اس، صاح� ص��ل�ة سان�ا ر��ا، ال�ي ش�ل� مع
زوجها زوج�� ه��ل�� ل��ف��، ه� ی�خ� ال���ارة إث� ال���ارة، وهي ��عال خف�ف م� سّل ما
ع�ل�� م�ه نهائ�ًا، وال�ونا ن��زا، ن��زو�ا ال�ق�اء ذات الع���� الف�ح���، ام�أة ر. ماس��و وش��ائه.
تأس�� ه�ه ال���ة م� ق�ل م��ف�� في ال��ارة، شع�ت ال�ونا ن��زا �ان��اب إل�ه�. ف�ان� ت���ه�
م���عات وت�ل� عل�ه� أس�اء األدو�ة األك�� ح�اثة ح�� ال��ضة. ف-  »إك��� اإلن�امي» كان
ال�السي الغل�� ، و«ب�وم�ل» ���ه ول�ًا �افعًا ج�ًا وه�ًا، ال ی�ال أم�َد و����ًا، ج�ه�ة ث���ة م�
م���عة نادرة. و»م���ل� س��ت» كان فالحًا قادمًا ح�ی�ًا م� أراضي ق��لة، ��ّ�ی� كال�فاحة.
أما«ف��ازا» ف�ان� ص�ة ال��أة، و�ان� ت�افقها ع��ما ت��ن هي في ��ر ال�قاهة م� إل�هاب ال���.
أما م�ّ�� ع�ل�ة اله�� «ج�����ا»، وصاب�ن «كاب��ل�» - ف�ان زن��ًا صغ��ًا أزرق، آه �ا س��تي
الع�راء! «ال�ل� ال����ن»، «ال�افي الع���». ه�ا األخ�� مّ�ل خ�انة م� ال�ونا ن��زا ل��قة
ال�اعة ال���ة في ال���لة، ال�ي كان� ح�ى ذل� ال��� أم��ة لها: �ال� في م�رسة إكل�����ة
����، في ع�لة في ال��ار، كان له، ب��� ن��زو�ا ال��هة م�اق م�اعف لل����ة ض� قان�ن

ال��� وض� ش��عة هللا.



جاءت ال�ونا �اوال، زوجة ال����ر آن��ل� ك�س�ا صاح� ص��ل�ة غ�ا�اس، ل�راسة ال�َّهي
في م�رسة «ال��اق والف�». كان� ال�ل���ة ال�ح��ة ال���ّ�رة م� ال��� ال���لي. تل���ة أخ��، هي
ال�ونا ب������ي، ب�أت ال��حلة ال�راس�ة ل��ها س�عان ما ت�ازل�، ألنها غ�� قادرة على ال����� ب��

الف�ل�ه وش���ة م� ف�� الع�ل.

مع ال�ونا ج��ت�د�� ب���، زوجة ال����ر ف���ی���� ب���، مال� ش��ة م���دعات األدو�ة
هام��رغ - أر�عة في ال��ی�ة العل�ا وواح� في ال��ی�ة ال�فلى، وآخ� في إی�ا�اج��ي - وم��ل
ال�����ات ال���� األج���ة وال�ئ�� ال�ائ� تق���ًا لل��ع�ة، مل� ال�غ���ا واألوروت�و���، ل� ت��ادل
ال�ونا فل�ر ال��ارات. فل� ت�� ال�ونا ج��ت�ود�� ت��ل ع� ع�شها إّال مّ�ة واح�ة في ال��ة، م��ازلة
ل�ل�� في حفلة كان�ن األول/د����� ال�اق�ة، �أ��اف أصا�ع ی�ها، تل� ال��رج�از�ة ال�غ��ة
القلقة وال��عة ال�ي كان ل�وجها عالقات ع�ل معها. أما ال����ر ف���ی����، فإذا ل� ���  �أتي إلى
مآدب الغ�اء مع ال��اه الغاز�ة وال���� م� ر�� غ�ان��، فإنه ما كان ی��ّلف ع� اج��اعات ال��ع�ة،

ف���أس اج��اعاتها وت��ن له ال�ل�ة األخ��ة.

كان أل�ان�ًا ق��� القامة، ذا ع���� زرقاو�� ع�ب��� ون��ة فّ�ة، وق� راج� أسا��� ح�ل
ث�وته ولق�ه ك���لي، ال�� ح�ل عل�ه م� ال��رسة األل�ان�ة ال�ع��ة ع��ما كان صاح� ثالث
ص��ل�ات. و�ان ��ّ� األ�فال، ف���قف في ال�ارع ل�ع��ه� أق�اص ال�ل�� ال�ي كان ���لها دائ�ًا

في ج���ه.

�ع� م�ور شه��� تق���ًا على زواجها، صع�ت ال�ونا فل�ر لل�ّ�ة األولى ال�الل� ال�ي ت�د�
إلى غ�ف ال��ع�ة ال�اهّ�ان�ة لل���لة، في ال��قة ال�ان�ة م� م��ى على ال��از ال��ل�ن�الي في
«ت����و ���ع». وفي ال��قة ال�فلى ُأق�� «م��� اإل��ان ال�وحاني»، «أمل و�ح�ان» في م�اف�ة
ضار�ة مع ال��ادلة، ح�� إن وس�اء روحان��� و�خ�ان ال���م �ق�م�ن ��فاء ج�ر� م� ج��ع

األم�اض على قاع�ة وصفات م��اف���ق�ة، مه�ل�� العقاق�� ال���ل�ة، واألدو�ة ال��ّ�عة وال�ق�.

و�ان� ال�ونا فل�ر س���ى �الف�صة ال�ح��ة ال�ي ت�ه� ف�ها ال��اولة ال��ث�ة ال�ي س��ار
في تل� الل�لة في اج��اع ال��ع�ة ال�اهّ�ان�ة لل���لة، ح�ل ع�ل ال����ر دجال�ا ن�رون�ا، خازن



 الخ��اصات األ��اء وما ی��ج ع� ذل� م� ت�اجع ال�صفات   ال�اد�: «ع� ال���ة ال���ای�ة
ال��ورة، والع�اق� غ�� ال��ئ�ة ال�اج�ة ع�ها».

لق� وج�ت ��قة ال��ادلة نف�ها م�ق��ة إزاء تل� ال��عة ل�� أغل��ة األ��اء، ح�� إن
�ع�ه� م�����ن لألدو�ة ال��ّ�عة وال�ع�أة في م����ات ال���ب، وال�ع� اآلخ� م� أن�ار
العقاق�� ال��ّ��ة ال�قل���ة، ال��ّ��ة مقادی�ها �أناة في أع�اق ال���ل�ات، وال��اك�� ال�����ة

وال�ل�قة على ال�جاجات والعل�، ح�� ���� ال���لي اإلن�اج ب��ق�عه.

 نف�ه أح� أ��ال   خالل األس��ع ، ل� ی��ل� ال����ر ت��دورو ع� م�ض�ع آخ�، فه�
ال��رسة ال�قل���ة. «ما دور ال���لي، ع��ما ل� �ع� ه�� س�� م�����ات ���ة؟ ل� ���ن س��
�ائع على م�ّ�ة ال��ع، م��د �ائع في ص��ل�ة»، كان س��ّ�ح ب�ل� في االج��اع ����قة ت���

ال�فقة.

في ال���ان ال��اد، ال��افع ع� ت���ع األدو�ة (وح�ى ع� تأم��ها) ان��امًا مع األزم�ة
ال�عاص�ة وال�ق��ة ال��ق�مة، ت��ى لل�ونا فل�ر ف�صة س�اع ال����ر س��فال ك�س�ال��ا، ال�� كان�
اك��افاته ال�اصة ��ل�ات ال�� ع� ن�ات ال��رو���ا ق� م���ه شه�ة ذائعة ال���، وال�ل�ة ال�ّ�الة

وال��اس�ة إل���ل�� دی��� ال�ائع ال���.

- إنه د���س��� ! ب�ادو فاالد��!

كان ال��ب ال�� ان�� إلى صف�فه ال��اضلة، ه� أ��ًا غ�ي ب�و� ال�ع�فة، وت�في
اإلشارة إلى اس� ال����ر أن���ج���� د�اس، ال��ی� ال�اب� لل�ل�ة، م�لف ال���، اب� ال��اني

وال��ان�� م� ع��ه، وال���ف� ��يء م� ال��ارة ما ��في ح�� ی���:

- أدو�ة م� ص�ع اآللة ال ت�خل ص��ل��ي...

ت�قف ع� االه��ام ����ل��ه م�� ع���� س�ة، وما كان أب�اؤه ����ون و���ع�ن أدو�ة
م�ّ�عة فق�، إن�ا كان�ا أ��ًا م��لي ال�����ات الق��ة في سان �اول�، في �اهّ�ا. كان�ا ���ع�ن:



«إن الع��ز رجل خ�ف».

ر��ا كان ال�اح�ون على ح�، فالع��ز كان ذا عقل ����، ���� م� دون س��. ل��َّ
ال����ر�� آرل���و ب���و وم�ل� ن���� كانا المع�� و�ف��� ��ف�ه�ا عال��� م� ال�رجة األولى! -
وال����ر ت��دورو نف�ه، ال�� ال ��� أن ���ن اس�ه م�ضع ن��ان �ال�، ل��نه ال��ل ال�ه��
له�ه ال�قائع ال�ار���ة ال���ضعة للعادات. خ��صًا ع��ما أس� ه� �ال�ات إلى زوج�ه أنه ���ل�
س���ة كاملة على ال�ادة ال���اول ف�ها، م��زًا م�ًة أخ�� أه��ة ال��ع�ة الع��م�ة. كان �إم�ان ال�ونا

فل�ر أن تع��� نف�ها سع��ة ل��ن الف�صة ق� ُأت��� لها ل���ر ال��اولة ال�ار���ة.

تار���ة وأكاد���ة، م�ل�ا قال ال����ر ت��دورو نف�ه لل�ونا فل�ر، فال ه� وال أّ� كان م�
ال��افع�� األش� ح�ارة ع� ع�ل�ة ال�صفات ال���ة ال��ّ��ة �ال�� س���ددون في ال���ل ل���ل�اته�
على ما ت���ه ال�����ات. ف�ا الع�ل أمام ال��اف�ة، إذا أه�ل�ا االس�فادة في م��آته� م� ه�ه
األدو�ة اللع��ة ال�ائ�ة ح�� ال��ضة؟ كان م�قفه في ال��اولة إذن م��ئ�ًا ���ًا، م�ان�ًا ون���ًا، ال
عالقة له �ال���ل�ات الفعل�ة لل��ارة، ألنه �ا ع���تي فل�ر، ال ���� دائ�ًا ال��ف�� ب�� ال����ة

وال��ارسة، فال��اة ف�ها ت�اق�ات م��ع��ة.

ل� ت�أ ال�ونا فل�ر تع��� ه�ا ال��اق� ب�� ال����ة وال��ارسة، م�افقة م�ها على تأك��
ال����ر: «وله�ا ال��� �ال�أك�� ال ی�ال م��� ال��افع�� ع� ع�ل�ة ال�صفات ال���ة ال�قل���ة ج�ی�ًا
�ال��اء». وفي ما خ�ها هي، كان� مقّلة في األدو�ة وفي عاف�ة ج��ة، وال ت��� م�ى كان� م���ة

(ما ع�ا األرق أ�ام كان� أرملة).

كان� في ال�اقع ل�لة ت���� ال���، ك�ا أعل� ال����ر ت��دورو و��ا أعل�� ع�ها

ال��ف. �اخ��ار، ش�ا د���رنا ع�� رؤ��ه خ��ه ال�اس�ة وج��ع خ�� اآلخ��� ق� اج��ئ�

وُح�ل� في ج�لة واح�ة �اه�ة مع أس�اء غ�� م���لة: «ت�اخل في ال�قاش، م� ب�� آخ���، ال��ات�ة

كارفال��، و��س�ال��ا، وأ. دی���، ومادور��ا، ود. ب���وا، ون����، وت��غ��وس». لق� ذ�� فق�،

خ�اب ال����ر ف���ی���� ب��� مع �ع� األه��ة، ونال �ع� ال��اء على «وض�ح ب�انه، ومعارفه

القّ��ة، وم��� تف���ه». ل�اذا كل ه�ا االزدراء لل�قافة م� ق�ل ال��افة ، ل�اذا كل ه�ا االق��اد



في ال��احة - كان� ردة فعل ال����ر ت��دورو - ف��ا كان� تع�ض على صف�ات ��املها ال��ائ�

األش� ف�اعة وف�ائح ل���ات ال����ا، و�القه� الع��ي ك���ذج سّ�ئ لف��ات�ا؟ مقابل ذل�، ك��

م���ًا واسعًا، مع ت�ل�ل رح� لل��اولة، في ال��لة ال��از�ل�ة لل���لة في سان �اول� (ال��ة ال�ان�ة

ع��ة، ال��ل� ال�ا�ع، صف�ة 179 إلى 181) ال�ي ت�ّ�لهاال�����ات ال����، ل� ��� ��في م�قف

ال��لة ل��ل�ة ال����ات ال��ّ�عة، ل��ه ل� ی��اَن ع� االع��اف �الق��ة ال�قة « لل��اخالت

الالمعة لل����ر مادور��ا، ال��� ال�� ال یل��  والعّالمة ال�� ن���ه». « ال یل�� وعالمة « ال��لة

ال��از�ل�ة لل���لة هي م� أك�ت ه�ا،  ول�� ن��، أص�قاءه، ال�ی� ن��� ال����ر �ال ش�و�.

لق� ب�ل� ال�ونا فل�ر جه�ًا ك���ًا ل��ا�ع ول��رك ال��اولة ال���فعة؛ وال�� �قال  إن ه�ا ل�
��� م���ًا. وح�ًا ب�وجها و��ف�ها أ��ًا، كان� ت��� أن ت��� اه��امها على ال���اء، ل��ها ت�هل
ك�ف  ت���ل� ال��ارج ال����ة وال��اك��، ف��ّن في أذن�ها تل� ال�ل�ات وال��ل بلغة م��ة قاس�ة،

ول� ت���ع ت���� ان��اهها على ال���.

ش�دت ب�ف���ها في م�اد أقل فل�فة، م��قلة ب�� م��الت ال��رسة، مع القال والِق�ل ال��ّلي

ج�ًا م� ق�ل مار�ا أن��ن�ا (ح�ا بها األم� أن ت���� في وس� ال��ادالت ال�اخ�ة لل����ر س��فال

ك�س�ال��ا، ذ� ن��ة ال��رو���ا) والقل� على مار�ل�ا ال�ي هي في كل مّ�ة أك�� ع�ادًا وقّلة ص�� في

ت����ها على ع�ض نف�ها أمام م���ات ال��ت، ن��ذج - ح�� ال����ر ت��دورو - ال�أث��

ال�ّ�ئ ل���الت ال����ا على ال����ة. لق� أص��� وق�ة وغ�� م��عة، وأقام� عالقات مع ش��

م� ال�س� اإلذاعي. أوزفال�ی��� م���ون�ا، ه� ال��� ال�� لّ�ح لها ب��امج وم���ءات. و�ان�

ال�ونا مار�ا ده كارم� ب�ورها، ت�ارس م�اق�ة كّل�ة على أقل ال���ات وال���ات م� ق�ل ال�ل���ة،

فارضة عل�ها العقاب ومانعة إ�اها م� ال��وج م� ال���ل.

ع��ما ت��ه� ال�ونا فل�ر إلى ذل�، ل� ت�� مار�ل�ا أمام م�ّ�� ال��ت ، بل ال����ر

ت��دورو. حاول� ت��ع م�ادل�ه م�فه�ة ال�قاشات ال�ي كان ی��� ف�ها ال���م، وال�جه ال����،

وال��ّ�ا ال��ر، وال���ات ال�ه��ة ح�ى ع��ما ت��ن نار�ة. فق� كان� ص�رة رجل وق�ر، ص�رة



م�ا�� م��امل �ق�م ب�اج�ه - في ه�ه الل��ة - واج�ه ك���لي، م�ّ�فًا دی�ل�مه ك����ر (ح�ى

ض� م�ل��ه ك�اج�).

كان �ق�م دائ�ًا ب�اج�ه، دائ�ًا كان م�ا��ًا م��امًال. ل�لة، �ال�فاءة وال�صانة نف�ها، قام
ب�اج�ه ك�وج ت�اه زوجة في ال����. و�ذ كان� م��ت�ة، وفي ذروة ح�اس��ها (كان� مار�ل�ا وصل�
وهي تعاني ن��ة م� ال��اء وال���� وت��ل� ع� االن��ار: «إما الغ�اء في اإلذاعة و�ما ال��ت»،
وه�ا م�انها ال�� ت�عّ�� له) عّ��ت ل�وجها، ���ل م����، و��لع واس��ارة، ع� رغ��ها في ت��ار
ع�ل�ة ال��، االخ��ار� في تل� الل�لة ، ألنه ی�م األر�عاء. أحّ�� ب��دد خف�ف ل�� ال����ر، ل�ْ�،
��ا أنها ق� ق�ع� صالتها �ال���ة وال��ل، وع��ت ع� رغ��ها، أص�ت. وم� دون أن ی��دد

اس��اب ال����ر ل�غ��ها قام لل�ّ�ة ال�ان�ة ب�اج�ه ���ل م��ع.

فه�� اآلن ال�ونا فل�ر، في غ�فة ال��اوالت، س�� ع�م ت���� زوجها: كان ی�غ� ت�ّ��
ال�ع�، ی��� إ�قاء ج��ه وعقله ب�احة م� أجل ال��ع�ة في الل�لة ال�ال�ة. ف��� واج�اته ال���لفة كان

ی�زع وق�ه وجه�ه.

ل� ی�ع�ه ت��ار الل�لة ال�ا�قة، فق� كان ثاب�ًا على ال���� ی�اب� بلغة الت���ة سّ��ة (أم لعلها
الف�ن��ة تل� اللغة؟): «الناتاغل���ز��اث م�او�ة إلی�ان���� غل���ز ث� د����� ك��س ث� د�غ�

ك������ل��ا»، ت����ات ت�ن في ال��ع كق�ائ� ب����ة.

و�ذ راته مه��ًا وح���ًا، ب��نان��ه والت����ه، و�ص�عه إلى أعلى، وال�مالء ����ع�ن إل�ه �ان��اه
واه��ام، أدر�� ال�ونا فل�ر أه��ة زوجها. إنه ل�� أ�ًا كان، قال� ذل� ال�ونا روز�ل�ا وال���ان ع�
ح�. ��� أن تف��� �ه، وت��� الع�ا�ة اإلله�ة ال�ي �ع�� إل�ها زوجًا �ّ��ًا ج�ًا، إنه ه�ة م�
ال��اء. لق� حقق� أك�� م�ا كان� ت�ج� في ال�ق� ال��اس�، ع��ما أص���  حال�ها كأرملة، ال
ت���ل ، وهي على أه�ة ت�ل�� نف�ها أل� رجل وقح، وت���عه على ف�ح أب�اب م��لها وف��یها
ألول مغام� �اه� الل�ن م��سل، م�ل األم�� إدواردو ال���� �األرامل. ولق� ح�انا هللا، إذ أنق�نا!



ل� ل� ��ه� ال���لي على م��ة ال��ع في ال���ل�ة العل��ة في ی�م ال�ه�جان ال��نفالي
لل�ل�ة ال�امع��� ال��د، ل�ان� هي، ال�ونا فل�ر، ب�ًال م� أن ت��ن ه�اك، م�ا�ة �ال�ق�ی�، في
تل� الغ�فة ح�� ی�اق� د�ات�ة �ارزون م�اض�ع في ال�ع�فة، ام�اة م��قلة م� ی� إلى ی� في شق�
العاز���، في ته�� وش�وذ، فاق�ة ل��فها ول���قاتها ول�ل���اتها، وم��ه�ة م� ی�ر� أی�... إنها
ت�تع� رع�ًا م� ذل� ال�ف���. كّفاها في نها�ة خ�اب ال����ر ت��دورو ل� ت�ّفقا ح�اسًا وح�� إن�ا

ام��انًا. فق� أنق�ها ه�، إنه رجل م���م. ��� أن تع�� �ه ك�وج لها.

م� ال�اولة ال�ي عاد إل�ها، ح�� ��ل� ال�ئ�� وأم�اء ال�ّ� ، كان ال����ر ت��دورو
ی��� �ع���ه ع� زوج�ه ف�لقى ال����ع �اب��امة، م�افأة أك�� ل�ه�ه و���قه. واس���ت ال��اق�ة؛
كان ال����ر ن���� ��غل ال���� ، ب�أسه ذ� ال�ماغ ال���� م� دون ش�، ل�ّ� ���ت هام�

وغ�� م��� إلى ج��، في نغ�ة ضع�فة، ك�ع�ة ال تقاَوم لل�عاس.

أرادت ال�ونا فل�ر ال�فاعل، ل��َّ جف�نها كان� ت��اقل في كل مّ�ة أك�� م� ذ� ق�ل. كان
أملها األخ�� ه� ال����ر دی���، ال���� ال��ه�ر، األس�اذ ال�ل���، م�لف «غال����ا د����ال��
- ك�م�ن�ا وس�اب�ل���ا»، ك�سالة تع��� حاس�ة. ل�� ال ه� وال اآلخ�ون ال�ی� شار��ا في ال��اولة
اس��اع�ا ت�ّ�� نعاس ال�ونا فل�ر فال�ونا س��اس��انا كان� غارقة في ن�م ع���؛ ص�رها الع���
�عل� و�ه�� واله�اء ی��فع م� ف�ها ��ف��. وال�ونا ر��ا صاح�ة الع���� ال��ق��� ، كان� م� آن
آلخ� ت�ّ�ك جف�ًا ف����ق� ب�جل. وال�ونا �اوال تقاوم أح�انًا، ث� ت���ل�، ورأسها �����ح على ك�ف
زوجها. وح�ها ال�ونا ن��زا، �ع���ها الع��ق��� الل��� ت��� به�ا �قع صف�اء، ن��ة وم�تاحة كان� ال
ت�ع� ���ارة وال ب�تا�ة ال��اك�� وال�فاه��، ك�ا ل� أن كل ذل� العل� كان مأل�فًا ل�یها. فع��اها
ت�افقان الف�ى ال���ف في ال��ع�ة في ذها�ه و��ا�ه، �ع�ئ �ال�اء كأسًا م�ض�عة على ال����، م�

أجل ال���اء. وق� اخ�ارت له لق�: 914، وه� حق�ة م�ه�رة ج�ًا ض� ال�فل�.

مال� ال�ونا فل�ر ب�أسها، وق� ت��� ال�عاس في ق��ها، و��ا لها أنها ت�غي م� �ع��
إلى  ص�ت زوجها. وث�ة جه� ��ل� ال��ت إل�ها، فال����ر ت��دورو ���� لل�ّ�ة ال�ان�ة. إن�ي ال
أفه� ش��ًا م� ه�ا �ا ع����، ت�اك�� ال����اء وعل� ال��ات، إنها نقاشات م�ّ�فة. سام��ي إذا ل�



أس��ع مقاومة ال�عاس، فأنا م�ّ�د ر�ة ب��، جاهلة، ول� ُأخل� له�ه الق��. أ�ق�ها ال��ف��، وض�ب
األكف، فاب���� ل�وجها وأرسل� إل�ه ق�لة ���ف أصا�عها. ل� ت�م ال�ل�ة ���ًال، وال��اء

ال����رات اج��ع� في ج�ع م���� لل��د�ع.

 ال����ر ت��دورو رائعًا... عّلق� ال�ونا س��اس��انا (مع�وف أنها غف� ��ال   - كان
ال�ق�).

- ال����ر إ���ل��، �ا له م� أع���ة! ك�رت ال�ونا �اوال ج�ًال س�ع�ها في اج��اعات
سا�قة؛ ال����ر ت��دورو رجل عال�.

و�ذ ه��� ال�ّل� م�أ��ة ذراع زوجها، قال� له ال�ونا فل�ر:

- ج��ع ال�اس ام��ح�ك، �ا ت��دورو. ���وك �اإل��اء. ال���ع أح��ك وقال�ا إن� ك��
على ما ی�ام...

- إنها ���ة م� ال�مالء... ل�ّ� ر��ا قل� ش��ًا ما غ�� م�ٍ�... وأنِ�، ماذا ت���؟ قال
وه� ی���� ب��اضع.

ضغ�� ال�ونا فل�ر على ی� زوجها ال�ّ��، ال����ة ال��ّ�فة:

- رائع. ل� أفه� ك���ًا، ل���ي أُع���. ولق� اس���ت بي ال��الء ح���ا كان�ا ی���ن عل��...

و�ادت تق�ل له: «إن�ي أس��ق� �ا ت��دورو»، ل�� ر��ا ه�، مع كل ی�نان��ه والت����ه، ل�
��� ل�فه�ها.

5

إذا كان عال� ال��ادلة اك��افًا غ�� م����، ف�ا �ال� �عال� ال��س�قى ال�ّ�� ألور����ا
اله�اة، ال�� ت�لل� إل�ه ال�ونا فل�ر م� �اب ال��ق ال�ّ��.



أول�� ال�ادة ال�ق�رون وال����م�ن، وج��عه� م��قّ�ون في ال��اة، مع ألقاب جامع�ة أو
 ما ع�ا أور�ان� ال�لق� �ال�����   أص�اب م�ّالت، وش��ات وم�ات� - ج��عه�،
 عازف ال��ان، وه� �ائع ���� في م��� ب��وت - أن�أوا ن�عًا م� ج�اعة مغلقة،   ال���امح،
���ائ� �ائفة دی��ة. « د�انة ال��س�قى ال�ام�ة، ت�ّ�ف األنغام، �آله�ه�، ومعاب�ه� وم�م��ه�
ون�ّ�ه�، وال��لف ال�له� وال�ا����و آج���ر غ�م��»، ح�� ال��ق�� ال��في ال�� أعّ�ه فالف��
ك�س�ا، ال��افي ال�اب، ال�� كان ی��رب م�انًا على صف�ات «أو ج���ا م�درن�» ال�ي ��ل�ها
ال���� ناص�ف (ل� ��� �أخ� مقا�ًال م� ال��في ال�اشئ على تعل��ه). وق� اح�ل ال��ق�� ح�ل
اله�اة، ال�ف�ة األخ��ة م� «أول�ج���ا» �أك�لها، مع كل���ه في ال�س� على ثالثة أع��ة
لألور����ا ��املها وفي ب�الت ت�حي �ال�صانة، في ح�ائ� ق�� ال��م���ادور أدر�ان� ب����، ال��
 ال�� جاء   اس�ق�ل على الف�ر، في ال��م ال�الي ل��ور ال����ة ال�ور�ة، ال��ارة الل��فة ل��ی�ها
ل��ّل�ه على ال��اع� ال�ي ال ُت��ى ل����ة رص��ة ك����ته. ف�� ال��ال االس���ار، إذا ل� ���
�ال�سع االع��اد على تفّه� ال�جال ال�ی� ه� م�ل صاح� اللق� ال����ح م� الفات��ان، صاح�

القل� وال�ق��ة الل�ی� ��فقان على ه�ه ال�آسي ال�ي تعان�ها ال��افة.

كان �ع�ض ال���فة مع ال�ق��� («ول� ذ�ي ه�ا ال���ر، م�ه�ب، ل��َّ ص��ًا م�له، أیها
ال��م���ادور، في ه�ه األ�ام، ی�قاضى ث�وة في ال�ه�»)، فف� ال�ل��ن�� حق���ه، م����ًا ل�ؤ�ة نف�ه
ق�ب الف�ل�ل�ن��ل وس� إخ�انه م� ال�ائفة. �ائفة لها ال��اماتها وعاداتها، �ق�ها ال�ارم وحفالت

ف�ح أس��ع�ة: ال��ار�� في أم��ات ی�م ال���.

و�ذ خ�ج� م� ج� الق�ور وال�ال� وال�ق�صة وال��اخل وأص� ال��رسالن ال�أل�
�األو���� وال���م وال�ئ�� وال��د، كان� ال�ونا فل�ر ت���ر اآلن ب�� ال�غار�� وأنغام ال�ق� �األصا�ع
وال�افانا والغاف�تا والع�ف ال��ف�د وال�ق�� ج�ًا، وت�ا�ع ع� ك�� الف��ل�ن��ل وال��مار وال��ان وال��ق
ال�غ�� وال�ا� وال��قة ال��س�ق�ة و��ق زوجها، كل ه�ه اآلالت ال���عة لق�ادة ب�ان� ال�ا����و
آج���ر ف�م��، الل�ف ب�اته. غادرت ال�ونا س��اس��انا وال�ونا �اوال، وال�ونا ر��ا، وال�ه�ة ن��زو�ا،
م� أجل م�ال�ة ال���ات األك�� أناقة في ال���ة، زوجات أول�� الل�ردات. وع�ه� اع�اد ال���في



س�ل������ الق�ل، ح���ا ���� إلى اإلصغاء إل�ه� في ك�ن��ت� ( «آه! ح�اة م��في... ه�اك م�
�ف��ض أنه ی���ع �الل�ائ�، م� دون ال�ف��� �اإلزعاجات وال�فعات...»).

- كل ن�از م� أح� ه�الء ال�ه�وس�� ��او� مالی��...

ل�ن، في أم��ات أ�ام ال���، إلى أ�فال م�ح�� ال �قلقه� كان أول�� ال�ادة الع�ام ی���َّ
شيء، �ل�ق�� م� االل��امات واإلل�امات وال��ائ� واألشغال، وم� ال�ال ال�� �����نه ���عة
وشهّ�ة؛ ف��ع�ن جان�ًا ال��افات االج��اع�ة، و��آخى �ائع ال��لة مع مه��س في ال�ل��ة ذ� م�ت�
ه��ل، وال�ّ�اح ال�ه�� مع ال���لي ال���اضع، والقاضي ش�ی� ال�قار أو صاح� «ال��اج�

ال��ال�ة» - ث�ان�ة م�ازن في ال��ی�ة - مع ال�ائع األج�� في م��� صغ��.

و�ان� أ��ًا، ال���ات ال�ل���ات ج�ًا واألن�قات �ف��� ح����ة م�ازله� ل�وجات
ال��س�ق��� اآلخ��� ��ع�ل ع� ث�وته� وأصله� االج��اعي، م��ق�الت ال���ع �ال�د نف�ه، ���
ف�ه� ال��ا مار���تا (ل�اذا س�ا ول�� دونا؟ ألنها هي نف�ها قال�: «أنا ل�� س�� ال��ا مار���تا

وه�ا ج��»).

زد على ذل�، إن ال��ا مار���تا ما كان� تاتي قّ�، إذ ل� ��� ل�یها مال�� وال أحادی�
على ق�اس أول�� «ال���الت ال�ائ�ات»، ك�ا كان� ت�ضح ل���انها في زاو�ة أح� ال��ارع، في ت��م

الب���ا مع ل���داد�:

- ما ال�� أفعله ه�اك؟ ال ی��ل�� إال على األع�اد واالس�ق�االت ومآدب الغ�اء والع�اء
وش�اهة ت��� م�ض القل�. فع��ما أف�� في األوالد ه�ا في ال���ل وه� ال �����ع�ن إمالء ���نه�
���ل سل��... وع��ما ال ی��ل�� على ال�عام وال��اب، إن�ا �أحادی� غ�� م����ة:  ام�أة فالن
م��ّر�ة مع فالن، وفالنة ُض��� في إح�� ال�ق� ال����ه ف�ها، و�ن أخ�� خالعة الع�ار. و����قة

ما فإن ه�الء ال���ات ال ���ّ� س�� األكل وت���� اردافه� على ال����. أم� ال ���ق.

في ث�رتها، ل� ت�� ال�ونا مار���تا («أنا ل�� دونا، نادوني ال��ا مار���تا م�ل أ�ة ام�أة
خادمة في م��ل») ال��ا مار���تا ال ت�امل في كالمها، فهي قاس�ة وجارحة:



- كله� غارقات في ال��ف وفي ال���� وفي ال�ال�� األن�قة... ل��ق�� ه�اك  مع ز�فه�،
 أور�ان� ی�ه� إلى ه�اك، ألنه ال �����ع الع�� دون م�ل ه�ا   سأواصل الع�� م� دونه�...
ال�����... ل� كان األم� �ع�د  إلّي ل�ا ذه�� إلى م��ل أ� ث��، ولع�ف ه�ا �ال�ات، في د�ان
ال��� ب��ه، مع مان�ه ساب� وال��� ب��ي إ� ك�س�ي (كان� تف�ح ذراع�ها مع��ة ع� الع��)  ل�ْ� ما

ب�سعي فعله؟... فه� حقًا رجل فق��...

ول���ة ما رددت اللق� ب�ه��، فإن ال��� أور�ان� أص�ح مع�وفًا ك�جل ضف�ع، وم�ها
جاءت ال�ه�ة ال�ض�عة. أما مان�ه ساب�، ف�ان معل�ًا في الع�ف على ال��مار ، وال��� ب��ي إ�
ك�س�ي (اش�ب وا���) ه� صاح� سانف�ن�ة ق���ة كان ��ل� األك�ردی�ن. واالث�ان كانا في أ�ام
اآلحاد �ع�فان أل�ان األغاني ال�ع��ة و����ان الع�ق في د�ان ال��� ب��ه، نق�ة ال�قاء ال����ع
األك�� أناقة ل�ل� األزقة. و�ان ال��� أور�ان� أ��ًا ��ه� غال�ًا و���ز على ال��ف�� ه�اك ���انه،
مع أّن ذل� ال��ه�ر �ع�ي األف�ل�ة ألك�ردی�ن مان�ه ساب� و ل�انف�ن�ة ب��ي إ� ك�س�ي. وال تفه�
ال��ا مار���تا ش��ًا في ال��س�قى، ف�ان� ت�م�م ل��نها ك�ت ب�لة زوجها ال�رقاء، ال�ح��ة والع��قة

(ال��وال ملّ�ع ع�� ال�ر���):

- إذا كان�ا ال �����ع�ن ال����� م� دونه، فأقّله ��� أن ی�فع�ا ب�ل ال��اء... ه�ه
األور����ا ال تقّ�م إال اإلنفاق، وال أر� ال�جل الفق�� ���� ش��ًا م�ها...

 مع رائ�ة ال��م   كان ���� سالم ال�وح، ومار���تا ال���ع�ة ت�ّل� في ال��س�قى
ون��ءات ���تها وص��ها في ال�الم. ال�����، أ�ام ال���، م��رًا ال��س�قى ذاتها ���رة دائ�ة،
�ادئًا درس ل�� ج�ی� آخ� م� أجل ال����عة ال���ارة،.كان أور�ان� ب���� أوم�� ی�تاح م� ب�س
ال��اة، وم�له ج��ع ال�ادة اآلخ��� في األور����ا، األق��اء، وال�جال األث��اء. كان ال�ع� ���ف�
�ال�قار في سل��ه، وآخ�ون ی��ّ�دون م� ج��ع ه�ا ال�قار ال�ائف مع ت����ه� وه� �ال س��ات على
ال�����، وت�اول اآلالت ال��س�ق�ة، و�له� ی��ون ف�حًا داخل�ًا و�لهامًا صاف�ًا ی��ل م� تف���ه� ال�قاء

ال��مي وال����ة.



كان ال����ر ف����الو ف�غا، ال�ّ�اح ال�ل�ل، ی���� ب�ضا م� ال��اة واإلن�ان�ة، �ع�
ال�غ�ات األولى و�أس ال�عة األولى. ف�ل تع� األس��ع في غ�فة الع�ل�ات، وه� ��� ص�ورًا
و���نًا، یل�ي �ل�ات ال��ضى، وه� م��� ف�ق ال��ت، في ص�اع في كل ل��ة، قاس وع��ي،
ی�ول مع ال�غ�ات األولى، ما إن یه�ّ� ق�س ال��ان. وال����ر ب���� ب��ر��ا �ق�ع وح�ته، وه�
عازب ی�غ� ال���، و�ع�� في م�ماره م��دًا على ذ��� ح� في عه� ال��اهقة، �ع���� مائل���
إلى الل�ن األزرق، وم���ع���. أدر�ان� ب��س، ال��ان األب��، ال�ل��ن��، تاج� ال��لة ال����،
ال���� في ع�ة م�ارف، وال��ی� في ش��ات وص�اعات، وال��م���ادور م� ق�ل ال�ا�ا، كان �قف
م��اضعًا إلى جان� الف��ل�ن��ل القادر، م��ًال ه�اك آثار أس��ع م� ال���ح ال�ار� وال��ار�ات
والع�ل مع ال��ائ� وال��اه��� وال���ف�� - ج��عه� ل��ص! - في لهفة إلى ال��� في كل مّ�ة
 وخ�فًا م� أن ���ع، وح�نًا على ال�ق� الق��� أمام ه�ا ال�ع�� إلى ال�ال وال�ل�ة،   أك��،
وأ��ًا ال�عا�� اإلل�امي مع ال�ونا إ��اك�الدا تاف��ا. ل� ��� م��اضعًا فق�، بل س��ًا و�ن�ان�ًا أ��ًا،
م����ًا لل�ائع الفق�� ج�ًا إلى جان�ه، م���رًا م� الفاضلة ج�ًا ال�ونا إ��اك�الدا، واآلخ� م���ر م�

ال��ا مار���تا.

و��ا ال��ا مار���تا، كان� ال��م���ادورة نادرًا ما تأتي إلى ال��ار��. ل�� ل�ق� في
الف�ات�� وال��ادثة، ه�ا واضح، بل ل�ق� في ال�ق�. ف�عادتها مل��مة �ألف ع�ل إل�امي، إذ إنها
األولى في األه��ة ب�� س��ات ال����ع ال�اقي، وأ��ًا ألنها كان� ت�� تل� ال��ار�� �ال ن�هة،

و�زعاجًا ال ی��هي، وت��ارًا أزل�ًا لألنغام؛ ال��س�قى نف�ها خالل أشه�، شيء ال ُ����ل!

ه��ا أف�ل، م� دون ح��رها، م� دون ال�ؤ�ة ال���نة له�ا ال�جه ال�ق�ف ال�غ�ى
�ال����، ولل��ر ال�غ�ى �ال��اه� ولل���ة ال���هلة. ه��ا كان أك�� سه�لة على ال��� آدر�ان� كي
��ف�ها م� ع���ه وم� ذاك�ته؛ هي واالب���� وال�ه���. االب��ان، كارثة؟ م�����ان تع��ان تق���
ح�اته�ا على الف�ات�� وحفالت ال�ق�. أما ال�ه�ان ، فع�ارة ع� اث��� م� ال��غ�ل�، كل م�ه�ا
�ال فائ�ة وسافل، واح� في ال��� ی�ّ�ر ال�ال، واآلخ� ی�ع�� في �اهّ�ا مال ال��� آدر�ان�، م� ع�قه
ودمه وح�اته. كان تاج� ال��لة م�تاحًا م� كل ه�ا: م� مالی��ه ال���اك�ة، م� م�اف��ه في
ال��ف�ات ال��ار�ة القان�ن�ة وال�فل��ات، م� الف�اغ، واألنان�ة، وال��ن، وم� عائل�ه. ه�ا، إلى جان�



الف�ل�ن��ل، كان ی�تاح، إلى جان� ال��� أور�ان�. االث�ان م��او�ان ك�ا كان�ا م��او����، في
ال�ق�قة، ال���ة ال�ام�ة ال�ونا إ��اك�الدا وال���ف�ة ال��ا مار���تا، و�اله�ا فّ��ان وق����ان.

كان أول�� ال�ادة ال����م�ن ����ع�ن  في كل ی�م س��، م���ل��� لل��س�قى وال�عة،
ف�ح�� ومقهقه��. و�ل س��، في م��ل م��لف، ح�� تق�م رّ�ة ال���ل وج�ة الع�� ال���ة،
ومائ�ة غ��ة في م���ف ف��ة ما �ع� ال�ه�. و���ل عام، كان� زوج�ان تأت�ان أو ثالث، و�ع�
األص�قا وال���� م� ال�ع���� اآلخ��� إذ «��� إرضاء ج��ع األذواق» (ك�ا ه�� ال��� ز�ه
سام�ای�، �ع� ع�دته م� أح� أ�ام ال��� ه�ه وال�ي جاء إل�ها ل�ل�ي االل��اس ال��س�قي م�
ال���لي). كان� ال�ونا فل�ر م�اب�ة في األوقات األولى، وق� اسُ�ق�ل� ��فاوة ل��فة. وه�اك س�ع�

كام�أة ود�عة و���شة.

في العال� ال����� لل��س�قى ال���فة - وه�ا �أتي ال��ص�ف ل�� ����قه، ألن ال�ونا ج��ا
ل� ت�� م�افقة، ك�ا سُ��� الحقًا -،  في ه�ا ال�س� ال���ع �ال��اع� ال�ائعة، ح�� ال م�ان لع�م
ال��اواة في ال�ال واألصل االج��اعي، وح�� ت��في الف�وق ال��ق�ة وف�وق ال��وة ل���ل �ائفة
عل�ا م� أب�اء أورف��، إخ�انًا في الف�. وفي ح����ة أخ��ة، كان ال���ع، ��� ف�ه� ب���� أوم��
الفق�� ال�� كان ه�اك «ال��ان الع�ق��»، ی�ادون �ع�ه� �األس�اء األولى أو األلقاب: الالو،
الغ��ار ال�غ��، أزر���ام�� وراوول داس م����اس (راوول ذو ال��ات)، ال��ان األب��، وال�يء
ذاته تق���ًا ب�� ال���ات. ك� یلق�� أنف�ه� إیل�����ا، ج�ل�و�ا، س�س��ا، ت�����ا، و��ع�� ال�ونا فل�ر
ب- «ق����ي»، ال���اء ال���لة، ال�ائعة ال��ال، و��ل�� م�ها م��رات في ف� ال�َّهي. ول� ���
ذن�ه�، إذا كان� ال�ونا فل�ر ل� ت��خل أح�انًا في ال�قاش ���� ع�م ت�اف� م�ض�ع ل�ل� أو ألنها
ت�هل �ع� ال��ض�عات ال�اّرة وال������ة في ذل� ال�س�. وفي ال�ها�ة، فهي ل� ت�� تلع�
ال����ج، ول� ت�� ع��ًا في األن��ة ول� ��� ح��رها إج�ار�ًا في ال��ع�ة. في ف��ات ال��� ه�ه
كان� ال�ونا فل�ر تف�� ع� زوجها �ع���ها وه� ی�فخ في م�ماره، س���ها م����ة وسع��ة. ف�����

آن�ٍ�، قل�لة االه��ام ���ادثة ال���ات، غ�� آبهة لع�ل�ها.



ع��ما أخ��ها ال����ر ت��دورو أنه ت� اخ��ار م��له لل����� الالح�، اع���ت ال�ونا فل�ر
ه�ا األم� م�ألة ش���ة؛ فهي ل� ت�قى م�ی�ة ألح�. وع��ما الح� زوجها ح�اس�ها، كان� ق�
دع� هللا وال���ع، م��ع�ة إلنفاق ح�ى م�خ�اتها ال����ة على ال�عام وال��اب. كان م� ال�ع�

ض��ها. أرادت أن ت�ه� ألول�� ال���ات أن اآلخ��� أ��ًا �����ن االس�ق�ال.

حاول ال����ر ت��دورو اخ��ال ال�فلة: تقّ�م �ع� ال�ل�� واأل�ع�ة ال�ال�ة، عالوة على
ال�عة اإلل�ام�ة. و�ذا شاءت أن ت��ن ل��فة وتف�ح ال�ا����و، تعّ� ��قًا ل�ی�ًا م� ال��نغ�ن�ا، وه�

��� مفّ�ل ���ل خاص ع�� ال��� آج���ر:

- على كل حال، ه� �����... ل��ه مفاجأة لِ�... �ا لها م� مفاجأة!

ومع ه�ا، و�ال�غ� م� تل��ح زوجها، فإن ال�ونا فل�ر قّ�م� �عامًا فاخ�ًا وق� ام�أل ال���ل
�ال��ع���. كان� ال�ائ�ة رائعة: آكاراج�ه وآ�ارا، م����ا ده آرات� في أوراق ال��ز، وحل�� ج�ز اله��
وآكاسا و��ه ده م�ل��ي وأق�اص مقّل�ة م� ال��� ال�ق�د وف�ائ� م� ال��� و�ٌ� م� األ�ع�ة
االخ�� وأ��اق ك���ة وم��لفة، إضافة إلى ق�ر ك��� م� ال��نغ�ن�ا م���ة م� ال�رة ال���اء. �ا

له م� م�ه�! واس�ق�م� م� �ار م���ی� ص�ادی� ال�عة وال�ازوز �الل���ن والف��� والغ�ارانا.

كان ال����� م�ث�ًا للغا�ة ، ومع أنه ل� ���� إال اث��ان م� ب�� زوجات اله�اة، ه�ا ال�ونا
إیل��ا وال�ونا ج�ل�ا، فإن ال���ل ق� غ�َّ �ال�اس، و�ان ال���ان في إثارة، وال�ل���ات م��ت�ات

واإلش���ات في ه��ان (كادت ال�ونا دی��را ت��ت �ع� ذل� م� ع�� اله��).

ُرك�ت األور����ا في غ�فة ال�روس، ح�� جل�، إضافة إلى ال��س�ق���، �ع�
األش�اص ال�ارز��: دوم كل�����ي، اّل�نا ج��ا، ال�ونا ن�رما، واألرج�����ان (ال�ونا نان�ي ارت�ت
مال�� االح�فال، في أناقة ��ل� ل� أن ت�اها)، ال����ر إ�ف�� ال���لج ك���ًا، ك�ا ه� دائ�ًا ی��اه�
�أنه �فه� في كل شيء، معل�ًا ق�اع� ح�ل ال��س�قى وم���ًا إلى أو��ات و�اروزو. «حقًا، إنه

صاح� ص�ت ج��ل!».



ح�ث� ل��ة م� ال��ق�، ع��ما أعل� ال�ا����و آج���ر غ�م�� والع�ا في ق��ة ی�ه،
أن ل��ه ش��ًا ���فه، مفاجأة ال���ل، تق�مة. في ف��ة ما �ع� ال�ه� تل�، ولل�ّ�ة األولى، س�ف
ی��ّ�ن�ن على ق�عة م� تأل�فه، وهي مع�وفة ���ت واح� غ�� م���عة وح�ی�ة، ألفها ���ل خاص
«اح�فاًء �ال�ونا فل�ر������ �ا�فا مادور��ا، ال�وجة ال�ع��دة ألخ��ا في أورف��، ال����ر ت��دورو
مادور��ا». اع��ت ال���ر ج��عًا ق�ع���ة، وساد ���ل كامل، ال��� ال�� كان ح�ى ذل� ال�ق�

غ�� م���م، تق�عه ال���ات واألحادیً�.

اب��� ال�ا����و ال�ّ��؛ �ال���ة إل�ه، كان أول�� ال��س�ق��ن اله�اة م�ل ام��اد لعائل�ه،
ومع األنغام ال�اق�ة لل�افانا والغاف�تا، والفال�، وال�ق��عات ذات ال��ت ال�اح�، كان ���فل
���اهج ح�اته�، و�أوقات الف�ح األك�� واألح�ان الع��قة. فإذا مات أٌب أو أٌم ألح�ه�، او ُول� له� ،
و�ذا ات�� أح�ه� زوجة له، م�ل�ا ح�ث مع ال���لي، كان ال�ا����و ��ل� الع�ان ل�ح�ه و��ّلف

صف�ة م�س�ق�ة ت�ام��ة على ن�ة ه�ا ال��ی� س�اء أكان سع��ًا أم تع��ًا.

- «اله��ات ال�اع�ة لفل�ر����س»، أعل� ال�ا����و، مع ال����ر ت��دورو في ع�ف م�ف�د
على ال��ق.

�ال�أك�� إن ه�ا ل�يء رائع. ل�ّ� ال����� ه� ت����، ل�� ك�ن��ت� ح�ى وال ع�ضًا. و�ذا
كان األم� في كل وصلة، تع��� ف�ها األور����ا م�وزنة األوتار ج��ًا، فإن ال�ا����و كان �قا�ع
ال�اح� واآلخ�، في ذل� الع�ل ال��س�قي غ�� ال����ع، و�ان�ا ����ن خ��ة خ��ة أو ���ل
أف�ل، ن��ة ن��ة، وخ��صًا ال����ر ت��دورو العازف ال��ف�د على ب�قه. ول� ��� سهًال م�افقة

األل�ان، واإلح�اس ���ع�ها، و���الها ال�اع�، ك�ا هي ال���فى بها، ال�د�عة وال�ق�قة.

ومع ه�ا، فق� تأث�ت ال�ونا فل�ر ب��ّ�ف ال�ا����و وعا�فة ال���لي، ال�� كان ی�ت�ف
تق���ًا في ال�عي إلى ال�ّل� ال��س�قي ال�امل ال�� ���ي ف�ه ال�وجة. أمامه م�ّ�ة ال���ات
ال��س�ق�ة وه� في ت�ت� أع�ا�ه، صارم تق���ًا، ی��ح ج���ه ع�قًا، و��اه �اردتان، ل��ه على
اس�ع�اد لل�ع��� في األنغام ال����ة م� ال��ق، ع� ف�حه ك�جل م���� في ح�اة مل��ة وم��ف�ة:
��اله وص��ل��ه ومع�ف�ه وف�اح�ه وسالمه ون�امه وم�س�قاه و��وج�ه ال���لة وال���فة واالح��ام



العام. كان ��عى إلى ذل� ال�غ� و��� أن ی�لغه. أخف�� ال�ونا فل�ر رأسها، وأحّ��، مع كل ه�ا
ال�����، �أنها م����ة وم�ت��ة.

ل��� ال��، جاءت ف��ة ال�احة، ف��ّلى ال�ا����و �األكل وت��ار ال��نغ�ن�ا، وأكل
اآلخ�ون ح�ى ال���ة م� تل� الل�ائ�، م�لل�� �ال�عة، وال�ازوز والغ�ارانا، و�ل شيء ���ل كامل.

6

ُرندة من األلحان

ان�م�� ال�ونا فل�ر، دم�ة وأن��ة، في عالّ�ْي ال���لة وم�س�قى اله�اة، وال�ال�� األن�قة
ال��ی�ة، عازمة على أّال ت�ع� �االن�عاج في األوسا� ال�ي أدخلها إل�ها وضعها ال��ی�. فع��ما
كان� شا�ة، ق�ل زواجها األول، كان� م�ع�ة فق��ة في م�ازل ث��ة، في ق��ر أناس مه���، كان�
دائ�ًا الف�اة األك�� أناقة،  ذات ذوق رف�ع، ووح�ها شق�ق�ها روزال�ا كان� تقارن بها، وال واح�ة أخ��،

مه�ا كان� أك�� م�ها ث�اًء وم��نًا.

ب��ات أخ��، ش�ون أخ�� وأحادی� أخ��، عالقات أخ��. ض�ورات وارت�ا�ات وم�
وق� إلى آخ� ال��ام ��فلة شا� أو ب��ارة أو ب�����. وفي ���قها إلى م��� م�ی� في ج�ع�ة
ال���لة أو أح� أع�اء أور����ا اله�اة كان� ال�ونا فل�ر ت�� وس� ه�افات ال���ان، ف��رة في
أناق�ها وح�� ذوقها، بل�ف وخ�الء م��ع��. زاد وزنها قل�ًال، ومع بل�غها ال�الث�� م� الع��،

أص��� ���فة وأن�قة، ق�عة س��اء م� ه�الء الل�اتي ی��ن ال�ه�ة.

- شا�ة ج��لة... كان ی�م�م ال��� ف�فال�و صاح� م�س�ة دف� ال��تى، م� ب�� أس�انه.
لق� ازداد الل�� ، وت��رت الع���ة... ق�عة مل���ة... ال����ر ش�اب ه�ا، رجل م����...

- �عاملها ك�ل�ة، �ع��ها كل شيء، �غ�یها كال��الء، قال� ال�ونا دی��را ال�ي س�� لها
ورأت ال����ر ت��دورو في ك�ة ال�ّل�ر وال ت�ال مع��ة �ه. إنه ص�رة ال�جل...



والح�� جارة وصل� ح�ی�ًا، هي ال�ونا ماغ��ل�ا، ال�ائ�ة ال�ق�ف أمام ال�اف�ة، وال����ة في
ال��ا�ات ح�ال فعال�ات ال�ارة:

- س�ع� أن كل شيء ف�ه ك���، قائ�ة �اولة حق�ق�ة...

- م� قال لها ذل�؟ ال أح�؛ ن��ة واح�ة وه�ا ��في، ت��ح عل��ة �ال�قارنات، ن���ة
ال��ارسة ال���اصلة والفّعالة.

- إذ إن االث��� تعادال في ال����ة وال���ة - كان ه� ص�ت ال�ونا آم�ل�ا - هل رأ�
أح� زواجًا أف�ل م�ه؟ ال�اح� م�ل�ق لآلخ� وأخ�ا وق�ًا ���ًال ل�ل�ق�ا...

- كان ��� أن تعاني هي أه�اًال مع األول، ع��� ال��اء، والعاب�...

- ه��ا ت����ع إع�اء ق��ة أك�� لل�� ع��ها اآلن... ب�سعها أن تقارن...

ل� ت�أ ال�ونا فل�ر أن تق�� وال أن تقارن مه�ا كان األم�، إنها ت��� فق� أن تع�� ح�اتها.
أخ��ًا ح�اة ال�قار واال����ان، في م�ّ�ة ال�عامل ال�اقي. ل�اذا ال ی����ها في سالم؟ في ال�اب�، ك�َّ
�أت�� ل���ی� شفقة عل�ها، في وقاحات ال��ّ��، و���ی� إشفاقًا على ح�ها. واآلن ��ل� لها ال���ح

على ن�احها، على ق�ارها ال��ه� في ذل� ال�واج، على سعادة األزواج ال��ال���.

كان ال�ارع ی���ع ع� ك�� خ��ات ال�ونا فل�ر؛ ف�ات��ها وعالقاتها مع ال���ة وال��ب��
ال��ی� ل��اتها، مع ز�ارات ون�هات وس���ا، واالق��اع ال�ق�ل ل���عة ل���لة. ل��ه، ل�ح� اه��ام
ال���ة  �ال��س�قى، وه� م�ض�ع ب�ز، في ال�ق� نف�ه تق���ًا، مع حفالت ال����� ال�ائع ألور����ا

اله�اة، وم� ق�ل مار�ل�ا، �ال�ة عل� ال����ة.

في ال��ء، اق���ت ال��اق�ة على مفاه�� أكاد���ة وم�ع�ة، في إل�اح أّخاذ وفّ�، ن�اع ب��
ال����ر إ�ف�� ال�ع�� �األو��ا، وال�ل�احة ال�ونا ج��ا، وه�ا ذروتان في ال�ي. وق� ساه��
 إنعاشها، ال�ونا روز�ل�ا ال�ق�ة وال�فّ�ة، في إح�� ز�اراتها الق���ة . ل�� ال��   في
 ال��اولة نف�ة درامات���ة وعا�ف�ة هي ال�ا�ة مار�ل�ا، �اس���الها ال���� ال�قافي ال��� أع�ى 



ب�اقع�ة ال��مة ب�� األج�ال، ب�� ال�ال�ی� واألب�اء، ب�� الق��� وال��ی� (ك�ا �ق�ل ف�ل��ف م�
ال��ل األك�� ش�ا�ًا).

و����ا كان� ال�ونا ج��ا، ت�ف� �ع� ت���� أور����ا اله�اة، ت���ف «ال��س�قى ذات
ال�ع�فة» (شاك�ة ج�ًا ل�فاه�� ال�ونا روز�ل�ا الق���ة) ال�� أ�لقه ال����ر إ�ف�� م���ه�ًا �الفال�،
و�ال�ارشات الع����ة واألغاني ال��ف�دة ال��ت، أث�اء لقاء سّ�� مع ال�ا�ة مار�ل�ا ال�ي كان�
ت�آم� ض� سالم العائلة وه�وء ال�ارع، مع ال��ع� أوزفال�ی��� ومع س�� ی�عى مار�� آوغ�س��،

م�ی� رادی� آمارال��ا ال��ش� ح�ی�ًا، ���ًا ع� م�اه� ذات ت�ال�ف م��ن�ة.

�ال���ة إلى ال�ونا ج��ا، فإن ال��س�قى ذات ال�ع�فة هي فق� ال��س�قى الع���ة ال�ال�ة
ل���ه�ف� و�اخ واب�اه�� وش��ان و�ع� ال��ّلف�� ال��س�ق��� ال�ادر�� وال��م�ق��. س��ف�ن�ات أی��ا
وردت وس�ناتات، م�س�قى ��� االس��اع إل�ها في ص�� واح�فاء، م� أجل األور����ات ال����،
وم�راء ال��قات ال��ه�ر��، وم��ج�ي ال��قة العال��ة. م� أجل م��ّوق�� قادر�� على اإلصغاء
والفه�. فهي إذ ت�ّ�� على ع�ادة ه�ه ال��س�قى وصفائ��ها ال��ع��ة، وت�ّ��ها ال�غالي �ال��ل�ات،
كان� ت�ّ�ف كل ما ع�اها، ق�ارة «ل�� ال ���ل� ثقافة م�س�ق�ة». ل��� واض�ًا: في ذل� ال���ی�
الع��ف - « ق�ارة» - ل� ت�� ال�ونا ج��ا تق�� ال��س�قى ال�ي ُ�قال ع�ها شع��ة، ال�عّ��ة ع�
ال�ع�، ال���ّه�ة وال�اف�ة. وهي ت�ّ� اح��امًا وتق�ی�ًا لل�ام�ا واألهاز�ج، لل��س�قى «ال�وحان�ة»
ولل���� وال�وم�ا، ال�ي كان م� ال�هل االس��اع إل�ها ح�ى ول� كان� ردی�ة الع�ف، �����ها
ال���عة و�ل�ات ال�ام�ا األخ��ة ذات األه�وجة. أما ال�� ل� ت�� ت���له، فه� ح�اقة ه�ه ال��س�قى
ع���ة الق�ة وال����ة، ال�عّ�ة في رأیها، م� أجل ال�وق ال�د�ء ل�� ال��قة ال�س�ى، غ�� القادرة
على ت��� ال��ال وال�أث� مع األسا��� الع�ام. كان� ال�ونا ج��ا ت�فعل ع�� س�اعها تل�
ال����الت على ض�ء خاف� في م�ازل األص�قاء األل�ان، في تل� ال�ه�ات الل�ل�ة ال�فع�ة �ال����

م� ال�وق ال�وحي.

كان ال����ر إ�ف�� �ع��ض على ذل�: ه�ا ادعاء فارغ ! غ���غا مع�ّ�ة ب�ف�ها! واألو��ات
 ر�غ�ل���، حّالق إش��ل�ة، ال�هّ�ج، الغ�اراني لل�ال� كارل�س   - ق�لي لي، ب�وف��ر دونا ج��ا-،



غ�م�� - اس�عي �ا دونا ج��ا، ال��س�قي ال��از�لي، ال��ل�د في كام���اس وال�� ���ل اس� ال���
ال���� إلى م�ارح العال� ال�ارجي وس� ال��ف��؟ ك�ف ت��ف�� ه�ه ال�وائع، �ق�عها ذات
ال��ت ال�اح�، وث�ائ�اتها وم���یها م��س�ي ال��ت ب�� ال�خ�� وال�اف�، وأص�اتها ذات ال��قات
ال��ت�ة ال�ف�فة، وم���اتها ال�ئ��ة؟ فإذا كان� ه�ه ل��� م�س�قى ذات مع�فة، ف�ا هي إذن؟ ر��ا

سام�ا وروم�ا، أهاز�ج وتانغ�؟

ان��هي دونا ج��ا، ألن ال����ر إ�ف�� في ه�ه ال�ادة (ك�ا في �ق�ة ال��اد األخ��) ه�
ق�ة. وسأل ���ت م�تفع و�له�ة ان��ار�ة: أی� ع��ت على شيء أك�� صفاًء م� أو���� ج��ة
م�ل األرملة ال��وب، وأم��ة ال�والرات أو ك�ن� ل������رغ. إن ثقافة ال���� ال��س�ق�ة راس�ة
على ق�اع� م��دة، ونات�ة م� مع�فة معاشة. فع��ما كان �ال�ًا، ذه� إلى ال��� في قافلة، وشاه�
م� ال�واق األعلى في ال���ح ال�ل��، ب��اقات م�ان�ة، �ع� األو��ات ال�ي ع�ض�ها وأن��تها
«ف�قة ناب�لي ال��س�ق�ة ال����». واف��� �الع�وض، و�األل�ان و�أص�ات ال�ار���ن وال����ان�
وال����ر وال��ن��ال��. ل� ����ع إل�ها في اس��انات �ا دونا ج��ا، بل ����ره ال����، م�اه�ًا
إ�اها على ال���ح ت��ع في ت�ّهج ع�ق���ها: ت��� ش��ا، غاللي ك�رز�، ج���س غاف���ا،
ب��ان���ني م���ًا ت�اف�اتا، ت�س�ا، م�ام �ات�فال� الع�� (لع���نا كارل�س غ�م��، �ا ع���تي). ث�
شاه� �ع� ذل� ج��ع األفالم ال�ائعة في ال����ا - ل� ����� أ�ًا م�ها - وأف�ل األو��ات ال�قّ�مة م�
ق�ل جان ك���را ومارثا إ�غ�ث، ون�ل��ن إد� وجان�� ماك�ونال�. فهل شاه�تها ال�ونا ج��ا؟ ج��عها

م� دون أن ت��ع أ� واح�ة م�ها؟

  وح�ى إنه ع�ض خ��ة �ال�ه. كان في ح�اس�ه، دن�ن ال����ر إ�ف�� مقا�ع مع�وفة،
األم� معه في ال�اقع ال�ي ول�� ع�� األس��انات واالخ�القات، ألنه في ما ��� ال�قافة

ال��س�ق�ة ال ی�ی� ألح�...

- ه�ا ثقافة؟ (رفع� ال�ونا ج��ا ی�یها شاع�ة �اإلهانة ل�� ل���ها، و�ن�ا ل�فاه��ها
ال��ع�ة). ال�قافة هي شيء آخ� أیها ال����ر، إنها أك�� ج��ة... وال��س�قى أ��ًا، ال�ق�ق�ة

والع���ة... شيء م��لف ت�امًا...



�ق�� ال�ونا ن�رما، ال�ي ُ�ل� م�ها �إل�اح أن ت��ن ح��ًا، م�ای�ة، مع��فة:

- إن�ي ال أفه� ش��ًا في ه�ا ال��ال... ف�ا ع�ا ال�ام�ا وال�ارشا وم�س�قى ال��نفال - إذ
 أع�ف ه�ه كلها... - فأنا صف�... األو��ا، شاه�ت واح�ة، ع��ما م�ت ش��ة ب�لل�رو   إن�ي
كافالالرو ت��ع ن��التها، م� دون ف�ان�� تق���ًا. شيء م��ن. ل� ت�� أو��ا كاملة، إن�ا مقا�ع م�

«عای�ة».



- أنا أ��ًا شاه�ت ه�ا... - س�ل ال����ر إ�ف�� عالمة أخ��.

- إن�ي ال أفه� ش��ًا ل���ي أس�ع كل شيء، ألن أ� شيء �ف�ح�ي، ح�ى ال��س أراه
ج��ًال ع��ما �ق�ع في ال��ازات. أتقّ�ل كل شيء، ك�ن��ت� وأو���ا، األو���� شيء ال ���ق، وأنا
م���نة ب��نامٍج م�س�قي في اإلذاعة. واألم� ال����، ه� أن ال شيء ��او�، أو �قارن �أغ��ة
ل�ا��ي. ل�ْ� �ال���ة إلّي، كل شيء مق��ل، كل شيء �ف�ح و���ر ال�ق�، ح�ى ه�ه ال��ار�� ال�ي

�ق�م بها ال����ر ت��دورو، ��في أّال �ع��ها ال��ء ان��اهًا ش�ی�ًا...

و�ال���ة إلى ال�ونا روز�ل�ا، كان ت���فًا مقارنة م�س�قى أور����ا اله�اة، ال�ائعة لآلذان
ال��هفة، �األص�ات ال�اف�ة للف��ان على ال��ان. إنِ� ل����ة �ّ��ة �ا دونا ن�رما، م�فقة في زواجِ�
وث��ة، ل�� أذواقِ� هي أذواق أناس س�ق���... في ال�ان� اآلخ�، ت��ّ�ف ال��ّرسة، ل��نها
أم����ة، ك�اح�ة ك�سي في ال�امعة. ق� ت��ن ال�ونا ج��ا ه�اك في بل�ها ع�ف� ش��ًا أف�ل،
أك�� ش��ًال للعل�، أس�ى م� أب�اء أورف��، أما ال�ونا روز�ل�ا، فإنها ت�تاب في ذل� وت�هله. وفي

ن��ها كان�ا ال ��اه�ن ح�ى ی��� خالف ذل�. ف�ع� ال�ادة م� أول��، ه� م� أعلى ال��ات�.

كان� ال�ونا فل�ر ت�اف� كل�ات ال��اولة م����ة وصام�ة، وال تف�ح ف�ها إال ل��افع ع�
ت�ار�� أور����ا اله�اة ال�ع����� م� ال�ونا جّ��ا ق�ة ال���.

- ال ت��ني مغال�ة...

- ح��ًا، أل�� األم� ه��ا؟ و��� أن ���ن األم� ه��ا، إذ إنه ت����. أی� شاه�ت،
أح�ًا ی�جه دع�ة عامة ل��اع ت���� على ال��س�قى؟

- ال�ن� ال �قع عل�ه�، ال��ن�ة هي أنا ال�ي دع�ت... ففي ت�ار��ه� ���� م� ی���،
أص�قاء وأش�اص األس�ة. ح�� ُتقام حفلة ك�ن��ت�، س�ف أدع�ِك وع��ها س����...

�ق�� ال�ونا ج��ا م��ائ�ة:



- في ك�ن��ت�، م� ی�ر�؟ ل�� ح�ى مع ه�ا أ�� أن ه�الء اله�اة، أع�ر��ي �ا فل�ر، ال
��اوون ش��ًا ك���ًا...

كان�ا ��اوون، و����ًا، ح�� تقار�� ال��ف ونّقاد ال��س�قى، ال�ی� ه� في ال�ها�ة
مل�م�ن ب�فه� ال��ض�ع. ف�ل ع�ض لألور����ا - في م�س� اإلذاعة أو في م�فل م�رسة ال��س�قى
- كان�ا ی���ون اإل��اء. أح� ه�الء ال�ّقاد، وه� ش�� ی�عى ف����ای�، ال��ل�د في ح��
ال��س�قى ح�� ما �ق�ل، إذ إنه م� أصل أل�اني، ، قارن، ����� م� ال��اسة، أب�اء أورف��
«�أف�ل األور����ات ال�ق�ق�ة في أورو�ا، ال�ي ال ت��� عل�ها، والع�� ص��ح». ع�� وص�له م�
م��ن�خ، كان ف����ای� ه�ا م��ف�ًا في تق���اته. فال��ارات االس��ائ�ة ق� غ��ته ففق� ت�ف�ه ول� �ع�
ال�ّ�ة إلى ش�ائه ال�ل���. وال����ر ت��دورو ���ل� أل��مًا ���ع ف�ه ب�امج ال�فالت ال��س�ق�ة،
واألخ�ار واإل��اءات ومقاالت ح�ل األور����ا، وال���� م� الق�اصات ال��ف�ة. �ع� ال�واج
أص��� ال�ونا فل�ر هي م� ته�� به�ا ال����دع ال�اص �اإلن�ازات و�ه�ه ال�����ات ع� ال���
ال�غ�� ل�وجها. ال��� األخ�� ال�ل�� ه�اك �ق�ل إن ال�ا����و آج���ر أّلف أغ��ة ذات ص�ت
م�ف�د على ش�ف ال�وج�� ت��دورو مادور��ا، إنه إن�از رائع وه� حال�ًا ق�� ال�����ات �ق�م أب�اء
أورف�� ب��ف��ها. «ما دام ال�الم ع� أب�اء أورف��، ف��ى ته��ا ه�ه األور����ا ال���ازة نع�ة ك�ن��ت�
م�ال� �ه ��ل إل�اح م� ق�ل ع�اق ال��س�قى ال���ة في �اهّ�ا؟» كان ال��افي ی��اءل. و��ا

ی��، فاله�اة كان له� أص�قاء م�ل��ن، ك���ون وم�ع���ن.

كان� ال�ونا فل�ر م�ه��ة ���اق�ة األور����ا ول� ته�� ����الت مار�ل�ا. وال��� األخ��
ح�ل ال��ام ب�� األم وال���، ح�ل� عل�ه ال�ونا فل�ر م� الف�اة نف�ها وأشارت إلى ال�اقع ال����
في ك�ن مار�ل�ا ق� تعّ�ف� ب�اس�ة أوزفال�ی���، إلى مار�� آوغ�س�� م� إذاعة آمارال��ا ال�� وع�ها
�أن ����ع إل�ها، و�ذا أع��ه ص�تها، س��عاق� معها على ب�نامج أس��عي. وأوزفال�ی��� ل� ���ل
على شيء م� رادی� س�س���اد� لألسف.فق� فات� ال�ونا فل�ر األح�اث الالحقة ألنها كان� م��غلة
ك���ًا في تل� األ�ام، ول� ت���ع أن ت�لي االه��ام الالزم ل�ار�ل�ا. وهي ل� تع�ف ب��اح ال��اهقة في
ال����ة مع ال���اع إال �ع� ال�أساة. لق� ُج�َّ مار�� آوغ�س�� ���ت ال�ا�ة، ف�ّقع معها عق�ًا على
ب�نامج  ���ت� عال، وفي ت�ق�� ج��، ی�م ال��� ل�ًال. م��� صغ��، ل�ْ� ماذا كان ب�سع م���ئة



أن ت�غ� أك�� م� ذل�؟ أس�ع� مار�ل�ا راك�ة إلى ال���ل، م�فّ��ة ح�اسة، وفي حق���ها م��دة
عق�. مّ�ق� ال�ونا مار�ا دو كارم� ال�رقة:

- ر���ِ� وهّ�ب�ِ� ل���ني ام�أة م��ق��ة، ل���وجي. وما دم� أنا على ق�� ال��اة...

- ل��ِ� �ا أّماه ق� وع�ت�ي... - ت���ت مار�ل�ا ال�ع� ال�ق��ع لها م� األرملة في ال��م
ال�� رأتها ف�ه تغ�ي في ب�نامج ل�الب ج�د - قلِ� إن�ي ع��ما أبلغ ال�ام�ة ع��ة...

- ل� ت�لغي ال�ام�ة ع��ة ...

- �ق�� فق� ثالثة أشه�...

- ل� َأدعِ� تفعل�� ه�ا أب�ًا، ما دمِ� ت�� سقفي. أب�ًا !

- ت�� سقفِ�؟ إذن س����.

- أر� ماذا؟ هّ�ا، ق�لي.

- ال شيء.

وسع� أ��ًا ل��� ال�ونا فل�ر، ذات ال��ر ال�ار وال����ة ال�ّ��ة وال����ة. ل��َّ ال�ارة
كان� ق� خ�ج� �ع� ال�رس ال��ائي. ومار�ل�ا في ع�لة م� أم�ها، إذ ه�� ال��اء و�ان ال�غ�

أك�� م� أن ����ل، فه��� م� ال���ل.

لق� ج�ع� �ع� ال��ق، وأزواجًا م� األح��ة وم���عة «ج���ة األغاني» وص�ر
ف�ان����� ألف�� وس�لف�� كال�اس، ووضع�ها في حق��ة سف�، واس�قّل� ال��ام م��ه�ة ف�صة وج�د
أمها في ال��ام. ذه�� رأسًا إلى رادی� آمارال��ا. وع��ما عل� مار�� أوغ�س�� أنها ه��ت عائل�ها
وهي وقاص�ة ل� ت�لغ �ع� س� ال�ش� ، حّ�رها وه� ��ع� �ال���ول�ة ج�ًا وال ی���ها ح�ى ه�اك في
ال���ى؛ ل����ف ق�ل ف�ات األوان، فه� ال ی��� م�اقف معق�ة. خ�ج� مار�ل�ا إلى ال�ارع وسارت
على غ�� ه�� ت��� ع� أوزفال�ی���. ذه�� م� ع��ان إلى آخ�، م� رادی� س�س���اد� إلى م���ة



ش��ة ت�ار�ة، ح�� كان العامل في اإلذاعة ��عل م�ه م��ة له. وم� ه�اك تا�ع� ���قها إلى
ال��ی�ة ال�فلى ح�� عق� م�ع�ًا مع �ع� ال�ی� ی�ع�ن ن�ا�ه، آل ماغال�ای�� القادر��.
أوزفال�ی���؟ العامل في اإلذاعة؟ لق� ان��ف، ر��ا إلى االس��ی�هات، ال�ي كان� تع�ف ع��انها؟
وم� ه�اك ذه�� م��دًا إلى رادی� س�س���اد�، في شارع كارل�س غ�م��، ر��� م�ع� الس��دا
وم�� في شارع ال���لي، و�ذ ق�ع� ساحة كاس��و ألف��، في ال�ها�ة، وهي ت��ح ع�قًا وم�ا�ة
�ال�وار، وقف� ع�� �اب م��ة اإلذاعة. ل� ��� أوزفال�ی��� ه�اك. ل��َّ ال�ّ�اب س�ح لها �ان��اره

وح�ى إنه ت�ّب� لها ك�س�ًا.

�ق�� ه�اك ساعات، م�ه�ة و�ع���ها ال��ف، ل��ها ما زال� زاخ�ة �الغ�� وم��ع�ة ل�ل
شيء، ت�اه� ف�ان�� مع�وف�� ���ازون ال�اب أمامها ومغ��� م�ه�ر��، و���ه� س�لف���� الم���ا، مع
زه�ة في ع�وة س��ته وخات� ك��� في خ���ه. �ع�ه� كان ی��ّلع إل�ها م��ائًال: م� هي ه�ه الف�اة

ال���لة ج�ًا؟ وال�ّ�اب ب�� الف��ة واألخ�� ی���� لها و�ق�ل  ( م� ی�ر�، ر��ا ی��� ت���عها):

- ل� ��ل �ع�، ل��ه ل� ی�أخ�. فق� حان� ساعة وص�له..

في ح�الى ال�اعة ال�ام�ة، وق� اك��ل الل�ل، سأل� ال�ّ�اب وع��اها م�ق�تان وقل�ها ف�ع، أی�
 ت��اول القه�ة وتأكل ش���ة. في ال��ف�ه ال�اصة �اإلذاعة ذاتها، ف�خل�. ه�اك وق�   ����ها أن
س�ع� مغ��� وم��الت، مع��دیها، ازدادت ت����ًا وق�رت االن��ار ��ال ال��اة، إذا ل�م األم�،
ل��ق� قَ�رها ك���ة. رجع� إلى م�ان ال�ّ�اب وف��ت: «أمي ال�����ة، في ه�ه ال�اعة ��� أن
ت��ن على شفا االح��ار م� القل�»، وهي ت��ج اإلشفاق وال��م �ال��� وال��أة. �ع� ذل� �قل�ل

ان��ف بّ�اب ف��ة ال��اء فقال لها ال�� جاء �ع�ه إنه ال �ع�ق� �ع�دة أوزفال�ی���.

- في ه�ه ال�اعة؟ ل� �أتي...

ها ق� أزف� ال�اعة ال�اسعة وال��ف، وع��ما ت���� ��ع��ة م� ح�� ال��اء، ات�أ
ش�� �ال أس�ان، على ال���ة ال�اصة �ال�ّ�اب، �ع� أن رمقها �إل�اح، وأخ� ی���ث و���� مع
ال�ّ�اب، وأخ��ه ع� مآث� الق�ار، ال�ي ت��� ه�اك ، في ال��ار��. ف�أة س�ع� مار�ل�ا ال���



ی��ل� ع� أوزفال�ی���، وع�ف� أنه كان ص��قه في اللع� م�� نها�ة ف��ة ما �ع� ال�ه�، على �اولة
ال�ول��. و�ان ف�حًا ج�ًا، ح�� ق�ل األث�م.

- ت�ار��؟ ما ه�ا وأی� �قع؟

ض�� ال���. وه� ��ّ�ق إل�ها ���ٍه غ�� الئ�:

- ه�ا، ق��� ج�ًا... إذا ش�� أخ�تِ� إلى ه�اك... -

كان ی��� أن ی�� الف���ة، ل����ع �ال�م�ع وال�هات�ات، فأوزفال�ی��� ذاك كان مهل�
الف��ات.

اج�ازا ال�احة، حاول االث�م أن �ع�ف ما إذا كان� مار�ل�ا ال�وجة او ال����ة أو م�ّ�د
ص��قة. فل�ي ت��ن زوجة، كان� صغ��ة ج�ًا، ول���ن ح���ة، كان� مغ�ّ�ة ك���ًا... ع�� �اب
ال��ار�ه ال�ق�ا م��ان�ون، ال�� كان م����ًا إلى �االس. وع�� م�وره رأ� مار�ل�ا ب���ة خا�فة،

واس��� سائ�ًا. ل��ه ع�فها ف�رًا وعاد م��عًا:

- مار�ل�ا! أ� ش��ان جاء �ِ� إلى ه�ا؟...

- آه! س�� م��ان�ون، ك�ف حال�؟

كان م��ان�ون �ع�ف األث�م ج��ًا:

- ص�ی� ال��ء، ماذا تفعل أن� ه�ا مع ه�ه الف�اة؟

- أنا؟ ال شيء... لق� �ل�� م�ي...

- ل�أتي إلى ه�ا؟ إنها ل���ة م��... وغ�� م��ان�ون.

اع��رت مار�ل�ا م� اآلخ�، فهي �ل�� م�ه، أجل.



- ل�أتي إلى ه�ا، إلى ال��ار��؟ ماذا تفعل��؟ ق�لي لي.

أخ��ته ��ل شيء، وأخ��ًا، عاد بها إلى ال���ل ح�� ل� ���نا ج� �ع��ی�، ذه�ا ل�ل�ق�ا
ال�ونا مار�ا دو كارم� وهي م�ل ال����نة، ق� أُغ�ي عل�ها، ت�رف ال�م�ع، م����ة على ال����
ت��خ م� أجل اب��ها. و�لى جان�ها ال�ونا فل�ر وال����ر ت��دورو وال�ونا آم�ل�ا. ت�ل�� ال�ونا ن�رما
ق�ادة زم�ة ال��� واإلنقاذ، ت�اع�ها ال�ونا ج��ا، فان��ع� ال��� ز�ه سام�ای� م� س���ه (اس��� �ه

الغ��) وغادروا في ات�اه اإلسعاف العام وال���ة وال���حة.

ع�� رؤ��ها اب��ها، عانق�ها ال�ونا مار�ا دو كارم�، م���ة ح�انًا عل�ها، في ��اء ارتعاشي.
��� االث��ان وقّ�ل�ا �ع�ه�ا �ع�ًا، مع �ل�ات م����ة لل�فح. ان��� ال����ر ت��دورو م�فعًال،
خ��ًا تق���ًا، رغ� أنه كان �عارض ال�ونا فل�ر ب�ع� ال�ونا مار�ا دو كارم� في ع�مها األول غ��

ال���امح الس�ع�ال الع�ف وض�ب الهار�ة.

حاول� ال�ونا فل�ر م�عها وال����ة عل�ها م� أجل ق��ة مار�ل�ا؛ هي أ��ًا ح���ا كان�
ف�اة صغ��ة، ت�اول� م� ذل� ال�واء، ول� ت��ف� ش��ًا م� تل� ال�عال�ة. فل�اذا تعان� ال�ونا مار�ا دو

كارم� وت�الف ه�ا�ة ال���؟

أ� ه�ا�ة ح�ى وال ن�ف ه�ا�ة! ال����ر ت��دورو جاء ل���� األرملة، فال��� كان� ��اجة
إلى درس �ع�� إل�ها عقلها و�عّل�ها ال�اعة. بلغ األم� به�ا، ال�وج وال��أة، أن انفعال تق���ًا، و�ل
م�ه�ا ت��� في رأ�ه. ال�ونا فل�ر في ال�فاع ع� مار�ل�ا ال�����ة وال����ر ت��دورو في ال�فاع ع�
ال��اد� في واج�ات األب�اء إزاء ال�ال�ی�، وهي ق��ة مقّ�سة. ل�� ال��اق�ة ل� ت���� ���ًال ، إذ

إن ال����ر س��� ف�رًا على نف�ه وقال:

- ع���تي، إن لِ� رأ�� وأنا أح��مه، م� دون أن أواف� عل�ه. وأنا لي رأیي وعل�ه تهّ�ب�،
وه� ال�� �ف��ني، فل��� كل م�ا على رأ�ه. ل���ا ل� ن��اق� في ه�ا، ما دام ل�� ل�ی�ا أب�اء -
«ول� ���ن ل�ی�ا أب�اء»، كان ب�سعه أن ���ف، إذ وه� ما زال خا��ًا، ك�ف� له ال�ونا فل�ر، ق�ل

ال�واج، حال�ها كعاق�.



ل� ی��� ب��ه�ا أث� لالم�عاض، ف�اله�ا ق� ان��ى على أل� األرملة وهي ت��سل ال��ت إذا
ل� ت�ل اب��ها حاًال.

وصل� مار�ل�ا و�ان� األم�ر ال�ي س�� ورأی�اها.. ان��� ال����ر ت��دورو ال�غل�ب على
أم�ه. وخ�ج� أ��ًا ال�ونا آم�ل�ا وال�ونا إ����ا، و�ق�� فق� ال�ونا فل�ر مع األم واالب�ة و�ان�
الق��ة م��ّلة، دفعة واح�ة و�لى األب�؛ مار�ل�ا فازت ��قها أمام ال���اع. �ق�� ال�ونا فل�ر دق�قة
فق�، ما ��في ل���� االتفاق وال��ار�ة األم�م�ة ل����ات ن��ة ال���ق�ل، ث� ان�قل� ل�ل�قي في

غ�فة ال�وار إش���ها م��ان�ون.

- �ا إش���ي، ل�اذا اخ�ف�� ول� ت�ه� قّ�؟ ال أن� وال اإلش���ة مع ال�ل�؟ ما ال�� فعل�ه
أنا و��يء إل�� ؟ إن�ي أسأل �ال��� ق�ل أن أش��ك على ال���ع ال��� ال�� أت��ه ل�ار�ا دو

كارم� ول�ار�ل�ا. ل�اذا ت�اج�ت معي؟

- ل� أت�اج�، ل�اذا ��� أن أت�اج� �ا إش����ي؟ فإذا ل� آت فه� ألن�ي ك�� م�ه��ًا في
الع�ل...

- له�ا فق�، ل��ن� م��غًال؟ أع�رني �ا إش���ي، ل���ي ال أع�ق�.

ن�� م��ان�ون إلى الل�ل ال�فاف وال��اء ال�ع��ة:

- إن إش����ي تعل� أنه ال ���ز ألحٍ� أن ���� نف�ه ب�� ال�وج وال��أة. إن�ي أعل� أن
إش����ي تع�� راض�ة، وف�ق كل ه�ا، فإن ه�ا ه� ما أر��ه. وأنِ� ت���ق�� كل ه�ا وأك�� م�ه

�����. و�ذا ل� آِت فل�� ذل� ل�آلة ص�اق��ا.

كان ذل� حق�قة، اب���� ال�ونا فل�ر وان�قل� إلى ق�ب اإلش���:

- ل�ّ� شيء ما أرغ� في �ل�ه م��...

- أنِ� تأم��� وال ت�ل��� �ا إش����ي...



- ل� ی�أخ� ی�م تق��� ال�ارورو في ع�� ك�زمي ودام�ان، ذل� إل�ام...

- لق� ف��ت به�ا، ح�ى إن�ي قل� ذات ی�م لل�عل�ة: «ُت�� هل س���ن ه�ا العام وج�ة
كارورو في م��ل اإلش���ة؟».

- ما ه� رأ�� أیها اإلش���؟ ما ال�� ت�اه؟

- ح��ًا! إن�ي أق�ل لِ� أی�ها اإلش���ة، إن أح�ًا ال �����ع أن ���� في ���ق�� في ال�ق�
نف�ه، ���قًا في ال�هاب، وآخ� في اإل�اب. فاإلل�ام ل� ��� م� ق�لِ�، كان م� ق�ل اإلش���، وق�
م �الق�اعات - أتى ب�ضع معّ�� - و�ذا كان ه�ا رأ�ِ� أی�ها اإلش���ة، دف� معه، وال�فاء �ال��ور ُ�َق�َّ

ك�ني م�تاحة إذن، فأنِ� ال ت���ف�� ���ل س�ئ مع الق����� وال تق�ع�� قاع�ة م� ال��ف...

أصغ� ال�ونا فل�ر وهي تف��، شاردة ال�ه� كأنها تق�� إج�اءات الع��:

- إن� م��� أیها اإلش���، ل�� ل�� فق� للق����� على ال��ء أن �في ���ا�اته. فل�ّ�
رغ�ة في اإل�قاء على ه�ا اإلل�ام، و�ش���� أخ� القاع�ة على م��ل ال��، ث�ة أش�اء ال �����ع

ال��ء إلغاءها.

- ماذا إذن أی�ها اإلش���ة؟

- ح��ًا، ف��ت أنه �إم�اني ت���� ال�ارورو في م��ل اإلش���. وأنا أذه� إلى ه�اك،
في ال�هار، وأر� ال�ل�، وآخ� الالزم، أ�ه� ال�ارورو ونأكل. أدع� ن�رم���ا وال أح� س�اها.

- ح��ًا، ل��� ه��ا أی�ها اإلش���ة. فال���ل ه� م��ل� واألم� ال ی��ّل� م�ِ� إال إص�ار
األوام�. ول� ك�� أك��ًا م� أن�ي سأح�ل على ال�ال، لقل� ل� أال ت��ل�� أ� ت�ابل. ل�� ال أح�

ی���أ بل�لة ال��ح ول�لة ال��ارة؟ ول� ع�ف� ل��� ث��ًا. ف��� معِ� الق�ع وه�ا أك�� ض�انة.

دخل ال����ر ت��دورو هاد�ء األع�اب. كان ق� س�� له وع�ف م��ان�ون �االس�، وه�
على عل� ��ه�ته وأفعاله، ف��ادال م�امالت ق���ة.



- إنه إش���ي �ا ت��دورو، ص�ی� �ّ��.

- ی��غي أن تأتي ل��ارت�ا...  قال ال����ر، ل�� ل� ت�� دع�ة، إن�ا م��د ج�لة ل��فة؛ و�ذا
جاء، ف���ًا.

عاد م��ان�ون إلى ح�اته ال�اخ�ة، وح��� مار�ل�ا م� أمها على ال��افقة على ز�ارة ال���
مار�� آوغ�س��، ل�ي ی�اق��ا معًا ش�و� العق� وتار�خ ال��ء.

- هّ�ا ب�ا �ا ع���تي... قال ال���لي.

كان ال�ق� م�أخ�ًا، ل�ْ� مع ه�ا، وم� أجل ال�احة م� كل تل� االنفعاالت وال���ات، راح
ال����ر ت��دورو ی��� ع� ال��ق وم�ّ�� ال�غ�ات. وأخ�ت ال�ونا فل�ر م�انها على ك�سي و��أت

ت�ف� أك�ام و�اقات ق��ان ال����ر، ف�ل ی�م كان ی��ل ال�ال�� ال���اء.

في الغ�فة الهادئة وال�اف�ة، كان ال����ر ی��ّ�ن على ال�ق��عة ال��س�ق�ة  ذات ال��ت
ال�اح� ال�ي أّلف� اح�فاًء �ال�ونا فل�ر. وهي م����ة ف�ق ال��ا�ة، ت�غي شاردة ال�ه� قل�ًال، وت���

أن ت��� أف�ارًا م�ّ�شة، �ع��ة، ورأسها ی�أ� إلى ه�اك، في م�س�قى أخ��.

ساع�ًا إلى ال����ة على األنغام الهار�ة م� اآللة ال��س�ق�ة، واإلم�اك �ال��ت األك��
نقاًء وح�ارة، م�غّل�ًا على مقامات ال�غ� في الل�� ال�ع� وق� �ات هادئًا كل�ًا، اب��� ال����ر
ت��دورو: في ال�ها�ة، ما ه�ه م� األسل�ب ال���ح أو ال�ائف ال�ي ت��عه ال�ونا مار�ا دو كارم�
ل�ي تهّ�ب اب��ها الع���ة؟ فه� ل�� أخالق�ًا وس���ن أح�� إذا اخ�لف مع زوج�ه ال����ة، ال���لة
ج�ًا وال�ّ��ة ج�ًا، م� أجل ج��ع أس�اب الغ��. وحّل� ال�غ� ال���ح، ی��� في اله�اء، وح��ًا،

م����ًا، وصاف�ًا.

ه��� ال�ونا فل�ر إلى انغام م�س�ق�ة أخ��، ل��� ال�غ�ات ال�الس���ة ال�ف�عة ل�اخ
و���ه�ف� وال���ف�ن�ات وال��ناتات ك�ا كان� ال�ونا ج��ا ته�ب إلى ال��ء ال�اف� ع�� أص�قائها
األل�ان، ل�� نغ�ات األل�ان ال�ع��ة، والق��ارات ال�ي تع�ف ال�����اتا وآالت ال�افاك���� ال��ه���ة



واألك�ردی�نات ذات ال���ات ال�ّل�ر�ة. ��� أن ت�اقل� اآلن مع أور����ا اله�اة، ومع الل�� ال��ي
م� آالت األو���ها والف�ل�ن��ل ومع ائ�الفات ال��ق ال����مة. فاس���ار أل�ان أخ�� ت�علها
شاردة ال�ه�، تائهة في دروب م�ل�ة، في لغ� تقا�ع ال��ق، وه�ا أم� غ�� جائ�. ��� أن
ت��ى، في ت�ار�� ال��ق وفي مقامات ال�غ� في األور����ا، ذ���ات األل�ان ال���ة وال�م� ال��

م�ى، ال�� كان ول� �ع� م�ج�دًا.

واه�ّ� نغ� ال��ق ف�ق ق��ان ال����ر..
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 ت�ع ی�ها في ال�ار   روای�ان ن�ائ��ان فق�. أقله الل�ان عل�� به�ا ال�ونا فل�ر. ل��ها
�ال����ة إلى إخالص زوجها لها، وال تع�ق� ب�ج�د أ� ذیل ل���رة أخ�� في ح�اة ال����ر.

إح�� ت��� الق����، ال�ي ت�ّر�� ف�ها م��ت�� روشا ده آراووج�، اب�ة ال��� ال�ل�ه�ة، ل�
ت�د إلى شيء - م��د ال��اس و�ح�ا� - إح�ا� عاب� ل� ی�م إال ی�مًا واح�ًا، إذ إن ال���رة ل� ت��
ل���ع وق�ها؛ هّ�ت ك�ف�ها، وم�� في ���قها. فق� كان� م��وجة م� م�ّ�ف في م��ف، و��ا
أنه ق� ُنقل إلى �اهّ�ا، ���ت� أف�ل وم��� أف�ل، أب�ت م�ت�� ح��تها أمام ال���قات
ال����ات، وهي تع�ة به�ا ال�في إلى م�ی�ة خال�ة م� اإلغ�اءات ال���ر�ة وم� ال���ة ال�عه�دة في
ر�� ده جان��و، ح�� كان� ق� حقق� �ع� ال�ه�ة في أن��ة ال��انة ال�وج�ة. و�ذ كان� ح�ة وم�
دون أب�اء،  كّ�س� وق�ها وم�لها ال���عي لله� ال�اجع. أم��ات م��عة في رفقة ف��ان �ّ���� ذو�
كفاءة عال�ة و�غ�اء ج���، م� دون ح��ل أ� خ��، و�ل شيء ���� في ك��ان تام. ك�ف
����ها أن ت�� في �اه�ا ال�فات ال���ر�ة ل�اب م�ل س��ج����، على س��ل ال��ال، «آ�ة ب�اته»،
وأمانة ال��اع�� الغ�ام�ة ال����ة ع�� ال�ونا فاوس�ا؟ شع�ت إی��� فاس��� دوس سان��س، وهي
�اهّ�ان�ة ف��رة ب�ق�م بل�ها، �أنها أه��� م� االح�قار، ف��ی��ها ی��� إل�ها كق��ة صغ��ة ح�� ال
ی�ج� أح� ت��ن معه زوجها وال م�ان ت�ارس ف�ه فعل�ها ���أن��ة. ل�اذا كان� م��ت�� ت��� �اهّ�ا
م� دون أن تع�فها؟ وفي نها�ة األم� ل� ت�� سالفادور ق��ة صغ��ة ج�ًا وال على ه�ا الق�ر م�

ال��لُّف...



كان� إی��� تع�ف ذل� �ال����ة و�ان ����ها أن ت���، ان�القًا م� مع�ف�ها ال�امة، أن
ث�ة ��وفًا مالئ�ة ل��ارسة ال��انة ال�وج�ة مع ض�ان لل��أن��ة وال���ة. ف��ة شق� ل��ارسة
ال��� سّ��ة ج�ًا وأك�اخ خفّ�ة ب�� ش�� ج�ز اله�� على ال��ا�ئ ال��ح�ة، مع ال���� وال���. ف�ا

له م� حل�. أما �ال���ة إلى الف��ان، ف��ج� ال���� م�ه�!

أخ�ت إی��� فاس��� دوس سان��س، وع��اها ت�فح �ال��وات، وهي تعّ� على شف�ها
�أس�انها ال�غ��ة، ت����، بلهفة ال���اق، أح� ال��ق�� س��ي ال��اع، وه� مقام� م�م� ل�� ذو

كفاءة عال�ة في ال���� وح��ة ال ت��ى! لق� ع�ف� إی��� ، ف��انًا ك����� م� ذو� القل� ال��قّل�.

سأق�ل لِ� �ا ع���تي، «ما ع�ف� ح�ى ال��م ش��هًا له، وما زل� أح�ف� ���اق ���ته
وأت��� وراء األذن ��ف ل�انه، وأس�ع ض���ه ع��ما �أخ� نق�دًا».

- �أخ� نق�دًا؟  كان� م��ت�� ت�غ� دائ�ًا في ال�ع�ف إلى ج�غ�ل�.

أع��ها إی��� ال�عل�مات والع��ان: «م�رسة ال�َّهي م�اق وفّ�» ب�� كاب��ا وساحة
«ال�اني م� ت��ز». ال��ی�ة هي زوج�ه، وهي ام�أة، شا�ة �ّ��ة، ل��� ق���ة، ��ع�ها األمل�
ول�نها ال��اسي. فل��خل م��ت�� ك�ل���ة وال�روس ت�اع� على ق�ل ال�ق�، و�ع� وق� ق��� س�ق�م
لها ن��ه و��ه وس��ه ك��� جّ�ي ال���. وعل�ها أال ت��ى أن ت��� لها في ما �ع�، م���ة وشاك�ة.
ل� ��� ل�� إی��� ش��ك ح�ل ال��ائج ال���ة لل�واج، ال�ف��ة �األح�� ل���ع ال���اء، خ��صًا
لل�وج ال�� اح�فى �األم�؛ ��هادة ال����راه في ف� ال�َّهي، ب�سع م��ت�� أن تقّ�م له وج�ات �عام
�اهّ�ان�ة م� أف�ل م�اق. فال��ّرسة كان� م� ال�رجة األولى، معّل�ة في الف�، ول�یها ی�ان

ساح�تان.

ما ارتاب� ال�ونا فل�ر ق�، ال ق�ًال وال اآلن �العالقة ال����ة ب�� ال��ح�م و�ی��� تل�،
كان� في ذل� ال�ق� ت��و رص��ة ه��لة، م�هاف�ة على ال��ابل. ول�ال ال��� الالح� ل���ت��
ال���ّ�دة، ر��ا ل� تع�ف أب�ًا ذل� الغ� م� ق�ل ال��ح�م. ل�ْ� واح�ة أك��، واح�ة أقل، وهّ�



ك���ات. واآلن ال�ونا فل�ر كان� م��وجة م� رجل ذ� ق�اشة أخ��، ذ� ق�اع� أخ�� في ال�ل�ك،
رجل �اه�.

أما م��ت��، فع��ما ت�ّ��ت في �اهّ�ا، ذه�� إلى ال��رسة ل�ي ت���� إل�ها. أرادت ال�ونا
فل�ر إق�اعها �أن ت���� ب�ء ال�م�ة ال��ی�ة، و�ان� ت�� نف�ها م�ه��ة حال�ًا في ال�ارورو، ح��
م �ع� وج�ة ال�عام م�ل حل�� أع�� اإل�ف� والفاتا�ان، م� دون ال�الم ع� �ع� ال�ل�� ال�ي تق�َّ
ج�ز اله��، وال���� واألم��وز�ا. ل�� م��ت�� كان� في ع�لة م� أم�ها، �����ل عل�ها أن ت����.
اخ��ع� ع�دة ق���ة إلى ال���، وال�ق� ق��� في سالفادور ول� ت��ح لها ف�صة أخ�� ل�ي ت�عّل�
�ع� األ��اق أقّله؛ ف�وجها كان م���نًا �ال�عام ال�عّ� ب��� ال�ی���ه. وال�ونا فل�ر ال��قاء، وع�تها
�أن تعّل�ها في الع�الت الفاتا�ان وال������ واآلب��ي أقّله، ل��ها ل� تعّل�ها، ال تل� األ��اق ال�هّ�ة
وال غ��ها، إذ كان م�ور م��ت�� �ال��رسة م�ورًا س��عًا. وع��ما ل� تَ� زوج ال��ّرسة في ال��م��
األول��، سأل� ع�ه في ال��م ال�ال� إح�� ال�م�الت ال�ي قال� لها إنه م� ال�ع� رؤ�ة ال����ر
أث�اء ال�روس، ح�� ه� س��� ال���ل�ة في ذل� ال��ق�� ذاته. «د���ر؟ في ال���ل�ة؟» ل� ت��
تع�ف أنه ص��لي، ف�ل� ال����نة إی��� كّل��ها فق� ع� ال��ائ� ال��اض�ة لل�اهّ�اني، ول� تقل
لها ش��ًا ع� ع�له خارج ال����. ح�ى إن م��ت�� ام�ألت أمًال �أن ت�ع�ف في ال�ها�ة إلى ج�غ�ل�
حق�قي. وفي ذل� ال�هار و����� ال��ادفة، �ع� ه�ا ال��ار ب�ق� ق���، اح�اج ال����ر ت��دورو
إلى أح� ال�����ات، ف�اء ل�أخ�ه. ت�ّسل آالف األع�ار وه� ش�ی� ال�هّ�� و��ّ�ك أصا�عه ك���ًا،

ومّ� ب�� ال�ل���ات.

م� ه�؟ أرادت م��ت�� أن تع�ف.

- ال����ر ت��دورو، ال�وج. إن�ي أق�ل م� ال�ع� أن �أتي ه� وعلى األث� م� ُی��؟ ه�
ذاته...

- زوجها؟ زوج ال��ّرسة؟ ه�ا؟

- وم� ��� أن ���ن؟



عاد ال�ل�اح إلى ال���ل�ة وه� ما زال �ع��ر، وال�رقة ال����دة في ی�ه.. هّ�ت م��ت��
رأسها ذا ال�ع� األمل� واألشق� ال�الت��ي (ح�� آخ� م�ضة)؛ إما أن إی��� كان� بلهاء ����
ی��ّج� تغ���ها، و�ما أن ش��ًا ما ق� ح�ث. �ال�أك�� إن ال��ّرسة تع�� م� غ� ال��غ�ل� ف��دته،
إذا ل� ��� ه� ق� أخ� ی�عا�ى مع أخ��. ل��� ك�ا ه�، فال�ونا فل�ر كّ�س� نف�ها ل��� م�اد،
ل�جل رص�� وم���م، ح�� رأ� م��ت��، غ�� مف�� وم����ل: إن ال��� ال�اع� على ال�قّ��،
ل� یل�� ح�ى ب��� شع�ها، ف�ّ� بها م� دون أن ی�اها. وأ��ًا، ق�ل أ� شيء... ل� ��� ه�ا األبله
خل�قًا �أن ���ن زوجًا، ق� ���ن م� ذو� الق�ون �ال م���� و��ون إح�اس �الع�ل، وم� ال�ی�
ی�أرون لل��ف �إ�الق ال�ار و�ع�ات ال����، ال�جع��� وال��ّ��� لل�آسي. ل� تع� إلى ال��رسة ول�
ی�ُ� لها ض�ور�ًا تق��� ت����ات لل��ّرسة. وف�ق ه�ا كان� مقّلة في ال�عام (ل��قى ه��لة، على
القال�، ���لها كغاو�ة رجال). تا�ع� ���ها وتق��ها و�ذ بها تع�ف ���ت ف�ل إی��� ال�ار�
و�ال�واج ال��ی� لألرملة م� ذل� ال��� األع�ى. أجل، وم� أس�أ حاالت الع�ى، م� الع�ى ال��

�غل� ع���ه على ال��اة، غ�� القادر على ت�ّ�� ن�ر ال��� وال�ع� بل�ن الف�ة.

لق� ع�ف� ال�ونا فل�ر ب�فاص�ل تل� ال�ه�لة م� خالل ص��ق�ها إی�ای�� وهي ب�ورها
ص��قة إی��� فاس��� دوس سان��س م�� أوقات ال�ل��ة، وله�ا كان� م�ضع سّ� االل��اسات

ال�اهّ�ان�ة ل���ت�� روشا ده آراووج�، ال�ي لّ��� إح�ا�ها ���لة أدب�ة:

- إنها مغام�تي مع ش�� م��ٍف... فه�ا ما كان ی�ق� في الئ��ي.

ج�لة وش���: ل�ي تع�ف ال����ر ت��دورو: «تل� ال�فاهة ال�ي صارت رجًال!»، أح�ق�
أصا�عها في م�ق� ال�ونا فل�ر، في ح�ل ال�قالة إلع�اد اآلرات�. �ا له م� ع�ل م���!

�ال���ة إلى ال�ونا ماغ��ل�ا، وم� ناف�تها ال�ي ت��ّلع م�ها �اس���ار، ب���ة ج��رة ج�ًا! إن
ك�ن ال�جل رص��ًا وم��وًال ل� ��� ��علها ت��� اه��امها �ال����ر، م�ل�ة إّ�اه االه��ام ال�ار
ذاته. في غ�سها ب�ور الق�ون، وهي م�ارعة كف�ءة ك�ا هي اب�ة ال��� ال����لقة، ع��قة ال���ي
ال�ّ��، تعّل�� أن ت�ّ�ل ع�اقها، في الل�ن، وفي ال��ه� وفي الع��، ك�نها ع�وة أل�ة رتا�ة. وف��ا
م��ت�� ال����ّعة ل��� معّ��، ال تف�� إّال في ف��ان �ال عقل، ل� ت�� ماغ��ل�ا ال�عاد�ة لل��اه�



ال�ازمة، تق��� على ت����ة واح�ة، وعلى ش�ل واح�. ال��م أس��، غ�ًا أشق�، و�ع�ه ش�� أس��
الل�ن، كان ال��اه� القلق�لي ال�����ي أش�� ال�ع�. ل�اذا ت��ار األ��اق �ال��ابل نف�ها، وم�

م��خ واح� فق�؟ كان� ال�ونا ماغ��ل�ا ان�قائ�ة.

أر�ع مّ�ات في ال��م، أقّله، في ال�هاب وال��يء م� ال���ل إلى ال���ل�ة و�الع��، كان
«األر�ع��ي األه�ف الق�» (ح�� ال��ة ال�ّل�ر�ة لل�ونا دی��را) ��ّ� ت�� ال�اف�ة ح�� كاتال�ونا
ماغ��ل�ا، وهي في رداء م���ف أعلى ال��ر، ت�رع ث�ی�� عات��� وج� ك����� وم���ی��� �ق�ر ما
ل�ا ات�اه ه�ا مع�وضان لل���. وف��ان ال��رسة ال�ان��ة إی���انغا، القائ�ة في شارع ق���، ح�َّ
���قه�، ل�ي �ق�م�ا �ع�ض ج�اعي م���� ت�� ال�اف�ة ح�� ی��� ذان� ال���ان القادران على
إرضاعه� ج��عًا. و�ان� ال�ونا ماغ��ل�ا ت�� عل�ه�، ك� ه� ج��ل�ن مع أردی�ه� ال�اصة �ال�ل�ة
ال�ان����، ف��تفع أصغ�ه� على أ��اف أق�امه م� أجل م�عة ال�ؤ�ة، وحل� الل��. «دعه� ی�أل��ن
ل��عّل��ا»، ال�ونا ماغ��ل�ا ت�اض� ت����ًا، وتع�ل ���� تع�ض ���ل أف�ل ال��ی�� وال��ر (إذ ال

ت����ع إب�از أك�� م� ذل� في إ�ار ال�اف�ة).

كان ص��ان ال��رسة ال�ان��ة �غ���ن، و�ان ع�ال ال��اعة في ال��ار ی�أوّه�ن و��ل�
ال�اعة ال���قل�ن وش�ان م�ل رو�ي، �ائع األ�� وع�ائ� م�ل ألف���و في ع�دته مع ق����ه. وجاء
أناس م� �ع�� وم� س�ه وم� ج����ا�ا وم� إی�ا�اج��ي وم� ت�رورو وم� ماتات� في ح��ج، ل��ّ�د
رؤ�ة تل� ال�وائع ال�ي ج�� ال�الم ع�ها. ع�� ال�ال�ة  �ع� ال�ه� �ال��� اج�از ال�ارع م��ّ�ل ،

ت�� ال���:

- ص�قة ل����� أع�ى الع����...

أف�ل ص�قة كان� رؤ�ة إله�ة في ال�اف�ة؛ ح�ى مع خ�� ك�ف الق�اع، م���عًا ال�ّ�ارت��
ال��داو��، زرع ع���ه دفعة واح�ة وه�ا م�ف���ان على ات�اعه�ا في تل� ال�ع� اإلٓله�ة، م��ل�ات
ال���ي. وح�ى ل� �ارده ال���ي ووضعه في ال���، ب�ه�ة االح��ال وال��� في ال��ّ�ل، س���ن

األع�ى ال�ائف ق� نال م�اده.



ال����ر ت��دورو وح�ه، في أبهة ب�ل�ه ال���اء، ل� ��� ی�فع ع���ه إلى ال��اء ال�ع�وضة
في ال�اف�ة. ف���ي رأسه في ت�ّ�ة ذات ته�ی� رف�ع، و����ع الق�عة وه� ی���ى لها ص�احًا �ّ��ًا أو
م�اء �ّ��ًا، غ�� م�اٍل ل�رع ال��ی�� الل�ی� كان� ال�ونا ماغ��ل�ا ت���ه�ا �ال�ان��ل ل���ل على
تأث�� أف�ل، ل�ي ت��� ذل� ال�جل ال��ل�ق م� ال��م� وت�ّم� ذل� ال�فاء ال�وجي، ال�ه��. وح�ه
األس�� ال���ل، ذو... ال���ق�� كقائ�ة ال�اولة �ال�أك��، كان ��ّ� م� دون أن ��ه� ال تأث�ًا وال
انفعاًال �اه�ًا، ال ف�حًا وال ذه�ًال، م� دون أن ی��، وح�ى م� دون أن ی��� إلى ذل� ال��� م�
اإلغ�اء. آه! إن ه�ا ل����! إهانة م��ّ�دة، ت�� ال ����ل. إنه أحاد� ال�واج، كان� ال�ونا دی��را
ت��� ذل�، وهي العل��ة ����ع ال�فاص�ل في ح�اة ال����ر. فه�ا ال�جل ل� ���ن زوج�ه، وه� ل�
�فعل ذل� ح�ى مع تاف���ا مان���ل����ا، ال��أة الع��م�ة ال���ودة ج�ًا في ز�ائ�ها. ل��َّ ال�ونا
ماغ��ل�ا ل�یها ثقة في م�ا�� س��ها؛ «�ا ع���تي الع�افة، س�لي ما سأق�له لِ�، ال ی�ج� رجل
أحاد� ال�واج ، ن�� نع�ف ذل�، أنا وح��تِ�. دققي ال��� في ك�ة ال�ّل�ر و�ذا كان� أهًال لل�قة،
س���� ال����ر في س��� إح�� شق� الغ�ام - س��� س������ا، وألك�ن دق�قة، و�لى جان�ه ج�ًا كل�ًا،

ص��ق�� ماغ��ل�ا فات��ا داس ن�ف��».

أَول� ی�أث� ال����ر �ع��ْي ال�ارة ال�ل�ه����، و���تها ال�افىء وهي ت�د ال���ة، �ال��ی��
ال��روع�� في ال�اف�ة ال���ام��� في ال�ل وفي ال��� وفي رغ�ة األوالد وفي تأّوه ال�جال اله�م��؟
ل�� ال�ونا ماغ��ل�ا ما كان� ت�الي، فل�یها أسل�ة أخ�� س���فها، س��� ه��مًا ف�ر�ًا. وه��ا، في
ف��ة ما �ع� �ه��ة حاّرة ور��ة، ح�� اله�اء ال�ق�ل كان ی�مل �ال���� و��ل�ات ال���� واألرج�حة،
اج�ازت ال�ونا ماغ��ل�ا �اب ال���ل�ة، حاملة في ی�ها عل�ة حق� م� أجل إغ�اء ج�ی� للق���

أن��ن��س، م�ت��ة مال�� ال��ف، خ�قة م� الق�اش ال�ف�ف، ت�ه� مع م�ورها ك��زًا و�س�افًا.

- هل ت����ع أیها ال����ر أن ت�ق��ي ��ق�ة؟

كان ال����ر ت��دورو �ق�� ن��ات في ال�����، وال���لة ال�ل��ة ب�قا�ا اله��رو كار��نات
ت�عله أ��ًا أك�� ��ًال وت�ّوده ب�قار عل�ي. ���� له ی�ها �عل�ة ال�ق� �اب��امة. ف��اولها ه�

ووضعها على ال�اولة، وقال:



- ل��ة واح�ة...

�ق�� ال�ونا ماغ��ل�ا واقفة ت�أمله، في كل مّ�ة كان ی�ه�ها أك��. ال��� ال��ل�ب، في
ال�� الالئقة، ذو ق�ة ش�ی�ة و�ق�ام. ت�ّه� وه� ی��ك ال��اح�� وورقة ال�����، ورفع ع���ه إلى

ال�ارة:

- أل�؟

- آه! أیها ال����ر...  واب���� ك�ا ل� أنها تق�ل له إن وجعها ق�� وه� ال���.

- حق�ة؟ تفّ�� ال�رقة ال���اج�ة في عل�ة ال�ق� - هه... خل�� م� الف��ام��ات..
لالح�فا� �ال��ازن.... ه�ه العقاق�� ال��ی�ة... أ� ت�ازن �ا س��تي؟

كان ی���� بل�ف كأنه كان ی�� م��عة لل�ق� وال�ال في عالج ال�ق� ذاك.

- األع�اب أیها ال����ر. إن�ي ج� حّ�اسة، ال ����� أن ت���ر.

ت�اول األب� ��لق�، م���جعًا إ�اها م� ال�اء ال�اخ�، م��ّ�هًا ل�قل ال�ائل إلى وعاء ال�ق�،
هادئًا و�ال ع�لة م� أم�ه. كل شيء دفعة واح�ة وفي م�انه. ب��ان م� ال�ع� معلقان ف�ق �اولة
الع�ل، كانا إعالنًا لل��اد� مع�وضًا ب�ض�ح: «م�ان واح� ل�ل شيء و�ل شيء في م�انه». ق�أت
ال�ونا ماغ��ل�ا، كان� تع�ف ش��ًا واح�ًا وم�انًا واح�ًا، ورمق� ���� وجه ال����ر. إنه رجل واث�

م� نف�ه، ش�� مه�!

�ع� أن غّ�� في ال���ل ك��ة صغ��ة م� الق��، رفع ال�ق�ة:

إرفعي ال��...

زّودته ال�ونا ماغ��ل�ا ��الح�ة، في ص�ت دلع وخ��:

- ل�� في ال�راع، كال أیها ال����ر...



أس�ل ال��ارة ورفع� ت��رتها، عارضة لع��ْي ال����ر ث�اًء أك�� ح��ًا وأك�� ف��ة م� ال��
تع�ضه ی�م�ًا في ال�اف�ة، ع���ة و�ا لها م� ع���ة، م� تل� ال�ي ت���... ما ت���� ال�خ�ة، كان�
ی� ال����ر خف�فة وواثقة. أمّ�ها الق�� الالص� �ال�ل� في إص�ع ال����ر، �إح�اس �ارد م�ّ�.

وان�اب� ق��ة م� ال���ل على أعلى ف��یها، ف��ه�ت م��دًا.

مّ�ة أخ�� أخ�أ ال����ر ت��دورو في ت�ج�ة ذل� ال�أّوه الل�ی�:

- أی� ی�ل�ِ�؟

ما زال� ت��� ���ف الف��ان م��اه�ة �ال�ر��� الل�ی� ال �قاَومان، ورمق� ال����ة
ال��ه�رة ج��ًا في ع���ها: ُت��، هل إن� ال تفه�، ال تفه� ش��ًا؟

ل� �فه� حقًا:

- ماذا؟

ه�ا انفعل�، ف���� حافة ال��ب، مغّ��ة ال�رك ال���اء، وم� ب�� أس�انها ت�ل��:

- هل أن� أع�ى حقًا، هل أن� ال ت��؟

ت�اءل ال����ر في ق�ارة نف�ه، وف�ه ش�ه فاغ�، ووجهه جام�، وع��اه م����ان، إذا ما
كان� ق� ُج�َّ�. واس����� ال�ونا ماغ��ل�ا س�اله، إزاء ل��ة ال�الهة ه�ه:

- أو إن� فعًال أخ�ق؟

- �ا س��تي...

مّ�ت ی�ها ول��� وجه العال� في عل� ال���لة، و���ت ال�لع م��دًا، ت�ّل� ع� كل
شيء:

- أال ت�� أیها األبله، إن�ي م�ّ��ة ��، ���ل لعابي، م���نة ��؟ أال ت��؟



وراح� تق��ب م�ه ب��ة اإلم�اك �ال�جل ال��ر ه�اك �ال�ات، فأقّله في ال��ه�� لألم�،
ح�ى وال �فل ُ�ْ�َ�ع ع��ما ی�اها �اس�ة ال�ف���، وال�عف في ع���ها.

فقال ال����ر في ص�ت خف�� ل��ه فّ� الع�ارة:

- أخ�جي!

� عل�ه. - �ا خالس�ي ال���ل! - وانق�َّ

- أخ�جي! - دفع ال����ر ع�ه ت��� ال�راع�� ال��ه��� وذل� الف� ال�ه�، م�افعًا ع�
م�ادئه، وع� ق�اعاته ال�ي ال ت��ح�ح - أخ�جي م� ه�ا!

جل�ل في ف��ل�ه ال�ي ال تل��، و�إب�ة ال�ق� وال���لة ال���اء وال�جه الغاض�، كأن
ال����ر ف�ق قاع�ة ت��ال كامل، ن�� سا�ع ال���� لل�ل� ال����� على ال��. ل��َّ ال��، أو
ال��ی�ة وال�ض�عة ال�ونا ماغ��ل�ا، ل� ت��� إلى ال��ل ال�ه�ب �ع��ْي ال�ع�ر �ال�ن� وال��م،
�االح�قار والغ�� وال���. أبله، م��ي! س��فع ال��� لي أیها ال��� ال��زة ال��هّ�ئة، أیها ال���

ال��� األرع� الع��ز! - وخ�ج� ل���� ال����ة.

م����ة ال�ونا ماغ��ل�ا، ض��ة اإلح�ا� وال��ادفة، وقع�  في ال��اك ال�ي ن���ها ألن
ال��ائج غ�� ال���قعة ل����تها كان� غ�� م��قعة، إذ ف�ل� كل خ��ها في االن�قام. وهي م���ة
ومهانة (في ح�ائها، في ش�فها كع��قة رص��ة) �ل�� إلى ال���ي ال�ّ�� «م�اردة ذل� ال�السي
الق�ر، ال���لي»، فه� رجل ع��� ال��اء قّ�م لها ع�وضًا، م��رًا لها كالمًا ب�ی�ًا، ی�ع�ها إلى
ال�هاب معه ل�ؤ�ة ض�ء الق�� على رمال آ�ای��ه. كان ال�افل ����� درسًا و�ع� ال���ات

ال�الئ�ة �الع�ي، ر��ا ل�لة في ال��� مع �ع� الل��ات ل�ي ی�عل� اح��ام ن�اء اآلخ���.

ل� �قل ش��ًا في ال��ء ل�ي ی��ّ�� ال��ة ول�ي ال ���� نف�رًا ل�وج�ه، ال�ّ��ة ج�ًا. ل�ْ�
في ذل� ال��م �الغ ال��� ال����ر في األم�... فلق� ذه�� إلى ال���ل�ة ل��اول حق�ة وأراد

ال�افل أن ��ع ی�ه على نه�یها، م���ًا إّ�اها على ال��وج راك�ة.



اس��ع ال���ي ال�ّ�� إلى الق�ة كلها ����، وال�ونا ماغ��ل�ا ال�ي تع�فه ج��ًا، كان�
ت�ّسخ �ق��ها في كل مّ�ة أك�� في وجه رجلها؛ س��فع ال����ر لها غال�ًا ث�� اإلهانة، أقّله ل�لة في
ال���. في ذل� ال��اء ت�اص� ال���ي مع أح� زمالئه، ن���ة أخ�اء في ال��اب في م�لغ زه��،
��عة آالف ر�� ُسل�� م� الع�ي الق�ار. وفي ال��ار القاسي ج�ًا ال�� س�� ت�ادل الل��ات
وال�فعات، نع� ع��� ال�ونا ماغ��ل�ا رف�قه �الل�، وم�ه س�ع اك��افات م�ع�ة: «لٌ� أف�ل
����� م� رجل ذ� ق�ون، م�ل�». وأضاف على األث� ب�اه�� ع� مغام�ات ح�ی�ة معّ��ة لل�ونا
ماغ��ل�ا. و�اخ��ار، أعل�ه أن خ��ة م� ب�� زمالئه في ال���ة كان�ا ی��او��ن على مه�ة زرع
الق�ون على ج��� ال�جل الفاضل. ه�ا م� دون ال�الم ع� مفّ�ض اآلداب. فل� وضع�ا له م��احًا
في كل ق�ن، ألد� األم� إلى إضاءة ن�ف ال��ی�ة، م� ساحة دا س�ه إلى كام�� غ�ان��. ق� ال

���ن ل�ًا، ل��ه كان عار ال���ة. واس���ا في الل��ات.

أج�� صل�ًا مع رف�قه، وق� أص�ح ش�فه ن��فًا في الع�اك، وم�ه وم� آخ��� س�ع
معل�مات م�ع�ة؛ هل ت�اهى إلى س�ع� ال�الم ع� ام�أة عاه�ة ت�عى م��ال��ا؟ ل��� هي م�

ال���قة، كال، إنها م� ال�ار�خ، و�ان� ال����رة، ح��ًا، أمام ال�ونا ماغ��ل�ا، ف�اة ع�راء �اه�ة...

اغ��َّ ال���ي وأق�� على ال�أر. إذا ه� ادعاء ته�ی� ال�ونا ماغ��ل�ا لل���لي:

- �ق�ة! س��فع�� ال��� !

ه��ا كان ��غي �ارت�اب إلى ال�وا�ة ��املها، وما كادت ال�ونا ماغ��ل�ا ت��هي م� ذ��
ث�ی�ها الل�ی� دافع� ع�ه�ا  ض� اله��م ال�ائف لل����ر، ح�ى ك�ل ی�یها و�ل� م�ها اع��افًا كامًال.
ض�ٌب م��ح م� ش��ي ماه�، م� ش�� ذ� ت���ة وم�اق. ف�وت ال�ونا ماغ��ل�ا كل ما فعل�ه
وما ل� تفعله، خ��صًا م�ائل ق���ة، م� دون أن ���ن لها أ� ارت�ا� �ال���ي، وال�ق�قة ال�املة
لعالقاتها �ال����ر ت��دورو. حق�قة كاملة، في ح�ود. إذ ع��ما بّ�أته ل� ت��ّل ع� إب�اء ال�أ� ح�ل
ال����ر، إنه ح�� اله��ة ول��ه �ال أ� فائ�ة، إذ إن أح�ًا ل� ی�جه إل�ها إهانة ع�م ال��� إلى

م�خ�تها ال����ف�ة دائ�ًا.



كان ث�ة اض��اب في ال�ارع وض�ضاء. وجل�� ال�فعات وال��خات وال��ائ�، إلى أمام
م��ل  ال���ي ال�ّ��، ح��ًا م��ّفًال م� ال���ان واإلش���ات وتالم�ة ال��رسة ال�ان��ة. اإلش���ات
و���ل عام ال���ان، كان�ا ی���ون ال��ب، ال�� ت���قه، وق� م�رس ���ل جّ��، مع ع�� وح��؛
لق� تأّخ� ك���ًا. وعانى ف��ة ال��رسة ال�ان��ة م� كل ل��ة، م� كل ل��ة كأنها كان� على أب�انه�
�ال�ات، ح�� إن ذل� ال��ن ال��� وال�اع� ال�� كان ���ل�ه كل م�ه� في أسّ�ته� ال��ف�دة
ك��اهق��، م�� عل�ها ل�اٍل كان� ت�ام ف�ها، أن�ى م��اج�ة في كل م�ان، راع�ة أوالد كل�ة
ال���ر، معّل�ة ال��، في أك�� م� األر�ع�� س���ًا للف��ة في وق� واح�، في ال�ل� ذاته وفي

مق��ل الع��.

في تل� الل��ة، ت�لل إلى م��ل  ال��ّ�� كل م� ال�ونا فل�ر وال�ونا ن�رما، ف��ا اك�فى
اآلخ�ون �ال��ف�� أو االن�قاد، فال ی��� أح� إثارة م�اكل ال���ة.

ص�خ� ال�ونا ن�رما:

- أیها ال��� ت�اغ�، ما ه�ا؟ هل ت��� ق�ل ال��أة ال�����ة؟ هّ�ا، إ�ل� س�احها...

أجاب ال��اضي وه� ی�ّجه �ع� ال���ات األخ��ة:

- إنها ل����� أن أن�هي م�ها، ه�ه ال�ق�ة...

- �ا لها م� م����ة... إن� ل�ح� أیها ال���... قال� ال�ونا فل�ر وهي م����ة على
ال����قة ض��ة الق�ر.

- م����ة؟ - ل� ی���ل ال���ي ه�ا ال�ل� - هل تعل��� ما ال�� اخ��ع�ه ه�ه ال�����ة
ح�ل زوجِ�؟

- ح�ل زوجي؟

- جاءت ل����ني أن ال����ر كان ی��� وراءها وأنه أراد اإلم�اك بها ال��م في
ال���ل�ة. وح���ا ضّ�ق� ال��اق عل�ها اع��ف� �أن ذل� كله كان أك�و�ة، وأنها أرادت أن ت�بَّ�



م���ة له، ول�ي أم�ي في ال��ض�ح، هي م� سع� إل�ه ت�اوده ع� نف�ه وه� ل� یل��ها. ه�ا م�
دون ال�الم ع� ال�ق�ة.

وسأل ���ت ح���:

- هل تع�ف ال���ة ك�ف كان�ا ی�ع�ن�ي؟ «عار ال���ة».

في تل� الل�لة، ف��ا ه�ا �عّ�ان نف��ه�ا لل��وج إلى ال����ا ، قال� ال�ونا فل�ر لل����ر
ت��دورو م����ة، وهي أمام ال��آة، ت�ع م���ق األرز على وجهها:

- إذًا، أن� ه�، أیها ال����ر، م� �ق�م الع�وض ل���نات� الل�اتي ی�ه�� إلى ال���ل�ة
ألخ� حق�ة... أردت اإلم�اك �ال�ونا ماغ��ل�ا...

رمقها ب���ة ثاب�ة واثقًا م� أنها كان� ت��ح: فال�ونا فل�ر ل� تأخ�ه على م��ل ال��، كل
ذل� ال�� ی��و ه�ل�ًا ��ل��ه. و�ق�ر ما شاءت ال�أث� ب�فاء ال�وج، ل� ت���� م� إ�عاد ص�رة ال����ر
ت��دورو وجهاز ال�ق� في ی�ه، وذات ال��ر ال���� ماغ��ل�ا، ع���ة ال���ة، ت�اول تق��له. زوج
م��ق�� كان ه�اك، مهّ��ًا كل ال�ه�ی�. ل��، ما الع�ل إذا كان� تل� الق�ة ت��و م�ّل�ة، ساخ�ة

أك�� م�ها ���ل�ة؟

- م���نة... �أ� ح� �ّ�� هي أن�ي س�ف أدّن� م�����، وأراود ز��نة ع� نف�ها؟

- في ه�ه ال�الة ل� ��� ذل� إساءة ت�ّ�ف �ا ع����، فهي ذاتها م� كان� تقّ�م
نف�ها...

- ك�ف كان ب�سعي ال��� إلى أرملة أخ��، ما دمِ� أنِ�، ع���تي؟ قالها ���ت
خف��.

ال ی�ج� رجل أك�� وفاًء واس�قامة، ف�ّ�ت ال�ونا فل�ر له شف��ها وقّ�لها ق�لة خف�فة.

- أش��ك �ا ت��دورو، فأنا أف�ِّ� ال�يء ذاته إزاءك.



في ال�ارع، في ال�وا�ا، ع�� ت�اول ج�عات م� ال���وب في �ار م���ی�، كان ال�جال
�عّلق�ن على ال��ب ال���ح، وع�امله وآثاره. ال�ونا ماغ��ل�ا في م��ل األقارب، في ح�ام م� ال�اء
وال�لح، فال��ّ�� مأل وجهها �ال��مات. أثار ال��� ف�فال�و م� م�س�ة دف� ال��تى ال��ألة، هل كان
ال����ر ت��دورو عاج�ًا أم ال؟ فال��أة ال�غي ال ت���ه فق�، إن�ا ���ت عاٍل (�األح�� ���خات)
أ��ًا - هّ�ا ن�ف� على ه�ا - إن خ��ًا وح�ه س���ن قادرًا على رف� إغ�اء ماغ��ل�ا وروائعها.
أخ� ی�ّوج لل����� في ف��ل�ه، وه�ا ی�وج. وق� ُأث�� م����� ألف�� صاح� م�رعة ال�اكاو، ف�افع

ع� ال���لي:

- أخ�ق؟ إنها ل���ة م� ع���ة ال��اء ه�ه. رجل رص��، ذو م��ول�ة، هل ت��� م�ه أن
�غازل ال��أة اآلث�ة ف�ق العقاق��؟

ومع ه�ا اس��� ف�فال�و في ان�قاده:

- رف� ام�أة ���ل ه�ه الف��ة... في ال���ل�ة أم في أ� م�ان كان... إذا �ه�ت ه�اك،
في «الف�دوس ال��ه�»، مع  ال�ّ�ات نف�ها  فل� أت�دد...

لق� ج�� االتفاق على تف��ل واح�: س�اء أكان ع� ع�� ج��ي أم ع� زه�، فال����ر
ت��دورو ت�ّ�ف ���ل س�ئ ع��ما ��دها م� دون تع��� م�ع� للقاء معها.

- هللا �ع�ي ال��ز ل�� ال ��ل� أس�انًا...

ووصل� أص�اء ال�قاشات ال��فل�ة في ال�وا�ا وفي ال�ارات، ال���علة في ال�عة وال�اشاسا،
إلى أس�اع ال�ونا فل�ر وأ��ًا اإل��اء العام م� ال���قات وال�ارات.

- ل� أن ج��ع األزواج كان�ا ه��ا، ل�ان� األم�ر ج��ة...

اغ�ا�� ال�ونا فل�ر م� ال����ة ال��جهة إلى زوجها فأخ��ت مار�ا أن��ن�ا ، وهي تل���ة
سا�قة م���ة لل��� وقّ�ادة، ق�م� ل��ارتها ال ل�يء إال ل����ث �األم�:

- إذا شاء أح� ما أن �ع�ف إذا كان حقًا رجًال. فل�أت إلى ه�ا وأنا ا�ل� إل�ه أن ی��ه...



- أن ی��ه؟ - قال�  مار�ا أن��ن�ا ضاح�ة.

ض��� أ��ًا ال�ونا فل�ر. ومع أنها ق� ُأث��ت م� ال�ل��ح ال����، ل� ت���ع إم�اك
ال���ة إزاء ف�ا�ة ال��قف.

ذات ص�اح، �ع� ذل� ب�ق� ق���، اس�ق�ل� ز�ارة دی�ن���ا ده أوش�صي مع ول�ها ال��ی�
ل���اول ال���ة م� العّ�ا�ة. كان� تأتي، م�خ�ًا، قل�ًال ونادرًا ج�ًا. أخ��تها ع� ال��ن ال�� ان�ابها ع��
اك��افها وج�د ام�أة أخ�� في ح�اة زوجها: إذ كان ی��قف ه�ا وه�اك في ال�اح�ة، ف��ّر� مع ام�أة
� دی�ن���ا األث� في رسالة ش���ة، وأثارت ه�اجًا، وه�دت ���د ال�ائ� خارج في ج�از��و. تق�َّ
ال���ل. م�ّ�د ته�ی� �ا إش����ي. م� ه� ال�جل ال�� ل�� ل��ه مغام�ات مع ام�أة، ول� ��� زوج�ه
ق�؟ ل��ها تأل�� ك���ًا، ح�ى إنها ه�ل�، واآلن فق� ب�أت في ال��ّ��، إذ إن ال�وج ل� ی��ه م�

ال��أة وح��، بل ل� �ع� ی�ام في ج�از��و.

واس�ها ال�ونا فل�ر: َمْ� ل� �عان ���� ه�ه ال��اق�ات؟ فهي، ال�ونا فل�ر، ل�� م�� وق�
���ل أ��ًا كان� ع�ضة لالن�عاج ال�اج� ع� اك��اف س��َّ لها ج�حًا وأل�ًا.

- ال����ر أ��ًا ؟ ح�ى ه�؟ لق� قل� ل���ت� أن ال أح� ی��� م� عق�ة ت�عها ام�أة...

- َمْ�؟ ت��دورو؟ كال، إن قلقي ل�� م�ه، ل��ه م��لف. �ا إش����ي دی�ن���ا، إن ت��دورو
ه� االس���اء ال�� ی��� القاع�ة... ه� رجل رص��، وم� أجله أضع ی�� في ال�ار...

ت��ه� ال�ونا فل�ر ف�أة و�ادت تع��ف  ل�ی�ن���ا. فإن الق���� ال��ائ���� الل��� ح�ث�ا مع
ال����ر ت��دورو، فإّن القّ�ة ال�ح��ة ال����سة ب�� ب�ا�ة ونها�ة، وال�ح��ة ال�ي س��� لها ج�حًا
وآل��ها �ع��، ل� ت��ث مع ال�وج ال�اني، و�ن�ا مع األول: تل� الق�ة الق���ة، ال�ي �ه�ت اآلن
فق�، ب�� إی���  فاس��� دوس سان��س وال���فى. وع��ما ت���� ال�ونا فل�ر، ماغ��ل�ا أو م��ت��،

فإن اله��لة وال�اك�ة إی��� هي ال�ي ت���� أمامها، تل� ال���ه��ة، تل� العاه�ة!
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اس���ت ال��ار�� على ال�ع�وفة ق�ا�ة س�ة أشه� إلى أن اع��� ال�ا����و ال���ل� أن
ال��و� ال�املة لل��ف�� ق� ت�اف�ت: ع�ل م� تأل�فه مه�� إلى ل�ف ال�ونا فل�ر و����ها «اله��ات

ال�اع�ة لفل�ر������» كان ول�ه الع���.

 ه�ا أو ذاك، كان�ا   ج��ع أ�ام ال��� ع�� ال��اء، مع ال��� أو ال���، في م��ل
����ع�ن ل���ار األل�ان م� أجل ال��ن��ت� ال�ق�ل ال�� ح�د م�ع�ه وم�انه �ع� أس��ع،  في م��ل

آل تاف��ا ب����.

م�� تل� األشه� في سالم م� ال�ب، �ال ح�ادث ج�ی�ة �أن ت���، �اس���اء ر��ا ب�ا�ة
مار�ل�ا «أمام م��اع ال�ع�، م��اعات رادی� آمارال��ا، م��ة ال�ق�مة األك�� ش�ا�ًا واس��اعًا إل�ها»،
ف���ك ال���ان، وأث�� ال��ار. كان األم� ك�ا ل� أن ج��ع تل� ال��ارع واألزقة ت�ّش� ���ت الف�اة

ع�� ال��ی�ة، ل���ة ما كان اله�اج وال��ت� ك�����.

كان� ال�ونا ن�رما، تق�د ج�قة ال���ع��، �ع�ة صاخ�ة كان� م�ج�دة في اإلذاعة في ه�ا
ال��م ال�ع��. فق� تلق� م�  ال���ان م�لغا ق��ًا م� أجل ال����؛ م� ال��� صام��ل داس ج��اس
- كان ی��ع ج�اه� و�ّ�ًا م� األش�اء ال���لة ل��ه في ه�ا العال�: أج�اخ، أق��ة اس��ائ�ة، كّ�ان،
مف�وشات، ع��رات، كلها �ال�ه��� و���� ��� - اش��ت ساعة ی� ج��لة، ح�ی�ة وم����ة، مع
كفالة ل��ة أشه� ، «س�����ة، س�ة ع�� ح��ًا، في م��هى ال�خ�». كان صام��ل ی��� �أنه ل�
ی�عها إّال اك�امًا ل���ن�ه ال�ّ��ة ال�ونا ن�رما. في ال��اء، الح� ال��� سام�ای�، ح�� ُع�ض عل�ه
ال��اء االس���ائي، أن زوج�ه كان� مّ�ة أخ�� ع�ضة لل��اع م� ِق�ل ال�ائع ال�ّ�ال الع��ز، ال��

كان ی��عها م�� ع���� س�ة وس��ل ی��عها ح�ى ی�ّدع أح� االث��� ال�ن�ا.

- و�ذا مات� هي أوًال، فه� اله�م صام��ل، القادر في ساعة االح��ار على أن ی��عها
ال��ح األخ��، �ال�ه���...

فال�اعة  ل� ت�� س�����ة وال واف�ة األح�ار، إنها م���عة في سان �اول�، ل�ْ� ل�� له�ا
ال��� هي ردی�ة، «ف��� االن�هاء م� ه�ه ال���قة في ال�الم ���ل رد�ء ع� ال��اعة ال��از�ل�ة



ال���ة م�ل أ� ص�اعة أخ��». ه��ا كان ال��� سام�ای� ال���ي ��ل إلى ال����ة.

في ی�م ال��ا�ات، ك�ا ه� ���عي وُمْ�َرك، أصاب ال�ونا مار�ا دو كارم� ت�ت� ع��ي ع��
رؤ��ها اب��ها أمام ال���اع وال���ع �عل� م�ا�اها، «ص�ت رق�� ه� ص�ت ال�ائ� االس��ائي».
وال�ونا فل�ر أ��ًا م��� دم�عها. فق� كان� ت�ّ� ل�ار�ل�ا ح�ان األم، وق� ناضل� ل��اها ه�اك،
وه� إن�از في حّ� ذاته، ح�ى أنها أثارت إزعاجًا لل����ر ت��دورو ����ها. و�ذا كان ن�� مار�ل�ا
��ّ� ج��ع ال���ان، فإنه كان ���ل أساسي لل�ونا فل�ر. ول���في بها جل�� ال�ل�� إلى ال�ائ�ة

مة م� أوزفال�ی���). مة في م��ل  ال�ا�ة، ح�� ُف��� في تل� الل�لة زجاجة شام�ان�ا (مق�َّ ال�ق�َّ

إضافة إلى ب�ا�ة ال�غّ��ة ال�ا�ة، ال�ي ح��� ب�عا�ف م� نّقاد اإلذاعة وال��ه�ر، ح�ث
أ��ًا سف� ال�ونا ج��ا إلى ال�ال�ات ال����ة، ���ل �ار�، فاس�ة ال��ال ل�عل�قات واف�ة. ح�ى
ال�ونا دی��را، رغ� مهارتها في ال���� ب�فاص�ل ج��ع ال�اس، ل� ت��قع ق� م�ل ه�ا ال��أ؟ ت�في في
ن����رك ش�� ی�عى م��� شل�ي وت�ك م��ل�اته إرثًا لل�ونا ج��ا. َمْ� كان ه�ا ال����؟ ول�اذا
أوصى ب��وته ل��ّرسة للغة اإلن�ل���ة ال�ق��ة م�� س��� ك���ة في ال��از�ل؟ ل� �����ع�ا ت�ج�ه
األس�لة إلى ال�ونا ج��ا، فهي ق� ساف�ت ل�ًال، م� دون إعالن م��� و��ون م�اس� ال�داع. فان���ت
اإلشاعات األش� غ�ا�ة، ح�ل ال��� وث�وته. فقال�ا إنه زوج م�ّل� وغ�ام ق���. ال�ونا ج��ا ت�ه�
ث�وة هائلة، ورثة مل��ن��، إن�ا مل��ن�� أم���ي ث�� �ال�والرات ول�� �أل�ف ال���. انهارت كل
اإلشاعات ع��ما جل� ال���� رسالة ج�ّ�ة إلى ال�ونا ن�رما، ال�ي ق�ل أن تفّ�ها، تفّ��� ���ًال
تل� ال��ا�ع األج���ة وال�� ال�أل�ف ج�ًا، خ� ال�ونا ج��ا، الق�� وال�ع�، ال���ه ��� ال����ر.
كان� ل�عل� ف�ها ع�دتها ال�ق�لة. فق� ح�ل� أزهارًا إلى ض��ح اب� الع� («اب� الع�؟ ل���ق م�
��اء... كان زوجًا، إذا ل� ��� ش��ًا آخ�». كان�ا ����ون في ال�وا�ا وفي ال�ارات، اإلش���ات
وال�����ع�ن �ال��اة ال�غ��ة م� دون أن ی��ل�ا أ� جه�. وق� وضع� ش�ونها في ن�ابها. في
ال�اقع ورث� - ق����ه ال�ح��ة - ل��َّ اإلرث كان �ق��� على س�ارة م��ع�لة، وأغ�اض لالس�ع�ال
ال���ي ولل���ل و�ع� األسه� القل�لة في ش��ات نف��ة في ال��ق األوس� (مه�ّ�ة واألسه� في
خ��). �اع� كل شيء ول� ��� ال��ّفى ��في ل���ی� نفقات ال�ف�. ال���ة ال�ي ت��ها اب� الع�
ال����ك في أم�ه هي فق� «ب�س�ه»، وه� كل� ص�� م� ج�� أص�ل، وع�ا ق��� س���ن في



ش�ارع �اهّ�ا، ألّن ال�ونا ج��ا ت�ّ�� األوراق ل�أتي �ه. وم� ه�ا، كل ما ح�ث في تل� األشه�،
ج�ی� �أن ���ل في وقائع أخ�ار ال�ونا فل�ر وزوج�ها االث���. وخارج ه�ا كان� ال��ار��،
واج��اعات ج�ع�ة ال���لة، ودروس «ال��رسة»، وز�ارات لألقارب واألص�قاء، وال�هاب إلى

ال����ا، وم�ارسة ال�� في أ�ام األر�عاء وال���.

ل� تع� ال�ونا فل�ر ت��� ال��ار�� �ال��ا��ة ع��ها ال�ي كان� في ال��ا�ة، م� دون أن
تع���ها، في ال�ق� نف�ه، ن�عًا م� ال���ة، م�ل �ع� زوجات أع�اء األور����ا ذوات ال�أ�
ال����ع. وعلى ال�غ� م� أنها كان� ص��قة ل�وجها وم��ام�ة مع واج�اته وأف�احه، كان� م� وق�
آلخ� تق�م �ع�ل ل��هّ�ب م� ال�����. ألنه� في ال�اقع، ال�غ�ف�ن �ال��س�قى وح�ه� ، كان�ا ���ون
في ه�ا ال����� ال�ت�� لألل�ان، ال�الم ال�اخلي، واب�هاجًا غ�� م��ود. وفي ال�ق� ع��ه، ل� �ع�دوا
�ال��ا��ة نف�ها، ف��ا ی�عل� ����ر االج��اعات ال�ل��ة �ال�ع�فة ل��ع�ة ال���لة، و�����اتها
وم�اوالتها. فل�اذا ت�غ� نف�ها على ال�هاب؟ م� أجل ال��اع ��ال الل�ل ض� ال�عاس ال����
وال���ي، ساع�ة ألن ت�قى �ق�ة، وت��ح في ال�ها�ة مغل��ة �عار ال�ش�شات؟ ل� تقاوم خالل انعقاد
ال�ل�ة ��املها، ح�ى وال ع��ما قّ�م ال����ر ت��دورو أ��وح�ه ال����ة لل��ل ح�ل («إب�ال ال�قا�ات
ال���ع�ة في عالج األرق �ال����ات الع���ة»)، مع أن تل� الل�لة كان� ل�لة إثارة، ذات م�اوالت
ع��فة، ح�� كان� س�عة ال����ر العل��ة على ال���. وق� أدر�ه� الف�� وه� ی��اق��ن، وع��ما
قّ�م زوجها ذراعه لها وه� مه�اج وسع��، اس��ق�� هي مع ال��ف��، و�ادت تع��ر ل��نها غف�،

ك�ا ل� أنها ت�اول� ج�عات م� عالج ���عي، وقال� أ��ًا:

- �ا ع����...

ل��ه، ل��ة االن��اح ال�� اع��اه ، ل� یل�� ع���ها ال���او��، ووجهها ال����ق� ف�أة.

- أش��ِك �ا ع���تي، �ا له م� ان��ار!

لق� دّم� دفعة واح�ة و�لى األب�، ه�ه العقاق��، قائ�ًا ب�اج�ه ك��ا�� وص��لي. وفي
ال���ل�ة كان ی��عها، ه�ه ال���م ال���ة، حاصًال م�ها، وم� على م�ّ�ة ال��ع، على أر�اح وف��ة



ألنها كان� في إ�ار ال��ضة. فه� ص��لي عّالمة وم�قَّف، وفي ال�ق� ذاته، مال� ص��ل�ة قادر
 أو م��عج م� ال��اق� ال�اه� في ت�ّ�فه، ألنه كان �الح� وناجح، ل� ��� ��ع� أنه م�ن� 

����� األخالق�ة ال���لة ذاته، ال�� ال یل�� ، وأخالق�ة ال�اج�ال�ي التقل أه��ة.

إنه ال��ث ال�ق�قي، ال�� اح�ل أع��ة ال��ف و�ان م�ار ال�عل�� في أعلى ال�لقات
م����، م�ّ�كًا ال�ّ�ا�ات وم�ّالت األز�اء وال��ا���؛ وال�� ال ب� م� ذ��ه ه�ا (في العال� ال�الي،
م� ی�ر� إذا ك�ا ل� نل�أ ذات ی�م إلى ال��م���ادور آدر�ان� ب����، صاح� ال�ال؟). كان ك�ن��ت�
أور����ا اله�اة أب�اء أورف�� في الق�� في حفلة ك�م���ادور ال�ا�ا، ال�اه� في الع�ف على
الف��ل�ن��ل. فق� كان وصف تل� األم��ة م� أم��ات الف� في س��عها ال�امل، ی��و ل�ا مه�ة
م����لة، تف�ق ق�رة ق�انا وه�ا األسل�ب ال���اضع. و�ذا أراد أح� أن �ع�ف، على س��ل ال��ال، ع�
ف�ات�� ال���ات، ع� ج�اله� وأناق�ه� ال�ي ال ت�اهى، فإن�ا ن�سله إلى م���عة ص��فة ال�اع�
تافار��، ح�� �����ع ق�اءة ال�غ��ة ال�ي قام بها س�لف�� الم���ا، الالمع على ال�وام وال��� في
ه�ه ال�ادة ال��اسة. أما �ال���ة إلى ال��ن��ت� ال����رة، فل�� ال�ه���� أراء عّ�� ع�ها في
ال��ف م� ق�ل ال�اق�ی� ف����ای� وج�ز�ه ب��ر��ا، إضافة إلى تعل�� إیل�� �اس��، رجل األدوات
ال��س�ق�ة ال��ع، ال�� كان عالوة على ك�نه عازف ب�ان� كان ��ارس اآلداب والف��ن ال���لة. وق�
ج�ع� ال�ونا روز�ل�ا في نازار�� الق�اصات ال�ي م�ح� كلها تق���ًا ال����ر ت��دورو و«ت�ف��ه
ال���� في الع�ف ال��ف�د ال�ع� على ال��ق في ال�ق��عة ذات ال��ت ال�اح� ال�ي أّلفها آج���ر

غ�م��، إح�� ال�قا� العال�ة في ال��ن��ت�» («ن��ات ك�ن��ت�» في «ج���ة �اهّ�ا»).

في تل� الل�لة، ش�ه�ت ال�ونا فل�ر في أبهى حاالتها، في أعلى م�ات� ال�لَّ� االج��اعي،
رة ومل���ة «... ز��ة ل��فة، ف�� ه� ال�ّ�ا� ال�ار��ي ال�� وّقع ف��انها ال����ع م� ال���ج م��َّ
األرج�اني، وال����ف ال�ق�ة وال��ف��، ملق�ة ��اللها على ال���� م� ال��اء؟»، ك�ا ك�� في مقال�ه
س�لف����، ال�ل� ال��لل لل����ع ال�اقي. كان� صف�ة ال����ع كلها حاض�ة، ال�اس األك�� أه��ة في
�اهّ�ا وش���ات ال��اسة وال�ال وال�قافة، م� ال���ان األول إلى رئ�� ال���ة، و���ه� مف���ن
في تقل�� األز�اء وم�ع��ن، ه�الء ال��ادع�ن ال�ی� اخ���وا ب��اح ع�ل�ة مه� ال�واج، ب�ءًا
��ه�ْ� القائ�. م� م�ارف ساحة «ال�اني م� ت��ز/ ی�ل��»، عالوة على ال����ر ت��دورو، وح�ه



ال��� ز�ه سام�ای�، زم�له في ال��ان األب�� في ناد� أص�اب ال��اج� ورف�قه الق��� في
ال��رسة، تلقى دع�ة، ورف� ال�هاب.

- كال! ح�ًا �ا�... دع�ني ��الم، إن�ي أشع� ب��ع� رد�ء، یل�م�ي شيء م� ال�احة...
اذه�ي أنِ� ��ف�دِك �ا ن�رما إذا أردت...

م� ال�اضح أن ال�ونا ن�رما ل� ت�ه� ��ف�دها إن�ا مع ال�ونا فل�ر وال����ر (ك�ف ���هان
ب�ع�ة م���ة كه�ه؟ وح�ه زوجها، ال����� على نف�ه وال�عاد� لل����ع، وح� م� وح�ش الغا�ة).

- أر�� كل شيء ح��ًا وأف�ل ما ����... قال القائ� لل�ونا إ��ا ك�الدا.

كان كل شيء ح��ًا وم� أف�ل ما ����، فال�ونا إ��اك�الدا �إم�انها أن ت��ن م�ّ�ضة
قاس�ة، ل�� ال�� ��� أن �قال، فق� كان� ت��� االس�ق�ال. وج�� ال�عاق� مع (جائ�ة ال�ه�)
ال�ه��س ال�ع�ار� ج�ل���ت� شاف�� ل��ف� د���رات ال��ائ� ح�� م� ال�ق�ر أن تع�ف األور����ا.

- ال ت�� ال�فقات أیها ال�اب، أر�� ش��ًا رائعًا، مع م��ة و�ل شيء. أنف� ال�� ت�اه
م�اس�ًا... - القائ� ال���ل مع ال���ف�� ومع ال��ار�� ال�ف�فة، كان �ف�ح أر��ة حق���ه، و����

دف�� ال���ات.

كان� تل� ال�ل�ات ال�ع��لة م�جهة إلى ال�عّل� شاف��. فع�م االه��ام �ال�فقات كان�
تع��ه. أنف� ث�وة، ل�ْ� �ا لل��ال! كان� ت��و ح��قة م� ق�� ال��افات، وال���ح ال��رج ال�غ��
كان ج�أة ه��س�ة ل� ُتَ� قّ� في �اهّ�ا: «  ج�ل������، س�ل�ا ج��ًا: ج�ل������ ول�� ج�ل���ت� وال
ج�ل���ت، ك�ا یلف� األث��اء ال����ه�ن - أ�ه� ن��غه ال�غالي في ال��اثة» (س�لف���� مّ�ة أخ��

ول��� ال�ّ�ة األخ��ة �ال�أك��).

ع��ما دخل� ال�ونا فل�ر ف��� فاها ول� ت���ع ق�ل س�� كل�ة واح�ة: «رائع». كان�
ال�ونا إ��اك�الدا والقائ� ���ق�الن ال��ع���. و�ان� هي ملف�فة ���ق آت�ة م� أورو�ا، ت���
ب��ارت�ها، وه� س�ئ اله��ام �ال�����غ، �الق��� ذ� ال��ر ال�ل� وال�اقة ذات ال��ف ال�قل�ب.



وع�� رؤ�ة ال����ر ت��دورو وال��ق في ق��ة ی�ه، ووجهه ب�قع ال�هاء األب�� ی�ف�ج ع� اب��امة
قال�:

- ت��دورو الع���! ا س�قّ�م ال���ة ال��م. كان سع��ًا �ال��ن��ت� و�ال��ر�ة.

كان� ال�ونا إ��اك�الدا ال�����ة  وال���ق��ة، ت�ّ� أ��اف أصا�عها لق�لة ال�جال، والن��اءة
ال��اء ك�ا ل� أن ه�الء وأول��، جاؤوا ل��ل��ا ال���ة م�ها. ف�ا لها م� ام�أة دم��ة! - قال� ال�ونا

ن�رما ع��ما رأت م� �ع�� ن�ارتْي زوجة القائ� ������ه�ا.

- ل��ها م���ة ج�ًا... رئ��ة ج�ع�ة اإلسعاف ل����عات أف��ق�ا وآس�ا... ح�ى إنها
ك��� إلّي ح�ل ه�ا ال��ض�ع. لق� تلقى ال����ر ت��دورو م�� زم� �ع�� رسالة سائلة إ�اه مع�نة

لل�ع�ات ال�اث�ل���ة في ت��� القارت�� م�قعة م�ها.

ث� شاه�وا أور�ان� ب���� أوم��، المعًا في ب�ل�ه ال�����غ ال��ی�ة ال��وج م� ع�� ال�ّ�ا�
(دفع ث��ها القائ� ع��ما ع�ف أن عازف ال��ان ل� �����ع الق�وم إلى ال��ن��ت� لع�م ح�ازته ب�لة
خاصة �ه)، وص��وق ال��ان في ی�ه. لق� خ�ج م� ال���ل رغ� س���ة زوج�ه و�ان ��عى إلى
ال��ّفي ب�� األش�ار، ل�ي ال ی�اه اح�. قاده ال����ر ت��دورو إلى ال��رج ح�� ت��ا آل��ه�ا
ال��س�ق����. كان ال�ق� م��دًا في ال�اعة ال�ام�ة، وق� أزف� ال�اسعة ع��ما اس��اع ال�ا����و
آج���ر غ�م�� ج�ع ال��س�ق��� وأع�ى إشارة ال��ء لل��ن��ت�. ل�� ال��ع��� ال�ی� كان�ا �����ن
ج�عات م� ال���ة في القاعات وال��ائ�، ل� یل��اال��اء ���عة، و�ان م� ال��ور� أن �أخ�

ال��م���ادور نف�ه ال���اع و���خ ����، و���ت ف�:

- س���أ ال��ن��ت�، خ�وا أماك��� في ال�ال ، هّ�ا، هّ�ا...

وَمْ� ال یلِ�ي ذل� ال��اء، ال�� ه� أم� ول�� دع�ة؟ ت�قف ال���ج واح�ّل ال�ادة
وال���ات ال�قاع�، و�قي ك��� م� ال�جال واقف�� على أمل اله�وب. إنه اس�ع�اض حق�قي لألناقة؛
فال��اء �ع�ض� م��ه�ات ث���ة وف�ات�� ت��ف ال��ر وال��ف�� ���أة، وال�ادة ج��عًا في ح���ة،
وال�ا����و ��ّ� س��ته. في ال�ف األول على مق��ة م� ال�ونا إ��اك�الدا جل�� كل م� ال�ونا فل�ر



وال�ونا ن�رما و���� األساقفة ، ح�� ما قاله ال���ع م� ال�اردی�ال�ة. رفع ال�ا����و أج���ر
غ�م�� الع�ا وه� م�أث� م� رأسه إلى ق�م�ه (��� أن أك�ن مع�ادًا، غ�� أن�ي في كل ك�ن��ت�،

أك�ن ك�ا ل� أنه ال��ن��ت� األول).

 مارش ش����ت، ب�ف��� وخ��ص�ة، و�ع�ه   اسُ��ع إلى الق�� األول �ان��اه واس���ان.
ال��ان ال��ق� لل����ر ف����الو ف�غا، في ل�� ال��س�قي دردال، فان��عا ت�ف�قًا وح�ى ه�افًا �اإل��اء
م� م��وق�� وعارف�� معّ���� م�ل ال����ر إی�از�ل ب������، «ث�ائي ال���� والف�ان» (س�لف����).

و�ان ال�ا����و غ�م�� سع��ًا ی��ح ع�قًا.

في االس��احة، ت�افع ال��ع�ون، ك��اع ب�اب�ة، إلى ال�ق�ف الفاخ�، ولل�ّ�ة األولى في
ح�اته�ا شاه�ت ال�ونا فل�ر وال�ونا ن�رما ال�اف�ار وت�ّوق�اه. وأع��� ال�ونا فل�ر، ك�عّل�ة في
ال�َّهي، ��ع� ال�اف�ار ال�� ���� ال�الم ع�ه ك���ًا: «إنه شيء غ��� ل���ي أح���ه». ول� ت�اف�

ال�ونا ن�رما، فقال� وهي م��ع�ة، لل���قة (أح���، أجل، ال���ان�ا، وق� اح���� كأس��):

- ه�ا ال�يء له رائ�ة ك��هة و�ع� حام�، ال أدر� ما ه�...

ض��� ال�ونا فل�ر أ��ًا ، و��ا أن ال����ر ت��دورو اب�ع� ل�أتي �أور�ان� ب���� أوم��
و�ج�اره على أن ی��اول ش��ًا، ت���ت ق�ًال لل��ح�م زوجها األول، ع�� ع�دته م� ال��� في رحلة ل�

تع�ف ال�ونا فل�ر أی�، وق� ش�ع م� ال���َّى كاف�ار وقال ع��ما سأل�ه أ� م�اق ���ه ف�ه:

- ف�ه م�اق ال�ع��... إنه ل�ی� ج�ًا!

انف��ت ال�ونا ن�رما م� ال���، وهي ع�ضة القل�ل م� ال�وار. لق� كان ال���فى م���ًال،
كالمه ق�ر، ش�� ال ت��� معال��ه ل��ه م�ح ج�ًا، ال ُی��ى! «�ا اب��ي، ال��ح�م كان ���فًا

و�فه� في ه�ه ال��اقات...».

عاد ال����ر ت��دورو م�أ��ًا ذراع ال�جل الفق��، وأس�ع� ال�ونا فل�ر في إع�اد ال���، م�
دون أن ت��ى ك�ّ�ة صغ��ة م� ال�اف�ار. كان م� ال�ع� ن�عًا ما ج�ع ال��ع��� أمام ال���ح في



الق�� ال�اني م� ال��ن��ت�. ث� ما ل�� ع�اق ال��س�قى ان اح�ل�ا مقاع�ه�، ل��ه� كان�ا أقّل�ة في
ذل� ال��� م� ال�اس األث��اء، ال�ی� كان�ا �أكل�ن و�����ن ال���ة. ل��َّ القائ� أص�ر أوام�
صارمة لل��م، وأخ��ًا، ع�ف ال�ا����و واألور����ا االع��اف ال����. ف�ع� م�س�قى ف�ان���
ت�ف�ه، وصل� ل��ة ال�روة في ال��ن��ت�. الع�ف ال��ف�د على الف��ل�ن��ل نف�ه القائ� آدر�ان�
ب����، ال��ان ال���. ع�� ذل�، ساد ص�� حق�قي؛ ح�ى في غ�فة األواني وفي ال���خ، ت�قف
ال��م ع� الع�ل وعّل� ال�ادل�ن  خ�مة تق��� ال��اب ح�ى نها�ة ال�صلة. وأع�� ال�ونا إ��اك�الدا

ش���ًا األوام� في شأن ال��� ال����.

ح�ى فارس ال�ا�ا، ال�ل��ن�� الالذع، م��اس�ًا كل شيء، العال� وس�انه، وم���ًا اه��امه على
الف��ل�ن��ل فق�، أص�ح ح���ًا مع الف�ح وال���ة، وت��ل ف�أة إلى كائ� إن�اني. عل� م�جة م�
ال��ف�� ال�اد ع��ما ان�هى. كان ال��� آدر�ان� ال�اقف على ال���ح وال���� إلى ال�ا����و و�لى
ال�مالء في األور����ا، م����ًا ����. و�ان�ا ���خ�ن «ب�اف�» و«أع�»، ل�� ال���ّلع�ن فق�، بل
ك�ل� ال���فل�ن على ال��س�قى. ال���ع كان�ا ���خ�ن، وق� ب�ز �ق�ة ت�ف�� و���اء االن�هاز�
آل���� دو آل���ا، ال�� ال �فه� ش��ًا في ال��س�قى: كان� أع�اله م��قفة على كل�ة م� ال��ان

األبل�.

و��ا قال �ع� ذل�، ال�جل الفق��، كان ��� أن ت��ن وصلة القائ� األخ��ة في ال��نامج،
ح�� إن م�ع��� ك��ًا ق� غادروا األور����ا وان�قل�ا إلى الغ�ف �����ن ال���ة و����ث�ن. ول� ���ؤ
ال�ی� جل��ا على ال�قاع� على ال��وج، فاس��ع�ا إلى �ق�ة ال��ن��ت� غ�� م���ه�� وال�ع� م�ه�
ع و�ع��ر م� ج��انه ث� ���ج، و���ّلى داخل الق��. �قلة ص��. وم� آن آلخ�، كان أح�ه� ی���َّ
ومع ه�ا، فإن أب�اء أورف�� ل� یل���ا ه�ه ال�غادرة، ف�ا�ع�ا ع�فه� �االن��ام نف�ه وال��دة ذاتها.
وأب�� م�عّ��و ال��س�قى ان�عاجه� م� ال��ّ�ك وال�ش�شات ال���ای�ة. وال�ف�� ال�ونا ن�رما إلى ال�راء
م�اولة إس�اته� ح�� ب�أ ال����ر ت��دورو ع�فه ال��ف�د على ال��ق (ع��اه في ات�اه ال�ونا فل�ر).
وال�ف�� أ��ًا ال�ونا إ��اك�الدا ال���فة ال�ق�ة، وتفّ�س� ب��ارت�ها، في فاق�� ال���. كان ذل�
كاف�ًا ل���د ال��� و��قى ال�اس في أماك�ه�. ت�اع�ت أنغام ال��ق في اله�اء وحّلق� ف�ق
ال���قة، وراح� ت��ج هالة م� ال�� ح�ل شع� ال�ونا فل�ر األس�د ال�ائل إلى ال�رقة. كان�



ع��اها ن�ف مغلق��� ت�غي وت��وق، م� خالل ذل� الع�ف ال��ف�د، ما أع�اه لها زوجها ال�ّ��.
فق� كان� ه�اك ح�� ل� ت��ّ�ر قّ� أنها ق� ت��ج�،  جال�ة في ح�ائ� ال���ل األك�� أرس�ق�ا��ة في

�اهّ�ا، و�لى جان�ها م�غ بل�ف، ن�افة  ال���ان األول ب�دائه األرج�اني ال����ع م� ف�و الفق�.

لق� جاء لها زوجها �ال����: ال�الم واألمان، واال����ان وال��ام وال�فاه�ة، كل ما كان�
ت�غ� �ه وما اس��اع ه� تق�ی�ه، دون أ� إزعاج أو قل�. واآلن كان ی��� في أح�اء ال��ق
ال�غ�� ع� ال���ة ال�ف��ة ل��ه، ول��اس�ه. إن أ� ام�أة ال ت����ع أن ت��ق إلى زوج أف�ل.
ولق� ن��ت ال�ونا ن�رما، وس� م�جة ال��ف�� إلى ص��ق�ها: كان� ث�ة دمعة على خّ� ال�ونا فل�ر:

«دمعة ال�عادة»، فاب���� ال�ارة ال���ة، راض�ة هي أ��ًا ب��اح ال����ر:

- لق� ع�ف ال����ر ت��دورو ���ل إلهي...

- لق� كان زوجِ� ج��ًا... أضاف� ال�ونا إ��اك�الدا ذاتها، م� ال�قع� الق���.

وما إن اخ�ف� آخ� أنغام األور����ا في مق��عة «األرملة ال��وب» وهي ال�صلة األخ��ة
في ال��نامج، ح�ى ب�أ ال�ق� في قاعة االس�ق�االت ال����ة، وح�َّا ال����ع�ن في ال���قة، وفي
مق�مه� ال���ان األول، ال�ا����و وال��س�ق��� ال������ �قائ� األور����ا. ل� ت��ح ال�ونا فل�ر
ال�معة ع� خّ�ها، وح�� شاه�ها ال����ر م�أث�ة، تأك� أنه نال ج�اء األشه� ال��ة م� ال�����. ث�
جاؤوا م� الغ�فة ال����ة ح�� ارت�ل�ا حفلة راق�ة، ی����ن ع� إیل�� �اس�� ل�ي ی���ع م� ال��ان�
أل�ان ال�ام�ا والف���، وال�انغ� وال��ل��و.. واق��ح ال����ر ت��دورو وال��ق في ق��ة ی�ه،
االن��اب: ت�اوز ال�ق� م���ف الل�ل... �ل�� ال�ونا ن�رما خ�� دقائ� فق�، ال�ق� الالزم

ل��اول كأس شام�ان�ا: «أع��ها!».

اح��� كأس��. وفي س�ارة األج�ة كان� ت��� م� دون أن تعل� ل�اذا، راض�ة في
ال��اة. وأم��� ال�ونا فل�ر ی�ّ� زوجها ��ل�ا ی�یها، زوجها ال�ّ��. وعّلقا على ال��ن��ت� وال�فلة،
كاله�ا رائعان. ك��� م� أن�اع األكل وال��ب، و�ل شيء م� أف�ل األص�اف، فالقائ� ص�ف ماًال

�اه�ًا.



- كان ث�ة إف�ا�... ح�ى كاف�ار... م� ال��ف ال�ق�قي، روسي... قال ال����ر.

غ��ت ال�ونا ن�رما، في ج� االن��اح ال�اتج م� ال���ان�ا، ال�ونا فل�ر ت�جه� في ال�الم
إلى ال����ر ت��دورو، ���ت مفع� �ال��� ال �فه�ه غ�� االث����:

- وال�اف�ار ��ّ�ك أیها ال����ر؟

- أعل� أنه شيء م� اآللهة، وال��م ت�ّوق�ه، ل�اذا ��� أن ن��ع ف�صة كه�ه، ح�� ���ن
في وسع�ا أكل �عام شهي وغاٍل ج�ًا. ل���ي س�ف أع��ف لِ�، �ا دونا ن�رما، ال أس���ع مالءمة

ت�ّوقي مع م�اق...

- وأ� م�اق ت�� أیها ال��� في ال�اف�ار؟

كان� ال�ونا ن�رما ت���� ����، في اب�هاج تام، وم���حة ج�ًا. وخف�� ال�ونا فل�ر
رأسها، م� ی�ر�، فق� ���ن ذل� إلخفاء اب��امة. وحاول ال����ر ت��دورو أن �قارن م�اق ال�عام

ال��ی� ال�ع�، فل� �ع�� على شيء �قارنه �ه.

- ���احة، ال أذ�� ش��ًا له ال��اق نف�ه؛ وال�الم ب���ا، �ا له م� م�اق رد�ء!

رد�ء؟ - تقّل�� ال�ونا ن�رما م� ال��� - أنا أ��ًا أر�... ل�ْ� ه�اك م� ی�اه ج��ًا،
أل�� ك�ل� �ا فل�ر؟

ل�� ال�ونا فل�ر ل� ت���، كان وجهها م��ّ��ًا في ال�ل، م� ی�ر� أح���ة هي أم م�أث�ة
فق�؟ كان� ت�أمل الل�ل كأنها ال ت��ع ض�� ال���قة. ضغ�� على ی� زوجها وقال� له ب��ف

ص�تها:

- ال��س�قى رائعة و��ل� ت�ف��ك �ا ت��دورو.

- ه�ا أف�ل ما ُأح�� فعله... فأنا هاٍو، وال شيء أك�� م� ذل�.



ل�اذا أف�ل م� ذل�؟ م� أنا أللّح عل�� �ا ع����، ل��� مه�ا ك��؟ ماذا قّ�م� ل� أنا،
أ� م��ل�ات وضع�ها في ص�� ال���ان ال�وجي لل��ازن مع م��ل�ات� ال����ة؟ م� ال�ال إلى
ال�ع�وفة ال��س�ق�ة ذات ال��ت ال�اح� على ال��ق، م� ال�ع�فة إلى ال�ه�ی� ال�ف�ع، وه�ا ال�فاء،
ه�ه ال���ة؟ ل� أقّ�م ل� ش��ًا، ل� أضف ش��ًا ل�، وأنا ل�� ش�ه شفافة وصل�ة الع�د، إن�ي ال
أمل� ض�اءك ال�لي، إن�ي م�ل�قة أ��ًا م� ال�الل، م� مادة ل�ل�ة ق���ة األجل. إن�ي ج� صغ��ة

ل��ام�� �ا ت��دورو.

ع�� م��ة ال��ام، م����ًا وس�لة ال�قل، رآه� أور�ان� ب���� أوم��، ��ّ�ون. في ی�ه ص��وق
ال��ان وصّ�ة �األ�ع�ة ال�ال�ة وال�ل�� لل��ا مار���تا.
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ال��وف��ر إی�ام���ن�اس س�زا ب����، ح�ر وم���� ، كان ��� األم�لة وال��ل ال�اه�ة،
واج�ًا في ه�ه األم�ال  واألماك� ال�����ة، تل���ًا ل���ة الق�ون، وال�ع��� ع� ال�قائ� األزل�ة.

- ل�� لل�عادة تار�خ، ومع ح�اة سع��ة ال ت�لف روا�ة. أجاب ل�ا سأله ش����، أح�
أقارب ال��ح�م، ع� ال�ونا فل�ر، ال�ي ل� ی�ها م�� ع�ة س��ات، م�� ذل� ال��نفال الع��ي («م��

م�ى، س���� أم ثالث؟») ودف� ال��ه�� الف�ح.

- لق� ت�وج� م��دًا وهي سع��ة... م�ى عل�ها س�ة تق���ًا، ح�� ر��� م���ها
����� ال����ر ت��دورو مادور��ا...

- وماذا ح�ث لها ا��ًا؟

 ك�ا �قال،   - على ح� عل�ي، ال شيء... - وح�ى ال ���ع الف�صة، ذ�� ال��ل:
ال�عادة ل�� لها تار�خ...

وافقه ش����، صاح� ال����ة في ال��اة:



- ه�ا ص��ح ت�امًا. ف����ا ���ث شيء فه� دائ�ًا ل�ي ���ش عقل ال�اس... فإذا
أخ��ت�... إصغ...

ف�ح ش���� قل�ه. في ع��ه ذاك، و�ان �اع�ًا في ال��، أیها ال��وف��ر! ت�ّر� �عالقة ح�
مع ف�اة في ال�اسعة ع��ة م� ع��ها - ل��� ع�راء، ل��ها ت�اد أن ت��ن. اس�ع�ل ال���ة وس�ق
عّف�ها، ل��ه فعل ذل� ���ل م���ع  تار�ًا �ع� ال�واس� ال�ي كان ش���� ق� اخُ�� بها. ف�ان�
ال����ة، �ا ع���� ال��وف��ر: ت��ر خ�� الف�اة وها أنا أت��ل ال���ول�ة... ال��وف��ر
إی�ام���ن�اس س�زا ب����، صاح� ال���ة ال�ق�ة، ل� ��� ع��ه ن���ة وال م�اساة لقل� ال�جل الالمع،

ولع�م وج�د رأ� ح��ف، ه�أه على ه�ا ال��ث ال�ع��.

ن�� أ��ًا ال ن�ل� ع�اء أو ن���ة ح���ة لل�عل� ش����، س�� ال�ق� وال��ان. وم� كل
ه�ا ال��ث اس�ف�نا فق� م� ال�ق�قة ال�ام�ة في الق�ل ال�أث�ر: في ال�ج�د ال�ع�� لل�ونا فل�ر
ولل����ر ت��دورو ل� ���ث شيء ����� ال��د، ما دم�ا ال ن�غ� إ�الة ه�ه ال�اقعة، ب�ق��� ی�مي

ع� سعادة هادئة وتافهة، مادة ل��� أدب�ة.

ال�ونا فل�ر �ال�ات، م���ة ش���ة في م�اسالتها العائل�ة القل�لة؛ ففي رسالة إلى أخ�ها
روزال�ا، ع��ة الع�� األول ل�واجها م� ال���لي، قال� لها إنه ل�� ل�یها ش�ىء مهً� ت�و�ه لها.
ف�ان� ت�أل ال�ف�ات �أخ�ار األقارب وال���ان (في خالل تل� ال���ات ان�هى األم� ب�وزال�ا أن
ع�ف� أس�اء أول�� ال�اس ج��عًا م� خالل أخ�ها). ال�الة ل��ا وأوجاعها االع��اد�ة، والع� ب�رت�
 دائ�ًا في نازار��، م����ة س�ل���ي! ومار�ل�ا، م�   ال�� ل� ��� ���خ، وال�ونا روز�ل�ا ال�ق��ة
ن�اح إلى ن�اح، اآلن في إذاعة س�س���اد� ومع وع� ب����ل أس��انة. ع� ال�ونا ن�رما روت لها
ق�ة، ��فة («م� الالزم أن تع�في ن�رم���ا ش���ًا، إنه ألم� ج�ی� �االه��ام»). ُدع�� ی�م
ثالثاء لل�هاب ی�م ال��� ال�الي إلى حفلة ع�ادة، ف�ف�� «ألن ی�م ال��� سأك�ن م���ة
لل��ار�ة في دف�». «ك�ف ب�سعِ� أن تع�في أن في ی�م ال��� س���ن ث�ة دف� �ا ن�رم���ا، إذا
كّ�ا ال ن�ال في ی�م ال�الثاء؟» ك�ف... كان أح� معارفها على م�ارف ال��ت، و�ال�أك�� س�فعل ذل�
في ی�م ال��عة ل�ًال، لُ�ْ�َف� ی�م ال��� وه��ا ���ف�� م� األس��ع اإلن�ل���. جل�� ال�ونا ج��ا خالل



ع�دتها م� ن����رك كل�ًا، م� ه�ه ال�الب «ال�ي ت��� ج��ًا ت���ف أل���ها»، ولل�ونا فل�ر جل��
ه��ة ج��لة، دب�سًا ل�ْ�، «ت�ّ�ر� فق� �ا روزال�ا، ما ال�� أع��ه الغ���غا ال����نة ل���دورو؛
ق���ًا م��ل�ًا ب��اء عار�ات، هل فّ��ِت في ال����ر م�ت��ًا ث�ا�ًا كه�ه؟ وه� ك�جل مهّ�ب، ل� �قل
ش��ًا، ح�ى إنه ش�� م� دون أن �غ��، ل���ي اح�ف�� �الق��� في قع� درجي كي ال ی�اه كل
ساعة ف���� على ج��ا ال�ي هي مع كل ه�ا �ّ��ة القل� ج�ًا. أما ال�ونا دی��را ف�ان� م���ة، وال
ت��ج م� ال���ل، «ت�ّ�ر� ع�ابها، مع ال�فاصل ال�ام�ة، رومات��م ش�س، تع�ف األش�اء ع�
���� ش�� ثال�». صارت تق��� على ك�ف ال��� ب�رق اللع� لل�ائ�ات، وت���أ ���ائ�
ل���ع ال�اس، في انفعال. ح�ى إنها وّجه� ته�ی�ًا لل�ونا فل�ر ، وهي ت����� ورق اللع�: «قال�

لي أن أح�ا� لألم� إذ ال ی�ج� خ�� ی�وم إلى األب�، ما رأی� قّ� ف�ًا ��ل� م�ل ه�ه اللع�ات».

و�ذ خل�� إلى ه�ه األم�ر ال�وت���ة، ل� �ع� ع��ها شيء ل����ها إ�اه: «ل� ���ث أ�
شيء، دائ�ًا ال��اة ال�غ��ة نف�ها م� دون أش�اء ج�ی�ة». ق�ر ال����ر ش�اء ال���ل ال�� ����ان
ف�ه، ل�� أح� ال�ر���� لل���ل�ة ص�� على ب�ع ح��ه وال�هاب إلى ال���. اس��ار ال����ر
ت��دورو ال�ونا فل�ر: «ما ال�� ی��و لِ� م���ًا أك�� ومعق�ًال؛ ال���ل على ال���ل أو على ح�ة
في ال���ل�ة؟». وح�� سألها أج�� معها نقاشًا ل���ه� أن تل� ال��ة س���� له ال����ة على
ال��س�ة، وس���ح ال���� ال�ائ� أغل��ة األسه�. أما �ال���ة إلى ال���ل ف������انه في ما �ع�،
ح�� �����عان. فل�� أمام ال�ال� أ� م��ج آخ�، إال ال��ع، فعائ� اإل��ار شيء �اع� على

ال���.

في ال�ق�قة، لق� كّ�ن ال����ر رأ�ًا وص�� على ك�ف�ة ال��ّ�ف ���ل أف�ل، و�ذا كان ق�
�ل� م��رة ال�ونا فل�ر فإنه فعل ذل� ب�اعي الل�ف وال�ه�ی�؛ «ال�ق� ��ّ� وال����ر ال ی�غّ��،
الل�افة ذاتها و��ل� ال��ام ذاته وال�عاملة نف�ها، دائ�ًا �ال��او�، كل ی�م وراء اآلخ�.
�إم�اني  الق�ل ع� ال�� س���ث في كل ل��ة، على مّ� ال�اعات، وأع�ف كل كل�ة، ألن ال��م

م�اٍو للغ�».



و�ذ ت�ق�ي ال��اة ه��ا، هان�ة وهادئة، في ه�ا اإل�قاع ال��يء وال�� ال ی�غّ��، ك�ف
ت��ى ال��ّ�ل، ك�ف تأخ� على م��ل ال�� ت�قعات كاشفة ال��� الهاو�ة والع�جاء، هاو�ة في أوراق
اللع� أك�� م�ا یه�� القائ� آدر�ان� ب���� نف�ه الف��ل�ن��ل؟ �اإلضافة إلى أن ال�ونا فل�ر، ل� ت��
 �ار� �ق�ع رتا�ة األ�ام ال���او�ة في ال�عادة وال�داعة. «ح�ى إنها ل����ة، �ا ت��ى ح�وث 
شق�ق�ي، أن أت�ل� ه��ا ون�� نع�� م�ل ه�ه ال��اة، �ع� أن أكل� ال��� ال�ّ�. ل��َّ ال�يء ذاته
ی��هي ی�م�ًا �أن ن�ع�، ح�ى ع��ا ت��ن األم�ر على أح�� حال. ع���تي روزال��ا، ال أذ�ع س�ًا إذا
قل� ل�، إنه على ال�غ� م� ه�ه ال��اة ال�ع��ة ج�ًا، ال����دة عل�ها م� ال���ع، أصاب أح�انًا
�قل� ال رأس له وال ذن�، ��ع� تف���ه، شيء ال أدر� ما ه�... ال���عة ال���ة ل�ق�ق�� ال�ي ال
ت��� أن تق�ر ك�ا ��� كل ما م���ه لها ال��اء م� دون أن ت��ن أهًال له: ح�اة م����ة وزوج

.«��ّ�

في تل� ال��اس�ة، و��ا أنها ق� ذه�� إلى الق�اس في ك���ة الق���ة ت����ا، مع ع�ة دوم
كل�����ي («ل�اذا، أیها ال�ب ال ��أل ال�الم قل�ب ال���؟»)، ت�جه� �ع� الق�اس إلى غ�فة
م�ف��ات ال����ة في نّ�ة دع�ة ال�اه� إلى ال���� األولى لق�انها �ال����ر ت��دورو. س�ف ل�
ت��ن حفلة ��ل ما في ال�ل�ة م� مع�ى: س����ع األص�قاء ال�����ن فق� ح�ل كأس ش�اب
و�ع� ال�ل��، م��فل�� في ال�ق� ذاته، �اخ��ار ال���لي لل�ّ�ة ال�ان�ة أم��ًا ل��ی��ة ال��ع�ة

ال�اهّ�ان�ة لل���لة ال�����ة ح�ی�ًا.

- سأك�ن ه�اك، ��ل س�ور، أله����ا على ه�ا العام م� االن��ام ال�وجي، ه�ا االت�اد
ال��الي ال��ارك م� هللا...

ان���� ال�ونا فل�ر، وال�اه� األب��، م��ق�ًا ع��ه ال���ائ�ة ن�عًا ما، ی���� �ف�ح: ه�ذا
ش��، ال�ونا فل�ر، قل�ه م���ن �ال�الم، ه�ذا أخ��ًا كائ� إن�اني قانع وسع�� ���اته، م�ّ��ًا
ع��ه ال�فع�ة �الغ��ض وال���ك. في ال����، ت�قف� ال�ونا فل�ر أمام ال����عة الغ���ة ال��ّلفة
م� ص�رة مف��ة في ال�خ�فة للق���ة كالرا م���عة م� ال��� الق��� وال�ع�ي ح�� ُن�� ذل�
ال�الك �����ة وص�احة ش��ه��� ب�قاحة وس���ة ال���فى. م����ة الق���ة؛ مه�ا كان� ق�اس�ها



ك���ة وم��مة ومه�ا بلغ� م� العفة وال�هارة، فهي ل� تقاوم ن��ات ال�قح اآلس�ة، فاس��ل�� له،
م��ازلة ع� وقارها وح�اتها ، م��ع�ة لفق�ان خالصها ال�� ق� فازت �ه، م�ادلة ال��ة �ال�ار، ألنه ال

ق��ة، م� دونه، لل��ة ولل��اة؟

ه�اك أمام ال����عة غ�� ال�أل�فة ال����عة م� ال��� واإلغ�اء، وقف� ال�ونا فل�ر
 في   ���ًال، �ال ح�اك، ورفع� سف��ة ال��� وال��، م��� ف��ح، ال��ساة وغادرت، م��فعة

ال��اح في ��� أزرق م� ال��� ، ع�� ال��اء.

10

تألق� ال�ونا فل�ر و�ان� ال�فلة ال�غ��ة م� أك�� ال�فالت ن�احًا ت�ج� الع�� األول
«للق�ان ال�ع�� ب�� روح�� ت�أم��»،  ك�ا قال �أسل�ب رص��، ال����ر س�لف�� ف����ا، األم�� العام
(أُع�� ان��ا�ه) لل��ع�ة ال�اهّ�ان�ة لل���لة، رافعًا كأسه ن�� ال�وج��، «ع���نا ال���ل ال�ق�ی�
األم�� ال�اني وق����ه ال����مة، ال�ونا فل�ر م�ال ال��ال ال����ة والف�ائل». كان� ال�ونا فل�ر ق�
أبلغ� دوم كل�����ي ����ر «�ع� األص�قاء ال�قّ����»، ل�ْ� ل�� اج��ازه ال�اب، وج� ال�اه� أن
ال���ل م�دح�، ول�� �ال���ان فق�. فق� جل� ص�� ال����ر ت��دورو ول�ف ال�ونا فل�ر ل�ل�
االح�فال ال���� ع�دًا مع���ًا م� األش�اص: م��ولي ال��قة ال���الن�ة وزمالء أور����ا اله�اة
وم��ل�� ت�ار��� وتل���ات حال�ات وسا�قات ل��رسة م�اق وفٌ�، إضافة إلى أص�قاء ق�امى،
�ع�ه� وجهاء م���م�ن م�ل ال�ونا ماغا �ات�ون���و ال���ة، وال����ر ل��� إی����ي، « العقل
ال�ه�ي». وق�ل أن ���ي ال�وج�� �ال�ات، عان� دوم كل�����ي « األدی� ال�ع��»: ف��ا�ه تار�خ
�اهّ�ا ق� حاز جائ�ة معه� « أم�اد م�غ��ة ت��س ق��ة حق�ق�ة» (أن�� ج�ن� س�لف��ا، «ك��
وم�لف�ن»، في ص��فة «ال��اء»). في ال�ان� ال�قافي، عالوة على خ�اب ال����ر ف����ا، الغ�ي
م �االس�عارات ال���ارة م� عل� ال��ان، كان ث�ة القل�ل م� ال��س�قى. ال����ر ف�����وال ف�غا ق�َّ
مع�وف��� ل��ت واح� �ال��ان، اس�ق�ل�ا �ال��ف��. واس�ق�ل� أ��ًا �ال��ف�� وال��اسة، ال�غ��ة
الف�ّ�ة مار�ل�ا رام�زان�راد�، « ص�ت ال��ا�� االس��ائ�ة ال���ن» �ال�غ� م� انع�ام ال�آلف

ال��س�قي: أوزفال�ی��� وح�ه راف� اإل�قاع على ال��لة.



في ه�ه ال�اعة ال��ت�لة م� الف�، قّ�م ال����ر ت��دورو ش��ًا ج��ًال، عارضًا وصلة م�
اإلح�اس ال�ق�قي؛ ع�ف �ال��ق، ال���� ال���ي �أك�له، م���عًا ال��ف�� ال��اسي في ال�ها�ة.
إضافة إلى ه�ا، أكل�ا وش���ا، ضاح��� وم���ث��. انغ�س ال�جال في قاعة ال�ّوار، وال��اء في
الغ�فة األخ��، رغ� اح��اجات ال�ونا ج��ا، ال�ي كان� تع��� ه�ا الف�ل ب�� ال����� ع��ًا
«إق�اع�ًا �م����ًا». فهي وس��تان أو ثالث فق� جازف� في االش��اك في ال�لقة ال���ر�ة ح��
 م�أل�ة ل��ها را��ة ان�اب� ال�عة وت�ال� ال��ات ال�ي تع�ض� ل�قا�ة ال�ونا دی��را ال�ي كان� 

ال�أش.

- إن مار�ا أن��ن�ا ه�ه هي ام�أة م�ه��ة... ت�ّس أنفها في وس� ال�جال، ت�غي
لل�فاهات... وت�ّ� معها ال�ونا أل��ي وال�ونا م����ي... أما �ال���ة إلى الغ���غا، فهي أس�أ

ال���ع... أن��ن ك�ف ت�ّ� ع�قها ل�ي ت���ع.

في ال�قابل، أن��ن إلى ال�ونا ن��زا ماس��و (وش��ائها)، إنها م�ال لل�ل�ك ال��� في
حلقة ال��اء، ت�ف�� ����ان، وتع�ي ان��اهًا ل�ام��و، وه� ف�ى �افع في س��ه ال��ع ع��ة، اب�
األرج����ي صاح� مع�ل ال���ام��. فل�الها ل�ا وج� ال��اه� م� ��ّل�ه، إذ إن ال��ان اآلخ���
�����ن ��ار�ل�ا و��ل��ن م�ها ال�ق� معه�، سام�ا وفال� وتانغ� وران����ا، ب���ا ال ی�غ� ه� إّال

في س�د أخ�اره ع� ص�� ال��� «اص��ت س��ة ح��اء، وزنها خ��ة ك�ل� غ�امات».

- أوه! - قال� ب�ه�ل - خ��ة ك�ل�غ�امات؟ �ا له م� شيء هائل! وماذا اص��ت غ��
 أ� اس� �ع�ى ل�ّ�اد ج��ر؟ «ز�� ك�� س�� الق�» س���ن ذل� ح��ًا، وتألق� ع��ا   ذل�؟

ن��زو�ا.

ع��ما وصل األرج����ي مع زوج�ه واب�ه، وج� ع�� ال�اب ال��� ف�فال�و صاح� م�س�ة
دف� ال��تى «الف�دوس ال��ه�». ف���ا معًا یه��ان صاح�ْي ال���ل، وفي الع�دة إلى غ�فة ال�جال،
عّل� ب��ناب�، ���اح�ه الفّ�ة ن�عًا ما، على أناقة ال�ونا فل�ر، ال�ي كان ف��انها ی��� غ��ة ج��ع
ال��اء ال�اض�ات، وأ��ًا ال���ت� م�ل�����، ال��ّ�� ال�� �ع�ل أح�انًا «م�ب�ة م��ل» - �األح��



م�ب�ة م��ازة - ل�� ال�ونا جاسي، م��عارًا ل��اع� في ال�فلة. (ال�ونا فل�ر ت�الغ ال��م، فهي ت�ع
إناقة).

- إن ال�ال ه� ما ��عل ال��أة ج��لة. قال ال��� ه����ر ب��ناب�. الح��ا أناقة ال�ونا فل�ر
و�� هي �ارعة ال��ال...

ن�� ال��� ف�فال�و، وه� كان ��� أن ی�اق� ال��اء و�ق�� األ��اف، واالن��اءات،
وال���ءات.

- في ال�ق�قة، كان� دائ�ًا أن�قة ول��فة. ل��� فائقة ال��ال، ه�ا أك��، واآلن هي ام�أة
أك��، فهي في الق�اس ال�����. م���ن ه� م� ��� الف�اة ال�غ��ة، فع�� م�ه� ال �قارن ����ة

في ر�عان الع��، وهي ت��ع الق�ات ال��ا��...

- تفّ�س في ع���ها... - قال األرج����ي، و��ا ُی�� ه� أ��ًا ذّواقة.

ع��ان فات��ان، ضائع�ان في ال���، ك�ا ل� أنه�ا م���ل��ان ألحالم شه�ان�ة. أراد ال���
ف�فال�و أن �ع�ف أ�ة أف�ار رق�قة كان� تله� ال���لي ���� جعل� ال�ونا فل�ر حال�ة به�ا الق�ر.
كان� ت��ي م� غ�فة إلى أخ��، مل��ة �ل�ات م�ع��ها، ل��فة م�حة، س��ة م��ل  كاملة؛ كان�
تق�م ��ل ذل� ���ل آلي. ر�� ال��� ف�فال�و ب��ه ذراع األرج����ي؛ ل�� ال�ال ه� ال�� ��عل ال��أة
ج��لة، �ا س�� ب��ناب�، إنها ال�عاملة، إنها راحة ال�ف�، ال�عادة. ف�ان� الع��ان ال�اح�تان وت���
ال�ر�ان الغاو�ان تع�د إلى ال�الم ال�ع�� ل��اتها. كان تع��� ن��ها غ���ًا... م�ى رآها ق�ًال ب�ل�
ال���ة ال�اردة نف�ها، ك�ا ل� أنها ت��� إلى قل�ها �ال�ات؟ كان ال��� ف�فال�و ی��� في ذاك�ته
ووج�: تل� ال���ة نف�ها في ل�لة ال�ه� على ال��ح�م. ب�ع��� م�اثل، مع أنها كان� ت�ق�ل ال�عاز�،
ك�ا هي ال��م وهي ت�ق�ل ال�هاني،  كان� ع��اها ت���ان إلى ما وراء ال�م�، ك�ا ل� أنه ال ی�ج�
ح�لها ال دم�ع ح�اد وال ض��ات اح�فال، إن�ا ال�ح�ة فق�. ت�ّ�ه ال��� ف�فال�و إلى أن ج�الها �أتي

م� داخلها أ��ًا، في ُ�ْع� ل� ت�� ت�ر�ه.



في الغ�فة ح�� ت���ع ال��اء، ُع�ض مّ�ة أخ�� م�ض�ع ال��اة ال�ع��ة ال�ال�ة لل�ونا
فل�ر. �ع� ال���ات ال�اض�ات، زوجات أع�اء األور����ا وزوجات ال��ادلة، ك�َّ �ع�ف� ع�

ذل� ال�واج األول ال�ارثي وع� ال�وج ال���ال.

ل� ت�� ال�ارات وال���فالت ی�غ�� في أم� آخ� ع�ا اإلخ�ار وال�قارنات: أخ��ن وقارّن
��ا ��في. �ال���ة إل�ه� ل� ت�� ث�ة ملهاة أف�ل؛ ح�ى وال ال��ات ال�ف�هة ال�ي ت�عل ال�جال
(وع���ات ال��اء م�ل مار�ا أن��ن�ا) �����ن �قهقهات، في الغ�فة األخ��، وال ال�قاء ح�ل مار�ل�ا
��ل�� م�ها أغ��ات سام�ا ق���ة، أغ��ات فال� ق���ة، في ساعة االش��اق، م�ل ال�ونا ن�رما،
وال�ونا مار�ا دو كارم�، وال�ونا آم�ل�ا، والف��ان (م�ّ���ن ج��عه� ��ار�ل�ا)، فال شيء ���� مقارن�ه
بل�ة ال��ث�ة. ال�واج األول، إع�ف� أی�ها ال���قات الغال�ات كان ال���� في ال��اة. فه�ه ال�عادة في
ال�واج ال�اني ما زال� أك�� وأغلى، ولها ق��ة أك��، مقارنة ���أ ال�واج األول، ال�� كان اس�ف�ازًا،
م���ة، شقاء! ك� تعّ�ب� ال�ه��ة ال�����ة ب�� ی�� وح� مغّلف �ال��ور وال�داءة، ش��ان؛ بلغ

�ه األم� أن ض��ها.

- �ا إلهي ! - وضع� ال�ونا س��اس��انا ال��أث�ة، ی�ها على ص�رها ال�اسع.

ك� تعّ�ب�! كل ما ����  أن تعان�ه زوجة م�هفة ال�ّ� ، في ضعة شارع ال��ارة. تع�ل
ل�ي ت�م� حاجات ال���ل واألس�أ م� ه�ا، إدمان ال��ه�� الق�ار، ح�� إن الق�ار ��ف�ه ع��م�ًا

وعل��ًا ه� أردأ ال�ذائل وأغالها ث��ًا. و�الق�ر ال�� ف�ه اآلن سع��ة، كان� في ما م�ى تع��ة!

م� غ�فة األواني كان� ال�ونا فل�ر ت���ع إلى ذ���ات ح�اتها ه�ه، وع��اها غارق�ان في
غ�ام �ع��. مع ال�ونا ج��ا في حلقة ال��ات، ومع ال�ونا ن�رما في حلقة ال�اه�ات، ل� �ف�ح أح� ف�ه
لل�فاع ع� ال���فى. وفي ح�الى م���ف الل�ل، ان��ف آخ� ال��ع���. وال�ونا س��اس��انا ما زال�
في تأث� ال��د ع� أخ�ار ال�ه�اء والق����� وال�� دام س�ع س��ات - ك�ف ت�ّ�ل�، ال�����ة؟ -

ث� ل��� خ� ال�ونا فل�ر في ح�ان وقال� لها:

- ح��ًا إذ تغّ�� كل شيء واآلن ل��ِ� ما ت���ق��ه...



أبه�ت مار�ل�ا ب��رها ك���ة ال�ل�ة ال��ان، وراح� ت�ن�ن أغ��ة تانغ� خاصة �ال�����اتا:
«الل�ل في ذروته، ال��اء م����ة، ال��أن��ة كأنها حل�...»، األغ��ة ال�ي دف��ها ال�ونا فل�ر مع
ال���. راف� ال����ر ت��دورو، مع اب��امة رضا، ال��ع��� إلى ال�اب ، وه� ج�ع صاخ� م��ّر�
في نقاش ال ی��هي ح�ل أث� ال��س�قى في عالج أم�اض معّ��ة. و�ان ال����ر ف�����الو ف�غا
وال����ر س�لف�� ف����ا غ�� م�افق��. وح�ى ال تفق� ال��اولة رونقها راف� رب ال���ل األص�قاء ح�ى
ال��ام. ول� �ع� ُ���ع غ�اء مار�ل�ا. وع��ما أص��� وح�ها، أدارت ال�ونا فل�ر �ه�ها ل�ل ذل�:
ال�ل�� وزجاجات ال��اب وانع�ام ال��ت�� في الغ�ف��� وأص�اء األحادی� في ال�ص�ف وال��ق مع

الغ�اء ال���ح وال����. ذه�� إلى غ�فة ال��م، ف��� ال�اب وأضاءت ال��ر.

- أن�؟  قال� في ص�ت حار ل�� �ال م�اغ�ة، ك�ا ل� أنها كان� ت����ه.

عار�ًا م�ل�ا رأته ال�ونا فل�ر في ف��ة ما �ع� ال�ه� م� ذل� األح� في ال��نفال ع��ما جاء
رجل ال���حة �ال��ة وسّل��ها إ�اها، كان فادی��� م��لق�ًا على ال����، وم����ًا. أشار إل�ها ب��ه.
اب���� له ال�ونا فل�ر م���ة الب��ام�ه. ف�� �����ع مقاومة ل�افة ال��ه��ي وذل� ال�جه ال�فع�
�ال��اءة وال�فالة، أوع��ْ�ه ال�اع�ت��؟ ح�ى الق���ة ال ت����ع، ف��ف ت����ع ال�ونا فل�ر، ال��ل�قة

ال����ة.

- �ا ج��ل�ي... - ذل� ال��ت الع���، ال���ل وال��يء.

- ل�اذا ج�� ال��م ؟ سأل� ال�ونا فل�ر.

- ألنِ� دع�ت�ي. وال��م دع�ت�ي ك���ًا ���� إن�ي ج��... ك�ا ل� أنه قال إن ال��اء كان
ج� �ع��ًا وق��ًا ل�رجة أنه اخ��ق ح�ود ال���� وال�����ل.

- ها، أن�ا، �ا ح����ي. ج�� حاًال... - ت�اول ی�ها وه� یه�ُّ �ال�ه�ض.

ج�بها إل�ه، وقّ�لها. في ال�جه، ألنها أ�ع�ت ف�ها:

- في الف�، ال. ل�� �اإلم�ان أیها ال����ن.



- ول�اذا ال؟

جل�� ال�ونا فل�ر على حافة ال����، وت��د فادی��� م��دًا ��ل ارت�اح، فات�ًا ف���ه قل�ًال
وعارضًا كل شيء: تل� ال��ّ�مات غ�� ال�����ة ل�� ال���لة. و�ان� ال�ونا فل�ر تل�� مع كل
تف��ل م� ذل� ال���: خالل ثالث س��ات تق���ًا ل� ت�ه وه� �قي ك�ا ه�، ك�ا ل� أن ال�ق� ل�

ی���م.

- إن� ك�ا ك�� ت�امًا، ل� ت�غّ�� وال �الق�ر ال�ه��. أنا، س���.

- إنِ� ج��لة ج�ًا، أنِ� تع�ف�� ج��ًا... أنِ� ت��ه�� ��لة، ك���ة الل�� والع�ارة، شه�ة
للعّ�.. ه�ا ال��ل ف�فال�و على ح�... و���ق�ه في ال��� إل��، ال�قح! ...

- اس�� ی�ك �ا فادی���، ودع� م� ال��ب... فف�فال�و ل� ی��� إلّي ق�، دائ�ًا كان
م���مًا... هّ�ا، اس�� ی�ك...

- ل�اذا �ا ح�ي؟... أس�� ی��، ل�اذا؟

- هل ن��� �ا فادی���، إن�ي ام�أة م��وجة و�ن�ي رص��ة؟ وح�ه ال�� �����ع أن ��ع
ی�ه علّي ه� زوجي...

- وأنا م� أك�ن، �ا ح�ي؟ إن�ي زوجِ�، ها ق� ن��ِ�؟ وأنا األول، ل�ّ� األول��ة...قال
غام�ًا �ع��ه �غ�ج.

كان� تل� مع�لة ج�ی�ة، ل� تف�� ف�ها ال�ونا فل�ر وال تع�ف ك�ف ت���:

- إن� ت���ع ق��ًا... فال ت��ك لي هام�ًا لل�قاش...

في ال�ارع، ص�� ال��ى ال�اب�ة لل����ر ت��دورو �ع�د إلى ال���.

- ها ق� جاء �ا فادی���، هّ�ا ان��ف... ك�� م��ورة، ال تع�ف م�� س�ور� ل�ؤ���...
كان ذل� أم�ًا ح��ًا ج�ًا.



- ان��ف، أیها ال����ن، فه� ق� دخل ال���ل، س�غل� ال�اب.

- ل�اذا ��� أن أذه�، ق�لي لي؟ أجاب فادی��� وه� في وضعه ال���ح.

- لق� وصل وس��اك ه�ا، ما ال�� سأق�له له؟

- بلهاء... فه� ال ی�اني، فأنِ� وح�ِك َمْ� ی�اني، �ا زه�ة ض�اعي...

- ل��ه س��ام على ال����...

- ال أس���ع م�عه، ل�� إذا ضغ��ا قل�ًال فه� ����ع��ا ن�� ال�الثة... قالها ����ة.

- ما ال�� ت��ه ع�ي، قال� ه�ه ال��ة �غ��. أم إن� ل� تع� تع�ف�ي؟ ل�اذا تعامل�ي ك�ا
ل� أن�ي ام�أة �غي، عاه�ة؟ ك�ف ت��ؤ؟ أال ت���م�ي؟ فأن� تع�ف ج��ًا أن�ي ام�أة ش��فة...

ال تغ��ي �ا ح�ي... ل��ِ� أنِ� م� دع�ت�ي...

- أردت فق� رؤ��� وال���ث إل��...

- ل���ا ل� ن��ّ�ث �ع�...

-ع� غ�ًا وس����ث...

- ال أس���ع أن اس��� ذاه�ًا وعائ�ًا... أم لعلِ� ت���� أنها رحلة ق���ة، م�ل ال�هاب م�
سان�� آمارو إلى س�ق سان�انا األس��عي؟ فال ��في فق� الق�ل «سأذه� إلى ه�اك وأع�د ت�ًا؟»، ف�ا

دم� ق� ج�� سأ�قى مق��ًا ه�ا... �ا ح�ي.

- ل�ْ� ل�� ه�ا في غ�ف�ي، على ال����، ح�ًا �ا�. أن�� �ا فادی���، ح�ى ول� ل� ی�ك،
فأنا أص�ح م��ة م� ال��ل. ال أس���ع ذل�. وأخ� ص�تها غ�ة ��اء. فه� ل� ی��ّ�ل ق� رؤ��ها

ت��ي.

- ح��ًا، سأنام في الغ�فة، غ�ًا ن�ل ه�ا. ل�ْ� ق�ل ذل� أر�� ق�لة.



س�عا ال����ر في ال��ام �غ��ل، ث�ة �ق�قة ماء، فأدارت الفاضلة له خّ�ها.

- كال، �ا ح�ي... م� ف�ِ�، إذا أردِت أن أخ�ج...

ل� ی�أخ� ال����ر. ماذا أفعل غ�� ال���ع إلل�اح ال�اغ�ة، أسّل�ه شف�ّي؟

- آه ! �ا فادی���، آه !... - ول� تقل ش��ًا �ع� ذل�، فال�ف�ان والل�ان وال�م�ع (م� ال��اء
أم م� الف�ح؟) م���غة في الف� ال��ه وال���ب. آه! ه�ه، كان� ق�لة!

خ�ج ه� مع ع��ه ال�امل، ج��ًال وف�ًال! و�ٌ� أشق� �غّ�ي ذراع�ه وساق�ه وغا�ة ال�ع�
األشق� في ال��ر وأث� �ع�ة ال��سى على ك�فه ال���� وال�ارب ال�قح ون��ه ال�اع�. خ�ج تار�ًا

الق�لة ت��ق ف�ها (وأح�اءها).

اج�از ال����ر ت��دورو ال�اب وقام �اإل��اءات ال�اج�ة:

- حفلة م� ال�رجة األولى �ا ع���تي. كل شيء كان كامًال، ل� ی�ق� شيء. ه��ا أح�
أنا، �ال زّلة... وراح ی��ل مال��ه وراء ال���� ال��ی��، ف��ا كان� هي ت�ت�� ق��� ال��م.

- ل��� ال�� أن كل شيء ج�� ���ل ح�� �ا ت��دورو.

ل�ي ت��فل �الع�� ال����، اخ�ارت، تل� الل�لة، ق��� ال��م ال��شى �ال�ان��ل وال��ّ�مات
ال�ي ارت�تها في ل�لة ال�فاف في �ار��ي، وهي ع�ل م� إب�اع ال�ونا إی�ای��، وم�� ذل� ال�ق�
أودع�ه ال��انة. رأت نف�ها في ال��آة ج��لة وم���ة لل�غ�ة. كان� ل�یها ال�غ�ة �أن ی�اها فادی���،

ح�ى ول� ل���ة خا�فة.

- سأذه� ألش�ب ال�اء في ال�اخل، أع�د خالل دق�قة �ا ت��دورو.

ق� ���ن اآلخ� نائ�ًا م� تع� ع��ر ال��افات ال���لة. وح�ى ال ت�ق�ه، م�� في ال���
على أ��اف أصا�عها. كان� ت��� رؤ��ه فق� لل��ة واح�ة، ف�ل�� وجهه إذا كان نائ�ًا، وت�ه� له
 تل��ه مغادرًا ع�� (م� �ع��) �ق��� ال��م ال�ّفاف إذا كان م���ق�ًا. فل� ی��� لها س�� أن 



ال�اب، عار�ًا وم��عًا. �ق�� م��قفة وم����ة، وفي قل�ها وجع؛ ها ه� �ع�د مهانًا، وهي إلى األب�
وح��ة. ل� ت��ى �ع� ال��م ب�جهه ال�ق�� ح�� ت���� ال�ف�ان، ول� تع�ض أب�ًا ق��� ال��م أمامه
(ل�ي ��ّ� ه� ی�ه و����عه ضاح�ًا) ل� ���ث أب�ًا �ع� اآلن. فق� غادر مهانًا. ل���ا ه��ا أف�ل.
�ال�أك�� ه��ا أف�ل. كان� ام�أة م��ق��ة. ف��ف ����ها أن ت��� إلى رجل آخ�، ح�ى ول� كان
ذل� ال�جل، ف��ا زوجها ی����ها على ال����، م�ت��ًا ال��امة ال��ی�ة (ه��ة الع�� ال���� لل�واج)؟
ه��ا أف�ل؛ ان��ف فادی��� إلى األب�. فق� رأته، وقّ�ل�ه، ول� ت�� ت��� أك�� م� ذل�. ه��ا أف�ل،
رددت، ه��ا أف�ل. وسارت إلى الغ�فة �ع� أن فّ�� وثاقها. ل�اذا ه�ه الع�دة ال���عة ج�ًا؟ ل�اذا
الع�دة ه��ا ف�أة، إذا كان عل�ه، م� أجل ال��يء، أن �ع�� الف�اء وال�م�؟ م� ی�ر� فه� ل�
��ِ� نهائ�ًا؟ م� ی�ر�، ر��ا خ�ج في ن�هة، ل��ل� ن��ة في ل�ل �اهّ�ا، ی�� ك�ف ���� الق�ار،
ك�ف ��ارس�نه في غ�ا�ه. ر��ا خ�ج في ج�لة تف����ة، في دور�ة، م� «�االس» إلى «ال�وقات
ال�الث» م� «آ�اش����» إلى م��ل  ز���ه دا م�������ي، م� «ال��ار��» إلى كهف �اراناغ�ا ف����را.



القسم الخامس

ع� ال�ع��ة ال���عة ب�� ال�وح وال�ادة مع
أح�اث غ���ة و��وف م�هلة م� غ�� ال����
أن ت��ث إّال في م�ی�ة �اهّ�ا ول��ّ�ق م�

ی���.

(مع كورس من التام تام

واألغوغوس وإلھ اإلیشو

في أغنیة ساخرة:

لقد أغلقت الباب

ثم عدت وفتحتھ).



مدرسة الطَّھي: مذاق وفٌن

أ�ع�ة واش���ازات آلهة األور��اس

(معل�مات م��عارة م� دی�ن���ا ده أوش�صي).

كل ی�م أر�عاء �أكل ال�ارورو اإلله شانغ�، وفي أ�ام األع�اد �أكل سل�فاة أو خ�وفًا
(آجا�ا  أو آج�تان).

إی�ا، إلهة ال��اب�ع ل�یها اش���از م� ال�اشاسا وم� ال�جاج. إّ�ا ماس�ه تأكل ال���. م�
أجل أوغ�ن �ْ�َ�َف��ن �ال��� واألك�ل� ال�� ه� د�� في لغة ال�����و. أوم�ل� ال ����ل ال��ا���.
أوش�ن ��� األخ���� وحل�� ال��ل���ر� وال���انات ال��جان�ة وس�� اآلكارا واإلی����ه، مَعّ�ًا مع
ال��ا�ا ال�ل�ة وال��ل والق���س. ی�اف� ذل� ل�� ال�اع�،  ال�� ُ�قّ�م مع دق�� ال�رة ب��� ال�ی���ه

وع�ل ال��ل.

أوش�صي، ال����ع �أك�� ق�ر م� االح��ام، مل� ال����، وال�ّ�اد ش�ی� االش���از، ال��
ی�اجه ال����� ال�ّ�� في الغا�ة ، ل��ه ال �أكل ال��� إذا كان ذا جل�، ال ���� ال��ا�ا
والفاص�ل�اء ال���اء، وال ی��� ن�اف� في ب��ه. ف�اف�ته هي الغا�ة. وال تق�م�ا لل��ار�ة �ان�ا ال�ي ال
ت��ى ال��ت وال أرواح االغ�ن�، ال الق�ع وال ال�ّ� وال فاكهة ال�اب�تي، فهي تأكل آكاراج�ه. أما

إلى نانان، ال�ارورو ال���ّل ج��ًا، الفاص�ل�اء مع ال�رة ألوش�مار�ه.

إن ال����ر ت��دورو وه� م�م� ����� اآللهة أوشاال س��� في ال�ال ����قة جّ��ة
و��صانة، ع��ما ���ن م��قًا ب��ل�ه ال���اء و���اول ب�قه م�ل صّ�اح م����، إنه ���ه
أوش�ل�فان، أوشاالن الع��ز، ك��� اآللهة، أب ال���ع. أ�ع��ه م�ّ�نة م� ال��ا�ا وال�رة ال���اء

وال�اتاس�ل واآلكاسا. أوشاالن ال ��� ال��ابل، ال �����م ال�لح وال ���� ال���.



�ق�ل�ن إن آس��ا دی�� ه� م� دّب� اللع� لل��ح�م وت�ّ�اه� ل�الث مّ�ات، و����ون أن
ق��� فادی��� ه� إ��� وال أح� س�اه. فإذا كان إ��� ه� ال���ان، ف��ف ی��� ذل�؟ ر��ا ه�
ل�س�ف�� ال�الك ال�اق�، ال�ائ� ال�� واجه القان�ن وارت�� ال�ار. �عام إ��� ه� كل ما ی��ّوقه الف�
و�أكله، ل�ْ� م� ال��اب ن�ع واح� فق� ه� ال�اشاسا ال�اف�ة. في ال��ع�فات ی�قى إ��� جال�ًا ف�ق
الل�ل ل�أخ� ال���� األصع�، األش� ض�قًا وتعق��ًا، ال���� ال��ئ في الق�ل العام، إذ إن إ��� ی���

أن �ع�ف فق� اللع�ة. واإل��� األش� ملع�ة ه� ا��� فادی���.

1

كان م�ی� اللع�ة على وش� أن �عل� ال��ة األخ��ة، فال�ق� ف�� والالع��ن م�ع��ن.
و�ان� م�ام كل�دی� ت��قل في �أس، م� الع� إلى آخ�، ت�ّ� ی�ها ال���ع��ة له�ا وذاك.  ل� �ع�
�إم�انها أن تع�ي ص�تها ون��ها نف�ة إغ�اء، وم��ة س���ة ووع�ًا �ال���ی� الع�ب. ل� �ع� ل�یها
أ� أث� لل��امة، ال شيء س�� ال��ف م� ال��ع، م� ال��ت ج�عًا. ول� تع� تق�ل في ن��تها

ال�ار���ة ال�اف�ة:               

« ,»Mon chéri, Mon petit coco, Mon chou

كان� ت���، م� ف� ذ� أس�ان ن��ها ال��س، ف��ة، أقله ف��ة �ق��ة خ��ة آالف ر��.
ل�� ل�قام� بها، إن�ا م� أجل ال���ل م��دًا على ما ���� لها أن تأكل في ال��م ال�الي. ول�
كان�ا ق� أع��ها �ع� الف��ات ع��ما ت�لل�، خادعة م�اق�ة ال�ّ�اب أو م���ة أحاس��ه، (كان� ل��ه
أوام� ل��عها م� ال�خ�ل ) ل�ضع� «الف��» على ال�ول�� ل���اعف �ال�أك��، وح�ل� على نق�د
م� أجل اإل��ار ال����� ع� زر��ة ال��از�� في ال���ل ذ� ال��ق��� في ب�ل�ر���� ح�� كان�
تق�� مع الف��ان وال���ات ال�ي كان� ت�ع� إلى ال����. و�ان� كل ص�اح ت���ق� على ال��اخ
واإلزعاج، وته�ی�ات ال��د الف�ر� م� ال��� ف��ور���� و��ل ال���ة إ��اك�الدا تاف��ا ب����، مال�ة

ذل� ال��خ الق�ر وأك�اخًا أخ�� ك���ة. كان القائ� ی�فع لها ب�التها  لقاء أع�الها ال����ة.

اإل��ار، م� ی�ر�؟ ر��ا ����ها ال���ل على مهلة ی�م أو ی�م��، إذا أب��
 ف��ور���� اس�ع�اده «لف�ج ك���ه» ك�ا كان �ق�ل، وت�او�� هي مع حاجاته. ث�� م�ع�، ال��� 



ح�� ما �ق�ل ال�ی� �ع�ف�ن ف��ور����: على ال�غ� م� ان�اللها، كان� م�ام كل�دی� ع���ًا وزه�ة
أمامه. فهي تق��ب م� ال��ع�� - إذا ل� ت�� ق� بلغ�ها �ع� - ق�عاء على وجه ال�ق���، شع�ات
نادرة، �قا�ا أس�ان، ع��ان �غ�اه�ا ال���ف، ل� �ع� ل�یها شيء م�ا یل�مها ل�ي ت�ارس مه��ها
ال��ّ�فة ال�ي كان� ف�ها ی�مًا ذات جاللة سام�ة، ع��ما كان ال��ائ� ���ّف�ن �ال�اب�ر في قاعة
ب����ن ال��اء ح�� كان� ت�ارسها �إتقان. ن�ل� م� ال�اخ�ة في سالفادور في ر�عان س�� األر�ع��
م� ع��ها، و�ان� ت��و كأنها في ال�ام�ة والع����، في ���قها إلى ب�ن�� آی��� وم�ن��ف��ی�
وسان �ال� وال��� وم�ث�ات �ار�� وال�عارة ال�ف�عة في �اهّ�ا، في وق� ج� �ع�� ل� ت�� م�ام كل�دی�
ت��ف� م�ه إال ب���� واه�ة، وم� غ�� أن �ف��ها ذل� ال�اقع ال�ع�� ح�ى وال م� ك�نه م��رًا
للف�ح. كان� ت���ر ش��ًا ف���ًا. م� شارع إلى شارع وم� ب����ن أورو�ا في ساحة ال��ات�و، ق�ة
األناقة، ح�� كان عق�اء ال�اكاو ��ّ�ق�ن أوراق ال�ق� م� ف�ة ال����ائة، و��عل��ن في دروس
م��فة، ال�قة الغالّ�ة الف�ن��ة في ال��عة، إلى ه��� في ال��قة وال�ع�، �ع� رحلة ���لة في ال�م�،
إلى ال�رك ال�� ال ی�ح�، إلى الق�ارة األخ��ة في درك ال����رات، في زوار�� ج�ل�ان و��الر وفي
أزقة كارني ب�در�، وفي ال�ها�ة، ل� ت��ل ح�ى على ه�ا. عاش� آن�ٍ� في غ�ف �ائ�ة مع ج�عها
ال����. وفي األرصفة ال�ع��ة قّ�م� نف�ها ب�ع� ال���الت في ال�وا�ا األش� �المًا. ذات م�اس�ة،

قال لها ��فقة أح� ال�ن�ج في ب�ء س��ان مفع�ل ال�اشاسا وه� �ع��ها �ع� ال�ق�د:

- إذه�ي ورّ�ي أحفادِك أی�ها ال�ّ�ة، فأنِ� ال ت�ل��� ل���ني عاه�ة..

ل� ��� ل�یها ال أحفاد، وال أقارب وال ح�ى ص�ی� واح�، ال أح�. ال ف�ات�� أن�قة ، وال��ق

األخ��ة كان� خل��ًا م� رقع وق�ارة. فق� �اع�ها ق�عة إث� ق�عة، �اع� كل ما كان� ت�ل�ه. وآخ�

ق�عة م��ه�ات اح�ف�� بها ���ًال (كان� إرثًا م� العائلة) ب�دتها ذات ف�� م�� ع�� س��ات

(م�ام كل�دی� ت�ّل� م�� ف��ة ���لة تق���ًا، ع� عّ� األشه� وال����)، ع��ما صارت في ان��ارها

ت�ارس في شارع سان م�غ�ل، �غاًء رخ��ًا. فادی���، ش��� اللع� األح�� إن�ا ال�ق�ام، قّ�م لها

أك�امًا م� ال�ال وأخ� م�ها العق� الف��وز� األزرق. ففي تل� ال�اعة، ه�اك أمام �اولة ال�ول��، في

الل��ة ال�����ة ال�ي تّ� ف�ها اللع�، ومع دوران ال��ة األخ��ة، ت���ت م�ام كل�دی�، وهي �ال



ف��، �ال ف����� واح� و�ال أمل، فادی���. ول� ��� ی��انى ق� ع� تق��� ول� ف�� واح� أقّله �ع��ة

ت�س��ن، س�اء أكان كاس�ًا أم خاس�ًا، في ل�لة ح� أو في ل�لة ن��. وذات م�ة، فّ�� ال���ف في

كاز��� ال��ار�� على وجه ال�ق���، ف��ج وج���ه م��ّ�ة �ال�ال، وم�ى إلى ال���قة ل���فل مع

ع��ة م� األص�قاء، م����ًا ال���ة ه�ا وه�اك. بلغ �ه األم� ح� ال��ز�ع على ال��اء ك�ل� م�

مل�ك ال�ار�خ، أوراقًا نق��ة م� ف�ة ال���ة والع��ة آالف ر��، و�ع�ها م� ذات الع����

وال����� ألفًا. كان ث�ة ه��ان وال���دات ح�ل�ه �ان��ار. فل� كان فادی��� حّ�ًا، ل� كان ه�اك،

ل�ان أع�اها ف��ًا واح�ًا أقّله، ضام�ًا لها ش���ة م� الل�� مع الفاص�ل�اء و��ّ�ة م� اللفائف، فاعًال

ذل� لها ولآلخ���، مع تل� االب��امة ال�اك�ة، مع ل�ف سل��، وه� �ق�ل لها: «ب���فِ� �ا م�ام،

���م�ِ�» وت��� ال��ام:  Merci mon chou وت��ي إلى اللع�. ل�ْ� آه! فق� مات شا�ًا، خالل

ك�نفال، إذا ل� ت��ها ال�اك�ة ال����َفَ�ة.

في الل��ة ذاتها ال�ي ت���ته ف�ها، آن�ٍ�، ح�ث ذل�: كان شاس����ه، م�اع� م�ی� اللع�ة
ال��ق� لع�له، ���ع و��فع م�اس� ال��ة األخ��ة، و��اه م��ل��ان �الف�� - ��ائة و��ائ���،
�����ائة، ف��ة ال����ائة كان� م� الل�ل�، رائعة ال��ال - ع��ما شع� �أل� م��ح ����ق ج��ه.
أ�ل� ص�خة خ��ة وق���ة، وف�ح ی��ه، ف��ح�ج� الف�� على ال��ادة، فأس�ع ال���ال�ن ، وح�ث
اض��اب م� ق�ل ال�جال وال��اء وه� م����ن على األرض ی��ارع�ن. وح�ها م�ام كل�دی�،
م�ه�لة وم���ة، غ�� قادرة على االن��ا� في ال�ع�عة، �ق�� جام�ة، ف��ا شاس����ه ال�� اس�فاق
م� ال��مة، ر�ع على االرض ل���ع ما ت�قى. وغ�ان�زو أ��ًا، رئ�� القاعة، وصل راك�ًا ل��ق�

ما �����ع إنقاذه.

ح�ل ال���ع على ف��، ما ع�اها هي ال��ع�قة. فأحّ�� ب�� ت�س لها م� ف��ة

ال��ب، إح�� الف�� ال����ة، م� الل�ل�، م� ذات ال����ائة، وه� م�لغ �ف�� ل�فع إ��ار الغ�فة

و���� لها وج�ات الغ�اء ل��ة خ��ة ع�� ی�مًا. «ب���فِ� �ا م�ام، ���م�ِ�»، ب�ا لها أنها ت��ع

ذل� ال��ت ال�ليء �ال��� وال�ال�ة. وأجاب� كالعادة: «Merci mon chou». ات�ه� ن��

ال���وق ل���ر ث�وتها، ع��ز �اع�ة في ال�� ومعان�ة، ل��� في وارد ال��� ع� ت�ض�ح. لق�



Merci mon» .وضع أح� الالع��� ، ���اء وس�عة، في ف��ة ال��ب إح�� الف�� ال��غ�ب ف�ها

vieux» ، ول��� ما كان.
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اس��ق�� ال�ونا فل�ر خائفة. فال����ر ت��دورو ق� اس��ّ� وحل� شع� ذق�ه و��أ ی�ت��
مال��ه.

- ن�ُ� أك�� م� الالزم...

- �ا ع���تي، ��� أن ت��ني م�ه�ة م� ال�ع�، وه�ا أم� ���عي. فل�� م�احًا أن �عّ�
ال��ء مأد�ة م�ل مأد�ة ال�ارحة و�ع�ها ���ق�ل أناسًا و�ل�ّي �ل�اته�... ��� أن ت�ل�� إلى ال�احة.

فل�اذا ال ت�ق�� في ال����؟ إن�ي أت�ّب� أم�� مع ال�ادمة...

- في ال����؟ ل��ي ل�� م���ة...

نه�� م� على ال���� ال��ی��، أعّ�ت نف�ها ���عة؛ كانا ی��اوالن القه�ة في ال��اح
معًا، وال�ونا فل�ر ت��ص على وضع ال����س على ال�ار، فهي وح�ها ت�ّ�� ال�ع��ات ح��
م�اق زوجها، خف�فة وناع�ة، وله�ا ال��� ت����م حف�ة م� دق�� ال�اب���ا. لق� كان� م�ع�ة، نع�،
ل�ّ� ل�� م� ال�فلة، إنها م�ع�ة م� الل�لة ال��رقة، فأذنها كان� ت���ق ال��ع م�ل�ا كان� في
األوقات األخ��، في ان��ار ال���ات في ال�ارع، في ساعات م�أخ�ة م� الل�ل. و�ضافة إلى
القل�: هل الح� ت��دورو �ع� االخ�الف في ت�ّ�فاتها خالل االح�فال ال���� ال�� اخ���ا �ه
االح�فاالت ال��أّلقة لع�� زواجه�ا، ل� ��� ی�م أر�عاء وال ی�م س��، ل�ّ� ال�ونا فل�ر ارت�ت ق���

ال��م ال�� ارت�ته ل�لة ال�فاف وال����ر قال لها:

- �ا لها م� ذ��� ل��فة ج�ًا �ا ع���تي. ث�ة م�اس�ات تف�ض نف�ها، فاغف�� لي إذا
ك�� أ�ل� ال���� ال��م، م��اوزًا ال�وزنامة... لق� كان دائ�ًا ح�رًا وم�هف ال�ّ�، فأ� ام�أة ال

ت��ح أس��ة إغ�ائه؟



وافق� ال�ونا فل�ر، ل�ْ� م�اع�ها كان� م����ة، وشف�اها ال��غ���ان، وف�ها ال���عل،
ول�انها  ال����م ال�� كان ���ف� ���اق فادی��� ال�اد و�ع�ه ال�ارق، والق�لة ال�ي كان ال����ر
ی��أ بها دائ�ًا، ب�ت لها ضع�فة وجاّفة. اس��ل�� وهي م����ة، قا�عة ال����� ال���ح وال�امل
ال�� كان ���عه�ا في م�عة عف�فة إن�ا ع��فة. ول��نها م����ة، ل� ت��ع زوجها كالعادة، ف�لغ
ال�روة ق�لها، ب���ا ل� ت��ح ال�ونا فل�ر، إّال في ال��ة ال�ان�ة، ( ألنه  كان ث�ة ت��ار للع�ل�ة) في
 في م�ل ع�م االن��ام ه�ا، م�� ل�ل   ت���� أع�ابها ال���ت�ة. ل� ���� ق� أن ح�ل ه��ا،
ال��ددات في ب����. ل��� ال��، إذا كان ه� ق� اس��ّف أنها غ���ة وأن�ف، فق� ع�ا ذل� إلى
ال�ع�، وال�ه� ال���ول في اح�فاالت الع�� ال����. في ال��اح ال�اك�، ع��ما كان ال��ء ما زال
مل��ًا �الل�ل قادمًا ل��لي ال��ران، س�ع� ال�ونا فل�ر خ��ات في ال���، وع��ها نام� في نعاس
مة. و�ذ اس��ق�� م�أخ�ة ع� العادة، دّس� ق�م�ها في ال�فّ��، ثق�ل، كأنها ق� اب�لع� ح���ًا م��ِّ
وارت�ت ال�داء ال��شى �ال�ه� ف�ق ق��� ال��م، وم�رت ال��� على شع�ها، ث� خ�ج� إلى
ال���خ. وع�� اج��ازها الغ�فة، رأت ال���ان م��دًا على ال���ة، في ع��ه غ�� ال�����. كان ���
أن ����ق� ح�ى ق�ل أن ت��� ال��س��س (م� ال���خ كان� ت�ل ال�ائ�ة الل��فة للقه�ة ال��ّفاة

م� ق�ل ال�ادم). ل��� ال�ونا فل�ر ك�ف فادی���، فف�ح ع��ًا واح�ة، مه�ه�ًا:

- دع��ي أنام، وصل� م�� قل�ل...

- إن� ال ت����ع ال��م ه�ا، في الغ�فة...

- ماذا في األم�؟

- ها ق� قل� ل�، إن�ي أص��� م�ت��ة... وأتى ����ة ت�� ع� قلة ال���:

- ما لي وله�ا؟... دع��ي ��الم...

- إن� ق� ب�أت ���ق� الفّ�ة.. إفعل مع�وفًا �ا فادی���...



- ح��ًا، أی�ها ال�لهاء. سأنام في الغ�فة.. هل خ�ج زم�لي؟ قال �ع� أن ف�ح ع���ه، واب���
لها ���ل.

- زم�ل�؟

- د���رِك... أل��ا ن�� االث�ان م��وج�� �ِ�، زوج��؟ إن�ا زمالء �ا ح�ي... كان ی��ّلع
إل�ها ���� وقّلة ح�اء.

- فادی���، إن�ي ال أق�ل ه�ه ال��ات... قال� ���ت م�تفع.

- هل ت�ل�ِ� معي �ا دونا فل�ر؟ جاء ص�ت ال�ادم م� ال���خ.

- أق�ل إن�ي سأص�ع ال��س��س...

- ال تغ��ي �ا ح�ي... - قال فادی��� وه� ی�ه�.

مّ� ی�ه ل����ها بها - أوه! �ا له م� ع�� غ�� الئ� - ل��ها ه���.

- إن� فاق� العقل...

ال�قى ال�جالن في ال���ى، و�ذ رأته�ا �ع��ان ال�اح� ق�ب اآلخ�، شع�ت ال�ونا فل�ر
���ان ن�� االث���، ال���لف�� ج�ًا ل��َّ كًال م�ه�ا زوج لها امام هللا وال�اس. «ال�م�الن»، فّ��ت
وهي ت��� م� ال�فارقة ال���فة. ل��ها ض��� نف�ها في ال�ال: رّ�اه! إن�ي أغ�و ساخ�ة  أك��
م� فادی���. غ�� أن ال�افل كان �غ��ه �ع�� تآم��ة، ف��ا ���� ل�انه م� ف�ه ن�� ال����ر، و�ق�م
����ة ی� داع�ة. فاع��� ال�ونا فل�ر الغ��. وقال� في نف�ها: ال، الأس���ع ت�ّ�ل م�ل ه�ه
ال��االت، ه�ه ال��ات الق�رة وال��ّ�فات ال���ان�ة والف�ا�ات واإلساءات. لق� حان ال�ق� ل��عل�

فادی��� ك�ف ی��ّ�ف في م��ل م���م.

وصل ال����ر حل�� ال�ق�، ی�ت�� ص�ر�ة وس��ة ج�ی�ت��:

- لق�  تأخ�نا قل�ًال ال��م، �ا ع���تي...



«�ا إلهي! ال��س��س». ور��� ال�ونا فل�ر إلى ال���خ.
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مع نها�ة ال�رس ال��احي، ع��ما ُأج��� الق�عة الخ��ار َمْ� م�ه� س�أخ� وعاء م��ى �ا�ا
- ده - م�سا إلى م��لها، أحّ�� ال�ونا فل�ر ����ره ق�ل أن ت�اه.

ل� ت�� ح�ى ذل� ال�ق�، ق� اع�ادت واقع ك�نها ال�ح��ة ال�ي ت����ع أن ت�اه، و�ذ شاه�ت
فادی��� ق�ب ال�اولة، عار�ًا كلّ�ًا ومع�وضًا أمامها، ارتع��. ل�ْ� ��ا أن ال�ل���ات ل� ت�� له�
ردات فعل إزاء الف���ة ال�ق�ة، ت���ت ام��ازه: كان زوجها األّول غ�� م�ئي لآلخ���. سع��ًا
أ��ًا. واصل� ال�ل���ات ال��� و��الق ال��ات ك�ا ل� أنه ال ی�ج� ب��ه� رجل عار� ال���،
ی��� إل�ه� و�ق��ه� �ع�� ���� ی�فّ�� م�ضاه، م��قفًا إزاء األك�� ج�اًال ب��ه�. ها ق� عاد مّ�ة
أخ�� �ع�� ال�روس، و���� نف�ه ب�� ال�ل���ات، ك�ا في ال�اب�. وما دام ال�الم في ه�ا األم�،
 ق���ة، م�ل ق�ة تل� ال�ائ�ة فإنه ی��ج� على فادی��� تق��� إ��احات، وتقار�� ع� ق�� 
إی��� فاس��� دوس سان��س، ال�ع��ة ب�ف�ها. و�ع�ف�ان ك��� وخفة مل���ة، اس��ار ب��هل  ثالث
مّ�ات ح�ل ال�ه�ة زول���ا س����� فاغ�ن���، وهي �اه�ان�ة  ذات ردف�� بهّ���، �ل�ق�� م��قل��،
ونه�ی� م� ال��ون� (ه��ا كانا ی��وان له أقله)، وال���ت��ة ال�اصة لل�جل ال�ه� القادر، ال����ر
ب�الن��ي م�الس، ال�اّصة ج�ًا، ك�ا كان �قال. و�ذ اس���� ال�دف�� ��الء وت����، أراد فادی��� أن
ی��ق� دفعة واح�ة م� لغ� ال�ه�ی�، هل ه�ا حقًا م� ال��ون� أم ذل� ل��ّ�د ال�ال�ة ال�ارجة على
ال�أل�ف؟ فارتفع ك���ًا في اله�اء، رافعًا ق�م�ه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل، م�ل��ًا إلى ف��ة ف��ان
أم��ة األمة ال�اح�ة. ُأص��� ال�ونا فل�ر �ال��س، وال�ه�ل؛ فل� ت�ه ح�ى اآلن ���� في اله�اء
�ال�ه�لة نف�ها ل���ه على األرض، و�أف�ل وضع ی�اس�ه، واقفًا على ق�م�ه أو م��دًا أفق�ًا، م����ًا
أو رأسه إلى أسفل - ك�ا في تل� الل��ة ح�� كان ی�أمل نه�ْ� الف�اة ال�ش�قة. ول� ��� م�احًا
لل��ل��ات أن ی���ه، ه�ا م���، إن�ا ی��غي له� أن ��ع�ن ��يء ما في اله�اء، إذ ك� م��ت�ات
أك�� م� ال�ع�اد، ����� و���ل�� ك�ف�ا كان األم�، في ن�ع م� االس��عار. لق� أص��� ال�ونا
فل�ر ثائ�ة، ففادی��� ت�اوز ال��ود. ت�اوزها، في ال�اقع، ع��ما ل� ���ف �ال�ل��، ودّس ی�ه في
الف��ة ل��قى في ال�ها�ة على ال�ادة ال�ام ل�ل� ال��ل�قات اإلّله�ة: هل ه�َّ م� ل�� ودم أم مع��ة؟



- آ� - تاوه� زول���ا - إنه� یل���ن�ي... فأضاع� ال�ونا فل�ر ص�ابها إزاء كل ه�ه
ال�فاالت، وانف��ت في ص�خة:

- فادی���!

- َمْ�؟ ماذا؟ ك�ف؟ ماذا ����؟ ماذا ح�ل؟ - كان� ال�ل���ات ال��فعالت والل�اتي
��ع�ن �ال�وار، ���� �ال�ف�قة وال��ّرسة - ماذا قلِ� �ا دونا فل�ر؟ وأنِ� �ا زول���ا؟

- أح��� ��يء ما ���� بي و�ع�� ص�ر�...

- هل أح��� �أل�؟

- كال... ل�� بل�ة...

اس�عادت ال�ونا فل�ر نف�ها ��ه�، واخ�فى فادی��� مع ص�خة أل�ها.
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ك�ر فادی��� لها مّ�ت�� أو ثالثًا في ذل� ال��اء، ���ت ماك� واب��امة ساخ�ة:

- هّ�ا ب�ا ن�� م� �����ع أك�� م� اآلخ� �ا ق����ي... أنِ� مع د���رِك و����ائِ�،
وأنا...

- وأن�، مع ماذا؟

- أنا، مع ح�ي...

كان ذل� ت���ًا، وال�ونا فل�ر، ق��ة �إعالنه ق�ل ذل� �قل�ل (س�ف ل� ی�الها إال ب�ضاها)
ق�رت أن تق�ل وأعّ�ت نف�ها ل��ض ال��ازفة، واثقة م� إرادتها ال���قلة، وروحها ال����ة. ف��
اج�از أیها ال���ّ��، ج��� ال��ّمل، م� دون أن ���ق نف�ه، ال ���ى األش�اص األن�ال وال ال�ی�

�غ�ون ال��اء.



- إن�ي أضع ش�في ف�ق كل شيء...

ش�ع فادی��� في ال���:

- إنِ� ت��ل��� م�ل�ا ی��ل� ال����ر، �ا ح�ي. قا�عة كل�ًا، وتقل���ة كل�ًا، كأنِ� م�ّرس...

كان دورها في ال���:

- إن�ي م�ّرسة، ك�� م�ّرسة ق�ل أن أع�فه وأع�ف�. وت��ی�ًا، م�ّرسة ��ار إل�ها �ال��ان...

- م�ّرسة أ�ع�ة شهّ�ة ول�ِ� م�ّرسة ل�ع���ِ� الغ�ور...

- هل ت�� حقًا أن�ي أص��� مغ�ورة؟ وأن�ي ق� تغّ��ت؟

- إنِ� ل� ت�غّ��� أب�ًا �ا ح�ي. غ�ورِك ال�ح�� ه� ش�فِ�. ل�ْ� ��ا أن�ي ق� دن��ه مّ�ة،
فل��ف أدن�ه م�ة أخ��... ح�ى ول� ك�ِ� م�ّرسة �ا ح�ي، ففي ال��عة أنِ� تل���تي. وأنا ق� ج��

ألنهي ت�ّ�جِ�...

في ه�ا اله�ل، مع ال��� وال��ات، ومع ال�ّقة، �ق�ا ی���ثان ح�ى ساعة الع�اء تق���ًا.
ال�ونا فل�ر زاخ�ة �الع�ف�ان واالف��ار: إن فادی��� ل� ی�ع�ع ق� عف�ها ك��أة ش��فة، و�خالصها
ك�وجة. في ال�ّ�ة األولى كان� م�اهقة خ��لة، ل� ت�� تع�ف ك�ف ت��� انفعاالتها في ح�ها األول
ودن� ش�فها مع ن��� ال��اء في إی�اب�وا. وهي ال��م ام�أة جّ��� األل� والف�ح، تع�ف ث�� كل شيء

ومع�اه. وفادی��� س��ع� م� االن��ار. ل��ه ال ی�م� ب�ل� ال�قاومة ال�ي ال تقه�:

- س�ف تع���ي ما أب�غ�ه م�ِ� �أقل م�ا ت��قع��... ك�ا في ال�ّ�ة ال�ا�قة... وأنِ�
تعل��� ل�اذا؟

ث� أوضح �ع��فة وسفاهة:

- ألنِ� ت�����ي، وفي ال�ق�قة، في أع�اقِ� ال�ف��ة ح�� أنِ� �ال�ات ال ت���ها، أنِ�
م�لّهفة للق�ام ب�ل�...



فادی��� مفع� �ال��� وال��الء، وال�ونا فل�ر راس�ة في ح���ها ال��ه��ة:

- ه�ه ال�ّ�ة س�ف ت���... وق�� و�الم� ال�غلف �ال���ة...

كان ال�ق� في نها�ة ف��ة ما �ع� ال�ه� الهادئة، مل��ًا �ال���. ومع ه�ا ب�ا صع�ًا
وم�ع�ًا. فع��ما خ�ج� ال�ونا فل�ر، �ع� ال�روس ال��ائ�ة، م� ال��ام وذه�� ت�ع�� أمام ال��آة
وت�ّ�ح شع�ها، وهي ش�ه عار�ة، ال ت�ت�� غ�� رافعة ال�ه�ی� وال��وال ال�غ��، ت�اه� إل�ها جل�ة
اس���ان م� م�ان ما في الغ�فة. مع أنها ق�ل أن ت�خل ال��ام وت��ج م�ه، تفّ��� الغ�فة م��ق�ة
م� غ�اب أ� م� زوج�ها. فال����ر ال ی�ال في ال���ل�ة، وفادی��� م��ار�ًا م�� الف���ة ال�ي س��ها
في ال��اح. ل��ه كان ه�اك، جال�ًا ف�ق خ�انة ال��اب، م��ّلي ال�اق��. مع ع��ة ال��اء وفي ذل�
ال�ل، كان ی��و ش��هًا ب�ل� ال�الك ال��ف�ر على ال��� ال��ض�ع في م��ى ك���ة الق���ة
ت����ا. ن��ته غارقة في ك�فْي ال�ونا فل�ر ب�ه�، و�ان� ش�اه�ه ت��و كأنها ت��ل� كال��� عل�ها، ف�ق

ج��ها ال���. «�ا إلهي!»، ه��� ال�ونا فل�ر، م��اولة ال�داء ل��ت��ه على ع�ل.

- ل�اذا ت����ي �ا ح����ي؟ أت���� أن�ي أع�فِ�، كلِ�، كلِ� ��املِ�؟ أی� ه� ال��ضع ال��
ل� أق�لِ� ف�ه؟ أ� غ�اء ه�ا؟ أ� ح�اقة... وفي قف�ة راق� - �ا لها م� خّفة في ال���ات! -
وج��ه عاٍر، اج�از ال��ء وال�ل وه�� ب�شاقة على ال���� ال��ی�� ف�ق الف�اش ال��ی� ذ�

ال�ّفاص:

- إن ه�ا الف�اش ال��ی� �ا ع���تي ه� س�ا�ة، إنه ج�� أك�� م� الالزم. تهانّي. ت��د
م���خ�ًا، وس��ة م� ال��ء كان� ت��ف اب��ام�ه ال�اض�ة في وجهه ال�ه�اني ال�ليء �اإلغ�اء.

وفي ال�ل كان� ال�ونا فل�ر ت�أمله.

- تعالي إلى ه�ا �ا فل�ر، تعالي واس��خي إلى جان�ي، هّ�ا ب�ا ن���ع قل�ًال. نامي ه�ا، هّ�ا
ب�ا ن��ح�ج على ه�ا الف�اش ال���ل...

كان� ال�ونا فل�ر ال ت�ال م��ع�ة م�ا أح�ثه مع ال�ل���ات - تل� ال��افة م� فادی��� في
دّس ی�ه في نه�ْ� زول���ا. اس����� ذل� تل� الف�اة ال�دی�ة ، �ال�ا أنها، ح�ى دون أن ت�� ع���



ال��اء، صارت واه�ة على وش� اإلغ�اء. ردت ال�ونا فل�ر �ق��ة:

- أال ��ف�� ما فعل�ه ؟ ول� ی�ض� ه�ا، ف��� أ��ًا ل���في م� أجل ال�ل�� علّي؟
إن� ل� ت�عل� ش��ًا  في ه�ا ال�ق�، كان ب�سع� أن ت��ف��...

- ال تغ��ي �ا ح�ي... نامي ه�ا، إلى جان�ي.

- ول��� ال��اعة أ��ًا ل��ع�ني إلى ال��م مع�؟ ما ال�� ت��ه بي؟ إن�ي ع���ة ال��ف
وال��اء؟

ل� ��� فادی��� ی��� نقاشًا:

- لَ� تغ���� �ا ح����ي؟ ل� أق� س�� �إلقاء ن��ة خا�فة على ق�عة صغ��ة م� ج��
الف�اة... ب�افع الف��ل فق� ألع�ف ك�ف ت�ّ�ن� ن�وات ب�الن��ي م�الس. ِق�ل إنه ی�ضع م�
أث�ائها - ض�� و�ع� ذل� أخف� ص�ته - تعالي �ا ح�ي، إجل�ي ه�ا ق�ب زوج� ال����، ما
دمِ� ال ت���ی� ال��م، هل أن� خائفة؟ إجل�ي ل���ادل ح�ی�ًا ق���ًا، أل�ِ� أنِ� القائلة �ال�ات إنه

م� ال��ور� أن ن���ث؟

- أجل� أنا و�ع�ها ت��� أن تأخ�ني ع��ة...

- آه! ل� ك�� أس���ع... إذا أن� ت���� أنه ل� كان �إم�اني أن آخ�ك ع��ة، م� دون
م�افق��، ك�� ه�ا أت�لقِ�، وأض�ع ال�ق�؟ �الق�ة �ا ح�ي، ل� أر��ك، احف�ي ه�ا ألنها كل�ة

فادی���...

- هل م���ر عل�� أخ�� ع��ة؟

- م���ر علّي؟ وِمْ� ق�ل َمْ�؟ ال ی�ج� إله وال ش��ان ل���ع�ي مه�ا كان. هل أنِ� ال
ت�ر�� ه�ا أم أنِ� ع�ِ� معي س�ع س��ات ول� تعل�ي ش��ًا ع�ي؟

- فل�اذا إذن؟



- هل أخ�ت� ی�مًا ع��ة؟ مّ�ة واح�ة؟  ق�لي لي...

- أب�ًا...

- إذن؟ أنا أم�ع ذاتي، ف�ا اح��� ق� ألن آخ� ام�أة رغ�ًا ع�ها، وذات مّ�ة شاء م��ان�ون
اإلم�اك ب�ن��ة صغ��ة ب�ح��ة، في �قعة رمل�ة في م��قة أون�اون، ل� أدعه �فعل ذل�... فأنا �ا
ح�ي ال أر�� إال ذل� ال�� ُ�ع�ى ع��ما ���ن الع�اء ب�غ�ة ح��ة، م� القل�. ع��ة، أ� �ع�

���� أن ���نه س�� ال�ع� ال�د�ء؟

رمقها ���ًال، وعاد إلى االب��ام:

- أن� أن� م� ی�غ� ب�ل�، �ا فل�ر ال�غ��ة ال���لة، وأنا أكاد أجّ� ش�قًا ألت�وق�...
ل��ِ� أنِ� م� س�ق�ر، م� س����ل�، إذ إن�ي الأر��ك إال إذا أن� رغ�� أ��ًا. فال أر��ك ���اق

ال��اه�ة �ا ح�ي.

كان� تع�ف أنها ال�ق�قة ال�اصعة؛ ارتفع االع��از م� ص�ر زوجها (األول) كهالة م�
ن�ر، م��قًا؛ ل��� هالة ق���، في ال�ق�قة، إن�ا هالة رجل ف�ل وم��ق��. فارتاح� ال�ونا فل�ر
ع��ئ� على حافة ال����، مع فادی��� ال���د إلى جان�ها، ی�أملها. األع�اب م���خ�ة على س���ها،
ع�الء. وما كادت ت�ل�، ح�ى كان الغّ�اش ی���ر ب��ه إلى خ��ها ث� إلى أسفل ���ها، ف�ه��

غاض�ة:

- إن� حقًا تافه �ال ك�امة... لق� أق�ع� نف�ي �أن� ت��ل� م� قل��، وأن� ك�� رجًال
��اف� على كل��ه... وفي ال�ال كّ�ب� ذل�، فأن� ت�ّس ی���...

- وهل على س��ل االف��اض أم�� �ِ� ع��ة، آخ�ك ع��ة؟ ألن�ي فق� وضع� ی�� على
س�تِ�؟ إجل�ي ه�ا واصغي �ا ح�ي، ل� أل�ه�� �الق��ة، ل�� ه�ا ال �ع�ي أن ال أفعل كل شيء،
كل شيء، وأس���م ج��ع ال�سائل م� أجل أن تع���ي أنِ� ب�غ��ِ� ذاتها. وفي كل مّ�ة أس���ع



ف�ها ل��ِ� سأل��ِ�، وح���ا ال أس���ع م��ِ� ق�لة، سأق�ل�. إن�ي ال أخ�عِ�، �ا فل�ر�. فل��ف
أفعل كل شيء، كل شيء و���عة، فأنا أكاد أجّ� ش�قًا إلى ح�� و��ًأ إل��.

كان ذل� ت���ًا: ش�فها كام�أة ش��فة ض� س�� فادی��� و��اوة ل�انه واع��ازه ب�ف�ه، وقّلة
ح�ائه.

- إن�ي ال أك�ب، �ا فل�ر، سأفعل أ� شيء إلغ�ائ�، و�ذا ما ت�قع د���رِك أقل م� ذل�،
ف����ج رأسه �إكل�ل م� الق�ون. و�األح�� �ا ح�ي فإنه مع رأسه ال���� والعالي، س���ح ج��ًال

وس���ن مق�ونًا م� أف�ل ن�ع.

ه�ا ت�ٍ�؟ ح��ًا ج�ًا، أّیها ال��� زوجي األول والف�ل ال���ذجي، دون ج�ان ال�ق�
ال����هة وال���قة، ال��ّ�ب في إغ�اء الف��ات وال��اء ال���وجات: مه�ا تعا�� شأن دهائ�، ل�
ت��ل علّي ه�ه ال��ة. على ال�غ� م� دهائ�، وحالوة ل�ان�، و�الم� ال��ّ�� كله، أّیها الغ�ي، ل�
أدع� ت��ع�ي وت��اوز ح�ك. فأنا ام�أة ش��فة، ل� أوسخ اس�ي وال اس� زوجي. إن�ي أق�ل ال����.

وه��ا فّ��ت وق�رت، وعادت ل��ل� على الف�اش.

- ال ت��ل� ه��ا �ا فادی���، فه�ا كالم م�يء... اح��م زوجي... دع ه�ه األحادی�، وهّ�ا
ب�ا ن��ل� في أم�ر جّ��ة. فإذا ك�� ق� دع�ت� ك�ا قل� أن�، ف�ل� م� أجل أن أت��ث مع�، ألن
االش��اق إلى رؤ���، وال��ل� مع� ��ّ�� علّي ال��اق أح�انًا. ول� ��� ذل� ب��ة س��ة. فل�اذا ت���

علّي به�ا ال��ل ال�د�ء؟

- أنا؟ م�ى أسأت ال�� ��؟

- ك�� ام�أت� ��ال س�ع س��ات، وأن� ك�� ت��� �ل�قًا في ال�ارع ول� ��� األم� في
الق�ار فق�، ك�� تع�� في أّس�ة ج��ع ال��اء ال�ائعات في �اهّ�ا، ول� ت��ف به�ا. فق� خ��
مغام�ات مع ف��ات ون�اء م��وجات ه� أس�أ م� ال�غا�ا.. وما دم�ا ن��ل� ع� ه�ه ال��ال�،
اك��ف� اآلن فق� أن� ك�� تالح� ام�أة م�ل�لة ت�عى إی���، كان� م����ة إلى ال��رسة م�� زم�

�ع��...



- إی���؟ اله��لة؟  ��� ع� االس� وال����ة في ال�اك�ة ال���ازة، ذاك�ة م� ه� دائ�
االس�ق�اض لل�ال، وه�اك ع�� على اله�فاء إی��� فاس��� دوس سان��س ب�جهها ال�ه� وش�اه�ها -
تل�؟ ع�� خال� وجل�... ل�� لها أ� أه��ة، ال ته��ي له�ا �ا ح�ي، هي فق� تع�ي م�افأة وم�

أس�أه�. ف�ق كل ه�ا، م�ى وق� ���ل على ذل�، ل�اذا تأت�� اآلن به�ه الع��ة الق���ة ج�ًا؟

- ع��ة ق���ة ر��ا، شيء م�ى ل���ي ما عل�� بها إّال �األم� فق�. هل ت��ّ�ل عار� �ا
فادی���؟ أن� م�� وم�ف�ن، وأنا م��وجة م� ج�ی�، وأفعال� ع���ة ال��اء ال ت�ال ت�عّق��ي... له�ه
األم�ر وغ��ها دع�ت�، ألنه ال ت�ال ه�اك ح�ا�ات ��� أن ُتَ��ح. ول�� م� أجل ما تف��

ف�ه...

- ل�ْ� �ا ح�ي، مه�ا كان األم�، فها أن�ا ه�ا، وأ� س�ء في أن ن���ع لل��ة؟ هّ�ا ب�ا
ن��ه� الف�صة ون�و� ع���ا. وأنِ� م��اقة إلى ذل�. أما  أنا فال ����� أن ت���لي...

- كان عل�� أن تع�ف�ي، وأن تعل� �أن�ي ل�� أم�أة ت��ع زوجها. ف��ال س�ع س��ات
مارس� دور ال���ان معي وأسأت إلّي ��ل ال�سائل. ج��ع ال�اس �ع�ف�ن ذل� و����ث�ن ع�ه في

ال�ارع...

- وأنِ� تع��� اه��امًا له�ه ال�م�ة م� العاه�ات؟

- لق� س��ت م�ي ك���ًا. فل� ك�� ام�أة أخ��، ل����� و�لل�� �الق�ون والعار. هل فعل�
ذل�؟ كال، لق� ت�ّ�ل� ب��ات، ألن�ي ام�أة م��ق��ة. ال��� لل�ب �ا فادی���. فل� أت�ّلع إلى أ� رجل

�ال�ا ك�� ح�ًا...

- إن�ي أعل� ه�ا �ا ح�ي...

- ما دم� تع�ف ه�ا، ك�ف ت���ني أن أخ�ع ت��دورو زوجي خ��صًا مع�، وه� رجل
م��ق�� و�ّ��. إنه �أخ�ني في راح�ْي ی��ه، وه� رجل رص��، ما خان�ي ق� مع ام�أة أخ��. إ�القًا

�ا فادی���، إ�القًا. ذات مّ�ة، ح�ى... - أوقف� ال��لة ع�� م���فها.



- ح�ى ماذا �ا ح�ي؟ - ت�ّسل ه� إل�ها ���ت رق�� ج�ًا - أخ����ي ال�قّ�ة...

- ح��ًا ث�ة ن�اء ك���ات ك�َّ �الحق�ه وه� ل� �ع�ه� أ� اه��ام...

- ه�ا الق�ر م� ال��اء؟ ال ت�الغي �ا ح�ي، كان� ام�أة واح�ة، وهي ماغ��ل�ا، أشه�
  رجًال م�له، د���ر و�ل شيء، �قف م�ل عاه�ة في �اهّ�ا، وق� لع� دورًا مع��ًا. فهل رأی� ی�مًا
ص�ي قاص�، خائفًا م� ال��اء، وما كان ی�ق�ه إال أن ���غ��. �ا للعار... هل تعل��� أ� اس�

أ�لق�ه عل�ه �ع� ذل� اإلخفاق؟ ال����ر كل�����، �ا ع���تي...

- ه�ا ��في  فادی���. إذا أردت ال��ادثة ���ل م��ق��، ح��ًا ، ل�ْ� إذا ج�� إلى ه�ا
ل���� م� زوجي، فه�ا ل� ���ن... ول��� في عل�� أن�ي أح�ه ك���ًا وأقّ�ر أك�� م� الالزم

ال���قة ال�ي �عامل�ي بها، ول� أدّن� اس�ه...

- أن� هي م� أراد ال�الم �ا ع�ف�ر� ال�غ��. ل�ْ� ق�لي ال�ق�قة؛ َمْ� ه� ال�� ت����ه
أك��؟ ال ت��بي... أنا أم ه�؟...

كان ��ع رأسه في ح�� ال�ونا فل�ر وهي تع�� ��ع�ه. ول��نها ضائعة في ن�واتها ل�
ت�� ع� ال��ال ال���ج.

- ل� أخ�نه أب�ًا �ا فادی���، فه� ال �����...

كان فادی��� ی��ّف� ���ل خف�ف، مع اب��امة ب���ة ك�فل. ول��� ال�ونا فل�ر ص�ره،
غا�ة م� ال�ع� األشق�، وال�فء الل�ی�. فقال و�ان ذل� تأك��ًا ول� �ع� س�اًال:

- إنِ� ت�����ي أك�� �ا ح�ي. أنا م�أك�.

- ه� وح�ه ����� ح�ي...

ی� ال�ونا فل�ر على ال��ب على ال��ف؛ كان� ت�� أن ت���ع� ذ��� الع�اك ال�اب� ال��
بلغ عل�ها، ال��ح ال�اسع والع���، ع�اك ال��اهقة، ع�� ه�و�ه م� ال��رسة. ففادی��� مع�� ب�ف�ه



وز�� ن�اء. �ا له م� رجل ج��ل!

كان� ع�و�ة ال��اء ت��ّ�ب إلى الغ�فة في �الل ون�ر، في نعاس ����ه ال����.

- �ا ح�ي، قال لها بلهفة ال���اق، ك�� أت�ّ�ق ش�قًا م���نًا إل�ِ�، ش�قًا ش�ی�ًا ���� كان
ی�قل على ص�ر� م�ل �� م� ال��اب. و�ان ق� م�ى وق� ���ل وأنا أرغ� �ال��يء، م�� أن
دع�ت�ي لل�ّ�ة األولى. ل��ِ� ق� ح����ي �ال���ان ال�� أع�اِك إ�اه دی��، واآلن فق� اس��ع�

ال���ر م�ه وج��... وألنِ� اآلن دع�ت�ي ���ل حق�قي و��غ�ة، و��ِ� ��اجة إلّي حقًا...

- وأنا أ��ًا ب�ا لي ذل� ���ًال... ل� ��� مف��ًا ��يء أن ت��ن س��ًا �ا فادی���، ك�ت
أم�ت ع��ما مّ� أن�...

أحّ�� ال�ونا فل�ر ��يء في داخلها، رغ�ة في ال��� أو ال��اء م� دون ف�ق، ل�ْ�
����، ���ل خاف�. و�ان فادی��� ی�اع� ب��ه ذراعها، وقفا رق��ها ووجهها، و���رها على رأسها
ال����خي على ح��ه، ساع�ًا إلى م�ضع أك�� ارت�احًا، �اح�ًا ع� م�ضع أك�� إثارة على ف��یها،
م�ودًا إ�اها ���ارة و��غ�ة في ال��م. رأس ج��ل ذو شع� أشق�. أخ�ت ال�ونا فل�ر ت��ي وجهها

ش��ًا ف���ًا، وفادی��� ی�فع رأسه، وف�أة أخ� ف�ها ول�� ل�� ع��ة.

ان��ع� ال�ونا فل�ر نف�ها م� الق�لة وم� ذراع�ه ح�� كان� ع�ضة لفق�ان مقاوم�ها.

- �ا إلهي! آه! �ا إلهي! ..

ل� ��� ت���ًا �ائ�ًا. ل� ��� ب�سعها أن ت��ح ل�ف�ها ب�ق�قة واح�ة م� االس��خاء، �أ�
ع�م اك��اث، إذا ل� ت�أ أن ��ل ال��ل إلى غا�اته. فأخ� فادی��� ��ّف� م��اخ�ًا، ونه� �اب��امة
ساخ�ة وراح �ع�� في أدراج خ�انة ال��اب، �ف��ل خال� أو، م� ی�ر�، ل�ي ���ح لل�ونا فل�ر

�أن ت��ع��، �قا�ا ق�ة إرادتها، وق�ارها ال�عل�.
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ع��ما عاد ال����ر م�اًء، كان� ال�ونا فل�ر ق� اس�عادت كل ح���ها الف���ة وع�زت
ت����ها على أن ت�قى خل�قة ب�وجها، ت��ن، م� دون أن تلّ�ث، اس�ه وش�فه، وُت�قي ج�ه�ه نق�ة
ت�ع م�ها األف�ار وت�ده� �ال�عارف. «ل� ألّ�خ أب�ًا االس� ال�� قّ�م�ه إلّي، ول� أخ�ن� أب�ًا، �ا

ت��دورو؛ أفّ�ل أن أم�ت ق�ل أن أفعل ذل�».

ال�ه� ه� أن ال ت�ّهل األم�، وال ت��ح لل�اك� �أن ی��� ح�اسها، و���ل على ت�ا��
ال�ادة ال����ة وال����ة، مادة قادرة - ك�ا عّل��ها دعا�ة ال��غا في األوقات ال�ائعة م� ال��ّمل -
على خ�انة م�اع�ها ال�ق�ة وأن ت��ع ش�فها. و�ذا حاول فادی��� م�اصلة رؤ��ها، ف��� أن ی��ال�
نف�ه في ح�ود االس�قامة، والعالقات األفال��ن�ة، ألنه م� غ�� ال����ح لل�ونا فل�ر ول�وجها الق���
�إقامة عالقات أخ��. فهي ل� ت�ف - ول� ت�اول ح�ى أن تفعل - ال��ان ال�� ت�ّ�ه لل��ح�م
ال�اب�، ح�ها األول وال����. كان ه� ال�� أ�لعها على مل�ات ال��اة، جاعًال م� الف�اة ال�غ��ة
ال�اذجة م� الدی�ا دو آلف�، شعلة ذات أل��ة له� عال�ة، معّل�ًا إ�اها الف�ح والع�اب. لق� أحّ��
ن�� فادی��� ���ان دف��، �الغ األث�، ��يء ال ���� إدراكه، م��ج م� ال�ّ�� أو ال�د�ء، �إح�اس

صع� ال��ل�ل وم����ل ال�ف��� �ال���ة إل�ها �ال�ات.

كان� راض�ة، سع��ة ل�ؤ��ه، ه�ا ال���ان؛ لل��ل� معه وال��� م� اخ�القاته وم� أفعاله
ال���فة. سع��ة ح�ى مع تأّوهات القل� ال�� �عاني ال��ع م��دًا، في ان��ارها له ��ال الل�ل،
�ق�ة ل���اته في س��ن ال�ارع، وهي تعاني األرق. كان� ت�ّ� في ��وف صع�ة ك�ا كان� ق�ًال.
ل�� اآلن ل�� كل ذل� أك�� م� ص�اقة رق�قة م� دون م��ّل�ات أخ��، و�ال ال��امات ك���ة، و��ون

قّلة اح��ام في ال����. ال����، آه، ه�ا ال���! م��ح ال��ائ�، وأرض اله�ائ�.

إنها ال��م، م��وجة م��دًا، سع��ة مع زوجها ال�اني، ل�� �إم�انها أن تق�� مع األول س��
عالقات نق�ة، ك�ا ل� أن ذل� اله�ام ال�الي م� ال�قار وال�ارج على ال�عای�� في ش�ابها ق� ت�ّ�ل
مع م�ت فادی���، إلى م�ل خفي لع�اق رومان����، م��دی� م� ع�ف الل��، ل���� روحًا نقّ�ة
غ�� ماد�ة (األم� ال�� كان �ف�ض نف�ه ألس�اب ع�ی�ة). فال���� وال���ة ال����ة مع ال�اني فق�،
مع ال����ر ت��دورو، في أ�ام األر�عاء وال���، مع ت��ار ال�� م�ت�� في كل م� ال��م��.



ولفادی���، كان ی�قى وق� لل�ل� وق� فارغ وس� ال���� م� الغ��ة، أو، َمْ� ی�ر�؟ ناتج م� ال����
م� ال�عادة. فإذا واف� ه�ا األخ�� على أن ی�اجه ال�ضع ه��ا، ف����م م�ل ه�ا االتفاق، ف���
ج�ًا: ه�ا ال�ع�ر األفال��ني ال�اخ� �الع�و�ة وال���ر ال�ص�� وال��ح للف�ى، ����ان ع��ًا
ونع�ة في ح�اة ال�ونا فل�ر، ال�����ة ج�ًا في ن�ام م��امل، ��فف م� و�أة تل� ال�تا�ة ال�ي
ت��و ج�ءًا م��ًال لل�عادة.ف���ان�ون، الف�ل��ف واألخالقي (ك�ا تأك� ذل� ه�ا ���ل أخ��) أعل�

ی�مًا، في له��ه ال�اهّ�ان�ة األص�لة:

- ال�عادة هي �األح�� م���ة، وم�هقة ج�ًا، �اخ��ار: قل�...

�ال�قابل، إذا ل� ی�د فادی��� أن ���ع ل��ل ه�ه ال���ی�ات، فال�ونا فل�ر ل� ت�اه �ع� اآلن،
س�ق�ع دفعة واح�ة عالقاتها وم�اع�ها - ألنه، ح�ى ذل� الع�ف ال�وحي، مع أنه ب��ء، ال إث�ًا
وال ع�م تق�ی�، كان یه�د ال���� ال��ع ل�وجها ال���امل وال����م. ه��ا، و�ذ ��أن�ها ه�ه
ال�أمالت، وق� اس�عادت ح����ها، و�ع� أن مّ�� ق�صًا م� أق�اص ال�ع�اع ل��ّ�ف ف�ها م� �ع�
الفلفل والع�ل ل�ل� الق�لة الفاض�ة، اس�ق�ل� ال����ر ت��دورو �ال�داعة ال�دودة نف�ها، �الق�لة ال�ق�قة
نف�ها في ج��ع األم��ات، وت�اول� ال���ة وال��ار� وجاءته ����ة ال��امة ال�اع�ة على ال��ودة.
كان ال����ر ی�ت�� س��ة ال��امة ف�ق الق��� ور��ة الع��، للع�اء، ل�ي ���� و�ق�أ ل�����ارته،
ول�ي �ع�ف على ال��ق. فق� كان ی��ّ�ف على س�ّ��ه. أث�اء ت�اول ال�عام، الح�� ال�ونا فل�ر
في ص�ت زوجها وت�ّ�فاته رصانة ش�ی�ة بلغ� حّ� ال�قار. كان ال���لي مع�ادًا ه�ا ال��� م�
ال��ل�ات، ك�ا ه� مع�وف. ل��ه، في ذل� ال��اء، أ�ه� وجهه ال�قّ��، وال��ام ال���ت، ، قلقًا
غ�� م����. كان� ال�ونا فل�ر ت�اق� زوجها ف��ا كان� ت��ر إل�ه ��� األرز وتقّ�م له ضلعًا
م���ًا (م��� �الفاروفا مع ال��� وال�قان� والفلفل ال�ل�). كان ال����ر �عاني مع�لة ج��ة، م�
دون ش�، وال�ونا فل�ر ال�وجة ال�ّ��ة وال���ام�ة مع زوجها، س�عان ما أص��� م����ة هي

أ��ًا.

ع��ما جاء دور القه�ة (م����ة �أق�اص ال�اب���ا، َمّ� م��ل م� ال��اء)، ت�ل� ال����ر
ت��دورو أخ��ًا، و��ه�:



- �ا ع���تي، أرغ� في ال���ث إل�ِ� ���ض�ع ذ� أه��ة �الغة، لفائ�ت�ا ال�����ة...

- ت�ل� ، �ا ع����...

ل��ه ت�ّ��، و�أن ش��ًا ی�دعه، مف��ًا ع� ال�ل�ات. أ� م�ض�ع صع� س���ن ه�ا
ال��ض�ع - كان� ت��اءل - ل��عل ال����ر م��ددًا؟ و�ذ ال�ف�� إلى ان�عاج زوجها، ن��� كل�ًا

م��التها ال�اصة ال�ات�ة م� ال�واج ال��دوج.

- ما األم� �ا ت��دورو؟

رمقها وسعل:

- أر��ِك أن ت��ني كل�ًا على س�ّ��ِ�، أن تق�ر� كأف�ل ما ی��و لِ� وت���ه م�اس�ًا.

- ل�ْ�، ما األم�، �ا إلهي؟ ت�ل� دفعة واح�ة �ا ت��دورو...

- إنه ی�عّل� �ال���ل... فه� مع�وض لل��ع...

- أ� م��ل؟ ه�ا ال�� ن���ه؟

- نع�. أنِ� تع�ف�� أن�ي ك�� ق� ج�ع� ال�ق�د ل����� ه�ا ال���ل ح�� ما كان�
رغ��ِ�. ل�ْ� ف��ا ك�ا س��هي ال�فقة، و�ل شيء على أت� وجه...

- أعل�... ال���ل�ة...

- ... �ه�ت ف�صة سان�ة لل���ل على ح�ة أخ�� م� ال���ل�ة، ال��ة ال�ي ت�ف�
لي أغل��ة ال��� �ال���، وت��� ل�ا مل��ة ال���ل�ة... ول� ��� ب�سعي ال��دد....

- لق� فعل� ح��ًا، ت�ّ�ف� �ال��رة ال����ة، وما ال�� قل�ه أنا ل�؟ «ی�قى ال���ل إلى
ما �ع�»، أل�� ك�ل�؟

- ال�� ح�ث اآلن �ا ع���تي، ه� أن ال���ل ُع�ض لل��ع و���� ���...



- ُع�ض لل��ع؟ ل�ْ� األف�ل�ة كان� ل�ا...

- كان�، نع�...

ش�ح لها ال��ض�ع: لق� ت�ّر� ال�ال� في م�رعة في ك�ن����ا، وص�� على ت���ة ق��ع م�
ال�اش�ة، دافعًا ماًال وف��ًا على الع��ل وال�ق�ات، ودخل في م�ار�ة على ح��انات �ق��ة . هل كان�
ال�ونا فل�ر تعل� ما هي ال��ار�ة؟ هل س�� وس�ع� بها؟ ح��ًا، في ه�ه ال��ار�ة س��ه� أ��ًا
ال���ل ال�� ت�ل� �ه مل�ًا لها.. فال�ال� وضعه ب�س� ال��ع و���لغ م��ن. و�ال���ة إلى األف�ل�ة،
ح�� ق�له، رغ� ك�نها م��أج�ة ق���ة وم��ازة، فق� خ��ت ال�ونا فل�ر  حقها في االدعاء ألنها
ت�ل� ع� ال��اء، �ع�ما أُغل� ملف ال�فقة في دائ�ة ال��ل العقار�. ول�� �إم�انه أن ی����
ان�هاء ال����ر ت��دورو م� ام�الكه ج��ع ح�� ورثة ال���ل�ة، ل�ي �ف�� آن�ٍ� في ال���ل. كان
ی��� ب�عه في ال�ال. ��اذا �ف��ه العقار ذو اإل��ار ال�اع� على ال���، ح�� آل مادور��ا
�ع���ن �ال��ان تق���ًا؟ الع�ل ال��� كان في ت���ة ال���ان، ال��ر ال�قاوم، ذل� ال�� كان ل��ه
��او� ك���ًا. ان��� إلى ال��رعة، وسل� أم� ب�ع ال���ل إلى ق�� العقارات في م��ف ص��قه

س�ل������. وال��ش��ن لل��اء، به�ا ال��� ال�غ��، ه� �ال�أك��، ك��.

ك�ف ع�ف ال����ر ت��دورو كل ذل�؟ إنه ألم� ���� ج�ًا: أخ��ه س�ل������ �أم�ه، في
ال���� ال�ئ��ي لل���ف. قال لل���لي �الهاتف، «دع ه�ه العقاق�� وتعال على وجه ال��عة»،
وع�ض عل�ه ال��قف، م��ه�ًا ���اله: ل�اذا ال تق�م �ا ت��دورو ��ه� وت���� ال���ل؟ ه�ه صفقة
م��ازة، م� ال�����ل عق� صفقة أف�ل، فال����ن �قّ�م العقار ع�ل�ًا مقابل ال شيء، ما ه�

ض�ور� فق� لل��ار�ة �الع��ل.

- ع��ما ت��قف ال��ار�ة �الع��ل، س�ف تق�ي، �ا س�� ت��دورو، على ال���� م�
ال�اس ال�ّ����... فل� ���ج م� ه�ا، م� ال���ف، أ� س���� م� أجل ه�ه ال��ار�ة... إش�ِ�

ال���ل �ا ع����، وال ت�اق�.



كان ال��تغالي على ح� �ال���ة إلى ال���ل و�لى ال��ار�ة، وال����ر أ��ًا، كان م�تا�ًا
م� تل� الع�ل�ة ال����نة في اق��اء ع��ل و�ق�ات وث��ان. ل�ْ� م� أی� ی��ّب� ال�ال إذا كان ق� انف�
م�� ف��ة وج��ة، ج��ع م�خ�اته، على ش�اء ح�ة في ال���ل�ة وأخ� نق�دًا م� ال���ف ���اع�ة

م� س�ل������ ذاته، ����ات ذات مهل م��دة؟

كان ال���في �ع��� ال���لي ن��ًا ش��فًا م� ال�اس، زاخ�ًا �االس�قامة، غ�� قادر على
إل�اق اإلساءة �أ� كان. ل� ��� رجًال ل�ق��ف ال��ازفة في ع�ل�ة م��ف�ة م� دون أن ���ن واثقًا
م� ق�رته على ال�غ��ة ال��لقة - ال����ر ت��دورو ل� �قام� قّ�. اب��� س�ل�����: ك� هي ال��اة
مل��ة �ال�فاجآت! فال�ونا فل�ر، ال�د�عة ذات ال���ر ال�رع وال��اه� ال�����ة ال�ي ال ت�اهى،
ت�ّوج� م� ال�جل�� األك�� ت�ادًا، أح�ه�ا نق�� اآلخ�. ت�ّ�ل نف�ه �قّ�م نق�دًا على س��ل الق�ض
لفادی���، م�ل�ا �فعل اآلن مع ال���لي. ال�� ال���ت�ة للف�ى س���� �قل� ال��� وت�ّقع ج��ع األوراق
ال�ي ت�ضع أمامه، إذا كان� م�ل ه�ه ال��اق�ع س��ّر عل�ه �ع� أوراق األلف ر�� م� أجل

ال�ول��.

- ت�ّب� قل�ًال م� ال�ال ل���لة ال��� ال��ل�ب وأنا أض�� ل� ال�ق�ة على ره� ال���ل ذاته.
أن��...

أخ� قل� ال�صاص وأج�� �ع� ال��ا�ات. ی�فع ال����ر ما ی��اف� ل��ه ول� �قل� ��أن
�ق�ة ال��لغ؛ رهٌ� على مهلة ���لة، �ف�ائ� م��ف�ة، مع ج��ع ال��ه�الت. إن ما اق��حه ال��تغالي
كان ع�ًال ت�ار�ًا م� وال� إلى اب�ه: كان س�ل����� �ع�ف ال�ونا فل�ر م�� زواجها األول، وق� أكل
م� �عامها، و��ّ� لها تق�ی�ًا ك���ًا. و�ان �قّ�ر أ��ًا ال����ر ت��دورو، ال�جل ال�ّ��، ذا ال����ة
ال���ق��ة. في خ�ا�ه الق���، ل� ��� إلى فادی���، في تق�ی� م�ه لل�وج ال�اني ول��ن ال�افل م��ًا.
ل��ه في تل� الل��ة ت��� صفاته وقّلة ح�ائه، وجعل�ه ه�ه ال���� ی���� راض�ًا و���د مهلة ال�ه�

ل��ة أشه� أخ��.

- أش�� ل� اق��اح�، ول� أن�ى ك�م� �ا ص��قي ال���ل، ل���ي في ه�ه الل��ة ال أمل�
أ� مال ق�� ال��ّ�ف ل�ي أك�ل رأس ال�ال الالزم. ول��� ل�ّ� ال�س�لة لل���ل عل�ه أ��ًا. و�نها



ل���ة ك���ة، إذ إن فل�رو����� ت�غ� ك���ًا في ح�ازة ال���ل. ل�ْ� ال ت�ج� وس�لة...

- فل�رو�����... - ه�� س�ل������، «ما ه�ا االس� الع��ي» - قل لي ش��ًا أیها ال���
ال����ر مادور��ا، هل أن� في ال���ل ت�ع� ام�أت� فل�ر������؟

- في العالقة ال����ة، كال. أدع�ها فل�ر م�ل ال���ع.

- ح��ًا... - ق�ع ت�ض�ح ال����ر ����ة م�ه، ف�ق�ه كان ث���ًا ك���في - إذ إنه �ا
ع����، ح�� ما أخ��ت�ي، ل�� ال�ونا فل�ر أو ال�ونا فل�ر������ م�ل�ا تفّ�ل ح��ت�، �ع�
ال��خ�ات ال�عق�لة ج�ًا في ص��وق ال��ف��... أك�� م� أن ت��ن كاف�ة ل���لة ال��لغ، مع ال�ه�،

الالزم ل��اء ال���ل...

ل� ی���� ال����ر نق�د زوج�ه:

- ل�ْ� ه�ا ال�ال مالها، ث��ة ع�لها، ول� أل��ه أب�ًا، فه� مال مقّ�س...

مّ�ة أخ��، ن�� �ازدراء إلى ال���لي ال�ال� أمامه؛ كان فادی��� �أخ� ن��الت زوج�ه
ل�قام� بها، وأح�انًا ی���عها م�ها �الق�ة، و��ح��ة. ح�ى إنه كان ����ها، ك�ا ُن�ي إل�ه.

- م�اع� ج��لة �ا د���ر، خل�قة �ال�الهة ال�ي ت��ّلى بها... - ان�قل ال��تغالي م�
الل�افة الق��� إلى ال���نة ال�امة - أ� ح�ار ه� أن�، ح�ار م�ل أ� م�ا�� م� ه�الء ال�ی�
���ل�ن ب�ان� و����ون ال��ارة في ال�ارع... قل لي إذن: ماذا �ف�� مال ال�ونا فل�ر ه�ا، ال��ض�ع
في دف�� ال���وق؟ فهي ت�غ� في أن ���ن لها م��لها ال�اص، وأن� اآلن أیها الفارس ال���ل في
ت�دد غ�ي – نع�، غ�ي �ا س��� - ی��ك ف�صة وح��ة تفل� م�ه... أل���ا م��وج�� مع ال��ام

ال��ار�ة في ال���ل�ات؟

اب�لع ال����ر ت��دورو اإلهانات: الغ�ي، ال��ار وغ��ها، فق� كان �ع�ف ال��تغالي وه�
م�ی� له �ف�ائل ف�ق كل شيء.

- ل�� أدر� ك�ف أت�ل� معها...



- ال ت�ر� ماذا؟ إذن، اغ��� ساعة ال���� ألنها األف�ل ل��اق�ة األع�ال مع ال�وجة �ا
ع����. فأنا ال أناق� ه�ه ال��اض�ع مع زوج�ي إّال ع��ما ن��ن ن�� االث��� نائ���، وأك�ن دائ�ًا
على ما ی�ام. إس�ع، إن�ي أم��� مهلة أر�ع وع���� ساعة، و�ذا ل� تأِت غ�ًا في ال�ق� نف�ه،

سآم� ب��ع ال���ل ل�� �ع�ي أك��... واآلن، دع�ي أتا�ع ع�لي...

ل�� في ال����، ل�ْ� على ال�اولة، مع أولى �الل الل�ل، أمام أق�اص ال�اب���ا ال���اء
ال��للة ��ل�� ج�ز اله��، رو� ال����ر ت��دورو ح�ی� ال���في لل�ونا فل�ر، مقّل�ًا إ�اه في

ال�ل�ات ال�اب�ة والف�ا�ة:

- ح�� رأیي، ال تل��ي ه�ا ال�ال ال��ج�د في ال���وق...

- وماذا أفعل �ه؟

- نفقاتِ�... ال����ة...

- أ� نفقات �ا ت��دورو، إذا ك�� أن� ال ت�ع�ي أدفع ش��ًا؟ ح�ى ال��لغ ال�ه�� ألمي...
إن� ت�فع كل شيء وتغ�� ع��ما أح�ج أنا. وفي ه�ا ال�ق� كله، ل� أفعل ش��ًا إّال إی�اع ال�ق�د في
ال�ف��؛ س��� فق� مّ�ت��، ش��ًا زه��ًا، مّ�ة، ل��اء تفاه��� ل�. ل�اذا االح�فا� به�ا ال�ال �ال فائ�ة؟

إال إذا كان ل�اب�تي، ح�� أم�ت...

- ال ت��ل�ي أش�اء س��فة �ا ع���تي... ال�ق�قة هي أن�ي، ك�وج، أس��ع� ما أنا مل�م
�ه...

- ول�اذا ال ���ن لي ال�� في ال��اه�ة ل��اء م��ل�ا؟ أم إن� ال تع���ني رف�ق�� في كل
شيء؟ ُت�� هل أنفع فق� لل��ت�� واالع��اء ��ال���، وأع�اد �عام� وال�هاب مع� إلى ال���� -

كان� ال�ونا فل�ر م��فعة - خادمة أو ع��قة؟

إزاء االنف�ار غ�� ال���قع، أص�ح ال����ر ت��دورو فاق� الق�رة على ال�الم، وشيء ثق�ل
��غ� على ص�ره، ی�ه ت��� �ال���ة وف�ها ق�عة م� ق�ص ال�اب���ا. وأخف�� ال�ونا فل�ر



ص�تها، وفي ت�ّ�� اآلن:

- إال إذا ك�� ال ت���ي، وت��ق�ني ك���ًا ���� أن� ال ت���ني أن أساع�ك في ش�اء
م��ل�ا...

ر��ا ��ال ال�ق� ال�� م�ى على زواجه، أك�� م� س�ة، ل� ���ث أن تأّث� ال����ر
ت��دورو به�ا ال��ل . ف�اح في خ�ل مفاجئ:

- أنِ� تع�ف�� ج��ًا أن�ي أح�ِ� �ا فل�ر، وأنِ� ح�اتي. ك�ف ت�����؟ ال ت��ني �ال�ة.

و�ان� ال ت�ال مه�اجة، فأعل��:

- أل�� ام�أت�؟ زوج��؟ ح��ًا إذًا، إذا ل� ت�ه� غ�ًا إلى ال���ف، سأذه� أنا وأعق�
ال�فقة مع ال��� س�ل������...

نه� ال����ر ت��دورو، واق��ب وض�ها ��غف إلى ص�ره. ان���� ال�ونا فل�ر في ص�ر
ال����ر الع���، هي أ��ًا م�ّ��ة. ف�ل�ا على ال���ة ال�����لة، ال�ونا فل�ر في ح�� زوجها،
ال�جه في م�اجهة ال�جه، في ح�ان شه�اني تق���ًا. إنِ� األج�ل واألك�� اس�قامة، واألش� رصانة م�

ب�� ال�وجات...

- األج�ل، ال �ا ع���� ت��دورو... رمق�ه �ع���ها ال�اف���� �ال���ة وال��لل��� �ال�عادة.

- ج��لة، كال... ل���ي أؤ�� ل�، آه! ه�ا أؤ��ه ل�، أن�ي رص��ة، وأن�ي ام�أة م��ق��ة.

و�ع� أن قال� ه�ا، وضع� شف��ها على ف� ال����ر وأخ�ته �ف�ها في ق�لة ح�؛ ف�وجها
ال�ّ�� ه� ال�ح�� ال�� ����� ح�انها ون��ة ج��ها.

خّ�� الل�ل كل�ًا على الغ�فة وفي م���ف ع���ها رم� فادی��� ال��ه�. ث� وضع ی�ه على
ج���ه، قلقًا، وأدار �ه�ه، وخ�ج إلى ال�ارع.
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ب�ءًا م� ذل� ال��ی� ب�� ال�ونا فل�ر وال����ر ت��دورو، ب�أت األح�اث ت��ارع �إ�قاع
أك�� فأك�� ش�ة  و�ر�اكًا.

تعاق�� في ال��ی�ة أم�ر غ���ة، �إم�انها ت�و�ع ح�ى ال��ل�قات األك�� ألفة مع ال�ع��ة
وال���، م�ل ال�ائ�ة �الغ�� أس�اس�ا القادمة ی�م�ًا م� ال��ق، م���ها ال�ق�قي، إلى ب�رت�� دو
كارم�، ح�� كان� «ال�ح��ة ال�ي ت����م ن�ام العل� ال�وحاني في ال���ة»؛ م�ل ال�س�� ال��ه�ر
ج�ز��ي مار��س («��اه� االس��فاع واإل�����الس�ا») ال�� كان� ح�����ه مع العال� ال�اني
مع�وفة؛ م�ل رئ�� ال�الئ�ة الق��� م�غ�ل دو كارفال��، في خ���ه ال�اصة �ال�ع��ات في ب���
دو كاالفاتي؛ م�ل ال����رة نای�� ساكان «ال�ائ�ة دبل�م م� جامعة ج�����»، في شفاء ج��ع
األم�اض �ال���ات ال��غ��ة في شارع ك���� م�������س؛ م�ل م�ام دی��راه، م� م��ان�ي دوس
أفل���س، ال�ائ�ة أس�ار ره�ان ال���� في حالة ح�ل م��اصل ناتج م� االت�اد ال�وحي مع ب�ذا
ال�ي، «و��ف ساٍم لل���ق�ل» قادرة ���اه�ها كع�افة «أن ت���أ ب���ات ث�ّ�ة لف��ة ق���ة
 وأن تعل� األرقام ال�ا��ة في ال�ان���»؛ ه�ا، م� دون ال�الم على ت���ال�و، أم��   وت���ها

�غ�اد، وق� صار ع��زًا خ�فًا.

ل��� ه�ه ال�هارات فق� هي ال�ي كان� ت��� ال�ع� وال��ف. فق� أصاب ال�ه�ل، مع
لغ� �اهّ�ا، أول�� ال�ی� ��لق�نه و��اف��ن عل�ه، و�ان م�� ودائعه� ع�� ال�م�: آلهة في
م���ل�ج�ا ال�ن�ج ال��از�ل��� - ساح�ات وس��ة، �ال�ر��ا، �ا�ال�ر��ا، �ا�ال�ر��ا، وع�اف�ن �الالو
واك�����، ش���ات م�م�قة ، أو�ان وأوغان. ح�ى وال ال�اح�ة األم ال��ة ذاتها، ال�ال�ة على
ع�شها في آش�ه دو أو�� أف�ن�ان، وال م�������ا دو كان����، في �ال�ها في آش�ه �اماز�ه، وال
العّ�ة ماسي دا كازا ب�ان�ا، في آش�ه إ�ان ناس� ال����م، وال هي �ال�ات مع ال�ع�فة ال���قاة م�
مائة وثالث س��ات م� الع��، وال أولغا ده �ان�ا ال�اق�ة ب�شاقة في ال�����و ال�اص بها في
آالك���، وال ن�����ا ده إی�ان، وال س���ل���ا ده أوش�مار�ه، وال س���ا ده أوش�صي، اب�ة الق��� م�
أب�ها ال���فى ب�و ك���� دو إیلل�ه أوغ�ن�ان، وال ج�ان������� دو كاب��ل� ب��را ب���ا، وال إ���ل�ان�
دو ب�غ�م، وال مار���ا ده ت����، وال كاب��ل� ن�في ب�ان�� ده آل���ا ده زوم��� ر��ازارو غانغاج�ي، وال

ل��� دا م�ر�����ا، وال أ� واح� م�ه�، اس��اع ال����ة على ال��قف وتف���ه ���ل م�ٍض.



لق� رأوا ح�ب الق����� ت��عل، في م�ع�فات ال�روب، في ل�الي ال�اك�م�ا، في أماك�
ال�����و وفي ات�اع ال��اوات وفي أع�ال ال��� م� دون س�اب� وأع�ال س�� ل� ُت� قّ�، أع�ال
س�� ت��ل ال��ت، ش��ًا ق���ًا وس��ًا في كل زاو�ة. م� جهة، آلهة األور��ا غاض�ة، م���عة
كلها ، م��لة ل�ل أن�اعها وأم�ها، وفي ال�هة األخ��، اإلله إ��� ی�ع� ��ف�ده ذل� ال�وح ال���ّ�د
(إ�غ�ن) ، ال�� ل� �قّ�م إل�ه أح� مال�� ملّ�نة وال دماء ال�ی�ك وال�ق�، وال ث�رًا �أك�له، ح�ى وال
رداء م� آنغ�ال. فارت�� مال�� ال�غ�ة مع خ�ق ال�غف األزلي ول� ��� ی�غ� ك����ة اب��امة
وع�و�ة ال�ونا فل�ر. ح�ى األلهة �ان�ا (إی�اه�ه) ال�ي ت��د األرواح، وال�ي ال ت�اف آلهة اإل�غ�ن
وت�اجهها، وال�ي تأم� األم�ات ال��ار�ة ذات ال��ت ال�� ی��ج ال��ار و��ّم� ال���ش، ل� ت����
م� ف�ض ج��وتها وج�ارتها. ف�ل� ال�اه� - ال�اح� ال�ا�ع لإلله إ��� ان��ع م�ها س�فها وسل��ها.
فق� انقل� كل شيء، كل شيء اص�ح �ال�قل�ب، كان ذل� زم� ال��، زم� م���ف ال�هار في
الل�ل وال��� في الف��. ف���ت اآللهة ال�ا�عة ل�ال�ر��ا و�ا�ال�ر��ا في ساعة ال�الة، و��ت
ل��ة معّ��ة ل� تع� ت��� ال��خل: �ع�د لل����ر�� أن ���وا  الق�ار في نار ال�ع��ة. �ا�ال� دی��
وح�ه فق�، ألن آس��ا ده أوم�ل�، ساح� إ�فان، حارس م��ل  أوسای��، وف�ق كل ه�ا ل��نه أخ�
م��� ك�ر���� أول� ك�ت�م في ت����و اإلله إ�غ�ن في آم�ر��ا، حاول مّ�ة أخ�� أن یلّف نف�ه �ق�
م��ان ف��ا اإل�غ�ن م���ق� م� ن�مه ب�اس�ة ال��. ف�ل� م�ه ت�ق�� رجاء دی�ن���ا ده أوش�صي

ل�� دون ج�و�، ك�ا س��اه في ما �ع�.

ال ُ�قال إن كاردوزو إ� سا، ق� ارتع�، فل�� ه� ال��ا�� ال�� ی�تع� وال تع���ه
ال��اوف واالن�هاشات ال�هلة. ل��ه عانى انفعاًال، نع�! ه�ا ما عانى م�ه، فل�� ث�ة أف�ل م�
إخفاء ال�اقع والق�ل إن ال�عل� كاردوزو إ� سا، ف�جئ، فق� ق�ل كل شيء، والعاد� ی��ج م� إف�ا�
غ�� العاد�، وع� م�اخ ال��ی�ة الع��ي. ففي تل� األ�ام، هاج� ال�ع�، في ص��ته وغ��ه، م���
االح��ار األج��ي لل�اقة ال�ه��ائ�ة، م�ّ�ًا على تأم�� ال���� وال�ف�، وأج�� ال���ة على الف�ار
وأن�� ن��� ال��رة الف�ن��ة (ال�ارس�ل�از) م� دون أن �ع�ف الف�ن��ة. كل ه�ا كان� ب�ای�ه في تل�

ال��اس�ة.



ل� تع� ال�ونا فل�ر ان��اهًا ف�ر�ًا لل�ضع، خالفًا ل��الن��ي م�الس، ال�� جعله دمه
ال�االب��، ����ع� �ه و�ع�� له ات�اه األح�اث وم��اها في تل� الل�لة اإل�اس����ة. فإن ��عة أ�ام
كان� كاف�ة إلق�اع ب�الن��ي. و�ذ أرتع� األخ��، ه�ا ال�جل ال�� ال ��اف والع��� ال�أث� ال����ي،
رجل الع�ا�ات الع��� على ���قة ش��اغ�، ه�ا ال�قام� الف� - ارسل سائ� س�ارته آور�ل��،
وه� ی���ع ب�ق�ه ال�املة، إلى ت����و األم أوتاف�ا ك�����ي، م� أت�اع �ال�ر��ا وهي م� أّمة ال��نغ�،
وذه� ه� نف�ه ی��� ع� الف�ل��ف ال���ّ�ف وال��ّ�� كاردوزو إ� سا، وه�ا ال�ائ�ان ال�ح��ان

القادران على ح�ای�ه م� ه�ا ال��� ال���� و�نقاذ م�ل��ه وجالل�ه.

جاللة وم�ل�ة، نع�، ألن ب�الن��ي م�الس كان عاهًال على أق�� اح��ار في �اهّ�ا، مل�ًا
للق�ار واألع�ال غ�� ال���وعة، ال��� ال��عي لل�ول�� وللع�ة األرن� الف�ن��ة وال��ارا واإل�اس����ه
في �االس ك�ا في ال�ا�ار��، في آ�اشادی���، في ال��ازل ال����ة وال���ت ال�غ��ة ح�� م�ی�و
أع�اله ی�ق�ن م���ه�� إلى ال�ع��ات وال�رق، إلى م�ی�� األلعاب ورؤساء القاعات و��ل��ن إل�ه
ح��لة ی�م�ة وس���ة م� ال�ورة، م� لع�ة ال�اح� والع����، م� لع�ة ال��عة وال��ف. كاز���هات
نادرة ج�ًا كان� خارج سل��ه، واح� أو اث��� فق�: ال�وق�ات ال�الث، م�������ي، و�� �اراناغ�ا
ف����را. وف�ق ج��ع ال��ازل األخ�� كان ی��� ال��ال� ال��هة وال�ق�ّسة (تع��ي بها ج��ًا م���ة
األ�فار ال���ص�ة ال�الس�ة ال�غ��ة ال�ي ص�عها اله�م �ار��وس أب� ال��امي ت���رس�� ذاك،
وه� اخ��اصي في ه�ا األم�)؛ فق� درب س�عًا وثالث�� خالس�ة، ج��عه� سا�عات وم�غ��سات

كل م�ه� أك�� م� األخ��.

واألم��ا��ر�ة ال�اسعة ال��ع�ة (في ال��ه�) للع�ة ال����؟ وح�ه ب�الن��ي كان م���حًا
له أن ی��ئ م�لها ���انة ال���ة، و�ذا ت��أ أح� ال�غفل�� على م�اف��ه، فعلى الف�ر ت�ارس
ال�ل�ات ال�ا��ة دورها على الهام�ي ال�ع�، �الق��ة ال�ارمة. ل� تع�ف وال�ة �اهّ�ا رجًال أك��
م�ه سل�انًا، م�ن�ًا أو ع����ًا، أسقفًا أو كاه�ًا - ساح�ًا. فق� كان ب�الن��ي م�الس �أم� و��هى.
فه� م�ی� حاك� على أش� األم��ا��ر�ات تعق��ًا واألك�� ث�اًء، أم��ا��ر�ة الق�ار، على رأس ج��
م� ال�ا�ع��: معّل�ي القاعات، م�ی�� األلعاب، ال�ف���� ال���ف���، الالع��� ل��اب ال�اد�،
القّ�ادی�، ال��اس��، رجال ال����ات في ال���ة وح�سه ال�اص. كان ال�ا�ا ل�ائفة دی��ة لها أل�ف



ال��م��� ال�اضع�� والع��� ال��ع����. �إك�ام�اته كان ی�ع� و���� ش���ات المعة في اإلدارة
ال�س��ة، وفي ال�س� ال�قافي وفي الق�اع العام، ب�ءًا م� رئ�� ال���ة، ف�ًال ع� م�اه��ه
�أع�ال ال��� وت���له ب�اء ال��ائ�. ف�اذا كان ��او� أمامه كٌل م� ال�اك� وال��اف� وآم�� الق��
ال�ّ��ة وال��ّ�ة أو الغ�اصات، وال���ان ب�اجه وخات�ه؟ ل� ت�ج� سل�ة على األرض قادرة على
إصا�ة ب�الن��ي �ال��ف، اإل��الي الع��ز ذ� ال�ع� األب�� وال���ة ال���شة والع����
القاس����، ال�ارم��� تق���ًا، ال�� ی�ّخ� لفافة أزل�ة ����ٍ� م� العاج، و�ق�أ ف�ج�ل ودان�ي، عالوة

على الق�ار. كان ��� ال�ع� وال�الس�ات.
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كان ال�ن�ي أر�غ�ف م����ًا، �الحقه ال��� أك�� م� الالزم. فق� آل�ه ع�قه م�� شه�
تق���ًا، م�� ال��م ال�� ن�ل ف�ه وه� مفل�، سالل� ال���ل ذ� ال��ق��� ح�� تق�ع غ�ف�ه ك���
عازب، واص��م� رجله ��ّ�ة ال���. س�� ش���، ق�ر م�ض�ع أمامه ل���� ح�اته. مّ�ق ال�رقة،
ون�� الفاروفا ال�ف�اء، وال��� األس�د لل�جاجة، واألوراق ال�ق�س�ة، وق�ع��� نق�ی��� م� ال��اس،
وق�عة م� ر��ة ع�قه ما زال� ج�ی�ة. وف�ت له ر��ة الع�� ال��ار ال���ح؛ ان�قام زای��ا، كائ�

جاف، غ�� قادرة على ت��ل إهانة  م� دون أن ت��ق� م�اش�ًة.

ذات ل�لة، فق� أر�غ�ف ال�صانة واألناقة الل��� ی���ع به�ا ك��� ن��ل، وصفعها
صفع��� في ال��ار��، ل�ي تألف هي ت�ّ�فات ال�اس، وال تع�د وتفق�ه ص��ه. كان� زای��ا م����ة
م� أّمة ال��س�روم��، ل��ها ت�ارس ال��� ك�اح�ة م� ال�اب��ل� واألنغ�ال ول�یها عالقات ج��ة مع
س��ة األن���ي. ف�� ه� ال�� أعّ� ل�ای��ا ه�ا ال���� ال��ِّىء األك�� ع�فًا؟ �ال�أك�� ش��
م�رب، خ��� في األذ�ة. ل� ی��ح أ� تآم� ل�دعه، فق� اس��لى ال�اح� على ح� ال�ن�ي وح��ه في
قع� ب�� وراح ال����� ی��ّ�ل في كاز���هات الق�ار، خاس�ًا كل شيء. قام� �أف�ل م��ل�اته؛
ال�ات� ال���� م� الفّ�ة ال�ق�ق�ة، وال�ل�لة ال�ه��ة مع ح�اب م� خ�� م���رد م� غ���ا، وق�ن
صغ�� م� العاج، وال�اعة ال�ي ح�ل عل�ها م� �ّ�ار أشق� م� إح�� ال��اخ�، ر��ا هي م��وقة
م� ق��ة مل��ن��، ج� ج��لة وق��ة ���� أن اإلس�اني م� «س��ي»، مع كل خ��ته �ال���ه�ات،
صّف� م� االنفعال ع�� رؤ��ها، عارضًا عل�ه أك�� م� خ���ائة ألف ر�� ث��ًا لها ب�ل أن ی�ه�ها.



زای��ا، ال�ن��ة ال���ان�ة ال�����ة إلى ال�ان�ی�غا، ال��ل�دة في وس� أع�ال ال���، ق��
على ح�ه. وت�اءل أر�غ�ف القل�، أی� هي �ق�ة ر��ة ع�قه ال����عة م� ال���ج ال���د؟ �ال�أك��
م����ة �ق�م كاب��ل� أو ق�م أح� اإلن���ي، إلى جان� ص�رته تل� ال�غ��ة، ال�َعّ�ة ل��اقة
اله��ة:  ال�ن�ي م����ًا م�ه�ًا ال�� ال�ه��ة. لق� قّ�مها أر�غ�ف لها ب�هانًا على ال�� ال�� ��ّ�ه
ر اآلن وجهه ال��ق�ب �ال��اب�� في ال���أ ال�� �ع���ه ال�اه� - لله���ة ع���ة القل� وه� ی���َّ
ال�اح� في الغا�ة، م� أجل أن ی�فاعل ال��� كل ص�اح و��فئ ����ة و�لى األب� ن���ه ال���ة.

كان ق� اس��ّ� �األوراق وصّل� م� أجله إی���ان�ا ده أ�غ�ن. و�ان على ال�اه�ة إّ�ام�رو أن
تغ�� غ�اءها ثالث مّ�ات، ألن األوراق كان� ت�بل ما إن تل�� ج��ها، وألن األذ�ة ال�ي أصاب�
ع�� أر�غ�ف كان� ق��ة ج�ًا. وفي دوامة ه�ا األل�، م�ى ال�ن�ي في شارع ت��لي مف��ًا في م�ارة
ال��اة. ف��ى م� ال��ع� و�ان� وجه�ه الف�ر�ة م��ل  ت����ا. لق� دعاه فال�وم��و ل��� إلى الع�اء
�ع� ال��اء ال����ب، في كهف ز���ه م�������ي، ح�� خ�� ال�ن�ي آخ� ن��الته، وأكل أر�غ�ف

ال�اخ� �الغ��، دفعة واح�ة الغ�اء والع�اء ووج�ة الل�ل.

- إن� جائع ك���ًا �ا أر�غ�ف، ماذا ����؟ - سأله اآلخ� إزاء ه�ه ال�هّ�ة ال�ف��ة.

- ر��ا ل� ���ن �اس��اع�ي أن آكل �ع� اآلن... أجاب ال�ن�ي ب��اؤم حاس�.

- هل أن� م���؟

- م� ال��� �ا أخي ال�غ��. فق� أوثق�ا ح�ي �ق�مْي ش�� كاب��ل�، ه�ا إذا ل� ���
تا�عًا ألور��ا أنغ�ال، فإن ذل� ال��� ال���� ه� م� أناس اإلی����ي. إن�ي م�َ�ْهَ�ف أیها

ال��ی�.

أخ��ه ع� مآس�ه: انهارت ج��ع ال��قعات، ول� ��� أٌ� م�ها: ال ال�ه� وال ال�رق وال
�اولة ال�ول��، كان ���� دائ�ًا. وق� ب�أ م�ار��ه في اللع� ی���ون إل�ه ���ف أع��ه�، ك�ا ل�

أنه ت�ّ�ل إلى ن��.



- إن ن��ي �الحق�ي �ا شق�قي ال�غ��...

روا�ة زاخ�ة �ال�فاص�ل، على أمل أن ی���ه فال�وم��و ل���، وه� شاب مق��ر ورف�� م�ح
و�ق�ضه �ع� ال��الغ للع� الل�ل. وأخف� ال��عى، إذ ب�ًال م� ال�ال، خ�مه ال��ی� ب�ق���
ال��ائح إل�ه: ال ت�ج� إال وس�لة واح�ة للف�ار م� ن�� أس�د كه�ا، وه� اله�ب م� الق�ار ل�ع�
ال�ق�. فات�ك مّ� ال�� العاث� ���ي، ت��ع� ق�ة ال���� ال�ه�ل. و�ذا عان�، فل��ف ی��هي �ه
األم� مفل�ًا، ی�ه� س�او�له ال�اخل�ة. فه�، فال�وم��و ل���، تعّل� أن ����م ال�� وال��� وح�ل�ه
واقعة معّ��ة إلى أن ی�قى أك�� م� ثالثة أشه� م� دون أن ی�� ورق لع�، وال م�ّع�ات أو �اولة

ال�ول��.

وفي ارتقائه شارع ت��لي، اس���ب أر�غ�ف رأ� ص��قه؛ فالع�اد ل� ی���ل إلى أك�� م�
ح�اقة ���ة، ع�اد رجل م���ل، وم� األف�ل ز�ارة ت����ا دا ج��غ�اف�ا، وهي ب��اء ت�� ال�ن�ج
ال��عاف��، وال��� في ت�ج�ه ال�فعات إلى زای��ا. وع��ما س����د على ال���� إلى جان� ت����ا
ال���اء، ���ب على مهل ع�قًا مع ل���ن حام�، ف���ى ه�ائ�ه، و���ك ن��ه على ال��ادة.
نع�، لق� ُه�م ال�ن�ي أر�غ�ف ه�ه ال�ّ�ة ، ول� ی�َ� له إال اله�وب ال��لل �العار. إن فال�وم��و

ل��� ل����، وه� رجل م�ّ�ب ���� ال����ة ال���ة.

و�ال���ة إلى ال�غ�اف�ا اإل�اح�ة ل�����ا، ل� ��� أر�غ�ف راض�ًا كل�ًا. فل� ��� م� عادته وال
م� دواعي س�وره، اله�وب م� مع��ة ح�ى ول� كان ال�ضع م��وسًا م�ه، ح�ى مه�ومًا م��قًا.
ت��� فال�وم��و آخ�، ص��قه ال��الي ال�� ال ���� ألح� أن ��لفه؛ فادی��� م�� ل��ء ال��،
و�ان فّعاًال وج��رًا، ال ��اهى في مادة الق�ار و���ل عام. ه�، أجل، كان ���� أن �ف��ه ل� كان

حّ�ًا.

ف��� س��� ك���ة، في إح�� الل�الي، �ع� أساب�ع م� ال��� الع��ي، ع��ما �ات �ال فل�
وم� دون أن ���ن له م�رد لل���ل عل�ه، دخل أر�غ�ف ال��ار�� وت�ادث مع فادی���، و�ان
م��ام�ًا في ال��� والف��، ی�اه� �أرقام م�تفعة. فأخ� م�ه ال�ن�ي ف��ًا و���اذج على الف�ز،
ك�� س�ة وت�ع�� ك�ن�� في ��ع دقائ�، ول� ُی� م� ق�ل ال��ة أم� م�ا�ه. كان� ل�لة ه��ان؛ أم�



أر�غ�ف ب�ف��ل ن�ف دز��ة م� ال��الت دفعة واح�ة، قاذفًا م�الغ ك���ة في وجه ال�ّ�ا�. ل�لة
خ�ال�ة م� الع���ة ال��ه�ة في شقة كارال، دفع ه� ج��ع ت�ال�فها، إنها ل�لة أس��ر�ة في ذاك�ة

الق�ار في �اهّ�ا.

أم� غ���! كان ی���� فادی��� وسفاه�ه، ل�� ل� ��� ی��و له أنه ���ع ب�ض�ح ذل�
ال��ت ال����ن �ال�فاهة.

إذن، أیها ال�ن�ي الفار، أی� دس�� ش�اع��؟ في م�خ�ة ال���اء؟ إن م� ال ی�عق�
ال�� ال ����� ال���، وأن� تعل� ه�ا. م�� م�ى أن� تل��� فال�وم��و ل���؟ أل� ت�� أن� أس�اذًا
ع��ما جاء ه� ل�لع� الق�ار لل�ّ�ة األولى؟ ت�قف أر�غ�ف في م���ف شارع ت��لي، ك��� أبله،
ف��ا له ص�ت فادی��� ش�ی� ال����ة وق���ًا. ب�أ الق��، �العًا م� ال���، �غ�ي �ال�ه� والف�ة

م�ی�ة �اهّ�ا.

- دع ع�ام ال���اء إلى ما �ع�، أیها ال�ن�ي ال��ان، إن� خائف م� ال���، إذن فأن�
ل�� اب� شانغ�؟ دع ال���اء إلى ما �ع�، ع��ما ت��� ال���، فالل�لة ل�ل�� في االح�فال.

فادی��� ال�ه��! كان� ل��ه اله�اج� األك�� ج��نًا، كان ه� نف�ه في ال�� وفي ال���،
االب��امة نف�ها ال�اك�ة وال�ل��ة. م� ی�ر�، ف�� أر�غ�ف، ق� ���ن فادی��� في أعلى الق�� ی���
وه� ی�ی� �ه�ه إلى ال��� م��ّ�دًا م� ال�ل�لة ال�ه��ة، وم� ال�ات� الف�ي، وم� ال�اعة ال�ي

��ع بها اإلس�اني م� «س��ي»؟

- أی� ش�اع�� أّیها ال�ن�ي؟ أی� أر�غ�ف الف�ل، ثالث مّ�ات؟

فال�وم��و ل���، ال��ر وال�قام� ال�ف�ع ال�����، ن��ه �أّال ی�اب� ض� ال��� وأن ی�قى
م����ًا في س��� الع��قة ال���قة ج�ًا وال����ة ج�ًا؛ كان� ت����ا ت�ف� في ال�اك�ة أنهار ال���
و��اك�� األن�س وق�� ال��ال. ع��ما شاه�ت ال�ن�ي أر�غ�ف هائًال وعار�ًا، ارتع�� م� اإلثارة،
وح�� في ال�ق� نف�ه ق�ة ه�ال�ا وم��ر األرض: ت����ا قل�لة ال��اء! مع ه�ا الق�ر م� ال���

ومع ت����ا ال�ي ت����ه، وح�ه ال����ن كان س�ع�د في تل� الل�لة إلى لع� ال�رق.



- إذه� فأنا أض�� ل� ال��ح أیها ال�ن�ي ال�ائع...  كان ص�ت فادی��� یه�� في أذنه.

��� ع�ه أر�غ�ف ح�له، ألنه كان ی���ل أنه ���ع نف�ه. كان ك�ا ل� أن ص�ی�
ال�اضي �أخ�ه ب��ه و�ق�ده إلى سالل� آ�اشادی��� الق��� ج�ًا.

- ل� أخف ق� م� األش�اح... - قال ال�ن�ي.

كان� ت����ا ت����ه وهي ت��غ ال����الته ال�غ��ة في ال����ات ال����ة، وفي رواف�
األمازون. و��ون أ� فل� في ج��ه، ت�لل أر�غ�ف إلى آ�اشادی���، وات�ه إلى �اولة اإل�اس����ه.
كان أن��ن�� دی�ی���، م�اع� م�ی� اللع�ة، یهيء م���عات م� س� رزم م� أوراق اللع� ل���أ
و��ّ�ب حّ�ه. ووج�ه ال�اس��� ال�ي كان� ح�له ل� تع�� أ� ح�اسة. ول� ��� ث�ة ص�ی� واح�
�����ع أر�غ�ف ال���ل م�ه �ال��ل� على ف�� أو مال. أعل� أن��ن�� دی�ی��� ح��لة لع� ��ائة

ك�ن�� وقل� ورق��� على ال�اولة: ال��� وال�ل�.

- على  ال��� ( في ورق اللع�)... - س�ع أر�غ�ف أم� فادی���.

ال أح� �ق�ضه ح�ى وال خ��ة آالف ر��. كان ه�اك رجل أن�� م�دٍه ب��لة ب��اء، وفي
ی�ه ف��، ی��و أنه مع�اد ج� ال���، ل��ه م�ه�ل ه�اك، ر��ا ه� م� ال���قة ال�اخل�ة. س��
أر�غ�ف م� ر��ة ع�قه، ال�ب�س ال������، مف�اح ����ق قل�ًا، ه��ة م� ت����ا. ل�� ال�ه� كان
زائفًا  واألح�ار ال��اقة كان� زجاجًا �ال ق��ة، ه��ا حّ� م� شأنها اإلس�اني م� «س��ي»، راف�ًا

ق��لها ك�ه�. وات�ه إلى ال��� ذ� ال��لة ال���اء عارضًا اله��ة:

- أیها ال��� الع���، اق�ض�ي ف��ًا، أ� ف��، واح�ف� به�ه ال��ه�ة ك��انة. ول��ف
أدفع ل� في ال�ال، اس�ي أر�غ�ف وال���ع ه�ا �ع�ف�ن�ي.

أع�اه الل�رد ف��ًا م� ذات ال�ائة:

- اح�ف� ب�ب�س�، إذا ر��� إدفع لي وادع� ل� �ال��ف��.



وضع الف�� ف�ق ال��� وأر�غ�ف وح�ه كان ی���� ، ح�� إن أح�ًا م� ال�لقة ل� ��أ
ال��ازفة، ألن اإلح�ا� كان عامًا. ح�ى ال�جل ذو ال��ة ال���اء آث� أن ی�اق� اللع�. قل� دی�ی���
ال�رقة األولى: كان� ال���. ج�ع ر�غ�ف الف��، وقل� دی�ی��� أوراقًا ج�ی�ة، ولل��ادفة، كان�ا

ال��� وال�ل�. وضع أر�غ�ف ماله م��دًا ف�ق ال���.

س�� أن��ن�� دی�ی��� ورقة م� ال����عة، ف�ان� ال�رقة األولى م��دًا ال���. أوراق
ج�ی�ة وال��ادفة ت���، وهي ج�ی�ة �ال�الح�ة: فلل�ّ�ة ال�ال�ة ش�ه�ت ال��� وال�ل� على ال�اولة.
وأر�غ�ف م��ًا على ال��� وراه� معه ال�جل ذو ال��ة ال���اء. اق��ب الف��ل��ن األوائل. س��
أن��ن�� دی�ی��� ورقة م� ال����عة: أم� ال ���ق، كان� ال�رقة األولى ولل�ّ�ة ال�ال�ة هي ال���.
ب�� ال�ی�ار� ال�ي ذ��ته ب�����ا. فقال� إح�� ال�غا�ا وهي م��ت�ة: «رّ�اه!». كان� م��ت�ة
 ���� ت��ار �ه�ر ال��� ثالث مّ�ات فق�، إن�ا ألنها كان� دائ�ًا ال�رقة األولى ، دون ل�� 
ح��ان أن االوراق نف�ها عادت ثالث مّ�ات: ال��� وال�ل�. ول�� ثالث مّ�ات فق�، بل اث��ْي ع��ة
مّ�ة سق�� ال��� وال�ل� ف�ق ال�اولة واث��ْي ع��ة مّ�ة أسعف� ال��� ال��ع� أر�غ�ف، و�ان� دائ�ًا
ال�رقة األولى ال�ي ُتقل�. ول� �ع� اآلن، ال�جل ذو ال�داء األب�� وح�ه، ل��َّ آخ��� ع�ی�ی� راه��ا
على هاج� ال�ن�ي ال�� كان ��ع ثالث أوراق نق�ًا م� ف�ة ال��ن�� على كل م�حلة م� اللع�،

وه� ال�� األق�ى ال����ح �ه.

� م��دًا كان أن��ن�� دی�ی��� شاح�ًا ش��ب ال��ت، وقل�ه �ع��� م� ال��ف، ف��َّ
م���عة أوراق اللع�. و�ان ل�ل� مف�� القاعة، إلى جان� دی�ی��� اآلن، ی�ا�ع خل� األوراق �ق�ًا.
ازداد ال��ع ال�ه�اج ح�ل ال�اولة، وأتى أناس م� ال��ارا وال�ول��. ع�ض أن��ن�� دی�ی���
م���عة أوراق اللع� على الالع���، وس�� م�ها ورق���؛ ت�ای� ش���ه وارت�ف� ی�اه ألن ال�رق���
كان�ا ال��� وال�ل�. اب��� أر�غ�ف: لق� ك�� ال��� وق�ع داب� ال�� ال��ِّىء ب���� فادی���. فإذا
كان ث�ة عال� آخ�، و�ذا كان األم�ات في العال� ال�اني، م�غ���� في ال��اء أو في الف�اء، ك�ا
 فادی��� ی�اه م� ف�ق الق�� ال�� ���ل ذه�ًا وفّ�ة �ق�ل أخ��اص��ن في ال��ض�ع، ر��ا كان 
ف�ق ال��� وال��ازل. وه� ف��ر �ال�أك�� �إق�ام ص��قه أر�غ�ف ال�ن�ي الف�ل ال����� على ال���
وال���. ل�� فادی��� كان، على ما ی��و، م�ج�دًا ه�ا في الغ�فة ذاتها، ق�ب أر�غ�ف، عائ�ًا ب��



األح�اء. ل�� ال�ن�ي، إذ ق�ر، �ع� أن أج�� ح�ا�ات ع��قة مل���ة، تغ��� ال�رقة وال��اه�ة على
ال�ل� (م� ال�����ل أن ت�ه� ال��� �ع�، م� ال�����ل كل�ًا) س�ع ال��ت الغاض� ل���قه،

�أم� قاٍس:

- على ال���، أیها ال�ن�ي اب� العاه�ة. وأودع� ی� أر�غ�ف، �االس�قالل ع� إرادته، ك�ا
ل� أنها ت��ع ق�ة عل�ا، الف�� على ال���. س�� أن��ن�� دی�ی��� م��قًا أس�انه وع��اه م�تع��ان،
ال�رقة األولى: ال���. ح��ة عامة، ه�افات، ض��ات م��ت�ة و�ان ��ل في كل مّ�ة أناس آخ�ون
ل��وا ال�����ل. فان��� إلى جان� ل�ل�، ج�ل���ت� كاش�راو، م�ی� ال���، ��الم�ه ال��تا�ة ك�ل�
���س الق��ع، م��عّ�ًا ل��ف الق�اع ع� ال����ة (ل�� ب�سعها أن ت��ن ش��ًا آخ� إال ع�ل�ة غ�
وغ� خ��) ال�ي ت��رت أمامه و���ل ع��ي مّ�ات ع�ی�ة، وانف�� ال���. كان� ال���، م����ة
وم�حة، دائ�ًا هي ال�رقة األولى. فأی� هي ع�ل�ة الغ�، ال���ة أو ال�ف�عة، �ا كاش�راو؟ فال�ف�
أن��ن�� دی�ی��� م�ت��ًا إلى ال��ی�، م����ًا أوام�ه، ل�ْ� كاش�راو اك�فى �ال��� إل�ه �ارت�اب ول� �قل

ش��ًا. فأعّ� م�اع� م�ی� اللع�ة أوراق لع� ج�ی�ة م��هًال، أمام ن�� ال���ع وأعل� ���� ش�ی�:

- ال��� مائة ك�ن��...

قل� ورق���: ال��� ومل�. كان ث�ة ص�� م�ل ص�� ال��ت وال���ع اآلن ی���ون
ال��اه�ة على ال���. وصل أناس م� ال�ارع وم� ال��ار��، ح�� وصل ال��أ ال��هل. ول� ت�م
���ًال ح��لة اللع�ة ال��ی�ة. أس�ع ل�ل� م��فعًا إلى الهاتف �أم� م� ج�ل���ت� كاش�راو، ف��ّ�ل

ال�����ل في الغ�فة واقعًا م��رًا؛ ال��� ت���ر ودائ�ًا األولى. قال رجل ال���ف ���ت م�تفع:

- إن�ي م���ف و�ال سأصاب ��يء ما، فقل�ي ل� �ق��. أنا ألع� م�� أك�� م� ع��
س��ات في إیل��س و�ی�اب�نا، في ب��ان�ي وفي آغ�ا ب���ا. ولق� رأی� أع�ال غ� ك���ة، غ�ًا م�
ج��ع األن�اع، ل�� م�ل ه�ا ما رأی� ق�. وأق�ل أك�� م� ذل�: إن�ي أر� وال أص�ق. هّ� أر�غ�ف

ل��فع ث�� الف�� لل�جل و��ع�ه إلى وج�ة الل�ل في م��ل  ت����ا، ل��ه رف�.



- ل����ي هللا و��ف��ي. إن�ي أخاف ال���. وه�ا ال ���� أن ���ن إال م� ع�ل ال���.
فاب� على ف���، إذ إن�ي سأب�ل ف��اتي ق�ل أن ت��في أو وت��ای�.

رجع ل�ل� ثان�ة ث� ما ل�� أن �ه� إلى جان�ه وجان� كاش�راو ال�جه ال��ر ل�ن�ي �اع�
في ال�� ��ع ن�ارات، هاد�ء ج�ًا، إنه ال��وف��ر ماس��� سال�، و��ل أع�ال ب�الن��ي م�الس
ال�ئ��ي، ورجله ال�ائ� ثق�ه. فع�� تلق�ه ال��اب�ة الهاتف�ة م� ل�ل�، رف� ال�جل ال�ه� أن ��ّ�ق
الق�ة ال�ي ل�� لها ق�م وال رأس. عاد ل�ل� �ال��ع إلى معاق�ة ال���ة وه� �فعل ذل� اآلن خالل
أوقات الع�ل، إنه س�ء ت��ف ال �غ�ف�. وألن ب�الن��ي، كان ���� رأسه األش�� إلى ث�یْي زول���ا
س���ن� ماغ�ن��� ال�اف���، في ح����ة ل�ی�ة، أرسل ماس��� سال� ل��ف خفا�ا ال��� الغ���.

واألصح ه� أن كل ذل� ل�� أك�� م� ان��اسة ج�ی�ة لل�ل�.

- إذا كان س��انًا أیها األس�اذ، فال ت��دد في ع�ل ال���: ا��ده في ال�ال، وأخ��ني
هاتف�ًا �ال����ة...

وما كاد و��ل األع�ال ���ى �ال�ق� ال��اح لإلل�ام �ال�اه�ة وجّ��ة ل�ل� ال�ع��لة ح�ى
كان� ح��لة اللع�ة ذات ال�ائة ألف ك�ن�� ت�ه� في اله�اء، ب�� أصا�ع أر�غ�ف. ت�ّلع أن��ن��
دی�ی���، وه� ���ح الع�ق ع� ج���ه ال�� ال ���� ف�ه ال�م، إلى ال�الثي ال�� كان  أمامه. كان
ل��ه أب�اء ل��عاه� وه� ال ��لح ل���فة أخ��،. آه �ا ر�ي! كان ال�الثة ی���ون إل�ه �أ��اف
أع��ه�، وه�� األس�اذ: «تا�ع». كان ماس��� سال� ��ال��ه ال�رقاء، ون�ارت�ه الل��� ه�ا �ال
إ�ار��، وخات�ه ذ� ف� ال�اق�ت، ی��و أس�اذًا جامع�ًا م���مًا ��ع�ه ال�ع� ال�� صار أب�� م�
ال�راسة وال��اق�ات العل��ة. فق� كان رجًال وق�رًا ��� ال��ل�ات ���� أن ال���ع كان�ا ی�ادونه
�األس�اذ، ��� ف�ه� ب�الن��ي، ك�ا ل� أنه حقًا ���ل شهادة في ال��الفات وفي الف�� وأوراق اللع�.
� ففي ه�ا ال�قع� ال�امعي كان في ال�اقع ق�ة وفعال�ة كلّ�ة وعل�ًا مل���ًا ود���رًا مالئ��ًا. ح�َّ
أن��ن�� دی�ی���، ض��ة الق�ر، م���عة ج�ی�ة م� ورق اللع� وت��ر كل شيء كأنه� في كاب�س.
و��ا قال� أم����ا (اس�ها ال���ل كان م�لفًا م� آمي، ده آم�����، أب�ها ، وس��ا ده روز��ا، أمها)
وهي م�م� ت�عا�ى ق�اءة «تق��� الف��» وغ��ه م� ال��ا�ع اإل���وت�����ة، ال�ي ت�عل� ب-



«اإلشارة ال��تق�ة ل�ها�ة العال�». وّجه ماس���سال� ��عة أس�لة ل�اش�راو ولل�ل، ث�، تار�ًا ال��ع
الغف�� م� ال��ات، ت�جه ن�� الهاتف.

ه�ا ه� ال��� ال�� دفع ب�الن��ي م�الس إلى ال�ه�ر في القاعة، وزول���ا م�أ��ة ذراعه.
اب�ع� ال�اس ل����ا له �ال��ور ورؤ�ة ماله ی�وب مع اإل�اس����ة، فانف�� ب�� ال�ائة ك�ن�� في
وجهه. فأ�ع� ب�الن��ي م�الس أن��ن�� دی�ی���، �إشارة م�ه ك�ل�، وعلى م�أ� م� ج��ع ال���ر،
وأج�� ف��ًا على م���عة أوراق اللع�؛ فأوراق ال�ل� اإلث��ا ع��ة كان� م�ّ�سة في قع� العل�ة،
كان� هي األوراق األخ��ة. ال���ف�ن ال�الثة - ماس���، ب�ضع��ه ك����ر، وال�ل� ال�ارس للق��ع
 ت�ادل�ا ن��ة عل��ة. وأن��ن�� دی�ی��� رأ� نف�ه ب���ًا وم�انًا. رم�   ج�ل���ت� ول�ل� مف�� الغ�فة
ب�الن��ي م�الس، وع��اه �اردتان، زرقاوان م� الق��ة، م�اع� م�ی� اللع�ة أوًال وال���ف�� ال�الثة،
و�ع�ها ال��ه�ر ال����ع ح�ل ال�اولة، ب�ج�هه� ال��هة وال���ودة الع�الت، والالع��� في
ال��ود ال�هائ�ة للع�� . وق�الة ال���ع، ال�ن�ي أر�غ�ف، ق�ة ه�ال�ا، العل� ال�اه�، وم��ر العال�،

ح�� تع��� ت����ا، جغ�اف�ا ص��قة لل�ن�ج. كان أر�غ�ف ی���� وه� مغ�ى �الع�ق والف��.

اب��� ب�الن��ي م�الس ل�ول���ا، للق�� ال�لفي م� ج��ها، وأعّ� ه� نف�ه م���عة ج�ی�ة
م� ورق اللع� وأعل� اف��اح اللع�ة كأنه ی��� ق���ة:

- االف��اح ��ائ�ْي ك�ن��.

على ال�غ� م� أن ب�الن��ي م�الس، سّ�� الق�ار، سّ�� ال���قة  وال���� القا�ع، صاح�
ال�اللة و�ل ما ُ�ع�ف ع�ه، ل� ��او ت��اره ش��ًا ، وح�ى ل� �غّ�� ال�� ال�� ل� �ع� ح�ًا، بل �ات
أع���ة؛ فق� جاءت ورق�ا ال��� وال�ل�، وحّل� ال��� ورقة أولى. وع��ما انف��ت ال���لة ق�ل أن
ت�ل م���عة أوراق اللع� إلى م���فها، تفّ�� ب�الن��ي م�الس العل�ة مع �ق�ة أوراق اللع�؛
ه�اك في ال�ها�ة («نها�ة العال�...» ك�رت آم����ا، ال���ءة) كان� معًا األوراق االث��ا ع��ة لل�ل�
غ�� ال�ف��ة. ت�ك ب�الن��ي م�الس أوراق اللع�، وه�� ��يء ما وت�ج�ه ج�ل���ت� كاش�راو

���ت عاٍل:



- ُ�َعّل� اللع� له�ا ال��م...

ان��� أر�غ�ف وس� ت�اه�ات ال�عا�ف، ی��عه ال�ع���ن ون�اء مل�ه�ات وم��ق�ات.
بّ�ل ف��اته واش��� شام�ان�ا، ث� أخ� ���قه إلى م��ل  ت����ا ال���اء ال����ة ل��� زن�ي ذ� �اقة
في ال�غ�اف�ا وفي لع� ال�اما. ذه� ال�ن�ي زاخ�ًا �ال��الء واالع��از. فال ال��� وال
 �����عان أن �فعال ش��ًا ض�ه، وال ح�ى غ�� زئ��ا ال�اح�ة. وراح ب�الن��ي م�الس   ال���،
�ف�� �األم�. كان ل�ل� یهّ� ی��ه، وج�ل���ت� كاش�راو ��ّ� أنه غ�� قادر على اإل��اح، ل��ه كان
م�فقًا مع ماس��� سال�: كان� ث�ة ع�ل�ة اح��ال وت�و�� وغ� أس�د. وأن��ن�� دی�ی��� الغارق في
��� م� ال��ات، ی���� العق��ة. كان ض�ور�ًا ت�ض�ح كل شيء، قال األس�اذ ال�ه��. وقّل�
ب�الن��ي م�الس ك�ف�ه: افعل�ا الالزم، ت�ق�قات واس�ق�اءات، اس��ع�ا ال���ة إذا ل�م األم�. أما
ه� ف�ان ��ع� �قل� غام�، و�ان دمه ال�االب�� حّ�اسًا إزاء الغ��ض واالن�عاثات ال�ع��ة و��ال
ث�یّي زول���ا س���ن� فاغ�ن���، ال��ون���� وال���لّ���. فال���ت��ة األولى، ال���ة األولى، األث��ة

ل�� ب�الن��ي م�الس، تلّ�ت ف�أة في ض�� ودالل:

- شيء ما ف�ق ص�ر�، أّواه �ا ب�����، ی�ج� شيء ما ی�غ�غ�ي، أّواه، �ا له م� أم�
غ���... ح�ى ل�أنه ی��و ش��ًا...

رس� ب�الن��ي م�الس إشارة ال�ل��.

8

كان� أ�امًا م����ة �ال��� ال�امح واإلرهاق. ال����ر ت��دورو وال�ونا فل�ر كانا
م�ه����، ی���ان م� م�ان إلى آخ�، م� ال���ف إلى دائ�ة ال��ل العقار�، وم� دائ�ة ال��ل
العقار� إلى م�ات� م�ع�دة في ال�ل��ة. وق� وج�ت نف�ها م���ة ل�قف ال�روس ح�ى نها�ة
األس��ع، وه� ل� ��ه� تق���ًا في ال���ل�ة. لق� أن�ر س�ل������ ال�ونا فل�ر، ���اح�ه ال��تغال�ة

االع��اد�ة:

- إذا أردِت حقًا ش�اء ال���ل، دعي ل��عة أ�ام ه�ه الق�ارة، ال�روس. و�ال ف�داعًا...



لق� �ه� م�شح آخ�، ول�ال رغ�ة ال���في ال�ّ��ة ل���ا، مّ�ة أخ��، الف�صة في ك��
ال�فقة. واآلن، كان كل شيء ش�ه م��ه، ول� ی�� إال ال��ق�ع ال�هائي ال�� س���اج ال�ائ�ة العقار�ة
ل��عة أ�ام ل�����ه. ل��َّ الع���ن ق� ُدفع لل�ال� الق��� وله�ا اس���ما مال دف�� ص��وق ال��ف��،
ت�ف��ات ال�ونا فل�ر. جاب� ال�ونا فل�ر، وهي م�أ��ة ذراع زوجها، م�ع�مة �ق�ته ومع�ف�ه، ن�ف
�اهّ�ا، في نها�ة ذل� األس��ع. ح�ى إنها ل� تع� إلى ال���ل إال خالل ساعات األكل وال��م، ول�
ت���ع ال�ل�د لل�احة. ك�ف ت�ام ب�ج�د فادی���؟ كان �ق�ع إلى جان�ها م�� وص�لها، وه� أك�� فأك��

وقاحة، على اس�ع�اد ألن ���لها على الف�� وال��انة ال�وج�ة؟

زان�ة؟ زان�ة ك�ف؟ كان ال���� ی��اءل، �ال�ا أنا زوجِ�؟ أی� ش�ه�ت ام�أة ت��ح
زان�ة ل��نها اس��ل�� ل�وجها ال��عي؟ أل� تق�� هي على ال�اعة أمام القاضي وال�اه�؟ هل رأ�
 س�افة... فل�� ال�لع�ن كالم مع��ل، ول�ان دافئ،   أح�، �ا وردتي، زواجًا أفال��ن�ًا كه�ا؟

وم��� و�الغة، وح�ج قادرة على ت����ها، و�ان ص�ته یه�ه�ها:

- �ا ح�ي، أل� ن��وج ل�ي ن�ام معًا؟ إذن؟

كان� ال�ونا فل�ر ال ت�ال ت�ع� ب�قل ذراع ال����ر، وت�ّ� رائ��ه ال�اض�ة �الع�ق في
الدی�اس، ���ًا ع� ال��ات�. كان ص�ت فادی��� �قّ� م��عها - ك�ف ت�تاح إذا كان ی��ج�
عل�ها أن ت�قى �ق�ة، إذا ل� ��� في وسعها ال��ّلي ع� نف�ها ثان�ة واح�ة و�ّال تع�ض� لل���؟
خ�� االن��اق مع ال��س�قى ال�ام�ة في ص�ته، ت�ّوخها كل�اته، وتل��ها ی�ه الغادرة، ��ف�ه.
وع��ما ت�ّ�ه� إلى األم�، كان� أس��ة ذراع�ه، و�ان ی��غي لها أن تفل� م�ه �ع�ف. ف�ا م���ه م�ها
ول� ت���ه أب�ًا. ل� تع�ه ما ی��غ�ه، أو أقّله، ل� تع�ِه كل شيء، ألنها س��� له ��يء ما في ه�ا
ال�ق� ال�اخ� �األ�ام ال��ع�ة: دغ�غات خف�فة و����ة. هل س���ن ه��ا ج� خف�فة و����ة؟ ف�ات
ی�م، على س��ل ال��ال، وصل� �ع� ال�ه�، م�ه�ة م� دوائ� ال�ولة ودائ�ة ال��ل العقار� (كان
ال����ر ق� ذه� إلى ال���ل�ة ��ّ�� وصفات ��ّ�ة)، ت�ّ�دت م� ف��انها، وخلع� ح�اءها
وج�ر��ها وت��دت على ال���� ال��ی��، و�ق�� ��املة ال��ی�� والغاللة فق�. كان ه�اك ص��

ون��� في ال���ل ف��ه�ت ال�ونا فل�ر.



- إن� تع�ة، �ا ح�ي؟ - كان فادی��� م��دًا إلى جان�ها.

م� أی� جاء؟ أی� كان م����ًا ���� أن ال�ونا فل�ر ل� ت�ه؟

- تع�ة ج�ًا... ف�� أجل اك��اف ورقة في إح�� ال�وائ� ال�س��ة تفق� ف��ة ما �ع�
ال�ه�... ل� أف�� به�ا ق�...

ل�� فادی��� وجهها:

- ل��ِ� م��ورة �ا ح�ي...

- أردت دائ�ًا أن ���ن لي م��لي...

- أنا أردت دائ�ًا أن أع��ِ� ه�ا ال���ل...

- أن�؟

- أال ت��ق��؟ ل��ِ� ال��... اعل�ي إذن، أّن ما ك�� أرغ�ه أك�� م� أ� شيء آخ�،
ه�: أن أس���ع إع�اءِك ه�ا ال���ل ذات ی�م. ف�ان ال ب�َّ أن أك�� ی�مًا ال���� م� ال�ال في
ال-  17 ���� أت��� م� ال��اء... و��� سأصل إلى ال���ل مع س�� ال��ل��، م� دون أن أق�ل

ش��ًا ق�ل ذل�... إن�ا ل� ی�ح لي م��ع م� ال�ق�... و�ال... إنِ� ال ت��ق��، أل�� ك�ل�؟

- ل�اذا ال أص�ق�؟ سأل� ال�ونا فل�ر وهي ت����.

أحّ�� �ف� فادی��� على ارتفاع وجهها، فأرادت ت���� نف�ها م� ذراع�ه الل��� ت���ان
بها:

- دع�ي...

ل إل�ها س��� لل�أس األشق� �ال�قاء إلى جان� رأسها ورض�� �أن ی�تاح ل�ْ� ل���ة ما ت�سَّ
في ك�ف ص�رها. ���ل ب��ء، ه�ا واضح.



- أق�� على أال ت�اول...

- أق��...

كان� ل��ة ع�و�ة، وال�ونا فل�ر ت���� َنَف� فادی��� في رق��ها و��اه ت���ان اس��اح�ها،
إح�اه�ا ت�غ�غ وجهها، وتل�� شع�ها، وت��� تع�ها. ول��ة ما هي م�ع�ة غف�. وع��ما اس��ق��،

كان� ع��ة الل�ل ق� وصل� و��ل� فعل  ال����ر ت��دورو:

- ن�ِ� �ا ع���تي؟ ��� أن ت��ني م�ه�ة م� ال�ع�، م����ة... عالوة على إنفاق
ت�ف��اتِ�، ه�اك أ��ًا ه�ا ال�غل ال�اق...

- ال تقل أش�اء بلهاء �ا ت��دورو... وغّ�� نف�ها �ال�الءة، خ�لى.

ف�َّ�� ع� فادی��� في ش�ه الع��ة ال��ّ��ة على الغ�فة، فل� ت�ه. لق� غادر �ال�أك�� ع��
س�اعه خ�ى ال����ر. ُت�� هل �غار م� ت��دورو؟ سأل� ال�ونا فل�ر نف�ها �اب��امة. لق� نفى
فادی��� ذل�، ه�ا واضح، ل�ْ� ل�� ال�ونا فل�ر ش� في ذل�. ارت�� ال����ر ت��دورو س��ة ال��امة،

ف�ه�� ال�ونا فل�ر وارت�ت ال���ل، فأخ�  زوجها ی�یها:

- �ا له م� شغل م�ه�، ه�ه، �ا ع���تي؟ ل��َّ األم� ��او� ال�ه�، فاآلن ن��ل� م��ل�ا.
ول� أرتاح أنا، مع ه�ا، ما ل� أدفع ال�ه� وأودع في ال���وق كل ال�ال ال�� وّ�ف�ه أنِ� في

ال�فقة.

معًا، مل��قان �ع�ه�ا ب�ع� تق���ًا، و�� ال���لي على خ�� ال�ونا فل�ر، خ�جا م�
الغ�فة إلى قاعة ال�عام. وه�اك ال�ق�ا ال�ونا ن�رما ال�له�فة ل��اع ال�����ات ح�ل ش�اء ال���ل.

قال� ال�ارة ع�� رؤ��ه�ا م��اب�� ه��ا:

- إن��ا ت��هان ح�ام��� صغ��ت��... فاب�ع� ال����ر ع� زوج�ه وه� خ�ل.

في ال��م ال�الي، ص�احًا، عادت ال�ونا ن�رما ل��اق� ال�ونا فل�ر في ش�ون ال��ا�ة.
وت�ّ�رت م���ة إلى الع�� العار�:



- مغازل�ِ� ه�ه مع زوجِ� أص��� فاض�ة...

- ه�ه؟ ماذا؟

- لق� رأی�� ال�ارحة، أنِ� وال����ر في ذروة اله�ام، قادم�� م� الغ�فة، و����ا ال ت�االن
م��اس���؟

- إنِ� ت��ل��� ع�ي وع� ت��دورو؟ سأل� وهي ال ت�ال ج�عة.

- وع�� ��� أن ���ن إذا ل� ��� ع�ه؟ إنِ� ت����� كاذ�ة؟ وال����ر ال ی�ال ی��ّ�ف
ب�صانة... وق�ل الع�اء، ه�ه؟ وال���فة ت�اصل� �ع� ذل�؟ وأ��ًا كان عل���ا أن ت��فال ���اء

ال���ل...

- أ� ح�ی� ه�ا �ا ن�رم���ا... إن� ت�����، ل� ��� ه�اك...

- آه �ا صغ��تي، ل�� ه�ا. مع كل عالمات االم��اص ه�ه في الع��، و�ل واح�ة أك��
ج�اًال، وتق�ل�� لي إنه ل� ���ث أ� شيء. ك�� أجهل أن ال����ر م� ال��ع ال�� ���� ال�ماء...

م�رت ال�ونا فل�ر ی�ها على ع�قها ور��� إلى م�آة الغ�فة. عالمات ح��اء تع���ها
ال�رقة، اح�ل� جان�ًا �أك�له م� الع��. ف���ة.

آه! فادی���، ال�اك� �ال����، أح�� و�ال�... أحّ�� دغ�غة على ال�ف��� فاح���. ل��ه
سألها أ� س�ء ج�� في ل��ه ع�قها، إذ ل� ت�� أك�� م� ق�لة، كان �الم� ���تها �ف�ه. ففي
ال�غ�غة نام� ال�ونا فل�ر، آه �ا فادی��� �ا ل� م� ام�� ال ت�فع معه أ�ة وس�لة! اب�ع�ت ع� ال��آة،
وارت�ت بل�زة ذات �اقة م�تفعة ت�في العالمات الفاض�ة. ماذا س�ق�ل ال����ر ل� رأ� ه�ه العالمات
ذات الل�ن األح�� ال�� ت�ال�ه زرقة، دالئل على شف��� أخ���� ل���ا شف��ه، وه�ا �األح�� غ��

قادرت�� على م�ل ه�ه ال�ه��ات وال��ّ�فات ال�اج�ة؟ رجع� إلى الغ�فة:

- ن�رم���ا، �ا اب��ي، ح�ًا �ا� ال ت��حي مع ت��دورو ح�ال ه�ه ال��ون.. فأنِ� تعل���
ك�ف أنه خ��ل ج�ًا... إنه ج� رص��..



- م� ال�اضح أن�ي ل� أذه� في ال����� مع ال����ر، ل�� ل�ي ���ج م� رصاته، �ا
فل�رز���ا، ما م� ش� �أنه س���ج... كان م��ف�ًا في أوقات أخ��، �ا ع���تي، واآلن ق� ت��ر...

ها ه� ���ه فادی���، ول� ی��� له إال أن �فعل األش�اء على م�أ� م� ال���ان...

أحّ�� ال�ونا فل�ر ب�نة ض��ة وح��ر ما، ول� ت���ه ال�ونا ن�رما، ل��� ال��؛ فال����
�ه� في اله�اء و�لى أعلى م���� م�ت��ًا ذل� الق��� ال���� لل���ة العار�ات ال�� جل��ه
ال�ونا ج��ا م� أم���ا لل����ر. ل� �غ� الق��� إال ال��ر فق�، وال�اقي �اه�، و��ون اح��ام

أ��ًا.
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أ� س�ء في ه�ا، �ا ح�ي؟ ماذا �ِ�؟ ات��ي ی�� ح�� هي، فل� أن��ع م�ِ� ش��ًا، ح�ي
إني ال أداع��، ف��� جام�ة ال ت���ك، ماذا ��؟ - كان ُی�قي ی�ه ���ل رص�� على أعلى م�خ�تها
ال����ی�ة، ل�ْ� ع��ما ح�ل على ال��افقة ال��ساء، ل� ت��ال� ال�� نف�ها، ف�اح� ت���ك ج��ًة
وذها�ًا م� ال�ر��� إلى الف��ی� - ق�اع أرضي شاسع �غ�وه ش��ًا ف���ًا. وه��ا، مع ال��ی� والَ�َف�
وال�ف��� وال�ل�ات ال�ل�ة، ومع ال���ة وال��� واالس���ا� وال��ف ومع ال��ّ�� وال��ادة وال��ّله،
حاص� فادی��� القلعة ال�ي كان� ال�ونا فل�ر ت�ع� أنها ال ت��ع، م���ًا أس�ار ال�قار والف��لة.
وفي تقّ�م م��اصل وراسخ، وفي ح�ار ع���، كان �قل� م��ان ال�ع��ة ش��ًا ف���ًا. ف�ان ���ّل
في كل لقاء م�قعًا ج�ی�ًا، ف��ق� ال�����ات، م���ل�ة �إالغ�اء أو �ال��لة: ال�� العل��ة أو
ال�ف�ان ذات ال�ع�د ال����ة، و�لها ب�ون ج�و� - «ق�لة واح�ة �ا ح�ي، ق�لة واح�ة...». اس��ل�
ال���ان، والف��ان، والع��، وال�دفان ال��ق�الن كال����. ف�ل ه�ا أص�ح اآلن مل�ه، أرضًا م��رة
م� ال�قا�ات على ال�� وعلى الق�لة وعلى دغ�غة فادی���. وح���ا ت��ه� ال�ونا فل�ر لألم�، كان
ش�فها وش�ف ال����ر م���ز�� في آخ� معقل، وه� ال�ح�� ال�� ل� ���. أك�� م� ذل�، كان ق�
اس��لى على أرض ال�ع��ة ال��ق�ة ه�ه، م� دون أن ت�رك ذل� أو �ال�اد. كان� ال�ونا فل�ر على
اس�ع�اد لالح��اج على العالمات ذات الل�ن األح�� ال��ف��ي في ع�قها، وهي عالمات ف�� و�ث�،
م��ع�ة ل��ع أ� ح����ات. ل��ه أغ�قها �الق�ل، هام�ًا لها اإل��احات أو ساخ�ًا م� وقارها

ورصان�ها، وما ل�� أن عّ� أذنها، فارتع�� م� ال��اع�ة.



لق� أص�ح مل�ًا وض�ور�ًا أن ت�ع ح�ًا ���عة ودفعة واح�ة ل�ل تل� العالقات ال�ل���ة
ال�ي أص��� ج� �ع��ة ع� ال�ق�ی� ال�ق�� لل��اقة الغ�ام�ة ال����ة، ولل��اع� األفال��ن�ة ال�ي
كان� ال�ونا فل�ر ت��ّ�ل أنها م���ة ع��ما عاد فادی���. وع�� ق�اسها لل���، ام�ألت ال�وجة
الفاضلة �ال��ف، معّ�ة نف�ها ل�ضع ح� ل�ل� ال��قف الع��ي. هل ش�ه�ت ی�مًا ام�أة مع زوج��؟
وف��ت وهي جال�ة على ال���ة ال�����لة، في ح�اس�ة ال��ض�ع - ��� أن ت��ض ال�قاش
���ونة ش�ی�ة ل�ي ال ت�ل� فادی���، ل�ي ال ت��� له اإلهانة، وفي ال�ها�ة ه� جاء تل��ة ل��ائها -
ع��ما �ه� ال���ال واح���ها. وف��ا كان� ال�ونا فل�ر ت��� ع� مادة ل��ء ال��ی�، دّس فادی���
ی�ه ت�� مال��ها، م�اوًال بل�غ ذل� ال�عقل األخ�� �ال���، وال�� كان ال ی�ال سل��ًا، كان ی�و�

ك�ام�ها كام�أة وش�ف ال����ر.

- فادی���!

- دع��ي أر� ذل� ال��ضع ال�الي م� ال�ع�، �ا ح�ي... إن�ي أم�ت اش��اقًا ل���ك...
فه� مل� لي...

- وقف� ال�ونا فل�ر، ع��فة ثائ�ة ت�اد ت�ف�� م� الغ��. فادی��� أ��ًا انفعل وأص�ح
اللقاء حادًا و���هًا. ور��ا ل� ��� فادی��� ی��قع ردة فعل ج� خ��ة م� ال�ونا فل�ر، �ّ�ًا م�ه أنه ق�

ام�ل� كل شيء.

- إ�ع� ی�ك ع�ي، ال تل���ي �ع� اآلن... و�ذا ك�� ال ت�ال ت��� أن ت�اني وت���ث معي،
ف��� أن ���ن م� �ع��، ك����� �ع�فان �ع�ه�ا �ع�ًا وال شيء أك��... ها ق� أن�رت� �أن�ي

ام�أة ش��فة وأن�ي سع��ة ج�ًا مع زوجي...

أجاب فادی��� ساخ�ًا:

- زوجِ�، ه�ا األح��، ه�ا األبله... ال ��ل� إال ال���... ما ال�� �فه�ه ه� م� ه�ه
األم�ر، ه�ا اإلن�ان ال�ل��؟...



- ت��دورو ل�� جاهًال م�ل�، ل�� سافًال، إنه رجل ع��� ال�ع�فة...

- ع��� ال�ع�فة... ق� ���ن ل��ه ق�رة ص�ع دواء سائل... ل�ْ� م� أجل ما ه� ح��،
م� أجل ال��عة، ��� أن ���ن أك�� رجل بل�� في العال�... ��في ال��� إل�ه، فه� خ�ّي...

واجه� ال�ونا فل�ر فادی��� �ع���ها، فه� ل� ی�ها ق� به�ا ال���:

- ل��� معل�مًا ل��� أن� م��وع ج�ًا، ف�� �����ع أن �ع�ف ع� ق�رته س�ا�؟ و�ن�ي
ألك�� م� راض�ة... وال أع�ف رجًال أف�ل م�ه. في كل شيء وفي ه�ا أ��ًا... وأن� ال ت�ل إلى

ق�م�ه..

- ب�ف! - قال فادی���، ���� م���ل وقلة اح��ام.

- دع�ي وشأني، أنا ل�� ��اجة إلى شيء م��... وال تل���ي أب�ًا �ع�  اآلن...

كان� مق�رة أّال ت��ح له �أ� ح����ة، ال ال�� وال الع��، وال تل� الق�الت ال��ع�م أنها
ب���ة، ح�ى وال أن ی���د إلى جان�ها م� أجل «ال���ث ���ل أف�ل». إنها ام�أة ش��فة، زوجة

رص��ة.

- ��ا أن� راض�ة م��ف�ة، ل�اذا دع�ت�ي؟

س�� وقل� ل� إنه ل� ��� م� أجل ه�ا... ولق� ن�م� على اس��عائ�..

�ع� ذل�، وع��ما أص��� وح��ة، سأل� نف�ها إذا ل� ت�� قاس�ة وع��فة أك�� م� الالزم.

ففادی��� أص�ح مغ�ا�ًا، ُمهانًا، حاس� ال�أس. خ�ج م� ال�اب ول� ت�ه خالل ما ت�قى م� ال�هار كله.
فع��ما �ع�د في ساعة الغ�� س��ضح له أس�ابها ��ل�ات �ّ��ة. إنه دنيء وسف�ه. ل�ّ� فادی���، مع
ه�ا، ل��ه أح�انًا رّدات فعل غ�� م����ة، فق� كان قادرًا على إدراك وساوس ال�ونا فل�ر وعلى

اخ��ار عالقاته ع�� ال��ود ال�ف�وضة م� الل�اقة وال��ف.



كان� ال�ونا فل�ر في ج��ع ف��ات ما �ع� ال�ه�، �ع� أن ت�هي ال�هام ال��م�ة و�ع�
ال��ام، وهي م�ّ��ة �الع�� وال����ق، ت���د على ال���� م� أجل ��ع دقائ� م� ال�احة.
وع��ئ�، و���ل ال ی�غّ��، كان فادی��� إلى جان�ها م��دًا، ی��ادثان ح�ل أم�ر م��لفة (وف��ا ه�ا
ی���ثان، كان ���اح ال�����ات، و���ها الى ص�ره، مل��ًا إرادتها). وع��ما ت��ح على وش� أن
ت��ج، كان یله�ها �ال�الم ع� األماك� ال�ي جاء م�ها، وال�ونا فل�ر ذات الف��ل ال�لّي، ال�اخ�ة

�األس�لة، ل� ت�� ت�ل� ق�� لل����رات:

- واألرض، م� ه�اك، ك�ف ت��و �ا فادی���؟

- زرقاء كلها، �ا ح�ي.

كان الغاو� یه�� ب��ه إلى ال�رك أو ی�فعها إلى ال���، وال�ونا فل�ر ت��� أن تع�ف:

- �هللا، ك�ف ه�؟

- هللا ب�ی�.

- ا�ع� ی�ك م� ه�ا، إن� ت��ع�ي...

كان فادی��� ����، و��ه تق�� على ال��� ال���فخ، وشف�ه ت�عى إلى ف� ال�ونا فل�ر.
ف��ف تع�ف إذا كان ما �ق�له حق�قة أم ك��ًا؟ إنه َنْف� م� ال���، حارق م�ل الفلفل وع�ب كال����،
أواه �ا فادی��� ال��اب وع��� ال��اء... ه��ا كان ه� �أخ�ها ش��ًا ف���ًا، ول� ی�َ� إال ال�عقل
األخ��، عف�ها األخ��ة. في ذل� ال��م ان���ته �ال ج�و�، فه� ل� �أِت. وت�ح�ج� ال�ونا فل�ر على
ال���� قلقة، م�أرج�ة ب�� ال�� واللهفة. هل ارت�ل في ���� الع�دة، م��وحًا في ك���ائه، ُمهانًا؟
هل ان��ف إلى األب�؟ فارتع�� له�ا ال�ف���. ك�ف ت��ا م��دًا ب�ون ح��ره؟ ب�ون ج��نه، �ال

��فه، �ال إغ�ائه؟

س�اء أَغاَدَر أم ال، عل�ها أن ت��ا م� دونه، إذا شاءت ال�قاء ام�أة ش��فة وم��ق��ة. ه�ا
ه� ال�ل ال�ح�� ال����، فل�� له�ا ال�أزق م��ج آخ�. إنه ق�ار ره��، اخ��ار �ف�ق كل ح��،



ل�ْ� ما الع�ل؟ الق��عة ال����ة تف�ض نف�ها: فإذا واصل فادی��� �قاءه ه�ا، ل� ���ن ث�ة ق�ة
لالح��ام وال ت���� على العفة، قادرة على م�ع ح�وث ما ی�ع�ر عالجه. ل� ُت��ع ال�ونا فل�ر: فل�

ت�� تل� األحادی� س�� ذرائع لل��اع�ة، ول�ل� ال��اع ال��ع� ج�ًا والل�ی� ج�ًا؟

ك�ف تقاوم �القة ل�ان فادی���؟ أما س�� أن أق�عها؟ أول� ت��ك ال�ونا فل�ر نف�ها تق��ع،
�أنه �اس���اء االم�الك ال�امل كل شيء ل�� أك�� م� م�اح �ال س�ء، وألعاب ب���ة ال ی��ت� عل�ها
اإلخالل �ال��ف وال انع�ام االح��ام؟ ف�� دون ام�الك، ل� ���ث أ� م� �ال��ف، واح�ف��
���ام�ها و����� ال����ر ال�ه�� سل��ًا. لل�ّ�ة ال�ان�ة ه�أ فادی��� ه�اج�ها �األغ��ة الق���ة ذاتها
ال�اع�ة على ال��م، األه�وجة نف�ها ال�ي نّ�م�ها  في أزم�ة �ع��ة م� أزم�ة ال�� في ر�� ف��م�ل��
وفي الدی�ا دو آلف�. لق� ت��� نف�ها ت�ام وع��ما ف��� ع���ها، كان� ق� تأخ�ت وفق�ت ��ارتها

ك��� ع�راء.

وم��دًا وصل فادی��� اآلن إلى رص�ف م��ائها األخ��، إلى ال��ان األك�� س��ة في
ك�انها. ومع أقل ع�م اح��اس م� ال�ونا فل�ر، في ل��ة اش��اق غ�� م����عل�ه، س���ق ل��
ث��ة ال�ا�اس� لف�اة ع�راء، وح��، إن�ا ش�ف زوج وح��ة زوجة. زوجة م�ال�ة، وزوج م�ال ب��
األزواج ال�ّ����. وع��ما ���ن ال����� أقل ت����ًا، س��ه� ج�ه�ه �الق�ون، وس���ن ه�ا �ل�ًا
ش�ی�ًا. لق� ُزرع� ب�ور ه�ه الق�ون غ�� العادلة ب��ْ� فادی���، �ف�ه ال�ليء �الق�الت، ���ارته
ك�جل أ�ق� ل�� ال�ونا فل�ر رغ�ة و�ث�ًا. أجل، ل� ��� ه�اك س�� حل وح�� وص��ح؛ ل�ع� فادی���
م� ح�� جاء، ه��ا فق� س���نان م���ن���، ن�اهة ال�وجة وج�هة ال���لي. س����ق قل� ال�ونا
فل�ر، س��أل� أك�� م� الالزم، ل�ْ� أی� ه� ال���� اآلخ�، ال�اب اآلخ� لل��وج؟ لق� أوض�� له
بل�ٍف أس�ابها، «سام��ي �ا ح�ي، م� ال��ال أن ن���� ه��ا، فل� أع� أس���ع. سام��ي إذا

دع�ت�، كان ذل� كله �����تي، ف�داعًا، دع�ي ��الم...».

في سالم؟ أم في ب�س؟ ل��� أ� شيء، فأقله هي ش��فة، ام�أة م��ق��ة وفّ�ة ل�وجها.

ل� ��ه� فادی���. ال في الغ�فة في ساعة الغ��، وال في القاعة في ما �ع�، في ساعة
الع�اء. كان مع�ادًا ال��يء ل�أتي ب��ّ�فات ال�عادی�، م���ًا ال�ونا فل�ر على أن تعّ� شف��ها



كي ال ت��� ح���ا ���ن داّسًا نف�ه في ق��� ال���ة العار�ات، ف���ج راق�ًا وعارضًا نف�ه؛ أو
كي ال ت��ر وهي ت�اه خلف مقع� ال����ر ��ع له ق�ونًا على ج���ه �أصا�عه، ال�ف��ة!

ق�ون غ�� م�ج�دة، إذ إنها ل� ت���ه م�ها، م�اف�ة على ال��ف ال�ق�قي ( وال�اقي كان
م�ّ�د ه�اء، ك�ا كان فادی��� �ق�ل لها، و��ا �ع�ف ج��ع ال���اء في ه�ه األم�ر).

ان���ت ح�ى ساعة ال��م ول� �أِت. �ال�أك�ّ� غادر فادی��� ُمهانًا، فق� كان ف��رًا ب�ف�ه
وقاس�ًا، قادرًا على م�اجهة أش� ال��اقف صع��ة ب�أس م�تفع. م� ی�ر�، لق� ارت�ل إلى األب�. آه �ا

ر�ي، ح�ى م� دون إن ی�دع�ي.
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ت�ار� فادی��� ص�احًا وق�� ال�ونا فل�ر ال�هار م���ة ومف��عة لع�م رؤ��ه، خائفة م�
أن ت��ن ق� فق�ته م��دًا، مع رغ�ة م��اق�ة �أن ���ن األم� ص���ًا، ألنها كان� تع�ف، أن ه�ا
ال�ح�ل ال�هائي وح�ه، ال�ائ� و�لى األب� ، كان قادرًا على إنقاذ سعادة م��لها. في ح��، كان ال����ر
ال��ه�ي، في ی�مي األر�عاء وال���، ك�ا س�� وق�ل و��ر، ��ّ�ي زوج�ه، م���ًا �ف�ح واج�اته
ال�وج�ة، وهي مه�ة ل��فة. مع ت��ار ع�ل�ة ال�� في أ�ام ال��� (عل��ا أّال ن��ى) و�ال�ق�س

ال�ائ�ة نف�ها، ح�� الل�ة ال تلغي االح��ام، اح��ام مغلٌف �ال�قار (و�ال�الءة).

�ع� ع�م االن��ام في ل�لة ع�� ال�واج، ل�لة ع�دة فادی���، اس�عادت العالقات ال����ة ب��
ال�ونا فل�ر وال����ر ت��دورو وضعها ال���عي، ح�� اس���ل�� ل�وجها ��ف� ورّقة، حاصلة م�ه
على رضى غام� و�لي م��رًا في أ�ام ال���. أضف إلى ذل�، أن ال�ونا فل�ر ل� ت�� ق� به�ه
ال����ة في ال��عة مع ال���لي ال���فع، ك�ا هي حالها م�خ�ًا؛ في ال�ق�قة كان� ت�ّل�ه نف�ها
��ه�ان�ة أك�� م�ها ب��اضع، و�ان ال����ر ��ع� بها مل��ة �ال�غ�ة وال�غف، م��ل�ة ع� ت�ف�ها
ال����م، ل����سل في ال�أوه وال��ه� وهي في ق�ة ه�اجها. و�ان ال����ر �غ��� ���ل ه�ه ال��اه��
على ال�� وال�ضا، و��عا�� ح�ه ل�وج�ه مع م�ور ال�ق�. و�ان� ث�ة ل�لة م� الع���ة اإلضاف�ة،
خارج ن�اق ال��ام ال�ارم، �ع� ذل� ال�هار ال�� أك�ال ف�ه اإلج�اءات، في م��ف س�ل������ وفي
دائ�ة ال��ل العقار� ال�اصة ��ار�اك، م� أجل ش�اء ال���ل. فه�ا ال��ث االح�فالي نّف�ه ال����ر



سع��ًا، م�ت��ًا أن م� ال��اب أن ی��ه�، ل��ل ه�ا العامل، ال��ب�� ال��ّ�� لل��اة الل�ل�ة ل��
ال�وج��. فه� م� أح�، ل�� خ�وجه م� الغ�فة في ذل� ال��اء، وذراعه تلّف خ�� ال�ونا فل�ر،
ورأس زوج�ه م��ٍ� على ك�فه ، و�ع� أن الح� االب��امة ال����ة  على شف�ي ال�ونا ن�رما، ب��اء
ال�� م����ًا في ال��، آت�ًا م� ال�ونا فل�ر وم���ًا ل�یها ال�غ�ة واالش��اق. ه� نف�ه ف�� في أن
 م� وق� إلى آخ� ل�� إساءة وال یه�د إ�القًا ال��ة   ���فل �ال��م ال��ه�د، مع���ًا أن«غل�ًا

ال��ن�ة أو ال�لق�ة لل�وج�� ( ش�� أّال ���ح عادة ت���ر، �ال��ع )».

إذا كان ش�اء ال���ل ق� أّث� في ال�ونا فل�ر، حامًال إ�اها على اس�ف�از زوجها وال���ل
على م�افق�ه وم�ار��ه في ذل� الع�ل اإلضافي، فه� ل� ی�رك ذل�. فال�ار ال�ي ت��قها ل� ت��مها
ال�عامالت ال���ف�ة، وال ال�ه� واإل��االت وال�����ات. إن ش�اء ال���ل ی���ها ر��ا أك��
�ال����ر، و��عل عا�ف�ها أق��. ل�� ما كان ی�فعها إلى �ل� م�عة إضاف�ة، خارج الل�الي
ال���دة، ه� الله� ال�� أوق�ه فادی���، ���اع�اته و���ه ال���لقة و�ق�الته و�قّلة ح�ائه ع�� الغ��
و�العالمات ال���اء ال�ي ت�ال�ها ال�رقة في الع��. أما اآلن، ف��ا ال����ر م��دًا ف�قها، م��ّث�ًا
�ال�الءة، كان� ال�ونا فل�ر ت��� ع���ها وال تع�د ت��� �ائ�ًا ع�القًا، إن�ا فادی��� ال�� كان
���ل�ها أخ��ًا، ف��علها ت�� وت��ه�. إنه الرت�اك ش��اني. كان� ت��ف� ل�ف�ها �ال�أمل ح�ل ه�ه
ال��اقف ال�عّق�ة، وق� أص�ح ل�یها م�ها ال���� الس��فادها. أما ال����ر، ف�ان ���ع� إلدخال إضافة

ن�ف شه��ة إلى ب�نامج ت�ل�اته� ال����ة.

في ذل� األر�عاء ی�م ال��ادة مع فادی���، شع�ت ال�ونا فل�ر أنها حائ�ة ومه�اجة، و��اجة
تامة إلى ته�ئة أع�ابها. فّ��ت في فادی��� ال���في، ر��ا إلى األب�. كان� الع�دة إلى ال��اة
الهادئة، نها�ة األ�ام ال���ت�ة، ع��ما وج�ت نف�ها ب�� زوج��، كاله�ا ل��ه ال�� في ح�ها وهي ال
تع�ف ك�ف ت��ّ�ف. و�لغ بها األم� في ل��ات معّ��ة إلى أن ت��جه�ا وت�ل�ه�ا في تعق��
�����ل حله. ر��ا ت����ع اآلن أن تع�د ثان�ة إلى ال�تا�ة الهادئة ال�ي كان� ق�ل ع�دة فادی���،
ع��ما كان ج��ها ال ����ق� إّال أ�ام األر�عاء وال���؟ ه��ا، في م�اء ه�ا األر�عاء ، م���ة ت��
ال�الءات عالمات ُق�الت فادی��� في ع�قها، ومغلقة قل�ها على ال��ف ال�اج� ع� غ�ا�ه، اح����



ال�ونا فل�ر زوجها  و��أت معه ال���ات ال�ق�س�ة ال���ة وال���عة. وما إن اع�الها ال����ر، ك��ل
م�ّلة م���ة، ح�ى رّن� ض��ة فادی��� في أذنْي ال�ونا فل�ر وجعل�ها ت�ت�ف.

في ال��ء كان� الف�حة ل�ؤ��ه ه�ا، م����ًا على ق��ان ال����؛ ل� ی�حل إلى األب� ك�ا
خ��� ال�ونا فل�ر. ث� ت�ّ�ل الف�ح إلى غ�� ش�ی� أمام ض���ه ال�اخ�ة، وه��ة اإلشفاق ال�ائف
تل� على وجهه ال�اخ� �ال����ة واالس�ه�اء. كان ی��لى ب�فع ��ف ال�الءة ل��اق� ال��ه� ���ل

أف�ل. و�ان� ال�ونا فل�ر ت��ع ص�ته في داخلها وض���ه ال��ه��ة، ذات ال����ة واله�ء.

- أه� ه�ا ال�� ت����ه م�عة؟ أوه�ا ال����ر العل�� ��ل شيء، معّل� العاه�ات، مل�
ال��الة؟ ه�ه الق�ارة، �ا ح�ي؟ ما رأی� ق� ش��ًا أك�� ح�اقة... فل� ك�� أنا أنِ�، ل�ل�� م�ه، ب�ًال
م� ه�ا، قارورة دواء م� ال��اب، ��في م� ال�عال ول�ی� أك��... ألن ما �فعله، �ا ح�ي، ه�

ال�يء األك�� تفاهة ال�� رأی�ه...

كان� ت��� أن تق�ل: «ح��ًا، إن�ي أح�ه و����ًا» ل��ها ل� ت���ع. فال����ر كان ق� بلغ
ال�ها�ة وهي ق� ضاع� في ض��ات فادی���، م��ة م� العار (وم� ال�غ�ة).
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كان� ال�ونا فل�ر في م��ة، وم�ع��ة، ت�اف على ش�فها وعلى م��لها ال�ع�ض لل���.
ماذا ُ�قال إذا ع� ب�الن��ي م�الس؟ كان� أم��ا��ر��ه ت�هار كأنها ت�ع�ض ل�ل�ال أو ث�رة.

ل� ُی� شيء م�ا�ه م�� ب�ء العال� وال��اه�ات. فق� ح�ث، ما ه� م���، حٌ� خارق، ون�ٌ�
خارج ال�أل�ف أ��ًا. فأك�� م� مّ�ة، ف�� مقام� غ�ي وج��ر، ح��لة اللع� في كاز���. إنها
أح�اث نادرة ودائ�ًا م��ودة، وث�ة أ��ًا غ�اش�ن. ل�� الغ� أ��ًا س�عان ما ی�ف�ح، خ��صًا
إذا اس��� وت��ر. في عال� ال���ك، ال شيء م���نًا أك�� م� ح��ل ال��اه���
 ال�از���هات وال���� وألعاب الق�ار، على عائ�اته�: ����ون قل�ًال ل��ل�ة �ع�   في
ال�������، و�����ن ك���ًا م� الالع��� اآلخ���. إنه� ال�ادة ال��ار، ����ن م��ف�ي األوداج.
ل�� ث�ة ع�ل أف�ل ، وأوف� ر��ًا، إال رئاسة ال��ه�ر�ة. لق� ان�ف��  ض� ب�الن��ي م�الس



أ��ًا، ألعاب ال�رق وال��ّع�ات ولع�ة ال�ول��، وح�ث ما ��ع� تف���ه. الع�� ال�� ال ����
ت���قه، ال�����ل، و�ان م� ال��ور� أن ی�� ال��ء ل��ّ�ق، ومع ه�ا رأ� �ع���ه أن األرض
ُت���ف�، وأن أناسًا ك����� ���رون كل�ات ذل� ال�جل م� إیل��س، وه� ��اه� دورة ب�ات أر�غ�ف:

«إن�ي أر� وال أصّ�ق».

في م�ال الق�ار، رأ� األس�اذ ماس��� سال� كل شيء في ح�اته، ��ا ف�ه أح� ال�جال
���ت معان�ًا م� قل�ه وه� ���� ماله في ال�ول��، وآخ� �ق�ل نف�ه م��لعًا ق�صًا م� ال��، إنه
م�ت ��ع. وما �ّ� إ�القًا أنه س��عّ�ض ل�ا ه� غ�� قابل لل�ف���، فق� كان رأسه �اردًا، وق�ماه
على األرض. ع��ما كان م�اهقًا �اع ��اقات ق�ار ال���� في ب�رت� أل�غ��، وفي ماناوس و�ان
م�ی�ًا ل�انة تع�ل خف�ة، وم�اع� م�ی� لع�ة ق�ار في ال���، وعامل م��� في رس�في، وأدار لع�ة
ق�ار في ماسّ�� وعاش م� ال���� في م�اج� ال�اس، و�ان �ع�ف ج��ع األس�ار، و�ل ع�ل�ات

الغ�.

- إذن ب�وف��ر، ما ال�� تق�له لي؟ ما هي ن�ائج ت�ق�قات�؟ ما ه� ال�يء ال����س؟ -
ص�ت ب�الن��ي، وع��اه ش���تان و�ع���ه خ�ف.

ال شيء م���سًا، اع��ف ماس���سال� �ع��ه. فال��ع�ات وأوراق اللع� ق� خ�ع�
للف��صات األك�� دقة، وأ��ًا ال�اوالت والعل�، وال أ� دل�ل. وجاءت ال���ة، مفّ�ض ذو شه�ة
وذو كفاءة عال�ة، ورجال ت�ّ��ات ع�ی�ون، اس�����ا ال���ف��، �إرشاد م� ماس���. و���ل
م���ف�، م� دون أ� اع��ار لل���� وللع��، وح�ى للعالقات ال����ة مع رب الع�ل. ح�ى
دوم��غ�س ب�و�االت�، األخ �ال�ضاعة ل��الن��ي، ل� یُ�ّف� في ه�ا ال�أن. وح�ها زول���ا ن�� م�

اإلهانة، ل�ْ� مه�ا كان ال��ء، فإن ال��وف��ر ال ی�ّ�ؤها:

- حاول أن تع�ف إذا ل� ت�� م� الع�ا�ة.

�ال���ة إلى ماس���، ل��� ال��ألة س�� ع�ا�ة ل��ص وم� أك�� الع�ا�ات ت����ًا،
ت����ع الق�ام ب�ل� الغ� ال�ارج ع� ال�أل�ف. ع�ا�ة دول�ة. ألن الغ�اش�� ال��ّل��� ت�ق�ه�



ال�فاءة للق�ام ���ل ه�ا الع�ل. ح�ى وال غ�اش� ال��� أو سان �اول�. وح�ه� اخ��اص��ن أورو���ن
أو أم�����ن، م� م�ن�ي كارل� أو م� الس ف�غاس، ق� ���ن�ن قادر�� على ع�ل�ة ف�اد م�ل ع�ل�ة
ال��ارا. ف�الل ل�ل��� م��ال����، على �اولة ال��ارا نف�ها في ال��ار��، أصاب� ال��اه�ة ح�ًا في
ج��ع ال�ّ�ات ول�� مّ�ة واح�ة، و��� الع��ز آناك���ن ث�وة. ه� وج��ع ال�اس، إذ راف� ج�ه�ر
حق�قي ض��ة ال��. ض��ة ح�؟ �ال���ة إلى ماس��� كان آناك���ن م�ّ�د م��ّر� في ج���ة

ل��ص.

أدار ألعاب الق�ار، �اس� ال�از���، أف�ل م�ی� لل��ارا في ال��ی�ة، ر��ا في ش�الي
ال��از�ل، ه� دوم��غ�س ب�و�االت�. فه� ل�� م�ّ�د م��ف، إن�ا م�ا��، إش���، األخ في ال�ضاعة
ل��الن��ي م�الس. فق� ُول� في الق��ة نف�ها، �فارق أ�ام، وأم دوم��غ�س أرضع� ب��یها ال�ف��
مل��ن�� ال���ق�ل. و��و�االت� القادر على أن �ق�ل و���ت م� أجل األخ، كان ف�ق أ�ة ش�هة.
و�ال���ة إل�ه، فإن الع��ز آناك���ن أك�� م� م���ه ف�ه. ف�� أی� ی��ّب� ال��ث وال�ال للع�؟
ال���ع �ع�ف�ن ال�الة ال�ائ�ة ال�ي ان��ر الع��ز إل�ها؛ ردی�ة ���� اق��� على ب�ع ��اقات ق�ار
ال���� في مقهى را���ن�و ب��ال��ا. وف�ق ذل� - كان ماس��� ���ع �أصا�عه - فالع��ز كان ی���ع
 في �اهّ�ا، كان آناك���ن ش���ًة   �ال��أة وال���ة. وق�ل أن ی��ئ ب�الن��ي م�الس أم��ا��ر��ه
شع��ة في حلقات الق�ار ال�ّ��، ُمَ�اردًا و���� الغ�. إنه م�ن في تعّق� أث� أوراق اللع�، وفي
سق�� األصا�ع. ف�� ه� أق�م م�ه وأك�� م�ه م�اب�ة على �اولة ال�ول�� وأمام ال��ارا في لع�

ال�لقة وفي ال�اح�ة والع���� وفي ال��عة وال��ف؟ إنه �����ك.

مّ�ت ال����، و�ه�ت أج�ال واخ�ف�، والع��ز آناك���ن وح�ه �قي ك�ا كان، في أ��ار
رف�عة وم��ن�ة �ال�أك��، أ��ار ح��ة وردی�ة، م� دون أن ���ن ق� مارس أب�ًا مه�ة أخ�� غ��
الق�ار. ت�رب في �له ف��ان، ت�ّقف�ا ع� لع� الق�ار، وت�ّ�ل�ا أش�اصًا رص���� وم���م��، م�ل
ز����� م��اب� وغ����و ون�ل��� و�دغار ك�رف�ل� وح�ى ج��فاني غ��ارا��. وأح� رفاقه األوائل،
ب�����رت، وصل ���عة إلى م��� م�ی� م�ل�ة ال��اه، وه� مه��س كف�ء. ل� ی�َ� ص��قه،
فاق��ح عل�ه و��فة م�����ة، ض�انة أل�ام ال����خة. و�ذ تأّث� آناك���ن ��ى وه� �����

ب�����رت، ل��ه ل� ی�قع العق� ق�، ول� و���ّل� م��� ع�له:



- إن�ي ال أنفع إال للع� الق�ار، ول�� ل�يء آخ�...

ال�ع� (قّلة ل��� ال��) ��غل�ن م�اص� هامة أو م��وج�ن م� ن�اء ث��ات، ما كان�ا
���ؤون ح�ى على ت��� تل� األوقات م� أوقات ال��اب وال��ه���ة. آخ�ون مات�ا في ش�خ ال��اب
وآناك���ن �ع�� م����ًا أس�اءه� وأفعاله�؛ ُج� ال��ح، أم�� ال��ف، ذو ال��افة وال���ة ال�ف�عة؛
ود�فال�و م��ان�ا ال���ل، وه� ث�� وأن�� مهّ��؛ وال��ی� روّسي، ف�ى رش��، م���ن �ال�ام�ا
وال�اشاسا. ذات مّ�ة وق� اع��اه ال���، �ال في وس� قاعة �االس، أمام م�أ� ال���ات، ول� ُ����
إال ألن آناك���ن شه� م�سى وت��ل وح�ًا ضار�ًا وض�� ان��ا�ه؛ وفادی��� ال�� ال ُی��ى،
ص��قه األع�، األش� ج��نًا وت�ل�ة واألف�ل واألك�� اس�قامة، ش�ٌ� رائع. نع�! األك�� روعة!
ح�ى مع ك�نه م��ًا وم�ف�نًا م�� أك�� م� ثالث س��ات، ل� ��� ی��ّ�ل رؤ�ة الع��ز آناك���ن
���ل مالح�ات على ��اقات ال���� في ع�� ال�قهى، و�عاني ب�سًا ش�ی�ًا. فق� �ه� له في
ال��ام - حلٌ� ی��و واقعًا أك�� م�ه حل�ًا، إذ إن آناك���ن ل� ��ْ� ح�ى نائ�ًا، إغفاءة �ع� الغ�اء
اله��ل - ون��ه فادی��� �ال�هاب �ال ت�دد إلى ال��ار�� في ذل� ال��م �ال�ات. وفي ال��م ال�الي،
وعلى ال�اولة، كان دوم��غ�س ب�و�االت� ی�اه� على ال�قا� وعلى ال�قا� فق�، ��ال الل�ل. دائ�ًا
على ال�قا� و�ّ�اك م� ال��اه�ة على ح��لة اللع�. ك�ف ی��ّب� نق�دًا؟ كان �أخ� �ع� ال�ق�د
اق��اضًا م� را���ن�و، على ح�اب الع�ل؛ ش�ٌ� �ّ�� صاح� ال�قهى وال یه�� ل��عة آالف م�
ال���ات. إضافة إلى ذل�، في ال��اح ال�الي ���ح آناك���ن ال�غّ�ى �ال�ه�، م� ج�ی�، ز��نًا
م� ز�ائ� ال���� ول�� م����مًا في ب�ع ��اقات ال����، و���ف�� م� ف�ائ� ن��الت الق�ض في

م�اه�ات مقهى را���ن�و.

مقام� ق��� وم�ّ�ب، كان آناك���ن ����م األحالم، مع��ًا ق��ة ص���ة للهاج� ال�الح،
ف��ف �ال��� إذا كان� مقّ�مة م� ص�ی� وفّي ج�ًا م�ل فادی���. في نها�ة ف��ة ما �ع� ال�ه�، ع��
دفع ال��ا�ات، ت�ّب� أم�ه فأخ� �ع� ال�قا�ا ورا���ن�و ال�ّ�� ل� �قل ش��ًا. و�ع�ها ح�ث ما ه�
مع�وف، ان�هاش وتعل�قات في ال��ی�ة: ذل� اإلن�از في ال��ارا، لع�ة ال�قا� ال����رة ل�ل��� ب�ون
ارت�اح، ودوم��غ�س ب�و�االت� �فق� ه�وءه لل�ّ�ة األولى في مه��ه ال���لة، وماس��� سال� به��ة
رجل أبله، ال ی�ال ی��� ساع�ًا إلى ب�الن��ي م�الس. آناك���ن نف�ه في كل تار��ه ال����



ك��الف للقان�ن، ل� یَ� ما ��اهي ح�ه ه�ا ون�� خ���ة ال�از���. ل��ه ل� ��� مف��ًا له م�اق�ة
ما ح�ث؛ فهاج� فادی��� ه� أن ���ن م�ّ�فًا ول�� م��دًا في م�اق�ات تافهة. آناك���ن، ال�� كان
ی�م� �الق�ر و�ال���م ال���ة، رجل ذو آفاق رح�ة، و�ال���ة إل�ه، في ما ی�عل� �الف�� وأوراق

اللع�، ال�����ل غ�� م�ج�د.

حال�ا ت�لل ب�الن��ي م�الس إلى القاعة، ق�أ الهلع في ع��ْي دوم��غ�س ب�و�االت�
ال�ائ�ت��. و�ذ ق�م ل����ضع إلى جان� أخ�ه �ال�ضاعة، س�ع ص�ته في وش�شة وفي �أس، ك��

���ع إدان�ه �ال��ت:

- رب ال�الب رأف ب�ا و�ال ك�ا هال���.

َقَل� ب�و�االت�  ورقة اللع�، م��د أداة للق�ر�ة: ر�ح ال�قام�.
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«أنا م�ّ��، أنا م�َ�ْ�َف�!» ك�ر ب�الن��ي م�الس، ع��ما جاء، �ع� آناك���ن، دور
م��ان�ون.

كان م��ان�ون، م� ب�� ج��ع ف��ان ج�له، ال��ه��ي ال�ح�� ال�� ال ی�ال م�اب�ًا، �ق�ي
ل�ال�ه في انفعاالت الق�ار، ك�ا ل� أن ال�م� ال ���ي. ذات ی�م أح�، ص�احًا، ب���ا كان في
ال���ل ی�عى الع�اف�� في أقفاصها، س�ع م��ان�ون ب�ض�ح رسالة فادی���: في ه�ه الل�لة، في
رول�� �االس، إلع� ال�ق� 17. ل� ��� ل�� م��ان�ون ق�، ص��قًا أف�ل م�ه. فه� وفادی��� كانا
ك�ق�ق�� ت�أم�� ل��ة ال��اقه�ا �ع�ه�ا ب�ع�. وأ��ًا، ل� ��� اس� فادی��� �فارق ف�ه وال ذاك�ته.

ف��ف ی��اه؟ ل� ��� ل��ه ص�ی� م�له...؟

كان ذل� ال��م �األح�� م��لفًا، ف���� فادی����ان ت���ع �قّ�ة ال���ر، ك�ا ل� أنه كان
ه�اك ��اع� م��ان�ون في ت���ف األقفاص، ب���ا كان ال��ر�� وال�انار� �غ��ان. و�ان م��ان�ون
م�عّ�ًا م� ق�ل ال�ن��ة أن�ر��ا إلى الغ�اء على ��� سارا�ات�ل في ب��ها. و��ال ال���� كان
ال��ت ���ر له ال���� و��ر األم� أ��ًا إلى ال�ائ�ة ذات ال��ان ذ� الق�اش األب�� ح�� كان



ی��ّهج ال�اراب�ل�� وصل�ة الفلفل. 17 كان رق� ال�� ل�� فادی���، ل��ه ل� ��� ق�  في م�ل�ة
م��ان�ون. ف�الل ال���ات ال�الث األخ��ة، وت��ة ل���� ص��قه ال���فى، جازف م��ان�ون ع�ة
مّ�ات ب�أس ماله ال�ه�� على ال�ق� 17، ودائ�ًا كان ����. وس�فعل ذل� م��دًا إذا رغ� فادی���،

ف���قه كان ����� أك�� م� ذل� �����.

إّال أنه، في ذل� األح� ل� ��� ل��ه أ� رأس مال، وم� ب�� م�ع�ّ� أن�ر��ا: ال�ّ�ار
فال���ار، وزو�ا، وم����م في ال��ل�ة ال��ف�ة كان ق� تأخ� في ق�� رات�ه، وعامل ال��اء روف���
وال�عّل� �اس����ا - وح�ه رو�ات� ف�ل�� ر��ا كان �إم�انه أن ی��ّب� �ع� ال�ق�د ل�ق�ضه إ�اها. وع��ما
ذ�� اس� فادی���، أن�� رو�ات� وه� ی�فع كأس ال�عة، ق���ة ال�اع� غ�دوف���و الغ�ائ�ة، ل��ه كان
مفل�ًا، ال ��ل� ف�����ًا واح�ًا. نه� م��ان�و، ��ع�ة م��ل�ة و��وح خف�فة (ال شيء ��اهي
سارا�ات�ل �ّ��ًا لغ�ل ال�وح في ی�م أح�) راح ���ب ال��ارع سع�ًا إلى ال�ق�د، ل�� م� دون ج�و�.
فل� ت�اف�ت له ك��ة كاف�ة ل�ان عل�ه أن ���ف� ب�ع� م�ها لل�ق� 17. رق�ه كان 3، ل��نه رش�قًا
م�ل 32. اللع� على ال�ق� 17 كان ه�رًا لل�ال، وه� س�فعل ذل� ك�ا ل� أنه س��دع ض��ح فادی���
أزهارًا. ل��، ما دام ال��م ه� ی�م أح�، ف��ف ���ل على نق�د؟ ف�ل ال�اس في ك�ة الق�م أو في
ال����ا، ال أح� في ال�ارع. ص��قان أو ثالثة م� ذو� الفاعل�ة رف�ا ت���ل ح�ه، ف�له�

م��ائ��ن.

ع��ما فق� األمل كل�ًا، ت��� إش����ه، ال�ونا فل�ر. فه� یل�أ ق� إل�ها م� أجل م�ائل
ال����، إن�ا فق�، م� أجل ص�ة األوالد، ومّ�ة أخ�� م� أجل ت�م�� سقف في م���ه ألن ال�ال�

رف� ال�فاء �ال��اماته ك�ال�، م�ه�ًا أنه م��ال وم� دون قل�.

- ال��� ی���ب داخل ال���ل؟ ف�ق األوالد؟ �ال���ة إلّي �ا س�� م��ان�ون، �إم�انها أن
ت���م�ى شاءت ف�ق أ� كان؛ ك�ا ���� أن ت��اعى ال��ران أو ال�قف أو ال���ل ف�اذا یه��ي؟
هل تع�ق� أنه م��لي؟ فه�ا ال���ل ی��و أنه مل��، ص��قي الع���. ألن�ي م�� أك�� م� ع�� س��ات

وأك�� ل� أر ل�ن نق�دك...



و�ذا ما ال�قى ال����ر ت��دورو؟ م�� ال�واج ال�اني إلش����ه، ل� ی�رها م��ان�ون إال مّ�ة
واح�ة، ألنه ل� ��أ ف�ض ح��ره على ال���لي ال�� ل� ��� ��� �ال�أك�� رؤ��ه، ه� ال��ی�
ال��ه �فادی���، ن���ه أو ص�رته، ل�� ج���ًا - فأح�ه�ا أشق� واآلخ� خالسي - ل�ْ� أخالق�ًا أو
ك�ا �ف�ل ال�ع�، ال أخالق�ًا. ل� ی�� أمام م��ان�ون س�� ال��ار ما ب�� إزعاج اإلش���ة أو ال��ّلي

ع� اللع�.

- ان��� م� �أتي إل��ا... - قال� ال�ونا ج��ا لل�ونا فل�ر، وه�ا جال��ان على مقع�ی�
على الع��ة.

- « ر�اه! لق� �ه� م��ان�ون...» ف��ت ال�ونا فل�ر في خ�ف. لق� جاء فادی��� ال���فى
سا�قًا إلى اإلش���، م�حًا وعار�ًا كل�ًا (ت�ّلى ع� ق��� ال���ة ال����ات).

كال، ف���ان�ون �����ع أن ی�اه. ال �أس. و�ع� أن حّ�ا ال�ونا فل�ر وال�ونا ج��ا، سأل
اإلش��� ع� ص�ة ال����ر.

- إنها م��ازة. ذه� إلى  االج��اع في ال��ع�ة ال���الن�ة...

- وأنا ال�� ل� أك� أع�ف أنِ� ك�� ه�ا ��ف�دِك... - قال فادی���، ل�� ال�ونا فل�ر س�ع�ه
وح�ها ول� ت�اِل لألم�.

ت��ث� ال�ونا ج��ا قل�ًال، ل��ها س�عان ما اع��رت، م��ّرعة �ف�وض اللغة اإلن�ل���ة
ل�����ها. ف�ل� م��ان�ون على ال�قع� الفارغ:

- أع�ر��ي �ا إش����ي، ج�� إلى ه�ا ألزع�ِ�، ل���ي في ع�ز م��ع...

- هل ث�ة أح� م��� في ال���ل، �ا إش���ي؟

كاد ���ل� م�ضًا، أح� األب�اء م���م، ��اجة إلى دواء و����. ل�ْ� ل�اذا ت��ی� اإلش���ة
عالوة على ك�� نق�دها؟



- كال أی�ها اإلش���ة، ال أح� م���ًا... إنه اللع� حقًا...

- ه��ا أف�ل أیها اإلش���.

وراح م��ان�ون ف�أة ی�و� كل شيء و�ال�ف��ل:

- ... ص�ته، ه� نف�ه أی�ها اإلش���ة، �أم�ني �ال�هاب إلى ال�قام�ة، ال��م م� دون
إ��اء. ��� أال أت�ّلف ع� ال�هاب...

كان� ال�ونا فل�ر ت�� فادی��� جال�ًا ه�اك على إ�ار ال�اف�ة، في ض�ء ف��ة ما �ع�
ال�ه�، و�لقي عل�ها ع��ْي اإلغ�اء. و�ان� ت��ّ�ع ع�م ال�ؤ�ة، ل�ْ� ول� أنها ال ت��� ذل� حقًا، فإن
ن��ها ان��ف إلى ع��ه، و�لى ���ته ال���اء وال�ل�اء، وال��� ال�ه�ي، و�لى ج�ح ال��سى، والف�

ال��ي.

- ك� یل�م� �ا إش���ي؟

- ل�� ال����...

ذه�� ل�أتي �ال�ق�د، ف�افقها فادی��� إلى الغ�فة ح�� أخ�ها ب�� ذراع�ه وقّ�لها، ول� ���
ب�سع ال�ونا فل�رال�����ة ال��اخ، واإلش��� في ال�اب ی����. وتالش� مقاوم�ها في الق�لة.

- أّواه �ا فادی���... - أّن� في ال�ها�ة وهي نف�ها كان� آن�ٍ� تقّ�م له شف��ها وق� أضاع�
رش�ها وح�اءها.

كان فادی��� ��ّ�ها إلى ال����، ساع�ًا إلى ت����ها م� مال��ها. ول� ل� ت��ع خ�ى
اإلش��� داخل ال���ل، ل��ل�، ر��ا، في تل� ال�اعة، ع� ش�فها كام�أة م��وجة و��وجة ش��فة.
فق� عادت إلى نف�ها في الل��ة األخ��ة، واس�عادت وضع��ها ال�����ة، وس��� نف�ها م� الق�لة

واب�ع�ت ع� فادی���:

- �ا له م� ج��ن... و��ج�د اإلش���...



- إنه في ال�ارج...

- إنه في غ�فة ال�عام... دع�ي، �ا له م� عار!

سّ�ت شع�ها �أصا�عها وأصل�� م� ه��امها. وفي غ�فة الع�اء كان م��ان�ون ���ب
ً �الع�ق ال�اضح م� ی�ها. ماء، فأع��ه ال��لغ م�الَّ

- أش��ِك أی�ها اإلش���ة، ح�ى إن�ي ال أع�ف ك�ف أش��ِك. إذا ل� أك�� ال��م فل� أك��
أب�ًا �ع� اآلن. إنه ألم� م���، ك�ا ل� أن اإلش��� ق��ي و��ّودني �ال��.

أمام ال�اب ال��ل على ال�ارع، ض�� م��ان�ون و��ف م���ه:

- إنه ی���ني أن ألع� على ال�ق� 17 وأنا سألع� على ال�ق� 3 وعلى ال�ق� 32، إذ إن�ي
ل�� م���نًا. ف�ات مّ�ة أی�ها اإلش���ة ك��� أر�ع مّ�ات م��ال�ة على ال�ق� 32، و�ان ذل� ع���ًا.

- أبله!

- هل س�عِ� �ا إش���ة؟ هل س�ع�ه ی��ل�؟ أكان ص�ته أم ال؟ ق�لي لي...

ال�ونا فل�ر، وج��ها م��اخ، وقل�ها ���ق ���ل غ�� م����، وف�ها م�ق� وجاف، قال�
���ت خاف�:

- ال ته�� له أیها اإلش���، ال ته��، فه� أح�انًا ی��ّ�ى علّي أ��ًا...

ل� �فه� م��ان�ون. وعلى أ� حال، كان كل شيء في ذل� ال�هار م����ًا، �ال تف��� و�ال
مع�ى. م�ل الل�ل ال�� كان ی�ل� ف�أة ودفعة واح�ة، في ج�ان� ال�غ��، م�قّ�مًا على ال�اعة، م�
دون ان��ار أل�ان الغ�� ال���اء ال�ي ت�ال�ها ال�رقة، ل�لة زرقاء كلها. ساعة م��ان�ون ح�دت

ساعة اللع�، ول� ��� ب�سعه أن ���� ج�لة واح�ة، ح�ى وال ك�ة واح�ة.

- وداعًا �ا إش����ي، غ�ًا سأع�د وأدفع لِ�...



- ال ل�وم ل�ل� أیها اإلش���. إذا ك��� إش�� أق�اص حل�� لألوالد، إع�ها له� �اس�ي...

ت�قف� ث� تا�ع� ���ت خاف�:

- ... و�اس� إش����...

أزه�ت ق�لة فادی��� على وجهها كأنها كان� ن��� تل� الل�لة ال�رقاء.

- ح�ى اللقاء الق���، �ا ح�ي... إن�ي آٍت في الل�ل ألن��ع� م� ال����... فان�����ي...
ان�����ي �ال ت�دد...
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كان� ی�م أح� م�اء، والقاعات م���ة �الالع��� والف��ل���. ع�ف� األور����ا الف���،
وخ�ج ال�اق��ن أزواجًا إلى حل�ة ال�ق�. ع�ف م�ه� م��ان�ون، األرج����ي وال�ونا نان�ي. وفي
ال���وق، أب�ل ال�ائة ألف ر�� ال�ي ح�ل عل�ها م� ال�ونا فل�ر ����ة م�از�ة م� الف�� ووضع
في ج��ه اث��� م� ذوات الق��ة ال���ن�ة: «ه�ان لل�ق� 17، رق� فادی���، �ع� قل�ل». ق�� الف��ات

األخ�� إلى م���ع��� م��او����؛ ال��ف لل�ق� 3، وال��ف اآلخ� لل�ق� 32.

على �اولة ال�ول��، اب��� لل�رن�� مای� - ده - فاكا، م�اع� م�ی� اللع�ة، أح� معارفه
الق�امى. و��� واثقة، ق�ف �ف��ة إلى ال�ق�3، و�أخ�� إلى ال�ق� 32. ف�ار الف��ان في اله�اء وسق�ا

كاله�ا معًا على ال�ق� 17. في الل��ة ذاتها ال�ي كان �عل� ف�ها ل�رن��: « ت�قف ال�هان».

ر�ح ال�ق� 17، �ال��ع. ول� ��� ل���قف ع� ال���، �ال�أك��، ل� ل� �أم� ب�الن��ي
م�الس - �ع� م���ف الل�ل �ف��ة ق���ة، ب�ر�عة ع�ل في ح�ض ال�ول��، ب�عل�� اللع�.
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في شقة زول���ا، في ال��ان ال�� ت�تاح ف�ه ال�الس�ة وغ��ة ث�ی�ها ال���ث���، كان
ب�الن��ي م�الس ����ع إلى تق��� األس�اذ ماس��� سال�: ف��� �اولة ال�ول�� ق�عة ق�عة،



وأخ�ع� ل���ع ال��ارب، ول� ��ه� أ� ع�� أو ع�ل، وال أ� عالمة للغ�.

- ك�� م�أك�ًا... كل ه�ا �ال �ائل - قال ال�ل� ال�ائ� ����ة.

ه�اك في ذل� ال���� ال�ع�وف فق� م� ق�ل قّلة م� األش�اص، كان ����ئ ال�جل
الع���، صاح� ال��ی�ة، رئ�� ال���مة، ه��ًا م� اإلل�احات واإلزعاجات. في م���ه («ب�الن��ي
م�الس، م�عّه� مه�جانات») كان ث�ة صف دائ�، م� ال��اح ح�ى آخ� الل�ل؛ أناس م� م��لف
األن�اع، ل�ان م� ج��ع األش�ال و�ل مع الئ��ه ورسال�ه و�ل�ه وم��ل�ه وعاه�ه واح��اله. كان
ال���ع ی��ا�ق�ن سع�ًا وراء ال�ال. ماٌل ل��اء ك�ائ� وش�اء ن�اق�� وم�اه�ات م� أجل ال����ف�ات
وأع�ال ال�� و��ل� م� أجل مالجئ الع��ة و�صالح�ات األ�فال وم�اع�ات لق�افل الّ�الب إلى
ج��ب ال�الد وش�الها. ص�اف��ن وس�اس��ن، ش�ه�ن وج�ع�ن، م��اج�ن ج��عه� إلى ال�ال م�
أجل إنقاذ ال��� واألخالق ال�����ة، وال��ارة وال��ام، م� ال�ه�ی� ال���ي والقات� �قل� ال��ام
واإلل�اد. أد�اء مع م�ار�ع م�ّالت ون�خ أصل�ة ل���؛ «أن� أیها ال��� ص�ی� ال�قافة، ص�ی�
اآلداب والف��ن وال�ع�؛ أن� «م��ان» �ال�ات القائ� م� ب�� األم�ات». (كان� ل�� ب�الن��ي
ال�غ�ة في الق�ل: «م��ان (ن��� األدب والف��ن)  هي العاه�ة ال�ي أن����»؛ و��ًال م� ه�ا كان
ی�مي م�لغًا م� ع���� أو خ���� م�ل����، ح�� �ال� ال�ال، شاب م��ع ه� أم ع��ز ی���
ق�ائ�). م�ل��ن وأخالق��ن و�اث�ل�� و��وت��ان� وأص�اب فل�فة �ا���ة، ج��ع ال�ی� ��ار��ن
العادات ال���ة والف�ض��ة وال��� ال���عي وال�� ال����ر م� الق��د ال�ال�ة وال��ّلي ال�ائ� ع�
ق�اع� عل� ال��� ال��تغالي (ال���� ال����ف في ب�ء ال��ل) وق�� ال�ای�هات الفاضح على
ال��ا�ئ (�ع�ض كل شيء ح�ى األع�اء ال����ة). ج�ع�ة أمهات العائلة لل��اق�ة ال�ائ�ة ض�
ال���ل وال�غاء وال����، ح�� إن أمهات العائلة وخ��صًا أن��ن�ا ش���ل���ا، في ب�ا�ة و��ف�ه�
ال�اع�ة. ال��ع�ة ال�ي ت��ي ال�ع�ات ال������ة في أوق�ان�ا. ال��لة ض� األمّ�ة، ��اصة ال�ائ�
ك�زمي ده فار�ا. ج�ع�ة ال�ق�� ال�ا�عة للق��� ح��ارو وال�اد� ال��نفالي ل���اوات كاب�ال ال��حات.
م�ضى ����ع األم�اض، م� ال��ام إلى ال���ان، وم� ال�اع�ن إلى ال���� - ب��� ه� ال��ض
ال�اتج م� ال��وح- إلى م�ض الق��� غ���و و��ائ� الع��ان، ومق��عي ال��قان واألذرع، م�
دون ال�الم ع� ال�ع��ه�� وأول�� ال�ی� �أت�ن �ال��� ماًال، ب��ا�ة خال�ة ب�ون أ�ة ذر�عة، ب�ج�ه



أش� ن�افة م� ه�ا العال�. كان ب�الن��ي ی�تاح م� كل ه�ا في شقة زول���ا ودفء ث�ی�ها، وهي
مل�أ آم� ج�ًا. ف�ها فق� كان ��فف م� وقع ال��ف ال���ع ال�� یهاج�ه و����� عل�ه. وه�اك
��غي إلى م�اع��ه: كالم ال �ائل م�ه، �الهات. وألن ماس��� سال� ال ی��� أن �ع��ف �أنه
مغل�ب، ع�ض خ�ة ج���ة و����ة: ل�اذا ال ُت��ه� ف�صة تف��� ال�ول�� ون�ت� األم� ك�ا ���؟
ك�ف؟ ح��ًا، ك�ف... ن�عل ح�ض ال�ول�� مائًال ���� �����ل ف�ه أن ت�ق� ال��ة ال�غ��ة في
ق�اع ال�ق� 17. إنها خ�عة ق���ة م�ل لع� ال�ول�� نف�ه. �ال ش� هي خ���ة، وغ�� ش��فة

�ال�أك��. ل�ْ� إذا ل� ��� األم� ه��ا، ف��ف نع�ل لل���ل على ال�ل�ل ال�هائي؟

كان ماس��� ی���� ���قفه األول، إن ج��ع تل� االف��اضات الع���ة ال�ي ی�� ف�ها
ب�الن��ي ال�� ال��داء للق�ر الف��ع، ل��� أك�� م� ع�ل�ة غ� م�ع�ة، ع�ل ع�ا�ة - أج���ة! -

م�عاق�ة مع مف��ي وم�اع�� م�ی�� اللع�ة، مع أ�غ�ف وآناك���ن ومع م��ان�ون.

أ� ع�ا�ة؟ وأ� أجان�؟  « أنا م�ه� وم���». �ال���ة إلى ب�الن��ي م�الس كل ذل�
ال��ی� ال�� �ق�له ماس��� سال� كان م��عة لل�ق� وال شيء أك��. ال ع�ا�ة وال ع�ل�ة غ�.
إنه أس�أ م� ذل�؛ فأع�اؤه، م� أجل ت�م��ه، أ�لق�ا ی� الق�� ال�ارقة، ال�ي ال ���� ال����ة عل�ها
ألنها خارج ن�اق األرض. ففي ���قه ال�� ل� ��� دائ�ًا سهًال، زرع ب�الن��ي أحقادًا دف��ة
وع�اوات م���ة، وح���ا ل�م األم�، كان� ی�ه ثق�لة وقاس�ة ���� ت�ك في م�وره آثار ج�اح وق��ًا
�االن�قام. وه� ی�� نف�ه اآلن واقفًا حائ�ًا وس� ال��� وأع�ال ال��ا���. ف��الن��ي ل� ��� ���ى
ال���، وال ال��اع. ل��َّ ذل� الغانغ��� الع���، اب� ع�� األن�ار وال�ق��ة ذاك، كان ����ىء
ت�� األغ��ة مع أول دو� لل�ع�، خائفًا م� ل�عان ال��وق، ألنه م�ّ�د ول� م� كاالب��ا، فالح

صغ��، اب� ال��افات وال��س.

-أنا ملع�ن ! أنا م���ر!

- ج�� ج�ًا! قال ماس��� سال�، ال�� ل� ��� ���ى إال ال��� وال ی�م� �أرواح العال�
اآلخ�، �اح�ًا، ك�ف�� ح� وم��ّ��، ع� تف��� عقلي وم��قي في كل �اه�ة. ح��ًا، ل��ضح
األم�. فل��عل ال�ول�� مائلة ث� ن��. إنه ع�ل م���ع وغ�� ن��ه، أنا أعل�، وال ت�ّ�ك م�ل ه�ه



ال�س�لة، وال أنا ت�ّ�ني. إن األم� ه� ���د وس�لة م��ّ�فة على كل حال، وما ه� أش� م�ها رداءة
ه� ما �فعل�نه �� أیها ال�ّ��، أال ی��و ل� ذل�؟ فإذا ك�� ال�ق� 17 مع ال�ول�� وهي في وضع
مائل، وأن� تع�ف ج��ًا أیها ال�ّ��، أنه م����ل، سأواف� مع�: ���ن ماج�� م� ع�ل ال���ان

ون���ل� لل�ل مع س��ة ال�اك�م���وس.

رفع ب�الن��ي م�الس ك�ف�ه؛ إذا كان ذل� الك��اف ال��هان وم� أجل ذل� فق�، فل�ق�
ماس��� ��ا ی�اه م�اس�ًا و�عّ�ل ال�ول�� و�أك�� ق�ر م� ال���ة وال��ر.

- سأت�فل  أنا نف�ي به�االع�ل، أر�� إلى ال�احة.

- ولل�لة واح�ة فق�....

- م�اف�، ه�ه الل�لة فق�.

غادر ماس��� وه� �ف�ك ی��ه، ل��ف� مه��ه ال�ق�قة. و�ان كل ذل� ی��و ل��الن��ي م�الس
غ�� مف��. فق� أزف ال�ق� ل��ع ف�ه ث�وته وق�ره في أیٍ� أك�� فاعل�ة م� ی�ْ� ماس��� وأی��
ال���ة. و�ذا ُوج� أح� ما قادر على اك��اف تف��� ل�ل� اللغ�، فه�ا ال��� ه� كاردوزو إ�
سا، الف�ل��ف ال���ب ال���� ال�� ���� ف��ه ال�امي إلى العال� ال�اني، في الف�اء الالنهائي،
ك�م�� في الف�اء ال��ني، كاشفًا ال�اضي وال���ق�ل، ألنه كان �ع�� في ال�ق� نف�ه األم�
وال��م والغ�، في الق�� ال��اءة وفي الهاو�ات ال��ل�ة. ل� �ع� ل�� زول���ا أ� ش�: كان ذل� ق�رًا،
وال���ان �ل�قًا. ل� تقل له ش��ًا في ال�اب� كي ال ت��� قلقه، خ��صًا وأن ل�� ب����� ال���� م�
أس�اب القل�: ففي �االس، ع�� الع��ة، وساعة تعل�� اللع�، ك�ا ح�ث معها سا�قًا، ل�� ش��
غ�� م�ئي ث�ی�ها ودغ�غها. ول� ���ف ب�ل� - �ا لل�ع�، فان�ّس ت�� ت��رتها وق�صها في

م�خ�تها:

- أن�� �ا ب�����... ه�ا...



رفع� ت��رتها. كان� تل�ع ت��ه ال���ة ذات الل�ن ال��اسي ح�� اس��اع أن ی��، عالمة
أصا�ع فادی��� ال���اء ال�ائلة إلى ال�رقة. دل�ل ق�عي:

 وم��ًال ال�عف إلى ق�ة، غاص في ذل� الغ��ض    قال ال�االب��،   - حادث ف��ع!
ال�ع��.
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كان فادی��� دائ�ًا ه��ا، أح�� ووق�ًا، ول� ی�غّ�� في س��ات غ�ا�ه:



- سآتي ه�ه الل�لة ألن��عِ� م� ال����. ان�����ي...

ك�ا ل� أن ال�ونا فل�ر كان� آخ� ال�غا�ا، داع�ة ل�رجة أن ت���ل� لل���ن أمام زوجها
ال�� �ع���ه ال�عاس. فعلى ال���� ال��ی�� كان ال����ر ت��دورو ی�ام به�وء و��أن��ة، وجهه

م��ق وت�ّف�ه م���� ���� على إ�قاع ال��ق.

و�ان� ال�ونا فل�ر ت�أمل وجه زوجها ال�ل�ل ف����� عل�ها م�جة م� ال��ان؛ ال ی�ج�
رجل أف�ل م�ه، إنه زوج كامل ال��اصفات. ف����، ب�وح ق��ة، وأخالق نق�ة، على أن تق�ع،
دفعة واح�ة و�لى األب�، تل� ال��عة ال����ك ف�ها وغ�� القابلة لالس���ار، وغ�� ال�ل�قة ب�ضعها
و���فها. فآث�ت، على س��ل ال���ة، أن ت���� في غ�فة االس�ق�ال: فل� ت�عّ�ض لل��ازفة ب�ؤ�ة
نف�ها ب�� ذراعْي فادی��� في الغ�فة ع��ها ال�ي ی�ام ف�ها زوجها اآلخ� (ال�ّ�� وال���ه). ألنها،
كع��ة ل��اسها، وأمام ج��ها ال�ع�ف ك�ادة ش���ة، ت��ى ال�ونا فل�ر م� أن ت���ل� ف�أة.
 دوار   فإرادتها ل� تع� ت��عها، وق�اها ت�ار ع��ما ��ه� فادی���. و�ذا ما اق��ب م�ها، �ع���ها
وت��ح ف��ل�ها ت�� رح�ة الغاو�، فهي ل� تع� ت�ل� ج��ها، وال�ادة ال�ام�ة ل� تع� ت��ع

روحها، إن�ا رغ�ة فادی���.

ما زال� ح�ى اآلن ل� ت�ّ��ه م�ها، ه�ه حق�قة ���ة، ل�ْ� ر��ا ألنه في األ�ام األخ��ة ما
كان فادی��� ی�اها تق���ًا، فه� م���ل� للع�، غارق في ح�اة الف�اد. ك�ا في تل� الل�لة ح�� كان
قا�عًا وحاس�ًا ج�ًا: «ان�����ي، س�ف أجيء وان��ع� م� ال����». ل� ��� ل��ه اع��ار أل� شيء،
فق� وع� �ال��يء و�قي في ب�� اللع�، إذا ل� ��� في أح� ب��ت ال��اء. ال�ونا فل�ر ت��ي في
الغ�فة، تف�ح ال�اف�ة، وت��ل� ال��� إلى ال�ارع، وتعّ� ال�قائ�. ق�� على ال��، وه�ام معل�، و�الم
كاذب. فال�ونا فل�ر ه�اك وح��ة ت����ه، وه� غ�� قادر على أن ��ّ�ي بلع�ة ق�ار واح�ة. ر��ا

س�أتي �ع� ال��ة األخ��ة.

ل�� اللع� ق� ان�هى. فال�ونا فل�ر تع�ف ج�ول ال��اع��، وج��ع تفاص�ل ال�از���هات أل�فة
ج�ًا ل�یها، وان��ار فادی��� ه�ا ب�أ م�� س��� ���لة. أی� ه�، أ� حفلة ت���ه، م� أجل م� ن��
ب�ع�ه ال�ق��ع لل�ونا فل�ر؟ فادی���، ل�اذا ت�الع�ه ه��ا ���اع��، ل�اذا ال تأتي، �ال�ا أن� ق�



وع�ت�ي �أن تأتي وأنا أن���ك على ال�غ� م�ي؟ ماذا ته��ي، ال���ة وال��ف وال���ل ال�ع�� وال�وج
ال���ل؟ إن ما یه��ي فق� ه� ح��رك، فل�اذا وع�ت�ي...؟

في ص�اح ال��م ال�الي، وأث�اء درس ال�َّهي، كادت ال�ونا فل�ر م��ت�ة وغ�� م���سة،
و�ادت أن تفق� م��ال األرز. وفي آخ� الغ�فة كان ص�ت زول���ا س���ن� فاغ�ن��� ی�و� وهي

ش�ی�ة االنفعال:

- أی�ها ال��ات، إنه س��، وأنا خائفة... إن��َّ ال ت����ن أن�ي في ی�م ساب� ه�ا، أح���
؟ ت��روا أن ه�ا األم� ی���ر اآلن... ��يء ما ��ّ�� ث�یيَّ

- شع�ت ال�ل���ات �إثارة ش�ی�ة.

- ماذا؟ ك�ف؟ أخ����ا...

- ال�ارحة ل�ًال ك�� في �االس...

- إنِ� ال ت��ع�� حفلة س�ار�ه في �االس...

- ه�ا ���ل ج�ءًا م� ع�لي...

- إن ما أردته أنا ه� ع�ل كه�ا...

- أخ��� �ا زول���ا...

- ح��ًا، ال�ارحة ل�ًال، ك�� في �االس مع رب ع�لي وح�ث شيء غ��� ما في ال�ول��.
كان ال�ق� 17 ���� وح�ه...

كان� ال�ونا فل�ر ت�غي وهي في وضع تأملي.

- في ل��ة ال�عق��ات ال��ی�ة، أح��ُ� �ال��� ع��ه غ�� ال��ئي یل�� ث�یيَّ
و�ع�ها.. - أخف�� ص�تها -  ... ق�ص�ي ق�صة ش�ی�ة في ال�ر���...



- ق�صة م� ال��� غ�� ال��ئي؟ ال تق�لي ه�ا... - ش��� إح�� ال���ات وهي قل�لة
ال�أث� �الق�� ال�لفي ال�اف م� ال���.

- أال ت��ق��؟ ح��ًا، ما زال� ل�ّ� العالمة.

ل� ت�أ زول���ا أن �ع���وها كاذ�ة، ف�فع� ت��رتها وع�ض� ال�رك ال�� ی��� الغ��ة ح�ى
م� ال�م�الت ذو� ال��خ�ات ال���ة. كان� العالمة ال�ات�ة م� أصا�ع فادی��� ق� به� ل�نها.

وخ�ج� ال�ونا فل�ر م� الغ�فة في ص��.

وان���ته ��ال ال�هار. ل�� فادی��� ل� �أِت. ح�ى وال في الل�لة ال�ان�ة. ف�ل ذل� اله�ام كان
ك��ًا، وه��ان ال�� كان ك��ًا ونفاقًا. ال�ونا فل�ر ت����ه وهي تعاني األرق، وأث�ه واضح في الق�ار
أو ت�� ت��رة زول���ا �ق�ص م�خ�تها. إن فادی��� شه�اني وغ�� م��ول، م��ّ�ع وغ�� وفّي، ب�ون

قل�. ال�ونا فل�ر م��رة م� أ� ت�اق�، وفي ال�ق� نف�ه م� ال���ة وال�غ�ة، ل��ها ح���ة.
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ل� ی���ح األس�اذ ماس��� سال� في ساعة ال���. على الع�� م� ذل�، ع�ا ن�احه،
ب��اضع، إلى ال��ل الق���، وهي ص�غة م��هٌ� عل�ها: «لل�ّ�اب، ن�اب ون�ف». إنه عّالمة �ال
ع��فة، عال� حق�قي �اآلداب الق���ة. وم� غ�� ال�ف�� �ع� اآلن، ت����ه �ق�� أرواح العال�
اآلخ� وال����س�� وأع�ال ال���. ��في أن ت�ضع ال�ول�� ���ل مائل ل�ي ت��في ج��ع أع�ال
ال��� ع�� ف�ح الغ�، وال ی�قى اآلن إّال أم� واح�، ه� اك��اف ال���ول، رأس الع�ا�ة
وت�ف�ة ال��ا�ات معه. و�ان ل�رن� ماون - ده - فاكا ��ل� ال��ة ال�غ��ة في ح�ض ال�ول��
وه� ب��ء م� ال��ام�ة؛ ففي األم� ك�� ال�ق� س�عة ع�� فق� ، وال��م ل� ���� مّ�ة واح�ة في
الل�لة كلها. خف� ح�ة ال��ّت� في وجه ب�الن��ي م�الس، فه� ل� ��� ���ى س�� الق�� ال�ارقة، وال
شيء غ��ها. ل�ْ� أ� ق�ة ص�ف�ة كان� ه�ه، إذا كان� عاج�ة ع� ال�غّل� على خ�عة ال�ول��؟ فق�
جّ�د ماس��� ع�ل�ة الغ� م� ق�اع الغ��ض، وس��ل ق���ًا ب�الن��ي ب�راعه ال���لة وذات
ال���ة، إلى ال���ول، جاعًال إ�اه ی�فع مع الف�ائ�، مال اآلخ��� وت��ؤه ووقاح�ه، وف�ق كل ذل�،



ال�اعات ال�ل��ة �ال��� وال��ف ال�اه� والهلع ال�� ی�ّ�ج قل�ه. ب�الن��ي ب�� زول���ا ودوم��غ�س
ب�و�االت�، ی���� لالع���: االب��امة األك�� ت�ددًا واألك�� ��اشة.

في ه�ه األث�اء، كان م��ان�ون س��ان، ی�ام في شقة كارال، في مق��رة ال���ة ال���لة
العا�قة �ال�رود. ، و�األم�، ع��ما أم� ب�الن��ي م�الس، وه� في ض�اع تام، ب�عل�� اللع�، ل�
��� ل�رن�� ماو - ده - فاكا، م�اع� م�ی� اللع�ة، ودوم��غ�س ب�و�االت� ال�اض�ان، وح�ه�ا
الل�ی� شع�ا أنه�ا ت��را م� ذل� ال�اب�س ال�� ال ���� فّ� رم�زه. ك�ل� اإلش��� م��ان�ون، شع�،
في وس� ه�ا ال��� م� الف��، �االرت�اح نف�ه، ألن ح�ه كان ی��و له ع���ًا وم���ًا لل�ع�. وف��ا
كان� ال�ول�� ت��� ال�ق� 17، �قي م��ان�ون م�أرج�ًا ب�� ال���ة وال�ع�. ال���ة ���� ال��
ال�امح وال�ع� ���� غ�اب أ� حّ� له�ه ال�اه�ة  ال���ان�ة. في تل� الل�لة انهارت س�ود ال��وة
وت�ف� كل ف�� ال�از��� على م��ان�ون. ل�ْ� هل كان ه�ا ال�� حقًا،ح�ه؟ كل شيء كان م�ضع
ش� وم��غ��ًا: ف��ت فادی��� في أذنه م�� ص�اح الع�اف��، ساعة ت�اول ال��و�قة ع�� أن�ر��ا
وفي ال�ارع. ز�ارته إلى ال�ونا فل�ر وال�ل�ات الغ���ة وال��ل الغام�ة وش���ة ال���فى، ك�ا ل� أن
فادی��� كان ج�ءًا م� ال��ادثة ب�� م��ان�ون واإلش���ة. ث� تل� الف�� ال����ة، ت�ق� على ال�ق�
17 ف��ا اللع� على ال�ق� 3 وعلى ال�ق� 32. وفي م���ف الل�ل أراد م��ان�ون، ب�افع الع�اد
والف��ل، ال��اه�ة م��دًا على رق��ه ال�ف�ل�� وحّ�له�ا الف��. ل��ها م�� م� تلقاء نف�ها، وال

أح� �ع�ف ك�ف، ل��ه� على ال�ق� 17. وأخ��ًا م� كان م��ان�ون؟ الع� ق�ار أم لع�ة الق�ر؟

خ�ج م� �االس مل��ن��ًا م�ع��فًا وقل�ه �ع��� م� الغ�. وت�جه إلى شقة كارال، ال��ان
ال�الئ� لالح�فال �ال�آث� ال����ة م�ل ه�ه، وه� م��ل م�ّح� في ساعات القل�. عه� ��اله ه�اك إلى
اإل��ال�ة ال��ی�ة، وهي س��ة نق�ة ال�مة وذات وس�اس (لق� فّ�ضها، ه�ا واضح، �اإلنفاق على
ال�فلة، �ال��ل ال�� ت�اه م���ًا و��ون تق���). كان ���ى م�الغة ال��ان م� جان� ال��اء وم�
الع�ف ال�فاجئ ل�� أص�قائه ال��اعف�� ح���ا ���ح س��ان. ألن م��ان�ون في تل� الل�لة هّ�أ
نف�ه ل���ة ح�اته، ل��ف� ف�ها ع�اص� تل� األح��ة، وق�ع ذل� اللغ� ال����. اس���ت ال�فلة ال�ي
أدارتها ال��ی�ة كارال ح�ى ال��اح، وال�ی� قاوم�ا أك�� م� غ��ه�، م�ل األدی��� رو�ات� ف�ل�� وآور��
ك�ن����اس (دائ�ًا مع زه�ة في ع�وة ال���ة) وال��افي ج�ان �ات���ا، ت�اول�ا �عام الغ�اء في ال�قة



في ال��م ال�الي، م���ع�� �الف���ادا ال�ل��ة ال����ة، مع ال�اشاسا وال���� األخ��. �ع� تل� ال����ة
ال�ارات�ن�ة، سق� م��ان�ون م� اإلع�اء وتّ� نقله م� ق�ل الف��ات على م�ّفة ك��� م��. وجّ�دته
الل��فات م� مال��ه وأع�دن له ح�امًا داف�ًا، ث� ضّ���ه �الع�� وال����ق ال�اع�، وم�دنه في
ال�ها�ة ل��ام على ال���� ف�ق الف�اش ال�� ت�ام عل�ه صاح�ة ال��� ال���، في ال�ق��رة

ال����ة ل���ف ال��ف، ال����ة �ال�ات�� وال�رد.

لق� شع� م��ان�ون و�ع� ال��ع��� ش�ی�� ال��اس�ة، م�ل  آم����ا - آمي ده أم�����
أب�ها، وس��ا دو روز��ا أمها - ����ر ق�ة في ال�� ال ���� س�قها، ت�ی� ال�فلة. و�ّال، ك�ف
�ف�� �غ�� ه�ه، ال�صلة ال�ي ق�م�ها ال��ی�ة كارال في رق�ة ال�ُ�ُ� ال��عة، وه� م�ه� ساٍم
 ان��اع �أنه ُمَ�اق�،    ل�� ماس��� سال�، نف�ه، ال�ف�ٌ� ال�� وال���، وم�ع�؟ ك�ل�، ت�ّ�ن 
ع��ما كان ی�ف� في ف��ة ما �ع� ال�ه�، في قاعة اللع� (���اع�ة م� دوم��غ�س ب�و�االت� فق�،
األخ �ال�ضاعة ل��الن��ي) ب�قة و��عي، و�إتقان ف�ان، ال�ه�ة ال�ع�ة في تع�یل م�ل ال�ول��.
أح�انًا كان اإلح�اس ق��ًا ج�ًا وغ���ًا، ���� أنه اض�� ل�أج�ل الع�ل وتف�� الغ�فة �ع���ه، ���ًا
ع� ال�اه� غ�� ال��ئي. وع�� ح�الى م���ف الل�ل، ح���ا بلغ اللع� ذروة ح����ه، س�ع م��ان�ون
في أع�اق نعاسه ال�ق�ل م� اإلرهاق وال���ل، ال��ت نف�ه ال�� س�عه في الع��ة. في ال��ء غ��
دق��، ل�ْ� س�عان ما أص�ح واض�ًا وش��هًا ���ت فادی���. كان ال��ت �أم�ه �الع�دة إلى �اولة
ال�ول��، ���ل س��ع: إلى �االس، ���عة، إمِ� اآلن إلى ال�ق� 17. ال�ق� 17 وال�ق� 17 فق�.
هّ�ا. وما إن ف�ح ع���ه، ح�ى رأ� م��ان�ون نف�ه وح��ًا مع خ�االت الل�ل وذل� ال��ت. ف�ّ� أذن�ه
�ال�سادة وتغ�ى �ال�الءات، م�ه�ًا م� ال��ف، راف�ًا اإلصغاء. في ذروة ال�فلة، في الع��ة، سأله
آناك���ن: «أن� أ��ًا س�ع� ص�ت فادی��� في أذن��؟ إنه ص�ی� ال ی�ج� م�له اث�ان ،ح�ى وه�
م�� ال ی��انا». ل� ��� ی��� م��ان�ون أن ���ع، ل��ه أصغى، ف��ع ب�ض�ح؛ كان مأخ�ذًا،
م���رًا ب�وح س���ة جاث�ة على ك�ف�ه. ��� أن ی�ه� �أس�ع ما ���� إلى كان�وم�ل�ه األم ال�اه�ة

م� أجل ال�الة على ج��ه وتق��� د�� لإللهة أور��ا، ور��ا ت��

ف�ق ال�سادة، تا�ع ال��ت ت��ی�ه، كأنه یه�د. ول� یَ� م��ان�ون م��جًا آخ�، س�� �ل�
اإلغاثة �أعلى ص�ته، ما س�� اض��ا�ًا في ال�قة. فاس��اح� كارال ال�ّ��ة الع�ر م� قاضي



 روع ال��ف   االس���اف ال�ق�ر، وه� ز��ن م�ل� وواث� م� كفاءته، وراح� ته��ء م�
ال��تع�. وح���ا اح����ه ب�راع�ها وخ�أته ب�� ث�ی�ها، أق�� لها م��ان�ون ب�وح أمه و��عادة أب�ائه،
�أنه ل� �ع�د أب�ًا إلى ال���� ��ال ح�اته. ول� ت�ج� ق�ة ����ة (أو خارقة للق�ة ال����ة) قادرة على

جعله یل�� الف�� مّ�ة أخ��.
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ع��ما رّن ج�س الهاتف كان ج��فاني غ��ارا�� ق� ل�أ إلى الف�اش م�� أك�� م� ساع���.
فق� اع�اد �ع� ال�واج ال��م وال�ه�ض �اك�ًا، وهي عادات ص�ّ�ة للغا�ة في رأ� زوج�ه. فال شيء
أك�� نفعًا وض�ورة ل��ة ج��ة ول���فة ت��ى �ال��اح، خ��صًا ل�� أضاع سا�قًا ه�ا ال�� م�
الل�الي، وه� �ع�� ح�اة شاذة كان �الم عل�ها. إنه  رجل - ال��افي ال�ع�وف ج��فاني غ��ارا��
- ت�ّ�ل� ح�اته كل�ًا وفي وق� ق���. و��� ل�لة وض�اها، ما ی��� ام��از ال�واج م� ام�أة ن��ة
وم�فان�ة، غ�� م��ع�ة لل��امح مع اإلساءات وال�فاقات. واح�ف� ج��فاني ���حه ال�ائ� وض���ه
العف��ة وأكاذی�ه، وم�الغاته. في ال��ه� كان ه� نف�ه، ب��ء الل�ان، �ع�ف ج��ع ال�فاص�ل ع�
ال��ی�ة: ال��اس�ة وال�ال�ة وال��علقة �ال��انات ال�وج�ة و��ل األم�رال��ات�ة.  ل�ْ� في ال�اه� فق�،
ألن ال��ه��ي ال�� ال ���� إصالح شأنه، ال���ّ�ع ل�ًال، ال�قام�، ق� ان�هى، أمام اس�غ�اب
ال������. ذات ی�م، وق� ذع�ت األس�ة م� األن�اء ال�ي وصل� م� إق�اع�ة أوران��، أرسل� إلى
�اهّ�ا أح� أب�اء ع�ه وه� ال�ابي ال��ه�ر ����له ال��اف�ة، ل��رس وضع االب� ال���ر. ف�ّل ض�فًا
على ج��فاني في شق�ه كعازب، في ب���اد�، وم� أجل الق�ام �ال�ه�ة ال�ق�قة خ�� ق�ام، راف�
ج��فاني في أسفاره أس��عًا ال ُی��ى. وع�� ع�دته لّ�� ال����� في كل�ة وح��ة: «إنه غ�� قابل

لإلصالح!».

في ال�اه�، على كل حال، كان ج��فاني ی��د روات�ه وعائ� إرثه في أو�ار الق�ار وفي
غ��ها، ی��ل ال�هار �الل�ل، وال ��ه� في ال���� إّال ل�ق�� رات�ه. فه� غارق في ال�ی�ن، م�عا�ف
مع األف�ار ال����هة، م��غًال س�ع�ه ك��في، و���� ذ�ائه، ول�اف�ه ال��ّعة ال�ي جعل� م�ه
ص��قًا ل���ع ال�اس؟ وع��ما عاد ال�ابي، اع��� أن إصالح ج��فاني أم� م����ل، إّال إذا كان
أخ�ق ���ل كامل ل�ي ی��ّلى ع� تل� ال�ل�ات، وم� ب��ها، خ��صًا ، ال���ة الل��فة في



م��ل  زازا، ج���ن�ی�ا ال�ع�وفة أك�� �اس� «ال�يء الع�ب ال�غ��». و�ان ال�ابي �ق�ل لألس�ة
وال�م�ع في ع���ه، وفي ف�ه ماء:

- ال تعلق�ا اآلمال... إنه ام�ؤ فاس�... ل� ���ح م��ق��ًا أب�ًا.

غ��أنه ق� تغ��. ففي ح�� اعُ��� حالة �ائ�ة، ش��ًا ال ���� إصالحه، وقع �ال��
 أشفق�ا على الع�وس: «م����ة، س�ف تلع� ال��م ال�� ت�وج� وت�وج خالل شه��� . ك���ون 
ف�ه، ف���فاني ه�ا ش�� م���ل». ه��ا كان�ا �ق�ل�ن ألنه� ل� �ع�ف�ا الف�اة، في م�ه�ها الهاد�
ال�ادع، ذات ال��ّ�فات ال���لة تق���ًا. �ع� س�ة أشه� م� ال�واج، وق� عاد ال�ابي ال��اف� إلى
ال��ت�ن، إلى العاص�ة، هّ� رأسه: «م���� ج��فاني!» وخ�ج م��عًا إلى م��ل زازا، ف���ا ال ت�ال

ك������ا دوسي ح�ة وم��عّ�ة لل�هاب إلى ال���.

كان ج��فاني ش��ًا آخ�، ول� �ع� ی�ه أح� على �اولة اللع� أو في مق�ف م� أ�
ن�ع. كان ��ازف، م�ة كل شه���، �ع��ة ت�س��نات على ال���� وه�ا كان كل شيء. وال��اء
ال���الت على شاشة ال����ا فق�. وخالف ذل� فه� سّ�� ذو اع��ار سام وم��ف م���م وأب
ألس�ة ال غ�ار عل�ه. ���� في ال�ارع م�أ��ًا ذراع زوج�ه، و�ال�راع األخ�� اب��ه ل�دم�ال. ل�حة
م���ة! لق� ب�أت ت�ه� ل��ه ب�ادر ال�لع، ك�ل� أف�ار م�اف�ة، وعادات ب�رج�از�ة و���ح ل��ّل�

األراضي والق�عان: �اخ��ار، إنه رجل اس��ع�ه ال����ع واألس�ة وال���.

ه��ا كان ج��فاني ق� نام م�� أك�� م� ساع���، ع��ما رّن ج�س الهاتف. فغادر ال����
شاع�ًا �ال�وار ���� ال�عاس، وت�اول ال�هاز: م� كان �ا ُت��؟

- هل أن� ج��فاني؟ - سأل�ا م� ال��ف اآلخ� لل��.

- أنا ه�، نع�. م� ی��ل�؟

- إنه فادی��� م� ی��ل� �ا ج��فاني. تعال راك�ًا إلى �االس والعْ� على ال�ق� س�عة
ع��، إلع� �ال خ�ف الن� س����، وأنا أض�� ل� ذل�. ل�ْ� تعال ���عة، تعال راك�ًا...



- سأذه� في ه�ه الل��ة.

ارت�� مال��ه ���عة، م����ًا إح�اث ض�ضاء. ل��� ح�ه، ل� ت���ق� زوج�ه ول��
ل��ه وق� لل��ض��ات، مع م�ل ه�ه الع�لة لل��وج. فق� ن�ي ال�فات�ح  وال�ثائ� وم�ف�ة ال�ق�د.
وع�� ال�اص�ة كان� ت�ّ� س�ارة أج�ة، فاس�قّلها، وهّ� ل��فع أج�ة االن�قال، ع�� �اب �االس، ف��ّ�ه إلى

ع�م وج�د م�ف��ه.

- ن��� ال��ف�ة...

- ال �أس أیها ال����ر... سأراك في ال����ة... - تعّ�ف ج��فاني إلى ال�ائ�. إنه
الغ���، دائ�ًا م��اج� ع�� الف��.

لق� ع�ف ال�ائ� ول��ه ل� �ع�ف نف�ه، ج��فاني غ��ارا��. ما ال�� أتى �ه إلى ه�ا، أمام
�اب �االس، في ال�اعة ال�اح�ة ص�احًا؟ م�اب�ة هاتف�ة أ�ق��ه، كان� م� فادی���، ی�ص�ه �ال�ق�
س�عة ع��. ل�ْ� فادی��� مات م�� ��ع س��ات، ق�ل أن ی��وج ه�، ج��فاني. إنه حل� �ال�أك��، ن�ع
م� أضغاث أحالم. ل�ْ�، س�اء أكان حل�ًا أم كاب�سًا، ها إنه جاء إلى ه�ا، فق� ح�ث ما ح�ث -
خ�ج م� ال���ل ل�ًال خف�ة؛ أّواه، م� ال�����ل ت�ّ�� ال��ائج - ول� ی��� له إّال االس�فادة م�
الهاج�. كان ه�اء الل�ل وه�اء ال���ة �غّلفانه، وشع� �أنه ��ل تق���ًا وه� ��ع� ال�الل� إلى

اللع�.

على ال�غ� م� أن ال�اعة كان� م�أخ�ة، كان� ال���ة في الغ�فة ع���ة، و��اصة ح�ل
�اولة ال�ول��. وق� ُح�ي ج��فاني ���اسة مل��ة:

- سع�اء ب�ؤ���... ما ه�ه ال�ع��ة؟

اق��ب م� ب�الن��ي، وسأله:

- هل أس���ع تق��� س��؟ خ�ج� م��عًا ج�ًا ف���� ال��ف�ة ودف�� ال���ات...

- ك�ا ت���... ال���وق ه� ص��وق�...



- ال��ور� فق� لل��ق� م� هاج�... حل�� �ال�ق� 17...

- ال�ق� 17؟

ات�ع� االب��امة في وجه ماس��� سال�، ل��َّ ب�الن��ي م�الس أحّ� ب���ة مفاج�ة،
بهاج� غ�� م�ّ�. ك�� ج��فاني ال���، و�ع� أن أخ� الف�� وضع اث��� على ال�ق� 17.

- ال��م ل� ���� وال مّ�ة واح�ة. عّل� أح�ه�.

تعالى ص�ت ل�رن�� مان - ده - فاكا:

- اللع�ة قائ�ة...

دارت ال��ة ال�غ��ة في ح�ض ال�ول�� ال�ائل. م� ال�����ل أن ���� ال�ق� 17. كان
وجه ماس��� سال� م���نًا �ال��� ك�جه ق���، م��ودًا ك�جه ب�الن��ي م�الس.

- أس�د. س�عة ع��. أعل� ل�رن�� مان - ده - فاكا، ف�أة.
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س�� م���� وما��. م� ال�ع� حقًا أن ت�قى وح��ة مع ح�نها. فل� �ع� �اس��اعة ال�ونا
فل�ر أن ت���ل أك��. فق� ذه� ال����ر ت��دورو، �ع� أن ارت�� ال�ع�ف ال����ع م� ال��ا�،
وأخ� معه ال��ّلة وال��ق لل����� في م��ل ال����ر ف�����الو. اع��رت ال�ونا فل�ر، ب�ر�عة ص�اع
ن�في ش�ی� وم�عج، ع� ال��ار�ة في األحادی� ح�ل األز�اء واالس�ق�ال األخ��، وح�اة اآلخ���.
ول� ت�آلف أ��ًا مع رتا�ة ال�����. ه�ا ما ل� تقله له، إنه واضح. خالف ذل�، أب�ت أسفها لع�م
س�اعها مّ�ة أخ��، ال�أل�ف ال��ی� لل�ا����و آج���ر غ�م�� ال�� سّ�ها ك���ًا، وهي مع�وفة فال�
اح�فاًء �ال�ونا ج��ا ال�ي جعل ال��س�قي م� نف�ه ص��قًا لها: «ت�ه�ات في ض�ء الق�� على

ال�������ي».



كان� ال�ونا ج��ا ق� جاءت ق�ل قل�ل ل��ع� ال�ونا فل�ر إلى ع�ض ألع�ال ال�اب���ا في
�ع� األراضي ال��ر م� أجل ف�ق األمارال��ا. وقال� لها: أی�ها الغ���غا ال�اج�ة، دائ�ًا تأت�� �أم�ر
ج�ی�ة. ك�ف أل�ي دع�ت�، إذا ك�� ل� أذه� إلى ال�����، ف���� تِع� وح����ي م�الش�ة؟
و�ال�يء نف�ه أجاب� ال����ر إ�ف�� وال�ونا إ����ا الل�ی� ی�اب�ان ���ق على ال�فالت ال�هار�ة أ�ام

ال��� وفي ال����ا نف�ها دائ�ًا تق���ًا. وال�ونا ن�رما أ��ًا أرادت أن تأخ�ها إلى م��لها:

- تعالي وتفّ�جي على ال����ا، فاللع� ال ���ل دون ال��ی�.

- أش��ِك �ا ن�رم���ا. فل� ك�� على ما ی�ام ل�افق� ت��دورو. فق� ت���ه ی�ه� ��ف�ده...

- رأی�ه ع��ما ان�ل� في ال��ام. كان ���� م����ًا على نف�ه، به��ة رجل ����ك في دف�
أح� ال��تى. إن زوجِ� �ع��ِك �ا فل�ر. قال� لها ال�ونا ن�رما م�افقة على م�قفها.

لق� كان م� ال�ل� أّال ت�افقه إلى ال�����؛ ف�وجها كان ��ل� ش��ًا زه��ًا م�ها مقابل كل
ه�ا ال�� والع�ادة. ف��ا اآلخ�... فل� ت�� ت��� ح�ى ال�ف��� في أم� ذاك ال�افه. ل�اذا قل� ال�اس
م��اق� ه��ا؟ ل�اذا رغ�� �أن ت�قى وح��ة؟ فأك�� م�عة ل�� ال����ر ت��دورو هي أن �ع�ف على
ب�قه في ال��ار��، وال�ونا فل�ر معه ب�� ال���ر، ت��عه وت�ّ�عه. ول�اذا �ق�� في ال���، إذا ل�
  ل�ي تق�ل له ��� �أمل م�يء اآلخ� م� ل�ل�ه األب��ة في اللع�؟ ر��ا ه�ا ص��ح. ل�� أ��ًا
ال�ق�قة كلها، ل�ي ت��ده، ل�ي تق�ع كل عالقة معه أ�ًا كان�. هل األم� ه��ا حقًا؟ ل�ي تق�ل له
ه�ه ال�ق�قة، أم: «خ�ني �ا فادی���، خ�ني، ��ل��ي، ف�ا ع�ت أس���ع االن��ار». أ� حق�قة م�
ال�ق�ق��� س�ق�لها له؟ أّواه، ففي مع��ة ال�وح مع ال�ادة ه�ه ، ل��� س�� م�ّ�د كائ� �ائ� في

حالة ق���.

م� ال���ل ال��اور س�ع� ص�� اغ��ة ح�. إنها مار�ل�ا، ال�ال�ة في عل� ال����ة، ون��ة
اإلذاعة ال�ا�ة، وال�����ة م� دون إعالن ع� �ل� خ���ها ال�س�ي ألن �ال� ال�واج شاب ث��
م� أث��اء ال�اكاو ذو مفاه�� م��لفة، أصّ� على أن ت��ّلى ع� ع�لها في اإلذاعة، وأن تغ�ي  له
فق� وال ألح� س�اه. إنه أم� م�لف ج�ًا ل�ار�ل�ا ال�ي ت�� نف�ها أمام م�ّ��ات ال��ت، تغ�ي



ال��ی�ة ���تها ال�غ�� ال�خ��. فل�اذا ت�فع ث��ًا �اه�ًا ج�ًا م� أجل ه�اال����؟ لق� جاءت إلى
ال�ونا فل�ر ت�ل� ن����ها. ل��َّ ه�ه األخ��ة ل� تع� ت����ع تق��� ال��ح ألح�، ح�ى ل�ف�ها، فهي
 ش��فة لع�ب م� جهة،   م��شة. ول� تع� ال��� ال���اس� نف�ه: فهي تعاني ف�امًا داخل�ًا:
ول�یها رغ�ة جام�ة م� جهة أخ��.  غادر ال����ر ت��دورو ت�� ال���، حامًال ال�اس�ن ت��
مع�فه ال�اقي م� ال��اه. ل� ��� ل��ه س��  ش���� مق�س�� في ه�ا العال�: دونا فل�ر وال��س�قى.
وم� أجل زوج�ه وال�اس�ن، ل��ف ���ي، إذا  اض��، �الع�ادة واألر�اح وال��ائل ال�اد�ة وم�اقعه
في ال����ع. إنه رجل م��ق��، وزوج م�الي. أما  اآلخ� فق� كان رجًال ��عًا وس��ًا. وه� على
اس�ع�اد ألن ی�لها م��دًا، فال ���ي ��يء الس�عادتها وال ح�ى  ب�ق�قة م� وق�ه ال��ه��ي. كان
األم� ك�ل� في ال��ة األولى، ل� ی��ّل ع� شيء، ول� ی��ازل ع� شيء –  م� أجل دونا فل�ر، س��
ع� �قا�ا ساعات ف��ره. «ان�����ي سأذه� وأع�د حاًال»، وال �ع�د أب�ًا. إنه ش��ان  م�ادع

وم��ث ل��. 

 - ماذا عليَّ أن أفعل �ا دونا فل�ر؟ سأل� مار�ل�ا. الغ�اء ح�اتي، ب���ا تق�ل أمي إن
ح�اتي هي ال�واج، أن  ���ن ل� م��ل وزوج وأوالد، و�ل ما ع�ا ذل� فل�� س�� ن�وة. ف�اذا أفعل. 

ماذا �اس��اعة دونا فل�رأن تق�ل؟ «ان��ف أیها ال�لع�ن، دع�ي م��مة وسع��ة مع
زوجي»، أم «خ�ني ب�� ذراع��، اخ��ق ح��ي األخ��، فق�ل�� ت�او� أ� سعادة». ماذا أق�ل لها؟
ل�اذا ی�ق�� كل  م�ل�ق إلى اث���، ول�اذا ��� أن ن���ق دائ�ًا ب�� ح���، ول�اذا ���� القل� دائ�ًا

ح��� م�عارض��؟

 - عل�� أن� أن ت��ار� ب�� االث���: ال�ه�ة أو ال�واج. 

وِلَ� عليَّ أن أخ�ار، ل�اذا ال أس���ع أن أت�وج واس��� في الغ�اء، �ال�ا أن�ي أح� ذل�؟
ل�اذا أخ�ار وأنا  أح� األم��� معًا؟ ل�اذا؟

ل�اذا، دونا فل�ر؟ م� ال�اف�ة ال�ف��حة ی�خل ص�ت العاش� ���ًا ع� مار�ل�ا. ی���� وجه
ال�ا�ة، و��ان  وجهها ال�اصع، ف�غادر راك�ة. ت��عها دونا فل�ر ب���ها: فادن�� ه� ال��ح ال��



ی�ع�� شع�ها و�غ��  ساق�ها. 

- فادن��! ل�� مع مار�ل�ا. إن�ي أح�رك! 

��ل� الق�ف�اء، �اس�ًا، أمام ق�مّي دونا فل�ر، ح�� كان� مار�ل�ا جاث�ة، و�����
ساق�ها، ملق�ًا رأسه  على ر����ها. 

 - ات���ي ��الم... قال� له دونا فل�ر ���ت ك���. 

 - ل�اذا ت���ف�� معي على ه�ا ال���، �ا ح����ي. وأن�  دائ�ًا م��اءة. 

 - و���ؤ ه�ا الل��� على س�الي ل�اذا، ك�ا ل� أن�ي ل� أقل له ال���: «سأع�د حاًال،
ان�����ي ح��ًا». ل�ل م�  القل�، أ�ام م� ال��ارة، ان��ار ح���. ال��� ال�ح�� ع� ه�ا ال�ق��، ه�

ما رأته م��ًال على ال�جه ال�لفي  ل�ول���ا. نع� �ا س���، وت��ؤ �ع� ذل� أن ت��ح أس�لة! 

 - أما قل� لي إن� ل� تع�د� ت���ی� أن ت���ي، و�نه عليَّ أن أغادر؟ ع�� ذل� ذه��
أق�ي �ع� ال�ق�  مع ب�الن��ي، �ا لها م� م�حة م���ة... 

 - مع ب�الن��ي أم مع س�����ته؟

هل تغار��، ع���تي؟ لق� ف��ت: أت�ار� ع�ة أ�ام، ف����ع إلى هللا كي أع�د، فهي ت��ق
 ���ل ج��ني إلى االرت�اء في ح��ي، ل� تع� تق�� على االن��ار. 

 -  م� قال ل� ذل�؟ ه�ا ك�ب. أنا ام�اة ش��فة، ارفع ی�ك... 

أله�� ال�� وال�ف�ان ج��ها. شف�اه على ف�ها، و��ه على ال���قة األك�� ح����ة في أسفل
���ها ح�ى آخ�  م�ف�. وف��ا كان� اإلثارة ت�تفع له��ًا في ج��ها... سق�� ال�قاومات األخ��ة. 
وفي ح�� كان� ت�عي أنها م��ّ��ة �ال��ف وال ���� إخ�اعها، سّل��ه ف�ها ح�ى م� دون أن
ت�اس�ه على غ�ا�ه وعلى ت�ه�ات زول���ا. ف�ل� ال�وار ال�� ����� عل�ها، جعلها عاج�ة ع�
مقاومة تقّ�مه، وال�فاع ع� ال�� ال�هائي ل��فها. ح��ا ل� كان ل�یها أقّله م� ت�ل� م�ه أن



��اع�ها! ففادی��� في ع�لة م� أم�ه، فق� وصل م��عًا و��� أن �ع�د إلى اللع�،: «هّ�ا ب�ا
ن���ع على ال���� �ا ح�ي». إنها واقفة ب�� ذراع�ه، غ�� قادرة على ال�قاومة، ف�ا أه��ة ال��ف

وال�وج؟ «ح���ا ت��� �ا ح�ي».

- هل أس���ع ال�ل�ج �ا إش����ي؟

اج�ازت دی�ن���ا ده أش�صي ال�اب ف�أة ث� قال�:

- ماذا �ِ� �ا إش����ي؟ إن� م��قعة ج�ًا...

شع�ت ال�ونا فل�ر م��دًا أنها ُأنق�ت �أع���ة، فه���:

- هللا ق� أرسلِ� أی�ها اإلش���ة دی�ن���ا. ال أح� س�اِك �����ع م�اع�تي. إجل�ي ه�ا، إلى
جان�ي.

- ما �� �ا إش����ي؟ ما ال�� تعان��ه ؟ إنِ� ت�ت�ف��...

أم��� ال�ونا فل�ر أوش�صي ب�� م��سلة:

- أی�ها اإلش���ة، أنا ��اجة إلى أح� ��اع�ني ل�ي أت��ر م� فادی���، ���ده وال ی�عه
�قل� راح�ي، إذ إنه م�� وق� وه� ی�ع��ي، وما ع�ت أنا نف�ي، وما ع�ت أع�ف ماذا أفعل، فق�

تالش� إرادتي.

- ال��ح�م، إش���ي؟

- ت�ّب�� أم�ًا �ع��ه إلى ه�وئه، و�ال فل� أع�ف �ا إش����ي ما ال�� س�ف ���ث... ل�
أس���ع أن أخ��ك... ف�ل ساعة ی��� أن �أخ�ني، وح�ى اآلن أ��ًا ع��ما وصلِ� أنِ�، اس��ل��،

و��ت أن أذه� معه... و�ذا اس��ّ� فل��ف ی��هي األم� �أن �أخ�ني...

غّ�� دی�ن���ا ف�ها ب��ها كي ال ت��خ:



- أّواه �ا إش����ي، ه�ا ام� �ار�ء، م� ال��ور� أن نفعل ش��ًا. سأذه� اآلن �ال�ات
ألت�ل� مع األب دی��، ول��� ال�� أع�ف أی� �ق�م ب�اج�ه. فال �����ع كل إن�ان أن �عالج أم�ر

ال��� ه�ه. فق� ل�� �����م ع�ا أوج�ه. �ا إلهي! أی�ها اإلش���ة...

 ت�اءل� ال�ونا فل�ر م��غ��ة. ث� ت���ت ف�أة، ال�ن�ي اله��ل في س�ق   - دی��!؟
األزهار ال�� أع�اها ال���ان ل���ح فادی���. إذه�ي أی�ها اإلش���ة، اذه�ي ���عة، فإذا كان ث�ة

م� �����ع إنقاذ�، فإنه ه�. و�ال فأنا هال�ة �ا إش����ي وس���ث م���ة ب�ون عالج.

- اآلن �ال�ات...

خ�ج� دی�ن���ا م���ة �عق�ها ال�ائ�ة عل�ه م� أوش�صي، خائفة م� أرواح اإل�غ�ن، ق��ة
في ال�ق� نف�ه في ال�غ�ة �إنقاذ ح�اة اإلش���ة. م���ة �ال عالج، أ� شيء آخ� ���� أن ت��نه
إال ال��ت؟ اس�عي �ا دی�ن���ا، ���عة أك��، في ال�روب ال��قة وال���ة ح�ى أب�اب م�ل�ة إ�فا،

ففي معاب�ها س�ل�قي ال�اه� ال�اح� وق�راته.

 ال���فى ی��� أن �أخ� إش����ي،    قال� م���ة أوش�سي وهي تقّ�ل ی�ه،   - �ا أب�اه،
فأنق�ها، إح�� أرواح اإل�غ�ن في م�ته - ث� قّ�� عل�ه ما تع�فه م� ق�ة ال�ون فل�ر.

في تل� ال�اعة �ال�ات، عاد ال����ر ت��دورو وه� م�ّلل كّل�ًا. فه� ل� ی���ن�ا، ����
ال���. اح��ى ج�عة م� ش�اب روحي، ح��ة ض� ال��ام، وارت�� س��ة ال��امة، ث� أخ� ال��ق
وع�ف لل�ونا فل�ر مق��عات م�س�ق�ة م��ارة م� م���ع�ها ال���قاة. وما إن س�ع�ه ال�ونا فل�ر
ح�ى نه�� ثان�ة م� وجلها وح�نها، م� الق�ف م� نف�ها هي، ال��أة ال���وجة ذات الف��لة
اله�ة. ل� �ع� ل��� ما ت��اه �ع� اآلن �ا ت��دورو، فأنا أح�� وأنا ل� ول� وح�ك، ه�ا ال���
س��ارس ال�� م�ت��، ال��م وغ�ًا و�لى األب�. ��� أّال ���ن في أ� قل� ح�ان في ال�ق� ذاته، فق�
ان��ع� ن�ف ذاتي وها أن�ا م��دًا م��اس�ة  وم��املة أصغي إلى ص�ت �اس�ن�. ها أن�ا،

ت��دورو، زوج�� ال���فة.



 �ع�ف ال�اح� في ال�ان� اآلخ� م� ل�ل �اه�ا، ث�ة ب��� ���ع، وفي ه�ا ال�ض�ح 
�الالو على ال�������س  مع صالة دی�ن���ا، اب�ة أو���سي. ع�� ذل� ت��ل ال��� إلى عاصفة،
ودّو� ال�ع� وان�فأت األن�ار  وغ�� ال��� وراح� اآللهة أور���اس، م�قا�عة مع ال��ق واألن�ار،

ت����� ل��اء اال����ا: ال�اح�  �ع� اآلخ�. كله� قال�ا نع�، ما ع�ا إك�� قال ال.  
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وصل� رسالة ب�الن��ي م�الس إلى ال�اه� ك�دوزو إ� سا في ك���ة �اس��ن ح�� كان
ی�أمل أمام ض���ه، ك�ا كان  �فعل في كل ذ��� ل��ته. ذاك ال��ت، ی�م كان ی�عى ج�اك�� ب����ا،
أح� مل�ك ال�ال في �اه�ا ت�في عام 1886  في م��له الف�� في ك�ر��ور د� ال ف����ار. سه�ة
ج�ائ��ة م���ة، دف� حاش� شارك ف�ه ماس�ن��ن وزمالء  في ت�ارة ال��لة، ����ر حاك� ال�قا�عة
 ق��ر كاردوزو إ� سا في وم�ف�عات م���فات، مع إقامة ق�اس أمام ج��ان الفق��.  لق� ت�اث�ت 
أرجاء األرض كافة. م�م�اء اك��ف� في األه�ام ال���� وأص���  ت�فة، وج�� م�ف�ن في ال�ل�ج
األب��ة في ج�ال األل� ال�ي كان� ج��ش ه���عل أول م� اج�ازها، ج�� آخ�  في رمال ال���اء
الع���ة وزول�ار على صه�ة ج�اده األ�قع. مات في ف�ن�ا م�ت�� أقّله، وم�لها  في ا��ال�ا، وس���ه
م�اك� ال�ف��� ح�� ق�ى ت�� ال�ع�ی� في اس�ان�ا ك����ائي و�اف�؛ غ�ي وفق��،  م���ل
 ال��ل في �ل ح�� رع���� ال�اني؛ تأمل ن��م و�اردی�ال، �اع ال��� في م�� على ضفاف 
 ن�ف ال��ة ال��قي، یه�د� ذو ل��ة ب��اء، إلهي ف�ش�ه، عال� ر�اضي ول� ومات ق�ل ال���ح.
في �اه�ا،  ف�ًال ع� الق�� ال�ائ� في ك���ة ال�اس��، ی�ق� أ��ًا في ك���ة �ا�اك� في ج���ة
إی�ا�ار��ا، ح�� مات في ال��ب ض� اله�ل��ی��، في ال�ال�ة وال�الث�� م� ع��ه، في العام 1638،
ع��ما كان في جل� ال�جل ال���ل والق�� وال�اج�، خادم مل� ال��تغال ف�ان����� مار���� ده إ��ا،

اآلم� األك�� واألول لل�احل، خ��� اله���ات.

كل ه�ه ال���ة ال�اسعة - وأك�� م�ها �����، ألن م�ل�ات ع�ی�ة كان� ض�ور�ة ل�وا�ة
م�اعفات ح�اته أو ح��اته، ج��عها مأل� �اإلن�ازات والغ�ام�ات - ت�ّ�ع� اآلن في اله��ل
الع��ي اله� ألن��ن�� م�ل��اد�� كاردوزو إ� س�لفا (كاردوزو إ� سا �ال���ة إلى ال�اخ���)، وه�



م��ف م��اضع في ق�� ال�ثائ� ال�ل��ة، ومعّل� في العل�م ال�فّ�ة، وور�� مف�اح سل��ان، وف�ل��ف
عال�ي وه��� ونق�� الفل�.

- هّ�ا ب�ا �ا سّ�� كاردوزو، ألن رب الع�ل قال لي أْن آخ�ك إل�ه �أ�ة وس�لة. فال�جل
م��ت� ج�ًا.. قال آور�ل��.

- هّ�ا ب�ا، إن�ي ك�� أن���ك...

- أك�� أیها ال�ّ�� تع�ف أن�ي قادم؟

ض�� ال���� م� ال��ال، �قهقهة جلّ�ة و�ل�قة، فل� ی�ج� أح� أك�� م�ه ف�حًا ورضى،
سع��ًا كّل�ًا:

- ما ه� ال�� ال أع�فه �ا آور�ل��؟ فأنا أع�ف ما ال ��لح واألم�ر األخ�� أ��ًا، ال�ل�ي
وال��ه�ل.

�ال���ة إلى آور�ل��، ل� ��� �ف�� في م�اق�ة ال ال�ل�ي وال غ��ه م� األم�ر، ف���ر
كاردوزو إ� سا ال���� ق� جعله م��ت�ًا. كان نق�� الفل� ���ي في ال��ارة إلى جان� ال�ائ�،

وث�ة م� كان ����ه ���ل غ�� م�ئي.

- م�اء ال��� أیها الف���...

أی� ه� الف���؟ كان جال�ًا ه�اك، أمام ال���، في ��اوة ال��اء؟ أی� �ا سّ�� كاردوزو؟ ل�
ی���� آور�ل��، م� رؤ�ة أ� سّ��، بل�اس ع���� أو ����ة ����ة. ل�� م�احًا لل���ع أن ی�وه �ا

ع����، إن�ا لل�ع� فق�.

- اح��اماتي س��تي، إن�ي أقّ�ل ق�م�ِ�.

وه�ه أ��ا ت�اها؟ أن�قة كّلها، ق�عة ذات ر�� وث�ب ذو ذیل، كان� أج�ل ن�اء زمانها، في
زم� آخ�. م� أجلها ق�ل شا�ان �ع�ه�ا وه�ا في زه�ة الع��. واآلن ی���ى ال�الثة على



ال�ا�ىء، م�أ��ي األذرع، في غ�ل وض��. ع��اها غ�� م���ت�� و�ائ��ان، إذ ال ت�� ح�ى
نف�ها، في إش�اقة ج�الها.

- ل����ي هللا و��ف��ي �ا سّ�� كاردوزو.

ض�� ال�عّل� �قهقه�ه، فال�ارع م���ن �األش�اح، وال�ائ� م��ت� أمام مق�ده، ال ت���ه
الق�ادة في �ل م�ل ه�االغ��ض.

- إذن فاألم�ر ل��� على ما ی�ام في اللع�؟ - سأل كاردوزو، ف�أة.

- أَو��� تعل� أیها ال�ّ��؟ ُت�� هل �ع�ف حقًا كل شيء؟

ل�� ه�ا ه� كاردوزو ��في وجهه و����ئ. م��؟ م� الف�اة ال�ق�اء وال��اض�ة ال�ي كان�
في ���قها إلى ال�ا�ئ؟ م�ها فعًال �ا ع����؛ هل تعل� َمْ� هي؟ إنها جان دارك، وهل تعل� َمْ� ه�
كاردوزو إ� سا؟ ح��ًا، إنه ل�� س�� ال�اردی�ال الف�ن�ي ب�ار ك�ش�ن، الق��� ج�ًا م� ال�ا�ا،
وال�� وّقع ب��ه ال�ائفة ح�� ال��ت على الف�اة الع�راء. إنه ی�اها في كل م�ان، �ع���ها ال�������،

وم��ة ال����ة على م��اها. 

 -  ك�� م��ددًا، �ائ�ًا، الأخالق�ًا، ج�انًا... 

في شقة زول���ا كان ب�الن��ي، ساح�ه��وس�ان، ال�ح�� القادر على ج�ع ش�ا�ا
 ال�����ل، ی���� �فارغ ال���. 

 -  لق� تأخ�ت �ا س�� كاردوزو... 

 -  ال أصل أب�ًا ال م���ًا وال م�أخ�ًا، دائ�ًا على ال��ع� ت�امًا. 

 ألقى ال���ة على زول���ا ال�ي كان� ملف�فة �ال�اش ال��ابي، ع�فها كاردوزو ج��ًا، في
ال�اضي، ع��ما  كان� في األمازون ت��ازال�اد� على ح�انها ال�امح، وأح� نه�یها م���ف، رائع.
كان دائ�ًا فائ�  ال�وعة (ك�ل� اآلخ�)، إن�ا غ�� م���ف، مع األسف، فّ�� ك�ردوزو. مع أن ذل�



كان ص�فة ح��ة ت���  ال���� م� ال����ات، مع أنه ل� ��ل �ع� إلى أن ���ن ع��� اإلح�اس
ت�اه �ع� مل�ات ال��اة ال�اد�ة  ال�ع��ة. 

 -  م�� ی�م�� وأنا أف�� ع��... 

 -  ماذا ت��� م�ي؟ ألم� س��ع أم ل�ل ما. 

ع��ان شاخ��ان إلى ال�ع��، والع�ق ی���� م� ج�ه�ه الع���ة وت��� �ه ال��ائل.
ت���� ش�ی�. ث�: 

 -  لق� ش�ه� اللع�ة، أل�� ك�ل�؟

ال�ف� ب�الن��ي إلى زول���ا و�أنه �ق�ل لها: «أرأی�، إنه �ع�ف كل شيء». فأخ�ار
ال��ی�ة و�شاعاتها ت�ل  ح�ى إلى ال��خ ال�وحي ح�� ����  كاردوزو في فق�ه ومع خ��ة أوالد (ل�
��ل� ی�مًا خ�مة م� أح� ول�  �ق��ة ر�ال واح�)، وفي ه�ه األ�ام ال ی�ور ال��ی� إال ع� األح�اث
ال�ي ج�ت في الق�� وفي ال��ار��  وفي أب���ادن�� وعلى �اوالت ال�ول�� وال���ا. لغٌ� أم غ�،
أع���ة أم ع�ل�ة اح��ال، ل� ن��ع قّ� س�ء ح� ���� س�ء ح� ب��الن��ي م�الس. بلغ� ه�ه
ال�عل�قات، ع�ل�ًا، م�امع ال�عل�. ل��ه ل� ���  ل��غي إل�ها، ر��ا كان ذل� س���عه م� س�اعها؟

وم�ى كان كاردوزو إ� سا ��اجة إلى ال��ع ل�ي  �ع�ف؟  لل�أك�� على ف��ة ما. 

 -  ع��ما ت�اءل� ه�ا ال��اح، ق�ل أن أخ�ج م� ال���ل، قل� ل�ف�ي: س�ف ����ع��ي
ب�الن��ي، فه� في  ال�الم و��اجة إلى القل�ل م� ال��ء. 

، �ا كاردوزو، ت�ف��ي  -  إلى القل�ل؟ كال، إلى ال���� م� ال��ء... ی���ون الق�اء عليَّ
����ة واح�ة. 

راح �ع�د األع�ال ال�����لة و�اردوزو جال� أمامه ��غي ���أة إلى ال�ق��� ال���ف.
كان ی�مئ ب�أسه  لل��افقة على ف��ة ما أو ل��قع حادثة أك��ة. كان كاردوزو إ� سا، ی��� م�ار�ة
م� خالل األل��ة ال�اخل�ة  ال�فافة، إلى ف��� زول���ا ال�ي كان� ت�غي �ان��اه إلى روا�ة مل�



اللع� ال�أس��ة وت����ع بها. ل� ت��  تل� ال���ة ال�ه�ان�ة ل���ش كاردوزو ألن ال��ال ال ���ش
العاقل،  فال ه� ع�ل الأخالقي وال ه�  ی��افى مع الق��. ف�ًال ع� أنه ی��ح ال���. 

ن�� م�ع�: ع��اه االف��اض��ان كان�ا ت��ان ع�� الف�اء وت���ان ال�م�، م���تان على
ال�اضي وعلى  ال���ق�ل. ع��ما أنهى ب�الن��ي روای�ه ع� س�ء ال�� ال�ف��، كان كاردوزو ق�

اس��ضح كل شيء، ع�اص�  ال���لة وال��ه�ل ف�ها، مق�مًا ال��اب وال�ل: 

 -  إنه� م�����ن... قال ���ل قا�ع. 

ث� ُس�ع� ض���ه ال��ل�لة ك�ا ل� أن كل ذاك ل� ��� س�� م�اح، ك�ا ل� أنه ال ��لف
ث�وة ی�م�ة م�  خ�ائ� ب�الن��ي. 

- مّ���ّ��ن؟... س�� كاردوزو، ال ُت��ع�ي م�ل ه�ه ال�فاهات... أنا أث� ��، فال ت���
م�ي! ما عالقة  ال������� في كل ه�ا؟ إنه� أع�اء، ه�ا ص��ح.  ع�ل س��. ف�� رأ� م�ِّ���ًا م�

ق�ل، ال أح� �عل� إذا كان م�ج�دًا، إنها األرواح ال����ة، واإلصا�ة �الع�� ال����ة...

-إن� ل� تَ�ه ق� ألن� م���ل وعامي... ال����ّ��ن، لق� قل� ل�... ال ع�و وال ع�ل
س��... فال����ّ��ن ج� ف��ل���، �ع���ن غائ��� في كل شيء، و�ال���ة إل�ه�، ذه��ات

م�ف�قة، ال ی�ج� ال حٌ� وال ن�ٌ�...

- م���ّ��ن؟ - أرادت زول���ا أن تعل�، وهي ج�عة دائ�ًا في ال�عّل�. - على األرض؟ م��
م�ى؟

ف�ق كل شيء، ل� ن�ت�� ونقارن كاردوزو إ� سا ��اشف ��� أو م�ّ�� م� ه�الء ال�ی�
��ع�ن ه�ا �األك�ام، م���ي ال�ه� ف�ق كّ�ات ال�ّل�ر، أو ���ّ���� ذو� عل� ����ات م����، أو
�������� ال ق��ة له�، قارئي أكّف تافه��. إن كاردوزو إ� سا كان ب�وف���ر الغ��ض وح���

ال����ر، عال�ًا في ما ی�عّ�� ف���اء ال��اك� وال���ّ�ة.

- م�� وق� �ع�� ه�� ال����ّ��ن على األرض. ثالثة ������ فق� شاه�وا اله���...



- وهل ك�� أیها ال�ّ�� أح� ه�الء ال�الثة؟

اب��� م��اضعًا، وواصل كالمه:

- ذات ی�م س��ه�ون للع�ان، وع��ها س��اب ال����ة ���مة... - ض�� ���ًال، إذ
وج� س�افة الم��ودة في ف��ة خ�ف ال����ة - ح�ى اآلن ه� غ�� م�ئ���. فق� �ع�

ال���ف��...

- أن� أیها ال�ّ�� ��ا أن� ت����ع ال�ؤ�ة، قل لي ك�ف ه�. هل ه� ج��ل�ن؟ سأل�ه
زول���ا �ف��ل��ها إلى ال�ع�فة.

- �ال�قارنة معه� ن�� وح�ش ك���ة مق�فة.

أص��� ال�الس�ة ذاهلة، قلقة في ض�اع.

-هل ت��� الق�ل �ا سّ�� كاردوزو إن ال����ّ��� ه� ال�ی� وضع�ا أی�یه� علّي
وق�ص�ني؟ فه� أ��ًا �فعل�ن ه�ا؟

- ه�ا، ما ه�؟ - �ل� كاردوزو ال�ه�� �األم� �ع� ال�فاص�ل. أ� ی�، أ� ق�صات وفي
أ� نقا� م� ال���؟

روت زول���ا، ك���ة ب���ة له�ه ال�عا�ة ع�� ال���م، له�ه ال��اءة م� اإل�����الزما.

- أ�ه�ت ذل� ل������، وه� رأ� العالمات. أ�ه�ت ذل� أ��ًا لل�م�الت في درس
ال�َّهي، في م�رسة ال�ونا فل�ر. وق� تأث�ت ال�ونا فل�ر ���� كاد �غ�ى عل�ها.

أ�ه�ت ذل� ل���ع ال�اس، إن�ا ل� ت�ه�ه فق� ل�اردوزو إ� سا فل�اذا ه�ا ال��ّف� معه؟
م� دون ف�� ال��ان (ك�ا كان �ق�ل ال�اردی�ال ك�ش�ن) م� ال�����ل ت��ی� ال�اه�ة. فأجاب

كاردوزو إ� سا، وه� ش�ی� اإلثارة:

- ال����ّ��ن؟ ال أع�ق�... فه� ال �ع�ل�ن إّال ع��  ت���ل األف�ار.



ت���ل األف�ار فق�؟ أ� �الهات... قّ�رت زول���ا ذل�، وهي تع�د إلى تقل�� أ�فارها. وفي
ما خ� ب�الن��ي كان� ال ت�ال ال���ك ت��ل�ه:

- م���ّ��ن؟ و�ذا ل� ���ن�ا؟

- دع األم� لي وأنا أحّل كل شيء...

كان ب�الن��ي ی�� في كاردوزو إ� سا، فأت��� له ف�صة الخ��ار الع��ة العال��ة
ل�ع�ف�ه. ل�ْ� م� أجل م�ض�ع به�ا ال�عق��، ر��ا ���ر أّال �ق��� األم� على ال��في اله��وسي؛

فل�����، م� ی�ر�، ق�رات س���ة أخ��. األم أوتاف�ا، على س��ل ال��ال.

ج�د كاردوزو إ� سا ت�خ�� غل��نه، ون��ته تائهة ع�� ال�اف�ة إلى األف�، كان ال��ت
�أتي م� ال�ع��: أنا أت��ع ب�ف�ذ ك��� ل�� ال�ّ���ّ���، فق� ذه�� ب�فق�ه� م�� ع�ة أ�ام ل��ارة  ال���خ،
واج��ت كل ال��ة األرض�ة، ثّ�ة م�ی�ة كلها ف�ة وأخ�� كلها ذه�... ه�اك، األس�اك ت��� في

 الف�اء وال��� ح��قة م� األزهار... 

في تل� الل��ة، ل� ��� ی��� ال إلى ف��� زول���ا وال إلى نه�ها ال�اف� في ال����ل�ي
ال���ز، فق� ن�ل إلى  ال���خ في ص�� م� ال��ء. «إنه في حالة ان��اب تام»، ه�� ب�الن��ي

��ل اح��ام، وراح� زول���ا  ت�ت� م��مات ث��ها ال�اخلي ال�فاف. 
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ُف��� أب�اب جه��، واج�از ال�الك ال����د ع��ة غ�فة  ن�م دونا فل�ر، وع��اه ت�عان شه�ة
وف�ه �ق�� إغ�اء  وه� عار كل�ًا. فإذا كان� الق���ة ش���ًا، ل� ت���ع أن تقاوم ه�ه ال���ة،
و�غ�اء ه�ه ال���ة وه�ا ال��ر  ال����ف، ف��ف لل�ونا فل�ر أن تفعل؟ أی� أن�، دی�ن���ا
ال�س�ة، �عق�ك أوش�سي؟ أس�عي، �ا  دی�ن���ا، اس�عي إلى ال�اح�، اس�عي إلى ال���ان ل����ل
ه�ا ال�افه في ل�ل م�ته األب��. فإذا ما �قي ه�ا، ل�  ���ن �إم�ان دونا فل�ر أن ت�افع ع� ش�فها
وع� س�عة ال����. ح�اة كاملة ن��هة وسل�ك م�الي وال���ة  إضافة إلى ال���ول�ة، كل ه�ا
ال�أس�ال ال�� ت��� عل�ه ���ح في خ��: غ�ًا س���ح ال��عة ال���ة ل�ونا فل�ر،  رم� الف��لة



على كل شفة ول�ان، م�ّ�غة �ال�حل واالح�قار. غ�ا، س���ن ام�أة أخ��، ��ار إل�ها �ال��ان،  مع��ة
ب�أن�� ال���� والعار. 

ت��ق�ل ال�ونا فل�ر ال���ة ال�ل��ة �ال�ه�ة في أع�اق ك�انها، ف���ة لإلغ�اء. ت�����
ل��ائه، م�ل�ة نف�ها ب�غ�ة جام�ة. م���هة وج���ة ت�اه ال���، م��مة وم�ق�فة وحازمة ، وعلى

ع�لة م� أم�ها لالس��الم ق�ل ف�ات  األوان. 

فأ�ة االث���� هي دونا فل�ر ال�ق�ق�ة؟ أتل� ال�ي ُتغل� ال�اب ���� وض��ج أم ال�ي،
���� وت�دة،  ت��ع �اب ج��ها؟ وال��� ی�ه�� على ال��ح. 

م�اء ال���، و�ع� �ه��ة م� ال��اع وال��ع، ز�ارة دی�ن���ا وع�ف ج�قة ال�اس�ن: ل��
ذل� كله ب�ا  �ع��ًاج�ًا! ف�ق� ال�ونا فل�ره� وق� ال�ع��ة ال�� ل� �ع� ُ�قاس �ال�اعات وال�قائ�، إنه
وق� ال�ف� وال�غ�ة، وه� ���ل وم�ل�. ل�لة ال���، ل�لة ت��ارع�ل�ة ال�� مع ال����ر: إنه �عّ�
نف�ه في ال��ام لع�� األحاس�� ال�ص��ة والل�ی�ة. كان� ال�ونا فل�ر ت����ه في ارت�اح زوجة م��عة

ول��فة. ل�ْ� آه! ال�ّ�ار ی�تاح ع�� اق�ام ال���� و�أم�ها، و�ص�عه م�جه ع��د�ًا:

- س�ف  ل� ت�امي ه�ه الل�لة  مع ه�ا ال���ال، ألن�ي ل� أس�ح ل�. ح�ى ول� اض��رت
إلى إح�اث ض��ج وت���� كل شيء.

كان األم� س��فًا، م�ه�رًا، ل�ْ� - ل�فه� القل� ال���� م� �����ع... - شع�ت ال�ونا
فل�ر أنها سع��ة ل�رجة أنها ض��� وسأل�ه (ب�ًال م� أن ت��ده شاع�ة �اإلهانة وساخ�ة):

- هل تغار م�ه؟  قل لي هل ��ع� ب��ي �الغ��ة؟

- إن�ي أش�ه�� �ا ح�ي - أجاب ب�قة وه� م��د على ال���� �ارت�اح - لق� ان���ت أك��
 ن�� معها خالل س�ع   م� الالزم... أُ�عقل أن أك�ن م���ًا لل�عي وراء ام�أتي ال��ع�ة، وق�
س��ات؟ لق� ان�هى األم�، س�ف ل� أن��� �ع� اآلن. ف��ف أغار م� زوجِ� (ال��اب )ه�ا، إذا
ك�� ل� أتعارك معه ول� أت�اف�؟ ت�ّوج م��، فه� زوجِ�، و�اس���اء ال�� ال�� ال �ع�ي ال�يء



ال����، فه� ح�ى زوج �ّ��، إن�ي أع��ف. ول� أن��ع م�ه حقه. إن�ا، فل�ع�رني ال��م: ف�� س��ارس
ال�� مع�، ه� ب��ي ال�ائع، االك�� ت���ة وا�العًا في ه�ا ال��ال. فل����� وعل�ه االن��ار

���ًال...

عاٍر ك�ا ول�، ال�ف�ان مل�ه��ان وال���ة شه�ان�ة و��ه ت��ع در�ها، إنه ����� عل�ها: ال�ونا
فل�ر هي  ع��ة لفادی���، ل��� حّ�ة إّال في ال�الم فق�، م��د ت���ة. أما كان� ه��ا دائ�ًا؟ كان
اع��ازها وح�اؤها ���ف�ان ب�� ی��ه، ال�ونا فل�ر م��عة ألوام�ه ك�وج ومال�. اع��از وح�اء وح��ة
وأخالق ف��لة، ماذا ��او� كل ه�ا، �ال�ا ه� ی�غ� ب�ل�جها وم� أجلها جاء ( هل تعل� م� أی�،

م� ح�� ال �ع�د أح�).

- ك�� في غ�اه� ال�ل�ات، س���ًا، مقّ�� ال��ی� والق�م��، ب�ل� جه�ًا أك�� م� الالزم
ألفّ� وثاقي كي أجيء وأراِك، �ا ح�ي. ل��ِ� دع�ت�ي، وأنا أت��، م��ازًا ال�ار وال��د، الف�اغ وال�في.

أصل وت�ف��� إع�ائي ال��� وال�اء ألش�ب، ل�اذا؟

- آه �ا فادی���....

- ل�اذا تعامل���ي ه��ا، ك�ا تعامل�� كل�ًا؟ ان�هى األم� �ا ح�ي. ال��م أو أب�ًا. ع��ما �أتي
ه�ا ال��ان ال����، ق�لي له إنِ� ل�ِ� على ما ی�ام، ل�ِ� على اس�ع�اد. �ع� ذل� سأه�� أنا ب���ت�

ال�ل�اء.

- آه! ه�ا ال... إن�ي ام�أة رص��ة وش��فة، فل� أخ�ن زوجي، ك� مّ�ة قل� ل�؟

���ج ال����ر م� ال��ام، ن��فًا تف�ح م�ه رائ�ة ال�اب�ن ال�عّ��ة. م�ه�ه م�هج واب��ام�ه
صادقة ون��ته ن��هة. وفادی��� �ق�ف ب��ه وردة ال�ونا فل�ر ال�رقاء. آه! دونا فل�ر، ك�ف ����� أن

ت��ني حق��ة إلى ه�ا ال�ّ� ؟

- ت��دورو، �ا ع����، سام��ي ال��م، إن�ي ل�� على ما ی�ام، فأنا م�ع�ة. ل��جل ه�ا
إلى الغ�، إذا كان ذل� ال ی�ع��.



- م���ة أن�؟ أب�� ال����ر قلقه. ف��� ال��اء وهي ت���. أل� ت��ن أك�� م� وع�ة
����ة؟ أی� ه� م��ان ال��ارة؟ وال��اب واألق�اص وص��وق األدو�ة؟ ال یل�م�ي شيء م� ه�ا، �ا

ع����، فال تقل�، س�ف أنام، وغ�ًا سأك�ن على ما ی�ام، على ما ی�ام كّل�ًا...

-  ... وت�� ت��ف�...  أضاف� ال�ونا فل�ر.

ك�ف أس���ع ف�أة أن أص�ح ه��ا، �ال أحاس�� و��ون اع��از و�ال اح��ام و�ال أخالق؟
- ت����ب ال�ونا فل�ر نف�ها، شاع�ة ب�قة ل��فة ت�اه ال�وج ال��ع�ر و���اق معّ�� إزاء ال����ل�ة.
قّ�ل وجهها. ل��َّ ال����ر ت��دورو ل� �ق��ع؛ عل�ها أن ت��اول ق�صًا و�ع� الق��ات وم�ّ��ًا أقله
ل��ام ن�مًا غ�� م�قّ�ع، ف����ق� م����ة وم�تاحة. س���ي ل��ل� دواء وماء. وحال�ا خ�ج شع�ت

ال�ونا فل�ر أنها أس��ة فادی���.

- م���ن، ات���ي، فه� عائ� اآلن...

اع��� فادی��� نف�ه م�ض�ع�ًا وم��فًا:

- إن زوجِ� ال�اني ه�ا ل�� سّ��ًا... بل على ع�� م� ذل�. وأن� تع�ف�� �ا ح�ي، في
كل مّ�ة أس�ل�فه أك�� م� ذ� ق�ل... وأنِ� في ما ب���ا ن�� االث��� م��ومة ���ل جّ��. ه�

لل��مة وااله��ام �� وأنا ألجعل� ت�تع��� م� ال��.

أتى ال����ر �قارورة ماء �ارد و كأس�� وزجاجة صغ��ة مع سائل ال ل�ن له:

- ص�غة ح���ة اله� ل����� األل�، ع��ون ق��ة في ك�ب م� ال�اء وس��ام��
وت�تاح��، �ا ع���تي.

رفع ال�هاز ال�� �عّ� الق��ات �ان��اه وه�وء مازجًا ال��ّ�� �ال�اء. هل ب�ل أح� ال�أس��
ف��ا أدار ال����ر �ه�ه لل��ة؟ م� ؟ فادی��� أم ال�ونا فل�ر؟ ل�ْ� إذا كان ه�ا ه� ما ج��، ف��ف
ل� ��ّ�� ال����ر، وه� ص��لي و�ف�ء، ال��اق ال�اص ل����ة اله�؟ هل ح�ث� مع��ة؟ إذا نع�،
ف���ًا لل�� ال�� بلغ�ه األم�ر، أّن مع��ة أك��، أومع��ة أقل ل� ت��� مفاجأة ألح�. وق� ال ���ن



ق� ح�ث أ��ًا أ� إب�ال، ل�� ال�ونا فل�ر، ب��ا�ة، ل� ت��ب ال��ّ�� ونعاس ال����ر الع��� �ع�د
فق� إلى ال��� ال��ه�� على ال��ح و�لى ض���ه ال�قي. �ال�اد كان ل��ه ال�ق�  ل�قّ�ل زوج�ه.

- هّ�ا... - قال فادی���. - ها ن�� اآلن، وح�نا...

- ل�� ه�ا، ال... - ت�ّسل� ال�ونا فل�ر. م��دة آخ� آثار لل��اء واالح��ام ت�اه زوجها
ال�اني - هّ�ا ب�ا إلى ال�ال�ن...

في ال�ال�ن، ُف��� أب�اب ال��اء، و�لع ن��� الغ��ة. «هل س�� ألح� أن رأ� م�ارسة
ح� �ق��� ال��م؟» ال�ونا فل�ر عار�ة م�له، كل واح� ی��اهى �ع�� اآلخ� وم��امًال معه. اخ��ق�ها
ل�غة م� نار. لل�ّ�ة ال�ان�ة اس��لى فادی��� على ش�فها: في ال��ة األولى ع��ما كان� ف�اة شا�ة،
واآلن وهي زوجة ت��دورو (ول��� ل�یها أزواج أخ� فل��ف ���ل). ومارسا ال�� في م�ادی� الل�ل

ح�ى حافة ال�هار.

ل� ���� أن وه�� نف�ها ه��ا، ألح� م� ق�ل:  به�ه ال���ة و�ه�ا االن�فاع و���ل ه�ه
ال��اهة ال����مة واله��ان ال��ی�. آه! فادی���، إذا ك�� أن� جائعًا وع��انًا، ف�اذا ُ�قال ع�ي، أنا
م� �ع�� ن�امًا ه��ًال وم� دون �عام، �ال ملح و�ال س��، زوجة عف�فة ل�وج م���م وق��ع؟ ماذا
ته��ي س�ع�ي في ال�ارع وفي ال��ی�ة، واس�ي ال���ل؟ ش�في كام�أة م��ّوجة ماذا یه��ي؟ خ� كل
ه�ا في ف�� ال����م ذ� م�اق ال��ل ال�يء، أح�ق في نارك ح���ي الف���ة، مّ�ق ��ه�از��
ح�ائي الق���، فأنا مل�� و�ل��� وف�س� األص�ل وعاه�ت�. كانا ی��امعان و�ع��ا ال��ة، ���غ��
واح�ه�ا �اآلخ�، ی��اد�ان و����ان �ع�ه�ا �ع�ًا ث� ی�ا�عان �أح�� حال. ال���� م� األم�ر ال�ي
أسفا على ع�م الق�ام بها وال���� م� ال�غ�ات ال�ي كان عل�ه�ا أن یل��اها و���عا م�ها، أدر�اها،
و�ع�ها ت��ر. كان ص�ت فادی��� �ق�ل لها أش�اء ك���ة غ�� م����ة: سف�هة وم����ة ق�رة

وج��لة. كان ی�ّ��ها �ع�و�ة زمان م�ى:

- هل ت����� ال�ّ�ة األولى ال�ي أح��� �� ف�ها؟ كان ال����ه�ن �أت�ن إلى ال�احة،
وأنِ� م����ة إلّي...



- أن� م� ش�ني ب�� ذراع�ه و��ك كان�...

كان ی�اع�ها وق� اع��ف� ی�ه لها:

- ش�ل� ال���ه ����ة ال���، ���ِ� ذو الل�ن الفّ�ار�، ونه�اك ال���هان ب���ة األف��ات�.
لق� أص��� ج��لة، �ا فل�ر، وأنِ� اآلن واف�ة، م���ة لل�ه�ة م� ال�أِس إلى أخ�� الق�م��. أود أن
أق�ل لِ�: لق� ق�ف� ال���� م� ال���ات في ح�اتي، الغّلة جّ��ة،  ل�� أ�ًا م�ها ل� ت�� م�ل ث��تِ�،

إنها األل� �ع�ًا، أق�� لِ� �ا وردتي...

- أ� م�اق لها؟  قال� ال�ونا فل�ر وق� فق�ت كل ح���ها وأص��� وق�ة.

- لها م�اق الع�ل والفلفل، وال�ن���ل...

 خائ�ة الق��: فادی��� األش� ج��نًا واألك�� �غ�انًا، ناٌر   كان ی��ل� وال�ونا فل�ر ت���ل�
وه�اء. فادی��� ال ت�حل، أب�ًا. و�ذا رحل� مّ�ة أخ�� فل��ف أم�ت م� األسى. ح�ى ول� ال����
م�� ذل� وت�ّ�ع�، ال ت�حل، ح�ى ول� أوص��� وأم�ت، ال ت����ي... فأنا أع�ف جّ��ًا أن�ي ل�
أك�ن سع��ة إّال إذا ل� ت�� ه�ا، إذا غادرت. ف�ع� ال ت�ج� سعادة إن�ا فق�، العار والع�اب. ل�ْ�

م� دون�، مه�ا ك�� سع��ة، ال أس���ع أن أع��، ول� أع��، آه!، ال ت����ي أب�ًا.
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ی�م األح�، كانا ی�أخ�ان في ال�ه�ض، وع��ما اس��ق�� ال�ونا فل�ر في ص�اح ذل� األح�
ال�ا��، رأت وجه ال����ر م����ًا على وجهها، ی�اق�ها ب�رع، و��ه ت�ل�� خّ�ها:

- ن�ِ� ج��ًا �ا ع���تي؟ ل�� ع��ِك ح�ى...

اب���� ال�ونا فل�ر، وهي ت��اءب، راض�ة ����لها على زوج �ّ�� ج�ًا، و�الع�ا�ة ال�ي
����ها بها؛ ف��ق� ع�قه ب�راع�ها وم���ه ق�لة، شاك�ة:

- إن�ي ��الة ج��ة اآلن �ا ت��دورو. ما ج�� كان ال شيء...



ارت�اء و��ٌل وان��اح ورغ�ة في  ال�قاء في ال����، في ذل� ال�ّ� وفي ع�� ذل� ال��
الع��� م� ق�ل ال���لي. ص�اٌح ب�ون ال��امات، الف�اش ذو ال�ّفاص، ال��� على ال��ح، ال��

ال��فاني لل�وج، ال�وج الق���. وال��ق�  ���ره:

- �ا له م� ك�ل �ا ع����...

- ول�اذا ال ت�ق�� م�تاحة؟ ل� ت��ني ال�ارحة على ما ی�ام، فاخل�� إلى ال�احة ال��م إلى
وق� م�أّخ�. و�ذا أردِت سآت�� �القه�ة إلى ه�ا.

- ل� أ�قى إّال إذا �ق�� أن� أ��ًا �ا ع����. ل� أ�قى س�� �الق�ب م��.

ال����ر ت��دورو م� دون خ��، ول� ك��� رغ� ال���� االج��اعي وال�ع�فة والع��.

- �ع�ي أنه (ض�� ���ل) إذا �ق�� م��لق�ًا إلى جان�� فل� أت�ّ�ل أ� م��ول�ة إذا...

ال�ونا فل�ر، ���ت دلع:

- إن�ي أجازف �ا ت��دورو... - خ�أت وجهها في ال�سادة.

كان وضعها في  حالة ف�ضى إلى ح� ما، ث�یها ی��ز ����ة ق�ب ص�ر ال����ر، وم���ى
ور�ها ��ه� م� ب�� ال�الءات، عارضة ل�نها ال��اسي الع���. كان� ن��ة ال����ر خ�لى ونه�ة،

و��ه م��ف�ة.

 ن�م�   - لق� اص��مِ� �ال����، ان��� العالمة... ث�ة أك�� م� واح�ة.. لق� كان
م����ًا.

ت�قف قل� ال�ون فل�رع� ال�فقان:

- أی�؟



- ه�ا... �ا ع���تي ال�����ة... و�ان� ی�ه ت��ه� الف�صة ل��ع� إلى أعلى الف��ی� وما
�ع�ه.

م�� ال�ونا فل�ر، ب�� ذراعي زوجها، آثار ال��مات ال�ات�ة م� ال��م ال����ب (أو ع�
ع�م ال��م). فق� ال�قى ف� كل م�ه�ا �ف� اآلخ� وارتع�� هي: م�اق الق�لة ال�ق�ة إن�ا ال����قة ل�ل�
الل�ة غ�� ال���قعة ل�ل� الع�اق، وال��� على ال��ح، وح�ارة ال����، وخ�ل ال����ر ت��دورو،
وال�� ع���ة ال����ة ور��ا له�ا ال��� هي أك�� لّ�ة، وال�غ�ة في ع��ْي زوجها ال�ف�����، وفي
ص�ره الاله� و�ل ذل� في وضح ال��ر، آه! �ا لل��ل! ارتع�� ال�ونا فل�ر م��دًا م� ال���ة. �ا
لها م� به�ة. «زوجهِا ال�ّ�� لآلالم وااله��ام». له�ا فق�؟ ل�ل رجل ذوقه ال�اص، على ح� ق�ل
ال�ونا أن��ن�ا، تل���تها ال�ا�قة ال����ة �ال��ون ال���ر�ة، « ل�ل صفاته، �ع�ه� �ع�ف�ن وال�ع�
اآلخ� ال. ل�� إذا ع�ف�ا ك�ف ن��ف�� م� ذل�، آه ج��عه� ����ن...». اج�اح� ال�غ�ة ال�ونا فل�ر،

رغ�ة م��لفة نات�ة م� ال��ل وم� خ�ل ت��دوررو  وم� ان�عاجه.

- إن� م�ی� لي �ا ع����...

- أنا؟ ماذا؟ - سأل ال����رال��ه� ال���ء، أما كان حقًا ول�ًا ك���ًا وأبله؟

 ال��اقة! داع�� ال�ونا فل�ر ه�ا ال���� الع��� ل��قف ذ� أف�ار ع���ة ورجل �الغ 
ج���ه ب�� ف��ل�ة، واب���� ���ان. فهي ل� ت�� ی�مًا، به�ه الع�و�ة وال��ل�:

- أن� م�ی� لي، �ا ح���ي، لق� اف�ق�ت� ال�ارحة...

- ال ت��ني �ال�ة، َفَ�ْ� ه� ال�� اف�ق�...

- إذا ك�� أنا ال��ی�ة، فعلّي أن أس�د، ألن�ي ال أح� أن أك�ن م�ی�ة. ال�ونا فل�ر ت�في
وجهها ب��یها، وت��� ����.

ما ال�� كان ی���اه ال���لي ال����� غ�� ذل�؟ لق� خ�ج ح�ى ع� رصان�ه:

- ح��ًا، سأس��ف�ه مع الف�ائ�...



ال����ر ت��دورو، ال�جل ال���� وال����في للق�ان�� وال�ق�س، ات�� وضع��ه االع��اد�ة
وت�اول مالءة ال���� ل�ي �غ�ي ال�� �ال���ة واالح��ام ال�الئ��� ب�� ال�وج��. ل��َّ ال�ونا فل�ر
ل� ت���ه ال�ق�؛ فق� ق�ف� �ال�الءة ف�أة خارج ال����، ومع ال���ة  واالح��ام، رأ� ال����ر نف�ه
ب�� ذراع�ها. ل� ی�َ� قّ� ه�ا ال��اح ال����، ه�ا األح� ال��ارك، ی�م الع�لة ه�ا ال�ق�س ، ه�ا

ال��م الفائ� ع� ال�أل�ف ال�� ال ُ�َ�اَهى، غ�� مأل�ف ورائع ��ل مع�ى ال�ل�ة.

�ع� ذل�، لّف� نف�ها ال�ونا فل�ر ك��ة م���عة م� ال��ق، وعلى شف��ها اب��امة، وفي
ه�ه�ة ال��� نام�، في نعاس ح�� نام�، ج� م����ة وراض�ة ���ل ال ���َّق.
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ل� ی�غّ�� شيء، وال ی�ج� أ� ف�ق، ی�م أح� م�ل ج��ع اآلحاد األخ��، وال�ونا فل�ر هي
نف�ها. ت��ه نف�ها ت�امًا. لق� عان� عق��ات ال����، م�أك�ة م� أنه س���ن نها�ة العال�؛ ف��ة

ال���� م� ه�ه ال�فاجآت في ال��اة...

م� جهة أخ��، كان� م�او�ة ال���ل�ة العل��ة ت�عل ه�ا األح� م��لفًا ن�عًا ما، إذ إن
ال����ر كان س�ل�ي �ل�ات ز�ائ� ع�ی�ی� - ص��ل�ة واح�ة فق� فات�ة أب�ابها ل��ان ك����� ج�ًا.
وه��ا، ع��ما خ�ج� ال�ونا فل�ر م� الغ�فة، ل� تع�� على زوجها. كان ل�یها، رغ� ه�ا، ص�اٌح م�

أك�� ال��احات ح��ة.

أّوًال، مار�ل�ا مع خ���ها ال�ي هي في أزمة، وال�ونا مار�ا دو كارم�، تعاني ن��ات م�
ال��ت� تق���ًا: الغ�اء أم ال�واج؟ وال���ان؛ كان ث�ة إج�اع ب�� ال��اء �اس���اء ال�ونا ج��ا. ل��
األم����ة كان� مع�وفة �أف�ارها الغ���ة، ر��ا هي ح��ة لل�ال�ات ال����ة، ل��ها غ���ة، إذا ل� ت��
خ��ة على ال��از�ل. ل� ت�� ت�افع ع� ال�الق فق�، ل��ها ذه�� إلى ح� اإلعالن ���ت م�تفع،
في نقاش مع ال�ونا جاسي وال�ونا إی�ای��، أن الع�رّ�ة ل��� أك�� م� شيء �ا�ل وهي فعًال م�ّ�ة

لل��ة؛ ف���ات األم�اض العقل�ة، ح�� ق�ل الغ���غا، مل��ة �ال��ات الع�ار�، ت�ّ�لي!



األخ��ات ك�َّ ���رن، �أخالق�ة واق��اع، أن ال�واج ه� اله�ف ال�ح�� ال��عي لل��أة
ال��َسلة م� هللا للع�ا�ة ����لها ول�عا�ة زوجها وإلن�اب األوالد وت����ه�، وهي راض�ة وم�افقة، وفي
مقّ�مة ه�ا ال��� الغاض� ال�ونا مار�ا دو كارم�، ورغ��ها في أن ت�� اب��ها م��ق�ة، ك�ا تق�ل هي

�ال�ات:

- م� ال��ور� أن ت��قّ� ه�ه ال���، في م��لها. فاإلذاعة ال تق�م ض�انات وهي خ�ٌ�
ك���.

خ�ٌ�؟ ثارت ال�لقة: ل��� خ��ًا واح�ًا ف���، إن�ا هي أخ�ار م�اعفة ت���
�ال�غّ��ات و�الف�انات، و�األح�� ه� ج�� �عاني ال���� م� االل��اسات، وم� ال��ّ�فات ال����هة،
في رأ� ال�ونا دی��را، (ش�ٌ� ك�ا نعل�، ذات أخالق م��ّل�ة وصارمة، وفي كل مّ�ة أشّ� ض�اوة
في مقارعة انع�ام ال��اء وال�ه��، ل��ها م�فه�ة ع��ما ���� ال�الم ع� الف�ان��، وع� ال���ح،
وع� اإلذاعة. أما ال��راء وال�غ��ن وال��س�ق��ن، ف�ان�ا ج��عًا أش�اصًا سفهاء وغ�اة ن�اء، ع��نه�

على ال�ائ�ات، وم�ال�ه� حاّدة).

م�� ف��ة وج��ة أ��ًا، مغ�ّ�ة شا�ة، أدخل� إح�� ال�غ��ات، ف�اة م� عائلة م��ازة - م�
أقارب ال�ونا إی�ای��، «أش�اٌص م�ّ��ون ج�ًا» - إلى أح� ال��افي، وهي ت��ف دمًا، وع��ما ذه�
ال���� ل��� س�� ال��ف ت�ّ�� م� أن ث�ة ع�ل�ة إجهاض غ�� ناج�ة أج�تها لها ام�أة ف��ل�ة
في إح�� زوا�ا ال�ارع. ول� ت�� الف�اة ألنها ُسّل�� ل�عا�ة ال����ر ز����� ماغاال�� ال�� ��ه�
ال���ع على كفاءته. ل� ت��، فال���� اس�عاد لها ال��اة، ل��َّ الع�ر�ة ال�ي الُ�ه��، ال �����ع
ح�ى ال����ر ال�ّ�� ز�����، مع كل كفاءته، أن ����ها إ�اها م��دًا. ال ه� وال أ� كان، ك�ا تق�ل

ال�ونا دی��را «ل� ُتْ�َ�َ�ع ح�ى اآلن ق�عة غ�ار للع�ر�ة».

- ت��ر�، أن ال�ونا ن�رما تع��� أن م� ����ع ه�ه الق�عة س�ف ���ح ث��ًا. ف��في أن
ی�خل ال��ء إلى ص��ل�ة، إلى العل��ة كي ال ن�ه� �ع��ًا، و��ل�: «د���ر ت��دورو، أع��ي
غ�اءی� لل��ارة ج�ی�ی�، واح�ًا لي، واآلخ� ل�ق�ق�ي... وواح�ًا آخ� أرخ�، فه� لل�ادمة في

ال���ل...».



ض��� ج��عه�، مع أنه ال عالقة ل�ل ذل� ��ار�ل�ا. فالف�اة م��ق��ة، ح�� رأ�
ال���ان. له�ا �ال�ات ل� ��� ب�سعها أن ت��دد في االخ��ار ب�� ال�واج م� صاح� ال��رعة
وعائ�ات الع�ل اله��لة في اإلذاعة. ل�ل� أ��ًا، كان ال�ه�ل ع���ًا، ع��ما �ل�� مار�ل�ا ال��ح
م� ال�ونا فل�ر مّ�ة أخ��، ف����ها ه�ه األخ��ة، في ذل� األح�، ���د ال���� ال�جعي وال���ل�،
وال�قاء في اإلذاعة ح�� ل� یل���ا أن �قّ�م�ا لها م�ت�ًا أف�ل. و�ذ رأت ال�ونا مار�ا دو كارم� اب��ها

ق��ة به�ا ال�ع� ال���وس م�ه، وم��ع�ة إللغاء ال���ة، جاءت ت�ل� ت�ض��ات م� ال�ونا فل�ر:

- ل� كان� اب��ِ�، أش� ب... كأن� ل�� ص��قة ل�ا...

تفاق� ال�قاش ح�ى ش�ل ال���ان، ل��َّ ال�ونا فل�ر اح�ف�� ب�جهة ن��ها:

- إن ه�ه أف�ار �ال�ة...

ان�هى �� ال��� ���احة، فال�ونا مار�ا دو كارم� ذاتها م��ددة ب�� ن�اح اب��ها وض�انة
ال�واج. وحازت ال�ونا فل�ر رأ� األغل��ة. ولّ��� ال�ونا ن�رما:

- س�ف ی�غ�� ه�ا ح�ى في ال����. ف�م� االس��قاق ق� ان�هى.

ذه�� ال�ونا فل�ر إلى ال���خ ل��ّ�� الغ�اء - في أ�ام اآلحاد ال�ي ت��ن ف�ها ال��او�ة،
ل� ت�� ت�ه� إلى م��ل  ال�الة والع� في ر�� ف��م�ل�� - فال�ق� دی�ن���ا ده أوش�صي:

- أع�ر��ي، �ا إش����ي...

جاءت ل�أخ� نق�دًا وهي في ع�لة م� أم�ها، إذ إن اإل�غ� كان في دورة دراس�ة وحلقة
اإل�اوو في ان��ارها ل��ق��ا ��ال الل�ل. وق�ل ذل� كان� ق� أن��ت أش�اء ك���ة، فال�اج�ات كان�
ك���ة، والف�وض معّق�ة. ال�ا�ال� �ق�ف ال�عاو�� وآلهة األور��ا ق� اس��اب�. وم� أجل أن ت��� لها
ال��أن��ة، وت��رها م� الع�� ال����ة، وم� أ� م�ض، وم� ته�ی�ات اإل�غ�ن ال��اف� على إغ�ائها
ل���ت، ی��غي على ال�ونا فل�ر أن تق�م ب�ع���ة ذات أه��ة، ل�� م��د م�ام�ة أو ع�ل س��� ما.
فإ���، ال�� �����على ال���فى كان معارضًا، وواقفًا على أه�ة ال��ب. �ل�� دی�ن���ا م� أوج�ه



�أّال �ق�� وزنًا لل�فقات. ح�� إن ال�الة هي حالة ح�اة أو م�ت، و��جه إ��� ال�عارض وال��جج
�ال�الح، ال یه� ال�ال و��� أن ن��ع: فإش����ها ال�ونا فل�ر في خ�� م���. أمام ه�ا ال�ضع،
فإن آس��ا نف�ه قّ�م ال�ال م� أجل ال�فقات األك�� إل�احًا: خ�وف وع��تان و�ث�ا ع�� د��ًا وس�ة
ك�ن���ات و�ث�ا ع�� م��ًا م� الق�اش. م� دون ال�الم ع� ال�ق�ة، الئ�ة ���لة م����ة �قل�
ال�صاص على ورق بّ�ي. كل ش�اء مع كلف�ه وع���� ألف ر�� ز�ادة م�سلة إلى ب��ي ده أوسای�

ل�ي �ف�ح دروب الغا�ة ح�� ����ئ إ���.

ل�ْ�، ع��ما وصل� دی�ن���ا إلى م��ل ال�ونا فل�ر وج�تها م�تاحة ج�ًا، وم��ورة ج�ًا،
���� كان� ت��و أنها م��لفة ع�ا كان� عل�ه م�اء األم� . هل أخ�ات في ص�ف م�ل ه�ه
ال�فقات؟ لق� فعل� ح��ًا، ألن ال�ونا فل�ر، وهي م�ع�رة، أم�تها �ات�اذ ج��ع تل� االح��ا�ات. أنا
شاك�ة �ا إش����ي ل�ل ال�ع� ال�� أس��ه لِ�. اآلن على كل حال، ل� �ع� ث�ة شيء مه�، ص�اب أم

خ�أ ف�ل شيء ق� ُحّل.

-هل ت�قف ال���فى ع� تع�ی��؟

اب���� ال�ونا فل�ر ���ج وقال�:

- إو أن�ي ل� إع� أخاف. ل� أع� ��اجة إلى شيء.

واآلن؟ م� ال�����ل ت�ق�ف الع�ل. أث�اء الل�ل وع�� الف�� ���ن�ن ق� قّ�م�ا ال����ة
�ال���انات، وع�� أول إش�اق لل��ر ��ع�ن أمام كل أور��ا �عامه ال�ق�سي. في كل ی�م أح�، ع��
ال��اء وفي الل�ل، ت��اصل الف�وض مع األور��ا ال�اض�ة في ال�����و. واإللغاء وال��قف في
ال�س� وع�م االس���ار أللغاء الع�ل ال����، م����ل �ا إش����ي، في تع���ة به�ا ال�ع�. ن�ائج
م���ة وغ�� م��قعة، للق�اص ال�ارم لل����ر��، ال�ی� ���ج�ن أح�اء؟ ح�ى وال هي �ال�ات
دی�ن���ا، �ال�غ� م� أنها وس��ة ����ة. فاآلن، ��� ال�هاب إلى ال�ها�ة، ح�ى ول� أن اإلش���ة
تع��� نف�ها م���رة م� ال�ه�ی�ات.  فال�ع���ة هي ض�انة ال����انها، ما دام� ال�ق�د ق� ُأنفق�،
وما دام� األور��ا ق� ش��� ال�م ال�اخ� لل���انات في ساعة ال��ح وتقّ�ل� الق�ع ال�ف�لة م�



ل��ها مع ان�الج ال��ح، وما دام� مغّ�اة ��الحها وشعاراتها، وص�اخ �ان�ا ی�ّجع ص�اه في
الغا�ة. وه�ا األم� �ال���ة إلى ال�ونا فل�ر كان ال�أك�� على أن ال���فى ل� �ع�د أب�ًا �ع� اآلن

إلزعاجها، وه� مقّ�� ���ته إلى األب�.

أح�� ال�ونا فل�ر ال��الغ، ووضع� �ع� ال�ال اإلضافي، وش��ت م��دًا دی�ن���ا
ال��ّ�ة في الع�ل �ال ت���� وأرادت اس��قاءها على الغ�اء؛ دجاجٌة �ال��ق األد�� الل�ن وضلُع
خ���� مغ��َّ �ال��ن�اك، وأق�اص ال���ا، وحل�� ال�ائ�ة مانغا وساب�تي. ل��َّ دی�ن���ا كان� في

ع�لة م� أم�ها للع�دة إلى ال�����و، ح�� ��ل� أوش�صي في ش��� ال���ل ج�اده ال�فّ�ل

في أ�ام اآلحاد ال�ي ���ن ف�ها م�او�ة، �ع� الغ�اء (ال����ر �أكل ���عة، ح�ى م� دون
أن ی�ل�ذ ���اق األ�ع�ة ال��ق�ة اإلع�اد، في قل� للع�دة إلى ال���ل�ة، م���ل�ًا ل�سائل األوالد)،
ت�ّ�ل ال�ونا فل�ر مال��ها، م� دون أن تع�� اه��امًا الح��اجات زوجها وتق�م ���افق�ه، ف��ّل�ه في
الع�ل في ی�م ال�احة. تقف إلى جان�ه وراء �اولة ال��ع، ت�اع�ه على ت���� الع�ل وهي أن�قة،
ت�ت�� مال�� ال�� ال�ائع ف��� ع� ال�وق ال��� ك�ا ل� أنها في ز�ارة إلى ال�ونا ماغا �ات�ون�س��و
ال�ل��ن��ة، أو في حفلة في م��ل  ال��م���ادورة إ��اك�الدا تاف��ا ب����. ف�ل تل� األناقة، و�ل ذل�

ال��ال ه�ا له وح�ه. ال����ر ت��دورو كان ��ع� أنه م��� ج�ًا.

ه��ا في ه�ا األح�: ال�شاقة وال�هاء، وال��� وال�لع، وال�ونا فل�ر ت��اهى �عق� م� الف��وز
الع���، ه��ة فادی���. ال شيء م��لفًا، ی�م أح� ش��ه ����� م� أ�ام اآلحاد األخ�� في ف��ات م�اء
ال��او�ة. كل شيء م�ا�ه؛ ال�ارع، ال�اس، ال����ر وهي ال�ونا فل�ر. ال أح� ���� إل�ها �ال��ان، ال
أح� �ع�فها خائ�ة وخا��ة، ح�ى وال ال�ونا دی��را ال�ي تع�� إلى ال���� وال���. ال��� ذاتها ال�ي
كان� ق�ًال، ال��� نف�ه (اآلن رذاذ خف�ف م� ال�اء) األحادی� ذاتها وال���ات نف�ها، ال�ق�ی�
ال�� ال ی�غّ��. لق� �ّ�� أنها س���ن نها�ة العال�، في ال�ارع وفي داخلها، وأنه س���ح م���قة

القل� ق�ل ال��ت. و��ًال م� ه�ا، كل شيء م�ا�ه؛ ك� ُ���ع ال�اس في ه�ه ال��اة...

م� وراء �اولة ال��ع، ت��ع إح�� ال���نات، و����� لها ال����ر ت��دورو، وه� أخ�ق
�ال�امل ومغ�ٌ� ب�ف�ه ل�ؤ��ه لها وهي رائعة ال��ال. وت���� له أ��ًا وت���ق ال��� إلى ج���ه؛ ال



وج�د أل�ة عالمة لق�ون. �ا لها م� ح�اقة، �ا دونا فل�ر، ماذا �ع�ي ه�ا ال��ّوق ال�فاجئ لل����ل�ة؟

ال شيء تغ�� ب��ها و��� ال����ر على كل حال. فق� ذ��� ال��اح على ال����، ت�علها
أك�� ح����ة في م�ا�ة �ع� ال�ه�. وذ��� تل� الل�لة على ال���ة، ت�قى ح�ة: ذاك ال�� ال�امح
والع��ف، اوالق�الت ال�ل�ه�ة، هلل��ا ال�ادرة م� فادی���. في ال��اء ال�اجي، في ال�الم الهاد�
ل��م األح�، ل�غة ال�غ�ة تعّ� ج��ها. م�ى ت�اه م��دًا، ال�اغ�ة، ال����، ال�افل، زوجها األول؟

ل�ًال �ال�أك��، ع��ما ���ن ال����ر م�هقًا م� الع�ل، و��ام ن�م ال���ف�� وال�ع�اء.

في ذل� ال�الم الع�ب، زوجة �ّ��ة م��ام�ة مع ال�وج ال�اني، تق�م ب�اج�ها في م�اع�ته
في ال��او�ة، وفي ان��ار الل�لة ال�اج�ة مع ال�وج األول، أقلقها تف��� مفاجئ. لق� قال� اإلش���ة
دی�ن���ا إن فادی��� ل� �ع�د أب�ًا إلى إزعاجها، مق�َّ�ًا إلى األب� في ح�ال الع�ل ال����. رّ�اه، ماذا

إذا كان األم� ص���ًا؟
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صّل� األم أوتاف�ا ك�����ي م� أجل ب�الن��ي. واس��ّ� ه� وزول���ا في ح�ام م� األوراق
مع صاب�ن ج�ز اله��. وُوضع ر�� دی�ك األضاحي في تقا�ع ال��ق. دافع� األم أوتاف�ا ع�
ب�الن��ي في ال�هات األر�ع وفي األب�اب ال��عة و�ل�� إل�ه أن ی���� ال��ائج. ل��َّ مل� ال����

كان في ع�لة م� أم�ه، ف�ه� ���ق أب�اب ز�ائ� آخ���.

كان� القارئة �الغ�� آس�ا، قادمة م� ال��ق مع ن�ائ� ال��اح، وما كادت ت��هي م�
ارت�اء ث��ها كع�افة، ح�ى تلق� ز�ارة ب�الن��ي، و���زته م�لغ ك��� م� ال�ال. ومع أن العّ�افة ل�
ت�أث� بل�عان ال�ه� - ك�نها تع�� م� نع� ال��اوات وفي ص�ام كّلي ع� مالذ ه�ا العال� - ل��

ك�ف ت�ف� ه�ه ال��اقات ال����ة، خ��صًا وه� ��ل� م�ها الق�ام �ع�ل صع� ج�ًا؟

م��ف��ة م� «نهج العل� ال�وحاني ال����ك»، وه� ام��از ت�فّ�د �ه، ذه�� إلى ال�ع��
ورددت ��ل�ات م���حة، م��اولة مع نف�ها ك�ا ل� أن أح�ًا ی��� خ�قها. ل� ��� م�ه�ًا م� ال��اه�
ال��ه�ة ك���ًا، واألس�اذ ماس��� سال� ذو ال���عة العقالن�ة وال�أس ال�ل� كان ی�غ� �أن



ی���ف. ل�ْ� ب�الن��ي اس��ّ� صام�ًا، في ت�قع م��ت�، م���ًا ب�� زول���ا ال�ائفة، وال��أث�ة
�األم� غ�� ال�عق�ل م�� أن أب�ت كائ�ات غ�� م�ئ�ة، اه��امها ب�ه�یها و��ر��ها ( وم� ی�ر�،

�أك�� م� ذل�؟). ف�ول���ا، ال���ت��ة وم�ضع ثقة س��ها، ت�ل�ة لل�غ��م��!

عادت كاه�ة ال��ق م� ال��ارات ال����ّ�ة، م�ه�ة وجاح�ة الع����، و�ذ ح�ق�
ب��الن��ي، ان�ف� ج��ها ومّ�ق� ص�خٌة ص�رها ال�احل - خ��ة ال���، ت��� رؤ��ها ال��ن.
�ل�� ماًال أك��، آه! إنه ع�ل شاق، ف�ل شيء ش�ی� الع��ة في ال�وائ� ال�ع��ة، ج� مع��ة م�ل
ح� ب�الن��ي! القل�ل م� ال�ال م� أجل ال���ع. ر��ا مع ذل� ال�ع� م� اإلضاءة، ت���� هي م�
ك�ف الق�اع ع� ال����ة. خّ�أت األوراق ال�ال�ة في ال�رج، وأضاءت ش��عًا رم��ة، وعلى ض�ئها،

مّ��ت ع��اها ك��ّ��ة أع�اء ب�الن��ي.

- أر� ثالثة رجال ع�� حافة ���� وال�الثة ی���ون ل� شّ�ًا...

- آه! - أّن ب�الن��ي - ق�لي لي �ا س��تي ك�ف ه�...

تأخ�ت قل�ًال في جه�ها ك������ة. ل�� ب�الن��ي كان في ع�لة م� أم�ه:

- ان��� إذا ل� ��� أح�ه� أق�ع واآلخ� ل�� ب�ی�ًا؟ ال�ال�...

- دعها هي نف�ها تق�ل ع� ال�ال�... - اق��ح ماس��� سال�، وه� م�عج م� أس�أ ن�ع
- وفي ال�ها�ة هي العّ�افة؟

العّ�افة، مع ك�نها في م�قف م�ّث�، أ�لق� ن��ة على ال�افل ال�� كان �عق� مه��ها. َمْ�
قال إن مالها ك��ه ����؟ ش��ت وزف�ت وعّ�� رسغ�ها ول��� رأسها. هل كان سهًال ك��

ال�ال م� ب�الن��ي؟ إنه ع��ٌ� وخ��:

- أّول ال�الثة، ه� رجل أصلع. أعل� ص�ت خ��.

- شيء ج�ی� ع���... عل� ماس��� ال�افل.



- ال�اني ه� سّ�� ب�ی�، ب�ی� ج�ًا...

- وال�ال�، ك�ف ه�؟  ألّح ال��ع� ماس���.

- ال�ال� ال أراه ح�ى اآلن ج��ًا، إنه ال ی�ال في الع��ات...

ل� ی��ال� ب�الن��ي نف�ه:

- ه�ا ه� �ال���، دائ�ًا ه� م���ئ، ملع�ن! أن��� إذا ل� ��� ذا شار��� وأنفه م���ر.

ل��َّ الع�افة �ال�أك��، ل� ت��ع م� ال��افة ال�ع��ة، ساع�ة إلى أن ت��:

- إن�ي أراه اآلن. ل��ه شار�ان و... ان���وا، فأنا أر�... ل��ه أنٌف م���ٌر...

- إنه� آل س��ام�ي، ال ی�ج� ش� في ذل� - أراد ب�الن��ي أن �ع�ف ك�ف ی��ّ�ف
إل�عاده� ع� ���قه، ه�الء آل س��ام�ي ال�ی� ال ی�ح��ن.

م� أجل ��ده� م� �اهّ�ا، م� أجل س�قه� إلى م�اع� ن��لة م� ال��امح، و�لى ال��ق
األ�ع�، أصّ�ت آس�اس�ا ال��ه�ة، على ك�ّ�ة �اه�ة م� ال�ال. وق� س�� ب�الن��ي حاف�ة نق�ده،
ل�ْ� ماس��� سال� وه� ش�ٌ� وسٌخ ع��� الفائ�ة، دّس نف�ه مّ�ة أخ�� ح�� ل� ��� م�ع�ًا،

وح�ل على ت�ف�� ج�ه��.

ب��ْ�  العّ�افة ول�� �ال��� في ال���� اته� آل س��ام�ي. ف�ا�ع ب�الن��ي ���� ال�ل�لة
ال�اصة �ه، ���� وع�ة م� ِق�ل العّ�افة القارئة �الغ��. الح� ماس��� سال� أن ج�ز��ي مار��س
كان� أقله ج��لة وف�ّ�ة، فهي اس���اء في األخ��ة ال��ّ�نة ع��مًا م� ل�حات ق���ة تافهة. ل�اذا،
كان ی��اءل األس�اذ، العال� اآلخ� �����م م�ل ه�ه الفّ�اعات؟ ل�اذا قاعات االس��ارة ومعاب�
ال�حي، كان� به�ه الق�ارة، ورائ�ة الغ��ض به�ه الق�ة واس���ار األرواح به�ا اإلزعاج؟ اس���ج

ماس��� ال��اك أن العال� اآلخ� ��� أن ���ن ق�رًا ورائ��ه ك��هة.



ج�ز��ي مار��س، سل��ة، ه�فاء، شق�اء، ن��فة. الغ�فة ال�غ��ة ح�� اس�ق�ل�ه�، ف�ها
أزهار في أص�� وأوع�ة لل��اق. �ع� أن اس��ع� إل�ه�، ت���ه� ه�اك مع زوجها وم�اع� لها،
وذه�� ت�ّلي في غ�فة اس���ار األرواح وال�����. فأوضح زوجها، م��� مار��س وه� أ��ًا
ف�ى ل��ف ال�ع�� ���ل شهادة في االح��ال، أن ج�ز��ي ال ت�قاضى ش��ًا لقاء ما ت�زعه على
ال�ع�ب ع� ���� وسا��ها ال�وحان�ة. كل شيء م�انًا، فاألرواح ال ت�لقى أ� شيء وج�ز��ي
ت�ق�ل فق� ما ه� ض�ور� ���ل دق�� م� أجل ال�ق� واألدو�ة (كل شيء �اه� ال��� ال��م، ال��اة
ت�تفع ت�ال�فها به�ا ال��ل) وأع�ال ال��� ال�ي بها ت��ع�� العاف�ة ال�اه�ة �ع� كل جل�ة. ع�� ان��اع
اإل�����الزما - ل� ت�� ت���ز ك�ا س���ق� ال�ادة ش���ًا - ف���ها ال�اهي  ق� أص�ح ضع�فًا
ج�ًا، ���� ���ل خ��ًا على ح�اتها. كان ب�الن��ي ال����ن �األمل واألسى، س�ّ�ًا وم���

مار��س مأل ج��ه.

في الغ�فة األخ�� - ال�اصة �ال��اه� - ال��ّ��ة �ال��ائ� ذات الل�ن األح�� ال�ائل إلى
ال�رقة، كان ث�ة ش�ه تام. كان� ج�ز��ي �ال�داء األب��، م��دة على ك��ة، ف���ة ل��ائلها. �ل�
زوجها م� االش�اص األر�عة  ال��ج�دی� - ب�الن��ي زول���وا ودوم��غ�س ب�و�االت� وماس��� -
�أن ی�عاون�ا ل��ع سائل مغ�ا���ي. ه��ا فعل�ا فُأ�فئ م��اح صغ��، ه� ال�ح�� ال��ج�د في
الغ�فة. في ال�ال دقَّ� أج�اٌس صغ��ٌة، وس�ع ص��� وم�اء و�ه� في األج�اء ض�ٌء ح�ل ال��ائ�،
 م� زول���ا ص�خة ه�����ة. أما ب�الن��ي، فل� ����ع ح�ى أن ���خ، و�ان ب�و�االت� ان��ع 
ی�ت�ف م�لًال �الع�ق وأس�انه ت���. ه�ا ال��ء وتل� األص�ات كان� م� األخ لي ُأو ذاته،
ال���� ال���ي م� ساللة م��غ ال�ل�ّ�ة، ال�ق�قي ���ل م�ل�. وح�� ماس��� سال� غ�� القابل
لإلصالح، فإن ال��ء وال��ت ل� ���نا م� ال���� لي ُأو إن�ا م� ال��ّ�� مار��س، وه� ش�ٌ�
م�� لل��اة ی���ع ���اة ���ة على �ه� تل� اإل�����الزما ال���لة. ل�ْ� ��ا أن ماس��� سال� ذو
ل�ان سل�� وغ�� م�م�، فل� ت�� آلرائه ق��ة ول�� لها رص�� ك���. ن�ّونها ه�ا فق� على س��ل
ال�قة في ال��د. فإن ج�ز��ي ت���ّ� اإلئ��ان وال�قة، م���لة إلى إ�����الزما وم�ن�نة كاأل�فال لغة
غ���ة، ر��ا لغة ص���ة ق���ة أو أك�� اح��اًال اللغة ال��تغال�ة في ماكاو، ألنه ���� فه�ها مع



�ع� ال�ه�. وح�� ق�ل ال���� لي ُأو فإن س�� ه�ا ال���ش كله كان س��ة إ��ال�ة حاق�ة، ل�
ی��ل� معها ب�الن��ي.

- شق�اء أم س��اء؟ سأل ال�االب��.

- س��اء وج��لة، في ال�ام�ة والع���� م� الع��...

- في ال�ام�ة والع����؟ إنها في ح�الى األر�ع��، أفعى. إن�ي ل� أق��ف خ���ة...
إع�لي مع�وفًا �ا ع���تي  ق�لي لل���ي إن�ي ل� أق��ف ذن�ًا...

كان� ت�عى أن�ن���اتا، ت��و م�اَردة وآن�ة ساذجة، ت�عى إلى ال��ا�ة؛ آه! �ا لها م�
عاه�ة ش�ی�ة العه�. ه�، نع�، ب�الن��ي، كان آن�ٍ� ف�ى فق��ًا في ال�ا�عة ع��ة م� ع��ه...

في ان�فاع س��اته ال��ع ع��ة ال�ل��ة �ال����ة، عّل� وجه ال�ائ�ة ب�ه�ة م� ال�م، م��فًا
�ع� ال��وح في ال�ق�، كإضافة أو ك�ل�ك ش��اني. ن�ا ب�الن��ي م� ال���، ف��ا آن�ن���اتا
في ال����فى كان� تق�� على االن�قام، حّ�ة أو م��ة. واآلن �ع� س��� ك���ة، جاءت ل�في ب�ع�ها
�ال�ق� على ذل� ال�ف��ع اإل��الي. آن�ن���اتا كان� حّ�ه األول: ام�أة رق�قة ج�ًا وفاج�ة. وح�ى
ال��م ل� ی��م ب�الن��ي على ما فعله. فام�أة هي زوج�ه ال ���� أن ت��ن ل�جل آخ�. فهي له وله

فق�. وزول���ا في الع��ة ت���ج: ك� ی�ج� م� اآلالم في ه�ا العال�!

ح�ر ال���� ال���ي، ب�ع� عل� أخ�� م� ال�ق�، ب�الن��ي م� ذ��� آن�ن���اتا وم�
حق�ها. ف�� أجل ال�فاص�ل ال�اد�ة، م�ل ال��� وال�فع، اس���م ك�س�� م��� مار��س، وس��
األرواح وال��ی� ال�وحاني ل�ل� ال���ة. لق� اخ�ف� آن�ن���اتا مع زه�تها م� ال�م وال��وح في ال�ق�،

ل�� ال��� اس��ّ� م� دون أن ی�ول.

ك��� ال�الئ�ة الق��� م�غ�ل ده كارفال��، م��ث�ًا ب��ع م� ال�الءة وعلى رأسه ع�امة ، ل�
��ف أ� س��اء ول� ی��� أ� اس�، ل��ه كان إ��ابّ�ًا وف�رّ�ًا. ت�اول ی�ّ� ب�الن��ي ون�� إلى



ع���ه: في الف�اء ال����ي ع�ٌو ش�ٌس ��ارده، رجٌل أهانه ال�االب�� ���ل خ���، وت�ّ�ل إلى
العال� ال�وحاني م�� زم� �ع��. ك��� ال�الئ�ة ت�ّ��ه على الف�ر ����احه ال�الئ�ي:

- إنه واقف وراء �ه�ك.

ح�ث� ح��ة عامة م� ال�قهق� وماس��� سال� ذاته، وقف ق�ب ال�اب، في حالة م�
ال��...

- هل مات م�� وق� ق���؟

- أجل. والع�اك كان ���� ام�أة... - اس���د ك��� ال�الئ�ة، �ع� أن ت�ف� �ع�� ق�اه
ال���ّ�ة.

ت�ق� ب�الن��ي م� ه��ة دی�ج���� ر��اس. فق� سل�ه زوج�ه، وهي خالس�ة م�ع�ة، ذات
ج�ال خالب، م���ة رائعة وخ�اعة. ف�ی�ج����، مّالك مق��ر وم�اك�، ه�د �����ه وت�ع�. كان
ب�الن��ي ق� أص�ح سّ�� ال���� القادر، ول�ي ����ه، و��اء على �ل� م� ال�الس�ة ال�ي كان
دی�ج���� ی�عق�ها �ال��ائ� واإلف��اءات - أم� ����ه، م�لفًا ف��قًا م� االخ��اص��� الق�ام به�ا
الع�ل. وع�� خ�وجه م� ب�� أی�� األ��اء، اخ�فى دی�ج���� ر��اس إلى األب�، وعل� ب�الن��ي
ع�ضًا ���ته ال���ن وال�اه�، م� ال��س. أما ال�الس�ة، م��ر ال�أساة، فق� أص��� مع الق� ال

ُت���ل. ف��لها ب�الن��ي ���ّ�ة م� ورق اللع� مع رجل س�����.

���فه ال�ل�ه�، كّ�� ك��� ال�الئ�ة، دی�ج����، ال���� ال�الم والقل�ل الفعل وذا ال�وح
ال�ائ�ة وال�ق�ون. ل� �ق�� ك���ًا م� ال�ال، إذ ل� ��� م��غًال لل��م���، بل ه� م��ٌ� لإلن�ان�ة

ك�ا قال له�. فلق� ان��� ال�ی�ث مع ق�ن�ه، ل��َّ ال��� �قي وفي كل مّ�ة أشّ�.

ال����ر نای�� سا�ا، ����ة ت�ل� ع�ادة عامة لل��احة، ت��ل دی�ل�مًا ب���� وت���ه، م�
جامعة ج�����، وهي أر�ع���ة دم��ة م�ل ال�اجة، كان� ت�في م�ضى ����ات مغ�ا����ة.
اك��ف�، في ت�اف� ال���م ولقاء ال��� ال�الئ�، أقله س�ة أع�اء ل��الن��ي ُع�ف� ه��اته� في ال�ال



م� دون أقل اح��ال لل��أ. وقام� د���رة ج����� ب��ف�ة ال��ة في مهلة ق�اس�ة، وعلى س��ل
اإلفادة أشف� ب�الن��ي م� ق�حة في ال�عي اإلث�ْي ع���، وأشف� ب�و�االت� م� رومات��م م�����.

إن�ا ل� ت�غّل� على ال��� في اللع�.

م�ام دی��راه، وهي س���ّ�ة، ل� ت��، في رأ� ماك����، ت�او� ال�ال وال ح�ى ال��ه�؛
إ��ابّ�ة ن�عًا ما، ت��� م� آالمًا في ال���، (حامل م�� ثالث�� س�ة. ح�ل� وس�ف تل� األب��ل���)
مع زف�� واضح م� ال�اشاسا وال��ام ال��م�، م��ّث�ة ���ق غ���ة. ل� ت���ف ش��ًا ج��ًا س�� ف�اة
ت�عى كارم�ز��ا، وه� حٌ� ق��ٌ� ل��الن��ي ه��ها ب�ون ت�ّ�� أو إشفاق. ف�ل� ال���� ل� ���
����قي ال��اء ال�م��ات. وج�ت م�ام دی��راه صع��ات في ت�ف�ة ال��أة ال����رة، ل��ها في ال�ها�ة
ت���� م� ذل�، ���اع�ة �ع� ج�عات م� ال�اراتي ت�اول�ها م� قارورة زجاج�ة خاصة ب�واء
لل�عال. �ع� ذل� أرادت أن ت��ع ب�الن��ي ت�قعات ال ت��� للع�ة ال����. ل�� ال��� اس��� ، ه�ا

واضح.

ال�ح�� ال�� ل� ��ل� ماًال كان ت���ال�و أم�� �غ�اد، وه� ع��ٌز ن��ُل ال���، أب�� كل�ًا،
ع��اه زرقاوان راس��ان، ووجهه عابٌ� �ال���ة وف�ه ی�حي �األلغاز. ل� ی�د ماًال وال أ�ة إك�ام�ة م�
أ� ن�ع، ول� ُ��ه� ب�وره أ� ع�و م�ئي أو غ�� م�ئي، س�اء كان ذ��ًا أو أن�ى. فإذا رآه� �����ن

��ل� ال���� أو في ُ�ْع� األزل، اح�ف� �ال�ّ�. قال فق� وال�م�ع في ع���ه، م���ًا ك�ف ب�الن��ي:

- وح�ه معّل� الالمعق�ل ����ه إنقاذك. ه� وح�ه وال أح� س�اه.

- أی� أس���ع الع��ر على ه�ا ال�ّ��؟

ع��ز ت�اوز ال��ان�� عامًا، ت��أ ب�ها�ة العال� م� كان في الع���� م� ع��ه وأقل، مقاومًا
لع�م اإل��ان ولالض�هاد و��ل� لل��� ولل��ح العقلي، ول� ُ�ْغَل� قّ�، ن�ٌي ال یه�أ م� العه�

الق���، ت���ال�و أم��.

- إنه ی�ج� ح�� ال ی����ه أح�...



و�ذ قال ه�ا، أغ�� ع���ه واس��ل� إلى ال��م.

في شقة زول���ا، وفي وح�ة خل�قة ��ف��، رت� كاردوزو إ� سا ال�فاص�ل األخ��ة
ل����ه في ال�ع��ة؛ كان ق� ح�د مقابلة مع ال�ّ������، إذ ل��ه أص�قاء ب��ه�.

- واآلن؟ قال ل��الن��ي.

رفع مل� ال����، ال��ع� وال���ائ�، ك�ف�ه:

- هل تع�ف، على س��ل ال��ادفة، أی� أس���ع رؤ�ة ال��ع� معّل� الالمعق�ل؟ وهل
س�ع� ش��ًا ع�ه؟

- معّل� الالمعق�ل؟ ت��� لقاءه - هّ�ت قهقهة ال���ّ�ف الغ�فة.

- ���عة.

- إذا ها ه� أمام�. فأنا ه� معّل� الالمعق�ل.

في ال��ارا، في اإل�اس����ة، في ال���� وال�غ��، في ال�ول��، ی�ا�ع أر�غ�ف وآناك���ن
وج��فاني غ��ارا�� وال��� ه�اج�ه�، �فّ��ون ب��ًا تل� اآلخ�، وال ����ون أب�ًا. ح�ى وال مّ�ة

واح�ة.

- أن�؟ إذًا، أس�ع. فإذا دام األم� أس��عًا آخ� سأص�ح مفل�ًا وت�سل� إل�ه أ��ًا زول���ا:

- أس�ع �ا كاردوز����.

اب��� معّل� الالمعق�ل إزاء ال�عامل ال���� و�زاء ال���ت��ة ال�ق�قة:

- ك�ن�ا م�تاح��، فاألم� س��ّ� حاًال.

ف��ت زول���ا، «ن��ة ن��، ال تقاَوم».
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وصل� ال�ونا فل�ر وال����ر ت��دورو م� ال���ل�ة، ، في ساعة الع�اء، ی�أ��
واح�ه�ا  ذراع اآلخ�. ال���ر س�ع�د إلى الع�ل، �ع� راحة ق���ة، و��قى في ال��او�ة ح�ى العاش�ة

ل�ًال. إنه ألم� م�ع�.

- ع���� ال�����... قال� ال�ونا فل�ر.

- س�ف ت�ام�� ال��م �اك�ًا �ا ع���تي، فال�ارحة ك�ِ� م��ورة. أوصاها زوجها ال�ّ��.

ال�ونا فل�ر راض�ة ت�امًا، م��دًا صاف�ة ال�ه� وف�حة، ول� تع� م��اق�ة وم���رة ب��اع
ب�� ال�وح وال�ادة. م�ّ�د خ��ة واح�ة: إذا ل� �ع� زوجها األول؟ إذا ل� �أت ال�ّ�ة؟

ل��ه عاد، وما إن ذه� ال����ر إلى ال���ل�ة (�ال�ع�ف ال�اقي وال��ّلة، إذ ت�ای� م�
ج�ی� ه�ل ال���) ح�ى كان فل�ر وفادی��� على ال���� ال��ی��، مل��ق�� ف�ق الف�اش ذ�

ال�ّفاص.

- إن� م��قٌع م�هٌ�، أراك ن��ًال. ه�ا �ع�ي أن� ل� ت�� مع ه�ا الع�� في ج� الق�ار
والف��. أن� ��اجة إلى ال�احة �ا ح�ي.

ه�ا ما قال�ه في ف��ة اس��احة م� ال��اع�ة ال����ة، �ع� ال��اع ال�امي والعاصفة. فادی���
م��قٌع، ش�ی� االم�قاع، كأن ال�م فارقه، ل��ه م����:

- م�هٌ�؟ قل�ًال فق�. ل��ِ� ال ت���ر�� ك�ف ض��� على ح�اب ب�الن��ي. م� ه�ا
ف�اع�ًا...

- م� ه�ا ف�اع�ًا؟ هل س�ع�د أن� مع اللع�؟ أل� ت�قى معي الل�ل ���له؟

- ل�ل��ا هي اآلن. �ع� ذل�، �ا ح�ي، ه� دور زم�لي، زوجِ� اآلخ�.

ردت ال�ونا فل�ر م���نة ��� ال�ات، مع��ة ت�ض�ح ق�ارات مأس��ة:



- معه ل� ���ن أب�ًا �ع�... ك�ف س���ن ب�سعي؟ ل� ���ن أب�ًا �ع� �ا فادی���. اآلن ن��
االث�ان فق�، أال ت�� ه�ا؟

اب��� ب�قة، وه� م���ٍخ على ال����:

�ا ح�ي، ال تق�لي ه�ا... فأنِ� تع��ی� أن ت��ني م�ل�ة ورص��ة، أنا أع�ف. ل�� ه�ا ق�
ان�هى، فل�اذا ال��اع؟ ول�� معي فق�، ول�� معه فق�، مع�ا ن�� االث��� �ا فل�ر� ال��ادعة. فه�
أ��ًا زوجِ�، له ال�ق�ق نف�ها ال�ي لي. إنه ش�ٌ� صالٌح، زوجِ� ال�اني ه�ا، في كل مّ�ة أح�ه

أك��... �األح��، ع��ما وصل� أنا أن�رت� �أن�ا س��آلف ج��ًا ن��، ال�الثة....

- فادی���!

- ما األم� �ا ح�ي؟

- إن� ال ت�الي إذا وضع� ل� ق�ونًا مع ت��دورو؟

- ق�ون؟ ( م�ر ی�ه على ج���ه )  كال، ه�ا ال یه�د ب��وز ق�ون. أنا وه� م�عادالن �ا
ح�ي، االث�ان ل�ی�ا ال�� و�النا ت�ّوج ل�� ال�اه� والقاضي، أل� ��� األم� ك�ل�؟ إن�ا ه� ال
���هل� ذل�، فه� أبله. إن ح��ا �ا ح�ي ق� ���ن حان�ًا �الق�� ال�� ق�عه على نف�ه إذا ش�ِ�،
ل���ح أ��ًا آث�ًا، ل��ه ش�عي، وأ��ًا ح�ه، ب�ثائ� وشه�د، أل�� حقًا؟ وه��ا، إذا ك�ا ن�� االث�ان
زوج�ِ� ول�ا ال�ق�ق ال���او�ة ذاتها، ف�� ���ع م�؟ وح�ِك �ا فل�ر، ت��ع�� االث���، ألنِ� ل�

ت��عي نف�ِ� �ع� اآلن.

- أخ�ع االث���؟ ول� أخ�ع نف�ي �ع� اآلن؟

أح�ِ� ك���ًا - آه! (ص�ت س�او� ی�ّو� في داخلها) - مع  م�ل ه�ا ال�� ألراِك وآخ�ِك
 أن أك�ن في ال�ق� نف�ه، ب�� ذراعّي، ك��ت الع�م ألك�ن أنا مّ�ة أخ��. ل�� ال ت�ل�ى م�ي 
فادی��� وت��دورو، إذ إن�ي ال أس���ع. إن�ا أس���ع أن أك�ن فادی��� ولِ� فق� أكّ� ح�ًا أم��� إ�اه،
أما ال�اقي كله ال�� ت��اج�� إل�ه ف�� ����ِ� إ�اه ه� اآلخ�: ال���ل ال�اص وال�عادة ال�وج�ة



واالح��ام وال��ام واالع��ار واألمان. فه� م� ����ها، ح�� إن ح�ه م�ل�ق م� ه�ه األش�اء ال���لة
(وال��ع�ة) وأنِ� ��اجة إل�ها كلها ل���ني سع��ة. ل�ي ت��ني سع��ة، ت��اج�� أ��ًا إلى ح�ي،
إلى ه�ا ال�� غ�� ال�قي وال�ا�ئ واألع�ج وال��ه�� وال����م ال�� ��علِ� تعان��. ه� حٌ�
ع��� ���� �قاوم ح�اتي ال�هل�ة، ج� ع��� ���� أن�ي �ع� أن أخ�في، أع�د م��دًا إلى جان��.
ل�ي أم��ِ� الف�ح و الع�اب والل�ة، أنا ه�ا. ل�� ل�ي أ�قى مع�، وأك�ن مالزمًا لِ�، وزوجِ� ال�ق�،
وأ�قى م�ل�ًا ل�، وأرافق� في ز�ارات�، أو إلى ال����ا، وأنام في ساعة م��دة - م� أجل ه�ا، ال
�ا ح�ي. كل ه�ا، ه� م� أجل زم�لي ال���ل، وال ���� لل��ء أن �ع�� على م� ه� أف�ل م�ه أب�ًا.
إن�ي زوج ال�ونا فل�ر الفق��، ذل� ال�� س��ق� اش��اقِ� و�عّ� رغ��ِ�، ال����ءی� في أع�اق
ك�انِ�، في أع�اق ح�اتِ�. إنه ه� زوج ال���ة ال�ونا فل�ر، ��ه� على ف��ل�ِ�، وعلى ش�فِ�، وعلى
اح��امِ� اإلن�اني. إنه وجهِ� ال��احي، وأنا ل�لِ�، الع��� ال�� ل�� ل��ِ� إزاءه ال وس�لة وال
ج�أة.. إن�ا زوجاِك االث�ان، وجهاِك االث�ان، نع�ِ� ووالؤك. ول�ي ت��ني سع��ة أنِ� ��اجة إل��ا
ن�� االث���. ع��ما ك�� أنا ��ف�د�، كان ل��ِ� ح�ي و��ق�� كل شيء، وع��ما كان ه� ��ف�ده،
كان ع��ِك م� كل شيء �ع�ه، ول� ی�ق�ِ� شيء، وتعّ�بِ� أك��. اآلن، نع�، أنِ� ال�ونا فل�ر

��ّل��ِ� ك�ا ��� أن ت��ني.

كان� ال�غ�غات ت��ای�، وال���ان ����قان بله�� ال�غ�ة:

- أس�عي �ا ح�ي، ألن ل�ل��ا ق���ة. هّ�ا ب�ا ن��هل� ح��ا ���عة ، ف�ع� قل�ل سأغادر إلى
ال��اع، ألنه ق�ر�، وس���ن ساعة زم�لي ف�ِ�، ش���ي، أخي. لي أنا اش��اقِ� ورغ��ِ� ال�ّ��ة
وم��ن� ص�اخِ� األج�. له ه� ال�قا�ا، ال�فقات وال��او�ة وال�ه� على راح�� وش�ف� واالع��ار
وال�ان� ال���ل. كله كامل �ا ح�ي، أنا، أنِ� وه�، ف�اذا ت�غ��� أك�� م� ذل�؟ وال�اقي ل�� س��

خ�اٌع ونفاٌق، فل�اذا ت���ی� أن ت��عي نف��؟

وه� على وش� أن ی���� م�ها، قال لها:

- إنِ� تع�ق�ی� أن�ي ج�� ل�ل� العار ل�، مع أني ج�� ألنق� ش�فِ�. فل� ل� آت، أنا
زوجِ�، مع ال�ق�ق ال��ع�ة، ق�لي �ا فل�ر�، ق�لي ال�ق�قة وال ت��عي نف�ِ�؛ ماذا كان س���ث ل�



ل� آت؟ ج�� ألح�ل دون أن ت���� ع��قًا ل� وت�ّ�غي اس�ِ� وش�فِ� في ال�حل.

(ما ف��ِت قّ�، اما تق�ّلِ� إ�القًا وال وافق� ح�ى على ف��ة ات�اذ ع���، فأنِ� ام�أة
م��ق��ة، أرملة ش��فة، زوجة ن��هة، م�ل�ة ل�وج�ِ�؟ وما ال�� تق�ل��ه لي ع� أم�� األرامل،
إدواردو ال����ر، ال�ع�وف أ��ًا �اس� سّ�� اآلالم؟ أال ت������ه �الق�ب م� الع��د؟ ك�� تقف�� وراء
ال�اف�ة ت����� إل�ه  ول� ل� ُأرسل ���ع م��ان�ون ال�� كان في ح�اد ل��ِ� ق� سّل�� نف��، زارعة

ح��قة م� الق�ون على ق���!).

ص�ته ال��او� وشه�ته وال�ع� ال�ارق لل�ن���ل والفلفل وال��ل ال�يء وملح ال��اة،
ال�ق�قة ال�ح��ة.

ف�ا ح�ي، إن�ي اآلن كل شيء، كل شيء. ه�ه هي ل��ة ال���ع �ال��، فأنِ� خ�� م�
�ع�ف �ا فل�ر، أن ال�� ه� مق�ٌس، إنه فعل ر�اني، فهّ�ا ب�ا �ا ح�ي.

آه! فادی��� فاس�، ه���قي، �اغ�ة، هّ�ا ب�ا ن��ع.
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ال�أس غارق ب�� ث�یْي زول���ا س���ن� فاغ�ن��� ال���ل��� وال��ون����، ال��في
كاردوزو إ� سا...

كاردوزو أ� سا؟ ب�اته، فاألم� ال ی�عّل� ال ���أ وال ب��ادل أس�اء، إن�ا �اس���ال واقعي
وم�سف ألش�اص ���ع���. ���ل واقعي وم�ق�. فل�� ب�الن��ي م�الس مل� الق�ار وأم��ا��ر
ال���� وسّ�� ال���مة وزول���ا، ه� َمْ� كان ی���ي، م����مًا حق�قه ال�اصة، على ث�یْي
ال�الس�ة، و����ع ���ارته�ا ورفاهه�ا. فَ�ْ� كان ���ؤ على أن �فعل ه�ا، �ال ت�ّلف، كان رجل�ا

ال�ارق لل�أل�ف دائ�ًا، معّل� الالمعق�ل ونق�� الف�اءات ال�ق�ام، ه�ا ال�وح ال�قي غ�� ال�اد�.

ك�ف بلغ كاردوزو إ� سا تل� االرتفاعات والع��ة؟ ��ل� ذل� . فف��ا كان م��سًا نف�ه
ل�ل م��الت ب�الن��ي م�تادًا قاعات اللع�، عاق�ًا اج��اعات م��اصلة مع ال�ؤساء ال�������



(أح�ها مقابلة مع ال��ش� الع�ق��، د���ات�ر ال���خ ال��ه� وال��ی�، وال�����ل على أ� كائ�
����) �ل� ذل� م� زول���ا �إل�اح وت�ّل� فأ�ه�ت ال��غة الق���ة مّ�ة أخ�� فاعل��ها.

لق� �ل� في ال��ء، �ف��ل عل�ي ���� وج�ی� �ال�ق�ی� أن ی�� تل� العالمات ال��س�مة
�أصا�ع غ�� م�ئ�ة على «ور��� األمازون��� ال���ل��»، ل� نع� ن�� عالمات، أجاب� هي، بل
آثارًا فق�. وعلى ال�غ� م� ه�ا، أراد كاردوزو إ� سا أن ی�� ال��ضع و��رس ال�اه�ة «في

ال��ان». ف�� دونه �����ل ال����� ال�امل. إن العل� ل�ق��.

أرته آن�ٍ� ال��احة، وه� أ�ال (الع�لة ع�و العل�) في درسها: الل�ن وال�ال�ة واله��سة،
ف�ل شيء في ال�ق�قة كان م� ال��ت�ة األولى، كان� زول���ا ت�عه �فعل ه�ا وهي م����ة وخ�لى؛

أما كان كاردوز���� تق���ًا روحًا نقّ�ًا، م���رًا م� ضعة ال�ادة؟ على وجه ال�ق���.

- ش��ه ���ال ال���خ، في ال����� وال�هاد. ك�ف جغ�افي لل��اك�.

لق� أش�ع ف��له ج�ئ�ًا م� ه�ا الق�اع، ك�نه على عل� �ال�فاص�ل ال��علقة �ال�ه�ی�
ال��ی��، رؤ�ة تل� ال�وائع، ال����رات والق��، مق�مًا ل�ل� أس�ا�ًا ج�ال�ة، ف�ًال ع� العل��ة. وح��
أن ب�الن��ي كان ق� ع�دها على ع�ادة ال�ع� و�ل ما ه� ج��ل، ف��ف ت�ف� أن ت�اف� على
ت�سل ملح ول��، خال م� أ� أث� لل�فالة، وصادر ع� ش�� ج� م��ق�� ج�ًا؟ - ت�اءل�

زول���ا ووافق�.

ال�عّل� كاردوزو إ� سا، ف�ان م���م، ت�ل� فق� ع� ال�أمل خالل ل��ة «ب�وائع صانع
ال��ن األعلى» تل�، ل��ه إذ رآها �ل�قة ه��ا، كان تل�ذه �ال��ال ع���ًا ���� أنه أضاع رأسه
دفعة واح�ة و�ّل�ًا. فإذا كان ه�، ال�وح ال�قي الالماد�، ق� اس��ل� إلى إف�ا�ات ال�ادة، ف��ف ��ل�
م� زول���ا، اإلن�ان�ة الهّ�ة، ت�ّ�فًا صارمًا؟ ه��ا ج�ت األم�ر، ق�م ال�ل� وت�� ال��افقة عل�ه.
أك�� م� ذل�، ل� كان ب�الن��ي م�الس س��ًا في ال�اقع، ول� شاء أن ��افىء، ك�ا ���، ال�ه�
الهائل للفل�ي وال����ائي على ع�له، لق�م زول���ا ه��ة ل�اردوزو إ� سا، معف�ة م� أ� و��فة أو
ال��ام ت�اه اللع� وسّ��ه، س�اء أكان ��اعة على اآللة ال�ات�ة أم ت�ل�ة، م�عه�ًا فق� ��ه�ة تأم��



ال�فقات (ال��تفعة) لل��� ال�ع�ز. ألن ال�ق�� الع���، ه� ال�� وفى ��ل��ه وحّل م�ألة اللع�،
م�ق�ًا ث�وة ال�االب��، وم��رًا إ�اه م� ال��� وم� ارت�اك ال�������.

أمٌ� واح� أقله، م��� وال �ق�ل ال�قاش: في ذل� ال��م ح�ث ف�ار ج��فاني غ��ارا�� وه�
األخ�� ال�� ان���. األول كان آناك���ن. فال�����ك الع��ز، معل� أج�ال الالع���، ال�جل
األش�� ال����م ، ات�ه ذات ل�لة، إلى كهف �اراناغ�ا ف����را، وفي ذل� ال���� للق�ار، ح�� كل
ورقة كان� معلَّ�ة، أحّ� م��دًا أنه مقام�. ألن ال��� �ال نها�ة ل�� لع�ًا، ل�� ص�اعًا ب��ه و���
ال�� والمع��ة ض� ال�ّ�اف و��ة ال�ول��، وال ض� ال�رقة وال��ّع�. ت�اول الف�� ووضع ال�رقة
على ال�ق� وج�ع ال���، أ� م�اق ل�ل�، أ� س�� بل��؟ ماذا فعل ه�، آناك���ن، الالع� ال�امل،

م��ي ال�ول��، ل����� عقاب ه�ا ال�� ال�� ال ی��ّ�ل؟

كان ه�ا ك��ًا ول�� لع�ًا. ف��اسة اللع� هي ع�م ال�ع�فة، إنها ال��ازفة، ال��� في
ال��ارة والف�ح في اإلصا�ة، إنها ال��ح وال��ارة. إنها م�ا�عة ال��ة في ح�ض ال�ول�� وفي سع�ها
ال����ن إلى رق� ال�� ال�� ال ���� ال���� �ه، في كل م�ة رق� م��لف. وع��ما كان ی���ر ص�فة،
ف�ا لها م� ح�اسة! فآناك���ن ما عاد ی��� ح�ى إلى ال��ة، فهي ت�ق� �ائعة على ال�ق� ال��

وضع عل�ه الف��. وأوراق اللع�؟ وال��ّع�ات؟ فأ� ج���ة اق��فها ل����� عقا�ًا كه�ا؟

كان الع��ز آناك���ن م�ل�قًا م� ق�عة واح�ة، م� ال��اهة وال���ة، الع�ًا ل��ه م�عة
اللع� وم�عة أّال �ع�ف و��ازف. اآلن ل� �ع� ��ازف، إذ كان �ع�ف ح�ى ق�ل أن ی��أ. إنه عاٌر.

ج�َّع أر�احه ال�هلة وذه� إلى �اراناغ�ا ف����را:

- ه�ا ال��ان - قال له ال�ن�ي - ل�� كاز��� ب�الن��ي، فال ض�ورة لإلثارة.

ض�� األث�ان: ه�ا یل�م أك�� م� ال��، یل�م ال��اعة وع�� �ق�ة ل�ي ی��اشى ال��قة.
ل�� آناك���ن ل� ��� ی��� أ� اك��اث لل��ارة س�اء ���� قلة ال�� أو الغ�. ف�ا ل� ��� ی���ه
ه� فق� ذل� ال�� الع�ائ�ي، وال��ح �ال م�عة، و�ال ن�ال، و�ال ف�ح. ه��ا هي ال���عة ال����ة.
ومع أن أر�غ�ف ق� ب�أ ق�ل اآلخ���، فإنه تأّخ� أ��ًا ��عة أ�ام ل��ه� إلى ال�وقات ال�الث أو



ع�� ز���ه م�������ي، ح�� كان اللع� لع�ًا حق�ق�ًا. ل�اذا ه�ا ال�أّخ�؟ ل���ل� ���احة: ال���
ال���� یه�د �إف�اد أخالق أر�غ�ف ال���هة. كان ق� ب�أ عالقة مع ام�أة، ���ف ال�ال مع ع��قة،
غ�� آ�ه كل�ًا للعادات ال�ّ��ة. ف�ان �غ�� ت����ا �اله�ا�ا، فاش��� لها م���ًا م�غ�ًا لل��ة األرض�ة
وع�ف�رًا �غّ�د ل���� نعاسها. كان ی��� مه�ا كّلف األم�، أن ت�ّ�ل نفقات اإل��ار وال���ن وال�فقات
األخ��. ل�� ال���غ�افّ�ة، م���ة ومهانة، جعل�ه ی�� ال�ان� الع��ي وال���� لل�ضع: لق� كان
عل�ها هي، ت����ا ن�غ����د�، �قع واج� اإلنفاق على ال���ل وعلى ال�ن�ي الف�ل، فق� كان ل�یها
اع��ازها وش�فها ل��افع ع�ه�ا. ه��ة م� وق� إلى آخ�، ال �أس، أما ال��اه�ة في اإل��ارفه�ه
ع���ة ���ة. ف�ف�ل ت����ا، رأ� أر�غ�ف، في ال�ق� ال��اس�، الهاو�ة أمام ق�م�ه، ول� �ع� ی�ه�
إلى ال�از��� م� أجل الق�ار، إن�ا م� أجل ال�ال. فأی� أص�ح ال�جل الع��� وم�ع�ه ك�قام�؟ فق�
وج� نف�ه م�ة أخ�� في ال�وقات ال�الث، وع�� ز���ه م�������ي، ومّ�ة أخ�� ف��� له ت����ا،
ح��ها األب�� و���ها ال����. أما م��ان�ون، ف�ع�ف ما أل�َّ �ه: ال�ع� ال�� ق�عه على نف�ه في
ل��ة م� ال�ع�. فاس��� ب�ه���ًا، ی�و� الل�الي ���ا�اته واب��ام�ه، وزجاج� ال�اشاسا؛ ل��ه ل�

�ع� یلع� إ�القًا �ع� ذل�، فل� ��أ أن ��ع� م�ة أخ�� �ال���ر الق��� ج�ًا لل�����ل.

ج��فاني غ��ارا��، ل�� ع�دته إلى قاعات �االس، ل� �ع� قّ� ال�قام� الق���، فلق� جعل
م� نف�ه م��فًا رف�ع ال�أن، و�ان ب�سعه، ح�� م�اجه، أن �ق�ي �ق�ة ال��اة كاس�ًا على ال�ق�
17، ل�ي ���ل مال ب�الن��ي إلى أرض وع��ل وم�اع. ل��َّ زوج�ه وال����ع كانا یل�مان ع�دته
إلى اللع�، وال��افي ال����ب، الع�� ال��ی� في ��قات ال��اف���، عاد إلى ال���ل و�لى
ال�ص�� ال���في و�لى ال��م �اك�ًا، ول� �ع� ���ج م� �االس إلى ال�وقات ال�الث أو ع�� ز���ه، أو
أ��ًا إلى �اراناغ�ا ف����را. عاد إلى س���ه ال�وجي و�لى وقاره، م�ف�عًا �أس�اب ج��ة وم��ازة، م�

دون ش�، ل�� ل��� ���انة أس�اب أناك���ن وأر�غ�ف نف�ها.

ه��ا ج�ت، ���ل م��از، األفعال ال�الثة ال�ي بلغ� م���ها معًا: االتفاق ع�� ال��اك�
ال��ارة ل�ق�� األك�ان مع ال����ّ���، ولع�ة ال�ل� والع�اء، ك��ل�ة ب���ة ف�ها كان ال��في

واألمازون م������ ل����ة ال�ق�، ونف�ر أص�قاء فادی��� م� الق�ار.



ل� ی�ع�ع ان��ار كاردوزو إ� سا، الق�اعات ال�اد�ة لألس�اذ ماس��� سال� ال���ف�
والع���. ف�ل شيء كان واض�ًا �ال���ة إل�ه: إن كاردوزو ه�ا، ����نه ال�اه� وأحادی�ه ال�ي ت�عل
ال����ع ����ل� إلى ال��م وق�فًا، ل� ���ن ب�سعه أن ���ح إال رئ�� ع�ا�ة زول���ا ش����ه.
ف��� أن ���نا على مع�فة �ع�ه�ا ب�ع� م�� أم� �ع�� و�انا ع��ق��. وح�ه ب�الن��ي، ذو الق�ن

� ما ح�ث؟ الق���، ل� یل�� ش��ًا. و�ذا ل� ��� األم� ه��ا،ا ف��ف ُ�ف�َّ

مفاجىء وغ���، كاردوزو إ� سا، كاردوزو���� �ال���ة إلى ال������، م�ل زول���ا: َمْ�
كان �ع�ق� إنه م�آلف  ه��ا مع أم�ر ال��؟ ل�� ال�� في ك����ا ال�ائ� وال�ه�� األه��ة فق�، بل
أ��ًا في ال��اك� األك�� تقّ�مًا، في ال��ّ�ات األك�� ث�اًء. إنه ب�وف��ر االن��ا� ال�اع� ال��

ی�رسه لل�ال�ة ال���هة؛ ن��هة وف��ل�ة:

- في ُزحل، ك�ف ه� األم�، قل لي �ا كاردوز����. ك�ف �قّ�ل�ن �ع�ه� �ع�ًا، إذا ل�
ت�� ل�یه� أف�اه، ك�ف ی�اع��ن �ع�ه� �ع�ًا، إذا ل� ت�� ل�یه� أیٍ�...

وعل� قهقهة معّل� الالمعق�ل:

- سأر�ِ� اآلن �ال�ات...

كان ل�� زول���ا خ��ة م� أن ����ف ب�الن��ي ذل� ال�د ال�وحي، ذل� االرت�ا� ال��في
لألرواح ال�ق�قة، نا��ًا إلى ال�ّ� وال�ذیلة ح�� ال ی�ج� إال الف��ل العل�ي ول�ة ال��ال.

- ل� دخل ب����� اآلن ورآنا ه��ا؟ فه� قادر على ق�ل�ا. لق� أق�� على ذل� ذات مّ�ة...

- أفعل ذل�  ب��ّ� ون��ح غ�� م�ئ���. قال ال����ر الع���.

ه��ا فعل ث� عل�ها �ع� عادات قا��ي ن���ن، تل� األش�اء...
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 فل�ر م����ة ف�ق وجهه: ما �� �ا   كان ی�داد اصف�ارًا و�ح�ا�ًا ی�مًا �ع� ی�م، وال�ونا
فادی���، �ا ح�ي؟

- تعٌ�...

ال��ت م���ق، والع��ان ب�ون ب���، وال��ان ه��ل�ان. �ال���ة إلى ال�ونا فل�ر كان ذل�
ن���ة له�ه ال��اة ال�ي ال قاع�ة لها وال ن�امًا، فل�� ث�ة جهاز ع��� قادرًا على ت��ل ه�ا
االس���اف ال���� وال�ائ�. ففي ال�ّ�ة األولى ح�ث األم� ف�أة. وع��ما كان ال���ع �ع�ق�ون أنه ق��
ومعافى، م�عا�� ال��ا� وال�اقة، سق� فادی��� ب�� األق�عة في ع�ض ال��نفال، في مال�� ت����ة
الم�أة �اه�ان�ة ��امل ح����ه. سق� ف�أة م��ًا، و�ان ال ی�ال ف��ًا وج��ًال، م�هّ�ًا ب�ف�ه ومّ�ع�ًا، وفي
ال�ق� ذاته كان قل�ه م��قًا، وم��هل�ًا في داخله. جاءت ال�ونا فل�ر ت�ّ� ���قها ب�� ال�ق�ع��
وج�ه�ة ال�اس، م�ع�مة �ال�ونا ن�رما وال�ونا ج��ا، ف�ج�ته ق� ت�في، م����ًا إلى ال��ت، و�لى جان�ه
ال��لج �ال��اق�ة، كارل����س ماس�ار���اس م�ت��ًا مال�� غ���، والغ��ار (ال�فاك����) ال�امي
ص�� ف�أة. و�ان ال��اد في ال�احة ���ات صاخ�ة و�أدوات ال���ة و�أل�ان زاه�ة. ل��َّ ال��ت �أتي
اآلن ش��ًا ف���ًا، ال��ت أو أ� شيء آخ�. في ال��ء م��قع وعاٍر م� الل��، و�ع�ها م�اش�ة، أزرق
ضارٌب إلى ال��اد، مائع. أجل مائع وشفاٌف تق���ًا. ل� ��� ه�ا ه�ال ال��ض،  فه� ل� ��� �عاني

أل�ًا وال ح�ى. ألنه  فق� ال��افة، ت��ل إلى كائ� ال ج���، و�ان ���في.

في ال��ء، ل� ت�فل ال�ونا فل�ر �األم�، إذ كان فادی��� مه�ارًا وم�ّ�ًا لل��ّ�فات ال���ان�ة،
ش��ًا ����ف �األم�ر، ور��ا كان� م��د م���ة �عّ�ها ل���� م� ذع� ال���ة، و���� م�
رع�ها. ففادی��� ل� �فق� العادات الق���ة. فق� عاد ال�اج� نف�ه ال�� كان ق�ًال، یه�أ م� كل شيء،

و�له� على ح�اب اآلخ���. فق� نع��ه  ال�ونا روز�ل�ا، ع� ح�، �ال�ه�ار ال����.

فق� جاءت الع��ز ���رة غ�� م��قعة مع حقائ� ك���ة ب��ة، لل�قاء ف��ة ���لة ع�� اب��ها.
اب�لع ال����ر ت��دورو ال��مة، و��ه�ی�ه ال���، رّح� �ال��اة في ن�ل و���: «إنِ� دائ�ًا على
ال�ح� في م��لِ� ه�ا». و�ع� س��ات، ازدادت ق��ة ال�ونا روز�ل�ا وأص��� ب��ًا م� ال��، وما إن

وصل� واج�ازت ال�ارع إلى ال���ل ح�ى ب�أت:



- شق�قِ� ش�ٌ� مائع، فاقُ� ال��ّ�ة، ف�ه دم ح��ة. زوج�ه ت�آم� عل�ه، وهي ت��� األذ�
في الع��. وأنا ج�� أل�قى.

«رّ�اه، ام���ي ال���...» ت�ّ�ع� ال�ونا فل�ر، وفق� ال����ر ت��دورو أ� أمل. ول�ل�
ال�ه�ی� ال���ف، «ج�� أل�قى»، كان ث�ة حّالن فق�: إما ت���� ال��أة ال����ءة، ول�� ل��ه ش�اعٌة
ل��ل كل ه�ا، و�ما ح�وث مع��ة، ول��ا في زم� ال�ع��ات. إنه خ�أ ال����ر، ك�ا نعل� و��ا

س����ف ه� في ال�ال.

ف�ع� م�ي أقل م� أر�ع وع���� ساعة على وص�لها، رجع� ال�ونا روز�ل�ا إلى نازار��،
راك�ة إلى ال�اخ�ة ك�ا ل� أن ال���� �أس�ها عّ�� كع��ها. ل�� ال���� �أس�ها، ل�ْ� �ال�أك��
ال���ان أو إبل�� أو رئ�� األرواح ال����ة، ال����، الق�ر، ل�� مه�ًا االس� واللق�؛ ال���ان،
األس�أ في ما ب��ه�، ذل� ال�� كان ذات ی�م صه�ها م� أجل شقائها وشقاء اب��ها. فلق� كان ��ّ�
شع�ها و��قعها أرضًا و��ال ال�هار یه�� في أذن�ها �أس�اء ق���ة، ���ائ� فاح�ة، مه�دًا إ�اها

بل��ات ورف�ات على ال��خ�ة و�إ��الها إلى ال���ن.

- ه�ا ال���ل م���ٌن �األش�اح، وه� ملع�ن! ل� أ�أ �ق�مّي �ع� اآلن ه�ا... كان� ت���
وهي ت��ع ال�قائ�.

« لق� ح�ث� مع��ة، فال�م� ما زال زم� ال�ع��ات... - فّ�� ال����ر ����ع، وه� ال
ی�� نف�ه م���قًا له�ه ال�ع�ة ال�ف��ة، ل��ل ه�ا اإلح�ان.

- ال�لع�ن ���� �ل�قًا، لق� أراد ق�لي...

و�ذ اس���ل� معل�ماتها، أس�ع� ال�ونا روز�ل�ا م��عة إلى ال�ارع.

- إنها خ�فة... - شّ�� ال����ر ت��دورو، �ارت�اح وفاعل�ة.

اب���� ال�ونا فل�ر �االتفاق مع ال����ر، م��ام�ة مع ارت�احه، وفي اس��ا�ة لغ��ة ع��
م� ق�ل فادی���. وع�� ال�اب، ض�� ال���ان �قهقهات اس�ف�از�ة، ل��ه أص�ح ن�عًا ما غ�� ماد�



ومائعًا.

أخ� ی�درد ذل� االم�قاع، وفادی��� في كل مّ�ة أقل مادّ�ة، غازّ�ًا تق���ًا، شّفافًا، وفي ل��ة
معّ��ة، كان ب�سع ال�ونا فل�ر أن ت�� م� خالل ج��ه.

- أّواه �ا ح�ي، إن� ت�الشى ل���� ال شيء...

شع�ت ال�ونا فل�ر لل�ّ�ة األولى أن فادی��� ال �ق�� على ال��ّ�ف، وه� م�ت�� وتائه. أی�
له��ه، وقّلة ح�ائه؟

- ال أعل� �ا ح�ي... إنه� ���ل�ن�ي على ال�ح�ل... وأك�� م� ه�ا فأنا ال أر�� ال�هاب.
ُت�� هل ما ع�ِت ت�غ��� فّي؟ فأنِ� وح�ِك ت����ع�� ��د�. و�ق�ر ما ت���ی��ي، ت�غ��� فّي، �ق�ر

ما تفّ���� بي، سأك�ن حّ�ًا وه�ا. ف�اذا فعلِ� �ا فل�ر؟

ت�ّ��ت ال�ونا فل�ر ال�قّ�ة. فلق� حّ�رتها إش����ها ال�ونا دی�ن���ا. فال�ن� كله ذن�ها ، ألنها
أس�ع� إلى آلهة األور��ا وت�ّ�ع� �أن ���ل�ا فادی��� على الع�دة إلى م�ته.

- إنه الع�ل ال����...

ع�ٌل س��ٌ�؟ سأل ���ت م�لل ان�هى إلى ه�ه�ة.

أخ��ته كّل شيء، م��ّ��ة ف��ة ما �ع� �ه� ی�م س��، ف��ا كان� ب�� ذراعْي فادی���،
واح�ف�� ���فها ال�ل�� �ف�ل دی�ن���ا ده أوش�صي، و��ف، ب�ون أمل، أوص� �الع�ل ال����.
ف���ع ال�اه� دی�� للق�ام �ال�ه�ة، دی�� ال�� وضع ی�ه على رأس فادی���، وال�ه ال�غ��. ماذا

فعلِ� �ا فل�ر، �ا وردتي ال�ائعة، وم� أجل ماذا؟

- ل�ي ُأنق� ش�في...

ل� ��� ذل� ل�ف�� ��يء، ألن األم� كان س���ث ��ل ال��ال. و�ان� ق�ة ال�غ�ة ال�اف�ة
م� ل�ان فادی��� أق�� م� الع�ل ال����. و�ع� كل ما ج��، أرادت ال�ونا فل�ر تعل�� ال�ع���ة،



ل�ّ� األوان كان ق� فات، ودم ال����ة ق� ُأر��. آه! إنِ� أردت أن ت��دی�ي، و��ا أن� اردت ذل�،
ل� �ع� ل�� س�� ال�ح�ل. فق�تي هي رغ��ِ�، وج��� ه� اش��اقِ�، وح�اتي هي م����ِ�. فإذا ك��

ال ت���ی��ي فأنا ل� أع�د م�ج�دًا. وداعًا �ا فل�ر سأرحل، لق� قّ��وني ����ان وان�هى األم�.

اخ�فى م� أمام ن��ها، وتالشى في اله�اء.
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ذه� فادی��� إلى ه�اك، ، نفا�ة األور��ا، روح ب�ون ق��، في أرض ال�ع��ة تل�، في
ح�ب الق�����.

ف�ا دونا فل�ر، ل�اذا ال ت��غل�� ذل�؟ إنها ف�ص�ِ� األخ��ة، إنها ال��اس�ة األخ��ة ل�ي
ت�ق�� ش�ف�، وح��ة وف��لة ال��ائع األخالق�ة ل�ارعِ� ولعالقات� ول��ق�ِ� االج��اع�ة. ما زال
ل��ِ� ه�ا ال���ج، ال�ع���ة ال��صى بها م� دی�ن���ا وال��ف�ة م� ق�ل دی��، ال�اح� ال����. ومع
أنه م�لف ل�ا ج�ًا تأی�� أع�ال ال��� واآللهة، وخ�افات ال�ع� ال�ي ت��ل خ��ًا على األخالق
والف��لة وق�اع� ال����ع، وال��ارة في نها�ة ال��اف، ل�� ما الع�ل؟ إن ال�ه� �ا دونا فل�ر ه�
أن ت���جعي نف�ِ� أمام هللا وض���ك، م�ل نع�ة تع�د إلى ال����ة، نق�ة �اه�ة. ف�ل� ل��

ض�ور�ًا أمام ال�اس، ألن ه�الء ��هل�ن خ�أك (ل��� ال��).

إذا ت��ِ� فادی��� ی�حل، س���ن م� ال�هل ن��ان تل� الل�الي القل�لة الع���ة االح��ام،
وال��اع ال����ن وتأّوهات ال��. ف�ل ه�ا ���� أن ���ح حل�ًا وه��انًا م� ال��ى، أضغاث
أحالم أو م�ّ�د تف��� ���� وأبله في ال�اعات الفارغة في ح�اة م����ة وسع��ة. ل� ُ���� عل�ِ�
شيء، ل� ت��مي، وس�ع���� في سالم مع زوجِ� ومع ض���ِك. إنها الف�صة األخ��ة �ا دونا فل�ر،

ل���ع��� الف��لة واالخالق واالح��ام. دعي فادی��� ��الم في م�ته.

إلى أی� ت�ه��� �ا دونا فل�ر، و�أ�ة ق��؟ ل�اذا ت��ر��ه م� الف�اغ؟

ال أس���ع أن أح�ا م� دون ح� ، م� دون ح�ه. األف�ل أن أم�ت معه. فإذا ل� ���
معي، سأم�ي ب�أس �اح�ة ع�ه في أ� رجل ��ّ� أمامي، سأ��� ع� م�اقه في كل ف�، وأر��



في ال��ارع ذئ�ة جائعة. إنه ح�اتي.
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ارتفع� ال��ی�ة في األج�اء وسّ�ل� ال�اعات، في ال�ق� نف�ه، م���ف ال�هار وم���ف
الل�ل في ح�ب الق�����. واج��ع ج��ع آلهة األور��ا ل�ف� فادی���، ال�وح ال���ّ�دة وق�ته على
ال��. وح�ه إ��� دافع ع�ه. ال��ق وال�ع� والعاصفة، والف�الذ ض� الف�الذ، ودم أس�د. ج�� اللقاء

في مل�قى ال���� األخ��، على ح�ود الع�م.

في ق�ة ال����، ��ان�ا �الل�ن أزرق، وشع�ها ���ل م� ز�� وع�اك� ال���. وفي ذیلها
الف�ي، ن�� لها ثالثة ف�وج، واح� أب�� بل�ن ال��ال�، وآخ� أخ�� بل�ن ال��ي، وال�ال� بل�ن
األخ����ات ال��داء. وفي م�وح�ها ال�ع�ن�ة، حّ�ك� اآللهة ر�اح ال��ت. كان� تق�د أس��ًال م�

ه�اكل ال�ف�، و�ان ����ها ج�� م� ال��� بلغ�ها ال��ساء؛ أودو�ا!

كان� الغا�ات ت���ي ألوش�صي، اإلله ال�ّ�اد، مل� ك���. لق� ام��ى في ه�ه ال��ب،
ثالث م��ات؛ خ����ًا ذ��ًا في ه��م ال��اح ، وال��ان األب�� في الهالل األخ��،
وف�سه  دی�ن���ا ع�� الف��، وهي م� ب�اته األك�� ج�اًال، ال�فّ�لة. وح�� كان ��ّ�، حامًال ق�سه
األوفا وس��ه اإلی�و����ه، كان� ت��ت ال���انات، و�ل ما كان ح�ًا، فق� كان� ح��ًا ال غ�ى ع�ها.
أفعى هائلة م� ن�ع ال����ا، أوش�مار�ه �أل�ان ق�س ق�ح، ذ�� وأن�ى في ال�ق� نف�ه. مغّ�اة
�ال�عاب��، وال�اس�اف�ل وال�اراراكا، أفعى سامة بل�ن ال��جان، ی��عها خ�� ك�ائ� م� ال��ّ��ات.
دفع� فادی��� إلى ج�� ق�س الق�ح. لق� كان ف�ًال ق���ًا ع��ما دخل، وخ�ج ف�اة م���دة ال��،
شفافة. م�ق إ��� ق�س الق�ح، ب�م�ه ال��ّل� األسّ�ة، ودس� أوش�مار�ه ذیلها في ف�ها، لغ�ًا

وخات�ًا.

ض�ب أوغ�ن، ال��ارب غ�� ال��ئي، ال��ی� وسقى ف�الذ ال���ف. إی�ا و��اب�عها، نانا
وش���خ�ها، شل�غ�، مل� ال��ب، م�ا�ًا ب�زرائه األو�ا واألع�ان األوغان، في �ال�ه ال�هي. إلى
جان�ه، أوش�م الفات�ة، م���ل�ة لل�لع؛ أوم�ل� وج��ه ال��ع�، �ق�د ال��ر� األس�د وال��ام األلفي،
وال�لغ� ال��� وال��ی� وج��ع األم�اض. فادی���، م�ل�ل وم�اب ب��اء، أع�ى وأصّ�. م�غ إ���



األم�اض، واح�ًا ف�اح�ًا، وه� ال���� ال�اح� للق�ائل األف��ق�ة. أوشاال كان اث���؛ الف�ى أوش�غ��ا
والع��ز أوش�ل�فا. في خ��ته ال�اق�ة ان��ى ال���ع. وجاءت على رأسه� �ان�ا أم ال��ب ، ال�ي

كان� ت��� األم�ات. أخ�س� ص�خ�ها ال�ع�، وم�ق� ����� قل� فادی���.

أت�ا ج��عًا في ت���ل م��اص، ��الحه� وأدواته� ال��ی��ة و����ع�ه� الق���ة. و�ذ وج�وا
أنف�ه� قّلة رغ� ع�ده�، اس��ع�ا آلهة أمة غ�ون�ي وأنغ�ال، وأق�ام اإلن���ي ال��نغ�ل��� وال�ه����
ال�اب��ل�. ج��ع الق�ائل م� ال���ب إلى ال��ال، ض� إ��� و��غ�نه، وان�لق�ا  إلى ال�ع��ة األخ��ة.
ع��ها، تعّ�ت ع�ار� ال��ی�ة وخ�ج� ل�ق�م� أنف�ه� في ال��ارع وفي ال�احات. ث� ما ل�� أن ُول�
األب�اء �األل�ف. كله� م��ابه�ن، ألنه� كان�ا ج��عه� أب�اء فادی��� ، و�له� ُعْ�ٌ� وم���دون. في
ال��� أ���ت ب��ت وم�ازل م� ��ق���، ك�ل� م�ارة م�خل ال��فأ وق�ع األرض ال����ة لل��اء
في أون�اون؛ ان�قل� قلعة ال��� إلى  ت����و ده ج���س، وتف�َّ�� أس�اك في ال��ائ�، ون���
ن��م في األش�ار، وسّ�ل� ساعة الق�� ساعة ال�ع� في س�اء ق�م��ة مع �قع صف�اء. ش�ه�
 في   آن�ٍ� ص�اح م�ّن�ات ���ق ف�ق ال��اخ�� و�ل م�م� أص�ح لها زوج وأب�اء. وسق� الق��

إی�ا�ار��ا على ال����قعات، وال��أ الع�اق إل�ه وفي م�آته كان� ت�ع�� الق�الت واإلغ�اءات.

م� جهة، القان�ن وج��ش األف�ار ال���قة وال�ل�� ت�� ق�ادة ال�ونا دی��را و��الن��ي
م�الس. وم� جهة أخ��، ال�� وال�ع� وج�ارة كاردوزو إ� سا ال�اح� ب�� نه�� زول���ا، مالزم
ال�ل�. جاء ال�ع� راك�ًا في ال����رات مع م�اعل ال�ف� وروزنامة اإلض�ا�ات وال��رات. وع��
وص�له إلى ال�احة أح�ق ال����ات�ر�ة م�ل ورقة م���ة وأشعل ال���ة في كل ال�وا�ا. أم��
ال�ل�ات ه� َمْ� قاد ال��ّ�د وفي ت�ام ال�اعة ال�ان�ة والع���� وس� وثالث�� دق�قة انهار ال��ام
وال�قال�� اإلق�اع�ة. ول� ی�� م� األخالق ال�ع��ل بها إال ف�الت، ُج�ع� في ال�ال وُوضع� في

ال���ف.

ل��َّ ص�خة �ان� أ�ق� ال��� في رع� ال��ت. وفادی���، �ال ی�ی�، و�ال ق�م��، و�ال
ت�اس�، ل� ی�� م�ه ال����: دخاٌن رماد� الل�ن ورماٌد م���ٌر والقل� ال����ر في ال�ع��ة. تق���ًا ال



شيء. لق� كان� نها�ة فادی��� وق�رته على ال�غ�ة. هل س�� وشاه� أحٌ�، رجًال م��ًا مارس ال��
على س��� م� ح�ی�، ی�ع� م� ج�ی�؟

ث� ح�ث انقالب في وجهة ال�ع��ة. إ��� ب�ون ق��، ت��� �ه األر�ان ال��عة م� دون
م��ج. ال�وح ال����د في نع�ه ال�خ�� وق��ه ال�����، وداعًا، وداعًا فادی��� إلى األب�.

في ذل� ال�ق�، اخ��ق� األج�اء ص�رة ف��� ال�روب ال�غلقة �إح�ام، فه�م� ال��افة
وال��اع - ف�ٌ� حٌ� م� أ� ق��: ال�ونا فل�ر عار�ة. تأّوهها ال�ادر ع� ال�� غّ�ى ص�خة م�ت
�ان�ا. في ال�اعة األخ��ة، ع��ما كان إ��� ی��ح�ج م� أعلى ال��ل كان ث�ة شاعٌ� ی��� ال�ق�

على ض��ح فادی���.

اش�عل� نار م� الف�ح على األرض وأح�ق ال�ع� زم� ال��ب.
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في ص�اح أح� م��ق ول��ف، شاه� رّواد حانة م���ی� في كاب��ا، ال�ونا فل�ر وهي ت�ّ�
في كامل أناق�ها، م�أ��ة ذراع زوجها ال����ر ت��دورو. كان ال�وجان ذاه��� إلى ر�� ف��م�ل�� ح��
كان� ال�الة ل��ا والع� ب�رت� ی����انه�ا على الغ�اء. كان� ال�ونا فل�ر، ب�جه م��ع �ال����ة وع����
 �ال��أة ال���وجة وال���فة، ت��� على ت���ات ال��اح   خف�����، رص��ة وجّ��ة ك�ا یل��

ال����مة.

قاس ال�ّ�� ف�فال�و م� م�س�ة دف� ال��تى ال�ونا فل�ر م� أعلى إلى أسفل:

- ل� أك� ألف�� ی�مًا أن ال����ر «ش�اب» ه�ا س���ن قادرًا على فعل كه�ا.. إنه ال ی��و
عل�ه ذل�، ومع ذل�

ان��...

قا�عه ألف���و �ائع األ�ق�نات:



- أ� فعل ؟ فه� ك���لي أق�� م� ال���� م� األ��اء...

- أن��وا... أ� ف��ة، أ� ام�أة ج��لة! ام�أة شه�ة و���و عل�ها أنها ام�أة م��ف�ة، ال شيء
ی�ق�ها ال على ال�ائ�ة وال في ال����.ق� ت��و ام�أة ت��� لها ع��قًا ف��ًا، وت�رع ق�ونًا ل�وجها...

اح�ج م����� ألف��، زارع ال�اكاو ال���ر:

- ال تقل ه�ا! فإذا كان ث�ة ام�أة م��ق��ة في �اهّ�ا فهي ال�ونا فل�ر.

- إن�ي م�فٌ� مع�، فال أح� ی��� أنها ام�أة ش��فة؟ ل�� ما أر�� أن أق�له ه� أن ه�ا
ال����ر، ال�� ی��و ك�جل أخ�ق، ه� ش�ٌ� ماك�. إن�ي أرفع له ق�ع�ي، ف�ا ف��ت ق� أنه خل��

��ل ه�ا. فاالح�فا� �ام�أة ج��لة كه�ه، ج� فات�ة، ����ج� ال���� م� ال�فاءة.

وتا�ع �ع���� م�ق�ت��:

- أن��وا ك�ف ت�هاد�. ال�جه رص��، إن�ا ال�دفان �ل�قان، أن�� إل�ها! ح�ى ل���و كأن
أح�ًا یل��ه�ا... إنه م���� ج�ًا ه�ا ال����ر ...

ت���� ال�ونا فل�ر بل�ف وهي م�أ��ة ذراع زوجها ال�����. آه! ل�ل� اله�س ل��
فادی���، في أن �أتي إلى ال�ارع و�ل�� نه�یها وردف�ها، ث� ���م ح�لها كأنه ن��� ال��اح، ص�اح

مغ��ل م� ی�م أح�، ح�� ت�ّ� ال�ونا فل�ر، سع��ة ���اتها، راض�ة ���ها.

وه�ا ت��هي ق�ة ال�ونا فل�ر وزوج�ها االث���، م�ص�فة ب�فاص�لها وألغازها، واض�ة
وقات�ة م�ل ال��اة. كل ه�ا ق� ح�ث، فل��ّ�ق َمْ� شاء. ح�ث كل ه�ا في �اهّ�ا، ح�� أع�ال
ال��� ه�ه وغ��ها م� ال�ع���ات ت��ث م� دون أن تفاجىء أح�ًا. و�ذا ش���� في األم�، اسأل�ا
كاردوزو إ� سا، وه� س�ق�ل ل�� إذا كان� هي ال�ق�قة أم ال. ������ أن تع��وا عل�ه في ك���

ال���خ أو في أ� زاو�ة فق��ة في ال��ی�ة.

سالفادور، نیسان/ابریل 1966
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