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 ّثزج ػِ اىشٗاٝح

 

 سٗتشخ ٍْٞاعا

 اىؼاصَح

 اىؼظَٞحاىشٗاٝح األٗستٞح 

 دغاط تاىؼاسإلا ٚىإ فغٝذؼصش ى سٗتشخ ٍْٞاعا: ٗصٞح

 

 تشٗمغو.

ثو إداسج "ذشقٞرٖا" ٍِ ق  ، فقذ ذٌ حالّرناعح ٗظٞفٍْٖٞٞا اىْاجذح  مغْٞ٘ت٘ى٘ اٞذرؼشض فْٞ

ٗع جاء "ٍشش ٕنزاتال ٍٞضاّٞح، تال ّف٘ر، تال شٖشج،  –اىَؤعغح، ٗرىل تْقيٖا إىٚ اىقغٌ اىثقافٜ 

 ف٘ضٞحاىَ ص٘سج ريَٞغ، ػيٖٞا أُ ذقً٘ تٖاىتاىْغثح  فٜ اى٘قد اىَْاعة ذَاٍااالدرفاه تاىٞ٘تٞو" 

ع٘عَاُ تئػالُ ٍذْٝح أٗشفٞرظ  ْٝصذٖا ٍغاػذٕا اىشخصٜ َّغاٗٛ األصو ٍاسذِ األٗستٞح،

ىٌ ذأخز اىذٗه األٗستٞح أثْاء رىل األٗستٞح، ذْاه اىفنشج اعرذغاُ فْٞٞا إال أّٖا  ف٘ضٞحيَمَْشأ ى

فٜ ت٘ىْذا ٝغاء اعرخذأٍ ٍِ أجو ذش٘ٝٔ ّاصٛ األخشٙ تؼِٞ االػرثاس، اىَْغا: ٍؼغنش اػرقاه 

عالً، فٜ اى٘قد ٍشنيح أىَاّٞح، أىَاّٞا: اإلفٞرش عَؼح اىشؼة اىَْغاٗٛ: ٍغرذٞو، ت٘ىْذا: أٗش

ٝة تأٗشفٞرظ، تاإلضافح إىٚ رىل ىٌ ٝؼذ اىذاىٜ جضء ٍِ أىَاّٞا ىٞظ ىٔ ػالقح ٍِ تؼٞذ أٗ قش

ٗشفٞرظ: فقذ دٝفٞذ دٗ فشُٝ٘، أدذ آخش شٖ٘د اىؼٞاُ اىْاجِٞ ٍِ أ ػيٚ ت٘عغ فْٞٞا أُ ذؼ٘ه

 ٍاىثٞل. رٕة فٜ اى٘قد اىخطأ إىٚ ٍذطح ٍرشٗ

، فقذ ذٌ ٍْؼٔ ٍِ اعرنَاه اىرذقٞق فٜ قضٞح قرو اىَفرش تشّٗف٘ فٜ ٗضغ ال ٝذغذ ػيٞٔمزىل 

ذشتطٔ ػالقح صذاقح تخثٞش ىذغِ اىذع ٗصو فٖٞا ىَغر٘ٙ ػاىٜ ٍِ مشف األدىح، إال أّٔ 

ىششطح تشٗمغو ٗاىزٛ أذاح ىٔ اىذخ٘ه إىٚ اىَيفاخ اىغشٝح ىيْٞاتح اىؼاٍح  شئٞغٜاىنَثٞ٘ذش اى

ىنِ ْٕاك شٜء ٗادذ ، ٕشٗتٔ ذْػِ ٕزا مئ اىقاذو اىث٘ىْذٛ ال ٝؼيٌ أٛ شٜء ػىيذٗىح، ٍاذل، 

ػيٚ اىشخص اىخطأ، إال أُ رىل ال ٝضػجٔ اىثرح، فقذ ماُ  جيٜ تاىْغثح ىٔ: أّٔ أطيق اىْٞشاُ

ال  ٍِ جْ٘د اىَغٞخ"أُ ٝصٞش ٍثيَٖا "جْذٛ  أٍْٞح أتٞٔ ٗجذٓ إال أُٝرَْٚ أُ ٝصثخ سجو دِٝ، 

 ذجؼئ عؼٞذا فٜ اى٘اقغ.

اىَزاسٛ اىش٘اسع داٍيِٞ  اىزِٝ ّضى٘ا إىٚ: ٍشتٞ٘ اىخْاصٝش أٝضا ، ْٕاك آخشُٗ ىٞغ٘ا عؼذاءٌؼّ

 اىخْاصٝش إىٚ اىصِٞ.  ُارػَيٞاخ اىرصذٝش اىَشتذح ٟ اىرٜ ذذظش اػرشاضا ػيٚ اىقٞ٘د اىرجاسٝح

 

، فٜ أدذز ال رّة ىٌٖ فٖٞاّفغٞح ، ػقذ ُ٘ثػالرٍ فاشيُ٘ تشٗمغو. تاّ٘ساٍا األتطاه اىذساٍِٞٞ،

اىقذس،  ٗعخشٝح اىَذرً٘تِٞ األصٍْح، اىشؼ٘ب، تِٞ  تؼٞذ اىَذٙسٗتشخ ٍْٞاعا ق٘عا  فرخسٗاٝرٔ ٝ

     ٗاىَشاػش اىؼظَٞح.     تِٞ اىثٞشٗقشاطٞح اىذقٞشج
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ٕ٘بن ٠وو٘ فٕي٠و! هآٖ ك٠ف١ل كٚ فو٠ْٛ ػٕلِب فزؼ ٔبفنح ِٓ ٔٛافن غوفخ اٌّؼ١ْخ ثٙلف ئٌمبء 

، ٌمل ظً ػبٛف١ب   ٘نا اٌَّىٓ ٌألثل، ٌُ ٠ىٓ ئَٔبٔب   ١لاْ ٌٍّوح األف١وح لجً أْ ٠غبكهٔظوح ػٍٝ اٌّ

ٕ٘ب ٌّلح ٍز١ٓ ػبَ، ٍز١ٓ ػبَ ٠ٕظو ٌٙنا ا١ٌّلاْ، ٚا٢ْ ٠ٚغ ٔٙب٠خ ٌنٌه، أزٙٝ األِو، وبٔذ ٠مطٓ 

فٟ أٞ ٚلذ ػ١ٍٗ ف١ٗ أْ ٠وٚٞ، ٠قجو، ٠إول ١ّئب ٠مٛي عٍّز١ٓ أٚ صالصخ صُ  –رٍه ػجبهرٗ األص١وح 

ِوؽٍخ  ٌؾظخ أٚ ٕخ اٌّمجٌٛخ اٌٛؽ١لح ٌىًثؼل٘ب: "أزٙٝ األِو"،  رؼل ٘نٖ اٌؼجبهح ثبٌَٕجخ ئ١ٌٗ اٌقال

ئٌٝ اٌؼٕٛاْ اٌغل٠ل،  ٗجؾطٕااٌّزبع اٌم١ًٍ اٌنٞ  ؽٍّذؽ١برٗ، وبٔذ ّووخ إٌمً لل  ِٓ ِواؽً

ٌفع غو٠ت ئال أٔٗ ثال ٚلغ ِإصو ػ١ٍٗ، صُ عبء ثؼل مٌه هعبي ّووخ اٌزقٍٔ ِٓ اٌىواو١ت  –ِزبع 

ٚئّٔب أ٠ٚب ع١ّغ اٌجُوّبَ/ ٕٚالد  ِٓ أعً ئىاٌخ وً ِب رجمٝ، ١ٌٌ فمٜ وً ِب ٘ٛ ١ٌٌ ِضجزب  

ٍقبهط ؽزٝ إٔجؼ اٌَّىٓ ٔظ١فب رّبِب وّب ٌٌمل ٔيػٛا، فٍٖٛا، ٔمٍٛا وً ّٟء اٌزضج١ذ ٚاٌَّب١ِو، 

اٌّٛلل ِٛعٛكا ٚآٌخ ٕٕغ ٚلزّب وبْ ٌٕفَٗ للؽب ِٓ اٌمٙٛح  لل ٕٕغ٠غت أْ ٠ىْٛ، وبْ كٚ فو٠ْٛ 

ثملػ  لً ٛو٠مُٙ، ظً ٌّلح ٠ٍٛٛخ َِّىب  ٍجو٠َٛ لبئّخ ٚ٘ٛ ٠والت اٌوعبي ِؾبمها أال ٠ؼواإل

اٌمٙٛح اٌفبهؽ فٟ ٠لٖ، رووٗ أف١وا ٠َمٜ فٟ و١ٌ لّبِخ، صُ أٖوف اٌوعبي، اٌَّىٓ فبٚٞ، 

جمٝ ٔظوح أف١وح ِٓ إٌبفنح، ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ثبألٍفً ّٟء ال ٠ؼوفٗ، رٔظ١ف رّبِب، أزٙٝ األِو، 

ٚا٢ْ هأٜ ... ؽمب: ٕ٘بن ثبألٍفً فٕي٠و!  –فمل ؽً ىِٓ عل٠ل  ،ٚا٢ْ ػ١ٍٗ االٔزمبي ِٓ اٌَّىٓ

كٚ الثوٞ، ٠وو٘ ثبِزلاك  ك٠وٛوبرو٠ٓ، الثل أٔٗ لل أرٝ ِٓ -ِل٠ٕخ ثوٚوًَ، فٟ ٍبٔذ فٟ لٍت

ٌقٕي٠و ا٢ْ ئٌٝ ا١ّ١ٌٓ فبهط إٌبفنح ّٚب٘ل و١ف هو٘ ا كٚ فو٠ْٛ أؾٍٕٝٛه اٌجٕبء أِبَ اٌج١ذ، 

 ١ٗ أٖٚ عواْ، ِزفبك٠ب ثؼ٘ اٌّبهح رمو٠جب أِبَ ١ٍبهح أعوح.  ٛو٠ك كٚ ف١ٖٛ ِبهّ ِٕؼطفػٕل 

، ٌٝ اٌقٍفاهرل فٟ اٌّمؼل ئصُ  ئٌٝ األِبَأٚفب فو٠ظ -وبٞ ألفغػٍٝ ئصو اٍزقلاَ ِىجؼ اٌطٛاهٞء 

رمٍٔ ٚعٙٗ، عبء ِزأفوا ٌٍغب٠خ ػٓ ِٛػلٖ، فٟ ِياط ػٖجٟ، ِب اٌنٞ ؽلس ا٢ْ صب١ٔب؟ ٌُ ٠ىٓ 

فٟ اٌؾم١مخ ِزأفوا ٌٍغب٠خ، وبْ األِو فمٜ ٘ىنا أٔٗ ٠ٙزُ كِٚب فٟ ع١ّغ ٌمبءارٗ ثبٌزٛاعل فٟ اٌّىبْ 
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ئٕالػ ١٘ئزٗ  ػْو كلبئك لجً اٌّٛػل اٌّزفك ػ١ٍٗ، ثبألفٔ فٟ األ٠بَ اٌّّطوح ٚمٌه ِٓ أعً ئػبكح

فٟ اٌّوؽبٗ، اٌْؼو اٌّجًٍ ثّبء اٌّطو، إٌظبهاد اٌزٟ رمطو ِبءا ٚمٌه لجً للَٚ اٌْقٔ  ٍو٠ؼب  

  –اٌنٞ ٘ٛ ػٍٝ ِٛػل ِؼٗ 

! أؾٕٝ ثْلح ١َبهحاٌ ٘زف لبئل ١ٍبهح األعوح، ٌمل لفي رمو٠جب أِبَ ١َِٛ؟فٕي٠و! ً٘ هأ٠زُ مٌه ٠ب 

 : ٕ٘بن! ٕ٘بن! ً٘ روٚٔٗ؟ػغٍخ اٌم١بكحفٛق 

أٚفب فو٠ظ، َِؼ ثظٙو ٠لٖ ٍطؼ اٌيعبط، هو٘ اٌقٕي٠و ثؼ١لا ئٌٝ عبٔت -ا٢ْ أثٖوٖ وبٞ

ال اٌطو٠ك، ٌّغ اٌغَل اٌّجًٍ ٌٍؾ١ٛاْ ثٍْٛ ٚهكٞ ِزَـ فٟ ٙٛء اٌّٖبث١ؼ، ٔؾٓ ٕ٘ب، ١َِٛ! 

! فأي ١ٍبهرٟأوضو ِٓ مٌه، ٘ىنا ئمْ! فٕي٠و ٠ىبك ٠وو٘ كافً  ١َبهرٟثِٕٗ  ٠ّىٕٕٟ االلزواة

 فٟ ٘نا اٌّٛلف!مٜ ِب ٠ّىٕٕٟ لٌٛٗ ؽَٓ، ٘نا ف

عٍَذ ف١ٕ١ب و١َٕٛثٌٛٛ فٟ ِطؼُ ١ٕ١ِال ئٌٝ اٌطبٌٚخ األٌٚٝ ثغبٔت إٌبفنح اٌىج١وح ٟٚ٘ رؤٛ ئٌٝ 

، ١ٌٌ ِٓ اٌالئك أْ رىْٛ لجً ِٛػل٘ب ثٛلذ ٠ًٛٛو ثبٌغٚت أٔٙب عبءد ا١ٌّلاْ، وبٔذ رْؼ

١ْذ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ىؽبَ ثبٌطو٠ك ، فمل فرْؼو ثبٌزٛرو وبٔذػٕلِب ٠أرٟ،  ِٕزظوحعبٌَخ ٕ٘ب 

رغٌٍ ثبٌفؼً ِغ ِْوٚة األٚىٚ  ِّب ٠ؾزبط، ا٢ْ ٛٛيت األِطبه فؾَجذ ٌٍطو٠ك ٚلزب أثَج

بٟٔ، ٠ؾَٛ إٌبكي ؽٌٛٙب فزؾلس ؽووخ عَلٖ ١ٕٕٛب ٠ْجٗ كثٛه ِيػظ، ؽللذ فٟ اٌىأً ٚٚعٙذ ضاٌ

ٚلبي:  -ٕغ١وا ثٗ ى٠زْٛ  ٌٕفَٙب أِوا أال رَّٗ، أؽٚو إٌبكي كٚهق ١ِبٖ عل٠ل، صُ أؽٚو ٕؾٕب

 فٕي٠و!

هو٘ : أثٖورٗ ا٢ْٚ، ا١ٌّلاْ ثبٌقبهطم٘ٛي ئٌٝ فٟ هأد إٌبكي ٠زطٍغ  ،ٔظو٘بِبما؟ هفؼذ ف١ٕ١ب 

اٌم١ٖوح اٌزٟ رٙزي ئٌٝ األِبَ ٚئٌٝ  هعًٟ ٍوػخ ِض١وح ٌٍٚؾه، ٘نٖ األاٌقٕي٠و ٕٛة اٌّطؼُ، ف

 زٌٟالّّئياى اٌ اٌٛؽُٛ اٌّض١وح رٍهاٌقٍف رؾذ اٌغَل اٌَّزل٠و اٌضم١ً، فىود أٚال أٔٗ وٍت، أؽل 
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ِٓ وزبة ِٖٛه، هأد  وأٔٗ! ثؾك ا  وال ٌمل وبْ فٕي٠و –جً األهاًِ، ٌىٓ ع١لا ِٓ ل   ئٛؼبِٙب٠زُ 

ِٓ  أفٍذ أ٠ُٗٔوٍُ اٌقٕي٠و ٌألٛفبي، أِب ٘نا ف١جلٚ  وقط١ٓ، وّالِؼ ِؾلكح، ٘ىنا ،إٌّقبه، األم١ٔٓ

ٚهكٞ  ِيهػخثىً ٚٙٛػ فٕي٠و  ٌىٕٗ ، وبْ ِزَقب  ب  ثو٠ اىٓ فٕي٠ووزبة هػت ٌألٛفبي، ٌُ ٠

غبِذ اٌٍْٛ، ثٗ ّٟء ِٓ عْٕٛ، ّٟء ٠ٙلك ثبٌقطو، أَبثذ ١ِبٖ األِطبه ػٍٝ إٌبفنح ئٌٝ األٍفً، 

، ِفوٚكح أهعًث بهحؼ٘ اٌّو١ف رٛلف اٌقٕي٠و فغأح أِبَ ثٛ ٟٚ٘ رٕظو ف١ٕ١ب و١َٕٛثٌٛاٌوؤ٠خ أِبَ 

 ِوح أفوٜ ب، أفَؼ ٌٕفَٗ ٛو٠مصب١ٔخٚعٙخ  ٔؾٛ أؾوفئٌٝ عبٔت اٌطو٠ك،  أٌمٝ ثٕفَٗأيٌك، 

اٌّوح ثبرغبٖ فٕلق أٌٍٛ، فٟ ٘نٖ اٌٍؾظخ وبْ ها٠ياهك أٚىف١ىٟ ٠غبكه  رٍه، فٟ أٍوع ػبئلاٚ

ثٙٛ اٌفٕلق ػٍٝ ّل غطبء هأً ِؼطفٗ  اٌّٖؼل أصٕبء اعز١بى فوٚعٗ ِٓ ػٕلاٌفٕلق، ؽوٓ ثبٌفؼً 

ا٢ْ ٌٍقبهط ئٌٝ األِطبه، فٟ ػغبٌخ، ٌىٓ ١ٌٌ فٟ ٍوػخ ىائلح، ٌُ ٠ىٓ ٠و٠ل  فطبٗ، أػٍٝ ٘بِز

ػبًِ ؽع: غطبء اٌوأً، فطٛح ٍو٠ؼخ، وبْ مٌه فٟ رٍه ثّضبثخ ئصبهح االٔزجبٖ ئ١ٌٗ، وبْ اٌّطو 

الؽمب أٔٗ ّب٘ل هعال ٠ٙوة،  ْٙلأؽل أْ ٠ ٠َزط١غٌألٔظبه، ٌٓ  الفزب  ١ٌ األعٛاء ػبك٠ب رّبِب ٌٚ

.. ارغٗ  ونٌه أ٠ٚبٔٗ ٠ؼوف اٌٍْٛ ثبٌطجغ، ئ -ىنا، ٌْٚٛ اٌّؼطف ث ٠ُمله ٌٛٛٗرمو٠جب فٟ ػّو ونا، 

ٌٝ ا١ّ١ٌٓ، فَّغ ؽ١ٓ مٌه ٘زبفبد ِٕفؼٍخ، ٕواؿ ٕٚٛد ٌٙبس غو٠ت اٌٖو٠و، رٛلف ئثَوػخ 

ٔظو ٚهاءٖ، ا٢ْ الؽع اٌقٕي٠و، ٌُ ٠َزطغ رٖل٠ك ِب هآٖ، ٕ٘بن ٠مف فٕي٠و ث١ٓ ، فٟ اٌّىبْ ل١ٍال

، فٟ ٚٙغ اٌوأً ئِطأٛثّلفً اٌفٕلق، ٚلف ٕ٘بن  ١ٜؾ١ٓ ِٓ رٍه اٌلػبِبد اٌؾل٠ل٠خ اٌزٟ رزاصٕ

رٗ ٠ٕنه ثبٌقطو، ّوؽٍخ اٌٙغَٛ، وبْ ثٗ ّٟء ٠ض١و اٌٚؾه، ئال أٔٗ فٟ اٌٛلذ ماٌ ضٛه لجً أزمبٌٗاٌ

رّبِب: ِٓ أ٠ٓ عبء ٘نا اٌقٕي٠و، و١ف ٚلف ٕ٘بن؟ رٌٛل ٌلٜ ها٠ياهك  ِض١وا ٌٍؾ١وح األِو ثلا

أٚىف١ىٟ أطجبع أْ وً ِظب٘و اٌؾ١بح فٟ ٘نا ا١ٌّلاْ، ػٍٝ األلً ٌٍّلٜ اٌنٞ ٠واٖ ف١ٗ ا٢ْ لل 

 –ق اٌقبٓ ثٛاعٙخ اٌفٕلٌّؼبْ ٙٛء ا١ٌْٕٛ  رؾغود ٚرغّلد، ػىَذ أػ١ٓ اٌؾ١ٛاْ اٌٖغ١وح

ئٌٝ  ٜثبرغبٖ ا١ّ١ٌٓ، رطٍغ ِوح أفو هو٘ ِجزؼلا ػٓ اٌّىبْ! وو٘هك أٚىف١ىٟ ٠ٕ٘ب ثلأ ها٠يا
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ثؼ٘ فطٛاد ٌٍٛهاء، اٌزفذ ٚهو٘ ، هعغ يفو٠اٌقٍف، ّل اٌقٕي٠و هأٍٗ ئٌٝ أػٍٝ ٚ٘ٛ 

ا١ٌّلاْ، ئٌٝ اٌغٙخ اٌّمبثٍخ ٔؾٛ ٕف األّغبه أِبَ اٌّووي اٌضمبفٟ اٌفٍّٕىٟ كٚ ِبهوزٓ،  ثؼوٗ 

ٚا٢ْ أثٖو  –ٌّْٙل ثأػ١ُٕٙ اٌقٕي٠و ١ٌٌٚ اٌوعً ٕبؽت غطبء اٌوأً ا اٌّوالجْٛربثغ اٌّْبح 

٠مطٓ اٌج١ذ اٌّغبٚه ٌفٕلق أٌٍٛ، فزؼ فٟ رٍه اٌٍؾظخ ثبٌناد إٌبفنح  وبِْبهرٓ ٍٍّٛبْ اٌؾ١ٛاْ، 

ٟ رٍه ثٙلف ر٠ٛٙخ اٌّىبْ ٌُٚ ٠ٖلق ػ١ٕ١ٗ: ثلا مٌه وأٔٗ فٕي٠و! وبْ ٠فىو ٌٍزٛ فٟ ؽ١برٗ، ف

، وبْ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٌٟفالؽ١ٓ َّٔب١٠ٚٓ ٌٍؼ١ِ ٚاٌؼًّ فٟ ثوٚوًَ  ثٓاأكد ثٗ واٌّٖبكفبد اٌزٟ 

٠وو٘ ِطٍك  افٕي٠و ئال أْفٟ ؽبٌخ ّؼٛه٠خ ٕٛهد ٌٗ وً ّٟء فبهط ٔطبق اٌؼمً ٚغو٠ت، 

ِيؽخ ِٓ َٔظ ال ٠ؼلٚ وٛٔٗ ، ػٓ اٌؾل ا  ىائل ب  ع١ٕٔٛ ا  أِو وبْ اٌَواػ ٕ٘بن ثبألٍفً فٟ ا١ٌّلاْ

 ٌنوو٠برٗ! ِل ثٖوٖ ئال أٔٗ ٌُ ٠ؼل ٠وٜ اٌقٕي٠و.  ف١بٌٗ، أؼىبٍب  

وبرو٠ٓ، رٛلف ئٌٝ ا١ٌَبه ِزفبك٠ب -وبرو٠ٓ، ػجو ّبهع ٍبٔذ-اٌقٕي٠و ٕٛة و١َٕخ ٍبٔذ هو٘

، ٙؾه اٌَبئؾْٛ، اػزجوٚا هثو٠ ٖٚأ وٛااٌَبئؾ١ٓ اٌقبهع١ٓ ِٓ اٌى١َٕخ، عوٜ ػبثوا اٌى١َٕخ ئٌٝ 

ّؼج١ب، ظب٘وح ِب ِٓ اٌظٛا٘و  فٕبٌىٍٛها/ ١ٙٛبه فاٌؾ١ٛاْ اٌّٚطوة، اٌّّٛه ثبٌفؼً ػٍٝ االٔ

وؽالد ئْ وبْ ٕ٘بن رف١َو ٌٛعٛك٘ب، أال اٌثبٌجؾش فٟ ك١ًٌ اٌّؾ١ٍخ، ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ ثؼُٚٙ الؽمب 

ٟ فٟ ِل٠ٕخ ثبِجٍٛٔب اإلٍجب١ٔخ فٟ ٠َٛ اؽزفبٌٟ ِب؟ هثّب ٠ؾلس مٌه ف ْٛاهعاٌزُ ئٛالق ص١واْ ػجو ٠

اٌّوء ِب ال ٠ّىٓ اٍز١ؼبثٗ ؽ١ش ال ٠زٛلغ أثلا أْ ٠فُٙ وً ّٟء  ِؼب٠ثوٚوًَ ِغ اٌقٕبى٠و؟ ػٕلِب ٠

 ٌىُ رىْٛ اٌؾ١بح ؽ١ٕٙب ِض١وح ٌٍّوػ.  -

اٌْبهع ٚوبك أْ ٠ٖطلَ ثبٌقٕي٠و، وبك؟ ثً أٌُ ٔب١ٕخ  ػٕلعٛكح ِٖطفٝ  أؼطففٟ رٍه اٌٍؾظخ 

اٌنػو ئٌٝ عبٔت اٌطو٠ك، فمل رٛاىٔٗ  فٝ ِٓؾزه ثَبلٗ؟ فٕي٠و؟ لفي عٛكح ِٖط٠، ٠ٍَّٗ ؽمب

، ئال أٔٗ ٌُ ٍٚمٜ أهٙب، هلل ا٢ْ فٟ ثمؼخ ِبء، أفن ٠زمٍت ف١ٙب، ِّب ىاك اٌط١ٓ ثٍخ/ األِو ٍٛءا
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ثبٌؾ١ٛاْ إٌغٌ  -ئْ وبْ ٕ٘بن اؽزىبن ِٓ األًٕ  -، ٌمل وبْ االؽزىبن اٌّزواوُ اٌّبء ٠ىٓ ٍٚـ

 .ثبالرَبؿ٘ٛ ِب عؼٍٗ ٠ْؼو 

، ِجٍال ث١ّبٖ ، ِِّٙٛب  ؽي٠ٕب   ، ٚعٙب  ل ئ١ٌٗ فٟ األٍفً، هأٜ ٚعٗ هعً ٠ىجوٖ ٍٕب  ٕ٘ب أثٖو ٠لا رّز

ئ٠و٘بهك، ٌُ ١ّ٠ي عٛكح ِٖطفٝ ِب  ٛاه أٌٛىٟ، وبْ مٌه ٘ٛ اٌجوٚف١َاألِطبه، ثلا اٌوعً آٌَّ ٠ج

 .“okay„ٍّغ فمٜ وٍّخ: ١ِي/ لبي، 

Okay! Okay!.ٝلبي عٛكح ِٖطف ، 

ؽل٠ضٗ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ، موو أٔٗ ٘ٛ أ٠ٚب لل ٍمٜ ا١ٌَٛ ثبٌفؼً، ئال ه ئ٠و٘بهك ٛاٍزىًّ اٌجوٚف١َ

، ٌُ ٠فّٙٗ عٛكح ِٖطفٝ فؼبٚك لٛي:   “fell„ثلال ِٓ   “failed„أٔٗ لبي ٌلهعخ  أٔٗ وبْ ِورجىب

Okay!. 

ّوٛخ، رجلي ا١ٌّلاْ ثأوٍّٗ، أِٚ٘، غوق فٟ ، ٕغلحاٌ ٍه اٌٍؾظخ عبء اٌٚٛء األىهق،فٟ ر

: ثوٚوًَ ئٌٝ فٕلق أٌٍٛ، رٛاٛأد ٍّبء ٟٚ٘ رؼٛٞاٌٚٛء األىهق، أٍوػذ ػوثبد اٌّٙبَ 

، ثبإلٙبفخ ئٌٝ مٌه ؽٍذ ِبء ثوالخ ثٍْٛ أىهق٘طٍذ األِطبه، ثلد اٌَّبء ا٢ْ رّطو لطواد 

 أَِه ،هأٍب ػٍٝ ػمتٍجزٙب لٚ أػٍٝئٌٝ ثؼ٘ اٌّبهح ِظالد  ٔيػذ – ل٠ٛخػ كافؼخ به٠ا٢ْ 

 ه ئ٠و٘بهك، رووٗ ٠َبػلٖ ػٍٝ إٌٙٛٗ، وبْ أثٖٛ لل ؽنهٖ ِٓ أٚهثب.               ١ٛل ثوٚف١َثعٛكح ِٖطفٝ 
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 ليس هناك بالضرورة عالقات بين األشياء،

 ولكن بدونها سينهار كل شيء.
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 ردة؟تمن اخترع المس

ة لرواية. من ناحية أخرى: ليست ثمة بداية جيدة، ألنه ليس ثمة بداية، سواء يدليست هذه بداية ج
حتى إذا تواصل الكالم بعدها. تلك الجملة تقف في  –محتملة هي نهاية أولى أي جملة  ئة.جيدة أو سي

 نهاية آالف من الصفحات التي لم تكتب أبدا: أعني ما قبل الحكاية.

القارئ في قراءة رواية ينبغي عليه في الحقيقة أن يقلب الصفحات إلى الوراء بعد الجملة  عندما يشرع
سوسمان. كان يريد أن يصبح حّكاء لما قبل الحكاية. كان قد  مارِتنلك هو حلم األولى مباشرة. كان ذ

، هذا جزء من الحكاية التي تسبق الحكاية، وعلى كل سواء ولكن األمر –قطع دارسته في علم اآلثار، ثم 
ال لن نصل في النهاية أبدا إلى بداية.  بداية رواية أن تتجاهلها، وا 

ردة تبعد أن أزاح "الالبتوب" جانبا، ثم راح يضغط على أنبوبتي مس سوسمان إلى مكتبه مارتنجلس 
لمانية حلوة، ثم نظر إلى المستردة على طبقه، مستردة إنجليزية حارة، وأخرى أ من نوعين مختلفين.

صنع "صوص" يغطي تماما الغريبة، فكرة فكرة هذه الع المستردة؟ َمن خطر على باله تساءل: َمن اختر 
وكيف أمكن للمستردة أن تفرض  بيعي للطعام، دون أن يتسم في حد ذاته بطعم جيد؟على المذاق الط

نفسها كسلعة جماهيرية؟ إنها، هكذا قال لنفسه، منتج مثل الكوكاكوال. منتج لن يفتقده أحد إذا لم يكن 
يذ، "، واشترى زجاجتي نبأنسباك"ليز" في شارع و موجودا. في طريقه إلى البيت مّر سوسمان على فرع "د

وباقة من زهور التيوليب، وسجقا، ومستردة بالطبع. اشترى أنبوبتين ألنه لم يستطع أن يقرر ما إذا كان 
 يريد مستردة حارة أو حلوة.

فوق سطح المقالة، إذ إن الشعلة كانت أقوى من الالزم. احترقت  ويئزواآلن، ها هو السجق يقفز 
 دوائرالمستردة على طبقه،  دوائروراح يحدق في  ،جلس .مارتنالزبدة، وتفحم السجق، رغم ذلك لم يهتم 

لى جانبها حلقات بنية غامقة، وتلك األشكال الصغيرة التي بدت كأنها براز كالب.  صفراء وفاتحة قليال، وا 
رد في الكتب المتخصصة أن التحديق في المستردة على الطبق، في حين أن السجق يحترق في لم يَ 

األمر على أنه  نفسررغم ذلك يمكننا أن  –لواضحة لإلصابة باالكتئاب المقالة، هو أحد العوارض ا
 كذلك.

الفاسد، رائحة اللحم المستردة على الطبق. النافذة المفتوحة، المطر الغزير المتساقط بالخارج. الهواء 
لخزفي من براز الكالب على الطبق ا الشبيهةالمتفحم، طقطقة األمعاء المتشققة والزبد المحترق، األشكال 

 سوسمان الطلقة. مارتنعندئذ سمع  –
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مة شقة أن يقوم أحد في الشقة المجاورة بفتح زجاجة شمبانيا. ولكن، ليس ثالصوت لم يفزع. يشبه 
يا له من اسم تفخيمي لهذا الفندق  –، بل حجرة في فندق. بجواره فندق أطلس خلف الجدار الرقيق للغاية

الظهر، ساحبين وراءهم  منحنييدخلونه  ؛ل ممثلو جماعات الضغطالصغير الذي ينزل فيه في المقام األو 
 – سوسمان مارتنحقائبهم التي تسير على عجل. من حين إلى آخر كان يتناهى عبر الجدار إلى سمع 

 –ن يعرف مَ  –أشياء لم يكن بالضرورة يريد أن يسمعها. تلفزيون الواقع، أو  –دون أن يكترث باألمر 
 تأوهات. ير أوالواقع فحسب، شخربما 

جيدا لإلقامة في  استعدكان قد رغبة في مغادرة المنزل.  مارتن. تولدت لدى غزارةازداد المطر 
أن تكون قدر جهدهم حاول أصحابها في حفل الوداع الذي أقامه في فيينا حصل على هدايا بروكسل. 

من المظلة  - المطرتأثيث شقته في بروكسل، ومن بينها عدة مظالت تقيه من  ونافعة خاللمفيدة 
كالسيكية الطراز "لونج"، مرورا باأللمانية "كنيربس"، ووصوال إلى اإليطالية "ميني" بثالث ألوان البريطانية 

 إضافة إلى معطفين واقيين من المطر عندما يقود الدراجة. - "بنيتون"من 

بدقة متى ُأطلقت  في المستردة. فيما بعد استطاع أن يقول للشرطة محدقاجلس ساكنا أمام طبقه 
. كان عندما سمع ما ظنه فرقعة زجاجة شمبانياتحمس لفتح زجاجة نبيذ لنفسه الرصاصة، وذلك ألنه 

يرجئ الشراب كل يوم إلى آخر النهار بقدر اإلمكان، ولم يكن يحتسي الخمر أبدا قبل السابعة مساء. ألقى 
ى الثالجة، وأخرج النبيذ، وأغلق الموقد، سار إلنظرة على الساعة: كانت السابعة والنصف وخمس دقائق. 

ثم ألقى بالسجق في صفيحة الفضالت، ووضع المقالة في حوض المطبخ، ثم فتح حنفية المياه. سمع 
!": هكذا كانت أمه تنهره ةطي"توقف عن البحلقة في الح "طشطشة" المياه على سطح المقالة الساخن.

ائعة، بدال من أن يساعدهم في تقديم العلف للخنازير أو أمامه بنظرة ض محملقاعندما يجلس أمام كتاب، 
 في تنظيف الزرائب.

صب لنفسه كأسا من النبيذ، ثم ه طبق عليه مستردة. أمامهناك، و سوسمان  مارتنجلس الدكتور 
على ، ويقف عند النافذة ملقيا نظرة قصيرة ينهضكأسا أخرى، النافذة مفتوحة، بين الحين واآلخر كان 

يجلس ثانية إلى المائدة. عند الكأس الثالثة نفذ ضوء أزرق من النافذة ثم َعَبَر جدار الغرفة. ، ثم الشارع
من  الساطعفي المزهرية الموضوعة على المدفأة لمعت زهور التيوليب بلون أزرق منسجم مع الضوء 

على  يجبنظرة على الشاشة ليعرف َمن المتصل. لم سوسمان  مارتنالخارج. رّن التليفون. ألقى 
 .المتصل

تبرق مهتزة في الخلفية مثل الضوء  ، وفي الوقت نفسهية التي تسبق الحكاية. إنها مهمة جداالحكا
 مارتن" حيث يسكن مارشيه أو جران "فيواألبدي في كنيسة سانت كاترين، على الجانب اآلخر من ميدان 

 سوسمان.
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هناك مترددين، أو تجولوا في الكنيسة،  جأ عدد قليل من المارة إلى الكنيسة هربا من المطر. وقفوال
أهم المعالم: "المادونا السوداء، أما السائحون فراحوا يقلبون في الدليل السياحي الذي يحملونه، متتبعين 

التقليدي، من المرجح أن يكون  الفلمنكيالقرن الرابع عشر"، "بورتريه القديسة كاترين"، "منبر على الطراز 
 المبرت جودشارل" ...-هد قبور من جيلمن مدينة مالين"، "شوا

 آالت التصوير بين الحين واآلخر. ثم وميض

، على المسندكان يصلي. الكوعان  على ما يبدو فإن الرجل الذي جلس وحده على دكة في الكنيسة
يرتاح على اليدين المتشابكتين، والظهر مقوس. كان يرتدي سترة سوداء ذات قلنسوة غطت رأسه، لو  الذقن
، لظن المرء للوهلة األولى أنه راهب Guinnessيكن مكتوبا على ظهر الجاكت اسم البيرة األيرلندية لم 

 بزيه التقليدي.

فضح  ،والقلنسوة بسبب المطر في بروكسل، غير أن االنطباع الذي أثاره السترةبالتأكيد ارتدى الرجل 
أو ما يفهمه من  -يعتبر الرهبنة هو ، راهبا حقا، فطريقته، على شيئا مبدئيا بخصوص هذا الرجل. كان

بالفوضى دائما هي طريق الخالص في حياة مهددة  –تلك الكلمة: الُنسك، والتأمل، والتدريبات الروحية 
أو دير، أو باعتزال العالم: بإمكان كل رجل، بل معينة لم يكن ذلك مرتبطا بالنسبة له بطائفة  والتشتت.

أن يكون راهبا في مجاله، يركز انتباهه على المهمة التي يقوم  –يفته أيا كانت مهنته أو وظ –يتحتم عليه 
 بها كعبٍد إلرادة عليا. 

يحب أن يتأمل في الرجل المعذب على الصليب وأن يفكر في الموت. في كل مرة كان ذلك يعني 
 .وحشدا للطاقةألفكار، ل، وتجميعا للحواستنقية 

لذي ناله عند المعمودية، وهو مسجل أيضا في جواز . أما االسم اأوسفتيسكي ماتيوشكان هذا هو 
 أكاديمية لوبرانسكي في بوزنان معهدعندما تتلمذ في  ماتيوشإلى  أوسفتيسكيتحول . ريشاردسفره، فهو 

ح بالزيت مرة ثانية، د وُمسِ ُعمِ  حيث يحصل كل "برعم نابه" على اسم من أحد عشر اسما لتالميذ المسيح.
. على الحدود التي كان ينبغي نه ترك المعهدأرغم  ، كاسم حركي،احتفظ باالسم ونال اسم "متى العشار".

 –". أما لدى المخابرات فهو كان معروفا ريشاردكان يمر باعتباره " ،عليه فيها أن يظهر جواز سفره
 ". هكذا كان زمالؤهماتيوشـ"لباسم "ماتيك"، وهو اسم الدلع  -استنادا على أقوال بعض أفراد االتصال 

" يتسلل من ريشارد"، ويتم البحث عنه باسم "ماتيك"، وكـ"ماتيوشكان يقوم بمهمته باعتباره "ينادونه. 
 الحدود.

ليست سوى جمال جمال تبدأ بـ "يا رب"،  يصوغيصلي. لم يكن في صمت  أوسفتيسكيلم يكن 
و ذاك ... ال يتمنى " في هذا الشيء أ–"، لكي أفعل هذا أو ذلك، أو "باِرك  –، "امنحني القوة أمنيات

على الصليب. إن الخبرة التي مّر بها هذا  الُمَسّمرَ  المرء شيئا من روح مطلقة صامتة. راح يتأمل الرجلَ 
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تماما في لحظة المواجهة مع  الوحيدهي خبرة اإلنسان  ،اإلنسان من أجل البشرية، ثم نطق بها في النهاية
فَتح، ُوتخَرق، وُتمَزق، عندما تصرخ الحياة ألما، وتتحول المطلق: عندما ُتخَدش الغاللة، ثم ُتَشق، ُوت

، الصرخات إلى بكاء مكتوم، ثم تنتهي إلى الصمت. إن الحياة تقترب من روح القدير في الصمت فحسب
في نزوة هائلة: الزمن. بمقدور اإلنسان منذ لحظة ميالده أن يعود  وجودها الروح التي أطلقت عكس

لىبالفكر إلى الوراء، و  ثم إلى الوراء، إلى األزمان السحيقة، ولكنه لن يستطيع أن يصل إلى  الوراء، ا 
لم يكن موجودا منذ األزل.  إنهبائس مثل الزمن أن يفهم سوى شيء واحد: بمصطلح بداية، ولن يستطيع 

 المستقبل بأكمله، ولكنه متطلعا إلىكما يستطيع أن يستشرف المستقبل بالفكر، انطالقا من لحظة الموت 
أما الزمن فهو تلك الفترة بين  لن يظل موجودا إلى األبد. أنه لن يصل إلى نهاية، كل ما سيدركه هو

الصخب، وتداخل األصوات، وضجيج اآلالت، وزئير المحركات، وقعقعة السالح ودوي  –األزل واألبد 
ر الغاضبة والمخدوعة طلقاته، وآهات األلم، وصرخات الشبق اليائسة، الفرق الغنائية المكونة من الجماهي

 الميكروسكوبية من األرض. هذه البقعةفي بهجة، هزيم الرعد ولهاث الخوف في 

 الرجَل المعذب. أوسفتيسكي ماتيوشتأمَل 

لم يفرد كفيه في وضع الصالة. لم يضغط بأظافر أصابعه المشبكتين على ظهر اليد إلى أن تطقطق 
 في كل لحظة هذا األلم يستدعيده نفسه. يستطيع أن المفاصل وتحمر البشرة. شعر بألم أقدم من وجو 

لكي يناضل في المقاومة البولندية ضد تحت األرض  1940في مطلع عام  ريشاردعاش جده . بسرعة
األلمان تحت قيادة الجنرال شتيفان روفيكي. ُوشي به في أبريل من العام نفسه، ثم ُألقي القبض عليه، 

اره مقاوما رميا بالرصاص في ساحة عامة في لوبلين. كانت الجدة آنذاك وعذب، وفي النهاية ُأعِدَم باعتب
، وحصل على اسم والده. 1940حامال في الشهر الثامن، ورأى الطفل نور العالم في كيلس في مايو 

وكبر، وفي عمر  عمه األكبر في بوزنان. وهنا نشأ ولتجنب االلتصاق بقبيلته، ُنقل ليعيش مع عائلة
ايش االنتفاضة. انضم الطالب الفتي إلى مجموعة الرائد فرانزاك مناضال في المقاومة السادسة عشرة ع

، شرطة أمن الدولةخطف المخبرين العاملين لدى بثم خريبية، المناهضة للشيوعية. ُكلف بالقيام بأعمال ت
ت في زلوتي. ُاعتقل في شقه سرية، وُعذب حتى المو  6000وشى به أحد الرفاق مقابل  1964وفي عام 
في  1965كانت عروسه حامال في تلك الفترة، وجاء طفلها إلى العالم في فبراير  أمن الدولة.أحد أقبية 

ابن لن يستطيع التعرف  ، ها هو، فعمدته على اسم جده الكبير واسم والده. مرة أخرىجورنه كويتشهقرية 
الغابة. كان يأتي إلى مواعيدنا  إلى أبيه. حكت األم القليل. ذات مرة: "كنا نتقابل في الحقول أو في

 الغرامية حامال مسدسا وقنابل."

جد صامت أبدا. أب صامت أبدا. الدرس الذي تعلمه ماتيك هو أن البولنديين ناضلوا دائما من أجل 
 صمت.بال التحفشّب ونما في صمت، وناضل إلى أن وكل شخص بدأ النضال حرية أوروبا، 
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َمن يستطيع أن يقدم له الدعم، ودفعت ماال مقابل خطابات عن ذهبت أمه معه إلى الكهنة، وبحثت 
كانت تثق في الحماية التي توفرها الكنيسة. وفي النهاية أدخلته المعهد الديني في بوزنان ليتعلم  توصية.

، أما الجسد غاللةإلى الدم مادة تشحيم وتليين للولوج مع رفاقه. وهناك خبر بنفسه هشاشة الجسد البشري: 
ثقب أسود ال بد من الصارخ رسُم سكيٌن خرائَط، الفم والعنق دي، وعليه تَ أديم رقيق نَ  ة فليست سوىالبشر 

 تعرف إلىحشوه إلى أن يحتضر آخر صوت، ثم يمتص الثقب في سكون ما قد تهبه الحياة. وهناك 
، تم اقتياد حصلت "البراعم" على أسماء تالميذ المسيح"تحت األرض". عندما كلمة جديد تماما لـ مفهوم

الفتيان إلى السراديب المحفورة تحت الكاتدرائية الرائعة بحق في بوزنان، إلى األقبية السرية تحت األرض 
لى حجرات الدفن، وذلك عبر درج حجري كان  نزوال إلى الدرج في ضوء المشاعل،  يستطع ويلمعوا 

تضح أنها كنيسة صغيرة في عمق ا األخير المؤدي إلى حجرةالخشن، النفق األسفل، عبر النفق الحجري 
األرض، كنيسة الموت والحياة األبدية: قبو ذو سقف معقود، تم حفره في القرن العاشر الميالدي على 

. في واجهة هذه الحجرة ثمة صليب عمالق المشبعة بالدماءالبولندية األرض  في صخورعمق مئة ياردة 
قوش لمالئكة بدت بارزة من الحجر أو غائرة فيه أو وخلفه ن عليه تمثال للمسيح طبيعي إلى درجة الرعب،

الصادر عن لهب المشاعل. وفي األمام تمثال  كأنها تخترقه، حية إلى درجة مرعبة في الضوء المرتعش
الشاب أبدا، وال في أي كنيسة، أو في أي صورة في كتبه: كان وجهها  ريشاردللسيدة العذراء كما لم يرها 
 فته على جبهتها وأنفها وفمها، ولم يبق سوى فتحة صغيرة يرى المرء من خاللهال مختفيا تماما خلف وشاح

وهل يمكن للمحجرين أن يكونا غير ذلك بعد كل تلك الدموع ، عيناها، المحجران عميقان وميتان تماما
كل هذا، وكذلك المذبح أيضا، تم تشكيله من الحجر والرواسب  خالل آالف من السنين؟ التي ُذرفت

والبراعم  ريشاردفي ظهر  –الجيولوجية. دكك من الحجر البارد، وعليها  اتة التي خلفتها الطبقالحجري
 كان يجلس أحد عشر راهبا في ثيابهم السوداء، ورؤوسهم المحنية مغطاة بالقلنسوة. –األخرى من التالميذ 

يح في األمام، وسط الرهبان المصلين إلى أن وصلوا إلى المس قادوا التالميذ عبر الممر األوسط
أن تحت كل قلنسوة  الحظخلفه، ف ريشاردوهناك رسموا الصليب، ثم قيل لهم أن يلتفتوا إلى الوراء. نظر 

هؤالء  –كانت تبرق جمجمة ميت، أما المسبحة في يد كل راهب فكانت معلقة على أطراف األصابع 
 الرهبان كانوا هياكل عظمية.

 على قمم الجبال.منه أقرب إلى الرب اإلنسان تحت األرض 

شعر بذاته ثقيل الجسد، عفن الرائحة. وفي بأطراف أصابعه على جبهته.  أوسفتيسكي ماتيوشدق 
تجويف بطنه، إلى اليسار تحت السرة، شعر بحرقان. أدرك أن الموت يحترق هناك. لم يثر ذلك خوفه. 

 بل نزع عنه الخوف.
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واألعضاء الذين أسسوا  المبشِّراألسقف كانت تلك الهياكل العظيمة في ثياب الرهبان هي رفات 
منذ نحو ألف عام ظلوا هنا معتصمين بالصالة الصامتة أبدا. أمام هذه  المعهد الديني في أبرشية "بوزن".

الهياكل األحد عشر كان كل برعم في المعهد ينال اسما من أسماء تالميذ المسيح. أحد عشر؟ بدون 
ذ اسم بطرس، نائب المسيح األول على األرض. من يصطفونه، يهوذا؟ بلى. ولكن من التكبر منح تلمي
 يتحول من يوحنا أو بولس إلى بطرس.

بكفيه على أذنيه. ما أكثر األصوات في رأسه! أغلق عينيه. ما أكثر  أوسفتيسكي ماتيوشضغط 
 حضر ذلك اآلن، وهو يجلس أماماستالصور! لم تكن تلك ذكريات، وال الحكاية التي تسبق الحكاية. 

وكأن المرء سيواجه فحسب، بانقباض الصدر شعر المصلوب. مثل الحرقان في البطن. لم يشعر بخوف، 
، أو سيقوم بمهمة جسيمة. االختبار الذي يؤديه المرء مرة واحدة في حياته هو أصعب اختبارا كبيرا

 االختبارات. فتح عينيه ثانية، وتطلع إلى الجرح في جانب المخلص.

 يحسد في الحقيقة ضحاياه. لقد تجاوزوا األمر. سكيأوسفتي ماتيوشكان 

نهض، وخرج من الكنيسة الحجرية، وألقى نظرة قصيرة على الجانب اآلخر من الشارع حيث كان 
 وبرأس منكسة، كانت قلنسوته مشى ببطءالضوء األزرق لسيارات الشرطة يتراقص أمام فندق أطلس، ثم 

 مترو "سانت كاترين".المطر إلى محطة  مشدودة إلى آخرها حتى غطت جبهته. سار في

 

إرهارت إلى فندق أطلس، ُمنع في البداية من دخوله. على األقل فسر هو يد  ألويزعندما عاد 
يتقن  ، فهو الالشرطي الواقف على المدخل والمرفوعة في اتجاهه كأمر بالوقوف. لم يفهم ما قاله الشرطي

 الفرنسية.

 فظن أن –الصادر عن سيارات الشرطة واإلسعاف  الدّوارق كان قد رأى من بعيد الضوء األزر 
الذي سيطر عليه في  الشعورمرة أخرى انتحر. سار ببطء في اتجاه الفندق، وعلى الفور انتابه  اشخص

الذي يسقط فيه كل إنسان، إن آجال أو عاجال، قد تمدد في صدره وبطنه فجأة،  الخواءالظهيرة: وكأن 
األمر معجزة، أن أن  ، مبهور األنفاس شعرَ صدرطالبة بشيء. منقبض الوكأنه إعالن عن شيء أو م

الروح كثقب أسود يلتهم  .الضيقةالجسد غاللة في إلى ما ال نهاية تمدد يالخواء المتنامي من الممكن أن 
، وال يعود يتمدد سوى الخواء، الفراغ المطلق، حالك ثم ُيخفيها كل الخبرات التي مر بها طوال حياته

 اد، ولكن بدون وداعة ليلة تخلو من النجوم.السو 

المؤدي إلى مدخل الفندق، عظامه تؤلمه بسبب إجهاد العضالت  الَدَرجها هو يقف هناك، أمام 
. عندئذ قال باإلنجليزية إنه نزيل في هذا الفندق، الفرجةمحبي الفضوليين المتوترة، وخلفه عدد قليل من 
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سورياليا للغاية  رأيهكان الموقف في ة. دئا من وضع الذراع الممدو لكن ذلك لم يغير شي –وأن لديه غرفة 
بدأ جسده يخذله  السنلكنه لم يكن مجرد رجل طاعن في لدرجة أنه لن يتعجب لو ألقوا القبض عليه. 

د. إرهارت الذي ظل طوال نصف حياته يمثل سلطة  المتقاعد على نحو نهائي، إنه أيضا البروفيسور
التوجه إلى غرفته. في ه سائح. يسكن هنا! في هذا الفندق. وهو يرغب اآلن علمية. قال بحسم إن

اصطحبه الموظف إلى "اللوبي"، ثم أوصله إلى رجل في منتصف العقد الخامس يبلغ طوله نحو المترين، 
 يرتدي بدلة رمادية ضيقة للغاية. طالبه الرجل بأن يبرز بطاقة هويته.

سلط بصره على البطن الكروي المنتفخ لهذا الرجل، وشعر فجأة لماذا وقف البروفيسور برأس منكسة؟ 
بالشفقة. هناك بشر يبدون في وجودهم الفيزيائي الضخم أقوياء لألبد، يتمتعون دائما باللياقة، ال يمرضون 
أبدا، إلى أن يرقدوا فجأة وكأن البرق أصابهم، ويقضون نحبهم في عمر يقول عنه الناس: ليس هذا عمرا 

مخلدون، يعتقدون أنهم خالدون يشعرون بالفخر بسبب بنيتهم الجسدية التي تجعلهم رء فيه. كانوا يتوفى الم
 ه. لم يواجاالتجاه الذي يريدونهطالما أن باستطاعتهم أن ينصبوا قامتهم أمام اآلخرين وأن يسيروا في 

تقدموا في السن ومرضوا مرضا عضاال، أو تحولوا هؤالء الناس أبدا سؤاال حول القرار الذي سيتخذونه إذا 
إلى حالة تستوجب الرعاية. هذا الرجل هش ومتعفن في داخله، وسيسقط قريبا،  فترة قصيرةفي غضون 

 هو ال يعلم فحسب.

  قدم له البروفيسور إرهارت جواز السفر.

 متى وصل؟ -
Parlez-vous français? No? English?. 

 ن متواجدا في الفندق بين الساعة السابعة والثامنة مساء؟متى غادر الفندق؟ وهل كا 

 لماذا كل هذه األسئلة؟ -

 فريق التحقيق في جرائم القتل. ثمة رجل لقي مصرعه بالرصاص في إحدى غرف هذا الفندق. -

تؤلمه ذراعه اليمنى. فكر البروفيسور إرهارت إنه ربما لفت األنظار ألنه يمر بيده على ذراعه المرة 
 رى، ضاغطا على الذراع ومدلكا إياه. بعد األخ

أخرج من الجيب الجانبي في معطف المطر الكاميرا الرقمية وضغط على زر التشغيل. استطاع أن 
 التوقيت مثبت على كل صورة.يظهر له أين كان: 

مون، ميدان شومان. مبنى برالابتسم الرجل. وشاهد صورة بعد أخرى. بعد الظهر في الحي األوروبي، 
لمفوضية األوروبية، ومبنى يوستوس لبسيوس، مقر المركز الصحفي للمجلس األوروبي. صورة مقر ا

 ف الثاني".يلالفتة الشارع "شارع يوز 
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 لماذا التقطت هذه الالفتة؟ -

 أنا نمساوي! -

 آه. -

يسير نائما؟(، يقف أنه "دو ال لوي". التمثال البرونزي لرجل أعمى )أم شارع تمثال "أوروبا الحلم" في 
قاعدة التمثال ويخطو إلى الفراغ. ما أكثر ما يصوره السياح! هنا. الساعة السابعة والربع: الساحة على 

الكبيرة. عدة صور حتى الساعة السابعة وثماني وعشرين دقيقة. ثم الصورة األخيرة: الثامنة وأربع دقائق، 
لصور، فلم ير سوى سانت كاترين، صحن الكنيسة. واصل الرجل الضغط على الزر لرؤية مزيد من ا

 امه رجل يجلس على دكة، وعلى ظهرهالصورة األولى. رجع بالصور إلى الوراء. المسيح، المذبح، وأم
 .Guinnessكلمة 

 وأعاد له آلة التصوير. ،ابتسم

غرفته، سار إلى الشباك، ملقيا نظرة عبر اللوح الزجاجي إلى المطر، ثم  إرهارت ألويزعندما دخل 
ا وصل في الظهيرة، فتح المبتل، وأصغى إلى صوته الداخلي. لم يسمع شيئا. عندممر بيده على شعره 

، ثم مد رأسه وجذعه ليلقي نظرة أفضل على الساحة، انحنى إلى األمام انحناءة أكبر النافذة على الفور
مر مما ينبغي، كاد يفقد توازنه، لم يعد يجد أرضا تحت قدميه، ورأى األسفلت يقترب من وجهه، سار األ

واصطدم ساعده األيمن بالتدفئة.  بسرعة فائقة، فدفع بنفسه إلى الوراء، ووقع على األرض أمام الشباك
شعر وكأنه يسقط سقوطا حرا، هو ما تجنب حدوثه  – في وضع يثير الضحكبالتواء جلس على األرض 

جلس على السرير، لتوه، شعور قد يشعر به اإلنسان في الثانية التي تسبق الموت. عندئذ شد قامته، و 
مستقل في قراره. وسوف يتخذ قرارا. ليس اآلن. ولكن الهثا، ثم فجأة اجتاحته الحماسة: إنه حر. ما زال. 

يا له من تعبير سخيف! سيقرر بنفسه مصيره، إنسان حر! كان  –في الوقت المناسب. سيقتل نفسه 
تافه  –هذا ما أدركه اآلن  –وت . المه أن يفعل ذلك؛ فجأة عرف أيضا أن بمقدوره ذلكيعرف أن علي

، مثل آخر نقطة في جدول األعمال. كانت تلك هي اللحظة التي ال يعود يأتي فيها شيء وحتمي وباطل
 عليه أن يقفز فوق الموت. أن يقفز. آخر.

  ...ال يريد أن يموت كما ماتت زوجته. كانت عاجزة في النهاية، معتمدة عليه أن يقدم لها 

كم عن بعد وضغط على زر تشغيل التلفزيون. خلع القميص، فرأى كدمة على ذراعه تناول جهاز التح
اليمنى. واصل الضغط على جهاز التحكم عن بعد. خلع السروال، وواصل الضغط! الجوارب، وواصل 

لقد بدأ لتوه فيلم كالسيكي: . Arteالضغط! السروال الداخلي، وواصل الضغط! كان قد وصل إلى محطة 
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الخلود". مرت عقود على مشاهدته هذا الفيلم. استلقى على السرير. قال صوت: "هذا الفيلم  "من هنا إلى
 ، الوكالة الرائدة للعثور على شريك الحياة."parship.deتقدمه لكم وكالة 

 

في تلك اللحظة تحديدا،  اإلنقاذكانت تفكر في " إإكسينوبولوفينيا لم يكن األمر من قبيل الصدفة أن "
صفارات اإلنذار. منذ أيام وهي ال وعندما ُسمعت  ،طفت سيارة اإلسعاف واإلنقاذ لتدخل الساحةعندما انع

تفكر في شيء آخر، لقد تحول األمر إلى فكرة مسيطرة، ولهذا قالت لنفسها اآلن أيضا: اإلنقاذ! عليه أن 
 ينقذني!

طلس تماما. يجلس معها ي يقع في مواجهة فندق أكانت تتناول طعام العشاء في مطعم "مينيالس" الذ
كاي أوفه فريجه الذي كانت تطلق عليه "فريزر" منذ العالقة الغرامية العابرة التي ربطت بينهما قبل 

 الثالجة"، أم أنها تلمح إلى فريزر"" إلى يتس. بدالل لم تحسم األمر، هل حورت اسمه األلماني "فر عامين
رجل مرن، نحيف وطويل، في وسط  –رود. فريجه ألنه سلوكه الموضوعي المستقيم يترك انطباعا بالب

، كان محظوظا )أو باألحرى لم العقد الرابع، يتحدر من هامبورج ويعمل منذ عشر سنوات في بروكسل
يعتمد على حظه( خالل الصراعات والمؤامرات والصفقات التي تسبق بطبيعة الحال تشكيل أي مجلس 

ة في السلم الوظيفي: واآلن كان مديرا باإلدارة العامة جديد في المفوضية األوروبية، وحقق طفرة مهم
 للتجارة، وبذلك رئيس مكتب عظيم النفوذ ألحد أهم المفوضين في االتحاد األوروبي.

في مدينة  –والذي اتضح أنه مطعم متوسط  –لم تكن فكرة اللقاء في هذا المطعم اليوناني تحديدا 
، فهي لم تكن تشعر بالحنين إلى الوطن، إإكسينوبولوبة فينيا مكتظة بالمطاعم فائقة الجودة، ترجع إلى رغ

يظهر أراد أن لقد وال بشوق إلى مذاق أو رائحة المطبخ اليوناني. االقتراح جاء من كاي أوفه فريجه: 
، وبعد حزمة تضامنه مع زميلته اليونانية، اآلن تحديدا، بعد أن أوشكت الدولة اليونانية أن تعلن إفالسها

األوروبية الرابعة المكلفة للغاية، وبعد أن أصبحت سمعة "اليونانيين" عند الزمالء ولدى الرأي العام اإلنقاذ 
 Vieux Marchéعندما كتب اقترح في الميل: "مينيالس؟  في الحضيض. كان متأكدا من نقطة في صالحه

aux Grains ، ،"!أوكي". "وهي أجابت قائلة: عند كاتدرائية سانت كاترين، يقولون إنه مطعم يوناني جيد جدا
لم يكن األمر يمثل فارقا بالنسبة لها. كانت تحيا وتعمل منذ فترة طويلة جدا في بروكسل، ولهذا لم تعد 

 تهتم بالمشاعر الوطنية. الشيء الذي تريده هو اإلنقاذ، إنقاذ ذاتها.

أن تحول دون إفالس قال فريجه إن إطالق اسم "مظلة اإلنقاذ" على الصناديق المالية التي ينبغي 
ن كان ذلك غير مقصود. كما تعلمين، اليونان، كان أمرا مضحكا  فيالصور البالغية استخدام ، وا 
  المفوضية ضرب من الحظ!
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أي سرور، ولم تفهم حتى ما يعنيه، غير أنها  إكسينوبولوتدخل هذه المالحظة في نفس فينيا لم 
ولم تكن متأكدة ما إذا كان فريجه الحظ ذلك، هذا  ضحكت حتى أشرق وجهها. شعرت أنها ترتدي قناعا،

االستخدام البارع لعضالت الوجه، ، أي التصنع، أم أنها نجحت فيما كانت تعتمد عليه دائما في الماضي
من الحيوية  يولد صورة ال تُقاوم كل ذلك – مع التوقيت المناسب، واألسنان ناصعة البياض، ونظرة دافئة

ولكن فينيا كانت مهتزة نفسيا جدا بسبب التأخر المهني ب موهبة طبيعة أيضا، الطبيعية. التصنع يتطل
ولهذا لم تعد متأكدة من األثر الذي تحدثه  –في عمرها هذا! لقد بلغت األربعين!  –الذي لحق بها 

موهبتها الطبيعية، أي أن تثير اإلعجاب عمدا. الشكوك الذاتية، هكذا شعرت باألمر، كانت تغطي 
 لخارجي مثل طفح جلدي.مظهرها ا

الفكرة األولى التي خطرت على بال فينيا أن تقول: أنا طة الفالحين"، لم يطلب كاي أوفه سوى "سال
شبه بارد، ويقطر دسما. لماذا فقدت الطعام  هاأيضا. غير أنها سمعت نفسها تطلب "جوفستي"! جاء

ألقت نظرة الساقي المزيد من النبيذ.  السيطرة على نفسها؟ لقد بدأ جسدها يترهل. عليها أن تحترس. صبّ 
، استجمعت قواهاثم شف الماء، تسعرا حراريا إضافيا. راحت تر  80كأس النبيذ وقالت لنفسها:  على

ونظرت إلى كاي أوفه، وحاولت وهي تضغط بشفتيها على كأس الماء التي أمسكتها بكلتا يديها، أن تسدد 
 ي سرها راحت تسب وتلعن. ماذا حدث لها؟له نظرة متواطئة وفي الوقت نفسه مغوية. ف

 قال كاي أوفه: 

مظلة إنقاذ! يمكن نحت كلمات جديدة مثل هذه باأللمانية، ويكفي أن ترد ثالث مرات في صحيفة  -
"فرانكفورتر ألجماينه" حتى تصبح عادية تماما في نظر المثقفين. عندئذ ال يمكن التخلص من 

أمام أي كاميرا، فيتصبب المترجمون عرقا. ال تعرف  مثل تلك الكلمة. الرئيسة تكرر الكلمة
هكذا ُسئلنا  –اإلنجليزية والفرنسية سوى طوق اإلنقاذ، أو المظلة الواقية من المطر. ولكن ما هي 

"مظلة اإلنقاذ"؟ ترجم الفرنسيون الكلمة في البداية بـ"باراشوت". ولكن قصر اإلليزيه اعترض:  –
نمظلة الهبوط من الطائرة ال تم ا تبطئه فحسب، وهذه إشارة خاطئة، على األلمان منع السقوط، وا 

 أن ...

عندما أكل زيتونة، ووضع النواة على الطبق، قالت فانيا لنفسها: وكأنه يمتص مذاق الزيتونة فحسب، 
 أما السعرات الحرارية فيعيدها إلى المطبخ.

 أزرق أزرق ...عندئذ بدأ عويل صفارات اإلنذار، ثم الضوء األزرق، أزرق أزرق 

 فريزر؟ -

 نعم؟ -
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صححت نفسها قائلة: أن تساعدني!  كادت أن تقول له: أن تنقذني. ولكن هذا مستحيل. - "عليك"
 ال، عليها أن تظهر بمظهر القادر، وليس الضعيف المحتاج إلى مساعدة.

 نعم؟ -

رجون محفة عبر النافذة نظر إلى فندق أطلس الواقع في الجانب اآلخر من المطعم. رأى الرجال يخ
رغم قرب مطعم "مينيالس" من الفندق، فقد كانت المسافة اإلسعاف، ثم ركضوا بها الفندق.  من سيارة

الفاصلة كبيرة إلى درجة أنه لم يفكر في الموت. لم يتعد األمر بالنسبة له عرضا راقصا، أشخاص 
 يتحركون ناحية الضوء والصوت.

... "أن  -لو أنها لم تكن فعلت، ولكن هذا لم يعد ممكنا  لقد نطقت بهذه الكلمة، واآلن تود –"عليك" 
 تفهم ... ولكنك بالفعل متفهم! أعرف أنك تفهم أنني ...

 "نعم؟" نظر إليها.

 نفير سيارات الشرطة.

. لم يكن لمنافسة داخل االتحاد األوروبيلفي البداية في اإلدارة العامة  إكسينوبولوعملت فينيا 
ري شيئا عن مجال عمله. ولكن كفاءة كل مفوض يحددها مكتبه، وهي لفتت المفوض، رجل إسباني، يد

األنظار كعنصر متميز في المكتب الذي يعمل بكفاءة تامة. انفصلت عن زوجها. لم يكن لديها الوقت أو 
كل ثالثة  تقديرفي نهاية كل أسبوعين، أو على أقصى في شقتها في بروكسل الرغبة في أن يجلس رجل 

ابيع، أو أن تزوره هي في أثنيا، في حين يأخذ هو في الثرثرة عن الحياة الخاصة للطبقة أو أربعة أس
نى. كانت قد تزوجت حدث غِ الراقية في المجتمع األثيني، وهو ينفخ دخان سيجاره، وكأنه كاريكاتور لمُ 

لوظيفي، وكيل نيابة، أما الذي طردته من شقتها فكان محاميا ريفيا تافها! صعدت درجة على السلم ا
تعلو أسهم المرء في التجارة عندما يحطم العوائق التجارية. لم تعد لها حياة وعملت في مفوضية التجارة. 

خاصة، ال قيود، لم تعد تعرف سوى التجارة العالمية الحرة. كانت تعتقد فعال بأن مستقبلها المهني سيكون 
باعتبارها من الحقائق في إلى التجارة الحرة ل. كانت تنظر مكافأة لها على جهودها لجعل هذا العالم أفض

من ذوي الضمائر الحية. الحياة. فالتجارة شرط من شروط العدل العالمي. المفّوض الهولندي الجنسية كان 
الرجل يكلفهم ضميره! "جيلدر" بمشقة كي تحسب له كم  فينياعملت  .على نحو ال ُيصَدقكان مستقيما 

عندما تقنعه فينيا بشيء، ليل الغار اأكما يحصل عليه من لندية "جيلدر"! كان ال يزال يحسب بالعملة الهو 
واآلن يجب أن تأتي الطفرة التالية. كانت تنتظر أن تصعد درجة أخرى في السلم  ذهبا!يساوي قيمته كان 

المهني بعد تشكيل المفوضيات عقب االنتخابات األوروبية. وبالفعل: لقد ُرقيت، وحصلت على إدارة. ما 
زاحةلمشكلة؟ لقد شعرت بالترقية كأنها هبوط في السلم الوظيفي، كأنها استبعاد ا : أصبحت رئيسة لإلدارة وا 

C !إدارة التواصل واإلعالم( في قطاع الثقافة( 
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 الثقافة!

درست االقتصاد في كلية لندن لالقتصاد، وقامت بدراساتها العليا في جامعة ستانفورد، قد  فينياكانت 
في بنك الحظ  اللعب –ارات القبول في المفوضية، واآلن تجلس في قطاع الثقافة ونجحت في اختب

قطاع الثقافة قطاع هامشي، بدون ميزانية، بدون وزن داخل المفوضية،  !مونوبولي" كان أكثر جدية"
 ويا ليته كان ذلك! شاهد النفي مهم، –تأثير أو سلطة. الزمالء يشبهونه بشاهد نفي وقوع الجريمة  وبدون

 كل جريمة بحاجة إلى شاهد نفي! لكن الثقافة لم تكن حتى ذرا للرماد في العيون، ألنه ليس هناك عيون
ما تفعله الثقافة. إذا حدث وذهب إلى دورة المياه خالل إحدى الجلسات مفوض التجارة أو الطاقة،  تبصر

أو عودتها. ولكن إذا تحتم أو حتى مفوضة صيد األسماك، فإن النقاش ُيقطع وال يستأنف إال بعد عودته 
على مائدة لم يكن وجودها على مفوضة الثقافة أن تنصرف، فإنهم كانوا يواصلون التفاوض دون اهتمام، 

 المياه يلفت انتباه أحد. ةالتفاوض أو في دور 

 استقلت مصعدا ارتقى بها إلى أعلى، إال أنه ظل متوقفا بين طابقين. إكسينوبولوصحيح أن فينيا 

 ! عندما عادت من دورة المياه، وجدته يتحدث في التليفون. لم ينتظرها.ال بد أن أخرج: سهالنف قالت

أنظارهما عبر الواجهة الزجاجية الكبيرة إلى الفندق، صامتين كأنهما زوجان  فينيامد "فريزر" و 
 متقدمان في العمر يشعران بالسعادة لحدوث شيء يستطيعان تبادل عدة جمل حوله.

 ماذا حدث؟ -

 "فريزر": رد

 ال أعرف! ربما فاجأت أحد نزالء الفندق نوبة قلبية؟ -

 ولكن الشرطة ال تأتي بسبب نوبة قلبية! -

 صحيح. -

حياتك العاطفية؟ لكنه تجاوز السؤال.  ما أحوالقال ذلك، ثم توقف برهة، وكاد يقول: بمناسبة القلب. 
 واصل قائال:

 أنت تريدين أن تقولي لي شيئا! -

 نعم. -

 لي كل شيء! بإمكانك أن تحكي -

" وهو يمطها مطا، ىأصغى إليها، وأومأ برأسه مرة بعد أخرى، ومن حين إلى آخر كان يقول "أوك
 حتى يظهر لها أنه يتابع ما تقول، وفي الختام سألها:
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 وماذا يمكنني أن أفعل لك؟ -

نعم: تنقلني؟ أريد العودة إلى التجارة. هل تستطيع أن  –. هل تستطيع أن تعيدنيعليك أن  -
"؟ أنت على تفاهم جيد معه، وهو يسمع كالمك. ربما يستطيع هو أن يفعل كينوحدث مع "تت

 شيئا. ال بد أن أخرج من الثقافة. إنني أختنق هناك!

ربما هذه كلمة مبالغ فيها. شعر بانقباض لم يستطع تفسير "نعم"، قال لها. وفجأة شعر بالخوف. 
جمع قد لم يكن في الماضي البعيد، آنذاك  –حياته  أمليتأبدا حياته. في الماضي كان  يتأملسببه. لم 

. ال يستطيع المرء أن يقول والتأملخبرة حياتية. كانت تلك األفكار خياالت، أحالما، لقد خلط بين األحالم 
إنه سار وراء أحالمه. لقد ذهب إلى هناك، مثلما يذهب اإلنسان إلى رصيف قطار معين، حيث تبدأ 

منذ تلك اللحظة وجد نفسه على قضبان السكة الحديد. كان يعلم في باطنه أن  الرحلة إلى هدف معين.
سيره على القضبان وعدم خروجه عنها كان في كثير من األحيان مجرد حظ، وليس شأنا ال بد من 
التفكير فيه. الحياة. إما أنها تسير، أو ال تسير. إذا سارت، فإننا نقول: اإلنسان يسير ويعمل. لم يفكر في 

كان يخلط ذلك الوضوح باألرضية الصلبة التي يمشي فوقها دون ل ذلك. كان ذلك واضحا له ببساطة. ك
هذه األرضية تهتز اهتزازا خفيفا اآلن. لماذا؟ لم يسأل  أن يضطر في كل خطوة في التفكير بشأنها. ولكن

 لى دورة المياه!نفسه هذا السؤال. لم يشعر إال بهذا االنقباض الخفيف. واآلن، ال بد أن أذهب إ

غسل يديه وتطلع إلى وجهه في المرآة. ليس غريبا عن نفسه. ولكن، "ليس غريبا" ال يعني "مألوفا". 
انه، وتناول جرعة ماء، ثم نأخرج من محفظته قرص "فياجرا". يحمل معه دائما قرصا. وضعه تحت أس

 غسل يديه مرة ثانية.

ج من منزلها في الصباح الباكر. أي أنها ال بد أن تذهب ، مثله تماما، ال بد أن تخر فينياكان يعلم أن 
 إلى الفراش. عليهما أن يكونا جاهزين للعمل. قصيرةبعد فترة 

استقال سيارة أجرة إلى حي "إكسل"، إلى شقته. تظاهر بأنه يشتهيها، وتظاهرت بأنها وصلت إلى 
ء األزرق الصادر عن اإلعالن الضوئي عبر النافذة لمع الضو  .متوافقة األورجازم. الكيمياء بين االثنين

 لبار "الوعل األزرق" على الجانب اآلخر من الشارع. نهض كاي أوفه فريجه مرة أخرى وشد الستارة.

 

كأنه شخصية من المجالت و هل ثمة رجل يقف عند النافذة؟ المنتقم األسود. الشبح. الرجل الظل. بدا 
ل نوافذ هذا البيت الواقع بشكل مائل أمام فندق أطلس، مرسومة على جدار المنزل المهجور: ك ،المصورة

، كانت مظلمة، ألواح الخشب غطت واجهة عرض المحل التجاري، وعلى "دو ال بري"على ناصية شارع 
وبجوارها على جدار المنزل جرافيتي، وكلمات  تطايرت بقايا ملصقات ُنزعت نصفها.الُمسمَّرة األلواح 
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سور معدني مؤقت أسماء أماكن، خط سري، رموز؟ وأمام المنزل  –اءتها مرشوشة بالبخاخة ال يمكن قر 
مفتش بالطبع يعرف  عليه الفتة باسم شركة "دي مويتر" التي تقوم بنقل مخلفات البناء.يحيط بورشة بناء 

هذا الشكل األسود المؤطر بمربع النافذة في الطابق األول من المنزل الميت ليس أن  برونفو الشرطة
"كوميكس" تصل  عليهاي". لكن الشكل بدا كذلك. في كل ركن من هذه المدينة هناك جدران لمنازل "جرافيت

، أو "بونوم"أو حيوانات ، "موريس"أو  "رجهيه"حتى سقف المنزل، ومنها نسخ أو تنويعات لرسومات 
، فهي مجلد أعمال الشباب الذين يعتقدون أنهم خلفاء أولئك الفنانين. إذا كانت بروكسل كتابا مفتوحا

 "كوميكس".

، للمرور على سيارة الشرطةمن فندق أطلس حتى يعطي تعليماته للزمالء في برونفو خرج المفتش 
المنازل المجاورة والسؤال عما إذا كان أحد ربما كان ينظر بالصدفة من النافذة وقت وقوع الجريمة، والحظ 

 شيئا.

 العام يبدأ بداية جيدة، يا حضرة المفتش! -

 فو: رد برون

 كل يوم يبدأ بداية جيدة.  -

وخالل حديثه مع الرجال ترك بصره  وقف المفتش فاتحا قدميه، وشد سرواله ألعلى، .خّف المطر
 يتجول على واجهات المنازل المقابلة. وهناك كان يقف: ذلك الخيال المؤطر بالنافذة.

ظرة إلى أعلى، وثبت نظره رجل عند الشباك. شباك منزل آيل للسقوط. ألقى المفتش ن حقاهناك وقف 
على الخيال. لم يتحرك الرجل. هل كان إنسانا؟ أم دمية؟ ولماذا تنتصب دمية هناك خلف الشباك؟ أم أنه 
خيال خادع للبصر؟ أم رسم جرافيتي؟ ابتسم المفتش. لم يبتسم ابتسامة طبيعية، بل داخلية. كال، هناك 

 يقف رجل! هل ينظر إلى أسفل؟ ماذا رأى؟

 تش برونفو:قال المف

  –هيا، إلى العمل! أنت تتولى هذا المنزل، وأنت المنزل هناك! وأنت  -

 !خالٍ البيت اآليل للسقوط أيضا؟ إنه  -

 ألق نظرة إلى أعلى! –نعم، هذا البيت أيضا  -

 في هذه اللحظة كان الرجل الظل قد اختفى.
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