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 ،ا نناار واحدزيارهت ميكنين ،نرتنتن من اإلااثنو  ،واحد من اجلريدةإعالنات لثالث شقق،  ةثالث 
لقد  ،يس معيز فقط ليل  ن   .نيلز ،رقام هواتف املؤّجرينأحبوزيت خارطة املدينة وكذلك عناوين و 

 :قائاًل  ه سرير استدار يفف املنبه يف الساعة السانعة جرس دق ،هتّرب هذا الصباح دون سانق إنذار
كنت   عدها،مل ينطق نكلمة ن أنايل!" ا"ماذا تعين؟ طبعً  فقلت: "هل تبالني لو ذهبت لوحدك؟"

، خذت كتيب من على حافة نافذتهأ من شدة غضيبو  ،مندهشة يف البداية، ونعدها غاضبة
 تركت شقته ذلك أينملقصود من كان او  ،ي شيءأغرفته دون قول  وتركت وضعتاا يف حقيبيت

 ،فقط ىل هاتفي النّقال نعد مخس دقائقإوىل رسل الرسالة األأ، و انيلز ذلك طبعً فام  دون عودة.
 .اشابً م وهراءً  "أحبك"و "آسف"،دقيقة عشرين نوترية رسائل يل يبعث اللحظة تلك ومنذ

 ،اجرسً  نيوثالث ةأرنع أُعدّ  القائمة، على األوىل كبرية، سكنية عمارة أمام جدار حافة على أتكئ 
 ،محام ،حاضمر  ،مطبخ ،واحدة غرفة ،الفناء طرف على قدمي نناء يف ،الثاين الطانق يف الشقة

 ،جيدة تبدو الفعلن ،سنوات ثالث ملدة حمدد جياراإل ،الطبيعي الغازن مركزية تدفئة ،خشبية رضيةأ
 ؟ الشقة احبةص أين لكنو  ،ايضً أ مناسبة الشارية واألجرة

 األفضل نم احلارقة، الشمس أشعة من نه االحتماء ميكنين ظل املنطقة كل يف وليس ،حار الطقس 

 اتاحملادث من شذرات داصطيا حاولأ املارة، راقبأ العمارة ناب مامأ الدرج على تقعد ،أجلس أن

 ؟يسكنون نيأ ؟يعملون ماذا يتمشون، الذين البشر هؤالء يكون نم   أختيل وأن ،أمامي تعرب اليت
 أيب نعرض تقبل أين لو ةللحظ أمتىن ،الشيء نعض ولو االنتظار عن يلايين هذا ؟أعمارهم هي ما

 طبعنال نيلز لكن "و.اأيضً  معي يكون سوف ونيلز" ،له قلت لوحدي" ذلك على "أقدر ،يرافقين أن

 .اللحظة حىت غائبة زالت ما الشقة وصاحبة اآلن، معي ليس
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 ماذا .ياًل قل أتردد ،هلناك أذهب أهنض، قواي، ستجمعأ ،العمارات نعض عين يبعد مقاى هناك 

 متشىأ ،قاوة أطلب ذلك، مع دخلأ ولكين هناك؟ لست وأنا نالذات اآلن الشقة صاحبة أتت لو

 كل نوترية حقيبيت من النقال اهلاتف خرجأُ  .تونر كال من نكوب القاوة ونيدي درجايت ناجتاه

 احملدد، املوعد من دقيقة ثالثني نعد الشقة نصاحبة تصلأ الساعة. صارت كم فحصأو  دقيقتني

 الشقة! نعم، ...هآ" فتقول: املوعد، عن تتأخر سوف كانت إن أسأهلا السماعة، رفعت  

 مندهشة أجدين واآلن املكاملة. وأهنت "آسفة" :ردت لكناا ،سألتاا ؟" اأجرهتِ  يعين ماذا"،ا"أجرهتُ 

 للبحث ألغبياءا يلدل ،معني دليل قراءة علي كان هل شيء؟ فاتين هل .اليوم هذا يف الثانية للمرة

 سالنا ىلإ أنظر الفاترة، قاويت وأشرب الدرج على أجلس !عادي هذا أن أم !؟ مثاًل  الشقق عن
 ماو  الكوب فرغ .وساذجة اجدً  ماجورة نأنين أشعر فجأة .أراهم ال ذلك ومع يب، ميرون الذين

 أهنض الصويت، دالربي صندوق ىلإ يلزن لأحو   حقيبيت، من أتناوله يرن، هاتفي ،هناك أجلس زلت

  الرتام. ىلإ وأذهب

 املدينة ذهه أحياء أعرف ال .يام ال ،ذلك معىن كان ماما نبيلة، منطقة يف تقع الثانية شقةال 

 حي" .عناا اشيئً  يعرف فإنه ولذلك املنطقة، هذه يف يسكنان ناشقيق له طأوغس ولكن ،اجيدً 

 .ةاملنخفض األجرة استغرب   و ،أوغسط قال "،عجرفنيللمت

 الصحيحة ةالعمار  إىل وصلت عندما .افورً  النظر يلفت مما ،هنا واخُلضرة األشجار من ثريك يوجد 

 أجل من هنا ناكل أننا العايل الذهين التوقد من حلظة يف فامتف ،الناس من صغرية جمموعة وجدت

 حصرية احقوقً  يل أن ختيلت !جمموعات يف شقق معاينة ،اأيضً  هذا أتوقع مل .ذاهتا الشقة معاينة

 يستحكم،ل وقت أمامه ليس ولكن نسرعة، خرىأ مرة جيتاحين نالسذاجة الشعور .املعاينة على

 رمسي جاكيت و !يطقطقان كعبنين ميشي شخص .مارواًل  للتو وصل قد الشقة صاحب ألن
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 فاي ،تهشق قيضن على وذلك .األوىل اللحظة من انغيضً  يل يبدو .مبارجة يد وساعة أسود،

 رفةش للشقة نأ كانت واملفاجأة ،مبصراعني نوابوأ اجلص من سقف :جذاب نشكل مفروشة

 نيد السيجارة فة،الشر  جدار على متكئة نفسي أختيل .وكرسي صغرية لطاولة تتسع ،ايضً أ صغرية

 فرنسية لتو،ل غسلته الذي املبلول شعري على كالعمامة ملفوفة منشفة اجلريدة، خرىاأل يدالون

 مثلي األرجح لىع ،افورً  وأريدها رائعة نرأيي الشقة .يةطالن ريت   عادي، ريت   شيك، ريت   للغاية،

 .اآلخرين كل مثل

 الشقةن يانمعن أهنما له وشرحا الشقة صاحب ىلإ البداية منذ توجاا ،يانقيأفر  ناشان هناك كان 

 لنجتمع نادانا و ،قاراحت ااكل تكشريةن الرجل أجابما ذلك"، ختيل "ميكنين ا،فورً  املوافقة اوميكنام

 ،عملن ماذا ،نكون نم   ،منا واحد كل من يعرف نأ ويريد الشقة، عن الكلمات نعض يقول .عنده
 أن منه طلبت عمره من السادسة يف يبدو الذي انناا صحبااي احجانً  ترتدي مرأةا مثة آخره. ىلإو 

 كيف األملانية، منيتتكل ال كنتِ  "إن   : ناألملانية هلا يقول املؤّجر جنليزية،ناإل املعلومات ذكر يعيد

 مصعد." يوجد ال تالئمك، ال "الشقة: ناللفاع انناا حتمل اليت ثانيةال مألل يقول اإلعالن؟" قرأتِ 

 "ىوسيقم" ؟ يدرسون ماذا شبان ثالث من صغرية جمموعة يسأل ؤجرامل لكن اإلجانة، املرأة حتاول
 هذا "سيكون ،يقولون و"القيثارة" "الغناء" "البيانو" ،يعرف نأ يريد اآلالت؟" "أي .الثالثة يقول

 هذه ينأتت ينأ من أدري ال-العمارة فن درسأ ينأ له شرحت ..دوري يأيت مث .يرد "اجدً  اصاخبً 

 شرحوي هواتفنا أرقام جيمع نالفعل. ومقرف مقزز شخص .ناملرة ايسأهلم فلم ريقياناألف أما الفكرة.

 املعاينة. انتات وبذا ،ننا يتصل سوف نهأ لنا

 غريبة مجاعة .األرنعة الطوانق درج على نبطء وهنبط ،هذه األحالم شقة من اآلخر تلو اواحدً  خنرج 

 القرف فإن ناملقانلو  متنافسني، أنفسنا نعترب أن ميكننا املعىن بذا .الشقة يريد منا كل البشر، من
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 من جناخرو  ونعد نيننا، حديث أي جيري ال ذلك رغم .نيننا ويرنط جيمعنا الشخص هذا من

 األمور أن أحسب مل نغثيان، شعرأ وداع. ةحتي ةيأ دون خمتلف ناجتاه شخص كل يذهب العمارة

 .ءسو ال من النحو هذا على تسري قد

 مرات لعشر اميقً ع انفسً  خذي" .ركبيت على جبيين أضع ،ساقيّ  رفعوأ عليه أجلسف ،امقعدً  أجد 

 كل يف اعدكسيس اذاف ،ةميقع سانفأ ةعشر  "خذي ،عميت من النصيحة هذه ".سينتاي والغثيان

 أن فكرت ،مرات لعشر التنفس من أنتاي أن قبل هاتفي يرن عميت. قالت هكذا ،احلياة" أوضاع

 خصامي سيتن ينأ لدرجة انكسرتُ  األخرية الساعات يف با مررت اليت التجارب فبعد ،نيلز هذا

 ،وغسطأ تدخل يزعجين .هاتفك" على تردين ال نكإ يقول "نيلز قال: و أوغسط كان لكنه ،معه
 كوتالس من طويلة حلظات نعد قال "اأيضً  املدينة يف "أنا وحسب. متربمة مهامت ولذلك

 هلذه ضيبتغ "ال،قبل؟" من ختربين مل وملاذا مىت؟ منذ هنا؟ أنت !"ماذا؟،نلتقي؟" أن "أتريدين

 وانالعن ذكر مث،اجمليء؟" تريدينأ صديق. عند "نزلت ،أكثر ينغضبأ وذلكا.ضاحكً  قال الدرجة"

 قال "ا"حسنً ،".شقة ملعاينة موعد "لدي :نربودة أردفت و "ممكن"،نهأدوّ  ومل أحفظه مل الذي

 املكاملة. وأهني أكرهه إذن." نعدها "تعايل امبتاجً  أوغسط

 أدري ال ،نديع األرقام سجل يف احمفوظً  ليس اهلاتف رقم ثوان، عشر نعد أخرى مرة اهلاتف يرن 

 يباغتين .لشقةا استئجار ميكنين وأنه عليّ  وقع اختياره أن علميني الشقة، صاحب إنه أرد، ،هذا نم  

 ألن يؤنبين ضمريي وكذلك ،للقرار ألقرر األقل على كاماًل  ايومً  لدي أن توقعت ألين هذا،

 وأين التفكري علي نأ ،واضح تلعثمن أقول .السخافة مبنتاى أمر عنصري شخص من شقة استئجار

 على سيحصل آخر فشخص متأكدة غري كنت إن ،اجدً  ا"حسنً  :افورً  رد لكنه ،االحقً  نه سأتصل

  كله. العامل أكره املكاملة. نذلك وأهنى الشقة،"
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 شك ندون وه األكرب الوغد :ذهين يف قائمة وأُعدّ  أفكاري ترتيب على نفسي أجرب فرتة نعد 

  القائمة. ألسفل تنتاي نذلك لكنو  ،نالتعادل أوغسط و نيلز الثانية املرتبة يف الشقة، صاحب

 أحاول ،اهل شيء كل حكي على قدرةال عدم لدرجة ناإلهناك أشعر لكين ،يارون   ــن تصالناال أفكر

  .فيدت العملية هذه أن وأختيل عميقة، أنفاس ةعشر  آخذ أن أخرى مرة

 ضافةإ ،يينرأ ايً افك كان اليوم رأيت ماف آخر، مسكن أي عاينةمل الواقع يف رغبة أي لدي ليس 

 يف بشأن احلني. ذلك حىت هسأفعل ما أدري وال ،ساعات ثالث نعد حيل القادم املوعد نأ ىلإ
 عرب املوعد تُ دحدّ  ،الثالثة الشقة عن املعلومات كل علياا دّونت اليت القصاصة ألجد حقيبيت

 قادرة غري ينإ وأقول با أتصل .راإز   كذلك: سم  او  ايضً أ هاتف رقم هناك ولكن ،لكرتويناإل الربيد

 اجمليء ميكنك" : إزرا تقولف ،امبكرً  البيت إىل عودأ أن عليو  ،حصل قد ما اشيئً  ألن اجمليء على

 مث لحظةل ترددأ" .البيت يف زلت ما أنا نالصدفة .مشكلة فال الوقت، نعض لديك كان إن اآلن
 من يبغضل الوقت، نفس يف ساقي أعلى وأقرص " جزياًل  اشكرً  رائع، ممكن؟ هذا ،ا"حقً : أقول

 عدن ررت.ق مامثل البيت إىل أذهب لكي ،النااية ىلإ نالكذنة ارستمر الا على أجترأ مل إذ نفسي

 نتاىمب إهنا لطيفة، من أكثر نل لطيفة، اأيضً  إزرا و ،لطيفة شقتاا .إزرا شقة يف أقف ساعة نصف

 .فاللط

 لكوب صغري،ال احلجم من غالية "لدي ،صغرية فضية نغالية تعدها إهنا اجلو، ألمت القاوة رائحة 

 أن أمتىن إزرا قةش يف دقائق مخس نعد لنفساا. ذلك ونعد أواًل  يل القاوة وتعد تقول فقط" واحد

 هذه يف عندي صديقة أفضل تصبح أن أمتىن دقيقة ةعشر  مخس نعدو  جديدة، مستأجرةً  ختتارين

 املدينة.
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 زراإ تقول واملطبخ"، احلمام الدراسة، اجللوس، النوم، "غرفة: نسرعة تمي الذي األمر ،الشقة يينترِ  

 زاوية نني فصلي كبري كتب   رفُ  مثة .واحد فضاء يف حمصور احلقيقة يف شيء كل ألن ،وتبتسم

 املطبخ نافذة ،العلوي الطانق يف الشقة .والطاولة الكنبة و السرير ونني واجمللى شو الد و املطبخ

 إزرا تقول ر"املم يف "املرحاض.الشعور هذا أحب قريبة، السماء ،ةكبري  النوم غرفة نافذة ،ةصغري 

 العشرين، لقرنا نداية يف وقت، هناك كان هأن أتعرفني صدقيين، يبدو، كما اسيئً  ليس هذا "لكن

 أن ظنوني كانوا لقد ذلك؟ يريدوا مل الناس وأن ،الداخل يف مراحيض مع اشققً  يبنون واأند حني

 املمر يف اضاملرح يل ندا وفجأة ،فضحكت نفسي أمتالك مل أكثر"، جذانة املمرات يف املراحيض

  .اجدً  اجذانً 

 مع للسكن تنتقلس وألهنا نيننا، لفةألنا افورً  نشعر فإننا ذلك ومع ،سنوات نثمانِ  تكرُبين إزرا 

 أعلم أنا ،للتفكري حباجة لست .ةلشقل جديدة مستأجرة عن لبحثل استعدادها أندت ،صديقاا

 ميكننا ،ايضً أ العمارة هذه يف تسكن مسنة سيدة الشقة "صاحبة إزرا قالت "ا"حسنً .الشقة أريد أين

 .مسرورة أناو  موافقة رأسي أهزف جيار"،اإل عقد على التوقيع عندها وميكنك ،االحقً  ليااإ النزول
 ،إزرا يعل عرضت ".أردت ذاإ الكنبة لك وسأترك ،األحوال نكل هنا سيبقى ملطبخ"ا

 أين أظن ،يكن مل وكأنه يتطاير املتعكر املزاج كلن إذا و القاوة كوب على يدي أضع.أريد أناو 

 .ايضً أ سكاهنا ومع أخرى مرة املدينة هذه مع تصاحلت

 ورقة ت  خذ  أ .أخرى لطيفة وأماكن العامة دائقاحل املقاهي، ،طاعمامل عن اجلامعة، عن إزرا سألأ 

 يفو  ارموزً  و أشكااًل  ترسم كانت تفكريها وخالل ذهناا، يف مير كان ما كل علياا تدّون وندأت
 حيث قةالش يف ما مكان يف القائمة هذه سأعلق أين اآلن أعلم فين. كعمل شيء كل ندا النااية

 ..آه" : زراإ فتقول الشقة جرس قرعيُ  مث أراها. مرة لك يف أستحسناا وأن امرارً  أراها أن ميكنين
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 شعرت ساعتني ونعد القاوة، من اآخرً  اكونً  أشرب أخياا، على تعرفت وهكذا .كرمي" هذا نعم،

 جديدة. أسرة وجدت كأين

 اتصل   اهوعند آب، نم األول من اعتبارً ا مستأجرة نتُ  ينإ اافي قلت نيلزـل لكرتونيةإ رسالة كتبتُ  

 وألين .حيبين أنه لىع وتأكيداته اعتذاراتهن قلياًل  تتعومت املكاملة استقبلت ،فقط ثوان عشر نعد

  قادمة. أينن خربهوأ أوغسطـن أتصل اجدً  مبتاج مبزاج

 البوانة .وغسطأ رقماا عطاينأ اليت العمارة أمام الطيور" "تغريد زقاق يف أقف دقيقة عشرين نعد 

 أجده، ،4 قمر  بابال عن أحبث األول، الطانق ىلإ أصعد البارد، العمارة بو ىلإ نسلأ موصدة، غري

 أحد، ينيبجي ال لكن "مرحبا": هتفأ هادئ، املكان .وأدخل قلياًل  عليه طرقأ فقط، ودردم هلكن

 ىحدإ داخل ىلإ نظرأ اخلطوات، نعض أخطوو  صنديل أخلع ،ىموسيق أو أصوات أي أمسع ال
 على الكتب من أكوام كنبة، مكتب، دراسة، غرفة إهنا مرح ب، نشكل مفتوح نابا الغرف،

 عم رجل حداهاإ يف ان،در اجل على كبري حبجم صور يانسة، نصف صغرية خنلة األرض،
 الثانية قدميل ثقلي نقلأ عندما .ما يدير جت كلش األخرية ويف ،عارية مرأةا أخرى يف ساكسوفون،

 ىلإ خلطواتا نعض أرجع ،امتلبسً  ضبط كمن ننفسي وأحس زنقُ أف رجلي، حتت األرض رصِ تُ 
 امطبخً  التايل الباب خلف أجد "مرحبا".: أخرى مرة وأهتف دهةر لا يف أنا اآلن نسرعة، الوراء
 أجد حيث ،لوسج غرفة مث مرتب، غري سرير فياا نوم غرفة اآلخر وخلف الفوضى، تعمه اصغريً 

 ويقول عينيه فتحي مث امتربمً  يتململ ،قلياًل  وأهزه نكتفه وأمسك دخلأ أريكة، على انائمً  أوغسط

 أمام لطاولةا على األمحر النبيذ قارورة ىلإ يشري و األريكة على يعتدل ،أنِت" هذا ويل،ــي .."آه:

 على موافقة رأسي أهز لكين ما، انوعً  مست غرنة كلاا احلالة يل بدوت تريدين؟" "هل: ويسأل األريكة
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 كأسني يف وله يل يسكب .اجلديدة الشقة خنب شرب وأريد ،جيد مبزاج زلت ما ألين ،النبيذ

 ؟اآلن أشرب م ن كأس نومِ  ،اأساسً  أنا نم   شقة يف أدري وال الطاولة، على كانا مستعملني

 ألعرب يبحاج رفعت ،"الغد قبل يعود لنو  ذهب "لقد: أوغسط فيجيب ،هأسأل صديقك؟" "أين 

 اأساسً  ذاه يكون "ومنا،مقنعً  شرحال هذا يل يبدو ال لكن،مفاتيحه" "لدي: فشرح ،اندهاشي عن
 يف امرارً  هنا كنت "لقد ،قال أخي" معارف من إنه "،تعرفه؟" أين من و" مستدركة سألت ،"؟

 .سانيعاأل هذه ثناءأ ائهفاخت سبب هو هذا أن فامت و قلت "آه" ،األخرية" سانيعاأل

 من ثريك يوجد اأيضً  هنا حويل. نمِ  نظرأ أنا و ،سطواناتاأل لشغّ مُ  ىلإ ويذهب أوغسط يقف 

 املليئة ةاخلشبي الصناديق من عدد األرضية على هناك و البيضاء، اندر اجل على املعلقة الصور

 كونرتاناص هذا ،"ال،سألت تشيلو؟" هذا "هل .الزاوية يف كبرية وترية موسيقية وآلة سطوانات،ناأل

 الطيور" ريدتغ" زُقاق أتذكر .امسه" هذا ُغراب، "نعم،،متعجبة سألته "ُغراب؟" ،موسيقي" ُغراب

 صوت مث ،افورً  خفيفة خشخشة صوت يصدرو  األسطوانة على اإلنرة هتبط !انسجام من لهاي–

 كاملة كسرتار و أ وكأن أحسست حلن تردد كلماو  عمالقة، الصوت مضخمات .شانه ما وأ ناي

 ةهابدن سطأوغ يقول غينت" نيري غريغ، اردڤ"إد.هسألت هذا؟" "ما .األريكة على جبانيب جتلس
 فقدت   "هل كت،فضح نفسي أمتالك مل .الصغر منذ شغفه هي الكالسيكية ىاملوسيق وكأن ،الفتة

 رائعة" ىسيقاملو  هذه أن ينسرت  و حلظة، يصرب "ا،؟"ىاملوسيق هذه مثل تسمع مىت منذ صوانك؟

  خنباا. نشرب مث "مربوك!" ،شقة" "وجدتُ  أقول .يقول

 النوافذ كون.ي من أدري ال الذي غينت البيري هلذا نبساطة ستمعأو  الوثرية األريكة يف أغوص 

 ،ادافئً  مساء كونيس ى.املوسيق هذه مساع ميكنه الطيور" "تغريد زقاق كل أن ويبدو ،مشرعة
 الغرفة يف ندقة نأمتع ،املدينة هذه يف سأقضياا اليت ةدافئال ملساءاتا كل ىلإ تطلعأ اوأن فكرت،

© 2016 Litrix.de



 

9 
 

 -جذانة وضىف ،ثاثاأل من القليل ستائر، ندون واسعة شبانيك عال، سقف :اافي جنلس اليت
 العلوي، انقالط يف ولكن مشرعة، ننافذة وأدخن، أجلس أنا و اجلديدة شقيت يف نفسي وأختيل

 ي،يكف وهذا وننظر جالسان كالنا األريكة، يف ايضً أ اصغ أوغسط هنا. من السماء إىل أقرب

 ميد عندما اصوتً  ريكةاأل جلد صدريُ  خرىأ و حلظة نني ،معقدة غري نسيطة األشياء أوغسط مع

 ،طالت كم أدري ال طويلة، دةمل ما، ملدة جنلس وهكذا الطاولة، على من الكأس ألخذ يده حدناأ
  .اخلارج يف الظالل تستطيل حني يف

 الستيكن كيس من احلشيش تناول ،سيجارة لفي فجأة أوغسط ندأ جلوسنا أثناء ما حلظة يف 

 "الُغراب؟ هذا الواقع، يف هذا يكون شخص "أي.األريكة مأما الطاولة على امرميً  كان صغري
 جلسواا سطوانات،أ حشيش، نبيذ، أشياءه؟ يستعمل وأن هنا يدخل أن كان ألي   ميكنأ" سألت

 حادة صويت نربة أن أالحظ ؟" نيوتكم يف وكأنكم واتصرف تريدون، ما خذوا نشقيت، واستمتعوا

 يبتسم مث ،اضً يأ ذلك الحظ فقد ،اتفاجئً م أوغسط إيل ينظر ذلك. من متفاجئة أنا وحىت وعنيفة

 أناو  ":أضاف الصمت من حلظات ونعد .ذلك على وشدد كوول" نالفعل "ُغراب ويقول خببث

 كنت "لقد،داخلي يف عتملي ندأ ما شيء .كثرأ املرة هذه شدد و ،ه"يلإ نالنسبة كان ايً أ لست

 حمرتفة أصانعن لفي .مفعوهلا تأخذ اجلملة ترك ،إيل النظر دون يقول األخرية" اآلونة يف هنا امرارً 

 إيل وينظر عينيه رفعي مث ،قاالصوي الورقة طرف لسانه نرأس يلعق واحلشيش، نالتبغ يئةاملل ةالورق

 مل ولكين نا،ه جيري ما فامأ أن يب يُفرتض كان .نشراسة يفّ  الشيء ذلك عتملي واآلن مباشرة،
 هلذا ين،والعشر  امنالث غراب ميالد نعيد أمس حتفلنا"ا.آخر ناجتاه نظرُ أ .اآلن ليس .ذلك أرد

 أن يريدين إذن ،احسنً  ،فكرت ،احسنً  .قائاًل  أوغسط استمر واحلشيش" الثمني النبيذ السبب

 يل ل"ق: مبامة نإشارات أقبل ولن ووضوح نصراحة ذلك معرفة أريد اآلن ولكين ذلك، أعرف
 ريغ من اجدً  احادً  أخرى مرة صويت صارو  يه،عل أحلحت " هذا؟ غراب مع قصتك هي ما اآلن،
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 ،انف سً  بسح رتق،حي الورقة رأس ثقاب، عود شعلأ شفتيه، نني سيجارةلا أوغسط أدخل .قصد
 أن اآلن الحظت .سكتي مث ويرن يرن ،ةمنلأُ  قيد حتركأ مل يرن، هاتفي .خشخشة صوت صدر

 يقول "امتِ ف نكأ ند"ال .امطلقً  ذلكل نتبهأ مل نالتأكيد، مدة منذ ،ايضً أ توقفت قد ىاملوسيق

 عضن عال ونصوت نعجلة جاء والسؤال سألت وغراب؟" "أنت ،نعض" مع اآلن "حنن أوغسط

 اخلبيثة تسامةاالن تلك رسميو  أوغسط يقول "نعم".فائقة نسرعة عروقي يف جتري الدماء .الشيء

 ذلك عن داًل ن نظرأ قادرة، لست ولكين نظرته، أقاوم أن إليه، النظر أريد ،شفتيه على أخرى مرة

 ،التوقف زر على ضغطأ ..حلظة ،لتقطااأل يدي أمد ذلك من ونالرغم الفارغة، كأسي ىلإ
 أنه رأتذك ال ؟ ما اأحدً  عاشر أنه مضى وقت يأ يف أوغسط عىادّ  هل :أفكر أن جيب ..اسرتاحة

 أسرة الوقت والط ظننتاا -صرحية نألكُ  -اليت و ،ما وقاتأ يف غريبة أِسرَّة يف نات أنه أما فعل.

 حياة عن ريالكث أمسع مل فأنا منه، ذلك مسعأ مل أين ولو ،يل نالنسبة انديايً  كان فقد ننات،

 الذي صشخال ذاك ليس أوغسطف ،ليهإ طريق وال امبامً  ادائمً  كان حياته من اجزءً  ألن ،أوغسط

 اشخصً  اندً أ عاشري مل ،ال آخر، اشخصً  يعاشر أن ولكن التايل، اليوم يف ةيالليل مبغامراته يتفاخر
 نبطء، طهتب اادعأ نيدي، الفارغة الكأس أمحل زلت ما ،أخرى مرة التشغيل زر على أضغط .آخر

 إىل وأذهب قفأ أجده، حقيبيت، يف نبشأ جديد، من يرن هاتفي .األثر فقدت قد أين يف شك ال

 املمر.

 الرتكيز ىعل قادرة لست ناقتضاب، هلا يحكأ .الشقق معاينة نشأن جرى ماذا معرفة تريد أمي 

 أهنيت ألين قلياًل  ناحلسرة وشعرتُ  أجلي، من سعيدة فعاًل  كانت ثقيل، ولساين كلمايت، على

 مباشرة أسافرس ولكين ،التايل القطار سآخذ أين أضيف أن قبل ليس ولكن ،السرعة بذه املكاملة

 ائي.هن انكسار حالة يف أين تالحظ ال أن ومتنيت .اغدً  بيتال إىل أعود وسوف نيلز ىلإ
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 ركبيت، لىع رأسي أضع أجلس، ألفعله، ذلك من أفضل اشيئً  أجد مل ألين ،املرحاض ىلإ أذهب مث

 فجأة .مساعه دمع تفضيلي سبب فام أريد .للتو مسعته ما فام أريد .أفكاري أستجمع أن وأحاول

 ،اائمً ن األريكة على انائمً  أوغسط رأيت عندما جسمي يف ينتشر كان الذي ليالتنم تذكرت
 فام وشك على تنكو  فكرت البطن، يف تنمل كان لقد ،نارزة كانت وسرته قلياًل  مرفوعة وجارزته

 .يدور رأسي يف شيء كل ألن ،التفكري عن التوقف عندها تّضلف لكين ،هنا جيري كان ما

 املطبخ الجةث ناب صوت :املتامخة الغرفة من اضجيجً  مث املمر، يف أوغسط خطوات مسعت االحقً  

 طرق   صوت ثوان نضع نعد احلنفية، غالقإ اء،امل هدير صوت تفتح، املاء حنفية ويغلق، فتحيُ 

 ليخطر   ،ةطويل مدة كانت هناأ الند هنا، قضيتاا اليت املدة أعرف ال .املرحاض ناب على خافت

 ىلإ ننظر ناك،ه يقف أوغسط الباب، أفتح نبطء، أهنض .املرحاض ناب يطرق أن أوغسط نال يف
 التساؤل عن تتوقف .نساطة نكل هذا حصل وقد .اومديدً  اقويً  اعناقً  نتعانق لفة،أو  حبنان نعضنا

 على اأحدن أن ويسرين مين، أفضل اللحظة هذه يف شعوري يفام أوغسط جرى، ما معىن عن

 جيري. ما يفام األقل

 من خفيفة حبركة ليهع جيلسين الطاولة، أمام ويثبته اكرسيً  جير املطبخ، ىلإ ويقودين نيدي يأخذ 

 نيده امي،أم أوغسط جيلس .صغرية طفلة كنت لو كما شعرت احلليب، من اكونً  يل يقدم يده،

 نايكل ألن تنةمم ،لذلك ممتنة أنا و،للغاية" ةصعب اإهن ،رحلةامل ههلذ "يا: يقول.اأيضً  حليب كوب

 ويسرين ملستقبل،ا يف سيواجانا عما فكرة دىنأ لدينا وليس ،احلياة جريست كيف نعرف وال مرتبك

 "العالقة قال: .عليه األسئلة طرح متانعة من أنقذين وأنه ،اهلدوء من حلظات نعد نالكالم ندأ أنه

 اأخريً  قولي ويصمت، يرتدد احلليب، ىلإ وأنظر رأسي أهز ،أسانيع" ةنضع منذ ندأت غراب مع
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 حياة مثل ا،سبقتا اليت كل عن ختتلف عالقة هناإ ذلك، لك سأصف كيف أدري ال ويل،ــي .."آه:

 ،خلفي" تركتاا اليت الصبيانية شياءكاأل تليس ،حقيقية أكثر حياة ،جديدة

 ينظر ،"! لك بةنالنس صبياين شيء هو نيننا كان ماأ": نقويل أقاطعه و ترجتفان يديَّ  أن أالحظ

 رأسه يضع و " ال" ثانية يكررها نرهة ونعد .بدوء يقول "ال"،النظرة هذه استيعاب ستطيعأ وال إيل

 أظن .ذلك شرح نهميك كيف يبدو ما على يدري ال ه،ينيد وجاه ويفرك ه،يعين مضيغ يديه، نني

 كنينمي أشاء، مىت يابواإل الذهاب "ميكنين ،نالكالم استمر لكنه شرح، ندون ذلك أفام أين

 متامخة، وينأن غرفة هنا يوجد ال ،قاويت أعد وأن الطبخ غاز ندع اعاريً  والوقوف اصباحً  الناوض

 أعيش ،ناختصار غراب، مع ندياي شيء كل ،حدأل مراعاة الضجيج خفض على اجمربً  ولست

 نظري حادة، زالت ما النربة أن أالحظ لكين،قلت قصدك" فامت قدل ،ا"حسنً  .نالغ" كشخص

 حلد ،سعيدة أنا ،ىنل له، جرى مبا سعيدة لست ملاذا يفام ال رمبا عينيه، يف سئلةواأل أوغسط إيل

 آخر ائً يش هناك ولكن الصراحة. بذه شيء كل يل يروي أن يلإ نالنسبة الكثري يعين وهذا ما،

 وجيزة، مدة بلق النار يف كنا عندما تبادلناها اليت ةنظر ال أنسى أن ستطيعأ ال .السعادة هذه يعكر

 مل أوغسط كان وإن فقط، خيايل صنيع هذا كل كان إن أتساءل واآلن .اخلشخشة وأصوات
 جاذبالت حلظات من شيء يأ ،الواقع يف هذا من شيء يأ حيصل مل إن هذا، من شيء نأي يشعر

 ونرى ننظر مث رها،مصد أين من الفور على نعرف واليت ،فجأة با حنس اليت اجلانبية النظرات تلك،

 ،نعيشاا أن ميكننا ةخمتلف حياة كاملة، حياة مثة هذه ثوان الثالث يف ولكن ،ثوان لثالث رمبا نعضنا،
 نيلز. مع نعالقة أكن مل لو وأنا، أوغسط سوية عيشاا ميكننا كان و
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 نال يرأس أهز .نعدها يقول "نعم" ،يفكر أوغسط أن ويبدو،هأسأل ؟" فعاًل  غراب حتب "هل 

 أخرى، رةم رأسي هزوأ ،أوغسط يسأل ؟" احلليب من املزيد تريدين"أ .أظن ما على ما، حلد ،مباالة

  !أهزه زلت ما رمبا أو
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