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جريات صغرية تفصل قطعة األرض عن اجلار، ال تلحظها هنارًا وهي تتداخل مع اللون األخضر السائد، ولكنها تلقي بظالهلا شمثة 
يف  ملستطيلةا النجيلة س، إىل أن خيتفي الضوء األخري من احلديقة وتنغمسور يزداد مناعة باستمرار ؛الطويلة مع غروب الشمس

من  نامفر منها. يصري الطقس اآلن مع منتصف أغسطس أكثر برودة، كأن الربودة والرطوبة خترجال زنزانة مظلمة مثل  ؛الظل
 متاًما. تغادراهادون أن  ؛الشمس سطوعاعات سإىل داخلها أثناء  ااألرض اليت انسحبت

االستعداد للنوم، مث جلسا بكأس نبيذ على الدكة اخلشبية أمام املنزل وتقامسا جريدة يوم األحد.  نيشارك توماس وأسرتيد الطفل
كأس النبيذ   ها من اجلريدة على الدكة متنهدة، أفرغتأصوت كونراد الباكي عرب النافذة املفتوحة، وضعت أسرتيد جز  فرتةمسعا بعد 

ذة، يف غرفة املعيشة. مث أغلقت الناف اورأى بعدها بربهة ضوءً  ،هدئةدون رجعة. مسع توماس صوت مههمة مو ودخلت دون كلمة 
ألرض الضوء مرة أخرى وختيل توماس أسرتيد منحنية على اينهي اليوم وعطلة هناية األسبوع واإلجازة بالكامل. انطفأ  احامسً  اإغالقً 

 اهلواءو ، فاملنزل دافئ ،ارًاكان ح  ميف غياهب هنا لطقس. امع املغيب برية اليت وضعتها هناك بعد عودهتميف املمر لتفرغ احلقيبة الك
أعلى يف الداخل. تصفح توماس خطابات الربيد اليت وضعها اجلريان على منضدة غرفة املعيشة.  اكأن هناك ضغطً   ،مكثفو  راكد

حت أسرتيد املنضدة. فت ندمهم، وجلس ع ا من شيءوقفت أسرتيد مقرتبة خلفه، شعر حبضورها وانتباهها دون أن يراها. قال: م
 وكيس خبز وحليب وجنب ؛غراض من حمل حمطة الوقوديا بعض األاشرت كان قد هنا ستعد العشاء.  إالنوافذ وقالت أثناء خروجها 

كاد  نوم  طفلني للال -هو و وأسرتيد -أثناء هتيئتهما مسع توماس شجارمها. و ن يف الطابق األعلى، اختفى الطفال سلطة خملوطة.
 السماح هلا بالقراءة.  إيال مل تطلبكما   ،ينام أثناء غسيل أسنانه كونراد

 الدور يف ختيل توماس أسرتيد وهي تفصل الغسيل النظيف عن املتسخ يف جمموعتني. تأخذ الغسيل املتسخ إىل غرفة الغسيل
تحمله يف الغد إىل لى درج السلم لل النظيف يف خزانة املالبس بغرفة الوالدين، أما غسيل األبناء فتضعه عي، وتضع الغساألسفل

ريريهما املفروشني سيتقلبان يف  نالمنخفضة يف الدور األعلى، كان الطف اأعلى. وقفت لربهة عند بداية السلم ومسعت أصواتً 
 ، يفكران أو حيلمان بالشاطئ أو باملدرسة من جديد. حديثًا

 هنا مع حلول الظالم.االنافذة فوق النجيلة اليت ختلت عن ألو عرب  اخمططً  يف غرفة نوم أسرتيد وتوماس شكاًل  املنار تًوا ألقى الضوء
نظرة ال ب وعادت إىل املمر لتجلب مستلزمات العناية الشخصية من احلقيبة. نظرت إىل نفسها يف املرآة ،ذهبت أسرتيد إىل احلمام

 ،. بدأفكر يف شيءإهنا ال ت ،يف كل مرة ،فتجيب ،كان يسأهلا فيما تفكرليت كانت توجهها إىل توماس أحيانًا.  تعرب عن شيء، كا
 توقف عن السؤال عن أفكارها.، مث يصدقها ،مع مرور السنني

ن يشرب منه مث وضعه دون أ ،حرك النبيذ يف الكأس تردد، توماس اجلريدة ووضعها على الدكة. أخذ الكأس يف يده ليفرغه، وىط
لندى على حل اوقد فكرة: الدكة املهجورة حتت ضوء الصباح،  كوهنا  إىل جانب كأس أسرتيد الفارغ. كانت جمرد صورة أكثر من

ة انطلقت أشعة الشمس عرب الكأسني وعكست بقع ويف نصف الكأس املمتلئ ذبابات فاكهة غارقة. فتثنت، ،،أوراق اجلريدة
ب الرمادي الباهت. خرج الطفالن من املنزل وانضما إىل قافلة األطفال اآلخرين يف طريقهم إىل احلضانة أو محراء على اخلش

ونسيه يف هذه  ،ا مايومً عرف امسها  اليت ،العجوز جارته ىعلاملدرسة. ذهب توماس بعدها بوقت قليل إىل العمل. ألقى بتحية 
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وكأن كل  ،صوت عاٍل واثقترد التحية بقوية على الرغم من عمرها، و ت خطوا ختطواللحظة. كان يراها كل صباح مع كلبها، 
   النبيذ. اأسكقد اختفت، وكذلك   ، ستكون اجلريدةظهرًاإن عاد إىل املنزل  سيستمر على حاله. يءعلى ما يرام، وكأن كل ش شيء

بوابة  ه إىلمث اجت ،تردد للحظة ؛الناصيةاملوازي للمنزل. وصل إىل و  ، املفروش باحلصى،الضيق مشىامل سار يفهنض توماس و 
عل وهو مراهق، حىت ال تصدر صريرًا، كما اعتاد أن يف ؛رفع البوابة أثناء فتحها احلديقة بابتسامة مندهشة، مرئية وليست حمسوسة.

مور، ببطء بنفسه يتحرك مثل خم شعر فقد ،إيقاظ والديه. على الرغم من يقظته التامة ديير  الو  ،حني يرجع من حفل متأخرًا
د. كان هناك ضوء عاألرض من حتته قبل كل خطوة. عرب الشارع ومر على منازل اجلريان اليت صارت غريبة عليه كلما ابت يتحسسو 

مامه الظل الذي الشارع. كرب أأو يف شخص يف احلدائق  ليس مثةبعد، ولكن  العاشرةقد بلغت  يف بعض النوافذ، مل تكن الساعة
ذاب يف ضوء املصباح التايل، الذي ألقى بظالل جديدة خلفه، تقصر وتسبقه لتكرب من جديد و خر مصباح يف الشارع، آلقى به أ

ارية اليت امتدت مير بطريق فرعي إىل املنطقة التج ؛، وترافقه أثناء اخلروج من احليفريق من كائنات تشبه األشباح، بال جسد ؛أمامه
 على مساحة كبرية أمام القرية.

ئ عن األعني. نه خيتبأرتيب. احنىن توماس ألسفل، ك طننيصوت  كانت بوابة شركة تدوير القمامة مفتوحة، وانطلق من الداخل
 املاكينات ننيط، مل يسمع سوى صوت اه مل يَر أحدً التفت حلظة وصوله إىل القناة الصناعية القدمية ألول مرة إىل اخللف ولكن

 من بعيد.  اخلافت

قرية وأنه حقل جاذبية التوماس، ختيل نفسه قد غادر نطقة القناة إىل جسر صغري. تسارعت خطوات املوازي ملالشارع  به أدى
ابعة ملزرعة خيول، ت ويساره الطريقشفها بعد. كانت املراعي على ميني يتحرك دون أي موانع إىل داخل ساحة الليل اليت مل يستك

يف الظالم  اادهفبدت أجس ةمتقارب ،حدي هذه املراعي يف اخللف جمموعة خيولإعالية. وقفت يف  حيطت بسياجات سلكيةوقد أ
هو  صول إليها وأنصت. كانوس. مل يَر توماس يف مباين الفناء أي ضوء. توقف قبل الو ؤ منصهرة يف جسد واحد متعدد الر 

ال يتذكر إذا كان أصحاب املكان ميتلكون كلًبا. مر سريًعا من أمام املباين.  ، ولكنههنا مع األطفال وهم صغاروأسرتيد يتجوالن 
  الساحة األمامية وجزًءا من الشارع. ولكن فجأة سقط ضوء كشاف هالوجيين، وأنارمل يسمع أي أصوات بعد، 

واضح املعامل.  داخل الغابة ضرب املفروش باحلصىاليكن  ملو  ،مل ير القمرتنفس توماس الصعداء حلظة وصوله إىل حدود الغابة. 
يط الغابة شر إىل  ، مث فوق جسم السد نفسهسد مائي مبوازاة ضربأخذه إىل األمام. أدى به الت تالليل كان تمةبدى له أن ع

الضوء هناك أفضل. مسع من بعيد صوت سيارات وقطار. نظر توماس إىل الساعة وقرأها . كان الضيق على الناحية األخرى
دخول جمموعة العربات إىل داخل حمطة  مشهدجاء القطار يف موعده. فكر لوهلة يف وقد  ،بصعوبة.كانت العاشرة والنصف

 .الجتاهاتاع مجيوخيتفون يف  ركبون،ي ؛درجاتإىل موقف ال وعبورهم النفق السفلي القالئل نزول الركابو القطار املضاءة، 

 يف يشعر هلذ السبب حتديًدا بالوحدة. شعر أن هناك من يرتبص به رمبا ملأدرك هدوء الغابة من حوله.  للحظة، وماستوقف ت
سافة تقل عن مائة م، مل تبَق بعده إال الطريق إىل النهايةتابع  مشل الغابة بأكملها.بل كائن حي ما ، اأو حيوانً  االظالم، ليس إنسانً 

يوقدون فيه  باب، وهم شمكان كانوا يف جمرى النهر. عرب توماس املرج، إىلزاوية حادة الصناعية ب قناةمرٍت إىل منطقة تصب فيها ال
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ع ذلك كان موضع املصب. ومة أكثر تدفًقا من النهر، الذي جف سريره قبل القنا ت مياه. بديف املساءويتجمعون أحيانًا النار 
ة هذا املوضع. انطلقت رائح ثبتت تكان  ية خشنة،حجر مكعبات لصعب املرور إىل الناحية األخرى. جلس توماس على من ا

ونظر  ،ا. أشعل سيجارة منهة سيجارةإحدى عشر  تعفنة من سرير النهر. أخرج علبة السجائر وحتسس بأصابعه السجائر، كان
يح ها مل يَر جنوًما كثرية. حصر ممتلكاته يف جيب بنطاله: جمموعة مفاتئصفا الرغم منو . صارت مظلمة متاًما اآلنإىل السماء اليت 

 والعة، وشنطة قماشية صغرية. عد يف ضوء الكشافو حريرية لتنظيف األسنان،  اخيوطً و ، اصغري  اسكينً و بكشاف يد صغري، 
جسر عائًدا إىل  ،ر بعدها مواصلة السريوفكر لوهلة يف إشعال نار. قر  ،بسيط. شعر بالربد ؛ أكثر من ثالمثائة فرنك بشيءنقوده
 الصغري عرب القناة، مث متوجًها ناحية الوادي يف اجتاه الغرب. املشاة

ضيق لدرجة  ربضال ينزلق. وصل إىل  كي، فأمسك توماس بالسور  لقةكانت األلواح اخلشبية على أرضية اجلسر الصغري مبللة وز 
ملسافة نصف   قيًماتد مستمييف الظالم الدامس إىل ضرب مفروش باحلصى، تدفعه ا أنه ختيل أن الشجريات الصغرية مييًنا ويسارً 

كشافاهتما ضواء  أ فالمستسريًعا،  الطريق عربان جسرتعي. رأى أمامه سيارتني مساحات للر  ، ومشى ملسافة مثلها عربكيلومرت
من بعيد.  إىل الطريق العمومي مسع سيارة أخرى آتية ا سريًعا خلف اهلضبة. حني وصلتجانيب النهر، مث اختفعلى منازل القرية 

قفز  ،ن عم اهلدوء. بعد أ، اقرتبت السيارة وجتاوزتهمسع من بعيد قدوم سيارة أخرىوانتظر،  للمنحدر اختبأ خلف العشب العايل
 موازٍ  ر ضيقخآريق ومشى يف ط ،الطريق العمومي مرة أخرى ،قبل وصوله إىل القرية ،توماس من مكانه وركض عرب اجلسر. ترك

ولكن  ،إىل هذا املكان بالدراجات ليشاهدوا الطيارين وهم أطفال يأتون وا. كانويستمر إىل ساحة الطريان الشراعي يؤدي ؛لنهرل
 حًقا بالطريان، كان يذهب من أجل أصدقائه الذين حلموا بالطريان يف يوم من األيام.مل يهتم توماس 

 مل ير سياج نبايت دستة من عربات السكن املتنقلة، اليت هختبأت خلف، وقد ابالنجيلة عنرب طويلر املغطى كان على حافة املم
س مقبض ، حتسمل ير نورًا أو يسمع أصواتًا . شعر باالجهاد، ذهب إىل أول عربة سكن متنقلتوماس منها سوى معاملها العامة. 

يمة متكن خ العربة منه كان  األخرى كانت أيًضا موصدة، ولكن، والعربات األسفل. كان الباب موصدً  الباب وضغط عليه حبذر
 ،تيك قدميعشب وبالسله رائحة ، راكًدااهلواء كان من فتحها بسهولة. شعر حلظة دخوله بألواح اخلشب اليت تغطي األرضية،  

 ،نيتوموقد غاز بعينني اثن اائيً بد امطبخً و  ،وأربعة مقاعد ،رأي يف ضوء الكشاف الضعيف منضدة معسكر .طعامومحوضة 
د. مل بالرب  يشعرومتدد على األرض، ولكن ظل  ،وجد يف ركن غطاء من قماش صلب ومبطن. تلفح توماس بهكما .  اوحوضً 

ت كثريًا ما تنام غيايه. كانقد الحظت  أسرتيد عما إذا كانت يستطع النوم على هذه األرضية القاسية وظل يفكر يف منزلة. تساءل
 ستيقظ حلظة دخوله الفراش.قبله وال ت

بله. الفراش، رمبا ستفكر أنه هنض قبلها، مع أهنا دائًما تستيقظ قيف إن الحظت أسرتيد يف الصباح عدم وجود توماس جبانبها 
، نشيطة وب احلمامر وخترج بعد عشر دقائق ب ،، وتعود مرة أخرى. تأخذ محاًماطفلنيوهي تصعد الدور األعلى لتوقظ ال نعًسا ترتنح

 ن مل ينهضا من الفراش بعد. كونراد! إيال! هيا! إن مل تنهضا اآلن ستتأخران على املدرسة. العباراتيذلتنادي على الطفلني ال
هنضت بالفعل، سأحضر حااًل. ستلقي أسرتيد نظرة وهي يف طريقها إىل  اإلجابات. دقيقة واحدة، لقد كذلكو  ،دائًما نفسها
وفًقا لنظام سري تتتعجب للحظة من عدم وجود توماس هنا أيًضا. ولكن هذه الساعة يف الصباح إىل داخل غرفة املعيشة وس املطبخ
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املاء، ب ئهالمالوقت. تشغيل ماكينة القهوة بعد  خبالف ما هو مطلوب يف هذا أهنا ال جتد وقًتا للتفكري يف شيء ثابت، لدرجة
                  كاكاو.     الوبودرة  ،ليباحلو  ،عسلالو  ،رىاملو  ،زبدةالو  ،بزاخل ؛إعداد السفرةو 

 الدرج نلطفالشربته واقفة. نزل افنجان قهوهتا األول و صبت لنفسها ، بصوت أعلى ونربة سخط، نادت مرة أخرى على الطفلني
 حىتنبيها مرتني، إىل جانبها، اضطرت أسرتيد إىل ت امفتوحً  اه، وضعت إيال كتابً يفتح كونراد عينبالكاد املائدة.  إىل وجلسا ،أخريًا

، اليوم كرًاكان جيب أن يذهب مب  : أين بابا؟وفمه مآلنونراد ك  أخريًا سأل. دهنت شرحية خبز بالزبدةو  ،الكتاب يف تذمر أغلقت
كرًا ليه الذهاب مبع حقيقة. كان جيب التفسري األبسط، مبجرد أن قالته كاد يصبح كان هذا هوال تعرف أسرتيد سبًبا لقوهلا هذا،  

ا  قبل الفطور من املنزل. فكرت أسرتيد لوهلة إذقط مرة أخرى، على الرغم من عدم خروج توماس  إىل املكتب. مل يسأل الطفالن
ا. هل ا شيئً ا مل ينسيأهنممن ا التأكد ميف هذه اللحظة وكان جيب عليه طفالنا من قبل، ولكن هنض الكان توماس قد ذكر ميعادً 

 لت الطفلنيكتاب سيظل هنا، هيا! قبيف اخلارج بارد. ال بلوفر، فالطقس إىل ، ستحتاجنعمارتدي الصندل. اليوم؟  ستسبحان
بعد  ياىل أن اختفإبنظرها،  اتتابعهموظلت  ،خارج الباب. ظلت للحظة واقفة يف الباب املفتوح اعت هبمفود اهميعلى وجنت

وهي يف احلمام  ،كرتف بوابة احلديقة املعهود قبل أن تُغلق. كانت رائحة اخلريف قد بدأت تنتشر يف اجلو. صريرالناصية. مسعت 
 قضاءو  ،احلقائب غفريت يف رغبتها يف الذهاب إىل املسبح اليوم. كان جيب عليها اليوم غسل الغسيل، واالنتهاء من ،وجتفف شعرها

نه مل إروج من احلمام مرة أخرى يف توماس. اتصلت باملكتب وقالت السكرترية ات. وضعت لنفسها خطة. فكرت حلظة اخليشرت امل
قضوا إجازة سعيدة. نعم كانت مجيلة، هل ميكنك االطالع على جدول مواعيده؟ قالت قد  كانوا  وسألت عما إذا ،يصل بعد

 مع أحد الزبائن. قالت أسرتيد: أرجو إبالغه بضرورة االتصال يب الظهر ا بعدالسكرترية بعد حلظة: ال، ال توجد مواعيد إال ميعادً 
  حلظة وصوله.

الستيكي، كان ب كيسوأفرغت احلقائب. وجدت قواقع يف   ،يف احلديقة ونشرت الغسيل ،املشرتياتب للقيام دراجةذهبت بال
 جاجات،صندوق ز يف  واحللزون القواقعمعها رمل. وضعت سقط حني أفرغتها فوق املنضدة ها من الشاطئ. اقد مجع الطفالن

 .ااهلواء رطبً كان و  ،بأعلى ا. كان الطقس حارً مث وضعت احلقائب يف السقيفةا. عن املنضدة حىت ال ختدشهومسحت الرمل برفق 
لرائع، ا، اجلو احلار الذي حتبه، واألسواق اإلسبانية، واخلضار ني على البحر حبنني مؤمل بعض الشيءتذكرت أسرتيد األسبوع

 مث ،حكتة مازًحا: سنبقى هنا. ضحد األيام األخري أللبيع. قال توماس يف  املعروض حتصى من السمكنواع اليت ال األوالفاكهة، و 
توماس  يف عيون رأت كيف سيكون احلال لو عاشوا على شاطئ البحر العام بأكمله.كانت لعبة، ولكن أسرتيد  سويًا وافكر 

 أيباذا عن املدرسة؟ . ومالكورنيشعلى  اونبيعه ،اً سنصنع من القواقع حلي  لى املال؟ عكيف سنحصل نور البهجة. ولكن   والطفلني
. كما أن الطقس كان قريًبا طوال الوقت  سيكون معلمنا. قالت أسرتيد: ولكن احلياة يف منزلنا مجيلة أيًضا. لن يكون البحر مميزًا لو

ا ويف ملنزل، وال توجد تدفئة جيدة هنا. كانت هي دوًما صوت العقل يف عالقتهميف الشتاء بالتأكيد عاصف والرطوبة مرتفعة يف ا
 يتزوجا.مل  عن اختيار توماس حلياة خمتلفة لو سياق األسرة. تتساءل أحيانًا
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مل كثرية بعد من املؤكد أن أعباء الع للمشرتيات ومل يرغب يف ترك رسالة، أو رمبا نسى.مل يتصل توماس. رمبا حاول أثناء خروجها 
اإلجازة، وعليه التفكري يف مئات األمور. شعرت أسرتيد باحلرج من معاودة االتصال بالسكرترية. قررت الذهاب إىل املسبح لفرتة 

 تعاود اجلري.أن الطقس يسمح، و  ما دامأن تذهب للسباحة بقصرية. قررت أثناء اإلجازة تكثيف نشاطها الرياضي، 

على  ،التغري اآلن. كان املسبح اهذيف درجات احلرارة، ولكن ال مؤشر على  اخنفاضو  بعد الظهر،أمطار سقوط املذياع عن  لنأع
 يف الوقت ستها أح، ولكنيف عز النهارحة اإلمكانية السب شعور بالتميز،أسرتيد  غمرمن البشر تقريًبا.  ايً خال ،الرغم من ذلك

يف  منغمسنيو  ،ن اآلن يف املدرسةان جيلساذلال الطفالنكذلك و  ، يفي الذي يتحرك توماس داخلهبنفيها خارج العامل الوظ ذاته
انب هلذا الشعور اخلفيف بالذنب ج كان  موضوع تعبري عن اإلجازة. كان ضمريها يؤنبها، ولكن كتابةأو   ،حل مسألة رياضية

  مشبع أيًضا.

ملكان كان لزجة. من املؤكد أن ا -املدهونة بلون أزرق فاتح -واألرضية  ،املكاناملخلفات تغطي و كبائن استبدال املالبس قذرة، 
حة يف ادافئ يف العام كله. شعرت بعد أسبوعني من السبأيام الطقس الاإلجازة، رمبا كان أخر  أيامخر آمس بالزوار، األيف يعج 

باس السباحة بعض لمث استلقت يف الشمس ليجف ، فقط ما يسحبها ألسفل. سبحت عشر جوالت البحر املاحل بثقل، كأن شيًئا
دة، مث نشرت اجلري على سريعةوالقت نظرة  ،. عادت إىل املنزل يف الساعة احلادية عشر والنصف، أفرغت صندوق الربيدالشيء

أثناء إعداد الطعام  أشعلتالفطائر بالتفاح املهروس والنوتيال.  ؛بوجبتهم املفضلة طفلنيخر جمموعة غسيل. كانت قد وعدت الآ
أسئلة تنافسية على  نبون عيويعاملون املتصلني الذين جي لرغم من إزعاج املذيعني خفيفي الظل هلا، يتحدثون هراًء،املذياع، على ا

 أثناء عن الكثري ا حتدثاؤكد أهنمومن املمنذ أكثر من مخسة أسابيع،  اأصدقاءمه ان. مل يريامتأخر  أهنم أغبياء. عاد الطفالن
ألقت إيال حتية قصرية، مث اختفت يف حجرة املعيشة يف احلال. عندما أعدت أسرتيد املنضدة للطعام، كانت جالسة على . اعودهتم

من الفطرية  ااألريكة ومستغرقة يف القراءة. كيف كانت املدرسة اليوم؟ مههمت بشيء غري مفهوم. ضبطت كونراد وهو يقطع جزءً 
غول. ؟ قالت أسرتيد: لن يأيت لتناول الغذاء، هو مشأيبميكنك الصرب؟ سأل كونراد: أين  ك، أالأبعد يدويضعها يف فمه. نادت: 

يًدا،  فيها زمالؤهم اإلجازة. مل تنصت أسرتيد ج عن األماكن اليت قضى حكى الطفالن .قال كونراد: إذا لدينا فطائر أكثر لنأكلها
 أثناء اإلجازة، بل علىمس مثل عادته. مل حيد  أي شيء ملفت د  له؟ كان باألقد حيكانت مشغولة البال بتوماس. ماذا 

يف منتهى االنسجام. قضيا معظم الوقت على الشاطئ أو يف املنزل. طريق  ،على غري العادة ،ا على مدار األسبوعنيالعكس كان
بسبب أمور   مييل إىل االنفعالال توماس  يف فرنسا وسط السيارات املتكدسة. ولكن نيوقفوا مرتتالعودة بالسيارة كان مرهًقا، 

 ة.  نه إنسان عادي. هناك بالتأكيد تفسري بسيط جًدا لغيابه. مل تكن أسرتيد قلقإإنسان متزن، يقول عن نفسه أحيانًا  ؛ إنهكهذه
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