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اآنطونيو �صولري
ولد يف مالقا عام  - 1956عمل يف ال�شحافة وكتب م�شل�شالت
للتلفاز .نال ج�ائز عدة عن ق�ش�شه :غرباء يف الليل وعن رواياته:
من�ذج اله�ى ،واأبطال اجلبهة  -وم�ت الراق�شات ،وطريق الإنكليز.
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املرتجم
ولد يف حمافظة الالذقية عام  – 1942عمل يف جمال الثقافة
والق�شة والبح�ث.
والإعالم .له ترجمات عديدة يف الرواية وامل�رسح
ّ
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ميتات على امل�رسح بال�ش��شاء ذاتها
لقد تخيلت دائم ًا الراق�شات
ٍ
التي كان ي�شقط بها تاتني على الأر�ض .ويف ذهني كانت الراق�شات
املعدنية
لل�شفيحات
واللينة مع ًا
يتهاو ْين بهذه ال�ش��شاء املعد ّنية
ّ
ّ
ّ
املفلطحة وللج�شد العاري ،التي كان يحدثها تاتني ،ول� مل يكن تاتني
�شفيحات لمعة ،بل كان يثري عند �شق�طه على الأر�ض� ،شحابة
ي�شع ّ
�شغرية من الغبار يف معظم الأحيان ،وكانت تُ�شمع حتت ج�شمه
ربا كانت تنغرز يف هيكله .تلك
ق�شق�شة احل�شى واحلجارة التي ّ
كانت العقبة يف اأن يلعب حار�ض مرمى ،واإن كانت ت�جد عقبات
و�شط �شدره اأو فيما بني �شاقيه،
اأخرى مماثلة ،كتلقّيه �رسبات بالكرة ْ
وف�ق ذلك ،كان هناك ال�شجر ،واللحظات التي تك�ن فيها الكرة
تط�ف يف جانب املرمى املقابل ،فكان يت�ش ّلى بتنظيف الأر�ض من
احلجارة وتنظيم القائمتني اإىل اأن يبداأ الفريق اخل�شم هج�م ًا فيجربه
التمرغ على الأر�ض ،اأو يقذفه بكرة على بطنه اأو
مرة اأخرى على
ّ
ّ
يف و�شط وجهه ،لأنّ تاتني كان ذا كرامة كبرية ،فما كان يحيد عن
م�شار الكرة ّ
قط ،واإن ك ّنا نحن  -الدفاع  -ندير ظه�رنا اأو نهرع
اإىل جانب اآخر .ويزيد يف الأمر �ش�ءاً اأنّ تاتني كان ي�شع ّ
نظارة ،وما
كا�شتي� يلعب مهاجم ًا �شمن الفريق
كان ير�شى برفعها اإ ّل اإذا كان
ّ
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املقابل ف ُتلهب البث�ر واحلب�ب وجهه وجتعله يف
مزاج رديء.حينئذٍ
ٍ
كان يط�ي ّ
و�شط
النظارة بحر�ض كبري وي�شعها يف جيب
ٍ
معطف اأو ْ
اخل�شبية ،فكانت عيناه
بع�ض الكنزات التي كانت تق�م مقام القائمة
ّ
تبدوان اأ ّنهما قد ماعتا ،واأنّ ب�ؤب�ؤيه الأزرقني �ش�ف ين�شكبان يف اأ ّية
مل�نتني بل�ن ال�شماء.
حلظة على وجهه كدمعتني ّ
�شفيحات لمعة ،لك ّنه كان ي�شع
يف احلقيقة ،ما كان تاتني ي�شع ّ
حدائد و�شي�راً ح�ل �شاقيه ،ي�شع �شقالة من �شفيح وجلد ت�شعد بدءاً
من كعبيه وت�شيع حتت بنطاله ح ّتى اأعلى فخذيه .فقد كان م�شاب ًا
نغري حار�ض مرمانا كما كانت تفعل
ب�شلل الأطفال.لذلك ،مل نكن ّ
�شج ْل عليه من اأهداف ،ومهما ي�شجر من
الفرق الأخرى ،مهما ُي ّ
حتل ّ
نزع احل�شى وتنظيم املعاطف التي كانت ّ
حمل القائمتني .لذلك
كانت ّ
تذكرين �ش��شاء هذه احلدائد وج�شمه عند ارتطامه بالأر�ض
ممدداً وجامداً ك�شجرة قُطعت حديث ًا،
اإذا �شقط من غري دفع ول قفزّ ،
هاتف �شقّته �شاعقة لل ّت� ،بذلك ال�ش�ت الذي
اأو ك�شارية ،اأو عم�د
ٍ
كانت حتدثه الراق�شات عند �شق�طهن ميتات على خ�شبة امل�رسح،
�ش�ت مل اأكن �شمعته ّ
املرات واأنا اأ�شتمع اإىل
قط ،لك ّنني ّ
تخيلته مئات ّ
يتحدثان عن الر�شائل التي كان ير�شلها اأخي من بر�شل�نة
اأبي وا ّأمي
ّ
حيث ذهب كيما ي�شبح راق�ش ًا وف ّنان ًا.
�رس ذلك ال�ش�ت يف ذاكرتي اإىل الأبد �ش�رة تاتني بتلك
وقد ربط ُّ
واملتخيلة ل�ش�لداد روبي التي كان ا�شمها
ال�شبابية
ال�ش�رة الأخرى
ّ
ّ
يف احلقيقة �ش�ن�ش� ِل�ض اآرانغ�رين ،وكانت الراق�شة الثالثة التي
�شقطت ميتة اأو �شبه ميتة يف ال�اقع ،على خ�شبات امل�رسح امل�شق�لة
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ت�ش�رته دائم ًا عابق ًا
يف ذلك امللهى الذي كان يعمل فيه اأخي ،والذي ّ
كف عن
به الدخان ،وفيه �شتائر ذات ل�ن اأحمر غامق كل�ن الدم اإذا ّ
النزف من جرح واأخذ ّ
ي�شكل على الأر�ض هالم ًا حل�اً
وخمملي ًا .ولقد
ّ
ق�شة
فكرت اأحيان ًا اأنْ ربا لي�ض ال�ش�ت وحده فقط ما ربط اإىل الأبد ّ
بق�شة الراق�شات ،واإمنا واقعة اأنهما حدثتا يف اآن واحد .فقبل
تاتني ّ
اأن اأق�شد ال�شارع ذلك ال�قت للعب فيه ،واأرى واأ�شمع بعد ذلك
تاتني ي�شقط على الأر�ض مرة تل� الأخرى ،كنت اأ�شمع يف بيتي دائم ًا
كالم ًا عن امللهى الذي كان يعمل فيه اأخي ،واأرى ا ّأمي تقراأ ببطء �شديد
ثم لتعيد قراءتها من جديد
الر�شائل التي كان ير�شلها من بر�شل�نةّ ،
�رس ّية يف تلك احلروف ال�ا�شحة
وكاأنها تريد اإن ُحت َّل ِ�شفرة ر�شالة ّ
الفرحة التي كانت تبدو واأنها ترق�ض على ال�رق كما كان يرق�ض اأخي
مرة بعد اأخرى يع ّلق
خلي البال با�شم ًا .وكنت اأ�شمع اأبي ّ
على امل�رسح ّ
كن يقتلن
مع معاونه ومع الت�ت� واأ�شدقائه يف حانة 21اأن الراق�شات ّ
ا�شتقر فيها اأخي ،واأن النا�ض كان�ا
كالبق يف قاعة الحتفالت التي كان
ِّ
ّ
هن كيف
يذهب�ن اإىل هناك ل لروؤية �شيقانهن ول
�شدورهن ،ول لتاأم ّل ّ
ّ
يرق�شن اأي�ش ًا وا ّإمنا لريوا كيف ت�شقط الراق�شات ميتات على امل�رسح،
وبذلك ي�شتطيع�ن اأن يقارن�ا اأ ّيهن ماتت م�ت ًا اأف�شل.
الق�شة
هذا ما كنت اأفكر فيه اأحيان ًا ،كنت اأفكر يف اأن ر ْبط هذه ّ
بتلك يع�د اإىل اأنهما حدثتا يف وقت واحد ،مع ذلك كنت اأق�شي يف
ذلك ال�قت اأي�ش ًَا ّ
كل ي�م �شبع �شاعات اأو ثماين اأمام دونيا كارمن،
مرة اإن كان
مرة يف الي�م ،اأو ملي�ن ّ
واأرى امل�ك��ض ينخر باأنفه األف ّ
م�شاب ًا بالربد ،فلم يخطر ببايل ّ
قط اأن اأربط بني دونيا كارمن ول
امل�ك��ض،والراق�شات امليتات .واأح�شب اأنه ما كان ليختلط يف ذهني
ّ
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ميت
كن ْ
اأي�ش ًا حار�ض املرمى امل�شاب بال�شلل ،بتلك الن�شاء الالتي ّ
ي�رس عند �شق�طه اأر�ش ًا
على بعدٍ يزيد على األف كيل� مرت ،ل� مل يكن ّ
ت�رس به ،اأو
ت�رس به،اأو قيل يل اأنها كانت ّ
بال�شكل الغام�ض الذي كانت ّ
و�شط الدخان وال�شتائر
ت�رس به
ُ
رفيقات اأخي ْ
اأين حلمت اأنها كانت ّ
ّ
متخث .ول�ل هذه ال�ش��شاء لكنت ظللت اأنظر
التي لها ل�ن دم �شبه
مع�قة،وربا َملَا
أبدي ذو مهارة
ّ
اإىل تاتني دائم ًا على اأنه حار�ض مرمى ا ّ
يق�شها فيها،
اهتممت بتلك الطريقة بر�شائل اأخي ول بالق�ش�ض التي ّ
ولكنت تركت الأ�شياء تتابع ذات املجرى الهادئ واملن�شجم الذي
كانت �شارت به كرق�ض هادئ ،منذ اأ�شهر خلت ملّا با�رس اأخي �شفره
اإىل بر�شل�نة.
ي�شمى حينئذٍ رام�ن،اإىل بر�شل�نة،
وما اإن و�شل اأخي الذي كان ّ
حتى نزل يف ُن ُزل امل�ش�ر روبريا ،بعد ذلك ال�شفر الذي كنت اأتخيله
وليلي ًا  -ط�ي ً
ط�ي ً
ال وكاأمنا قد ُ�ش ّدت اإىل بع�شها البع�ض ع�رس ليالٍ ليلة
ال ّ
اإثر اأخرى ،كما ت�شد عربات قطار� ،-شفر مالآن بالأر�شفة
الفارغة وامل�شافرين النع�شانني والأ�ش�اء الغام�شة .وكان ال ُن ُزل يف
ال�اقع ،لمراأة روبريا اآنخلين�ض ،وا�شمه ُن ُزل ر ّي��ض  -اإ�شبانيا ،واأن
مل تكن امراأة روبريا تدعى ر ّي��ض ول اإ�شبانيا واإمنا ك�ر ِت�ض اإ�شبال،
اآنخلين�ض ك�رت�ض اإ�شبال .كان نز ًل خا�ش ًا بالفنانني ،وكان يقطن فيه
ال�شحاذ الذي ما كان ي�شحذ اأية اأداة ،واإمنا كان يق�شي
اإ�شافة اإىل ب�بيدا ّ
ال ُنهر نائم ًا والليايل ناظراً اإىل النج�م وكاأنه ملي�نريُ ،
رفاق امللهى ذاته
ه�رتين�شيا
الذي تعاقد معه اأخي .وكان فيه راق�شات �ش ّتى،
بينهن ِ
ّ
مد�شنة
رويث
فني ًا ليلي ،وقد كانت اأوىل من مات على امل�رسح ّ
ّ
امل�شماة ّ
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أ�شم
بذلك هذا التقليد ،وخاد ٌم كان ا�شمه حق ٌا ا َ
ألبارث الذي كان يبدو ا ّ
ي�شميه ّ
و�شاحر
كل من يف امللهى ويف النزل ترومبيتا،
اأبكمّ ،
وب�اقٌ كان ّ
ٌ
ثرث�يالت( (1خمفق ًا ،وا�شمه
مق ّنع بقناع �شيني ا�شمه ت�شني ل� كان مغ ّني
َ
متزم ً
ال
ب�نيا يتناول فط�ره دائم ًا يف غرفة املعي�شة ّ
ب�نيا .وكان ّ
احلقيقي ّ
بعباءة من حرير ُر�شم على ظهرها ت ّنني وما يزال ي�شع �شاربه ال�شيني
من اآخر برنامج له ،واإن يكن ُاف�شد و�شار �شبه مع ّلق اإىل جانب من الفم
بعد اأن نام به اآخر الليل وال�شباح ك ّله.
تع�شف ًا منه،هذا ما قاله اأخي يف ر�شالته
وقد كان فط�ر ال�شاحر ّ
الأوىل .وهذا ما كان يراه رفاقه الآخرون يف ال ُنزل ك ّلهم،لأنّ ما كان
يفعله ال�شيني املز ّيف يف ال�اقع ه� ا�شتيقاظه ب�شع دقائق قبل ا�شتيقاظ
وال�شحاذ واخلادم لي ّتخذ مكان ًا له على الطاولة ال�حيدة التي
الف ّنانني
ّ
ّ
تطل عليها ال�شم�ض ،فُريغم دونيااآنخلي ِن�ض على قطع اأعمالها ال�شابقة
ّ
ويظل
على الطعام لتقّدم له القه�ة والفطائر وزوج ًا من قطع احلل�ى،
بعد التهام ذلك مقي ً
ال خم�ض ع�رسة اأو ع�رسين دقيقة يف دفء ال�شم�ض،
يغط �شبه غطيط وقد ّ
وه� ّ
تدىل �شاربه اإىل هذا اجلانب اأو ذاك اجلانب
من الفم ،اإىل اأن يبداأ زمالوؤه يف النزل وامللهى بلء غرفة املعي�شة،فتعيده
حركة الأطباق ورائحة الطعام اإىل ال�اقع ليجد اأمامه طبق ًا من ال�شلطة
ال�رسقي يف التقامه ب�شكل ن�شيط وبطيء،
اأو ح�شاء خ�شار كثيف ًا ي�رسع
ّ
يخ�ض بها جريانه
لك ّنه ل يلني ،مبت�شم ًا ب�شمة ق�شرية ل ُيعرف اإن كان
ّ
على املائدة اأو الطعام ذاته.
� -1رسب من العمل الفني يتناوب فيه الغناء والإن�شاد  -املرتجم
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مقب ً
ال للغداء .وكان
يف ال�اقع ،كان الغداء حل�ى الفط�ر ،اأو الفط�ر ّ
وا�شح ًا يف ّ
ب�نيا ما كان يتنازل عن �رسوط ال�جبات
كل حال اأن ال�شيني ّ
تقدمها له يف نهارها دونيااآنخلي ِن�ض عند جميئه نزل
الثالث التي كانت ّ
ر ّي��ض  -اإ�شبانيا ،وهذا بال�شبط ما كان يثري نقد زمالئه؛ كان�ا ينقدونه
على هذه الرغبة يف التدقيق والتي ما كانت تاأخذ باحل�شبان  -كما
يبدو � -شهر دونيا اأنخلين�ض ول خ�ش�عها للت�قيت الف ّني للم�شتاأجرين
لديها ،وهما اأمران كانا يرغمانها على اأن تعي�ض ك�شبح اأبداً� ،شائرة دائم ًا
على روؤو�ض اأ�شابع قدميها كي ل تُطري الن�م من جف�ن ذلك الفريق
الط�اف لي ً
امل�ش�ر روبريا ،لأنّ هذا كان
ال ،والذي يندرج فيه زوجها
ّ
الر�شمي ،وكان خمت�ش ًا بت�ش�ير الف ّنانني وهم يغ ّن�ن ،ثم
م�ش�ر امللهى
ّ
ّ
يختار بعد ذلك خري ال�ش�ر ل ُتع ّلق على ال�اجهة الزجاجية عند الباب،
اأو ليق�م باإعداد الل�حات التي يعلن فيها عن اأن�شطة امللهى وتعلق يف
يتم من
اأنحاء َ َ
الرباليل� ويف بر�شل�نة كلها ،واإن يكن اأمر الإعالنات ّ
حني لأخر ،ومعظم ال�ش�ر كان يلتقطها روبريا للراق�شات والف ّنانات
كن يجل�شن لتناول بع�ض الك�ؤو�ض وليثثرن
قبل العر�ض وبعده حينما ّ
وي�رسح�ن �شع�رهم
ي�ش�ون ياقات قم�شانهم
ّ
مع الزبن الذين كان�ا ّ
باأطراف اأ�شابعهم ويطلب�ن اأن ي�ش�رهم واأيديهم ملقاة على راق�شة اأو
ب�شكل ما على ذكرى تلك
م��شيقي وذلك حفاظ ًا
مبت�شمني اإىل جانب
ٍ
ّ
كن اأ�شكرنهم.
الليلة والت�شلية ،وذكرى الراق�شات الالتي ّ
وكان روبريا على طريقته ف ّنان ًا اأي�ش ًا .ولذلك ،ولأنه ف ّنان ما كان
يجد نف�شه على �شجيته اإل بالعمل يف امللهى ،اإذ بينما يك�ن منهمك ًا يف
العمل يف حجرته ذات الأ�ش�اء احلمر ،ت�شت�يل عليه �شحابة من كاآبة
املظهرة حديث ًا واملرتوكة
اأو خ�ف غريب غري مت�قع ،فيدع �ش�ره
ّ
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لتجف ،اأو حتى ل� كانت ما تزال طافية يف ط�شت التثبيت ،وينزل
ّ
درجات النزل م�رسع ًا وي ّتجه اإىل امللهى يف اأوقات كانت تُنزل فيها
هم�ض
الكرا�شي عن الطاولت ،فال ُي�شمع من م��شيقى اأخرى اأو
ٍ
�ش�ى غطيط الأنابيب البطيء واملخن�ق اأو �ش�ت احتكاك الكرا�شي
حينما ت��شع على الأر�ض بيد ال�كيل املتعبة لكن الق� ّية اأي�ش ًا ،وهناك
يظل امل�ش�ر من غري اآلة الت�ش�ير معلقة بعنقه ناظراً اإىل امل�رسح الفارغ
واإىل �رسائط الزينة كمن ينظر اإىل امراأة نائمة يع�شقها ،مداعب ًا بنظرته
ال�شتائر ور�ش�م اجلدران وح ّتى بقع الرط�بة والت�ش ّلخات التي كانت
جتعلها اإ�شاءة الليل غري مرئية.
وكان روبريا ّ
يظل هنيهة بعد اإلقاء تلك النظرة البطيئة مك ّلم ًا �شار َد
الذهن اآن�شلم� ال�كيل اأو راق�شة ما تزال تلب�ض بدلة اخلروج ومن غري
بعد ،وبذلك يهداأ باله هدوءاً كام ً
ال ،ويع�د
مكياج فال تبدو راق�شة ُ
اإىل النزل ُليخرج من ح��ض التثبيت ال�ش�ر التي كان تركها غارقة فيه
ولي�رسع يف اغت�شاله البطيء الذي كان يختتمه ّ
كل ليلة اإزاء املراآة يف
غرفة ال�شتقبال حيث كان امل�ش�ر ينظر اإىل نف�شه نظرة جانبية ب�شكل
غرته قبل اأن ي�شري
ثم يق�م ببع�ض اللم�شات التي كانت ّ
ل يتغري ّ
ت�ش��ض ّ
اإىل امللهى مع اآلة الت�ش�ير املعلقة الآن ،نعم ،بحزام.
غرة رجل الأعمال ،كان روبريا يدخل
بغرة املغامر الأنيقة تلكّ ،
ّ
قاعة الحتفال حام ً
املقد�شة ذاتها التي كانت تدفع
ال يف داخله النار ّ
الف ّنانني للظه�ر على امل�رسح .ه� اإن مل يكن ي�شفّق له احد ،ول
يخ�شه ب�شف ٍري ما ،واإن مل يكن �شكله يف ال�اقع� ،ش�ى �شبح يتحرك
ّ
ّ
املحل
ي�رسه اأن ي�شل حينما يك�ن
يف عتمة املدخل ّ
ال�شبابية ،فقد كان ّ
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غا�ش ًا بالدخان و الزبن ،ول وج�د الآن لت�ش ّلخات يف اأي جانب ول
يبقى اأثر ل�ش��شاء الأنابيب املري�شة تلك التي كان ي�شمعها يف بع�ض
الأم�شيات ،ا�شتماع طبيب ين�شغل بق�شبتي مري�ض.
امل�ش�ر
مرة برفقة روبريا حتديداً ،وكان
ّ
وقد دخل اأخي امللهى اأول ّ
حيا اأخي
قدمه اإىل دون م�ريثي�
ِ
من ّ
ث�شبد�ض ،مالك املحل ،الذي ّ
با�شتفا�شة وبكثري من عالمات ال� ّد ،وكاأمنا قد اأتى زمن ط�يل مل يره
مدة ط�يلة،
فيه ،وكان �شحيح ًا ب�شكل ما اأنه مل يكن راأى اأخي منذ ّ
لأنه مل يكن قد راآه يف حياته كلها� ،ش�ى اإ�شارات اإليه من خالل
واهتم دون م�ريث� بكثري من احلما�ض،
كارم�نا مم ّثله الذي تعاقد معه.
ّ
ب�شفر رام�ن وتعبه ،ورغبته ه� يف اأن يبداأ العمل ،وي�شاأله وه� يجفّف
عرق جبهته �شبه ال�شلعاء بنديل ،ماذا يريد اأن ي�رسب ،وينادي النادل،
وياأمر روبريا يف ال�قت ذاته ان ي�ش�ره مع اأخي ،وياأمر اأخي اأن يجل�ض
اإىل جانبه كي ي�ش�رهما روبريا ،وكان ه� نف�شه يجيب عن ذلك ك ّله
بابت�شامة و ّدية ،قائ ً
�شيد ،نعم ،نعم يا �شيد،
ال يف كل خط�ة:نعم ،يا ّ
وقبل اأن يرفع اأخي اإىل �شفتيه الك�كتيل الذي طلبه للت� دون م�ريثي�
مييز وجه
ث�شبد�ض،ها ه� ّ
يقدمه اإىل زوجه ،وقبل اأن ي�شتطيع اأخي اأن ّ
ال�شيدة اآديال ده ث�شبد�ض من املالب�ض اجللدية التي كانت تلفها وكاأن
ال�شيدة كانت اأحد مقنعي خ�ان ِتن�ري� ،ها ه� ي ّتخذ و�شع ًا من اأجل
�ش�رة جديدة على و�شك اأن يلتقطها امل�ش�ر روبريا للزوجني مع اأخي
ثم ير ّبت على كتف
باأمر من دون م�ريثي�:خذ لنا �ش�رة يا روبرياّ ،
اأخي قبل اأن يتال�شى وهج ال�ش�ء ال�م�شي قائ ً
ال لروبريا ،اأن ياأخذه اإىل
مكان احلجرات ويقدمه اإىل رفاقه ،واأنه يريد يف الي�م التايل ن�شخة ،بل
ن�شختني من ال�ش�ر التي التقطها منذ قليل .ن�شختان من كل �ش�رة.
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لكن دون م�ريثي� ما كان ّ
يتذكر يف الي�م التايل ال�ش�ر ،ول تك�ن
له الرنفزة ذاتها التي كان �شببها ح�ش�ر امراأته اإىل امللهى .ه� واإن مل
يكف عن الذهاب من هذا اجلانب اإىل ذاك اجلانب ول عن ر�شم �شلبان
ّ
بنديله الأبي�ض ،فقد كان ي�شري دائم ًا مرافَق ًا بال�شمبانيا وبن�شاء جميالت
كن يطرن اإىل جانبه كحمائم مذع�رة اإذا
راق�شات وغري راق�شات ّ
لبيا مان�ليتا ،واجتهت للجل��ض اإىل جانب
ظهرت اأماليا م�رين�ّ ،
دون م�ريثي� الذي كان اإذا حمل اإليه روبريا ال�ش�ر املُ��شى عليها
مدة من الزمن ،بعد اأ�شابيع اأو اأ�شهر ،ينظر اإليها م�شتغرب ًا دائم ًا ،من
بعد ّ
دون اأن يعرف متى ِ َ
ومل التقطت له تلك ال�ش�رة ح ّتى ي�شل به ال�شك
امل�ش�ر كان تقليداً له ولي�ض ه� ذاته ،وبا�شتثناء نادر،
اإىل اأنّ ال�شخ�ض
ّ
امل�ش�ر دائم ًا التكليف ذاته :و ِّزعها ،و ِّزعها على الفتيان،
كان يك ّلف
ّ
واإ ّل فمن الأف�شل اأن حتتفظ بها اأنت يف اأر�شيفك ،ياروبريا ،وكان
روبريا الذي يك�ن تفاو�ض م�شبق ًا ب�شاأن ال�ش�ر مع الأ�شخا�ض الذين
يظهرون فيها ،يعمل على اإهداء ال�ش�ر املذك�رة اإليهم اأو يبيعها لهم
امل�ش�ر فيها من اأهل امللهى اأو اأحد الزبائن.
ح�شبما يك�ن
َّ
ملكية اأخي تلكما ال�ش�رتان اللتان كانتا بداية
وهكذا و�شلت اإىل
ّ
مدة من الزمن ،بعد �شنني كثرية
جداً كان يت�ش ّلى بها بعد ّ
جمم�عة ط�يلة ّ
ملّا ُختمت مغامرته يف بر�شل�نة،و�شار يل من العمر �شعف عمره ملّا
احلفية والبعيدة
ذهب اإىل تلك املدينة ،فيمالأ األب�مات بتلك ال�ج�ه
ّ
التي ما كان ي�شتطيع الزمن اأن يبخرها من ذاكرته حيث ظلت عالقة
املثبت ثم طبعها هذا
وكاأنّ روبريا مالأ جمجمة اأخي بذلك ال�شائل ّ
املثبت اإىل الأبد يف جماري ّخمه و منعطفاته.
ِّ
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لكن اأول �ش�رة اأر�شلها بالربيد اأخي الذي كان مايزال يدعى
ّ
رام�ن ،مل تكن تلك التي ت�ش�رها مع ال�شيد �شاحب امللهى ما اإن
مند�ض بني دون م�ريثي�
تعرف اإليه ،ول تلك التي التقطها روبريا وه�
ّ
ّ
و�شط
و�شيدته التي ما كان ُيرى منها �ش�ى عينني ُّ
جد كبريتني ْ
ث�شبد�ض ّ
�شحابة من اجلل�د ذات الل�ن الأبي�ض ،و�ش�ف اأرى هذه ال�ش�ر
يف وقت لحق ملّا جلب اأخي يف اإحدى العطل اإىل البيت علبتني
لكن ال�ش�رة
من علب الأحذية ممل�ءتني بال�ش�ر املختلطة ببع�شها؛ ّ
و�شط فريق
الأوىل التي اأر�شلها اأخي حينئذٍ  ،كانت �ش�ر ًة يظهر فيها ْ
من الراق�شات ،وكان ناح ً
ال جداً فيها ويلب�ض كنزة غامقة الل�ن ما
ومك�م ًا ف�ق جبهته يف
كنت اأعرفه بها ،وكان �شعره ب�شكل خمتلف
ّ
جداً وكاأمنا طلعت له كتلة كبرية من ال�شعر ل يعرف ماذا
غرة كبرية ّ
ّ
ي�رسحها اإىل ف�ق وي�شيطر عليها باملاء اأو با ّأي �شيء كان
ي�شنع بها اإ ّل اأن ّ
العرقية
يب ّلل به راأ�شه .وكانت فيما ح�له ،ح�ل نح�ل اأخي وتلك
ّ
ال�شخمة من ال�شعر ،اأربع راق�شات ،اثنتان منهما تعتمران ّقبعتني تربز
منهما ري�شات تبدو يف بيا�ض ال�ش�رة و�ش�ادها ذوات ل�ن رمادي
جمتني لمعتني اإحداهما �شقراء جم ّعدة و ّمم�جة،
فاحت ،والأخريان ذاتا ّ
والأخ��رى ذات �شعر مر�شل غامق ل ُيعرف اإن كان اأ�شمر اأو ربا
جد م�رسورات لك�نهن مع
هن با�شمات وكاأنهن ّ
اأحمر حمروق ًا ،وك ّل ّ
كن مل يرينه يف حياتهن ك ّلها حتى اأيام �شابقات ،وما كانت
اأخي ،واإن ّ
ب�شفيحات
مطرزة
الراق�شات يرتدين �ش�ى حامالت اأثداء ّ
ّ
مف�ش ّ�شة ّ
معدنية لها بريق حل� جداًّ ،وكذلك كانت تبدو حل� ًة جداً اأثداوؤهن
املف�ش�شة .لئن مل تكن
الناعمة التي كانت تكاد تفِّرمن تلك الأح�ا�ض ّ
الأثداء تتحرك يف ال�ش�رة فقد كانت تثري انطباع ًا اأنها حتمل الرجرجة
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ذاتها التي لقطع احلل�ى يف الطبق حني كنت اأنقلها من املطبخ اإىل
غرفة الطعام ،يف تذبذب ثابت ،وكقطع احلل�ى كانت مل�شاء ،ولي�ض
كتلك التي كانت تعملها اأمي ،وكان فيها دائم ًا اأخاديد وفج�ات
وخثارة بي�ض ،واإمنا هي مل�شاء كقطع حل�ى ّ
حمل مندرين التي كانت
ت�شرتيها ا ّأمي منه اأحيان ًا ،وقد ر�شم على علبها �ش�رة �شيني كان ي�شبه
على الأغلب ال�شيني ب�نيا ،اأو ت�شني ل� ،ومثل هذا كان يلب�ض ب ّزة من
ري��ض اإ�شبانيا يعتمر
حرير وقبعة �ش�داء ،على الأرجح كان �شيني ن ُزل ّ
مثلها اأي�ش ًا.
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احلقيقة اأنّ ّ
كل ما يف ال�ش�رة كان عذوبة ونع�مة ،حتى ورقة
ال�ش�رة كان لها عذوبة وملعان مل اأره يف ورق ت�ش�ير اآخر .كان ورق ًا
رقيق ًا مط�اع ًا ذا رائحة نادرة ،ل ُيعرف اإن كانت رائحة القطار الذي
جاءت فيه الر�شالة ،اأو رائحة عطر الراق�شة ،اأو ح��ض التثبيت الذي
كان ي�شع فيه روبريا لكل راق�شة عط�رها .وملّا راأى اأبي وا ّأمي ال�ش�رة
مل يع ّلقا ب�شيء على الرائحة ول على عذوبة الت�ش�ير اأي�ش ًا ،حتى و
امل�رسح بعناية واملرف�ع ف�ق جبهة اأخي ،اإ ّل
ل على ُم�شتبك ال�شعر
ّ
اأن ا ّأمي بدا عليها احلزن وقالت اأن رام�ن بدا نحي ً
ال جداً ،وملّا ع ّلق
اأبي ب�شيء على الراق�شات قالت اأنّ ذلك ك ّله �شغل مكياج ،ولئن مل
يقل اأبي �شيئ ًا بدا اأنه مل يقتنع جداً بحكم ا ّأميّ ،
وظل مدى هنيهة ينظر
با�شم ًا اإىل ال�ش�رة من غري اأن ُيعرف اإن كان ميعن النظر يف نح�ل
اأخي ويف كتلة �شعره اأو يف مكياج الراق�شات امل�شك�ك فيه ،راق�شات
بحمالت اأثدائهن الف�شية ح ّتى ما كان يجروؤ اأحد على
ّ
جد جميالت ّ
بعد اأي ّة
التفكري اأنهن قد ميت ذات ي�م و�شط امل�رسح .اإذ مل تكن ماتت ُ
راق�شة حتى ذلك ال�قت( ،و�شط العر�ض(
واإذ مل يكن يجري يف بيتي ا ّأي حديث عن ذلك ال�باء الذي كانت
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وهن يف النزع الأخري اأو ممدات على
تُنهي الراق�شات ب�شببه رق�شهن ّ
الأر�ض ،واإذ اأرى تاتني يف مركزه الأبدي كحار�ض مرمى ،فما كانت
بعد كلمات اأمي قائلة :ل َرن اإن كانت كارثة امللهى �شتاأخذ اأخي
حت�رسين ُ
اأو اإن كان رام�ن �شي�شقط اأي�شا ذات ي�م مقت� ًل بطلقة نار ّية اأو ب�شاعقة
ربا �شارت زلق ًة لكثة ال�رسب والدم املراق
على تلك اخل�شبة التي ّ
كالذي تلقّته يف الأزمنة الأخرية .واإذا �شمعت تاتني ي�شقط فما كنت
ا ّ
أفكر اإل بالرك�ض اإىل اأحد جانبي امللعب مبتعداً عن منطقة اجلزاء بانتظار
مغرباً غا�شب ًا فيلقي اإ ّ
يل بالكرة ،واأ�شتطيع اأنا بدوري
اأن ينه�ض من �شقطته ّ
غيه اأو كا�شتي� اأو اأي لعب اآخر يف خط الهج�م .وكنت
اأن اأمررها اإىل ّ
خا�ش ًة اإن كان الي�م اأحداً اأو �شبت ًا م�شاء ويك�ن اللعب
اأتفانى يف عملي ّ
ال�شم والبكم
يف امللعب  ،21اأو يف مالعب اأ�ش�اأ منها اإزاء مدر�شة
ّ
التي ياأتي للعب فيها فرق من غرانخا �ش�ارث ونا�ض ذوو �شيقان مالأى
بال�شعر ،ي�رسب�ن الكرة ّ
تتمرد عليه البث�ر
كل حلظة مثل
ّ
كا�شتي� حينما ّ
وتلهب وجهه كله .وكان يبدو نا�ض �ش�ارث اأولئك ،واأنا�ض اأحياء
اأخرى مل تكن اأحياء اإمنا تختلط بالأر�ض العراء وبالأربا�ض الأخرية اأنّ
قيح بث�رهم يت� ّزع على اأنحاء ج�شمهم ك ّله وعلى روحهم ك ّلها ،وما
بق�ة الرف�ض.
كان ي�جد �شكل اآخر للتخل�ض منها اإ ّل ّ
يف مالعب  21كان الأمر اأجدى لنا ،فكل �شيء فيها هادئ،
وكانت املباريات اأ�شبه بلعب منها بذلك اخل�ف ،وذلك القلق من اأن
ح�ض بها ما اإن تُرى من بعيد مدر�شة
يفقد املرء وجهه ب�رسبة كرة كان ُي ّ
والبكم ،وميدان الأر�ض امل�ج�د اأمامها ممل�ء بفرق كانت
ال�شم
ّ
ّ
تنتظر دورها جال�شة على اأطراف اأر�ض امللعب ،واأع�شاوؤها �شامت�ن
يب�شق�ن من اإحدى زاويتي
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بق�ة ذلك الل�لب الذي كان يبدو اأ ّنهم ي�شع�نه حتت األ�شنتهم.
الفم ِّ
وما كانت ت�جد م�شكلة لتاتني يف مالعب  ،21لأن لعبي الفريق
الآخر ،كان�ا من كان�ا ،اإذا راأوا حدائد حار�ض مرمانا و�شي�ره كان�ا
تخيلة ،بل كان�ا
يقبل�ن دائم ًا اأن ُينق�ش�ا من ارتفاع عار�شة مرمانا املُ ّ
ير�ش�ن اأحيان َا خالف ًا لعرتا�شات تاتني ،اأن ننق�ض خط�ة اأو خط�تني
ال�شم والبكم فما كانت ت�جد و�شيلة
من ط�ل مرمانا ،ا ّأما يف مدر�شة
ّ
نقرب �شرباً واحداً احلجارة التي كانت ت�شتعمل مكان
ن�شتطيع بها اأن ّ
القائمة ،ول اأن ننق�ض �شنتمرتاً واحداً من ارتفاع العار�شة املفرت�شة.
مرات
وتك�ن املفاو�شات �شاقّة .ولئن كان اأنا�ض �ش�ارث يعرف�ننا من ّ
�رسيرة اإىل �شاقي تاتني وكاأننا
�شابقات ،فقد كان�ا يظ ّل�ن ينظرون بهيئة ّ
لت�نا مر�ض حار�ض مرمانا ،وكاأن هذا الأخري يحمل برغبة
قد اخرتعنا ّ
منه جريرة تلك العقبة من اجللد واملعدن.
حل�شن ّ
حظنا اأننا ك ّنا نبا�رس هذه اجل�لت من حني لآخر فقط،
ي�شدنا من غري اأن يق�ل اأحد �شيئ ّا فرنى نف�شنا
وكاأنّ واجب ًا غام�ش ًا ّ
ال�شم والبكم .وما
فجاأة والكرة حتت الذراع �شائرين نح� مدر�شة
ّ
كا�شتي� الذي كان يبدو
كان يجد اأحد متع ًة بتلك املبار ّيات ،ح ّتى ول
ّ
و�شط اأولئك النا�ض غري ملح�ظ مهما يجتهد ويقم بهارات فرد ّية،
ْ
ويركل الكرة ركالت ل ميكن لها اأن تناف�ض با ّأي �شكل طلقات املدفعية
التي كان يطلقها يف ّ
كل حلظة لعب� كرة غرانخا �ش�ارث .واإذا كانت
قل�بنا جميع ّا تنقب�ض ك ّلما اقرتب م ّنا اأحد اأولئك الأف��راد الذين
كان�ا ُيح�رسون اإح�شار ح�شان ،ويلهث�ن كاجلياد ويثريون احلجارة
والغبار يف جريهم ،فقد كان ذلك اخلطر يبدو ا ّنه يحفّز رغبات تاتني
النتحارية ،فكان ي�شدر الأوامر ّ
عامل
كل ال�قت معلن ًا لنا بب�شرية ٍ
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روحاين من اأين �شتاأتي الكرة يف حني كان يحاول اأن يقف يف م�شار
تلك الطلقة اجللدية من غري اهتمام منه باأن تطري ّ
نظارته اأو يدمى اأنفه،
فريفع ذراعيه باجتاه ال�شماء وي�شقط على اأحد جانبيه ك�شارية �شقتها
تخمد ال�رسبة.
�شاعقة ،وك�شجر ٍة من غري اأغ�شان ول اأوراق ّ
وحينما ك ّنا نع�د اآخر امل�شاء اإىل �شارعنا من غري اأن ندري كم من
�شجلت علينا وم�رسورين بخروجنا �شاملني من ذلك اللقاء،
الأهداف ّ
يط�ق روحنا ،فاإين كنت اأمعن النظر دائم ًا
هم غريب ّ
واإن اأثقل علينا ٌّ
اإىل تاتني .فقد كان بالغبار الذي ّ
يغطيه واخلدو�ض التي متل�ؤه �شيئ ًا اأ�شبه
براية لنا اأو علم م ّزقته املعركة.وكنت اأ�شتمع يف �شك�ن الليل ال ّأول اإىل
�رسير �شاقيه اللتني تك�نان فقدتا يف تلك ال�شاعة ال�شحم الذي و�شع
ت�رسان كباب م�ارب تهدهده الريح من
عليهما يف ّ
ال�شباح ،فكانتا ّ
جانب اإىل اآخر.
وكان ذلك ال�رسير ت�شييع ًا ووداع ًا ،لأنه به كان ينتهي ي�م الأحد.
وما كان اأع�شاء ذلك الفريق املتباين الذي ن�شكله نحن اأ�شدقاء -
مرة اأخرى معظم الأحيان
�شارع اأنط�ني� خيمينيث رويث يجتمع�ن ّ
يظل ّ
حتى ال�شبت التايل مهما ّ
كل م ّنا من جهته يرك�ض وراء كرة حماو ًل
كا�شتي� يف حركاته ال�رسيعة ومراوغاته .ذلك اأن ك ّ
ال م ّنا كان
اأن يق ّلد
ّ
�شجلته خالته يف مدر�شة للخ�ارنة،
يذهب اإىل مدر�شة خمتلفة .فتاتني ّ
الغيه وكا�شتي� ول دييغ� مان�يل.
ول اأدري اإىل اأ ّية مدر�شة كان يذهب ّ
وكان مان�ليت� تيخادا وب ِْبيت� يف مدر�شة القلب الأقد�ض ،واإن مل يكن
يدخن دائم ًا يف الزاوية اأو حمتب�ش ًا يف
يبيت� يلعب الكرة ،بل كان ّ
ّ
مند�ش ًا يف �شاحنة ك�يك�رت� ،متع ّلم ّا ال�شعال والب�شاق
املراحي�ض اأو
ّ
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كالرجال ب َنف�ض كنف�ض احلانة و�شحابة من الدخان طافية دائم ًا فيما
ح�له .ا ّأما ن�ن� وباريا الذي كان يلب�ض بنطا ًل ط�ي ً
ال دائم ًا وكان اأب�ه
يف اأملانيا ،فكانا يف مدر�شة مرثيد�ض القريبة من غرانخا �ش�ارث.
وك ّنا امل�ك��ض واأنا يف مدر�شة دونيا كارمن .وكان فيها اأي�ش ًا
ل�ي�شيت� �شانخ�ان الذي كان رفيقي يف املقعد،واإن مل يكن له ميل اإىل
كرة القدم ،وما كان يلعب اإ ّل اإذا غفلت لدونيا كارمن فن�شيت اأن
تعاقبنا العقاب الدائم فنخرج دقائق حمدودات اإىل فناء ال�شرتاحة .وما
كان ل�ي�شيت� �شانخ�ان يخلع معطفه ،بل كان يجري وراء الكرة ويداه
مير على نا�شية �شارعنا
يف جيبيه ،ووجهه حامل .وكنت اأراه اأ ّيام األآحاد ّ
مم�شك ًا بيد اأب�يه لب�ش ًا معطف ًا خمتلف ًا ،معطف ًا بل�ن الفانيليا ،من تلك
املعاطف التي يرتديها املرء للذهاب يف زيارة اأو للذهاب اإىل طبيب
�ش�ى اأنه مل يكن يذهب يف زيارة ول اإىل الطبيب واإمنا ل�رساء حل�ى
ثم يف البيت بعد خلع املعطف واإن يكن
من حمل خيخ�نا ولياأكلها من ّ
مير
بال�جه احلامل ذاته حينما يلعب الكرة ،ويكتب �شحيفة ورقته ،اأو ّ
يف �شارعنا اأيام الآحاد.
املن�مة اإذا كان ي�شتمع اإىل �رسح بيرتاك�
وما كانت تفارقه هيئته �شبه ّ
الذي كان جاراً له ،وكان يف مدر�شة دونيا كارمن واإن كان ُي�شمح
آكاد ْميا
له بالن�رساف قبل �شاعة ،وبذلك كان ي�شتطيع الذهاب اإىل ا ِ
اآملي .وكان بيرتاك� دائم ًا يف ذهاب اإىل اآملي واإي��اب منها .واإذا مل
يكن يف ذهاب واإياب ،اأو طابع ًا على الآلة الكاتبة يف مدر�شة اآملي
يتحدث عن اآملي وعن العزف الذي يعزفه يف اآملي،وعن اآلته
فقد كان
ّ
أوليفيي ،وعن اآلت اأوليفيتي كلها امل�ج�دة يف الأكادميا ،وكان
ال ّ
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يهمه
عما ّ
يحدثه ،ول ّ
ل�ي�شيت��شانخ�ان ي�شغي اإليه وكاأنه ل يعرف ّ
ينكب على مت
اأن يعرف ،واإمنا ه� دائم ًا على و�شك اأن يتثاءب اأو
ّ
املقعد حتى ل ي�شمع املزيد من كالم بيرتاك� عن اآملي ،وحتى ل يكتب
�شفحات وظائفه ،اأو ل ي�شطر اإىل ال�شتيقاظ حتى �شاعة الن�رساف
باحلري ،حتى الأحد القادم م�شا ًء حينما يك�ن اأب�اه عادا من حمل
اأو
ّ
احلل�يات ،فيفتح عينيه ،نعم ،ليجد حل�ى حمل خيخ�نا ،كما كان يجد
ال�شيني ت�شني ل� عند ا�شتيقاظه يف نزل ر ّي��ض  -اإ�شبانيا يف بر�شل�نة،
على بعد األف كيل� مرت من هنا ،طبق ًا من ح�شاء اخل�شار الذي ّ
يتفكه
به بعد الفط�ر.
كذلك كان معنا يف مدر�شة دونيا كارمن ،ك�نت�شي كانكا ،وكان
بيرتاك� ودونيا كارمن وامل�ك��ض والنا�ض ك ّلهم يف املدر�شة يع�شق�ن
مترر علينا ّ
الكرا�شة مع �شفحة
كل �شباح ّ
ك�نت�شي كانكا ،فكانت ّ
ال�ظيفة املتقنة التي اأدتّها ك�نت�شي كانكا يف الي�م ال�شابق ،وكان�ا
من�شة كيما تر�شم على
يخرج�نها من ن�شق البنات ويرفع�نها اإىل ّ
ي�ش�ر ي�م ال�شبت خال�شة الإجنيل.
مل�ن الر�شم الذي ّ
ال�شب�رة بطبا�شري ّ
ّ
واإ ْذ كنا نراها ت�شتعمل ذلك الطبا�شري الذي ما كان ميكن ل�شخ�ض اأن
يلم�شه ل املعلمات ول اأحد� ،ش�اها هي ودونيا كارمن ،ك ّنا جميع ًا
حب ًا لك�نت�شي كانكا التي كانت فتاة �شفّافة ُيالحظ عليها ر�ش�م
نزداد ّ
ّ
م�شكلة خط�ط ًا عرب عنقها ووجهها و�شاقيها وكاأن
عروقها الزرق
جلدها كان حقيبة بال�شتيكية �شفافة ،كان بال�شتيكي ًا ناعم ًا جداً وكاأ ّنه
يحبها
قرين البال�شتيك اأو جلد من البال�شتيكّ .
لكن بيرتاك� كان ّ
على ّ
كل حال .ويف اأحالمه كان يرى نف�شه ذاهب ًا اإىل مدر�شة اآملي مع
أوليفيتي �ش ّلم ًا م��شيقي ًا
ك�نت�شي كانكا ،فيعزف باأيد اأربع على اآلة ا ّ
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جمي ً
ال� ،شارب ًا على املفاتيح مرفق ًا ملرفق مع تلك الفتاة ال ّتي كانت
فخر املدر�شة ،والتي كانت تكتب �شفحات وظائفها باحلرب كيال
متحى اأبداً ،والتي كانت تبدو يل ولل�ي�شيت� �شانخ�ان اأي�ش ًا ن�ع ًا من
حقيبة من الأنابيب من غري اأنابيب ،واإمنا هي عنق�د من عروق زرق
�شابحة كطحالب �شائعة يف بال�شتيك جلدها.
وكان ي�جد نا�ض اآخرون كثريون اأي�ش ًا يف مدر�شة دونيا كارمن:
�شيب�ض ،وامليثك�ا ،ودومي ْنغث ،واأورتيغ��شا ،ون�نييث ،والأخ�ان
بارو ،باثكث ،وامل�نديل� ،وامل�ر�شا واآخرون اأ�شبحت يف �شباب
الذاكرة ل اأرى وج�ههم ،ول اأتذكر اأ�شماءهم .ا ّأما من مل يكن ّ
قط
يف مدر�شة دونيا كارمن ،فه� اأخي .فاأنا ل اأتذكر اأخي يلعب كرة
القدم ،ول لعبة البنت واحل�شان وامللك يف ورق اللعب ،ول ا ّ
أتذكره
اأي�ش ًا مرت ّدداً من هذا اجلانب اإىل ذاك اجلانب حام ً
ال كتب ًا ول حمافظ.
بل كانت اأم�ر الف ّنانني والذهاب اإىل ال�شينما ال�شيء ال�حيد الذي كان
ي�رس به حق ًا .كان يذهب اإىل ال�شينما كما بيرتاك� اإىل الآملي ،وكان
ّ
يتحدث عن الأفالم حديث البيرتاك� عن اآلة اأوليفيتي كل �شاعة .لذلك
ّ
راح اإىل بر�شل�نة ،ولذلك كان يغ ّني يف ذلك امللهى ذي ال�شتائر احلمر
يطبق
و�شحب الدخان .وقد بداأ اأخي الذي كان مايزال ي�شمى رام�نّ ،
قدمه دون م�ريثي� ث�شبد�ض واأمر
منذ الي�م التايل ل��ش�له وبعد اأن ّ
بالتقاط زوجني من ال�ش�ر اإىل جانبهّ ،
كل ماتعلمه يف الحتفالت
ومهرجانات الأحياءّ ،
وكل الدرو�ض التي كان تلقّاها يف اأكادمييتي
لكن اأخي رام�ن ما لبث اأن دلق بقيء كبري
دون براولي� واأثارانتاّ .
و�شط ذلك امل�رسح الذي اأخذت الراق�شات ميت فيه
على وجه خا�ض ْ
كالبقّ ،
كل املعارف التي راكمها طيلة األف واألف ال�شاعات التي
ّ
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ق�شاها خل�شة يف بل��ض اأولرتا وريالت� .وم�درن� ،وغ� ّيا ،وات�شيغاراي
وفكت�ريا والكايري والكابيت�ل ،واآلبنيث ،والدوق والأنثباي �شينما،
واألكاثار ،والرويال والبا�شك�اليني ودور ال�شينما ك ّلها والأماكن التي
خطر لها اأن تعر�ض ول� على بعد مائة كيل� مرت من بيتنا ا ّأي ن�ع من
روجرز
�شيما اإن ظهرت فيها ول� لثانية واحدة جينجر ِ
الأفالم ل ّ
اأو هيدي لمار ،اأو اأط ّلتا يف نهاية العر�ض لتق�ل :طاب م�شاوؤكم،
يهم اإن مل ترق�ض هيدي لمار فيه ّ
قط .وكان اأخي على ا�شتعداد
ول ّ
عدة ،واأن ّ
يظل بال طعام خالل ما يزيد
مرات ّ
لقطع ال�شحراء الكربى ّ
عن عام ،اأو اأن ي�شبح قات ً
ال مثل اأولئك الذين يخرج�ن اإىل ال�شارع
جلينيجر روجريز اأو
فيقتل�ن ا ّأول من يجدونه كيما يرى فيلم ًا مزدوج ًا
ِ
فيلما ترق�ض فيه هيدي لمار.
حظ النا�ض جميع ًا مل مينع اأحد ّ
حل�شن ّ
قط اأخي من م�شاهدة ا ّأي
جلينجر روجريز اأو هيدي لمار ،ولذلك �شار يف بر�شل�نة ناز ًل
فيلم
ِ
امل�ش�ر روبريا ومتعاقداً مع ملهى دون م�ريثي� ث�شبد�ض بد ًل
يف نزل
ّ
ق�ض على اأمي يف
من اأن يك�ن يف ال�شجن اأو يف
م�شح عقلي .ولقد ّ
ّ
ر�شالة كيف كانت حفلته الأوىل .اإذ ظهر يف ج�قة لب�ش ًا بنطا ًل اأ�ش�د
وقبعة
وقمي�ش ًا اأعج�بة من غري اأزرار ،بل ه� م�شم�ر عند اخل�رسّ ،
مق ّلمة مثنية ف�ق الراأ�ض ،ومن غري اأن ُيعلن عنه يف املكروف�ن اأو
عما اإن كان ي�جد راق�ض جديد يف العر�ض .بداأ حفلته
يذكر ا�شمه اأو ّ
الأوىل ُمغفل ال�شم وكاأنه جا�ش��ض كان يرق�ض ليخفي ك�نه جا�ش��ش ًا
اأو لريقب من قريب جا�ش��ش ًا اآخر يف امللهى .بذلك امللب�ض قدم اأخي
عر�شه على امل�رسح وه� يدور ويط�ف ويرتاجع خط�ات اإىل ال�راء
م�ؤ ّدي ًا الأ�شياء التي ي�ؤ ّديها راق�ش�ن اآخرون كان�ا يلب�ش�ن مثل لب�شه
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