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18:51 | 2014 !"#$ 10 | "لمصد!: خا( -""لنها!" | @https://twitter.com/Hanadieldiri | هنا1. "لدير.

قّصة ُخر"فّية ُترN[، بطلتها شابة "َغٌلظت يدها Nتشققت" بفعل N"قع E!تأ3 "= ال سبيل Eلى Eصالحه. فإ#" بها ُتقّر! <= ُتبّد8 مالمحه #"3
يوe تغّلب فيه "لحلم على "لتفاصيل "ليومّية "لُممّلة. #"3 يوe !بما تفّوقت فيه "شعطة "لجنو=" على "لمنِطق. فكا= ""لهرN_ "لموقت"

Eلى "فلو!نسا" (Florence)، حيث "لوقا! <سلو_ حياN ،p"ألناقة "ثوباً صيفّيًا" يرتديه "لسّكا= يومياً EN= كانت "ألمطا! iينة "لمدينة

"لخلفّية...Nحيث شبح ""لكا!1ينا8" "لذ. كا= يفرt حضو!s بكياسة N<حياناً يفقد صبرs _"هضمنة"!

"ما خّصني بالفن"

"نه "لعاe 2012. "لشابة باتريسيا !حمة(32سنة) تزN! فلو!نسا مع صديقة لها، "نتالي". <سبوعا= "عالماشي" في Eيطاليا، Nبضعة <ياe في
.p!لُمستمر منذ 12 عاماً في حقل "إلعالنا3 "لمصّو"N من "لعمل "لمضني piجاE لىE حتاجتE في "لتا!يخ"، بعدما pلمدينة ""لغائر"

Eيطاليا كانت على حد قولها، "$خر شي على الئحة "لبلد"= "لمطرNحة". Eعتبر3 "لبلد "كليشيه". Nلكن "نتالي" "مغرNمة كانت بإيطاليا
."!�Nقالتلي تعي نرN

N"فقت باتريسيا "على مضض".
لم تعلم "نها É"تنحت <حالمها" في "لمدينة "لتي نسيت "لو"قع <N !بما تجاهلته بـ"تهذيب مؤلم"، N<نها ستقطن في هذs "لمدينة "لتي

تسبح في مياs "َمطرها "لصيفّي" طو"8 عاN eشهر!

Nلو قا8 لها <حدهم بأنها ستتحّو8 "ثر هذs "لزيا!p "لخاطفة نّحاتة من "لطر"i "أل8N، لكانت ضحكت مطوالً هاتفة، "بس <نا ما خّصني
بالفن!".

Nلكنها شعرN ،3ما <= Nصلت Eلى فلو!"نسا بأ= "لمدينة حضنتها N"!ّبتت على كتفها"، Nكأنها ُتعطيها "لمو"فقة لتعيش ُمغامرp <قر_ Eلى
قّصة ُخر"فّية كانت "لشابة بطلتها Nكا= "لقد! "1ليلها "لسياحي".

ُتعّلق: "<نا عاp1 <توs باستمر"! في "ألماكن Nينقصني حسّ "إلتجاهاN .3لكنني في فلو!نسا حفظت "لشو"!N â"ألiقة عن ظهر قلب. قلت
لصديقتي: بقد! عيش هو=!".

Nفي Eحد[ "لُنزها3 في "لمدينة "ألشبه بقصيدp مأخو#p من "موّشح "لُمخيلة"، <شا!3 "نتالي" Eلى محل مالمحه حميمّية، "ُمختبئ" في

.pلصغير" â!"حد "لشو>
!حمة "ما كا= بّدها تفوN ،"3بعد Eصر"! من "لصديقة "لتي بّدلت "مالمح َقد!ها" من N1= سابق تصّو! Nتصميم، N"فقت باتريسيا ُمجد1"ً على

َمضض.
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َمضض.

"1خلتُ "لمكا= "ألشبه بمتحف EN#" بي <بقى فيه ألكثر من ساعتين. !<يت "لفنا= "لمسؤ8N عن "إلبتكا!"3. لم يتكلم "إلنكليزية Nلم <تكلم
"إليطالية". "للقاë خيالّي. N"لمكا= هو مزيج من محترN è"بوتيك" Nمتحف. تخرç "لفتاتا=. تصعد"= "لسّلم بأ1!"جه "لطويلة لُتغا1!"= "لمكا=،

"Nلكنني قلت لنتالي فجأp: خّلينا نرجع ننز8. بّد. <تصّو! معو".

"نه "لفنا= "لعالمي <ليساند!N 1"!.، "لُملّقب بالـ"مايسترN" إلبتكا!"ته في "لمجوهر"N 3"لمنحوتا3 "لُمنجزp يدNيًا، N"لفنا= "لُمعتمد في
"لفاتيكا=.

يعيش شغفا=، "لفن N"لصيدلة. في "لنها! هو فنا= Nفي "لليل هو صيدالني.

."Nبالـ"موهوبة في ما يختصّ بالجنو= "لفّني"، "لموقع "لرسمي "لتابع للـ"مايستر ëلشابة "لتي يصفها "ألصدقا" !Nلى لبنا=، تزE p1في "لعو

ُيقّدe في ُمحترفه "لُمزّين بـ"قّبعة حريرّية" Eفتر"ضّية، بعض صفوè في "لنحت. ينضمّ Eلى كل صف 5 تالميذ ال غير. "N"لتلميذ "لذ. يلمس
."èفي "لُمحتر tضافية ُينجز "لتلميذ خاللها منحوتة ُتعرE لصف، 3 <شهر" ëنتهاE نزعة خالقة يعيش معه بعدN â"بدE فيه Nلمايستر"

ال عالقة للشابة في "لفن، Nلكنها "تعيش" حب "ألشغا8 "ليدNّية "لفنّية.
ترN.، "<!سلت Eليه "CV8 "لمليë بخبرتي في حقل "إلعالنا3 "لمصّو!p. مع "لعلم <نني <هو[ Eنجاi "لقنا1يل "لممزNجة بالخط "لعربي".
نسيت ""لخبرية" بعدها N"غطستُ مجد1"ً في عالم "إلعالنا3". بعد 15 يوe، ُيرسل Eليها ُمساعدs !سالة عبر "لبريد "إللكترNني، "<Nكا.

."!îناطر

صاحب "لشركة "لتي تعمل فيها ضحك بد"يةً عندما <كد3 له <نها سُتغا1! عالم "إلعالنا3 لتتعّلم فن "لنحت. "ألهل شّجعوها، "<نا بنت
."!pحيدN

"Nلى. كيف ستتو"صل مع ""لمايسترN8 من "لصف تحصل ""لفاجعة" "ألNأل" eلى فلو!نسا. في "ليوE كانو= "لثاني 2013، تصل "لشابة
N"لتالميذ "لذين Eنضمو" معها Eلى "لصف؟ "ما حد= بيحكي Eنكليز.!".

هو لغز لم تعرè <= تجد له "لحل "لُمناسب. في "ألسبوعين "ألNلين من "لصف، كا= ""لمايسترN" على Nشك <= ُيشّجعها على <= تحتفظ
بمالها NتعوE 1لى بلدها. Nلكنه Eحتفظ بهذ" ""لتشجيع" لنفسه.

<ّما هي، فكانت على Nشك <= تعترè له بأنها E!تكبت خطأ حياتها N<نه من "ألفضل <= تعوE 1لى بلدها. Nلكنها، بدN!ها، Eحتفظت بقلقها
لنفسها.

في "لُمحترè كانو" يعملو= يومّياً من "لتاسعة صباحاً حتى "لخامسة من بعد "لظهر. "في Eحد[ "لمّر"3 طلب <ليساند!N مّنا <= نخترâ تصميمًا

ألسد...Nتاني يوe جيت جايبتلو !سمة ما بتفهم! فإ#" بالزلمة يستثمر طاقته في تطوير عملي".

""لمايسترN" قاN Éلكنه َشَعر بأ= باتريسيا تملكُ شيë ما في شخصيتها يتخّطى عدE eتقانها ّللغة Nعدe قد!تها على "لرسم N"لنحت.

"Eكتشف من خال8 طريقتي في "لحفر بأ= شخصيتي قوية جدً". Nحدهم "لذين يملكو= "لجر<p ليحفرN" في "لمنحوتا3 بعمق يملكو=

"لشخصية "لقوية".

eلُتنجزها طو"8 "لليل. "يمكن كنت نا p!كا= ُيعطيها تما!ين ُمتطّوN ،pلصف ُمباشر" ëنتهاE طلبَ منها <= تتّعلم "ّللغة "إليطالية يومّياً بعد
ساعة <N ساعتين بس <Nعى ضحكتي هيك!".

.sتجذ_ "لكثير من "إلنتبا "îلصو! "لتي ُتنشرها باتريسيا على صفحتها "لشخصّية على موقع "لتو"صل "إلجتماعي "فايسبو"N تتعاقب eأليا"
"لحياp "ليومّية في "لُمحترè ال ُتشبه "حياتنا هو=". N"لَمشاهد "لطبيعية في فلو!"نسا "ُمتأنقة". تأثير ""لمايسترN" ينعكس على صو!
"sتجاE تسلك" èال يتطّلب "لمجهو1 "إلضافي. <عمالها "لتي ُتنجزها في "لُمحترN منحوتاتها. هو "لتأمل في <فضل لحظاتهN لشابة"

ëلى من "لشمع تأخذ شكل "لكيمياNلتي ُترسمها على "لمنحوتا3 "لمصنوعة في "لد!جة "أل" sلوجو"N ،لهندسة"N ،(Gothic)لقوطّية"
"لقديمة.

"لُمفترt <= ينتهي "لصف. يوâiّ ""لمايسترN" "لشها1"3. يقو8 للشابة "لتي Eختبأ3 تحت "قرميدp" "لمدينة "لحالمة، "خّليكي!". "لقد! يكتب

بعض سطو! في قّصة "لشابة "لُخر"فية في Eطاللتها. باتريسيا تبقى. تناe ساعة Nتعيش "لفن N"للغة "إليطالية في ساعا3 صحوها. في

.ëلى "ألصدقاEN .لى "ألهلE .لى "لبلدE óلى كيانها. "نه "لشوE "ينسا_ "لحنين" eحد "أليا>
"#E لشابة ما" èعالنة!". فإ#" به يضع <غنية لم تعرi قتر_ مّني قائًال: حاّسكE .1من "لعو pيملك "آل3 عدN يهتم بالفن "لعربي Nلمايستر""

كا= من "لُمفترt <= ُتبكيها <e ُتضحكها نظر"ً للسخرية "لتي تنطو. عليها. "<سمعنا في "لمحترè <غنية: بعيد عّنك ألe كلثوe. كا=
"لمايسترN ُمتأكد من <= "لمغنية في "لو"قع !جل! "لتالميذ Eستمعو" Eلى "ألغنية كاملة من <جلي. شعر3ُ عندئذٍ بأنني <عيش "لحلم".

في "لمحترè كما هي "لحا8 مع عائلة "لمايسترN، "لجميع <مسو" عائلة N"حدp. "طبخت لهم بعض "لمأكوال3 "للبنانية: حّمص، تبولة، فالفل،

ó!N عنب".

"كا23ينا0 مهضو,"
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باتريسيا Eقتنعت بأنها تعيش قّصة "<ليس في بال1 "لعجائب"، على طريقتها.

Eنتهت "لمرحلة "لمرحلة "لثانية "لتي عاشتها باتريسيا في "لمحترè. ال بد من "لعوE p1لى لبنا= لتجديد "ألó"!N. ""لمايسترN" يعرt عليها
<= تعوE 1لى فلو!نسا لتتعّلم "لمزيد مجانًا! Nهذ" بالفعل ما قد حصل.

Eثر "لعوE p1لى "لمدينة "ألنيقة، "صر3 مصنع! ما بقا بّد. Nقف!". !"حت تعمل معه <يضاً في "لـ"بوتيك"، "يعني Eشتغل ليل نها!".
î!خبا> èيعر Nلى قرية، ""لكل بّدE _لمدينة <قر" .ëصدقا> "N!ها باستمر"! صا!Nلحانا3 "لتي كانت تز"N لمدينة حضنتها. <صحا_ "لمقاهي"

Nحياتك "لشخصية Nبدٌ يخّبرNكي عن همومهم!".
تعّرفت Eلى عشر"3 "ألشخا( من ُمختلف "لجنسيا3. "لجميع Eتفقو" على "= "لمدينة با!عة في حضن "لغرباë. فيها، ال مكا= للغربة. هي
مدينة "لسحر N"لصد"قا3 "لتلقائية Nغير "لُمتكّلفة. "لجميع يقطن قرية Eفتر"ضية. ما <= يعرè "لسّكا= "<نني بمفر1.، يعملو= ما في

Nسعهم ألشعر <نني في بلد.".
."eمهضو"N هو يعو1 على قولها لـ"كا!1ينا8"، لطيفN (èلمحتر" óيقطن فو Nلمايستر") èحتى ""لشبح" "لذ. يسكن "لُمحتر

ترN. "= شبح هذ" ""لكا!1ينا8" يزN! ""لمايسترN" "ليساند!N 1"!. في "لثالثة من فجر كل يوe لُيتكّر! "لمشهد عينه بينهما فُيصبح <قر_ Eلى
."Nلمايستر"" pفي حيا .!Nطقس ضر

"يقرâ "لكا!1ينا8 "لبا_ فجر كل يوe، فيفتح له "لمايسترN Nهو على يقين من <نه لن يجد <حدً"! Nفي <حد "ألياe قّر! "ليساند!N "ال يفتح ألنه
يعرè سلفاً من يكو= "لطا!ó. غضب "لكا!1ينا8 فإ#" به ُيقفل "لبا_ على "لمايسترN "لذ. لم يتمّكن في "لصبا� من <= ُيغا1! منزله "ال

."!ëألصدقا" pبُمساعد

"نها لحظة "لوâ"1. هي صعبة Nلكن "لشابة تعبت من "لساعا3 "لطويلة من "لعمل. تقّر! "= ُتطّبق ما تعّلمته في لبنا=. لن تعوE 1لى عالم
"إلعالنا3 بل ستذهب في ُمغامرتها "لمجنونة حتى $خر سطر فيها.

""لمايسترN" يفتقد Eلى "لشابة "لتي i!عت "لفر� في "لمحترN è"لـ"بوتيك" Nفي حياp كل من قابلتهم، Nيشعر بالفخر ألنها تحّولت "نّحاتة"

تبرâ في تحويل "لشمع منحوتا3 "تصّبها" الحقاً في "لبرNنز <N "لذهب Nغيرهما.
"لجزë "أل8N من ُمغامرتها Eنتهى. لُنتابع معاً "ألجز"ë "لتالية "لتي سـ"ُتنجزها" في "لبلد!
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