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.دبارابيضعدمفي،حروانااتيتعندما،أغارةكانذلكحصلكلبعد،الأنفاسمبهورةعبالةكلبعديصمتونإء-ا.ثروني!رإكم

الايكلاع.ريخشاهمالعادة-كل؟،انم.فيحارون.ليو!نتبهونمونيثرثرإكمم؟اتكلملاولماذا.أنانج!ت.يعبونإنهم.ايىبع!!مينظرو.ك!هدوامة

..ص!يةوقبعةسوداءنغلارةوانا..ثارونفىوالمسافرون.حثاشرالائقريئبالارذاكلييكنو!-أخرىمرةان!-الاصودشاربيقيآملونو

مثلى.فيصستالبذاعةيحتقرلكنهو،ثرحشلاسائقاو.الى.الخارتجهووونصنفرو.السودأءق!رونطاا،ا!يفيةوثعنيويخدجونني-الماحيالثتاء

وبعد..الطريقيجافيءكالعتيدانالامدانونجستقبلني.(إهدن)هذءسوكاموتنسفح.ت+اإصرازوراروصءت،ش!(فمتقوللاملامحصت

قيثالىو،الثاقيقيالأكمةاعلىوآخرةحادناقوسوبعد،عظيملخورفياطتماأ-ع"داقي.تالىونيرو.قيسترألوانفيودقيهيمالعاليجذءعيفرق

ير4طتبيوو.هائلةالجبدمنكصخرة،مةكأ.ةكبيرؤكنيسة،حصانءلىالىانظر5.ا):اتةالى-،ي!أدي.المقعدالىبظهرياسقن!.ساق!وقساؤاً

المصف!3الوجووءجدنوالرلجسداوعلىالرأسعلىالأسود.دالأسونشاءو.ديوضبرس؟!ير*-يمر.وباخازانج!ثية-الطرفياسيارةا.واتابم!عوديقالط

.،يتالقروساحة.ثعةالرلالفاكهةومعا!ض.اخادةواللهجاتءإجعدةاوزرزلوفحافوا.و.صلفركلماتوحنا.السنتيبم0يتابعونانىا

.النشازجتهاو-سالقذرةاءخهاورالمازوتاتصيارهئرسجاودخان.دبق.صءدوار.-به.--لعابو.كاطرزعيونو

.-لوةوءآب!.التهرقيوراءمحه.ئل!االقرمباو.الفيلاأو،ادكأقوهذارصعدإف.ص!ضط.يباليلا.عيوندالىدمدوسائقو.فيهـقيوءهـق

-انين.ا-تا،الم!ام،كالشصاحبةتقياننالان..إفيقااور!!عداح:و.ترجو!؟ليرءالواحداليومفيالمراتاتعثرلير!نرويقالص!إ

ا-ظطالام3بىاالنمرث..يرض!يلإةازإبراونسيةوالفربيةبالعرحبآكأو-اسمعفيليرو.الحطرءزاتكرافأعنهو.-أدثالمنعمافاءورإيىقو..وت

لذدويرشاح..المدامهذهتدمنهاالتييريةازالبراغهوةعااالسههـاءموالثهـذ:و.باكاءصوداءب!عةلكة..رءبةاذ

بثقليرسوار،اءا!تالمج:يتذوانكلهالانسانوقذاوللرأسوللجذع1،ل-سط،أحاكاالاسفلتيطنر..قبلمنو،المنتؤيامدكأباعهـف

الاتكيت.حسبيتنفروان،قيمتهمدينةمن.طرابلضطالىبيروتمنانثاط!ءء،!،أ!-وراعنق-ول

الست:وتنطق،حوليوانظر.بوةرعلىتفاعاتشامنو.الصامدازصاروالساطعةالشرمدينةالىإيزالدهأ

..عظكييئونير!شتيءيما!،!ا!!ا3-بلدو.اءلي!كلوالصخربموادثةمبرضضص-ةو..مسطحةلحلفافيرقةزو

الأرزش!رمنالمنحوتها)كراسوءالكشوفةالصالةالىوارتشطقو..أ:ببكأض.ا"تةابيرااسحةإط21لأخشابتظق،ا!ريقا1طرفيعليحمراء

5يئ.كماو:هـعتقالعتاغصانهي،قواةأعلىصكزتارقدو!فالمظوحوبأحا*حا..،إتيفافيرةمهببلدة.دايهنوالدافذوالنوالابواب

ى)-"كذلك.بغوالمصااؤ-هـ.ودبروااعا!كأو.الصخر

الدهشة:ئمعلاجاذ"تانستوتظئهرساويرلمستقيميتراصرو.صباساصأمالأتتحملهسهل-اكهـيتونغابات.بعدو

ناء.(ازيرلية.البربالفرنسية)مسكيين..استاذواوحيدانتأ2-.م-اءكمر.ءآخرجبلهووحذا.الرأصفيدواروشبه.الأذنينهطودوي

ظننت.ينةحزلكنهاو..مثقفة،مهيبةسبةلانتكماءييا..ازب-اررمومنك!ص*ست31:!!حواطنا-:-،جانبمنالآنأ51.كى،ماحدرعلىمنبطحة

؟اساذيااخبارهاماىش..م!اجعا.نستران!،إهـكأإ.*عفالوحيدةال!سنيسةهيوهذد.كأندوؤ.هـتفع.أص!شبدونالعاليين

نفسها.الغردة..غرنجةاودا-و،متعبانيواقولفر1س.سا!"ابديةأشارةفوؤ"الثمبيبوكيبرشامخالبناءان.الصخرية

الحظحسنمن.مسبعةرقمغرفت!اجانبالى،سصةقمشلنعم!نعم-.ا!ا؟سعظاالنحاصهصطباصعأو.ا!خريةاالأك!اتاعئى3ـا!نائ!هذمنالكث!ر

!.معولتيزليستاا.+!بةانجبالهواءوينعشي.وندورء.هـتفع.اسفلمناليبأهـنووسنظط

!،.فضلكمنباسميسجل!7.!ء.-نةينالايدأر-م-!جووو،بيتالثرةفي!!تلمعكاسيةوحفاب.خفيفة،لعذردةوبرو

صا!عداذي.ثذلثليوبالنشبةللىابالنسبةغرلي.ب.ولاص!غريبح!ا.فإغر،-مقر.اقانةوانو-د!.وتختبىءوتصفعتفجأاخديدقيالصخر

كة.الفار..كرفخباأجاور،.119!سمفوفيفخملفراشاتقوبعضماتالحثتيرممرو.ذر!تتخطاكا.ذرى

بةا-ةت.اعلىاوانا
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برا""الىللرءيككنالأ.المدفأةبلحريحالمراالمقعدحهااليك.د)خمضلي-اطدفىأدر.الانفاسجم!ر-والسبا"شدخان.ينبالمسافرلعجالداكليةالصالة

.درءيفمرلهاخذهوإلا،جاجشخلثفمئاصوو،اساصفةاسا-كةعنتواًعلوادالمذيرتاحمثبابنجامكنظوحامازحولهاوالوصطفيةالكبير

و*ليوئاا-،ال!فيالمدوروجس!مهااللينةبكلامحماجدتليهآومجرك!ةقحراررارررزىالىادبرفيهايصطم*عاطمرإءأكفههوممجووو!ضالأرقيلجالش

:ودبئءستبتسم،لدفأةم

الناءلىمنفارغأكانإفندءطااناوإكلئخسنتةالمكانهذار"شةأشدما---،جبإشاالواجههخلفتقفال!نهئ!لىالى3زعنذانثال!ه3لمحراهايرد

ها؟..كأأفيفيأ"لما!يصجحأالابة.9ء.البيصالعفوعوألوديانةحووتتحه.جاانربئجبينهأتلصقتكادعأئكبيرة

ا!يز.رقةفمهلحنرتناسبصغيرةعذبهنهبرةالأضرجمذكاقالت.يمميقىكا".شفرفخلالالمزرقىأ:عي!ا(لبحريراي!فق

ذلثوياما!.جالهامنعنصمل!شللئمفيلكخا!لثروكان.إلوردءيئ-!وورضيى.ءمليةفلءسوةوأ!هاعاىونضع.صتفمهاجدلجةشعوهامجمع

مذايصنف)نمحاولا؟الثماحبةالمسحة،،الأسودوالشعرأ!بيضوإالو-،أسؤدبنطالاتديلىو.ا!مرفيقيالحريرفإلثىمشةب!*فىاضضوجذ!ا

نفس!الؤقتوفي.نوعةفياخماأطاظ!!.061،!000+،،
ميسحدوسعررا!ميمهـء

"!9!ء6-؟م--ض2د.:!نن"د-!.،:؟!-.لا+؟--.--،،ع-!.حص*اللظباجههـ-قبدصورظ"
يلقد.ادىالههنبللسميزرقيسمى-،!3؟!+..-ءس-.7،م

-إ.-!ولص-!!مكلث!-9،-ءتن!-ر-:ىس!.!ب

راماةكياله.توهزةعحرلهإ"3*لأ!3!*في%حس-ئربص-303-*)33!!كجنهيمؤجش،؟!!ؤ*وو!-ش!في!ء.خ.-.وعزف.يو-مينمندفباسكمالى

قبمابخهخلسو!ير..-؟داكنردتممدك!!جمل!-.--"!؟ئر-ع!.!.ح!كهكل!جم!ص!*!هح!3-لاغ*-3خفي-كأ-سبم*!لأ!3+!م--!-،؟وحد.ا.الطغام،مائدةالىتجلم!اكا

رائعة.عمويةوودضربلو.ط.ء؟+..-ءح.-لا،.--!-.كاكاء+-لا!لأ".3-*-،س--صكاوء*.+،!صكاء.،.-)،.لا،!وسال.منه!حدها-بالقرتسكنو

"؟فيالعاسفة(إيةعونانخرلماذا-!ءكأكأفئ!ة!ح!حح!-.كأءع+ئجفي-ء؟!.-فيأء+تهفاث:رجازلحتامسثعئما

فياشجاتخا!ىيتملهاس!منأنء."ذ"--!"--..-،ج!-،دووو!ء+برطيم،!لا.-ص3!!!-*-:!!.ع-.-"لا-ث!!غالبشواتأ-دبمتلآ4معوية

الىأتيتيتد.محايختنر!كشفال!--:.لاء-!بر"؟!33؟-!س-خ؟؟؟!ص.!في-ىكا+ء"--..-72"--رسحخهابيهمرطاو(ن.انابقين

مرزلاووحذد.أياءادءضكنذحتأكأبرش؟.لى!في.ش.!بخز!!--كا-/ء--لا!؟لأ.،.-عى!..ء؟!سء؟-:؟-.ءد!؟!.وبالضونطانهامصابة410طرابلس

العواصنى؟احد.تحينكطاإثتأ-*---،!لاسسة،ينلا!رر.-.-"."--!عل!.لاء-د--ء-+"-ا!-ءصا-قي1طاو".(دذلأيل!ئمها

ألحلجيه.اصاححكلهألى!يااش!عيركل!

!!!ير-حميج!--،.!!!كس!-نجبلا!ه!لأ-.ظ-صح!-و4لآناسكا،،رالتيمي؟هسها

يمبحلمو؟يسهوبيفبمالمروبلبلب3!؟لأ7!!؟!-)3كا-شدكاب.:.ي+!+-؟.فيكأ؟+36."ا*دفالتمدزلىداسكأحقهةالمدام

حداقبادلكلناحوا!!صال!حصنلم!.ص!بم-ء.!*كرءإ!!!!!-!-ع.*ض!لأ!خكو!عقبة

متعجبةقالتو-حنا"أطب+ظ!بمننلا-خلاء؟س-لاظ3-!-"3"!0"رزكاد...3ء-!..-13لى!،-ش!"..هتفتاةكا:4انمط..فشأ

ثينلحةالعراتكما؟3)00109ص30.صب!-":-كأرر!!*!+1!!ص؟؟كا?صلا--"-/-با!لميلاتكمحظوظءزالرءآمنانءلى

بيه.المر-ثحداو).-ررر"

-هـ3--،*-كل!ءه-.!ب*س*كللاتثجهوتلاحظكالرهسدساو..داثأ

-ى.ء*-7ع3+!.؟-س3--،--بر:

أ.الم!لىسلفورلافيمؤمىلعر!شررش3ص"ير!.خ!.!6.،س----.!ع!--9-بر؟خ.-.حه!ع.!*ء.+.--؟نر3!--ا-.-!---.!ء-".!؟.رأيكف!ا.!كذكاًزهت: ،.-لا!.؟لا-!.-3،!؟!---!كاس-..رليه-بدوداكا..مجهولاممى

مجسبعذلثو،اعبناظ!7!بمكأرا-.س-.س.كأهـد.!6-،ء---ء--"--.6.وء!+!:بعتلاوبجيئصالتكزو.صر!تو

حل..بسويسرالنزفي!دأنهذ!سه*!3لا)-3شر؟-!:----في!"خ-!..-*3-د2."؟!!أأليهاقدمتلثافىلورإلكما-

اكها.ع؟فكرةعلسويسرازرت.عء!ض-!!/،ف*،س-3-.!مح!-.ء--،.--!.!!!ا.ص3*!.س.3!ءكأ:مرئببهاوسا.ع لإ+بهي----بن3س?ء".،-!-خس*ش-!+-ء-هـ

ناسوى،كثيرالبنارتففلىللا-خحهـكيونلا.-؟!حل!-.د-!إ!.؟ء--!كا3فجمرولكنلخكراًمء.شكرأ-

عدبلاوبلورا%انيفخروهلهال-/لا--لا-!؟.-بم،ةفي؟3.)،"؟؟خ+33كاب*لم+.متىكسأقول.ءالأد

أمهل0ببدك؟هاهدفملمماأء*هـ-."--؟-ح----"كا-يبخاليومذجه.ميالطهخوبعد

"؟كةحضرتوبيردرس!ةوهبطت.محيفة:نجيةءاصفة

دمشق.مغه،3-عي،اةأزء1،دالبراشتدالمسا،.-وافي.قهالشفيءيعأالمسافروجيفحبسالحراز

اشامدهالواواتعةرمدلنةاكااعتمد،رة5احاأرلويوركي!المثامآه-بةباكرأالنرفهماءش

مدينةءوتبيوالىفخحولرتسالهولاباانلوةدءةممامدينةافها..بعدسنرالردهةوس!ثيالمدفاةبينتذ!.جمنهاإ!..ألردمةغثوفر

بم:الخارفيالعاصفةالى"رانيةكررعاد"-،و.تخاعلالآبح!الفضاءتلقاءلتقف"بالدفودتتد*-يةجاالزالوابهة

نجسسهحعلالحبا؟مل!لتلهبم!قثلحشأاخ!امبهمناًهغب.ور؟هـأ.اغهدهجهالىيرقهمنقأ.فئوسهابقراءةحيفرقةفقدرررأما

.هوإ."مل.-لمسبمقئاليه!ينظروراةا.المدفاةقربوثيرمفعددليجملسئم.وتوقف

تابعت:..الوحثيسودإلابالجوهرعيناها!حىالمو.الكلمةاعجبشا.بهفو"8-المدفأةنحولتأفيخمظا/!ضبعدأسندارتقلما،بهسثعر!الفتاةوكأن

؟د.بدمثقتصحمعماذا.حمكروتحتضنهالجباءكأن"تتذوقهوكأنككأد.لمقيلمن.جمدثكانكاةعابرتحيةالقاءبالمم!تالاعكن!المرةوهذ.

مفيءلا-.ترفتهالىدا-باوجأخار،السلمصةتت!ادفهأويصادفه!

.؟ماعملكاليس-:مئعجعأبالفرن!يجثلهاوالره6".
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دموعتكنا0كاعضرنينبكاكافيكان.المخنوقوالنزوعاخبي!االى9أف!شولىاتجواننيانجحانحخهيسالتيلالم،،لىباتبطيرلاعهـلياناعي-

عغاعنضلروحأالنمثيجفيان.الساهمةالثاحبةالخد.ددرقيالتيثلكالماءحياناًاكتب)و

وتثوروتحافقيءيكادتبةياس.-ردمناكثرأصي!قالض.و.الحزنلم:!"زعينادنالكآبةامن-

.ظاهرةاله،معاومعببله.ليسالبكاءهذاانإبثعرهوو!ظن،تهشقش:يءد!والف-ص

رايمكنفلأ.البيضاء-الرقاعفيالاسودالحرجو،ذا،الجبلىكهذأ:يهعءقىبىبمالاسنكغناءب--!حاتإعفارابرعءلىليإن:قائلأبراردفجأالروضحلت

أ،وكلنهيز.ا،رصكأووكى.-مسشءأترهعكثيرسل!ادحاايرداتوانةةضذكلةالوءت

عنثن!ئجهاتهتزألتي.القامةلتعران،،.الرليء،اذاقعن!اتال!لمقةهـا:.صبة.-

!.-.--"،صما.ز!ي.!!يحدممثا1ىستءانت!حن!ويمإر.بك!نىمح!!ى.ةلرمرتش

.تلاثالباردةرعف!الىو،قي،،1رهالمجابز.الش!هـز-فىصااذذجضسط!مقز--تجعكشلعدع.دذت.ثافية،رةعنههد-هاو،شلاظانهل!كر

الوها!في2ضااتوسإمعروقشأحب،سوتالريحينىعزعلوطنى.الأقىااعلىاكهـنط!رزااو.أ(حصار*!لمجردبالكلأمبرفيلىلحخباان.:عب

ىءاثم،رجاءاصنثو.النشيحشىرا،و.المخفءالصدروح!دأ.أع!امتةأدا!روماذا-

اذوتجهةتحركتاةلب!تالالستاقائجانا..رجاء-

جذعخلفموأجعكأو.وقحلم!حاممزء.----4 ..ادةءع.ا...ء-!؟..-.كاينئقيو!ثلاتا!تحواأنز،زراةدبرر

.م!حال!ا-جمم.ال!،أكشلأ

ءريزيةمبهمةبقوةرجاءسارت؟:ه01؟ا-.ءفي11حيلا!ه!.لم!إلخيارتطخ،أذ-طةتلكوفي

و:أنها..الصوت.صدركو!-س---ا.-ا-صاش!---ل؟هـهةالردهة!ءهـتت.إل!!ربائي

سا-"الىلتدنزالطريقتعرفم.--مس-..3آ3يواعادت!ارظلإم-يزة،

الىطريقأنحزفتنم،إجةاطاالترية؟ا!-.م...فيط7.-يععيالتلخإزعكاء!وكان،ءلمه

الكنيسةساحة.بلغت.بة.جانبيابةت110!.:.عديههتففي"أباهت.النورمنتجلإدد

العامرةالكئيسةتلكءالكبيرة!.-!ع!..حياً.يأقرمزلوناجوها،صتالمدفاة

مة!:لما-..مم!،،.!5-

الصوفية:والأساطبزالدينيةاربالأص)أم"+!!ئف!جم!011م!ص2لى!.ا!ممل!أالىنحهأتدرنختقل
....--5-!.)1)\:ع!كار!بصو.ئلأ-لاهس!و،

:لمككطاخكيسةلا!انالغريبوء

.اكلاقدونموارباًكانالساعة!.؟-ا+.-.!!أ+*!!!-!دال!صصتتجف-رإنالايبقنم.و

الكنيصة:أووكان.رجاءودخلتصى!ا-01-ة-أ-..أخيمةاو!ازتالمجهولما."ااءوفو

تو..صامتاًمظل!اًالمقنطر."7..-*ا.اط!+*.-تموحاتزإفالمدفأة"1الا.
!س.2يربؤط:..-!ي01جاسلىر

صلفبساًششوعبضعكانتبانالقر110ء.ة-أئىأ؟.+01الساجيجههاووهاصدرعلىد-ةمخو

حائل.أصفرنورمننخيلا0،1ء11!ا...جانكبنردإءردهة،ازضاءوفيا)حةا:.

الاوذالصتفيرجاءوجاست..--هـ"-%..-!!ر-لاءبإخار،لمةاالأأس:ةظ/،؟ل

غيربامكالهيعدوأ:ا،قاعد.ق.ك!ا121ةمص.نز"س،مدصةثالسةفواجملدران

خلف.منالمنثسرأسهاىضان...--.....اش---؟.وصأطالفافةاشرلى،.صاكتةالحأن

ضمس.كل..في

---ا!د.*%المنج!0،0301لم-اـ.ومألرسفدح!بتثرانتودحار

الىرليبهااىصدآءهانماس!دمريممت!ابتهدة.---..4أ.!مبمكل-.ل!غص+م+،(ة-.لأ.0001جاجآتليجدبافقا.جاءروقبدت

اريرالبرفيالفاعالكبيرالكائن.كاةبم7ممبممبرمح!ع!.---حا.نر-.جم"ش!.كانكماإولو-.فتهغرصتمالرو

الصمتهرالذي.مالثلجيةانجبلية،كل.-ع.-ءر-اءءين!راصهت*أرررخايصعد

اشفاث.اواتنكبى"القويةالقاصةتتاما؟ن

فانسحبتيثريبةالةخلوكافيرجاءارقببانكأزالف!ىسمحتحاو.كأرثب!عرظبيص"!.ـأز"أوررأ

جعستراكاحقاًواثقاًلقدكنت.شيئاغايهااخثىانندوافندقاانأرراعااعوا؟،-كأابابخلفالثلجبتهاياألىو..خاليةألردهةأ)كأ!عادوصضما

زطتاري،فراليفيواناالليهلةتلاثاغقرانصاستطعتوما.المنامبةأ،-نحلة1يزذدبان.،!نمكاطباضالىواض.وخرتفصرياورفرفغ.جاجيةالز

عريب.اعامنكائن.كأخيارجماءى*لط0ا.تتر.متناقضةافكاربىحا!.الكثيفبصبئاكصمنحرجلالنزمنبالقربليوجدوكان.اليه

زامتاكاايفنتحقطويلاوصكرت..بهدوءيفتح.-روبابابوسععتءرياء!كانفتدذلدومع.الاورالعخيفعص!جمامحا!علىاريمتني.م

ء-تن.!ءضتفئ،.ةامأ،الحرخ1-صوانماو.اا؟ولج!البيضاءحولةالخاالأك!كنة،زهمثلفيعباًمر

قىسلصافيةزرفاءالسما.و.ساصأالثلقسكان،التالياإليوحب،حأب"ى،جديدب!رثي!فيؤكدماهوغاصتالفيقبهدريخماواتبفحوقطع

الثثيمنتخع-ةرلالحركانتالواقعفيو.قىالصكشمسمتوهجة4داةصأضكعةبواقر.ةشصر-ذععلىأص،1مروالقت.كثةبدءلمةأح!حتقدوجاءرلمح

نا.انظارفيبهر،.جوهناعلىالسما،اثعةيعكهر.هـوذور-"تيكيجاءاكاذصت!ءسانهفيي!سمر-علهماحممعو.حذرو،بهد؟الدغلة:ن

ومنحألعإدة.إ-ت!اؤرقيناحجرز":لممنخارجانوضنبهاإحص-او.ب!رزصتيي

ي!محبر!هاووأيتأن،رجاءوزعصهـفا،تالمبهمةالليلةتللثبعد،العجيب.قعالمابةوكأنطارصدرم!-تتدافعكأ"نحامبنارقةءشصيقةإ:،ش!ا
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.كاطسيومأفطراببعدالراحةمنبنوعخدربحيا..ةمباءرذر-اعيوتأبطتفرحةبنشوةلميابتمت.قدءوجويةبرثرأ

أرتا!--ب!اح!ا،هـاأثايم%ل11-ىصاسزءرفةمل!7بالخروجههمتولماواحدةصا!د.ةعلىالض!باحذلكجاسناو.البهيكجةحاديرثا19منسيلفي.راحت

:تج!فمربصوتقاكلااًليفايهرعا*لهادمقلاءالفيصحزقاتإذياابلاروبلءرفي2احدومكلعداًكذلكأخذناثم.للفطور

نجادتاص-*تجاءشيلالمدكلوأزأد.صيدفي-.فيالارالىاليومذلك

إ--اتإإورابرإ!فلنمأتش"امحه!!نأ-حبمتالكل!ت.،أ.لمتنرأيناخذفهإ:اوهرو،والل*ب،الصلمدا!!مد!الثلجعلىلجالشفيق!يناه،فانهها!أوكان

احدهما:اطقاو.الصوؤية.البهجةوبالعاطفةالطافحةاتالنض!أرقيادلو،ألاحاديثجلساتو

فيبؤ-ت31!يبدو.خديددرليمصابةول!صما،"سليماشثا..لملأمحفت-،ي!-:يلاالسكلحاننونتعنىانهالجفىدورةككا"ستقوإ،وكانت

عندمااصواديأاسفيالفيممددةنانحهـإا!ارإقد..طويا"ساعاتساقطةالتي!..هوةا?قالىثلجهعلىسامجةفتبمو

..يتناقرالىصلهااوألذفيماندريولا..أ-يرةاازتهاءبعدرلدقيمنضرج.و"صهاهـجامدفوةمن،اكأفىإخخافالاذروةالىتصعدلااكا

نون،كى!قوادوتحتهاعاليةصخرةعلىأقعةو(.ء.)قريتناأنتعإمانت.رجاءيابصكأخاعنلحظةقنفرلم..حافلانهارا-كان

وا!.-نيش!..أ!حخرةاحافةعلىقفتو.ر.طازتعندساتههاسيارصوتفحنمتالأسوهرا.خوأكمعوالعتفالطعمتلمظتشفتيه!والىالنبيذقدحورفعت

..الطريالحدليثا)حلجمنكومةعلىوقعتاضكااطبأحسنومنؤسقطتاررلىو:هائمةبعذوبةواجابتالساجيةالدعجاءالعيوني

ينبنن..تتجمدأن،!حادت..الثلجعلى.يىذةوءقيعليهااضياز"ويبدوءذدمضلأذقأ،لذيذلطعاماز4.العشاءماندةعلىمعاًكذلكنحنوما-

..حالاردؤ?ثاعلىالعهك؟أ.ادض-،فرمدىعتالازسانيعبرنليم!نرىكيف..البفتيلث

في.3/-لم!:شيعبكلاغامرواناوتلت

أسفخأوالجبن.بر،حهاوالى3قا-اتتسللالحفيفةةوألحمر.جاءروتةسدت.معانقوطااناز-ظر..رجاءياواحدةانهاكلمة-

تكل؟ثوالزفة.ألسحيهكةا!غطحةتحتقي!لءلوابسد.ظيىا:ازعكاس،اييعثددءإوو،اوجه!منالفرح!منص!ر.ضقد.باطسبانيكنما!وخصل

أذورالوءامع،الرتهبألا-ساسوانا.أ:افذةامنليهمسل،الثلجنورءلى-.الدموعتحبسانهاوشعرت،ث-وبه

بد.الأالم!ء.اشأذ"فيعرووعهكلوصضلا)لذيالصوقيىبركآرلمة4الرتيبة.ةوكفمجرداخم!ا،قلتهماإزصي،جاءرياعفواً؟.لمتكاهل-

كإ4يكوأت،مصفرتوردذوجه.ولي.حياقيمنالأربعيتاباغ!لقدأ%"نوانجبهب،فئوةليستاذهاتعلمانت...كماليامذاتقللا-

شطحا?..ا!فىض!،اءشاصقءعلىحمدزا،كموجتجن،اتشورشيمازيخرنخبر*و..الثدءفيتتصورمماكثرايبقر.ءيبقروقتفيالواقع

-أأث*.متعومنانرأسيطرفيوءلى.كمايةا.لداذنظ"ءاىتقويانلاضعبجمرإتؤحا.عق:ا5.ردلاءاالىإةاحار-بظورانوخفت.صاعقااغشيهاو

جهجصي.ذاعدةقيتغرزانو،اذنيمنيمءلموءأجزأنزخمر.لحديثاءرىاكيران

ال!ر،-تتحما!،زاترءموعةصوقيكان!سدختوأذأ.ات!لمقلمااننيءخ!اآلتسو.التاليماليوفيار*اوا.وحديسهرتالأمسيةتلذوفي

ألاك!،زمنالمئحدشالموجن!ص،،.ا!اقيفيرنكلمافيان..!امعأذءير1\تعادكامنل!صنو.نهام!بالضبطزمرفلاانهاتتيفاخبرلالنزصا-"

.ئأضأذنايقبما2؟كلااسمعانني.قادءشامغارةفيالمظلمة.بيتها.ممرلخلتقيواخرىمرةبينطرابلسالىجعقى

بدونافقوعيناي.اًا!غا!روصويى.الضاخالمتشككوجهي..وهكذااصنقإسانيوىافعلماذاادريلا،الفندقابارحلاقلقاالنهاروقفيت

او!ا..الرتيبةبانفاس"اتبالراحساييو،!اءرالىرويوربةءولود.لأنرإابابامام!تقفةسياركلارقب.فةوالاسوالردهةغرفيبين

بة.ابيفاءالسحيقةال!فوحنجاءتو.المساءخلو

..اكأسحيداوءعاى--+سءو--3--.-.ة:هـء+كاوربمس+بر.--?،.،-*!-ء-ء،وحدفيتثاركتيالمدام

ص--.-!-3-؟3-؟---ص،*-!*،..ش-أ-س7!--!!،؟صكا!!ض--.لاكألأخ-!خ-لا!ج!يمي!،."!!ع!خ-3*جيسص-يم3غ-----منقدحأطتناوالىفدعتتي

ص!ءتأم!احكراأحص-دو..لا:-نر!س--3!ثع*شءض-."برى.7.ط-؟نخظ؟لملا--!!لا-.!د،"-طآع-.

بة-،-.+.سخ!"3ر-لأ-يرد،-ءم-طء*،--:؟ث،

بىتهأص*بر!أءيمز-تي-7.ة-زو-+؟(س(--،ش.-؟!بة"*!اءالا-!نملىيىالبرازيليةالفهوه

؟،!-نرلى+في،-دىلصءش3!فى:كا..-!!!++-!؟تر!-!!؟أبر!7"،-:-لابمض)ج!ع+؟!حته!شلميمنن!+ال!+!س،ا!2!إ

أصذإمواوا-اضسء!لأا!!-س،لا،-ءةء،!نر!-ة"*!--!*+خكافي/--ررص--+.3،!-؟!"ع!ر-ء.--+!حض!-كا..حتارزخا8و..فتهاغر

س!نر-ير+!-3ك!-!!جم!طلأقي-!ثمحميم*."ب!مملأ!ح!ح!شس!ط!سكجمك!إطسء/ء!ون-خنى:-!*!.---.؟-3!س!،-

فيأ؟تج..دمشؤبض---برش!-..بم!؟؟؟بر!-!!-3!،-.ص!؟شكا،ل!!ى"*--غ-.-9"4.:-،بم!.ءى.غ4-0؟!،.-!-زر-نم----."!؟برس؟!2ابىثحود.ضعليفقص

بي!تالأأتبهأتأألا،أ!-صعمطهح!!.-يحنى+ةك!لإ..!ث!ا!ذ.دشس!.ء--!لاسكاء!ر-آ؟3+!3،!نننر!-لا!..-."--ع.-.كاء!."-5ة ..يرخ..د-*-ت-.---لأ-.كاء..3!،...-.3-بر.-*!لامميئ!جه!-

إ+ط-*-.-؟-نر،.ءا.ازيلالرفىص-اكا

انثماكا3"سدو%إزى-كاكأ؟:س!*!.--!7*ء!.-!.-

..ح،!-)،-؟.س-خق!بخ!!هه!3**.لا*ى!*خءص-?!ء..!-9م!--نم!+ص!خ!ءقيفيءبرسدء!-!-تهاريار.عنلصيءد

..-!غلا*!3.د-لأ-برط!-نم!209ءء!-في-!كأ-بم:لأ--

-2ء-هـ-و!!"1ك!!كاء!-!-؟3.!!برسغ؟.-"اب؟غ.-ء-9،-!!-5.+لأيه!!!فيكأ!-.؟ح؟!!حكبئ!مح!؟ير*ع*-*د!تدببعئركاالتقاوباورلأو --.و.إىد-عوص!ب3!*ء.!-"-*-لاس.1ت؟بم!،!-،ج/إبر،؟ح!-!لإغ"! 6س-!-+لا.سء2-خ-ص-.كا--ط-

حلستلماحءأىط!!لا-

-هـتفيئنإءويخةةإتإ-،اء،إ-،-!ط!شض*:.-لالا-اح!!خآبز3-ع70،3؟؟!3بمكايممم!!حمثيم!!ع-؟سيز!بمع/؟فيحمو-يم7ء!ض3-د؟دغ،***--ص.--يامليةالس!ورالشخصيات

11101.م-.-+.كاغئر؟تنيمقي+ووكأ!ء.في+!+--*-!كلكا"؟.،ء---ء.-لإ.!في.لاس!-.-3!س+.عس!6خ--ص-.بز"-.،ز!صيالفرلتدابلاإ

يرعيخت!تليسإ-نن-أ-س!ش!-س:قيس.ى--ىكح+؟بم.---،كأ--!.!لاس-!في؟غ2ض؟،؟.ير1-!!فيكبمخكاءنربم!،ءع!.!--!!-بر!ه!3-س-+لاء3-*لا!ش-ط،.---كا+دء.3كا.ط+إ--يىدباراوجاوالذين

ليؤكأنبدو،رزونردو"د"م؟س،ءعحمجيم!لا-خ2لاكأ!+*.لأ3!!ي!جسنرث!صي!!مه!ص*غطلا.+د-.--.----؟-..في*-+-.-!*:خ.المستعرصينمماو

.-1111-اس-.ة"*ةلا--ج!ك!ءذ---ءأخ!.-س--.!جع.بزسترلا،ش33-.قي*

.هـس!،!مصميمظ!في3-سء.-خملاخ3*س..ى

*!--،!حع!!ص

الصحريأكهيا!؟-.الىى-!بخ!إط؟بر،--3د؟لإفيل!!ور-*"-3.-ى3"-!-ص+9-د-..كانتحاديمهالأدورعم

مجثوا..إالعتيؤلجبأاو--ى!-.-----سبم-؟-؟-!-س..ء*3+-خ"---لإ-.-واساليببالمبالعاتمايثة

ء.آكونانمعى!سنأشعر،-ففداخذتالنفج
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!دكطهانسانبحر!..برر!ثنافكهذامنبالوغمأشبرلانكيو-.وحيدا

..برث!ضايؤيسيئألها.أزولانارورعمالمجلااحدكاانعندئذعلىوكان.تشعر.الؤصةحثمةو،يةالقدرخةالوحتلكجا.ر--الفيتعرلفد

؟-،دصكأني!!تالذبمههىؤابركلاعطوالىعدتافيبيد.،.يدمشهايفبأعابلفيو..صااذظرودثصجميوطفت.الباردةنارهاحتنيافىو.ءيفلاجوف

الل:فقلتمعادمملاءرد..بكلادفيإزتي.السكونبرلأسىالمهمومةكآبتهاذتتوء.لوكاسحوب

؟!!الإنسانيموتلكيسدمصمنرأييرا-ع!!-!مضىلقذ.ا)صامدةرزالاشجرصفكواحدةعيوبدونهيهاو

.ء.ااوان..اتيشانأاضرطاوحان..الحياءدفءفهاتستعيدوهيصحاعات
الحياقمنأكوىشصمأهناكار؟الحياءالموجوديمنحلأدسنجبمنومط--

يصكل!اانيت!تلاو،احديعرفهالا!بهربةالمولص...كلوتلأ!،يدشأ.الكابر.جهـىلونمنمو!صول..يتهـا-تمااولو?بائحرك

ذاته.فطحوابهمجملالذكطالوحيدإكعوالأافيابرأ-الثعريةاغدكانتاه.ـاو؟افىلكذهعلىاناانوقتمنعنيمفت-كم

-005ا-ةوائمةهـأصخرةكامةفوقيتفعتر،كخوركأنها.بيوتعدة.عجيبة

فالازة-ار.الانتحارغ!وهوالمو.تان،بقراريإنجالاشالموول!-ن-ء

..قاعدتهارىلا..جدإراالمفحو..الحافةعلىكنت..ارعرالنظرو!إن

از"..ذاتهطلقفهوالموا.نمواما-.الاسياءوالحياةىأمن-اد/:د-ب

هيالتيالوحيدةالافكانيةانه.بارانا.لننبل*"،وعهنبحثاسذي:االحقيقياطالصكو-.اءال!ذرالوشحمةءخضمن،الجذ.رعن.مالوحو.داسفلصفاؤهيمع،أنه

.-صكا..بهالفلتصنيتصاعس،الصمبهوتالصدىنغمالىواصفي..إغوراالىإتطلع

حدودارمارودطامجاهاوءموماىولنا3عتكونانتتطلبيهطرأان.ه!ناثووحور،ش!لصيكونءممايةلامااإثتهوفيوءأ؟-يفيمةصآكون.الأصاق

اماالىقفزةفهوالوتواماءماالعاوجودتضمرضأنالحرية..المكانفيالعد!الطاندفعانتيقياللاضرادةبالارنضمموخدتمس..فصائصملونهو

عتهض!ط-بة0تمولطانيم!خلثلاو!ذا.اا!افوقانه..والمكانالؤما\،كأاءو.

وا!نتحار.،فوضرواسبهابلهاطياةالىيمتشيء.ححا!ان.بالحياةعلبكءوجود.أعظمالىاطيرأنيلوح،

5مموت.لماذانعلملااننا.المولففهواعابلهلنسمأوامامذلكعنلدلنانلقدكا-نتء.حياقيطيلةالوضوخدذامثلاعثرأ..كماقإاشا"

ذا5"اط!قاًالىنحولغيرازرني!لكمجققءاهذااليسوليدينقى!ا!زاالبصرى-فيادرعتلقد..-ودنبدوعندممط،تي"كةي!ن4.،وليءثادر

.ءالحياةنجاسمراعنمشمفغبةسالاالمر،تالىيسصينلااذإث..المسعورالهمفىالطالبا.توأولى..اإدرصمفيفتاةامماصاصس..هلسعادة-دكلالصغير

برأحمسممنبمتوش.ـو.وةالثروبالحسبيقعربيتو-يدةكنت..الجاح
ااطساةمحدالحاةفةحد

.\-ي..-ءعرييط!حسد!حولبدونكضميركانتكارقيإءنو.--ا!خفيمخبمف-فيور

:ترتهـتثمرجاء.ذهلت.ممةصرحادةبلهجةا!ثد،ثوكنت،توقفتوس3ء.

،.ءذاتحد.ثانيمكنك.يتولكقعنيغربألستانكقلت-(عالم..أ!ت.لياشم!افأ.نجفبافي!س:تقه..4ماافوءات.؟ليبرواستا-بر،

لا.مماساتكنمموشكبالموات،،عناحساسكتق!هـعنتلمصت!بيركاليمصتء.ة:دشعاعيئا-نوالمطء.ا،يرو!اذأ،!:،-في!صلما

ةحرمعلىتعتدىعندما،!برانفنكتخونالا..هذالفوحشيجشيهطانلثحنلءعجز-انأشمس!وملحاا-ساساًاص-توكنت.د:!اقا-؟تحى"

ث،هيلك؟ضسمىانعليص!زا!بهبرتا!زىىل؟!كالآبدءوالىةمراليها!برذبنا

-.--انبدوع!قوالقنجمنفراص-هـامغوكأ.سكىيئكنصلحادةاثافة!سا!ت،)

ا)عالىمذافي-صتانووبوداوطحبااتانه!ابهلممألتيلقدشفاممةهمياالم!جالأصواوقاصثاحب!11بةفسثتطتبيصأماطأ..نثوفيوحازت.قرأ!

بهـ:.:دصممصبمأ.صو

"ء-لمرا...

.دا9!لموتاسصلجتأا-

ء.ض-"ءثيتهإنصمتنامجدي!ازا؟صديقيياط-أحبرثينفعومانرا-زعزرسصصاحتو

الاالمحاورقيدمماقي!لنوحش!بنء.وختانجمهاتمخا!لنةاو-روفموقي!كونوكأدكهءحياةتشبهها!حيافقإن?م،:بمهذأاف-فى-

ع5احدحسممهاف!طتكلمتواذا.تتكلما،الوحدقان؟.بالغةو%حمثةأصو*.تالومضرزهاكي،هذالكنو.م-ياقطا.طاءـسرثر!الناك!ث!د(رعننل!لى

.أسا.أليلثثعيءيج!عيولأ،احسك.لااراكلا..ياكمالعنيبعيدازك..-..-...

مداةي!اط.كويتك!با،كو!)؟س-ط؟ل!حبناا.عحثلثاستعلجاظ-الي-"لدر..و!صدياراملمكياءبا..":-ينهـي-"الهرهد.

محر-دواحدو!--كإ،الاضرنور.سئر.ءلالآخريلتتىلنالذيأظاصله:كونلت..بحريانها.بة.عظصيباا00ضيس؟كلاء3."اةاز/نفسيازا-حت

.ـ..واحدةموجة!ير
الجديد؟01أسايمزصناانالاياكماليدقىماذا-.المطلقة.غزلتهمجحيمهانداصايرالفاموسفياسم)4يوجدازا-صكلكنهذاانلىاقهانا--لشت.-

:برءمصتصمرخانمننمص!هارجاءت+تاكن!وهـخا.جديدمن3الرواعوإت؟ءالجوكذلثاهيدبثترانتحارأكما

ء.حمائممةء.خائقة..ارجوكمنىاقترب..يإعإلخائفةانتي-ينفىلابرضوحههاحولليليةغيطالأسودو-مرهاها!،مرفيوجلست

وبووراء.ويغلكلم،الاب.يفتحكرسيهعلمنيقوماكنكمالو.اظافيالىملقى

..خوفها"ينانيخشىوكمالمتبكياقدكازت.جاءرتيجة"بهـعتو!فيمثساًقرح!بتكلقد؟كمالاستاذيازكأكمانلىتحاولاولذا-

،ءوزامتلثه.الناعمةالهادئةخطواتكارقب.كنتءفصيلقيصفنساحاًافيكارى

فيالبترولمالم!باحاسعلىانارفت!و.؟خرصاخيتلوعوبما)روقدحما-مةفيكنغمااتصامتةالمنتظمة-ركاتل!الىوارى.السما?هـالىكبالمديد!ه

فراسيالتحفئم.عرقجاجةشلآقطوايخرجمييرعرفيوانكمش.ءرقيانالى.ـءلميجديداما!مصدرالمصبهاحيةوحياتكوجهكوح-ان..وجود!

ال!ونفي،اخارجفيوهالعويلويلحنني.العاصفةقييطتيو.ئيكلىاساقىو..شتالفالمبئذلةاللفظة!ذهفيكاء!"ان..باخبوراىا*تسملىأناردت

نمعدتروحيث.الاخرس!الامصلمغاورفي،انجباكءإاقةوبين،المسجى.انتحاراوموت4اذ-نعهتهحادمصثوهالآنازبت.ها

اإنةوقىى.الرعبمجأروحيماث؟الذرىدواروفينفسهامنالريح:ليحرلاننلارهاحتوس،قليلا:حدأت
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فيكأ(لثضدةعلىانكتبمنالكوم.هذههو..كأظنج!تصمنيفهعهلاحدأوللال..اإضحلاذ-رالاش!"هـافقدكلةنفسئفي05الزئانويهار.ؤفسها

..ىلابى*فوقصىو03ءيكركلعلىو..للفراشا-،مليابين،لا!اجهـةيوق!والنهايةرءبفيم.خامداالثتوصأعافيالمونالوعي..از!

..كتابقيأاترثافبواليه000!نيكاالىإنظرلاذاو.حزينةانالاذالم"رأررميماالخحديدذا،الموتوحبدلأ-.ءلوالجاطاًلانسانلاكاية..اللانهاية

اياماً.المغلقةغرفقفياقغولقد.ا!نياتاافيناحطموقد،اذجر:لاذا-"الوحشةلإ)"

اخونهاقييضورولا..شه!اًر؟الأكان.أ!فراينوولملاوا!فرو!ر5ف!..م!وكأضجبلفي!سمنارة،بعيلى.كأويففي،أتر!.ءرةة.في

بة..-،-..،الباردال!ثعاعبظلمةرفسهوينحر،-مديركائن..العلامنراليةناحية

واحكلمصاد!واوئإللىال*نىلىو..،:!ار"دا!اجرو!\)،بقليد!اجدراجدرروقهو،"وفهويصارع،لوحدهويذثفي،ونخ.يء-

اوحثه.فاننيطفرتو)ذ).اص!فاقيبكيتفاذا.لى4بالفداة!اًبخعاىبفراغ..الفراغخلاأءغريبة!فمةكا!معقدرهيلكلىالذيالة)ب

..قربيتبلتك!ا؟ا..اهملدفاقيقرأتواذااهجنهفانتيتوحدتواذا.الحادةالا!لإع

اخوز".ظزىيتعبدانه."تضرعاته.علىاتولاو.*-.اتهافهملا.اءرفهلاكاثنانه

الاااحدالىبالنسبةي!ونلاحم!ىازسانيتصرفانيئكنركيف"مماذا،حظنيلإانه.اد*سىواثاكونانحرية؟مثاركنيانه.خيرندإطأ

ياض-"بىمعادلاتكلهلي!كوجودانالبصرمناخرىوكوم..وجيشيعلم؟دميئأكأعروكيف*اتح!رثوحيف،اريدوملذا،اخاف

.لغةع!*قةشيءكاىليس؟لبعضهامقابادا،توحدلاوحدأتبينقائمةة،لمن.(ادإجيةبالأعاليواتعفيلجلأتزالاهنا71/تاننيطلمقالومن

..قاعدحيافي،تححبالهوةإفبةبا61ذروةإيستالذروةانخو..وقاءدة!ءافصبىموقيعنامجثلا..ايف(اناعنهامجثلاانني!لم

ا)ظإمةوا!لإحوحالصميميوالسأمالحوتهذا،إنساني..الانسانفان..بماقرجدؤيم..ابدلي!إملالارزيالشتويةالجبالفجر05الفجروعند

مثاعرىصتادرىلاماوكذ.رعثاقييديلثلسالذيالحسدهذاالموهومةبالثمراعبثوالعبقةجمةالرقيازفاكصي؟يهالكقوازفر،عنقهلا!رمسمى

-ء.7.-0.0،هم!صور،.صكير..ليميذربينفى3وء-لإلىوا!وصر.ءالأسود

ي؟لأفياسةسبةبازوجدأ**.اعالفرالازاتعلقي.هـذه..بحم!المهمومةالحبيسة%مت!مماز*مض.3قء!و.قيففىو،د،تن..اقينوالوالخ!مرالعنق!سفوحة

عضثا.خارجيآخر.إلىتننمارلاءباستمرار

-لمؤاثزدراكار..اتخقاداعيئر..ا؟نيصوغنيويخلقنيحبكحتىواء11!.اليك!لمحييجمعنيالأ،أ"صكلا،اراكلا"

!!ا-بكوكيف،!ثخيئكبفا-حمبرتلاخذلكواؤ"..أض!(انالهاهن.ابرانءلا)فوللقواحاول

لأولتكالموخيذاثتقتلهكأخباشعر..!خفيهخمفيكما!راضاا-زكرمالأرشالمجارانمرجاءياخوقازفقداننخشىيجعلهاماثمةليس.خات

-..اف.رء؟!ءلىثلجهاتحما!شجرةكا!ةلكنو،الوجودبدءمنذلنفسهاس،ورة

اطو-حاحة?لىصحرمحرداست،هكذا.احنرش:ذءخينىانهر--كلكث!وموءحفاتتفاماضاءليهالايبدوا،"

-ص01ةالجباشبينحوارمنإلدهر

بة.اطحموممجس!كفيهاققذفيهءء-بر،تبحخبتالتي"وذك:الدعالمغفكالصوتبذكرجاء:تمتم

لياثعة!ةاشاركانبكالقائيو.ابدأزعيقنيلأانك..كماريا4أاو-ثصتنقيالأن.خبنيء.لأناظماكليضعفهو،مج!بتيافهيعبرفزربر"

..كأاحبا،ءإبتيتعظمو..اتابمان.أكأصي!ح-أفي..اليةو!شدقي.ويتلصر.اصقيؤصيدةوينر.ىجافيالى

الظ:نجشيقاتىخخقةدانت.دموحما4ولت،5صدرفيو"جهها!تاضواض،-*اتهـظل!اطالمض،اثاثرهييرعلويعمل.بقبلهد،دقيكمابفا"د-وقظني

مةا!ار،والحرا!رصروا.كأيخسا-يو..ألافهةحاجياقب"؟تانجنيها.تمثاتيدفعو..اشهرصتةيم!!

ازت..صبرلو.اصإهـ.اني..لمطمنرلا..حببمسياليمض-!لااسفبااىتويترحفي.ءيىطتيامجبزيعدو.عيئيبكيوم.خط!ب*حل

.اء"ادييئ-ىل!وكاملجلرإز"..هر4ضضىءوجدل..القموء.والمال

!.شينيكاا-برء.مماشوندئذ..نؤسهالقدربقوة:لىث*في...ء.-

؟.ر%اعياحناعنما!ا.-تآز؟ب..!ه*اقسرو..تلثهاء+شبعاافوللالكي4"ىءكاى.ـيفعل.وهداياى

.ـ.الو!،ا)ح!برىحجيئؤ"لمعيزسا-الى..ا!ارقياذ!تهركالااواه.."وليلم،لجئأ2اءيئجدوناالى.عا*يخثىهو-و.خيايةافيهيابييوجها

-.اعلةاوالسببطاخابرداًا"الج!ذ)ثخو..اسبابياًشهء..يز.الىشجي:س..حولي.،الك!يرالجزءهذاو

ء---.ش":،أن.؟حمذا1!عأاقىها!ايءشا..ال!بساتورا!تحطكويدخ!أ

إلمقابرلمةا،:إ-يهص-ايركلاصرما.صليؤت..الأ!اكسهاجهالىبجفجبهـأح:د--

تمنىوا..-.الس%ض!-يقةطر!!!إحبلىانني..جاءريادأ"كاكأانني..يقلثممص!إ

نأ-إولي.مثرليا!خل!*لوء-كلىالأبدرل!.فؤ!اخباةكااجر

م-صلأىءلي!تشملبيهازعة.(طر!ايقيقاب،اكلاذآمح!بيه-ا!جمبينمهمنينياتح!يلزلالت-ثارحعآما:م.؟."ص!بة

؟ةىم.س"اءهـفلافانا،-جمافيفيخيبةنغيجةوليست،آرفهـلإلديستوبيروت.،ةر؟سوشارع

.ةمراخنماحذهءريو،انأ!ا:2أج!-مذاصش!و-.حياتفيمغامرةاع!ماطاحاو97026:تلص-ن

حا.در-ةاءخص-ط-ذى

!ءمنهرا،أنل!اقسم..ياكإلىليمفرلا

.؟،بزبمرواثية-مدرسية-ادبيةكئب

مداننياذذا-فىتدرببلافتجدان-وتعاقيفيكانهاالكلمة2هذرئكرعندطو

موقفها.-كفيايهانحامرزءأخ!ممنيثومهرآمفر،عسهاعلى،!دتوطاسيةقردواتا

اعي!اة!الهايةقصبرأتككءفيأوامجفوألطألاطالهلجبساصشربيننااتكانأطيلمستعملةكتبومشر!ىيع
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*-ورأ!سهرر"5ء-هه-رر-!همصورثزء-.،.نهار4لاماات
مطل!الك.مفرلاهكذاوتتحميئ"انستافعفارلمث

"-ووم.أصوذيىبنطا!وقىئبزجاةروارتدت.صاحيأاضالىإاجوماحان

نع!ذيثأصدر،!ياة"ممت!،ءصبطنمثلعل؟ابداو..يةخمرصوفيةفلنسوةأ-كارءإى

..--س..-؟)صتدثئخر!فهخرصتتنتقااحت.فر،حهامردهاعاوو.برىن3ص-افي

وا!ننضللضباعةسبروبروا.ءوازا..كا!اعبألم،؟خريىتاص-ا!اوكصإبة.ا)شرمنضلى!بىدكودعت .-/.01.1.صاح!مولاءعأ)ى

لأبخأن-سيزوتجم!،تلمؤنيخا؟الد،زارتيمابم.اض!ص،بينمنحف..!:يكلمن-طيردي...ربم،ءنت،أ.!!ةممايتيثكأ!ص

س--...ص----..االى.الصباحذلكوانفلقنا.وجودي-وففيالمنخورإنفرا!حذاوا-عر

مد..والمخاطرةوالازدفاع،الرثماقةوالحيويةمنرجاءترأف9و.شايهر

.ـلقمذادء.ء-

مرنااممى?مرإمىا-1(إصزلموقاهذاقبونيرويممورارياضتهجمنينقطعونيضينالمتر-ييجعا!ما

الجاحظوخاهفةالهحريالراح!القرناديبأتيازطرناظرةمصافحة.ر.ىتوعر...الفندق!ء،ش.ودعتوعنداءا،ساء

ا،ص!مهالس!وحهدءطبيعهم!وكا؟ةاحرالىصمحم!يمسابارريالجميل

.السعمدةايىنحاءقى1افيوالئلوج

بقم)*-"الفارفخهاغرارضمنلعةالرالحمسة"ا!متارهذهفي،هيخاوغترطالتص

شا!ة!فةدواسةأالىو!كاابلص!طرالىاوللممص.ءكلمهصاكرلعوكارودولىءسال!ض
دهابىا!الىالبحرورحسبت..و!..س

لأ

عبا-تاحسانالدكتورأعصماًتدوناًوارى..البعيدابرازق.و.السنروحأ-باذروأوهـادتاملياوضال.

لأ؟ليحووتتصاعد..أشلجاعدمتحتاضتالتحدحاختأ،قي1الطبيعةهذدفي

هنا!"ي!كا!يوجدوهكذ!.أجالأحراًتحشرووالسياراتأ!ناسلىاضجة

-؟تا-!1وواثالسياروالمححطافونوالفندق.الجباىوالحرت.اخرلثيءبالمسعة

؟!؟دتبا))-"ةإفا..اذاو.-.إ*اح،4ا

ق.لالثمنءأعضكوب.تساعةربعمندالطعامجرسدقلقد..ا!ص-إذايثعزي!ا-

لأ372شصود1ارإر-3""-...
لاصبشىكلراحةصبمني..سيدييابارعهدندمىعدكأةإدي..م!-ا!كافي

نا،صتعودممار..غرفغصافي?هذ!فيوحداثش!كااذنفاإذا..ءخدي

الساخرالعقلأ...دالجبفندقيت!ىلنهيو.؟كذلكاليست+اصطعةسيبق!ورد!م!اناي

به2وأتو2برؤارلح"اةشاطةدراسةاوللأ01ادماؤء1ا1ا".طستر-اتر

0001تعودلنرجاءالط..جانيتصتيا؟ا!

بقملأالصورةهذدجملىحهجبرونتيلازبائنيان؟سيدييادزاققا!-.صت

لأاقما،رثةطةىئأزنناودعواناستقبلأنالأبدالىعإبقدديأه!صذا..المفج!

لمرارمالابا!عبداتفعلف!ذاية؟انها"اسور-ءاىاذنت!ب-دث-ىنانا!بلى.؟أ!هـقي

9ح!ة-ا

نىآعاص"ةانقالوا،سيدقيياماتتلقد..مىطنايالى2-زش!نا-اءأ

لأ.محماديرارألىعاظةوهيء.اليحرالىالباخرةسلرع!صت:كاقذفت

الثىنمىءكدلءاء"،.مىردور.ضفرذووحهله،ىالرحا!.الذئأصنائمةافاث.اوءحرلة61وام8؟.خنكرا
-.ا!و10ا)سموحعلىحهالمموفىالاولللعاءالوا!!ءامابعي!!را.دوا)رطدادلىه

اد.دى001الفضاءطى"ضءاطبهدتاكموجتين،شمتىمطشلير4يتجوكا"يرحمكون

...امىالإ.؟الىعاصفةقذفتهالذيذلاثمحمالمقاتلقيالنو
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