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كأسافات..أخيا

المطرمنوفطرات،مردخانفميفي.أماهييهربنحيلاألشارعكان

-..القطرةإثرتتلاشلاثمكلروقة!كرةوتتاوحا،جبيعلىتنسفح،الائه

هذألاأحديمتمشارعيفي.الو-وهأتفاديمكيفأءرفإنلمني.أس!رأنيةج!ي

زر.ولاسعجيبةأهدأفتجذبهبم،اجظىيعوسرإممهم.اًهيرآخريكونبران

أنفثو.واليءسجيوبيدايتملأأنلابدوأكن!.أهدافبأصطإ!م

ءنالدخانليبدلأنطخيجمل..الدمبدلؤيروداجيأر4لياحتؤ:تالذىطالدخان

أفقتذ!-إن،اطدفالعابرر*ىطهذاعكيىناتكونكان.الدخانءنالدمأو،الدم

ص!المصطفالأصفرالمدينهة-جرفي:قبعنهد،راب!كند،يدىيي!حالشارع

كان،قدمايعليهلقوزش،أدوسهالذيأخجرهذامن،ن!اقيمالاالى!ا

لكنو،نقحلبىنح!لبينبالمحوةأشصرإني..متقطعة!قاىلمننىجلأشبهاًلمكان

..الأشقعنهديموزهـنإممهم..ونيعبرإحمهم..ليشرونلاعينالصرلا،!ؤ

اتىرعاوفي..ألارمعيفالرصهذاعلىالمتمهلأنا..أبدوكسيسفزرلى

؟الصسامتالليىلصنالعجيبهالساعةحذهف!،النحيلى

،.!اوجةصنيءيئفط.،إزسانخرىطيصورفيأعكسأنلينىلو

شديدءدأ.برا.واحدذجريدةاطيلةاايهنههاأأنهإ،بد.الآناصديقيعنأنجثإزي

،مونملتصإى+ابة*رنهففطيتىعف!ىنفسو.بلحميتد؟آهطم.تىوقعاتهمفيهـالاصر

.ابياررالتعباءص!رفييعةءهـرعقوطملكنو

اقناء4اوابتسامة.ينةاطفىالعروونوترتص-لى،جىريدىطإلييمدبمادأاصقد

لي.ألمؤتموداهـبريقرمانحتى..الجىأفتينشفثيهممشؤقاء(هتةا

باءالىد!رطاكثتحت،نهاره14أرو،نهأرييرىاكانأء".حازرلملاىطوعخدما

نر!لقاءسنأ،جص!ماو،،ودىىنثرزرقاقالمصومي3اط

ليبا)صر.ومنيةالخها!وبة1ذمناولثل.يخىصيروكان،هضميراكقدكنت

يىلقفوح.أن،جريدةبطأشسحنت:نخسربر:مراصبكلف-حازلىزعهاكناالشفاء4أن

بة.احداونىدآفر

أص-ترؤو!ىنافوقإلمعدقةالأضواءإن.عيدي2أرىلناللجلةهذه

عنأمجىنراستما.!ني..دبةألشدأونذات،يىلأدء"إنها،رزاء

.ىإنسانعي!يفيقي!ية

لأسريءنامنأمرأنع!كان،الماخورمن،سهر-رجتمندءخمدما

ليوافيتىوأنتصاصيياأثنذاليديتجفتارلقد،و-،يوأرب:..يدقيجر

أقضيد.وكيف..طويلالفيللكنو،مصسدوبإننينصم..يدتيبرر

ييرةقاتمةحروفبينذفسيا-تقرأ،ألتهذهـةأليدرءشةخلالو!ت

!لكوءحد..صصر!عاىثلافيهجىوم:-ريقهابدخان-اًووودةجهنمإورةكعيإ

..أدخنأنتريدبمصنت.جىجأرة،القديمانحهرز!كاخ،مرةذ!لأوميئنمابت

لىلأ.حذهالتص!ا)ب4"يررفييبرذرالىأ!تتدخنأنس

اورظرت،هـل!خهلا15.1ل-9متثدلالحمثاكان،أح!/.هأحدثلثه!،

صنىض-

!الا!!ريع.لم

ا

وويأوتعالظ

..أحنجرحهكاامبكر-برشعرالوقتطالوكلما.!اعةفل!منأكثربىو

اًلطرالمضلىعتدضفاقد.مخمإ،أوسحضرلات.-خائفينلجميعانط

إلأي.أصولأأىءسحثلأن-اجةلييت!،قأ0فقطدشائقعمةكر!خاكبفت

-ىبحنت.ذتمريباًشهرعلإلأاك!ىددأترلقدكنت..ف--ننواك!ا.كرزها

والدمعة،ألعت!تمةهرزمزبا،البذفيباللفظ،صربالأالمعجردة..حكتها

.مماعلؤ،إتر؟لااليةوأهر

نأعاط*وكا"ن.إصوانر*ركتشققابر*شادىرثوشلمت.الدص،طيمنائسعلناو

:ليلحظاتا)دش*4ي-7--طأ.إط؟قيةنجكىاأتأث.ءناالعرهـأ

لى؟ها..اذلإلمةةخطليرأشياءيؤوأون-

..تطراليضبكاأ..ءثي!

؟.الزدليدةسأىعئيهاطأعني..ءدأئدااً؟سستصىدرول!

.الأظءءلىد:ام.-نتيقيكيرلن..ذكأظن-

.صلريفيالمرارقم3بىطأحسمست!ث،ارعألىأ؟فرحةالىالالليلةوفي

أ!ؤد..رقاءالنىالأضواءوعلقت.مفتوحإجميركقبرموحشةكآبةخيمت

سحأهكىذاإننا..-وهنهاويءنرلاأصجمححا:صديقيياندإشيء؟ر

أف!أ.ش*كأرلا!ذعم.ررليكلي2لي!ارراءهذأقضهيةأصلمك؟يأحومختفاء

دانذلكوصع.أ!أصنتعهـفنيلاإنك؟هـلثأكثرا(تىصحيي11صىأذاسخر

دهـوبفصتس!كعوحأع!زا.كذلكإلجس..صفلىركلازا.تؤوتكلايتيس

ذتصاذبألااعتدذاتقد؟اننيلة،ذهش؟-آأملكتحإنؤوكماو..رفيح!ي

،011؟..ردذ!!إلىلل،،روةلدعاناتدرثاع.إ
جه!وو،هـ-..-.جر!*وسيحريو.*صر

..رةبولكلن،نى.هـمه،،لحرعابرألىابصلعرتظلإىتأو،أذاأمضي

آقيإ.!ا:لمر6إليإذظر.أ:حيدأاليأردالسمديممن،،يابجحفلضهاف!نلوع!

دأؤءإ.أءلىءنالظرأى--ادجرو،يمما،الناسصنكثيرمنأطأصوأ..منلثلولما

.دد.ذ!رلا...كأاما..وراثيءإماثلازءنكلتأحثر..وجهيتقاطيغفيكلل

..بد-!الكلثة"نم-عأنالبد-وناتفقناوطذا،اًلكلمة؟رر!!(أفندرا)أمست

..يف..لكنو.)!كأة.ي(ءنأحد:كأنأحب،يقيصلىياأ!أو

.ورازياشحخ!ااطوادثمنبملمةبدون،101بدوفيتفههحهاأن..ككل!حيف

وة:*ي،رقالأشوم!طفي،ا:حيلاكاودي:لون.!؟ءا-وأد.ثأووكأ11

ىتلاحظ..و%صابعينعم..ىاحافنىتبرشقطأدىطاوو%،ي،أون*

.ثز؟لؤرباابلمثإدة،ىهاس.عا-

آسزرو.أة.مر:-يآ*!أروتخسب،رلماضو4ز!اة،سعاده0هيحانت)بزلى

:لاكسواصىهـيإلا.هـ.كلبرنبدوزف!اعلى.!تفرضبىا!ئحةصا؟

---د،."،زاء:لىلاإلكمدواءلا،جالماأشأبها..المكفاجن.تمآ-

ر-اليمازوويآنءل:-ااع!ب..ادابنيق5لأفيولا..أربماعم!"لممة

..الحفةوالطهروناءدعما



ئحة:-،اجماطرصداطليلىموصقى111-!أشكأأطإا:ي-هـنمأ-:بنأو

!!%-"اىقيصطا؟،،ءزت1-ا%ا..بذ-.زدصط!1صطلا-

ت:ا..بةأل!ث7%ادذد.لي-يفهاعر.كذتلثزتأو.لي!بذح،رورأعااصشفتأأورد

لسفوعريتطلبولاايم!كرلي":--مؤ،الايم!:إثوتدنع!ا،إهطاليش!حط!.*طصريبود!

جيجك.اف!:يمنألفر،لمث

يم.فءألأجطزءهـ.صطث11ان،صا-ليقينجابيكاصاصطبر-طصءأحكإأد!ءأنصطب

قو:"أن،إثبطوحأ!.?لمثونصطفحيئ،عنيتخفيلثإءرةالزواءال!ضأكنو

-؟!جهيذ.:أطصندو!-ليي

فيصطءأروتاءالماخوربفتحسطلمب!ااالتيالمرأة،زتذوقهاظنهاهيوأىطا

ح!تما!خحافنيأصطيطدهاأر.مردعينيتأتأخ!4لوو..الساقطةوسحنتى

..!نانهاإ.!*اليماإبذرزحرلوداو

لكف%دصططالور.اءألىزرج!لا.في

/حجريعليلصطأسقطدءصطلكن.وزثالفر

..يلثأشترإنني،لا!..قليلا

المرأة..سليىليقالتهاالكل!ححذد

----..الماخوربفتثيكابتياكتش!!اأقيا

+--بم--قي--!؟؟-+.:.-؟يصطتلم..ور!إليم!ا؟حمستصعلافاإذا

-د.-..-+--.،-ع"ءمبرا-."+!-5،،أةأءرمجرد.كاذتأزعةرؤ"م4فبيننا

ليلج!تاكان2أأبيد.جلىرد!ركخت5

.-7.فض-.قييةبداو،بثرصطلبوء!ا،صطالأم

حةكابة!قض..

.س.(.+بى-3،برش-س+ب؟خبا!---،+؟لحذا..أحباثلماذايعلمل!أحداإن-

!خ!-..ورأسه4قدصم!!المحطوطالإنسانا

.أحدز"ثعندماضمصالم!تنخبط4أنعلياث

.-.-.أكشهـمنت!صونأنقطاكأص!ح،لأ

-.--."!ء-س-برمسإشارةأو،?وفيفيلبرذاجلءجد

--؟:-تهذاإل!ليهـدأنتوها..وبم،يفي

-+؟تد!كننيأنت؟بعط!هالمم!إول؟ال!!!أن

..صطجسدوجييوبتتشرذطتآ

-7ط-طهذد..كلهب!يرتاث!حياقيدصطاصوث

..لث-:يفيأ،سطصحتهارقيأن،!تلثنى

طالأحبا.طيصطصتياسأ.مىوح!ناطصشا

تتلطصعندماأفاعالىيخحوونكل.-

بخفنها5تلاعطميناأزيناوحدناإننهام.هـسهمس"

كثذاؤ،،ءوبم!ينافيالنورزرلىأتص.

.اصبجاتدرأشقىوالى!أبمل..حب

إصطخاىو،بابكأطرقأساأ،دىقرالىتكوز-تعندمااشسا!أنلى

ء...ءضسس!حي

بمدالفاخرإوبيلجاوا،رةاطصصوالأزواب.ال!-ىالعطروطنا.،-إثص؟

أ،!طصطدتإلا..%يءلصط!وقتا.ء4أت-تعفنالمحطدعصطرفيجية3الذإصساءكألى.ا

و،ا!.ح!-:"الملاءإسمرأةسوا!رثةأيكثاإلأسوداكصألىوأرىطانض*

شينلرئؤل!راء4أاضفا،.-آاؤ:-خ

..!ل!كأوع-

زتا؟صطثناأنوىنذ..اطتحدفي*-رجةالىواكأحة،ساحىيااطصحةذ-

.زريديططصأندثبه!؟اح!فييزوأىوكأوحاثثان..ألعامطةاتأمحاض-اطص

..ناداؤبدأو،.ا/إولنلقاضكل*اضخش:ا،ش

..-دأ"8.1إ:ةا.ته!لاسأسأ.عباا-خااص!عا،يانذ!4درأشلمحةفييمءو.تسضاكا

أص!،-ر!أا!*-!اصدوأ!اهـليهـ-ألحه!إ.سانلافزوو!،ش!بهـإ-ء".نيمحسسأسير-ا:-نحضهت

.إعطتةقأا)شا!يالبماتصط،الياهـشةأل!:يرأخمر،ةافيرالفا!إلازاتاثا!!وضصطأف

.ااكدمثاةقحستشفيشيانلثإنمت

..اطفلةثيعلى؟ليأزرزريبإولمأحدسكدلكأنءخذ،بذكوبدأت

أن!متأذاو،أجولوأناتقيعتي..أصا"و-وينسحمأ،نيءفيثان

أقي.نظروءإكاثيحزختأ؟ظو،!حيقي،!ل-رقيولمحتو،ألمحدنر-!ليك!ا!الى

!وا-اتفي-ص-االىرهتدصطأنعليككان،شواعدنارعكدما،بيلحقت-ا

هـاو..عمانقآعنكحططي!ر*الس!يلثيرالقصبالباهـذاقي:طرنأو،دمشق

ءاالغبرالكتصطرذومصوصن،ا.خشبصمقطصصصطعلصاثيططصإز"،ء،لميفيأذت

القذأطص.!و :.رطبرس!

؟هنطحددوأنتأ-

..عم-

ءلمرفةكم..أء:!برأت8إلي*ذ"وفي-

..أصبطممحى:ءإ*إنأدأو..يرشوي

الدورفيح!تالحسحوطص.ليكونأنب:كي

ءرز"لينيمبز؟سصنكرأوال!ءلىالأسكلنمل-------

؟"كذكأ)ورء!ثآ!كص!قيولكاكأدعأ-"--9

حذ؟كطصحيداوتسطث-صطأن!كلاصطأفلا..،.-لا

!9أهلاثأين.4-.الأ:رليالدأت--؟إ-؟-؟---3----

،ثهليطلىابقاأ!اوإقيقواتفرو-

ع!لمبء،تلى/أضسا.صءلمدالمأوتقززيرلى!..آ-سلآ+-4!

أ:يو،!رزنن-امإزي!أ،ولو---ء؟":.ش!+دب.

أفصآأمضسءحتوانمكأيبدأيةيلأت.ء.8ء

-عبة.تدكايو.ج!تلىء.عثرقكللمكثر:-؟؟-2؟.-+-!

نجة.-والأاوةبرل!س-!ليلمةأطواسءإةلأا-طا

جوفيا-%.ا!ويردب..ا-طا!ا"يردط7أقكلا-.-

؟!..!اءاصزفكلءيمناأذاما!..ر..ؤ"أكراً:-+م-ةبر-.:

بدأيةكانتمبمدأأءص*ثالسؤاكصذاصء07

.؟ناثحزالجسألجئةس!77

.ليألأوراقوعبثتيمدربرآوبزخحت!.

غطحلاطثت.رأعمواحطوعةجتصرأ

برءأساعنأتسأ.أقيطفورلصعو

.ءديدةاتمرر-شعرص،دت.لأخرىا

الأأشكاجلستكأوصط،عصنءيرت

بالتعلجقانصطألقيتد-:كأ.أصل!تنحتلفة

الزمصلإتةوبعطصاج!،معةصورعلى

إجموعة:أغاتمستوأ..-!!لأطصإرابعكأصورو

؟ر!3..4-ء3اةصورلاوطباثإلىلطبمصر..سصقيمةح!صطهـطصصونبمأ*-:با-

:.أ.نهأ.0رأ.لولس.لان.ط11هـلى؟إث..صط!اأ.ا.حم!ءأ:ف.أ

س!ه.ءحرلى...ت..ر.هورء*رليا!

اهـطص-ة..طمذاًال!ولي!!و%ثلثفي.*إث"تحمل"%تشرلاذزبذ*م"برذنبصطءى

..لي+--4المر

ن15..ؤو؟*ثاختدأحةر-قا؟إ:أالأضءوأءاإن.صديزيا!ركإرحبم،اضاصقد

!شدإحةالآراإءأ.ل!حدمخدألمدلكةلمحيذهفص،ألى.ا..لا؟*.

.....!.صموكبصن-8:"الىالىيد:خي

ء"قف..قيلضيممافىمفأوهي.؟ونءئذ!صي!؟مريكم!ءلاأأ!،ءر!..يأق،وق



وحدقي.تتخطىان50د،برقي

أعلىألىإم"ـيرتفع،رطهركاليهبسور:د،آ"لونلاالذي،ابطاًرهذا

نم!ا!ةإن.أشارعافي4ألمقاباا؟هةمنأخرجدأروجهفييصمدكجدار

ءطتدآنالغريبومن.الجوففيونحنبةوالماهالأرضبينلالمقصالىوأر

أخا!إ.ا)سماححنجدفيظلاإلأرضلكأنكل*،.ينالجدار"وق،ؤوقالىظلانا

الى-فمنلاهـحا،يةأشكالءنضاغأوررافي!طبغ،الصونيرةالقطهذد

.اءالعذرالقوةنميد:المزالمسلح،الىىنتري

لزاح-ء!ب.قف!"ىعنك!قولىألمساءهذاانيدبحا-"إذيلكقلتإقد

لكنو،ليالكونأشبه،جسدننكأإني.؟فمةال!لىهذهم!!ثأبةندري،ديقيصيا

برسدكلشعر،اشقتوادا.الثقا!.ختصطأتناهيالروحإن.روحبدون

،مءليشياءاثاأركلىنلن.صزمتلا.هأزحمت!يالروحهذه"الحقيؤكببؤقل"

تجاهالشارعجدار..أ؟لىأركهذا،ندموابرعها،زأقا؟كفيقفولز

وأدخل8شماليمنأواطأحاأمستأ.أكثرتعرؤفيلوبودي.ءالمقابا!جداره

يعانقشيء"وركهأشرقاءاالأض!واءورغم،مدقريبانني؟ص-لىالىيده

زوبعة..زوبعةفي-خلالىأقياالمتض*اربةكالرياح..ببعضب!ض!هاأزفاسنا

ء،ولةلديإلا،ليإزخبه..ؤلميلااحاربكأنليمجقأؤل!.صوتبدون

علىيجروكءثرأح!فلا..الطرقزهـاابمنيلدأزلوأود..اسلث،،ؤير

00ءاريقبدونوحد!أزتو،رالأهدافكلوإعونإءاساإن..هناالوقوف

،ادمصدرعلىيةالب!ثرتقلىكأنهاجريدة4-صةاأ-دةو؟.يديلثتمدلماذا

انهاإيزيكونأنقطيمتطيعلا،الي!ينبينووجه،الهروشتحملأ-رىو

.،القبضتينقيعوو،اتبالثروقاللمظرزطش!ث،الهدينإحدفىكعدأ:ماإز"

جام!ةموادوالأشجاء.عظامإخمهاءيالأشيا،تعبثبةسحرامتداداترالأص!اج

اللأثياء!الىالعظ.قألىإلوجهنن،صاحجهابالإت!انزسيلالنطرةرأءفى

علىوتقبض،قاعدتهامحلىتخحوك،تمظالسحربةفالأصايم.بعدهازتضيغ

والعظم،أنلمبينبالعالمومحث!،الأشحاء!نجزءأؤ،النهواغمقجزء

والأنظارالناستصالب!و،نحوخالىجبازكلماغساالمنسابهالمسعورةرالنظرة

فيهناالأذياب.نجفريست!ساتمسكقبض!ةوكل.هوالشوارع.ءؤالأيدي

قوقعتهفقد،ثمكلنبدوهلاميخيوانكاذبةجلىصآرلينةءويرلى"..الأصاخ

.هشيحكلعلىوسال

الشوارغ،إلموضؤعأتكامحل،حي!أنيمنينصحألذقيألدبقهذا

رلأصدائها،المصعوقورعبه!!ا،أنجارهاو،المدينةآفائو،الآخريناو-وه

عاىبالحديدين!خحبيرهلاميحيوإن:أالعاهكذا..الدبقمنآخززوعالى

..المتلويةالحربائيةالألسنة،صديقييا،والألسنة..وأحجارهأناسه

من.ءاللاعقينمنحذار..الصديد.مالصديد..-والامنتلعقالطوياة

لقد.صديقييانجيتتاجرلا.المدينةفيبض!اعةهذاحتى..الدبقوصل!

لديتزلفلم.المساءهذاهدفيأنتوكنت.الرعبليلفيإليكخرجت

إليك.أنقلهالوأود،الحقيقةمنبقية

زميلاتههاتركتوسعادءبالمنزبدونوكان.المساء!يمبلهذاالماخوركان

زنقت.تدخن.السريرعليمستلؤجمةوجدتهاءءرفغطفينفسهاوحبست

الالواناختلطت.القشرصنبلعبةأشبه.-وطا؟بتنيننلا.ؤوقهاالدخان

يلة،الطهالسنونوبرزت.والشفاهوالوجناتوالأمدابالحابم:جنبيم!

.ةالمستعارالحياةيفزتحتألعذابعمر

الأحوالهذ.مثلفيككأيريأقيلن؟،أنوريراأنتأهذا-

!وراكلوروأ،المقاهيأأغلقوع.ملجاعرأبحثفقطإزي..وكيف-

الأسودالوحتريزخظخ..صحامتىجميروكرال!لمد..أور"آا

..انتيجىفىاقيذدانتظرزمادالقدكنت.آ.ندري..غداًكاطنألن-

..نتيجةأية-

تملكقدالمومساتء.متلناالقذارةأحياذاتملكقد؟.وحدكالست-

ابنة؟ليأناتعلم.البلاد..أرالر

بابخنتك؟شأفيوما-

هذأألروط..المثؤفونيرقولكما..أرإي!رج!طأنتكم..أنور؟أواه-

عليك؟ينطبقأفظلماً

..أنافيانني..نعم-

،3ا*لمشرارفيناوتاشلثتقضيأد!-،الناءدترىألا.بةبكبرتار-

ء.فيهانام..ساعاتع!نرمكتبيفه!رأجلىإذينعم-

تفعل؟ماذا-

حولي.وأتفرخ..أدخن-

..حولكماذا-

!.مكتثيكله-

.؟فعلتماذاأتدري..منكنظفاالأعظم"أمل)(ابفتيإن..لكتبا-

..تفهملن،أنتشأنكوما

عظكءمافقولي،أحدنايتحدتأنيجب،هكذازص!!لا..

إصهخ..شهرمنأكشمنذ(بككمممير)كأيعةفيأوقاتهاتقضيأمل-

يقبلمونوالأكابر..الأكابرمعتععمالر،إكاءدليمومساليستاب!!إن.إلي

إنها..اخراالىحضسنومنأخرىالىش-.يعةمنبتخاطفونههاإنهم..يدها

باملءاتاؤأأشدهمكانبكسمير.ءالحلىباجملتفوزو..خيهـعاعبمعمتلمب

..الحلادهذهفيرجلأعظمصديقةقريباً!تص!ء!نطاوقال.ممخةسكر

اخ!اراالوزكلنالهفلسيرألوشهروءلممبلثس!ركان..صديقيثاهذا!فكر

حال!كلوءلى،قيأبرل!ست..رفا؟إث..هممن..الق!مهؤألاءجاءأنمنذ

الىك!يربسرأقف!وا!كنه..يومبعديوماالمناصبزلمفط!كانتالرجلهذا

،ة..ينوونوصحبهالرجلهذا.أول

بنصفيميثل،يعغيوعندما.الطولؤارعجادركان.يضغيأنوروكان

ذأضإرةأوهذه،2"كلاتبتلعبابقساوريضيءالنحيل%كهوو.أمامالى"افته

فائقة.بسرعةيعملعقله

ائد،ابملسرراحء.ض!ييحسثأن.ءعادتهحالم!ور،اكارعالىخرجو

..احظاتتلقاءهيؤتأقو

ازئيسعادقالتالتيالؤ!اة..الشاميبيتيفيا)+انصية!!مرةزارتنيوعندما

الذيالوقت،ساعةبنص!المغيبقثيلالوقتكان،ءأبتيخلفاخبحها

اكياوقتأ،7كاثنكلمنةارلحراؤالحياةتنسلو،الو-ودجهوفييص!فر

بها:.وفوبمحت.يةالعصركأسيبرفقةإلاالشحيحزمنهعلىأفوزأنأستطيعلا

..البيتهذاالىثانيةمرة!قدفيلنأنكحسبت؟..أنت-

ماتطلعهافيو،المع!ودةبلمح!طأشياح!اكلتصفحتو.فةالعردخلتو

:الكأسعندءيناهاووقفت،المكتومالظهأيشبه

لكنو.إ.اكلمكأتوقعإنني،بهريبهذا.ـالجمى!؟الرقبتشرأش-

.؟الشهرينطيلةأينكنتتسألنيلالماذا

إذاانسأنأصبلاانا.يرضجمكهذاإذأكان،أسأللثإننيبأسلا-

..العالمخارخيوجدأنأوء.أكثريفمجأنيم!ش

شانالاسوتملمع،صراتعدةأوراءأألى!ابرأسوتنعطف،وتضحك

.المبرحدالورعءىيبن6البيفسا



و!أنا..ررلانيةزرارتكفيسلجئااخسرلنإننيمرارأنفسيفيفلتلفد!

ء.؟!خاأنتتمل!4الذي!ذاهـوما،أوه..!ذابلأر.!بحد!رأر-خ

ماضحهـ.اًسجاحمنشبحآأناكنت!اور..ترينكمامتحفبيتيإن-

:اكأسانحو"لانيةمرةوتلتفت

؟مازهوبدون.و-يدازشربأو-

.ارندأمرمنهذهكلاكانتور..ارهأس،إنسانكل،ءالإنسانلدئ-

بصد،اعليتطلعينوأنت..عاداقبإنها..اراأسأملكلست..أنا-

.اصسلكيبدوعنيفينهترلاشيءكلإن..بالصدفة

بر"تلقيثم،بكتابلتعبندوتصوم.أيصدالمرةهذهمتالص!ويطول

-انقة.ضررة

.؟عادةضيوفكبهتحدثمالكأليس:ليقل-

.ضيوفليللجس..أنا-

؟إذنالب!ثرعنمنعزلاأتيدن-

إقي؟بةازدحامااًلمدينةأ-!اءأحثرفيأنهيفبيتيترينألاه0-كلا

دائماءالزحامفيغا:ق

...+*-؟كذلكاليس..الزحامهذافيأحداتكلملالكنكو-

ولكنني.الكثيرينأ-ادتدإنني..العكسعلى-

..ش!ي!!.-ول.!"!.++""مل،أنتفمثلا..يعرفوفيولاأعرفهملاأظل

-+?+7!كا!.!+.+!زيارتكسببحتىأجهلفأنا،كلأ.؟حقااعرفك

لا:")د-.ف،تمامازديرخفيأنك:طننتلقد..،أخربدمرةهذ،

!!،.!سم+.!..عابرةصدلةبكلإنسالىكليفعالىكما

+!جبلأ-ء!..-حس--+ء....!ش03؟نساءحد"اتك!هل-

5لمبن"-+س+:+"-"خ.9!يةورثس..واشياءور-الوناء-ياقيفينعم

!.ول7!-..ليأولهالانفعكاملة

ج!4+.د---كلهص(--س.

!ه!و+1ليزوو،مازهبدون،الرققدحسنكلانايربدشفو

خ!ح!!.حس----ا+*سيمئاالظلمةوتعم،الدارصسدسد،العصراص!رار

..يناكات+؟س:بعضدتسداقط،واطينالحينوبين.الخرفةؤثلجئا

+.ك!-.-!"!شبه،تابتينسبه-انالشخصيبقىو.الفراغفيالألفاظ

!ا+م!-+في.متينصاشبه،ئميننا

كللإ".!!.،؟+-فيبالبطءندسهـ!:أهعدوتدرمجيئبتنشرالفتاةكانت

.!.-غرز++*.شءقى--3..-+-"!"+.شيءكل

*ظض!!.لا*"،أنتإ.ممالثى?ءهوكلبيتكليس-كا!.

.!لم.ك!+!!++!هـ!..-..-

؟،..-!جمهس+محوتتجهحواسكإن،الأقلعلىاو،شبحكانك

...ك!ص!.لأ!-ح!فيء؟.كألأ-ج:ليقله0ملولإنك..آضرو-ود

!..-ى!-"ل!-س-+3..حجرأولحممنبتنرةكلسدسمنمثلكأباتعبت!ل

!بخ.ش*+.ثمةلسدولكن.ءلوص"انهها"سلمىالىزوأنظر

دئر-.سيبر؟.ملاالاعر!ىاو

ئز-..!.

."!صفي.فيفي.!.!د...لونياتهايبدم!حقيقيلور

!3!؟ء.!..كا+.:إ:بز"لا.أ:-+..!؟!.حبعنديما:سلمىياشيئاأحبرندأنيجب-

-+دفيأرا،أعدلم.وجهييعمرالظا!ولقدكان

.ة.ي.ةم.الزاويةفييضيعدصريريوكار.المواجهةالمرأ.ة

أحب.نارهأرشف.وأملأهأخرهـ.مرةالقدحأمسلث

زدرأةاهذهألمصيطأن

إزفي؟أنتكألك"مالاأناأملكأذننتحسبوهل-

..الحبعهدليبالسدبةمكأى.ـوبددالأقلعلىاةا.ر

أصواتنان،مخلقابهانحبمقيبابأنورغم

نديدزاا،أكتدلميقةاارالد-ولياعمذنمردبم!اؤندالى4لي،ناشيدلأا،يرطدا

*ااخيربافىديمطاهلتدحلمهدا،بلحرا

..أمراةالأنك..الظروفهذهمنلفياكلروندعلىجرزدتو!ذا-

.؟إليلمثوصلمتحىفيهاتلمرالتي..الطرقعنثكاحطانيدازر-

اًصداءو،ازا..طرقي..طرءبد..عننحدرفيانتريد!ءبيةمنياالا

.انا؟دربينخماواتي

المؤاومة؟أفعماهذاوبعد.الأن!ءيونمنالأمنيةوطفرت

اًأر.ابعةءالساعةمنذتقفركلهاا،دينةإن،الوارعفياحدمنليس.ء-

ما.معجزةبفعلأءودأنندت.بييعنقليلأابتعدتعندماخفتلقدت

رحافة،يزيدني..اًللاتناهيوالطولاص!متواالقفركان.تابعت-أءي

ء!وز!انا-ساعدلم.المش:عاداقىفؤدت..ا)ممقنكللى-لقذفا
..بيكاوسوي.-+.

..-وتيءحونيأنقلواصبضت..اًلطبيعيةلحركتهجسديفركتائي.؟س

الؤليلائمريسريو،صخلقةزصفووابمهةبابكلاب،مل،:شيكلربدبر

يدورالراسأفعةر،متمهتةوحديكنت..مظرقينشءيفرونالذينالناسسن

!و!ندتأننيلدرجةفرحة..فرحه..%هدهي..عياي- كل.كنت"األى-دءىاس
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.؟ةأزوكااهـذهئأحماس.الؤفىاراأتحم!-د،*..متشنأحأأ%ور

..!...:،حر-و.-ي

ةر-يدظث..أرارامنضربرهـتءخدمامعيوت!دفأتجه؟ختوما

نأيمك!نأرتو..حفآأعالمااملدثبرآبرفيعأس!ربم*للا.ث..أروةاال!ر-"هذه

بنثودأ-!ر.،بموكأرأتممإ!ئيء.عندكة.!خاإلأا،إءصيةبهذهأع!ؤف

.أ!كام..أراخبصأاواا؟عةر

تعرفأو،ذلكلكأقولذأ،1ول!-كر،أؤرأنيومايمكنأ،هذايمكنأ

بدونالفم،نظراتبدونالعيون.ملاورخبدون..جهالرهذا؟إنتالفرح

الآولؤر-ي..-يفرإلىيإن.8!اسزسرولأنيدلشأر.أواه..حلممات

!؟بدأفعلذا01

ؤ!اجيداهـذاأذكر..ههناالأوللقائفابعدثانيةبكأجتمعأنتمنيتما

شعرت-ى..لصريريعلىتميتوار،بيتيفي..خلفيالبابأغلقتأن

أنتما..بالرجلأنتما،ثانيةألقاكلن:وع-ييجمدبالقراهـالأصم

عنكأقولألتيكنتوأنا،لكاضتجبتكيف:نفسيوحقرت.قطرجل

بدون.!ألحرقاءرافةالزهذه،المعشوه،الأبله:المجخمعاتفيصدفتككلما

!.مخحطمفلىررجل.فيدراالناسبينىص،أناقة

ويبصث،تستعإنك،مناقشةفيقطاشتركتفما،ذلكمعاراشبكوكنت

وماكان،"وكصصريوماذا،أنتاينتنسى"ئم،للظاتالاقماميذياك

؟.،رشغلكماذاليتل..اًأيهزهـكناللحساءوالر-البيق.ءوذجلك

المدفيةسوارعؤأبمولأخذتأنومخذم.دائماسؤالي*وهذاصداق

بد!ألوحدةإنها..ءيصاصدمتكلعلها..صديقيياالصدمةعانيتهالمقفر

تهم،اباخصار،3بأص!وا،بو%و،هصتنشغلاسنا-وإق.أحا!لىابين..انبلىدرا

الصحدم"ىعانيت-ةمولأولنحنبنا،بنا..حواسناتةشغلفكجف..برأعماطم

نمما،صولناوفجماذفوسنانمهمازسةيقظحقةألحقإن..بالذاتاللأوقات!زهفي

حق!يقتك؟أتترقبأكخت،إذناهكذ.الوإجهاتولحطوطواالأ!جار

أصيباثشبىءلديليص!..أؤبللث..أنعنعابمفىإننيينأتو..سلمى-

الجصكيع.ستواحدإلاأنانما..أنكاعترعلىيه

يوبمدأنلابد..أفيلاءثرأهـلأنكتماماأدكأكؤأنابمأنورياحذاثؤل،-

نأفقطأردت..ابتاء!رلكلحقاًأهل!وم!!شمانكلفطالناسبين

..صعىتؤهـح

كالألمالحقيقياًلفرحإنبأسلا"ص!تبؤس"!!لكأفرحأنأو-

ن!ولا.ءواحدمنأكثرصاحبلهيكرنأنيمكنلاسلمىياالحقيقي

مطلتصفينكونحيحينالصوالفرحالألمفيإننها..وحدهصاص:"إلايجتملهأن

..حدزخاو

.؟خائفونوالناسفرحةأناوكيف-

أظائمين.بينمنخالفةفمازلت..إلمبأذلجتلماحصافرحةلوكنت-

!"الآنبينناالمدينةأهلكل

الأصيل.قدحتابعتانصرفتأنوبعد

أجهلأزيممايقينعاىبهأنك..المديفةفييثيءكلعنحدثقنيولكنك

جيلكلمنوالنساءالفحياتفرق،الفتيانصفوفليوصفت.مدينتك

الالتحاقالىالاحتياطصجابدءمىةعنحد-ولي.المدينةض-واحيفييتدربن

هووالضعبمجققهاانيةالمعجزهذهعهن،الشارعرجا!حماسعن،بثكناتهم

مرةلأولرالنفسالثقةوتلك،الثاق،قلقهوعظمتهصوفهساعاتأشدفي

تاهـيخه.في

ينىف..يخا:شعبيمرةلأول.انروفهذاأحبأنا،سلمىيانعم

..فيءرو--رالوبمإنه..الجديدةحقيقتههيهذهبةحقأ

لأ02678

."أنك؟يبراضءحمده!اأكن!سهـ.أجمحه(كو-جويخكشليبرحماسصلمثكانإءمو

ولابد.ؤرحصكلمحى3هذ.اثيةالوناثص!:يةالمفاومةفياشسكتكذكوأنت

بمودهوقيمةال!!اد"!يكتشفؤ:4إن.حالكلىعلىاحوفهمذأيخلقناأنيجب

..أ،وتضدل01النصعلىطاةسةشعار!لكإذاكانوؤيخا.م

الاحليةألثوارعفيأوحيدذاخطوأقيصدبدإن.سلمىياإذننخافبدأزا

م!بوأي!ثرأن،وحدتييتعلهوأأنأحب.ا-هـىوأصداءتتجاوببدأخت

قوقعهتحطمآاالأفةأ،ص.ديقتيياالأمةإنها،صمتيلهمأحب..ضوفي

ة.العالمنحوضرهاو!ازستشلىدبص.!يرستطالابدو.أء.اًررودالسحيقةال!رون

فمن..طوفانخصحوبيجللهاسوفبعدو،الدهثةكصصررلمها..بد!صصشماذا

،كلجاؤبمانيخ!صشهأألذياالعالم،أيومأ،صصابالنسبةالعالمءووماةامتيهي

،راطوفبشرتكالذيإنني..لك%ناومن.2،أضربم!ةمنمعهاويهب

..اًلاصليةالمدينةشوأرعفيدبالتشرو

الدروبتقطعيلناطوفرغم،أزكواعلم.ارراءهذاءيمفيتلقد

منولئ..حاليهيهذه..تنتظرينإنك،ترقبينإنك،مهلعلىإل!

وخ!ضمالماءخ!م،والزبدأكرملايجتمعوحيث..التيهاء!-رمنهناك

تلقاءوهوالأإ-أحديعدلم،يخافأحديعدلم،ينتظرأحديعد!أءالصمحر

ا.الأبدوالى!رةوبرودهميصخعونسلمىياهناك..هناك3إ،تدره

.!المستقبلمدينهة،سميدبورفىءناك

المسائءكأا؟ريدةوؤ؟سايدكإليتمدإنك.صديرقيياالليلأكشمضىاقد

وأآخذءحفأءهـفلاءالمسا،ذأإزفي.منكاخذهافلااناوأما.البخسة

ثؤوبفي.ءجدإركلوراء..خلفخاإنه،-ولنا.الظلامإن.أعطي

في،.ذرواتهاعلىنائمةوهيالصسوراصبفياتعصرالديدانإن.ألقاذورات

هـلصي.وبال!بالعبوديئ،كأتبآرخصالإنسانبيعيجريالدينههذه

ص.تالزءحقصخجاتمنيتىهـقهاأنجوزألا..قف!حيلديزالتما

إنها،دائماشهاأفضحيففوأعر،أملكهالتزما.الإنذار!ورارات

ألصصمت،غيرلذلكلديلي!رو.عغ!اأعلى!أنوعلي..ححديقيياملجأبدون

!.ببةالمداتهاذشءابدلأالقخاءالص-ورانيتظار،الانتظارو،التسكعو

!افاءكرذأتتكونأنتوقيإنها.سلمىعن،قليلاعنهاأحدثكأ

رحلى.عاتقعلىاأضكلرتلقيهوأن،اكصرتحملأن

سل!إنوقحة4بساطبكللكأقولولذك.أسودأنا،لسوداوىأنا

ءهـها.ينشرزرجممبدونزهرة

!.امؤح!ساولذلك..أسودأنا

اكتشفتلقدبةبةص!جاقيبكارفيتفا-حنيأنتحاولتراها-وهيكنتليتك

..!اًهاصبابدللاو

!.عاديءيررجللأنك..صدصيبأنتالماذفأعرأنا..أنور-

،لستالبتنردتيمنكغيريلستلأنني،فاناكئيبصديقيياوهكذا

نأمفذكآلييأ-رإذهني:اأضيرعرفتنيأنهاسل!حسبتأحد.وقدعننسخة

.وجدأالجهولفراجمهت،العانترةدونوأناأبوايومات..ولىت

الرزمةهذدفقطاعطني،صديقيياتخفلا..هكذاالسنزلمكمظواشخغلت

بهـءاكلإلىهكذايديومددت..كاسلةلصصنينعشر-كصالقد.لجرائدامن

..العظمي!حمكلىعلىوألصقها..الفرنكهيأء-رم!ورةقطعةلحمهصتأقطع

صاحباأضيرقبلني-ى..جدرازاأوسقفايملكلامك-انفيكلوسكنت

لقاءالآلاتابيمنلناماأنورضي،وراءأبيعهاح!سلالتيالجريدةمطبعة،المطبعة

.صبىحكلصظالأركناسة

ص!لمى:احتو



؟ثخلدشهاو..فتلثثقاو.حذابيتكو-

س"إدةوفياطأللحليةالدراسةمتابعةاستصأكتأنبعدورثتههفقدبيتيأما-

كاذوا..الحديثةالألي!يةفيأصيؤجمموا..أبرأهلهجىرهعظما..لمورياالب!

أورائا4إتناسب،حؤيرهامرأةمنتزوتالي-ي..منهماأقاوماكنت..أشرياء

وبر"فيسل!ىيادأثماتت!رر-ادكا"هذد..افيلااأنايقصإوحبو!يقبلومافلم

ؤصئسرنضالاأو-إرقاعملايعتبرلجامعيةاللمحهإد-في(طصكان!راذاًء.إبةالغر

اًكأمةأوعاؤإحاحملاألجستإنها..كآبتيأحملأزللمتريىتفك!.بة-اًلنضال

..الاروفحصاىرخمنفسيأب!ىالذيأنا..أناطيكابتيإن..ديةاقت!01

..معىورأ)4إح!.ا..الأمةهذهمنجيا!!؟إهاإوناذيةحاهـلةقدرإليوماًلجابة

الفراغهذافيألنحيلالص.وأتالذاإلانحنوهل..نجودأوانن!سونأنمعنى

.؟المرعباطاز!!

..المتس!عوننحنوالسوارعنمساإ

:أسحانبذ،ولسلءىقيجمبو

.!؟لديكمعى!ذاألور!،أذوريا-اذبكألىلكننيو-

ت!:!جيأنإلاليبالنسبةأتتفعلينماذا..ءلميكباللهالا-رلماذا-

الىاعدة..إلاأتوما..دواءبدونأنا.ءأكأروصارقيو!قيالى

..،حهلدتشالذيالق!رهذافيآ-رمنليس..باخر..أستنجدسمعشيفهل

المثاركةمنثثاهذايعنيالأأ..القدرهذايحما!كلهلجبلاتقوللكنكو-

09برإنبهالىآضرواً؟-انهخاأليسمط..المساعدةو

ئخ!ومكاإممهم،بعضهميعرؤونلاإخمم،ذكمعادىؤر3-شمو..ذتم-

..يخحيمهمستقل..كلالأخرأوالنجمبيرندائمآوراشةعلى

عيونها:منيرةغزلاهبةالدكلوعوتطفر،سلمىبهتتشبثو

..احغا-لمثأنانص..الىبحابمقىأنلىأؤمنبا!اءرفء.تحاوللا-

9العدمهذأفياخبءيرلناماذا،صلىرينامنواحدةالصرخةإن

..فنحب!هربألايجب-

!؟نفسكفيرأمردينأمأ!ذهكلمة-

أنا...إنه-كلا

9!الشيطانبخقأنتفمن-

..اءويلإنك..ؤوفيقامتكتخنلا؟.هجذايرب!!كالذدصما..ظها-

أنت"من..تملج!الا(هذه)-ى..هيما..قلها..الجافةكالنخلة

!أسود..أنا-

.ميدكأرلكنيو..سوداً-كذكأنا..أناءيشصلجئاإذنخذ..إسمع-

باذيدأئطسلو!أفسركنتلقد..تقبلنيهأنصنلك!فرولا.7.أريدصن

أر!/أقيبيد،أكاراابنةكانني،الشيصاأنحثديعاىزر-ير،خبيثة،ثريرق

.أناكذكعايتندبقصفةأحسنححذه،سصوداء..لنفسياخراتؤيرالآن

،فرادىلىكونأنمعىحقاإركأبدأتلكد،منكأتقربأ،يتظنلا

!.ضراأسودصاوواؤذعلى..أسصودمناكالىي!ونآنو

ضزرأاننطرنيأوطالقرأءةفيميئسد6أجدأزيصغيرقوأناأعتقدكنت

ملاححسبمستقب(برسمعلىقاد-رةأننيظنأ.دنثإخوتيومشاركةأهايالى

منكآلافمغرور،زقأسصحيشابألىأخطبأنقيلمتوطذأ.اطإصطمثاني

وشوأربلامعةوأحذيةءامكةبذدهلأتإلايمل!!ونلاالذياتهشصء..ء!ره

ألشاذافناس!مداتأحدثعنمزخرفةوأحاديث..لامتوش!رهصمضفوت

أم!%يماخطوبةاصفترمنأطيلرحتو..يةالتحلمارمباددص!الىماسةوياءالأزوا

سرفتيمنوأحدأسجوعبعدتزوجتهغنيب!ثيخأجتمعأنأأضيرالسشطعت-حى

وطاًأسرءلىحصلمتلقد..العنانخطيأطلقت.ثم.توفيحتىتوص!ر..ر"

الالستأننيقر؟ثالىأكتثفوهأنا..أسعدأنإلالييبقولم..ءلها

11،يجب..كألجئاأملكلاوشيء!صاطأمللثالبدايئفيإنني.الأخرهـ.أذاسودأء

من..صيءبكلقامرتلقد.هاأضسأنأكادحياةمسآلةتللث،تطردفي

العجيبقدحلثءوراً..ألشايهمااًلبيتفي..وأنت..الجإبةهذه..هذاأجل

العارمةالصفعةحى،إهـثاءا-ىتصرفلاإناث.سصلجئاتلفظلاوء.اًقبنيتر

.؟أنتتغضبأو..لغضىببا

.د؟بعدماذا..ذلكفيوماذا..-حاتفاقصرقيلمردفيإذنتبارينالقدت

..هذاكلعثتأناثفيف!الأأشكإنني؟الدرجةهذهالىاعفيمين-حقاأنجون

رتمالوجودكهباتسطحعلىتمرقدأ-؟ناالأحداثولكنبمأكذبركلاأنا

ماأهذل..للاشيء..لملجايبقىالجوفولكن..قليلأالماءبأديمتعبث

ومثلك..كلهاأنوثتكبهتنطقأمرو!و.أعرفهإنني.؟ليتقوأسيهأنأردت

منويجبلمجطمهثمتمالادصالنحاتمءصايصسخعالصلصالمنكتلةيش!بهمن

!.يئلحبراانرمصوصطهذهلجلقابلةأنتأ..اضرلتمثالاضرصلص.الاأحمااما

؟!جسددصو....-

!.أش"ثيه..نعم-

الذازنية3سمفووتنثمرالضسفادعتن!قالنهرويضحا!أخيارايتبددعندما

قضايا..بلثبريتناقشونفلماذا.خهارضاوفيأهـتنقعةإليلميدةألسواطىءعط

ؤعندما-هالأسيانالقرنقاموسي!.مصهاالفاظأصخم،الشعبفكلى،اًلفكر

وتتأر-خ.الخ!ارمضىلقد،يتثاءبون3إ،امدةال!0:ثيفتيعلجمهمأصلعأ

نإ.الحشاشينصور-منلوفوأ،الدوار.اص!جصلالنرأنجكلر"علىالرؤوس

أعثاشاتوفي..أخمأفي4المسلواأزاملهاتغمسأصاجو!نا،سديمالعا!

نأيستطيعكائنوكل،جداةكبيرالأرض..الديدانتتلاؤحالضا:دع

ابريىاذرودخانالجلاممنبجتلتقذفالرووسكتاطإذناللقهىفي

قسمينتنقسمو،يةالنحلالقامةبتكلكر.منموأحدإتن..اللامبالاةوسجاب

،واللهجاتباللأ؟قلارألرؤوسكتلوصخطاحن..أسودخسصبمنسيكرعلى

أرميها:حكمةلنفسيوأجد،اً(وتفي-ىوالبطصء..ال!سسالىوبرالصومعافي

وهم..المظلمةوالشوارع،اًرو!ارأت9!خاءسفحا!وما!ا-

د؟.السادةأيهاخرباهذهينألكلو،-:وداصحعلناشيءكل..إلحرب

الأصقر،اأطزي!!اخسدهذا..ال!لماتبعملةيكتبصحفيويفخر

..معين-تيءالىمع!خة!رةبدون،وبرلمدبدون،زومبدونشخثر

مواردأغلقتسذاتباالوقتهذافي..أضبارانجيمأننستطيعوعدلم-

موأردآعني(المؤلممةا،!ببةبالأسنانيضحكو)..الأخبارااعني..الرزق

أسودأنغداعليذلكومع..ءبرعلينايعطفأحدلا..برأألسفروأتحناصا!ا

ا؟صر،أرجوكم؟تتقدونالا..الأخوانأيهاقدرحناهذه..صف!ات*مماقي

.أستاذيانفسهسمصاًك..نفعلفماذا..ممقاقيمدناأحدمن

والأصحرإز4،ءهولةبقوةعوقمصمرتبكإنهءأطجمةرأسويطاط

:الأفجارصبدلاتسعيهدبوكأمنهنهال؟،منرأسهعلىممص!!بالقناباط!يب

بعلم*..ومعداسهعددهب!ساملالعظيمأصغربا..الغربأنيعتقدكانص!-

أصحبحوابالرإنأقا!ألم..كأعلينا..ءلميخاالحربيعلوسياسييهوفلسفته

!.المنحاطالغربمقاباالندأمة

يكاتصولكخه،يبرهـلارقيقإزسانإن!.ألساذتأجامعةالب"إيفرحو

ماةبطريقةعآبظ



تتحولأنبخب،دمشقات..هناالىاطرررطلمأث..!ستعدرن!ى-

حربفيءأرؤ!أأضيرن!ونأنيجب.ءؤربر"كؤانا..أحاساحةالىبىإ،دنا

ء.الأرضاوجهعلىما

إنه،أوجداناواوالأنفاليبلتمكورإز"ـإنسان..النائبويرتعشر

الاصفر!جلدهعلىمخعطف

ت!فعلون،لي-ممااءثرثارونأذم.تقو!ونماءيرتظولالىجامطإن-

زرةأشأبغيرعلإبهاتردوأآنكألمكصونولا.أمامكمتدبرأيابالأ-داث

.ءوأحدةججهةألجسوبر:ياتؤح،أمامكمههممنا.ءالبلدفي..والاحمتجاج

!.يي(قرسمعل!ون

أسجاء!ئهدايعلمإذ"أيغأر.المفابرأةبروعةيطف!رصولوإن.أمهإأزظر

السيد!أيهها-ريتنا.فييتحك!يجعلهلأنيكؤيالؤلمياطهذا..بؤلمياطمناأءش

أذقي،كذلكأليساطونة،الحونةبة.عآبتكمانتنبوححمفاءرفأذا

سنتأزو.كأنكمواحدسق!تحتذمامرءونهمإنكم..قديممنتغرؤونهم

-دودالىشخصحتهيقلصرثمالآ%راعلىمنكمواحدكاىينمسكبهلامي!وع

05القذارة..قف!يتكمرفس!اأخرىت9اطثرعن!:وتبعضكم..قوقعته

ممام:ؤبضمشروعقليلء!أمامه..الص-افييعدوو

!..ئحترمأنمجم!نظر.كةوازسانلكل!

ءيئ:برالالماالبيصمرخدر

مضءةذ!لمونأنإماأ"وم0001نظروجهـاتإبادفيافيألجس..تعنيماذا-

!.خائنأي00نفم!لمثقضيةأوابهـمخ

نية!الوطءإءخانحن..الساذخأيهااؤاً-زالخهمتلقلا-

،الرووسبينأج!و..اجابركا،غم"ابويعماجيلاثراد-انوينفث

طلامية.ابةالكآكتل"فيشيءكليممدو

وأبتلعني،اثإرعاالىخرجت.م-+أهربإنني.أراكأنينبغي..سإء!

رآضالىكبدرمنأنتقل.إيكاأصير.أخرىةلاتظاهـكلرواالو-وم!ون

ئحفض17يبتلعالمظلم4كرصفي.الكبيرالناديأماماءربةا)ييكخطواقيتسبص!ى

ء.والحارسر.اًلرعبأصياليمم-ىالعملعنيكمفلاأ-،ادي.اهذا.المديكة

"ةالفحشاتأل!حارسإثقيخالذلويتبادلعصرإءبيضسالراقيالحي-اهـسر

هذامن!ىفييقعبيتكأنالأبد..ا)خادي-يفيالرصيمينءكاعؤ"الم!لا.

اللأرواكبكاط،الأولاالماإبقوأقع..الحالكالسلمأصولإزي.العضأجمالحي

..3،ذحةبابكأماموهأنا،التاقيوالطابق،*غلؤ"

،.تفعلينهاذاً-

..إ-بموفنأجمماولةاسم!وفيألىاستمع-

..الموسبقىهذهلمثلهاويةأنتوهل-

لمإنك.ذهبمميةاًسماورةؤيههوهي،أرفاءامنعشطإز".أزورياتآمل

علييقضونكيفي!ر،ونهمنالعلهم.الق!صورهذهمثلالى-ياتكفيتدخاط

..حآبرءلم

..لك!لو-يث%لمسإ..كترلا-

في-إصس"لذةكلخهالكلأنلابدو..سلم!ياتتلفةةمقاعدكىرلديك-

..ا-،وس

؟أكومأءرفةالىأتدخل-

..!ملابسيتغير.أبوابهاأحدوراءوتختفي،الصحؤراءامرانةوتفتح

صندن.في؟بهتاًيات..أنورياجسدككلمناًلعرقرائحةنفوح-

..وسدءلوذيزخ!ر

..اري/للس!إنك.ءأقابلكاًنقبلأسكرأنينبغيهءعجبولا-

..أكثيرس!تتكلمأنكيبدوالليلةهذ...ها.ءهاء.5!-

نعمم...ـهكذا.ليلجتكفيشبركلرأزودعيني..3سأتحرأثبهتيرأننيأو-

..الأقلعلىالليلةهذهاخبي!كل!هوفإنني

د؟الآضرأأنتنكدويطارول"ارخصبرعب"-

.؟هممن-

..بةاوفرممدئنهبازكثرأإن،أمامك..ديالناوم.كتثفوهااًلقد-

!+6(أخبيئءأنأريدول!:ي!.نهعم،هاربأناسل-ى..يااو.ك!*-

.!-كابتي

.لايل"اهذءبيتيعاريقعل..الأقاطعاطداتكلقد..ال!ابةهذهأجملما-

..طويلليلكاأمامعهكذأضروداتكنلا

نج.فيهزفعلاومانر!.أجل-

..بيتفرحأنإلالكألجس-

.،!الدربر4هذءالىالرجالأمجبك-

!.أحبسنأنتقيإنني-

..فيفضرمصدرهذاان.كم.يادده-

والححر،،فا)!روالنساءؤيم-ى..الظيمكلأناعلم.هتسضرلا-

تكونأ..ابخناقضاتهذءكل،رقزلأاالمصغو،لأسوداالثعرويرطراو

..ءريبشاذ.ملديكخاصرتقديرلهحالعلىيهلهذاكل..حقاهيكذلك

..الأقلعلىهنا..حرا..كنمطلقاعليكعتبفلا

الماويلة.وقامتياستؤيمأنأستطيعأكادلاإنني،بربكوكيف..اءأو-

امروأحرقوننير؟تسكرلماذا؟.آذلمثقرأهذا..لقامتكولكتيما-

وأنت،للحنرومااًحرق!و..ؤيثارتهمنكمال!(!..العالمأذتتحرقلافلماذا

وحدكتسكنه.أبله،!ويل،أصوده0كخيبإلانك..شيءلأيتحرقنا

باءكأرر(مر،القذرمكض:لمثفيتنام،غرفةعشرينمنمولفشا!يئبيتفي

ه؟الليلمنتصفعندإلىوتأقيء.شزراالناساليذكظر،اًئدالجر

ثم..إلياكمرممعيثم..إليانظرىثم..أولاتسكريأنيجب..مها!-

4إز،غيرةالص!المنضدةمص:احمنالصفراءإءورابقعةهذه،مها!..اوريي

..ـإزيمنيبياقتر..و%!كلي:يرلاولكنه،عنقكويبلغساقيكليظسلق

ليصحأنمهت%وفا؟اك!!رالإلهحرمذا11أتعامين..-يليت!رأناتحداًك

!.إلا!الأنسمانا

؟.فقملسكرانأنتا-

.!منهوسدنو،الأبيضباللحمتتأججو،-وانيالأر11"وبتجمعو

..يقدرهامنأحسنأكإ..لكالكبرىيلتيرفينذرتلقد-

هي؟وما-

مشصروعإنسانلكلأنتعلمألا.ال!برىقيرذيلأخهاسوى..تنيءلا-

.بةالأعظمأهـيدهيعدهااذ"،إلوجودفص.لةيعيأنمظينويها؟رىرذيلة

.!سواءبهلاهما.هموقيأوعيديأنتسكونقد

نأبعدأنكتخبرينيألم..فرانسافيدراستكمنإذناستفدتلقد-

درست؟..مأذأ.ءسلمتينهناكودرلستبة.أووافرالىذهبت..-لثزوروفي

.؟رسلمملأفقر.كرسمالا)تحاقبةتجر

داثما؟اسمكرباسبقتككيفأترى-

ت!ويخاكلأن..تك-وفيأن..وحددالسكرمذاباسمأدءوكأزا-

منليسولكن..دموعإنني..الأر.ض!علىأنءأذرفهاأحبالتيالدموع
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الصاثا،-تكاا"اص!!االعطردتخىائيآخترات

ولثرار؟ارعيهاه.إ"لثايرشتاقالابكلبت

بئءارسءم!.ء"اهولامكلب-

دراورحعخلفهمهنالسمراءزالمثو!-ايخأت

هتفواشيى"أختيالسعادت

الفجر"لاخ"نيوص!ا-فيرةولكلت صا

"أفراوبدا"اك!رفيفيخطارلثمازال-؟+

ورلمه.!ا"،غنإطل!ا"ا!دط"يمغبطغرو.ي!!زوءيهتز-

الموكبوهـفتابهصىخخطارإثكا!اتت

هـ.وحبواقبالكأاريقذفبركانت

ل"قد"عليا"أيترةتلاقتتالكلمالورأيت

الأحرارالأشهالحىت..كلم"4كلمت

خفاقابر"ف!ولواءذارحمؤ!)متهص-ئيلصخطت

غننغ"ث.حو-

كاإبنوارادم،ءلون!بب

الاءدار،صابرذا!ال

شع*قيكلستقباءسهمسو-

حفيرسرمملأختيازواقته".نخمعبت

اشصالا3ءثتروقذانفولاءبال"لمب!اة

!رءىسقحاوازوب"في"المهـدي"ورأيتت

!.بحرقتي4أحرؤوءلميهأمممصيل-لى

:-نونأنتصماتأياكالظ!أ!الأنثىملإحفيالوحشةالفرحةواندلعت

فيلكلاضأنأنكقلبها..اعترف،كلهاالتعاسةتملد،تعسأنت-

..صىوانحجرأنكقل..إوتا-ىط،شييؤنعكلاأنكقل،أوبمودا

ول.ا/لآضر!تاقا-ير!.اقها-!ربخراهـة"ىمجسأندونبالثصرريقدح

ا)حمعاسقي،أذورياألتعاس"إنك..افالاىرجمهزاليا"لقيالانإليأتيتإنك

!.نفسهاقييرأىا

ءحمناوواوتحملق.م!إنهافيوتجفاى،-واس،1وتنتبه.المرأةوزص.مت

الحرق*وأ!دمعاوغنا!ذشأيتم!راحدةووءرة.فجأيماأمرااحكشفتنهاإ

بمسدها:فيع!وكالى!ن

إز-اذحة!نبدوصتألمىتلكياء.كلخامنأضر?بكبرأرورياإخرج-

.ءمؤلمثأتعي!أءرفلم..لإتعدو.."خرج

:الغومغرفة!وووتندقع

!.البدابةفياًلأبدالىسنفما!..النفعماء.النفعما-

لأص336

ح8000"0080هـ8ا188هلىمتر.اتهـهـ!راهسه6!مهكلاإدوء6".88880060.804668668""

وطضفييالحر-4درب

اـ-الممثم!دأختياوتغير

موسغغطثرو.اقيغط

سارترؤ"قازلثو"وع

زحاموسطلأ

-ت.حمإمسرغط

حبلاالأيديوتكاتفت.لى

--541!مرشوحذر-الحمفعتولا

الهاء4تلثفيورائقلث

-!اكل"ليسسلمكحمامة

-تصبماحس!؟الونثوبلثفي"لمر

اقها!ست!دوصكلثب

اماللىرزربرسمة5/ن(

اءيى!ىلىكأ"قىر*،!ىاءأ

)-...

ءت

عهعس.ئد.!-ا
س.؟طص!يهلر-و؟

ترلمترتأختلاإكى.أ
ر-

تت.!صماتلتفلاا

درب!ازرلسمقدفالعتزةلم

في!--لمع!!ةلابة

.س!!ي..اكل!ي

تت.طوصلازالماؤطريقلث

اظلإة""بمبيرلثمهاالقاهر

نمبليلةواًلأرض!.زرقاء.واءالأ.؟زللم.المرءجةأطريقاألىوخرخ

أضلىءأماميوءلطول.انقطتوقشلميارمنذ!طلتأنهالابد..ضريفيةأمطار

صديؤييقفثحيطغا!،الثوارعزوراطععند.ءأويةالزنحويجرفيإنة

..4أ"اطمجصرادنطجنتللؤلى..الانأنتأينخرى.ئمادا

إررلى.أدخلها.ال:ابشقمنبص!صم!صىرت.الحي!ارةنحوأنعظثتو

وإذامبالخريغطإنه.آضهـسءنرذاهوحاولكن.أحدالمناضدورأء

..يذ!أينالمصيدريفلنأيترظه

!.كأسيت،1-

ءشدرةبحركةذفس"علىالندلريدوو

أ:اسأيدب.أجةأخاا2تالعرقاافيأخر%-.خأصأقضثس.مكوفييماول

-*باًإ:ابأقؤاسوم؟-:.يالىأدضل.؟شنيكاىورتجةالضإءد*تجص.يجصآتدت

-العددـالقادمتيلا-ةية-

صفديمطاعدمثق


