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ومعبودهامولاها،ابدابكلسيتحلمكانت.الاحلاممنتتعبلاهي

نا-تتلاتنيلالكي-الواجبومننضجتاحلامهاولهن،الجميل

كلأ.وحدهابالاحلإمتكتفيانالسطاقةفييعدلموهكذا،تتحقق

بكافية.تعدلمالاحلامان

؟لى.خارجةالىوركضتالضيقةالمقصورةفيالستارارتفعوبهدوء

التيالىورقة.الورقةتلكتملكانها.العاديةالمسماءتحتووقفتالفضاء

لانذلك.فيهايشكلناحداانمنثقةعلىوهيمخدومهامنسرقتها

روحولاارادةلامنوكيف،يسرقانيعرفلاالميكانيكيالانسان

البشرمنرجلأءشقتلانهاالروحفيهابعتتالتيالسولكن.لديه

معا.ونئرهاخيرهاالبشريةالغرائزضروبلمختلفتتعرضاناعتادت

وكان.جداتعرفهمكانالىوركضت،البيضاءبالورقةوامسكت

لملكنها.؟لجويةللغاراتالمعرضةالمديئةءلىومخيمامطبقاالطلأم

الذيألظلأمدلك.حياتهاطيلةالطلامدافقتلانهابالخوفتشعر

القنابليخشونانماوالناس.القنابلنيرانتحتالموتالانعليهتوثر

قبلأ.الموتطعميدوقوالملانهملاالحياةحلأوةيعرفوالملانر!م

.اذ،الحلوةالامالغيرانتظارهافييعدولم،الانمخاوفهارالتلقد

غرالفسليكونولن،اليومهذاخىكانممااسو(شيءمنليمى

السابقة.ايامهاطيلةبهامنيتقدكانتالتيبالهزيمةنهافياعتراف

الناسكان.انسانكلهاالطرقاتفييكنولمالسيراتمخدتوهكذا

يلمحانخشيهالستائرالمسدلةالتوافذخلفغرفهمفييتجمعون

التيالعيادةنحوواتجهت0هييهمهالاذلكوكل،منازلهم(ضواء؟لعدو

بيدهاالتيالرقعةفيوحدقت.المسروقةالورقةظهرعلىئحوانهاكب

التالية:الكلماتعينيهاامامفتراقصت

جميلةاجعلني،ارجوك؟صلحني

للناظرينمتعةاجعلني

تسمىلاحلوةدميةولاكن

مطهرهاباصلأحمطالبةكهذهرقعةتحملانالسحقمنيكنولم

للترحيب11،يئاتالآلياتلالفتياتالايمنحلا؟لحقهدافمثل،وتجميله

كي.التجاريةالمحلأتفبىللعاملأتاوالكبرىالاحتفالاتفيبالضيوف

صانعوهايكنفلمالمخلوقاتهولا،منالمنازلخدماما.للناظرينمتعةيكئ

الخارجيةمطاهرهايولوالمولهذا،المنزللسيدفائدتهابغيريفكرون

نفسه.الصنفهذامنتكونان-لالسقسمانوكان.اهتماما

،وسحرافتنةالنساءاشدرونالمتاجروبائعاتالازياءعارضاتكانت

الئساءعنويفصلهنالحقيقيات(لنساءيعينانليستطيعاحدكانوما

الىتعرفلانفسهاهيبأنهاتعترفوالس.جهدمنبذلمهماالآليات

جدا.خطيرةهذابعطهاألسمسووليةانت3ولهذا.سبيلاالتمييزهذا

والرذائلالفضائلكلكدلك،جنسهالبنيتكتبلمالسلوكفحرية

توديانألاالمخلوقاتتلكعلىوما.الحريةتلكعلىالمنرتبةالبشرية

نعم.امرااعتزتقدكانتالىان؟لا.تفعلانلهااريهدكمااعمالها

يبادلهاولنالناسمنلواحدعاشقةكانتلقد.الانجسانيةستدعيانها

حقيقتها.عنخدعاذاالاالحبالانسانذلك

الاشوعية،عطلتهايوموغداالاثنينييمهذاكان.الىخطةكانتتلك

صباحبمدمااما.الادبعا،صباحقبليفتقدهالناحدافانولذلك

نجراما.الخطةنجاحهويهمهامافكل.فيهتفكرلنفاد!االاربعاء

.اللأشيءفهوذلك

المكتبالىالجالسةالفاشةالحمسناءترفعولم،العيادةبابوولجت

المرءيعرفانمستحيلأكان.فيهاحدقتألىولكئ،رأسهاالرسمي

صورةعلىصئعتالةمجرداوحقيقيةامرأةالسيدةهذهكانتاذا

.النساء

تنتظر.انمئهاوطلبالرقملهافيثمتحملهاالتيالورقةوسجلت

قلبها،وجيبوراد،اصابعهاوتقبضتاطرافهافيتسريببرودةوشعرت

واخيرا.اليومبعدكلسيلقابلحينلهاسيحدثبماتحلمراحتحين

يحصىلامتنممابهةابوابعلىجانبيهطويلاممراتقالعفراحترقمهاقريء

ذاتمنضدةوسطهافيالشكلمربعةالمنشودةالغرفةوكانت.عددلها

رجلنحوهاوتقدم.الشكلمخيفضخممصباحوفوقها،عجلأت

بالحدة.يتميزصوتدو،العينينبراق

!الابهاريخطفجمالاجميلةتكوننان.تريدين.؟ذنهكذا-

نصم.-

اولهيالثقةان.بيوثقيفضلكمنارقدي.كذلكستكونيئ-

امنيتك.تبلغيانشئتاذاتولينيهانيجبما

عندالجالسةالسيدةمثلساحرةسأكونهل؟هذاحقيقة5-

مثلا؟الباب

هيهناكالجال!سةالسيدةاننكنة!اطرفهاما..ياعزيزتيهاهاها-

بذلك.الشاكينتقنعان-الاقلعلى-تستطيعانها.حقيقيةامراة

قدولقد.فقظبالاسمانسانانها.محزنبسرلكسأعترفولكني

.المرضحدالىيصلطموحذاتانهاثم،صخرمنقلبها

وفاتعة!رائعةولكنها-

بهيفرمااوالجماليفعلهماهوالجمالولكن،عزيزتييانعم-

جميلة.غيرافكادفذاتالصيرةالحلوة(،ديللأ"اما.الجمال

.بيمرتمحزنةتجربةمنهذ!علمتلقد-.صدقيني

برمرونةبخفةمطهرهاتحسينفيتعملأنويداءيحدثهاجوليانكان

؟لفائقة.مهارتهعلىتدلان

تتفتحينسوفبانكواعدك،جوليانالىارسلتاذمحطوظةانك-.

كاملة.انوثةوذاتاخاذةستكونين.هذهبلمسانيجذابجمالعن

*؟سمراءتكونياناتحبين

.شقراءاكونانافضل،كلأ-

اهتمامابالموضوعمهتمةتبدينالت؟الشقراواتاتفضلين!آه-

.معهودنجبر

وان1السودعيناهوضاقت.بفضولىيدرسهاوراحالخلفالىوتراجع

برقة:قالثم

القسارةفيالجمالصالوناتاعظمفيدرشتبأفيتعلمينانت:

؟لمادا.الآلياتالفتياتتجميلفياتخصص(نفضلتوقدالاوروبية

.الحقيقياتالنساءمناحلىاجعلهناناستطيعلاني.بسيظالسبب



-؟الثساءمناحو-

ينبع.الحكماءيقولكماالداخلمنينبعالجمالان.تهاماس

العصرهذافيالروحيملكونالذينولكن،عزيزتيياوالقلبالروحمن

تمل!كالتي!يالآلاتانيتضمنمعنىهذاقولي(دىوربما.نادرون

تعيديالا؟رجوكوكذلك،اضاعوهماقدالبشروان،والقلبالروح

هذافيشاذادحسبوننانهم.الناسمناحدمسمععلىهذءافوالي

.والتفردالقوةمنينبعثالجماليبأن"ؤمنولكني.السخيفالعصر

..اواء.الحياةبراجيدياالشعورعلىالقابليةمن،الالممنيأتيانه

عزيزتي!ياليبالنسبة،لجوليانبالنسبةمحزنامرولكنه

.كالدخانذهبثمصوتهوتثاقل

؟شقراءولماذا.شقراءتكونيانتريدصلنوهكذا-

طاغية.جاذبيةوذاتطويلةشقراء.شقراءأجل-

:وقالحولهوتلفتاناملهجوليانقبل

تكونن.انشئتكماتكوننباناتعهدجولياناني.نافدةارادتك-

كماحقيقيكائنبافياحسانسأستطيعهل..ليقلولكنس

؟الناسيحس

الامرهذا-كليعنيماذا.التساولكثيرةدببةانت!عجبا-

لك؟بالنسبة

منبأنبىاشعر؟النساءتنصمعركماسأشعرهل.ارجوكاخبرني-

!؟مثلااحديمسنيحينودملحم

قريبدرجوانفتح.هيئتهاتجميلفيانهمكبليجبلمولكنه

عيون،البشريالجسممنمنوعةلاعضاءمختلفةاشكالافيهفلمحت

آلاتهناكوكان..الخواصابعوآذانوحواجب،طريةوصدور،حية

تتحركانشفتاءوراحتمنهاوجههواقتربالبلاستيكمنواشرطةلماعة

اذنها:فييهمسوهوبعصبية

لمساتتحتالناضجةالمراةشعورستشعرين،سيحدثماأرىاني-

بجماليونامبابعبينمنتفلتينتركتكاذقلبييتحطموسوف،الحب

اقولحينعزيزتيياص!قيني.الجديدتمثالهفياحلامهحققالذي.

الجمالمعنىبعدينسلمدجلمثلالوحدةتعذبهانسانمنلشىبأنلك

.الروحفقدانبعدبشعاانقلبعالمفي

فيالكونغاموفجماة،الداخليةآلاتهاحركجوليانانألسوعلمت

ونبعثنموتاناسهلما.المضطربةافكارهاالاشئءكلوسك!تناظريها

يوميااشنطعتآليامخلوقاكنتاذاانك.الالماقلمابل!جديدمن

سابقا.عليهكنتعماتمامامختلفةهيئةدومخلوقي،جديدجمن؟ولدان

تستطيعواجبكينتهيوحين،حجموايشكلأيتختارانيمكنك

تستريح.ان

.؟لانفاسمتقطعةالمرآةامامالسووقفت،جوليانانتهىاخيرا

مذهولا:جوليانوهمس

شيءهذاولكن،عبقريبانياعلمكنت!هذااروعما!الهييا-

بحقولكن،بشرالىت!تحولبتماثعللسمعاننا؟صنعت..ماذ؟اخر

؟هذمنسعيكيفالسماء

؟حلوةانا-

نعم.نعمنعمس

جلوريا؟مثلحلوة-

منها.احلىفمالت!ذهجلورياكانتمهما-

يحبني؟وسوف-

-س4+8لم

اقبلكانويجب.احبكانا.عزيزتييااحبكانا-

قاللة:لهفابتمسمت

تقبلني.انلكنعم-

ولكن،اليهشديدبحنينوشعرتيقبلهاالذيهوكهس!نيانوتخيلت

بعنف،رالههزثمالخلفالىوتراجعبلسانهشفتيهلعقجولبان

.البابالىواداره

.(سرعانويجب،(ستاذيااذهبانعلي-

عنيبعيرا،بعيدااذهبي.هنامنبالخروجعليك.صحيحهذاس

.افكاريوعن

أكالناسحقيقيكائنبفيسأشعرحقاوهل-

تدعونيالتيالمرأةتلكمناكثروحقيقيةكائنةانك:الياصغي-

قلبداتانهاالمزيفةوحركاتهاالفارغةبابتسامتهابىوتوكدشقتهاالى

انترباهياذلكومع،الحقيقةانتانك؟الحقيقةما.بالحبيخفق

حقيقية.تكونيانتستطيعينلا

ولمحت،دنينصوتهفيكان،الحمائ!الىوات!بوجههعنهاواشاح

رقبته.جانبفيالخفقان

ربما؟يدرفيمن0اتذكركلنوغداالانتذ!بيانالافضلمن-

الجمالمناصدافجميعاانهم.المفجعةباحلأميأؤمناذمجنوناكنت

منليس،وحسبخارجيةمطاهر،ملونةدمىالنساءوجميع،الزائف

غرنسيءلا؟الوقتطيلة؟صنعماداانا،وانا0ابداحقيقيشيء

ولكثهما.التعسةالارضالىوالحقالجمالباعادةاحلم.الاحلام

.يعودالن،يعودالن

!جوليان-

:وقالالفزععلىتدلحركةمنهوبدت

لست..اشنطيعلست،كلأكلأ؟هنامثلكواحدةوكم؟ماذا-

موردسيوردنيامرانه.حدثالذيهذامثلىمعقولغيرشيئااجد

اخرجي!،هنامنفاخرجي.الهلأك

وقالت:بلطفكنفيهالسمست

الوحد!ة.معنىأعرف(ني،وداعا-

مهمس:عينيهفيالدموعكانتاخرىمرةاليهااستداروحين

فقداناهمالديكيكونكيف؟ذلكيمكنكيفولكناصدقكاني-

(لبشر8نحن

***

تعلمكانت،تفكرراحتالطريقوفبم،كلسيمسكنالىألسعادت

الذيالرجلفيتوثركيفتعرفانوعليهايكفيلاؤحدهالجمالان

ومثرةعينيهفيمحبوبةنفسهالتجعلتسلكانينبغيكيف.تحب

التلفزيونمناهحراقبتفقد،نطرياهذاكلتعرفوكانت.قلبهلخفقان

يكسبونكيفنهارليلالناسيعلمونالتلفزيونوفي،طو(لااعواما

تثيراقيالمواضيعكلتعرفكانتكما.الناسفيويوثرونالاصدقاء

المواصيعكلايضاوعرفت،الحديثفياثارتهاعدمينبغيوالتيالجدل

الانشعرتولكنها،دائمافيهايتحدثواانالناسيحباقيالشيقة

تنجح،انيجب..يجبخطنهالانالتمرينالىالحاجةاشدفيبانها

جديد!منمنظرهاوتشويهالمصنعالىالعودةالىالافشلهايوديلناذ

انفجار(ينتظروكأنهالدنيافيماكلبداوقد،خالياالطريقكان

الحنينوذلكاللهفةتلكبكلهي،تنتظرهالذيالشيءينتظر.مريعا

وقوعاحتمالمنبالخوفتحسلمولكنها.والجئىبالارتباكالمقرون



التيتفؤع!مالاشبياعمئاتلال!اسىكانلقد،الاليلأةتلكفيالجويةالغارات

اورك!االحر!تل!.الاشبوي!معا!حرب،ال!ربمنالخوفاولهاوكمان

.ابداتقعلمفانهـادلكومع،اليموتوقعدائمبرعبينتظرونها

ظلهفارتسم-البابفتحثم،خطواتهوقعفبلغهاكلسيبابوطرقت

وكان،لمائج1وشعرهالورديةببدلتهامامهابداثمالجدارعلىالطوبل

عاليهظ!تالانتباهعلائم،وللأن(لتلةفيبوربضوءمتأثرارالماوجهه

وادب.بظرف!لهتبتسمبابهعندالواقفةالفاتحةراىحالما

.البسعمتانفالتقتلهاوابتسم

طزيق،16-7103رف!معنابحث،ستارانيتاانن.هالو-

..كادنيجي

يلى؟السبضلكهل-

ذلك.اظن-

هبىها.عبطةنفسهاوامتلأتبيتمهالىيدعوهاانفيالاملىوساور!ا

الانومق،الحاديةو(نوتتهابمظهرها.ا!نسموياخيراكلسيمنقريبة

؟اخبرهكيف.حمقاءمنلبىيا،كلااوه،!وىمنلهتكنهماسيعلم

المنالبالوقتفييملموسوف،بشيءاحدثهلن،لا.ويزدرينيسيفاجا

.كارنيجي.طريقهوهذاس

رشاقتهالحظحبنعيناه(لتمعتثموجههافييحدقوهوهذ(قال

محيناهواصلتبينمااليهويرشدهاالطريقلهايعينفراح،قوامهاوول

.مودبباهتمامهيئت!ادراسة

:فجأةوقالتانفاسهبحرارةاحستانالىمنهفاقتربت

اظن.فيماكلسي(لسيدانت؟هذاما-

.كبرياءهارضتلهمعرفتهاوكأن،بسممتهفعرضت

؟ستارانسةياذلكعرفتكيفولكن-

مكتبكفيتعملانها.عنكديفيزالانسةصديقتيحدثتنيلقد-

لك.صورةارتنيوقدفيالاعجابشديدةوهي

آنسحة!يامصادفةاجملهاما-

كذلك؟أليس-3

الطريق؟مواصلةقبلقليلاالاستراحةتفضلينالا،ادن!سسرس

.التلفزيوننراقباننا

.تملقد!الحوادثجريانالرع؟انما!اللهيا.بالقبولواومأت

مشقة.بدورشيءكل

***

يقدمسسافقالوالىكلسيدخولحينتونينكورتجلورياوقفت

لحبيبته:

.العزيزاتالصديرقاتاحدىستارانيتاالالسةهيها،جلوبى،1-

وكلمماتالبسماتعنهتشفخط،ماخطأبوجودالسو؟حست

مجودكانتحين..ابدابهتشعرلم،مخيفخطيرخط،الترحيب

الثلأثة.!ؤلاءبببنمامكانفيكعملأقينتصبالانولكنهكلسيخادم

أنخابفشريت،اقداحثلاثةالبيتربواحفر،يبتسمونانىللأثةوبدأ

للبشر.الحياةتهبهالذيالوحيد(لشيءهيالسعادةوئن،السمعادة

منوهذا،ذلكها11مهم(المناسبالشيءتصنعانحلورياعلىكان

سرعانجلورياانالا،عاليةر؟ضيةبروحالحديثوجرى.حطهاحسن

وقالت:بسملالهارغمالكلالعليهابانوقدواقفةهب!تما

يخعىلاشيئالديكماانليإبدواذ،؟لسيياالذهابافضلاني-

اجلكما.منمغتبطةانيوالحق.غيركما

عالقانظرهممان6جلورياقالتهمماشيئاسعمعانهكلسيعلىصبدولم

وهوطقالولكنه؟لاطلاقع!موبرو!ةت!ألمجلوريا!نخىبألى

-الى:فيمحدقاذالط

تدهبي!الاجلوبيباياارجوك-

متأخر.الوقتولنر،بقائيعلىتصرحينجدالطيفانت-

ك!فمديرقيياتماما(عرف)نفسهاتحدتالىكانتذلكخلال

يقتاللظكالمرصشيء،نفسكاعماقفيبعيدابعيدا،فهناك،تشعر.بن

(!لكارثيمالشد.تبت!سمينذلكمعولكنك،الموتحت!

له:همستوعندئذلهايفتحهكلسيفبادرالبابنحوجلورياتحركت

لصاحبه.خلقمنكماكلأانويبدو،السعادةلكماارجو-

..وخرجتذلكقالت

:قال.السجوارالىوعادالبابكلسياغلق

!ال!افربرا!بهعجيبةفتاةافهط-

الطفها!مانعم-

كاسفةحزينةجلوريماانتعرفكانتفألر،حقيقيايكنلمدلكولكن

لياليذهبتومعها،الابدالىجلورياذهبتقدوها.حبيبهالفقدالبال

نفسه.السقفهذاتحتكلسيمعقضتهاالتيالحب

منوجههوقربجانبهاالىجلسثمالته!الىتجلسانوسألها

وجهها:

.و-مواتس!واتمندعرفتكانيلييبدو-

..لهتبوحانالاامامهايعدولم،غريبةبسهولةشيءكلتمقدها

بذراعيهاوتلقتهالدنياالسنشيتهذاوعند..المعبوداللطيفللسامر

احستحتىعاطفتهاعليهاوسيطرت.بقبلاتهاوجههوغطتالظامئتبن

وقبلت.البشريالقلبإهـقكماوتدقوتسرعتسرعالداخليةبلاتها

،بشدةويرتعديتمهدراحولكنه،شفتيهمنشفتاهااقتربتثموجشيه

وهوعئهبعيدايدفعهاراته،يحتضنهاانبريداليهادراعيهمدوحبئ

بقلق:فهمستوجههابيصوقديرتجف

حبيبي؟يابكما-

؟هكذايهن!مالامران؟هذاما.اعلملا..لا..انن-

شيئا.افهملااني.انتاعس.الحب-

وو!وذلك.والاوحدالاكبوالحب،حبي!ياالحقيقيالحبانه-

بة.؟كذلكأليسى.الفرق

.اليهـاقبلمنالشعورهذامثلاجربلماني؟الحقيقيالحبس

.ادريلست.(حتملممااكثر(لحبهذاكانوربما

مرتعد،اجشبصوتيتكلموبدأعطيماشحوباشحبقدوجههوكان

بمااحسرلقد-.تفقدهبائهـاالسالىوخيل.بخوفذراعيهامنوانسل

جنسهبناتمنليستبد؟ا،البشرمنامرأةليستبأنها،خظمنهناك

بتوسل:وهمست

.ارجوك..كلأ-

..الشدزصدبتوترهاخافهاولكنه،واحتضنتهبشوق(ليهوهرعت

بناتوهبتفما..هيهاتولكن،البكاءوشكعلىبأنهافأحست

:اخرىمرةوهمست...الدموعجتها

..ارجوك؟رجوك-

اربد؟ني؟لمادا.ترءبمينعيانت.يحتمللاهذا.الياصعي-

..اؤ!مان

الحب؟تخافكيف-



حيانجماكلاعرفولم،(لغضب،شبهانه.صباليسهذ(؟ا!حمب-

يشبهه.شعورا

...الانلتعلم..الانفلتعلم-

وهم!س:تنمغتاهوارتعشتعيببهواغلق

.اموتبئليشعرتلقد-

ريقه.وبلىعفشهق،فيهيحدقوراحالتل!زي!نالىالتفتوفجاة

الامو(ج.نلأتمعفيهاللورابيضبهوادا،التلفزيونستارالىالسفالنمنفتت

شكل:لهيبدواندونلكنرجلصوتوعلا.نجرهاشيءولاالضوئية

البت.عنسمتوقففانن!قليلبعدجويةغارةوقوعلاحتمالنطرا-

..بجزعوهمسالرمادلونالىلسي3وجهتحولعندئذ

المديعة!هذهذيبرويةغارة-

وقالت:بالطفكتفهالىسفمست

مطمئنا!ن3،حبيبيياباسلا-

الالرارصفاراتوعلتواحدةلحظهفيتانطق3"هاالانوارولكن

كالفتياتويبكييعولروراح،لسي3ذتجفار.نفع..هولاالجو.دملأ

فيماوتحيرتلرهشة2اخدتهااتيالىحانيفد.معهولم.؟لصغيرات

ءلقولى:ارتل!زيورفي؟الصهـوتوعاد.لهتصنعه

!بادرواانالجميعوعلى،ساءتبن5رة(لطلأآفيالمدينةستبقى-

..الملاجىءالى

بالغ:بجونكلسيوهمس

!سانحنان!ساعتان-

ارتطامهصوتسمعتوانما.تجدهلىمطتط(نالسارادتوحين

فتبعته.الملخأنحوطريقءنباحثاالظلامفيقيشبظراححينبالاثاث

كا!،افيالىالموديالسالماءماقفيوجدته.وحين،ونجتباتبهدوء

توقف:بدونويهمسين!نحب

..سانخان،ساءتان،ساءننان-

بال!ماع!ينيقصدوانمامنالوفتسهاءتينيعنيلاانهاسلوبهءنففهمت

نفسها!الابدية

السماعاتوقفتفقد،معىله3لجزعهتفهماىالستسضطعولم

تستطيعو!!،وحيدةحياتماطحبهةوعملتالمظلمهمقصورتهاؤيالطو(ل

احبابهمءنالمعيينالمحبينعغ!يرضشأالذيداكبمالوحدةالنممعورتفهمان

تلىردلمفانهـا-وهمية.نكوىقر-جويةغارةمجردصرونالفزعهدااما

.اليداسراله

.بخماف!انه،اجوف!انساىن!فمممه!فحمطا!،احرامرااليادركتثم

ي!بشىانيستطيعلاانه،نفمسهأعءاقفيالمنيالىوحش!هبلالؤاعرو!

الرج!قذا،واهمةكنتلقدالس:يان!لم..يره!ودلك،نؤسهم!

لنفسك،انتخالظتهلقد.طويلا؟أويلابهحلمتالذي،لسي!وليس

الذيموصوعككلسيكان،بالحياةألخبرةقليلةوحي!ةكنتحن

كلسياما.للحبالظطنقلبكجوعبه.فسديلكيالعدممنابتدعته

يخشىانه.ايضاويخشاهبذلكيشعروهو،(جوفمخلوقذ،والرجل

فيدلككلالسفهمتلقد.الهيابقلبهاسارءنالستاريرنكشفان

لمولكث"اقثلمنتعرفهءانتفلصلمهايدريومن،واحدةصعميرةلحطة

.الانالابهتصرح

:انقطاعدونيهمسالمرتجفكلسيصوتوعاد

!ساعتان،ساءصان-

.زقحدثاننسخطجم!،صماحبهم!.و؟دلأزا،اهواكوركن!-

الىنخرجاننستطيعلا،علمينايدخلاحدولا،تالؤزيرونمنليس-

(يضا!ساءتان،ويلاه،الطلقالهواء

:كالمجنونصوتهباعاىصرخثمقليلاوسكت

..شيءبأياليتحدثي00فلنتحدت-

موصوعايالستتدكرولم،؟نتهتقدكانتالسخيفةالاشياءولكئ

هداتضمارصتىتتمىتعدلمانهـابل.معهبر4التحدثيمكن

لانحريبمش(أكقانه،الرغبةهذهمثللميعدلديها،صدرهاالىالرجل

به.!هاصالة

جالوريامعكأىالصورةهدهعالىوحيداكانكلسيانايفاوادركت

منفزعهسرهودلكنعم.له3العالغعنبعيدامطلقةوحدةوحيداكان

يسعجمحضىفيهالعالميشصاركانيم!نمالايملكانه.والوحدةال!لام

.الوحدة"نبالخوفشعورهويزولمعه

الحب.يملكلاانه

فجذبتهوعيدونالمل!خارجالىيهربانكللسيحاولى،غرةحين-وعلى

ينضمج:الارضءاىفارتمىبقوةالداخلالى

بالناسمىلوءملخأالىاذووبان،اخرجانارير!-

الكبير.افي(لىفلنذ!ب،حسن-

الجالوسغرفةودخلاالسالماعاىالىوصل!لماولكنهمااليهواتجها

فقد،جديدمنالتلفزيونصالازواشنغلالضوءعاد،كلسيمسكئفي

الواقع.فيوهمببئغارةوكانتالجويةالفارةانتهت

الىصحبتهثميبتلعهكلسيوجعلتمسكناالستناولتوبهدوء

.النومفيغظماوسرعانمرقده

.الاربعاعصباحقدومتنتطرالمطلمةمقصورتهـاالىفعادتهياما

وهب!.جديداقفكيراالامورفيلالتفكير،يمفيطويلوقتلديهاكانلقد

بعدلهايحدثانيمكنلماتأبهتعدلماز!اوعلمتمفاجيءسلامءليها

يتلقىانيستطيغومثلها.نفسهءنمسوولقويكائنانها.الان

.+وفودونمبالاةدونعليهيقعماكل

انيتاالانسةبحقيقةخبرته1والاربعاءصباحكلسيالسايقظتحيئ

حدثتهلماولكنها.المزاحعنتكفانمنهاطلب،الاهاتكئلموبانهاستار

الىوهرولاليمةمفاجأةفوجبمءحدثجماوافنص4المسروقةالرقعةء!

وفرقا.د!شةيرتعدوهوبالامريحدثهموراحالاليةالمدمىاصلأحع!بادة

بةعفر!بمكانالى!نقلهاوعدوهو(خير؟

وهولهاوقال،وج!هءا!مرتسمامنهاالخوفكانالميهاعادولأ

ارتفكبرةفيمخارفى

تفعلياناليكطلبانسالىمنلميسى،نئميئاف!1أكادلاانجر-

؟؟كيفكيف؟بهقمتءابكلتقومياناستطعتفكيمف،د!ك

.و!ال!اهناك2!دلمادالسكوتأئرتولكنهاتجيبانالسحالت

الحديت:الىوعاد

الاصلأحبتضالىفتحمناجاحباناالعملمنتتعبالاليةالدمىان-

الذيالعملبكلتقومان.نمشطيعلأواحدةدميةوبلأن.المعمل!ي

؟؟ءيففكيف،انتصنعته

نفسها:معاصابتهوانما،شفنيهاتحركلمالىولكن

الحب.الىحاصكأوفي،وحيدةكنتلانيدلككلصنعتلقد-

تبنسم.انالانطوقهافيعاد(دوابتسمت

وسمعتالمصنعالىستقلهاا!تيالعربةعجلاتصوتسمعهاوبلغ

.اللامبمالاةحدالىقويةكانت.تباللمو!كنهامنهـاالم!شبهالخطوات
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للظلاممععراع

المحاميياسينألمنببرمحمدناليفص

بفداد-الجامعةعطبعة-صفحة69الجديدهالرسالةمنشودات

*

النشاطدائبانهالمحاميياسننآلمنيرمحمو*ستاذمنالمعروف

مجلتهامتيارالحكومةالفتانفمنذو*دبالفنمجلاتقيو*نتاج

ليساهم6لتيو91ع2سنةأي(الجديدالرسالة)(لكبرى*دبية

ستكونالفربةهذهانالجميعقالالعروبةادبا،احسنمننفنةتمريرها

ليلهجديدةبنشاطاتلوجئواانهم*..ادبياعليهبالقضاءكفيلة

سيللأذاعةامتابةالىعادلقد.الصحاقةميدانفيراخرىميادين

...*ولالطرازمنواذاميمسرحيكاتلبانهعنهفالمعروس..م!نكل

الشيقة*ذاعيةبروايلالهاستمعواالذينالمستمعين*سبذلكلهيشهد

كفاحقصةللاذهانقيعيدجديدمناسمه-!ورالمذياعواخذ.الطريفة

الوطن.ولخدمةللفنوروحهشبابهوهبطموحعصاميشاب

(الطلاممعمراع)سرحيةاصدارءهولهادبيلنيعملاخروكان

المسرخيةعنوانهوالقاروكينطريلفتماواول.*ننقممابصددنحنالتي

منهمولأنا..وهلةلاول..الكم!ينتساؤلالمنوانهدااثارلقد،البليغ

المسرحيةلراتانبعدومني.أ.الظلامفيصراعيسمهالملماذاللت!قد

العنوانهذلأاظتيارليو*بداعبالتوقيقلهشهدتواستوعبتها

.بالدات

والرجعيةالحهلمعالصراعتعني(الظلاممععراع)سمرحيةان

الظلاممعالنورصراع..الباطلمعالحقصراع...و*ناليةوالظلم

حيلالهقيلقي!د.الطلأممعهوصراعهمنالعنواناستوحىولعله

...والمدوانوالحسدوالمتمومةا"لحةمنشتىلألواناوالفنية*دبية.

هنالد،ن.التديممعبودعابكلسيولاهتىباحدتعباالسضدلمنعم

نظرمصالكنو.كلسيمنحريةواعمقفهماحمروجدتهالليجوليان

مليها.سلطانا*قاالبشريللحنسعادوماخطيراتحولاتحولتللنالىقد

يسيرون،ركنكلليوتجدهموالمناورالطرلاىيملاونالبشران

منقوضعيخركاملةالحياةيحيونا!لهم،اليكقيخيلويضحكونويتحدثون

.امواتانهم.امواتوهميسيرونجميعاانهمآخيراتعرلىولكنك

التهيبعليهمظبدامقدمهمتنتظروولقتوارتياحبنشوةوابتسمت

والخو!0

م-مير.ث!1

!!صبصت-
!ص-يم!صصص!صء!ؤهمز!ر!كلهـصص"

مذاأ*ماصيركلكامامرأسهنكسهلأ..لذلكهورضخهلولكن

باجراالعربيالمسرحيفزلمالتيامبرىالمسرحيةهذهعنهلجيبناما

واصدق.منها

العربيالمعلم...الحديدالجيلخلقسبيلليالمعلمكفاحتصورانها

مسؤوليةالىبلاضاقةكبرىوطنيةمسؤولياتعلالقهعلىتلقىالذي

ببلادءللنهوضالجديدالجيلتهيئةمسروليات...الجهلمكافحة

.و*ستعبادالذلنيرمنوتحر-سهاكبوتهامن

الشل!ذلك-خالد-كلالرائعةالحيةالشخصيةهذهتمثلتلقد7

سبيلليمرموفىمستقبلكلمننفسهحرمانملىيعرالذيالطموح

ظدمة*مةخدمةعجالانيعتقدكانلانه0.0ابتدلأليامعلمايكونان

يكونلانهالدراسيةمرأحلهاولىفيالحديدالجيلتعليمهوحقيقية

.وارشادتوجيهمنالمعلمله-!سمهماولقالتكييفسهلليناآنللا

قيالتعيننعلىواصرارءالعاصمةفيالتعصنرفضههوذالمنواروع

المأسيافتتمثلوحيثوالمرضوالفقرالجهليكمنحيثالريف

.00المتطورة*جتماعيةهياننامن

رجاليفذيها...كلهاالرجعيةقوىضدهتعصثملالريفقيوهنال

واطعامهممصالحهميتهددخطراوالكار.خالدكفاحأي-سونالذين*قطاع

للقمماءوالمرامراتالسعلالسيحوكواانلوىمنلديهممابكلليحاولون

جبارةروحيةبتوىيمدءأعبرى*نساليةبرسالتهايمالهان*!ليه

حتى...الحنانقويالعزمثابص*عاصيرومهقيالصمودملىتعينه

العطيم.*نتصار؟لكالنهايةقيينتصر

لنارسمققد.واثماليةالواقعيلأفيعسرحيتهكلالمولفجمعلقد

لمالنموذجوهلا..الكاملالمثاليالعراقي-للرفيكاملانموذجاليها

لإجتماميةالمؤسساتتبذل!التيالجهودمنبالرغم*نالىيتحقق

...*رياسمستولىبرقعالمختصة

لاللة:بهمثصعحانوولن

انفسكم،قي6لعزموانما.السادةايهالزعكميستوجبماكللشر-

الزمانانتصارمنوتجزعونالحياةتخشونانكم،الغاويةذواكمقي

مصيرياعرساني.مموتركتهاالظلماتعبرتقلقدانااما،روليكم

.الطلأمليتزالونماوانتمالنورفيقانا،نذسيواعرس

..اعيشوسو!،اعيشانا

..آلالهايحر!الذيالصمامالى*يدياح!ىوامتدت

الملألكة6حسانبتعرلىترجمتهابفماد


