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قضيةكأنتالقضيةانيوضحاننسيالذيوالدهبهاادلىالتيالحجةكايكنلمانهوالحق.بنجمهيؤمن،الفنانالرسام"،جوناسجلباركان-

كانتالتيالخريةامرأته6عماليطيقلاكانفقد.خاصنوعمنخيانةمنوبنوعباصترامنفسهفييشعر.كانانهمنبالرغم،بهالايعتقد

ولكن.المعذبةللانسانيةنفسهاوهبتقدوكانتلادينيةقديسةحقامافضائلبلايهنلمالخاصايمانهان.بيد.الآخرينبدينالاعجاب

زوجتهمبفضائلسيدتصرفيتعرفانحقهمنانرينعيكانالزوجالاشيالممنكثرعلىتسيحضلبأنهغامضةبصورة،الاقرارعلى.بقومدام

.(!الفقراءمعخد؟عاحس!بي2"يقول"العطيل"هذاوكانتنازع.عندمادهشتهقطيبدي؟نلمانهثم.شيئايستحقانغيرمن

واقرأواقدكافيرااهلهفان.يجوناسمفيداهذ(المنفاهمسوءوكانواتحلأزينالخا!ةناهزاذموصبةتشاف31مجدالنقادمنعشرةزهاء

.منالمنحدرين؟لسادين-لل!تلةعديدةحالاتسدالممكنمنانعلموايرفسره،الاكالاءالى!مفسيهالذينفسهصفاءولكن.عمرهمن

المهدفيليخمدواالتدليلالوانبنلفييتنافسونفكانوا،مطلقينابوينفضلى2يخرفجوناسوان0واثقتواضع،ذلكمنالعكسعلى،جيدا

فيخفياسدمة211ؤأثركانماوبقدر.التطور!السيءهذامثلبذور.

بموآهبه.اعترا!همنأكثرلجمه

اعمقؤرىلاالتيالاكأماحاتتكونانبدفلايزداد،قلقهمكانالطفلوعي

يرومهعناو،نفسهعنرضاهجوناسيبيانكا!اوكانف!ات3الاي!ررهلثهريماراتباروحاتظئعرو4عرضعندمادهشةاكثربداولمقد

جوناسيحصكانالذيرا.نوالمهن!سلهبينوعبثا.همكلمن
بح!يتيتضاعفانتباههموكان.الجنونحدالمعتاداهلهقلقيربلغجصتى

لائفةحعباةله،ومنإكارلاالراتبهذاا!الييهفيان3!ونجمه
بعدمايشتهيه.لايعودللطفل

إكنن..."مهما"يجيبجوناسفكان،سجاذلكفي-يخسرلاالبائعوان
شحصفيمخلصااخاالن"يةفيالمزعومجوناسشقاءاستحقوقد

الصغرالايس!بهبهرفيقغالبايرمثونالاخوهد؟اهلكانفقد.راتوصبيقهقبضننهقوةبفضلولفىيباشرهماكلفيي!جحكانالذيراتواما

الىقيجمياثنتفقةاحادبالموكانت.السيءلحظهيرثونكانوالانهمفيتناقشالىيجب؟فيمهما،ماذا":قائلاصديرقهيؤنبكانفقد

كانا!ذيالولدحمايتهتحتفيخذانفيالرغبةا!قويكاالرياضيا-!منفسهقرارةفيجوناسكانفقدبةشيءذلكفييحصلولم."ذلك

والحمياالاعجالبءكانولقد؟مباليةلانجاحإتمنيحققهكانبمايعجبكاىالتيالاعمالتركثم"تشاءكما":للبائعقالوقدنجمهيحمد

مشجعة.بيساطةالاشياءكباقيجوناستلقاهالصدافةحسنامزيجا:))انيقولوكا!للرسمبأجمعهانفسهليكرس*للنشروالدهدارفييمثبغلهاس

ناايضاحظهمنكانخاصمجهوددونمندروسهجوناس(تمو!."لحطذلك!

ليجدمبائنرةنجروبطربج،وضعالههنالكليجدللنشروالدهبداريلتحقكانذأكرتهفيبخثايمعنكانف!هما"يستمرحظا"كانانهوالواقع

فبئنانئراوليعدكانالذيجوناشوالدكانولقد.الرسمفيموهبتهرقيقااعترافايغذيكانفانهوهكذا.ابدايسعفهالحطهذايجد

وبسبب،كلأنوقتايمناكثرالمستقبلهوالكتابانيعتقدفرنساللاحلامفرصةاتاحممابشروداولاربياهقدلانهماوالدير4.مكانبجميل

نقلماوقدرانهعلىيدلانناريحانيقولوكان.بالذاتالثقافةازمةهبىهدهكانتالاقلعلىاوروجيةخيانةبسبباقرقاقدثانياولانهما
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بأبهيشغاعاتهاتتلألأكانتتنثرهالويزكانتالتيالاخلأص!زولكنالمخطوطاتيقرايكنلمفانهالمبدأهذاوعلى.إلكتبش(ءيكضالقراءة

ثر؟ععنيغنيهالطيبالملادهذاكانولقد،أليوميةجوناسحياةفيالمولفشخصيةعلىالانشرهفييعتمدولاالنادرفيالاعليهتعرضالتي

بالنسبةكمايختصرالذالشراءهذا،الداخليةوالثيابوالكساءالاحذيةالموض!وعهوالوجهةهذهمنالجنسكانولما):مو(ضيعهحاليةاو

تتحملوكانت.جداقصيرة،ذاتهافي،هيحياة(يامالعادكيالرجلالىيهمهوكان(.بهالمتخصصالىالناث!ر(نتهىفقددائماالوحيدالحالي

الضمان.مطبوعاتمنابتداءالوقتقتلالةاختراعاتالو!عبء.مجانيةودعايةمثرااخراجالهايجدانفقط

وكان.دوماالمتجددةالماليةالضرائباوضاعالىالمبهمةالاجتماعيغيهـكانقيافراغاللقراءةالمخصصةالشقةفيجوناستلقىولقدلا

الىتن!بانت!تطيعلاولكنها.عليهمتفقذلكاناجل"لهيقولرافى.بالرسمالتقى.وهكذايشغلهان

الطبيبتخابركانتولكنها.ذلكتفعلتكنولم"منكبدلاالاسنانطبيبوءخذىكللاو!امتنظرةغيرحما!نفسهفياكتشفالاولىوللمرة

سيارةبتفريغتهتموكانت.الاوقاتاحسن!يارواعيدمنهوطخذيركنولم.اتمرينهذاميويبدعتعبغيرمنفيهايرسمايامهيكرس

المنزلي.وبالفحمالفرصفنادقفيالامكنةوبحجز،الاحصنةالاربعةإامنفيايزوجاناشطاعوبالكاد.اكثراهتمامهيثيرانهيبدوماهناك

تقديمها.فييرغبجوناسكانالتيالهدايانفسهاهيتشثريوكانتللكائناتيحفظيكنولم.كلهيقزسه(لمرسمكانفقد.:المناسبة

فيجبعصلهايضالسرالوقبلديلكالنفيمفتصلحوفيغياله،اولاكامسا!لختافتمرترسليتاخولكبم.بهاينشغلا!عنتمنيهمرحبةبسمةالاالعاديةوللظرو!

بخاريةلدراجةحادثيقعانالصروريمنكانبالحبيفنمانلجوناس

.فيمانقبلالليلةهذهاستعماله.ضمادةفياليمنىجو!اسذراعفتجمدت.بقوةيقودهاءراتوكان

المخارمعموعدبأفواهتمتالمسريرهذادخلت،نفسهوبلاندطع(!كبير.ا!عإثهذافيانيرىعلىحملفقدايضاوهنا.المللوانننابه

شهررحلةونظمت.اشتهارهمنسنتينقبلجوناساليهواصطحبتكمابولنلوبزهـلىللنظرالوقتلديهكانمافلولاه.المسعدنجمهتانبر

سلفا،وج!دتانبعدهذا.المتاحفجميعفيهايزورانبطريقةالعسلى.!حق

بعد/فيها(قاماغرفثلاثمنمولفةشقة،السكنارمةوسطفييكنولم.(ليهاينظرانتستحقلالويزانيرلىكانراتو(نعلى

تمشيانفذخرطتبمالخطةوفتا":اصمبيا،ثلاينتمشععلنىنهماخطتهاثملأىلاانعي:لهيقولىوكان.الطويلاتالنساءالاالكئيفالقصروهو،يحب

...،القامةقصيرةكانتلويزانو(لو(قع.(لنملةهذءفيتجدماذ(اعلم

للرسم.نفسهليكرسالنشردارجولاستركمنوجبزةوكان.الضتةوجميلمةمنناسبةولكنها،والعينينو(لشعرالبشرةسوداء

يأولادها.وكانتثمبولداالاتفنملويزتعدلممباشرةولادتهاوبعد

دونمنتأسفوكانت.ينقصهاكانالوقتولكنزوحهاتساعدان!حماول.بارعةنيطةلكونهاخاصةالنملةعلىيتعطفالصلبالطويلجوناس

ذوقمع-جيداتتلاءمكانتكهذءورسالة،النشاطلويزرسالةكانتفقد/

هذهعندتقفانمنيمنعهاكانالحازمطعهاولمكنحوناستهملانشك.
لاعتقادحهـا،للادبالامراوللويز(خلصتولقد.ولحسنلالهللجمودجوناس

هذاوكان.طاولئهلكلفان؟لخسارةلتكن:تقولىوكانت.الطشفات.

فنانيكجميعيرغبكانلانهبهيعتزكانالمذيجونال!يسرالتعبريخرمنشيءكلتقرأكانت.جوناسىيهمكانالنشران،الاقللحلى-

دافاضطرالشيءبعضالصانعاهملفقدواذن.صانعا!ر!انءمره.!تيءكلفيتغدثانعلىقادرةقليلةاسابيعفيواصبحتلرليب

جوناسفان؟لاشياءطييعةمنكانذلكانمنوبالرغم،بنفسهاحذيخنهتذراءالقراءةعنيخياننهائياباستطاعتهانوحكمبهاجوناساعجبولقد

عليهكانانهفيشكولا،السعادةذلكمنيستشعربانيغرىكانالضر؟رييعرفانلةوتتيحالكفايةفيهبماعلماتحيطهلويزدامتمالا

..؟فلانيقاللاانيح!:توكدقائلةلويزوكانت.العصريةالاكمتشافاتمن

بساعةيكامأكانالجهدهذ!ولهبئالمخازنليزوربجهديمومن..

الزوجين.سعادةعلىكبيرةقيمةتضفيكانت(لتيالوحدةساعاتمنخبيئايفوناننفسهنجييريدانهيقالانيجبولكنبشعاوخبيت

موضوعاتسائريغلبالحيويالمجالموضوعكانفة.،ذلكو!عانمنهاويخثساهميةذاتالملاحظةهذهفيالدقةوكانت.رديئااو

حولهما.نفسهالوقتفييضيقانكاناوالمجالالوقتانذاك،؟لزوجمبن.ولكنالبشريالجششجبالى،راتوذلكلاحظكما،الاقلعلى،تقود

الضيقوممسكنهماالجديدةجوناسومهنةالاولادولادةنجتيتكنولمالمحا.ءقسانممااقىالحقيقةهذءانعلىتدلوهيذلكحسمتلويز

لم-ذلكمناوسعشقةنئراءدونتحولكانتافيةوله!ذوضن1يمكنولاعالمية!ب،الفلسفيةوالمجلاتالقلببشؤونتهتموالتي

.المزدوجوجوناسلويزلنشاطضيقامحالاالاي!قيكلهذلك؟كن(لقالي(لاتفهذابسرعةناسيا،تشائينكما:جوناسوقال.تناقش

..كا.لنجمهلمجعلم

الثامنالقرناياممنقديمفئدقفي(لاولالطابقفيتقومالشقةنتو

يسكنونالفنانينمنكثيروكان.العاصمةمنالقديمالحيفيعشرومحئدهابالرسم(لايهتملاجوناسانعلمتعندماالادبلويزوأهملت

فيالجدبالتماسانالقائلللمبدامخلصينوكانوا.الدائرةهذهفيمصطحبةوالمعارضالمتاحفالىتختلفواخذتالتشكيليةتولعتبالفنون

الاعتقادهذايشاطرهمجونا!وكان.قديماطارفييتهمانيجب،الفنمنمتضايقانفسهويجدمعاصروهيرسمهمايفهملاكانالذيجوناس

الحي.هذافييعيتذ!انفيكئرافيسر.بفنهيتعلقمابكلمحيطايكونبأنيسركانانهعلى.كفنانبساءته

بعضيولكن.حالايعلىقديمةكانتشقتهفانالقدمجهةهنواماشهدقدكانالذيالرساماسمحتىالتابىاليومفيينسىانهصحيح

يقدمكونهفيخاصةيقومفريرهـاجواعليهاضفتجد؟حديسثةتر.نيبات،الحقائقباحدىجازمةتذكرهكانتعندماحقعلىكانتلويزولكنأثاره

ضيقة.مسافةسوىفيهلحتللاالذيالوقتفيكبيراحجمالزائريهفيينسىلاالانسانآنوهيالادبيةمرحلتهافيبهااحتفظتاتي

منمهيأةكانتبديعةبنوافدلمزينة1المرتفعةبجدر؟نهاالمتميزةفالغرفيسننطيعكانالذيجوناسيحميالنجمكانريبنجرومن.شيئاالع!بزقة

المجتمعضروراتولكن.والابهةللاستقبالالضخمةبأبعادهاشكغيروسهولةالذاكرةيقينبين،سيئةنيةغيرومن،المنحوهذاعلىروفقان

يقطعواانعلىالمتتابعينالملاكين؟جبرتقدالمحدودالسنويوالدخل.البسبن
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الابوابفبفضل.اللنقةالترتيباتجهتهمنراتوضاعفوفد.واقفينالتيانئمققالمالر.بقةبهذهفيعددوابحواجزجداالواسعةالغرفهذه

يمفىلاوالتيبسرغةتخفىالتيالصغيرةوالطاولاتبسهولمةتدورالتي..مستأجرهملقطيعمرتفعبثمنيؤجرونها

ا!ثاثقلةعنيعوضانالىجوناستوصلكلههذابفضل-طيهاالهوائنبالتكعيبيسمونهماقيمةمنيقللونيكونوالمذلكمنبالرغم

ارطريفة.ا!ةهذهفيالهامنة1!فاجئاتءلمبةطابعيبرزوانالىفقطتنسبانيجبولكن.لتنكر.فكنلممالحسنة.وهذهالهام

هذادونومن.ارتفاعهافيايضاالغرفيقطعواانفيالملاكينمجز
بمسكنالتفببرمنبدلاكانوالاولاداوحاترالاالغزفاروتلأتعندماولكن

منمزيداليقدموااسوزمةالتضحياتتقديمفيليترددوايكونوالمالمجز

بالفعل،،يعملجوناسءانالثالتالطفلولادةفقبل.تأحير3سحرونجديد

هذافيالتناسلوالسريعالمزواجالصاعدللجيلالمساكن

بينماالزوجيةالغرقةفيالصوفتش!نغللويزوكانتالكبيرة(لصرفةنجايجعلفهو.الحسناتسوىليقدمالهوائيالتكعيبيكنولم.المصر

اي!ضا،ي!سرحانكماكبيراقطارافيهاويجرانالانجرةالغرفةالطقسيحتلانيزردوا!لفالملاكسينيجبرمماالشتهاءعندتدفف!نهافيصعبةالغرف

المولوديوضعانآنذاكتقررولقد.كلهاالشقةفي،المسنطاعقدرعلىالمكسوةالمساحةرحابةبفضلالصيفوفي.الضدفئةتعويضفي

رهتصاو،كدساذجوفاسفصلهالذيالمرسممنزاويةفيالجديدهناكيكنولم.جهاتهاجميعمنالشقةينتهكالنوركانفقدبالزجاج

للاجابةالسمعمنبمقربةالطفليهـونانعاىيساعدمفا!اجزبشكللونمنلمضاوقدوضعهاالملاكوناهمللقدء.خارجيةشبابيكمن

لويزكانتفقديرفيزعجانالىقطبحاجةحوناسي!نولم.!راء(زرهـلىتوديانيمكنسميكةس!تاؤرولكنابنجارةوسعرالشبابيكعلومنشك

نفقةعلىتقومدامتماالثمنحيثمنايمشكلةتشكلولانفسهالدور
وانالموسم(لىندخلح!نىالطفلصواختنتظرتكنولمذلكالىتسبقه

جربنالمستمساعدةيرفضونيكونوا"الملاكينولكن.المسطجرين

تأنروق!.الاصابعدؤوسعلىودائما،تياطاتالاصالوفتتخذكانت

وفي.الخاصةمخازنهممنيحضرونهاستائرتزاحملاباسعادلهمفيقدموا

وانالحساسيةبالغلميسبأنهللويزيوماطكدالحؤ!هدامنجوناس.والمخملالقطنيالنسيج7يبيعونالجددالامراءهولاءكانالعاديةالحياة

يعنيهذاانتجيبلوربزوكانت.خطاهاصوتعلىيعملانباستطاعته...

بس!يئاتهامشقةغيرمنورضيالشقةلحسناتجولاسذهلولعد

الذيهذاالامبقلباعجاباجوناسامغلأواذ،الطفلتوقظلاانايضائرال!ت!احيةعناما.تثاءكما:التذفئةعنالتعويضبصددللملاكوقال

"الحالوفي*احتقارهمنفمهملءيضحككانفقدلويزعنهكشفتهافىمغر!ةفياالشمائرتسدلانيكفيانهراـتاتيلويزوافققدفانه

منازعاجااكثركانتالفجائيةلويزتدخلاتبأنيبوحانيسننطع:يرقولالطاهرالقلبهذاوكان.عاريةالاخرىالنوافذتبقىوانوحدها

مناكنرتطولكانتالىدخل!تهذهانذاك.حقيقيانفجارذاتالكبيرةبالغرفةخاصةجوناسانجذبوقد.نخفيهمالناليس

-72ر!حةءلىالبمية-لأكان0دلانارةجهازباقامةالتفكيرءمكنلابحيثجداالمرتفعالسقف

اصغربغرفتينضيقممريصلهاالتيالغرفةهذهالىرأسايدخلالمرء

إأا(أ5555*،4444ءهه444--فيالمنهمرالماشلقيلأن!رضىوانكطعمواتحافيحها.لوضع

افىاضا-ومساحهالمعالمحعالمطبحلجاورالسقهطرومن0متعابعنيىم!ها

"اننترطكذلكيكونانبالفعلوبمكن.المحمامقماعةباسممزدانةصي!4

أأ(ا!للتظرجل،3ت!--.مطكجود

ص2-.-**2عهذهمنلرعلانالغرفوصغرحقاالغريبالسقوفارتفاعوكان
ء-

03ء،،+??ء3561+بالزجاجتقريباكلها"كسوةمستطبلاتورزروارياتمنغريرجةمجموعةالشقة

1(10كاالضائعةالكائناتقيهاوتبدوسندافي!!الاثاثيجدلاومنافذابوابكلها.

آخرمعتحعتسولياتئقفىفانك.محموديماءاناءفي.نسبحصغيرةاحجامكأنهاالقويةا!:يضاءالاشعةفي

)!الاوكا!ص!حائبفضةوافضللمسافة،تاللانهااي،الساحةعليتطلكانتالنوافذجميعانثم

!ا-بالمصهـجماا،!ساىالىقسمرأساوراءهاويبدونفسهالاسدوبتتبعاخرى.نوافد،علىقصيرة المرايا"غرفةانها".اخرىساحةءلىتطلجدء!ةانوأورالمرتكع

.لحصصءانتقررفقدرا.نونصيحةوعاى.مفتوناجوناسيقولكانهكذا

)لنلءالمزت6ا!ىص،ظهـافزضا%صضرور!هـكل006
الذيالطفلفلايواءالاخرىاماللزوجينالصغيرتبنالغرفتيناحدى

أاأسيروتري!ثتجاءاي!ودوفىفشووغرفةالنهارفيلجوناسمصنعادستستخدمالكبيرةالغرمةاما.سيولد

ء!ندباستطاعتهمكانانهوالحق.الطعامساعاتومحئدالمساءفيمشتركة

-حسح!ح!!!الظ!انولويردزجوناسرضياذاهذاالمطبخفيأكلواإانالضرورة
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.بعيدةدرجةالىحقيقياسرورهمكانفقد.متزايدينوراحة.

لجمعفيلطعاينم!يهممجويركضواخااالغاكانبساطكرنفوسهمفوىفقدالاطفالقدالمىلا-و-

ركبة.الىركبةمنيقفزوناذوبهميهتمونددزائرونوكان.ويعرخؤنل-52الصفحةعلىالمئشورتتمةم!

يدعوانالايقىولا.ريشهحوناسفمريحالمغي!الىيميلالنهاروكان...

....ومدلويزلمحيهاتبدوحركاتوفقتتمكانتانهاثم،ذلدمن
عنمتأخرةساعةحتى؟يضايتكلمواوانالعاءتئاولالىامدقاءه...؟اء...

لمرتكن!لممامهاكثرممدودهوساكها(لوراءالىقليلاجسمهااحنت
المتغزضيناوالسارفينالفاشلينالرسامينعنخاصةولكنط!عاالفن......

تصرحكالتالتيلواياهاتعاكسكالتالطريمههذهانبل.ترىاندون
يستفيدلمكىباكراينهضانيحبحوناسوكان.هناكيكونوالمالذين

...التياللوحاتاحدىتصدمانلحظةكلفيتخشىكانتلويزلان،بها

*ىاموانشاقاسيكونذلكانيعلموكان.الاولىالنهارساعاتمنلااشاءهيبديقكانالطفليوقظالصوتوكان.بهامليئاالرسمكان

دسركانولكنه.متعماسيكوننفسههووانهحاهزايكونلنالفطور....

....ابنهبامكالياتيسركانلحعدالاباما.مانوعاالقوية،الخاصةبوسائله

لفنه،فائدةدونلستكمبرةاشياءو؟حدةسهرةف!ثيويتعلمانفيايضا.
...يرلمحعوعئدها.محلهامراتهتحللمالطفليدللركيفيسرعالرئوية

لا-؟فيعاردغة!يكماالفنفي"يقولوكان،محسوسةغيربطريقةولو.ا"سشحافي!وتيدهفيوالربثة،مسحورا،يسمعثم،لوحاته

النجم.يمرقيانه."شيءلا.المتسلط

الانجوناساصبحفقد.احيانا(لتلاميذبالاضدقاءيلحقوكانجمسرانجوشاسشهرةفيهاظحتا!يالؤقتفيذلكلق!-كان

مايرىيكنولمالامرباديءفيدلكمنرهشولقد.مدرسةصاحبفياوبالتليفونانفسهمعنيعلنونالاصدقاءهولاءوكاناصدقاذه

النطنكانفقد.شيءكليكنشفانعليهالذيهو،منهنجعلمونعساهمالحسوبمكافهفيوضعالذيالتليفوناما.(لفجائيةالزياراتمناسبات

الحقيقية؟الدروبيعلم؟نباستطاعتهكان.فكيفالظلماتنريمشيفيهكانالذيدائماالطفلنومحسابوعلىغالبا،يرنكانفقد،المرسممن

منثيئايخعلمانينشدمنبالضرورةيعغىلاتلميذاانبسرعةعلمولكنهبالاولادتقنيلويزكانتانصادفواذا.الآمرةالآلةبرنين؟صو؟تهيمزج

يعلمأنفيالمجردةللذةتلميذانفسهمنالمرءيجعلماوأغلب.ماكاشتتجدالاحبانغالبفيولكنهامعهمتعدوبأنتجهدكانتفقدالاخرين

.وكانالشرفمنالمزيدهذابتواضعيقبلان؟ستطاعوعندها.اشاذهاتليفونوسماعةالريشالاخرىاليدوفيبيدالطفلامسكوقدجوناس

فيجوناساكتشفوهكذا.ولماذارسمهمامطولالهيفسرونجوناسللاعدكعيراجوشاسيسرالغداء.وكانالىتناولمخلصةدعوةاليهتنقلكانتالتي

يضعها.لمحيرةواثعبياءالشيءبعضتدهشهكانتكميرةنجب!تاثارهفييخرجانيفضلكائولكنه.حديثهكفاهةعلىالغذاءالىي!عىبئن

.واحدةدفعةغنيانفسهوجدتلامذتهوبفضلفقيرانفسهيعتقدوكانالاجاناغلبفيا!ديقكانفقدوللاسف.للعملنهارءيتركلكيالمسإء

ا!رمنطلكان،ألانحتىالمجهولةالكيمةالثرواتهذهامامواجاناوقد.بالذاتالغداءوهذا-الوقتهذاسوىيجدلا

فيالوجهفهذا.صحيحذلكفانذلكومع:يقولوكانجوناسيلامس؟دمزيزكانولقد.جوناسللعزيزبهيحتفظانعلىيحرصكان

عندمايعنونعساهمماجيداافهملاانني.غيره.يرىلاالرلمخلفية.ثمهولطيف"قائلا:"كمالسماعةيعلقثمتشاط(."كماقائلا:يقبلجوناس

ذهبتقدالظئيرهذابفضلاننيعلى.؟لمباشرةغيوالأنسنةعنيتكلمونيقطعهانلمجثماالنيعملهالىذلكبعدويعودلويزالىالطفليعيد

وكان.المزعجةالسلطةهذهلوحتهعلىينفضكانماسرعانولكن.بعيداادنقنةالطاودةتطوىوان؟للوحاتتبعدانفيجب.العشاءاوالغد*

منبالقربفمأبقىانااما.بعيداين!بالذيالنجمهوبل"يقولفياللو!ةالىيخظرجوناسكانالفطوراثناءوفي.الصغارمعليجلس

."والاولادلويراطفالسهيجدان،الأقلعلىالبدايةفي،لمهفيحصلاتمامهاطريق

ناعلىجوناسيرغمونكانواانهمهياخرىميزةللتلاميذكانولقد(طالةوقعةكليطيلكانمماالابتلاعوفيالمضغفيالشيءبعضبطيئين

بوعيهيختصبماوخاصةمحادثتهمفيرفعوهفلقد.نفسهعلىيقسوجيدايهضملكيببطءيأكلانعليهانجر،فتهفيقراولهئه.بالغة

ضعفاوتراخبأيمعهالمهيسمحيكنلمدرجةالىالمعملعلىوطاقتهاطول.استمتاعايستمتعلكياسباباوجبةكلفييجداليومذلدمنذفاخذ

عندماالشكولا؟والسكرمنقطعةيقدمانفيالقديمةعادتهفقدوهكذايأقماراتويكنولم.يزورونههـلجدداصدقاؤءكانالاحيانبعضوفي

فيالوحدةفانهذلكومع.عملهيستأنفانقبلاوصعبامقطعاينهيكانانلمجمكانانهثم،مكنبهفيالنهاريقضيكاناذ،العشاءبعدالا

التقدمهذافييساعدكانولكنه.الضعفهذاالىبخفيةينحازانيكادفيكانواالجددجوناساصدقاءولكن.النهارضوءعلىيعملونالرسامين

ويجد.دائمشبهحضوراو؟صدقاعلهتلامذتهحضوربفضلالاخلاقيوبصهمرسمقدبصهم.النقاداوالفنانينطيبقةالىينتموناغلبهم

رشتطيعلاانهثمالشكولايقضمانمنالشيءبعضمتضايقاامامهمنفسهكمانوابالطبعولمكنهم.سيرسماورسمقدبمايهتمونو*خرونسيرسم

.الجذابالحديتيقطعانصغيرةعادةاجلمنجعلالذيالحديثالعالمتكوينفيويشكونالفنيةالاشغالجدايقحرون

لجماليته.امينايبقىانعليهيفرضونتلامذتهكانذلك؟لىوبلاضافةالتيالطملتجربةوكذلك؟لصعوبةبفايةفيالمذكورةالاشغالهذهمتابعة

الخاطفالبرقمننوعابعيدمنليتلقىطويلايرسمكانالذيفجوناس،الظهربعداجتماعاتطو،لذلكينسكونكانواوقد.عنهاللغنانغنىلا

فكرةسوىلديهيكنلم،بهـرانوراعينيهامامالواقعخلالهمنيدفقيعاملهموبانحاضرينغرانهملوكماعملهيتابع/انجوناسويرجون

عدةذلكمنلديهمكانفقدتلامذتهاما.الخاصةجماليتهعنغامضةوقد.الفنانوقتقيمةماويعرفونالبرجوازيبنمنليسوالانهم،بحرية

فيدلك.يمزحونيكونواولم.وحاسمةمتناقضةالجماليةهذهعنافكارفيعودبحضورهميشتغلانيتقبلوناصدقاءلهيكونبانيسرجوناسكان

ولكن.المتواضعالفنانصديقة،-للنزوةيستجيبجوناسكانولقداليهتوجهكانثالتيالاسئلةعلىالاجابةعنينقطعاندونمنعملهالى

يرغمهفكرتهمعنتحيدالتياللوحاتبعض(مايمتلامذتهحوآجبتقطيب.تروىكانتالتيللنكاتيضحكوان

كله.بالخيرعليهعادممافنه،حولبقليلذلكمناكثريفكرانعلىامناجوناسلاصدقاءيوفرالطبعيةمنالو(فرالنصيبهذاكانلقد
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انشهرفضا!حظح!نومن0ابطاءهـون!مابالنقلجونا!سوباشر.لوحا.لهمحلى.بجيوونهاذاحرىبطريقةجوناسيساعدونالتلامدةكانو(خيرا

يتتظرويمجدكانمعرضفكل.عملهفيهيقلكانالذيبالقدرتكيركاتفيمنيومينقضلمانهوالواقع.الخاصانتاجهمفيرأـيهيعطيان

زوارمناثنانبينهمومنالنقادمنصغيراعدداهناك(نصحيح.سلفاوبينجوناسبينيضعهاحتى،يصممهاصاحبهاكادمالوحةله-نحملان

سخطولمكئاحادينهمحرارةتخفظاتببعضىيعدلونكانواالمعتادينالمرسم.-الضوءافضليفنسبالتصميميجعللكيسيرسمهااتيمالملوحة

وكان.منهابعد(لىويذ!ببل،الصغيرالمبلاءهذابعوضكان.نلاميهؤهدائمايشعرجوناسكانالمهدهذاوحتى.رأيمناعطاءبدلاوكان

مرتيةاءلىفيالاولىالمرحلةلوحاتيضعونانهمبشدةيؤكدونهؤلاءكانتولقد،.فنيةقطعةعلىيحكمانعلىالعميقعجزهمنخفيبخجل-

.لهدأنفسهيىومجوناسوكانبةحقيقيةثورةتهيءالحاليةالأبحاثولكناللوحاتبعضباستثناءبينهافرقولاهامةلهتبدواللوحاتجميع

المادحينفيشكرالاولىلوحاتهمدحتكلمايعتريهكانالذيالضيقاصبحوفكذا.الغليظةالخربشةذاتاللوحاتاوتستخفهكانتالتي

انهم،غريبيناشخاصمنلهميا"قا"للايتدمروحدهراتووكان.باندفاعفيتلامذتهءاخنكلأفمختلفة(لاحكاممنجعبةلنفسهيكونانعلىمرغما

عن)بىافعكانجوناسولكن."ممنوعمعهمفالعسى.جامداتمالايحبونكيثبتانيحضرونحينعليهوكان.العاصمةفنانيكجميعموهبننهم

افعله.ماكلتحبفانتتفهمانتستطيعلاانكلر؟توفيقولتلايذهالىالمستحبالارغامهذادفعهولقد.منهمكللاليرضيمتنوعةفوارق

واشم!ا،احبالىلوحانكهيليست:قاثلايضحكراتووكانطيبتهتئكمشولم.فنهحولراء2وللكلماققاموسالئفسهيكونان

رسمل.منحهيطلبونلاططلاميذهانبسرعةفهمولقد.الجهدبهذا؟لمنفتحة

بحرارةاسننقبلمعرضوبعد.الاعجابتثيركانتاللوحاتانعلى.مدائحاستطاعوانتشجيعاتفقطمنهيطلبون،ولكنهم..انتقادات

وقد.الشهريراتبهفيزيادةففسمهتلقاءمنجوناسعلى"لبائععرضمحبو؟يكونبانيرضىجوناسيكنولم.(لمدائحتختلفانبجبولكن

منيسمعكان":للثائعوقال.جميلهبعرفانيصرعوهوجونالسرضي.ببراعةمحبوبايكون!اناستطاعولكنهبطبيعتهفقط

نا(لطيبةهدهبمثلجديراكانوقد."المالعلى؟هميةتملقانك.بعتقدوتلاميؤاصدقاءبينيرسموهويمضيجوناسوقتكانوهكذا

للبيح.يعرض3ينفيالبائعاستاذنجوناسانعلى.الرسامقلبتكسب.الرسممسمندحولمسشديرةصفوفا(لاقصفتمقاروعلىيجلسون

هذهكانتاذاليعرفيقلقبالبائعفاذاخيريةسوقفيلوحلالهاحدى.بجمهورهويلتحقونالمواجهةالنوافذمنالجيرانيطلكانماونمالبا

الثائعوعرض.ذلكيجهلجوناسوكان.،(دابحة"الخيريةالسوقيتعرضكانتالشياللوحاتويتفحصالنظروجهاتويتبارلينافشوكان

للمبيع.امتيازكلوحدءهويمنحهكانالذي*تفالىنصوصمراعاةانذاك(لمكاولتغلىبحرارةويجيبألاطفالويعزيلويزلمرورويبتسم،عليه

حسا؟للاحسانيحسبيكنولم"الاتفاقهويلانفا!ان"لهوقالالىوقتمنبهايضيفالتيريشالهابدايتركاندونمنالتليفونية

."تئناءكما":الرساموآجاب.بالذات؟ت!فاقهما-فيجيداملأىناخسمنحياتهكانتولقد.المبروءةاللوحةالىشيئاآخر

استطاعفلقد.رضىبكلالاجوناسعلىالجديد(رنرتيبيعدولم،ومنالضجريجنبهكانالديالقدريشكلوكانمشغولةساعاتهوجميع

يتلقاهااصبحالتيالمتعددةالرسائلعلىيجيبلكينمالبايئعزلانفعلااحيانايفكروكان.مالوحةلملءاللمساتمنبدلاكان(خرىناحية

بفنيتعلقبعضهاوكان.جواببلاتبقيهاانلياقتهتسشطعلموالتيالعملبفضلمنهيهربانيستطيعالمرءدامماحسناتللضجران

امايريد؟لمراسلبشحصيتعلقكان،"لاكثروهو،الاحروبعضهـ(جوناسكانالؤيبالقدريخفجوناس(نتاجكانفقددلكعكسوعلى.المرهق

ماديا.عونااونصيصكأانيطلبيريدانهواما،للرسمموهبتهفبىيشجعانكانالتيالنادرةالساعاتفيوحتى.اهميةاكثرفيهيبدوناصدقاؤء

كجميعاتدصلىالىيدعىكانالمجلاتالييظهرجوناس؟سمكانماوبقصريكنلم؟ل!اعاتهذهوفي،جداتعبانفسهيجدكانفانهوحيدافيها

يجيبجوناص!وكان.جدامعيرةالظلممنالوانايفضحلكي(لناسالصد(قةمسراتبينيوفقانشانهمنجديدبتنظيميحلمان؟لايقدر

ليؤديعنقربطةمننفسهويحرمنصائحويعطيويشكرالفنعنويكتب.الضجروفضائل

عليه.تعرضكاذتالتي؟لعادلة؟لاحتجاجاتاخيراويوع.صغراعونانموامامقلقةجهتهامنكانتالمتيللويزالهمهذانفضولقد

للكتابوللفتياتهذادع؟السياسةتتعاطى*نأراك:له.بقولرأتووكانادغر!ةالكيرةفيتضعهماانواقرحت.غرفتهماوضيق(لكبيرينطفليها

كلغويبقصكانتتظهرالتيالاحتجاجاتالايوقعانهلميكن.الاالقبيحاتالصفيرةحيثالغرفةالى(لصغيرتنقلوانبستارسريرهمايحجبانبعد

الجميل.المسشفلالفكرذلكالىتئتهيكانتكلهاولكبها.حزبي.نفكيرفقدمهـاناييشغللاالطفلكانولما.؟لتليفونرناتعلىيستيقظلا

المهمنلبالبريدمنتفخةجيوبهينقلجوناسكانألاسابيعوطوالالكبيرةو(ما00المصيرةالغرفةفيمرسمهيتخذانجوناسبوسعكان

عنالصادرةوعادةعجلة؟حمرهاعلىيردوكان.باستمراروالمتجددويروحيأتنانجوناسيستطيعوهكذا.النهارلاستقبالاتتصلحفانها

ايرسائل،مطولاجواباتتطلبالتيالرسائلآخرلوقتويحفظمجهولين.تفهمانبدلابالوحدةرغبتهانالىمطمئنايعملواناصدفاءهيقابلوان

.الاصد!اءبتقصيرلهتسمحكانتللنومالكبيرينالولدينايواءضرورةانثم

البطالةمنحال(يعلىتمثعهالكيمةالواجباتهذهمثلكانتوقدواصافت."لمر!شذلكان":تفكيربعدجوناسوقال.السهرات

كانعندماحتىومذنبمتاخر؟نهيشعرمادائماوكان.القلبولامبالاة".اطولمدةبعضنانرىسوففانناباكر؟اصدقاؤكذهباذا:))لويز

وآخر.وقتبينلهيحصلكانممايعمل.فاذالويزوجهعلىيمرالحزنمنشبحوكان.اليهاينظرجوناستو،1

كانماكلتفعلانالي،تتفانىللاولادفأك!راكمرتتجئدلويزوكانتسعيد(نهمافاذا،لهفتستسلمحنانبكلويقبلهامنفعلااليهيهممهاهو

كان.ولقدالظروفهذهغيرفي-المنزلفييفعلهانجوناسباستطاعةجداصغيرةكانتالغرفةلعل:انتفضتولكنها.زواج!مابدءفيكاناكما

هيوأمالذتهاجلمنحسابكلبعديعملفهو.ذلكجرامنتعيسافيعادةيشتغلجوناسانفوجدامطويامترالويزوأمسكت.لجوناس

(لىتهبطكانتادذلكيلاحظمااكعروكان..الاسوأالذصيبلهاكانفقداخذاذاالانمنذسيأخذ!االتنالمساحةمنجدابقليلاكبرمساحة

فيوقف."التليفون":يصرخ(لبكر(لولدفكان.لتتبضعالسوقعدديتجاوزعددهاكانالتيتلاميدهولوحاتلوحاتهازدحامالاعتثاربمين
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المح!ىاوضعاهذاانالحظحسنومن.صاد!بودرأسهجوناسبهزوكالط.اضافصةدعوةمعقلبههدأوقدال!بهالبموداوص!ههنا!وناس

للرسامنفسهيقدمانفييرغبمفاجىءلرقيعلهكانيفضبظهورلاءمخرجبلعلع:))الغاز!الغاز!((الاولاداحدلهفتحهالذيالبابءلىعاملصودط

و،ض!سى.!ز!ككانانهكبيربسروريقولجوناسوكان.الكبيرالغرفةالىيرتبع"كانالباباوالتليفونرغادرجوناسكانوعندما

ولكن.الرسمليسضأنفويستعدبريشهويمسك،جيبهفيالرسائلرزمة3انواالذيالحدبثليتموامعاالاثنانوغالباتلميذاوصديقالصغيرة

ويسوقهماجميلينكلبينتهديهقدمتالتيالسيدةيشمكراناولاعليهكانؤيهيقفونوكانوا.فتتعيئاشيئالممر1عاىالجميعواغناد.بهبداواقد

الغداء.تناولالىالدءوةالواهبةمنليتقبليعودثمالزوجة(لغرفةالىيقوروونب!جوماوبعيدمنشاهداجوناسويأخذونبينهمفيماويثرثرون

ىطيدربالمالكلبينانليلاحظلويزصيحاتعلىثانيةويحرج،معهاالاؤلعلىهنا".يهتفونالداخلونوكان.الصغيرةالغرفةعلىقصير

فيفيحدانحيتالحمام(لىيقورهماهوفاداالبيتفييعيشاان1هـذ:ويقولجوناسفيرق."كيفناوعلى،قليلانراكاننشطيع

لبعيد،.ومنبعيدعليهماالسمعبعتادبحيثمطردباستمرارالنباحانهإخيب(إضا،شعروكان.ابدابعضابعضنايرىلاانناالواقع،صحيح

النظرةهذهلهفيبدولويزنظرةيلحظجوناسكان،الرؤوسفوقومنن13اصدقاءبهـمالمقصودكانوغالبا.لذلكفيحزنيراهملمالذينامل

بينمابالمخروجالزائرونويستادناخيراالنهارنهايةوتحل.حزينةكانتيقبلانباسداعتهيكنفلمينقصهكان(لوقتولكن.يلقاهمانيرفضل

الاولاد.تنيموهيبحنولويزالىينظرونالكبيرةالغرفةفيغرهميتأخرصبح1يقد:يقولونفكانوادلكمنتاثرتشهرتهانثم.شيءكل

لاضطرارهـااساهاءنتعبرقبعةداتانهقةسيدةبلطفتساعدهاوقدرحبلاانهيقواوناواحدايستقبللافهو.واشتهرنجحانمنذمكبرا

بعثرتوقدالجباةتبدوحيثالخاصفندقهاالىقليلبعدالعودةالىوبعض!وراتووالاولادولويزرسمهيحبكانأنهكلا.نفسهسوىاحدا

.جوناسلذىمماوحرارةصميميةاقلطابقينفيوالوقتقصيرةالحيماةولكن.لحوالمجميعبوديشعروكانايضااصدقائه

يمكنرائعاللثيابمجففاللويزليحضرالطهربعدراتوقدمسبتوذاتانيرسمايضاالصعبمنكانولقد.حدودذات(لخاصةوطاقتهسريع

الاخيرةالغرفة.وفيبالناسغاصةالشقةفوجد.المطبخسقففيتعليقهاخرىجهةمنوهو.معهميعيشاننفسه(لوقتوفيوالرجالالعالم

فنانيرسمهنفسههوكانولكنهيرسموهوبمعارفمحاطاجوناسرأىعلىكتف"يربتودطكانوالانهممواقفهيشرحانولايتأففانيستطعيكنلم

وتالك"الدولةامرينفذ،لويزبرأي،الاخوهذاوكان.رسمي."المجدفدية"؟نها،السعيدالشجاعايها:قائلين

؟لىصديقهوقدينظرالغرفةفيزاويةراتو.وانتحى"يعملالفنانصودةهيوؤد،تراخبأييسمحونالضلاميذيكنولميتراكم(لبر/بىكانفقدواذن

لمالذياىهـالمعارؤءوانحنى.عملهفيمستعرقانهجيداعليهبداكالطببخيابالرلسميفنمونانهمجوناسفيرىيتدفقونالناس؟صبح

يجبولم."لجيدةصحتهان":قائلاوهمسراتورأىانلهيسبق.والحقبقةتالفلكية1التغييراوالمالكةالانكليزيةبالاسرةيهتمواانبوسعهم

انهاذافصدقني،ايضاارسموانا؟ترسمهل:"الاخرواضافداتوالبالفةالبساطةذواتمنولكنهنالمجتمعسيداتمنكانواالزواراكثران

لهوقال"ادتهىلقد.النجاحنه2جل"-را.تو.سأل"الان.للمنيسف"/ضحبنكنوانمالوماتبانفسهنيشترينيكنفلم.التصرفاتفي

هوير:حدرالمذيالفنانان":فأجابه؟انتهىقدهواميسفاهو:راتوبدلايشترواانفينحالبايخيبكاناملعلىالفنانعنداصدداءهن

هويرسمونهانهم.ليرسمشيءلديهيعدلم،.انظر"انتهىقدفنان.وكانتللأؤوارالشاياعدادفيوخاصةلويزيساعدنكنوبالمقابل.منهن

.الجدارعلىوسيعلقونه،نفسهالغرفةالىالمطبخمنالممروتجتاز(خرىالىإدمنتنتقلالفناجين

وقفوقدالزوجيةالغرفةفيليلايجتمعونالجميعكانزمنوبعدا!رسملمحبستمرجوناسكانحيثالمرسمفيلتستقرترجعلمالكبيرة

وكان.ويصمتونالسريرطرفعلىوراتولويزجلستبينماجوناسيحينانالىالغرلهةلملءيركفونكانواوالزوارالاصدقاءمنقبضةسبن

المصحونغسيلمنفرغتقدولويز.القريةفيوال!ربفيمون*ولادلهبةملأفالذيالقدح،شارا،لياخذريشهيضعالذيالوثت

عليها.يستوليالشد/دالتعبوكان.وراتوجوناسجففهاالتيالكيمة.-ساجرة

لويزولكن"خادمةاحضري":الصحونركاماماملهاقالقدراتووكانرسمهمسندعلىتلميذوضعهتصميمالىوينظرشايهيشربوكان

الجميعكائوعندها3(نضعهاانتريردوأين":بكابةتجيبكانتالرسائللهيلقواانلهيبعضهمليسالويتوقفاصدقائهمعيضحك

جوناسوابتسم"؟مسرورانتهل"جوناسراتوسالولهجاة،يسكتونالثانيالصغير؟بئهوينهض،البريدصئدوقثي(لليلفيكتبهاالتي

."معيلطفاءالجميعاناجل":واجابالتعبعليهيبمووكان"التليفون"!:ينادونهثم.صورةلهليأخذويقف،ساقيهبينوقعالذي

-اصدقاوك؟من-طيبينجميعهمفليسوا،احترهم،لا":راتوعليهوردثمممرهيملأكانالذي(لجمععلىيعتذروهوويمرفئجانهفيضع

مثلا"الرسامونانردلاالتيعلىالساحرةليجيبويتوقفلوحةمنزاويةويرسم،يعود

كذلك.هم(لفنانينمنالكعيرولكن؟ذلكاعلمانني":جوناسوأردفكانولكئيعملكان.الرسممسندالىيعودثمبالطبعيرسمها

ذلكاجلمنوهمشأنااكبرهمخنىوجودهممنمتأكدينليسواانهم،ساعييريدهمن:"فيسال"توقيعكهات،"جوناس:لهيهتفاحدهم

بدءالوجود.انه.يقويهمذلكآن.ويشجبونويحكمونالادلةيلتمسونثم!حاقر!حافر-كشميركادحوانهملا:الجوابفيكون؟البريد

:"صدقنياننيجوناساضافثم.رأسهيهزر(تووكان".وحدهمانهملمعرفةبالقلقويشعروآحتجاجهشاباصديقاليستقبلالبابالىي!رول

انك؟موجودانتهل،وانت"ر(تووقال."احبهمآنويجبامرفهمكاهلاتطمي!ناتلقىقديكونانبعديولعثم،؟سياسيةالقضيةكانتاذا

ماغالبااننيآه"يضحكجوناسواخذ."عناحدبسوءتتكلملاامتيازاتهلهتخلقهاالتيالواجباتعنتوصياتنفسهالوقتوفي

اننيلا"بجدآضافثم."ذلكانسىولكنني.فيهمالتفكيراسيءحديثةمباريقفيانتصرملاكمامامهليمثل(لظهورالىيعودثم.كفئان

".ذلكمنمتاكدانني.ساوجدولكننيالانوجوديمنواثقغير.اسميهمايفهم(نغرمنآجنبيبلدفيمسرحيكلالباكبراو

انجوناسلتقولتعبهامنفخرجت.ذلكفيرأيهاعنلويز+راتووسالبنظراتمعبرادالائقخمسمدةيو(جهه؟لمؤلفوكان

الذيهووحدهجوناسوعمل.لهاقيمةلازكريهآراء؟ن:حدعلىبينمااوضحبطريقةيقولهانلهيتيحللفرنسيةجهلهيكنلمعمامنفعلة
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قر(غ!،الا-،ءلم!دظن!همحرم!از،.كلهفلب!ءلملأونص؟ولاوءانيخمضحعرهحصحنواص!يحيكيرا!هثم.ي!ايقهالطفلانجذالث!رتوقد.ه!

يتمتعونال!الذينالكلاوحيهـونةي!ذاالأنهـملرلسمهحبهيحبهمانه.ووحدةايجادانتظارفيالعملفما.مهـانايخ!نلسوفجديدديوانثراءالضروري

الرسحم.كح!بويةكبيرةبحيوبةيقنلم.!اجلالزوجيةالغرفةالىجوناسونظر.شقتهممناكبرشقة

سببايعرفاندونءىاقليشتغلجوناسكانذلكمنوبالرغمكلفارغةكانتالغرفةولكن.جداعريضماكانفالسرير.الاحسنهوذلك

بصعوبةالان/شهركانوللأنه.المرسمعلىدائمامواطباكان.ولقدلذلكبرلمبزسجلنالاقلعلىالغرفةففي:تفكرءانتالتيللويزذلمكقالالنهار.

للامتأء-ا!لم!خلاتهذهبرمضيوكان.العزلةإوقاتفيحتىالمرسمةثيوسأت.السويرعلىيستلقيانعلىاحديجرؤفلا.احدجوناس

فييفكركان.حالماالانفاصبحمستغرقاشاردارائماكانلقد.السماءوكان.جونالىالىر(توونظو؟هذافيدهيكما:راتوبدورهالويز

ا؟ني))لففسمهيقوليزالماوكان.يررسمانمنبدلاموهبتهوفيالرسمالس!ماءالىعينيهيرفعثم.تقابلهالمتيالنوافذالىيئظرالاخيرهذا

طولتظلقدامةعلىفانهابالريشةتمسكاتياليد.واما"ارسماحبانرجل!سثملرأتويبتسمكانعادواذ0الستائرليزيحالمنجوممنالخللية

بعيد.راديوالىيستمعوهوجسمهصرحتفقدلويزواما.بكلمةينبساندونمنالسريرعلىمنهبالقرب

له!!فرالبعضوكان.نفسهالوقتفي!!ةضشهرر،وكانتالتقىوعندما.المشيعنعاجزة؟نهابدتوقدلتستحمستن!ببأنها

ن13در!ةالىحبيتهوررغصنهاردررةواخرىانهجوممئالايشثمهـالاتيثظريكنفلمكتفهتلامسراتوبكتفجوناسشعروحد!ماالصديقان

سذا!فياننغسهيقنعكانولكنبما.لهاينقثضقلبهانفيهابشعريى/لأكلهاحياتيارسمانوبودي،ارسماناحبانني:قالولكنهاليه

والذيرلنمنذلك.خيراالعملالى!تدفعهمنهاالاستفادةيمكنفائدةالهجومرت!اليهظوراتووكان."الحطحسنمنذلكاليس،ونهارا

انهلوكماالسابقمناقلباحتراميعاملونهكانوازبارتهفياستمروا."الحظحسنمنانهاجل":ويجيبه

يعودالىانيودجوناسكانالىالكلفة.وعندمامعهبهمحاجةلاقديمصديقمسروربرنيراهمانفيسعيداجوناسوكانيكبرونالاولادوكان

جونالىفكان."الوقتءنمتسعالديكأنمهلا))لهيقولونكانوالحمله.وكانارابعةاالساعةفيويعودونالمدرسةالىيذهبونوكانوا..واقوياء

التضامقهذاانعلى."لخاصباخفاقهميلحقونهمابطريقة،انهميشعروالخميووأيامالظهربعدالسبتيوممنهميئ!تفيدانيشنطيعجوناس

كشغيهيرفع.راتووكان.الفضلبعضاخرىجهةهن،لهكانالجدبدبلمدوءبلعبودطبح!يتكبارايكونواولم.بكاملهاوالطوبلةالعديدةالفرص

كالطجوناسولكق.مطلقايحبونكلاانهم0بضبغيمماابل!انك:قائلا.وضصحكانهمبمناذمحاتهمالشقة!ملأونبحيثالقوةمنيبدونكانواولكنهم

الحبمنقلبي!لا.انالحبمنقليلا.الانقليلايحبوننيانهم:"يجي!.وكانضربهمفيالرغبةواصطناعوتهديدهمتهدئتهمالمضروريمنوكان

فييةرىنوهكذا."عببهبهانحصل(لتيا!طريقة،هم،لاعظيمنتيءانتخاطيجبالتيوالازرارنظيفايظلانيجبالذيالغسيللويزعلى

!رسموكان.يفصلانيستطيعكماالرسموفيالرسائلكتابةوفي،المهـلامصناسكانولما.كلهبهذاالاضطلاععنعاجزةلويزبدتوقد.جديدمن

الاولادكانعندماالظهربعدالاحديومخاصةواخرىفترةبينحقاالتيالضيقةالصميمةالىيدخلهاانحتىولاخادمةيأويانيستطيعلا

متقدمانفعه،برىانفييسركانالمساءوفي.وروزلويزمعيخوجونلويزاخت،بروزالاستنجادجوناساقنرحفقد،فيهايعيث!ونكانوا

.سماواتيرسمكانالحقبةهذهوفي.يهيث،1التياللوحةفيرشنانئا(جل:.وصرحتلويزقاعللةلهاكييرةابنةمعارملةظلتاتى

تخ!ففالى،منهبالمرغم،مضطرانهالتاجرفيهابلغهالذياليوموفينشاء.حيننسرحهاانوباستطاعننناابداروزمعنتضايق

ءلمسجوناسوافقه،المحسوسالبيعلانخفاضنتيجةالشهريراتبهالوقتفيوبعزينويزيعزيكانالذيالحلبهذاجونالىسرولقد

ناويجبايلولشهرفيذلككانلقد.القلقعليهـابدالمويزولكن،ذلكبقدريكبرالعز؟ءوكان.7لهامرتعبامامالمرتبكالخاصضميرهنفسه

العمل(لىنفس!هاهيوانصرفت.المدارسلافتتاحاستعداراالاولادتقسواطيبتملكانوكانتا.للمساعدةغالباابئتهامعهاتصحبالاختكانتما

تسنتطيعا!رتيالتيروزتكنفلم.سبقتفقدذلكومع.المعتادبنشاطها.النبيلطبعهمامنينفجرانوالتجردالفضيلةكانتولقهـد.العالمفيقلب

لتساعدفقدمتنجناطةكانتزوجهاعمابنةولكن0بخياطةالازراروتقطيب.ايوقتتدخراولمالمنزلاشغالفيلويزلتساعداالمستحيلفعلناولقد

نمرفةفيزاويةواخرىفترةبينتئتحيالاخيرةهدهوكانت.لمبىبزكانتاالتيواللذةالمئعزلةحياتهماضجرذلكعلىساعدهماولقد

فيهاوحت1درجةالىهادئة،هادئةساكنةوتبقىكرسيعلىجوناسومنذ.احدبالفعليتضايقفلممقدراكانوكما.لويزعئدتجدانها

فكرةانها)):جوناسفقال."))عاملةيرسمبأنجوناسألىلويزالغرفةاصبحتولقد.منزلهمافيكأنهمالويزقريبتاشعرتالاولايوم

ابتدأقدكانسماءالىعادثمرقعتينوهدريجربواخذ."حسنةالصغيرةالغرفةواما.الاطفالىولرعايةوالغسيلللطعاممشنركةالكبيرة

نامنبدلاوفكوالشقمةفيطويلاتمشىالتالياليوموفي.برسمهاولس.براللوحاتلصفتستعملفكالتالاحيرالمولودينامكانحمث

ولكنيقراهلمطوي!لامقالاعليهيعرضمتحمستلميذاليهوقدم.يرسم0ابئتهادونمنتأتيكانتعندمااحياناروزعليهتنامكانت

عنليحدثهالبائعر4وتلفن.والبطلانبالتمنعرسمهيصفانهعنمتفمسلاقيالمساحةفيويعملالزوجبةالغرفةيحتلجوناسوكان

احلامهفييسترللظلجوناسولكن.المبيعات(نخفاضمنقلقهتنظيفبعدالغرفةتنظفخىينتظرانعلمهكاقولكن.النافذةعن؟لممرير

جونا!س،هو،ولكنهصحيحةاشياءالمقال!يانللتلميذوقال.وتفكيرهاذالثيابمنقطعبعضلجلبالاعليهيعكراحديعودفلاالاولادغرفة

يفهمبانهالبائعواجاب.العملمنعديدةسنواتعلىيعتمدانيستطيعالزوارانعلى.الغرفةهذهفيوضعتقدالبيتفيالوحيدةالغزانةان

الحقيقةفيجديداكبيرامحملالديهفان.اياهيشاركهلاولكنه،فنلقهاتخذواقد،الشيءبعضتنافعىقدعدد!مانمنبالرغم،جهتهممن

كانيتكلمكانوعندما.كالسابقشيءكليعودولسوف.بهسيقومانيشلقوافيليترددوايكونوالم،لويزاملمنوبالرغم،العاداتبعضى

ينظمان/بمفيوكان.هناككاننجمهوانبالحقي!قةيصرحبانهيشعريأتونالاولاد.وكانجوناسمعبسهولةيثرثرو؟لكيالزوجيالسريرعلى

.جيداتئظيماالامورءلبيهميعرضجوناسفكان"الصورةأرنا)):قائلينوالد!مليقبلوااضا

تلاهحاولالذياليوموفي،الممرفييعملانحاولاتاليةالاباموفيكانجوناسيخرجهمكانواذ.بحنويقبلهمثميرسمهاكاناتيالصووة
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وألاله.(لمفاجأةتخلقه؟لذيالاريقةوجهلوبزوجهفيممى،قلبهتمزق.فيالمكبخالعملحاوليوموبعد.الكهرباءضوءمحاىالحمامفريعملان

منواستشعر(لوقتدلكطوالفيهايفكريكنلمانهحينداكواكتشفمكانكلمنيلقاهمكان؟لذينالناسمنمتضايقاكانلممرةولاول،ولكنه

كلسيعودوءهـاشيءكلاقتهى.لقد(لصاحمنهاوطلب.الخجلذلكمنالزمنوبعهـمدة.يحبهغ(لديناهلهومن،يعرفهميكادلاالذيناولئك

كياستدارتثم.تتكلمانلويزتستطعولم.فياهـ(بقكانكماشيءالاملعلىيرسمانباستطاعتهكانفلقد.يفكرواخدالعملعنتوفف

مموعها.تخفي؟لابوابمحلىالكتاءفانلسوءالحب،.ولكنذلخعلىيساعد(لفصلكانلو

.بيهمر.المكركانلقد.جداباكر(جوناسخرجالتاليالميوموفي.اانعدلثم،حاولفقدذلخ.ومع(لربيعقبلمبإهدرسمالصعبومن

الخشب.منالواحايحملكانالاكرنباتكأنهتبللوقددخلوعندمابالقربجالسااقمنلتهمجعد.بدةاياماوعاش.قلبهحتىينفدكانالبرد

الغراةفيالقهوةيأخؤ(نجاعاقديمانصديقانهناككانمنزلهوفي،الرسوعنمنقطعاالئافذةمنبالقربموروسا؟والامهانغالبمنها

يغبرجوناس(نيقولان.وكاناالجديدالخبربلغهماانمنذالكبيرةخجرةاوتفصيليرسهمشروعلنفسهواتخوالصباحعنديخرجانوامحتاد

قائلا:يبتسذجوناتإوكان.الخقئكبعلى.برفإانيودفهو.طريقتهكيرمناله"روانقنحى.عجلعاىمأخودجانبيوجهاومعوجبيتاو

الممرودخل."جريدانميئاابتدربءوانما.ككلكهوالامرليس)ا.والتقاءنالصحفكانيستوقفهااراءاقلفانالعكىومحلى.شيعايعملان

الزاويةوفي.والمطبخوالمئتفعاتالحمامبينيصلالذيالضيق،انقطاعورندونيجدكانمساءكل.وفيأمقهىوحرارةوالو(جهاتصديق-

كوبلايتمملجوناس.نوقف،الممربنالتقاءمنتنصبأالتيالمستقيمةفيهايرسغلسوف.لياارفهيكنلمضميرتأنيب،يهرةاعتذاراتوفر

ساك.الىبحاجةانه.الممتكالسقرإحتىترتفجالتيالعابيةالجدمان.الظاهوالمفترةورنالاواغهذهبعدقبلمننجيرايرسهولسوشذلكمسك،

التسقة.حارفبعندمنلميجلبهسينبكلبحلةاكنجميخرجخيء.وسوفكلوهذا،داخلهفييعملهذ؟وكان

.بحصللكيسقاابنىالجدرانارتااببمنتصنإوفي.العملوباكريكنلمذلكانمتظاروفي.المظلمالضباغثهذ(نبنمنبر؟قةجديدة

كانالمغربوعند.وعمقهاارتفاعهامنغمرفي؟ئضببقةالعيج!مننوععلىكانالتينفسهاالحمياتمنحهالكحولاناكتشفولقد.المقاهيليفار!

ولكني.(لعليةبسقفجوناسستعللإالسلغوباترل.انجزقدرإيءكلوهكهالحبوبورز(باوحتهياكركانايام،بالعملالمملوعةألايامفييجدها

وسر.بالآخريناختلطثم،ال!ركاتقا""بحض،عملهقانةمنيتأكدالثافيالقدحوعند.اولادهامام؟لاابدآبهمايشعريكنلمالتيالحرارة

المساءوعند.الدرجةهذءالىودوداجديدمنيجدهبانمنهمواحدكلسببديجعله(لذيالحادالانفعالهدأنفسهفييجدكانالكونياكمن

وكناسةوكرسياكازقبديلجوناساخكنسبيااارااالمبيتاصبحوقدعاكلتانويداهالفر(لبفرلذةيجدكانولكنه.واحدآنافروخادمهالعالم

.والاولادالثلاث؟لنساءانظارتحتالعليةالىكلهاحملهاثم،ء*لارا(لتياللذةمنيقربهكانماهذاولكن.مابعمليمرغهمااندونالمملعن

احدا.افيعجانمونمنهناهااعملانني:مجثمهاعلىمنجوناسوقالامكنةاييحلوجالساطوياةساعاتالانيمضيفج(نمن؟جلهايحياكأن

عاير.مهـانيكاينياجؤااجاني.ذلرإمن1كانمتأكدانلويموسألت.والسخببالدخانملأى

القتياة.علىرسمواكيرونعرلحرسامونولقد.حريةاكثروسأكونعليهايترمدالتيوالاحياءالامكبةمنيتهرئبكانفانهذلتومج

اكمئننا:"جوناريوقال.كذلكوكان؟متينالسقرإهل:لوبلإوارمذت.ازمة.مأخذهكانترسمهعنيكامهبصديغبيلتقيكانوعندما.الفنانون

.نللثم."مواتأحؤانهيقالمايعاكوكان.يهرغأوعيدها.يفرأنيودكانانهعليزيبدوكان

ووضجالعلعةءوجاساطقكز،الاولىالساعةفي،؟لتالياليوموفييعدولم.ظهيقه.فيتكاقن"رامبرانتنفسملأ)يننهوة):طهرهخلف

يغهعلانمونمن(نتكرثمبالحائقبوالصقهاالذنكسمةعلىالاكارذلخمنيستخلصونالقدامىاصدقاؤهوكان.حالكلعلىاش،يبتسك

منتأتركانتيسمعواكانالتي؟لمباكرةالموحيدةوالاصوات.النبوءيعنيذلكفان،قشيبتسولادامما".مبهامفرلاولكنغريبةنتيجة

الزعاراتوكانت.بعيدةتبدوكانتالللولئاءوسائر.هـلمناكعمناوالمكثناتهربااكثرطاذلكجوناسعلووأذ."نفسهعنالرضىاشدض1رانه

والاحاديثوالقاممينالرائحينواصواديوالتلاونالمدخلاجراسيورنينمنخخصابأنشعوريعتريهحتىمقهىيدخل(نيكفيهوكانوارتيابا

الاخرئت.الساحةمن؟والقثارقإمنتأتيكانتلوكما،مخنوقةنصفتأتهلحكةهنالويكؤوكان.نفسهفيخيءكؤيسودحتىعرفهقدالحضور

هناالكأإكاناجةبئشعةتكقحالثععقةكانتابينماذلكالىوبالاضاكةوعلىاضطرابهعلىوجههوانطوى،كريباواسىعجمئا؟متلأوقد،مسمرا

العليةتحتويجبسيأتياخرالىواتمنصديكلوكان.مريحاوكان.الطيبةراتوبنظراتوياكر.ماصداقةالىومفاجئةملحةحاجة

"وينئيفاعملانني":فيجيكا"؟جوناسياهناتعملماذا":ويقول."وج،"الان:"الكوجههوعنهيقولمنسمعحينيخرجانيوماينشك

يكنلمم"(لاناجل"جوناسعليهنجرد"ل!ضوءدونمن":الصديقوساعدتهاخريناشخاصعلىتعرفوالاقداح؟لاياممصادفاتوفي"

لمابالنسبةهذاالسكوننرإلهبداالذلفقي.كانياكرولكنهيرسووانيتفاخربعدهااوالحبعمليةقبنتيحدثهنانباستطاعتهوكان.نساء

(لىيستمجفكان،-(لقبرسكوناوالمحراءسحونغلنهالانصنىعافبيخينل.وكانمقتنعاتيكنلمولوحتىيفهمنهوكن.؟لاخصعلىقلملا

تعنيهايمالاوئينهاالعبيةالىتصلالتيالاصواتتبدووكانني.هوققبهاحدحفيهشجعتهيوموذات.عاودتهقدالقديمةقوتهاناحياناايه

في،وحدهذيموتونالذينالاخخاصكهؤلاءكانملقد.اليهموجهةهيفيجديدمنيصمغنانوحاولبيتهالىفعادالعمؤعلىعممصديقاعه

1ءاتالتامهونيةالندتدوتزالصباحيقبلوعندما،اليومغمرةفي،بيتهومثازب(لىقماشتهاطدساعةبعدولهن.غلأعبةالخياطةكانتاذالغرفة

.ولكنألابدالىاصمسيظلجسدفوقالمهجورالبيتفيملحةمحموهةوامضىكلهالنهارشربولقد.خرجثميراهاانغيرمنللويزوابتسم-

نجمه-وينتذرالصمتهذاالىناسهفريصكنثوكانيعيكىكانجوناس4الصباواي.لاشتهائهاحالةفييهـوناندونمنصاحبتهعبدألليل

اخير(والبروزجديدمنللطلةتثيستعدولكنه.مختبئايمالماالككبارادتلقد.لويزشخصفييستقبلانهالمبهوكووجههالحيالالمكان

المج!إالمج":يهتفجوناسوكان،الااركةالايامهذهفوفئذونببصفاءذلنوياعللمبانهجوناسوقال.المرأةهذهامتلكقدكاناذاتعلهان

.ولكنجديدمنسيلتمعالنجم(نمنيقين!لى،"نوركمنتحرمنيولاوقد،مرةولاول.قبغةمناخرياتنساءضاجعولكبهكانسكرانا.لانه
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معهم.كنتلوافضلبحالةوسيكونونجيدةبحالةانهم-يكونانفيالح!اخيرامنحقددامماالتفكيرفييمضيانعليهكان

..اتركهملنباننيخاصةلهمقل.اتركهملاانني-يسنطعلممايكتشفانعليهوكان0ذويهءنينفصعلانيخرمنوحيدا

بانهاقاعترفت.فلقهعنلهايعبرلويزعلىرا.نووافبلاختفىثمدائماورسمهدائماعرفهقد؟نهمنبالرغمالانحتىبوضوحيفهمهان

اعملاناستطيعليتنيآه؟العملماولكن.ايامبضعةمنرايضاهيبرمةيكنلمالذيالسرهذااخيرايلتقطانايضا.وعليهيعرمهكانلموكما

نا(ستطيعلاانني":واضافت.حزينبوجهلراتو.وبدتمنهبدلايكن"ذلك(جلمنوهو.جيداذلكيرىكانولقد.المفنسفقط

ولاحظاذهلراتو.صبيةفتاةوجهجديدمنواستعادت."بدونهاعيشوقل.العليةالىيومكليصعدجوناساصبحولقد.المصباحيضيء

.احمرتانهاعندهاوكان.لانشغالهاقليلةاهمية(لحديتتيمفهـانتلويزاما.الزوار

وكان.كلهاالتالياليوموصبيحةالليلطوالمضاءالمصباحوبقييتحركلاجامدايبقىقكانمجثمه؟لىيعورثمالطعاملتناولينزلجوناس

اعمل،اانني،دعونبم":لويزاورا.نوعليهاقبلاذابالقوليكتفيجوناس(لىسبقتهالثيامراتهيلقىكانالليلوفي.كلهالنهارطوالالظلمة!ي

جدربمنيلتمعهوفاذايدخنالمصباحوكان.كازاطلبالظهروعندبعنايةذلكففعلتطعامهلهترسلانلويزرجاايامبضعةوبعد.النوم

مئتصفوفيوالاولادلويزمعالعشاءليتناولراتووبقيالمساء.حتىتهيءبأناوصاهااخرىمناسباتفييزعجهالاولكي.لهاجوناسرق

لحظة؟نتظرمضاءةتزالىماكانت(لتيالعليةوتحت.جوناسودعالليلي!نزلفيجوناسيعدلمفشيئاوشيئا،العليةفييضعهاالمؤونةبعضله

استيقطتعندماالتالياليومصباحوفي.شيئايقول(ندونمنذهب.ئم.مؤونتهالىيدهيمديكدولم.كلهالنهار

.مفاءإرالماالقنديركانلويز!"هناالليلسأمضي"الاغطيةبعضمنهاوطلبلويزنادىمساءوذات

ادارلقد.بهيشعريكنلمجونال!ولكن.يشرقجميليومكانلقد.ثملستتفمهاوفتحت.الوراءالىرأسهااحنتوقدلويزاليهونظرت

مادافجلسقواهنفدتوقدينتظروكان.الحائطنحوالقماشقطعةحدايارفحأةفرأى.وحزينةقلقةبهمئةجوناستتفحصانواكتفت

.لقدقطشيئايعمللنالانانهلنفسهيقولوكان.رسةعلىيدورانذاكوفكر.؟يضاهيبعمقعضهاقدحياتهماتعب.وانشاختقد

وقرقعةالمياه-واصو؟تاولادهضجيجالىواخذيشمع.!!ىنابتسمتالكلاميستطيع؟نقبلولكنها.قطالحقيقةفييعنهالمبئنه

عندترتعشالكبيرةالزجاجالواحوكانت.تتكلملويزوكانت.المحونإ"عزيزيياتشاءكما":لهوقالت.قلبهلهانقبضبحنوله

كانورائعا.متياهناكيزالما4فالعا.الجادةعلىلئحنسيارةمرورتقريرامنهاينزلولاالعليةفيلياليهيمضيذلكالحينوجوناسومنذ

ولم.الناسمنينبتكانالذيالجميلانصخبالىيصغيجوناسيرواان!مونلاد(مواىاو؟-رةدفعةالزوارمنالبيتفخلا.قط

منه،،فيهالفرحةالقوةهذه-معليتناقضالبعدهذامن(لصخبيكنفيانهلبعضهميقولوناهلهفكهان.(لمساءفيولاالشهارفيلاجوناس

اليالابرهـصام!ةستظلوالتيبها.بنطقانيستطعلمالتيالافكاروهذه.هـكاو!ر!رب،الرباتعبهموقدالاخرلبعضهمويقولونالقرية

الاولادوكان.وحيحرجوفيالاشياءجميعفوقترفعهكانتو؟نماالكبيررأسهفكانالسلمفيتسلقبأمانةيأتيوحدهراتوسوىيهـنولم

اقيلملو.؟زوكألكتضحكالعغيرة(لقناةوكانت،الغرفخلاليركغون؟يرامماعلىشيءكلهل:يسألهوكان.السقفممبعتوىيتجاوزالطيب

وأطق!ي!!مكان3مو.يحبهمكانلقد.بيدزمنمذضحكهـايسمعتشتغل!ا(؟الصل:راتوويضيف."يملأنماخيرعلى":جوناسفيجيبه

يتمعدائما؟؟ذينجمههويكن،المالعائدةالظلمةوفي.هناكاهـبح."قماشلذيكليسولكن)):راتوفيسأله"تمامااعملكأنني))فيجيب

ايىدنظريزالما3(نو.الجميلبعرفانقلبهفامتلأهوانهادركلقدانالضهبمنكانلقد."اشتغلفاننيذلكومع"جوناسءيهفرد

بئتاشدياكيالطيببصحفترةوبعد.ضجةنجبرمنوقععندمانجزلثمرأءيهزراتووكان.والعليةالسلم-بينالحوارهذايطول

---+ع!-(كليعملبرناسان.للقلقداعيلاليودعيذهبثم،الاقفالاوالمرافقبعضفياصلاحلويزوبساعد

س--.؟جمبن!ف!!-".!-"د---!-*بعدجفيدمنو!.جمب!مماتجبة":الظلمةفيجوناسفيجيبهالسلميصعدانثونمنبرناس

"ةتن!--..-؟.+3-بخمضطرببوجهلوذيروقالت.البوعنتبكرا.كلمةش!مهالىبوناساضافمساءودات"القديمالعديقايها

خ-.لا"ذلك؟"منمتأكداالست.يشغىسوف."تحبنيلانك:"قائلاجوناسعليهفرد؟الشكرولماذا:راتولهفث

بم-.---سيثفىاجل-...هذاكيرنبأ(ي:يقولوهوراتووذهب

-يم":!:!كغ-ةينظرر(توكانالاخرى"الحجروميل!ور1كافمال!.!!يهفهرعواتوجوفاسالعشدسآخرمساءوفىالط

ل!-لآلأ-لا-،"خ؟-ك!.:ير---خلمضاءكلهاكانتالتياللوحةالىنعب!روجههوعلى(!عليةخارجيطلجوناسوكاى.لىالا!ةمضاء

..!ءكابم!!.!!!يز!جلا:...ء(لقماتذيمنقطعةاعطني:وصرح.القلق

لإ2--نر-03.--.لاباحرفوسطهافيجوناسكنبوالتي؟كالتبحاعبحتخىهزلتقدبادنماو!كن-

!!3-ش+.-.------لا--.-.-"-!---بالامكانكانكلمةجدا،صغيرةصرة،ان!جبذ!نمنخووءولاايامعدةشذالطعاماذوقاكدلممانني

-"-"..--------.-.:-بمبم!----.كانانئعرفيكنلمولكن.قراءتهاا!كل

)1(او))سوليدير"تقر")سوليتير"يجبانءاولاقفىلانيجبولكئ-

ادريسمطرجيعائدةترجمة.جائعالست(ننبم،لا-

ءلىابقائهماحرصنااه؟أمأ،94وبنأأ،1!3الكلفنانهاتان(1)العليةمنيختفيجوناسكادوعندول.القماشمنقطعةراتووأحضر

منبينهماماعلىتقومالاصليالنصفيقيمتهمالانالفرلسيبلفظهما:ثرر

معناهماتوديانمتجانستينكلمتينالعربيةاللغةفينجدولم.جناس؟همكيف-

."متضامن"و"قوحد":هوالذي؟من-

اترجمة()و(لاولاد!لو
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