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امتاربضعةصعدتالسوىمنفناةانها.أرجوانيبثوبالمغزنيعبنيهاواجهاناحبلا.القوك!العريضفكه.نفاريلا)*(.نظري

،السوقمنفتاةانها.العاديينالناسبينوسارت(السوفى)خارجزالماكنعانولكن.الوحثيالفكذلكقوةيناقضسلامافيهماان

كلها.المدينةلذكور،رسميةبصورة،مشاعاثقبامنتصفهافيانتدري.مبا!ثرةغيربصورةنينيتصدىكا.الجميععلىعينيهفرحيوزع

أخدمعقريتهافيمرةاستلقتوانها.عنراءامراًةكانتوانها.الساعةتلكجاداًالامروكان.ئانيةالشبابمنبحلقةحاعرنيضد

الىرنزلتقريتهافيالبقاءتستطعلمماولامر.المصطافبنابناءولكنه.صمحافيايعمل،القلبكنرانسانالماضيةالليلةفيفتلفقد

والسلطانالنفوذأهلمنبأحدتفزلماذ.سيئاحظهاوكان.المدينةعماحيانموذجا.كانتالليلةوحلقة.لمقوالصبالجرأةيتمنطقكان

المدينة.فيالمليلامراتمن،!يةامرةويجعلها،عليهاحمايتهليمد.اخررابروتمدينةالغضبسارلقد.كدهاالمدينةنفيفييقنعل

بالعهرودمغت،(السوق)الىشعرهامنجرتانمعمرهامكانيستطيعوااندون،انفسهماعمالىمنيننثق.بالوجومالناسواحس

سرلنتلقنهاالسوفىبيوتمنبيتفيعجوزالىوالقيت.الزسميالوسيلةبتلكمنهالتخلصلممكنخارجياوباءيكنلم.منهالانفلات

تسظ"-الليلاخروالاجرةلملرجالسانجبهاان(ي)ابنتها(ولتصبح،المهنة.الفرديةالتجاراتفيوالاستغرافىاللامبالاة:المدينةلاهلالقديمة

.الحنون(امها)جببفيقضيته،عادةالظهربعديندأالذينهاريفضيتفقداناواما

.الحنوناكلهمعنيبحثونالمدينةفيكئرونرجالهناروكذلكمتفرعة،طويلةصامت!جنازةالىانقلبتاتياللامعةالشوارععبر

شيءبكلسخياعصرياعهرايتقنونوهم،عالميةسوقالىينتمونانهمعلىتتفلبانالتجاريةالواجهاتتستطعلم.كلها"المدإخةشرايبنمع

العادي.المواطنبكرامةالاوا"قاهي.العالمفيعملكلمنالمستوردةبضائعهابالواناًلجنازة

..عالطريقواحدبدهاهايديمالعاهرة:السافيقالسطحعلىاًلطافياًلشصبتتوزعاننىالمختلفةالعامةاًلامكنةوانواع

يسالهاا.امهاالخادمانحنىالىطاولتهاحدهمدءاهاعتدماولكنجديدةدخانيةبمادةاختلطقدالشوارعفيالمالمكل..المدينة

؟..تثربماذااًلسخطدخانفى5،والناسالابنيةوانفاساًلبحررطوبةجانباًلى

مهووسحشدانم..والفنياتبالفتيانيغصكذلكوالشارع.والانتظار

عور،اعلىفيالمعلقةالصورالىيئظريظلولكنه،الاسفلبنصفههؤلاءيفرزءوماالابيضوالرقيقوالتجسسوالمخمراتالمالسماسرة

رضيعيقربهمالابثديينالارضالهةتتعدىوهيمونرولمارلين.للمدينةالثانيالسطحعلىتنتشرحتىوتتسعتبرالتيالقيحدوائرمن

.ابدا.وجهوبدونولثرسغامض،أسفلالىسطح

وكان.باليتيهاملتصقاكاق،صديقتهخلفمزروعااحمممكان.الصامتةوالا!واهالمصلوبةالعيونمنيرشحاًلظهربعدالقيحكان

منمحاصرتهافيثؤوباوكان.قنرةرائحةيلعق،كنيهامنقريبافمهاترامكأنوكذلك.وحفرشقودمنتنزالشوارعتحتالمجاريكانت

!يعاكان.متلاصقامكدلبعاالشبابكانوكذلكبةجانبومنخلفائكابةتلك،الصقراءوالابنية.بلهاءبعربدةحديدهعلىيتؤحلقالقلر

والسماء،ببعضبعضهالاجرببالاحتكالرنفسهعنالخوفيطردجنسياوتشارك،الموتظلتحبسوالرمادكهالاصفرااللونمنالواحالمستطيلة،

ترتفعالشارعوجدران.الدبقالوهجمنبشظاياترميالبيىوتيةكان.والترقب!نتظارلاعة،الخافيةالبرىالساعةهذهفي

بررودته.تجفاماميالليمونوكأس.لسوداصفرارفينهايةلاماالىهذاتتقهاانوحاولت،كلهاخافتالتيالمدينةفييعيشالمجهول

اًفعوانجبةبابتسامات،المقهىفيالرجالجميعتلفالحمراءوالعاهرة.،المازوتوضبابوالحديدالبشرجحافلبين،الشوارعفيالخوف

شرابها.ثمنسيدفعالذيرجلهاعلىاخراتحطثم،م!تذلةواجهات،والواجهاتالسطوحعلىيجثم،صخركيبنورساطعةوالشمس

بالفرنسية:نيالمجاورةالسيداتاحدىقالتاًلخفيالدويذلكفعلادبولقد،النالسوواجهاتالصقراءالابنيه

..جميعاتهينناالمومسهذه-البجرقعرمنصعد0الناسجلودوتحت،اًلشوارعاحجارتحت

معها:جالساكان،وجههأرلممارجلفاجابهاشي،.كلمنالسىعلىوانتشر

جيدا.تعرفئافانها،عزيزتييااطمثي-ال!عيادةالىالسوىمنالعا!اًتتمضي،يومذلكفيكان

يسالهاامامهاالخادمانحنىطاوتهالىاحم!مدعاهاعندعاولكنمن،عاهراتبلاانن)السولى(كانت.الاسبوصالكشفلاجراءالرسي

الشواطىأء/اقبيةيخنقوان،البرجالىيتسلقان،المدينةالىيصعدوتتسلقالسورمنتمتد،نحيلةساتجبةوكانت.اليومذلكظهربعد

ى/ا.البرجمنابحدالىيتابعثم،السولىابنيةاعلىالىيصعدوانكلمهالقيحمصبالىلتصعد(الحاوبم!)مقهىحولتنعطفثم،البرج

اقعوانهائم،ويغتالاقييتهايغسلسوف..المديتةيطهرسوفالملحان.المزكومالطبيبعند

....الملحمنحريقالىبحاجهالمدينةان.الجراثيمبؤرويغرلى.نتحررانللحظةاستطاعت،المقىامامفجاة)حداهنتوقفتولقد

بجهءيعملولكنه،يلابديبالشرولا..*زليةبالخطيئةيؤمنلاكنعانعيونهاتمرولذلك،تقراانتعرفلاانها.الاسودالطقسذلكسحرمن

جهاث؟فيودماغهجسدهيوزعاته..عيشهيكسمبميالنههارطيلة/شعرماصبغتفتاةانها.المقىمدخلامامالمعروضةالجرائدصورعلى

بالرياضة.بؤمنيعدولم،قديممنالشعرسئمفهو،الاربعالمدينةجسدماوحبست،ابيضبلوناًصطناعيافراءوارتدت،*حمرباللون

بايمان:اد.فيتجديداًلىباستمرارلسعىولكنه.القويجسدءاجلمن

مطلق..للكلايبالهرهذاتصدرايةروامنفصبل)*(
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ستنشبهل.والكأبةبالحقدتناج!مدينتكمان..هلاماولكنء0اًلتشردحياةعنفكفطويلةسهمئذبالساماصيبولقد

.؟الهييا.ايضاهناالثورةاًوادبيةلشهرةيابهيعدو".الكبرىالجيلاقططتهنوتظنو

هريانةاًشبران3.جواباًلىليس!هـعيتوقفمينويكنولمانه.العاهراتبصداقةيفخرانيحبولا..بنفسهيصقهاسحرية

الخاعي:.الارضفةسوالنوم،الصباحخىو*رلىبالافلاسالتغنييكرء

تغرجقدمادو..كريممسيوياعنهاشيئاتمرىلاانك-فالوجودية.القليلالايترأيمدلمانهتواضعبكلوهويقرف

جعةالاتعببهملاولمكنها.جسممااعطتهمولربماالرجالبعضمعيمدانه.لهتصلحتعدلمهنتلىلةاشياء،والفوضوقيوالماردمية

معهانمتلقد.ذلكاعرفانا.صاحبهاغادرهاقد...مطفاةعلى،الصعودعلىالبحربقدرةيؤمنانه.كبرىتئظيفلعمليةنفسه

منابرةبعدانها.مطفأجثمانمعاًلااًنملمولكننيعديم!مراتوفكهجسد.انيشعرلذلكومو..بالملحالمدينةوغمر،الطغيان

،.الملهىكلسخيفةورقصات،الويسكيمنكؤوسعدةبعد،المخصرايةلهاليسالخفيةوجيوبه،الخارجيةوبذلته،الكستنا+ليوشعرء

فيجسدهامنهااسرفىقدخجلبدونوانا..نفسهاهيتعودلنالمحهارطيلةييملالرجلان.التضحيةريانةصالناتلك...قيمة

بدونانجرانصبحقدالعلباهلنحن،نعم.الحالاتمذهمثل..الصفيرزواجهومشروععيشهليؤمن،اعمالاربعةاو*ثةبين

نيصباداراابي.ىاخرالىاننانحيامنليلةاليهم.اكرامهووـكذ.للمدينةنظيفةحياةاجلمنكذلكالليلطيلةيعملولكنه

اتدري.متحركبنصفجسدهنصفعناستعافيانبعد..كاتباوفكهالمسالمتينهينيهبينتمننداللطيفالانسجاممنمسافةفان

ولكنإ..تأمل،امرأتينبينسحادقصة..يكتبانارادماذا....اًلوحثي

نثرعنيكفاًناًمرته،اًلشيوعيللحزبالتابعةاًلمشوهينجمعية:الانفاسالمخنوقةالقئ!رةغرتهفيمينونيويقول

الىعنهايعدلانمنهوطلبت.الصحفاحدىفيالمتسلسلةفصتهانك.ملاحقتهاعنكف.اتركها،شيثاعنهاتعرفلاائت-

منذانهقال..ذلكابيرفضلقد.بةالحربعنمذكراتهكنابةقلت0صديقيياالشرل!فياوقعتكلقد،حسنا،بمطاردتهامريض

هكذا..امراًتينبينسحادقصةيكتبانمرةتمنىلثاباكانانفتاةتحاربكلهاالاديانانتحسبالا.شيطانيةفناةانهالك

يتابعومضىاصرابيولكن.المتزوجةواخيامبمواحتجت..فعلمعولكنها.جسدماتتعبدبامراةتقولماذا..زنديقةائها.مثلها

تلك،قصتهاًلشيوعيالحزباعتبرلقداتصري..اتدري.قصتهكلتعدولمافتقدتكانمنذ.بةمنذالزبائنبعضمعتخرجبدأتذلك

احدىكانتلقد.اًلبرويتاريالادبرواًئعاحدى،انتهتعندساانعنعاجزةامراةانها.غرامذلكانلافحسب..لا.لتراهالميلة

يواًفقهايكنلملانهزوجهاهجرتوقد.المعملفيعاملهالمراتينهاتينالمتدينونلاحرفهافريتيالىذبتلو.الطبيعيةالانوثة.فحمل

افقاءظاهراتاحدىالحزبفيهارأىالتيالشاذةميولهاعلىمنياخذلمناحداولكن،الزبائئبعفيمعتخرجقد،نعم..هنالد

هذهشنوذاغبر.المجتمعاسفلفياًلكادحونيعانيه،اًلانساني.فدسبتستلقيانها،حقي!قيهلمسبةاعني...لمسةجسمما

هذهمثلتستنكرالتي3البراجواًزيةعلىالاحتجاحمنصورةاًلمراة:ببرودواقول

بروليتاريا.كا.نبااًبياصبحوهكذا..وتقاليدمالاخلافهاالمنافيةاماداتاوانها،ولباليهجسمماكرستلانهاذلكتفعلانهاتدسبالا-

الاخرىهيوانها،النوعهذامنشاذةمادوانستمتقدالست...مز(ءعنتبحثوانها،فشلتكد

ذلكيرممثفاند4لا..حالكلغلى.غامضاطبقيااًحتجاجاتحت!تييا،نوبتهحانت...سريرهعلىيستلقي،قميصهينوويخلع

..كبرمثقفشيو!يبالاروننماصر+!رقهويبدأ.خييرةبطريقةالمتيبسلحمهفييغزرها،بالابرة

وامتلأالا.لجوبفثمةيربقلم.اًلغردةفضاءفيصلدقيظواشتدنستلقيكنا.اًلرزىنتعالىمعاكنا00وكنمنيلأفهزا.عادتيهذ.

تخونهوقد0ءتقطعبصوتيئكلممينوكان..شفاةةثقيلةبمادة،ترىفكماالاناما..صمتهفيمناكليغرلىثم،السريرعلىمعا

والى،كلهاالعبارةعنيعولثم..للحظةلسانهفيتمثر.الكلمات..وحيداني

اًلحالك.جوفهفيالخدرمسنننقعمنلسانهيلفهااخرىفكرةاي:لحظاتويصمت

.صدرهعلىفينبطحاًلانيتحركولكنه.ظهرءعلىسشلفياوكان.ازعجكلنقببلبعد..كربممسيوياادجوك..تيرحلاس

نا،شتطيعفلاانفهيكمانفاخشى.الولادةعلىراسهويمتلعنمما..علىالمخدرتأثرمناخا!بداتلقد..فليلامعيابق

وجسد.،الملإيعيوةممهالىفاعيده،ذليلضعففريسةكان.يتنفس.وحدياًكون

سديدالنحولهشديدكان.اًلمفرغةالعظاممنكحزمةيديبينانها،اًلشوارعمنيتصاعد،اًلمطبقبالصمتاحسكنتولكنئي

بي:برمبا.اًندونهذيانهفياستمر.للفناءالاستسلاميتعاطونالليلواشباح.المدينةبقبوتننصقالصمودمناخرىل!بلة

معيانحدرتوبكنها.عايةبالريناتصبحانتريدكانتمالو-ةوالخ!ووالآليةالنلادةمنبكمرمجونهم

.بالم!لالمنتفخوناًهـمرالرجال،هؤلاءقذرةثرنجبةمديرخةاقبيةالى..المغضنالشمعمنفشرةوجههجلمه.بضراوةميتامينووجهكان

انهـم،الزبائنهؤلاءانمنالعقالاصحاب،المحترمونزبائنشاانهم:ذاتهبئرمنيحشرح..مماغائرتانجاحظتانوعينا.

احدهمبقيلقد.الانولىنزكمراًئحنهم..اًلبترولزفتمنمصنوعونسوف.رومافيامراةاجملانها.شيئاتدريلاانك-

فوازظلهوهو..نعم..(فواز)لملهاو...؟اسمهكانماذالاهناكبةالشرىالىنبحرسوف..مادوياتعالي..معانفر

عليهاعرضانهتصوركريممسيو..وسكناتهاحركاتهافيمادويتابعولكنهم،جداطيبونقومانهم..والحربوالكابةالموتيوفون

..ذلكرفضتالشقيةولكن..اولىكهدبةليرةالافعشرةمناكثرنحنمنا.جسدلديقدسمن.ستجدينهناك..النساءمنمحرومون

تعرفتقدكانتالحظسوءمن..الويسكيكأسبوجههقذفتبلابي،ابياو...الاسرارماتت..نش!همالنايعدلم،اشقيام

؟..ي!ريمن،ربما..تحبكانهاتظن!لاولكن.قبلمنعببكالىبهصعدوا،رجالثلاثةذلكمعحمله.ولراعرجلينبمونعاد

السحالىقصةبعدشيئايكنبانيستطعو!،عظيماكاتبايصبحلمابياهربمينويا،.نيقال.الصالةفيامامناودموء،بيتنا

..زو"هاهجرهاانبعد،الربونوباتالىعادتاختيولكن..هذه.نهايتهاآنتالبلادهذه،كلهااوربااهجر،بنييارومامن

اًلىرحلت،انا.0البيتفيمزمنينلمريضينممرضةاميواصبحتكان..هنالهجسد.نصفتارمماالحربمنابيعادلقد

نصفشهركلمنيياخلون0الدفعفياستمرفاننيذلكعع.الشريفيخاصىكرسيعلىقبعوعنمما،ديموقراطيااصبحثم،فالثستيا

في..حسنا.للمذ!رثمناقليلبعداجدلنربما..راتبياخاف.ارجود...كريممسيوياتتركنيلا.شيوعياصارالبيت

الذبم!القديمالعرضاقبل،اقبلانلابدالوقتذلكفبم،الوقتذلكانكم:أبيقال.العجيبالشرفىمناكتسبهجديدداءمئ!.الوحدت

اليوميةحصتيلقاءاًلمخدرترويحعلىساعمل..مدمنكلينتظر.الحروبمنعليكمخوففلا،مطامحبمونوانكم،اكابةتعرفونلأ

15



تحت*صفرامسلينيث،-الاجوفاليومذلكمنالظهربمدفييضعوننيسو!عليسيقبضونعنسا،يهمماذا..منه

ينروقه،ويقنرطي.المدينةاحجارخلفبنالدمويمتص،البشرجلود..شفيتربماذلكوعندالمستشفى

زوابومن،الننوسمنألصماءوالبقعوالاسرارالصل،ممطوطةالواقعفيمجسفةنهايتهصموريرىانه.يتهدجبداالانصوته

يوم.اليومضوءتحتعاريةويرميها.*بنيةتجاويفومن،الشوارع..سعيدةامكانفتعيسة،الخيالاتتجسيم!ثلىفصرةللمخصر.امامه

،الثواطيءعلىيتحقزالبحرملح.الضعودوبداية،والذممراًلقتل.الادمانمراحلاخرهياًلشقية.وتلكالصورسجينالانمينواصبحوقد

المدينة.ستطهرقليبروعما،الاعمالىمنيتصاعدالموجودبيباكتشفتلقد.والمقعدالنافذةبينانوسكنتفقد،اناواما

العريقة،البيروتيةالشتيمة"السرفيس)سيارةسائقوفنففانني.اخرمعنىلهكان،المدةهذءطيلةمينوغرفةفيمكوثيان

بصورةيختبرفىثم.ملاصقةسيارةعنمبتعماخاطفةبسرعةيعرجوهووفقدانوالعيثألوهمملؤهساحقاانتظاراانتظرهامختصرةبكلمة

وقال:اخرىسياراتعدهملتويةالرابعالدورفيتقعانوهما،مادوئفرفةمجاورةمينوكانت.اًلثقة

كلهم.يشوفوبكره،البلدفيهمحنحرفى...اداخوات-كريباالليلةانقضتقدوها..(الزيتونة)فيعاديفندقيمن

.جدانظيفةوجوههناككانت.المقعدفيزملائيالىونظرت.صلىاليلصبموتحطمانالصغيرتانالقدماننلكتفرقعاندون

وكانت.السيارةجوفييفبقالمازوتهواءوكان،لاتسمعوكانت:مرةلاوليرانيكانهبييحملق،بجذلحهينوينتصبوذفية

وجوممنتتصاعداًلثوإرعفيوالوحشة.منلقةالتجا!يةالمخازنجميعمنهحصتهاالليلةتنالاًنبدلا،صديقيياستراها،ستراها-

بمونبيروتوكانت.المغلقةالنوافذوجمودالابنيةواصفرار،الاحجارفيالشمسفوءتتلقىانتستطيعلن،فراشهاالىتاويانقبل

ألبشريةكنلهاحوت!لا.الاشجارزينةشوارعهاتعرفلم..خضرةصىيفقدناانه.النهاريؤذينا،الليلخفافيشنحن.المراء

م!مسة..اليومذلمكمنالظهربمدبروتوكانت.حدائقمنبقععلى.بةكريممسيويامسكينانت.واضوائهصخنهفي.اً!تجاه

.الازلمنذبهيلتصقحجرمنبالرينةحجركلبداوقد،تنفسبدونعلىالشائعالتعي!انها،اعصابيفياثرهاالكلمةتحدثولم

وحدهتمزقصماءبركانيةتفجراتكانت،التكديسهذاقلبومناًلذيالانسانحالةهي.جداًعاديةحالةننصويرالاوربيينلسان

.المكبوتالدويالىامسغيوحم!يوكنت.والانسانوالترابالصخر..خالصةدنيويةهمومتصيدتهوقدغدبدونيببش

ينتميغالمياوجهاالافيهاارىفلا،حولياًلنظيفةالوجوهالىوان!ظر:رتيبةبصورةمينووردد

الدفينة.التفجراتهذهفيهتتمزلىالمنيامانعدامامكانكلاًلى.العباحقبلسنعود،الصباحقبلفنادقناالىدائماسنعود-

الصلد.الصمتهظعنهايحبلكبرىحوادثاناتناحسست:المختنقصوتيوسمعت

.جسديهدوءعليوتقطع.الاحداثتداهمنيمسوفخاصةاناواخم!ارعهرررفاياتألاببسا!4.ا!راًلصباج.القثرالصباح-

ومطوقا،محاصراقليليعدنفسيسالقىوانني.ثانيةمرةمداهمانني.امقةالحتشالنوافذوخلف،الارصفةعلىالعراءفيمكشوفة

اًختياراً.منيالعالبميطلبسوف،اخرىومرةفبابفياًو!-المدفون،الفمحولالمننقيح،المصفرمينووجه

انمس!تحسبكانت.الجامعةحديقةفي"حنان"معيوسارت.الارضءلى.و!،ا!روانهالوحههذاًاحب.والعجزالوهن

لنطلديفةبتلوبرتتشرهذلصنولحمالوخ!ش!سل!صحبمهاتنمحارمن"جدلنغيراعالحشمماجماطرلىض

فتتح!4،فدمهاتنزلمقانذاتهالوقتفير،فهلكنفاليحرنتالغافتحاتساًلىا

ام.

،ولكنهاقصير"جدرلنوراء"مخبوء،متطرفةبعصلخضرعنعطفاتميلىكعيفها:قرببا

لاتريدينأانت-

؟ماذاس

فوقوترف.كبيرتانسمربهلحضعلهكالق!لمممرت!بملكلح!وعساننصم!داوون.ثحع!ا!أور!اءساامثهعوا،مالوصرمال داًلعر!الوجهلدلكرة"م-

لامعأسودكذلكسعر،منوثمه-

،ظرتماساةبدوناًلنضرالوجهذلكتميزاتيالغرةتحتومن.كميفا

فقلت:،حقاإمستغردةانيا-

.ابعلم

..كاتية.لصبحيانتريدينلاا 4آه

:امررتولكننيوثالةشالةلطلاقةوضحكت..ا
......3..1!لالكهللاك

نكتببمنتحاوليناث..المجلاتميجميلهاسياءلكقرات-ا

..ال!لمةمعئىبكلانثويةقصيدها

أجابت:واحدةودفعةا

اى!.لاودكنني.احيانابعضهاأكتبقد0القصائداحب-لااومثكلافا!ديثالعرليالشعرعندراساتسلسلةا

.4." الاحتماعةالدراسات،الدراساتعليهاأضمل.لشيءتنفعلاأنها

واقعنا.منضائقتكفاقي01

.الصراساتهذءمثلبعدمحعبيلمولكنك-ا

قراءاتاًلىبحاجةفأنا،قدرىمنبعدواثقةلست.صحيحسا

أ

صمحفناخوفيلائم!ةيبول!ربخاتقرلمبإررملهلعضهاجربتلفدكتإقمتبعفىم!هلبهعرلمحليةالاطبولرء

..فشلتولكننيالمممنينعرينألىاًنغذاىوحاولت.اًلعاملاتأ

.7-الصمفحةعلى-التتمة------------------الم-
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مثلفياتفقكمايومالبنانشعبيتفقلم،كريماستاذياومنس.

بجرعيثمقثبحمينشبدفيل!يرمالإقجمعلإلحعا3نةفعسامحترلعهدبلمرم!دقةهصابةلطلإ.هعترلىثائر

الجمهورية،شققتمهنهانتصركملقد.اًليوملبنانمعركةيقودالليهو-16الصف!ةعغىالمئيشيرتتئمة-

بالمسؤولية.شعورااقلهناالشباباناتحسب.العربآمالاعظم

طريقيحدرولكي.لبنابئاًلتظرهاللكطالظرهـالمناسبهوفثه،بثعكس

وتشرخيدمشقفيتقبعاًنتستطيعانداتصورلست..نهائيامستقبله.ضخمةمث!ردعاتولديك..حنانياجداجريئةانتس

مئةبمدعلىجديعةوحدويةمعركةكنشببينما،*ستقرارخلفي:كينيهافيالسوادكاملهقفتحت،وج!هاكاملواهحشي

مثلك.كانلمنبالنسبةمستحيلهذا.منكمتركيلوليسبهقمتماوكل.بمدشيئااشللمانا.منيكس!ضس

-7االفتاةهذء!روفيفيخلقتهاالتيالحرارةرغم،نفسيورايت.نامةاكوناناري!.بةالمستقبلفيانجزهاناريدلمااعطدسوى

منى:ارالةلوناعترلى،اًلرائعة!نافعةموفيانثريدينس

..هصاابقىاناحبكمتعلمنلو.،ياحنانالثورانسئمت-.ارجو،س

وهي:لونوقالتهابدايةمنذكبعهافانا.سبعهاانوافدرى.هـلقهاولابمت

02هعلىلونمثردالبواتسمرقنتانمند،الفتا؟هذءلتوجيهاستسلمانقردتلقد0البمله

كيفأدريلاسمامماننيثعرت.كلكب!لمتهاحنانوصشتنيالحديقةمسادحالىكلدهبطلم،ال!معةاقسمهـسنياـنملي

مني:اد!هملىيتعلمونهممااحر،(الحياة"عنالطلابفيهايتملم"لتيألغنام

الان!انوجدانفيكبمياهورثمة.ياحنانتصركينلااتكس:*ولىحماستهاباهثالهاوللت.*ربعةالجد!انبن!المرسمقا!

ضا.ءلميننيانك.لهاكنهفهميستظيعانمونالحملعنوكعرقله؟مساعدككمليك!م!تلورايكما،حنان6سمة-

كل0انتكؤثريناللبمالتصطىطويلةسدةخصانسانفيثاثروقلما.:المععدالجرىءبتحديها6مباشروقاصتني

---.مبرربمونوعنيغةظالمةانك؟!رييفي-

حريدوانها.بحم!كعالمانهاامسكنت.اليهاانظرأ!ولممنتتصلينوسيلة!لىاًدلكاناريدكنت.هصاكسرهيلا-

او!عها:واناوقلت،ذاروالمهاهلى*خريطلعان..ار!انوالمممنهالمدمنينببعضكليقها

منبياثصليالمدمنبنمشكلةمنبحثكتبشيانتقررينعنمماسيغمرالنيالمفاجيء!هذاما.وجههااساريروأ.لط!ت

.العاموالىبةمقرييعر!اًئه،سميرطريقاليههفىنوى.رماليمنمئقرضةشعرل!ةهوواس!تولت.نظركها

دربمعانعطفتمنسا.م!انهافيجامدةظلت.شيئاتقلولم.الخضرةمناطارفي..والزحوالصروالحيويةمناللوحةهذهومي

الساهمة.بنظراتكابمنيملايرالمما.لت..نحومالالتفتالحديقةمنبطحيئولتاةقىملىبصريووقع.الحديقةهذهسحركتشفت

ومضيت.قليلارأسهافحنتبيدىلهالوحتبوفسعيمماالىذقنهاتسندوالفتاة،يقرأالق!ى،العشببساطعلى

مه:حنانولباركلت00هادىحالم

شوارءفيالعاهبةالتطامراىيلياًلليياليومذلكمنالظهربعد.شئتمتىمعكانالعبمستعمهانني.دلكسيكونمتى-

قوىبين*صطدامهفيهتقعيومكلمنالظهربعد.المترفةاًلمدينة..لليلادراستيا!عولسولى

بعد.المصابةافرادمنيساع!عمومن،*منرجالوبينالثائرالشعببيصرهامرحت.قليلاشعرهاخصلةر!ت.بعينهاكلقت

بالجصرانهالقةثبقىالأصداءومن.الصخبمنالمدينةترتاحقدالظهر.امتقدماهلىي!يهنهيين.لندالكلملى-:البمرجهة

النفوسفييتقيحالوجوموهلىا.بالمازوتاثعمبعبالهواء،بالوجوه:اجابت.لق!عوررمن!جيهفيابحثوائا،للكقت

فجاةالمدينة!متلقد.الئعورةالتا"يهةالعيونبينزخمهوينشر،متشائمد!ماانت.كريماشاذيام!تشائمومند20ء،لماذا-

ثرجةالىمباحلثيءكلانوهو.الخديةحقيقتهاوظهرت.*مانيهذااجرحكاناحاولاننيثظنانلونذلكلكاًقولانلىاسمح

مباحاوالمحنوالتجسسوالر!والزناالقماركان.الانساليةالنفسقلالممليةكحتاجلن.لليلةايمبضعةخيكلاسديطيرسو!..القول

بةاخرمباحبقتلفىاد،سريا.كيلالمةهامةعاكلاىلبضع*

الضجرينوجهوفيابوابهاالسمينماودورالمقاهيحمراغعتلقد-.نتثجهااًمديعلملا*مدبعيدلورةاًلىالعمليةدحتاجاوس

والمتشردين.النرباءو:قمهةجلا8وبصو:

.ولم.دادهم-عقريحوموااناضطرواالذيناولئكاحداناوكنت(نكنتصودلاومننا،هنانحتزمكانناكعلم؟نتكريمامشاذس

مئاحتمي!حطيك!.متسترامتلصصا*الضوجلسعحيعاعد.بينناالعزكممثبطدورستعب

سفرجوازاوهويةلايحملفريبكلامريريبهم*منفىجلا،اللرفين:محتداوللت

سو.المدينةهلهفيلىمكاننمةاننيبقلم.الثلالرونيفعلوكذلكللعزلاح،مثبطواننيمتشثمبألنيوصفتنيلقطدقيقتيقخكلس

واخر.حنبينالشوارع؟لى!رجعاًلحيةكانتذلك..خر3شيءلديكهل

عليهبحضاءامللمةيكنولم.موالةموناًلجوءياستبدواليومالطفولي*ركبهبذلكالجميلمحياهاوحعسى.و!هاواحمر

قريبا.:بالعطفاخعببل!دةللت.المفاجيء

احياءوببننزلىبينانتقلاًن*ميرة*يامفياعتدت!لقدوحان،،لتقدبيروتفياقامتىاتاممتد،حلاكلم!ىس

بيوىفي،الضاءضماتناولوهنلا.ويسربسهولة(،كبسطة"..ثعشقأدهودكيوقت

.و!ادوسميركنعانمنهموخاصة*صدقاءاكولماذاس

واصبح.ثريبا3محاعر!ديمةواًلمدينة*مسمنذالهفير:واستمرس

.،،البسطة"الىفيهاسكنالليالشارعمنلأشقالالمستحيلمن*ولىا!ركة2دهاأنذكر.الظرولىهلهفيستترممناهلاهشس

الدكحينحراغقتوقد.الحمراءه!.تخوميقومالشارعذلككان..هناطههب!يضضهاالتي

.والقرواىواللحمالخبزلقطعو.المفاجئةالثوارغاراتمنخوفا.وهنههثاتظاهراىلبصع*ححتاجالممبب!مدءانعولىاًلمس

فيللبالوكعةكرئيسية*سوررمنيشترياناحدبامكانبعدلماذ:ميئلا؟وحه
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منينسعبوث؟لواجبعفىلمة.التدرلجيانطفاصاتتابعوالمصابيح.باستمرارهنارالمعارلرتحتعمحيث،البرجحول،المدينة

يئيب.الصالهملىكنفتحقاممنةظلمةوراـصاهنالهـابواًب.الحلقةاناو.بلادهمالىوالعودة،الفشالرعنبالنزوعيلاجانبواخلى

الىالالحانتتحول.الجازفيالمنيفةالحركةوتخفت.هؤلاءوراً!ماكانتالغناءمسألةولكن0"الحمراء"فنادوفييتجمعكانبعصهم

معذبةبحركةيتمايلون.التصاق!ميشتدالراقصون.جنائزيةاًمتداًداًتعنلضلاهذا.المعزولةالحديثةللاحياءبالئسبةالاولىالمشكلةهي

اضب!ت،الجمعبينكلختفيحتى،مرةأ!هااكادلا،حنان..بطينةخليطواحمرهم.اًلاجاءهذهسكانيسودكانالذيبالخوفالشعور

مرمب.طوكلتلوانها.لاتطاديلأنالالحاناحيائهمعناللبنانيينمنجتورهمقطعتمنوبعضوالغرباء*جانبمن

الكرسيالىظهرهاثسئددايتها.جهتهامناليىالبمنرحفت.الاصليةمدئهماًو

تقعانعيناها.الموتببطءتلهث.شاحبجدوجهها.اماميالعالي.اقاهواحدهم.اشخاصنلائالانزليفيبقيقديكنولم

تريانني:ولاعليدأبولقد.الىدنيوطالب،حلبمنعجوز،ارمنيةسيدةوالاخران

رائعه.انها..الانن!سيتكربما.عديقتداين..كريم-أغلادعلىيحرصوكان.الخولىوابداءالتفجععلىالنزلماحب

عليك.يقدراحدفلا..انتاما،بسرعةالؤبقفيعضوةتصبحسوف.وكاننهاراليلااًلئوافذباغلاويطالبناكما.حديثاركبهبمزلابمالباب

،النضرةالبضةذراعهارفمت.دخينتهامنكثفانفساوسحبتمطالبتناهو،معنايحاولهماممانابشعولكن.قديمةبغدارةتمنطققد

مني:وجههاقربت.كتفيعلىوضفنهاالامورواشقهااًصعبهيوتلك.الاجرةدفعمنبدلا،اغذيةبصبلنا

؟تنتهونتى،اببسلاجداتصبةانت-.الايامهذهفي

مرثر:بضعفتقهقهبالبقاءعلييلحونحيهمزرتكلماالاصدقاءمنالشبابىن

تشعروانك،لانتعففانكاعلمانا..كدلكاليسواضالس!تساسشعداًدعلىفلت.د!وتهمقبولمناتهربكنتولكئيمنحمتهـمفي

انهبس!ولةنحباءاننستطيعلاشيءهناك..هكذانحنلماذامسنا.بمدثيئا(لتزملان

.هداالىيضطرنااًلمطلق9وجوصافيالمدينةوتنطفيء،الحوادثتتأزماًنقبلولكئ

؟الليلة؟هذ.نفسكزرقتمرةكم-،وبينكعادتياًلاربعالمدكةجهاتببينحافلااسبوعاقضيت،؟لكقبل

هكذاعنانفسعكتخربملا.كافيةتراهاالا،و؟حدةمرةاوه-اكنلماو.الجدبدةهشكلنيفيمثهملابدكان،الناسمنأنماط

؟لتعيسة،الجمامحةهذهمنأنك،الجنونوهذاالعرلىمنانك.بميدا.بلفتالذيالشوطاحدداناًستطيعلست.النظراميداًناحاول

مثرنا،قعائع.مضائعانت.الزرقاتتتعاطىلا،لانرقصكثتوانالتفكيرلايستطيعونممنانني.وارهاقوتوترلهاثالىبحاجةزلتفما

كذلك؟ايى..الضباعهذافيحتىرأسكلاتفقدولكنك.تماماالبشربينانها.نفسهاهيمازالتومعرنمي.المعركةقلبفيوهم*

،.ونثموةغض!الىلىنح،هائجةفتاةاللحظةللكفياليناواندفعتيحعاجهمالذينالحقيقيونالآلههانهم.وجداناتهمولدق،عيونهمولحت

تعدكافتاقينلك."حبببابو"ابنةمارغوهيكانتفقدعرفتها.مثليفنطهروثني

الوايد،بحم!.!الببظهمومعقيبعلم!ا،جريئاخاصامخططالئفسها

الفاشل.الطيبذ!دثحتمي،بلراكليتتمسك.لوحم!ااًلوقو!علىقاذدةحنانعنلم

وجهي:تتبيناًندونصرختالخوهـبخنلطمنشيكائ.مرتعدةباردةكفيطييدهاوأحس.ي

قأاما،احدعلفاشلصصاننريدلا،هناالتلماذا.مهعباكانت،تنفسهامجرىويسد،حنجرتهاعليهايملأالتقززمئبقيء

..بعيداكمضبماناوترقصظلتولقد.الاسودالبشريالاضطرابذلكوسط،مهزومةمنكوره

منبها:لهاقول2نفسيودأ.بتمنزاويةااصى!ىمعهامنكمشاانجبرانفسيالفيتحتىتشدني

.لحظاتبمد!يليكبضمىس!وف..مارغو-.1الفنيةالكبيرةالصالة

بلس!عة:اميببهمنوتماسكتالحفةاسم"الحديثاليبروتيالجبللدىعليهيطلقمماذلككان

اح!دبدكلوفياقاحبلا،اسميلكقلامن،!رفئيكيك!وكئت.مثيلا!لهاالىد!وتيعلىدائما"اليس)اصرتوقد."الكاملة

مارفريت!..سمعتهل،مادغريتانا،بمارغوالف!نيات(كمراًنطراحالىمنهاواحدةانتهت،ثلاثااومرتبنكموتهالبيت

ناضجة:امراةجببةتصئعتثم..قليلابوجهيوحم!توالكابة،الارهاقالمخعرمنصفراءثحيبوبةفيوالشباب

ألذبرالصاهتالرجلذلدانت.الرجالايهاأقبصمما،اوء-الحانمنحلقاتمعوالعورانوالقفزبالمنفيتبارونالجميعكان

قأ.ميشيللليلبعدسترى،سترى..واندريهميشيلمعزارناولقد.الصالةجوفيصداهايئتشرانقبلعروقهمفيتنفجر،الجاز

اجلمنينتظرونه،الكمهـمناهنالد..جولتهمنالينايصلانلهبصورةحركاتهفتنطلق.صوابهبعضهميغقدانالرقعىعنفمنيبلغ

.اًلزرقاتمساحةاقربعلىاخيراوصديقتههوويرتمي.العينينمغمضوهوآلية

كابعتمارغوومن.السرهذاافشاءمنتمنعهاانأليسحاولتفيبوبةفيالاخرجانبالىو؟حد!مايستلقيانهناك،يلارضمن

متحدية:.محنونة

*ن،الساعةكم.الليلمنتصفبعدسنحتاجهاننايعلممشميل-لتبقىممكنوقت!اطولبوعيهاتحتفظانحلالتفقداببسواما

هلا.ليس.0كذلكالشى،*نالساعةم3(ليسيانيكولينسوفالحلبةالىبها*طياحةمنشاباتمنعانتستطعلمولكنها.مناقريبة

!سل.المحممهذاضم،*سرارجيع!سعجمبماهنانحئ..سراجلبها،اخرشل!مقاوامةذلكبعدحنانكسمتطعلمكما،فنواليةمرات

زبحنوجدربمالأله،ميةهذءيئسعاسو&ميشيلأن!عتقدينيحدماذاتدرلرولم.الراقصينائواجبينبهايدرروراح،يدمامن

فينعباننا.بروتفي*ولافىيقنحن.اخرفىيقحفلةفياكثرالصاخبةالعركةمنثوامةفيثنداحنفسهاوجتعنساالا،لها

ممريم.اًببمىياكنلكطيى.كيرانلطع\.شا.الزدقنعشراتعررقنابينما،خصرهامنيبتصرهااخذ.برفيقهاالانتتمسكانها.الوحشبة

انها،تعلمانت.الليلةهذهجميعاعناتدفعسوفانها.اليساسالالناعمةالضلةتلكوتهدلت.ثنفيهاوراءضعرهايجمعكانعقداًنفرط

بيئنا.واحد"اغنىنصفلتغمرىمتن!،الروحيةرشاقتهاكركها!دتلقد،المجبىعلى

حاولت.فاجعالممنبشكوكمنالارضملىيتلوىجسداورايتارتكاز!طةاجلمنتنافملانها.السوداءالنحيلةبافاعيهاالوجه

لوقفني:ببروداليىقالت.نحوءاثحركاًنالتيت!،رفيقهافراـعسوىتلقىفلا،المضطرببجسعع!ااـليهاكستند

.!كنا..سعجتهيم!ن!*لا،فيههيءلا..م!سلالدياع،يستمر."اًخرىفنفجرةحركةفيبهاظيحخنىلحظةحتقبلها

مثو،برجلافيراًضلقلقد..نصظ-!زحفكلعثل!وكل.منث!تنتحرالتيالاجسادوروائحالوسخبالددىيثحنالعالةجو
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ا!شباء.هؤ!ءسادتقدتقريباالمتمةكافت.حنانعنوبحثتبنوح،اديمهايشفتيهديتحسسيقبلهاوكانص!ر.الىسدهايممطع

معالمهم*خرىا!شاءطمستكما.تماماالظدجيةمعالمهم!مستنحوفىحف..ماغلطالىتنبهوكانه،ثوقفثم.ارممنىالولهعق

الداخلية..الفريب7التحسسىو،لتقبيلذلكوتابع،وض!هاالميسسد

بيناجولرحت.احدلذلكيهتملم.إلعلقةمنانسحبت:باستصفكنفهامارغوهزكه

.وهناكمناالارضعلىمنطرحةجمبرةاؤواجالىوادى0الراقصينبقايااقل2ام.جديدةزرقةلهتقبعياًنالشييا-ررجووانه-

ذاـتهـلاخرى.ألغرففيألاسرةعلى،انبعض،الدواـوينعلىوأـلبعض.نتنبخيلمنياله.0هذااينميئسيل.ميشيلتأخرلقد،لك

والحشرجاتالتاوهاتكانت0الصالةعلىالمنفتحة،المظلمةالاجوا!:اليسواسكنتها

كلبينالدافئةالعنيرأالزواياتلدمنتتلوىالزاحفةدالهمسات..*رصفةفوربطوئنا.!لىهذامثللزجفنالولاء،اصمتيس

زاستلقىا،العنيفةحركاتهاخيراصرعتهقداكرممكان.ص!ربن:باسفنحو.مارفوونظرى

طويلةاشباعمجردالىيتحولونالشبابكان.والخعرالتعباسيرسرمانولكنه.عمر.منعثرةالسادسةيتملم،طفلمبمدانهس

الهاجسة.الزواياوفيالغرفاسرةدفوو،الصالةاشياءبينممدولة.الفريقفيرئيسياعض!واواًصنحشيءكلاتقنما

قدحنانهيكانت.ماركنمنيتمعاعدبطيئانشيجاسمعت:عبربنفاداليسوقالت

وجاكغمرورهمت.البارالىمسنمظهرها*رض!لىهلستالسابعة،مارفويا*تمبر!ما.كللكانتاـصبعتكماس

بكفيا:أبسرمةجداحكيمةاعبحتلقد0.!ر..مثر6

ها؟كعبوكس:ذليلب!ص!هوفطت،راس!و"ت

شقالنا.مدلىالانادر!انني..!سالدنياحياألعلمت.ا!واتقبلىكبرت،سنييعرلىحبيبطبو

نشوتمهمغسولةالىوجهار!ت.الدمعمننجوطبعفيومسحت.عثرةالخامسةقبل

.الاخيرةبالدموععرقهمطهر:اليسوسمالتها

لقد،يعريماواء.كلناذلكنفعللماذابل،ذلكي!لونلماذا-؟هطحبيبابوهوومن-

..منهموا!ةاننيانااًكثفتاقللموكذلد،شببثاتنبسولم.اليسونجهفيميناهاجمم!

:الباردالبلاطارقيعلىكفافيحفت.فاجعبياسيد!اوأدختيحبلانه،حانةالىبيتنصفحولكانوانه..ابوهاانهانا

،شيءكلوا!لواشربواش!قواقفزاًرقصان.بمكننيىن-يجعلكان،ا!صعقاءسرورمنيزبدلكيوانه.الاصدقاءمع*لبساط

سواءكلنا.ابداعنهملااختلفاننياكشفتانا.لشاونهماكلوانه.ابوهاانهاقللم.*صدقاء..هؤلاءخدمة!لىيقمنبناته

اخر.طريقاهناكاًنا!رلىاننيرولاانيعرفمرةكانواله.صخباالحييم!ولكنه،حزيتارجلاكان

بيننا:اليسر،سوندخليرشصن!نواالجميعولكن.ممدنينولي!سوااعداءهمالفرتسيين

هل.مئهاخبريني.مدموازيليابربكالطربقهذاهووما-ونعفيبتنصفماحباخببراًجيبابواصبحولذلك.بالعكس

هذهبمثلكلليناثفخرينلاذهقوني.بعدنعرفه!نحنامراتعرفين،حانة

سرد،الجميعدونمنوحد!انتسررو،كذلكالشبى،سر.الثيء

وحعه.شقنل!!لسه.ه+..ء.م.........................".ء..ء+...*+.+ء+..?+".هء.ء+00

-"...::::::!:ة؟؟.....:.:...........:....ه..بة::.::::::::::؟:::ة؟؟:":::؟:::"!:!بم:ة:

عليهاينصبالمنفهذالكلمستمدةعنلم.ثانيةحنانوبهتت:؟..ا:!:!:!ات!:اة!::ةةةة؟!؟ه:؟:::؟.:ت::؟؟-:!:؟ة؟:!؟ة؟؟:!ا:ة!ةةا!

..الضاهند4فث!لنااقئآ!لىقولىنو.ولأ!!
واحده.ليلهفير.احمهدفعة!؟با:؟:.

لوماذا،الهييااواء،لا)!رانا،ارجو!منيكسؤي!-....ء.

!؟دهلمولردج!:ةةاةة

:*نحتىاخومةكلمتهااليسوهلقت!.::؟:هـ؟:"ئم؟؟!

مااطلعنلاذلدلكنمضابعلهدفلتلعرلىنحيحنلاحعلنا!فلهأسةماساتناعلىأ::"-..::::لح:"تت:!::.::::4:::::::::

.........م":.:.".::::ب؟:::-نج"...:"؟ة:،،:::؟ة::

خاعى.بانقاذتتشمثينانك0اًلنتيجة!..:ة:::ت:ةة:ة":ة::ة:ة::..::ةةة!:ثةةتا!
البسكلامالىواستمعتهنيهةهنذوصلتقدمارغووكانتءصصم.صس

الجد.بدبالموفوعليسانهسربعبحسىاًلموضوعالركتوكأنها.*خيرالقارىيديبينلصعا!بياللغضقيلأو&مغ

منكة:بعصبيةقات..جببعاوجودهمهوكاندقدوالمجىلاتالمغا!إتلاروعالرلمحقسالمصاالعؤي
ذلك،لهاق!من0.انقاذعننبحثلانحن..(ليسيالكيها-

اناشكولاتديانها.سي!ا.هوالافد.مستعبمةزالتمافت!انهالفوذوا!افشالعبمديافثالعالميى

ماز"لت.ابدامنامحونلنمي.الهـنبلهذايا..املاثمةلديهاتخفيالامحووسسزه!وإخبماجدسدمجبم

-.كلهالعالمكاذيبورا!اتشحئ

صاخبة:بطريقةقبالتهاوجذستاصبمعثطصىرصض!

هئا،!نريد!لنحن،انتكنتمهماممعواذيليا9نعلمينس

بابي.تذكريننيانك..ابدامعنانريمك!ا!ءاإزرلا!نا3+فىاضلراووا
انها.لحجمهاحدودلامفاجأةثقلتحتمسوقةمازالتوحنان

.اليمينفرتابو*لملس!رمم!لقيكلينذمنمذفبمف!اهظممنامافعبةسضع!قوجم!!الجودمم!حور.34-العاوالمثخم!

م!حلعهفىققالليثلربل!ةكجافةشيرقطتكنتامننيافهبة!دالصماششاالتيعنلبنايخالزسناام-مالعددالواصد

هذءعديكمظظبمبرتغفركدا.انارجو.ص!يقتيياحسنا-هـوهـلرالمإهلمروا!ىامشموراص

غرييةاصبح*كدتاننيتحسو،ان.حقااتمنىومنني.الليلة./صىء".
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الاعتراهـ.منيهربانفيالخاصةطريقتهلهوكلتانعمسعدهلكن.طريقكلنهايةفيجميعايئتظرنامامذالعل.ه!ذاعنكم

ه؟شيءبأيالاعترا!-هل..كريماستاذ..الابدالىعنيبعيدة،بعيدةتبقىسوورالنهابة

الببلة.هذءانسبم...شيءلا،اوهسالقاكمانفبوديهذاًومع0.اليكمأساتقداكونالااًرجو..نمضي

الحد.هذاالىتافهةاتحسبني،-كيف.بهساحدثكممالدي-،ثانيةعرة

نواجهانعلينا..عدمهااوبالتفاهةتتعلقلةالمصليست،كلا-:بجمودأليسوقالت

نواجه؟ماذاايضاستساليننيحقا.المسالةهي..هذء.كريموعظكفانا،اخربنوعاظانقبللن-

بو"تهاشعرنامفماتحديدهايمكنلااشباءهنالة.إسالك.لنلا-:تابمتثمقليلاوقهقهت

ص!ورنا.فو!.الدرجةهذهالىعديقتيياتمساءاننامنواثقةانتلماذا!لكن---

ببة:2بضورةوقلتنضيعهالنواحدةجباةلنا.المرحاساليببكلنمرح،نمرحاننا

النظر.نعيداًنعلينا-..لناتركلانلاتحسديناانبكالاحرى.باساذيب

شيثاا!للماناشيء.بايالنظرنعيد:ثانجةسالسالك،عفوا-:هنانقالتبالمسيرن!مكئاوبينما

بمد..الرلاءاوالحسدهوقحمنامنحقاادريلست!

ناوعلينا.بناشيءكل)هم!لوالقد.لذلكفرورةلااوء-اخراًنوشابانميثيلهنالهكان،اًلخارجيالبابالىوصلناوحينم

الحافة،علىاننانمرلرانملينا.اًلحاسمةاًللحظةفيذلكنكتشفاًلكئيبالصمتلقلمسرد!منمئذ.متوسطةهلبةيحملاحممما،ورا،ء

دائما.بالمرعادلنااًلهاويةوان:لسا.ىوفاجانينفسيفي

انتريدانها.الاخيرةللمرةعليهاانقلاتعيدانصممتولكنهاسولىكم.الطكلفييفتقمونكانهم..ميشيليااًنتاهذاً-

تدرك،الرعبتحسبدأتالتينفسهاالاهناكليس؟..لمن..تؤكده.لمرحهمثمناالليلةهذهتقبض

الخطر:حتىالدرجنهيبطهرولنافلقد.جوابهانتظرلم،وجههادورم

واحد.مصيرلنالطن*خرالطربقلولا-.الفجرقبيلشارعاستقبلنا

..خيرعلىتصبحين..-قا-الهدوءطالبيوتناالىتئقالنااًلتياًلاجرةسيارةفي،الطريقفي

.؟سأرالدمتى-:شئاقالتبيتهاالىنصلانقبلاًلشارعراسوفي.يبئنا

...ساالريبوركاجمنتنتهينعنمما-يمرحونانهميصدقون،!لايمرحونانهمكريماستاذتعتقدهل-

.؟اكتبهلن-4.الهاويةهذهما..

يوحديثاتجبةالمشارعاصعدكنتاذ..البعيدورائيمن-ه!اقالتالحافةعلىنمشياًنمضطرونانئا،نجبماللسقوطمعرضكلنا-

الفجر.قبيلشارع،مترجلا-.الابداًلىهنالرنبقىانانتصاراليس..داظ

اليستعالمسملناكلنا.كريميااستاذابصماانتاتؤنبني-

صعد؟بمطاعدمثق.كذلك

ءمرمدبامصضو

.05ةلمحياصصاص!قىطناا

الشهبرةالوجوديةالكانبةبقلم

رمصمموصممامررمصمرسيعمعبرم

اثريسمطرجيعايي!بةترجمدة

الذيالرجلمعقصتهادوبوفوارسيمونامب!رةالوجوديةالكاتبةلناترويالرائعامتابهذافي

المغاهرةتلكتقصذلك.خلالمنوهي.سارترجانبول،زوجهايكونانغيرمن،حياتهاشريككان

.الحياةيواجهانيزالانوماكاناوكيف،الىجانبهكاتبةاصبحتكيف:أنتصارهاالىادتالتي

فوقكلألنينربطتقلمافدةعاطفةقصةلانهافواردوبوسيمونفناتسردهاالتيهده،عجيبةقصةانها

فيلهليسوفكريروحبىتفاهميوثقهانواعيالذيالحبرباط:الرباطهدابمثلالارضهذه

فان"اولغاو""كميل"مثلن5،اخرىكائنات،يحبهنماساردرن1منفبالرعم.مثيلوصميميتهعمقه

اوثقاليهلشدهاماوانخارجيةعلاقةايةفيهتؤلرانكلناًعمقدوبوفواًوسيعونألىلشد.ما

لقاؤهلخلقهاالتىالسمعلدة،ومنرائعةصفحاتفيذلكعنوتعبر،تغارانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

اذهامنالثقةكلواثقةوهي.الحياةقيدعلىمادامتحياتهاعلىترفرفستظلالاولىالل!ظةمنذبساوكر

..بالحيلةنابضة،مرهفة،عميقة،رائعهقصة(،..قبلهامكاذاالاسارترمنمصيبةاًيةيأتيهالنلأ

لادابداـرمنش!وركيعادلهامااولبنانيةل!ات؟الثمن
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