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الماث-رةاكىجلو--"ان.البكرللاخالقلقسببتكترتيلةاًلجميغالابنأخذفقدنزواًتهمنمتعبا4نذسهعنراًضيايكنلمأنهكما

عنه.رغماحضورهاالىودفعهدعاهؤدالابأنالىيرجعاًلشننركةمنالتجردهذااعماقمنأبيهوجهفييفكرالطوبلةنجببتهبعدالضال

وج!تفقد،المدعوينكلببن9ال!ينمقطمببداالذبماالوحيدهووكانالثيءبعضالمتس!عةالغرفةهذهوفي،!نهينحتكانالذيشيءكل

ئبارتاالضاليمنحولذا:وفكر...شأناالخدمأقلالىحتىالدعوة.رالمهاءالمشبعةالحديقةهذهوفي،فراشهفوقتنحنيامهكانتحيث

النظاميىفضلانه؟قطيحطىءلمالذيهو،لهيمنحمم،أكثرنترفاوفي،منهاالهروبفيدائ.ايرغبكانوال"كه!،مسورهولكنهاالجاررة

نأالىجسعيرلمحهذاالحفلفيالظهودؤهـقبلكانواذا.الحبعلىيحتفظظلفقددلكومع،قطيحبهيكنلموالذبممااًلمدبرالاكبراخيه

وأمهأباهأنكما،أنجرةآفرصةوا"!ةلليلةالفرحةيعيرهانبمقدوده.غبابهأثناءيبددهاأنبوسعه.إكنو!م،يعودحتىالثروةمن؟ضصيبهله

لتوديخهالىتعدقدنفسمههـووأنه،الغدفيالضالبحقابوءداهؤ!كيفيعرفلمأنه-كماالسعادةعلىيعثر"انهلنفسهالابنويعترف

.نجتتةكانالتيالسعادةعند!ااستعاضاك!ه!الئثموةهد.طويلايستبقي

خدم19ورفع.الوليمةوانتهتالس!ماءالىالمشاعلدخانونصاعد.عئهايبحث

الموائد.عنالطعاميسعدهققدالامرأولفيثاثراابيمماناذا...يفكروهووتنهد

ابتذهبو*-ت،صوتاييممعلاحيثالببلوفيالآن.ميتاكنتربماأنيلظنهخطيئتيدغمثانيمةمرةيرانيأن

التيالغرفةدفيذلكمعولكن...لينامالروحتلوالروح،المتعبوملطخى،جبينيمخفضلالتواضعمنكيرفياليهاعودان،آه

طيلةببحت"ظل..الاصغراخاه..طفلاأعرفالخاطىءغرفة.زللاصقوفيحقكفياثمتلكلد،أبي"لهوقلتأمامهانحنيتواذا،بالرماد

ءبثا.النومءنالفجروكأىالليلء)ادخلنيوؤ،لائنهوضعلىساعدنيوبيدءسأفعلا(ماذا،السماءحق

..."بنيياالمنزلاًلى

الابنأؤيب.يسراًلابنبدأالتفببرمنالحدهذاعند

البيت،سطحمنالمتصاعدالدخانأخرارأىالتلمنعنىوعند

واًذا..وجههالدموعأغرقتكطفلأمامكأجثواننكي،الهييا.شقاءهقاتبلاليستراًلليلظلامينتظرانعليهولكن..بةالحساءانه

ادضككانمناعلملانيقهذا،الملحةرموزك،الآنوأسجلاتذكركنتوجههيخفيوهووسقطدكبتاهوارتجفتابيهصوتبعيدمنوسمع

و.اددد،اجهاناداخليفياسمعواني،فيهنفسيلارىواني،الضالوشعر.الشرعيالابنأنهعلمهوغمخجلهمنخجلاكانفقدبيدفي

العطيمشقائهأعما-قمنبهارضيحانتجعلتهالتيالكلماتهذهخفيةكانتالننىالثمارمناًلقليلسوىالرثمعطفهثن!يةكليكنولمبالجوع

أناأموتبينما،الخبز.منالفائضيملكونالذينابياجراءعدداكترماودأى.يرعاوواكانالتيبالخنازيرشيبهاهذاجعلهوقدطعامهكلتكون

جوعا.بمقدورهيعدولم،البابعتبةعلىتتقدمأمهولمح،اًلعشاءاستعدادات

هذامئلحرارةفيليذوبؤلمبيوان،الابعناقأتخيلاني)ماًلذيكلبهونبج،الفناءالىواتجه...مسرعاازووهبطالاحتمال

ماكللاتخيلاني..آه،اولضبمارئ!قاءحتىلازخيلواني.الحبف!عنهانج!هـواهؤلاءولكنالخدمالىيتحدثانوأراد،يعرفهيعد

اتلمنحنىعندقلبهخفقالذي!ذاأفي،.و!وبهذاأ؟منواني،.يراًد.هوذاها...السيدلابلاخذهبواثم،.نشعكك

انتظرهالذيما.هجرهقدكانالذيللبيتالزرقاءالاسقفرأىعندما،4علينعرفماسعانلانهالضالالابنانتطارفيكانأنهشكلا

العجللارىواني..بلنتظارياًنهم؟وأدخلا"وىالىبنفسيلالقي4جببهبفيخفيوهووصاحأمامهالابنجثاعندئذ...ذداعاهوانفتحت

ايها-للحفلسريعاتستعدوالا...توقفوا...يعدونهاًلذيالسمين:الغفرانطلبفياليمنىاليدودافعابذراع

الغد،فيالابلكقالهعماأولاحدثنى،فيكأدكراني،الضالالابنلستانني،ال!ماءحقوفيحقكفياثمتلقد،أبي،أبي-

.العودةحفللعدمنزلنامنركنفيأيمشالاقلعلىدعنيوئكن،اليكتدعونيبأنجديرا

حهـربىكامقأحماناصوتكالىأستمعأن1..هـأباستطاعياء-.شأنايخطهم..بةصدمكمنكواحد

؟البكرالابنلكلقنهااًلتيالكنفات:اليهوضمهالابفائهضه

تركتني؟لمارا...ابني-مانيفيهعدتالذياليومقيبارك-

،؟أبيئيامكانكلفيالمست؟خقاتركتكهل-ابنهجبينعنبرأسهوابتعد،قلبهبهافاضاترالفرحةوبكت

.ابداحبكعنأكفلملااني:الخدمالىاًتدارثم،قبلهانبعد

؟وك!.يحتويكبهتعنديكان.ا.لترهاتفيالجدالعنلنكف-لاثميناوخاتما،قدميهفيحداءوالبسوه،.الثيابأجملاحضروا-

فتهتجدأندوحكتستطيعحىكسحتاجيالااًن.أجلكفننتيدثم،واذبحوهسمنةالعجولأكثرءنحظائرنافيوابحثواً.اصبعهفي

الابن،...يثالوك،وأنت.وعملاورفاهـجة،بهاجديراوبذخالهاملاذاً.ب!زالء،ميتانهاءخقدتالذيؤإلابن،القرحةكأوليماقيموا

البيت؟منهربتلماذارقولأنيشألملانهالابنركضفقد،سريعااشنمراًلخبرانوكما

ابي.يااًنتليساًنه،البيت.عليمغلقاكاناًلبيت.لان-فرحةوتصاهـهـت.اليناردقدبكيناهالذيالابنان،أماه:آخر
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..ا)طعاموراءصباحكلالسعيءنمتعباكنتاءخيو.اصشراًءاؤي.أجلكو"ن،ت-دهالذيأناانه-

/س.الاقلءلىأصءبىآلزأال:يتةولب!فيد،انت.ؤ،!4اذياأخياكنهو،ذلكزفلامافيلمط...آه-

ا)فىيهوفالجوع،اذن،را)ءهـ*فىيرقوءونصهـمؤ،خا،أجل-.البيتءداو"اوالبتالارضكلأنتتت

؟أهـ-ادد)ك!،!و،هـ--ذاأعام..مكدادهتوهغيركاخرون...ابهتا

هذاأضعفنياو!تافمع...أيرضصاا(رضوأحءنا5،ودلي-.غيركآخرون

اًاة-الثمادآكلاقيهـكأت.?-،دةةءا-"أصءهلىمختالذيا)غذأء..ت"دأ!4لميرسقفالىحاجقىؤبالاز-،نان-

اًإ"تج!الراحةلعدم"قاسات!ازدادتوور.والسصصلادإجروا.زلقافيات:ت؟الع،صفةوسطاإصومبمقدوركأنأتطن!المتكبرأ.بر،1

...بالب-ردأثصعرعندما"يلاوكي.حمصءيالامررادىءأضرهـؤيءة!.أكأرهمءنفعلمهلقد؟الكبرياءمنالكثيرألىالاكلرأيرحتاح-

أصبوموتدكا،أبيءندوجهأكملءلىأعدؤد!راشبمأنأؤكركت.اؤنتص

.جوءبداًئماتتجاوزالمقدما!اماوؤرة3،نتأ؟يء:داذ4أفكركأتبا!تطاءة-4أصدمنما.بففيرأنتولت...الفقراءاذ!م-

فكبمالالى"هرالكافصلمةوا!قوةر،لى-لم!،عةأتءكلرأروو!م،دهتبصارت!تو.الجميعوسطءضياجمكداء!.تراثهعنزلادظ

.....ذاكومع،ادنءتالاستطعتماكلرصص-لميأثناءحملمتافيتماماتعلمانت،أبي-

شهي!ا.ا)سمينالاءصعجللكبرداوور!،اذن-حملهـ-!المرءبمقدورليسيالى.قيالثروة+للكقيمةفما.ثروتيمنحمله

.؟اإصراًبوج!هوالتضوبرنجحبوهـو،لالضنالالي!ر.لم.ى7؟!سصه

عالور،زالماالعذبالباو!شجرثمارءذاقان،أ؟ي،ألي!-.بددتها..الأخوذةالثروةهذهكل-

.ثي?ذاؤ".إهنروولن،ربزهيوعفي!-ي،اتاتزود!اوت!ا!يمك،بالاذاتذ!بكاستبدلتلقد-

:4ير"،ضهوهـوالابا!هـ"طرد.بالرغباتوتق-صهـي،لي،لانتعار

،ا)في---وةمنتىءؤىايىثلتدزمفرده،،اًلم--ءبناطةلاألم،1-
....-..."-نرالىونهـرزاًنقطيرءلىاظت!سدوناأهلكأكبهذاأجلا"ن-

ا-ذياهواز".هناا)ورانونو--نالذيهو:ز"،هذأأخولص)فيهـأراًد.فيكادفض!يلة

...ألىءهـتولكن"الى-تءنر*هـهـاً،لك-لاءىلا)ااقولاءاىأرغهتى،--..
......."هـ--5أءماؤيكيأتصكللتلربيا،أروعرتماةاص*روحى-

د!عالذيء،أعرؤ!الي.أءرفهأءم،ؤثؤيو*اتكلتكاهـياأز،از".جدإ-!

ت...زاديئ"-يوادا..وة،"ز،1ؤياًزتظركوكأت.ا؟ثلرقاىادكأدغ-بلاؤوقمورر"!دآهاا!ةلاياما!كأاالشمعاكأهذهفيؤ*د-

.001تحرقأندونو*نإقنأ3انت:!المقد!

؟أعودأردو!عليكأعثرأ!اصد-،!-ط،ءةيم،!،أبي-..

بمودتكت*ا5أصثتؤفيد،أف.*ةء.!با!هـأصس-تكأتاذا.يرتروالذيالربورءرلقد-

ايى-ومو&*نرف.أجلك،نأءهـ!و،1اكىا)فرؤةألىادصل،افي!ف-الاناك!قىالذيما..لىروياياهأعلمكأنأر.بردالذيالحبان-

...؟الضالالارنأبر!اوجيرهؤترةبعد

هـلمث.اخ"!لمةتررثأىق!ورلصهـبه511رؤت،رحا!-"،افي.رادار
--.،.اللذاتهذهدكرى-

اله-!رالاخزاريبء.؟اعظ:،"ارزيوا!وز-

.أريبراءخكيربالمحركنتاليأصمسستالعوزهذاخلالمن-

:ليةولى"أوبر!لي،اتءكأخذه!اىالض،لالطفل!*ى؟..انيؤكودلكيء*وزاؤ*ونأداأيرب-

ءطته-،أص-:تراءاصتاجفاؤءخلملالانه.أدريلا.أدريدلا-
.ذ"تء،بر"لااًنناأصي.دا،ز-ض!ابر"ؤلمماازخاالآ:يرأخيبا-

.:اًابكلالات!وملل!.أمثر

.خطوكاز-بةا!ةرواتفيمةأكترتقدرجملكالذي!وشفاءكان-

؟خلخبو"ذاً-كل"نإةارغاورلبيان؟أبيير،تفهمسني1،..0هذاليى،لا-

ليذرهأوزهرهذلك"عخا!ىرإ"الى3و،)كظا!!،ضعأظلاني-.الضه-ةإترات.نرءلكشهماكلوبثمن.ر،لحبامتنؤؤدشيء

.ايدلمساءا؟ديبعيدوانتاًسعهباذاأكنت-

؟رالاخطاءهـوىأ.لمه-زأنليهقدوريألى-!-.عنكابعيدبنفسيأشعرلم-

تةىمال3و،اصط،مإاىاؤ،دتكا"يالملنسوىوض!-لمةؤدعسلا-؟"كلغ؟العودةاًلى7بكدؤعالذي"،ادر-

.إش4فيمةلا..الكتلىردما..ادريلا-

لم-صثا)ذيووذأوأيرف-،.أكأء،5كت"اهـوإت-ولم"اهذاا"ان-؟ختبأهوأليصد...وواما!؟ولدي.؟اكصصلا-

تهملهالابنواتلا!:بضكمم،اًآكرؤ!أحنكلمالي،لكقاة"لقد،ابي-

.ؤإتكم،4ؤيممنأ!ال...إ"أ!5لا..لا-

يرقة.اً)طربهذهفضائلي!يم"منفالمت)في!،جيداأؤ،مدازي-

.جد.أدمنالانءل-"،ءترتأزيفيا)--بهـوألمةءلو!ذا-

.الفضائلد!ذهصثاصس،س!يا،:ا)*"الىدوعكماوهذا-م.

أددعأنهـو5ألمحصدماانرزعأنك،ءنوفيإ.للأل-صدانه:اصبضيا!،5ولار.".*01

وجمو!حاؤ:وء،ج-!كسءة،32"رآءاىبر*بص-تارر!اء5اؤهكأالىبرك..!إ"مز2

الاؤضل،يغذيأنؤيهك*اأسوأءاىبر*بوجت،اؤ--،قو!تتلاحمأن/.-"أ؟م(!

....ت.إخةءعأنا،ؤةهلءلىيجبوحي!-.لم

ي!ء.ايهء-دتالذيو،ء:4أبحتمصتءا!وبرمااإس!الحماله-د!.لم".،!

لي.،قدمهعماكثيراإءةإفاموربما،اله.روراء.""بئ....6"لملألم.لا

.عل!ثأؤرة"أناددتلقد،الحزتروة-

.القسوةهدهبهل.برت*دتلمأباذاان-
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أماكأ،علىلحرإصواني،بهأتىمكاًلذي!ووقط-!رزاأن-يرص:-ررورداملانه،محهـدءيرانه.ا،بلكقالهماأعرفاًني-

.هـ-فارر-وقوا*ن.يردهزرما3ةولير4دءعااتابحبا!وضوحمنكببرو!4نفمىءن

يجابالجزءءـذاأنوالواؤع.تتت-ارلنانك!ات?راأيها-قي*اهـتالديا!وص.بأضللمحادكبماا!ء"-مبر،نبوالى،"رادهآعر!نت3الا

ا!!ه-اتمنالرزءهـذا،4عن.لةناذلأنر،لاصرىازكاًنه?لمث،لظ1.الى!ه!،سىةمعان4علمبالابد!دييرغبوالذي،أبيا-!انءن

ادترواتتلمكاز،1،عةدئذضسياعك9!ف.ببالذيهواز"،التن!خههي!.ردونك4اا--"ولىمنكتبرفيكههت"افد-

.ورس.ب!اددد"/،،الىفي"ت"ددةطرقهـن،كتلي-5.الف!كالبمأتوهكأك،نوهمتهماهذا-

معي.الاخرىتلمكاتالممأخذدوريبهـفكان*ا-هـناكستولي،أيهأرللأزء-اتفتعددةطرقهضاكويىهت،الابلف"م

ىا95ادخل،اليومإكقيهذا.أيرضاكاماةأتجدهولذلمك-.حبهفيزتخدابرحتى،نحبه"ت.عددةطر!

.ا!:تضةلسكب.ببتهلمحي-

تعب.لازبل!-ن!زراان-،الانو.!هـلحدتد"تء(جبدالمراهاًنت،"11يرقود،زخبا!ف-

وفي.نلنوماذهبوالان...ؤعبكليتبادكالح،لةهذه!ي-؟إرص!لىااىادؤعكافيا"ا:يبى!ل

أمك.معكست"حدتا)فدوأذ--ا.ال!،!مل3ءو-طاابىيتبأناحص،ورهأاء"لمؤتلاني-

."حياتوا"ع!.4أؤمأأرأذتمأددتما؟زريدءفىؤيا"ة3ن31!منؤء!ط

الاهاليستطرقا،فيهالفدفعوطرقاأخرىوأراضي،خرآزدءاءت!بماليا)رغم

..رضحةر.ر"أ!-ءتالىذيارءدبردا؟،زناعه،!ي!بوؤء"ات،محكلطة

صديرتكل!حين!ييتيرهـ،روحكلت1زماالذياءة.،لاًلابنأير،ا.وهـربت

امك!دء!ءتداًلرلمو!!نسشعذباكم.+لىتءدتؤا:نا،ندع.أخ""اًلى*-دمان.الابلي-تهجرتأذب!وزهـ.لىءدتكانيم،9قءر-

تحت)كاللأطفةابهدهاتحسوان،رك:تيهابينمدلمحونوحب"ضك،ادجادهة.زدوت،كليرسلإونىنوا4-وصنوا!ا

.اقىهردعنقك.
..أصرىاتترولمحتقددءت*!،بذلكءةدئدانيلاليكنتء،-

طور-للا؟ني.لمركتولدا-ير-،و!ع!دللةظامالشضوعءهـمان،ف.ور!،وكبزر"لمغكهريادإه3،ت

..ء.ا!هـ"وع!.وى.-ىء؟لمحيبلاأزشوكم"تزاللاكأتاذاهذاستعاثم؟..،نالاسبرنجبعصايطآيمن.آخي

ث!أز!ظاريوخور.ه.ا!!دددت!ةد؟رخي؟اً!قف*بأأذا-ار،-ف"لمتصفياا!صرا!جزءو!لز?تهصلمورد!فد.."تبرهاا!نصتى

بىرووعي.كلىبتتعملىنصودلأار،يا!احظكأو!اللاءدركثقلهدخليىمة!وانه،ءط-انط

لمتةظربر-يظإت!ل-ا)ت.هـبرذهاد!اصران:معرلمحتهثمنتدلمحعلا.بها،دتفاععلىهاوا)دوح

كأ-تآز،مأنفيلء-هاءوكلى.لمةيكءناأردأك!لمازةي-ا*كبماج،زتكن8ا!وهنوسولىأرةءىاور،و!وةتظرلا،تككات!ااتة،ءصقا

أبفىةت3و؟)ا!ء،بي!حكيف!هيعرفهلى،لمةاللبهذهعادأذا:أفكرالىقت--رةالك!هأردأنعلم"!نارزيأو)كن...الفوضىالىبكنعود

./*ودأان:أو*ركنتتما"اأستءبئظأنؤبلء-"احومل.زومليلأطوبرلأنووذج"-فيقوددأمما...،نالافأةفجلآ!ه!ء،نالازت"لزماتكطاةا!طو؟

اةهـوريا"نكانأز4:درجةإقفياء.يىتاقد،أء-اجمط.زم...ا-وما(1لمماكهم،بؤم--ك))ت.-""ال3الاكادوحافالتففد...بهواةتمه.ث

.ورتعأن،-و،جكاد"((وها*"ء،)).ا(لاجكأصدهـك،يهلبلاصتى))أضا!تتم

عودني.!يسمارعتودصاوانكان-ا(*تصباًنبة..زاجث.زفنوء!!الاخرينء)ى4اهـاطهـذهانها

طفلي.ير،تسخرلا-4رف-ن.داًصللمثوثيصو)ث.وءومانه،مكانكلوبانه،بهيرةربص

جصهـ*+بخأضعكهفأنظري.ضارعاايكاأعوداز!،أءكب؟أوه--.بهتمسك،أ-يبرا

ا!و!اؤاص?فالاالا"-!أوكارمنواًحدة!كرةمنكما...قلبندونانريدهكأدةبر*رولىآ،برهـادلي!2-ءقورذ!:ف.تبت2فه)فيد-

.البهتنركتلم"ذاآؤ،ملاك،دأجوارلهالىافي.الجدوىءد.ومة.مم"ا*،.ليعلىأخرىمرةكفيأغلمق

.أأبرترحلرناًنك-روةالأ--هـفهعلىحاؤظتلفذ.و!"أء،وزف؟لا"كان،بالاء؟،ن-

الرصيل.باستطاعتيعادما-.غ-ادكأت،ء

.ااخارجالىاذنجذبكالذيما-لذهـ-رهلمانك،ءد!ء"!دهذا((الروح))حدلىتان،وبعد-

نفسنى.أزا...ء.شيءلا:بذلكالتتفكيركيادغبعدت"،-.4بأكما

عنا؟بع-باسعيرالتكونأنكلفكرأكنت-!هـ،ج*و!ءتههسا)ذيءذاان)):تدئذالىروحاستظردتوقد-

السعادةءنأبحتكنتء،-/9.أردامنهبرخرجوءن،ردىمه-دفي،ةدء،ور4

عنه؟تبحثنت3الذيما-.برخية:يماهورازتءديرإدهذاأن((أرداءنهيضرجولنا)-

؟..أنامنلأعرف....أبحتكنت-.سعادفأجلمنهذاكاناذا-

اخوتك.وسط-الاخايها...اهـلمكابنياأوه-!ةهـح.هـ،الم!هذا!يولكن.ص-داأدهماني...أوه-

هذا.الامر..ءنالتع!دتعنلنكف.اخوتي.أشبهاكناماني-....ؤب"

.عدتؤدأنذاووا.درزولهويركأ.تؤ(ردمتما،منهالضروجضركلفد-

عنك.كثرايختلفوناًخوتكأنتصفدلا:عنهدلنتحدت،بلى-.بهرؤءأءتوازي،ءهـتؤدأنذاوها.أعرفاني،أءرفازي-

.جميعاأشبهكمأنهـوفصاعداالانمنالوح!هميان-؟!تاوفرا"ةتجدهولاء:"البحتراشطاءةكخيرأي-

..تست!شلموكأنكهذا.نفولأنت-.ترواتكتوجدففطهناانه:الاؤضلأو

الآخرين.عنالمرءيميزماتحفيقمنارهاؤ،اكثرشيءمنء،-.بثروات)ياصفظت:ئكأعلماني-

أسأمتى.قدالنهايةفي...لةالرصهذهتركالمثهالجزءووذاأء:ي،تروانكمنت،ردهلمما...أجل-

حقا.شختقدذاأنتها-.4العفاربراًلممهلكات:جم،عابيضنا،بيننا

.نعلىبت.لفد-؟خاصا!"ايئاأمتلكألا...اذن-

ثقكىيمد-إكن!لمفراشكش!-ين،لالاالمسكينطفلييا-الاب.لمرة-ى،رب!اة.ياال،بتمنالخاصالجزءهذا،اجل-

و!صكا.نك؟تعهـلكلالمائدة-كانتولا؟،ياتالامس.لكبمنحها
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الحد.هذاًالىمجديةلا.نجربنيلياكهةؤ،سوىالاحب،نأغلبديوبمنولم،أجدهماآكلفلقد-

.ترعاهأنبمقدودكاًلحاضرالومتفيطفلهناك،أنصت-.التهامهاالىتييدفعجوعيوكان،عفضةأوقجقى

تتحدثبن؟وعمن،قولهين.نر/بالذي"،-؟الجوعسوىاخر!ءإءمنالافلعلىفتعذبألم-

رحلت،عندماالعاشرةبلغقديكنلماذيا،الاصغرشقيقكعن-اًلصع!راءودجال،الباردةااجلادلبوديح،الظهيرةوشمس-

....ذلكمع،ءوالذيءمعوبةفيالا4عاتتعرلىلمواًلذياوقعتض؟هذامنشيءمنما،قدميادمتالتيوالاشواك،المتحركة

؟الآنإقلقكالذيما،امبىباأكملني-.اخدمأنالىاضطررتاقيد-لأخيهؤاأ!للماني-ولكن

كنتهماتماماينتعبهقهو،نفصكفيهنرىأنبمقدورككانالذي-؟هذاأخفيتلماذا-

.داًخروأتماإعطوننيوءانوا،كبريافيوحطمواجسدياذلواظالمينسادة-

لي؟شبيهما-.":دكرتذعتد،بالكادرمقييسد

أصبحته.بمارللاسفأيضاوليسى،لكاقولكنتهبماشبيها-،اليتأرى3ةتاًلحللموفي.!،كأوهنا،!يهانالامرار،آه

-!حه-.ودخلت...وعد.ت

سببنصت.معهتحدث.رصبحهأنالى(رف.ادةكلهرجببما9!تداب4أرو"3،تالذيالجبينجديردمنالضالالابنوأحنى

دفة.
فيسيصادفهامراًدةأيلهفل...الضالأبهاانت،شكبدونايك

.....بهوزرفق،المطروق؟الآنستغ!لمهالذيما-

تثابهمجردببساطةانه؟أخيشأناذنيض-ونالذيماواكن-،.اكتبهبرلاخينتمبيهاأصبحأنعلىهميأقصرأن:لكتلتهلقد-

اإلامح.الي....مثلهزوجةإنخذوأن،ممتلكاتناأدعىوان

منعليهالآنفلقةاني.عمقاأكئربىضكماا!!شناب"ان..لا،لا.هـذاززولوأنتمااءرأةفيتفرأنكنتكلا-

ولا/،كمرايقرأانه.أنتعليكلمحلقيأدنىبثبريكنلمالذبمماءالتيالتيأنتدهـتماالمةفإةستكونلمنأ!ميبملا...اوه-

.الجبدةالكبرائمايفضل.أخمبماأجلمنوخلتكمااووبي.سنختاد.ضنا.

قلبك.ءليكيمليهماأر/هـاحفياركنت-

صتارتفاعااًلحدي!ةأحزاءأكترسونتعملللمثلى7اليىكئبرهناما-أحمرر-جمماكبرياءءنأنخلىاًني..قلبيأنتادلقد،الاهميةما-

.........احئ،ديأدشهـي.عنكبعيدا

....اًلاسوارفوق....تعلمأنت،البلادرفيبةبالامكان!رولنو!رورر،أولاديص؟توسأحض،خضص!قدلكأقول

؟شيءكلأهذا...أتذكرانتبما-

برالمزدعفئ.يبقىمم،بكثرأقلجوادناالىيبقىانه-

افح!طاالاتخرا)خدمبلالمزراعلخالطلالسيصمعودجهاش!لا-.ا؟،"!الها!نجب!4-------:---ض،لارت(7صص--

عايهيقصو!و،بعبرمنجاء،ميالاصءلىاً*ولول"ان.وا!غربا--لأع."!إلمجض.مماببموءسص!صص

...الخنازيررالحي....يصالاقاء!وهم!آ.!!ص!.هـ!!ا

يره*طالىمساءكليتبمهأخ،كان؟تعرفهأكأت،اجل-

بدون،العشاءطعامتناولأجلمنالايعودولا،اليهليستمعالءضازير-،1ا

الفخر!حة،،وفهلفيلم!ولمحباكرناهةفيلضف!رائحةأزووتلفوأنه!بةلهولمب-المح!بعثرم!الم!4اكمرببهمرىكصك!المجمغأأء

هذاالخنازير.راعيلاصطحابيسرعكان،منااصدوأيبتجقفأنصد!اهـالز!صرعىصممهباسرف!اا1

قطيعه.ليرعىرءأجعندء،البابالى

.يخرجانيجبلاأنهيعر!و!و-:حممول!!

منمتأكدةانن،منيبعيهربيومفي،أيضاهذاتعرفكنتلقد-

.....!!ما-يرص،هذاوآدالهالاسنما،ملأضولو!يلعوئهط-،ا

.الاشياءءكامنكلاالىدحاكثبر.منسيستمعاعلمدعمتلاني-رااتاتنزامترلأالمحترابتوءمم-

يحيطواابمببسحرلمقديا؟لبمنعدليالدلذيينظرنيك!ي!فراءكانلايتلمرادمماهد.بأعئلىالمحهافزإرمنوأ!يلمجفةالأدلةهـا

وبكىطفليالاكنتالنتهواالآن،ألانهمافيبجذلبها،وذخرقا،فينأالفكري!لبدبونهماال!سلا!عنائ!المنب!لمحتمادحص5

كذلك؟أليس،نرر؟تناكنتلما،المشقاءهذابكل.تخبأأنالىضطعتفوام!ةآلمحة9م75ورالغمحيلى
امبم.ياانت،أترككأناستطعتكيفأعرؤ!اعد!ال!-

كنتكماقثلجبي!نيواًلآن.انغددهقدهمسالهكلقوهذدةحسناهذ،ا-لبناي:نررربهظيعضلمجتئ!يمع:عففهمزف!ماع!و-دآليف

اني.لنعاسافيأستغرقوأناا!اتنظريوأن،صميرطفلوأنا.لفعلبناب"01كا

جميا.اجاكممنلاصليذاهبةاني.لى-ضامفياًذهبأرغب-./هاع!لعص!ىاضلص!ا!!ي--ا،لنر!م-ثى11؟ههزنجرمبللا
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أكمل.-اًلاصغراًلاخمع-وار

حب.كلمةليتقولأنذلكمعبمقدورك/بمنأ!ال!...آه-

تئظرني؟كأتفقداًذن-،الاتساعورلةغرؤةوهمها،الضالغرفةتلاصقالتيابغرفةفي/

زةحدت)!كنتاذاالردهـزراالىأ-،ناأبغضكنتأنيأتظن-الةواتى.من،بههمط"صبا!ا/حملو!والضالتقدم.المصرداًنعار./قي

تعلمأنت؟لهتقولهأنبم!دورككانالذيما؟اًلمساءهذابشمدةمعهاًوب.ال!،ئ!راحيةبوج،"اس!اروؤدالاصغرأخاهفوقهيرقدالذي

.هـرولئيءبينكمايكونقلنتشبهـضينت3اذاأنكتمماما.مضجعهإقضلاصشخافتبصوتيتحدت

01حقهفيخطيرةأخطلءأخطثلقد-.اخييرااليكأتحدتأنأر/ب-

يمنعك؟الذيوما-
!؟ممكناهذا-

ؤ،دكنتأننيفلممازت.وأديناأمئاحقفياخ!تالاؤلعلى-.نائماظنئتكلقد-

البيت.منهربت.يرت"اهمبماللنومحا!فييسسانالالىان-

كذلك؟ألميس،بعيدزمنمنذ.أعلم،أجل-؟اذننتإءبأي،ت!لممكنت-

000001!\.ء..ررتانه،اًصلاءكماأة!ملاالاننفسيأناكنتادا،نتمأنكو"ا-
.لعربر:السن!ياماللككت!دما-

لي.!يفسرهاالذيأعتقدكيماأت
باخطائك؟تسميه"اوهذا...آه-

خطيئتي.....خطئيكانهنا،أجل-.طولت،!ل!قصصتهااذا؟ا)حسدسيةبالغةأهياذن-

؟ءتخطىأنكأحسصتهل،رصاتعندمالأآضاوهـ!،بربى.إتوز"ماهـجماأحلاكلكبماان؟./ختارهاهل،وأحلامك-

الرجل.نجغرورةداخليفيأحسصتلقد،لا-.نو"كبمالقلقذاول؟ووا.فعلهجفالذيما....روني،تررا

الى.ء:!؟فحفيقتكلتتحولالوقتذلكمنذاذنح!ثالذيما.!دوءفيلأصهـثكوؤهـجئت،نائماتكنلمأنت-

؟خ!أ؟لت،لتقولهعندكمماذا-

007زمذرقد.البهبفيةبهذهالامورأختتاذأ،شيءلا-

.-.وداعا،اذن-

نجمخطئادتلقد:القولالىددعكالذيهووهذا-

افكر.جملنيالذيهوهداانةباتصريدليس،لا-ذي11"باحالمهالادضووقوصعلكنه،البابالىالضالاتجه

قبل؟منتفكرلمولكنك-ىو!ى،الفرات!حادةءلىرجلىء،دتم،فليلااًلاالغردةيضيءيكادلا

.لأ-...*.المبنعدالطفلجبينطوبلاداعبالطلام

لرغبا-في.يحضعلعسهتركورالواهنعمليولكن،اًجل-

.....عدتاليوماتكى!.بعدةيماالعذاببكفعلكما-!فهـذاكومع،أفنمعؤمكمماأكتربقسوة"لجيبنياند-

،.أيضاعبيهاحتججت
"هزوهـ.

خاتشا.،با!رربدلي!!لا-.فجأةالجامحالطفلاعضهـلو

تكونه.اناردتالذيهذازكونأنعنزخليتوقداذن-؟أدللكالذيالاحأ!و"قلى-

اكونه.بئنزب!كبريااقنعنيالذي-.امناولكنهاهوليس،صغببرييالا-

وازتحب:صرخفجأةتملحظةءماءتاالؤىظل.ارارتكبمحضلتجيءكنتماازك،51-

الم:ول،اوه.رحلتتهـما4كفالذيهدااني،أخييا-.كصد/قذلكمعأجىءاني-

وهـ،؟لض،رجنخيلتهماكل؟الخيبةسوىبشيءيرقالطرفي"اتق.اًلضالديصدقدراشةؤوقازةصابكأوبنه"ف

هـصيجببداأحسستهماوكل؟يراباسوىإكنلم،هناءنيختلف.نيصهـيرقمايكونانأهلكبماءنلواحديمكنمءف-

جنونا؟سوىبركنلمداخلمي..أنجبنافهمديءتخطىانك-

الطربق؟فيبهاكقيتالذياالمقةالشيءهوما:قل.ءت-4صبرهعيلورقلبيان،4-أم!ةاذكبما،عنهتحدتنيلا-

!؟تعودجعدنالذيء،....أوه.بقسوةرديعليكهيالسببهوانه

أخدمأنعليكار،فقدتها،عنهاابحثكنتالتيالحرير"-؟كضف-

سجينا.وأصبحت؟تفهمامأ-

هنا.سجينااني...الآنقل-

همهـ،"لخدمهـمنالنيا!،ظالمينأسياداتخدمأنولكن،أجل-:اهقالمرال!ىاور!تكانعندئذ،أخاهوهدهد

أهـلمك.ان:لاللطيإفئؤ.كرتولقد.ا)ضومأتطعلم،عودنكمساء-

حربء،الحر./4هذهاًلانم!انيرقلكألا،عنديسيان...آه-بعنف.!خؤ!قلب!3،نهذاأجلمن...!!أعلملاوأنا،آخرأخالي

الافل؟علىعبودفياخة-،ر.ا-يتافناءوبابالمجدمجلألارأيتكعندما

.بالاسمالمغطىكنتلقد،أسفاةوا-

فعلمهمارتدأ:م.مح.داعندئذضت3ولكنك،رأفيكلقد،أجل-

!ي!كا!.أصوزا4مثإإكء5)م،خاتم،خ،نم،اًصيعكفيوةء)قد...أبونا
يراشلا0م!مثض،ونظر/ك،؟ور"إرءنعائدأنكوق!علمتلقد،عنكأحدااسألأنأشأ ا----...."الماثدعلى

ا!اس؟الحقلفياكنت-

شأ-ركنتالرةل!ا"،.ؤدنيلمانك.ل!،"،أءلممانن...اوه-

!صممزلصمم!دومحرجم!ما!ءلمحىلحريكطلصصطءعؤءدئتاًكاليايوماور"،ءأنكوكما.نتئاترىاندونببدالى

!6..0التالتاليوممىاءولكن،بأيرلا..الاب
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....ور":كه!قدارنءدهذابهاوءدنيالإكهاأفالراحة،ء،ليهكانأرزءط-جاداست،ؤهـء،يصهدثفيحيثجداب!دا.ا"إة"ماهذا-

.تخ!ألقد،لآناف،"،أص-صهانن،أجلصسست*نو...هصهيراًءوديرجدو!و((لمولسا))ءتلرعبيراءو

.كفي"بيننظر-،"ودفن،رأ!."الضالأصةىو....ذاكو"ع.ز"وصسارزيا!وااثمقاءاف...."هلكةزة"ظوه

؟وبع!اكن-؟الخريقالضلألمم-

.لىقهر.لاا!ت!اءواسورفئالارضؤي؟ويرللاستافد-.أماميستاقد-

؟*ت-راءىالء-،أيرةءارىأخاك"هااثؤهناذلكومعفيذلكءنأزتأهـةأكد-

اًء..ات*ننشفملكبلاوأراض
.ءصصردالمالكنلمالها-

؟ؤه،،"لىحثكنتتىءأيءن-.؟لكقالهالذيمن-

زة!بم.أنا،أدداذ!نأعر!!مازى-.عايهاأسيطرانيالا!بىو.ببدو،احس"اني،"أعلماني-

هـت--اك..ار!كل-رالى،دةقالملالىانظر،اورطيفرعنان!فط-".كبرا"اأيها-

.فىقالمهالكتابهؤامن!رلي:اأزتا!تردهلماذا.أخونالكقالهما!وهذا....آه،آه-

.ء*س!دةاذقىزأرىاز!بما-بة..اتءودبةكنتماانك!اًلكبر،،ءبهـذهتته-نلاجعانالذي"ا؟الان

ب*هـفي،ب،اءصرهـاء)ياحضرهراالذيهـوالخنازيبرراعيان-.بكا"قياانأذنتطاتيبالىكانوول-

.أ!امزللازقىراًم!نن!"رؤ!وكنت،عنكلاسي!ناكسنلنقيكنل،اجل،أجل-

فجة.2ر"انةانها،أجل-ءإ!.تانيةعليكأعثرلكيأنهأيضاالآنلييبدو4أزتى.لككأحبي

عملأض-ىواني،مض.مةتكونتكادلذوتهاان،أعرفاني-.أدحلأن

افيف-5!ها.الع!طمنةكيمدرجةليإعت5!كتاذاانن،ذلككا!؟زرحلأنعليك،-

-؟ا)ر!يلعلىبالذاًتأنتتحتيألا!؟نف،مهألم-
ما!واً)عطت!!رزاًان:لكاوول4انأزنالأنبممدورى...اه-

..!مسف-ةعلميكتوؤيريا)مودةسثصهةط-كأوفر1أرأربرباني-
.الصحراءوكطعنهاًرءتكأت

.0.ير"نرومههـأنالفجةاتمرةاهـذهبمقدور.0..تطالعط-.ا)رصبلى

أيرسن،ألت.4قوافيزرغبءاهذاليسلا،!ذا.لقللا،لا،لا-

العطننى.!ذاحبالىتدؤعول*نها،لا-

ترحل.وأنتكالفاتجأكنأا!

تقطف؟أينمنأنعلم-.ؤشوةأكترنيتدوالعبودبربئجعلماوهذا-

.!،ءالمسؤبهل-ا)ء"ير?ل-انالازنان،مهـهلصغبربشنانانه-

....ءال!هـ؟هداالىتعباأكنت،اسعتسلمتلماداادن-
ولىهدا!،جدولبرتمابوهناك0الصءراءعناطلالمحابرهصلهحالطمنما

الناضجة.نصفالثماربعضالاغصان"ن.شككتولكني،الررهداالىليس،لا-

قوله؟تريدالؤيما-

؟ثمادأي-وانأتوقفلا،أنأردتولقد2،نفسيفي،شيءكلفينتككت-

ا"ووا5!إة،زء(بتولىممنها،حدبر!ةا!يتوجدارةكبنلكقل-

ص.اليومطيلةالصرارةنتمد.ربهـخاك5!ههههه!ج

إ:-."يأندبللانه؟الا"سب"هدهأذخظركنتلماداأتعلم؟انصت-

....السماءتصحبءترما،اللميلةهذه،الليلة!زره.سأدحلالليل

بعلي.الليلههدهواختفظت،حزاميتقلدتلقد-رت-"خرشنر!

!؟أكعلهأنأتطعا!طسء"فل!ء،ذاً-اجدرزنرىنفي

.اقوةرايرهدنيفيكالتفببرأر،الطربقليم!دتلقد-

"-،.تن،زبأنأزتطيك،!اًلعهوطى،ىبكأعجبأنءاى-

معك؟5خذأ*تيافاتسهاتانن

-از-!.اإترانتلمحي)ينص-بلااصغرلمأخانن!"!اأولمانى-

.اوماضاخاويأرحل

أ!فل.هذا-اًلايام!ودوي

؟اضاودةاع:رتتطلعت4ءاًيالى-7

.اأهلتمنالمولمىوريرسيتبرقةالحب.اًلى-

عف-قالةرانتىمننهضالؤيوأحاهـالطفل)....أخييا-للتتطعرة.

.ءوريارصل(4صوأاتونةيىوت،!ف!تماثلالتيليهـراعهاًلةت،ل

المت-رردوننتء-ج.أء:،لاءزيأبفىاًزب،دعي،دكأي-طوؤصمالمافدوى)أ

ةصجة.ردونارحل.رشصحباًلسماءان.الاناوقتاحان)ف!.بطولة!أ

أ-مل.انيدءرةنانىتحهلىهبطمعكمىكلأ-ىن!راًولصكخيرلا.ت!وانكانممنتافبلمىزسءخي

....حالمصها

...ب..ر..؟."...4ل::از-يرات3ديرواًنكل.منالنسخةثمن

.الدرجالنىات:"-

ا)املهدهةيربىلكلأجلمكأقرهـحححيحر!!!حمحي!ححر!أححفيحيحح!حم
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