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:!ح!ظكامهلا

ا!سد.ت(!حه،اأ!وأ،يحائهيةالوحسفيةالامكاني،تتغنىان!،كأالاإلم-سص:"ادعاديةءن.لاتض"/!فقروكطاكيوالمسرصية،ركأمرومرحيةهدد-ا

-حه!نيلتقطهاالاوى!ازطمن؟واذرةكهجةيفجفوأت،"م!،لابلاا،صتما!صيازر-،تهـضطاتادكاتبررشطيعإرويةاالمرحيةتم!،اخربمعنىاو

الم!فوعي.كيانهافيارررصيةعل!"تنعكى!اتبكللىادثم!صس

معا.أحط::*بأ+فأ-ريوااللتص!يقن!-*رص،زالت،حالكلعلىاو!مةتجربةوهي

ع!ء.بصسهل!،ايقع!لتشجرأنهلفيللاصرة"مادوز"-؟

ات"نرينالا(حقدندوواللدووانهرها)يافينيستخابثاكفى-ير،طلاللكونوعلى.فزؤطاسياذةللمغيبتزصفالشمسكانت

؟يئأخرآللم(المسننشارالىا(تفتثم).للمزاحسيءوقتوشعورا،مه،طصوؤ(ان!سافييثير،ءزصنهسانيعبقدوهادبم!ءضوء

وللكن(ؤإبعثمقليلاوتردد).ياسي!ديبعدالموعديرأزف!للم-.بالفقدانعميقا

ذ!فى،صحواذا،دؤ.قةلةالمسأانلااكونمك(ونآخ)؟رقضىاوءاداىء،لمثرع:رألإ"!بافيزفلحاكئب4اساز-كأ41ا"محةتلكتكنولم

.ايصاؤ:فء4فيوضحنانخصائبمع:ووزن.وج،ا!-درانءلى.قئك!رت4كا3بإن،السمي!ةانناله

،اواللدهؤق!،تنةواللفبالمرحمليئةضحكةفبييسمنازفلونت-.الص:رو!ء"!،ان!مبالاةكييمح6!مصلمموبفتور،ضجةبلا

:عالدصوتوقال-ذء-تماولمنعز!""اررسحيةمنافي)أ!ا!لمةاللهكانتفقد،وبهذا

الاحداثبأ!ميةلللشعورتفتقرإنانك-خاؤتةاة*واءت!مو!،،الخ،رجفينظاموبكلابوناءيننحركالذياللعاللم

المصلدةفيانك15ؤكرةولكن.م!تمةجداذعياللعصعلى،لا-برورويرها،*مالالمالسء!رمنمس!ةوتعطيه،قالانيالاثالظدكنةتزيدكالت

حقا.!-حمراقتنيوا!ىود،نقائهفيالاببيضبرين.لى"ترج11مائدةالالوانجميعان

:اللجلوسالىيعودوهووتمتم،رال!4كورنتىووز.كثافته

تأدبا0اكنرفاتتعصورفياللبئاتكمانت-هـوؤطفيرر،رةازتاللظلامفيالنظارة!اءةغرقتوعدما...

وهمسمت:بغنجفينيسمار"شمت.مقلق!صمتوساد،ب!بمئاالسظرانزاحثم،اثنتيناو،للدقيقةحزين

.هاقيوا-!نسيجمنللكننا-رإتت5ا!ذيفيالعصراءمالكاءلانموذجو!!،فببنيسيوجهعلىكان

اللىواتدار.)وحب!نتينئيا!ن.ا!بر!بمالى..أوهفيلىبر!هاهورث!3وكان،دقيقتأملءلى.ننطويمكرابضساهة،سبننهو

يرفص؟انهاتظن(فيدوسىراقرا،المرير!قىيكةالارءننهـض،المسرحان!ضاؤءمنهنيهاتواثر،ترقب

انهسيادتكونعرف.مفاجيءمحناديري"فقد،تمامالااءلمم-دب-ة41،هـهم3صإاًنه.4?هعلىمحاؤظاعصبيةفييرقمنئىوراح

يجب.كما-قبلمن-كلمنابرتكاونللم3".ا!ة*إإس!لح""ورفي"فوويتماقون،اللجيرانيرهبهاللذي،اللكبيرة

:عينا.واختبطت،3ماللحاثاروعتبه،لمجرةورأسه.حاكمبأييةترضكمام!نليء..طويل

..وسائللدينا،الرؤفيعلىيجر؟لن-اهـا.دأ!ماكامالل!ءلكعيونوا)ءثءعواللؤمالخبثمنمستنقعان

داتعيكر4هصالثورةان(نبا!كل"عينيهفيوتمطت.)سببدي-ؤ،رو--قىإءةعباًلذياللصغثررالمربعاضماربايظلل،قلببلافهعقوفألفه

ما.صدالى4قبضتفيانناباستمرارتتذكرانوارجو.جدوى.وجهـكجذاباةنه،ا!تعهءرقاسي4وفم..ءمووهـا!لي،

أض!-نوهـ؟،امضةامنكموجؤببنيسصوتاللجوفي؟وفوزلفاد"وؤعبر-ءةضوج!هاوص،لوفي،ؤوقفثم،.للحظاتو!ت!!

:قإن"،ا**ء-!ا!!،رلةاكنب"ايئنعد-فيدوس-مستشارهوكان.صبر

لللغاية.مف!ناذللكسيكون-يمهءعا*!كرووافياللف!رقوج!هومن،ق!بهراحىبينالم"طاوولرأسهويضع

متضايقا:اللحاكمفسأل.اللحكامء-تش!اريككللاانسعانيباردذكاء

؟نتميءأي-:بالاووةماممردحم!قالثم،بررهةكورشورمقه

نا(انفعالاالرومافبالرجلبخنققميعنةأقرودةوءهوتها)-.طراالاحداتاكبرانه..فيدوس-

ةمنابافظةهذه.أجل(تضت).خسرانهاتاحبؤنر،ييعرؤ!:ا)تعوينرديءبه!وتواضاؤء،رأسهمنبهزةفبروسووافق

قبصسهفيتافهاشيئامارالهيعلمان(استطردتثم).تم،ماوفرر،مضته-ءا)..عل!"نحصلللماداالقئدةماولكن،اجل-

غريمه.،ذح!مماللمسيتعلملىسيادتكممجداؤءصد..مجدزااى(عتاءتمالقت

اللحاكم:تضايرفزاد؟أا!نب!دي!فعلمهانب"نليعاللذيما.اللجحيمالى.؟والاخر

..ف!بنهبس(متوسلا)؟الانبهيعنيناومادا.بفتاكاللجحيمالى-:برتال!!واختلسى،اللحاكماسماريرانبسعطت

تعيير!!فاءلىاننا،هائلةمصيريةلحظةفي،تجهلينكنتاذا،انةاا!ندبء-بربقعهوان،!فنث،فيءصارلقد.حقا،.حقا-

اعصابنا.ويقظة،اهتمامناكليستقطبرهيبجذري.الصواريحصناعةفيتفوف"

وعدبت،ف!ينيسي4وجفيقةالرمنسحابةاللقوإنصعفسرى:تبتس!معانجثةأد""،ةؤتدخات

اللخبث:منجيدالهجتهاتنظفللمبيهـانها.قسما!ا!اللعتةاللصوار.بخزلمكالمسكينأبيارقتكم-
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هـثلكنه5،توجمأ.ؤيانغاءجم!منهائز،،مميس،خرايم*،ككزم،؟!طك!فخايوقرءط،الموسيصتحبكنتولل!نك.أبت

(؟.تلىت3المء!!لالم*ك!دهـنوادكط،ا(مصهخكببلءنير:ءثاشه.يرتجح8---،ذأؤالانا!ثا،للحكمم!*!اذللككانروما.زورم..ؤء!-

)وءهؤتزمهـ-آزرةكض!.قتكئر:تفمبىإزرو)بم،برو"،،وأر-"ءهت؟.لللحياةاكلياالتغ!ببر!ذااءامأ(ولى-هىتردي

أثوركأزةكأصزر"3ي!ف-!،2؟إث،آنرنحت!؟واتنااىد!وي،ؤزررةوبءر:ض-!فيقيقى:ضمدببئرذوثيضت،!

وءهت،ئكة3:،رسرلألم"؟ء8أرتكأء.ص،ال!-لىز*وءليصالروسمظالأن!ط،عس!يرز--كبماء!قؤ:ل!فهـرانيجب،الوقتنضيعألاعاينا.لىيمدي-

ن!3نهذآان!!الش.-?لى!؟نهترمهد!آتجمازةترمضنوكأ!هوئلىفلقفي.الاحتراعر،هـااءتلاكناتضمناللقبلناج،قي4!اطري!قهفي

،،.نو؟فأ.شلم!رير!يذفي!إرزرخال!اماؤلمث!ء،كة،ىالركأ!د!الف.ير*ءأب!:يرس!ببقظوكأنه،الىت،د!ؤقي،!

الغاف-عيءن::ءث؟ز*ياز-مبسان!ررؤين):وحهه-طليخوفضحكذنم؟از-تزرىوولاذا(للحظةصهت)!ياللنتميظار،ح!ا..صقا-

فهـم!ي!م!ولاا:،كال!ن!:كبأشهـميالاا:تمنمن!لاو!دئذ(..والغائك؟ايرضا!-رهطهءرأىلىتضةدالأ

الذكبجريالحى(دغرورك!لاي).وشهـو!(اة-الافىكووأفييعملؤ!وبرررمايرر:وأجاب،خي!ثةبحىسةرأسهالمس!نههحمار!د

ر!-!!3ألالص-ادع!؟ؤى.9!أنورول،لمى*صض،!قى،!فة!طربرمه!ريطئ.ارأ?"يمم،لكه!هامع!ىلاكلمةثهـذه،ير،ر،*!ي5.لاارر:هـيم-

أب!!كنت،ربما،!دوةالتق!بناوالبارحة.اثمىشعاعنحتؤ،5ت،حه،(!هص،صوز4از!لمب).3:رواأعم.!!اير،:4اخنرراًى!

الضصجيج*نىأك!رألمي،،!ق،!فيلمع!ولهدرالالفماءهذاءنقلقانستطبعانهـياسألةوا،غلمق41ضالمناسبدبره!هرانكأ2بهصطإء*!ص*!

الى"نيانجساث"اهـ،مى-ءنجحتك!شيءوآلى.للهالمسصضقبلوان،اللامجدي-،"عفيقفوان،!لهثمرةتطركطبان،الأؤرءأى،!هـز،أقئ(ف

وفجأة(،الفه!هـتأ!!تما؟،يئ!رلمبالىأ!!ادعأىوؤهـ.فها،جدارؤهاأثزرت،اؤ:-.ا،رروءوااللططفيفةقحرمنااتياللحظيرةا؟هـبر:قىزلمالط!ربوي

:ع،قي،ر-،ء:ء-،فيت،روأنف!و،ن!فتيها؟رافواًرردت،ؤتايثأرردكفبهواللعبث،ا!صلمافهحاكمهامسحمنأغ!اءزاوا-:شع!.يم)سىت!!*ق

.نكمث!ف!ء!!!دلالأفل!نو،!ء!وعل!!و؟اللانإجمطردوهمأيأت!عرقين).المدرجمهعتعلمرمهبرفي..سك!از!امهبرفيرصةءكم،"نجس"حصلى

إرزض!-صاسأثيرير!أق!.وزكاإربهتفاعلا.لهخلف.بنغام!"ارزياكألممام!--إرع!-ر"ئوأربا.4،اما)حاسادةءجمرورمه(وأور"ءف!3،وره!أ-.زىالى

آؤهـصد.م!بز،خدافء!و:تأرك!!:-ءولكأظاهرة!أير!ةي!و)ناأى9اللأر!ا!فىأما-لاأكاداتي،المعدرة..آه(نة-4اللىق4وا"ءزرفي01"داص!و9

ءهخسقىأنظلم!ا!وأ"نيأل!فئا!*!أقيسمما!ءكأابهامفييضراقه!مماىق!يداأن.اأعلاءما!ذهغيالازجازهـذاصمتفيالللأامنةال!وةأتم!-لعن!ء!زمامي

،،وي،باوتنتى*!ركذالهي،رء!،وجلىانعيفب!نهر،ءدهثهة:الرءإعوو"ه،!،يؤ-يطودالاغنءاطوهان،ادهاكم!ال).د!ق!دشيايمثلأء4!

،فق!ط-؟-*ءبير!ضكاهاو!نرؤف(فنرطء!الالطوكاؤه،،4نوقفابئبرت:!ىألاصتراعر!!او!،ز"ء:ت.ااءللأدلةلتء!وراتكبرب-ث!أ!قلبأق(ءتء4

ب:-بصقي!ءظأزرخبو،بالأصوا!ألاهم.قيم!ن!د-أضواريفي-؟يص،،..ران.أ"!لكه!تى

وءندهامحرء!،!ه!ؤي)الجملألاورؤيرنلى!"ؤوعزف.كالعادةلا!إلاتيث--!.جدررمنصحكتفيثبسانإولانفث،يضيربهإفأنوكاد

.(أ*يهراأ،حصبمإحمطذؤ!هاعمسابجم!.!حمللنا:مالىبالانةغاءصادهدموو!ي:وكل!كض*ارهأبيهاءنابعىبتاىالرائعءجمئاهاترر،5وؤدغهورهف

الاخر،"رأقيقىءقامذء!لىوكف،برنجصت!وقطقه،ي!ضامىحىوفهو!ل.يرحبلارتاريرءيمئظو/!الئبيرظقى)حظةمثيراممت!دهلصيلأورءك!-

فزلأ!ائم..نجعزفووأح،أممكليازصهحاقهباألارقط،ميرزحا?ىوكأنهحب!دروةسرى،اًأمرقة!دءفي!صبلمتقيانوىعسد"،(ررهةء*هـزصف)

ور،دوزأأغت!ا!نو-الغرابرقىبرعضنامحم،لهتسودصقا؟اخيراقثصا!"ذروةسخكوناز"ااوؤئةواثي.يلخقههاان!لىبلا؟ونظورهه9ا!صالم

ير*ء،!--ىاوج،عدو?ؤأ!إ،كآنهاحر"ن!ناغابر!مؤثرة(ا!رو-،ةفينحهـ4ت.ماءليرضهقاى،-كأ

أ!كاعراح.ءنالأفر!الؤ!وةو!أتنرانهوا)واؤع.رهبب.ز"!موؤء-جمن:ر،ء-وءوى!أل،تص*راًنهفير.الانفجارعاى!وتنكاكورشرةر

يرهاؤيهيمسهي،يررد!:وي!ور،ملووؤ،نت!قااليينطلأكعلأى3رور!3لىوفي؟رثة4العياببتيرزملميمان!مشالالى!

أ(ش!لملى.؟!كلحو:م!عبكظ.دأتوبرف!دفى،صلهبعلىر.-هـركأنرءدلللاتأءهـبثراكبانفمارريرم!منيحيكاللذيفتاي.باللطبعمحض،؟ء!-

توايرانك.نةمحهتىؤه-!!أنانكقوبي،الأصمال!عأيمسحرياقبئ-سء--ن،مفاجيءوبنتصلكل،كانة"ظةوضحكت).اءكبماباتاعوأروالا!(ن

و-!قكا(.هؤيليبةا!!ا"كبفييرت!وىاًلذياهـكتور!جالوكأظالبنورعي.برءفراىاللببهاطلبادس!تللقد(وصف!ص!أ؟-و(تاءدم

الم!!وة-كأا!نحي،1،وأنش!اد،ا!نح-!فيي!حرطكاى،بكل!ةا.ندوهن31:النفور!ينبصوتادء،؟مآرردالتووءلمى

؟!-صمتاقار"تشماء-5وبءهـا-!قى،دع!قىفينب-!وؤ؟قي،ت).أكفب:4أ؟زجمحثينعمارشنمبعط،نبحق؟و("؟يرحس!كو-

من8لمبىبهز)أع!?،اولمرز!ل!!!98فييتواجهان،ومواليم(م!رلا"،دزبب*هـوراصت.ابتىطمفيعيناهاءرقتثم،بابهامفينمبممىف!مهمت

.المشههـدزرؤبانما.نصاو!بب!ون(ا!بهنالاة:.لمؤسيزإرير"!!ابرجاءدوا!ربابةلممان!ابد!-دومن،!"!يؤيىاص

ا!طيظ-:منمتوتراا!حاكمزأوههـر،الهـمااتعرؤء،!ذاوعالمكمؤخ،ي.ءلاقتهماتجهـلاانهخ-

)--لى*ووو!ذفىئءالأوزرذياؤهة?ك!؟اخيوا؟بهميىفبؤرغتهل-وتعادياالس*صببلر،هااخ!لمفثم،يقين!ءر3،ناو.المهـنجصبئؤكبواصوصي

أف،ى!-بؤكأأد!ذهـءرزإرطوبل!لؤيرالل!الاى-تفهدناماداا؟ورأأبار--قىفجمبوتج،ربر"رروووهءلىالعا)مانكبأوبيم.ا!خر!،5،لى3*؟خد:،

لا"ءت-راخ9حصذان!ه!فىكبةء!و.الا!فظميممعش!رقوحيدأمرثم"؟أد/هـاا!*ت--يا)ءانهكم،نهغلىيعزفة"اىانطلق،وزصإمهءوالمضض-*!ه

ملض،ب.)برر:ء!أو!نحه!فيادءعءلىال!ء،دةلن!(سيحققاللذي،يدا)ء!اص---!!نؤكبللي!فومرة.(ح!بنايرضؤ!رؤلمبأ!-هـا!):سحموووا

ألإنمصا:ءقىإك!؟!ع:كلتأتمصبىأنه!-ى(ؤ!ركنم..يابن!يمة(ص.،صهفيالنئالذكبالصمتماخلفيئث-وفالحضينانما..امالعاياجهالى):خلواتئ،

--"ء!لي؟إكاطزرحاو9ل3لى!!ن1،ب!اثواللعس،حلهـ،ره*ن"ور،دلة.(ير!اء-رؤ،

لاير،*--ن،ؤرررر،!ى(!ور!تنةصالىأىاكتفالت،وانفعاله4صمالىداشنر)-كأالمبفيجوففيت!(باللحإنهواصتروما،ابىدايهفيكمان

ور*""قي.3آزق!هـ!الا،وعاب.امتلاكهم!ممألةفيت-،هلارقالاحم):نيوي!ميه،صديقهمنيسمخر،بيوز!ا!هـآةإىاوز!عرب

كلأر-!*روأئر،كه*عون-أفىاخللأء*"كلى!رهه،يف!رفبدثسوكار!ا?الاز:-واخون،الزمنتقدمولما.(مايمسك!خاللكانيظناللذي

ذ!ء!:كص-ر!*وليمد.خ!جمةاطمأء4اعماذ"فييو!هد-ا،صض%!اريررزا)خصىوؤطبدأ،الاخراثركشفا!حملالكبيما"-ترمنيئخ،ءلمخنا!ى

.رنجلألم:اورءيعلم.ألالثفرأقإصن:"فب!ا4وجهانظتعو،ا،هـظلالىا،صب-ةليوأنم!صد،.بصكيجلمءني،يوموفي.فز،ي-هت،ياايأيرتصهلى

.أ!شير*جماهلثطافذلأ(ؤكم!؟لأبر!لص"*أة!ئيأوحتبزثيس!ؤص؟،.بركأ-دء-بم!ردانه):قالفرعانوبهث.رتوبر!ىؤ؟!رص-لأءورل!مغزواقى

:لمور،3"اا4،ةءلمويماجه،ق..هـو):5-رحةفشو.(ا!كادب)"خء،بررزدء"،،،!ثءرر.31ثرلا

؟!،ووي-..يق!!د!اىيرريرر؟كيفأل!عرفهبو)فى.ايةء،ء:ثثبحخظار"،لمم
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نحاشهقىاسلاكاوت!حوللتةجفتأعصابهانمرةفتأفيلاليفالسبرمتخأرثاكبدوسطآونهل

تأكيدايئضمنوئنهللييرلوحاخراعهللكن،يثاللغكانوللمله.تصدأوسيلة!!.رذدر،أ.للجماليريدالاخرانلؤكدور!تاهاكان-

قاعا.انظر).وؤي!متهافعالل!يتهاءلىتحافظاثمتكأاكالمعادنازة؟الأ،فد!!ة

وسب:اللحاكمتنرفز.عناءبلامبتغانالنلناالسحرشاءولو(مبت!سمااللفتاةالى

فاكعلىاللعنة-:باهتياجقازللأ4نراريكعنا!محاكمفقفز

:اللغضبفينيسفاصظعتيتلامحوجههوءلى،ؤينيشنحووتقدم).يافيدوس!بارعةفكرة-

..وصكاياتهالموسيقىاحبمارللتانبملاتسي،أبت-.يابسيةبكواؤقاةضدائماكنت(رجاء

هذافيتعلمينكوافيخاصة.بهرأسيصدعتوللكئك.حسن-:رتشسجتةطحت

ثم3،ؤ-"4يءتمسحوقصاصمت).لللمتركيزالملحةحابخيال!فياابتمخظطا.لكفيلالم!كشي-

ايرضا،عاجزاللجمالانفببنيسياتحسبين.أحقا(هاديءسجاءثلظليانيسعكوللن.ذانهالمطلق.نخوم.لمهتاحالرةهذهب!مخطط-

وبلي؟خلقدورءواى.الايديمكتوؤكأ

وأجابت:،بغموضابتسمت:تدللتفي!نيسانبيد

لاأعلم.-لالفكراشتهائكللحظاتفيانك.كوسهلقيتعاملنيأزننداها-

متعنت:صازمبصوتعقبنجدوسانفي.زسندغير

النهالميئفيللكنه،تماسكااكثركانوربما.دللكأعتقدفلاانااما-وسزيهاافي،انت!حنينارريادة(ورتن3ؤ،ل!..تيارفيئلا

ورغبة.وانفعالاحساسذوانسانامامبشيءيضنلنانهصىارادتهسي!فقدهجماللكان،يافينيس

موافقا:اللحاكمفأومأ.الانسانيةالانفعالاتأعمقتهزالتيالصاف!ي!ةتوسلكنظرة

بروحوقال،مداعبلاابتسم-ثم).ايضاأحسنهماهذانعم-:في!وساندس

كذللك؟ألليس،يابنيةواحدن!ميحمناننا(فنعابثةكالبسيركعا!تانالشمسازتلملأقمبهـيةتبت"-مينوصينماو

في:-4فيماببعضهماشفتيهاوضغطت،رأس"هافتبيسهزت.31لميةكقتةاليارةو-لم-

وقاللت:،اللضيقحدرفيقاللت،اضطرابع!بنيهاءمفاءدييرر"عوكان،فببنيسللكن

اتابعالاخرىفأنا.جفقدف!يكونبألاأحلميقينا.بةأوه-:آ!مف

احلاجمط،انهعنهعرفتهبماانيخيلوبل،صةالرخابهذهلايكونؤر-

تمسا:!فبل،3فهابعبااللترقيقفيكورثييبالوللملا.مرعديجليدببرودتذخرانعينيمهوانلايتأثر

.اخرىولائلالىبعدنل!رنأننايانجبوسواثقأنا!ياللفور-:فيدوسملاهحتقلصت

علىتراقصالهواضعكاذبة.طفروبسمة،المستشارووافقلاأء!قى-

متابعةكارهةفينيسوسهمت.التعلبمفمهراويتيالىوتتمدد،شفتيه:تحكيهلماعميقةاصهـاءدخيلتهاوفي.باه!تملممفي-سفنابعت

وءجب.تحلمكانتوربما،قادمةهنيهةتتخيلكانتوربمابةالحديث

حوله،الاحلاملستمممجحياتنانكرسبينماالجمالبأحلامنعنيقلمااننا7

باللطبع.شهوانيةاحلام

وملامحه،شهظوتمم،لابئضهالمجاورةاللكنبةعلىاللعاكموجلسالأسوائفي

باللشهوانية:بتخماطمئنان

مأمسك!لدلزوماس!وغدابعببمبننيو،ايعربدعرمحدمنسقةعللمفدئفثبقببملماسقيفيبرلهتزوعروؤ2ف!ض!طلم،
الاحرى،المصإهمنيعلت!لن،اًللحكم.

ومناحيضعفهمواطن،واكثتفالاخرالرجلاهزماًن.يغلتونفلاجميعا

..ان،عز!اللدكعوربقلم-

وعهن!51،جدردمنيتمشىوراح،فنهض،اهتياجواس!نخفه

شيئا.المستشاريقلوللم،الصبوالنافدةباللغبطةمكتظ!نانابراهيمركريا

بةا)رباعزفا4اوصافييسري،خاصبتوقعمئنمبعسكوتوساد

ناتسة،نجيعهانازفةتزحفلاترالالجدرانخارجاشوكانت،م!زولاقبلمنالعربيألادبيعرفهلمجديدلون-ع

تصسالضس!يضاللجدرلعقاطعلملساولخل-وي!مويحمثصعيلبتحاشسىخلفهاليةجووتتناولوالحاةبالفكرتشتعلويو.يات+خواطر

دات،اتمامخةالمدينةساعةأما.العصرقميةعلىمابطريقةتشهد.وتذكرنا،والطلاموالعدموالموتالوجودمشامما

اًلمغهومالشعورمعمقة،سيرهاتواصلفكانت،القاتلةالموسيقيةاللدقات.عارسيلوغابرييلكيركجوردبيوميات

الانتصخاصوؤقدئثعحوباامحمرا.،علىلىيطبققليلآاللكوللصألياولللاخفتكرنوبهداحلكةوسلىالنجوممنكلمعتلوححيةمذكرات+--7

ظلاللذيالسكونخلالالربابةأناتعدتبينما،الملامحتمايزاًلثلاثة.الاكاديعيفالجفلخ

وغدورواحفيالتمنسيمنخلالهااللحاكمماكف،دقيقتينحواليسائداص..--.،

يثونوسو!،اللعكرلألحضيهيعيسىهامكتابع.

3اننظ.صاخبةموسيقيةنغمةاغطاء.اللصمتمنئنةسثصقللالمساعبربالعربيةالتعبيرطرقمنجديدطريقفىسيربدء

صصرسعفيكموجفهبعيوطانوللةاونغرخفتابمنما،فاتيكلاوضغطخدبمرأاللردنديفوفيننالادابولرمنشعوراتل.ق052ألثمن

تراقبه:

36



.الارقاملسطوةمذلبقسرويخضع،يلينء؟.منس

انكتمزحين،((يمتكاثفوالاصفرار،مقعدهفيحشرج".لا..لا.-...-

تتخيلين.أو:.امتعاضهاخفاءفيمجاهدافينيسالىكورشوالتفت

داربربر.ياالحقىآقولبل-فهلا،العظيمةللحظتنابنيةياسيعكر(رجاءفي).فتاكانه-

اللليمونيوجههون!نلص،واهتز".اذنالنهايةهي!للكونيا-.الللامجديةاًللعبةهذءاوقفت

بههـن!ريةمتحركافنهض،يتحملوللم،مباغتمرعدضبياعفي،المتهافتوقاللت،غريبفرحفيانتفض،يثعالذيفبينيسوجهانغير

عمعم،.للأش"لإوبصوت،داخلهفيهاجتالقارصالنملمنأسراباوكأن:الللهجةقاطعة

ياشيءل3فر"فينيسمنمقترباثم".اخافكنت.أحمسىكئتلليدخل..ياأبتلا-

.؟وؤفانينبغيوكان،اللعاللمجمالهادئةتأثراتتتطلبالتيخطتنايفسدقد،يافينيسوللكن-

تفارقولمم.نحيبفيفانخرط،عيناءوماعت،صوتيوتداعى.باللعداوةتصفينهماوانكخاصة،وءريحة

وقال،متوترةبيدفخزرعكورشوضرب،فينيسشقنيالابتسامةالليسىثم(وثنيبحياد).معامشاهدز،مااريدفأناكانمهما-

:الهدوءمتلمسما؟ايضء،انهزامهيرىانحقه"ن

اعصابركلأ.تتيرانك.اًلصورةبهذءتئتحبلا.أرجوك-..فائدةوما-

كمانهوفتح،انتحابهواش*د.يسسمعللمللعلهأو.داريويابهوللم:فقاطعته

ةلمئلا:ىيرأ!فييدهأسقط،خدهعلىوضعهأنبعدللكته،يعزفكيلاتحاولأبت-

؟.الكيمهإءلاجيال؟الللحنسأدعولمن-مخالفتهايستطيعمنثم(هامساواضاف)!عنادكأثدمااف-

اللصبر:فارغالحاكمفعلق،كارهااللكمةورمى،اللجهازمسماعالىوجههوحول).ذللكبعد

فيايضوضاءتحتمللاروحيان.دابى)وسيدياهدوءكتماللك-.ليدخل(نافرا

.كهذاتاريخييوم:غامزاوقال،بينمكرفيفيدوسفتبسم

داريو:وانتبه.الانسانماظلمصولهوسيستمر،فتاكسلاحالغيرةاثارة-

السقطة.رهبة.ذتخيللاللعلك؟ضوضاء-باللفكرةاعجابهيعلنكورشوكاد.تتكلموللمباحتقارفينيسرمقت"

مصشعضا:فيدوسفهتفرجلمنهانساب،للنافذةالمقابلالجدارفييميزلايكادبابانفشجحين

منىذينمتظراللحكمان!سقوطا.نفوقناذروةأتسمي!لللحمقيا-يحملوغنيمزمنبانفعالملتهبتانوعيناء،هزيلهالوجهمرهف،نحيل

للدممائم.المطلقالترسميخهذاالابدتجريديةزخارفتوشيهاسوداءعلبةفيفاخراكمانااليسرىيدهفي

تأملي:ذهولداريوؤسمماتعلىبان:عريضقلقبصوتقال،تحي!ةودون،بسيطة

الجحيم"صوتهوار.نفع"،استغلالهكيفيةاذنشممتما..آء-دائماوهي،اللكهوففينعسهااللسلطةتسجنانافهمانا-

.الارضفعدت.ءمق!لنجبر.ذللكتفعلالن"لمحظةصمتثم"...يفهماو،يطاقمالافذللككهفاللجماليحتجزاناما.حبيستها

يقدجوصوته،ؤيشيسمنواقرب".ننسحبانوعليناالارضماتتةالىلأمبالاةعلىحريصهفينشىوقاللت،رآشهاللحاكمفوز

وارقامه،الجطليخربالصلب..فينببس"ثانجبةالنحيبرخاوةاًلى.ياداريراجتماعناافرختاللحظةطبيعة-

هؤاعند.الابكمالارضسحريا"اكأرءموتهتهافتثم"الجميعتعدمخلف.هناك.الماوراءفي"شفتاهوارتعنتت".الللحظة-

-الللامبلاةتمجوزلا،لمماللمةجليديةنحويرجحوالمصير،الختاميالمنعطفدونانسحاقهضفةعلىوكأنهاللعاللميلوحالمكتومةالفجوةهذهحيطان

-ر..بذللكلناتصرخالشمسكانتوربما.يعلمان

وجهف!شس:علىترف!غامفةبسيمةاخذتبينماثالرا،كورشفقال:منزعجاكورشفقال

و!ن.!صوراء!ا؟سنكطوكيفنفكللثنا.اللجحيمبحق-.وحسبالضجيجمنتكثرانك.الصفاتأنببللهي،حقا-

المرهـق.عويلكءنزكفللمم!هدوءفينتباحثانيأتيعندمانستطيع+:محيناءوانتفخت،داريوءيوفوج

هـنبردلانعم..ذعم"مرتعبةبهستيرية))؟هناسيأتنوهل-.حقيقيهولرائحةأشمانني"برهةصمت"ثملك؟قاللهامن-

بعد،قيماخراعهتسننطيعوقد،اللكليةالسيادةتتقاسماكياشايداريو.ياقاسيةللصةهياهتمام"بعدمفينيس"قاللت.ربما-

شى؟لقبماتنسلا"بماكياوقهقه".فقطلنفسكالاخراعواغتصاب؟هناللكماذا.فينيسياتعدثي-

الغايةففم!هاننحوالمجاووـريزحفوخلمففجميعهم،أقرانهكلتذبجأنتخشاءكنتمااو.تتوقعهكنتماحدث"شديدبههـء))-

أصيرائ.لا"مكانهفيودار،نفسهتم(لكعنعاجزاعينا.وجصت"علىخوفثقلوهنط،عينيهمتوجسهحيرةوالتهمت)).الاقلعلى

..للن.أ!لللن.رطدقىللف!"اللبطءبنفسنجنيىفتابعت،يسألأومأوبيده،فجمدهلسانه

يعزفوراح،ةجأةكمانهورفع،تسامتهااأوحركاتهارتباطوتف!.أخبرانجج

."اللحياةفيتحدقمادوز"لحنهمنوائنةنغمات؟نجج-

يخيفيرجفةدبتاللنغماتانسيابومع،قليلاالضوءوخفتالمستمرةالشاقةأبحاثهفبعد.اللخبرالليناتناهبىوالليوم،نعم-

لاحقتبيئما،تأثيراتفهاللبيهينفذلابليداكورشوجهوارتخى،فيئيسمشددةاستانقتثم،لحظةوسكتت".بغيتهاللىتوصلتعرفكما

كغئاءمأساويةالئغهـاتتعالترويدا..ورويدا.قصيةاطماعاأفكارهنعرفللم،مابطريقةيستطيعآللياعقلااخترعلقد"اللكلماتعدى

كأكارا!بر-وفيزاصرةتلوتثم،المسرحخلفمنينبعثحزينكورسخاص،اتجاهذاتمعادلهفيالانسانينسقانيستطيع،عنهاللكنير

وتوجعه.تعصرء.اللقلبتمسصميميةكماحركتهوتوجيه،عليهلللسيطرةاللفعليالمغاجمعطيامعينةوحتمية

،ايلحنانغامعلىاللطافيبالحزنثربواللجو.برهاتوبدمعادللةأيةتغيريمكنكماتماما"التجردذروةر!جتهابافت))يشاء

اللحاكموهرع،يقظةاللجميعفأرجفت،ثانيةالتليفوننغمةانفجرتأقربعلىداريروانهار".انقاصهااوالارقامبعضباضافةحسابية

!وفا:يابرمتهااللعصورحدثانه"وجههيغزوراعشاصفرارواخذ،ابىلكة

من؟-تستمدان،بعدبوسعكيعودولن"السخريةيشبهبماثم"داريو

كورشوتهـلمل،أنفاسهماللجميعحبسخضبعانوبعد.ابهامثمةيبقفلم،المستقبلابهاممنالقلقللهثات

هو"شساووقافي!ودسالىتلفتثم".لليتفضل..لليتفضل--اللأطهرعلىمطلقامتمردا-سميتهالذيهوها،للحساباللكون
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و-ص-ى،--قيركأولشم،*كاجم!.ر،ليىفيجبه:!وصرب،زأوهـدار.بول!ط!ه-وؤءؤزر"-أي،يرخيةالة،رةت،؟"!ء،فور،تء.قئير،إ!لةولف-ر)ابفف

لل!ف،.أحش،أماو!ءرو،يرةءربوأو(د.ري1!زء)ى4؟!اه،زوويه!مأ،*ءح-أ%ر"*(ن!لمكل-"-س*هـكأ؟دد؟اؤ!كط

آخ!ى،كأ،ر-قيك!آريرلأكأ"-ءثفءلىكطنهبرودارصطم،لمالمحةغامض"ءوكةو!رؤيء*ل،ؤ*ث*،مرؤ":"ىشض+حمبماء.،ىداو-بربرأضطوءصهشآ!ككلتالافيو

مصمغما:بميديهع--ء"هـذزوصالطالايىقللم((ارلم!جة5-،خبعم!9!ش!!!لمىء!،زركشلا-

ا!طءئفط..برهـوىلا.ا)-،عةأزؤت..جدوىلا-.ء*،والا"لأ!ء-إةنءط.زم(!رء*اى--تانلىفيء،نالم!ا!ميص،ن

.2لى،ء،إىء؟ءثىوىءرؤط،وة*-بئطةء:!م3!!حا4،جرؤأء4ةفقطلت،ا!"رخ،ء!،نقلى4وؤ،ءمهول-ى3ءؤ!وووىءووو!"أولم،ى

؟الم-كؤ،و(ت!ذهؤيف"بىياأزكجبك!!لنتكلجماطينيا-كاوركأ-وؤي،--بر-ي!"قيارءؤ،-

:بصفاءفينيسوض!حكت.كلا-

كمانك؟حطهـت؟فتايياصمعتهادا-ووخل.ي!يىيمكادلااللذيالبابأننتىقا)وو-شلةد؟ت،في.وقفز

الم!!!-قى،ور-في*-سوورصأل،باذا.!اشالدام!ةجمنع"-يمهداًريوؤرؤءكأملب0.5قاسبكأقبهسهماته.داريوماص!الىيشبهن!ءلأرجل!نه

ة:ان!عببرم!طوم.ةاقيانتينااللعيف-ينجشمانفيألاير"وضعلا،محرلطق)قفبهايموو.

ةاللقوحبيسممكمجوتناتصةياانتحنى؟أتشمت"-.مائعئرارواشم،تن!ديرداز!اكفم!!بط!بئةوحوءقه

ؤبطالانصه!ايقز!ص!حاولاآنكؤببلعماررءخعرؤيرلىكنك"!جزقىورةقي":ارةالمحرابداءفيءغايى"ووحب،!صوا"!دىالحاك!و!رع

هازئ!لىء-لمؤ*لللثتس!رلسالتيا)قيوةوان.أث*اري.فأوداتوفي،أوناميءظ"ه،اهـارا!!هتء،دا!ا"كأروانه.اء،ئئ9إ"وقباأف!خازا-

اوغرء--والىل!متسىنالظ"-رةثصه-!"غصتهللهسوز4وعاد()لالالمثليخب..لى!-

غهه*!أءكأ،يرةذءتير!ز،ره!الااللقوةهد/؟ت!فعلورن.ودبابهعار!هصطبررو-:-*!فيوجال،اله"دمزر-ووزرنج!علىروءرورغور،رق،لمابرول!طهةوطافت

.واللذبابالابيضللخرافيخفاياببلا?و-ت،:دىتا)روأ!دو!"لىلم!أ،ى1المكأرج،ء

"وجفيأقلأقا"وروزاد،فينيسوجهفيالضءكةغاضتا)قي--ديرم،في.داريروياا.بف!ا"و"وده،انص0"ض*"علالابرء!اع-

:متنوداقالوجوم!-""وبعد.!راًريوكضت.اللبومهـهـامثلفيبحفوركأءلمك!ت((!ب!"!يإ)*تكطؤاد"

ثمق!حبرة،لحثم!4وصمت"!نفوسناأوهامتخدعناكم.اللل!خة-د،أفوصبرا،أمضىعزما-لمميمنسمداوحنسياغتءهـرنه!كل

عن!ءا..051بالفعلىحقيقيصلبهو"هاكئيب،اللهجنماد-ودوفاسهظ"!نفولعصناأو!امتض!!اكم.لاءخة11(،.نه!لىإ!..الأن..*دط

في!إ.ءكط،نج!اجيه!ولبكليقبشبةرمعرفةاصلممكنتداريويراصاارافى،-كأباا*راًهبوالمتورمهنجنالمذحدورزءنرعبهبنبهؤ*4يح!دفطداويرووكا!

كلالىا!عليتصلغلاناتصوروكنت.اللعاللمفيثم،الم!ي!ة!ي.ئم:مسصء!قظورر-أل

قإ-ة،311الرزثص!؟،تجمهعتتسقوان،ومههوماتهبرمبادئهيضب!ئها،دينالمب.؟!رأري.لاوء!اخطأحق،-

المطلفة.أو.رفةتحقبقطيعتسونالننيالمتكاملأةالمنظومةم!زةوزتوحد-لى(*اللمظإجمةاللقمةدهي،ععاحبياتشطىءلاوالالى".ليولمى-

طرربئنمناونهءزكنتللكصصي،المطلقةوله!رقةير*لمهفبا!داريروياىثلاقا.ا!"لم!ةاهدهالىا!دوانهي.!رؤطكضتانكالممرولا5إكلمانتض!اطات

فيا!لربقي6تمهودقب!تول!ا.الل!نرهاتالىالايرقودللنانهم!مدا"م!في.داًبىبرويان!عم"عبء4?ءضاصؤبركاو!ووث))،وء!رتوقد

.مفاءلنهاتوصببد!ا.اروازقاوكئت،كلهااللع!انتة(ت!مورمت.ا)ضازك!المعلوم!،تروداكمية!ابتداءو.نحويه،؟لانصصما!طى.أر!!ه!رأ!اًلهنج!لا

أوهامروحيتمت!وفتولكم.الساحقالتصاريالىشبقودمطوتنس!بقهاوطافالمهااهـرار!اكضتىف2يرءكنخاصنطمت1دجم!ة3حوعط!ركأا؟تقىالاولي

ا!!--!وألا-،ني،وا!ن!!رةا!حطوةدوآتت،عليكالل!احقالاتتهصارتزعما!،بكلدانسانجةصيأةأيةروسهعبركو!ولىدط.كلصى*!هلمهاواتمجاهات

تقتا!تيفينبدطقلبو.،ؤترها،اللحاكمإبمرمهاو،اناهىاكلبهاينرنمحهطنظا!بتها.ولاب!فوبةهاتفحروا!،،النقب!!ا!*حدسإوزلاامتناءها

جدبربى"منوتسن!د)).امصيلأكهثم،2غوامضهوكشف،ج!اللهافضمديداانيم،نالمنابعالسريوتصخابهابان!الازهاالمودصهـة،ا!روانتصقيتفس!ك

اللطوال.السنينواج"ماعوجسمنفسمنالانسانعلومعلىعكفتوهكذالاوأزا.نظاميتهافيمفرطة!اببةعلائقاخل3وفه!8وزة،تنحلا

حهط،اللدقيقالتجريداخاديدفيوحصرتها،جموحهاكبحت،طورتهاومهحىىبك،الخإضةاورللائ!عاطبببعةه"هـا!لحظةفيوطأضأزر!،اكتمك

--!ص،ن!مو"وقمحكمتراًبطفيوعتعل!ها،بالرياضياتكالياراوجتها.ؤجمهاتمورانىمبار!نه"ة7"الحر

اعتقادات.نخامرليوكانتع!ه.أبحثكنتاللذيالمستقلاللعقلأسالبر

هـنروتع(ضيى..الاثتوالاعم!السعادة،الانسار!س!ادةآبيبمأفكبما

االشك!أوةوالغنت،دوافعيآؤوىكتبدونوهي.واللغروراللكيرياءمثيراتالاسمولإفمافي

ثم،،أس!رووربررهةوبعد.وج،4يرخ!ت!والالل!،وس!ت))..نمصي

أووو--،مت"دكأاهارشة*!..آء.الان-انسعارة"مح!رؤت،ن5وعب!نا

.النفودهـ!

متحمسا:فيدوسىواندفع

اريىمبهـهـ-صيراانكاكأهاقدواللفلوتاصعلمارأيخعبرلحاليقي!هناللعظمإمقالتهـح!د!ماف!لولمهص!"!ا ..."كى

اكلام:اناصهيةمهنعملم(خداهوتوهج،شبقفيكورسشعيناوبرقت

رتدطءأرلىهـقيسص*ادة.تطمحكنتارقيالسعادةحقالنيتوقد-

.....ء.لها!صصى
!راري!-ديااتهعرؤط"حماسهوالتهـب".للبشريةجديدعصر.

الل!هـ؟اصءراعكؤأملمناستلهمصهالذياروظيماالم!هـكما

ساخراً:!را!يكألىالهـمممان!لمدةبكلف!م

؟السيادةصاحبيامادا-

:4فممنتسيلواثهواًنية،كورشؤت،بط:-..

،سهت:مهـىوهـظما.وهادئانظتفا،-هـلداعالماس!صنعاخءراعك-
--.......3الادابدارمئشوراًت.لل3الثمن

يطمعكمان"ببساطةسيحققلانه،التاريحوتميراتوالنزاعاتارحروب

لأكلب!،واحدةبؤرةفيوتكثبفها،زوح!بد.الساطةأي.دائماافتاريمبهس
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اخرشفتيهفيعلقتوقد،الارضعاىوتهاوى"ح...واللقرالحنبنهقاكلهاالامورفوتحر+،تشاءماكلتعرفا!ادةكلية..القوة

...والانها"كلمة.تثاءوا

البعيدفي.نعرقا!صسوكازت.ا)ه!ءبرنفيودعر،وجوموخبم:اللقكرةأدهشضهوقد،المسشئارصاح

وجهوفيم!بالصد/هـ.المغموسةد"هابخثراتالاؤقصءغتأنبءديهاب!!كالتالنظرةبعبحكمةبسموىيجدرلاالرائعءواًعالاخ-

كلكلوما:هراريتمتمبينما،ؤي!يسى.السيد

..دابىبويابهـداالاللآتعبأت-.:وقل،!رعجةبمرارةهراريوقهـقه

!و،الردودآب!دالىءتزسجابباء!ريهكورشوأشاح؟كذلكآلليس.حكمكلتعضد،سيديياالاختراحتريد-

بالزبدملأىمضايقةؤجواتليكونوافحسبدوادونطاكابحضى-:خبثفيالح،كمفابتسم

؟ذتاة؟تروقكالللعبةاتراأما"باغتسباط".اللفارع.نحباشت"محاطف"هيئةواتخد)).اللعالمخصرلنرسحبل-

اللجثة،جوارالىوركعت،غامضة..هادئةفينيسوانحنتالتيعدوزهافىمتوانشكدونوسسرك.هراريسيديامدينتك

4الوبستتاملوراحت،الارصاقتعدتثم،الشاصبالحبينوؤبلتوعندماكلها.الارضتشملحتطرايتهاتمتدوان،اللهوائربهاتتربص

.اللكلماتاحر.عاى،نجطويزالمااللذياللقوءيومجدنا،عاوفامنجميعاسنعمل،رايخنئاتحتيةالبشرتنضوي

مبالليا:لاؤجمدوسوقاللاماللسىيسوده،منسجمةوحدةفيوتئظيمها،أحوالهاتنسيقعلى

أنني!راًريلعميدياللكوأؤكد.منتهه"دورهىنالعمومعلى-..نشضإقهكتماهذاانلحظةأرتابولا.والت-،وي

وضجتهه.ترصاتهأعماقيفيأكرءلمخلككئت11،جمئةم!،دقيصغيإبزاللاداريووكان،جديدمنهراريضحك

بسخريةمر!قاهراريؤتكللم":قلقاكورشؤأللح،الطلولمنكباقة

الاحتراعالاملمتوثبوتنتطر،دربيالنافىعاللدرب"ؤلروكأت-اواللفوكليالمستوىعلىسواء،وفاصلدقتقللوضعانه-

كذللك؟أ،جمس.اختراءبالعظيم.جيداتتفهمهأنوأرجو.الانساني

.الحقو(يم،نعم-جم-الاانتظارفرةبعدؤينيستفنهض،يضحكهرارياستمر

اًلسانرحة:هذءالحاكمواتخنم:غامصمحارببصوتتقولوهي،متدللةمنهواقتربت،كاملا

فياللقضيةنظرناتعطلرنوال!نافهةا!ابرةاللحادثةهـفىءأنأء؟قد-.الفضوليتلوىقلبيوفياللبعيدمنذ-

اذسالبمصبرلاصدائهايهتركيماالت"،تاللكلمعلىتندد))الاسماسصبئ:أما*ها،وداروثب

برم!نها.وج!هافترسطمفاجئاقنوطاانغير،احتجازهاوحاول"..لا-

لا:ملامحهفيأعمقتنحفروالسخر!"،هراريفقالؤواهمجمعاتكلمقليلوبعد،انشعلوكأنهفوقف،ايضانجننتصاحباللذي

ملفات.اًلاللةهدءعلىواسعةاحلاماشبدتأنكش!لأ-اذب.العبثأحاولولن،اللحظةحانتبةفائدةلا"الل!هجقىتفخيمفي

اللحاكم:الاونةهذهوفي.للت،ريخرفضيأترك.أتمعدنأن.أ.نحجرأنأرفض

فلنكنا،عليهاسنشرفدمناوما"مخادمحةبلأ،جةثم)).ربما-طبىكأواخرج،جيبهاًلىيدءومد".ويرةوقفالانسمانتاريخيخ!شم

.نتمناهاللذيلللخيرالابالطكيدتكرسا-وتابرشاءلآ"صفراءحبةمنهاوتناول،راعشةؤ"خها-بيد،صغيرة

:اررؤالورمى،ازدراءفيهراريث!خاتهوستفيولدتللقد.مستعدوانااللخوفانشابنيمذ.الباقونايرهاالفوري

أووميةمدركأوتلكأ"الحاكموريأدةياشنصنعهاللذيماورص!-ادظع.وتجمدالتهامهاعندما.يقمعحزلاآنصرفوانئي.اللحياةفرح

اًلالة.هذءقبصلآفيانكتعلممحيئما"سيقولماصم-تآمجدواناساموت..فينيس"الاخرينتفاجؤوسطالحبه

وجل:استفهامفيفإهـوسرمبضيكورشغيناالى-قفالبرشامة..ئردديلااللجرأةملكتولو.!واييتدوقهللنالذيجمالك

تعني؟"اذا-هزمت..حقاهزمتئاللقد.هرارييامخعترعاتكاحدىانها.قوية

!ى*-اميسيحييييم-!ححييسحيى.-ممحى......مر

بر!به+يرا!يصوا01

1ولأ!إحمشلمحما!!ل

تألليف

ض!لويسالدكتور

الاتنشراكيةالنزعةعنمعمقةدراًسأدت

العالمييناللكنأباكبراثأرفيتبدوكمأ

.لق.35الثمنالآدابدارعنصديثاصدر

!سححر.عرميمسحيسسى
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نعواتحهثم،باهتقراغفيهراديوسهـو"؟.أعنيماذا-

اللهـ-امك"فاجعةاسطورةيرويوكأنه،صذيناوت!ث،المسجىداريو

لا.انسدادنلدالللرننقدبصتىؤقئؤواللثارحت.الحقيقةجاحداريويا

وماح،فممتوعندما.اللحياقفيتحدقمادوفآحثت.واللذوونالروح

اأستيطلير0نقدصمت""مهفيذابتحتىتصدقلوبكرت،نفسيفيمصءراللحن
علآاص!يهدراثكاناللغرور.خلدعاللطامحللهالب!فيالمصيرعنصاجياتغابيعم

رعس4..هائلةماعوزايتأتفأليئبوأن،المصبير*ئماحمهكانقبلمن

خديعي.الاآيلليةالسعادة"صمهت".اللحياياراءلانصنهاعنواافتش

بهحلمتاللذي"اللعقل"ارواًدمنؤهـغتواللبارحة.الذاتيةالنفس

ح!ث؟اللذيماصاحيااتعرف،(بمرارةضحك"وللكن،ال!لىاثةمنذ

ع!**خوف،ضحكتأننيحدالىاللحقيقةفيوهزليةكثيفةللحظةكانت

شتىتركينهفياحتشدتالنيالعقلان"صمت"وحزناواشمئزافيا

لااللحذةفي"ذاتياوحودا"امتلكوارتقائهاتطورعتاذروةفيالعلوم
الكرىالواحدةدولتنا...بةلا......اع.......

..لليمارسوكسوهءبلامباصاللالهءنلعصل..ولماير.ميهااككألجر

فاسانبلافيتتلألأدبوءصزسةيا.أعسواءبلاوتسهر،للشيءتخضعلا،همئبصير..مسةقلذسيارة

الخلاثبالعربفحريااًدعاواآ.اتسانبقمةفي"صوتهارتفع".مريعقودقيحاجزبنذام

فخرابميلادكندلسنظلارادة.ارادةوامتلكت،فيالمضلوقةالالةانشقت.ماحياواتحارها

ةالاآتعينيفيودلوسهأرعنني،الملامحثابتهدؤليحدوهاصدنهذ

...انهالسينأرق.داريوياتوقعتهماواللهدف"متهتماذلاابتسو".اللزحاحتين

مطلمومسالةطرعبوذسط.برمتهااللبتنرمةعلى،الانسانعلى

لرحابك.سعهيناقبلمن.يا"وقهقه"!للمهزللةيا"وفهقه"..للكن.تفببكهاأحاولاندفعت

بابكألىالدربهمماتهنااللذاتيةبارادتهواتطاع،يئفككأناللعقلرفض!النصيرةلأ-وداد

...،عليتاتتكمشىالانقنضتهأنموغاحامنيويسئؤر،يدابيدبمبان

لاناتحللفختطناعأزمالدلافيبراعتلهيستعرضبعدئلئابتدأثم"صمت".جميعاتس!حقنا

.وبم..4يسحقىاللذئب":اللثلجرةبلغنتهوسماني.رموزءوذفبوصياغتي

خطانا-،الدربأدكماقدو-قبلهـنأخاف!،لاتيقيهرغبتيرغمالموتآستطيعدنأقيوأخبرني،"انتصارء

شبابكنوالإلاجلالموتواجهناينوح.وبغوح،كتفهعلى4جرصيحملعصويأوديبالىوسماتحول

الاجيالبعثنبضةيا7.الدهراخرالى

ولالضوءحزمةأيا،جاالقلمالكةيا.و!مسفبدوسىمنكورشواقترب..نرمدمسدودوجهه.وتوقف

الكبرىدولتنليا:وجلا

فخنلابمنأبندعلسنظعا؟خدععةأهي-

نحذر؟نوعلينا،ربما-

....:الحزينالنغمبنفسهراريوتابع

وسيعان.صاحياشيءفييخطىءوللم،عنكسألتهيئطثوفي-

"الكبرىالواحدةدولتنايل.تنبأهكذا.ومسننشاره.اًدحاكم

ألعربفهاقافيفوءصورةيا:كودشصرج

بييفيهولاالوادتلاب..الكاذخبالمارلآ-

بردىفيسموماإلسفاحوسقاها-:فيدوسو!هـلى

بوهرانالنازفيورموهاتافهمهربم-

نفدت،-ماحزمتناهانتما.:اللحا!انلرثم

للوديانفيتتلألأظلتدنهجنه-

النصراأنزبزتحتدي:غاختباكيدوسفوامق

يئبدعنا.ولن،نعم-

مبالليا:لافيابعاهرارثقولقحتي

...مرمةأةرغنةتثأتعرالللامبالااهللف.البرالجمال..وفينيس-

الكبرىالواحدةدولتناياواحدارجلاداريوياواياكأصببرأن:يطاللا.بمستحيلوغامضة

فضراالدنياعلى،بهـ-ك،لءت!.يموتوشبخرب..اللجمالوسييبس"فيينيسوشهقت"

حبزنا،أهنداللربابةمدامعوسالتم،للليلاقئياللضوءتيناهىثم...

معبرء،صامتةلوحةملمحلللمسرحصارحتى،حركةكلسكنتبينما

عليالحسمببئيار!دةوتهامد،حزينا..بطيئارالسظانسدل،هنيهاتوبعد.بالتعبير.تضج

.وئيدا..وئيداالربابة..ث!ق

ونوسسحدالله

54لا


