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عنه.الصالراللوحيداللصوت،المعروفمطلقاصفيرهاللشارعرصيفا!حوارعحيث،باللسكاناللغاصةاللحجمالمتوسطةبلدتنافى

تم!كهابالادابتمجيدالىوانصرفت.منهمبتذلىهذاائالبلدةوقاللتمفتوحةوالنوافذعالليةوغيرعالليةواللبظيات،نظيفةوغيرنظيفة

الالنص!اءكلازاءباللحرواحست،ح!باتهافىاللعربقينوالتهذيبثيابالابسات،الرجالمعاووحيداتاللف(ءتدرجوحيث،ومغلقة

الانسانتعبمنفذعظيمارثبادتناان.وتعيتن!هاتمتلكهاال!ضيالمقاهيفىالرجاليجلسوحيثم!نحجبات،اوالرضفحتىقصارا

وقد.عليهماوانتصارءالشخعيوقصورهظروفهمعصراعهفياواحاديثهمونجلوينراجيلهمقرقرةالىيخلدون،ونحشصينك!سالى

كانيلتقيانهدوواوهكذا.للتيةمادةاأغرببالقادمفىوجدتيرطاردوحيث،والورقوالدومنةوالضمامةوالثنمطرنجالنرديلعبون

اللحديث.اطرافتجاذباباص*رامسلمااذاحتى،اللاليليباللحادسكليضربوحصت،المطاردةتزدادانمتمنياتفيهربناللبناتاللشباب

-الارضعلىوهوكرسيهعالىاللحارس-يجلسانكاناانهماوقنيمشروعةبطرائقرزقهكثالىساعياالارضمناكبفىمنافرد

اعجبوللقد.وسكينةبهـدوءو!بابهالحديمثاواسطفيتجاذبانوتعرباللصباحفىالشمستشرقهذهبلدتا،دىمشروعةوغير

السهرعلىصبرءوامقدحمهنتهاطرىلانهاعجاب،ايمابهاللحارسعلىبلدكلفىأبرجدثوكما،وتثمراللطبيعةوتنبت،المس!اءفي

الاثارةوسهلغامضالسريرةصافيايضاولانه،رقيقهعذبةبلغةافولوتنعاقبالسماءغيهبكىالنجومتظهرالارضسطح

-الحارساي-انهلليلةذاتلللخإرسقالوللقد.نئسكيمكطفل.كواكصناعدال!فا!؟كأالارأيةحقائقهاللعلكعلمويسطر

باستثناءالارضجبيئعلىاخرحياياكترمنحق*فيةحياةيميشالموتاستثمنينااذا،خطيرآنيحدثامويندرايضابلدتناوفى

اللحماةبهتحفلعمابعيداحالانهااصفىفىيعيمشهاوانه،اللحراساللنتخصصلآحياتنا!انوكذللك.الموظفينوتعييناتوالاعيادواللفضا.لح

ذهنهاللحارسعمر".والبهتانوالمماحكةالصخبمنالليوميةوانالعلاقات.التعليقاتمنلابعديدمحومافيهاوللشى،مطمئنة

"الاخيراتثا"الكلماتاس!حضاريممتطيعانقبلطويلامياءصنابيرف!نلاللعامةاللح!باةاما.وجيدةهـاهيةالاجتماعية

كان".تامةمعرؤقىاللغريبتعرفاللبلدةصارتالزمنوبمروران!!بال!ت!اء،افرورةعندوتغلقاللغرورةعندتفتحاللبلدرز

وحل."فقطالاوليباسمه4ننادروكظ،اللضحاكرنياىالمصاسمه.اللب!ةتمفجرلا

عنى!فولم.الازدراءهـلذحوء!مور!أمز!جفىالا-!هفالطارئه.الصاديةبالحوادثتراث3الاتقريبا،وفليلو!دبورونحن

بمرحوطرائفهطرفاتهالىاستمعناللكننإ.باللطبعاليوميةاعمالنايشغرب.ولميتفايقفلصمطرقايهـصصيرشاباحدناصلأمانحمثوقد

ناعلى."النكتةيجيددمهثقلمنالرضمعلىكان".وسرورعندماجمماءيحدثولم.رويتعندماالحادثةاحديس!غربللموكذ!ك

معاحتصمفقد،الليليالحارسمعلميبقرضياكماكانحاللهوح!.حينبينالبادةالى/ختلفواًنهئريبالشابانتبين

طريفة.قصةوللذللك،السمانمنلقتفأاتمقببديةاللامبالاةظكءنللمتلبثانشذتاللبلدةانالا

احدلمدروللم.محدودةغيركثيرةاوقاتفىقدومهاللغريبذللك

اللصمانانجيدانلاحظلاالسكرمنوزنانشريعئد!اانئألا*كاداأتىبالمالىاللطرقاتخلاليجوسوهوبهاهتمام!برزكيف

افقيخطالىالميزانمنقارييروصلانقبلويداورهالوزنيحاورومصؤاسيئاطعامايرويهبيشحاملا،المتينالرياضيوببنيامحهتشره

اللىنهرعثمبرصانةاللورقاننانتظولقمعالمعروفومن.واحدوجدحيثاللحجاوةمقاللعالىهترددعنروواللقد.مبتذللهـةبصورة

على-هدااسياراىحدف!واللذي.اللغالىاللتنايابريقجبثاليبتالتكاتروارتفاعبسببباستمراربلدتنافىيزداًداًللبناءوكان".عملا

برفعهمانبعدال!سمانسال-المناقضنصةوحبالمبالل!4فىعادتهفىوسكناهالتامصمتهمنوعجعبوا".الحيماةوتصوعاللعيشمستوى

اللقمعوزنعنتعوضالسكرمنيضعمزيدأان،والانطلاقاللقمعاللعائماحساسهمتحولاللزمن.،كعتقدمالحارتيئعينيهومناللعراء

استغربوقد-الاولىللمرةيحدثتصراءاللسكرربمنوللم".نفسصهللمالرثةثيابهانذللك.والشفقةالافيدداءشعوريمنمزيجالىبه

ك!يرا،وللكنهاقبلمناسصيان-فقداشترىكثيواذللكاللبلدةسكانكانهحف!ظتناتثيركانتالوعرةوحياله،الاحترامالىتدمععن

اللطلبغيرهذاالسمانواعتبر"حياته،مثكمثالهمفاجئةعجيبةنزوةهـن!سببنهـصأهانبالمقابلنهـتطعولم،سرقةبيئناوجودهيسرق

شرجللهاسيانولكن.الاتحباربهذاالسلأرياخذونقاللجميع،وارداًل!يرةبهدءوانه.لللمتناقضاتاللشدبخدوحبهومفارقاز4حيويته

اللذيالتمنوان،وجودهابرمجرداستمرارهاتبررلااللعادةهذهان.بالاهتمامواستاثرالمدينةنهرفوقط!اللغريبوالالصأوباللعجيبة

اللقمع.وزنؤيهيدخللاالسكلرمنمعين،زنللقاءهويدفعللهمانوسرهم.صديقةولا.صديقلهكالكنلمانهقاللوالا

تامروالاجتماعيةوالدينيةالاخلاهـةانالللوائحقوللهذللكواعقببه.فاستخفواالبارةحدودعندمثجورةخربةينامفىوكان.اصدقاء

بماالسمانمذكرا..اللخ..والوز!وانصاف!اللكيلبايفاءشوارعبينكالمجانينيسرياللطويلة.اللليانيفىشوهدماوثعيرا

للهفىوقدفهبهوتنرسلهالالهعضبمن،مةاللق!يومسيلاقيهوكان.اللهازيءاعجابهمفمنحوء،خو!ولابرديلخذءلا،المدينة

رووااللذينوقال.اللمينينمحروقاًلوج"هـ-كورالل!ارسرادقاتاوغريباشيئاذلككلفىيجدكانهالللا!ناتويقرأالمبالييتامل

المتدفقةبلغتهوارتجعليهالسمانارعبفرانهالحاضرينمناللخبرلسلقيكفيرمنامعيناشباكاؤصتاعلكانيقف.مسليااوجديدا

اللقانية.ولماالحمراءوجهنمالرهيباللمحتمريومعنلفزعةااتهو!(:.وربماالمن!نذلةبطرلمكتهءصفراويمغيجيبهفىيديهيوللجثم،دجاجة

تن!مترولانقودكاخك!ياخذانمبغوتاص!احنفم!ىصهعلىالسمانافاقلاوهو،اللتنمباكمنالاعلىنصة،"برزامرآذيراقبكمبعنوقف

اسيانلهبينجدهـعندمامنء!عقانللبثماولكنه.سكري.بعينهشيئايق-دبانهاللظنخىلليستميميريمولاينبس

مواجهةالامرمواجهةمنيهربانان!،انكمابقولهللذللكالتامرفضهعلىجديدمنيزحفهـإن،غرةعالىانه.ذللككلمنهواستهجنوا
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حافلغيراستمرانهالا.شيئاابيهاوجهعلىاسيانولاحظشخحبلمالسمانبحاكمانضرورةعلىتركيزءفيوأفاض.رجأل

.ومضتاًلمسليةالغريبةملاحظانهاللعنبواوردثهحدوتحدث.بذللكحاجةفىالسمانان.وقالالنوعهذامنصغيرةقضيةكل

أسيانمنانتشرالذيالدعابةروحبفضلونشاطمرحفىالسهرةأللصت:وهومخيفاسؤا!سألهثم.روحهل!ننقذمعجزةالىؤصوى

حمث.اللحسبانفىيكنشيئاللمومن.4باكمااللبيتعلىحقا،بهيؤمنالهاللن!نمنفنلالسمانواجاب؟باللهنؤمن

حمثكما-احياناوانه.عجيبةنزوةصاحباسياناًنظهرللقدعلىيجيببانطاللبهالبنوللكن.اعتبارهبردمطاللبازمجرثم

مننوعهماشىءاوسؤالاوالحضودبسلوكيباغتبالضبطالسمانمعالىانتبهوفجأة.الليلاخرفىوسادتهعلىينفردعندماالسؤال

الوجيهمرزوقالىالتفت،اللضحكغمرةففي.متوقعوغيرمستهجنكانهوونم.اعصابهاعنةافلتتحتىالرجلهذاحاصرقدانه

الوجيهومأمأ"؟حياتكفىسعيدانتهل":مفاجئاسؤالاوسأللهالرفسمنخافكانه،اخروناكدءمااوعميقباسفشعر

ابتساموبلابثقمالةاسيانورد"؟بعينيكترىالست:"ضاحكامضطربارقت-يروون-وهنا.الليهماانهلايميلجيدايعرفوهو،والركل

للوجيهيقولتدفقالاطلاقعلىتوقعوبغير.ب!ينيهشيسايرىلابافهاًللقفاياهذءيهنونالناسكلانوقوةبايجازللسمانوشرحلهجته

مروعبانفصاليشعروافاللقبو-يملكنفسامضلالوجيهاي-انهاللقمعاخدثم.بأس!وانهعابرا-،مرورابهاويمروناللصغيرة

يدررالرارطةاقعلىيجر؟لااويدركلاوانةوابن!هـ،ووللديهزوج!4هـنذهـ!كبعدابتسمالسمانانالمهانرةحضروااللذينوروى،ومضى

وسرفالباقينعلىمفروضمنهمكلاانذللك،بينهماللتينوارط!قة.ومضىاخذاللقمعشىءكلفبعد!عفبيهضحكت!هه:وقالمتبجحا

عنوعاجز،كذللكانهويعرفوجود!مجدوىمنويائى،ىزللكا!4علىمعجبباستخفافوعلقوا،اللحادثةحولطويلاالناسفأفأ

خفيفةظلالىغيراسرتهافرادمنيدخلهعاللملافىبانعزاللها!ءترافوالحديثالتندروبلغ.السمانلاعصابتناولهفىاسيانبرا?

نقوشوان.كذلكانهويعرفاللعميقاللغيظتثير!رفاتاواليانمناللعميقباللغيظيشحرونالسمانةوكلالسمانجعلح!ا

هسووالدليلتساقطتقدابئهضميربهازوقالتيواللقيماق!اللفيظالىقفزاذانهماماماسمهوردادا،حتىتحاشيهعلىويج!عون

موبوءانالوللدينوانماتولديهعلىتاثيرهالابويوان"انيحتري))))اللمغيرة"اًلقضاياب!رزءاًلناستندروفذللك.وجوههـموادارواجباههـم

سوىمنهلاتذ!رزوجهوان.أوديبوندةوالبطاولباوهـءوقهـم!ا!مر،لاحفاللهاينتبهـصاللمإء.سابقاووانشباههموبعدم

واصبحعاماوغنرينثمانيةقبل1بكار؟،افتضاللذىاللرجلانه".اللنكنةم!توىيتجاوز

...ارخ.ىيهشاقسوامايتلقونهالاهلون.وصارالبلدةفياسيانرصيدوسمن

ناغامضةبابتسامةمعلئا،وامتنانبتذعكرانفمابلهمباشينهاشين

للهمسمحالدين-اللخدمإنوترويعهماللجميعدهثسةمنوبلغسما!4علىالناساقبالوتضخم.رومانتيكيةتهويمةكانذللك

سوىيبقلمحتىبالضدريحقدانممحبوا-تكرماباللحضورالوجيه.واللبهـجةباللطرافةحيانهملضلوينالدائمةمحماو!لهمفيكعاد.نهم

اللقاعة.زاو-سةفىانزوىاللذىالرئيسفىمباراتهويطبون،معهويمزحوناللطريقفييحيونهصارواوهـكذا

يرددكانهصواخذبحزنتنهـدانهبل،عندذللكاللحداسيانيقفولمصالاتاصخةللهواقيمتشرةد!واتللهووج!ت.المقهىاللتاب

بيت!اانيعتقد،وجيه،وكلوجيهوغيرالوجيهاننفسهيحدث،فضحوالسكونالللياليفىيتاملهاكانالثىاللبيوتودخل.كريمة

ضشسلمنحتىولسروا،علببهوتشنيعابوجودءاستضناعااهلها

ههههههههـهه*اخروكانت.يعيشونهابليبررونهايكونوالممناصبةاللعداءمناصمبته

يلاسويو:فىمقلعينماحب"حاجميفيمرزوقوجههادعوةالدعواتتلك
..برمد!-دائماهوطلبوقد"مطاحنوثلاثزيتونومعصرةللحجارة

يسمحان-اًللدكلواتهذءتلقاءعليهظهرااللذينواللبرودتراث3الا

شهانشللاهـءأ!صغهنهساقرربانهمننعللا،اللهـرمينوخفهاللباليةاطمارهمرتدياباللحضورله يحولفل!،اللعريالىيكونماممممىاقربغيراجلالىيعيتنىان

:ح!مهيملكهماكلفىنظيفايحضربانعلىانهوعد0ذللكدونحائلاي

وسهءص!رصر.الاطماروهذه

للمشيئالاناًلمدعواتهدءاخرمرزوقالوجيهدعوةكانتوللقد

عقب.علىراسااخرشىءكلفانقلبفيها-دثمتوقعايكن

!كميصفروهوالوجيهبيتيومسبتنحوعنتيهاسيانتوجهفقد

واللحوانيتواللبيوتالنوافدويظمل،المالوفالمبتذلصفيسره

ل!!بئ.!بناا!طفالط.الضاويتامل.،المواضعلحضفىلاناحمالاللتصاقوشدلدة

اللعابرا!الساءوكدللك،اللطرما!!جوالبحولالملصحموامدادهسا

واليع!وقصيرهوسيطةراهمةثالالاسعاتمجتمعاتاو!رادى

رفاقهويحيي،وشجارهمصخبهمفىوالازقةالارصفةعلىاللاعبين

وصل.حقى

دراسةأوفىواللخدم،اللخدمافواهسمعواماحمتبعدذللكمناللذيئويروي

اسيانان،خياللهمقيلليدالثغراتوساديناللحكايامزوقين،انفس!م

الشعرووثفىوأ!كمقهاا!!مبلاللجميعودفقطيسفوراؤهـاب(افحناكابن
تباسسطوقد.والنوادرالحكاياللهميقصانبهوتحرتنهمحولله

االحديفاالعربيوهي،ذقنهمنشدتهالوجيهابنةانخى.تحفظبلامعهاللجميع

اذاعماف!مالتهوتمادت.عاماعشرمناللعمرثمانيةاللباللغةاللحس!ناء

كذايومرآهاالهمدهشةلاللغةلدقةفأحا!،واينراهاقدكان
لشا!يياقرثنا.45الثمن"الآدا!"داررات.ول....

مسو.الكهـوباءاشرطةمشطيلتحتتمركذأفىاللشارعكذاالساعةفى

*هههاللخبر،هذاسماعهالدىاللقناةوجهوازرق."بحتريعليه"المكنوب
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الراسخبايمانهميتبجحونعندماوالناسوالوجيهالسمانيفعلكماباللكهرباءمضاءاللجيدبالا"!اثمفروشالسقوفوثمانيةجدارابثلا"نبن

حاللةأنواعلنواباستسلامشفاههمقلبواوهكذا.المسيحبالسميدوالمشروباتوالاسطواناتوالكتبوالتلفزيونوالراديوبالماءمزودا

عقليا،تفوقاولاجدبةابعادالاتمتلكعاديؤضحلةحالةهذءالجنونالتذمراويميت.رءفيو1اللحزنيمنعانيسضطيعوالزوجةوالاولادواللخدم

فأيقنوا.روحهمتنقذلمعجزةماسةحاجةفيانهمقالعندماوخاصةينعؤلاناو،حياتناتفرضهاالتيالضرائبجميعيوفياياواللغيظ

واقترح.أبديخلاصىبحلولمايؤذنفيهاولليسشاذفيهالاشيءان.البلدة.شوارعفىبكرةتتوفرالتم!واللضجيجوالمماحكهةالتعبعن

ظاهر.لىجبدوفاا!فرةعناقلعللكنه،طبيبايست!عبمانبعضهمحتىونتعرىنعربم!،اللعراءفىنعيشىلالم!اذابعمب!اتساءلوانه

.وصرفوهوالمتاعالنقودببعضنفحو.وهكذاصلبالاشىءكلعنعاجزونانثاوهياللعاريةالحقيقةنكتشف

يناللدذراعيهااللبلدةوضمت.منبوذاوحيدانفسهاسيانوح!فىالفاكهةبعضفجمعذللكبعدنهضوانه..المسيحالسيد

الموظفونوخاصة-الاهلونوأعلن.لش!بلاءقبلمنور!الماالىا!ا!ةا!صفىانك"!مفرنمبم!هونبيدزجاجةوحملجيوبه

يحاربوانه،موتورماهوبقدرمجنونالليسانه-الحوانيتوا!ابلاالليلياللحارسروىوقد.خارجا.وانطلق"روحكلتنقذمعجؤة

مضطربفهو،واستهت،روغروروبرياءبملفادنفبما-!رارهمللذيذا،ثمنبيذاتذوقاليومذلكليلمنالثالثةحواليفيانهبعشذ

الراحهـة.عدبه."ياعينيالليل))يغنيانوهمامسكنهحتىاسيانمعسار

ممكناكانوقد.واحدةدفعةسمعتهاسيانفقدوهكذا

ليبل!جح!ارسىعط!مة.لحرطعةقعرللحميعماله/حاط!فيكلمالال!مابيعلكلألمياكىمن.ولكنمرروقالوججمهعنالايتحدثلمأنهلوالاخرونلهيسمحان

..........واللشبابيكواللبيوتللشوارعاللطويلةبعدالهاملاتانهيصدقكان

يشعصعلقوكبحدللكل!من!العميانمتلهبكلافى(ج!لهمليلالهبقيةالممتنغر،تون!عكان-فيلسوقااومجعونانعتبرهوصرنا.الب(راتتلكمنهتخرجسوف

احدو!سن.بجنونهنهـإئياالحارساقنعبشكلنباحهعلىاسياناللحياةالىتقرارمنموتورا"الىابمرمنهـماحاجةفىلليستواًللبلدظ"

غيظا!اغ!ظاسياننزواتمننزوةفريسةمرةوقع"اللساءعيناسمهةيرعنهرمرفلااللذياللهاضالمتمردهو،وثبافهاالاجضاعية

للكلحسدءعنتعبيراوالسقوفاللحدرانعنكلامهوكان.المضحلمث

عليهفامتنعمعهالهرهاتتباللعنيصمتاطيست!للملانهشديدادللك.تؤكدالدائمةحملتهانبلفقط،هذالليس،بيتصاحب

ماانلفاتأسياشحد!لطلقعىكلكلتلدلامولملاحطلمصغعرةوولع!فماترهلينفإد،،(ولقلإرتقابجعوم!هم.اللربنحولعواطفنااحمقرجماالمسيحالمصميدعنحديثهواًعتر

-......اللحديثذللكنعتبرلاناضطررنالكتا.شديدبغيظوقوبل

الا!ميةوجديرةبرخوقيعوأالتعقي!تنه"يدةاموربان!اويوصيخبيثاتف!سيرا.مفاجئةجنوننوباتالحقيقةضهنزواتهوان،مصابعقلافرازات

!صانمندائمخوفحالةفيالمهلينجعلقدوان،فظيععقابلا!-ا.ؤلنا"الدوريابخؤن"اسسمهشيئاثمةفلعليدريومن

علىوصياصار،ىنهالمرهقاللتفسيربهذافردكلسلوكالاخوون.وا!ةالازدراءشموريمنا!لىيمالمزيجالىاخرىمرةوعدنا

عببهوفيادوا.الاخيرالرايبهذااللقولالىكثرونومال.ضمالرهمانلاخيبتهنراعيانع!!اوانالمداركمختلاسيانانواقتنعنا

يعجزوهو،جا"!مالىكالجراثيمالدخولفييجهدأسيانانبقولهم.لناندانعتبره

موحد.رايعلىفيهايجمعونالناسلانكبيرةقضيةفياللخوضعنوالنساءالل!ب!يوتيتاملبقي.بيتهالىذلكبعداحديسهوللم

وقال،الناسترويععلىاسيانبقدوةانيعتقدرمضاللبعضانعلىللمثيئاكأنادغريبةبطر!افإرعوعابرات.والحوانيتوا،ظفال

وانالصغيرةالالامهذهمثلفعلايرتكبونجماعةذلكيظنوناللذينانىلمى-المادلمجلأاغبرتمنناقضةبملاحظةمرةهذىانهبل.يحمث

الفريقوثاد.يدهفيويسقطأسيانيكفكيماعنهاالاقلاععليهمؤغيرتاذاا!فوفىوتعمهاحتماستضطرباناللبلدةمفادها،جنونه

لماوالااًلاذامهذءفيولوغاابعدبانهالثانياللفريقواتهمللذللكالاول-اللبأ!اتانؤال:وا!افلاتالباماقحطلةمثلطبيعيةظاهرةفيها

صاحبقال،فمثلا.منيرةبسرعةوتبودللتالاهاماتوكثرت.لهااتبه"ءها،زائدارابتقبلانمنلليرةبخمسينضبططائلةتحتممنوعة

عتستزفانعليهوانالوجبةئمندفعفيراوغهكبيراموظفاانمطعمامرنجفذونكأنهمالكبةفياللبرغلمثلالحاطلاتافيالناسينحشر

اللسيداتاحدىانمفادهسرالخلصانهاور!يدةواعلنت.تللكالموجصدالرلكلابهروحمنبسببذلكقالىأس!يانبانيظنولا.اللقانون

يصركاىمراهقااستالظفت-باللعفةلهمش!ودااسماردكرت-ولليس،المواقفتناقضعلىتعتمدنكتةالامربانظنمننحنفانه،فيه

اللورقللعبفيغشهبانهاللبلدةقاضيموو!وجيهوا!م.اًثارعطر!ءالىاللجملةلفظفيالعميقا!طيباستغرافهدفعنااللذيأسيان

السمنيحضرالوجهانبقولهاللقافيورد.لليرةخمسينوربح.ورلمسنامن

ميلنخععثةجهتديثهلف!حاتهمةفييسعتحدملئن!حمأسلولثجالعمياصميدبنلىمخلوللزنج!اجتنب-مروءتهعلىخافمنوكلالوجهاءقاطعهوقد-انهعلى

-......شرودء"شاردبهدوءقالعندما،واهتمامهمعندناالمثقفينافكارالليه

كانتبحيتوالالسئلةاًلاتهامثت،هذءتبادلواوقد.الصغيرةالامور!ثنالذينان"اللجنونلذادصورةكانررطبل،للجنونهملافىمةحالةصار

كاو*مكنهلصمتوخوىد!سمتيحضرابهاسيافيالمقاهنى!هماكلهإاللىيحضريكنلم!ممعاللفلسفةمتعاطيبعضورأى.بضمالرهممصمابو!باللجنونيتهـمونه

.الاطفالاجتذابعلىقدرتهوان،حضاريةظاهرةجنونهانمنهم

قبوللهمفيالرفيعوالسلوك"ذدبهـمءلمى.يحاؤطونو!!ا."وجهه.الانسانللبراءةات،فيزيكيا!يرمننوع،حماسيااجننذاباوالليافعين

لاعتقادهمتقثلاصمتهيمتمرونو.كا.ا.المقيىالعابلاحدىأسياندة.!.
..ملاوالهاللوا"للشمسومعرضهعالليةبيوتهمكانت"بيوتهمالىدعوهوهكدا

نفسه.عناللدفاعيحاولى"اذ،بجنوفاللحقنة-وباللهمالصربالتشغلالتيالميتافيزيكيةبلسذلتهمعليه

ظاهرةبسمببالخطيرةالانقسماماتصبغةالتتتنيعات/اتخذتوقدمحاوللين-الانسعانوخلودوالل!قيموالحريهواللعبثوالوجودالمطلقة

احداانهياللظاهرةهذه.تفاهتهابرغمتدومانهااحدي!قللمثابتةواحدااماللهمخيبانهومافعلهكلوكان،اللظاهرةهذهيدرسواان

ولقد.الشطرلجوخاصةالمقهى(للعباتمنأيةفيقطاسيانصهزملمانهقال.أجميدةحقيقةجنونهبأنالتهايهفيوأقنعهم.الاخريتلو

مااداوكان.الخططولعلىامامهففشلوا،قواهمبكلضدءتكتلواالاسئلةووصفأسئلتهـممنسؤالأضألعلىجوابأيجوابالايملك

4مسللينالالثانيالللاعبفشلينتظرجلسللفشلهاللغيظاحدهمانتابالدحعابةروحأثارماهذاكان))جببدبقاللببورجوازيةتسليةبانها

.كانمعهمتسامحهعدمفيفأمعنذللكأسيانولاحظ.بهيتشفىاوبرمعضلاتيتشاغلون-الاسئلةسائلوهم-وانهم"اللبلدةسكانعند-

عليك،أسيانظهرعندماوتعتكرتحمررايتثلقد:للاخريقولاحدهمبذللكيضفون،وانهـمالاردالىمتثاغلينيظلواكيلهاحللاانيعرفون

اللحصانتحرلثوهيحالايةعلىترتجفللميديان:ذارفيجيبهتماما،والإشالسخطبطريقذواتهمويؤكدونق!يمةانفسهمعلي
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،الاعدامعقوباتوامدارالمحاكماتفيوقثانضيعانوللكئنا،خطاةدخولبعدجحيمالىالمؤ،ىتحالالىف!ندضمصاروباخ.مكانهءفت!طي

.شرابذللكسيبقىفاللشر.وءمدورهمادالروان!سفيشيء.بووز"/زدادنتيءوراح.اسيان

ساكنينمقطبيناببهيحدؤونكانوا،اللجميعالىونظراسيانصمتوفشاوا.شطرنجلل!عبةفييهزموهىحتيرشعاونوا،ان"نهمجماعةواتفقت

يضربه!لماحداىنإ!االكلامذاكيتكلماهـذا:تقولوعيخنهماللىاخرىجماعةاللفنت!لودفع.وجوهصهمءلىواللخيبةاللغيظفطهـر

وأيقن،فاغهاطجميلةامراًتهانمرةلاخيقلت:ثانببةوتحعثوبصهـ،اللتكتلاتجميعفشلت.اذكأ-جةبنفصىؤفازتالمحاولةنفممى

قالاًنهبيئنااللفرقكان.مخطئايكنولم.نذلوانياتنتتهيتهاانيساعاتطبلمةسيقان!ويمدونمقاعد!م!علىسترخونكانواجو!كأكل

اخوتهم.زوجاتيشتهواانالايامهدءفييبيحونالناسانلاخ!اللبعضفينهضكراسيهمعلىيتمطونواخيرا.رقابهماللحنقنفجوؤ!

زوجاتنشتهيبانناببساطةنفنوفانلاختكيجبقلتواني،بنذ؟لةال!ينبينمطلقيناللراديوواصواتلذرجيلالاخرونوبقىويمسير

اخو،!نا..ا-نففارةاوأمأمةوالحين

بوجودهنشعرنكنللماننااختيواعلنت.فجيناواللدي!فيهـنتتعلمانقبلتالشبابمنجماعةوجدتهؤلاءجانبوالى

ترتدياختيوظلت.لنهـتةضحكناساعةومحشريناربعبعد.مات/حضىمنا!سيها!ئرمعلىالاخرىهيقادرةماصارتوسرعان.اللعبألسيان

عسناللحارةاللفصولفييكتعفا،سودوكان.كاملينعامبنالاررلممود.يسجلواانهنهافلةواسقطاع.انقعتهـ،التياللجديمدةبالطرائق

والركبننين.والساعدرنالصدر.للكذبمحمببصافيةضحكةاطلقاللذينفسهاسيانعلىانتصارات

مطولاالاحاديثتبادلنا.وجلسناالمقهىالىاخيمعمساءذهبتاقصىالىينمغيظالاهلينجميعوصار.غيظاالمقهىافرادبقيةوازداد

دخلعنوتحدثنا.اللعمرانازدوادوءقوتزفيتهاالشوارعشقءن.حد

الصغيرابن!انمنوشكالي.ومسرحللسينماداربدخلمقارناالمقهىح!نىصممهعلىحافظالذيأسياقفان،الانفجارحصحلاخميرا

الغيظفانتابهباللنردلعبنا.اللجلوسمنسيقانناتعبت.اباهيشنمالمغلوبيناللاعبينلاحدفأعلنالعجيبةنزوتهمنبدافعتحرك،اللحبئذللك

لماذا.قال.كلاقلت.السينماالىتذهبهلقال.اللكسلوازتابنييتعفىالمسيحيةوالمحبةالر!ببعبالسلوكإمانهاوانومغتاظموتورانه

بذللكلليوفرتنراءهايعتزمل!يارةءنيحدثني.فشرعالريلستقلت.وقالالملوثبلورهاتكسرروماءقغاعالايمانهداوان،تنطرنجللعبةفي

السيادةفييفكرافي-استمر.عالباعصبجمافحكاضحكت.الوقت.نذلبانهويعتوفهذابايمانهالاباللمصهةاشداقيبين/بفبمانعليهان

ابوابه.الم!الىا!لقاخيرا.والوقتوالحارسوالوجب"اللمصطنبينهموكان-اللحضورالىالتفتثم

عمليةالزواجان.مخلهتاوكنت،بالزواجكثيراتفتياتوعدتطوالملحديرن،بلابقاءالمؤمنين،اسشثئاءبلاقانهمهم-المثقفينوبعضوالموظف

اؤتزقنا:انبعدلححبيبنيوقلت.كلهابوعوديحنثتنكنني.انسجامكبيوبالموتايمانهموبأن،الاوائلالمشيحيينلا،مانهمتمةصورةعلى

ضعيف،الشخصيةضعيفانت:قالت.آزرولليس،الزواج.نريدينانتتظهرصغيرةانفجاراتينفجرللكنه!لمانفجارسهدونلللحيلولةيجهدون

بعدئذ.احباناستطعللم.مصيباكلاقكان.بالا!شانتوحيو.لالللانجبسةين!ونوانهم،المعطلةانوفهمالىاللعاريةرائحتهحاملةيوميا

كثراببراءتهنعبثت.المزوجاتواللنساءاللصغيراتالمفبباتلاحقتتسقدللكيمعجزةمنلاب!وانه،أنعاريةقيبئالحتيمنوهربالللمللدفعا

كنوبعضهن،وقتانضعوللمففهمنخبيثاتن3بعضهـن.أرعوولم.ارواحهم

صاخبة.رمجرةالىالان.اًسحاتهم؟ءفىارتفعتقدوكانت

16ال!صسف!حةعيلى!الت!ثم!لوقفانالبلمدةعدىبانغيظايتصزوهواللجاد!ينمنللفيفواعدن

.وصاححياتهموانتهـقاداللناسىءهاجمةءنهـانهزرءك!وانحدعفاسبالط

تحديقهوان،.بيتكلفيالاستقراريحطملويودأسيانانالكهولاحد

المسارمىوزمجر.الشريرةالرك!ةهدءسوىيفسرهانلاي!مكنالابنيةالىاللدائم

.-وتعليقاتهبتفسيراتهاللبلدةضميراوثف!اسمانانقائلاالموظفيناحد

ابائهم.معحتىاللترهاتهدههمثلبايراتدائمايتسلونالصغاروار

وارومالةيرسص!الى!رئااافواهمنودطمهبهحفالذيال!فضببرنحمأسيانيئحركللم

:وصاحمتاجاالليهاحدهمواندفع.مكلقاصمامتابقي،اللحاضرين

موضعهمنكرسيوانقدف.القتلفحقجرث!مةانك!اللسماءبحق

روبوفوارسيمونلقلمءاياك:ي!ماتونوهمقغربوءا!صورجرالعت-نغائرشابونهض

والركلباللضربعليهوانهالوا.الباردتينعيئيكارىانني،تحتمرناان

.شيطانهوبلمج!ونالليسانه:صائعين،واللكمواللصفعفىوالي
ادريسمطرجىعايدةحمة"...

.سالممحوباللهياجمنهترة،وبعدوركسربخطوتكومالارضعلىهووانقلب

...هذاان،اللظسايهاكفى:العتيوخاحدصاح،افرب/اانواعبجميع
الوجوديهالكاتبةلناترويالرائعالكتابهذا...

من،حياتهايك:كانالذيالرحلمعالكميرةديقصتهمافنم!تحضواللذياللدينرجالاحدونوسل،البلدةبننرفلا.بلب!

.وهكذا.ضربهعنويكفواالحبالىالميتدعوةي!نقذوااناللحادثة

الىترنتصعا!طهامبنكي!مفالتجاالتىنجرتكاتقصلكورللكوجهمامراللىاللناسواذمحب،والضوباثتائمزجماررويدارويداانقطع

يزالانوماكاناوكيف.حانعهالىكاتمةاصعحت.!ار-يهم

..-..المتقفيناحدمنهتقدمف!يما،قدمهبرهـشطيهزءوووواخرهمؤ،قه

.الحياءيواجهان؟العاريةاًلحقيقههذء!طماتحبرنالمفى!لكة:!ح!لهتلام!تفاطوقا

بالحياةذارضه،عميقة،رائتهتهصلبيصدوللمايمانناتلاشىللقد:وقالجلموسهفياسيانفاءنول

مطبوعةالليوميةحياتناار.اللبشريمةاللئفبرللردعكافياالميجالسيد

برتت-الادبىترسنواتهذامننتخلصانوعلينا.والمماحكةوالغيظوالتفاهةالنذالةبطابع

يعادلهامااولبنانيةليراتاربعالثمناللجميعمننذالةاعمقاذ!اءرفاسي.ممكنةاللحياةدشصجمجاللطابع

للكئني.كلكمماي!بتلعكمالخطايامنقارثتواني!،وغببظاتفاهةواكق-

جميعااننا.الانسانحقيقةاعرفاناردتلانيمعذوراخرجانبمن
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.ملألريدونقولواوبعلئذ،اولا"صلا.نجأصملينانمعكصعرعطشنابلماناعلىألا.5؟.-.المنمتمولمعثزءئصفحة2-لأتتمةد13
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