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صهـم!بنرر.بنيرو

حمسرسيحر.سسيم!سلا-

وهذا،والواربةالتسترتعرفلا،متحررةعنيدةجبارةكتب،بالجنوبالقصيبمنفاهء،تيةسأملحظةفي

شقائنا.سرأثناءهتبادلا،لقاءباخرفيهذكرتهالذيخطابهامجيباءلى

لماذالكن،لاراكيسماريالىالتفتانالىورغبت:التانيالحوار-

فيكل...رشارياعماقفيبكاشعردمت.ما؟-تا)تفت؟تفكرينفيمقال"

بدأيوممقؤكيهمرسومةتزالماوروحكذراتهمنذره.الكونيملأالذيالفراغفي:قالت

التوالية-اسئلتك-برغمجبكلمولكنهتبالارواحينتعر.تفهمينانك:قال

وهميةقيودمنازفستاءلىفرضناؤدكنالمامنهخضوءا؟ادراكوما-

دواماتفىأرجحتنامنكثيرا،واعرافاتق،ليدسميناها.الفراغداخلتبحثاناللتانعيناك-

بعدأبكمت".أبكمذاكاذررماريكانلقد،لسخيفةمغثية.جامدتانعينيان-

وبعض...لسانياجابكوانما،يجبكفلم،عنيفجهاد.عينيكارلم-

وتظهرنى،بالالمشعوريتخفيانتعودتالتيوجهيملامح؟رأيتوماذا-

حطمتانكاتدرين..اكونص،كأسعدبشموشاضحوكا.ذكيةانك...فكرك-

001اليسارهذالكبتللاطومارستهالذيالعنيفجهادي.يعذبنيوالذكاء-

!؟وابكامه!ذكيةتكونياناكرهكم-

زلتمالانك،المشتركغرقنارغم،اغبطكانني.اتبلدسوف-

وترين،والانتت!راحالشضصوةمنبكثيرالماضيت!ترجعينبة"..وأعزكعليكسأيخما-

التيلياليناإنتذكرزلتلا..الجمالمننراهكنامافيهبك،لالحقجهديكلابذلانب"بقواهاوختمته

فيأد!ضةامالناالازهارورددتا!،نهافيالقمررتعاتيأنيتدكفهلانجحأناوشكتولق!،بىزلمحقأو

وامواجه،ورمالهالمثماطىءصخوررنتذكرزلتلا.رباهايساركالىفانظرزرانيأناردتاذا،هذاوقبل؟ال!ك

فطفقلالفضاءفيروحاهماهامتشم!حينشهدتا)تي"..قابعةزردني

القمراشعةتحت...ويبتعدان،يقتربانظليهمايرقبان6391!ر03في...نوبالس

الانبجاسطمنالدموعمنعاحدهمايسحتطعفلم،الكاشفة3معزيزتي"

فيالمحتدمالصراعةوولتحتيسئنكانفقدالاخراما...لالبيوانما،فقطخطابكءلىردالا،اليكاكتب"

اعماقه.انالى،زمانمندفيناوحن!ينا،نفسيفئي!كبوتةرغبة

الل-!،،تلكفيحوارز،عنالتمبيراجدت!قدتافهةكانتمهماوالكلمات،شيءأي،شيئااليكاكتب

بصمتناعنيناماكلءايناخيمالذيالصمتوحمانشاالصفاءوعمقهما،الالماحاسيسمهأرهفلانسانوجهتان

شيئاتاهملفقدتغنيكانتالتبالعصفورةاما،وللامنااوحائرةحسرةالنفسفيتثيرألنبدلا،والالثراق

وربماواقعنا،صرارةعنتمعدز،لكيدمداخهأهملربما،مهطنمار-سهالذيعبثناصناشفاقاالاقلءلىاوحرىدمعة

الواؤع.هذاعنيسمايناأوببالىغش،ئهاتتمةفيستذكره.والموضوعيةالجدبكامل

الذيالمزهـ--جحوانحىالذلكا،ناذكرتازكاعتقدبهمالا،ومزقتهفا،رسالضينقبلمنلككتبتلقد

عنبصوتهاأرباكتحتوانالمصيربسخفعرن،وانت،ردعنايضلترومنيومحاولة،عارمةوسوداوية4موحثقتاص"من

السخيف!الحيوانهذأباسمينطقان،الجديدةالحياةتعىشميناتركككي،نسيازكءلىنفسي-

بأنتنبأتاذ،بارعةكفقارئةلقاءآخرفيوكنتسعيدلماضشبحاصنأزظرفينبقىفلاورطوئنةمنة01

ذاك،اذالاملهذااتبينلم.طويلاليهوطريقي،املالب.صس!ؤومفراغفيؤرجحهاو،حياتن،ؤينغص،اليهنحن-

لفسيسألتثمتألمتفقد،ذلكومع،عنهتسألينيولملرواسبواخضع،نفسياماماستسلماذالان-ولكني

ذلك.والاشفاق،والعجز،بالالمشعوريفاحتد...بعدتؤثرانمنأ-قوىبينناممابأنوأومن،قيلبيفيالانهزامية

الوجودوهذا،المستمرالعبثهذامنالخلاصاريدلانيالتملصم!حاولاتانتجتثهمنوأرسخ،الصحدففليه

ضويقو..!ضطربانالماذاالانفهمت!ل.المفروض.الانقطاععلىاشرؤ!قدكانمافأصلأعود،واللامبالاة

!؟شىءفيأركاشلا..منبعضارسالتكعاكماتيضفيان-حاولت،رفيقتي

ولن،وجودهلاسببية!عدائمصراعفيالانسانانعلىشفافةبغلالةاشبهفمرحك،فقيتولمولكنك،مرح

العبث،اكتشافيقيهحجاباباصرتهعلىجعلاذاالابهداعنصادرة،قلأنمةافكارءلصهتطغى!رحلانه،اثسودجسم

منحربتال!رار...اللامبالاةمنبضربوجودهقابلأو.معذبةزفس

قلقا،اكونأنفيالا،افلحفلموالاهمالباللامنالاة-الالم،كتابتيفبازطاحقأنن!يتيفيكان،ازلمكومشل

استعما)"أستطعفلمالحجاباما،فوضويا،مفطربااتدرين!الشفافةالغلالةاضفاءفيحنماافىاحلمولكهي!

النعامة.تقايداكرهاز،و،بالنفسر"السخرصنضربلانهومثاث!ثلبعندوالروح،بروحياواجهكلاني...؟لماذا
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هشلايمانايكسبناانفي*يجديلاانفسناميتركيزهلللحياة،صلاحيتىبعدمالمحكمةتفتيأنرجوتولطالما

الآمنة؟قلوبنامتاحففينضعهانبنااًولىهذامنمنفذلايجاداللامجديةمحاولتيمنفأرتاح

اكثر،اوامرينبينالاختيارموقفوقفتماءكثيراالعمياءاللامبالاةالىللفراراضسطراردونما،الوجود

ناليوقيل.ففشلتالتقوىالىالاقربواخترتيرغمنياطارفيحجزيارتأتولكنها،المتبلدةالنعامةاو

وجلبثكلي،تكررالفشلهذاولكن.الهيأختبارالفشلاصاحلانظرهاففى...لحظةكلواقعياجترارءاى

دونولكن،التقوىمنالابعداختارفصرت،كثيرةقماانكيفف!انظريالعاديللموتولا،العاديةللحياة

يكئفلم،ففعلت،واخترنفسكاطعليوقيل.جدوىشاذحكمفيفكرعندما،الذكاء!نتهىفيكانالقاضي

فماستخرت،ربك،استخروقيل.بقالسلمنباحسنالامرحنى...المتهموطبيعةمنمسجماالحكمفجاء،شاذلمتهم

الالهاموالتوجيهوانتظرتكلؤلمة،الاستخارةنتيجةفكانتمعطبيعتي،انسجاماأشدوجدتهاأليهانفيحظلأالتيالمنطقة

عليهما.احصلفلمواشعة،الاعتداليعرفلاكمتقهـلبقارىجوفيالانفانا

اجحصدلمزلتلافانا،ايمانيلمصعرتندهشميلاتعرفلموارضه،ملهبةاوثلجيةآلاتكونلافيهالشمس

وجهـوده،فائدةعن،فقطاتسلءلاننيالا،اللهوجودمتراكمةلامعةسودأءاحجارفيهماوكلالماءولاالخضرة

بعضهمافواهمن،يشتهون!اينتزعون-الناسكلدامما،متناهيةلاقاسيةوقمم...وهنا...هناك

-...ويعفونينتظرونوالذين..استجداءالىحاجةدونبهذهانالا،مدلهمةقائمةهائلةومغاوروورصخفضات

..!يجوعونعليها،المخيمالموتوطأةمنيخففانشيئينالارض

وان،كلحالىعلىنافعانالايمانفيفكرتربماوغزلانهاوالانحام،الزرقةالدائمةالصافيةسماؤهاعمأ.

الحياةفي،اجلايتحققفقدعاجلاالنفعيحصللمكثيرةالخركة،خفيفةقلقةتائهةلاهثةأحياناتبرزالتي

مابمجرديت!بددماسرعانإلتفكيرهذاولكن،الاخرىتحقيقايكونقدشيءصكلنتبحثكانهاوالتطاحالالتفات

هذاتفكيريأنواكتشف.اليانصيبلعبةاتذكرتنتظراو،الجاذبةالجافةهذهالصحراءفيالمجنحةلآمالها

..النردبةلاعبيالقامرينالى،اقربيجعلنيساعدته،ابلهصائدلامنطائشةرمية-يكونقدشببئما

ومكث؟المستنقعهذافيرمانااللهلنكيفأرأيتيلتهمهامدةجثةليمتلكههدفهأنيقتلعلىالصدفة

نغوصلرنريتنا،لالقوةشعورهليرضىصصليائهمنيطل....رد الملوحهالننمديدالبا!ديدها

منل-الطيبينرؤيةمنويضحك،بالعذلحمأةفيالانجامأشد!نسجمأنه.رايتوقد،اطاريهذا

أنهمظانينلزملائهسصمايديهميمدون-معناالغزقىتعرفلمالتي،العاتيةالملتهبة،اللافمحةحياتيمع

رفيقة،ياغريقكلانا..مامساعدةاسداءيستطيعونرعتالتى،الجافةالقاتمةحياقي،الاستقرارأوالاعتدال

تجربيولا.انتشاليبكلحاولةنفسكعلىتموهىفلاكاسفةقساوةالافيهماتجدؤلموامالكاماليغزلانفيها

ومع.لحظةكلنجترهالذيواقعناينسينااخرمخدرافيرايته،واحداشيئا..مقفرةرتيبةهائلةوفراغية

للمتكتفياذ.المزدوجةالتضحيةهذهفيك)قدرف!اناذلكالصافيةالسماءهذههو،حياتىقيأجدهولمالاطارهذا

عرضتبل،امرأةلكونك،المساعدةطلبعنبالتنازل؟سماعلديتكنلماز"اتدرين..الزرقاءاللامتناهية

افتراضا.منكاقدروانا،عليالمساعدةهذهمكغهرةغيمةتكونأنءلىتزيدفلاوجدتمااذاوحتى

تطبغالتيبالام،ءليتعرضينهاوانتذكرتنىلقدفوقوجمحتهعاصفةحلزونيةزوبعةاثارتهغبادااو

عمرانبخلدهايدرولم،الجياعاطفالهالتنيم،الحجربالعبثوشعورا،ومرارةخيبةعليهليتساقط،رأسي

شبعناوقد،لامثالناالايلقملاالحجروأن،ماتقد.ولعنة...

ننم.لملاننا،حجراممااكثريوافقكالاطلرهذاأنفيالانفلكرتلعلك

ماجدوىبلاايمانيرغم-بكأستعينأنجربتسماءصحرائكفيعرفتوقدس!يما،معيمنسجمهو

ووميض،فكركبقبسالتزودفحاولت-تعرضين...بديلابهاتبغينولابهاتتشبثينمنحمةصاؤيية

الذيالمأساويالعنفلمجابهةاعتقادلثوصفاء،عاطفتك!هي،السماءهذهالىمتطلعةتمكثىأنأتمنى

الذيوالتمزق،لحظةكلاعيشهالذيوالضياعاحياه،تمطرلاانهارغمالحياةهذهفيلكالتىالوحيدةالتعزية

نحوييزحفالذيوالعفاء،واستمرارباصراريسحقنيبهايرتفعمقصوممةاجنحةالامثلكتهبولا،لسراباالاا

التستريحاولى،مغترةبلهاءورتابة،مضنسخيفببطءوجدرهاالصلدةبصخورهاليرتطمبرهةالارضخن

البله،السذجواغترار،الملهاةوحرباللية،الحياةبصخباليهامتطلعةتبقيانتستطيعينترىيافهل.الجلمجدية

فطرحت،أفلحلمولكني،والتسالالامالعراضبايمانهالمتشبث،الجناحالمقصوس،الصغيرالملاكايتها

احترامكللهاأكنكنتوان،جانبماالمحنحةميتافزيقيتك-؟اغاتما

فالكل،الموقفهذافيوحديونمست.كلاجل..وانك،جيداتعرفيننيأنك،رومذاتذكرتلقد

التلريخفيرأيتوقد،الا.لهظهور"يترقب..-.لساخط..تشبهيننيصرت

البشرانتابلماانتقاماعذابمنممثاوهذاقكمالطويلانبهـهكأناستطعولم،كثيرا-حينئذ-خجلت

رباعيةوكسرت،مسيحهصلبفقد،وظلمويلاتمنمحنوإحدةلحظةتتخليلمانكهو،واحدفارقالى

مااذا،الحالسيكونفكيف،ءليمهوطورد،حبيبه..الطيبالالهبهذاايممانك

نالي،يتراءىوما،الاجابةأطيتىلا؟زفسهالاله!رقمةفيوانا،!دعوتهحرارةبكلالاله!ذادعوت

والقيام،والانق!اذ،باكتوضيحللمطالبةمستعدالكلالاشسلاممنبنوعالااشعرفلم،الازماتعمقوفي،الالم

الاكبر.الابطرفمن،بالواجبللموانا،التخديرمننوع،تعلمينبهماوالأسنسم-

ومرتزقة،الضمائروباعةوالاعوانبالمنافقينوكأنيقدرهاغوارمنانتشاليسألتهوانما،مخدرااطلب

اولسيكونون،جبنلأويأساأوطمعاوالخونة،الوظيف.السحيقة

الذيالمسخبتمويضالمطالبينوضعيتهمعلىالثائرينومحاولة،الايه،نخلفالطيرانانكيفأرايت
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الغلاصإ،جلاديبينالاستنطاقرهنز،وأووهتزولقدليدون،المحاما،ؤ!الظرواذإجأراضطرارهمتتيجهاصمابهم

عننويخفي،ز!سييهـيمسينالجسم،نيلعذاباأنان-االسماويةرالما"دذأ:"إطاافي-ينصهدد-ؤ-لحون

نظراتيتركيزعنولي-!غايخما،وصخاور!!وأ?،ؤ!ه،-:،يا!آ.أهاايبقىاناراد

كماالوهميووجوديعردذالمتالشفيورذذازبويقبةالضاصنطازفةو--جمجد،اكش-رطةاور،وصحفليالمحاجزأما

.دورييأتنانقبلالرزجبالح!متر!نوأن،.زروودتربىجونلاوال؟-هم،ء4تعاليءلىجنالم!،فظإحينالححاعبادهإ

الجلاد،ريىءلىنفسيوجدتلقد،صدؤ--ي.و)؟ت؟روجردةب-اواتهمأباأل-بعغوسص!از"الىورودأنالام!"

لاني،موجودازتيالعذابنأرأصلىوأناؤعجآةاكشت-فتالطإبةورنواخرى-احراماوطلباوطءاد!ءلمن

الخائضين،المراتفيالخائهينالاخريناجلمنإماتأبينقض!،نالرؤ!ىصا!اتفييخركهمانالامنهوت!ر!ىلا

الكبرى،المعركةلساحةيفطنوااندون،ميةاليو!عاركهموتواءملاليهتضظرأرو!اتي!نثالخةوطائهة-اهـصجون

بدافعأوالطمعبدافعأزفمهمالخائفينأجل!نأتألم...شيئاترلمكأزها..واجترارها..صمتهـ،

صنأتعذبلانيصثجودازتإئي،الصألسبدافعأو،الجبنالاإ"،تمثيلصلموحيةيدءيورنزاللا،بعدفكيف

والايمان/بالوجودالشعورمنتهىوهذا،لىمذبنيصنإجلالسضووجماعةفطرمنبهسيحلكثاعاقبأ،لىغنتصىولا

.بالوجودأناستطاعتمااذا.وص،ود!،لص-وىتح!رم.رعدلمالتي

دلخيعليه،وجوديالىاهتديت،ستنلاقالاوعند؟!بهدؤمن

سليىةمعر!4اصا"منخه-تالذيالم-احثضابططريقعنال!لا!-!ةزوارتء،ديهت!يوصختى

لنى:سأءحندما،جوديعلىدإت،ئي،ادانتيءاىؤآرغمرووروثة-ار!ةبنن،اإصمعورءنونككلط؟الاإهىالازت-،ب

الراهن؟الوضعاةلازاخطتكمهيرو،--ألازتي!نحظ-صتلاًلذكرؤأخذ،الا-وةااقت-صمهـ،ربما

.وهميشيءلازالةخطةأية)ناتليس!-لىبىشرروح"زو!أو-ؤطأ!-راالتنت-رلي-ببالمفهوم

قائمة؟مقدساتادريناأنأتنكل-ءزمثم،ظلاص،يتشخصىوليقي،قرونصنماتلشخ!ى

نطاقعنيخرجرهـألابنت!،الاءخقادر"حرزكرألا-ض-وءلي-جبؤ!صم!-وروحىدارءبظولةصحاىاىاخجرا

الوهم.؟الخهـور4لرجسرروستصرليىفيلي:ورىكىال--مصر

ينتعرك،واقعانه.وهمالبلى،تحاربونماان-زكيروو-ب-مبدزيةكوو-ة"-اًز--،؟ت-اانأرى

لحصإ.كلبوصوددالصلاحيةتوارثعه!داورء!ا?لىؤةهـوااعقواا)-طاطير

يحمر.لاووخي،نسبيوجود"ولكف،ربما-،رحرةالشرالارواحتخسأكي،وانسترالسجمحاءوازأحة

المخربة،المخلوقاتاما،ؤروز،عاشلقد،أخطأت-وأصطدى،!ثوىخيرو*ا)"--جنتوالا.الظلأمويرتفع

بب!دها.كيفعرفؤاطالاالمرءي!خليعلاكثيرةاث-!اءتعامفيهالحياةأذورممسفر،

.بوجوديدوصنجعلخنيلقد،شكرا--.خارجهأ!ههااال-وضر

.تحاربمابوجودبل-

روخربةمخلوقاتمنحياز"فيمراراظهرماان-"!يم!

دليلوهذلوبوديهي،اظووي.ر:يدصاانهكاخن

فدلصلتقابليهي-همى)لميإواأقصحااما،،للملأرءالاج!يالا)لى!موموصىلىو4بغوصمهـنطعاة!ي

الامورط!جمع4منلان،يربالقرإ*لزواالاكيدةا!صصآنةاوهوو+-ء!و

وسيقعالموجود،وجوديتأكدءخدرو،ال!كازنءيريت!خرأن

!حالى.لاعذا-**-جكل

كا؟الوفعتهددبهذاانكأتدري-.لطبط

الىبسحبيأمروهشط-،،الغشص،وةأزيلبل-.0.1
الجديد،فيباكتشاجزرلواز!،ال-،رسؤتقدصخاازةإزززا41..!حرءاو)الم!مففووم!

كانالذيللستروازالتي.ر!ومتيودودىاوحىوياكت%حا

ير!أمرلمانه.الحقيقيةآلمباحثضآبطزفسيئ!!ءي15.الاداطرمعامرأثعهى

استطعتمااخفاءعنعجزعندماالا،الزنزانةالىبسحجي

.المتبادلالاهـتنطاقرونالانمممحابترفا،زعريته!17اورورلمو!/و!!مةاوصود!4ا*،
قدو،الرطبالفبقمح!زيا)ىعدتوهكذا.

الاكتمث،فنتيجةالاررتمرارأسهمصنهـهمأولاكخس!بت،5

،وحناياهفاتهتجوأضأءقبسماقلبيحملالذيالجديد؟؟!ودإود.ر"!لا!ارووعهى

المحاصبمة،ازتظارفليقضيتهاالتىالميا)ياطباةوأمتعني

وسواقيهالمملوءة،الصقيعيةومحاريبهوصوامعهبهياكلهطرابيكأ!يجورجترجمة

،بالوجودألشعورحرارةتحتالمتداعيلجليدابدوب

مماأكثرالصبالماتصنيفهمالذي،المباحثارضائصإاوالا.15لو)!طلوا!ةبرصببريربطعهى-

واصحةاسئلةعل!رلقوباليومذلكمنصارفقد،.نحمل

و!ضول!خطعأ،أفكدنر.أللالفا!المسطحيئولم!محدملإداًبدارمنشورات

يستسيغلانفسهووولانه،التهمةيثبتمامحضرهفي
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كانفما.تبزعيلا..القدرجهوتوجالمحبهـ،فيا)خحكمارتفاعبحتميةيومنفهـو.جبمتعالمناليهالقي"،

والحاقدونوا)-ءوو-ون،فكرياوالاروجونوالض-يوخالروجزةازبوأدص!لل!عفول"مكانيتركا!بدلاالذيالوهم

ولطا!-،،جانبأييىفيدواالوظجفتزقةورور،ال--مطاءانءلىليصرلم،ذااعرفانالستطعلمولكني.والممجود

اكثرلهاساءتهمفكازتورقاشكلكن،أثنص،ءالدص-لءايهماعشعديعترفأنمنولىهسرب،4عن+وريىأ.فع،حياتهبهيلف

عاصكلكأغص!تأر،متذءررنوالذت.خدماترونيؤدونممايتهربكما،الحقوجودهولجدة،الحقيقيةبكلعتقداته

مراقب4لخشحدلي-دبهمأتىابءوبا"أ-بضاءا"الضررةاكتثفتأنيالا.مرعياكضيهرابنهمنالخسيممىىالاب

...ؤ!ؤوالوحتىاليحممنوزوالكصولمواكنهم،المقاومينقبلزارنيحبث،الث-رطةبمركزلييوماخرفيإحههو

،الترددورنالطلائعو.نتخلس،الجديجدازطانهفثقي:وهمسا!!حكمةتوجيهي

ءإىعدمالاتبر!نلمالنميالحربائيةالطغمةلهذهاثراترفيفلن.التهـعةثبوتدونالمحكمةستقدمأنتذاها-

وتتجرد،7،رر-جةطاعمهتقوردانداز!افديدنهـ،.صلاصلمجتها.تحقيقكقبلمقررالحكمولكن-

3،نولقد.عطشتاوجاعت!يأنازسازب4قجعةكلمن؟تساصحىرغمأتهينتي-

وكأني،اجاء"محيش!االاررمترد!كلملمعندماذكياالعءجلمعحجزيانار!نلكني،اهاز!كقصحدتما-

-طط4يست)هكلها،واصشا)هااوررباحكبمالىاخيرارروودبهلدليكملكانتوالا،ب"قهنممبحثأيزتجحبم"لمكنامزصلموئي

العدالة،هزلياتلتمثيلالايص-اءونلاانهماغفلولكن".الحجزقبلالادازةأدلة

وروجاراه،للتفكهةزفعتربكل،صمبخيولؤهموعداهاتركمااهملامثالكوغفرازهم/بأمثالوجودان-

دوهـةزث-،دلماذ،الاطفالبلاووةة-،ءوارالاخبا"جموح.بجضاءصحيفتك

وارو:صددرابطةزجمعهاال!زفةحإا!ل3وءلىقاصت،ةرر.القبضءايألقيأيضماالسمببولهذا-

زفسمهربمتشفمطولسمو،عاطفةارةصراوعقجدةوثمجة؟!لي،لخيانةأزتهمني؟تعنيماذا-

ببعبهـولجس،ر"ازهمن،فيه،ألاخوانيفكروتصاووحجدا.خيانةالحكمصعالتعاوننلقلالبم،أ&!اعةلحد-

وهـذا،الكراعلمطعمليعدماالذراعفيالعبديطمعان:مدمدماا!امىمنومرقفالستشماهـغضبا

تقدللر.ابسط!نترينازقسمانءاىاشرايزدلم...حقا-

؟ذكرتماكلبعد،عزربنتبىيابدينترص،ذا،والانمناكثرءلماتيهـنرفهمعجيمطرجلصنلهيا

تكتثفينعلىك.اوهذرا)خور:تيمابدتمتززلتلاربماالذيقتاالوفي،بالخيانةنف"فيتهم،اللفظيمحتواها

ننمصتلعل-ياو،،متزنكانزص-لىفيهاديتيالتبيالهوةؤهل.التحقجقفي"امثالووجود،المزعومعفرانهعلىيهن

منءاسيكح!اظا،واص--كتتحم-تلوؤوددت،عتكساهو!اثم؟للانتقاميدؤعهانيهعكممرح،نقدلمثأربيننا

لاطباق،بهذاالاماةلم!اكتفيةحالكلرإى...العدونمط؟.اطلاؤعأانتفاضةبهيعنيالا؟شرينأنقسممالذمطالشر

،الض-وم-!رإىالسمجانطرفامنارغامبوحينونة،الظللأم:قائلااهـجانصكياقتربحتىاتضابط-رختفأولم

لصفسي.-كتى،لاحدبهافسحلمص،ببعضرالكبحتانبعد؟تحقيقهمتبعدينتهالم-

بعض!-نأتفياعبمران-إىلساعدتمقيلازك،فشكرا،غريبرجلهـ-نلهيا.يودعتيجاءلقد،رلى-

الوح---دالعغلهيلاز،،،غداثرثرتيوساتابع،زفمهمي!معتعدهمقولهيرخازض

اذوا،)-فيبهاامتفكانط-بنتس،بهأيالمسموحعهدفيالوطنيةصتاجريماءقدورنانه،قيثقالا-

بعدهـ،-تص-اكانؤدرص،ااذ-إ"،تحروءاىالستصبركليتملمو...دالستعمارالاعهدفيو،زسيإلفرستعمارالا

ن!ؤ-"اجدءا-يواعش!-،رهذهنياكت-،5،صكلدألحاول..مسرعارول4ؤبعيدصنزودىحتى4كلارو

صلب.،"برأبالسجانيصمارحنيمرةاولهذهكانمنالقد

الباحث،ضابطية!وعنليويكشف،قتهبحقجاصهنيويو

((ليلاالرابركلة،عةاللمس))انويأبى،سيدهورحهميررجرفالذي...التائبالوطنى

."نترينانقسممالذيالشر"بدءلملىالمحميرهذايتحقق

ليعد،وؤءريؤا-يالىكلخاوقاقربيااليكاكتبيدعهونالذرنوبينبيننارزتنعزلى،،ادنفالم:مكاة

اخط-وهـاسربةؤب-4رتكرأ.كمرءبسىبوكااللقظنيان،فسادهاوبصلموحيتهليتعل-لمقلاومكابرةعنادا-كمعالو

خاث-رةيائسمةت!مارءجنهوازت،رؤوسثلاثةلههازلاكأرودق،التعييرصرورةءلىعالاجططورتعدىؤقد

تمنعفئي،لي-،مكلا!ءذ?ج!ة!.وةوبيفكوبيني.صختنقة!..اويهسبوصن-ولفالخلابقي..النعثلىقيور-!ار

جدومطبلملأمعتقداكنتات--يوأو،صراعكورمث!اركتكرةالمقبصنوازحنا،ضدز،امراةالمودبرتالسمببذا4ول

ؤ-،ذاالهوةويارزءيزوريمرأرتحينوبعد.صساعدتىالاقط،عظلمنالمكتسى-ة،)حالمصعضمصميرمنأشفاقا

-للمثفا.مدرحةالهوورنالاخروطلطرباواذا،باردبلهبها.الفمييرصةورلناازمحتمااذا

!ة،الثلاثالرؤوسقطعجهـدليعدواستطيعرو!اناةدون،ح!بنبعدالاخلاصالىالرجوعينوونهذارغموهم

وبس4لهواعنفأضخمرابعورأسالااشعرل!لكفيووهذهالالتوازيةا)شطحاتهذهوكازعا،الجوخاوبعدافي

ةبكلابعنقىكليعم!،زوجكصنملامحؤجه،مرعببمثمع-ةاعيسالوقةالطبذ!--نفيترت-ملنانغرةا-نكيافاية

ويصم--ق،ال-مزء،فاوصا)يهـازرفيؤجسري.فمهالطبقةهمذهنممىفتلقد...وطريقتهاو!دفهايره،لمح!

اعض-،فيوزتفككثأم!ء،ءااصورهـؤيكأئماوبحىرتدريءفىيسيرواانالالهميبقولم،حىل!همالرجعةتنطرة

صحنوتخلصمي،استج!افيئلولا.وحالراسل!اناوشنثوفيلووصحميرهمقوصلملأؤهم.صعركتهمحملواروورقهمصر

والاخبا!ة،الشأملاتهـ-نفجارلتجارلاستم!-لمم،النوم.فالظروأا"-!

وكأزهـ،،العجيبالحلمتفم!مبهـهذامحاولةاليها،جرتنيوالحببرة-"الدهتعلأماتؤجهمازرزسمبعينيككآني

اجترارعسطواكف.واقعيئانسىانيرقهلمالباطنعقلبىالمنظمةعل-ص،الرعاعمنكلهمعدداقبالمنلاحطتهلما

التينلخيانةرامزاتذكجري!ح،وأم،النوماثناءوطن،ءالمبضرورةجنالمؤمنكلووعيوعينازعزعهمالتدعيمإختلفة.أ
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عنا؟استغنائهملعدمالنشبهذيألرأ!س!عوبالرأس،انمسحرأءالىبىاطاحته

،!4عقائداصول!"باالتزاميمبعدىمراراؤجصضكلقدفيكنتورذ،يكوذصناغتصبكالذي،وجلىبزامبير

لهاوبنبذييةالبمثسالميض،ؤزقبتبينوقاقىاريكسطروبازوجةاتكوءحتاذواكضخمشصفت.عمركمنعنترةالثانية

تقيديعدمفيلجسبانهاقض،عيتحاولينولورإك،انلي3ولكنك،اخبارهموالسترقحسينالمخلتابعطالما،!خبر

نرللفث،ؤولاورإبانمنيتنتظريناو!تحررايبهابرىءودمواانفاستدفص4ببيتمرتبطة،فسكوجدت

ولكني،بالامسلحاربهكنتماالىاليومادعوينالعشرمنضافة.زقومشجرةمنكلضأصلاكانوان،لديكعزيز

عل--ييحكمانب-فيسصياربألإني،الموقفهذافيارغبلا...صاررةهـعيدةونت!انتحاولوالدةلانفلس

الذيالوقتفي؟!سيءلى4باحكمالناريدبشيء!صيريانوايى!معودعزيزكلالى،ا&مماءالى"متطلعة"

روعا.والحريةالرقمنأتحررانالىاخلصىكبمناسبااراهرغمبفهمانمنويفري!فهملا،يتسماءلولايسأللاعجائزي

لالافعلى-1،نارا!،التبا)وحيدةالطريقةهيوهذه.صولرووغيرن،ءضوحوالو.صدركعيرءزيزالفهمان

المدلهمةاللحظاتهذء!واجسرمنوللصخلمصالامالل:حقجقزات4الزرتاحدونهاصداوانماالتيالوالدةهذه

الاالبشركلالنوملتخديرؤصهـااستسعلمالتيالل!لمنالتفككفيالروحهبحجز4احلقاتاخذتخىصماعيةالاج

اضطرابالنوممنعه،الطبعحاد،الكلوىمنهكمخىاوقالب"تطاعتطالاالذيعزيزهاالامراولفقدت،والتفزر

ولم،طبيعةحكفاؤ!فيهاينفعلبمروقجتربووازماترورربىهـوالذيالوهمأغتيالثانجاوحاولت...السماءفي.

تعاورذاو.طبيبحقنتهدئهاولم،شمسحرارةتجتثهاكمى،-تنتطالااخرانسمانوبينبينهاالوحيدالفرق

ولم.ؤجقضىمتتهاهاالازص،ت!ذهبهتلغولم.وو-4هذاانزاس!يةوجودهفيوجودهايمح!هرار-يتمنىكان

.فيرتاحنفسهينتظمةسحيتسوووةبمثهارةلانه"حقيقةاغتيالهيمكنلاالفرق

معرت!جيمانعلىيحرص،مت،وقمرضمنلهفياواحيانا،الزمهريرربمسموهما،متوازيضطنقمتينتصل

شعي،ص-نليويااهلهاباخلاقويتخلقالبشرهذابيئةتنالاندونالفصولانوأءبهماوتحل،الانشعةتلفحهمل

ماوخيال،ودرلعطفلطيفالادنياهجفافمنيخففالاتحماقمنهماكلقمةاءلىوؤوق.وتفردهاشموخهمامن

واصزات"الامهتشار!-"وفيةقصيم!ورفيقة،رؤوفوكلوالتحرروالتحديالاصرارمنفيهاعريبةحادةعنن-

الطيب؟لثالوثلهذاأييدومترىيافهل...واؤكاره،القمتينلاحدىهدبمثمابة،الهوةهذهلاغتيالمحاولة

وميلمريرةبحسرةاشعرهكذافكرتكلمااشيوتكوينملئهبعية،لهقعرلاالذيالقرارفيلهاودحرجة

تهماوالمجما،لابكيكاملةحريةلنفسيأعطيانالىشديد....اكبرواحدةقمة

الالستسلامبذلكواشعر،قيا?،فيالمندلعةالقوذز،راخمداؤركيه،بل،ألقمتينبينالذيألفراغملءتحاول!لا

علىصنفسهراضخضوعبكاءكلر"يشعرالذيالخنوعهـنيميزهوما،وتجمدوصقيعضبابرونيلفهمابكلاتركيه

!ىفيعضوانيصسوا،واستغلأ)هاالحياةقبوليمتلىءفلناتركيه،!ةمكانمحدودية،ولازمانيةشسماعة

ينشد،"ابليىبالباقيوتاثهفاجروثلثه،اعمىثلتهموجود،الهوةقعرلان،ألاحرىءاوفيقمةايتزيدولن

يتعثرفظل،بهيس!ترشدرصاقوسبممبلايجدولاالاستقامةردالتفحلاوةوأستث-ورري،يبجانبصتفردةقمةوابقي

طريقثق.روحاولاوالاشواكوالحفروالحجارةخوربال!منفيه-رمناألذيالعالمووذافيتعزيتنافهما،والتحرر

صبليك!ووقته4صحتيخسرانفيالايفاحاندوندجد.ذموتانفيحتىالحرية

:تعدولاالساخرينبعضمنباردةكامةهـصة"تجربتعشمين،الصغيرهر،بئيس!صيانك

"!!س!م..طيب"نلهيا...مس!بمين"بحريف-كتشعرينبدأتلقد.عيشتمانادواوفريدة

الليلهذاالىاقربحياةالاناعيمءزيززير،انا،الاجتماعيةاهـإمةبكاحاطتالذيأالوقتفي،وتفردلث

الكونهذاءلىإحةالكا4سوداويتتطغىالذي،المدلهمول!ذا،بالضب!حولل!س!لقلأ.لهاوتقاصضيقهااثناءبل

الفت،ثرثارةلضفادعمزعجنقيقمنالا،الصامتالاعجمالحريةنارب!بنللتوفيقفيتنجحيانواتمنى،لكارثى

تسمتنبح!-،عقورةلكلابملحاحوعواء.المستنقعاتعفناندون،وبيتكجسممكفيالاستعبادوفحمروحكفي

هـ-مستمرورحعب،وهميةوألثباح،ظلامبةتخيالارحرذرازهالضسفى،حينبعدترمدملتهبةجمرةتستحيلي

.المستنقعاتويعقم/العفنحتقرو،الكلابيكرهانسانههذهتعشلمالتيلثانيةاالقم4نتوءمحلكما،الفاصلةالهوة

طراس!،ولابهدوءالحياةهذهفيطررقيالتممسلاولكني.سلامتهامنالميئوسىالضجربة

وتضاءل،؟!يضاق!ا؟اهوابرماملالنامتحايلامراوغافياليس؟قهـيودبدوننعبش!أن-يمكنكيفولكن

الثالاشوذتواكأ/باصرتهـبمنآلمع،لموض،عت/،جهديعندهـ،احراراانكون؟كسرءحتماحرقيدالحريةالتزام

رهديلا،داسوواحداش!والارضوالاحجاروالحفرفكبف؟استعبادالحريةمنالتحررفيألليس؟لتحرر

بعنفمصاألاالىقدصيزحفت،الاهتداءعلىيساعدولاارى..؟.وأحدانفيوالعبوديةاخريةأمننتحرر

والضفادعوالحواجزبالعوائقابهةغير،واصراروقمسوةنعيش،انفاو..مةرغةحلقةفيندوراننا-سفا7-

واستهزاءعنيفةمبالاةلاالامامالىتدفعهاوالمستنقعات،حريةاحدهماوحبهينذيمر!زجبرمنمغثيةدوامة

وءام،مريرةجموألجطبالاشلاءوسخرر"،منكربالوجودحسنعلىالحريةتكونانيمكنولا،الستعبادوالاحر

جدوىولا،--،لالاصوتفا!"،الحياةبعقم،يقينمنها،مهذبةاو،0.0فوضويةعبوديةالا،النفسفيوقعهل

الطاق-،توادخار،والاءواميامألاتمطيطعلىاتهافتاكم-،،تمرداوثورةدونوأحتلابهالفمرداستغلالتسهل

ز!-!فاوخظلهانشصصرو،فيا،غاورفةاغا؟تيةال-ءمقيدةحرياتتكونانتعدولاالعبودياتمنكثيراان

فيثا.وللتفاهةالتفكهعنصر.4ومسالسل

وقد،الحياةدرب-ممبورفيللقةالطرهذهتدم!نيقدن!ونوكيف؟العبودرة.وماةالحرما،بزتنعزفيا

بالمألثعرلاني،تؤلمنيلاولكنها.بعضيوتشلترضنيالحربةروصسن-حرركيفبل؟عبيدانكنلمأذااخرارا

ذأ!مصدراتدرين.ربئالطرطف!ل!اتزسمببهممااكبر-احراراتسميتناعنيكفونومتى؟واحدانؤيوالعبودية
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لمحى،ارضاخدهويبسعطاتمسلمالذىالذبيحامااناحاولالذيالعالمهدافيوجوديانه؟الاكبرالاام

سعيااو،جديرة،"واقعية"خياةيسميهاحالةلسفرةشفتيهصسناقتربأنواحاول،استطيعفلاابصقه

وا،النجاةسبلخيوهدوءهظنامافهو-منطقياهادفافدم،ابتلعنيأدغدغهمابىاحسك!!اولكنه،لجمب!-ور:ب

،اسداءهالماديةالحياةتسمتطيمثحاباخرالتمتعالىهدفدوريانشظر،المغثيالاإخرالنتنؤ"جوفيواناا،اشعر

وتطبيق،موقفهبترديدأعخيطقدالح!الينكلتافيوهو.القذرالبشريخرجكما،الطجيعيةالنقناةمنللمخروج

والانتظار..للاصلفاستسلم،الشظئجلمقد،بردون،رقتهطررغم،الوجودفمصنابصقانوددتكيففانظري

تجمدمناكترتكونلنؤحىتما،النهـ،يةاما،والجمود...اخترعتالجبرل!-خريةولكن،حقارةمنالبصاقفيص،

الموتبعدأ"تتاحلنفريدةتجربةفواتو.بةوتححر..ترىيافهل،روفخاواد!ت،حقارةاشد،اخرمنفذالش،

معيشةهـ--يالتبربةهذه،!فالمرردزحدبعدإي..؟المصميرهذامشاضايقبل

التبصر،والر!ل،اكفحصطرأبالافمنمهحةلحظات،الوصودليبصقهممحاولتهمفينجحواافرادهناك

.المنهبوالتخبطيبيناناحدستطيعفهل،والخوربالجبي.اتهمواولكنهم

فكلا،وسايرويف-،اشروجي،السحاذج"ذبيحتىفهياالاكثر،الطبيعياننفذمنالخروجمنحةانتظارفيهـص،له!ب

،الاوضاعومضطرب،اجهاتاصتضادفي،،وء(وأوبسارا؟بطولةمنفيهوما،شجاءةمن-حقارة

اضطربب،..الاهدافؤرومتنا،الحركاتومتمرداناريخماانأودصولكف،المبص!وقينعنادافعلاانا

عذابكمنيخلحسكحقالهالىتهترينعساك،اضظربيمنفذايجادهى،العالممهذافيوحيدةمههةللمشن-عان

الحاليةبنهايتكتعجىايناو،غفوتهاورنا.لبشربةويفيقوهـ-،.واباءكرامةوهممن4لدليتبقىماب"رنجقذشرر!ا

-اوفالصرالمادياكفترتطور،الاخرالطورالىللنفاذ،الستحداثهنست!طعهـماو،المنفذهذاالىزهتدلمدمش،

الملى.ابىايداللملأوءيالحصهولىنحاولأو،العمووريةحةالمشزنتظرانالالناؤا-س

تلهيااو،بلاا،،مارتقابا..والجهودلستسملامالااما!البساقهي..خ،صةمضحةءلى

الذيالتحجرء!رمنيزردانفيالايجدىفلا،الالمعن؟تختارينفماذا

انكعلىوتندمين،منهوستملين،محالةلابكسيحلإلذي،الحائرالتائهالنوعذلكرونانكجازماأعتقد

لمانكوحرلى.الاجلقبلالموتىعدادفينفسكاًد-ات،فشرمنفذ-ايجس،دبامكانية-خطأعن-مومنازاللا

متغير..متطورحىاضطرابفيالاخيرةارامكتعيشيالشمسافولترقبينجالسةوازتتجدينهبكوكأني

وهذهاحركةاتستطيعينانك،ا،قلعلى،يشعرك..التجإعيدف!جماوتحدقين،يومكصنالهادىءوانسحابها

..غتيمةررمطالتيا،المتلاطمةطالخطوو،لكةالتهايفوإننجااو،نيةلمتفا1

..غيريوبحث..الامثلل-الحىعنبحثتلقدأشعةتسكبحيثماالافقاقصىفياللمجيامواجتحدثها

الاصباغيعالجظلأذياالرلمه،منتعدلمولكننا،كثيرون.قانيادموياافشدائيالوناعليهاالغروب

مخشافعلى..وت)طيخا..سحصا-4-توالر،ودلكا-!طاكلالفرحبكيأخذ،ولاالمتفائاةايتهاتتسرعيلا

اعبلىبىعىصار!بر4ءا.ا)جهاتمتنافروفي،ا"لاوضاعللانسر،بي!فتحالذيالمقدسالجهادزمنص!!ىفقد،مأخذ

وا..والفشل..الخذلانالىالاينتهيؤلمرفاقهااقصىزمنفيالانبقولم،بابالفالوجودصنالشريف

ورلمجرضهاأصمه-!بها!!سعىاةم!المنتالرموزمننوعأيالىموقناكلررقوام،الثلواشتبهت،القيمفب"اختلطت

فيوحيرتهفنت-ا"زووسهياتما.."الكتهدوطقدانهءلىزمن،لناتعسمافيا..عقائدصنيحملبمااليقينتمام

فيش-عفاوالالوأنقل"اهو،سعيهمطعنتشحيصفلجمم!تالمقدسالجهادزمناما،صضىالواضحة،ئدالعق

ما،الهدففيووضوحيةالتجمفياكتمالعدمام،الفكر،الخ،صةالمنحزمنيفنىحتىبر!ةتممرولن،رجعةله

اغيا.قدانهعلىنالبماؤيكتفي.؟مزمنطبيعيلقصور.تجزعيولا،يدكفهاتى

بمثابة،رضطرليونلاألذرنانالا،رسامونكلنا،طنالامل،الاحرينمثل،وفامواتخذانحاولتلقد

بمااكتفىالذياو،صا،ولهقبل)،لفشلايقئالذيالرلبماموءا-وا،ويساراميمنةمتخبطاامكثكيلا...المكتظرين

مبدأاو...أوحةاتخذها،اشكالمنمحاولاتهعننتجتكفيني.مجنحةحالمةبسرحة،الاقلعلىولاتمتع،ولسافلة

كاذ!كيميائياو.بالفناءنفسمهعلى2فحكم...هدفااو...الىللهتخل!لىالملحاحةوألمحاولات،العنيفالنفعلردنت

-4ورجم،القمرتحايلواءصاه،،دنالمعخلطارهقهالهذىالعفويسكونيولكن،فضلالاالمبدأاو،المضلىرولةالطر

اثمسىسرليكتنت!ف،لبز!ومزجه...بالعقرب..باطنياو..روحىاوفكريورمكناندونحال،هش،

اكأبان،أنتص،رهاعاننفيءكأفاحت.انتكاملواكسيريجعلنيالذي3"فواللامعر"ذلك:رو!ضوعىبتعبيراو

هـنذ!جاب،حالته،اغ!إىعيارمنالذ!بوزنفييزيددببحبانيشعرتولطالما،الرسياثعورعالمارج،وز

...قفهموبه-ددروجمدأرقةألطرهذهواتخذ!اخسىعيارالجدرانوينطح،يتخبط،ؤأخذاقعهليوفارعترلمتءرد

ا)حظلحسناو-الاسفصع-انض،الا.نفسهواعدمالحركاتبهذهالتخإصصتوهما،الفراغيركلووا)حجارة

وزنهززرتاننستطيعذهبلديناليس-ادريلست-فنائسسهاقصاء-الاقلعلى-او.بهحلمماالتنطعة

نستطيعف-لم!،وجدص،اذاوحتى.قيمتهمنبالحط،هامدةجثةرسقطماسرعانولكنه،لاجلخيرهوق

وتحربه،والخلط،الاستقراءعنالكفزطيقولاالتعاميتعجيلءلىوتمردهبحركاتهمساعدا،احظاتهاخرصكأتزلا

علفا،اطيفوالت،واالتكقيةصملراو،المزجو،لتحليلل،حتضارالاثناءايجربلتياالمختلفةضاعهوبا4زوكأ،4!تز!،

وليد،خالحاذه-،بهانصنع،مثلىيقلمةطرالىخاصالذيشءالويكتشفانبحاولواضطرابهوقعودهقيامهو

توعيةالىاولابح،جةانناالا.ومثابرتناواجتهادزافكرنااقومبل...اشرف،الاقلعلىوهذا،!اةالمنت!حىل

هيمناللذين،الشاملخدرروالشالعميقالنوماثرتزيلالاز-،نيتحذه-التامللاصرأب"بل"اعتبارمع-قور!ترو

،نوتشعر،احسالىضاةظتونوءية،حواسظوبلدا،ءلمجمناتمثلذالمتضادوا)ضجارب،اءلمحوهـالاالاءوجماجاذ.ز4ب!ي

،غروراوتكشبنا،اءاىالىوالتطلع.واتوجود،بالالم.الالص-تقامةمع،دلةفيؤاىإش
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اخلاصعك،اخجل-*ؤف-دالهمسوالمخلوقهذااما،والاكتفائيةالاعتلاثعلىبهانقضي،وتهورا،واندفاعا

!ييدسهام،هولنء)ىكهالمس!،بحبكوحار،وخؤونته،الضائعينالعمهيناجدادناعناحتجبمابهاونغشسف

،الاحلامهواجسارقتهطالاالر،لينكلافيوهو.الترابومزالق،الحقيقةوممارقالحياةكهوفبهاونغتهب

،الشكوكطوارقبهوبرحت،الظنوننواعقوأسهرتهبالمسؤوليةحاضشعورنتيجةفردبكلبهاونجعل،الضلال

اسعوشو،وم!ازاتمتاهات-مهزقشر-قلبهومزقت-.رقالطرلاكتشافعامجهدفيرئيسيامساهما-

و!كوإ"،الاشعةزا-عهورصتوصلأفيهاخب،وآكامرمالاحتكارعلىالقضاءضرورةالىحتمايؤديوهدا

نأيلجثمالاثم،ابال-سورنجدعه،اللهبويحرؤ"اللفحلفتخاالتياللاوعيقعةقومنوالتخلص،المسؤوليةكفاءة

للتخلصفتبذل.الرمالفبتغوصمتثاواةباقدامتخلجلانها،تعذيبنامدعاةترقيتنافيانالتوهمطبقةبها

المجاهدةهذهنتيجةوتخسر،قوةوالف،جهدالفمنها!حنستطيعولا،نعيشهالذيالتخلفبمقدارتشعرنا

لان،يباليلا"ول!كف،الخطواتعدردفيتفقدماضعفسبورهاتخاذوالىالشعورهذاوليدة،الجامحة!طماعن،

ف!و،4تملتعدلمرقالطرولان،يغويهرمدلمالضرابالشخصيةوتحاليلنا،الفرديةتجاربنافيهانسجلمشتركة

اكىل،سبمطانهحدسكلء،.احوبااشبه،يهرولوزستخلص،التكامليتحققكي،المعاشواقعنامنالمنبعثة

بذلوعإى،المواصإةءلىمحرا،ز"وبضا،بركبتي"خطوة.لإففمبدأالىصولللوكليةقاعدة

هـنبهمازجاهلوعلى،رحملرصيدمن4ندرتبقىمامحتكريطرفمنمحجوزةبورةالم!هذهدامتوما

.الجباةفيلهلحظةاخرحتىساع!،ربئانمفضلا،اوار،وبالذات،اولايقتضيعلج!!االحصولفان،يةؤولالمس!

وا،ا)طريقيقط-حءا"-البئيسهذاحبا-لطالاقوةمن،الغايةلهذهبدولا.المحىتكرينهولاءعلىاتقضا!

الهجيرةورمضاءال!حراءقيظفيموخرهساحبازحف.السبورةمعركةفيخطوةاولتعتبرواعيةنظامية

اغبرمه--"والوجه.لساناقاوومسحتر،اوارامستبلاقبلا(!يدانمنازحت-حظيلسوء-اننيالا

لفح!اشعيراتالاعليهببقلم،جا!شاحب،اجعد،أشلكلاالقصيالسمجنهذافيبىوالقي،الالتحام

هـ-رقمجاريكاسثخطوهـ،ابسةوشابتها،الحراذوالزلزلةالتلغيميوم،المسعورةالفرحةيوماترقب

نالىؤملولا،هدفلهيبقلمدؤوبهفيوهو،و؟ضبتالفوجوههموعلى،لحوضهممناشتاتاامثا)ييصمدر

رلا،4نفسصعلىاصدرهصارمبحكميسيروانما،غايةيحقق.الوجودتأكيدعلىعزموالف،نشوةوالف،تعبير

...ويزحفجويتخل-...يخبفهو...ينفذهانبد،راجفها،واجفا،انتظرهناانا،الحينذلكوالى

رهيبصمتف-ي،العدموالى،الفراغالىيدهماضلكله،،اخرىوالستحيى...تارةاستفنى،ذهولا،صصمفقا

سعنيفة.ليةوا،عن!يدواصراراهـرخوتداوللتهاووالرجاءالبأسبينفكريتلرجح

...المواصلةء)--"اتحاواستالوهناحسىوكل!ااو،معشية-اتنراقلحظاتانتابتهاووالرضاءالشخط

..اشدوحرص،شديدضطراببايهفتحه،قلجهالىابهوجعوأصفذاكرتيهاجتاو،مغثيةاظلامازهات

السحريالفيضذأكمن،؟دىبقطرم!4و-يتزودلفتحهفيفاجدني،تظلنيكانتالتيالنفاقشجرةاجتثت

الهتهياحبكربيع...الربببعار،مفيأحتز؟4آلذيعاطفةهـصالاعاديا،كريمولاباردلا،وحمومسموم

خصيب،واداهـ-ىانتقلوؤسدالارتعرؤأمالعجيبةحياتيمنالستخلصتهصالذيالوحيدالكسبهي،!تأجحة

هـ،ءمجاريتتخللها،مدرارةثرةءجنجنباتهرونتنب!ثما-.الثالثالنعقدتوديععلىاشرفتالتيالمتمارجحة

بينويمرع،الحياةهـ-لءمنهيكرع،زلالعذبرقراقيه!يمنظلالذيوالمحبةالالفةشعورهيالعاطفةهذه

!،دبشمبقزهرهعطرو)نجت-سم،وتهالكباهفاعشابهؤ--يإصلاهاللتيالقيظحمارةمنويلطف،قلبىعلى

،اتاالفياضةالمنسمابةالمياهفيوجههويغمس.اعجم.-الحتميةالتجربةهذهجحيم

رجاتموسفعاتتمتعهكأزه،،طوراالمخهايةء!ثمابالاوبين،الالمعاودن!،حبكطبفليعنكلماانيبيد

وتزرده.4النهاروبالاعشماباطرافطورشقاتالساقيةاستبكيتاهـنموجةنفسيعلىوطغت،الندمواعتصرني

نأيلبثف-لملأ.والحمفاءوالمحبة..بالسعادةلثعوراوالسخرية،لكيانيالاحتقارمننوعاواستشعرت،واللوم

،الوهنمنركبتاهوتتحللالاشراقويصبحهالامليعاوضهواز،نيتيوترضديجبنيانكأكدتوودسيما،بشجاعتي

وخضرة،ونعيمص،ءهـنوسيعافقباصرتيهامامونجظهر.وتباعدناانفصامنااسبلبلااهم

ححافلوتبعدها،الثفاويةتلفهاؤلةواروظلال،ونه-يموالاعوام،،الاياممرعلىزلتفلا-الغاليةالتهاانتاما

...يستخأجتم،ويهرول...فيخب،واللهباللفحوفرض،نفسكعلىالتغلبآستطعتزكلا،تعظمين

."يقضيانالى...ويحبوالتضحيةعلىوعزمك،ليحبكعناعلنتعندما،ارادتك

...وبهتاناتلفيقابكالحسقعماحتىوالتكفيرسبيليفي

"طيعع.المغرب-الليغاءاًللداراناولكني.ووجودكذاتك-ذالثأذ-بموقفكاثبتلقد

يدك.وتركت،خنتك،نالجبل،الانانيالمتصماعرالمتضائل

نسجبمامحاصرةنفسكقألقيت،الفراغفيممدودة

ء.روابغضم!رسمالذيالطريقوواصلت.واعرا-فتقاليدمنحولها
..متخاذلوخطو،متبالدواستسلامبئيستطاوعفي،اهلك

-0.1بينوشب/،نماالذيحبك،ووارلتيساركابكمتانبعد
كجدواببورثسودانالعيومعبدمكبهرووو4اهـاءوتحت،الاصسيلامواجايقاعوءلى،النخيل

ءجلةوكسذلك،العربيةالمطبوعالتاحدث4،قويافعاشالذهبيةالشمم!لىغذتهالذيحجمك،الزرقاء

...:..-.ةلا،الىفماتالانانية"ومنعت،قويااتهبتفاالغربةواذكته

.الادابومممنمورا!دأرالبيروليهدابا!فوقالمذابالثلجولسقيتهالنخيلواودعته،قوياالابد

دسم.!سعهر.!4.القممشوامخ
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