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00كارثتنا..كارثتنا(مهنأميةبضصوائيةيرددفيماعيناهتس!هم)،الرمادكوماتعايهافضاثردائريةارضعنعبارةالمسرح

..كارثتنااليم!سادفي.ونفايات،الالوانكأضعبةوأوهـاق،اليابسةواللعيدان

انواعبئقمسىالوحيةالمتتابكلةالرؤوسهزحركةالجماعةتجتر)أحجاره.تبضرحيتالمقممةفيومهـدم،فليلاءتعوج..واطىءجدار

المتبلد(اللخواء.الخارجالىعبولىفجوةتاركة

المركومسةاللجماعةالىيحدق..مقانهفيعليوةيدور)المتواترةالرنجببة؟لاحداث.ؤوالليمعا"كسرحدائريةوتعظي

الحائط(جوار-...مديخةدائرةبحلبةالاحساس

الجماكلةتفعر)؟تفعلونامأذ..انتم..آه(اكتراثبدون):وأطفالونساءتضوجمنجماعةذرى،الستار!تفععمدورأ)

ضا.؟كذلدألليستاقهسؤال(بحرفأحدينطقولا،كلةلمظاعيونهاجاضيةوعيونهـم،مقداعيةسحنهم..الجدارقربالارضيقتعلون

..(عيناهتبوفى!؟يصنعواانالوجودمنلل!مسرصنيمكنفماذاللجمعياالتعبيرتمثيللل!يتيحخاصياذسجامهمجلسونوفي..مط!ة

هذهتلسعانماللكن.الللحظاتبعضفيصحيحاذللككانربما..لاخلالمنشدةيزيدونهبل،الانسجاميح!ونلاالاطفال.التماثل

كلهالوجودانفجأةيشعرحننىوحدقهاًلمرءلسانءالمقعسةالنارالارعيينكنونانهمورغم.وجوههمتتوسدا!ج!اللشائخةاللمحات

الىينزللق.شيءكلويبتعد(صوتهيحزن).داخلهفييرننصاخبعميقابعدايعدوولا،الاطفالبيتنصابهلاذل!انالا،بأصابعهم

؟أتجربون(يتمايل).اللبعيداللكابوسوكانه،عتمصوة.عليهميسيطرالذي!للوجوم

الواعبأقسىالوحيةالمتتابعةالرؤول!هؤحركةالجماعهتجتر)..اليمينمنعليوةيدخلوجيؤةبفترةالستاررفعبعد..

(:واثتبلدالضواءمثظسرهيوحي،مون،دل.واللعشرينالسابعةحوانيفيهجلوهو

ي!يبحثانه!للتسيطانيا(المكانفييقفز)؟مثلهانتماوعينساه؟+لطويل!ةوذقمهالمنتغضنوجههوينم،حقبيقيةبشميخوخة

وكان..فنوحشغريبلمعانعينيهفيي!نلامحكان..اسمعوا.الان.كالمزقمهر؟كأمثممعثةثيثبه.ومدررساخرانهيارعناللذكيتان

وقتفات؟ركبهالذىمااعرفلا.أرب!تصميمقسممانهمحلىينتشرر!خيصخمرزجاجةالليمىيردهفي،بحمل،ترنجبعه!مشيض4وفي

كألسهولصامت.مواجهصميفيدائما.لعذا-بيا..آه..طويل.تقريباملشة

وجهه(يقشعر).صميميفيمغروز-اناللقنفذيتانوعيناه.الواسعةوالخوفالحيرةمنبمزيحيدور..ينتلكأ..عذيو!ويتقمم..

الواجمةالنظرةتلكا!شمالعلىالقدرةيديانمنكم.أيبوسعل!يسكترنماتحرينةجنائزيةموسيقىتطوفاللجووفي0ا!خدروانتشافي

..صحابياالمقدسةالنار..؟-لعلهاغامضةكلمة..الزمان؟سلك.الصحراوياللليلبهيمفيالمتوحداللحادي

..نعم..نعم(مفكراجبينهيحك)؟أقولكئتماذا.المقدعسةالنار.مختفيااليسارمنيخرجثم،خمرجرعةيكرعلحظاتبعد

فاسق؟زمان.كلهزمانناعاليهيتزحلقاللذيلسلكا..اللطرة.نلك،ففننسهـاة،فامزأة،فاخر،اخريتالوه،رأسهمسنيهز...

المستمسرانحذيبهذا،اللصامتالانهامانبيد.ذللكديدوكلامنانواعبأقسىموحيةمتناستىبتتابعاللحركة.!فيم...ثافىا!فل،فطفل

علىيظهر)اـف..قابيلتحاصرهابيلعينا،اللداخلفيينفجراللذي.اننبلداللخواء

بعد..زجاج!همنمحتسببافيهوقف،حقيقيعذابتعبيردجههفيشعابوهو..اليمينمنعلبميدخلثم،قصيووقتويمر

هوفالذكاءأناأما.هابيلالىاغمناقابيل!عميقبيدروء،صمتلحظةحقيقيةبصلابةمنظرهيوحي،متمماسك،واللعنترينالسابعةحوالي

الوحيدقي.ادا.تيعشيهوصرامة،وجههقس!وةتغالبالتياكرددسمةتفسدهالا

(م!ثوراعليوةلمحبرتجفالمسرحخسارجافداموفعتس!مع)فظراته-اما.كاللي!ةان!ت!اضنسمغالواثقةخطوانهفي..الحازمتين

يتوففللكنه،-الفراراللىغريزبركأبحركةيئدفع).قادمانه..!ا+هوعليوة.لثيابمطابقةنسخهالمهترئةوثيابه.داًتهالصالىمالاللحاحفافها

الكلمة..واحدةبكلمةتفوهوااناياكم(باللجماعةويتفرس،فجأة.المسارمنيخرحثم،با"لحاحباءثايدئرر،علييتقمم

(الشمالحائط!جاوزايجريبينماالاخميرةاللعبارة6.دد).م!ير،ففتصاة،،ءفامرأةورلآخر،خر3ينتالوه،رأسهورنيهر..

مصير.الكلمة..ممبيراللكلمةباقسىموحية،قناسقبرتتابعاللحركة.تتم...ثانفطفل،فطفل

باقسىالوحيةالمتتابعةالر؟وسهزحركةاًللجماعةتجتر)...المتنلدالخوان!"نواع

يتوقف.اليسارمنمهرولاعاييدخل..(المتبلدللضواءاانواعمنعليوةيدخل..بالوحشمةالحسي!تعبئةتكفيفترةويعد

...الجماعةاللىفاظرا.ا!سماقطة..اللذكيةهيئتهجارااليميئ

؟يختبىءاينأسأللكم(صمت)؟يخنتبىءايئ(بتصميم):عليبحيرةاللسفلىشفتسهيمط)؟أصابهماذأيعلممن:عليوة

ووعدا!قضيةتسئزفاللامبسالاة(بالهدوءفتظاهرا-صمت)يمسعح.كبيؤةجمرعةفيحنتس!،فمهالىا!حزجاجكأيوفعثم.وازدراء

صمت().الوجودغبيمنلهيا(باننتماءمتخفحااهيرىكفهبظاهروشفتيهدةشه

الارواحصفيرتحملالرصاصيةالجنوبريح(محامرا):عليبحتةوداثيةمسألة.غبا"لهاقتلاعمنأسهـلاللج!بالاف!تلاعان!مأفون

0اللصافرةالارواحالىموثهـقوقاننا..فرارولا.باثنتظار-تصدأاقيلطرغتشاضخمةحقيقةتلك.تنقرضلاالامراضاًنيربد،(ممضحك)
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الالروسلام..اللبنفسج..نعم(زائغتانعيناها)ةالمرأة!نلاحظواألم(بعنف).تتبددانينبغياكذوبةكناوالايجبماهذا

الاصيل.دفءفيالحياةوبهـجة،الاليفةنسلماننسطإيعلاأبرهة).امإلكل..!ملجذحتنخرعثةانه

.يقتربونانهم..هلموا..هلموا:امراةصوتلناختياركم..اللجحيمالى(باشمئزاز-صمت)؟كذلكالليس

تةكلير.لاواذن:الرجل.الحيرةوانتهت،اللقرإارلضحللقد.عزمييوهئأو،عضديإيفت

معك.سأبقى:المرأة؟تصدقونلا.يرنجرسناانه.ذلكيستمرانءيمكنلا(بالحاح)

يروعألاصب.عنيدةتكونيلا!للتنميطاقيا(يدفعها):أررجل..جرسنا..فعسبيفحاًنه..يرنلاآإللكذب.كجرسهملميس

اثوسكلاتركلناننياقسم(باخلاس)هظل!عاإنتظركما.اللصبي(مشمئزااليسارمنيخرج)..آ(صمت).جرسنا

وإللن..-جراخهسإغسل.يومكلسإكظإ.البيتغبطةخغنرسالواعبلقسىالموحمةالمتتابعةالر؟وسهزحركةاللجماعةتجرإ)

.+)+حإةعا+،صاإ-لهاسإدفعالوخمةانفاسإمحإتى..ابدامنه-يقرإبوا(فترةالسكوننصوحاللجنائزيةالموسيقىوتحر،المتبلداللخواء

....لا4وعزيزتجعيااللبيتلالىانجمب.اللبيتل!بقىيمينابركينيهينقب.اللخطىمسترفىاليمينمنعليوةيدخل..

..الليكأتضرع.آخرسنبس:المرأةتتناإقصإاقيزجإاجتهمدإويحتسي،بارتياحفيزفر،وشمالا

..هذافحمللممابالاخرجديريننكونينالرجل..مضنوياته!ا

يستمرإ؟اإحإموإرعلىاوتظطإةالاضواءللتإرلعلوطوللجلبةسإسوإالقوىلكانسسان(ويترنح،رأسهيهز)؟قوللكمما؟أرأيتموه:عليوة

(.ذتتورم..يتوقرإ)ألاعيبهلملغباءان.العزاءامكانمةحتىصإيع

.الرصصي-؟تس!وقألا..حفيظيا(!تهم):امراةصوت!لى(هامسايهمهمثم،المح!رحي!س!ارصوقليلايتاخر..محيناه

.النجاةوالمهملثيءكلا!!1جبينهبكفهيمسح).غباءأشدكاإنالتعيس.الاب..الابا!

والجلبة(البعدبسبصوقهايتحسإج)(جمتعرقاللذي

.لرثرةوكفى.ا!اةياامشيناكأ!ز(ونجةبهما):الرلمرآعدلىباهرضوءيسقطبيئما.كاللعصفموسيقىتنفجر)

للنانهـةهاشلاصهيثبتاذأ.للمزوج!!ونلن:الرجل،غرقينمنصغيوا!يتافنوى..طوةيحعلقحيثالمي!مينفؤكرة

!؟امانةأية:المرأةوالخلفالليمبئمنبهتحيط..ا!اللو!الىتفضيواسعةووحعة

).هي!فرها.؟اسرغي..أسرعبم.واللبيتلاوضاأمارة:لالرصو!عضوالهنسماءالاطفالمنمتتاليةجموعتجتاحهامزدهرةحدي!قة

..ءاللفلاجلمناسرعيقلت(مترددةتهبط..اوررجات!لىالمنظرطيلةتتكورجماعية-كلمارز-و!ة،صوضاتوفمة..الرجأل!

الألصنبمكأ-خسكورادتب!ا.اللخلفالىت!تفتوهيارآةاتمتبم):كلاصداءالمخارجممعوسة،مبحوحة

!ا0التفت..امهال!فنتوكلما.شيئايفهملاالتنينطهرهافييلغ..تس!ىابرمة.ال!جمل..كااللر!ل-

جمصط!سمر،،ثمحوولقاسيةبنظرة،ب!،م،بريدهالرجلو!وح.جريا..جريا..لمحكسس!ك!بصارتاللعفةالراـة..والكلابالميت

.الأبموصداجريا..0.3جمميريا.وب.؟.!ععفى.1والانساتالنراًبتعسىيا

.(بضإجيجإهالمنظرويغيب..الانوارتخضفي).واغإيلاش.الرع!..لرحم!يإزإا.!زيا

).!ة..البياءالامانةانها..واذن(رأسهنأ!ضسا):عليوةبنعقيةبيدهلا*!عينفيرجل!اللردفييلوعوثت!صيربعد

تق!رثركلمء؟فيالمعركةأسفرتعم..(بشهـعريب!خغلطكأالمىطنه..ضغير-مح!يئهايتمصنح،تولوليمؤأةمامه4.!ربقععبهـ،

!ي-3:!ذنيالا.لغداءابعدكالاغفاءةمريحوهدا.فضولليصنلستممعي..تكنللممابيتيبمبرعلن(المسشمرةولولتهاخلال):المرآة

ندرإا(شهنيهة)..ضجإبةالاموكانت.اللنبإذأعب!دفيم،.اسراهتشبثافي!زعق7..وترإاصإه،اجإمهـورأصواتالصإببم.ؤر!ب)

..لليليملىواللبنغمح!الامانةاشلاءمحلىمكا"نهوغرلس..اللبيت(امه!ئلابيب

4!اللمنضلاتشتركصلرط!اتاوفي.اللهواءمح!وم..الاضواءراعف.الاخرينمعترحلياقينبغي..جنوناكغى:الرجل

ةا!(جتقززفيو!ههقسماتتلئغ).البكللةالامأنةن!ةربهبكلري؟بخدوفكةآضباين.ء51.؟.وأنت:لموأة2

ه!ء:2.المتجينىن6؟لايعيتنيلاجبفةعالمفي(ير!رح).الانسانية.دالاقوباءجميوتألىكسؤاكتمضيئ:اللرجل

..عحم!؟لهعيا(فمننرة).وغشنيم..عاشمىلصنعمرإحصيلةتدفققدمفاحئانبضاكأنالحركةوتشتد،اللرإجيزداد)

ف!مشد!(،،اقدلموقع.نسح!ع)ممثالىفجأةأخولانني(يضح!)؟للكيسممر.كح!ائ!فهم3اندرون7ي!كلدأنؤالرأةالرجل.فيهثا

كالمي!ي.ذىل!هضحيةواللذكي.غبائهضحيةالغبي..ئانية..ثانية(اخرىكرةصوتاهمايتضحثم..قصيرةللفترة

..اللضهـحاياالامحمداباأرىأناها..انظر؟كضل-؟اني!ثنكماذاو!ن3:!اهـأة

.؟!بةمرخاالمسرحمنيخوجوهوالاخبرةالعبارةيقول).اعلناسمعهغاكجمجر!

-!قسىالموحيض،المتتابعةالر؟وليهزحركةاللجماعةتكرر)؟تنتظرونماذا(صارخايجركيبينما):محمدابو

:اللجغائزقي(الوسسيقىتنبعثالي!.،نخبلد41الخواءانواع؟كاللخرماننهرب..محم!أبايافت(ق!ممعزا):الرجمل

+المتفاطيعيحملمألوفوجمهه.اسمرشابأليمينمنيدخق)..ضارة..(ءجمبنبالردييلألياقدونبيدهطوحالأاجمو-!مديمتفي)

ضيعيعلىاكنطوم!اناللايمقتائاللعيمان.المنطقةنم!*أنانموذجيهالعن.أسرعي..بملا."الارضوسشنبذنا،الارضللعنةشصحبنا

،-والذقنالممننلئة-!ليلاوالتنمفاه،اللطوبووالشارب0مضجدد،قديم-.يدنححونهاثههم

وفىضلق.ادإيرةمثميتهوتطبع،"رانزسإ؟ولىرادلويحمل..المدببةالارإءاما.وسنعوإد..يمنإس!موإءلن(تتكاقملولتهاو):لرأةا

عسكلت،-!ينمعثلراد!ايفتحالمسرحمنضصفي!سطعندكل!ثم(برهسة)بمفردهرجلالثيلائيكدلا.+ث!فلانتشيهعا3فما

المرزيم:؟ابئنافيثكرتهل

...ان!طل!السفيمفهي..ثورتنااول.ودءوتهاالىوحدةزيفوا-.أبقىابننااجلفمن.شبيطبم!اولي،.بلى:الرجل

..راسهأصبلة!حدةالنلنه!أق!فيالمنط!ب!يتنا..(مت!ججحناناللجدراندالىيعطر).البجتلهسأععون

يغير.ضنحةضافيأنفهحولمشلهلصةوجههعضلات.نتجمع)اللعاثغونخمربكببف.لأطي..آه..اللعياةبنزفشيدنأهاللذي0

الراديو:كلؤتنربيتنارمزاللبنفسبم.اممالليةاللهـبنفسبمبئزهادإحلماقأملي."ءديتإنا

..العسكاللحاكممن1001رقماللبيان-.السنينوعبر2اللبدفيالسعيد
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المؤشر:ويغير،ئتساحقمتضاغطةعن(سنانالشاب!شر)يغير.امتعاضفيانفهحولمتقلصةوجههعضلاتتتجمع)

..منينياكلور..منينيامملوكطرفهومش،ياكلوكعايزين"-:الراديومؤثر

."بطةيامنينأكلك"..عاضوعاامشي..تلأ!لقبضنتحسبنلاكركدئيا-"

المؤشر:ويغير،تتساحقمتضاغطةعناسنانالشابيكشر)يغي!ر.امتعاضفيانفهحولمتقلصةوجههعضلاتتتجمع)

..العسكربمهالحاكممن2001رقمبيان-:الراديومؤشر

المؤشر:ويغير،تتساحقمتضاغطةعناسنانالشابيكشر)وكالواالاشنراكيةوقالوا.يكذبونوكالوا،الوحدةقالوا-

الوحدةفان،أجهزتهمفيأما.ومبدأقضيةلديناالوحدة--.ينافقوت

..اللجماهيرللخداعفارغشعاريغير.امتعاضفيانفهحولفنقلصةوجههعضلاتتتجمع)

المؤشر:ويغير،تتساحقمتضاغطةعناسنانالشابيكشر).:الراديومؤسر

..اللعندخبرليسنرجعس..راجعون..راجعون-

الرادير.ويقفل،تتساحقمتضاغطةاسنانعنالشابيهـشر)(الراديويقفل.انفهحولفتقلصةوجههعضلاتتتجمع)

أعمقكلهاثغميقصدى،صوبكلمناللحظةهذهفيينهمرللبصسا!التاريخيةعبوديتنا!اللفخ(رألسهيهز)أف:اللثل!

غسائببكووسالاحساسمعطيا،الاولىالعبارةنفسيرددالوديانرغلألبنفينافيتنبقحتىالزرنديرنكادما.الملوثةاديسوفىااجهزة

(..الاتجاهاتشتىومن،بعيدمنينسدالاصابعتلبثلالكن(فترة).المتوحشالصوتوذكنق.الاستفراغ

نكادما.الملوثةاديسونلاجهزةالتاريخيةعبوديتنا!اللفخ-(المتأففالاشمئزازبمنتهى)والمعجزةأفيوئهاعنباحثة-تعودانالمريضة

الصوتونخنق،الاستفراخرغائبنفينافيتنبقحمىاللزرنديراللبصلا.الالثيءلا.حقيقةلا.معجزةلا.تافهحشاشحلمالمعجزة

افيونهاعنباحثةتعودانالمريضةالاصابعتلبثلاللكن...المتوحش(للهفىسريعةبخطىاليمينمنعلييدخل)

شيءلا.حقيقةلا.معجزةلا.تافهحشاشحلمالمعجزة.والمعجزةأهوأين(للشابا:علي

.اررصا!إلا(هامشيةبنظرةيقايسهانبعديهدأثم،يباغت):اللشاب

،الشابيلمح.الليمينمنالاخيرةالكلماتمععليوةيدخل)؟وجدتههل.عنهابحثالي.هناافعلتظننيماذا

جيداالنظريسفحينانهغير.باللراجعويهم،للص!ةفيتوقف؟من؟أنت(مندشا):علي

ذللك(عنيعدلسوالنافمينالمخدوعينباستثناء-كلنا؟تعرفهالا:اللشاب7

الحركاتفيسواءاتزانهاصطياديواليالثمل):عليوة.منهنبحث

رجل.يااخفشني..آه!ا!مات51؟هو؟من(انم!اشااكثر)!كلي

اللخائف؟التاؤ4أيخيف.اللهسامحك(دهشا):اللشابدوامةعنوبعيدا.الارضحدودخارجطجأ.نعم:الشاب

الثالي.حسبتك:عليوة.الرهينةالناهـيخ

قليلأمنذمراللذياللخطيبأتعني:الشاباخر..انهزامي(معتقرايسقطهثم،خائبةبنظرةيشيله):علي

بارعانكالربوحق.نعم..نعم!خطيب(مرحا):عليوة)يضحك(خطيب..واذن00ه!(صفراءابتسامة!:اللشاب

مسممأهوكمترألم.نلعبهاللذيالسخيفللفصليا(فترة)باذاعةتحلملللكأم(يضحك).رابحكاسدتجاريمنفمنكمية

للزجاجة(ينتنه)0صديقياحولنانارراالمسئمليسةالشابللناتبصقاسبوعكل؟ذللكفيالجديدوما.!."ا"هـقمبيان

أخمرا؟يللىفيأراًهاللذبم!ما،وللكن؟تيدلاللذجم!فما"ا"الرقمبياناللفاسم!اديسوناجهزة

؟أتشرب(تهللفي).لنقاءحافزابل(الزجاجةرافعا):عليوة.تثيرليتعدلمالل!مبتافهلزماناعلكلذة.الجحيمالى:علي

كلنجربانينبغي؟..لاولم(وجيزترددبحد):الشاباوهبةتفهمهالااليقضيتيلي.المغشوشةتضرعاتجكمفيأل!لن

.الاحتمالمقوياتاشمالي؟هواينأقول.(صمت)أهواين(اللجماعةالىيلتف!ت)

وأصيلحقيقيأنت(بؤحالزجاجةعلىمصفقا):عليوة.بالتساهلالثملةيثهاحلاتغريكماعرفانا.،صمت)،رائحته

انكرأيتكمذأدركتلقد.يخطىءلاحدسي..هكذا.رجلياالقضيةضدالتساهل(برهة).لصاللحهالوقائعبقلبموهوبانه

وأصيل.حقيقي..(النبرةمحزون-صمت).كالصفح..كالنسميان..كالتواكل

او!0خمركمناركة(يتنهدثمبشراهةيشرب):اللشابلتكونواكافيةتبصرونهاواحدةشرارةانظننتالبدءفي.الهييا

تنضب.تكاد..اللهجرفيشيءكليتمانينبغي.لا.والان.الضروري0عوني

جيبمنيخرج).صغيراحتياطيثمة(باسمةبغمزة):علإوةريبلاوحدعهذا.باسلا(فنماسكا).والقليقالوحدةبرودةفي

مجيزانني؟بالخمرملبمءنصفها.صغيرةزجاجةالداخليسترته(الليسمارمنيخرج)-.الواعدالنهاشبتطرقهاالاحداثسيشحن

تلاحظ*.كماجيدااللوزارةأهي!مفوهأما(لىأسههازا6شغتيهماطا):الشاب

الجحيم.فيالبقاءيقررمنيفعلوكذا.حقا:اللشابالبضاعتينلدينا.هاتيئمناهـخصليسكلعلىأالسجنأمفرءتغزل

يمينايتمايل)ريبثونمكلابةلله!؟يقرر(صاحيا):عليوةافوحية،المتتمابعةالرؤوسهزحركةاللجماعةونجتر،يضحك)

؟يقرراللذيفمن..اليلهاءالمداهناتاكرءاني..أقول(وشملا.المنبلدالخواءانواعبأقسى

رفيق.ياآه.ونحن0تقريراتم!لكلااللفراشان(وجههينفعل).المنظرنهايةحتىتسشمرالتياللجنالزيةالموسيقىتسيل

ممثلا(يقفز)اللعلأليةالمجئونةالقراراتشركفيسقطموامالانحئماأصيابعهتفتحثم..النالشاردالمسرحعلىاللشابيمشي

ينهشسونواخذوا،الطريدةعلىأطبقواافريقياغابفيصيادون.:المذيعصوتفينيعثالراريوزرواعتيادء!ثعرود

سنصخة.والتعذيبواللجنون،القتلعاشقيبصرخاتوجودطالتاريخيمبناهابرسوغالسسوريةا!ؤلسحماق؟ثيتتلقد-

يتفكك..اللكيانويتخلع..خارجمنصرخة.خلفمنصرخة.الو!.التقممحركةقيادةعلىالاقنرانها

يستيقظ(وكانه،برهةيصمت).اللشاملالوخمطيتفيويتناثر:المؤشرويغير،نتساحقمتضاططةعناسنانالشمل!يكشر)

الادوارتاديةفينفسهعنيبحتالانسانيتخلعحين..الثانيةالرةالالهومعجزة،اللجمالوتنانمم،السلامصوت.الصغيربلدنا-

..شيءللكلالنار(بازدراء).ذلكيسرليلاويقينا،والتمثيل0.الارفينواةحتىاللحدودوترسيخ،الحيادالايعمرهلاالارضعلى

.اثرب..اشرب.السماء!تى

!.



طمة..،*نجهاللاب.هلم..لابله2البسانكوالله(سهومفي.الزجاجةيتناولاتبعد):ألشاب

..الليسارمنيخرجاندوامة؟نحننملكماذا..فعلا(نفسهيحدثكانلوكما).فهيم

انواعباقسىالموحيةالمتتابعةالر؟وسهزحركةاللجماعةتجتر)..قش(صوتهيعلأو).نفسهاتلولثفيماوتطحنهاللقتىتدوخكالرة

.المسرحخلاءفيالسا"للةالوسيقىحزنويتعمق،المتبلدالخواء،نفسهيملكالقشلا.الوضيعةالدوامةرياحبهتتلاطبنفايةقش

متسارع،الللهفةمتزايداييمينمنعلبميدخل،تقريبادقيقةاثر.عينيهيغمض)..أوه..أوه.مجراهابلاهةتخونالدوامةولا

الخطى((اللزجاجةمحتوياتكليجرع

الضا..(المكانجوانبمختلفعيناهكنستوفند،متعبا)علأ!يطيب(جزلا):عليوة

الشحم..صوتهولكن.اللطريالنضاللين..رالحتهوللكن.احدلا(الزجاجةالىمومئامعنىذاتبنظرةاللشابيرمقه)

امسكنهانكاليكيخيلما.المياءثعابينكملالسة.عبثا.اللذائب..انت:عليمة

انها.ربيا(يدور).الكتميفالاسودالقعرفيغائصاينزللقحتى.أنت..لا:الشاب

اننييعلمونكانوالو!يسامدوننيكالواولو.وحيدوانا..نفسي.ذللكاحبلالعلني:عليوة

-..لماذا..ياانتم(الليهمفيتجهصوتهيغورأاجلىهممن،اللحائطحجارةعدلىقواهبكلالزجاجةيلقي)حسن:اللشاب

ثيابايلبسئ،كبيررجلاليمينمنيدخل،الللحظة6هذفي)(مدويةفتتهشم

طويلأنفزجهـاجتيهابينيتدلىطبيةنظارةعينيهعلىويضع،فاخرة.طيب(راقصا):عليوة

وبالليمنىأسوددقنراليسرىببه.صحفيانه.الللقنلقكمنقارانواعباقسىالموحيةالمتتابعةالرؤوسهزحركةالجماعةتجتر)

تصوراللةكتفهفيويعلق.الصحفيونيستعملهمماناشفحبرقلم7(المتبلداللخواء

سريعة(أاللفائدةما.تحطمفارغةزجاجة(مباغتوجوم)ةالشاب

للملو(يدمدم)..اخيرا(هش..نسائيصوته):اللصحفي(الوجومجومعفيهينساق،قصيرصمت).شيءلا:عليوة

اللىيصبح)باعريهعنيذبهمكيفعر!لماالليهمبحاجةالمرءيكنامتيازكطهوذللككانولربما.المستحيلمعرفةالمرءيننقنانأعنبما

افنيالا.واحديكفي،الحقيقة.بعضكمجد3اننيها(علبمجوار؟المسكينةالمراةمملكبحكايةتسمعاللم.صاح(صوتهيرتفع)

المطابعفانالموهبةيملكمثلناداموما.الطكيدفيالتعددسألستغل؟امراةاية:اتنار

متاعبها.رغممثيرةمهنةالصحامةاناللحقيقة.ف!لأ"لدةبلاليستالمرأة،رجلياوللو(صوتهالمحروهـةالدطبة.لكسو)ةعليوة

تريدأماذاوالان(النفورعليهيغلب):علي.والنكبةوالتهديدالعارقضيتهاتسمونالتي

ريبورتاجاأعدانني.للئايةبسيطشيء..اللحقيقة:الصحفي؟أتعني:الشاب

المعركة.مطاهراحدتصفهانبوسعك(!طمةعنيفتش).افري!هامشعلىجميلابيتاتملككانتالتيتلكأعنينعم:عليوة

اسلحتها.أقلالكلمةوليست،مستمرةالمعركةان..اللحقيقةالطوالىالسهراًتتهجرهانتحب-هذامع-كانتوالتي،اللبلدة

مهمةان؟تريدعماافصحتهلا..ولألان(الصبرنافد):عيلي.الدارسةاللسنينوبهجة،الخواليالايامعنقريباتهامعلتثرثر

تنتظرلي.كبرى.بيتهاعلىالل!لصوصسطاالتي(مبالليالاا:الشاب

بقيادةالاتنجزلنمهمةوهي.اعلم(متبسما):الصحفي0والتحريراللصوصبطردالاقرباءيعدهايفتألاوالتيةعليوة

الحكيمة.سيدناا!الاقرباعيعدمااكثرما(زافرا):الشاب

!؟سيدك:علي.الشمسضياءمننقترباننا..جيد.كالرمالوعودعليوة

6وفالىسالعودة،اللكبرىالمعركةقائدسيدبو..آجل:الصحقيم)؟أملثمةأتظن

..ا!قيقة(يبتسم-صمت).اللديجورمدلهمفيالاملوبسمة..لادبما..ارريم!لا:اللشاب

بذللك.اعترافكمعنابحثجئتاللحقيقةثاقنتانكلمتافي..ادركيلا..ربما(ممثلايرنح):عليوة

لتطف!يغاضنا()؟حقاتلتمسهجئتماهذا!اعرافناةعلي؟قنلمنمصابهافيفكرتأما(ف!جأة)

بعد؟الكنبمنتشنعواأللم.اللعاللملورذبالهالنسياطين(عايوةيقهقه).كلاالحقيقة(وتدبرتأملاثر)لشابا

اللسخطموضةاكرهاننيالعقيقة؟أصابكماذا:الصحفي.لاهايجزرموقععنيتوقعوتكماعنهاحدلونالقد.ذنبيلليس

اللوزتين.واحتقانالنقاشتسالياكر.كما،والشتائمواللطاقةالصفاءتلتهمالتيمشاكلنا.مشاكلناثم..أكاذيبثم

وولننا.دعرناولهـن.تشاءمااكره(صاخبا):عليمطاطنلوك.هذا؟المتوحشةالدوامة(عليوةيقهقه).والامانبم

الحقيقة..عاللهواأند!كم(بسخ!ةضاحكا):الصحفي.نفاذلا.ثقبلا.فرجةلا.المكانفيونراوح،اللزمان

نظامهنلألا.حنيبيياتتصورالتيبالسهولةلميستالمطلةان.رجليامراحتكتعجبني(ظهرهعلىيربت):عليوة

جميعا.مناأقوى(بقدمهالارضيغرب).للصراًحةاعلىالللعنة(مغتاظا):اللشاب

عنه؟تهرفجئتمبوجنظامأجميثم.حبيبكلست:علي.السؤالهوهذا؟نبدأاينمنأنبدااينمن

مجرد؟الانساىماالحقيقة.النظامنعم.النظام:اللصحفيأتعرفانتريد(باسما):سليوة

ناأددتاذاجيدااللىفاصغ.الاللاللةالنطامعربةفيزهيدمسمالار.اريد..باللطكيد:الشاب

الزيت(ابريقبحكايةمذكراصوتهيسرع).الخاصنظامناتعرف.نبدأمليئةزجاجةفمناذن(متداعيةقهقهةعبر):عليوة

اللشعب.رضىتقتضيالحكموديمومة.ا-دصومةيريدالسيدوبمد،الترانزيستودراديوالىثم،عليوةالىيحدفى)ةاللتناب

وقضيتي.والصلاحواللبطولهالوطنيةمظاهريقتضياللعئسبورضى.لليكن..ليكن..للعل(كالمرضمبحوحقورفييغمغمسهوم

والبطو!زالوطنيةجلاببلارتداءوأنسبها،حساسيةاللقضاياأكثرالزجاجةاللشابعليوةويناول.الجنائزيةالموسيقىتندللق)

منهااللصامتة.اللطبولولتدفى.ضجيجفليكن،واذن.واللعملاحقليلبعدتسمع...مبتسماهويشربثم،فمهملءفيتسوالاخرى

تنفيذينرضاللعيتني.ليعيشالدهريجاللدرجلىانا..ثم.والداوية(المسرحخاوجضجة

الجريرن.صاحبرغائبينفذالتحريرورئيس.التحريررلمجسرفلألب.هلم0.هلم.الابلهالب(قدمهفيلدغكمنمرتبكا)ةعليوة

حجرويصرر.السيدرنما!لببتنفيذ"ثراءهينميالمجريدةوصماحبيرددوهو،عليوةفيجره،بحيرةحولهمتلقناالشابيتلكا)

الصخابيقوهلوسة،الشلايميقضجعطامسايمورويدور..الطاحون:مجمجما

6)



اللشراهة.رائحةاشماني..قيلتاذانلوموني!اللح!رللكن،اكطابعحبرو!ضبدل،اللسي!ديرتغير.يتفئرلا..يتل!،

صمت()-)يضحك،.يةزها!ماالىويموريدور.ويدور.يتعثرلا..يتلهأ!

انن.عشرة..ليكن!عنادكمأشدما،طيبانتوربئالحقب.مهأبلبلاذلكأيكو!.اثهنقىسراذييأناهما

صمت()-.با!بفويضعليتضنولن

.واحداقرشاالمبلغازيدلن..لارأسكاطعمللوأوداننيحدالىطيب.أجل(منف!لا):عيفلي

صمت()-لادشاخديدان؟نحنماأسمعهنم(الجماعةالىيلتفت).اللبريةللقطط

برهة()ثمنبأيممامنهالخروجيجب!للطزقيا(حدةعلى)انءصبعبماما.المستفعولللدود(مشمئزا).الفجائعةاللعصا!ير

للمانهمأفسماسمعوا.اكثرمساومةاحتملللنلاننيلىتمندمونسوفكلمة(نفسهمخاطبا)؟شيئااللتعهالهسشنقعاتهذاقيعاهنر

أعطيتكم.ماالايرصدوادودةاولستخرجتماماا!في..ا!ن(بعزم).ا!بد!الي،لاتنى

صمت()-.المستنقعمي

الحل.00اللحل(مفكزايدور).حلمنبدلا؟هذاما(عجلىبخطواتاليسمارمنالمسرحيغا!ر)

.0اللحل(يدوريزاللا1.الحل..اللحل(الموسيقىتتتالىأينامانمغبة!!.عالواللله(بكفكفايصرب):اللصحفي

ممابئبلغالبكميتكلمعنمما.وجدتها..وجدتها(بهستيررةيقفز)مسعارقضيةهذهأثرتاذجدامصيباكنتلقد.المباحثحهان!

الدلمحتريغتح).فقطالرنوشبعض.مثيرعنوان.الللسانيرةكلميمكنهمفماذا،ايضاصوابهملللمسؤوللينانالا.ايايممذالمم!وللينن

يتكلمعئدما.تأتيراوأمضىوفعااجملصمتكأ!مة(ويكتبسوداو6والراصيضاللعامةالمدارسنصفمصادرةمناكثبريفعلوااًنالوافىفي

متحمس(مسموعبصوتيكتب).اللثساني!تكلمممابآبلغالصمتتجدللمماالاستقرارتعرفلنحكومةايةان..اللحقيقة؟للمعتقل!ن

..موحدابل،مترابطاوجوداىتواوجدتهـ.ظليلمةزاويةوفيوللكن..اوه(اللجماعةالىيتجه،يتذكركأنه).الاشكالهذاحل

الروية،وخزتني.مدافع..كتيف..غامضأللمللهثاتأبهبرطيفتابعمناحكمانكم؟كذلكآليس..ا!مريختلفلكمباللنسة

كزفر..كئيببصدىمتلاحقاالحواءفيعوتياوناًححييتهـموحين.ريبدونعىوستتعاونوفي،ذاكالشيطادر

المهدىكزفر..كزفر.المقابركلمةامتحريررئيبميحبلا.القابر(صمت!-

الخرساءالامواهأطلقتعندماثم،افوملماللبدايةفي.الموحش.جييدابعضنانف!دحن،بالذكاءتتطاهروالا(يتسما)

كلت؟..أفعلماذا.اللبكمانهآدركتبالمعنىالمثقلةالمبتورةأصوانها(!مت)-

.ا!ثرةأللبليغةبمآوآتهمأغرقونيانهملولا،اخرينعنباحثاأ.فركو!الاطفاللغيرخمسة؟اذنكمطيب

رراعةان!للروعةيا.امامهمووضعتها،اللسيدصورةخرجتفئ(صمت)-

وثب.كلماتفيوحرارتهالمشهدانفعالاتسكبعنتعيىهومروسبالمبلنيالز!د.لليساللحقيقة.ببراعةيساوموبئانهم(جه!علي)

زغاريدفيالنساءوصوتت.يالثمهاوراحالصبىرةفأختطفءجوز(صهتر!-

الاغريقكأ!م.راقصينيدمدمونالاطفاكوانشرط،مبحوحةمقطعة(ترددبعد)؟اكمر؟البمذللكعملاءيدفعكانمازا(ه!ثئهقا)

سينبهر.بديع..بديع.ا!للهةوأشجعلاحغالثسكرفرابينيقدمون

مهووسا(يتقافر).المرةهذهمجزيةمكاكأةوستنكون،التحريررئيس.ء.-4..0.!ي.ءه،.محى.".4،....-.حم!ى-*..!حى.

منصورثلاثويلتقط،اليهمكاميرتهيوجه).للصوريبقلمهـ

الموهبة،يملدمثلنادامما..أقلأللم(مرردايحرجثم،......زوايا4

.إفائمهبلاالمطابعالليستأسعر4

الواعبأفسىالوحيةالمتتابعةالرؤوسهزحركةالجماعةتجتر)44

المتبلد.الخواء!ا!دالطدأرهعمم!ورالقمنهـ

لطوهماولولا..المرحلعر؟نانهما.لنراعهكتف.الاخرمنهماأء*ء01
كليحيط،متمديليىورفيمهعلليوهيدحل-لم،لحطا!ولذوت

دخوللهماقلدلدقبقةمىنفافخدلمبشهداللوجيرمواصاستمرلةوتوقفاعلموة!./لق

..-ء4صرئلاعاع" ..استثنائيةحسال!فأنا(مضحكةاللما!ومقاطع،لمجيلمانه.هـ3إالفرويو!فنماضر

التيالوضعيةللك-؟اعنبممافهمت.-هلوزنبلا..ثفلبلاكانسا"ن4.!.طوقاىالفقوىا!دممعوصي.

ذللكقراتربما(يتوقفان).الروافيوتت!شى،الجتورفيهاتيبسهـ.!.طوقانلفدوىوجدتها"

..اذكرلا.كتابفيأ.هـ؟طوقانلفدوىحباادطنا.

اللكتب.علىاللطنة(صاخمبا)اللشاب!؟..!ازي.علم"!بىةيبيلا،ريفهه.

المفسد.والوهماللزا!فوالوعداللكنبفهي.واللهاي:عديوة!05!م!!وفالمص!حت!-!هصئالئيءى

لبحاليلةاحىحعت،لرا(عرياقتهرحلبكئبلن!جالمومنفعلاامنولخووتعفلتنهداًلمغدرععسب!..وي"!مواثبأ!ممالطعبدرجمفيةجم!ر!

التاريخزنيمن.(بالتهاويمثقوبةبقسوة)آمم..آمام..أمام.!.اللعبص!ثم!!!سلي!ئقمؤرقة!نيفتئ،.

بأمهم..02ءببدفواردوارشمسعبمفتى،4

اللبلاكة.نخب.عظيم..عظيم(منتههـجا):اللشاب.!.ناججم!!ونعواقياالفجواكتوو

ترنحهما(ويتابعان،يشربائ)؟..الرا؟يعيدثانوالمصلاما!الت!مائ!ير

كم!امحموتهكنتكنآ!ومتفقينثخروص!لبد!فة!كتئ!بمتضا)عليوجلاقول02.الىنواف!خمابدغءو-ح!"!-4

..شباكلاواحد.واللخوف!بشماطوالجوء،اللحزنيشدنا.تتخيل،4

المهدومة،الامحضنفيالدمعنترف.فواصللا..تننكوكلا!حيسي-هـ

ئ!!اه3



الموحيةالمتتابعةالر؟وسهز-؟ركةاللجمماعمةوتجتر.يخرج)وكلات.الخط!ناءالىونستمع،اللكتبونلتهم،أهاتاللمثصجونوننزف

المتبالد.اللخواءانواعبأدسىيتوقفان)لكن.منهتقوقناللطالماضوءبقاياتوقداجممىتعهـلةاللضوضاء

لاهثا(على"وةيدخل.أقصرفترة.الضوءبقاياتوانطق،اللضوضاءهداتماسرعآن(الحائطقرب

تعبت...ز"بت(الممبرحعابرا):عليوةادراكااثرءأف!يخون.الميلادكثلجناصعادراك؟السميهاماذ..ذلك

الموحيم!ةالمتتابعةالر؟ولىهزصركةالجماعةوتجتر.يخرج)اللقيءتثيرانكاتتاعيئيهانغير.يتكلملماللبدايةفي.القوةنجهذه

41"نجل!.الخواءانواعبأقسىتم!حايغطياللزجكالوحل.النظرةتلكاللهليخسف.جوفيفي

علي(ليدخل.قصراأشدفترة.الوحللزوجةتتنمققتايخيرا..اخيرا.اعلموثنت.مخيظهمجيا

..اللنقبغباللب!ء.مضجعهءصأقض(المسرحعابرا):محهلي.صديقيالنسع(متقلقلا).غبيا..مائجاان!مساحرآسوبررنر

....الندءتتنظفانقبل(بألهسى!..خلألفولعلتي،مضطربقفبي..اني

حركةالجماعةوتجتر.قولهبقيهخلفهساحبايخرح).الراحةعذوبةنفو!لناثخباءمنالارض

المتبلد.اللخواءانواعبرأقسىالموحيةالمتظبعةاللر؟ولمىهزالغباءـأعمقواصل!.جنواؤءوالمصيبة(خارجانوهما):الشاب!

القدمين(مجرورعليوةيدخل.جدأوجيزةفزة.صلابةالاكثرانه(تهدويجياصوتهيرخفت)

وجسسدي.الاجوفكاللجبلرسى..كفى(مشكا)ةعليوةقعىبأالموحية،المتتابعةالر؟وسهزحركةلجماعة9.فيتر)

.بلهاءريحتششتهعطلرمل.هلاىءريحءزيفالموسيقىمعودنسكب.المتبلدالخواءازواع

الملامح(متنشعلعلييدخلى)وخ!واته،تتنامىلهفتهفتئتوما،اللي!نكاعلييدخل

بك.اظفرواخيرا(هياجفي):!كللي.(مرةكليفعلكماالكانفيبعينيهيجوس.تهوسع

اللهيئة..فانطفجأةيستسلمانهب!مدنهائيا.مجهوداءببوة-يسبذل)وللجاث،اكوتىأنفاس.ذانهاالرائحة(بتقززمتشمما)علي

الملامج(مبعثوأقوىالدالرا!ارانظنماالمفرغة؟للحلقةقانونبمتغلانه.المائعين

تبحث؟عموالان.طيب(مل!تفتا):عليوةخمئجراحزامهمنيخرج)..لمميرى.منطدلقهيبصراذسأنارادةمن

..ابحثعم.لعرفانت(فحسباصوار)عليافتي.تصلورهيبةايتلعنة.سيرى((لجوفييهزهتجقا

..سوىشيئااعر!لا..اعر!(خائراالاجفانمثقل):عليوةان؟البسأهو..لماذا؟تسمعونأما(لفسمهمهدئا)ايضاأعنيكم

الابله.هابيل..الاحمق!ابيل..يكعجمهكهلوعلى(بر!ة).نهايةبلاالممكنصدودتجعلالليآسءنبداية

ومزلزلداوأ!ها.نف.تتب،هللا(باللمخنجرملوحا):عهـليع*افعظيمةالتضحيةأهي؟اللخورمعالمق!بضةالمتنا؟سشضمصر!الذيما

.عليوةياحجارة(ممتعضا)..شيءاي..شيءأيتكلموا.ازطقوأبربكم

!الربها.نف:عليوة.وضيعلة..!ض!ة

ووهجاتوقساالنفسفييتفتحاللذياللرب..ربما:علي..راغي!الليسلرمنالمسرحويغادر)

وانبعاكثا.الواعبأقسىالوحيةاثتتابعةالرؤوءر5زحركةاللاباعةتجتر

ف!ة).يعبثلعلهاو.اذنالربتأخرللقد(مقهقها).عليوة.تشتدريحعزيفالوسيقىمعوينسمتكب..المشبالدالخواء

بال!رلنامدينجلالتهأن..ترونالا(الجماعةالىباصريهيحولالتعابيركلاللخوفبوخوقدكضا9رأليمينمنعليوةيدخل

.نزاللانلعبهاالتيالطويلةارمهـريجنمرةبعد(وج!هعلىالاخرى

هالك.انت.السمومنف!منامنعك(هاجما):عايوأجفانه.قلقايمشي).يرانيانكادالربوحق:ءلمببوة

هالل!؟:ءليوةكدسنونوالانيغفوانه!صديقيلغبطةيا-؟اللعملمأ(تتورمءحمرا

لملانهخائباكان(فترة)..عليوةيا(اللحن!ريهز):علياتمددان..اغفواناريد(صوتهيميع).السنويةرحلتهنهايةبعد

بداي!ته.ي!دللملانهأةصاثعاكانثم.نفس!هيعرفميوعةتتزايد).المستحيلووعيوا!ذكرياتالسخفعنمرت!واغيب

الوضيع.اللضنجرهذاأبعد:عليوةاكقانم!داديبصرونوالناضجينالمدركيئكل.صحابيا(صوته

بعد.تنجزلم"مهمت؟1لماذ:عليالمعطىالىنلتفتلالماذا.بعد؟ذالاوهامنناطحمنلم،بالممتحيل

هابيل.(قفزا):عليوة.للسماءياهو..هو(المسرحفي،رجركض).ص"تتمالتهفنستنغده

البد".انهبل:عكل(اليسارمنهاربابعصبيةيجري)

..بدءلاعليوةبأرو-ءحىالموحيةالمتتابعةالرؤوسهزحركةاللجماعة.نجتر)

عفونتهامنوبتهـويتها،ذبابهامنالنفستن!لةبصد.علي.المبلداللخواءانواع

اللقدر.تيقظ!دمىيبر!يزالماوالخنجر.حوله"ظلعاالليممينمنع!لييدخل

سوية.كالهواءالمطبقالمستحيلعهـاقرناسوية،خائفا):عليوة(قبضتهفي

(لتحامق؟اللمتعلمشاهسويربة..ذقناهاقربت.وتتكازفتثقلوالرائحة.اخرىمرة:جمةالخ:علي

.-.واندثارهالمست!ببلموتأبصرتعليوةيا!ووحيدا:عليروعةباللث!نطافتمااداشيئاب!اويلااللعناءمنومزيد.المحظةا

ن!سيت؟أم-عليوةيامقطوعصدهنالك(-ء(رخا.*.الكاملةالشصفيةنقاءمن11،دء

موخغكأعلىباهرضوءزيسقط،كألعصفءوسيقىتنفجر)الليسادمنخارجايهرع)

...وعليوةعليمنكليحملمقحيثالليسارانواعباقسىالموحيةالمتتابعةالر؟وسهزحركةاللج!ماعةوروكلتر

التيوالحديقة،سابقانت!اهدناهاللذيالصغير/اللبيتنفسقرى..التبي!اللخواء

..الرجالوبحضوالنساءألاطفالمنمتتاليةجموعتجتياصها(اليمينمنمتثاقلاعليوةيدخل..فترة

(لجماعيةا!كلطتونأمة..والصرخات.الغباء..اللغباء(المسرحعابرا)ةعليوة

اللخ...تسبىا"رأة..الرحسيل..الرحيل-الوحيةالمتتالجعةالر؟وسهزحركةالجماءةوتج!ر.يخرج)

فزجعايتمسحاللذيواللصبي،لرآةواالرجلزفهددةلشاوعلى.المتبنالخواءانواعبأقسى

00امهبتل!بيب(اللحيويةمتدفقمحاكاويدخل..قصبرةقترة

الليك.أتضرع..اخرسنبنيةالمرأة.تصفرالارواح.مستحيللا(المسرحعالابرا):علي
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ى!).ارركةوتعوم.ارىلانلمجلاللغيللانيقاتل.الالساطيؤ"هذأنحملممابالاحزجلىيريننكوننن:الرجل

الاسرةتاييدام؟هذاياالاقرباءعونأنأمل(مفاجئةبرجديةثم..ونضيعالرحامس!يبلعنا:المرأة

؟..ضملة3اللفا5!فسانية،ستعلميئه.عنهتننشاغليللن،اللفلام.اياك..لا:الرجل

حيناما..بالرمميهتممنليس(!مل!صيربعد):علي(ومرارةحماس)العاريظهرييترقبهارجولةأوصالهفيوتوك!ن

ت!،اللضحاياوعذاباتالاباءنجحقدمتوهجةالقمونيرانتندلع..يعدللمانللكويلوأللف،يعودحتىنبحأتهمآهشسأظل

مسؤوليتها.الانسانيةالاسرةومن،ابرهمواالاقرياءمنسنغتصبنغماللفراق....فاجعنغمصوتكفي..ربب(ناحبة):المرأة

منذلكقبلبدلا،وللكن..(اللحماسيؤججه،اللنظرةغائب)كلا..كلا..اللبهجةمدافنوزكر

واينسوناللذينكل..المسودالميتاللدم..اللفاسدالدمفصدفهلواملناجذرناالغن!م.تحركي.وأوهام..هراء:الرجل

..والوعدالاصلخائنينهزيمتهمايرضوناللذينكل..يحاولووإ!الهراءاجلمنبهنفرط

بهأخبرتنيماهذا..عليوة(صوتهيرتفع)..والتلاؤمبالراحة.الرصاصتسمعونألا.حفيطيا(تستحثهم):امرأةصوت

بدلا..المخل!مجذرهاالنادبةبلارض..باللبيتالطائفةالبصيرة..النجاةوالمهم..شيءكلاـتركوا

...الراهنمعالتلا؟مشهوةتنتنهاللذي،اللفاسدالممفصدمن(..التلاشيفيالمنظرويغود،الانوارتختغي)

(خنجرءشاهرايقتوب)حديثمناللفقرةهذهانسىأدظلاانني؟تثمبتوماذا:عليوة

..جنونيم!05.لا(فزعارر!افز):عثوةالمرءينسىانطبيعيهووكم..انساهااننيص!حيح؟الليومذللك

.0انفييفغماللخلاصشذى:غليلممضحكلفظاالمشاهدبعدحثماان0هعنىلهيجدلاما

خطير.بالاسلحةاللعبان..رجاء:علوةفيتنبضالحياةظلتما.اللذهنمنيندئرلامثلاالبطوليةوالوافف

..الاخطارمتنيمتطللمماث!سيئاالمرءيناللن:عليمهرجس!ضو،اللذاكلرةقوةالاخرةفيتسعفناولربما.اللنص

اللبتة.ازعجكلن.بهدوءاحياسوف..طيب(متراجعا)ةعليوة.لمقربيناالملك

..ابدأاناريد(مها"جما):عليانوينبغي..سليمالليقين(والخيبةبالذكرىذاهلا):علي

..بكلمةالور!بعدأفوهلن..تبدأانتستطيع:عليوةاقسام.والعشبالطحلبانت..واللظلامالاساردانت0عليوةياتنتهي

عينيك.عنمنزويااللظلفيلبعأحيا..والمنطقاللعقلأيضافأنا..حذار(التصلبمحاولا):عليوة

اللخدريملكولا،عليوةياخدرانت.الفصدقيلبدءلا:عليانكالواقع(فترة)بانراوضجيجا،نزقاطيشاالاكنتلماولولاكط

..اخرشيئايكونان..اقصاليحمقركبكمذاللحالةهذهبعيد8-جمنلست

(عيناءجاحطة،اكثريقترب)الللهولليمنهـحني.باللبترأؤمن.عقليمنالمعطوبالشق:-علي

العيشمتعوارتشف،احياانأحب..ارح!لأ..آه:عليوةالمنبعثينموكبفيقننشد،دما؟هتصحوانلللمتلند!ن(بعزم)القوة

فيواذوب،تاريخيمنانراناحب(بحرارة).اللهادىء"النسي.الهرمجلدمن

أتواءم..وأنسىارضفيأنغرز.ملامحوبلا،شكلبلااللعثيبمغمرة..اللطاهرةبأرضهالانيحلمالذكطصديقيسمعكلو:عليوة

..اياملناكانت(للههـجتهيغير)اللكثيرلدينا0.وانسىحياةمعخطابتك.الىالشعرلاضاف،والضياءواللكذبالمماحكاتمنالمغسولة

منسرقناهاللذيرغيفهانلتهمونحنفماجأ.ننالماآتذكر.امللظوكانت؟المانعةالس!ودصلابةقدامكتبصرألا؟عميتهل..رجليا

شدقهاملءفضحكتحركلاشاواختبطت،غصصنالقد.السلةرخودطين،سدودكاما.الداخلفيالاصليةالشدود:علي

...ثه..تعنفناوهي.الاولىانراحتمااذايتهاوىماسرعان

للن..عليالتماثيرتحاوللا..صه..صه(منفعلا):عليانتتعلم.جدباءمرارةاللسحابصيد.7.أف(باللحاح):عليوة

..بعيدمن..القاهرةالنداءاتأتسمع.بللشفقةالوجودوعد؟بهيع..بمفردهالغيلانالرجلمزقتللقد.بمفردهرجليصد!اللمالغيلانان

معاومبتغاناتبريؤنايكمنحيثالماضي..الاص!يلالماضيصلبمن..اللظفرانخابلتسافيحانةشادتالاشلاءوغلى..داسته

تستانف.لاالتاريخقراراتاًنا...نراوخلا(بعنف)فحةفانقلب،وماتتجلطفاسددم..أقولماهذا:علي

مقتربا(يداوره)0دفقهفىتحجز،الدمتسممخراب

منهالمشا!خلتمتوحشيؤا.نل(منعنياتفييتراجع):عليوة.مغصاللكتسببالحقيقهل!ن!التملصفيابرعكما:عليوة

المسممومة.واللكراهية،الحقد،لاعينيكفيليىسيفويحمل،الريحيفنطيعملاقاالمشردونلليتصور(ساخرايمثل)

بواطنهايبغضلانفسهيعرفمن..ابدا(متوجعا)ةعلي

يسلخهاوالاللفيةاللقلببقهر..وبالحب.يرفضهالكنه،المعلولةءه!

اكرهكلا..آه(ضعيفا)نبله!الاوللىالطلقةستستمدهناومن.عنه

ياليغليو*ون.ذللكمادمتموحودا.!ثل!ق!ى!افى*!م ..لعسيابرراناريداشيغير..اكرهكانيمكنيلا.-

..ثثني:عليوةنصنوتر:اراهـة

استطيع.لا:علكى

سأحا...سماحيا(النهايةخىالاخرتراخيمستغلا):عليسةخاصجثحم،*-"3راله!لسعل-

،.لا.للعاقلات3مممتازهمهفك

السطيع..ع!لأاشعارمعمدا:- ساخنةسياه

لنتستطيعوانت(ذكيايحائيبعمقثم،طويلايرامقه):عليوةءصدلتانمصعدان.+ة؟لمغن!وناى

..نفعلانايضاء35هـ0.،5ء5ء?هص7!خاص!صاياءا!بى
؟..3:ع!069حرو7مط.لط،مابئ!كىمرعير)

الخنجروسيسقط.اصابعكوتتراخى..يدكسترتعشى:عليوةلا9لأ19:!عى!رو!لابىسالرك!فزسيهادوعكىلا

الندم.كجثةوتتاقلبهدوء..هكذا(7"3+ألم!3*ملم!،،ملممك!

..اصمت:عي،ممككلاعملاجم!كك!ولء!ء450+ه"ء.ا.3-،ءلمم!

اللفافية.الزنابيروخزاللعينينبجاحةرغميفضحالوجهةعليوة

--007--،؟6ع3--



)1(قانل.0قاتل..آخ:عليوةيتسمربلاآلهةلللقتل.الحيرةتدومالس!نوفي،ثابتشيء!

بأقسسىالوحيةالهتتابعةاللرؤولرإهزحركةاللجماعةتجتر)..ببساطةحبهاعلىالانسان

المتنلد(اللخواءانواع..لا..!ةعلي

يطعنه()اقساهاالمعارلراوللى:عليواللكتف،تطاوءلائقيلةالاعصابان.الوهموينجهـلي:عليوة

الارفبمبحق..آخ(نفسهعنواللذوداللهربمحاولا):عليوة..اللخنجرويسقط.رائعاًنسانبمخوريسريالسماقينرفي.منحل

..اخ..والرحم.بالتفاحةتسممتلوكالافعىإيسقط

؟قسسىالموحيةالمتتابعةاللر؟وسهزحركةاللجماعةتجتر)(خالفاعلييتراجع)

المتبلد(الخواءانواعفيفيصفر،انهزامهالوهمويأبى(بحرارةمواص!):عليوة

يطمنه()..دمهافاسدالنفرإوتنزؤء:عليفيليسمقطالمرءيفلحوقد.ثانيةالاوصالتتدإفر.رءحإاولا!عصاب

..قتدلننبم..قتلتنبم(متهاويا):عليوة.حساسيةالاغشيةاشد..اللباطنيلحرإالقريص.ادندممصيدة

أمل.ليحياتموت:علي،لتهرشالليدوتمتد،اللبثورتئدفع.الشمفافءاىيدإفاللقريص

بأقسىالموحيةالمتتابعةالرؤولسهزحركةالجماعةتجتر)فيوقياجد..يهدأانوالافضل.للجعيمشقان.شيئانبلغفلا

المتبلد(اللخواءانواعويرتشف،الللذاتيستنف!دان..الجديدالمكارإامعجديدةالفة

حمراءالسمماء(بدمهمتخبطا،الارضعلىيسقط)ةعليوة..اللجيداللخمرحسوة.العالمبهاقيكأالتيالصغيرةاللعذوبات

للكي..لحرضأحنكنت.للارضأحن؟علبميالماذا(بخفوت)..الهانئةالغفوة..الهادىءاللحن..الليلواحشةتفعماللذة

..بذكايموتالذكي(متحشرجا).الماإلعةبالمذاقاتدالياناتحفلمااكثرما..آه

بالوسيقىالجئعزقيفيهالمرحيفيض،ذاهلصمتبعد):عليفيهايتفرس،ممطوطةصمتبرهةوتسود،علييندحر)

المليالارضنداءنلبيللكي.وأرفضك،احنك(اللجسدعلىيهوي(بالاخرمنهملتمل

(الر؟وسهزحركة!كاحنرار،إتوس!مقىلامىسكون!قطويللمصمحيامفر)لا..الو.مناجلانسرابموخديعةشيءكلالمرءيبعثرانهراء:ع!ليوة

....:عليوةقوليطمرإعميةإصدرإينفجر)

-رإررثمبصهالجماعةالىويتطلع،رأسهنافضاينهض):على..

صمتكم.يعقى..صم!م.قى(زفوتاء!زمأقيسأظل.اللعاريظهركييترقبهالىجولةأوصالهفيولوقظين

.(للكويلواللف.يعودحتىفحا.نهم

(الستارويسدل)

ولوساللهسعد.نخيكدت(جلدءيجتاحكالنهرنفسهمستعيدا)ةعدي

ليويلاللف(يهجم).رأسيمنالصوابتنت!3كدت.عليوةيا

دالل!ركات.الحوار..مخهتل!شيءكل)1((كتفهفيويطعئه،المشدوهعليوةيمسك)اتراجعان

!ه

فيحدلثاصلو

لمحا!ا!ا-

ص-

ثثانيةواللحلقنةالاولىال!ق!ة

يروصهمممصوصمر
،مغإهـدغإغإئإصإلمحرصإص رإ*

!
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لبنانيةليرات4الثمن.لق035الثمن
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