
ثرنرص.
دا!شتصششصهىأصغسص!ت!.ة.

فصولصلآنةفي!ىحيهبخ
لعر-للجتر.نمكل4:

عسملسسسييفى!ر
..كلاب(اللخوف!كلنبعيدصلبدكنه،يرتعشويكادالغف!علهيبدوالش!فصيت

منا/للبابسآميابنهيدخل)!اللخنزيرذللكاعرفللو..051.خونةيلأولالفصلفي

؟..جهنمالىذهبواهلسامي(المفتوح

كالم!ونة.تضحكاميوان،اببميانعمساميالمختار

؟..المشاكلمنالقذتنلانييهياللشت؟،ضحكلالماذا:المختارابنه،سامي

مكانالىباللسلاحقذفت،السرعةبسببوللغنها،نعم:سامياخميهابن،نزيه

...فيهيفتشوايمكنهـانلادذرابئته،هدى

كمفاراللطبيعيةحالتهإلىيعودليداوقد،يضحك)ةالمحمارأحمدالسائق

.السلاحيناسبممااكثريناسبهممكانانه(لللقريرلآالناظر

عنه؟واخبرهمذهبترىمن،أبي(صمتبرهةبعد):ساميالثانيالفصلفي

ابحث،ادبلدهذهفيالدنيءعنابحث،الافخمسةالمختارسامي

...الشلنا.تبعضلبحذذهب.هو.لجده،بينهمالوضمعال!قذرعننزيه

انسم،والغيرةاللحسدصنلكبلاللنقوداجلمندفطلليس...آهأسادل

...--لا.لا.سامياصدقاء

،الماسبعصيالكركي!ادريم!دست...يعمللهسعانايحسدونامروان

احبهم.اننيأجل،نحبهمانالايمكننالاهذاكلوبعدحبيبته،فدوى

اللنولليساخبراللذكطالرجلذللك.لححطاتبقى...ابي:سامبمادلساللقصارفي

المتماعب؟هذهكللناوسبببيتنافيالسعلاحوجودءن؟؟........

إلىين!،الغرفةمنيخرج)،بريتالييندوانه،نعم:ألمختار؟؟........

الافقالىوينظراللشرىالنافذةبجانبسآمييجلس،ويفكرالارض

مستغرقافمهفيالايمنابهامهويضع،اللبصهـجدا،اللبعيدالاولالفصمل

بتشونه(

انت؟اين..سامييا..سامي(الغرفةخارجمنينادي):نزيهانهاعرفنااذاتمامامناسبة،الاولاللطابقفيغرفة...المنظر

.!ال،نزيهياهناانني:ساميص!رمي-...خرةالمطاللقرىمنقريةمختاربيتالاستقبالى-فيغرفة

يبدوانعه،الصغيرةسئسهيناسببنطللالابسايدخل):نزيهستارمنهماكلويغطياللطولالىأميلاللخشبمننافذنان7المصرح

هكذاتركتنالما)ذا(واحدبعامساميعمهابنيصغر،عشرةالرابعةفيصولىةيحملالذكيالايمنالجداررواماعاريةاللجثران..ةبسيط

الشجرةتلكللنرىاللب!يارةالىمعنالاستذهببأنكتقلآلم؟بسرعةوطويلعريضديوانالنافذتينتحتيوجد...المختارواللدلللمرحوم

اللذيذةأيمكنالايسرالديوانمنقريبةمنضدةهناك...اللجانبينعلىومثله

؟السلاحعنبعثابيتما!"فتشىأقيابأنهم.نعلمأللم:ساميفساخرىومنضدة..اللشايلشرباواالسجايرللبقاياتستعملان

بيتكم؟نتمقنيشاولثككل،ادضرقربتهبم4رالفد:نزد4باب..باللبطاريةيعملاللذيالراد*قوعليهاوضعاليمئىالزاوية

اللبلد.فيبيتاكبرانه؟بيتنايعجنكالا،بييتنافعم:سامبم...لللجمهـور،أقوبالمسرحيسأرفياللغرفة

...ادأخفيتمأين،للكن...عه،يبتقهوذللوراضر!:نزيه..سادتيسيداتن(اللطبيبينتظركمناللبابقربجالسا):نؤيه

كالمسدس(رابهامهبيديهويشمير)معيئةدولتملكهاكبيرةبرواخرهناكئنت،القرنهذااذتصافقبل

...اكبريت!يأخفيناهساللقدةسامبىشهوربعدبهلتعودالرقيقوالورقالاختتعابنفرغويافىب!حيفاتمر

...أ&ب!يتفي،فهصت،ه1نزيهوفياحياناكانتللكنها..."الاوروبيينموائدويزيناللبرتقاليلف

اخورفيقكسعيد.محمودابو،بينهممنمحمودابوكانلقد:سامبمعلىاللحقدقلبهاملأبشريةنماذجانرصيفالىتقنفالمظلمةالياللليا

يرقسيولسمعته،السياراتيركبواانقبلرأيتهللفد:نزيهاللبرتقاليقطغوندجنبيتأهلعاشياقامنوبالقرب...البشركل

والعودةيافاالىالنضبمنلاسترحناالةفتيننىفينبماكلنالوللزميلهاللطيبةقلوبهملكنكئيرةاش!ياءويسمعون،وفتياتشباباويغنون

ويضحك()اللباقيالوقتفيبيتمافتشوا.لعالوا)4فقلت،اللبلدالىعمصبيضوفي...اللقدرلهميخبئهكانمايرواانللهم.نسمجللم

فوقصعدتمهل...واللضحكألللعبتحبدائماانكساميمعرقنهااشياء...واشياءاشياءحدثتاللقريةومخنارللبرتقلا1تاجر

؟الناروايتهل؟الماضية4ةالللبفيالسطجمن،اللحياةمنالالشمت،حكايتنا0.السا-لىذللكفيانقرىكل

..ابيبتلمنكبيرجزءفيالفاراشعلوالقد،طبعا:نزيه...الانوسنرى،ماسيها

..شجعانرجالسلمهاهلانشكلاالراديو،بجانبواللكتبالاوراقبعضترتيبمنينتهي):المختار
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كتفيفيوجرحتنيالزجاجثقبتلقد(الممزقةلشرتهالىويث!رأ..ا!جميعيعرفهاللدبم!سلامهحسعهوفائم!مانتنسلا:سامي

بينمنخرجوامنهمقريباوصلناعندما(المختارالىقيمت؟نم).المسمتعمراتبقيةمنالنجدةطلبوالقد(برهةبعد)

..كالمطرالناوباطلاقوبدأوابالرشاشاتالاشجاربعدإرالنااطلاقتوقففقد،انجدتهمانهاواظن:نزيعه

ع.جميعاقتلناارادواللقد:اللسائق..دقطساعة

امتاربعديخرجاحدهمرايتللقد،حرقناأرادوابل:الناظر.والنظاماللهدوءعلىلليحادظوا،الانكليزالليهمذهببل:سامي

جميعا.فنلتهبعلينالليصبهاللبنزينوعاءيحملقليلة؟ضدنادائماالانكليزهل:نزيه

...الينزينقرب،امانذللكفبمنقفانتوقعوالقد:السائقمسلعينجندياثلالون...المصيبةاصلفهم،طبعا:سامي

عشروخمسةبنتاعنصرون...بذكأئكانقذتناولكنك:الناظرفيهيسكتوناللذيمماالوقتنفسفيب!يتنافيبسيطسلاحعنلدتفتيش

احمد.ياالموتمنأنقذ.نهمشابا...ابيبتلفيللاسلحةمستودعاتعن

منقريباقتلواالذينلهاغانهميتنقموااناراروالقد:اكتما.رايضاوللكننيكثيرةاشياءتعرفانك؟صحيحهذاهل:نزيه

منهم؟جرحوكم،بازورفيا!طاحونبالاعدامعليهحكمقدعميانمثلااعرفانهمي،ألاشياءبعضأعرف

المستثصفىفيتركنلهممنهمثلاثة،تسعةانهـماظن:الناظرلاحدأقا"مهالمحاخرةوليمةالوتمنانقذهاللذيوافي،سنينعشرمنه

...يا!افشي...اللفاخرةواللخموراللحميعتنقوناللذينالانكليزالضباط

واللشهيد.اللشهيدةاهللازوراذهبانعليجب:اخضارللناننيتعرفهل،للكن،اللبسمةبهذهالامراظنلا:سامي

للهمتسمحلاحالةفيفهمالانمناسياذللكاظنلا:الناظر.كبيرةمخاطرةيافاالىالن!اباصبجلقد،الليومبعداستيدرأ!ابع

!ق.بشكلاحدباستقنال؟القدسالىتن!بلالماذا:نزيه

انا؟حتى:اهـارذللك،وموق...بكثيرارداهناكالاحوالان...اللقدس:سامي

..ويشتمونيلعنونسمعتهملقد،سيديياخاصةانت:الناظرعنرحيلاللقدسالىذهاببمانالبلداهليظنانابييخاف

0..برلقاللكاجلمناولأرهمفقدواللقد.القرية

منقرثيكلالىنحتاجاننا؟ذلكعلىاجبرز!موهل:المختارإ..اللقريةعنرحيل:نزيه

للنششريلأاللنقودنريد،اشجارهعلىلللبرتقالثمنادفعناهااليالنقودرحللقد...الرحيلمنبالشوفتسمعاله!...اوه:سامي

نايجب،بياراتناعنندأؤع،جميعابرتقالناعنونداقعالسلاح.و/احديومفيكلهمالخ!يريةاهل

اصبحتالواحدةاللبنلأقية...اللجنيهاتمناللكتيرةالمئاتعلىنحصل؟كلهم:فزيه

بهذهوحتى...قروشبعشرةالواحدةوالرصاصةجنيهبمئةتباع.كلهمنعم:ساميم

...الانحتىشي!انجدلمالاسعار؟لماذا:نزي!ه

وعشرينبسبعةستشتريانكبالامساخبرتناللقد:اسائقبسلاحهمالمظلمالل!ليلؤبمكبيرةبأعدادهجمواالليهودلان:سامي

ذللك؟سيكونؤكيف،فقطوليقتلواوالاطفا!النساءلليشرثواالليلمنتصففيهجموا،وحقدهم

فبمووعدونابالهيئةاتصلتللقد،بعيدانن!بسو!:المختاراللنساءبعضانابيقال،عارياخرجفقدنجااللذياما،الابرياء

.الامكانبقصريعطوناانمصراشجمابىتحتهارباتوهـكضناطفالهنيحملنالنومبثيابخرجن

بسرعةأس!يتمذلكانتعتقدوهل:اللناظرسالتغرركلامطرائرسلت،نماضبةكانتالسماءوكأن،اللبرتقال

فالمناؤذ،نختارانلنااين،السبيلهذاغيرلناوهل:المختار،صالوديازابه

،شيءلكلاللحاجة،الحاجةسجنؤينعيشونحن،مغلقةكلها؟الليهودعلىامعلينامنعلى،غاضبةالسماء:نزيه

ينقصناشيءكل..للتنظيم...لخدريب...للقيادة...لململاحوف!ابياحبكم؟ابياسألهل0..ادريلست:سامي

الالليسالبر.فقاللهذا،الارضللهذهحبناخى،العواطفعداماعنالبيتلتفتيشىاتواللقد...الملتويةاللطر!ولاالكسليعرفلا

نختارهل،اللصدورفياللعواطففائدةوما،صدورنافيغامضاشيئا،السلاحلشراءالبلداهلمنالنقودسيجمعفانه،ذلكومع،السلاح

اللقريسلآحولونضعهموبرتقالهللبيتهحبااكثرهمقريتنأابناءمن000اتىللقد..اسمع،اللبنادقلنمراء

واخلاصهم؟بفلوبهميحرلصونها.آخرونوهعه:نريه

وارجو،روجتيدهببعتلقد،سيديياقفضل:السائقالذكيوالسائقهادلاقويايبدوالذيبالناظرم!:وعايدخل):المختار

(النقودولعطيه)اخيواسما-ميتسجيل..ذللكوبعد..(نجدامضطربتارالمخ،يتصرفكيفيعرف

..(المختارالىبالنقوديدهيمد)ايضااسميسجل:الناظرؤيبالسيارةوانطلقتالمقودتحترأسيوضعت:السائق

ادريلست،الميسورذللكمنتزوجتالتم!ابنتيمهرمنوفرتهاللقدالليساراواليمينعلىنترهورانخفتاننيكأى،ممكنةسرعةأقصى

.الظرو!هذهمثلفيالبعضيتزوجلماذأ...اخرىمصيبةفيلنقعمصيبةمنفننجو

...يفعلوهاخرشيءيوجدلالانه:المختاررأسكفيالرصاصةهذهلاتتالرائعةاللحركةهذهلولا:الناظر

...النقودسيعط!كموأبيايضاانااسميسجلوا:نزيه

نزيه.ياصغيرازللتماانت:الناظركي

.كبرتقدسأكونالسلاحيصلعندما:نزيه:ادعلىطض

السلاحنريداننا،يرةمصيبةستكون،الللهسمحلا:المصالق

ابيبتلفيالامسهزيمةبعداللهاغاناانياالافيؤهمنااقد،بسرعة

الليها.كبيرةبأعدادقيجهونبدأوا!فء!-
لهمبدؤلا،الليابريسهرانالانحسنعلى/جب:المخشاربسر1!ص7س!اعة3سب

مظلمسةلليلةواختاروافعلوامافاذا...اللهزيمةلتلكبءممواار

اخرىليلةستنتظرالتسعببنادقهاقريمنااتصوردلااللجميعرسيد

*!يدمنهمكلسنرى،الاخرينللرىبناهياحالكلعلى..لترحل21!222:زإفون

...وطنهيشترىان
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المسرحيسود...العاليةالنافذةنلكمنكلها،وياكاأبيبوتللشترلملمازا،سامي(ورفيقاهالمختارخرجانبعد)ء:نزيه

بعضفيهافقوراءتغيبلشمسحمراءبظلاليوحيخافتاحمرضوء؟فبلمنالسلاح

احسدىوتصيب،المنواصلالرصاصىأزيزيسمعوفجأة،الغيوماستطعنهـالماموجوداكانلوحتى...يباحيكنللملانهسامي

للحظة،بمد...الديوانعلىفيسقطرأسهفي،رالمحتالرصاصاتالحرباثناءكثيراالناسخسرلقد...الافلاسبسببنشريهان

..يصرخمستلقياأباهيرىوعندما4سرعاسامييدخليذكر..شيءيشحنازررونمنالبماراتعلىكثيرةمصاريف،العالمية

...صابا...بابا:ساميوبدأاللحربانتهتانوما...بيارافهمكباعواالديروناثقلهمكثيرون

ويشتد،يفعلماذايدريلامشدوهاوالدهجانبءلىيق!ز)منجديد..والحربالرصاصجاءهمحتى،3انفاسباستردادالاخرون

(الستارليسدلالمسرحفيءلصموعءحمرار.(داخلةاختهيرىعندمااللكلامعنيتوقف)

..الخيرمسلا:هدى-

الأفياللفصل..الخيرمساء:نزيه

المدرسة؟مناتيتهل:سامي

النهارضوءيدخلهالا،شغواضعقبوفيصغيرةغردة،المسطرالانكليزانالمديرةاخبرتنالقد،غدااذهبوللن،نعم:هدى

النامذةفبم،اللخارجكيالرصيفطولعلىدتمضيقةلايذةمنالأ:نشوقاللت...المساءقبلالمدرسةمنالقريبمركزهم-يتركون

يسارعلىالغردةباب،الغرفةعنمةلنتز/بسميكةرج،جيةح2الوالمددسةعلىفقطليس...مضىوقتايمناكئرالحطراصبح

يقودالليمينعلىيظبلهاخربابهناك...الجمهورالىاكربالمسرح.كلهاالبلدعلىبل

مدرهـثاسرير،جدابسيطالاثاث...الأخوىوالأشياءالمطبجالى؟الخطرمنيحموناالذينهمالالكليزكانوهل:نزيه

..بةالايسرالحانطعلىيسشندوراسهالنادنظتحتيمند،مفروشابي؟هلعاد...احياناالمطهربهذايظهرواازايحبونانهم:سامي

راديوجهازعليهاوضعصغيرةمنضدةيوجدالسويرراسمنبئ/لظرب(تخرجثم)الخارجفيزالماانه،لا:هدى

يمتدطويلديوارهناك...المتنوعةالصحفبعضوبجافبهص!رمنشيئااشترياناميطلبتفقد،اذهبانيجب:نزيه

المرتبةغيراكنبمنرفوفبعيدومنبجانبهالايمناالجدارمحاديط(ايضا.ويخرج)...الصباحمنذاللقهوة

مندقربوبااد!يسارعلى،واليقةالحجممتوسطه5ميضدوامامهويزيحاليسرىالنافذةالىيتجه،الجميعخرجانبعد،لسامي)

..الرحيص!لقشمنءوصهـكرسيأنلرادءو5جهاز،للخارجينظرمذهاقريباويجلس...حالمحتهاعلىويرلثبتهعنهاالستار

كراسياحدعلىجالسايبمو،السنناريفتحاعندما):نزيهلحظاتوبعد،"جدءدلسؤالجوابعنينحثكأنه،اللبعيدفلاقق

يبفىبينماخا!تضوءعليهيسلط،الطبيبينتطرث!نالقمن!!ابنهالذيم!بسؤالبادرانهحتى،واضطرابوغضبحنقفيابوهيدخل

فأصبحنسالثانيالطابقفيكنا،سطلادنيسيدانبم...(مظدماالمسرح(السؤالهدايراهعندفايقف

فيوالنجوموآلسماءاليرتقاللرىكنا...الارضتحت،ال!وفيتكتباودروسكتقرألالماذا؟..هكذا.نجلسلماذا:المختار

رفضدقد،الجدرانالانرىلاايامكابعدففدونا،الحبيبةارضنا.؟عوظائفك

هذاواخارالبناءأعلىفيصغيرةعرسةيسكنانسأميصديقنا...أبي:سامي

فهل،يناسبنينالم!هذا،مرةإولزرتهعنمماليقال،الرطبالقبو...المدرسةالىتن!بتعدلمانكنسيتلقد...أوهةالمختار

سيداتي.احداينالسبلامكانانه،ابدا،لا؟صحيحهداهذاالمركرسيتركونالانكليزانهدىقالتلقد...أبي:سامي

العاللية،بيوتكمعلىتحافظواانجميعاانصحكماشي...سا.دتي؟صحيحهذا!ل،المساء

،الهبوطمننموذجاالانوسنرى،وخيمةفعوافه،اربوطإحذروا،لحظةاخرفيبذللكاخبروناللقد،الانتركوهربمابل:المختار

المسرحية(وتبدأنزيهليخرجبكاملهالمسرحيظلم)البانسال!وطمنجماعةاتىانبعدبذلكاعلمونالقد...الظروفهذهاللهلعن

جا!ساكانانبعدلمتحهفيقفالبابعلىطرقايسمع):سامبم.عنرناالوجودةالتسعاللبنادقوطلبواسلمة

...أدخل،ت!كل،عادلاهلا(اللديوانعلى؟اخنوهاوهل:سامي

يخئقونالذينالعملييناولئكمنالقصرالىأميلشاب):عاللنكنولم،جداكنيرعليهماللهجوماحنمالان،طبعا:المختار

اختفيتلقدكاسامعمياانتأين(مرحايدخل،وبالحياةبانفسهمهكذابقينالقد،اللغروبقبلمركرهمقيكونسوفالانكليزاننطم

التيوالجامعةللامتحاناتشكرا،الامشحانانتهىانمنذالانظارعنالانتظارغير...شبمءلا؟نفعلثعاذا...يذكرسلاحايدونمن

...الب!هطلصتكلرؤيةفرصةلنا.خيحاشياء...الرحيل،الموت،النار،الخوف،السلاح...والصبر

اكرهفاننيسامبالعمتنادينيلاولكئاجلستفضل:سامي،سامي..0ذلكبعدسنرىماذا...قبلمنالناسيعرفهاللم

...الاسمهذا...اليهالحاجةأشدفيانني،القهوةمنفنجاناليواحضراذهب

الىمكانه(سامييعودبينما،القشكرسيعلىيجلس):ء،دلالىينظر،المكشوفةالنافذةالىابوهيتجهبينماسامييخرج)

فلماذا،الشهراخرخى!ذونان!ؤقالواافتركة7،رعن!سأللتوسلمةبازوراطراف!جدابعيدايرىكماالركريرىاف،ساهماليميد

!ههه!-كام!ه

1813بص.بيروت-الطا-عةدارعنحدي!ثا:صدر

العجارةغابة

سك

نرسرميتس

!كي-عىهح!ه
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...مساءاليومظهرتربمانتائجكمانيوسفاخبوفي؟تدهباين،اللطرلقفيولااللحؤبفيولاالمقهىفي،،نرإكلا

الخروج.فيارغبلاؤ،نني،اعذروني:سامي.هناابقىاننيسا"ولبما

الحريةأستطلقايضاانكام،حرانه،نؤيهياالركه:عادلاوء!اذ.؟.تمرضان.نريدهل،القبوهذافيهئاتبقى:عالل

مثلكم،أبقىوقد،عبيدانكم؟احراراانفسكمتظنونهل:ساميعلىالخطىبوقعتتىعامالعفنةالجدرانالىننظر،هنا".وورمل

..كل،لزوج:كثيفةلاحساساتعبداحيانناقضيفى...لاقئ؟الر!ف

الصحفاقرا..صفق..الخطاباتاسمع..ورقالالعبواسننمعالسقفالىانظر،ال!مريرعلىأستلمقيبل:سامبم

ويشيبشعرناسيبيغىسنينبعد؟تصورونماذا...وتمزقومزقهااليهاانظراناخاففات؟الجدراتااما،وتئ!ب.فأ.نيالخطىالى

ثيء،لا،نرىافماذ،الايامهذهالىنلننفت،عاجزينكالاصنامونقف...رطبةجدرانكلهاانناحيابأنتذكرنيانها

والدجاجالقمر..الرتيبةوالحياةأللزواج...الهراًءهداكلمناسبالتصبجتتفلسفانيجب،طتعا،اللهشاءما:عادل

..السمينةاللجيفةيلتهمكالدودتنهشناالمننوعةوالمذاهبوالخطاباتالفضيلةتعلمهاانك،رطبةجدران،اللفلسفة.لدرسالتبملحبيبتك

،ونعودارضناتعودانيجب...باطلهذاكل...هراءهذاكلوحدهساجالسةالنادجم!فيبالامسرأقيهالقد،الفكلسفةتعلمكوهي

.نعودانيجب...العا.رمننتطهرانيجبلماذااستاذياوانت...الللطيفالجنسىمعحتىالحديثمتجنبة

؟نعودانةنزيه؟تن!بلافلماذاشهريااشعتواكاتدفعانك،الحربالى!تيلا

.نعوداناجلةسامبم.ذلكفيبالرغبةاشعولا:ساهبم

عندئذ؟والزواجاللقمرستحب3ل،عدناواذا:عاثلتسشيرتلقد...أكضلالخطىووقعالسقفهذا:عادل

هذامنسأتخلص...انساطبأننيساشعرفقطعندئذ:سامئ،تطاقلافانكالاناما،وتخططوتتكلم.نضحككنت...سامييا

.الترابالىعينيويشديمزقنيالذيالكريهالمشبمءعشرذللكاجلمنتعملألم؟..صديقتكعلىسمنحافظكيفليرو

نفعل؟انتريدناماذاقل،حسنا:نزيهالذيالحبوذلك...الليلوتسهروزر-ستعمل،متوأصلةسنوات

نفعلأماذا،اجل:عادلمنانتهيتانبعدالزواجعلىانف!ما!ل...ال!قمرألى!فعك

.نتحركانعلينا:سامبم؟الوعدحددفمهل،الجامعةوقرفالإمعة

؟الليسارالىاماليمينالى،سشحرك:عادل(ليفتجفين!بالبابعلىطرقايسمع)..أتزوجلنةسامبم

.الامامالىبل:ساميرأيتهفقد،نزيهأ!4...انااماغيريرعا!ااضحكةعادل

.أسناذياوالللياليالسنواتبنتهكبيرجدارامامنا:عادل...اليكيتبعنبمبأنوورونيقالطرفي

.كبيراسدااصبحوالانهدمهانيجب:ساميانصارمننزيهاصبح)،عليكمالسعلام(دخلانبعد)ةنزيه

.نتصورممااكبرانه:نزيه(الطويلةالسنينهذهبعلااللهعلىخلها

نحكذلكالجدار.بأظافرنالنبدأ،فيهصغيربحجرلنذدأسامبم.نزيهاهلاةسامي

جزءايمنأخبرلي،بمناقشتكسنصلاينالى.سأرىةعادل...صا!جيا،رجليا.نصسال،نز،جهشيخيارطل:عادل

قبلك0سأبدأباننيوطكدنبدأ...ا!ظرأبايا

يجنني.ماهذا:سامي،ذ!يتكونرىنزوجغدا؟الصغاريعجبكألا!ماذا:نزيه

المنعفن؟سقفكفيالجوابعن.نبحثهناتجلسوهل:عادلحزبكفيالللسمائهذابدونقيممك.فكوزرماذا،اللطويلالل!انابايا

سنحفر،اسفلهمن،الجداربلساسنبدأانعلينا:سامي؟اررقذسئ

.الاساسلنهدمبأصابعناالأءراب...رجعييا،بارديابسرعة.نغضبهل..كفى..كفى:عادل

الجانبين؟علىالحراسبكيرحبوهل:عادلقررانه؟ساميالكبيرالبطلعنالكواـكبمجلةفيالاخبدقرأتهل

المناسب،الطرفعلىيعملالذكماذلكمعنقفقاقعلينا:ساميتحتهنابل،شجوةتحتليس...لأملاتهفرغوآلتألاعتكا!

...قتلئاهرفضفاذا،الاطرنيفريدمثلتما.ما،الزواجعدمقرهـايضالقد...الاقدامرقع

بالقتل؟تبدأانأتريدنزيه؟الكبيرالاستاذحضرةيامهنتكمعالزواجسيتعارضهل

.الداءهيكانتبالت!وداوها:ساميالصحفاقرالادأناالقصةبدايةالانحتىافهملمةنريه

الاخرين،معالاتبداوهل...واللعالمالمالنسيتوهلعادل،كلاوقانكفدوىاخذتهـل؟ساميسيديانراكنعدللملماذا،/كثيرا

سنين؟عشرقبلمعمنأراذنهواالذين؟لحزبك!خلصانكم

.نبداعندماشيءكل-يأكأ:سامبم...لهلاخلصحزبلييعدلم:سامي

معنايبدأانيجب،كثيرةافنمماءمعنبدأانيجببلةعاللالىانهزامياسنمنصنحانكاتصورأكنلم،جميلنتيء:عارل

.للحزبيقودناماوهذا،الاخرينوالجميبةالعملتترك...و.الم!،ىالحزبلترك...الحدهذ!

يتحركالذيوالمستوىالاياملكن...ذلكاظنكنت:ساميوتسمعالسمقفالى.فنظرا(مري!رعلىهنالش!تاقي...النامحمة

تحركنا.اذاالايتحركوالنانهم...باللعثيانيصيبنيالاخرونعليه..عميقيا،فيلسو!ياالافداموقعموسيقى

معا؟نتحركلالماذابل،معهمويحركوناهميتحركونلالماذا:فزيه.هـ!انكماوانسانيهوعيهعلىيبرهنانيريدنعله:نزيه

الامل.تبعثالتيالطيبةالروائجفيه.نتحركيومكلفيسامي...لنايقول

00.اقيسقبورفيليسجنوناالعقنةبروائحوم!اللقذرونيضركالحزبيترك...المجنون،سودأءوانسانيةاحمقوعيم:عاول

كلسيفلسفالاستاذانيبدو...نزيهسيديابناهيا:عادلبالشمسوالفتعياتيتمتعالانسان،قم،اخيياقم،الجميلةوالعروص

يدخلالذيلمروانويهتحنزيهلمحين!باللبابعلىطرقرسمع)شيء...(للاعلىويشير)العنكنوت2خبوطربالسقفوليسالجميلات

فيالجماللحدوسيمانه،كبيرةللحغلةيسشعدكمنزائدةاناةفي...احمقانانكما(كبيرب!!وء):سامي

(شيءكل؟الاحمقانتتكونلايذا:عادل

كيفحالكأساميالىيلتفتئم)؟هناوحدكماذتمهلةمروان.معكممتفقغيراننيالمهم،يهـملااننمأوانل:سامي

الايامهذهعليكتعطفهل؟جولييتكحالوكيفساميسيدياعرفيشيتفكرولاتزوج،طريق!كوتابعساميياطاوعني:نزيه

المدينة؟هذ.بن!اتمنكغيرهابخيلةانهاأمفقدالجامعةالىمعكنذهباو..بةديذمالنرىمعنااًخرجوالانه
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سامي!ياقل،الباردشافياريدولااجلى!انار!دلاثفدوى...سواهتهملاشخصيةشؤونهذه:تزيه

الآنس؟دالودوسامياين؟اللحبنينذهبأين...تقصد*؟ذااةهمني.يتكلمدعه:ل!مامي

وهـورة..الوادياثمعجاربيناللبعيداللبيتفياحلامكذهبتأيرن.الحديثهذامثلالالهيطيب،هل:عادلى

نتمتع،وتءهـثنلوو...الموتحىتجمعناسماويةغرفةفيالموقد؟مروانيااللشهرفيتستهلك"البريل!يم"منبرميلاكم:نزيه

...المقمرةالصصفلعياليفيب!دوءونجلس...النأرقربالمطربغناءهكتاراحسابيعلىلتربجال!سبيلسواءترشدليانتريد:مروان

وتريدني...المميتبصمكلتهـهـمهاادومتأتيرائعةج!لةصورا!اتكلأحبفسأبقى،ذلكفيتحلملا...الجنةفياخر

تعبث؟كنتهل...الشاكيوأثنرباجلسان(ذل!بعد؟ذلكتعلمالا..الجماليحبالللهانا..-للاتالجم

زلت،وماأحببتكللقد...ابدا(النافذةالىينظر):سامي

..لرشنعلىوستركبفقطواصدةستحبمراهقيااخ!هراولكنك:عادل

(ساخراويضحك)ال!سعيدالزواجيةث!الىو،سووتء*ةف

هتجهـ!واتت(لامشحالاتف!،ت15-2مفذ؟..مماذأر*ن:-ددوىزواجيبحدحى،الجمي!لاتاللبناتكلاحبسآبقىبل:مروان

...(.للجم،ورعهاتعبرأن،ولنص-)تجاريةابتمصامةالأسبضممهك!لا.ذذبيالذفبلليس،اغكلفماذاجداواسعدلببمان...بواحدة

-صسفآربع،رالعا3:تكم...لسؤالعلىلقجيبالالثدينيولا.ستصلحكالايامفكن،فىالدانك:نزيه

رجلاكضت...الحياةأعشقجعلتنى...نت!ميءبكللمإها!تعتنيفأنا...وعوا؟فين!سيمعصاد!فقطانني،أبد!:مروان

خن...واللجدالىالنقاشاـلىلمبر!نكهطع0..امراةكليعج!انا!شىلا،ابفاواجبي!ل...صقيوووا"ادىزبأ!ب!ر

لبدأبلحياتكبداوالدراسةمن،!وتاكتنجت!رواخرىللحطة.الج!بلاتالفقياتكلذحموكبيرواجبالشإبنحنعاي!تا

ناريدتيهل؟..ذلكمناكأر.نريدماذا...جديدمنحياتنا

تشربهىسالغسياذيبهل...سعيى-!اك:قىءفعجوماكطف؟..عليكاخرىبواجباتتتنمرالا(ومرارةنجسخوية):سامي

الناضجة(الوئتهاهستغلةمتوسلةمنهولقترب)........نر.الاخرينوفينفسكفييقعكرتجلسعمدما

هل...نحرجبعاهيا..سامي..شعيةفركنيلاساميك!ييألا،لامي...الاضياتوفينفسيفيامكرانني:!وان

؟الناديالىندهباماحينزورنتررهـ1،للضيوفكشيناتقدمانعليكيجب؟البيرءمنزجاجةعندكيروجد

...عطشسانهماظن،لهيمبل،بطليسي

د...ار.!انني،اصداارىأنأريدلا،اخرجاناريدلاسامي

استطيعاننيتو!متللقد(البابذحومتجهاويقف)اًموتاناريدا!وةسترب...نذهبنرلمهـاتء،نتيئانريدلا:نزيه

لمميدكنن،السنينهذهكلانسىاننجحتلقد...استمران+.النادبمماؤى

حيفولدت،اعيشأوااريد...هنأكامحوداناويد...استطبعاعد،دلكوفوق...اكثرص!يةالبيوة،شبعيااجلس:مروان

تح!تاننيانتمعرالارضتلكعنبميدا...وأجدادبم!ابيولدحببثاتمتعاناحبانني،والواجباتالحقوقعنالحديثنممدانارب

زهورمنطوقالك!غزلهناك...ادجاحصذدلالزمنحذاء،كثصبىايعينبمالرووءعلىفمنظرهأالواجباتاما...الحفوقبركل

..الفصوى.الضرورةعندالقليلالامتهااسنهـلكولاهناكاحفظها!انن

.....سعاد"!نط!نذلكربكبما

.القذرالنوعمنسعاد.فك:عادل

شعرا!نا"))!حمو!ةصديقيا،السعادةصاحبياسعادتكنوع!ووما:مروان

؟الكبيرةألشخصيات

ذر-وول-دراور!ر.-معيتدهبهل...(البابالىويتجه)ذاهباننبم:نزيه

!؟..ءالليا

%لق!درمنها(.:طبعا.)ويتبعهعادل

!..اللطيفالجنسمنبصيداهناأبقىهل...ىلملثكلموانا:مروان

003تهسارةاللطيفعبد:دقيلمالفرويالننماعر-01منخاصسةانواعايناسبانه،لا!شالض،جداتصب!أ!انهذا؟نمع

003"))))"اك-2(.السعيدقيالموا!د

003))""))ا!فاجم!-3!(الجميعويخرجالخارجالىمازحايدفعهو)قذريااخرج:عادل

مف،بعمقولمهـخنالنافدة(لىوينظرسيكارةيشعل):سامي

003))))))))توفي-14م-/،كآنهالخارجيالنابالىيعودثمالمطبخبابالىببطءيسير

أ003))))))))اد-محاة!!15كمنعليهويساقطالديوانالىيذهبانيلبثلالكنه،بالخروج

الغرف!ةاسقففييحملق،عصمبيةفيالدخ،ناررسل،التعبهده

0013"))))إ)هاصيأبوالىايا-!لاقلبءيترددوالبابع!طرقايسمع.اصرىتارةاوضهاوفيتارة

003))))1)))ا!،!غيرالاصال!7(،وجميلةانيقةتبدوافيفدوىفتدخل،البابليورتجيذهبانقبل

لغرقةتدهبمثلهافتاةيرضاسبالملامحقاسيفيبدوالومحمبموج!هاأما

0013))))")ة)مطرالاخليل-18...ت!رفلي،ؤدوىأ!لا(ذللكمة،،يطبلمشاب

0013)))))ة))طوقارابرا!-!-9وتمسدطوريةلقبلةشفه-هاخوضكأنهامنهتقشب):فدوى

003!)))"))نتهجكةاللياسابرو-01ك!انحيثالديوانالىليعودقيركهابهتةاجأانهاغمرقليلاذرايها

الانمي؟عزيزييا(لحدهذاالىأنعيرت؟صدث!اذا،سامي(يجلسى

صادردار-يبروتدار:اراتنر!النهاقيهيهذه.؟.كثيرااحبكألأتكبماأليكآؤي

وو،!وىيااجلسي(بجانبهتجلسانلهايشهر):سامي

؟اللقهوةاوالشايمنكأساكأترب
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..والصراخالجرحى..والنارالهتلى..لحربباالاريهوسترقص...لبفورركعطراعبيوهمنوسأجعل،البرتقال
؟المكانهذااخترتلماذا؟!خالمتقىلماذأ:فدوى

...ألبيادرعقى
...حقيقتكطمعابقىانأحبنني،برنجاسهنيلانهنصشاينانظر)كن،أحهبئوكمساصييارائعانتكم:فدوى

الحقيقة؟تملكوحدكأنتوهق:فد!وى؟.0معجزةتنتنظرهل...الان

امحيكها0هناوكننيحقصقتهولكل:لامياذاالامعجزةاًبداتكونلن0.لا..معجزقلليستانها:سامبم

تراًها.تكادلاانك.00ا!لمالمكانهظفي!ا-ر*ي!ث!ها:!روىللهزيفنضطرسموالقد...نتحورانيجب...ا!نلسور!أ

أرىممأاكثرالظلامفيأرىكاللخمافينثاصبتتلقد:ساجم!طاللوصى(الطرن!ونسعيرانوعلينا...الىصئهـيقعشراتمثذ

وأراها.برالح!قةأحسغ!نياعمضوتهـما...ا!شسمسنورفي..الطريسق

والامل؟السصادة2الرؤياهذه.تمئحثوهل:فوىانظر...صعبةمشاكلفبمتفكرولاواقعطكن:سامي:ف!وى

أمضيوت!ما...ماشبمءلعملتددمنيانها..ربما:ساصر؟انتفهـقطبلدكهي!ل؟وص!كتسيران!يدهلى...الاخرينالى

الحقيقية.السعادةسأعرفاليه...الحليجداللزمندع

قدوىعاللااؤنا:ليقلتتهـماعليتهـذبكنت،اذن:قدوىوجبناء...ماساتنامنجؤءأاًلزمنئنللقد.الزمن:،ءسامبم

تكذب؟كنتهل...يومكلارأكاناريد...اروصعادةذروةبرهنشي...ااسماءنترقبجلسنااننحن

معكنتكمامعكص!ادقاكأت...اكذبلم،لأ:س!إمياوتقبيع!محاولةمنه"قترب)..ححيسببم..سامي:فدوى

...نفسي(العاطفةاشنعمال

الديوانعليتهاوى)إعاد.مككتغيرتألانضرتونإ!:وروىانك،عنيابتعدى،عتهامبتعداقيراجع)،فدوى؟سامي

تحطمائك؟..تعذفيءلماذا...(اليهدفعهاالذىألاضطر!بتنمدةمنتعبتأننيادضبميسق!حتىالمطرتمتطرون،الخبرأص!ا"بكمكالأخرين

..اللخياليولأقكارولحبداأجت..أنلنح!أصجتوفد...حاجماوصلتطيهاناسلخحسبت،معكاضيتهاسنينثلاث...المياهييها

....نفهمين!نيلاانك...فدوى:ساص!اخلقللمانني...عبثايام000للذكرىارتجفالانلكنني،الس!ماء

في.و.نن!بوحديلازءركأءانك...ا!داناريدلأ:!روىاثم!جادتعتالاب!-انافياريدلا...الاطفالوأنجب+لزوج

في...حلمفيلممشىانكعزيرثرييرا(ستيق!...المظلمهدرفي...البرتقال

...مرعبحلم!رطبقبوفيعزيزيياهثاولطنك:فدوى

...استيقظتوفد،حلمفياعيشيكن!:لسا"!طعنتبتعدينوعنمما،الليلجامكلما...!بوانهبل:ساصب

...اكلامفيتنيقظانك:قدوىواخشاهلاستريحارغبه،أخضماهولكننيالنومأرغب...كثيرأرأسبم

.ونعودالشم!سوشرقي...الصباحيأتيأفى،بولأ:لسامبمدائماأطم...مزعجةاحلاماارىانني...اًموتباننبماشعرلاننبم

فمسأعودالانأمالشعودأجل...ثانيةمرةللحنعدت:ف؟ى

(البابالىوتتجههتراخيووتنهض)تأخرترادالبيتالىانا

يتحركلمسامي7)ملا)لينن!وطابت..0اخبوني!حنكتغيووضهدما

؟تتحركلاصامتاأنمى...!ايأهرزركهاالغرقةبمضدوتهايهغموللم

...اقيعىمبعدأرأكاناريحلأاككياذنكالننعلم؟اذهبانأيسرك

سمعت؟هؤ،اكرهكاصبحتلقد...اراكاناح!لا

.:حفبرضاص!ث

الروءويخات...بقوبوتغلاهلتنهـضغضبفياللبابونغتح)

رجلبهدوءساميينهض...باهتاحمرالىليتحولإلمسرحفي

وبيدينالسريرقربالوجودةالمنض!ةالىويتجهعصرهمناللستين

ببطفعكييريئعديرفم!صغيرامنكاللراووهافيمس!ددتوام!لقفثمسئإه!سهلمشغضة5قتغإ-ممصءفإ-.
اعرل،الى.بهعيرحي.الكاايةعحهـالنممحاعه"م!9ر

.هلىلبا!و
محزولهاهقيطلق،راإسهفيتمشقراررصاصيينليطلقبسركلق

يطرق،لحظاتبعد...الارضالىثمالسربرعلىمستندأويهوى...

المشنفيث(بصوتتناريالخارجمن!طوىونسمع،ودطرقا!ابتأليصمنروايه

...الاولنجحتلقد000افتح،سامييا..ا

لمحج.المممبايفاضلأ
با(بمنلزيهيحوجثم...النداءويستمراقطرقىويستمر)

(الجمهورلليخاطبالمطبخ

الاصؤ،والابنالابقعقرأيتملقد...سادتبم،سيداتي:نزيه

اخرونآباءفسيئإتبهاجمالفأإللفصللتائ!لثالبظةتعفائىلعانيللقاءواخونلالععألاولااوبماءالادابدارل.ق2.

(الشنارويسدل)

أب
يانسل!ميح(تونس)صفاقص
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