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--سضله!اطبمل!حعرر?هـ-

وجهي،عرررولكياًرةرقةاؤراداحدا،رثمالكهـرباء،ناوقفصورةتمزقتاذنيفيالكهربانيالملقط"ن"وصعوبعد"ا

ا!!فىاناذىاديفتنءاييق!لمثا!ماالم!ونالح،رسذلكفعلوقد،تصطكاسئانياخذتكفاواهذيارتأطواخذت،نطريفيالع،لم

و!بر،مئ!اجزءااصءتخىا!!دش!لالفعلتعودتقدال!رقةالوجةتلكفيوالست!رقتوا!ظلامالعتمةمنموجةفكرياكتسحتثم

الكل.خورسا"مييحملالجزءانوتتلاشىبنظري!قيء-الوجودجعلالذيالامر،نهايةلاماالى

41تقف.?ديقيياعنميدانت-الاشياءداخليةالىيتغلغلشيئاالموجةتلكتصورت.ابعاد.

-مخطوطبيانعاىوثرنااخرىكلرةمسكنكتشناؤلقد-ثشرةمعطياتالاشياءوتصورت.فيهاللشتغرقحهايشرثمفيمضلمكها

ا!لئراكيينص!ويينحرهـالو).ضويةطباتبطا!ةالفوعلىيطبعفلماذا.محددةنجبرولهياتالالببست"مانيهاانبهب،لمعانيباغني!ة

.إكنبرعاتجمعتازرياالما)ءةالمبالغرعضوعلىعاجز،انه،يقننمنعهاانر-تطيعلاكانعقليلان؟.محدودةفيكانت

منشيئاررور4رعدراناجلمنأ!الديء.رر!؟نعو!وذللمثقسال،الامورتزنلافميها!رادةاناذمز/مامزورااللوجوديبدوالعجزوفي

،الوجوديتماملفهو،نفسيااضطراباي!،فيانهادركتاننبمالاالراحة.والمسييرالاختببارعلىقدرةلديهاوليستمسيرةف!كبما

يحذفانهالا،واًلماضيأ!حاضسكلكوذاتبممن!4،مهصطنعبعمقدتأملهفقدنفسياط،الابعادابعدالىالعالمفيتقذؤضيالموجةىنت

حاضرههوالذيبالمافييوبطه،نهالشيءذللكيخ،ؤطانه،منهنفسهترسب،ثمتطفو،تعودثمعنيتنفصل،قلقة،حالرة،مضطربةكانت

وعندكل-امظلمةهوةلهبداائذيالهسصقييتأملانهاحمسمست.ا!نكانتا!هاالا،للمسؤابلةغواحسهاكنتوترسبهاانفصالهاوفي

حافرء،يتجاوزكانالانتسطبوبطافاتالبيانعلىاللعثورمسآنةا!ذكركاللذرةتبدوانمادذلكوهي،المرئيةغيرألاطيافيعكساللذيكالفيلم

كل،مارلسهاارةكماالقضاياتمائلفضيةفيذافهعبءيلقيكيماضيهمالي،عندياتهامن"نبثقةءصمائصالىالاشياءتحولعيايونالمنشطرة

الهروبشكليحملسجاوزهكانواذا.للحظةكل،دقيقةكلبل،يومتؤلمنياللكهرباءانصحيح.يعبث،نفلادعالعلميالشبيهوهذا

.اشاقشعذاباان.اللهروبلذلكوسببلةتعذيبيفييجدسوففانهاهـاوالعقبةعقبةانهاذ،اكئرالبعثيؤلموجودياناشعرلكني

دتسع!اداوورغشاو.صباوحطضراوماضيااحقاداان.ينءظرني،لوجوديغياباالبعثقيحفموتيوفي.تسحقاوتجتاران

اللنقائضوتلك.الكهربا!ليةالآلةعظاتمن!ظةاوصوندةصربةكلفي.الانسحاقجاتدراقصىوالغياب

عنها؟ماذا،اتكلفةاوالفكروةوالاجتماعيةالنفسيةسنالاشياءالىانظرفأنا،سبتيهيوتلككاتبرجلانني

وشبلةانك،عظمكولدقيل!مكتن،مث!سوفسلبيةحالةانهاانالمنالسبمنهللكن.جوهرهافيالحقائقظواهروارىداخلها

ومجهوداتبالالما!ضع!التيللغاياتوسائلداءماالبشروا،لمجريط؟.سطصلميةمنفيهامابكلمجسدةاللح!ياةوامامياللجوهرعناكلم

وطاقة؟المالتمذيبوهل..والطاقةاللذةكي،يقتلمني،يعذفي!ما،يرهبنىانيريدالفاشيالوحشفهذا

ا-شنجةاوالايماءة،--ةالقلفاررركة.تعتههـيوفلك،يستريح

للفكربةو،الحلاضمها،ا،لو،هـ!حاجةلخرخبالمحمشنمق،التعذيبلذهوحملاجل.ىا!لىاجسدكنتاللذي.انا.اعماقيفييننسزاقضالمت!فوالخ

..:،.......عالمياصبحالانولكن.السجنادخلىانقنلالخلمارجفيشيء

وكلضربةفكل،ا!حبطريوهيالةياللكراهـية،ا!حاؤدالضهرهماهـذيالمواةح!فسهوامامياللذيالظاهران.شيءكليبصق

ذات،الجمابةسلذاتمخهـاعىعليأشماهد،طرمةهولننيشادمحثعلىهـنجرمة،يحتويه،اللكونعلىرومهملدلكاراءوحضورى،اعماقيتميشه

....شعبي.الشعبالاممعتولدالامياناح-!ق،نا،الامهيننضمن

بعدهاد!تالزمنمسنتسببرةمدةالتفكيرذلكجراح--كاست!رقنيفي،المتقيحبدنيؤيتنبثقالتيالشعوبالاممع،الفقير

واقعيفيهاأستشمعرتلت!االلحظةتلكوفي.اواقعاوجوداستشعرديال-ارشعورياللحنداًتامتيوحدةمع.نتضاء.هـيداتتزادى

وانتفاضةرفىمةكلفيفت3فقداقاءا.تعذيبيفيماضيا،نكان.منيالمنبعثةالاناتتصعدكماخاطريفييصعد

وا.نركالمحمسوسعنانفصلقويةصفعةاولكمةاوصوندةفربةاو-ف!يطيبخاطردرةتشعللاوجراحيواناتيالاميانبب

اصبحت،تلانئست،ضصاعتالهم!قوايعنانفصل،فشبئ!اشيئااللعالمانيقالوالحق.والعنفوالاعتسافالقسوةخواطرسوىمعذبي

اولفييننجاوذكافي4تجا!افىغرفةفيدتجذرثقيلاحجرا،مميزةكومةتخلقوالمشاريعالتعذيبفرقةورماريعهـبواللعذاباتوالانينالصراخ

اللىؤهـ"حولت4يأقيرا؟تحثقتقدامنيتيإترى،ةفبلالمسيستحضنومهنة.المواقفتحددوالاحداثالظروفوفي.والا"داثاللأروؤط

يهسممعلايرىلا،يمسلاحجرهيحيثمنمحددةالتعذيب

555555!!ههه!ههىصيكون"لحدث"اسبابلانتيجة

جةيبثععرم،عنهدقاوررزرايفكر"نوه!م!فنغذىاًليذيبوجودهييجباانالكا!ب4مهمان))!بكسر"المعذبالوجدانفيه

هـادنيههم؟(أهزوو!صببودربيار!لىنح!،ولوا!رجاوزالى،ادهامالىووحولان،ودموىرلامه؟!تنطويوللذةادساسا"الذال

أا!خوفوحودوننح!!ىالى،،الىمق!لامةو!الى5،وافصعاللحظةابعادعلى
0001!هـو،العذابلحظة،بالللحظة
بفضلبسيبم!بيىلمج!دلقلب!تبط!لمحسولميوم!ظياأ--ابمالرجعيةوطغيدوالقهرواثراءواللعذابأوجذورالنقصلمركباتتجسيد

ب!ونالاخروهذااللاشيءفيإ((عظمته!بوتلك.وا!لدوولىأالافتراسورغبات،الطبقيالللل

،معددواقسع؟ومكاناوزمارز.الجنسبموالتفولى
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،وفكررب-؟اجت.لمعيا1وخلقياالانواعاؤلسدمنرونين!!اللذين.ؤحتضننحودوماسأنفلتاننيكتادرحنىبلانئعيءش!رتانماللكئ،معين

ومقماصم!،.مراًميهاوسالل،أروافهاو"ج!لهموتساءللت،ازليار.ؤعاشمصدرداخلي!ىوكأنخفت،فأرتعدتشيء

انستطيعلاالتينفسهمنفرارهولقوةاالىالانسانؤراران؟يتحققلاامستمراتجاوزاوجودياصبحادالفسيستكونكيف

ومضامينوومطاويهافتندلعوقدرتهابشصجاءتهاألاشياءخواصتغيراندحققاللذيءشروعهلاننيالذاتيديوج3داخليجتنم"ن"انا

ونقىةالارجاسارادةواامتاةاشهوةالقوةوفي.والارهابالقسرفيلان!اذال!!"!خشعرلاكأن!ذ"ةديكنوكل،5،.مفيوالثالللذةله

فيي-ايقتعمواكيسائدةفصيلةكلالىينهموناللذيناولئكالاوغادتنفصفأخذتالاشي!اءاما،اخرولاا"ا،للاكثيفاضبابااصبحت

حقيقتها.فيالاذىوايقاعخيرهاامتصاصمنوليمتكنواالعزةواالكرامةهيكللحنهيانبم،الارجاسنبراتذهنيفييقذفوانفه!الها،عني

يامناكبرلذتهاحماستهادانواللفضائلبالفكلالمتشدقةالافواهاما؟رى.الشعبمحلآمةزنزاناتفيالوتاقببةودهاليز/التعذيبفرفه

تنفذكيطبعاوالرونةمظهراً/الرصانةاتخادالىيدفعهامماحماسة؟.وجودهمالضروريمنيكونولماذا؟الارجاسالى،ةالحيتحه،جلماذا

وتريب.تبغيمافيهؤتطزحالزمنالىوسائلمجرد،وسائللانهموقوميوانسافيءكيوكيانيذاتيكرهتللقد

فيالمساجيننحنك!نلم،علمتكماكذهابعلىساعاتثلاث"رت.باللصراعالايكونلا،المرتفعاتارنقاء،هالارتقاء،لاولكن.!دجاس

فببوقدعماقئاااعمقيبلغكفصراخ،الممضالالمرعشاتنقتعدائنائهااتمهوهيوالمظاللم.باطلايمتلبمءالذيالت،ريخحقيقةهووالصراع

ويرهقنا،.وا!ذاباللفصيممحارقفين(ويوقد،والحزنالالمؤينايربصونحيثاسيادهااليصبحواالمباديءعلىي"وئونالذ،ئالاوغاد

ويصبحباكمفقة4مضط!هـث-خاديفهو،جبلمناثقللانهيرهقنا..ةوالحر!-الخروفي،بيععلى

علىىيقعللماذاالتهـاءلانفاجزاتذ!بنداءاتهجميعوللكنبالرحمةحتىحاللكةقانمةالتاريحصورة)!يلاحتعندماعلياللبساستولى

للق!وببالنسبةيصبحفانهالرصمةفيهيرسم،يستوعنهقلبنجهايحيطالتيذاتنويليا،وياييا.امساللعاالليلمناشدال!نها

في!-(ييمفلاالصخورعلىيهطلالذيالمطربرذاذاشبهاللصخريةانا،مثقفانابعدئذقلتاذا،الحياةظتهماشداقهـخيراللذينالاوغاد

بنناالبونشقةوتتسع.حركةف!يهايوقظولاحياةفيهايوقدولاتربةوامخلفةدهاليزفيادؤنهان،فكزيال!جملأان،ا"ب!ادانؤحسنتي،كاتب

حيثا!نهرعلىالمطلةالشرفةالىنقلوهقدان!غلمنااننابيد.وبينهيكونالاحسبي،وتزويروتمويهز/فمناراهماحسني.الرجعية

،سباقفيوكأنهاعليهواللحبالوالعصيلصوندات.واالسياط!تدافعتالصراخأمنمسرافهمتبعاللذيئاوللئكباللقوةللمتاجريناداةوجودي

عدوعلىذاتهميسنننبحونكلابوكلنهمحولهاللفرقةجلاوزةوتدافعيفترسوناداهمانحسبي.والنابالظفرذواتمنوكانهموالانين

ندرككنا،الانسانيةوجبروتاللحظةكبرياءومن.اقتراسهيحاولون؟الوجودزيفمنالفكرعلىو!ةاشدوهل،فيالانسان1

استخدمولهـقد.للافتراسلكلابا.نستخدمتنتنمرعندماالذئابانبالكساحاصبتحتىومشاعرجم!احاسيسيفياستدفىظللت

انفسهم،سياداانهميتصورونكانوااللذينالزبانيةهؤلاءلبعثافلاسفةولا،الزنزاناتاحدىالىانتقلهـتكيفيادرولا.غبتثمالوجدالي

وحشيتهمعبيد،الاسودوباطلهمالعربيدضلالهمعب!نهم/1نعلمانناالاحملوليوهل،اوصلنيالذيومن،اصلاناستطعتكيف؟عرف

واللشروالانتقامالنقمةعبيد،لتستعبدهاانسانيتهمتعتليالتيالكاسرةغرزنزانةفيموجوداننياعرفهالذيكل؟.ماذاام.سحلونياو

البةمنيضعذىالذىإاللحقيم،رسوكأنهالاباطيليمارسالذي.العناكبكخيوطفه،،تمتجمعالفصعارات1كانتالتيلسارسةاالزنزانة

4وقدرتالانسانارادةفيهايحرر،وطاقاتهاوممكناتهاصبواتهافيحررالمحسصميج3انوهل؟ال!نكبوتخيوطمنالتاريخعلىخطرااشدو!ل

العبيداولئكمطيةالحضاراتكانتولطالما،عالمه،العالمتغيرعلىالاعاريهـستقهقهاننيالعصاكبتلك؟العناكبفرازاتاغرالزائف

فيهمتمزقكيالعبيداستخدامالىتفضيحكمةالافكاركانتولطالما.نسيجها.ؤمزيقيستطيعونلاالذينبالناسمستهزئة

الحس-اةتمزيمقمنحبكااشدلوجودافيصيغةواي.تمزءقاالحياةزنزانةانها:ؤاجابفيهاناالذيالكانعنكبرارجلاسالت

!اناذا"اريخاي!جلتاريخواي؟عليهاالسيطرةاوأمعرفتهابأسم.سلامابو

وغاياتحوافزنفسهاهيالتقدميةوحواؤزه4اؤواووودلالاته"غايتفيصاب"ع،ب،ص"الشاعرهولمسناالرجلذللككان

لادركساداخلهممنالناسابصرنايواننا؟الرجعيةودلالاتواهدافعلصىمجالاليوافسحكتفيعلىربت"حقيايرن"المشهورةالقصيدة

ولل!و.للمبادجمماءي،تفونانهـميتظاهرونانهمبريدلذاتهميهتفونانهم،القوميالحرسافرادبهذهباين1ادريلاارزيج،لثالسيد!راش

لان.الاخرينعلى7.ذاتهعلىيبكيانهلادركنا4اعماؤفيالمعذبابصررالنشد،اناابسببيالمذيبغرفةالىذهبانهبرعدئذعلمتاننيالا

الاسبابوعلى.لس!ببنببجةدائماوالمشروع.مشروعهمنتنبعفيمتهت4بكلمفحتوقدامسليلمةاهذيكنتاننيالمساجينبعضاعلمئي

لان!،ضروريةدائماوالاسباب.ويطوعونويتحاربونالبشريختلف.الفرقةلافراديبلغانيجبسرالزنزانةاجواسيسفيهاوجدسويعة

معمتلاخمةكانتاذاصحيحةالبشرواحتي!اجات.احتياجاتمن.ننبعلاننيكمرابرألمت..السرلهذكرتا،ذيج،كطدبفيارسلواوقد

وصعيدا،صعيدبلاوجوداستكونفانهالهمغايرةكانتاذااما.الزمناللعقليرهقالارتيابانالهييا.انسانتعذيبفيسببااصبحت

لتناقضاوهذا.ضرورةبلاومنطقا،منطقبلاوحقيقة،حقيقةبلا.لحزنوابةالكلعواطففيحقدهينفثالذيالوجدانيرهق،الكليل

تنشلاوموكما.لأوالاتجاهاتالوسائلبكلالزمنلتقدميةمقهـاومةهوس4كافت.لعاللزماناماأ.والانتدقامالعقابنبراتمنيخلولاالارتيابان

تنشاوم،عليهنفسهاتفرضكيلزمناالجديدة1والمجضمعاتالافكاد.وجدانياميتةولكنهابيولوجياحيةاجداثالىيحيلنا،يحرقنالهبا

وموجوديتها،دائرتهاخارجنفسهاتطرحكيقىالهجينوالمجتمعاتالافكاركسيشيءكلعنتتكلم،كم.ؤانايريدكفهوالمتحمسمينمظهرلهان

واحتواءاتها.وملامحهاصفماتهاتعينوحدودومبرراتوسائلعلىبحثاالافغارالغيبيةوسدنةالشعاراًتفكهان.الانتقاملعنةالفخوفياللفختقعفي

فعاليجميعفانللذلكونتيجة.مشكلة"لمعتقلفيوجودياناعابةاشهواتهميج!دوابانلاجمنيتربصونالمحنطةأمةالعا1

وخيالي.يقاومففكري.المشكةتلكوحدودحبائلفيتقعوتصوراقيالتعذيبتحولومتى،ؤضيلتهالتعذيبفييجدالذيواستبدادهم

ارزيالبيولوجيادشوىالىالانص!ارمنذاتييمنعووجودي.يدافعوؤاهـ-اوضميرهايأخلاقهامأزومةالامةانفقلنضاليةفضيلةالى

ضغوطمقاومهالمسعتطاعمنهلولكن.ليهاتدفعناانإلللىحظةتريدوفي،ذاتهاتجدةاناوتنتحرانفاما،/اللطريقمقركأفيوهي

اشكاكاد؟الاحتمالمستوىفو!هيالتيوالارهاص!اتارقاهرالوا!ع،الرحلةمنفيبدأالذاتعلىالعثوراما،بعثهاتجهلكبرياءالانتحار

لانهنهايةلاهاالىيقاومان/الانسانقدرةفياناشكاكاد.ذلكفيذهـرعلىينطوي!اًل!ذيوالارهاب.لاستبدادواوالتعذيب.الهجرةمن

يفذاتهتكونولذلكخنفساءاوفأرمناجبناللقاهرةالظروفازاء،حميدةصفةكلمنخالوهووالاسراكيةوالحريةوالوحدةالمساواة

تجميدتريدالازمةلان،متنافرة،قلقةمضطربة،موزعةلأزقواالازمة-اللذاتعجزهيالعقابصفعوالان،رحلةبدء،هجرةبدء

ي!الازمةيواجهانوجودهؤبطولةالانس!اناما،قهرها،الذاتوا)قوة،القوةالىفل!نفسهادراكعنعجزوالبعث،نفسهااكتضماف
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يكونلمنويل،للالاممل!يصبحمنلكللويلوا،المساجينلالاممل!واذا.جلهامن،ائنةووقائع.ؤمبيراتالىيرحولها،داتهفيهايكضنتمف

الاخلاصالالهالوهةلاالذيالمربيلو،والكرهللحبرفضاصونهاي.غياباللضرورةوهـدم.ضرودةبلايصبج5وجودؤ،ن،إستطعام

ابف،ءنحناما.الااهةجميعوالاخلاصا!صدقاماتكلقد،واللصدقفيهتفجرمابقدروجودناتجمدازنزانةاىنت..الوجودز.وال

يكسونلاالرلمقلانوقوةاشفاقوكذاوحباقسصوةفنزدادالقرنهذاطاقاتهـ".بتوزيع"لمزمةانفسمنا1نجدالاءر"نكلاوفي.نتصعوريةاندلامحات

هـلمثما.واحدشيءفيلبشرايعشىانالصعبومن،ش!بئينفيالافهتاك.الالمصعيدفوقوجوداالامهامنتصةعان.زرصطيعلالاتها

الكائنايهاوتضبلد،عقلكابوابوتوصدؤلممكتهقفللالكما؟تسكتلاو!ساك.والقرفلضجربايشعرمنوهناك.ويسضيم!ءضحك4مق

فانستطموحكيبررلافيكشيءكلان؟السكوتيستصعباللذي.يعيشهالذيالبيئيالمناخوفىةتحتالرضوخعلىالظروف.نجبرهمن

ينتجومتىباطلجهـدوؤكركواقوالكومشاريعكوفعاللفى،عسحوق.زخارفاوتمويهبدون،(لحإيقةفيهمكمايبدونؤ،نهمن19)باؤا"،

.؟تاريخاالتاديخؤيالباطلالجهدواللهموموالمنغصات.فالمضايقات.نقيضناهونعاصرهالذيا)نرمنان

والممراتانرنزانسةااتأملورحتوحزننتواضعياتىلعدتعندءافنحنولذلك.،لحظةكلفيتدورمحنالتياخصيصت4هماواللكروب

يرتحققرأييانفوجدت،والسياسيوالاجتماعيالفكريلزمناومناخعورفكلاذن.لهنقيضانفسنانرسمانما،عليهالانتصارنحاولى

تكنلمارادتيلاناعمافيمنعليمفروضمهو.منيبالرغمذأقطفي.اللحياةضغوطبهانقاوم،لازمةا،لعقدةابهاندفعحركةوكلنوجده

التأهـ*تهـنعالمفياورمبح!لت..فكريفيالتحكمعلىفادرةبمشاكفملزمونلانناالوجودفيوقائعنضعالخارجفيؤضحئ

والمسغية،والفقراللجوععالمالى،الخارجالىضلتنياك!العميقةلللييثةهتواصلارفضافنضعا!سجنفياما.والحضاديةغصاديةالاق

يطاقى،لاججبم"الحياةؤوجدت،والقوميةالطب!قيةشعبيمشماكلالىللهذيا.؟تفريسةفيسهطونينهارونءقلينالم!منكنراوللكن.الضاغطة

ووجدت،ملينالمطلجميعوالحبالمعرفةيعطيكانالج!ليمذللكانالايتمالىكونلمونوقلب."وا!!بماالعثارسلوكيخيطوالتالانفعاليةوالاعمال

لاننيبالخجلوشعرت"كاللجوهرنيقيةواصبحتتطهرتقدروحي".لهموانننصارالوجووومتم!ييزالتماسكافييرونلانهـم

حقيقية-بأعمالؤمتؤدكنتوان-الشعبلهذافيكرشيئااقدمللماوهـ-والامورفالوقائع.اللدوجةلهذهبسيطاليسىالامرانالا

أدالااوالسعادةوالا-دةلمتصةاً!عرفلاالعطاء؟بعهفيكانمنانالاثيءكليىصقطفالزمن.وقاسيةشاقةالظروفوأالاحداثجريات

فييكمنالذيالشعبهوليبالنس!بةوالكل،الكلفيوجودهاتحديركبومثلما.الجاذبيةةانونبفعلالارضعلىالحجريسقظمثلما

يمستوركبماان"منيت،وديمو!هامكانهاؤلميهاصبوتيتجدالت،ذاتيقلبلات4الانسانيوجدوم!ثلما.والاكسجينللهيدروجينن!نيجةالماء

يعمل-لاومن،والمسغبةالمحرمانناهشمااكونلاحتىكيانيعلىاللعدمكيمتجذرونلاننانفرإاننسترإءلافنحن.و(جودهرفضيستطيعلا

والثوري،المفرلسااحيواناوكالدودؤ،هشايكوناًنيولمهيسجناونستطبعولا.بالقوةموجودونلاننانموتانفمتطيعولا.ا!سجن

ارهاص،تاثقلؤييزيدكيالخادجفيصليايكونانيهمهالشاهدوجبريةتخذاءالاسبهواناللوجودلحظاتنخوضلاننالسجنانرفضان

الحزية.وممكناتوالتطورالتقدميفلتمنارزكيواللذكي.لحظالمضانلتزماقنستطيعماقصارى.المذلمة

تتجاوزإدانيمكنالتيللاصفادمغادرةهيالسجنمفارقةانمعنىفافد!وننحناذن.سجنفينحن.الالزاميالاننزامذلكمن

لسجنامناللخروجنربداننا.ءاينا:المسبطرةلبعثالجوزةقدرةعدمالناسوابعد.البثفياكا"لن؟ايسقطلحي!اةامعنىوؤفدان.حياتنا

ر؟وسفوقلندكه،لنهشمه،لنحظمهالكيرالسجننغزوكيالصغإر+.بالمبثيشعراللذيهوبالوجودالاحساسعدمءن

!فالموتاختي!ارالىتدفعناوالعملالنضالواساليب،صانعيهبفقدانن!-الثظاتنانثممنيجعلناوفائعنايصنعالذيوجودناان

تضليلنا،عنيكفلاحذمذلكوللكن،الكبيرلسجنافي،لخارجافإسثي.لحرقيواالسجنبينالفرقهووهذا.والشجاعةللحرية

حالمتماواذا،شيذاتنتجلاغيبيةهيتافيزيقيةد!؟ىمجردوالضلكلالرارجفياما،وحتميتهاجبريتهاطريقعنالاشياءمعنتعاملالمسجن

ف-ان،كالعدم،كالقبورصامتةبجدرانجانبكلمنمحصوروانتوامكاناتنس،ومجهوداتناقددتشاسسناساسعلىالاشياءمعؤ:ت"املى

،واللاجدوىواللحزنبةباص/مننؤجشيئاالايكونولن،سيتب!دحلمك**.علإالاوالسيطوةللغ!برها

واذا،والوحدةالانعزالفيلتجثراف!يكتوقظلتباالمرارةهيوتلكؤلمبللاقليلايسبركسيحوكائهللحظاتاًفوقيرتفعفكريكان

حياةاللىظماكويصبح،سيموتانوشوقكتوقكفانالعزلتما،رويداهدأتقداللذاتيالغلياندرجةوكانت.لارض3علىقع4لاحضى

والف!ثسل.اللخيبةفيمرشوقلانهمجدغرلهيبالنضالاس،مثلإسالزمنفييتدفقاخذينبوعهالانالاحزانوانخفضت،رويدا

يدفنلانهوالفشلبالخيبةيشعرناكانالسجنفانيكنومهماالصحراءمنعادكائنوكأنهالعدمقلبفيلحطةكلفيالوجوديتدؤق

يجسداناجلمنازمنيةااللحظة1اهتلاكايريداللذيتوقنا.صبوتناف-!تتجذرتترسبعندماوالاحزان،واسرارهاالحياةبأثقالمحملا

عندهـألاحزانالقساوةويا،ذانهامنتقضربكيؤجهاتعإلى،الاتن!باء

هـووذلكللذاتهالوجودمكافاةانها،الشريانبمثابةالقلبفيتكون

لاخلاصاعلىيحقدونوالاوغاد..لةالفصووالاخلاصاللصدقىثمن

ل!صاو*!صلأ!اش!-دانسعتموهل،مهالورانالىشيء.لى3ارغامتر/يىاني
اللحلاله،احرهاليصبحلهايسمدرروىد!ماالمعرعهالحل!هلمللالهم

ميفو،نوفر:ارا!ىة؟للحقدهجزاءعملهيكونمنحقداالاوغاد

ضماصجستحلم،،*راهـوسصجحيمهووالالم،المساجينقيملتعندماثلمديدلمبأشعرت

للقاثثلات"ممتزةضدعة.لجلادينواالضحاياولميحملونال!ذيناك،سيحبالذيشعوري

ء.ساخنهم!هالمحبةالىيقودلشديداالتعاطفلانقلبيجماحاكبجانعاك!لمكن

سعارمعتلإلز1

إددائإدينان!.ئج؟إنإشإناإبقوناإسرحمةالتهباننيبيد،الضعفالىالكائنيشدالذيوالاشفاقىواللبكاء

!*!الفاهر.طما()وو!ص،الداخلمنالناسارىإانيسعنيففيهاالرحمةاح!0انني ا!.!بإد39ممما172!.مبدمماوعلىطاهراوصميريندببادمىربإعىحتىالبسركلعلى

به!!ارىدودصفلف-يئوالجنونمهمتهمالجنون1لانالىرحمةيعرفونلافالمبدعونأسف،5واللكن

لم-7،!55+.لمهلم.لم.+،الرديءوههمةالاحسنلىاًالعبقريمهمةسلفاقلتكماالشذوداو

بإهئإلا!ئإ!إئ!!"!ال!ء+ه"ء،2ءمء3ةم43-"3امجإايرفضانه،الاقبحاوالاحسنيريدلاعجيبوجنولي،الأقبحالى

اصبحتاننياللفخرالىيدعوماانبيد،الطموحيقتلىفضوالر،شيء
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ال!دممعنىانه؟.التعذيبؤرقةللذةفيوور:ىمعن!واي،لمت!واواللحضارةوألانسانللاؤننصادالعلم!فهمنا،امكافاتمنا،فعالناف!يها

هـيخصهممالان،اكورلاواللظلام،النسجلاوالقرض،البناءلارنبمالكامنةوالمؤورةمحيحةاللهلللحقائق،للموقفادراكنا،معوالمس

العذابوءتعة.المتعة/وقظالاللمانترىارقييةالذاخاصيتهمللظروف،وسيءهصيئشيءكل"ءاقاكميلللا"داث،وبرودناقلب

الوحثراستيقاظبسببالانسانية"قم!ردةطيعةالكمائنفيتخلقعنوالحديث..واقعنافيالعاقيجياتألايديولوحضورتؤكدالتي

ومتى،فورهم"فياصلهم":لانوحوشالبشركلواللنشرالاعماى،فياثناءالسياسةعنواللكلام.السياسةعنتن!ميجعلنايولوجياتالا!!

اللحضارةوارديةالفكرواقمطةالثقاةةاغلفةةانالاصلالستيقظ،يحددهانهالا.الفاشيلارهابايوقفلنوالابادةالتعذيبعمليات

مخالبها،النموروتثممحذانيابهادنالذئابللنكشر،تتمزقوالتمدنالوقائ-عواملتحملالتيسحنته،وقسماتهوملامحهمعالمهيعين

منتعرفلاالتعذيبفرقةتقودالت!ماالنمطهكأالنماذجكانتاذافكيفلاسشاعنهااللحديهثعلىتجبرناالسياسةواذن.والعالميةالمحطية

لثياءاالقادةكاناذاوكيف؟.اللقاليلالاوالحضارةوالفكرالثقافةبصرككانولوحتىدؤيتهعلييجبركالحافروالشيء"حاضرة"

كحكسسةالنتعنةافواههممن"خرجالتجم!الكلماتيجعلواانيحاولونالتجذرشديدوهو،تافهاكانولوحتىالحضورثقيلفهويتجاهله

وهي،ماركسوعلميةنيتشهواقوالمحمدوجهاديةوافكاركونفشيوس"المطروح"الموضىطبيعةذاتهفييحملانه،سطحياكانولوحتى

.إالكذابو!ميلمةالب!طيبيلاطسمقولاتمناتفهاللحميقةفياووالنظريةالفكرةة3ينوف-الافىمياء!لألعوفي.الوقائعوعلى

لسوطافي!جدانه.ذانهعنيعانوفرص،الوحتن!يقفزانذاكلوجودتجسيدسوىليست"حضور"الكلمةهذهلكن.الايديولوجيية

واهـلآ.التعذيبغرفوفي،حقيقةاداةالاحرارظهوريجلداللذياصتحوللانهالخيرنقيضهووالبعث.النقائضفييقجذرقجع

يعودلانهذاتهصانالاننيزورو!كذا،الهـمععادةتتءحلللحياةلييئةالموتهـ-نالنابعةاصولهاالىيرجعهااناجلمنالاشياءيمتلكشريرضد

لبدائصةاغرائزهاالىبهايعود،وانقرضانمحىاللذياصلهاالىبهااذاتقدميةتغهومعلومهوكماوالاشياء.والرجصيةالظلاميةمطلق

.نشةمتعةالعنففيتجدالتيتبغيكانتاذااما،م!نههقوماتهات!بعالذيالواقعإمعمملائمةكانت

هـعا.نفقاصاصراعبدان:تقولالينارويدةمعلوهاتاندفعتفكربةاوماديةوتنروطعلائقخلالمن!بةبالماضمبماالواقعربط

تونالاوسطاللشرقاذاعةتسىاذاعةمحطةانشاءعلىبريطانياالقوىبينالفرقهووهذا،رجعية.نغدوؤانهاضرةالحطللحقائقمغايرة.

الشرقلاذاعةبالنسبةالامركان3!ا!الحرةبريطانياصوتبمثابة.والمنهجولماوضفكرالوجودفي،الرجعيةوالقوىدميةالتة

العرواناثشاءالحرةبريطانياصوتالىانقلبتالت!طاقديمةالادنىكانتوان-عدمفيموجودةليستاللذاتفكينونةهذاوعالى

سربؤوئانق!،كاًنباب"حتؤكدالمعلوماتوكانت،مصرعلىالثلاثيافهاكما،معينةاجتماعيةوث!روطعلاثقفيمتحددةفهي-منهتنبع

المفترياتبهذهنستهزيءكنافة!نحناما.المجالهذافي31تشفتالانسافيةوالروابط،وبذاتهابالاذسانيةمرتبطةانها،أاًصالةذات

اهـصوتارةا&مينالى(رةينقلبونالذينلجواسيسابعضباستثناءاما.عامةوعلائق"ماهية"تنتجوالمجموعاتوالقوكبباتكالطبقات

اليسارلاالعربياليسارهنااقعصدفانيا)يسارذكروعلى،اليسارليسوالتجاوز،والروابطللعلالقتجاوزفهيفريدكموضوعالذات

الجواسيسبعضاحدثانالاياماحدفيحدثوللقدإ.الماركسبم.الذاتمحتوىهيوالارتناطاتفالاعمال،و،اً!لاكينونةاللفراغمعمناء

دفعمماالاصدقاءاحدولىالمزورةالتهمبعضتلفيقالىادىشغباارىمماوالوجود.وجودهاخلالمنكائنةالذاتيجعلذلكانبيد

.شيءكلرغمصاقأوكظلىيسكتكينعذيبهالىالفرقة.نحايةالانسانوجوديكونانويجبغايةبلوسيلةليس

فبمالعالميةوالامبدياليةالأنجليزعدوءـوعبهـالناصراننعلمكنا،*

اهـا.العربيللشعببالنسبةالجوابرجلوانه.العربيالشرقتد!ناالثيبالاكاذيبوفكر!اوجودناتهددالتعذيبؤرقةكانت

كأخرافكانانهبدفلاشبمءاي!4نعلمنكنللمالذيالاذاعةمشروعواحسرابأؤرادهيدفعالقوصطفالحرس،وا!فناعثةوالل!التيهالى

اصبحتولربما،فيهاانفسهماقناعالجلاوزةيحاولبعثيةاسطورةاوالمسعورةوالاللفاظالملفق!ةالاخبارطريقهمساليناللينقلواحداثر

ةلرحه-ايعرفلاالذيازمناهذافياللحقائقمنجزءاالاكاذيبالمذكورةلاخباراالىيضيفوىاحرسابعضو،اى.المبتكرةوالحكايات

ا!--"الا،توقع،اداةالربماان2!جح،ردما،،ءالاخووالانسطنجةوكان.المتصديقءمدة"معاية"تصيححتىوالاصباغا!رتوثسبعض

التابعةسساروفرقةالنازيفعلفلقد،فعلاداةاصسبحتمانراليتشلىواللفينهالفينةبينعلمببنايطلالفرقةفياثانيالرجل"خ"

فكبمالبعثوفعل،اللجزانرحربابانالسريةصيالفرنسالجمبثى!ةيوناللذينالمساجمنبعضاعطاءفيانسانيننهليظهراحبباناوأوبممت

رح!ةتحت،رصمتهمتحتنهـحنوها،الاعاجيبوهناخا!امجالانهافيالشسبلدىوالمعروف"مجاناالعرافى"حبوبالجراخالممن

جبيضهميلطخاللذيلونهاوكأنبر!مائناتصطبغزنزانات.اكنزاناتارجروجاما،والمعدةالاسنانلاوجاحتستحملالحبوبهذهانا!راق

عئدماالحرسسكت..دملانهالاصمراردؤيةفضيرلانهخجلايحمرلاج!-اانيريد"خ"ؤأناقيحواوالقروحربرارلميةالك!والللمسعات

بقصاصاتيقدفكانبعضهـمانالا،يقولونلماوزنانقيملاانناادركواابدبثسسن

مشبوهسةصالاتواسريةقضاياتشرح"الجماهير"جربةمنخبريةالموتءلمىدشرفوناللذيناوالمرضىاالمساجينفانحالكلعلى

الانجموهذهوكانت.امريكياًلانجلوبالاستعم،رالنا!رعبدلحكومةالقاطعوالدواءالشافيالبلسموكأنها،مجاناالعراقحبوبيتعاطون

للتيامالصحافة،والعؤاتالالامرغمفيشاالسخرلةدوحتمعث.....بة.0.0.1
-.لتيجهبالحبلصيبتالتيوعمولهمبلودروحهمحات!!اجرلكل

غضتوقد"الانجلو"كلمةاستمملتاذاالاترتاحلاايدينافيتهـقعجاءتقدالتعذيبفرقهـةاندلكمنلكيوالا.لك!بائيةاللانتفاضات

يشر!ميسعاللجومموفيرتيفرلقمالكب!4طكونغوالانجلو!لاستعماليطرلعرفهاليعىنحتلوكان.حسابناعلىليتدربالطبيةاللكلإةفيتلميذايزاللابشخص

..0011وقد.دائماالهندامانيقالقامةقصببر"ء"يدعىالشخصدلك

يتمتع،الملمروموخيميسيرقاكليطللحقامالام!لمقالؤانةلديابثالعلممشالكتاللمضىالرجعلالذيلامراالتعذيبخرفةبجؤارعيادتهالقمىءدل!كواصع

بة..........علىالجسديةالالاميفضلونكا؟والانهـمالمذكورةللعميادةامني!بون

!فقهـخلالعوبيةاللغةفيج!يدةمصطلحاتبمعرةةيقراهمنكلالآلةوحركةواللكماتلرفماتواوالصياحلتوسلاتواوالانينالصراح

المنطقية.والشتاؤملعلميةااللسبابمبتدعاترررنةوحتةؤرانأاما،و!ستيرقي!مالجلاوزةتؤوثولالكهربائمية

مسمرءـ-اانبب،ايضاتسبرالبعثوثوريةتسرالايامكانتارن!الزنزا!ةالىاعودانظدتالصباحوافي.العيادةفيكاملة

بالاشواكويستعيضبعصييىصةوت!ت!ضيضشنجفهو،ذاتهعلىيتفوق.واللحياةادحريةمن!لأ!حمويثليبدت

وبودهيعطلمقعالواا"نخىتحطيماالواقعويحطمالورودعنتفوق!الالذةالمرضىعذاباطالةفيتجدكانتاروررقةانالمهم
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عملبعمانطةعمليالقدانئعدث!ظفيولا!يصابائحرلمعوسوررلم!ممومال!فىونملاللخ"لجم!،ه!ههيد!!عي5!ممممهيد صةالشع!سممعوالمبلشيوعينوهيينسالها2

النتمع!اعداءضمتلاؤما.احقيقيينأالشسباعداءوبين.الاخرى-8اللصمفحهءلىألمةنة"يوت!فقي!

ايممامعيختلفشخصاكطاشفالءت/تواناـمؤ،بماولذللك.جاننهاالىسس!ههه!ى

الناسجعلالذيالامر،شر!يااختلاقالحرلى!افىرادمن!رد

افرقلان،وكرامتهمو*ريتهمواعراض،-!انغىم!!علىزصونيئلاخرهوما2لعدوو،النتر،ذاسهفياشو-ك!مرا!وروجودلان!يرا

-انم،-وايوؤتايوءفيدايعلىالقبضاقاءافيالحقاللحرسفوقيعلو،بهيرفضك،يرطة!هار/حبربكأصمالدي"(لاث-اء.نمقلب

الصربغضمعهافاشيةاالامساليبوسائلافسومماررة،وتعديبهالبشرفانوا!ايخرراء!و"ء!اكسمنفي:يمحص-س41لكن.ح!طامه

حركة.اولحزبان!نما،5تثبتانىأمثوتيةاالاداقىاوز،ور"زوبمبةعن،والت!صضقللامعالاةلىدرأة،!لمءفءاو*!"لم!أصالأمألىيند!مون

وكنابهنير!ء"المحليةالادارة"معتقلكانفقدالنساءاماالفنرواصداءالزبراتبفى/".زق،تهـزفيا"ننادلىللذارووننيجه

تمارسالتيالجئسيةألفمالعنستمراربا؟رددألتيالشازماتنشمعكمز!ا.الكاذبةأللحقائقوت"هـوذارلظلرمدفبحفىا*هـ.لم،،زاوررببماء

يدالمركيزبقءمصتذكرز،كانتألت!أ)،فربةوالمض؟جهاق،معهنوألاحدأثالظر!ىطمعطه،تاكبمهى-لىءمعاتكه!لأإم40لملمرفيح!توي

البيسكولوجيةوالمدارسفرويدعنداللاوعيواغواردبم!موبسانوجيساد،والضعفللقوةا-تضمننر!8أكذلكانوالىى،وءلارركا!ماتو؟لتجارب

وكاشت.الاوروبيةاهـ!لافيتحهـكثاد!يالجتميةوالجرائم،الاخرى.ال!موضعوتصنعكموضعا،وا،رتفاعر2الانحد،اضلالوأالادراك

..حادةصولم!ارعل!لهاخىرومعناطرقعنتكفلاالاشاعاتتلكيؤخرلانهرجوعيالاول.طريرقينفيزفمهامة،*هـءلمالىأءظة"نكوفي

للجرانتصارهياللاانسانيةالاعمالهذهاننرىكناانناوالحقاتوالطاؤألامظنياتيحضعلانهأفدمبمو.!اض،ئي.ا!جودااهكانيات

الباطل،وتزرعاللحرسؤرقالحماقفيالحقتمبتلانهاللشروتحطيميكمئ،والفرحةالأساةتكمنالطريقينهذينم!رقيوفي،للارادة

الممكوناهـ!اوربلانهالموتمعبعثولا،البعتفيالموتخلقالاستجابة،والاستخذاءالتعهي،افراغواالامتلاء،والوصهـةالتمزق

.والصرمواللفراغ،والصمتوالفجوع،فاجعةمواقفوالصمتواللفراغوالتمزقوالالساة.واللصمت

فهي،مقتلاالمى!ماجينمنت!نالىنتاكساءت"كاياان،اجلين!لىوما"لمأساة/حصويهماكلانالأ،؟لألأمانشداللذالطفييوقع

اذامدهـالااننستطيعلاا)-فىجميالاخرالجنسعلىنشفقتجعلنااو،الوثبة3و"لارطلاقةملاروس!حيء!ر،و-!أربرصسيننلآونوطمنها

العقليةوخ!س-امصهاوارارتهاوكرامتهاحريركنها،هاكذاتالمرهةاحترمنا.وا"-رو*واللرهـوداهـبمون

ا!ا.أتماىآالانساىكرامةن!دالاحترامهذاوفي.والجس!يرة.ماهيى"امعركةالىالكينونةل!عيوألاللمالتمزفين!ظةسعبموكي

الوحوشورسلإقةالىأقربفهووالكرامةالذاتي!رقاللزيالاغ!صاب،والقاعدةالفرة،واثروعاتالمواضءيع،وا،كانالزمانيملؤهاالتي

حوشالووسلائقصلتناماوللكن.الانسان!م!ببقةالىمنهوالبهائم.؟.كائنهـة"اللحظة))!لى!كن.المعنوبةوا!طاة،تالماديةالممكنات

8!غتصب،اموأةاتصورعندكلاواذعرارتعثىكنت؟.الصرسطبائعفيمعينااسماواللقضاياوالازماتلملمشأكل.كظ!ه!إلامورمعطياتانريربلا

متهالتمتصعلىببهات!ماقبأبرةفئة؟برماعةاووم!ونكانأذا!كيف!فاتاوللذامرسومةهيمابرقدركلرموزةالمعانيت!دالاسمذلكوفي

كطنولوحتللأطباعيسنينفصللااللطفلانارتعدات!،الحياةرينوعليه،فيهاتدورالجماعيةذاتنالانا"ساةاوالازمةتجاوزنستطيعلا

.نعرفلاالتيالاعماققك،البساعماقو)كنها،القوةيستلزمالاء!نشاركيجعلناممصالمحظة19:أيى"دؤ!بما!*ركة!:!.،نجدوالمعلإاتفان

ولا،حسداكائتاذاالااللحياةتعرفولا،اغتصاباكانتاذاالااللذةالابعدالمىالفكر"،5"ؤ،والتجاوزاما،والاحدأثالفعالفي

البهرجقوالمظهر.وزخارفطيالسخلفتختفيكانتاذاالاالاشياء.ندركاللانهابةفيويقلصهاللؤمنيبددلاانيجباللفكرانالا.والاحسن

المحليةالادارةمعت!قلفيتمارسيالتيالحنميةالقضاياكانتورواهين4لحدورءواعاواواضحعرنهائياسعياسمعىافياشيءفكل

ينتقلفكريان.والالاما"هـاودهاليزالغدرم!،بيءفيذاتنتدفن.وا!تالازلة!يرفيع!انه

حتى،معنىالى،رمزالى.ثانيةالىحركةمناخهـ.الىموقفإمنيعرفونلافهمناللجلادواورلما.الالمملحظةيجسدوناالققلونكان

دبلغع!ماالعقللان،للاشياءنصو!يافقدلأوكدتالامرطجطارتجالمتطاحنةالامواجفضيلةالزبديكلنا)سطحوفيلسطء4الاالالممن

التشتتاوللمرضصنواليسوالمي،ضبابيةدؤا.تصبجالاعياءسحلةكاتواالجلادينو)ـزرش.!باءيف!بماغالب!اوالزبد،اتصارعةا

وفى،والئثروالارتعادالخوفصئو"فهوفقطالميتافيزيقيالتركيزاولموتمبليات!ية!اًلعربير،مد.ت-"بصلألرونألالمذ!بالاندغ،ميطالبون

الصوهيبلوراوألاموريستثطقانبتطيعلاعقلههانالانسانخمافالتبمالصليبيةو.اللحرب،ارتعذ-بمهمكأن9يرتمنرصدهم،الافعوانية

وفد،جميىئنل3عادة!ماتلك،فهمالىواللكمات،كلماتالىبأنهاالتنمعبيةوالمجا"جعوالحركاتالاءزاببرهيععاىالحزبيشتها

ابنة"ع"امح!ظالىنبأمساكلكيطرقعندمافرائصيوارتعدتخفتيكونانيجبوالخير،اـباطلأمعالش!ؤجهايص!هـمنضا،يةحرب

للاخرينخوفياعلاناخشىواخنت0معيالحزببمالارتباطنجنهمةمحمبم،وثريقةخ!ةالبعثفثوريةاذنهـكذا.بر*يرءـ،ء:ررةال!وةلانقويا

اخنتاهماؤأشد.التعذربفرقةقادةالىذللكالجواىببسييلغ)كيلا!واللشرفاللجرذللكادواتفهيالموتواؤييةالننعذيبلجاناما

له.انتصاراضحيشهضعففييرىالذيالجلادامامضبفاا!نانالحرساما،المدانوجودهمؤ!ذانهميجسدوناً!عتقلون

ذهـكاجلمن.اخافهماا!فرقةجلاوزةيعملاناصشاهماواشدفسسييروقاق!م.واكأوهات،والأنينا!مراخفيوجودهم!!رون

فف-دذلكومع"ع"د!ابنةلاعتقالنتيجةهياتيمخاوفيكنمتفييرونالمساجينلكن،رائعةغامبرأاررممعي!ؤرعنصمهبىاالاحتجاجات

سحف-كأكانهامكفهرةسهـحنةوجهيسييماءفيترسمالقلقبوادركانتالبنمسبقىولستجدييت-مولالحرساًن.باكيقىحزيمنةنغماتاللصراخ

كاناللذيا-تدامهااعماؤملوجديفحصانلاحدكانولو،الاشباححر؟سة،ؤرحهنيهـقى،حياةللحظةمه،،ي!سول،ويمقتا،1يعدبهاحينما

والارتطامالاندفاءللجةفيتتزاحموامواجيصطخببحرمثليموروالحرهـلآواللهنيههـةاللحظةومماتهامجا"يعهتجداللعذابوفي،لذة

.اللصخورعلىوتعربدتصسحوتظل،والسبابالشتالمانواعبأفظععقيرتهافترؤع

الجلاوزةوايديعارية،احبهاالتي،ع،صورةاماميبرزتلقدكي!االجسحداعضاءوتنزعا!عيونالاظاؤهـوتفقأوزقلعوتعاقونجضرب

"عبص"الكبسالشاعرجعلمما،وانتفضتفأرتعدتبهاتعبثوك!انت.الكراًهيةخلالمنتنمووؤحةحبورؤصةايم(نمتعةتحقق

لكنني،عنبمالهمومعبءالقاءالىتهدفالتيبالاستفساراتيلاحقنبمالناصريينبعضث،ءبأله،مع!ىارثصعبان!كدالحرسفرق

واهللألكالضجر:لمعجينكلبهايتعللالتيوالنرائعبالمبرراتللذتاللذ!هـةاتجمعاتاتاك.زبي!دل!وفمازهاذلكومع،والهـثميوعيين
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آلاما،ا،!ساجينانتديكنذلكيدركومن،واللاجدوىوالعجزبالالامذلك،ألىوماارميثةوالمعاملة،الاشبباءوتكرارقي،الوؤفصلياةورتابة

حانعندكلاشديدحادالمفي،ولكنجماورت!رؤتبالالاماعبألماننيالأالحاد،الضيقالىيدفعني،يعذبنياعمافيفبمماشيئاانادركانهالا

الاذتظارقبوالىوالد.نيصعدتوحينما،لذويهماجينالىمقابلاتموعدالصديقجعلالذيالامر،ؤصائدهمنابياتبعضعلييتلوفأخذ

ادخلانوقبلمسرعاؤخرجت،بأسميينادياللحرسافراداحدكانشصراً،صديداالمتقيحةمتعتنافييشاركنا"أ"الملازمالعسهـري

ناومادبنسكلعلىبلأمية.للعبالصغيرةاخىءابصرتالانتظارقبوينفصلالعاللمانالشعرالقاءاثناءشمرتولقد.دماال!ماتينفث

وقأطضيم.يديهابينمنالدميةوسقطتنظراترها"جمدتحتىلمحتنبمالامتلاءذللسكيضمحلحىمحسوسةغيرباحاسيسويمتليءعني

الاف!نباهعلىقدرةنديتكنلم..اءهاالىهاربةولتثملحظةفلمحينذاكالنفسيةاللظاهرةهذءامسرانحاولتوكم..ويتلاشى

ذهنسي/فكتسحكانتلجياشةاعاطفتيلانسلوكيووفسكانيللحركاتيلحظةوانالكونلسانالشعرانبعدؤيماادركتاقيبيد.استطع

طفلو!نؤيحضنهافيؤفسيايقيتحتىالكيرةالمرأةابصركدتوماف!را.نجمعكنتفببما،الزمانازليةتتضمنبهاشمرتالتيالنشموة

ولولتوبعد!ارقوةتقبك!راحتثمحنونةبنظراتواننهـمتني،صغرفنوالرعبالمتعةاتحه!واذا.متعةلحظةفيتجمعترعبلحظة

بي،يعصفانكادانفعاليبهورراتأملهـ،تت3فقدانااما.وبكت.غريباجديداطازجاوشيئاللذيذةنكهةيبدوالعالم

تمالكتاننيبيد.حادةبكاءنوبةفيعاطفتيعنالا!صاحالى،دفعنيا!الليااغلبفيالنوماذقلم،عالانسةبأعتقالعدمتانمنذ

ناررنتطيعيبكسيانيسطيملاؤ،اهـي.دموعيوحبتاعصابيبصريوجعلتطاقلاقاحلةنظريفكيالحياةجعلملااقليلةدقائقالا

لفضب.1.لكدساتكلؤيه.فتجمعالنكاءضدحركةوالصمت.يصمتا!ىعنيدةنفسيكانتفقدذلكرغمولكن.كايلةركي1ومدوعقلي

ازاءشاهداي!سونانيخغاداللص!تاتلمركيستطيعالذيوالكائن،ععنغافلادرييجعلالنومانتتصورفهي،العنادحدوداقصى

ينف!رصهننهفانالغضبيمتلكها)ذياما.ؤ-هاتج!رهبقدرالاشياءالساذجارخصورلهذاانعلى.!ايفترسانالحرسيستظيعوؤ.مالغفلة

التباواللحظة.)صالل!"وسيلةالىشيءكلي!!لشبقهوسفيولار،فييهالتحكمعلىقعرنجرمناكبرلانهفيبورنيؤ،و،مبرراته

وو-!تريدهماكل.و"تم!اشاهدااءونلاانوربقىيدفيهازحمنيع!صوعندماالحضاريةالذاتمنالانسانفياقدمالبدائيةالدات

فانهباللاجروىالأنسانشعرومتى.اللاوجوديفيوجودياستهلاكعنلتعلنتتمرداللبدائيةالذاتعلىالسيطرةمنوالعقلاللفكر

اللكونيعددالمعنىكانواذا.هدفولألهمعنىلاشببئابالعالميحس.اللحضاريةالذاتوتحذفوارادتهاوحوافزهانفسها

للاشيء.خاقىاداةالشعورلىويرج!الحدود-خفياللامعنىفانوالاحظةالزنزاناتفيتنتقل،الزمنفيتعيشصمتبقعةذاقيكانت

نا!لهابعادلاصوفياضبطبااللبشريالنوعدموذجيكوناللاشيءوفيوششق.اللخاؤتهكالانجمتبدوالتيبغدادوشوارعالتعذيبونحرف

اللمحظةوفي.ابعادناترسم،نهاتأخرنااوتقدمناتصنعالتيهياللحظةفيساتسبححارةخلفية،ممضةذكرياتغدتاذنىالماضيةالمواقففي

الحفورمنء!فن!ا.تثددنالائها.الرجعيةمراياكلاعاصهاالمحطالاشياءيقلبالذكيالضجر،الضجرفيمجبوسةوكأنهاالمفعمةالاشياء

ءـو.الوجودكلجودوالو.السلإك!الحض!رفيوتدفعنا،الايجابيدائماتسقطامنتلاءاتداخلتقيميجعلهااناجلمنعقبعلىراسا

.وايجاب.سلباللذاتمنالحاضرةللذاتغزوالماضيفبموالسقوط.المافيفي

اًهـ51:تامأنفعاليانسياقبدوناميوحدثتمشاعريتمالكتاندفعتفقدوهكذا.اوحدنهايةرونماوتنموتكبرالت!،الماضية

يج!لالذيم!اللعاطفيداؤها.الذاتاقيونفاللبكاء.اهاهياتبكجه!لاوحيث،الشمسمعيلعبالحبحيثو!يحارتجيالىذاني

وانسا.خلالهمني!!ق.ذا""الذيالتعاطةطاوللقوةفر،سةالانسعان،ع،كانتجميللذيذلصمواستسلمت،القيمبعدالةتهزأاللعفوية

.الرجالعزماتيفتلانهالللحظةهذءفيالبكاءريسةفاكوناناريدلافرأيتاغوارهافيتعمقتفندانااما،سوداوينبعين!اليننظرفيه

4فذاقيكانتوأر-بالانثاقات!عر،جمبصافقد!بخطانهوالشعولىبالاحساسالحناندفءولمستللحظهفيحاضرةمتعةالوجود

رجولة.الفاجمةالالعظةفيال!بكاءعنالترؤعان-عطاءاكثرستكلون،شبيكونعندماات،نلاناستطعدلمبجسمياعانقهانوحاوللت

واتا.احياةامنادموعوا.لدموعباالوجوديفت!يفيهااللبكاءللكن،بحرارةوبكيت.ماديةغرفهيخالصةالنقيةتلقائيتهتكوقءرليفي

.والحزنالاسبىؤلمببم.فيتزرع،نهااقدرها.امماهيادموعكاقدريبكياناستنكرتفقدهياما،كلم،لياصداءفييتغلغلالبكاءراحثم

لدهساالفعلدد3،نو.!"مطة،توكلمعاميةرلمهحكأذللكقلت:للهاقلتلكنني.للنساءتعتقدكمافالبكاءالرجل

اتا،"هالكتكماتمالكتانهاالا،قطتومااقولماينقضولديالقلوبنبضتومى،الرجالقلوبمطر،مطر،ع،ياالبكاء-

ذاتك.اخدراناريدلاوانا.الذاتاميوناللنكاءولدييابلى:وؤالتمرحد-نهانطئمربهايبلغاللتيذاتهاوفلاضتانتفغستوجيبهاوازداد

فوقها"طفوفكازتررتنهااما،الحببزاخرتجي!شملامحهاكانت،بكتثمساعديممافوقيعوارتمت..واىرهاالاشياءاتفهفيالغناء

ت-!بحماسةفسأ(*هانرنوالحالصمتفينرتجذرادعهاوللمبةالل!نتيجةفأحسستالجدرانيخترقمشعوهحوكأنهانظراتهاو،انعطفت

،ع،اسملهاذكرت!د"لماننيالاش!ءكلعنكلخناهيةوغيرمعهودةحتىفاضتثم،والتلاشبمالفناءللذةطلباذاتهافيتطفربذاتيلذلك

انسهااىبداكأ!القبوانحاءفيبظراتهاتطوفاخذتثموجمتالوجهذاتعفتركتالوجودابعادتتسلقوراحت.عنهااسهوكدت

فم!،التصقواوجهيال!!فىيم!اوامسكت.الهربتريدمحاصرة.توصفممااكيردائمابيفرحتهاكانتاننياميوعانقتالخمري

اصبحتولدييا،ع:فنقطعةبكلماتتتمخ!وراحتبكتثمبجبينيفيرجلابنهاانترىكانتفقدوطيبتهاسذاجتهامنبالرغموهي

الساليبوصشيةهناكاننعلمللكننا،ذللكغيرنعام!ولا.الحرسبايديالبدايةالىاندفعصمتشبهفيوتأملتها،والحدثالفعلمسشوى

شببئا؟عيهاتعرفالاوانت:تابعتثموتوقفت..اخلافيةلاووسائل:صدرهافيرأسيودفنتعهـانقتهاثم،وتؤدةبهدوءالنهايةالىواذتقل

حب.االتخمبنولكن،الت!خمقحد،ديت!عدىلااعرفهالذيكل-!اقدسكانفوجب،الوجودفيالحنانمنافضلاكتشفللماماه

ال!صرساراؤبواناذلكقلت،منهاقوىيصبحاليقينمكانيحتل.امامككطفلاركعان

حاجةبيمتكنولم،اينااينصتالقبوبابفيواففاكاناللذياقومياشمسمناحرقبلتهاكانت.جبينبمفبلتاللحظةنلكوعند

كانؤضلاوقد،الحرسافرادبحضورالأتتملاالمواجهاتاناعرفان،ذهنيفيتعششالتيالفكراشباحيطاردفكاندفؤهااما.تموز

كونوهكلىا.!بحريةفي*كلماننشتطيعكأىقليلاعنايبتعدانمنهفتع!ح!الوجودعفويةاما،الاشياءيلونالذيالفكرذلكلشبحانه

بهـقدرطبيعمةللبستالافف!التلكانعلمتلكني.والافضعالالفضالملاللبسيطالساذجدالفصسعادةرناومن.ن!قا!طبدونمعنىالعالم

!حيصوتلاؤطاتوضعتؤ!الحرسفرقلانذلك،مقصودةهيماوالانسكالاتالنقائضاما.الظاهرفيهوكماالونجوديرىالذجمر

شسخصياس-الاصغاءعدمجعلالذيالاموموالدهاليزوالممراتالاقبية"الابديةالللهسكرة"نظرءفيفالوجود،تهمهفلاوالمؤثراتوالمقومات

.إالاخلافيالكرمهبةعنيعبرشيثاوعائلاتهمالمسماجينالىمليئةاخرىعوالمفأحدتحاصرليالتيالسجنجدرانالىذافيوتعود
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الاظافرالسمنعرففنحن.والالمالعذابوعاءهيالتيالاماكنالىصفوفاقتحمتالهتييوالدبخرجتددماالحمافي،ارتعدت

والاعينابطوشةاوالايديءصلبهالمصواللظ،ورا(كهـربكأوا)ر؟ورءىالمتنةزءةالمراة.ننلكاميتصاهدتعند"،ئملتبل،وسكرتادتشتثم.اللحرسى

الينا.الموجهةواللدعاياتالاءاديبونعرف.لكليلةواوالزائغةالمفقوءةا!-هـتف3ءلىيدها.!ضعالخارجالىتدللفوهيالننجاعةارقيرويرة

واذا.المعةقلنبعضمصوياتخ!ضالذيا!ممببح!و!ذاكانوربماخلي.اللطريقعنلكبا:عميقةعاميةبلهـجة41ؤائلةالحوسافراد

المقايشىفيرديئاهوىيكونحديثهقانالموؤفدللكفيا!نسانتحدثبدهوضعانبعدالحرسواتفض.زغرونيا،الضويانمتمو!

ه!والفصلكاناداالا،ةالح!يعيرلاالقيمعنفالحديث.والمعاييربصورةشواربه.ررخسصىفراحتمىاليهيدهأماخاصرنهعلىال-مصرى

شيء.ايمادياي!ضيلافهوللهوىالاستسجابةاما.)هاالموازيا!رديفعلاهـةوهذهكنرانا.صغرالستانا:لوالدتيتقولأزها3وعةوقي

-عفوب-ةبأسبابيضكون؟زفمنافيحادؤجزبولوجيمؤاجايجادسوىالخارجاهـ-صدلفتانهاالا.كأوؤاحةبهايحماقوراح..رجورقي

ا!نتقامشهوةهواوزيلللغظشصنلملاىشتؤصا!ظللكنوكيميائببة،.باميمجسداالشعبتحديمرلهحملتازمةصغ!لجلاداحدثتبء!ما

"تح:ارزياللخيم!ووذللك.وءذاهبمع*قيهـاتالىاستحالالىذييدهـىالذي.النورالىالطر!ق.الطريقافسجتعنن.باللك!كلمة

الاولمبيوالنادياصإةاوؤهس(لمالمتمعبمحكمة))فيالتعذيبفرقتأكيصدفهوبيؤغبرونونعتهلهتصعرهااما.الضوءاي.بإلضوى

المحإية"والادارة))لشنوؤصبئاالسدةوم!تقلات"واصدرقموسجن"وعدت..الشعبنظرفيءتخلفةؤوىمنيمثلهما2والحرسىصعر

صتوالكالحلةوسجن"الرهيبلسلماناضقرةومعتقل))والفضلفكريلكن،جديدمنزاويتيفيوانحترت.ا!زنزانةالىادراجي

اللنفابتحرسهااتىحطالموتواقنيةودهاليزا)محراقشمالوهنافي.باستمرارال!عجنواقعمني!ربفهـو.الخارجيبااما!ممعظقاكان

المغترسة.والكل!بريارةالىقودكلعنة،!سنةريربةوكل،ريبةالسجنفيش!ءفكل

فضشو.ا!ثصياءفييغورقكريتجحلدانتا)سجنلحطاتانوفيوجودنانعوضكينهرباننا.وثالثةوئان!يةءرةارتعديربغرفة

.والنظريات.الموصوعةوالقيم.والشرل*يراتفسبراًتالىيصدفع.مرورةنىوهةبصورة/ولومبتغاهاللكائنيجدالإعويضا

همماةشيئينالبشرمسألةفيركيجديعودثم.والمذا!بوالاخلاقياتبعضرجولةتكتسحؤ!يباسن!مراراللشرؤطتذبجا!تعديبعرفة

الشيءاما.ؤتمهاعييرفيللبشردخلولا.حقيقي!ةقيمةاللحياةكونواللتوتراتالعريصةالشعاراًتابصشالبنظريروقونالذينالنتعبلب

وصراءأتهوتطورانهابعادهفييرتكو!للمالجبرياتأريجااًرف!الثاليهيو"لمكجمهل!ت!عاباالضح!قى-كورا.اةل3ؤةكي،المتتإليةثورية19

ءبكوناذنفهم.نرقداتالمعوالمذاهبفيذاتهمعلىيبكوناجمصرالانالاارهاب!بمامشروعااصبجؤدفاللواطكانوايا!واًلثوريةيةالعقا؟د

التمردفيعلاجاوتعويضايجدونانهم.وحتميتهاالحياةيةبىحيضاجعهلاحتىورعترفتفيءكليقولاناًلضحب!ةفيهيم!صصتطبهيع

الحياةكانتولو.والاق!نتالوالحربوالعهصيانوالثورةوالتشنجالشبابفوقتقعيالل!رفة..اولمواطبرمملمياتالمختصيناللحرساوراد

وتناؤضاز،،واسبابهاالاشياءعلللانالانسانلقبلهامصصتمرالإوزرايفلت،لارجولتهم.ندفن،ثرفهمتمزق.اتتاهفوقالكلبيقعيكما

قيى-4فيو!و.داخلمهالاالاشياءخارجيحيا.ؤجعلهالماديةاللحركيةالتعذيبفرقةقادةايديعلىتعذيبهكاناو!رواسنهكانمنالامنها

يراهاانيودافيالداخليةتلكيصمعانيحاولوافكارهومباد،ةاصابولربما-شا،وامصى-الرجالويحرمونألن-صاءي!حللمونالذين

يجدالتناسليةللاعضاءبااضظربرضسياالشبقيلتذومثا01امامهعارية.الصدفءبعضعواهللولا.وغرهنغرهماصابماواللكثيراتالكثير

.نرسمها.اعماقهتكشفلانهاسيوا!والمجازرالحروبفيلذةالانسانالاءم!،لادارةاللصغارللجلاوزةتركتقدكانتالتمديبقرقةانلاولو

با!لامالبشريلتذولذا.ومقاصدهوآ!مهآئامهتجسد،الخارجكيمعتقلفيواكهارالل!في.وساققدمعلى"مارساضياارجنس!قى

علىويضحكون..لهامعارضتهمحيثمنيؤيدونهافهمسيوانمنباعجوبةنجتعانعلمتولقد.ذكرتكما"المحليةالادارة"

الكلركبيحبونانهم.عليهبكا؟همحيثمنواللشقبماوالبائسالضعيفوصحيةعقليةلقىحافيالسجنمناخرجتؤدوانهاالسفلماحينايدي

وشقاءهمضعفهميدغدغبرمنويع!ون.اللخارجفيداخلمهميرسملانه!!طسوىشسءايضدهالمجيتواانيستطصوااـمان؟مدلهايرلى

لانهاضعي!فةالانسانيةاذاتافولى.اللذاتعنبحتاالناسطبائءوفي.ع!-ياتء

مأ؟4ورلازاوسببهالتنميءوانونتكونلاوالاؤكارالمق!يماختراعهافيانفيجبالحمرسيمارسهاالت!اللااخلاؤيةالاعمالعنفئكنمان

دافعنرالامرينكلاوفي.ذاتهاعلىذاتهاتعرضكينونتهافيلانهامل4واهذااسمعفىكن.ا)ضتضةالرائرةلمت!م3ءبلامؤ!"اانفكت!سد

وجورها.عن
ع!عيحهحيححم!حيحيى

.سببهـم!نهالشيءحركةمادتهمفييساوونلاالبشرانالمهم

يستطيعونفلاهماماواللعقى.السبببفعليئ-ركا!نفيماو!ح-حديثاصلو

دازهم.يل؟زمواللممابالن!صاءيتصللوااًو12ويرفكرولمعملوااويع!تقدوااى

بفضاهءمجالحقاللذاونهجم!ميحمننهاكلدفيألمعاض!قلج!دلبمثتداتهوفكافىنتفاوونضاب!ها-لمج!يرعووا!!

لخير.اهو.لكوذ.مىا؟صهلض

ؤحأ9سعاتوالوجهفيحروق!وامامناينجسداللذي..اًلخرانابر!لمم

جهـعلارفىيالاروربا!صنداتاظا.فرهاضبرواانوردايسرىيديلسادرلوسهلترحمةوبيركتو

وإبا!كلالا!الاطاو-رواومراعوالارجلوالايدىمللمطلولهسهماراس

ا؟،!رجميعسةطتويقد.عناءدونما"سقطحشكابالصوؤداتبضربها

اظافوالىاسبوعبهداستحالتثم،قيهاوتتججر"ئكلسالدماء

ظ-أرغبيكونانلمزيةانها..واحدةدفعةكلهاسقطتاناـتنتمامعننة
..ايعبثفلسفةلذرسكتابمنجذيذةطبعة

ولبب!نساهـنبلطمبدتلكبحقلالضميلةلم!لتيلمرمزانهافينسكمتهامكلعييلةوتجعتلالعصرهذاهـلفكريكبآراحدعندوالتمرد

وإاعكوسةالانتقابم،الحيالثهوفإدت!بشرمهاهقوفكم!حياةبنمر2ورطرمهقت!ميءمنتتمي5راق15ا!ىمر
اا!00111..الآدابدارمنشورات

الايديولوحصقىالر؟ىخلالمنواؤعهالىتغريلحاالمشاكللهتحعط.ا ..-من!!ير)
ححيحرحمي
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من!،فيثأرال!اةامامضعيفةروحه.نكوناللذياررتاديا)جنونهوفي،دش!قطالادراكيتوهمالذياما.المدركاللكائنهوودلكالواعبة

والتأوهاتا!ناتفارىزنزانتناجواستعرضاني.طيهايسيطركيشخصيتهتكونلذلكونتيسجة.والصبوةالنزعةعص،ريروزرثمنجتمرد

لاننيففسيمنزفسيفتشمئزالاوغ،دفيهيتنفسهواءالعذابتصعدغلىالابقاءاللحزباوالفرديبرروهكذا.للاخريناحتقارهمنكاننة

يتغلخلافه،تةكسهفينيقدرةلا،الهواءذلكتحملفيليطاقة!-ىعدالحرساء*داءاتالسجنادخلانقبلرأيتولهـقد.نفسه

افيم-ستهزأت1اكنى.ودمي!ح!في،رأتيفي،أ!فيهـبراريفيبئ!مذللككل.ا)ـكامةوالمحلاتوالسياراتالاحياءوتفةينتىتينالمواط

يطاردانيهمهلافيهويعيثىفاسداالهواءيرىمن!نشيءبكلبعدبالنسبةورميئاكانظنياءنباكودةالظناسيءاكنولمإ.الثورةب،نة5

يببولالاشباحيطاردومن.فيهالتعشىا"سيتضعالتيالاشباحمزاجهيوالتيامربيةابرلم!دنافيء،دة"تهـثالتيالعس!يةللانقلابات

والاثأمارحقاداتتف!عاننياللصغائرلوحهتقف.معوقةقممةالىهـتالعاجدو!بها"موممراجيةانقلاباتانها،ثوراتر!راتسمىدافي

....لكن-.ذاتهاضدوءضبهاالامة"و!وهي.ا)ـممريحةال!نورةاكادر

هيوتلك.والبؤسالثقاانواعجميعفيهااننيعيوافى"كبيرةالسلاح"ضطقالايرصرفلا.وبلليدواصمقابلهدائماالعسكريالغضب

اهابل"رزا.وصبوةكحركة!لشرمعارضةبحوافزانحدىان:"!متىواررعونةال!موةزكبى!ادرةنزوةمنف!يهمابكلالفراغومزاجوالقوة

امس!حاناًهاب.والشفقةالعاطفةاست!جداءووا!ستخذاءالركوع.واول!يش

الظروفتجبرنيانومحال.حياتياتنرياناجلمنالطغاةاحذية

صءاقوىارادتي!نالح!ياةواستجدياركعانومحالى.وا!حداثوحف-كأاوسمهوهااقذاراءمتاىءالنفسيالىمضيولوجيوالمزاج
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.الارجاسؤيهيسبرارزيالمزيفار"،ريرخيالمسمارضدرور!حقيقةظم!-أولمطفىء.الاصرينصوتتمتنضايةفةاتعذيبقفيئ

كونيمبقدر.قرىالاشياءفيوقسيمة.تدفيالمادةفيحركةاكونانعقلبقىانلرافي،النظرانعمناولو.الاءمادالىيمهت،قالذيالنصل

اللذياوجوداكانأداايلامااشددعالفجإكونوصل.فاجعاموضوعاتريرفانيهمها!داقها!!الجرائملارتكابجنورفيتدفعهمقاد.!م

مهىةاناعلمهالذيولكن.اددي!؟وا.نهاماموجهانقدايرتضمنهالب!ثقادة.وعقلية"،والمسرةاللغبطةالىلمها!صجرمهادام!اا!دماء

الىرتحولان.ودموعهبالامهيتغذىالذينجوجودهيحيااناكاتباوربهيطرةاساسعلىاثمملةالغبطةالىالموصلةاجرا"هادائرةرسمت

يتحدىوجودالى.مقاومةالى.نقدالى.للواقعتجاورالى.ا!امرةالدائسسميرمنلانلبرمكيرهاؤرريممةسقطت109،الاالتاريحعلى

المجتمعاتومظالمالرجعيةوطغيانوالقهروالاكراهوالعذابالخوفكبانقاعدةا!جراماصبجوهكذا..."حبافىهافييسمقط-ويصر!ها

عظمه.هـم!وتلك.والعقائدوالافكارانف!اللىدانهالتفضتحتىالبشرافترسانماالذيالبعث

هـكطو"لمك،يرطاردهاا!خردنشبحانتظنكانتلانهامعهافاثتبكت

الم!ناف.كجميلبغدادوذرث،.وءيظهاح!رهابهاتشؤغنيمةعنتفتنتىالتيالدمويةاللقوة
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اللخائنة-الزوجة-اللغري!:يضمواحدكتا!في-ايروسترات،*غر!ة،ارىراًر:!موا-لىىابفي!

يئبتالذيالجرجوناسح-اللضببف-أليكم-الجااحدعجبببةصداقة-صميمية.

،و!ركلالؤشضغغنفي.*ا

-وء5مريقلمكوبححيما
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-!لبنازجةليرات،الثمن.لق."35الثمن

ألاداً!دأرمننسورأت
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