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الشعرمنبيتناومبيتاالامراقتضىوان..اللامعةالطراًئفيعلوصوتالصوتخافتةساعة،ساطعةالاضاءة،فاخرمكتب"

ساعةالاجتماعطال،اًليكاسرعانوقيلبالذاتواليوم..الئورملفةالمكانجدران..الموقفلانفعالاتتبعاوينخفضتدريجيادقانها

لتبومي:قولانشدواناموعدهبعدكاملةفيكيرةشعبيةصورة.مجلداتعدةالمكتبوعلىالمجلدةبالكتب

ذهبفضةفهبمالحببكاسهاحفالاضاءةعليهاتنعكسملونسجادمنالصورة،المكتبوخلفالمكانصدر

المغلقةالقلوبيفتحسلاحصديقيياالثقافةاًن..بهرتهمللقدتبرزوالاضاءة،تنيناي!تلللفارساللصورة،المشهداحداثمعمتوافقة

الىلجنةالالجنةمناخرجلافانا،للهذا..المستعصيةالمشاكلويحلاللة..المشهدفرورةحسبمرةوالتنينمرةوالفرسمرةالفارس

واسرعتشيءكلتركتولكنني.بةاجنماعالىالااجتماعااتركولانصفيتمثالى،الليم!ناقصىالىصغيرةمنضدةعلىمغطاةكا.نية

..لةالمثبهذءسمعتعندمااليك"..اليساراقصىالىمنضدةعلىلمصلوب

يضرجمنديلهثم،بطءفيجيبهالىالنوتةويعيدلحظاتيصمت)ف!الفرسعلىمركزةالاضاءةتكونماغالباالمشهدهذافبم"

.(جيبهالىويعيده،فمهفيمسجالحوررياللحديثحالةفيالفارسوعلى،(ايوبالاستاذ)عنالحديتحاله

كل.0اليهاباللنتلقيانينبغيولا،جدابسيطةللةالمسطبصراحة"..القضاةعنالحديتفيحالةالتنينوعلى،المحاميءن

القانونبمعنىعادف،فاهمللبقآمحاالىتعتاجانكهيهنال!مايدهوفيالفاخرمكتبهوراءالمسرحصدرفيجالسايوب"

شخصماانا..انهائهافيالاطلاقعلىهنارمنسقةتكونلنو..وروحهيدق..وخافتةوماساويةبطيئةالموسيقى..ثرودفييدخنهغلإون

وهي..المسائلهذ.منامثالىالكثرالقانونيةحياتيفيلبمعرضتفيويستمعالتليفونسماعةيرفعثمبطءفييقوم..التلفونجرس

عنسداما..الاولىالنظرةع!ندحقامعضلةالظاهرفيفعلاصعبةمرة،ومؤيدامرةنافياراسهيهزثمالاخرالطرففيالمتعدتالىملل

سهلة،جهابسيطةفهيالمسائلحقيقةيفهمونومنالقانوناصحابتزدادعينيهفياللشرودونظرةالسماعةويضع،اخرىمرةيتسمعثم

انيثرفيالفاحصاللقانولياللنظريسمتطيعالمتعمقةالنظرةفبعد..تماماالبابيفتح..بطءفيمجلسهالىويعودبرأسهيطرق..وضوحا

تحايلاجم!اماميهتزولاكياريشوبهلاالذبمرالسليمموقفكاصالةمدى(ايوبالاستاذ)يتحركلا..المحاماةدوبمرتدياالمحاميويدخل

..قانونيمثملداخلاالىالمحاميميرندفع..برودفينحوهينظريظلوانما

بشء(يغربمياوبسريفضيكأنماصوتهويهدأيقترب)الاسسىوعلاماتاليهويلتفتالمقاعداحدفوقاوراقهحافطةيضع

انفسمهميضونوهمامثالكالعملاءمنكصراًشاهدتلقد،اسمع..وجههعلىالمصظنع

قدرتهميشلالخوفيويكاديق!تلهمالقلقيكاد،واللبحثالتفكرفي،المواعيد،بأسلاولكن.كثراعليكتأخرتللقد-المحامي

قليليمحامينيدفيفريسةسهوللةفيويقعونالسديدالتفكرعلىهذهاننيتعلمفانتفيهاتنفسوقتاليتشكلاصديقيياالمواعيد

ثم.0وامئهمواعصابهمووقتهممالهم..يفشسونهمماسرعاناللخبرةاخلوالتبمالوحيدةواللحظات..الاذننحتىالعملفيغارقالايام

الىالتاسعةمنمكتبجيدي،شخصيا،الييأتونالمطافاخرفياللشديد-التفكرفياقضيهاهذاومعونادرةقليلةنفسيالى!ها

يعلو).0مجانيعةوالاستشارةالتامنةالىالسا!سةومنالواحدةبالسباعمليئةغابةدنيا؟نفعلماذا،الصديقايهانفعلماذا..المضني

.(امتباماممتنقلاويبهمدصوتهوكئت..يومنافبماللحياةسنةهذه،النئاباكاتكتتذابلموان

وبحكمخبرتيبحكمليينكشفماوسرعان،المثلةوافحصحتىضحكلقد،الادارةمجلسجلمسةفبماكبرلللسيدهذااقول

..اورنسةبساطةمدىاللقالونوروحللقالونالمتعمقةدراستيمنبكلمةانطقانما،ترىكمايحبنيهو،بالدموععيناهامتلأت

.هكذا..وتحل..قلبهكلمنيضحكويروحبالسعادةقلبهيمتلىءتىالذكيةكلماتي

علسىالاخرىبيدهوير،ايوبعينيامامباصابعهيطرقع)،التسليةاوللمتعةللديهموقتلامشغوللونالناسهؤلاءان.نعلمانت

مواجهاظهرهايوبويعطيالمسرحوسطالىمسرعايتجهثم،كرشهالخطربالواجبلاحسستالاجتماعاتهذهفيرايتنيلوافسمولكن

.(نمثيليةمرافعةفيبيديهقنموحايخطبوهوالجمهورالصظيمةقلوبهمعلىوادخلاللضحكاتمنهماتئحينبهاقومالذي

البنودواعرفها،انتعرفونهاالتيالوادان..اللقضاةحضراتيا..والنههـجةالسرور

موق!موكليوسلامةالاجراءات!يرطبيعةمعالمسطئةبهذهتتعلقالتي،ثماليهويشرصغيرادفتراويخرجائعلويجينهالىيدءيمد)

،وانتمعليكمللعرضخنىاحقيتهاووومالمسطلةبسماطةالىكلهالتشر.(اللحديثاثناءبهيلوح

الوقتوضيقالاجتماعيةكزالمراواهمية،المشغولياتكرةفيانتممنالنوتةهذهفي،هنااكتبهاقراماواطرف،اسمعمااحدث

..الوطنيحتاجهالذكطالثمينوواعيسةحادةذاكرةكانتمهماتخونهالانسانفذاكرة،الصغرة

جدا،هادىءسليم،جدابسميطالمستشارينحضراتياموكلياناراجعثمالانظارعنبعيدمكانفيانعزلاجتماعكلوقبل.كذاكرتي

انه..ابدايتحدثولا،اثمايقرفولا،احدارزذىلا..جدااكررلاحتىالتاريخواذكرمنهامااخترتهعلىخطاواضعالنوتةهذه

وجلالهبعزتهشاءلانهالموهبةبهذهاللهرزقه،اللسانمقطوعاخرسيأخذبداقدالاجهاداناحسوحينالاجنماعوسطوفي،نفسي

اباهانبل،الاخرس،حدههووليس..موهوباانسانامنهيجعلانمنواحدةثم،حكايةثبم،الاولىالنكتةاذكرالمجتمعينالىطريقه
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ي!اويذبغي..الابيارحرللحيوانبل،الابيالصروالطفل،الابية.معاوصماءخرساءكذللكامهفاناعام5،ولمحه؟اخرسوجدءاخردر

وات!يئبغي،المثلومناطالقيمومعقلالمبادىءحصنوانت!حضرات..القضاةحضراتياالاهثال!في،ورولونانو!

هووهوفافافاوالامرينبغي..صاءحاءوص(ء،5151واه،عاعاعا(عجلعلىتهصفطويقلباللدؤةرعنالعماويجب"فييىح!ت)

نا..ان..،انير:بغياجل..ليوليلي!والنزمعببقيامثال!أد!يقواونانومزورم

التصفيق،يئتهيحين،يديهبكلتايحييوهو!ماوين!تهصفيق)(4جبالىيع!بدهشارنجاحفيقىرالمديططي)

(ايوبالىيتجهثم،عرقهلي!جةف!ريلهويشوجقما"""يرؤع-..خانكخن!نهوانءصالمكص!نى"انأل!حكل/اسار!

فينتنقوان،مخلصةامينةيدفينغسكتكلة:رأنللكقلتكماكلالم!-د-(سورقبما!هـ،4ويةتكر"!كأكب9برةول!4ظ)

..لةالمثوفيبساطةالقضاةعدالةوفيحكىبه!.بلاغةوؤيمهايض-،م!ممحوعو!و..الءرر،-ةار،1ع-ط*!ا!ةلا-*

لها،مبررلاضجةتحدثولاتهدأان،وتسمتريحتسترخيانالمهمويعدلالروبو!هلأيص،تثم-.بر"/بىويرةرتاص!ى*ره/ضحك)

..بلسوءيمسكاوضرربكيحيقانالاحوالمنحالباييرمكنؤدلافيثقتهكليضعموكام!أنتر،ناأق?إةصءساتياو!كذا(وضع"

زلتاما،تعمشزلتاما،لةاثهذهحىبعدالاننفس!مكالىانظرغف-صانكمفي،قلوبكمرء،بةفي،حص-هـ؟ر+أمورمكل/كأ!ي..ءدالت!م

يمسكلناحداان..بانواعهاوالمكاؤاتوعلاواتكمرتبكتتقاضىارح!وا:الاديبةولكرواواذ،وا!صانلأمع!ةكموى،وفء،محكم

للكمكفولالخبزانلكواؤكد..للانسانطبيعيحقؤإلخبزبس!وء5.الهمماءؤيءن،بى!م؟مأ،دضطوبءن

..الاحوالكانتمهماالهصفيقيص،!يوحين،"رةمناكأرا"زو*ي/ل*تة.زومف-ق)

ستتأخروالننائج،الشيء؟عضلسهطولالاجراءاتانطبيعبمويس!ببربطءفيوي!ءتل،و4/ببكاخا/ء-كماتم،مى!ت"أرالكرأهويمهون

عليكينبعيماكل.؟تأخرهامنسيضركماذاولكن،الوقتبعض(ايوبنحو

تريدالتيالمسمومةالناسكلماتسماعافييكعنتصمانهـوزهعلهاناقانونارجالبينومقازةكا،ءه(ء-ةالاص"*زو.!أيض،يعهـزوقانهم

تخلقهتصورابم!ذهئكعنوابعد.0شهيدانفسكامامتصوركان(الاهميةنبراتوبأخذينخمضوصور"ا!ءرابهبزدأد)

واتركسساالمثلةفيتفكرلاربساطة..المغرضةالكاذبةالاشاعاتتقومالمسائلمنوامث!اللها،صألةالم!هرذهفيأزء:يرأؤهـورفانوبصراصة

فيبالم!لةتخبرنيلمحيناللبدايةمئذاخطثانكويكفي..ليك!هاوالمجلاتالجرا"هـال!رىتجمعو"ىى،زة!"414ء،ءكطش!ءبهبئبه

..اولهمندبالامرتعهـانيانيمبفيكان،حينهاسيقهرناسممانرعرؤونوهم..لهارزرمهدىاوتنجرللقضا؟السب!ارة

"!طنع(ثنفيكتفهعلىيدهويضعايوبمني!رب)..اكاديفيانهمثم،صوريجصارالىسى*ت-برصورءموان،بر،لمجم!

فياخطتانك،صال!كمنليسالمهائلهذهمثلفيتأخبرايانحقيقة..اصرظءوكأنناءكيالجاورر!د-*-يم-كاجمع!ن..هذابركد

..تعت!فرلابالغةاساءةاببهااسأت،نفسكحقالشهرة..النت!رة،.ء!ديقكييا،ولكئئ..ا)"ءكيءبعضيزعجنيهذا

باصبعه"عينهامامياوحوهويحتهـتدريجياوصو.ت"عنهيبتعد"اللكبار،وزملالياصدقا؟يلااكامانحقاو،عأضطر.."+،عصها"إدائما

انما.بالهجومالبدءابرهـينامنونزعت،المبادرةفرصةافقدت!القد!--داؤريبةلبورتواؤجهاعه.ياؤ،اا*كبماكلةكأالمحالاداراتروجال-لم!في

هـااعلاحوسيحهاج،القنيرالاحمقاللهصرفهداجراءمنسنعانناللصفحةفي!رراالا!رخ،وةابنب*تالت،ويىءكأووااو،ؤ!لمرب

كما،المممطئةهذهاجلمنساحاربانني..ضخمامجيوداافس!دتاكوعهذامنارري!ائل..ي!رننت!الءكلان!زراؤكدول!ن..الأدببة

اعرفلاانا،الهزيمةاعرفلاانا،يحاربانا!شريفللرجليرئننيواص-!بمااللف!فهفين!ة،م!لاأنت00ا!ه"ءميةاالعل!ؤ،تالالهاحللا

،اللف-!وزاعزف،النصراعرفارا..النكلصاعرؤءلاانا،التررد..يكفيو!ذااف!أنا،برقي1ودرنخ:رةمضاءتروركأ!

..الغنيمةاءرفعلىبي!دهوبرمر4جبهتببمسحالحرلمريرلهندويرءرجيصت))

تميفحها،قطرةزجاجةالايمنجا3ننتهجيبمنويخرجيصمت)"اروبمناقمترابايزدادو!والجيبألىا،ءهـيملي!"بءتمبرطيف4

ثم،لحظاتهكذايستمر،اعلىالىرأسهرافعوهوعينهفييقطرمند-ءديفيكلهالةالممطوضصتلوكثراتحممهنالكاواهعوا

الى-الغطاءويعيد،عت4ؤمسحالايسرالجيبمنى!يلهيخرجهـصهاحقهموانر-صيطةالم!لةانير.رهمونمثلكمبرتررن..البدارةا

صوتفيويتحث،عينيهتجفيففيمرويسفجيبهويودعهااللزجاجةبعضي!رفون..يئولأءـ!ءثا!ارجلالى.زصكاجلاوانها،واضح

.(متهدجصصببح،شيءكلف!ي!فقدو!،وطوألشرلةوآل!ب،3!ألمءنإكللأوماتا

الافالمقدس،والواجب..المه9ئل...تمامامنهك،لجدامشغواناوصدهالح!و)*ص،و!مون!!*ذااو،جأذ:،مالىيكونارحقان

بواجببمافوموازا،.نترصدني،بي.نحببطواثاكلالقضايامنوالافبل،تكفيل!،الشرفالىدالةءها،ماورو،تر*ءطر+قيو"4،لهةءعةلا

نظريفقدتلقد،المةهبةواعصاببماللضعيفةص!تيرغملاوحد!-اوالواداللبنود"وورؤكأ،صءت،وا(وادالبنورمعرؤةمنبدلا

يبكي()قفهمونلاالجيلهذاابناءياقانضم..متنلي?(ممنردلا...نكلأ*

ربييا51،الاصدق!ءعندفاعا،الحقوالخبرعندفاءانظريؤقدتعرفنافقدالفائتاللجيلابناءنحنارو!..ةالحق"نجى!هرؤونولاالحه،ة

..المسافل..لآالصدا..اًلواجب..استمركيف..افعلكلاذاكأ--كيئولىمثا!ب/رجل"نددلأ..نعم..ةميءالىااكلنو.يءتكل

..الاستقرارولاالمتعةولاالراحةاعرف!لا،نهارليلكالطاحوزةاثقالويرفع..رأسكتمملأا!قيوارء-الاتالاو!اممن،ترصةوركالم!لة

يجففثم،واضحنشعبجفيكهفاهويهتزالبكاءفيينخرط)-منكبب"،ءلىالمنهـكةالجسيمةاعباء!اويحهـل،!ةء4سوفيلا،آقىاالمت

(يقولوهوعيميه،اللق!بهالىء،العينؤويررولم*،م،.زهإ"أ.ون!ريج،ازتوف-ةر.يح

افعل،اناستطيعماذا..اخ!يااعذرنيايوب،استاذيااعصابيلا،لا..راحتكاجلو!ن،أجلمكمنأناو؟شقى..المكأ،ءيرمر.لاح

طنيب،الاعصابطبيب،اللعيونطبيب،الاطباءالىيذ!بدخلئكلالت!الانسانجبةمهمتنهذه،روريهذا،عواجبكماهذ!،ارجوكتشحؤني

الكلى!ي،طنيب،الاذنطبيب،الانفطبيب،الضغططبيب،اللقلبمهـ!اوتحت،النقيضميريءنيورمايمهااثسيفةامهـنيز!علي،،تفرض

طبشب،الماءطبيب،الهواءطبيب،الاظافرطبيب،الاقدامطبيب..11مالشيءهيالاستاذئرديس2يا41:،دىء00واصقئمبأدني

..اللطبء..أقضيئ*حنىولالت*يءؤلأئرهـقيلاشنها2بد

ودفت،البكاءعلىارغمتنيلقد،نضماسكانينبعيهذاومعو!و""خهءماالمسرحوسطالىوفيهـدغؤج!أةلابروب!،رهيرءهـ،ي)

ايزمنمئ!يتسرقانت،اعصابيعلىتضغطانت،بالدموععينيالى.(بر4بلا"بى"شوصايخطب

تنفلمفيالطبيعيحقيتس!لبنيانت..بالزمنمرتبطةومصالهـحيفهي..مبادىءهـمألةحضراتياحضرالمكمعلحىرشضقىالم!والمتلة

..مصالحيوتحقيقاموريالحرةواثراة،الابيالحرللرجل..للقيماءللاءوولمب،دىءانتصمار
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أك*ض(غلىوينسالحدهيدءيمدأيوني)(عنففيبأصبعةئحوهويشرأليهيلتفت)

اشطرخابنييااكذرط(بضمف)المداميؤدنن؟الاتتذاروللكن..ليتعتذرانينببينعم..ليتعتذرانءدئبغي

اسئنبيتدركبيندااللجمهمرالىالالتثاتالىيئدئملتيكه)كاملااهتذاراامتذرتلمحتى..يمثظبلايففي..لاطبعا..يثفبملا

هكانه(الىمتجهابطءفياقنلهانمعقولاليس..ارفضهاني،هذااءتذاركاقبللنفانامفصلا

منجزءهيالتيالشفقةالىنحتاجحفراتيالةالمثهذهانالاستهتارهذاب!ر،المدمرةالحقيقيةهذ.الاساءةبعدفعلتماكلبعد

اًننا..روالتكماساسهبمالننالرحمةالىتحوناجكما،حكمتكم..لا..سيدييالا،لا..الفاجراللصارخ

الانساب!طباصموفنني..الرحيمثالمتمفمقثالمنحخالانريدلسمئاالتمتئلحيثالىويتلمهالمكنبهلراءمنلبيخرحايوبيبف)

اطلب،العتيئحطالانسانيثباصم،المفنيكخالانسانيتباسم،المعخبف(تحنرانثئمنللالوعنلبه..اليهبيدءمسنننداساكنفويقف

الاخنغلاهنورالاضطهلاثتثبمتفان..مسغطاعحدافبرالىالعةوبفتوئيظ(الجمهورفيفيخطببسرعفظلرميعطيه)-المحامي

تمخيدئمهئلمفمنهالمتئنهئالمفلتمعاعظاءامنالنايفئمهئبالمتفمعندالمتهمالستحقففد،لللمتهمبالبراءةنطاللبلاحضراتيااننا

..الحدثلثمناطيا،العبدىمناريا،حخراتيااللرحمث..العخوبث،اللعأنبفبتخأ!يظثبلمقاممملنادمراتواخئعبكةننطالبولثننا،العقاب

تدخرعالذأنيخاندناءتهاثنثء..يتحنيثم،تصفيقيدودئنلنحنبم)انم!ا،عنهاالاعتذارومحاولتهبفبفوتهوتسفيمهبحرمهباعتوالهففم

اويبميثهبينحنيدأسهبثع...نيا.حينمذدولةثتخئنالسيدةدئؤثدهوبفب..طويتهوسلامةنيتهحسنهلىواضحادليلايقدز

ذيجبمتهفيتفبله،ايمبمئخظحيظالىتسرعثمتتنقلهله،لها..خطيئتهعنونممه،لبرمههم.فوبته

وتصافحه(حنامبينظرصفحثعندويلظصاحاتها،يحركمسرعاالنوتةيفبرعن)

هـهـةدابعهذ.،اًلمكتبفياجدكاذسعيمهاناكم-السيدة(ويستمربامعاتاليها

..اقأبلكلبلاثيهااحنهر..لهشعبلاةمناللخنبمنالتائبواقب

المحلمي!الىتنخر)لمجيعحايحدغبصةحةعئدلقكئممسرهاغياخرصفحلمتيقلب)

انتخهل..اناستطيهب،الدديظدليطمائطمتاذاسفثسالسيدل(فيستمي

بينناالخاصاللحديكهذااوظظللد..ابدا،ابدا-المدامي..المغفرابابوالتوبث

مكبلتمماعتهمتوخد..معينطكئلةلييحثبمثانلقد..علبطانوةدمرمنهاصثحةهندويخقمشديدةبعصبيثاللصفحاتيقلب)

تفكلي..ثفهاحقللتها(مسرعا

فنابعد،المطتبظفمكانهفيايوبويئذلستفئلسالسيدق)توبفتانيقنتاحبئبانوتوبة

(ايمبالىيتجهتجلسحتىالسيدئالمحامييصلحبونلنةقتهف،ئنتنئيثييبهالىالنو.نثلبييدينحنش،التصفيفهليرتني)

هليعناكبثاذاالناخداكثرفاننياطمئجصدلئيياغئالاط-المحامي(الرنهنمبلبعدنبوهمثالثكمرةبينحنيالتصفيفهب

الدقيق،والحكمالحسنالتصرفمنعنكاعرفهماولولا..للكوحباامامالماثلالمت!مترددانحضراتيانقولكنا..اشكركم،اشكركم

فيليطكفلبإلباطلاللحقبينوتطبطه،والصوابالخطبينعداللتكم

"3..اهماهب"وطوايانفسسهمساربفيداخذيتخبطعنفجلاءوضوح

المسكيئهذافيهايعشيالت!ماالمرضيةالنفس!يةالحالةالىيشرانه

لاطوقىهولفاتيمد)ومسكينعاحز،اللعاحزلالضعمفالرحمة.،حضراتياالرحمة ةدسعب()..افههالبخبالعقهـبادهدا،الصعسالمريصهدا،الباس

يحمراللهي..للهاسيادذبياللله،الحسنةومحتاح(كالشحاذينيده

جانيئننجئجبمهكرعكبينحغتارثمحرانثفييبثي)..المس!ةيناللعاجةئعفتتعطشمنيابيتك

اليمين(اقصىفيالارضالى

البلاذةباحهبإئعياسامتتيننافعمئالنئلب..الحنوئنالنخرة..اللعطمب..العطف..الرحمة..الرحمف

.لقم05اللزنندسن-ا-..الساميالنطق..اللكرومةاليد..الكبر

.غذق6.مالتئميهبثنمهقماي-2(الليةدراأصتفيايمبذحومتجهابطءفييلئحف)

.لقم.5اللعميقاللحزن-3لاعلاءالتضامنبا-3،الاخوةباسم،الازمممانيةباسماليكمنتقدم

ادريسىلسهيلالدكتورترجمة..الحقشأن

البطيء(الزحففييستص)
لغتيا!ام!..نملكولانملكمابكل..بنفوسنا،بارواحثا،بقلوبنااليكمنتجه

ل.ق3.مسمارترروايكاعمقايدتبتقابالاحتفاظ..بالمضمون..لشكلبا،والمعانيبالالفاظ

ادهلةنتصهبيليالئنابتقبرتيفئمحهلكهبسبير،فةايخعب،بدارلبن..فالتطفبربالتفئديد..العرييف

-لابوذا..والمتنبياللعلاءبابي،وجوركيبتشيكوف..وابرسن

السيأسةفيثولوراعهى..ببيتهوفن..بروسوبجوبلز،وبفرويدبجيق..وكونفوشيوس

وروزنتالروسيهمعبالاشتراكبالليلباللليل..هوبباللهولا..ىيخطبأجاثا..بلينين

.0028ابعتابيشهبلتهتنيمئتعبفئممم..ميمفةئذيا..ميممنيا..ميممنياالليلهالليثه..ميمون

...قدميت!تيتهانهافيينهارثم..موقعةالقردرقصةقصير)
(؟)طلسكر!كلىعاصد4سلامرتةالاضطءة،المنفربخينايوبقدميبينرأسهتصبحبحيثايوب

003انبيمةنعيذبهبعايئنةتمفتمة(ايمباليهيستندالخفمالمصلوبتمثانهوعلحهليه

نببزاةنفينئمقنارصا*لأبنات)العكبةباسم..(الارلهيئبنئ)..اللفرامةباسم..سادتي

ا..ادريمم!وسهيلعايدةترجمةالواجببالم..(الارض!قبل)..اًلحقباسبم..(الارض

والواجبوالحقوالعزةالكرامةباسم(الارضيقبل)..المقدس

(الارضعلىمنهاراويبكييتهـجصوته)المقدس
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..نظامدونالالةغلىتنقراصبعه..والضيقوالملال)"صامبا/و*!المستألةهذهاتوأتانؤلثفأ4ىهذالولا.0ات-ء"امدافةواله

..ا.نفقكيفماعفويةدةات(ا!سيدةالىتاملته)

..عنالدقيكف،مباتندهنحوهوتتجهالسيدةوتدخلالبابيرةتحاثط-ك!المسازلىأختجارفيجدادؤجمقف،ناتيسإياامحذرتي

المقعد،علىو"نجلسهبيدهوتوسك،ج:،ت"في4.)قي*إالى.نعودب-:ه،هـنزمحرولينانت!،1..نعرفيكم،اررميعاىصريه!،و،،انعرض

امامه(هيوزجا/س..دإؤهاالءرازدل2فيكه-وريانا

كاناجيءكنتمرةكل..اجدكلاأناخشىكأت-المسبدة؟يرعرفك،منووظكو!لى..؟ءور،!:ء!-ند11

برةسوىا)كريهةمهعلىوليساللكمالحبوج،"،طالعنيآر:واببالممهء+-ويى!بعلؤقاؤيجداض"ينؤ،ناولهذا..لهاكلا-المحاءى

يههـ..نماماينطقهاكماحفظتهاحتى..موجودء.الاورءبر،ذ،وأحدة.بةعارض،إوقهااون!ء،ثقى!"وبلالاأناصرء!

فيلحظات،النطرويحدق،اهميةفيعينجهبينمايقطبو،هكذاروزه..فيجل!جلأدتررميمدي-ادن--برة

..ءوجودغرالاست!اذ..مهينةمتعمدةمبالاةلافيااكلماتتخرجتمهـئتغرن6المسائلووناةلمسأابداالم!محولىن.أه،ما-ا"حامي

واناالنفسيةحالض؟تتصورتلااز..اللبابيغلقوء،رهيعلاجبمثم.سم!جمط"ولترنهومالذىا،تهاج

والفشلروالغيظباللخيبةاحساسوكلي،اخرىمرةالسلملانزلاعود.0ناصعةسصعتك-السيدة

..علىالاحتفاظبهتصرلم،ذاادريلست،اللكينالبوابهذاءنمديدالنةبر-ءيطلأ!ببل..جدابصبطةمسحأرة"انواثق.ارا-المءإ"كي

مصطنعغفبفيتقفز.حنانفييدوو،علىيدهايوبيضع)..تامةبسمهولة!حلهااناله-*ظ-بماذنبمحدالى

لم(ودلالونصرةال!داوحةخدمةفي.نفانيكلاليرارقرءصةارها-او"ءده

هـئحوللك.ؤجمعبمناغاظيتحاولدائماانت،لا-الس!دة..اللحق

ماذاتموبم!هل،هناكانللذي1الغليظالرجلهزامثلا..أنالىا.ا!ميهله،ؤوني-المعامي

..الضادجيالبابالىاوصلهوانايقبكبياًن..انضأوللقد؟ؤكل(..ن!حوهملتفي+لما)

الببهل!تجلسه(تسرع..توفزفييقفايوب،ميوعقىفي،ضحث)ل!صوريمحبم)مثلكحب!صدإبئلحدمةرء-في3أنهـ1كما-،ميالمح

علىتعودتلقد،اللغضبيستلحعثيلاهذاان،اجلس-السيدةةشالمثالمتركؤقط..اجببمواؤديد!!بل،ثكرنيلا..لا(له

ا&!ى-على.0غفاضةفيهاجدلااصءتىحتالمماماكأ!نالتوعهذا..الاطدلاقولىيقلقولالي

فييتيفشحيشككتوالادازماهكذاعامل9اناليأوقيااصبحتاننيبالقوة(مكانه3!مهل!برويم-كهالي"41حاء!يإسدع..ايوبيقف)

..انظر..نفسعيفياعخي..وصح!ني.ت!ماما.الطريقاعرؤطانا،درقيبينظليس،داعيلا،لا-المحامي

حين..مونروورءببةمظهـةالمسرحىطتخطروتر،وحواقفة./قفز)(السبرةناحمةملتفسا)

وتقبله(وجو4على-فميلثمتضحكاليهن!ود"-اأمببهةايدبينازركهاننيولولا..رعاي!نكدبمانركه..هه

البريئةالفتاةمنهذاتتوؤعتكنلماءزيناصديقييا-اد-يدة..ترك!4

وللم..أملاندونساعاتعينبهاالى.ننظرتظلكنتالتياوحلوة..ث3را(مصاؤحهبرب!"ةدورفف)-السصدغ

للقد..العهينمناكأرالىأمتربانتحاولو"،ننطقانلحاولي!د(غزلفييدهـ،يضغطثم،حرارةفييصافحها)-ابر!اميا

نفسث،فيماواعر!ء،محرقلهيبمنعينيكفيماارىكنتأكأر"كانفيؤطعارأدقيلمثلقد..اررقةفيغايةرل،؟لفعللأرق!في

قااتمئىكأت..ير!حركاوؤص!للمخسالوطفينجتصرلووأتضىكيدكرميقاس!كانل!مكاذ!ر..لالافىتبران3:لىمن

..الدمطعماذوق"-نيعانيصديقناان(يرهاتءسحبو!كيزض!ث)-السبدة

يديه(وتمسكامامهتجلس)...هدا!ةلقىث

تحو)!مالا..لا،بمبئيفيوانطر،يديبينيديكهات-الس!يدظايروبو!والىويلتفت)بهاعلىينتد)طبعا..طبعا51-،لمض(مبم

القدير3الاشعاعبعض،الصفاءبعضبهماترىالا.الي!ما.أنظر،عفي(ليرهكيببهـ!،م!سكلزالما

ترىالا..كنتا"ته!نفهـمبمبعض..زواًها!تحبكتمابرمض..قدم،اللقهوةمنفدحامعالنشربمكص:!ؤك!اشطاركفياقا

..تقولكنتكمماؤلببممنهمامكض:ماهـزريمديرألىليدخلهأكاتبالىلبءملهالسلأىت!سالىكريك

حزفيقى(اطراقةفيواقفةوت!بيديهقىرك)و!اغلبمالللأئيرةء!اميرونؤجهااخإولحطةأولفيانيسبدخمظك

وبي!نهبينهـك..ؤلبيمنهمانرىلنانت..فائدةلا-السبدة..المكد،دة

لدطوتقتات،صفاءكلتلى"هم،حدؤتعينوالف،ع!رؤ"باللفادنببراالزحفشارعمنلتفرعااللذأ،نيهـفع19!-ارعفيملأ.:ي

..ر(حاينعتيكمنفيبعثئنالذيالبريقالىووااحنكم..رورة(الكلاماليهايروجهكانمااء-:دةاألىما"زو+ص،أ

الحلوةاللكلماتاجلمن،الليكجئتاجالهمنولكن..اراهلااذب(اخرى"رةنصوهفجبتهـقعايروبيق!2!)

التياللغريبةالنطرةاجل"ن..اذنأيعهازر،5.نعدلما)نيالنظيفة..الث!ليف!ذاداعيلا..،-المءطمي

إربولهامن،والحبالاث"هاءمن،والاحترامالرءبةمنمزيجهيازاور،وءملك-اممع!دةآ

..!كالممطئةسأحلاناءـذااجلمنالحنردنصديقييانعم..كأوالعف..بدونكأصلان"،يعو!لاس،طكا!الم!،مي

الىمقعدهبطءفيير؟جهثملحظاتا!ببهاينطرمجفلاايوبيقف)!!امنارطريق-اد-دغ

الم!بخلف(طارالاتفيوتقف4وؤفيخرالبابالىيرتر")

ول،اورمنهذهعنداخطرنيفقط،الصيديفيان-السيدة..51(الضروجالىويريزجهروبهويلمجتهصوري!هل!(ميالمص

الذيالغبيصاحبكالىالحاجةدونسويتماماقدا(وضدعوسنإهـان(البابنحويسيروهوإوباالىيلتفت)هنامن..نع!/

بعمبداعنوحيداهناانعزالكالىالحاجةودون..الكلامعنيكفلاعنيالمسائلهذهامثالتخفولأ،ا-ألىة9علىاطثرز-المح!اصي

احدااناتحسب..ودنهـياهمعالمهمعنباللبعد.لعاقنهمكأنما،أت،ساالمسلار-صلالاوساهـإوزهـارؤطكلفيءببونلناالمر،"ينق"ءن،مست!للأ

؟لماذاعنالبحثفينفسهويتعب،عنكؤببسألاختفيتانكر3سبد..مةت،يةلةالمثواع!برالهمدإقايلااراقاءالى..وؤوء:أبرءجرد

ليكضهصماسضنكرهربما،للهميقالمااك،سسيتهـلقىابدا..؟وماذاالصش-وء..خلفهماابابا.غلقالتيالسيدةوورا،5يكرج)

النالس،يعت،دهماسرعانولكن،بهالبعضضاقوربما،لبدء9فيالاقىالكاز:كأ،حيثاليميناؤصىنحووينتجهايوبيقف..تدريجيايخفت

4وجرؤاخول،ءسكيناو،مجنون،يهممصونوهمشفاه!مافيمصمصون،ا!وسيقىوا!لإنينالفارس)وحةنحوببصرهلسا!!وهـوهـيجارةيش!لى
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لموعباراتشفاهمصمصةسوىتصبحلنانت..لاشبمءثم..اخطأا

احتقارهتقابلوهيعنهايترفعءنحبالح-اةلاان،ارأيت..اسف

در-،اعلمكاناوهادورةالزماندارلقد..وا!زدراءبالا!ماللها

كنتكلهادروسك..النجاحليوانمما.علمهانتتعلمنيهلمجديدا

فىار.التيدروسى.نعلمتوالدنعاالحهياة..ومنارلد.الدذا،الحصاةارلد

لسملللمولعسيكلبىلم!بهااحى،ورعبهس!ع!اللعاها،احبها

مجهوهـ-ةصغرهموظفةاناكماوطللت..رويدارويداعقليالىمنها

الدا،كأت..اريدماهذايكنولم..الاسمضائعةوزارةارشيصفي

.مع.العيونورائيتحركتتحركتايصا..مرمودةلجمهمنيجعلت

الف،رعبةاللف،تحترقعيناللف،يثبقلبالفاخطوهاخطوةكل

صنعتنفسي،التنلزلاتهذهومن..تظزلاللف،حسرةاللف،شهوة

..المسألةلكاحلاناستطيعالتنارلاتوب،ذه

لافهرم!،نف،دلأببر؟قتاطرةدهـصارةفيكأ"ظفواذفيرأسهكما،يسمعهالاايوب)

تحتضرثم..تجفحولئلالحهياةكل-(حفانفيكأمهعلىبرىهاو"ضعاليهتتجه-ويأس

صنع!تهؤديماجميلالكاردانني،صديقيياتحزن!-السيدة

الشجوعلى!!وقةحولظالزهوركللا..انساهولامعي

اا)ححرهـ-نك!مةص،روتالو!ود5لالفسوءيرئرالممرحوسطالىمت-ركةالحد.بثفيحينصهـأ)
مطق.والضوءفشسيئاشيئا3رتتذوكأنها،حلمفيتسعبروكأنهاعليها

الصحورز!وةتسضيعفجرنازجاجومنكا(كلهالمسرحؤكبما

الصغيرةالعذراءحلم..هوطفلتيابو..كنتاحبه-السيدة

ادسحرسع"انحر!دةلحبناتعد!لمقلببمطموحكل..شهيراوكانوانيقاجميلاوكان..الجميلباللفارس

مقر-دمعةلقدر-لىىنقد!واواه....وا!وذا!موةفي،وا!،ءاحسعادةافي،والمجدايثممهرةفياللبكر

...فسيوتطلاليوتتحدثيومكلاماميتسرمجسمدةحيةكالتكلها

المطرغن!وةتهلبجدبنامرةهـووصوته..حالمةرقيقةر،مساتإذنياوتدغدخوجنتيوتداعبءببني

الدنيا،وانسى..انامالفرحةدقاتهوعلى،فينبضقلبيالىينساب

سفرعكلسىحمامهافعناتشقولو..ار"فيواعيش

للقمر!مكانو!..ارتمىالايى!ا.ويصيحوناللييشوونالاطفالكانالطرقاتفياسركنتوحيئ

فيافبلحينلييقفونكانواالصغيرمكتبيوفي..زوج!4هذه..

زوجته..كنت..قبلمناراهااكنلمبسماتوجوههموعليالصباح

الز!رعأحلامكانتالتياياميصديق.ح!نىويتج!،بابر!حتىيئتيشيءكلالحلكانالصغرمنزدناوفبم

نعم..وسعادةاقبالاالحياةتحيلورائحتهمالدقبمافوقنفسهيضع

اترفلا..ظلملألهـ،واخشفتضاعتواليومالياسمينوعطرالدظحريقيلفنيالليلوفي..زوجشهانايديمن

..صدريفيوالخافق..العرقيذيبونهـسيمبالاصداءمليئةواغنية

ذكر-4!كلوررووالعور-لحبن،تعدولمزوجته..زوجته..زوجته..النغممعيقول

القدربابز،فخلفيرنجىشيءعادم!ا...(يديهابيئرأسهاتجلوتدفئ)

يهضر،وراحنهديبيندأسهدفنكالفل..بكىلم-السيدة

واز"-حمىورطلوابىردلمروتصلءق!والضوانسجتهتساقطت،قلبيوتمزقي..مريرنشيحفييذوبكلهجسده

،.،.ط.تمرفتوالنشيجالبكاءبيئتحدثوحين..قدميعدمزقامزقا
ظرلشلىوءهـدور.!دسنماداسواالناس.

..و..يضاروحي

زفي-راوزطران،،أردفانطن5ولا..(لحظاتالفضاءفيتحدقوهيزصمت)

اراده!،دميةعنهمنمعواحين..مدللطفلهوكماعرؤطاكنلم

)،قهرمكانولا..زصوز،يمشىفاللجلعندويجيالحائطفيراسهويضرب،بقدميهالارضي!وومضى

ناوهمفم!هالشدليلاقسدءطفلا..ومرارةوحنقاللمفيعدري

فلنفترقحبيبتي-يو!!ومن(لكةمفها.نجلس)..قضاءاوامرهوان..أوامرارغباته

تصمرانكفيهبين..اجدهااعدؤلممنفسيضاعت..القضاءبيحم

صفرؤلارت-ر..قطرة.احب2:تماللكلواحراميكرامتينستفىفءورغباته،قلبي

..النبعنضبحشىقطرة

صبورقتايوبىيقف.."بكيالاوتجا!دعينهاعندمعةتمسح)

مفر!لا..مفرلا-،اللي!-وتضءوقيدهتمسك..مواسياك!فهاعلىيدهويضع،مها

اليها(وجنتهاتسندثم،وتقبلهابرأسها

رربنءج!د!ا!ىاهرةرعب،"4كل.هالوحيدالاسشتناءصديقيياانتكنت-اللسيدة

-نالغىحذ2لطيدكتمدانرففوحدكانت..معروفاثمنهاكان

والايمون،الالبر.قيبعطرملميئةءريمةنسماتوص،كبمحلىو!فت..المتاح

ءمحيور--س-95الصمغ!حةعلىانتتمة-
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الور!المغناترجمعفيماعىهوبلالليهايتلفتلاايوب،بكي)ككلض!

(وجودادهايحساتدون!الممممألة

!--ذا،المجتمعتخافانت(بسرعةنفسهاتتمالك)-السيدة

لمانج،وزوهذا،الاخرفيحقوقعدىيف!نئتوهذا،الناسحياءيخ!ش!س37الصفحةعالىالم!نتن!مورتتمة-

تربوالعو!والضقمايىد،والاخملاقيريدالمجتمع،اللغيريملكماالىاملك6!مممممم!!ر

الظلامالذيالىاصل،اعماقكفيانظر،اكشفكاننى،اترى..تريد

الا!ا!مناناواعريهوالالفاطبالعباراتانت.لخفب4،قلبكيكتنفورائحت!ا..اللصعيدحضنؤمه!النائمةقرينيتمئؤكانتاشجارها

عاشسواوالعباراتألالفاظ!ذهاصحمابانلوولكن..والعبارات..واللنقاءالعنراءواحلامطهادتي..وصبايطفولتبمعطرت

..اللجديدةفضائلناهذه..والقوةواثهرةوالنجاح،الوصولاليومفوقوتقبلهبرقبتهتتشبث،عطففيجبهتهاويقبلينحني)

هذه.الاخرينوحقوقوالايثارواللأرامةاكسف..تغوقدالمجتمع(وتواجههتقف،مسرعامنهاينفلت،شفتيه

نعرفنحن..!خلفعهدمناثريةعملة،ترضببنات!رلمكلماتكلهاحتىانتمن؟جميلةالست،منيتهربزلتاما-السيدة

..الجديدةفضائلناهذه..واللكوذوالثسهرةوالنجاح،الوصولاليومحلوالهمسرقيقلليلفينجمتانعيناي:انظر؟هكذاترفضني

بنظرةالنافذةفيويحدقاقىضاثرةالاوراقجمعسايوبيتوفف)دقبتي..محمومحبكلماتانضجتهـمماكرزثمرتاشفتاي..النسمة

ليواجهها(كتفيهفيوتم!سكهالليهتسرع..حزينةتناردةساعداي:انطر..بالرغبة.لفيضحياة!يهادبتالمرمريةنفرتيتيعنق

والنجاحالوصولانا..الياًفظر..تعضلاانت-السببدةنديةورقةبينهمايستحيلون،واقواهمالرجالاخشنبينهماذابكم

انظر..جسديالى،شفةكطألىا،عينيالىاذظر..والقوةوالشهرة..شفاهياللظامئةتمسهاعندماجافةنتهاوىثم،،الرغبةبالحبخضراء

..انطر..،ضوءمننافورتان،ساقاي:انظر(راالصةحركةفيامامهتتحرك)

المكتبخلف!انهالىيتجهثمبعيدايدبهايزيج،عنففي!زه).)ترفص.والفتنةوالقوةبالشبابويضج،بالحياةيئزرخاممنعمودان

جمعها(الضب4اوراؤيحملوهوبطءفياناستطيعهـلمكل..هداكلتريدلازلتاما(واثارةاغراءفيامامه

بنفهذاأناانما،اثمااةنرفلم،جريمةارتكبلمانا-السييدة..عاطفةوخلاصةرقةزوبانا..امنحاناستطيعماكل،اعطيك

ناخالفننهاانواخشىبقوانينهاعيضي،وليد.لهانا،اللجديدالمجضمعجسداللفتلهبحبونار..ظامىءقلبالفيكف!4حنانمعين

..تضدهأز،تزعجهانت،ا!نثننرملاوانت..بيصىقلتهل..ثمناسأتكهلبيديه(ممسكةقدهيهعند)تجثو..ثالر

..وسيجطمك..لا..والجياةالناسمنالرحمةطالبةبكيتهل،فضحتنيانتللك

الحدةزالتومافتبعه..ويجلسالملأتبخلفمقعدهالىيصل)(وصلابةتنمرفيوتواجههواقفةتهب)

صوتها(فيوالعنفابيتهمام!نكاريد،ثمنبلاثميءكلاعطيك،اريدكانما..لا

اريد،النجاةطوقلكاحملانني،انتفهمفريدالا-السيدة-المدلللطفليرغبةتنفهـذاناطلبداًركبابعندمتهالكةواناءلي

..احبك،احبكانا،اًلمتهاؤتاللصغيرقارفييغرقإنقبلانتشلكانلاحتكلمااللحانيةابتسامتك..وتركتنىلرغبتهفاستجبت-زوجبم

حس-وارهالىمن!شيةوهيتصمت،راحتيهبينوجههيدفن)تمنعك،الممقونةعفهـتكهزمتني..باسنانيامزقهااناريدلخيالي

(الرأسمنكسةوهيبطءفيالابتع!ادفيتبدأثم،المكتبعلىعسن،فتنتيعنتترفعحتىانتمن..الهزيلةبراءتك،الضعيف

ماكل،اسهـتعطيعماكللهحققتانبعدتركنيلقد-اًلسيدة..بابكلوفتجقويكلهزمالذيسلاحيعن،قوتي

ولكن،فتنتبمتخلقهانيمكنما،وكلجمانياليهيصلانيمكنهـ!الذيهومنقل،للكاملكهاواناالرحمةتريدالانانت

مفك!اكثر!مرمنوجدوحينوؤضن!كهما...جماليمناكبركانطموحههومنفل؟اصبعيمنبهزةاللبابللكا!تحواناوجهكفيبابه

..واعظمواكبراعلىهوهااًلى*ـيلتحمله..طلقني،وقننةجمالاالذي!ومنفل؟شفننيمنببسمةاننتصارهفاقوضهزمكالذي

استس!لملمولكلنني،الوقتبعضمحطمةوعشت..ورماهسلاحيوثلمتعدلم؟ارايت؟عينيمنبنظرةفازلزلهقدميكتحتمنالارضدمر

واكنلحسابي،تعلففاللذيالطريقفيوانطلقتقوتياشلاءجمعت..انه..الثمنواريد..والقوةحالسلااناوانما..وقوةسلاحاانت

هذاولكن..افقهلمانقوةعنهافللااليوماناوها..وحدياناقربانانفسياعطيكاليوموانا،ثمنالقوتكتأخننيانرفضت..انت

تأنس--..وستكونمعيتكونانينبغي..يكفيلاابدا..يكفيلا..لقوقما

المجتمعهذاسنغزو،ونفوذيبقونيوانا،اللهاللةوفدراتكبامكانياتكوهـين،جسديعرقهـكيبللوحن،جواريالىبكاحسوحبين

..حبب!بياوانتنا006اقدامناتحصيركعونجعلهشيء،يدنسنيللممثلكانني،نظيفةاننياعرف،صمدريانفاسكنغمر

،ولى(الجمو"واجهظهرهاتوليه،مقعدعلىفهالكةتجلس)واشملهاوات!واهدهدهالنفسيوابتهـسم..خطيئةنفسي.لخدشللم

،علىاللغصونتظلاللتبهيالزاهيةالخمراءالاوراق-السميدةبلا..قناعبلامثليتصبحساعتها..البرتقالازهارعبقجديدمن

فندمروراءهاتحتفيكلماتبلا،اللحياةطمملكفتزورتاوكهااسماء

اليكانتيديوتصل،سأخنقها،الكلماتسأقهل..كلهوجودكلك

حياتككسمنوتهـختفي،جواركالىدائماوافف،والدماللحم..

لركسيهكحمة..المسالل
للحلهاتحتاجولمست،تتصورمماابسطبسيطةلةاثارأيت

.النافذةهذهتفتحانالا

لثهراوؤ!و*ثابمئهااصبوابعضالاوداق،تقلبعانيةريحلآ!خل،فنفتحهااللنافذةالىتسرع)

يلاملىمادهنم!كوللىستحاولنحوهتسرع،الاوراقجمغفيوينهمكالناقذةفيغلقهوفيسرع

(الاوراقجمعالىعنهامنصرفوهوحديثهاالىتلفتهان

الشامطربقولهي،!زها!اوفىةمنا!ياةعليكتهباناتخاف-السيدة

شيعلبحسق:!صهااجس!ادف-اوتضرب،وجوهناتلفحالتيالحياة،نعرفهااتيالحياة
..انت.جبانانت..جبانالت؟اتخافها..فسانيننابذيولوتعبث

جبان
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فيكنظروهياللضحكعنونكف،ايوبيقفبينما،تضحك)والديدانالهوامعليهاشيشتسمقطوحين،فتسقطالجافةالاوراداما

عينيه(حتىنجفلاانينبغيمالاغضانعلىنظلولكي..الارضمنهاوتقتات

الااريدلاانابل،اغضابكاريداكنلم؟أغضبت-السيدة..نسقطلا

..ونحاتك،السادك

.........(مهـانهامناليهوتلتفتوتثاقلبطءفيتقف)

دائمافيحم!صمورتهيميابيهحللمشهولموابصمدلبطرالبانس!ديطر!)الخصبةعصارتيمن..تجفلن..تسقطللنوانت-السيدة

.قرةمنذ.جاا!لمفيزيونفيكنبضقيبوقلبينفسيبينواحتويك..والخضرةبالحياةامدك

؟مشفولالالتاذانتخبرءالم-السيدة..مثليزجعجبقكالعاريلطخوحين،جديدمناللحياة

،وانهاجدامهمةاتلةانيرقول،يرعرولكنهاخبرته-البواب(حلمامداءيحملنفسهوصوتها،حالمةخطوةفين!وهتتجه)

..نفسمهالاستاذبسلامهتتعلقكلسيصبحبل..كانجمايذكرنيشيءيبقىولن-السيدة

..باثلةسمعانهبدلا-ال!يرةالالموارى..الابدالىالبرنألزهروليمت..اناكمامثليشيء

؟بالدخوللهاسمحهل(ايوبيخاطب)-اللبوابلفك،قينكلمسهةفيوحدهالانهاءواحس،م!اعريكعينيكفيوحده

موافقا(رألهيهزايوب)الثأءوحين،وانتانا..فنتساوىوحدهالتفاحثمريديكمنوآكل

.جدا!فولالاساذانلهقل-الشدة!علنظللجلاتصبحوحين..ظلالبلامثليتصبحفساعتهاابردك

فليدخل!معناها،هذهالرأسهزةتشاهديألم-اللبواببينسعيداوتعيشارر،لبافيتحلكمامسألتكوتحل،المسائلفي

تماما.ثغولهوبل-السي!ة!لىكاهليهعلىرفعهاالتياحمالهدونامهالىعادطفلا،ذراعي

..لاستقصالهمستعدانهمعناها-الموا!..السنينمر

........لا؟...........!جرهـ-"صوتهاالىعادوقدجوادهالىؤققف،اليهتصل)

سرعالسيدءبيمما،حرهالمعسهجدبالعباريعصر!لولبهووتخأطبهباعتمام(كتفهعلىيدهاوتضع،الاصلي

الىقرار..تصلانينبغيهذاصديقكيحضرانقبل-السيدةفيلكوسأحلها،المسطئةهزهحلعندهمناخبرني-السيدة

ماكل،منكاريدبماواخبرني،يديبينالمسطئةستتررانكقلفيخياليفيلاحطالمالحلموتحقيقا،قديملدينوفاءقلتكما،الحال

..لهالمثهذهمنحلعندهو،اعرفهاناريدباللكتشغلولاالمسطئةكلليواتركاخبرنيفقط..والمناماليقظة

بش!ظ(بهوتمسكمنهتقترب،صامتاايوبيظل)مسهواحلهااليهاصلانانالم-استطعان..بتفاصيلهاولابها

اخبرلي،اخبرننوللصداقةاللخعماتجممعانتبادلترىكماونحن،تستطيعفغيرجم!

(اغراءوتملؤءصوتهامنتخافت)غدا،فاطمئنتحتاجنيقدوهياليومهنهنواحدةاحتاجفاناالاولالمحل،

انيتمنقلبكفيماباسم،بهللكاعرفتالذيالحبباسمحبمدىلتعلمويكفي..ومهـحلولةوسهلةبسيطةالم!لهانوتاكد

لا..تخفولااخبرلي،كريمننضجاءت..منونواحدظمنبمسألتكعرفتاننيللاخرىمناواحدظكل

حين،قصرامعطراسميناانيقا،الالستاذويدخ!لالبابيفتج)مسألةجديدة،فينفهـسهاوقعقدايوبصاحبكان،قائلةوهمستلي

بالتراجع(ويتظاهريبتسمهكذايراهماولكنك،وقالتضحكتثم،وخطيرةهاممةمسألةالمرةهذهوهي

نا،منالسبغروقتفيدخلتاننييبدو..اسف-الاستاذتضحكوتغمزوهيالخبيثةوقالت..سهلةعندنافهي،ح!هاتستطيعين

اخبرفي-قداللعينالبواب..لكالانانه..معهفرصتكهذء،بعينها

فينحوهتنظروهياليمينالىوتتجهتعتدلالياللسيدةيرى)

له(سؤيتهامنابتداءكلامهافيوتتصنع،مشيتهافيمتاودةابتسام!ة*7ء-

...انتانهاعلماكنللم،انتاهذه-الاستاذ

(دلالبدمالحسننىفيتقدهالسمابيهشألقنخفياليهانإلاتععتلا:حدي!ثاصطر7

يم!ا(تسحبوهيتأودفيتضحكالسيدة)

فيحدكمهالناسكياأحريماطسص.حتىاعليكماةصفوونجزلالديعكرتروضرالأوو م!ااقسمعل!ولو،معكالهاًعرلىاك!للم،ععوا-سما-.. ..الممتعةالرقيقةالحلسههذء

لمصافحته(لدءماداًالمهويتجهايوبالى)ينظرر!ء-

.اليها.فوتنصرالم!الةهدمعهامعلفيييمممتطيعلاذن،يدتقعائنابمصمإىولكنلىو!!هقط! ..-ص0
لة؟المسثاوتعرف-السمدة

..البلدفييععشيءعلينايخفىلااننا،طبعا،طبعا-الاستاذ

...انيحتمدناالتنظيميالتركيبفانبقلم

..سريةاظنالمسألةكنتولكنبم-السيدة

هولكنلدنحنظنللكنئسريةالاخرىلمسطنةهوتعرلدفينهااخمرنبداخبركالاستاطبعامص!ىعوفي

..انبدلاالادابدار.ل.!ا.مالثى

..بمثبمءيخبرليلمانه-السيدة

والذوفىالاحساسعديمهووهل،طبعااء؟يخبركلم-الاستاذ

..ان..فعلااللدقيقةالعويصةالمسأللةهذهبمثليخبركبحيث
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..الجلهعكشخللمانهاقلتكللكنك-الاستاذاللخاصةمصلدريمناصهلكعرفتلقد-السيدك

اهمية؟لهذاوهل-السيدةمؤكد،الخاصةمصاررك،طبعا..اه-الامشاذ

لي!افحللشبابمثلانعطيانبدلا..طبعا..طيعها-الاستاذ؟انتعرفتهااينمن-51!ة

كرصكالموهكبكالفتلكهكهانبالكعأص..جاهاصاعداصقياراكفاحانعرشاننللككلت..هرفتهااينمن..مؤكمص..انا-الاستاذ

للذصرةثئئكرلتتربرقليالعهأصادميكعلىالحيللملللتلدفيركناد!قرفوعلىمراراشاهدتكلقد،هذانعركيئانتكبعا..شيءكل

وانالكادحينادبوءتسا!مانتستطيعكعاملةانها3..الصاعد..فاشةسمراءمعككانت،اظنامساولسمرامشي

..الهادفالادبمرحانىجديدالضيفالساعةاظنفيماجئت،فعلالمحتكلقد،امساول-السيدة

..تهاعاسالسيدك..ععشاقىترصلسالشلكنكسمعصبامصاالخلمسة

الرععيينلدمعبظ!ليانبننغيبل..اهاعألا"ليس-الاستاو..هناهلئعانهعشىكندننعم-الاستاذ

،الذيالحياةادب،اللجدلدالادبهذامحلهليحل-دالهاربينوالمنهزمين..رياضي!ئه،اللقوامفارعطويلانسابامعكمولمعت-السيدة

بلادنلاالىيدعووالذيللتقممنخطوهاافىالجبمادةباللخطواتيغنبمامريكامنعائد،جديدمخرجانه،51-الالستاذ

الالماليقهباللغةشعريةموهبةاللنابضالشعبفلبمنتخرجاذسياحياالليللونفيشعره..تمامااعجننيلقد..مخرجسالسيدة

ان..ثم..الواضحالتقدميوخطهاونهضتهابلاثظبامجادالالمانلتعرف(تضحك)..

الم!سجصديقكانتعتقدوانتاذن..رائع،رائع-السيدة،تملاااليهيلتغتيانلاوهمابينهماويقفمكتنهمنيخرجايوب)

..للتلرفعيكنفييركدكلتصاان-سيستكيع(الدذاراثناءصعتفيبصرعينكل

ندوةفيولشترك،طبعاطيعا..51..التليفزيونسالاسآذبهعرفنكاحببتانسالاستاذ

ظك!طكهكوالغبمالردصعركالقكاعدكفصثحكمالظشصشعرهالمنلفشق..الليلك-الممعقصل

الشعسريالتعبيرلاناحةؤوفي،اتجاه،الحديثاللشعرلبعداماميةناخذحيثالنارفيسألقاء..لالم..اًلليلة-الاستاذ

..انثم..الكامصصينمنللملايينلولىواهصنكالليلكععشأستكخك..اخبريني..ععي-اصحبهثم،كأسين

شعرها.لتغنيالمخوجصديقكيقممهاانفيافركنت-السيدة..انولكنشيئااعنيللمست؟السمراءامسى

..تغئيسالاستاذاعرف،اعرف-السيدة

الاستاذافكارمنعبقريةفيةالواقعفيهذه،نعم-السيمهمسطئةهذه،الاطلاقعلىشيئااعنيلااذنيتأكدى-الاشناذ

المىرج0.والعربيكبالالمانيقشعرها.عغنيشعريقعوهبك،تصور،النذتي..0اناذ،ىامة

..جدكدكسيكصيكغ!ائيقشعريةعوهبكققدتصالكير..متاكدة-السيدك

هتعددككشممصرك،الواكعفيهمصاهبهاان..رائع..راعع-الاستاذ.مطلوكتقكنثايانيمصنغيبقنص-الاسنهـاك

المرهىوذقكها..امةلمصنغ4الراؤاصغئسالتاارىواناهذالاحظتلقدبعشكمعلىتتعرتانتورايضاهيم-السيدق

نليفزيونيةنجمةتكونلاننصلحهيبالفعل..ملابسهااختيارفي..!--الال!أذ

..ناهصحوالكمعرتكيبهي-الينة

لتلقنل-اللسيدك..واحدكعركالشعر-الاستاذ

..هصسقلكهدلكلقللقاكسط..طبعا-الاستلذانتنمعر،الكنبتنشرهالكيكهكاشعراليسانه-السيدق

فلالعكبئللسليمالتككوامابصصعيكهسائملهناكبهست-السيدققافيكولاوزنبلاشعر..مخضخ

انت.ج!ئتصينايكنكلصديلناالمصلهكنتماهذل..النماشقل..عظيمهوااقفهتقدمركهي-الاستاذ

...قرهصبكفةي،فعلا-السيدة

ادله(فيت!مس)

كبرسندوهو،عظيمايديذلوزليرجيتصاًنه..ياه-الاستاذ

!يثا:صلرص..البلادفيالتقدميةللحركة

موهنتهالللشعرقكولكئ،الهصلمعكتدتصقصلمهيصديقص-السيدق

شعراعظمانهواكسمالشذاليالاستاتصشعرهلسمعللقد،عظيدة

05!رو!طوميزىأكذلكاليس.!جديد.شيء..لالالمانيةنكتهانها،لا-السدة

..العربيالس!عرالىبمسهيرجمهاىوررلعدبل،حيالهفيسمعه

بالعربية؟فكتمب!بمالا؟ماذا-الاساذ

دصء لاالشوانيوللكن..رائعةانها..طبعا..طبعا-الاستاذ

الالمانيةيعرظك

مصأئلمم..اظنفيعاتعركهاانت-السيتصظ

الشعر.كتابنصاعرتغلافلكني-الاستاذ

اًوررزصرئهأدلمأص..الشعركتابكيعرسئالشواليالاستانل-السهاصة

..تماما..فهمت..فهمت..اه-الاستلفص

مه!لقوةنفسهافرضتلل!اصةافطنمةالمحموعةاخبارامفخهفيالنوتيالاشاذعنهاوسيكتب-السيدة

الاولىورلممهتها...لهاصورعدةواعطيتهبلعليهاسهاتفقتكثرة

؟ماقاعن..اخبار-الاستاذ

مصلظر،صدبسدرودن،ف!يهاالنقاداراءعن-السيدق

الادابىدارللننانطقرلئا2.عالثمنعلسوبكينلئدناذاعةوتهافت،المدللةق!هاوضماع،تسريحة

كانتوكيفالفذةوعصاميتها،اليابانيةالللغةالىوترجمته،شعرها

..المصاوفيلتسددالجامميتعليمهااثناءتعمل
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..ازفقنااذن-السيدةخصيضاجئتلقد،ايوب،طبعا،51(متشبها)-الاهـتاذ

..انطبعأ..0051اعثيلاانا..لكن.."عنين-الاستاذ..!مألى""نجشأن

فلاالمثلةنحلانوهدفنا..زتكلموانتاطبقانا-السيدة(حيرةفيوسطهمايقفيزالماالذيوباالىيطتفت)

الوضوعتعقدامامنفسينسميتاذاعذرني..المسكينصديقييا-الاسشاذ

يتفقعادلاحلالهاثزحلانفينبغيالامركانمهما-الاستاذ..الفتانسحرهاامامهسألنتكنسبتنفسكانت،الطاغيةالفتنةهذه

...الكادحشعنناابناءفان..لللتاريخالحت!يالتطورمع(الجاءثمبالحزنوقيظاهرب!بديهيمصقى)

..اسمع-السيدة،المثلةعرفتحينالقاسي؟لحزنقلبيأمتلدقد-الاستاذ

-.حققناهاالتيالمكاسبان(مستمرا)-الاسآذانالشرفاء..مكانانجدلااص:حنالقد؟الصديقايرهانفعلماذاولكن

..اسمع-السيدةيعتصساللذيالمطبقألظلإمهذاامامالصموديستط!يعونيعودوالم

..منداتياالمندفعةاهـيناميكيةاوالحركة(مستمرا)-الاسنناذانا(ينكي)..جهـيدةطعهقىقلوفي،الىتوجهيومل3و..حياتنا

اهميةوزهمني..شخصيةالمسألةهذهان..اسمع-السيدةاضاعنيوالمثلبالمبادىءز!!ي،الحبيبالصديقايهازمامامثلك

لماناوسأحلهاخاصةعلىلنبصقسنصمدالهسديقايهانع!..سنصمدولكننا..تماما

مسمألهموضوعيةءـفىه،سيدتييالا..شخصببة)مجفلا(-الاستاذخىصة.لقرركما-بدولااينتعروانلللىرقاءبدفلا..قبورهم

لمحان..بحتموضوعياساسعلىزعاللجانوينبغي،تماما..الانسانينتصران-يخالتالى

داتزحقيعقمسألةانها..زفهمنيانتريدلاانت-السيدةابوبيتجهبينما،نمادياأحساراالمسرحعلىويسيريديهيترك)

..كترةاشياءزحقيقعلىحلهاوسيساعدني..ليسبةبالت(الكتبخلفمكانهالى

.لنابالنسبةولكنها،كاملااحتراماهذااحترمانا-الاستاذانانختلفوقد،فعلاجادةالمسألةهذهانالحقيقة-الاستاذ

،الناسامامموقفنا.نوضيحعلىسيسارووحلها،موضوعيةمسألةاما،اللعفنةالبورجوازيةزرحمدائمافانت..علاجهاءريقةفيوانت

ايديناعلىلةالمسطهذهجلان،الخرةالقوىجوارالىوقوفناو*فىكد-.نعرفكما-نحن

ويحقققوةيعطينااناسأحلهالةالم!هدهالى(تقاطعه)-السيدة

..لكمدعايةحطةزقصد-السيدةوما،حلهاعلىقديرةأنت.؟طبعا0051انت-الاستاذ

زهمنالانحن،الدحكلاية،زمامازظلمينناانت..لا،لا-الاستاذا!اسعلىزحلاننريدوللكئنا،كثيرانكسبدنحنصفظفيدمت

جوارالىالوقوفا!والواقع،الحقي!مناولكن،شيءفيالدلمحايةايديولوج!

..المثلةواننفسهااللنظريةعندفاعهوانمااللحقيقيةالقضاياوالوأقعيةبالمادلةتؤ!ونانكماظن-الس!ة

...تنرحالىزحصاجولا..استاذياواضحةلةاث-السيدةالواقعيةالماديةالايديولوجية..تماما-الاستاذ

سافرةبطريقةاثلةهذهجوارالىوقوفكانانبهكاناحبفقط؟هذاما-السببدة

..للخطرمركزكيعرضو..معنيناناساعليكسيغضب.الواقعبةاًلمادو4اقصد-الأستاذ

مندائمخطرفياننا،الخطر.نعنين،5ا..الخظرتالاستاد

قنينبكلمةماذاولكن..الحتميةالايديولوجيةالانسمانيةمواق!ااًع..

.-.حرلحطر

نا..-(بذراعهوتمسكنحوهوتتجهوتقفتضحك)-السيدة

اذنه(فيتهمس)...السيدسيغضبهذاسعر

حقا..نعم..اه-الاستاذ!-

..ارأيت..(تركه)-السيدةالآدابدارمش!موراتمن

قلبهالىنداءونوجهصورتهننشراننستطيع-الاستاذ

للهجومداعيولا0.كثراقبلمنالحكايةهذهنجحتلقد..الرحيمء*ء

...الاطلاقعلى.لق

بطريقتيحلهاافضلولكني..ربما-السيدة،.ةا

معا..الطريقتينالىظ!اننستطيع(استعطاففي)-الاشاذ.35ل!رويررطعرا،عاصير5

الممضدنجاحمن.فتأكدينحيننداءتوجيهفيالحقدنااتركيؤور!003طوقانلفدوىيلايا!معوحدي.

00اللينااللفضلمنجزءينسبانيمكنصننىلا.3.طونلفدوبستحذ.

شخصية.مسمألةهذهللكقلت-السيدة.025طوق!انللفلأوىحبااعطنا.

اناو،صديقيولكنه..ولكن..اغضابكاريدلاانا-الاستاذ.2.حجازيع.لاحمدقلببلامدينة.

سلإلياموقفامنهاوالوقوف،كلناومسعألتنامسألتيومسأله..،احترمه.2.معلوفر!بقمهرجانعبئاك.

ينهـبغبممننقبلقلتللممعي!-مرلالدجريمة3..اللصوفباللباسطعبدريفيةابيات75

ماذا،وبه!ماءعلىالمحافظةمنبدلا..ارجوك-الاستاذ.3.اللعيسىلسليمانمؤرق!ةابيات.

..يرضيكانيمكنلالا...هذا،الشدةوقتعنهتخليت،الناسيقول-..2عيدفواردوارتن!مسيفي"

..سرامعهانعملاحد...يعرفاندونمعانعملاننستطيعنحن.؟.ناجيووعراقياالفجرات.

..الثمراتانتتقطفالنتائحتظ!وحيئ-السيدة.2.الراويع!دئانوالسلانمالمتن!مائق"

..وعامةايديولوجيةمسأدةهذه-االئتعهت2..الشوافطخالدوغ!ناءح!دلأء

..الاعلىالمثلاجلمن-الاستاذ

..اثلة.المواضيعهذهمثلفيالمناقنساتاحبلاانا-السيدة07
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..عنكبلغتنرسالترسالكشرةالاشئءكتصهسقتقدالان-المحامي..غثووولؤوسأحلهاشخصيؤ

انت.بة.خائن،خأ؟!انت..منامر،خطر،منظم،يساربمماانت(ايوبالىتننجه)

..تقهسميكعصللعل،ؤعصقعهسالليحم..انايديبينلؤالمثس!ننركانرس-السهف

ويحملهااليهااللبواب"يرع،التننطةص!وفدخ،رجايندفع)..شيءكل..وفيفيزثق

(ورا،5هـهسفعا(البوابويدحآناوسبئينفسق)

..الشنطةاست!اذياالشنط4-البوابنستطيعالا،!ذاما-(ءضبفيابالبالىنلتفت)السيدة

هاتها،يساري..الشنطةنعم..خازن(البابعند)-المحا!ء؟تريدماذا؟الذوقتعرفونالا..از!اجدون!-،!ننحلم!ان

..متا"ر..بني.باعادقدهناكاناللذبمماالسيدانه،ابدا-(متردداً)البواًب

اليهيحلرالخروهلالىينآسهالبوانآ،خلصهها:اهقاصاققاجمأس)؟سهـيدافب-الصصإس

قيبقى(الوأقالسوداءوالذسنوواًلروهقالسبد.صاحب-افصواب

..اللسلامالءح-اًلبوايث..منترسولالسيدلهؤلى؟.المحامي-السيهق

..عجيبةشخ!مية-(تض!ك)!ةالسب،عادفدالمحاميال!صعببد(ايوبالىويتجهيتجاهلها)البواب

س..المنهالىوللأثبقذعغنؤعقايا-(يرحثهسمل)الاستاهل؟ادخلههآن

.؟شيئااننتظر،تخرجلالماذا-(ار:وابالىمل!تفتة)السيدة..مش!غولالأسنناذ،للكقلت-السبدة

..ايضاخروجكمانعم-البوابالليوابويحنيالىثمالاستاذالىثمهدوءفياللببهاينص)ايوب

..وقح-الاورهلذ(بالمواوقؤصمرسفي!ألسه

..اتجر؟-الهـسببفةيعني..موافقانهيعنيوهذا،هكذارأسهاحنىلقد-البواب

منللنلذاوأرصس،ابقرسانايوعنا،ش،ذلياعلارلقمس-البوانهيهسآسهس

وعئصس"،دمآنلييكونسانبدلاابقىولنثي..ابقىانالامصنى(واقهساوآنظعل،وآنغعسرسهألباينالىيتفقهحديثهاثظء)

..الباهقلى6ومنالناعننوصيأسهوازوعسد..رر،*ظرئثهـ-الا-(آليةهسير!ني

....اضعانبدلا..لهاحدلاجراةهذه-الاسنناذويجيليقفوالاسنناذالسيدةيرىحين،مهرولاالمحاء!مايمدخل)

يرندئلصالاا،يرنقفننربما..ءنل،عسبماؤانعلىللهسهصصه-السيهصو.(رأساايوهوالىيتفلهام،بريز"ه،اللنآنر

0زخرجانترئنهسنااعسقا(ازسبهتنلؤهم)مسملساعصعلىالببهلعحسهصولكآسا،مليمافيالا"رفرسرتلقد-المحاهبم

(وبرنسدموافقةفنلدأسهيحبم،مشهململوهلهسه)ايروهسالسرهسة

نمخوجانيريمنهاايروبالسي!دانيبدو!ةنهـهـ()ارايت-ةالممعإ(ايوبالىيلتفتثمحولهمنالوجوهفيالةظريعيد)

حقا-فلئهموقهسالانتهاآنآنينتسرسوآلالمسائأبهأسهامثاآلان-المحامي

..انثم،ويرهوا..ولدسن--تئذالا!،انغرآلاعمالىبهاتسسلنانهفكتأسبيقي،كيداطاللبهقلنآيمسرما

..للعنثتتردلاإنينبغيكهذهم!!م"!عألة

-.إخ----.-...فهفلرلمن!حآسةالسهبىآس

إبر،نعم(اليهايلهكعس)-المحاممس

ء:/.-بهااناوسأمحىسنثحرسيهسمسالهس،االسألهسهدهاى-السيدآس

إ-بر/اسإووو!وسهص!ءأ!فا-عنابحثالفرنسيون"لقولوكما،اخشاهكنتماهذا-المحامي

/يرلمبعيولاتتعقهسبرسأعهقدالهفهسهقبؤآلاوالمسهأسو"آ5ئالاآلرآسيه"المرأي

/-ض***!ةفياثديسسيدجمماياالرأياخاللفكانا(مقاطعا)-الاساذ

3ىل.ق.بحتةايديولوجية!سمآلةهـكبماانماامرأة

--؟ان؟المثلهفيالسياسةست!خلون..ايضاوانت-المحامي

14.س.فسفيءنلصئ)قنآنماعنوى،خلقبهصمسمالهازها،الانللاعلعلىبال!بباسؤللهاءللاؤ"لاالمثلآسههسم

37كا.."وقفمسألة

/إ-7-----.نثخحصيهلمسألآنهيبصآ-السهس

ا5ً-.---يلائسأنهغأ!ةعلا..هوقفمسألةلا-تاذالالى

،.فنامهس(وفسنلهوانوزن،رسنتهاثناءبآسهنرهمننسيث3لارصيرهابالبواغل)

نر"7-ا75ًاًلشعوبوككمةالوحوديه*اهـ-،ميضعهاورؤةويخرجحنقؤكبمااكتطةليفضح)-،ميالم!

/03سيضولمسا)هننهورعلباننيمنملصعسنآنتوويأبهوا،عل!وقآس(ايوغم

)-بر؟؟5وكودلهاخلا!لحوع!ي!نبغيالمسئوللينمعوحديثي،بالهيلاعبيسمحلاالقانونالان،لةالمث
.....الموقعآلالوثازقى.سمنحسان

/./(الليهويميعسهارايرلارأسهيهـصآثم،ويقرأهاالورقؤنممسملايوتم)

بر-لمنسرابيئصصرسورهسوررسمةعلمسالسماءنللمتهوو*،ترؤضانرسادن..تروضانعس-المحامخ

و،،نمانتبمترومل..توقصهان.فروض..مثيأبلهليساللخيالعهـارهخا

لا/ا5ً.لوليئاوافةبأردوبريمجيمفم!ارز!مانا!فة!سات،1(اللجمهورالى!)..حماجمرنرفض

..--امامآسماًلماثنم

....ريضلقداسهانآيا-الاسواذ

ا-ا00."4(يدهبرفبضةوجههاماميلوحثم،وجومفيالمحاميالليهينظر)

!:بلادردم!سورا!0.4.اضحةوسياسيةاسرارفيهاالمثلةانؤهـهت،للقد،51-المحامي

..،--4(ايوبالى)يلتفت

ي!6



،وهواخأطبهاناستطيعوأنا..كبرفعردهالذيالسيدعلىكتأثبرها(البابالىبيدهيشرايوب)

السيدالذيتخاطبانتستطيعوالسيدة،السيدةيخاطبانيستطيعمنالقنيلهذامنشيءفييحمثللم..ياه..ماذاسالاستاذ

..بساطهبكللةالمثفتحلتعرفهو!والمثلهلهنحلاننريد،انهانهزامياعرفكئتلقد..فيل

..اخرج(عنففي)ايوبرجعيانه..دائمااعرفكنت..انغلافي،رجعيانه..يطردنا

)مسئمرا..؟معيالالسانكتجدالا(همسفيمجفلا)البوابالرجعيةهذهمننفسهاتنقذشيئاانتفعلالبلدبدولا..خافغ

اميخالةبنتزوجفانبسيطةكالمثلةهذاومع(رتيبصوتفيان..اللعفنة

السماعة(يرفعايوب،التليفونجرسيدفى)-يريدنا..لاانهواهداـ..بناهيا0.هذالكلداعبملا-السيدة

ايوب،نعم..الو-ايوب..اخرعالممنانه،ترى..الايحياانرريدلا

والسيدة،تعرفهاللذيالسيدعندسا؟ق(مستمرا)البوابعالم،متخلفعالم(البابالىومتجهابيدهاممسكا)الاستاذ

النزهة،اثناءالحديثمعهتتبادلان.نحبعميسل..للامبرياليةعمببل،وخائنرجعي-..رجعيعالم..مهزوم

شيءايعناءرف!انا..؟مسألةاي،لةالمث-ايوب...رجعي،للرأسمالية

..تتحدثايوبيخرجبينمااللبابليغلقالبوابيتجه..وهبمهويحرج)

نايستطيعوهو،اخاطبهاناصننطيعانا(مستمرا)البوابوتزيحوحل!االمسيدةتعود،المصلوبتمث!جوارالىويقفمكانهمن

السيدتخاطبان.تستطيعوالسيدة،السيدةيخ(طب(يديهابينيد.وتمسكايوبالىوتتجهالبواب

اخرج(-السماعةبوفيعلىيدهيضع)ايوبلمساعدتك..تمتديدكلترفضانمعقولاليس،ايوب-السيدة

يهمهم(وهومسرعايخرجالبواب)..اساعدكركلنيتعرفوانتاحبكانا

..بساطةبكلالمسطئةفتحل-(خارجا)البواب(يمطمنيد.يسحب)ايوب

منالانصاتالىيعود)..لا(ينعستالتليفونفي)ايوب،وضن!اذنبكماللكاحتفط..العؤابتحبانت-السيدة

..(تدريجياالموسيقىتعلوبينماجديد..ومتبكمالكاحتض،واستشهدبكمالكاحتفذ

..لاقلت-ايوبوراءهاالبابيغلقالبواب.مكانهواقفاايوبيظل،مممرعةتخرج)

نافيا،عنففيراسهيهز،تشتدوالوسيقىاخرىمرةينصت"تردد(فيالحجرةفييمورثم،ايوبالىوينظر

يصيح"ثم،انجدابسيطةوالمسةلة،لةالمثيحلانرريدكلهم-البواب

..لا..لا..لا-ايوب..تعوفهالذيالسيدعندسائقاميخالةبنتنوج

عنف"فيالسماعةيضع"ث!شة-(فيالليهيلننفتايوب)

ستار--معهتتمبادلانتحبوالتميدة،نفسهالسيد،-عئعهسامقنعم-مو

خورشيدقياصوقكامعهاالمسائلمناللكثيرحلوؤر،يالسيارةنزهتهاثناءاالحديث

حديثافي.صلر

كلمبلى!!مكصي!ا!الط!

الثلأليةوث!ةالاولىالح!ة.-

صءو-صمممر"ص!رصثبر!--- كا،هرص!5وولمحهص!طص-كاض!ص---
--و-ء-بضهبصص.

اللخا"لنة-كزوجة-اللغري!:يضمواحدكنابفي-ايروسترات،الغرفة،الجلار:ي!ضمواحدثن!في--

ينبتالذيال!رجونأ--اًللضيفساليكم-الجحدعجيبةصد!ق!ة-صميمية--*د--

صحم!صلضفهضغغضي

2يعقم!جيئثقيهئا-كركجيل/فيا

للبنانيةلليرات؟الثمن.لق35.الثمن

*ر(بدارمنشوراًت

.---عمي
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