
-آ!المعالص!ف!ت!صربر
سر!ىصصرسعثلصهـقزصحأ

شكلاسعدبشارةانه(بفرح)القليلالادبسيمنبقي..مامدينةمنعامميدان)

سعد؟بشارة(مستغربا):حسن(.الجوفةتمثلمرامقةتمإئيلتسعةالميدانوفي

الجديدالوبيد.بلى.:خضورالحكاياتدورعامةساحةفي:الجوقة

امزأتك؟وضعتهل!نبالناساركانهامثبتةساحة

كلبنيوصرخاتهاالليلمنتصفمنذ.الصباحهذافيتماما:!صرالانليسواوالذين،كالواالذينالناس

انبمتصدقهل.ولدتهاليومهذاصباحفيلكن..وتوجعني..انكثيرةالننفاصيل"طلبوالا

كيسيوحملت،اـللهحمدتحتىبكاءهسمعتفما..ارهلممنهجناوالريبة..يلجمنافالج!..مثليفنحن

خير.قألمنلهويا.رزقهع!نآسألالقدرالحذهـعندينفعماويقال

..للهالحمد:حسنالحراحةعليهتشقا!رتيابيتعلممنلكن

جاءنيكلما..تصدقهل(ضاحكا).اللهشاءان:عقبالكحضورا!غريقماسيضهنغنيكناحين

سبحان.البكرطفلهاامراتهتنجبمناحساسينتابني،ولدبعيدحدالىمختلفاالقدركان

عنكف!ماننايمب!بنونهالذيالعذابكانمهما..اللهتفاهةواقلتبررااكثركان

المزيد.طلب!التاة،"ا!قدارمدنبائسة..0.51الاناما

بدونهم!الحياةمعنىفما..بالفعل:حسنالعادلةتعقيباتناتنظروالا

لناناطبعا(باغتباط..صمت)اللبنةشيءلا..صدقت:خضورالاحداثمجرياتفيتدخلناتتوقعوا!

تتغوقللمدبساالمساءهؤاوت،؟ل،الطيبينالجبرانحقانسىالساحةفيتماثجلا!بعدنحئفم!

يليق؟لاذلكترىانكام.عمركطيلةمثلهالانررمواوالذينكالوااللذينالناسنحن

..اللهاستغقر:حسن(صمت)

شيئا.يغفللاوالله.فنواضعانتجار:خضوش،عمرهمنالاربعينفبمرجلوهو..خضوريدخل،اليمينمن)

عميامنكلطفهذا:حسنمقنوحةبتنكةجرابيهمنكليتكعبمزدوجكيسثقلتحتالظهرمحني

للانسانرداءكالاهلالجار:خضوربثلاثةمكاييلاليسرىيدهوفي.الذبابمنسربوحوله.السقف

الطيبعلىالعملالمولىليقدرنا:حسنخاص!ةغتطةتنوسدهاًلمغضنووجهه،قذرةملطخةثيابه.حجوم

.،ساسرعلرؤيتهيأ؟كلنياللشوقاناتصدق(صمت)آمين:خضور(..طرببخطويمشي...وطارئة

جيداواتفحصه،ذراعيبينوءماحمله..الييهالىعائداالان)1(دبسياالعسلمناحلى...دبسيااللهيا(صائحا):خضور

؟.لااميشبهنيكانانلارىمبسياالعروسكوجنة

تداهانقبلتخرجانميجبكانما:حسئورخيص..ونضيف..لذيذ

ويلفو.،يغسلوهخنىالانتظاراستطعتوما.طخرتكنتقد:خضوردبسيااللهيا

..رغباتناونغالب،نعملانينبغينعيشلكي.بالاقمطةمتطاولوجهه..القامةمتوسطرجلايضااليمينمنيدخل)

لاالتيالدنياهذهاللهلعن(الحديتدفةتوجيه!ييبدا):حسنباللومالمختقنةالنئبيةنظراتهيميزهمااهم.كلبيةب!فنينتهي

ميها.ابنهيرىصغيرةفرصةللابترك(والضش

علىيطفو).للراحةنخلدالاينبغينعيشلكي؟نصنعماذاخضوراحمللااًنا.اللهلك..عميا(قوددا..خضودخلفمن):الرجل

لييحكياللهدحمهوالديكانقديم(منوخشوعشوونظراته.بكاللحاقيتعذرهراومع،شيئا

يهللتعبدوينصرفون،ولذائذطالدنيافييزهدوناولياءعن..اننياظن.(باهتمامالشخصيتامل)..-آ(طتفتا):خضور

عليهميسبغوتعالىسبحانهاللهوكان.بعيدةمنعزلةصومعاتجيرانونحئ..حعنانا!..المهـتعرقنيولو:الرجل

مثلنرىعدناما..وطابلذمابكلحافلةموائد"!ئهمنلزيادةالفرصةاجد!الي..عليتعتب!.ذلكفيفكرت:خضور

ما،حالايوعلى(يتنهد).رضاهمالله!زقناالاتقياءاولئكالطيبينبالجيراناهلاكلوعلى(فئرة)والاصحابالمعارف

السهلة.بالايامهذهايامناعادتانتحملكرغم(مرحا.).بسلا..يماس!(يسلموهو):حسن

كذللك؟اليسمظلمةايامنا:حسئكالغزالسيركفيتقفز

.فلتفيمايرىانسانكلانلواقعا..ارديلا(هنيهةبعد):خضور؟بشيخوختيتذكرلياناتريد(صاحكا):خضور

.ا!وقاتاجمللتثاقلت،فقطالتنكنينهاتيناحدىحملمن!شيخوخةاية:حسن

..ريبولاساخط(انتمتعجلا):حسن.منهوكا..!مثاقصيرةبعدمسامةولتهاوى،كالبمشيته

ساخط*:خضور.وماخفيففحملي..الطيبيا-جاريتباللغ!(متضاحكا):خضور

الحقيقةفيواثوضع(مداورا)ساخطاكونانبدلا..نعم:حسن

مسخط.اللضاعيبمامنقريبةبلهجةالفقرةعذهئلفظلوبأحه!لا)1(
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جم!لغواي:خضوربنعمةواما..فسبتهل..جارييالا(ببساطةباسما):خضور

الاذئينمسدودانكتقللاةحسنفحدثربك

مشاكلي.تكفيني..اذنيمنلللاستفادةمتسعااجدلابل:خضس!الربنعمةعلىالاوص!ياءفيكاعنةالمشكلةولكن،حقا:حسن

!الحياةهشاكلاكثروما؟!الاوصياءخضور

سمعتانكبدلا(برهة)..الظرفهذامثلفيخصوصا:حسن؟؟عذابناينبعاينمن..والااجل:حسن

ذللكعنيتحدلونالناسكل..يسرقونانهمتعنيماافهملماني.مؤاخذةلا(حاةرا)خضور

عائلتيستموت.البتةشيذااسمعلم.جارييااسمعلمخضورتخشاليوكأنك..جارييا:حسن

.للقيروالقالتفرغتلوجوط؟البغيضةالفكرةهذهلكخطر!كيف.باللهاعوذ:خضور

دماءناينهنونانهميقولونالناسكلولكن:حسن.بساطتهممعدواجميعاطلناس.اثومكاننيتظنلا:حسن

لومولاسنةتأخذءلاالله:خضور..مثلكطيبجارحضرةفيخاصة؟بساطتيافقدولماذا:خضور

؟.السارقعنلرضى.هل.وانتةحسن.بالانسانالثقةيعيدمثلك)متفلق!.ظ!اخطأنيواذن..اه:حسن

السارقي؟عنيرضىمن:خضوريحفظانالانسانيفعلهماوخير.جاريامنكللطفهذا:خضور

تباركه؟هل؟تدملماذالصاانساناهابفيتكتشفوحين:حسنالاخونصداقة

اللعنالايستحقلااللص!.اباركهكيف:خضور!سريرتكنقاءلهمكانلو(بحنر):حسن

اذصياءناتلعن..اًنتفاذن:حسن؟من:خضور

لعنتهم؟أناأ..بعطفكاشملنااللهم:خضوراوصياؤنا:حسن

ذلكفيالحقكلومعك.طبعا:حسن؟.الاوصياءالىتانيةانعودتبرمه(اخفاءيحسنالاةخضور

..اننيبيد:خضورالا.بصراحةليقل.نعودانالاتتطيعلااننا..طبعا:حسن

!حذرراشدما)مقاطعا(:حسئ؟بالغبنلشعر

..اليخضور(ةالتحوهذاعلىافكشلالعلني..اددبم!لست؟االغبن:خضور

بم!ولةالناسعيونتفقألا:حسن.الدقةشئتاذاشاذانهبل..مدشىامرولكنه:حسن

..اقولانلياسمح:خضورضحكةيضحك)؟ومدهشاشاذايكونولماذا(متعجبما)ةخضور

اثبته.الذيالوعيهذايةكبداويكفينا.فضليلناعسيرااصبححسن!.روقيعنتعويقبمتريدواـفين..فهمتالان(صاميةطفولية

..هكذاناضجااتخيلكاكنلمرؤياءمناشبعفلسوفيحياانلهكتبلئن(صمت)

!أفاضجا(ضائعا..متعبا)ةخضور..عنىبنفسكمااخفاءتحاولانت(بضيق):حسن

البراعةبهذهالوفائعترتيبيستطيعونلاانغسهمالمتعلمون:حسن..شيمااخفيلاانني(اقسممنزعجاأخضور

الذكية.سعيدبانكتقنعنياناًتريد..طيب:حسن

..تشنرتيبايعن:خضوريكونانبدلاطفلاامراتهلهتنجبابوكل.سعيداناحتما:خضور

نعميش..نعم..حادةاذانللهواء.للتكرارداعي..لااوء:حسن.سعيدا

..وتلعنهمتحتقرهمانالصوابعينلهوجاري-هذااعنيلا..لا:حسن

مضايقتي.وتتعمدبل،تربكنيبانكجارييااصارحك)بحدة(:خضور؟اذنتعنيماذا:خضور

الذينهولاء.البالالخليالنوعمنالكشكلا(متسامحا)تنالانكاحياناتشرالا(اشدبتركيز)..العامةحياتك:حسن

والتسلية.المزاحيملونلا؟تعبكيستحقهمااقل

اسرارناتنكث!عفحيننتضايقاننا.حقمعك(ءننماكرا)حسندونوعرضاطولاكلهاالمدينةأطوفحين..ربما(مأخوذا):خضور

التخميئ.اصبتاننياترى:خضور.وخي!بةبمرارةنفسيتنقبضاحملمماا)ـقليلالأابيعان

مشاعرنا.تعويةنحبلازلناوما:حسن..للكسادالفعليالسنبانهمشكدونتفيانتوتمئذ:!ن

الخاميعنتنماثوجو.ولكن:خضور؟من:خضور

اللنقمةاخعاءالعسيرمن..صحيحصسن..اوصياؤنا:حسن

نفسهاعش!مابمريعاالمرحةوالنغس:خضور.مطلقابهمافكرلاإنيوالله..اخرىمرة:خضور

اللسائبهافىلال!اطنالحاهـقةواللعنمات:حسناذوتعجبني.انزالعصابةالاليسوا(بامتمام!أورأ):حسن

مؤاخذةلا(يتلكا).جسيمةتبدولاهمومكانالا(ببراءة):خضور.الزر-ةالصورة5بهذتتقرهم

عملك؟هومااعرفلا..اًنئي؟.هذااناقلتهل؟اصتقومم(خائؤأ):خضور

لااننيلنقل..انبوسعك..الحقيقة.خ؟عملي(مرتبكا):حسن..ف!نكيعيرواانمناحطتجم!مفانتبهمتفكرلادمتما:حسن

معينا.عملاامارستتوجىانلكليس،العموموعلى(ضاحكا.)تحتقرهمانكاي

لحال5خسورانكبدلا؟تعيش..كيفتعمللاخضور.تماماالرأياشاطركفانا6في

ذاعليناقمانت..حتما(متملصا).تتنصوركماليس:حسن!العبثتج!بدلكم(ضاحكاينفجرثم،يضطربثم،يعبس):خضور

..الوقتهذاكلاستوقفتكبالشطارةيبزجيلكل.تشاءكمابيعلىانتلعبلقادسوانك

سنلتقي!الاصحابربحمنءلياحبرما.ابدا..ابدا:خضور.مطلقانكشانهانستطيعلاواقعةحقيقةوللك.ةسالفه

الان..استاذنكمرارااللهباذناننفعلوماذا..حقا(بالنظراتتلتمعانوعيناه)أ!العبث:حسن

يشيصوحسنخضوريمضي)..السلامةمع(باسما):!ن.شيءلنايبقلم..شيءلنأيبقلم(بعنف)نعبتلم

بنظراته(؟مأزقفيانتهل(حقيق!"بتعاطف..متأول):خضور

السذاجةنهملالاينبغي.الاغلاقالمحكمةانسذاجة(بحيوية)ةحسنهأزقفيباسرهاالمدينة:حسن

ويقوم،الخواءفييدهيمد).السذاجةالاخعىوعلى..؟حثماذا..والارضاسمواتاربيا(عونكصالرا):خضور

وبطرف..لامرئيةسماعة-سفع.التليفوناستعمالبحركاتمستوركليكشفوإللغو..دائمايحدثما.جديدلا:حسن
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حضوريطلحتىلحظاتالاهي.وماتتوقفثم،بانكلامتهمئسسمعلالكنناشفتيهحركاتنرى.أرقامخمسةيديرسباقي

متأهب!ة،عرجاءخطوةيجر..مهدوما،المؤخرنأيميئاقصىمناسماعة،ايضعثم.اشاراتبضع-إؤلثرالحديثوخلال.فءيا

علىالشيخوخةاثاروضوحازداد،لمقدمة9مناقنربوكلما.ل!قيوظ(اليمينمنثنسلايديهويفرك

..يتعثرالتمانينفيوكأنهيبدو.والخدوشبالكدمماتالمنقوشوجهه(!رةبعد):الجوفة

امامالممدمة!ييتهاوىلكنه،للثماسكجهدالىويبل!،مشيته!ي...صمنا.صمن،

(.النظارةالكلامواستحال..ما"تالشجاعة

(ربمامنالمابيد.و!جسها،الليسرىرجلهيفرد)لله..الحمد:خضورالان.ليسواواللذين..كانواالذيننحن

صوته(يعص).فتعيئأابيعأدأاليومبعديمكننيورن.عطبت(غامضةبتلويحةالجذوععلىالرؤوس.نتحرك)

يتحدث(نحيبهخلالومنباللبكاءصنفجر)ربيا..51..ربياالاحوالتغيراشدما

مرتقدايامواربعةشهورسشةولكناءسول.أاحبلاانيالازمانوذابرالحاضربين

..ربيا(مرارةبكاؤهين!فاقم).النسولالالهممجالولا.الان..صمتا..صمظ

كلمراتعذرالمدينةاسوحكنت..مقيردبيبائعالااناما(المسرحيسارمنمشوشصراخيسمع)

شهصودستةمنذ.لعانلنيااكفافتأميناستطيعىحتيوماإكلامواستحال..ماتتالشصجاعة

اهلييظنني.النعذيبالوانأدسىاذوقواناايامواربعة-الانررواوالذين..كانواالذيننحن

،صرخاتوكاشاتنحد.بالمئاتكأنوا.ن4المفقوداكثرءوما.لمطقودا(خضورصوتعنالصراخدنجلي)

..روتوليئأنقلإواأوما!أاهلي؟.لماذايدريمن.يوميااقترفلمالشريفةالكعبةوحق.اتركوني(الخارجمن):حضور

يدريمن..عيذايتبصرهو!لموددابنبم!.لماذأ-دريمنيخفت)اراهدعولي.ابنيارىاناريد.)زركوني..اثما

)يغيب؟.لماذأيدريمن..مخطمه،رجلي(رجلهي!جس)؟فاذا..اترثوني..شيئاافعللموللكننيرب..يا(مبتعداص!وته

يا:يرعقونىنو!.تيءعنيسالونيلم،ا!ف-!ببفيصوته(المنتدبقالصمتفيصوتهيعور).0ادر

والركلاتالقبضاتتنهالثم،الذقمةيعرلىامثلكاوصاابن:ارجو!ة

يا..اًه..والبولالمثلجوالماضالغاليوالهاء-العهرباءولسعات..صمتا..صهتا

يعلوطويلصمت)!واردةأوشاردةإفوتهلامنيا..بصيرالكلامواستحال..مالتالشجاعة

الغضب؟هذاكلعليهينصبن2لعبدكفرلماذا(البكاءكيهوالذين(بطيئاالستارينسدل)كاثواالذينالناسنحن

فدسالخضرانبدولا(بقسوة)كاسرةوحوش..وحوشاؤهم..الانليسوا

لدبكهـيص!يحاذ!ى-صبدهغ،البمفغلجصرالمعمغاالساسمع!بطفيال!أفيادغر

الضعفاءفسيئصرالخضرأما..شعيئايسنطيع4مثلي..حقا..دقائق3بعدتارالم!يرتفع)

ماذا؟الانساعملماذاولكن(قتشيجصمت).دائمايفعلكما..الحطاممنصغيرةرابيةوتكومتمثالتهـشملقد

واهلىي.مهدومةوقواىاوجاعمخزن؟هـجلياعملانيمكننيازداد!وفد،الساحةفيمتناثرةتزاللاالباقيةالتماثيل

؟.لماذا؟.لماذا..0051منتهيايحسبوننفي.وانعداما،انةلأقاوجوهها

..بالنشيجيحننق)

!يعيى
ينت!هيمتطاولوج!ه،ا؟فامةمتوسم!رجلاليمينمنويدخل

لغش.واباللؤمالمحتقنة..الذئبيةنظراتهيميزهمااهم.كلبيكأبذقن

يتردد؟-.خضوديبصر.شيظر،مايتشممكأنهالمكانفيعيضاه!دلملآئمممعر
بهايعبثراحلسلسلةجيبهمناخرجوقدمنه،يقتربثم،-

(..شاث3ادون-الادابدأرمعثموراتمن

الطيبالاخايها(!بسطا):الرجلرا.ءق

الرجل،يرىحينرجههفيكفهر،يلضفت..رعدةتهزء)خف!ر035ا!وي!نتاعرلاعاصبر.

؟.انت(مؤخرتهعلىزاحفالمجايترهلجعلعرميننعوالرجل.!.طوفاىلفدوىوجدتهاهـ.

اعرفك؟هل:خضو-.3.))"الاياممعوحدي"

..تعرفنيوكأنكيبدوةالرجل025""حبااعيطلنا

نالائقاديس(ينقطعدمنشيجه)والارضالسموا!ربياةخضور.!.حجازيع.لأ!ملىقلببللامدينة"

-.ايضامنيلسخو.02المعلوفوكأكيقمهرجانعينلا.

منك؟ايخر..اظ:جلالر.03الصومىالباسطلعبدديفيةابيثت5

؟.هذامعنىماوالا:خضورآ..عيدلقوازدوارتنمم!هءفبهـ

حسن؟الطيباذىنسعصآشدجامننارنتيألابكربححدن!هعي(خخ!ض!حل02.ناي!لعراقياات.الفجر5

اس!انا..العزيزالرجلايها(متوددبانبساط)!حسن:الرجل.02الراويللعدغانوا!سلامالمتمعانق.

اللحظة.ذكرلهالذيا)حسنهذاعنشيئااعرفولا.صسين.2.ابشمواف!خ!لدوغناءح!اء

!؟حسيناسمك(ضا،حا):خضو!02.الفيتوريلمحمدافربقيامنعقنمقهـ

غيرلحسبنهذايطيبغيرترص!ياعهلشبإسدش!مهدجاكممافديلنعبمرحد:حممع!بن2.مالصبورعيدللصلاحالقديرمالفارساحلام

.معقول
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.الاطلاقعلىفائدةلا..فائدةلا(ممزفا)خيرااللهجزاك:خضورأبرهة)جدامتعبيبدوفيماانت..الوديعالرجلايها:حسين

.اهتراتانهاالمؤكدمنبتوج!رجله)يتحسس؟معقولغيرذلكيكونفلماذاحسيناسميلكافول

رجلك؟اتؤلمك(بحنو)الثربعدحسينتشبههلانكاعني(باعياءدألههازا)هولانك(بسرعة)خضور

بعدالسيرساستطيعاننبماظنلا(برهة).يحتملالما-لا:خضورانه.ينساءثممرةالمرء!را.لاالوجههذا(شاردا)تماما

عراتيومكلالمدينةاطوفكنت(بح!رةناشجا)كالسابقالان.بالمرضاشعر....لمهثوجهه..وج!ه

"لدبس.منصفيحتانك!فيوعلىصو!ريقي.-أعليكهون:حسين

يخيف.لاوللكنهخبيثانهصحيح.ريببلاالروماتيزمهو:حسبتمماشيئايفهمانالانسانمعبولهوما(الشرودمواع!لا):خضور

اوجاعهاوستخفقليلادفئها.حولهيدوراو،بهيحيط

الله!يا..هومايعلممنلشي..لا(-ينتحبزالما):خضور!سبحان.ايضامتشابهاالشكلكانوربما..ارجوكتبالغلا:حسين

الفؤاد.انيحتملهامنوائقل،اليالعلىيخطرمماابشعمصيبتي.اربعينالشيهمنيخلقمن

عليكيسطوالبسيشركلا:حسين.دائمايخطىءالانسان.حقمعك..ربما(معلوبا)ةخضور

لاوواحدنا.المحالمنالحالدوامالطل؟االسبيلويهاسونيبرألاارلسةالا!طاءهذ.وفنل.بالكفسغللا(مبتسما):حسين

...انسانكشها

نجذكللحظهش!جغةللىض!هولىعنايإفياللهضعسبحالعلتهوجم!حرىتلحظهيعرفطينمنصدورهموللكئ.فضيلةالصدرسعة(كالساهي):خضور.

باسرعتتغير1،أ0.السادةاحوالمثلاخذ(فيسزسلخضور.يتهش!محتىتسعفلايابس

هم؟من:حسين

مقطاسبعمند،تعربشىماماحدحدقظلحفظككلسمإلعانهم"لمرلعيديلزبمالسنا..نحئ..الناس..احدلا..اص!لا()منشيها:صضور

..؟.جميعاكذلك

..شيئاا!ر!لاالكعبةورب(ابخوف)ةخضورخضورانا؟اًنا:!ضور

..مستحيل(هوصبتنبرقع:خضواناستطيع(مترة)اخ!ياسعيدة!رصة..وسهلااهلا:حسين

أ..حسنالمسمىبجاركالالتفاءتحبلاانكعناءبدوناخمن

سكانمنالست(فمهزاويتيعلىتسيلغامضةابتسامة).-.
المدينة؟حسسهذء؟.مخطىءانش

اًا..ادريلست("نهكا):خضود

سكانهامنننيجلحصوهـ:..ابدايموتوالنوكأنهمأخوتهميل!عنهون:بعضالناسحسين

في..كنت(تر!وهينمو!.هتااكنلم(اوقردداشمنافاحبيقةمع!رد-بيرملوثم،خفيضاموتهيبدو..وقتبعد):خضود

الحقيقة.هيوهذ.ضائعافيصاحييا..كنتضءلا..خميءلا..دنيئاادريلست..ادريلا(نحيبه

.01العاثرالحظاسقطه..السباحةيجيدلاكانسان(ببؤس)
لهذا،فهمت..آ(!مهزاويةعلىتسيلتزاللالسم!،01حسن

...-....-المياهبهتلعب..الميا.تتقاذفهفراحتهائجتيارغيابةفي

جمربهامسا؟خرضبع)سابرههفقطجممعاتسقطفيسالفمى،اللخنبلعاس!بورماعلملا..شيئاافهملا..وداخالصوابمتهضاع..!داخ

.الاسأنحوتئع!روالمركبةالاطلا!سشيءلا..الاطلاقعلىشيءلا..5ا00شيثا

؟اخرىشجونعنننحدثلالن!(مضطردا):خفور..عمياعميقهبروحكانيبدو(سانطسمةمهخذا):حسبن

عنابحثكنت(يجلس)؟معكبالجلوسلياتسمح(بليونة)

،؟تعنيماذا.حسينالنمربلوعاصبح.لئيمةدن!يا..الحديتمعها.فجاذب،نانسه

.السادةالحديت-عنأكرهالاالحاليقةفي..اًس.حضورمثا!دسسنوررضى،لكيانسانسانعلىالعثورمناسهل

مساةعبارةانها.رأياصوبهوذا(متهللا..فترةبعد):حسين..الانسانمنوحدةاقلالسوداءالعقارب(بنقمة)الحديث

مذ!لةاعةلى

توافقني؟هلخضود(وتلاشبالمرجلهيجسصامتخضور)

فعه!..نعم(بالتواط؟محملبهمس)..الحدودانجعدالىةحسينببمترحبلاكسواكانكالييخيلأدنرةبعد):صءين

وطييعيسلعمردذاك.الكلماتعناءيسضحقونلا!همالي..يجوزلا(امتردد):خفوو

...صاحبييا:خضوربخالوامضي،فسداودعك،منزعجاكنتاذا..لا..:لابن

؟.الجرائمباخرسمعتهلولكن(بسرعة)ةحسين.سبيلي

!؟كلههذاما..ربيا(ناحبا):خضودابدا...ابدا..صاحنيياذلكعنيتما(ينساقد!أوقد):خضور

..تصود(هم!ساصوتهينفلب)..المريعةالم!ابشىكأنها":حسيئ؟.بعدالكلامجدوىمااواانط(يتن!د)

وارسلوها،رأسهفروةاولاسلخوا.يتصورانللخيالوهيهاتضيقهابعضالنفسعنتروحزفراتهو:حسين

اهله.الىصوتهيغص).الكلمات؟والزفرات-خفيهلاالمتحجواللضيق:خضور

هو؟من..البا"سر؟رأسهفروة(مذعورا):خضوردلنقنعبقسمتناالربارادةهذءدامتما؟العملماولكن(ثانية

عليه.فقبفواعابثايغنيكان-صغيرطفل(ترة)..تصدقلن:حسينولاشجونكمضفض..اللهليساعدك(بحرادةمواسيا):حس!!

-؟.يغنيلانه(نذ!الوذعرا):خضور.نكنمها

فروةوسلخوا،عليهفاطبقوا..سافزمنمنالاغنيةكانت:حسينومأ(متفجعاثملحظةا.0نبيلرجلمنلكيا(متأثرا):خضور

رأسه...وقد..خبزهامتسولةالابوأبتطرقالانعائلتي؟.الفائدة

الساعةعلائم..الساعةعلائم:خضورالجثة!يبقيتما(يحاؤل)..سريعاامضيانيجب(يبكي)

يدهقطعواساعةفبعد.هولااشدهوماوستسمع..صبرا:حسينعزجمةاوقوة

ة-اهلهالىوارسلوهاكلتعانيوانتتمصىتركنكلوضميريعذاباحتمللن:حسين

..اللهليمحقمأالطفليد:خضور.الشقاءهذا
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؟وعمره(رجاءفي)..اللهليمحقهم..ليمحقهمالله:خضوروارسلوهاساقهفطعوااخرىساعةوبعد..صبرأ..صبرا:حسين

لديهةسنةاًلمرهـكم..اهلهالى

شيئا.اعرفلابالغمريتعلىفيما:حسين..اللهنيمحقهم؟اللصغيرساق:خضور

كانوربما،ارهلمالجديدالوليد..-الاكوانرب..يا5او:.حضوررألسهقطعوااخرىساعةغضونوفي.صنبرا..صبرا-:حسين

ذلك.يحدثاطيمكنلا..لا..ابراهيموهذا.ماتقد.اهلهالىوارسلوه

اليقين.اخبرحتىواجرجمي..ءأجرياقينبغي(ملتاعاينهض)طفل.الجحيمالوانباسوأالربيصلاهمكلى....كفى:خضور

صاحبي؟ياحدثماذاحسينبامظعالساعةاعلائم..-ربيا..ذلكبهويفعلونصغير

اسمه..نعم..ابراهيم(مولولا)..اهيمابراسمهابني:خضور؟هذامن

كابليسملعونون(يرردوهورجلهالاممغالبايمضي)ابراهيم..ترعالهاويةنحووالمركبةحسين

..الدراخرختى..الدهراحرحنىطعوثون(مبعثرا):خضود

يمضي(انبعدبرهاتتستمردلولةخلفهساحيايختفي)الخلفافضلمنوالسلف:حسين

عابثةحركةميمابهامهعلىالسلسلةيلف،باسمايقفز)حسين.هينعقابالفاعل(حرفىشاردا):خضور

نهملالاينبغي..السداجة،المسرجفيوسط.يقفثم،.لامباليةالوسيلةهوالتنظيم:حسين

قرصالقراغفييد-كل)..السذاجة"لاخصوعلى..اًلسداجة؟هيداءطاوكلتهكيف(الشرودبنفس):خضور

وكلام،ارفامخمسةتدوير..السماعهرشعحركه..لليمون؟؟لمنظمالعملالىاحديستملكالمةحسين

ليرينأليمنمنويحرج،ب!ميلسلتهعابثا،يضحكثمصامتاسمكانماذا(كالممسوسفجأة)..اهتملا..الياحدلا:خضور

(..قرةالمحتقنالسكوت.!الصبي

..او...او...اوءةالجوقة(اليمنىبسبابتهجبهتهيفرك)..اسمهكان.؟اًلصببم:حسين

غاضبلعنةربالعيننسيتلعلني

غاضبربلعنةالاذنذاكرتكفيفتش..ارجوك..تتتكراطحاول(م!لمهفا):خضور

با"لبالتماثيطينوليس.جيدا

الانليسواوالذين،كالواالذينالناس..اظنميماخضور(انفاسميهاللمثالحظة؟تقكربماذا:حسين

يئهشمومايضا..يسسافطونايرضا-ابراهيماسمهكان

صمنا..صف!اواثقانت!عونكاللهم..ابراهيمتقول(بارتعاباقافزا):خضور

..يجريوخضورابراهيماسمهان

صمتا..صمتاابراهيمالهاحسب..نعم:حسين

واستحال(اليسارمنم!نوشصراخيسمع)الشجاعةملالت

الكلام

ميهاالضوءيخبوالينلانلص7!ته.أررا
دهليزهاالغباريسدالاذنلان

(خضورصو!ءنالضجةننجلبم)طالبإالئمن!بزشبم!!إيؤ!ض
-..قصيروقتمنذالااخرجلم..وا!4حرام..حرامةخفور

ابراهيماسمهابن!ه!..انكددعولي..أليكمانضرع..الركوني--نج!ار--

مابحىليبنيكبم(اللموتابرملآهعبمفيجديبتغدا!يلكه!!حقيصأبزممبضجمس!صافيبحلصحاحيهإة

8..اثم-جنيت

موحش()سكونء...ء.ء.فيص!هـ
كاضبربلعنهاًلعين:الجوقة-بسىلمض!كلصا!بفساليصب!فيمزض!سص

غاضب-رب"منةالاذن..ب!جم!هلمزلنائ!بئا-.ألل

صمتا..صهناوسج!م!سها.يلصعىكلهئي!كائصس!كمعض
.الكرمواتتحال(الستاريسدل)التنعجاعةفاتت?

التنماللثإلمن!ص!ب!يبالم!ب!ثالمزيوضتنلا

سجمان!.كهكضلطبان!الخ!ضثبصشضابلى!ا

ابق.ا)المنظرنسةىعنالشتاريرتفعدقائق3بعد)،.اللبوعال!-ا!يفبمقاش!

إلمغبر..الحطامفنكوماتئلاثوشاترت..وكدران(عتمةتهـلرنجبمدالمنظرالمم!س!ي!جمثهبما!موهـص!مبرتعبهصما

الشهورخلف..الشهور.خل!.الشهور:الجوقةأ!أةفك!بريهعشر،لغ!صيمعيثششألب!ئل

وغبارجصدقوليلكوئمنفئفعاقخطغلكرلمثاللصبح.لمى!نجصرالبملى!برا.!صه!ىعصيع

الاتظا!تفقنحىفمت!لخول!نةمابغ.!بره!ب!كيرممبسياضص!اعبئ

الانليسواوالذدن..كاثواالذين؟لتاسنحن------.

صمتا..صمتا!8218-تافود..المتىا!ءشاسلق!ذاداس.:7
..قادمالفقيرالدبسبائعهووها!!--..،!س-3لا.-
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..منهووفترب،خضورايلمح.حباتهايعابختسوداءسيحةيدهرجليقعلىيمبوهو،خضوديرح،المؤخرةيميناقصىمن)

..صاحييياالحالتعيسانكارى:الرجلمنالمفدمة،يقتربوحين.زاحفاينهضتم،مرارايهوي..مريضننين

يتأوهحتىيراهفما،طعبةنجحركة(لناليرأسهخضوريرفع)ووجهه.ثهورغضونديسنةعثعرينكبرالقد.الكاملانهيارهنلحظ

(ومذحعودامضطرباغريبةبلاهةوتعبير،المرضىوصفرة،الكدماتزرقةفييعومضائع

اللعونيدالاخيمداناجملوما..مساعدتكاتمنى3ةالرجلتتلاحقانفاسه.رثة..محطمةعربية..انسانبقاياانه.كاللجنون

..اخيهالى.شاهقجبلتسلقكجهدالواحدةالحطوةجهداصبحوقدلاهثة

مؤخوته!علىقيرابرء)لا..المرةهذه..لا(الذعريلعثمه)ةخضورعلىالارضطمصدعكجداريسقطثم،فيمينا..يسارايهوي..يرتض

الله؟بحقدهاكماذا:الرجلحقا..كانعاذلك(تدريجياصوتهيعاوتم،هامساييدأ):خضور

..الانبعدالت!تمليةهذهاجربلن..لا..انما..خميءلا:خضور.كانظرنهكانولئن..كانماذلك.لا..لا..وان.

تعرفهبمعاملةلاانساناتبادرانلالقاليس(الدهشهمتحشعاةالرجل،العجوزالجسدعلىانفضتسوداءعلقةالف(غمغمةمبهمة)

..اللطرازهذامنسمنتحنىوامتصت00وامتصت،نجراطيمها!يهالانشبت

اعرمه؟لا(عينا.جحظ)ةخضوروالعلق،الملعونالحديدفياليدان(صمت).الحقلكثئران

اخر؟!سرالديكانام(لحظة01تعرفهلابالنأكيد:الرجلترابا،صمت)تراباكنتليت!ايا:المرءويمول..الثم،مص

تصورمجرد(لاذعةبنبرةالفزعةالاسيانةكلماتهتعجن):خفورثمانية(جنعهفوقرألهيتخلخل).حجموبلا..للونابلا

ةالمرةا!خريةهذهكلمنيفسخرأنبالذنيايليقلا..صغير.بالوقتيباللونلاان!م(غائبةبلهجة)اخرىاياموستة،شهور

اليهأترميالذكطما:الرجلولماذا..الدبي2"رهونبلونالوجهفواهـمينالسيدفال

..مطلقاشيءالىارمبملاانا.ةانا(الخلفالىيزحف)خضوروانقصم،رجلوانقذمت؟صحبتنامللتهل؟الخروج!يد

مطلقا.)يتخلخل..مغتبطة،رفراقةضبحكةغطمهااهةوثو!ا،واهنظهر

الاعصل!.مرهىانكصاحبيياالواضحمن(مبتسما)ةالرجلبعنف)..اخرىا؟موسهفشهـودثمانية(جذممهفوقهـإسه

الحياسكنمحسناسميالا.فليلاعصكالتسريةاحاولدكلنيواندثو(البكاءوينتشر،يصمت)؟.لماذا؟.لماذا(ناحب

المدينه.منالقبليله..صحيحغير(هلوسة)ابراهيماسمه.كان..ألاهل

؟.محسنالسمكانت؟متسن:خضور..سيعودالت!حليقمييضجروعندما..طادلقد..جناحان

ذلك؟فيالغرببوما..نعم:محسنكم..عرةلاول..ع7..بولهسيسقونه؟.يعودولم..لا

..الخداعيحبلاوالخضر..فذكر؟.وحسين؟.وحسن:خضوريمضغها..عجوزأكلبافيرى،امعاءهيبصقلوويود.المرءدتقيا

-؟.واحدةمرةتوائمثلاثةامكانجبتهلا!نون.و!فهااد3هرباءحمىمنا!لاخساؤهدصبح..ض

..اناقيللن؟انسينيعحسنعن؟تسمعنيىتحننما..قوياصراخيكانربيا(بعنف)

!للشيطانياولكن.ذلكمصدتفاامسم..فصدتمذلكما:خضور.فيسقريشوىانسانصرخاتسماعيمجزهلاالنملدبيبيسمع

ء.محسنهووها،حسينثمحسن.مشردكافرالابعداناما.اللهـماسنغفرك(نحيبمايعلو)

الم..م!مسنانن؟فنكلمعمن؟حسينواي؟.حسنايثنز"لخضر"منسخروالقد:الكفارمناسوأو!كنهم(باحنجاج)

هوماالانقنلاحديجدولم،محسئاسمي؟.جيداسعنيلينقذ!..يقولوناكالووسمعتهـكيف.روحهاللهقدس

الاسم.هذافيمستغربالضرررشفى..يغضبلم..شضبولم..لنورالياخضرك

حسنا،كنتوسواء..حقا(والنهوضنفسهللملمةمجاهدا):خضورالابوابعلىتتسولوامرهى..ارهلموطفلي.يغضبلله!لكنه

صديقييا..فرىكما..انا..فانامحسناام،حسينااموهم.المفرومالولداسملهوابراهيم..ماتالذيزوجها.باكية

لم03،لكبيرةاالسنهذهورغمابكم..--اللساناخرساللكريمثع!واعثلكالزانيةابنيا..ويضح!ن،ويشتمون،يضربوئ

..الكلىمتعلمفيافلحالماءبرميلالى،الثلجبرميلمن(ميهمهغمغمة)..ويسب

انت؟الناسمننوعاي؟.بيانعبث؟.هذامامحسناللاهبةالشمسحدةذوبتهما،النسرجناحااًحترق.الكاوي

..ادريلا(الجذورمخلوعة..يابسةكشجرةنا!ضا):خضور..؟!ملا.احمرشمعمنبل..الجناحانصنعأبيضشمعمن

تقبالمدبببخطمه..امهبطنالصغيرثقبلقد(يضحك)البعيد!..البعيدةالسماءجبهـكأمن..عالمنالنسروسقط

-:الابوقال!!لوحشيهيا:الامؤالت.الرحمالىوعادبطنهادبسيبائعانا(صوتهنغمةزضيو..وي!ريث،ييكي).جدا

مزعغلام..غلامصورةعليهالدموانسكب..برغوتمولود،خيزيلاكسبيومكلمراتعشرالمدينةاسوحكنت..فغير

؟ارائعاذلكاليس..كئيب؟هنالكماذايعلممن..والان..الابوابطرقمنعائلتيولتنجو

!.معنىلهاكلمةتلطقلا..غريبةمحسئ..ذاتهااللوجو...انفسهمهم؟.يحثوماحدثمايعلممن

..إلمعاليكلابلإساصتكرخضورالكماتباوسخالمحشوةالافواع..ذاتهاالمتوحشةالايدي

صاحبيياادركبدأت(فجاةفهمكمنرأسهيهز،هنيهةبعد)محستناللذةوكانت..يتبدثونلا..يتغيرونلا(برهة)..نفسها

..غلطتكليست..يا...بالزيتالمسلوقةكالحشراتنفححينعيونهمقيتتألق

الجيدالدبسبيئاميز(برهة)..شي!ئاادركفلاانااما:!سوالذيما..،يجركيعم-للتساؤلفرصةيتركلاوالتعذيبالله

للمضي(يتأهب).ممكنهومافقط..ذلكالرديءوا،دبسجسد؟..رجلاي(ساقيهيجس)؟.يجريالذيما01جرى

كمافقطايامثلاثةومنذ..فيهنحياالذيالمشموشالجوانهمحسناتهووما..الاصفربالمرضاصيبتهرمةدجاجةاني..كله

.اخرونكباروتولى..كباراندلرتعلميموتانوالرحمة..اسوأيكونسو!يقينا..فاتممااسوا

وسيقول..خيمابراهيمابنياظافرستسلخكلا(مرتعدا):خضور)يخفي..الغريبةالجهمةالمحنهذهمثلتقصمهانقبلالانس!ان

ر؟يتنا؟تحبالا..-بكاتلماذا(اللنكاءفيويجهش،يديهبينرأسه

..الانسانعقلعلىظلالايرخيانبدلا،المحمومالجوهذا:محسنينتهيمتطاولوجهه..القامةمتوسطرجل،اليمينهنيدخل)

الاخرا!سمكانوقد(بطيءمنهكمتعثربخطويمثصي):خضور.والغثىباللؤمالمحتقنةالذئبيةنظراتهيميزهمااهم.كلبيةبذالن

..جارىياعلييالسلام.سوداءغيمةوسقطت..ابراهيموفي..بالضجرشعورعلىبالتسكعيتغلبكانثوكماالهوينىيم!ثعي
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صمتا..صمتا؟تنهباين(يتبعه):محسن

.الكلاملنايحقلا..جميلاغلاعاولدتانهايبدو..تنادينيامرأتي:خضور

ليسواوالذين(الستارينسدل)ثانواالذينرالنا!نحئ..!احبييا:هـحهبن

..الان5لممسطاءاكل-نضيت.العكربالماءملأىعروقيكأن..اه:خفور

الرابعا!ؤ..مبلمنشيخاحملتهل(بلذوعةيضحك)

لهزوحلاعادينتحارععنجداقصيروقتبعدالستاريرتفع)..و..اظنلا(مرتبكا):محسن

القاعات.بةتمامامتماثلو!اشخاصويجيءفيهيروح،نهايةاوبدأيةكلسنبلةفيسنابلسبعانبتتكحبةوالحسنة.تجربليتك:خضور

بلاوكلهم.واحداللباس.واحدةالايقاعيةالمنضظمةالمشية.واحدة.حبةمائة

لا.عيونلا.مائلبشكلمقدممنهافيتنسطحكرويةرؤوس.5وجو..اعمالمنوراليماانسىكت..ا!(!ضايقايقف):محست

افخطواتبايقاعمخططوالصمت.افواهلا.خدودلا.وطالو..صاحبياالسلامةمع

يبالايمنالرصعي!وعلى.والطلالالاضواءمنكنبكةاكتأور!فمةلنفسها0عونكفياللهكان(يسيروهو،حبا..ضاح!):خضور

الرصي!بلاطاتتجسكليلةوظرافه،!كسراسه.لثبحكأفخضودنيم..حسينثم.3.حسن(الاحرالاتجاهفيم!تيعودبخما

ونتيك.بهاوتوحيصةاعالروحطواته.امامهحسئ(يهههم)؟كلههذاعغزىما..اأكظيمربييا..محسن

الاشخاصهؤلاءاحديحول،؟لمننىلاشتيعأبيكفيوقتبعد(يخرجوهوء.وتهيئلملأشى)..ث3حسينثم

مثية(ايقاعيفيعاندونمنهققينرب،خضورذحوراسهمسطح(ويمضي،دلاعبالاةكتفيه!!زثم،المسرحوسطفيردد/):محسي

انت(مارغةكأنهارألهعلبةلهتطنغريبقارسبصوت):النصححص(يخرج)..وفيرةألقرصتحدلم

..الضقدعايها..(لحظاتبعد):الجوفة

...والله.اقسم..الي..سيدييافعم(وءصالرا،ءخلعثما):خضورالعقراتمكا،بعتوكلما

اليمين؟علىلسيرلماذا..اخرلىالشخصالاصواتمنواشمأز..البصرالمرءكرء

لكم.اشرجانيجب..الحعيقة000اليمين(ناحيا):صسور..شيئافقوللا

؟تشرح:ثخص005يغشنا411شانندعلن

..والله..سيدكماياخمور"غويناالكلأماتندعلن

..تثبتأنتريدماذا..ها..أليمينعلىتيرضفدعة.النخص.نترهـ.ا!صف

(..دي!نهار،بقسوةيصصه)بالشراكمهددةنفسهااتمائيلوا

لا..شدييا...اليمينعلىاللهلعنة..اليمين..نعم:خضور.بلاهلخضوروفكر..الصدرفيالقلبقفز..

..الرجلينخيانةانه!بد..والحذرالنيةحسئمنابرعلكنهم

ركعبننركله)..الخيانهجزاءاذنتأخذ(عوتهيمذو-):الشخص..اكهاياتصنعيتقنون"نهم

فساجعلك،ثانيةمعلتهالو(الرصيفعننينقذف،شديد-ن..النها!ةفيالحكايةوجلال

..و1لدتدالني؟مكتلغنرهيبةالقاظالافواـهمنتسربت..اوه

مشيته(ا!اع-انيضيعدونالسيريرتابعت

بعضالرعبيعطيه)مقدسهؤماكلوحقافعلهالن..لا:خضورتطههههه!-.

انقليتلعكهاأ!(حدمبممما!ينهضساصوبهكذصيفأئغايسرلاالقونعا،بومواردوسيمو!مو!فأف

ار.ق
؟؟.اتيههذاالاموربلغ!متىرب

وابوابهطاالابن!يةحيطانملاصقا4صرالاالرصيفىءلدبب)نبرارواه-اتنشطاهـ

الايعاعتمسكانورجلاه،عند+قيتوقف،شخصاليهينتبه.بئالمغلق..14طرايشيجورجترجمة

..الزنيمالصعدوكايها:بحردسحعىوالحياةوسلرترانا51

ببأاصلاناريد.لت!يئاامعللااني..الربرحمةيا:خضود..،ب!ادرمطرجيعابةةرجمة

فحسب.

؟.الممزقةالقديمةالتيابهذهتلب!سلماذا:اثخصالانسانمغامرةه1

الاخرىثياجماماتت(عيناهبززوغ)؟ثيابي:خضور015طرابيشيجورجترجمة

الحائط(علىدببهوي،وجههعلىيلكمه)؟تسخر(زاعقا):*ا

..(لجناحانوسيذوب..يحترق.رأسي.النا؟(بالجاءعت!ضقا)بعسحصىالشعوبوحكمةالوجودية51

قي!سقط(،يركله)..لمدنهمسبةامثالكالمحهوفاتسفلة:الشخص175طراين!يجورجترجمة

ضائع.انياؤصد..ن31لم..ياسيدي..ربيا:خضور

ايضا؟اتتطاول(-!كله)؟تعنيما؟.ضائع:ال!ثسخصوحشرأاخلرطخش51

صدق!..تدورالارض51.0؟التطاولامثلييستطيعخضوهـ:225طرابيشيجورجترجمة

قعلا.رتدشاًنها..لانا

،التيابهذهبمثلالشارحفيت!شي..الخنزيرايها:الشخص.عاًلى.ليتافةواباردوبريجيت51

..الاعيبكمنعرف..0051والثماتةوالهوامللذبابكنداء

ير!كله()ن7جز-ألاشيلءقوة51

عنابحثقحسبانني..والله..السببدايهاارحمني:خضور.011ادريرسمطرجيعايدةترجمة

..يصطادهاكيفيعرفمنخيرلكنني،هربتلعلها..تيابي
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التيهيوقدمي.جيداتتعلمهالم؟البلاهةأسصءةاللشخص

..تتفنهاستجعلك

.عالىيزحف..المقززكالكلبموجوتيفحوثانية،واحدة).يركله

سارقر!ولجيأ!هولمال!منزعجاالشخصيتوقف.يسيراخرشحصرجدميمي،اليمين

الايقاعي(سيرهالاولدتابع،عاضبا

رأ.قكلضهاصدر4الاجربالكلبا-هايفءلرا.نترض:الشحص

..العظيمالسيدايهاادلهاستغفر(شهفاتهحلالمن)حضور

الرشدسن.؟انت"ن:الشحص

055ادريسىلس!هيلترجمة(التذكويحاول)..بمونهماذا..لعلني:-خضور

انت؟منتعر!الا(يرثا"):الشخص

التمئفيذواقف.دبيبانعاًني.اللهعبادطاًأرحمة..اخخضوهـ:

065ادريسدسهيلترجمة2!دبيبانع(ضتهخزصوت):الشخص

.ادمنسلمنان!طيقولون..ربما..المدينةهذهواسكن:خضور

اللعميقا!حزئي"يتوجع..يركله)؟.اليديتةالالغاظ5هذتعلمتاين:الشحص

هم.ادريسسهيلترجمة؟تهابرماذا.ادمنسل(خضور

انا.مناعلملا..الربوحقسيدي..أعلملا..اه:خضور

الغتياىةاويابسةشجرةغصناوحجرلعدني.اللبننةنيئادستلعدني

؟..ادريسسهيلترجمة.واللهانااعله!منلا،ني.دبسمخلطة

البعوضةيهاا(ومرةمرةيركا4)معهذأرجليوتمص:الشخص

سارترقيصص5.انتمنهذايعلمكقد.اللكئيبة

035ادريسسهيلقيجمةيصبح.مشيتهايغاعيضيعانرو.نيمضبمتمومرةمرةيركله)

يسير،انيحاول.الشارعوسطنحويزحف.انساننفايةخضور

قمبورللاوموتىالفاضلةاليغي5(..الاسفلتعلىحطاماويتداعىيكنولكنه

002سىالهيسهعلترجم!ة(الحيوانيةولولتهعبرويشمة!،يدفيبينرأسهيضع):خضور

عن..اسفلالىاعلىمن.لارضا-بور..الارضانقلبت

أ!هضت..تدور.فدور.تدور.تدورحقا.فدور.أعلىالىاس!

002مجداهد.عمجاهدترجمة...فدود

.يمشونيصنحونفلاليه2يصلون.معايشيررناشخاصئلاثة)

السكر.علىعع!فة5اقدامثلاتة.ترتفعاقدامتلاثة.علالايقاعصريصينيراوحونفوفه

03-.ادريسمطرجيعايدةترجمة.المراوحةالاقدامصخبمعالمتخطفتة(ندور)كلمةلمتزج.3تسقط

لطخالابعدوراءهموليس.المتناسقسيرهـميواصلونثم..برهات

.السياسة.فيممحاورات..الاسعلتيبقعمصؤأئل!

002طرابيقنعيجورجترجمة(الشطرعفيريحبداوةوتزوبع،المضوءيخفت)

افرادط(نرىاندونمت!ثدجيبظء..لحظاتبعد):اقجوفة

الفهذبسبرقي،..اندثر..اندلر

035ادريسل!مهيلترجمة..اخرىتمانيلولحطمت

ترولمحكاياتتزاللاالساحةضميروفي

الجديدالاستعمار.النصلبائععن..البرنقالبائععن.حكايات

؟..ادريسوسهيلعمايل!ترجمة8اًلمدرسةطالبءنالهياهمصلحةموظفءن

..الجميلةالسكرتيرة..عنا،كونروةمصنعحارسءن

جداررا.الحداثةتحمهلمالحضانةوطفل

الكلمات0الحلوقمييقتلمانعاسي-ليس..كلا..مملا

لم!ادترمسرحيك05وتضربتهشماننماثيلانتنسوالا

در"والريبةاًلخو!..الخوف

والعدمالوجود...تلوالالكن

معاصروناثبلا.مت!شعابهةالحكاياكل

ا!ديالكتيكىالعقلنقد.الصفيبرةالننصيلوثغرا!

--.الذكيةالخيمالاتتسعط

طسمديساس05صمتاصمتا

المككسميةقضايا.فيالساحةتمائيلألانحنما

وشهيداهزليأجينيه.والذين(الستاريسدل)كالواالذينالناسنحن

.الانليسوا

ونوساللهسعد
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