
17-فى-.. ---ءصهـ !-لرو--ص
هدمشل!شلالةهسصحية

لبمحمهبص!صربر
القطدبكورقمصقولوللحمها،وانضجالطفوللة.أءمل.تهر!ولااالاولاور!س!*

ا:شرياالج:سوتردري،هتوالصوابىكاء،العلاءاتتعرف،المخضر

له--ت.ا!هعسمه،تولدإومأكلوفجر،لهاامجادلا.الابلهوكرور!سريرؤ-ها،ءا4مدينفيالضوءشحيحةصغيرةغرفة)

.ا!خإصوطنكلكضهاعاهرةولاقديسةءلىوطلمغلقةللغرفةالوحيدةالنافذة.ودؤاتركتبعليهاوطاوله

صلمم(ا!غروءفيذسورانو!أه،ورشنلقايزال!أ):اللئابؤحما.سىالشمنورالغرفةعنتحجببعمارالتامحاطة،ضيقةباحة

والج!رانالسقفعلىزدءتها.الاحلاملازراكمتحتى.حلمقرب.ؤ،رغةوزجاجاتحلاقةوادواتقدإمةاومجلاتوجرائدكبالنافذة

وؤ-وق،اثوارعفيالعابرات.اءا!ن!ف-،تهنفوق.والشوارعزجا!ة،عا"ها،بصجبفةمغطاة،واطئةصذيرة5طإولةالسريرقرب

لافئر!،ارةوالرالشى!وطنمن،هناك"زرهاحماةاحلام.دفاترياو،ا،خضراللوزمنحباتوبعض،فواكهوصحنوقدحانخمر

على?-،فةوبجلس.ب،هـوءينهض)والمنافيالحجرمدينةياؤوؤئي.صعيروراديو،الهئديالمشمش

هذاي،ربكم،.ؤ،ربهـيهاوالان(ويشعلو،سبكارةيتناول.السرير.والعزا"بالكابةيوحي،قديمرطباكبيربيتمنجزءالغرفة

تنغمسا)هـواليع،كجوذهن،تتلفانتوها(بازدراءيى؟سم)الدخانونحت.عازبشابئيابعلي"علقت،مث!جبالغرفةجدراناحدءلى

ا-*قف.امنعاليكيى-ق!نانطوفيوالقديسفماءوتظر،الحبرفيعد-ى،والرطوبةالغبارمنكحميهابا!جدارلصقتصحفالثياب

.كالمطرعذبة،كالشمسمضعهخة،ؤ،دمةا"رأة:الصدىساعةربهاواة،افافىربثياب!ضةامراةصورة،لانافذةالمقابلالجدار

ءعكإءنولم(ويشربقدحهفيالنييذبعضيصب):اث،بالغباهـ.غطاهاصقائبالسريررتحض،معطلةجدار

غامضةمدإ:".التخومخلفتقومشهرزادية"ومدين،اًلاحلامنجبر،عنقربطةبلا،صيفيبقمي!صشابيستلقيالسريرعلى

مرهـرجواريها،احزا."!ءواسمفيلضقدمها،اسراراللاغرباءظ!ز.والجدرانادهقففيويحدق،راسهقفاتحت!يدير4يشبك

فيواث"وةالوجدوامان،وجهكؤبارتممسلفحيثرون،،صكضغسرؤكأفيوحيدانعالمان.والصدىصوتهير-"معوحيدهـلاو

وبتجهينهـض).اصدقاءفتهاالناسكلوالناس،اللبريقنعي!نيك(يالتقيانماوقليلا،واحدة

إف*-4اخرويضضاول"يرمي،صفراتهولمملبكتابا!قنحالطاولةنحوالسقفال"درارومنطالعوكأنه،الغرفةيسعصمته):الصدى

(مغاقطبل!ءشكلعاىالبعضبعضهاؤوقال3"بيعمر.ؤوقهات!وذاحبيبيصوتا))(الانشادنشيدمنب!ضهاابكلماتوالارض

الىباصبعهيشمير)اللقطرينتقاطعنقطةفبىالوسظفيف!كنانكاوباظبي4شبيهوحبيبي.التلالءاىقافزاالجبالعلىطافرا

والارانبللفئران"ء،ربو؟ءري،ؤواًغمنعرشفوق(اكفطةمنيوصوص،الكوىمنيتطلمعحائطناوراءواقف!وذا.الايائلبحفر

جربة.التذنجبجةتنتطريومكلوعصر.رأسكفي-"المحبو!."ا!بابي.ك

.كالمطرعذبة،كالنضع!!"ضيئة،قدمةاءرآة:ىالصد.اللحجا!ةمدينةلاعامانءضىقدها(لن!"ا:الشاب

بد،السايها:)-ةالداخا!ضباجدرانو/قول(/ثسب):الةمابوف!وق،السقفهذا.ءلىالارصفةؤوقوت!صهـاروطعامإقظةونوم

الض،رجفيف-اًلانوارل03ا)بشرفيوهاجرداخلمنزكسكضويءكلماتزوؤتالاسودوبااء:راحلامينقشت،،مص"اللصالجدرانهذه

ج"ودها4يحم،والدمالف،رلوثهاممزؤلآراياتالصلا"قوكل،كاذبة":،ض،كثيفةراسخة.تزالماالجدرانانغير.قلبياحبهاللتفي

ج"-دكاهجر.الحربمنعا/دةءلىءحمولون،الارجلمقطوعو.ا!ا!مبي:يوبين

اهـرأة.نفسهعنالايتحدثلايرمت9لموأمن.ءاتواقدفالعنهلماقظهرتالزهور.مضىقدالشت،ء"(وبعيداخاؤتا):الصدى

هـىواث"عر،طنإيةالاص"ورهاء-!،روروشزهاوثريااحذ"؟هاءن."ارضنافيسمعاليمامةوصوتءباالقضاوانبلغ.الارضفي

اسجينا،ماتوااللذينالعظماءوؤصائد،المرترهـةالخ،ص"،ررهقص?-سف-كبدوحي،الفرحازمنةفيحزينانالماذا:الث،ب

1)ما!.د.5جاربرتقالعنالبرتقالوبائع،بهمرتاالت!الرعبايامءن؟نينةا!ططهجرتهبءاولماذ؟اللجماهـير

امالم!.ا!وذللك.".اكفى...المض!ىفي"(!،همالشاب.السريالروحوا3أنهيتابع):الصدى

ا"رأة3مبصوتثم،الخ،رج!الابفيمفصاحصوت.يسمع)اؤوماني.وجدز"فماطلبتهففسي4تحبمنطلبتؤلمراشيعلىالليل

ء:--ةالىارفةتدخل.السريرعلىالشصابيحإس.الضالونتلحتحس-4مناطاب!،التموارعوفيواقالاسفي،المدينةفيواطوؤء

.(ودؤ"لرصفيةببد!،.جمي!ا"المدا:4فيائفالطالحرسوجدني.وجدتهفما4طلبت.نفسي

ودؤ،"ر!،"قي"-.دهااونرمي4التحه.ولمقي.بسرعةتدصل):الفتاة."نفكماتحبهمنارانجمفقات

الغرؤ".تقابداخلبحببويةللحركةتعمد)؟انتكبف(السريرؤوق(الامصورةنحويرنو)هجرتيعلىمض،ىقدعامان:الشاب

السرير.ولى(تجبسثمسيكارة-ثءل.فق!لارزباكهاتغط.ةا!كنبوقبورهـ،،رواًبيهااليوم"جمدويفترى.المدىخلفبعيدةاالانوقرير؟!

؟واملهااسن!حالكأعناكةرو"نم.لامبالا؟هاءنتنمالت!خينفيطريه"ها/هـرفلاانىتلك(قيوقف).والمطرالريحتحتالممددةالبيضاء

مث.دورة.نالله!متتةتبدوءاللغرفةفيحديثهاوخلال.العالممعوغداالانتقطناين(الكتبطاولةنحوينظر)ال!بةولاالحزن.وتاهـ،

ءوضوعمنأوتثب،شرابطةغير-كلمانها.مدررغيراخرعا!مالى؟قلبييحبهاالتيالمرأةغدوبعد

وءهـمم،لالعلامامطفو)ةهااكثرتوكدالعفويةوهذه.مبرر-بدونلاخرتبكلمااتحدثايبدأو.الانشادنشيدمقاطعتنتهثي):الصدى

.(ياء2الاثمعالتواصلعاىقلر!هاءدمق؟كدكما،نضجهاهـ-زهر.وطريةناصعةبيضاءامرأةتقطن،نفسكداخل(اخرى

انت؟كيف:زيد-ولالفصمعتتجدد،افريقياكعذراواتاونحاسيةحارة.ال-اسمهبئ
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.(تفءك)النحوهذ.علىالججرمنبيوتأنعمركأ،صغارا!بهـسنمتل!.عادية(ولاءبالاةبسأم):اكلل

فيشرالب.الزمنيمركيبدأتهاا*-لميةافيطريقةمجرد:زيد؟تأخرت(الجدارلىاعقىالىينظر):زير!

يغرؤون.بددوزهاكهفيعرؤونلاالزمنمنتلالأيهلمكونالعالمهذااح!،ناالان!"انيرت،زل.صدبررولإبرأصرأضي.ءمطلةساءةث:امل

المطمئنة.مالاياشمستحتقونإستليتصجونواد.تنقصولاؤتتراكمالس"وراء.هاحقيهتتبديرلإبىترانهاؤ"لث.يرذ،الاخرتلرغبامنهبالرغم

نشهتريء:،!نسأمواذ،العاشقإتواللجواريبالبمزريحلمونورمحفون،الاور.وداللونأحبأزا.(ويغالظ"،بالبنحويخن!حرك)الباباغلق

ناالعز.فىةارةهاعزاءاليسى.اليهابااضظروزرشلىنعمرها،با؟ءمدإقكإبئا.خطص:هاءعانقصضطرفيؤوللىهياما

!ها؟زدخلولاقائمةتبلتياالانياءنشا!ر.(بصههتبانبرتساالخهربعضءهايه*ب).رجخ:يدز

الور،ن!م!ات؟-والجواريبالجزر.أءلممهلوا!ت(تفحك):اءلحبانن!.عود"بيفطر،ن.بر!لاالصقا?وا!؟ط-علالمدزلا:اءل

.بشهبإءاحلماعدلم:زيدالمدرس-ة.الدخ،نوهذا.اقهـوةاء+بىآشث)لماله*باحمض!جائعة

؟ءفىو!هـماةاعل.(3)4زأشبضاوز"ت!ول"-زره-مهامند-ي!كارآهاتطفىء).تطاقلا

زاثل!مقطتالزمنومع.العالمبملكيةاحام!.طفلاكهت:زيدحتىاراكاكادلا،خطفازأؤين.!خذاونحنش،ورهند:زبرد

نامت.وهناك.!نفسهمغاورفيعهاتالر!ليباأء-بةانتماتدرلينلو.تغيهي

؟والان:املء-نؤدمسمبرخاويابن.الاخراًحدزايرىان11،!ا:اعل

بعد.ءنى.يرشيءءاروكل.روائقوالحالاحلامت،وت(:زيد.بئممريحتكيرآركماإدز.اخيمنياهداإءملوالبحرين

؟بالاحلا!تؤمنا:اءلالس*ود)يضحكان(والخظئبيال،*اواتنهكلركنضب!(إهرب)ةزير!

ونح-علمىللأمالاصتأتيدكم،.ءهشابهةوالحقا"لقالاحلام:ربربى؟دائمابسرعةترصلينولداًةسؤالااسأللمثاناودولكض:ى

الحقائق.كذلك،ءوارب.ايض،انااتساءلكأتاء،كت!برا(،ز-بئتالةبعنوبةتبتمم):اعل

بالمواربة؟ت!نيهالذفيما:املالط-ذيما.وسريرتوكاما،خمرةاء"ياد؟مجردذللكانتعتقدالا

ناقص،والاخرووحيدملووفاصلم!مااثنعيناي.اثضان:إدز؟ذللكبعدإهقى

4بطريظت،وطنهءشبر:حتلنظل(فيوقف)احد!م،يرغبويثكووكلاهما.إوءاءنهن:حثلم،كلههذابعديجيءاخرشيء:زبد

.وإصك.ي!ق!باىوذجأة.مقلومةبلاالرياةيرتضيوالاخر،قىا)خ،صإقيةلو،الممصرات/!دمالرواج:!قوللتتزوبمللكاقول:امل

الواربة0هـب.افضلوضعايخطقللقصيراوالزمن.الحب

للم(ي13اووتمامبغهرمنصةتررو.وزهضعثلرب):امليعرؤطلم!لحادلاواصدناطوبرلقىننت،ورو"ند،ؤقطن؟قابللحن:مربى

اؤ!مها.بربممنا!ادريوأهست.رهيبزءوعلىاملياوحيداناننا،الاخر

!صل(يرؤ?"و.نه.يرورا"خها.لى*ت،جيبهمنفي:،ول):زيرلى.فب:،اللعطب

شف-وةيدللي)ا(،ءفيشوورتهاواداءتسك!بن"قيضإوماا!سكتء!ى.لم"لموازت.!كلاالرياة.الا"ووؤمقدكنتربم،:ا"ل

انظري(الممهكينر؟بربئمنالذعراة؟،ةاطىؤيدوالل!سفيءهنالم!.بينناالذيالحب

لك؟يبدوكيفطالم،ءفيالمغمورامسماالىبه.س-طليهاحلا.4رؤاء2وم،.اءرؤطاجل(و-زنبهـزء):زيس

.امضكهر:ارولبعضء،زكلظدات،اكأرؤ"اعرمارون.الغرفةههذاظجدرتحفظه.سرا

.(ارريمنيرؤع)اربةالميحادثةهذهةإدز.الخ،بب"الوميضونوالح!،المءضةاللطهاتزقيولهماذلك..،وماؤريروما

.رالانكهطحاد.ئةاسمهاهذهول؟نةاءل؟ارولمداهذاوصأتقدالاءوراناتعتقد:ا"ل

ء-صنالاءورءنا.دء!ث،انا.الفوئيةءالفبزيافيهـذا:زبربى.ؤ-كنفميمتنةمف3اازتكباياخهلقالاولىاً،يامخلال:ريرر

يف/-لأ-م!-نامنق-ماان.4ووبا!الفيزياءفي،إرص،رجداخل،البمبدةا!نوا،الشمعرءنتتعح!ثبنوانتالالىضافراحكلغمرزني

ؤ-ب.وتر!وتقيطنأ-*قيادعي.الان!،ربدوالهدالماءخارج.)51-هـت(بربئيينالراللؤفيراءوحب،الاخوينحدودتضرقالتيوالحرية

ى*وية.؟،سكلكبىو.أ،القاعنلاء--!حتىبكاطبر)ما"منى:ورضءخا"ب:ضوةفهلمثصرختيومها

ادللك؟يه-يماذا:اءل،االمراتوطنءهـ،زبني."ور،نهـربوجوانحينحتاحمللك،الغيم

المقبضإظلىولنصلبالطعن.الحباةفيي!حدتماهذارإهـ:.الزءنعلىولكطتونص!

ا)"يالبصمالطاثارتظلوهـكذا(آ!اب!هبينكينالسبربىاعب)بربنافيال*يالرائعة!تياللذكريا(وتدخنتشرب.حزينة.ؤ:رو):اعل

صمت(فترة.صرخةمنهاتخرج.تمفاحةفيا)سك!ينرهرير4).نلأثمف!تئسىلا

بةطيع.لا.الاخرفي!ويرلااصراانةالعز)نح-!يوماثربروءأبدأناالغرؤ"!ذهدخلناءضذ:زيد

ضحكاتتضحك)الملعونةالمدبربئهذ؟خ:ىء(ا&!كينزتزع):املنفرأزمدأ!.اوؤتامنصفنةيصيض"صارالإيامومع.الازف-،لو

تننناول)تمثوكنتلوكماتتحدثانك(فجأةت!تذممدءورةغريبةبصمت.عهظببتنااعسافةاواءةدتا،احلامئاعنزخح!ثو،،شمرا

اريدوانا.حزينالانهه،ن.المؤلرةالواقفمنودفى،،نخجمك(كأسها.غرباءبتنا

ا-"خلالفيدو.ايقاعيةرقصةل"بدا،تقف).الانلكارقصان؟انتءريضهل؟ذلك)قيوللماذا.متضلاوكأنناءدث.لمانك:امل

منحالةالى،4الصعالىابط؟منالرفصةتضطور.هـتنة-ءبئؤ،ئمفيالاءمب،ء.هـكذاالاموراًنم،.كلريف،ررمت(بنزق):زيد

الخوؤطمنهـزيجالرقصة.تدورثم،الغرؤ"خلالهاترقص،الحمى.مصدعاتفاقمجردانت،.الكذبزخومءلىبيننا

اشني.الانخد!بما":تصرحنشوتهاقمةفيوهبى)والفرحواث،وة.!االيكآتياوو،ذا،احمكاذنيتعرفولكنك(بلوم):امل

،"اليمستشداؤةالشربابعلىيقف.الرقصفيوتستمر("لثخذي(،ؤذةالنمنحلاقةمرآةيتئاول)مرإبمةامامكانيو:زبرب

،لونالصبجداراللكاسبرضربافجأة.يتملاهـ،وهيال!هروبيدهبنفستخرجازها.حبكأهـةتلفطينكيفنفهكالىوانظريهذه

الىفترةبعدقصةالر"ورود.تناثرضجقى*طيمهلتفيسمعالخارجياهـ-ىازطري.صف،رهعلىا)خضاربائعبهاينادياله!بماالطريقة

ص،لةافيالارصعلى.فءقطاىاالىىةالمول!معا)ة!ريجيالتخ،"!إ!واحدسريرعلىوبيضك2بييصاؤقيالم!

.(السريرعلىوبربةدد!ايرفعها.الاغماءمنيخفهـنراسن.ركباشعل.طفلمن!كيا(زشرب):.امل

***تنف-ر)(يرشربان)ءرتالتيالايامنحج!.ومضءرةسهصةافكارا

لمالممويرعاىالفه،ة.وجبززميانقط،ع،بعدنفدمسهااغرفةا)اطف،لاكهاعند"ا؟ووكذاهء"ذا.هـصاككتكهده(الكتبررو
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ذلكمناسأم.*رالنتال!تبمةاو،مخقىاًالقرودجلودكرائحهجلودهم.الم!،ظ،ره"ديرااطاولةاؤربلا؟ر!كطءلىواكاب.بعدثول-قظ

اف!لاؤءفيالنهايرقىحتى!دماءةأ.كامةلهاقولوفىيروماارهريب.(د!رهافيأالكلماتبعضيكتب

.الحزيرناميكثوباسودوؤا:؟بمة...قىبشكلابحءإة.حوألى--كذلك.وانطفأءبولدجهدمتليلفيكالشرارة:ىالصد

"ةكئةامل.كرس!ويردلىر.سسولرةيشمعل.الدفترير!ق)كث!هالو.لىتتقط!،وللمالشرارةمرتجراحكعلى.الارضآقراحهي

(4ايىفرو!ىالسسيرءلى.-ةمر.رؤصؤيهاوليسقسوةاكثرمتجمدةلي،لرهـربتخلودا

انض!ت؟،ل(ءرة4بابنرسام):ا"ل.جمةالمتحزلحميولاؤربنتصرالحي!اةلستفلبعبدابدوألى

.(ؤقطبرألس4إوءىء):ريدكأ:-تءتقلصةكلماتزرصوؤةلمه.الدؤ"رصمحاترملب)إررر

؟!اللمهايهااع!ر!لى:اءل:(إقرا.مطو!!ةمذكواتشكلرعاى

41كلؤهي-)م(وفي!ةبخطواتانغرورةفيوي!سبويرت،ض)ريرهـ:ءتى...حيئفيير!ري"ال3يراؤجوناناليوالىس-ئةال!ياة"

لا(!"وفف)...ازتا"لى.ة*4صروش!ى2وأماخه-وء-.بئاءياالا!...اخة!موزهايسيألتاشرإرةاو.ل!ن،ءودالالهل!ناسهاا"كماآتزع

.تيءلا...ونيءؤخر!:ناينالى:ادغهورادص،دبهءوزها"ترغو!!ه!رهها31كماو!ط

؟ابللك!ل،زيد:ا"لاز*-صاصسوازأخليلىساؤر*ضذ.....ا"لير،اروؤتهذاءثلفي

الارضي!ح!رتقلاص،كان/.هـد4دز"نمنذماتااب!.لا:زيرهـلالجث*-لغبلمابهان.لاوربما،اريدمااعامأ"تربمأ.ووههوبة

لاكأ!ةفيايىس"برةءهةي)،نلاليلوفي.اشمم!ةاراتأتهااو!يس"-هاو.و!ذرخازقاييت!زرا.رص"4كلءذيلأةبلملم،ذا.زة-بفيجرص،

ولكر،.الةهرة-وءخلملألها"تسقبرويرحلران!ار!ا،لقصبامنصءفيةيفىصكاالل!ب.صبركلو*-روةىؤء4"!رو!"ا.زظبهاارر*اوببت،اربربى

بجمطرء-بر،كلاتال،لملالبز،تاليظءنياتصكاويقص،للأئيي!ي+"ناز،ميدلىجلآطزرقهأنءإ"ضافحب4ءد"ا.ء-"قىاأ-وملكنها،ر"،!رةإهفيؤ!

...وعثممان.الحبهوالذاكرةؤقدان.ا،عب،ء

؟ؤاس-،كاناز4ليدلاأالن،وضتح،ولووو!ما):ا"لاص--ب.اص:!اان!ازها.اةالحبعنؤ%"زهاؤكرةلديلهـ%.ت

.الخهريشربوكان:إدز.مباقىاللجوا&ء،بورالرة3وصروا)ز!وروالفتر،ركبواللبراتلىالتها

ويكسر.امكبرضربنوكا(أ)عرؤقىارضءلىصارتوؤد):املانضي:.ربئوق."،!كانفيدع!4.4اسماذ؟راناوادلا...واحب

.الخهرؤوورر3كأدرلمو،الء-عيرةألالصابارغبالحنانفاق!دة،واعيةء-ر،طفلة

ءزإزتي.ياا(*ؤ!د!زأثثءظايانحن:إبز.صحصحاذلئيكانربما...!يه.ال!ءبىوسر!،،اتبةاءدارة

.لثحم.لاوالتتىظايا:ا"للمإد-ذبانهاءرؤ!وانا.بء،ولةعسهايدث*!لألضفسااسرارولءن

.الاننه.ؤقوليمايقولوكلن،غ:يمةأءراةضحيةكانابيإهـ:ر.انااكبكماؤلمبللا

إ-كي(.بم،ء،ةهقىغهر!اهـ،اذيئوؤف)...وا"كط5وكرالارضاحب4-15علديقىغيرحادثةالاردماء

.(ص!مت.).ارحلانعلمي:ا"لوج!4ان.ةة،بيالىجلالرهذاعادء،قليلا.خليل!جرنامنذ

؟.ث-ححوفاد-مهبرجلسمعتهل:يردزانااء"قدو.حمراوانخا"د.لمانعءضاه.بالسة،صينلهذكرالقاسي

؟ايةطاباكانا"لمف-ىمد3.الصا!واتالنساءتوقهـقهاوالخمرالةولاذمنمزيجؤلمبه

حاول.ابنهكاتءرقيسا؟قءنؤصفبءكتقعهصكاتب:زبربى"ن!سهرء-،واخوتياناجميمعااكضت،ادريلا؟ا"ىقركانبمد4ءيى

لح!انه.القصة!ءكى،5ير-.-معوولمءضبما!سخروا!للنا!4احزازب.ابوك:لبمرلمجدلانباللخجلاشمراننبما.غوينا

فيرهم.لام11برماونالنماسس:اءلوالعضء-باللدمباذهاز"،3.برت:طانه.معهاللذعردخل.دخلمنذ

اخ،صفياألا،لام(اياه/ت،وللها)او""،لطخذي"رحرانا!:ل:زيردان؟إتهيرالذيوما؟هـتاالبالىجاءلم،ذا.لا"ىالم:رحوالضرب

.اءواجراهـبوجهه"ؤيقيولالم،لهبحاجةلسمنا.غب،بهفيطب!ب!ع!""أ"-هـرجاتنا

.وداهـا.اوؤت.ا2!،ت(ل(كأروجزة!هاىءتهيوهـ!).املالقذرينللرجالاإ،4ءنلالعالمفيالاباءصم!بعهلزرى.اوحشيا

.(تخرح).تالوصفطلرههـما،ر!،م31انني...!ي"ملونعندما

تةلحادابعد4-61ليلمة

الصإ"لماك!اء،*المف.!بو)مءهه!تاءفيل*ن،اوكهدهءنلاءيبرمسذرانحاول

الت،فذة.،يئ"ح.بطءالخرؤةفييئجولابالشط.ن!ءها4ال،رؤ)."رير!يالهءهـضاكأتربما.باهـك!نيىةص،ولابنكانلهاؤال

اللطاولة.نحوير*ودثم4دمبء،رز"ىير."ا!،الخ،!جالىمنهاظرويراتي!لوزه"-ت.-ركالحاءكيماكادت.نهمح!اىيمكناًلامورول*ن

منر،صاويقدؤطالسماءةليء،لال!دارنحويئة!مثماي!بير،تماًلر-بواتادءةءز!تلقدالش،ئنجلالرايها:عنهااجيباقلي

.(وا!قالتب!دمالا!ء،سوء،ءسةبالمتمر3،نهصر.الء،ؤذة.ال!،ةللهـذهلأولا،-تالبي!ذا"صلمحلاانت،الاسرةحياةوروررت

،.(نااحي.برسم*4ولامه5ير-اثاباا!بدو.!ورود)المهدى،القذر11*وصث!العالم،العال!ءإىطالعات!مح!براتبناتعته،ور

يبدوتاقا!كبماحواد،ز،احيببضمايجرندومنهؤص!ر/يالتلا*لى8،تابرت.-4وبرات...شرفيبابعاهـراتيرطاردسكبراب1،ن.اببلا،عشمن

وهـصأةوالراللكاهـ"فءيابالانتتةءرال:،قهىامالمافي(ءكصودفير،فةاهاابملىالفقرنرتضيانئا.الببتهذامناخرج...المصاى

ييمن،ا)نالمى!تع!تاتمخءمياادورانواالك!بجفىرؤكا.ضطؤع...ءثلمكابمعالعينتىءلىوا!ربةارنفنرداخوتيويرؤفب

؟الاسب،ءداخو.توا،*!دإبئ"طعبظكزول:ت/اما.تحللوازتتارينبلايوم

.("؟لروبطء"*باعدةؤصبرةبفةراًتالجملالصدىيرقول)ودأكاوت-كيمابئايدخإونانيقون،بشبا.الزواجارفضانني

!هالمحوااحجرامملكةيامانعا(السريرءلىب"-لمقي)ارث"اباعيى،م!وؤء.وباردةجميلةانا.صسدبم!يدودطير.النهـمةبع!بونهم

بدالاشم*ل.ؤ:لإبى"،تأتال!،.تأزكب"رالوءافيةوالاصالسه،ئبدثكاىررما.ذاتيااءإهكه!محيابهـموفياارازظالاؤطارجسدهدا

ءتضةامليونءني.،ةعدالج!مرائولقىضازعةامرأة."تأصرة"جىءزف!!حبأكللخ!*ا.اللحهـ،ة!ذهمناسوأليس!ذاللكن.س-!ا

رصمفينط!3ت!لونافيلإظرهاباكرااجبإءالذيوا!اعامان.4ضوئبالازدراءالا.ب!تتقيون،الناد!.حارةاكونفقطن!يهاومعوءشقها

غابةخارجاما)ماة!ماالقائمةياءبالاشإنرمناتعثر.تكنبو!بامييجبطونانانيونصحطونقوم.مفقودةالرائعةوالاثهاء.واللامبالاة

.زرصللا-تىكاذبباتفافىلها1ا*تمعوانا،الحبرائحة.تضقعاتاالمسمنللثوانهـخ،رجوناىايرخبلارا!معمدمابي
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فيكلاللهايهاالشهربهذارايكما:سوردوحديروو،حتنبها.كنبمبتقىور،لموالعضلمئعوطنارأةا:ىاللصد

هنا؟وأنتمشمنذ.رائع:زيد.ؤ-هاورءروانتال!بمنبحراتمخركذبةب!ارتها.بالكفبهمهـوسان

العظيم.بالفرحبشرتمنذ:سه!هـ!ماماتقول.حبيبةياائعةالرياءالانتمنلنتحدت:الثم!اب)

.هاه.اهذيكأت:زيد؟الراة"كأالاشياء

؟مكاديجاءتاما(يبتسم):سعد؟السادةايهاالرائعقىالاشياءهبول.هـ،.هدأ

سعد،؟اوهامانطارد(سيكارةيدخن)ورحلتجاءت:زيدرلي!ن.وا"راةرجلبب!يحدثماهيالرائعةالاش!ياء:اؤوق

.بالضرورةفاشلونوزنواصواسنأن

حجح.هذا.فاشلانت:سعد؟وامراةرجلبينيحدثوء،ذا:تقول

وانت؟:ريدواءرأةرجليتحدثعم.وامرأةرجلبينيحدت"اذا:اس؟"وا

والاياموا!اءا!شهـر،طلايةعلىروءانسيا)ست:!.كد!ءترة).عابرةنكتة*جرداذلنان.ل!؟رءغلقة4بئص4ءرؤفي

.االموتفبلرغباتك.ؤولتنم!ان!ليك.فه:هاينبنن.!ضكباالتيؤصالر.ومهنمهـ6?ر.بردافهونا"نر.جدا"ت--جمونلناسا(هـثء

!البشر.ةا!-بمكلكصفقةفيمستمراززالماانكبهـوةزيد،عرانتهاأناتهمدؤوالا.الجوانيةبالمراتؤ-ءنتىونفورء،!حي،ل!!إملأ

نبيا.لستوالت.باعوج،ج4ماضوالعاللمهـكذااكإسسعهـ:ولا،الج!بدبرتقالهعنالبررقالبائعولا،المجيلةؤهطئدهعنيرننعدث

.زءوةليسالداخليوالصدقالاخلاصمنقليل:ريد،از-ازظروا.ا،خحطةوالاغازىأيحاتوال--سالاحذيةالنس!ا?ن

تت!نت؟اقزودماذا:لعدخلاق)طهىاللهماز!ماالمواشه.رواالحب!نتحدتالرأئ!ةإبئ.نهبماوص

لمجيهه.خي!انةلاوطنفياحبباان:زيدرلاكذلوؤووءتعونترونازكم(بالطبعزملخ"رل!"تملأ.لمءدوذلك

را!و:يهوله"اهنااذكراذنيلصههـ:.اللط!ببونا-طدةا6،ايركش

،إءوداوثمياالئ"ء
.غىرك!وىوءمديقيعنض،لعوءنالمراة:دى4ال

بشراهة.اللهاذ"طروانا."الخمرورائحواللفسءاقينموروالهبالا-ذيرفينفسهامغ،قة:اث،ب

ابدية،كلفضيرجتىمنانا.عنهبعجمدةولمعينر،شق"قهانعشق:ىالصد

ا!وطن،مند!روبي.و-هـةتبنلمءجزآةءمببةءكبما:المضاب.

ال-ونة.1اوروبااء،دراز،وها.مثاللك(هـبتوهذهة.،/ءوطنارأةا:ا!-هـى

،خاص"بهورةادخنواصطاد،ءبالمنتاؤضم،اس:ح!وف؟نفسصيهاتحبالتيالمرأة.!قيطناين:الضاب؟

الاجداداولئكيفعلكانكما،مص!وركمعدنخموراواثصربهـ-دودوراء.ل-تحيلافي.-،ءالنهجميعفي:!ىاللص

"اًلنارصولزاءالاع.رتجزئةا

وللمكن.(لهافةينااوله)دخن.الشعرالق،ءتتقنانك:زإد؟هـذهز*ونمنو:الشنإب

؟والضظرلاتااليوميةالمعا!دات/منخارجاالنةم!رهـذاكانوولبىقل.يخونابءثالها!!،مللةمعزوصوو-رةط!لة:الصدى

"-،ليكأ.تعنيهالاوطان.نكنول!لامباليارامبوكان؟ىمعد.إخونكك،:اتهـابا

اعيثى.انفاريررانااما،النفسخارجيركون.?أخرالنتحاءهازءنر"لذراريو"،م:دىالله

اضغارهـمكأ:والضراءصدةاشعارانحفظفقطانت:زإد.حزينواناحزينةارآةاهده:-،با!نض

يخرح)ح!باتكاما.تا-التافهالشساءاامام)تلمقيهاو،والاخلاصباللدم.ذهسكفي،،اؤتلم:اصهـىا

.(رة!.،خذ!نهة.وشاعروإخيدنان--لماننا:ا%ماب.ا

بوطنوأءإم!النتهعرفنتقولانتامل،يح،ونالنإس:د"ورد.الخاكحعةآلامكمنالموتبعد51-ءعها:ىالصد

افائيقى؟الخمرةهذهغيراديكاًليس.مط،و.وهموعءشر،ةالحب.وهـ!ذللك:اكء،ب

الريف.منتينعرق.(مصهورمعدني)ءرقاكقائبفي:ز"بمنص،!قىذك!ايكونببنم،بهيشعرنادونزيذيق?!يدخل)

؟ا!طصالوسكيمنشيئا.ؤويدانكام.(حزير-"بمماتيةرنمو!وير-معه.النة-!بنوالهـحالكا!نها

زجاجةيئتاول).وؤاتلةفذرةخمرةهذه.ها.ه،:سعد،الصحارىلى-ادةيااللعظىم!با!فرحبشروا:زيد

نابدالا(بقاياالكأسفيفيرىلنفسهيرمبانوي!حاولانبيذا.المزدوورةالمدرجميعؤيرةصوليءن

"لنةيصبا)؟بااراةرأيكماليقلوللكن.حقاهناكانتميادي،كاذبةاوطانا،سمبتوالبوالمطراضهسىامنابنوا

.(!يشرب.ا(ممرةياتاراارؤعوامكانكلوفي

تعني؟ا"راةاقي:ريدفت،ز4ماتت"،جورفرجلانااما

هذهؤ!ي،المرأة!اعنبمامراةاية(كتاباصفحاتيقلب):!ءعد.لد،!أنولا

.المدنوكلالمدينةلاإ-دز.بهـدوءيجلسوالكرسكطنحوحذراالصديقيرتقدم)

لديك.اخبارهن(لامبالي!اكتفيهيرفع):زيدعبى-دالمشاعر"ءكادي))ؤصي!دةمن"قماوراديقالصإدندن.يراه

هنا.كانتالتيوتلك:سعد.(لصوفياالباسط

اعرفها.لا:ريدرؤ"نر،رتيالمهديرقاشراعوااناءكادي)):أصدإقا

وخمر."غاقةفيفةفيوامراةانت(الدهشةمفنعلا):سعدوارتحالغربة

عننفسككثيرا،حدثتهاانكبدلا..فهمتلقد.ها.ها.ؤعرةهاولأالتلولاؤاصيخبأتهاوعلةعناؤلإنتي

منمقاطع!ادويتثم.العالمهذافيوغربتكالامك!نتوجعتشهرزاديءناؤتنر

ذلكوخلال.باسترناكاشعارواًسمعتها،والعنفاللصخبروايةقؤاديمنؤطعةوءن

؟عزيزييادلكيعدثالم.كئيبابدوت"مكادبمماعضكشأؤ

فيمقعنإكنتأنك3وبالض:طكلهذللكحدثلقد.بلى:زيدين!ضثمزإدفيمنهيدةالقصبمقطءالصديرقيبدأعندما)

-51الصقحةإعلىالتتمة-.الجدارهذا.(ويشمع
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؟ماذاتريدأقنفى

مليئةأولننموةمحدثهذاتفهمانحو"لاخكيارمتاثوااعلىلمتزارلدلد:جيفالأانا-11الم!فحةدلىتننالممئنتهور-

وطنكهدا.بالرضىلمحتص!عرتصاحبهن..بالراحة!تشعرفأكلهنانص!حمي،ولحلمتمش.ابداانتهكذا(ويضحكيشرب):لىحد

..ا!اامالاالراة.احمقانتعزيزييا(!صيرصمت)الاخرينامامونبكي

جمنىصمكفيروائحهنهـءحملانتامل(عاليايرقهقه):سعداشيا؟،صاعنلكتحدثتهل:اسمع.اكوعهذامنرجلا.ريد

تمر).هما.ها.بألبهيميةوالاحساسءاللغثيانإورننلك.ن!عكوفيلم؟اللخاصة

السن-فنحووإحدقالسرإرعلىيتكىء.زيديجيبلاصمتفرةنفسه؟.عنالرنروانااًلوؤتطوالمنصت!ةكانت.لا:زيد

اءرأةاهـطانخمهناذثىطيونربعبينمنسعهـ(يستهـربينماالمرأة.امرآةتصيدتعوهـكيفلااًنت.اللشيطانالى:سمعد

با--صمأماذاباسهم./ودر!اانوتريد،وغضةناضجة،رائعة.إو"ىء1اًتفه3.تيدور.حولهاندوروانضالعالممركزإ"وناننود

.ظهريوادير؟كلهـ،نتخصي!اار،ا.لواصل"ر!،.هيه.النواصلاحذيهواررهافروومعاطفاثواباالوهممنلهادصل(موافقاذيد

.اهـطولابىويا!صاالمدنءييووذه!!عد.ترب)الحالمةالردصامبيةفيليلبةبمهـراًتء!ها.لماءة

.اء!"،ذا2لف!لا.وروشىأت(وءيهد):زيدلضحدثلهاوانركبمنبزهورالزواجمريقمهـلها(!ءبمارةوشمتصل

س.ا(مترسونالايثببالامدنناؤكب!(2يضترب):لممصدالصمىتاحسنذلكوخلال.واخوإهاو!فولن!،!رر!أ/ها!ن

؟ا،ذأاؤ"لم.وطنكوا؟ره.اكرهكانن!بما:زيداافى!كت*صمياكاانا.ينبغيكماالامورتسيرذلكبعدثم.والأسماء

.(بصمت)...لم:سعد.هذامنابةتر

لست.الء*غيرةءيالانتبايححلمصغإرأطفلا.لكلةقدنيلالك:زإد؟ءناللكذبالركامكله!احملالانسطن"-تطيعكيفول*ن:زإد

ي!فيم!ريفياو،ابلهبردويارمت.الفرائسعنير:ح!رجلأولاطفللاوي!خىورحي.نفسكفيالريفطفولةتموتعفدما:وويه:لمعد

منءاديانساناًنما.ا""باالمحردلهش،عراولا.الش!سبضوءكل!ماتيلقينمزيدمنهـ،ززفىحركاتب!اً)حالائيك"نا)*جنعرق

نفس!؟.ل!:4انسانفيوطنعنعبلنببهبضوءيبحتوألمدنالريف!(اتعراضية

كوطن!د!ءيتح!.!ء،"نلخرجانءلي!كوالان(صمتوءرة)،المشعالريفمنفادآانا

وطناارإبىاصرج(وجلاوكطيصرحوازفعالفيوبةصء"اب).هذاالماوت.تممولاالنيوالطفولةا!براءةوطن!ن

هنا.مناخرج.خبمانةو،كذببلاكالشمسىإهءطعوطنا.نقياالمنوحثكأ!وحيفياحملنف،عرانن"

اخرج.والنضبالصدقصدى

دصكنتلولءناحرجسهوف(إنس!حبوهو):سعد"الص-ضوبركجذوراحمرلحمبم

هنا.الوحدةالشمسيأنئ!ةطهـرتهالذيوملببم

سعد(إخرج).واحدةامرأةغيرإهوىلا

جدرانب!ن!صاسماطل(باررظات!سهمدخروجبهديهدأ):زيدوالمالالتوإبتمدنفيضمكولانفسكتنشدهكذل.!ا.ها

ووقشواهدلعفغبارذرةثماثأتؤطغةثم!رذءأءولاحهىالحصالى.المباحأتءوالنسل

4الغاصالصحارىالىن!*!ابوابمنالشادجونالاحبةايهافبورعءشتفليبلفبةوالامر،هكذا.تشدالذيانتا!ما:زيد

والتجزئة.بالناس.وطنبمليسهذاان.كيد!باك

ضائع.وطنومحن"ثالعنتبحثءهةمصدفر:الصدىوادناس!المدناءرؤء.منكاكثرالمدناعرفانا.زيد:سحد

ورلمد،اللعا!موبينبينهانهـضادممنذعنتعرؤطماذاأنت.،رجوالمخاداخلواوالساورااللصلاتوأعر!

وتش!يلدبتكد!هااؤ*ربعنفعرفماذا./بئ11سالبرجوازيةاالعائلاتوحياةوالمصل!!التجلر

.سيكونكذلك.كانكذلكوروارالسياراتوملاكالابنيةومتههديوا?حاباا!قدامىالموظفببن

الاكزاءالناسىايهاسلام:ز،لىالمدنملوكهمهؤلاء؟الليلانديةومراهقاتومراهة!يمااللبلميةاراوميا

اللغةاينهاسلامالم!.لىا!رففييعيمئىصحراويفجرذانتاًما.ارنهلىعيونولبناؤ!ا

القاسهية.الغرباءمدنياوسلاآ.العاللممن

اقنهـا!ثاورس!هـا؟منو!،اكوناناتريدني:زيد

..."مسزقبعض"،صأبة..مب!ترةالل!ب...هانفسهاوفر!ة)؟اذنتعت!قدماذا(خلالهايشربانصمتلحظةا/-تءراو:سعد

!!-نالارضعلى.رمبقعوءلميهعراكانارتبديدوةماهوا!صرير؟بالهـلماتا!المنهلك؟والانفرادوالبراءةباامئحعرتح!باانانريد

ابيضبشرشفمغطاةبرخةالخرؤكأزاويةؤكا...بالدمايضاءلمؤ!فىالتناعرمناكبرقيمةالشوارعؤكاا!الةلاكلابان.هراء.!!

.م!مووةفىدغةوزجاجة.المطاءعنها+درفعاندونالكامببراتظ،رها.!نصأ

ب،نيوحيتأتيرياجواخلالهازخاقلفترةالغرفةفيالكاميرا/تورءلىيندو(يئوؤف)الرأةتلكمعالاءراناليإخيللكن:زيد

-ركة?هدىاللهصوتا-سممعذلكخلال.اللغرفة!بموفعتقدجررصة.هـ.رف!حو

.(االكايىص"؟تحبهاانت:عدر

ؤ-4...الانهاراحدضمافوعلىارر:واتاالافؤجمل:اللص!دى.تحبكيف!رفلاهبمةزيد

ترونكما"ختلفوو،حدث!لكن.ذلكتل5هـحدثالبميالشمال.ينبغيكماتفهملا:صمد

.!صه،ت،انيجبالضياكلمةهيماادريلا.مغلقةهيانماةنرإد

...الاورعودوا!نورالتخلمخلافىض*فىهم!ناتقال

بة..كأا-إ+لمعاالشهوسءنيقار،رمامبل!كل.و..!يصاف!اليرجلى:هـ!ر

،الدفء.او،ءاخلمنجراحهاقنزف!2مطعونةامرأةهيبل:زيد

والاحلام.9نفصيقىاوالالتواءاتوالثطبوالجراحللطعنعدنا.ها:سعد

باطل.امنفسهاتريدامتريدهاانت!هكذاالمدننساءوهكذاالمدناخي
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دلك.صهت..الابديةوالحسراتاالموتارهرهده

ارءونظ!.اسودوشاحايرتدي.غريبرجلالفرفةيدخل)الطاول".فوقالمنكبالش!ابراسىعلىذلكبعدالكاميراتتوؤف)

لدىبا!شلي!قف.الغرؤةوسهطفيلملمجفوازما.يحبيلا.سهؤداءف-!يى!و.بىهـخروشمرههريلوجلا.اغماءتهمنير-تمظال!يمما

مليا(ببعضهـهارتفرسان،دخوله.(الكلماتبعضىالصدقيابعإهتغهقوهو.التعبحالاتافصى

زهـ-نمنذةدومكانتظرانني.اخيراقدمتؤر.ها:.الشابكابلإم!ىالمنتشرةاللعينةالكب.للك

.سيديياجاهزاناوهاستأتيانكاعرؤء.طويل.دخترقاأتجالحقيقيةالشريرةالافكار

الصضير.البطلايهااجلكمنحزين:الغريبوال!،زقىالنفسل!!يم

ا!رلا!جميانسانانا.سبييااكفىناوان!اتا:الث،ابمكنتكنةلكوقالتكالرمحزفذت(

.الاهتهعدادا!"علىاني.بالذنبكالدمفبثسرت4ءادقوةالىتحولتثم

؟الامورتتعجلولذا:الغريبففعلهتافعل:لكوقا)ت

و.تهاضى!مؤولرجلانت."،*كتسهيلعلييجب:لنتهابا.مط!رخك3و.الانقاتلانت

هـلمنحووعلى،الاليساءرا.زمعدانتثم،الا"ورهذهاجلمناجراأدريلست(الج!ارفيوءحدقاال!لماورةءاى"ةكئا):النتهأب

.2فهي!اًنت.اليومبورداعرؤقىاهذهزدخللنانها4أعهـؤعاوكل.لكذحدثهيف

أ"تمتعابهاننصئ:اكريباوهـ-وؤإ:هاا-معورن،المبحوحةوكامانهاءالدافيصوتهااد-معين

اني.لميخيل.ربما:اثاب...وويه(4باصابورويت!فرساليمتىيدهيرفع)ثفبئراصة"نحتيدق

بهيخنا؟الشبهوجهما:يبالغرالابىضلحسدطلمب-،اي"...الملبذللكوجيبخهد،بعالاصب،ذه

.نمحكومانحن(قليلايفكر):اثتأباكان3مو،إور-15"أ!مواالبلرطؤوق"م!دو!ورائصاكاناكم.والاحمر

صدت.ء،الىبكءهـاماوهذا،متمرداذلكترىانت:الهغريبفيكتجمتينله.،؟تت،نالبءرقي،نوعتأها.الخ،مدا)وءلميعنقهامجيدا

عاىي!نفذهمنخ،رج،ينفذهاومنداخل،امراينفذاكذ:ا)شاب.القديرمةصكايا.،كلفيهـمانامتوقد،مطفأةسىماء

الحر.الاختيارمنزمنبيةمهأفةخلال،ازفراداصلمم:./قولوهي،عبرونسىوالنلمفاللصيا"ا!هـجفيالنتهوارع

،الخاساضبطوة"ورت/،معبنىةبلوائحمؤمنانا:يباغرابيتةاوولو،اخضروبحر،3تبو،و"وس!بقى،هاديءجميلبب!ي!ت

مؤءنة.بحريةاخت،رفأناولهـذا.الغابلوائحمنانقاذاوفىص،رحالر5وز"ز،المطرسيولالمشرءةنوافذهعلىتسهبح،منفرد

ألى؟2ؤااننياتعتقد.:االشاب.هلزولا،يموتلانفوسنافيأحبيولد/ومكل

.شأنيهذا:الغريب؟"ديقيياأتمل:وزءألني

لديك3اناذاسمؤالاعلصئياطرحاناريد(قلإلايفكر):الشاب.اأنهوارعزعبروخجمبا،وابتمراسي!أهز

وقت؟.ا!رات/اصه-ع/ءناب!دالانلكنه.ب!داذنك"لأنلم

وقت.ثمة.اجص:الولريبالر؟،!،منطقةفي.جم!يدالتعلىالمصي!ةالاءاكنفيألانهو

وأخفى؟اتحب:الساب.الانسانواضلوالفقداللدمفي،واليقظةالحلمبينالممددة

؟4وطخ5يكرالذبم!من:الغريبالغيرةاجلءنالمجنونالشاعرذلكؤتلأقد:ىالصد

مفء--ك-ؤال؟الوطنهوءأاتعرف:اخرسؤال:لثت،باالتط،يراجلمنؤتلتوانت

كذلك؟اليسكأتكماوحيداتعودولكنك

-!الورالفياوول؟فئبديهيعنانالانسايسبن(يضحن):يبالفر.وطنكسماءوفيالعالمؤراغفيمعلقا

الوطن؟هوءايعرف!ا.مسان.منؤاتلأزني.بصدزمنءنذذلكلمءدثاني!جبكان:،ب،انت!ا

!متشابهاننحئكمترىانك(رأسهيهز):الشابايمنمجرد"دثماان.ال!؟هالياخفالسهـوذلك(وؤف))عنو

ذلك؟كيف:الغربب.فهـمونهماذلكؤقطؤتلهو.معش

.واحدةارضعلىغريبينكوننا:اث،بيحبهوط!نا!لال!ىهذا:الهمدى

اعرفك.انا:الغريبخاصنوعمن"،وودى

اعرؤك.وانا:الشتابخامىعنومنجاحد

غريبين!ل!بمسابعض!مايعرفاناثنان:لغريبا.(صمت)ترونكماالهالتسأهه

زور--أ.بعض!ماءرفااثنان.بالضهبطحدتماذلك:اأه"،باصابهداخنيءن

.يومكليحثمادلك.الاخرقتلواحدهماالامورؤيهتحللمت

؟الاطوارغريربرجلانكترىالا:الغريبانحلتثم

ذلك؟حمثلماذاتسألنيللملكنكةا)ت،بيهعيخضوءمنانررا-بهاامراةقتل

ذللك؟حدثيهف(وفياولهورءكارةإتخ،وليرصمت):اللغريبألارضا/تهاعفيؤرص،لكنا،يبكيانهاليهانظروا

ال:وحيم*نلاحلمارأيت،الغردبارهاخاصةحالة:الهشابنفه"سهـولفيإبهري

.4فب"!انيالذيالمنفىهذاافي!!زداوكنت،قاسيةقىلي!لؤ!.د4،ن"ماوثيداي.انتظارهطالالذيالشيءذلكدأت.:انتهاب

اتأهـلان"-صواتلهياءرقدكان.ما"،اللذينوابيامينذكرتاي!ودوالعالمصدإقولا،اءراةولا،خ!ربقلم.يخفقوقابي

سأعوضاتبشعرتالراةب!لمكالتففواذ،والفقرالماديوالعيش.الصحوحا)"الى

ؤراشوؤ-كب!.نتربناومعااًكلنا.وؤمريكاوعزلةوابياميءنبهاصبيكوناناجلمن:اصدىا

عنضيفحدتاللعالمعنحدثةها.يو*كتلهاصكيت.في،لمعرواصد"فسوفتايمناكأر

و-ج!?راتلهاافتحاناردت،حص،تهاءزؤواقدالناس."ن..ف"هاجدير!وطنثهويناجلمن

النساستءىانءع!-،حاولت.واصلوزبرداخلمنأءرىنفسهاالارضهـذهءلىاثن،نبر:خ!يه

،مص،،زة-ت)تبن:لهاقلت.يهام!ىلاانركطاالصغيرةءوالاش؟الزمن!.تور:لفي
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هـناكثر)هـيرامامكتراهوما.نجبريى!ورلم!هـ!:الشابوالحروب،الممهنونجرحتها.مصدلحةع،نتنة-هاللكن.بقوةوللتشد

؟افكارهتجسيمدالمئ!اعربوسعانااتعتكد.4مسرحي،ا،ختبرتعرفولا،حرةتكنل!.القديمةا)قوبم،تقاليد،الطويلة

الج!تة؟ذه5ثم.ا!سكينوهذه.الدآو!ذا:إباللغرونفسمها،مص!جمه.د!،كان،والرغبةالنشوةه!وةفينكونوتهـما

!لملاتوفي.لاامواهماكنمبا(ننفسمشسألتهـل:الشاب،دارثصحراءةيتينبعئثهشجؤفينمفصولرقهنا.اصرمكثنفي

؟الافترارتسه"طيجهؤكهـنمصعيك.المميتتهوالمآليوالعطنتىالوجيرنقاسيكناو"صا

.علمضبااقبتثامرااورمهب(ولدإنني:اورريطؤاان:بغيماحدثلقد.شيءكؤانضهىوالاه.كانماذلك

هـ-طمش!دبثىينصهىا.م،1ودذا.حرالستلانشهلف:صاكط.ال.001
.......ومصبرلببهمالمالم،ءدجسدهاعاب.بحدت

.جوء،يتضول!وناالاطفالان.اللصص"اللظروف؟تحبهاكنت:اًلورريب

اقولاناردت.لا.لا..ص!يحةافكاركتكونقد:الغريب.نفس!يمناكتر:الشاب

هـصملعونة(يصمت)اخرشيءهذال*ن..صحبء4افكاركانلو؟وا!ن:الغريب

وشا!-4يخلمع)الملعونينالضعراءمناتقززوعملميارجلانا.الافكار.يجبكمابن!هاث.يدجدمنزف.ك!فيشولد:الشماب

.(كالىلمجبيضثءثي!انإتش"افتنالرالاسود؟باروطن!4ماذون.يفتاقءو

نعيشىإلذياللعالمءنفماذاعفلعمياباثوكأراً!سيء؟مخظ:ابغرب.مامجالفيعنهفكرتي5صذ.ثابا

...؟بالتطور.أومن!و(ادا:يفضلغرا

!المالهذافنيء4وظيف!قليلاالانسانيسىانماترىط3ولكن.4فب!بالزمنا؟مناننيلكقلتواذا.هذارائع.اكطور:الف-،ب

.جد-داخرعالنإعلىهثىفانهااويمهـؤ(اليلاقيواف)حتى

لسا.الزمنهواضطورا:الؤبب
.نبأؤءلميكسؤامضق!احتمانيتطيجهتتان:ب."ا

اللذيما(شكارةيع!4!لفافةلديكهل(!برلس!:ا!غريبعدى.الثورةهووالزمن،الن!قيضوولوالتطور..!4:ايشاب

تحكبم؟لانبكحداهـصيبدأان"ليه.مدهثا4عمليركونوان،بسرعةبدأانالانسان

.الالودوشاحهب"دهتترتديهاالتياههصعهثينبش:اث،ب.اًلزمنيقهرو؟ذلكهوخلاله

ا!فرة-نالمحكوميفرءازب،!ماعكعلىمرغماننيلا!ل:الفريب؟يقتلانعليه:الغ!ريب

الاوائح.تكولهماابلحت،!4مقد!امتلان،والهتنر(ممت)،ورلانعاء4الجمنلمكليمت:اثابض

بهذااص-صاسببدايةالىتمتمدانهااءتقد.سنواتمنذ:اثاببعدثموطهـوهالااونفسكابن.رة"وخوالتطور،نقصبغيرالاشياء

الشرائعتخطياعلىنفسيأعلم.القتلءلىنفسيأدرب!أنا،ا!الم.الوطناناوقل،ء!!باصوتكارؤعذلك

يرف!-مالذيالانسانمتجاوزة،ؤقطا!وحثىللانهلمنوضعتالتي؟وشرايملوائحثمة:يبالغر

وص*تواحكاموتقاليدقيمجد!ىما:اتساءلكنتو.ويختارإج!اكموالحريةمحا5تلك،ا)فصةبطريقضنو!اتتبانةالشاب

وادت.المندطةافنخرىافإجنانإوهؤوالشعثاءوالمصريعيفؤ*فع،ءمصروتذرائع"فهوماتوتلىانش،جسدا.نقتؤلااانتتوتلواك،المطاوة

وررفي؟اطدير"االقالص"يةءال!بلهاالشرائعهذهمثلتحكمهالذيذا5و؟نباغلالهيرسفووطن،للحياةجديدةهعانيامكانهاكقيم،مجدية

،الدهول،واطجربه،المشاددهعلىتدربتال-نواصتقشخلاابتالثواصؤوالتججئيالعدودعلىيهوموطن،قومه،وفمبه،القدئمة

خهاصا!ب-ازاىو"!.البشريةالنفسوهادالىاسضطعتما.إ-!نرالذيالاخرالوطنليولدقظهيجبكهـذا4.تاؤوطن،الكاذبة

.!لمدف-يق!هت،.نحظصسالىويرحولني،ويغاني،يستعبدز!طلسوؤطصل(يصمت)معينةنظروجهـ4مناًلثوريرالاختيا!وذللك

الضجربة.بدايةكانتتلك.حرااكونوانوحيدااصبحانتعودتيقد؟ا):فيةالكبمباءعنانحدثواناتعذرذجم!

.هضاطحمأ.يرهاالعاللمشهواًىكؤنهسشحرمت:الغرئةب(السوداءنطار"4ئنئى)؟امرأثقشتوللهنك:يبالفر

هنانؤ"نض.الناسمجعلائثيدتددمنللكبدلاوكان:اشذصاب؟المعدتدثالشا.عةنورنوجهـنمن:الشاب

كونجة.مجرةوبينهموبيني.ويتهمون،ويدينون،يص-ون،قائمون(الد!بقعنعويشير)دمهاذا!و:اللغريب

وجديد.افيرنحوعلىنفسافيولكنها:اثاب.

ههههه!555.هئاكجفهاان.الاخر!لفيجرالست:اخريبا

.سيدفنياانتظرهاش!بما:انى،ب

الشهر:هذايدعوهو.مانحوعاىمصولايبدو!ؤلض"مالكن(يكر):الةرءب

اصر.نحوعاىغاوؤالكته،للارتبماه

لا!اأممه!شضاموودو.......فيئاللط!يقوله-ما.ذللق..النوعهذا وهـصبال!لمهالسجو!لملؤاى.لع!./رلبدالا-عدبى.السا!

؟شاعرانت:يبضلغرا

اءراً.شكنت:)شافإاا

شعرهمنمختاراتهـمبشكلمعقدةا!مور.الجنونالىليدعوذلكان:الغريب

.(والدهشةالح!يرةءنتنمحركاتيئحرر).سابقالييحث

ديا:دباضقب.لشاعتركتلاد.بهامرتماتنفنانعليةتةاثب

عأدضههأإمفض.الشعروصنة

..منمصوعهأونفسه،واتهتدمدمه،فيشيكطنابليسبان:العريب

باسمائهاالانئهباءتسميلافأنض.شيئاتفعلانعليكلان:اثى

؟كثبراتف،مني!انكترىاًلا.لمهمبمانتموظفولانك

الادابدارمنثوراتإتاو!-ا؟تهـرباولمالفعلارتكبتولكنك(دووا):اللغريب

تب!وكأالامينكاماتكانعير(الكلامعنيتوقف)وتصنرزؤطامامي.فقف

صه!ه555!!ح!!حم!5!ه.-مق!ة
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.ابل:يبالغروول--ى،في،مكلرت!لم،المر!"ماممنل!و)كأ!،ؤفطليمف:ا؟رىكنا

اخر؟رجلانتوهل:التتصابيضح!ونو،الضءحكتلص-اعافيإبكوندأ-ت،م.متةقافىتاحزانوم

.الانعليكسأحكم.ربما:الغريبؤ-؟"مبرا)تيالثوانيبعددلهميغظالزمنت!ا!دتلم،ارةالراللحظاتفي

تخيفني.تعدلم:الشابا:.-ومواالاطء.ةبسنتمضبىصياز،مييوبدت،والياليو!نهادا./،م

انت.كذلكةاًلغريب.اللخادعقىوالطنضنوا(سجودوالاحذية

حسنة.بدايةدلمك:اثبحتض-ىرألس!يديرانه.اللغروبالرجليا(مهلنفسا19"ريب

الحكم؟لقبولمستعدانت:الغويب.لعينجحوطىء!"،يبدو!قولهماولكنافهـ!اكاد!

هنا؟و.الان:ابلثماثةا)ور1،يحرلتاا،يحكمىآ،/وءكبماالىغرقدر(يكلملى):اض!ابا

مستعد؟انتهل.وهناالان:الغريبكافوا*مضبميوم3لىو،ا!واجءممراس،اووطيمة،الدون،الخوؤط

يصمت(و.اليمهينظر):االشاب"منفولصفيصارالزءن"ع.الرءلح!،تأبحجمصفرة%ز!تا")يقدءونا

ببناةبا)?عيىكاحكماف!بما.الاحمقالرجلايها:الغرورو!5،حياتهـمعفعدت،انوواطط،ضةوحهافياستلمقوا،ملالرمنجبال

وان.الملعونةالكشبهذهباحراوعليك.الوطنهذاالىضفوفىالناساًستقرار!مقالحين،بة!ؤ)بئوالرالاؤقمناؤذلىهـءل!،م/،بسرابتشع

والمقاهـصالبيوتوتدخلالشوارعفيتمشيوان.النافذةهذءتةنح.ا،ممراتاوطنهذا:ا،ثم!مى

ترفهر.اوتحزنوتفحك،وتكرءتحبوان،البشرجميعالىوتتعدث؟ءـذإانكاف،ىاهلةالغريب

ساهـءمعيهيا.هئاوانتغرفتكخارجيوللدالعالم.وتعنيوتبكي.انتوص:بالشلم

مرءيةإبلاةرالسوداءالسترةتبدو.يتحثأىالصدو.يخرجان)؟والارز:يبالغر

.(الابيضالجثةغطاءقربالارضلى9.بيتذ!بانعليك:اًلنتمابأ

طويلحلمفيذلكحث(خروجهـمابعد):الصدى؟بكاذ!بلمواذا:اغريبا

اليقظة.يشبه؟كوطيفيتكونا؟:الشاب

،معبرةكدرةالسماءوكانت؟وظيةتصتماواذا:الغربب

احمر.ظلاميخنقهاوا!رضنتكولايح،كمونك:الشاب

كالسكبنشهابانم!كبالقسلىماءمنوف!ة؟وطنكاتحب:القريب

وخاطفا،رفيعاضوئياممرافتح.ربما.ا!ن:الثصصاب

والثلعالدملونفبملونه.الانعليكسماحكم:الغريب

!رضفيوعار.!انت:اللشطب

.بشارةممهحاملا.اتا:يباللغر

حي!رءحيدو(؟علي"حكماناشضطيع:الشاب

مصلىصأررألم

اًلمنتظرالشعرديوا،ن

الكبيرةالعربيةللشاعرة

ظادارفلضوى

شاعرةوضعتهاالضجهالاخيرةالشعريةالمجموعة

القصاثهـمنطائفةتضموهي،طوقانفدوىالنكبة
عربىكلوماساةاعرةالشامأساةمنالمستوحاةالجديدة

فلسطين.كارثةمزقته

اعمقونكبتناآلامناعنيحدثنما.،الغربيةالضفةهـنيجيئناوالدمعبالاسىند(يصوت

حزنا.وأشدهالحديث

."حبااءطنا"و"وجدتها"و"الاياممعوحدي))لصاحبهديواناخر

حديثاصدرلق.2.الثمن
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