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وؤد4:هراللجالانيههىالمطبعةعاهـلىالصدإوتثارهالىانبعد(اتوى)هذافيحظى4اابطا"ننبطلهأوببطلالىمهيقترنمنالادباءمن

..4مخاوؤالصدبربئو-ركبسحوهالفروبوشهلمهاالجلىةلهطارتو!"ضروذ،مدبربممنللادإبيكالمابكلالبطلانهذاناوالبطل

..واؤ،عيل!م!اللبلطجيةالىوف!ظاطتهالبوليسمنالحدبثنقلذقد.الثناءقلائد"ناللكانبفيينظممابكلالبطلانهذاناوالبطلهذا

ولااصبسافيث،ر4لالملإمةفيرئيسي)1:حديثهمنذبذةوهاكالبطأين،اوالبطلهؤاغيرالاديب!ذاءطكةفيايكونلاقل!اانهعلى

ضريبة.عليهليفرضبالتزويربلطجيأتهـمهواخر.لم،ذايدريمقهسميبخلقدواطناناطنان!4للبعضيركونالذيالحظولكن

وربم،.و!لانالشيطانؤرارهاالىيصللاخيلالبلطجب!ةول!ؤلاء.نعااة4منبحفنهحنىاخرينعلىوالارزاقااليخوت

ربم،؟يردريومن.التصالحأيررعلىضولواليسبالهئكوىسبقواقنديل"ابطالظفرفقد،حقكبيح!يىلابطالتماماحدث"،وهذا

حبائل،م!.حولكفمدوارصيدخيربطيبنكافنديداودياف!كوجدواامتهـحدإ-ثؤامابيتما،يحالمدبكل"البوسطجي"و"هاث.مام

الحارةشجحصبيووجه!هـذهاًحوال"91"الىمطمئنالستاذنيثم.الابطال!ؤلاءفيرالىاللذماوبااثناءسواءالنقاد

فيبإللبواص"فمط!سمبمبلردلىبسيثلحماااكتمئ!فوفسمديكبيرعنلكنينم.نلطببرا!سلحف!اة(1)

ماءالقاء:هيهة!خالفةشأنفيكانتاالدعوةانالالياليومصباحؤمت"بطلاؤهديداودالطلفيكونينالرحقييرحينىابطالومن

حيأتهفياللحاسمةبالنث*حصيةهناكنعثرانهالا.الطريقفيؤدرلز"ب-فهـو،4علإواقعاالظلماكبركانوربم،"تطيرالشلحفاة))

!-فى)).ء"بعاىرأس!ااحواورستملبالتيبالحادثةواصطدم-انفم!!-بكأا!قصهالمجموعةقكط"اقنديلا))بط!لاعيللاسموجار

وؤ-لمةالكبرياءمناؤنديوداود،االادبوقلة،ظةالفظمنالجاويرتنىولاؤصت".18العد)"اقرا"ل!لسلمةفي،ردطالمعدارنضترتهاالتي

هـننفهـمأنازرهتط!يعولا."بي!ن!مااقممةالووقعتبحيث،الصبرانكما.الئتالثةللمرةطبعهاالدارؤأعادت،نجاحمنتضسحقهما

اودحتهزةهزهالجلويش"ولكن.بالضبطصصلمااؤنديداودالكبيرةسخافهارنحه!االحبتجتذبجروتسكيةشخصةأفنديداود

هـ-ئبعضبيت،!،الناثمىمنعجمبرعددامامالارضءلىطربوشهدقاءاوالاعجابالس!رريئتثيربوعونةتحاربوهبما،فيهاتورطتانني

."الئ!باهائيمن!رؤ!نهوهووالاشفاقالاستهزاءبعينونصلمبعه.!ظةاخرحتىاتنمرفعن

راسىعلىدارهتف-ومالذيهو..الارضعلىطربوتنهأوقع.البيزنلإةالحربهذهالحظاتمنلحطةكلالحالبهويتدهـورين!فىم

علىاخرىوواجهـةالحارةح!لىابىاببها،طويلةواج!ة"..الحارةا!فرنسيالكافبشخءجةتارانالبروفورعسنفمنشخصية،هي

ناعلىتدلازهاالا،عرضافى"برونصفشبراقهامع،الشارع!التالحربرفةالنكلاتلككلمنتخلوولا،اداهوف!ارتورالمعاصر

ر؟يةيسشطيعونالاالذيئالسكانابقيةمنواعتىأوجهاللدارصاحب.الحبي!بةش!يحوفاانطونلشخوص

عوا!وؤ-وبخطر،،مارقابنجتيالا"أالخناقات)1ووالموأكبازفاتاربال"ء!بمجموءته4دومبهونوريهالمه"وررسومأحدفي

."-عافالارجاليدفيؤحميال-،تةدموعهاتدرذطاتياانتهـلىلموكا*زرالمحامييقول"العداله

يفيرسكنالذياوحيدا"وهـو..الارضعلبىا4طربونتاوقعانكنتثلا":الاوداجهـ"هخالمحكمةسرايدرجاتينزلوهوأعقابه

وأاء4أمءنوقففياستءقاقاايضالهانوالمعرو!،ملكه.."!بمرافعتيمتاستمتلهـنكقضيتكخسرتاقد

."جدهجدالض-بيالرلههوممنالمجموعةتلكبكل3رناتداؤندبمماداودوقه*قى

واكأر4حعدتهيخففانا!*قىاعا"لوجارهصديقهحاولوقدءولا."ا:كبقىاالمضحكات"فيارممللاقالمصوردلكريشةاب!ندءنرها

شرفه.رديطلبأنفيسعادتهيرى:حاءؤصت!4فيأثتقدحقييإحهىانفأقولايضا،أسارعأنالاإسعنبم

اليالفراش"وءثل..الاصراربلأالغضبهو.نمالكهمايكنلم،""المضحكالمنكيات"غنفيالفاؤقة4قدرأ"تطيرلسلحفاةا"

وطىا!بادصاكمالىا!ديدأوداًندفع..اليهوتندفعبالنور.لننبهـرب!!صاتهولواللقصصمبب!ةكتابا"نهمنكثيرفيالاتجاههذاسيخط!وهو-

هـ-لىواعراراعزماوزاد..لشرفهرداًواحدصاغؤرشبتموإض."فاقيمة.دمعة"فيالاخصءلىلى!-طهركما،ذلك

لشرفه.البخ!الثمنهذاعلىالحصولحبص:اليهصفرالذياليوم!ذافنديداودمصيبةوتبدأ

ومنالدعوىيرؤعكيلمفصدإقهءعيتقنهاورليلتينوقضىرهـلافنديوداود.باكرااالقسمالىبالحضورليعلنهالحارةشيخ

الشعبعامة؟؟كدمحامعلىأخ!يراؤراًرهواسقر.يخه،رالمحلمءجمنمن4وإواجبابهيتخطىانير*رةكانماوأثيد،ح!ياتهفيلالقسمملمذهبلم

ودفع.كت"جمهاالاقضءيئيرنرولىفلايرسصدهباتعاسرا"انلحينالصلم."البوليهىرجل"اًلمسهمىالصنفهذا

افيالمحلم"ءاكدانب،ركاللحلاوةجهيهينالازصاب.مقدمأفنديداًودقدكانا.?ببة،لببلة*تعاءالالىتلقيهب!داؤ:ديبداودمرت
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،ىالمقفيطلباؤ"مفتكوناراضيا(يستعبطونه)و،4معارؤمعوطيبتهالجزاءاشدسجازىالجاويشىوان"ميعادأقربوفيرابح!الدعوى

ؤرسانال!-ددا!صحاب،؟لاءلهبداالذيافنديداودحس!ابعلى."اداريايعاقبذلكوب!د

تسرؤون..منهاويخزجونالجلتعةيدخلأونماهر!وربابنة،الاحلامونظرتافنديداودونوديالمحددةبالجلسه"،ميالمحيحضرولم

ببنتحه-لوطفاتاهامةاوراقايتأبطونوغريبة4ؤضافيباصطلاحات.اليصرلميممنأقلفيأج!تثم5دعوا

..والعكومةاالوزاراتاسراردونهااسراراطيا،.فهايذهبلمالمحماكمعلىالمترددينمنالجددأولئكعادةهكبوكما

الجطلانلوجدؤ،لديسب*وؤسكي"المقامر"قصةالى،رجعهواذاصد،قهمعهاصطحببلمرةاولوحدهالجلسةالىاؤنديداود

91))تقاد"ثل!،-بخضهقادهمرةوذات.0المقا"رةإعرفلاكانوك!ا.المطبعةعاملالداربابامامالامسي!اتفيوجايسهحار"4وابن

ولقمار..حا،ىالىؤ،دته-المءكمةثمال!!مالىاؤ:هـيداود"أصوالا-ا"يةائة"االدقةشف،اناو-المحكمةقاعةالىداخلاددعه

لحالها!ودثىءاجمهااشفق..القمارمممناتابا-دىالتقىوهناك،رجخالزحاموسط!الثقيلكالهم-اخرىءرةدو"4"صبدة4ا

الآفةهذهءنفوب/و!،المقامرةداءمنينقذهااننفسهءلىوآلىتىرإمحكمةالواجهـ"القهوةالىوقادهذراعهولإأب!..الب!سة

مقا"صاواصبحالعدوىاليهارنةفلتوباللبيمةبهااحتكاكهمنولكنه..هـوافدجازلبيوماوعلىوجلمص،.اللاه!ئة4انفالىافنديداوديمم!*ود

تلكهنهيىنتمتعلذهبالذيالداءعلميهقضىتى.م!اخولرااًشدببعضهـثمصلهضلىإقالصدوكان.وسم،سرت!م!المحا"-نبوءلاءاكهظت

..والهدايةالاصلاحفيودغبةانترنظرةبهاعلاقتهبداتا!تي.صديقمنلهيا،حقا..بصاحبهوعرؤ،ممعهماللمجلوسؤهـعاهـم

ؤصصلهسءصالماطيبارجلاكانالذيافنديداًودحالكانهكذاالىين!بانمنابرضهـقواى..افقعنديعرؤ!اف،يرقزلملصد

هـلالقسمدخولء:رمثله"ووعثمانالحمونيتخوت!عنتفائققى!!،درا!منواللحجابارت!آروبيئالقاصطأمامويمثلالم-كمة

"ونابظفرديبكلتعجغابةفيفجأةنفسصه)ءدعشبآكلايىفحيوانواتاسذاولادككل))كانومن،الرءيفؤوق"هـرهطوال!4

إ*صش3اث-"،ض،باول"هكفهاللخاربمالعالمعنتجاف!به"وكانهـنكثيروالانفةالكبرياءمعفيه..س!اللفعزا-؟دارفيتربوا2الذيرن

."الصينسدوراًءمن."ءمحتركاتهافيبالحياةدرايةوورولأرصبنأخلملأق

..اؤخديداودعنقحولالعقدةفعقصاخرىمرةال!دروندخلبذهبكمن،وقتيةا"هـقىالمحكمةالىادناقنديداودذهبأ

خهـمةفيالقدريدوتمثلت..اخرىخطوةالمصيدةالىداخلاواوغللاستئصالالع!لياتغرفةيدخلاوضرساليخلمعالاسنانطبيبالى

لىمه4فينجحفدكانالذيالقديموالجارالصديقيسديهاجديدةيأسرهملاءالاطباالىيرف!بونالذيناوكنولءط..انمصراوورم

ادتباتاصحابالاؤضدقي!قةمنواصبحاليوميةءمالسلكتركحعتىانبمجصد"مانفا!ويخروونبل،والمستش!اتالعي!اداتافيالجو

الح،رةنءورحلوزارةفيقلمبابامامحاجبافعين،الشهـريةالىيعيد!!الاقلوبهممنارا4ويدعون..الشارعأفدامهـأرضطأ

فياؤنديداوداندماجراىؤمندما.المنوةو!كنضمةالامبالمسدودةبالنب-كأكأيمرافيئدتا!اما،المستشفه،تاوالاطباءايدي

ناارادبهايشغلحقيقيةقضيةلديهوكوناندونالمحامينوكلاءسطوب!قمدعين..المحاكمقاعاتالىضرورةهمترمباللذايئلاولئك

منص4،معدملهبقريبوعرقهفسهعى.يتتغالهمالهويوجديساعدء.مدني

بطشذورجلصهكامبيظلمهواسعبملكللمطالبةدعوىرفعمنفقره--نلهضهللمحاءجمياخرينجنيهيندفعالىاؤشديداًودبادر

داودمعهاتفق.المممحعىنواب4ويكفبالاسننينيخدماظاًراد.وسلطان.كرمهولهعهبمااكمهـودارضىكما،الل!ادمةالجا"قىفيحفوده

4.بيحكمماا!صام.نظيرا!دعوىعلىبالانفاق!وقيومانعلىافه!ي."عرضكفي..نخلصخايئا":،ميللمحيئولأسمعهولعلي

ليصرف"زوجةمص،خسيرهنانهاًفنديداوداليهواسر،بينهمءناصفةجو4اشتما"فقد،مفعولهيؤتيالسحربدأاكقلااعماقفيولكن

وسه(رإبهفي"دوسصها"أقنديداودحمليومينوبعد.الدكلوىعلىيستطيعفلا4قبضتعليهوشد،قدءيهأخمصالىراس"منلجلسةا

البء-رالىاللض"حلالمستنقعمنؤ!لاخزج!د..المحكمةالىمجدا!"!رواي،أخاذ،رنان،غريب،جديديسمعهماكل.خللادا

الم!ربة.ارلجةال-ىالوديعالآكلالشاطىءترك..بامواجهاللطلي،ووجومهمسبين،ورالجهصوتا!الجكمةقاءقىسحرمناقوى

..وغرفى.طلمهفيرعاللمالىت!نقا4والنيابةوالمحامينايقاض!ومحاورات

لوالة!--قغذا؟هوجاءةبجا:4اصعاقديداودمك!نورمر.بر،بصمتأالجميءعلىيخيمظاهرلى:بوبدونافجأةتم

الدنيا.المطأعمفيبالزيتا!رصالشياريعودجلإبمنثم.الفضاءوسطشا!قءلومنقص!ا!4

ءص،عباعرف!لاويفتهاوبينببنهالقطيعةوقعصؤقد،القفص:4وعبيفقدإبمادمحملىقمحمولبهوادا،آشدهالى

..ااًل..اءء.....،ل،تنحنىالتيالقضائيةالتعابيرتلك.الح،جبوناء،والجنود
هو..والعجللاحصر:صللحهبريتبسوصلر.دجعهبلاروجته..

ط:ة"!ارقهلا.ايامهاةللبفيالطعامأخفالايرأكللاكاناللذينقالمط."!الفاظاالالمبستوووجمط،اجلالااللجباه

4لمعد"-دواءؤبللامنهااويسف4جبكلنافيرجهاالصودابيكاربوناتحتىولرةاولاوجلسةبابيرصضكاد"اؤءهـيداودانورءم

اترؤ-قى.القهـ-وة"اًلىدارهاماممنمجلسهتقلا؟4الا،مرةلاولريقهبلع

(...110000001الجصددباصدقائهمحاطاعليهااللجما!سفي!متهووجد"اياها
موصوع!و،(تطإرلمحعاملس)ادصهمحور!ومديداودر

الصديقالجطرؤهوالوافعيوبطلهاالفصة!ذهمحركاما،القهصةويدف-ن،والمتمايايقهـوةيحتسيأ!م،3.المحاميئوكلاءمن))

القمصهقى.راويؤ،-و،الىمهنعرفولاالامبنالناصحالمعينالحبيب"."ص!ابه"لىالنارص.!ة

والستمب،القرابةهـنواشهـىاقوىصلةافنديبداودتربطهكانتوتجري"متهماخاد،ثفيمعميثترك"اصجمجاًلاياممرورومع

الجهراًناصكانفقدوالمهنةالسنفياختحلافهماورغم.الجوارصلةخليدإروصبل"!،يئشمدؤوناةباافض،ئيةاالالفاظنغ!سلسعانهءلمى

وهـ-الش!ىء"فرةفيالملإعةمندارهالىعاداذاكان.بهارتباطا.،ىالاحيبعض!جمهالجلسةاًلى"*!مد

برصهوتبثلمجالستهناداهدارهباباامامجالسوهوافنديداودعلى-صوار"عنورثواالذيئائذوات/اولادمن"اؤ:ديداًودكان

..ختنشةصلثةيداطبفةالا!نساعمةربهتصافجانفيلذةيجدكأنهفهو.جيلب!!وجيلاطبقةبعدطبقةيفذقروااىاالعقولمنؤكاى

ا)قسمالىدهبعندمااؤنهـيداودصديقهعلىخوؤاقلببماانقبضر.فقيراواقعاؤ/؟ولكنهدني(الجددواصدقائه)4لجيراًزمصبةبالن

على-ىتحويضهافيبالمببالاءسىلهحديثهكانوربما.اله:،حذاكالفقراءفبابملا"رلاديستريحيغنيهلاباصليصترؤ،وذلكومع

يدهايركانيافيا!بوقعتاكي.النت!يجةكانتوربما.ا:وليصارجالفىب؟عزابن4قدمياخمه!الىرأسهقمةمنوهو،فعلومادا.فببريح

يئو!مها.اوب!هبطقىاللج!د!قاءالاصيسنغلانالإيعيمنؤكان"وص،لمهءرء4
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وبسهدفراث.االصبحفيفكان..المساء!ساعافيربمازعلهمهاكملقىابرلساتنفضولاالح!يثبيئهـهـ،يه-ترسلانافيالرء4ولمجرد

واالادبؤ-بربمطعاليةشهادةعلى-صلحتى..تلميذاالظهـرو--لنصهحه-ا!عملمنوالورودةالفراغبعدالحارةؤمةعاىالحلوة

فاطالماالفلمسمةفي..الفروضارججعلىوهذاربمااو..الح!وقالذيالمحا!يعلىمعااورخقراوؤد.ف!ا)شررددعوىرفععلىضه-ر

كن)):قصون"بهاثميخالتيالحكمةتلكفلوالامثالالءكميعرف"قعدفيوانحنرا..*مةالمحالىورافقه.عنهافنديدا،دوكله

الاقدمكولا،اذىالايدكتكونافلناسضطعتماحذراامكنكماطي!بامرتمجفمصفراالا!ونهمضقعيراهو!ول!وتأ.رورهماينةظرانوجلسا

افنديداودجاره3رىاذيستعيد.عادالسنينتلككلبعدثم"سوءاواءللسطح4اضطراباافلف!بهاينعكس"بحرف!كالقتهة.اليدين

وطرافة.عبرةمنقيهالمالناويح!يهاالجلسقىتأجلتانبعدبذراء"اخداللذيوهـر"وجزراومدا،ووو:وطا

((اي!،امثلاثةلممأه!)!؟دهـاارزيوهـك..:،فيه*تردصتىللم-كمةالمواج!لةبااقهـىواجلسه

..4ء:-للترويحاًفنديداودلمجالسة4"هارؤمن،"ينالمحوكلاءبعض

يحفلكماالتالحكممنبحكمةبرت!ي""طيراوراءفاة"كانتواذا-دبههرآوعندما.،نجفخلههـ،له)ءوج!الممدم4.ببقر4ءرؤالذيوهو

الغربفيفرنسامناوالشرقيفيالصينمنربما،اللعالميالتراتبها-4اص،بهزبرمعاًلمدءساللفولط:قاء،مالطعمفيا،جالسطويلوقت

بحكمةبلحورها./-ي!ي"م!هاشامقنديل"جمجموءقىفيالتاليةالقصة!،نالصككرةواصدةلة؟،تحمل!ثمالزيتفيوتعجضهاالغولتصبابلقملآ

ارارةوابالحهكة!ضحاالتيالعامي!ةامثالنامنكألالرةهدهفيولكنها.4مهد؟-اءراضمنول*خلمص"حتهصل?-نالسرورآلسر"فمه

ؤوةمن4وفب."5اصطادويصطادراح))القائل1لاار004المضحكةيدهلهو"دنحوهؤ-رىتملؤهؤويةشوقليموجةشعرانها"4-هدوبرب

.الاياممنيوماظهـرهالمثلهداقه-ممنالادركهالاماالفهاهة.قفزاكببلنهمنيقفزالةرحيكادؤ،هـتا

نهلتالناستركهلوسعيداسيعينتىكانبدورها!لمقصةهدهوبطال!!بفالي4رةحوا،؟ر،ضذ!اوللمدهاؤفيداودتركؤ!لمذا

هـ،عدةفيورغبةومحبلةاخلاهرالناهروفي،ذلكيتاتىكيفوللكن))اننايعتلهتطهـبم"،بأؤصىتههلىءرآ!احتىرص،4طلى4ظر"-تنر

عاعلانك!بفطينارألقد"؟4علبوالنحريضاخيرال!هلوتطوع،الغبرفيضهحافئهـيبداودواذا؟وال:غضواك،ففالكراهليةمنتيوعبه

ؤ--*ىبظه"الهويروجديساعدهانارادافنديداودصديقالمطبعة:عنهويرثءيحوجهه

وا-ح!لكلل!الةدءوىرقعمنفقرهمنعهمعدملهبقريب"4وعرؤ!بيتكاخربتمازيبغكيضرباال!روع-

ثوابو/!فيهالاثنبن.ء!ماناراد"وسلطانبطشذورجلؤيهيظلمهفيىازجرماي.مكايهفيفسمرالحببرةالصديقتملكتلىد

ؤهعة.فب!البطلاقاهـببداؤقد.كثيرالخلالاولادوهكذا.ا،هـمهورىىن.!كازهكأنهرهاذحتدائماكانانهالاذصلاانه؟لؤوماذا

نآ!قد؟اختءكتروجءتى"لهير،!عونلاو"مارفهإ(ايئمثلاثةكأا"ولا،4خهـمتفييى*ون4عمااوي!ترك،4اببمنانولدمجاسءضهي!جاس

ص،اـحزوجءلىللهمات!ترانتأملكيف":اخرك!مرةفيثم"لما،واناروالجؤكبماالوالهصد،بئفانولهـذا.ضلما"اوآذاهاوخانهاز4يذءر

ح،رةوراءتشنالحجربدربالمختئةالقديمةداركغفيقابعوانت-،ء-باطيكن)):القا!رةباوء*مةركأالنهافيد،يفانيسمعهلاالاء-ن

"؟وءقالبهاالخاطبةعلىمعتمداتراكام."زارولا.نزورلاالت!طح.سوءا"الاؤدمكرلأ،اذىالايدك"كونؤلمن،اورءطعتماحذراامك!ك

الشرارة!ط*ىالمسثواباصح،برهايكفبالتجمطالنصائحهدهوكازتصيدااؤندي"ة،مهداودءعديق"ة،.4انايمكنلااهـياالنضهكيما،ءوللكن

-.ولكنوو،ليمةالخياةالق!تلكمب!يه!ماويذكر..للقصهقيقارىءكل

،"تلإصالسلحفاة))ؤ!هنمةمثلزماء،،حالاياءلىبالخرافةلل!ب!"ت

حديثا:صلرحتىالاخلاصكلاسدهاخلصدبعنتحكيتيارقىالقصتلكقصد

فامسكييهوشفي4انفعا--ىوتقف..نومهذبابة"زعجاني!قبللمان4

الذباب-4وؤ"تحيثاووبيبسب!دهوجهعلىبهو!وىضكأطصجرا

ورضسلاصهشهصلااشت11ولكنإه،خباليةقه"ة52ذ؟هفجب?كاين...عليكهون- ...الملحوح

!ءبئ.احضرهتلسص

في-.يد2وجدأولءنوهكذا

لوبالاسىانزقولانءة*نفانناصو،رالتفنتعبيراتاسيعرناوادا

صصصوا)خط(ا!!!يداود)الم!حدرالخطهوصقييرءجىخدمهالىإاللذي
فظخ!وافظ!سيمالراالةقطء-(نال!.بدث!(الصدقي)رالمن!!الخطحولالملفبيالاول

صص04القاضي-ا،مه!ود-المحامينلأء3و-ارجيران)الارجاءفياقىظلرة

اؤندي(اوددزوجة-المهضهومالحقصاحبالمعدميربالقير-والحجاب

بقلم-!ميزز+طلوز-ءجنبةكلنرينالى.ضرولىلانا)نقاطهـذهمنيننقطةثمةانءلى

ؤ-حبمازءمثلوداءلىوالثالي!ة.الشاوقيطفيزةفتل"هـراءبقعةالاولى

-.واحداع5بقرنتى4ثرؤارداؤ:هـيداودل"3واللذيالمحظوخ-؟ميالمح

!كرىللىلهايل.بلاشلم-،

-ؤملىعامجردانه..القصةلراويبالنسبةمح-رشيءبقي

منجزاتعنولارق!امبالوثائقملكومةحديةدراسة!ليشخص..االوزارات2باحدىحاجباالتحقحضىسعى..مطبعة

المت!دةالعربيةاللجو!ربةف!الاشتركيةاصادةمنله.ودميس..اله---رايقسطالاا"ء-ورماطىالكلإممنله

الجزائريةوالجم!ريةالسيموريةاللعربيةوالجمهوريةعرببةبلغةالقصةيح*يؤإنهذلكومع،لامثالهالذيالقدرالاارلغكأ

القه+ة؟ءنطقؤيداكقيأ"أىؤكبف..الادباءكبارءليهايرءسدهفصحى

ل.ق03.لثمناالادابدارتتهوراتثمءط:عةفيمحاملاانهحيبرسأالذيالتذهابهذاانهوالوحيداليعلل

سعه4واءولاز!4!دلا..زاراتانوص!ىباد.اعء،لللالتحاقلسهى

صة-ى..ديةالا!!قةالىينضمان،ريراللذيالطهـوحو!ودهوجها
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:تقولاض(فتغماالرأسىمطرقرأتهولما.الانفجار!وىقلل!بعديعدولم،اللفبهلاشكللتاتكه!ا

..صفيفيماماولكن-على-ىوصممبرنامجالنف!ههرسم.و،"كريرمكرالف؟!سهـروؤد

نم!-،تتذهبانءاىممسكن!الىالاخيىكل2انالقراروكانوجالرانالمنشكلةاًليست..شقيقتيهحهىاسدا!"تارةدوندهفيذه

الريف.فيالخالاتاحدىمعللأؤ،مةوعطيات،موطنهوفي،ا!يهوليذهبوا،عنهؤلميبحنواادن؟الليهمابرأت9مالصالح

بهس--ارةراضياوظلالحجردربزرللضقدالاخوبمنلملو،ترىتفسهالماكرةالشصكةسيعد.اصتيالااصطيادهالىالامرادىولو

حالا؟ا!سنسيكونكان!-ل،الحب!ب!بتهناختيهء"ءبةفيارءمسهلمحثدثوابااعظمشيءواي،حلالصيدءـذا.بيديهطررقهفيويلقيها

قبلشابعلىانشفقوا.وطيب!نكمبكرمكمتبخلواإلاالناسأيهاولكن؟عليهالناس!لاعزلءصلجزو"دبيرمنالله

تكونفقلاء،والسمتصاءجمنهسخربةتبتم!مواولا.والشجربةالخبرة،الةوفبربصمموقالود!لآنقودهكلوسحبالحلىبعضباع

بموركم.الطر!قفيليصوبةمةالشراك1ل،واشترى.ستيج،رلنؤ!عليهءالبهبةولل!هاكالحقشقةواستأجر

تعاليسملمسألةلينةبمعالجة"او؟،مثلا!ةكنا.))قصةفيوز""قيكب!العمارةيمل3ولى-معولما...باشاسماءمانمعارضمنالاثاثبعض

السطورفايامنلنايقولصقيهـ"وكأن..اللي!فيوبقائهاالتاء*لمتقد:وقالؤلبهاطم،ن"!الاوفيسىوهناالاؤترير4.،وو:!":يقول

عاصوالاعتمادالبيتفياللبناتابقاءكماناءضقد.نمأاذواهـهوناني.توككا4الاوعلىصابروينفلننتظركةالنت

العقلعمبنه!والزواجحببنالىالاخواتعلىاللقببامفبمالاخوةماق،بالاخ"ةكلق!جنالاختانكانتوكت..اخببهيحبالا!أكانكم

حهير.والتالهوانء"نوفالاخزوجةمنلقبمتاختمنؤكم،-وابوالهانعمات..فينببنانجبقدالابكان.اء4بطنفيزاللاوالابنابوهم

ةرء!!بوالبنتورالوببنالاجهماعيةالمهاواةتقريرالاحل.منليس-سرالامب!نفياشقروعصدما.ايولديريدكانولكنه..وءطيات

.،ةالحب.بامنيففازانهيرهاملاوهوالاب"اتالوعودالصببم

روايةء-نوقيولااةناء(اكثرالاخلسانعلى!االلقصةدوايةوانالامء،تصشمرتباولوإقبضباللحكومةالابنيوظفيكدوللم

منسجمةاللغة.:ناحيش-نءن..المطبعةعامللساناءلىالسلحفاةقصةس!لهااططنان!لىالااولادهاؤراقا!لى.زقولموكأدها،بدور!،

ذاتالمسرودةارو!4انكما..الفكريومستواهالراويشخصية"ع.مسونورءا!م

اللخءيسردصة))يممرلسعلحمالنتيخ!صفمماوصالضةقصهلطبيعبممملاماومنعنةلعنممرنجط.بالاحاذاوأهلهالماضيعلىباديالهالنسيانودوجالاياممرتثم

."..ورونقةهالشبابمقه:لفيثلاتت"!بم.الناسىأهتأمن4تذبقيهتيحبةءفي

فلهسى"اي؟،متلاثةكأ،))قصةفيالمسنخدمالجمالمجركلأل!ستحقيقاناقلحسنمن.نضرتهعطرهفي،وقؤهجريهفي،4ونزؤ4مرصفي

هـنيعودالخط.تحركاتكلفذعد،الدالرىالخطللالسقماخطالضبهبفقدم،،مثلاثءلىللانفاقتكفبسعةفييكونوالماز،مالحط

....بادابهاالجامعةمناللهنجاهماوكذلك.الدارفيالبن!نانوحجؤت

ار.زقب.ابا،زواج-"حظيالمافي"ينانالىنعودأي،بداصيثنمتمنهماكلمكلفغيروطهءملتوءببرعقلي!ماوسلم،وفلسفها

!كا!..در(3يتركلمصحبة.جدالاونقاهنحديثهميعكرلا.وعقلاجسمااننئى

جمط.و!نالقططكصغارءزرصقينيعيشوناكانو.مطمعاصفاو!،له

خاصة.رةءهاالىالكماتبيحتاج"!كان..كن))مثلقص"ؤ

..صداواقه-"صفيوابتداف..للواؤءملاحظتهالىؤبالاضطقة.مئهااحديسلمولااكثرونه-إئحم..كثيرا!لالاولالارو!كن

يا،زالفا!اس"خخدامالىحقييجبييعمد..فرغليصصينشخصهـ4هـ،اختيهببملتزويس!اناوقرر..الناصحبننصحالىالا!أاستمع

ف-،نو!ذا.النتاؤيزإقبالبمدللحقيقةالواقعيالبعديكملصكى"،رأيناوقد.اسهلاالهفهذاسبيلفيايجاجماعملكلخذينوان

ينص"سانث!ميرلمتقياناللذيناللخطيناسلوبهوخ!مالمستاًلاسوبلا.للخطابتصبهالىقعنبهدبمصرؤطاتيوالشبكه،اهـبيلهدافيفعاله

..عنهالكمتهفالكاتبيريىعماالانسحارعخدلهكنث-ةا..اللهعلىوكلا"نرصابرانت!ظر1و

..ءايهمقدوربرفجاالىتخدامايكونقدالفانتازيامواور.ءخول4-واجب"فاذاء.باحذاتالنتمقةمنوخرج..السنارةوغمزت

يدالتجرمتسلتماءا..الاثرضعيفخرا!أسمجاالطنيالعملفيأتيوا"ضل.معالصمداواحتواهما.بدوره!،رجاالمقابلةالنشقةصهاحب

المقوندرينغ!-رايديفيالفمفغاايةءلىاعمالايولدفهـوالفنفيعلىىكبيرموظفوهولجارهيكوناناللهالاخودء،.الحديثبيشهـما

باءصولالمارؤ-نالموهوبيناب-!يفيالقوةمنءلم.يةعلىاعمال!ويولد:وقل.معرفةاوصديقاواصتاابناواحابناوص،لحاكاالمعانتى

!!م.ودقازقىو!اتقدهـ-واستةاءضناواحوالناوخبروا،ونئرؤنااخلاقنااراواذالعل!م

..!-ن)ء9صتهؤيإ،للفانشازصقييحيىاسننخدامكانو!دذسمكناوان،سرهفيكلامايقولكانايض،الجاروللكن..باللخطب!ة

نسمعه.
واؤميةقصةامامانكلتحسىأنكحت!..الا"قانمنغايةعلى"!كان

بهء:ور4عارفاكنتاذاحتىبل..مطافهاخاتمةالىخطواتهااولىمن!الصهلمةيقطعانوؤررابناءلاابنةللجاراتاءرؤءعندماالاخواغتم

يفوماذالنفئينقولفانكررعتعملةاالفانتازياالىوتنب!تكأالقص.!ياتالافتيانءنيبحتأؤ،وبه

النتصفب"وفيالزمنفيارتداد..داخالمةلحظةانها؟يبفيمنالامر..صقييحييمويصف..-قلهفقدالابنةتلكرأىتدماو*ن

المسضوىهـ-لىيحدثلمانانفسياالمستوىعلىيحدثانإمكنالوصفءلمىقدرةمنالعربيةاللغةفيما3ليجمعوصفاالابنةهذه

النبفيرمهـضةل:فسهاختارؤديكونانيخنمنلممنادكم..الواقعي..وغيرها..المقاماتفي-قديرمةعربيةبنه-وء!وذكرناو

ض!صاوان،ي!الهااخصرى!مهنةالىعنهاالارتدادالىوتاقامه،:ها..اندلاقاؤ،زداد..صدوهالجيران،لكن،اذناررشارةغمنرتا

اخرىؤتاةيخةرلمانهعلىيندملممناومن.عمرهسنيمنبعدداشقةابابوجد.يوفقفلمالزيارةوخكرارمس!وغايجداًنحاول

رير:قىا!لقتلكء-نبدلاله4زوجوشبابهصباهفياحلامهتداعبكانتالمعروؤطو!وهمياجهزادعيمدهيتعمدونانهمش!رولما.وجهـ4فيموصدا

المقادفةي!جرلبممنامن..فعلالهزوجةاخعتارهاالننيالقريبةغ!راو"مالممعازارا..قليلاالخيطلىفيةلهارخت.ادبهوكمالباتزانه

كانما3وحيماتهاليهآلتكماحياتهبيناالاوقاتمنوفتفيالمهحسسة.خلسةالقاوورة

كلهـ-اوبخاصة،دعلاالةهجهالذيالطربرهقينمشهجللملوتكونانيمكن--4واجهت..كةالمفمن4لخلاصلاالصيدانمنتأكدتولما

.بعيداواوغلالسنبه،تقدم:دومدات

ن2ممالفانتازيا!وقفعليهايبنىانيمكناليفا!بدايةا!اوءر"ءكصىبرموظفلانكت"تايرفضبابااى؟ادنالعملءا-

بصهكأخبلببصىول!4حادئايينلاقد.هعققايكئلموان،ومحتمل.دمنيجاردنؤبالمعشمةعليالر.ؤببو!اتقوىميفيدريولا..قتلمبل
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ص-عيقرأىفقد،أمتلاءوأشدمنهاطوزلرجلفصل.كأز.أقففاضلم!-ذااربطةبرءكمحفييحب!انوبخاصة..حالافيعاىحدوثه

عاىي!:2.هـتاىدقنهيريدعةوالىمف-،ةبقةفيتائهةنحيلةرقبةامامهيرءدتللمقفالوممداكانادابرماأجزمانتهستطيعلاانكصةىالموؤف

نأ4الياو"جل،يدإبئ!هيرلم.ارافا!لفرط!ثنقهاحافتهاؤح!..وبخاءةالحياةؤ،ن.لاا!فعلأفرغليحسهبئآلمقصةلبطل

!ذا-!ت!(طفيبنظرهص!ق.ذراعان!افىلليس،ؤارعانالكمينواتبام!2مليهجوولعالم"الاهلضتلاءشامعصوارهاناحببة

وان!ءم!مببنذاانياانس!وجها-رآىانهالليمهخ"لاو-وراى.ا!ريباتءص"ززء"القصةفيالفأنهاريألوؤففعناصر"ت:ينهالاغريه"

!-م؟الوج"هفاءلىنظرتهزر-ةقرلالم،ذالمعجباوه*ن...تواذزوص-"-ن،ز،أمةوالمنازلشاملاؤءهاال-كون3،نباؤإ-للمحجبظة،ل!!-ن

ماتويرقىسراد.إباول:يةلوهوةوج"4كانما4ذهـتؤ!يصورةلهتنطبعا-ةء5ر.ؤيبةد.هرةب!سالطلاميعمرهبريتهالىءالداالطريقؤكهاير-ر

.("هرورةؤوتوغراؤيةصطرةاوبالنتهخءمبةص-نالتقىاللحطةهدهففبم.القهـوةفيالا?دؤ،ء"ع

النةتقىالرائحة.ألمكومن،الرعبمنبوج،4صم!هئاشاح))ت،ولصجمنمرة،معالثان!يهواللحظة.أرماففتهءممعهاابرمالىتياء؟واةا

ايرجلبدأ!حين.أفريباونأفممنوحب!هغمرتالتي4القاسبن3":ابزقولءسرورابهابربعور!عادورابها.برربحا،بورقةص-!بن

وحدهالحنوناوتالصهذاوا!ا،ودلميمطفلصوت.صوتهاذا،يركلمهاتذيلعبو!واخرىمرةديإدهيرفعتدماثانيةولقع"كان-

وص،"ر.رؤادهألىفيعودشعرهتجبكانتالتياليدقبه،"يراخيز:ظ"ذآ!قيهـء،ت"؟نكونك"الكامةظكيتمانيستطعللمولكأ4ال)كل:في

."سببهايدرلمالطمدر-ءةمنشيء4ؤبىصءبئيموتاناأطب!ىعيبغيروليس.الظلامفيابرءهالتياللاتفاقية

صقارباناحسينوا!.ءطاع.ؤنض-يثاشي!ئانةالمنتالابخرةخروت))ثماهـاميرنهحالنهـ،رطوليقف"فهـوؤ-ها!اتاال!،اللءطقيف!ي!رغاكط

ائح"رالربأيطمنجواانالى-سهن4ازت..الغريبهذا4وج!لي.4قلبورمصطربحلقهيرجفحتى،وروو:ثونيلهـون3ال!وود"ولملامببذ

يفعاو4"تإفي"رباناسةطاعلوو"منى.:4مخاطمنتسطعالذكيةأة؟الاجهادآثرةعايهيرخشسضهم!بفؤبىكانلهقالاوو:بانتءكط

.ذراءفيذراعهساءتلقد.في"فعرزاررة؟أنالاخصعلىاللإلةهذهيروهىكانوقد

ذهـ-كوءحالتابممنووحبرودةفيالتياليدذوجلالرهذا؟"ةى؟الاجازةتاقطؤهتى،يخنتماهالذيالارماقانه.4حا)ة

و!-..جلالرهذا..ءرؤ،ويرءة-ببيرلت،بالجبينوؤورهاير!ملسءواتءشراهـبازكط..ج،وااوسرامرةذاتايرقلللممن،ممن

بافترابهازقولانالس،لمناللحديثالمصريالأدبفيفرإدةصورة؟)كطويتراءىاريدكمااحياهااخرىسنواتعشرءقابل!مريمن

الاصوبمنول*ن..لجوؤ4ؤ،وستروايرقىفي"وفسهصونوليىصوتة"قفي4فيفاولىؤرود.ؤوغاىحسينالقصةبطلفعلهماوهذا

..بوالنلادج"ر((3أولهاا،راءهرالاصاوتاا))مناتض،نقر!اارمنقيثهور-:ءاناللهءيمهلؤ،و،نفسهوكرهوكرههاالتدريسء،ضة

.زت--*وفىءدرلى"افي،مثلاثه)ةو"تطيرالسلحماة))وراءيكمنكانفاداهـم!".زةمعلاو،كبماؤضر./كنلمانلسانوشورمقةالنظريةالعلوم

ءورنىيبء!وللكن..بوالنادجاربروح.نضطرم"كان..كن"ؤانال!همعلىألمقدرهن!"-"فيي!حسانه.مخامباير*ونانرودهىن

"ر!فكاإ/بامامادء،بل..مه!!ئتبا"،ماللقصةهذهفيازناذللكف!ههـتفيدهلاموا!بو!ذه.اضلأقاقىوسلام،المبادىءواستخلاص

صةمئما!وماخلالمنخاصا!خاإقدميف،وررؤول..ا!ةادو..الحس"الاولىورو!!ا!الىبهزءقدمانخلميقةولكنها،ارة*ليمصناعة

لمفالسزجارب"نالا!متمادةخلالمنالاي..الادبزطورؤبولازم.ارر،ماةمارسار4

اجههـين.ا"صيئا"ا.جريدمنزادم،حياز4علىآورهفاللإلمة4از!51ا)

:يحأرلا!ا!قديس(؟"درس"فيبنفس!"ا*ىكبفيسهىان4فه41إت،حالذيالصم

تلكأآمالبحارتهالرواجهـننكصوكيف؟للهاكارهوهونالمعلمه

."؟ايتهاةهذهمعصىء،))ص!ا..
..حت"كط.ا!،نمنواجبالردرضي،وسحرز4لبهخلبتال!ك!الفتلة

ؤء-كأ!كبؤالالس!دانفسمهؤرغايحسين-للهالعبدءنهل!قذقبامابل،محبءنلابااثانيةوقئع،ؤاتنةلعوبتدة5لانهاالاولى

ؤ"الالسهـذاعلىالاجابةيرمرؤطمناؤفلانبر!ولا"إن3..ن3"معةكفة،!،دزلمةبيت؟ربةلانهارها.اططن.عمهاب!ؤ،جمط،بواص!ا

لبقبةنبرراكم-ئللمالمسلهتبدولافالقديس..الابرارالقدلمسونوا"ذة،ا(ة!ةمو!لنشوة!ركتادر؟صبنيابنفكفكلتفماذا

اورر"ب"!نل!ؤلاء)اؤ-.":"-"مضحكة،!زبةرو!فة-ار،س.ءتقيحكالم!راكدةحيماةوآثرتدا)هـواطفالمليئةواررئر،ة،اةءدرةا

وو،الل!ذاتهـوءبباد:د-ؤه".الاسراروزو،م،اللكونتثملنطرةالقد4المهشوؤال"تاةووقىانقلبتاماولرءاناصمان"لماسرعان

."ألاذسلقع!ن"ومتضاقضاأيبدووماءةهـعودر-4توربلهمرةيرهالمل.ايىدينتئةبديرئةا"رأةالى

!ف-!؟اةا!حبتص!بماءاذاالتالجممةالقصةفياقديسامعفلنرمنسا-"كأحيازرالان!!ر،.بزبرتنهااء:تاوش*ر!اسرحتوقد

ويرجعالق!قريالىاًلزمنإء!دانفيفرغلي-"مي!ناهـقي.أفتلت."حظوسوءاخطلمء

ى11إثهاعاص،طئة"بةءنديرىحتاتواتعشرراءالوالىاًللعص.

صرد..وؤءردخل..اللعهلفينحاح..تكونانيح!كم،الحماةص-واتتس..س:أتكأسالقهـضياردانا!ةطعاو"

......مه"قيلمنءثلهااسنواتبع!نرذللكاجلمنضءيتو)و..!!ممعب

ا--مادةا.وسحرتهابهوخلبت4ؤبىلهاخفقفىتشة!وبوامرأة..."...بسنةرر-نة..عمري

..والج!ىد..النجاحمزدوجةءتعةهيفرغا!احسهء!نظرؤىاذن

؟ة*ءفينربىشابفييلا!امهذافييعن!قدهالذيءاالانةلنراؤوى!ضوحووو!،!ها..وحالر!وازفعؤ-55اطااول:.عئمن.

لى-!-دالابمات،لما.بؤصءلىلمجبنةتقعولم،اهـ*داءوعاتذرالعزالىالاخصعلىالمحببذلكالاخصعلىيمسمعهانو..اللطلماتمي

المقا؟هـ-فىزلمكلسيدخرالا!الابنوكان-النبسيلغادر..المقاطعة..ولدنامال-:ايقو!ونالذيئبر،تهـماوضاعءلمىالمتمردبربئجمنالناقم

،!ءد!خرج،طويرذةاي،ماص*-ر3وخؤيواعت!فا!وءس-الناقيةالت!طالحياةمناًهجدوىما..القذرةالع-ثمةهدذهث:،ماليتنا

قتالتانيدءوه،موالمنأءمظةاببنبههون!ا،هازةان*ول"لمنيرملن.عايه!مثهناهاالدبممااالمحوعلىاوء""هاها

ا"رزوااك:ءل.زبواكبرواالناسالىالخبرلرامىفلما.باللقديىالذيذللكالطريرقوهدأةالهلياظلمةفيؤرغايل!"ينظهـروؤد

ةر3*-!النا!وله"؟الا؟كففاواخخياره،العريض!العز!الغنىعنءلىوالنقهكأوالفردالرضاءعدماصواتاالظوبافيب،ع(اىيحب

الله.دىببلفيالشجز.ارصلمقممىل"رةللبعضجماهامنوءلىاللح"اة

واو"كارقاكبالر"ؤخرفيوساد.ا!بالرثب،بانبيلالمبسير،دي،الطولالىءخهادزىالقهسالى!ونعيفا"رجلمد"كان

ثاصدة.خطوةالاالقديسوب!بنببضه&ب!.ا!صولوؤءاولفيلكاننت!،ءدآ!-ر-،-2ررعاعهدألىجعيرطرارمن،يةإتاءشسا،كث!ب!ابالى.ودنوبا

وء*عوالمالىاللجاهءنوالاءراضنةمفقيوالتايز!دووبا"-*ادةاؤ،لهـ،نافتوب1!ذانواللغريب.جررودهلاحدقديرهـ4بصورةحسه..،
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.الالصرا!عندالقديسبركبوالاحهماءباللفرارالسنليللاذتب-514لحطةرغلي9بءسينارنقىقدالنبيلهذاكانلو؟ا)ءياة

ناال4رصمةنادتمهلما.الوصء!فهملممسضغرمنلهيا-اللقد)"!برآبوللحق..اليهانرلقماالى!ينانرلقلماواتها""

!وفيموفءوني!هاب!!،ذا،ابق..انتتهاهماونالاشة،ىلك!ه..الن!لج!ارالى..الرأليمطرق

ةتهولوصفقتبونءهاالارضضربتثم."كات"و"؟ن))و!ين..حيانهاواننهت..الا"لبخي!يةواصيب

!رؤهـإى!"وسي!-اللطبربئفيؤرغ!حسص-نبهالتورىاللذيبدلنالةقى9!ابنبصلكاىلو

!ء-لآ:بحهص!حضتلأه،صاحبمالر.0بؤيو!النييلكانلوواؤ--راغالى!ن!لاذزل!1،.0اح!،ىأوالىشبر!الىالمظلأم

اذاجر!دمنوأ"-5/ولا.أخرى"رةءاىانتعفقوأ:اقسايرها))طماز*اعهريمنلصنواتعرا!بك"ؤالولم،اف!سعيةالصيطةفي-هبشه

للذةءبأ!!ذاؤجابرجدتذلكمع،اولكنيصمالمور:تا!ك!للكمولتعشرالور!قرياعودانعلى،وارادتيعقليتمامفيوانااءخ!د

."...برى!--"لفالاو..تبطانياءن!هابعد:لهلقالبل"ءثاهال!نوات

منهالفوحير"هتدصوفى"بئاج،اء.كبما9حؤتيي-!ءعندخلن!حمنها"ه-،م!يوازارامختاطائعاعمريمنستواتعشراهبك:!حمسص

معالالىيحملناء!ا..-نوارلمقديسواك-اك،النبلاءالاساطيررابمح!ة!ووو..الن:يلفعله"،و!فاالز!!هـة،ىو!ذا"..واراًدؤكاعقلثما

اورزىاكلنف!بهااذ..فححمعبرلا*باولكنها..اوالاساطبراللحواديتو!ب..وارادفء"هـ4م)ما!صيو!و!خنناواطائعاكاهاحيالهوهب

.الايامخ!رةبموره-نكتهمنالاف!.4لاماالمهـ-ذا!كلوؤ*رهؤإ-4منوا!لع..والصلاحلك"وىحبب!ا"له

كأديبصفيكطصبهبنأنبحىفىالمقال!ذا!يتءلإنيرجبانناعاى.والث،وات

مداواءمس،مجبءماعبلمةواجفاخلملأ!يةفلس!4ت!ننييدالى!هدلا!ء-قىكازت"ونترصكهؤرغا!بس-جمنود؟ء4القدصشقىالكمانلو

.11ء:"*رضالاجات،نحتىالقه-ة!زرهنمانيجبو)كن..ؤولك!2""ن!ن"
هـررنحار!ير*!ألاحه!عىءوبل،هـهاء4روناولاد/بف،نءن

..ء....."؟ال!معادة"روتىما؟الح-اةمعمىما))تيالابا-5؟الاعلى

مناب!دنتيمءولا،،-سدهلذياالواؤعحدءنومهزاهامرماهايع!

اكه،ئجور!كبمااشع!واألاظلالىمناتحرزااللازمؤهنول،فأ.ذللك؟ال-ياةورفضالزهدا!و؟اذنأدةواوسمعةالحيام!ةىما

يحبكبوؤصصعامةالقهصه!الليها)وءىءالت!بماوا!ج!،ليقىا،خلملأ!ء!!عببريق))ع-مه،1في.بالءجبلأختاتفى"،ةلكدعاىتج!ب

.الخصوصوجهعلىصقيكي"ااذاا!بب:"ااحةواضواء،اط"مةاش!ىعلىءقبلجائعووووا:،ما

."غاننهااللحبهبشةى

اورعمك:لمنى(ه

......ولا،!اللجاللحوح،ذلالسعب(دهمن/جبلا4اللماأن.00))-

عام..انةف-ت.ولي،ضعامااشهر!.وا"رأةرجلبينح!اعلا!قيازكاء"ر!ءهلم...ا"إارظ!(هاب!معبحهاليهلاو!ول-ت-ت!نمن

بة.اررمادتحتجصرة.براتالذ؟رالا"نهايبقلم.واندقرتاكلااماءبدؤك.طموحازت.اوروحار"دءثالماذااعلما."!!،هف

ع!ىفيوىلا4ل*ةريلص*ها!و..!جالرد4..خاز!ه..ا!ةرماشنضي،!هالرزة؟للان،والدنيفنصلازهااثروةالركت.ال!دمواورأ

مضىد!ةو..اليهاف!يتوق-عود..لهاصبهالاملغلىاوحب!مافمهإن!ووزهـدك،ءالكبرياهو"وأضعك..صهـش!شجملهءنرقصر!ي!اذا

!وور،ص..بعدهاكثيرة(اخرياتءرهـنساء..*ءلحتللمحدث"ااًنلوج-!تءعاشتوأو،ا،ميرةيمنشمأتاانكاعامان!ء.الطهوحغا-4

كلإن..!ؤلاءءتف!لدزلمعردروحهولكن..وأث،ىمنهااجمل!ءمن،الجبلاعاىفيب!*ءوةالان:،"أنت!وما.!لابكطبيرماعطفهافي

..ترطعلى4بنفسىضصنايةرانه.!جزر4اله!.المكعنحثةباكهيم،الفياظر،ؤابق،النفسياخ"رتكالقد.فيكألاكلليسفقدلمذاثو?

ؤ-!وي!نأئميشفىانه..الحبووو..والاعتزازال!وياءيةغلانهلهصء،باف-،ؤ"ضكاولااؤمنكيمفصبيموةشن!ا.ث.بجم،ليو*؟ع

منصورلهاوابعادفهالا"ربمببسيالخهـرتنرب(واذ..لحنهابعادهوفوااذا،ا(و!-قي%%ن"رة"نجماء4لا؟!اان.باللهبءده،ايمانك

بالتمبةكانت..هـعاايامهـمالماضيواسبترجاءامنهاامهرابابلامامهوار.لديتالمم!وحخلعتلوعليندماذا...الجهادارؤ?واآلاز،،معلى

ش-تابعدهاتهحبالىجئنمن.لةعفو"..آةهلابها،ىالمنةيهورارتا،!!جم!وتنماو)ت،اءا"بوانحفايىاوقمت،الأدواباب!ى

بكاكملتلقد..ل!ربرتهط،ىومنتوذوميع!للمجمطاخرانت"..اليهاارةممة!هثمالت،رووءنا،صدركالى:كطوضههبر،وسطجاحولذراعك

بهانرزددللمكخي!اتصخى.ش!بنئابعدكازيدولن،وجودي،تمحب،ييوهـ"رى.ببىادروافبكاخجمرواناطنكانفإتتم،حركاظ!ي

واث-د،اخلمقالالموهمااكثرب!د!،اصهحت؟-ربةهي.ءلممب.ا"لى"!،كاليزلاانه

."...اخلمقالما"نوقىسخرهج!رلهوتز-ن..،عطياتتاز!ماتهـةيق.لضاطب/سن!قى!ج!!ا

يذالالإثات..!احياز،حاؤبوءصعبرةكبيرةكلي!7رانهفيتتنت!ككأهال"ك!ها،بهاوالالته!اقاخت-4اجلرون4اكضحىحياة

الذيالثوب..لهاانتننراهاللذيالازرقامط!طا..لعش،مااشتراهلاءكأولحتى..وحدما(هاجمونانامن!هوتطأب..حسهبئ!اوك

الطب!ببنصحهاال!ذيالعالياللكعبذاالحذاء..ازراوهنعحبهاللمشفهقمنكلكاناذاولكن..عل!الاست!حواذفيينافمىهاانيركب

..الل!لىهـرأةفيخروج،ما..4فىمتصإهاءلىبة4إ"د.رر!ألاالنا-ناخار!!دافسعفااصكأ،رفؤرغاكاانوحسبوعل!أتزملت

"-!اؤفلمناءكأبارهايرمكنالتي-اعةالمكريات3اللذهذهخلالومنبدهـ،ءليهاءدهر،وتا4وسهوالىاطاعا."!إو))ا!قخماذلروئااللارار

مم!الوز*خددالزمنيدور-تأالحديالمصريالادبفيالحبفيكتبعلبب!--،لمالاوبقدءيهولداسهها،الارضءلىويرجرها،/ثورر!،من

قبمبىلىالسئواتاؤهااللغرامبلآجربةالة.للكاحهنوتاتياارر.:ينهـ-انكهاىولو،نكوء!عنهايىىخطوةخطاول!4،4بقبلالميغهرحا

والمداؤسع2مضطربالعاللم"هوفها..واثناءهاالثان!يةالعالميةال!ر!."نفسمهوووصدقولا،احدذللكبعدروئصدوو

الارضأو،ترملتلنساءوا،لخربتلموروا،تم!*ليللدماءوا،زلقصف.،-:،م"كانهرانخذ،ال!معلىاوجرى،4وصء-5اؤ،اطرجمع"

انوارهـافأططتالسملامعهدالقاهـوةودعت..اللأ،يبفيالعجوزا"ضاوتحرك.بهيإودنه!القديسىوراءبلارةاهـدهاله"موف!اخرفيلا

رأي!نماكيف"ذكريرهل.وماجالخلقوهاج،الانذارصفارةوبىوت...وات!بعوني"الزائلارناطل3واا"ر":فولهالقديساوراءيرددونالجمع

فيشبابااراين؟هاربينوالموسرين،اهازئينوالحفاةليب.الابميذاس4القديسانالاولى:زقطنينعندوونانقفانيجبولكن

3-اص!حزايلهماقبراحاؤفىعاىوشبوخا،ءابئبنغيرالصبانترخبالذرليالتهمصكقبهفىؤما))الناسكليرتعهانا(ء"نرمنانلم،!ف

."...نفط!نالمخابرىءالىيجروتو،مىتكأ:!حمما؟غازباون!نواءتلمدالروحانحبنفيالخطوةوا!فاء

نا.الايسىمناؤلد،الحبمنءصفحاتء"ددفيدمناماا!،على."..وايطنكبروحك

الحبفيكتبمااجملمن./مددقرةالىلتبهبرالوراءالىؤرجعءند"االةإ،ةبهتقول!هـم!تءاالى!تتمعاخرى4فاحبومن

3!!



محينيك.منالغضصةالحياةتثب".اللحظةلتلكالحياة!مايحظةاللمسى--4لنرى"ايتامثلاثةكنا))قصةفيصفحةانرها..ا/ف!ا

ف-!أا...تنطعرينلاوانتجسدكعلىمنتتدؤق.صدركعلىتسيليج!وسس،كأحخبماؤفي،القاهرةمعاللممعهازرت"،الحقةالاشانية

."..ظامىءثغرالفالفلهيبقبلتمككالبغاءازلوكأته..ؤبلمنيركرؤهايكنله!ساحرةمجهـولةمدينةخلال

كان..ؤصوراولااكواخ!احبهامنبنىولا،فيهاامللهيكنللم"ماني!،جهـمالوافهـلممت:،،بيتابيظسنيةليفنرحتها،النيلق!دة

متىولاهياصنيدريلاجزيحهوهاو!ئه..معهابحاضرهي!في-شهف،اجدفلمزرتهاطالماالتي-الحيوانحديقةفي.ولفتاتها

شيء..كلعلى،طغىانهالقديمحبهيلبثلاولكناحيانايلصها.مودجماقى5-،في"عيون،المؤبدةأ-وونااعمدةوراءمن،"رةلاولكلمتني

لا،مرةوالف،لا؟سعيد!رانادمتماالعالمليضرباصرخا"ال!رىالراصقىفيلسنيةالفل،والاههاوحدزهااباونتسكت،حز"ضة

بشنابككنتالىحبيبتييانعميحتىالسملاميعيداناللهادعوبلاو،1طأراومنهمزحفمن..جميعااخيتهمعندمانفسيشطتاقي

."!التشفيلذةة.الاخيرةلذةالسلملامهذاحر!بوان،طلالهفي."...اربعطىدب

وبالبر،بالقصرفامنبالروحوقنع،وعقله!طقهمعهاالخىادفي،الهتبدوصجمب!همعوققعلىولمكونالرءيحبش!ا

ىفكالعجينبانهاوساذجبانهوصف!اًذا..غفور"تسامحووووءرةمنكم"مريحناعمحلم!لالمذاقحلوةساءا"ها.ه!با"مهالمة

يع!راللذيالحبهوفحص"بويهـقي4يعنيهالذي..يئألملا..يدهااطويلشعرتقما،ذراعيفينراعك!معكالطريقهذاؤيهاقطعت

.واجرهمكافأتهكلفهو،ؤلمبهفيهوام؟بعدقيتالمغدفيامالمسمهريومناافي؟قصيرامطر*قنا

،ايررطدلا،تعودلنانهايعلموهو،ينتظرهاظلهجرتهوعندما.اوفاتولىقداللعمرمنماض

عأهتلوؤهي،العينظامىءالقلبوالهاللعاطفةمش!بوبيقابلهااناتصالهبينوير،بي!ي،بخخذ.الييرقبلالذيهوالطريقكان

فيقوليبادرهووها.ءندهقدرهايهتذلانلهوهيهات،عليهعزيزةكصمىدورالوى!،دئةدورجاب"على.بالايلاكبا!سهماء،بالافق

حاولثعبثى،.نفسيياالفراراللفرار:اؤولالمساءفي"ايضا"4الانورمنشعاعمنهمكلاناسبنا3لمرو،الحاضنات

طعبممعها!ذقتانبعد.ياومكمن.والعدمللخلووالأطمئنانالاستعقرارالدنببىافانبينهـماوفرق،الي.بينالىالفصالدباذااما

-اللطهـرونتذموةالفجربءمةعلىانتفضالصناحوفي..؟الوجود.المذاقمرةثقيلةالح!ياةوتصبح،وتض!يقتظلم

إ(لكإالعيدانما؟قم.بالحب-مدتااللذيهذاياانت:تقولاسمعهافلاوحدياقطعه4بعينالطريقف!*ا،اخهفائكبعد،الاظاء،"

علىيقوىلاولكنهيعرؤهاانقيلنسي3هـنباهااناقسمؤدوترهـقوالنجوم،غطاءوالسماء،بعيدوالافق،!خرةيرالمسهيئتهي

نءمن!نكلمعيزدلمولكنهكثيراتذماءبينبعدهاتنقلوقد.ذلكهـ،تدريلااذاهلةاطي!افوالناس.سجوناللدور..شذراالارض

ولايؤثبم..!سحراواشدمنهااجملكانتمنوءنهـن،واء!للقاء."...كفرتشكتوان،القدر

الحسعينسيد!االىقدماهقادتهاذااليهاوحنينهشوقهيزداد..يعودالعاطهـفةتبدلتعندمابهاوالا!ماد!الحياةصورذانقلبتاكيف

ال!ةيقة.الجوامعامامووقفالهرمةاالبواباتتحتومرال!لوباف4..ندانيهمامنبدلأالتنائيؤاصبح،الحبيبةقلبفي

لوكما،الحبيبحدلضهاالىاططنامس!بحةاكأمازهايوماشترىقغمرالسمعادةكانتمتىمضيءمشرقافالوجود،تعبريلومانسبم

لقد."التائهـة)1الغا+بةالحبببةلمسات3ريذلح!،تهالمساتمهفيكان.اجتهفيواغرقهاالنفسعلىال،مطغى"يزىقا"مهـطلموهو،القلب

4رو!بينالحياةمنكانولقد..يجمطولمكان5بهلفيعنهابحثصقل"جوجفانقبهبن!م!نتلوحتيمنؤريبضينافقرتاناأهازان.نبدوكم

تماكلابهاالا"ك!تمللا.فحباته،يرلم-فويحزقبعادهاءلمىلكنهوالكأيرحت:،وض!،ضنى(0918)"اكربانحقل"و!!188)"القمج

يأتهاجمعتثم..-باتهاوتنالرتاخيطهاانقطعاذااد.:حةمثل.جعبالى

الحبة5بهـذالاأهاجمايحبافهـل..حبةتفصهيفاذاوعددؤها*ماعرةبك!ابات"وبينكبيني"فيحقييحيياسلوبيذكرناكما

!التائ،"..الصغيرةجدةالو).؟91("الاغنية"صاحبعاليفلحسين"المنثورالتنمعر"منلها

كأطها:ينقطعانقبلالمسبحةحباتحديثاجملكانومامقطمحاتءفيى4قصهشبهبئزهايصغهاوهو"الرنبقة"و"البلبل"و

اللطمألتنةعن،عال!-الوحدةفيا)وراوب(بينالالفةعن"الخ،فتحديثها.منسوجةالخيالمن

رغمالمشومالؤاقمنجلالوعن،اًلغيابطالوانالمقسوماللقاءفي؟الحبيبةهذههيءن

.((اللقاءنتببنالولهانةاالعباراتورياقمناوللكننابة.اسمها.وررق!لا

دخي؟اليوممثلهيسمعيعد""ذاعجبا..شجيغنائيصوتجمهورهاالنفوسءنتمسحروصهامنمتددقةفالحياة".طباعهابعض

سما؟هوجللت!الالاتجلبةفببهارتفعتالذيالماديالجامداللعالمهذالاوهي،قاءوالمفالجمؤلىرمادجوهالوءنوتنفض،والحزنالاللمصدا

اهـىحاجةفكيونحنء.مثلهنسمعنعدلم!لماذا..المداخنسحب،ةوالحي،بالحياةطيدة"..تتريتولاواحدوجهعلىنظرتهاتسضكر

احةالوتلكالقلباعماقفيجد،بىمنتخضرص؟ى.ومثالليتهنغمته.تتأففوللميوماتئنعكلم،بهاسعهدة

..و-قيوفيقولائهدسوبريرالديطاغوراصوات؟الضائعةالمهجورةمؤثرلمشهـديبكونالذيتيباولئكتكترثولابالخيالتعبالاهي

النابضالقلبدوالث*بابإكدلملماذا؟جديردمننسمعهانعدللملماذا؟خيالمن-قولهاحدعلى-اتبكي؟تبكيولم.رلموايةفي

الشارونيلبوسفيحمدكانااذ؟الادبيةالتجربة!ذهيعيد،طفةبالعصتىتف"-هاولا.الجد/بللثوبيهاش!يئااواحدااحبتما

الكهإبةمنالنوعهذاالىعودتهفهو(6391)"الاخ!برالمساء"كتلمبههدأته.ازرارهلولارأ؟ةقيوباعجابهاالمدافعوقصفالقنابلاصوات

.المعاءسادبنامنهيخلوانيجدرلاالذ!الادبيةهـ-نانقطعماتصلعادتحىمخهـبئهامنخرجتانوما،الغارة

ءتايةدعببمالقاهرةانعاىدليلاعندهـاوقفتالتينقطةذاتاعندمنالتوبعنحديثها

الزرطرؤ!حى..تفاصيلهابكلبخ!يالها..عالقةظلتالتوبصورة

:.كا!.مخلموششبهلهابداالذياليمينالكمعلىالاوسطط

الادابدارمسئمورات!سذاي"-،!رعلىصر!،.يقوىلا.غريرةحالايعلىوهي

الداروكملمن..:.-بئزهاء"حبهايصههاوكانا.توطهاالغموضكان.هافظرافيالكامنة دمس!ميلطلب

اًلئورى!لمبفكرةيوماتنطقبممعهالم..غدولاامسىلهايكنلم!الحيا"ام
.ههبالفلطلفةلسانهانضحولا،بالحكمةشفتاهاتلوثتما..رأياتبدياو

سنجنذارشارع!السنت!،رارأسلهاتهزمزيفةموهومةمعانيهالحلهالحوادثدلت"ا
!هممم!ههههههههههههههههه!كلفيكانتبل.مستقبلولا،لهاماضلا.ملقولاتدكرل!معهاما
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