
صبر-
كا.*:جمى.برممكلصممر..

.هـ-!لمحوبمر!ؤ!ض!صيما!االا--.مح!

؟!---!.ص--"ةفصيما-!ولمح!

-رافد.عائشة.رافد.عاف"الاأتشخاص:ناظم

.هـءسرا!د"القضاةفيالخطانما،القضبةفيالخطا"ليس
اليك.الوسل-عائشة

عائشة(صرخةفنمصمعا)ضبكقربقميء-"ارراررافد)يرفتح

ت!حولاتياقيالمتعولوسلا:كاخث"،5،الذي!لمدكهوهذا-رافد(المسرحمدير)بمفخصهة-ناظم

نهاقيالموت،ءدلم،ءائثقى.قاتلاسىالىالحلوةتالحكلااسرحا.هذاورسحمنافيوكملرحب.جداالطي!بيناًصدقافي

بالاخبيارا)ضاارت!بطقاقد،الايامهذهاللأنسانطبيعية،جداو!ءط-والاخضلادف،اسرحاهيوالءياة،ايحياةهو

نء-يفرو"ةمداا!هوم"نالمخلاصطوطاواصبحوالحريةفياء،.لأالمسرحوتمشاوولمونبسهيطلثمناتدفعوناووحفنى

ووااذفضي0.وبعد..)تبكي(.المحاصرالانسان4خلالوقد،اللةنتدفعونثموهـنالههرحيةتشاهلحونفانكماللحياة

.الوردورإقانأ!نا!ندى.ا)ثمنهبىحياتكمتكونقد..فادحاهنااكمنيكون

.ؤبل!ي-عاؤشةؤترةولاطولسصعيدةهأزهةحياةتعيشواانوودنا..معدرة

غرفني؟فيهنا-رافد.ممينة

.اًللشباد-خلالمنءلا!عائشةادضوء()يخفت

هـء-رافدالاولالفصل

.الضوءاطفىءاذن-عائشة

؟لماذا-رافدالاواىاللوحسة

المثماهدونمن"جموعلأوهناكمسرحيةفينسخوصاذناتدركالا-ةءائشوهـورافدجلىرومروغراديد-لمتشكلمحلىلمئسرعمن)جزء

نحونا؟يضطلعون(ا)ثمبادخلالمنيتحدث

غرقك.فيذلكنفعل،حسنا!رافداتم:اهاافتياةالرف.التعن!ي!دشكماا?نقعيهالأعائهفياالمس،لة-راقد

.فبذرء:!والديإماجث:يءاناخنئىى-ءافةحارفناقدباننا.وومكلصاحزسعرنياناريدهاليزوجة

.الفوءاطفاءا!نتطيعلاولكنني،حس:ا-راقدءسا)-ةالى?هاالجنمههيةعلاةتيتتحولاناودلا...توا

ذلك.يمفعلانالىسحمديرمناطلب-ءأئش!ة.اللطعاموجباتمثلىسمهمةرتيبة

.الاءرمنشيءعلى/!لمعانار!دهلا-رافد؟الرياةهذهءثللناوفرلااننييدريمكومن-عافة

"ضحية.منبدلا-عائ!نهقىسادهاحياةمنعانيتماكفاني.!ذادتحنولااناحشى-رافد

حسظ.اود.تطاردنيلسوداءاالقططاشباحوالخوؤط

ر؟عنهاصتءدثتفكلاالتيثسوداءاالقططهذهما-عائشهة

(اًلمسرح"هـلرناظميدخل)ال!ماشمنيهسداصلنيمهاوصعوالتي4سوداءاالقطط-رافد

خدمة؟منهل،عيتتحدئانسمعت!ا-ناظم.السميك

.الضوءيطقلووددت-رافد؟لماذا-لأعائش

بمد.ينتهللمالاولالمشىهدولكن-ناظم.لآاللفاتاي!تهاءءنككارواةومعلوماتادنيل*كبما(-رافد

هـج!اتس!بينالاتهملاالمث،د!داؤهايةولكن،داكا"-رافد.ءرالادبجسهدك11-وداءططالفعلمتههكلاارىاناريد-عاثمة

صلم!ما.لوو،خلوة.طريرةبعدإتزاء،فالخدوشكلا-رافد

.ث.،ورتسعةبع!"برء"عهرحيوانصناءقىآعودان،فهمت-ناظم.اداهادعن!ما-عافة

(لضوءاصخفت).هـء-وافد
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وفوغرفتهفيالانهان.الاخرينهعيكونماخلافعلىتماماالثانيةاللوحة

ضمئاللقماشمنكيس!!يصكونماغيرالموةقىالىيستمع(ومصطبةيابسسةشجرة)

خطارربرب!ابروهوجتهيلقبمىيركونسامعلر-وغير?أمىهامالإقطلجمإهـامجمو-بههلا،التفاءيلوكإةبالمسأللهعامعلىانت-رافد

.نف!"زمامي!كاذجم!اهوالمتزنجلالر-ناظم

ر)قد.يأفذياناكفار-نأظما"-ر".ضإرورإرج"لامن،الماوولطزث"عا!ل4".م!ةارووأ-را؟د

معتكومودلكمو)مد.!هملتزاءكاوحهعنوينحلونواحده

.عذراءتعددم(يبكي)-رافد.عنيور-ؤولااردعتبلنفخصيا

.عذراءتعد!ما!تيهيممن-ناظمفد.شيءكلانت!لقد-نإظم

ر.كمدقيالابئأحدئكانا-را!ر

؟اذناغتصبتها-ناظم0امريمنعجاةمحلىلكنني-ناظم

.الأختيار..المكان..الرغبة-راف.؟فس4ستستتراللذياولناعرفاننيهل-رافد

لقصةأاو-ناظم؟اذلما--ظمنا

سقطت.-رافدبضرورةاقتنعواءار!مر!المياه!بىءانا!تعتربما-رافد

راالد.ياانتمت!-ناظم.وء4ل!عتكوناللذيالم*انساطلبتدها،تي!ادر

اخر0ايمثل-رافد.كامثالالىتكونمااحوجفاورةأللة،تكطادريبررمانرىلا-ناظم

اورووليةأتثددكيف-ناظمانجداالصس"رمنواق"عرولى4وجفلأتىنيبالنسبةاعا

تهافس0الدبلوءاسميالسلكفيانغمارنا.41"عبةوجوهنا-رافد.هناداىواهنامناتثقل

حديتنا.جدااللصغيرةاحلامن،.لسصكراجوازاتءكالبعلى.عاليتبرمافيركمنىادرانكثم،ومتعب"هـيضلكنني-رافد

.الةلمسفةءنالمخلص.خاصبطبيباليكسيبعثونبانهمعلمت-ناظم

المىلملة؟زحلكيفاذن-ناظمبة.ا/خااريدلكنثيسرلفد

فة.الهولرطريقةتحلو!علها،هكذاء!قةسطللةالمث-رافدسيزوركقلي!لبعد.الوقتمنمننم!صعاديلضس.ا-مع-ناظم

تتبلورفثممىئاوشبماوهناكهناالصفيرةبالمسائلنبدألالمادا-ناطم،اً!ض-كأتفا!للهف!لمرح،اخررجلالمكانهداوبئفس

جوانيها.وقتوضحالم!لةانلصعهبافا.الحاولود!ء-عطيكوالخاصةمةالعاالمساؤل

ب!قضيتي.لنبدأ.حسنا-رافدبريدإبئئطاقاتلكس،بءث..مثاكصمودرجلىعلىاًتعرف

.الفتاة.دزوج-ناظم)يرخرج(.المعرووءالمنوانومحلى

وبعد؟-رافد.اللقماءوالى،تحباتي.المحترما&إظما)صيدايهااني-رافد

حياتها.علىاتأمينامرحللآتاتبم-ناظم..52

وبرخد؟-رافدالفصولليستانه،يرءزنعيما،الملعونةاللث!جرةايتهاانت

اقظها.-ناظمء-خاكانانتزعهافمن،الجمبلمةبوريقاتكاودتالتيهما

اًرصو.وث-،تلس.القذارةفيمخايةعملية..كلاكلاكلا-رافدف!وروانطمأهالمبجفت.الضضاء!طءولااماءكبداقميئا

السابي.حطودقتجاوز!سائلوفئاكثرتزجوني!ائ..لحظاتةكبمااجرىذللككل.النئهس

اخر؟حلاءمترحهل-ناظم.اضحديداوجه!ىدلكحدثكيف

.ادريلا-دافدايش.!وارع!رواسالخض9ل!عاتاذويمنشرطي!اعشرئلائمةة

تاءلى.-ناظ!.رعونةبكل

.انسإنقونل!ليةتنفيذءلىالقدرةاماك!-رافد.ءنتظ.لأغيبرءسهرةفيءرواسافباكلإاءشرثلاثةة"

.ءأجورونؤظكأفهناكاللفاكلكو!ا!نريدكلا-ناظمالمديى-"شوارعفيوسمارواالفابةواغادردئباعث!رثلاثة!

الحماللة؟هذهءثلفيا)ضأميئمبلغالشركةس!لمدفعوهل-كافد.مطقهبحويرلأ

.نعماقولاناسنطيع-ناظم.موابباللههازئينجحورهمهنخرجواثعلباعشرثلاثةة،

المثلغ؟يرتسلمومن--رافد.اءأزاموسطنىآلاتج!فهافيفى!غانعث!ءمثرئلاثةة

العزيزعالصد!!ا!الكووقي-ناظم.اغصانكحولمرتمتونحةد.وضة!شرةثلاث.

؟"صبةفيجرذمثلاص-جبههـانبالمبلغ4اؤ*االلذيو"لم-رافد.ال!ا-ضيالعقب!واتمنسي!كارةءمثرةثلاثة

اسم!ر.اظروفبهيصةلنلمتسمحاءكاناينا-ؤاظم.السمفرجوازاتمنعشرثلاثةة

ارحل.اناس!نطيعتقول-رافد.الارصفةبمحاداةدبتخنف!ةعشرةثلاث،

ذللك.لكاؤكد-ناظ!"ءإئأماذاءشرولسبعةمائة..عثوو!-ءعقىمازلآالمجهوع

؟اتحبررسرافد.كأ-!عاىورقصتبربإباتكماله-كصاسودقطاءسوء!تلآ

أجل.-نماظمإثهـما!طااورقااغاهـةفيأح!ىالهاقد"ت.الجارموسيقى

؟مكارايالى-را!دظنهـ-لمبالىبلتزجوكانتاعر/فلأافوا!هابئ!ضنهافراح!

.تختارا)!يمماالمكار-ناظمرافسدوحيرووصماحبة"قىاقهررابىاءوسيقى)ومممعالمخروكل"

.باخرةظهـرعلىبالرحيلارغبطفوللي!ة()رل،-ة-رافدهيثةفيناظما،سرحءديريدخلبه:ماا/"اءهاولىير!ص

.اجديدلسه!برإدارقالراللبحورتخترقوأنتتحلموتروح-ناظم.خروجه(ؤبلؤلميلاءتختلف

.اصلاموكانها)ىتبدو-رافد.الفكلبهذايهذرمالتزمبرجلىياءبئلا-ناظم

..الرحيلى..حيلالر..لبحرلءبرحيلالر..حقائق،ابدا-ناظميرصف،نفسطمعيخضبرعندماالانسانلكن،سيديمعذرة-واكد
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..محاكمتياًنهاءحالللقضاةرئسمههاتعييمنكعناعلنكما-رافدبعضيوضحالاحمرالاسعافسيارةوضوءامرأة)صرخات

..علىها(صرخاتءعيمتزجالاسعافسيارةصوت.والقاتلملامحها

ها؟-ناظم(اللضعوءيطفأ)

ناطمفدماعبىأ..الثالثةاللوحة

.الاعدامهوالقراريكونعلان-رافدف،ت(عدةيمثلناظمويرىجديدمنالضوء)ينار

.الموقحتىشنقا-ناظماقرأ-.ا"ليومعصرارؤكبت"ةغامضجريمة(الصحف)بائع-ناظم

.اموتاناريدلاولكئني-رافد.الرابعلأايصفحةعلىالتفاصيل

؟لماذاسناظم،الملابسعلىارراكنهسالبقعيزيلجديدمسحووس)الدجال(-ناظم

ب!تحقيقها.احلمكنتكث!يرةاشي!اءهناكلان-رافد..والدعاء،الحبر

مثلا.-ناظمبرخسللغا!ة.فها.اصحابهاافلمسمقروءةكضب(الكتب)بائع-ناظم

ءسرثيازي.بعضطبع-رافد.لكا"ىيربالعسر.يسارترالغثيان.مورافيالالبرقيالسأم

ستكون،ثم،ولوزيعهاطبعهابم!مةنحنلنقوم.ح!نا-ناظم.افيكاؤكاقضبة.لليونسكوالخرتيت

الرعلسمةش!رةتكتسهبانبعدرواجااكتسرلةالحلهذهفيطسس-،م.المدينةهذهفيالممثرداإهسمحاذيرحممن)الشحاذ(-ناظم

اروامك.ومشردجائع.الافاضلاإسااللهاًدامكم..الجياعلاطفالي

س.بهسيالرهاواإسبنشرهااقوماناريدولكننبم-رافد.اللا4رزقكممماامنحونا.مأوىدونما

ا!هسالولى.تقلقلا..نظربمرفيا!ميةبذيذلكليس-ناظم!عبشخصعقابحثاصط..سادقاسيدالي)المجنون(-ناظم

ابق.بشكلهـاص!رهابرانبمتاءقىثقةعلىوكنبنفسيذإولاًللقردةياكللثريفوئص،الوقتنفىفيوقاتإطالقلب

..انيثم-رافداد!فيجائيشلهدتموهمااذا.الترابعليهايرشانبمد

.ءدسموعوتبه"حدث؟ماذاثم-!اظم.."قاقيفيوياح!"إس،لاسنونفاظمبانتخبروهان

اسفر.اهمارعبةعنديكانت-رافد.الاصدقاءايهااناهوالمجنون!اظم

ش،رلمدةاجازةسنم:ءك.غبمةالرهذهللكاحققاناستطيع-ناظمهـف!ا.صءةيا،!اهصيصقىياءظلة(!حمل)و!و)ا)عجوز(-ناظم

هنذ/؟تما"أء"،فيةوهيالاسودالمكلهذامثاسادسماءتمطر
مناثنينبررةلمقةتريردمكانايالىونرسنك.هها..واحد

الرجال..-ها..اؤلولااكثرلااللحرالىلأافرضرجالناخاض"!،!دللمشىءكل؟ا!حدهذاالىلىاءقدوالامر!ى

رسيمعصمفىفيتضعلاوأنت،المسدلهاتغسروحملونلاالدلياكأبكلقرأالذياللفيلسوفطانا..وانا..للمنطق

اعرياتاو،-عإكمالانك،شحورؤيالمفتاحوسبنى،الاء.فادانها.هـرهتلقد؟الامور!دهمثلفسهءلمب4يسشعصيكيف

..وئاقكفيفكرجالنااحديندفعقد،الصغيبرايهاكثبرةا"سسنط-.الايامووثفيالفسمسير"،ا!ةالشخوحهس

؟صعيريياجطكاسعم"ا،حسناساسس!ةوعشريناربعخلالهرءت3!.يا!عاشاباكنت

؟جدياسم-رافس!عةعندي.آه.الدنياهذهاءوراستوباءرلم.فقط

سواًلي.فيغرابةمنهلنعم-ناظماتصبهالقد.المحكمةالىفيهااصلاناستطيعق!الوهـن

؟المتومواناحدىاسممنيعن!"اذاولكن-رافد.زوبخهق!لالذي9صبياهذا

.....-ستار-

الح!يقي.السببنعرف!اىنريد-زاطم

ا-مه.ا!كرلا-رافدا!ثانيالفصل

ا.لحيولى؟يصقكانهلناظمالاولىاللوحة

.جوادايمتط؟وهو؟ه،ورةلهنحء!ظقحنن،ذللكاعت!قد-رافد"

؟الاولفيصلللملكءمد)مماكانهل..صسنا-ناظم3مت!م(را!دواما"4الحاكمردويمثللاظمفيها)محكمه.ه

ادسحديد.4وجعلىاءلمملا-رافد.واحدرقمالسن"!داورا!ا(إيملب-لاطم

؟الر!ومجدكتوفىمتى!ناظم؟هوجودعير

كانالثانيةالعايى"اللحرقاثناءانه/قيالولهطس،تماهااتذكرلا-رافد؟رولأرقمالهسطهد

.هوجودعير

المعركةمنفخرججنلالمحتالجنود0وقاومعنيفة!ركةخاة!قدعثرةرؤما!اهد

،الحإ-بمنقدحاوتناولالبعيتوصلوعند*ا.ءنتا؟موجودغير

اثرها.علىفماتءسمومااللحدسببكاروبالصدفةلمخمرثلائةرقهالشاهد

الللإفة؟زوجتكاغيال!ذاا(!عونجدكاستطاع3يف،!ا-نا!.الاخرينفني4بشها!بادلىلقد-را!د

قتلتها.الذياًنا.سيديياءيتاكنه-راف؟متىسناظم

ستها؟انت-ناظلمواءلمنفي.هاد!ماادنياناودانيقال.سيدييادخولكقبل-رافد

نعم.-راكدلنمىبةرلمش!ئايعنيلافالحاكم،الناسجميعامامنفسميعن

بث.هاداتهم؟ليدلواالنهمهودذهباينولكن-ناظم5امايريدماقولمنيرءبة*نلمومحنذما..ورحلقالها،يي

.شهـودالىحاجتكفما،سيدييالكاءترفاذني-رافدهـ-نوأءلمنالاذاءقىدارالىذ!بؤ!دواصدةمرةالجسيع

"؟اجرإمةا.كبمفتمتثم!دمنو!فلاذللك/ءع-ناظم..كما..اليومهذاوآوائهذف!مه

كانلاإفيالبولفي.واحداانساناولجمسانصمانينؤتلتلقد-رافد-؟هـا-!اظم

ناالا-فا!وكان،للموقفانقاذاليزوجةاتخلمذهامنبد..كما-رافد

اقترزتبيماندمدولكئ.بةقتلهاثمحياتهاعلىبا)ظميننقوم؟ماذا-ناظم
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اجلهاأأمن-ناظمنسيت.شيءكلزفوقيمحبهالانسانةهذءاحبباننيسوت

اتهمكأاني-رافدرقيفقىامرأةكلنت.وقتلهاحيا!اعاىاللظمينفكرةبعدها-

القضاء!اتتهم-ناظمهـ-ل-يزورنيكاناللصنشيطانيلكن،حياتينظمتهادلة

..اًلممتوه..الوحثي..ا!دهاءبئبر..اًللجويمة..مجرم-رافدأفسدتلماذا..واحدةجملةيرددوكان..وإحرضهفييوم

معأسعاننورمنلمحةكانت..قتل!وها..عائ!ممةقتلتمؤقال،حبهافيوانعصعائشةاعشقباني!رته؟الازلفافى

اًمنتباللبتلفد.سيىءهوكلماألىدفعتنيلقد.انطأت.اصفاصلامحنكلهـنعان!و"ةالرالاوا!تفذلىاذا..و

.الام..الرجالر!عاتىرر!نو!أ،!اءو!أتاللص!-ةءبكلصوركون!شرالحقصياسمكءنسنعلن

.ل-!.5ا.0المتهموحدر.انت،انت..اثهسوربيزرعتمهـ!!لانماباننعان..والتلةز،ونلسينمالودوروالنشرات

.اووضاةفياوحطانماارنصتةفيا!وللمموسةإنظمةاوستمحاكمك،وخائنوفاتلءجرم+ؤللانبنفلملان

..دصريففسدت..انقذني؟رافدياانتاين.را!ر-ناظم.اً!صائهاكلالىالاعداما!ر

.ار7!بةدةالنور؟الةضاةفيرمناخرونالاءدامتمقريرصق)ملكوهل-ناظم

عميت؟هل-داكد.سيديم!اجل-رافد

..اء!ني.اللبيتالى400الطريقالىاوصلني-ناظم.اف!اامنلماح!قة-ناظم

..حسنا-رافد.ابىجللصالرايهاؤ"ههايسضمعحمباالتيالحقا!هيكثيرة-رافد

اعزيز،اص!يقي.المفز!ةالنهايةهذه.شت!اناريدكلاانا،اخرىحكوماتداخل-كوءات.اللطرافةفيكايةالروايمة-ناظم

ءثلف"جانهنااريدولا،طميلزمنمتذب!ارتبظتيقدءدث:.البعوضولبر!جم.!طتىداخلهاصغبرةوأخرى

وهيلاالارضعلىلتمىق!الممسافاتتخترفى،المطرقطراتءهـ-ريباغكم،:4د،لمنور؟.حياتهاعلىلتأمينباقمت!ل

منالارضتختبرفىانالظرةلهذءاريد..الاطلاقعلىشيءأاحلىةالر

.باللخضارالارض!تملأالنبتةوتبرعملترويها،دجد.عاماعئرئمانية-رافد

المثاهد!ن(ذحو!يمقدم؟نت!رها-ناظم

اهـ!نهقه،ادريم!لا؟اتحدهذاالىمخلصاناهلترى.الىود-رافد

ني.انهامثلماسأنهيهولكني،كذلك7؟البشرة-ناظم

ناظم(الا!مىالخاكمنحو)يعود.بهضطء-رافد

ز!يانياريدك،جماووهريااحتفالاسانظم.يزالضسيديمماأالعيناى-ناظم

الرهـ-اعلىتخ!وأن"جربتكخلاوومنتوضحخطاباقيه.خضراوان-رافد

.المو!وب..نف!كاًنت..للمعملالجديدالخط؟الاهداب-ناطم

ستار.ءاسود-فدار

التالثا!فصل-(صمت)

؟لهدييااللحكايمةالممهل-رافد

الاولىاللوحة.ا؟*لدتكماا-ناظم

"ضفبىةالاخراللطرفوفيالخطيب!نصةالم!رحطرو!)في(!همت)

هـ-نصخانالمسحطرفيو.ينتس!لجهازمناكنرعليها.ال!مالفيعاية-ناظم

وهورافد-!خل.المسرحولطفيءهرللثكيلالكرالى!ا؟حياتهاعلىانأمينءمليةتمتهل..اكمل

شبااصوتادخمفترافدويسرعالمنصةنحوناظميقودبةشيءكلوتم،ل!-دينعمسراف

.(ففئا؟يرامماناحم!علىتمتهل،الورلوعمليلآ-ناظم

المعذبةاللجماههبىايتهاسناظم؟إراممااصستءلىبرقولكتقصدماذا-رافد

الجياعايهاأالابيضجهدهالمحلىالرانيةالدماءهـ!الثهلاقضهد-ناظم

المشردو!ايها؟سيديياالقضاةلغةهذ.ليمىت-رافد

العاطلونايها؟الجريمةاتمامبعديدي4القاتل!هلهل،ابني-ناظم

اتقيتاانحدثيئالتانوالمدرسةفييافعافتىك!تعندما؟ادراكوما،ذ!كفعل-را!د

يريصلطوكانصغيرن!قربءفاللهفيرملائيمنمجيوعةمع؟خرجما.وودكتفيكعلىربتهل-ناظم

ااممهكت-و!دؤربهودقنا.نخلةجذعمنءمبرضفتيهبين.قاتلهاازتزكبااجزمانالبتطبع.فعلادذلكقمام-رافد

وكاىهناكوقفنا.اثوأرعافيبهانجولككنااكبدلىاجاتنا،ةالقضءةءولانيرمكىكبة،؟!ذابظوللنفكس!مح3-ف-ناظم

ول-و!واعهراانجيارستطهعمنهـو-أحدوء-وعالقمضاءهاموا،روجتكفهل،-بقضصيتينمض!مانك؟ؤضلمةالى

عبودفجأةانتباهظجلباحاديثناحدةفيونحن،اجتهدر.مرتينسهضئتق.باجرإمة

الاخر.الطرففيوهـوبهوؤوجئنا،الدراجةعلىالر"للأءاحد-؟كيزوجضقضلمتكيف-رافد-

بال!ملإوروماناستطاعاذوغيرتكما!عتبيا!البهدااثاد؟الجري!ةتمتس!اعةايةفي-ناظم

ا)عبولىامكافيتكفي!ناعا:تومحندما،قبليالغجاحويحقق؟الب.تدخلتكيف-رافد

!-!ماكانفمابالمهـمةلماق!إمالاخوإنتحريضب!اندفاعمنلىاد؟المازلءع!سصقاتفاقعاىكأ!هل-ناظم

هـذانحورعيدةور-،فةمنامتجهاالدراجةامننطهتانالا؟الاجورتمىلمممتهل-راف!

وعلىء!مىواناالارضفسهـ!اشعرولم.المنماكلاًاف-قالمعبر؟عليهالمتفقالمبلغءـوما-ناظم

الوحل.فيعارقوأناكثيرةجروحوجهي؟الصفقةاجلأ"ن-رافد
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الرابرعا!فصللحلىاقدمتكلااسترجههادهنبمفيالحمادئةهذهبةيت

الاولىالل!جةالمرحاةهذهفيوانام!هنفسيانافشىاًدذيوالسوال.عمل

ناطموقفوورهزازكررربيعلىالبتفيصدسوقد)راةرالاخرب--نغفلةاف،ز!ل..لكمقدمتهااقيحياتجطوءبر

اور!حوبئنهالليد-نمقيدوهومنصة!لى-!ى؟باللذياللت!يتنىمنلالخله!ا!قالهكاناًلىاوصولا

الجريمة؟نقذاللذي"نس!افدوأفوماواج!ةا*!ؤفاتخذام،ذلنعناطلن!الارباكلي

انل-ناظم؟ا:،وافيلى!طتلماذا؟لكاتشجيعهـممنمستفيدالمهمةبا

ك!ف؟-افدص!لالوفيمق!رتيعدماهو؟سقو!طهذاءثالمسؤولمن

ر؟اربكنيالذيهويئالاخرضجيحام

.الحطممنتواخرجتقهعائشةكانت،إجيتادخلتعنمحا-ناظمهـءؤلمت،ىصئا..ق!همهكناحي:"فيكأتانصك!اتذكر

العردةددا!سرمي--وثمصحههلمنعصةنخلوكماحتازنن!!على،،ولكقععبب!حيتيبالصجرءةاقومانؤطيالسبب!مالاخرو!دامما،نفسم!

...احدلا..نف!4للمكانايامبعدعدت.وجودهمدون

شيء.كلاتى،ىصرخ!هاتغانوقل،شعر!،من!اكل-كأها....،الا.......
الصوددوسصهم0و!مت.النيممزرولدربتامصمت

ناظم(وءفربل!وطاويتأول)يمهض-رافد.السقوطميومنانر!رهـ"بخوفؤساورني،اللضفادع

!.ا!ح!صديقك-ناظمسهادتد"و!بطانحي:4فيواتدكر،ابتحيثمنفعدت

عائتنة؟قتلتلم-رافد..فميفيدملو!هاوضمرت

رافد.يامهثبالالفاقهذاحدث-ناظم؟.الدموعطعمذاقمنكممن

ذللك.ر"!الجرةعنء!لتانيثم،اخرحليديفييكنلمل-رافدالاصدقاءايها

مث-لجميةزوجةرملكلانكاحسدككنتانياللحقيقةفي-نلظم؟وخطيراضيقا:!المعدام"ااك،ولعبورا)حماجةهبمما

نجعائنتمةهيهنالدريثم،عاقىة،خاوؤ!ف،دوارتاحر*لونشرإجراومملفيدألالم

هـت؟سرافدادارسا!ة..طقةالمنءزارعو.الجس!صعمن،هناك

.صدر&سناظماللةطار.!حطةفيقىالحديدالسمككلءما..للمزرعةالمجاورة

(الضوءيخفت)داهـ!ولا،اره:!ري!م!!لمفن%ء.جصردعلىقادرونكلهـما

الثانيةاللوحه..الجسرصانعوافنم.اجارفةاانواعلكل

والموررالطأبعةالابةعلىيضربرافدجلصروقدغرقةؤكه!تسجبلايديرثمءصسمنطاقاتعدة)يطاقعابروهولحن-رافد

-واحدةثمثلائاثمدقتنالبابيرطرق-الخارجفييهظليديرثم،ناظمنجاكلاريرت-موراؤ!وض!جاصراخاا"سمع

ناظم(فيدخلالبابوير+فتحراقددئض..(الاسهعافسيارةصوتهنهنسمعاخرتسجاد

و!نايخادجفيالبرودةمارساللجو.بصهوبةوص!لمتلفد-!أظماطابا!با؟رافدياانتاين؟هشايحدثالذيما،اللهي-ذ!م

،او.لما"اخالليةالشوارخ..المدفأةسأوور.خاصةنكهـةلهلمجطء.كلاؤولحيثالىاياخذنيجمسالبولرجالمنواحدا

يلاض!.كانا!اد!انث8رتاليكطريقيفيوأنا.تكادعلاقةوللأ،قسراهئاالىب"وجمبماء5بصرفقد!للىصلانئي

هكذااوفاسع،اسرعت.الاخرهوفأبطا)سيبرابطىءاخذت.وأخميرااولالةباث!!

وا!فت.الاخرهوفانعطفصيئزلمحافىفيانعطفت،شعرت-؟هناالىدكجاءالذيمن-رافد

يسصقني،علهسيكارة!اوقدتو!فت.باللذاتانايلاحقنيمانهأداالد..يتحدتالذيهذامن-ناظم

وعندما،أيضاوقفانهفأحسست،سهكتتقدخطوانهلكن.رافدنعم-رافد

بيته.يدخلوهوشاهدتهنحو.التفت؟مصدرهاومناللطلقاتهذ.ما.هناي!حدثماذا-ناظم

عندهاولصبحالرصاصعليهتط!انيجبكان(ضاحكا)-را!د.المعنيون-رافد

اوصاللكأءيدلىالشايمنكوباتريدهل.لمجرما.الاخرونذهباينأوحدكبقيتوهل-ناظم

بدونها.ينقغيلافالليل،اللخمرمنزجاجةجلبتلقه-قاظم.الموتمنطوط!روا!رافد

قهحين(يهيىء)أطالي!اافتترممت!و"!فاظم

..لا.معالنفعببأنتظار!!واف!
جنبيه.ابالمشروباتامعجباتظل-افد

طبعم!ثلتنته!بقبمكم.للنئتاءخصي!اصفتمشروبات-ناظم؟اينألى!فاظم

الكواريسي؟5.،!توافاتلااتداه!م!ثالىصه!اقد

.ممثيرالشي-وافدبخمصهمآح!9ائتطط؟راؤ!ياذلك"فيظلبكيف!فاظم

اخذكوطلبتقلإلقبلصرحتفلقد.اكونمنيمنيكلا-رافد

لالىحصهاص:احاالرارمةفيرر،جلسمنضدية(سهاعة)يوقت-ناظم-،ق!راهنااصاجا.تقدبئفكوأدعيت،شيء3للصقول

ؤ!ظ.لها!او!رزهرةاجملا!يومفطفت.الروليوبالة؟هذاحدثكيفيعرفواانورريلأون

.المظعمفيالساتينيقبربما؟المهمةبكانيطتك!فخبرنيولكن-ناظم

صباحا؟-رأقدر"-"دوازهاناداًرفلقر،كيفتم!-لنيولا،حدثماهذا-رافد

انيخائفةقالت..وتحدثناجل!ىضا.ادرلىةاتعادرلقداجلسناظمايو--صا!يقعال.حاكماوالمت!مت!مااللقاضيفابم

.واحدةكل!-ة!لاندونكت!هاهزت.تخا!تنهـمسألتها.ويسبران()!مسكهالصديق

عضدهـا.عاتتقطاللبهـئلاتصرفاليصحيح..تتملا؟نتجهاينالى-ناظم

كأ.الطلبيفعلكم،فتأبرطهاالكبرمضاحملكنت"ماسرنا.قديفةدكريات4فيللكمكانالى-رافد

للذيدة..اطلبةاحياةاًلىلاعودوفتاي"نشوقااًنصباكثر.اخاقثفةافياسلوبااللصفي*ونلاانارجو-ناظم

قهصلثالتيلسنةافي.المدرسبةالامتحانات!خافةبكلستظر
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لم.اليه"شدودانفسيواجد!ءونيويلملاحقنيغروبشيءكف!0.دروسرخوسهةالاولالاهتحانفيراسباكأمظلمحيها

)يخذلنبم،إضكث!شيءكل..معهاًلت!اطفيببررماالبقاءؤ!يعد.المنضدةبلعبةشنغوفا

انق-اء.!قوالصالكذب،ش!ءكلاختل!.معيعهـودعانافمنىكنت.الهههةد!ذهشغوفاكأت،ايفانا(ينهـض)-رالمحد

يعرولم،التهبرعلىقادرااعدلم.ادريلا..والتلوثهـ-لورء!ا/ضاع.المسرحاهوىانقبلشهب!الاعبااصبهح

شيف،اخسرلنا"وتعندمافاناث!ه!ءايذللككلمنإهنتي.الفرمةووذه!حبنإلانوانا،شيء

.شنس،بجاراذاحهاوعندما..أي..خمذها..أسننعد..خذ..رامدياجهـودناستثمر-ناظم

.حدثولكلعنالم!ىؤولوحدكابرتسعائشةعلىىال!ةوؤعوس!ذاك!نخيلينالمنض!ةبلعبيبدءان)

انا؟-رافد-(المهبافييسمران.المنض!ة

؟رر!-نخنتلم؟نجركوإمن-عافة..ها..المنف!ةتلهلمساناهـحذممر.ماهرالاعباورت-رافد

نفسي!خنت-رافد.لفبمءلاضسدثلالةاصبح

كأ--و/طلعا،لذ"ذةك!!ااحادرثك.ولطيفاصاب،كأت-عائشةإطءم!إفيمعهاكأتتدءا.رافد(ضر/هاقنلاكرةايص!ن)-ناظم

؟البرتقال"جبز!تاء،2حفوني.انص!صانيهـلموحيع!كر!للاوقي!-تيديعاىضغطتالنادلتجدكلأوعدءالكفتت

..الوردة

دبم.فيطةملهيعدلم-رافد

صباحا؟القهـوةاكيقدممن-عائشةاكجررة!ذه..خلاءرلم!ني.حزنلآزدنيدلاا*رةااضسب-رافد

.غيرةا)صائي5باشتواج"يننيانكرافد!ل،ناظم.نف!!!مقابلثلانةاءصبحنما(يلعبان)الانحتى

عورىي!بصوتواي،الانثال--تصفيالنبممن!عائشةنج.!قببلهافرهـلآلكأني!ت

تساوذ؟.لا،الانح!نى-ناظم

3؟كجفزوها.سصناءـل..-فدار
ئثممةعا-فدار

يرضىماالىتوصالتهل..باهربعملتمأ!ب!انلريدكنت-عائمتعةوذ!هـرفييىلملأ?"صاالتقيانواحلم،ءلمشقيئنبقىاً!افضل-ناظم

.ممطرةلليلةفي-

كل-طموحاتي.طمو-!افد!لىلمب!،ماواحدكلوس!عنلطمءنويقترببالمضربر"!ما)!ا!ر

صوت!ا.اسمع-ناظمالمنضدة(1نحوو"عودانالاخركف

رافد(خدعلىسالثؤدكلنتدمعةإمسج)-ناظم

لضربه(محاو!ةفيب،ض)-.را.اصلملا"نا.ل!نلانتىانخو!بي.ا-يانايجونالرجال-رافد

.راؤ!ياذهـفىتفعللا-عائثة.شيئااشربخذ.را!ديايطاردناالخوؤط-ناظم

الةـرث،طىءءن.مبداالنخيلحشودوسارتدئباالةأرةاكلت-لأناظم؟لباتالطل.لفعلكمابالوردةصديورندع!هل-راور

ا"يىتواالف!اساصفر،بلونالدنيلماشياءكلوظونتكتساباوراقببنووضسحننهاوريقاتهالمحطعت.4فعاةماهذا-ناظم

...4قوالحدااعرباتوا؟عائش"ياذ!كفعاتلملت!،ث،الجغرامية

..إكأضراف-عائة؟عائش!-رافد

.االوفيالمديقا!،الي-كخذني-ناظم(!حكان!

ناظم.ياصديرمك)سهت-افد
.ءالمدةهذهطواللكتمانهالداعيما،اسمهاعرفتاخيرا-رافد

اخاطبك.لاانا-ناظم...

أاذنت!اط!من-عائثة-..رعبهمجرد-ناظم

..جميلاسم..عائنسةسرافد

.الصوقسناظم،ا/للضوءيطفال

على(!بركالىينسا!ودبكلمةامندناظمليخلعير!فد!قيابرحناننا!بهى(!اظملقازالو!االلهزازاكرسي!ليجاالسارافدزالمال

قبل؟مناحببتهاالتىعائشةهياذنسرا!د

صمنظ()..نعم!ناظم

لاهديد.منلولدثمينكلفيتموت،الاملببهانهاا-!ائشة؟لقت!بكصدتافنيالد!وافعنف!ىو!ط!رافد

بنفسىلاث!داللامكانمنجم!تفقطانا.حقيقةلا!انشهوده5!اكخاصباءخضضاكثدل،7أو!:ط!زهيىت-فاظم

المخلصي!ن.حتضا!ا،.لقذلىايهااعتوف.ا(لسوطبمابهبفريبدءوينهضا)-فدوا

عأضنثرالذيا-كرابارنايععيناصتهـىقدشيءكلانظنوااحبهاكنت...نعمنعمنعم-ناظم

علإكغةالخغةخلاياهفيجديدمنالنملهمه7سبالرصيف(رفر!!-!اف

.ة.وصد/!.وحديد..!!يدحملوكلاًلعديدالر-للصنة
........000رافد..رافد،رافد..اخ-ناظم

عائشة(شبىجيختفي)!بجشكلءلىعائشةت!برز)

.اخيرااللصمتساد-رافد؟عليهاغمي!ل.ادميض"لقد.رافدإاالضربءنكف-ء،ئشة

.شيءكلووضح-ناظم.!هانهي!ليتني-رافد

اهـت؟-رافد؟ت!وأنيزللتا"،..راؤد-عائمئدة

.للى!نلحاصايعدللم-ناظم.لمالعا!ذامنحالطالافؤررتلقد.دريالا-راقر

سر.علىساطلعك-رافد.الاءوات،ءرطعمهايعرؤءلاؤالحبلة،كلا-عائشة

؟ماذا-ناظمكلاللطرقلان،ؤ!ارمنأخذتابماوامت،ؤرارياتخذت-رافد

البيت.!ذافيد!تؤدعائشةانسرلفدؤات-ل"ءوترر"ءبا،قاع.!ءواهاط!فذولا،تم،ماءغلقة

هنا؟-ناظمابثىها.التيعيالولحظاتمناحظةكلفبماحس"،"وخى
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ولىئعرفهاللذيإكروهاتحملنؤئرويجعلنامت!ناالارادةي!بط.ا):جتس!اكنيناذهإيرأودئه!بحهاوسيظل،هنااجل-راالد

نعرفه؟لااللذيالمكروهالىمنهالهرب.ءحاصرةوالطرقا)!روبالىا-ببلاوكيف-ناظم

جميعل،جبناءمنااورمليمجعلووكذاالا.مكانل3فينحوكتتطلعالعيون"ئاتفان،ارريلا-رافد

ءكا)توجسىعاياةصفرة4يكت-!بماااصلنلومنالعزمفيو"،؟4عاثهغرفةهيأين،خبرني-ناظم

والقلق،.مةالجروم":ذمهفلة؟هامنتريدماذا-راف

بذلحكاعوجاجافيثيمجراهاواث،نزنالوو(رو،ر،بم.الم!اجهسق-ناظم

،الانرهـل!رو.لتههتوألفعلااسمفقدو؟.حيقسإاسةافد

اذكري،ايحوريةايتهااجميلةااوؤيليما.-وةالنبهاتحلالتكماالمسصاحبق،ا*للاء،-ناظم

كل!ا.خطايايصإوانكفي!ر"لمتفعذماذا-رافد

(الرثهأش،تيهمإ،نوهمرثةملابهسفياطفالثلاثةإدخل)فرص-ةلا!فظونوةراك-وارعفيلتسللكي"لامص،نعير-ناظم

ا-بة.المناللحظةفيم3جئنإ-)1(ا!فل.الرحيل

01انتم"ص-رافد

.الحياةينننتدون"شردونبرياعأطفال-الطفغ؟((باباوفيطح)يذهب.الوحيدالسبيلهو-رافد

.الطعاممنكاماةونجبةلكمسهقدماجلسموا-ناظم.."العصإفياللخطولكناقضشبئافياللخطلش(لوحدا-ناظم

؟ا!خرمال-.با/!ل!ونمن-ار!فل!3!ؤ-ةصرحلمحاءصيا.صبحانلكاقيءادااما،متهـموالتتقولها

.ون31منخبر!م..أنا..أنا-ناظمطانفسالقضيةقياخطولكن،ةالقضفيالخطليسقائلا

عدىإهاؤضعااثيقالمساحيهذءوما،هـ:!تفعإو!"اذا-)1(الطفلانسن"نواهبانوءليظشيءكلالتبهىفلقد،ادرىلا..

وجهـيكمسها؟.جديدمن

.المسرحمصث!يمناننا-راقدويبدءآنءرآقينهـعياجالم3ادواتيحملوهورافديدخل)

المسرحب-كأ.فمتنت"اذن-)2(الطفل(وجهي!ماعلىالمساحيقروضع

؟هذابضلكزقصدماذا-نهـاظم..سعيداكن-ناظم

لانالطف،باشركمالمماشةالرمنطاقات)؟(الطفليطلق)2؟لماذاسرافد

يعىبئ(صراًؤدورناظم)ترحيثولناراطلاقباالاخران.س!يةمائيمافلماءعاسنش!اهد-ناظم

المنماهـد/يئ(حوالثلاثةالاطة،ليلتفت)؟أين؟حقا-رافد

:(واحدةءرةايثلا"ةالاطفال).احراراسنه.:ء.اهـ:ماصالاتاحدىفي-ناظم

.الاصدقاءارهامعذدة.النسفاهاحمرلتش!ماناحذر-رافد

.لذاتباا)ثاكا"!ذهوءلىا(سرحيةءانهاء-نبدلاكان.يئاثسارررسمواتفنص4الوتجاع.!فيزد-ناظم

-نهاءته-؟بالابيضلتتمركستدهنهـل-رافد

!ولقاسمبغداد.أنتذللكافعلسناظم

ينه.لويصمبالذجم!الوحيدالث!ءهماالعصنان-رافد

اصصصل!!.ا-.-اظااوجضنكهل.هنيما-رلمرعنكلصذرني،طبعا-رافد
.الن!اراتدابس-لاظم

لاام!اط&تممااأرووامتهورو..
فأ.تعتقدهاالتيالدرجةقاس!ااًلى!كن!لم.يراويس-ناظم

اعتدارىاقدمايرضا

ممه.المسرخعاىممث!نئنض،..هاي،برمبمبرمبم-رافه

(هملىتمنمقطعايرقرأ)

تطوروهرحلةانللنفيالانيدامن.السؤالهوذللك،الموتامالبقاء"

السلاحيش!رأم،وسهامهملاللبالدهرمقالليععلىالرءيصبر

تاابغس...نموت..نموت؟ينهيهايصهـهاو،لاالمكارهمنبحركللى

لااًلخياطجلم!لالدكتورلوهـقيننهيالنومةبهذهانقول..بعدشيءمنوما..نندم

-!ال،زعرضالطبيعةمنالتيالصدماتوالاف،القلب

فيا/لهديثالعرافيالشعرتطورسيرتتبعموسعةدراسة..ننلم..ءوت.تث!!مااحرماعايةضإ؟الجد

ءشر،التالهسعالقبرناواخرفيالتقافيذدوة:الثلاثمراحلهنراهقدؤما.اعقبمااهنلد،لصمرياجل؟حالمناواذا-ننام

وايئا!صثراللقر!هـنألاولامه"فافيالموطئةللتجديدوالفترةاكنلافيفهذهبفانياتالض-،وقد،رؤىمناوتالسباتفي

:اًلشعراءوتتناول"اإهطوماخثراومدرسهالوهومايخديد".كهذهطوي!ةمنحياةطامةيجعلما.ذلكللنروييوففنا،عنا

الصاهـسىيمثلذلسكوبعد،(اكاظه!أا،الزهاوي،الرصافي)ويرضح،وءهان!هالزءنسياطصاغرايقبلالديذافهنوللا

مقددتفم،ارر!لهالثعر!!الم!رلهسهوا!جواهريمروانوحسينال!وىواوجاع،رالمتغطر!ردايةعنو/بكت،المستبدلطلم

ال!وبرمدالتجديدومحاولاتاللحد،ثالشعرءنمسئيضة،اكناصباوليوع!للأف!اللقضاءوءماطلات،ن!سهعلىالمردود

ونازدالب،تي:للىمراءمفصلمةدداسةمعالثانبةالطلمية،لاخيرميهمنكلمناجلدواالجدارةذويلقاءالذيوالازدراء

يسن.آخرو،السيابشاكرو!روالملائكلأءنامن؟"سلأولبخهجرحمس،بهءهدورهـ--هـيدفيهـانلو

هـلالو،اللحهاةمنوفدحتيعرق،لاهثاالباهظعبئهيتحمل

صبروت-صادردارمنشورات4الذيالمجهولالقطرذلك،الموتيليقدامرمنالخوفان

-ة-------،مس!افويعودلاحدودهوراءمن
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