
!سصعئ6

-ا-
يصفص.تتصاعدالدخانمنكعيفةسحب..يمورالدولاب

اتجإهفيارياحاتسوطهاالداكأةوالفيوم،الخارجفيردالبلالهواء

ي!للمالثاجلكن،بيضاءالجديدةالسنةتكونانينبش.الشرق

تضبب.متفالمبهةمتشنجةحركاتفيالثمانيالايادي.المساءهذا

اًلحدقات.ا!خرب!ضهاليتسعتارةرعض"ابحصراع!ونا.المصبلح

يرنقلب،اورقا.ثابننةمتوقفة،اخرىمرةشاخصة،مرةجامدة

ووعاءوالمنافضاهـجازلرواًعقاباالرىنصفاًلكؤوس.يتكدس

راسدلمةمن)58،11)!بماالانالساعةانل!مكلا.الكبيرالفلاهة

السنة.

ص!سن،.وز،تفاح،برتقال2،الكبيراوعاءاكانجانبهالى

الىيداي،بهدتم!ندلمبزر،فستق،حمص،الموالحبحضفيه

فى،برهة،"وتميانالعنان؟الانعةالمطهيكم.الفواكهوعاء

.الاض!اءشطفىءقليلبعد..المعصمعلىدهشة

،والاثرهـة،الا!-طواناتتدور،المدتةمراقصوفي،الان

كليطوب،يدوران،ي!وران..052الراؤصونيدورو،برالالحان

ى!دختفيشىءكليضمحل..حولهمامنالعالميتلاشى،شيء

آواصل،متلاصقانجسدانوهما.الموسيةىصوتالايبقىلالحظات

كحركة،الي"ومئها،اليهامنهزمتدلهبمنوشرارات،وجدبعد

يرفيبهرأسمهافياالحالكالسوادوذلك،تكبلهما..الاخطبوطارجل

منالمنبثالالواناًلمخ!نلفالضياءرغم-متاهلاطيب-الدنياعن

يجم!كونكبف،الاخضر،الاصفر،الاحمر.نبوالجوا،ا-قفا

اكافناوهذا..ا!لامولم.ملحطات؟واحدةقاعةفيالااوانهذه

آنذاك.لاهوفاكتف4علىبرأسهسيرميذراعيهبينالذيلحيا

اضاءمااذا.المخزونالشوقلمحبلةفيمعهايغرقان،شتطيعفقط

فمم!يجدوناوقبلاتبحرفينسحنزالماونحروشاهدوناالانوار

!إهه..للضحكدسمةمادة

..همس))جوتيم"..تطت4..العظمتصحن،الاسطوانةتطور

إاإرا!"هاكمالجديدا!عامبا&دا!ة..الايامابماديذببهمس

وهو.فب:ة!باكثيفااًاظبوياثعراتتسلقالع!امالموسيقىكنخر

ي!جم!افي.الوزنيفقدان،ذراعيهبينهى.تخفوهي،يخف

الموجاتبر-،ط.اكأتةدون،!وق،فوق..يطيمان..اليرا

الشى!رةبروستمارسهـيلروابدةطنران)1(

لم

)1(ص!ممفمالكل

..لا))مجنونة..هادئة،الالحانهيممطوطة.يحملهمايقيةالمولى

وكان!جسودهم؟ا!خرونيدورلالم.يدوران"لل!..لا..لا

مسمهـةوارجلهس،،ويسرهيمنةتتمايلانلها-محرخاميةتماثل

الى،الخلفالى،الامامالىيتحركان.يدورانفقطهما.بالارض

.يموتلوم!هايتمنىعذوبة.عينيهيفمض،الي!سطرالى،اليمين

قيجميعاالازمنة)خذب.يرقصانشوعامنذار*!ينءخمصةان!

..فقط"الانهـءآوتصبلحوتننقلصلتتجمء،بالذاتاللحظةهذه

كتفي،علىراسها،هكذاول:ق،الكبيرالهرمالدولابليتوقف

يحوطي،وا!خررقبت4حولواحديمتدانذراعاها،تطوقانهاذراء،ي

..آه،جسدييطحمبجسدهاواحس،قلبهاضرباتاسمعوانا

الجديدالعاماريدلا.الكونهذافيالحركةعنشيءكلليتوقف

تغرقوالدنها..محناق!يون!نثاب4ا!لحورانيتوؤفاناجلمنالا

.الجديدالهإممنالاولىاالثوانيظلامفي

موجودهومنكل.ثفافبم!منتزيدالنفاذةال!ريةإووالحا

حبيبهأ،،الجميعبنواحداشخصاالايبصرلاالمكانهذافي

الشعورالىحضنهفيالارتماءصبوةمن..يهواهاالتي،ز"يلته

البطي؟اًلايقاع..اضياءايفدل.4ذراعيصبنالمنطفىءاروجدبرمحشة

والموران"طلملا....لا..لا..جوتيماحبسك))..الم!خون

.وقع!اتبالهمملؤ

،احترقواناحبيبتبمياالثواًنيا!طحب!

.م!ونواناساميةيرلماالدقائق!طحبلى

.هذهالساعاتانتظرانا،يوماوستينواربعةثلاثمئةمنذ

ا)ضلموع،بر-ن،هنا،هنلاًدخلي..ذراعيعلىارتبم..آه

..الابدالىعليكساغلقه

ك!بذ)ت!ث!مرانلهااريدلا.ءلميكهالحيفترشانلهااريدلا

.لوجودا

"..والحرمان6!إبالار!والايامالستونهيحبلى

بة.هبما.هيا...هياحبلى

والمشر،العينينالمفنفوحاديتفيالث!وقدغدنحةمنتاوب

..فيهالاوحدالرجلأوبةانهظارفيالذراعين

راسمنقضيانوءدني..الزمن!حةعلىمصلوبتانارعتان

!فاجئنيهوهل!يحضرهلاكيف.معا،الاولىللمرة،السنة

كى؟امالعافيالانوارتنطفىءحينالبيتيدخلهل؟جديدبشيء
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الثامنهوالدقيقةعشرةالحاديةانها،ويلتي؟الانللساعةهي

هل.فقظدقيقتان،انتظرلذياالرجلايهادقيقتان..والخمسون

ظمظيتطفىءقبلءفيولنغرق،صدركالىلتضءمنيعلي-تدصل

..!يرتكم،زواجناعلىلث!رمرورمنذاوقدتهلقد؟اليكالمظجج

لم!اذا؟اذننتزوجاناجلمنؤعذبتلماذاا!تغيرتكم،الهييا

،ب!يدابعبداانطاقتثمالقاقلا!وىاقفلفياش!اتكي؟احببئي

بصسصاطنهديفيزرعتلم؟الارضودوراناًلسماءاذحنلءيخفيك

فىصببتلم؟دالمةمبأدرةاستغ)ث4ثغريعلىصلهبتلم؟اللهفة

ايأصالمحماقل؟..لم؟..لم؟البك.المفجوعاث"وقاذاكءملبي

؟لماذا،الهاربالحبيب

عندهـا..حبلى،اصل،حبلىهى؟ذا11سامبقىياا)،روب

كأت.نراعيبينانتكصتالمرهقةالعاصفةالليلةتلكفيضاجضتهـ!

فنابزهـفقااللهاثدفءفياغرق،عجنيكارى.6لكهـمصاسمع

الانثىفىفي-المتصملقا(رجلينهمهر..وتذدبينفيكاذوب.اعماقك

قكلالنيرانبر،تلأث!عريألم؟اقولماذا..آهقيمكالمعربدة

هـقىمنالحلوةبا)شكوىتتصوريالم؟الي،مايرلديامدوانانهديبئ

اينأهربينواذنليتتنكرينكيف؟للحلمت!ينالمحموهتيمنشفتي

؟إاصدكانيمكناين؟اين،الانانت

الاسودإ.طفا،11وارعفيي!علمو،منهينبعثكالثلملألاهاث

اذليهيفرب1،واءا0السماءوجهاخفىابالسح،الميلامعتدهج

اساعةا..البابا"،م"نتظرنبى..البيتاصلؤلم!لو*دبركض،بعنف

ي!دىامد..اخرىاتورعاعثلاثامامنا..مساءالعانئرةتزالما

لمقبف.-لأمنتنفات.بةترتضياحسها..ذراءيهاعلىاقبض..اليها

"ءج!وزةطاولتصا،شيءكله!باتاقد..سويةنثطلق..ام!مارعا

"كانفيحاوةطاولتنا..شميءكلنجدسوؤط،ايامململأثةمنذ

حبيبت4؟إ،ا&سدر؟إمللابهبف،لكن،الانارةففيء!ادىء

اوك:سا.عليهاتعثرسوف،الحاراتفى..نزاريااًركض..اركض

للمكوتيايملؤووجههاواجبت،ا)?تفياالسهةراصرليلة!"تقضيهل

ا(خهـالةعالصخور،ممممالطمتك.ساممب!ة"ع..مه"اده-أؤضب!ا.بةلا

ءصنتبحثاًذها..اعزب..؟خررف.بئ1.1س:ءدرراءية-:!ءل-ك

ذاك.اعرف،احبهاواناتحب!ياًر!ا...لا..لا..المعتوهإ،1ازوج

؟..وانلمت..يتنروجهاعمنتبحثولدص،ا،!حيحهذا،تحبكانها

..ب!ومبعديوءايكبروارردذلكاستإعلاانا،آخ،انا

الصغيراًاحىاشىاءاذاكيتل!!و،ساعةاثر!طعة-ورء4يزدادالبطن

ونا)كىهذافي/وفي*ش،شيءفيفي!موتيتلعبط،الاحشاءفي

تشعداًنى..اى*ا"انبراطران؟تلما،ؤااناباخدو-5،قيللأفكاكبيركطء54

..ساءيةعنبهيدا...بعيدا

..؟.انتايئ

...!ممهورااص!*!ا"!اث.ا"!قنا53"تنتكلرفي:ك!البابامام

بغتة،،احس،اعدواًنا..اركضاعاىالهـ،ئلةاقدرةامن!ئيايسرق

اصبتتزداد..وخزات..الاضلعالقاءزحتمتتالهةبروخزات

+صرانيى..هي،هو.أ"وقف،اءريلماعنازوقف،حرارة،ضارية

!صه"ظروت-ا.تطوؤان!،ذراداه..عص:بأ--افى!*خاه..هـ،ديهن

ا!وخزات،الابرلافآ3تبأةساًن"،ئ!يةزااتخزاوبااتصعروحب!يبت؟أ،.وا

اركض..سأركض..لا..عنكابت!دانالالمريدلا،سامه"يا

،سالانةال!اث..اؤو!ففقطالباباءإم..ساءالاع.ي!نىحنركا

عين!فيويىدور..آه؟وجهكاين؟انتا.لن،الاحقهاا)ضالعة

..تصمصو))..53،اؤكأطوكالاستدور..الالثعياءتضرب،الس(ء

ؤننظر.ساكنةو!بما.اًدور..مةلثالور"لللم..لا..لا..لا

-2-

/)2(ثانيةتحصسان!!لا

)3(المحتضرةالسنةفيزلناما.

)((البطلاوهاترىل!وف.دقيقتانبقيكر

الحوكر؟هوما..بعضهتفضحانت.جيداالورفىوزع.

)5(كبهآصرءملا

.المرةهذهأريكمسوف..جداحسنا.1

وعصاماًنا..معلكنتفاءلوكلنا،الديدبالعاممتفائلانت*

وعادل

.نزارياجانبكمنبرتقالةذاواشك!

نناماننريدلا..اخيياالعب؟خذ5

..بستويخطبنتهذه..استلم..هيا-

للذياعافتعك!

الخارجفييجريماذانعرف!اننريدلاة!

اللإلمةهـرزهقف،ءششطعلملانكوألم،بحرقةتشعرهلصلا

لا؟!اميةمع

.الانباسمهاتتلمفظلا،ة

..نزلتلند-

،نهربانك..وخمسونواحدا.

المرجلة"ثلثاالهزيمة))-

.المرةهذهجميطافربكمانتخالى..تخا!انت.

لنمصمعاًلمذياعافتح..المرةهذهضيفكالروكرانيبموبمو

..شيئا

.الازعاجمنالمريدإليتسببلا"

الوقت؟منبقبمكمملا

فقطدقينصان-

الجديدأا!اميتباطاام!؟ازيمنايمضياالاهـ

؟أسماميةياؤحب!ننيهل:نزار

سحصفانك:سامية

؟لماذا:نزار

؟ال!ثر!منالشمص!ىتشرقهلتساللانك:سامية

سصعيد!اناكمال!يا:نزار

اخريتفوقهالاسعادةاللحطاتهذهءثلفيالمصبةت؟سامية

وم!تالجديدالعامولادةلحظاتنقضياناحبواكأني:نزار

.حوارفيالماضيالعام

شيئا؟اتخشى:سامية

عني.افكاركتبعدكاناخشى:نزار

..حذا!بماعلىخبطتلقد:سامية

..مرنبكانني:نزار

؟..اضهءلااتسمعهل،لح!اتبعدالانوارسيطفئون:سامية

صوتك.الااسمعلاانا:قىار

رأسليلةيرقضونالذيناولئكالانابهـءلرانيحزننيكم:سامية

؟الموتمع،الاغواراوحالفيالسنة

.؟بصلآثاعدناا:نزار

..منهمواحدااحببضفانني":سلا:سا?كأ

..اللهرحمه،جيداذلكاعلم..اسهتمثمهدوانه:فزار

..خالفةاننبر!!..يك5اضمصمط:سامية

الجديد؟الصاممن:نزار

وعليها،منها،بالذاتللهحطةاهذهفياخائفةلا..:سامية

..اللحظةهذهت!هوتانأخشى

!؟تموتوكصف:نزار

ضملوعى.حطم،سعيدةانصي،الحياةعنت!حد!..آه:سامية

امليمئنيلأه(عصام)4(نكالى)3(لعدلا)2(
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..ألصما00هه:ارقز

..نزارياشفتيكهات:سامية

أإالدقيقتانماتتهل:نزار

قبس..بة:سامية

اخرىمرةتخسرانت*

بمدالمتلم..يحتثرالعاميزللما.

..احلم..حبيبييااحلم*

!أالانالساعةهيكم-

..العامعصمنواحدةدقيقةبقيكر

.الورقوزعإ..ساربحالمرةهذه...عظيما.

المذياعافتح-

حقا"غبيانت.

..خاثفترار*

!أممناخافة

ء..ساميةتتذك!ان*

.اخرس.!

فى**قصان..اخررجلحضنفيالانانهااراهن*.

((.لوالوالكا!))

..ك!ذابانت.

..المهانراتهذهمنخلصوناكو

..اخيياالمذياعافن!ح-

((.وامراةرجل))نغمةعلىيرقصانانهما*

...اخربرلكقلتاة

..فعلاتخالىانت-

اًلعبا..حسنا*

..سبانياربعة*

اشرب-

...بسه*وتكواكرمناالموزاتكلانتة

..الكبةعجوزهذاًمهع

خذ..نزارياالعب-

ربحتلقد،قنحتا.

الطويل!العمرهذافيمرةم!

..يحتفرالذيالعامفيز!ناماولكننا*

هـاربرحالجديدالعامولادةمع.الدايةالالمستهذه.

.شيءكل

اذناًلمذياعاف!نح-

..مستحيل.

ذلك.علىاًراهن..اخرحضنفيانها*

..اخرس.،

المدينة،هذهمنمامكانفيابوك،الحبصبالطفلايها:.هي

ساحيااجلكمن؟اقعلماذا.اخرىاحضانفيكانرومل

الايبقلم،الهييالكن.فقطانتاجلكمن..اليومبمد

لحطاتبعداند!مربماواحدةدقيقةثمة..ضعيفناربصيص

آفذاك.احبيبةازوجتبميابخيروانتسنةكل:يهنتفوهو

..فبكي..ونيكيصمره!يراسينالندفن،وانتانا،سنهرع

-لأس

.اخرىمهملةمجموعةالىتنضم،المألدةعلىتسقط-الورقة

شفاهكرعت.الارتعالثراصابهاباصابعالمننتظمةالرزمةعلىتقبضده

ثلاثة،الثلاثةالصفوفعيناهاًلتهمت.الكؤوساليممالاخرين

الاناملمنالاشياءتضيعء..تسعاتثلاث.بةصباياثلاث..سات

غرب،ا))1الرقمعنديتململالثوانيعقرب.الزمنرملفحبات

راتيهاتفرك((،تك،تك،تك،تك))الساعاتعقربيقبليكادلمدقائق

..الغرفةمنتخرج..الساعةعلىعمينيهاوتلحش،تجيب!،روج

لا.بخيلف"ء.طريق.عربات.نساء.رجال.نظراتهامثرع

خفيفا.لغطانيرانهاتصدر،تتحركالمدفاة.تعود..وج

الورقعلىاللعنةة!

نزارياهنالشيوراسكتلعبانتممر

تعني؟ماذا-

سامية.معاوساميةبيتفيراسهانيعني*

الهذرهذاعنكفواةا

..شيءداخليفييتاجح.عثرةالثانيةتقاربالساعة*

إ8رغبة*

أتتبولاناتريد-

..إالورقوارمالهراءهذاعنكفةا

طرقتأهلأماذا-

..دورك..ورقةارمعهـنيت75

..ب!دورقتهيسمحبلمومنهكر

صصيقد!ماايثشمل.عثمرةالثانيةتقاربالساعةصي

..الاحمراللونفعلمنهذا-

عليهما،يسقص،كالدلف،الممقفمنالمتسربالاحمرالضياء

،بساق،بكعف،راقصبزوجبرتطمان،يدوران،يدوران،يجللهما

ضمني..آه.شاضهما!تاحدلااحدبوجوديبثمعرانلا6بردف

.الحالك!اتاللياليبصقيعالمثلجةصلوعبىد!ء..نزاريااليك

ككمناهواك..اخاملاا!ةكينالقلبالىا!ناركراراتارسل

...اناالابالقلبتحبالناس..اهواك.معكليسو!لبي،عقلي

!فادخلني،ظهريعلىتضغطكالجمر؟ناملكاشعر،ساميةانا

الوقتيمضيكم؟دوماالراةاهبك..هناكاجريدعني،دمك

!؟معكلريعا

.كتطابق/انتوشكالعمارب-

..طرقتلقدكر

ابحث!نمأماهودوار،كرتاخييالحظةاصبرذتقولماذااة

.العذلالسهـيفسبقس

كخسروانتاخرحضنفيانهاصي

ارجوكم.اوصوعافيزواة

..لجوجملحاحةافها،رغبةعندي،حسنا*

تر!ا؟انتريداًنتس

الانيركصواانيريثوناًلناسكل*

..هيا.الشوارعالىاترلواسي

..ليرةمائةترارخسرلقد-

8..ط!ة

؟..((وامر(ةرجل"انظمعلىالانترقصوهيمي

ام



.،كبرالله5

..بضابعضهايقبلالعقارب-

أ..التعشيحظهمناكلوليقبل..النوراطفيءم!

؟..ممدوداتاثوان..حالا-

..تعذبنيلا..اًرجوك..لاارجوكالنورتطفىءلاأ.

...ظلاآ

...ظلام

تتلاعب،السنة،امهاعناللحظاتتقطفها،عديدة،طويلةفبل

.اللعاب..السيالالرضاب.المحننغرةالشمعةكذبالة،تراقص

يورق.الليلعتمةتضيءتشتعلالنيران..المفهـتونالمعترق(لشو!

لا؟...اًموت..هناانما..واناالعالميعماًلطلام..فبلةفيحرن

في..جديدعامولد..مات..العامانتهىلقد..هه-

الجديدالعامصحة

..رغبةولي،المث!كاسنانسواسيةالايامكلعهع

..لنزارجرىماذاانكلرك!

..الماءاحغرواإ!هاه*

..عليهاغميلقدك!

..زدناهاس

اجل*

.إالمشوارعالىهيا*

..القيقةالقدسشوارع..بالشوارعمريتس

ترنح..منتفخبطناًهزاز..لموع..انفجار..ثقيةانفاس

..معذبةبطيثةانفالعي،البعضيعودخور،رئروسثقل..ارجل

.الشفاهبعضفيينفرزالشوك

فيهو،انتهينالقد..الشقيالطغلايها،وانتانا،لأمت

الذلىآالعامنمتشايماكانكم.الجديدالعاميستقبلاضرىاحضان

وماذا؟موعدعلىكاناهل؟الراهنآالعابقدوممتفاللاكانوكم،ولى

اخرىبلادفيالعيدليقضيسيسافرأنهاخبرني؟السابقالعامعن

..بلياليهااياماربعة..!اخرىاحضانفيقضاه.الاعمالبسبب

..الوكلالمععنهنهني..ايه

انه.حولهتتحلقثلاثةسؤوس..الرويةيحجبكففضجاب

..همشكلااجل..وميثميلوعادلعصاماذهم..جيدايعرلهم

..طئينايخلقلمالصمتتى..هادىءش!7كل؟..)ك!اجرىماذا

خاطركومض..الامروانتهىظلاملحظة.المرةهذهاذني!يوينميه

تت،رح.المتعةغابةفيالمتوحدالصباحيكفنكعيففباب.الجريح

بالاخرى،الواحدةمتندغملطنهاحتىتتسارع،الوقتذلكفيالانفاس

تصخب.بدأتالغ،المولسمقىصوتمعاراقصونايندهعكما

،"جميلياحلوةسنة..هيه"،)جيرك"،((كازاجوك))

سيربحومن"،"سعيدوح!جديدعام))،((بخيروانتمعامكل))

هابي)ء،)جداثريهوشكلا))،"ليرةالفوالخمسمينالمالة

."برناني"،"ييرنيو

عصبيةم!ثمنجةحركاتفيالارجل.بعضهاعنالاجس!ادقيتمد

للدلثو؟ت.كلابوابمشرعة*يادي..متبرمههيستبريةروحعليهاطفت

!دتحركاتفيوتنحنيترتفع،ويسرةيمنةتتمايلالرروس

عافمفيويضع..لانآنمنتتبذل،المخننلطةالاضواء.التناسق

لم..طويلامدمنذمصبدحبيسصخبالصمت

ارقص.ان.اريد!!

..الارجلتحركت،اكامببعنفهزها،الستارةالصوتهز

شيء.يصبلم..واخفتهمنفسكاخفتلقد..نزارياهيا

اليك.ضمنط،اعصرني..حبيبيياقبلط..نزارياهيا..

..سامية15(

..المذهلالسكونلأيمث!صوت،طاغنداء

لنخرجهيا.

الشوارعالى-

ابعتيقةالقدسشواريم..بالشوارعومريت

..الاناقابلهاقتاةاولمعا!جديدالعاماستقبالاريدم!

ذلك!يحمثوكيفيمو

انساندمة"اولمنساطلب.متسامحونالليلةهذهااناسملا

بساطة.بكلهكذاتراقصنياناقابلها

..جيدام!فكياقةشد..باردالهواءان..حسنا.،

..ابنيةاضعيففانت،اولالنفسكهذافل*

دوري،دوري.آه..لللم.لا..لا..لا..دوري.1

..الرةايتها

؟..الانايئالى*

ءمها.18انحبب..وحيدةايستولكنهاالفتاةتطك.انطر.كر

دعوتها.منمانعايارىلستصلا

...اذنجريئاكنس

اصواتبعيدمنتتناهى،اشىارعاارشتق!ماقدامثماني

ترتفع..عريضرمليشاطىءعلىكالامواجتتكمر..صاخيةموس!قى

اًربغ..بالمدينةالمحدقةالطلمةقلبفينوراعمدةالسماءنحوالغجة

الثطانىتصبح.المذكورةالثمانيالافدامتواجهمتكا-لة،بطيمئةاقدام

الخطواتترتبك..الثنارعارضتخبطان،قدمانفقدم..ستا

القم!ن:مواجهة!يتماماتتوقف،اكثرتتباطا،ترتجف،الاربم

؟..حلوةياتراقصيننيهل*

هاا..ها..ها

منجذبها،الثلانةالاجسمادهزتضحة،جلجلتضحكة

..منهالقريبالذراع

ثملاانه

.ةسامية1.1

إ"بلاامشتصففيالشارعهدوءتلطخ،الخطواتشارعتو

اللغل!تصففيا!ثارعهدوءتلطخ،الخطواتوتسارعت

..حادةالانفاسلكن..المسبلتاناعينانازرعتبل،صدرهافيق

هوالأا!سكونهذالأفيثسيءلامفلقةواحدةغرفةفي..معهانها

.الازرقالخواعصحاريفيضالةانشودة،سامية..نزار..وهي

سامية!ياسعدجدانني؟نزارياتبكيلماذا.مفرورقتانعيناه

قلوبشفافة،رقيقةالفلالةلاستقبالجاهزالصدر..ئراعيهيفتح

..سعتةصاا!حالحضنكلاروتشىةمنالاعاريةوالاندفاعة
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الاسطوانة،تدور.سويةالرقصفبمولنشرع،غابتيكفيئوبرش.؟ه

..ا)قليانينضي،فجماة/البابيطر!،واناانت،وانتانا.تمور

صوتالافمعلا،المطرقطراتوقع،خفيفةطرقاتالبدء!ي

طبولوقع..المرةهذهتشتد،الخبطاتتزداد..آه،الموسيقى

تتركنى..حولنانيرانحلقةاًلذعر..تلتفت..غاضبةافريقية

انهاإ!ويلتييا..ت!حه.البابنحووتندفعظامعةوحيدةعارية

ذلك،بعنفيرفسمهكان،البابيقعكانبطنه!هي....هي

لا..انفاسياتقاًنني..باختنافىاحس.الكبيرالصخريالبطن

علىعينيهاوف؟حتصدريفوقهاللةصخرة،اتنفساناستطيع

؟نزاريا!كبررى"،ذا:سؤالموقهاوانهال،وصمتفراغ

؟إتركضلماذانزاريالكجرىماذا*

..سامةبتالىمتجهايركضانهك!.

جنلقدس

اوحدةباأشعراًنني..هجايننكونانجميعالنايحق*

أ..البناتاًين..القا.لمة

اشقياءنحن،واقعياكن-

..الحلالابنةعنالقدمنذسأبحثك!

..ستندم..نزارمثلذلكبرعدوتصبحعلا

ميةساصة

يا...نزارياإقددةاالزمنلحمةمنالمسروقالنحيبنهنهني

اثملالمصباحلن،الارداىااوحيداالضوءسأطفىء.الهاربزوجي

،ءت-اجسداسيجدني..وليمفعلارادانهولبتا..الانبعد

ر!!!

صصوجم!
"ء

ه:-ءجمه-

وا)فضبالاملمشاعراليوموتراثهماركسيستقطب"

قاطباوالاممكافةوالطبقاتجميعاالبشرالىبالنسبةوكفاحا

!فوليس،العالمتفي!يزهوالفلسفةهذههدفانذلك

ايغونزع،ومراعاتهمالبشرعملعنتعبيرابوصفهاالفلمصفة

دتدانيطتالتيوالس!ياهـاتالممارساتوكشف،الغراعات

فهـ.باكملهلعصرالفاعلالوعيماركسفكراصبحلقد

-جملهةالذياهـضقبلومعنىحياتهمعنىيعيانعلىمناكلا

وأعاانصارهالىبالنسبة،اليوميبدوماركسفكبران

والل!ارحقدلأمشاعربعضهملدىيستدعيفهو.الخمس

و"ءةللنجلمنفذافيهوجدتالتي"الففيرةالجماهيرلدىويتير

تلىتفسير"حاولةهوعاتقهعلىالكتابهذااخذةوما

..عتم..الدواراصابنيلقد..ءثلجةعاضفة)يلةفي2باردةخشبة

..الوربدأت

..يدورالدولاب

تدورالاسطوانة

تتساقيالار!ل

بحت.الاصوات،تبحثالنهمةصنالاع..فلتالاسىتغربالاقدام

اًأ"ووسة.الريحولواجهةفيدامعةالعيون،ثبمءكلختقاللهاث

الادفاصرخب!،غصاربةايفلوبضربات..ا)حناجرجرحتالحرقة

تفرداحيرةا.اوخزاتأازءهـمناوتبيض،الىوجصةالصدرية

عاىعينيهافتحلى،"-قي.اظلامواالصمتفرفةميالطويلينجناحيها

ترى.ررصيدالريبثبمأ..ولركأنه،ا-ءكونا-قرضشبماء.رعب

ب!يد،ثحيحضوءناظر/هافياووتفى؟اجديداالعامبردايةهيهل

؟..نزارالكجرىماذا،الخثم!بيةافرفةانامذةخلالمنتسرب

إهلكنا)قد..تمهلنزار*

.وحديالبابسأطرق،اذم!"وففوا01

يهوت.روق511في4ل!إصادماءا؟جري،اوخزاتاتتوؤفا

-،با-انحواخطواوبسرع،الجديد.ا)ءامءنالاو!ىلمتاللحظبرد

.المسمودالزفاقفيالم!غرىءالخشبي

الابم،ءابروزوافطلمشق

أ--""!بىلما.

صووىا

جحله!هرنا

ووعداسؤالا،بسخطاوبحب،فهـرهويمثل،اجمعينلناس

عنالنقابماركسازاحفقد...عنهنملكهاالتيالفكرةفيير

وهذه3العملهذافوقتحلقانهاتزعمكانتالتيالفلسفاتخاع

تمويهها.اوتبر!رهامهمةلفلسفات

ويساعد،لعصرنااتاريخيالتطورفانوننستخلعىكيفملمنا

المتقبل.هذاتجاهءسؤوليتهومعنى،نفسهلوايا

ت1الفارفيقاظبةالانسانيةالاختماراتخميرةسواءحددلى

قط،التاريخمعرفهلمنطاقعلىلبشرية..والمحارق.اًلاضطهاد

..لفى.عه:العمن-3حديثع!ر

والممهحه.البطولهنحومعجزهالدماعة!لرجاء

."الهائلةلواقعة
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