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"سرصببةفيالامصيحكأهي!ن.((ههدؤولااماماارررلم)ا

وس"فيطتعنهعاريااماءهاالعالمنكشفووركاءولالببر"دفاهمسوء))

الىةبرد--قىأليهتوصلمتالذيالاكتنتافهـووذلك،الاقنمةج!ع

انيه-ث!يرضاـمولفجاعجريءبدبآله.المعامراالادبفيالعبثية

ذلكهوالعالمآن.صنعههـنمصىلمنطاميعطيوانخداعفي

"ووى،رفلأ-ء،ءمآنه.يتحداتوازفىيفياتهادقانماً(خمارصيالنت!يء

القلق2نثيرلالهاا!حفهمةهـذهيعتمللالقدي!الانسانواكن

!مكن"اافيمامنواعطهجصورالهمناولا!ءلمىفخاع،إةحديوا

نا.وافةولرلفلق6عنبعيدآبالصننىلهو!"مححبلهبهيبرران

.علب-"المغروضقىوالقيمقاكلتالاسباصلملافيختلغءبذاكالعالم

مريةفيوهو،آلاس"لامولملأسفةآرو،معنه-حتافالاغريقامامفهو

لانالاذلكو"،،أديهنقرىمن!ديةفيعنهيختلفمحرفرىمن

اننياصورةا!طويمدمهنغسهمنث-جناالمالمعلىيضفيالانسان

تجربةوا*ن.اله-رلمةومواصالامنرمنحهوانبينهايحياانيريد

تحىلومنمنهأالاتسانيهربائنيالحقيفةنواجهالماصرةالعبث

دصيلهوء؟تلوتطوحقوسينبهيئا(.،!م"لضءانها.مسؤوليتها

((بهمسموحشيءتلالهـكا)1))كارامازوفديهةريصيحةان.عنه

كل-نصههجةوزكنها،وملذا/4غراتزهوراءيجريمنصببحةليست

يشكانوراكلي!حبئن"!9بااصبحو!دني!ةالمسووبعطميحس

فحرب-ةان.ارض!واالطوأنينةداخلهفيتبعثممانقيممنفي

الىللوء!ولالاواىا)خطوةهوآذيم!االديكارقطكالنه.كهيالعبت

اثكاهوالديكلارتيالمنهحأن.منهثفصلا/اعظمولكنها،المقين

الخطوةالىفتضلا)طالعبعدهاامالعبتتجربةواكن،قاليالين

،مهئاهففدؤد9ماءاااناح!تهي.الامانمروراادأي،التالية

لتوإراسروهنأ.المغلقودآلمعنيءئحهعلىفادرةانهالدعجمهرلاولكنها

دفادبا!و:المبثدب2فيلضطرقيااحركةاولرالارتعاشوسر

،ليث!ءتبىءلاوتكادتفكيماءكلمنء؟ريةوهيافنجربةقلبفيوضع

يرلمحهءاالتجربةعلىثيضفبمنفمى"ي!خدعانيريدلاقضجأدبوهو

اجدإراالموقفهوعذابمنفيهمآ"عالمواجهـةموففانيدركلانه

-سانالاتداخلفيةيتفجرالذياوعياموقفلانه،بالانسان

كلفاذا،)1)كا"وتعبيرحدعلى،فئلا،((شارعمذعطفمن))

دواوبريهروة،ور؟ل"ف،.1.ص((اض!مردواكا"و)):راجع(1)

.(الادابدار!شورات)ادريسسهيلالدكأوروترجهلآ

مشنادابسض

عبرردزبن!يملقلىالر

ووو--و.عاريرة.ر.تافطوالاهدافاخاياتاواذا،عبتاء،مهشيء

قبلقالافطن.اجماداطنوالافالحقيقيالانسانبينلفرقموؤف

بعربةاشبههوداصنهفياتوء!ي!ت!فجرانوب-لالموقفهذا

كانتاذاعليهأوير"ون،صباحاالسادسةءن-عملالتيالاوتوبيس

نا.وبالعكسالاهوامالى؟اتحريرمنسئرانمتلا8رقمتحمل

حتىالوعييتفجرانماوزثن.ل!مالق!،عنتعرقلا.كادهناالعرقي

نفس!"الوعي"وقفان.ار،بةواأ-لملأدةاوءفبمشيءآلىءلتغمر

نوعمنانس(نااصبحلانهصاحنهجزاءوووءفابمنفيهمآمع

.بشبمءيهشآدلهلامأوالاغراءالحآذبجةمنلهلوففاوهذا،آصر

شبم،كلبئنالا!ماسيدآهـ!-4((اتغريب))روايرلأفيمبرسوان

موتكانواوءثيازاءاكلءضجمدة"شاعرهاًن.إحلراوقيضب،طل

شيءكلان،فكبماءعلىإفأ-!دمبآنهيحسولايلأبزلاًنه.أء"

يتمنىانه.يهم.مه!ءلأولكنبالاعدامعليهحكم)فد.بهورمهوح

الروايةتهايةفييحسانه.كثيرونمتفربرونحوله!جتمعان

وءذس!الكاهنعلىيثورانه.نرفسهبهاتزخرالاحاسيسمنبفي!ض

./ادركقدمايدركونلالانهمالمزيفةانلعبةفيثئار،ونمنكل

زاخرةحقالقوبحمقهمآنفسهمءنويحجبونعهاءفييعيشونانهم

ثمومن،يفوفهـماًنه.الثرإقيوالاصأسيسبالفرحنفسهعلىتفيض

حدعلى((-،عالطهغريب))لانهالالث-كءلا"حعبه((ماري((فان

وءسشا.

نا.البتلحغةيكنثفهـذهقصتهدبى)2(سفيفواووايتا

ياكلوناًنهمبةاص."ابنةبزواجاحتفالاالض)ءعلىإجتمعوناكاس

منبشيءيص!ىل4بسعادتهم*روىلاولطنه،ويتحدثونوينتربون

عنيصدصونانهم.يدركونلاماءدركانه.اضجقواالاسئزاز

هبمالجباةان.اأمبثلمحظةداهمض"قدهو4وا*ئ،المت!فرجموقف

!-)أحماا.ائن(017،ول03757)لمهفيةواوايئ،)2)

وفد،2891س:ةليفنزابووتاديو"ات1861سنةبتر!ءةاولد

نثمرءصلىحملهالذيجويسجيمسالتثفهانالىمهندساءمل

حهكوهـأولأه؟+551"ء!أ((يئوزاؤ-،تاعةر))رث!رةايه4ارو

9ء2!+م5لا73أ*"اضنيذاضفي))4!نصتماا910؟3نة!هانثرو

2791سنةميلانومينقحة5تبثرهاثم1491سنةقبلكتبهافقد

راجع:
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وابر:"وزوجهوا&رتيصوفانيانها.اجتماعيةو-قا&دووودمرض

الاشهةلع.وا!ييرةواافىلنحويس!عونحمفىهؤلاءكلانوابننه

صياة"ترك"نهمواحدةيج!لمواانديارقليديبمنطقهمأفلحوالقد

عايهم،يشوران.كليدانه.ازواجاع!المولدخلوالطهرالرهبنة

ياجأوجعلوهكلقلاج!ماحيا"4أحالوالعد.دوانينهميهدمان

،الارضوجهعلىيتفدملض!?مكلان.والادويركأالمس!اتالى

ولا،خاصامذكا-غلمتقدءيةالامتاردلعنورغما-الارضتزالفلا

كلانبزذلكبه!يهـمهفماذا،جوىتتضورالظسمنالاغلبيةنزال

عرضالمبيمبايمفيهـصافلإفربوانن،بهومسموحمتسأوشييه

.والشربالاكلفش!ه!-دائهمنالرغمعلى-وليسرف،الحائط

.لبرزوهظ؟انهضموعسرةمضرةاخرىاشياءالمسإءهذايحتملألا

بحيرةفيحجرايلقياًنه.ازالغةابالتقاليدوالعبتاورخريةلحطة

افيتهوإشتمابالوعةافياخمراويرلق،البرتيمنفيسخر،آسن"

وادبيركطفليصملوهآنيحاوتونوهموعجيجاضجيجاويعير

اي!ااًنكم.ليلتهمصفويونررلاحىيترضوهوان،كمجنون

ذا-كدهوانحقيقيانعالمامآ.حقيقيغيرعالماتعيثونالحمقى

الحياةان.نومهكرفةآلىأوىحين*يرةراءىالذيالكابوس

حاورةعيونافها.الافءانصنعمنالكهفذأكهي،كابوسهي

ا)صذيالزص،جيانصندوقبذلكاوبالزنزانةأشبهانها،ومطاردة

المحيطونانهمزاعذابامصدروءن.وحيداالعذابفيهالمرءيلاؤي

يرىميانه.ا)ضبقوأففهمافارغةاونصائ!مالجوفاءبتعاليمهمبه

ما3زوجتهان.جرالمهيعددونوهموالطبيبزوجتهاكابوساعالم

واكناحقءفيااعالماهواءلمماعالمان.غبيإحبادانم،تحبهيقول

ف-يزوجتهيكأنثفآته.سعدآءوآيعيتتحمىذاكيزيفونالتاس

،ودة:المعثسماطنهافتجهجمه،الاطفالانجابفيبجريمتهماالصباح

اجاهـ-لاسعادةواكلنهل،سعداءنعم.)بالحياةسعداءولكنهم))

؟حقيف-سةيكاشفهى،اني!ردامثمومن،الحقيقةلهتتراءلمالذي

الحلم.عا)مغطيافدانهاراوصركةالصبلحشمسان.الحلم

اًن.وصعهوهمه"-نوللمالىالحقيمقةمنيهربدالماانالافان

الكابوسهذاالىآخرىمرةيعودألأعلىيزمعاقصقىاهذهفيالبطل

فحتى،وانقيماررمتهـناتانفسهيصعايضاوهـو،الفظيعالمرعب

ا)تزلفاصاإلم!ولنالغدرالىيل!فلنالكهفهذاالىعادلو

ذيله.يهزكلبمثل

موازب،ءاهـايرخاقولاتجريديتكنيكاىايلجآلا((سفيفوو))

،)12كافكاعنداحالاهوكماوافوإرهآراءهفيهيطبقىار.الملهذا

ورو(ف-لمه،مخالط4ومنو-طهمنوآحداثهثخصباتهيختارافه

البحثءـوكافكاعنداهميؤرقماان.ميتاف!يزيميةغلمننظليمست

اصخبا"يئروا!يرفوكنيثمغلوما،يعرفهملافض(ةعندته.قىعن

سفهمولمؤرقماواكن.أ"رابطلاعنعالمتوهالمعروايةهو((والعنف

تلكفياًاجمطلمنحلقد.حيا.لهفيالعاديةالاشياء،تلكهـكماهنا

انيشربيريدانه؟مريضج!سفبمحريةأيةولكن،حربت"القصة

فطاحياةااًن.حلقهبهايغصحجرهولكن،الغدعلىيثوروان

قىحولافىلوفةالاشياءان.عندهافىساةسهيا)عادية.،1طقوس

معوماتامنساعةاجلمنوبركافحيناضلاًنه."ثكلةالىلحنده

!لمى((واؤفوووويهغفوانيمكنهومتهالكعجوزحصانأي"ان

قو!".حد

نااضرورةبرايلزملاوغه!وضهاالحياة4عبثهعنالتعبيران

اًدس!،نؤصص"نالكثيرفيالحال!وكماواحدةصورةيلتزم

ات!:يرافيالمتفردلونهل"المييناالكتثابمنكاتباكلان.ء:دنا

!--س.ذيلولارأسبلاعذدهالقصةتصبحبيكيتاًن.ذاكعن

((-ا!داب))"جا")،((والموتكافكا))قىدراسهراجع(-3-)

.(0791سنةنوفمبر

اصعبافمن،يصوربليعبرلاانه..لراهاكمالحيإةامن!ورة

.وا!اسبانطباعتررجواكنكالقه""ع!ه"تدلبمهشزخرجن

+هأأ،،-"،،ا4،!ه9!+اء+أ"ليةكألىالميتلخبل))وصت"ول

يريداز---"،،تانيةويعدلمرةيقابوفبواوفوضىاًضطراداجد

مسسادلاؤصتهب3ترمن،جهلواناحي!اةانحوانطباعهيثكلن

يرور--ولوانيعبرانا)تمكلمنيتطلبلاانه.الاتطباعلهـذاننيا

بحيرصلاافتىكلان.نف-ء4النتهكاءيصيرانمنهطلبيرواكن،تءئا

جزءاوصلصبحبهآيخلطوآثنه،اهاومقابلاالاحاسهممرعنعبرا

امهـاخاقوالىاترءزالىيل!الذيكادفاعنيختلفهو.:ها

يقيمو،كأاجتماءواوة!عوجمهناسماءذاتشهخصء،تءمن4قه.ت!

هذاازاءنطرتهيحملواكناعاصرا!المهموازياابنآءالعالمهذان

ت!حملانها.ذيلولارأسبرلاتصبحولاتخةلمطلاقصتهاًن.امالعا

مختلفة!بصورة!حعتهيركتب((غري!يهروبآلان"وان.ومعاننلاتلا

يشكلها.4ا..بشريةواحاسهيسدلالاتايةعليهايضفيلاانه.ماما

سهـطرةعناله.تقلال4الخارجبماءللشهط،خفطتماء،"وضوعي"رله"بطر

ارةفصي!!ياوء-فا!لىفصتهفييعتمدانه.وادعاءاًتهمانألاف

المسىتفلالخارجيوصودها"-يظهـررحيت،!دةآلفهوتتبعللشيء

يلقبيهاتزييفامنلونعندهالمتف،ءران.الانشإنيةارراعرعنتماما

صفةآ"ـماًن.صنه"منمعأنبمعليهافيخلعالطبيعةعلىالانهان

هـفىاإر!سمانالفناناسهتطاعواذا.وحضورهوجورههيللى!ه!ء

هذاءلىاضفىاذاآما،وءوضوعياء"،دفاحينئذفسبممونالوجود

هـصعالمفيذاكبعد4نفسسيحبدفانهءصنىاوشيئالوجودا

ناعنحه:ذاكنحقي!قةاءوسته،دلالاتهصنعومننفمهصنع

الوقفاىااقارىءاينقلأن.علىيعتمدله.إرترموان.)0(41ثفر

"روكانت!ان((،كت!نفالطبي!ةان.وث،؟كهخصوبتهبكلاخارجيا

،9ثءرةصذع:بر"نباكلمنبهو؟-يط"الفثيإن((إةروافي

وربل،مببضوزص،ج،وفط،لمقعدووسادةقصغيرلظلوخط

.ممه:-،هكلويشدوكاذ!،نيكت:فهذاكلان.زرقاوإنعينينذو

الروايرقى:هـتهفبميقولورترتروان.المأهيةيسبقهنااوجوداان

ء!لاقة،عئيدةوحشيههناثهي،اسمائها"ن+إءالافتحررتافيلى))

انني.شيءبئيعنهاالتوودثاومقاعدباآنهـات!هميتهااسخفاو"ن

وحيدأتحيهـربه!انها؟ةم!مية11ؤابلةغيرهياًلننىالاشياءوور!

ولاشبثااتطلبلاانها،وفوقيوخلفيتحضب،حمايةولاكلامبلا

ير!صمفهوسةجفوايتالوآما.)6(هـ((..هناانها.نفها،دفرض

تصبحا-وميةالمارسه"اان.اعاديةا،1طقوسخلالمنبالحياةضي!قه

احياةايرى((ا)ئبيذفهض"قصتهؤكبالراويوان،وثقلاؤبودا

رف-مويرثربةياكلءآء،أيثوراًنه.مم!ت،ومرصايحتمللاثقلا

ذكروعاىالسردهـسلىهنااعتمادهكانثمومن.الالباءتهاليم

ال!ارية.كأاليومهالاحدات

واللحطة،والتمزا)تمردطابعمنلمءملمابمقدارفنالفنان

الموهبةبراخضلملافإختلفعنهااتعبيصااكنو،للجميعملمكهيالمعاعرة

يتميزلابعضهايكادعندناالشبانؤصصءنلكثيراان.والابتلأار

طار"هاوصقيلكلت!جذانالصعوبهمنويمه-:حا!خرالبعضعن

م!اهرمختلفبهنإسياأ"كبماالةقلبهيدروحفي"ث"كلتناان.المستهل

القصصبآلاففاذااقصءةافيا)تقلإديالمشكلعرفنا.عئدناالحياة

راجع:(،)
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.(ا07!سنةاغثطس-((ا!داب"

ادرييل!هلالدكتورترج!ة،"178ص()افثهإنا))(6)

.)الادابدارمنشورات)

51



فيحىتتشابر"انهـ،بل،واحدةصورةعلىكونانوتكادتؤلف

بعضاله.ضخدامولمحيبرل،اشكالةااجةمص-ساوفيالموضوعاختيار

فرديت"وآ"ء"زرعشهخصبيننايفهرانوء،.والاتفاظالمفردات

ؤالقص-فينيمورمحمودظهر.أكتبرونافهجهعلىيتوالىحتى

خارجيلرسماورسمهااشخصاتاعرضفيبطريقتهقاذاالقصرة

اجميع.امهوىتصبحنفسيةوا"راضمنشذوذفيها"أعلىديزالترمع

قصارتاثعبيةاالاحبءفيتدورالتيامحفوظنجيبرواياتوظهرت

منواصبح،الشعب!يةالاباءعنا!قاصيتحدثانسالدةنغمة

هـنالحديثوظهر.لف،:محيبئسمروأفي"يصنونانالاررتطراف

ويدركونفلاسفةاىاحولونيتا)شبانبجميمفاذاوالعبثالفربة

واالعبثهـذايعانوالموهـوخىوخداععبثمنالحي!اةفيما

اهـرالمفبحضفي!ستساعأاأت"أيديكونقد.عنهشءصايقرأوا

الفنلان،افناجانبفيحالوبآيكذاكيلاونانولكنه،الاخرى

.اعما!،-افيوالغوصاءرزاتتيحاءواسآأحر/قيعلىيقوماساسا

اجدبدةاالحأىصفةوتيسالفنمبئيدخلالصه"بهذهانه

هـنمه"مآبقدرالعهلاءىيهظرلااةنقدان.ا)رومريةوالاثوابأ

ووجودهنجاحهيقاسكمخلوقاليهينطرولكن،((اكسسوارات))

وادقعهالحريةاقارىءاداخلفيتثيرشخصءةمنبهيتمتعمابقدر

افنانوا،ووجودهالفكلهاتجربةأتدلآن.بالجمالالاحساسلىا

سالد،هو!اصلومناتطسارضاءابرلمنقصتهركتب(لاالحق!يقي

!ح!ةمنيختلفانذيمنطقهاجلومنالفناجلمنيكتبهاوانما

ءتصرفقدتوالاتتكررلاالفنبة11*كلةاان.أخرىالىابداًء!ية

منهوالفنلنواص؟هاد،!لةانه.ابتكارأساساالفنلان،الفن

!لحودفيوجودايمنحهآانويحآولامحالىكأأهذهينقلاناجل

تنتلتءلاكأنتمفماالحرقيلآان.حرفااوكانتنغمة،وسالله

الحالةبهذهتحيظانبر"هاوكل،الفنأنداخل((أةحا((تخلقان

أتشكل.واالوجودمرحلةاةىوالانتظاراهجسامرحلةمنتنقلهاوان

ينقصهالانه،البراعةمنكانتمهمازائفة9ةطالمصوعةالحالةان

اثيءاذاك،بفقدهالاحساسىيمظنولمكنوصفهيستطلعلاقدشيء

جميصالقصالمفنبروجاأغريزك!بئلاسآسحقييحيىيسميهماهو

خلقمياتتدخليحآوللاالحقيقيواًلهنان.)7(ومزاجهونبضه

ا-!ثإشيئاوزئموداخا"فيزرشكلينركهاوانماالحالةهذه

افقس،اأوانوجاءاحضانةافترةانمتهتاذاحتى،داخلبم(كجنين

وبصناعته.باجتهادهيتدخاافحينئذ

القصة:ترجمةيليوفيما

النبيذفيض

ال!واشلىنمنتقتربوهيالزواجفياصةبابنةبدأت

،إهـللمللعالمنبذهاانالمؤس!فوءن.الشابات!نءنورر!لى

!وةدءعقاضخليواالي!هال!ودةعلىحملهاقدالاسرةضفظفان

أسرزها4اختارااذياالفصابعرضف!لمت،الرهبنةالىالعقهدة

ا!اهزةالعزاقىعنللاصلامنهايةهناكتكونماا:،وغا.كفؤقرينلانه

الاقاربرغبمطبئسرعالزفافيوموحدد.ةالعقإا.هااتدعوالتي

اازفا!ط.،ءاةحفلةفياوراءاعلىا!نيرجتمعونلذينا

إسءط!-عقهل،مجربعجوزلعلهةوقلتسريفيضحكت

انههلالمحتفمن؟بسرعةهكذافكرتهاتغم!هرعلىيحملوهاانالشبان

بإلابهاغررثم،احي!اةابمباهجحتروجعالهاذراعيهبيناخذها

الىت-صالتهاننلمحيضفيالسببهووهذا.اقت،عهايحاولانمن

.الزقافليلمةيهنئهممناىايح!تاجون1اساكلان.عليهاتنهـال

وات".قبلمنآحدبهايعامللمبطررقةتعاءلامتاةاهذهولكن

العودأعلىلغهغطهما!تجابتلا.هابالندمماميوفياووتاذالنكبؤ

.02ص،المصريةالقصةفجر(7)

"ءا!رقيص---لملألومن.برطي!بضنهامن!انفرتاتى(االطريقهذها)ى

منى))الخاصةالحالةزهذهمناسبة.رننةءمغتانكؤوسلبعض

اثلكر.اًكثربرخاءا"-5*لأرالواصلملأنثموسف.نسنةا)سء،دةلكما

الانسانان.الس!دةءناللحظاتهذهديآتحتمابآنعليفضلكما

،الحياةميلحقيقياالادمهوالندموهذا،!تمأعنىيندمفد

/.((الاصبلالانسانبه؟تدامأولكنه

السىيدعوالذيالموقفحدتفةعنالعروسمشاعرتفصيحوام

عنيشمفكألبلورةاوج!بداقدوحقا.الكثيرةالتهانيهذه.

زري11المط!ن!!رةنا!راهذاواظن،والجرأةالتبنلمشاعر

علىقط"تلقد.بئاديرنعتزلآنفيرغبتهآاعلمنتأنيوماكتسته

.الحياة"دىعةىغبأتهافيلظلبرآنآلم!نذلكفيءهدانفسها

حاؤظتهي!هل،الطر-فةهذهبمثل!دايقطعونآخرينأناساان

غيرها،؟مناكعرعهدهاعلى

يصدرونلانهمكافةودونحدألمحصىالى!سورينالحهيعوكان

الاسةءابةعلىالقدرةادي.لكنفلمانااما.الىمرجمومفمن

زوجتيأمنخهدقد.ليبالنسبةينتسىلاالمساءهذااًن.للسرور

/وأشربآكلالمنالىبةهذهبسمببيدعض؟انعلى)باولي"ادكتورا

الذيلنتحذيراستجيبانمناغراءاكثرالحريةوكانت.كا!خرين

،هـرةلاولفيادتهاعطيصخيرشابضزففتمرفت،ائرهفقد

ى1احتهنيشدةمنبل،ءطشانآوجآنعلاننيلأونتربتفأكلت

م!لآوكلمضغةكلوكأنت.مئهامحروماكنتالتيالحريةهذه

لتف،وللازموووممااكترراس،عقمكطوفىحت.الم!مبالاتيتاكيدا

سانالطوفاىاالكآسىالآىأزجاجةامنتمراخمراوكانت.اللقمة

واناوا!عت،واحدةلحطةمنادثرا"ركهاوألمإسبعلاالذي

اجريوان،وهناكهنتآنحركآنفيبالرغبةبالكرسيملتصهق

سررملته.منانفلتقدكلبمثلواقفز

الذبم!دألنظامجاريآخبرتحينآسهوأووومازوجتيواردكبت

ايع!ومنالبالغة()إماا"ابنتيوكانت.الاكلفيعليهأبر

طادعاثستوقدايضاحاتهاوتكملاملاالىتصغيسضةءنترةخمس

اسهعيدونني.اءظةمنذحلالذيبللو!ناقوينكروننيانهم.الاهمية

اللحمدطعةيزنونكانواكصف.تينمثلقدالعذابكلان؟اليه

كلطعم.منجردوهاومدالظهيرةفيبتناوأهاليالمسمموجالصغيرة

منيصكوناعشاءالان،511اء!ييزنونهثلئايجدونلاكانواوكيف

اللبنمنوكوبآلمقددالخنزيرلحممنمضغةمعالخبزمنقرص

ضرلتيت!حدئونكأنواوبينما.)قززييثيرفكان،سعربلاالساخن

لفتخالويح!دث!ذا.الحالطعرضوبرنظامهمالدقىوربعلم

.لهـمارضاءبزوجناافطمجعلوافعلتهممينجحوااتهم؟إ:ظاما

انني؟اأهـضموعسرةمضرةأخرىأش!-"ءالمساءهذايحتملأفلا

.قلإروا،الفدعلىللثورةتأهباساشرب

بضعةشربوااندمد((الفمبانيا))لتلأولالحاضروناصطف

)(ا-تور؟))نبيذالىعدتفقدافااما.صحتهمنخبعلىووس3

هذهـلي-ببةالاساصدفاءأحدآرسلهوصرفاحراقاكاناذ،العادي

رواشعاذكرءاتهالانسانحباتنبيفىهذاآحبوآنا.اناسبةا

بدلاء-دريفيالص!الفعلحينأنط!شلمولهذا،في"بالثقة

.ميانوالنتالسرورلييجلبانمن

حياتيمنجانبااواأحاوقد،غيظيءناعبرانيمكننيكيف-

بىفرتفاءتفنى،نيابداعلاجةوالكبتاخوففا؟علبمثقيلاعبعل

ي!للجح.الحجرةفي.لكدستاأت!ه!والسفو!والحبوبالادوية

الاقكالمعنورغما-الارض!انتاذاننبمءهمنيفان،بالمجتمع

ءـذعلىبنا،اتهاو،خاصة4ملكي.لزاللا-الممصتنيرةالعصرية

7اتاالحريةن5قليلعلىولاايوميقوتهمعلىاللأثيرونيعصللا

؟ذاكاوهذا"نيهمىتكماءانأيجب.الانس"نحياةبهاتسمو

القديمةطباعيمنث-خااغيرألاالمباركالمساءهذاحاولتلقد
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وزنفيصخملرب-وهـو-"جيوفاني))اخهطابرنبدأوحهن

هـصف!تهعنالة4.0!الجهوري4برصولميحكي!حرراًعشربمحة

صدريفي!ت!ركالقد.رمةبرفرأيأحى-ءت،ا!خرلنوغباءالعمل

منإعد)مالناسيبناصراعااناو.دقعلوماذا)):4فيفصحت

-.؟)ا"لأجل

فاجأتهؤقد.ماللحطةج!وفانيناءطدةالحطملاحطتيوعقدت

.طارةااعطمتهطاللتبنليعه:ب-4في"إجماقوبدآ،ع،لمهلتقلب

كان"وبينه.ت!وي4وجهـةابيو"لا"حيفي.!ةسبرءنييتثوىن

ا-فىيااغصكمااهـذأاص،ر""نيض.حكان)كلءوؤماا)."فيكلرشخصكل

اخبثواا:!اطةامنخلبطاءقلهكاناذ،عمليذكاءمنيخلولا

وعلق.()سانكوبانزا))ؤ:-لمنؤهـوبر!انه"عافرالبباوطيئا

و!ئهاساعهافيانالاف*ظهرتالمص!اءمرارآنوؤصايكتسبوهو

المستقبل.ءنته*وداتبمافسدتقدليباورمبة

حتىأحس!نقىاصاباكتشفانفما،اجادقيمجردهفىهوكازت

د-دونكلهف"،أم"اممهاوللاصلمنالمراعيتوقفحبما":صاح

الة.ار؟ةعاى4وخاصه،طوبراةضحكةوانطلقت.((نقصانوبلاصراع

حداقصىالىيمدهماوهويئالضهخمءبذراءهـ4نوالح!الحهنبين

إتبع"وانهكلهاوللءلمى4احتواؤفكبزةد3ليؤقبضتهفييثعكاهطثم

جانب.كلمن

!تفياأصمتارةياحدب--لأحظولم،المناقشةواستمرت

فيكلبة"-تغر!وآنا،ؤلميلاتوكلمكثبراًشربتاقد.بالشراب

وبدات.والغبريرة؟لاربحيةتفيضكانتاذافبمالارىنفسبممراقبة

ا!تاسفييتأ!جعلاحترا!ولدن4،الداخلمنببطءأص؟رق

ابئ."خامركزةاحطةفيالخهرلياجلبتهبرالشباب

المالاحتويتانكلو":هذال3متوقطجهوقزيفيوصحت

((.ويسجنونكسيبرفض"ونا؟خرينفان

،اساحراو!.؟رشص-خئذ)):يصيحوهوكاؤطباستعدادفرد

((.بهيرشونشبئايملكونلاالذيئوأسجن

.اش!انلايرىثوةزدفعلاالنقودولكن-

ا"ضلكها؟يدعوفيلااذنولماذا-

ةمصةحقلافآئت،ثمفقك)):4ثبعرخ!وغفباسةثطت

."ؤلحميكوعاىرقبتكحولحبلاالاشيءأي

افكارينقلفيتجحتقداننبمليونجل،دهمشة!ي*وقفت

لا.دصبخكبوبكل،لا؟كذاكاحقيق-4افيكنتفهل.بوضموح

في!صابرما4الحهالكائئاتلكلحبيأستردانيمكنكيف))ففكرت

ارفاءكبيراجهداابذلوانافجاةاليهفابتسمت."؟صيولانن

ادنىيعيرلالانهمن!ئيو،كنه،وقبتلته4لب2واعتثرت،لسيدي

معوفةعلىئفم!"يو!نوكافهو!ال،المتوددةلابتسامتيانتباه

ونحنعملياقىوقفالاجتماعيةيلأدابكلان،باسلا":الجبم

((.الاعدامينةهـحكمبمننهيب

(لتيحياتنكلسممقدفهو،كبرنس--4.وانااحتقرذبملقد

اعرفلمالتياس!وناتاكحتى.وحسكسيةباسفا!نأسترجعها

ةضاهبة41ابريبةبراثارةاحتقرني!د..علي؟نغصهاالطبيبفيها

إنكلم.انقبلبحدةاحسهاالتبم

وهيأختيقالتفقد،خرى2مصيبةبيحلتاناسرعوما

ووهوكانت."جيدةصحةفييبدو؟له"باستحسانفتئتتفرس

الصحةاناعتقدتصةىزوجتيسمبتهالمححالمأ،شؤمنذيرالملاح!ة

فىصابها،القوةفييعادلهامرضاتنتحوجهيفي.لألقتالتيالمفرطة

وصرخت؟بقوةعليآوهجمت،يقتربخطراهناكانلوكماالرعب

النجدةتطلببجارياستعانتثم.((بالكابساقواهذاعنكف3"

المدينة.فيالرجالاطولمن،((إلبيري))هوجاريوكان.منه

.،،جيوفاني((مثلئظارةيلبسولكنه،جيدةصحةوذوومتيناذيق

يرترددراشهوح!ن.((يدهمناكأساخذفضلكمن((:لهوؤالت

فيه"،ابذل،س!دييا":41اكظوقوازههالاقلقااكثرأصحبحر!ف

((.منهال!سلتنتزعالكفاربئ

ناا!دابحسنمنانه!ماخه--لاو،اة.حكانحاولت

علىالثورةاجلمنخطتيأءدرتلقد.أستطعلمكيولكت،اضحك

حقا.الخطةهذهاىايسيءء8فاء،ركبمامااذاخطبيواءس،اغدا

الذي))اببريآ((ةأن،"خجلآءرالهاءكأالاء،كنفيجراتالمنتاان

رناتاهؤلاء"ناحدلايآوازوبرضياوربط؟نسبةءلميمايسطويلا

اطلاذ.*ركزياىا،ءتألىاخطاءار)كبؤد،ا"4اانطربايتساون

ناقيولوءهـيد؟،رهاثبثتالض؟الهآسعلىنطارتهخلالمن

مضحكسةدحركةورحب،،حتى4ايىزظرتآنماولكن،ءنيير:تزعها

فياء"ءخرفىبرجوفانجبما!ئى،ضتثقدوالكل.ورب!خالفوىئه

يلهث.جعالتهوفيرةاجةعاضحكة

،ائساء!ةاىاصا!-ا---"فيأملاان((ارها))اة:*جمعاوظنت

،باب-ا:((ء:،لضةبرنصهقى"!احمبصءبلهكذااو-تستعطفنيقجعلت

((.ذلكءناكثرتشربلا

الصهووجهت،ايبرإثقىهالطهلمةووـذعلىغض:يجام؟ء!ببت

الوقتفيهوكببورصلمنإصدروبامتعاضومتوعدةجارحةكلمات

ت!ءنمنهاأء،1اليهاوانمرؤت،بطلدءوعءبزخاهافامتلرت،أبنفسه

.ازةباهادفيتعرننوام

عاما-ءنئرثلاثةمر51امنالبالغ-((اوتاف+و((ااتجماوأقبل

الصورءعرضالىاءهدقالهبعضمعالذ!ابفيأذنهابةأمهالى

الىذاك.آدتاءيالشا"رةاالىيخبه،ا؟آخمتهدموعيلاحظاندون

((.ايرما((بتبرض!قىور.غولةك،نتلانهـاالببه؟لاتلقلم2*"واكن

فصءت،ورءاطهكبمااؤكدوانلنفسياحترامياسنردانفاردت

ارؤإهاذهاببالكاسمحاًناطبعل":الاذنأعطم!ه"اوتافو))في

وه-ويئريثولمئهأصدؤاالىفربرع.((اكفاقيافيهوهذاالصور

بسرءلآ،هكذالانصرافهالحسرةفأصابتني.((بابايااشكدك":يقول

برذاكةنفمما!بتساطتبمظلفيسعادتهوكانتمعنامكثانهفلو

دؤاننيؤأحسهسست،دقاؤلقلهضعالمائدةءنالكؤوسورمعت

سعادت!--انخبا!ننشرباـتياال!روسىازاءواجبيفيقصرت

الشخصاًنها.السعيدةارغباتواالطيباتالاروياتاله،1ونسوفى

وكاذت.ليخيلهكذااو،مشاعرييفهمانيمكنالذيالوحيد

وتلاطفنبم.ليتعتذرلانن!دادالا!ا!جةعلىوهيبالغبشاناليترؤو

حبنذلكفعاتلم.اتجاها-،1قيو،(ثقةليتوحيدائماالفظةهذه

نفسهامنتقيمحهن؟!نوتفعله،الدير!؟بحب،تهامغرمةكانت

ليتن!ركانت.الحياةهذهعنالتخلىفيا!خرونيحتذيهمثالا

عيناهاحطتثم،كاترثيوكانهاتحتاىا!وقمنوابنتيولزوجتي

لفياعتقادها.الخطامكمنعنتبحثو!فو!ناالرماديتانالجميلتان

ما.ثخصمنخطا!اكيكوناندونالملاانه

بهذهاذتنكبماالتيهي!سياسمها،زوينيعلىحقديواشتعل

ركنوفي.الموجودينمنواحداقلاماممنزاتبمنوحطتالطريقة

رووس!هموتلاصهقت،احدبرثاعنزوجتيأختصغاركفب!قصي

واذاكاسيعلىقبضتثم.حدثقدفهمايتناقشونوهمالصغيرة

الىالافضلاوالحائظاىافببها؟هااقذفاوافرغلاهل:أتساعل

الدللهذاوكان.البالوعةفىأهرقتهابأنذلكانهيتثم؟الناف!ذة

المساء.هذاذقتهماهيخمرحسن2ان.مبا!-ليلاتاكيدعلىالفعال

قاجلاؤلميلاوار!شفهكأسياالىكشي!ثاشيثامبهااصبجعلتولذلك

زرتواخى،علىكبماتأبىالسرورو)كن.العمليةهذهفياطببلوانا

وتملكتني.الغضبش!ولعروقي!يسمالتالتيالعنبفةالحياة

يرمكنألا.الاوضاعتصحيحفيتكفكبألالوحديثورتيانغريبةفكرة

نواح!-؟الثورةهذهفيمعيكنضملكيالعروسعلىاقترحان
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الذي1)هـذللمثبعذو؟4تتبسمه،با)ذاتا"ءكلةؤلمكفي،احظا

ول!،ا،بعدنمبعاتهرفلااز!ا)):فقاتجانبهااىاباءتداديجلس

."عرؤتاوشقتنع

،()ابنا(.بوزاخهرؤا.إئنربدعوه))قالجيوفأنيانوتذكرت

أحبه،لاولني.ابتسامةشكلؤيوجهيأكر،ث!وآنااليهفنطرت

3أننيويتبرضانيآنؤ،راد،مزاجهأعكرآلاهوي،مه"!كلانوأعرؤ!

.الكب،رءعفويهكرانررلداطبماعالص.يىءطفل

كافواإئا،خرلانذاكبهدؤميآفتحوام،،كثيراأل!ربوام

ذاكوكان،ببهـجةيتص،.إء----ونحو)بمامنل3ان.لفيايئظرون

.أزء"هعأني9صهوركأهناك.ا؟ن)مواناءكاماأء.غلم.يض،لصي

ليءلملاح!-قىيرت-اوناةجه-ءوكان،ؤث)ن.تظهـريوألبصجوؤافيورهـأ

وانأءرفلا؟يتهشاجراناكافيه؟.ارؤهعوااسمينابينالنقاث!

ابيصيأانولاصظت،كليهها"نالجارحةاكلماتاله.همتؤدكنت

ولهط!ةزظاربرلف!تحتىجبوؤ،نيتجأهءلآلثم،4!مبء!!هبقد

إزنياذاتقيلاةحرر"4برءوفانناًول.تهاء؟بر"اةصقا"!االمازدة

ن"يةفيأعطء"الذيالكرد-كطعلىبراصقي"مددمقدححراءننرسبعة

وكىان،باء*؟نابيريآفييرءةرسوىن.ادعابةاسبيلعلىالاكل

ابهرياوا*ن.اطاعنةاضربرتهمنهيوجهمنفذعنيبحثقد.يركمراوغ

!--انواكنهلفايةانحيف،كانبحقهو.بنغسه?تداكانارض،

.التيانمتينسلهما

.الوداعساعةاها-دلااكىجاتوالا!اك،ان!كذافىولمذآرت

ش،ردوأناهاقبلتؤاستلمهت،برحن-انتبتسموهيالهروسوقبلتني

تلكعندأفياءايهااووءب2ا*كبماافرصقىاز--نمتى:ءتائلاالذهن

حي،فا؟هىالتيالحياة

وهي،ؤدلهةلصديقةاسماماشخصذكراللحطةتلكوفي

الت-مبماالمناسبةولاالاورمهذاذكرمنأءرؤءلا.زوجتيصديقةا!ن

يرتركأاانقبلسمعتهاًورء!آصرائه4آعرؤماوكل،ؤيهافيل

هـعغالباروبرضهاعلىاعتدتقدله.خبنومن.سلامفيالضيوف

يريدونلااذإنابالنللى!مبالغيبر؟اف"بهاأرحبوكنت،زوجي

واحىدعمرؤيواننا،واحدةءهـ.تةؤيوادناقداننايتذكرواان

،كعبرةسنبنمنذت!اانصرفتقداننيأذكرحالأيعلى.تقرببا

.بزوص:نيافيهااتكاقىرنتااللح!كأ!لمكحت!بهامغرء،كأتفقد

نااحاوللمالذياجافااغريباالسلوكذاكان!مطنيفهمولم

ب!-دازواجافياسرعتقدا،ضاهىلانها.واحدةلأبكلهالطفه

اعثطءالىاعةحاضرةتكنولم.حياتها!بىجداسعيدةوكائتذلك

.افراشاازمت،1اؤد-خطراشيئا-.ول-سخفيسفةانفلونزالان

تلك،حبنااىاالاوره(ءةا!ناتكرانوهامغريبشيءولكنه

وجعلثىاكفايةاؤب4بماوارهقتئىضميرياثقلتالتىالاساءة

علىمنضحيتىاسمعاننىلب.اونجبل.ليكعقابكانتانهااحس

نااعدلامنا.س".وا"لةتحتجالنقاهةترة9تقضىحي!ثإريرها

!لهـبس،بكاوءرءبتئسانوءيحجرةاىا6نضرؤتؤ.(،سصبا*كون

هحله.حلتفخصاًلىت"ىءزوجتياتركانشىء!ىالااء!اامن

مبتهءمةكانت."كل!طءطبت"؟الىلتقول،(إماا"واؤجملت

حيثالايكونلاالبهجةمنجواصولنان!شرت9؟د،وئاءه*ووردد،

ا!خرينط!بالعاؤهن2حد،خابعودتوكد.-"والصللش!بابيكون

ج!اهاقدهـياجى9(ن0الزجاجنف(فية!ىهىا،تىابنتىوخاصلة

قيصلت!ا.ب"طةوكلدذلك!ته:ءتان!خرعجونمناهتماممركز

واءبى(منرايتثم،وراضيةسعيدةهكذااراهالاننىمرتاحوانا

واكن،كافباترام-ماءلن!لمانهـااهابين2ان?إ.احت!هااجلومن

اتكبمحاوزا)ـتوء،انصرؤتثم،لسانىفامسكتتمسعفنىلمالكلمات

نفسىؤهدأت.ص"داو."طفنيوترب!ى3،ثشغكملمكل،تعنابىءثكى

واكن."الا!..(بعنلهاواكشفغداذلكوى-(حدثها)).وقلت

الاساءةولكن،)كطاساءت"ؤدوهيالااسأتقدفانا،يجدلمدذا

.شيءفننالننفكيرعنأكفلافنيمعفده!ءكلتنسىانلباكة

هـتاامربغر.النومف!ايستاذنكذلك)اوقاقيو))واتى

وحين.افباهايعيرنااندون((ليلتكمطابت))لناؤال!د.لولد

)؟الص"ورمعرضآىابالذهابرومروراكنتدل))لهوقات،دإنجه

((.عم((:با!تض،بؤال.،تعدانوقبل،ليذكرجهداورتلنومف

/ء..يغالبهالنومه

منفطهةو-،!وعلىؤس،لتها،المواءاعلبةكطازوجتوناويتني

((.؟احبوباهيهذه!ل":الئدلج

و!--كحبتلعثماتسآثم.((بالطبعهي((:اطفبؤأجابت

((.؟بخيرأتاهل":أفكاريوجهةتعرؤطلا

ا!"-نعلىانا)):حذان!فردةاخلعوانابثب،تفاجبتها

04()حال

وانانفبفي.ؤقلت،تشتعلمعد"!بدآتاللحظةتلكوفي

((ةتعنيهماهذا":غرضهافيأرتاب

ببعضؤاحس-ت،الماءمنبقا.لال-دواءمنحبةابت!لعت

بطعمتهبؤبلةاليةرطريقةخدهاعلىبزوجتفبثلتثم.الراحة

اماحكات.امنالمناقشماتوأنجوأن،أردتاذا!هاسفرلانكئو،الدواء

بصدينتهلمالذيالمراعمن!وقفيأوء.ححتىأرزاحلنواكن

الحبوباناًظن)ء:ا)ممربرعلىاد"صرخيوأنافقلت،ليانسبةبا

((.الخمرمماخذتلوناتيرااكثرتكون

.بالواخلوعلى-هاتنهمهانتظاموانبأني،النورزوجنبئاطفات

تلكإنرؤبأكنت)ـقد.شاليءنهومابكل*ه،وراا-بئءبافيران!،

يح!لموكما((آفىخر))آنبا9حرااصبحتفأخيبرا.بشففالم!ظةا

افتدالالمواكنأفعلانوأردت.ايآسامنؤيهانالماأبكيأولي

نأيمكئنيوكيفالحريةهي!آين.حريتيؤجمهانلتالتيالمحظةافي

افدلمهاناستطعتماكل؟بداخلكبماءض-خلالذيبالغضءنأنفس

قله!نبنكأه،لفداوابئتيلزوبخيغداسأ!وا"ة-هـااؤكرانهو

ا!اننكب.((الناسامامإقاننتضاأخذتماحينصهحتيعاىللفاية

التيللناريا.أمانفيفي(مونءـمبينمانجب!طلاشتهلالسرلرعلى

ت!اوليوهيجصرريابر.،ختؤدخه"ة6صمران!بداخليلتنفته

"والكوميد،((علىماءزجاصكأهناكان.زوريخلالمنتخرجان

وكانتبةالفار!اكوباضبطتيديولكن،اليهااه.لانحاولت

نامتئم،((نعم((:فقالت.زوبرت!توؤظلانكاؤيةالضجةهذه

مؤوحة.واحدةبعين

انهاؤخمنت.((؟بالمتحسهل)ء:خفمضبصوت!الت

ؤكرةو)كن.تز?نيانتردولم،سمعتهمماتماولمتآكدةكنلم

صوابولىالدليلتلتمسوكانهاحالتيتتبعانها،تملكتفيبئغرا

الىءادتالتوو!ي.بالسرروولزقتالماءفكرةعنفتخليت،رايها

ملاح!ى.منتمدناالتبمالخفيفةنوم؟ها

اسوأهوؤءمااتورظلاحتىانامانعلي"ينبغيمراحةودكل3

اضطررتولكن،جنبيعلىواستدرتعيني!ؤ،غمضت.زوجتيمع

كلان.عينيأؤنح!لمعنيداوكأت.جديد"ناوضعاهذالتغيير

الفوميسنحترل":وؤلت.جسديمنبجزءالتضحيةيعنيوضع

افي.استيف-،ظوكليحركةكلياصبحت.((هذامثلجسدمع

كرجلالهثوجعلت.ل:ومافبىيفكرانيمكنلايعدواتياالرجل

فكرت.اذنييملأثقيلةبأحذيةتخبظوهيااقدا"بوصوتيجري

المحاولة.منج!وىلا.أطرافيكل.بريحوضععلىاءثرانيمكنالا

ن!صطويت.يناسبهالذيالكاندجدعضوكلازركانفرايت

."؟بشيءحسهل)):تمتمتزوجتيوفجاةعنفا-؟طيمه.باؤصى

ارؤفرولكني.الهونمنهاطاهبالأجبتهاآخرتعبيرااست!بةلمتلو

شجارنا؟البىششفءيومىللداال!عبيرهذاءلىاجيبان
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فيتوجد"ء،عبأيرة.يسءراا"رانومياءرزالؤما،وبعد

دكتنفا)قياكبرةاا(صاعبكلأقلبر-ت؟السريرعلىرؤادي

احقيقةؤياز*ض،لاا:وما!آوةانووصدت.،ةالحيهذهفيسبيلنا

يممهةطيعو!،الكءجوزحص،نآياًن.عقبةبآيةثيستاذاشيئا

ف-صاررمتفدتةدالاوضاعءلانووجدت.واق!وهويغفوان

ؤأت:ت،إبئاض"--اا*شمثب!ثاكضتولكن.النومعلىتصميمي

ؤ-"اء"هـرياستقربطرإقةنفبرلوإتثماوسادةانهـ،يئفياسناني

وش-ثت،الارضنلمسؤ*؟دتايمضىاوتدات.رجلي،الوسادةعلى

-ةطربةاكنش!متاقد!(لهيا.بهؤثبكتنيبالسريراليسرىرجلي

فىي1اووو،رالسستكنوبر،)سريركيمسهاذيااناؤلست،جديدة

،ةا-؟افهدتقداننبىالير?لكانالازءكأ.لزدادوحينبةرمبمايمسك

أطمئنفجعلت،ءل،نليدلاواكن.با)"سبةلراكثرنشبثتثمومن

جزافي.نلتكقدوانض،ءرقدالمزعجةلمةاللهتلكمنجزءااننفسي

غريمه.قبض.ةمن؟خلهرؤ!?"،رعبثوةالسر،برمننفمبمؤأطلقت

لمعاذالاءظتفقدو)دهنفةك!.متعباكنت.غفوتكمأعرفلم

ء+،درانهأيإخيلالالهبمناعصارانه.المقفلةعث!بمافيغريبا

لونفيواكأ"صقي!قيمال!.ء)يكنام.وداخلي.دشتعلاقيالنارمن

ا!قةاوجهعلىاًودواؤوفييتثصكلوهويلاشى/اخذثم،اللهيب

وانوهادىءازرفىأوناىااوله"حوسل،لزجسائلمن!راتفي

تهتاقطاقيطراتاهذهوكانت.ومتوهجةحمراءبحوائرمحاطاكان

ياوخل.اسفلختفيانالر(وتتفرقتمتدثم،ؤوقمنفتحة"ن

)كي-"حواتاناسرعماثم،ك.ترازانتستطيعاًنهاالاءراولفي

بتكاثرونهموبينما.وكعيرةضخمقيعيوناًاىساؤضلبطبريقةتراني

،ازرقغطاءذاتيبدوور.قوطهممركزمنصغيرةدائرةويشهـلون

س،الهمن"جموعةوطاردتني،وحقودةلثريرةحقهقهقىعينانكشفت

((.اهـبايا((:واصيحالنوجهلمتفاضطربت،الهـرهليتضمر

((.؟بشيءت!سهل)):فضة!زوجتسالت!ني

علىالريرواكن)!اتب4فبتذكرت،أجيبانقبلوقتمضى

بسببمازلملا15وضفىا/---قدالعمريروان،بقربهملقىكنتبل

."جداهـريرض،مريضانثى":صالحااجبتهاثم،سقوطي

الاحمروقميه.هابص-واريوقفتثم،شمه"زوجتياوقدت

،تلكس،عتيصتىمتقددآثيعالاقصظتمامفافتت،كشفتبم

!ىبمنهفوؤ4راؤدازاتوما،الممهتقيموض-عه!يزالمايرا&سلان

طلبتقدكنتاذاؤيماات-رزكرو(مذلكايتثدوحبن.الراحة

((.؟يئروبماذا":وسأ)تهابدوولأاليهانظرت،زوجتينجدة

تقفزجعلتهاء.هءلمتيان.نائمةونصفءتعبةوهيالي.نظرت

قوبلأكانتالتى،ا:وماؤيهارغبهتسلبهالمولكنهاالسريرمن

وف،تضيملم.لاامحقعلىكانتاذافيماتتحرلمانهالدرجة

."ألطبيبااكوصفهاالتيالمنومةالننرتريدهل":فسالتني

واناقلتثم.كويةكا!لتالتحسنفيرغبتيانمعتلععمت

النقطتناو)ىاناعرفلاننبم،"احببتاذا"ثلقطالتمئعاكلهر

د.يئة.-الةقيبأثكبماخرافالاع!وىشيئايمنيلا

هـسظواستمر،تامة:لابسكياثنائهافيتمتعتلحطة.ومرت

اًاشيهحةصوءعاىا)ضقط"هدطزوجه!ههاكانتالتيالفترةطيلة

شك،ادنىدون"--توياكانالسربر.الاحمرقميصهاوعليهاالخافت

ضتافتح!ط3و،لمجيني-عنالضوءلتحجباغلقتهامااذاكامنةوجفوفي

يهحانيالقمءصواحمراراًلخافىتالضوءفكان،حين؟لىحينمن

م-ازوجتيواكن-.ا)خالهرأظلامالييمنحهاما!لالراحةمن

وحيداتركتضي09الموقفيتطل!هامماكثرلحظةمساعدتيفيت:مر

.اراحةااجلمناناضلللميلاظلمةفي

نفسبىابر"رؤانثيالثومارلمدكنتحينصغيروأنلاننيتذكرت

البديه!ةا:،ظراعثيؤتنصرف،هبيحةعجوزمنظرقيالتالكيرعلى

،خوفبدونالجميلاتا!-ءتعكماؤاذنيا!نأما.تؤرقنيكانتابختي

فبرت؟طعجوزاتاوحه!ةاالمبزة!كبماهذهاناوسهب،عدز:كبفول

ا&هنفي،اشبابافياحبهنكنتلواتيااالجميلاتمنكةءبرفي

،رالاسمبر،نآستضجدوجعأت.كأرةبئعدادؤءهايتكاترنالملأنيا

واء-يحأصجحفجطت.سءبخزهنانهنبريدووامارليئ،هـبئلىوا*"،ن

ان!ا،بهـيمواحدوجهه،ءاًلا!صللالمنليارتفعحىت،بالحاح

الذيوبرهـهاولكن،كثبرةسنين!تكاننظ53،هينعم.((أتا))

.واننبكيتالااممنبرمسحة3تسىاور،اوءعبروصميلامتورداكان

ا)تأن!يب.،ءضيولكنلياراحةايعضبمانظهـورهاانواضحاوكان

العدالةمنوءانفتلىمنءضهـ؟أعرصتاتجم!.اليهاأحدثأوجعلت

عمرهابنتاازجبتوروهي.آخرازر"اناي*نبالزواجت،رعان

اذهبياوثمهرهاارقيقااونهـ،فيا"،،ثءبهو،ءاءاءشرصمس"ا!ن

ا-تيساذ)كبت!ثبرت!رفةفوصههاكاقوان،لنالزرقاووعثجها

قى!ةفياللطيفىهوجالمه!.هر،،ة"هتوؤد.اهاألي،إ*ونلاناختهر

اوشفت!هااسءو9مهاوينكمبيرخداهـ-اوكان،"ثدودةخه"لمن

أثيرافآعطياالابقسماتمعاتحدؤدالاملونان.يةلم9االثصينرومت

نأبر!-دا!ن!كب((أنئا))تريدولذا.ءأم"كانفي،ضحديةقهلمة

تج!وجهاثراع)متأرطكأوهيااراهاانتعمدت

ا&صاءذاكفيؤ-ها--تأحساتياالاولىلرةاهيهرزهوكانت

دفوتفبيرهااطفااكثرأء:حتؤد((ائا"ان.نجحتقدانني

التصووفي.ءعىتمكتاعلها.لي"سهءشاغ!ا.رعد)موقريرضهـ؟تغير

ارابحة.اارائهةافكرتيو!متحسضابهاءعحبالنومؤياسشغرقت

كه!9افهمهاام4غا*ضر:،يرقىؤى،كنتفقد،مرعباحاماورأبرت

ووعر،ضخمكهفعنعبارهكانت.!:،،صزءاكنتانني"عالاءرأول

هـ-لمىبال!،دهنفسيها4را!ببعةتسليمماؤقوبر!ايةؤجهله-.ت

هناكاساجاوكأدت.انسانء-نعمنانهاعلىإبىلوهذا.الكهوف

خافتبض-وءمض.؟ءزجاجبىءمندوقوبجانبآرجلدخلا!لةكبرسيعلى

الضخمة.ا:نايةاؤياوحباالضوءهوهذاوكان.منهالايصدرلا

ء-نمكونضخمحالطءنايا-كث.ف!اجه،كافيكانفقدذ)كوءع

افيالمبتفسرديف.الاسمنتمنحالطوتحتهوكبيرةخشتةحجارة

ولكف4بهوللأيفهمها"،ضدسهاانساخراسةنجببب؟الاحلامفي

الاحلامعالمالى4بذاكرتيرعودوحين،يستيقطصينشهئايتذكرلا

يكونهئاكشيءكلانف-دهش4بسهولةاأبانيهذه.ثء،دحيث

.واحدةملمةالىاحاجةادونمفهوء،

وعلاصاتأديباليكونأعدفدالمبنىهذاانقهـبةتاحالاوؤ!ه!

هفاكيكونوانبدلا-!"المحجوزينمنواحدعلىبالشؤميعود

نعم.للاخرينعظيمرفعولكنه-اظلاماؤيموجودإنا)ناسمنعدد

الطبيعيمنفكان،الصحيهيتحرىا)عقيدةاضروبمنضربهذا

اندهش.الا

هـنلاموتعليوؤعقدالاختيراناخمنانجداسهلاوكان

الزجاجىاصندوقامنقريباهكذاوضعتقددمتما،الاخرينابرل

الموتلم2منمةدطعانبتانألرعوءا.اضحيةاتخنقكانتحبت

رأس--ىواص-رزت؟بصعوبةا":ف!ؤجعلت،)ىإعداذياالفطيع

مرؤقيعلىاو،بىيعلىاربحهااناردتحهنعبرو"ءاؤلتنرؤلمني

ركبتي.علىاو

ءف!ومااظلامافيالمخت!بئونالنلس4يقوامماثيءكلأصبحثم

.ؤالدكتور،أرسع((:تقولو!بزوجتيظ!تطاولفطهرتا،لي

قبيىلهذا-منانظننت.((اءمندوقافيتدخلانيجبانهؤ،ل

،اع؟راضايآبردؤلم،للغارقىطبيإلأكانتواكنها،المؤامالمزاح

اعتبردائما)):لنفسيوؤلتعإ-ء15اعدمأظهرتان:يااكهناماوكل

رىالافالاصواتمجموعةصرختثم."غبياحبا)بطئوجتيحب

د-ثهامنويىزت."؟"طيعانتثويألا)):ب!ء،ءلأتقولوهي
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يفهلانه")إفسيوقلتاعترضؤلم،((باولي))ادكتوراصوت

((.الضقوداجل"نيفعلما

ا--تياازصاجياا!مندو.اجد/دمنلاتفحصرأىحمطورفعخظ

احتف!توقد،فوقهتجلسكانتالعجوزانفاكتنفت،ينهكلرزيا

.الخأئرورباطةالهدوءفيالمميزدطابعها-الوضعهذاؤيحتى-

ذاتانهااكتشمتواكن،لصاديس!1المرأةبتلككثيراأسةهينكأت

امادقي،االحهاةفيذلكاكتشفكنت.ليبالنسيةكبيرةأهميئ

اعدتات--!بااوسرافوقتجلساراطوأناا!ن4اكأثفةتكما

اكلاباصلمكمن3لمبمثلذيا؟أهزواناالههانطبرتوحينثذ.لهلاكي

في"طريق!تشقانابرل"ناطذإقهزالتيالحقيرةاءمغيرةا

.الحياة

هـناكثرطبيصبيةكلما.لهاوبدت،محنفدونالعروسمملمتثم

فدالص:دوقهـزاان،خالي((:اتقا،511،لمفيآخرثيءاي

((.لمكاعد.

بيدوحيداحياباجلمناناضلانعلصيب.اللازممنفىصبح

دونمض،ءفاجهداابذلاناستطهعبهيفاتساءلوجعلت،واحدة

دونقضيقياكسبانمنتمكننيطرإقةؤبوؤكرت.احديتنبهان

هىمااعرفلم،اخرىطبريقةالىعن!اعدلتثم،فميا؟خحان

ءلمىانقضل؟نوذاك،.ضجةدونازناضلتجعاإيولكئهابالنحديد

اتعب.بااحستاناسرعوما.حراستهمنوبةؤيوهماءدائي

ؤيالصإهوقجلسوقد-السمينجيوؤ،ني-"جيوؤانن"راإتثم

4ـوفكبعلياجلسارزياالكرسبيمشه"كرسك!وعلىالمض!*الزجاجي

ى11انحنىفقدصدامنخفضاكاناصئدوقاولان.نفسهالوضع

بداوقد،بائفهتحتكانمننيمئعهابهدهبكؤوله.4وأ!كالامام

عليهامينويستامملىاتخصمسالمةفيايفكروكأنها"بيبةاتلكؤي

منغولايهـنلمالحقيقةوفي.التريهزعلىتساعدهكؤوسببضعة

وقد.ويلههـثعرقه9!يسيحبمكانانهمعمنهيقتربافيابالوت

مثلجهدابذل؟دانهؤاد.تنتجتاتءباواالارهاقعينب4فيوصح

كنتبلثفقةبايةنحوهاحسقوام،اب--رزلهبدأتقداديا

من4.خائفا

ذلك-البيريءكانهواحتلاصتحوقامنجيوفانيتخلصثم

ا-خذهالذينضسهاوضعإاتخذوقد-اطويلاالرفيءمالسلهالبرجل

!كان،اسواكانت،4اطوانظرا،الا"ورواكن.قبلمنجيوفاني

هـا-لانهشفقتياثارقدقةالحقيؤبوهـو.واكثراكثرينحني

وتحتؤوقيتفحصتكبؤكان،4اإباسوءيكتث"فلم-المهؤيزاد

هـ-نيهربانارادمنىيستطيعانهابيهويخل!خبيثةبابتمسامة

.اصضدو!افيالموت

دانلة:الثانيةللمرةالصندوقلوقمنالعروستكلمتثم

هـ!لتنطقوكانت.((با!بع،لوركجاءقد،خابىيا،وا!ن"

جدابعيدمنيأتيآخرصوتكلماتهاوصاحب،ءتحذلقةبدقةمقطع

بهايقوموالت!ماالمنتمثرةالضجةمن:تجتواست،شاهقعلوومن

سورحالىيؤديوعربممريئتهيااكهفان،بسرعهيئحردشخص

نا"2)،منيصدرارتيإحصفيركانولكنه،صفيراوسمعت.الارض

،بكلماتعنهالتعبراجراةاتملكامالتيتهاكراهيمرةليابد!التي

ماذاولكن.ؤعلتاناممااكثرصجاهيادينتؤدبأنهالاقنصهاوالا

دالبغض.الاحساسامامالاقناعيجدي

يروهـاناطبيبوازوصقيرايتفقد،شخصكلاأداننيوقد

مني،وسيبداا)ـكهفمنآنجرجزءفيطريقفيمنتظرينويجيثان

بعنفتلوحوكانت،الاسباءمنمسصحةكتسىقدزوجت!وجهوكان

ولابنتها.لهاالجارحة؟ملمةالمه،احل،الخمر:جرالمبتعددوهي

كان.الفوزسيماء.وعليااصندوقالىنفسبمأجروجهلت

كأتحتىاكثبرامرسيعلىوانااًقننربت.تحويي!تديرالبيري

اممونانعلمىينصاقانوناانأف!متولكني،تقريبابوصةبعدعلى

بوهـ-كأمفبطرإقةالصندو!ا)ىاطرجوح.نئذياردةن!وبعدعاى

اهث.اواناواحدةدفعةوفي

ؤ-صدكاناتياجيولمحاذكبما(فان،النجاةفي؟ملهنادزالما

-الفانونينصكما-اقتربفدءالشاقنضالهاثرمنتماماخلص

،)حظ.تمنذلمحى*وهوكانما3لهمخيمايصدلما)ذيالصندوقمن

ناكىالذي(((لبيري/))الىبظبروهوالضوءفيواقفاوانتصب

.اله-لخوقمنب.صءأآؤتربوآنايتوءدنيكآنتقد.ويتوعديلهث

هـكورر.آدفع:دوقاءا-فيلارقييهس،عدني،بر.وفاني)):ؤء.حت

كضحكةرنتا)!بصيحتييرددلههـ--اءط!فوأخذ.((تريدما

الرحمة،استجسديآنفياذنفائدةفلا،فهمتاقد.ساخرة

.اثاضاار-لاصندوقافيابىضعالذيالثاننولاالاولاناقسست

يساعدني.انيمكناذياهو،اقوائيناكلشان،الكهفوفانون

ء!ماوخهيهد)ما!نيحدثشانا"دركانء4!باء5امنوكان

تلكواا)ظلامتهذانتهجةكانليحدثماوانايذالياجلمن

أهـةءليبديكتة-4وهزندائيعلمى((صيوؤ،فبا((.لصبوام.الفوء

الامن.لييبيعانب-تطيعلاانهفي

ارتك!قخذوازديكناماذا((الثانيةللمرةصرختوحينئذ

هذلمهىسوارتدبئ.((افض.لىوهذا،منيقريباهتانائمةوهي

صحتفقدفاندةهنآكاكنلمانهومع.عالمدىفيالصيحات

((.إماا،ايما،ايما":اتكطانادي

اصوتكانا.ا*'فباس!ءقمكانمن((إماا"اجاقيوجاءتني

ابت،،،هننأزا((:نفولوهي4اطفواارنةيه9اتزاوم،صوتها

((.هناأنا

عثء-لآرصة.حدثتثم،الفورعلى.تجبلمانهاليوبدا

ابفتاهذه((:لنفسيوقلتاص:دوقاالىلقفزيديجةظنتتها

فىبا)-.ببكانالمرةهـذه.للكؤهـ،ولكن.((اطاعتيفيتتل!دائما

"ؤلمة.بمرارةوامتلائيخلاصي

وهـ،ن.آنجرالىعالممنونقلةهزةوكانت.ف!تاستهؤقد

سارعتزوجتياناولا6أسقطاوكدت،السريرخارجوجذعيارأسي

:تقولوهيوتحركت((؟لأتحلمكأتهل)):س،أتإيثمنجدتيالى

((.؟"ء.!اانتؤكم،ارنتكعلىتئاديكنتفقد"

صلىعليشيءكلدهـاوقد،با)واقعالامراولفيبهرت

:لفمطءكلكذلكط9تعرانيجبالتيلزوجتيوقلت،4حقيقت

((.اةالحيهـ--ررهالىبهمجبنالاننالناإخفروا)ناولادناان"

يكونوابئنس!داءاولادناان":المعتادةبر-ماطتهااجابتولكنها

((.احياء

وكان،حقيةىابألهاصستالذياعالماهوالحلمعالمكان

هـملانهم)1:ؤقلتعنهاكأفانواردت،جانبكلمنيحيطني

اضوءاطلائعفملى.اصمتباولذتتوقفتثم.((بعدشيئايعرفوا

احكيان)يينبفيلاانهفهمتليالمجاورةالنا!ذةمنتسللالذي

تماماكففتثم.منهلحقنيالذيالعاراخفيانيجباًذ،حليم

اصبحثمناعماازرقبداالذياشمساة.وءعلىامارباالاحساسىعن

واجمعها.للحجرةوغامراملحا

يستجديالذيابرجلاانافلىت،عالميايساحلماعالمان

نفسه.اجلمنبابنتهيضحيالذياوذيلهويهز

الى!،هـ"ااخرىمرةاعودانيجبلاثمنوبأيحالايوعلى

واطاهـ-ةاذء،نااكثراصبحتكيفيفسرماوهذا.الفظيعالكهف

م:م!خطاايدونمنهذايحدثانايمكنولكن،ا!بيبلاوامر

الحمىلهيببسببولكن،المتزايدةللجرعاتنتيجةيكونانودون

الىالصتئدوقمبالثرةواقفزللكهفاعوداناذنةملي.؟تئتابئيالتي

..اغدرثمذيايسأهزاندون-وجدتهاوا-الزجاجي

ابراههمااًلح!م!دعبد
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