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السادسفيولدتنيحهضمآ،لوالببهاحفيسدتقديمهـءالسبعة

شهراعنعرثمانيةورحد.3191عام(يونيه)حزيرانمنوالصثرين

قدالاحةادمنكبيرعددكانالمدة.لمكخلالوفي،بئريأخيوصل

خلا)ـ،صا.مل81ابنفمسمشفولىنوخالا/شأخواليكانفقد،ورلموا

((هوداءاةي!خاباسمثنا،عالج!نجداةلي-هتحفبدئولولكنني

ل!،علاقةكلوفطعت،بسببيبرعدفيماالاسرةمعتشاجرتالتي

وانؤوةاكثرهماكونانتعودتسناالاحفاد(كبروباعتثاري03بهم

دوؤ،ا-.طوةواالسيطرةمنزوعااصفيرااخ!وعلىعليهما"أرس

اعضقاديوانتقل،ابضام-مبزاطفلاامحتبماريالىمااسببجد"ايمال

وهـان،وذكىحبماوجه-لوسههـمانني!هليقيعللمف!"بالتاليالي"هذا

كره-تولكنني،وا)خؤبلالملاطفةءصاكشرافييت!جسدالقولهذا

لابةر/لمدةفي،حنيكانخهامالا!وهذأ)جم!الاخريناهتمامشدة

مناهربلهثبقوةاصهارعكنتبرفءاذكرانوإهدنث(يسلقونيان

.الكفرةالقبلات

مرةلاولتبينتانحممب9سنواتخمسمنذالايحدثولم

عمريضنواتفيالبم"والالتفاتبيالشد،دالاهتمامهذااهمية

الىىاقضقارهعنيحدثنيالموسهقيينأصمدقائيحد2كان.الاولى

كتا؟اكأباوفتاهذافيوكذت.اشديداحيانهوصبنفسهالثقة

هحوموهو)؟أ""ي!آ9ول1094أ!9أ!ه!؟لهزيمةعصر"إدعى

افل،والىقوط،1والاحساس((المغزىاىاالافتقارزبف"على

أدبعلىفتالتبالمظاهبرهذه،عةالترفعاوالتواضععنواليعد

وجهاتاختلافانالواضحمنوكان.شه!يداطغياناالماضيالقرن

ناحاواتوف.الاؤكاربينولبمسالامزجةبناختلافاكارزنظرنا

جوهريا"ؤلقا))داخبمفياحملانشقرغم.الاضنلافهذااحدد

هـ-صنالحيماةتتكشفآناحتمالومنمنهوالخوفبالكونمتعلقا

رءسلمة"ويررنكولنكتابمنالثانيالفصلهوهذا(1)

بقلممترحماا،دابدارءقالشهرهذايصدرالذي(،ابدايةانحو

خشبة.سامي

((الانسانؤامة"الصمااجميركافياكتاباهذاعلىاطلق)؟)

العربيةاكرجمةفيعليهواطلق.اًلمؤلف!.9"6أ!أ3داهـم51مهـيا

."لحضارةاطسقو"اسم
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مهضف-،كأتلوكماانف!ىيابردوفانني،مرعبةمزحةاواءمحوهـكأ

--،نإ،*ص،انهوءرشبمقبلانوالحط،ةالحبباناساسبيااقتناعا

ا.)ر"انحكاهاقصةتعاطفووىاصددابهذااورتجمسنظوود).بئمري

اشاراةفاولواالقدراةء-آدييئضاؤشانكانافحبما.جوتهعن

نكلانهبفرضولكن،جانبهالىكانالؤدرانمائلالجوتهأحدهم

اكنلا((:نجوتهفقال؟يحدثكاناتيافما،احطاس.ىءوا!فد

لى-ىءاوادحإىالغباوةمنالدرجةهذهعلىاتالنني.غبيسا

.(((؟فاثا

عله"الملأجابةمحاولتيوفي((؟لماذا،ولكن((:صديقيوسأل

ءناءة،دولذوامناولكنتلانني.ذهنيءلمىطرآاواحل01بدهنبا

خئولتكأ،وأرنا?موورنيوحسدجديتدليل"نرمزإروحظينةالاص

غبرالباً"دىان.((محطوظاولدت))قدنني1أميليحدتوطالما

-!،ةالحصتجاربءنتجربةخصائصانهياما)عاهذامتناؤضات

نعتحكىؤصة،زصخهإ"عالا؟لملأقعلىشيءفي)شهضركلااهـحقيقية

؟فه-لوقد((فص"))نكونف!الاخرينالناسحياة.اًن.اثاكرةا

الجلوسولكن.اهـومانت.*ترةااوالملحميةاخصائصااولميزاتابرعض

عنإنجتلف،كابفياقراءةااوالنافذةمنوالنظر،ن7ا،هنا

قصةفيلحطةا-سبهالخاصالحاضرانإعر؟طانسانقكل،؟لك

حقاندرك،ازن،.((كالن))،"ؤائم"فقطانه،القصصمن

لمةكونهلنحس1مذاءةىكانتقدالناسمنفردكلحياةانفية

كسرها،يمكنلاكالحصانكتلةوهي،وعلبةالحافرمنهصمت!ة

ان-الاتعليهاة!فط(تامه!،اسرارهاعنتكففانترفض

التخليهيالمشكلةهـذهعلىالمتغلبالمفنادةاوسيلةوا.الكسآراتاو

"---نحلمفي؟?اا*ىأ-ؤهقيفيااالواقععنوالتراجعالحصاةءن

:منالناسنوعينمن"عكلمهديصنعقدامالعافانوهكذا.الاحلام

هـ-تايسلمهمالحقيزثوالذيقبالوافعيتمسكونالذ.لن،الاقوياء

.ال!دفالى3والاؤةؤاربالبلاهةالاحساسمنحالةالىالتمسك

لفينا،الضعفاء،آنفسهميخدعوناًلذين،النزفينالمتهوسينو

امءامن)المتعمدمحابوالافالرفضمنبالممنىاحساسهميستمدون

عاىصممواافىينااولئكمنامونة،الثالثةالفبةاما.الواقع

خدائذوا"هم،فييسرفوااندونبالهدفالاحساسمننوعاستبقاء

.يوجثونلايكادواحتىلةالض!بالغفعددهم

4ازاي.ؤصةتصبحن1لهابدفلامعنىللجباةيكونلكيولكن

اًن،الوعيعملياتمنسلسلةفيحلقةانهابما،لحظةلكلينبثي

الحيىصاةفانوهكذا.!ثلهامنمغستالتيبالحلقاتمزإبطةتكون



والاطف--،ليصخبالمذياعبينماخطابكأافيكمءاواةدانماتبدو

رووسنايطرفىا*ق!قبىااواؤعاان.ا)ئهبرانزاةهمهوالمنزلرصرخون

الجهـديد!رلكي،مطرؤةلف2ذاتدوارةءصنع!لةأذتاتطرقمثاهـا

الداهـءمنواهنخيطاستبقاءجل2ومناًلتركيزاصلمنالمبذول

ذا،اهدوءاإ-ودالاحبانبهضوفي.الفوصىوسطالتحركالى

ننطراننستطيع،عجهبةسء،دةسضشرق،داخائافبهاهعنى4يبز

تطاقوحينئذ.((افبلىكاننب،أحبكاتحب((:ؤورولواالعالمالى

.اكرةاتقاذفاللأعبيناءةءاربوتمود،الصفارة

ى1اا)غامضلأالحابرقىمنتوعأشعركأتبدلااننيوأءتقد

كهةءتكراانءاستطبلاذنيابامرةاا!فوافىفيصةىالا!اب

عمي-قكهـففيصبييختفيحيثطويلةحكاياتلاخياحكيكنت

اواصو،!صهعلىإغلقهوالادراجأصدداخليزحفاوالارضتحت

ومؤوفكأقلي!اةاثعياءمن4وءصويوماذاتيصنيرمزهوصندوفيكان

.اللعاممنكافية

رتم،ءاديةغيربصورةات،ثراس!لطفلاكنتاننبىواعتقد

مفهـاانفعا)ياوكان.بييداشراالاخريناهتماممناشمئزازي

نايقواون-اسا:ا؟لوكان.باريأرولميوبيئاءجمابهنبالتساوي

؟سانايرجابياناكأتفببحئما.شيءكل!بعنييختا"ءكانباري

وكنا.سلامالاتسهلهوكانعدوانجااناكأت!وبه:ما،خجولاهو

الابؤدالملهضربيولكن.دائمااضربهاناوكنت،الشجاردالمي

بي-نا)ضعارضكانهذافياسهباانوأعتقد-اكثراحبهاناىا

عليه.والانفعالالقاقءنلوا"-ةفيدالماعثتواقد.مزاجبا

،رويعميابنمعسورنهرضفةعلىيتنزهذهب-الاياماحدوفي

ءضاخبراابيتاالىعادوحينما.غرق؟نهاليومطولمروئعاوظللت

،انافثةامناطلهـوولمةساع،تانفقتقدكأتاساءافبجدا

تلكاىابال!روج41)-ماحهماوأميلابيبر،اكراهيةيموروصدري

منالمدرد"كأ،البيتاىااعودةافيظخرأخرىمناسبة9كبو.ا.نرهةا

النهايةفيءلميهوععرت،عدبدةاميالاسائراعئه!لبحثاناوذهـبت

4افاحقوا.ءجوزرصلاا.ربةويدفعويدؤههيدعربر"فيراثدا

منواثقاكنتهذاءعولكنئي،المنزلا*جاهفيبالمرقيب"ير*ان

فيحدثت)ص:-يمجنونيديعلىالاغتصابءنانقذ."ووانني

-3891ع،مابحواهذاوكان-الملأطفالؤتلعدبدةصراًئمالفهرة"لمك

.(الفرراءالر-،لهـعالببرمنبشدةحفروناقدا)كباروكان

عرضعلإ"ا)عجوزالرجلواناخعبااص(بهقدكانبانهباريواصءبم

عرضكلالمستقبلفىكط/يرفضبأنومدجعلناهوأكئئا،يوصلهأن

.النوعهذامن!ادو"

.بر(ءبتماء،طةمرتهحياتيكانت،باريصالنظبروبصرف

ازوجيةاةاحيمااانتجدوكانت،ولدتعندماءمثرةالتاسعةفيكانت

وأري!!وكانت،مجزيةوغيرمجهدةحه،ةالكسادسنواتأئئاء!كط

صارقدأبيكان.النفسيو"طوير:!ه،مزاجيهمافينقيضطرفيعلى

!-د"ك!وكانت.1491ءامفيابوهقتلمنذأء4اسرةءن!وولا

إعثونكازوا.المغا-لاحدكبما9عهلمهاطر!قىعنمالياالاسرةتساعد

الازوءاراتالىءيالا،الارادةؤويخشظأبيفثب!،.فقهرحبفي

-زداد4أانفجاراكانت،اكبرنا2كنتئئماو.الانفعالب"اوالعصبية

واكنهـ-ا،ارادتهاإف،الاميوكانت.امصبيلاااهـواعثامناؤترابا

زء-وهادئارؤيقاهـزاجاورثتقدوكانت،اقراءةبامغرمةكانت

الربميلهيتميزوكان،كتاباص.اتهفيبقرا"فانهابياما.امها

اباكومن،)دستلأ"ئصفيرثسبانفبعد.الحانةفيلياليهانقلمق

فراىاىابذهبان/فضلكان،الاحديومالغداءميعادفيالبيرة

كار.حذاءهيخلعاندونالئومفيلمحيغرق،غداءهيتناولاندون

ثلاثلقاءيهملكان)مإز؟أجرا)بمن)ماجرهو)كن،كثيرايعمل

با.يشعروكان(الثلاثهنجاتفيالاسبوعفيشلئاتوعشرةجتيهات

نصصانيكنا!قدوهكذا.احانةافلهمايقضيهااتيااصممهتهبسةحق

تنئ!!روحينط.دائماتبكيأميوء(نت،النقودنقصمندائما

سرلاابيرةااغنبارالىأناووصلمت،شجونهات!بثنيكانتبالتصاسة

هجاءهاتعلمتالتياجملااوائلمنواحدةوكانت.حياتئ،مأس،ة

أبيوكان.((البهوةيشربابي3)):هي(اسادسقىالصنفبم)ونطقها

بتكليق!افامرني،اماداتهنقداالجملةهذهاءتبرحينماحقعلى

كتابتها.اعادةوعدم

هـمبمادوءاالبافكأهىوحدهاتكنامأءبانا!نليوإبص

دجمعليمرصهـبئ!"،-ءةوصدانيفيبنعتؤدولكئ!ا،طفولتيخلال

وافي،مضاء:"ايضالابيوكانت.احزانهابثهازرياثهت،1موفصع

دأب،صداصغيراكنتوء":ما.المتاعبهذهعنثيئااعرفاكنلم

لمحجاةثم،معيويلعبلاط!ني!-وان؟اءاوىالييأق!أنعلى

كاءلمة،ذراعءسافةعنهإ:مدزيبانهاحست-يىابداهكذااو-

الحياةبانلضعرقدالهثكولا.وجمتم!اءزعجااصهحتلاننبم

الصسين،اماغانؤ:!لاداواجعلتهبأنسيئة"املة"عاملتقد

/--هـلااجرمقابلالمرحذإةءقيرمصنعفيالمملعلىوباجباره

،ءننيفءمشاجراتالبيلتفيتنشبكانتفقدوهكذا.ارهقا

وسطافرباتايتب!-،دلان2ءمبماوباببىالاقلعلىروهـنهـ،واحدةانتهـت

احدىفيوجههعلىابياءبصفعتاخرى!اسهقىوفي.احجرةا

مت!باء-دةكانتلانهاا!اؤلبلاامك!انيقول.ابيوكان.الحانات

لانابلههعاطةيبانهابياأميووصفت،طبهءت"-سا4ءاطف!ةوثحير

الس!لهـنكانبالشفقةاحساسهولانثارةالاسضسمهلةكانتمشاعره

.البكاءالىيدفعهان

ص!ا.فيواننياءتجانباتخذكنتاننيالطبيعيومن

؟فالمدرسعلىاؤصانعلىحتىقادراكشتاننيالواضحومن

.المالفيانقصمننعانيوماا-يتافيالمشاجراتحكاياتالمدرسة

بايأحتفظلاو!كنني،اسابقااهومافيبهذاأء!ذكرتنيوقد)

وركبماخذه3انالمهطيمعطاميسالتالإياماحدو!ي.(عفرى3ذ

فيطه،مهناك)هبس)):لياتثةلا)اضحىالاوطاراالممرسةالى

:الصبماحطولىبالمأساةمفزعاحساستماكنيكهفر3واذ."البيت

اءك!.اواسيلكيأانزلااىااندفعانوأردت.جوعانموتاذ:ا

قالت"بمارتها3ذماوصة،ايةولامبامرحةكانتامداءساعةولكئها

لتشتبريبهدخرجت؟د*كنلمانهاتصنيكانتانمابانهااجابت!

زابدولا.مف!ءونات،ز!نبراتكنوامطماممناببتاإحضاجهءا

ا:ممبى-"با4بعادفيررصورةاضماسا؟اغص-اص!نكاالصباحهـذا

عاول،وعضسلنخمسهةبعد،بوضوحاتذكرهان!بوسمزالوء(،لي

!(زطالمأ،الحه،ةبر-خريةباحس،ساتذكرانبوسعيزالوما

الانتيءلمرمنالدرجةهذهعلىاناكنتببخماء!خهجامبر--أ4؟لمدرسمن

.بس"وال!

والحد؟حصصاسيةمنكبهراًراقدورثتؤدبدلااننيوأظن

مهطةبالبكاءملميثاوداعاًودعتكيفتذكر2انوأست!بع.لأالعاطف

اخببرثدالذياليومفيبالمديرسةالملابستغييرحجرةفيلييم،قد

.جديدامعطفاليلتشتريسضخرجبأنهاأمىفيه

ءحا؟ءص!عفيلتعملا"!مااخرجتالثامنةفيكأتوحينما

كرهتواقد.ا!ابيةةالاسامورتسمهيلعلىهذاوس،عد،للجوارب

(1ابيوارادها.برا)ضعبالاحسهاسدائمةتركهافقد،عملهاهي

ؤادراصبحلانهبالسروريشعرانالطبيعيمنوكان.فيهتسهبةر

ا'امضطبرايكوناندونالبيرةمنكوبالىاصدؤاءهيدعوانعلى

طفوضعتباناوركالآهيحلتعامينودعد.الحانةمنالاؤضراًض

وتطوههلظاتالوقتنفسىفيول!ها.روندياخيهو-جديدا

اثقكافتيابيرةا!يزانيةعن،يتهاوتولي،النزلباعباءوتقوما)ططم

مضع"عف.بهبءكاهلها

طفواكانتيانهاطفولتبىعلىأحكمانالصعبمنانهاجدانني

لأ



اىارينو،التشابهإزدادالطف-واكأؤتراتاكثرانوأشك.سببدة

بدا?دودةدقدرةالاضةون،لافالاطؤال.ن!قدءمااكثردتجة

صونشصونالدكأور!الوود.الامداةإاطواا)سهعادةعاباسة.على

،انش،نلكلد،اضسةكيرءراىايشت،د"،نا)تعا!-4وا-هـءادةاان

أشعرالهنياا-مادةازف!تماماهيبلادهانقذعظبمؤاؤدل!ء،دةوان

د،اطئميد.الاطؤالءاىيصهـقوهذا.الاواىرؤصتهاترؤصؤ-اةبها

فت-راًتواكن،اخ!،ور.ةااوالممصروادةأ!ملهء!ءانالممهنمناله

.ز؟درةاًستثئاءاتأنهـاردلاحقاهيدةوالصحقااةكلب-.ةاالمطفواة

مصادرونفراء،هبمارضفر،احالتبناليءبئ"ونإتزاوالاطؤ(لواكثر

وهـص.احماساوففساير.إإءار:فس،ب،لانموالاحهاسا!رج

مول.!"*.بغيراكونانالى،هـفصيسهبهن1كا-سانهالمؤكد

اىاحينمنسبت2)ـقد.سءئة"!أماةآحدعاءلمنيانأردايحدث

ووسصذااستحقكأتو)كنضي-اجلدياأبيبحزاما؟وغا-حين

امتلمكاتالصبباؤيةامنءروموعاتاديا!كانتولظد.اأعادةفيافربأ

ومئالادواتالاؤلملامومن(ام!،ةا"ف.ص:ءالذي)الهـ:ديالمطاطمن

الجبب.سكاكهنومن،اؤكاه-بئااصورواالمجلاتومن،الهندس""

نمالاطهمة)تض،ولءادة4أسؤماوكان-مراتعدةسرؤتواقد

اعتبىر3ءتاف!و.ابر،ورة41اتلمباال:مساقينمناتةاحااوالمخزن

ولا.ءشماجراتيافياووزكضتء،وء"دة.اشجارا!بىماهرادالما

،طفواتصمياء:ميااثفااحظاتءنشبثااذكراناستطيع

التنالىاجة،رأعةء،ئيالاطة،لعندكلءعياهـتمامءند"أصهتعمارنمملانة!ا

.اكبرانسةءخروأش-ئليمثليكنلماصورةابهذهاجتسافان

نفسبمامنعأناءمهبامنانهاءد،اجانبأهذاعنأ!ناكتبواذ

نأفيألبىفيةتكناموا!ن،صغير!زمتصورةفيابدوانمن

اء:-ء-بئاتء(رباأاء،رسانهنء:عتنيالتيهي"طيبلولدا))ون31

الاولادالىمالاهتطمندضتهكه!(ءأصهفيكنتاقد.الاطلاقعلىالمنكرة

واقيى،افتب(تاءعفعلوهأنهميزعمونكازوأبطيتفاصروناذينا

53-،مضهمدالاش!مثزازضعبفاحساسمنافلتأناستطيعكنلم

ءقي.قةالااتذكراناس!طيعولا.انفسهمدنسونوياوثونكازوالو

((الجنسيالدافعضعءؤط((طفولتيخلالفيكنتأزضيوهي،واحدة

كي!ف!ةالمدرسفياء*هـقائياكاحدشرحوحينما،وأضحةبصورة

!--رأاناعةقدوانا.اصدفهانرفضهـتاءالمأاىاالاطفالياتي

،ان!خص-ىاالمزاجاىايرصعامرهوانمأألمتز*تةأاضزعةمنائوعا

.الؤتيسانبرهـبئءنهالفصءاتببن3!ميوعااكركانوربما!

لي.اظهرلاشياءثاياكأ"،(هراجمهـبما؟اعتراًفهض،ككانتولقد

نااحببتاـقد.اء:م!كبماااالاؤفياؤطمنانواءاكانتانهـ!علىا،ن

اءـذاءنواعرفبةالداخابلأثيابهاذلكفيبما،اميثيابارتدي

يعبرمادائماالص!لأوكهذاان"أليسهاهـلموك"ا،قاماخلالمن

وم!بامياهصبياارتباطياليهيشيرمثلما-اثلرذالىبل!

لكثوذأثرايلاحظتانابدايحدثلمفانه،الحقيقةو!ي.لابي

منصينسمع"ةمارغم،ألفتواًتمنؤهرةايفيتكوضي!يالجئسي

كانفاذا.اطئياا؟ثفو؟بيناًلمصأالاء"دفاءبر.ضمنحبناىا

واقد.ءالأحظتهفي؟شاتقدفازضياذن،اجانباهذا"ثللدي!

ا-ولاهذه،ا-،ديةااثئرءلأانحوواضحةءيولإضاا)ديسظهرت

نوء!لبىيبدوماكلازاءعن"فةبصورةالتمامحعدمفيبرزتالتي

يفتسكنصئيرةؤضاةهضاككانتوقد.الحماؤةأواضعفامن

نوعالديتثبرماكعهراًوكانت،شارعنالأناصبء:دالواؤعالمئزل

ومسرفةألرخاوةمنلشكطءعلىليتبدوكانتلانهاالساديع9الدامن

اورءفاتهذها،احبويةاالىالافتقاروبرالفة،اطفوبيةا((انوثتها"فى

وفد.الالرقويالمذأقحاوسكريسحرالىلديهاتحولتااش

يىسانازعمثم،ااثاينظوانابواهايكناماذااقرصهانتعودت

بكأ!لهأ.سببعنفهـرةادنىلدي!

اسوااىاصببناىأحينمنالساديةالنزعةهذهبيأدتوقد

،نوفمبرمنالخامسفيذلككأن.حياتيؤينلتهأالتي"الطق))

ورا!ياناوكأت.ءمريمنا-،بهكأااوار-،دسةافيكنتوربما

))رلمهـاع((.انهماناوضعرت،اصكاراالاطفالبعضءعتخلمتودؤ،فد

مه---اسنفرر،مأننأا"اريهممستئم،اووتالهعضبهموا!ضا

جر.ات--،ثمو؟رياناوا*مناهم،الاث،رةوآعطبت.ا!براشارة

((ينا!دار))وشاهدأمنزلهمهنالاطؤشالوالداوخرج.كا،و.لح

نشما!دوجدونادؤ،،قطعتنروبهد.ا)ضاصيةوراءيختفيانيرنالاحمر

اهـ،ضا.اىواابئ،ؤتهبوأ،ألموملةالارضمنمساحةؤياثعلمناهانارا

ألمي،ورغم.الجلدقي1"4ليحزارب!عليناوؤأم،ا&س.إراىاوردطة،

أطإ-ق!قدورذاك،حدثفهم،ذنبا"،ريلجمس4بأزعرختؤفيد

ذراء".ختكاصشابياضرليضيلمؤقدأناأ"ا.ضررأتبضعب!دسراص"

نق،لانءلمبضاوكان،ادرسةاناظرةاستدءضضااة،ايااصبحاوفي

.ثافي"ةنفعلهأانوانناآور"مانازضا

رر.ر*ثرحدالىء"فراكأتء-:ماالمررمةمم،رسةويبدأت)قد

ءاب.!فص"،ووكثبرأ،ارزاجراتالارط-رونابيكانطفو)ةياوفي

وكبورءكثبر44مفاكبرصبرة-دلبليشهقيص"ءن.لداوعكانء"ف

أنفت!3،ن،بر.دااهـ،وإملاكماكاناثانياعقدهوفي.وهزمهضربه

صدإثهض،ككاناقدرل.اللكمبنأفيرازبسشاؤدوأذز،5/قاطحؤد

1.أراةاخصساحشااحسنا*:"و،الملاكمة4احراؤاحتم،لصوليدور

.4نى،-راعنكثببرا؟تكامكانليءهـانه.مستقهلمه!"تحددكانتالتي

،عبةادقاالاكمةاؤيدروسأإع!ضيوكان،طفواء"فيوء:ار)،أ"

إور*رط"ليروبردلاازلمهطأإ،،أبداءئهاألصزرة،مىام!ا)ةياسروساهذه

ء-!-عاوبر"وجلاإكون"-ضمابهاإهتماواالأمةؤواءدفبكثيرا

الاسه:لاء،ر-4عاىاقدرةااواتعاكا،طاشى?ناديإ؟نام.ءربمه

ال!دم،رة3ن!!وممنزج!،كانفقد،صه،ررمه،ضبرءااكثراىا

((ء4تإم))وصذائهبطلاءإممتمتعن13و،ص"ةا-باارطالمنو؟طلملا

ظء/؟حلأ،1فضلةا4او(ء"."عاحدىوكانت."بهوأر؟شعرهورءرق

يطه!راًنا)ضاظر،ب!تطيعحتىكلهاالمدرررء"امامعليههنوديكيف

كأتؤقدانااءا.والترتيبالنطأفةفيالاعلىالمثلاةلا!يذااءام

ابر--رأاسضطع"املاننيالقدمكرةكرهتوقد.مربوغيرهـولا

اص"حامك!ولكت،الماءتاص-وؤد.اركلهااكيا)كرةمناؤ..ربان

"-نالبطبثةاضرداتبا"ءددةؤترتيتزالو"ا،ابداسريعاسهاحا

تودتعلىوقد.ا"ءالواالنث.جارءلمىفادراكنتواكثني.الذراعبن

وكان،متنرعضتانلم*ءإن3مضموقبضتأي.خصوءيءلمىفيفسكبمااؤرزف.أن

امثجى،2اأحب3:بئء،اذنيغير.موابر،تيمنفي-حبواانالمعتاد

اجبنءامنرهـاؤعأهـزمباناحه،ناا:فكبماسمحتوقد،القتالاو

شممخصافأصرباءصابيافقدحبنمانفسيهنادهشكنت،واء-،نا

نصواندفهتحتمامرةفىاتحدثمثلما،"نهواخافاخهءاهكنت

بررولكنني.ادرسة((ؤةوة))هووكان،تيشيدممىصفبرصبي

بسببوجهيعلىبمه!هنيبانالتيشهذاكلخسس!عتسنواتبصء

المسوتلهاتمنىكأتاتىورغم،السخيفاًلة!مسوءمنشيء

ألصفعة.ا"اردأنوخفتخشيتهفقد

اء:حتصتىاًلضأرفيراللهومننوعاكانتؤقداسرقةاأما

ءحلمنالاث-إعاختلسيةء3*اشهخصعلممنيبضما،اع،شرةافبى

كانالشخصهذاأنوأظن.الكبيرةالمحلاتمنوفيوه)وواورث"

طفولتي.على3بيرمس!همرتاثير41كاناذيا،صونخالتيابنهو

الملاطفالبانس:أ"الفارقوهذا)كاملبعاميصنرنبمكانانهفرغم

لامبالية،وشخصيةقويئارادةذاكانفانه)سنواتخى!يعادل

ببما،الاشجارتسلقيحبكان.ليدم؟،زارفبقاجعلهالذيالامر

خبراًكانوقد.الاشجارواكبرهألمرتفعةالاماكنمناخافكنتانا

؟خترعوكان،ألتفاحمنثمارهالسرقةخلسةالاشجارتسلق4بعملإ

منطوياةاجازاتعلىالعص-سولا"تيسراةمبمااالعللمنانواعا

هـاىكانفقد،خطيرواحدخطأسوىلجونيكنولم.المدرسة

دونيتخذهكاناثياالاتجاهعلىفلب%اووجأةيتنفزلاناست!عداًد

،شيءعلىيلويلاالجديدالاجاهفييئدؤعثم،واضحمبرر
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رؤيقاآاناكأ"و.بهبالوواءوعدةدكانبئصبماءاقيجامايرؤضاو

"ثلا"نغفركظانناحتى،جيدةمعنوقيحا)ةفييكونص.تم،كليصا

دقد)كواف،"آروراالمتاولصونا"":رالعائلةوكازت.الهةواتته5

بين-تمرةءهى"ت؟!-ةولكنط-اعهلىولاات،و-.ةامنزوعهص"لهكان

،فدإمع،ملبسهيبالمنافسةهذهزادتودد.أبويورهـنوالدلم"

هـ-صا-داوو!ماتغيبرانكانتا،دورااةالخاوثفيقتهاآ"جمطانو!و

طفو)ضهما.فيالاخرى

زهلمكنكنامااذا،المدفيةاىأزسيرانو-ونانااعتدتوفد

رر"*.يهننهصق،اكبيرةاالمحلاتفيتءولثم،الهاء!ركوبأجر

.سر!ا."ؤصءبلاآخرصىءوأي،لادالمهع.دوهدايا،بالجي

مثى-لوهم.كالمتوحشينابرياءاًنهم.اهبعداضميرللاقفالليس

ولم.ا)ء"ث.لمةوالادواتالصغيرةاحلىوااءدسيحبونالموروشبن

حدثلم؟ما-السرمةبسجمبالضميربوخزشعرتانابدايحدث

ولقد.سقته"،اتذكركنتحينطءـتا"ضلدشيءنت!رتانابدا

لاتالمحعلىي!طوابرطنجديرونليستراهنفالكلبانمفتنعلكنت

وور.بهميمسكاناحداان"ن.فيكدواانهماوكااجرادالكبيرة

ا)ء-الفياله.ببةء-نمجموعةمعضةواتهفيأادكه!اشتركانحدث

.افةفخىلملألمن-وولورثءحلكانربمآ-كهيرم!لالى

لملاماحمنا)كثببرحاصتوفد.عليهقبضقدبعضهمانواىةقد

ل،ءثر-!كيله"،ءاتوانفقت،ابيعناقصةالي!ذهالمتعلةلآايىمطة

محط-لا؟تءاممننمكأتاننياواحملهانبرمكنكانعما"لفصيلمي

،الحبروا!لملأم،اشوكولاتهافطعهناككازت.لاللبفيوو)ـورث

الخاكءاًا-ىل"ظراوادوأت،اءيباودءكاكهن،المكبرةوالنطارات

ء-سنووطع(2()رو!*وبله.:،3))تدعىنت13)رأسكتد.يراندون

أ-*ط-صين!أازبر،صهكأاابو3الاتحطمصوتف"ضجةأصلمرالى!ن

اءهورورءبك!ابص"عىبكلفخوراايضاكنتوقد.الارضعاى

هـفاءتلاو((هبم2كلءناسال((ويدعىسرقته!فكأتاللون

:ء-لء-نوالمعاوماتالاحه.،لي،تانواعكليقدموكان،اعصوانا

ا؟يلتعرو!هـل))او()؟اما)عافيبنايرؤت!هبعاعلىخعر!هل))

.اغا..((؟ماءولافيانبوب

ب،له".ت--،ء-ءامبما!مبضانابدايحدثام،الحطواء-ن

ل!،محوااكأهمو،السردة4ءه،رسمنطويلةلصةواتبعدواحدةمرة

وكان.ئافيلآءرةاسرفةاالىأعودآلاوعدتانبمددالازهداف)كط

هـنليكه!إشتبدكانء،رغماننبمهواه!عيداالحمظهذافيارر:ب

ايضافات!،اهـ"ىوابالجبسكاكهنعلىال!مولفيث-!يردةرغبة

هص---فى13اتخذوكنت،اسرقواناربه!إهههكالاةبثارغبكأت

لحيطة.واا)حذراسبلب

سببثهطهرتقدا-سؤءااناب!ر:دو،11،ةءياىاا!نأنطرواذ

سةواتبضعود،د.اؤكاريءن3ر،ءبىابدات*نولم،طذولتيعلى

ر-ولسرت!اع4،تلعصؤاربر،لعناكثهبرةاالاؤ،ء..صطان3.؟ث.فتا

ناس3الممهتورهاةاواقدإمةاالكتبا:-ءدكاناهئكت3وا...ءررفع

ذاتبرلمب:هدداركياوسص،رؤوبرنرواياتءناروايرة.ا)واحدةايبيع

رة-!ءةابلكا"ببنضاضبنالاصاكطئص!ا.،:اغاةيوااورفيااخلاؤءا

ع-برةيسهةغرقصاحه،1كانء*تبةايض،واكأثمت.وقطونه+كط

دصللم،3المرلءو-رةوسمكتبهوراءمنيءرجحبمااحيانادقازق

اص---دىمناءخاباآص!انتهودتؤقدوهكذا.تء4الم!اىازبوق

بارداا!*اة"عاكنامواكنتب.الاصرىا)ىبهاذهبا*فيااكأ?نا

لي،)ةة.صطورةهذاؤكبماكانؤنمد،المدرور.ءقىحقيبتيفيولا!يء:بماوب

!ا1:توؤد.اقيه?ىاداخلمنابطيؤءتدائماب!األقي!كنت

احدىبربىأ!التيارأةانتكتوة!.ح!15عملاكانبطالاصهذاان

ناء:-،طا-تهـالاإ،م3أءوؤ،با*ااغلكةألهرقاثكماؤيالمافيصبن

"ءلىامحب:ماالاءلقىوخيبالاززعاجعا.3،ورهـا.حقصبتكبافبم"افرى

لي(عتبارهالموقفذاهـاىانطرتولكتي.المدرسيةكتبي'ءى

-رواياتبرهـبمعءل!ةعنؤةت-ازلت،اقبلا((،قال!ر))"نلمحذ.يرا

طيب.دخلعلىللحصولكوسيلةسارتوبن

نصادرشهيهاليصءتالصجاربهذهمثلانوهـ4شكلاو"ما

انهااءض!دلاننيهنااةجارباهـتهاذكروانا،الاطفالبناحموثا

صداعوالشاكزباان.ككانببتطوريةاءهلاوثيقة.كونانبدلا

ندصاءنالا*ءلمىإكذبلااروفىاو!كن،المعة،دةاطفواةاإنجاربهي

ناىعا.المدر-ءناواوالديصامثل،عليهبى،ثهرهسهلمذصةصاحب

سلطة)!هصدقىموج!هـنالهسقةؤا،شيا?ختلفلسرقةاا?نيد

تظطورلمكانوربماوهآةأثدعقاباخطريقرضوصاحبصا،المجتمع

"خمربىالىاصمنطورهأتب-نظنمهاشبوعااكثرجبجهجان

هـطى/نحصلاناهمغامنكانوربما.((اللا*"ةب!))مننوعوالى

!هت-سصهالمائةأؤ!هاوالدهخابالفئانجناكلالاجرام!ةللنشاظاتسجل

واورلمببنجتونجورجبأنلفيكتورياصر51اهص-اء،ارآمناقد.ءرةالاخ

ا)رص-!الاقادةاناب!مةاالانه،طهمكانواوبرلملادسةوقؤو!سىوبرورج

3كان.((واحدهكذبةاكذبانيرهكنهىلا،أبكط)).المستقبلفي

بانهالئ-عورالىدائماميالاكنتواكتضي.اةهوذجبماالطفل!وهذا

صدؤط،الاكأرالصموذجهم،اقلمساحاملوحيمبيهرنئص،رليكانربم!

.اتقدماتصنعاقياللروح

الاساس!قىاخاصب"ةااىاءأئداب!قلكيازةفانجاهـدااحاولاضيء

هـ-واطثواةاهذهفياسء"الاساع:احرااأءد3،نو!د.اطةواتي

يسىاءوءان،جبدا.إفهـمونلاوكأنهمبدونكاذوا.الكباراحتقار

قليلاعدراؤ،نول"ذا.تصدقلادرص"اًاىرإلاطفالءلملا!،تهم.?وير

ذي11إلص"ؤالذاكأدركتاقد.ظبيعيبم!رظهروامنهممنهم

بطهذاالحدا!تاىااءالما/منلىءا،ذا:زنئص-شتر،ون.ك.جطرحه

؟1)قيمةاعدو"في/االفاشليناكب،رواالا"عبناالا؟*الءناكبيراالعدد

بر4اعجباناتط*تكبيراغاباشهخص،ولدلمتاناددا.اءدثوام

لاص:حءخاله.3:رااناود:لنفسيقائلافيهاؤكراناو-طه!دثن

بهماتقييلأأان.إمك:كبءانالذ.ربئالدباركلانبسءبهـرزاكانوربمل

اًكثراىا!ب،اقارنة.اسرديزبةلكهممااكثرالمال"نإها*ونيكونوالم

ؤ!-يكأت!حءتما.اءظ-اسههداءانئايبدونكاوآبيأ"يأقارب

منزلفيوسمكظ،رودكوا"نمزاكاعةاىاازتقلصاعمريمنلرابعةا

*ثنر4تحبطهنسهبياواسعةكأحديهلهكانتالهلمدياجلصرايماكه

الانئصجاردهانرءطعرإف""اطرقاكانص.ا.دضأاخلفاومنالامام

صةاسعوابدولصزلاحجراتوكانت،لخضراًءاالحشازثروخطوط

هـوواداقياالصطقةؤيإعصئونوالدياقارباكثروكان.مضيئة

منضيقةشرايظ-سوىلهااءسءزدحمةصغيرةءضازلفي،بلا

الىذهيصطانابدا.إحدثام،هلةوصيوهلوال،ا)خلفهةالحداءئو

ا!يم-اوالاهراصء)ف5،ورر.سهكأ،5اننااوازهةىصعلنبمامنزل

لكو)ف.ءطلقااصلمهطا!ادلامالح!أء-ءنو،،اءالاثربعضقارلت

بصك-.يتماءابراهلاوبقبتاصت.،عىاطموحايءنمتحرراظدلت!قد

ا!---فياوصهداا)طهوحاءا.ا-ته،?ةط:قيةؤيعة"وابا?ه،ري

اص:حلاانا!!ا؟موحيف!و،اكص،ر؟حاعلملأفقيعلىوكان،به3"هرت

.عرةة"ميناذاالكبارمنوا-رأيمثلابدا

ؤخ-:ما.اكد"قمنشيءءاى،ءاغرير:قىبطريقةكنتولقد

اىانظرت،ا)!ا)!صةعؤد/ء-وعانالاواىا،رة1أ"-)يحتير

اءا!-ب-ليؤ-رتاخيااء،د!ةاا!ا*اوءلمتمننوء،باع"إرهكلاامها

اًفإمهتاذاً:ىيسمهلصءوؤطبىهـ--وعاناك!3،اتوءي!نط.ضيرة3

المففرانطلمبطاصهلىوكأت،ا-لمفاواؤ-مانحاذرت،صامتاو

وكنت،العا"منالتعجبكئيركهتاقيدو.ذاكعن*.،وتاذا

ا)كبارفنسبمالونا،علومات/منها"كأمتفردةبثرزراتاتقيي،1اماراًكهئر

ادء،ب*سةفيكنت،المثالسبيل!حاى.لذاكبركسه-ردورصذكرهاأءر

كلاما!ىالاوالصرهو?معت،،ريخالىةفيلصادرهراولز)مينا15صيت

وص؟راتالد،وعن،الارضعلىالبشرحياةسبقتاة!بمااامصوراعن

2!



اناحدامدهشاا!وبدا.لليوف!االشب!بهةالافي،بذاتوالنمور

،ر!المهدواثراحدىوكي.فبلمنهذاكلعنشهعايييتكرلم

رأ-ت(آرترء-سياف،1آاكيالاطفالمعآرفدائرةكأنتانهااظن)

سطح"ءت!رسخاغ!أعنمرين"!يرنجولرواية"نمأخوذةصورة

.اطلاف--رمارةينر-فوهونيمواكابتيناديهايه-هـو((ا&-ر

ادءـشىةااصانجئيثاز.بئومرة،اطلانتيسعنالالصئلةاسهآلور"ت

.اك.رادضوعبهـذااخمباريءضاءن!ء"يكلفلما-دالان

).حفبرجلسةلحضروكأنت،بالروحانياتمدمص"نجدتيوكانت

اجابتعاووـكارقيكانتوربما.احديومكلمسأءفيالارواح

لاف!-،رفصءراملخصاكاأسمعتبآنالموتبعدي!دثعهاا!ه!ا-وا

فىه!-اطواضفت.أودجاوليفرو!يردويلوكونانسويدنبورج

شى-رزراتممناعرمهكنت!اىالوماتالمهمناكفرفةإنت!ذراتا

الديبةايمعاوالتاوووه:"ااخيالاتوا،الطبع!يا)تإريخمنسابؤ"

وكانت،تتكوناصورةاكانت.اكوناثناءإصةاء"وررى!نتاك!

نفم!-رءناو"!كريس!هق))ءنالبحتان.الا"ةلم!ءفيتثرع

.اتذكرهاناشطهبمماأب!!الىعندييرجعكانلوكطيبدوللهالم

المدرسة.ديلاصد!ائيباسهابأأصورةهذهشرحتورانني.ل

تعرفسهااكطاكميةاكليمتلينارالمكتانمنوائقاكأتولكنني

اكبراناردتفقدطفلاكونيأكرهكنتولما.لمواماتالمع"نالشرإة

داصولمحي.3:ءيرةجرعات!يالمعلوماتهذهال!تج!إبفيوشردت

،عن!،ي!تحدثانأعمامبموا-!آبيلىهعت،احرباقي1بدفيالايام

هتلرت!زماذناقآل.الحربسنكسبكيفبوضوحابيوشرح

ب-نما،الصبراءحروبعلىمعتادينغيرالالمانلانافربرقياسمالفي

س!بعلىصنروسي!جبر.افريقياوورمطما!داالبرلمطانجوننمزا

نطر،ةواءةه!ت.تانهبئ"رةاورو؟نحنو!ءضةزو،ؤرفمامنق!اته

اج!نو5خطوعاى،طافيةأـبراابحريةاالعوةجببروتعلىايضا

ا-ديتاهذاالىتأ!في.ا!نفسبتهابرطريقةواكنايضاافرزممهكيا

ادادلمهءناكلانترحرصتذاكبعدارر"،بيعوطوال،عطيم؟نهباه

ا*لموماتامننوعاكأالنظرهذهكانت.الحربانجلضراسضكعبكيف

وأت!اءةءدءخلطبهاويولقعل!!اويهضم!دلدي"مااكاازضاف

اءلاذتي!،وقارةادينوصوراتوايسوعءن!حدثالتيبالقه*ص

رخطسورةأء"ددائناحذركنتطربربئا)هذهعناتحدثكنتوحيصما

يأا)سمعيسترقلاحنى،سخخصأيمنءسهععلىتكرارهامن

هتلر.ة.جذر1انياجاسوس

اىاطريقيقئي؟نتلانه!بماءويلالوء،تالمعهذهعلىواءتمدت

دم--ا،او"اتالمه!طدالمعلو"ات.نحوهااوعمويمن9عأثرةا

زلتوما.نى!يءبكلعارماتكونؤصسوؤطي!فيطء:،1)ديك!ؤاكم

عه-جمه!ابنوالدانا"كه!منعرفتحبنماارعبااص،بنيكي!فاذكر

فرء.سةاولفيفكرء4ؤ!ه!يئفثمه:يانو/خدلته.ءلمحدالانجون

:أفول!اترفصت،!،احادهليأفربرآناكأةىو!كئه،)جمطأتيحتا

يكونعساهفمن،اء،)ماصلقالذيهولم-وعإكناماذاو!كن))

وا-ءت.((أ-د./نجالقهامربه،.أعرؤءلا)):وابر،بنبم"؟فهـخاؤه

الاالمحتملمنانهؤء،1افهـنمرةاولهـ!بماهذهكانتاذاورماواثقا

،ساصص،صرأيغببر/*نامربماوانيا-حفالوءاتء8لموءاتالمع!*ون

.راياوااوء-ةالمهب!ناةمبجزاهيا(نتهخلىكأوان،نظرهوجهةاو

جو!اءاحرارهنصفان41قيلثم!زلالربدرجلمثلوا!ست!ب

.ةةءأصاولعءدين!ارسوفالمنزلوانهـثصة

***

نااو-ناناصأولكصتلقد.وو!قي!ابةهفبهـفاات:بو

جعا:-ىالذياداؤعانة-"ءـوالدير:جةورا?*ءور!اليااولءنالدافع

ادعوهانتجما،-5لامهاكلا!ماررزالقد.وولورث"حلءنقأ

وست-انت،اقوةامنزوء،المعرقةكانت.الهوسمن!وبرانوعاالا

"امرؤكب!لممقالاءرةذاتقرأتولقد.آخرنوعااولديقىالممتلكات

فيي!ماوهاانالاولادكلعلىينبغياتطاالاشياءيرصفللصبيان

"-سنوكرة،"جببسهكبن"نفئكونالاشياءهذهكآنت.بريوبر"م

نابقولهمقالهالكاتبواخسم،اطاطمنوؤطعة،اؤويااختغذا

ء--ن"مكنطارىءكللمواجهةلمسضعداكونورالاشه،ءرذهالولد

اصهل،،وظللت،المطلوبة-اءالاشجمعتافوراوعلى.احياةاطوارىء

استخدم)م!اننياكأشفتحتى،تواتطوالمكانكلفيمعيا

هـصبدولا،"فهوءةوغبروخطرةال!اةبدتلقد.مطلقااكثرهإ

01لمواجههاممكنابرراءكلافرلمذ

صهإرببضعؤهـواجهتبتنيأءترو!آنليليدووهذاومع

لصال،ا!""ليؤعلى.اما)عا*نمئزازالانتمننوعاتنتجبئنجديرة

آخذهابأنليوسهحرهانفيللجيبكصءبراسكيناأدطرب!حأنحدث

ورآهـا.نقربأعمريءنارابعةافيحينئذكنت.اللعبفيمعي

يه-تطهبمكآناندسا!نيالؤصار"نأحدلدىيعملكانكبيرولدمعبما

لمديه-4ماكلاس-ضخدم،لكنه،لهاءطاءهاورفضت.افتراضهـ،

المحم.اقطع"،مناطراؤءبهايق!عانالايريدلاانهلبموقاللاقظعي

لساعاتاناصبيةاعندطرتهواد،بهاقذهب،اياهاأفرضتهوأنجبرا

كاثابةالسهيننستردولم.باي،ابهتاالىعدتواخبراً،طويلة

.المجاورةاقصاببنادكاهـ-.بئكلءفيالصبيعنسألأرياانرغم

عءذههتحتما،بممهرزواتفيلكرعداض!جررقىاهذهبنفسيومررت

وررء،لناايسصضر.منا"ءالعشرةبعدعلىباركبرادجبتالىصديق

اءع"ائح،ا"نبةبة3ثحنفينسصاءدهانالشاحناتاحدىسائق

المى،ءفيايسسشرالىودة511و!م!يوصلنابأنذاكلقاءووعدنا

،سه،ء-"لمدةبا!ءماماثحنافيوعمانا.يهودانعايهيكونحينما

ب،ءرآخرجاءحتىانتطرناازصارفمواكن.برههببارتههوانطاقىثم

فداذنيتببنتحينها،المرتينوفي.ابدايوردل!فانه،المساءفي

،ابالعذمنس،دقيليأزواعوحا.ت،عاجزبغضبآحسهمست،خدعت

ألامد.فصهـبركانالاسصاسرهذاواكن

انحراؤءوذات-شرااكثراخه،زههامنبىئواعاًصتكاكاتيا"ا

برداالجسمضئيلكصتفحب:مآ.كثبراًتزعجنيفلم-صضبم

هـإ-نفكر"4انواكتشفت.مه4اعبأأنوطلبدتت،بمنياقترب

وصينما.عدةلهاعاتلمدةخمرتواس،تماماجنسبةكاذت((اللعب))

وعلى،والديواخبرتابىيتالىذهبت،اخبرابالذهابليسمح

،الشابعنلتحثاوخرصنا"دراجضعلىامامهأبي!وضعهالفور

ولكض!ا،غرإبكشيءالواؤءةهذهوء.دمتضبم.اختفىقدكانولكنه

تفصهللأ/ها.كلاضجرتنبملقد،مخهفالفيئات!نلم

فيكنتؤحهما.-طورةخر3انتائجثانةلواقعةكانتوربما

المكتةالىاطريقافيكنتانحدث،عمريمنالثامتقىاوالسإبعة

درأهـ"يركبربرل":،اق؟وبحينمااًخبروصديقباريمعا!امة

جميماوكنا.ا)سجائزبرطاماتعاىنحصلاننري!كناانوسالنا

،افرباءاالرجال"س!ت*ام-انمنالتحذيراتمناكثيراسههضاقد

المحذيرن)ا!خرينءنالافآسكاانعلىوصموت.طماعاكأتوا*نني

مةولؤ4اليالرجلواخذنبم.المرجلمعوذهبعت(المجيءرفة.ا

/قفرصلاراى،اغابةادخاناوحينما.صغبوةغابةالىثم،بءدة

ه-وأسند،4الغابفيتوغكا:ماؤءوهكذا.ويرافبنابروابةامام

ئذوص".وانصرفازصظرهانصنكياوطلبالاشح،راحدىالىدراجته

هـازتا-جائرابطآؤاتاناخترزكمافدكانلانه،ر،لانزعاجتنصت

به3:ورإدير4علىءؤعيايتهورأ،ه2وراؤزحفت.ما"كانفيدفوزلآ5

دبىا!ظ.كانا)ـرزيالرجلاىاالنطري!"خرقا)فابة-،فةمنبرالقرب

وجربرتللغابةالا-خرا!جانبمنمهضعدافتسللت،اخوفاوتما*:ب

فدكانااللذينو!دإقهر،ريقاد!أدؤائقءدةورعد.كبءركأرنب

!--!وا!فكانوربما.فتلتؤ!باننكطمقض:!نءةك!ابىحنقجاها

ب.اجض-5!اءاالاعتسوىلالرصنيةفيإكنلمربمااو،ش-دثما

.



ابدااتوؤعفلم.بهشعرتلمامنياقتربقدكاناخطراانلوولكن

منفدبماءليوقعانابدايحدثولم،دطيعنتيءليي!دثان

القبيل.هذا

ملبئامكانايكونانيمكنالعالماناعرفكنتمقدهذاورغم

ص-بقيعلياست،سداوضربنياندازماحدثو)قداغدروابالخهانة

اواة.حابخوفيقيشجعونكانواردماالذينالقذرةالاحياءمنيانون

احكيانالليلاثناءوف!ه!اسريرافيتعودتفطا،1،ولذ)ك.منهم

يقهـن،و-ريتوميدعىال!وةخارقصبيعنطويلةدضصالباري

مثلابطالاتضمالبقررعاةمنءصازةويهودالغرببراًريفيولمعة

بعصا4،تءسبية1،زيمةاانزلماكثذهراوانه،ما،ناردوكهنجونزباك

.واحدةببر،المهلهليناقذرةاالاحياء

4.ء،!ضهجن:الدافع.ناهذينلما1دادرككأت،طفولتبمخلالو!ي

ناليو.دبدو.الكاملةاثقةوادالحهظنةوالاحساسا)عالمفيالشك

.لافيالتياثظةرااصلةاوثهقانهطالماهامدافءالاخيرالدافعهذا

ادتيالمنلسباتمنكبيراعدداانأتذكرأنويمكنني،التدلتلمن

واةب"-ارد.4ماوفعلت،ماسيئاافعلاناردتانفيهاحدث

ا-تبطنواالذاتيالجانبعلىمابطريقةغريبةسهولة-ادهشتني

بعضوجد-يابيلآنشاخامسةافيطه-لاكنتوحيهما.منيا

صدتمنجزءايكزنانالمفروضكانونشءدا،والاغن!باتاقصالدا

رجس-لانهدالماأفترضوكأت)ديكنزكتبهالذي((ريبيوري"

نافاكتشفتاصئررا((كوبرؤيلددافيد))روايةؤرأتص"ىصي!ني

اقيانأءنبميطلبوكان.(((هـيبيورياه))الاسميكتبكانديكنز

بعضيزورناحينماصالدةفوقواقفواناوالاغنياتالقصائدتلك

-كبماابنا?ممناوباريأخيمنابدايطلبيكنولم.الضيوف

رواث،-ساامل!لاكنت)ـ*":ي،اثىءانفسيفهلمواًانا*لمثيرإنا

هذاففي.الانتباهبركلواستئثاريالماندةعلىيلوضعبالسعادة

وأعلمنبيديهيطوحمتحمس!،خطيباانقلبانبوسعبماكان،اوضعا

نأبء،شخه.،أهددبانخطبتيواختتم،((منواضعرجل((انني

أعن!كأتهذاكلمندلا4و.البرإ"الإةتعتصركما،ةالحب"ن"أءتصر

خارجاوؤوفا"تظولعنءة2صاصبوجهوهناك،المة.ءكةالاغنيات

أنفركنتوحينما،مرا!قتيسنواتوفي.((المحاذيبمستشفى

في-رمنانهاجدكأت،المختلفةل:شاطاتاتلكلاةآملالوراءالى

بالخجل.اشعرأكنلماننيالمف!وم
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