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المطر،رذاذوءعليهتميلالمعتموااصمتالغ!هو،منشاهقةكل

هـيح،،وامامها،امامهوالطريقمالمساءاخرفيعللاوظبق

نطيف،مخط!عالممنامتدادات.خاليايكونيكاد،غامض

الزجاجية،اتاسعةوالبنأياتالنيوناعلاناتؤيهتومض،الانمهجور

المطر.الحفيفةاصهيفشةاالعتمةفي

صفيرةررءةء:ر،الرصيفعلىمنالنزولفييضعدهايدهمد

مضغوطايمرالرفيعالجلدييطوالتذر،مكنسوفاحداؤها!ن.الماءمن

تهقشردو،،المبلوهـفياقع!*رةاالم!ننزةوالاصابعالقممابهامبين

العلويةالقدمانحناءةوكانت.اظافرهاعلىالباهتالاحمرالمانيكير

مليشة.،مشتهاةلهتبدو

"لحسى،لكادلانفرة،واحدةلحظة،لهاستجابتهافيكان

القديمة!سيماتهادائمالهاكانت.مستقراقديماتصميماوراءهاكآن

مي،فط،نراعهفيذراعهاتضعلم.يدهاله.لمدولم.المسشقرة

مدينتنا.انهالهو،لتات!االمديمةفياستةاالايامخلال،اثارع

،انوراساطعليليحلممدينهنا.مدينتنا.لكنلم:لنفسهفال

العتيقة.العالمجدرانمنمقتطع،الزمنعنوخارجقديم

:الاواىليلتهمافي،عديمقشهورمئذ،له!لتقدكانت

تض!عكنتعندماأولها.اشياءعدةمنبهذاأحيبداتس

...وئانيهما،ذراعي!يذراعك

ةالغربالكثيرةالشوارعمنثارعايعبران!ندماالبدايةفيكان

المسنسلمةيةالقواللدنةذرا!هافيومودةدفئايجد،معاعبراهاالتني

هدهآلاعندئذحسهفييكنولم.ومتبادلالادراأمناويحس،له

الثقل.هينداخليكوهحالخفيةالمتمة

دائما..واحدةمرةتثمر!الشمس:بعدءيما،لنفسهقال

.تتكررلا

نفسه،ينكربيأس.توقفبلا،أأ؟نحتى،اثمسينادي

تنقض.لاالانضراوته.نجدةبلاعليهويطبق،فراوةويزداد

تجيب.لا،دائما،الشمس:لنفسهؤال

مديئتنا.انهالهقالتالتيالمدينةفيالاولىايلتهماتلككانت

مدينتنا.انهااظنكنت.الناسكلمدينةهي،اعرفلهقالت

والانهاكوالقلقالالممنسحيقةمساؤاتعبرجا،هافدوكان

عالممن-كالعادة-اليهقارمةانهابعديعرلىيكنولم.ألروحي

افهاوتقول،تحبهاالتيالكثعررةوالانتصاراتالتحققحرارةفي"

ل!،قالقدوكان.الهواءالمكيفةالانيقةالامجادومخامة،دلااةبلا

لمماسنلتقينعملهقالتفدوكانت،-نلتقياننااصدقممادلا

وفالت،كونيةكارثةتقعاوزلزاليحدثاوئالثةعاثيةحربتقم

العجوز،الصديقلهذاصغيرةهديةاختيارويكه!حبيبياساعدنيله

عمرهمنألسبعينفي،الكاملالجنتثمانمثال،ح!ممتازشخص

نكلنهل،اتقدفيماكثيراويحبنيجداوأحبهأخيراعرفثهوقد

اختيارهديةمحيرهذاأماذا.ء5او،متلامناسبةهديةقميصازرار

لمأذا:مفاجيءوتنبهبقظةلهفقالت.لمحضحك.اصديقاهذالمثل

ؤمميعىازرارنعم،كلهالموقفعلىاضحك.أبدا.لا:قال:تضحك

انطلقتثمارداخلالىفخآةفانسحبت،نحبنشيءآيآو،باسلا

ليسانهأخشىحبيبيياالتذاكرننافشانيجبقالت،تصسميمفي

.،مزدحماوالمكانمرتفعةحولهماالاصواتوكانت..ءوقتلدي

لاالكارئةحسكان،أخيرا،اليهاطريقهفيكانومندما

،8'

ل!

ءمم

سل!ء

كان،معنىادنىلهحقاكلهالعالمانءئيقينعلىيكنلم،فارفه

فيا!مورىلىوقيديالمخرساهرحاعربدةوحشيتينبيدينحمق

إدخلكان.شيءيحدثلن.يحدثانيمكنمالاسوالجنرقيبامار

عليهاي!محرماديةمنحفضةببوته،والغربةالوحشةمنصامتالما8

وبىتضربالضخمالاتوب"سوهزات،محسوسغيرضبابياطر

انهتارثة.9كارثةاحسهوفي.الوفعومةملأرتيبةمتكررة،سبات

والنس!ء،ن.الرفضصدمةآلايعرهـابداانيجدها،لنبها،يلتقي!

اصيفي،االمساءفي،بجانبهالانوهي،انى،رعفيالأ؟نوهما

ثوروودتاروقد،تعيضلااكببحيويتهاتتوفز،!4بعيدة

الواسعةالثوبفتحةفيالخكلهـيوصدرها،الابيضالاسودلطويل

نمخفيفندىعليه،راحةفيمضغوطا،غضالهيبدولستديرة

رمخبةد"ولجت.الدؤ!قةاللبلحبيبات،نيلمعالطريلحمه،لطر

هـتامنعلبمكأخش)هاقال،ووجهه،شفتيهفيهيدفنانلا

لاأصسبحيت،ثسيئا+ل!رلات،حكةهـ،،فهـقال!خه!يفةابكثيا،طر

ف،لم!عشاًلجو..بردرر.تا!نياواابرداولااطراءلي:ئر

،؟ستممرار،تعدئهومضتتقنقلارهملاقالت..مف!وححذاؤك

الاسعارعنبهايمرانالتيألمشاهدعن،السوقعن،استمرار

ا!تمن!-اعداخلهوفيشيءوأيشيءكلعنالصوعنالسياح

الحديث،فيالمصقولالناعمالالقان/و!اناللماحالذكاءانبثافات

ا!قديمةوالالاوالدليلةسةالمدرلهجةايضانبرتهافييستشفلانهحمق

هذال!-لونة-"و!ؤولالفرةهذهوتنتيرهوتغبظهمعا"لس!باحه

ا(خائرةا"،ويووقا"ؤواملار!"قاجساالا!الكلاممنلدفق

بالهسوىتقلهكأ4اًوالاحسصإءالقلق!ةالروحعمقفيالمفتوحة04لطل

أثن!ن،اوبيومذلكبعدأ!افالقدكان.والجنونوالاشتهاءالمض"ض

هذه،البيان،تولاالا-ص،في،تولاالمعلوماتلهـ!ك!لا:قاكلعةهجة

لذىكع،يهمني،والمكتإتبالكةمن،مصادرهامنعليهاالمرءحصل

ودمالط"لميةاأكبرياءبهذهفيهاصطدمتانهأاليهاوخيل..حر

كلماتها.ءكضمحلى..ترفضالتبمالصا"ءكأالغريبةبرنظوتهاالا،،د

والاسابيعورالش!من،زرتللمتقيلةرواسبن7اذهنهوفي

هـ-،1.1نهايةلامتراميمةارمانكأنهاالاكأبرةوالس،عاتالايام

يعصحى-لمقالذيوالةرحالمجنونةواكلهفمةوالانكاروالتوبرمسلانت!ار

ذمنعاناهاالتياضء؟عالحظاتمن،ينزاحلاأساسشكو!ةحت

اقراراتوا،يجدهافلمافتقدهاء:!ماالمطبقالكاملالياس،لجل

يدوروهومرةالفونقضهامرةالفاتخذهااصاالحاسهمةلوحشية

وارة.صميمادمرةوالبغضالمقتوءوجاتواللعنات،الشوارع!ه!

لشجمهـيم!قطكليدير4منيسقطانعلى-نهائي،رةكلفي-لنهائي

الوحيداتنميم/ءا،كلهاله،امفيومعمىقيمةلهالذيالوحيدفيء

الفورعو،ويعودسالعالمفيشيءآيمناحنوويريدهيحبهلذي

وفء،ناحيةكلفيبهلقدف،!اعدادلاالتيالاحتمالاتمخض

ق:-للاان-كلنارص!ويثقلمه،شيءلكلفقدانهمعالانجاهةقد

كانانبعد،انتظارغيرءلمى،اًثفاجيءالا!قآءصلممهثم!،به.فمان

ووودفهمزقتهالذحيفلبهوكأن،المرارةفرطمنشيءيومهي!لم!أنما

اروام،برث!ءولابال!فرحالحسعلىقادرايعدلموالرضوضلطمنات

يخطوخطواتهوبينماأبداتوؤءغيرعلىامامهوظهورهاالمفاجاة!وعة

كالمعت،دتتهدؤق،اغربهامأ،أجملهاما،عريبة،جملة،لقنوط

ا!قائق.وانصافالاكاذيبانصلمفمنالمزيحهذا



لمجمىلا!ريالا-ودالطينمنالطبقاتهذهالانث!نهفي

فالت،مدينتناانيلهلهالتالننيالمدينةثيخطواتهبأولىاحساسه

مدينتنا.انهااظنكنتله

نميسر4بنفواتسه،يوجعهضهرزقاقدميهفيالحذاءكان

عجلعنىالحليتىووجههمعهمنسجمةوغيرعليهمستقرغير،مريح

،الحارنصفالصيفيالمساءىالممطروالجو،باردبماءوالمغسمول

فغاليخلصانواراد،ثابتةغيرخطواتهيجعلوالقلقوالتوفز

غامقةرماديشمواهجاكتةسيثتريانهسيفعلهشيءاولانلها

ثقيلة،مضلعةسوداءقطيفة،موصةاخرعلى،قطيفةوبنطلون

.الب،ضلأ?عوابيض،برلمحبةيكونانيجب،بردبةابيضوبلوفر

للمضضونحدهرباللعبةنصف.اكلامالعبةفي،لحطة،دخل

علىلديهعزملاكوايامداعبةونصفها،يؤودهالذيوالحنقوالثقل

ليالهلنىرقزالتماالتيالغريبةالنالرةتلكاليهدمنظرت.تحقيقها

والبعد،،الاستقرابنظرة،دلبهديدائمامفتوحةابدية!نها

ناأستطيملا..اتصوركأنأستطعلاأنتةلهوفالت،واكيعيد

كآنهوؤالفضحك..برفبةابيضوبلوفراسودقطيفةببنطلوناراك

عشرمنذاف!تعرؤ!نهل.تعرفيننيلاأنت:آخرشغصعنيحكي

اًء:مداعبةفقاطعتهوالهربدةالصعلمكةايامالاسكندريةفيتنوات

عربدة..آبدا:ضاحكاؤآل..اًعتر!..للمربدةأياملككانتهل

الشوارع!يكلهواللإلتلهاليوما!ضيكنتعندمابالطبعبريئة

اسمهاكفلولسعدث!ارعكلقهوةهظككانتوالسينماوالمقاهي

مرتينللممبنماونذهبكلهعمرفاتقريبافيهانقضيكناالفريسكادور

مترورجاجاتسينمافيمهضاوناخذواحديومف!التواليعلىثلاتااو

قرطاسمعكاديلليا!بهاوأيهالكرافنوسجايرالصعغيرةالويسكي

مليوثراماعلىونضحكالسينماعقمةفيونشربالخلولاممنضخم

القرطاسفيجنبعلىالقشرونرميالخلولامونقزقزهوليود

لالهقالت.الناسيضربناوككادالضخمالاحمرالبس"طعلىالمفتوح

اهـ-كنتالايامهذهديابدا!ل؟ياد،كيدتخت!مانتاص!ق

حدئت!كالنىالعاطفيةالمحنة:يقولانقبلقليلاوتردد...بالمحنة

لف!ءبكلالايمانوفقدانالكاملالبشأيآم:بحرارةانطلقثم،عضها

يقترنلماذا،يعرووانعالمفياحديكنلمالذيالحبوحبوط

ايضاوضحلث..لطاقلاالتيوالمعاناةبالمرارةءنديدائمااحبا

كانفهلآبداالمتجددةالقديمةبالفاجعةالاعترافمنكرعهليداري

تديقميصكانوقال؟بطشهاوصراوةعنفهابكلا!ن.بمررانهايحس

وبنطلونوبيضاءوصفراءحمراءوتشكيلاتنقطبهمشجراررقحرير

واندفاعاوالطلاملببتمىالتحديمنفوعاهدافهلا،وكان،قطيفةاسود

وباعزبتفسيهتارالات؟وأسا!شيءبكلواللامبمالاةالاستهتارنحو

جامدة،آخرمستوىءلىكآنهأ،بعيدةبلهـجةقالت.لديكانما

الحارةاعترافا،كأكلبهاتتلقىالتياللهجةنفس،جداوهادنقومهذبة

،خا*سكأبرلمن،لكسنشتريولكناصعلمقانيمكنلا:الساذجة

...برقبةالابيضوالبلوفرالقلإفةالبنطلون

ايري!ةلثنشباالخفراءالارضعلىالنوملهاصلفلم

عبنتملااصفراءاالزهرةوورقةالمدتومالمبلولترابهاريحنشاقةواس

بشكل!:ررةالمتفحةالنعومةقلبفبمالشحلةوطعنة!متهلعلىما،المه

الناعىمالهرابحسلهـ،يرزوامغالباقبولاتلقىازيزهاوعدوانيةما

خ!ةكلفييلقيركيالقدمبنبا؟نفيهلع!صيالنبلجسعلى

يقللمالدافعةالخطواتوطءوتستقبلققاوماننىالهينةالصلابة

العن!قالمفتوحوالقميصالجاكتةقماشعلىالمطرمياهصدماتلها

الماءمن"ختظمةصعيرةانهـماراتوانثيالالمقشعرالساخنالجلدتى

وبرداحيويةاكمنلئةيحارهبوبالقلبفيلصروالصالوء4علىوالملح

اجرياصرخاتلهاطللملهاامللاالتيالحارةالد!وععصفمع

والتمردا)!خوفطوحرانقاتوثلآالعيونبينالشوارعاسفلت!

!أـ

الحديديسةوالجنازررالعجلاتبجانبالساضينا!رحىنوتر

الضيقةوالفوهاتالعامةالحدائقوحشائشالرصيفنقضمنني

علىالجريصرخاتنهائيةقصيرةجافةبقرؤعاتالمنطلقةلسددظ

قليةاللا!الزحمةقلبفيوالشارعالبحربين،ءالبيض!حجار

يقللمالوقعهادئهخريفيةشمستحتبص!تاكطلقةالسيارات

سانالركبةفوووتتسلخحائطفيلتوءوكلطوبةبكلاليدينتثبثيا

والتطلعالمس!تميتالج"بدفعةصاعدامستنجداالجسمبهيلتصق

المعورجللأهابهويرءمجرالدالنالمزعصيرهاتحتجزحسيةكروملى

فيمتلىءالحذاءتفر!الهينهابحراموجاتلهايقللمالخمريلترب

فيها.رجص4لااخيرةبخطواتالطريالرملفيويغوصالماء

هناكهل-الحكايةنهايةؤرب،الغداءعلى،مرةذاتلهاقال

كأنهمامكبوحامحسوبآحديثايتحدثانوهما-أللحثايةنهايةبدا

الاخر:عناحدهماغريبانصديقان

الحىلهوهذا..الذهنياًلوس!..المثلىالنبرة،نعم-

مفرلاوكانمااقناعااكثريبدووالذي،دانماوالمطقي،دائمالمعقول

منبلا.ببساطة،الامرهوهذا..بصشهاتليمومنف

ارسطيطالي.اًنن!.الارسطيطالياًدحل..واجهته

له:فالت

-ندء.

بنفسه:ومة!كماباسما،قال

الارمح.علىافلاءونيانفسياظنكنت-

الفاثصتن،الخضراوين،عين!يها،تتاملى"وهيرأسهاهزت

يا،ثءينشايقوللاالذيالكاملالصمتالافيهماليرلبعيدتن

.سشىء

ةقال

.ديونيزيوساقي،عمننفسياظنكهت؟..ديوفيزياليست-

قالت:

أديونيزي؟أنت-

:مشال

حتى؟افلوكلينيولا-

:اتقا

.المويابروالا?حءلىأنت،.لا-

له:وقالت،للاقيقىفاطعةائء!رة،رأ!،،الىاشارت؟م

هنا."طرا4عندكشيءكل-

باسما:فال

كلدامءآ..بهذااقنماععلىدمتء؟..خلاصر..طيمب-

أؤول.انا-تطيعماذا..هذاءثى-جس.?ن،يهدوفيما،الن،س

لله.كريوألماذنأسلممان/جب...!ءيحاهذاكانربما

كانواوتفعرا،،كتاب،لهااصدقاءعنبقبم:لقبلهـاترهـثكانت

،اتقا.دوقفبرلملأالولسكيو-!بو!،يصدقلااكلارأ!و!بالامس

)كنهم..أتصوراأكادلا؟هذاإب.تطيعونلأءء،ازركهراءلا،!،

ر!ايقللم..درونيزيوسنرية،معراءاتا،اؤةرضفيما،هكذا

عسشالوفيرالعتيقاًلشجرظلالرفرفةلهايقلام؟ديونيز،وس

حوافهءاكاتجريالذياردحماالظصفلبؤيال!.-قالص.ةيالنوم

يتارجحكلهالوجودثقلسنماالههيجالفزعولاامرررةااةدفيقيحياة

ينفصللايرتفعثمينحفصمرناينقصفبانمنلأرايفشغصنرقةعلى

ررقطالماليةالاوراقعلىاتزابواا!وثيقالمتيناءضبالحضلعن

ؤبضةدياللزجت!ينالنديتينواليدينوا)ء:جمناجبهةاعرقيعلىبخفة

الفبينالصمودو!هةسحيقةارضالىبالهوىهددالتيالحياة

عاىالمغلتىالاخضروالجميزالحيةالاخنتابورفةالسماءزرفةفيكلقب

بخطرومتعةوترقبروعفيتهتفالتيوالصرخاتالتبة4دسامت

احضانبهنوالترديالنالحمةالوديانفيالتقلبلها/مللمالكارثة

لهفاتنحوالمعمومثمالسريركلفىالمطصءالصعددئ!المتعةء.،مهت



صاقوالفم!صرةذراعاونلهامطواعةجديدةوامواجهديدة

اللإلزرصمطمحبةتتقطرانمضيذتانعينانقلبيوملءمت!انقةلتفة

)معمانقي!هانليماأطرا!يلعز!لهبفيهايرا!صأالتيالساعلعة

دلمتحرقالقد!مةاإجراحلهولطيبالمستسلماًلنادرالحنولبن!لعق

إبديوتمتصاءالالص*انويسمكبمديونيؤيوس!؟ديونيزيوسيرقللمقظالقلب

البرليف"الاق!هديونيؤيوس،اد!؟اءالمقب!هوااعممالأتالباذخالأوبرج

له!!ايالللمالال!ظالالخمةصاسةوالش؟لبخسالدمبثمنالمشتراة

السهإصسةا!ءهوةبخثرةانمص.كردر!نجبزيوسد؟اونآين؟!يونيزيوس

اسفلتعلىالسائرريونيزيوسالمصقوأةوالقصالدالرخو؟العلطفية

والفوانيى!سالاررزلأتبنيونالمضص؟ئةنصفالمظلمةنصفالشوارع

-،هالفصالبورجوازيينأث.،5ا!مألصالةمسرحضإىاخا!يمواالمططة

خونرت!مواخب،؟كأبطء!نالمهإخا!!ااف:،5،التقدميبناشباها)سثقفين

عاىالعسي!نيوالصهحونالمفولةاكأوورىاديونيزيو!سالرخيمعةالكلأمات

ءاىا،روصبعد!و!ةالملوالمضاجعةالخيتىشسبراشغلالمكويةالمفارش

وااري!؟ردراث-يمئىيصماحبهابهتتالتيالمس!لمةالموسيقىانين

اني*ونبضحسنانذيانكهـرباتيالاروكسترااوأبالبيكآيالراديو

الافارةنعي!يعنبمكلافوار1الشىاوو!زافيااوكوتسالبلاكاسمه

أفؤعا،فىيومووركووفي)*بئا!الا!رهديونيزيوس!نسالمفماذى!لى

اصنوعابالاكل3.ظاظوالالهفرارلاالذيالنهممنالاشبمءكلمن

أدصوبزيوس.المصهضوعوالجنسا"صنوعوالكلاماصنوعاالشرب؟

له:!الت

،القدم!نىقيالارصءلىتمشيمثلا،آتصوركاىييكنلا-

.بالارضبالحسأضعةالمجرد

لنفسه:فقال

"زشولدائماهي.دالب،نوع،نغر،صيغةعمن!اانا-

باعتباركائت،منطقيا،عاقلاباعتباركأنت،مثففاباعتب،ركأنتلي

أحولانفروؤجحتهل؟اناما؟أنامنلنفسمهفئل،راشدانا!!ا

صامتا.،المرةهذه،وضحك.نمطيوفالبصيغةا)ىنفسبم

الديرز؟،وببسنالىافارتهافيان،بعدؤ*ما،4برالفيوخطر

هـن،دفسهزاتعني!فانمح!حؤةمن،لهالاستؤازمنزوعا

تدم--رثم.نفسهبر4رفلفالديالتابوتقمثرةيكممرانعلى4كأ

محزش!ة،وانها،ار"بوت!نذرةالاممهنعر!،انهاوتيقنعينيها

يلمسها.انيستطيعلاوافه

.أخرىحكايةهذه:لنفسهفال

ىنها،الاخيرالموحشالفجرفي،هامسة،لهقالتقدكانت

نفسمها:تحلث

استطيعوالمتعةالحبمنوكم.الحبالىأ!تاجكمتعرفلاس

...أعطيان

..نفسبمعنفيلاعرفلانني.اعرفبرل

؟شيءكلمنالرغمعلىبعد،عنينعرفينماذا،حبيعتييا

الحبأهذامدى)والوحشة،الالمهذامدىالاقلءلىاتعرفين

نها،يئ.ولا.حدولا.مدىبلا

؟ابداالوحشةتنجابهل؟الالمصوتيسمكتمتى:لنفسهؤ،ل

حينماعيحيهافي،ذراءيهابين:ظلاء*غورءننفسهاصرختهوجاءنه

تقولعندما.احبهاكمنعرفعندما.صدرهاعلىووجهي.تضي!ان

..!تقولهوانها..تقولماقعنيانهاوأعر!ط(،حبيبييا"لي

معناها.لهاعندهاالكلمةوان..وحدي

حب!ك.الىاحصاجكم،أحبككمابداتعرفيلن،حبيبتيم،

تحببلنني؟هل..اجيبيني

تىوب!حاالانحتىدائطكانت.كاملةالاناص:حتالوحشة

بهينهناليين!رالمحتومالوحشةوجه.أمليعدلمالان.الاملءكارة

.الصاتالرعبعنمخرجلا،تطرفانلا

!

لاوأنتانحبهمكنالوحى،الاخرينعذابلعرهـعنماذا

سوفمنأالغفرانفيهالذيالهمنهتمينهل؟اذنماذا..!فين

هذاافولهل؟دمياهدرافولهل؟العذابعنالغفرانمنيلمب

ولا،عنقيعلىمنأبداقبضتهترتفعلاافيدينالخانقالبطىء؟ت

منالاخمروةالفقرةتكسرحتىالنهايةحتىتطبقولا،تنزاحولانف

أالمرضوضمظم

نا-كطفل-وأتمنى،الحبهذاوامقت،(ح!بك..رامة

.صوت

ندوأقولصفلالستلنفسيمولو،الطعليةأمفتيوأرفض

يدمرني.وهو،الحبهذاهرني

.عندكالحبيعنيماذاابدااعرفولا،تحبيننيلالانك

البهج!اكحقق،ددوةائىمعاوصعدلا،نعم،لىنفسكاعكليت

وضح!االحبوط،جحيمالىالترابفيعاري!ينء،خانقينمعاردينا

الستةأيامكمعكوعشت...وآنا.كفراولي!كاودكيت،

.عندكانامناعرفلا..اعرفولاالم!ءهـةحزينة

صمت.العالمفيركنوكل،صوتيعدلم

هلأأخيياماذائم؟ماذاثم:غمرا.لهاضطرابفيلنفسهةال

رئة،حكاية،يومكلحكايةهذه...جديداهذالشى..تحبك

..ذلكمعشاقةوهيفيهاجديدلا،كررة

..ببساطة،شيءلاأكلهذاكمعنىما...العالميت!حطملن

يصمق.!

بهيمضيوبينما.وصولهبهيهاداليهاابرققدميغتيلكان

رصوروالمفارغ،،الاحلامبينوالتخبطاللهفةمنمهدوروهو،طريق

،ميعادهخذلتاذا،انتالارهفييجدهالمادايفعلماذافسه

نفسه4عنفتنتنىويىد،انتقامافاسلفاولحنه4لنفبنتقم

ورونقهاالدنيابهاء،عليهتقبل،مرحبة،باسمهويراها،خاوف

هـطيجدهاسوف.اليماستعاندصورتها،حطة4ا،طت!نقه،4

ايف،عفيو-!ويتصه!ا،ننعبقلبهودقات،استقبالهفي،!ة

طرو-،تفيمسرءيخ،يديهكلتافيحقيبتهلهحملوهو،!طرب

ولكنخفيفة،آلاولىالصرهةوجاءته.يتحركلانفسهيظنحطة

الموصذبوالشر؟!.يجدهالم.التهـديدظالهافيتحمل،ترة

لوحةوك!ا!ى،ئلايستطلعوذهب.بترحبفياليهفيظرالبابى

حر!،بعدحرفا..والخاء،والياء،الميمحرفتحت،"ءلانات

3ورداء*دىطلبر،واحدبع!واحد،اسمهحروفيستقظرنه

كانت-،عنوافهاهيانها،!ناانلأينبنهصوتاجدوىغيرفيتطر

منذ.هناك.بالتوان،مذكرتهفي،صيرةخريطةلهرسمت-

-ا"عىقلاماضياغوارفيوبعيدا،جدافر،!باالانا"يبدولن

.فبعداو،غداستانيانها،ننتطرهانها،اخرعنوانفيها

عنى!د،الخروجردهةفي،البابعلىعنهايبحثثم.شيء

..شيءلا.الاجرةسياراتتقف

بعد:فيما،41قالت

بو-مالصلمت،رسا)خيلكيكتبواانالمحطةفيمنهمطلبت-

يضعوهاانمنهمدطلإممتحصطتيوأخذت..مرتين،الصألالتليفون!

للأ،قال..اللامحرفوحت.اياءحرفوتحت،الميمحرفكت

لمامفعلاحدثؤدشيءأيكانانيعرفلا،بيأسر،لهاال

شيئا.اجدلم،الحرولىكلتحت،عنكبحثتس

..والاخير،الاولالحرفانت:لنفولقال

اخروؤهـبر(ءت.العنواناىاالاجرةبارةبهوصلتثم

كل،بت،يلأونانبهدوب!وت.هناالانانه..لحظةواول،كقة

الث!!لهة،الح!ب!ةوضعانبرمف،داخلهفييرفرفكإ4!دوه

نلكمنذ.عنهاسال،الارضعلى،بسرعة،الخفيفةالحقائب



حاجر.وراءمن،جداوبعيد!،الوموحشديدةاًلاصوات.شيتا

الوجوه.تنننهيلاالتيامقداناولحظة،والنفي،والانكارالدهشه

،الغرباءيعطيهاالتيالعناوينعلىوالمؤران،الغرباءلهايى3التي

لا،،جدامناخراجئت.شيءلا،لا،لا،يوجدلاواسف..لا

البردمنالقلقهدافيهوالجوجدا،ثقيلةاصبحتوالحقيقة،ناسف

ا-هـوحالفقوقبينغائمةالاجنبيةوالسماء،مطارطيباوالحر

الخفيفةل!قببةوا،خاوبكورد،الجمالالجلصلةالاعمدةو،المنخفضة

دمه،فييغبممكبوحءطمتوجنون،يديهبينمنتفلتانتوشك

ورؤم،اخربلدفي،اخرتوانمعهكان.وجههعلىالعرقويحس

ماذا؟مريف!ة؟ليسأالتليفونفييتكلم؟الليلةيسافر.تليسفون

خنيطرفمنتحدرهكانتبل،لا؟عادتهل؟هناليسعت؟صهـث

ما.الحربتقوماو،كونيةكارثةتحثلمما:قطتجيءلنافها

باييستسلمانعلىأمرهحزموقد،واخيرا.قطالمجيءت!نويكن

ه!يرإطوعوالذيعيره!؟كيعدلمالذيالاخيرالعنوانلهذاثص

يدوسعانلطيفوجهاليهويشير،الجرسويدق،غريبرصل

الذيالمنوانهذافىب/،وفجأة..اذاعمايسألبانيهموهو.الباب

خافت:بصوتتهتف،هي،يسمعها،البحتة؟لددفةجاء

.أضرا..ذاهوها-

،يصدقلاالذيالهوسهداغمارفي،هبم،هي،4علىوتقبل

الحبيمطا!سمهذاالتفافأروعوما،ءينيهاأغربما،أصملهاما

اهـذيهداالمتوفزالطعاللمنبرمها،يعرفهولا،يعرؤ4الذي

،يقاوملابسحر،مرةاولكانها،مرةكل،ويجذبه،يص!مه

بالحديثتدفقهاالرعوما.ابداتنكسرلامرئيةعيررقيقةبحيوط

فيا)جديدعنوانهاتركتكيف،اذتمظرتهانهاكيفينتهيلاالذي

كيف!،وهناكهناسالتيهف،ومرةمرةا؟رتهكيف،الاخرالعنوان

ؤصت?ف،بالتليفونالمحمةالىتحدثتكيف،حيطةكلاتخذت

الطيببرأتكيف،وعادتسافرتكيف،قريباحرعنوانفيليلة

ارساتكيف،بالقطار،فقطالظهربعداليومجاءتكيف،وستراه

مرةللحديثالقيامعلىتوشككانتكيف،بالا-إنلاماترسالةاليه

،هـووكيف،حالايعلىعرفةلهحجزتيهف،بالتليمفونأحرى

،البوموصولهمنتياسا!وشكعلىكانتكيف؟رحكتهكانت3ءف

..فه5عنكساحمل..أساعدك؟دعنيشيءكلهذا8حقائعكوأين

..هنا..ءنتعال..ساحملها..لا.خفيفة

أرضموحشة،ي9تئتقلخطاه،الصدمةعوبةفيبعدرالماوهو

البهجة.اوالدهشةعل!مقدرةكلفقدكانما

اهـر-!!اتا؟أرفىو،ـي،وراءها،الفقةالسلالميهمعدو

هاوظ،إ،ازراليك!الاحهوالسجادبطرفيتعثريكادوهو،المترجة

ودوزه-،ز"تفئم،تنهج،ص!كاعدة،أمامهيند!النشظالقوي

صكدنا،لا:"قي!لوهي،عينيهاماميحفقويهبطيعلوصدرها،اليه

..اخ!االاتجاهاخذجعلتني..هنامقليس..الخطاالسلالم

.تعال...هنامنننزل

كأ-القلوخطاهويثقل،يحدره،منهاوالالم،اليهاالشوق

.تصر/ة"لهيعرفلامكبوتمفاجىءبثاط!جاةاهـحثودة

تتذكر:وهي،بعدفيما،لهقالت

.الضياعكلوضا"لع،ومشدود،مرهقانكعليكيبلموكان-

كانالذياتلميفونارف!ان،بعدفيما،بالصدفة،وعرف

تاللبكانت.لكتبهوهو،مرتينامامهكررتهانهامع،مغلوطعنده

وصح!،اهاوسأ،اخرمعمكانهيتباثلرقمثموكان،مرة،الرقم

وعرفأالخطأ.ص؟لأيعلىلتصمحيحهصرورةتعدلمحيثالحما

..ناؤصمعهكانالذيالاخرالعنوانانايضا

تلقاهألاب:ويكانصهل؟البح!نةبالصدفةاًذىجاءشيءكلهل

هذاالطالس*رةبر"تمهلىا!أيمكن.هناالىيفيرشبمءكل؟حقا

،انتظارعيرعلىظهرعندما،علاتهعلى،تقبلتههبمهل؟الحد

!م!عهـ.،معهاخذته4؟فقط،اثعاله"ا*ص،الصد!الةقققما-كما

--س-----.1-:ءحا'ب-ربه!!'لص!هـ4

مطيوب?ر.ظهورمجرد،ثغرةسدمجردعندهاحقا؟أهويبةالفر

الحاحدو!،هكذا6ي!كماانمافذلكتمامامرفوضفيركانادالكنهحقا

؟حدثالذيهوهذايكونانالمكن؟سواءارؤضااوالطلبعلى

،نووفبلا،الان!-ى،ذهنهفيو.لقلب.بعكس4ولابمثيءيقتعلا

تئتص.لااكيالحصرةهذيان

!ي!ء-،ولصماكبارصى،أحوهـكداخليفرفي،حبيبتي

شرخالان!صج!الا"قاءفييعودفى!لانالتقبموحين،الابدالى،وانكساري

نرهـةوالغد..بعد،لاقبللا..وانتافال!ودفلا؟نلتقيادائما

افىممومة؟اصابعناتفلضهالامحرقة

مدفي،ضا..انهالهلت4ؤالتيالمدرزلمةفيالاولىلحظاتهكانتهكذا

3**
وصر،غرفتهبابلهوفت!حت،الضيقةاهـللالماًخرصععدعندما

وحدىا.،معها،فر؟ةنفسه

ج!ربكل،امامهو"نمفت،الارضعلىحقيبت4وضعتانبعد

وابتسامة،طلاعاس!ضفيهمابعينيناليهتنكركانت.حضورها

منمنوترحسوروحهجسمهفيكان.تنتمظو،يراهايكادلاخفيفة

:لو"ؤ"ل.العصبيالفرحوقلق،أإيقطااحاداالارهاق

.اصفقاناسضطءعلا.رامة..رامة-

ؤزالانماعيضاوواكانمت.4راحتبءنوجههاإجتضنيديهومد

.ت!نتظران

.واصهـةاث!ةفيلم،دراعيهببنوكانتا"!اااسدفع

تحيطاناللتيئاء-بئاذراملء!ثهوصههـرهاالمسضديرظهرهااحسو

لثم!فضيله.تحتووجهها،بها

عه*،رةف-4"سويبداتالذيجس!مهغادرقدالعذابيكنلم

ووهكأ.منطقةالىبهظوتهئ،اراًحةامنجديردةثقيلة

.اصدقانالص،ظيملا..رامة..رامة-

يشيعهالذياتوفزالحذرهذافيح!نى،ب!طعيركنلم

اةوصىىواالاكألاكلمنالبطيثةالدوامةهذهفي،معهوجودها

نبالانهىهاكفسهيقولوهوف-ىانيستطيميكنام،الداخلية

كارربه،ثىصكأء3لانفىلم؟تريدمادا،وحدك،معك،ذراعيك

مهـ-صا،!لا"4ءأى،فقط،مقبولاله،المكمتةبالصدفةجاءقه

عن!دهووء*،رالصب"اذا.ومجانا،مدراتأتيالتبىالاشيا!!ل

وموفل!،امالعافيوهامت"،ا!فيزرقىوجوده؟ئفسهوص؟دبمعى

؟الارضهذهكلعلىقدروء"

تكوذ.عررةكبالىذهب4سص،دقاءقبهدإقىنا:41ةالت

ررلي-لا..انجوهالى..وص"كوغسلت،قا-لملأاسترحتفانت

هـال!ءفرمنجدامتعبانك

9حفي!ف-،-فهفة،عا"4اصبروا،منهطالحبونغمةيدركام

أءلملامههديانفي!،و،ت،وروأسابيعبا.!امذلكدعدالا،.لحسهايكادلا

!صو،!طولرةونظرتهاء.ورته(،حصورهاكلاله"في،؟إعودالتي

نهاية،رلملأ،مرةبدموةبعدءرةايهاتعود،ب!"والحسوكلما"ا

تنحل.لااةكطابالمرارةمختلطة

الكببأوالىقاكب،الطو؟لالصجقالسريرعلمىجالسةكالت

ا"س-اوعاكماااو!،ئدلى9والارضعلىتزالمامبصءرةوالصفهرة

وكانتار?ورولى،الداءتالموجتةالخشبحاءزا)كاا!مت!دتو،الاهـد

تاوء،وبر،!ا،راءمن،بي!ض(ءستارةعل!!ا،ءخلقةنه.ف،اضافذةا

،جاز-4اً؟راءمن،الثءجرواطواف،براردةبلآنمرل!قووط،منهـا

اءملبارجادهالا!مودبالثبمعلقةالمتقطعةنعةا،؟أوراقهخضرة

المشرس!.

أونىلم..قليلايانتني..انتظري:لهاؤال

علرواؤجل،الهبءمنوزخفف،حقيقيةبهجةصوتهفىكان

واخر-،واضطرابوجعجلبلهفةالصغيرةالحقيبلاوفننح.حبيبته



تذكركاًلا..عينيهاانتطري..ان!ري..كيلم:لهاقال

؟نجنسء

جنب.(لىجنبا،اليهماونظر،وجههابجلالبالعروسةووضع

وحياته،وحلمهصحوهتردداناللتاناصفراوانا2الخضراوانالعباوان

.مفتقدتيندالما،مفتوصنجندائما،ظلمتهفيس،طعتيمن،ثءوته

نظركلمادائمامسحورا،عينىهاالىير-ظروهو،مرةاهاسأقدكان

ف!،الارضهدهمنايستالتيالخاصةالفتنةداخلفثأ،اليهما

الى،ثقلبلملأهوي،فبيهاد"ا!انفسهيجدالتيالرقيةداخل

..بقاعيصطدماىفيلهأمللا،ابدااليهيصللنعمق

عينيكألونمارامة-

أظن.فيماعسلي.ا!يقالكمادائمايتغيرلونهما:قالت

الضوءوفي.حترينةاوقلقةاوعصبيةاكونعندماداكنولونهها

...القططكع*ون..-ةغيرانالمتغير

داكألأاش!عةوبهما..ادريلاصفراًءخضراءءسببةقال

..امونااطواؤطالىالبؤرةمن?إدرة..4غوب

ذلك.مع(دريلا..أظنلا..لاأصفراء:قالت

أشسطك..عروستيحبيبتي..اجملهاما..أوه:لهة،لت

حببي.يا

...احلاهاما،النورفي،وحهاامام،العروسةتبرفعوهى

سريعة.لئمكوقمبلة،وفبلته.صدرهاالىوتضمها

ذلك،بعد،عئهاثفيءكملنسيتثم:بمدةببما،لهـنفسهقالى

طفلية.بنسوة

..بعد4افرلم،انتظري.قال

.أخرىقبلةبتشوفكانما،مداعبا،باسما

؟..لا؟ايضاماذا:قالت

قليحلا،"نستغربكآنما،الخفيفواًلفضولالاستاللاعبنفس

وكعحب...3سلىو

النادر،وفرحهالحقيؤ،تخففهفيحنىفقدكان،بالطبعهواما

نادون،رمزاكا.لتمابقدرهديةكنلم،ماخطورةالامريعطي

ذورسه.ثبىلمامماذلكمعالامريتضح

المقوكىالورقمناطوبلةاالعلبةوفظتح،الخفبةالورقةفك

تحدبتصورفيهماوعقدا،اسوره)ءلمااحربمو،اللونيفىا!ا

اللا-ا"حروقبلوئهما،والتصميمالخطفهءوتحولدلة،النزعة

فأعطته،بالاسورهيدهيمدكان.الجريثةونقوشهـها،معاالصدىء

حب،نظرةكانها-ورضىوخضوممتقلونكرة،بصمت،ذرا!ها

استسنمله،الذيمعصمهافاحاط،تذكرثمواحدةلحظة،يفهمولم

؟لهقد،عنقهاحاطوا،ورةالاس،فيطروشبك،؟يقةلرلصفاءلمابرا

.!درهلىاوضملا

الاشبباءاله?جمةهذهاحب..احبماتعرو!أصبحت!ه:قالت

انا.المزخرفة

..نعم:لهاقال

الوثير،المليءصدرهاعلىيتدلىالذيبالعقدقليلايداهاوعبثت

مهبلأدها،عيديومفجثةوتذكر.معاواًلحنواثوةبالهاقلبهوامتلا

قالت.قبلمنمعصمهاا!"قدكانت.دضب*أسورةاعطاهاعندما

،ائا"لدةعلى،باستسلاميدهاو؟ضعت.الاسورةاجمسنيأ:يومهاله

البيتفيعندهاوقالت،معهطودلاو!*(تقضىلنا!الهواعتلرت

سهرة،معهاالسهرةقضاءفيحلمهسقطةوتتي،وءميوفأ؟ارب

وهيالمعتمةالسيارةوفي،وحدهما،معهابهلحتفل،ميلادهاعيد

عل!ىالعلبةسيجارةاعط!نيلهقالتبيتهاالىللعودةطريه"في

وهـوواضطرب،فخذهاعلى.نالسجايرعلبةوالتقط،حجري

فم،علهةةمعجيبهفيكبريتهاعلبةوجدرجعوعندما،اهايشعلها

الضطقىاث،رعالىتن!فوهي،السيارةمننزرانبعدرآها

صدبقهاالىذهبتفقداذنأنفسهوقال،الكرلوىلعد،دح!اكأ

،"

!--.!-".*"3----.----يم
في،مخالبهاتفقدلاالمكتومالجنونسوراتبين،كثيرةطويلةالي

الداخل،ائا،يةكاو،صىتضحرو!المضقةولافي"بها،مرة،

بابتسامة:لنفسهقال،دائماجدبدة،وتعود،تعودتزالولا،تبرا

وصسطك،..مصرقةقطغةتبقلم،محترقةعيرفطعةتبق

عيننه.يملاالذيالملحمن،،متا

بنفسه،ماادركت،بهةتازو،؟ملكهمابحسانها،الب4وخيل

المدءصة.أر،كانيجب..نخرجبناها:اتوقايرالسعلى.ثبت

الضيقة.اهـلالم،مرةلاول،معاونزلا.بقيةاكهارفيزال

،اللطصفبو-!االردهةفبماتيالفتلأةاابتسمترخرجاأنن!بل

،ورمل،هصدرو.يبةعرو،صامتة،هادئةارعلشواكانتأو،حيتها

تكدلمالتيالقديمالالمأرمان3ةهاترالتيالائقالكلى،وتوفزوة

بعد.ر

أجيس-دانني:ايضامصلادفاء*بيومفي،لهقال!تقدكانت

يرضسيالكلاماناكثفتطفولتيمنذ.صحيحهذا،الكلام!

شي!ئا.أحسلاالداخلمنولكنني.ويريحهم،ضاس

رجسلوانت..تتحدثلالماذا:مرة،لهقالتقدوكانت

؟كلمات

..الاولىالكلهةانت

بهتعصف،معهاالصامتالداخليحديثةغمراتفيلهاقال

والعملالناسوسطفيالمظهرهادىءيبلأوفيماوهووتمزقهستمرار

أروعما.الحديثقنتجيدينانت:والاغرابوالاصدقاءالزحمة

اقولفلنمحاهتواذا..اتكلمكيفاعرففلاانااً.؟..41جادتك

اعطسعاءفن8ايضتج-دينأتيجيدينالفنونمنكم.حقا،حيئا

وايصطسا؟..يستباحلا،حصيئ،منيعابقلبكوتحتفظ!بنلجسد

،تقاوملا،تدفعكلهاغلابلاأقوة..شيئاتجسنلاالداخلن

داًرب..الباهرةاصنعةاهذهاطيقفلاانااما؟..الا.دقانهذاحو

-"،الكلى،معااًريدهما.معاالجسدوراءمامعاويآسبنون

اموارو..ءما،وراءهماالتي،القلبوتفتحالجسدياحبا.حرارة

وأرقبك،،الحياةموجةعنيوتنطوي،وأصمد،أموتالمحكمةلصنعة

جحر.فيمكلميوانكأني،والطئ!احنقباومجنونامجهـبا

ماالاتصلمقلا.أقولىماأبداتصدقلا:مرة،لهؤالت

لحقيقيه.ا،لعينيةا،ةبد41اًلافعلا..فعل

تفعليئ؟ماذا؟رامةياتفهلهينماذا

..اصدقكاناريد

التيالمبرحلةالىاميراوصلملأعئ!ما،أحرىمرةاهاقال

المقصود:غيراوالمقصود،البطيءبالتعذيبالاخراحدهمافيهاهزقان

هـنالكثيرمثل..مؤقتا،عابرا،عرضياحدئاالاعندكلستنا

..*كرين

جعلنياناًبداتحاوللا:مرةلهقالتانهاوتذكر.عليهتردفلم

..كيلاقتنااقيم

اصءطان،كنفيكعلىكلت!يهما،،ذراعياة"عان؟ريد..رامة

تحملكاناريدالعالميملاقلبياقيلكالذيالحن،ن.عنقكبهما

انععبمأىأبدا.شيءكلفيهايضقالإبالساكنةقةالرقبموبخة

نا،الباهـحم!وجهكصدريالىأضمان،اخاعمةاوجنتكفاقبل

،الجريحةابتساضنكعنالالمامحوواًنذراعبمبينلحظةترتاحي

اسئله،ووناكتعودولا،وبحثكحببرتكمئالامعيتجدياراريد

حلم،تحلمالصمتشمستحتاررفوحةالوجهعظام.حبيبتييا

فراععلىيخن4الملتوالذراعان.وجنتكنعومةعلىتتمرعأن،الياس

الصلبوالعمودتطلبانك،نهديكلدونةالىالعلطىالمشدودةالضلوع

اهـواج،ا(رتئنالمخضلالدفءعتمةفييغوصانبارادةالمتوتر

وتمتبر/ء،بالصخرالسوادالحالكةمياههاترتطمالثقيلةواًلوجداحنوا

لثةكاظى،المسدودا!لامحفرةفيوتتخبطتفيضمحبوسةوتتضهخم

ند،،اد،قاالهص4،الشه"طه-طها-"اعأ"-4،"-ةء+هه''-ة.--'ط"



تهعثام،ابداتحدثلم:روياتريانعيناي.لسانكوعسلشقنيك

برملا،تس؟ؤلبلملاتقهلملاننبمءبينيكفي:الهفىيانوربحاتمثل،ابدا

.ياسبلا،جمودولار!ضرلملأ،ا!تعرابولااستطلاعبللأ،تحفظ

..احرؤلآواابالبىبضيكؤ!مااًن..لمالطهذامناءبم!ترويا

هـنبمصارتهمليمايفضاذيااتموترالعنبتعتصرانعندئدولثمفتاي

العحيئفيمتطلبرؤيقبضغطيئتصقوجهـي،المخ!بوءاجسدافيبزر

إبسدامدةاء2كلهاعالمات!عضويالتيالممدودةاصابعيوتحت،الناعم

يفونتين9مدمغمضتانوبمبناي،اهـمراءالهربةعلى"ستلقية

واهـرف،الاوليةالخصوبةرائحةانشق،اللدنةالمستديرةالقباب

دغلاتفيووجهيمعاالعذبالحريفمذا!اطعممكهرب&"،نبطرف

اهما،ش!،يالوحشيعطرهايهاجمني،النهربمياهالمبتلةالءبانات

موتمتصوتقضوتهجم"راجعوتستطلع،الجسدغاباتفيبدائيهحياة

استجابةوتصرخ،النديالعشبخشونةبهماتحف،الدسمةالمياه

لاالذيالتوتريأتيثم،بالحياةالمطاردةنشوةفىهاربةلصرخات

جهـرحفيوالطعنةالافرالغيابنحو.النهائيةوالدفعةيحننمل

الاخهرةالى"ضحيةورقصة،يموتانيريدالذيالمفتوحالطريالمالم

بل،ضحيمةولاقربانيعدلم،طريدةولامطاردةهناكتعدلمحيث

ايق!ينواالتحقيقمنالساطعةالموسيقىولبمطالباهرالوهجاشضعال

المحترقةالشموسوتدهورالنجومشلالاتوانبثاقالكونوانفجار

راضيتينبشهةجمن،المجزورالهضقاؤبلوانا،هاءالسطلامقابفي

والدمالخمرفمي،منننقطر،المذبوحالراسيديبين3اصو،ومؤلمتين

بشعرهاالمتهدلةالمهتزةالاغصانغدائرفييلفورتوامسح،معا

عيذي.علىالساف

وقد،مدينتهمأفيالاولىليئتهابعد،تركهاقدم*خائيلكان

نصف،والرضظالعنوالىالدائمالمعذبجوعهامنجانبفيهاشبع

تطفيءلا:يخرجوهو،أخرىمرة،لهوقالت،مرتاحةنصف،نائمة

حبيبي.ياالنور

بها،فوجيء،غرفتهبابفتععندما،لتاليااليومصباحوفي

يحسىلانه،مفاجأةنصف.هناكانهايحسكانكانما،مفاجاةنصف

بابه،لهاسيغتحدائما،زمنكلفي،مكانكلفي،هناكانهادائما

،تنتظرهسيجدهادائما،بهسننمرداثما،طريقهفيسيراهادائما

علمىدائما،ملازمهذيان4مهحضورها،كانصيثما،لهس!ةأتيدائما

نومهالىيأويوعندما،الشارعزحمةوفي،مكتبهامامالاستوديو

الذياهذباء"وتهاوسيسجع،منهاالتلبهونرنيندائما،القلق

الذياًلجافاء،مداصوبهااوور:4احرصوتاالعالمقييحبلا

الفجر،وقبيل،الليلصمت!يالتليفونيرن،صلابتهوتوجعهيكرهه

انهفجاةيتيققثم،ولهفةفرحاكلهادملا!هو-"لمب،ثابتا،ملحارنينا

احالقصرةهكبئ،اماملالصمتفي،حبههذاءفيالرنيئيسمعكان

اءاهـ"هيفاذااق،ظاريمرعلى،بابهوفتح،فجلأةالوهملحقق

.حلمودهاًاعالموتفقد،تشلهو،ؤلمبهتصدمواوراجاة،حقا

القمحىوجههاا)يهوترفع،الحماممناليهتصعد،الانرآها

ون!رتاررللالمءممتفى،المشاعالشفافالصبحنورالى،الغض

.والعرفانوالحنانوالترفبوالسعادةوالخضوعالخجلنظرتاليه

ركبتيهااكماايصليكادلا،رقيق!ئينمميحمنقصيرقميصفيكانت

بسقطالخه.فءالنوركان.المرتاحالقويالللمنجسمهاعلىواسع

الرقيقةانحناء"،15فىىيبرزهماو،فوقمن،الناعمينخديهاعظمتيعلى

التياكظرةهذهدانما،لونهماالانررىلا،واسمتينعيناهاوكانت

القمر،رأسهاعلىتحمل.اخرعالممناليهترتفع07قلبهبهايمتلىء

.الثعبانناموقد

.صغيرةر-ضاءبمدورة،البلدت!اتمثلشعرهاربرطتقدكانت

الاحمسرالبساطعلى،الصغيرالشبشبفيالمكتنزتانوقعماها

واحسر.غريبلحميقوله*كونالصبحهلصوءكلهاالسلالموفي،الداكن

المذاوهذالهحملتاليهنظرتهامجرد.السعادهبطعماخرىمرة

حالا،ايكاساجىءلهاقال..حببيياالخيرصباح:بالحتان

صافية،صةيةلانهاايضإنادرة،عدبةبابتس!اكلة،برأ!هاواومات

.اهـقاننجبرمن،ء:عةعيرمن،الملأبتس،مارادةغيرمنابتس!امةلانها

ب!!الماناحب؟المدورهتصدمكهل:الكهر/ءد،لهؤالت

رانيعندءاا!لقيلاميولكن؟!لم..وظريفةعمليةاجدها،شعري

اجملداكبظتارر!طانعيب؟رأيكما.فاضحك!عيب؟هذاما،بها

ما؟"اي!وصاوةو-لأ!لةومل!!ةعمليةايىمست؟!هاومادالاميقلت

رايكأ

اكتس!بى-تىنو،ثمرهاعلىابيضاءاالرؤصقةالضسيجؤطعةكانت

قدلون،1أن3و،نف!سهجسمهاودة?وحيويتهلشعرهانفحمنشيئا

منحميهـة؟-"تبهويخاعه!ممطواءلأواصبحؤهانتهاو-مهءنؤ!!لملابهت

اليهرأله.هالمحضم.عليهاوعقدته،شعرهاخصلحولكثيرالفتهائر

أص!*--كهل:كلها،،!ؤاعليهينطويمالحظة،وذ!ى.وؤبلها

صبصه.ئا،تصبفهفيدائما؟راهانها،لحظة،فى؟المدووة

فيالظلهذا.بهانفسهيلزمانهبدلاالتبمالجامدةوا)قواعدالاحكام

والاست!عاد"مس!ؤلارةموجاتفي،ذلكبرعد،4علإيلحكانسؤاالافبرة

.ث-،طىءا)ىرونهايصلولا،توؤفدلأوتهبطبهتصعدوالالم

صباانقضاءبعد،ضهالسايامهماانتمهاءبعد،الس!ي!ارةفيكانا

،والاحبطوالضضببالنزاعغصالذيالاخصالصجاح.خانقمترب

توكاف.والرطوبةبالحواليوممثهايتالطرومكتومةؤاسيةشمسبه

مستالصجواتبرفوما-ثة،جداطويلة،ا(حطةالىطويلةالمسافة

الرففريدهافي3(ن،يدهاعلىيردهوضعوعندما.لمرارة44والحس

"جي"بانكثيراتنلمك!نتوان،يتحدثانكاناولكنهما.اجمودوا
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