
..الهـافل!ك!لذياالنتى،-ءالخلاءذلك))

((؟..فيهبالدخوليغامرافياذامئ

يونسكو--

و!ودالىتعرفتكيف-ا

.صب،حذات،فجأةالقرين

والاباجورةالكومودينورافبت،آلهمةفازرالصباحفيصح!

زمنم!نذيفتحلمالكتبمنوصفا،اتحمراءبقبعتطعليهالموضوعة

معنى.بلاثيكلهذلكوبدا.بجانبيالملقاةويدي،بعيد

مزعجا،كانمصمهاوان،كثيرةاحلاماحلمتاننيلذكرت

من!ااذكراناستطعلملكنني.ايرضاوتافسا،ومضحكا،وعوازيا

كانالذيهـواخرثضخصااى،ؤجماةاكثفت.واحداحلم!ا

عليه،لاتفرج،الاخرذلكيفعلكانماداتذكرتلوووررت.لييحلم

مهل.على

لمى2،ؤظللتاسبوعيسةءطلةاليوماىا،صحويلحظةفيوعيت

زرامالتجميلمكوجهراف!بت.اليفطةاحلاممع،الشاردةاسترخاءتي

ف!رت.زيلءاغماءةفطآ!وتتوانمظام،بهلأوءتشفس،بجانبي

،يخرف،صضموقهعلىيفرجهاالاخرا!شخصدلككانربمماانه

-قىالبهلوازمشاهـ*هلهايعرض.لهيحاوكط،ويعربد،ويغامر

ميتةتكوىا!يمكنانهافكرت.الاعيبهيديهابهنوينثو،المفككة

،ومنعطفاته.بانحناءاته،والجهـل،الملقىالهامدالجسدبهذا،الان

رتي!با.و،واضحانفهاصوتاسمعكنتازنءبر

!صد!اذيوالصوت،الجممدبه!اتعر*ضي،اخرىاوقاتفي

وغاض!بة،راضية،وحالمةحاضرة،عينيهامنتطلالتيوالنطرة،عنه

عهـني،منفصلةغيرليوبمت.الانثويعرقهاورائ!كأ،ا"ننوترةاليدولمسة

،اكثر!ن!اعرفطةلمبماوفكرت.بالفعل!فلمةفيههيالذيالوقتكل

الاخر،ذلكبنلهـ-أالفقىكئروابسااصقا،نفسصيعناعرؤءكلما

حواطرييعلىسرفية"ءكت.الساذجةا)!حسية،الطفثيةبهلوساته

هـمالذي،الاخردلكخواطرانهاليوخطر.والنتائهةالعابثة

بعد.يفارقني

احد.مغلقشيشها.النافدةالىبالنظر،لحامدامنههربت

هـنشقمكانهيشغل،مفضوحوالاخر،مقفلالزجاجيينممراعيوو

الدربر!/كأمخنلفالخارجمنافوءابدا.الورد*بئاحمريريةاالستارة

احسبحهـكة،ضخمصرصاراعلاهاؤلمي.النافذةنصفيبين،واللون

الهـبلتكاز"غطلءبالونلونه.جلديفوقاتطلاء،طبقةعلىالامامةاطرافه

المزركش.

ولامبلى،تدهـءنكانت.اذنيالىالخارجاصواتتدفزت
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اثفول،لذأنع،المعتادة،المتقطعةالاصواتتلكتفاجعنيلم.اسمعها

القيبالشقةعفلوبكاء،والمنراخيةالم!مرعةالمارةوخطواش،والصحف

التيجربالشفةوالغسادة،با!عمارةالمياهلموتورآلمسهـنتمروالدوي،فوقي

يشربوجلس،مفتوحافيز-مهاصاحبهاتركفوردرسيارة،المجاورة

ءؤ،ليخطر،المقابلةبالعطرة،البوابزوجةمع،كعادتهاثي

1)ذي،الاخرذلكانشوقةمنآلافلاتميافلحتازفي،اللحطةتلك

صاحكا،؟سانههـءيخرجعى،د،ذالهااللحظةفي.بداخلييقبع

ءعائحا:،الكبيركالطفليحجل،مستهزئا

"ءدتثقد.عدشلقد)ا

قافلا:دخيلتيديحدثته

الىالتي.ومذهمة،غانمةكتلهلثضث.وجهكارىليتني)ا

انظر".منكوتحدداوضوحاافيبرواري

اختفىانهليبدا.معينظرانهاثمروام.اليهانظرت

كلية.جديدمن

لييقمااقريى!رأيتكي!-؟

..ذاالمرجمما..لقرداروكل

ا!سحىؤ!التىللتسيحة،ا"كابلةةالمردلىعصئايوقعت

م!صقولا،وجههابدا.المقابلللمجدارملاع!ور!كأ،قدمي.لجاه،يرلسرا

لسيالمجاورالورديالحائطمحليهينحس.الشيءبعضومعتما

يوحيلا،تمامااصم،المرأةفيالحائطلونوبدا.وللكومودينو

.شيءباي

السررر،اىتفجماكارالصياسى:دت.الفراشفوققلبلاراسيرفعت

على،الابعدالطرفوؤكي.المرآةميالاخرنتبكهمنجانبافرايت

،بينالزاويةفيواضحاالاخرىالاباجورةمنجزء3-،ن،قلصلااثيسار

،فيالمراة،بجواريافنالمةتلكارىانتميت.المتعامدينالجدارين

،الفراشؤ!غائراكانجسدهالكن.يذكربيه"ماكرقتمةهللارى

فبسأةواحسهـست.السريرمنالمقابلبالشباك،المرأةعنمحجوبا

الاخر،الشخصلذأكهي،النالمةتلكانفكرتصن،بالشومماتة

وتفع!اىضحهك!واوشك،ضحكت.بآحلامهالاىيرهقهطالذي

ذاك،الاخرشخصهاانوتكرت.قلبيكلمنتنطلق6عاليةقهقهة

تدافعنيبينما،والحرية،الرغبةبكل،اليهبيديهيجذبنيالذيهو

المزثوجةالايديوراحت.ومنفصلة،ومتوجعة،رومضضعةهبىيداها

.و!اجىء،مقبضبهموشعرت،قىكن!بت،عب:!ببنفراوح

كلهكيازيفيتئهبى،ومحرقة،فيهابماهمثقلةبمثاتءاحسسمت



لرتلكنني.فحسصآةالنهضت.لالتبوللحظة1وتو،،موج!لآلنه

ذهـثشدنيبل.أل!يهاالمراةء.هـتني.المتافياللحظةفيبتكاص

.وثبتمهلعلى،بغيظاتغر-"ورحت.!توفعت،ا!اةفيالاخر

نقشت،،انفديمةبايىونىان"دلفي"معبدعلى،الفكرةرأسيالى

:تلاميذهلاحدسقراظماةهى،،كلمتينمنامرةطبارة،كاللازتة

ذلكعلىاتعرف!رحت.((امرهفلننفذ:))قلت"نفسكاعرف"

ولايثير،وباردا،جامداليبدا.المرأةفيبمقابليالواقف.الاخر

الكتلة،منهذهاعرووانيمزنألذيممآ.لمعر3ننهرغبةايةفي

وشغتين،وعينين،وفصاانفاتعملافي،آلمبهيمة،الصورة

الابيضويختلظ،كالبوقصغير،نكفانراسهايئلبيعلىوتمئد

دراعان،كتفيهامنوتتدلى،المهوششعرهافيالغامقوالكس!نني

فيسناسوا،لغابةافيالفردايض،يملكهما،ساقانحوضهاومن

لنفسص:قلتأالقرودجبلايةفيوالغوريللا،ادففص

وغالر،بيجامةارتدىمالسبب.حيوان:الاخرهوذلك"

في،مهذبكمخلوق،لصتبوليذهبوسوف،عليهينامسرررالتوه

."عينايةفي".لراهلا،خاصم!،ن

انجسم.اللحظةذاتهميلهابتمسمت،الاخرذلكأداعبرحت

ساخرا،لهبص!مت.!ووج!كشراللحظةذاتفي،وبر!هفيكشرت

حركت.بوزهفلوى،بوزيلهلويت.ساخرابحأجب"ليفبصبص

:ف!ة4لمفلت.مظهيحركفراح،ويسرةيمنةالاسفلكفي

هيك.طط-

صوتا،نهاسمعلمنكن!ي.معيالكلماتبنالسمتمتمادمهكفىح

حادا،ص!ويفياليه.لعرفتظلماوالدي،أناليادصوتكا!فقد

صوته،.رأسيداخلفي،ومزعجادافئا،وثاثباناعما،رفيعااو

،ضايف!هـ،يحلمحيننوميفيأسروء4،جيداا،هـفه،الأخرذلر

لي،بارءإجهيض،يقني،نظرهفيطفلاكنتإنوكط،نيبهم!دته

فكاودلالاتصوراصوتهواحس،المعاكسةتثيره!هبيطاكنتلوكما

ينتدخلحيناو.نائمااو،غافيااو،-قق!،يحاورنيحين،داخلي

وبلغ!ة،لح!الب!وتليفيفكر،تفكهريوفي!لىفيقرافراءتي!

!!يحسة.

لد-ري،النرجسيةالمراةتلكيجعلألذيما:حيرةفيتساءلت

وتروح،ةالمرافي،اخرهـآ،الاخردلكلترى،ثيابهامنجسدها

ومفتونة؟بهسصإة،لههياوتغني،للأيرقصوتجعلهعليهتتفرج

خرجحهـتى،المتزن،لعكيم11،الصأفلالفيلىوف!ذلكلاراالذيوما

ا،خر،دلكعلىليتعرف!،العاب!ثةالكلمكأبهذهتلميذهوامر،طورهعن

ف!دالمعبدكاهم!ةاندالرت؟والضحكللزرايةوالمشر،لفجوا،المزعج

ندموانه،قالهحينفيهعابثاكانانهالطيبمو(الذي)امرهمنجعإت

الذيهوالاخرذلكانفيشكلاوالذي،أسمباموتهققررحينعليه

لاوتة،(لهوجرء4،باصابعهعليهوقبض،السمبكأسيهـهلهمد

ؤليبوذامثل،إهبدآداخلفيوقبعت،وراءهتسترت،وأءلمحوكة

اهدايااوتتلقى،باسمهتنطق،ا!حرلذلكتمظلأ،الشهيرةجلسته

،آسداسفيآخماساتضرب،وسلطانهمجدهلهوتكرس،شرفهعلى

اللذين،ومخبوئهالاخرذلكماضيءفيالستاروتكشف،بالفبتتنبا

نهاية.وبلا،وبعداقبلا،الزمانفيبع!يدايغربان

ذلك،بهرههبانمينفسيم!سدثت،من4بالارهاقأحسست

انساه،وجودهالىينبهنيبهز،ذا،عنهأغفل،يلازمنياتيالإخرا

بهؤادا،قىوروبعقلأقهـراوحإابرلس.يذكرنيانعلىفيعر،تماما

يقظة.احلامويحببلها،ويشتتها،يبددها،افكاريبكليعبث

4الي-سنظرت،عليهاجست،خلفيالريرحاؤةالىتراجعت

له:فلت،فميهحدفت،المرآةفي

فلدنيانانتوتملك.واصمت،أمكرترانيذاأنتها"

62

بهافكربمامثليتفكرانلكانى،لكن.مثليبالصمت،كعادتك

."والاخرس،الابكمالعليقذلكأنت.وحدي

شامتة،،اب،متهوطالعتني،!إخرا،بشما.ز"لهابتسمت

بعينهإ:)بطتقول،وساخرة

لك،افلأرالذياتىيطويكومأ،دي!تهكرء،اءف،9طآعراتمحما"

."ؤ(يكلاح!ا!"خدم!،هيهن!كربماايثوأوحي

:صوتبلابهصعت

."ا!!لأاعليك))

به،همهتماآنفذبل،اهمكدت،وريفسعني!خربربماكار

تماما،اووومياوبعدها،الاصمرجاءهافييع!ينشالنيألمراةفأكسر

بوحهه،للمحظفواادتوب9،!لصى،المفضضقىلخلفهـيةاقشرتهاخلف

.ادةزلطنظرتكلما،ؤ!ل!،لمالذي

،ال"ـءنبجانبرافبته،لمرأة5قءمعيفمثى،مسرعاانسحبت

المراةاؤر،زغالرتصكا،فعجزءا،جزءاًأبتعدبدات،يرراقبنيفراخ

توقفلت..شيءلااصبح،المرأةءئالاخرذلكاخثفىاًلان.الخشبي

ونظرت،أخلفاالمىراسيلبى!ت.بجاتمييسيرهواءصارانهفكرت

أرظرة،ذاتليرر!ظروراح،رآسهلوىوقدبهففوجئت،المراةالى

ورش!وءرق!ط.الغرفةبابتنيهوخطوت.صرعجارأسمماكأدرت

فييدخل،بكليتهصلتبسه!وءشإد،ةالمرامنخرج.ا.ئيأعلادبانه

ءدلي،ليسيطر،غفلةلحطسةوربيينتطر.بييتربصو،كاثطع

للحمافة،علىويحرضي،المكت!-ومؤحيحهوي!سمعني،ويوبد

4وايقاف،لشكمهمنهاعانيواظل،يودكانماكلو"فهل،والجنون

كيف؟.حدهعند

ا)كيف،هذهأعرف،بعيدزمنمنذصداذلكأعرؤداننيفقرت

اقنعة،بعدأف*مة،وبسببه،لهألبس.فهـقطا!نوأعيها،أمارسهابل

فيوأرتدها،ثات!ةقيانم!جها،آخربعدواحداآصنعهاكيفتعلمت

ا!اجماتجهائم،الكلوؤدحسب،قناعبعدقناعاواغيرها،الثانيةذات

لاج!ليغضبهأنمدءه،،ويغضب،علييتمردحين،كليةتسقط

لقناعافظفيتسا،وحهدينصرناوفد،ءميفخجلامظهرا،وحدبما

ضيقعة،وأما،اسعةواما،الاخرىلافنعةاكلوتصبح،يتلاشىو

امامه،تهإويتلان،ى،وبه،بفسيفأصيئ،والخجل،كالاعتذار

كطفل.لهوالستسلمت

با!سبةؤهنجاا!خرمنبرل؟هوام؟أخ؟فيظالطفلمن؟طفل

الاخر،بحياة،صيامنامنبل؟مناا!خرعنالغريبومن؟للاخر

يأكلمن؟والظلآصدىوا"ورةالمهوأينا،الاصلآينا؟بموتهويموت

هـنأم،وينجبوي!تزوج،و/*ممبويقرأ،يصحوووفي،م،ويشرب

بعل،بفضلي،وآحفادآخرينبابناءويحهـظى،كلهذلكمنيستفيد

الاخر،ذلكوجودكارثة،لاجعلالكارثة،لمطباؤلطووقوعي،بخيبتى

؟أوتتضاعف،تستمر

لمناقشةان!رفىجرش!كهبالف-3

الحيمثامفي،ودإنجنة،ق!نوة

المقععدةفوق،البيضاويةاوروداءالدائرةعلىجالساوجدتني

البانو،:حوليمنالخاويا،تباءببياضأشعر.البيضاءالصين!ية

،المنورمنالم!تىصدفق،المفضضالزجاجبملضوءوا،لجدراناوبلاظ

افراغاحاول،الفراغجمم!اتطنحبيىةوذبابة،المغلقةالأفذةخور

ابيضاءاالبلاظتشبيحاتهـ-نوأج!د،العطنمائهامنمثانتي

من،وزووسا،ونهودا،وعجانز،خصورا،انثويةأجزاء،والهـخضراء

عاريتينفجاةفخذي.ورأكتالكثبفشعرهاعاريةأيةترفع،الخلف

ومشعرتين.،امامي

الحيوانلذلك،لأيوببس،هولهالشعرذلكانلنف!عأكت



اورساربكلءلممايحيطوالذي،بعدغابتهمنيغرجلمالذيالقرد

،هروضت،المزرعةالىالغابةمنميعهـناحملناهوالذي،الاسودالسحر

،الاداعيجطودمالوانت،الحيواناتجلودوارتدأع،صيداءقلت!ف

بالقئىالارضليزرع،رأسهعلىالطيوروريشالارانبفراءووضع

كالمولى،النهارآخرو"ضام،ويلهثويعرق،ويتعبيشقى،وبالمحراث

الر!الؤولبط،بنوباتيصابو،ويعربدلنايحلميظللكنه

سحتالاضفثاليوقع،اخرىوعهفريت،تارةتنعيخانهمسب،!المساء

افربويطلب،لهيحلوحسمبماالاسماءشتىيسمل،ءسعهنوبات

صابة،الةعا.م!ليب،الهمستيريةورفص،لها،الزاردفات:المطالب

،عامانانعهـمرمنلهذئبطب.واحم!بي!ضاءشعرةبهاسودخروفا

ضع6المصالىحملناه.لساعتهماتطفلكبد،نقصاناوزيادةبدون

ليكأل،الاقنعةالا،لىلهواعددنا،الطرقلهورصفنا،العمائرأسكناه

ويىمحل،احهـشوانايذبحزالمالكنه،ومزدبا،ش!دكا،صامتا

يمط،ميباقهووها.الحروبفيأنلأإراالدمويسيل،الحرائق

:ويقول،لسانهويخرج،ليبوزه

."ولو"

اهـس!ائلدلكمن،بعدأتخلصلماننيمجلسيفياكتشفت

حين،الاخرذلكعسلىوحنعت.سموممنيحملهمابكل،الهطن

بهاكع!!دلاالذي،والمخرب،المخرإؤدبتفكيره،السببانهوءييت

مخرفا6،الصباحهـ-!ذايفرالذيهوانهيرلصرينيوما.قبلمن

به:صحتأحدواوقيتفي،ولهلي،وعابثا

.(،7ناابتعد"

واعصابها،بطنيوعضلات،احشائيبكل،مثمانتيعلىوتضاظت

الهطويلة،الليلساعاتنفاياتمنببطءاتخلصووجدتني.وعووقها

بلذهذلكاكهلوانا،جسهديمنالساعاتتلكفيماتتالتيوالخلايا

لي:يقول!أةوسمعته،ومريحة،وم!نعشة،موجعة

"أبعدتفكرالم"

له.ففلت،الحديتالىلسانينيجر

"أفيم)"

دهشة:همطقال

وتقذف،تضاجعها،بهتتبوللذيا،نفسهالشيءبهداانكف!"

."فتكالحياةماء

غضب:فيبهصطت

.،(اخرس"

ومسترضما:،ممتنالهفلتئم

.((الشيءبعضمهذباكنت،الاقلعلى،لكنك"

:منكراجمهفص،ح

،(1أنا"

:وقال،وضحك

،ا؟وكيف"

:جادالهقلت

.((الشيءهذا:عفهفلتلانك"

ثقالثم،ضحك

وصراخبم،،لغتيعليا!سدتألمت،لسانزلة،شيهحيا"

."معك

له:قائلا،محتجانفخت

."منكفائدةلا،بل.معكفائدةلأ.اف"

صشاغب:كولد،مناورا،وجهـي!ه!ءندئذقذفها

"؟تسمونهمانا"

ثلفوريبهصحت

."اخرس"
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:قالثم،الضحكفيفأفرفى

"؟انتأم،انا؟اذنوالغريبالمريضامنامن"

:هؤكدالهقلت

.(،بالطبعانت"

فسالني:

"؟ولمة)

بمراحة:اجبته

."مهذبغيرولانك،وحشلانك"

قائلا:إؤ!حاورنج!

"؟تلاحظآلم"

:ضال،مستفهمااليهن!رت

الم-ىجلسصعمااذاواكنكم،وتمارسونه،شيئاتعيشونانكم"

،4والختاب-بالايماءع!ه-ضموركتبتمماواذا.لهتتنرولابعضكم

اذاهـ-..ادعيتم.ادعسف!.والاشارةبالرمز،لتعريضوابالتلويح

.،(الاخرىالالظظوتلك،الضهذيب:51؟تسمونه

:باختصارلهقلت

."بعدالغابةمنتخرجلمانت"

علي:!رد

."قناعاتلثسو؟نت"

وقلت:.ساخراضحكت

.((كلبوابن،وغدأنت.اسمع؟ؤناعاالبس؟انا"

وقال،بسعادةففحك

.(1لغىتستخدمبدأتانك؟لم.الانبعضنامننقرباننا"

:فالثم

."ايضاغبيانك.اسمع؟حقافيلكفيتفكرلم4،-أنتانني)ة

وحسم؟باخته*ارقلت

."ماعندكم"بعض

سكت.و.كتسو.تعجبتو.رلضحك

قرينياناثهنشفتكيف-؟
ضح!ةالسملاعلا!ةله

الي،تنطركانتجدينروجةأاناهوايمىونكيف:امكررحت

ليطلانه،عليغريببيت،"أحمرآم))بيتؤكه!،كنتتراقبني

الجميت.صاحبةمنهتاكلالذيآلش!الطعامالىأنظركنت.بيتي

لي:هقالت،نكلتيلاح!ت

كل.-

ريقي:ابتلعواناأجبتها

.شبعان-

نبهت.الر؟وضءلى،الادببابءن،فأصررت.عليالفت

ابمدوان،احدبيتفيط!عامااكووآلا،مؤدباأكونا!اميفىبر

مهمات،طعاملمراىلعا!ه--يلولا،لنفسادنيءوغيو،متعففا

لشي3الاقلعلىين!رالاالانسانيستطيعكيف؟النطرة،اكن.جائعا

الوحيد،أشي،اهيالمنكرةانجمكر،طفلاكاناذاوبخاصة،يشتهبه

لاحديمكنلاوالذي،شيءعنيفصحلاوالذي،الكباريعرفهلاالذي

علىيدلبحرفنطقتاو،حقاعلمتوهل؟عليهاحدايحاسبان

وهي،جديزوجةلي!الت؟اليهيديمدرتأو،الطعامؤدرغبني

بقرصة؟تغمزني

-كل.

وان،ضيئاتعرفلنأميانالى،اللحظةتلكفياطماننت

الىتضيبرهزةكتفيبهزتمنعتلكنني.بقرصتهاتطمئننيجديزوجة

عنكلدولي"احمدام"(مامليوتبرر،التاكيدمنالممزيدحابخي



:ومثررةمفنعةجديذوجةليدالالت.الرفض

ويخنفك.الكلىلأبطويأ)ى،كلخكسعصي!غفمبورينك.كل-

كاو!!التهء،ؤبئلأ.دفاهر،كا!ءبئوالخنقلايلفيكرهاكان

الى(الب!يت،لميئء،ردكناوء!لممإ.وأكلتوبيؤمدرت.واكلي،لافناعي

سالتها:

فريرفي؟مق-

:وولوكرةمقررةركلماتفقالت

.الارضتحتا!تيأخك-

واى،تالاصهدهتصورأص-ماول.ألم!عنىاص!ثلورحت.سكت

ؤلتعضب،،بجوءىوتجوع،باكليتآكل.الارضتحت،اختلمكي!كون

،بفؤبتىبآم!مثت.ونحصق،"ءبولهكلر"بوسمط،ألليلفيوتأني

هقىه،!هاأكلتوراننيوتدكرت.سيفيويسملت،آ!يصووتلفت

حتتس!ر،الاخىتهـفه،نيوتمنمذلت.بالأمنفماحسست،الاخت

طلالسائر،الترعةميعاهولىكالصفصإفةتتهادى،م!تحتي،الارص

قدمي،ميكالظلقدماها،مقلوبةليبدت،ا!كبيرالمصرطحافةعلى

أعلى،الىههارال!جعلت،ؤ!عدلتها،منهاخائفا6علإهااشفقت

لذلك،والذنبوالخجلبمالاسىشهرت.ر(سهافوققدميفوج!ت

صفح!تحتالسائركطل،الارمر!.طعتحتافقيةلتصيرؤمدلتها

:جديزوجةسا)ت.المياه

بنتا؟لا،مثليولدا،أخاتكونلاولم-

فقالت:.أقصدهماالجدلوجةأثركت

يقولونه،ماهوهذا-

همأمن-

البلد.كبارمنالعارفون1و،ارزايخ:ذلكقالوافبلنامن-

:تقولعادت)كمنهل،وسكتت،سكت

ركأههلم.مثلهولداألولدمعيكونانبدلاالقرينانفتكر2-

رلك.يقولوالم

بلجاجة:لهاقلت

قلتنفسكآنت،قر!:-صةلافريناالولدمعمونهيمىلكنهم-

ذلك.

منه:يدهاوتنفض،الموضوعتختصرانتريدمنبلهجيةفقالت

قربئ.:يةع!أأجنتاومع-

يئ؟قر:ا/ضاالتتكلمع.الأعجوبةهذهأماممتحميراوجدتثي

:ؤقات.راصياأبدوا!

؟2البنتومع،الوكدثعبنت!بىيرن:.لضحكحاجة-

ا!جد.زوجةفقالت

وطوله،شعره،تمامايشبهه،قري!نهمهـنالكل،حالايءثىس

.ثصبمءكل،شيجل3وفي،ولونه

علىزمتوء2،غموضاوآول،وجديدا،فئيماينالظرهذا!بماابدا

المرآةاماماقفا!،أبهتااالىاءودعمدما،أفعلهشيءأوليكونان

وضحكت،بنهـتوهو،الولدانالثبهفبمالذي،الهريرنذلكوارى

وصجلت.ضويلشعربلا،رنتو!بي6مثلياستكوطالبنتهذهلان

ليوبدا؟بلأونهاأم،بحماقةيكونهل:الطدالههذاببا)لمكبماخطرحين

بالصمت.فلنط،ومخجلا،مضحكاالطوال

الاكأشاؤءهطداأيوبدا.ترمامحاذلكنس!تاننياللحظةوعيت

اجىسدانلتوحاو،ومخيفا،ومح:ونا،ألسطوريا،للقرينلبعيدا

فيعرفتماوبينبينهـمابل،والقرين،خر7اذلكيبنتربطعلاقة

"وروس،بالشرلهيوسوسالذبرشيطانهانسانلكلأنمنالماةه!

،الهـناسالىيرةسماوألأرسماييحملهوربما،الخ!برالىيدعوهالذي

يكتباحلىهم،،يفطههاويقولهماكليركتبان،عليهرقيبانوملكان
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وملدط،ن،وهـ.،رفيبةاسمهما،الشريكتبوالآخر،الخير

هـ-نقرأتهماتذكرت.وحفيظ،!،شظ!:ألص*!مط،.(ءلفظانهخرانآ

وارداد.فضحكت.آلانساناندبي-ن!فيهانار!هيصبئاار!كينان

،الحرسهذابكلحقامحا!انتئيفلارتحين،ورسير!ءؤلمااضحكبم

اكنةج!.أ!خراذلكء!كاالة!ب!وح!جر.اوص.بلوناعندماحتى

اكثر،ظريفاس-ك!-ورر"(فىنلآا"كأز،طلا!،ء*حرةاباستبه،دأسعت

للفك!اهة.ومثيرا،جدا4وارو،ظرافة

:دءفيول،الصباحهذاكعادله،فجطةصوتهوورمهت

،ا؟لكأقلالمة)

له:ولت.ت!ودنهو?زء،،مفابرضارالى*كطرفعت

"؟ماذا"

فاجمم:بح!مفقال

مجي"انك"

تماما،وجه4ؤىأصاقي-صهنمختيانوأصسب.بضيقنفخت

درامت!وج!فنيو)كنط!.آبتم!مانحاولت.وجههوادار،فعبس

اصباحيابرجمخرها،وجهياصابتقدالنفخهـةانوأحس!ت.لاجله

المدخن.

يدف!نيألهقرينيأوتفنك!ف-5

بامرأةللاستئهجاد،أ"بمطعبا

يرنحاكي،الىءونركت،البوظعازشعلةوأوفدعت،بالأءالبرادملات

الماؤطرة،انصخىرةالزجاجيةألمطبخنافذةمن،واحدأمصراء،وفتحت

رطبا،الهـا?لمميفيمافمحني،المخزونةالانئ!ياء!واءلاجورد،بالحديد

،اكسومآتارو؟زإل،وجهيلافرواستدرت،4م!ةرتتي!ميلات

عافلا.واءود

أبرففانشكتأوواذ.والصاب!ونبالماءوجه!اغ!هلرحت

منه،ا(تحررفيوام!انا،آلأخرزلثؤب!نكايةببالبرخطر،وجص

أطات.راسبمهـ-اىاثا،برودةمراتآل!ت.بآكملهرأسياغسلان

بع.!-!ايقبعلأجعله،مكمنهءشتمامالاقرده،نأفوخيؤوقسهوطها

ير:دولم.ميمخااونانما،وم!"ا،!لمدئا،نهاركلفي،يفعل!ما

اكنني،واحدفهلبردييماآو،احتجآجهعاىدلماالآخرذلك

ا!خر،ذلكوجدقه،لاجففهابالفوظةوأحطتها،رآسيرؤلعتحين

،يرنوالنئءبيمآ!ريزهيابجوار،ارآةباصعيرةمساحةمنعلييطل

يدور،آبرشارعفيظللالييت!ر،وماكرة،مبسهمةبزاويةالي!

وخلفبم.وأمامي،بجانبي!هبمون،اتشمسيالضوءمصدومطكسا

ساقيه،ويبدل،اثلامنخاصرتهفيلدهيضع،ويمشي،معييقف

أطلتهماكثرةمن،معيأ*هدتهماطولمن،بطولهالارضعلىملقى

تىجهديغاقيبادلا،ا!ريقؤ!ماامعهتوؤفت،أحدهممجامل!ةمن

قلبي.ءلمىسلالثقبد.4في،را!مطبمراحةلهاقولاو.أسبهلا

مناكفةكذبابةلازدا.4مثاالوفي!واكلبابل،كالكلبوفمإمعبميكلل

النز،ولا،الطردمعهايكفيلا،جدءدمنوتحطتحوم،الصباحفي

لييخلو،لافحةانفاسوةبز،9اكتساحهاولا،التهديدولا"،أفباولا

موضصوعمنومتنقلا،وموشوتت،وساومول!،هامشإ،خلوتاذا

،والمحزنط"،المقبضةالخواطركلالىداعيا،فجآة،موضوعالى

غيرهوماكلءنباحهـثا،رحمةايدون،لعموانيةوا،والمتشائهكأ

اركبما،احرهمبهيرلمقي،عابرخبرأو،ءمحهـيفةفي،حوليمنهع!ول

فيءمحت،وءدتفرجة،متشفيةبهستيريةيضسحك،بدشةيتوقف

وجهه

"أالمجنونالابطه(يها،الانيضحككالذيما))

بدشة:!ي!قال



ا!المحل؟ايهايضحككولا،ححولكتراهالذيوما،حقا"

ل!-وتلأحتىبل،تضحكلافنىكلههيذافيجاداتراهالذيما

أ"الض!من

نا،سريرهافكيالنائمعةبتلكمسشنجدا،اصرخانكم!

وفم!تل!نني.النكدالصباحهذاف!،بالخبالاصبتاننيلهااقىلى

الفطاءوأءم!،الشعلةناروخصمت،يغليلذيااللاءعلىشايملعقة

انتكل.ووقفت،البرادالى

سالكمةأنتكلقريهـي"دعلميك!بيفس6

للانسافيسة؟سهمال!شم!مسىتيت

الش!---مالضوءفيلهانتالاريطال.الاوتوبيسانتظركنت

كأبمنتالاسالمبنىكنلةمتواكتذابي،المحرقةأحرارةوا،الساطع

وصى!ل.دافسةكوكاكولازجاجةعرقفيوغرقي،المقابلةالضخمة

عند!االركوباعتزم،المحتشدينمقدمةؤ!ىووقفت.59اوتوبش

الهابطبنآخروجاء،الاوتوبيسبركوبه!ممت.الهابطيناخرينزل

لزج،وعرقه،قديمةجمرياظربوجهه.طريقهيتحسسكفيفا

الدائرةءضد،وعرقبشحممتسخةوملابسه،ومدهنةمصفرةوسحمتمه

.4وره3وثوبهوصدر،رقبتهحولالبلدقيوالياقة،للعمامةالسفلى

كالجشة.أفليئا،كالماردالشاهق،الضخممنظرهوبخاصة،مقززابدا

فورلاركب،كيلوغراممائيعنتقللاحهولتهاكتلةطريقعنوعدلت

تخمب!-4.نا!راعوخلاء،ءوالاخيرةالثافيلألسلمةاهبو!مننتهانها

دون،طريقيعنانحرافهفور.والاش"اءوالرصيف،وعصاهبيديه

ي،صدمةصوتهن3.اصلاموجودانيلأركاننيثونيلمستب،بلان

:قالص!ين،م!ؤجماة4رايئالذيالاحرذلكصدماو

.مخنرمياوحياتك8اوتوبمس-

،لقصمودمتزاحىن،يددمعوتيو،يدفع!-ونهأ!خرورراح

ذ)كاركببل.للكلسبابهمنلرغماعلى،عليمهاشمقف!جأةوجدتني

امسك.للشفقةفبهامكانلامدينةؤلىا.الشفقةهذهجريرةالاحر

،تقززدا،ن،وا!شحمبالعرقالرجالابطتحتمنبيدهأ!خرذلك

دائراالآخراذنكمعهجرني.الرصيفوحافة،الزحامعنبهوابتعد

ونهبط.نص!د،الارصفةنع!برورحنا،الخلفمنالاوتوبيسحول

منهةتقزريتقاومبرقة،الإخرذأكلهقالبل،لهقلت

اولى؟والائافيقيثر-لأ-

اىابهواتجه.نقولهاناضحكتاو،لقوليا،خرذلكضحك

الثانيةالدرجةباب

عم.؟اصمد-

له:الاخرذلكاضاف

.الحديدةبهذه.ه!ناامسك-

:ا"ايضاوأمماف!بل

السلامة.مع-

نصي،خرين9بينمعانكونصين،يوخربذل!كزوجتيتضيق)

وضعفا،ستخزاءواطفولةمنيوتجدها،الطرتقةبتلكيتصرفرتراه

.(وخفة

مسرهـ-ا،،يلاحقني*خرظل.اوتوبيسيلىاأجري؟ثت

اداءواجب،نفسيعليثقيلةكانتالمهمةبان،معاتبايشهرني،و.ؤنبا

"حرفة،الشهس،شديدالحرانييولا،يرح!لا.حببغير

ؤهـم!ضىالاوتوبسكان.ساعةنصفبه-دأيأالتاالاوتوبيسوموعد

مكاشهص!ا،خرذلكوراح.الشمستحتجديدمنووففت.بالفعل

للحظة.انساناصرتبكوني،الخيربفعليعزيني،قدميتحتالظلي

ا(لمفصظلهساقيويبدل،مللفي،يتململراحانيلبثلملكنه

.الارضعلى
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لمجطبالمنقري!فمطغف!كيف-ا7

االط!مخؤباعص!اءبيخطلبةفهجوته

ا!خرذلكبسببنسي!ه.زمنمنذيغلي،فجاةالشايتذكرت

ولمح!،كلوجوداكانانهفيبالتفكيراو،بوجودهيص؟يقهـمي،ايضا

ليليؤكد،الاخرذلكليوبرز.بسرءةاثملةاطفات.سجهودانه

بفضر:

علىانتتكضب.تماماالموررفياوقطكاننيتذكر.تغض-لا"

،كن!ةالمصبحيرتيفي4بو-رمي،السادسةاساعةا:الخياليحجرك

."تطماالسادسةفيفماو!ك،لممتمةوا

،11والشاي"

لم.الموءهـتمامافيالشطةاطفاتاًنكسترى.يفسدلم"

."ابدااخنك

بسببفارمرةكم؟واللبن.نفسكمنواثقاتبموأانت)ء

."أبيلرحلاث

منكراثهمس

خبربقرا.ةمشغولاتكونلكنك،اللبن.هامساأنبهككنت؟انا"

."اللبنويفور،لىاست!جابتكفؤجل.هامانهتكن،اله.ضيفةفىل!

وانا،ا!يب.ا)معريروانا،الخيردائمساانت!طبعا)ة

."؟كذلك(ليسإ!المخطىء

سكت.

.اكخماع-حتىغريزي.وجبان،ومدمر،ولثرير،مجنونالت"

عاما.اربعينطوال،الرهيبة،لمةالطوياللياليفي،ليأحلامفىتذكر

."7ناالتفاصيلاذكرلست

."نومكفيلكوأظهره،انتتخ!"وعما،انتعمااءبر(نا"

"ألتقرفني؟لم"

حولك.وما،آنتماوتعرفط،تتطهر.لنهـعر؟فه.منهلاريحك"

احلماؤببرطتك.مافى!منانقذنكاننيتسىانك.انت!ر..ثم

ال!سلمملك!م!تثم،بالحلمالواقعلكوهدمهـت،فإةشجاعا

اليهوباعادتك،مرةمنهباصراًجك،!هالحلغلكهممهـتثم،بالواقع

بعدممت!را،حينبهدلىجاعاؤببهتصبح،جديدتشقليفياخرىمرة

فويتطير.بريحكذلككاناذاوءدوانيا،رغبتاذاخثرا،هزيمة

لمتزوجلانك،بالاستجلامجنسياترتوي.وتنجولتستمتع،الرؤوس

بع!داًطعمك.الليلةتلكفيرغبةلهاتكنم!صاحبتكلاناو،بعد

وس!موسيقى!عكوالى،قصوراالنكنك.عطثسبعدارويك.جوع

."سمعتافنولا،ر2تعينلأماواريك،جن!وادخلك.الخرائب

غيظ:ف!بهصحت

صديقيأبانكتقنعفصا.تخرف!؟نت.اًسمع.علبمتمن"

قطة،دعدقطة،القططاغراءالىيدفعمنيكانمن.ساذكرك.اذن

عنقها،!لىالبابانتتغلق،تفعلوعنمه!.الهـجرةمنللخروج

افقس6اوشكعالىوهو،البهفيعسرتكنالم؟الموتتعانيوتتركها

،!عادعبالفتاكيكنالمل!الغورعلىبداخلهالتيالاجئهفتموت

وتثمر،كبرحتىتنتطرانك،وتردد،وتلهو،عصىؤلىترشقها

لعرسةمثلا،ادجاجوا،الارانبعنقيلويكانمن؟كالزرع،ضفادع

تركتهثم،للحماعلىوتصود،كبرح!،للكلبويطعه!ا،الجائعة

؟ناربطلقةلإ،دامها!خرونوايطر،بالسعارفاصب،ء"عحتى

حقيقة،مختلانتبل.تخرزطأنت.اسعع:لكاقول100من

توفليق.مثل،الجنونالىوتدفعى،معكستخبلني،اطفنكولو

ثالث،عالمالىبهالزجهما،اسبباكنتوحمتانت؟تذكرههل

."وحنرانت.عنيابتعد.دهني.شهوربعدماتحتى

بعدوسحرءأسءمنتمامااسترحت.جوابهاًنتطرت.سكت

وضصكت..حقاعصماءخطبةكانت،الصبةهذه



منرنكطأزق!نثترب-!
الؤيئشركفو،الو!

المورعابرا،النومغرفةمن،والاتعوي،المنيويصوتهاجاءني

:وودودا،داوئا،المطبخوباب،الحمامبابامام

نوجي!س

ذلك.تنت!رلاانهاعرف!2و.اردانالىبحاجةاكنلم.انصت

يكسرلأحتى،ليبردقلهلملااًلشابم!أنتطر.المطبخفيه!نااننيتعرف

الصحوعاداتاماتس.نضجسااكثر!!عيروحتى،الكوبزجابم

الموقتةاللخظةذاتفبمتهتف.العطلةايامأصبحةفي،الصباحية

الاليفة:ا)نغمةبئفس،تماما

.اًلشايس

ملعقف،ن.ب!ماالمبلوشالسكروضعفيبدات.انكوخينغسعلت

:مذكراالاخربيصاخ.لنفسي

لها".فقط)ءملع!قة

له،قلت

.،(اًبتمدأنت.اعرف"

ا!لصةذاتلهاقالت.بجوارهاالكومودينوعلىشايهأوضمت

:الممتادة

شايد!-

.تزللمالعينينمنمضة،ناعسةقالت

.يبردلله-

اليوميتين:ا،كلمتينذاتلهاثلت.ابحيت

!لا.بردس

مشها.المستريحةالاناةبهذهاضيقالأتعودت.كالمعتادتردلم

المحاورةهذهفيفكرت.امومود!نوءلمىوضمته.بشاىلاعودوئم!بت

لها.مرةكلفيجديدةوتبمو،دائماتتكلر.القصيرةلزوجببةا

الىوراس!ىبكتفيم!ستندا،السر-سعلىتمدمت،البكرالمذاقنفس

وأدخن.الشايألثرببدات.سيجارةالفملت.شباكه

ال!مريرشباكالىمثليم!ستندة،مسفقظةصوتهاعلىانتبهت

بالدافتيل:المشؤل،السلالينهقميصهاةى

ايهأفيسرحت-

صحبي.واحدفى-

مين'-

باكرهه.واحد-.

تاني.حداطتكر-

.جدامثيرنياصله-

طاهرأبهاءأهوهمين-

.هوهمثى.لاأ!بهاء.آه-

علا،ـأ-

ايكر،"،آخره،نفسهش*رريكونانعلاءيستطيعلاأعلاء:!رت

فلت:.الؤصةيجدحين

بيحبكيثي.ماواحد.هوهمس..-لا

:لالؤرقالت

فيه.طذ-

ضاحكا؟ؤلمت

عنك.يرضىماالا-

منها:اعتدته،نثويابحسقالت

عرفته!-

أهوهمين-

بننحيد.قالت

.حيوانواحد-
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لاتهمتني،اكثرمنهبهااقتريتلو.فصمت.بالخطرأحسسست

السيطرةءنوعاجز،ةلمءلملأاهلوساللحظهاننيمتاكدوكا)بالهلوسة

منه:لتريحنيليوقالت،(نفسيعلى

فصة.عنه-بهتب

وجودهواكأمفت،حيابر!!ربهالتقيتشخصاغربكانولات

خغاعرفتمنوبهثر،الصورةبهذهالاقلعلى،!الصباحهذا

عنهمعطحدثتالذينالةدماءأجداديولان،وعدصاوجودا،وتخفيا

والنقوتر،والرموزلصوربااًيى"وتوددواً،وخافوه،عرفوه؟حجارهم

فيوالاطعمة،والتعاويذو*حجبة،والمواكبوالادعية،والتما"ديل

عنهوعيتماءلمىولانه،الموتبعدوحلوله،عودتهانصظارفي،المقابر

،اهـ!ووقت!لأ،فيودض!ر،وصعلوك،وشهطان،ملاك،اليوم

وربه-،،عابرةحدسلحظاتإىسوى،بمداحديعهدهالموبصورة

وعلسساء،آلجيوتروقادة،والانبياء،والعباقرة،المجانينسوى

والرازحين،الهظمةبجنونالمصابينوالزعماء،لفهـنانينوا،انفسا

البشريةرل،شومتخليصعلىالقا!ونوحدهمانهموهمتحت

اولثكوكلل،وقموهم،واخننيارهم،حريتهممسؤوليةمنباسرها

وبجهدسموتهمب!دوبخاصة6المعاشالوا!عفيحد2بهميعبال!الذين

عليه،للسيطرةوالخياليةالعلهيةاسلهـحتهبركل،دانمايفشلبول!يسي

لحريتهالاطيلومنمزيدالىالاينتهبمولابل،وترويضهوتسخيره

نااثرتفقد،معاوالضميرللغريزةفريدنموذىولانه،-الفوضوية

ما،حدالى،نفسيوادع،وادعةآمنة،جواريالىلنياتلك،ادع!ها

لبم:مالت.ورعتها،ا!هادفء،قى

سنحلأماذا-

الانساؤية،الوحيدةالونجبة،الغدا،رجبةعنتتحدثانهاعوفت

متوسطة.لاسرة

:تسالعادت

سناكل8ماذا.قل-

فسالته؟

."'نكلسماذا.قلء)

الشهالا:فيلهاقلت،يجبلمولما

هـشيءجمر-

4اتتكنوالذي،تعرفهلاالذبرآخرهامعربما،بصمتهالاذت

ترشفوراحت.داخلهاهـمبماالانش!طارذلكيقيناتعرفلاانهابل.هي

،جداالخاص،الفخصغر،بي،الاخروذلك،!لعلىالشاي

،!اةرايتهومنني.معيوجوثعافي،وبعيدناء،الا!اروالنريب

،ذكرياتينسحلييلوح،بيننا،يزللمارزيابعدهعلى،ه!ناكفابعا

بكارةفي،الاولىللمرةللحطةاتحم!كانلا،تفجبيرها،صنعهايميد

مدهشمةث

ويبكيئي!يئييدضحكثبىجمبف-9

بيا!ستالبطلييتنبساو

يدلى،البابجرسسممص.لييحلمالاخروذلك،فجرالوفت

ناوعيت.يدالبابجرسعاد.نائممالبيتالكلانووعيت

مسرعانوميمنفنهيضت،!ددقالبابجرسعاد.نائمالهـبيتفىالكلرو

"شعبان":اعرفهما،القريةمناثنينقوجدت،فتحته،لباباالى

ضسورعربةكانتخلفهما."اًلوهابعهـبد)1جديابنا"امين*و

تحيةدونامينليقال.الشارعبرواقفة

.الاخوىالضلفةا!مح-

داخلاىاويحملانه،اليهيعودانهمافيما،افتحهارحت

،وانكمرت،البابخلفزهريةو!ت،يديخلانهوهما.لشقةا

،سيموتبانهقينعليوس!يطر،مرييضانهو!ت.عممرهاخ!شاءمت



منصهـوتلكن:ي.بحرقةالبكاءفيرغبت.انكسرتفدفالزهرية

نومي.

،أخرىلحظةؤ!).للبكا"دموعداحقااستجدي،حزيناوجدتني

الضحك،من/هتزكلهوجسدي،(ضضفوجدتني،ليلةذاتصحوت

،وفجأة.(يضحكانل!وانحقاتيح2لو،يضحككحيوانبل،كطفل

.ناةمالبيتفيكلوا،يدقالبيتإلوس.فيئرةكلاتنبهت

ء!ننهـضتلكنني.ضيفيرعبزملكني.للثويعودالبابوجرس

وخلف!ما،وأ"ينشعنانوجدت9،قنحته.البابالىمسرعامراشي

امين:ليوقال.الشارعفيواقفةحنطورعربة

.الاخرىالضلفةاؤننح-

يعملان،الهربةمنعاداثم،العربةالىوعادا.اكنحهارحت

انرهرية.اتذكرت،يدخهـلالهوهما.أشقةاداخلالىالوهابعبدجدي

قبلبالفعلوقهتالزهريةلكن.لأنقذهاليهاأسرعت.لماتوقعتلو

الوهابءبدبسديبآنلفهورغمرني.وانكسرت،اليهااصلان

ذلك.قالالحلمولان،انكممرتالزهريةولار،مريضلانه،سي!ت

!سي.اكنئرلا،لابيجديش!قىكانآنهمع،ليحبهتذكرت

رهـصهة؟وؤ!هماويفرصا،الجوافهبحباتحجرهيملؤكان،صباحكل

،المحترقمذاقه(ودسبيني،رالحهـتهاتهيجنبم.بعدتغسلم!،ومنعشة

أ!هحو،كنت،سحوركلفي.الفاتعالاحمراوالابيضلحمهاو!هر

وا"فابى.،منهانهاف!عرف،الوسادةتحتالهـراملةمنحفنةفاجدد

."البركة"كهانها:لييقالحينبالتصديقاتغاهر

لي:وؤ،ل،اماميا!خرذلكقؤ

وأنتبهمفجئهك.انحقيقييناصدقاءكاحببتكم،ارايتأء

."!نا"لم

قلت:

."أائيوال!.؟.انتةة

فاجابني:

."أاتدخلفلماذا.تعرفلهمأنت"

لي:قاللكنه.سيذهبانهاعتقدت

مكصي؟اا،،اعداولدهمالذيئاصدخاؤكمنلك(قولهل"

له:قلت

."الست"

يبتعد؟وهوقال

.((!عبانك.وتخافهم،ترغبهم.وتكرههم،تطبهم"

.جاءكماوذهب

حهنشافوبصاركبف-01

ابديةكيارثةليقريئي

نابعد،الطفيليغريمي،الاخرذلكمنليراحةلاانهفكرت

اصريحة،االصورةبهذهمه4تحاورتأنوبعد،لوجهوجهابهالتقيت

دائماصوتهأسمعولسوفد.شطرينالصباحهذافيشطرنيانوبعد

اعرفانيمكنكما.قطاعرفهلمالذيكوجهيوجههوارى،كصوتي

ق!مهمنالصهلوكاثاردأطلقتأقد.خر2افنأيوجهبوضوح

كمهـا،صحويفي،فييتدخلولسوف،سوجميو!يهحبسهالذي

عائيفرضولسوف.والمبلبلةاالمزعهجةطيحلالهوثبأرائه،نوميفي

رأيهيبديو،(كتبماعلي!يملي،وجامحة،ومنلورة،كاملةوصاية

كالحشري،ا!خرينمعحواري!اوءضدخل،عبقركشياطين،اقرا!ما

يحب،كمايقودهالذيالكف!يفذلكمعهاصبهحولسولى،معيويضاجع

ويحكم،غرائزيفيغرائزهيفجرولس!وف،والدليلالعصالهويصير

رت-"ارراا!بقشببطانه،والمدمر،وررفي21،الجامحضميره!

ووصايا،المقدمسةالكنهـبمجدتهالذيالرجببمومحه،الانبياءلهة2

القديمة،معرفيالسبعةوالحكماء،وزاردشت،وكونؤشيوس،بوذا
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وبراصهة،الصينيةالامبراطوريات!ودفيألاربعمانةالسلامود!كلاة

الىاحتاجولسوؤط.المسلمينومننصوفة،المسيحوحوارييالهند

الشبقة،الغرائربروا.حالمفواحوجههؤلع!لاقف،بالغةشجاعة

اهلكة.واالمرعدةلضمائريت"لأنصت،م!خجلجبنوالى،9والعدوافي

موقي،سةلحظهوويقرر،اناواتوارى،هوسيعيمئى،باختصات

فيالمجتثةالنبتةكما،ومبددا،م!دباحيابقائياو،اتحارياو

متعارضة.،عاصفةرياحمهبفيالقشةكما،نهرقيار

فدفوجدتها،جواريالىالتيبتلكأستنجد،مفزعاالتفت

اسمع.ولموحدثتني،اجبولمسالنيوربما،ذهبت

فيال!ؤينالىتوفتكبف-11
النبيداووالمانجوالوزمعنهمه

ؤسيمب!سمماأض!ك-علمتمني،للقريننادرةعلىفجاةعبرت

كلماهوئرثار.وجمعةخميسكليفعلهوما،الشابذأك.بلاهة

القرينصوتعلىبصءوقهعلوارويحاول،بئرثرتها!ىلييبمو.لقيته

.الاخرىالاسبوعايام!رب-نيسلبهانبخشىكأنه،داخلهفي

الله،أيتحدثانيمكنكما.شيءكلوعن،شيءأيفييتحدث

بموري!لكلم!دلكلنيلا.والف!لانين،والفلاسفة،الانبياءكلالسنةعلى

اليه،وجهك،موجوداقظلانهيكفبم.اليهفتمعانيهمهلا،ق!

..ياه..هم:الانصاتعيلىتول،مابنبرةت!مهم،و؟خرحينوبين

يت!لح!طل،نفسهالىيخلوحينحسبه2،ديللدرجة..سلاميا

يومه!اأكنه.للحديثفرصةبمورهيعطيهلاحتى.قرينهالى

والدسم،الطعاممنفيضفىيغرقه.كليةلهيستسلم،الخميس

الخلم.عنحتىعاجزاوينام4ريسيثقلحتى

حتىادهولم،لقيتهكلما4أعواولااننيواسي،جيدااعرفه

رأهـ4،صعير،طولههوالارع.للحديتفرصةعطيه2؟و،أجيبهلا

نحا!صةعلى،فيهماأبرزكرشه،مقطفكاذنياذنيه،انيابوذو

الضيق،وقمص،الفضفاضسروالهفي،اسفلمنلييبدو،!امه

خميسكل.وسهحنتهالقركوجدهورأس،قدمانلها"زلعة"مثل

وينتقي،السوقالىويذهب،الضحىمعيصحو.ءملهالىيلهبلا

ويذبح!سا،يعود.ساواصغرهااوزةاسمن،اوزةخير،اوزة

المترنحة،الدائخةثيتها،الراقصاحتضارهايوصفلابؤحويرقب

الماءفييسلقه!،الفراغفيالمتعثروراسها،المنتفضينوجناحيها

ومسنكة،وحبهانبصلمةمعيطبخها.ريشةريشةرجسهاويرنتون،المغل!ه!

مىنياتي.اللاذعةوالشطةوالكمونافلفلواالملحمنخلطةلهايعد

الاخروةالشبرةينجؤ.ثيابهبكاملوي!لس،ينمقصبرغيفينالفرن

السافبن،:الاكلرافمنمبتدئاياكلكالظل،الخميسظهرطقوس،هـد

آخر،بالذاتعببناها،الاوزة!*نجاتكون.الراسيبلغحتى،الغهـخذين

لعينصسىالاعمىالخفاثرفوءعنجدتيقالتهبمايذكرني).يأكلما

ثي!ابهينزع.وفمهيديهيغشلى.(الظلامفييحوموهو،الانسعان

الاعاريا،اك!التااليومصاححتىسيرهعلىنائماو*!تمي،بسصمادة

القرين،نامفقد،قطنومهفييحلملا.التشاءايامؤلياللحافمن

ولارموفىولاصوربلا،انثىأ)*معيح!نلم.حلمكلعنسه2روثقل

.اخرىف؟ء3ا؟يةبلا،الشيفيئهذينسوى،كلمات

ويضع،ءفربقىوبلغة،بالدياجلبابايرتدي،الباكرالصباحفي

الىالسائقبهيذهب.تاكسياوليوقف.معوجةطاقية4رأسعلى

والبرتقال،الصيففيالمانجومنشوالملءيشتري،"الوراي"

،"مخالي"امامالتاكسييوقف،امودةاطريقؤي.الشتاءفي

يرسك!بالبيتالي."اًلفراعنة)ءماركةاصمرنبيذزجاجةويشتري

طرفعلىعارياويجلس،ثيابهيشزع،الحمام؟رضعلىالبالجيما

،الموردةالصفراءالثماربدائييةوفجاجةبغلاظةينهثنيظل،البانيو

ساعديهعاى،اصابعهمنيعتساقطوعصيرها،جميعهاعليهايا-ليحتى



ينؤعالنها/بئفي.بجسدهيمسحهماو؟خرحينوبين.وؤ!ذيه

يضربو-ظل،الجدارءلىقديمةوهـادةيضع.النبيذزجاجةسدادة

ءيف-،هأقىتتأ.كالقذيفةارودادةتئدفعحتى،الوسادةفيبقاعها

يتبفىما.توةمفدونجوفههماالزجاجةو-مرغ،لصوتهابوحشية

يقفبه،الطولالممتدةالاولىالجرعةمن،انفاسهتنةطععندما،هةها

بهلميى)ك.وصصرهوظهـره،وكتفيهرأسهعلىويرسب"،البانيوف؟

فى-ي.حكة،شهر،راضهجا،ويزءق،يضعكثم،ويمتمسلجسده

لرإهـهال!صوإفهيب،ح!اماولميخخذالدمثىفيفتح،؟يىلبعدجلده

يحلملاانه،غيريوحدث،حدثني.ا)تاليالصص"حالىهانئماوينام

ا-!انهوءدفء.ابدااف!لمةاهذهمنيوضلا.ؤلمطاكومةتلككل

.والجمهةالخمبمىجم!يومساتمندمميحرمهازواجفا،يؤوجولن

ربءرقبكما،والموكأ!لمج،1قرينهيدمرهفسوف،فعلأواز4أحط!ى

كانانهأعتقد.الحريةهذهءناغيرةوبا،اليهبالجلوس،اللخلة1

يرلححغدحغه،لهيحلمكانقرينهوان،يتذكرلاربمااو،علبميكلب

/يخجسد،ولايوصفلا،عصبي"فرج!اقةخيو!ا.رهيفةبمشاعر

معايعيشان"امراةاجمل"ء"ادوعءفاجهقىيضابرعفيالختاميجعله

"-تكفيالتيالعصبيةلراحةوا،والارةواءبالهناءمسحورةخب!عة

كادمة.اياملخمسة

عقم!الهم!اقرينان!قىكيف-؟ا

بالناربالحبالوكواهصاحبهفقيد

و؟ئسا،"كمودار(يته.عينيامام،ءقالهمنفجماةالقرينانطلق

طاؤ-حجسده،"،*كل،نا،اسعن!مانوعدناه.أعامةاالثانو*"فيطالبا

،والحصرة،بالحقد8رمرمومسشفتاه،خاويتانيداه،بالانيميا

لي:.بقول.والذكاء،والخبث

س!،-،مسيرطولبهدنجدولم6الثورةهذهفيالاملمات-

.ابلسا

نعسهعلىمجبباالعكسليقرر،سالني

مه!؟تالمص-

شاردادروسهيذاكو.صلدأعجفسريرعلى،نفسهعلىتطوي

،الصنكبوتخيوصثفوبهاقسد،السقفاجةعا،واسعةغرفةفي

ض!صوءؤإكما،الفضيالضبابمن،ملتمعةفراتالثقوبءلىتصبح

داكن،ترابأرصه!ا.لىاللبظلمة9كطالالصودالهباءمن،الشهس

الغرفةةراغفيالضوءاف!رازيضيع.وجههكصفحة،الفرنكرماد

وبائسا.مكمودا،معهجاثقرينه.معهوبروديكيحش،الخربة

اقلبام!مودلدي!4منأخرج.وبر،ف،مكمودا،فةوراللحطةاراه

،جسدهفيلحياةا،نغسهفيالعاأم!!مارعانسانهوها.وبائسا

بخببسسه،وعجزهبطموحهيحترفى،وحسرته،وحقده،بيقظتهينوء

طيفيكل.قطذلكبعدأراهلا.ظوالاحباالقهـريعاني.وذكائه

عته-سةفي،املسوداءكالذكرى.كالحلم،اًلنائيكالشبحيراودني

افي:الشهعبدءة"اسأل.بةل!ا

في!محوود؟محهودس

اساله..بالفنداثر

يأقينماي!اكل.نفسهعلىحررتهفيوانطوى،البلدةا!ىداد-

.مسمسوعبصوتنفسهويحدث،بهياتونماالاياكلولا،اليهبه

بالضارابوهكواه.الرحممناخوجتهلالهاأمه،انجبهلانهأ؟هيلعن

يكوونهلانهم،وبير،مهـحتجايصرخظل.الفقريعمودهعلى.بيده

.الفرارعنالايديبينعاجرا،البهيمةمثل،بالنار

فاؤس،صمرةمع،وجهه،طوله،عيناه:مثلهلشاالياعبد

حدثني:.تذبلكليمونة

مرشحسونأو،م!جانينهكذا،(البدالة"قريةابناءكل-
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يمولوناو،يومذاتبالح*ونإصابونثم،الن!ة،جبون.للصون

.!*--وا

لن!رىنذهب.نتغدى،آ:ء!افي((اثا!يعبد"ءلمييمر

وأ،ءقلهمنيشس،الخانكةالىطريقهفيكان.الغروببعدمحمود

الممسم.نا!ثة!يوحيداراي!ته.والام،الاب،الاقلعلىهدوئه

قرينهرايتبل.ل!24رمحاذاة4ؤمماه.االض(بطامامقلبلافييقف

بالفزنسية،،م،بالانرلهيزء4يلقيه.صوتهبأعلىداصفاخطابايلقي

،ظهرهعنيكشسف.واحدةعربيلأكلمةيستعمللا.معابالا"نينثم

-وانالحي!.أ:باتواالجماد.والخالقا!خلقا.كلهالعالمليشهد

غورفي.والسودالبهخر.والاقزامالمردة.والجنالإنس.والطير

المشهد،يخضفبم.ابداالفورينز.تجفانلا،وص!ديدقشورا!كي

مختلفة:اصواتتردده،اورهءويبوز

اخانكة.فيمات"حمود-

اشهر.ثلاثةبعدماتمحمود-

،موسامجضونابهوحقنوا،أشوكيانخاعهسحبواًمحمود-

دشفى.

..همحمود-

..محمود-

..وةرينه.ماتآلذيهومح.ودلعلبل.وقرينهمحموديختفي

جوفطائرفيحاق،البعثيومترتقبروج.العودةلنتكلر"كان"

الروصي،ن4اعنيكتبمفكرعلىتحللعنة.العالممنبال!ثارتطالب

ت!لربمااو،الفراعنةمقابرالىالفضوليسوقهاثريباحثعلى

روحتقمصت،اووالقنواتالرعجسهورءلمىترعى،معزهجسدفي

.كالذكرىاخرقرإنينتفض،الحسينعت!باتع!لىسيفهيشهرمجذوب

عريض،الطولفارع.ابداكانكما،للحطةاأراه؟..توفيق

عين!51.غرفةفيالينايجلس.العظاممكتمل،والصدرالمنكبين

،اءالبيصسبشرته.ملونتان،الغورءلص!قتا،رجراجتان،حزينتان

.لبحارةاغريني4بتماثيلتذكرني،أنفه،رجولته،ملامحهاكتمال

ركة،:كتبهطفلاكأن.مفمرهيقرنني.اوريرعلىءقرفصايجلس

موسيقى.كلماتثلاثعلىتزيدلاقصيرةاشطر.وسذاجة،وطفولة

الاستقلالأ.عنتند

الرسالة.الىارسلها-

المعاطي:ابوقال.كاذباكنت

تنشر.لمو،أارسلمها-

يصورالمعاطيبو02مصلوبتينعيناهبدتتوفيف

منويخرج،الانجندائيةياخذ.أدواز،يستكملأنلهقلت-

..ليحيا،المدينةالىالقرية

-"!يسخداو"

خبرت!ءكدت."المدينةفيوسصلا"ساعتهالنفسيفلت

دكانةللكل.ل!تةاولادلزوجته.كانمابررت."لهفرصةلأ"

ليل!.ونصف،نهارهيعمل"توفيق"فيهايجسى؟مغوحةريفية

.اصديرياعلىقطانايممرج.وعيالهاالقريةلرجالبلديةثيابايخيط

ي!مل.وكونه،كوتهنظير.لغيرهيممل

عين،نصف،نظرةنصف؟الو!تلن3،وفى..احاول-

،الزبونعلمىوالاشان،الكلماتعلىالاخروالبصف،الابرةعلى

يحلم.والعقل

.حاول-

.اساعدهان(حاول-

4الانجليزييطمشومن-

بسببه،ستجوعاسرتهوان،يحاولولى،سيعجزانهواعلم

بحقد،،المعا!ابيالىينظراللصةتلكفهههقرينهرايت.وتضطرء



كانقراءةغاوي.حرفاالمعاطيابوكنبمالولاه.ونمم،وحسد

أكليلة:اأشطرهكشكولولىو!دون،اثعربقرضويتسلى.توفهـيق

ساقيلةبرغانيةلا!كاك

وصليثفشدعاتيةليلة!هر

.ليقراكتبهمنهيؤجر،الصيففاجارةالمعاطيابوعاليهيترثد

وتوفبق.هوكتبهبفضلكاتباا(حاطيابو4صبح.واحدبقرشالكتاب

،ادبوناشىءطى،لبا،طريقهيتنقطيالمطوابو،مكانهف!طاباق

.بوكابموظفوعدالمعاطبموابو،الكنبو!ؤجرالث!يابيخي!وتوفيق

لهالمقرىءوهوويعجز،ابالعشللقصاعىالاخيرةصفحاتلااًلرسالةتفننح

القرية.منيوماالمعاهبماابويهود.الرسا)كأغزوعن

جن؟توف!ق-

زلت!ما.الكلمتينأعلىزلتومااسال

القطعها.،بالحبالانجوهقيده.أعرلىلا-

الساحبراتنادته،السصفيضةصارياىابالحبالقيداوليس

عنوءح!ؤ.ويتوسلويببريصرغ.والابمدالانلبهءوتلهوغنين

فيطر-قاوضقعآشلوأرشحه.ؤطعهاالشاعر.لوزيق.الحبالقطع

وجميل،،أليسينلدور،مترصدموتكلابوابعلى،الحياوهما

فعممع.لاكيمذاباشمعاآذاننافينضعونحن.وكثير

ذراعيهلحمتمزفىحتى،فصار!ها،يةحدي!بلمسلةاخوهقيده

عصفاهنزت.بالناركووه.راسهجانبمناللحم!دوا.وساقيه

بعدصديدا،وساثيهذراعيهلحمنز.صوتبلا،الصم!فيرموعا

1،ينين.ابجآنبف!مادهحتقر،الدم

ترىلاكيتحبلآلعيونو.نس!معلاكبمالاذنينفيالمذابوالشمء

.وقهره،الخاصىصلبهفيأوليس

.عزلبغرفةا!نهوس

رجوارءقعيا،وسقفاوجدراناارض،،المطاظمنسجنمبمأداه

ءهـف.ثركا،بالصمتلاف-رزا،البابانفتاحةركنزلي،الحائ!

احدثه،.للصمتينصت.ثوبواوالابرةالخيطمعقلمنالصمت

الشص!اني،ا(لاكهذا،فرينياناعي.يسمعولا،ينصتلابدا

هـ"فلت.بالر،بالخاطررأ!ميفبمقذفالذيهو،ا!ذكيالفبي

ا)تو:فى،فجأة

توؤيق.-

.يسود.سادوالصمت

امت!ت.آوقفت.اًحتجبت.تصدرتعدلم.؟غلقتالرسالة-

.الص!ورعن

تلت!-ع.راس4يطالقريرفع.رأسهيرفع.صتدفقىوالكالمات

فىييفول.وموعدةمرعدبةبفرحةوجههيتالق.مفاجئةب!ةيناه

تتدظق.والكلمات،اللخلةذات

شيخ.يااص.أحم!ىن-

تتوفف،حتىتتدفقترالماوكلمازجم!،وانطوائهلصهتهيود

خشبيلآاريكةعلىم!عنايجلصى.الخانكةةيزرتهعنررماابدايتحثلا

اسياخالىيرنو.وصمتبفرحاستقبلنا.سيجارةيدخن.سيخة

والسهام،والنبالكاآ-راًبمجلسنامنالاشباختحد.الحديد

-نسببة.رؤوليذات،صراباكانالبابخى.الساحةفيالمشرءات

يروهـابالكأونلنفسياسمحلنانني،قرينيأقسم.يومهااقس!ت

ا!نبو!لم.الثالثالعالمعن،عنقصةيكتبانالىقربنيتاق..

!خساانمنها!لب.العنه.7نااعيثهاات!طقرينيحدتضي.قظ

.وماكرة،س،خرةبابتس!امة،هلساكغالبوجههشضح.وصباحههو

لي:يهمس

ن!جىةمنبالزواجاكده.القسمذاتافسمتوفيقشقيق)ء

.1(اولادهليعول،شقيقه

6!!

وال!رر،،والابرة6اركسسبصوى.حلماي،حلمبلاوكان

.لثوباو

.بالموتاًنتحر.يجنانقبل،مبكرافلمات،بقسمهوبر-"

"أكيفتعرفهل

؟أختارأنهليهل.اللعنة

!أقري!نصار-كبمف13

عويةخادمدةمع!ؤل

بعيد.عهدمئذ،حنايايفيأخفيتهماكلفيانقبرحت

قناسيته،اوونسيته،حدهعندواوقغته،منهخجلتاو،كبتهماكل

لكن.اكتثافهوبهرة،ومرارتهحدتهلاخفبم،ع!ادلاطابعلأوكسوته

يك!نلمبل.ضبابثمةيكنلمأبل.شيءكليلفعكانالفباب

اصالاح.المحاولةعناتو!فلملكت!ا.الاطل!على!اكثمعهءثمة

ح!مرة،اعرفهلاالذيغديكل،فاتالذيماضيكل،الاخرذلك

تمسك،!كادلا،ازمنا!يتشتتهلحظةبينهماوحاضري،ووعدا

المغ!امرةهذهواجهدتنبم،ومبددظ،الاخرذلكوبينبينيمضيعة

لاول6يلأخرذلكيت2رمتى.واحداشيئالاعر!ء،المجنونةالروحية

؟مرة

تح!لمه،صئيرطفل:عنفوانهابكلالصورةراسيالىقفزت

تحتمه،سلمصرجةعلىبهتجلس،حجرهاعلىتفمحه،يافعةخالمة

نسوةلفرناصل.الاسودالمسلوبالسمن،صوناتثل،موقد!ون

وفب*،واستحمامهن،ازواجهنعنيتعدثنوالنسوة،يخهزن

علىراحةاليد.لهنويقدمونهها،ايدهمفيممون،الفجرنجمةرجالهـخ

م!عنف!يهاطلبنالتيالسحريةللحظآتاتلكوعن.الغلمةوارواء

اليد.راحة!لىلهمويقدمونها،ايديهمفيمدون،الفجرنجمةرجالهن

محصورة،خاليةغرفة.لمقهداالى،2علىالىبالطفلاخادمةاوتصمد

س!وى،فيهااناثلا.للارانبواخرى،نومغرفةبهـين،الزاويةفي

بحثاًن!حلأثولم،الغرفةهيممنة02مغلقةوحيدة،كبيرةةمر7

تهشسال!تبمالعصاف!هـ،صدفييرغبحيثمااًلا،احدعنحد2فيها

الجدار،حافدةعند،والالواس!العروجبيئ،الهـخشبيسقفهافراغاتلمحط

ببسندثت9المسابعدد،اعلاهفي،الفتحاتوالمتعدد،النافذةالمغلق

كلامامهوتنزع،*رضالىالطفلالخادمةشزل.الخشبيةالصوي

عهنتاخر.يتكلمولم،ب!ديمشلمالذيذلكالى2منة،ثيابها

كشلوتعري،العاريين!ذيهاءلمىتضعهثم.اوريوعن،لكلاما

واًلطفل.وتبعدهتجذبهوتروع،اليهاوتشده،صدرهحتىثيابه

والملمس،اللعمةتسصغرفهثم،تفعلهفيمايتامل،ذلككلالىينظر

بعد!ارحةب!كأاليهتن!ر.وتزوجتالخادمةكبرت.للجسدا)ضاعم

.الاولالحب!مذكرى،كرلىفيهما.كدب!ودعينيها!ا.كبران

؟إهـكرهؤالماهـسل؟يوماحدثماوعىهل:حائرس!الفيهما

انووو!،مجونهفياناوافكر.يلأخرذلك،بالحبنحوهايشعر

خادمة.تزالوماكانت

هـنال!نقل!كأف،اليومذلكثيحياتى!لىيمخردخلهل

وفيهما،الالظاهرفيهما،يئشهطراللحظةتلكفىوشطبرني،وجهه

ا؟الخفي

باب،ثقبمنيالنظرصميااليةرينرايمتكيف-ا؟

بافن!ومحشوا،شعرولأ،راسبلاوخروفا

اقىبلصاالصبييقف:ومرعبةمرعر!اخرىصورةراسيالىتقفز

حوليدورالامرجعله.الاببهامرهالذياضوماجفاه.الظهبرةفي

هـسنياقطالاولادوصبع،كالقطةحبيسا،المغلقةالشقةفينفسه

اصواتاالصبيويسمع،وإيجرون،ويتشاجرون،يلعبون،الخارج



والاب،مغلقوالباب،اذنمريضةأمه.وتتوجعتتالم،بهالهعهدلا

هـصوينكل،البابعلىآرصبيينحني.أنينهاسماععنالنوميثقله

اقطة،واوالقط،والكلبمهةالكلبكما،معايراهما.المقناحثقب

ويملرنه،آبوهعينهمنيسقظ.آمه!نهمنتسقط.والبقرةوالفحل

ف!مالمستقبمل.منهماللخوفمبرركلمعهمايسقط.وضحداتقززا

كلعنسقوطهماالصبيويخفي.اربععلىيدبماكلعنيفنرقانلا

كانربما.يس!معهيزالمأسقوطهمادويلكن.نفسهعنخنى،احد

اطباءكلوعجز،ابدايفارقهلمالذيالاذنينفيالطنينهذاهو

.واحدةلحطةفيالا،قظذلكيذكرلا.شفائهعنالندن

الرملية،الارضعلىجالساتنسوة"ا)طائف))سوفىؤييشاهد

،المسقوظتروىكانهامت،ندة،الغزوتخشىكانهافنضامنةبيوتبين

يشوه.الجبلتجعداتمع،وماتوية،هابطةصاعةدروبوسظ

الافىنفاعفيالجبالوحربلمة،الصحراءانفساحالائسانفيها

لعضو،جزءايمنهايبينلا،الس!وادمناكوامايجلصن.والانخفاض

الهجائية.المخروطيةكالاقماع،سوداءباكفانانفسسهنيغلفن،بشري

.باضاييرىلاالعيون!ي.العيونامامصغروةثقوبلالاكفانفي

بالمرمحشوةخرافجلود،النتنكلتجثم،السواداكوامامام

والدهن.بالزيتودهنت،ارشعرمنهاكحتالجلود.يفسدلاحتى

سواعد.بلا،سيقانبلا،رؤوسبلا،مكسورةكتماثلمنفوخةالحلود

كالاكتع،،تمد.الالمحخاذمنبقيماالىمسشندة،مؤخراتهاتقتعد

السقوظذلك،اللحهـطةتلكهم!،يذكر.تسالكمن،الذرأعينبقايا

س-وامالخفاءهذافيممثلاالجنسيرى.العالمهزالذيالمموي

اءرفكأتاننيأفكر.المدهنةالصفراءا)ءروؤدبةالقربفي،السواد

كلاذكرزلتوميا!الجنسما:ايضاوالنبات،الاولادمن،بالفعل

السرية،الاعضاءهشدهوأءوف.ومفرداتجملا،القبيهـحةالكلمات

شى،ذولدبالانجليزيةيقولهانيمكنماواعرف،الحسنىباسمائها

ومسمع،السقوظمشهدمنصبيتحمام!المعرفلةتلك.خر1لولد

الاخر.وذلك،ألاعهـىالجنستمائيل،انخراؤدتلك.دويه

..د!كوت-قريينيكيفس15

ودممعببتهفلسبني،!مناجزة

:للمناجزةاد!وه،فرحابلاخرصحت

."عرفتكالانا"

فاجابني:

."كذكر.دلوتكلىوالححت،ث!وتنيانت"

منتشيا:/فلكملت

للحل،الطريقنصفوالمعرفة،عرفنتكلقد.منك7لخلصا!ن"

."النحرنصفبل

أخراثسفنال

بالحكمة،يتطاهوسياسينصفها.محفوظةكلماتترددانت)،

يرتكاهرونالذينا!فسعلما،،توفهما؟.هـينل!لاءونصفهأ.والكياسة

.،(والخبرةبالعلم

:قالثم.لحظةسكننا

."!تعرأ!انعلىممرازلتاما"

ه!مست:

.ا،يالتحي،)

فسالي

."؟..المأثورةالحكمةتلكتذكرهل"

لهءمكملاظت

."الحزنطولالموفة-اورثنني"

باسى:وقال،صحك

."أاذرنتصادم!اذا)ـ)

17

فكلالا

ضاحكا:قالثم

."غبيانكيمنعلاوهذا.خواطرنواردبيننا"

:لفوراعلىفقلت،غاظني

."كلبابنوانت"

ببرود!ال

حتىالنهاية.،الجرعةهذه،معكولاشرب،ؤلملتشرب.طيب"

."واحد

:قالحتى،انتطرت

"؟أحكايةاتلكتذكرهل))

فاجبته؟

"بيتالخالفلىفراتها.أعرفها..؟!وليلةليلةالففي،آه"

!م!يم!نبب!موس!،كأقررصيألىم!ئىك!بف-16

ش!ءكلعلىالمعجزةبقدرتمههف!مست

والحلم،للمصحومهـببأوكان،بنوميالاننومتهلواننيفهـرت

قر(ناهمابل،فراتهماكلقرييلكيلذكر،شخصبمقبوللدي-وكاى

واضح.سببلغب!،قبلمنمهك!ذلكفعل.الحكايةتلكعنمعا

"!ا،فصةتحكيانهاحسبت،سيمفونيةموسيقىالىاستمعت

ايلة،ذاتنائموأنا،بهاذكر!كط،اءواموبعد6تماماالموبقىونسيت

متلاحقة""بانوراما،!يء*،!اتقصةليصوقدماحدبل،ليوعزفها

اطبه-لآاعلىبل،شاشةعلىمجسدة.الالوانصارخة،الاحداث

خن!اممع،رهي!باحر"قا،ؤمراًبل،بكملهبيتاوأحرق،داتها

كله!سا،والقصة،كلهالنغمتذكرتصحوتو-ن.ارريمفونية

اتطعولم،ق!عليهاافعبضاناستطعلمولكنني،وممف(عراحساسا

اننيالعجببومن.ابدااليها!ريئييهدولم،اخرىمرةاستعادتها

،جارفبحنانآحببوجدتن،ا.لميلةتلكفبمنوجمطمنصحوتحين

بطسلةكانتانهااليوخ!ل."بولا)ءاسمهافتاة،شديدوحزن

،بصداءر!لستو.والفجيعةلحيماةا،والمسامعالملىاهد،القصة

؟هكذااسمهاكانولماذا؟الفتاةهذهكانتلماذا،قطاعرؤدلنوربما

واني.الموتالىوربما،اليومالىم!واسمهاذكراهااحملوولذا

اليوي!دبل،اخرىمرةذلكيفعلانايستطيعانه،ا!نلموقن

الحكاية.تلكف!يهااقراكنتاأتيبالجلسة،والصورةالاحساس

التفاصيلنسبتولكنني،ومضمونها،الحكايةحادثة،الانتذكرا

ولقىد.محزنةماساويةاو،مفرحةسميدةكانتاذاوما،والخاتمة

م!منام،.ئانويينابطالهاكاناذامااعرفاددولم،الاسماءنسيت

والحسن،كالسنعدباد6وليلةليلةالفنىخصياتبنالمشاهير

تلكارقتنيولط!مالمأ.لبهـحريوا،البري:للهوالعبدين،لصريا

،يطاللااهـهـيالرءزيبثرائهااحسستذكرتهاكلما.الحسكاية

معقوليتها.ولا،اللانهائيةبخصوصيتها

قري!بماناثنشيغتكبعف-ا17

مهلعهلىيفترسيشييطان

كنتولما.زوجتينادتن!حين،ال!مريرعلىممدداازالماكنت

بالصادقى.هيضتالىلفوريذهبتفقد،تنادينيلماذااعرف

لى:فالت

ههـنا.اجسي-

)توهـاانتهتقدكانتالتي،المكتببغر،فةكرسيالىواشارت

انهااعرفكنت.ممتثلابل،؟مطيهفجلمت،وقىتيبها،تنظيفهامن

.الشليفونالىلديومدررت.النومغرفةلضظففورهامنستذهب

مددتانوالور،جوسيفور،بييص!ح،لإخربذلكفيجئت

:التلي!فونالىيدي



"سننبم(،.
فاجبته.

ولمكمكخاليةصةالغرف.تحبحيثوالمب.آنتاسكت"

."ملنسوا

:التليفونقرصاديروانا،ليفقالى

."بلاخرعليهم!حهـومواحدنا.ثرينكنا2؟بدونك"

ا!حاسى.نالا،الصوتوران،ال!ستوقفوفد،هتفت

:بعيدة

..؟لو

ومداعبا:،جاداصوتهكهـجاءني

الداجمي؟الهاتفمن-

فالت:

!لأشا.ابوطاهر-

فاجابني:

أعرفه.لاالذيالولدأيها!واهومن-

حدثته.ليذكرهاملخصهالهحكيت.الحكايةءناخيراسالته

قانلا.ففاجاني،اليهاوحاجتي،معهاحيرتيعن

لمثتلعلى،وأيلةليلةالفاقنحكنت.حلاللابنانكواللهس

الل!كلة.هذه!لى،نفسهاالحكاية

بدهشة:قلت

خواطر.تواردلعله.غريبهمصادفة-

لير-دتلانها،قلإلاضمايرقتيضحكةيضحكوهو،ليفقال

:ساخرة

شيخ؟ابوكهل.!طفل-

قلت:

و!شل.ثيخاكان.نعمس

لي:و!ال،ضحكبلاضحك

وفسم!.شيخاصرتوازت-

لي:!قال،لهمشاركة،مضضعلىضحكت

شانك.هذا.لجيناما.من؟الحكايةهذهتريدلمأذا.خيرا-

ؤممهـالرحلةالحكاية،سيدييااسمع؟اسإلكلماذا.و،تيااسمع

.لبحرياللسندبادالخهـامسة

له:فلت

قليلا.ءلميكلصه،ثقل.أرجوك.بهاأغثني-

:عربكشيخعلبمفرد

الرحبعصلى.والانرالمبسممعشنجدفي.ثعال.تفضل-

والس!عة.

قلت:ثم،قليلاترررت

الواحد.بالحرف!نصها؟ملني.آخروقتفي.معنرةس

لح!ة:بمدفاجابني

ايها،الجز!رةوشيخهـد؟دالستحكايةاليك.ولدياتح!بكما-

مكوجيا.القيامةيوملتحث!رفياواف!ىح،العا!الولد

صر7اذلكونسيت.أكتبورحت.يمليسنيوراج.ضحكت

اكتب،كنتبهنجماوفكرت.بدونهوحيداوبقيت،فج!ة!قدتهالذي

،الصباحهذاكلهافطهماانوؤ!"،جننتقدشكلانني1يفكرنه1!!

والمسسلاك،بق7االشيطانذلكفضةفي،سقوطيبل،جنونيدليل

الغرب!سة،محونمااكثرعنيغريبهوالذيالقرلنذلك6الرجيم

،الاناكتبواناأءيتضحوالذي،القربيكونمااكرمنىقريب

كنفي.فوقيحوكبالذيالجزيرةثيطانانه

لا1

كثيفيفىالشيييطسانركبكبف-ا8

و؟لممكرهوسقهعسلافالاطعمهالسندباد

عليىءواثنىاللهحمدالسندبادانالسمعيدالملكبلغن!يها"

امسسىانالىالجزيرة،لطقاعداالحالةهذهءلمىازلودم:وقالى

ولم،وابخو!اننعبمنحالفيوانافقمت،الليلق!بل2والمسا،

فمهاراؤداازلولمأحدافيهاارولمصوتاالضيرةتلكفلىأسمع

فرايتالاشجارتلكبسينومشيتصيرعلىقمتثم،الصباحالى

و؟دكملحجالسشيخالساقيةتلكومندجاريةمالمعينءللىساقية

يخالمفهذالعلنفسي!فهـقاتالاشجاروزقمنبازارمؤتزرالشيخ

دنوتثمالمركببمكمسرالذنالفرقىمنوهوجزيرةاهذهالىطلع

شيحرلمالهفقالتيمكلمولمبالاشارةالسللامعلي-فردءيىوسلمتمنه

بيررهليواشاروتاسفرا.ممهفحركالكانهذافيجلوسكسببما

الساقيسهـةجانبالىالمكانهذامنوانقلنيرقبتكعلىاحملنييعني

الذيالمكانآىهذااأوانقلهمعووفاهذامعاءملنفسياؤيفقلتالنانية

وجئيتكتفيعلىوحملتهاليهفتقممتلييحصللوابهلعلير،به

طنينزلظممهلكعلىانزلىلهوقلتاليهلياشارأذياالمكانالى

مثليتهه"3فر4رجلإآلىفهظرترقبتيعلىرجليهلفوفدكت!في

ارهـصهانواردتمنهففزمحتوالخشونةد6السوفىالجاموسجملد

اهـودتح!مىبهماوخنقنيبرجليهرقبتيعلىفقرظكتفيفو!من

مثلعلضمثياالارضعلىوو!توجوديعنوغمبتوجهى!الدنيا

شديدليالمفعصلكتغيوعلىظهريعلىوضربنيساقيهفرفعالميت

بيدهلي!شارمنهتعبتوقدكت!"فو!راكبو!بهقائماافنهضت

خالفتهاذاوكنتالفواكهاطيبالىفدخلتالاشجارتلكبينادخلان

بيدهاليثيريزلولمالاسواظضربمناشدضربابرجلإ"يفرنط

يفربنيتمهلتاوتوايلتانوأالميهبهامثميواناارادهمكانكل/ال!ى

الاشجساربينالجزررهوسصفلىدخلناوقدالا-وشبهمعهوانا

النومارادواذانهاراولاليلاينزلولاكنفيعلىو،فوظب!بولوصار

بهمم!رعافياقومويضرنطيقوملمقليلاوينامرقهـبتيءلمىرجليهيلف

عسلىنفسيلمتو!د،منهاقاسيماشدةمنمخالفتهاهـننطيعولا

وافالحالةهذهعلىمطازلولمعليهوالشفقةحملهمنمنيكانما

خسراهذامعقعلتانانفسيف!وقلتالتعبمنيكونمااشدفي

ع!صريطولىخصرااحدمعافهلبقيتماواللهشراعلئفانقلب

كثرةمنساعقيوكلو!تكلفىاىتعااللهمنالاوتا-!ىمرتوؤد

الرمانمنمدةالحالةهذهعلمىأزلولموالمشمقةالتعبمن!4اناما

فى"سهالوجدتالجزيرة!عاقالىالايامءنيوماطجالئتاىالى

وفتحتيابسةكب!رةواحدةمنه!خذثتيابسشيءومنهاكش3يقطينا

وسددتمبا!ملالهاالعهبشجرةالىوحملتهابهامماوء.غيتهارألسها

صإفياخمراص،رتحتىاياممدةوتركبيهااكمرلمحىووضعتهـ!رأد،ها

المريدطاد!الشبذلكمهعت!بيعلىبهلاستعبنمنهاشربجم!مكلوصرت

فى"شار(اشربواناالأ.باممنيوم!يقنظرههتيتقوىمنهاسكرتوكلما

ائحاطراووثعرعالقلبيقويمليحشيءهداله!لتهدامابإهاى

أسمكرامننشوةلىوحصليلاشحاربئورولصتبهجبريتانىثم

اًناناولهالىاشارالحال4هذهعلىرأنيفلطانسعرصت؟وءنبت،سقفت

فيهااكا!كانماقشربلهواعطيننهـ،!"فخفتمنها)ستدارم!طشة

انهثمكتأك!م!يهتز!صارطدبلهحصلوقدالار!اعلىورما!!

وصسارو!رائصهاعصاؤ"جمهـبعارتختوكدالسمكر!ىوغر!سكر

مثوتالوحل!ء/غظلىوانهسكرهعالمتافلولم-فى،.ق!!منتماول/

عايهااق!بهته2ويلارضر،الىبهملتثمرقبتيعن9!كتهما"رجلى4الع،لدى

اش!4لملمحعهكأتالذىالامرمم!ونحولقنفس!ىخل!تاتصدقت،ما

بر"--،مقء!ظهءةص!كأ؟اواخذتو/و؟ينىس!رهمنيقومانكل:"خفت

برررمى"لحمهفىختاورئائموهوسهر2علىففربتهالبهوحئتالاشجار

عببه"اللهدحمة؟لأ!لىو!
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طيبويشلمعم!ضش

كافى4منوالرالحاتالغادياتعلىاتؤب،"الملقف"فيوقفت

ابوابه،الاذاعةأسانسيريفتح.والاطوالوالاحجام،والالوانالاممار

هدوضع،فجاة.يهبطاويصعدثم،آخرينوفيخذ،ناهـافيدفلع

:اراهانقبل،صوتهففاجلاني،منزعجااننفت.ثنفيعلى

العاوأالولدايهاانتاين-

التىباحكايةاعلى،اش!كرهورحت،وصافحته،لهابتسمت

:ليفقال،علياملأها

الولد!ايهاذلككانوكيف!اناس

بدهشةثقلت

.الصباح-هذا

متعجبا؟مسال

الصبيأهذاس

اضمالى:ثبم

حكاية'ايةس

؟موكداقلت

بالتل!يغونعلي-امليتهاانت.الجرررةشيمعالسندبادحكايةس

.الصبا!هذافي

يقعولوهواصدفه!جعلتلهـجته.كلهتثديهزتوجههملامح

:باستنكار

اناأ-

مداعبا؟فيقولذلكيلص،ؤالخجليغمرني

هـمهـر.لا.القيامةيوملتحشرنباللهاقسم-

والجدية،والعادية،طةالبسهمن!س!حةالامرمصيايفولثم

:الحياةاقانسيمومن،الطبيعةظواهرمنكلاهرةذلككان،ايضا

قدتكوناناما:اثنينمنامرالكاختر.الولديهاااسمع-

ضقة.الحلمفثننت،تحلمكنتانكواما.جننت

:مقرراوهـ(ا%ء.الامرم!نا.قضضجنبيبينقلبيغاصى

القرينأتعر!هل-

ولاا"لمقفاجدوام،اجىصدهلم،اليهرأسيرفعتحين

اننبماليلحظةتلكفيوعيت.الرائحاتالهـغادياتولا،الاسانسير1

،ال!يطعان،الملاك،الهـقو!ن،ا!ةويب:ا!خروان،خلثتقد

خدءشي.قد"كا"ارذلك،والعتيدالرقيب،والحفيظالحا!ظ

صوف-".ليعاد.قطاعرفهلنوربمابمدعرؤلهالمماذائأكيف

؟تيني،اسمعهالذيالداخا!م!صوتي،ا!حرذلكصوتانهلييخيل

فاشا.ابيهـ!اهروجه،مضببةبصورةوجههارى،التليفونعبر

اهـ-ىصعدكيفيحدثنا،لياقىذاتاليهاستمعواناابتسموجدتني

،-؟رفبحماس،وناووآمرا،بالحسنىالناسيعظوراح،المنبر

علب"سي!طرثم،مسجدهف!للهكخليفة،وملجمةمرعدةوقلأقة

واخلاقهـصم،ضيقتهم!اوت!مهم،الحافرينيسبفاخذ،قرينه

قى،الل!لتلكيستعدهووكان،ثائرين!بوا،!صلونوبهت

هارب!ااقذيفةكااندفعثم،ثرجةدرجةببطءالمنبرأدرج!ويهب!

،ارومذلكمنذيغادرهلمقرينهانفكرت.كلهالمسجدمنبحذائه

حز*:كأحياق،ومتفر-،،مستمتعاومزاجا،ساخرامرحافصار

جهلني،خاطرداخليافىوهمس،الاسىول!ةالمبممهـممبين،ومنتحرة

يتاكدوسولى.وحقيقةواقعااللقاءذلككانفربما،نفسيمن،خجل

نظنانسوىالجنونيكونفماذا،جننتقداشيالطيبالرجل

؟!الامرعليناويختلطحلماوالحقيقة،ضيقةالحلم
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فبمالقودالنأوقعنيبهبف-.2

مم!يرسؤالممع،افدم

وذهبت،نهضتؤ"قدتنادفياذاأاعرفكمتولما.زوجهفرنادتني

لي:اتقا.بالصال!!ما!ثالىفوريمن

هنا.اًجك!س

مىنلتوهاانت!تقدكانتالم!كت!ببغرفةكرسيالىواشارت

ءرؤ-لأنتكلفوور!ا"نسىءزرهبانهااعرفكنت.وترتيبهاتن!يفها

لها:ؤلمت.النوم

أالشايبئا"هل.-زوبرقي

الخاعىبهخيزرنيباءيداًن.!ثماءلمناق!اناردت

حاماحدثماكانهل:اعرف!ان.جلديداخلقريرنيبهعنثالذي

!،نت!ه!زوجت!كن..هل..هل؟اخرىمرةنوتهلأغيقةام

فواء،اًلاجوبةكلءنعنىؤكبووبرررؤفي.ا!ومغرفةالىذهبتق!

كنتنائماو!واء،واؤماامحيلا،حقيقةاوخرافةالقرينذافىكان

،ا،!تواًلخه،ل،الروحيافنحللمنلحظةؤجمرامحالما،يق!اام

هذاديفجأةآوفعنيالذيما:نف!يلصاءلتفقد،المتميعوالوعي

ومنحهالقويند)-كبراثنفي،ا!قطةفياوالومفي،ادصبلح

ونافة،بعيدةدكرىويياىاوقفزت؟كتفيفوقليركبالفرصة

الثانففيوهو،آخرهجهر3،ا!نمحنيعريب!فل،ومضحكةعريبة

.عمرهمن

صغهبىاينال!راكأاؤ!3دف-؟ا

رجلاذك!رأسهـاعوحارة

!ر.كا!لاتهفي،ع!مالسامنم!هتحتيخب،البتالابظدر

لمهوولصط-سبمابتهبين،كالحص،نوالقو/يئ،جيدالموفةالمهركوبته

ا)جمدوفي،اللإمطرف!ال!داتقبضتهوفي،"الكوك"مس!مبحته

اخش!---قىاالبيتعتبةالحماردهو-خطى،صغيرمهـصحطفالأخرى

ءسلى((طحا"مموسةالىطريقه!ر،صوءاول-اشيرمع،العالية

عادتوقد،يتوثبحرانف"الطفلووجد.كيلو!راتعدةبعد

لاولالبيتمنوخرذفعملها،ص!رةبحدءلمقيدهوعثرت.لدنومامه

ناءة.تزللمالتيواوقررة،!،حالاولاًلضوءررى،مرة

الشبورةس!حرته.يغلقهاندونوراءهالبابورد،ابيتاغادر

بالارضاًحس.المتجاوبةالديكةحوصب4،المنداةوالرطبة،الصباحية

،وءهو-"اليقظعةواعتاب،النومابوابءلمىتضهـهـ،.والبيوتتتنفس

وهـ!ال،روطرع11فييعدوفاندفع،بالنشوةالمنجرةالقريبةاررماء

نا!لم.اروه.يزللمنائمطه:نفسهح!.الاقاربحارةالىيسرة

الحمارةؤبيجرياندفع.نائ!ةألبيوت.كل!ائماً!ل.!ا!ةامه

الموالححقولفيالمجهولمنخائفايجريوعاد،آخرهاالىاولهامن

اللمتمة.ربيمنيهاومشااتها،الغامضةبأشجارها،القريبة

ردب4.طهيخيفانقرر.خاطرتلبسه،الحارةراسع!مد

وفوقها،اًلمصطبةرأى.بال!فر:الانانهفكر.شيطانيعفريت

تفتح.ءندولتحميها،احمديدااسه،خوامامها،الخث!بيةالنافلة

،لالثالث،فا)ثاني،الاسياخاحدعلىالحديدومرر،المصطبةصعد

كالعفريت:مرددا،واحددفعةفالكل

سئ.العدةسن.سنالعدةسن-

يسىصروحو،ليذب!هطفلايخطفعندماالعفريتيقولهكذا

!ف.للصدىمنصتا،يتوفف.الجدزوجةحكتهكذا.لهكينه



:!بصوت-فولابراهيمالحاجيسمعالصمت

.دهايهننوفي.انسطحاطلهيفومي.نفيسةيابرنت-

:يقولطهسمع

بيه.ياسلييانالواددا-

:يقولابراهيمالحاجلى!مع

قومي.بلديحكمابوهدا.دلوفتييطلعهلمياوايهسليمان-

ء.نفيسةير،

:لقولنفيسةيسمع

راجل.انت.خوياياانتقومس

يسهع.ابراهيما)حاجي!صعدانيخاف.نفهسةتصهدانيخاف

شوكد:طه

به.ياسلميمانوالله-

نرب!لةيردد.الحهوانية1آصواتمهيرطلق.للجميعاووقفيحسم

عادهـ،الحارةفييجريادحدإهـ.علىانخديديدفع.نلذبحالأعداد

يتحركالبتبابمزلاىيرى.يعود.جالعكدتب،مسعورككلب

يدفع،الحركةيحسم.يت!ركثم،لم!توم!ئم،يتحرك.بتررر

.الصوتنابحبتهديدترتيلتهءرددأاننحاسكهأألمزلاجاعلىبيدهالحديدة

صتملأعص،ابراهيمالحاجث!م!!صوتيسمع.-بفورال!رنةتتوقف

الموقفإرى.النهاريمتمقشة!حتى،اطعبةفيواصل.مبتعدايتحركو

ابوهمال.نفيسةخافت.ابرا!ما1الضجخاف.!هخاف.!كاهيا

واذكى،رجلاكرمانهفال.وفسصدازهرياكانابراهيمالحاجان

-سبسءالىا"نتيفيا)لمجميعايسبقانهومال.رجلواشجعرجل

جانبيمه،ءلمى"كالمراوح4يدمطوحاالواسعكأبخطوتهيبرطع.السبد

انكشاؤءكلنخولمحهلولا.!ضحكيكاد.ال!واءب!رمنة!عي!جد!ىنه

لههارضيءا!،بر،لملايجس،المتربه!لصمتاروود."بمررها،!بةالمل

،طقوسارحرقنهاو،لضوءايحتهكبمامحعظ!وريرتاةفويفلأرانا،لسطوخاخدفييأ

ابدا،احدايخبرلنانهيفكر.أمحبتهتكتشفن6وخائفاعآلدايستدير

يسشدير!ر.ر؟هكلما،سرهفبملذلكيضحكسيطلوانه،طهولا

4قابل.ابيتهاليدخل9حارةامدخلمن"ضعطف،سيدالد(جيرى.عائدا

مرفوعةلمبه.،كالخ!مفاجئا،كالماردعاماكلالحطةفييلم!4

وروانه،وشفتيهبفمهالتسابيحيلوك،باهتماميسبم،!هلحرهالى

.زائدةبسرء-"ولكن،وباردبائتطعامبقايامنال*خلصلمإحاولكأنه

به:ينن

؟ولديادلوقننيطلعكالليايهس

وهومعهيرممه.ي!فتحهوهوالببورا،منابراهيمالحاجيهتف

:الحارة1ءنهار؟ييجري

سيد؟حاج/،دهمينهوه-

.سليمانالواددا

صلاةكلوحاشني،الخوف!"نمولمخي.يخيبهاًاـلمه.سليمان-

الفجر.

ا:!ار،اآخر.بيتهبابيدفعوهو.بسرعةمتتابعاذلككلسمع

رأى،أحارةاالىنزل.فعلتهمنالخوفعلىتغلب،العصرعند

.آل!ص!ارةوس!فيمصطب!علىالرجالمعجالساابراهيمالحاج1

الهصر،ضو!قكي،ابراهيمالحاجوجه،الابدالىوجههفيانطبع

!الطي!نصدارعلىا)تتماحبضوئهامنومسنتطيل،الغاربةوالشمس

.كالموت.كاألميمونةاصؤكان.وراءه

نءح!!أاالقريرنبعثكصه!س؟2

ابريضكفنداخعل،ارو:رأ

ليس*-ر،متوؤمةعيرحظضربةلهايىحتاسندبادأانفكرت
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لاسكر،الحضذلكلييتاحهل:نفسيوساءلت.ويقتله،قرينه

!اسنطاحاوربادانيدزيخهمن،لكن.وا!تله،وقريني،نفسي

يقينعليوسهيطر.فأللاصارانبمد،يقتلهحتىقرينهمنينجوان

عذرمته6السندبادا!قدادذيالشيطانذلك،الجزيرةشيخروحبأن

/أتقا/2نلابتدبادوصار.انفصامبلامعافتطابقا،فيهحلتقد

.المهروفومنكرالمعروف.والقنيل

يوعين،اويومقبل!تالذيآلجارزوجةبتفي،القوإ"في

بصويتمفجعا،اللحادبيديودفن،ابيضبكفنوكفن،وغسل

والتلقين،المكنومبجهاسوىيجرحهلمانذيالصمتوا،زوجته

ووضصت،روحهعلىنالقرءوقرى،جنازهوافيم،دلحادالأساوي

صرخت.الرحمةدبرهعلىووزعت،المعزينبيوتمنااطعامصواني

البيتبابمنعلإهايدخلزوجلأترىوهي،بيلاجوففيالزوجة

لهاقاتلا،الطكةذ!ط/أنمصباحضوءمنويرفع،ابيضكقنفي

.تفيدهياالخيرمساءس

نالزوجتصهوطل،بئلس!4ماتانهللطبيبالصحةحلاقمال

،يرهمانذيلله؟تالدؤن!ريحيعطيهوهوذلكلهقلالطبب

ألزوجسةتهدافم.اررقو*هه،واىمآتانهآلحلافيمنعرفولما

هستيريين،5،والب!ء،والضحك،عنالمراخقتودفو،م،لليلةا.للك

،المجاورةادالرىوأ!ل،آلحيرانوءيران،اتجيراانجاءانبعدحتى

الناساحسانبعدحتى،نهاراىااًلمصابيحضوءمناتايلوتعول

،ان!،رة/ألى3معووأخنوه،الزوجةعلىألليلف!وجودهبخطر

بئزسواآنونسوا،الارضوعلى،المصطبةعلىبهمحصطءبئوجدوا

ار!ل!اليمةرزقونوراحوا،الراس1عندالممزقالابيضك!ة"عنه

احتراهـاالمقصوصةباظافرهكفنهمرقوكيف،حياودته4عنلحكايته

يحكيانديحرجالالرشيجدولم،ألمبوضوبق!و-لىف،للهوت

كيهتعةوجدبل،كادباأو"!انصادقأ،ونكيرمنكرمنذ4حدثما

كيفأضاساوتحدث،اقب!يتالىعأدحين،الصباح1حتى،اثارتهم

يضاجعلمكمابل،فظيضاج!لألمكمازوجتهوضاجع،كفض"ننى

التا&-4اثياليا؟دفي.أخرىامراةا-كأاو،امرآنهالقريةفيرجل

هذهتكنولم،اللإل!تصفالىيتسابان،ارزجارافيياخذانكانا

وتمصت،:-لمةكلكأسي،حامهكأعلمقةيرفربهائم،قبلمنعادتهما

ومتعجبة،،متقززة،البسيةاصواتههاالى،البعيث!الحارات

وجهيههاصلمدمنتجفلمدماءثار7/كونالصباحوفي،وغاضبةغيرى

دجاجسةوذبرحت،ساكأ،حمامالهآعدتقدالزوجةوتكون،بعد

،ومىودة،بحباليه.نتحدثأحتورا،وحدهلهوقثصتها،وطهتها

ضشم،دائمامنهاتشكوالتهاباتبسبب،الطبيبعاىتترددوأخذت

تلبسه،القرينان،ألم!باحذلكزلطالناسوقال.صباحذاتماتت

مسنوزاد،هو،ن!يس،القرينهوالقبرمنعادأذيااانقالوابل

،النهارينام،كلهشعره!طلق،متوحشكائنالىتحدلهيقينهم

ؤفصدكعيوان،الليلجو!في،المزارعفيثم،الب!تفيويزعق

اهـىعادانهضاساوفال.يومداتاختفىخى،الوحيدولهفه

441وقا)توا،وا"ف"ءنباخناالبراريفيانطلتىار4وقالوا،القبر

.قبرهوعن،الابيضكفنه:نيبحثيزالما

قردنيم!نال!مركبنيطكهول-3؟

الممباحصحيمفةعلىيضعحكحهـين

ومفست.بوضوحسههته.البابعقبتحتمنحفيفاندفع1

عليتقتحمانهافكشصرت.الصباحلصحيفةانهاأعيانقبللحطة

والقطع،الص!اعيةبالووودادينة،ومقبرتيقلص!،كأالخاصجزيرتي



ا)لناعمة.الجسدوارديةالهـفهافةأذفحماتوستائر،المذصبةالخسبيه

،الاخبارأ-وا،صبآحكلمهلكما،شكبلا،نيتحملانهاف!ت

هساصفحاعلىبنيجرت.وءرابة!وازلةاثترها.والمقبئةلبائتةا

/الشهصمورأنفيعاود.تلتوترآلمثيرةقرقهـتهاسمعت،وسطورها

ل!مسؤونيةتح!للنيا،لتي،حبرواانكلماتروائحمنبالعساسهية

اهـواتاليجالبة،داخل!بل،أثفمرةهذهخارجيجريكثيء

رايت.اليهاانهضلملذلك.الكوارثوسائر،اعوالجب6الشارع1

اجالصرارزياالكرسين!رعلىجالسا،ا&ومبغر!ةا!راةفيقريني

ياتولما،أمسصمرتادتيالصحيفةداتيقرآ،االكتببعرفةعئيه

حديث!ةجتةوجهله.غدوبعد،وناستصدروالني،أبومصدرت

ميتيجيءانيمكنكما،صوتودون،بحنمونيضحك،بآلموتالعهد

س-ؤالههكرةزلأستبعتاللحظهة1تلكفييقراهماو9!يت.ويضحك

الشيخوخة.امراضأد،لتهممدالعربانايبانبا3يمرح.يضمحهءما

بمثابةهو،سيناءفيالاسرائيليينازبودوجودبأنهـايانمونسيلعرح

تزالماالكلماتفيبدت.مصرنقلبالمدمرةننضاتهيرسلرادار

يزالما،لهايضحكلانهبدوو"قرينيالىنظرت.وموجعةفافعة

الهم.وركنني.يض!حك

لسسانه،ال!يحرجقريمي-،!

هادىءجفونالىوييل!العمي

يديمددق.وعيني،يدي!الامد،الصباحصفةالىقهـفزت

ساخرالمشانهلييخرجلوجهوجهاقريرضيفراب،الصص!فةلألتقظ

فوفعت،بتعهـذيبهويستمتع،يعذبنيانهدركت05منتصرةبابتسامة

ناخاطويفي.الةومغرمةالىعائدااستدوت،الصحيفةعنيدي

وان.،ضحك،مجنون،!تبوجهالصحيفةتلكيقراوهو(اراه

لهمزقتوربما،ة7المر1الىالمكتبنحرفةمنالكرسينقلكي!اكتشف

نسيته،اهـراةبلغتيرصلكنني.مراتهوثثسسثست،صحيتنه

ب!!ابآغادركنتاذوع!ت.رأسيأسرحورحت،مسطاوتنإولت

اختفىلانهربما،اثراةفيالقرين1ذلكاردلماننيتدكرت،الغرفة

الاحهـطهة،تلكفيليتأكدوحودهالىانتبهلملاننياو،الظهورعن

لجنونذلكا،فعلاجنمنتفدا.كنالمان،بالحضونسيصيب!قرينيان

وفي،لهتحئوالتيوبألطريقة،يدمرهداخليعلىالمنكفىء6الهادىء

نظرةولا،الوجهصفحةفيعنهلعبرلاوالذي،يختارهاالتياللمحظ!ة

وجهاننفسيحدفت.أليدلمسةولا،الرمشارقجافالةولا،العين1

.شيءاي،شيءعنلييكشفلن.المراةفىرايتهحين،!يني

واوراقبالزهممطى،نهانيلامستعقعمياهعينيامه!امانطرحت1

آسنة،وحي؟ة،وديدان،ؤوافعمنتخلإ"ما2محشفلا،،الطحالب

ابةورا،5يخلفولم،ببورءؤغاص،بحجرفي!هارميت.وصإرية

ضي.غريبييا:سريفي،وتربكلممنادياصحهت.اثراو،دوائر

صوتبلا.غريربي-،:وا!وسة،وا(شارع،البيتمنمكانكل

الاشياءفيتدببادحياةأثمر،الحنهارةكي،للإل!ها.صدىولا

،تراهولاحولهافيماممحدقة،تتحركالناسمواكبوارى.حوليمن

وبين،اصدقافرارىبينهممن.تفهمهولاداخلهافيمطملة

تحامرهم،وتسهمى،تتحرك،الاشهايعلإهمتزحف.مثليومهـغتربين

،صوتبلايتكلمونوهم،والمحاذ-!بالمغرياتملي!ئة،منهـطورةكيربآكف

،ولملاحروفبلاالكلاممنهايتإقط،الضحكتثيرمفتوحةافعواه

يدمنوليس.واذنين،ولأفما،وانيفا،عيونانحملوجوه.معان

واحدةجملةكازتالسندبادحكا!كأانتذكرت.لننويقفزت.لاحدها
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مددت،شنقواالذينوالسبعة،نرفيمعلامةابداذحممللممتصلة

رعب":التاسعالفصل،الرهيبالفصهوها.الكتابأىايدي

فبصل،تمهحتإين!الذي،التعسإنكأشيرماسيليعن،"الوحدة

دبتاذاالمرءيشعرهكذا":اكفسعلىوحزنر:بفي،اممدامه

وتحركت،،الانب،ءكلفي،ابيتفيوحدهوهوليلةذاتالحياة

اجتمعادا،انالافوهو،علإ4.لتكاتف،لهاحدودلاقوةوأصبحت

وتفم!سل،مه3&حا،زكجأه،والاريكة،و،المكتبوادكرسيالدولاب

وصرخ،وناشدها،آلغرفةجنباتفيواند!م.لصاحاذن.أمرهفي

يصمسئهثم،الخاعةبلغته!الاخرىاحداهاولخاطبت،النجدةطالبا

تع!ودبينمايشنقلكي،بعيدا،و/ألأ"ريركةوالممكنبوانكرسي،الدولاب

ال!رينيتحدم!قداللحطةفلكفيانهودثرت."تتفرجالاتاثقطعبافي

يركونوصن،الميتولدهجثها!عاكهروربا!و!صوحين،بقرينه

مبمقررضيرلمالسببلهـزرأوربط.الجنونحافةتلمىالاصدءخاء

مناسمالفيحمل،غرءجمااخروجدته،!الا-نرأيتهلووربسما.المرأة

نحصلتالتيبالفحيعةالملمحظةتللظؤيواحسمست.الحسنىلاسماءا

ودميوامتلا.عينيفتحتحهن،حقيقيورعب،موحشةوحمظالى

بمراؤبة،مفزء،كا،وسماصدريعنلازيحآبرهدوأنأ،تفأر!يلمبمرارة

الوردية،لريةالحووستارتهاالنافذةثشوراءالمرجةالمخننلفالضوء

تشموالحجر،كالصليباحملهانعلي،آخريومهوها.الئون

ز،تحا،ال!(فةعنديرقصقرينيواشهد،الاأفقوراءيسقطالله1

يولد،كأنه،ا،جائعكالذئبعاوياعاديا،بساق!يهيدبب،ذراعيه

يحتضر.كأنه

سالب!ا!ؤجمبماضلقاهرةا

وفكريهعقائديةكالنب

الآدابدارمنشوراتمن

العالمامينمحموروالثىوردانثقافة

العالمامينمحمودالمسدودالطريقفلسفةاوماركيوز

كنفانيغسانالمحتلةفلسمطينفيالمقاومةادب

روبينجيريالثورةالىهيما

رايشرايموتالطجقاتوصراعالجنسيالنشاط

هارنغتونميكائيللاصريكاالاخرالوجه

جيابالجنرالالشعبيةالمقاومةحرب

جيابالجنرالفيتناميةالملالمقاومةقصه

هايددوغلاسالسلحالكفاح

دوبريهريجيالثورةفيثورة

دربريهرلجيئألثوريةهـندفاعا

كارمايكلستوكقيالسوداءالقوة

توينبيارنولدأتبةالعربيةالوحدة

لورواماري-دومالجاكالصهيونيالتحدي

""ألفالوجةحصارمنعبدالناصرجمال

غوشيهرولانوالفدائيونالارهابيون

بهاءالديناحمدفلسطيندولةا،قتراح

تابييرونوربيرالثائرالمفكرلكواكبيا

نعثاطبىيمونرترجمةالحرائيلستزولجلأااوعاجلا

بيروت(ا3؟بصالادابدار


