
عدقعغ

الضجم!ال!ررةحولىدتاهـدمادةرلشمنابراه!عماتن!عننعا

ا!بيسد"2فىثهامنالم!سطيلا!مخطذلكبمفايةراقب،عليها-ي!نام

أل!ىعمدفيهفجوةلاحظواد،مرفدهبهس!جالذيللحثرات

المادةفرشالحاحبزذلكتكميفالى6اخني!ا،ع!مدثم،سد!ا(

وتحذطى،المصباحواطظ،ثيابهخلعذلكوبعد.ثانيةمرةالمبمد

تدريجيا،خغتالتيالغرفدةظلمةوسطالحصيرةعلىفاستلقىالحاجز

لناللعينالهـبقآنظني!مسنا":فعلنهعنرافينفسهفل!و!ال

.(،حوليمنأقمت4الذيالواقهىالر"جزلستطعاختراق

ومع،النومف!اثرالقعودمل-ل!"،يزالمااولهدياليلاكهـان

شعورمنليسشريحبصبريحاورهراحفافهبس!لةفيتيلا!اان

الطا!قسطحعلىاليكميب،آلخشبياموخهذافي،بالوحدةمبهط

.ببيروتالزيتونةحيفيالثالث

اسسكناالىال!تهالتيلضرورةيتفهمانعليه!ضلقد

ناف!تعلم،الصعبالنسيانمنضرباالعراءوكان،ينمعزىوانهنا

ب!لتكرسه،بطريقةالوالحعيتقبلانعلمه؟ن.بنجايحيمارسه

اساك!--4وعلى،سلوكاات!ذهواذلك!موقد،نغييرهبغيةتحشمله

ر!او(بننه؟)-يتما(ك!ركيةال!م!يدلصاحبتس!ا!كوجهدافيأؤ"م

احال!ا،مهـبحلاكااب!لا.لعمل،احيانمتابعفىو!بهالاولةالتلادكأ

ثوالثال،الجامعةلطلابمغروشةغرفاتؤجرهال!ثانيوالطابق

الاخوىشهاوافياله؟نسوابن!تهاالحلاقوابنهاروجهامعتسكنه

المتزوجة.

الملك،صاحيةالسيدةشعوركلتملىسزكيةا)سيدةان

اهلهـصاعنأالارضيطابقهورثتالذيالبيتبانالاحساسوكوقله

افى.نالاخرابقيهطابناءاستطاعتحتىعمرهازهرةمهـنهاتطلبة*

آلعوزالىالاقربوضعهاهوبالملكيةشعورهاوحدةمنيطامنالذي

و؟رزلك،بيتهافيؤاويهكلمنالافاثهالىواضطوارها،الدائم

ساكنيه،كلمع،الاقلءللىالمءكؤمعدماو،الشجارالىاضطرارها

وا،زوج!،مثلي!لونلابالذينضمقااو،الإجرطلىلاخنن!املأ

."الوجدانعدبم"صهرهامشلتحتملهمانعليهاالذبن

لدمماليساناعلنته،للايإرغرفةيطلباابراهيمجاءها"وحين

سدبعستخلىغرفةبانآلوعدمع،الحاضرالوقيت!فهـارغةغرف

الاجر.دلىات!اافا،فيهايسكئانيمكنه،ايام

ا!راهيم:قل

فيه.ابيتمكان،،طيسالانتظاهـ،؟ستطيعلالكنني-

.اياملبضعةالفنادقأحدفيتنزلانيمكنك-

مناسب.فندرر!غرفمةنجدلملأ-

.اليرجحهلرخيصةفنادقهنأك..اكثربحثيتاذآستجد-

لااصابي.ءالفناد!هذهمثلى9ىالسكنليظيبلا-

..الضسجيىتحتمل

؟الاخرىوالفنال!س

قنالسبنى.لاالسعأرها-

؟سف:نبرة!زكيةالسيدةقالت

تحهـصلفلنأيامبضعةتنتظبرلماذا..اليدفيحيلةلا-

فيارخسباننيقلبل،ار!ىلااذنيمع..ع!ثينمرفةعلى

غرفي.احدىتأجيرك

وكل،حلفييفكرمنهماكلبدا،بينهـميادقمقةالصمتساد

ا،خر.عنال!قيقةي!خ!مشيا

هويته،!يها!يطلبوطلأكهم،الفناروفيالنزوليستطيملاهو

الامن،ربر!المنموو!ةافامتهمحونأفىيريدلا،بهخاصةولالسباب

سورية،ق!بلهنلطلبقدلانهبل،لبنانفيمطلوبلأنهذلكوليس

ألص*يفة،9،91عانمانننلابهغداة،يمالزطحسمنياغالقصهحصفي!هو

ءمهم.واحدوه!،م!ءهـر/ثاولاصقحبها4صوسجن،فيهايعهلالتءي

ؤئةمنليسلانلمهقجيرهالىتم!يل،ردشةالسيدة،وه!

المسأجرين،بينلكوظ!دوخاطبها،للزواجابنةلديهآان.الطبه

لولديهابءكنانفيورغبت،خيراابرراهبيم2فياتوسمتماولامر

الغر!ة.توفرت

زكي!ةالس!يد"آمالفبمزآدتضراعةمنشيكلكيابراهيمفهـال

واطمعنتها:

؟الغرؤ"تفئريثحياايي!خلا!عندكنفسيادبوانيمكنالا-

الا!ءغرفةقوجدلالكاقول؟كيف-

الصا!د.في6لام-

فوقيقبلونلاا!سآجرونوا..اونالصافيسرررلوجدلا-

01ذلك

الالحاح!لىشابتهالسيد"لهجةطراوة

..تيسرءيفمالنومايهممتجم!و..صيفلشياا-

..السطحلموىمشمغولغيرمك!البيتفيليس..آسفة-

غسيل.غرفةهناك

؟إغسيلغر!ة-



نامؤكدة،بثفكفاتمسحالسيمةبينما،للمفادفةضحك

العرضبانانطياعااعطىمالرعانابراهيملكن،وسع!فيمطكلهذا

المشتركة،الرغبةاماممعقولايصيرانيمكن-معقوليتهعدمعلىس

:تقولوهي،مشجعةلتبتسمذلكالسيمهفالتقطيت

صالمة،-!نلاقد..بساكن!الغرفة..ا!اخنهعمم-

صره!تثم،بتجهيزهامدةمنذاثلكركنت..سيئةلي!ستولكنها،

بضعة..اييمبضعهفيهاقيمانيمكنمضطراكنتفذا..ال!نظر

..فقطام؟م

ابر؟!يم:قال

غرفةكلالاقامةك!جةا&لشولكن..فملامضصانا-

..كسيل2

سواها،"تاكثرالغرفهيةهذهتلائفيقد":نفسهفيوؤ!ل

الاخربلىمخالةوسخجنبني،السطحءلىوعستقلة،معزولةفهي

وهذا،شكولازهي!دكراءهاانثمء."!هماحاديتفياارخلاو

.،(وضعيمثلفىمهم

السيمه:قالت

اولا.راحتك..الموضوعفيف!ر-

ابراه!يم:قال

الضرورةانغير..الراحةعلىلدلاممجاللاكهذهغوفةكي-

كمايام4بمدستضاخرىغرفةانخاصة،اراهااىاق!بلقجطهـني

..ليينقو

كافت،المثحر-!مئ،منهطو!وعلى..الس!الىصمعثا

وهيالسيدةفقالت،بالغةرثاثةفيتقبعمستطيلةخ!ثسبيةفرفة

بميد:مناليه!تشير

ومنها6اليهاترتاءالنفسيجعل،م!هرها..هيهذه-

الداخل.ءنملامة

:البابالىيقفولمهوابراهيماكنرض

الراثحةاوهذه..ثجآبمخمانها؟ملالأ"-

سارتبها،!ؤلمت؟مغلقةغرمةمنتتوقعم!ؤاثيم؟الرائحةاين-

..بالفارققشعروعندكذ

كأ؟فا:غرفتها-كنشفكانما،انتصاربلهيجةاضانت

كثعت..كيفماؤيهالتجولتستطببع..السطحهذاالنىانثر-

عليهاوت!،كلهال!جميعلىتاللفرفتكلان،بحاجة.عونلاوقد

امالأمها،ال!وسيحلويلامس!ي!وفي،الاطراف!كالهمنالنسمات

فالنة:مناظرللعينتتبدىجهالهاكلومن،الهـبحرينكثسفلنافذه8ومن

كيارمرور،الشوارعحركة،القصوشبرمار،)الدا!لثضرة

شقطع.لا1افي

01عتيقةبئهفياءمزدحمةول!نها-

سوىفيهاابقيلن..قريم!الاالتيالاشيا/هن!خليها-

!فالاغراضوبعض،وكرسيينوطا!لة،عليهتنمالذيال!وان

ث!ءاياحتجتواذا..هذامناكثرالىتمحتاجلاانهـت.."!أوية

..منياطبه

والمنتضن؟س

..عينلنا..لثلمبا1لطايبقا!-

الئالث'الطابقفي-

سهل..قبقىوما..كن!ولنتطبخلنانت'؟ذلك!والاذا-

.ارجوك،تتحرجلا.منت!اتناتسشخيدمانيمكنك

الامتعص6يبدياًنهمهرئ!.زكهـي!ةللسيعهأبراههيمااستسلم

للحديثواًختصارا.ووخرولايقدملاذلكانا!دتنعقدكفىمنه

علىضمنيةموا،قةمعط!يا6مقععاكامللفمصعنودقع،الاجرةعنسر

دالئ!ةءبصورةاثيمة

طييبة،وطمحهـتصفنخةءنخدتان!اعر"أت.يةر.السهدةاراحهدا

فههات!قوثمةليءغ!،دع!ومح!/ر/ج!ك!ىفعمهـل!،)رمحفهوماالى

بنشسارةالمشوةوالوسائدالغراشذيالقدي!مالخرانعليالا

ألاوانيبعضاواويةافيوضكمت،وطاولةمقاعدوت!لاثة،الضثب

كبيراوطستاأكاءلسعخ!نتوتياءوبرميل،الزجاجمن!الواحاااع!تيقة

مماثلة.والحواتللغسسل

،!،*

سيئعةالغرفةابرا!موجدوق!د،الصيفاوائلفيذلككان

كله،البيتعنواستقلالها،نسبياالضئيلابرهالكن،صا

وحما،تهومشربهماكالهعا!ا!خرصناصلاعمنوتخلصه،فيهاوانفرالىه

فيها،يق!يماننغسرصهوبينبمنهفقرر،سوئهاعندوضه،الداخلية

.بلدهاىاالر-وع4ر!نيممرانالى

قيءكلقطبلعليهكان.النهـارخلالل!يئتهاو)يابرنامهجاوضع

قبلأكننف!عاتؤ-سحتختئمال!لتابقانعلاالى!فىلباكرارشتيقظان

ناعليهكانكذإك.استبقظ!تقددوعالتو4ركيةالسميدةتكونان

الىيئئرلثم،غرف!ىمنالظليلةالزاوية!ما!ويضعهالمأءكوزيميلا

41!-!كتب0وال!فالهعلباتوبعضوالجبنالخبزفيبتاعالم!ينه

!خسنؤ.كأع"ش4لي!"لم!ال!ير"!ةتعوصحيث،الار!سقكأعاىمنيثستريها

4سا؟.ا:-حن!إء!!ف!،وم!-عكأا7!3لؤوحفهوهذا،يقوأألىعل!هاو

وؤ!رب.امصطحاص)ىانساجم!غيرت!هـدهفىسيستشسرهالتي

ر؟عفييدخل.حاجاتهاأءوج!جاببقضي.السموقالىينزلالظهيرة

فديمصعسدوي!ود،المطاعدماحدفىتغدىانهعدمدهميس!كناالذين

السطع،.الىالئالثاطابتىامنا*لوصلال!بىالدرجع!لىكرقةالى

فيمارائعةباكأمشافاتمبيت4منالاولىاللإلةفي،استمتعلقد

بحيرةا!اا.قاباقدالنهارهبالرحبالافىرقابىح!كانا.صله

سهيم!بةخطوطفيا،دىمعتست!لفوئيةحزصاتفيهاىممى!!،ءة

الض*-وءحطوطوكانت.النهاياتفيمروسهالبدا؟تفبمعريضة

الاضواعهيذهومن.متجمعةاومتبعرةوتننتشر،ا!وتننرا،تتقاطع

حر!ةمنفاليهااوما،اابحرعلىا!طلةالابنيةضخامةعالىيسندل

الرثسسياكجميمهيالزيتونةانشكلا.النهارضجةتمتصها

جوانبها.كلفيالصادحةالمولسيقىهذهبدلبل،الكينةلملاهي

ساعةالىتظلواصواتو!ناء،شرقيةوموسيقى،را!عةموسيقى

االليل.منمتاخرة

،والمارةبارسمياراتتعبم،والفرعيةاروريةاالطرقاتوكانت

،الاعه.روكان.السطحاوالثافذةمنومراقب!امتابعتهاالمسعليومن

"جاورةاابحو،والابنيةعلىالثسصمدوكروب،الطريةاارهوةوئيسملايه

لثرفها،وعلى،المض"ءةنواف!اعبرللناسمختلف!ةافمال!تظصالتي

.جد"؟ومسليةااحيويةشدي!ةلوحةضنسل

وارقناهارةزكيةالم!تسش!قظفيه.السبتيومكانارعجهما

رو!ه!نطرفهيغضاناللياؤةمنيعتبروكان.الغسيللاجلجمحرا

لا.المفمطاواثرحاضاالىطروقه!هماالصباحقحب!المقيوهوحتى

وقد،قهديرماكان،ااقناعةصفهلديهاتحذالذيالرايوهذا

!فوصهه،خسهلكان،السب!وتبعضفى،ا،نهحتى،ارالكه

حاجننه،ليقضياابوجفياالهعموميالمرحاضالىوينزل،غرفمته

الغسيلمنمثرنوهنالبببوتنساءيرىكيلا6عليهفرفتهب!ويغلق

ومسلا.طهراويجمعنه

ع!بورالىاضطرارهجراءمنيستشوهكاناخرازعاجهـاانثم

كان.الس!طحاىاالخشبيالدرجليصمد،اثعالثاط!ابقصالون

اهلثمةيلقىلانه،اليهباا!نسبةحقيقياعذاباا؟اضالونعبرا،دور

زكية،السيدهالحاحمنوبسبب،يحي!همانعليهفيكون،البيت

يحاولاحاديثف!وي!خل،معهمالقهوةو،جمثرب،احيلالا!جالسهم

احاديثهم،في،فيم!ونكتهواالبيتاهلانغير.امكنم!اخعصابها

الاصف،ءعلىوصملونه،الخاصةمشحلهمعلىيكلمونحرجوبفير



نافيحاولالمعروضةاكسملالل!يرأيهطلبواماوكثيرا،والمشاركة

علىغرثننهالىوفحبيضتروقد6د(مةاجوبةيعطياوا،يتهلمص

جلأرانها.بينوهوبالراحهـةشاعرا،السطهـح

تحبلاالسيدةكانت.الاسرةعنكثيرةاشياءالاممنعلماـقد

ارأؤ-ةباجديرامش!فاالعزباءابنتهاالىوترى،صهره!اولازوجها

الاسرةمصيروكان.جدياحملامم!ضقبلهاهم-حملوهي،والرعاية

.موصولنحوعلىتشكوتفتالااقيهذه6زكيةبالسيدةمرتبطاكله

علىيطهـفوممابيةوبقعنميتئوجههلملا،اشعث،قصيرالاب

السىمدلاة!افديهاعننيقةقبعة4يفنمر،هو.الممرتق!دمع!ندالجلد

عمماو،قمبتهاطيا!تيالكسرةلانعدامراس"علىصحنكافهاقحت

نرمنمنذامييعوؤطلم،وديموبئكاله.يلبم!هاعندمابهااهننمامه

مثلعئقهورإبطة،ء:هـالقذالمتسش!ةاليا،فهمجعمةولسترته،بعيد

كيفمارونجهفيمضفودة،بهضهاعلىملتفة،اللونحياءللة،صنطاله

علىالجميعاليهوينكر،الخادمبدورالبيتفييقوموكان.اقفق

السيدةفراتئعرفؤسيكونانويها،تكوكومن،اًلالهإسيهذاً

يلعبهالذيالدورل!زرانا"حانهولولا،طويلزمنممنذزكية

فيوركأءالمححس!ابمنالابرةلاطرحته،امرهعلىمغلوبامستسلما

حإولوعبثا.لهإلؤوملاادنيايةإالباالاشيإءمعالغسهـيلغرفة

الطر!!عل!،التقاهاو،فيهاجالس!"التيالاوؤ(تخلال،؟براهيم

ايامعلإ"كانالذيالج!سدياوضعايخمنان،السطحعلىاو

الكهولةوفئ،الشكلهذاعلىثببرإنهيوح!!ظرهكان،الشباب

لنفسها،العائلةر!اتحت!التيالاسرارومن،الالببسطصراأزداد

هذاتزوجتولماذاو/أينكيف،عايهاالكلأمزقيالسيلأةتننجنباو

به،القبولالىاضطرهااواغراهاالذيادا(فعاهووما،الر-ل

ا،ؤتيلهاوكان،ملاحةباتلارتخنفظ،"ا!كهولنجرعبم،تزاللاالنىهي

ابنتهإ،ااما،الخدقوابنها،المتزوءيةاتتهااورثتهجمال،صباها

ا)-صذياضعد،لابعصمع،والسصاثسكلعلىجاءتفقدالعزبلا

العمر.بهاتقدمكلماع!وستهاتفده

كمودوليعرضممااصطنامحم!شابصورةعلىفبهيليبصهرهاوكان

التقاطيع،متناسقةكبيرةبلعبةاشبهاًن".الكبرىالمخازنواجهاتفي

اخبلربه،لأبعةعنايت،بلباوريمنىكانلهروحبعير،اللأمكوينحسنة

المظنجبةجلسض"في،باعنداليتحسثكما،ودبتسم،الخيلسباق

لرةب!كرلمةتاتقالاعلىويحرص!،بنطالهكببةءلمىةي!ايخا!التي

يكونمالازالةالسترةكنفعلىابهامهوإب"ء(،بننهبنقفلذلك،غبار

.رحهـال*(!غ!دء3+*حروتتلأرر،بهاعلقؤد

وط!بفت!س!اظبكان،مادائرةفي،صصرموظفولانه

شأفي،،وفيهبيتأنقثم،العصرالىينامالغداءوأبعد،انقطاعبغير

احاديثهيهكوراتاا!حاوأيام.البيتامر.دعنميهلا،مستأجرايشا!

يبدو،30،،4،ورؤولا،كبيرمهـبلعبربحويحلم،لفيولواالسبقعن

نايقلقهولا،سرابا!نوقهـعاربحاوان،مرةكليخونهالخطان

صهوعلافه،لهمودةايماعلىتنطويلا،زوجهفيهابما،العائلة

ا--ىوا،أبينشاروجينبرينتكونلأ؟لتنيالحرارةالى-لقنقربها

وكأ-ى،البيتفيئرجلابصفتهالؤوجةاهلمنلها!زمبارالات

قهـبله.منفعلرداييطىلالهيكهرودزراللىيالامتع،ض

السط!ح،علىاأغسيلفةفيلمحيافامهخلال،لابراه!يمؤيضولقد

زكية،-دةالم!لخاطرمراعاة،الحلاقالابشووشهرهيقصان

ا"-رعاى،الابنواحاد،ثالصورخلالمن،دكانهفييرطلهعفهكان

م!صلتصهه*،ورنكاترسكانت.هوليودفيواثمتلاتالميم!ثليناخبار

مجلةاونشرةفءباوحا3اسيهمحفوظةالاسبوعافلاموقائمة،المفضلة

ويئكلم،داكاوالفيل!هدا.برىباىابراهيمينصحوكان،سينما)ئي!ة

يجتمعالاصائلود،ل!هلمهحماستهتفوقبحماكسةدلككلعلى

وؤكا،الننعليقاتكثروالبناتوتمر،ال!جم!فتيانبعضدكافهامام
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فسئجوالهـمويكمر،مجاورةخمإرةفيعربدتهمتسممعالليالي

ةرنصية4برا،ناتفىةباصواتمضءيئ،)فضياتامطاردين،الامسيات

إل!با.غا

السينماشيةوهوايالهلباسهعليينفقهفانالىكانامندخلهاما

منالجدأيدةوالوجوهبرامجهايعهـفءاتياأزيتونةملاهيعلىؤردده

منها.كلفيالارتهـيستات

ءتفيها،علىالبستهمومترفلع،ركية-السمهيدة،وحالم!ا(الأم

نحيلة،،عاليادرجابهويصعدنقيلاصنلأوفاه!3رركمنقفنهآوتنوء

رق!يقصة،المعثرممسوحه،ينالوبفيبروزعلى9لألوبروسيمة

بصبذه.؟ت!نىلالكن8ا،الشبيبغزاهقدالخرنوبيوشعرها،ال!عنق

لا-الغرفمؤجراتخلافعو-بلطفهاتتجلىالننىطمبقاكلومم

ا،صتا*هـين.ومتاعبوالصهرالزوجوأالزمانمنالشمهـوىعنتنققع

لا،مهماتشكو،،ألثارهاوأحبوإموضعكانتافقطابئاها

يستفمر،محدئ!،وتجهلى،سلوكه!لآقيشإئبةا؟ن!صايتوى

تش!وانها،كصهاسيءحظهماان،ذلكتقولانبم!نحهـتى

الدىتوفواندون،له!االسعادءعن،وقبحثبل،وك!ضمنى،عليهليا

ال!يه.السبيلتعرفانودون،ذلك

نشرخملالى،السطحعلىالمتزوجةالبنترأىقداهيمابراوكان

االبنت،طفليهامعتصعدحينالامسياتوف!،ج!عهاوالفصل

تحتقهليلاالطفلانول!يل!س!لكؤهةالسطحالى،ف!الاصوالصبي

!منولميخراجع،صهلتمآلأةذاغركتهالىينسحبكان.اشرا!كا

داخلمنسظيعلالكنه.المضإياتةاوللحرجتجنبا2ويواريهالباب

ممتف-ة،مربوعةدمط،بجمال!ويعجباله!اررىانالاافر!ة

شصات3،عاصىإضرعلىألوجهامدورة،سممثيةكيرفيالجسم

مكبوقة.وركبات،مي!منداءا!له!اة!افييرة!واسصءلمنوعيميناسوظ

الحريريفستا!ها(عذ"ثف2وما،العاريينساع!يهايرىواذ

وير*راجع،موقفهمطنةسعهتزررط)5يجاهد،الجسمتقاع!يعمنلصيفيا

تجاهياها،علىنفسهفاسرا،اخواناءلمىيتمدد(آو،الفر!دةقاعالى

دلكيشجميالاتكي،صلةايوبينهابت"تقومانباصا!رافضا

وضسهحورا-ءخهساراتالىيصر،حديثفبمعهالدخولعلى

9ممل.اءئعاطلا،منعزلاا!ذامتهوس!بب

دمامةعنالمنقحةالصورة،أعزب،ءا،تم،خرىالبن!تأما

بأيمنهءظينلأ-شلمالقض!،اشفافهمثاركان!تؤقد،اهـكل-(وا

فيمطرقو:ءرسه،!ه!ءانفانهادحيهوادلهـ،آووحم!،امشمام

يرحىمعصتىخهـصغهوحيانزولى،+*!حا!الى!تجم!ارأدا،7تة؟،

الخشبي.السلمعلمىهها؟بطةخطاهاوفيع

العاتلة،لهذه)نمص:ةبئلمغراابرأهيمظل،شهرلنطوالهكذا

وعندما،.ب!صح"لرحعلهفيركي!هالس!بدةمحاولاتكلاخفقيتوفد

ا%!حفإميلملأديىدبرمناسبةص!يرةحغلةالى،يومدات،د؟ضه

الحىقيلمهيا،السوقمنلانقةهديةممهوحمل،بحرارةثكرها

بووتالحطةب!دالايرجع!لمم،اعمدالب!متعنونعيب،اجدةا

.الغهبالىاضطرهطإريءرثغلموذرعا،طويل

ر*ف!،لاخرحينمن،يحملكان،زك!!ذالسبولارصاء

بتما،موعدهفلياعوفدةااجريد؟عكككط،اله!االصغيرةالهـ!ايا

لثصهـرمنالدفع4!جلونوؤد،اياماإرونالاح2لسآجرونيياطل

ويقيمون،والمداخلاتا!طلبآتمنمك!ريش،البي!تفيويعبثون،لشهر

السيدةو-ضطر،فيمللالهممنازوارااستقبالمنويكثروناإسههرات

غرف!،اًلىالشساءاوبالفتياتيأقواكيلملا،اجإالمراؤجةاىاركية

.(بدار"تسوحلاالذيه!ذا

ضرفةؤ!الاؤدامةارتفسىابراه!!ولاى،الاسباثط/هذهاءلى

تنداودطلبيومابعتقدمولم،تلصربغيراهـ*صطهـحعلىالغس!يل

اعجابرهامغفيادو)د.مثاليامس!تمابرااعننبرتهفقد،ش!كوىعنه



يهصواذ،القصوىالضوورةحالاتثيالاالهنت!يسنحلملاافه

جحد!لا،كطسفيمرقي!رقنهالىالخشييآلعرجصاعدابالصادون

وبصوت،اهمالونافيالجالسينالىيتلففو،،الزففي

حنى،!يقهوغتابعيجدهممنعلىالتحيةيلقي،هلاسي،مهنب

الخجله!ذاكل!اذاالهييا"يومذاتزكيةالس!عيعهلهفإ!ت

تخشثرجةالىحساسانت)ةا،خريومكيلهوقالت(،؟والالطواء

،شاكرايبتسمهووكانأ،عليهاالنىندورسالارضتهـنز!انمعها

تفتحى"انفيزكيةالس!يدةبرغبةاحس"لذيالحديمثعنمرضا2

حاملةاليهصعهـدتزكيةالسيمهان6صصذاتفوجيءولقد

بضمق6تحسلانها،ممهاالقهوةتناولاليوثكهـته،وفنحانينالركوة

لدالمية،1كيءفي،والطراوة،النفست!عالسطحعليالمنمماظرورحامة

؟سمهتمحلىبضلفي،الوقهـتهدامثلفيكعادقه،هووكان،عئعشة

رفصاقيلاحقاو،كتابفيويقرأ،الداليةتلكتحت،السم!طح

الساحلية،السمو!اءصفحهـةعلى،البد،مةبهث!كيلاتهاص،الغيوم

ترشفععنمماالارضعلىوتصب!طصملهاالتيالعصشحنةبفعلالغا!لمة

.الظهيرةؤجمامتوهجةو/قسطحالنشمس

مهـلقةنظرا،"ظلتالو!تو!"الى،متأنبةبوشفيتالق!ةلمربا

احيةالصباالزيلرة!ده":نفسهفيهـت،لالبتماحبهبشفتي

هناك.السطحعنهـ1بت!فالتيامنإظراواطراوةالوجه/ليست

ا،عرضايكونانتتعمد،لهكمهد،تداريه،جارتيلس!(نهعلىص

نفسهاقمالسيد!وفمالت"عنهفنفرعااو،العامبال!دي!ثعسلاا

موضوعطرحب!ونبالقهوةاليمهصص!اننييشعر،نين!بغبم!"

ائزاء"علعيعس!يراسيكونلهـنفسهبهيحتظالذيالسر.معين

فيلنت!قلم..ذلكفيمتعم!د"رغبةاستشعراذاعليهالا!ع،د

..يحتاجهما.كيهآراحته،الئرفة!رأير"عن...؟(لمموصخه

.،،د،صددهيفتحبانواغريه1شج!مهحتى،صعريلسهولاكئح

ولم،لشي!ريصلحلاافيذوجها.اسر!آءوتتحم!ط!ت

وسباقىائا؟تهعلىثخلهينفقالذيالبليدصهرها،محهالهنإضر!

لم"لتيالمظلومةالمنزوجهابرنتهآ،اك!بذر،الطاثشابنها،آلفيل

،!عيرةنوص!الانلا،الصتصفلمو؟بنبم،جمشبابطتشمنغ

جد-كلةكافت،الجمياة،وهبى،لرض؟امسولالزوجعليه!وفىفست

..ا)ص!ولكن،اج!يلرابمحسن

تتبهد:وهيس!التهبذتة

جمييلة؟اليعست-

جميىسة:وق!لا،نصبرأسها؟وما

شك.غيرمنصم!لة-

عسى!صوراجمالهاوليسي..مغر،لعينحدالىجهسلة"

هذا،جسمو؟انبل،وئقلالهاستدارتهفيالبدويهلىا،وج!له

ا،رتوية،فير،؟ل!بيسةاور!ةر:ط!الصارخ،!ؤو،(!ثم

.(،جهيالهاصيزيد

السيد*:وق!لت

زوجهاالا..يراهامل،بذلديشسهدالكل..جميلةنس!-

ونزه!تها،البيتسوىتو!لاال!ولة،الع!لةوهي،"كبف!يد

..وانت..لألمس!ع!ىالو!ي!ة

2ئأأافهلانعليمهذاأ2لاو؟السطحعلىالوحيدةنزهتمها"

وهلأترانيكي؟لاجميتصعدوهلأمنهااقهربلاننيصث!سهـوهل

صباحا،اليت!لالي؟رلأبعمدذ..ومحادثتها!قبما!عيرضهمذا

"؟..حد1لطر!لاوكرفنش،طد4وأ!بيت

،لامبينما،المشهديتإبع،محروم،نشي!خيالفير؟ج

يتصور..تقول!ي!لا.يسمهعولايسهعك!..الحديتتتابع

والب!،الةرفةوضسمتهما،الو!تهذامثلكلواهنهو!،البنت

ذأت،المربوعةالجميلةتلك،فشيثاشيعاتصيرومارية..مقفل

عىا!ومعهزرلصيحنم،انفض،المكتنزوال!!،لنامحدلالمسثر

..الخوان

:-تلزكيةالسيثهصوتعرتننه

عئ!ظ؟مننكائستطولى-

الفرفة،وهذه،مرتاحاننيالامرفيماكل..اثريلا-

..والمناظر..السطحعيلى

الثانيالطابقفيالغرفأاحدىلسسكنان!يدولا-

001قىغتاظ

،الألؤاداًحب.10تغعايق!نيلاغر!ننيو،لكن..أهعل!بما-

..هكذا

الشتاكل؟وفي-

..الصيفاواللفي؟حن-

..يحسباناا!ءعلىول!-

..بمهدبعي!اليشتاء..احسبالاطب!منس

..اخرىتفرغلافقدتأض!اولمفرغتاًدا..يكنم!ا-

الةهـصة.!ع

..بشأفيتقلقيل!-

حيهذاانشكو؟ا)خ!احصجمة3-؟فءمر!التىا!..أنتواءن-

ء..ببروتاحياءاففرائه..ق!يهالاقطامةيرغبونولالطلاب،الزيتونة

..اعرلى-

اهـىنفنوصلاندوىالصمتساديفرك!ةالسيثةقا!ت

ش!3:

؟هلألكس

..نص-

؟واخوةوأبام-

..ااًلعإائلةوحيداًنا..نطواخواتوابام-

تركت!؟ولماذا-

م!ماخننلفت-

مالى؟على-

..عالليةقضيةعاى-

؟جميروتك!9الملاقامةوقموي-

بعد.اقدرلم-

..كاهلتفنبرناانقستطيع-

..شفرا-

تحتاجه.شيءايأنات!بويم!ث-

..أطيلبهشيءالى؟حتاجعنعما-

هذهطوالشيئات!تجلمافكييلهل..تطلبلاول!كنك-

الوحيد..باخروي!رجونبط!بيدخلونالاخرونالمستأجرون؟إ!دة

اوالمص!الاخت!لاطبنهـاحكلفضواًلوحييدالذي،انتهوثممئآيطلبلأافيا

معالمكلفةبرإفمكنميرائوحبلاالأفناصحيع..انتهوعنآ

ولكن،وتطيفهاغرفهمترتيهـبهعالىبهه!!ة!او!تصر،ا!سشاجرين

الاحادإثنضباثلاو،عئدنااحد!ميهروان،بيننانراهماطي!دث

؟وصيداو!ستكصضيكيف..عسعبةالومده..الهـفراخاوقاتكي

تضصأ!لأ

يههعلىميتكهـبا،السطحاس!ممنتعلىتهمددق!ابراهيممكان

ملولا6،ف!ولمنبنىالمسماءف!يص!،جاكبيوضم!ماليمنى

اسممان!افييهـفىولم.طالالذيالحديثاستمرار!راغباسئما

عالمية،،مبا.لافيسحهـنة،ملولاالاخرىهيب!لأت.يلفمهما

ولايحجبلا،فلأ*8!ينيالوناقبتهاوتعكس6بالشسمستتضوى

فيمتصها،الافالارواث،عرتنداءو!ثبره،واسعفيضاءوالنور،صشف

..ه!باءالىو!حيلها،الميناعهم!السفنمر8المتص"عدالدخانكما

يوم،ذات.و!واهلمشاعرهالهبائيةالصيرورةهذهضديجاهدكان



خشهبكان.قدببمةلوحةاطاراصلاححولى،اهلهبيتفي

لااللوح!عةعلى!ثرقدوالدهوكان،عتيقا،ةخراألاطالر

المرسومةالحريىتقنت،الصورةلاسشخرابمفئحهااللما،اينيدري

زمناوخشبزجاجبينتماطرتلانهابليتلقد.مسهاافهلمجردعليه

كونقدابينهماواناوالمطالةالاحتباس":ئفسهفيوقاد.طويلا

يبلهىالهواءيشملماذا،متانتهعلى،نفسط؟لحرير..حريرا

الانسانينقطعان.قوتهو،الحريرملاسةفيلست.ويقنت

اليه؟يصيرماذا،المشاركةعن،وال!لالحركةعن6الئادسعن

بالسبش.يحسبلا،الحالاهذهكل،والعمر،يشيخ،ييتعطل

كحريرها،متقنت،اللوحةكاطارمئخور6شيخشاب.!شيخأشبابا

،،.الحعسةتستهلكه

حوله:منال!اءفراغطيسدورهعليهفاطعةزكيةافس!يثظقالت

؟اذنالغسيلعركةفىالاقامةمنمسشاءلسستانت-

ولكضئسسي.مسكناليستانهاتعر!ينانت..تمامالشى-

..الحاضرالومت1في،ليشكوىلا،فئ!

وأهلك؟!

..تيئاعئييعرفونلا!

يهـتدوالمافىاحالمسيكون!ماذا..عنكيبحثونكانواربما-

؟الوض!هذافيواذتموج!وكاذااو،اليك

..عئييبحثونلااهل!-

منك؟يدهمنفضو!-

..اعننقدهماهذاس

اوقذلانشتفل05تتصرفانتس!طيع..اننحدانت-

؟..تتزوج

..بهما!ا-

الاصل؟فيمشغلكهوماأتفعللاولماذا-

..الشغلاحبلا..ليشغللا-

صكتة.هذه..تمرحانت-

بليط،،ىسولا:هكذا)دائماعثهت..الكتأو،لااك!لاانا-

..السلطانقنابلةمثلالسقففيواحدقاستلقبم

..؟صدقلا-

..صدقي-

المميدهلننفكيرجالمبيةقنلأةتفرعت.بييهمالحظةالحدبانقطع

نافير.خبرتهـ"بحكمرئيسيةق!ناةجعاهاعلىستممل،زكية

!"ثلمةكاتهات!كم!ر4وس7ص!!وو(اورذالم!ال،فى!،ركيمةا-ببدولاةخب

اا!زولكأ،هي.س!!سأ!مقذلثاستشفؤدابراهيموكان،وسادج!

تعويهها.ر!لألهايعرفلاجانحةكسفيئة،ابداالمضطربة،البائسة

الحالينبين.فارغةالالمطحةت!كونا!نهارمنالفترةتلكا!ي

تضعاوفءجلالألمششرمجلارسطعالىفناةاوامراةتصكدوالاخر

وءن،ال!باوراكطبعضتقطفاو،بعدللاستعمالظلمابلغيرمتاعا

لى*جادة-:فض،والمثبوهالفخمالزيتونةحيلبيوت"لمجاورةالنوافذ

امو(ةتحرجوقد.زجاجيهسحاو،ناف!ذةحافةتكئس،صفيرة

تقامراو،الميلاعلباحد!كيئم!مركااتلانهاالظهبوةعندأفاقت

عا-!الموشكةا،كايمم!كأ،متصةاومحمورةفل!،البيوتاحدفي

تتسناول!هيجببهابكصرووو،(الشحيتىاالنسهقىتعبالاخمناقى

الشررنة.علىق!وت!ا

اتخذهالذ!اباكأالتياكلت!من"شماهدهذهإنابعانلهلحلوكان

تلكصلتصومنف!سهويدع،السط!اسمنتوفوقالعرثكأت!ت

ولصئانة،عابثةشرودرطةفى؟ليالببهنواجوائهنوصاحبالهاالشرفات

.حال!لأكلصاء!تة

اأحو:هذهمقلتخرجهزكيةال!يدة1ؤإات

..ماعبىبنى-

!5

..كلامبفيرانلامتسااليهافرل!ا

..ما!بينتي؟اؤود-

مهـبهاأس

..المسكيئةقليلحظها-

ماك!،قبح":افاؤ!فم(،الحظكللىاللمنة":نفسحهفيكهـال

اذامافيثذبما)،:وفر"السببهو!هالا،زكيةسيدةيا

!(.قهـبيحاوالاخرجميلاالدنيامذهالىاحدفالى؟قيلمافىا؟!بيحةكانت

:اأئواحالىزكيةالسيمة1عادت

قلبي،مثلقلبها،ال!!ليلةلهكنها،طيبةبنتمافي-

..حغيوحظهامثل

"!والث!اشكلمثلوشكلها":نفسه!فقال

..يدا!طالباتقمملوبزبالهتقبلانهاقصور-

احساستولاه.متسائلةانبغاتبئظرةابراهيمفيها!ملق

ادخلاان.الشارعي!حتازوهوماءزخةعليهتسق!كلمنبالبروأدة

مع!لوفلأيصبحاللاخرال!خدمنلاخرا!هال!خدفيالحديدمنسيخ

بهـالسيم!اثنسمرالصاءاسياخعلىيتمرنانعليه.اثعمرين

كلفي،لكنها،خبيئيةاوكليمبةكافتربما.وعهـنقهوجههعلىزكية

انت"ا..يدهداطالاتقرملوبزبالتقبلابننها:عرضماتقدم،حاالا

اربالا.نفسكنظرضزبالمناقلانتثم،نظرهلأ!زبا!منلأقل

،ولنتعرف!يلاماوهزاالمستقبل،صدلقه.لانت..عاطلوانتيعمل

فينظرها؟عملالمستقبللأجلالعملهل؟!لهمنالنفعماثم.!اتقول

بك9لاعتراوعلىوضنوفهـةالمستقبلعلىمسحوبةتظلنفسهاالشه!ا!ه

ال!سليرونالذينمنبتهـرمةتعاملانقتوقعلاآنذاك.شهـليدا

صور-!تجدفديه-سموسيطكي،المفكيرهذاكأكدع،لأعهملالممسشهـق!بل

وفثات،غسالة؟مر؟اة،كعكبلاء،مافلاح،ماعاملعيونفي

،بك!سيبسمونه!لاء.مثلكللمستهـقبلول!ملونيكدحونالذينمن

ضول!!صرفوعةقبضتكروون،*صالكل!ي،وسيظلون

وهمعهـورهمتتقوصالتي!تدفعنرزنودعممعوزنرك،القمح

."عليهاصئيدئون

وهي..البيتهذامن!عةلهاوسنمكون،عاقلةبنهتمافي-

..؟حذيةماسحطلبهالو..السترةسوىظلبلامتواضعة

فما،طويلاتعيثمببنوظد،زكيةسيدةيا،بعي!د!ريبا!تا"

أهفته،6الامافهـقلبانا؟بمدك/شاعالمتبقىانماغبمعلىخوفك

ظبيحا،لهاتجدالقبي!ثةلكئ،منهو:يحةؤادةتجاهارزؤمطباء!يمارهث

ومهما،الق!بيحةعةررالجميلةحذرممقول4ثلفا،صهملاجدوقد

احذيمة،ماسحاوزبلامناقلنظركفي"لذياًنا،!انئي،يكن

مطاردافني..الاحذيةوماسحالزبالمثلاتزوجانهو!سهـهيفيليس!سا

لا؟يوماطوردتهل؟ذلكم!مئىماتهممينفهل.زكيةسيدةيا

الاخر.ادالطرابل،زوجكالهـسيدطرادولا،الشثابطوادأقمهد

!(سيدهمعوشعلىظراتشكللأفارالكلانالامنرجالملاحقة

زكية:الس"!هقهـالت

امدتدعنيلا،ا!طبخفيالانهي..ماهرةطباخهـةوماغي-

تثبههالااًخئها..اختهامعتفعلوكذلك6تس!تطيعمهعدملالىيدي

المجنن.وقواةوا!،مالراحةتحب..

."السببهواوهذا..جميلةاختها"

رائعة.الغرنسص!يةلفتها..مخنهدةمالنهيكاانتالم!شسة،!يس

،،وساةيهابوجالههاافكراثا)1

ل!صئانتلماذا-

..بالبحرافكل-

السؤ؟ئ!نوي-

..الاشطرانوي-



وأسف:دهشةبحركةوجههاعلىكفيهاخصت

؟تقولمادا-

..الانتحارانويا-

يأاجلومن؟تووت؟نفكتقتل..أصلقلا!ربييا-

..فكر..هذاكليستاهللاعائلتكمعءلافك؟شيء

..فرت-

ستنتحر؟-

..بهكلمن

وؤالت:لحلةزكيةالسيلأ"صمتت

البحر؟ؤينفس!كتغرق-

..المبحرجمط-

!..اخرمكارؤي،اخرىبطر،قةقنننحروربما-

وعلى.مدعورةبحركةو!بيهمافيدورعيناهاجعالتوقهـدقالننها

الغسيل.غرفةجهةالت!فاتةم!ذهاحانتاراثهغرر

ابراهيم:قال

..حالكلعلىغرقكفيانتحولن-

..ارجوك..هذاقل..ابداقشتهصلن؟ثت-

..اء:فىمهء4إ،تت:رب،"ؤكريغميرتليهاهـر.ا؟ء!ااستطبعلا،س

..وصيدااكالرككلنافن-

ء.شئتمابالبقاءتفضلي..يؤنسنيبقربيوجوثك-

،السوقالىسأذهب..الاغراضبضلشراءمضطرةولكنهـنيس

..متضالقاليوم1ا،ت0جانبكالىلتبقىملنيسابعثغيآبيوف!

..مز..نفسكف!لعلىتوؤكيفاتصورلا!الهييا

الصبر:نافدعبوسههـيثةيصطنعوهوجدبنبرةابرام!يمقو

انتحرواى..طناانتحرلنلكضت..امحداترسليلا-

اًنت..خاطرمجردقلتهما..الام!رفىلسافهـر..لسهولة2بهـذه

احيانا؟سوداطرخوأ!يلرلا

اناللهاسأد..الموتإتمنىالحالهذهفي..يحرر-

لاخلقثةوانها،جذةغيراننييمرفاللهولكن..روحمطيخسذ

..اكر

..ائنخلقفشةوثتهمااعتبري-

فيسرااًرى..مصمملأذت..هكذاتكون!خلق!سه-

..بماغيافيسابعث..وجك

..جدالىمزاحيقلهبقريدالسيدة":نفهسهفياابراهيممال

علىتلرددهاطوواذا،النر!4الىالانسح!بمنبدلاماغيج!افا

علسيفسيكلنالبقاءالىمضطرولانمني،الرحيلمنبدلالسطحا

يدؤكنهيبهـانخليقضسجريفانعضتولئن..والهينتالاماض!ماو

."اث!مالثالطابقإمننفسيلالفهـاء

عامزماننيزكيةالسيدظاعتقدتلوماذا":ايضانفسهفيقال

ومسشابرر!ها؟وعائلتهاابنتهااخبرتلوماذاثم؟ف!علاالافتحارعلى

ي!بآمرأظمعالكلام..ألعنجدالىننقلبقداللعينهـةاثرحة

."قوقعةغيرورطةالتكلمجم!الحنرمندرجةعلىيوونان

لانتانال!لعبةصولبالمازقيدلم..غجريكلبابنانا":اضلا!

.يجتمعانلاوالثرثرةلنضال"آ.يستطيعماأؤلايتكلمانوعليهلفبيء

اخشىوانا،الثعكوىاواللطف:لامرينخلقلسانزكيةالسيد

.بالشكوىواض!ة!اللطف

زكية:السيد"قالت

الوحمةهذهالىيعودضجركقناخرسببلديكيكنلمأذا-

وماغيانااكهارفي.اليناانزللكقلت.فيهاانتالتيالقهـاتلة

ناتسشعيسع..والمستاجرونبوافيزوجيالليلوفى،وايفيت

..بمفرادهاالسينماالىبألذهابلماكبمااًسمحلااؤ(.قليلاكعسلى

ولكنه،الكسلممثلفيهلعينةصفة.غيوروؤوجهامهزوجةوايانيت

وهيأ،*خرهويتسمى

الرعب؟زالةفييرغبكان.مبتسماال!يوافاصفيايضاتكلمت

لارال!هـ-تبرالاد4اكأ،الازكأخارعلىكلاء4نفم!!اديخلفهالذي

انيوةظخشيمانهؤوق،مغريةعروضزغديمحدالىزادبهاهتما.ها

زعم.كمامنت!ربانهاعتقال!ااكمياصرالىهـعلى

الت!دار،الضبيقالخشبيالسلمعبروانحلمرتودفنهوحين

ا)سمائي،البعدمعالتواصلمتابعاظهرهعلىواسننلقىالداليةفيءفي

سطحعلىوهوانفاسهيح!بسكأقماا(وويرممودهفراععلىمحمولا

.الماء

***

4.الهيصعدجسمار-لحتاعهـتيقةأالخنباتع!رتؤلميلبمد

لذاصكظ!رهدهطياصضبهعلىانقلب.بالحرجيقعكيلاباكومت!اهر

يطريلايقينعلىوكان،عادظاغسببلايرضثرحيتالسطحمنالجزء

صويفءنذلكعلىاسش!للها".ماغيولمجستايفبلمتهذهانسببه

حركةاوصوتابهـ!اندترفببات.ثقيلبموطءت!تال!شسب

صرتا!اماخنضاتإنفوجيءلكنه،اليهالصاعدم!نهمايعرف

ؤنليلاالسطع!وهةفديتوقفالذيالصاعدنزولمعلنة،ء*يدمن

اًنشأ.و؟اجطالةالوضعبحكمضجراوحيدارجطع.طريقهت!بعثم

:صوتبع!برنفسسهنكلم

اكوعمن،ومنهـسههادقةافانة.شيءكلبعدفناةماغيم"

كانا--،عيرهسفيهمانة!مها!بغاو،4وحقيف4حجهيعرفالذي

اىااجمةالاب!تهيابالحركة،آلدمحفةداصطناع،بالت!رف،يسى

ءطرنوعمنولو،معصزة-مطرالسصماءيجهلان،ء،:!لزري11الالده

وطةترأب!ما،سيئاتفعل،مانن.عابرةسحابةتح!ملهالذيالصي!ف

قبلال!عانسهده.ما!داشالىونصر3هابولتها-قبلعلىنفسها

ة-في،ماآقىى.يفتهاامالزواجةطهـارانمععا)نساص،رتالاوان

حولها.منبالماويمةيرهورعالمفيالجفاؤءبهداالحاد!ثسورهاامرهدا

ترفضولهـه"ها،هذاشعورهاانماءعلىتحالفاوامها2"!زيتونةحي

ن!-وعلىبهتفكرلموقطعا..احذيةماسحاوبزبالترصىان

الصيف.قلبأفىالحريفبيةلورقةكاتدبللكنها،امهافكرتما،

فيحننىالمجلوبعيرالارقىاءفبم،وهي.يصلهالاالشجرةنسع

بحاجصة)الأها.الهـجم!م!فياللأمتبعثعاطفةتستقصيلا،الحلم

ا!زعاطفيةصدهة،الهاجع!ةالخلابالايقاظكهربافيةصدمةالى

ت-كنلماذا،ال!صلحعةتلكتكونانولعلك،الصدئةاكشاعر

مس!مدعير،التقببرالكلىالانسانيايها،والت،العريسذ!

محسالبيتهمفيانتالذيئحب.المنوعهذامنصدم!ةكونلان

--لمناضلايماالدفالا7درفيالمدونةغيرالبنودمنواحدهذا.عليك

ناررلامةابابومن،الت!جاهبظروفكرستهااعرافل!،"،ساجمق

ءإىمافيدامتما،القصوىال!صجةاالىذلككفعلوان،بهاتتقيد

المافهحجوفكيرطبعهـصيرايفى"ىمه"أمللاالذياليباس*ضا

/.،(الجهنميةالسمرمانبن!ار

ءليه.ينبالاناشبهصر-!ها.اخرىكرةالدوجحثياتصرت

لعبسةمعمتلائمعيرانهلولا،اسطحا!وهةالىبلرهيستديران

الاد،ضتمطلعالمهالعؤيزالؤائرعلىللانفنناجقآدلونجبر،المكذوبافالعفا

مشرعةارصادها.شكولاتراف!بهزكيةاًلسبدة.بالاحجارالمسو!

ولكي.الممسوجصدرهامثلالعلجفاءالنكتةتلكبعدوالاذانالعيون

ناالافضلمن،يمينهاىااررطم!يةالفوهةتلصصمنيتخلص

س--حوىلهيحلوامايفهل.يكتباويقراه!ناك.غرقنهالىيدلف

رذيلت!صاانمنبسببلهاعلاجلاالننيالحسرةهذه،التدخ!ين

يمملكها.لانقودالىتحتاجا!ثننهلآ

الدهجفوهةالىقيمتلم.الغرفةباتجاهوسارمتباقلانهض

مطمفكانالخوانعلىاسلتقىوعنمما،يفعلانفلىرنميبتهبرغم

اغفى.لويهاجه4لنالهـبقانالى

وثقوبالخشبيةالشقوفى!يلطو.ال!ئهارفيينامالبق



الاخظبكانتفاذا،مسرباخشبةكلفييجد.والمفاصلاكدمير

رثة،واثوات!اثا؟لاوسقفاهيكلا،كلها!شبي!ةوالئرفة،عهتيقة

ءسقعسطثةواجداليبقمان6الزوايافيمر!مة،مكمرة،مفلعة

ف!االكفاحالىسب!يللا،مقرفةبكثرةالمتوالم!فرار!"معفيها

"لكامل.بالصىالا

ثيالمبهب!ىيمزقكان.سحقابقتئهالبقمكاف!ةجر3لقد

اصابعه،وقلوثالنتنبالدمالضق!ةفتتبقعذلكفيويستخصها

يط!عكانوعن!ما،تحتمللامقززة،زانخة،كرلهةرائحةولوكمه

يكفي6الجوممقنلفمنبقيةارقا!عدليهتزحفكالتل!يهـنمالضوء

كانوعنعغذ،مفزعةاعدادمنهال!تهرخدهاوظهوهاوري!جتهيم!سحان

منه.قري!بةاداةاوخشبةبايةويخبطههويدوسها،حئهاءينت!ل

كبحعلىيقولم،الؤانعلىيستلقيوهو،ابراًهيمانغير

البقاعشاشالىويرىالضانطراحةيقلبانفيحهـيةرغبة

ا،لتينفسهااالنظرة،عاجزةحنودنظرةفي،تحننهاالخشبفي

من،،البقيون"هؤلاءكانلقد..البقضاصلهمالذينبهايطالع

التيلن!يقةاالخشبيةالحياةمساربكلمدوابحيثالنعكاثرواالكترة

حقيقي،خصمممل!اكثمناحي!اتهدفييعلىقادروهو.بلدهتسود

كفاكقنسخولا،اليهمنظرتاذاتتاذ!لاالذي!ناول!ثكمنخصم

علىمتهمتقمعان،نوعأيمناعفرافي،و!وسهـطك،لمستهماذا

لقناديلاتنيكتلك،مصقعة،دابقةهلامكي!ةمادةلاصلبجس!د

البحر.

وهـصوالانعليهوي!تو!يكان،المصدرمجهول،ماكدواان

عمنالموفقةغيرا!*تةتدلكالىعراهوقد،الخوانعلىمنطرح

لممشه،الخشبشقوقفييمورالبقرؤيةوالى،انت!"ره

خيبةكذلكولا،كدرهمصدركانالسببيهـنهدذيناحدبهـانيجزم

ال!لامي!وناوالبقيونكان.ال!يهايفيست-تصحدانتوق!ه

يستطيعلالالهم!زااشعورا،ؤيهمرضياشعوطيبعثونالتاسمن

س!عةغير!ذهولان،الشمسفييذوبونلافهه!،تجاهههمشيئا

حفشةرطوابةمنفيهـابما،التفسختقيهمظلمةفى،يرتعونفىهم،اصلا

السلاقي.احفالزوالجميع

.راجمكبوتن!سبمب!لماجمدفوعا،عصبيةبحركةالخوانغادء

السيدةكاماتلذكر،السيراتانف.توقفوجا?الصرفهـةفي

اط!بفايكوىافي؟ؤ!ر،الحدثلبمم!!اتمسطلانهلف!سها،ن0د!ة

البيت.اهلىمععلالمحاضهفيو!ترا

كاا؟ت.البحرعلىوهاجةحريريةاشعةتستلقيالشمسكلالت

الجارية.العفذلة؟الؤ،اياكلتبل!لاولكنها،حقيقية،محرقة،ساطعة

وق!بمل!،يتعرضونلا.اظلا!منهايت!حجبون"الهلاميين"ان

الطر!ت.فيالشماسيظللتهماوكارهمغادسوااذاوحتى.تطالهملا

فبم!ثمرامب.مرئيةعيرمظلاترؤوسهموعلىيسببرون

بصم!سم!،وي!بلديد:كونولقد،احصفوااض!ءاسطعفاذا،الظلمه

.ويمكماثرونينظلمسلونلكنهم

مهحمية.مظللةتسير.الشارعقيتس!يربقة،بعدئذ،تصور

لف!ك.ولااكبربقةانها؟بقةعوظلهيبمس!الذفيمن:ءلوقسط

نا.الحرقدخيرمكاؤحمنهأل!بثومن،ب!مابعضهيحمبمالبق

ؤيكماتتعالىالنارو،!هـع،احدةوادفه"البقهـيةالاخشابكلتحرق

البحو.عرصفيتشتعلبترولناثالة

سقفه!ايهكسا&نيالخشبيةللفرفةالصقال!بيزفيلاب

الئسماتيستروحول!كي،الخارجفيالمتلظيةاثه!مم!،قدةالتوتيائي

راسهومدالنافذةا!ىهرر3،المحرورجسمهتبريدفيتسعفالتي

الميناءهنتخرجو!عدخاناترسلباخرةيهـت!بعوشرع،الب!ر)باتجاه

بع2يتاظل.الرؤيةحمودتخومهعندتنتهيالذيالمائيالافقلى11

"لدخانوتؤفى،وبعيدةعستطيلةسود،ءنقطةصالرتحتىالباخرة

الفضاءفيتتوزعالتيالرقلاقبالغيومليلتخقوتصاعدتفثهالذي

الافق.جهةالملا!ل

ايضاولهـلاسمان،كميرةموانيء!يخلااهاكلنوقفرطةللباخرةان

وتجع،تذهإ!الباخرةوكما.حعيرةموان!ءهمهمفيهاليتوقفرطة

ععديدة،مراتعديد*بووانيءوتمر،والمنتهىالمبتد!أرح!ةفي

لمتلبمءوان،الجباةبرحلةيقومانعليه.يغعليلانسانكذلك

ما؟،نحوعيلىنافعايكونان،ويعطييآخذان،اشيلاويفرغباشياء

ويتشرد،تشرد،وي!ملعملولاجلها،الضرورةبهذههوآمنوقد

يكونان-سيدلامامما6غيرهطريقلااذ،اطريقيخنابعولسى!

الدماءفتمننصلهـتخرجالنهار!العتيقهالاخشابهثقوبتلهـطوبقة

الظلمة.فلي

الحياةرحلةمنجديدمر/ف!أفياناها":نفسهثيوقال

حتىمضطراارسو.الابحاربانتظرارسواًنني.اكزافعثلأ!دةإ

الى!ي!ااع!ملاتيالجري!تعودوحتى،السؤ!رص!ةقسنح

انقالاباكانالزعيمحسئيحكم.بضيا!ر!ةو7جكف،اهملأور

اينالىترى..*نق!بلسوريةقعرقهولماحدبتوق!لممفاجئعا

بعدحباتهاوتكر،المسبهـةبدايةهذهقهكون؟الوضءيصل

الاؤهالرثودهيكما،للنكبةفعلردالانق!هذا؟بالتتهعذلك

."؟هسةاال!لردعلىالتاذ!ة

الهائصالم!جهـولابتثعها.تاظريهعننهائ!يطالباخرةاختفت

لرحلةالشمسيالسطوعتحتتتهادىوهي6الانعبابهتوحرالذي

السس!ماء،حوا!اهاديءشيءكل.المبحرفيالقبةالصيف

هاديءش?وكل.الىظرمدعلىيتداحافيالرحبوالفضاءوالما،

والابنية،الليلفيو!ستيقظ،النهارؤليماينامالزيتونةحي.حوله

فيابعئهرةاكاليونوانوافذ،كالرفوف2"لشرلمداتذاتالثساهقة

مثسل3*-ب،مريبصمتيجللها،الضضلاقىب!لغهممكلجسم

الهـ!ولمد!آيستفيقالمصروعند،الكبيرةالمدنفيالا-ا!كل

السهرارهقهاعيونعناكوموينفض،يتثاعف،يتمطى.رويدا

ممرو،الضسحةوت!ملوالاضواءتسطعالليلوهي.جديدمنلت!اوده

مواسمهاكثرفيكالكرنفال،حاؤلمة،جديمظصاةوتبدا،الطرقات

افبلا.

الداخلالىارتد.فساةظهرت،المجدرالسطحعلى،فجاة

ه!اوالغسيلتنشر.البيتثيل!فيعادةتكون.تراهكيلا

،تتنزهوهىأكاملةزرزكأفيتبدوؤقط"*صائلفي.الازهارتسقياو

ماشخمصمرووقراقبربما.المجلورةوالابنهـيةالشوارععلىوتطل

الشخصهسذ؟السمدما.بهكلف!رالنهارق!ستعزيزشخص،بعينه

ومبهجة.مخطوفةنثيراتفي؟لعيونلئنلتقيالهـيها،وفيكلرسيمر.اثن

تلويحةصحالايدليحركدوتوم!*،العيونوتبوج،لق!قلبيخهفق

علىطر!!الىكلفمنهيو؟نصلقلين!،لجيءثم،ا،ووحةكصف

والثبد6الحبارتعمثعةمنسلكانالهجسعدينوشتظم،السيم

ابضا.شوقه!وكلللقببا2فرحةكلتختزلالتيا،رتعاشسة

وق!ونند،السطععلىالفتاةهذهبهاتقومال!اكزه!اتكانت

الح!ساله!ذهؤي.لابراهيمنفسيةراحةمبعث،ال!ذروبحتى

فسيوحريتهاههـنهلاتهااعليهايعكرلاحننىغرفتهالىينسحبكان

حسركثتتشبه"الئيحركاقهايتا؟بعكأنالمولهمنوبكثير.الصرف!

ي!سييكنلم.ميها!ارحةالس!ارحةو!اهيحقلثيشة4ض



علىوظهورها،نوانرعهلجمتبراءتها.س!*احساسلأيكطه!

،هامب!نقمىآسثمريوماافتغدهاذا،لهانساكانالسطع

ووثحسة.وب!فيراع

نفسهتملاكانت،ايضاعذوبتهابى،وحدهجمالاوليس

نهشل،الاوانقبلزضجت،ئافوي!ةبطالبةاشبهانها.بألرضى

بشيء2و،باخه4ذكرق4وقد،الطالبةوعفويةمرحب!كلاحتفظت

وهموبئشوة!يهاغماضالىمسنعداكانانةدرجةالىدليهحرفى

يتذوفىلكي،جارتهتكونانيكفبيهكان.خاطرهفىصولىتهايشعي

انسسانينبينننن!الننيكتلك،خاصةنكهةداتاف(نيةحنلكلة

هذهيتفحصانمرةمناثهئرركبوقد.وا"دبلدومنفيكين

الطبقيوض!االىحي!نافر!اها،الفت!اةتجاهلديهنتتتالفتيالعطفة

الس!ىاخو،جناوردها،ثيابهانجساطةمن!ظهركمالوضمه"!م!ل

عورتنشرهاالتي1الررقالعملالبسةبدلهـيلعمالبيةع!لاكلةمنكونها/

حركاتعنقنداقيالبراءةجوالىالعاطفةهذهوعزا،السطح

النطر،ئمصرفوالموبوءةالمزيفالريننونةحيعالموسكناصلها،وهمبماالفتاة

الروحيةالمتعةبهذهواكتفى،تحتهاطانللاالتيالتحليلاتهذهص

فيوجودهاا!نهاانبعد،تراهكيلاوجهد،ظهورهايبعثهاالتي

الحربم،ةالنفعلىفظهر،مرةعض،هماال!ئتأنودعد،الغرفة

وا!يق.

وضعي،مثللمحيكانومن-!غسهفيقال-عابرمسافرانا"

الذيالمرفأفييصادفهمالذينمنآيمنصؤهافام!الىهحلا

ع!ج!.الس!فرأبعةع!تااىاويعود،زهرب!لآبشراءيكنفي.فمهيمر

النفسىاعللواناتن!قضيشهورثلالة!وها،طالىأمهـنامكويفيأة

رفض-تلقد.يننحنقلمدلكمنشيئاولكن،العوديةاوبالممل

حساولتالتيالنشر!ودار،تستخدعنيانقص!كلهاالنيالضحف

وفي،بصهوبةفيهاعمل2وانالهلترجمةكناباا!تنيمعها"!ن

قسةمع،عديدةامراتالقاموسالىاءودانعلئس!ةكل

مسببماوهذا،الاصلوبيناكلجمهمابين،الممنىانطباقمن!شي

."فيهورغبيالعهـله!راندها!ويمنعكل(لائزعاجبر

صم!ت.كه!اكرجاوههبطتاررطحعلىعملهاالفتا)انهت

الناهة،عبرا!لالةمنذلكعرذ!وقد،اكل!ولأبقا!افىمسكنيلأ

المعتاكةنزعننهافيثانيةلتعسعد،المساءينتكلانعليهوسيكون

*جمم.اح!حر

ماسرعار)كنه،ال!حتنابترجمةفيعملهابراهيماسانف

معبحاسالم،الصا!هيةالسماءفييحدق،الناؤذ!آلىوعاراكلء

الىرخاءر-اج!حةعالىمزقام!مولةتئحدر!قيقةصيفيةعوم

.بالس!اءالملاملتقىعندعريرضةدانرة!وسمالذيالطحيني!!

***
..اال!نحوهذاعلىالايامومضث

زياراتانسوى،هنااففنهطوالستكونوكماكان!تكمأمضت

الاننن!،رموضوعتجاهلت.اثرتتكاقدالسطعاىازكيةالست

،المطلوبالعريسعلىو/ضتقدملنناجمنتهاانذهنهافممغ.الاد!

و"كلاثننهاوصبرهاقناعيتهاوتطري،عنهاتت!لثتفتالاهيثلك

ملاحتكا.عنليحديهثا-كلنجنبالحرعىوبنفس،الشغلفياوط!م!ا

يذمناكرالسطحماغيابنتهازارت،شكولامنها!ب!فع

فيئهافسبميجلسالنيالداليةمنتتقهموهيلهـنعثركهـاتا.قبل

،واطرايحيدلافيتساموكلات،وعرةارضات!ىنما،براميما

للحديث،قلالحةوبكونباكلهافيشيءايعنثلهانقبلوقصممت

علىفشانهااسدلتالجلوسالىوثكللاا،بكياسةطيهاردف!؟

قامةا!!امتحاناولتدخلأكانما،خغرةوقدم!،،المضمومتينفىكبتها

ش!.معفبه

شعورمنكملالي،المترركيلاكهامنيبمو!ما،كث!لد

لع2

انها،قبيحةبصفننهاحم!اكثوشعورومن،انثىبصفنهابالنقصحةد

رزفتعوندما،زكيةالسيدةانشكولا،الوصيداخي!،مناكبر

حيقىاناتوكلأاد"ينماكلمثلاثبكلالمفتون،ادالاألولدبهـ!ذا

وبم!نببهااننمايزمنكتيرامارستف!د،السواءعلىالزيتونة

يفو!اوانه،الصبيمنشانااقلا.هاروعه!هم!وارخلت،شقييقها

ا!عمقاطببعيهالدمامةوجاءت،شئءكلفيوشاناوقدرةحظوة

.عندهـ!المواجهةقابليةوتص؟در!الاحساسهذا

الي!هايرنوابواههـيمكان،معاالهاوحمالحالهالاسىمنشيءوفلى

تقديرهالم!جرد،بينهماعلاقةتغرضانفيالاملعبةم!ستعربأ،مشفقا/

ه!تهابنتهامنالزواجعلىيقدمانمهـعهيمكن،سيءوضعؤكيانه

نا.بالاح!باطاحساسهاف!تيعمقدفعاالموقف!هذاالىتمشمها/اتي

والطبي!-ة،ء6للتهالافرارالئفعيةالعلاق!بطبيعكأ،زكيةالسيدة

3-شلولاحياةعمل!يةكلهيتلكانتتصور،باكملهللحكلأالنفعية

الىيدفطلانكاؤ،االانسانءوزمجردوان،الاجتماعيالسلوكطابع

،الفت!اةيلوم،وهـو،افضلوضعفيكانلويقبللاماق!بول

تهـصريفوي،هذهالصغيرالتاجرعقليةيرفضلكنه،الامويقر

شكل.بايمنالا(لتخاصمطوبةسلعة

،حبر!ؤ-ا(واؤءهداوكأى،وا!ثاكان4)كأ،ذلكلمه2ثفد

الهـىي!لأحثوهاوان،غللفظلكأالمتيشرحاناستطاعلوتم!نىولكم

.اخرىبعينللحباةاكظروالى،اءهائمرفر!ى

على3المجاهدةرغم،الصمتويهـطول،مافيجلسةتطول/واذ

هـوناسلا،الاخر!التصرفهذاعلىنفسه4-يونبكان،قطعه

ؤقدانالىوانما6اليهاولااليهيعودلاذلكفيالشبانالاخر

بينهما.التباد)ةالقلبيةاللغة

يفمرتيناومرةاررطحالىتصمدزوجةا"تشقيقنتهاوكانت

اًبرا!ب-سميسمحانأثونللاخرمنهماكليبسمذاكواذ،اليوم

ناودون،فيهيورطانيخشىالذيبا+لجاهتتقدمانللعلاقة

لنسبةباكانلقد.الخطرالالجاهبهداالعلاف!ةدفعالىالغتلأةتسص

التسالعاطفةتلكلجمماوه!ا،لل!"!بلصصمشر!عايهاا

حياله.عش!اتنمكسفانقمب"كلأشه

تم!ل.والنسيانالعزاءاليهتحمللانتوحدهاالاصائل

حافلارحيباازرقواًلبحر،الجوويبترد،الفروبالىالشيمس

يذهبانويكفيه،الحركةتعاودهوالحي،لناظريهيتجالىبالنهلأءات

بعد.عنفديهاويشارك6لاخرينب!بهجةاي!ستمتعالسطحعالىويهـجيء

،ا،جاورالاخرالسطحاىاف!تاتهتصعدكانتالاصاللوبر

وقد،والراحةالشغفمنبكح!ررمينهاويتابمها،غرفهـتهالى/فينسحب

ورآها،ي!ها!باتحملهاثردةق!طفعلى،الاخيرة4الاوقىا،ثرحت

،افسا!عفييمرالذيلصديقهااستج!مة،ث!عرهاف!تشكلهامرة

الطريقةبهذهنفسهاعنلعبرالنتيالتجمللالنزعةارضارربمميا(و

الخثر.ثرجةاىاواجبهايصاهاكانالتيالملالعة

فيحميلهانعنلهكشفتبحركةضحىذاتؤاجالهفتاتهانعلى

يراها،وانه،هناكانهتعرفكانت.طحميهاقنطليتكنلمالفبم

.تصورالذهيبالئسكلكلههذامنهـزعجةتكنولم،ويخابعها

صمعودها،الىينننبهولميعملكان.!أةالسطحكلفمننادده

ال!فتاة)كن،-واهالىموجهال!نداءان،وهلةلاول،حسبو!د

.مباشرةوخاطبهالنافذةعبراليهتنظركالت

أهذاتفمللماذا6سيديا،انت-

وضمه:بالسؤالبوغتوقدالنفن!مناهنرب

انا'-

..انتنم-

؟يقرأرماذا-



6.وفنئي..الت!خيناترلرلم..لاس؟الفرفيةهذهبكنالنع!ألم!ت-

ةلعقولالكلماتبص!ااغتصب6صمتؤترةوسادتابخو،هذاعلىمعهتخققانبامس!ض،ي!جيبانفهـبلفدكر

دهرمنذادخنلمولهذا،صدقيني،ال!تبغفمناطكلا-.بتهماتخاطباولوؤي

واك!ر.؟تريدينمادا،الشفةيسكنالذيانا،نص-

والفؤوة-4ؤيأحديدخلآنبرغمهمسهتنكرا،بجفاءألهافا

الت!رير!حب!اكبريائهالىبالاساءةشاعرا،مبتمداواستدار.عليهاوصيانفسهيفرض

اليومذلكظهربعد،انهغير.عنه،ج!جمانعليهكانالذي؟نواؤذنااءتازفاقىااىابالنفاياتتلقيلمافىا-

فسيوجد،البرجفيجولةمنغر!نهالىعادتدما،،بالذات.مخطئةانت..نغناياتباي!ةالقيلاانا-

شك.ولاا:إفذةامن*ياشر"القتها،و!خء!جمهالهردةارض.صطئةلسع!ت-

سهكارةفضناول1!حمه.وحنانبمودةداعبها.،ر:غةأان!لبه3رؤأذلكافملرايتنيهل،دليلكهووماس

علاقهـاتالدنيأهذهؤيانشاعراألخوانعلىاورفىفيىثم،واشعلهاء،الفارضةالنن!بغبعلبيلقيالديذهـكمنو!ن،اركلماانا-

هنالتعبيرعت!الايعرر،1ولا،المرءيهتوطعهالاؤ!،رال!انسانيةز!هلىلاالمهم!لاتسلةفيتلقيهاانيجبكان؟ارركاسرواعقاب

الك!لن،بالانس!مانانتقةهذه،ا!يياممرعلى،قترسخوبذلث،نفسها.الخيران

راهـصدةنسميح،جاءتصورةايةفي،المشاركةمنيجعلالذي

لملتمين.ا)سىتعهـمدالصرآءةهذهانيصطقيكنلم.التهمةونهبههت

،جبهـ-صه،المودةافصىع!لىا"يتطوىفينالذيوهو.الظنههـذا

هذه)ءنفسهديةال.وكدلبهااكلتبخعلبةتناولجديدومن.ا!نالعاللةالتهمةبيه

ليس!توهي؟قحملالثيبةالكلماتمنكموا!هن،رساله!يستوراءمايحزرانحاول.ها2كلماوراءماليكنشففيهانفرس

شذىمعناهاؤيولكن،ألامصملذلكشعرهاؤيشكلتهاكاليوردة:وحزمبجديةقلثم،ذه5لعبتها

فعإتهاتكوند9و،*ـذابكلالفنناةتفكرلموربما..جمبيعاالود!د؟قولينمماواثقةانتهدل-

انه..4ال!دوبابمنلي!ساحسانلكنه،الاحس!انالىاًقرب.!الثقةكل-

ف-فىالمأكرب!ةعواضفمنالوجودهذاؤلهوكم،ع!ا!ةنضح؟خطعلىانكلكاثبتواذا-

."خبيئة؟كلي!س

بألكلماتودكو،السطحهـينعبريلتقيانع!مابكرهاانقررل-بالزفاىالىالسكايرواعقابالتبغبعلبأرميلاافأ-

يفعل.لماب!أهـوو:4،بياسيقو!االتكم!اطريقةوباا،سيقو!(الني..الخنلااننيهو،بيط

ددحل،"؟اثي!معكاناتالياليوم!في،الوقتلهيشعلم..ا!ععليتدخنرايتك..تدحنبلى-

وجودهمبررمعهوا"خى،ثورقىفيازعيماص!سنيعهدانتهىفقد.ادخنلاالان!ولكت..ذلكحصربما-

.بيروتؤءالسطحعلى؟اتنخيهبنتركت؟كيف-

لهايقسولانعليهيوكان.ؤيهانظراقهيثبتوهوتكهد

دمشو:باسىؤقالبراءيه!"لباتمضطرولكئه،الحقيقة

!ىةعر.!ي،،هـ!!هـ-005ء*-!ي-ءممدعىححر.

أ.تقدميلادابلمحار

؟والمثتثكهوثمد5

صرةا؟جديةالشعرء!هوعفهفي

بدموأكبسنلعأبدبدكل5أ

ي!ترفون.واحئجاجأوفربةوغضباحبايحترقون..السماويةاشنارذاتفيي!ترقونجميعاانهم!4

.الايقاع،الكلمةالومضالكلمة،العبقالكلمةالامنهمتبقىلات!اما.ثم4

احدهم.الفيموريمحمد

ليكادحتى،وايداعهعذابهبمستوىيس!موانعلىبقدرتهالاخربعضهمعنيتميزبعضهمانغيرهـ

حي!اته،وحب،ةمنهاتتشعكلالتيالاساسيةالعناصرتيكونانبدلاعندئذ.رسالةوابداعه،نبوياعذابهكلحمبح4

.والمناءالامتزاج!حدالىوداخلتهفيهقدتداخلت،وصهرتهفيهاتصهرتقد،جمعاءألانسانية4

،النارفيكطينةتنصهرم!ثلما،النحبفي،والثورةانعرابفيوال!صد،الروحفيالمادةتنصهر4

4ذاتيعيشىوهو،تينانفيالصوفىالحبجبالالى.المعشوقبهاءفيوإنعاشق،مخلوقاتهفيوالخالق4

،واستبدلى،حضاريازيااكتسىالعاريالاسودافريقيا.وانسانهفيالوحشيالحزنغاباتعنرحيلهومنذ

.الاتهام.معهوتتطورقيهمايتطور،الكبرىالانسانيةالتجربة4

.،ارا.وكما،اعرفهكماالفيتوريعحمدهووقبضةالو!هطسلاح،الطينوحفنة،الحجربقطعة

."اراهوك!ما،اعرفهكماالفيتوري!حمدهوذلكالكلىاشصفاء،ممحودائمةتبلورحالةفيانه4

غمنامبعهنةحديثمياصعلرا4

!هيىءه.ميههـ!حيىححححيحيحههححي!!حى-..ص...ر.6.ميهـءهـ.ء".!محيم..عحه؟.
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