
ثالأ!الكلفغافيد.9

فهب!وة4!ليبو!و

ا&دب:منبن!3نذساميهحسببنكاد

حسبرةعلىىئسااًنتربيس

شلأرته:لكثها.البارموقبكسليففزالاكللىونصفه

.اشكرك،لا-

يرثد:فيسفمراح

..ثمينةفرصةأضعت..ثمينةفرصةأضعتس

جلستثم،الباراثصىالىمترهةبخفوتتضمحكاؤنةوالسا

نغمذاترعداًلمقهىاجواءفيانفجرت،فضة.مرتفعكرسيعلى

،وعامالجميمضحكاتاثرهاعلىتصادت!حناضمكةان!ا:ح!

مداعب:باصبعلهيقول

ابنياهذهالعاهرضحكهلكاينمن!العفريتابنيا-

العفريت!

وراح،احمراالاالمنفجرإلينبعينيهنحوناالتفتقدحسينكان

ملألصة:ببسمةيملق

يزغزء!منخواعرهألذيا.مناعزلى.أناالدكور!ف!حكةهذه-

الكرسيبذراعهاحاطثم،الشيءبعضيترنحوهوكطوةتقديم

وا!نفت،مبالثرفعلبردجكليارتهفاروقىركع.فاروفيعليهيجسالفي

قةل.اعتدناهقدكنا!ربمعنجنحدعيناهمافالنتقت،متوثبسإنصه

:سا!درةبلهجة!لوي

تتدخل!ولامأفتلمصمومكاجزعإ-

نكتة.لهإوفىوكانه

وجهه،ميمتهاغمرتحتى،اكصاهالأالىدسينبسممةءثمسعت

:سكرهلشدةمتهاطنساوفال

لقلنهاضحكنككانتلوهاعلقبانالض،وليأعلقانني-

عليها.اعلق،واناالدكتورضحكةلكنها،معلهفيهذاقطكرد

يقولحسينعاد.مزهواحناوجملما.حثةاكمراضوضحكة

اثعقل:1شديهبلسان

..اليثلق..انني-

رأسهشإدا،بقوةعينيهيفلقاخذالكلأم،اعلىالقدرةوفقد

معدلإسحب،داتهيارككانهفي،كلملالهيجيدان1دون،حعام

،يقوفى،الساخرةالطنانةبرلهجتهوفاروق.ضيقلباسمنفىاسه

..اذهبا..سمومكاجرع..اذعب..اذهب-
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)1!فى

واح!ه،مرةا!ننرأفالا.3ىكلطعفىحسبنجحسلألىثوت

ألودية:بلهحتيل!"رو!فنلت.رشتموراح

.!الوقياوشأنهدعه-

ع!مىةجراءمنطبيعتهماضعفرنمموناروقعيظفاقسعت

ممس!با،،فضفضهـهاوعثد،حاجبيهرفعبانواكنفى،النطالرة

مقتنعإ.ليس،ولكن

الاحتفالية:طريقنهعلىنديم!ل

وسنرفصالاكتا!علىسنرهعك،حناياالدكتوراهقيخذيوم-

اتتمباب،زيتىعريسنا:معاوسنغني،دبكنمابكنمبكاناردتاًنا.يك

دكورنا!الشبابؤين،لشبابازيندكتورنا،اهصد

قطمه:لكنيعصم،جديدمنمفتونايضحكحناانطلق1

كارثة!كهذهضحكة.المق!غائنهربوالاتتوففانيجب-

يمنةراسهيحركوهو،بيديهحيلو،وراحجلستهفيحناففز

شبمعوني.بأيفاعويسرة

!تعديضحةلك:لي،قدالالمق!صاحبنيواطراسبقلفد-

مناجله.نبتسمونحن،،االاضإء)ءجراءمنبقوةيضحكوعاد

العلسفية.1فىدولةدكتوراه.دولةدكتورحناسيصبح،قريبعما

ظلها.الكونغسوفيزمناقضىلكنه.بارييفيعاماعثرظلىتة

إلنهودذو؟ت،(البرجو"زياتا"للزفجي!انشاذ.جمعةستذ4

الفر!سي.و"لألبوالجنسيةلصاصلثروسابطيكان.العاهـي!ة

عاد،الصغ!ةثروتهصنعضا.الكوفضاتثولالااجلمنذلككان

امونغو.إلى،علاالصنيرةثروتهضاعتقى.باريسالى

؟دوراتلعبهل-

.عصاممخاطبا

لا؟حسابكلخه-

."فليبر"ادمحينةفىفرن!،وضعقدحناكان

حسإبي.علىالاولىللعبةا-

الامميةلوإجهةاحفرهمه،لاعدادفاخت،العدادزروصغط

صاج!.بوقعتتققوالم!لونةالهربائيةالصورذات

عينيه:فى"لنكليحد!د،وهوبال!لاءءصامقو

رهلأ".بينناماليكن-

:"امرةحناك!



.اك(أت!مدننيا-

؟مافىاعلىس

.حها،بر؟عاىاقادمةااللعبةستكون،اكبربرقماقيتان-

رهصته.بداتقد،كانتآعاى11،!الطابة!مزتكلمايقفزوراح

نوعالىالمهـلرنة،اقصيرةاحناقامةان!الخلفييرقصابيصزنص

يدمنويقذفها،الاصابعبينيرفعها،احيمانا.اللمسباتغري،ما

الرغبةيبعت،كتفيهحتىالمتساد،جبهتهعلىألخفيفأشعره.ليد

اللعب،طابه!ع،ويرةيخمنة،الالفاعذآتراسهوحركة.ش!قفي

عليها.اتهوتعليقانفسهاالطابةمعحديثهجانبالىا

تهبطي!لا!الزفىفيادخلي!فوقاصعدي!دينكيلن"

ياتذهبيلا!...شرول!الثوريلعنفا!بعنفساخبطك!بعنف

لريدا.كاريكا/توريازموذجاح!نامنيصل،كانهذاممل"!املببنت

.اخرونوذبائنوحسينوعصامنديم.!ولهمن-شجيعصيحات

الى،با/ستمرار-ستقعالدادإبينما،الطابةمعنفسهيتقلأذفوهو

السفلي.لحفرةافيالفصةالطابة-قطتان

دينك!يلعن-:ماساويةصسحة

ضمتها!اهكذا-

الحنق:شدهمنينتفضوهواجاب

سماها!يلعن؟!وذ!بتخعكتنيكيفترالم-

عار!ة:بيدعصاملزاحه

05هنامنابعد-

عليه:"العوقلنفس!هيمهدوهو

اللعب.يكونكيفسأريك-

ناابثتما،الجانبنعلىالاعلىفيفمعربت،الطابةقذ!

الىيدتقنع!؟انتلبثلا،قهبطوكاحت،المضيءاالممرفبمدظت

منة.ال!عطادلهيسجلمرةكلوميالممر،ذاتفيفتدخل،اع!ى

.إمعلصمم!ثة-

الاولى!الجولةمنسيهزمك-

وخم!ص"شةال!.-يعهحص-&!ي.ظرا.تنسىلا.سنرىس

.وخمسون

الاولى!الهجولةمتسيصمك-

!صغيرةكعاهرةيلعبانه-

بثدليم:يصيحعصمامواخذ.مثلاث،ضبتان،صلة

عاهر!ياعنيابعد-

الطابة.إواضاع

وهو،الطاولة؟مامكالغضتفىوففز،المفتونةحناضحكةدوت

الطا(بة.يقذ!ان،قبلبطوليةرطريقةنراعيهرهعدييبالسغ

!هجدساهزم؟لكؤلمتماذا؟اترىس

طاولتين،يبنقفزالذي،نديمتجاههجومياندف!اعفيوعصام

كرسيا.يسقطكاررانبعد

بي.لصقتلقدبسببكهذا-

اتدتك!اذيفل!بكلصقت-

ال!مفير!العاهرايهاتثيرنيأنت-

يهتز.انه(.ةيقصد)اءيهاانظر..انص-

لسانعلىالمستمرحنالتقعمسماعهمامع.ضحكأوينفبمان

حسربنكطن.اللاشعوريالحماسمنبنوعاحاط!اه،المسكور!ين

اهتمامبصصةالامام-لىمنحرفا،واحد؟نفيلعدادواالطا!ةيت!ابع

*خير:الرقمماخوذابنقلهووها!اذاعيمراسل..ساحق
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نثابدىنثىويهشويضحكويجدديصرخكان،توازنهحناوفالد

واحد.آن!يهذا،كلاللنة

نإبدلا.نجنسموا،لطاولةابمرمهـقهاعهـتمد،عاثلجآحنبيالى1

ثلشة.شيايقولان،فلبلاولايبتسم

تفكر؟2بماذا-

وقال،فالوفىابتسم.فالوفىعلي!فعت،حاجبي!ا!عت

:رفاءعنتنملامديدةابلهجة

،إيلعبونافهم-

يغرضوهو،موتثونيضحكمسينكان،التقننا1صيينما

اتمه.ذاتمالكهلصمهالكا

بسمته:تحبوآنأثونع!ل*

!يلعبهوناقم-

واسعة.بسمةلمرةاهذهابتسمئم،نفيسي!اإثرلصوتهوكان

قدنديموككك!ل!بح.يتلوىوداحالأرضعلىحسينسق!ل!تها

،ولحظةيق!وحنا،اعهاالىيتقافىفهوراحفراع!يهنجينحناحمل

بدايداماريرهفثمسلتت،يتقممعصامانلاحال!،الارضعلىعادهاان

الضعك.امنيموتانهسينكادلهذا.االهريمة

فلت،

.اًلا،مهذهبكثرةالخمريشربحسين-

عاثل:علق

"الضعد!منيتلوىكي-

فالولى:فال

..الافضلكاسييؤن-

جماحذاته،يكبحانثونبقوةيضحكنديم:كتفهعلىسقطتيد

الضحك:لأاثرمنالسعكرعليهيبثوكهك

نظرأا!نذلرا-

حسينلىاصتير"

يم.ونافىع!ببرود!ثودفلا

4نسكرهانه-

.البارحافةعلينفسهورمى،!ويدا،دويماحسينارتفع

لاهثا:فل

.بيرة-وااحد

،:بب!،ادسلايةمنهفتقدهت

ندبم:قلا

."فرافكو)ءشانمنه!ا،(،6لكوفىا"ث11س

اضا!:ثم

حبيبتهأقصد،اسبافياهوتهلقد.لعرورعاشتاكنتلو-

الاسبانيةا

علىكلن،.تعرفكيعاشقاتكونانيحتاجكلا،حسينمع-

صوتك.تر!ع.لاحدةعركلواحداواحدااخبرنا.بلامرعلم

صوتي؟آرفعلالمذاس

.ا).ش!ءثمسلاععلى"حكايته"ليرريسياتيالمرةهذه-كل

قليلا.سنتسلى.فلروهأ-

اً!ذ9.كثيراولاقيلالااتسلى"انأريدفلا،؟نااما،لا-

2!لارجلاحيضايسبب

بحسين:صاحنديملكن

اسبانيا!تحيا!اسبافيا-

؟ستلزازهاا،كلريدس

ثب.الكلمةانذمهفيضجت،وقدمتلوحبوجهحسينالتفت1

بل!كيهتفو!اح،شفميهمطانلبث.ماالعجوزكالجملنحوفا



مخمور.

اسبانيا!تحيما-

.متصرةبلهجةعع!امف!ال

!اهزومأاا!افرنكاضع-

.ا!زناح!!ه،وفد!كلسراصيوبر"فىبيبحثحناراحبينما

!الملعونأي!"!اسنط!نهاكمف-

اء،ء*-!ؤاروقفرؤع،!هالكادار؟قكأةسءإى*-بنهؤءىا

.محذرا

!ب!هـزء-مرهاراياك-

المسىانلبتما،حولهمنيديه)جمعووووبصعوبةاع!نمل

وراء"سن"سوإ*بخطوأتته؟برامراةاتجاهمياخرىو!فعقرااعا

:الزجاج

.فاروقيالك!رزه)-

!واحدةعنليزبصتانمنكطلبمن!)ى-

لي.هدذه،اـاذن-!ب

شانكهذا-

رددي!!!أنظر-

،سك؟ت!سعملىأ؟كءةبصرهوكعشد!.!رجحهت2خلأوبد!

ورجاني

حسابي.علىئس!ااشرب-

عيني!.فيالخيبةملاحت،شكرته

حنا:لنساقال

العمل.وفت،حانالسلامةمع،طيب-

لدهشة:امصطنعهـاعصامساله

ةأعملاي-

ضربتين:بك!وفربخا،مطتهج،نجط

العمل!الى-

.الدكوراهاجلمنعملهكصد

:قصدهمت!جاهلاعصامقال

.المرةهذهايصاغلبتك،لقدأخرفرنكاضع-

ثاقبة:ضحكةحئساوراطلقى

عرضي!شليت-

نراعه:منجذبه

..اللعبوابدأ،آخرفرنكاض!ا-

نديم:تدخل

رساته.)يثنبيذهبادكأورادع-

:اض!اف.ممازحهبلرجةعصاممخا!ا

واوكاله،دفيقةمواعيده،ميلسوف،انسانفكررجلاًنهس

مثلكلتذبلاولييصئظمانسان،ئمينة

المعديرة:ضحكته،الرنانةا؟لضحكةذات،المرةهدهحنااطا!

يف!.منوحطلىأنت-

ؤك!وجهنديم:مهـ!دااصبعايررؤع،وهورصينةبصواتعصامققدم

تنبلا!لستلنبلا!عىتقللاس

انفعاله:انارلكنه.جاداكان

ثجهاا"فىت-تىانفلببىلعبةفيرتتقنلا!تئبلانت-

،جببداواكنب،حنايااًذهب.ليرىيذعبحئادع!البطواكأ

ل!ءتك!الاذىهـبب،كفياأ-سمهرلا،وفي

وؤ،ل،الكرسبمظهرعلىيديهركز،المقهىمغادرةعنعكفوكأنه

الثيء:بعضغالبةبهية

الاورعلىساعا!عضاءملان/ءلمب.اور"رانالااستطيعلا-
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ااعم-،حكأ!م!ضىبهيفرالوقتاش!رلم،مثلابئ،ت!االيوم.في

القمامة.!هعسيارا!مر،ررسب!ذلككانوقد

ت-،دلى:ؤ،ل

!فيواتعمل-

فادوق:قال

حم!ولكبرماعصت!،حالاحانو(:ا!ا!ثم)!كأيراووفى-

ا).صا)نترفلرجةضتنبامرىكي،ا،ول!عاى،ا!كأوبراهاعلى

.ثس،-د،نستز)بن

:العظهةجنونمنرهـامعص:اصحعه

الاولى!النترؤءثربرلأ-

هـاردتاذا--

جموعة5نسمينحن(:ليحديثهوجهأيةالدا!سشعلدفي-

طبتطلتيااب!ىدوبعد!ضحهـةاخننصر)'شثرةبلامصاص+بئنجا

،لليوملأاتههالملكض،اخرى!وايةكبت.65-ء،*حارىعلى

كي،طالاولاينيرواترجمةلاحدهمعهدنتاةد.اعبدكاانيجب

صيقبسبب،ولكن،ترجمتهاعن:أجز،نيل!عس،!ت،16اكلور

و!ع!"ك!*كأس-ك!،جيط!شكأ!ط،ظي:كأ"ا!؟ت،!ر!"(،إوء+خاا

ا؟في7-حمأبعم!4-!!ا؟لناحالمثسألا:!في!ه!دكم!وو2!!!ز!ف،ء

والفراء،النقاديكثفهم6ممالهمبعد،ألالاز،لأالفكرءن!كل-،ءش!ة

للبشري!ة.دائماغداءاعمأل!اؤمصبح

:فاروقشفتيتكتبهعحهكمةابتسمة

اك،كد.يكنشفهكي،نفسهيقتلأوالكاتبيموتلانداعيلا-

عيتا!امحياالكاضبأثشفىسواء،الانتاجفيالاصالة

حنالهجةاحتمت

الت،؟الاصالةا،يهمعني"منيضادفااكاتباموت!العزىعلىس

،ثوذاهـابعابمم!ان!لانالملأساويةللكلمةسلمكنهنا،عنهاتكلم

الادبي.للائرالماديةالمقاييسالىالئظص

المنهنوسطالكانباسماللتقييماساسالموتهالةان.دقصد-

لله!ارحمه

عهسامتعوبا،جيع!اعمالاتكونانيجباذ،نمامالشط-

.حالايعلى

كيالكابيخززمالماذااذن،عليهاوعتعوبجيدة!كبماطالما-

،ن!ننقر(ها،هـءلينشرها؟مماررمنتظرا،صيرا!راانفراها

فنستفيسد.

تفهمي!ان:رب!لا-:نفح

مؤ(ررلي:نبطلبفلآصأنه3مبتهلبوجهنصويوالتفت

بينهم.ؤيماكتا"بالايفه!هالاامورهذهحالكلعلىس

.رعودثون،المرةهذه،وضحك

:خادلسأله

؟الفصنزالقصة.للأنشبلالمأدا-

حقلي.ضيست-

!لسفية.مقالات،لنفل؟-ومفالات

.يوؤفهذاًس

؟ء!اذاعلىس

للمقالة!رنكالفافلمن.المجلةاوالصريد"تدفعكمعلىس

اؤجمل.لاالواحد"

م!لمغايدفعمنيوجدلا،تدعثشا)؟فلسنىمقالاشلمن-

"بالغ!ا،ت0كهذا

اكتب.لن،"اذن-

:ل!مامينكبالاعلىوففهاضافئم



انىهع؟،دولارال!الىالشهريت!يراوصل،الكونعوكي-

لهاللأ*دكنوراعانرعم،و:لركتاصغيراباصيمفدميورفه!سالكني

جيبم.فيتكنلم

:عصاملهقال

..والان،اللعبةعلينافقصت،تذ!بانتريد.كنت-

املاء:فطعةعلينايقرأىئهيفولهـاح.اهتملا!اإي!ره!محنالكن

،ليرةتنكحليرة،لمرةالا!ثللانةطلبت،تلبمووعدتاذا!

،وساكتبالموسيفىالىسأست.ع.النارفيالقهوداف!ضلت،والا

اضهالي-"ا.وفيافلولااكثبرلا،ليرةالافثلاثإة.ودالمااياتقصصا

ذلك.اذكر.الصغيرقدعيااًصثعليبوسوإ،اعر!انا،ليسياقين

ضلهم.وسأشخ،الحقوقكا!"لي،اي"،متلبنئا)اننيتنسلا،ثم

:احاًلالحامنبشيءعصاماعاد

!طبي،ضلىاصرا*تا،كم!ال؟ين!بانيدالذياين-

فرنكا.لاضع

سان!ب..لا-

2،لى:،الضها،كأفي.عاللعنعينيإ.برفعارد!ن

ذلك.اذكر-

:عصامناداه.انارهايضعوكأنه

تعالا.-

المأكشة.صوبواتجه

وفد،وينثره،اخردحتىاةرقاعإرشغرهيشدراححنالكن

الثامل:عليهبدا

رر/هـ!.كفصتثهادليمنفرغتمنى.عديدةمشاريعلدي-

ابستمي.لددلافانت(لحوياست!افيةنظرةرمى)الايامهذهكنبت

النفسية.الراحةوانما،الهاممشكلة

ت!اما:يئسىأنبعدالكرسيعلىوارتمىمحصامعاد

:؟النفسيةراخكما)دها-

:فالردقال.ضحكحنالكن

من.وار!!طمعكرلانه،النفسيةطاحتهعنيتكلمحنان1-

حنا؟ياكذلكببسا،النفسيةراخنهعنيبحثيكتب

ولم.الاحمرارخفقهانبعد،باصبعهنظارتهيدفعوفاروق

اخذ.وحب!4عنالقناع!سقط،نديملضحكةضمحك،ذا!هشمالك

يتدجاذبه:،وهوبكفكفاوضرب،يدهنديم

'اك!!!وتح!2جما؟"

علىف!-ء-!تثور*اح؟،الرجل!درمقال!تسوء!مسؤش)ك!

دمات.

/صتلاووهـ.4ومصا،حن،فهمنبملقد!يمملونولااكا،قلا-

.الجديطابعهواتخذ،للوراءراسهدفعثم.بصلةالا!الى

كبيهـر:بتادبحنافيفى،ل

قليلا؟تاتيكمل-

.باريرفباب.ضباب...لمقهىاخارجالىوصاحبته،نهضت

:!ال،عنقهحولمطفهي!جمع.وهوشتاءلرصيف4صغحةعالى

فرنكا؟هـهممكهل.البردفياخرجكانبركانما!

واعطيته.معفدتييناولت

اعروءلا.لبيروتيرفيةبمثت.يوميئخلصلكسارالم!ا-

-كلينحالايعلى.ال!ئى1هلاعلينأخروا!لاهرحمهجرىمادا

لك،!لتمثلما.الانتظارفيالانانذاوها،وصلتهـمفدالبر!ية

بر!ة،-ففيانه.اتاخروادا،هذارومين!لكساردها

سريح.هوو

يسيطإن.-

حسيئ؟تلقفرى،داخلواز8

9؟

حسصا،حا.علىئس،اثربس

:اصرىءره)3ورو.إصرفحو!و

.كركلفا،لا-

حساب.عاىكاسااشربءيالغإظةنالايطيدليحسصنراحا

بلطفاضذاري/دكررت

انا.حسابيعلىئساتضربالقالمةالمرة-

لنفسه:يهههمسمت".ابارافوقمهكلوماونكوم،تركني

!ص-ا+!علىئساإشر!واا!ايريدولىلا-

،هناكاحدهممننقممانوبإما،تها،يارأسايرفعرايته

،والاحدتوؤفثون،ولكن،بتال!عابي!تكلموبدأ،البارقصىا(ؤي

امي.الإواعلىرا-سههازا،اهتمامادونيصغي

صر:طفلبهينةنديمقال

،ا)!اساكل(1ررانكي"معلصع!يحكيحسين-

"فلانر))ضحكةضصاماطلق

!...بيفكروهـوو/حيا.لهوت-

كيس:الببقاؤاروقندخل

حالها!كلالناليالركوا-

لعصاممفاجأه

...!!-يفكروطووإحب،ي!وتانه،زك،5الذي؟افلناوماذا-

؟وأنر-ت-

أماذاأف-

..؟ب.لفكرالا-

اولى،سنة،!باررميوأزتسنواتسبعذلكاشيلعن-

أالانلحدبداتكليةمنكم!نجاح،ثون("عربيادب)1و،

ف!عاحكا:نديمانفبم

؟اتلبادعوتكهـ"ذاارايت-

:يقولانفبلوتردد6الفشلجيينهحفر

السنة.انجحانيجب،اسمعوا-

:ق!عبصيغةفاسوفىلهال

بئجح..الكلفيجحونالذينالضاسمنذكاءاوللست؟لاولم-

تفوفه:يىهـي،و*!اورا،االىظ!!هنديمدفع

"/لمهالاسيوفكانيجب،ااحضوهـيوى!باظلىضداومان،ثودلى-

بى،لا،ع!*3((المنهـجيهه1،!!صهـدصس؟ىأخ!نشوش(عادلئكول!نىألأ

بكترور؟19!الاستاذوومبه،الجام!ميةالسئمةرداقيمنذ،فقط

ض!كه:يمضموهوعالل!ال

!إمصساوؤ"فىا،فضقبمرا!خةله-

ار(بت؟-

:رثا،5افصدوانل،لهف!لت

!?ببن!يا!بنفسكنفسكأضمت-

منقليل.بهد-الكباثيءيضع!3-:بسرعةفاروقلدحل

منذكلاعي!"م!*تلو(:لائماامصامبحديثهتوجهانلبتما)الارادة

.مالبدباومكمعكاكان((،!وسيو))فيمعيو!جلتالبداص"

:للوراءرأسهدؤع

و!-9خفهمةبسمة(ضاثانلبنإما)الرداضياتاحبلا-

ارياضيإات!اؤكهالائرلعوريطوالكنتافيم،(:امرهمنلعجب

...يهـتبدلشيء:-كللهؤلت

:لعولانفبلوهبطجشإتهكلنديمارتفع

واطلق)!باستمرارروايةمثروع(ديه.حناالايتبدلالكل-

تتكلملا؟احنهر!-:ءمانرحةبلهـجهعصامتهقال(مستفزةضحكة



منانتفأين،منكا*شرطيبوهووفيلسوفنىلواانها!حنا!عن

عفلاسه؟

راح.ذلكيثيرنااندون،جديدمنضاحكاينبوبنديماذا1

كلملاله:تمنعوضنحكته،يقولى

الوحيد!قارئافكان،65سنةحسابهعلىد!ايةطبكل-

منقطعةبنفسهمهمثم

الو!يد!وشاريها-

:الامورطرحفيطريقتهمسننهجظفادوقظل

عيب؟منه!افيوماذا-

يحالبوهح!؟لي!!.لم،نممرتينكباعتها-كللففلأنهالعيب-

الصمت.ضوسقطنا،الضجيحمنقيل

عاثل:قالجيلاة

اسماعسل.مفاس

بد،تفدالع!تمةكائت.قليلمنذتوقفتالصعانينذاتسيارته

الخاسسظالسالثةموظفيحركه،الخارجوفي،الضبابمعتتسهوو

فنايطازوجلأخمفةه،ثمسيارزربابضرب.المملاءانتهاموعد"نه

مصطغي.،صحبةيتقدمرايناهانلبثناما،الئر،ع

القنبلة:بهنهاسمالثيلحيتائا

!خطيرةالاحوال،ثبديااسمعوا-

جمبممملا.اً-

البولش!استدممهيثهـقد

هسلا.نذساواطق،كرسيفولىنذسهجذب.عادته.دراما

:اعاد.آخرنفساواًطلق،قدعيه

!خط!روةالاحوال-

من!فعلا:عصامفال.البصرز؟نغوهو

اوضح!أهناكماذا-

،الموجزةبابتسامته،وإحداواحداعليناسلمقدمصطفىكان

حالكمكيف:)ء،لرجولةيتصنعالذيوصوته،ةمهعلىالد!لايمه0

لئه(!متازأالحالمالنى؟ثب!يا

البوذيلحيةافتباهيفلقنت،يسرةثم،يمنةاسماتميلالتفت

،ونفخ:صعوهاليذقنهالصقانلبثما،لهالتي

اتكلم.اناستطيعلا-

:عصامنبر

اوتحكيإناعا،اثنينمنطا.حد'الانولمفاتتسمىهذهس

واصكعتالمق!ماتهل!كلالإ،لم.وااتي!تحيثمنتتعبان

تحكيأانكويدلاطالماا!هثاتوا

وحلو،عم،سريةتمخابر6مقهى،ملغومالمقىهذا/ممظت-

وعرضهابطولهاباريسوكان،ذلكعلىتصرون،لك!نكمفيه،اًلجلوسمن

المقههي.من،انعدمت

بروبعديسن:بصبر

يقراالنكب؟!رجل،يمينك!طى،ه!ناكانظو؟وبعدين-

صهيوني.انهي!ويكوما،بوليسانهلكاؤكد.،!ش!

صنا،وهومتىمنذ

عهتما:علال!ل

اكينا.انمنذ-

اسماعيل:قؤ

يصغيهوبينما،أاال!يتفر6ءةكصفعانه'عمافلالم-

ص!.إحولربيةايولىانهيضلشكله.لنيا

منمعفةالضراوينعي!نيهكلوصعل!ت،محصمجبينتابد

!ى:نطقمركر8،بصءمالمنه.خش
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ماالينافليستمعأالينااستمملواوماثا!عجيبعك-

لا،طلناقدعلىاناسخن،عرفىقطاعنهرةلسنا.لهشاء

كنتفربما،9نتام!.المشحلفرودسنا،المشحلعننبحث

لصر.اهذاملتدكلوكلصرجةخيرا

ضير!افا-

.و"نبصتاب،يحرنق!لها(

ب!ج:نديمتدفل

صما!وخطيرضيرانت-

ضاحكا.وانفخر

لهم:كت

الصر،يحلركيخطيراالمرءيكوىلاندا!لا؟والرجلمممآس

اسبابه.لديهكانتحال،وث!بماايدلمىمطلوبلحتر2ان

المقص:غاثرالذيالرجلفحومثيراقالانفا!وقلبتما

الرجل.ذهب.لقدفرائصكترتعدلا-

ىت،الجميعاثرع"علىضحك،عاهرضحكةعصامافقلد

دآته:ضيعومالجدانيريد!له،ويبحثيبحتعاد.اسماعيل

حول!ممنالذ-نالابا!-تاتوانمسةهؤلا،انيدريكمومأ-

؟مخابراتليسوا

حسيئ:ائرهاعلىضدلم.معاواحدةضحكةطلقناا

رئشايااكحاكيف!ععكماضحكونا؟تضحكون-

لاسماع!ل.حديثهموجها!

رنش!-

بعسد؟زعيما-المتصبح

شبر"لسؤالي:

-اهوسكران؟

له:فلت

ذلك.!ولونالجميع،بصزعيم،الايامهذهزع!يمائت-

يسامحكم!الله؟لمأفا-

ا،ليكبطلب،تقثميراكانلأاصممالىاداظوا!علاقاتصاحب-

.ليلقاك،ذلكثههعد،اولاموعدايحدرلكيأولملاا

مستلطفه:ظهريعلىبيدهيطيطبكلاج

يسامحك!اله-

أنراكمتى-

(مذكرتومج).شئتمتىس

(،المذكرة!الىا!ث!وانا)؟ارايت-

لا.ضامت،اسصهالما"ا؟افعلمادا،ح!يرةمو؟عيدي-

رايكأمأ،؟لقاثمالاثنين.يومكللكلستانيللأكيمني

.الاربع!اء-أاليوم

ساعهبل،ساعةعندي،الخم!عسغ!داالتقيناارث!اذا-

والنصف.محثرةوالثثيةعشرةالحاديةابين،للقئهكوفصف

كفيا.وفنالنا؟شك.القا3الاننيناكضل،لأ-

السوربون،إساحة،!(ا!سكولية)ادمقهىفيرايكما.طيب-

.عشرةاك!افيةالساعة

.(الكالوس5)مقهىمنقىيباسحون-

7لصنا.(،مئروسا)فيطيبس

؟سمتموضعو!بر؟اسمالثيلمنموعيطا"ضق!لم!اا!ديلا

لعللل:!مبمعصام

الولداهلايتصرىمميفالمكدأكل!لم،(لو!دصلأ-

عشبرية:بكليقةاسماعيلفاله

كيف'ا!رهـاناكيفاعرفولا،سنينمنذصديقيافت-

صدتجمي'اسمداور



!حت!وفوعا،قدكنت.اعرفلاولش،اعرفاعدلم!ت-

ولشعبه.،الدراميةبطريقتكبدلتهثم،اليكفصغبمج!ميعاوجطتنا

،ضرهـ،دخلتمااولى!ماذا،تقولهانقصكيكنلماذا

؟'كهذهقنبلة

..اسمع؟احكيانتريد-

فرو"و!تح6صلهمنالشفت.وسكت،مرتينلحيتهجنب

السام!ية:اتدخلعندتوقفانهالا،ليقول

؟تشربواانتريدونماذا-

عادل.نفخ.الانزعاجععليهوبدا،رأسهالىيدهعصامرفع

ادمماجمبل:قلا

ليموفادة.بالون-

لمصطفى(قوجهة)؟السيد...و-

يؤكد:عادهنه

فههت؟.هلىسااطلبلم،ليمونادةباإلون،لكقلتمثلما-

.ج!يداف!مت-

لمصطفى:قولوالساقية.وغمزفي

ء!يد؟ماداالسسيديقللم-

مصطفى:قلا

.بببرة-

حسبن:تدظا

اثنين.جعلهماا-

:اثقولكصطفىعجل

.بيرةاثنان-

جملالبوتهالك،كرسياحسينجر.اليادبلالجاهالساقيةانفتلت

تقديعه.فتقلعست،حمراوجههفينفخ.مصطش

أانسكرأانت-

لك.شيءا!له(لديأو،تحنس-لا

عتخابثة:ببسمةالسمال!يل!اتوجه

البالوتمحموىانمع،الضعفيسويالليموفادةكأسثمن-

!كثيراعشهيقللا

كي،جانبالىينحنيوهو،فدارووقال.ضساحكاوجمركر

اسماعيل:عنيكونمااكثريفترب

غريبة؟حكايثتمنعنمكماذا،لناؤل-

أداعية:بفريخخؤ4!ا!ئم،يتكلمانقبللحثسة؟سماعيل؟ف!ر

دفبثة،استفزازسليةنت2كامابقدر"ستنطا!عوللية*كلنلم-

ياخذاناالبوليسوحاول.الاسملابعضذكرتمافهذلكعنوالاضر

اوهمنياان،بعدالشخصيةالمطوماتحتى،المطوماتبعضمني

امورهذه(:نظرتهعليهوركرلمحصامنحوالتفت)بهاعلمعلىانه

نهابوليسيةبطريقةاضلىثمأ؟ذلكمطن!اخيابالصيرةليست

منفريباحدوإاثه،الدقبيقةخصوصيلاشا،"خبالرنالنقلمنهناك

(:الوقتطولعصامعنعينيهرزحلمأ؟اتفهم،منااحد.واالابيع

اشكعيرت،خرجتبع!عاألخيالياطمن9نهدابصداتريدني

نفسي.فياًشكصرت،شيطانعنديالملاك،الجميعإف!

عم:سلا

أذكرواهنا!سماء-

.الانذكرهالاعالةداعيلاس

ويبصق.صشتمندلبمأخذ

فادوفى:قا!

لألشضيةأالمصمكوغير-

نديم:لفجر

ايقبضونجواسيى!مناصا!سيس!نلا-
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بدهشة:لندفيقلت

اسارنا.لنا،قننلةعصابةانناي!لنيرسمعكمن،امركغر!ب-

لنفسههتنعيانيحاولكل،باللأفىيناتحولنامنوالجواسش

!(ميدالياه)علىليحوزسرا

اسماعيل:ن!ودومايلتفت،وهوأديمبيصاح

سياسيا!فيعمل،غيركام!ا!سيعاسياتعمللاانت-

أفنبم:

وضعلبمالقنعى.يعنيلاالسياسالعمل؟ذلكفى!يمةألصاويا

عادل:قال

منأومعولماذاكيف:السيارصالعملمصنىنفهمانالمطلوب-

:يقولسماعيلبااذا

شبهةائيرانيليوقالوءاً،تحركاتيا*هـمن،نمنيطلبزا-

.لجمسما

الدهنة:منببعيءعصامالكلاد

تحركلالك!س

كلما-له:!اروقورمى

لاالهملدرجةهماغبيا،البذرفوقجهةكالد"8تتحركانت-

؟هذايعرفون

عاليه:عتب

!فالودياالمزاحوفتءـتاليس-

فالوفى:انفعل

لاانهلمرجةغبيالهـبوليس؟ي!ولهماصحيحهل!بجد.لا

تحركاتك؟يفهم

صميهه:(،فيمجروحا)ءنفسهاحسانبعدا!سماعيلنبر

.شاكرةلك"القضيةة)،اتكوناعملهماواعمل،مكانيكن-

بتهكم:عادلقالثم،ضحكةنصف

برايك،"القضية)ءيعدمالمننطرووءيهاراباجنحةا،لانصال-

،(القضية"تفرغ،افتهكفا.وغباءعماءكةى؟كذلكإ!يى

!الثوريمضنواهامن

و"الصب،الثيوعيبالحزبالانصالتريد؟لعنيماذااعيدف-

تعنيه؟مااهذا،فق!طالشيوعي

الاصاربايائعلرايكون.افرديامستواكعلىأنت،ليس-

لىبوابهمايقظوالن،فهمفررياا)شيوعيبالحزبأ؟صلتواحصللو

انهم.2تنعيمياصعائىعلحبالشيوعيينا+لصالاطوب،ولكن،وجهك

جميماوقفيتتناقفتكوتد3تدعمكانيمكنلتيا،الوحيدةالقوة

منتغذيانيمكنالني1،شماعااحبروالقاعدة،وتمايجابيبشكل

فيالمتمثلوالاشملالاعم1الى4بدسهلنننطلقالقضيةشرعيةضلها

لاوربي.اثمالفرف!الجمهورمجمور

لانفعاله:وينسعإف"يقوانفهاسماعيلقال

لنا.!س!معوقىلاالشبىعيينإكاصدقااناعلمك-

:ممحتداقاطمه

بساركشعالىاتعن4وتداورترفعطالما،أنتلكيسمعونلا-

الطفولبم.

لهجة:علىتفييريطرااندون،ي!قولاسماعميلاستمر

فقط،وجهنافيالبابيقفلوالممنهم،بهمانصلناقدكنا-

والمفروضنمملانفريمنامنمع،بالل!ليكليقل.ناوطردهبل

اجماعنونكسب،بهسا،نعر!لقضيتنلاءسنران!ونانعلينا

.إلاصصاء

كلماته:مسنننبطا،باستمرارنظارتهيدفعوهوفاروقمالى

"للد!!هلىادورملطتهوزنهلهسياسيتنظيم!تكتتكيلمس



.صفراءبسمة،عمدعنلهابتسمثم

بتلنامبدشاختلا!هناك،تنسونلكنكم-:اسمايلتجاهله

وبينهم.بيشاهائلشرخ.وببهم

رادثة:بلهجةعا!لق!ال

المبش.بلاخنلالىتقصدملذااعرف!السطوانتكاوقف-

يمكنآلذينألحقيقييناالا!لإ(ء،قليلمنذالاصدقاءعنتكلمتلقد

الث!يوء-3الوبانلكافولوات،والورةال!قضيةيخدهواان

الذياوحيدا-مه"المبدئية"اختلاؤاتك))عنالنظربعض-الغرنسي

لهمالذ-سنالاسترا)نيجيينحلفا6دناجافبالىمعهالتعلانيمكننا

يجب.لتحقيقهاالمقاومةتئاضللتياالاهدافاجلمنبالنضالمحصلحة

الاهـترانيجيينحلفا،هالموان،العالمية!لثورةمنجزءالمقاومةبأنتفهمان

العايىفىاطبقةوا،لاشتراكيةالالدو:اةها"يالنحررحركةهانبالى1

يمهضا؟واي!سارتننخبطلا،كفى.العامله

اتفاقهبداوقد،ث!إدي!فيبانصيعاهعاللحديثطوالفاروقكان

يكبحائمحاولااسماعيلقال.اتواصلةالدائمةهممماتهخلالمنمعه

صجتعه:سماح

،وليىالانجافبيالىشعارايركعمنهعانني،لككساظ!ل-

فا"!ءطيىنويهت!ف،القمععصاتحتاجابرمننجنظاهرمنمع.غد\

منيفممع.ميشيلالسكوسطو!،الجميممسمع،علىستنتصر

صصونيا،زع!همحافيهيفند،اكلعلىبمطرين،رولا،(لوموند"في

شكليايرزلأااشتغلانيجب،وقتيابناًنني.بلاليماساة!ظهرو

بغيعي.غدامتويلا،الاشكالمن

عا!ل:!ا.ضجة

صلعربواالعاا!البقيللبعدفهمنا.في!افىمتناهيهذهس

وطنيا،انفعلالمستابثورة.لوضنياانفع!ألناهنننطلق،الممقلامة

حلفا!لوروبينبر!ينها،2ءل!جماهيروبينبينهاعياطفياربطاليست

القضاياعنلانفصلاادون،علمياربطاوافما،الاستهـاقي!يم!ين

ادححادملا!ةتصلثون!لك،لجماهيرات!يشهاالتيا"لمحةاليوعية

وحدةقجمعنا.مباليةكأعلافىالىأتيجيينالاستراطفائنامع!يضا

،ننافلواحدخندوفيمعاوجودناي!جممنا،المصيراووحدةالهدفط

الامبريالسي.ا،مسهـرفد

يلاخر؟والمعسر-

خرأالابالممسكرتقصدماذا-

يا،عا4القوىموا!ينفيتتصكمقوتينهناكانققودانيجبس

القمليمثلكانولأن،،وهوالمىوفياتيالإحا!والقوتينهلالينا!مى

وامصلحتمكا"للمنلادعملانهالاالاشتراكيالمعس!رفأاحمبر

وانما،الضالمر%حلفىالتيالصغيرةالث!عوبومصالحمصلحننى

ا(تعايشمقولةءوطمنسترا،فق!،مصلمعشه،ومصءل!لته"تقتصحسبما

قض!عة،منيدهاسقطكلما،لاخروقتمنيطرحهاالتي،السلمي

اخر،طرازمنس!لالةالسوفياتيا+لحادلسلبي!ان.لاخرىتنكراو

المظخرالصفكانربما،الامبرياليالمصم!كرصفو!حدلأفيتضط

.الييونمنخنفاءاالاسملو

ندي!،وتدخل،فاروقوندخل،عالللأنمخلااضىضجة

نالبثما.اسحعمناعصامصيهـحةالكن،و،انا،ومصطفى،وحسين

السا!مة:صوتاتثا

ه!مم!منالهموء-

ععسام:نببر

!الانتخر(،لت-

تعبا:اصبطحس!ينثفسع

:عصامقال

يقول؟مثل!ءداالاشتراالمعسكرطليعةهولسوديلألياالاتحادان-

صحي!خ.هذا،ع!ادل

فيالاكبرالثقليم!ثلانهظ!تلقد،جد،إدبشيءتاتلم-

الاضراكي.المعسر

للحلة،الحشيشيتان!يناهغامت)...المثعهـني.اتمإلم-

،السياسبموزنهالسوكبيلاليللاتحاد!:قال.اخضرضوءفيهمساسطعثم

نابامهـمانو"اليوالك!ءةالوحيدة1القوةإوهو،(عالىوالبشريوالماثي

فياصابعهفرشثونحائلهـةالامبرياليالمعسكروجهفيوتقفقىدع

اصحابهمااسميتالتيالمناحى،فيالخصوصوعلى،لعالما

و"-ن،ألاواىالنض"لمراحلدلئ!طوال!ني،الصضيرةببالشص

ؤيص!امه!اهـومياالانحارتضعان،ال!مىمن"ابل،المنطرضعف

4"سى،افلبلمندمولهاردتما.هداالعالميةالاورر؟اليةمعح!دوا

أفقافيفن!ى،النقطب!ىفيعصهاخسلفنااداام!ا؟كذلك

ف!نمعل!تضا،كذلكيكنلملووصتى.الاخرىالنقطبمضحولممه

اىالحاوضعنامنقه،تمئ،ون!صالع!روليس،معهنتفقن،1

دنحىفى،اوروافبتالب!ودهحرةحولىمعهاختلمفنا!اقيأ.الاموين

ولدو؟وبرضاء6ف!ط!نفيالص!يونيال!نصةازالحولممهنتفق

ديمقراطية.

بعصبية:فال!فىكلم

ثون،.إلبللصيععدىكاللواناتنلبان-يدياتقصد-

!لبن،رر!"السوفيا،صلأ!حاداتخدعا!؟واصحسياسبرقعر

!!وكيقاطعهو!مام)!ضدهنهمل،ظهرهفيولألكن،معكنحن

ومواؤف!،مبدئيةالامور(!هذااقصدلم!هؤااقصررالم:لتقاطيعا

والا،،ابيفلنصرف،مثرفةثوما2(القضيةمنالسوفبباتيا*ل!حلا

اراضصيك،وتحررفل!تن!عب؟وزنكهووما؟تكقمطهبموما؟ثتمن

!القفزباللماتفيفقطميهرةلكتنا.استطعتان،مفتوحصديقا

.تحاربولا،خر"كفياقعد،مرةالسوفياتيا!صحادلكيقللم

اصكقدملقد،وحارب6العبلالةيالرجميةالهياكلاسقط.حارب

الوما.لكوسيقدمه،السع

:كهذه،(جوهرة"كلمةيتن!رلسماعيلاكيان

الاحادأالسلاحلناقدمهن؟السلاحاعطاناش!السلاح-

السوفيلاكيأ

رايك؟مطيكونمنالن!

الصين.س

:طر!منحسينصاح

رئشي؟ياماويانت-

نديسم:ضحك

:رشدهالىحسينعادلقد-

ايض!ا:يضحكوهوفالو!علق

مجنونا؟اكك؟رشدهاولثا-

بعد.س!رانانهعليهيبعرلا،لاق!صد-

مثقل:اهمفلهانيعاركراع!سينانإلانديمم!لأضةرغم

انتا!لما،الاناما،الان!ف!اقماممعكشنفقاكنيتقليلمنذ-

(:م!وهـاوقملا،فجأةلمصطفيلتفتا)اتفاقيانقضفافي،ماوي

اطيقهملالكني،نهاريىللبلا!عميعملون،نمرغم،اطيقهملااف!ني

الصين!يين.

لحقيقة!ايقولافه-

ميمد.ثم

سبب.منث!-:غدمزة
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حلما:يسشعيدكمنقال

ثم،للمحطاتغاب)...ولكن؟اتسمع!تنهيدونصفمليون-

!عروس!حرةاءوماالجزائر(:بصءوب-ةنطق
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كذلكأىالي!،كجباكاؤلصطينؤىبرال!اك-
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.الصحراءا،ؤلسطء-نؤكبروجدلا-

،عيناهنف!رتاثم،3يثتشراحالارصؤبقدمها)ربرلففوب

؟لطيبة:"وطذيته))الحهراًءخإدهعن!ضزعراحتكيفورالت

لهبها،تسلقوا؟ذلكل!تياقا"ةصحراءكانمتةولوحنى-

سمواعدكم.الابلادكىتحررلن..اقاتهـ1..وقاتالوا

وعغولة:صامفة،1!بدتبهإطفةوهـألني

كذلك؟اورى6السلاجلديكم-

رأسبم.لههؤزت

نالب!ما،سيناءؤي!ضالدهر!ب،،للخطةقعا!ءيرهت3اءتبر

الاسى:اهلكهوق!دقسال

كيف!ر(يضسمحرودكمعاىالجزائركانتلو!حظلكميسر-

.الر*سالشحارب

كلمة.بنطقاندون،ابارااتجاهديعظبه"علىانكطثم

اسياعيل.نهض
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امراتو،الاتوتصد،الحضانةدارمناتطخذ7سأذصب-

الرصيف.علىبانداري
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اضا!:
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.الحرم

مصطفى.قيب!4وخوج

صاحبتهحديثؤطكلاهكلاواًنعمج،عصاممنؤاروقاقترب

عببونكسحرونط:)،مخمورايقط!-ينادارعلى.!اكاليدحركات

صءصات./صفضبماحدولا.".اخفولأةىالدارباب،علىوؤسونط

مومسرععارمساقيةحدإثاطراؤ!.الفليبرطاولةطرقاس.الزبائن

ءحدثافا!وقراسأ.برأله"ووضع،تركئنقدعاللكان.؟لمقهى

جعمون!،،الفليبربلعبةليشاركنهضقدعصاموكان،بخفوت!يماه
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تقدمالادالطدار

الدي!كللملععلوحمد

ياوكيشمنسبدنفي

)!عأحبيعتا!م!ربة!افد

7ليتربمهـفظورالرمزفيهايتلو"نمقاطعاربعةمقمؤلفةفنيةلوحةآسياحبيبتيالىبةمهرقصائد""

الىفيهماالمجازليتحوحيث.وعمقأبعادذاتءالشعريةاللفظةيجعلوتجريدجديدةرواقعيةعصري

تعادليةعلىقائممننوممحبازوهو.واصالةعفويافيهبراعةتتابعاالصورفيهاتتابعمونولوجيةخصوصبة

وشسمسه،كالبكاءمرهففهو.الموسيقيالصوتيرصيدهاوبينالقصيدةفيالشمريةاللغةيبنصافية

"..أزرقوهواهمزاجية

؟!ربد/م!ر-بةفصالدملىمح!قىشانعنادالدكتور

.7!اني!سانالثانيالثصي

هذاوفي.والاحتراقوالتمزقالرعبرموزمنغريبحشد،الجسدخرائبللنارفيفاتحةقصيدة""
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.،المتواجد!هاوالتمزقواللاانسانيةالبئسبكل،الافساني
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