
يبب؟9لة

"!!؟ا!صل

امه،عن؟!ثايخطوونراهالواسمهالمقيرةالىالابنيمخل

السودجلابيبهافيصفيرةبيضاء،القبرعند'ءالسةوهي

جسما.لا!ناوملاءفيهاانتحساناكلادلا

،كدموعخفيفغروبفيهاواسعةندقاءلدائهاافهوالسملا

احد.ااقيرةافيولش،العين

الرحمةاؤثاصمنافراصفيهاصغيرةسلةاماءهاالام1

.فيابافاصاعنديعطوحونحينوبين)1(،(اثوريكو"

صغيرةطاقيةراسهوعا!،موفمن.-لمبابفيصبصوالشاب

.شجرةمنضخمعودابطهوتعت

؟نعودانآناما:يلاين

هيهأ:ا*م

؟نعوداـانآناماةا،بن

القل.راس،عندمصركلكل،ذلكاورإقولكنتلقد:الام

أنعودانآناما:الابئ

!يعودعدنا؟ذاوهلذالام

1(ضجرا)فىدانآناما:*بن

بامك.ارفقلكفاللقد:ألام

.نىد!يا6اهـيا،امي:لابنا

،ا!ومإنا!ستطيعلاانا:الام

،3اعودان

الكبيرالوا!سعالبيت1ادان!-ان

الشاتم،ودكاءهخطوهاسمعاو،فيهيسعلفلا

اعودان

الطين،وجصرانهالواسعوللبيتللنمةوم!كير

وجفا!ط،ترابالطينتخلللقد

واترابالجفالىاكلهوقد

،انرابفيهويسرىيرقدرجلي،ن

،،ريقالتطكلفىلنااما

وبدنه،وجهه،يضيوالنراب،الترير1فيتنسحبالمياهان

.ةخاورولانورلا،ث!لجاااهرقاكا،،ادرابا!ثقما

1(1بعنف)نعودهيا،ميالكظت"لقد:الابن

،ا،شي!اءعلىحرصكاشدمالم"لام

الجبناوالعسلمطبوجاوبالبعتحشى،الشطائرامن!ع11(

ععر.ريففي
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المقامعة،والبيوتالوفاتع!

ورانت،اول،ابنىا!لأ

كا،الجدرانتحويهمابلم

.النهارحلقنا!ووئداللإلعنامكلند

.مياهعدهكايسقصل!ا!مسشعاعان

بلح،علينايستذيعدولما

"لترابا.كلهضناان

..؟الالرقاتفيالمسيرعكقامرازلتاماا

خائفةأفراًعةفيةاأ.نعودالن،اجمه.:الابن

،احياةمنليبقيم!اانتاافييا:الام

الكني!،كالابعليافلقتكلقد

وجمك.إرىاعدولم

حي..لانككبير،كبيرانت

منه.انني1احستجعلينيلا،امي:الابن

.!"شيءفيهلكا،ليىابئ!انه9)؟يومذاتاليلمحاللقد:الام

يعدك.منجنيشو!رحتحزنتللقدا،ذلكاذكر!انا

"اسيحديثهعلياعسرأانا،ذلكمنال!بوماغضسبلا،لكفي

.السنونتعنيهال!قلكسور

ذلكأوراءماذاولكن:الابخه

نعودأالن

حياتك.واناب!بأ/انت،ولىاءهانا:الام

ثيئا.تعكسلاالمنك!رةبكيونيالاطريقلنليس

السودالجلابيبلكلبستت

تخوضني،لا،لا،خوضني

الاقدامغرستهااوجلوروحلاللافيها!مرويةجمرارفياظ

الرحمةصنعتا!دوانت،المسجداماماعذاز!لقد،ميا:الأبن1

القرآنفراناروحه؟على

اناساوكل،الليلفيالهم!فوجاءنا

،الناسوانفضالليلوتاخرالصوانيبيتناالىخرجتو

.(فارعا)نعودلاا،ؤومي

،نعود،نسد:لاما

كلصندوى.وراءالعمدةيخرجوكماميتكلعليالقرآن1يقراكما

،اعودلنلا

،يعتريكرغيفاللمفياتقلبالخميسحتىبتلقد

،النسوانودفغننيالدحمةلهوصنت

شيثا،لها!فعااناستطعلاولكني

يمبم،عنبمدلقد



يدي،ان!رنم

يد،ليو/انا،1عيونلكانت

يد،لهولشيعببونكولشي

الرممةلهياككنالناسان

الم.عيونهفيوتحجراتراب!ىطرلقد

وابتعدتاضاءلت

.الجافالضشئ1كال!يق

الساثطضوقوةنورمنالناكانماضيعةيا

؟قرتين/يسحبرجلاتجرةطرففيعبر)

(لنروباناحيةويلعب

البقرفبرءداسلقد

اليهتنصانل!نالشمسوغربت

البعيد،الفلاحكهذامنصوبأقوياكان

يدي،وطلبهـاءذاتااليناوال!در

انعر،،يميم

الحةؤلحولالبئر،واحفرتالفناءفيابنرواةام،اليهاخلفيوا

:،السنينمع

لي،وترككصن!ولىنيالناسحملهثم

وا!ة(حيرةفيلليلست،لهوليكنك

جلبابفيالحفارلفلاحازاويةمنعليهميخممأ

متينقويالاربعينفيرجلوهوخفيفابيض

وصحة(نبلفيه

،نصدوهياهلرافيكت:يلابن

ألبيتاالىاسحبكا

خرفة،،حمقاءانك

تهكول!ماجلىتهامنبالؤةيسحبهاانيحاول)اجننت

الفارفة(1كالثيابيدهمن

.امراةياهيا،هيا،هيا

يبء)القبرتغالرانتريدلاانهاإ،جمنتلقد:"للحفارلم

منهم(يبافىلعفارا

تستمر،)،-دننت:الالم

لتلالااوراءاءالحصوالشمسالمدنةالممتكثبابيك

بار81فىلووسهوغمسواالفلافتل!ىا!

تضحك()البهلحيصطادالضوشون

.وا!؟ةقالخاخالفلبسحليمعالصنمولىفيوضعته،انا

فاهم(موت!كللم:الحفار1

نفسك.واسالىا!دلس،امر(ةيااسمسا

تقومي.انيمكنكالا

ي!ي.إرىان..يمكنني:الام

عليهااقدران!ت،لكسايركها"للحفارا:الابخا

(تحدساالؤ؟ةناحيةودسير)

(وراءهصادخة):الام

جننتاننيللناسافل

3ـ.المياحقول!ماغرةم!فقدهناالىيممرعواانلهمرقي

(للحظرمحلشة)اصعع

-ال-مة.ا!اوانات!يروهوتمعانت(تعولثم،

جانبك.اليايضاافاسابس:الحفار

الؤية.االهتثعبلا:الام

..لاا(بنموفىلم:الحظر1

خفة(اصابتهاوقدعي!نيئساله)ذايلأم

هبنا،تجلياو

أصوءفيباسما)..ا.نعم:ا!فار
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جانبي.الى:الام

..شم:الحفاو

تريد؟ماذا:الأم

.شيءلا:إ(لحفار

.أالقبوفيتضعونهوافتمتحركعل،ا!فل:الام

!شءكلأنتارايتلقد:الهفار

داهئاأاكان،جسمهاستول!د:الام

.:يمنص:لصفارا

!..المغهبوحة!"لؤكا:لاما

(الارضالىمطرئوهوا)م*ت!ل..لا:الحفار

.؟دال!ئاالميتيظل!اذا(نلغلةتطهـ*):الام

عليه.احزاكااهلهلانأالارضءنيجيب):لحفارا

اكيت.املانا(مؤرةأةالام

.ينفجلاعليهصنييان!فالوالقد

ذلكألكتلالواهل:الحفار

ميتعلىابكي1،نيا4وقا:الام

اكلماتافيخالدكالقرآنالحزنوان

...تندبينلتاو:لحفارا

اندبلاانا،تعلمانت:الام

للناسكشت!الذي1السورهذاابلابكي

ومشاهدحجراعيوكاميو!

عيتكلللنايجعد!!تةلقد:العظد

اجر!!ماللهعظم

.وفا-"علىيؤجركاناللها!مواناستطيعولا

المصيبة.بعدوثالاجراغرقتفلقد

القناطرتفنحلاللبحارقلتلقد:الام

،عيدانبلاالارذ.إزرعوتركضالحقولافر!1ولكنه

ووجهيس"كلعنكشفتفداخوفيالمياهفيافا

رجل.ولافناعالىالش

،مي!ادللارذلشى،اسم!:الحفار

..؟نكار!ة!وروفيالمياهفىيئمفعانه

!لاتالحصادتركتلقد:الام

..ابلحباموي!لالنجوميهسكا،ء"افيخائضاالاراهاولا

مد(تريدكانماكيرشيئايخولانيريدم!ررا)اسمعي:الحفار

.يضفىوجانلابنكفت

تقول!اانتريدمامررة-تسممهململ:الام

بالبلع.ويحلمالن!وميهمىنالماءفيخدالفاالااراهلالمافا

هآ(ي!ل4ات!ريدماعنهابتعدلقدا:الحفار

والقبوراجثيث11عنعلئئاقسىالناسصوران

،اناس-دكةمنخوففياصحتلقد

واتزع.اةخلوالطرقاتامن،علي!مخولى

منهماخافاصبحتلقد،اخييا،نعم(معرولىحزنكا):الام

.دالجدران،من

،لبقالااكااذاهبابنكانتمرفينانت:العفار

المحل،،راءالضيقةالغرفةش

..الحلقة1فيالحثميشيثعرب

باثواهد،محيصواحاطشيثههاكلفدالقبران:الام

،.ابيهفراعفيالترابالاابنيمناذكرلادانا

%..اجركاللهلثطم:لحفار

ركبيذوءخفياجرياخي،؟نيانعم:الام

.ابنك.1قصمتلقد:الظر

حياليحوافالمونان!لنىاثركنيلقد:الام



،الحادةالتعكاعشاب

،واء.اةالموتبينالمشبؤء،لبرقالسريعةفاهـورالي

الكلبيوعيون!فى-ينفسهامنمادة)11،ءوبريقوحدة،مفالأء

.الناسسر

(حزيئا!غرتبحادتلكاحدث!د:الحفار

اعودو.انا!ومانا-تلإعاننكا،بنفس!ها!ورلة)الغريب:الام

.والجدراناقيرعهصنىاةا:رابينا!ير!اى

.،ارإدماالكالول،خىتقوميين.،لا:احفارا1

لف"صا؟فسكفىةا-فرانيديوء!ازدمتلقد

ةالوادةهذهطىاسيراناسظ!يعلاول!أ

.وا،*إةةا(وتحدودابين

افوله،1اناربماهوالاحدث15ا!

،و-.وداو!وحااقولمايملااثاضكهاصول!

عيونكمسالكفياسرعة:-بوسحاليك

الارضطبيهةادركاناورءتطعتل!دةالام

6لا،رقمنءواولاخرابائبنماادركوان

والماءالترابمنارظاثترياناسننطعتلقد

.جدرانبلاابهفردي!ي!ااةببموان

بيتالكافيماناستطهتلو:العفار

،اعرف،15احميك"اناو

الحف*عاملكاصعاناسضطعتاو

.البناتكخدودخنزالكاعجنوان

6اقولاكادلاول!!

عليكنفكطاحملااناستطيعفلا

الؤيبةبااطوقتالحياةفيمراًنوالمرء

لحديت11علىيقدرانيكادلا

اله+بونفيوالدموعالجامدالحثامام

وادطةوالو"!،والتعالىالفخروان

الفاء4سقى،منابعاد

...عنا(بهيم!

...عنهابعيدةنعم

بقر!بلاالفلاح-دض)

(الفلاحالى)

ا؟صن؟الى

..البقالالى:الف!1

اعدلمات!41قل6!:اكافي!ا:الام

نامصرا)أسمع،لا:ا!فارا

اذنلكانتا،اس.عتذ!بلن

اظسامنبس!وانت

لممص-ءاىؤإدر

)ناساتلقىك!فتعرفهل

عنهم6تسهعوكيف

1(مصيخابامستفر)!..هيا:لفلاحا

ابركة،،عةالشخراوىد،ترعةنفسكلفي:لحفارا

لشمرواالنخلفيلأبتتاو،ال:اموسايغطي!قد

ا"ءآ،ر!طلااىكالص?أعيونالبركة،على

.غيرهتهرفلاكالسمكاو

السهك1اصطاداناحباحبباناافاناص-يحهذا،نعم:الفلاح

...مكالم!ليس،لا:الام

مدركا(ل...،.اخني:العفار

البركةمنواكبرلضرثةامناطوللوعتياًنثالام

سمكفيهاو&سق،ناموسفيهاوليس
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وعيوني،قلبياكلتلقد،الزرق!ةولكنها

اهـاءولسماءا1بن

امناصر،واالاشياءاشدما

للحفا!(اعنكابتعتاذا1

أاخيرا):الحفار

،الاياممنيومفي

،الءمدةو"ا،ئوالش!يخة،اجمادوتتانبعد

المديرفيهجاءالذياليوممذلكة

القبرداخلفيصاارقبإهناكنت

،معهضةث+برنمنر(يت01نفسيؤيرواةذ3

(لافلاح"تج")ا-تي1يا6الحقلكواقول

ابعالا!كيالفقراتتجمدروحيفيلقصراحسست

إصد6ولاتدبلا،لمريرةا!لجةناواغهاضة

حركةمنمابيانجربما،كهسيوقلت

تفتح،لمعينيو)كنطسريعاهدابيوحركت

بقدء!وخطوت"دلكي!مل)ذراعيورفعت

ثيئا،الهواءنياافربولماخظلمولكني

ا!بير،اميثولاباحملاننواحسست

الواسعامي1قنبرالىؤزلاوانني

الجمرانرطودةبديوات!-!وقه،شعظمءلىاخطو

،6ابيوضعتحيثوصلتوعندما

وؤهحتهلكبيراالدولابوضعت

البفهاءابعيونط،الءجوز1اميمنهاطتاو

احمر.دممنؤروعافيهاورايت

..عصباتكلاةمط7ياا،اجم!ا!يوقال

القبرفيماتعرفانت

الارفي.علمىانفبلاضالازاتوما

..ابييا،لهؤقلت

..؟ا(،لاهةفي)ميتاأكان(ثقاطها):لفلاحا

(للاملؤ!تم،!لا"مكهلأ):ال!فار

(تاصها)

ابيالااقالالدولابفيا"كطنحركتولمأ

،ادنإسوسظو،1وامرق،إدالكاختر"

صينك،عنالعرىوامسح،أشممسواالماراحت

اللبنفيهافواحة

،.ل!مراناتخشلا،وهياؤتواونفع

طرق!اظساءيرنان

ياةوال!الموتبببنو)ب!

،خحراًءلفءرةغير

والايدياقلوبايمعيشوكلها

،والاثداءالشفاهعلىزهرولها

الشجرهذامن،المحلفي(ممثهـيا):الفلاج

.؟.الض!يقةالغرفةفي:اكم

مكان!،عينابيلقد،ل!:الحفار

،(طفلاي!ود"

،بطر!يخاض+نهاكل،بمراضب!ورسب!ة

للايديبحرو،للعبنا،حر

..وجفخىتجرعهوبحر،بانفكتخوضهوبرحر

..الاردامفيوالسوكللمعرلىحر4و:ا،م

أ..الاجروبقية:افلاحا

اخقر،يقاطرنجدالابحرنهبروعندها:ال!ظر

والراحة،بالالوانزرعد!



نقف،ولكنيا

،يداعليناالشمستسق!خا

ابي،لهودال

،تت!رانغيرالحياة1فييي

،ن!ك.تة-رانغيرترجوانلكلشي

داخاكفيتسيلبالمياهادمس!تفاذا

دركدالحبماانواحسست

ثابتعمودالهواءفيالناروان

،،تنتظرانالكفليس

...الضراءاشجرةواواثمساليدلان

كأ(ف"رص":لاما

..-!ياةلباةااة!لقاماا،ربييا

اقرية(اناحيةهاربةتفر)

عيونه(تض!أ!ه):الحفار

...ابياص!قاما

،.ثعشن!منستا.بدلاح)

افتاذاهب،عنكخل

مدهوشأ()....لا:الونح

احقا،:لحفارا

(المقبرةفيوغلا5ويضرج)السلام1عليك

نفسه(أ:لفلاحا

حمشيشااهـداليس

الختاةا

الابن

الفتلا

*،،

اث!انيلمل!مل

و!طعةبقربرلملا.الارض1!هعمودهااهماتدساقيةمنجلالب

بعدواسعوخلاءجانب!-االىمتربةارضمنخاليةواسعة

ارتفاعوبعضدبهعنتلهسخغرةمنمحلالفيهذلك

هـنمزايدةاؤطعخلالطتظهريطةالم!الارضؤ!واةخفاض

و،تاةبشالتلفعوقداملابيانفسفيالشابالابن،الخضرة

فياك-ضمبثراصباحا،الوثتزالوهـاالارضعلىوجرة

واحصاسود.ب!ناور-كتلبإبراتلإممىاًلنظة.الشمسوضوء

للركرغطاءوكتغيهامها4اروعلىبحوايهانجيدهاوتعبث

وامتلاءالفيفيطن1كماءوحمرةسمرةالفتاةفي،خفيفاسود

الرالسفءتحتمنولها.فار4وطولالجسدفيمعتدل

فضيسوار!!صطافي1.شراف.ءحمراخرهاافيسوداءضفائر

الجوانبمبللةلارضاءاىالحرة..سهيكخلخاالرجليهطوفي

.الاقلاءوميلالمأءثقلافي!

.اعودانآنثدنعم:

قرية،اعننبتهدلماذاالركلازلتما:

!احبتكأاين

مكانال!ا"دسمالو؟تحانزر

احياةوالموتابين

القرصة.لي

الثمسعلإئاامتع!االقد:

ساكن،ابرةفيوالمأء

الركنفيكبيرذيرلنا
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ابي،وضوءعاىالماءفرغوكد

الطثتفيتعبتالمرتعشةيدهان

قدميهتتحسىالهياءوامما

الزينراملاانآنقد

تجف،ان4قطرافكادتففد

يبتكممنن3ارااحبهذالاانا:الأبن

كلبكماحونباوابأكامكيقطرانه

برقريخوارءالااحبلاانا

فرتافويالارا/بوحركة

ثديضكدلينتخيلتهانالزيرهذااكرهوانا

ومناعةغربةإقطر

جبل.لخه،بعدعنارالروكاني

،بعيدةهـتولكنني:ا!فتاة

تديليرا-!علىووضعتقدميغسلتلقد

،بطفيفييهتزليكاخطويواحسست

ارالو،هـ،'الترعةا*ئتلقد

ابيظهـرومنث!الطمنأضجتلقد

،اراكهـ!

حثطولااسغ،بلااراككي

ليليي،نعم،وخطوقوامفيرلبمايس،اناكطاراككي

وخطوتكوامغير

العباحكفراثاتوعياوثصدبلاجئكت

طبلأرإحصافبيمهاتقد

.الزعوركاورادعلر!لىلوجماوانبسطت

..جئتك

وال!!ة.الرفارخاوةاعضائيوفي،صامةجسمعيم!ء

مقاطعا():الابن1

ذراعي،عليكابسطاانليليسي

..الحقولكقنواتعلياحسه:القنل!

الجملكالقطنالرعايةنييضيءوشعري

اسكتي،..لا:إلابي

عليه،هيهماالاشياءتبعديلأ

خيالبم،منيسقصوالواقعالحقان1

.مكسوركجناح

يقالىهذااص!اناجهدفىلتماانا

منلوفا،جرناجهدكعلىنرلتوما

قديما.

يسه!اننفيفيللحصولقلتلقد

حجوعلىكالحين

وانانيت!ي،اتغردواللتخلصوظت

اليك.وع!نييم!واددمولأجسديها!امسكوا

،.اخشىزلثماولكنني

.كفؤن،خبزبلانفسيوا!اء

،اتعرف:ا!ته

رغيفاالفرنالةمتماانا

شفىيوفيعئقيعلىنفسكواحسستالا

عليههيعمااالاشياءبعديلاقلت:اثبن

النفوسعمقفيأحصلاناحبلاانا

ا!سف"بباهافياضضاناو

الضيش،يى-ثةلانللبةالقلتقد

احلم،كي،اشربافي،احبلا6ول



،خيا!منانتقموانالضدامرعانأحببل

المشاهرمناولرض1اب!يدوانالحلماميتاناح!

ظلمهعليشيالىتمتداناليدا!علواريد

صوراالجغونهيترسمعينابالدمامسحأوان

السمعيااماديكااكتفيت!

،والسماءالنجوممعالبيتسطعاد

العيحيرةكااكتفيتلقد

لحجر،اامسكاننفسيواشتااؤت

الباكية،كاليونمعذياا،كالياقوتمحصا

افبض،ولانامسكاناشتقتلقد

.المياهوا!واًرالفصول؟مفرجم!اخلقوان

،حيرىاننبماتصف!:القناة

المتسحبةالمياهاكاجئتكلما

عني،نفسكارتشت

آسناننيواح!ست

بمفرلبم،اركدواننى

نفس،!اسألهمشاعريفتنمض

اليه"حقاجئتاهد"ا

الطيوروراءاجربراانطصلتيمىتعوتلقد

لرعتنا،بساقىاخوضان،تعوت

بالحعي،الوزاصربانوتعومت

آذانها،منالارانب1امسكوان

كليق،وبينهابينييكنولم

تمنى،32اداحلماكنولم

،شعوراومعنىعلىنفسياحملاو

بيتنافيمسديونماكبرتولما

النريبة،كلالشجرة

حلمي،فياكبراننيحسبت

ا!د.،اناستطعتكلمااكبراننيوا

عيا!ي،حيا،وانااع!انامستطعتكلما

جاورتك،كلهااستشعرومنني

،الصاءوضياع،القصدتحور

،لقاعبلا،المنسىكالنفلففسيوارى

اريدك،لانياءااتصمبين:يلابن

تريد،ماذااعرفلاانا:الفتاة

لكانفعلاننياعرؤ!ولكنني

بعيد،من

الشمس.بعدالم!ماء1كصفحة

،النروباحبلا"نا:الابن

،البقال!مولكنك:الفتاة

امك.وراء،قيي

الجرةفيئفرفنيانتستطيعولا

لك.،إستحمترانيوان

لشمسااركفعتلف:*بن

منيأتهرباناتريد:التاة

صاحبتك،اين:يلأبن

اطيبها!ما

الشنيحمرضهاف!1!سهاانا:القناة

مني،وا!ب،ليثركا

تسير،كيفاليةاناستطيعلااناؤالابن

المتيوعة،وشفتهاالمت!بانفها
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ا!منمعالح!ان

عتساقطة،كاسنان

عيونمنليتنظرولكنها:الفتاة

الشيخ،كابار

والصكلت،النضيسلفيهايتثكع

فهماعيونهامنتقطرهي

نفبم،ننماتصنعوكها

،....انني

وحرس،هي،هي

الحقلوحمود،آخدالأرخما

،والماءالحياةملىوشركس

.اليك.والسلوك

،واسا!الحدوباحبلاالما:الابت

بين،بيننلتضاناهمولا

الزهرىتضنمليقكيفاعر!لاانا

ايضا،اعر!ول

بدوفه.،؟اليكاصلكيف

لا..يذبنيمااتولى:الفتلا

ا!سصع،..لا

ةهعي،عندوجلستنهارذاتبهلني

ليوقالت

قععيك"افسلاو،شوك"مشطك)،

عينيهافيالصارعموقاكان

وسإكلاشرييحلل

نم،لهااقولانتتولقد

:&فاالتومنها

المسكالايجب،لا

يمساكانمنانحاونفسييصيان

لىجل.فينفسالكوان،يدالكان

الجهيز،كأجراتكا.يفاننياواصسمت

.اثصونافصوهـارت!

بامكاني6تنسيممللتلض

،وزهداحديقةروحيوملات

روحي،فيظللتكلماومني

لعلإمافايرتويؤهريرات

،امكانحديقنيانإوالدممت

.وافالفكمهوكرتها

امكانك،وضاواميمناثنفيتلت:الابن

مد،الحشيشنفسفييمد"

،ال!صاتانيظتلتد

شريرةعين

الحثيثي،معكامثربانامتطيعولا

امي،منفيكاظعى"ناو

لك،امك

بطة:اهـادةاناطلوات!

مقصةأأ:االغتة

فوجسة،تريشانكالبسيط

تستطيع،انتودافك

والصة،الجصرانعليتف!لو

لل!،بهىمنشعلعىانانود

نوجاامكتراكلوتب



الابن

الابن

."رإك.قراكلو

...اريدولكني

مقاصا("

ثبابيمناض!إريهـانانا

حيلاص.6بلا!ومن

الحباصيوالا

اميكؤن
.أحمافة

ابي،ملىلقد

..؟طفلالنيقنجبينلافلملاا

هذالي1اصاجتينفن!لقدأرفا-5ا:

لبناالدائيوملاتبطنيواضاءت

الطفلتلاعبورايتها

الضارعة،وعيونهاان!كلةاثفاهها

ا!عانفسيتملاانلا1

وتضحك()الشخكحمامثقلةفاجيئك

(تففيمفايقزبل

هذاكلمللتلقد

فبلةاعطيض1

ومراراتيمللياممرلواريد

الحرامبالقبلةحديفاخنماوان

.وحدهلحرامافيلنفسيعبورياحساةا

وفثلي،.ا!اضيوغموكاشش!!يهاطر

،ويديعيونيوحيررة

المنخويهوالروحالجسداهذاوفرا!

جسمما(علىويداهشفتيطعلىويقبلهايديهفىيتناولها.)

شقنيه(في):الفتاة

..معكحيرتيا!ثسدما

عنها"مبتهدا":الابن

افكر!عثيني

للتريةأتصود.الن:الفتاة

....لا:الابئئ

سيخرج.افهواحسش!يئاهناادفنانا

عليهماالشوهاءالفتاةكقبل)

تتكلم(ولاتنظرامامهماوتقف

ترقبيننا؟اكنتا

لا(انهابراستشيرل:الثوهاء

ين؟.لنتكلإكنت:لابنا

نعم!انبراسهاتشيرل:الشوهه

ثت'واين:الابن

!طر"ونهيئسوترابيصعسنهورا"!اتشيرالهمن!فضل:الثوهاء

و!التاةحميع!تساعدهاالفتاةجرةالىالشوهاءوتشير

الابن(.الىولنكلوح!هات!مله!ا

للؤيةأتعودالن:الظة

..لأ:للأبن

تودانالخير(شفتيهامنة:الثوهاء

ساها!ورا!امر!الانالخير:يلابن

لنفسه(ها-ا)اكوذلنوتكننى
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الام:

الابن

الام:

الابن

الام:

بنيلأ

!يكلهالابنويصيناالشموهاءووراءماالقناةوتسير

الساقية(1خشبةيدهفىوراضااليهماندرا

ستللا

،**

!اشثالفصسا
سنةبعد

وفي!انبهفرناليمينمنطرفهافيمظلمةنصفكبيرةقاعة

ال!وشبا-امي!نجلسوالأم.وزريربةحوشعلىمفتوحبأب

ومكييالؤنمحفيهكبيرجوالجانبهاوالىالنرنجال!الى

فيها!رسلماليفتتالوسط1وفيمنصيدماوفي

المراووراء،السلمجدارعلىللحمامطاق!اتوبضالسلم

منالاماممنوخدوبهمالأشخصودخول،مغئقةثلامةبوابا

الف!نجانبا!اوالأينوالاميقالكلمنهيعصلاكبمبرباب

حمامفيها،الواسعةللقاعةبالنسبةنجعيديعنالمسرحآخرفى

.ووزوارانب

بينهماالحديثهو،تمنف!الامجانبالىيتصلرالابن

.طألفد

نعم،

العهلىواتهذهخطوتقدنعم

ذلك،وفطت

تنض،)!مسنوليتيتعوفاما

،الاحا-صلهماجيد،انا:

الهث!كالثوراففجرومني

عقل،ولارحسةبلا

بك.وأفتكواندفع،اتفجر

ينتهي،لاالقمحان

كثيرالحصىوهذا

تحيرج8الن

ث!ي،!لوشكعكانا:

شيءمللألالواتاعمدتت

مسنون.معرامماو!د!،جلبابيلبستلت

الحبرهينارولي

اندعولناتزوبملنولكني

..اخرجولن..لا

..الضبةكخصاناستطيعوهل

كبير،قنك"حسكم

عنيغنىهيوانك

وحسعابظلوحمكوانك

بنفسي،احساسيواوحمشادأـفربكما

،بمكلديعكتكلماالاأذكركلاانا1

والعمل6النميعنبعيداوحدي

"العيونمنبعيدا

،النهاراخروفيالمابرالممل!لمة!ي

الب!6غلقةكل،موةا!ى"!باحكل

جسصي،ع!ءالنطافسحب6لاو

انت،شكلأخرفي
طويلة،جلسةبعد،اكلمعنمعا

،النساءحو!امنتنفضعفعا

..مانبيالىشخيرهاسمععنععا

وينم،زوجكيثل،نبعد6نعم:

بقية،انااصب!لض

الحمم،وندبالبهلا3كروى



واذممرؤاجمعامسح

،شيءكلآخرفي

،الصباحوطعاموالثورالعماملله

الضمير،وتانيبوالذكرىالليلاواخرو!

..فيفتيفيالباردوالعشاء

براسها(مؤمنةل:الام

..مخلصةاناكم،أ.مظر

،لأالضوءهذايسودالا:*بن

شبادثعليكارتدلقد

.اًلشفاهمندالىءوحديثغنعلكواصبح

11معنرفتصابيفي)تكاخجلان!.:الام

(طررامستمرا)تحاوتخصين:الابن

شعوط!علىوش!مين

.الماءبعدالوزكانتففمة

جناحيكعلىبنوتيجفتلقد

بالحديداقداميوثقلت

..اخرجاناستطيعلا،.لا

...التبةاتصىان

نفسمه.البيت1فيزالوما،هوخرجلقد

ويخنقش،صصرييكض3الهـريهتباهان

رائحته.فىمسبمناوتركني،هوخرجلقد

(البابناحيةويصديغطول

!لمني،افكاتعرف:الانم

تدفعني،ورايتك،سألتكلقد

اص!،يااةليفلتلقد،اتذكر

،صغيرةزلتما.وانت،-الروجحينبعد

،وارضمالوله،الحتىفييساعدنيو!

قريبنا،وهو

عمنا،أياحاوجئتني،ذلكليولمتلقد

روص،يقتلحزفنانااميي!

.بتمشنولعيصاء،كناك!اررجعناوذوا*ك

..ذلكتقلالم

باحلامي،مشنولا،نفسيعنمخموعا،احمقكنت:الابن

مجنونةخرقاءوكنت

..ثوامةلينصبتقد

.اقبلانالر!النصحنيوور....أمفرا)

،انرجاليكونوالم،لا:الام

مني،تخلصاناتريدكنت

آخر،لرجلبحزنيتبيعشان

،للجزادفبعتنيمريضةبؤةكنت

...الرجالايكونوالملا

/،امعئوليةامنخوفكواعرف،البنتهذهاعرفاناا

انا،خروجتنيتتزوجانتقمركنولم

اضات.قدنشااعر!!انا(معشفة)ذلكومع

..ليشعوركاجملماأمتهكما):.الابن

المنعلأوتضعل...كط!:إلام

،الخكلةخطا.لاخطات

العين،خطاا!ص!

...لنفساواليد!يااخطلىا

اسر.(منيخلصوحمماسرعهيخ!أ

وتنب(تبكبمهيوتنخلوتللأ
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رملت،مايردفيماليسياربي

،د،فيهليلشى،كانما،ايارب

،بالخطواتالرىانتربيا

مرالجسدبهذاادرىوانت

.ثيءلنفه؟.-علئحصوما،نالمطناللقد

...ربييا

!االجارةتمخل)1

اذن،اتبكينآه:اةالكل

عروسا،حسبكازلتماانا

،الر"تلهاواستراحت،الوجودلهارثطكلد

عروسا،زلتماانك

،والدخولالا!مامنضارةلك

بالعودةالطيرواصساس

تبكين،لم

.ال!!القيكوعيدانالنارىاذكرجملتني!

جلسي،ا:لاما

،الا-نالماءعلىالشصىكحدظ-عليدخولكان

،الضفادعكصفارفلقروحيفيياهبزالماانا

بنفسى،انفردتمافاذا

،الماءوغيلانالتماسيحرايت

،مروساناا2

ذنب،ولاراسبلاعروس

الطين،كصحزينة

"بهـ،ولاوجهبلا

يردجانب3-لعلىوليالاطفالكومتنيف

لاصبع.وموضع

مجع!ة،مجروحةانا

.عروسولكني

عروس...

ر-يم،قويطيبرجلت(منهاالجارة

كريمة،بيدتناولكت

ليلة،كلصرافيتسمعيناما

يفرابني،دجليان

لك،ا!زان'!بوما

عنمك.هنائيدسالو"ريد

(يئسفي)باردةعليكعيوفي:الام

.جرةاند!منا

ووجوثك،بيتكيجاور؟!ا

حائ!،بينناو!ل

نارمنثراًراتذه!نيكلقننفجر،الليلفيمراخكاسمع

مراطابينهمااميزولا،والنارالعنةبينواخلط

ابكي،وانصاعلئتمخلين،اثتوا

بئرعلىتقعينكص!اعليفنقعين

طلك،وكانني.وكلسالينني

بمغرديابثي،ابكياخيياومني

،جوابليوليس،معنىليليي

،.جس!بلاالجسدصودافىمفتت

وزوجي،ابنيبينومزهت

جاهـ،فراشادوالقبىلعزن2صاو!دت

،،لبنولاثديبلا

،العيدانفيهو!صفتالنفل!هصوخت



،النارفيالعيونوحديارعىانا

.با!ء،ةالمملوواليد

وعيوني.وصدريكنىافظري

في،جسديعنهنسيتفابيهذا

ل!مي،انهادركتكلمااجغلول*ني

صبريفيالسنينوتراكمانفسيطامما!اولوحي

احل،41الزوجوهذاالقبر!اها!

دجل،!رعانيحية،لناسازالكمازلتوما

.افالضاالاعشابتثممكماجسديويتشمم

نبضالهااحساكادفلاحياتيتوترتلقد

،قناةولانورافيهااميزفلاثأعريوصور-ت

صليلا،شيئازوجيمععر!تلقد،اسمعي:ال!دةا

.الا!ضلحولناوتتراصاويمل!ممهيضربنيكان

زوجي،فيالسوراحةارتكازياحىولكني

،فيهـافيفسيفالقيتءاةجينيليمدلقد

ل!سورحياتيواطماةت

نفسيعلىاعلوالاتطمتلقد

بيتي،وجدرانبزوجيصلت!إنوعرؤت

،وجوديفيوالزمانوالقدمفوريؤيالاصلهي

علة،لنفسهاتجدانجالرو!جةان

علة،منالوجودفيماواثبت

.،الطفلوفمالزوجصصرهو

وكالنمل،كالنحلاخ!ضيانحن

،لورولناحياةلنا

،لورالنالان،موتلحياتناولشي

بارجلنمانقفلانناحياةل!ورناوليس

الموتقي

نحن،

نساءاختنيانحن

رعاية،بلاالرجالكلناا،!ؤوسنارفمنااذا

!ريبة،اجسادنااصبحتنفولنااستقلتواذا

،ابوركلاراضي

،والصقوروالشوكالاعشاب5ملوها

ا،جسمد،هذاخسرناانالنساءفحننكسبوماذا

لطنلكصدركادفعي

الرجل،علىواقبلي

وتضحك()..الناظرينتسرجمنةروحكفيالزهورتنغر

أجادةوتضيف)

جليل.شيءهذاان

فتتحجبرحيى،كويماطيبالحفارايدكا)

اعلى،ا!االسلمالىالرصلويمرقالجارة

يقولا(انبمد

عليكمالسلام:الحفار

ويصعديسهعانثون/الردالمراتانفتتمتم)

حجابهاترفعانلونجديدمنال!رةفتتق!م

النربال(فيالقمعبعضالاموعؤم

لااخي،ياالضلكاقىل:الام

،سلامانهلأحسانا

كا!وؤطلةاحتر!يوان

ونشاطا،وجهطجدانفسميفييبعث

فيهاالرجالفتكرروحييصمااما

ساهة،فهمومل،حصورفهم!لكل
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لجلاةا

:الام

ةلجارا

الام:

فاعة!وحيفيؤممولكل

.بابولهامصباحلها

النساءنحنهويتكرمنان:

.نجنكشونلا،دائماهمفم،فماثا

نفوسهم،ورفباتوالطماللحمنحن

ه!ؤواناوحمودنكلسنافكلهماما

قطعةنفوسنامنينمبمنهمكلاان

نراهاخىنماسكمالستردولن

ملكه،،منهمكليدفنن

عنيوابتعموااطفاليكبركلما،اتعوفين

عليهمالشمسترتفعكماارتفعنني1احسست

وسبنيابرجلفربنيواكاما

ا!عقل.اكسواراحيطهاننياحعسمست

ونتمددونتشكلنتكثروحمه

اثد-ضا.كا!ادعدائماهمفهم،هماما

ؤائضة(انوثة1في)حديثكان

القهر.ودمكالعر!جسديعلىين!مرب

وجوديضد؟حإدليكالدنيااننيواص

.حعودؤبئال:الىلحقوليس

فا!ة(تض!ك):

،اقوم1اىالاه"آىؤ*

،كالمياهاسريوإن

لزوجي،واحملهالطعاماعد

ادها-ش!بماوهـمم!.!ءفيوتخرجتقبلها)

ثم،مدن!سرورفياةهحانخلؤمبالاموتنشغل

(لنفسهـ1تقول

لرحل،افيانفاسيظليا

بالرجل،احسالعيمل*يا

.(وتنخلادخلجم!ضعه2والقمحوتكيل)

ستلا

**،

الرابعميعا!مل

عليي!ئيرةنافذةلهاالبقالامكلوراءمنخفضةمطمةفاعة

مضاءةاقا!سةوأ.كبيرجمهزانوراءهايظهراحديدقضبان

بدوفيالارضعلىجلوسارجالو.اكبيربتروليبمصباح

بعضبالدصان9ءب!ءوالصو،عليهميمررهماكبيرةجوزةالبقال

مناكثرالغرفةووءالجاهسةراحةمنعديةاار"لاوائرع

الارض!ا..بعهونلاصامتونر-ال،الفصلشخصي!ات

البقالاوراءممرولفةومرتبةعثالاسلألسفاكجانبادبندفية

.الر!الوراءمنلققديموثولاب

جثبه،فيللابناثالبقال

احدثهولم،يئتيانللرجلاظتلقد

افتتفلالحهانفىطيك

.المألامرليودع

فاتحه؟ا:الابن

بسيط،رجلأنها،له،ورشم:البقال

وفمه،عيونهيممض.انامتاد!

كسكين.حرةيدهواصبحت!مرهفيالشوفنما



،طق!"سمعت،ولقداراهاناشثنلقد:الابن

المست!(ويتحررالحواريشتبم)اعرفهيوانا

لنضياخشاهولا

يمييفيمنه،اهم!

ايرل!ضولاترلى:رجلا

،إلامه!ناطيبااظت

،جيداخمصهالقد:2رجل

له،وينقلهاالبقالمنياخذها)البصفىة1اليلاغل

معدتنافيوش!ث!نارالىحاجةفينحن:رجل2

(البقاليت!رك)

يبديك.اصفق(3لرجلل:البقال

والححتيتارول!كا(للا)نا

الغل،عليكاثىوانا

،لانتظامواالمراةاق

الجسدعلىثيءاضر

اللهاذكروا،اللهالاينفعولا-فرلا:رجلا

الله.الاالهلا(وراءهوكلهمعالبصوت):السفاك

وتخرجاحدهمقيناولهطعامابحملفتاةتدخل)

(تضثرالصغبرة

،حلقيمننفذعزميان!للمبقالا:الابن

الظ-لحية،اقرأانافضلالشى

،فعاتمااعبرا!"سظيعلانفسيعلىخائفانا

للمهنسى،خشباسردالبحاراناترفون:2رجل

.داًلمهداجسرامن

،تردفلاالرصاصةمعقوايتخرجوان:الانجن

فيه،نفسيصرتؤلمقد،ل!روامااعرفواق

البلد،وملاالحرامان،سيدييا!3لرصلا:2رجل

كجربصلمديفييا!لانه:الابن

ومرضت،اشتعلحككةفاذا

نفه!ارىانفة!اريداانا

افصاناستطيعوان

حيلة،رالىماافربتلقد:ارجل

،نعىلانالاوانآنولقد

الثث!منشيعافيهاانحقا

!ثربهاالمهن!!سجعلولكنا

لنفسياخلاصااك!رفحن:الابن1

لك،واحكي

.،ؤ"ماواكثرسنا!ياكبر/انت

روحيعنلكسأحكيولكي

اموني.اوانصحنيثم

(بتؤدهوبسهعيصمتل:البقال

لي.قل،الحيلةهيوما"الر-لا:زجل؟

!ر:!شا،اخشباامن.يصنعالمهندسان:رجلا

كالمجنونة،ابيو.ظةبعداميرايتلقد:!لابن

،واشيض!هالا

،البحارالينذهبانفالقول!2لرجلأ:رجلا.

ف!نزوجه،

تربطني،انطواحسست:الابن

اتزوجاناستطيعفل!

..يحبالبخارانعرفتوقد:رجلا

اتسممني(المبقال):.الابن
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لبقالا

جل2ر

بنلاا

بقاللا

بنالأ

لبقالا

رجل2

لأبنا1

داسهيصأ:

اعرفهانعملمم!قاط!اأ:

،الفناةهذ؟احب1وكنت:

..اعرفهانم:

حياتيفياتعثرك!،حديثيفياتعثركم:

حديثك.آخرهذاكماناحسانا:

الحيلةكلاهذهة

اًسمعني...لا:

،احداكيرانتستطحلاانت

القرية،كلعمهعلمنتشرلىحتى

شيخنا،ا!راالقريةلخايشر!وما

ماتوقذ

بيتااصنعاوانحيا2انفاريدانااما

طرقاتنافي(،ا!يدكما"اسلكوان

خفيفا،

وهاًمي،انا،سيفصلنيمقنلهان

،المرآةهذهاخشىاوانا

،طرفتالمرآةليليي

واختفاوهالوجهبعدالاالحياةفيوليس

،هذااعر!انانعم

الامرآخر!رفتلقد

جسري.نجطشقوتيان

ضذ،بنفسياحسستكلها

تشنجت،بيديا!توكل!-ا
.اتز؟جانعجزتبقلبياحسسستوكلما

حريتي.اضاء1نورلسفاكاهؤاان

اتجنبه،انالاعليوليس

لا،،افاتعه

الظلوضيعةالنسيانمنباباليفتحلقد

،يربدولاالمرءفيهيخطولاابا

اماكنها،فيالاشياءلانيتحركبل

اهـكونحلاوةعمىيااترف1

،الاثاع!ه

زوجها،هـعالفرفةفيامي

الصندوىمعوامراتبم

احملها.1ان!نص

السفاك،معهناوانا

افلالحه،لن....لا

اليك.امودولن

فعلواالقولازيداناستطعل!انا:البقاله

حيالكعلىادلكاستطعانولا

السفع!لكخدبتلقد

الصشيشلكووفرت

ثل.اوفاثعل

بني.باالحياةامور؟ان

،اننرعفيال!امكمناضى

،2كل.صبرهمنوكل

انتاوفااماا

مكانهشيئانضعاننستطيعفلن

مكانهفيثسيءكل

اليه،شكلحئى



فالع،فالبشيوكل

الريقصدمناما
الركائبونعت!لناسانسال

اثربلكظتاذا،بنييا

النصيحة،!د!ىأنمليك

الثقيلة6مثتيتعبروان

الناليلا،3الناصهو؟نا

الحقموانت،وأنت

والحياة

وه!هال!وإمة

ام!.انت

(ويثربيطرداورجنليطريالابن)

سمع،ا.0لا:اءجل

،جيدااياهتهرفالبحارهذا

يعرقوموريقهجفافاعتادوقد

.بالمياهارضنا

،الماءببمضلهفبند!ع

الخشب،1لهولنسد

لبيته.يصلحالض!رهذاان

المههنسيالحراميصودانوام!

لنادمموه.تهود

القص،خفةفيالليلفيفلنقبل

بيتا،للرجلولت،اضس!ا)نحمل

،يتزوجوعنسا

المهن!سىاندعو

،لمفند!!اندعولن،لا

الامرآخرعرفتفلقد

المهـلالبعلىالاشخاعىهؤلاءان

الشرابنايقصمون

الحرائطعلىويرسمونه

ذدكقص!والقد

ننساهمانوالاظضل

انخفافمها،وممهاقرانانعيدخنى

جميعاثلتقيوحتى

وفخيلنا،ابارتأفي

نساننا،بكارةحول

امحنهامنيلاشياءحركوالقد

ليل،باالواحناواصصأ

،اوود!لجسر

القريةفيوأنتانا

زوجتهمعوالبحار

نقولنورناعلىوالضشب

الثحارتكلميلا

اليهفلعبالا

:رجل3

الحق،احسهماقلتلقد

لك،اتعركاناستطيملاومني

،االحشيش!ثربتاناظ

حققوللكلاصبح

ارصيكلواصبعت

،والبيوتبالقمحطيئة

اعلى،"دثفسيادفعولكني

التخيل،يق!ةغيراحسفلا

انريبة6الاصابعوهذه

اخلق،ماتلمسالتي

وتطلعي،بهولوكأن

صون،منلهما!ل!!يها

"خي،يا

اماتبنهمماناردناان

الريقفيدمنافما.الحشيشفنلثربم

حماسة،لنأ!قفهلن

نصل،اناما

نحمهلوان

ظو،لىليس،فانظر

يه،ئيولشي

وحدكانت،ا/ت

..يضااتحلمانت

جميعا"عليهمعاليا):السفاك

اسمعوانعم،اسمعوا

،فطراتمناحياةفياماوآضرالحقهولاننيلكماؤوللحقا

،ياسغيرمنهيكماوثفسينفس،كلمنالياسن!للقد

،عزممنالنفوسفىماخر2انا

قبضتي،فتنشعصالفوسليتت!شنح

،للناسبعتهااذحريتنعلىحصلتقد

(51رجلأوانت،للابناانت

وانت،وانت،وانت

،ا.تمنلحيماةافيماكل،ااسمعيلعم

،الطرؤاتعليكموتعقدتنفوسكمانقبصتاذا

،مكانكلاينمناعرلىفانا

،اكلماتاوتنتهيا)نغوستصمدحيثاعرفوانا

.اـرفياتواالعيونمنو!س،لقوسايديففي

،الاحظاتظلمةهو،جمزميديوفي

لكبتاوقسوة،ا!قيوتحبم

،العزماةواجفالروعاورجفةالنيظوسكتة

بالوعى،!لمكاسودانريكماكلهوانا

حياتك،عليكوازفعت

مكلومينياحزانىياافبلوا،اؤ!بلوا

الضاءهوفلال!

الوتر.وراحة

ويبقىىالابنبعدالفرفةفيمنكليحرج،

لمحهضنان(و-دتههـاو،!والم!فاكالمبقال

ستار
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