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 ولــل األصــــالف

 الــشــــر والــخــــــالص
 

 1توضــيحيــة رقـــم صـــورة 

 :له قائلً متفرسـاً فيه وعتبـة باب البـيت  واقفـاً أمامليشـاهد أباه  جـورج خبـط باب عربة في الخـارج. ســمع

بعد قضـائك شـهراً ظـننت أن أخلقك ســتـتحـسـن  ـزية؟أفعــالك المخـجراء  وتختــبئأال تخجــل من نفســك  -

 !في الســجن!

 :قائلً  ليجـاوبهباه تطلع جورج في وجـه آ

إذ  مـدى حبـك واهتــمامك بي. اختبـرتمدى رداءة وجبـات الطعــام في الســجون االلمــانية. كما  عرفتلقـد  -

 ــكن!موقت مبحقــي بأســرع  كان بإمكانك دفـع الغرامة المســتوفاة

 

الهروب دون دفــع  ,لم تكن تلك المرة االولى التي يحــاكم بها جــورج قضــائياً. فالتهمة الموجهة له هـذه المــرة

 يــل القــرية.فــاتورة أوت

 

 , وتكلم مع ابنه قائلً: تحول حزن والـد جورج إلى كــآبة

آه لو كانت أمك على قيـد  عمرك وأصــبحت لصــاً معــروفــاً يا جورج! لم تتجــاوز بعد الثامنــة عشــرة من -

 وقـاحــة قائــلً:كل جــورج ب ليجـاوبـهبك.  األحـوال تما آل تعش لترى... أشـــكر اللــه أنهــا لم  الحيـاة

ـرائــب يعيـــش على ســـوى جابــي ضـ ما أنت أنت ال تنفـــع بشــيئ.أيضـــاً يا والـــدي؟ فـعنك  ومــاذا  -

 لحــكومة!نفقـــات ا

 

عـكازه المعلــقة على الحــائط مطــارداً  بدورهعلى الوالــد الذي اســتل  ــمات جــورج الحمقــاء شــــديداً وقــع كل بدى

 :ابنــه وقائلً له

 . "ســأعلمك كيــف تحـــترم والـــدك" -

, ليعــود بـددت مشـــاعر الذنب لديهنســـي جــورج كل أوجــاعه وتو هــوت العكــازة كاســـرة صــمت المكــان.

 . إلى ســابق عهــده مجدداً 

 

في جامعـــة  تعليمـه بعـد إكمالخـادماً الده في أن يصـبح من المفــترض على جــورج أن يحــقق رغبــات وكان 

 بمراجعـةـــدقائه في خّمـــارة القــــرية غيــر مبـــالِ  معــظم ليـــاليــه برفقـــة أص يفـضل قضـاءكان إال أنه  هالــي.

 دروســـه.

 

ليـلمــح على طــرف  ,في الخّمـــارة جالســـاً أمام طـــاولـتهبصحــبة أصـــدقائه الليـــالي جورج في أحـد  شـــوهــد

 لً: ناداه أحـد أصــدقاء جورج قــائخـــر رجــلً أليــف الوجــه. الطــاولة اآل

 .الخــمور على أصولهـا شـربتعـــال هنــا يا بيــتـا ألعرفــك على جـــورج مــوللر الذي ســيعلمك طريقــة  -

ً لكن ال يتــذكر  شـــاهـد هذا الرجـــل من قبــل. وإن له ســبق إذبدأت االحــداث تتزاحــم في مخــيلة جــورج  أين  تماما

ً و متى؟  لصــبي بـيتــا الذي ذاك ا إنه. في الحـالأن يكــون أحــد أصــدقاء الـدراســة؟ ليــتذكره يعقــل أ’نفســه: مكلمـا

 . أسـتطع أن أنســب إليـه أي خطألم 

 المقــدس وكتاب التـــرانيــم معــاً. أما اآلن فهــو جالــس قــبالة جــورج و هكتــابأعتاد على رؤيتـه مصـطحبـاً  فقـد

 إلى جـــورج أن يتـــابع كلمـــه. مـشـيراً بإنصــات لكـــلم جـــورج.  غييصبــيده كأســـاً 

 




