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احة،ورءرءبذلكأعلملمنوا

اهضكدبعضلىقيم!!ههع!تآصم!يراأ؟فيء*!5:ط،:رطياًرترأكلمازنيا

نبجوارين1،إئمةلىغباتاسيىقيزهكألكرهةخوفأبإبي

انهائطمنذمملإل!ص-لقد.دةهوابدون!نيهااند"،الشارعذلك.لجدارالصتترإتالب"ـكامىمرأطيالشرىمرأءةدنأحيااكادوا.عليالفبض

،الاقلعلى،يفظيئعملإيجادعنعجزتوقد،اش!رقبلالجا?يةالدرإسةالارتةض!ي!ةإش،طلازهاًتمئش،قدءااميرةانٍايامبضعةمهـذ!عتلقد

،النفسمتعبتغد"ح!!ذهغ!فيرن"روالسأم،ابيمنالءونطابعنأ.يرةأرلمؤنياومع.وعوالتصال!ز،واللغظالهمسينةالمدتءبء01في

ذاتهناكبأءيرةاكفهتعندماولذاك.راء41ايمفاومةعلىءزمبيوما!ئيرؤ"ابنيوا،فييرياضطرب؟فد،الثلإث*واتالممعفير!ف!ط15.ت

فها.وتقبيلذراعيبين15اخذفياشددلما)بإ-،إلىعراجوكونا،ليلةر2الأشتاكفي.غ!اليعومااسءعرضصيناننيير4ها):فست،ريىع"ن

لحظ"ذزنظركانتحيخا،شهرامنذالضح!وكالفتاةتلكمنيزبغيههـاعلماكنتةت3انننيلا..ماًعل-ثمازقموارفسكطمنضحكاكادا،%13ازوفلالقليلة

قدكنتلنياغير.كهإلواسعبهينيهلفتلتممني،شهاكهافيجادةءروري،عا.2!اتصمن،ال-3!ء-8!انفمهفياعديثجرميفيابالغلم،مههاجرمتا

نعة.للىمجاللييكنفلمالليلةتلكفيإما0أهااغراوتجاهلمتوتكبرتزعتمااقياهـكيليماستأ؟لملأخراالىا-اءالذي.نو)إن.حقيرغعنولو

ولمالثأ.لانية،فقبفتهااكتئاباطولبىدانعستنيبئرارةعنافيعلىاقبىتانها؟ف!اذاوإلا.اضطرابفيلزاما،ذ)كرغم،و!يري-؟الياساءت

لقب!تنامكانأالىودبالظلالخراالىالشارعذلكغداالليلةتلكدولي؟الاعترافالىالحاجةدونالعينةريروانام،حدثماذا*ىالا

علىوكار.الرقباءءنارتعادأالمظلمةزواياهفيقابلزة،ودازضاالختلسةألمآتكاتانهايباشولا.ا)يهحاجةفيي5كآنت-امنينالتلقد

ملمسشتطف-الشارعدكاكينإكبروهـي-سلامةنهسدكانمنبةمقرانها4الجساطامنكثيرفىقالتوقد.بالض-اعالهوىلةرصةكا-تلوةحص

ناملتقا(حميناهكا)،الظلماتكاشارعفيلولم.لاما!ىاكثرافيفيهننزويعرمسانجهمهالذيا15و.الهواقبكازتمها،الحبمنامسهامتحر)ن

زواياهفيالوقوعسفييةزرامننجدكنا.ارغم،وةرورةكراهاعنللا.((3قلوبمجوعمن!زومإفقد:مواتام3كا((؟رذلكالخى15،والجيرانا

عو،الحيس!رمةالاعين0عنيد"نيملناينامنولكن.""الأم.الخيفى؟حةالفضخشيتلاا3قلقىمنتخففلكى،)ةهقاماذا5

مرةمنكز!ميرةاحاولتوقد؟بهلهم-لةلا"-تمرازدحامفيحولنا13!بلهواناوا،ا)ةإسءزالالعزمذ)كمثلالىناااسخدرجهاألمو)كن

:كاانتضحكوهىمرةاتفقا،جدوىدونولكن،رلجتنافيلطتخ"ثبماانيقطرلهاء"داً،15اءوالم؟.ءذم،1طفهاعوامنخلووزا؟ىعنيالسأملجلو

((1بناصباالموتح!تابزاهيرو-وف،زايوانالجيروفظرفيال-فتاانناو5الامرفيماوكل.اغوهالمزني1،لا7لاىار

صعلت)قد.اخثا.جعلتمالناا)تاسمراقهةتكنلمايامبرعدولكن؟جديدمناعشذرارانيليماولكن

توقعهاكنتبمافوهااثرلاىاادركتفقد.لنفهاميرةاعلىاخةىفكنةا3زقد.ءراتعدةثومكلفيهكانا؟:كطثارعفيلقاؤناكان

ولم،مممطتكنلماذاامكرةغلىحدةوالحظةإفلقلم.الحبخلباتمن.بالمدإنةةا-.ي!ما!الذي-دالىيقالطرالسإرعهـذاوكان،الخينفس

الاحاس،يىشىصتاتنياالظلإمفيتقابلناذا.151.أرلماقاواحدةلي!زآرق،لىبحاكثيروفيهنينالحواواص!ابا،رالة،1فيالخركهصيرشارعهـوو

وابيكآنلقد.ندبواقهاإعرانىطيبةاالرقيفةطفةالعا-لمكللايدةللذا"وال-اًع-ء)،ت!لمنلبالغافيقهموزبا،اشطرو!بالاقمشةونةورجرلأض

اذامرهاامنيصونالذىفا.الشعراءبهثدوالذيالحب"نخالىأجديدةحاجةلحظةكلفينلازف-5يئتلقنل!إو0قيارةكلفيلربحاثرمو

بالح!فة؟جابهتهاثم،اياهشاطرهاالاهـوىفيهطمهترسلتا-؟ارضا/امن"د.لا

لباقةمناستيم01باقهى،ميرةاعارحت،يلض!ميرءرضاا،ولذلكنلالواااختفت،الطلإمبط5ماةاذا.خلفيشهارعاهذوا!:"ـمع

ننيإاويحطمنيح:هابانادعىولا،حهاارتباطاًابغىلابانني؟ا)تبيرفياضوإؤهدأكا،كتيهبطريقالىوتحول،ائه2واجفيالمعروضةاراهـ:ة

.تصرفهامنليبداماهذاو!-ل*ميتغضبلمنهااغ-ير.سأشوجهاسبددمهإلاةدوقعاًفيهالما:يويسعع.تهظلمات!هتعنتعجزإ-ءاعدةا

فبطيعنهاافظنت،!ئزازواوخيبةسأممنههكط.فيكآنمات3ادرلع،ها.القبرحشةوواوتاسهكونيذكرة،51!

صرحتكا-لفدكازتهذلكفيشكالمنياغير.عنيبعضهزضفيانلبح!3ديداشفي!ماجدفأ،ةأوحشاوت)كالىحونذلكضثاخإءلة.كلوكةت

فيوجدتلقد.زوعهكانمهماحبمنابينة!اقازعة-مرةمناكثروزةءرتطولظلاليارىانلييروقوكان.وظ!ةوحثةمننف-يفيلما
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.أسفاهوا.لكن،أميرةمعاو!وعاهذاالىيومأتطرقتوقدنوممنقامتكأنها،الجسدليمااليقظةتلكلاسنطابت،لج!مهايقظةعلافتما

تلا:كا!وزقولوه!ادصمعن41-كتوللحال.اليهميارهـازفهلملم.نيااكأىومرالشمسوحرار،النهارر!.،لتتيمتع،يلطوليل

كاأغيرت...بمادفوهكلمةكلعلىا"وتوانا،ابر-لو:فتاك،جميلولوغضبتحتى،ولة3إبأ.يرةعلإقتيعنالتتليلأستعلإحانااكنولم

ذهكقفيءاإفرغاناستطبعصدثثاًاطلمبورحت،تركتهاثم،الموضوعبماأحلمكضتالقالحسيةا!ةةكللامقابلالنافيوجدتاقبعد،ل!عي

مه.ء-5هلىالىاتحرق"تةاللعملقصديعيالناعمجسمهاءلىسفيكانفقد.سنوات.ط

.الهودعلىيعزفووجدنه،رالا!عفيفالىفقصدت،نانالهاانوسميفيصديةمتمةالالإتانهااغلمكنتوان-ذو!ها

يعرفقديمةاغنيةغنيمنخفضب!وتجهلثم.*وسيثاءالىفأصلينءاخرىامرأةاية

سهت"اصتازنيخو؟الهوىهاًريم2عنالاالاغنيةزكونوممابةلهاحىبند،مجردةشهوةفيتمرغوا،ل3مغلىكبربائطاحملرأيتنيررولذل

فجأةشتنياغير0صديدمننة-ديلماتأثيرهامناسلملم،غديدةمراتمنذدطدماغبهاملأتكاةتا)تاراهيةالرلمىلقرمساعريءنئصصتان

:وفلزت،ةهااعترسزءهتمايحلتهإرا)تأعلىاشغصت،القعتيمةاحلافيسسفادرإإتاذننيفمحأ.ء-رتبعقالرابقصءى

؟!بعدعمرهممنالم!نرينايبدغوأعثاقلامآهذ.*الىرف!تها-دنتاليا)هاطفةتلكخطايا،الاضبةخطايايعلىنفسياغاقب

.الفتاءنبصواستأ،((ممريمفاصس4كالإعص:اكأه؟ته.فاطعاًلقاتإ.الاودبإدامرفبق

ى.مطلقآينالعضسنيثشطونلاصاقلهدا.لهمبل)):قلتا)ةهارعاتسااككرثدالجراأوافرلمقاهياعلى9اترد،عملبلابقيتولا

وزصص.،عمويجههوحور،التناءهقةفتوقغنائإهوبيتشجشاًآصألصحساجعلت،.زنبابهمحهواروالحكقشجبجهنابتعاداً

انئتعلملانك،ثطقهكملءتضجبكانلك.عف"فيايههعكال:فقلتحى،قطرة!لرةاصابع،اطرافمنيترفاحرز،نفهـميثنايافيبوحودم

تووليزفلاالفمإعلما)نيايخاًثلمكولكل.دإضاثعإجميلفض-هصمتهإاسباءلم-.ققيلقتشينيقحبالقفإلامنهفيزنبقلم

تقإلصالتيالموسددر،هيا؟ا.اغاويئحولهاتهورالتيفقالمنهالاقواسبحهذه"ـ،مشةإتلدصيناازااجدعائلطاميرفميصبأمرحتفنئرتصطماوحننت

".هاعليزرطوعمالتيالعواإافلا،لآخريناوفيوفيصصفي.الاجتلاعلكلتختلفائاكاتاتيمثولدةنهما

((؟ا)فنالىنظرتكفيكاسيكيأاض-تاذن*:قالوهي.يهالدو2ااصلإموتحقق،للصاديجصدهاترويانتحاولفهي

شولاتتعلم.!إزبتالازوصلماروـذأق.اقيللإمملاس*:!دتانماباى،الاهداتالعذارىنومئداعباليالبريئةالورديةبالاطرمليست

يرىفالمرإهـق.الاملفةمنحلقةإفىحلمقةينالعشرسنبعدةايىان.لل-ةءفةبهةومجلعللواكقديرمنطجم!!!طوي01س!الناضجةالمرأةاحلام

وكلبالإلمارةملميثةز)رهفيكلهاوار!رداًت.بالعبمميئبلبمهـلأشيءكلالدافقة،الدممعالنابضةالحياة!ناتمنلأنها،النحثيقممكنةاحلامانها

كلماجديدةب"ثوةث،روهو:تناتفاكلهنوالصاء.يةولل!رمزفيهامن.والفصولالايامخ

((.أجميعتعث!نانهريبولابةوذهاداًجيئةامامهثبنراهنالأجراءالىبالنسبةاطهاةاءاص!زمنجزءكلارىفكنتانااما

!الفناء7ذلكعللاقةومات:ستليهاوالتيب!ماالتيالدقائقالىعبةبالةدقيقةكلارىكنت.الاخرئ

الحياةالىالتواقا،لديعدهبماكلمةكلتنضححين،.ت"ةعلملاةةاكاا-ههجمكلاديخالعلني(الستقبلوالىالماضيالى،الاماموالىاطماتالىازظر

!زرجكامشوارل!لص!نغياًكنا3ءف1،ذكر0لتهوثمالمهوأالحببةصبا.لتفميلبلوشكل!الحياة

السا!قة؟تناانحاطرالىنضيفهاةيىجد؟خإطرةس"بدأخرجفاكوارت!3،لى،ورافطاهقةالمرغادرتننيا،الجزعممشوءوفي،لماكوضحوعندها

نمو5يريدهءاالىويحوله،راستمرارالواقعيلإعبالراهق-"إلانوفي،الغلةإةرفاابوابااقرع0المظلمةالدهاليزفيازوغلالاروافط

هدارليفيتوا،صلمتيرنهوا،ةةيرر،ار!ير.لن.!،ذإذكالشايفراغفرللاد12ليسلمظلمةاليزالدهاأناكتشفتلقدترد:لاخيبةلفسي

ي:فكماخيىبىحرلأنه.ابالاشلأنفهجرانيتثاوالدليماوان،نظيفمطغ-فارءةيضاإي5لاخما،ضرورةغيرعناغلقتانماالغرفوان،فيهالريح

او!كحجميذههفيويىتحهر،الواقعامررمنينعجهماكلنفصهعن.ظميةل3هـبااوجصبضعسوىيكلنفلنشيثاً،اضوتاناو

الجوصتصابص.معهـفرييمنفسهيمتتنليصقفاإتواراأيملأوقنالباينوالعياءالىجابف

الجسدلهنهرغبامع)ةهطفوتص!ورإتاوجقتتز،الغني-يالهيثبعهقا"هفيالذي:عروم

...يإصالإصومها.ومةسصصتهصعهمجعإههالتي

.،البطبئةايفظةاتدكالذوما*:حض!نهفيزالماوال.ودعؤففقال-ميقد-

اسطيصهدصاوه..بةوالوعزصالحلمبين،والنهاراللإإصمينلمرءايعصوزن.

ئلا:قاقاط!نيإإلا،ميتج!نغماًوعزف((.بااوسيقىذلكعنآيمرألحرماثلو-ي

فييتلقالذبقالمراهاإعلإاتحثصثبصلتماقانا.ههنصصياعصبافرعهكا.لم

منأغصستصصاصلهلأصص:جراغنتصفيإصتصصبسهولقوية-ا.،بىهولقاقصأبحبربصلعرزإيهبالجدنيرتصاصقلو!مه"ررةبرجعلت

ئبن:انقلإاسهرفيويريد،إإالممي*رإنولا-ابتالافيسشإإلأوه،عإيرمتف

فيقضي،يعالصركمهفىدإبقهخيالهان!ل.بل-ع!االص!ونأذاذاتحبرالشعردنياوالعاليةءكانتهاالى

يسرفلابسي،قطممتبشيتسهلململصصياتاللتجقالىساقإصيرعتبوهوالليالي

،لاستعارةواالمجازنير3خرفمزبباسيوا.رؤي!ورو.ا!إءهنحتىللفماءـلءعيةريعهيرصد

لياليهفييبتدعامستحيلةقصصىفيبت!فيق!اوإقعيارغناتهتحفيئويسذق
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يهريهمالجديد.ظ!،4!لهلقوةر!قوزالماوهو،لاعثيقفلى:رهيإتيناجملما،النهاروضحفيالطرقاتاذلمانيةيخرجوعندما...االذيذةالمؤرقة

تنطويوماتفاصيلهاادركواندور،اليهايتوقونلذيذةغامضةبر-عادةخلمقهاالتيالصورإفراحفيشكطءكلفيسقدلأنه؟لماذالتىءكليىدوما

جديد0شقاءمنغليه"بة"ليالفي

131ترىحينلنفسهااميرة.؟ولماذاشى:اتاءلكنتمااكتيراحديفيبكتيهفلأذكراني.تؤلمنيىتلر:عفيففقال

مصرةالقدميهاحافيةالحينبجوابينوتمشي؟عليها.صرةاكباباحطاتلبس((...الع!غيرا!كالعلةفراثىفيواناليللباإ

المتادشديدةامارغامتستعلإعالسماءتحتقوةهناكوهل؟يضأاذلكعلىالحببةالطولجةط-لةلأنة!اعدأ.اليوممن-!كي)نلمثولكل،:ةقلت

الفعلردبهاقذففقد،دفسهااميرةاما؟ءاضيهاعاداتذديلعلىكأعهاواحد.ة)!حوامانيكوتتهدم،المعرفةتيكذلمأالضرفيفيعد.أتربىقد

بعداستطاعتوقد.ئداًزانقاًكأبما؟لرنقتتافهي:لاخراالطرفلىإ،جميلةمعشوقتهنتكافمكما.يءبشيقنعلناهقتهمييىبالمرءلأن.واحدة

بمعارضتهماضاربة،التجبلمساحبقتتعملاناوالديمع"يلطوكفاحذلكانفي.رفانه،مالعلىحصلوممكا،الحياةفيمترلةمنادركومهما

الحلقي،التزمتضروزةعنالتعبمفيارالدانإشتدوكلما.ئطالحاعرضوا!واصعباعلىو5ما،ذلكمنبعداهوءاثبغينها:يكفيهليس

.اوضوحابتفاهـةشعورأهيازدادتالجة-هـ"،العلإةإتحيثمنوحؤاعةيدليمارين3قاذول!ا.ءا!اتفقدوان،خهاية"نلرغباتلإس.عنفا

تثدذ.رغم،الكلمفيالج!يةاحةالهرفييغرقالقديمابا!انولاحظتبالإنمارةخرشءادتفا،القد؟ةاكوارعماا.المشداعيئكالقصورتتساقط

الجملامبةالصراحةشلكفيترىجعلتففد5ياما.المطاقةادفةضرورةفيول-له.الدميمةوالوبرها)!يحةالىوايامناصيرفي!اان-واداطرة

الحباما..عد."ـ.اوحبمسألةرأيهافيالمفةغدتبيما،تطقهلاقبحاًا!ورفيهاجتعتنصإلا!ان؟الاز-أنزفمىممطما:-ينمذاءلية

يعتبرلاوالدجهاجيلانادركتولكنها،نظرهافيخطيراًاًمياامسىققدانويدرك،الةظيمفالمطبخينق!هبيتهإنيلاحظهـوواذا..ءكاذبةال

وان،الحبانبل.لاذفص!همتجارةالمغنوناوجدهاظرية.سالةالاالحبوهكذا.اكظ"فةإخالمطاحبيريداًت-يرالج!هـلةوالاشياءا!لينالناس

يركنلم،قاًطبةنبةالانساجيالافيوال!ونلاغانيوامىالقصممدريكنيملأنتياللواالأ-إءواذا.!هنكرمنيقتربوث!-اًثيئ!ةيىا:عر"ةى

الىاواليهنسباذاحدالوايغضب،عرمأقيحأاًمياإلاالتقاليدنظرفيواذا،بمنتمامأءة"ـ51ز-ناإذا،لإتم،تاكاتسثحاليهي:ظرنرعاالسو

لايرحم.ضفطفىالفكانواشتدت،التإقضاشتدوهكذ!..هذويرهاحدشيءلااو،المضاجعةفىشهوةالىثملتراثاعدمالىتحولقداطب

-ء-.ء.تكتسى،العينلمتعةاًنلوااتتوهجوهي،لدكاكينانذنواحى..همطلقا

سجمت،المد!مطافاحعىارعينهدليرإي-حيم!،ننيانكراولا

.الانسانعواطفمنالاعظمءالجزبسخافةاعتقاديرغمزورخهاعلىميرةاإقيايةا،زروبالمادءإرقطتوقدافي-"الإنمار-.غزى:ايدجدىمغز!ول

فيالبقاءغلىتركناالىارراةتلكعلىاطروجاريد،مسلىاطقداًكنتشدبةنجمحقدالاز،ءووهفيصافيو)ط!...للأقلإءإلاالحياةفينوجدلم

للنواقذتبينعاليةجدرانيخاارقاؤ،الىتؤديالىقاقحيث،المحطذلكستعرفان"نحيلتهان-غير،هذ!يدردكلعن!ماالألمغصةعنهيمنعماالمال

لتظىاعمتطاعتماتفتحتاف.اهكأضااو،بلإهةشرتاهافوكأنها12فياشضة:الةصبمبدايةاكاا.الانخداعهذايثبتحولهشى.وكل،انخدعت

((...خمعةإشخصة

اقداموقعمناللياليبعفىفطتهتزالجدرانتلرووكانت0الهواءمنبقليل*-.-.

صوتبيلاالشبامنفيفث،تلكاوهذاعرسفينإكويدوهمالراقصينفكرتاءال"منكغيرهاااعلىو.ذا5منشيئأرفتعاميرةدكنلم

وأاحدلهكبير.ن""ننطلقل!حعهالحيسم!كل!سمعهالمكااتوصولعاتاالفح!و.إوضوعاهذاإلىقطتشرلمانههاغير0تتزوجلماذالخيبةةهرفت،الىوإخ0في

.!.ه-..ا؟وذ)كءالجديداخيلفأءمنلافافبهترعرعتجوفيثاتوقد

و.أساكه؟بلواهاز!انلكلليسئحةرامعالمطبخفىةراتمتزج--،ممركلمنبالاد.ثين3المزدحالمظلم

،نفسالعضرز،تعحدةلوااالغرفةحيث،ال:جمياطمسا-يئئحةوراالمرحاض

بصيءالتمتععنعيينا-علاقةمنبيننابمااءر!ضىد.ةاما-ازناغيرقيةوهاباهاا)بتتمعوب-،الخاضالمفيتصجامصهالولديرى0حبث

ا)سبابا.بأف!ش

خومهواميرةاول!كن،نمباامهاواةميراروفأ.بالتناقضمفعمحووهو

حلى"هـعصدر.ب!ثرةليما!ييزالانوبيئالعرالجتبلعونيطاوليمانوالثاالدراسةضواا!د

الفقرمنشظف،ءلازمماكلفاغتادا،الفقراحضانفيوالامالابالشأ

عإط-لآضداهـ+صموما09نسأو،يفةلاابرالل!فيهدلىوا،لذوقاامنعدوا،وقسوة،رةاوقذ

غزتالتىالجديدةبالحض!ارةزصواوا،بالمدقعليىولكنه،فقرفيتاءالاب

المإفي"فهةإءادمنرما؟يإطأطسائلطل!روا،الادراكسنبلغوامافاذا:والمجلاتبوللكل"وتواليالطرقات

،مىترمإلدرلسإصمنطصم"منءعمئوةمساءزفاتولمل!!سامنلديممواح-بانفييكنلمماواطابو،ارةوالقذالشظفعلى

.ء--.بة؟لذ)كللماالهمينامنولكن.الباىوالطصامالنطيفةوالغرف،4لازيقا

نسيهالةرعننقلهالأقتدوابل،ثيئاًذلكمناطإ،ولم!ا،لماةىاالقرنفيعاشوالوولم

إسادرسهيلالدكتورلاضيةاسنةثينالثلافيالخ؟اةودكن.تلرغباواوالعإداتباللباسلديهمبوا

بيروت-ينيلولالعلماردلأن،بالليليسوهو.كابأيكونبمداًتغيرد-حوابطقر-تغيرت

ماوالبناتالبنينعلىدتهارلضيهر،الوجوديي"علىزال"!القديما!الجب

لهاها-دماواًطالبذاقرسما51.الموفكينيندوقعوافقدوالبن!تالبنونماا..طاعت!ملبوتطا،ستطاعا
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م.،الاحلأمذهيمنوامما:تجوسكانها،الثاحب:ة-جاليمنذوبالمفابلة!ثىاحيازأصرناحتى.احةالىمنثيءمعامملوة.احلوة:واحد

المنعطفاتالىعطشى،تةظةبعينذ)ككلرأتاميرةرأنادعيلن:اميرةففالت.ع،صاًلها!-تعل!علالهبمنفبناتفرءلما

لماس"سمتانهاغير.ال"مرسخرفيالممازصةوالالوانالمتباعدةءموالقنصردكآنوكرهت،إرعالمشظلمةسئمتلقد؟طريقةمنطناكاما،

تنتبهاندون،طفوالعواالحراسسليمةةأمراكص،وعىدونهكازا.خوفكلعنبعيدة،وحيدةمعلاون31انيدار.سلإمة

نمفبهامثلهأرلممرحفىفانطلقت.احا-لجمىمنقسمافيذاكيوماالى.المدينةعن%رجنااذاإلاالحرةنجدلن-

-!ل.منيضأابمرفهلميلهارنينفيهابدازةسهاضحكتهاانبرل،قبى؟ائالى-

نمءأجزاءستاخها،متعانقينص-رةخلفج!احين،ادركتولعما.مبل!برعمجبل.:"الى-

ناالان--.!ا.بالكالاتذاكءنزفصجلموان،!اموالغوالشجرالصخر((اهنالتالىلنذهباذن،:ءتحعسةفقالت

ا)-مماءلىاقظروان،جءاعلىالهاباإءلل!ووتتحلم،ظهرماعلىة-تاقى7تخافينألا،ولكن-

،يديتهساننىاشعرتوقد.هالنف!هنعكاسأاالم!ازيئزرقتهافي،ذجدالبهبدة7ذللاي!كف"نيألا؟معيلأألست؟اخافمم-

فيذصهاينجليطفقلذياءقالىاءلصفاول،العابرةرهايمفا،!ااسىبحوبل؟الملربعد؟ذهـغداا!الارضىا-اءاشجعاكا،اميرة-

.يضأإنةسمطفيال-مماءباهـاعر8فاش،ذهنيفيينبممثلهصةاءواذازعرفا.،لرا"االساعةفيالثمهاتمفيسأنتفلرلت.لل!ربعدغدأ-

:نفىولومممارأسهاتحتالجممائشابالحثها:ءراخت،ط3هتر3واذ؟يقال!لر

القيالة"ومنلةادر!ت".ةوا!غ-ةولاص...ءالسماءفيء"وملاد!الىرة،اقيعاذهب3ةتمااًكثير.الطفولةايامنذ،ثبراًشبرأ!-

،والتراسمءللا!وفيىاا-"س!ت،(قصيرةلبرهةولو،زقثعتاقدزة-يفيمثرناواونعود،شصمملمواالمنب،فنمرقبرعم-لنبجواعلىالتيالكروم

ئيمانعدماتربة"نازءثفتزهرةالمحاحيناميرةوا"-ت،اتوالفلاص!خر.فجةفاكهةمنكلناامالكرةالعدةءصعمو

؟اًإح!"ا؟اذكااح.13اشىبة..ا-كق:لواالماضياالمرةهذ.اناليالفاكةمنشيثاس!رقاذن-

تيها،شةعلىؤىزطقوا".ميرةإ،اميرةل!:ء:متمأفوقهان!توافىثم،لزتظاريفيكآنتحيثبالنافذةعررتالتالياليوبممنالرابعةوفي

غا؟ت.قدوالشص،.لمىقر12إةاانؤةب:اجسم!ا.علىيد؟بوج-ميئقدقابعدوهةاث-،"الظاتشارع*خمايةبلفتحىاالئيفياستمررت

-رأوأمنذعرلتفتفا.بغاظةنيصرخالىتلىنطقارةينقوبيدين!ذوا..لجبلافىوومثظ،ةميراقطجاء

-،ا)سمماءمنهوىنهكد،فوقي4:-ياالبدوملاإسفيالوجهشرسرجلآ.بهمانثهرلمساعبينحواليءهـتةعازهاحدالطللصعوداستغرقناوقد

نعاوىوا،ركباهز،تتالالحاوفي،نف"ودفعني"ابتعدارر:وزمجرالشجيراتفوقمنعلميناتطل،يةصخروطرةاتيةمتلوفجاجفيءسلافقد

.ةميراق!وإثمشانوقيورارباشجا!لةابا!نباجوسفاهااء:دتنحدرو،كالا-وا0لةالبر

حراكأ.تةطعولمةالرعباعابماوقد،اميرةوزعقتالجإدبوعلى.الك:يفةنهبخفراعتماالواديبطنتباخانالى،والاوز

ولم،رشديطار،حدثماادركتءندءا،ثوانعدةفبعدانا41احنمانظرنااوحولنا،والمث!رالصخركيرخراجبل،الواديعبر،الاخر

،بيديخذزهاحجرعلىيديووقعتحوليفتلفت.افعلالذيماتماماًاًعمنالنمااءاصوتمزرانالى،،نمدتا-دلىاقتاماًخفربمهازقلمتلإحقةزلإل

.اليدويراكىعلى4دقيوأهو،رفعتهعزممنإوتيتماوبهص.فيامثزجتالافقحواشيبلختاذاحتى،ارالالو!ادهيفتهب،الشفاف

قربداطوسفط،مطغومعطوص!يعلىشقا4ًـمتراأسرمنا،مفانفجر

((اةمكرا!ة.يرارر:وص!ت.اًعليمضىا.قد،ع!آ.."دكااررت0-مير01لاؤمثصاءأ!زوراسالىل

"ءرهـكطوسءتلةدث!:وقات،الملموثمعطفيالىتونظر

؟.ماتطرلاماتهلىوتساءلت،الجنةامد5وهو،ويإباالىعدتمحز

الطتعودانقبلالقرنكانهاقنرةصرتول!ن،-يرةبأمصحتثم؟يع!بةالعرواقطارفي

حأشهارباطةءنرأتءافأدهثفي.حدثمالهاتجلىقليلوبعد.شدهـا
ر.

المعطفوندقن،قديلادنبتعدلا،.هناواترص-،ك4مهعاا!إم.ا:حين-إلردت"اكتبكءف"نص&لمةانلىعالمربوناجمعلقد

((.4ـبالحجارةزيموزغظيءرسلالمدفياءالاش)تعليموضعءالافضهـيالمصورة

الىور!ضنا،اضاءرمن.عطفىصيوبفيما.صتخراشددنودوللعامزشاءلااكتباوررتقانقبلهاا!عوفر.ئيةالابتدا

الىطفأواريانا-تطمناانالىناباظافرنن؟شاوجعك،ءاورف2كىإءمىاكاثيرنفسكماعلىواوتوفرطلابكمافيد.ودمالقا

.الدمقطرإتمنوجمىعلىمابهمامسحناللذينا-لمينالمنك

!م.العنناعجمزوقدءزندمثوبمارةكضش،رة(تالوللىاوعدداو.الءعليمادمومنسيةلاسااالمادةده5

.شيافرلىاا-ووذهبت.قنافترا-ينقهمملااولم.والضفككرمنص!ه!نلاملوةصااءاالاسة،زذبانللهلف-لق،عقيوتقجا ارعبجني.الفراسخمرةولىكن

ء05بتعد!ا:وي!بحمات!بليىب8بصمنييدزوالصارىءالوذلككانةقد--

أس"ـسأقرل.علىلاربهلاهتحققاخبمملالتاالح؟نسأذهبا-؟آكلله)عىتز.؟ل5لاعمم*موانعلممغاسم
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ناالىالاخرىالرسالةغلافففروزسيت،فرحيمنوقفشت.الع.ل((!الجبلعلىغامضحةيمةكاجر.ماتاذااطننستذكرانهاشكلا.ئدالجرا

حرر:اوسصارفيحهاذااوفضضتهاثم.ق)يل!قليستقرا!خفني!مض!ك.ئهباقر!حدا3وسلمغ

((.بعةلرااالاعةفيالاربعاءيومبيمر.اليكجةحافياني))ذ)كاصإرعوانا،متملالاًتحتيس4وال-سير،فرابئفياتقلبورحت

(.أ)الىحظةبيننظروا.اثأوةبامتقداًعليجمهويوهـو،نقطاعادونلوجها

هاميرة%طفي!اإرىمرة/اولتلمكانحطءذوتذكرتفأ!ء،1،ارقاق"صباح.نالىالغرفةالضوءالداخلفيمهإعئالىىوالاخر

-.سهيتحرلامنلىوا-تدق-لكنهاو.قفةوا

عدةالنافذةفتحتانه!إدعتانهابل،لهاحدثمماشيئااميرة.تذكرلمما.لكنه،بهواضربهالحجروآخذ،غليالوجهوكاوي...!ارتعد

الذيالهجارالىإلاشارةان-ادركننياوبما،بهاإ.رلمودكنني،اتءر..إ.!ادلمتعد.شف:يهمنايريتصارينةا)غوشواظ،ييهو،ييمولزا

بهر"منالك:يرفيا-برخمابل،عنهاسأ!الم،احا-3!يجرحقدبعضهسمعت...وج!ىانهو-"ـاعرة"ـ.هذا.اليد.يوجهالجس5-ذ!-.لكن

يب.قرعنتوظفسأبانني!ب"عد!:يصيحو،15ظهرعلىمتلة.ةالماميرةعلىكاويلزاما...جميو

يىب،المصرفمديرلأن،يرانجوئياا10فير3اذماعلىذ)ككان...وج!كينها...جديدمنبهفاضس

الثهرذلكانغير.تموزاولفيالمعلسأبدأباننياخبرني،قا،لمتهانو!مي،وقيصيبنطيوتيول!توقمت،الفراشفيالبقاءغلىاقوفلم

:المضضأعنواشتىفيهاجتمت،حهاتيفيش!رأغربكانا)بطالةمنالاخير.لليلااءو5اصتثقالىقاقالىوخرجت،العرقمنهيتصببحار

لحب.اءضض...و،التوقعمضض،الفراغمضضا-عفأرهفتا.الاميولامم!درهااعرفلمتاصوااا!ننياالي!ونل

اطب؟خلجأتمنترقعهاك:تبماهاميرتجاماشعرلمننياأقلأ!بيتقيا.امنتاًقيإتالاصوواذا.ضلوعيبينابظاًصاطوفزالوم!ا

لىابعد)ئظااقااكهرذلكفي-ثيةحفتوتلاثادالخوقيهعتلقدعفييىقولم.الةافذةقربوقفتانلىا،بيتمافواًحذرفمثإت.ام!رة

ولأفىوكان.(يمتلمنهافتيقناخبرعلىلهزعثرلمالذيالبدوي)س"لنارغماخماصرفيىعاره!ايديبينتصرخامكرةصوتهـذا.حيلثذشلمث

بتسديدهاتهوعدالنقودمنش؟ثأرالا!ءفيف"ناستدنتانمنه-.وعاالساعتينقض!واولعلىم-،يشغروهاوابماتمهيحاص!اوهذ..المغلقةالنافذة

يةقرفيرءا3ً((كافذتو،تيرواولافلماعةدماا)تالير3الش!رآفي..."ءاشقة:الكلماتض"تبيناانعليأءسيريكنو!.زينكذلكالاخير

حجرمنإ--!ليتوهوكاأقصرأالقرويونٍير-ميهمافيهكان،مجاورة!...ءةفض!..هةاجرة...الناس..عاهرة

واال!رمصإحبة-،ـ.يسكنلكيالكرمفيتفعمرعلىقام،طيندون:واهتف،اميرةزفذوا،الابعلىنقفىوإ،إءاباااقتحمفت!حورتني

لت:قالذ،لفكرةا-.ةعابس!اميرةانتوكا.العنب!م.وءثه!انهمض!!اًغدوبماقئسأ

؟كنوضعلذياالقصرذافي"ـ5،لمانيل.هيدةزمانكرةجر1،ولا-،1،أزاثكزواغض!ءاًوصإلي!قيفتارلةد.يردثلمذ)كمنشيئالكنو

الىوييامنعرفمن،لمالنأ.مثقةدونف"4البسيطالاياثمنش!ءإلىعدتثم.(لىمنمنمدة،م!نيفيز-هـرتوقد،الجدارعلىإزكأت

"...،بأرا؟مضاءةيخروالظرقمهءاعدةحولهمنوالبيوت،ءالسافيالكرملأميرةارارور-:إ:ةءيقولاوانا،يمالجركال!بزحفأازحفغرفقي

.إلاهنإعالىحاجةثطو"ا،تقنعنيراحهنوهكذا؟؟تلمنهاام...اعرفهلارجلاوقتلت،المسكينة

لى!حووعدة،عفقةشةفرىلرالقمرلىااحةرت،الكرمفالتلماحاواقضحاذاحدوا!بيءعلىحممتقدكنت،الف!رطاععهدما،اخكروا

الع؟ش.لنايكفلاجدمملاحااااميرةوجش!ما:لىعارسترمنبدولاالامر

صءكآنت،ودة2المهبالنافذةرتومر،د"طلع-ماوالشمس،خرجتولا

لقعولمامصهصمصدعهساهصسمامصسؤصعاتن"خاراو،21طنشامع-مر/تاًتبددوقرعاالسوفيتىافرحت.مغدقة

ل!،ء،منف،جينذزظلأبتءشصث،م!!ىفيجل-تثم.ئدالجراةباعصهحات

قصهصيهآسر1مثو1همإلىلعربطرفيملمقزنسآبسحسد.يغسلشلأالمدافةإلارفتعلمنياالدنكأ،بماجاءنيالذيارلدزتوحد،الق!وة

الإلهـناليةالفزعةت1ذالعالجة،لم،البدئدجرامنجملةاق!تريتقلىنت3قلي!!وبعد.3ااناسبينالطفوا

1*دعصنجةالىايخازرطا.الجبلفييمةجرعنن.أ-حبالطه-فيهايكن

صنزلمبليكل.ءمغدقةزالتمافذةلناول،ارلداالىوعدت

ل.قمنااصدرو!صت.مةواليتينساعتين!خلالهاضملم.ةوايئايام"ثلاثةمغلقةوبق!ت

الجرائدحا"لإاعودص،المقهىالىيقىطرفيالةءرى:دكاامريومكل

0002ستاولهرييت(الثانيةتالطب)منوالعمكوخ-1البدويمقغلعقذ:أاجدإنمهنخوفيورغم.!عائعنصظئاتذكرلمالتي

003غوركطلم!يم(الاول)آرلمامونوفالرة-2.البهاشارةيةا51جدالااذباطبء4اثءرصت،مايدةجرزصفحتحما

2.ور3غيملك(ا)صاتي!ددز-3وساورقيابياضفارفاششد،اك.اكفينيتةتظراميرة(جدالالنياواكن

(09ستفاردوالها(الا.ل!ئنتومطنلمواا-4قىرقو!،حدةوابكامةولوصوخهاسنماعاشت!يحتور.مصيرهاعنوفالخا

002((ر،(الاتي)بينتر.م!طنلمواا-5-.يديهامنإسةالى

001رك!غولكسيمحدةواوفتاةرجلاًوعثرونسهة-؟

009*شعةاتطالمنح؟يات-7العماريفالمصمناحداهما،رسالنانجاءتنيبعالراال"ومغداة

اعرف"ـ.لمبخطمصونةوالاخرى،.ظبفةطا)باا)بةلجت3كنتالذي

571"،يكشهالجونلمعا-االسسدين:ارع-8ء

بةمبثانبلتيمقايريدالمديرواذا،مت!فةبامابعولااالمصرفرسالة"فتحت
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ذلكليسألااللاربقيةفينلتقيلاثم،الطرحىالصباحفيهنادلتقيان،اءالفبرالدوالىبينمعيتفثىاميرةكاأتالنالىالمساءوفي.وكؤوس

".مملكتبدأانالىالأقلعلىذلكدفعلانيم!ننا؟اةضهلماسرعان،ثهعةأضاًناو،اقحراالىخااوففد.اكىتطللم.لكنها

ررت:،حينننياالىوخيل،المهوداكارعفيبةصيتاللاحقة.4العثوفيالقضبانذات،بدةالوالنافذةمنب.ئناالنجومضوءعليهاموشين،اطفأناها

خافتةضحكةدلتهاالاكانداخلمنحركهممعث،إلمغلقةسلإمهزمربدكانابىدفيهارىاًكآفضوءاذ)كوكا!.يغلة!لهابابالاوالتي،الحديدله

...اميرةضحكةانهاظننتلقد؟كدلأتأأغودأ.رعباًاحصثائطلهاهثطت.عانقنيالذياءيل

الييت.الىالمشيفيوثابرت!كريهوهماستقلتحيثامالعالطريقالىصديقيإخذتالىمنمنساعةوبعد

هـلىتقلباورحت.وعدتكاالتاليالص!احفيالكرمالىتيىءولمجاءحتىواتظرت.غداًءبالمجيوعدتنيانبعد،الدينةاليالذاهبالباس

احبلاننيا!حبأهذاليى،لا...باسنانياطضقعكادوأالعتيقتطالقرا.وريبلىفركبته،التاليالاص

لمالمؤالاحساسهذا)ليماسأ7صحيح...."!فراغىاقة!المااأنما.امكيرةاوالستلأشجارازةقداجعلمتولما.ليا،فةانتظرض!التاليالىاءوفي

ول!ن؟يهصقمنللابضاروهل؟الغيرة؟الهيرةلمأاله:قخرمؤفيفوبضفيئباثرىواخرلحظةإينصت،الكرمفيالييلةالهفىالسبع

7ءنالنيرةثم،التا-عةثم،الثامنةحتىعارتوانت.جاءتل5لأرىيةالصخريقالطر

القالضحكةتلكلعليدريمن.تعرفهولاتراهلارجل"نالفيرةانعليفتحتم،ذهبقدالاخيرالباصوكان.اءيرةتجىءولم.العاشرة

؟اميرةهيصدرقهات،رعمعرةهلرأالتيالفتاةوأن؟ضص!"اام!هى"اسمعت.المديةلىاكاهيقالطرامثي

لعل،ذل!لهاطاب!لأاالييتعنتتفيبانأتستطبع!مستحيلبإتمنا!الليفيئداًعاكنتعندماوإكننيبةالتاليالنهارفىأميرةأرولم

ءصيق!ا؟؟ام"ا؟ئقعاإي،أعائقلاًورجؤتاًةبعيدمنفرأيتكاهالظلااتشارعل!.دخد،،الاحمرعفيف

ابداً!لا.احبالاالىاعفياركق/المهـتيفيانويسرعسلامهنمردكانقرباالنعطفذلكمنيخرجان

وعنفتها.والنشوة.الكرمنحمزهإجمنيالتاليالصباحفيجاءتنيوعندمااثهماد!:قلتثم((؟انإ-رأءاشقان((:وقلتلنقسيقضمحكت

عدرهاعلى،يتفار،برسيطةبحجةغيابماعلماتولكنها.امسخذلتنيلأضها!أقيحةلراا"نىءبششحرتما.بىب"ااميرةفييةالفتاةنل!4مش

((!اعجمدك،احبلمثاني.31ميرة،ميرةا*؛كاطشرجةهمسآوهـت.3،برأفغلأ

.كالحناءاذنيطرقتضحكةوضحكتحينليتضحكالىماءكأنماةا---ت،الكهـمفيالتاليلمصاءافيوللثقينا

مني،علىكر.،السمعواشهقت،سلإمهنصر،بىكانمررتالليلةتلكوفياقيمنكأفصرالتياطلوة"لرجاتلكلضفويا،صدريالىاميرة!هت

زورايمهالبابدأسفلأورلمننيامع،!هاتصدرخافتةصركةاصواتثفسمع:وقا)تذةينأمينيوشمارؤل+دموألميبؤ"ي.ةلأميرشرحت...تغ:فىولا

،صاكلىقوفيةفجأوهلعت.كالطرقةضلوعييفرباقليوجعلم..زيهاالظةمث"انوظلمت،امسال!هإتثإرعفيىلناعاشقينرأيتلكتىكاو

.نتظرتوا،ارقاقاول!لغت-قفمشيت-((.مصثيتكتشبه

،الجيرانورضبيمر.ولكنيستهفرنتظارافيكالقاتلهناكالتظرتلقدالىفص!ا،ارتهـقليلأاظالورمفيليبدابل،إميرةقظقولم

باشاًراًسهالىيدهرفعمن/ومن!م،زومهقيع!اور!مامطتهفيكانمنص"م.!.البرد"نع)بكاثى)):قائل!عدري

للطف.امنشيء:لتقا.اقتراحعندهاكآنالعامالطريقالىفقهااراان.ذل التحية!ردالىفا!طررت،اطير((مساءد!:قائلالي

"شىشخصبرعدمنإراقبهاالتيالدكانمنخرجساعةمناكثرودمد.الاعرفياهلييرل!بانقيالبممأالاءصيةا!فيمونلجتاذا-كاأخاف

تحويالقإدموكانهالمحاكرالاتجا.فيمثىاخرشخعىثم،اتجاهطفيزرأيكفابة!ديقاتيمنغيرهااو-اميةعندر2اساقيدائماًأدءىلأزني

العنة.فياسلمب"الماءرأة

لابتة.خطىفينحويومشتعنصدرت

.رأ!ىعروق.نهتشنجتالذيالىعينالوج-عذلكبعنقيواءسك

ها.(فساميرةأةالرندككانتفقدللألإءيمفالعلمدإر

وقالت:الحها!براءةفيمنيددت

كا!كاننتظرني-ابا!مننيةالثاالطبعة

علىلىف!اكادثعاتيةبلطمةوجهاعلىهـوتبأناجاقيكايديولكن

.تنصرفوا4ايه!نفيهـ،ا3.تر.لارضا"ش!وروجسهلميلآلإوا"

*3

يم.الجحفيافحمتنياخرىليلة.زوملة
.اتللمولكنني،نظرياتيفيمندقعواناالحذرتخذأنااغلىكان"تا!!""هـكو

بييعللوأ.ةاططرالارف!تدكفىدقتز!ىاالم!حكمنوكاندفاع،والصحيحةيةلحراالىدعوةو،ليةالباليدالخقاعلىثورة

نمأمفيحسبتنيكنتللتي2إويالمفيواحدةدفعةاهويإناواذ!،الا.رلا"ءلم
.احةالصروةالقووولصدزيمتاهرااعن

حيث،والارقإلالمحهـث،ئكةالشاالاعماقفيتقلبااناواذا،م!ا

ولا،الشكبازديادلااشدادلا-القيهـيقيلراللذ-االعذاباإوي!ل،باستداد،!لقتدفلي!!لاسينال*!لمارد.صفوايرةلاثمن
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عني."يمرةأختة-او،دةلمع"وافذةلنااتونوامالصغيركالطفل-ءفيفلقا-*؟بىءتو

?ع:،ا!وج،ىاش-تننياإلا،تنيورأإش"اك!امررتلتاليلا!الصبوفي

فلتصنإذنمفلعقبقلظماذلك0ا)نصجهـوذلك-خمءةإشضءعةخوفو؟ى،رخنأبا2ثحدمارغممج-،1فياملوكاكطحرماللىاوذهبت

.الةضج!وىخراحلةمزههذ.حةرليال!صدمابعدمج:ئهامن

جعلتلقد؟نة،اوموعثفاغيرةزقطعاناوا،ذاكنضجياولكن.ءتوجا

ساعات-يينالذيويالغافيدورنفىتصورابهضتر،يخ،بلهاًمةيامثرةوإخبرتها.سنوات"ةذرهـ!ا3لزنيكأ،ب:،م!اقبلش!هـ،1علىواز:إت

ميرمناتةبلم-!طفهعواي5ذيرانندوء!ةمرااطفعوا"ـبالارةغفرامنر!لمز،اوا.توووتزنيافمتاولحن"!.بقةالسالليلةافييرتإور-عت؟ا

الىاذهـبلم.نة-يتملأارة(روا،)يئالتاالايامطيلةفكرينعلحظة.ءظنيسهوعلىزة-كطووفيت.سام.ةليقيمنادمةكانتبل،دكانايمن

،-طعتالمهماا):هاا)تظرف؟تالمغلقةالنافدةوحتى،ىخرامرةالكرملاالظلاممنغيمةفيزإفنيتإعاالسح-را،لايامازإكزوالتو-ين

نمماها.اانيرب:ٍمردداوقلت،زة-"ا"يرةالىاا)ةظركأباكاننيالشةتانفيهكتقىرذاا،أمثيربم-ل!وج"أ:أحلىواوج"أإلا-لإلهاارى

،كالمرضكازتلقد.ميعظا،ينمنجت:"اوا،فكريمناقنلع"اانببلصسأىاوا،"ما"شكزتقدالح!ياةاروشم*رت،ؤ)ير-مرإ"-إمةبا

ةإالح،الحاة-إمس،ماحينلالح.اةنف-
قرارةفيكثتازةيإلاى.الا!يرةالل*ظةفيفذنياالذيدثهوالمحد.!:-.ي

ذللثءلىلأق"إت-حدةواكية-كيةمن"اصإءر"مطلو،ن:ىاعلماذهـ:ى7ال!"يمرللماا؟"الذه"ياتالمظر7الفكرؤلم-ا؟بغبهالذيافم!وإلا

عطاهى0ليينزهمكاالىواعدتهالمرضيمم-اشفيالحياةفاريدانااءا0خار-يةزلى.ةبهذءتزيننمااالح.اة.لا

/*،ع:"فاًتحق-قاشةلراقىق:قثم،لم!ني.ارزةظالاا،ةلغيرا،لألما:أمصأا

0اةرسامة،1"اًءت:ىاش،رزةثلإحوالىولي!دفيوازة-ةوهـيلراقصةا؟:هز-لوىلثرقيرؤصلا.رقصؤاطب.خهـأصا

عمةالمديةالىعادتانهاع!ثقد،رهـاا!باز-قطتانبعدوكنث،اطركة*ريع،مةطلقصربل.لا،لاردافواابطناخهزخم-ابم

اللجد.ءحيااجملالعلهو،!برالضو-ي)فكماصيرةردافلياوسكةج"ازوم!هـذا.:كياةفسوقلت0ليمارلجااهاباوااكضةلىاناتلحيواوالىث-حايجاري

.لر"ي-.ةارعااشواحدافكطابكر3ناًكأزافتتحقدهازوءوكان،الترابعلىمإ"ثيوة!،كأيةا)ن"افيسقطساننياعلماناوا!اريد

يعة.رلىبإةتفجر،1ت،3ركاورغم،عتوقهدونل"!رساءز:يجا..!شلحثااعلىث-مرغووص"ي

:صدريليق،ت.رواجا:شفتينعاديفةلةا.ضةلالكلمةتللطااخكروصدرت

اح"ك.از:يلاذدين.عنىلشودكن"اخبركانمنءيرشوجتانيش:ذراعيبينوهـي،لاميرة

ورجا0علىحبنا-زتدىانتقدرلاوإحة"ا،لىةابتلمعسرياةاوفبظوهذهالبيتلكععياناحيأبرذت!سظفاءحداعلىعالةون31لنيامالىبد-د!

تيالبذلكمنخربخاان!يكلكان.ة!بلتلماالحقيقىئ!لدااتةهمل!اى.يدفيشالذي

هبترامقتاكمتلذياالحكطذاكومن،جنالساكانهاكرههكنتلذيا؟تقصدماذا:ةالت

.ال"نافذاانوامنءالهواث-فيهلذيا.طلاقاًالمتزوص!نااممءدفنكون،سنتزوجذ!ااةصلى-

مهتازهفرجلزو-ياماث!؟الظنهذاالىبكجممدوالذيوما-

بعةالصاعةاساافكمانتظإركاقىناحمرسةحون7شورناراتريدلاال!يتزوجلار؟كا،ختبارإواحبعننتزوجا!لأ:لدهـثةامنشىءفيزقإت

.!((.الجعة"-اءمنحمارللخطبةاش،ر.ـص،بفترةمنبدلاطيءا.ءص!لحةعنإلاا)نامراكثر

سهةطعالمو.ةجمهذء!الكلىلااقالنظاستطعلم(!فظإعة،عةفظا).للماامنشإ:اًوفرا

.موضعكلفيلدغته-ربالعقالدغتهحم!ن!-لةد.ا)شعالهلاوالتفكيرم"لةعظنياش:لتوقاعىذراإينمنميرةاخ،صحينصعقتنني!غير

--.-ا-".الأءرفىلأةكر

.-رمءأصعمر؟8:نيقيالا؟الم،لةولم:ؤ!حت

بينبإكقاوا،كا"آطارالاحهـدهتحدىاوهـل!سؤالكاسمحفما-

تممترئيرلدا*-رملأرا؟اصبكلملوال"تيقالكبىمهـذافيالحجارةركام

الم"لة؟لمإذن-

وأ.اصفاكلاء!ىللمزستاذهـننهاظنالا؟لالحافيقدميكعلىب:ة-كماالقيانتريدنيا-

تنوا؟كالمواته!صطيرةءسألهفيلل-أ.لوقتاًاعطىانالاقلعلىاخنممة

ء..لماديةاحالتكاننعلم

هـفيقوشرلمستاحهاخراالقيدرنالناالكءبمنهـوووعجزت.علييدجدوج"انابل،مرةلأولخهاصوءعاننيامشعرت

.يخرا)تافيءاالب:أثرهموةلحضاراعلىباالعررلففعو،ماالك((.ءننزشاكا.إذنص-ةاًد!:ية،االنفي"إتانلىا،ا!لاماعن

دنلونرمضاذ-تالااءةبالعرلىانق!4مذو.باجمه!يافىاطنرذشرا-ثنينامينرو-يومينإعدو

رعالظاالاتشافيافلاصووااكألخرادكانحبصا،سلإمهنصرباعلقد

للىلإمب!نالعلمرادلىايذهـبانو،يممبوعيناليءدنجاوكزوممي،ئبرعاةم!راوخصاب،تهنوحا

...لغا،غال،لعسلاش"رءلقض!يةرندلاسهكا
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حقاليبانتالتيلمرأةاواذا.تةول؟نت--كاالعواقبم"ض!زى،لأءةمهاالىيارتهزرعونيثم.الهفيطهـمأهـس!وزاًتتزو!-ين،م:"اتلكجرأةاية

زلمآثاقياللاالحق!فةفيزبغي،لاالاحلامولون!ذهبانلمفيكانماتلحظلقبل.علية!جدليعقاربآ-لم.طالاز"مهدلاز،اا7زيارأهو

لاا؟ىاتانانا)ءييتذكواذا.ارهبؤعمقإهاويةفيبيلتلقيهاويةمنزيارتيفيالضحيرءا،،تقطعوقليفأقول.هارؤيةشض"ياكفتولكةني

.فذطلذض!ا،لذتما!روالاننيوقاتذلكالاخيرةالىرةولوارىانالاقلعلىيمبمتي..تمماتماقد؟له!

عرفاكناولم)بالثلجعلوءةةي/ناءافين-االث.ىازجا-ةتحمل،توعاب.ثينالمننظرالهثفتينوثدك،-ءتينلوااالع"نين.كو،،الجميللوجها

"يم-اعفينطرتولما.(ا)-"حماوافلامالكةب.نللاجضاءالبالخرزلمكع-ر.،اارىانارءدلا.ازورهالن،لا0اناز:ياتذظرلاهماولكث

ز-إعاففي.-إقيفياقبا!منارهـالمبانني،بلمنمرةشعرتكا،شعرت.خرىامرةشفتمااو

لة.ضاروة3شالةةيلاناعاعلىليضةالقاب!اصاإوفي،نممفيء!اومالذمبدتنايدجماعنليتكشفيىنرجع،إليتخلمىلمإئمخلىاغير

لمف(7ا!!زازاكآن.ذاكام)اطوفغىانفنرانحاو)توكم...زعال،ئعالأنئلوحان

وقدمض!،الكأ-ينفيالفقاقبعذاتاغرتصبحتفراد!5اما"استطع.ةىارادةدونصت،بيةهاالىالمعينالوقتفيماشيأذمبتوحين

لي"ياص!وقعتب:ثخدجهاادنتولهالاتنايديمددتوعند"ا.اهما!اليزت"يأو!،الاحلاملونفك!،الذهبلونفي،الفقلونفىاميرةتخيلا

:وق."تايهاعضحتافيوقد،وص،،1ءلى-5!ون-الممرأمنيبلخكميدريمن-سلإمهنصرا)-:دولكن.لي

".!إعكاصاارقما...وهاد.ومحترمةقصيرةالىبارةاجعلانوعلي.ا-:قباليفي"ناك

.ع:قي!لىالنزولليدتر!نهكلب!كطصدائضفبتولىحال.يدلةلحدابةاإوا=رسعتوقر.رالدا!لفتو

ضطجعتاوكلد،ءعطفيخاعتو.وسءؤآك!ماو،سينالكأبناو:ر.إةاا)بوليت.حوز،رجلدالتونز،ةميرابرزتو

الل،ليارقتاجل!امنالتنالمرأة-الم!مدريتعرثم،ال!وةاعلىاميرة.ودخات

-.
،51وشفتيدجهافيانوالنير،كلاةلأقلئكأحكوم!،يخ!تيرةاصودؤت

واظفأت.أءيرلماعجيبإءبسفتشعربل.رتشهر؟!إ؟ئثرلم.لك"فيالحادمةارسلتق!.الغد-.-اءة:لنضرءودلن0ا-دقيالبفيليسش

!وبالهالياوحالذيماوعرفت0و-ا)ثابىجمراتآ-ر!دريفي.خلفيالباباغ،فتانبصد،اميرةيات3اولىنلكء"كازلمتا2ب؟تفىلتترتصح

اب30اليع:بةتخط*تانمنذاطكأف،؟شقةتيح:جرمنيخرجلابحاتيوصو،.؟ةمت،مكانيفيفت!جرت

ثصحكوهـي،ظ!ره!علىاستلقتلقد.نف-،!اميرةمنللاخفالمو"0.03أنناظناكنص..ن!ردالس.ء)كنكاو

((-ن.لأاام-ا.ىخرا4-ب4ـةافيبرهفكعرسأل!:لتوقافضحكت

ضهفيمنئفأخاكنتولكةي.تةقظعلاشكااوش،الفضاءلىاى!اذرا،لىو

شموتها.بغفيالسقوطرءبةمننفسىفيمماخفتلقد.إزا.هـاناا.ذراعىرينوارت

إليئنظرهيواذا،فوزهافيطثو!،الم!وفاعلىرصةاين"نتوابزط5فيجأفياى،تذوفهااارا-تطعلمز!ش"مر؟قةلة؟قبىةهاانما

..ى..مناعباتولحا،اتردداوا،فالحو.-نبأةركانلقد.ةعهنوللم

شفتاهاوثلتوى،رعباعيناهالهسعم،صن!رتهافيللض-كة،م!ت!س-

.دصةىعنقصيها

-،يح:رآ"ف!صوررفب!!صغيرةغرفةافؤ:ىا؟وازتبذراعيتخذاميرةااريرغ

"!ويا)!د،ويدالي،و01..لاهـذورا..بة!ربىحاطياذاما.ٍ-انكأع،:هاة!فيرةئد!وه،نجم!اءرناكا.يروكرسيان،عجقيبىجادةةمغطا

:وص-تء:ف!اعلىلي*ىصااتطيقا-:ئلةقإالةافرزةالى.شارتوا

-،!ويالبىذلكمنلكانإ،-جرفا،،ةجرفا*،حد!ناجأولا،لستمحىلاثحد،أذا.حيةناكلمنللاصاحتطتلقد-د

نمالدموعوطفرت،قمهاويقيزامن!لعابهلساحتىباصابميوصغظتفرج5:اكومن.ا!إفيئقةلحدالىااكإفذ-هذمننقفزانإلاغا:كقا

رةرر!فاجواكراعيدادلصهدركلـالىاوعدليبشفكطبنذلنءاظتيهق-الجاهاعا-،.صإمفتوترك،ازياالحلفيالبابابةن

-احسدهصفروا.ـا!لصولعنرتعا-بيلإنه!ئاععتلمالحة.رلملعلهبا!.ةجألمفاا!إ"ـنوةعيكنلمتيجأة!الذىالخوفولكن

..-*-م"-.خراء:كط.بل،فاًخويكن

او!عث!منى!ققىماأرشوحعلت،هال-يمهانياك-الاحةفيككادشا،سةإى:قلتثاز"4عىذراينميرةايتحةو!ذلكورغم

!.......((ء-.ياتي-طمث.ميرةاياقليكاحظءت

ع-لىمنافيروسالت،كلهتحمهاالتيدؤه،الىحىا!والتفيدطنهاررااإلتهاهاو((؟صيزوافيبرصتتفول05!غتبالا،لا،:اتوقافضحكت

.،...جنتتصعقت،هوجمتلينأقولالماذاائت!فو-

م-نجتخرانوما.."طفيالبماسكنت4!نما15عيةإح!تتحروعندهـا.

ت..الللكءاكةكا-الماتحلمتعفة.التعر!لاكة!ل!:ص،قهايترقصا،ضحكةشعريفيع!ااصابةارسلت

ت.وه"تمتيو.لطورحرعتحىبا.ووءس-"ر،!بانيازجاج!ا)ةلأصةوفي.ا!ظر...الاناما.للخلوةطلياًنذهـباين

فيتوس،وحهاو،بةالبوافومسقيو،مفثاقلاًجلدرالتوش،باا)با.هالأ-!روسأذه-

ا):يتلىعالقىا.-ضدولى،الصنوبرشجرمنصفينبينالمعتماالطرثا)ترفارودكاز:ىحولياتل.ت8إتجحينفي،الغرفةمنوخرجت

.-رنخا8ر؟اميرةيد.قيكانتمااذناهذا.فيهاقءمتالذيالجو.تفاصيلعلى

ترقروضوضاخماا!لبتملدينةاان،تض-ككاهاءالطانلياوخيىجةزجالتظارافيبعقاناوا،ادركتلفد؟ثورق..وغفيبخوزوأيقا

تنتهي.لافراغاتتحدهف-حفراغالازة-كطفيايكنلمولكن.غةي2هاويةفيؤ!دعنبيهوتبل،فحسبم:يتضحكلماميرةان،الش.باؤثا

جبرابراهيماجبرا(سلمششوسام!)وبهرخادد"ءتشا-اكهتدعونيعصيقلاإناااوما.ةخر-ادرزةيغاثم،اك!وةمن
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