
طا)-تمأءأ!حا!س"!ءإعا)صورياص-اقي،إحأنا-3أأ؟درا-قىادشثأزجما!سلمصم

أدرعبلاو،*"الطبمعاءيسسفيمفقودألي؟صونيكادكأفالث!:سحرأنلأا

الشرسة.شمةالأالقوع-،حذهكاىض-ديالسماءتجدأن"قيءفيالنبلصتاكانإإ

نإ..الحا!أ!د!إلايبقمآنهمع،تنامأنباستطاظءساليما-ت،آمنةابنتي

كأطوبةتق"،1لابهاتلتفالتيزحةالبصاأو.أكر*إشدةمنينتفضالناحاىجسهها

تجا!..اتحاءح-اءمناخيمةشؤومصالم:خلدةد-الحافيالر.!ياعإولا،ءرالار

..المذعورأخهاليصرتوؤطفيلهـلمأعفوأنشكوءاىصنتخ!-ضاا

..علهناتهبطارر،أ؟إن.،أبيباالرعد-

نأليمدالططلمةهـوعمنأ!دفيواخذت".بالفعا!صيطاسيشسا،ن!لأ.كبمايؤإت

ا-لى.ء.درليض-،هاثانعفق!أأ؟ء".ى؟نجاط..الغلإفااطسصتىدشبصإلى".حىاص

أحدأ.لمكأمر،دلمرانجبالدافق01داإضذكأنغير*طراوة5شواحناذ*لىأقي

الأبد.إلىأمب!يراإنلإ:ةاًطفالياص-حمحو،ابا)ينيناهوارأورسأوق

الدوفيمحذامجلجلوكم،اظاطفةص"الوم3بهذال!يلئنصشكم،!!ييا

ء:إوقارلمثأجلمنأتوسل،القلبالطيبالإندجو%%جمهاأش..سايحثرعاللنز

،ءكطلكل!..المطرإلى!اجةنلسنا،الغيوموتقشعيهاعالرتوتفأنةزويرا)ص

أوإ"لثضالاسعلىجدان؟لميلو...المطرمنوا-دةقطرةإلىمجماجةا"نا

.!ثرينحاويسوافهم،ذكومع،منهيفيدونالذين

،ءمودإن

!!!!!!!!!!-!ومح!!!!أطفالي*رأ!

حميتقلسى،ذةلثالاا

من."ءقيفيبطا/ض

كردل!اشدة

.احمحثحصاوبة!ولراو

"!علإتي!بحألا

--ام..الص.باح

ص!!ر،تمر:عندما

!سم!كتلةعلىبيدبص

!صسصسسصصم!!سصم!!صسصم!!

اطزيلةالالحم

ء،%،"و-ولا،ءيخ!ثم،-مم!دتماملالمتقل!،ة

.007ماببص..آما-

..يبكصيوأخذ

المظر،ي!"مكاازي"الرتبالأ؟يرددا.!رافقة،المققطعالواءننشيجهكان

ا،؟صمهةال!نروا.تأ،ص1اؤوو*وررتا)سماءصلىشبهريجدفيالذيالؤىمتافقة!ر

،ألايقاعر*يبمت!حاملاطنهاًذككل".سصان.الليليبعثهاأتيا

صتبههدية-يدثقوسوف،الحجاخعأمكستررود،نم..حبيبييانم-

أوفعثصؤأ،ا.د)كرىمص،تةعءيرحمطعةلك..ءجضس..أوصجمنماهاكماتماهـلا،مكة

..سدحيرخربصأ!سيىءو،المديةفيشاهدش4إذبصكا

وررنقدحصان،جميق"ومفيالطفاطوغاب،رويدأرويداالنشيجهدأنم

اطقيقة.ث1دس.يوم!اتإك:،و!عليهالكذبةتجوزأنارر"،ى

الذيلة!ينصحثحهـركيف،الراحلةتنحبيحيا

ءلإاطإفتأنسينثفتمابقدر،الآنايغ!اتجاورالتناصةالب(وأرزنسك

نؤضيحصناحيث،ب!سانفيهناث..الم!ثرعشفالتعلىالممتدة-النخيلحداثق

أ-ختارأنوسوريفييكنلمأذ4حبيبتيياتدركينولكنك!؟المفضلمةهاتنانز

ى-استطعلماًننيخديجةيامجرلمنيماوإسثد..-أفضلملاسانلالأخيرأثلمثوأ

-.خشة،ببهعلانيةاًلنطجملأسكشووسدت،بكفيوفدفنتاث،تالكفياءيرس

التجا؟ج!كأا!!ابإلم\.را!جنى"*الات،دك.خو،امننهد.ورقىأليلكأأزو:-إز،،حضا!ظ.كو

آليكأا5-أناطت؟جذقي.ياساى:.ءب..إليإث.-بيد!أنستالماءكأ-صمأ"تيكخوأر

.1،أ،!تص!أ؟توىاًلجك%ء"6ا-اشان،ألى،لانرقيأحصفاعذثعن.إثسأسا-

.نن-،بدمها..جدفيا،و"..إ.يرهـ!دا..لي-يأراناأن!في-

أنهلابد..اإنوءاأ:،خأءيم!يأنعادتهضن8و،مجلمإنه..أصدخادورجاءو

لملأن،4نومماتلأيؤضتهدابىحدةءإجمهأضثىأزيإول!ر.متبركألمالآنأير

تءنز-خامنهذمرهقةألىخاباعطو،الم،عصابشهقةأ،:تنا،حا:م1

ألى،بمعدالخاور"يباعلموعو،أثإزذاا)ت!ز:نقدهـإروفي:"فقد،بيسان

.ميدأ"ثساوأ.ط-طانذمس!يىكوءبأنزريرإ-اأحقحهأقدرو،الدورا:والقتلىيراذر

4بملادذى.ورةأصهـاتاصفماتيسضعيد)عا".ء؟.الآنأبهيرورثىحلمزآك!

نأمنإأيىأحبضب.لي؟حنفلم،41حمثرع!ورةيس!نت:لىأررلهأث،اهيلة1

إلىأ-كرابهأقطحظ،ريعلىاشدهضهإ:تسيئ!الدا؟،!مائهفييستحم

يزلموزتوؤد،الضبرحافةعلىوحيدايقفأكهإحهإ-خياؤد.عييةقرمسافات

-أ/دريل!م.أ-ص.نمرءقاهـبإذةا!حسكير!4اسماأ-أستجاأحرهـوليلمونميا!ه

.خا"تا!شءذديثبهمارأيتقي!كطأذا..الآناإلي"نيياىماذا

.ءليسياىمهاد..د)يمىوا!ا؟ظ!قيحصل.قيجد-

فيأإسء:،رارا"هنأطحصرأبردباأححعورافإن،اضهايقامنبدي!نوم

ءجة،ألمزإصح*مه

نرلئثبعد3أصعا!!!!!!!!!ص!!!!!

!سدو؟دلي-خمعيد!

لنا-ع!

ءمو"-حمأ

خالد.-إمح---

..إلىخاه

ليهنةيخغر*م!-
-!8،

اليصخ!:والشومأ-برء2ثهزا!--!?2

.لي-يأيا؟عم-

ذاثدساو-
!ث!!صمسصس

بني.ياخةمرءير

مشخؤضة.نها!،ذ*م-

.خ!أو؟ة،،ادؤ)صهاحرا-

ألي.يءياخيرعلىح!ف..حا!هـر-

نأ2حمتطمتاًالتي"*القدمصاءتننفي.ا.طيرىجماحيقواطأنبهاجدىلروكان

مقابا،اأحديدخلمالقيلحاءقي،ثثرااحةبر!سأو،الانحتىبههاأحتفظ

وفاةءاًىالثازيةإيلةا2يو!ءذء،صباصاالرأبع"إحص:شير،دينارفزت

اطإمما،ذاإن..أومدونلي-ي-ءموقادمةلحما*مناح،لرأنواءخقد،خديجة

ألقدجياةخالدأباأعدلمإيإ..جؤنيعنإءومانجسش:عددوالبروانجوعألحزنمن

اليمنىاءي،.أرزةبا4.-"اًكأمححىو،!؟روؤتفيبالاخادليدوجهيقي*دفقد

ءإىايضحأفيش،1إن..ءكل"-امفتوأةكازتا)ي*تالعضصيهل"منش؟ض!أج!؟ار6

..كات6أ:،اأوأطأمسةز-تجاوضلمسيو،يتقوسرأنولحإث

!!اطجةاح-إءئي..اررمية-ة

مقالمتعقدةمفاسلىفاار.زعد.ت،للرزايةمفزعةصهـخةالمرةءذهكمازت

المرقيهذهحلمأي!شلمإد،آم!ةوصج"ودهو،فمامنواسطيؤحإ،اإبردشدة

فراً-هصنهبفقد؟اللياطى(وقخالديعيشهاالتيإزعجةاالإءا!مكت!ث

:جدليدمنصسخ+.أ،-عة1مكانيتصحسسأضهرهـاكيجاذبعنوحصثف

!!الحقي!شل:ي..يسياىدمي..ألي-يياننألح!-



...\اثر.ص؟ت.خاللىياا-دأ..أش:اءأئي%!ر.زأر!أ*زو،لي-"تأإح!-تو-

!هـل.الفداالىالرأ.2.لم!..اخلى.أأ.؟الأ علىي."مركأحي!مءسم!!"وثا!صررو-

يكن!و،خهرهسنجاخبأوؤمه!4؟لأراردأسائلاتيرمسست،إدخاإخمهر

ولسمع،ايمةدا-لإتربالما!أنإلىأ!طنأنوهذةلأوذعلىاصها!اءن

إلىفوريس!فقمت،ا-اتيةإ-رر"ديخونساأءخفأصديمخاجسماًإكالىجية4زبررات

صرزثبن!ميلهاؤلىير،حسناكنتت!موقددصكيربرك!إذاو،يم!اؤيخاءأا%في؟هةا

إورد..إنثمماليةخهـةاسناطيمةصوحف!المنيإلطينياخاجززوربقد؟ان

يكلدأ-!.ثدأ!.ساأخلاماثاندقد،فقطبيدي،إإمىلىاح!حاسةدلثأدرحت

أصي،نثا-لمحاحإلىمجاجةاًص"حتازيزإدردت،أصلاقيال!ءلم!!كأايفةلمي

اته!مازة.اصلماسا!سة.سدآقلكافهمةداًخاأدورأضذت5
،-ريجرسطي"طهـ

!بلمررء.ذلدتؤولانيداي..قيصد-لحأنو:إثعلى.!أليفقيالغسألقسمإن

.احدةوليتزذفطةءكدتا

أفو-أو،هناثكوءوا..عهود2بيماأمسكي.أسخةراأزتوء.لدخا-

.بالبطانياتاننثسحكم

بعض!رززوحع،الأطفالاح!ومثحي،ياب:وليالقسمإن

الحيمة.اًرضيةسوان!ني?ن

غ!هـ*"!أيا4ا،ساصأشبينلكي،قدش،الأانئءجةبابأشقأنليخطروقد

!اليهـداورطسنكدتفقد،سميكةببطانيةجبداتلقمتآنيرءم،الماء

كيم.عفاأإلىذفيذت-*-صاالصورخ"ت4افصوروريىو

.ألى!اءتعار:كلاالتيالعقدةددهاعسمحسا-

يسحالمطروكان،كبيرخرافيب!وق4أضبم،أ!شاكلسطبقاا!ما)فأكاد!

بعصسو!بر،ثبءأقيللعينيئ"ينيكنولم..اسةبثمر..جكنودةبر+-ورة

وصتسودا?ةكبيراوحةءلىممواداأشدلطضإتو-ثأض!ا،التهريبةا.-حام

صعظمها.ءلمااغير.كاث،يربد

خظوانحصوتينأ!أنأستصعت1،والمطروالرعداًلريحجا-بةخلاىوست

لمو،خيمتناباتخالستثاقاهـ*ليسيرإلمسانشبحفشيآشيئاليتنء،ب"نقتر

.ذ:(.ساءلىجلأمنوادماًدمتوليلحمدبسحاأتشيخ؟صانفؤد،ي"د،ي!ذليفي

هكم.!قيباشااىسسمعشا..ناجب!-ياخإر-

حجمةاًبمزحانفتالمىاه..ليسحاءميالي-حطة-

اكأالوجي.اعلىالحاحمرء"ةأبضاالماءكر،زهـقت*سااحذ-

!.؟لل!اكأإءل!إصإحمة..،يءثمجدءو-

للهةواط!د،سإيمة-

،بيضدإ،ءخة-!ةذو،العمرسناخسس!لىيئصدودفيهذأحابساًلثخو

ؤ،*تدأسةقاستهواما?!تحرءحناكأ:6-كأبيتينعرمينو،!-ارسةوتؤافينع

ابرزحويوءذد..4اكهاحعلىالأيامات!ولما.بيرعظمي*-!ثلكأهـثدحا،باسؤقى

..س:4يىتء!سصتاكأز2قيلقرهـنجاراصنهبر*لىتإفيأتاير.الأدى

يى!إلآخرأ،-،اءدةفيفطر.محبحاليسرالشيغقيه!خحع،ذكجازبإلى،ليماتث

لى.د.!اشاحد،ا)..اؤا"ء..احدا!+أثان،د!صشا51
-ودمطء..و!أرص:.س.صمر-ءو.!مىهـ

هـفدوترلى،!ءالمجاوتورأنرأأسجاشجذوعكثنأرصات،ساربطتحماراضبئارزا

الؤ!.الي!بعشا)ثخ-لسمسفألي-او"خعةالماألقر!ت3أرو،ا؟-وناعلة:صا

،أ؟"ورسشبيماحرأزكأذاكإفإفليكأ.ءالقاذونمجلهاكانسا311بؤجةالى

.؟د.صةبيةء.فاتليءإفييم،ىيمبا.لىولة!

ز:برف1؟4لمجرا+!ش.1،أدخاثبأ-

-ابرصح3يئذنحسلث-هدلا-

ل!دألا+عاحدأأخ!""2لاأ-لةلألتا،ا،!أ،ا:.--

هـى...-ب.س..،مبسإ

1"!!لم

ساعتيمهناءإن.!!:احااخا*صةذتاربا!عمصاعة.كاؤت،ذ*هـاهـ،وبا*أنا

عراوالمنماكثةالشسكعينكأارو%،كالسابقواضحأ3ستوهويعد!الفسفوري

الانسانقلبإلا.الأرضهـدهعلىاتهواضاروعتهيمقدضي"ل001ومألمرز

فيالانسانإن..عليهالمتضافرةأ،ءلاف1يماىر-تم،باطياةآبداا،حاليشر

الكلف،ذدأولا.الش!سسنؤطعةءناز!محوؤابه،اطخير--ىبالأ!لا

..زفسهاالطبيعةفىيربتذإطض"أئيا

على،الماءث.رئيه.ضىيعترءحجراءبيرياقيموؤيماحابر"لىالشجمخوصعر

التىاترالتىبهأمدنالطه*.نشيصأيديفيإقيايالمجرفةأجرفأض:إتيط

فيط.تشعرإقد-ت،لحإيداارةفيحرةلحجاراثطا؟ت!..ةلحجاراصومةتتيرلمل

بم!-الاةأشعرأند!دويديمنزسؤطتركادالتورمةا!ابعي

ة.6أتحاافيالمناغقا-جةاخلإإطأ!جبا-

امامارزءآبدأ:تمقاوم"4أنزفيداخاطفيفأحفت،حابسالأسيخقاطا

عاحه.ازكل!حأنرننتشعرعندهاوأخط،أفىم.افيبر!قو،أخر!ةسرسعلثمةدأبرا

-رحاليعماًلمحاؤء4يعلإإثا!طر-

!!؟ماذا-

كلمم!اعةنكل*نم!وصيمتاثإلىذعودأن،ةرجمدنيكا:تإذا،ارجوأ--

من.اش

كا.؟سأهر!عجوكأسب!ءرتؤط،ذنإو--

،ءلقاوأ-!راسعتداخطا،أهـاعا4قهة؟

ا.جة،داخ!دسنالماءذنزإ؟قي،خاجزاكأكينفيأ"سعأنعلينا-

.ةأ-برأض؟ءننجزأنعلينهان؟ني

بق-ساليراو:زءقأي-جرلء.،:ةح!ور،تعططخسنو،-؟-إكافيزعود11:ت

برطافةمحلىلىأ-صوناالعاصمةعلىقردديأثنا!،!انفيسرةذاترأيته

ضءيمه1ثيهصادةرلمااأحذسهعتو..تةلإء!ا

..عنقهبطةرلونمن!ارة.بيأنيرالوزمعاليباصتطاعةإن-

ابر!فالموظلف!إكصورةثم،ال!وثوكالةصورةمحيعلتيفيوتداعت

اذكرمنههاالتيالحقيرةالكلأتبعضوجهـيفيوبصق،بقسوةخهرفيالذي

يضةالعررقعإليهتوسإتأننيلمجرد..اتحثر..دواب..؟ايم..لياًط

اكثرناديتهفقدذلكوممح،الموظفهو،جدأأحقيرلقدكان..رئبسهإلى

لقدحتى!!يبنييكادلاوكان..استاذيافض!لكمن..أساذ:مرةمن

أعجبفما..اللقببهذامناداتهتكرارعلىنادرةبوضاعةيتلصظأنةإليخببل

رالنسبةفالمساًله،الموظفقلبذلكلطختمجردكلفليستإنها.!حقاًالازسان

بعدالبطاقةعلىحصلتالنهايةفيولكنني.يبدوساعلىدائمكسوف،إليه

صل!هنامخلوجدتسورياإلىاًذهبأنسقدوريفيولوكان،عناءكبير

..حمصفيسدرساًيعملحابرالشيخأبنإن..يفأخنر

حلم،سنافقتوكأنما05نحتلطةسهزوزةنحيلتيفيزداًعتالصورهذهكل

الحالي،الشهرعنالمؤنلتوزيمالمجددالأجلينت!ييوسينبعدأز*تذكرت

،جياعفالاطفال.الآنحىعلركاالحصولفيتأخهـتأليأرةح!رلذعنيوف

علىاليوموسأحصلالوقتينهلم.رلأسلا!هولكن.دقيقحبةعندناليسو

..هرك1ذ4وكلو

؟المؤنمنحصخلثعلىحصلتهل،حابى!-عم

عليها!نخصاطألم،لماذا..كعلوم--

..اًلمببتعرفوأنت-

ءاليومعلإثاتحصلأن-بكمجدر..حسنا-.

خير.أعل!-



خللتحاطي!يهاأهـ!هاواحن.اًصصمةداخا!نالماءكلء%نزحنهاقدثنا

بعد،غصيقهادفيكومفيغاليواقدالاءأفالوكان،إ(ءرامسصبة)زجةذلك

نأبعدتصحدقأنلهايرقفلم،الى!اءواما..جم!سامروااصيألكافرةالصلةعناء

عطا.2بادافكلاآيرغزسيكونبانالغرموسموأن،لجالماءيتروقد.!ضالار

كبمهعلىبالمجرفةيلقىوببطانيتهيتدثرهووحابىرالمثجقال

..حكمتكإنهها..ربياعفوك-

تمبمرق!عتابتهزبرفعفننهدكان،ذلكخث،مؤمناالرجلىلقدكان

ظة.ب!دص6الرعدوقهقه.بابالضصفيفشيئاشيض(شواهـى

..شفتادبهتلعتحتماأولكان،يباتفساعةبعدمحهوداسثيقظعظما

كوكءحتبدي..آ!اءجف-

ول!.اطص.صهـ.متليأليسةةصدسلاو-حتى،واحدرءجمتاذيمةكبيكنلمو

مؤصولةأيمسستالاقلعلىأعذاهـيأنأو،دلمحموبالنسبةمذنبأزيانكر

ثلاثةأورغيفسنلنهاضلتؤش.آمنةايقاظإلم!-ؤوريمنفسارعت،لديه

اله!ا-عفييكنولم،رفسهم!ناستيقظفقدخالدوأما،حابسالشيخ-يمةمن

مقاومة.أشدلكن4و،محمودمنبموعاأؤل

فيألى!ساعدني،للمركزمعي؟ذهباليوم..علصلثيرضىادله،خالد-

الشهر.مؤونةنقل

معلث؟البطاقةهل..يأليياحاضر-

على/أصابعيفوقعت،الحيمةسففمنالمتدليالجرأبفييديومددت

مستعملةوقطعة،طامنديلوعلى،يخد!ةذسشعملهكانتالذيال!جيرالمشط

،واحدةوريقةعلىأعترلمولكنني..ص!يرةأخرىوأشياء،الصابونمن

منالجرابانزعوجدتيشعوريةلاوبحركة،الأمربادئظنيفكذبت

.ألارضءلىفي!اصدلثم.أفرغ،دأ!وفيالشظرأجيلو،مكانه

!!يحطثأنيمكنلاهذا..مستحيلهذا،ولكن-

قلقة"غامضنظرةخالدبادلنيو

!!موجودةغير،الاعاشةبطاقة..خالدياالبطاقة-

.2نتيعاىتدللاجامدةتقاطيعه،،وظلتبصعيربأ-ييتلونلموجههولكن

يدهاوفي،أرغفةخمسةيديمساإحدىفيتحملكانت،امنةرجعتو!كندما

تحلكل:االعاريةالخيمةأرضوعلى..بالزيتونمليئانحاسياً!حناًأ،خرى1

وأخذ4رغيفافاحتضين،عينيمايصدقلممحمودوكأن،الصباحمائدةحول

..خالدتكلمثم..حاجتناعنالزائدالخامس-الرغيفإلىبرثمينظر

؟ليصاياالبطاقةو-

تساء)تثم..وجهينافيأننظرتجيلوأخذت،الأكلعنآمنةفتوقفت

..خالدبستوييييرهتقرسبققدسلجئاهناكوكأن،ة!سس

)!أبييأذلكتفعلوهل-

..آمةياأفعلهكثيءأي-

.!عليهاستحصلهل..البطاقة-

:ة!بنيتييا-طبعا

..اءاحر..أبيياحرام..ولكن-

..*متوسلغاضصبةتانفبمثم،تبكيوأخذت

..حرام..أبيياجوكأر-

ى؟-بيبتييابصداعنشعرينهاط..ماذاحرأم-

..حرامالموقىقيوتؤتولكق،أبييا-ءل!

+..حاجتناما..آمنةيالكلن-و

أزقياحوأ،،ا،و+تشبه!ر"ألىحابرخخا!اأ.سأ،لاأنوضعلصضلى7ثنتو

كلفيياثمصيارتخاءشعرت،وعندها،كثيءواحدهكا!أحظةفياستوعبت

شاردابتهيتالزمنمنفترهلأيةأدهـيولا،نصءلل!فيوحدقت،أء-ائي

في.-وماكلعن

،اًصضصياعمنعلصبهاحرصا،تصصافيبالبطاقةتخؤظأنخد!ةاعتهادتلقد

حفرص!،قفحإلىمضماراالآنأوأحسبني،دفنهايومذلصنإلىأفط!نلمولكني

أعصىحأنيم!شل!..اخرخصكصناكلدر"ودحوءهاامنةتوسا!تهـغم

.أخوعصنيموتوأأنأصفافيلا

..أد-ىياأرحوك..هاقرتؤصأ.-
ء...!كأ

ذلكأفعلىإن،حب!"قييااطمئصع-

كنتالوأقعفيولكنيء.آمنةأساريرفي!ا،نوالسلامالرأحةولمحت

الحصولوعدءاالبطاقةعلىاخصولبيم:حصقيانأرإوفأخذت،قلؤآحائرأ

،آوأضير..ةوحيرترددأإلادفيتزأبةمضصمارنةموأزولكغ!اكادت،عاءلاا

،الغو.ثوكالةفيالجلفالموظفذلك!ورةزانةمرةءيلتيإلىشدأعت

..جديدة5شةبصاأعلىألحصهـأطاستطرعلنالمرةحذه:نفسيفيوقلت

!ةصرزيروريتهاتفيمسطورةاللاجئيننحنأقدارناإن-

ذ*موانصهناكتكونأنأساساالسخفمنفإنه،قلقةنتيمواًتتعدلموهصنا

الشيخإلىؤوراسأذ،صب..نؤهامن-لمولةالمشكلة..اط!اةوالموتبين

هخة.والمجرالفأسهـ4لا!صت!يرحأجمس

منممج"هـعةأضبهالجباطشفحعلىأكاتخةالبلوطةقربمنالخيمليبدأ

..في!حياةلابارد-و!اماوكل،داخلهافيالحياة،ت!ن،الدودنرانق

!مدوامةفيفهقدكنت،اتجاهكلمنتسفعصعالا!ذعةالممارحباتوكازت

!خفةأمثصيأيأو،الأرضتلامستكاد،خطواقيأنمعهااحسستالريح

إلى؟دفعنيالريحمصوةكلبأنأحس،والاخرىالفينةبينكنتوإن،بالغة

-.الوراء

الدخانعلبةوأضرجصط،قليلابملاسترجلستالباهـأصةفروعوتحت

بكل،جمه-مالفمررت،مبلوأتينيدايكا.ت..سيجارةلألفالحسنبكي

يبا.تقرجفتاصلتىاليطاذصةداخل،هدوء

ء.الثاءفيالدخاناشهىما-

لحصصثمقليلافتتموحالدخانسحاباتأنفثوأناثامةبراحةوشعرت

ييرحدإلىشبيهاا):خارذراتوقدتكو!!عليهنفسىفيبدو،اطواءفيتنفساو

مناكثرألتسليةهذهاًكررأنراقنيوقد..انفثهاالتيالدخانبسحابات

منليسطخدجصةحفرةغتجبأننفسياقنعأناستطعت،ماحدوإلى..مرة

تهدرةإلىبحاجةانني..التافهةألتسليةهـذهعنيمنعنيحصثة6ابىوالحطوهـة

..اعصالي-ي

والمجرفةا!أكم!!أوتناولت،أصةالبلوجذعفيباركأنتوءعلىالبطانيةعلقت

علىالداًلالحجرينتصصبحيث،المطرتحتوئيدامشيتشأ،مصطصنصبهدوء

اعتهذرتو،الأرضعلىلحظةنجتوتوهناك،-تقريباقدمآثلاثينبعدعلىالؤبر

بمكونيةبسرعةباقيضروتابعت،أصؤأسباأهويت،بالغةبسرعةثم..طدمجة

جم!(واقذفوالحجارةاًأطيناءكرففأخذتجانبيإلىالمجرفةبمصانت

فياًلسريانعنأيضحاتوقفدميأنوأصسب،توقفتوفجأة..!جافي

توأصد،جاذ:ابهافألقيت،بالمجرفةتعلقسوداءقماشةرأيتحين،عروقي

..بيديأغصل

..بعأطفالك..حصييداالياكاىزر



يا..أنليكو.-آ!"هـ..زوب..تؤ!أ:باأذيأب1.ا*زوأ-دليرتنفيرزصر!

إكن،و..كلالمتآرقالأزالوجهان!الظرعاىاووؤلمم،ءإبيغميلت،إطي

قبةفييديأجاتتم،جانبابوجهيوأشحت،ارطاقةعلىأحصالىأنفيب

..حيبيممافيض.عتهاوو،4بابخذرفاخرجصمما،البطاقةءإىتعثرحىخد!ة

علج!!أهيلوجعلت،اقؤ!وفانتفزت.الحفرةفيقي!عقدالمطركانء

منأسقيؤظبأننيشرتحتىذاثمنافرغوماكدت،بالغةبعص:يةالطين

..ولكن..يديفيأص-بحتالبطاةسةاأطالمهم.ووطهذا.كاى.م،ثنحلم

.؟البطاقةاتلفقدالماءأنببالييخطرألم..!تجألحماقة5هذأهـت!صبتيهت

ببقعملطخةوريقة!ىثاءشتعدفلم،احبرعليهصاوأبثل،كلي!تلفتأ!قد

حينالنكتةيستميعلتالمؤنيمزوتعلىالمنترفالموظفأنولاشك.!بىق

..ألسكروالدقيةطمنحصأ*اصاأكهذهبمهـريقةإلي"اتقدم

أو،جدأثقيلاهـأسيكان..قدمايرشوقنيحيثإلىطريقيوأخذت

فاخياذ..خلديفيرتدوخاطرقيمناح!رهناكو،شيءعلىاتيمركزةزظرذ.د

استؤمهامعا،ماتكانتهذدكاى..الإنسانأوقيمة،الوجود"وغالي،والموت

كالمطرقةءسيرأعلىتغصالةيكر

وكانث،اصةالبلوعنأبتعدتبهمأدريلاحتى،هدفبا!يسيرستوتث

اًلىوداءالثقيلةحبالىو،ألىكابة!عنىتحليفيأدفترالشحيحةأ،ظرخاتق

اًلقرويينء!نازلالضيقاًلأفقخطعلىأيثور،فاتحةدخازيةسحهـبإلىضت6تا

..!دا%حمامنتتصاعدالض.هـيفةالدخانو-يوط،الجبالسؤوحفيالمتوكسهـة

الصلمدةالصخوربينوؤ!ما،أصسفوحأأحديتسلقاثلاعزمنقطيثوح-ان

،الاجمالوجهوعلى.الإعشابمنةصحكليرصساحاتتم!كالتأرص!إص!ةا

أننيوأحسب،متناسقةهادئةكانتالكصيرةالحفيقيةاللوحةألوانزإن

ححفارقدأمؤخرعازلجتثالذيالألم!علو،!باىمنبهليءهدلابعمق"ذوقك!سا

حتىوز-ممتوعب،شديدبالفعالا،وزلمرأتكاىمعهتحلقىحدإلأعص!ابر

بلاكتطثاللوحةعناصراروعوكان..صجمكاشعرياأستيعابأةالص!"رزلجرأ،شياء1

أغدو،الاقلعلىأيإ..أعي!بىثودأأأنتمنيتلقدحتى،الماعزقطيعمظر

-
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اتطبببه0801.ء88.8???ه"4"108،0ء100.0.10816.??.501،،"،.81ء0800،".?080080،1ت

4/!،ح-

مىثالى!ثسول!،الغوثثالةوحناصثاؤأص،صبكيةالى6السبالصش!جداءإلىنج!ا!

..الانتحارفيمطلقآافكرلاذلكإلىفة17بالاضو،اللوثريالافاد

منهلييبدويكنلم،المخيماتجاهفيوحدقتالخئفإلىاستدرتوحيثى

كبكراابتعدتاننيهوذلثنسببكانإذاماأدريولا،الاطلاقعلىشيء

فلأليباإلذسبةغائمةعادتالأشياءأنأو،ناظريعنالمخي!توارىمجيث

المضيمأرىاألاتفسيقرا!ةفيتمنيتالحالينعلىولكني..ها!ه؟زأستطيع

مماشعبرر،بعدثبتض!لموإن،جديدشعورفياسلميقظلقد..الأبدإلى

4بمثدةالأرضعلىوب!!قتنكلسياحتقرتأننيانكرولا،الأنفةيش!4

أجنبمايةيدأأنلمجرد،قلهلاودذفقبلر-ألادتحارفكربثأنتذكرتءندما

!صبيرأباهظممناتحاء،اًلس!رواًلدة!ؤبعضإعطائيعنستمتنع

ء.في!صىث.در.ساًيعملحاليسالشيخابن-

صثاخ!آنداءكانتبل،الذأكرةإلىزقفزءإديةءبردءا،تت!ثطولم

الخهاية.فيسأضغلب..أعيش!ألمايجب..أص!!أنيجب..نف!!اطياةأحمظمة

..!آزتصر

علجمها،إلمتفلإتالعضمنصلبةكتثلة"نليفني،اليمنىذ.اعيونخحسمت

وقد،بشبابيستعيدا)تقةلاوصدريوجهيءلييعا!سمرابيديومررت

..من!صارجسمثومتقوسظهريبرأنجز!تعنهدماأمسإحلةاخطأت

في،المتصحارعةالداخليةالاصحوأتجلبةكلنزفسيابماستربدأتوعندما

ايضا.الجسميةالراحةمنقسطالاخذقريبةصضرةعلىج!مست

الهاثجةالألمبسوربثءلا.تكونأشبه،رويدارويداتضمحلالغيومكار-

مرتالتيالمفجعةالأحداتشرليطأنايقنتو،قليلقبلايلنيتزأخذتاًلتي

4عالطبأءتصاراوأن،ومناعةعناداإلا؟زدفيلماليومحتىوحا)+رمنذليي

..اقصيرءوسمياًإلايكونأنيمكنلايرةاًلمثر2.القوو

ؤ-!ة.ذوضي"إ؟ي،حؤا-

اظطيبيوءسمف6080083ءءهطا?.إطه81،000880004ء!

تء800008800080800هه"ء"إلآدابءا8اردءكماهء
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