
!!!!!!ا!!!!!!!ا/لإ?إءكلت11قندياط"ليخ!

أنه!صئ،التضاداطجةدر

ه-!ص!إث!أنوءكابا؟فكر

و!المستدءلرألبستانط!أفيهنا
!هـنا!أو،الخا!ندأرلمحيدان

صمط.!وسطفيأو،جمال!صالرعلى

!.ساقاهتدبصثالثارع

!!!!!!!!فل!!زقه،يكونماوإجكن

،سيارةلظهسهأو،امالآر

ساؤيه،ينقاىظىنه3و.كلوت4ط..ولوتان،جكياأن:واحطكله

..صت-بتر"يائىنكا.ا،حمدأناجتهاتحنى،نفسهمعهماويينقل

آخرشفي!تأكاطكنتأوحس!ت!ونأنيم!-نكان.طه..؟حياقي.."

وأصحاتومستؤبا!ليلجتأكإكلههـكان.كلرةألطعميهوألفولسندودلحشغير

إسدتجبا،أز*طحنيأنفيالأ!اىعاىعشتلقد.عليما3وسبنه،اًلزكلنعلىيعينونك

أيله.ثنء!-الىمنكأضاعالذيهوالملحونأضرالنا.يديمنشيءكلضاعحتى

بدونلأفي،لمعتذرإلاليماإليلم!فتلم،أص"!ن4الرصكارت.!ازبرقه

!؟شهادة؟سهادةنبدولأذ"؟وت.ضهادةنبدوالشعب!؟شهادة.شهادة

اننيلهةلمتأق!الكإهـ؟اليرالنحبمإرإمأ:جارةباتقه!مالتيهيالشهادةهل

،ش!ادةإىتحتاح!درسةنجاروظيفةوإذأكإزت،ألكتابةوالفراشةاعرف

صضره.ر13ابنفيارليأزفير"،لىب!-!ادةالورشةصنذحهاأناستعدادعلىفأنا

ءأكجارةقسممنال!-.حانىمدرسةمنبثكلادةب!فيير4زحصس،ضحكالناظر

له:قلكت

ص!ببأقاطن51.إياهاا،درسهسثادةص!هنجارالورنتةننعندنا.بكيا-

.ليإثياإوتشةاصإحبالمعلمإسآل.منهأحسنابنكارتجارالورشة!ما

لي:قال.منفوخروعاالناظر

فلسقة.كفاية.وليفصانت-

له:ؤلمت

بمدرسة.انماؤرابمعاي.كأ-اصرفمنأنا.يابك-

أ.!.-ظإية-3اطكايةلىءن.ميىيتكاهمأندونبيته-لنطردني

ثانأ:قيي؟الماخهـا،إ"تأو.ثةترءلى-لإذ!إص"وبينبينهأن!ت

وأصيرم،أ-يأكرموأنل!بدكان،ابءامورناأإظرأناوكن.ت،أخلى

-*اية4اط*الي..-لإفدتخاليفيء،كاحإن،بهيوصنيمنعلماكلزوصيته

!!ينوبنززواسبرو%از.هبازيخرقهأللهالأصلق!يل،أصل

نءبعيدآالوظفي"بعدالسكنأزوولم،نفيؤدكسرتلوكنت..أخ

"خديالىيائزابطءن.-ظيمناًأوظفيةر.،1-دإذت،ءيأبرازوجهاوعنأمي

:وصيةأعطاخبرلالر،31ليوعدكتعدرأناعلهيشألم،ليورجلعىالبرأن

وكتبمقدر.بهألغدرفويأنأدوقامنيكنلم،17علإحصلحتىوش!في

يقرأو،يصليبملر.ه؟حفيقةليوو5هاى،لكنو.زهر"-ظ".

أمي،بفيهـرأكنه..يكونأنولابد،الرفاعةيفةالطر4و!ع،رادالأو

داتءندما.أ!!...أ!بغتنزوجتهذأ،01رشتحق،أمامييضسجمههـا

ز:كيوكاذت،ءنهتدافىكانت،أضربهأنوأحب،لينيودمييضرءيا

دمىكان.بهضسصنكأ:عنيأن!حاوحىيئ،مرةبغكاضر.حزينابكاء

فيؤروفىدس:ررقى%إفىوأناأياكلها!ن.ليقي..وليجمسامنءأ:د..ي.فائرا

!!ءأ.ابنترهـفيضءحقت.ءالمياأحدةوأمميها".وأحدةلايلةاأجي!،اللوكاندة

ى!.

الأ.،كدياطصاطاارجع..!!!لح!!

مةالكرامى..متياكر.ك!

ء".لى..!

إلىالراعىجالموأسبوعممدمبة!ل!

نفسةوصلح،الوكاندة

.نمممم!الكارتأعطو،أأثييافح!!وصييرل

بنت.../عردء!

نايريد،بأيرةاخيه!!!!!

بضب،لكن،لىبزوجها

مثلها.بضبيوأدونمنهاأوأ،دي،أناساومصهإئبشأفيماأزاو

نأيدفبىأ!رءىا.أ-*نإ،وت.!ستصحل.بداا،وأودكانإذاوقؤ.إثياو

نأءلىيقدرلم.للثأحسنحد(ثما.(بعده)؟تب!!اشعلإكليضسحك

وأناءىالبروجهأرىأنأحبكم.فشلتالتوصحة.لجميلهأسيراأكون

11!!ءىالبرؤنتإىلا،أزتؤثلكإز"..؟نمفشل؟الفشل.أقشلبا5أضبر

ال!روشزتور-أ،!مثمج!صالرليألاطليءنفجوةفيالي!نىساقهوسقطت

.40بنطلوذ-جمبفيالباتية

فيأزامليةفي.ثوروبلىأبيضوقرش،أص!روقرءش،؟ضة!سة.."

هرفىه،القروشهذه،وريءلىأوؤرو،إإ"الص!في،احضعاىأكليبيت

وت!-ل،القهوةءلىشاياورنرب،ومكروؤ*كبدأوزأكل،صننأنخروا

وور!ر،مخاوقيلأي،زمانمثل،حسابلثءلىشاياًا!لبلى...و،سيضا

.اآه.المزرودبىيالعرالثايمعهمبزثس،بولاقأولادمعاًذلياىنصفإلى

،ال-ات..البناقيةسيرفيمعهموأغرق،اللسلمةإ)يمكمأذهبأنأسشطخ!أو

-حن،عليكيعرءرلمالء.دينأبىنالرعى.الفتواتومعارك،والعمل

إلى"تذطبأن-ىتستطنىلا،ال!لجتإلىمعهتذهبأن،ا)ثلوصاجاء

لماللياطأخروتعود،بولاقأولادىعوذص!ر،بالنتيجةلتضبرهإ*!ءك!أ

أ-رةسوىمعي)ولي!.امالآرتركبأنلأو،بولاقإلىتمشيأنلاتقدر

الصفر"بأسناكااضبأمترىلا-ى،تذطبألالكضر.الليلة.الليا"

أ-ذو،المد%لدرجةءلىاليمنىساقهورقع،اللوكاذدةمدخلقنديلوباخ

بجيبهماكلءليلعموطرح.السوداءالمفاتيحأوحةمن)6(أكاخجرةكلقاح

يجلسألمتياالخشبيةالأريكة:السلالميصعدوهوخلفهوتوارت.قروشمن

تحتمنتتراجعكانت،وببطء.المسودالمتقاعدوالمكتب،علىعمعل!!ا

نقلفيواستمر،الأطرافالمنحولة،الضيقةاظش!مميةالسلمدرجاتساقه

الحجرةجدأريمينهوعن.المناقعديسارعن.المدشدشالصالةبادصاءاطساؤحه

خلفه.)6(الغرفةبابقظياىوأرجع.بابولاناشذةبلا،يلالطو)5(

،الكايبالبنطلون،يى!السرعلىينطرحأنوأوشك.ظلةاًلحجرةوترل-

التيبمهراً*،ءجاءرملابسأنهأتذكرأنهغير،الطويليريالحروالقمير

بة.أيامىزمنهاستعارها

نأقبلبهأحويهاماأملاثلا.من!صاالمكوىضإعتلقد.شؤمكلة.صما../أ

له،ب!تلهءباور."سك!تة"أختهيمصاتكو،عباسبكويهها،ليهأأعيدعلا

ار-ظرته!و.ألسيرخمافيةمرأير!ارأ-سكد.با311لا-تينشفتر!اكلنبلىو.حلودأخت

إنىكا.م6أظافيالجلشطعلىساعتينمص؟سنا.ايةإلرو:لاية؟ربالبابء!

وأحد؟غ!هـةرش!حييكنلم.عودطاعلىوعدييا.!ابياضارع3أثاز:ير

أسمعا،أأفيجعلت.(القروأ،و)طابت.حه:"و.هـمسابهالأيتيناش

3ىا-عو"ظأ-ر-تاءخها(الفيروأبو)باح!ءنبعجمدأبهاأرجعأنا-ت-إو

سيمظ.شىباقرتاششو،يهاض!ظفوق،ا)كلستانفتحةصنةالص.!يراتاطءر



بافضتر.!،شؤرجمنؤ"،بحم!روءإيض-ءركالأ(ليرر)دسطهضقر1نيأا:صافتءر

ؤوأر!،51ت.دع!اكاإلى?إ.أقإمرصنذرس!آخذأنلىرل!!تثا،ا*!ا
.....ءسم!صاي.ء.-

.الأ"وب!*ور!ازرثسىأنءإ:عاءرصست.بوللأقإلىأزدأكلخاعلىرحسعنا.هءكا!

شأ:فيأتقىا

لو1وانت-

الا:قلت

اًل.برمياى2زورفيوالمشي،اصططااالقمراللسإقى-

ولي:ب!بليإتقا

وير.لا""تمعكأنا3!وحدكتيو-

!يدءتأملثأنأو.وححصومهاألدذ!ات!ى،لى؟صت"زشكأوخاأقذقدرأوبةاد

؟اكانت،ؤ:عاالتكسث!يرزستصقلاامأ-لهرليفيت.أكليداؤءا.أصي.أصي.لدث

ذور.أبمتسصثادأ.ت-لو!سح:!ثسث،أت.ءىأ-براوخطزآفىأنقيإططجصذوحسانت.أورين

ح!حبناًءفلفاسإ؟،0ألييء؟رر-!طمع.أحدةوةحجرفيهـحهادأصسورعندحا

،اا،؟ءه*

زوقفأ،رهعاىإكلرحاو.أولاخايةاليسهكل.ر6ءتالأاعارليآوقف؟لسصسان

لةالعا-".أاأذدسا811ء(أسه!سك!ص.-بة-اأسذاء11

هرء.رهـلىر.طيرلي!!ري.ع!--هـير

ائيمىو،تحخد"ندةةلى2:أ"سمرألمسإقهو.ضحألناو"بصرليفوحيرا!روزابمصددو

وعيناد.؟حنإلىش!الوكلق،شمالإلىيميزمنوتجيءذروحفخذدإلىمخةيكة

ا!ص!.إلأل.!طأا،سلمادمصقتة،:ل!الى00001110

ورد-!!امبميرءءىحجرهيوريءءرءىهـط

ص!ابأسسءقةاك،أ!جفا-ار-رالمشو"صة،4صالمثلفةأصغرا:آسهتفيررك!انغر

تجذب،حارقيخافتةؤأنفاسه.مؤبرةفيهعياسثاسث!ضاا،أ"لما!ثةاأخديدية

وراءومن.اءال!س"راً؟!كأانسصلىالسورحلة4كأا!بر(الأحمرالذعب)فرخا

أصعةساتة*رر.ثالمصابمميسحاتء:شأسصةرأ-ت،ألثارععلىالمطا:ءأيئاكإوذزجمن

قيلأء-لسمزرو،أسس-وبافيصسيبما،ا)نافذزصيئاغؤرتجتهازحتى،ضدسيفة

إخر،و-ءنبينو.أءأصفراانرا:فىلىعلىأتص4المترأظلإلاءنءددأ-ةأ؟سسىأ

السياكأات-ركةمع،وتختفيوذظهروتتقاطعتتذبذبال!الإل.زلملثحثازت

مؤكاحه،نرقبوءبر،ا،تمفاىالباباءررممتو.الصاخبالشاتعفياءارأ!!!

أ!فه.إلىيةابر-ر!اًلمناقع)زإنذةكصواءليدفص،!،ءفء"هـاثحة.زقي-سا،ىإت13

بعيددس!:".سيماجنةولا-ى،ينقذأ-أقلاحديمكنلا.يم!سن!ل!.بة)1

وجذآزكا!ؤرمعئث.الدأمافيشصسء-سثإتسثطالزر.صنناقرباس؟:ة.أءخجو!*

.ا:كورقيريالد"جماو،وتضءإث:ت.كأهو،بيتفيو.شكن،س؟-نة

...الناظركانإويدثفيأكو!ةحإتكازت.قل:إثءلىعقدذائدنيا،صتتربررون

تفرو4سثيشوخأزشحالا.نوكثيرالا؟س!أ،حلو-ةسث!:4.بجات!يكأقهأط!

تلثأ%ر.خهأليينربلجنكبخجزباكأأمقرااصكنيعزك?:أصقس!:"،!"إث

وتدإرطشلمك،ءإقلةس!س!".ءاوبطءكلاوألاوكا!.لىق.قرث(أ23ا،ءجوفي

سجعةأوستةتالىز*قيرليولاقفيديرفيبيههـت.يجةمسترديوتلسلي"برر8"*ث

جارإ.سإلاإص*سنةفىذرلا.ضإ!"،الاوالؤإ*"أعةخاأمهال!ت.ءاضا)بزفيؤ.!!فى.ت

أءن.قنديا!يا؟شأزستضق!ئ!:".اتص::ممابمازحةأوبص:عةىكأت!يي-ش

أ"ص!امطإخء"د-?زؤزو-تت1.زمانأياءار%كتإو.اد.ا-ش!:!

رصففيارثاىت5ض!حبم.أ،زخات1إأدقزفي!أمعبةأصماعاؤورشةح!أ-حبررلء2

إنكابة.ا،ألعه!!مطص:ب:ز!سبا"كاهادوهج!يدلعاصاوأعطاهابروهـ.::*تر

"!!أجمون.لجموناًيديهه!أفيوسطلن!.المصلميمعأ.فممأ--حورزا

آذ"ذأصتءأخجرددسا!أحاكلاالصأأسةبادطيمس!حعايعمصدياىوس!ع

13"هـ3

.رالف!كلنبخهيرو،-فنيهيؤمضلىأنالوميدليرالأمتعبليأنةو.حدةا

..اسابيعهـ:ذ"6"الونرفةفيزميا""ءمودا"آذذبهر

ثنتالانبرإءقدأوكان؟إليهحمابر!فيوأداالآناحسكابلما!ا"

.فطورزبدوإورشةستذهكب.يعإفجهأدده.ساؤرمحمرد.هأو.أسدذحاالهطصي

نأءومتدياىيااًتدح:.ر"زنمطرماثأعظوا!كمشاخلىءلمكامحمودكات

خمارةمن!اشياجكلتور،الفكر!تمهىو!اكنت؟.(ا-ديدة)عاىت

صسح،)ررتأإوكاندةأ%رذ-كتى،جائعاوكخت.أوسصصانددأإلمطإمر

اإوكاندةأ-رةودء8فيدخصط،حسناك!توثا!ةهناصتبعدكلمة،-مها

نأيتمنىكانمحمودو.-داأحستهأر!.يضايقيئعماوسألسي.ألعشاءن

.صا*ا.!هابن4باجلىإمصإ*لممايظلبء"ود.تجارةنجاويؤخحةرتضانمحه-ن

نءييحسوإح!كاط.!!ط*عا5سحاذر.زغرقوذرسث-لثساور.

حلولساأ".قرشهوراءبخرصحء"ودحى.إ"وراسثرنسسإطو"

نءيي-سىواحدكطل.!إ؟مح!هـ..؟9!مأسثافائ!ةمالطسش.شخصط

سخاسطفإسصرلمح!

صدمصاالو!ىسىبىاا!مان

ئها!س!يخض5لأطلا!اع!

.ءس!-

المج!جمسىه-7-

،همار

برا،لاال!ىكاهمتملروص!ا

ب!!بانكضلمجابا
بررض!ثوصى!المجم
مر

طس.س!سخسخ

ليمإت+لبآنية\5-لصل

!م!جمهء!برلصء!عى!مزصيرا

.بيروت/ال!جمارىالمجت-



كل.أنت-ى.ءباسأم.عىا!را.لمس!حنة.أمك:الاسعنلا؟نمسه

ور!أدذجماا.بعص"يأكلسملث.سمدث.الدنياأبووملعون.أنا:واحد

)شخطة(معهكانبةجداأحببتهأنا.فيلثأوز"صهفيسيفكرمحمود.البحر

له:أقولثنثو.عليمكايحافظولا"ءيار"كذاما!بسهوفحهاكتبه

لمل.ح،الدوكانداتفيامطرالاداو.علىعمعظالشسنطةر()لنز-

أ!صن..واحدءحارت3سوأملكلاأزيسعحيح.إليهايديأمدلاطبع!أنا

محمود.أء.،سرؤ"التياليدتنقطع.بى!سنافيأقطع4يربنهمن.أرنهلا

!!تدوع!لمثجلاصلأروحدأثوتركلثسافر

بلدفيتع!شأنضلمءظلم.والمعلم،والرءى..أميبةاميموكله

.رالثتدومنفسيقطعتخشباكنتلوبهت.أحسقالموت.حالىمقلوت

أريدلا.أحديراكلا؟ار.لىكن!!واسع4تحشالبحر،النيلقصر؟سوبري

علميهاي!كرلاممار؛تدفنوجىتنشلأن،فقطأريد.تالمومنأزقذأدأ

ءليرثسطتؤرجالناسلىو.ستقطعكأة:تكلكن.لأقضموايالر"لا.الناس

.تمثىواأر.سءينة.بة.ومالك93تسمعوأن.ترىلنو.عيزثمنستحرم

زكأ.إ:جونرساكنتولوحتىقهـكها.كيهفعزيزةالدزيا.وزءلا.جوتناموأن

وعش.المرق.أفضحلالسر.شة.والمعلم.والبرءى.أعي!يخ،وكانت

؟والم!ام؟رتموقمن.أ*ن.تع!رأنالمهم.يهملأ.تتثرد.تسجن

أحدلا.الشارععلي؟اللوكاددة،تفتحلاحديديئأ"خزاعنده

وءن."أإورتراذأوكاشدةمن.يكور،كمافمتعش.فرص."هناكصيست.4تسربز

.ءر-.و.وكا+برر.وزلمنام.صندويذش...وتنجر.،"؟!ا.هنماإلىهنا!

(1ةلى...اخاآ.هيا.ءيا..!..الد..

.امأير:بظ+ليإفيجراب"(ىياىقظقيظ8اسعكدماتمامأساكنةالدنياكانت

الذيذلكسما-قص-!ت.المزلمؤ"لإتالمح..الكثيرالأرجل.السيارات

-لأرو(ثارو)4ليعرةكرحر.يقالطرمهـابيح.(بك)كلوتشارعيسود

كهـذه.الأ"هرا،*جدإلىهم!اريقفيتركماتههموالعجائزنباقيبطرقعة.ا.لحيل

إلىمثةجمة،ىإاساقهكانت..قنديلأيامكسازراخريومبشائركانت!نقط

بدأت.وضومهفيءهـةي!ت!ةبلمأنهاوكما.!تهمنممددةاليعمرىو،فخذه

الوءىذلالىأسهرفيثانو.أيف!أحةوصء!هصفيكسلوتجيءتروحاليمنىساقه

ااحاف1ؤ:ديلوطوى.ء،يقزوممنليعتيقظمنيمارس!االذانألثتاتوهذا

..خنانفيء"يهيص*طوأخذ.اجمهوذر.مماقيهبين

رأ"ء.م-دةش.زور-يهـتوكر.إلنجارةكهـه!.اخرقيم.!054!)

وجدخ!اإليضهـمضبهاوءشدما.س!ولمعيثاؤت.أحلاعبمفيأء!رنتصر

يسةطوري!وقلإيكأن.؟وعباشعرأ.ليفضار.هه.-"فتوحة"المعلمة

أورشةاصا-بيط-يكل!ر.دطورنبدوسأذ!ب.طاثرةهاعصحاقير.بطنيفي

،رةهـج.أصهاحافيشاياألثربلاوأفا.،زمانر"!شذأفطرماألحسابعلى

زدريأندرن،اللياةمعلثنامقدأحداأطيظهر.الجوعمنيموتأحدلا

(0001الانفاسهذه..همس..به

..خافإطإ،ا"؟قلؤعهارو،هـأسهخلفبر*"صاأقخديى!وشبلث

ييلو.هأو؟نهكل*1ينامالما،.دبار.?وديرلصرفيآخرشخص.."

ليخطلون.الورعمودضوءعلىتلمعبنطلوكهحزام(توء4)محمود.أنه

إلاىإجملثما.ؤديليابمتفر؟ءادلماذأ.ح!دبالتأهو.البنيء!ود

إنه.بهتؤطرماسيطجملث.الشارعفيترموأييس!هـأولحتىتنتظرأن

-49للمرفحقعلىالتاثة-

أأا.8406118،00%ههه!ص.=!!اه،"80008018088000ءأل!أ!ت

!ررلنرنرلرى/

:!

يموتاوممنهأنمنىالانسانيرولدا

مواهق،تميايرو"

-*محه:

-هأبمت

زعتم.ثمتشرقأا)شه"لىت

يغ!عمباسصيخاال!ىتفيوبرالذي،أبرلهإث،يىبر

يت!تم-الثانيعامهفيع!ن،جديبحرس،3تلمنديمما

.ركلمأي!،،مرأبوه،أمههيموليلىرب

تتمموانت،معاًازوأ،ميدفييهةوالخطمو

مظاماللحدكقاتلعارليلقيوفىءرعا

يلمحموالشكيكاد،أمبرلاأمهوأبأبلات

؟-مالمقأخطأه،في+فعلامأبطمال!مغار-يهل

،كرجم.أليدأ-يرةتص!ر!و،عي!يهفيولطلت

ي!دمقلقفياليك،اليأرلىاىلمؤأ

يحجمنميدنو،النالهىوجوهعنل-متصفخا

تعلمهلاأمكأخطأتلا،،أصبت،صغمريلت

زلمملمأنثلكفلفقلبرشاظريرلثا)دموع.بةت

لتأثم8يوماًح!ازإتخطيئةسرتفثلىتلم
.-

:.أغرمرظنوكان،فهـولت..،وضانهاأباكعشقتب

3.مومجرأباهوأنيرإلأ،أبروهأناالصغيرذاك--

رىاطيدءعدفادابيغد



محهثه!رروروو!ص!صخ!خىحزحىصتأخجللاأنا.يأخذولايعطي

لأرفض.جنيهربملهعليك.ذلك

ل!وقالمماعلييأخذمنهاقرشينأن

لى!جيبفيمجملترئكم.أخوهانحنيلملأ

دائما.مفلسامرةترهلم!بنطلونه-

!ا.بعدالأكلعنبمايأكل.عامرجيبه

لك!ا!لذممورتتمه-.(ماذاهشيئاًآخذدن.فيجيبهماانظر

!ميميصيصي!-.طيببظ.قهض؟سيظنكانتبهلو

بغضب.فقطسبنظرشبئا.يقوللن7

متأخرأ.جاء.غنيمةالكسوفعنالبعد.يضحكقد.أعرفلا

.جبانيا.أخي.ـيايصحوفقطترامأوليمشيعندما.الانيصحولن

..معرفة؟مجردمعهكمنظرل.الفلوسفيه.الثباكعلناحيتكالبنطلونجب

هنا.طياتثلاثمطوىورقءالجيبمنتسقطحتىمعهفكةلا.ه!

معهفكةلا.أيام-عشرةأجرتك.ونصفجنيه.ءأوه.الشارعنورمحلي

وقميصحهالبنيبنطلونهسيرتدي،يصحوماعند..!!بهتفطرمايعطيكصتى

سينساك.يعود.ولن.يسافر،يمضيو،عليكويسلم.الطويلالرمادي

يتركك.و،المرةهذهسبسافرهعرفهاللوكاندةفيزميلمجرد؟عندهانتمن

مامعهسيبقى.حظه.أقلمعهلوكان.فقطنصف.يكفيجنيهنصف

اصعمتكأالتياليدلكن.بمديتحركلم.ببتله.نائم.النصورةإلىبهررافر

.القهوة.السيما.غذاءك.فطوركلكن.نذالة.حرام.لا.!ونها

،عباسوأمسك!ينةمعتأكلهامغذيةاكلة.قنديلياسكينة.سكينة.السجائر

بسرعة..شقعثمقالنهار..تركتهلوستندم.بسرعةالسبماإلىمعهاوتذهب

يبقى.لن.سينساك.سيتركك.جان.خواف.نذالة.حرام.سيصحو

.ترامأول.صسيغفرأنهأعرفأنا.صنيففر.حالتييعرفهو.يراكربنا.

أ!عهلن.-اجهزلت!ا.لابدلأ.الجنيهحعأر.-هه.بعيددمنبيقترصوته

لا!------03"-..بسرعة.مفلساً

.ـرفقفي.انجسل.عباسملأبسقنديلارتدئسوصرعةحذروفي

ء7..ء.السلمعلىينحدر.اخذ

اًعلىمناليكينظر،و.عرف.وعرفصحالقد.يقتربلمالتر"

ضير.نامعاليعم.هس.اًسكرترقعلا.ضاحكتانغاضبتانعيناه.السلمء

الأعمدق.النافذةمنسيراك.الشارعوصطإلىتخرجلا.الرصيفمح!..

"..اجر.إجر.تثرترلا.شكينيهعنيكتوارالرصيفعل

ولا،رةجهيعرفأندون،جوفهإلىوقفزإليهفاتجه.الترامولحقه

..يسطرأ!نلىل

اللوكاندات.سهلةعملية.ارتياشاكفى.-وجهلبتغسللم.هيه.."

مليما.أتركلن.القادمةالمرة.سكينة.اليومالورش!ةإلىأذهبلن.ةك--ير

"!!أحبهولوكنتحتى.احداًادعلنو.يسرقالكل

،الآننزقلماذايرمرفيكنلم.التا؟جة7(لحطةفياماذر.قةءديلنزل

علىبثدة-ممابقةقنديليدنتوكا-.-نحو.قيحرث،الكمساري)دان4ة!ط

يدءسيمد-،انل!ظةلملىفي،الأنبنه.قنديلىوتصور.-مودأقود-

قيرال!ءساخدمنه%-صو.جنيهلنصفبى!ء!ورش!زحص"!ض!حصهش-!ؤ

ليسلأز،؟لهليسقر:أ،قرش،

بعدءيعرفيكنلمز-فسه،أوركديللم

ماريال!8وكان.أنيفعلءإيهماذالم-&لل

.."ـخويرتب!

ورأنلإخاقي،ثازوتفماوقنديلطب!فوقمنلأالم-"سالصفحة،

طباض!ريبلونيخمفالعالمكان-عيص!صععيسع!م!كه

يدهفيزقيلةبا%ورقةأحس.رطب-

.يدهفيحيو-ود!(كان".تتماملكأخهاكا.الرصاصمنكقطعة7

حدأإلى،وسميكةدافثةثانت.مخهاجزعبكلءسالمطبقةكفهكانت

تنفتحأصابعهراحت،ببطء.اخرهـ2نقديةورقةأيةفيلحظةلإءصه

بطنهفي.كاقالمحطة.عمودإلىباعياءاستند.الغريبةالورقةعلىفيشنجوتنغلق

اطعامذازمهومن،الفراغهذاجوفهمنيتقيأأنفيأحسبرءبة.مؤلمفراغ

لا..لمراءالما

تعيد.أتمجب.أبدآ.أبدا.حقيمذاليس.امطراطعم4إذ.أوه.."

سجينة.سكجمنة.أف..بز:سنأو،كلزأنأو،سكينةلكنو.حبهاصإلى

،؟ءيفبأ-سصصشجعلثأتلاإذا.)ى*أصيس-تجعلكانتإذاص*صة،ملعونة

ولوكنت-لتى،رتسرقان،قنديلياخقلثصنليس.امر4اطعيم،دائما

نأ..!سبته-4المعلممن.إو-3ان،حقكزمصرقه!ادانلووشت-،جاء*أ

مشكالنقودهذهليمصرقلمود-5.-مودإلى،!اصبم!اإلىالورقةهذهتعيد

ماذاً.ا*ن...ه".قنديلراهياهكشيرمنولاغيركمنولا،قظيليا

ر.مما.4ملاثيلبس!اكانلأر"وعرف،الانصحاامد:؟لحمؤدتؤول

أوء.ءخ.احمثبعيدامها"ر.الثارعفيهاوازبنمزقها.3ؤتيرأكلثالانعرف

قنهديا!.يايدريمنو.ا-بما!إلىتعيدهاأنلابد.المثدمعاسارؤسخفئ.أ.د

إلى/لورؤ"*ذهتهـيدفسوفأ+!رءتأو.الحمامفيالان!موددانلمحار

أكيدء!ضمابهؤشربومالمبهتفماوماأعطاكممارميعرفأندون،جي!

ذلى"ص-فعلأنه

أ-"ر.الأوكأزدةطريققيليعد.أخذ.المحثلةرصحميفحوقؤمديلقفز

.--يئ.وئنكهش،يدهفيتخفباأورقةو،جد.كلهفيزسريهـلرة2با

ضأفاريراء"و،عاديةنجطواتديميرأحر،ااوكازدةبابمنقديلباقتر

.5ان--دزادقباروأخرى،حارةدوائرساؤجمةعلى:ظخاو-كاذت.الأعمدة

وتص!-.2هة،دوء،نلىث:ءيرل!اال!"افىلم*لىليءؤخديلاخ!ر.جرئكاما4لءثيكلد

.--!-.-.ء..المطركرذاذالدشينحدرمنالماء

"محمود4أزا،وكدمن"..

.3--.ه-.وخوفنجح،!شمتاءوارتجفتقنديلابر.سم

--.ء"ءهود...هويكنأ.ورا01."

-ةوفىاليز!االبظ"ون.ح(ن41إمفيإذنكان.)6(بالحجرةأ-داًيجدلم

*7-.-.-----..إ-ا-لما

!:قي.اخل*دا7..وشعهفيالاناعده.بعدحماًكث!8يعزفلم.5..!ء"-..-.

..لا.لا.ف!اتماذايرفأنينبغي..لا.؟5!.دان.كيطيات-لإ-ث

.ـأمحجةأننيفيرأن.لاؤنديليا.يعرفأني!*يبل.اصميما"إيرفأنينبخيلا

بة.ا.؟يدي-رفسها،بيدئلهأءطيهأن.-أودساكأروالستلأنيثانيةعدتأني

،أءحاأئيتلى4لكنتي.الدنيادكذا..هيه.سكينةمعقنديليازأكللن

؟-وفو*د:تأ-ز:هلؤص.طيبإتهشايولانحطوربدونأ*هبلن

سار!أ،كر-س"ب،قنديليااؤ؟ذهالحرام7طعمغيردنيبقنيان.-اليوم4يفقكل



+سق!وف،:دبمدو،ءلىأالدجاجةقيسر،ال-ومالي!"يسرقف!ئ

.":ديلةياب!،(!ا

:إ"ـ-قالأنعلىيزدلم.الآنأمامهليكأتءهـودحصان..ض

..--.--ؤضديلياا.طير-ص:(ح

دأخل،و!و.يرلم.د؟تقداحرجةأ،لمحظة1داذت.ب!ا!ةؤةديلص!4لم3ء

انذحظةليعتظر،الوجهمصغراجمهإيتطلى.راحاهاعكرقدكأ،مرخجا!د!ةع(ن

منرلمساقهطالماءمنقطراتكانت.بدهثهإليهيتطإعمحمودكان.فقكح!اقىأسحة

.-مودأمام!زوكا.تجافباريدهؤنديلمد.وأخرىلحفةبين،المشط!!لفة

-،--7----7-:كجأطآ؟هزلهقاق

.هخذ..خذ..لثت..!هسقدإ..لقد-

اًحتور،فجأةيبتسمأح.ر،ثمباستغرابمحمود!!حةتطاخ،البداًيةفي..

إلىعابرةنظرةءينهاختلستب!غا.وجههصبفحةفىاتساع!تزدادليلميممته

:ممرارة-لنفسهقنديلهمس!؟هناكنةبنصثوا

ينبغيكان؟.هو-حتئ!؟يضحلث.فديليالاعليكيضحكإنه"ة"اذ،.."3

يفهم"أن

إ-ساس"إشارءهأن،ا.ثباكأر7افهاعترءموديتلكأىأن2يتوكمان3

بعنف:قنديلنيههتلف.الانيضحكهوها،أعكنو.يمةنجربا

.خذه.لكقذت"-عنيبعيدا3-ـ،خؤلاهخذه.فضسلمثألا-

وهـو.،كتؤهعلىبتأكرءموديدواكلحمدت.ألؤوبر-ععلىلمسامةالالياًخؤت-

--:ر"يقوق

!!أضزته.سرؤ.للا.ذافأعرأذا.لكإنه-،-

كتؤه.علىبتترإحداهماكانت.اليدينهاتينمنهائكليضيققندياطأصط*

بين،الآن،انه:مجزنوخديلفكر.التقودعلىيدهتطبقالأخرىوكازت

ىحوداً،ان.معهتؤ!لأمهكازكأكما،يهدهد،صغيرطؤل،اليددايئخارير

ظفرت،"اللحظةرلك.في.قهاسرإياالنؤودذات،النؤودهذهيمنحهءإملآن

:رمبر.كادوو،فحأةالفكرةهـزهرأسهإلى

جميعا"ير؟خا.يسرقنؤسه)مالمع.."

يرون،-المالسنطويلطابورصورة،رأسهإلىطؤرت،وللتو

بكرشهمنتصبأيقفالمعلمكان.الورشة.صا-بالمعلمأمام،آخربعدواحدا

.كالأشباحطويلصففيأمامهيمرونالعمالكان.إخمليظهاب!فقه،اصضضما

واللحم،(الكستور)منالمعلم5جاتأيديهمفوقتتقا*يئرأحتييما

عيد.فيكلمعهمكعادته

مطلقا.المعلموجهيشبهيكنلم.ء!مودوجهإلىازلماظررألمهقنديلرقع

الآخرين-اإلىتحسنالىاليد،المعلميدإنها.أصابعهلهتطبقالتياليدتهصط

،هذهأما.بالشمالوتعططباأصيبنتسرق!الأخرىأن.واحدفاهـقمع

-..تسرقوالأؤع!!

"!!الليهونطعميذوقحين،غداقليءسبرار.اًالآنيسرقلامثلهإط))7

يمتد،اللونترابيسلمثمة.كانغريبةصورةقنديلرأسفيأصؤرتو-

في.الغليظةوعنقهالضخمبكرشهاقفاًوا،ءلممثانأعلأهفي.كلظلمفراغوس!

بالدرجةتتشبثانيداهو.بوجهه،لأرضاعلى!طرحاًقنديلكانالىلممأسفا

قنديليمنلم.الوسطفياقؤاًوى!ودكانلين!.الطويلالىلممفيا؟لأولى

لممهالمعناحيةف!ان،للأ%رالجازباما"وجههمنجازبسوي!4ىير

تنظرالاخرىعينهانيور-(.اليهتنظراحداهما.كانت،محءودعيناصصى

:المعلمالىرانيةالسلماعلىالى،هضأك

.هاهلخا.الشايمنحوليجمن.اطلب.فطورألناوهات.خذد-

.ء-.؟-قنديل؟يلقظ

حينالايتكلمبانهيشعرقنديللم-بعيدمشذأمديت!لمممحمود!،ان

،محمودمن.؟حتىأحدمنام!افاهذاصسبليءتلم.لي*طفيدههز

يرتديخوراحب!خما.نفسهمعمحمودهـكهء-.ذاته4خالؤمن--ف

عليانزلقببنا.قنديلاًمعاءيقرصطقارحآا؟وعكان.الوجهعابسملابس4

من*صغيرلرشؤةخياليصوتسمعهفيورن،ضبنحلو-لكسرةطعملسانه

.بالدكلوعمغمورتانوعينا.صغيرةبسمةلصرهفيبنسموزاع.ال!ثهاي

.كالدم،كااليمون،مر.لزك7خربطعمحلؤهفي-إخلوإفجآة3-ألطعمالتحمو

لأ:المعلمصءوتسمعهفيوطؤا

م.نجيرواًذتمعا*م.كلنجير-وأنتمعام-كل

:داوبطنين،دد(مريعلوالصوتور-اح

خيروأنتمعام.كلبنيوأنتمعام-كل

.بالدمالمصغةألاحماو-اوراق،لىالؤماشبؤطعقنديلرأساتلابدخما

..غةنحاريد.كانت.ذهبقدكان.مودىءنباحثآحولهتطلع

"قهبواطعن.اليشحاذةهذ.جمنأكفأنمجب.بطعامليليأتينزللقد11

-"الإحسانأ

هوانباةمرإصاسمجتاحهكان.بخرقة،حد.و،يبكيقنديلانؤجر.ر

صقا"كان.نشيجنيسعءبدوريمرتجفراحالذىيرالسرعمودسمتضلى،إلىثان

..حاريصفاءلأنايمتليء

مر.تتحرإيالرارةايدم.محالصيمنءمودليس.هنادنياىلبست.."

-.النهارمنواحدةصعاعة-بينهمنالعرقيتفصدلم.بالأزميلا.حشبخن!تلم

إلىساذهب.أنتظرأنميطلمبلقد.يعودأنقبلأذهبأن.يجب...صأو

نمتسمهيرمساًشدو،يقصلىاًو،خليلقيي!ثترسوف.هناأب!ىلن.رشةالو

-سوف.جوعامثوأوحف،أحسمولولن،أسرقلناًزي.أقسم.معا

الججعو-ق،ي!همزو،وم:ولمي،وصديق،خليلوحقحقيعأذش

.مع!رةأبداأءونان.ح(قأمميعلىذيسيساعدو؟كيف.لكن.الورشةفي

انذيمودط"المعلمفيهايعصر

و،و!في-"ورو-""ـقاسياًكان"كمهبطرفدموعهيجؤفقنديلأخذ

في4الشارعأرضفي..ثم،الىلموفوق،الردهةعبر،بإصراريسطر

قنديلص!ع.السقوفصواريهولا،الأعمدةتحجبهل!حيث،تماماونسطه

ينظرالسهـلموصطفيكانأكد.نحوءيلتفضلملكنه.يناديةمحمودت،2صو

،هوألسلمأسؤلفيأ،هنايزالمما4فإة،هوأما،المعلمإلىوجههلينص!ت

وذرات،اظشببنشارةطاكألموجوههمعلىيتؤصدوالرق،والآخرون

لوررء،مستويةضبارمج!لمراح؟وهميومسضفيؤضديا!غرق.ابا!ترا

ميدانوسططريؤهماتشؤانقدماهكازت-حنعلى.الإط،قعلىدرجمنيها

أرشكاسية،الأزنجكيةأشجارفوقترتفعالشمسوكانت.اظازندار-

كلهالعالمغامرةخوالنور.بةالدفءباعثة،ينإسائراأقدامءتالميدان

--0ينطفىلا..وهميبوميض

فيافىسلإن7توبير

!لأور!ثرحرحرووووووحر!رموح!!رووههؤ!هوررووحم

لم-!!

ث!

دن-الكح!ال
لممو.-لا

ث!-.!أ

لاتالمصوالكتبلت!ليدحهصاءيالأ
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يةرلتبااترلدةااوثلأ

لشان-.وتبير-اكبرواترالتهاةرنالأ
..ثا

ل!

عيصمحسح-ع-صمحعمح!ععيمحسعسعصحع!ع!


