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لمحباجم!صحلبمصاصص!
ءهـمصمهس

وصل!لىلألواً!العمى-الى،"%ة!داود))المحزر!ارمضافةخادم،"المبلهوانعجب"خرج

فيمافاقالثم)!المشايحسيديا،ذقنكعلىمئه"ضحكةهي-مناعدىبهموصاح،الضيقعليهبداوقد،المضافةفتاءفيالمجتمعين

حقامر.بنيأنتا:دسويننىشيخيابالله(خبرنيفيه!مسإ.لكنمزه-ءثالصرج

!؟الطخطورلمقابلةلسعىبئفت!شبزور(نور13)د)الطخطور،عينادسكمالذياعرهـمناناريد-

الفى-مخابنةالىفطنوقد،!أتجرادرليبشاًلسببخؤقال!سحناتيالقادلا،!نوالزيتاتنوكرومالخضرهعلىللتقرجالمضيعة

الجماعة!امام.!ال!ب.ذعطانياخيثياالست-فؤادان"تظنهل؟ءـضاالى"وتاقك))حاملالكما،لطوفلحميلا؟نت

منمحمرةلعري5ف!لثلأربرركأ،المضالةالخادمضحكةوصلت؟المضافةفيالممليةلكليجربماوالخيطالاررةمعهسيحمل"بك

،--ددةالمرضمنفئةالفناءودخلت.شفتهاعلىفيالشقخلالولصالدلبشجرةظلهـ،المختجعا؟العليلطوهـ،"ءؤبالتظزواحد

لارض5اقتمدمنمئهم،الكبيرالفتئاءفيلهماماكنافراثطو؟فخذم!فلمفيبنبمرةنقلز!."عيان"حفيدهحفنتوسدوؤررلفناء1

منمرافقهحجراو(صمحجر"قو!سداافترف"؟منومئهم،الترايةجشسبرمئبةالبؤس!أدمضهاالمرقىارهقهاأرضا!خعيسةفوجوه1

.الجيران*قارباو:.تملافيلأيقولأردلىبل،عليهاالاشفاوذلكمع،رزركه"البلهوان

الطبيب.شبدرههي،شارطصوتالفضدفيهدرانالأهوؤما،،أخبهـن!اكمتقهنهمنوفرخألطخطورقبل1وءةط.ليبونكملوحوا-

!سالسيدةمنرفرل.!لتهكلوتحسسلئرودهممنالقومفاتقاؤ.ضرنجباااللىأاخرجوا8اًلنهيا!

عتيهعلى،القامةكبع،الشعراشقر،عمر.منالرأبعانعالؤفيإرتطلتفيتصرفألنذأءلهذااليستجيب"غنىاشنعذادأيهمكانرمأ

كان.طعمرتغ!ارةفيحضربنتبئراعهتعلقتوقد،مثصبةئظالارةالعدياوشةته،اًلأ!سانفةالى/تطرت.طويلااليه"اًلخالذبمبنه)ة

الىيد.يمدولم،باحتراًمالطبيبصافحجث،أشنقيالهمقياًلمختأرقالتثم...الطريرشاربهؤألى،قذيمغائرجرحأثرفنألمخيطة

ئروجتهالىالطبيبالتفتثم.ئلكيرضياًلاحشيةاًلشابةالسيدة:؟ستطاعتوما(للثىافىنيالىيصلن1نجهدتوأهننجفوت

قا"للا.بالمضيفيعرفها!عجيب؟،")الجلةبياكلة!طيمابنيا،!يجببياولدياولك-

الضيعة.مختار،طلابو،العترداودالسيد-؟!القرعاابنيا،جربوعيا،صيصتناشيخبيتمنتطردئاعمالاًئت

الخجل.منمزيدفيالمختارصافحهبضاساعداومدت،فتبسمتوقال.اًلصذراءهلابيتهننحةخلالمنالممروقهرقبت"الفتىفمط

لمحالبصرفيالتمواالذينوالاولادوالنساءالرجالوسططريقاشقءم.بنز!

انيبزورهايستحقماضيعتهمفيراىالذيالجديدالوافدهذا(يروا!اسمعكحتىصوتكعلي؟عيدةياتقولينماذا؟نعمس

المرفهة.الطرية"حرمته"و:الفناءزاويةفيوهيالعجوزاجابت

رولر،اخنشادهفيالجمعفرأى.الىفناءالمضافةالطبيبودلف!بصرلكاسلولاقشعتولاسمعتلاعمرك-

الانيالفقرعنالرثةالملابسىوافصحت،المرضصفرةالوجوهاكنستسخريته،القنىعلىيردبأنوهم،العجوزلقحةلطوهـالعليوارتاح

نفسهتصوروقدفضحك.العلاجطلبفىالبلدةالىالانتقالمن،وجعااحشائهفييحسكان.شيئابقولانمنمنعهوهنهولكن

مداعبا:المختارءيخاطبوقال.جديدايسوعا.المزمندائهلمعالجةالطبيبمقابلةفيطمعاالمضافةعلىاقبلقدوهو

ماضياقال)ثم!*سرةتنقصهمستشفاك؟ابو!ليا،هذاما.-اًلضيمةليزورالمجاورةالبلدةطبيب"بيكقياد"دعاقدالمختاركان

فيعبديتمملالتيسم"بالممرضةاببكسأبعث(دعابتهفيبمنظرمستمتعا،وننج4الزاًشجارظلالتحتالجبلزندعلىالغافية

!الميادة..بالمشاغلالشابالطبيباعتذرولطالما."امهعلى"وهوالكرز

علىوجههافارتسمت،التعيسةالوجوءالىالشابةالزوجةونظرتقدالكرزموسمكان،زوجتهبصحبةالضيعةزيارةمحاىعزماذاحتى

"بطنهاتقرص!،"مااصابهوسارعت،جميعاوالاشمئنرازالاشفارمعانيارجاءفيالمختارونشر.والتينالعنباكلاعقابهر!فطاب،ولى

صوتارتفعحينعلى..شهرينابنجييناحثائهفياستناماًلذيوتمكه-لوجاهتهتاك!ذلكرنن،لهالطبيبزيارةخبرالضيعة

لسعلكىءماالئي"حمادة"بابنهجاءوقد،"الوضاحجمعة"طييحملونصوبمن.كلالمرضىمضافتهالىوسمى.لزعامته

للطبيب:ليظول،القلوبفيطيقطعسعلاكانماالزائرالطبيبلدىلجدواانراجينواوصابهمعللهماجسادعم

العلة،جاءتهكفما.تخنقهالسعلة.بيكيا،عطفكالىبعاجةنعن-فبىاليهالسفراجرةأيمانهمتملككانتلوعنايهمنيلقو.انينبغي

يدينا!منراحالولدقلنا.بلدكه

لمعاينةالفناءالىينكلىء2.ركندماالطبيباذنهلألفيابووهمسالمواء*خرهويرجو،ابؤذن،"اًلشعلاندروبش"الشيخودخل

الولد:مرجراد:فيوقالى،الررجاعلىمنعجيبفاستقبله.اًلمستعصيلدائه

ت:ريحواانيحدر.طويلةشغلنهم.بيكفؤادياا؟نرعهم-الطخطور!المشايخثيخياالاوانقبلجئت.درويششيخاهلين-

الشمس.تغربانقبلالجبلالىننطلقثم،قببلا.البلدةمنبعدياتلم

ىفالطبيعةبمنظرللاستمتاعجاءانهحقا..قولهعلىالطبيبفأمز،اللذانوهما،اًلفتىيبديهاترحيباهذامنالضريرالشيخوسر

اصطحابء.تبلههلمذلكولكئ.شمسهاوءروبواخضرارماتفتحهامابقدر،"اًلخاصة)الثيخقضاياءنبالحديثوتساراتضاحكاطالما

الئيوهو،الفوريالمفعولذاتنوالحظ؟دويةوبمضاًلمعاينةادوات:وقال.بعديقبللماًلطبيبانسا،.

04



االصخريالطريقصفدواثم،انترابيةا!حةالىانطلقوا..النزهةوتعقيمهاالنادعك!الحقنة"غلي"علىالقريبزواجهامنذفو!تهعلم

بففقورث!اقة،.تصعدهجملتالسيدةولكن،وعراالصربكان.اننعربمعليهايعزعنممافخلمااوساعدهافيا!رويةللمريضةواطائهاوملتها

بالخف.اتبهاخرحذاءبهاستبروقدالعاليالكعبذاحراصاان-ذلك!الطيببعلىعورإعاكشف

وحقولهاسبمنازلهاالجبلحضنفيالضيعةلهموبدت.،معهااحضرتقد.المضافةودخلوا

.،الفيابوشكعلىالشمسقرصكان.الافقحتىالمراميةالشربخ!ديها."المزينخالدالحاج"مضافةمثلفسيحةغرفةكانت

خس.نجبهيغوصلحدافيهالنفسهليحتفرالجبلقمةملامشةيريدبماالموقد،اًليابجواداالحاقطوسهط،وبد\.المصاطب*رائدكللي

اشجاروبعضالحورذرىعلىترتميالشاحبةالاشعةوظلت.الاعماوالحطبلوقديسهوسالتههيهظردمكل-"اًلث!ومينيه"يشبه

واع.تقبيلفياووشوشةفيواياهاكأنهاالعتيةةاللوزاعداديرجىحين(البابرر)الكاازموةرفيهلشمعلولكنوالاستدفا?

..كثبعناروةلهموبتلمتكنولكنها،الشبابيك.علىاثنائريعتيوانسدلت.شثياوقهوة

بالحرير.المطرز"*صدكبها"في"الزينهويدة"!اككانتالعطرةالرإئحةذاتباوراقها"العطرية-)،زهراصصورائهامنلتحجب

جوارهاوالى،الكتفينالىالراسمنالمسشسلةاللعبيةوغواذيها،مفت8لايمنالجدارمتنف،"اركتبية"ارففاحدوعلى.النافئة

جرتيهمتمعنوهما،الكحليتينالببنينذات"اللهفضلهلالة"!فراءمن"الدلات"صكب3اعلىرفهفي،وانتظم."النركيلات"

يشرسابوكان..ادخارموكبهوإلمةورات.الاصيل!اعةمدادهاني3،ملولمضيفابكرميوحيفمقعلىفلاصغراحبر،؟يبضاء

بنت.-هويدةعلىوالقى،يميناليضيفيهجوادالىايامةمرفوحا&نةارالصالجدرانعلىوتنافىت.الفحيهـوفعدديبلخمهمإللضيافة

شحاره"عروسالصثيةمنغابعامعنىعلىتنطوينظرة-منافسهصبلحببها3سودا؟بلوريةلادتالمض!فةصدرواعتلت.اًلالواناًلصارخة

الىاقربصوتفيلهلالةوقالت،سخريةفيفابتسمت."الشدور."ينفقوا،رزقناهمومما"المفضضبالخط

:بالمرارةطافحولكنهالهمستبديكادتوما،الضافذفي"العطريةاصص"للسيدةوراقت

مضتالتيالسنةفي؟الدكأ!ربهداإنجبظناانإرر.بر؟يعنيوماذا-ا!ثيكالىالملمهوإنعجببوثبت!،الملونالشفقيةبازهارهاعجابها1

!إبحالهالعامالنائب/ذارنارواحدة*كتفاءعلىاياءوحضطادسدةممانعةبينمنهاعشراواقتطف

لمهلالةولكن.النبعةفرعتستهـرحيثجرتهاالىنظرهاولفتت،يقوذطلالوابو.اثنتيناًو

مالله،الرشيقةالحضربةالسيدةعندبصرهاانخطففقد،تلتفت.تياالاقمهتزشت.بالخانموسهلااهلا-

الفتانة!الزفيلآهذهوبهاءرونقاويزيدها!اجملهاانذلك،ا*لوةالقهوةلعينةبحتىعادكلجييجلسونكادواوما

صفانتباههاجلب.تستانالصيببنحيثالىالسدةتطلعتفيهياومقطوعةالمرةوالقهوةالمدينهيبنماالمودةان4يدركانسيد!

:توددفي.2قولا!هاررنت.هوررةراسعلىالغوازيالع!م.يزينسنشعرابضيفيهحبررالم!أروجلس.*نقطاعالىسبيلها

ست!يا،الخيرمساء-خالدالحاجان.،الضيعةفي.وقعط!منمستمرثاالزيادةبهذ.الفغار

لابعوتا!-زوردت.ورارف!اًلعبوسدونانوجههاهو!ةفلقنتولسوهـيشعر،عينا-يفيق،"المختاك!ية"علىمنافسهفيالزين

تألها:السيدةفأردفت.يبينيكادفيريعطلاليوكانء.4ومؤيدثاتصارءمناًلباقيةاًلبقيةبانفضاضرا

-؟عروسانت-الصبيةيل!!س،اكرش،المنكبيم،!ريض،الجسملأطويل،كهولته

متبخبههيوماابفياضانوشهارونقلهايؤكدل!ويدةالشالجاء.كانتالتلاوينذات"العرقية"رهسهعلىويمتمر،البيضاءالحرررية

،واجابتبلا!جاب..الراضيةالش!مةعنثغرهافاقر.خلابة"عرشبة،"انفيتنحصر-العريضبالرزلىعايهالملهافاءانبعد-كلهاملامحه

!لىوهيالريفبنتبجمالاعجابهاتبديزوجهاالىالسيدةافمالتالجهاتلدىالمسصرعةالكلمةركمخظرالضيعةعلىزلحات"لهتبقى

،الدورتتظرجرتهاجواروقفتالتيهلالةالىتطلعتثم.العينإصسالكيراءفيبهـثوةاًلزضاتعقهيعززانعلىلحريصوانه.الرسمية

لها:وىلتالشؤونم!ظفالصيفطلعفيدعا!لقد.ضهتهالى،المنطقة

يااخت؟،اسمكما-اضطرالذي،الضيعةفيالزوامميةالتعاونيةعلىالمشرف!*جتماعية

لا.-هلا*.المحافظةمركزالىتقله،!عيارةالليلفييجدلىحينعندهللمبيت

مزوجت؟انتهل-المختار-قوله-الضزستحليةعرمواعضا،القهوةالضيفانرشف

اورلأت.وقدهو!لىةعهاواجابت.ءاستحيابصرهاهلالةفغضتهذءالحلوىتلو!!نالشدةعا!الحمجيبومن."امراميله"ب

واينالا:مودةنفسهامركبكأنهواقفته.فييخوثبوعوذلكلها.يقولممان.المذالىطيبةفانها

،فيقريبوعرسها.النبهانخطابمخطوبة.خا.ميامخطوبة-،مخيطةوشفةافطسانفءن،وجههفيالنظرفأمعنت..نابضفوق

..تشا،.ينينظروهويضحكال!لمبيبفاذا.اذنهفيتومسزوجهااًلىاشفارتثم

اعجابها:تخفيلاالسيدةفالتقال..مغزاءيدركانرونلضح!هذافيستجيب،عجيبوجهالى

الحضر!اهللفتنت،الحضرفيكنتلو!هلالةياعينيكاجملما-:الطبيب

شارحا:الطبيبيحثوهوالعترداودوسمع؟شمانكفيم!،عجيبيااشتفلت،مل-

فيط؟ظىفت،شتاءالدفيامطرت.اذاالينايعمعحالناهذء-.بقوتهيوحيماالظنهذافيورأى.زمواعجيباساريرفانبسطت

الموسم،حتىالرطوبةترقيوادخرت،الجبلوارتوى،التالىلعيف2.:فاحكارقال

،*رضعطاءقل،المطرشحفاذا.سخياعطاءالكرزاشجارواعطت!الطخطورحضرةيا،لاس

تثربثيئاان"الموتورات"تقدرطلاالعيونبعضفيالماءتغيضوقدغلامكهيئة(يقولالمختارالىوالتقه).(،الدكور"قلبل-

مائها.من*ئممنومدا،افطسفانفه،سنهصغررغمءننيقمحمبانهكوحي

الطبيب:فقاطمه!لكهالىسصرت"قافمهضبة"لكانمرتوقةوشفته،المحمين

السنة؟هذءالمواسموكيف-واشنشعر.طويلاالاف!يفانوفحك.للتسبيه"لابووقهقه

:سعادةفيالمختاراجاباًلشابةوزوجتهنذهراـالطبيبفييبعث1(!،الزمومنبمزيدعجي!ب

وهوقالثم).ونشكر.تعالىنحمدء2،اللهشاءانخيرفي-والهموءالصمتفىامبالةفيهميصيحالمرضىالىوخرج؟وادحالرور

.دكورياا!علىامرزرأيتلو(صعودهطريقفيصخرةيجتاز!نطقهايهنسنباتفقد،،،الدحمورحضرة"يتضايقلئلا

هلافينحنا.الاهينمن*وراقتخفبهاالاغصانبهلىمعلقةدممناتجبدالىالمخادسضجائم9قبيلاال!المضاقةفيالزائراتيمكثولم

لأ؟



ابناءمانحنولكن..الصعودروودكملاالجبلابناءاتنم،طيب-القمةهنارفي،موخرازرعمنهاوكمير،الكرز"شجارمنالوفاـلجبل

،فتطلعالجبلنطلعحتىننبناما،دسىياالممنبناتاقصد،الممنعالحةصغيرةترابيةفسحةبينهماوجدتماوالصخرةالصخرةبين

!أارواـحنامعه.المحلبشجيرةفيهاتغرسلان

/:علميةلهجةفيمتسالرالدكتورقال

لمرقاقدبمبناهكانت.سؤالهايسمعاولمابتهاطلالابويفقهلم:طلكلابويا،(!هذا"المحلبشجزوما-

أ.دحملهاهذاما!زوجهيحملالرجليرىانذهله5.محجريهمامن:مفيضاالمختارفأجاب

نجيالتمثيل،س!رمامرغريبنها؟العمداقةفيتبسممامعلإقطةلت!مببنماعبهلمومتى.كرزالىتتحول.انيالشجيرةهو،بيكفىاديا،المحلب-

ومنها!1.1!لام"يحملومونفسهودصور.-الكفةترفعالدكنوريه("الزاجبل"انكر.اـ.طممناهستواتثلاثالعمرمنالمحلببلغ

الس!مةواتسعت..ولداعشرلاحدامانها،القطةرشاقةفيلس!ت،المكرزاي،المحلبلزراعةصالح،والممهوسفوحهوهادهجميعفي

...الكرزلزراعةمنهاصلحجبلاوسهلالبلادجميعفيوليس

،فمرح!عاوالاءضىجهاالىعندمألمخناهمطتلغلشا*لتسمتنظروحههعلىللعوكم!فتمهتي.الجبلنروةالعناءبمديدركونكادواحتى،الصعودفيوتناهوا

..ر..ر....:زوجهابلراعتتعلقوهيالشابةالسيدةوصاحت

للمفتاوقالتالصخرةفيما،الضيعةعلىمطلهوهذا،الجبلراينا؟صعوداكفانااما-

التعبنالهااذاطلالامانتتحملألا!صلابوياتضضرايتك-ياانت.انفاسيتقطعت،الصعودعنباللهكفا!فهمنا،منهاجمل

!أاًلطريقاـبخنيازعليهاصعباو.الخمسينابنوانتالتعبمننفممكوارحمارحمنا،!لابو

الحقة:الرجولةمفهومهفيهيجفوةفيالمختارقال:المختارقال

ضيمتنافيلهاماكلوهذا.الرجلتخممالتيهيعندناالمراة-مراتخمسالجبلاصعدواني.واربعيناربعابناناأقالمن-

.حقودمنعليناايسرلعلهبل،الصعوديهمنالا،الجبلابناء،نحن.!اًليومر

قدميها؟علىالسيرتستطعلمعابرةلحظةبهامرتواذا،مليح-.علىيلارضالسهل!السيرمن

التخلعي:حسئا!شهوقدضاحكاالمختارقالزوجها،فجلبها،عنمماالشابةفنوقفت.كبيرةصخرةواعترضتهم

يديها!علىتمير-فيلمحطبة:المعتاركلامعلىمعلقة.وقالتساعديهبينرفقفيواحتملها

وقالا:الطبيبفضحك

نايمكنعندكمالمراةان،!لابويا،تقولان!ريدبككأنيس

مرانة!والىتنقلعفحاة-م
..درور

لهلمذفقد،ذعكمافرط"نالمختارفرقخى،الثلاةوفحك

الفيل!لقلفيالتيومييديهاعلىبهلوانةتمشيعلالىاميخنصوران...

أ(/1،01ا:،110االا01-،ااا?ا11111ا(اااا!0111اإأاأاإإااأاإااااا1"المأاا!اااا11اأإاأااإااأااا11111أاااااااااأ!ا11111111111111اا1111اااأاأإ111اأ،أأأ1إ!

الشمى،الىالزوجةفتطلمت.الجبلرووةالىوصلأفىاقدوكانوا114.1ااااا"ا1.أ،ا111111111111!اأأااا"ا1ااا1اا1

تغننفيدضععةدصمامطدةعمحرد!عيم!ممعطحةاعلى.الئرسشرعلىحوافيلمستحد2إأهم!3االال!تا11ااالهيالمأأأااللاا111اأ111111إأاإا

....111الم،1111!ااإ1(11ء

يبنقلةملىموزعةصغيرهترابيةفسحمنالا،صخريةارجنلذروةأااأ1011ءم"ا!.!.اءا/ءالم11ا1أاااالمإ1111110111111111111

مثنوفا،الطبيعةاماميقفلااللي*سطنيدعانجلتهاقدالصخورا!ا.ااااإ0111اااااأاأأاإااأاأ"اااأاااإااأااإاا"11111112أإ.اا111111ااا"اااااااااإاأأإاأاا""ةأ11ا!ااأا111ا"/اا01أاا""ااا%اأاا""

ليصلالمحراثيكنلمولما،شجرتيناوشجرةفسحةكلفيفغرس!!ر-!ترماف

يليفيما،لبسطتو.فعالمحراداعمليديسيم!د،الجبلاعلىابى

مدارعتويةالىالمفتولةاـلسمراءالسواعداحارته-وقدالمئح!ر،انقمةاصمرعتيكطقاءف!ئط!إلوئدأبىفلهرمميلفزمترالهرممه5،إقيا-ش-

العقيق،لونفيالتربةحمراء،الصخمرخص،بعضابعدمهايعلوء-دت؟..:نر:لا

يومهويصمدالجبلامنىيسكنمبدلظحكل"حو!يرالى"مقسمةهـطابرا!ئرعيمعتانلف!فئئديهزتلهرقىهلمرعزفىلرقي5"ة

في"حا!رته(9يحتزانلبعغ!همقياءىولقد.والفراسوالركشللعزق.ار!صير

كروثم،الزفيها؟لمخضعولحنرمرفيإهاءائئئسدسلمسحبخنة،"بلجبلمليهافي"مدمورتوجةابثرطه!ا!ع!لزسصىلألرممزعيرق!محلهـلرشصعرصلضاء

ئالمعبمدجدودعما.أدخمسميئئصمتيع)أدئ!لرهمهكو"دلوش!نيندسنقددمنبفرعامرل!يهافىدرممضلرعتهدعرصمعه!لمعص!هعىضضئرع!ي

يتشرود!فروعالتعطي*رضفيظبتةظتالجالودومن،المعمرة!ر.إ!هـصضيسعاصالركاهـهدر!ضالخ!!ض

فيبيثي!رثعيثىلعسسلسيد"خرىكيحقنللهابنملاقةثمنثالنببعقتفيلجلسةقهاللزلععيث!ى.لزفاضضضاللما5-لرهسق!اضماا-

عمريغالممربدللععشت-ادئ،المونق*خضرالطلهذافولىلهايبنى!يرمعاص!ءالجرهبر..-ه!ا ل!ير!ليئمىصكص!يه

يلامر،امااذاالموسمخر2فيوفلالهرمالبيتئبنيمسع!مديغترمهافيبثطبلابةمحالطلتئرلملزجصرقزفيهمئاهمحصيرمي"معإهـا!ىجمإب
في،يجيبطر"بووكهنبة

/م....فيهابسكناءالضيعةيثرفانوشاءبنلكالدكورالبيكممرليق!ضميالرمحثو!د،منزروض!المحرهزا!لتر لمقا

لكوفضآدابنديمفنقهنديدعونبه،الوبعضىقىالبااشولمسامنافتث!عققيقطف-(صنر!ءمثرم

يسيل!41تينةفممنفانبثقداخلهفيالشبد+!تر-دالطأفحرالمحي!ارااقهعنر

،والثمسوانثراحوشهيةمرحفيوالتينالمنبمنالضيفانوصم.و

يمتمالماء.انقبل"دعودةمنبد!وكان.البعيدةاللرىخدف!توارىجا.رمايخررلى)،693.حس!هدبناىبرهـهم!ء-خن!ملب-نزبر!ي

كان-المساء،وهن!.النبةوصلواانالىالحوكريبرونفهبطوا

42



هنلا،،المضافةوفي.لىواهمنحرالسيدةاعجابمنهمحازعمنالحوراستقامةفياًلمنبثقةوالعودوالجوذاللوزاشجارفودبكدلهينوء

بهممهيباالفناءفيالمتجمعينيصيبهالقوميزالماالبلهوانعجيبكان،امام4الساحوفي.الجراريحملنالعينعنصدورهنفيالعين

بماعليهكلردلفتاماالخالدعيدةوالعجوز،والسكينةالصمتالتزامممرطيتصنمنهناو،اًلجراريملاقمازلنالنسوةبعضكان،النبعة

!والنقارالكلامعلىقدرةفيهمليسالذينالمرضىخاطريريح..خبرمنتناقلنكما،"الشابةتورالدلمزوجةر؟يظ)فيطامعات

،الضيعةسادتقدالهتمةكانت،المضافةالىالزائرانوعلولمافيمهلعلىيتمشىالغندوهـ؟اشحادة"كان،الهابطالدربوفي

ال!ملك""الىالسيدةوادخلت.الفناءفيالمرضىعددوتزايد"القناويشة"بالمطرزةالصغيرةالبيضاءوعرقيته،الشباباختيال

منطللامتشكووهي*ريكةعلىتمددتثم،وتمطت،خفهافخلمتالضيعةشابمنوخرج.طرتهثدنهامنبد!وفدهامتهعلىتزدهي

فبم،فاحصتينريفيتينبمينيناليهاتنظر!لوام."المشوارطول"التيالدكتوربزوجةاًلعلماتاءوقد،"النبهانخطاب"اللربالى

الرجاللاعينجسدهاتدعلماذاولكن،كهذءظريفةبنتبعدب!يتهاتدخلالمزءلان(ة،افنديراضي"خرجكما.هلالةخطيبتهبعينياعجابهاابدت

البنتمنحتحالوللم!لامولكن؟سابغاثوباتلبسلالمل!هكذا"الحجلطيور"الفالىهاتالناعماتالمدنبناتعلىيتقرجالمدسسلأ،معلم

.اللومفيويعنفيلومهاانطللألابومنخشية،باؤتمترنصيحة.ونزلالمعروفغرامهمحاسنهنباستجلاءمغرمفانه-!كمايسميهن-

ذابافؤدوالعنبالتينفاما.بالجوعالنزهةبعدالضيفانواحسالىالنبعةالعالبمابيهكرممن،")آمنةخطيب"عمرالثميخحميد"

.وأعدقاقليلاالاالمعدفيتمكثالاالشهيةالمأكل!أب،الاحشاءفيعلىالامراولاجتمعوااق!كان..طرلىمنهااذا.وقدالالباءيتسقط

"الزيرتون،!فهذا،ا!ماديرجم!الخيرصحونعلبكاوتناثرت.المائمةيخفشونالضيعةالىالدربهبطوازم،موعدعلىلكاؤيمالنبعة

وانواعوالزبدةالعطونهورالعسل"و-(!املس"ومنه"المجرح".الجبليةنرهتهممنالزائرينموكبمودةلحينمتمهلين

صالماضالليلةفيوتفزهـذبحهنديالا"ديكالمائدةوتوسطالمربياتورجلامراةبينمين.وحديث،اقدامحسيسالدربعلىمنوسمع

خجلالعرجملامنالوجناتمودداًلانوءـفى،لحمهليجفاًلفواـءفيوعلقعينهكقعانمتشوفااملىالىءتطلعاافنديراضيفاشرأب!نرجلهاًو

وقد،ودسماوسمناهرقايقطروقليشيمنالجنباتمحمرهواو...فرآها،الدربالىللفروجبهعجلتالتيصبوتهيرضيماعلى

خر2وفي،وحمراءصفراءالتينوثمارالدوالياوراًفىبهاحاطتفوقكالغزالتثب،"الحجلطير"الفارهةالثاعمة"المدنية)!رأى

وجوزاللوزدروبصفحتةعلىالمتطاول""هلئية"زورقالملايدةلاصتفاءاقربالظلاحاتاخفالىالىهورشيقاخفاانتعلتوقد،الصخور

!المبشورالهندالساقينتينكءنالفلامةالبنتاينولكن،هؤخرتهفيالعاليالمكعب

ولميجلسالى.""مصطلىواخوء(،"ص"ا،؟ئدةخدهةعلىوقام؟المكشوقين

فهن،ودناتهزوجه،حريمهفأما.المختادسوىالضيفيئمعالطعام!شبابياانظروا...،لملغزالةتنطذيهبم-

و(لسمعالنظر.بسشرقناًلجلوسونحرفةالمطبخبينماموئرعاتمحجبات:لسانهذماممالكنجبرقالاًلمعلم

وقد..الر"الياكلكيفضور3الدزوجةالىاًلبابخصاصمنتهبطح!بثالىواحمةلفهلأ،،ولتهوراًء،الثلاثةالشمبابوارننفت

والمجنمع،،لالرجم!الطةنعمة،النعمةهذهعلى"علياء"ص!تهاعلمهمهـما،جاءمنبوجوههمفهاالتوواانيبثواماولكنهم.ايزائرة

لمتجدحينعلى،كالارانبالابوابوراعالرإفبباتاختفاءمنخيرفذلكالذي،اررلى"اسلمومن،،4الحر"الىالنثريجهروا.انريفهم

ت:خيالذيوالحياءى4للدمخالفةفيالمخالطةهذهفي"ثريا"اختهامدارسهافيالعلمياخذالمدإخةفبمالفتوة!:واتعمرهمنسلخ

.عزيرةكريمةالرجالأعينفيتظلاراةابهتتحلىانالنكرانياذا-المدينةببناتمغرمانه..للتولم،جمهصاو!وارعها

زوبخنه.لهليفحصضيفهاذن.فيهلألابوهمسالعشاءوبعدفيالمعلماتباحدىتعلقهغرا!وبرهان!"ح!ت"اةين؟!والمواربة

زوجهاتمنحولودامراةاذها.الافبر!ثمهرمافيحاملاهكلامكانتالعاممطلعفيبهاوالدطولخطبتهاعلنوعزمه،المنطقةمركز،البلدة

كانوما.المراتبعبئفي"الجملة"وفيغالبا"القطاسفي"الاولاد0الدر؟سي

علىمستلقبيةوهيجسدهاعنامشفصمناميطلبانللطبيبيجدفلعله.بالسلاممفتارهميبداًوافلم.وضيفاهالمختاربهك!ومر

لنلك.تستجيبقلماالريفيةانمهئتههلشه!د،تاتإهءالاريكة:ابتد!همالمخت!رولكن.امراةصحبتهوفىحرجاالسلامفي

،(د،ل!يرالمطرز)المحرحر*زردالثوبفو!منبطنهاوتحسس.شبابيابالضربمسيكمالله-

:كالديدبانجنبهالواقفلزوجهاوقلا-السلامعذاافنيمراضيوانتهز.ابتهاجمنتنمالرثود،تعالت

ءعافى.سليمابنلكويكون،اسبوعاوايامستةلمضي-:يطوللعلهحديثفيفيسع-المناسثةيضيعلافهو

الوقع؟مملية!لىسيشر!الذبمامن(لحظةبعدوقال)؟صرابويا،الببعةالعزيزينضيفينااريتهل-

:صابوقلا:تسليمفيالمختاداجاب

الحلبية"حفيظةالحاجة"،دحعورياالعجوزالضيعةداية-.ئعم،ئعم-

الطبيب:فسالهالطيب؟جبلنالمارلهماقدمتوهل؟قودوالعنبالتينوكروم-

ل!حلبمنهيوهلسثهـكهمباسطةالطبيبقال

صباهابحلبعاششهومنها.عنمنأمن،الضيعةمنانها-أعمريالتينهذامثلاذ!لم:الضيقة-

لتقومالضيعةالىوعادت،المفنةعنهافأخلت،قابلةبيتفيخادمة:صامتينجوار.زمثؤ.و،يقولالمعلمفعاد

بالتوليد.التينتحلليتكويا.بيكياطجيلفيتيناطيبضيعتناتين-

عجيبكان.العشاءبمدالقفوةليحتسواالمثعافةالىكتقلواو!الفعرائدا.غمركهاوقدامهاصعرمنالتيئة!قطف!صباحا

بشتثمهاعليهتردوعيدة،الصمتيلزمواانبالمرضىيعحيحرزالما،ا،درسةمعلمطى،ئوجهابساعدمممسكوهيالسيد!قوكطلعت

(؟.0!الجلةبعةابن..!القرعافطيمابن":شيئامنها!غرلاذاكها.الممناهلطريقةعلى،؟لريفيةطابيتهفيوهو،يتفاصحفرأ-له

!ونواهاوا!رمنمئهيصدربمامزمووهوالشاب!ر،وحببدضابفالى،الباديةبعروسيتهشحادههـشجاوزتهالى

اذانلاداءاورجدالىالمضافةقادرقدالشعلاندرويشالشيخكانبسى"ءلى!عةتهاوالىكسمت.الريفنجنضارةشبماهماينطق"لمذلن

هوذاوه،،اًلعشاءلاذانثانيةوغادرها،*ئتظاراعباهانبعداًلمغرب،واراضيه،ودروبه،وشبابهلشاباته،للرفيحبديلصطذفة

يهزوهوتوددفيلهويقول،عجيبمنيتقربالدرجئاصيةعلى*نالفجرمعاوالغروبثدالمساءفيتقطفاليا؟هة.إوئما،واشحاره

.لمحمركان5م!لتا.رلحتوقدالكيبررأسه.الندي

كداهلببناولاجملتيصهدخيل..محيبيازناروفييديسبينهمفيما*ر/مةاكعبابوافتلف؟هبوصوالمض،رالضيفان،تاهـح
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لرويشافغفقال.بابجانالضيعةمرضىيعاينانعلالقه(الطبيبالى

والم:حرقةفي:هجيبقال

!ل!ابويامرضيولكن-شييخسوىالضيعةعندنا.فياليسدرويششيخياعينككرمما-

الصبريمكنك.للهوالحمدالممنتشكولا؟انتمرضكلهما-!انتهو،واحدمدريثي

واً*نتظارتصور.فيهاناالذيالاءةحانعنويبمدد،عجيبيايعزكالله-.

طل!ابويا،داوديا،منهخجدنولكني-،ربلااعدلم.حرمتيوامامالناساماممرضيمخجلهوبهم

.:مسايرةفيالمختارفقال...بامراةاناولا

.مباثرةجهمةيخرجانبعدللمعاينةسئقدمك،عالطيب-:ضحكةيطلقوموفقال،هجببذهنفيالفكاهةوومضت

المثواتللطنيبيدعويقنالاالوفعاحجمعةكان،المضافةوفي!ذكرولاانثىلا،درويشكلمييا"شكر"انت-

فيالسعادةوقصر،والولدالحرمةوبقاء،الممرطول:الصالحات.والمدبمقامانا!ولديااستحي!ءجيبياعيب-

يذوبيركادابوي(لمفيويقول.الطويلائممربعدالجنةمنواحددخوليطلب،الطبيبمنبايعاز،طلالابووصفق

المشفق:قلبهمعه.احدممعلىلينادي،المختاون41،مصطلىوخرج.المرضى

ي%ردتا-ب،عندهـا.تغنقهمماد"السملة".دثنورياولدي-بيمينهيسحبوهو-المضافةالى"اًلوضاحجمعة"الحاليفيفتسلل

.ماتالولدنقولحتى،انفاسهوتنقطع،لونهالطبيبالى-وسارع،الغرفةوسطتركهحيث،"حمادة"طفله

علىويكشفاررتغختينالطفلعينييعايسنوهو،الطبيبفسأله:ويقول،إبءعلىوينحنييصافحه

:المحمرة"الملتحمة"ويبنى،عمركلنايطولاًلله..دكوريابالفببريمسيكالله-

السعلا؟اثناءثهقهل-!السعادةقصرالجنةفيقك

الاخير!النفسالهنظنصتى،نعم،يشهق-فاذا،بارعةبحركةهذاسحبهاانلولا،اللإيبيديقبلبانويهم

ء.؟السعالاًبدمنرىمنذ-الشبخصوتسمع.ئم..هوابهامه!لىننعقدالفلاعقبلة

.دكتورياشهرينمن-الدخولفيالوضاحجمعةسبقهمابعد،محتجارافولفيإصيح.

؟السعالنوبةبع!يةإءهل-:تمهدمنمجي!بلهقطععماالرغمغلى

والله.اي،دكوريانعم-!دوريالدود؟حمادةابوياهذاما-

ويخرج،وهزالهضعفهفيالطفلالىينظرومو،الطثببقال.سيادتهانلهتراءىمعاتبا+وقديه8يصرخجمعةمنعجيبودنا

!"اًلوصفة)ءءليهاوبرقةثانتهكتقدالمضافةبابعلى

؟المرضبهلىاسمعتهل."ديكيسعال"معه-ابنك-!افرجهياأاذنامنياخذتهلأبالدخوللكسمحمن-

لهواءهلا،طيب(بهبسمعاوالمرضهرفانهالابعلىيبدوالم)!دودلريحينحتى

يا،ثم.اليومفيمرات3ثاياءتسقيه،لككتبتهشراب:عجباوقحتههجيبتطاولمنشهدوادزاجرااًلطبيبفقال

؟الدارفيءمهصغاراخوةلابنكهل،حمادابوشيخ.ياوانت!ملحفيمنالرجلاكلت؟.عجيبيا*مرفيماذا-

.(،عمودي"مندي،نعم-:كادبفيالضريرقال

سنه؟كمس!سيدبمايا،الشعلاندرويثىالشيخ..درويشاسمي-

3.00ثة-.شهرين"الدراولش"ينسبحلبفي)الملخانةدروث!شيخياانت-

الطبيبوعفق).السلامةس.المموىمنعليهخو!لا-لوعلهكما،ل!م(كانتمشهورةكيةوهي،"الملخانة"الى

انت؟اين.بةدرويششيخيا-يا.،تفضل(صائعا؟!انتهتالدنيايعثى؟دقيقتبنصبرت

المضافةالىوليالئيوانما،درويسالشيخيدخلولمة8،4وءمسر،المضافةءاريمالىالضرإرالشيبئيدطلالابواخذ

الظمر،محنيةمجونراكانت.البلهوانعجيبشتامة،الخالدعبيدةعلىاخذائذيالدكتورالبيكيزمم.فلاقليلاينتظراناذنه

*رضبرمكازقهاتددجعلت.جميعاالكفينوظاهرالوجهموشومة

.البيضاءختهاوهياقلال!رسهللامسحاحاك!علىلعحو555-!س!!قص لرحيبا.يبهديالطسبقال

منهكثفتاب!ممميلعج!ه!ا!ىي!لمج!ا!ص!مص

صحتك؟كبف،عيدةبخالتىاهلامائة-ه

.اوص!يددءماتةزانكليلتينعينينالحافربنفيعيدة،ادارت.جمصسمالث!صص!رمص!

تساله:.فقالت.الطبيبزوجة،-مدممندم!الشابةالصوالصحاهرصظاصوو .؟زوجتكهي-

كونانتتمنينهل؟اعجبتكمل.عيدخديهأحالتبمبةتكنعموف!ءالمحدصرلملىص!افى

فعحكاومصطفىصوابنإءالمختاروضحك،الشابةفتبسمتمروإللفعبر!-ع!-ثمئط!سؤيح
كليدة:وكمتمت،الطيببلدممابةعجيبوفرع،هريضسا.،-

الله!شاماعروس!احلاهاما،اللهقربان.لكيخليهاربي-..لق045!-لو!اتفاضسزمطباعة
تشعرين؟بماذا.خالهساقربى-..

الرودةات!كهايهفالوانيبضوتهاءديهكقصوجعلالعجوزبرهـ!صص!.ك!الملصكيحىصز!هي!..

غمستكانهاصننىجسدمالهاتعردالتيالشد.بدلاالحرارةثم،اولا



مني.الق.ذلكمقأبسضا!مربل-!واخرجت،مبلولة،النبعةعندمابمحبركة.-!هنا!ةفي

الفاسسق/المربصهذافبمالطبيبراىلقد.يعاينهوجعل؟عيدةخالتييا،العرلىهذاكل!الى-

لهءيكتبانوشاء.بها!تمامهفافىداد،جذابا"بشربنموذجا".ادضيعندييعدالله!ولديياواكثر-

.الباء"لتقويةاستركنين"وحقن"حبوبا"الوصمفةفي!-والان-

درويثى.شيخيا،قريبعماحصاناستعود-.تعيانهلكي.الحرارةراحت-

وهنحرفنيرونخج!نءناوالله.السماءابوابالىفمكمنسميكلهاعلىالايماءوشاهد،المصفروجههاالىالطبيبوتطمع

!دكتورياعمرلريطولاًلله.الناسومننفسيتمنح"كينين"حقنة،"اسريا"انها.صوتها.فيقراهكما

المضامة:خارجالىيقودهوهوالفريرالنفيمجيبوهمس-.بةالشفاء

قريبةفالشفاء..شيخييا،اليوممن"الحلاوة"هييء-يسرلرالاأرايكما!.صبالرالىتعيملدواحدةحقنة.طيب-

.ساقيها.ضعفمنتشهـو(1اًلاسماعيلمريم":المرشوتوالىاعدي(اذنهافييهمسزوجتهالىوتوجه)؟!مبيةتعودجم!ان

جنيد"واما.عينيهفيمزمنةتراخومامن(؟الممريو!سفو"،تهـةيااانتظري(للعجوزئلى.ثلم).الحرملكفيالابرة

نادونبطنهفي"حركة"سماهممايشكوفانه"الهندي.فقطدقائقخمس

اًعراضها!يبيناووصفهايشطيعنقد.كدرمنمطرقاالمضافةالشعثنررويثىالشيخودخل

هيكلهالىيدبعجوز،"العلبملطوف"،المرفىاخردخليواخذهوان،الوضاحجمعهالدخولفييسبقهاناغضيه

لمم.العكازةادليبده-مسك"عبان"حفيدءكان.الفناءلهيعداحا،الدرجبهخادجاعكلابويد.متويسعنه،ا!بيب

عليانهابا،.الشاباًبنهدمستانانيوممنمعيلللعجوزيمدإ.احسنالوينخالدالعاجمضافة؟!قدرالمختارمضافةفي

فامرفيالاربكأحمرءيسوروهوسنوات.!ثقبلسيترنسيارة:الضريرالشيخسعة!لىعينهوقعتاذالطييبقال

...الغريموفاع،اتيناغلةلبيعالبلدالىالطريقفيالض!عة.الس!مة"لصبرفي.دورلرحانقدما.درويث!يشيخاه!-

،،لاجبركرء4"يضمن"،البيتفيشيخوختهعلىالابوفعدأوجعكما

فيالالمولكن.محنونالم!بهعليهيتصدلىماويتقبلالقليلمنولكن،نمضبمناطراقهيعذلم.اطراقاالشيخفازداد

اخ-اً:بهيحسباتالذي،احشائه0وخجلحياء

.شديداوجماتوجمنيوبطني،دكتورباسبوعينمنذ-..هيا،درويثيشيخيافل-

0لارىاكشف-الىرأسهوهز،خاعريخةمنيدتغوكأنما،بغتةالضريرفضحك

غبرمنكانانهذلك.بطنهعنالكثعفمنالعجوزخجل:وقال،ويساديمين

.،،لباسز"!البماهةامامذكرهمناخجل-

!ءمباكثف-:يم!عدطسماعمتشوقاالطبيبقال

ثني!شو؟عال-

""،،"،"،4،،"،""منذعنيناباتلقد.بسرء.الطبيبافنفيالضررروهمس

الضرير:لشرح؟اتاريخهذافيلمهوقععماالطبيبفسأله.شهر

الطبيب"فقال.."لموميتلكمعوهولهزوخنهمفاجاةمنكانما

أ":حديثاصلر4:الاديكةعلىحقيبتهالىعنهيبتعدوهو

بم؟حالككانتكيف،الحادثوفبل-

:أ4....:اليهموحهالسؤالانلو كما:لحعص،المضافةبابمن،البلهوانعجيبصو!0فارشع

41!دكوريا..الحصانمثلكان-

..2)0":قائ!الضريرفثنى

د.!انمنالارقيالطبعة!؟.تعر!كدهاالضيعة.الحصاىمثلكنت،واًدلهاممما-

فضحك.تستوضحانوكأنهما،المختارالىالطبيبعيناوتوجهس

؟9رو1)فص4غاقرتقدالطبيبزوجةانلرءفياللهيحمدوهو،طلالابو
.-..:قالثم،الابرة!عدادالمضافة رجولته.عنبالحديث،قيلهن،يفيضدرويسالشيخكان-

!،-م:.الحادئةتلاالمذياليومفيالشكلىبرهـات.يشكوجعلوفجأة

اًلص!سلىانلثساعرأودكن.القولوكذاممنىضابوولادرويثيالثيخيفهم.ودم

الرفر.علىوقعمربلهجهالطبيبفردد

نف!سعةاعقدةهذ..نفسةعنسة-

يراجراءيقتضي"العقدة"هذه"حل"انماظنسرعاناًلضرير

ولكن.الجزءفاصابه،البلدمستشفىفيلهجراحيةعملية

يرلابراء!اًستعدادعاانه.سويارج!يعوراتيريدأيخيفهما...

،!فياـسبوععملياتسبع

ا"؟دكتوريااجريها-وكلننى
ء؟بيروت-!دبدار4!ميما-

:؟!المملية-

سمثث.!سسسيتصبيفريمافههي؟عمليةاي-
قائ!:الطب!يبوضحك.بلصمتالغريرولاذ
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اخبمامعانيعلههم!وزعاناًلطضرين!لىاًلعجوز!فاودارت

ناالي،-!الطبيبتأعتار.اتتظرت"حمت!وابانوال!ثن-لت

فماذا.ثوبهذيلالمريضوردع.خط!اًتاًا!راًءالىي!راجعوا

كتال!:ورنالاولال!زءركاصلمىصدر...
...حت!هعبهتور،تتقلألنط!ناسفلت-3انةعجت!يرىالملإمتهت

اًهـصتعههعمانمعالىفسعوتدلظع،اثقتلاوابىيتتةحجمهـ!اًلاحتت!اء

مع-.المععاوثعالطنيمنعتايسة.لدركهااًندونالعتنى

ت.ش!ح!!كا411!نوصم"؟"م!وق)توانت!!فف؟عمياهذاًما-

اًلظهعرةمعتياًلعجسوزامأااع

لاا!ق،دكأورا-،نيلاولكنه(وللثم)!سنتينمن-

إ!!قي؟المس!!ال!لأ!ك!ىور!بطنبمداخل!!ي،الالمبرطني!احى.يؤات!لا

(للممنتارهـاثبحنما).بالعملمفنعاليسك.الالمبىمتهـثنالقتتى-

؟طللالابوياألربرلملزر!اركوااطملم

ذيىحاسرامتاثبماالعهبعنثأحيثاًلىمعنوثنووثن،رالمختاًجاصت

ثوبه:

نض--كاءا؟ت،باو!ذااإؤلفهذأمشلوسودان))ع!مالايملكلاانه-

والرجاء."الاملءاىيبعثعنهنفسهيداريوهذا،العجوزحالير!هـيرىعجيبواطل

يظتنماثأ:3-عنصتعنالفضعالعتانعتمعانهتبيسمقزمأر.الخمتلانحمتحتفمت

السم!ءه!يج!ال:للمخضار

ب،)قا!رة:!نالكل؟إ-ةفىالتحتفنارر!ذالثكومةم!ثفىفياًجراء-اًدعمدية!الامكان،!يراًىناذا

...النافيانهبرعنان"صاعتدقرثنهادة"لهاستتحمتج.بالماتان

اهانلمهس،الىسفرتثنالمحفللعهأعنزعةعهانقتعةعترثنقعناهتمتج

عادحينفي.عيادعهالىالانعتيسمثنييصتنعجتانعنتندن"عتصتا

4ثلالانااثت.سععتداحالهعأرسعيريتد،المعتيصتعلىيقنعنعاعيعمت

فارئا:اللتمتت

اال!ونإحبيتقدمرائعةوخدمهصايلعهل"از"!!؟ارطلاعجبكهل؟عجيبيارايتماذا-

تنتابنيالكضابهذاقراءزيوحين،اوررب!باالشرقفي:اًد!ىاًجاب

جة"ال!بىبلل!كتبةالعظيمال!ب(الذااوالخرالننت-!ة!دكتوريا،يديكعلىالصنعةاًتعلماربد-

الملنهت؟عمتنةلهنرالنتهدن-

رء"اوحت"إ"با.عيادتغنفعناهمتتلي!تنعت-

ر،اورا!رذألفشونءا!"ؤىدرالشحىوفنالى-اذ..هيا.شيءصارما-

......عجءمطؤقيلمل.الم!دةالحقتةيمينهاوؤجما،الالببببروجةودخلت

ممعففا).الابثفبثعيرسمععتمعنالادبادولتف!الرالدعي!تتةاًثن

اً!اتتةاععتادمعه!ساءةنصفصرفخظالتيوهبم،نثفئلأفمتملهتنبة

:النادعليةلبياؤؤ!قيمهـ-ا

......أعهتييعمتنتنصرثنححهنتمنا-.يم

ر-خو-!تررو-درفذ"ا)!ةباليداأ-!تسالروفءااقدعرا!!و.هربت؟لهااعملومادا-

."ان-ألانصودنهاالىالهتابة*فتتفالى

تذنيع!حرام،عأاهعأةالابسر؟والان-

،يكصءكاعأ"فانهطو!طفى؟لالمنكلاًلىامرهاًاوريباص!درانالاهووما

.....:عمأييماًلىيمثمعتوهو،المهنت!ار

2!جمق-قىطوالت-كبا-قىالتنشافضوناابىصد!ؤ!ا!ورفليس،الابرةتع!هلماد.المشاغبهذاعلىاًقبضوا-

-)وعتعمالللاؤا-بمالللأافيقىومناعنفي.النجاللمعنلعسوفياالب!اعأالىوبامت،بالثهطمتعمأ!عتمتواسسمت

جنأثتممنالفتىفصرح.النرارطستعمحتنفمع4علهسدوهنن

قائلا:اًلطبيبصراخهعلىفرد.وخوف

.اًلاوثنالستداك؟نعلمهافيوتعتمنهت،المثنتتنتعمتنمغاًلم-

!5"صته!بى"الونزو،ثوبهاهثتار

وءلنا،اهم7/مثقفيناتصوزا)ت-يالكتجاصنا؟"))ع.اًلشلاصىجاووداوحاول.احرىرعبصرخةاًلفتىهـنوندت

والىب!-إعتالفنألىسعتماعصحور،ثتتحع،ؤذتررروهتوالاصتسهأالمأسوثأصنتسختهاًلانتاًلقنبلتكالسمناهسولهتن

خاصة"لص!ورةالحدلثالفنالانينبين،الفخذفيالابرةرألشانغرزماوسعان.!ادهفي

...والضحكوالاشف!ا!

اوءاء-لىاًلصياللامعمد1،!!!ر.عجبهببيابالعافية-:"مريضه"؟تفيربتو!والطبيبقالثم

......إ!الاولدرسكهذاً

اًلسممباعيفاضلحلب
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