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زسضدئرئدضئاس؟!دسريخضرنضدساص

ع!مفصكسبصرلالفدزا-،
5ح!حولم!ر

و..جديدةاداضيفتملك،البيكصنعةبعدفيماتض*يي!لبولسرحببئ

وز!ه؟ين،ؤلأنم!دعع!ةنكفينلو(ود،،.الآنهذاإ،فناوماذا-ءضهب

أ/-ن:.أسألككنت..بعدسببالهأعرفلمألذبممااً)غضبالهذاحدا.خدرجة

؟7.ءلأميبعب!ةالمدةتلككلقضيتابراهيم

نأاستطعتف؟بزأسألكأنأودكأت!اًر!ا(دسضرية)-خد،جةحسين

؟أزامعشرةوأناضنبجمابىعنالارةمادتتحملءمنصود

..واًراةتنجى،اكعلى)ـجسى،أنتعاهـبىقالقاكنت-ءميببكسعيد

ف-3لممت!؟ةتاو..ابىراقةالكاماتونه4تمندعك-يجةخ!نهلة

ال!زراءدتداء9علىأ.نمرنأنطكماكبق!!الاناقةوهذهالرمالهدا!متحارس

أحفظكنتكيفط،والغبارالكطينادضوسر"وأسير،ا!آلعاالك،بذمه..حييحهـ.حيمييلأ

الاوتوبيمىموقفألىاصلحتىالبراديفيايرياحعصفمنتسر،ورتي

؟وأصء-،ؤ،مهني،ولعلىالا!-ودالقرويالارادأرتديكأتيف0.73.اًلاولا!ل

،ما"الجرا!جممأخيأخهجلألاأجلمنذلككل..المديرضةثوبتحته

..هنافييقبيمونهاكانواا&فها/الحفلاتفياصدقائهالمدي!ئةفيغرف!ة

..خدلمجهـة؟الىقرويةفبك-هرفأصدكانكلاذلكومع-منيب،الكتببمضءويهصفبىءكأباليهـجبنالى،كل!ضاثرةمقاءدبعض)

ارنف-قأوسلوككوتصرفاقلثاحهـادرنك"ربئالقر))لأتفتبأجملدازه،كنت،مرزبفيديردبم!2يرسالم!نبقرب،الحائطجانبالىمعلقةثياب

ولم..اجمي!ه-أنظلرنامص!دائمامنثيجعلكان!ذاكل،ا!ذب(،1ءارو!قطر!هاوعلى،مق!لدجانبهاوالىناقذةاليساروالى

واكودد.ءضثالتقربوسائلجميعاصطنعتاًنبه!ألاث!تكزهتحبفي!صبالمض،مسةالنساعةفي.مسعاءكلأراكأناًتظرتا-منب

...حتىاليث..أيامعشرةمنذموعدنا

..لا...لئركأفياوقعتنيحتى!حرؤةويرةبسنجر!-خدربةالانتطار؟غبرآصرشيئاوتفعلىهذه،غرقتكتيرحرمولمادا-خد)جة

،أص!!!،دائمأنطركنت،خيركلكانانتنكنلبماو،أتهـههكلاأ!ا..لاهـ-ته..9)ـجدران!"لىعنتكفانت!تشألىأنبكالاحرىكان

..و"ملفي،غزلاوأنئ!بعوني،جانبكلمنبيأحططواالذرنيأولخثاص!وراء-،ت"وؤبوظل،!ف!ب!ى،لكبالنسبةشيءكلهياًلنافذة

ؤ-جطب!نجاحأفتأنبعد4رولناشكلفيلي-قولاابراهيماًخ!كأننهبئ-زمسكتقنع،الاصليةهيئتيمحنغريباكانمهـما،شبحكل...طوالى

ليست1(!ي!نةان،،ص!/جةيافعاتحسنل))منهأ"نلقاهاالت!دروسيأنت"ط-!!ن،تنرينمنذؤماتكما!!طانبر!لاخدلمجة..خببجة

...بة!..،مطاهةشمهعرفةفيخفيحوارليدونالطوالالساعاتضجرتحتمل
انمسالبضك،عنليمبرالذيالسلوك،ا!لموكهيبرلممحسبالنمالمحه

.وكرامتني!تكحري!رزالذىهمطلساوك.ب،لكيرخطر!...اًتممددب.0الصاخبةالمدينةقلبفي!متهانحبس

ء......بة....تاقر،اًنأو،ماعلةأصابتيأنهأؤالاددالىهجرتكفلاؤهـأكوناني
الحقال!؟هدهتهصدفياولا؟يرنتسحرولمادا-مميب

ء-..........ةالم!يندربدوناخيراعليسسهتقد
لو،الحقالقهذ،،لحقالقاهده،دكلم(مكتومبحند)-ي!جهحد

الالسانهينشرهاواحدةحقيقةثمنيدفعبرأننفسهطالبمرةأحدكماأن-شيءءنفبهاأت!كلملم!ظةاتركيني؟خدرجةياحدثماذا-منيب

..و!تاكهـناالأجرب،مابعلةفعلا-اص!بكمنانك،لأالانفعالهذا"ثلعلىيروماأركلم،خر2

دءاف"إءكضهـ!اواحدةحقيقةثمن،ييقعباننةمسهطالب"رةاًحدكمانذاو!...واحدةدقعةأناقتعكؤقدت،مخففةأصب!تلقد؟دهاكماذا

؟فجأةالماضيةحياتكتنكرينجعلكخببرجةيالكحادترقعهلى..شعرك

5اوا..،ة"الح!هذهانكرأنئيأدركتوكيف(صائحة)-خد،جة!!ككفلم؟الهرريئابرنةاًنا،-قااناقةني*كانتوهل..ها-خديجة

"عاليهاالارضاؤلمبوكلننياالاحوادثهامنصالثأتفهاصتعلمأنا..نجدرءةالاالاياماحدفياءنيمأنا..وكأويراءكغروركبهاتطعمأوهاما

.تتنزهأنالنظمبقةمدرت،مشوارعمنأخرىلفتاةأتيحكانفاذا.ساؤإهاأنسب-ك؟!بماأناؤ"نيفيأزيدكنتربما..اي"...صالجالسيدبنت

اكيبالطريقةشعراطاوتسرحا-لقصيرةالالواب.نرتديوأن،صدلملمجاتهامع..حقيقتيقليلا

السببنملمتدصلوأن،وغيرهمالنتيبمنءأصدقلهاي!هونوأن،تر،بيرثوهانفصا!صكأنأقولانأديدكأت..هذاعنيتءنا-منب

اذا،والسهاسيةالادبي!ةالموضوعاتشتىفيوتناقتساكتب.اوتتتتوي+.الهادىءلىحركمنيبدد.؟جمالك

منةاطبيعب-حركةبابسمطوكأنها..نقوم،هذاكلتفعلانلهااتيجانا،الاناقةءـفهكلفن!!كمالاؤلطلىتدريكنتالو-خدي!جة

زأابرلمندهااقومخطوةكلبعدئورةأشعلأنعليكانؤلأنا،جسىد!ا!!ك!ين..الجوؤةضيعةفيالبيهـكداعيصالحالشيدبنتفديجة

طبيعيةفتاةايةمثلاًكونأناجلمن:...الآنعليهانامااكوندضكناسيصجمحادهوناحوشهانحياتهفييحلمكانهل،بكمحمود

..!ناأخرى.أبيوا!ن،وقطعانهببتهلابيااوصىاذكلياكان..وعائلتهلصالح

15



..عنيأمض..بكليشانلا-خدي!جةب!ثكمنالغرفةارجاءفيبصنيها-خ.يجةت!ول،ص!فترة)

الارضانأحسسبكنت!للصفاءيا..اًلابتسامةوهذه-منيبمقابر-صلالجمانببمالجدارعلىوتحل،المغيبأشمةتخفت،شيءعن

ا..هذهابضمهـمامتكمثلفبيهاتن!رفطأنمن-أتفهف!متزيدموسيقاتصدح-معشمةشبهظدلىاًلمهـقابلةالزاويةفيالئافذة

..يراؤهـنكأخي..الناسسراك-خدي!جةبلسانمنهماكليتحدث.،الصلةمقطوع-وادويرضقطع،الابهامجو

..دربيا!كتتتفتلقد!كفاكلهؤواي-منيبجاذبيةبفعلتلقائيةبصودة.نت!حركثمبراتظاره،تحومخهـيسجةتظل.داخلي

أنا؟أينالى،دربرب؟برىدراًن!ان-تكونيمكنكوهل-خديج!ةعا!تهـكساك!عاحبةالمظلأل،اًلظل4بىمنطقةفيتق!..غريبة

..ففليرةالضوء،بقيةبحجمه،شد،اًلنافذةجهةمنيبيئحرك،اًلنافذةمن.وجهها

.(اًلنافذةيغاقىانيحاول

!صذافيأغرقأنأحب..عين!بكالىأنصأنأحج!-منيب

..عيناكغبتسهلابمي0.الانساع..هذاتفعللا(مختئقجملس!3بصوت)-خديجة

دهيب،أصضر،بعيدانه..قريرتيسهل..أبيسهل-خدي!جة...؟ماذا-منيب

بة.ألخضراءالدفي،انه.بهحدقتم!ما،بهتحي!أن.تستطيعأنتلا!بمذااطلأنأحمب،أديدلا،أريدلا،النافذةتغلقلا-خديجة

وال!بون،المغضىصالجبين،البشرالااًرىلاأناآه-منيبفيالعاليةالغرفةهذهمنا،هنامن..الشمسموتاعلىبص!من

..اًقييةعنالاتنفتحلا-اقىالاقواهو،بالشكا&ظراتالعليلة،المتعبة،اًلبيضساءالسقوفاواه..ادرضةاموتعلىكذلكاًطل،اًلجبل

.،يسطعكيف..؟هذاًجبينكأينمن...اررنمعتقالوجودكلفيهاحهتهضاكالمكتظةالشوارعانفاس،الانفاسوغمام،الصفراءوالاشعة

من،اًلبراءةهذهبمنتلالمحليفةالارض..الارضعلىعميناكتقبلكيف،الانفاسؤدادة.بإر،الضجبيج-تمتص،زرقاءك!غيمةالمدينةفوقتنعقد

انت؟أين.0السوداءوالمشوادعالم!احاتصدرعلىدابضةتظلولكنها

بي،تمسكأنتسةطيعلن،.نعرفنن!ن،تخبهبفننأنت-خ!يجة،بالجدارظهرهيلصق،النلفذةجدارلصقي!تحرك)-منيب

/عجمبانليفال؟أخيءخرقكهل،تخيق!انك،منكرمنيبربكثلاثمئة.كلهكتبته.الكظبانجزتلقد(جافاصوتهبرنجنعث

كالتوان،ؤلمو؟،مفيطيبوندج،لحملهوارومثلالمدينةفيأصدقائهالصقيعيبفراغهاتتحدانيكانتكم،البيضاءالصفحاتطلأت..صحفحة

ينحركونالعرائسمسرحابطالمثل..معقدةوحركاتهم،ملونةملابسع3ا!اكتب..اكأبأنبيتحملقوهي..ذاك

مسرحهوما..غريبةخفية،ماهرةأيدمن،علمنتاتيهـ!بخيوطبعضها،صلعاءبعضهافؤوسارى،لهاارضلاالشوارع-خديجة

اًنت؟أتعرفه،العرائسمسقوفةالمدينةفيالمناسكل،البسقفشقراء،السقفسوداء

!الشيطانبحققولي..أيمكنك؟احقا!فىاايرم!ن-"ضيبفيفيردوقد،آبنسمستحتالنهادفيتميعؤد،جيدادووسهـ"

بهتهيترفيانك..بيفييفكالذيماأدربمههلنستا-خديرجةوالا!مالدائماسجنهافيالاولر،جدامحميةتظلالر؟وسواكن،الليل

ؤبلي؟فتاةتراولم0.النطرات!سئمتاوه/...الب!فلنحومنخفضةوال!يون،الداخلفيمكورة

اًنساناأرلمماننيأعتمقد...ربرما..صحيح..ا-منيب.!جحوظك

-..قنلكاغلوناناديد،أراكاعدلم..أكثرأحملمقانيضبغي-منيب

..اتعرلى0.يرؤم!ونانوم-خديجة.المنضدةمصباحسأوؤر،النافذة

يصسابلكبممصطنعةمحاولةأنهبدلاأالرفص؟ماذا-منيب..المساءهذاضوءلا-خديجة

كل؟ندوخأنالزمانهذافين!بلماذاأفهملس!..بالدوارايناس،هناك..مك!نيفو!ينتظرنيانه،مصباحياضيعلن-منعب

،-والاشمكالالخطوطفي،الازوارفيالتر!ربفييمكنماأفجعش!ل!عنوأبحث،أورافيوأسحب،وراءهاخراأجلسأنبدلا..أتري!نه

نقطع،الاشكالن!!م..ا.لنودعلىنقضيلونودندوبى،نمورذلكومعدمشقفينييصملمهمنأجدلم،زمان"ضذ!حطمقاله!51..قلمي

..الدوارزوبعةفيهكذاونفر!،بيشااًلحوارجسورتحطمتقلم،قلميبة!ال!ابةأعر!لا،أقىبلا،اكتبلاأنا..كللأها

..(بذراًعهيحيطهاأنيحاول)!..ريششه

اتقهمأنأخشى..أورلا..أرجوكهكذاببمتمسكلا-خديجهـةأدريلست،شتضاتفعلأن.تستطيعلناًنتة.اوه-خدي!جة

..ا(رواراتقنلا،اًنجقنلاانئي،المشعثرتينبقد!بماهكذا..الكبرى!تهمهأنت،اليومادانه!انك،ذلكومع..بلأالتقيتكيف

..دوار..دوارمناذنلكبدفل!؟المد،يخةالىنزلتاما-منيبأبحثسوف(عشوائيةبحوكةمكتبهأوراقفييالبحت)-منيب

وط-الخظويهدمون..المكانحسويفقدونيرقصونكل!ما.0دوادانبعداالصفحاتآلافمزؤتاقد..كت!ابيأفجزانبدلا،قلميعن

منخصرمعدورةمدىالادضكلهكذاًويعد"ون،وإلالوانوالمسماولتانينبغيكانمنوحد!أنتبل..خديجةر،تدركينليتك..عرفتك

..ورعبوموتاكأانالضخ-منزاويةفينحوي.نقبلمطأنقبلاًخرينرررونكنمث..يفهمني

..الرؤمبى،كونكيفأخبرني..حد،ظاًلمديرضةاتيتأنا-سريجة،بير--ر،وأخوك،يضحكوالاخر،ريترببعضهم...بلهونكانوا..

اثانهناأنتم..متشابكةوأردي!ناجميعانرؤعراليراربممافينحنالا،الضحكبكل،أتمناهكنتبمناًلاالناسبكلحفلت..ما.نعةحفلة

كلبينتفصلالبكماءوالغربةوالصمتا)ظلمنمسعافات..ائنانالصامتةبرؤصتياًلا،الرقصاتبكل،حقاأفرحتجعلنياك!يبالضحكة

ولانصمتلاولذلك..جميعانرقصنحن..اثنين..اثنين..اثنين-.رايهكفجأة..انادؤصشيالشاحبة

ء...نرإلىراقصةالحانأيضابالتدريج،.وتعلوب،كدريجتظلمالمسرخأنوار)

..يديعلىيدكضع!-منيبوان..رؤصلحلبةجمانببئمنطر،الم،ضيالىعودة،احتفالوصخب

تنعقد..يهـي!ناأتتلامسىجميعااننالوأود0.كلا-خدي!جةالاضواءتعود،المخفيالمسرحجانبمنالراًقصينخيالاتبعضعكسامكن

..واحدةحلقةفياجسامنا-البميدالحواهـكا"لصدى-وخديجةمنيبعنتكشفموزع!ةانارةالى

..الآإرينعنيدكتفصلياني!نبغي..هنا..للالف-منيب.(عتمةبشبهمغلفاالجويظل

الاي!قاعفضاءفيمظلمةرقصةمن..وحدةمن...واحدمنلكبدلا..؟انتمن-منيب

ههذاليسكلا؟اًلدمعتةرف!يناواوه..تعزنيأني!نبغي..الاجرب..الغريبوجهكاخشى..ائرتقتربلا-خدإجة

بصمت،،برعب،لوحدكالمدينةفيكذلكتبكيأنينبهـعي..صديقةيا..بالوداعةاللإلهذاظلمةملاتابتسامتك-منيب

..غري!بةأن!كلوكما..تعرفنيلااًنك..اوه..عنيأمض-خديجة

كذلك؟انتتصىاو،هناغريبةانني(حسأناصحيح-خديجة...اسمكما-منيب
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اًلل!يلة،هذهفيحادثةأصدقزاًلتما،انجشاقكاحب-منيب..ارضكفيلستأتجكمعيتحسالمديمنةابنأنت،!جبببهذا

بي؟تثقينهلالصديقةاًيتهافليكن،اسمكماآه..المدي!نة"!..-لى،في-منيب

مثلي.ومرتبكحزينولمكنك..أعرفكلاانا-خديجةفيان..حقا..حقا؟أقولكنتلمماذا.ةهكذاأسميكدعيني..

؟الحفلاتهذهفيدائماساداكهل-منيب،الحفل!ةهذهتنقضيلواتمنىث!..الفرباءمنشعبا،غرباءاًلمدي!نة

كيفبعداعرفلاانا..اخيارادةعاىيتوقفهذا-خدي!جةز!امفينضببعسوؤء..شميئاتخشطلا..بناهيابربك،ا.ترقصين

..هناكايقىأو،اجيءآناقرريصرفلاأوي!ر!ءمناأحدكاناذاماأ-ديعرفولن..الراًقصين

؟هناك..اًين-منيب..الزحامالىووا..الرقص

..الى..اًلاقاعودأنبد/ولا..الليلانتصف-خديجة

هناك!ملهـك!كلانه؟أخيأنعرف..مكذابيتمسكلا-خ!ديجة

اللهـومواًعيدودور،لحانجاتاوأسماء..الشؤارعيعرف،ئقلحقلا0

يرهوتثبىكل،الحياةمبداهوها..الليلانتصف-منيبأود،عنكميحدثنيوهوي!فتننيانه.قيالخاصالح!ل!تواًوؤات..الافلام

...الليلمنتصفأحب..ذروتهفيويكعي!ادشلبينأنجبهي!جعلني،يخي!فنيادصخبهذا..مثلكماكونأن)و

..جفوذ،ماملءكيهي!نامونالناس..الايلمنتصف-خديجة.انتأ.من.."القاماتحولالمتجركةالايديكل،البسماتكل،5الوجو

الناسيكن!ماذارأيكماولكن..ذلكأعرف.ا.هاهاها-منيب...شبمءعنأبحتانني..قسأا"نيلا-منيب

مئتصففيحمتى..النوممنسانحةأقليلقونكيفأخرا!عرفون..؟هو!ا-ص!.وءة

لأس؟اًلليلعلىابرتسامتكمثللهان..لكأنتوء"بأناوفقلاؤ!د-!يب

غرفةاًلىالمنظريعود،الجدرانعلىمناًلىرا!صةالظلالتتلاشى)..الافل

اًلمعسغرمكتبهقربج!السومنيب،قدميهابينتنظرواقفةخديجةمنبب،؟!اأنا(بتسمأو-ءد!قي

(..الحزينبالمغروبتوحبمهادئةموسيقىتعود،افراغافييحملقب!صذهىشفانوراالعالمءا!تنئعيئان!بل...آه-منيب

أرادمحندما.نغيظ!اًنك..الآنوجودالهيعدلمهذا-خديجة...الابتسا!ة

سقمفتكشمضصلعةفسبهالىانظر،اللحظةهذهفيرومانسيجدكيف.نعرفلا..الة!مقفولة..قب!بحةنفسبم"اظنكأت-خديجة

.هاًلرؤوسسقوف!أنواعءنبالبحثمغرمةزلتء،..اًتذكر..رألسمكأجيدااتقا!ا.......تبضممكيف،تتكلم

ماكل.ليلنهايةأوليلمنتصفاوليلببدايرةير؟ذنماثمةيعدلم؟نئيءايمماعن-منيب

..جبانادجلاأواجهاننيالآنادركهعناًوه..السشرقي!ن،ا!قصاءن..نتيءأيعن-خدلمجة.

..كثرةأنسي!اءءنسطكتب(بيضاءبوريقاتيرمسك)-منيب..بيتهزأانكأحس،أنا.سخافتي

سوف9(مطقةساعةنحومطجعةبسرعةتاتفت)-.خديجةهـ!يماتلك؟أهزأممنولكن،ريبولاواضحهذا..أهرا-منيب

..اًقتلأنوشكعلىانني..الآن2:أنذدكأوه؟منكأسخراولكن..ا!زءالىتدفعي!نتي..مثلاانت..منتعكلتي

عظمةان،حيببضبييا(تدرين..قريباالنهايةاجدسوف-منيب"..منعطفب!وننتارعانها..ا!نكلةهذهأصفىما..

-عسمس!--محسى-------عىمحسى-حمس!مسه--...اذارخضرةانهاقلأو-خ!-جة

عشست..ا!ري!انأذهب"..الخصرةأعرف-لامن!يب

داالميكتبالتفي..الشاهقةبالاحجارداًئمامحاعرا
،اًلارضتخفركيفقعروولا..تعس!..تعسانك-خديجة

.الارضتموتركيف،الموسميرهـروبهبف

!ءرزأحضألالماشدائيةاشعاء،أنساء!...الخهطاوالحد!،الخضرة..وألصخرة
ءب!هوالادص،الصرابوا!،رالاسساداوومد!001.حعا-م!

..بهاأهتمأعد

هـذهكل..وادناكوعشاكانفك..تالهـمهاتعدللمبل-حدلجة

.الم!.اللأمخه.!ضلأل0.1شيء؟خرتع!.نصلكبيلم،خارجالىالمشمقوقةالملحممناًلقالع
.ا،م!اوبيدك،نحوكيمقبلوأنت،هيئتكاخا!!لكم..اواه..نفسكنجر

وقدماكداخل،الىمغمضتينعيناككاتتسائلها..مناابشت،!لاكأس

..أتلحري..سهلناحولالجبالبثقلنحويالنعيلةبخئت!كتجران

عليالامامعبقريةعنمستفيضةدراسةانأحست..الجبل!اءالسلفياًنطلتكالماكنت..أتدري
عندم!اولكنني،مضحكاهذاأولشس..!ييرقتربالذيهوالجبل

التيورسائلهخطبهخلالمنوحكيمكسياسيحولالجبالبخطىأشبهثقيلةبخطىنحويمما.ن!وانتبكفوجنت

اليلاغة"نهج"الخالدكتابهيشص!ضها-ممادشيالامرانشعرت،عيوننحولاًلأشهبأفقبم"لمتهـموهيسلبم

دلكيكنولم،قعلامنيتقتربالذيانتكنحتلقد.الضحكالىيدعو

نستأ!.،صغراكنت..لالإمنعبوساأشدبدو-أرعبتنبملقد..وهما

صشذاًفياخ!تنقكنتكم..الجبلظلهونفسيفيظلكولكن

الضجيح!
ؤفي!هئ!ا!لاتلسعانبدولاظريقهاتشقأنتود..كالعقربالمرأة-منيب

لا..طريرقهافييق!من

ا..."17..ارقع!اود.أنلالا،الاغنيةتقولهكذا.0السعكلن-خديجة

م!م!ولمدبىاأوقاتفيالجالىا!طببزسرألثبهانه..الايقاعهالذااعرفلاأنا

..أكرهها..أكرهها..الشتاء
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..أنيابهمألىوحيدةبيلأالقيت!قد؟أقؤلماذا.."اًوه..أع-نهذهقأن،افيدبفيبرأما..انبدايةهيالوأقعيةا"لحيأةفيغتةممل

.ء...؟هممن-منيب..نهايةعنابعثزلتما..النهايةفيكلهاتكمنالعطمة

..(البابعلىطرقاتيسمع)الى"ئحتاجتظلالتنىفيالواقعيةالقصة..تجدهالن-خديجة

وقد،أخوكانه،شكيئاتخننتيلا(البابنحوبرنجطاقوهو)-ءمنيبواًلكسلممالمتراًبأرضعلىوجودكبداقينفس-جأناانني..بداية

انه..تحتجيملا..عنتماءنايشادكنااناًلملضتةالح!فلةليلةمنذدعوته..والسعواد

..ي!قهمنا..يفهم..الاولىروايغيلكأكأب.سوفحييضلأ.ياتقولمينماذا-منيب

..لمهلمعنىلاعجماءحركةفيابراهيميدخل-النابئصح)..اساعاتبعد.نلقانيلمن..أل!رعها،..الآناكتعبهابخديجة

-جريدةالىبالنظروزتا!ى،عليهفتجلساًدكرسينحوخديجةوتمضع!عنرأسييغصلونسوفهكذأ:المستكينةالبقرةرقبةتجزيهفاتعرف

لحظاتتمضبم..بلامبالاة!اًقبهمنيب.وذهاباجيئةابراهيميتمث!مى..ج!هجمما

.(معااليهمايتوجه،فجأةابراسميقف.ثقيلةوحيدشخصيختفيان..انسانيموتان...اًلموت-منيب

،الآنبينكمأناها،قررتمأماذااذنليقولا،حسنا-ابراههيمألم-ن..فعلاابتدألتقدالحقيقةأنهذامعنى..؟آخروحيدعالبممن

قامتلقد..التعقيده!ذامثلعلىفجأةأمودناتصبحكيفأعجبانني؟خمديجةياالسداجةابتعمامة

..جميعايطاردناالخارجديوالعإلم،فجأةابىنيا..مقتولةاننيلكقلت!-خمهـديجة

(0.أخاها،تخاطب،الرجلينبينوتقفبصنفخديجهتهب-)؟بالمقتولليسمناومن(يرقصكمنللامامخطوتينيرقفز)-بخيب

..السهـولةبهذهالحقائقتزيمفانتستطيعلمن..كلا-خديجةدائمااحسولكننى..سفاحي(عرفلا..قديبمقديممقتول،مثلاانا

دعرفلا،اًلحزينالرفيقالفنتىهذا،-منيبأ(ومنيب،منالستأنتلمحنيمعنبتتسكين..داخلهامندقبتييحزالرشيقالابيضبالنصل

نتيحةيرضبقلمفانن..وم!4عزلتهعنالاأحدءنباًفعكيف...لحميمعوشبتنمت..

..وحديأناإ..أناالاالحساب...الأفونايهابالذبحعليحكموالقدسخمذيجة

انن؟نحنومن-منيباهمكذااديرني..اواء..الالفاظهذهفلتعرفينكنتما-ميب

حادثةكل..متفرجين..متفرجينءنعبإرة..أنمتما-خديجة..الضوء-اًلمكبرأشعلدعينبم.0إف!فلوجهك

الساه.ينتكونالانالاقدارساقتكماوأنتما..عليها!فرجمنبدلا..هذاًتفعللنكلا(صارخةبذعر)سخديجة

..ؤصتيعلىينالوحيد،عينيكلابراءةعلىقضىالحو!؟طمأنينتكأ.ضمتاين-منيب

وجهالحازمالجديكسموزم،ةءرةالنطريتبادلانوهن!ببابراهيم)لنأنا..منيفتيئاتخشيملا،حولكيتحركشيءكلفيتشكينانك

الكرسي(الىيرأخذها،اختهبيدويرمسكابراهيم01.ذبابهـةأقتل

،هناكجالسةوانتتضحدثنانبكرحسن،افضلهكذا-اًبراهبهبمانتحرفسوف،قاتليتكونانقدران..أنت..أنت-خديجه

،اوء..بسرعةبهااتي!نياذن..ماكأسلديكهل..شيثاأناسأقول..بكيتهموننيانهم..جيداانياستمع..رباًكتلمسنيانقنل

تفتحلالما.ذا..بعدالطقسإبرح!ناولالضريفاتى..الحرلهـفاًيا..بالشيطانكلهاالانسانيةأز"موأنا-منيب

كالا؟النافذةكلمسمؤوليةمنتنصلتقداًلآلهةأنبدلا..نممنعم-خديجة-

ابر!قمنبالماءكأسايرملأ؟الغرقةفيركنالىابرراه!بم.!لمق)..هذا

..("القمانىمنبقطعةمغطىرملي...؟.فقولينماذاً-منيب

الخارجفيالحؤء(الجريدةأنظادهـعنترفهعأ.ندون)-خديجة..ثرثرتكأتهمت..فقطفكرتكتا؟محت..نتميءلا-خديجة

.الجحىممنهبةعليناستدخل،اثدماأدريلست.،الشخصيةأفكاركثقلحتىتحتملأنمناضعفاًنك

انني..لا(ال!سنتربانبعدعصنيةبحركة)-ابراهيممحنتيتزيدلنأنكحقاواثقةوآنا،معنه!فياًليكأل!يجعلنيالذي

اًلمث!واًرح.3!يملاالخمارجفيالغروبنورزالمابينما،الظلالجوابغض.احبأنوأكريت!..متبطلاحياتكعشت،المضشردايها..!سواداًالا

قلبلا،ءمتعبأننيهئالكماكل..ث?لا.01شيءلا؟الصمت0هذاماأس!انني،أنتحرلالماذا(دربممالسمت)اتقولكنت..معكإلتثبرد

وكان،كذلكمعناالضيعةشيخكان،العائلةاجتماعمنتواخرجتلقد،جننيبينالحياةاضربات..يضربيظلفلبيانغراًلمنتحرينسلوك

والخؤولةالعمومأولادجانبالى:بكسعيدان3و،عمكابنحسينبعضفي،اللحفاتب!ضفياًلموتأروعماولكن..المحياةأكرهلاافا

الرووسهذههـبتاينمنادريلست...اشواولاد..أولادهمواولات"ففسهالموتغيريرضينييمرلمأحياماشد!منأننيأحراللحظات

كلهاوتحلقت،المطلمةع!يونهاسحبتجحورايرةمن،واحدةبىفعةدهشةالايركنلملكحبيانبل..تدهشنيانك،ذلكتذكرزلتاما

كالسياطكانتالالسنةتلك.اللهلعنها..الالسمنةوتلك1..حوليلولا.الاصفربوجهكجانبكلمنتحيطنيانك..نثتهإولمابدأت

تلتف،ونلسعنبم..المئت!نةافواههمأقبيةمنتضرجاًلحمواء.،النحيلةنافم!وأنتهيئتكأرعبتمئبممااشد"،"برل..مومياءأنكلمحشنتعيناك

..وهنالثهناسمهايتطاير..عقدةالفالهواءفيتنعقد،لمحنقيحول.مشدودا،الاصفرجلدكءبرينقىلاوعندئذ..عينيكتغمض..احيانا

والعثسبرالاقاربوا!دقاءالاقارب..مجتمعون...مجتمعونانهمحولمهـصاالهواءسكوقمنتحركلا،خاف!تةوانفاسي..جمجمتكعلى

انهم.قو.ن!مهـ.كليعطيهمماوهذا..مجخمعون..الاقطاعيوحهى/..أبدا

..موجودون..موجودونانهم..والطهـغيانالعنفمنواحدةصخرةجمجمةانا(عابثةبحركةوالنافذةالباببينيجول).سمنيب

أتبدداًف!ر،..انالالبميبقلم..وبعد..ثورقرنيعلىالارضبثقلسوف!،هذاأكتبسوف..أصفربجلدجيدامغطاةجمجمة..اًذن

..العيونبين،الصخبمعحهـبيبتهعلىيطلسوفأنهتصوري،الاوليبطليعلىالصفاتهذ.اخلع

ابراهيم(قبالةووقفتفامت،ببسطءالجريدةرمت()-خدلمجةسيتولدعليهامغشياتقعأنبدلاوعندئذ،الحمامكوةمناًبضائعة

تأتلمإنت..وانت،كذلكأليسصديقييا..عليحكموالقداذن"..خوفمنالحبسيتولد..حقهذا،الخوفمنابحب

اًلمنفدسيكونمناًلآناًعلم"نبقي.لم.بيأسكعلينا.ئلقيلكيالاهناالى(بيديهوجهـهاويأخذ،نحوهامفاجئةبحركةمنيبيدور)

ورب،..اًلعائلةربانك..غبركومنانت،انمتانك،شبيئاتقللا..؟خديجةياتخافيننيهل؟مخبيفأنا...صلنيقولي-منيب

..؟ث!راًئعئاتقولهكذأاليسنمسائهثمرفعنمسؤولوحدهالعائلةوتقف،يديهمنمتحردةتئتفضثم،للحظاتمستسلمةخديجة)

"،ظهرهاالىبيم!اتلقي،رأسهاترفع،برهةتصمت)(المئضدةتجرب

اخرجها..سكينكنصلعناكشف..هيا(صارخة)-خديجةاناوها،الإباممنيوماتفتدينيسوفانكاشككنت!-خديجة
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تعنيانها..المدينةجوهرهوذلكليقلت.ةدنفسبماًمورياخذانعنتشتلفأنيمكنكلا..هنالثلهامكانهاأنبدلا،-"نجباب!كبينمن

القىقدالفردداموما..الفردالاهولبيسوالانسابئ،ا.لفردخلق،العشاءصلاةبعديأتيمنكمالرجل..وجدودكابائكعن..الاخرين

عضنوانه،انسانيةثمةلهتكونفلنبهاوالتصقاًلجماعةالىبوبرودهيصيها،ثيابهبينمنسكينهينتلوهو،زوجنهعلىالننحيةيلقي

واخذت..أبنىماتأنمنذهذاعلفشيأنت..قطيعفيالغرائزمنالىويجرها..يهرببين.يجمعهازوص4جدائلعلىيقبض،ظ،رهوراء

ى51بيوذهبت،أصدقائكصعلىوتعرفني،المدي!نةحياةعلىتدربنبم،اًبالسزائىبهايرمبموهناك..السماءتحتالفسحةالى،اداًرا

رجليوكان..بمميبالتقيتأركان!ى..أوالمحاضراتالحفلات..لارقبشهاويجز...اللهباسىموبرصرخ...كنفي!،علىركبن!بهثقليرضع

...الاولايرلممحن،.الاخرياتالبهتونسعاء..جذ!اعنرأسهاثوانفيويفصل

...:....الا4لياسمالرجلعرخةيسم!نو،النجومضوءعلىالدمناؤورة

؟..حديجهياحعيعياحباهدااليس؟تحبينهاًلست-ابراهيمالىقليلبعد؟اًلصياء..فت!يلوالقررة..اًلزغازإلأدمخابئهننمنفيطلقن

فلا."لامورتسعهلماربفاتركناجي-تفىهكنذاتزوجيخدممهلجةننا(رجالبينويرشر..دءاتنقط..سكينهراؤما،الرجلوي!خرج.عرس

مسأولانثم.؟ائراهيمياالشدلىموقف!خذ.!،!لا-ةفب،اروييكانجط..منهما!لميهةواًا*رأمةال!،شئةلي*قنلاًلمهازجين

..ف!أحبنتهطالماالذين!!ري،وش!ري،بر!ميماطضخاناكو/بىاًبرأه!بم

...نفكرلمولهـذنا..تحاسنالىلما..لالحصلها"علاقةلاالزواج-
.0000/لونلالمسنحيلسوف!ابى-ضاءهذهوبذ!نك..أصابعكحولناررمعجن

كنتكأننياحس،فجأةتخجلنيانك..هذاياصه-خدرجة!..وؤد0.طي!بةحمرةالى

..ضعية

من!تكونمنولكن،ضخيةهناك..الواقعهوهذان!م!-ابراهيم..هذ!برمعللنابراهيم..كفاك-"نيب

..اًلسؤالوووهذ!..اًثلاثةن!نرجود"برفقدأنبينالانمخيرانهادراًكماأساخرة)-خدوجة

لنسئ"(صددهعلىبيرهاتضرب،منيبنحو.نتجه)-خديجةا؟حياتي،ءوردنيأو

وخدكانتانك،ذلكبىقل..اًلكلمة.هذهأكره..الضحية.أناأكون؟بحياتكالرجولةهذهعلاقةوما-منيب

تضيع،لنالبراءةهذهانقل..براءتييروررؤءمن،اًجمعالعا"دونمناب*دتكاقد..صدبرور+لم،بس!ولةهدذاتفهملنانك-خلإلجة

..اًلضحيةتكونأناهاأح!لا...الوحش!بةاصولكءنكث!بىاالمدينة

ةالقر،الىبكأصدأنعليم..بسرعةبرمضيالوقت-أبراهيم.0وحشيئهذهلبيست(حزبرنباصرآر)-اًبراهيم

...الآن-؟انننس!هابمخديرجة.-

..الآنلشى(ظ!رهخلفالىبخديجةاًخذوؤاهـ.منقضا.)-منيمب-..جهل..جهلمجردانها-م.ابراهي

غرانك..كذلكأليس..(هذاً)..قغرعاىبعد*تصةملمانتجهلاء،انههـمشبكلا...مسؤولببةأريئالجميعءنتخلعوبذلك-منيبأ

..الليلةهذهبينناكأتلماوالا،مصممعجماءحيوانناتجميعهاهذه..والميكروبوالاقاعيوالتماسيح.كا!عقارب

هذهشيءيحدثلن،حالكلوعلى..هـيتقرردعها-ابرراهبمهـذأ،علىركبصطببفههالان،معذو.دةولكنها..وتتلمع،وتاسع،تقنل

..ا!ليلةانالوريوما02.ليقل..شيئاالطببمةهذهأمرمنتدريلاووو!بما

.إمعكتذهبأدعهالن-منيب7؟إلقريرةحكمي!ناك!اهل،اًلقصيةهذهفي

..معجمستأتياليهي-اًبرا!م،ير-اجل(م!اوالبكاءالضحكمنهستبريةبضوبة)-صديجة

..؟يقولماأصحيح(خ!دبر!جةنحو)-ثشبفيالست..الج!بلنجروفير،،رقتنجزمنبردلا،المسكينض!اح!

..منيبياذلككلنبدلا-خديجةلاالرجل.داًئماارجلاينزهونانهم..ص:را..لاولكن.عشيقي

.؟فجشنةأصابكماذا،كذلكوانت..؟تقولينماذا-منيب..تفران،.ت،ربانينبغي...نماطكألمكروببرنجلوتولاإلموث،إض!لوث

شجاعتكحر.امامجبانانفسعياعن!قدلمنت،السهولةبهذهأ.نسننسلمين..الخطيئةيق"نعرز.!ه!ءلا..عليكحكمهميميمتلانكافوحرهفرارك

..وا!جبنللشجاعةلةالمثهذهؤ!م!محللاأبخرر")-خدبرءقىو!وي!حكمبمااذو!و1ياوتالذي!و،الرجل؟دأيتأفما..ارإةامن

..محنومشيءكلذلككل،بربمتردها)ـذيوهو،الشرفلىفقدالذيهو،ينفذالذي

آلافمنكانك!الاويهكررسبضكررنتيءكل..ؤوليبل-منببب..وسكجنهشة"جمهبين"بلوبالشفرمشدودةوامراًة

..السنينأ.زككلن(اًلصدقيفيهايضعانيج)د"صطنعةبصرخة)-منيب.

منذكانكماويتكرزسيتكررشيءكل(آليبرثكل)-خدي!جة...اهبيمابرمعاعنلتضلىولو،معكسأكون..خديجة؟

منكلهاالهةاأجلمناًنثىاول.رؤبة/جفىتأنمنذ..اًلنينالاف!ملثصق،معكمأنا؟.عنلأمسأتحلىانذياليكأوحىومن-ابراًهيم

..اًلهةكلهمذكورأجلمن1اببومون!جز..الذكوتة.نونهـ9الموالحاكمونجميعاانشا..عهـنكمتفصلنيؤوةمنليس،بكم

ا!افأا!و!ان"هـلالآنليقولا..جانبياًلىقفاهنا..هنانعم..ابىتعالاوالآن

.؟حقنابعضكماأحببتما

!..القنتىمنكراًسيوبضعةطويلةودووابربئ(ربربئ؟.بيتبر،و)لم..افي.يامخ!فرجلمنلكو!(مجلجلةبضحكة)-خديجة

.فرتقدخدبرجهـةأننحسبكنا،اًبراهيم؟فعاتحسما-حسين"!!راوضحاهاعشبةبينأصبحتحتى،بكفعلواماذا..أعرفكاعد

علىتتفاباناًلمعتطعتحتىذكياكنتانكبلىلا..!الابالىأبربيهنامنالاحظةهذءفيي!خيفناأنيحاولالذي.-.التعب،جداالمهمومالرجل

هـ..اًلىبهاوتأتيوفسقهااًابنتهذهخب؟السؤالهذامنيهمكوماذا..

..القذرتينبمفتيكاختيتدنسلا-ابراهيم-للاخربمنهـداهذالميضعفقد..حالاتزوجااذن-ابراهيم

عملمندجساذها،عمنابنتتعدلم،أكأكتعدلم-حسين001واحكامهم

..يرمكنمابرأسرع"فاننننخضعلينا،الشيطان...همرضواولو...بالزواجيرضوالنانهمتعلمأنت-خديجة

اكثر،عليهتثقللا،عمكابندع...حمسينيالا-منصورالشيخ1.برلم!زواجأض:ىءلن..أقبللنفأنا

بألرن"الاقوةولاحوللا..المقروريرضفذانبدولا،مقدرشيءكلكسنتأما.0منيبياوانت(بيألسمنيبريخاطب)-ابراهيم

".العطيمالعلي..أنلكماسمحخظلقد..قل؟منهااًلزواجتذوي

تمثلانتالمختار!..انت..القرير"هذهشيخأنت-ابراهبيمانأردنامافعلنالقد..انتلنات!سمحلم(مقاطعة)-خديجة

-؟االصميف!حيةعالىأفنئمة-علمتني..هذاعلمت!بنفسكأنتأنكتنس.-لا..أب!بتامشئتمففعله
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اًلمجرممواجههعنت!ضونزلتمما،الاعبياءايها-ابراهبم!-!!

دونكم،تحمطنيال!امامكمنتصصأنذاها،حس!نياانا.....فءسونربل .......اًلحمممي

هما،الفلمببلةسكينكماًين؟انياًنتقا"كمتحواونلافلماذا،قوتكملأسرني

*..واحدةمرةرحلرأساؤطعوا..دأسىلهااًؤطعوا01.00اً.....
...7!ا!ص!ال!حه!91لمسورع!لىلممه-

..هنامحكمةنمزولسناولكتا-منصوراًلش!خ

..!ير!

حي!

.إفقطالئساعرؤوسلقطعمحكمةانتمادن...ها-ابراهيم

..يرمةجسيؤلف"لاللشرفالارر-!ام-تصوداورخ؟وبصركسمعكتحتجربمةبوقوعتسمعفكيف..فيهااًلقاندصن

علىوزر!ار،أدانترفيىلىر!أدلا!و!يالماذا-اًبراهيم-بهذءاخلاقك0تفسدكيف،جرءمةهذهليست(متدخلا)-حسين

كا؟هـحباًخنبمثسفالعائلةلثرفلوثتساقطةاًنهنالكماكل..العمابنيااًلسرعة

شرفككل،نفسكعنمس!ؤولأنتلانك-..واضحهذا-حمس!عين...انوينيغيواًلبلدة

..هـجلأنت،اًولالوحدكاًخه!لأتصفلالكقلت..اًلأفوقايها..المتجبرايها-ابراهيم

اًلكلمةلهذههل..انانسهواختي..انسانانا،كلا-ابراهيمكننم!،حقاجريناكنتلو.ةالمجرمعقلكيخنرعهاالمتيال!لماتهبهذه

؟عندءمممنىهـما..ا!قيقيالمجرمعنلبحثنم،الشرف!عنتدافعونإبطالاجميعا

درستاننينذكر0.ا!رسيةامحفوظاتكالىتعدلا-حسسين...امراةالىمنه!يورتم

بالنسبةالالسانهذاهوفما..ايضام!كالثانويةالث!هادةونلتمعكأ.ابراهيميا..ابنييااًلمجرمهلىاًمنسمنصورالشيخ

!؟والبلمظللعثمرةلعيةيجربابرهيم،الهنره!امثلالىاًنتباههكتعرلا-حسين

طمرت،الطينالىرجعتولكنك،مثقفانكصحيج-ابراهيم-.لا..جديدة

ص..دةالتنههامسؤوليةتحتملانتستطعلم،ثان!يةبهنفسعك(متحدياحسينقبالةابراهيميقف)

أرضهالىيعودفحين..ابني؟يشرفه.هذاسمنصودالشيخ..انا..حسينياأناانه(الصمتلضات.منبعد)-اًبرا!م

.ئنرلماذا؟فلاحيناولسنا،5وأجدادآباؤهفعلمايفعلفانه،وترابهمهدتالذيانااننيتصريالا؟عمكابنتعرفالا،جيدااليأنظر

تربةالىتربتهامنانتقلتشجرةرأيتماانا..ابراهيميالاصلكالىمرافنتكاعلىاحملهاالم..المدينةفىصتحياانطريقلاختي

..ثمر!ات!طيوانالحياةفيتستلمرانواستطاتاخردصما..مجاننانتم..اصدقائناليهاأقدمألم،والحفلاتالمحاصرات

اًنمنصورنت!يخيا!صبرهنفدوقدالغرفةفيدجول!-ابراًهيماوزارو!هاتحملوفلماذا؟الموقائهعمواجه!ةمنتخشونبالكم

نادونيتحضرانيستطيعكذلكالفلاحولكن.اصلهينكرلا"نااحداًلا؟اًلاخر"

..الضالمثوباوالبدائبةتعنيالزراعةحياةفبت..ادوووررور.فاةهناك،اواحإامرانعلمنحن(وجهه4مشيحا)-حسمين

كألها،الطينيةالبيوتهدهتزعجيمالشد..الحيواناتمعواًلنوم-..عفافهافقدت

لوأود..اًلانس!انتثبه!كائناتقبواككونجوفتقد،ةاذودات!م؟.ع!فافهافقدتقدخلىيجةانتأكدجعلكومن-ابراهيم

اديرلواود،المقانوراتامناًلكوموواًأهدملوأود،القريةهـرهاحرفى..ذلكتعرفالضيعةكل-حسين

...الجرائيموطبقاتوالغباراًلذبابمننهائيالتغسلهاالازقةعلىارصالرنقردأنعلينا..روعكمامنهدئا(بينهمايقف)-منصورالمشيخ

..ارر!ةالقريةهذهفي!لناسأع!اءاتمتعانرأربمابراهيمياولكن.بعدشيءمنمتأكدينفلسنا..اًلحقيقة

الم،دقيبدوناحدهممعطويلةأوؤ،تاتقضالم؟غرباءرجالااختك

لكنتلولاهاباك..اللهرحم(مطرقاجلسوقهـد)-مئصودالشيخاًلسهعهش!بالمم،الفاسةالحفلاتفي..تراقصهألم،معهتتنزه

هذهفيتحبيونجميعالكنضم،حسينعمكوابنوخ!ديجصةاًنتالآبئ؟صت4

اخلاصهفلولا...المجوفةالاقذارمنكومانهاعنصهاتقولالتياً!واخلقداننفترضولذاوفكن،حقاممكن..ممكنهذاكل-ابراهيم

منبهيحيطوما،الجميلالبيتهذاأورثهلما(البيك)خدمةبر؟التعرفماتهذهمثلفياًلشرف

نويالفلاهـ!ينهؤلاءاحدلكنتابراهيمياالبيكلولا..غناءبساتينا!ف"ة،عرضمن!الهذاًكل!كيرعيبهذاكل-منصوداًلشيخ

القاسبم،الوسخمنبقثصرةالمسملحةالعاريةوالأرجل،الكالح"الألواب..وراءهاتتحصنوناًلتيالثقافةاللهقبج

تنكرتولما..المدينةبدرقطعرفتولما،الدوابمعنمتولمكنتهـ"..الآخرانت2صفىا+نتفهـقدبدأتقدنئميخيااراًك-اًبراههـيم(

م!!******ء*****حمسم-!ععحع!!ععععععععع!انغلينا؟اًلامورمناقشةفياًلفشسلسوى،الغضبالىإدفعناالذي

لن،يفيدنالنوالشنق،وائضيببالذبجالعقاب..هذهغيرحلولانجد

لاعلىالزاحفةالحضارةمواجهةمنيريحنالن،ذاتناأعينفيبشرايجعلنا

يقضيانيمكناًلشرانتحسبأو..ومدنناوقراناصحرائناعتبات

ادبضةثراًلساكث؟بالدمالدمانغسل،بالشرعليه

نضيعلماذاثم..صفاداًاطفالالسنا،فيناهكذااتخطبلا-حسين

الارصاصبدصارمنثوداصرصعز،قررنانحن.الصرخاتهذهكلمنابراهيبمياثبيئاتغيدلن،الوقت

ىبولا،امراقررنانحن.الصرخ!اتهذهكلمننحققهأنبدولا،أمرا

..؟منصورشيخياكذلكاليس،نحققهان

صبىاًلدينلمعييوامسعاث!رائراهـفيلالي...به!تملا..الآنمنصوراًلسيخاترك-اًبراهيم

بهأطالبلمااكلهاتطالباًلبلدولكئ،بأحداحتميلاانا-حسين

منمورمصدللدحورم!ديثاكشافي!دسهقصايالآ
بة..نا

الئقصلرجد!رر8اهـ!،ا.ر."!تقنعانتحاوللالماذا؟كذلكأليسيالمراةراسىتطلبون-اًبراًميم

3.؟آخرمجرماهناكبأناًلاخرين

الابدالىيخنفي.لنحبيبها،قرببااًلآخرراسسنصبر-حسين

!ععععع!.ساصتهتحينوسوف،نعرفهنحن..

1؟



هيرفوابوه"،تقيرجلوهو..رزقهمندائمارياقناكأنللد؟اًلبيكلنفسكتورددالعارفسلتلدافبنولكنت..وههنليرتكاهلكلاخلامب

المريرضوطلج،مناالملهـوفساعدوكمكم..قبلمنوالورعالتهـقيانه...السليبةالرأمةوقومك

اًلفلامعن.ديونوأحئب-

...حئنرءاًن(غاضباساخياامابعهبانثيئايمزفي-.)حسمين

الدبونبهـمعوكأبفم(ساييا،الللىةعتفسمتابعا)-ابراهيم..القذرةوأئلفتهاالطينيةوبيوتهافريتهفيعابءقبأنممالجامع!الطالكب

الدبناضعافقيمتهافيتساوي،كاملةاًداضعلىاستولىالتاف!ة0..اللعينهضةالمديمفا!قبهتؤديأينالىشيخياانمظر

بلدتنا!ابناءمنىلدوكمكم...اًلاصلي
ال!ساًةبعضلككانتلو،النفسعلىكذباكفاك-ابراهيم

ؤ-!والاهيلاقحمايرهعنمسؤولااًلبيعئكانسمنصورالشيخلفد..غيرئعمثفةطغلوفعئاأنافعلتمثلماالمدفيف..حقالأقتهمت

..ثياعوطيتباللهرعاع،امثالينالفاسلينواآلدفان.الكلييعغبعريأن،الضعفهذاتطفيوكنت،بنفسكالثلوضعيفدائماكنت

س!براننسكلا..المس!ؤولبقىهذءترثوناليوموانتم-ابراهيمبمكانةبسرعةوفزت،القريةمجتمع!ء.تتغلغلورحت،مزيفخارجي

نايىبلاماتفعلونانكك،عليهاوص"،ءوافم..صغيراثغابالئالمافيبالتلاليسدتاجرأناستطعتهنا..وبسطائهاىههـلهىابينمخموقة.

..فادراركنلاأصبىلوتيماءـويفعلهوهكذا،اًلقييهلعاداتالحاميبمطهرنفسكوتطهـخ،الييفيغوالعادات

اليه.نت!ونف،اًلاي!يعفحارسيدوتأ،الباىعلىلرلأي!ب!مى)والاثيلبأنتورحت.الدهماءعلىرعيماذاتكمنتجعلآاًناستطعت

ممتدلا(المختارولسم،الانفاد،الفلاحيننبويلاستغلاةتطييقهن..والمنافعاًلامجادتضقاسمانمنصور

...-؟ولديابكجاءماذا-منصورالشيخوبطانتهمنضورواًلشيخانتجعلكالذيمانيقلوالا..دطيبتهم

(ر..حولهوتلفتالحارضن)معوحيراصة!اتلفونلآملكفالذيما؟ىناالبيكعائلغعنتهافعون

حدثلعله..غرباءبيف،ليس..ترودمافكل-منصورالخأيخ.هـناًلعادلةب!صصهفمطالبتومة-د،الفلاحينفد..بكلسعهب

..شيء؟المحاصيل

س!دتارف..المييارلمحركبععنووحطملقد..نعم-الحاررب--الضاألالولدايهافثرهذالا(بعنف.ب!تصدى-.)منصودالشيئن

/فصاهممأخرلالساعه..اًلمدنتنهالىيرىعانيستطمبلم،بكسعيد؟بذلةلسمعتأفما.انخييناملاكانتزامباللهحرئنلملد...

...الناطلبعكئمعر..ترونناغرىاحدمنلكليا،بهاسعهدحلوئنعنندافعنحن-حس!ين

..اًلناخآهئللاءهممن-ابري!يووماصوبيتناهذالحمنا..أبيهمباتعلىنحيانهن،ابرادبيكياللىميئآ

كا..هئعئولاهبهوفه-حسعينابنهعنتدافعانمنافئبألما..علي!نافضلدمنفله،ثلاقةمن.ندعيه

.نفعل..جماذا..ايها-الابله3هناالىاحضرهمه!با-منصورالشيخ،سواءلصعونلااللاثيالحردممنبيتايبرعىالذبما..الوحيداثسمكينأ

..؟الآنهم.اين؟الاربموشقيقاته(مه

..00.3لالما.اً...0001لا.االمائعالمخنثالئيابهذا،الشيطانالىليذدب-اًبياميم

!)ضيومه(وبكسعيدتصي!د..لمح!ادصصر--براهيمالبنمرمنالافخمسةان...الطروباًلادملةوامه..العوانسواخواته

؟4نرولجملالهماوىهذابيتيتجعلاقمنبدلا00انتبيننك.
...وانت.هكذاتخدثاناًبني،يمب-ورورالثيخو!ياكألكأليس،اىاعسلقطمنالهفنغهذهتساويلناًللريرقىهذهفي

...11؟بمثحسين
...وهوبيتيكلأمبلرلن-هيوبر

خلفنعمفومامنهايطورامدأةتلفوخلفربكسعيدسمنل)..هكذاتنادنيلا(مبووتامتياىعا)-حسين

.(..اًلباةيوحاميهحارنتألست،بكسعبيدصديئآألست،ولماذا-ابراديو

ابيهااقبمأنأود..هناخديجةهـر..الخبرمساء-بكسعيدبينكيخلطونأصبحواانبعداللقببهذاالفلاحونيرضادكاولم..هنا

لست..بالحامثهسمعتابراًعيو....نهلفياتفنعئلي..وطيبتيحهدتهسانسببتةحصةدائمالمئنوكانت،لهجابياعملتللد؟بينه

-موليمياًلسيارفمحركحطموا،الاعثيعغفيهكذاأعامنملماذاأدرةئ...انت

..المدختغالىالولتهذافيللعودلواسطغانها...اجورأنوهذه(المتفصداًلعرغنجبينهعنومسمح)-حسين

(..هنديرىغعلىونادأنييآهبربابايفتىحسين)..حلي.حقي

..هنيوفلدلنثيتعاني...يدوىغ...خدتىغ-حسين.:المسرئاتمناجورك..صحيح-اًبراديثب

اًنبالاعداملمحكومةتقبلكيف..جميلواللههذا-ابراهيميهموقامالأرضالىبسبحننهفربوقد)-منصودالشيخا

ملدبيفف؟ل!حدئطفي*تصبىعنتفوأرأو!الانراليةببوذهدماغةبحئبوتتىأدرمولست(بالخروى

..أوانههذاليس..صر-منمعورالرعيمئاراضيلولاحياةقميعانحيلناكاناو.؟سرفةانهالاراحلمىصونب

(...وخفربهـلوءخديجةتدخل)

المالادون،التنفيتذوفهـتبعديحنلم،ايتيياادوبم-ابياهيم

منأل!أنهلهسعيدحطسهسمةألسىل!ببدكذبكعفواهذثانيةبعدعفوالمنيجلوسفهاسلأحهم((ابلادا)ات!لمب

نظيفعين،لمشهـماطريرلةنسعخحبمالشعابهم!بمالشعاجميلةفتيانظد!بلماششةنسيجنظرلقبلاليها،:منالجزائرفي

،العغولفيالبيثطةلتناممتاللينئتفعئيكانتلفد،ئئيدااليهاتطلعياًكأنةهداًهع

كانبينمسا،صاحبناسيارلحطموافد"اللصومب"بعكنانوحمث

غارقينيكونالخ..عفوا51..0الفمىحلوأباصدفيغارلينويطيبته7

الزفحم!رينضمجادكيفتكالقمجهويفرجكيفيركتشفائاودكنهما،كالانالهبطريقةالقرطبيخالدالسمببدلصاحيها

لأقدنوءحب!تشنانهلةالقمجبينوررهمانهامختبئابلأفيشراحسةبهابعلميةالجزائر-بليدة-4رقمذل!كولونهج

علينما،العمليالدرسىا!ننهىوقدوالآن..اًلمرحومالبيكابنبمعلوماتس.!!5
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للشيخمخاطبتهيتابعحسينماقالهيسمعاميأنه)-ابراهيمبيتفياًلغرفةهذهتكونانجاقتر...غرفةالىالا!لنيننؤوياًن

..للريحصدرنانفتجكيفنتعلمانلناينبغي..منصورياعم(منصولى..منصورالسيخسيدنا..المختار

كل.فيتزحفالمدونجة..ا)ريجونلعنالترابيةب!يوتناولىاءنختبيءانلافيودائلتيوبيتيانا..والسعةالرحبعلى-منصوراًلشيئي

فيتتدخلسوفانها.زحفهاعنبعيدااوغيرهرإفيبقىولن،مكان..اًلبيكخدمة

-.أدضنامنشبركلأترجمتلإممئيلا..الشيخسيدناياقلها...ولكن-هيماببما

ارىحنتىاحيالايجعلنيالله،ابرإهيميايابني-منصبورالشيخ....حواطرك

تخطبوان،الرجالتراقعرواننسا؟ناتسمفراناسممحلن.اليومذلك.0يقبلانللفختاريمكنلا..تفهيماقادجو،بكسعيد-حسين

بكالمدينةمافعلتهاكثم..البرلم"نقبةتحتوتدخل،الناسفي،اًلبيثسيدييااًجل..اجل(متحمسا)-منصوراًلشيخ

01شرفهاافقدتهالقد..وبأختكتنهـامانالممكنمنليس..هذهمنأبخلخدم!لكاقدماناتمئىكنت

(و(لسيخثانيةاًلكلهةهزه"صكاسمعلن..اًسكت-اًبراه!بم-...فيشابمعبعدعليهايعقدلمفتاة

..منصود..مفهوم..مفهوم..البيكسعادةياالمختادبيتفي-ابراهيم

!اذلكهينقلدعها-منصورالشيخ،بكسميدخطيةنؤويانكذلكاللائقمنليسانهفاعتقدئا2واما

،تتحررالصمتمنبطيئةلحظات،خديجةنحوكلهاالانطارتتجه)."ائك..!ائكاحراجمنلهيا..الفسقيعيشبيتنافيوأنخاصة

تلامحثم،والخوفالاضطرابعلائموجههاعلىتبدو،اماماًلىخديجةبعديرتبطا"شابينتأويأنش!لاتقواكلفرطاًلمختارسيدييا

،.(بةامرع!صممتوقدرأسها،داًفعة.تقفواخيراادحيرة!ور4البيكئمثو2ن!؟لاقسقناولفرط،بيتكفيالمقدسبالرباط

ا!"متم؟،وحديأنا،وحديبيالالإبغاقموضدعهذا-خلإرجةلثيئاهذ(إليسأ..الفسقمعواحدسقفتحتينامالان..وخطيبته

.الموضوعهذاحولسؤالايلني!تأنفيالحقلا!رإي!ىلمجف!سدوأمرها،عقدتهاذروةالىوضلتقدالآنألاموركل،رائعا

خد!جةصارت؟اترون،!اتانهصريرخلالمنرفتم!-جسبئيسرنس(وبيتههفياننقوىتدنسأنأما،بينناآلآن،،فبيحكماًلمختار

/..بة....،،...هاهاها...حد.بجةالفاسقةبجوارالفسقبيتفيخطيبةعفاف
..يهلحرا0.يهلحرالمح!ءر5حر

ءضطربا)نجظرو!ويتكلم،الجومنيلطفاًنيحاول)-بكسعيد...(هستيريةضحكةفييستغرقاًبراهيم)

بالكم،هدئوايااخوان(ءقولماذالايعرفانه،ير:لموحولهالوجوهكلبينت!،لي..تعبةنهلةالآنسةهل(شيئاتقولاًنتحماول)-خديجة

احب.فاعذدوناهذهجلستكمءليكملقداقتحمنا،بكمماذالانعرفنحن..الداخلالىمعي

ا"صورانلااستيع..هناشنيعةاتهاماتاسمعدانا،قليلااندخلانهذهأحب(بيدهايمسك،نهلةجوادالىفجأةيهـقفز)-اًبراهيم

اًيةبهلانفرظغالبشيءفرطتقذ،اللهلاسمح،خد،جةالانسمةانيدقلل!المسانالبيكسيادةيسمحهل،اخطفهاأكاد..المرأة

مثقفة،انيةةور،ةاصبحتخديجة..اوري!نةاوا)وررير4فينةمربرفةقتاةامرأةيدتكونافييمكنكيفبكلسعيدياأ.نعلم،ذكيةيدانها؟خطيبته

وكماوالمحاضراتالحفلاتمنكئرفيبهاالتقبت،المجتمعفيمهـازتهالهابل00اليلىهذهاديمقثلتقدالشفاهبعشراتاحى!آ.؟ذيهة

4.فهتوجد"كانكلفي،الجميععلىاحترامهاتفرضانها.بهااعجبتاًرىهـودهـذه

خ!يجة،الببكياشبدناوبكن(بلباقةيقاطمه)-منمسورالشميخ..نهلةالآنسةعنابتعد..اجمراهمياتهريجاكفاك-حسين

قومها.بأخلاقتفرطانيبجوزفلاتقاليدووملهموالفلاحون.قلاحينبئ!تلنبكسعيد..مسرورةانها..ذل!كهيبىلتقل-ابراهيم!

بيتهوتذقفيالىمعهتذهبوانها..معيناشاباخالطتبانهاعلمنااشاثميستطيغلا.الحبفسوةيحتمللانحيلشابانه،يرضيهاأنيستطيع

شرفها؟غلىهحهافظةالفعتاةهذهمثلتظلبعدذلكفهل.طوإلمةاًوقاتامعههيريعفيأصلمنىنهاالبنيانالقويةالمرأةهذهجسدعلىيرسيطران

..هذالايرمكنوالمله،لا،لا....اًيضا

نا،منصورياشيخاًلدرجةهذهالىالظننسيءلماذا-ابراهيم..اًلقذرالفلاحايهااخرس(مفاجىءغضبداهمهاوقد)-نهلة

لسع!بدالىمثلاانظر..البنتشرفضعياعدائمالافعنيالرجهـالمرافقة..القرىمنأصلياًنلكقالمن.النزهاتوقتالاالريفاعرفلااًنا

الىيضطرانهاهم"ءثم،الضيعةالىخطيبتهمعهيصطحبانه،بكء،،ءصذهمثل

..هنا-النوملاالريفابناءونحن(خديجةالىينظروهو)-منصمورالشيخ

موضوعشكولا.هذا.اخرموضوعهذاًا(مرتبكا)-منعورالشيخ..مثلاخديجةاًلآنسهـةهاك...والترفيهالأشصراًحوقتالاالمدننعرف

تدافعانلهاقل،ت!مي!ئاتفعللمبانهاتعترفاختكلاتجعلولماذا..اخر.الكبيرةمدينتكمجذ.يمهافلقدذلكومع،ضيبتناعبادومنهناانها

م.نفسهاءناًنيقة.حجراتودخلتمباطةاًدضعلىوسارتمعالاعالياحذاءفانتعلت

نا،دقتصاًنللمراةكانوكل؟ى؟منصودير،شعيخماهذا-حسين..هناككثررجالأيرديوصافحت

..نفسهاعنتدافعالم!لةألىلافنظرلماذا(روعهمنءيهدىانيحاول)-ابراهيما

الاقل!ءلى..نفسهاعناًلتهمةتنةيدعهابل-منصودالشيخس؟منصور؟عماخرىبطربقة

ان!-الكتقولاناتريد،دلكغير"نهاتنتظرومادا-حسين؟افعلانتريدنيوكيف-منصورالثسيخ

للرجل؟نفسهاعسنمت.كماتحيااًنتربدانها،المدينةتحبانهالانلقوللماذا-اًبراهيغ

ءن-هبمت!محدع!الكفاتبل.(آمرةبلهجة)-منصودالشيخالدعارةغيرالمدينةفينرىالا؟،العشرينالقرنفيجميعاالناس.يحيا

...نفسهااللائقةالحياةمجال،والعملالعلممجالكذلكفيهااليس،واًلفسق

خديجة(اًلى"فانيةألانطار.فتجه)؟المدينةمننضشاهالذيما؟بالانان

منليسهذا.شيئااقوللن(الفراغفيتحملقوهي)-خديجهـةابزاهيماستاذياكلامهـكهوهـذا(الغرفةطرفمن.لقفز)-خديجة

..وحدياناشؤونيمنانهلايعنيكم..هذا..حقكموانالمدينةالىامضيان..دائماعلمتنيهكذا.ثانيةمرةاليهتعود

،رافالاعتهوهذا(بكفكفايسرب)لكمأفلاولىم-حسين،الانسانعنتخليتانمالبثتولكنكبالانسان،لائقةحياةفيهااحيا

..ساقط!ة..ساقطةانها..ذلكفناًكثرتقولانلاتجر؟..والحياةبالنموبداتالتيكرامتهعنتخلبيت

تطرقولكنها،بربها.نحركانتهم،عمهاابننحوتلتفتحديجة)اختنماصادت،اًنساناصارت،و-هـهاتركتهاالماذصحيح-حسين

ي!توء"..الجميعمحلىالصمتيرين،الغرفةمنخارجةتهرولثمراسهاانتحكيق!رفصادت،اتجراها"اانظر..مدينةبنت..انساناخدبرجة

(..بكسعيدالىابراًهيم..يازماناللهالله..الرجالوتناقنس
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؟..معهممشتركانتهلنيقل!لا.نتجماهل-نهلةاًلانسةاناعتقد..اًلكئيبةا)ءلمسمةهذهعنعفوكاًرجو-راهيم4اً

(ومنصورحسعينمنكلاتنتابوالحيرةالذعر)..بيتهالىلدعونهااسنعدارهابدىكانمنهموروالشيخ.ت!تقدنهلة

..اخبرهماقدلابداًحداان،اًراءضم-سعيدؤ!جيداسمعننهاعلىتحافظان-يمكنهناك؟منصودياعمكذلمكاليس

.(منهامهـنصوديتقدم)ضيوفاًستقبالعنراضياالست؟منصورعميامابالك،المختادبيت

ذلك،نفعلانمضطروننحن،؟اًفسةانياصبم-منصورالشيعخغينيكان؟لكحمتماذاإ.قلهيما؟لمةاللببنجكفيهؤلاءاًلشرف

..شيئالكمايبقيلناًازراعيالاصلاحقانونفانوالانحارقىفيلهالمت..عليكيفمىانوبماد..شي!ئالانرىانت..زائغتان

...بانا-لااعرف،تقولماذا(متهوشة)-نهـلمةخطيبتهوالانسةالقريةشبد..بكشة!عندكتؤويالت،المبهـمماطة

وا!دالمرحومكانلقد(حسينورائهومنمتابعا)-مهـنصورالشيخ؟الحمى5هذمثلتصبببكح!نىكبرىمصيبةأهذه،بيتكفي

لقاءالفلاحينمنالااداًضياصحابمنحصرسنداتعلىحاجزابكسعيدهـسذا(بكس!بدتحدتوهيبعينيهاتغمزداحتوقد)-نهـلمة

هـزرهينقلاققبلتوفيانهحظكمحمسنمن..لهيدفعوهالمديون؟ياسعيداسم4ما..عظيماًلشاب

..الخاصةملكيتهالى!السندات..ابراهيم..ابراًهيمانه،عفواآه..منهلثيك-سعيد

الارضسنداتستظل،الفلاحينلكماضمنانالانخافي-حسينو..زيارتنالانشرفهمنصودالعممادامسنهلة

..لكمهوالمحصولولكنباسمهمءسرج!اطه،ي!خليكاللهياسمتيالعفو(متلعثما)-منصورالشيخ

الموضوعهذاعنشيذالااعرفانا،تقولونم!اذا-(مبهوتة)نهلة..الكنخدام!ككلنانحن،عزك

بعدلامرلأاًهتمانا،شيءالارضهذهامرمنيهمني.ولا..لىباه..علىيخسىحضرتهمادام(اليهتصغياقحونتمتابع)-نهلة

النسلقضيةفيمتنركاكانانسعيداسألكنت..اًلليلةهذه-دالسيبيتفيانامانافضهـلفانا،الارضاصحابنحنمناسمعته

منليتكشفونانتمهاولكن.خدي!جةمعكميذبجسوفهل..هذه..لمقبلكاناذا،ابراهيم

ء....اخرىقذرةمؤامرةعنذاتكمتاقاء!صور،ظاهـرببلهربئملها،ءكتنوفبوردابراهيمالىتنظر)

اطلب-وفلمكنني،خطيبتيبعديىستنهلةانالحتى-سعيدواخرىلحظةبينبعصبيةلحيتهرمسح،عالبصوتبسبحتهيطقطقيظل

...،بىصاالميميناقصىفيطويلمقع!علىمعهوتجلسى،ابراههم.لأخهـبيدنهلة

.إالجبانايهاءصحيح-نهلة(الاخرينهمهمةيس!مع،الغرفةمن

..جبانابكسعيديركونانياانسة"اللهمماذ-هنصورالشيخعجيب؟ابراهيمياالقرية!ذهمنأنت1،هكذامطرقالانظل-نهلة

اموالعلىقبلهمنوابوهعاشالذيالشخعىهذاهومن-نهـلمة..الجاءعةشباناحدكأنك

الصالحاًلمفتيبدوديرقوماًلذياًلمفنرمالمشيخاًيهاانتومن..لكلربا..الجامعةفيادرشأنا-اًبراهيم

الذىهذاحسنوالسسد..الممساكنهؤلاءلحقترتك!حرلمةلى2!01.
.........".....دودبم!..ه.لنسباباًسعدمنالنالكلابد..ص!يح-لهلهـة

،وفتفيحنىللبيكعبيداالفلاحينيبقيانعصاهب!وةيرضمند!وفكنت،اتدري.بةالجامعةوادخلالثانوإ"دداًستياًكملاناشنطعتلو

..اًلاقطاعييناداًضطؤ-4توزع..الرجالسادرانحظيكان.نرىكماولكن،اطبااًدرساناًود

طائشة،آراءلهااًلفتاةهذه،يااًصدقاءاسمموا(مبرداً)-سعيد؟اذن..خطيبكهواولعيس-ابراهيم

ا!،ولمفىطائشعقلاها..اجضماعيةوسياسيةقضايافيكثبراًتناقشانهالكللابدكان..قرويااترجع،ابراهبميامغفلالانكن-نهلة

كل،آرائهاعلىاعتدت..فيئالاتخنت!وا..للحق!بقةتهتديسؤفبسببالمهـرسةتركتفلقد.نيخطاب،يمونواأنمنعرفتهمالمذينالرجال

.مختافراًيلهالحظكأاًخرمماحثيوهذاً،وثالتئانخطيبالىتعرفتثم،خطيباول

حعلتنيالتيللظروفاحمد...هذهحقيقةاية،(محتدة)-نهلة..طريقيالىالاقدارمادفعته

قضيتالذيءالهانيالاخفرري!فك،الجميلاًلريعفهذاًخفاياعلىاطلع-..طبعاالاخيروليسالاخر-ابراهيم

على!والاحتيالالذبج..كالجنهـةنيوتصورهليتصفهاًلساعاتف!به...هاهاهاطبعا-نهلة

..الجنة..د/مكهوهذا..والقوانيناًلفلاحيئ(عالبصوتيتضاحكان)

يانهلة؟لكجرىماذا-سعيداتصوركانلااستطيع؟اختكتقتلان!يمداحقانيقلتنهلة

اًناريمد،هناشيءكلمنتفوحوالموتوالعرقاًلدمدائحة-نهلة-؟المسكينةفعلت!ماذا.ابراهيمياقاتلا

..ابقىلمن...لحظةاابقىلنهيا..حالاا(دينةالىارجعانهـميبدوولكن،اقنلاًنلااًعرفؤانا.لاشيء،لاشيء-ابراًهيم

توصلك....وسيلةمنليسياانسةولكن-حسمين...ذلكيعلموننيلىموف

-تعرفونانكم..-شيءايلبمدبروا،لااعرف..لااعرف-نهلةانكاتعني،اتقهر،اتقدر(ءنقهاالىتشير)ستذبحهاهل-نهلة

وبعدتهوموعبودياتاتذبجرقاب،كذلكاًلميساًلمش!تتحلونكيفأذلكتفعلانمنكريدونه!لانهم،لانهم،ستقتل

..سيارةليتهيثواانلايمكنكمذلك1(لغرفة9افيالاخريننقاشصوتيعلو)

..الليلةهذهعنديتبيتينسوف-منصودالمعئميخ..ذلكاديدايضاانالعلي،ادديلمست-ابرأهيم

؟.لسيقولونماذا،الفلاحينبينوناوسمعتك..ياشيخلا-نهلةتظقوهل(مرةلاولوجههترىو!ئهارعبفياليهتنظر)-نهلة

؟ماسيقولونهذاالميسالبيكصاحبةعندكنامتلقد..فيمعهمايرضايشتركهوسعيدان

ثم،..بكسعيدسبيلفبم،لابأس،لاباس-منصودالشيخهذهيحكمالا،البيكهواليس.هذايفعلانلهلابد-اًبراهيم

تنتابكقدشابةازث..نهلةياانشةالعقلحديتاحدثكاًنابىلمدثم..هنااًلرابعلىيرلحبمنوكلالترابصاحبانه؟القرية

..اًلمتهورةالافكارمنكثيرتضيعحتىالضجةصوتيرعلو،المضجةنحو4وتتجنهلةتقوم)

انني.ابراهيمياسيدتقول"اذا،(ابراهيمالىتتوجه)-نهلةخطهربحبيثمنومهـاكانانهوبدوالذيسعيدقبالةتقف،الاخرينبين

صباحاغداوساخرجعندهاناماناريد..اًلشيخهذاعنداناماناود-(منصورالمشيخمع

..الفلاحينجميعامامبيتهمن؟.ايضاانتمخيفةتكونيانتحاولينهل،بكماذا-سغيد

..الاقوةولالاحول..باللهالاقوةولألاحول-منصودالشي!خ..اخبرني؟معهمانت،هلانتهلسببد-نهلة/

الغرفةفييبقى،وسعيدمنصوراً!شيخوراًءهـاويخرجنهلةتخرج)..ثبمءايفي.؟.معهم-سعيهـد

لأ(وابراهيمحسعين.(بخوفمتساللاوحسينمنصورذحويلىمت).
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فيذلككلوحلادك..وؤاضبنالجريمةالىداؤمكاًكونانايرمكنصديفهاتخطببان-احتكلاتقنع13لما،العمابنيااًسمع-حسين

...واحدةلحظة.ونحنبالغضيحةءلممعالىكلهاالضذعة؟المشكلةصذهمنجميعاوتنفذنا

اهـنلماننيأصأكاداددء"ضذ،!ريممنمقتو!كأانا-خديج!..ابراًهمبميرانتغاضىاًنلايمكن!اهئا..مكانتنالنا

كأالمقتوده!هدمتم!ا..جلاداوقاضاوجريمةالىبحاجمة،يرومااطلهتلانهاايضاةذبحونهاهل،بنهلةستفعلونومادا-ابراهيم

..اًبدا؟مؤامرتكمطلى

مناح!نوانت..دائماالحالمةذظراتك!نكان!-ابراهيماماماقوياءب!قىانبرنجبغي..بكسع!يدامرهاسيدبر-حسين

ا"رالبثءرشنداهـوككان..تولدانءتذاصغاداباور-لملأتيور:ى..كلهاائراتضاعتخديجةمعتهاونالو،الضيعة

..الغا!يقطيعهة!الحوا!تاصفر!لىالانترافاوضحكانافما.يااخيالبدءمنهذا.نقللملماذا-اًبراهيم

..دواًثكمافيبعضهاوارقدتأحببتهاالخراهـالتي-خديجهوالعرضا!شدف،يرةالألفا!هذهعنتذلم!نااننالوالفهمعبىوايسر

..للذبجدائماتعدوكانت..والسمعة

حسن()الانسة..آ،اسمهاكانماذا،الهـقريرة4مع!م-ابرآهيمفينقفاننستاليعلنفاننا،نسماءنانقاوملنعندما-حسين

!-وقبهاعطيمةشا!ةتيصبحيانبدولا،شاعرةانكمرةعنكقالتالذلمبنمن،مناواحدان!تنهـيولا.القري!ةفيصعلوكاصغرلأوجه

كنت.وح!دكابىساتينفيدائمأتسرحينكنت"هذا..دراستكتابعت-سوف،ا!حابهاالىالارضرجعتفلو.السنداتهذ!منسينتغعون

الشعرمنش-ساؤملانظمتهل..رف!بقاتكمنأحدمصهـاحبةمنتنفرينالمخشامولاالحمامعةترىوين،ءعناالط!بنفي.تعمل،صغ!برافلاحاترجع

خهـنجة.ياحبي!بهاتجبرانعليها..الحلهذاسوىلشرهناكولذلك.حياتكفي

فيلسخ!..ءالآنمنذأترثيني،اسكينااخييا،5اوا-خديج!ة..حالامنهاالزواجعلى

اًنقبلالموتت!تش!فلكيالعظيمةالمضحيةهذهمئيتجحللانحاجةرفضتكماهـذاترفضانها،خديجةطبعتجهلزلتاما-اًبرا!م

ناوا!ببتهنالكماكلهذا،ماشيثاأصبجاناريد!كنت.موت،انسانكبراءلهااصيحتلقد.نفسهاعلىالتهمةتثبتاوتنفيان

-قىالافهذاالا!كشسالقرريئفيوهنا.اءامبمتنفت!جكئيرةددوباأدى؟حساتفهم،ذلكاتغهم

...؟تصاركنتاماابراههم..ددباياليهيؤدبم!لا.الذبم!،البلب.كبر؟ءايفمانحنلنااوليس،انسانكبرياءمعنىما-حسين

.(اماءهاويقف،ابراه!يميجفل).اصولكمعنفطعتكم،شو!كم..وا(دنالمدارسعلىاللهلعنة

؟..انا..شيءايمناغاد-ابراهيمياحسببن؟الاكاذيربهذهءثلالىترجعلمإذا،(محتهـا)-ابراهيم

نأتستطعلمأنت،تمجبلا،انهـل"ئى،ابراهيميامني-خدلمرر"فسيوصيتثولموتكلصالحبالنسبةالاشيءايلالفعلانكتعلمانت

..كأثىاًلاوتعامدئ!ه!وعندئذالمخيفالبطلحستبقىفسوفخديرجةذبحتاذا.اًلضيعة

بسرعة.أوضحي؟هذاالسخبفبقولكتقصد.بنماذا-ابراه!بم..لك.خاضعةالفلاحيئاًعناقنظلفسو!

كيفليمجبالانسانان.هكذأتغضبلا،خاطرمجرد-خديجة3

..هدامثلالىقديسنتبهمناجيءالمفااًلتحول!داتتحولانيمكئدالطويلاكلاما!ذامنذرءاضقتلمقد،ابرا!ميااليانطر-حسين

ابرا!يم..إ،ستقتلنبمانكأثقي!جعلنيماهدا0.المخيفالغزيبالكائنا!اللقاءوالى..اًلغدصحباحخنىطريقةمنلكاب!نت!بجةبدون

ء..ابرراهيمياانتالاقا.!ليريموناًنيمكنه!ركأحدلأ،تقدر،نقدرارنابراهيمير-ظل،وراءهابطبي!ضرب،سريعةبخطواتحسينيخرج)

الىفيتحول،غضبهيكةمالذيالرجلكذلككنتبل-،دائما.لغضبأنت.ع(قليلبعدخديجةتدخليثم-!!يهبينرأسهصضع.لحظةساكنا

\اخر..لرجلاصبحكراًنيانتسن!طيعلاكنت،الداخليالحقدمنوحشا!ا!ت،ا!4ةلم!ل

..خديجة؟تذكرين.هل.نترقيانا..؟ذلكفيوماذا-ابراهيم

هذاعندتقفالمسألةليت،اوه(النافذةنحوتتحرك)-خديجة

اكادانا،تسمععاذا..انصت.طبقالخارجفيالظلام..الحد(0.اًلمنظرلالى)

..غبيةمنني.را..ضجةثمةللسكونأسمع..لحالكأرثيانني؟أخي؟الغدحتىس!لماذا-خديجة

..!فيأغارلماذاني.ذقوبرلم!خلفها.إقف!-ابراًهيماتذكرين..أنتولست،المذبوحاناكأننيصحيح-ابراهيم

اجما،غرهأو،مئيب،تقلهأنتسطيعكأانكبدلا-خديجة،اًلى.اًلمد!ة؟لمضيهممتكلملبيديتتتتبثينكنتعنهـدماخديجةيا

..الثابمنواًحدالناسبالافيعحالذي،الكيرالمكانذلكالىمعيتأتياًن.تحنينكنت

...الاشياءبالافويزرحم

تدلنيانتوكأت،آنذاكصغرةكنت(تحلموكأنهما)-خدي!جة

لميس،امرأةواحدةدفعةاضهـيملكيسريعةظريخةعلىذلكتريرلىاندون

كلارلدجفندقفيللسراشتقتلكماواه.شيئاأكونلاناسمىكنت،فحسبهذا
..أخافطأناودكنت.حراسةالىحاجةدونوحديتنتهيلاشوارع

...اعرفهاولاتعرفئيلاالننيالوجوهآلافبينوحديهناك

..1)مكن00هذااًيمكن(ذاتياحديثايتابعوكأنه)-ابراهيم.

بالقاهرةسليمانشادعكيف؟حقااًلشمابذلك.أحببتهل،خديجةياتحرينيانك،اوه

ي!صلحمنج!عابينهمكانأفماوالزملاء؟الاصدقناءعشراتبينمنانتقيته

حقا؟دوجالك

لة"عتوأسعارممتازموقع..زوجهـنأبحثاننيتعسمبكذلكأنتأوكنت-خديجة.

...اولايحياانللانسمان

المباض!مي:برئ..كيف...كيفولكن..القضيةهيهذه-ابراهيم

بعصبية(وي!ج!*يروج)

هـأالى،مثلاالموقفهدافيالينا-+اًنظري(متنابعا)ابراهيم

..هذاًيصدقانأيكن،هذالمصدقانأيمكن.اًلاموراليه؟لت
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اال!رعج!وتحيطتزالى"اوالرعودبر،ءلىياحاقنبيهةالا!وات)ور"وؤطانسمانأيمنغرتا"وبما،صحنحاالا"ر!كونؤد-ابراًهـهـم

(...والرعبالغموضمنلةبهانشؤوكنا،لمتيمينكنا،أختاهيا9دائممعاعشنان!ش.منيي!خطفك

خديجةياحقاانتشاعرة.الشعر..اًثعرهوهذا-ابراهيلم..اًلخاءىبجهدناالحياةالىطربرلمجنا

..الغريبةالاحاسيسبهذهتخبههفيننيانك00ساخرة..ساحرةبلاوه....ينى"كيمماانرراًلطديقهذااطاضاأزضايطهرولكن-خهـيجة

كانما..بهااتيككنتالىاللعينةالكتبثلككتيراقرأتأنكبدلا..أماه!ااً!طرإف..به!رأمابربئبمأنبدلاإنالاف-1إبراهي!

خه،ل!كوتلفد،عزلتكفيوانتالكنابهؤلاءعلىأدلكأننييفقي؟.متابعتهمنبرمنعمناكانالذيفما

أجنيهماوهذا..اليكاسمات..بكأضررتأنا..هذاالج!نمي،القدمابراهيمتزللمىنك،الكلامبهذاتضحكنيانك-خديمجة

..ا!نحدتماذاولكئ..البكونفسمه.أ-"احرغ:قىلارةاشحمسابالشلدلك

انسانالى!حناجانها..و!،نتيئا!للاا!-خدبرجةالرغبماتاوتلكالحمالمىهذاثمنأدفعانيمكناًك!ه!وصديانا؟اًخوا

!..انسان....اًلمجنونة

....مجنونالىبل-ابراهببم..الخاصة4بطريؤارثمنهذاربفع3اضا-ابراه!بم

لمانك..لمجاليكدخميلةثقافتكحتى..المسكيناًخمبهإ،-خديرجة.اًقتلمني..ابراهيمبرأاقنأئهي(صارخةبتنفتلفت)-خدبرير4

قرأت،قرأتفمة!أناأما،هتت!ابعةشههاداتنلتانكسوىشث،لمقعلتحسنلاانكتدعلا،ترددانكتدعلا.اقيامم!اهذهمن4و!ئنة

..!.الرسميينالقراءعنواًلشهاداتالمررارس"عنوبمعزلوحديم!ه!امشكلةمنل!ين!تهـكيدائماالرج!لاتقنهاالتيالامورأبسطالقتل..أقي"لا

التعيسة؟صغرتيياافدتوماذا-اًبراهيم..ءبرهيقزرأونفسهيرقتلأناما..حلهاءنيعجز

لمناحلاميولكن..حقهذا،رقبتيسيحزوناوه-خديجةأقتىلىسوفواحدبعملدأنضي..خديجةر،أنةأما-ابراهيم

.0جلادأييذبحهالن..سكينايتنا!ها...معانفسيوأفتلغ!ي

التيالشجرة..طوبرلزمانمنذقطعوهاسضدبرانتك-اًبراهيمأنتخشىانك؟كذلكأليس،أخي؟يخيفكماوهذا-خبلىجة

ساقها..وتصلبتاتوطاطدالتلقدا!اراميلادك!خافبرومابوكغرساامسووليقىاتعملمندائمافررنطلقد..ابرضالمك!ل!اكيفي/بمون

يرس!-!لمالادضعلىهوتولما،لساعاتفيقطعوهـاقطعوهاولكنهم.0.نوءهاكانمهما

...أقدامهـمتحتزلزالاكان..الضجة"لمكمنأعظما!ملاحون.".انهـك،أختكيير،ت!مينيلا،هكذاليس-ابراهيم

،أهـلىاكثر..ا!نحهتىخشبهامننحرقزلناوما-خديجة،خكونسان.نودلاانكأخييهالالا،أظلمك(مقاطعة)-خهـديجه

معالرءلمداختلطثم،ودمادنارالىتحولتخشبهامناحرؤواالضبعة-..مقن!ولةاوحبةعني-مسؤولا

...اًلقديمديرما،الرمادطعمبالطينأحسالنتصتماءوفي،اًلترابالازمصان،تذونيانزود!نأفم،؟!ذانفكتضادعينلأذا-اًبراهيم

،ا"فصارةعنبةعل!الجبلطين،القرير"بط!بنتمرءت-ابرإهيم.؟أعما)كءن"مىؤولا/بموناًنوعيركبينتلإلىؤلمماذا،الحرالان!صان

الففأءعلىوالمفتوحالمظا!الجوفذاتالعايىقىالمسريةمفارتكونتأنيتركتةكالقد.البدءمنذالمسىؤول!بةهذهرلمحضتارلما-برجهـةخ!

فذارةهنآلث.المديرضةبطينابرضا.تمرغتكودك!.وا!ربر،ح..وا!صواًعق؟اكبماأع!اعناًليومتسألنيإلكفما.ثلاتسكواتطبهبلة

تنفجر..الصميمتنخروانما..وحصدهالبسملتكسولاأخرىشفافةومهما،الترابهذامننحن،برونقرونرن(بألم)-لبراهيم

الجس!د،أنحاءكلفيالجلدتحتوتتمشىادماءاءعالداخلمنفياد!ينتدناانيلإمتلا..مرز!ءيربح:لىمقيدونفانضاعنهاًقيعدنا

..هناكخ!برجة؟!بجسدكفعلتاماذنيسؤولي(ؤجأةبكتفهارمسك)...بهوجهناوزغمرثانيةالطينعلىنعقعأنددلاعندئذ،لحظةاية

ماذا،لمنيبرونهأعطيتمرإذا.."شمؤومةريعاحبهعصفتحدأيالىأحب،اًلطينهذاأصب(الصالمةطبيعتهاعاودتهاوقد)-خديجة

..؟...منهأ!طي!تا-3رأتذ..العاريبجسديعل!بهأ.تمرغأن...بهكيانجطأغمران

انفلمهسبيأكل..ابتدائيذكر..محت!يمقفلاح..فلاح-خديجةمنأفركنت.ألامطارهطإتكلم،اددغاقىالىنحدوكنا...اًبراهيم

،تغارانكلكأقلألغ.سواءكلكم..سواءكلكم..لحطاتبعد..محتنكتكنشفكضت.قطماولكنك..بيتلءقأنتحاولوأنتالبت

..تفارسفجالىالدغلةمناًصحدهضةاك،أ"ضيكنتاينالانلكس!أقول

هـ!وهلى؟منيببكفعلماذا(صوابهف!قدوقد)-ابراهيميعرؤهالا..سربرةمغارةالىأصلثم..الصخراتسلق3واًظل،الجهل

حلمادا؟اي!اشتقتالذياًللاووالنودذلكهوهل؟الهمماعفةاًلهاطلقهالامطادالىواًدنو،ءشبتهاعلىالىتاقيهناككنت..غيريأصر

؟الش!يدةألماستكأين؟طينتهمن،صضهـ.نهمنتحررهل؟بجم!!كمدخلامامالمنجمعةالبرفيلمحيقليلافأخوضأدوم،،5المبالىرجليأم!

الفودذلك،الدمبدل،جسدك7فيكنزت،والبروقاًلصواعقصقلتكهـذهاثنلأجمعهالمحطبمنشيىاأوؤدا!برديشندوعند"ا..اًلمغاوة

لامنع،الابدالىالصواعقاًطغىءأناوديا.رب!..اللعينالداًئماًلباردالرءدوقصفالرلم،حعصفستدواذ،ا!نادقربوأتمدد..اللحما!ا

يا..عربيدةدافئةجوهرةجسدهامنبجعلانتريد،تعيسةاًمراًةحلمالارضءنغريبة4فكأنيأحسىكنتهناكوحدي،لذبرذبرعباصاب

أطصران..كنوزهابددأن،اًلشيطانيالمنجمهذااهلأمانأوددبهـنقطعقيىئي،ألرءودؤصفويررعبها.والهياهبالطينتننعش..

الدنجبا.قعرالىالوحلتحت3ليغوصالجانارضالىبرجع،فوهاتهال!!لصلبمنتولد..ألالماسمنق!ةالىاتحول..-الصصر

يصيحابراهيم،الزاويةفيت!حصر،الخلفالىتتراجعخديجة)باردةفهيدراتهابينونحبسها،الصواعقاًضواءوتمتص،الصخري

.(...جنونيةبجركاتالغرفةأرجاءفييدوروهو...الس!اءكصواعقمضميئة..كالصخر

مخبئهمن..أسحبهأمتشقه،العظيمالنصلذلكأين-ابراهبيموزئيرالرعودبقصفأشبهخارجيصخبيسمع،تاللحظتلكفي)

..؟والآههـاتوالدماللحممنمخبأفيبهاغو!ى..الاسود0(1.0الريساح

تذنم!عيدهوفي،اًليرقبلمحيرجعثم،للحظاتيخرجابراهيم)..ا!بيتءنالطوالالساعاتتخثهينكصخمهاذنهكدا-اًبراهـجمم

لمجبوئهما،السكينفوقهاشاهروهوخديجةمنولممترب..طويرلمةسكينأتحولحاًلرياتعص!وحين،وأحلماقراكنتاغارةافي-خدبرجة

(..رائعبعنفتصمدوانما،تخافلأ،السكينلمعانتراقبمنقأغةاًصببجاناريدكنت..اًلاجوداًلعارياًلجهلمنجزء.الى

وأما،رقبتبمالاتجزلن،الجزارايهاافعلها!ببا-صديجة-احس!ست،الصواءقلبروقبيأعرضانتمنيتلكبماواه..ألمالىلا

..اًلابدالىليفستبقى،احلامي،الىحلا"ءمنالحهـجرفيهاين!حولا!تيالوص،بىةال!ر/لمجةهيالهمواعقهذهأن

كنت.اًلنورتختزن،مفعةلماعةمادةالىاللحممنالح!جر،المصخر

76!اللصف!ةعيلىالننننمة-..الماسقطعةبمعجزةاًضبجاًحلآن
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ترجعهاانتريدأنكأتعني(جافةبلهجة،متقدما)-ابراهببم5ههههههه!لىئأ

..خديحةمعيترحعأنأرإدانا..اناتكا.()..مر-"....!-46ا*فيءاة511اضلى
.؟مع!راسك"عأء!وررجال

..بةالىثانية

؟هكذاترتعدمالك،ا!صح-ابراهيم

يطالضسوةهذهما..حائرولكنني..أرتصدآتت-منيب

..وخديجةانامعاءلمئاريقاصى،لبمصديقاظننتك؟ابراهيم.الآننياعترفي..الزاًنيةايتها،الامينةارأةاايرخها-اًبراهيم

ولكن!االصدأب!هذالكمااكنت(بوج!4مشيحا)-ابراهيم...ج!مالى!ذااًلجمهليدأسكيذهبانقبل

وور!،الحارسأظلأنينبغيكان،الصراقةمعنىالىاساتمالن..هىوراأنتتعرفلن،ا،ست!أءنأبحتكنت-خد،جة

...الصرريق....كلهنالنسساءرؤوسقطعتلوحتى؟بداتعرف

الىالظنتسيء،الظنتسيفيواتك،تفهملاأنكاًلمع!ببة-مبيقف.خارجية.واصواتسيارةجلبةاللحظةتلكفبميسمع)

نسمتطهعلعلنا؟جزارينالىجميعاانقلبتمقدبالكمما..اًلجويمةدرجةتحتالمسكينقب!سيمبمجثم،نفسهالىينتبهكمنمتجمداابراهيم

..قليلاولوبثعضنانضتقاًن4يت!بسبينما،السكين"كانفيتحملمقخديرجةتظل..ألمنصهغطاء

ؤ،!لا؟جئتتراكماذا..جراهذايانفسكالياًنظر-ابراهم(.نجفي!يبصوتيتمتموهواًلبابن!وجعيرثمالنافن!الىءابراهيم

.معك.الث!ابالىخديجةتد!وانكهنالكماكلتريرد.ماتدريلاائكعاد،أضىلحظةفيرقبتكأنالسوف،منيتهربيلن-ابراًهيم

معك؟ذهابهامنأنتتر)بماذاولكن...!اهالاشقباء..االلحظاتهذهفيكأىبيئناليضدخواالناسهؤلاء

أءلمم.لا(نا..صحيج(وابرأهببمخديجةبينمتأرححايمنظر)-منيبنصف!ةوىالهالىبرب؟يرفع،النظارة"واًجهاللحطاتبرت!ؤف)

عنديحسنا..دمشقا)ىاًعيدهاانمصمم..،لكننيأعلملا.بةبمد!سوتبربسهع،خديجةغرفةمنا!راوويمبر-رجعليهمقدماكانماكأدر

...ء......تتإ"خديجة.ا)داخلينمن-اصواتبعضى.أ*لموزلميرةضح،-ارجيباب

بح!،لىيآبع،أحدجميعا،بهالالرصعىبهإبتممعامةثغرعلى.تتلادكرأ!كرنظرات،وحدهالوج"الىآلأضواءتوجه،المراةالىثقيلةبخطوات

.(أقلالىخديرجةتصفي،تصميمعاىفجاةتءمعالملامجوآ*ظ.شاردةحزينة

منكلتباعايدخلالخارجيةالردهةمن.ألأدديجيماتعلوالتكه!الاءموات
في-صديقاتهـصااحدىعندوضعنا،خديرجةلوما.رابركم-منيب+

نجدأننستطيعديثما،ريثماو.احدايومابل،فقطايامبضعةالمدإضة-.(واًبرأمهبموخسينمميب

نابدلا،الحلهذاالىبحاجةنحن،نعم..نعم.نهائياحلا..حلاالأسأرأيت..ثافيةالحبيبانإجتمعؤ!!،(بمسخرية)-حسين

.اًلآننش،جهماهذانهانيحل..بهالجهرشبغيولكنيعرفهاحدنابهـاوا.نىسيأرةاقطى.ال!ا!فيالقرلمةحارسعنكي!سألمنجب

...ذكلينةخاصة

-!دقلراضممملضنا.))سعارلمتفخظ01الاممسرمالكرأيكبمخدمالجةقولمكل!ن!معيلامم!اعة.حنىبلهـده.بمثلالا"رلييبدوكانما،!فوكارجو،خريرجة-!جب

ب!ساتثقأنت...المرة!ذهبئسولا،عر،دهمراتعضدهاأضاقكالخطراكنشتمفتوؤجأة،الشمامفيليفيم،قلت"فكرتلقد!،اًآخطورة

..؟كألكألميسابرا!مياوبئووإها..أتيتواكنني،فىجعينادعكأ.ني:غيكانما.هنابكالمحدق

حولهي!تطلع)..كذ!كأليس،كذللظاليسى..المناسبابوؤتفياتيت

النظيفةالببوتسكانمنبئحدأثقأعدلمانا..انا-ابراهيم(0.ور-ا!لا.

..دئاكينهـقصناكانفانه..حالكلعلىمجيئكفياًحسنت-ابراهيم

تأتينهلخديجةإ،نيقولي،ؤلميلادأيرهاررنتفمحدءها-منيب.ةدئهلناتكشفانخدإجةتشألم..هامأمر

.؟مسيبيى،الىأنصرفسوفا،نانا(البابنحوراجعا"ة)-حسين

جئتمااهذا؟منيتطاجمهماكلأهذا(دهيبببطء)-خديجة.(متوعداوخببجةمنيبالمى/ضظر)قريبحلالىتصلواأنعسى

السطعهـة؟هذهمثلفياجدهمن!لهديجلسكرسيأقربالىمنيببرشيربهكما!صينرإرج)

طالبا،زلتماازنيتعاماتأخييا(اببراهبميخاطب)-منبببتتلهى،منهقريسباابراهيميقفي.نجهعلىاتمببااًلصرقبمسحخذوبربخ

اًلسرعة؟هذهبمثلافعلأنأسطيعماذاً.(..المراةأمامش!رهابترتببخديجة

انت،منكا)زواجأتجديلاأنا..منبيااصمت-خبإجةالاشجار،ترتالخادجفي.ف!رونلالماذااًدريلا..اوه-منيب"

خاصة."ضكوبالزواج،بالزواجدأ.!!.نعرفهذهفيأنفسكمعلىتحبم!ونبةما،الرطبالجمبلا،لريرفهذالديكم

ثقيل،تمبعلائمعليهتظهر،جانبيهالىذراعاه"نرتخي،ابراهيم)-ذابوقددمشقتركت.الميلةاهـذهقتلالحر.لمةالمقة..4الفرق

الىالنعسياكونربهوصللقد.عينيه*مغ!ماالأماماًلىبجذعهيميلالمىقس!رواحتى+!يشغلكماوو:،كانبدلا..نتوادءهافيالاسفلت

اًلتغيرخديجةتلحظ،القاتلالاولدورهعنفجأةوىنإ-يتخلىذروتهيسنامونانهم..السهريحابونلاا!ريفابناء..الساعةهذهمئل

يقع،انقبلبهتمسكأنتريدوكأنهامنهتتقذم،أخيهاعلى-طرأالذي؟الشيطانبحقجرىفمإذا..مبكرين

:(متهدمبصوتقائلايوقةها،خشبيمقعداًلمىيجلسى،قايلاير-ولابراهيم."طوبرليصمت)

الئساءلذليا..جزاركمنتقتربيلا،هنيدعك..لا-ابراًهيمقهـدالمرإهامام،جامدةخديجةتظلبيئما،برقومأن؟بثلاثم،يطرقى

بتعبأحى،.نعبأنا!شجاتهنبرفدالحئانيظل،تذرقنافيلصوتهيحسوهو،منببابعيرإ..كأةهاعاىوانتصدلشعرهاانحل

،الآنسأنرككما.قدميعنىأقفانأستطيعلاأكاد..اوه،!اجىء..(...موحشاصدى

...أخيرةفرصة..لكمااخيرةفرصةهذهدح!قهكذاجامدونانتم!لم،ذا،تفعاواانزنوونماذا-منيب

النافذةخلفمن.رنجحولالضوء.الغرفةفيالاضاءةتثممحب)...النافذةأفنأأناستطيعهلهئاخانقابحر،اوف،الئئميطان

أ!داءذاتتموجيةالموسيقى..تماماالغرفةتملأالظلال،اًلوحيدةبراًجغ،دربهفيابرا!جبميرقف،إةتحها)هماا:،ؤذةاالىيرقوم)

(..والسرباللاتناهيتوحيخديرجة،نحيرضدفعثم،برهةابراوويمالىينظر،مقعدهالىهذا

الابد،الىنفترقسوفكأنناولكن..ثانيةوحدنانحنها-منيب(..قحسة

هاجدكأن،عرفتكأنمنذلازمنيالذيالاحساسهذاأقتلأن!هاتانيتأأنأتودين..عز*لزتيياقليلااًنيانظري،خديحة-منيب

تعرفهالنالغتاةهذهالداضجحيمكستكوناًلفةاةهذهليإقولخفيهذا،تعالي،معيتعانيولكن..معاسضفعلماذاأعرفلست؟معي

+ـ..اًلسعادةطعمتذيقكلن،قط..الوجبدطريقناهو.
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نهائوتتمتم،ااًلحلمحالةالىخديجةتعود،الصمت"نلحظهـاتاأئناتدركألا..حقاالأحساسهذامئلىاتملكليتك-خدلمجة

(...وحدهانحنمنلهمنقولأن،أنفس،مننفصجأنالناسكلمنالانمطالبون

الآنا!عوسجطالربما..مغادتيالىثان!ب!ة؟صعدلن-خدب!جة...؟هذاعلىقادراأتزاك،نريىوماذا

الشوك/طمر!!لىوف..الجاكةاًلعنكبوتية4بعروؤؤتكاثفبابهاعلىوامرأةرجلبينتقامعلاقةكليرسمونانهم..السخفاء-منب

سوفالطويلالرخوالثوباتذالناحلةوالفتاة..النحيلالازرق"ضسوىعندهمللحبوليس.دائماوالحب،الحبهوواحدبراسم

لن،البروقتلمسها...لنالعمياءالوحشةوتأكلها،الظلمةفيتغرقالعشزلوقص،ئدالاستشهادلدرجةالاخلاص..واحدمعنى،واحد

البارد،الجنليالمطرزخاتلحمها.نغسللن،الريحعصفاتصدرهاتملأ..الاولادوتربية..الزواجاًلمش!مةإكأئهـالنهاومن،والرومانتي!بة

أك!معدنها.يطوللن.نشوتهاتندداًلعمياءوالوحشة،يطمرهاالشوكهذهأضمرانأستطيعليتنيآه..حقامتحط؟ننسهـلبربكخديجة

مجردمنتتحوللن..الطفليمعدنهاتضلسوفالصواعق،نارينور.وننتهي...الحبواحدةبلفظةكلهاالقصة

علىانعوسجيزدعونانهم.شفافةالماسةالى،كثيفةمرصوصةترابةهذافيأنسكأصبحتلقد،القديمةالاعيبدا)ىتعدلا-تديجة

..ا-رهيباالفضاءهنافذعلييسدالقذرالعنكبوت،مغارتيباب.خصوصية..ورؤعةسحووكأنهمنكأتلقاهأنعودتئيالذي..اًلهراع

أناماجوهرأي!!يلتمعلن..الاولىاللعيئةطينتيفيأخمد،أموت..مبهـمةعلاقة..بينناخاصشيء..المفضا"كلمتكهذهالصسمت

....الطينعلىترحفامرأةالاال!ةليقيوجودنا"منيقربناشيءولكنههومانعرفلا،سيتفاكل

ترفع،طارىءوحنانبشروداليهتنظر،منبنحورأسهاتدير)؟علاقتنابهتسميكنتماهذاأليس،كذلكال!يس

(...صدرهعلىبهاورمسغط،بكفهامنيب!مسث،كفهالا،الآحشين"خل3ونأأنأكرهدائماكشتأنني.نعلمبنأنت-منيب

أحى.خدي!جة/،اريدك(بعيرات،،تختنتىبحشرجة)-منيباًلمفاهيم.اطاداًتمناطاربرشجننيانأرريىلا،الاطاراتحياةأحب

لهمأدعكلنحبينتييااواه.قيلمناابىأحىلمكمااريردكانني..!الحاأوفاسدا،عانئ!ماأومحبوباأسميأ.نأحبلا،اًلعامة

..ابدا..أبدا!لمهـم،لستلازة!ذلككل..حقبراأوعطببما

/الآتوأنت،شءكلت!خرلقد؟من!بب!؟الفائدةوما-خديجة!هـ-فيةولكئك.ء!مهـتانك،اذنأنتهكذا-خدإجة

..ابلىابامكاننايعدلمثيئاتئماول..مااًنسانا.نكونانواحدةوليصرخةحو!كمنيطالبكأجمعالعالم

صباحاغدا..سأتزوجكأنجنيسأعلن..شيئالهملثقول-منيب؟عليهمشرد.فنماذاالآنبفراًوةينالونكاز!م

تقتلياناما،البشعالاختيارهذامننتحررأنبدلا..صباحاغدا..

...الزواجوامالي!تني.اًلتيههذاًمللتأنا.ما..ننميئاأكونأنأود-منيب

ف!بداًكع!ا.منيبيزاللابببنما؟واقفةتتن!مسب)-خديجةيصفوذىصفةأيةأتقبلأناستطيع!بتما،بطهوينل!أؤدمانأستطيعلا

.يريمونمانفعلانما..كلا؟.اًلحلىبهدادتحررنحنهل(الرسي..اننيعنيفليقوبوا..بها

لن.الفاسقةوتلكل!اناذلكسوىنكنلمبأننان!رفبذلكاننا!..جنان(صادخة)-خديجة

النلا..الا!راًلىاقراداً،؟!برماؤراراواً!ا..زوابهـزا!كونأناسأفندبم!كنتربما..هنالكمابهلهذا..جبان-منيب

...بذلكارضىكبر،تبعودأشبهانها.بسيطةكلمةمنلهابر،..الكلمةهذهالىنفسي

..تشائينكما..تشائينكما(نفسهطىمتهالكارنجتصب)-منيب..جبان..بطاناًلففيهيختفيكان،حالكاظلامابدد،صغير

حبيبنيياولكن..فعلناومهما،رر!مفيزلناما!حن،لنامهربلا..الوحيدالصوتهذاامامتنهارالشعيطإنيةاًلموسيقىوكل..جبان

.لنتي..لنا!متصنيفلنقبل(الناقذةنحو!كيماتسيرببنمامنها،مرب)؟قبلمن،زمانمنالصوتبهذاتلقلمولماذا..آء

ابتيانتروعةاالصورةالآنولنقبل،ومعصيةاثمااولضببةعلاقتصاتكونانتلكليكانما،منيب!،أجرؤكنتما(عمئيقبأس)تخديجة

بعدنريمدكماح!ياتنالنندأثم..الؤواجهذالنقبل،لجبنايفرضونها..أو!،مطصلتكلقد..أحلا"جطذزوةفيوأناأنضحركيماالشجاعة

ثذ.".ا!نوأماليبالنسبةراًئعاشيئاكنت..كثيرة

الطين:نحوغاضقدالنبعيركونأنبعد،فذهجاةأيرة-خديجة؟وأنت..جنانأنا..متهمينمجردفنحن(مقاطعا)-منيب

فم.زواجهمالايكونلنانه؟منيبياالزواجهذاتحياأنتستطيعهل..فاجرةوأنا-خديجة

ترىسوف،جسدينابينلحطةكلتتدخلالبشعةادادتهمالاإكونلنلحظاتبعدتعدى..قل!ل!فليلاالاضوا.ءتنؤج،حادةموسيقى)

بيننا،سي!ليشون..عليفيهاتقبللحظةكلفيوابراهيمخينوجهوعلىالجدارطولعلىصهـيدقيقضبانظلاللامسرحاًلخلفيالجداًرعلى

ء،صنيعتهمالانكونلن،المالمنهابربئاًلىسيلاحقوظ،حياتناسيدنسون..(معاوخديجةسنيبوجه

متناوقدتمثكا،اشناحسوىذلكبعدنحنوما،فعلتهـمالانكونلن،المسشدالىبراسهاو!قىالتبب!المقهدعلىخديجةتجاسى)

...اراًدتهمقبلناأنمنذ..واندرسنا!ء(..منيبجانبهاالىينحني

ناايمكن،هذاأيمكن؟هكذاًحقانحنهل..خديحجة-منيب

لأ!هههههه،لىوخانافيهتجولتالذي..التيههذاكل،البراءةهذهكلتسممى

فيأنجنأوهامناضبابفيالمتسكعالامل،الضريرةالنشوةتلككل

!1كاصدرحل.؟وساقطةجبانمجرداًلنهاية

كمازلتماالهييا(العينينمغمضةشبهوهيببطء)-خديجة

أإوراثرلملمج!المنهر!بل!ليزالفلنفصكوتجد،وتهربشكنب.خا،وقفهذا!يحيىتنفد
د!حلى1إبراهيم:دممط.،..هل،شقرهل؟.نفعلوماذا(شديدبتأثرمنفعلالقف)-مس! ؟مسجونونبأننانقر

ابرئطيص!4ب!صسبصئش؟ص5منافضلابرداشيءلا..هدامنأفضلشيءلا..اه-حدلحه

!ههيوانحاولفلماذا،شيءلنايبقو!ممستقبلنااًلتهمواًلقر-خدلحة.

...سسريحاىبدلاع!دلدهدا

راسال!هاء-برر!صبر2أعلىتوافقينهل؟خدلجةيا.نسضسلمينهل(و-اقفا)-منمب
المسكشة؟الراحةهذه
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عط-لمىس!يئاليس،بئطسعيدياشيئالميس:(متهـ.خلا)حسينب!داذفعلمازاً..ص!إجالة(خصرهاويرطوقخلغهابر!ف).-مذيب

..وهمالفضوئيينبعضلاتتساؤمنبرجثطىمنصوراع!اولكن،الاطلاق.فيمطوكانالذيالخغيالشيءهداعنألانحتىء،ؤلمينكنالقد،اًممحب

البيك،خطيبةاًلاهيمانهلةالانسةأن،اويبينالاءرلمهمسيوضحعند"ا.0عواطغناح!قيقةعنا!نلمناتكشفالمحنةان.،ندرياندونبيننل

ي!اهناعاداتئاتعرفأنت.منصورالعمرءرجقدشيءأبمماارمبروالنيمبنه-،التىالعاطفةهزرهمعيتحسمينألا،الحبمنبنوع،نمتحاب.نحن

"-نمعناتقفأنبكسعبيد.؟منكأر،يراإناسبةولي،ره.المبيعكسيدحالم..خديجةيرلماأعماقيمنتنبثقغريب!ةقوةان؟كا"الطلمت-دىاب

.!المكلبةهذهرأدىمننتخلصىآنأجلاولمطوبربرعنهبحثنااًلذيهذا!مماهـ!يتكونأنبدولاؤءلىمنأءرفها

صديرول،ايزوجهاانيرمكقألا،اًخوىطو.إفةمناليس-بكسميد....الظروق!اأحلكفيالآبئالانجده

...ذارفأف!ذلكومع..ذلكومع...ت!ط!لاإماطقةا5هذ-خديجة.

علي!اوصض،أءسليالةجاءصن!بصدبرفناسيدنايا-حسين.ا.اًلف*ف!ذااقبلانخاص!ةالأن.الانمسمتعدةلعتولمكنني،ا"رأة

ؤقد.إهاأصهحتالتيالكتر؟ءووهتصود!ئ..علميح!سبالمزواجكذإك،.ـأليسالحببهفاقهـقطالانلاآحمسستانت(دعنفاليهتذفته)

.العرضهذاًدؤضت"2"...؟منيبيا

المدينة،بهـ،فعلتمادا،المرأةهذهأمرغربرب-منصوراًئثميخ.....

أ...؟+ختذأنأتريرهـاذنلم!-.،بربهفيبرنضيءيعبت،مجرداًمحيساهعلىالارت!باكيظهـر()

(دورةنصفنحوهعاوربربوي!توقفثم،الا"!امنحوقليلا

.هدهلمئلفالافضلةحقافرصتأنن!،اكمأقولوأنا-حسعينأداًفعسوؤ!بأننيأتىعر،ارإبكاننيخديجه؟اشعرأنا-منيب

.كلهـ،31ضيعةنساءب،،نربيحهـتى،تمموتأنالمرأةؤسشيءايأ!لانءستعدوانني،قاطبةالادضوحوشضدعنك

نا،مثلهاف!اةأرلم،خدي!جة!لعلىأوافقلاانا-بكهـمه!،آخراًسمأياوص،الشعودهذاتسمينهل..بكافوزأن-يل

...وء!ازةوقويرةرائعةنتء!بتها؟اًدنأفعلانينبترماذا،فليكن

مؤاخيسةالمراةهذهأصبحتسيديياولهذا-منصودالشيخ...ثمنمجردسيدييراهذاًحبك(جربرجةبئشوة)-خديجة

وخفر،تواضع..!ه،ءكلؤقدتانها،منهاالت!خالعىقبعففيللشيطان!-صلابررتقترحهئمنانه.قليكفيوليسى،جيبكفيرمجأةنبت

؟..الرجللادادةتادمةوجعلها4الاخلاهااكىالانوثةمنلهابقيفماداالض!ب!عةأبطالالىتصمجديدبطل،.بطل،بطلالانانت،جا.ني

ءتلانسعانارأةاان.دائماتبالغمنصورشيخياانت-بكسعيدعلىسيقبضونلانهـمابطالهم..وابراًهيمو)منصورحسيناًلى،كلهلم

...بىدائيةاًي!قةالطرهذهبمثلعلجهانجورقلماذأ..سواسيةارجلاسهـئمتأف...هاه!اهاحبإتيستنقذلآنكبطلوانت،حياتيم

ليالذاتأنتمنكاسمعانارردلا،يسبيرالأ-منه"ورالنتبهيخ-...هذاالجديدالمزيفالفابوتتريعة،ألابطالسئمت،البطولأتا

!تافيوالىديرنوا!،داتالأخلاقيرعىىرابوكالمرصوم،الكلامهفاًيتهالكالمقهداًلىويخنوجهدأسهمنيبيخفي،.اًلصمتمنلحظأتا

جميىععلىوتضيمالنفوشجميعتعموالجبراتالفضيلةوكانتا،الببد.(بالطهـور.النورطلائعتب!أ،اًلنافذةوداءخديجةتتسمربينما..عليه

...وتاًبيإهجر،ابن!حتىهناالآنسأقف(نفسه،يخاطبكمن)-خدي!جة

رالحي،ابيعن!مرهونةالبيوتهذهجميعكانتوللأنها-بكسعيدلىوف..الج!بلخلفمناني،تتراءىالنورطلائععنوج!ياحولولن

القرلميئشبابنصفدحلكذلكولهـذا...اًإلمهدحمهوالعاداتالأخلافي"ق:،ووتااًلدنجر"أشعة،الباردةالاشعةو)كنمفارتيعلىطر،قهافيتمر

...الهالسوقفيحما)ين؟واشتفلواعنهاومفاديي0.ء!فارتيب،بعلىالعنكبوتيةاعوسجاعروقبينتضلسوف

ير-،أصابك"اذا(ورلمبةدهشةؤاهففروقد)-منصود"غالش.الامحىترابهغريئجوفهابظلولسبوف،حانقدالفجرانتعرفلن

؟ثراهاللهطيبأدكواالمرحومعنهكذاتتحدتحتىابى-يثس!دتالسوؤ!شيءولا،معجزةمنليس،رائعةتحويلعملبةهناكتكونلن

.؟!ص-ود!بخيااًتريرهـالصراحة(اه،ب1الىيرنظر)-سصد....قنراكنيفهـاطدينلكانانبعدشفاؤ،جوهرايصبح

اطدامرتاحالستفانا،المدنيةاوالةقدمبهيةداءالآخراز،بنياعتاربما"-ارست-

منبالقلقاًحسوازا-بيروتفيالجامعهمنعدتانو":ذ.الموامرة5يهذ(الباكرالصباحءن!المختاربيتفي)

ونرداًلامرعلىا/حقيقةالفلاحيننطلعاني!نبفيانهأعتمقد..العمليقيهذهانهمربدو،الافطهـارءطمامإتناولونوص-صبينبكوسمعهدالمخناد)

عاماعشريرنمنأكثرم!نذمنهماخذناهمايركفي..اراًضسيهلمسنداتلهـم(اهميهةذيبحديتمنهمكوق.

..الحيلةبهذهاًلىؤضل!موفاللعبةهذه.انيقببندلىلستةاًنا-بكسعيد

...؟...البيكسيرناياولكن(هلعا)-حسمينزالتما/اًداضبيهمانسيعرفوناًلمحقيهـقةسيعرؤونافلاحونا،.النههابرقي

روئدكت-ااسم!أنا،باشاولابيكلاإ(زاًجرا،مقاطع)--سعبد..بمحاصيل!مليرطائتونوسوفطلهمملمكا

..فقطسعبدالإكتورا.نسمع،سعيدوهم،ش!اتهمعندرأيضاانت،البيكسيدنار،ولكن-حسم!ين

ا-نالدكتودحضرة؟،سعيدالدكتود،سيديياطيب-!لينلنوكذلك.حياالمرحوموا!دحككانأنمنذ،برمددإونهـم!فعوايدلم

...منهت!صرفءوردلك/جمقىلنغدا،الأراضبمهدهكلتتركانتريد7.الامرهذاتعرفأنت،شيئاااببربؤعواانيسبطيعوا

عببادةأفتحسوفأنيئم،الاصليةالادضقطعةتكفيني-سعي!.،سعبدياالرهبةمنؤلميلالىالاتصةاجلاالمسىألة-ءضصورالشببخ

...مجاناالبلدأهلاصدقاءناوداويتهناوربما"فتحتهاطبيقىهذافييئحدتسوفمنكلاخضاععلىق،ددوحسعين..بكلا

دكأوريابكسعيديالمديمكالله(جلدامتمرإط13)-مئصبىرالعم..الموضوع

برمرؤء!دءأاذ..الحده!ذاتد"خ!نهـجمالنالمشكلةفى.سعبهـ."ضصوريلاحظ،والسنافذةالبال!نحوبر(كلو!ويتلفتبكسعيد)

يطالبونكسهوف،بالسرقة/ته!ونكسوف،الامرحقيقةالفلاحون!(فبيقولذلك

.؟.ستفعلفمأذاالدبروننهابربئاًعقبتالتيالم،ضميةنواتالسعنبحقوقهـ3تخرجأنتعمدلقد.خانمنهلةكأالآنشبرضلحالمله-منصودالشيخ

عليهمنصوريلاحظ،فعلابالحرجننتعروىئهمفكراسعيديطرق)ببتنمنتخرجوهيالجميعيراهاحتىا،المصبجصلاةمع،الفجرمع

(..بالغبمكرخظت"،بعف!يةذلنأنأ

أشياءهناك..ذلكمنأكثرتتعقدسىوفالامورانثم-منصور...ابىبفافيالصناحببرودةعت!متان.نريدانها-بك.سعببد

...البيكسيدنا/،اجلكمنالقانونعلي،،برعاقبصسينفعلهاقدكثرةن"احديبقلمالعملبهذاسيدفيياوإكن-منصوراًلشيخ

(..مصححاالبيكلفطةعندي!قاطعه"سعيدانمنصوريلاصظ)..بالامروعلم...،الااًلفلاحين

كذلكأليس،الاشياءبهذهمشتركونكلنانحن(بخبث)-حسين....منصورعمياأمزوأي(متجاهلا)-بكسعيد
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صرنا،وجبيننااس!نامنواثنارالعارنفلإهـأننر؟أصبعناوأإن.كلنا..مهـنصورعم؟

ارجالياسلي،ابراًهيمإ!والل4عيب.الأخريننساء،داًءنعدو(..بكلهتهل!يشملهمالجميعحولببصرهويصول)

.!هكذا.ابرا!يمبرأموري!حدث!ماكتراكانحمهيرا!لمه،أبوكالي-ن-ور:ه.ودالعم

ص!يمجة..خدبرجةالساقطةهذهوراء"!المصائبكل--منصورالاصلملاممنبكتيرإ"كربربمقابهبرءودكان.الانبهاصدثتناك!ه!11!فه4تت

ودؤ-تأ،.خطي!بتهصارتنهلةاًدضليلقى.الناسىجميعضمازرأيرقظتبهـ-ضأتر.ننتابهالنوباتههـذهءثلانالاحظ-وكنت.هذهالطببة

3"وأملااسمهمني!خجلالبيكوعمار،حقوق"عنيئخازلانالىبالبيك،يفصظحيفهـمب!.لهكان..اصحابهبرمضكلعبر-نجرعهاالى!ماالكؤوس

والخلقلالناسحدث"أذا..الاصوالمغبريازصمانبر،..الله..ألا"..4الل..البي!كسيدناإ،المضمير!ذاترثثابلأأنتوههـا،ثراه4الاطجمب

هـ-صوأصبحنسائهشرفيصونلىوفكمانالذقيارصاروا..رليلهيا...الطيبةنياتكق!رءلىالي!كوبرج!سنلرطك

...نعمته!وونيسيدهلخطيبةعاشقاالاخرقأءللا،الجام!ةالافكاد.غيرنك.جدلميىا.شابازلتماانت-حسهين

أحويوصا،ولن،اضفرأقتللن(اكحدي"وقفؤ!ي)-ابراهببماًنأددت(أنكلو،بالارض*مماونالذينولا؟الارضح!قةتعرفلا.أنت

"نكماحدإرانيلنحيحتالىراصلاًنني،جميعاسأترككم،سأترككم..عله-"اًبداتقددلاكثيرثير3تميءاط،لبوكهذهحقوق!اليهـمترد

؟.نسمعوتهل..ألاطلاقعاىسكيفسوفبرتغبوكل..بحا!هسرورونأنهـموشأنه!ازركهم

لاالاخيرحلعندما..الشرفقليلراجبانياارحل-حسين...ويضرهم

ياالرجال.ظداًت..المرجالعربئ؟الرجالثارات!..العمابنالاإجقى!-ذهكلمنلات"ميطرإفةاً!!انر!لاحالكلمحلى-سعب!

بة..!لرجالعربؤوقمكدسةوج*تهاولكنني،البب!لممشلأللأت،واحدةدفعةأسنكلات

"!رك?وتل!ظاتبعديرسمعثمنهاقيطلفابراهيمر!رول)...ولدت(نمنذصدرفي

،قئصورعينفييلمعالاتصار،مثانهفي!وتسيد،بقوةإ-!لمقاثرتؤدالىوووبالصيية!ذه،ذ!لةالانسةانرلمبلا-منصود

(..كلمةليقوليرجعثماببابالطحسينيقوم..امىلجية،أوكارءلمى

بيالتبرالسيادةومنيبونهلةابراهبهبمكلهمالكلابراًحوأ-حسينفي11،ضيةاكأاللهفيصدثما.أمراير"ءمطوكأنه،بضبتاليهيرنظر)

.0005!(..ب!بتهغر!2طمنغرفة

ياالرجالثاراتأ..غيريالارلخ!للردحهجالليسى،باالحعيرثاهإتصوببهاللرمنيبالرق(لنغسهاًعترافوكأنهؤصددونباترا!يرلمقي)-سميد

ف-،!و.لمبئأهازيج"ضش!داخنجرهالستلوقدحسينطاقين).وهـكيما..أتزوجهاانأريدأزةب

الىمحمالقتمانوعي!ناه،لعيته"امسمنههوديض،بع،يرلمدير"بين4رألىسعيد،اور!يةالاحوالفي..ملارمنتمتروجانزرص!2لاوهي-حسين

.(وحش!يببريق،أعام..الملاكينمنيرخ،فونالناسأصصبح

الختامست،رضرباتنتبهالر،رجؤءخظواتيسمع،البابنحوالان!ارتنوج!4)

!وني!ا!ماعد!نيقص-،صينية-وم..ابرا!يمويرتمهانولمةتدخل،البابحيرقة،ا!خيل

ءاب--رةبشطراتآ،..ب،درأهيميهـتمااندوىنهلةلاشقمبالوضصور

02كارب،ر؟بكأالواؤدبربئدتأءلىمجلسهفيس!يدبربئبيما،.متسازكلة.ورتكرة
(...بتنمابموهمنقلانتدإسة

بمالاقةمءسث.!ثمتجلممى،كرسيءنباصثةبرشاقةتتحرك)-نهاقي

((اًلاداً!)!مجموعاث!فآك..منصورعمير،رازمة32قريئ.اًله-احءذااجول"لم(غريبة

ءنافيرمنيررشنااكدىمنرذاذا3أنجانبجملمنءلميناتهـببرودة

السمنواتجمجموعاتمنمحدودعددالادادةلدى...ارهـأهـ.

يلي:كماتباعالادابمنالاولىالتسع
ل.ل.شاع!رةدجعلكإكفي،نوصباحلبيلة،نهـله!*ت؟الله-!نصود

015)محلدة(5391الاولىالسنة...!كذا

إترأعند"،المجاورةالبسماتينفيانجوللمنت(مةمت،)-ن!لة

،.تحلبد()ددون5191ا!انيةا!ةؤجطس،دط3له"4يىلتأءضانهوأظنجداتيس،كان،ابراهـجمالاخ

.كذاو!-..رحهصانفيتييأانوتطوعءم!اكضزه!لىفدعانيالحقول

لا""ا55!الثا!ةاهـف،مسىكينابراط+مواكن..الضيعةهذهفيالجمالمعالمكلاكت!شفت

انتفث.نجئر?إكممنرزهبيتم1هلاعليكمبرا""..ترونهكماحزيرضايزليلم

"""الأ56الرارعةالسنةف11اخا!اوافإة!ذهذبحف!ل!ر،اخته"شعكلةمنانتهيتم!لاهذه

...أمسىليلةمنذمرة

"""ا57!الخامةالسنةتج،!تلاحظ!،وارتبل!ذلابراسهأطرقوؤدسع!بدالىتظر)

علىتضرب...يدهافيوالسوطغاضبةفتقف..حولهمنالآخرين

"""ا58!السادسةالسنة(اخرىتارةساؤهاوعلىارةأكفها

سيدنابر،،بكلممعيديااوه،سعيددكور؟جرىءاذا-نهلة

)1""91!هالمبعالعةالسنة..-فالمخبوالجابكماالف*حةمختار؟صاث2أالىردوكهل.الب!يمك

.الئ!صارعليهابرطلعانأمسىيىلةلاحلامناكانمااسفةانا.صفرته

"")\691ضةالثاكلألسنة.؟.!طقل،بكفعلواماذا..ل!م!بد؟إرةاهذهكلنكواثقةكنت

وهـ-!وتضرج،باذكاءتجهتتىثم،المائدةوسطوطبالم!زرمبى)

"""6191التاسعةالسنة-.او!فامن؟غائبنف"اًرإءظةهذهحتكاؤةهـظلراهـيمااما.تعول

حس!ينصوتأىالا،نهالةوراءيركعدواًى،برغاول،فجأةيرت4و!كنه

(...إوقفهالقوي

هههس5هحيهههه!5صممم!!مم!ه!هكناأين،الانسةخلف.نعدواراك،العمابنياأينالى-حسمين
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