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!!"!"ت؟السجستريدينانكأماؤلمت--ا-

تعبانة.انا:ياديكفم-عندوؤفوااللذينالثلاز4والشرطة5،ومساعد)1(أسه،نالملازمنظر

.السجنمناقفهـلىما،والىلصتذهبببن.تعالي-مجرمةازهاوأعلنتطريقهماعترضت!التاراةاالى،الشارعناصببة

.ئالسباريدانا،بثيالا-تفحصو-االملازم.وعرضاطولا،هـ،روق!اوراحوا.تعقر!انوتريد

فقط..تعالىحالايةمحلىسجنانه-المسدرشعرهاوان،الاطرأؤ!را)مةانهاوجدوقد.وابتسم،طو!

جلست.ثم،باردةكأصعلمةته*فضص!دت2و،ئبابباأمسصكتفقدواللتذهرطيالمساعدا"،.وؤوامالوناءمغبالهاشبهك!نفيهاعلى

مدرجردتهـء،.واغلقهفجوراتنانيالىوا!-كأد؟راللبابالملازما-لمقو*و!ا،!تورفنكضفيإن،الاخرانهما،ووجهـا.عرضاتاملاها

د-سعة:تمكنم!.فضذهابظما!ركوء4ةصربالخافالىالسرعاتكثافةفقدقاساهاالاخرانالنسرطياناما.عملاقةفاصولياءبحبةشمبيها

.عفوا-إلمفموان،اللصدارةحيلةتكناماللصدرانبثاؤةانردورهماووجدا

ت!ممعوللمتحسللمكانهاالامامالىنظرت.الحادثءنفتجاوزتمقشرة،م!سلوقةببضةؤوامالالليتينومنتهىبيناللخصرماابخروطي

.اللشوارعبهـماوتحركت،.ايضاوعملاقة

تنا؟اتأكين-:لاللهاقيلبعد:قائلايلعلعصوتهاعلىاللخمسةالرجالوأستفاقي

نفيا.براسهاؤ،صرت.معرو!اًاعملوا،مجرمةانا،الليمانادخلوني-

!اللهومتفطريللمانك-:ؤال:وؤالىالملارمفابتسم

نئئا.اريدلا.عإيه!-!غريبةحكاية؟السجنونريددن،عشرسبعةعنتزلمبين!-:

تأكلي!انيجبوللكن-:شاكيةبوج"ةالمراةوزقت

-.مطاردارنبكا!،،"ءخ،ذرقيالمقعدزاوبربئفيفا!ست.حيلةبيديليست؟يابيكاعملهماذا-

يخ!فك؟ماذا-:وؤالومساعدءاسزموابتسم

خائفة.لست.يابيكشيءلا-.صحيحهسذا-

كأ.جائعانكبد،لامضطربةانت-:هوواكد.يابيكيخليكربنا-

باعتراضهايباليانودون،اًلشارعناصيةلى9اللشبارةاوففثممسعالثانيةالسيارة-!كباناللسائقلللشرطيالمدزماشار

.المتعارعنهايةفيت2ؤدنحاالاحضرىالسيارةكانتبسرعةنزل."يابنتهيا"بلطفوقالى،البابففتحوتقدمواللشرطيينالمساعد

ونترعت،المقعدرتراويةالتمساقاواوندت.تقلصاالفهإةازدادتيخاطبهاانهالىواقةبهت.اللفممفتوحةالصيئينفاغرةاببهتنظروكانت

كان.وارتهدتالفروعدالنا،!المبن!رألىنظرت.اظافوهاتقضم:وتوسلتمتكلورةارضهاعنفقفزت

عينيهافوقحاجباهاواكب.الخياةعنهيردكانماويهرعيمببحمنهمكل.تعبانةانا؟اعوداناريدلا؟ساخذوننيايرئ؟بيكيااين-

.العنا!وثسدتاهـصثزمفتأملها،الاطرافراعشة-رةالاخاللجملةددتوقفت

اظافرهاتقضمتزاللاكانت.المثزموجلسفجاةاللباباًنصفق.باشغراب

يدء41ل!زممد.بالراكبينوتقدمتالسيارةشخرتللحظاتوبعدإ!عليكلليسباديا؟تعبانة-قال

انك،اشا.ازدارتوتمهـ،ي!الم.شطيرفيرللهافقدمص.العظيمواللهتعبانة-:!تضرعت

كلي.،جالعةانت-ل!زمؤائلا:41حضها:اذنهامنؤريباوتمتمالعارفبطريقةرأسههز

بمناصابعهاالتقط،إدء!ه.واطرقتخائفةنظرةالليهفسمرقت.تعالي،امنمكانالىس!ت!بينتخافيلا-

للكن.وا!قهااللشطيرةفيراًحتهاوضع،للقوةباالاصابعق!ج،فشف!ا.حلالابنانت.يخليكربنا؟والنبيصحيح-:بتلوصاحت

.جامدةبقيتيدها:فتذمر،اللبابفربمكوثهمنملانهوبدا

خائفة؟؟خيريةياماللك-:بحرارةالملازمسأل!عالصوتك-

وذقضهاالازرقوجههاألىنطرثم.فمهاعلىيدءبيد!،وضغط.بيكياامرر-

بكت.وابها،وبتربخفوتتتحركانشفت!يهاولاحظالمضطربة.منفايزدادقلبهاوجيبوكان

!.تاكليانجائعةويجبانت،/،خبريةهذاوا-:قالان!!دو!اوللت.يى!ماالامنعمداواشارالسيارةبابفتح

ويرقودتنفتيها،ءلىباإت-رةتإ-،يدهـابمثيزالماوكان.احتكمنجفلت.المضطربالتخاذلمنبسحابةاكتسىوج"هالكن

مسمموعا.بكا؟هاوصار.اللسيارةيده"اهـىؤشد،وللكنبلطفثانيةالملازموتذءر.اعماقهافيببرد

السبم.اريدانا.يكيالا-تعيبرةنفسىينفجووجهها،هيزتاملووقفت.تهمعدانوامرهاالامام

صدرهاوراح.شهقةفمهامنفطفرتالناقذةشحووبههاوادارت.رماديبهـدوءطوناالسابق

صوتوخرج.وجههافغطتيديهامدتسريعةة3حروفي.يختلج

.اللبكاءبنأسيانحكهايا،ابعنوانليفالتلقيدمجموعةمنحكايةهذء)1(

وغرغر.اصابعهابينمنا!لثالىالدمعالىينالرو!والملازمقطب."لضح!اك1



وانترف.أعضاءهاأفصصدقبهيقة،مناكثرهكداومكثت،أعفامأنتت!يهاا.واللدكللمعاًلاج،،شبينصوتها

متدللبةتلهتكآنت.اليعينيهاترفعاوأ!حوكإندون،كلمنعليها.تعبانةانا.السجنأريى-

الانخدالبهذاتمتصنيوراحت.اللعابمسننرسلةوالللساناللشفة.اظاورهـأعلىاسنازهاواصط؟ت

تقدمت،،تشحركفنممنهااق!ربت.وواعيتينفميسدودو.نلغي،المثير:ثروق.صرارةا!دلأزم!ف

امتدت!نهايديوظ!رت.وابعدت،9!،،!انر،وخطوت،يديمددتفيمحرمرءجمل،رألمهأنا!خبربة؟ت!عو!ييللمأنت!خ!بربرة-

فقط،زتهااجو!دمإ.ركب1ورخيربربئزركت،فضفاةمةمسيربحهـكة!بالعباسيةسي!فئب!ب!ترإزهكانلذي9انأر-.الج(مع،

.مذعور-ارنبركضالبيتنحوركضت:تحركتبكآؤها،ههـاؤوانوب!رر.انكطتت!رعريرءقىنطرةاء"ا!نظرت

الحدبرفةارضتهسصحوهيأراطكنت.شيءكلهدايكنوللم:زفتثمبر!4الي،،و!رمت

بجردلتم؟تانيدان.مرتحوفخذ،نطاقهافيمشكولةتنورة.كأالمبلطلماذاواكن.مؤاخذةلا.بيكلى،كلؤاحنذةلا؟اتا!أيوه-

تمسحراحتأذا.حنىللعبةىنهالارضعلىوتقذفانبهالاعلىالىالماءببك؟ياشكلكتغ-ر؟البو)ـ-!دخلت

باشعاعأ!اهـرةجوويئءنرالليلقدمير:وعندما.ءلمي!هانتطتاللبلاطهمينالمونعلىقيبضرانلي!نسانخ!ير-:س-ء،رة4لوأشابتسمف

فألمحدهـمحرممنصباحاالواحدةغبنتمةفيجاخركنت،النجوم--هما.متعليهيقبضأنمن

وقداهـسد3هانتبامنأراهاأ)رصيفالىاعلواذا،غرفسهافيانهاعلىينتشرانواللططنينةوالامن،دموعهاتمسحراحتوديما

اررجمساكءمافعلىاللعارىألفذجذكلهاوجثم،عنهاثيابهانضت:ببراءةسأللت،طبالرمحياها

وب-ا..نحديقهافيونسترسلالبعهدالعالمالىتحدق،اللداخلية؟تهمةمنتخافأكنت-

أنتاهدهاكئتنادرةاحيانوفي.ألارضنحو.ننظرارا!،انأحاولكنتذأك.قيوقعانانس"،ن3لءاى:وقالفآبضء-بم

المظلمة،اللغرفةفيوتجوسب!ءاللخ!لفالىترتد،طوإليازخ!ظاربعد

منقطعةكأنهالحمهاكمياتوتش!ف،مثيرةداكنةرؤباالى4مستحيا-2-

إ،!ءد!-على9تشدهوترتديهسيدتهاروبتضنآولثم.أبيضيلوبعد.اكللأثةواتنرطةالمسارومعيرتهارأعندمااللحالكانتهكذا

ما.حمطءقوقو،ويوأفسح.بالشطيرتنانشعغلتفقد،بربئالطرءصمضناطبلةالاخيرةاللجملة

طريةحي...علىنسيرمتاب!كأ،ءامنآتعبوكنتالان!خرق!وفماقيوانؤ-ذ!ت،ا"ضي!وردةا!صمتلي

المخفر.الىوصولناقييلاتشطيرتب!قضممنخيرربئا!تهت:ءنهأ.نحدثأكيدقائق

فطلإتةرئتحمماالىوء*مدنا،الثلاثةواللترطجمينالمساعدصرفتوهناكا!رىفيوا!نوا!دةممن!للدعمرورنوومدتتريةخان

فنالت:.السجندخولتلىمنهااللغريربالاللحاحهذاليتف!مرانمنهامعظمسعود،يرفضيترأمفيتذاكرقاطعلاببالقا!رةاروب!بزةحواري

ضصونجا.يعاقبنيسوفوالله،عصيت.بيكياكأمجرمآنا-أبو!ادفعهاعمر!،منعنت"رةاثاللثةافي.راذركسببعيةاللعملفيوقنه

.السجنفيوفي.اللبيت؟عمالفيا!سيدةأتسا!دباشااللبينصلاحا!رةالى

جميعينمتتترامراللله"صيةوا*ن-:بالما!هاقلتيقبرها"اناحداعلى.،لمطبخكاملةر(عمالىتقومخ!بربربئكانتالوافع

يفعلهللمصذونا!جن!لى.ا!ءحدفيىنض!ع3ياف!ضاف!لي"ريدييلاالناسفي9!اعرعامءنيزيدماوتي.الاساسهـذاعأىيعامرءآ،وللمخادما

..........-.وابمهوبنظالنجأحصربقميصآتيكصت،اديرطاصلاحاللباثمابيت

أرله.يعاتبرانويجب،أحد.البولليسيةكلىمنتخوججماةبيل،انحقو!فيأرةالاجلاءتحانمحرم

تقصدلمن؟المحاكمقانون؟الللهام،انقانو!-:مس"ور*رافلتاللصورة2تلكعنهاكولت!آكامض"!زر!مااللذإبئا"صهـهـينادإضكوخلال

مذنبةأنا.واحدكلهم،واللهالمحاكم،قرقلا-:بسرءفردت!قىور!اؤقيصورة.ا!ينذللكفيملامحهاادرز!ازتا!تياللعاطفية

.السجنفيالاأرتاحوف!،دائمايكذبنيوالله.كبيرة.مقصودةغير

وجلسست،حكايرتها.نحكيانمنهاطلبت.معهاالحديثأطلللمتالوفذفىفينا-ة،مكانكلوفيءرؤةل3فينتتدكإنت

ألضهاالصطح!االلثتميد"انمابضعصررمحالدلإتفيتمكصلسشممنأنصتقائتوبعدونبراتالقهوةفنجاىوفي،أللطاولةعلى.تفيض.حولهاالذيالوجود

...لا.....صمتهاوفي،معبدامامتبتهلئنهاغيرهاتآملفيتستعر!.الصوت

)البريمو(فيالتلاثالسيداتتجلىذوو.كلمااللسيئمااللى"ةوخير!سها.آمامالاولىللمرةتقفكأنهاانعزالهللشدذاللعينريطمكاناللذي

اللفيلميهىددما.باأصورتحلموهي)الترسو(فيخيريةوتجلسللهايمتشيءوكل،أحدالىتنطرارودوى،فجأةوتحرجفجأةتدخل

الشاشةتأملفياستغراقهامنكأريةورت"ا"رسو()ا(لىالسيدةق!ق.وممنحفزاجامداالوقتنفسفييبدوكان

حياتها،نسنانفحيث،اللببهبتالىيركبنثم.ورم!بدتهاوراءوتدللف

ا!ادقي.واذا.ركضتادرجانزللتاًذا.رتركضكانتبلز"ص!يرتكنأم

البريمو""في.ن!لممصخبريرةانب-هـهـ.تغيير-دثبروموذات!لىص*فاتركضكلانت.ركضتلاعبتواذا.ركضتسهب.نهاللبت

:اممى؟دةاوز-صأللها.سيدزهامقعدوراءاللداخلمنيقتفهاور؟واصلاغببيأتفجيراكأنتعدو.الشارعرصيف

هنا؟اللىجئتكيف!يركأنجبر-أ*ور،يبدولليكادصلإىقرووعالداكنةدئوربر؟!وك،نت.توازنهاهايفقدو

وجضت.صيريياتسللت-:وخوفورة-وشباض!رابفتجيبالاهوجص!دها؟إنودائما.الت!صعرمنالضإليانالمليئانةإذاهاوينبثق

؟السيئماعاكليركأللم-ايقاعيةفيمسيرةفخد!هايرءكوكفبما،ويرتجإضطرموبقوةيخنلج

أح!ضرني.اللذيهوانه-وخلفه،دائمامفتوحآا)بارزفمهاوكان.اللونجبرانفللاها3ويهـ"زمثبرة

.!ذاالىوانعودةكايا-3للمانهاعلمى.الهصغيرةجمجمتهاوتتديرالب،رزتانوجنتاهاتتعظم

ستي.ياامرك-.سيد.نهالغيرؤ!تتحث

نالولا"اللبريمو"ألىبمفردطالقدوبمعليتجرؤكانتماازهاالمطارد،الأسوعالعدوذلك.نعدو،اأشارعفيمرةلإهاصادة

فجلست.وصلتجىبيدهـ!وآمسكهاشجعهااللعالعبددررءوقياللعاكللفدكانتثوانوبعد.إللخصطىمخطوفةالفخذحسيرةالن!بىينمذممورة

صاجانب!الىر؟يههاوأللفت.زءإرضالى!بدة.نعدللمتسلاهاتكررواذورأتنيامامها.يىيبسطتوبسرعة،!هااًبتءهت.جات؟الىوصلت

حين.بعدءةخ،دلةالل!فارعلىوانطرحتذ،رتدت.بمبصيترتمنتعبرتكادوهي

بيد!،،قمعمنالمبا"نقزقزوراحتخهريرقىجت،رورةوفيتحب-رت:ذاكعفدتماما.حر؟تهاوخمدت.ابرالرمطرقةت-ن3الر

5؟



خيريةأيامالك-كذللك،تملكهمااللذينباللقرشينالللبابتاعتبأرهالسيدتهاذللكوفسرت

راسهاورؤعيدهمد.استكانتبلىتجبللم.برجولةالليهوضمها.واليمونالمنجةوعصبروالنتمكليسوالشوكولاته3ولااللكوءاءعالامركان

ح!.يدهمدوثان!جة.نحروو،علىأسالرقسقطبفمه.واقتربالليه-اانهه"اللحشمةبعض!علىالأصواراللىاًلابنتينالسلوأثهذادفعوللقد

الىرأسها.ؤحولى.فى!،وصفملاتارتذزيههوءد،ووجههاجيه!،علىصاوهاجمت"الأجتماعيةثغانتهمانظراالتصرفهذامثلتقبلانزكونالم

-/قف"-!أسغانهاآ،نتبر!"وفيكطوج،،1.تغطيان،باهاا!تفكتوالليسار.الاءغبارمنكلمالومبقسطصينمطالبلمآذعةبرزانةيةخير

مض؟ر،لأا!دت-ذ-ىوصدرها،يد!اأظاقرللكوكا1واللبتتلقىءمارتوهناك."اً!.رسو))الىعادتوهكدا

رلمفأنفيبقوة،رغب.ف؟!روويضىنفسه!كطبطؤحدسوفيأحسداأ؟تدركللمازخ،،التذس!--رسلة4ؤءتمضغ،ا!،كلء!وغيرهمما

وربراج!-5"ل!فمهشحلونمالا*رإصةـيوصواس!فيبهاف!بحوللهايديه(ءترت)كنها،القديرمملأ،تهاالىلأرجاممهـ،رسبدزهاءدااللذيالسبب

كسها.حولاليسرىذراى4واروتتيقدمهما!،1رقرماللعاعلكانلذي2ادحبهينر!.*واباللصهـوذلك%ن

عاز!كأوذ،اتت-زمهـءاللحقوفي.التويضفيرء:قييةبئؤ،،يوحينودونحسابدونما

؟إدسديييا!رزاما-شجعهااللذيانهاللحنلآن.بهذاعواطفهايثيركآندسوذ!اماملافان

غريب"ذللكانمأشعرهاأ)واساهاالذيوهو"ا؟اكأيموا"الىلللذ!اب

ية!خيريالحساهو-:ارةلحرحا!فأ..1،-.
...للهايمدمستمراللديوهو،"رلسواك))الىسيدتهااعادتهاعندما

ع!يب.ووذللكن-جينبعدشعرتخهى،ادثمنيأخذ-ولاعليهايمننولملأاللطعاميةالملهيات

ع!يب؟هذا-مفافيةدللكوكان.الباشابيتفيعنهيكألمفاللحياةمننوعازمةبأن

.أيوء-.للهاكبيرة

!نتؤوجوسوفليمضنانحبنحن.أبدا-فممأللها،قلةاللس!بنماروادوكان،المم!،ءفياج!هامنالانوهو

واءإرت،-(،ؤ!!اأ؟رفيلم،مبئخ،ذل!رةالاخارولة!دىوأصسهز.واهلهاحيافهاءنالتفاصلىكلولاحق،عملهاومكاناحوالهاعن

.الكلامءئعاجزاصامت!ااًليهانظر4راحقددلوفي3ان0برودةرحمةؤاس!تمطر،عامينمندوالدتهاروؤ،ةآنبأته!دماوسكسكرأسه

تقبل؟للمارالللستنقولمادا؟زتروجكيف-:قاللت4فوفغراللذي،اخرىمرة،و!و.كلهاالا!رةوعلى،علبهاالله

للها.النقوللينشزوجأنبعدلا.،لا-:الفورعلىفردذثونعدى.صارمةصتفيةآمراةمناللريغ!اأدلزواجا-ة!ولرا

إلمءعقولاا-ر-:مذهولةاليهونظرتانجسهجمما،ؤائلااعلىالىذقنها"طيتدهاأخذ.وفيحكهايواسسهافراح

معزوجها؟للهايحلمثمآووكيللك!قول*و.ونضف،!قول-:ء!ىر،فتعصيدقئهاوزؤلمت.ساحربحمرتغضيوهي،الليهوجههاوبرهـير

خببريةياحب!دا.حائراص،ءتاباسما،بحرارةفيمم!كهادسوفيويرتجرأ

ينماالسمنبقعةعلىالجنينمولعالس-!ةءونييوج!اوا-رار.عروقهامناللدميبضكادصإءطواستمر

برهة.!!زاوبدتتراهاتكنلم:وعمعمتصدرءعلىيدهاارتمت

صحيح.-دسوفي.ياعليكاخت!يا-

...ا*للام"لطمنفرءتكأنها.قاللت:لمكابهايحتاطوهووقيد!و؟رد!،

خيريرقي.ياأحبكانا-

وخلررةبةورفرشاهدلنوور!مووللهخرلمةالفبمونلحص!وهن!اكالثانيحالامصعينمسنهالى!س!وفيياصحيح-

..!اللعظيموالله-

دسوقي.اء*هـقاءمن.والللهأحبكوأنا-

قبل"اللكبيرجفآز:))لى1دسوفيحض-راخالياالصباححلوادوأحست.اًلمريضالما!ماءووجلافمها)ىأودهتهةفرحاتنظروكانت

هـلىتطلعهاأنؤءلزذ!باننجريةورؤضت.دة51.ستتقظاننتفهاعلىتعضأغصتت.تحى*سىبرفرط،كسزهافيدواربدفى

از"ط،ءلى..نتظرهامذهلةمفافيةكانتآفاؤتف!هـما،و!كذا.الامرلوبهلتسمحكانتمادخولامثيوافذاعالمادصولهامنمر!وبةالسفلى

نةحت.اقيةت!،رضنم،تنيءكلعلىا(زواجبأفضليةالمؤمنةوءـ!.حدوثهقبللهفطنتانها

مةباقيوودعإها"فورا!لوفيالىخيررةأغها"النقودببعضاللفتاة:لممولىا!نوند!وة!عوتآذنيهافيوترسب

.ةكيبر

بهالتصقتبها،يعبثير*نللمفدسوقي،باللطمأنينهخيريرلمةأحست*****ير*برير*حميرء*ير*بر-عيمحىسم**حمععمحص*عع

ق،لت:.التسوارعبهماتقطعواللدراجةاللعودةفي4

للسوفي.ياحلالاب!أنت-

اـرولمم:ارلم!ءقىسأللهاع،بر!ار!وللممظؤةادبيةدرالساكث
؟الح-اةزش!بهمادا.نعرفين-

دسوفي؟يامادا-

.نركبين.الض!اللدراجكأ-الاداباركلمنشوراتمئ

كيف؟-

العليا.للمنتلواللخا!يةادم،لابنالامامية:عجلتانفببهاالدراجة-سبصكدينلمحى6مسغاوئاصاهبعيفز،ر

العليا؟افئل:يعنييف3-

ا!حجاتان!اللهكلام،الاخلاق!بربئصياا!ثسف؟ار!يىالمثل-مئمورمحمدللدكورم!يثالبتافيبيم!قدايا

ادراجة.اتعطلتواصدةنفثتادا.معاتئطلقا!

صحيم؟كله.راللفي،للذيذكلأمووذا-:خيريةوجمجمتالئعصلرجلاا!ربهاثمقسافة+مةهى

كله!-:فأكد

.تهاداودد!"وفيررصقدورط"كأ،نصة!بمدات:تواوو،امامسع!حععع!سىبرحعهععععبعمي!*سعععه
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تركضر.للم،سأرت.ألراحةموؤورةز!ضتألتانيالليومفيعدوقهماعلىطفحتلحظاتوخلالى.ك!متكققدزوجيهودا:تقولكانت

قامت.فخذيرهاعنثوبهاينكشفوللم،الكبيرثديهايذءرللم،وأ-رعتعليهاوما،قليلبعدمنتهكلشيءاني:هفكرتثم.الانسانحدة

لللاعمالوتركت.اللعكسوليسنفسهاكييئتصركأناييتالبيتبأعمالىالللحظاتأنتنتهي5هذءلىأنوأحست،مخجممةكإنت.تنمظرانهـوى

.ازءظا!.بلاقبل"نرمتهكلمه3،نتلمامنهاانتأخذ5!ااذهاءنعإجزةؤط،!ف-ها!

في.فجأةكتيمهغدتوؤد.قرارتهـ،فوقطفجيئزايدالنهاراول:يديهقرشأوصاح،*تضطحكااداوااطما!،وأفرا

ي!نصبهزيعوبم!د.؟،فرةخول*مةرعدةمصدراللأفيءير!ءيلاللهأول.الشرابزر،و)واتفض"لموا.!روك،ص:يبتنيبر،روجروك-

الطفح،فببهيغوررءلااللأ!يمةالارضو.ئحول.زوجهاسارويتحت.بر،طرك.فيالبيتررنآتعال.ذا!بانزءأن،!-يركأخير!؟ة!م!ت

الىالمتفحمنوهج3رقايامرور-إلاالشبقانون3علىالمسفوحءاوهويىخر.محميياعليكمأ!سصلام-:دسو؟يوقال

النؤسى،"طفأةألىحمسكهلإءمةأزوججانبالىخءريرةوتسهكلقي.اللفضاءنحىهلانيجب!الش!رابتشرباأنبهدألالليمس-:اللعمف!ماح

اللدنيا.فيتح!يا،!فروةاواتأالنومعالممنةتعب!بكما

بهـايدور.4رراجتروكنءلىاس!طاعكلماينزههاد!وفيوكانءوابتسامظ.-بجسمهاانبابعرضزرررإمرأةالللحظة.ولمكفيوبررت

زكنللما!اكنالى،.اللعأليةوواج،ازها،السحيقةاقاهـرةاخ!ةيىتذرابها.يبنضرقيوغابت،محظءبمدءبو!ان!تهـ،،خمويةفظوفتدخلت

.كبيراكبيرافصيكوناتععاداوانه،للهايستسعاللعاللمانتعتقد.تفضلموا.حييتييا"بروكأةطا-ا"رأةقاللت

الهاالااللصبح.للصلاةيقوم!دما)وقظهاالاعلىدائماحرصوؤداعرفاناريرد.نجبريرةيابا!عائلةك!عرؤط-ةدسوقيؤإلى

..ىاطلأه متععو،يعودصلمىالسبى!فيجالسةوتقىدللكمعتستيقفنت

.وصوءهتةقضلملاتمسهاندون،جوارءالى!نانيهةتست!طعللم."رتبنابيهاروجةرآتأ--*نجبناخلال.ترزكدوكازت

تعتئقهاللحرارة.!دمماالطازحلحليبكإ.تتث!مادللككلفيكانترثقلواصس-ت.اللزوجةثسة!لىزررر!تان3و،تت!حانالاى

فيبي!تهاوتعريهاالقديمةغرؤت،1فيؤهريرهارين*-فتءةطؤرقر!ةتثصرللم.عظيم

دللككاننهابالنسبة.اكوعؤىلااللدرجةفي!رؤ،وكان.اللحديد..اثرابأتذربوافعالوأ-

......،:-...اخرىمرةفي،بأسلا-:بحز!زردت

قرارتهابحير.تمصيساءةوعننرو!أربع.شيءاوو"ى،!مي*كلاوولمك.اعرفانأريد.خيريةيأبا!طئلةلنتعرف-:دسوفيفال

لموبات.رجاتبمولسطحاوي!نرقرق،الاعماقفتسطلىالماءيمفحو.نصم،،
.....وج"4عف!لاتومصركايدير"باسطااوأللداونهنه

ترناليقربحايدللغ!رلطللهدثيا!لاقباكاطباوعووبهالذيتلنهاقيللدبرلانتطارالليبتضب..ؤدخلوااني!جب-

ق.باللفباللحيلوولبالمكة،اللعا"عاكهالصغارز!براحتاللغرفةوفي.الدارفسحةلى9اللزوجةتقدمت

:اكصارعالىلهـموتكلزوجهاأبناءمن

للمشيئاكانت.المفاجأةوقعتالثامنالليوموفي.أيامسبمة.ار!بوا،روصوا-

راابداتفئلمللك!ها،افى،ولبتوابللأعوتربماافيهابل.للهايخطرراحوببما،الدخولالىودررصوفيص:ويرقىتدعوالليابعلىوؤفت

المشهدهداكلمهاتحييسوفطويلةصخمةأةا
بسبلللتوقفد!"وفيواضطر.وصع!يرةءصمهرابطيهاتحتمنينسل

فوجئتكالعإدة،السجبنمافيدسوقيثابؤثرما،اللثامن؟اجمومةسحى.خروجهممنأذتهواحتىاببابمضةصففيائروجةاووة!ال!صظركثرة

اللدارصحنفيتلعلعالثاللثاللع!لمداواخر-فيسميئةبامرأةنجريرة!مااللحجم41ةوهـطةا!غرفةانالىيعتبمالانؤرصهداكازمظاره،5وأعط

فترفسها،يد!اعلىشعرهاوتلف،فئضربرهاطبخ41الىتهجمثم،وترعق.كلهالللاسرةاللوحيدالمسكن

نفسهاانماتيحدتخيراتالهملصرباخمير"الللعمنةبتجنباوللذعرمعثههاانتذعغلتفرلركيهاثمت!قدمت.مكلابلاخصريةشصاق!،المراه!كأليدءفيف!ناةخرجت

نها.دوالموصدبيتهاأمامالشارعفيبعد.تحركقدا!ببر*نللم.ص.اءواتنه:تأيهامن

ددياننسيت.جماعةيا،كل؟اخذةلا-ةج!آةدسهوفيصاح

يبرزلم.اخرشيءايمنهااكثرمذهولة،هكبوؤفتهنا!ثخمسة؟ابوعدذممبيتكيف.الاهميةهـتإصىميءوءدهـوأأف.موعدا

يلعلع:يزالماوكان6،رأةصوتالىانت!توفجأة.بابانهكحولااحديادله.للغاير4همامرووعد،سلاميا.ءهيياتأذنالىانبقي.جنيهات

ويجعلها،خدامة،الشارعمنطفلةيلقط.روجته!ماالننيأنا-ع!.يازورونا.ياحب!بتكبما،خيريةيا

.فشرت؟زوجته.التضصرابتشربرواانيجب.يمكنلا-

تلكفيتكونانتريدلأآذهاأحست.ونهاتا!جم!ابالىظرتالض!رالموعدازاء،انهمعلى.يرتحركاور؟،أهـوالزوجةالواصاح

بيضاءخيوط.حواهاماترىأوارأةاوت،ءور،صع.ذ!رو!م.ا!وو!ة.لهمئهماكلوابتسميدهب،ان4عليأنبسرعةاقتنما

لىكضسااللبؤبؤينحركاتمعوركضت،بمبنيهاأمامار.نسمتورماديرلمةدراعهاالواللدوتناول.خ!بريةوجنةعلىرنانةقبلةالىزوجةطبعت

خانقاضلا!اعاىجثماللكابوساخروفي.أذفي!اودفت.شيطانيابر"صح.فلمصوتهوتلجلج.ترتعشمان.يداء3،نت.اللضصيقجبينهافقبل

شيئا.تفهمانت!ونطعوللم،ثقيلالذيدلسوؤينحوتحولت.اضطرابؤقيهـعراً!،بشيءخىريةتفهلم

حيريةلمحتالاولىولللمرة.المراةمنهواطلتةجأةا)ا:،بؤتج7.النحيلةددصفيراحةبصبيهالوالدوشد.رراجت4صووةاء"ظى

صرةانقذؤت،بمدئذهغليظةورؤبةعريضبينوحنلايمنأجعدشعراًبةالجديدالمس!نالىوانطمالقا

ادنيهاةفييدوياله*وتوارزةع.بوج،الا.والامننينةباللططاءدراناواصصوتها،دور\يهخصالاسه؟قوار!ر

ميل.،امراتهقيما.اللبابهذادخلتاداكهوتبن-الاولطبخ،،لزوجهاطبضتلاالمساءوفي.وتنظفهار!بيتترتباسرعت

هـدأت.ئ!دهافبهافلمستاللصرةالىيل!ااًبيةكأ43ءر؟""تتامسكوعئدء،.فراعيهبينيلفهاوهوالسريرألىيرقودهاانقبللطكاله

..ب--رانرراتمبازهاختركابةوردا،اثي،بووقايىرأنا"قاللتلأيورعد،اتتي،بوأمس!كتيرهـه،ا"تدتفىنض،ووو،بث!يابلا

روما.وررطظرد!ا،ازتظر،-ا(رأة-رختوليمد.اللغر!4منلللخروجدسوفيواضه،ر."لو!ديال!ئب،بأرمي

الىجيتتدخللانكئيبرشموقيوأ!!ت.بجهوداجمهاادنظرت.إفالل!تحتينزويوج،هاكانعادعدما.السر،رفيغ،بتذاك

مغايرةح!باةثمةمنأنوتأكدتاللخدءكأ.وسميا*ءبازسي!ليلمتئذ

-7لأالهءونقى!إىالنننةمة-.حقا
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وللبطارفهـصعاعليهاوانهالتخيريهالىوصلتقدة3مبرووكانتةر!هـهههههههههه

متوفزة.!حفزةمنهتتدمت.رسوؤىالىتنروالتف.طمرز،،ىحتوقذفا5الدرا!هـووا3

....
كلامه.انهـىتتيرآ!،ولما.حيوبةوبينبينهابسرعةبمبنيهينقلكان..

وو.......ء47اللصفحةعلىالمئنص!ورتتمة- لمدلها.حههاعمرت،الدمعل!-هاح!ويهاطلعت
-............

/قولوكان،قمصهنحرمنفأ!2!4دسوقيمن!روكةوتقدمتعلا

.....!ا!يد

:الان

سوفأنا.الللهتعرمينلا،ساؤطة،صهيونية،يهوديهأنتس-شيء.كللليرىدسو!نيوانتظرت،الارضعلىاسترخت.بهوتتننسبث

فيأمكوللدتك.حرامبنتنت3-خيريةخيرية.وشرفي،اطلقكاخرىمرةضستهاتقدمتعئدماعليهايهيمنيزالمااللكئيباللنتموقوكان

اللبيت..تتركيلا.خيريةياتعاليخيرية.للقمرالرابعاًلاسبوع.بالانصرافتأءرها

.بحرفتنبساندونأدخلتهوبعدئذ،اللبابالىوجرجرتهيسمعفلم،اللبابورا!اوصفقتاللبيتالضرةدخلتأخهراً

اللعجلةجانبهاالىتمددتوقد،الارضقوقمتكومةتبكبمخيريةوبقيتبهروبالمرباحساسهامعممةنجريةوجلست.دسوفيجاءحتىصوتها

تدوراللدراجةءجلةوكانت،ي!خ!حلجخيريرةبطنكان.لادراجةالخلفيةتذكراتها.فيواسترسلتالمارةمنايالىبعدتلتفتللم.منهااللبيت

ودور.ديلفيندامقينبعييئحوللهاونظرتراسهارفعت.اللفضاءفي.الاعلىاللشارعادامتدمندسوقيأقبل.نقريباساعةنصفبعد

.نلوثصتوقداصابعهاسحبتثم،العجلةفلمست-بهامدتنج!انفيغمرة،اليهوتطلعت.اللصلبالترابعلىيسيلودراجتهبركبكان

تقةرسها.سوفالعجلةاناليهاوخيلى.بالرر.الاولىللمرةتراءكأنها،عروقهافيتحركاللذيالبكاء

بيتها.اللىالرراحةواد-لتمبروىةجاءتقليلبعد؟!!تجلشينلماذا؟هذاما-:للهاقال

-3-،.الصراجةعنوقىل

اللقاهرةفيأختللهالبيس!منجايةوللكنها.منجايةلكجلبت-

ثافف،صوتاكانراًمية1(قيهواجى-،،منصهاالذيالوحيدارنجإءمضطربا.كان.مئهافاقترباللجدارالىالهواجةواسند.كلها

اللسمابمةكانت.اكبرالله،أكبرالا":آذنكلووللجفجأةالجوفيطن؟بكما-

للهبا.يورييكاداللقاهرةفياللقظ-وهجبر،الربغالاالواحدةتقارب؟.ميتةانهاوأحس،ييدهاراحةمنأمسكها

المدير.وتابمت؟دسوقييا،غيريثانجةامرأةعندك،انت-7

كأنهم.كهرباءبخفقةتهتزداكنةملاقطكأنهماللناسالىنظرت،.

الىالصصلاتأحولوا،وقتمروروبعد.عنيفةسعلاتعدةتتبعهاعطسةالليهتئظر!طكانت.شفتاءتعشتوالىشديدااضطرابافاضطرب.

ذابتقدمشاعرهاوكانت.مطلمقامعروفةغير،اللع*قديمةمألوفة.وكابةوامعانبنتبات

عينيهامجاريفيالمرا!ةتسكبوساللت،الحبجسمهاعجبنفي.الليتمنطردتني؟تقللملماذا-

ص.النفسوتعافه،يائسامدمموراسريعا:يعدوشيءكلوكان.وحلقها.!يتثل-

واللدهاهمنزلالىوصلتوأخيرا؟هناأقعدألست-

وزوجة،الحارةفيولاعباللبيتفينائمبينواخواتهااخوتهاكان؟أنتتطرديهاللملماذا-

فاسغو!فهباللخروجي!وهوواللدهالفيها.اللغداءصحونتغسلابيها.دسوفييامنيأقوى-

قدومها.؟رل!وفييانعملماذا-:الا!"ماممنبشيءواضافت

اللشر.الللهكفى؟بنتيامالك-:قال!نطردهاسوف-

.اخرىامرأةمنمتزوجد!وفيان-:فالت؟.نن!بأينوللكن-

*؟خاطركعلىأخذ؟وماذا-:حاجييهورمعرأسهفهز،مجرمةانها.معهااتجيانالىغببعلاآنا!ونننركهانطردها-"

اللبيت.منوطردتنيضربتني-:فاللتأناسضيملاوانا،بيتاتستحقلاأنها.الجاموسةبحجم،خعئزيرة

ضربتك.مشاعربلا،اللهيااللهيا-:اللصبونافدففنف.!هاأيمش

!ووكذااللضرائر،طبعا،!صصربكسوف.نسوانأشياءهذء،وضربناها.أناطلقنيأو...!!طل!ها-

زوجك،الىارجعي،بعتنييااللهيا؟!تبوسكآن.نضوفعينكنتانكأم

لهاتماليولاأناجا.لي.أنت؟اللكلامهدايقولمن؟اطلقك.مجنونةأنت-

......هداعندبالبكاءصوتهتلجلجوقد"اطلقكانيمكنولا،كأريةياأحبك

فياللبيت!وبستهطردتني5يمكنلا-:باصالرارحيريهمنبست

طفا.!!الييئتلملثمفرفة:احبكانيتعرفينانت.اسمعينبم،حبيبتي،خيرية"اللكلام

اللمتعفاءقلبكعلىاللهكت!بللقد-:اللصيرناى!الواررو!احاحبكوثبقى،أنتأحبكأنا؟نجريةيالماذا؟موافقة.غرفةولها

الى!دياللغريبةبنزواتكبلوىحياتكتزيدينأنتوها.خلقكمندلليسى.وقدرقضاءهذا.تطلقنيانيمكنولا،امرأتيللكنها.دائما

اليكيأتيانتريدينه.بصحبتهالاوجهكترينيولا،ا!الفيزوجن.شيءلا؟لهأقولماذالللقاضيجئتادايعنيللطلاقسببعندي

ناويجبالرجلالىتس!عىالمراة.رجلهذا!مسعتحيل؟ويماخنريقولالقرآن.جريمةللشيوهذا،!روقيعندك.لي.القاضيسبقول

انتولست.سهشرةاللزواج.الللهيا،بنتيياالللهيا.بهتحت!أترين؟ولذا.خيريةيااًنظري.اللقر!نكلامعاىتزوجنالحن.اربع

الثانية.الزوجةكمانتمناولفيضوء،كلهااللقاهرةوسأرفي.معااللدراجةعلىسنركب؟الدراجة

تميتني.سووءانها.يمكنلا-:بقولهافتمشبثت؟تعرفين.!ا.نفخهما.خ!ءوصاالعجكنججننفختاليوم.القمر

واهمة.،فقطخائفةانت-:الواللدقالى؟..موافقة،القناطرالىابيومسنذهب

بيت".الىوبيسرالاونركبتعالي.تعاللي:ساس!امنوأمسكهامنتحبوكةاللعتبةعلىالاولىزوبخهدسوفيرأىالاخيرةبهلمتهعند

مستحيل.،أبييايمكنلا-:فأصرت:كلامهواتم.-اللرجلطاويةاللذراعين

علينا.الللهغضبتزيرديلا.فقطتعالي،تعاليم-لناما.اللبيتفيدعيها.القناطرالىسنل!ب،خيرجمة--

قارفة.مكرهةودا?فتجرجرت،البيتمنيدهامنوسحبها.حلوانبلالى..الهالىسنركب.غرفةفيونحنىغرفةفيولها:.-هبئ

لها:يقوليزالماكاناللباصموقفوعند..خيرية.مبروكة-..لإ-ياخيرية

73



فييدوياللشارعطنينوأخد.السمتمصيعة،الخطىوليدةالرصيف"ب!عىاختصكوتعالىسبحانهاللله.حبيرلمبئياورتراللزوابم-

مجدداأح!ستالتاللتالرصيفرحايةوعند.كاللخذروؤطويفتلرأسهاانتويروويك،.بطعمكزوج:؟شيءكلرمدالزواجغادةهيوما.كبيرة

وترتأللم.تتصلبساقيهابعروق.صعبهحاللتناان.نعرفين

فوقعينا!اونتردت.النيلشاطيءتحاذيتؤدمتاءاورفيهـلمكان.للهوآنصتتوألدهاجانبالىاللباصركبت.صمتت

قلبفيبعيدمنتئعكسوهياغامضةاالاضواءتتأملان،المسفوحالمد:يرنركا!يرال

أخذ!اواذ.كتيفةآهةمطلقةوجلستا)ـضفةمن-نقدمت.اًلمطلماداهمئةفدفعتكأوالصهدليللطبيبرحت.اللصغبزهـمرير"!أخوك-

رغبةداهمتهاوفجأة.اللبلدخارجتكونانتكادي!لهارأتاللراحةبعض؟افعلماذا.البلىللشدةعنهاتساقطاخضكفستان.قوشاوث!لين

وبسرعة،كالاشباحيمرونالناسكان.بضوفحوللهانطرت.اللبولتعرفيانيجب.الجنيهطار،أوفت،اللجنيهيأتيدفع.،دفع،دفع

.تبولوجعلت،معورهـ(فأنزللتأقعتهادئة.شصلنرليضا.حكلةهذه.مسضحيلشيءتزيدواحدةللقمةان

5.يدوتهتزعطفلينرشابآمامهابرزالمعوررفعتعندما.اطهأمامنسيئا

تئتظر.السيارة-:اللظاء""يلثغوهوؤ،ل5ووناسأفيزل-:فجأةخيريرةؤ،للت

؟نميارة-:باستيغراباليهونظرتؤأنتصبت؟.

ههنا!!اللسعيارة-:مرتبكةباشسطمةوجهجمهـتنزللأ،لا.قريباًلبيت.أيوء-

ظهـرها.وآدارتيريعلىفعربردانكمشت.نععيئاتفهـمو"،حبيبتييااحرىمرةلاستقبالكمستعدالمست.حيريةياازتهى-

يلثغوللانهقال.اللخطىمضطربتحولثم،برهةالثابوفف.يجب،زوجكظلفي.نبقيانرجب؟ولهمة

!أ؟أنتلماذا!ء!ب-ة))ا!زال"فيتقدمت.ابيهاالىتنظرللموسارت!الانوبيسمننزللت

.وانصرفسبرها.وتابعتاخراعشاالىن!تالزمنمنقليلوفي.ارعاك

الىوصلت.سارتثم،باللخوفمنسلولةبرهةخيريةمكثتسا)انجبرااوصياانهعلى،بالتعبمفاصلهايملألانكافياسيراكان

.الامانمنبجوحالمةالقاهرةقلبخووالقتالرصيؤطواللجلالبالصمتمغمورااللبيتكان،عادتهوعلى.سيدتهابيت

طار-هنامناللدئيهيأتي"!زوجواي(!زوجكالىعودي".حديقمةوبأشجار

اللبشة"تجفهاتمالك!روكةش!نللم".شطرعاواجظزت"اللجنيهاللبواب،،متوليالحاجعلىسلمتانبعد،اللبوابةءندخلت

الزواج.ارجمعي،ابتشياارجعي".تذهبأيرن:الأنا"انعلىابتسممست-.تهاسبضؤفاًللىؤوراًصمعدتثم.اللكبيرالبابمنثم

فيتدورالخلفيةوعجاتها،الارضعلىتستلقيدسوفياجةدر."سترءتهـبض-ريةفان!ردتنهضت.اللسلوكهذاعنلضيو!،،تعتنراللسبدة

الان:المهمانعلى.اللكبيرتيئالاذلينذودسوفي،الخفيضالفراغ.بهامارسألتها،الباب

تفعل؟ماذا.ستيياعندكللخدمةاعودأنأريد-:قاللت

وفما.رسوقيبيتالىا(هايطالشسارعفينفسهاألفت،بغتةوحبروداعةقالتؤم!برهةاللشإةفصهةت

يركعوالشارع،اللظلامفيغارقااللببتكاى.بععفقلبهاوجفاقتربت،خيريةيااختكأحصهرتأأبوكللكيرقلأللم؟لللخلحمةتعودين-

الاعصابتالفةوبيد.اللبابوتأملتاكثراقتربت.السكوننجببوبةفي.منكأصغر،مثلكحلوةاختكبنت..اًخرىوفناة

اللبابقرعت.صوتاتسمعوللم.دقت!م.نقرتثم.مؤبضهجسست.!صريرةاطرقت

ناالىالامربهاواذتهى.احديجههاوللم.قرعتهثم،وخوتبقوةمدهشا.قيماماباللعملنقومينكنتللقد-:مواسيةالسميدةقاللت

)يديها.بكلتاعليهتسخبطعطضتريدين....أم.بعملكتقومانثمابتيناثئتبينانتصوري

.اعياءفياليداناسترختثم؟النقود

ا.+....ا-......فقطاشتغلايطاريدممئت.س!!يالا-.فعمعمت

بكلهاحاملهسادحائماالمماحكةلعافقةهـرولنعررويلمرولعدللحينكالىجم!حرلحينص!ربينمتعر.تعالي...خدي-

مسير:بارتياحالمساءذللكتذكرلاانها.ساقيهافيا!زقالتصلبذلك.ابداً.ستييالا-

و!ةتحتكانتانهاكلههذ(منواصعب.يطلإوز"اوبشر،نهايرةبلابعضها.عسلىأسنانهانت!ت-بالغربةجارحاحسعاسانتابها

صرتهافوفىتهاللكتواخيرا.حصاراذللكوزالط.ارتغوطالىاللحاجةاللكبير.اللبيتفغالرت،اللددجونزللت.الرواؤفيودللفتاستدارت

تقرعانعنوممضنعة،اللبطئطاويةاوريرعنعاجزةاللخاطرمهرغةعلىسىارت.اللنجيعبلونمخضبة،ءوالسمغروباالوقتكاى

التعبنيازكرجليهافيتواثبتهنيهةوبعد.قصدتهاللذياللشقةباب

واساقهاتعصانفيبرعبةأحست،مزقاوترميهالللحمتفجىنها

سكين.بنصلعليهاتضغط.-

تتدلىمطرقةكأنأ--!تمبهمفياثستدتسمعهاصوتؤقهاعدلتض!رلما!لمجلا،*س!ف!
الاستيقاظضبابوبين.فأجفلتهااللجلبةو.!و!صئضنوئل:راهـةا7

:وخفوتبهـلموءيقولصوتاسممتالراغم

القا3يرزقيالاعاليفيوالله.يومابخيلةالقاهرةتكنللم-جنا!ضاصلم،-،*3راتلح!سط

جانبه.علىوالمتكيءوالنائمللعاقلات.مممتازةفدعة

هءساخنةصاه

مأوهوهاتعجوعدىيههافعدى.اللبيتحدتنظرخدتاليهنجبقظتبعدلمالوانصابتها.لص!ممعارمعملإ؟ا:ةب!لغنيفوطت

وتنرزتؤاغتسلتالمرص،ضالىقاوو،.الضوءاشعلثماللحهوفى36945هـ.:*555?.ء-صظص2!س!اديبى1لالم
...صع!*ا!امر.ساما،أ!وبربر

كنبة.غلىهافأجلسهيساريةغرفةالىقالطوبعدئذ.ثانيةواغتسلت19797:!حى!رو*بطسالرمم!فلففيدوككى

يحملللكندرطنجرمسدلتصاقدممهامنهافرفعتقماك!.للةقدميهاللطاخفمفكتبهوضععهاممغك!!ملاجمح!17.قلا5+ألمه+هلمء115؟مالم
..لمث!،!اء3هءول43هكا!-حى35(م

الماءبدفءواحست.الطنجرةفيووضعتهما،منهكباستحياء
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وهي،صرتهاتتأد!اللبابالىوهرعتغمهلمتوبعدفذ.كاملكأوجبة.الجدارعاىرأسهاواللقتفاسترخت

الخارجفيصارتوهكذا.وإغلظت"،الليابفت!ت.الضطىواجفةحيريرقىساقأمسك.بالماءيديهوءسلالارضعلىاللشمابجلس

احد.يراهالاانوسرها،مضطردةاللدرجعلىنزللت.واحدةدفعة"صلف"،الىاصابعهيرفع:ز!ناذلمكفي،اسمونرق.هايدلكوراًح

.ا!!باما"هااذ!بالعمارةمدخ!لىدد،راحتيهبص!جمفركها09ألل!اقبطةالىبربرلثم،الى!ر،قؤ"ضدد3""الر

.أجدكآلاخفت-4.وسبابرءمبابهامهالعضلاتعلىو،ضغط،راحتهبظا!رعاليهايضوتثم

متصلبةاللحنا؟خافقةاللجدإرعلىواسترختفتخادللتوبعتت.اللغرك!ةوغادرفنهض،الساقينءنافي"هىأخ"راً

الىأمام.الفمممتدنحرهاعلىراسهاوسمقط،الاطراؤ!

اًللقاهرةعلمهنحكمتممنواحدةانكأرى.أمرا!نثعرض-هـلىاولكماموةصع.مقلييبضونواشفء!"وللفا!امايحملعاد

............-.اششاباوع،ين.فيمكانهاسكنتللكنلم،.تأكلانلهاواشاراللكومديمة

:طرطوسمن،جامعهطلاب،لمور"ين-بلأثههنمال!ن.اً!لمعمدءبزوال.اللبابطوأء!فخرجاحجمامها

ةنؤهمنالليوميعودانرفبقاي،واديبالدينسعرثمالللهللطفأنا

وسنرحبجميعامسروريننكوناليشاالمجيءأردتاذا.بالاسقندريةهـ-4ؤخاللتاللعسلالىثمفأكاته،الببضالىيدهاتتاوو!كذا

بك..النفسهـتهيضةجلست!م،زطنهااءخلأص"ى

ماتفهمانعلىصتىتحر؟للمأنها2ىعا.اللجوابينتظروصمتاللضه،نظرت.رو،يبىكأنطرةاليهاوصوب.ببطءاللشابدخل

عليهبدتقل!بلوبعد.ةوملنىمتخثرة،الجدارعلىموكوءةكانت.قال.سؤالؤ.،ماوىن،!نو؟ثقاز!ظرعبهـ4فيس(ى.اعيهم،قتوا!

مستغربضحكوعلازمبا!جدارن3صااللص6،الكأحاروفيتأماها.اللحيرةرد.والوجبببالرهبةيلعجؤبىهاوراح،زكأ!كلمانتجروللمازهاءلى

صمضت،.جواباتصرو!جفنب!اهيورمرفت.وجىالهفيتجبتف!ر!مد!حعان!اواشارالسريرءإحة

.الارضفوق"ءق!رةواستمرت.وءممت5ربامتدت.ابيهبؤبؤيهاورف!ت.ابطاءبلاذللكوفعلت،ضت

اسمك؟ما-:فظلالئظرةبةممىترءقهتزالهاوكانت.تحوكهافيالمرتعشة،دهافأمسك

للدىوانكمصست.ضحريكهامنيافاالدرجبرإوقىتقدم.تجبفلمواقز.لل!اقينؤغلماللهايفعلوراح،صبهبدايره!ازر؟ول.-ةاضالر

ثان!بة:ولأالا.يلتلا!تجعلاه،واسقسلامبشوف!مرورهمثارةص(وةعروؤهافياللدماءنفرت،كأاللطويااصابعهبنا!رلحمها

اسمك؟ماتقولىانتريدينألا-بالاسونرخاء0مهقوءةءيف،،مننظرةالمغإمضتتنللع!بنيهوتص*دت.ءتعبة

اسمك؟ما-:ثمبدءانهايعلمخطوةلملامامالىيحطومنشأنشأنها،زنرهااء،ء4للقد

خيرية.-.العمودياللواديفيهبوط

نخادلىها.ءلىتزالءاوكانت،بخفوتؤال؟هاووهاوتهاوت.اصابعهبشدةأحستا!جمعب!ةيردهاأمسكعندما

و!ا؟تكنيانتريدينألا-واصمصم!ت.هـلمءدهاقي:،ولللكيانسريرعلىءـوجثم.بالنعاسمغرءوة

تجب.فلمفيالخاطرمرسلمةالزففءللاعبالىوللج!.اب!.تحتيدهببرودة

.-لأحقابكضنرحب.تعاليتقبلينعندما-.ض!بابهةتومبمة89.ز

يغل!قه.اندونتمدخل،برهةتأملهاالبابعند،اللدرجوصمد4

العا!الظهيرةقيظواسنظجملأ،،،وخرجتالمدخلالىخيريةرحفت

الاشخاصىتدكرت.غريباكانحولهاماكل.ا،رتعشجلدهابلسعاللغرف-ة.سقفالىقنقرتانناللي!ليومضحىخيربرهةأ!اقت

واتعبه.واعيتهاءمننبعيدهادينفيمكاابرشتقرواللذينكافوالثلاثةايننررذ؟ر.حاوللتااما"هاىاثسعيرخمدءاللفصإاكلـرزمنوء!ت

اخر.عاللمفيكأنهنائياغداقدمنهمكلاأنت-ف!روأءياها.الانتوجدكيفزةدءرانءاوللتثم.هيومنهي

ثم.رعدة"ف!اصلهافيوسرت،المسيرواستأنفتشارعاعبرت-طراب،واضعجلعلىالسريرفيق!رت.ذعرت.الاربعا!ءهات

على.الاصمطدامحالإذرتماللكرووةشاقاذلكوكان،ثالثاشارعاغبرتخمر"،للهاير*نلمالذياللخأرجيألرداءمنالاعاريةنقس!هافوجدت

البثركلد"نوتعدس،الاخريهلوواًحداا!وارعتعبوظلتأزهاراغؤ-الىمدورتين!نينرفعت.لسيدتهابرداءشبيهاكانةوعيبلا

التارءكأ.وا!ر!رشيئا.تفهمورم.ممفوحتينوشؤت!ن،الابكمالغرفة

ودتلمت.مضوليعلىء،عمسلمت.اللكبيوةاللبوابةالىو!تالم!جسخصوضوامام.اللشقةفيولا،احداوغر!ةفيفينللمء

شجرةالىو!ارت.البجتاللكبمرحولىفالتمفتارجمهينالى*د!دتال!هالارضعلىمرميمك!لم!م،ابصلوأواللتهـورةالباذنجا!الىوؤمتفظر

الىشفدت.ببودهوأرءشهاالىكثيفاللظلنحمر!اضطك.دجطست.هـةؤ*رت!المرط!في.المرحاضدخلت،تمطت،تثاءرت.الفوضىبالغ

حولهاماللذيبالربيعوعمثتا!بررةجذعالى.الخوفالليهاوعاد.بالامى!ماحطثمابكل

الغرف!تتهأءرخ!بريةوراحت.اللديلولةلنوممستملصاكاناليبتؤ!لمتتق!مت.واحستبالارون،جديدمنارضصقةانف!صاحراهااحض

تلقىان(نؤاظرت.صعيوشماليشباكالىحنينهاوتكبح،واحدةواحدةصوفها.ضادوؤجأة.الغرؤكأالىودلفتوج،،"

مسبقاصممتوفد.الاحاديثمعهمافتبادلالاخرىواللؤتاةاخها.الب،بوقتحتهمنتقدمت.صرتهاوحملتعجلعلىثيابهالبست

ت!تبسوفانها.سيدتهاتراهاأنفوراللحديقةفيتمكثلنانهافأغلقتيردهاواندفعت.واخنفىاللشارععبررجلاراتماأولىن

تراها.للحظةاللحركةمنمنعهاسؤالاغتلىخاطرهافي.مطرفةووقفت.اللباب

ن!وفيكبراًهما،فناتاناقبلتفليلبعد.املتهماللهاوتحقق؟يرونهاعند"ااًلناسسيقولهاذياما

اللخلفياللجانبمنتقدمتا.العاتنرةنحوفيواللصغرى،عتنرةالناذصةمنالىكودةالوؤوؤطاراصهاوكأنما،بالقةلممسصهـةاللبابوراءء*ثحت

و،مرشتنطاللكبيرةوراحت.لاهضاحكحديثفيمستغرفتينللعمارةزتأهـلؤراصت،ص،،الممكنغيرالخروجومناللغرزلمةالىالمرءو؟ةغ-ر

الل!رىركض!توفرآة.ؤاحصةبنظرةتوؤور"،خبر.بةرأتاهـدما.يديها.اللحوكةعلىتجو؟ولم.المذ!نكأخالياللر!ار

للقائها.امقدتااللك-ناللترابنبينوارتهبمت.المطبخدحضلمت.الصالونفيوجالستستدارت9،تعبتأخيراً

لهتها:زءللهاقالت،المصغيرةوصلتعندمابال!-ن،أمسهكت،جثت.باذنجانةتمسكانالىعطالتهاودفع!ا

اختإ.ياحبيبنتييا،حبريةأخنبمهده-.الن!نفاصرةالارصعلىواسرخت.اللبادنجانةبطن،شقت

جديد.منوعانقتهافتناوللتنفسهازغماللكوللم،الصامطبخاز(تونيفساعةبعد
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مطرقا:يدهيمدوهو،وسيادةباقتضاباديبوقال.يبتصمأنهالحديث.قضباد!نالنثلاتاكمساءراحت،القديمةخيريةغرقةفي

لك.رسب،3أحضر:الدرقسعد-تف-يء.كلمنذهنهافخلا،دخءر.بر"ا)وؤتيطلأم0واتراًحبطلاؤكأ

ثم،اللبابالىنظر.ء،5ا!أيآديبا-يعرللموباللكرلسيالاخرتىفئاساحم-ادبثم.،جعلننتدافرنوزرهـ.،معهمازرضارعوراحت

فجلس.وعاد،فاظقهالليهسارتؤغمم-،قوراالاؤثراحوؤبل.الاستغماءلعبةفاقهرحتخيريةفي

اللدين:سعدقال.فيكلونالاربعةوبدأبالضحكأصو!ل!نوعلت.خيريةثم،الصغرىثم،نجبريةاختعينا

؟العمارةبابعلىيقفاللذيدامن-اداحتى،الالءماطاللمسعبةالرواياانتقاءفييتفنن،رحن.واللصخب

خيرية.حلقفيالللقمةفنلو،مت،قوةبكلعلإهاانتطبقحاوللتالمبصرةبزميلتهاالمغماةاللفنناةاممسكت

ذهب.آنهاراهن؟شرطي-:للطفسأل.واللكركرةبالصخبتتفجرانوا!شتان،متباورةالاخرىتنتضدفيما

كلامه.،ؤكدوعاد،فاس"ظلعوز"ضضعفللل!ركةباذ!كأتلعبواندفعت.حارةبننسوةخيريةأحست

سمينة.رجعلكاللخبز.طبخاكلي-:قالعادت.الارضعلىانطرحت.اللجوفيقفزت.جهدمن.ذمهتهلكهما

ببساطة.ذللكفلبتوساقيها.بيديرهاخبطت.ضاقالاحتحتىانفاسهاحبست.حنجرقيابكل

ترهـتاداانك،باللمهايمانثلاثة،للكأقسم-:أبىببوخطبإئرةف!القديرملسريرهاعاىأخيراانطرحتحنى..كالشنحانسلت

نحبك:لاراست*دادعلىهضاالثلاثةن!ن.آموتثمآتضورفسوفاللبي!ت.مسترنجبة

ميتاقيئريكيةكل*رورقةبطريقةاللدينوسعد،بعمقللطف،وتهـوربعنف،أنا.المساءحلوأخيرا

معلنفطة.؟الانستذ!بين-:آختهاقالت

ؤالة.خيريةذللكواستعذبت،ؤ،بت!سماللديرنسعدكشرذلك.أصعبما..أوه-:حيمب6باضطرفغمغمت

هـ-قلرءمباأررهـ،؟لىسببازةرةطمهن،اللبنت.نصلحتىانتظر-.خرجتح!ىتشأملهاأختهاووقفت.

وحوشا.لسنااللفض!دحيةلمطفكلماتةالمدينفميمالرطبجبينهالليلفجالسحريمخبئهامنخرجت

للؤد؟صج.مناكلزريم!انحن؟لماذا-:قالى،للطفالليهنظراجتضازعلىثابرتققدتمثيأينتدريتكنللمانهاومع.المعدم

ملائكة.أنناتعونهدلئلاالبدايةصنذذللكللهاقمات.رزىت.الكر،-عوابهاالىيعيدطا!مالمدينةجووكانالمساقاته

بثر.،شهإطينولاملائكةلا.الامورتعقداناانكم-:أبببزعق16.قلبوفاصمنزول.امامنفسهاوجدتوفضةفار.نعدتاباها

ضلىسنذهبوغدا.متحررانبشريان،محضرمانبشريانوخيريةأنا:مجبقيوقاللت.بارتخإءابيهازوجةعلىسلمت

القناطر.اللىالدلىاجة...!امنأمركنت.السينمافيانه-

ا!،ا.خيريةوتابعت.جملتهاتتموللم

؟ترلم،حأناًندراجةلهذءآنأما-:سعدقال!تايرنرودكيشكادابوكىن.حلالبنتانت-:الزوجةقالت

توصلناانأفيتعبها!الاسكئدريةالىأوصلتنا-:أديبفمشنجتزوجتخرية:!بؤلمت.ا-!لبسببيم!عللمواكنه.الليوم

اقناطر؟االى.قرثرليكماخوتهاوابيهامسعاءدةتسشطيعولعلها،ميسورارجلا

الدراجة.ءنحديثهماوتابعا؟نقوداتريدين-:خيريةرددت

؟أمماذا،معناتسشأم،رومياتأتيأنتريدينهل-:لطفقالورللاحازتيخريةانيمكن..يعني،قلت-:الروجةفنهنهت

قاللت:.تماماالاكلعن!ؤقفتفهوة؟تشربين.أحوالئا!قى!يكمت!ر!قانت.لابيهاتعطيه

متزوجة.أنا-بأقصىخيريةوهربت.باللغةبحفاوةالمطبخالىا!زوجةدخلت

..اء......المسافاتاجتيازعلىثابرتوللكنهاتسير،آينتدريتكنلم.-رعتها
يجب.لااملمحررتهلىلمهـم.دللكفيومادا-.حاسماللط!ورد

أنت..رقرريأنشاءتا.الىترتميارساقيهاتركتواخيرا

ءشوجة.وللكنني:-وخ!ربا!راًبفرددتوسباوو.زمن،تذيطاردهاشبحاانشعرتقليلبعدانهاعلى

:وقالالكبيرتينلاعينيهللطففتحانهكأادرواخيرا.رأسه،اتجاهوتجمداعضا؟هارجفت.اللخوف

لأأيغا.أولادوللهن،متزوجات!ضاالىيأتينالللواتيالنساءكل-الارصفةتطويجعلت.والسرعت.ملاحقتهاءنيكفلنوءته"هو"

.الاخرانأتبهأينالىتعرفتكنللماخرى.ومرةعبب!هاووروفساقيهابارتجاف

!مد:!الخير!ةصقتوللكن.دسوقييتامامنفسهاوجدت:بوءةتاخرىوموة.المسير

متزوجة.خيرية-.احدثمةيكنلم

وتبقي.غليلناترويانالمهم.يهملا:بلامبالاةأديبقالولىوف،وراءهايزالما"هو"كان.ل!الوقوفعلىتجروللم

!ر:قال،!كلمولمهـنالشوارعتقطعوعادت.المسيرنحذتوهكذا.النظارةالىياخذ!ا

.مثيرةتجربةمعنااقامتهاستكون-.جديد

ا"راة؟اقاهرةفي.نوجدلاأنهاراهنك؟لماذا-:مكشراآديبقردثوانمرت.يئكلهاا!خوفوكان،بسولحةضربتاللشمقةبابعلى

الذرجة.فيالاعن!اخنرف.طحينيالعينبئللعوبشابأمامهاوانتصب.اللبابفتحثم،ؤلقة

جسمها.بمت،فيزيقاحواسناولنمتع،هذامندعنا:سعدقال:بحيويةوصرخيدهامتد؟دعلىاصبعهفمد،رآها.اللون

..رائعاذللكشبكون:اديبؤال.خيريةانك-

بمندنا!ستبقين-اديبيااسمع-الانالمهم-:لطفونبرخرجوعندئذ.3باللدخولهمتحتىأنفهابحذاءاصبعهماداوظلى

الالمتقرارمنجدإدبطارع.ثغتمسياللث!قةكانتالثاللثالليوممساءفي!اجلس!صتىواسهلمر.اللداخلالىب،لمايدفعهازنديهافأمسكالليها

ش!رتاللرراجةعلىورا?آديباردفهاوعندما.والنظافةواللحيويرةأمامهـصاوكوم،4فوطركبتببهاعلىرمى.المنضدةالىوضعكرسيعلى

حدائقنحووتقدم"شبرا))اجتازعندمابهوالتصقت.مترفةدميةانها.وجلس..ارغفةاربعة

بعضواشترىقريببقالعنداللدراجةوضعهناك.الرائعةاللقناطر.اببومجاء.أبىببهذا.خيريةأهلا:للطفؤال

وتدكرتسيدتها.-جانبهالىوتسيرذراعهتتهـابطجعلهاثم،الفواكهالطاوله.الىالاخرهويجلسوكان

وسيد!ا.ادركتثميكشرنجبريةرأته،ثالثشاببررالللحظةنفسفي
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حمث؟مادا-،1وفسم،تفاحةقشرثم.!مهافيووضعهاموزهاديبلمحتتر

رأسها.نرفعللمللكنهاواذ.وباللبساطةاديباق*نرحهااللتنبالرزانةمنهائلثاص*ريركةفتناوات

جادولةبسخريرةوهتف،نوفعغيرعلىسعددخلتغصبىة.فكونانيجباللقمةانفطريبحسراتبقضمهاهمت

منبالللهوالأستعاذةال!طاطابشرمنزتشلمصانللمراة.آنأما-2...اللبتةذراعهزتركوللم

اللثصةللكنوزك.نصلياللحياة.اللفأتنةالحورقياير"هاانهضي؟الشيطانليثريالعالميةاللقاهرةمش،زنالىالتاليالليومفيلطفاصطحبها،

و!لمهلياللحنترينالقرندروائحوتطيبيالاراءاجودفاللبسي،الرائعةراللتقدالاصطحاب!،دامعارصهاانواعتقد.عالبكعبك!هـرةللها

السينما.الىمعنا.الح!باةعنفوانمناللحاشداللخضمذللكفيذابتانهاذللك.نهائا

أثلعل!لميلليهد.وجلسالشرفةوةصد،متحهـرالطفخرجلطءطلولا،ضأعت."زو:كأمحلات"فيتجوسوهيالعيونا"فمهءتها

أيضا.قوقعغيوعلىسعمهآقبل.س!برارةانهارأتكلماالليهتهرعأخذتولقد.باستمراًرساعدهيمدكانالذي

لمثرثيعية!كاناذاالمولفمنالانسعانيمنعالذي!ا-:قلأورمتداكواد،اللحظاتللبعضوحدهايتركهاانتدمد.عنهابتعدت

؟الانسانبهايعيثراقي!نبغ!جماالىاللكراءكأزستطيعلناًللعيونووءانمابطربقةادركتازهاعلى.اللع!بونبثقل

.الاثنانصمت.اهتزارهاوتناغمخطواتهاانزانوازداد.ايذاءها

خ!يردة؟تقصدهل:-للطفقاليوقعهاابئخنهمية،ذراءتركعلىمطلقاتجرؤللم.خرجاوأخيرا

اللعإ.4نلباالمنمسكيناللإعسماءهؤلاء؟لاقصد-:سعددخطب..الارضعلى،بكعبهاالصقتهاللذكجاللحاداللرأسذاك

باللضوءمغرغراالقاهرةدضاءكان.ب!ماءيجبؤلمملىطفصمتوالهناء.الارقياحموفورةوكانت

مرهبا.غامضاانتثاءبالليلانتشمائهابدءفيالمدينةوحركة،الاغبوجلسواوقد-الدينسعداعلناكاللثالمساءفبماجتمعواعئرما

قتلؤقد،سعدجببفيالستئمابطاقاتومانت.اللليلومرة-بيمهمالطعامترتبوخبيرقي،الشرؤةفي

.علىالللاهابخيريةحملفياًللثلاثة.اللذوبانالىسبيلهافيانها-

سعد.سريرجانبالىؤيسريرءنام.تماماحزيناأديبوكان/ةالتارعالىينطروهولطف9ء*رح

ومحئد.هناكالبقاءيستطعللمانهعلي.اللجامعةالىولىالصباحو!كبما.ايضااكوعفيتخءلمف(انها-

وجعل،خاليةالغر!؟جدتدء،اللكنبةفيوغاص.اللشقةالىآبا!ظ،ر؟اللذوبانالىسبيلهفياللذيما-:أديب!ال

.ينتصأ؟النوعفي.نختلف:رولمذا.الاذمعقدة-:سعدلمحأوجز

،.كأءكأ.نثةيحملالدينسعداز!اذا!وفتر4يرطلللم.عرفناهنالللواتياللنساءعن-هدوء:فيالتمارعمت!أملااطفاجاب

ا!بير؟المربر!ايها،صبببشناأبخا-:أديبا"ث.اللتكهفاللىتقنقرازها-:اليهينظروهوسد!ظرر

هخا؟الليست،يادرررصت.قل،قضبشئااين-:فأجاب.الربانياللحصصالىتفتقرلاانهاالا-:عابثامتحمساأديبؤ،ل

معها؟خرجمنللطفأهو-:قالاللذي،للطفاللىوانقطع،نهائياسعدعنهؤنمنحول

عجيبة:بديمقراظتكأ،يجلسوهوسعدلسأل.المباركةألانحلالجرلو"ةالىتفتقرا!ها-

القناكل؟الىأنتطتأخن!اآللم؟بهماعلاقتكهيوما-الاعننبارإتساس2عا!انسمانب.هاتقبمتزالماانها-:سعدوأرخ

."جروبي))الىآخن!اانهبدلا-معها.التفاهميصعبهناومن.للاخلاقاتعهيةاا)*لاررمبلأية

بنفصها.نقررانعليها.مناواحدمعتن!ب)!تيهياض!-.عليكحرام،رجلىياابحملمثلانها-:أديب!خنخن

يرضلالذيمودالاكلاللجدار.القرونمخلفات.الائمعقدةتنحلانيجب.نفسهامعاتفاهمعليهايصعبنأذانها-

تنكر.انك؟قراراتتخذان!لىتسصيع:أنتنيقل،فعا!ثر،تنا.اللكلامإنحفطتعدؤلممخيريةعيورمهعلى"الانهات"وكثرت

على.تلمطوانت،حريةأ!ة.بالللهمحبة،فلسفةبلاررها-.عنهايتحدثونفاللةللأثة،وحسبورةم!سركانت

تك.قيوجيوجدانها.الغرؤةبابالىتستندفراهااخيراللطفايهاانظر

الغرفة.فيرسهرونهض.فرويدصمتاللطعامحضراذا-:قال

عقدتها.تذوبانيجبتفهـ.لاانك-:سعدفىل.خيريةويمازحونيأكلونوتذرعوا

البهوازيحتوتقدم،البابأعاف.للطفودخلفجأةالبابفتح:"تمطياأديبؤ،لىالعثتاءرهـد

أمامه.الماثلبينالئصببنالىونظرتوقفلكنه.غرمتهالى.عقيرتهفرويدرفعالللغامارنتهىوادا-

اللغريبة؟الحملقةهدهما-قالغرفتها.الىفنوضتالكلامخيريةأعياحتى،ينتحدثونوظلوا

ملنرمتارأسهأدخلئم.صطوآطلففتحهاللبابالىأديبوهرعاللىاللدينوسهدللطفمنكلدللفاللليلمنمتأخروقتبعد

للطف.الى07فيؤ""

افترب.اللذهنمغننليالبهوفييحوصأديبراحالرابعاليومفي

ءههههههههههههههههههههههصهه!"نبوراللهالىاتجهثم،زوقف.رتكلمانوحاولالمطبخفييةنجرمن

01ب-وفياستعرقتبلرأسهاحيريرةترؤءوللم.ووج"4.بهيدفضل لبعرينمياللبطاطا.

((*دابدار))وكب"الاداب))تطل!.ا!،وا!ف.هـربللطفدخل

ء.ثانيةمرةالصحونغسيلالى"يضطرلاالماهرةاللسيدةان-:قال

من.يرتكراللقد

يدها.منالسكينوسقطت،فانخذللت

يعوالتوفلللوكالاتالعربيةالشركة:السكينتتناولوهي،قاللت

فقط.عليهاماء-?جمبت

المتنبيشارع.تب!نسمانتس!نطعوللم

لمحي:لطفوقال.أديبخرج
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اللزمقبعضخببرفيومكثت،التالىادومفيا)ثلاذقيخرجانبمدووب؟الين-:فللى

جرر-ت،اصلضءهاا)ذيامض511السكونوؤههصا"لأصغقىآلارضب4وروباكظر.إهبادلونوراحوا،4بوفونكل!ء:ث

ماك8بازشعورآلمحرار.فهافيتر!-لىأده!حىشمس!واخذت.افظىءقيعلى؟"نتمزهخرجتهل-:سمعد!الى

و؟لنواف.طويرلمراللجدراًنتأملت.جبالرصعالمهاصضبفيأدقماصرةأ؟اروؤتهذاؤىيرءرهلااذياما-ةلطفولءرزرض

وأ!ء،!كان.فعادتووظل!تفعلماذازدرلم.غرفض،1الىز!ضتز!:و!ف،3لبقىورتوخجمااكىجمة1علىأديهبوجلمص

.يرصهاءألارصعاءبروسلأونه،ءفلأقا.وذ!جمتترنمةنا18ان-

لة.اافابر-افي،يركأد!لمىء4و.رونتدصه(حمه:كأل!همت،ةفي.المطبخالىللطفدخلى

يضحكونثم،ودءيروتمونيضر*؟نكانوا.وراؤ:نر،!ال!ئافذةمنتقدمتأهد!فعلتكيف-:بهصفراويةلسعد!ال

السلم.عاىيرتدافرو!وجديد"ت.وأطرقؤمهوي!اصبعهثىؤدأديبوكاى

فصوأنوفي.اصواز،ح!سهوىي!سمعيعدولم،اًخ"فواواخيراً:قال.بالمئنهصفةيد!4يمسحللطفعاد

وخوجت،صرزها-ننأوللت،ا،غر!6الىخب!ررخهعادت.الاصواتنلانتت.الغداءالىقوموأ،لساخ*"اللطعام-ئر؟لما-

وه!ولمبسريةرر"،رت.أحدالىتلتفتوللم،وراءهاتنظرلم."نالشمكأ...بصلطءالأتذاناليهفنظر

ا!فجالة""ثم((اللحديدباب"اجزرنارت.العبنينشماررةلنت3و.وبطءغوا"قىآ،نت.يدخندةانىافيللطفجلهـيالشالياليوملليلفي

.القاهرةمدينةفيومحاث!صتبره-صةوتمر.كثيهادخاناتنشرثم،اللظلامفيطويلا.نمتهعسيجارته

ترختالمه.ريد!،،بالمولمطمت،اخ-وار!ووي!نؤلالىو!لمتاكس!".نحتمنالناسويمر.جديدءناللدخانوينتشرالأشصاعفيعلو

وت!فتولم،!ف!هةضربت.رخوزالركأنهااو!هوياك-،رع.ورؤ!مدغو"ةاذنيهالىلىتصمن!همهـلمةكاتت.!العربةاللشارعامتدادعلى

واسضرلههاتذلمحه،،ت!تراص*يخهاوضعت.المته"محلىجلستثم،الباباثشلألئةالاضواءانهصهتتألاؤةصدائرةوعلى.الغاهرةمدينةبهـهـ!ات

اللحاجب!ين.مقفلةالشارعتنأمل..شفافضجيجعنالىصتارتزيحنهاغالعخمةضبابكي

لمحتوراءها.عظيمبذعرونهةإمت،ابىبفتهتمحندماارتعدتاحىهـا؟نالهصمو-روهممنوعرب.الب-تاللىودللونبطيئار!ض

!"،للهاة،نحوهمأخوذةارة*"تواذ.المص!ةنت!يدتن!يخارجللاحو"يفاوم،لاواكنهضعيفالرغبةمنوبوع.المثسقةبعابكلاىيضوب

.شبابيوج!لأهضا؟ينبربترماذا،ابننحييا-.اللبنايةمدخلالىولهصاراللباب

.مؤاخذةلا..تسكنانت...تعهصفهلى-:ببراءةلهقاللتيؤصةوبكل.وانهضها،بر"*لف!ينأيقظها.اعياءنائمةخيريةكانت

محونث.فيالللهليكن.السهلامةمع-:قالغرؤخهأ4،-ادخو.الرأد!"لوقيالغدمينمجرجهـةقز*"3علىصمل!4ما

بلاوجمدت.شالتهاعلىزربؤرزللعابهاكان.4ءأملهاومكت.السريرعلىفأوكأها

...أكءرودهدها،طءامااصضر،وسافهـايديهادللك،ساخ!!اماءلهاحضرأ

جتتد!ص.أقسهربكإوهاوكان..بكيأخذتالليلها3أدركأدء!ونال!.+ها3لمةرؤلمم4ءبب!اق!ةامس!كتيرهـهالكن.توكهاوهم،اللسريرعلى

-ؤدمهاوفساقطت.فماتفتحوللم!اتتنه،!للم،عنوةخديهاعاىالدموعو!!وادعةابتساءةسرهفيوابةءمم.ممهتيهفيوفظرت،ءشضيهافي

وأدمتمارعب!لليلانفردتوبعدئمذ.امهقوفعدىتجرؤ"،أورحصيفعلىاللجا"-دة.اللصتلبةالنطرةتلكالليهتئظرتزالماكانت.يدهابسهح!

انتف!م!تس!طعوللمواللجوعالل!بادركهاوقد،المبىإيهنا?فىمكان!يوعلى،ويقبلهايطأهيءانعلىارءهشه.ذللكليفغلالفرصسةتمنحهوللملا

ناعلي.اًنفأحست،،1جانبالىصغىرةسيارةتوقفتهندماا!كتيرارادتكحبيبةوطو!ده.خصرهاج!انبالىيجلهطان،على،اقيضمها

؟!-ىوتمردتخببهاعلىيوويانالنحيلانالدموعخيعطاكان.ؤرخلالليصها،فضمته،واستسلاموفيوعطاءباعؤارقهـللله،رجل،،تدلللان

ياور".فتحةفيسوداءنظي!غةخرقةضءشابافبجاللؤص!،،عج!رتنماوى.جمهذراعبينقارتفعتساوريهاكتفيهحولمدت

مصكضمهما.أليهاونظو.الىراحةوقسطامنتصاءزر،ولت،بيتهفيإلابد.الىتجمداكآن!ماللحظاتخممراوالص.بنسعرهاوجههفانغمر

ببساطة.وقمببصهوخرق!4،بعفوقيلمصرنهرءى-.رفصيتمادا،رائمابقىسأ-:غمعمت

تعبانقى؟أنت-:اط.زت:صكود)يا،ا!ناعامنانك.خهريةير،،كأخيلإيا-ةوقال

لمبتص-صء"!بركتو!ضالك.وراءهاا:إبأوأغلقت،تقدمتانلهم!د!(ل.!يهتظا!لىةالتاليالهومفيبهاالأحتماءكا!

صدرهـ،.اديبنواقي.طارتثم!لاخيرةللصةنفسهافيانشففست"الاثم))عقد!

...انحرمةالىعمياءبسوعةولقدمت،ذاكب!!خوجتالاثن!انوجعل.لهالودا!ارمنالانب!ديمضعهاسببمنماانه

ه!..الحياةعلى-ررايشنانوعنبفةسوريةبأ!ابيرضنابزان

جحيمنبمبمتخببريةاى-:رطفوفال

هصعهص:!ال."رفيئتورةمنبرجوعها.وزراًآنهصهصالفطريوكار-صهت

اللىاذكرسوف،نهائيماوأسهقرطرطوسالىآعوديوم،ءهـا-ا--ر.يرو"االلكازبر:ووالى،يوولالس"يم"الىاصطحصوهاوهكذا

وما...ورءرجرجووجدأن،جامح!وقطر؟4،عاللم.اًللخيريةهذءالابدما-ا)ثلاثةالإياموخلال."!اللث.رومفياررقفيلمياقارباكلورها3:واور

وعلثهيءالنفسرانتج!ولكنك،السمببتعرفلاازك...آدريلهههت.اللالبخاوقاتفيحونت،للحظهنبئمسهاتنفربى

اخر.ءننصيصو!هاما.الشرعهيملككنه،"رفاتكان-:سعدؤال

للطف:ؤالمخلضلى.بصوتاديبوصاح

!--لىاحصلانفيهامني/طلبأبرىمنرلمماللةاليومجاءتني-جميعا.نحبكاننا-

احههلانمعقولاليهرانه.ال!رازيلفيفأؤابلهوأذهبسفرزجو:ةال.ب4ا!مرللهـواء4غرقرنوافذيض!حللطفوكان

هذهاندهح،فقطتصوروللكن،هناكألىواذهبسفرجوازعاىكلانيعلملا)عاله.صلاةلاقيركاللذيزوجهاانتاسمع-

ابىرازيرل:الل!اللمحولجنا*4.نمدأنتح،ولمنابره!هيال!نيصابةالانث.عاطبهنالعاللمفيالتيواللعجلاتاللدرأجات

ا!،العامناثانياالطرففيعمرهي!مضيوأب..ومهشورياواللقاهرةددركشقيوحاصروهـ،،خيريةصولورفيقيمهفاجتمعاللبهـوودخل

.؟هيرولاب:4باتشى?برخهمآلوكان.نه-،الس!الىبلاربروركأقلب!-ذوووبورف.!ارةورموريرقى

الدين:س!!قالع!.*عه!.رائعا

78



منهن؟واحدةأنتأ-؟بيأسالعاملسألهاظاهرةوو!نا.اًلعاللمهذافياًلاقاصيالتقاءندرسأنيجبس

ريك؟ياممن-:مذطورةدقاللتاولضيرقوالبتكبلتالىة!اكفساعماقان:وجودقيشيءكلقبلهي

الليل.بنات-عفويةب-صوىالانصلملامرتبطةغير،الثقيلةالعنكبوتنجوطتمزق

للي.بيتلاو!كن.العظيموالله،لا-:بعمقدننفتمسرحيةللكتابةربماالوقتللديسيتوفرطرطوسفي.اعاريةاطب!ائعها

أبدا؟بب!تللكريمناللم.وكلامشلأدقىهذه-متفلسفااللعاملوقالالتفلع.هذاعنبحتأو

وفال:منهاانعأعلاقترب.نعمانوأوماتعي!نيهامناللدمغ!طهر:-الشرفةبابالىيتكيءوكان-بنرفزةاديبصوتاننثق

أخت.ياعنكيتخلى!ناللهان-همنكمل3.القلوبغببظو،وباردون،الواقيفيمقرفونانكم-

ز"،ن.منتخاى،بيكياتخلىللقد-:فغمغمتنفسيةمعادلاتضمنالاخرينمآسيفيحللبرجولتهيشمعرانيحاول

مطرقةتيكيوظلت.يتهاحكإعليه.نقصانالليهاوطلبأكثراقرب.ميتة

همهمت:ثم،مجهشة:وسخريةبمحنةللطفسألقصيرصمتبعد

لك؟آقولهاذا.سديياادريلست-؟ستعودائهاتعتقدزللتأما-

قلبها.و"ططن.عينيهفياللدموعلمحتراًسكههارفعتتدما.بليدونأنكماعنعقدأزالما-:أديبوأجاب

!لمنونهـض.ا"صالةيكنسونرؤقاؤهكان:حولهالعاملنظر؟اللبرازيلالىمعهتذهبهل:سعدسأل

.مقعدء.وكشر

واختيانا.احديمسكلن!(ك.أختيمعاسكنيتعالي-:مال.مما؟نلجمخاضاللبرازيىفي،انتمعهاذءـب:أديبرد

في14واغرفعتها،فيمع!نامي.ومطبخوفسحةعرؤطانفبهدارفينقيم.وتركهما

شريفة.وستعينسين،احديمسكرنهناك.غرلمحني.أرهللمسنواتعشرمنذ-:للطفقال

شركب4.!لا،عنهيرتخلونعمنيشخلىاللله-:اضافبرهةوبعد؟تفعلأنتنويومادا-:سعدقال

.وج،4ألىباللحملقةاكتفت.بشيءتجبلمفييملكونلاامثالفاان.ال"فكيرعلىاجر؟لست-:لطفالرإ

ينتر!!ما؟؟ا؟عنكتحلىاللهانتقوللينكنتأما:ثاني!ةخاطبهاكأننامس!ؤوليةكلعنعاجزونونحن،المدنيةاًللهويةسوىالمجنمعهذا

؟الحرامارتكابالىتض"طر.ينفلايؤويكمكانمنأكثرالعصر.لهذاشرعيينغيرأبناء

.حرحصمتوساد.هستيريزعيقوتبعها،اديبمنصاخبةصيحةأزتوبغتة

ج!بلهوم3لترياللصلاةسأعلمك،س!أهدفياأنيظننت-:فلملتنتصبويده،فينزلهعاليارأسهويرفعالبهوفيوينبضيعويوراح

ليذهب0واستدار.تقيإالانسانيعيش(ن.اللجوفيعمودية

اللده؟لييغفروهلى-:تمتمتوجهو-اكان.بالبابخيريةفوجدااللدينوسعداللهللطفتقدبم

!!ا:!ادفتعيناهاواسعتمرت.تتكلمللم.زائغصننصاكلت"ووقو!هاوغمهاوكليناها

.هـخاء!توبةذيلى3ا،د"2!فر.!ا-ودخلت،جانبااديب.ننحىاللبهـو.ارضمنمنحرفةزاويةعلىتنصلبان

عميق.باذت!باهيصغيوهو،حثايتهالهقصتاللطربرقوعلىف!،علىو؟غلقت،غرفتهاالىالخطىطجومةالرأسمطرقةهي

:اخيرا!.ئهوسأاقتحامقررواثم،الزمنبعضبا!تمائيلاشبهالثلاثهوبقي.الباب

طفي؟شأدونص-.اللوسادةعلىالوجهمكبةتنكيوجدوهاوهناك.الغردة

اللله.فقهـعلىتوءلي.صتما-منكثيفاضبابارؤيقيهرأسيفوقتاركاكل،بهـدوءانسحبوا

نتيج!اثممنفيهغرؤتوماذلىمنلاقتهماكلانلتفسهاؤقاللت...النعاسارركهمحتىالنفترعبابفيواسبرسلوا.اللصمت

ن!صها،غضونفيدجاسالمهاوهجم.الليهوبةوالتبدلهاستمازكأهاللعدماللصباحمي.بهاخيربةابصوواالتيالاخيرةالمرةكانتوتلك

عينبها.زواياوتندت.ودعوةنورااللكوقفيشعثم،اللقضاءفيهاوعلهسعدالممننمروهكذا.اينالىتعرفتكنوللم،الشقةغادرتالظلي

طيبة؟ادونمتى-:تهولرؤفيهاالىاًلقت.)ذكراديبوبقي.اللعائليةبعلاقاتهوللطف،بمسريخةيحلميناللب

.باستمرارالللهترضينعنمدما:نجتقةقجاباخوى.احياناخاسروبحنيئ،احياناثورةوبحزنخميرية

بخيرية.الليهاودفعأيقظها.نائمة4أكأكانتي!حالليلاقبلاداحونت،(لثارعالىانطلقتفقدهيأما

؟اللجبارعبدياهذهمن-:قالت!لسينمادارك!نك-منتذدرةانجأعت،الاسودالمعبرنفسعينيهاامام

للك.اختهذء-:بانسراخطجابصامنينيتواؤ!ونالناسكان.فجلستورخلمت.وجههااماموجدته

نف!هاجوانبلانت!انوفي.وجبنبثرودتحماؤخيرقيىنتوسرى.اخرفردامعهيهءطحبكانومعظمهم.تقربباهادئين،تقريبا

مرتنتعنمماأضهللأعهاسربلتاننينةالططتلىبتوللم.ألاشنالرارببعضارر!لة،وشماتنةاللحريريةبسعتائرء،اعصابهافياًلدبقالجو

.السابقاتنوكل"احركأتمنكثيرءنغنجةةفامت،فواشا"اختها"للها.ج!اهـو!ل!افيواترخت.ا!بالانسيابيواقداده

وبعد.الصبحللصلأة-اختهااسمىنوهذا-آمنةظالهـاأيقظفنيالكسولةالاجسعادوداقبت.مقعدهاعلىفظلتاللعرضاذخهى

:اللدمماءهذازممرربدالجبارجعلهاواللصلاةالوضوءاللفيلمضغطقيلرشىبدآاللذيالوقتفي،اللبطيءونحرءهاانتصابها

شرورءنر"ونعود،ونستعفرءونهتعببنه،نحمدهللهاللحمد))واستقرت.اللصالةفرعتحتىالاخرتاوالشكلنملت.امحصابهاعن

ره.ب!-من.ألاثممناوبيناأتتومما،طبالعناسيئاتومنأنفمنا.الورديةالستائرطويلتأملفي،اللعانيالل!ررضالدارمدارعلىعيناها

الاالهلاانوآشهد.لههإديدلاالللهرضللومن،للهمضللملأ43الا.زمنومضى

."ورسولهعبدهمحمداانواشهدله،شريكلاوحدءالله:برقةوقالا&سينماعاملمنهااقترب

:وقال،مراتالمساءفيلهاكررءثم.اللنفس!يرطهرانهللهاوقال.والللههانمياسمحتلو.هانما4نكنسرر.وف-

.اللصابونمثلالنفسيغسلخيريرةياالابتهالان-وجدتحينآهةفمهامنندتبضراعلآ.العايبنكأ!بفيهالىقنظوت

وقاللت:،عميقبؤرحفضعرتتونف!.عمداابمعدتهاالتيالمشكلةاماملوجهوجهااخيرانفسصها

ها؟بكل!واللذي((له"ضلل"فلااللهيهدءمنمعنىروا-الجلودتعرقتحتليلكلفتتجهادإللثريهاللحمكلرائحةانفها

!لاا!ول!للؤمن.له"ووض"فلاا!لهيو!همن-:قال.خامدااللحدارأسودبركاناالنهايةفيلتس!هلمقي،الثخينة
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ليمننس!شعرهام!تعطتالمرآةمنتقدمت.الداخلالىوعاداا!لزهربةانقاز!،.بمستطيعاحدوللا،نفمسايعذبان4اللاأراداذاأي.لههادي

ورخالسامنةكانت.آمنةجانبالىقجلستوعادت.ربطتهتم،كسبر.تضلبلى؟ا4يمكأمندلمي!ىنقماألللهانقذاذاوكدنك

للذياا)ثوبفيءيناهااتتقعتوؤه،مسموعوبصوتورتابةببطء.ؤليلاخيريمةار"ن!ء!ت

تمسكه.نخلسقلنوضللتالللهخالفتاداأما-:الجبارع:دوتمابع

فست،ذها.لبمست9خيريرةتنهضوالمذلكأ.العذابمنحجماتك

.جيدازطبخيىانت-:امنةقاللت:مث!ورةفهـكأفت

اللباشا.بيتفيدنكتحلمت-:قأجابتها!اللهيهدينيقسوف.نبتاداولكن-

اورخغر!-،انللبتومأ.!منة.فتحدتلالانهاباللحرجوأص-مت.طبعي!ذا-:رتب،حباألجبارء:ررمال

وامفت.الغردةوب!دىغيرغلىشجولؤقاءت،الكبهرلليت!ذ؟رهاودو3والاناما.طرإور"ة"لملتلانكقبلمنعذبكللقد-ةو،أعقب

هـ-لأمؤىالعار.بةوصورتهاهناكحياتهاتسهنركيدوهيكثيفةهنيهات.اتنماجما3عملهالىو!ض،دخمك

الىءياًمنة،ج،زبالى!رعت.ثقيلمةرعشعةواخذزها.وتجولهاالغرمة!!آمةفاتسمت،تقدم!!.برهةمكانهافيكأريةلبثت

ثلها:قدكانتالملابسى،بثعضتعملآمنةجاست.نحرقهـهـلمودصاتا.كيبربحنان

فسشانك؟للبستثمرميتلماذا-.عليطتدواستكنبةوراء،يودفتفيما

ووها،الىالحظ-ةاظتاص-طورالاوون"الى..فجيببماذاتدر!لمتوفت!ها.ا!ظفذةاللىوهرعت.بالحرحسست3ركائق!د

ققاللت:.الحاليعملهمنأهمشيثلمر3تذكمن،اثزلاجمقبضعثدال!رعةبنفس

..بردالدنيا-قعدتالتيامعةبا!مامترؤبوجدت.بمطءدبرو؟ن41الىطدت

أنا..لكن..!رادنياا..حر..!دي-:ا!رركأثمنصيفهامننىمعراتبضعتملصتوؤ!،اخيهانجإبؤرخار!ادةءلى

!برد،خائفة.وجههاعلىفسقطت

:مفاجيءبيأسوصاحتعنوةعينيهامنينبعتباللدمعوفوجئت.لثياببافأمسكتووثبت،ابتسمت

.؟أ!كلماذا-"لاشتغل.الثيابامحطني.شيئااعملانأريد-:ؤاللت

بالرأسبينهماواد!تيديهاهـرتوبسرءة،بسرعةامنةرأسار!ةع.الثيابتسايمهاعنرزينهادكبءبعناداصءفعتآمغةبأرزوفوجئت

...خيريةوأجهشت.اللبماكيامرارمنيةالنهافيوعجبف.طكهافيأمعنتلذللكببالهتجدللمولما

ألناللي:الصباحقيمليااصغىانبحداللجبارعبدقالىح!رها.فيعميقانويد؟ها"،ليانى!اها،جانبهاالىجلست.آوركأ

ماضيك؟بسببكثيراتعذبتهل--..نراقبهاوراحت،تنهدت،صم-ت

.سيهىياصعبةحكايةانه-:دامعبصوتقزقتآةالمصالىز!ضت.برعصصههابعضوهـرتذت،ثانيهةباد"رأ!ت

قائلا:وج!هااماميديهوفرنتي!)ىورمنهجسمهاعنفستانهارفعت.اللجدارفيتةالمتاله!عببرة

اللشيطالط.ية؟هصبهاللمثروحها،و.نفرحيتطمئئياىيرجبانما-خ"رجقه*متهافاضكلبا،اللصد،رةداخلثديرعاهاواهش."ميراللهاضمجبا

لمحاللبيت،الئاقذةقننحبعدماحسنتلقد.وروحكنفسكعنابعديه--------عسه-----------ا
البسي.تذكركقهيثيابيترفأين1حاذريولكن.بالناسمحوط

!ا3ي-زوبهـلاؤظبم!آزوبهتلعولىالابرللهسمفيطوللخببطإندثوخلاعلىسدقبتهاف!سماهيأصمرصا؟اصع ..المدت!ي
ولىزرالدارساصةيملأخؤيبانتشارشبيهاحينئذللهاوبدا

اسىرعت.ماءبر؟كأدييضيءؤنديلكأنه،العاللممجاميع4شفاور

لحماء.بغعطةاللديوانعلىوجلست،الاخرىاللغرفةفيآمنةالى

.واحداوللبستالدولابالىلهصت

الطويل،الابيضاللقماشفوقترمحأصابعهافراتأمنةالىنظرت"للاصكةا"ا!جم!سضلأل
-ؤبل.مناكثرشعيراتمنهافلتتوؤدنحرهافوقينكفيءورأسهاص.صص

بةتة:لتهاسأ

تتروجي؟للملمامنة----..

ؤحبماقصيةلمعةلولاخامدتينشبه،نحوهاترذو!ان!اورأتعليالامام!صر؟عنمستفيصهدراسه

اللبوبؤ.محيطالتيورسائلهخطبهخلالمنوحكيمكسياسي

المعنى.بنفسوز!،ؤمبعمهي!فتدغح!تمنإح!ريه-زاوللبزج!اجلمماالبلاعةنهجلاالخالدكتابهيتضمنها

يعني؟ا-ماذ:سألت

..،تألمف
عاقلة.حانيةبرسمةآممهشفتيعلىورات

.اللحلالا"نيظهـركأدما-:جديدمنامنةهتفت

سأإت:ثم،تفيبرهةصصت.دسوقيخيريةوتذكرتالهئداويخليل

؟يكونوكيف

.اللجبارعبدمثل.أدريلست-محشوراًت
2-

..!كثيرونانهم-:فصاحتلإدابولرل.ق52.اًاتنمن
صويوجدلااللج:،رغبدمثل.باللعكتر-:ب!دوءآمنهوعمبت

كلها.ةاللقاهر----صسىمحىعىعسى-حمسه!سىمحسى-عسىعسىلمحسم!سى---عسى
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وتهاوى.يهننؤوجذكلهايئحبصوتها:الانتبكيخيريرلأوكانيت.راوللهافشيئاوشيعا.الظلامفيخبباالاسقط-اللجوابهذاأمام

انديوانمفرثميملافيما،وثنامامدبحتكشاةاللدإوانعنجسمهابدعةتسيرفىرغةشحنكسيارةالزمنامامهاوأتلمقى،وأصخمول

.الامحصابمفلتةوبكتخديها..وبر-هـء

فمثلتا،وتوضاتاا،ن!فت.امنةدراعيبينورتدارت9حينبعد.اللهدكرعلىالحرصشديدةالامسيةتلكونامت

الخاللق.برتيبينخضارسلتيمنهتلقت.ءهـيبللطارقالباب!حتالضصىوء"لى

وشعشعفثصفازرققصديرياخيطانفسهابلورمنالصلاةوسلت.وحاصتآت

اللعالموسرح.قريرةب!بةم!ورةالبساطءلىاترخت.وتحذف...رص،ناناللجبارعبدررثيخؤولي-

كثيف.بزجاجمحجباعجمنيهاامام3،0الىبزالأخوذالسمانةاتالتفارر!ةوؤمهاالب،بباغلاقو!مت

!هـوقفت.كثيراالدارساحةنجريةاحبت،تلتالتيالايامفيد؟كلآدك-

نحواندفعتانتنهتاداحنى،بهاالوقتطالمااللصغيراتالشجيرات؟شنتحروجةأنت-

في4تمتغرقتكنللم-عملهازدديوادا.ملحوظةسرعةفيالغرلمحة.اخ،انالا-:باس!ت""ءؤردت

رتجاوزذمناهناكفهكتوالساحةعلىالمطلةالنافذةالى.فعود-طويلابللا،ثمطبلاهدهاللحاجاتانا"ؤوبى!فل"-كأ؟جخ*4-

نفسعلىاللعين!نقلةالشفةمقلوبةوهي،التلاثاوالساعتين،ولمسماىملبثمنازهاؤو!كما،؟لأ،لا9.ثهئدن!ءفان!اله!وني

عندئدامامها.تقفلحطاتوبعد،الليهافيقفزامنةوتناديها،المزئيات.عليكماًلسلام.بلا،هداأرء!ارث:دارتجح،خص"-ءلم"اازت!-"ها

الليقظة..ؤهـيجالىاكومسكو!اذ*قلتمنودتكوى--إ!ار-ءللأ"ةمع-

-نحضرانيفضلعبدالجبارأصبج.عاديينلثيئينكانتغيراللذيبهـاللجبارواشمرتجيدا.لكهت.البووالىلسا"-نلاوادخت

تستعرقكماادنوماسنغرقها.كثيراتنامهيواصبحت،طعامهآمنمة.ابىبمناطلدرهةوفي.بوجور!،

تستيقظلااللصبحصلاةحونتصاءال!تصلاةفمند،محركهافى3*،رالالة،ثمنبلاانهاقال.السمانمناللحاجاتوو!ه-.بخ"وتثا)ت

الغداء.لعدوكذلكثلاثا.اوساء"ينتناموتهـالضحى.واحدةساعة.أدهم)م!رزهناو!نفبر*!ا،

؟مماذا-:وطلاللخبآرعبدورطب
عاللمالىاستحاللتالدارساحةئن،اننامذةولىاءدضقضيهال!هلممراما

.مسفون.نم"افمنك،ثمنبلايقد"هاانبربربربكان.ادريررت:فغمغمت

:مرةامنةللهالتول3!ال؟ماذا-:!وروأص

فيرين؟وانتتلاحفيننتيئاالست--.ع!مهوؤالشيمئافال.أدريلست-ةبرضجرؤردت

بمحبة:دآجابت.خرج.الضؤقىاللجبارع:!دخل.قصبرصهتكلاء!،واءقب

.الاعفالبكلعنكاقوماناريدأنيالاحظ-.امنة:ءرشهالىب،هـوءول!(رلأييان)هاأتأر

و!كت..المد!انءلىوجلست،مهيببغموضأحسالعه،مابدءفيو!يز:ور"

وأللحت:،آعنةابتسمتب-!لصمعتعندءا،ارت،كالى!،رةبااسأ"،س،لمتحولمارءإنولى

ثانيا؟شيئاتلاحظينألا-.منوقعوغيرتمامارو?لفموضوعع!يحدز،،ا!جصار

:.باسمبءوفوقاللتضنسائلأة،حوللهالمحنطلعتا!حليب؟اورهـفبن..-نكلماكلمك+ناربربى،يةضبى-:وال

؟ماذا-انفيك.اللحليبمثلانك؟موسةاللبضرعمناللطريالدسمباللحلأبز

تركضين0بلتسيرينلاانك-انفيالسبب!وهـذا.شقاثسبب!وو!رذأالتةس!!كمازثءء.،ل3

سيدتي.بيتفيهكذاكنت؟!صحيح-:فص!احت.اثيطانسهـاوللب،وانىسوالاثمالشطا.أفيوغرقتأضطربتصياتك

.زبادللهـاوو!فتببطءصيويتهافضلملاثت،مطولاآمةايىهالظرتنفسههوكانوللكن،ادراجةا!وعفلتالعلمياأكتلءنذوجزرحدزن

عانجت.بحوفاللنظرثم.حمايتكيستطيعلاوطوة-زوجكأج!لكال!.ةغلص-نازتص!هطان"يىة

كماحرأموهدا.عورتك.فظهـرتركضيئادانك-:امنةثاللتقصىوى.ررجةالىخاطئةانك.ادليكالىوالرديلةالاثمفيغرقت

تعلمين.وضالون.إضااخطاةحوللكاللذيناناساكلأنحدة"شنلأيرثزادوود

؟العورةهيمآ-:باضطرابمسأللتالافياءمقاومةتتطيعينولاةمعيفةوانت.نفس!للالىبرمفزأ!%*ءولطان

وهذه،هذينالم!ممينوبعد،هذيناللكاحلينبعدشيءكلهي-بعسدة،عيشي،للهالتعرضتتجبيانيجب.ضعفاءأ&لااس3ل-

ر.6تظالايجب،الوجهمناندالرةعنه.واذنيكوقابكعينيكاظقي،دونهمح!وسةكوني

العمنين.واسعةالوجهمس!طيلةاليهاصهلمقتنفسهالوسواسألىقفزالسمانراد!دما-ةواردفةيىلاوزأملها

للآعلى.يرز"!ثوبك.ي!نمزء"هـرر.تركضينافك-:آمعةقالتالناسل3مثلؤ،و.خاطوءفيجالهاداتمامااعوفاًنمي.(سالرت

ترلىنفىنت،اصدكركلمأذا.يظ!راناررفينوطرفاك...ءلا!عالماان.خاللقمنخوفولادينمنواًزحيردعهلايةا،!!ذعفي

ترنظاذا.لكويشض!ياللشبطانيوسوس،نفسكتتهيج،أعضاءكاب!ديحقيقيةتوبةآردتؤاذ!.الملموثة،ئرلضمباماجماءبكيرءفاللذي

.بالسوءآمارةوهي،نفسكاشتهتاعضانكالى.النفسرغواير،تءن

وجهها.واروةقع،وألمببلاهةخبريةظرتةرز--صامىكأوجههاللىتحم!قيرةخصكان!ا)و!تهذ!صبرز

ني؟يوسوسماذا-.الانفاىى

تق"ريرناتك.قبلمنحدثمماشعيئا-:باختصارآ!ةز،علنت؟رأيكما-:)هاكال

تميتيمه.لاوللكنكاثيطاطحكم،.ت!صدراىعا-هااىوجدتاذفاؤء!ضت

اللكبي!ر.اللبيتع!ددهنهاواستقر.بسرعةالمأضيةحياتهاتدكرت.ميطانا!نضتركت،تتازا!ادريلا-ؤاللت

اتصمتللذياللحاراالأندفاعو،سندنهاورداء،لياللاليافييها.نعرتدكرت.فيكتوشهـقت،منقىآنحواًسهاروانحدر

وشعرتالجدير!ة،بحيانهاتتمسكانهابضوفآعلنت.جفلت".جاتهايه:قال.الغرفةتاركااللجبارع!دز؟ض

لللراحة.قصهوىبحاجة.تميتينهلاوللكنكالشيطانتقهرإنانك:تنسيلا-

اللذفبيالذيالمستطيلفقبلتخبيئةسلسلةعنقهامنآممةسحبت:الخفيصبصوتهاآمنةفتوهت
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حلقاستطاعدقائقبعد.الادعيةببعضونتمت!بصمتتبكيوالثانجبة:للخيريةومد.نهحملته

ااتاني:اللصوترنجرجانخيرية.القران-

ءا-اء-اًه-51-آء-.عظيمبحرصخيريةوقبلته

ربعساعةطيلأقى.رفبهبهتهات-دأمنةودقيف،عبهـاللجبارانسحبوتوزع.ساحتهالىولابابهالىلا،اللدارلانغادراصبحتثم

رافقاللذيالشهيقسوكىي!قطعهللم،وت4با4شببهدثءالمسكنثمرواذا،بطيئةسارتسارتفاذا.ونوماءملا،وذرؤةهاالمطبخبنيومها

اللغرفةاللىخيريرةولقدمت،الغرفةببانفونجبعدئذ،خببربر"تنغساللعلاةاوقاتفيالاالجبارعبدتقابل.لعدللم.خفيضفبصوتتص!ثت

او!ا!ةفيقرأويجلس،يلتفتفلااللصالونالىياتيكان.لللتلاواتوالاشةماع

بصمت.اللجباربدايىةقيلهاوراءحيريةوتنت!قل.جميلبهدوءغر!4الىيغادرير:هيواذ،ا!رآن

سيدتي.يااطلقانأريد-:قاللتاذاللهافتبصحم،النفسساكةاللخاطرمرض!يةالاخرىالغرفةالىآمنة

.ررريدةشهقةصر!اواحرتالصباحويمر.اللغرفةترتيبالى.نسبقهاانفيوتجهد،أعينهـماالتقت

ا!لاق.!بر!ليناراك-:برأفى-ة!ال،فتميل،تئتصبثم،اللكتيماللبيتسطحفوقاخرىمرةالشمسفتعلو

مباغتة:جملةفيبكليتهافانبثقت..بقليلخيريةقبلوتنام

أنت.وقئزوجنييطلقنيأرإهـان-امامهاانفتحت.النوم.نعشقاصبحتآمنهمعالاخيرحديثهابعيد

يحاولىوان،اللفضاءالىسرعتهابأقصىتطلقانتريدبأنهاوأحستاللنوموصار.اللداردخلتمنذخياللهافييبثهاالجبارعبدكان.دوى،

يراها.انبعدفيطيةستصنحانها.الرؤىلتلكالمنتسوبشوقهاتخففوسيلة

خائفة0أنا-:عظمئبسرعةوقاللتالمكانذلكتغورانوحاوللت.الجنةفيمركزهاتحص،لثمالنهاية

باضظرابتنهمرفوهيتابعها.وب،ت،رآسهجلدةانكمشتو*ن،تصورهيمكنلامكانهناك".الر؟ىغيرعلىعثرتفما!اللسحري

:قال،بيناللجبار.عبدللهاقال،"والسروروالسعةالروىةكلاشهقولي

تعالي.،خيرية-.مرةلام!ةقاللت

.الاضطرابوأخذه،ال!ه!!تحبلمثلحبلاينزل،وتعالىسبحانه،اللله!اللجنة؟أتعرفين-

اتزوجك؟انقلت-:تمنمويجطهساالروحفيخلمصعزرائيلويأتي،والارضالسماءمنالغسيل

:حارباطنيجيشانفيتوقهافتجمعوهناك،ضال،عالمكانالىيلو،يرعلوهذااللحبل.الحيلتمسك

واللله.-احبكأناةأيوء-..الجنةتدخلين

ةقال.ممسوحينمصقولينخداهوكان.عينيهاترفعاندونامنةانجنمت

منهذافيتفكرينكنتهل؟للكخطركيف..وللكني،و،و-:ءميقنجأملخيريةقالت

ؤبل؟اللنومستنامينمايوما.اللدنيافيثيءأ!منالنوم؟تعرمين-

انفعا-لولا!نينبدووـشةكا،جههغصت4ج!لفمنازكأ!ىواذالابد.الىيريحكاللذي

قىؤر.،ثانيةالغقاليهومحاد.البفايةمنذتظهران-اللضيقاللخضر،اًللغرفةجبرانوتتأمل،وغنطةبهموءتؤمئموجعلت

مؤمن.بقلبصلي.خيريةيا،صلي-:قال.اهدابهافيالنومشعشعكأى،الاخضرالنوافذوخشب

الاصابع.معقودةمطرقةهيكانت:لامنةقاللتاللتاليالليومفي

لايمانك.سبباالنفسمطاللبتجعليولا،صلي-:قالللكنت،اللهلييغفرلمولو.كرةمجرمة،مجرمةكنتأنا-

+اللخوفمنجامحةموجةقذفت.بهتعلقهااللحظةتلكوراعه.انتهى،تبتاناسالاناناللكن.سوداءحالةفي..للكنت

.باللذاتتكونهان.نريدحيريةانوأحس،نفسه7:قاللتثمبرهةوصتت

منانقذكاللذيالايرمانلهذايكوناللذيما3،تزوجنكلو-:قال.ثسءكلينغهيسوف.قرييادسوفييرطلقنيسوف-

.فائدةقليلاالجبارعبدعينااللتاللياللصباحفيشردتاًللفكرةهذءاءام

:البكاءممثعلرفعاىوه!طلنهسا:قال.النحيلةوجههمللأمحوقستفمهاشهدثم

بعد؟طيةأصرألم-انعليك.النفسيغويانبوسعهشيطانا،هناكاناللهلناقال-

بالصيق\،أحى،الجوابحرجأدركيج!ببهاانوقبلهذهفي.الزمنودار.بنفسكالشي!طانصلاتفتققالعللهتصايأن

اًلله.يقررءشيءهذا-الناسوقودهاالتنالناد"يرنقيمن؟يصلي"ن،الملعونةالمدينة

:بيأسورددت،برهةفصمتتالشيطانوبقياللصلاةريحنهبت)قد؟"لللكافرينأعدتواللحجارة

اللله؟يرضىفكيف،انتترضللماذاإ-...الدمسوفيهذا.وضميرهاوجدانهافبقذعالنفسعلىيهب

تعللم.ابتعدت.لتسيرقواهاجمعترينئماجوارهاللىومكثت:باللحديثخيريةاللىتوجهطبيعيةوبصورة

ناهي،تنفيذهاتطع"برغبةصدرهاضاقفقد،كلماتهمنشيئالاملأنمنيالقولحقولكن"الللهؤوللليذكروا!المجرمونهولاء-

القازان،اللىرأسهافأسندتاللحمامالىوصلت.حولهاماكلينتهيجنة"الللهأعدوقديطمعونبماذا"اجمعينوالناساللجنةمنجهنم

عنهاالجبارعبدتفه"لالتياقىراميةالاقاصيهذهتدركانوحاوللتكيف.النفمبىتشتهيماوكلاللكولرفيها"والارضالسماواتعرضها

بالتعبانئذأحست.اللحزنللغيرتصلفلموفثسلت.الناسوسائر؟الخطيئةبقذدوجوههميمرغونكيف،الشروحلفيآؤدامهمتنزللق

طويلا.زمناالوجهمنكبةمتفظاللغرفةالىودللفت،أعضا؟هاوتراختواجساث!3يستيقظونيهف؟واللكةربال!،وةاللصلاةآوفاتيدنس-ونبهيف

-6-3.؟..بالاثمتعبق.

اللجبارعبدأوقفاللذيهووهذا.الارضعلىخيريةانطرحت

جمعهإومضحىفي.ثانيارجلاخيريةتزوجتقلبلمةأيامبعدتبكيبدأتقدوكانت.رأسهوالتوى،مشعوهاالليهانظر.كلامهعن

أصدقائه،منشاهدينبحضورزوجهمامأذونالى،السمانمعذهبتالليها،يحدقراح.الغريبصوتهافاستوقفه،العواءالىاقرببكاء

ورسوله.الللهنةلىعلىبهدوءآمنةتقدمتحينالاينتبهوللميعرفها.لاىنه،قدرويهعندمتكورة

وحشةالىاعاثهااللذياللقرارهذااتخدتلماذالام!ةتقلللم،موتورةتعبحآولاهما،الرأنجنالىنظر..دراعه،،منوامسكتهاعظيم
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اللله.علىتجوزلالعبةالوتبعدالتوبةان.الاوانفاتلقد-ليتقلوللم.الللهوخشيةاللصلاةجدوىفتعطلحيت،المفلتةاللحياة

صوت:7وصاح،كلامهيتابعاللجبارعبدوهم،وتعوزتنحبوأخذتلمالتيالوحيدةالناحيةكانتوتلك.عمداذللكعنآعرضت.أيضا

اللشيخ؟سي!ديم!ياهناتفعلهاللذكيما؟هذاما-.تتحملهآ!منلمشاعرهاأجرحفههاالتفكيربهان.مطلقااستقصها

برصانة.الجبارعبدالليهفالتفتعندما.ترتجفالوفتطيلةوكانت،السمانجانبالىسارت

مأنونانزوجها.ثانيهماأنتلرجلينزوجةالمرأةهذه-ة!الرتبت.خالم!الىانصرفت،جب!االلبابأوصدتبيشهالىوصلت

اللجريمة.فيشريكالانانك.مختلفينلرجلإنمثلسربرهعلىاستلمقتاللليلأقبلواذا.جديدنسقعلىاللبيت

انا-."عنهاوبلغلللشرطةاذهباخييا-:بهدوءالسماققال.اللحارالىسفنجمنتمثال

ع..اليللكآقولةآلفا،عشراتزوجت.بجريمتيتماماسعيد:وقال،الظلخفيفمبتسما،اتينةاجسمهبعضلاتإلليهاوأقبل

أطلق.أناريد.طلقني-9معولةخيرية،حتصالمومياء.ضريحمنعليكحصلتكيفجدا،محظوظنفسياعتبر-

مجنونة!-:فيوجهاوصاح.بوسةهاتجما!طيب؟لأم3بلا؟ماذا..ملكانفسياءتبر

انتالللهمنعقاباستنال.للكخيرطلقها-:الجبارعبدمالى،.بوقتةوتدها

الاخر..هذهخذبم!طيب؟عجبتك؟كف-

هذهفيسعداءاننا.بالللهمجب4سيدييااتركها-:الزوجمال.يحضئهاوهوثاليةوقبنها

ا!جهنم.فيامراةاجملانت.للذيمذة،للذيذة،للذيذةانكاعرفي-:قال

وتوسلت.،لمسهعلىتجرؤاندونزوجهاامامخيرقيتلوت..آممم..اللعالمفيجسمآجملجسمك.اللقاهرة

طلقني.-النافذةبابفقنحتنهضت.استيقظتالشمسشروقبعيد

مسهاكمنمنثورةفتراجعت،دلىآعيهاقأمسكاحجامهاوءايرنهادىءواثارعتسببرالمادةمنقلةكانت.بع!فوتئفست،اللخشبي

للهب.اللجميلةالغرفنحوواستدارت،ثانيةتنفسمت.الحياةلاستقناليستعد

ث،رمنالاولالليومفينحن.عليكحرامتبخةيا-:هال.وتتلمسهاتعرفهاأنموجدةبرغبةتريد،الانيقة

!-.ملاللصواذتف!ت!ح".آلاقررتوبسرءة،اببهنظرت،خفيفادقااللبابدق

اللله.ثرعتعصونوآذألمعسلأي-:اللجنارعبدفالائافذةاالىانصرؤت.كا!بةثياباترتديلابأنهاتعللمت،ثانيةدق

أنا!راضللكنني.صحيحتقبىلهماان،بيكيا-:الزوجقالاجرةسيارةكانت.المم!ت!بقظالشارعنحوعينيهأوارسلتجدريدمن

!3!مجرميمينالى.عايىابي!دهيشيرورجل،اًلنيلا.نجاءفيمسرعةتئطلق

لا..رأسبكتركبانك-:اللجبارعبدقالفييفتح.النواًؤدبعضوبدآ،طويلصففيالننى.نرتبتالشرفة

ترتفعاناللجبارعندعيناكانت.الرجلينالىتنظرنجبريةوقفت.منهتخرجعمرؤامثلفيوصنية،يؤتحباباراتالمقابلةاللنترفة

الزوجووقف.فاستعبيزعلىينطببئوفمه،وسيطرةواصراربثباتلامخضوجهـهاوشع،اللذهبياللشمسلشعاعذراعيهاالصبيةفتحت

يفسفيخائفا،-شرسباعتراضيتحركووجهه،جائنتهةمئفعلةوقؤلة.لالنور

شيئا.يقولانمنالحيننائما..نقدمتيزالماكايئ.اليهفانكفأتاللسريرفيزوجهاتحرك

-.وانبمف!عقبيهعلىابجبارعنداسنهتدارحينكيبررعبوملأهاهـ-لىاللخفيفالدقسمعتاذوتوقفت.الاخرىالغرففيتحوس

تطنقني.انيجب-:ماللت.النبضمنبمزيدقلبهاوتحرك،اللفممسترخيةرأسهارفعت.الباب

المغسلة.منوتقدمبعصبيةالداربابفأغلق1.قليلااللبابفتحتباضطرابتقدمت.عصبياوبدا،اللدق.نكرر

يوجد.لاطلاق-:قالوامتدالنحيلةقامتهعلت.الجبارعبد،هوانتصبهنالك

تئبما.انيجب-جامداالليهطونظر،جبروتايتميزكأن.قهـيماللهمثلاللعريضانكتفاء

!لوجدولا،طويلوقتمنذثأحببت.يوجدلاطلاقللكقلت-أعدخالقيفعلكماعينيهانافذتيءنعينيهأرسل.متحفزاالعينين

مختئقا.صوتهوكان.طلاق.دخيلتهافيعميقاواستقرتا،نسيءلكلاللعدة

*لاع-،-7-.مناناعنهااعرضثمربهبايات3رذممنأظلمومن"-:قال

قت.طرقأ."ن؟نقمومئنميلمجرا

اوو،!ةعلىوان،لتعاق!السحنت!زلىاىوتريد،متقيانهاقاللت
-م.فرمنكرأىفاذا.غريبرجلتهتروجاللذيهذا-:هوواتم

وانهاخاصة.حق!قعةلعيانهاقالت.العقورةرأقصىعلمهاتحكمار
......-..".غيسرداىواذا.فاسقيقىكنتحرامهذابأنعلمكمعو؟لكفينالوجه

رجل.أيتتطيب

..ذانفيملاالا!فمعاننا-:مسرج!بحر؟ةلهاقلت.ىفيةفللحرامانكاركمعواللكفينالو!

...0001جيدا.باللبابوأمسكت،ويجيشيضيقصدرهابردا

-:فقلت،لللفلسفر!غبةفوقدماتتربة!اررهاودرىدنتا؟!اهـكانتعسيبنالا؟واحدوقتفياثنينتتزوجين-:فال

هـتوآنت.اللعاللمهذافيحقيقيمجرمءنأبحثاشي-؟.تبتهااقيالتوبةأين؟جهنمفيلزجكتكفيالماضية

مجرورة.؟بيسيفعلمادا-:الاصوا.تمتقطعةسأللت

هو؟من-:بقرففسأل

مأ*8،-،كمهسكهيكههههههس!ي،،،كهي**،كهي،،*،،،-!ه!!4ا-:رتقا
عه-..007

:-،:مطايمعلىطمعت!وسو!.ج!آعطقفيبكيوديسو!انه؟بكيفعل-:منبر

.؟لمعتخسوف.منهوثريندمكويغلي،منهوتطعمينللحمكيشوي

-.!؟؟01292غر-ي!..؟الازواج

!!يفدار!)اذا.أعضائكسالرفيالمحمىالحديدكلابتعاقوسوفعطامك

ه!تعددعقوبةتطنينفمادا،الموتخىبالحجارةرجمااللزنىعقوبةكانت

؟،،48،لهم،له!"!ر،،"،"8*"8""8ء"رر"،،،عهـ،ر،،كي،ء.وجعرت،باسبكاءتعالىقدصوتهاوكار
*،0معكخذني،سيدييامعكخذذي-
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والنبي.،عليتضحك!.مجرمةأنا،يبكيا،كلا-:فهتفت

كلس!تىا!سر!هاهـالمحاوحص.ايضا....اهومجرمإ-اللقانون-يخاللف*الله"إ

لعدديصبرلااًللعالو!.مجرمهلسصالدددا!ولط-.مل

جريمههداالازواج

أنعادم!كل!ا!انونيرئنعونالناسجميع!غريبهحكاية-

مجرمة.الا،سيدييا!-

مجموعةا!دابدارفيهاتقدمجديدةسلسلةث.ا!ا(لى.!قراكطكشيخةيا-:!نبرت

كباروضعهااللتياللعالميةالمسرحياتاشهرمنرائعةعفواالليهانظرت.الريجفاللجميلجسمهابتاملونشاعلت

المسرحبفى!.تبكيفرأينها

مس!كينة.نا،بيكياعليتض!حكلا-فمغمت

مهاص!رنكاذهبي21حول،ألقالونممتلانا!مجنونةأنتانما-:بجدفلت

-.ءلسحنأريد.مجرمةانا،بيكيالا-:فأجهشت

اللغاضلهالل!فى-ايبي.ألىبه!ها.بالسكرنوثذبحك،سجنونةانت-ةفلت
..معاتفاهما.انجرازوجكانه،"ليكزوجكسأحضر

كن!عوربلا،مولىالي.تصنيلاانهاوأحسست

لا.بيك.يالا-:قاللت

سارتربولجاننجقلم.يدهامنسحبتهاعنمما

مظرحي.جثلوالمحامييىادرسهيلءلد!كهورترجمةانقالون.يعاقبنيانيجب-

.واحدةبعجلةدراجةاًته.يعامبلاانه-:قلت

.لق02.اللثمنوجومهايزدأد.لانالبيتحتىهناكومن0اًللغرفةخارجوسحبتها

اللنرود.شديدتيوكاتا،معينتبمءالىعيناهاتنطرلم.وشحوبها

يانمامار-2:وقلتاجلس!نها

وسقطت..لايقىصرخةهيصرخت،باللبالىوصلتعئدما

لوركاغارسياكديريكوتأللبفثهـ!ل.وجه!لىىألمماءبعصدشئنست.االي!ؤ.هـعتاغماوهاوفاجأني

مصطفىشاكرترجمهالىوا.*ر!ت،با!أحعليهاأففلت.ا!عماء.بانتهاءنفسبمططنت

.ادممانبضلليةفيهتقعاللذيالت!رع"لىالانجإهعليكان.المهميارة

ق.ل..2(لثمن..ي!شديداالله،وكانباللسميارةاندفعتوهكذا

ورحت،فخأةالرصيفبحذاءو!مت.د!نيفيولجشيئالكن

حص!بيهيروئئعيما-3تذكرتيتزا)هـ.خوفيكانيذالطروجمبلة.وعدتالمقودبرمت.أغمل

تنس!بانبسرعةقنلتدقدخيريرةحياةمنشيئاخاطفةبطريقة

دورامرغريتتألليفارر-تمناخشهاامامتنسحبانبسرعةوقبلت،ثسوفيقوجةامام

يسادرسهيلالدكتورترجمهء*6را!جنار،بيتمنثمالجبار،عص!الىانتعحببسرعهوقبلتالكلبير،

المدمربشعورهامطاردة،انسحابكلقبلت.الثانيزوجهابيتمنثم

.لفي؟..الثمن-.بالافم

أرضكأنتبنصوري.4رأيممابعينيرايتوهناك،اللبابفتحت

حفيقئهلكل-،.معركةهناكنشبتىنما.باللدمملخيناللجاوسوفيفةاللبهووجدران

.الدممندالرةيرلم!اوحولاللغرقةزأويرن!عندمرماةخيريةوكانتلا

بيرالطلولويحيمتألليفورر!امتي!ا.واهـتالمكورجسمهاقلبت.جزءامفرقاتقدمت

ارتبصرجصقيجمة.مرهنةمخثورةبنظرةعيناها

بيك.يا-ءسعب-الموت-:غمغمت

.لق.2.الثمنعلىشدتفقد،الاوانفاتكانوللكن.المقطو3الشريانربطت

ثانية:وغمعمتوداعمثلفييدي

اللعبسةتم!ث-5بيك.لاسصعب-الموت-

قليل:بمدوأضافت

ل!ارتر!لجار،غلليف.حياتيفيتعبتللقد-

مجاهد.عمجاهدقيجمة.:وهمهمتجيدابيوتشبثت

..الللهني-ا*غفر-خاطثقى-انبم-

و.ل0.2الثمن.همدتثم،الزرقاوينشفضيهاعلىالاخيرةاللحروفوتلاشت

اللذيوجههاوالى،الارضعلىالمسجىاللجميلجسمهاالىنظرت

.ا:..خهـيعلىسقط!ناقددمعتانكانت.اللحياةتعاببيرمنالانخ!
بيروت-اًلاداًبردمسموراًثفيهذااللحقيقيالمجرمءنبحثياتابعالمخفرالىتنهضذاكوبد

اللعاللم.

الرال!بهاليدمشق
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