
محروبئدسم...!لى
م.

صبث.جم!.عرو--صمرك!لير!

مفاجئةبئرملمةاًلااللحاضرمحطةفىاللقطاريتوقفولم..اعوامبضعة...دنياليه

يومكودع..انزل..رلمجولو!و..اللغاضباهـائقصوتمنبرلا..روايومفيالمكان!رزاازورانارداور(نييخطركان،لى

..خيرعلىيمرالسببهذاأجلمنلهالاولىزيارتيتكونأناتصوركنتهل

فىزاللاالمفاجئةالقطارفرملةوضجيسج..العربةمنونزللت..!اكاللن!ابيدوعنياللىانقيلمتكيفأدريلاالل!ي..اًلغريبا

لزيارةجئتللقد..نعم..آه..أناأين..حوليونظرت..قطبياضطرإومالااًزورهالاقررتللقد..زيارتهمنألصوإحموقفيمع

..الللاشيء..لادفنجئت..مضطرا..القيورميرعو!هأحد.لااًاذياًلمجهولالىذللكفيهلمودوالخ.للابد.ف!اللسكنى

انيأزعملامسيأنا..اللاشيءهومنأحديعوفوهلادفصضة..ا)ثنفهبة!المهمهذهمنأتهربانانيحاوللت..اوالل!قط

منلغزانظريفييمثلالماضيةالاعواماللخمسةطوالكان..اعرفههـنأتمكنكنتعرساوحبازةاًلىالظروففب!ادتنىمرة؟لىفي

مأؤعلاغامضاالللغزممانولكن..يفسرهاناللقاصرعقليعلىاللصعبفاللزوايم..الاعراًسىحضورمنحتىأذفركنتومد.."ا(زوغ"ن"

فيه.ات!فكيراالىفعنييدحيزابايىمنيشغللاكاىانهكأزءلمااًللزواجفلولا.اثه:ينبهرهوانا..صسوا!اثتكاديفي،الموت

..4خصا!صمنخاطرييحضرماابرزان..الأناذيمرهماكل..ولد!داطفلاداموما..طفلاليلمدوكزوجالمرءان..الموت

،بمنللم..امهرحم.حننى..جديداشيئاحياتهفبىيرتدلمانهانبى..الموتكانلماالم!ل!دلولاتعم..سيموتيوماانهبدقلا

..بعدهكماعلمولا..قبلهاولادأربعةمهلاكانفمقد..جديداهـ-اوان..الميلاديرومتبدأتدريجيةعمليةالموتانيقولوناداماء

-افنديعباسجاكتةيرتديالماضيةاللقريبةالايامفيأراهدائماكنتنهاير"فىطانجبةارادةتضعهاال!تيالذقطةالالليسالولىانه.تصور

وقميص..بكاسماعيلوحذاء..ش!ورمنذلهأعطاهااًلتياللقديمة..للهامعئىلاخيفةسجمإة

رشديللهاعطاهاللذياللوناللكاللحاللثنطلوثاويربط..حمديالاسه"اذشهريىطوهـ:ز..!عرسهحفلاحضرأخيولم-زوجالل!مامهذافي

بالاختصاراله..اعوامثلاثةمنذلهأنا4أع!نرالذياجلدياباللحزام!!كشبر..لاميص!ىلاحدعزاءبهـلمةفمي(9ءخوداجدقي"لأتت

..قديرمة4االاخرينملابسعليهاتعلق..شماعةعنيزيدبربمنللمو*همونئىكطنوا..المناسباتمظعدلابدفي..منيتض"،قواا،صدقأء

..ايرضاوأحزانهممكانولبيفيلهصد/قوصفئى..اللناسىمنبىالنفور..ر،للشذوذ

هـنعوضاكانالهاي..عوض..اسمهانهذامنوالاعجب..الناسياجلمناثرحلانظرهفيفأنأ..ازاشر،د،!ماوص-ء

اللح!باةفيكانانهاي..ضاعثم..قبلهموجوداكانشيء..ليؤدبلا..صواًنحجرمناًني..أحزانفيمعهمالف!كلا

دائما.2؟مرة..خادعاقنهءاسوىلليستممياً!خرونيلمم!!االتيأنافيتىا!ا

كان..فيهمااعجبكانوجههفان..شيءكلهذاولليمس..فاني..حقيقتيأما..كلاكبهبايماز"ا

يقوىا!المعهولغيرمنانللعوضر؟يتيمنالاولىالائامفيالييخيل.اللصديقذللكرهاوصفنيالتيالكلمةبالتححدءبدالأناذكولست

وجهصورةرسماللؤيالمبدعنفسهووجههصورةرسماًللذياًلفناذء..برصطى!لم"وقذؤضبىوهووجههعالىالا*ض!قانمعألىجيدااذكروللكني

التيسناء..سناءاللجمياةالمداموازيلوزمياةنأ..برج!اقانجريداذ!بانئي*قبفيكانوءا..ا!تيعرسليلمة..الللإلةتالىافت3

نامنخوؤاالاخرينفيهاكرهاياماباللشركةمنكلخميالفيعاتنمتا):ها!"بمست..اوزواًجبضرصر.برلمقياخبرانولا..الحف!اً،،

الواضحزهديرغمنفسيانا..غيرهمنهماحداالحلوةالزميلةتخت،رالزو(فبموعدالللإلةتلكعرلىكيفآدريللستوللكن..و(ة!زرع!را

منانصرافهابه!تىعقليفيساكنةبها(حسكنت..المراةفيلىوصالهالار،ت!ءوت5.!ه..رصاصاته!مه!ؤهـبرههـكياللبمه!فيصاء

بز-ما..ا"(صزاللتلا،"ذهاببعدتك!أراهاكنت..الشركأمكنبألاوأرجو..أحديراهالاكفوراًيخفياًلمورل!كاللصندو!اًئنيقر

..الهواءفيعاللقاالتنمهيةالرائحةذيبعرقهاالمخشلمطغطرهارائحة..احرىمرةخاؤ*صيقدإ)بىاكرة"كولط

..طويلاوقتابرائحتهاف!يصقفطسناءيحبايرضااللهواءكانفقدأشهبىهعرسأول..اللعوسالىلللئ!اباضطورتا!يىلمة-برلىفي

بالخ!اللخطاباتعلىتكتبهاكانتالتيالمكنبيةالتأنئميراتفيأراهااؤواجحموساأدىوأناليتاك!فقد..سطسحم!2ولعله..ب-لي؟ظ

طريقةفيالفعالاثرهاالمس..مكتبهافيترت!بباراها..الدؤيق..أعببلاكانبالضفوراحسماسياناك(س!واًبشساءات

الاكيدة!رفتيرعمالمهذباللسلوللثعلىهموتنافجمبحاالزملاءتأنقرلمرط!رر!ضءرا..هرةلاولاللقبوديؤيارةذاهبائاواليوم

يومداتمكتبنامناختفىدمحراسناءكانت..منهمكلبئخلاق"ا!مرررءالا!للام"!ضىلأوم!!أ!"ءمنك!جزءالمد؟ف!.،الى؟إهب

الىبهاطارثمجميعامنااقتنصهارجلحياتهافىدخلعندماوثاً!لباسهصلت!ءلىالرفضيؤثرانمنخوفيلولااًنهوالح!..

..مجهول..عثى..لرفضت

نفسهو..اللجمالمنهذهـالآيةصاحبيكونانيعقلفهلاثطارحيث..ههاهاأنذاوها..التهرباررتطعللموكفي

تصفهانيمكنكيفأعر!طلااللذيالغريبجهالوهذاصاحبرر-بلاأحزاتأأصسداءالهواءبدراًتتعلقوحيث..مسكنهالمونط

..صورتهارسمانسأحاولحالقيعلى..اًلكلماتلم..جوفهافيتحتويهااناللقثورف*ظبمبعولاابدا

وجوهعدةمنركبقدوجههان4اليينظرمنالى،ءيلانكا..اجوب..م!جورمكانفي..السوداءالعربةساالطورقف

انفودءرتالاانفهالىفيهانظرتمرةمنفما..مستعملمةقديمة..انزل..اماميمنشيءكلتدفناللغبارمنوهالة..يىو.بقول

عاىافرادثلاثة/كفياللذيالرهيبالمنخارذللك..عباسزميلنا..خيرعلىينتهييومكودع

اجشمفاكادؤمهاما..الانوؤءزوزيعفيعدلا!ضاكانلو..الاقلعلىأشعى!كنتوللكني..مثليصبرهففدقدالسلألقكان

احتملفاذا..حمديسعمدالمعروفالسينماممثلمناقترضهانهطواهاح!باةرصلمةبهيجوبوأخذخيانيركبهسريعبقطادضيقي
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..برقىاضحك..عوضيامعلش-ذقئايرىفانهالمشوهةملامحهفيهذامناكثرالتدقيقالليهالناظر

انما..معلشىيومكلزينفسيعشانيش!منيكانلوبرس-لفد..يكونمن..اعرفهاخرانسارزذقنبانطكيديشبهعريضا

..احمدسيياقويكتيرده.فانيينناسعشانعلىمفتوحةمظلةكأنهافباررةالوجهعظاماما..الاىاسمهشسيت

للكقلتمش..كالبابناًنت..ابوكيلعنبقىدوحطب-الالليستاانهمامعهات!سطللدرجةتمنغالروجنتينتظللالدوام

؟..لامتىفيكأعلمح..زيادةمشبجميامطبوطقهـوةمرةأللفا"ءلمكهلوجهصورةأقبحفيالاخيوةالللمساتتضعانوارغتينحفرتين

،اخرىمرةوجه4علىالغريبةالابتسامةحطت3ؤرزطعندئذاللذيال!تقليديالرسموتذكرتالاعوضرأيتمرةمنما..انسان

كانوما..هوارتكبهاغالطةاجلمناتذتمهانيعوضأحسفقداللعالياللضغطذيالكهربائ!التياراكشاكعلىالترامشركةترسمه

ولذللكاغضبمنه..أؤلمدرهباننياهتمامهبرقدرالسباببأقذعيفغعوضمضمارضتانعظم!انتحتهاقبيحةجمجمة..الموتخطرمنالناسلتحذر

طويلاحيرنياللذكيالسؤالجوابعلىعثرتفقطالليومذلكفي..الموتمنباللخوفالناسترهب

ؤبميسخدماناللفطنالرجل..ب!اسماعيلقبللماذا:وجودهفاننا..رهبةرأينحسللعوضنظرنااذانكنللمذللكومع

بكاسماعيلكان..عوض!لىوالمؤايا)المؤهلاتمنعاطلاانساناشركته..وجههصورةبهتضجاللدياللثما.زهذاكلعلىاعندناالمدةبمضي

وداءهاتجداندونواحدةحركةيئحرك/بمنللم..باللذكاءيشميزرجلامن؟انانهبدلاالانسجاممنلوعاالنشازهذامناشنخرجنااننابل

لقولهكذا..جنيهالمليوفىاصنع..هذاذكافهوبفضل..ماداثعا..نحنوهمنا

..بالللبلمأواهاررمارعكان..ه!!ماؤقيراحياز4بدأللقد..الناسولهذا..أددياندون..عوضوجهمنأنفرحقاكنتفهل

سريعاولكنهاعدائهأعدى..والبرداللجوعمعالداوريةعسكريوكان؟االلقبيحةالاوصافهذهكلالاناتذكر

ناتشف31كما..الداوريةعسمكريصداقةيكتمسبانستطاع1ماقبيحاكلهعوضوجهيكنللميقالواللحقولكئ..ادريلست

صف"مكنوبراللفعل..شيءكل..اللاشيءمنيصنعانيمكنعقلهسامةابرنجاجدكنت..تينالواسعشفت!يهفعلى..نصخيلأهاالتيلل!دجة

عشرةم!لذفوقهايظلوان..اللقمىكأالىيص!انقلميلةسنواتواسعةابتسامة..شقتيهعلىمكانهافياللبقاءطولمنشابت

((السينماملك"الانل"ؤ،إن..الامرفيماأعجبوهذا..اعواموالضيق..والاندهاشواللسخرية..اللحبعنوتعبروتغفرترحب

م!هاوانا..بكا-ماعيل!كأقدهكذااو..الكثيرينمصازربيدهيوماأستطعلملانياحياناتغيظنياتسامةكانتنعم..أيضاوالموم

اذكىبأنهلهاغرفانيالا..وغرورهوغظرستهللفظاظتهاكرههكهتاًبتساهـةمجردابداتكنللموللكن..غورهاألسبراو..اًفهمهاان

..حياليفيالماسمنقابلتمنكامااللطريقعأيتسدكانتابتسامة..يظنونزملائيكأفى،كمابرلمهاء

توزبءبشركةءدمه-فترةطوالاللماحذكأءهالمسكنت..أراهللحظهأيفييفكرعوضكانفيملاعرلىمنهاانفذانحاوللت

..ل!دؤ!كانتابتسامتهحتى.عليهيقدمتصرفكلوراًءالافلام..اناؤيهفشلتفيمايرنجحاناليكترونيجهازايأتحهـىاننيبل

وظف!4قدبكاًلم!ماعيلازءيجدكةباكسموظفأيالىدضطرمنانكلما4ؤأئهاحياذاعليهأفوكنتانئي..يقينااذكرهاللذي

..كلفتهمهما..مالميزة"المظبوطة"القهوةفيمزاجيينسىدائماكأ.نلانهاللقهوةليءمنع

يلحقلافهو..ابر!اطهشيءبكاسمامحيلحياةفيوليمسالتقليدية4ابتسامهفكانت.."ريادةسكر"صصعهاعلىويصر

هـ-نقلبهان..لهرزقبابفتحلمجردواحدافرداللصملبالديهمح!داذللكبعدوجهـ4فيصرختفاذا..آسف..عندلمذليتقول

قبلولذا..اتعجبوكنت0.الاخضراللرحمةغصنفيهينبتلاحجرالابئ-امةنفسكانت..اللعملفيواجبهمنجانبامثلانسيعل!هـلانه

فيالاعصابيرثيراللذيغبا"لهرغم3*4ث!رفيبالعملعوضيالحقان.."شويةزودتها"انيوتمذكرنيلائمةعليتردحدفاواضافةدون

الذياللمببة-مفت031.ؤقطالليومذللكفي..الاحيانمنكثبروج،4..صورةبركد..عوضفيماأغرب-الابتس!امةتلككانت

..نفسهعوضعنحتىخافياكانيعدولم..اللثمازوجههألفناكماعليهااعت!ناالمدةبمضيوللكن

!"!ةاءبيع!..السينمائيةالافلامفيير*،جربكاسماعيلكانمثلها..وجههلمكوناتمكملاجزءااصب!ت..علميناوقعلوجودها

..زبائنهجيوبمنالمباللغاكبراتءراجفيماهراوكان..بلاد..ا)واسعفمهاو..اللعريضذقنهاو..الكبيرانفهفصل

هـناعمالرجأل..اناسامنعجباءليطاا!زبائن!؟لاءوكاق..*شامةالابتاكوج،4فارقت..الانرنها3تذ..واحدةمرة

شحطلوبلادوللبونانوسورياالعراقمنوتجار..واللكويتالسعوديركأصدوللف..اخروجهبغيرهاجموضوجهانالليومذ)كأحسسمتاقد

ح!بواناتمجرربلى..ظرؤاءالاحياناغل!فييكونواولل!..اؤويقجما.؟إ.اب!نسامبلاوجهفيعوضيتضكرص؟ىلهحدثعماعندئذ.نمه!اءللت

..اللفاخرةالملابسرغملتنعرقروائجابدان!،من.ن!فوحمتكلمةغبيةالابتساءصةتاكوان..اللوجهقبيحهوكمايوماد)كوادركت

اجزمأكادارتيالليدولساعات..بالمالسالمرصمةاللذ!بيةوائخوانمصتىالمرالدواء"اللصيدليف-يصعاللذياللحلوالسائلتقريباهي

اللوقتقراءةيعرفونلااءصحابهالازقاف-هـةذاتلليست2!لما..عوضتكشيرةسببت9عرانأللبثوللم..المريضيم!برسيغه

..قيم*"ولا:ادكاءوشكعاىوهواجابثم..فصمتالحإحفيا*4سأ

فيئتداروإبهنجئيرونكافياصما..!حتفروومبكاسمايملوكان..ف*ضيبكا!ماعيل-

يثورلوشطادضيقلحظةفيمعهيرورص،خبنقاشفياحيانامعهم.زعلاندهالنهاراشمعنى..كلبرومبيمشضمكمالمعئيوا*4طب-

الىكاخر..مكتبه"زينالتنالانيقةبالمحبرةوجههفيوروربئؤطاحدهمعلىعمت!انابويبربعن..معلفئىزفممميعنتصاءايومكليشتمنيأيوه-

"ئاماللتياللكثيرةالمبا.اخالمناسبةالللحظةفير3يركذكانماسريعاللكنهبنمفادرمشوووعشانانما(..ورالصيعينبمعلى..عماتهاغلمطة

ؤ"بمظ!!4ج!بالى"طلكبملبموقظها2مةأفرازثتظر،4والصجيوبهمفي..اصمدسييالا..لاواص!أيفيعلبه!!شونفسهؤدامهادلمي

فيحضردغيطاللجرس/ضرب..اليومذللكهاعرفتءررةبطريرقيةغيظه..ايهذنجميانا!و

بر4،لمجسدفاىيودكإ!مالهويرقوللآبالسبأقدعفيسبه..عوصله؟ؤهميصكار*ث411-

مرةكلفيوكاى..اللكهيراكسباعلىحرصهلولااماههاللذيا)زبونق-إدرمنذى،*ند--تمهموءاوز"تهممنغاظزباينمعاهكإن-

-4للغيظم9اليذللكاللخدعةتلكنسكماوللكنهت!بريرايلعوضسبهيبر،-اول..مهسوععليهدخلمت..غلوؤيهاطويلةضربة..أجرساضسب

..كةباكسبال!مل4اللحاؤسرعوضاكتشفكما3؟ثمفناؤلم..اللشديدهـ-اىابوكيامن..كلبابنازتليوؤالفيها.نتقامتا!ب"،

ق-!أ.فراه..الابتسامةؤطارترج!هاللحؤنلىىاللبومذللكفي..!-ئعليبتتحدؤطديالمصا!بعارؤطانا..وشكورانياللافي"رو

؟ف!رةوانه..للذافهي!قص!لاالسبابفيحتى.ابرف،بأنهتدئذت!معربقبتخلانيلما..لملطاقالب؟بمن..ا!مدسيياكدهالمهواأي

..شيءلاوانه..ايرضا..قوينفسيعليوءصعبتالناسقدامهدومينرفي
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بعداللقسمالىالامسليلةباللفعلعوضاقتادقداللبولليسانوعرفنا...دنياايه

..للابيعومعدةالىاجزاء"قطعةمناللحشعيشكبيرةكميةمعهضبطتانفي2نمرةعوضكافيفقد..عوضعنأعرفهماكلهذاوليس

.0بهخاصالمصوطالحضئميشبئنالنيابةتحقيقفياًعتر!وانهاللىاعوامخمسةمنذبكاسماعيلتحولللقد..المسائلمنعديد

..بالسجن4عليالحكممناذنمناصلاوانهـنبافواجتعحسوفىالىالشركسةمكتبفانقلب..الافلامانهـتاج

كماالادللةأميرالاعترافانرغم..اللكلامبهذااقتنعللموللكنيوهكذا..وكومبارس0.وفنيون..ومخرجموق..ممثلون..النالس

وتأكيد..المحدودكا؟.وذالممممالمةعوضشخصيةكالت..يقولون..جديدةميزةبكلاسماعيلبالنسبةللعوضظ!ت

معيلعوضكثيرةوءواؤف"مرجلةوناقصهارف"نجأنهمحمدالحاجالسينمانجمفيهالبطوللةبدوريقومفيلماتئتجالشركةكانت

سوءاومكيدةاو..خدعةالامرفيانلللشكمجلايدعلابصاتؤكدينهزماًنيستلملزماللفيلممواقفاحدوكان..كاملمحسنالمعروف

..اجمعينالللهخلقدونعوضبهينفرداللذياثزمناثوعمنحظ..اللكماتمنعديدالهيكيلانبعدلهفريماًماممعركةفيالبطل

..حدسيصد!وقد..دمهيسيلانوبمد

وأولادها..المتزوجةاختهمعالفترةتلكفييسكنعوضكانءلىيخافكإن..المشهدهذابتمثيليقومانرفضاللبطلوللكن

اللىاللبطاللةفدفعتهالاخيرةالايامفي"*عطلازوجهاوكان..السبعة..يتوقفاناللغيلمتصويروكاد..النجومككلالاصابةمننفسه

اللحيفيوعرفتالحقيقةرائحهشاعتانالى..بالمخدراًتالاتجار-جمان..بهرحباقتراحاالمخرجعلىبكاسماعيلاقترحعنرئذ

اللبيتفيموجوداعوضوكان..بالامساللبولليسفضبطه..كلهالمعركةهذهلقطاتتصورلافلماذا..عوضللحجممماثلاللفيلبمبطل

وهم..وبكائهماخمه4اولادمنظريحتملفلم..اًلبولليسعنهـحضوربرورباللقيامعوضاؤ!ناعيرمكنوعندئذاللبطلظهرالاتظالرلازوايامن

لزوجهاتنظروهينفسهااخننهدموعولا..ابيهمباهدابيتعلقون..منهبدلاالضرباتوتلقيالبطل

بنفسهيرشعرولم..اللخارجاللىوقسوةاحتقارفيبهيدفعونواللجنودقررانهلهقال..عوضخداعمنبكاسماعيلتمكنوبالفعل

:اللبابفتحةبلغواوقدقيهميصيحوهومناللبلدفيمنمعظمهويصنعأللم..س!ينمائيانجمامئهيجعلاق

..سيبوهبيهدعوةملوشمحمود..بتاعيدهاللحشيش-..يومكلعنللاكاكلجنيهااللدورهذاءقابلوسعيعطيه..النجوم

يحلميكنللمالتبمالنجدةهذه..الاختزوجمعموديكنبولم؟ه..النتيجةكانتفمافىا

..المحتوممصيرهالىمعهممنهبدلاعوضيقتادوناللجنودوترك..بهااب!سامتهتاهتوقدالتاليالليومفيمكنبناالىعوضجاء

اللذيللبيتمقابللللسجايردكانصاحبمناللحقيقةهذءعرفتيصثومنظرهوكانالامسكدماتمنالمتورموجههثناياميالتقليدية

..اختهمعيس!كنهعوضكان..الرثاءالىعنشذ

امتسهـتربما..الوقتمنفترةمكتبنامنعوضاص"فىوهكذاباللشركةالمتعددةعوضاعمالالىأضيفتوقدالليومذللكومنذ7

نغسسهبكاسماعيلالا..احدبغيابهيحسانندوثلائةاوللعامينأغراهفقد..بكاًسماعيليمنتجهـصاالتيالافلامفيالبديلوظيفة

اللبعضارجعوقد..عوضسجنفترةفيزباث"منعددأخسراً!في..اًللجديرهاللشغلانةئلكفيبالتماديالامراولاللبسيطالكسسب

اللحظجلبالذيعوضللغياباللؤترةتل!فيبكاسماعيلطاللعلسوءويتلقىيضربكومثارسممردلافنالانفسهيعتبرالمدةبمروربدأثم

..بكلاسماعيل..اللبطلعنعوضااللدماتأقسى

تغسعاد..لهيحثللمشيئاوكإن..صباحذاتكلادوللكنهيدرياللشركةموظفيمناحديكنفلماللخ!اصةعوضحياةعناما

يذهـنم!اهافيتحديداازداًدتقدكمانتواناللقد!هقىالابتمسامةفيامهللزوججنيهينيرسلكانهالهاعرفهكنتماكل..شيئاعنها

اللعنأءمنكميردونيدركانيس!تطيعالليهاالناظرواصبج..قبا!وانه..الاسكندريةفيالمتوفيابيهلامراةونصفوجنيهاالسوران

يحدثانيمكنماوركل..عبإهعليهتقعل!ابكليستهينصاحبهااناليومذلككانانالى..يمتلكهامناخركان..بن!ودهيتعلقفيما

..لا..شيئأابتصمامتعهاللىأضمافالهأحديظنولا.هموممنله..يومككلالقهوةليلليحضراللصناحفياللجرسفيهضربتالذي

لليستانهاعلىعودتهبعدابت-امتهافهمبداتك!يفادريللستوللكن..محمدالحاج..الاخرالمكتبفراشزمصلهجاءبلعوضياتفلم

يرىماللكلوالاحنقاربالالستهانةاحساسهعنللبئصريحتعبيرسوىتبطنباللشكالممتزجةواللدهشهةليقال..اللعجوزالرجلوساللت

ء.حولهمن:الفخمالصعيديكلامه

علاملالهمناًصبحشبيمئا..هيئتهعلىجدولمدغريباشيئاوللكن..البيهسعادةياخابرأناماواللله-

وجههوكعظامشقنيهعاىشابتأتيا..كالابتسامةتماماالمميزة0.ماتيكونحيعئناًيهس

يشمر""انعلىالسجنمنعودتهمنذتعودانهذلك..اًللبارزة..برضهكدهتقريبا-

..سببالذلكز!ىركباندون..اعلىالىبنطلونه..قول..انطق-

بهيئتهانفالحق..هذاعلىاصرارهسرافهمانحاوللتوقدطربهـةمعاهللقيوااللبيتفيامبارحعلهكبسواانهمسمعناس

..التشوبهمنالمزيدالىبحاجةلليسوهو..اللقبجاوجهمنكثيرا-..الللومانعلىوخ!وه..مخدرات

اللبلاطيغسلالسجنفيكانلانههذاتعودانهاللبعضلبمقاللقد..معقولمس..ايهبيهابيعمل..مخدراتطربة-

البعضوقال..اللبللمنخوفاالنحوهذاعلىبنطلونهيرفعوكانالاهبلعوضبقى..البيهسعادةياكدهباقولبرضهانا-

..بهاأقتنعللماتياالمبرراتمنكثيراتدخلشىماحكايةدي..المخدراتفيويتاجربالرجاليتشبهرءالهايف

فييتحرلراخذانهالوقتذللكمنذسلوكهمنأحسسنظومني00أشطركيرءكان..ابدادمافي

..مكتبنافيحتى..قغرةاوحالعلىيدوسكانللوكمااللحياة..يعملهاعليهمستكنريعني-

مغلقااختهمنزلبابلليجدالسجنمنعوضعادفون..نعم..حديدوقلبمرجلةعاوزهحكايةده..البكسعادةياطبعا-

معهيؤويهانح!محمودالاسطى4اخصزوبميقبلفلم..وجههفى..بشنبمرهبقىخابرءانتمازيوعوض

..لومانخريج..مجرمامنزلهفييؤويوكيف..اللبيتفيحقيق!ةاًكلءشفلانهبنف"يزهووك!نهالعجوزالرجلوضحك

هكذا..واللهاي..الدوشةهذهعنغنىفيمستنخيمرجلانهرأيهانلنفسهجمؤكدانيريدكأنهاو..غيرهاحديعرةهالاخاؤية

ثلاثةاجلهمنصلباللذيالرجلبيتمنطرودانفسهعوضوجدربمابطوليبعملالانيانعوضيستطيعانالمحالمنوافىءاللصوابهو

معنى..معناهافيتحدوبايدرياندونأبتسامتهفازدادت..اعوام..يستطيعولاعليهالاقداميريدنفسهالسبععحمدالحاجكان

يدفغهكانماهذايكونافىااستمبعدولا..شيءللكلوالاحتقارالاسننهانةاللحقيقةتاكدتمافسريعا0.اللحدهذاعندالقصةتئتهولم
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جثةئحرفتةفيقركهوقدم!معقنهفيللعوضجارأنهقالرجلجاء!قدالحيماةطريقفييسميركمن..أعلىالىبنطلونهرفعالىالللاشعورفي

...المصابليبالفناوجاء..تجفاناوشكت..اننلوثمنزفسهعلىخائقا..اوحلا

كدتبل..النبتأكدعندها!ءحزنأماننيايض!االغريبومناينف!سفييثرالمرؤوعبنطلونهمنظريعدلم..المدةوبمرور

فياخيراأفلحقدعوضأنليير؟كدكانخاطر..مريدلخاطرأبننسماوكهوور!وضحركاتفيالمسبداتولكني..باللدهشةاحساس

عوضابهقامانهعنهيقاللنشيثا..المرةهذهلشفسهلثيئايرمملانتلبيةيقفزيكاداللحركةخفيفيعدللم..الوقارمنغريبانوعابالمكتب

أيواللله..لهوفرحتالمرةهذهانفسهمات..ماتفقد..احدعنءإنتاليبشتائمناذرعايضيقأصبحفقد..مناواحدمنطلبللكل

كلها..حيالهحمسابعلىذللككانولوحهى...رجلااصبحلانهفرحت..مميزاتسامحاقبلمنعندهنجد

بكاسماعيلوتحدىبل..جميعافيهتحدانابطوليعملموتهان!بلتعدللم..اللقديمحالهاعلىثباتهارغمابتسامتهانأحسوبدأت

لابعقليدارالذيالصامتالحواربرذلكزملالىمنأحدعلمويو..نفسهعلىالالقوىولا..اللحبعنوتعبر.لغفرالتميالصافيةالابتسامةنفس

..أبلهأننيعنيلقالوا..اللخاطرهذااناقشىوانانهعيبوأن،تمزققناعمجردبل..الاحي!انبعضفيفقطاللوم

...دنياأيه.والاحتمالوالمجاملةاللصبرمننصيببركثيراكبرفيهاوالمللاللعميقاللحزن

..دقائقالازملاجمطبينالمكتبفيعوضموتصدىيس؟غرقوللمبلبة..مناخنهزوجطردهاقبعدعوضيسنىأينأعلمولا

تسضمروكي..تستمرانيجباللحياةان..عملهالىهناكلوىادلهااجدأكنللماللياللحا"لرةالاسئلةبقيةالىاللسؤالهذاأضفت

بكالسماعيليئتجانيجبالنالسيلهووكي..اللناسا!وإانيجب..واسرارهعوضحياةعناجوبة

..ولنواعمالهحساباتهبتنظيمهذاعلىنسعامحدهوان..رخيصهافلامامحمد..صارااللحاجمنقبلذيمناكثرتقربأنهاعلمهاللذيكل

..طظ..وانتهى..مات..عوضنسمينااذاالاهذامنئضدمكنليى..محمداللحاجابناءعنالسؤالكثيرعوضصاربل..صديقين

ساعةبمدحضرفقد..مثلنالللطساة/نجظرللمبكالم!اعيلوللكنالتلطففي؟معنداهمفاذايتهمرفيويلح..نحريبباهتمامعت،م

سماعبعدالحجريةو!عنسيرتهف!اظتهطنارامختإ!نضلىمرةلاولورأرتهاجلهممنجيوبهفيبهايحتفظكانالتياللكلاملةواعطائدهـقطعمعهم

..ثروته،لؤقدوكأنهاً)حويناكبئكانلانهمحمداللحاجعاىيحتددمرةذاتعوضدأيتانننبل..دائما

بمهمةأفومأنعليأنليوقالبكاسماعيلنادانيللحظاتوبعدميكانيكيةورشةفيصبياليعملالمدرسةمناللكبميرابنهيخرجانيزمع

..الواجبهذانؤدياطوعلينا..اقاربلهليسانوملمفهوعوضدفنانيظنالاثنينبينالعرارصوتسمععندمامناواحديكنوللم..

لافأنا.بةالثقيلةالمهمةهذهمنأتهربأنحاوللتانيواللحق..غريمهبابنسيلحقللضررمتضايقاصلهصما

وجهعلىلمحتوللكني..الاعراسحضورولا..اللنبورزيارةأحباحديعلماندونتقريبا..شهرمنذمكتينامناختلىعوضوللكن

فيلتزمجرتعودان؟وشكتوقدالمرعبةالتكشميرةبشمالمربكاسماعيلانهعلمناأيامثلالةوبعد..اختفائهسرنفسهمحمداللحاجحتى..

ؤحطنمارقوهنا..ف!قبلت..أمراووأرفضأنحاولتمرة!ملوجهي..مريض

..وملموته0.للعوضالشديدواللكره..واللضيق..اللحيرةللمبشكل0.عوضقيفةالمرةهذهجميعاأدركناأنناومناللغربب

لييقول؟نحجرتهلمغادرةاستعدوانابكاسماعيلينسوللم..نفسهعوضولا..ابداأحديتوقعه

..لللعواطففىهاأثرلاادتياللعمليةبل"جتهيوماتنتجهاالث!ركةكانتالتيالافلاماحدتصويرتوقففقد

بزدؤهها.حبكلالمصاريفالليمعالفلالورةتجيبتبقىتئسانتىوما-بدلااللضرباتلتلقييصلمحمنالليومذللكفييجدلمالمخرجلانكاملا

..بقىايهعشان..فاتورة-..كعوض..الطلمن

..اللفيلمانتاجعلىالمصارفينضميفنبققح-الليومفيمراتعدةغيظهكظممنبكاصممامحيلاعصابواضطربت

عوضعلىاحزنأنلامرني..بكاسماعيلبالمتطاعةكانولو...اللدمضشطارتفاعمبادىءعمندهانعلىالدكتورصهـيقهلهوقال

..صورةاصدفىفيبكالمماعيل!وهؤا..أبكىوأن..ايض-ا..الشركةالىعوضعودةهوالوحب!اءهدواناعلموحديوكنت

.0موظفبهايقوماقيمكنور!مةاعجبلا؟ديالمكتبمنونزللتللي!ربالتليفونفي4تنيابةيركنبمنيجدؤلممعبأسزمبلمنا!اما

ولامثل..المصاريففيالامكانبقدرولاختزل..اللاشيءلادفننزلت.الماضةالايامفيعوضمهمةهذهوكانت0.باللحاحيطاردهدا،!من

..المظلماللحزيندورموريةالمأهذهفيسيعاوننيمنكلعلىالىذهبت..انساهلنيوم6391سنةسبتمبر0.22والليوم

غرؤلآكانت..عوضنحرمةالىأصلأناستطعتباللغةوبصموبةمحمداللحاجكان..انتظاريفيخبرأعجبلاجداللصباحفيالشركة

وكافىا..عابدينبحياللشاهقةىاللعماراتاحدسطوحفوقهـ.*قلة..مكتبيالىفيطريقيفقابلنيلعبالساللق"وةيحمل

عشرةلللصعودفاضطردت..متوفكاوالمصعدمقطوعاالكهربائياًلتيىر..ماتعوضمش..أحمد،ذالعهتيامسمعتش-

ايتافهاللجاروثرثرةوضيقيجسدياحملوانا..قدمبىعلىطوابقالموسمنكتاخرعلييرلمقيوكأنهمندهفن!امبتسماالرجلقاللها

المعادالسخبيفاللكلاممنالمزيدعنليسكتبهاصيحاناوشكتاللذيبهاأبلغنيالتيلللطريقةولااللخبرلهذايسترحلمكلهبدنيانوالواقع

..المناسبات،هذهفييقالاللذيضسلقددميوكانباضطراباللفورعلىاحس!ست..محمداللحاج

وتقدمنيكلبعينيفيدموعاوجدتالمغلقةالحجرةبابوعلى4ء"،صضجيجافأحدثتببعضهاكراتهوتصادمتشرايي!نيفيسبيله

فرأيتمعبىليدخلقفزاللذىاللكبمع4وتبعتاللغرفةداخلاًلىاللجارمك-بيالىطريق!واصلتولكني..لللخبرراًحتيعدمسرهوداخلي

يتوقق*؟لجاروللم..قديمةبملاءةمغطاة..الادضعلىممدةعوضجثةبضيقولا00بداخلياللجامحبالانفعالملامحوجهيتشيانمحاذرا

سخطياتماللكلمعئدئذالمسجىعوضوجهعنالملاءةيرفعوهوهراكله!ن..الرتيبعملهازهدتوقدأنفاسي

بكلامهاحنقنيلانهفيصرختأتراني..وللكن..لانهرهفيهفصحتمجراهاالىاللكراتعادتفقطوعئدئذ..مقعديعلىوجلست

للذلكولالهذالاام..الس!نارعوضجخةعنكشفلانهام..الممجوج..يموتعوض..بالدهشةاحساساغربأمارسوبدأت..عروفيفي

وجههزاملتاًلتيالوفيةنفسالابتسامةعوضوجهعلىرأيتلانيوانمابكاسماعيلسيموتوكمايومذاتاناسأموتكمابموتأنيمكنهل

..نفسالابممسامة..واللهاي..الشال!كةللحيإة9طوالمنذوجد؟ني..مامينمنذرمزياللحبيبصديقيماتوكما..نفسه

علىعوضدتفقطوعندذ..اللغرفةفيحوليونظرتاللحاجارزبدلا..هذايحدثأنممكنغير..لا..غريبة..ثسهرين

فهمهافيشكيداخلنياندونابتممعامتمهمعنىليوتحددت..حقبقته..يكذبكحمد

من..الهواءمن..الاثاثمنتم"ماخلمليةالغرؤقىكاز!..المرةهذهفواتبمد..وأدركت..النبصحةمنقليلبعدتأكدتوللكني

..الاحزان.اللطريق.علىتفيفىانيمكنكأرواحناروحاارضااعوضأن..الاوازر
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ليصأ--------سيير!ى
خاصاباو!امهذأفيسيكونال!نوياًلممتأزعددهأاًنتعلقاًن))اًلاداب((يسر

طديفالا4

جمحعفى،اليومالعربااًلتييستعدالمقلأهسةإلارض:فلسطين

الادبي،النتأجطبعتوالتي،ألصهيو،نجبةالمغمتصبةمنلاسترجاعهأ،اةطأرهم

ألعنببا"ئمماويبطابعها،اًلمأضحةعشرةالخمسىالسنوأفظفيكا

الى،وتنععراءوقصا!مين!ارسينمن،ااًلعربيةادبأءتدعو((اًلاداًبا))و

مارسى()اًذأرمطلعفيسيصدرأالذيالضخمالعددهظتعريرفياًلمتنمأركة

64910ما!قلا

!!ححم!!

نأتهـئذيهمنيماكلكان..الامرهذافيأناقشهأنأردلمولل!ينفسهاالحياةومن..!!ماسخرقدعوضأناحسستمرةولاول

..ثمنبأياللبغيضةالمهمةهذهمنأنتهبىكلعنهتعجزمامقاومتهااسلمحةمناعماقهفييمتلككانوانه..

وتصرفملمموكلحسالاتموظف..موظفراحلانامعلميا-بائعالىاذهبانيجبسريرااىنرلمككيفأنا..الاخريناساليب

....عوضأما..السريرايىفيرسلمئلاجنيهاتعشرةواعطيهالموبيليا

..شركةأخا.الدفاترفييثبتلازميدوسىعلىكان..عداهشيء؟ياو..السريرهذاعلىوجصل!!فانه

يداتورةاللففيا!هواؤول..راجليااء"ودفاترايهثركة-كانوللهذا0.الاورلاثبأرقىاللغرمةلهفيفرشاللجامحخيالهفيزراًر

وؤهـرهمبلغ..ايهمعرفشالمرحوممنالمطلوب..اللنبيعلىبالصلاة..ابتساء"4سروهـذا..جميعهاالدنياعنهذابخياللهيستغني

..ككرةعلىالمرحومايهاسمههو..ودفنهوتكفب4تغسبلهقيمة..الاوانفواتبعدفهمتها..اللامباللية..المستهينة..السماخرة

..اتركةباسمطلعها..باسمهماللكوانت-الخببثاللكرهذللك.عوض.اكرهبانيتدئذعميقشعوروداهمني

..لل!ديسيدنايا..هاتتالللىالشركةهي-هذاولعل..!ووتكامله..أنانقصي..بالنقسالاحساسيغذيهاللذي

عداًديعناسبلهاعربتافىءبعدالابموقفيا!ماقناعأستطعوللملموءائهمتعجبااللينظراللذياللجارفيأصرخأنادفعنيماهواللكره

له..المهم3بألمبلغفالورةسببعطينيدامماكبيراىنمهمامبلغأيلدفعهذانفسهواللشركةمكتبمعهمنجاءاللذيالوديعالرجلأنيصدق

الغيظعنيكفللموللكنه..مطلييعلىواؤقخىكثيرالقيت!نى..بالصراخاللحبهشماللذيالشرساللفظ

لضمححاا9

...ت!صلمرةأول..لفاتورةصيت.--وللعل..منهكةاعصابيبأنلهاعتذرت!اتي..حالأيعلى

..المحبوباللفقيدعاىمنيحزنانهغلىهذافسرقدالرجل
بدونعوض!ن..عوضبدفنتصريجاسننخراجمنبدلاوكان

..يمتللمارةصريح..هذالاشندعاءينزلأناللجارعلياقترحفقد..بيننااللصمتيطلوللم

..عاصفةبةكشبوةالموظفقابانا..اللصحة!كبفيو!اك.للحازوقطالرجلذ!عندبالاضطرابدجمماضجالاللفوللذمرة..اللحانوتي

وكان..موتاهملدفنشهاداتلاستتراجسبقوناافرادبضعةأمامهرأينااللئصابعلىصممتولكنياللغزفةفيوحديبتركيالرجلوهم

زميلىمن!هـلاباللعمليقومىنفانه..أمامهبماار!درضائقالرجللوبوجها!فرديابىظءأ!قكنتفما..المعطلالمصعدرغممعه

..!حوىن.فرماحازةلله..الملعونةالابننسامةتلكمع

.....اكغلانة""يرفضأنوكادالرجلزمجر..الموتتاجرعندوهناك

وتكتص..هناءقاجازتهيأخذأفنديالمنعمعبدهوخويايا-ء..ساخراصاجحتىعوضدفندننكالليففاتودةمنهطلبتانؤما

..أناماليوانا..هنامنامواتكم-قولجايوانت..باللصاروخالقمروتطلعتقدمالناسبقى-

عاىمصمماكنت..معهللعراكنفسيأهيىءوانامنهوتتدمتياخوي..دهايهعاللم..بفاتووةميت0.الافنديسيدنايافالورةلي

حوللبممنساخطةهمهماتوسمعت..المطلوبةالشهادةعلىاللحصول..المطلوبةبالفاتورة..واللقمرالصاروخعلاؤةماطبعااـفهمولم
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..بهاادلئدلنأ"ن..اصرىمرةعقأطنبنهثةاعقأدهل.وزهجر.الموظعتاهامووأأتتعهيتهوريلانيالواأفوآبتضايقفقد..

اهزهمأبكتيهامسكت..الرذألاقنعاناخرىمرةحالبلت..مصتلهاوجههفياتأررجآب

.0ويلينألمبهيرقكيواللكهرالحؤإنعلاماتهذأهيعلرهارسملإانابإل"صابةلعهارآب..بتجههلهالموظسهاتبهعأآباس!هطعتوباللفعآب

للو..الرذألاضريبهل..غرلئيهساعهث..ؤأأهـةلالبلإلنعلىألعإهادأوسأطت..أظاظةفيويههيفيبهااللقىثلأالشهاهأ

دونحاذأنبالليه.عوذدبدبنانالئأمتالمغأنئثمةهلباصعتلملبننهاعرلإذنتاللصانوتئنهبمأسرعتألأ..تهاالتأطوللتأتعهمنالانأراتهرأهامعامبض

كاتمنورأئبواخرذأتذأربيفييهربلنضعتذيثتادرلبلبلا..اللخارجالى..

أالأم..اللصةرغوذأيهنعبيراتفلانت..للهظنبدخئها.اللعهنيه

..انإحنإانعلرهمدهـللأرعاثعة..اؤأنأتهافيةتبظرناكانتنبهناك..هوضأرتأةالىوهدنا

بر....*ا11ى..مقطوعاالماءظللوويىريومن..الل!طرةعنمقطوعاالماءوجدنافقد
حصيسربعدععزلحلتعططه..لاحينلبهئلومنصنبيهيا

لعبى*عهلبم..غسإأهنأننهتأنهكناأربهاساهةنصفمناكتنه

يرأغلأأينذاللدهأبمصةروهملىناهقإظإص:"يؤهنلدردادلللدههحاللسيبداءالعثإبةسائإوبئنأنهارنأسعبنأنبهتعباؤقآبهرأللصظاتوبعه

عاداثمالمساعدومعهللعربةاتجهثم..المقبرةةوهةيىمهحالمجاديل.يهرمها.لا.مهملةماءتة5جنازةكانت..اللصدقةمداقناللىطريقنافي

..علأغآبيهثإئكنأباا،-تكأنلوونبالله..اصهؤلمبمنصاهأةاهآبنب!..حإأتبهههة

..كتفلنفسينئدرهباصهلبا.رتهـزلنأشعربرهأتللمأدرأئظلسنديهسبائنبهتهيهدهغأرهاللنلنائأأكانتللئأ..أخأاللإلنائأةللكمانت..

..اللصأدلعاللحلئإغمنواحطهبئلنرأهالاشصنىهلبضآعأىبإللمتالىصتهل.نبمن..اللنهاؤنهمناأتراباأمبترلكاأتالاكلاإناصدفييصنأر

والرأهأينجسسهحملفياشارإقالبلبةصلاص*هارأهثهفعنيهدبغأرب4للنأنتيهقهمايعامكانتبه..غائعباالسائتىوكائأ

الانسانمنسخرالذيالرهيبجوؤ"..اقبراجوفالىبهينز!نب-رطمفأخذ..لف!ؤورةمحتاجةالمسطلةدامتماعنديمنواحدا

يئأدامي.ةومنواظره..اللعقلاه!بةمأ..عوضآاتلممحةلبتنإلثرتاأتلئببةاللأصطاتهذههلىأور"هبهأنانانبابهتسأتبفب..سآبيفبكلاإل

..اكثارهالتيماأطننيلةالرحلةهتبه4عيرلليبلبذأتبهتأياليرنب4سنبيلأنجقبار

كلالارمدثعلحمعهاونأضعت..مثضبجثقأوئبظ..اللقبرثفي..يرقننآغوهيبصنلههمنصلئتبةبأيبهلآبهنهااأتبيت

لحميارهونذئللت..الصماحمنئباليهاأئلنامرثاءمنههوهىحهذاصما
.م.."......إبيرهلىيأئبتيوهكذأخللب..اننبل-

اصدابهاأسماءضاهتم.وئهماصأه،آنبرئردهبهغأبقايا..عنهبأايت

وساللت..تضيعلنرهيبهواحدةحقيقةمنها)وبفيت..الم!لمفه!راماميمنتدلمحناللغبارمنهالةتحيطنياللعربةمننزللتوهكذا

اللبقاياهذهان..بكفكؤجهاسطرعتوللكنيايىخيلىهكذا..د!رارءوعياللغرقىكالارواح..الل!ورهذهفوقتطفواتيالاحزانالاشيءءلى

..المقفرةاللطويلةالرحلةفيعوضست؟نص..ا!،ءاامواج..الامواجعلىهذهفاضتالتي

نزيففيءارقاز!تلاالموجورطحالىاص!سواناكأتذللكومعبلزركني..مكانهمناللسا!يئحركللم..بيالنكايةفيوامعانا

لمسةتمندهالمهوإضمحاىابئلصللبالصياأذبنتكم..الاصننانمنهاملليماكدآ..ااععأمائباددرآهلا..ائأإنرثباللبحرهذافيالبضااناغااها

يناهئؤحينهاالمأينهمأىكالللنالسبههيصأأتاندهاأهله.أناستطعت

ربهصنهصن!كاذعهل!اللتهبلبحرئءلىلاوادبتعنلتملبعلئأبعأتللتبد..الثنئأئىعلى

الهرببى.فيطلدهالموهرن/تبةاأتهرالىهآأهتأفمبرتبههانرباًااأدهو..انأده

:رغتأيقهصإلر5الميلههنستهإينالاالعهألهلندأجاء.دهرا.خالتهاللصظاتطبهلجةمبه

صنبهلكالىاـيألثئ..قلهبهالايئعبولمالسنبنهههكنآوحصهصهخااب

احتهـعههبالليهابشعفي"وقيعيةرفصةيرقصوكألهوو،نئةدةو!بخطى

ثمصهاليننبربنبأ..اههيأ!كأأنرنأآأوقسصاماهيوصآأفلها..شيآباتئ

..قالثم..وانيةحكيمةنظرةالسوداءالعربةالى

ءهـعقهذئرثدههمصعهذ-صث5..اللعهدائبطلبات..نعنأ-

هـ5ماذالنيلليثاليرأتيددما.اللعجوراللجرسونتونيكلماتنفس

رنبل0.1مراكأسا..كأ!أباللأعلأتأربتقهالليئهنهوانا.ء.ةلتنتنهىيب4ذأه

005قلباإادامببأندآبقأهالبأ-

.!1..لمينههلوهااهاإئ..اللصستممافنهنهمأنأايه
العدوانأمب!ة..ربعزمكانس-

والضبإملأبعالمهصهبرصنصهـرذصصبوععه1..يرونئصعشهاععبربعهقلب""حدثهال!هآب..بيهياخلالح-
..فيهاتعيشلانالأعينأتلبنهاح

الحديىاًأ!فكرداًر:الئاتنرأالموتانكيفليديشرحميت.لميدك!مفياللحفاراسترسلثم إفيفا..اخرمكاناللىيرحلانويؤثرمامهـانفيأيضاسكناهي!ملقد

..الحياةؤجهاتترعرعمدبقىهئاتحمرانقررتقدالحكومة

731ع7بصنجيروت0.5بتاعكمالميتوبهدللةالشعططةا!يموبكواحومنتى-

..الناسكلبتاعده..حاجةولابتاعنامشهه-

..سيدناياؤص!كفاهممش..برممياراي-

..لق..اًاللتمن0.5ثوابفيهوبرنوبك..حدوملوشغلبانراجلده..اروه-

ثمهء:دهماقالبرل..عتي1بضرأبداالبلبدالرجلي!لإصعوللم

"اماصط..يتمثلىكلهاليومب؟كباحسستعندئذ..ينصروطاناولت!د
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...عوضعلى!وةباللفاللقدرالىادةصه"ماتزذز،وقد..حاني!ةواحدة

!اوحصممل!ىا!صر!ها!ا..ودكنيكريمةاياتبرضءليضرلمو"روريءءن9ءيصموبحضس!كا..الانبعد

الداالرصهـةاليهلهملأىرياصلويه..ا"3-.،ز،ارحه!منوحرماله

..أجدللم

كيالابدالىاللقرصةضاعتلقد..:ؤعلماذا..ا"هسسيعا

سأننت!ر..فرصةهناكازللتلا..لاوأءن..انساناعوضمعاكوق

محموعةالادابدار!بهاتقد!جديدةسلسلة..وللكناللجريدةقا.نورةدفعبكاصحايلسيوفض..الاهرامفينعيما

كباروضفهاالتياللعاببةالمسرجباتاشهرمنرائعة-اللحزنبعمقاحبه..عوضا-با!!ادرمتؤقد..اذاسأد!عهاحسنا

المسرحكتاب..الانيسيمنياللذكي

بسائقه!االلغيظفاصالغيالعربرةاللىلأ.نجهظهـرياًدرتا!ءوما

!ا:!لمريديهاعلىتحملوهيباكيةزأئحةليمهبولننقبلعجودد-يمةرايتحى

..مات..طفلا

اففاض!اثم!ى!1ؤياللعجوز!طشرعت..لصنج!باسضدارواكنهمعيامحرهاراهاور
.....مناديمةخطوها

ف!ورل!ومولى.اللعمر.طوللةوديكوارفي"../ءببكوا"ربة..لالحل!ولاديرا-

.كانت.عليتجبللموللكنهاتريدمادأأ"،ميأصبحتوقدوسالىم!ها

وزكبولىجانبقلم..بمضيوهوللحمارقاللتبو..عنوريلليسمطلبهاتعلان

..؟وا!يؤلكا!فنه-
مطرحيحلالوالمحاميادريسسهملالدكتورجمةم

.-لر..طررفهيواصلوهوالرجلفأجابها

د.ل..؟الثمن...شطبناستياخلاص-

..عليكحرامبنييا-

مار؟ف-ل!.0يومخ!-خاشربعدنعزلحستيا-

وحاوللت..للحظاتمذليقاللتمانفسعليهايرددسمكلتهثم

لوركاغالرسهياوريريكوتأل!يفيرنرحرك!للم..ايتارطفلعلىعدفه"ستدرانتدهثوهيالعجوز

مصطفىلفاءسترجمة..لهتقولالعجوزلىمعتاناكأا..الميتؤلمبه

ماحضنهفييأخذهالللي..نورده..عليكحرامبنيياس

دبةل02.الثمن-..اللجنةالابيهيروحثس:

..عوصوتذكرت..شعطريا!كلماتواللهبت

حبيبىهبرولئميما-3(مالابهوشكعلىواناقروشبضعةلاخرججببيالى/بكبومددت

.!لللحفاراقد!اقروشبعنسرة..الجنةالىيذهبانيمكنعوض..

رورامرغريتتا!لببفخطابارسالمنادخص..بلاشيا..الجنهالىموضسين!ب

أدرير،سهيلالدتورترجمةتكالليفارسمالهفيخى..نتبماءكلفيرخيهحاكانهم!كينبعهبدورالى.

..اللجنةالى

.للى002الثمنالصغيرةاللخديةالورقةوبهايديالحفارراىانماوبالمفعل

..عوصاحضإنفياللوردفنعلى،افقحقى

لكل!-4حتىصاحاخرىمرةاللعربةالىلازجها.نحوكبدأتانعا..وللكن

..شيئا!كركمناللحفار

ببراتط!سولويجعيتألليف؟فيناًرء!ةودؤ!بيابيهيا-

صرابيشىجورجقرجمةالورة!ةعنوبخئت..الدكنتص!ريحلهاقدماننسيتقدكنت

..لهلاقدمهااخرجستهاصتىجيبيفي

.للى02.الثمنبد.لا.عوضاسمهذاليسى..اللتضهادةهذهلمن..هذاماولكن

..عوضغيراخرشخصبدفنتصريحااعطانيالصح!مكتبموظفان

كلعثةتمف-عطصبالاصرهذاءنعوةء!الارضفيالانمدوونعوضاتا..وضحكت

..اللشمهادةهذه

ل!ارتربولقيكيف.جاىماأعلمكنتفقد..الخطأ!ذاالىا!فار4افياناور!عولم

مجاهد.عمحاهذترجمه..متطعبمنعليهسيرتب

..ضحكتيمن.نعجباللحفارولل!ن

و.ل.2.الثمن!وضخاطريفيءضدئذرأيت!ننيفهحكتاننييعلمكانهل

:رقولانيريردوينهليلسانهيخرجاللعجيبةباب"نسا"*"

نفسي،عشانادفنتانيفاكركنت..عليكوضحكت..ايه-

بيروتمشموراتدارلاراب-ازكىمنحى..-..

..!هـاياغيريصلا.5غوضبرضهإنما..حلويالا

..دونهفيخى..محوضعا..عوضكاننعم

...لذااله
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