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!يو!
وهـسدل.تائهةقمححبةهعي!نلتخطىءلاعصفوراخىاو،الجفاف؟سسسميه"،ذا-

وبدا.خلفهاللخشنياللقائمعلىجيداظهرهواراح،جلستهاًلغريب.!فسا!وو"؟إلان-

وفخفيه.بطنهبينمرميتانويداه،خلقثوبؤ"خةفيعارياصدرهانيدولا،اثواليددفترفياللعمدةعن!اسمهل!أفيد!ماللكت-

.حتىيصلللماحدالكن،مؤذنايسارهعلىبعيدكوخمنصوتوار.نفع.نسمهـا!وم

خصه.امامالشمسفيفجلتى،.نكاسلنفسهالمؤذن؟شنميهماذا-

وجوههسمغطواوقد،نبباماالثلاثةرفاقهكاناللغريبكوخفيليغسلينسوناتسقيهالقابلة3انت0اليهونظر،ابوهتنهد

بحركته،الغريبزا!را.واحسوجلساحدهماستيقظ.ثيابهمباطرافتزالىماكانت.القاعةطلمةفيكأبصره9،نيهاءامهوحدت.امعاءه

مجيبا:صوتهوجاءه،فناداهماابوءوتذكر.اسمبدونيعيشانيمكنلاانهوفكرت.مضطجعة

حامية.الخارجفيعندكالشمس.لا-وراح."مسافرفريبالدنيافيادمالين":ساعةقبلالواعفقاله

مداعبا:وقال،اللغريبعينابرؤت:لتوءطلثم.غريب.غريب.!ءم؟مخر!ب!هـ:فييردد

فوقوالشمر،سقفبلاف!اللكوخ.بعضهمنالحاللكن-.الغريب:فلنسمه-

.الانلشبمءظلمنوليس،تماماالرأس؟الغريب-

ملحا:فقالى.يأ.نيولن،سيكسلانهللغريبوبدا.!مم-

-.ولديياتعال.امينياتعال-:بدهث!مةالقابلةقاللت

يف!لانخاف.ظهرهيسندانندو،بجوارهوافعى،امينخرج؟الاسموواللم-

زم.ثم،اسنانهعلىكازاامينوتنهد.ورا،5السمارجدارفميتداعى.امرأةياضيب!نا.الانمناوو!وهذا-

الغريب:قال.فيهيفكرماالغريبادركعينبلمحة.مغتاظاشفننيهوصاحت.عليهوعكفت،حاجبيهاوشاللت،شفتيهاالقابلةمطت

سيأتي؟انهتعتقدهل-.جدارديمماءسماانه-:بضعفامه

يأتي.انلهبدلا.ذ!كقالهو.سيأتي-.الغريباميا..انت!اسكت.ردىء-

،هذ.الارواحكليتركانيمكنلا.ةأ!انهاعتقدايضااناسورفع،وذيلهذنبهمحركا،كأرخرجالقاءكأبحرايةفيجحرمن

ويذهب.ثمةصمت،وكان.داخله،وغابالفرنالىوثبثم،منصتالحظةرأسه

عملنا.ولقد.لنعملهنابنااتىهو.ذللكيمكنهلا.نعم-قنطرةيعبرونناسايرىابوءكان.قطعهفيالغريبمصمصةتفلح)م

لنن!ب.،لنايدفعانوعليهقدابنالهاكلانتفيامهوكانت.مظلمشاطىءالىواحدةناحية

السماءوبدت،بالمياهمكتظاالنيلبدا،البصرمدوعلى.وصمتا،الثانيولدتاقدانهاوتذكرت.الخاكلمسعامهميباغواولما،ماتوا

:بحرةالغريبوقال.مضببةرماديةفوقه:فخإةوقالت.للارانبحنتمائنتي.نقطفانويداها

لك:اقول.ذلكيمكنهلاللم.للكن.ذلكيمكنهلا.نعم-،؟!ارمررب-ءـورش-

يمكن.ولا،يمكن-.الاسمبهذاسميت"لهذا.امرأةياسيعيش.نعم-

و؟تي.ايامثلاثةقاللكنهساسمانوفيت.احديرهاامابتسامةالغريباماب!نسحمت

معه.عذر.الغائب.يدرك!من.ايامعشرةمضتولقد-،بالغريبيديهاالقابلةومدت.ءثلااللشحاتاسممنافضلالغريب

صفزجاجهالمع،صعوةسيارةمرقتالمقابلالمساطىءعلىوتزوج،،كبروقد،رآ..نحوهابوهوحدق0امهابطدندواضجعته

اخضفت.حضىالسيادةمتابعا،عبفيعلىكفهامينووضع.الشمسيقيانهفدانينلهسيتركلانه،بالراحة.وشعرابيتاهذاسيدوصار

مثلها."نضويمماسيارةله-:قالثمكله.ليعينتيالعمر،نوحا""-!انللهاكانلوامهوودت.ا!حاجةفتر

:مكنرثغرالغريبفاجابه-اس

.الرقدةنضمعاةرقدالنهايةفي.ولو-الىبظهرهمستندا،الجافةالرعةشاطىءعلىاللغريرم!اف!ى

علىوءليناه،امينؤقال.اخرىصغيرةسيارةومرقت.وصمتاطلثمةيكنللم.سمارواعواد،اشجارفروعمنسريعاش!بدحص

المدومة:اللغبارعاصفةاز!واوقد،ناضبةالترعة:لعينيهجافاكلشيءوبدا.ءلتنمي

يأتبم؟لافلم،مقطوعيتناتطهرانهينالقد؟هناننتظرنظلهل-تشه"تالمزارع.الشاطئينعلىنتوءانهاجفتالطمىاكوام.تعميقها

الغريب:قالهـادت،الممتدةالاكواخفي،السمارجدران.البصرمدعلىعطشا

تطهرها.منانتهواالفاروقيةطولعلىجميعاالانفار-قد،الانفاروجوهخىانهالغريبوفكر.الشمستحتقتقص!

:مؤكداواضافرهـفالغزيبوسمع.غاؤرةوعيونهم،جماجمعلىجلوداصارت

يأزبط.حونىفرهانوعلينا.ذللكقالهو.سيأتي-الشاطىءعلىالاشجارالىبصرهفصعد،تغريدواصوات،اجنحة

الشمس!هذهفي.اف-.باللدثلآا)غريبواصس.وال!صا!ربالاوداقمليئةكانت.المقابل

عينيهفيوبرقت،النهرالىبعيدابصرءمد.الغريبيجبهلمهـ-بعببداالارضاعماقفيجذورهاتضربشجرةكانلووتمنى
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التيالغجريةالعرافةامئونذكر.الاني!نحكيماوانبدلامثلهانستنتهيالتحاريقانالغريبوفكر0المياهعلىالشمسانعكاسات

فعمرء،،لقديمجدطاللغريبانالنخت.وفروتقرأالمحجوععلىتد،رالترعةهذءلتمتلىءالنواباتوسيفتحون،الفيضانوياتبم،قريبا

،الفلوحمثل،يعيشانولعله،سنةوعشرينمائةمناقللشىالانالظلالوكانت.جافايكلنللنشيءكللانالغريبوابتهج.بالمياه

:مال،غامضةرغبةصدر.فيودومت.خمسنالاسنةحفرهاالتيالابادررقب،صامتاامينكان.مهلعلىالارضعبرتمتد

؟جيداعرقننيمفهل.الاخراحدناماشرلقد.اللغريبعم-امتلأتح!ليلةعليهاتمفيلم.بئرا،بهرا،الجافةاتترعةقاعفي

:فالثم،بثقةاللغريبابتسمانيشرب،فيورغب،بالظطامننواحسالانفار.منهاللشرب،بالمياه

فيك.حهـدةلكن.امينيامثلهالقلبقلأسيلست-:فقال

وراحت،مفتوحوفمه،الفراغفيوحدؤ،لحظةالغريبوتوقف!جالعانا.اف-

قال!لا:يكملوهو،دالزيةحركةفيتتذبنبكفهاصابع:مؤيداالغريبفقال

قتلي.الىتدفعكقد-.لظفلالاخرينايقظ.بعداحديفالرللم-

ضحكهةفيانفجرثم.السنانهعلىوكز،بالغيظامينشعر:بدهشةامفىقال

للاخرين:قائلا،متقطةأكلنماذاأنأكلس

.يخرفانلهبدلأ.سنةوعشر!نمائة.تلوموهلا-.ان!ب.ايقظهما.هس-

اللغريب،الىالنظروعاود،مرفقهعلىفنغئاونهغي،محمودشهق.ولكلهشبمءمعنايبقلم.الغريبعميا-

علي:قالبينما،ثانيةورفدتسمعلاحتى،هامسماوصاحفم!حولكفيهالفريبوضع

ايامنا.فياحديعشطلا،طويلعمر..ياءس:الاخرىالاكواخ

فقال،قاتلايعيرقدلانه،با!للميحمييزالماامنكان.خبزبقايابهااًكياسناس

:باستؤاز:لينهضوتحكل،ايهاعينابرقت-

ليشتغل،مصرالىويل!ب،هذ.سنهفي،انهوتصودوا-أولكلفكفيناأصحح-

ناجبم.عندخاثعا:مؤكداالغريبقال

:شئراوقالى،حولبلاكفيهالغريبفتحتدعلا.وايقظهمااذهب.نياآوانتمبنفسبمفحصتها.نعم-

امئ.ياتعرفذلكاًنت.الحاجة-.يسمعكاحدا

اليه8بكدفعالليماأخادماوتشتفل،سنكفيسبابمنوتناول،الغريبونهض.الاخرينليوقظامينلإهب

اليه.ن!يت،سنيفي،هناجثتكما،اناسوصعد،البنرمنماءوملأه،انزعةالىوهنط،صدئاكوزاالكوخ

ليخفف،فجاةمحمودوقال.تبرء!ءمنراانفهمنامينزفر.منديلىعلىالاكياسمنالخبزبقاياافرغواقدرفاقهكان.الكوخالى

بالضيق:العجوزشمعوردون،والحعىالاعشابمنالخبزبقايايستخلصونجميعاواخنوا

الؤيب8عمياناجيماتكيف-.بحرفينبسواان

سريعا:ضيقهنسيوقد،الغريبقال-2س

امه.قاللتوهكلىا.حدثماكلهذا.فمات،قلبهتوقف-:لجار.اجماوقال.سريعاامامهممنالخبزبقايافرغت

عليم:وقالأشبعت.علىس-

الدنيا.حاللا!لك0.اليهوانا،للهانا-.لا-

حرينا:الغريبواضاف.اناولاس

موردة،وجوههم،مصرفي،هناكالناس.مورداوجههكان-:لهماالغريبفقال

..ينته!ثم،!يتعبون،يولدون.مبكرةسنفي،ايضايموتونرلكنهم.دائماالبطنيملأالماء.ماءانتربا-

دائما،يذكررنها،اللحظةتلكينتظرونعاشواكانهم،فجأةشيءكلوامينالغريبوظل.بالشبعواحسوا،ارتوواخىماءونئربوا

تي.نقىيعرفوااندونتادكفىبجوادهماالاخرانتمددبينما،اللغرببمالحائطظلفيجالسين

:بلامبالاةامنقال:لامنفقال،بعيدااللغريبافكاروشطت.اللشمسفيسيقانهما

ماذللك.وكسوةطعامااجدانيعنيني،مايخيغنبملاالموتس.ماتناجي-

دائما0فيهافكر.اًعرفس

قائلا:الغريبعلق.مثلهكانالبكرولدي.القلبقاسبمكان-

ذلك.اجلمنتشقىكلهاالدنيا-4بعينبالراقديناحدوشال0الكوزفيبقيماامينونتوب

بحاجةكانوا.الصمتفيولا،النومضرغبةاحدمعلىتبدلم:فائلا،اليهما

-السياداتاصواتتنقطعحينخاصة،اصواتهمرنةيسمعواانالى؟ناجيمن-

.الضوءووهج،الظهرةقيطفيينصهرانهالغريبواحس.المارة.امينقال

جسممامع،معهااحياناطناءقديمشعور،معذبةبلن!لذلكوشعرولن،محمودياتعرفهلاانت.نجعنامن،مصرفيموطف-

منساماضجمتهفيعليوتململ.باردةمظلمةلليالفي،الساخن.مات..لانه،شرفه

:قال.الاشياءركوديهزانف!محمودورغب.اللصمتةيقولالغريبعاد

مسكين.-فياحديعرفهلم.القلبقاسيكانانهامينياللكقلت-

بكمته.الغريبيعنيانهامن.،ظنناجيالىجميعااذهانهمقفزت.اناعرفتهمثلماكلهالنجع

اللغريب:وقال.نحوءدحمةقلبهوهفا:بسبابتهمؤكداواضاف

شيءضدء.نفسيفييبقلم،ماتعنممالكن.حقااكرههكنتس.تعاشرهحتى،جيدةمعرفةاحداتعرفانبوسعكلليس-

فضب:بلاامينقالزمنمنذيفنىانيننغيكانعجوزشيخ.الغريباللىاميننظر

كرهه؟زلتمالكنك-وتعجب.غضونبلاجلدهفيقطعةتعدولم،عظامهضمرت.طويل

اعودتركنيانهانسلملكنني.كنت.اكرهه.كنتلا.افا-وفر.كاملايزالمااسنانهوصف،حادتينتزالانماعينيهانكيف
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قائلا:الغريبتنهداندون،بطولهشهرا،شهرا،عندهعملتان،بعدنجعناالىمصرمن

ىايديفييصنحلمحين،فعلننهماعلىندمتلقد.طبعا-فيظرقوانا،المحطةفيالناسمن.تسولتهااللقطاراجرةيصينبم

لوب،يذكروفنيبطعاماوماعلي.ونادرافهمحاقدونولذلك.لاجلهمشءذلكلكن:لنفسياقولى،ذللكتذكرقوكلما.لامهذلكقلت.الخجل

طيبة.بكلمةولوحى.بموتهانتهى،كله

فالى:ثم،لحظةالغريبوصمت:راسهيهز،وهوامئقال

بسواعممم.حياتهمدبرواحالىايماعليلكنهم-.انتعليكالحق-

وفكر.بسواعدهبمحياتهمدبروالانهمبالرضاالغريبوشعر:لومهيسمعللمكأنه،مننهداًالغريبواضاف

،وانالاخريناللعدممنارضاملكواقد،العجوزهذااحفادبعضانامينكنتلاننيألم.طردني،ادضيفييعملكانابا.انمع-

وتمنى.التراحيلمعيخرجالانايهميعدوللم،ارضايستماجرونعمثرةدرجاتاهبطواناانسىلاوكيف.بشرانهيكلغنيماانسى

العملعلىال!ارقةقدرتهليورثه،العجوزلهذاابناكانلواًمين.سنيوفي.اليومفيامراتعشرمناكثر،طوابق

لفاخر،جدههذاكانلو.القدرةهذهعنهورلوااحفاده.والصبر:يقولامئعاد

سنة.والعشرينالمائةذا،العجوزهذايحميانامينوعزم.اللكلبه.انتعليكالحق-

جميلةةقديمةذكرياتتهزهولىاحت.ابنائهاصغرالغريبوتذكر.عندهعملتلاننيعلبمالحق.بنيياعليانااللحق.نعم-

كان.فيهوزعق،نخلةظلفي،الظهيرةفيجالساكانيومذات-:بعنايةاميئقال

وطوح،حصاةعلىالولدانثنى.القطنشجراتمنزهورايقطفإ!!ادما-

نفسالموضع،باصابعهالغريبولمس.جبهتهفشجت،غاضبانحو.بها:بحكمةالغريباجابه

وجههفيوبانت،الغريبوتنهد.ما-سدفلم،اصلبعهالىونظركيفكانللكن.مابطريقةبعضهميخدمونالناسكل؟خمادما-

الغريب:قال.4ضةهرسعادة؟سنكفيخادما.نممل:ستقول.عشرةندوناجياعرفانبوسعي

عجنه.الطينمننمثالاليصنع،كهذهايامفي،ابنائياصغر-يدىبممدمنافضلهذااليسألاصولم

يشبهنيكان.الظلفييجفتركهثم،بيديهكونه.السنطبصمغ:لتوءفقال.امينرأسالىخاطرقفز

لم.اللهيقلدانهبخاطريداًر.فيالجيلبهورميتاخذته.تماما.الميتمنابقىالحي:الامثالفييقولون.الغريبعميا-

فيمصر.سعدتمثالرأيتحين،سنةبعدتسعينالا،فعلماقيمةاًددك.نعمس

ضاحكا:امينقاللعشتالاخبهـفقط،اًلنصف.فداننصفعلىابقيتانكلو-

سعد0مثمل.ربماحسبكالنظرىعرالعتب-.همناتعملجثت،لما،بسلام

محتجا:الغريبفقالى.بالضحكالاخرانوضج:مفنلراالغردبقو

.وعاشممرجمونصفاخذليته.فلاحابن!لأحاكانسعد-.جميعاإحبهمكنت.بنييا،امينيا-

:لتوءامينفقال؟تحبهماًلمأواحفارك-

يعملانتريدهزعيماكانانبعد.اللغريب3ياعليكحرام-

ومقطف!ك.فأسكههمى!5
وتنامت.بهجتهمذابتحتى،المرةهذهمعهمالغريبوضحك

يضحكوقانهمالغريبوفي.الاخرىالاكواخفيالانفاراصواًتاليهم"*دا!!!تطرر

متناثرةخمبزنراتعلىعيناهووفعت.بعدياتللمانهبرغم،يحيون.

بجومعملةام!شمعحوليلعرجنثهعموتتمدسياساوعدبرعلىخرلمماقيهمسندفبفضىسهلوبهلىلإدابدارومش!ورات

خلفهاتاركة،الاخرالشاصءم!لىامامهمرقتحتىفراقبها،بعدمن

0الاشجارباعاديفزسالعصاعىفيرصوهيماتدوفيعلفعئاطنئهبعددغبار!دومنوومنألسودا!فيم

!المقاول؟تيمتى-

هامسا:رقدتهمنامينعليهرد
و-سد

الصيف!فيالبرتقاليأتيحيئ-

فيةانفي؟لهلاعال!تمخاليأكمفلمقانكلليزمفر.الفرينتظرونهعومننهابدوفكرولاالجمهوربةمكتية

امينعلىونادى.؟االانتظاريواصلونانفارهكيفيعرفولالمالمقاول

سريعا.نامواقدانهمادرك،جوابايسمعلمولما.ذلكلهيقولشرمحمديودفالرحمنعب!السيدلصاحبها

معنفسه،الغريبو.نشاغل.المقابلمنالحائطمسرعايقتربالظلوكان

مسرعة.رأسهفيت!ورراحت،غامضةاحاسيسمتابعةفي583.بص228.؟تلفون

اليهم.ظهرءكان،يبهعلىالغريبتمدد،جميعارءوسهمتجاء-درمانام

.ظهرهعلىفرقد،ناضنةالرعةلرأىيالانزعجوضعهفيواحس

فوقووفت،ترىلابسحبمضببةوالسماء،ساطعافوقهاللعاللمكاقالمكتباتواصحلبالمتعهدينمنويرجى

موصغير،نسماعابرتنتائعوفرمحركةطععرلديقننرحمعمحهلخلفقدحركهاح!وقتدقبالتوزيعيتعلقماكلمحلىللاتفاقبهالاتصال

ابلادفذكر،بينهايتقدمانوالظلالضوءواخذ،عينيهعنبعيدا

مثلهم.يئ!بلابافىوهو،وفيتونين!نونالناسانوفي.واثوت
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وراح.ركبتيهعلىامامهممدودتانويداء،الارضعجيزتهتمسانالغريب:وهو،عليهتمرتحاريقوعشرون.مائةذللكيحدثانتمنىكم

.وفبرهناموتاهميأكلونقدانهمالغريبوفكر.الدائرالعمليرقبانودكر.الزمنيخر!انهالغريبواحس.الدصافيالمسافر

!لىدموكاقرصاالشصيوكانت.ياتيانلذللكعليهينبغيالهماتآبا؟هم،الذيناحفادهحتى،ويحسدولهلذللكعليهيحقدونالناسى

الافق.حافةادساسوغمرء؟الخرفاللعجوزهذايرحلمتى:يتساءلونوكلهم

-5سوشال.لذلكبالسعادةايضاوشعر.يحيايزالمالانه،بالعار

حافةهلىجالسمونوهم،فعلوهمابصواباقتناعاالانفارازدادالىوانصت.والضوءالظلتقاطعبرهةوواقب..الجريداللىبعينيه

متتابعة،حلقاتفي،ممتداخطكلكان.يأكلون،اكواخهمامامالترعةرأسهفيلمنجميلةالدنيا:نفسهفيوقال.يسمعيكادلاحفيف

الممتم.الغروبغبشفبم،بضحكاتهمالشاطىءوضج.البصرمدعلىفجر،ذاتيأتيسوفللكنه:حزيناالتاليةاللحظةفيواردف.عينان

الطمسوروائح.اصواتهمفيتائهالترعةابارفيالضفادعونقيق.مسكينةعظامسوىفهـيكالارضتجدلن.معهوي!خذك،نياموالناس

.الانوفتملا،الاكواخوراء،والنخيل.عظامبمتفتيتفي،!يلةسنينتتعنينلسوف.ارضناياانت

س6-عينيمهفجنبعلىيثقلالنومانواحس.بعظامهزهواالغريبوابتسم

وكان.ضوءثمةولليس.شيءكلوسربلت،تماماالظلمةزحفتواحسى.ساعديهفوفىراسهوابىاح،رأسهتحتوادخله،مقطفه

يكنولم.الاسودالشايمنبجرعاتيحلمون،اكواخهمفيالانفار-ولا،ينتهبمالمؤذنشاهد،ضبابية!ؤياوفي.يؤتنبمنلحطةفي

فص!ورفاقهالغريبوكان.موذناصوتهونادى.دخانولانارثمة.ثانيةليناميعودنفسمهوالمؤذن،الصلاةيقيماحد

قائلا:امينوضحك.كوخهمس4-

.اذنثم،اولاشبع-تضرب،عديدةفنوساصواتعلى،اللغروبقربالغريبمصحا

اللغريب:علقيضحكونكانواواذالغريبوسمع.حربفيىنهملحاليةاثاطىءطولطلىالانفاروفجة

يشبع.حىبطنهفيالانسانعقليظل-برغمكان.يدهفيوال!س،مفزعاواقفافهب،اذنيهفيعالياصفيرا

:مؤكدامحمودوعلقواطلت.شبربمقدارركنتيهيجاوزلا،وثوبهاللطولفارعكقيهانحناء

نعم.اي.معلوم.معلوم-،نساطئهمعلىمتنالرةنظتيقطعونفانوا.السمارحائطفوقرأسه

قاللا:الغريبواردفهاماساويحنون،بفئوسهمسوقهايضربون،نزالماصغرةنخلات

الشمس.فيهذاكلسيجفايامخلال-منتسقطفأسهتاركا،مسرعاكوخهمنالغريبوخرج.باللحيال

حزينا:واضاف.الاكواخوراءبيدهواشارقال.امامهطريحةجريم!ايتأملكانالتيالنخلةوراى.يده

يثمر!انواوشك،النخلكبرحتىسنواتمضت-:منكرالامي

:محموتوقال؟تفعلونماذا؟اجمن-

به!ذلكنفعلانلنايننغبمكانماسطلحبنزعمشغوفيورفيقاهامينكان.جوابااللغريبيسمعلم

يرقبونالكوخفيجالمسينكالوا.صمتهموطال،وصمتوافكر.بالحزنالغريبواحس.اللصغرةالنخلةطلح،النياضناصع

النخيل.علىحزنمنبهيعسوقماللهميترجمالضفادعالنجو!و!يقنفسهفيوهجسمت.صغرةبعدوانها،سعيدةبلحظاتامتعتهانها

اذانهم،كطنينفيهامسةتنداخل،الاخرىالاكواخفيالانفارواصواتوالانفار.الانفارياكلالمقاول:وضوحابمثلهاقبلايشعرلمخواطر

علي:وقال.معتمةصيفيةليلةفي،خلاياهفيالنحلروكليومياقيولسوف.الكلتاكلوالارض.الصغرةالنخلةيأكلون

املاكهم.ببروا،الضصمع،الصباحفيسياتوناصحابه-دالن.ومأكولآكل.والنجوم،والشمس،الارضةالجميعوويه

:مخمودوعلقانالىخفبمبحنينواحس.تنتهيمتىيعرفلادالبةدورة.ومدين

بنخيلهم.حلتكارثةابماشرون-.حواليهبصرءوسرح.الامرهذامنويتنهي،الارضفيينوب،.لؤكل

:قالثم،اللغريبوتنهدرائعةفئوسهمبينوالطلوح.تحتاقدامهمسقطقدالنخيلاكبر

التخيل.عناقيدفهتندلىالذيباليوميحلمونكانوا-قال.تقرقربطنهوراحت.لعابايمتلىءبفمهواحس.البياض

:محمودواضالى:لائماالغريب

ذخمببلهم.مقابل،جميعايفتلونناولسوف-.معيالنخيللاسقط،توقظوليانينبغيكان.امين-

:مؤكداامينفقالالنخصهسقطتعندماالاتصحللمانكاراهن.ثقيلنومك-

يفعلواانقبل،هنامنجميعارحلنا،سنكونفدالفجرمع-.الارضعلى

بنا.ذللكالعجوز.للحقيقهالاخرانوابتسم0يزالىمايعملو،هوامينقالها

:منكراقالالغريباللكورضويأيالىيميلبانهم.فأسهعنباحثاحواليهالغريبوتلفت

منا؟يجدهمن،يأفيوحين؟نرحلس:جاداوقال،واقفابجذعهنهضامينلكن،بها

حزينا،موالاينشد،ماكوخفياحدهماحدهراحيجيبهانوقبل:سنامنااكبرانت.قللي-

الغريبوراح.الاخرىالاكواخوفي،كوخهمفيالاصواتفسكنت:قائلابكفيسراءحواليهامينواشار

وحين.تسمعلابكلماتيتمتمونالاخرونوكان،معجبارأسهيهز؟!خطيئةذلكاليس-

فيوتزت.احدلهاينتبهلم،الاخرالشاطىءعلىسيارةاخرمرقت:وعنهم،نفسهعنمعتنراالغريبواجابه

قالامين.ترىلادموعاعماقهم.اللحاجة.ذلكلكقلت.اللحاجة-

اصيل.صعيد!صوت.حلوصوته-بدعلىامينكفا.بالحركةيضجفيمشهدلتجم!اكلاهماوبدا

قاسية:بلهجةالغريبفقال:تفكيرندوالفريبواضاف.ظهرهوراءاللغريبوكفا.فأسه

صوته.فيالحزنهذا.شائنشيء-.موتاهمخىياكلونالناسيجعلعالجيس

وفكر.بعينيهورمش،الغريبوجهالىاللظلمةفيامينوحدفى:قائلابرهالهواءونشر،امينوجهعلىالامتعاضظهر

العريضالغناءمعيتجاوبالضفادعنقيقكان.يحرهالغريبان!مقرفشيءل!موتانا-

حتى،توترهوطال،الجفاففو!منداحاالمنشدصوتلىوعلا.اللحزينانهمامينوفي.ف!سهبعدالعملوواصل،بجثثهامينوركع

:بانفعالثائراالغريبصاح،دونقدميهعلىاللغريبواقعى.بانفسهمذلكيفعلواحتىيتركوهلن
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قأللا:امنالىوالتفت؟سنلمباين-

الميت.منابقىاللحيكان-ةفضبفي،الحدةبذاتامينعاح

":امنفقال.بلاثناالى-

.الختامحممنفارج.فاتامرهذا.الغريبعيم-:استسلامفيوافاف

الحديث:ليغرعلبمهننف.نشبانبدلا-

ذلك.نسميتاننيتصور.اليومفياجرناكمنسيتلقد-الغريبوقال.الاكواخفيالصمتوران.المنشدصوتوكوفف

:جاداامينققال:متوسلا

.ونحناليومفيقروشسبعة.انسلمللكنني.العملسقنا-.سيأقيقالانهلكنهس

يزيد.او،ال!او!،مائة:موكداامينفقال

:محمودوقالفنل،سيقتلونناانهمويقينا.بعضنانلكلحتىنتركهلنس

ويومين.شهرااشتلنا-.هنابقينالو،ذلك

امين:فقال:بهدوءاضالىثم

هناقضيناهاالتياللعشرةالايامولا،لهاحسابلابطالتناايام-.ورأينااجتمعواالانفاركل.نائموانتفكرنا.الغريبعمياس

.انتظارهفيلاونحن،ياتيلنانهوجدفامجنونا.و*خر،عاقلاقصفنايكونان

فيجميعالهمكمليرىوجهد.!قلهبنصفينمستالغريبكانجاء.بلدايمنولا،هومننعرفلاالمقاولينمنواحد.نعرفه

بمشقه.نفسهفاراح.راسهفيتباعاتنمحيكانتالارقاملكن،ذمتهعلينا،تركناماانجزناوحين.لنمملفجئنا،لتعملواتعالوا:لناوقال

يأ.ني"،انالايمكنهلا.ياتيانبدلا.سياتي":مرارانفسهفيوقال..واختفى

القعو،شديدحلماوكان.يانيانبعديفعلهفسوبمايحلموراح:محتداالغريبفقال

معا:ولنفسمهلرفاقهفقالواحديغلبانيمكنولا،واحدوهو،مالةهنانحنأكيف-

اعيشوللكي.اعيسانبدلا،القطنجمعموسميأتيحتى-اجورنا.وي!مر!،مائة

حافةعلى،عشبمفيلاسابيعواستر-،يديفبمحقبمانالانبدلا:مترفقاامينفاجابه

علىراسيفوقتنعقوالغربات،ملاتهافيمدلالانوساقاي،البركةمنللحربومعرضون،الانهناموجودوننحن،الغريبعميا-

تماما.الر!سفوواللشمسبينما،الجميزشجرةاغصانوالممل.ايننعرفلا،فائبوهو.الشمستشر!حين،الناحيةاهل

صيرته.!طحلمهيواصلوراح،الظلمةفياساريرهوانبسطتنبحثانحتىولا،ننتظرهانيمكنولا.عقدبينناليس.انتهىقد

التركلة.قيعانوفي،النهـرحافةعلىبعيدايتجاوبالضفادعونقيقملاذاًخر.المقاولالبك:انهمناًكراسمهمننعرفنضلا.عنه

لىفاقه:فيفصاح..مشاعرهتغمركئينةاحساساتوراحتمنبعغشانأكلاو،نقتللاكي،نعودانبدولا،النخلهذاكانلنا

انا.عليالحق-.هنامنسنن!بالفجرمع:اللغريبعم.ياالجوء

موضحا:فاكمل،يسمعهاحداانلهيبدولم:حزقناالغريبقال

الناس.وسؤالي،احفادكيبخلعنبعيدانفسياعولاناردت-هنابةوحديسابقى.انتماًذهبوا.لا.يلاملبخيبة.نن!ب-

قثلا:فاكمل،بعدسمعهقداحداانيبدوللم:اليهينظراندونامينقال

بفاسيجئت.السن!راننيقال.يأخذلياناليهتوسلت-.حمايتكوعلبم،بلدجمىمنلكنك.تماماخرفتانكيبمو-

فيبهااحفروظللتذللك.تذكرانت.امينياامامكذلكحث.امامه:.حمودوظل

اخننبم.حتى،الطريقاًرض.عليهمعكونعن.عليكواجبهذا-

مسعتطلعا.وجوههمفييحدقفراح،قالهلمابالراحةيشمرولم:عليوقال

يتنهد:وهومحمودفقال.معنابهسنت!بالفجرمع-

عرقنا.شربلاله،جهنمسيدخل-:بهدوءالغريبفقال

:م!تداالغريبفصاح.هناوح!يساب!قى.انتمان!بوا-

قتلناأبعدقتلهيفيدناماذا؟ذللكيفيدناماذا؟جهنم-اتفاىبينهم،ودون.الاناقناعهمنجدوىلاانهفروا.وصمتوا

:وقال،عنفوانهفيكشاباسنانهعلىالغريبوكرجميعاوانصتوا.الرحيلساعةتحينحتى،لهاثهذهتركوا

..يدفعالاواصر،رايتهلو-.اللضفادعبنقيقمبطنطويلصمت.لصمتهم

قائلا:،رأسهفو!فاسهورفع،واقفااللغريبونهض-7-

منه.بدلاجهنمودخلت،هذهبفأسيلقتلته-استحالقدالضفادعونقيق.يزالونماالوخفيجلوساكالوا

ثم.قليلةسسافة،لىعوسهمفوي،بفأسهنزلتاقديداهكانتقالالغريب.اللبعيدةالهامسةالاصواتكلاذانهمفياغرقتضجة

ساقيدهافلمست،دالرتهموسطالمزلصشتينيديهمنالقشسقطت:عالبصوت،نفسهمحدثا

:مرددايهدرالغريبوراح.امين،فداننصفمثهمابعتولدبماتكلما.بحالهمافدانان"

ذاتها!جهنم!ذاتهاإجهنمذا!اجهنم-،ومقرىء،3صواً:مثلهولامدينةقريةتشهدلمجنازالهواف!

.وظلمهدئينبهفاحاطوا.مسيصيبهانوخشوا،رفاقهانزعججدااحببتنى.زواجاوميلادفيذلكلاحع!مافعللم.وذبائح

الىناظرا،ويسرةيمنةرأسهيهزواخذ،هدأحتىايديهمبينينتفض.وحدءاحبه،دائماكنتاننبمشمرتاحدممماتكلما.ولنواعندما

وقلا:.اسفل."قبليماتلانه.انا.وبقيتماتلانهباللذنباحسكنت

الطلم؟هذاعناللهيسكتلماذاادريلاس:لرف!قيهامننهمس

هـرفع،النجومعينيهفيفاومضت،امحلاالىبرأسهوشال..نفسهيحثاًنهس

وثظسر.جوارهالىسقطتثم،مرتينوهزها،السماءالىقبضتهانهينمم..نادمس

انتم؟ت!وونهل-:قائلااليهم:اللهجةبذاىالفريبواضاف

-6؟(لمصفحةعلىالتننمةس.(،نسيتهمابوهماناحتى.نسيتهم.والان"
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كليغرقيلو،عليهايبصقلووود.النجوماينفي،بالمنىعامرة--ء----.-

اضاف،دفتهد.نفسهءذفيمح!فيفكرستممملامجدوىتب!يءصممتلممقتهلد،-يبالعر

طيب.-.-22الصقحةعلىالمنشورتتمة-

هـلموالا-رون.ادنومعتمةفيسريعاوانحدر،عينيهواغمض

ترانيم.وانبثقتالنجومفيويح!دقونللضفادعينصتون،ايقاظازالوا

يحلم:الغريبوراح.حزينةمحودةانغسهم.فقالفييديروهاانوخافوا.الحقيقةيقولىانهفدتوا

-8-لأ:يجلسهوهوامبن

فيتنحدر:واينجوآ،بالندىمكللةوألاثياء،الفجرمعايقظوه.الخنامسمنصفارج،وشكعلىانت.الغريبعميااللهوحد-

الفجر،ضياءفينيتنادوةوالرجال،اماكنهافيونخمر،الا!ق.:الغريبقأل.بازائهوجدموا،جالسااللغريبتهاوى

يعلقوناخنوالمأتباعا.فقدوهومانسوهومابهجاءواماويرخمهاممرون!!حسنشيءالدنيافيمعييعدثللم-

واكيالبىاكتافهم،علىالفئوسد"سفعون،الفئوسفياذانهامناًلمقاطف.الغريبعميااللهاحمد-

:الاخرىاكتافهمعلىالخنزمنالفارغةاللخيشي.هدهارضيكرهتس

عمبم.ياهيا-:واردق،حواليهوعينيهكفيهالغريب!ادار

فيهةفصاح.يرحلانللغريبآن.والان-

اتم.اذهبوا-ونم.اللهوحد-

لقتلك.فرصةلهمذتيحلن.معناستأ.ني-.جنبهعلىوارقده،وسادةواللقسقطفامنالهامينوسوى

بهذهاقمتلهاو،بر!عااجوركملآخذ،هناساىنظره.آزبيلن-:لامينالغريبقال.بجوار.رقدواثم،وسائدهميعدونواخفوا

.ارال!أس؟سنعودكيف-

فلن،معناستأتي.انتاجركفيفر.باجورناللكدخللا-.اقدامناءلى-

بنا.،وهياكيسكفالتقط.!اوجدوكاذايقصلمونكوللسوف.ابدايأتي؟وروصالى!ا.منياه-

كفه:عنبعيدايدهنفض.الىنجعنامنها03نعم-

انتم.اذهنوا.يأتيصشءـنامناذهبلن-.اللطرصلقفيمراتنجوعولمصوف.جدابعيدةقوصلكن-

.دائرةحوللهماالانفارصار3.الطريقفينأكلهماسنجد-

لعن.فلنن!ب.امينيادعه-!الناسنسألدائما؟االناسونسأل-

ايديهم.ملىنفسهرريحان!بدانه.دعهنعمسنجمنا.الىومنها،قوصالىنصلانبدولا.خي!ارلناليس-

هنا.سابقى.!ليكن-خادعة،اخرىارضا:اللسصماءوجبهته،طهرهلحلىالغريبواستدار

كيف؟-

الفتسيدوادخل،كنفهعلىلهورماء،اللكشيوالتيقط،هاج.

امامهةدفعهثم،عليهالهيدءواطبق،مقطفهادنفي

هنا.وحيداادعكانيمكنولا.انتابنبلديم!.اماميهيا-

امين.ياعمركفياحفادياولاد.بيدقيتدفعنبمحتىطفلانا-العإءهد*سكى،صاتم!استلرقتوابحكدراسدبعد

كسانفيما،امينعلىورفعها،ؤ،شهسل.خاطفةلحظةفي

رأسه،مفاديا،بجذعهماللكنه.بهاوهوى،خلفهيسقطالمقطفا:اكتبتاتمن

الترعة.فيبهامطبىحاوجذبها،كفهعلىالقسللقىو

ينبذء:ممااكرحالايعلىعشتلقد..؟؟قاتللماذا-"

حفروهاارضفيمشوا.فعلإلرعةولستالىيمورا.منلثب!ث!عاكمالحدابق،-!لا50لأا55س!

سرهموواصملوايمنهومالواالاحرالشاطىءالىصعدواثم،بعناية

رأسهيلتللماحدهملانوانزعج.ترىلااشياءعبر،اللضبابفي+واًللحكاكالراًبسفمثرةيزيلالذىالعجيبالدواء

ءسه.وفرشسريعاغلمبواصتغببصرءيتبعهموظل.واحدةبنظرةنحوه

فيكيمه،وفكز.ركذتيهعلىوساعداهاللقرؤصاءوجص.قدميهتحت.-اللتنصتتتاقتأوبعغت

نفسه:محدثا،عالبصوتصاحثم/

يلوثهان!راشفاعلىخافت.مثلدكيسعلىامبمولدتني"

فراشها.فيولدواالاخرون.المواشبمحظيرةفيذلككان.للأصالخ!01.ا.

.حظرةفيخيشعلىاميياولدتنيلهذا.جىيعالوامالمينهم!مو!سر-س!وشىديوىمحتبر

."السمبباعرففقطوالان.اميياذلكليقلت(

ع.

امين:فنهاه.لليوقظهيدءعليمد.يزالونماايقاظأىنوا.والموزهوثالعامونالوكلاء

هس..نفسهعنيؤجدعه-

!خراص-.بروت،ثبرلمانشهرء-منيمعه

"؟!اللفرالشالوثفلمادا،سيموتدامما:يومهاانفسكقلت"

يضحك.وعاد
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من؟قمقل-سقائمالىواستند،بكيسهالخالفالىوزحف،كفيهعلىوات!

قائلا:امبنضنحك.حجرهفييديهقبضتيوغرس،الكوخ

؟المقاول-اولادىمالكلا،.انتمتحض!،عيثاموتيتن!ظريناميياوظطت"-

فتل،"لقتل!فرجلاالفقركانلوءا:الامامقولالغريبتذكر."نوححياةحيازللتوفا،بهملحقوااحفاديمنواخرون

.كيف؟-:بحماس-..بالبكأءصوتهفتهدج،يضحكانوحاول

امين:فقال."رفقهعلىمتكثاجنبهعلىونهض!ه

الرعة.الىالطمىمناخرجناهماونعيد،انفسمانجمع.جفسهعنيفرجدعه-

يكمل:امينكانفيما،جلستهالفريبواتم

ومع..سريعاذللكسيتم.بالشاطئينمنهاطويلةمسافةنسوي-،ولمالاخرالتظاطيءعلىكنرة-.سيارةمرقت،لورتماالضبابعبر

نرحل.الفجرانسوى.علهـيهألتاذيهولشتىالسيأرة.فيحتماسيأتيانه.وقكرتتوقف

اللظلمة:فيتبرقانوعيناهوهمس،!الغريبعلامينومال،طويلوقنظؤمر.تطرفانلابعينيناللطريقيرؤبوراح.فدومهضتظر

.الهدممنايسرليس-انهموؤا.اعتامايزدادالجوالاؤق.واخذفيالشمستطلعانندو

وجهه:فيمحذراوهمس،حادةبنظرةالغريبوجاوبه:لنفسهفق!ل،منهابئرفيبهويلقون،بفأسهنلويؤمظونه،سيأتون

تفعل!اناياك-،بهماثحقلاانبدفلا،لحظةذاتسيأتيانهواثقانني?-

وجهه:فيلهمقلداامينفعال.بفنوسهمليقبل،ولاربعجوزهناوانا

سأفعل.بل-القشلكش،واقفافهب،راسهفوقلتهويم!"رتفعبفأسىواحس

قائلا:الاخرينالىوالتصحينرأىوجهوب،ت.قاتلهليرىمرعوباقستدار.نصفينرأسهشدخت

جميعاسيفرحون.ذللكلهمواؤول،الانفارالىسأذهب-.وسقط؟انت:مبهوتافصرخ.امين

.بالفكرةؤالتقطكيسه،عينيةعنبمسنابتهدمهومسح،خائفاثانيةنهض

:محذراوقال.امينذراععلىالغريب-قنض.جوارالى.واذحنى،الترعةقاعالىالشاطىءمنوانحرر،ومقطفه

تفعل!اناياك-واحسانه،بهاماءثمةيكنللم،اللبئرفيؤسمقط،فأسهليتناولالبئر

بحدة:وقال،يدهامينفنتر.عاليةصوخةمفزوعافصرحا)طبينبرائحكأيخضتق

كما،فوقهمنلدىعليهةقضبم.اللعجوزايهاانتاككت-.-س!س

علينا.قضىحولهوالتفؤا.واجلسوء،قيقظوه،ا!ريبصيحات!اب"ت

باباًلىظهر.وادار.يدهفيوفأسه،واقفااللغريبهبفنفضها.لمنيرىلاانندوعرفها،يدبلمسةالغريبواحس.لم،دئوز4

.القشبهذ.سامنعك.اذن-:مؤكداوقأل.المكوخ:ذراءعن

قائلا:امينوضحك،مستعداكنفهالىالقسورفع-.؟لماذا؟قتلبمتريدلماذا.عنييدكابعد-

ايديهم.فيوفئوسهم،يقظينالانغارليظل،ذلكافعلانما-.وجههفيامينوزعق.يبكيان،علىوشكمتهدجاموته5كان

هه.-:بانفةالغريبدقالإ!قاتلالست؟اتسمعني.اخرىمرةدللكتقللا-

:بيدهملوحا،امينفصاح:هادىءبصوتموكداواردف

؟غدراالناحيةاهليقتلنااناتريد-ععي،وانتيااؤنتلككيف.انتقتلتهك،ماالناسكلفتلتاو-

الغريب:فقال.عمالغريبياتحلمكنت؟بلديمن

فلنظل؟طوبلةاياماالماءمننحرمهمفكيف،نخيلهماتلفتم-:فؤال،بالخجلالغريبواحى

خالفين.دمناما،الاننرحلاو،ايقاظاكان.واضحاحلماكانلكنه.لكن.كنتاحلم.نعم.نعم-

اليد:بذات،ملوحاامين!نتهـف.انتلاالمقاوليفعلها.امينيا"معلهاانيمكنلا.لا.لا.رؤيا

تطوله؟لاوايدينا،ثأربلانتركهيهف؟وهو-.ولدييامعذرة.شيطاناضغاثكانحلميوروىما

:وقال،يدهفييدها،وظلتفاسهالغريبانزليببنهمن،تماقطباردوعرقي،ظهـهعلىا!غريبإقىواست

يدفع،انورفض،هنابنفسههوكانللو.ولدجممايا.امينيا-رؤافهصمتوطال.عرقهومسح،يردهوشال.واذنيهعيني"على

؟كيفالترعةذنبمالكن.برهاماعمرييعدلم.هذهبيديلؤيطلإ"الصدرمنقبضينصتفزاح.يتكلمانبعدفيرافيايكنوللم،ءنه

؟انجزناءالذيالعملنبدد:يهمس.مخمودامعوى.ال"ءومالىبكاقينا؟را،للضفادع

ينهض:وفومتحديافقال،بجونامبنتيطرلاءلىأللفكرةكانتونحنلله!لونا،بال"خيلوعلناه"ارأىاًحدهمانلو.ا"ين-

.وحدكلكالرأبم!يى--.هذهبفئوسنا،نيام

مكانك.عد-يداهوتحس!مت.سالقبضربةالاحساسوعاوده.ا*ريبااززع!

.سالقهذهاعطني-.وظل.عليعه!نقيلاكان4جسملكن.،ض،لووود.علموض%ذات

عميق:بصوتالغريبفقال:باوو"مامي!مسامينوسمع.ينصتيئظا

هعا.نرحلاللعشحتىهذاتغادرلن-ان*نينتظرونولعلهم.عصرادأوناربما.ذئكحدثربرما-

يممعني؟من-.لنخ!رالمرواليتأ،ءهـوننا./غؤل

سأمنعك!انا-؟العملوما-:عليقال

.بنطءنحوءامينوتقدم.الان"زرحلاوأنوملا.ايقاظااجمإقظلبهـانلا.شيءلا-

.يديفيؤفأسي،احترس-طيلمةانتظارهمنكلءمبونوالرجال،لبلوا)دنببا،كيفلرحل-

:مبالاةبلاامبنفقال.م!،فداكتفهالىورفعها؟النسار

قشة..تساويلا،يدكفيفماسك-.عليهللمهأ؟لعتةاننهتيطاره-:محمودقال

عالليا.رفعهاقدكانالغريبلكن،للفأسالليخطفيدهامينومد.لقتلهلديفكرة.هس-:امبنقال

رأسه،امينامال،تهويرالفأسكالتوفيما.صانحينالاخرانوهب:وة(ل،ضجعت"منالغويبشهق
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واغمض.اًلرطبقبرهالىالزعةفيينظر،المنهادالكوخفيجالسأمنونرعتها،سرعةفييداءوامتدت،كتفهعلىاللطسكعبفسقطت

بفئوسهم.كانتالليلةلقتلوه،لولاهانهوفكر.اسىفيوتنهد،عينيه.فثدخها،"خذ":راسهعلىغاضبابهاهوىتم،ا(غريبيد

فييتنادونوالرجال،الافقفيتئحدروالنجوآ،بالنيدىمكللةالاشياء:الاخرانوصاح0قدميه.نحتيزحراغريباوسقط

ويطرحون،الفئوسفيالمقاطفيعلقوناخذواوتباعا.اللفجرضياء!اقشذته-

اكتافهم.علىالخيشاكياس:وجههوراى،عينيهالغريبوقتح.بجانبهامينوجثا

امين.يابناهيا-؟لؤياانها..للكاقلا"؟انت-

انتم.افعبوا.لا-.رأسهامينبئء

علي.قال.وللديياالماءتحجزلا-

يقتلونك.ندعهملن.معناستاتى-:امينهمس

.النهاريطلعحتىهنامعهساظل.آقىلن-.نفعلدت-

:محمودقال.بئرءتجاهبرأسهامننواشار.شهرافيهاعرقناسال-

سيقتلونكأ-:رون!فدبم،خجلبصوتفقال،امينالانفعالوزحم

هنا.!بقى.فلي!كنس.بيديضربتك-

يقولصوتاامينوسمع:بسبابنهعينيهعنالدمالغريبومسح.مغيظايدهفيوحدق

!ايقتلبالسيف،بالسيفقتلمن-.قننلتنيبل-

:اكراثبمرقالثبم،لحظةامينوجم".عميياهذااقصدللم-.

هنا.سأبقي.فليكن-جميعاقتلنا.بيد!رقتلني.المقاول!لئي.انتتقتلنيلم-

علي:قالى..اًنا..ولدت..منذ..بعيدزمن..منذ

هنا؟تبتىكيف-.عصيياسامحني-

طويلا.شفننيهواطببئوالتفت.الانفارضغطتحت،انهارتقدالسمارجدرانكانت

.اذندعوءس.:قائلانحوهماللغريب

نحوبعضهمالتفت.الرعةقاعالىالشاطىءمنوانحدروا.الميتمنابقىالحي-

فبمرحلتهموواصلوا.الاخرالثاسءالىوصعدوا.المرلومةبئرءتخثرقدكانالدملكن،امئالىلينظر،عينيهيفتجانواراد

رأسهيلفتلماحدهملانوحزن.بنصرهامينتبعهم.والندىالضنابةيتحشرجبصوتؤقال.جفونهماوالصق،فيهما

شخصهلرأى:فيجلستهوففا،عينيهفافمض،بالتعبواحي.نحوء.0ولدييا..السابعة..اللبئر!بم..هنا..ادفعني-

مث،اليثرفيهناكدقذفهمنخائفا،ومقطفهوكيسهبف!سهينعدرنوحااقوفي.القبرطينعبر،ويغمره،عةالتريملأالماءورأى

فيينام،انهوفكر.بهملليل!يمنةوينحرف،الضن!فييصعد.سكنثم،جسمدهواخثلمح.مثلهالماءسيلفي،غريقاماتربما

بنيه،فيالطريقالضبابوطمس،،وارتجفبالخوففاحس،البئرس.1-

يفتحفاسرع،ارتجافهوعاوده،ارضغ!فيتهويانقمميهانواحي:يقولونباتوا.وحد.ساهرمنفيوامين.ايقاطاالانفاووبات

رأىاذورهش.مرقدهالىبصرءومد.يحلمكانانهوف!.عينيه؟القاتل-

صوب،بعدمنمقبلا،تدريجيايتسعداح،رميعخيطفييسيلالماء.الميتمنابقىالحبمقال:لكنه-

فيوكساعل.علمهبارداالماءيكلنفلسوف،لاجلهوا!ت.بنر..يقتلهلم-

"؟اللياردالماءهذافيانيقيراصرلم"دهشة.الميتمنابقىالعي.نعم-

طربااللطيوروصوتت.فوقهيعلووراح،مبرءفمرقدالماءكاىاذن؟قتلهمن-

كسانوبعضها.محومةالماءفوقتتواثبدراحت.الاشجارفوق.سنةوعشرينمةةعمرهكان،حالاىعلى-

.وشعرصدرهفييترددبسرورواحس.اجنحتهباطرافسطحهيلمس.اينبيدالمقاولقتله-

ص!*"قدكانمرقىدرجةعلىوجلس،مكانهمنفعام،يغتسلكأنه"..ياء-

"تابعة،اماتهدوسعيدايخنأملواخذ،الماءفيساقيهودلى،بفأسه؟كيف-

:ورا?يصعحصوتا.وسمعنوقف-بلاتتقدموهي.الميتمنابقىالحيم.نعم-

منهم.واحدهوها-؟تسمعهالم.صدثماهوهذا-

-12-.لكنتومضتزالماوا!نجوم،تصرتزالماالضفادعوكان!

!واشمقدالفلاحينانفكز.مذكلوراورأسهبعنقهاميئالتفت.يروللم،ي!سمعلماحدهم

يعدونآهملى.خلفهعةقهمديرا،هائلا،شامخاامامهرآه.الماءرائحةساًاًسلا

جهس-هـ.النخيلمشهد.منجانباعينا.لمحت.بعدمنمقبليننحوهاهـينكان.للرحيليستعدوناخذواالفجرومع.ايقاطاظلوا

منه.خطفاسرعالاخركان.ومقطفه،وكيسط،بفأسهوياتي،ليزحف

الىهارباارتد.رأشهعلىبكعبهاوضربه،نحوهاًلستدار.فأسهص-.

لنصعونقلبثغلمحبمقابيحفظجوفهاز،لهينهعىمةيبستطعلسحبتهأللجةظهرلحعبرفيعلىمطابععلىطبعت

ودارت.ارضغرفيسريعاتضوصانبقدميهاًحي.بهتموروراحت

مفتوحممه.جدرانهافيعبثاتخبطانيداء.البئرفوىهنيهةالدوامة.-اًر!ردار

فكر.خدهعلىداًئمايذوبالدماءمنوخيط.ويتجرعهالماءيدفع

،بعيداتتقدماللدوامةوكلألت.معهلمرقد،ق!عيهمنيجنبهب!وجده219222:!فون-

،!باضسليم!كالاسكندرية-مسيى،
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