
عأراد!سطصصاأدطرر-حعتى!!م
!

صضهمبم!جماض!صصبم

!؟لللطاقالنابمن..؟هذاكلحدثلموللكن-..وجهيفييم!اترفعو،ـ!مكهومهمسفي"حه"بة"صرخت

هـ!ويل..جذممك)العادةغرعلىالطويلجلعهيحنيوهوقال:الباببغالقوتهم

وينطر(!ثصرأهةوفيها!سفيك..قصيرة.0قص!ةوهي..طويل..هنما!ذالرجلارجع..ارجع-

:ويعدءالحجرةلبلاط.دما.يقطرمقطوعوعنق؟سكين..؟هنمااهو..!ياع؟الرجل

..وطلبتونامالبلكونةفيرقد..عندنانائمااخيزارز.بةابدا-بظاظاشارعفيالهـحياةافارقانقبلبجشتيتجرياسعافوعربة

دمان:ززفه:محلالىمبكرااثصباحفيليقوم..لاغطيهنحطاءمنها!يكونماليكن...هنامنبي):حرجبا!،به

الهورفضستوجهيفيصاحت..فرفضت..فيهيصملاللذيالمكوء:قائلاودخلتالمبابودفعت..يده(ازحت..

اقولواناوغطيهوقمت..اغطيهانيجبوكان..حالايعلىاخي؟وجودءفيوماذا-

..اخيغطاواميغط:يوماليس!تقولين..لكانسماهالن:لهاس!جمنعلىعينيوقعهـتلماارتحت..الداخلالىخطورز..

اةحتمل..ولم..وصفعتنيبجنونوجهيفيخت!صر..لكوسارث!ا..انساناصابع!ابجانيليس..الما؟!ةفوفيسكونفيءقيؤ!..المطبخ

...العاليةالاصواتتحتمللاالبحريةحادثمنذرأسي!الاصابععايهاتقبضلكيأمتارلدة

الذيالذكرعنتبح!ثكلألت..لكفهيرجليافلتمهما..تخض--قنظراتها..خسدوهةم!آذهافيحميدةتجمدت...

..الاتنينيملكمن!لىاللعثورمنيشمثولما..لضغزوجهاكثرلامهايدفعتلكفيصخنى..عمركطولكنتهكذا..حيوان..حنواقةظهري

اطمئن!..عنكتتخلىلن..اطمئن..بكأكتفت..ألاناسكنهاافنيحجرتكفياهـلممونقطعلكاقدموانااللحظات

النظرعنتاهـيانهعينيهالىمس!دتانعيناي..يتكلمتركته..حجرتكمفيكان.لكن.اتذكر..؟الذكر..وجهيفيباللإقالقيت

فوقنزلت..الغطاءرمعت..جوارهمنانسللت..اعماقيالى..معكمااحدولاهـكلكفوقاليتشمينهتلاكلبينهرجللحظنها

تناهى..رهيبةك!يفة*الظلمة..فوفيالغطاءاعت..الدرجاتحوله..الرأسمطرقالحجرةداخلفيجالسافوجهاكان..

..تتحرككعونةاقدامعوت..جاريةمياهخر-كلصوتسمعبمالى..جلست..عليسلم..رآليلماببطح!رأسهرفع..الرجالب!ض

..تهتانيتبينت..عبالخوفياشعر..ضوءمنبصي!ميهنلاليس،يظ!أنكشفلئلانظرانيوراءاحق!ت..الفورعلىعينياء"اسدتت

جريت..ذراعيهافلالحةتلقتني..مقبلةحميمظهيها..لالكنتت!اخفيتهماكليرىلعلااعمافيغطيت..وجهيشي?لىكل

...احضانهابينارتميت..اليهافيأسفل..اللقاعالىرزت!مائهـةدرجماتهعدد..سلمهناك)):الغطاء

سريريعلىاماميمستلقيةتجلسحميدةكانتبالامي..."الاذانيصمالمجاريمياه!سوت

..قطعةطربسلهاتخلع..عينيهاالىمسددتانعيناكي..الصغ!وحذربضايةالكلمات؟تمقطوعقلبمقظت..

لها:قلت..منهاخلعتهنظراتيلحمهاجلدحت*..قطعةوانتماذلكيحسفكيف..لكلماجرىماذأ..؟لىجلاله-؟-

عليكوسأحصل..اًديدلض..؟الاناريدماذا2نعرفينا-،عجزتماقد

وجههاةالىحاراًيصعدوالدمقالت..الارضالىعيفيهخفضثم..بررهةعينيانسمانفيتطلع..

مخ!بولانت..مج!نونانت-يا..الوامطابنيا..واطيياافندىيا":اصابعهتتنصابكتو

اجبت:....وبساطتك..البدلهلولا..لنتحتمنميهيا.0عجينه

.افه.منهصونا(قللكني..مجنونوزوجكمجنونانانعم-"!دمكلكوسيحت00وفربتدلقمت..واونخساماث

الطريقفوقوتغتيتخونيهالاالمصحفعلىليلةكلت!ممينيرجعلك:قو..

وامك..ليتقسمطانمنك-مرةولا-اطلبلموانا..المستمقيمالذيالحادثمنذ.بةالزعيقاطيقلاانا..؟ايهاعملاخييا-

فيءوظفمرتب..مرتبيسوى!ملكلالايي..ليتزوجكانرفضت..قلماضربتها..البحريةفيعسكريوانا..رأسيفي:قيهاصبت

منعليكميرددالذيللمقاولسمنتك..امبابهببندرالصحةم!*بوهيايحذاءقفايؤوقورفعتخلفيمنأعهافجاءت..فصرخت

تل!بمسمين"حركة"لانك..الريفيةاولادهامفوقليتزوجك..هـةالسبالالمانفجر..بر:فطاشعرولم..!ايكلبابنياتضربها:تصيح

..القناطرفيدراجةوتركبين..فئ!ادقياغانيؤتغنين..بنطلونابيدىوهويت..وعيي!وفقدت..اللبحريةاياممنذدأليفيالذي

معووف؟لمفجا،تواخيرا..الببلمنتصفحهىقاربفيوتجد!ين..ولكنيمخطىءوانا..حدثماهذا..،ماالعضواناامهاوعلىعليها

قناتعلى..ويعشىدكاناولاخياطةماكينةيملكلاكسولترزيصبي...الزعيقولاالموتعذاباحتمل

تحلحمينطال!المماراتفيالبواببنويصادكأمةالخ!،يوتفيخبزلرالاخران!ا..الحذاءهذاقفاكطفوقسينزلكانالاخرانا..

...سوكخطليعرففيها.ضربهك.!حميدهام:امكاضربانالبهـيتهذافيواناامنييكانت

فيقالتاـ!امكوافربالظروفطتسعدنيولماختك..وضربف..حميدءيا

لك!قلتالتيانا..!اناعليالحق-0.قلت

لها:قلت.العقد.حباتبينواضعهابعنايةالخرزخناتالتقطواناقلت..

اذكررانفقطاحاول..شيءولاحقلا-واحدةحركة.نع!"منقتسلالئلاالقاعغطاءفوقثقلاقضعانوعين!

بانفعو:شعرهاتمسحوهيلهاقلتهمالتن!سقالت..:تكشمفني
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فافرةالا:الينايشيربينناالواقفالصامتفالجدارنلتقيلنلاننا؟الليلةتلكاتتذكر؟ليلتنااتتذكر-

المنتظر!فرا!(اجلمنمقدماابكيكنتللذلكمنهالاقزابمن:قرش?.

:اللذكرىوراءوعيناهاقالت..المرضفراشفوق..اهلبلامحموم..ليلتهامجنوزاكضت-

..زائرعندظكان..عايكت!آخرت..؟الليلة.للكاتذكر-شفتينعلىوافقت..وسكينوتفاحتان..بجانبهملتهبهنثىوير،تي

اورمكت.:اب!تكح!ىعذبتك..لاعذبكممداطخوت..معهجلستالسكينيدكمنوسقطت..وعان!كيدايوا""تت..ثسفننبم"رطحان

كضتولكني..خلمت..2نعصرهاوانتبالبكاءتجهنيورحتبيدي07.ف!ة!أر

انبهوت..جلديتحتماالىتتسللبالنشوةواشعرالمياستعلب:حميدةقالت..

..!يديبينطفلارأيتك..تبكيرأيكمااولاعلبنمغلقاالبابكانكيفولكن..مجنونةكنتالاخرىوانا-

اومماراتاللذيلصحارشعقيق؟-مولينهاللذيهذازائرابم!؟زالر..-!عجيبة؟الليلةتلنؤكب

سيتزوج!اانهاساسعلىالبميتدخلحتىالطريوفياختكتبعللبابااقتحاممنمنكنواصدةايليمنعثبةبمسماراًغلقنه...

ارعوديةذ!بعناحاديثفيواغرقلىن..و-سولهالالهسنةعلىاللصالة..فينائمةوهيشيءبكلتشعركانتؤامكذلكومع..علي

..لاصجمبمه.وجهكوليتوانت..لاخنكوج!هولىهو...بهعادالذيياناميقو!ي..حميدةيابنت:واخرىلحظةكلبينقنادي3انت

ووفيالاخريضربوالفائز4الكوتئمصتلعبينالسريرفوفىمعهتجلسينالرهيبةتلكتخشالر..لتراكسيركلامناللقيامعلىتجرولم..بنت

راسسداخلؤروتج..ضحكاتكمااسمعحجرثيفيوانا..يدهظهرانت..النارفوقتتقلب..سريرهافوقتفلبظلت..الط!ة

مرنبفوق!عساعدنا..فيه!تجل!صيمعابنيناءالذيالسجايركأك!وعليهعليهاتنفقينالبيتبدة

امك!انفرغماتزوجكعندماالوظيفة..فت.ء.

نثميطانية:ابرت!سامةف!هاوعلىقا!!مةنهضت..واخذتك..التفاحلي.لقشرينالسريرحافةعلىبجانبيجلست-

كه!؟..اخننيمعال!يوانايهاتجمعنيكف-؟واخقي-..المعمومالمريضالغريبيفتفدهماكلفيكوجدت..ذراعيرين

صذهمثلتحدث؟-!كذاكيفاتعرفين..ة؟!معاشقيقتين.نجمع..فجأةاهلهعلىيعثرعمدما

نفسكوحيدةوتجدين..امبابهفيالليلعديكيأتيعندما..اللغراؤبةتحلمقاللتوهيم..

..وصركار!لدش!جمن..ساهرة(والقهاوي)الظلامفيتحملقينمعه"*زوجةان!ا..للها!حمدلكن..غريبةحياةعشت..عجيبة-

والسر!الجصرانبل؟يردالذيهووحدهلظلاما&لس..عليكفرد...الان

اشعروةةماء.العا!يةاكنبةوا..الكسيحةوالما!ةالعغرالسفريم!:لهااقولوانابخبثابتسمت...

ك/اصضم!ت..منهاخ!مبمانيجبم!فوحعي..وحشالعالمانخفت....امرأةاصثحتانكحسبت..ليا!هاالرعبملكني-

شقعشقبرحجأنبالسرير؟وقيىراعةالكولشينهتلعبينكنتللكنك..اولاهـردت..قمتمااولليابتسمتاللصباحفيوللكنككثراخفت

ا!ةميتوهكذأ..!صفىوجانهرغم-السعوديةمنالقالم-الحاجبجاننكاجلسانمنيطابت..ببيوامسكتالغطاءتحتمنيدك

هـ!أا!طور8خضراءاوراقاأليقدمتالاخرىهيانها..معكباختكبماليتنظرلم..غرييةنظراتليونظرت..السريرحافةعلى

لفافةواعطيتنخيدكوردتثم..مرةلاولتريننيوكأنك..ق!بلمن

-عربون،كانت..!كالنقودووهنياحفظ:الاخضرالورفىمن

00.جمطثققك

..كالتبيذوجههاواحمر..اخرىمرةشفتيهاعلىعضت..

فئمدشر:السريرعلىجسدهاواسنرخى

ءشيقتك؟اكانت؟ليتقولالا؟وسميح!-

الآدابدارمنشوراًتمن..المطرببيتفيزميلتك..الملامحالدقيقة..القصيرةتلك..

لاانياحسمست..قرانكعقدلاليلةفي...اليهاانظرجعلتنيانت

***-والتقت00مصيرهانسانااشاركانيجبالاخرانا..احدالىاذضمي

.راقي!اليهاانتميتثم..نظراتنا

..:خبنهاادركتوقدقذلت...

3م.المرويللنساعر*عاصير.!!ح!ثللم-

3..طوقانلفدوى!ياممعوحدي..-!والجديدة-

0003طوقا!لمفلوىوجدتها...فديمةاوجديدةامر..الامرليس:رأ-!-بحزننكست..

025طوقانللفلوىحبااعطنا.لا..ومثلك..مثليالمصغيرةالطيوركلحكاية..الحرةحكايةانها

2"ةحجازي-.علاحمدقلببلامدينة.دبعثسرتعببهعثرتولو..العشتبنيكيفنعرفولا..!هاعش

بة2.معولىللتت!فيق-م!جا!عينالث...تقفاجمهولا..تبماينولا..تس!ققو.نعرفاينلاطيور..قشه

....مس!رةوطاردة..دا؟!رعبحكاية..تطيراينولا
003اللصوميالماسطددريدمةاسات

لا-...."....،:ضيقفيعلإهارردت...

003اللعيسىللسلممانمؤر!ةاسثت5اـ....ا.
.....-.م!ووللت-

002*عيدفوازلوارشمسيفي.--:قالت..

؟..7-.ناجيهلالعرووياالفجرات.-كذاب..كزاب..تراوغنيانت-

02ةساراولىعلغانواللسلامالمشانق.-لمخطءكااخرسفيهافيوبداقليلاوسه"ت..

--؟!الكهشكانيتصور..تصور-
0002التن!وافخاللدوغناءحداء

.7-.ولا..امامناتمرنراهاالتيالايامابكنني..انتتيكينيلم

--.س.اك؟الاولىتكونيلم..السلمفوقيحشوالوقوفبهااللحا!يمكئنا

د.ع.لاا..واص!ةكلاجلومننفسياجلمنابكي..غركابكانبم..ابكتني
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في..اللفرحهانطهأت..فستانيمنعريئضيأنكوشعرت..اجدكلماكىلهاوحفظتها"!معكالنقودهذهلياحفظ":خمجسلفي

حجر.لكداخلفيقابعاعليكعثرتحتى..عنكابحثدرتذللكومع..وعقبموعيئنبقلثيرأيتهاالتيمشكلتكنكانت..!لكحفظتها

...امراةومعكالتورتهمائدةبجانب....البيتويحمييحميكناللذيالرجلعلىمحكثوركنهي

:الذكرىمنبحزنقلت...:وفاللتليكدنظرتجلستفيواعرئت..ابتسممت..

نأتصوري..كاملةخمرزجاجة:الكثرانتظارركلفنيلقد-!فاجرياباعتدللتانكحننى؟ههسررت-

-اببن!..واحدابيننامنلتختارى..الاخرينالرجالمعاننيظرك:اسألهاواناضسحكت..

!؟تشرينوانتيدفع..معكوحدهالمقاول؟باخكعلا!!!رفتكيف..؟عرفتكيفبرقولبم-

قالت:..:باسفؤاللت

حولووضعنهنها"كوفيحك"منكاخن!انصرفانفبلوللكئى-اللىحافيةتن!مسللوهي..رأسييملأيزالماوالومرأيتها-

!إرأسكتغسلوانتكتفكفوقالفوطهللكووضعت..رقبتيمنترجرايتهاطويلوفتوبعد..رأسيمنا!نوموهرب..نكحبر

بخبث:لهاؤلتوجهه-اوتهلل..لذكريانهاالعنانلرزفسئقلإللأو!*-ت..حجر.ؤلمث

:ف!حأة

نا!حاولت..فببهرأيتماهالكوجهيفينظرتلما!لئيمةيا-

وجيبه!بالمقاولتحتفظينوقتماغضبيمننهدئن..عرفتهماللذينالرجالكلرأيت..طويلامعناتعنته!ياه-

تحلمةوهيقالت!نضحكونحنمعانعدهمورحنا..

:أاتدكره!حلمي-

والائ..بعيدزمنمندحدت..زمان..زمان.قلبيتالفركلفيما!3رهاذطبعا-

ج!جوت،!داخلالىنفذلاحتىعينيهافيعينياسددواناؤلمت....4تتكلموراحت..

رأسهاةفططأتهصذا..العجوزهفيالبقالصبيحلمي..اتذكرهحقيقة...

فلققى!انيجب..ليتكونيانيجب..اريدكانااسمعي-وهواسيالكبتليفونطويلاشاغلته..بصدقاحبكمناولالمسمكين

يجمعنا!مكانلنايكونانيجب..احدليليساناكثرا...عندبهاللقيتثمبكغراماواللهبته..يبنكادحضا)بقالةصلفي

قالت:!الم!اولفدءكبما

قالت:..

انسيت؟..متزوجةانا..زوجةانا..مجنونيا-

!لمت:!يفهمنيفلمفلاحايزالماكان..ثوبيمنحتىيهغاركان-

قلت:.
؟المجؤنهذااتحبين"؟انحيبنه-

عليتهـنبلناذهااعلمكنت..!كاساعدهانعندعاقمتمااول..اللبدايةفيحاولت-

فاللت:باخلاص

ليكبيدفعانهرغم..زواج!نااحترم..اصترمه..لكني..لا-:للتق

حمميرةالىيثسدنيثم..معي.ءويتوضأبةلانوضاالحنفيةالىاحبا؟؟امنه!طاخذتولكنك-

بعدا..معاونصلي..هعهلاقف...باميالخاصةاللصغرةالصلاة:فلت

!إاخونهالاالمصحفعلىاقسميجعلني؟2نيوالكهربا؟(رالنجبزؤوفقي؟والمقاول-

:اةولعدت:نتعفقيفوقامحماب!ها.لضعو!!وقاطصنثكط..معأوضحكنا

هـفي؟اءلاهناك-كنت..مضترائعةاياممن!ايا.."سكت..اوركت-

:ام!خانقاللت..اصبحت..الايامهذءبعيدةاصبحت..المطيرانداشمة..ا"مامةكا

.واصبحما.دازوجةواظل..اللبيتلييبقىو..اصلح!،د!ي-اتذصرا!ع؟..الشقاءاياموجاءت../بزوجتانبعد..كمالاصلام

..ثان!بةاتزوجفلنالانطقتعنهانيلو؟اشلم..الايامممنيوفياىالاحضرذهبتليالتها..نقاطصنيلا..لا..؟ميلاديءيمدحفلة

..،لىالفض

..الابدالىزوجةلاظل..ابقيهااناريد..الوحيدةفرصتيهذه

الذيالمئمقاءايامليويعوصون..حيأنيعلييملئوناولاد!طويكون.!"!قها

..ذللكاعلمأنا..مجنونانه..الحدمةليوتفيوالاؤمهلاقي!ف؟منمعدصبت..سالطيلا-

..:فالت

...تالبصعلىلابقيانجحولطي..امطحهانسهاحاولولكنى

شفتيهافتضيءوطلاقةيسرفيفمهامنتخرجالكلماتكانت.....المقاولمعذصبتحقهقة..اءوررفالا-

الىقلبييرخسللالحسرةيشبهبثممعوروشعرت..غريببنوروعيشها:اق*هاول!

صوتي:نهدجوقدف!لتوانايو+ذاتحيانكؤ!طكاقياالذينتةاللسالرجال.أهـءخالم-

جربرحط..وجمثفياقفانالحمقمن!حاولي.كيفك.على-تلكفيبيمهم-منحبينكستخناربنانكلي.لقوليالم؟اءب!من

اهـ--ي!احتجواذا..-لكقلتهفيمافكريثو!3..!انج!ةمرةب-جمط":ش"ديةاغنية.و!ينالميرووونامام.رقفينوانت..الاوربة

...!يكاتصلي؟اـالمقاولبهاجاءكآ!طالموليقية؟لفرفةافغامعلى"اهه

قاللت:
قالت:..

لا!ساختارككنت-
تغير.قدلصو.لكما..؟!اللكس

اتسامة:انخنصبواناقلت/:اضحكواناوصالهافيصحت..

بعد؟تختارينيلماكنتحمقاءيا-
فيه؟ماذا

..!انصرفت..!..يأس:عذبةبابتسامةقالت:،وجصفيالاخرىهيصاحت

**،ارؤصوانا.".الجديدبفسمتانيعدتليدها..،قاطعنيلا-

اجريورحت..حقيقهفربرليلةفيانياًحسسمت..الطر!طوال

..أمهامعج(ءت..حجرتيفيحميعهكانتباسبوءقبلها...اقداميخطتماواول..الجديديتانبالفىلننراني..لاراكمتلهفة

البلكونةفيا)ثلائةنحنوجلسنا..الليلفيسوداءشمسنظارةتلبسلكني..لاراكالوجوهتصفحت..بالمعازيرمالمملوءةالصالةداخلفي
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..حبعنتزوج!همكلهم..الخمعةالاز؟اجمعحكايرتها..الفاحمالليلسوادفيالغارقالمقفرعطيهاحمدثارععلىالمطلة

..الباردةحجرتهاالىذهبت..رأتنيمااولحميدة3*ضيتر...حت-يضيهافوقمنخلالنطارةاحاولهواناكثيراحاورتني..

.راصتي.لاستريججئت..الايهبنتيا!ياه...فيطلوناترتديعادت..اليمنىعي!نهافيزرقاءكم!كأعلىعينايووقعت..اخيرانجعنت

.مالانثىلعبةوتلعبينتعودينلكنك..الولايامعاجدهاالبلاولمقىحكايةعلي.هقصامهاوراحت..حاربهاءفيحمببدةوالفجرت

فقالت:..وابتسمبنطاونهاالىانطلعساهماوجدتني...منقامواالذينوالجرانوالمعركةالمكوجيزوجهاوشقيقوالغطلمء

كوتشيمة:تلعب-!ليفضوهاا!فجرفيفيو"!م

يدصا!فيا!كوتشينةووجدت...:حميدةقاللت

ولمحتك..مرةلاولبيتكمالىجئتعئدماالكوتشينةنفس.....مدناولتأت..ءفثصيسآكو!-

امكقالت..كملكةساقفوقساقاتضعينجلستلليلتها..عيتر..المتاعسقطانت..الانتريرد.تيكأ!ن..

يقولاللم..اسبوعكلاللبيتالىتأتينممرضةانكةمرسيةواختيك:وغبنهامنالننخلصاحطولواناوا!مت..

خادمة!انك؟وزوجك-

بضفلآءهـيبينمنتجميعهراحتثم..ببراءةاوورقوزعت..اسريح؟قد..الاحشاءليتمزق..القاب!يرغرلهاسكين..

..تزقجاديتمسحانالمافدةتحتمنوقدماها..ادريلاواناومهارة!مجنونسكينتأكلهاانمنافضلهكذاحيلالي!الفاندةما!كن

ب!اا.نركيئي..منيالورقتسلب..جلديتمسحالافثى.....اجابتنى..

لرجل6لست..مضعبانا..نرثروضيانت.لاشريحجئت..امرأة..اعودلن..الامرانتهىلقد-

..كشرايقاومالذيلنقصرةياالماردهذا..سننعودين..امراةيالى!عودين..

..ت..ومراهراتيديبينمنالورققجمعو!ي.لظ،قهراحت...والمصحف..الصلاةولسجادة..المنتظراللطفل:"هـعت4الب.ورءهلهي

امها:قالتالمعلقوالجرس..معهالمعاملةكأرةمنعرفكما:!كمايبت!سمالمائدةؤوق

ثانجبة؟مرةغلبتك-..بهيسشدعيكناللذيالمطربكجرس..سريركؤوقؤقرةيا

:حملىةقالتوالليل..برإظاكلءومزقهالهلبشهاالتيالحر.يةوالبيجامات

اللعب!لايجيدانه-..سضعودين..ولتعودين..ا!ويرلى

ادةلم!عفيتضحلكحمهذهفعادت.اعياءفياناابتسمت...:لهاابتسمت..

قلأللة:انيويظن..عودقيامرفيينعمكوقدمبونانه..اسمعي-

لاسهتريج!مرةاءلمبني..مرةتغالبني..نفسي-...لكماحدثفيماال!سبب

تستريح!ادعهالم....مثلهالزعيقات!حملىلا..بالهلعيميني..ضضجرأ!س..

:تقولعادت..منذ:دائمايقولانه..وبامكبكيفعلكماضرباالناسفياطيمح

اللعب!فيلهحطلا00النساءمعالمحظوظ-..فيشكاللذيالزوجحادثمنذ:اناوسماقول..البحريةحطدث

..دكمارورءبىاءي3انر

ه!:قالت..

المخبولبعقلهصله..اشهرتسعةبعد..ا!حبمات-

اوافقها:الانيتيوفيقلت..

امحياهعلمامكمكن،سنواتعدةاصتلرقترابحلىدرايبحلىةلاء:الانالحب.لقتلكثيرةاشياءهناك..حبيبتييااسمعي-

وحسرهالجنونكص..الارزمنالمحلاتخلو..ا!سوفىفبماطماطما

:اكتشافمن..حبيبض!ياا!لي..الحبقال!و

قالت:..

معنا؟تحضرفىكأنك-

كاأسأ5!أسأادشم!صشإ-:كاذباا!مها

..سهأحاول-

..امهامعوانصرفت..

واللحكلكالراًسقشرةيزيلالذىالعجيبالدواءاصابعهاتمدامبابهحا!ات:اختنقأنيشعرتالاولامسى...

ب-اامبابه:صدريلمحوقاقداههاتضع..انفاسيتكقم..و-ء.قني

الشعر-تساقطوبعضوالحميرالجمالممريا..الوحللروبيااًمبابه.+كسيح..وصص

اذهـبلمن؟ؤيكامضيايناسى..ملليا..كآبةياامبابه..

..؟اليهواهمسلمنازحدث؟معهواج!ط

سوشرا-سوشىديومخئبرات.كنتفي..اراهااناردت..حه*بةامالىاؤ!ا!حمدختجم!...

..جلوسمجرد..انثىمعلاجلسحاجة

دالعادةسريرهاقوق:عرث!اعلىمضربرعة!رةاموجدت

و(لمو،موثامعامونالوكلاء-مرسيةابنةوهانم..السريرفوقكل!مملكض!ا:دير..كوتممن3آ4

اللكهـسولنم!هـنالريفيةوالملكة..الب!بتلوازمبكل.ؤقوم-حميدةاخت

..ا!!لبا؟5رجاءشرةينتساو:امونةيارجالةبهشران!..وز!يىء

ررودث،الرلمانوعثسمنممتاهـ--ذياورخانوبرواكيعنفروشهمولاعنهـم!تسنغنينلاابداا*تك

...بئضيكاجلمنسعوطاليه98-صته4-لإروز!

ارتاءت..اللذكرتؤ؟مدحميدةعين..الرجل؟قصهالبهت...

-!5!ح!ليتح!وهم!بشغفالسمينةللهـذهاستمعكنتدازهـ،..لمرآياءونة
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برر4ءينطهوالم...صامطبنيشظروننيساعةمناكثرواقفيناظلوامبابهعثسفي-فهنا..حظلااوحظمسألةورتالسألة..

انفسهم!علىيضحكونجميعاءارواثم..بعضهممععليهروادويجلسكات""اللكيتفيويردفىوجموتالحظينوبودروبها

أوكلأه".ز!باسىفجأةقالتثم..عينانادمعتصتىضحكنا..!ال!ازبو

:الرمادلونللهااشع!وانافجأةقمت..!الليلانقصف..امونةنامت...

..بيتنيانيكونيجب-:دأ!*خب

:الثهدجبصوتيقلت..الليلةهذايكفي-

..اخرىمرةالتجربةاعيدي..تحنينكما-:قالت..

-!لا!رؤوفيتس!بحرايتهاقليلبعه..وانصرفتتر؟تني...سآتي..عندنانم..معياًمكث..أنماعدلمانا..اكلكث-

بعيدا..بباتحلقبامساكهاهممتكلما..عارجحممها..ب!نطلون..اميمعاناسانام..لسريريؤوقوتنامتلىءهابب؟جامتهل!

ةأفج..ياجافييديوضعت..يئستاخرا..يديضؤن!اولعننمتلو..بعد!ابي!لمحقينللعلك..!ب!شنك؟يرهسفوق..

وا!يرء-نامتثم..بقوةتحتضنني..صدريفوقتهثطوجد.نها..واوقظكحجوتكماالىواتسللا-؟يقظ..ا"ؤوقكفىفحؤ!اتلمك

..!صوءفي..منهاؤمراناصحيح..اليها*ملك..ؤراثم!الىبركمالا"ثم

..جمةحقيقالهدوءذهب..ءبيسنيمنالنومطار...المجنونزوجك..يطرفىألبابلكن..باللقوةهدنيرءبئجوءي!!ن

حميدةطالعتني..حميدةامبيتالىاقداميقادتنيالليلة...الب،بيقتحم!اكيئةاثرضىلحوماكلالصاحةموطف!"ا!!:وصلى

..هغاالر-لي..ارجع..أرجع:همسفيصرخت..البابعندكلمنعاروانا-احضانيفي-احريرويةابابى.جامةألمت:على!صل

..دخلتلكني..اقطع..؟-الصحةموظفياموتةللكاص؟ر.السكينويرؤم..ث*ابر!

تاا،هـرج!اسفل..اللكث!بفةالضمةوسطتائهارلتما...:لحهمةوقلاعنتيقطع..ؤهطواحدة..مرةوا!ةمرة!مقي!كط

الضوء..منبصيصءنابحث..اللجاريةابهاخريراسمع..الم(ئة!وانصرف3:،وتر!ببج(ء!كفيدمها"صشب

الىالموصلطريقيعلىعثرت..اليهاسرت..هناكضوءذبالةلمحت:ا&(بالىاتجهو)ناقلت.

رووت..،بي.مددت..عليهاصعدت:المائةاندرجاتوجمت..اعلااذهبانيجب-

..الغطاء،:قالت..

..لخطةلياسمحوا-..حريرتكعلى-

قىالةهـ-5-!بحجرفي:الفورعلىح!ةحجرةالىسرت...:فجأةؤ!اوقف..اللبابنحووالأجهـت..

..الباردهاسريرفو!حزينةهناكوصيدة.فسجلسكانت..فيلماهدانظاناريد...اسمع-

وهيزهـس:-ثانيةمرة-وج!يفيصرخت..بجانبهاجلست..لا3:اللبابعندوانا9إت0.

متطى-وانت..بجانبيوتجلسهناالىلتماقياللجرأة-.عندكالسينماالىبكساذهب..غداتعا!ط-

!؟ومجنونغيورانه:قالت..

سنيها:فيانظرواناقلت..؟!مجنونيامعكوحدي-

هـه؟..الليهالعودةتريدين-؟فيهااهاذ-

صوتو-"قال..حمنانمنظلعي!هافيبدا..لحظمةسكتعت..:قالت..

ءتوسلا:معنااميتذهب..زوجةانا-

أعوداناريد-واصلمقكيومامعهاذهبت..بريةجاموسةأالثقيلةهذه..

..جئتكماالقورعلىتر؟نرها..فيلطلنضاهد..المكلبمنبرءذكرةار-عوديةمنالقادموالنجاركلرسبة

يرنر!دذوهوصذافيالىقيطإمونا!زينالربرالى!لىماراسرت....الالفيشارعفيالسمينماومشاهدبموالتاسانظاروحاصرتنا..له

اءنرنة:اتنرؤقيالىاتجهت..مفتوحةبافواهاثقةانحاءفيبحرية..&لمةوكانت

هـ.لورياامونة:الشرفةفيوحدهاتجطسحهـميدةام....الانهنار:اجبتها..

وبمينبينكسدابنيت..الظلمةفيوحيدةتجلسين..رجالعشرةياربنايحلهانيقء"تها-

علىيجرؤوالم.الرجالنفسانقطع..الصلح.لريدلاامونة:الرجالمعهاللذ!اباستعددتقدكنت..تأتللم..امسانتظر-،ا...

.خاف.همسفيويتحدلونيدىونخلفهظلوا.-.السورؤوقمنالقفزواكلح!.،!تملابعيخلعت..تأتولم..الخروجملأبسإتار.!..

ء..!امونجةقوةالرجالا+--اميرؤتتاكأها..ا؟وانفطاورتفيسطورهافيداريرتلىصع!يفة

امونركأأح!مت..امامهاجلست..!دوءفيمقعداسحبت...ءصدتثملسانهابيواخوجت..تتممبرا:غطونهاالس!رفوق

لها:قلت..القالسيةملامحهالازت..القورعلىلالراحة.الي؟المركما؟!هعليكفيت:شعرينتحدتثم..انفيلىةا؟لا+ءممصكاءعبعهـاع

معالمطربيفعلكمالسبا-ةحمامفيمعانسبم.ونالى..منكاقوى

..موضو!افيمعكاتحمثاناريد-..!سا!ركحنا..؟ال!باحةزخرفلا؟عروعيقاته

:المممورفوقيمنالرحال،!فزلأكيغهم!رللاصاحت...
..-.ال!هاحةحماممناهرولحرجت..البابدفىهجماة...

الامر!فيتتدخللا..عندد..

كالسيف:حادهامسىباردبهدوء!لمت.!،رو.مادونحمهبى.د+نلت

البلاهةدجمط..جيداكلمانج!اسمعي..اسمعيمني-.ؤلمت.الحمغرسريريفوقاماميجلست..يالهـسوءتظاهوت..

اصة!..اللبل!ذكأبابعليناشدت..حولهايما9ن!ت.......هـكأونانت:ةالت..ح!دةابرإار!ركلىها

*.اليانيث!عرت..نزواقاررطبقهالىعدتافيزمور..تصور-

سضفهمني:انهااعلمواناقلت..ا،جاورينالمحلاتاءمحالطانىضغلبيتمن-كهبةت..عنيغا.بوهوحرة

..هنارجاها..الرجلريدالمراة..اليهالعودةتريدحميدةالزمااثجإمعبجواراللقاءومكانكليعاداواحدكلمناخذت..للبجمبت

..يأخن!اا.لركيه..لهدعيها..الش!غلبر-تفيزمصليالطباخعبدهرآهم..جميعاحهسوا..

،.لقلب1فيالنارانسعلتكلماتي..جيداملامحهاراقبت.....والكهربا!ليوالجزار..والبقال..المكوجيجاء:لوافت،ماارسلته
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صممند3أكي!!و!3.لا-..*
بالكبيرالصغير!لتخلتدورطاحونة/،.وللاسىة

بالربيعانخريفوتمزجالهواءفيالرهـ،د.-تذرذر

تدوراذ!تكللاتدورالسهولفتملأ

الرماداتكوم،الانفاسلاتكتم

!رماداكيانناجاعلة..الزهورتخنق

15البكورفي!النالغلوترسل

،الظلامفياللصىوصويسرقبالعظامالسلالواليملأ

العيونترقدحينالكهوفقرارةمن

منه،الخبزوي!صنعولن،طحهنهامنالصقورمخاتبمنالعظامايضاصو

!جياعانهمالقبورقرارةمنالعظاماويخرجىو

الزقوملقمةفىكماا0
..حبر

تقيملاتكادغصهمنالمساء!تدور.

..جحيممنالجحيممعبر،لقبرالاا؟اهاتدوراذ.اوصباحفيتدور

.االرماداتكوم

تدورالاسىطاحونةررلداجاءاة

الالم؟طاحونةانهاامعظلمنامنالالهركبما

الندمطاحونةاظنهارماداكيانناجاءابة

يتملم،لاجه،هلالء)ى"رومادالا":دقول،!ازئة

ى!بالدينصباح.اًعزاز-سورلا.البدورمغاربفيتئن

الر"،دمىعاص
"و

.دالمعلمجرهفيالذياليومليولدالبدورمثمارق!ىتعن

م!ءممع!لك!!لمي!ص!لحلي

كماابكيثم..وحدتكازتظري..امونةيادموعكداري-..منهجزءااءرقتكلمةكل

..تشائبن..الثديتلقمهاصدرهادوفىموجودةاًنحميدةف-ب!انت...

بر،صافوج!ئتالان..وملابسهالحمهاطيماتبينالرجاليونءئتخفيها
كه-اكرمرصوصينوقفواراوليحالما..الرجالالىجت..

مشدواليحرطلعوا..زمعلكيجسرزوجهاحيثالىتجوي..لاصدرهاؤوقمنت!ندسخأ..ثديهاتعض

كلمتي:يتنمنظرونهينقلت.وبظءـ-!ة*ةتوبرهـءفيرأسهاامونةرفعت..الرجال.(فيء!

الظلمة:فيالراًقدةا!حارةتثنان

..خذهايا:لتقا-؟2نعت!اناا!و..خذهـايا.4امرأنها،ا..خذهايأ..خذهايأ-.

..ابرجالاكملتهللت....ترفضكانتانهانصسهت..

..:كلماتهامنلا؟كدعبهاالسؤالاءيدواناقه..

!..هذايعيماالا-.ياقاحنهاالخقمغ؟انئموافقة-.

...:عالصوتفيبالبقاءفجأةوهفيفجهشقالت..

..موافقون-ضاصمكث!نلكنهيماخذها..يأخذها-

حجرتها:داخلمنحميم!صوتاليتناهى..رجل..الولايامنالاخوانا..ابو..الولاياامياابكي...-

؟إ!لها،لحفعمن..عليهاغالالثسققىجاد4الكن-!كلات..تبكيناراكحتىزمنمنذاضربكانوددت..الو!يامن

:اقولماذانفسيا-،لصةىولاافكراىدونفورا!لمت..انتحملهايمكنلاميمانيكفة..عل!الثهنغاليةلانهاحم!دةمنصرءم!ني

!ها!ساةمانا-.."ضكالغاليةواحدصربكانبعهـداللكسولإنخرزيايي!يمكالان..

ؤ-ص!!!ت..بحنانكضفهاعلىربت..مق!!يمنقمت..

رجبحافطمحمد..اذنها
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