
ثفعثيسقنإصتصفحبن!
صس!حمم!!بهصر!مامحرو

!حبئب:طسآمض
اكفانه*رق"الذيا!متنمعبنالىا*

للعحفلظ"تسعىانالاحسن-الثفوجةالمكانونغاعرسفرعلىمقبفوقانناا)ء"راًن

معا.ضينعلى،الشه؟احدبنايدريفلاشعبيةحارةالى*الائئمخاء!*ح

..اسعىلكينت-نبيهالبفبيفتحاخررقبلايروؤهثمين-الثإوقإف

اللبائسهاناللديتمحى؟تسعى-الزوجةإ!الفسبلتتئر-غيريوشدةقيه

.الشفبىئإرصيفعلىلترمينيبعيعوعسنكووإ..هبا؟واماليرئأا-فء4ثفثآةالر

طيب،.بيواصريا..هأو-نبيه.اجد.الحنن!اننى

رضيناوايسميارة،اجرتهاتحملناالفيلاهدهك!اواسعةللهشتأهـفيااوللكنالزوجة(صامضةتسحصية)الضبف

...الخدملكنوقي*.الليفها..صغبرةانها،صور!انرنرطمطم،طوطو:الخمادمان

اعابعكا،تدتايضا؟هـلوماذا-الزوجةاناستطيعلافانيصغيرةولانها-نبيهعبدوالسائق

بالبرملة7تبيعنالاللماًللعائلفا؟راًعالى..الامإيفءهعععععاحافثتصحححححص-

افرادمنالخدمتثتبرين.وهلون!م!ريحالفهللأ..واعيديأعليكلامرننازعالثهـرضها،"غاورفالالالاواًلمشهد

اًاعائلف؟الذوتا؟صااني!السيفرةويبثإ-نبه(المثإجف.نبيه)

مهتافضهتءالذكإاللعمرهذابعد-الزوئفف.اورءنرمملها.لكاقولهماهثبا.-نبيه

مالهيفقدقدالافس!لانان؟تهمنتخلىهلزوجاتازورانزريدهل؟واؤا-ازوجةا.لاعاد.نهبكحاجةولافهـمت-ازوجةا

انسفنهته.يفقدابإيمغنلاوللفنغجربفوللعتتحسبنيهتم،ماشيفةنإوتي"هـلانقإ،رفأيتظ"وهبةمولكنك-ف-"

عليتل،المعمفرفتحئببإحيتإطيب-نبيهأذلثتليتربعصتى.فطمكءللى

لإهها.نستطيعلاثمانسفنيتتفبخفثإفسوفاميرفبئب،غجرهفياستيلست-نببيهتفثبوالتقبيءالفغطلانذلك-وحفالر

ألعهإانبعذهفثإمنأعمسمم-ئيانإ:لةفائوهم.حصانا34بفوفكادلاكسدارففيووردي.آثأرشيء

نعلفها.اقياللئأيءانه.سحئتمااسعهر-اللزئإهبفأنتريعيحنعلب..عفقففطومي-نبيد

؟اـةعدمتفنإتدعههكهذإأوء-الزههففللعرفعتظإلحاطنتلو.تتفنداللثإلبالوحيد؟اثتفلىبينننفضح

حعمتتاانها.."طوطن"الاظإميعاتقبينهم.كثفالتجاريفعئبكمفارباحهبإءلىتحففئهبرفء-راقتصضحتغاللفيدارنج!لاني-جفالرو

وتسميهإل:تأتيثمالمدفععهكةببانللاهنبئ9وبينيتقارنياثماديعتإلا-ذبيه.نصائعكاثإالف

؟هحشرة.الخاصةظروفيبران.الاخريندكاحلف..موقتاجراءانه-نبيه

غيرهغء"طوطو"تفعذفومانتا-نبيه1،ن.0عغعالصاصفرظرهلفئإ-ابإزئإهمف.يدوم)نانهبشرفم!ما

لت(كلمنجذيد؟اتعودثمطعامهاوتهصمكلقانكالتيفول!انها؟وجههاشكللاعرف!اقابلها..الثابضةجاءالاشاديدانا-الزوجة

تقللأاللهبحق؟هتفعلماذا-الزوجة.عامكلعليناتهببار؟ة،زلاًرضىولا،الىكزاهداالىوصلنا

سلاشنئاشعريتصفيفتظنهل..هذااتيانوحبدةالمرةانها؟عامكل-نبب4..واحدةليلةعنه

لآسمتسرالليسعي،ألليهانظر(منهتفتريه)..التهتحيفمنقتيففاسالثمثلالتجارف..الغرببفولكنها-نبيد

؟ارفئعففصرتلمابيمتصلاالامركابيلو-اللزوهعف.علبدبوبوبيللدبأببوبإكقناءتهتز،المثتان

تسأهـئفلاهةبنها0.رائعف.ةإمن-نبباسيءابريمكنلا،كفهاالعائففيمسقدإءانداثثف،ريرسدهمعتااليثإببمادام-القإوثبف

..ابع..فإتبمعسم!ئإالى.الابعالىيستمر

حتىتستأهئنلا..تستإههفلا-الئبهيبفاللعاؤلمفعوبغريثبأنيتممسبينقإههي-نبد4.مستحيقتهدباوللفن-ذبيه

.ؤص--"!للمانقمفهف(بنتة)؟اليهاتنظرانإ؟بأمرعفاهتملاصتىيوهحآفلقب1.4اوصثبنجيرفا-القإوثإف

..كلحتي:اهـضما"االتسولهذافمميهل-الزوجةيح،ؤظ-انالمس!نحيلمنهل..مستحيلا

امامنا،وقتالبكاءهذا!طياشني،-نبيه..اناساانإ!اللعائلةبأمر؟بارتهعلىالوامد

..ممتفلف.اللنفس.النفظئ..دائما،اقلع-نبيد..تعثإاتاؤهانققراقبنستطيع-نبيه

تسرسمتيحش،تغرهتي...-البتوثإف.الامبيلءمعيارانثإ،ثئبعف-الثإوإإفإ!ايوباتعتبتنققأثتهثت،واللفيلا-القبثإثغف

..لأتعهببسهالتاسحستدفبإاالايفبحفثإيحسقهلااللبهيءنترثباقإيثثب..حبئتماقوني-نبيه

و!نةإ،تعهغبتي..،ثعتإبئي-نبيع..فبحثإءاو.اقنرفاققفببتالىوننتئظإالفيلا

!إشعركلقصضيفخاصةبخادمةنحنفظبعضعننتنازلان:احسنايهما-نبيهاقانتتستطيع..نحنلانقل-اأزوجة

لونالمدةهذهكلبهااحتةظت-الزوجةالت!بىءلىنجبرامانفسئاكلقاءمثتثدالتر،؟ويبو.قنحرعثإلنفسكرتبحثغالفيلاتف!ادد

ئراللصتجدانتحاولولكنك،تمترضان؟ذللكبعداللضرورياتكلعنبيننشيعانماكايك..اسمعبم-نعيه
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نايربدون...ذلثمنواكثر-نبيه.ه-لمتوخثهمنيالك.اوه-الزوجةفأبهـونفسياهلملانتريدني،غاظتيلا

العمالمنكواحداكونان،بيدياشتضلالخدماتهذهكلبعد"طوطو"ءنزتخلىبة.يكونلن!فا،قبيحة

.اعوللهـمالذينالابياءإ.ااداهالكيالتدونحقش-اجمياة،جميلةانت-زبيه

.هذاتقللا.."اوه-الزوجةود؟الاسدوجههصباراًت-ااعطيهوهل-نب!4اكليلانه،.النورمناطارشصعركان.تسريحة

ا)ضض!يهة.بعضمنكاطلبلذلك-نبيه.صديقيولليمسخادميالهاللخررم؟الىصاج"ثؤعاخد/ك-ولبكب

منومكواحدلل!تاطعككولو-الزوجةنفس"ي!"لءاد!جاحدمنيالك-الزوجة.والزينةالفصربرءاتعنغنىفيانت

..ارادتهم"زتحققوبذلك..سبيلكؤي.الانقبلهذامنكاسمعللم-ايزوجة

لي.يتضجلموجههذا-نبيهعبهيناه.!*نلملوا!اللبائصياللشهيد-فيهت"وك:.الاخشراعامالحاجةانصحميح

بينكالفرق.لكاؤوذكما-الزوجة!السيارةصدمتها-(انسوانعلىرائةنرينوانت..الانو*ن.لصههـقنهشكقبل"نتقوله

وسيارة،عتليقةفيلاللديكانعمالكوبربينمض-4بالتخلعىف!كرتوقدطائثراسودانها.إالظروفهذهفي

تضاولثوانش،صخلصينوخادمين،بائسة.مرةمنثر31؟اكذبتحسببضىهـل-نبيه

تعدوهل..النهارفيمنتظمةوجباتاًربع.الانعنهزتخلأى!نوللكن-"النروجلونحاجةجهبلمةازخي..لالكلب-ا!زوجة

اجنبية؟مدرسةالىاًولادكأرسالترؤأ،هـوساعرفه.الانبعدأوالان-نبيهاكفاقهـ-ناكوعهذاوللكن.برءـإنالى

مربببب!هلاستخدامعليكالحوانايروننيواو-.والاخربن.ثقيلايكوناللظروف!هذهمتلوفي

روالسبمنكثيرفيكرجلوللكنك..ل"مبنفسكسيارنكقودستا؟كوقل-الزوجةلملأثقب-نفاةالكاطرائيترينبدأت-نبيه

كان-اذا4"نملماكل"ماؤأئدة.الديمقراطيةافقدانعلييهون،تانيالبسستسرحوانكثقهلملأنفاقا،أتذكر43،.إنيكلماتكنلم..

ف!زناواحدةمرةعنهتنازلنااذابميدوم؟..خادمااطردولايدااواءمبعا.ق!لمن

علىاشدانك..اصحابهاخذهثماسضعرناه؟اسبوعمنذطردتهاارتيواللخادمة-ي!ت!!وانتت!ول"اكنتلاإنذللك-ا!زوجة

..واقسىخصومكمننفسكاللقبيحةاللصةتلكتقارنهل-قىالزوج..!،ف،!أ!ا

عدداسرحت..مأزقفي!هموالكن-زبيه؟بر،ؤلاء؟اصكالا،والان-نبيه

..تعويضهموللزمنيالعمالمنإ!القبيحة-نبي!هالخ،رء*نيلثركتأح:جمتنيلو-الزوجة

تعويضهـ3لكونانلريدفأنتسالزوحة؟جمي!ةتراهازلثامأ-اللزوجة..الاقلعلى،ت-الحدنيالت!

..خادكلقىانها..انها(محرجا)-ذبيهالاشب،ءالىل"ن..لللنساءيا،هاو-نبيه

..تدبيرمنياله..ءلئلتكطعاممنتشر-ىالايجبكان،ا!!رمكشافيءإديئ.نفسها!فط،نحىاليهاي!!ديلامداخل

انت3كماتسيراللظروف!كانتلو-نبيه....ه

كله.زللكالىاًتحت!ه.عايهامداحلكمنامكرليستولكنهالزوجها

ماذا..حقاحيضميرلك-الزوجة.اللحبثيابترتديالتي

نحىصلسنا.الظروفافس-ا-لزوجة؟اللبائسينهؤلاءلتشريدمحاولتكتسمبلا"ءلارنركبماالمساجاةهذهمندعينا-نبيه

يتجاوزواانيشنطيعوال!انهم.كالاخرين.بهاسمحلاطلمهذا.الحبفلشمفةمنامحمقالمصبيبة..لها

ؤ-يارتقيتولكنكفيهاوللموااننياللطروفدعيس!!!اللعدالةيااله.اوه-نبيهالىدائماالحبتدفع،أرايت-4الزوج

..متجولبائعمنقصيرةفترةمثقلضميريان.وحديالظلمهداارتكب.لهاهميتهلاشيء3،ذهفوفاللصاخر

؟ماذاورهـ-ء-نيرتكبهاجديدةجريمةيهمهولابالا!لامفيسأضعه..سامحيعني،طيب-نبي4

الرط،صغيرتاجر..اقصد-الزوجة..اللشهيةؤتحبابالتربها"طوطوك"لكواترراًللصفوف!اول

خط--وة-ايغلىالاقدامقبلرأيهبؤخذتاجريوقظ!4لا.حقانائمصمير-ازوجةا.بيئناالطلا!تحدثكادت

اة!عاديةكيفولكن.واحدةدومةضحايااربعالا؟بفيءتهـ!دهل..الطلافى-ازوجةا

عليه.ازأما،حقاهدا-نبيه؟.بتانيبدونالحديقةفبةو!!ايضاوماذا-نبيه

اؤف!المحتهـتطيعلاذللكومع-الزوجة..مهافخلىنحن-نبب"..ارطلاقذكرت-انزوجه

..بميشكمستوىعلى؟)!اللعمراضؤدخاعودهل-ازوجةا..،هل%نرهءورينجداورسهانت-نبيه

.تؤاًزرءـ!والنقابةيلحوناللعمال-نبيه.باللطنملوثةاصاجمبلاكىاتثىهـ-ق،حالايمحلىانتلست-الزوجة

محونيستطب..نقابةءرجبا-الزوجةبهاشربماث.اصاجمبماالوث"انا-فيهتفرقعحينانكتظنب4.يهدداوالطلاقيط!

ن!-ناما..عليهااعتادوانهم.الانتظار.اًلاحوالف"!لريثمات!اطبقدهكعلىخاشعهـةأسقطبالسوط

؟نشنازل-بهبفاللهييا.نننازلانفلايمكنالجيرانرآكاذا..وال!ران-الزوجةفأت-ت،جارقيتحسبنيكن!ان.الرحمة

.لايطاقهذااللىنسبضلمثفيبخئمكوافلنالحديقةتخدم.مخطيء

شسكضهم.-4نبب.0يفالرالس!بدة،انتيةجارلسصت(متلطفا)-4نبه

،تسكشهـمانتسشطيم،طبعا-الز،جلآافصوغيركانت،ءقاتعلمين-نبيه؟رضيتهـل،هنا

*ل.الس،بعجديحتى،تاجرابنتاجرءلعنلىوانفه،السيدةاناطبعا-الزوجة

اصواتهم.ءانلتكافراديرفعردونيإ!السابعجديحنىفلاحةوا؟ا-الزوجة..اشاءمين

.الاحوالتعدلسو!-نبيهحاجةفيليستانسابناصحةان-نبيهرسنيلفي..اذن(مازصلم)-لبيه

،الاولمنفيكظننتهماهذا-الزوجةاللحديقةخدمةانالاتريرنولكن.دليلالىأ!وطلقيني،رفبتيعلى

.المالعلىتحصلانير!جباتهمتماطاللقد؟ديموقراطيا!هراًتمنحنيهـنيروماسأفعلو(لم..لاتؤح-الزوجة

..للذلكالوسيلةارىسوف(ينهـض)-نبيهالى...وانيمحتكلواني،"رأسماليبأنيوسيىارة،هللألكاقعلىأئروجتك.الايام

؟تعودءش-اًلزوجة..المنسكعونيلوكهاالتياًلاللقابآحر..خلأمواربعة

ناسأحاول..مساءالخمامسة-نبيهيدعيهل؟رأسمانيانت-الزوجة"ثتبقىبئنرضيت؟اربعة-نبيه

اللخامسة.اعودوفيلاسيارةسوىلديهيكنللممنرأسماليااهـ-ا،زيئتكفيتساءدللرعلافيها"طوطو"

.المالبدونتعدلاولكن-الزوجة.؟وسائقوبسنانيوخادمين.ايفانعلفهمانيمكنفلاالاخرون
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.(يقنشمه)..حذاءهرجلدسرؤوا-،دائىإ!رودهن.لهيا..أوه-4نبباًلمئابأ!لد

3:ت،النومغرفةارلمفيا!علمي-طوطو..لمم!،فىاالأكأوباللشعيءت!تألرين

لبررتب"-تااوقتااجدفلمبالزهوراتكط.ر*ب..اخرىانواعاؤ"هااكنو-الزوجةتدقارراعةالىينصتانوا)زوجةنبيه)

("هدفانتحاوك).بالخدمزس؟مىنان(اخامسةا

ب-اءتالجرةرأيتانب!د-الزوجة.اسرارز!علىالخدمتطلعيلا-4نبباستطعللم.مؤدبزوجانيالاترين-نبيه

أشغاللك؟الناسلكت-.سرابيساله-الزوجةلماوزيرراًيوء،صوتلو..الاوامر"خإللفة

فيشاطرة!-ت..إ،سيدتيولكن-طوطو..لروةنملكانئايعرفون.اللداخليةبوزارةالارضين

خاصة.المالوؤلملأدات،اقلاداتاءمنع..انستهمون..الخدم..ولكن-نبيهاوةالمالي؟اللداخاليةولماذا-ازوجةا

ناالاحسن-لر،تنهبرفدعهها-4نبيءنىصيت..اينثميعودعهـم-اللزوجة-..انفعالتموين

ي!ة--طلمشبخاانمنوتتأكداابهبتقفأ.ف!رصيتولازأمرالزوجةبعملشبيهعمللانه-نبيه

.الارضعلى(الجازبيابىابمنزرادي..يعد؟بيه)..ؤتطاع

نادب!يسقطان،مكنوهل-طمطمشكبءكلوا3اتر.عبدو،راديا،طمطم،طوطوء!ىدلجملاي؟فأطاعامرانا-الزوجة

به؟تمسك.بسرعةوتعالواتجريد،بء،ىتصركنتساعاتمنذ.طاتك

ياوقح؟تقصدماذا-نبيه؟أيضاوالسائق-نبيه.الضروديةالحهاةمتعمن

فييحاذق..انك..اقهصد-طمطمم!نجهـيعايتأكدواأناريد-الروجةانتصحروذلكعلياؤدرللمولكأ!ه!-نبه

يكإبمن.أغلتانولايمكنارئقوداًمس،ك.سي-اوووزن،ازهـمثم.الاشاعةصحة1.النهايةؤكبمارأيك

لا.بسهولةتدييرواللسا،و،أسودانطمطموطوطو)4ءليحانانتصارهوهـل-الزوجة

..ياعزيزييمدصثته-الزوجةاء-دانا،طهطمياتعاك(مهنةتلائمملابىرل3"!ددولل!نك؟4للعاللتممصمكنعلىمانالاف

قفوانت(لللسائق1..هيه-نبيهبالنقوداهتهكطياطوطووانت..تكتبوانت.المصاريفوتخفيضللهجرةبايوم

*-لوتسهعاكيالل!ع"هـد.هاخلمعوهـكذابعيداًاة!اكلاجعايوص.طفيصعبها،المثقوبة-رتاسضةالان..يتكررهذاللن-لبيه

يخميانيمكناللذيالمعطفوهذا.فراطة.يلائمكعملهـذا،قلادةؤب.صدهـ،عندالامور

تكثرلمادا..؟القمبصوهـذا.جراًتاربعالأاًخفب-ى..ياسيد"ئيوللكن-طوطوبئصيحتي/.عهلمتتكلنانارجو-4زوج9ا

يرا!ءن؟الإ4بحقثيابكفي.الثغراتمنكئتصغيرغ،ءنذقلادةاعملللم.ذللكاسهضطيعازكسري..المخاللفةاستطعللم-زبيه

والان..الثهاللبءنعائلةر3وانكي!سب.النقودقلادةتشبهالكعكقلادةاظنلاثم(الطاوهـ-ةتحتهنكيبرةجرةيسحب)

كنفس-ورتتم!ولا..اماجم!هناداجل!سلمولكنك..واحدشيءانه-ائروجةا.طائلةثروةووذه

ولا"السسء-ار،دلأ..القبادةع-ولوراء(نترتجفيد-بكوارى،إلاار؟بةعلىتع!اديلارجىاعرؤكههـذا...اوه-الزوجة

الزوجةتجلمس)..4البهلوانياللحركات(وطوطوطمط!يقشب)الاطء:تصصاتاينمن،رازمااعمالرجل،نشيطا

رانوالاخ.الماليعدونوالساح!ونبب"؟تفعلانماذا..واياهاانتقف-نبيه؟عليها

وقفتهـما(فييرت.لمملان؟.عليو-امقدمانأزتماولهةتحسبانهاهلاسرارالمهـئة.منانه؟هذايهمكهل-نبيه

لممةالل،ذهايىص..اللعب-ايزوجة..كالمتوحشينهكذاما..أص!للهالمالعد!!اسراركتخفيعاىتى-ازوجةا

لو--ة4اف،ينارلورا!ذاانظر؟خاصحمالالمجازضي؟نظبمت،نيداكهل:اولا(طمللطما0.ولكنه..تماما..اليس-نبيه

صلمقات،رسغكحوزوهـو،وسخااظافركتحت..بالح-هابات..اشغلكلن..معقدامر

.اولردخقىهوبل..علش-ىواضسحةالملحخطوطان؟.ورقبتك.فغيرلنحياتناانتعللميانبربمفي

الىالماردخاتمتحولللقد..حقا-نبيه.الاسودجلدك..ذللكاءل-الزوجة

إلاولكن.الناىطيتداوللهحقيمقيشيءاعدا!قبلاغتسلانتريد!ل-طمطميمكنحقيتينفيءوللكنهاملالليس-نبيه

الف!بينجذبلا.بهالجديرونالادتداوله؟فراطةليرةهـنراحفي!يملأ).المالهذاالمسىكما04رر

الخسيسهالمعادناًهـا.الناسدهبالىالاالما.لان.تغتسلانيجب،نعم-نييه(اةااطاوعلىويفرغهماالجرة

جنسها.الىؤص،ويتحويلهيمكن..شيءكلانه.النممةهو.رائعشيء..اوه-الزوجة

.شصكرا..اوه(قطعضين)*ترن-الزوجة؟/تاولوهل..م!ثلاخبزالى،.شيءاياللى،العالمقوة"نبعالجرةهذهمن-!نبيما

.ش!كراعاد"كلعلمهابل؟يديكتفسلانقبلالخبز.كالذئابيتناهشهونالجرةهدهوعلى

اشادة.اللمدعنقيوقف-)-الشائق؟!الاوساخهذهفيمغموتلانويداكتأكلان.داًئم!لكاقولكنتهكذا-الزوجة

؟يملكونلاواللذين(سخرية.نظيفتانيديوللكن-طمطمه--راإناساظكمخاللبكاخفيتأنتاذا

يي:رأ!-ذا..شبئأيستحقونلا-نبيه؟اعلبهمالسوادوءـذا-نبيه.افراسهيسهل

تملكها.الض!المعادنتسماويالناس.جلدينلههكذا-طمطمعيرسمانفنبل..المالنعدتعالي-نبيه

نا،لالسمسن؟ليس..هه-السائق.جلدكتغيرانالافضلاذن-4نبي..مواءز(الاخرون

النظيف.والضميراللذ!ب.ر*تمع؟انقودكاجسلمنجلديأسلخسطمطم(يضحكان)

..عفنبأمالاثنينلرىوللكنك-نبيه.قرشاألمسىالاأفضل-ا"رمه4لقيضكأنك؟تعدهلماذاسالزوجة

تراهما؟لاانكأتزعمأرىوانيخاصة.احسنيكون-نبيه.الطريقفي

مهـنتيان..اجبارىبل-السالقليضصرف(امنضهي)طهطم.الطمعبريقعبئيكفيالطدبربئ؟فيترمىالماليجراتوهل-نبيه

هيوتلك،الر؟يةحسناكونان.فقتضبم.شهئاتأتذللمانكمنلا؟أكدتعال؟اينالىل!م!اكمبان..واحدةوهاتياذهبياذن

المصيبة.قربءاهو..يراعزيزي،وللكن-الزوجة.ثروقماباحصاءنييسممح

بمضانقسوةأليست..اوه-الزوجةأإاللطاولةءن(الطاولةفوقالجرةوضععلىيتماونان)

4وج)ونواللقد.فنياحسايملكونلاالناسالمخلوؤات!منالنوعلا.زمرشببن"هذاانت-نبيهبأمراهصلموانااللفضةتعدانت-الزوجة

طوطولا،..يجر؟ونكيف،الغلاظ.اللدينارالسماءمناللهمدولو..حاذقونانهم.هب
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..ليذكركنفسكقدميوضعتحينانئتماماتأكدي-نبيهياانظر.انظفهانيجب.الفرثساةهاتي

العملم.ا!ذكردعيني(يقتنعبدا)-نبيهدعفبئربعشعرتعيادتهمندرجةاولعلى.عزيزي

الا،ءالمزعجة/الاصواتكلاسكننا.عادي...صدريفيتتشابكجديدة.جزارصاح:4انيدو(يتناوله)سنبيه

.(صدر.الىينت!بر)..اللصوتهذااللجسهءم!سليمالمرءيكونحين-الزوجةيرمنسعقنونبرصدرانير!جب-الزوجة

..الماضيالىابتعد.اكثرتعمق-الزوجة،ساعة1،ويناموجباتأربعياكل،مثلك.الذهبحيازةمنالجزارين

نايمكنلا.رناالىيهـفئ..لا-نبيهي!ونانبد.فلاماليةضائقةمنيشكوولامانادراانهم،للقانونحاجةلا-السائق

اكثر.أتدمق..نفسيامريضا..اللن!بيرون

اللطبيب؟تفمورنيهل..أوه-الزوجةمددنيالغبيذلك..لمهسيمرض-نبيهببنهـمم!ان..وج"لوثوارأوهواذا-نبيه

..عزيزيياعنكغرببةلستثم.قبرفيبئننيفشعرتالانوابىواطفأ.اصابعهممنيفرفهوللذللك،عداوةوبينه

الا..الا،اخفيهشيءللديلليس-نبيهكانهل:مبحوحعاتقبصوتيهمسجلس.يدللهامنتبمكالكلابالمال-السا/!

بل...يكونانيمكنلا،اوه..سنالديك؟البندقتحبهل؟يضربكابوكاذ"،نحوهعلينايجبمااقلهذا-،نبيه

تفلتاتدعه-لا،اصطدها..-الزوجةكيف؟للديكالممثلاتأحبمن؟منخورة"..بالتقديسجدرر

مزاجك.عكلتالتيهيكانتربما.منكتأسحىانهـضيركنيوللم؟رافتك3تعقدغطىاللدهن(لفرنتاةلتشناول)-الزوجة

..فعلامزاجبمعكرتالتيهيبل-نبيه..طيبااًجراسينالانه.جولىحالملكوجه

.شيءكلتعرفندمتما.طب؟ايضاهذاعنسأللكهل-الزوجة.شكلااشتراكيجزادانه-نبيه

شفبيتك.قداكون.انيسرني-الزوجةفياللطمعبريقر؟قياستطيعكنت-نبيهآي(يدهامنالديناريسقط)-الزوجة

تعرفيلمانت.الامورتستبقيلا-نبيهازهـلآمنتعانيهل":يألوهوعين!هطوطوياانظرفي..يفرانيريدالخبيث.بة

بعد.القصة"؟مالية؟اللطاولىةتحتهوهل

قضيةهـحطهـل..احزردتب-الزوجةا"ليةالازمةان...أدأيت-الروجةشلامتيبسةمفاصلي،سيدتييا-طوطو

فكبراءةكانت؟دعوىاقاماللذيالعامل).النفسيةالعقدتمسبباستطبعفلاانحنيتوان،بالانحناءليتسمح

محاكمته.تطبخانلمرضيوصفااريد!انيللكقلت-نبيه.اللطاولهتحتالنزول

؟الجرةتذكرينهل.غيرها..لا-نبيهلدىاجدهلاماوهذا.لهكللاجااريدولكناتوه-21حن،طمطمياأنت-الزوجة

نايمكنوهـل،أوء؟الجرة-الزوجة.احد.ال!دينار

!؟تؤرقكانهاتقللا؟.اللسعادةجرةافسىجصهـهـنيتاللفالانسانان-الزوجةانحنياناللعقدشروطدبمليس-طمطم

.المدةهذهكلنفسبمفيتحزكانت-نبيهانكبدفلاالجسدصحيحدمتفما،ونفس.سيدتييا

تعقدك..معكوسمريضأنت-الزوجة.النفسءريضمىنغور..العقدذلكعلىطز-نبيه

النعمة.كلمنمغصااحسبدأت..أوف-نبيهاكسرانقبلالقردشكليااربعتكعلىامامئ

حقانعمةجنهافيكانتا!انمة-نبيه.ذللكالكلب..(متشامخاطمطميذ!ب)فكك

بها.اتيتاينمنتعرلمحينلاوللكن..الطبيبمنواثقغيركنتربمابجةالزوهـنوابحثانحن(للسهائقابالعقوديتشدق

فقلت:لقيتهاكنتانسألتك-الزوجة.اجوبتكفيتصمدقفلم؟كذلكللكيسمحلاعقدكانام0.الدينار

الىالاشباءهذهبىليرمونلاالناسانعنها،اللجوابايمكنلاالالصئلةبعض-نبيه..شديياو!كن-السائق

الطريق..جداخاصةانها..انهاات"،تحرجهلادعه..هلو-الزوجة

هـص...هكذابهاجئتلكني2و-ننيهفربمااتالتكثاذا..طيب-الزو-ة..لالتقظهاناسأنحني،"اًهرسائق

اللطريق.عد-!تخفيانيمكنكلا،شيءالىتوصلت،كاتءااذااللفدمفائدةما-نبيه

عاجزةانيلكاعترؤط..أوهسالزوجة.امرالمفلأيللمالننحنللمان؟.الانحناءيسطيعون

.لالغازافهمعنشعوذ.لكجربي،عليكبالله،اوء-نبيه..سمانحنيان!؟ننصنيثعي

النفقاتامرناقشتك،يوعهاكنت-نبيه.بؤسامنياقلانسانغلى(اللطاولةتحتيزحف)

.يشيءاعنالتضازلورفضت،سعيداذت.نفسكتوهـم!لا-الزوجةو!غمذهاصابعهتمسكلزوجةا)-السائق

ماضذلكإ!عزيزييا..اوه-الزوجة.واهمانكهنأللكماوكلاهـى.)فودوبذلك..،رأسهفوقمن..

بعيسد.انيكفي؟مرضاألمجسروالوهم-نبيه.الطبيعيوضعك

.افكراالطريقفيومشيت...-نبيه.مريضالاكونبالالماحس

اليها.وصلناالتيبالمكانةاحنفظانعليكان..الالممصد!نعرفلاولكنك-اللزوجة!الثاا!

..تفملهانيجبماهذا-الزوجة.."اقولوانالسانيانبرىماهذا-نيه

ابصر،أكادلاالسوقفيشارداكأت-؟بيهان،معانتذكرتعال..طيب-الزوجة؟اللطبيبقالماذاسالزوجة

5؟لاءيرعبضابنمنوأتساكللاناساارى،اكثروواشار،"كولاني،متشأبهةحياتنالءخطاكالآلةانه.كثيراكلاماقال-ئبيه

ومكان-كأ،يعونونهااساصحابكا،م؟جمهـعا..عنكاتذكرفسوفلقد.نقيدمنفيهاتضعينمابرقدرتتحرك

هرءاحمالاولمحض.ناالاا..عليهايحافظون.شئتمابنفسكاوهلي-نبيه..اخر!مريضنادىثم،اينةالمهب!ثمنحدثني

اكمامهينزلثم،ظهرءعلىحبالهيجمعإواللفراغهـ-ننوعاتحسهل-الزوجة-.اللقسوةبهذهيكونانيمكنلا-اللزوجة

الناسوااقتربقدالمغربكان.وينمرف؟التانيبو!كسك.غبائيتعادللاقسوتهان-نبيه

،الءمالوتبعث..حوانميتهميغلقونبدأوا..منهما،احداقلتانيفلنفرض-نبيه،البدعة!دهاتبعانتريدين.المحرضةأنت

فنهصلى،قديمحيفيمسجدافدخل؟هذافي!رقايراجعتى*هأنذا.اكفسانياللطبيب،اراجع

انتهىانوبعد.غلتهيحصيجلسثمركعتينفخالصنعةتتقنانلريدسالزوجة؟لقيتبخىاذا

رجلكففيمنهاجزءافوضعنهـضذلكمناهملتا"نكيعنيفهذافراغلكاناذا!دقالم!نصلم.الللومعليلتلتيتعود-اللبزوجة

..انصرفثمالمسجدزاويةفييجلسمجوزفيينخرالانفهو.عملهتريدكنتشيئا.انصءحكبمراجعة!يبلانياللوممنقاستحق
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صازجاةرأيمانمدم،مدؤونةنبقيت،بهاولصرفت،ئميتهـاأثكتتهملاينمن"قلدولكنك-الزوجة

فيااللصائب..الراي-فيه3.نعم..كالمناجمانهل.جادةا)سىت!ت؟الجرةعلى

وليمة؟الىتدحكلوهلالماذا-الروجة.يخدمهامنيملكهاكالمناجمهذاواثار..،اسمعي.بةطيب-نبيه

!ابييالىالعجوزذللكادعوانا-نبيهكمسا،اشنعرتهاازني:للكقلت-نبيهيدئف4فرأيتاللعجوزاراقبف،نتظرتفضوئي

اطعمه..العثأعىا)ادعه-الزوجةويجب...المغرفةجارتكقنانت.نستعيرين.كب!يرةجرةتحتهاحفرةمنيخرجثمالسجادة

،المالببعضعليمهوتصدق،دسمةوجبة.لاصحابهاتعودانإ!الجرة..70-الزوجة

خادمك.منللكاطورماتراهوسوف.انول-وعهـفىامعنىافهملا-الزوجة-/فه!تحويهاطائلةلروةانوزأكدت-ذبب4

ابى؟واذاسنبيه.بالعدالهالمفاجيءء.اللجرة

ولم!مةفئلهعجوزيرؤضوهل-ا!وجة/.لهاللعولجانبفيدائماكنت-نبب4"هـذهكلللعجوزاينمنولكن-الزوجة

تعرفه.لاخاصطعملهاللصدقةخبز؟عندكبدأتولكنك..اعرف..اعرف-الزوجة.؟!اثروةا

؟ادعوهحجةبأي..ثم-نيبهس..الايامهذهكثيرا.فدقق\كاناللهـرمالحمالانللكاقلأللم-نبيه

ناللهقل..شيءاي4ؤؤل-اللزوجة.؟!ض!رييستريحانتريدينالا-نبيه..غرتهبعضيعطيه

ناتريس!وانك..توفي..قد..لديوا،لقميصاهذاإ!ضمرك..هه-الزوجة..يمكنلاواحداحمالاولكن-الزوجة

روحه.لحزىاكلبرعضفنفق.بالرؤعامتلأالذيواللبائعينأ!ينالحمامنآلافاانبدلا-نبيه

؟واللدكروحعلىالمالاغقازا-نبيهستمهوداللجرة..شعئتماقولي-نبيهتروالمهنونتى..والخبازينوا!ساعاتية

ة.الجرةمنانفق-الزوجة.لاصحابرها.اللجرةهـذه

00ادائ!اورل..دازمااللدفع-نببيهثروتكهذه:للعجوزوقلخذ!ا-الزوجةفياجدلم..صحيج.آه-اللزوجة

الشيءهـذالولا..51(صدرهءلىيدق)انفوان!ظر،سنين!فسرقتهاالتي...نظيفةواحدةقطعةالجرة

يح.واستراللجرة4سأءطه،طيب..اللعينبةالارضلعيت""سحتىللكتحنيمنا!بقةهذهبرعرقملوثةكانت-نبيه

لماء.تفعلانايار-ا!زوجةرب-للانينيسينحني..طبعا-نبيه.اللخلق

...(يفهملاا-نبيه.ث!ربرفاتخ-هـعانطعتايئكيفولكن-الزوجة

انفق.اللقضببمةب!وهراحتفظ-الزوجةمتظاهرةجسمهزتحسسى)-الزوجة؟اللجرةعلىمنهوتحصلالمجوز

علىبقيمااعط4ثم،العشحاءعلىاللجرةمنالضخمةالكلماتتمضغ،..ارجوك(بالجد.اخداعاالىحاجةفييكنلم-زبيه

صدفة.انه.اسنانكطقغتكسروالاو-ملتالسجادةفكشهتالمصلاةقيامهاتلمظرت.

نيبصه.اةص!قة..لينتقوهكذا-ذبب"؟تفعلينماذا-نيبه.وهضيتلجرةا

.(يضحك)يرنرصدقبك!ذايحئبيءمنطقةأيفي-الروجةبها؟يفعلواانيريدونماذاوللكن-الزوجة

وفحتفظضمشركترضيوبذلك-الزوجة،؟عنهتتحدثاللذيالشرف!ذهمننوعااكلها؟يدريمن-نبي4

عليه.افةبعالنفسك.الذبم!.ذللكالليومعلىاًللعنة..آ.-نبيه..كالوباءاخيراانتشرتالتكيالجمعيات

المبلغبهذاالناسيتسامعحين...-نبيه..كارثةالىنفسكتسوقانت-الروجةجمعيةهيهل؟نجبريةجمعية-الروجة

شيئا؟يظنونالا،انفقهالذكيالكبير"روفثاصلع!جرتهاناللعجوزعرفاذا.؟.فائية

تفلمول..سيلش-ونلبعا-الزوجةتفهمهل..كلهابثروتكالايرضىفلنبردهاافكرللملائياسمهااحفظللم-نبيه

واللديمقراطيةللدنياك،تسعىانكالادستقراطية؟هذامعنى..حيحنئذالليهم

...تقول،ارتاحاناريد،ولكن..طيب-نبيه.نعي!دهساانيمكنكلا..طبعا-الروجة

.،.ءلاخرتياسعىاني...-سنبيهاصلهياللجرةوهذه..قلبيتعصريداكأن.منهمبهااحقنحن

(يضحكان).الب-للاء؟كلذاترينهل-لأنبيه

الرالسماس-الاساليباذجاورلمك؟لرتاح-الزوجةأ!تراهالا..وانت-الروجة
المريحة.تنخزالت!الثوكةمكانعرفتالانسبيه

رأقي؟هل-الزوجةلن..شيءأيقولي،علياقترحي-ن!بيه.نزعهاعلىاجر؟لاولكنيصدريفي

وجد،"التييةالزاوفييرجلسكان!نبيه.فسادهظهرانبعدبرأياتمسكهـص؟نضوكةالجرةتسعيل5-ا!وجة

مقاومتهولكني!قنعانوحاول.مرةاولفيهاىمحلىالبسرةصاحبتطلعلا-الزوجة.منهتشكوماهيكانتاذاتنزعهاادعك

اللخيرية.م!اللجمل"ذكرتحينرتازهابجولا،نكلسلمفابلعرأيتهاذابةقصتكمريضهاعحنتمنعطبيبةاولأنت-نبيه

أالطمامنوعلهزذكراللم-الر"جةصاصب4انسيعرفتجعلهلا.واحدةبكلمةأذلكيفملونالاطباءكلانأم.الم!فاء

طبعا.ذكرته-نبيهوطعامكداركانعرفاذا.عليكالفضلك!-افقرنااللىنعودانتريدنا-ا)زوجة

مقاومته.رتافهاللذلك،آه-الزوجةفموفجر.،"منكانت،وملايسكوملابسيبيىصياتناتنغص،الموسميةنوباتكانها؟كنا

..ؤأخرولكأ4يحاولىثم..ابداتقومولاعينهفيتسقط.واخرحين

ع.اللعشاءصلاةبعديمأتيانوعد-نبيه..تلبسهاللذيقميصكمنحتىيجردكان...ولااغنياءالاننحق-ب"

ليهضمرك!تهـظزادهاانهاراهن-الروجة.جرلعنجلدكلسلخاستطاعولويعنيلاولكن.اغنيلمء..اغنياء-الزوجة

..اصلاينغدللملعلهبل،غداءه.الفظاعةبهذءيكونلن..اوء-نبيه.اللشارعالىباموالنانرهيانهذا

هجبفهاتوؤع،الطدامنحضراًنارى-نبيهعنانااسالني..لكانغرفلو-.الروجةلف-هـ.اللحقاعادةمننوعهذا-نبيه

003واخرىللحطةب!بنقدمكزوؤعحين.اللخلايقمنالصنفمذا..اعيدهااننيتيفيوكانالجرةاستعرت

واعد"راءـقكأنك..هيه-الزوجةيرضىول!.لهملكا"لدذيايحسبرق!بتهعن،رائعةخدمةالينااسدىالعجوزالرجلان

حبيبته..فيهاهوكانالتيالمذلةالىباعادتكالا.كمذاتنكريانيمكنلا

انفعالانهاعلىحماستيقخذيلا-نبيه..مصيبةوالله-نبيهيمكنماذاولكن.انكرهلا-الزوجة

"-61الصفحةع!ئىالتتممة-ءللن،عزيزيياودكن(مترؤقة)-الزوجةءللولا؟االاهوالبهذءيفعلانمثلهابلهلعجوز
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ؤهابه،ب!دالاللم!ياودنيربرما.اخيهمنأورنا!!ه!ىهـ!اأ!كش!ا

،ةاللغرفةانظفانعذيوللبمبوجةالر؟خبيثياتتهتلمماذا-نبيه4

.شعاذفيها!امغرفةفيال!نفسيمكنني،حاتمعلىاؤرحمكنت..شيءلا-طمطم-15الهزرفعحةءإنىالمئمةهووتةفة-

..ضميفناانه-ننيهاللدينشهاب..اوه(يهمسر)-طمطم***

انعة.شحاذمناكثرلليس-الروجة.لراهالله؟.بار-قىعلىانورطةهذهمناخله!ان-دار..

.-.ذللكثمنيقبضاذهـ-روعملكالىازسف..اير4-4نببهيأت!ل(خلىاب)..طمطم(يصكق)صال

بأدشايشعرلئلابرفقايقظيهاذن-نبيهانتنسلا،اسمعبل(مشي)لكقلناماللضيفطهاماز"؟تأكلماذاأ!"رب؟.الطعام

ن!ينه.....ا،*اجاتبعض.تهيء.الابخركللحلةو(*ممى

نايمكنلاالاحسانهذاكلبعد-7الروجةبرهذاا!ءمعشم..المفاجآت-طمطماطبغانتريدهل..الرزذقت-طمطم

هـ-بؤجملناهانمنا!ضل..بالاهانةيشمعر.الطعام"ن،ضفالله؟!4اذوؤاندونارزا

است!يقظ:..هيمه..انت(تهزه)ر-تتا.الطعاماصناؤطعنحديثاكفى-فء4بااخرؤقيتر"!ه!..كههـتذوؤ"اعرف-4نبى

ا"وؤط4!.انانتحاول.رمهمثلثقيلنومهتقتحمان،يئكلاللضببفرأيتادا-برنسلاشممنالس.ؤر-بح!بث،القدراسفلألى

يا..اخ،نايا..سيديا(ر"زه)-نبي4اناو،بالمصيدةعلقفأراانوتحبرليالغردةئم،تقطروهـصوترومها..هكذاتفتلها

يبقوللمطلعتالشمس..العزيزضيمفنا..الزيتفيسقظصرصارا.حلقكفي"هـسمها

ثقيلنوهه..اوه.اللكىألىغيرالبيتفيالرز،فيولدتار!طةاناو...-طمطم؟!يقطرالذيالى!صن..اي-طبمطم

صقطا.وسووط..،الطحينيس3فيتوفيوالجرو:شءضاناالب-وتصصابس:بان-نيء4

هذهما.اذنيهفياصرح-الروجةاستقذناهااًنناكوهمهالارغفةاطراؤطاقرصكيفاعرف..--جيطىوخادمتقرض!رة

!إالمصفبة..لحطةاخرفيىبلأؤممنهـنتلجمككمامةيومالكسأضء،دكاداو

نائمالهوا؟هذاما.اخما!ايا..يا-نبيه.انصرف..طيب-زب4.الطبخاثناءغالمف

اقهيل.كااحضر!ل"ناءقىهءنديتأراذاو-طمطمي!طنولاا!!ءةذ!لمك.ؤاهـبةسا-ءطهطم

نايمكنفلاالدسممنمصدتهملأ-الزوجةحتىاذكرهلالامنتصوهصبيانه؟ال-ارسابن..نتبئاأعليهامضسغان

بسهـولة.يمممتبقظ.باللغثياناصابواز-تاضرالىك.ؤوهـكلا3-فو-فييه

ي!ا،اصءمر..وجههالىانظري-زهـ"نصخعاننري!..ووذالكولا-نبيهالحا-وو.،رع،واز-،؟م!إلاخضرءيىها"دطءن

فيه.دملا0.ف!بلمانخرجانلاولي!مةفطلطلاات-تكيفاددفيلا..ات،مضوا

-!ةالمصالىاندفعاللدمكل-الروجه.ذلكاعض"دبدأت(ينصرفوهـو)-طمطم.جوؤك!كه!الاطعمةهذهكلتراكممنبرالقرصكأ

الل!ضم.علىيساعدها.مخلصخادمهذا-ازوجةا..للل4واللحمدسلمي!حمةمعدتي-طمطم

..-فلانيا(بيدير"ءص!صكايهـنره)-نبيهةهائلةومعدةضرسا12ولهمخلص-نييهاند4لا4عائامؤونةتهضمم!هـةان-4نبب

..اسمهحت!ىاعرفطلاانيتصوري..!م.ظنبوراا*غمافيفزادالضهفاليوموجاءنا؟الرزانضجتهل.ل!هلمي!ة-لكون

نغطيه.انيجبكان.باردتان51ويد.ذللكاردتانت-الزوجة...!ءيدبممايانعم-طمطم

نا-اردتفمالةالطاوعلىنعس-الروجة.0ضهـ"ريعلىاضعها4لبخانه-4زببليكونلاتنضج4لكفلت؟!":ولليأ-ذ:ء4

ازعجه..تأخرول*ن؟والسمن.المورةعلىثقيلا

غلىبامانتريدبم!للمانكؤوليبل-نبيه(البابلحلىقرع)؟./ريدهؤكيفبمداضعهلم-طمطم

.السر!.البابا!ح،طمطميااد!نو،السمنمنملاعقثلاثخذ-4ب

؟اامصريراالىتحملهام!لماذا-ا!زوجةااذهـب..الملإخفيمتنتغول-ازوجةابلمالضيفليراه،تحركهولاالطعإموج"بها

ؤلممذلكتوهـ.نانكاعرفكنت-نبيه.انتوو-ذهض.وففان،وجودهمنوير"أكد،عينه

الاسربناانتهىمإذاانظري.اغضبكانأشأ.تحفلني2ءادتماركبي،انتاذهبي-4نبب..يرواحتىيهمدؤ!نلاالايام

./البردمنجمبداكانربما..مسىاال!اا!..بء،حرللستو،طباخانا-طم(طم
برمممهو)ة.يمولونلاالناس7هؤلاء-الروجة؟بلميدياالسحردخلوما-نب!

؟اللطصاممنشيئا2تركهلانظربم!-4نبهمتولىهـاللضيف.فدرعليهاا)طاولة)ي!فان،اذنللاسمنيمكنكيف-طمطم

لملظمةكيترلم(الفصرفيتنظر)-ا!زوجة4وزوج!نب!به،.بينههامختز،ووج!4ذراب4؟ا!ساخنالرزوجهءإى

.واحدة.(هماعاصابر؟وسعلىيدخلانىحتاسمنااسكب...اسمع-قىالزوج

هـا؟؟واحدةمرةيئكلأ،1اطة3قدر-لبء4،الرضيعنوم..اللهشاءما-الزوجة..وجههعلىيطةو

!!اللهائلةا!دة3ءذ.الصباححتىالمساءاولمنهـ،بنفسكهذاافعلي(خائفا)ا-طمطم

4انشبدلا..الجوعشديدكان-الروجةربما،صوتكترفعيلا..هس-نبيه.لليهاااعودانرجبعائاةلديان.سيد.أ!

ايرظذط4..يأزفاليناانقبل-اسبوعاصام..أفاق.لكاؤولىكمااصنع-الزوجة

اخر.مكانفيطعامهولي!ضم.اريدهماوهذا-الزوجة..تمزحين،شكلاانك-طمطم

س!مهيدنشايا..الجماعةشيخيا--نبيهاصةبالريحسىاني!جب.ينامدعيه-ذبيه.شكلا.شعكلا-4نبه

.ميص،ا!34..النتعيخ.ا!امةيس!طجعلاحتىال-ممنمنآكثر-الزوجة

..اوه..عي!نيهفيانطودعفي-الزوجة..بالراحةانتتشعرانالمهـم-الزوجةواذا،غمم!هااذاالخبزقطعةيرأخدانايضبورء

حقا؟ووت؟صهـرللمفية3اللشوب؟لمكتحسزلتماعلىيقدرفلنيأخذهااناوا!تطاعءاهراكان

بميتط!فيمبت..بيتىفيءهـت-نب!يه..الالمزال..لا-4نببلاالمعدةلانبلهـهافلنمضغهاواذا،مضغها

لا.طمطم..يا..يا؟ااناالمبلغونعطيهنوقظهانيجباًذن-الزوجة.السعممالمط،1تقبل

.احدا.تدعلا،انتظر*..اتظر-19زوجة.المهاءاولمن4لعرفتلولاك.سفوفيهمناللحقيقةهـذهالىافطنلمكيف-نبيه

نفعل؟ماذا-نبيه..الشفاءمناقيكدانيجبكان-نبيه؟.قيل
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يم!أدلامعيبقبمماان،ثابةجنازةلهافيمولبانه.دفنهمنقكدوتن-انزوجة.ةجة-دونفثهنتخلض.-أ)زوجة

وأنت،ازنرالممالحشهش"ننفسينثمن.بكفءزهـ،وداانشومريدوهلملاميدهءلمملو.معنبر؟ماتكيفولكن.-ذبيه

.لي-"اولى.مزاراعلي"--وبر:وامنالاخذوه.دتضهنجنازكايةنفسولموت..اللعين-اللزوجه

هـ-ناؤضللح!ا..حقا-ايحنتءلمش؟بسؤور4انهـمزممبينهل-الحشاتر.ليغيظهاانتحر.

يدفنلاو)ء--،ا(ءتكانولوصةى.تالمب،.يقدسونهوهـ-مءريدو.هازهم-انروجةا..الاطلاقعلىخببث...خبيثانه-ننيه

الىرأوراور"أرسله..اللكيسهاتي(يضحك)؟المريمدونبرمعلماركرفومن4ازبدلا؟!ا"3الطعاماكل..-الزوجة

الجحكيم.فيي*هـونماذا..يمالبها-ء،شالحث.لللمالتقديرك..عن.اللثمائعلمتبعضسمع

أت!العاشد؟!هذهالعظامؤةةإو..اءنئةاءننتخلمصيهفولكن-نبيه
ابي.انهتنى!لا..اوه-الزوجة.مصيبةفيلوقمناا!اسعرف!

نخيدوجدب-هـة"لأب-هه)-اللحشاش"!عبزءلىابوك(رقببةيحك)--انتىالحثهـنتبحثانيجب..اسمع-الزوجة

(كالانها4علبظهر..سوطوبيده،سيهارا.بءساحة..ذوقلقلبولكأ"،ورالبمةمخبلاشخص

تدخي!نه؟طىتصبركبفإ!الرديء-لنوعاهـرزا!كوعملوا،بكاحتفلأواعةا!ررما(المضء-ف)..الانبعداحدعنابحثلن..لا-نبيه

..انه،منها!سنيكسنجد-!ز.-4.لمجيءتم،.الوتلاعاىاواصتأ،شدهيت،زة3.واحدقتيليكفيئ

.زاؤ4.عنو(4ويدولىيرميه)-الثش..ازثاما..و.!جعالمبروت!فصفرز!.مخبلاشعخص:لكقلت-الزوجة،

..ادخنهصءنارةلربااحسلم،ذاادريلا."لمحيتممهلا..لاهـل..الحيوانبهـفانفعلوماذا-ذبيه"

اللصبلح.منذطعاماتذقلملانك-الزوجةأزةاللب..ؤلت،ط،تماط-الزوجة؟!يموتىسابرضانعلعه

بئا؟زأكلهـل.ذهبفطعةمئةكاة"ضا...(الي"تنظرصه."فى)-الزوجة

ط!امنها0.3يفيبنيلاطعامكم-الحثاشفرياز-..ذهبقطعةمفة-اللحشماش..ء!اخطةلديكم!ل..هـل-نبيه

.ل!كوا!لاللذي،واظنهو..مسمومتماوي..زطويؤطم!قى"دئة(يحسب)..تبدل..لاني..)!انترص!ها

ية.طب!كلمبإقىماتوالدي..لا-الزوجةانف!"صتصضنئصجوال..حفتمينتى"لحىو))تأفيصيانفبلشصئااترح!ن-الروجة

4ات:ا!و)"اتاردتماووذا-الحشاش؟المرحومها.آ-اهاروحعلى؟برء

"ه-درهـول.دارتاذا.طبيعي!ةمبتةمات..الدفئل!نر"ويا-فجهرج!على4*لاصاينمنوللكن-4نبب

..فانهشنهةاللطءامس؟اللجنازةب!دمنشبمءبرقيما-الثانش؟!ءغبلا

فيلمضماور""!امانترفانهإ!شب،كأ-ز:يهت-بفينغمسبن،زف!..!كذا..برعنيجماء3اذكل!الت(سان!ةابووول-فئالزوج

تك.صءلم؟الخلم!بلا)شهء،كء--تحذازكارمبت!و؟حظنآءلى

ءهدتجطان..!"فيأافتوؤء-الحثطنتى؟اننفسى-فييهل!*هـدعنابرحث..قيممبكعغبيراسلاصاب.

اررضا.دتهوابروبر:قىاولءنالشرؤ!!ضهت..يكفيواحدنفه!-الحنتماش.اللبمتحتحمتحاهناو،احان!ةفي

ها..!اوارجعادؤنه؟ي!بقىمامعقول-ازوجةا؟الجسرزحتصشاشى-نبيه

تحتلست،3للامكاللىاز*به-زجميه.جاهزاسةجده..ال""،..ؤوياولء*ن.اللبمفوقاو-الىزوجقى

.الانالجسرباث"ت(جسدهيعك)-اللحشالثىصثاش(ذا!لاابى،بالىيمشبر)-ننيه

..فوقهمثلا"لجسرتحت-اشاللحش..عشتت..،ءغبلا،ء:ي،ؤوي..الج-ستحت..

"-لم!بة-..?حبة،الاؤلعلىهناكزءدولكةك.4حماعلىساعده3(لفجها-ازوجةا!..ال!برؤحت

"وضوعهـنز"خدثانلالماذا-الزوجةوحديلىأصملهجمياتركن..لا-اللحنضماش،اللجضةفمف-نانقبلاسرع-ازوجةا

؟مفرحثم4يحهل)بهيكيدزوسخانيجبلا...الجهراًنبينوتفضح:ا

درجةاد-"ةوحعناينموهذا-للآسرر،لئبضلة،ءربدرزكل--نفطلهللليانملدنو!لتايرمهأزو(جةبكنأ)مم!دلسا!اغة!!

رة3الذاد،قدبونرءطال!اسبعض-ذببهىنفسستإهـ51لم*ودصببن.."ماترجلايعمدقي.4يرصهالمها..شبيا-الل!طش

قى.النعممن؟مابرصدكنتواذا.الروحتف?..ائ!*4ور،أهزاججنسن،م!حه-ن!فئةصرء-نا-!زوجةا

بينايهإرنوائلا،للهـمخبهبرهذا-اشالحنتانؤ-5كنكالخضارعروتدخنهانزحب.غبركليليهىو،هـور

زرت..3تراقارفتانيوم!.جبتي.الانتمعباءىءلءونتفرج،ة3البرإمامإفيقىارو!ؤ!ز!جلسهـ-ل،وصلتأختيراوصلت-الحشاش.

..رء!ةاول،وجصدهاازصوراكنلىمن3اما.يلعبا)سممو؟ادة""انغبراخرثيئايدينزر

..انيدلرلاو..نع!-جة!زو1،قيسبا..كلى(لهلأو)-لحشحاش5.1يدارءال3اهذ،ؤنهد01.لا-جةازوا

ول؟:"،يزعجكؤدحديثيان-ماشالحنهلأسرعبئ4مهورار"هي؟.ئي2يغمىيركاد..كفى..كميسك!و-ض*ء4،اذن-اؤحثعاش

3أنيا"يرسهائحاني؟ؤرضجم!،ذلكرغمظريف.تتههورينءما..للكاقولآم(ب!يدهويهلب"ال-4!ظر)

نلزت،ح.لاؤرصة!ذه..راىماعل!يكيقصذه!-!-ى،الهوااحص"دك-قىالزوج.؟.ثقيل!وإهـل؟ماذا(!ا!ةة)-الىزوجقى

وو:وذاًلى.كانتبرهاقهتر!لىةاول.يروم3ل؟نبب"برات!حسدهالا.ال"وايةف!4بس5الاء"من..لا-اشاللحث

قيراء/.:قبرجليرؤعمتحيت"الصاللحين))اً!هده..لأيعني..احسده،طبعا-"نبتر-..فيقجة/

ؤوؤ"قذؤتثم،ف!لمرحومباورميتصادفته!--لالارضتعمقانتضلا-ازوقياف-!/ت!041وكهف،اللهسبحان-نبجه

اء--،.زرينكمانظيفةرحلة.إهدتينشاللهـربفيفظيعةطررهقةولهماكرانه،دقنهإ!لي!برة

تلمارائحو!ىصممتعةفكانتالثا!بةالرحاة.الل!ورءن!أد-هـو..احسنجةبرقيفي-الحقن!هأش

ز?تعلاتت!جمعبنالمجارياًن.خجميثةل!!ذاةفيمةا4يرفيإطر.رنف*4لن-ت!ث"اشا.مماالمحيضكأارءجوزاة1"رنيكأؤ

؟اؤرولءاذاا*نو.المشاهدة/-ت*قمنظرا..إ-رةا(-دهلوحمكإة)

يصنىءو!واللقعرالىفغاصباللكيسرميتزلةتلا..صذراكنلكنو-الزوجةسدة!!ماالقضية..احظ!ايرأ-ب،

ننرضة.فقاعةالسهطحؤوقاناحبلاواصدفناهلاننا..اليكالانظاد.القض!ية..
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قبالكاحنتمأشاأغرقه-ألزوجة.نخب!هأفيكقيورطة!ننقومأن!الينا؟تصبهفا.اداهـدا/كلعن4!:أصد-نيء"

لمن!رةس،جطه..س..رر"-.-بش4انيم*-ن؟لا.صقالمنهازها-الثلمشانيدترهـل.تيياذءراحكخما-الحش!اش

اذا.ج!دازوجكتعوفينلاانك.اتبرشيءعلىيهسانه.سبببغيررجوعهير*ون؟اةعةاه!هتحر":!

السهـول،واحرق،البلي0ازلزلفاليغضنت.!ديمبردينيطالبد.ائنىنه..ما.ممتكلاشيئاحديثكك!اجدلا-ز:جه

...الاخضر،م!إوا؟داين(وجله)-الزوجةشبضا.ؤء*كمالو..يمننك..4از-ا)زوجة

زنكشو..(ببى،قأعةزضنتك)-لزوجةا..هذامنشيلأ-الكأد!اش..اخ-ر

-.باليابسىانكا!-ت.ولكأي...وللكن!(بخوفءثائرا).-نبيه..اخ"،لاس!هةاو!بام--اث!الحنه

"بنيع"تعرفهنلاانت11تضحكين-4زبيي!مكنلا،اؤترضلاانا.احدمناستبلىلما-5نأليوهـ-كط،اللرحلاتهـده.نحدد!ا/كماوصيا

سلااةمنانا.عروفيفييجرياللذياللدمالىاحتاجلاغنب..غى!ازتي.افترصانكانتنةالثال"صلملرقبرتت?ورينكماروهلة

نايرهكنهاولاهقممسةقيعازلمن،ات!ه!.!لمفة؟ء"!تكوز،انمعنىففهمهـل.اص!را!ورصامصماءوؤدعرؤت.إرةالالممنتخ!ولا

.الهواىعلىت!برولبم،افه!ملاربما..ربما-الحشاشء-ر.الاصؤغاؤلت،نهارانيفيهالنارفتعل

.زروودنافقد،معة،يصبعكناتركه-الزوجةمن،1نالنيؤةد.اللقض..بئبهده)بعلاقةلا3بانصر9-مو..فيهاالمرحومواللدكو.رههت

.عا-".ى!أنيء،..معدد4انفجارلىهمتحتى

!؟جهةمعاسكنانا-نبيه.للكدفعناولكنا-الزوجةانترب-دلا..ن!رسص"وانانت-تء4

معها.نعبىانناالواقع-الزوجة.ما!كمىؤدرعالكم4ودفف-اللحنت!اش؟ءرس

ائحة؟الرشموااذا،وا!بمان-نيء4.اصدةومرةاد!4-الزوجةيلدتصنكااذااخرسولماذا-الحشاث!

.تفوحلارازروتها،يضموارن-ايزوجةاجلءنولواعاودانيمكنلا-ا!حنضطش؟!الحديث

تفعل،وعنيدةجنتةانها...نفوحغدا-نبيه!ذه(اللجاكيتيخلع).كل4لمالطحشينتىصقه"ن..ربززولم!دعه..هاو-الزوجة

يما،عبدويا،طمطميا.لاخ،نتنانتحيءكلشيءالىاحتجتمادا.جسكمدهده،ثيابكم.صءات"يحككبماان

.الافي-اء!؟لاءاينلى!طوطولاني،الجسرتحتعنيتبحثوا*الانبمد!ؤاذوراتازها،حياةتن*تهـذه-نبمه

الثلاثة(يدخل).!ضاكاكونلن..ءاذاول*ن..كذللكاؤولوانا-الءث!ماش

ا(سيارة.الىاللكب-!!ذااحمل،عبدو"(يخرج).منهاالتخلصيمكننيولاحب،نيازها؟افعل

البماجفيضعوه.حملهعلىساعداهوازءما؟نفعلماذا-فييه.-عي!تطلاحبن،جحيمتكونءالرص.،ةان

هـ-اذا..!يا.الانظارآهبمما/لمفةواولارموحالان..ش!ءكلفعلظ-الزوجة.بربزعجه*.بءمن11/ءلص

؟تنتظرون5!!ذ"،..الجيرانعلإناونجمع4رائصاسنأجرتاثا!وج"يفيهذاوتقول-4نب

...هذيرانكمنتومانننتظر-الس!ازقإ؟اللففبهبحة.."فعللاولكنكالبرثةمن!كألمصمي

؟االاكفانبرهـاخلمافعرفلاكاننابا،طوطو،طمطميا(يئ،دي)-ذ:يه؟!ذهذلثمن31*رافعلماذا-الحمتماش

نجاتعرفون-نبيه..عبدو."جوولشيء..شيءانها،جثةلي"مت

زنصمعك!االلهلطول..المسكين-طمطم؟ايرضاتدعوهملماذا-4ازوجاكلعلى،الج!دمنؤليلاابرلمل-الزوجة

عذاب4عذب،-،ديادكيخرببة.انينهاساسنا.بضف"ميالامورسا/ولى-ز:ء"..الىاخذ.فهاذا

!؟االلكفارنهـب"إ!بفاؤملماذاؤانظريللغريبانف-ناكنت.كيلوينعشرنقصوزلي-الحشاش

!؟تعر!وانت-ايزوجةاللص!نفيبرقثم،فيابناولبساموالنا..وللكناسمناناتوقع

ةالامواتءص!امعحتىوءنراني!نه-طوطو..ومثىمنهاكل،الذي.اخرىمرةحاول-الزوجة

حوامهمنالطبخسكين؟ءذ)-طمطمبرهرجلعنزجمحثانيجب-الزوجةلانطح-الربرقبةتمسمعيلم-ء،شاللحمث

(يساعدهلمقوالستايمزؤهاالاكفانعلىت!ي!نحول!-..!لمناكانت(الجمهورالىتلنفت).ااطلرولافخرتدعولاانها.!هـرفي

خننن-4انؤبلالاكفانمن"نخرجهيما...يؤذيلاعجوزانههنهتخفلا؟لناتدؤن".فورط-اللخطرة،ذه-الزوجة

ا!فاسد.ا!،واءينامانيرخ،فجبان4ولكأ،طيبوليو!وذههـ-:تقواونخطرةكل-الءثساش

فبىازث..اتركه(يدهي!مسك)-نب!يتركفابان4افنصاذا.وحدهاللج!انةفيتة-3.يردفنلارجل!ذاثفقطاللخطرة

اسبننضهاكانيه!كنولا،."ءاؤظةعالمئةبيت..مواؤقالجرةهنهفي"اكلاعطيكؤ-وفصورا4ازوجدتولكن،محليت!كذبانانكمااعلغ

نفسك؟تت!-ورايرن.ب!ه!فييرتصرمةا،"الء"فياللجلوسمنلثخير!ذا؟هـا..وارجعالواضعاؤذرفياضعه.يدفنلا

لاالىزبب4ؤيقفز،بالسكينيرهدده)-طمطم.ىالنا!مصابربعاىتفرج..هكذاص!مللمانهاعتقدبدأت.!"بقنيؤدلأجده

ابتعد(زوجتهاحضانبينتجعلهؤفزةالخلفبدك))..اللغرلي(ءمعتتحدئيلا-نبيه.دهـت

هذهعذقي".بدمكالارضالونتانؤبل؟!"كمانالجماعة!،معتفضعحينا؟!اللكلامهداما-الزوجة

..برالبراءةتظا!رالاانوجئتالطويلةالمدةواعرف-،غر؟ءواليمسهؤلاء-الزوجةكاؤيقىكانتالطويلةإلمدةهذه-الث،ش

للفد،عيهتهصدؤتللقد؟انا-نبيه.شيءعليهميخفىعادومااقي1،طادائ!4اشمالمكلعلى،ا)برنتةمفن،لان

دائماكشت.جميم!،اطعمتكملقد..اط*مته..بن!صيالامورساتولى:لكفلت-نب!بهالىازلمظرالم..اكفانهءنتنب!ثاللطيب

..واطغمكمعليكماؤءمدقبكنييهغضسباذا..طمطميرا(منتفخا)اصدةوؤذارةنقطةآنلهلبماب!يضانه!كفنه

ماطعانه..آذاهماوهذا-طمطمب-ا.غفباذابكز:جهمنالةالشويلفبكف!4.قىلنظبفق)جهانبدلا..بدلا..

.امعاز"9!ه!خمالذيالء.هـؤةءت-قة؟ااكغانفيعجوريعجزني!ل..عجدوا!ديبنااكاتصدقبدات-الروجة

نايجب.للال!دةغسليازمه-السائق.اء"ءر.لمنعبرةاجعا4!ماذابكفي-4هـت.وموتلا.انهيدؤن.لاانه-اللحنةصاش

اورررقة.اخبزءناحفتحاءهنطهر.ساحرقهفياللخنجرلي"ذااطمنهكنتبلمننارصكواصم

دونشهئااتفعلوانيمكنلا-؟هيهاللخنتاشاصرؤ"(رتيبليصوتا-وجةالرتعوري."نتلهمقدسارجلملأاطغنكنت..ؤلمبه

..ارادنجا.بنلك.الخدمةفياخلاصي

توحثواءـ؟لاء...نبيهيااتر!-ا!زوجة.سا!رقه-نييهكتبكأنما؟اللعنةهذهماادريلا-نبيه
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!ؤسيجرجم!الذيالاجدادلدماهانة..عائلصيكل..ستياو)راثةهده-طوطومنيخرج)؟المجرمين.عليهـهيعةثرىالا..

.ءروقي.الانحناءيستطهمونولاياوسة.مفاصلهـ!شديد.اضاءة..العمالبثيبشابالاكفان

.بنيامعايثر-اإزوجة.عقدك"!"،للفي..انتبه(إطمطم-.)نبيهعإىيساعدوز4وطؤطوطم!طمالسائق..

5بوذالاهانةابلمعهل(كبا؟صوت!-نبيه..اماميركعتولواجدده،لناالزبارعنهوينفضون،النهوض

!؟ابى-،طةانقعه..العقدهوهـذا...خذ-طمطم..دعوتهالديلير..انطركط-نبيه

بك.ياابلعها-ازوجةا"لملاهـ-قالىلصاتركك.."مصة"))و!نترب).اخرشخصانه

كلاًنهـدم..النظا!انهـرملقد-زبه".تنتاءكمامهلكعلىتدهـ:،1السمن*.شاباصارللقدإ!اللهييا-الزوجة

.ور-يءعبدو؟فيانتحتى(ئقللسلا-الزوجة.الاطلاقعلىعجوزالليس

هـمانهـم..الجرةلناسالمت-الزوجةسههتلقد..اتركلببوبايانعم-الس،ؤق.دؤنهفيؤأخرنا-ننيه

.اللجرةاللىين-ءهوااهـ-ىبحإجةان!ك!.ئم.واحدةب!بدالسواقةهذهالاكفانفينضجلقد..اه-الروجة

صاجبهااستيقظلقد؟!الجرة51-زءيهؤ-!الاخرون..اخوةياهيا.هـناكسائق.اللطويلةالمدة

س!وؤطمايعلموحدهوالمتميطلمن..الان.كثيراعليهمتأخرنا..طارناازيبءمموهوالنتمابيعلفحونالاخرون)

يؤلمني.صدركط..صددي0ا.4ية!ا.الطرإبئافمحا..هـ-ا-طمطم(ب!يدسفرمنمقبل3،تهمتعبا

شفيت؟انكتقلاللم-الزوجة(ي!خرجور)5دإهذلحليكخفنا،اخيياوالل4-طمطم

صحقىفيكنتالكفنفيكانحين-فء4فتمسلأس"بهميلحقانيحاول)-نبحيه.الاكفان

وهييمشي).51..الاناما..جيدة.بهمكاؤ؟ازربهت!..(زوجته.الثباعةزجدولانعرفكأا-اللسطزق

خدعونا.كلهم..خدعناالملعون(.ء+ضدهنرو-خلصنا،يئ!:وندع"م-الزوجة.المنالسب!ؤتانوفيزجوت،4لىإالحمد

خداع..خداعضحيةنحن،نعم-الزوجة?ابرقىفياعضاءآنهم؟تسمعلما..ترهموانتءيىكتقطعقإجمي،للهوا-طوطو

ر!يب..دهي!بة.العذابتتعمل

..غابةانها..صبةللهستهذه-4زبب.البساطةبهذهيفلتواانيمكنلا-نبى"(ناحيةفيمتكومانالزوجان)

متوثلين.غابةءاهقيلهؤ،سببمن،مواصدااضربانبدلا.يعرفوز4إ!ما..ازخوز"-نبيه

ت-ار.يمقي!صتدق-ديهءن-..محليناامروتاو-لزوجةا

بك.ياحرام-الزوجةلا5مت!بسةمفاصلمكانت(للطوطواا!هذا

حتنمفةلهديم-ا!انةهذه.وج!بافيالسبهبن-رفع-نبيه؟؟ءالانحظتستطيعين

بحه!!5!مم!55كى!ههبحهة55حبه!!ج!هبحبححب!،
،

ثي1راا

-7؟ا!صفردةءاىالمةتهعورتتمة-

لهاراا)ايلصنتشمقوجيكؤ،رىوهجيراصاحاامضغش،صاخه،وء)ى

يكيدبينمااسقطوأنا..ضبعواروص،انعسوورزهاوبف،

كاوالقيالرحبمفكبكلىاسالرأتدألم!*،،

اليكصالارتمرفي!ىتغرالتيإريجاالتجلي!رؤياغرقازا!!ا

.السلاموكاديلعينيكلونؤ،بوأري.نصلبعدنصلا!لبي

***دماءاساطيرالارضىأشرب

غناءونوافير

ازتظار.في2نيأكو..الصامتمزهركواطرحيأمها-ك!وراوساطوغررعباجنالعيشورقمغرواظ

يةالقهرالياليادىوحذيميربالثما!ابييهلمؤانيالطيب!ملىالموانتظارفي

روحىيهلأموسمويأ.زبالشعريثقاحيعندماالحراربالالى!اطيرروحىت!لمؤارالارضازتكلارفي

..ارالررلاساطيربامو.نىرحهةزدركش!علني

،-صهحب5555!هله3ههههههه555555!هه!ه!ه5أخي
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