
ص!-افحدووه%

!ي(
!!!رصص!ا!هق!ق!ص

:ببرو!فال.تفاوفهلاالم!صلن!ال!!ا!

.كيرههات-لظوأعنهالناس!؟لاءالانيقولماذالاموؤفهاليهحقااكان

ألماذا؟نحيرههات-حاول.اعماقهفيينمو"النلإم.العربةزحامفييغوصوهوالممحصل-

وبلهجة،بتهلادةالم!صلقال.الفف!ول4نظراتبعضالموقفجنبرموزهاللفهمالسبيلكيف.التذكرةيتاملبدأ.بشيءالاقىفال

سوا!ما:يعرفهلاالرالىيلمحمنعليهكوانبثقتلحالمشكلةعادت.""المشاكلاتهوى).1.0وارقامها

ا.في!رههاتفقط.شيءلا-تدويلللمحصلقاللهاالتياًللكلمات.تفاصيلهبكلذاكرتهفيا"شهد

جهة:كلمناسئله!ال!يليس.المخطىءهوالمحصل.مخطئااكنلم..!كن.؟اذنهفبم

ألماذا-فيزملا؟ه.-اذنهفيترنقهقهات.."ا؟زل.الجنيههذاسوى

ألماذا-.مستحول.مشاعرهتحفزت."هاها!فلاح"عليهيتندرونالمصلحة

متسمتان.عينيهحد!ا.-سمقهيزاللاالمحصل.مفهومغيرالامر."بالشدةالاتأتيلاالناس".حولهلمنتظر.رإلسههز.انزللن

.حيرةفيوجههقلبيتأملوطاد،العربةاًرضفوفىثباتاقدمهوازدادت،النافذةمناطل

هيهأسالكلماتسمع.هموءفييستس!لمالمحصل...جديدمناتذكرة

السنبأس.ندمهزاد.اثرعلىلهيعثرلم؟الانهواين.يرداندونالجارحة

حرف!:كلعلىالمحصلضفطمملاثةلمدة؟انسيت!الامرتطورلوماذاثم،51..بالفعلهذامصحلا

.غيره.هات.ف!قط-يص!لمبالمصلحةتثنيتكقرار.المشاكلعنتنتهدانيجباشهر

جديد:منبهماالمحي!ونتدخلانيجبكات)...والصاعديئالنازللينحركة.لابع...!اف.بعد

هنالهأماذاسبنطلونهب!يبآلياتعبثيده."دائماذللكتلىكر.صغيرةنقوداتحمل

اللسب!.لهفل!!هؤلاءيعلملو!المحصليعلملو.واج!هاممر.ال!فير

:اللبرودب!فسالمحصلقالأال!جنيهسموىمعكليسانوتف!؟باللهاعوذس

يعرفي.هو-.بهااحتفظ!كني-

:بحدةصاحأبهاتحتفظ!

أماذااعر!س.كنذكا!..آ-

.حيرةفيصمتلكنه.المحصلبمظرانظفما!."أاناعلي".جالز!

اللصبر:نافدبصوتالمحصلصماح،؟انظرواح!ى.وطن!ةمناسبةفمارعليها!

للك.احسنغيرء-هانظ.اموركسهـل.اخيياولو-

!ألياحسن-:بصحالمحصل

القسمأالىتل!بانتحب.نعم!.يشاغبانبدلاأهـويهمهوماذا-

أ!رمياحراقي؟سببباجمي!!قسم!:-غيظفيهتمف

صونه.منالمحصلخرج.حوانا.حراظ-

.مزورجنيهكأانماعلي.مزيف.لا!ا!دلا؟احدس!ه!لى.امتهدومنمفاجئها!تزازةاخرجض"

فيالدوجةالم!صلفادى.واكرقبالص!توسيطرألافواهفت!تعشرون...أالتذكرةهذهرموزسرما..حقا..آ.اليهينظر

الاولى.المحصلانرلوماذا..!اخ...قرشاوتسعونثمانيةبافي.مليما

ا!جنيمهألهما.جنيهاكأمس!هاصاهبالاستاذ!اطر!ط.ثاهمونهؤلاء..أالعملما.ينسىقد.0أ"اللبافي"

مزيف.-...عنيفةمشادة،،بالايديوتماسك،فاضبةاًصوات.فليلا

حوله.منكلمننحوهتصوباللفضولنظرات.الومسدار.اخياانت.ا!جنيهعاحب"الا!ندي"-

بد!.العربرلأافقفييلوحغامضخ!.الجميعانتباءالموقفضد.هواجسهمنافاو

نفسه:عن"يدافع"ان؟نعم-

يخصني.لااًللجنيهس.بجانبهالمحصلاصبح

لاأامجف!قلت.هؤلاءامام!ا!عممع-أهذاجنيهك-

:كاذبانهيعلمو!والقورعلىودوافكاوان!الاتهبهمو!خاطفة!حظةف!أاللودللقلةعدنا

لا!فيزملائة!كاتعادت.د!شةفيالنقدلورقةين!ظل.!مهى

.ثاهدونانتم؟لاامجنيهيقالايضاول!جته"...سخطهتحوكالمحصلنظرات.ترنالمصلحة

نعم.-:كقذيفةعوتهخرج...؟الوفدهذايريدماذا."جافةكانت

.قال-؟!شيءيلزم.نعم-
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لحظة.اخرفيالخشنةاليداًطعت!ثليها.النافذةالىيدهاالرعع!؟منهافالتظكيف0اللعيتا!لمةهلىء

ه"ريس"ياالقم-.جنيهيانهاثبت-

..العطيموالله..مزيفالست..001انأ..اناس.القسممنبدلااذن-

فيزملاوه.بجيوبهتعبثالاخرىاو!يد0.بقسمهيبانيلاالل!ملا!يجددذءـبيومينسىلا.حفي!يا!!القسم.برنةانشعر

يضحكون:المصلحةا!جنميهليذهب..لالمناعبداسلا..والان...اثخصيةبطاقته

..هاها!كرامته-..داهيمةفي

انبثق.!.0"حز!متهتنتهك".بجيوبهتعيثتزاللاال!شنةالليدأ!تماذا؟هيه!

اليه:يس!نضدمافجاةوتذكر،اعما!هفيالغضبظلطو؟ملها.ا!صلانهدهعها.الفضا!نقدبقطعةيدهامتدت

تفتش.لا-:مغزاهالهابضغمة

!توةب!داح!ن!اجهواصلى.الواس!عةطنظراتموةلاولوص!د..)المتاعح!"،ا!بدايهمن!ه!هدامتها.اخ!يا!

ص!ت..جنيهك!ذ

النيابة؟مناذنمط!هل."قانونبما"غيرالتفتي!ثي.-.يدءتمتدلم

..بالضحككلهاالعربةيضجت.غيرناعلىبلوالرارم.جنيهكامسك-

-2-!..لسانكاحفطس

نظراتواتج!ت.القسمبفناءالوجودةالجمهرةانظاروصولهللفتأسواناتجدوالمأاخيا"ايه"لساني-

!ف،هـددةبرحمراسةاللفورعلىاحيطا!ذي،"اننهم"نحوالفضول:المجميعحديةالمحصلووجه

..القس!ملداخلطريقهيوموكل.بةجنيهاتثلاثةعلبمضاعوحدءبوعالاسهذافي-

."خطيرانهبدلا"!.بالكمخنوا0المطبنفسفييقعزملائنامنواحد

اللغط:واشتدبالقسمالوجودينبجمهرةالعربةركاباختلطالتعليقات.فثيلكجثةيدهؤكياإنيه.الحديثعنشل*لسانه

؟هدامن-:لسمعهوتتناهىتعلواللهاعسة

بةالمصابةمنواحد-.زميلناواحدهعاللحكايةنفس-

!أعصابة-0..امسىاولعميابنس

التزييف.عصابةس.خطيرةعصابةانهابدلا-

..2-.ومنظمة-

.رأوهقدالانبدلا"فالناس"،جلدءداخلينكمشيعبثا-الف!كالظانج!لم!.صدرهاعلىالطيبةاههودؤتزملا؟.قهـقه

اناركاتنتشرورائهمنوالاسذلة،سريعةخطواته.مطأطئةرأسصه:ا!ساذجبالد!،ء

؟هذامن-أندركوولامزيف،اًلساهبمه!اً-)

العصابة.زعيم-..الباطلةالت!ثريكفيكنيياا!ر!"

امعهمائةجنيه-ضب!..ماووـا.للكرامتهيغضبوكان!"

أللف.أ!مائة!-.الغيبفيالخبىءوشر-"

اللكلب.اولاد!:س!هعلىنفس!هاقنفوكلتعودالتعليقانظ

امكه.الذياللضابط!تلكاو!.اورام!منبدلا!

كامله.هـر!ةقاوم-.جم!لا!وأ!في!الاعدام!

كلهم.في!مواح!ا!ص!ف!ال!يمدويلا*!الالم!صل.-صونط"!غيرناعلىبلوادارم"

..عليغريبالشيشكله..!تطدوالعصعةل!رس!ن!ة.ممفهف!الجنيهيذيبيكادا!عرق.اذنه

ممنو!غابشيئاي!كرونالوجودونو!دأ.الجباءالاكفوسم!ت:تررداصوالق.تبتعه

ايضا.وانا..-.الخطيوالمزيفامسكوا!

ا!ققاصولافوجىء،الض!قيقحجرةئحواقدامان!ف!ت!فيصاح.خلفهتمبالاقدام.يجركوالدؤء

تصيحهابئبأصو.جنيهيلليسس

هو..هو-..وي!اطووالهصس،عثرالاقدام-

بعينه.هـو-ا!يمهدكعلىواصر!روشبعشرةقطعهمهكانت-

الضابط.حضرةياهو-؟لالم.هنهميكلنقدس

أضابط.احضرةياهو-.بدولامنهـم!س

:اللصولصاح؟حقاذلكمنش!ء!يلهل.عليهتخننلطالملامح؟ذلكيقولمن

منأهو-.لضهي!أتزاللاال!ا!عةاللبث!عةالنظرة.مسامهكلمنيتصببالعرفى

الرائفة.للجنيهاتبا؟تيناكاناللذجمو-يرشقنةس!4ووجد..."منهتخلص.الجنيهامنتخلص".لانجنلاء4

دقت."ؤطرمنلهابقىبما"المنهـمالموجوداتامدىورمقت.للنزولطر!قا

صدوها:علىأتل!باين-

.عال!نحرام.اليننامىفوممطتمصتحل!الحوامابن1يا-واللجسه!الصارمةالملاه!عتأمل.ذواءعلىتقيضخشنةيد

نعيمة؟يامالبك-.ش!يلأكلاذار.كف!يددجمب!نف!صهاالواسعةالعيون.المملاق

س!اهـهـعلبةابيهاس!صادةيايومكلأالضابطحضرةيامالبم-:عطرخةعاليهلتوددتعودالاعوات

..بعينههو.جديداجنيهاويفك.مزيف..مزيف..مزيف-

،"الف!يفه"اكاكواتكلوتذكرتا،ضجيجافصاداللغطوزاد:الحاحفييهمسصوت

جمهرةعلىالامويكتفولم..عليهملعباللذيالخطيرالمزيفصورة.ارمه.القه.منهتخلص-
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وطإنيهإةمناسبةشعاركلليها.كتذكارسإ،الاتوبيسنغسركابمنلثلاثةاتضحاذا،انإسمفياللبلاغاتمنإدم!

؟فقولماذا؟اء-لنفسسزمنمنء!نهإيبحثونكانواالذجميالشخصيكونوانبدلاانه

/.الثانجةاللصولنظراتمنهرب..السبب

.كتذكاربهااحتفظ-س3!

!أأخياتقولماذا--نوالذي،عليهقبضالذيالعملافىلاقوالذهولفيي!صننمعكان

العظيم.وا!ا"-ومع،الثهودوبقيةالمحصلاقوالوكذلك،العليمعبديدممىمخبوانه

أ-سكذاشيمابهيحد!خطيرمربشيءعنيكشفالامركان،تقالكلمةكل

جديد:منالصبريتصنعالمحققعادثمالمجهولالخطرذللكسوىلمريانلاسعتهماعلىعيناهكانت.فشيئا

الجنيهأاخذتلماذا،اذن-توقظهكانت-واخرىللحظةوبين.التحقيقغرفةجوفييراقصاللذي

...س.المحققالصولنظراتمنصماعقةنظرهإادإشاهدمنكلمة

(سؤالكلمعيعلوالمحققصوتبدأ)قبلسألانهبدلا.يصيحالصولبصوت،النهايةفيفوجىء

اللق!ما؟الىاورهابعنالم!صلىتعثعندماخفتلماذاسأاسمك-:السؤالنفس،مراتذللث

...س.اللهعبديوسفحسنس

الخط؟دهايةكانتتذكرتك-.ص!وتكارفعس

نعم.-.اللهعبديوسفحسنس

منتصفه!قنلنزلتلماذاسأولديأهلىاصحيح-

...سأيقولماذا

النافذ!هإأمنباللجنيهالاللقاءحاولتلماذاس.اًنطقس

...-التصرفاتهذهمضما،للكن،بالفعلمنهحدثقدقيلماكل

اسمع.00(وصاح)؟الشهودوهؤلاء.نعم.أ.اللش!ودوهؤلاء-:الناريةا!نظراتمنهربا،باسنشملامقال.؟.مجهمعةكلها

لاأآاستعإتإررإ.نعم-

شيثا.افعللماللعظيموالله!:غيضفيالمحققتمتم

واقفا:المحققهب.اللقباولاد؟اخيراوفعهم-

لا!امشمقر!-يمئكليكادوالرعب،زملالهبضحكاتتختلطا)ص،ذجةامهرلثوات

..العطيموالله-.ترتجفكلهااعماقهوجد.اطرافه

.جدهكلمنيتطاير،التررالصولالليهاتجه؟ا!معلاأزميلااًنتس

!رفه؟؟باللهإا!ض،أنتتقسم.العظيموالله،العظيمواللله-:خائفبصوققال

؟..مجرمونياتعرهونهأالحبأولادياتعرفونهأمنزميل-

هـدإالدإءـولاءهـحمأارو:ونالغضبوتملكه،الرجلحقدوتفجر؟زميالك.سالملإجيداعبداحمد-

والركلان!،الصةماتأنهالثو.باالمهيتمسحونثملهميحاوماي!لونكمز!لبم-

جسمه.لليحمييدءلموسفيرفعوعنثا.لكاحعسنويديااعقل-

با!!لي!ت!عو!ك!ظرلا..اللكلباولاديااش!رثلاثة..-.اعرفهلاواطهس

.أ.لكمالجوخملي؟!ومةوءـو،صائمطي!فجروالمحقق،لم!المخ!اجع،همرةفييديهوقلب

تعرفوله؟؟بالالهتقسمون!باللهوتقس!..-ةغاضبةحركةفوهـفيبالويهم

!كذاتمول!لاانا!ا.شيئادل.تعدث.ت!ممحقهتكاداللضربات؟لاأمز"!لمك؟ايضانحنعليمناتلعب-

كلمة.دوت.ضجةدون:باستعطافقال

ممنو3.هـناالفرب.تضربنيلا.كلضربلا-..ال!ظيموالله-

قوية.كلمةفيجلالرغيرإتجسد(هـولال:هايئفي.مثلهعنيداتكنلا.لكقلتعاقلاكن-

للك.قلت،ممنوعاللضرب.أي-خافتصوتبدا.ثقيل!متوسادالمحققنظراتمنهربا!ترهـ.

الركلةه!ع.ءنهغابءاوتذكر،ينموعشيداصوتايوسفووجد.الاوانةواتةبليخرللرانبهيهيب

بغيظ:المحقققالاللجديدةأهيه-

منمه؟ومن-.شيئاافعإلللماللعظيموالله-

.القانون!:الملتهـبةاللغاضيةبنظراتهفيهالرجلصعد

:!عبانلدفهكمنالرجلصاحأ!ثيئاور!للم-

؟..ادابنياتقولنالقانوأاللقانون-.العظيموالله.نعمس

:-رددوهويلكمهويركلهوولدنابيةبهـلمة!مهوسب:النالوطولالهـلموءالرجلتصنع

هنما.ياتلم0مكتبهعلىجالسالقانونوضعاللذبم!!ا!انون-أجنيهكلليسالجنيه-

!ض!ل!اللقانون.(ياجه5واشهلى)معهانقامل-انبمالاشكالييعرف!لا.لا-

لف!حاياكم..المشرفاءاللقانون.يعرفكملا.لامثالليأاذناخذكهلماذا..!لا-

برصونظ!فإال.عئ!ادايو-رإامحمادإ*فيالهامإسالصوتازداد...-

:التششجاتاققطمهأقووشالعشرةقطعةومعك.صهاللصفكعلىاصرارللرولمالإا-

..حكمهلىا..نتإ"..ادا..تثصت..انالى..برىءالمتهإما-.بهامحصهظاكنت-

..ا!انون؟لماذاس

.ا؟ناشكناس:مناصامنهيجدللملكنه،الردبسخفشمر
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دوافعه.يفسرأنايمكنكيف؟لسانهع!القولهذأجاءلماذا!الله..فربولي..لطقول.نيابةهنافى-

واسمك؟-:منهمكوهوفال.بماوراؤهينشغلاللضابطعاد.يديهبكلتايوسفرؤبةالصولامسك

الله.عبدحىنيوسف-أا!ن-

دارماصدق.لهاكدتاالرحةولهـجمهاللصافيةالضابطابئسامة.يوسفعنالصولابعد.الوقفالعليمعند.تدارلث

حجرته:حارسللجنديقال.المكتبجرسالضابطدفى.بخاطره.النايىككلواحداءلمينايحسبونه.غفبكفيتقه!ه-

.!بؤطقهوةاثنين-.بغي!دخانهاينفثهـأ4سيجارة4ايىوقدآ

.لكونلاقد.2!ي!ءرانيجبلا،لكنأ..هذاماا؟انالي؟لمن.الظنونعنالاخرهويتمحث.العليمءبدياتصور-

للضابطتماماا-؟راح.اللضابطحضرةب!لك!يحرجاجلهمنالقهوةيوسفبينما،ينصحهيوسفالىواتجهخاطر.المليمعندطيب

بالامشعر،ا!فوروعلى.براءتهمنتماماووثقامهدعواتيسمعوعاد:فنجايعبكي

،،عينيهمنتطفراردموعؤكادت،لهحد!ماوتجسد.المبرحةاللضرب."قآنونية"عير.سيعةهناالمعاملمة-

.المعبرةوجلاملامحفيهذاكلوبان،صوتهباختمناقوشحر.يريدومادونهال!ليمعبدحال.عليهالهجومودةب!علاللصولهم

بل!!ما-:يوسفعنيمنمهالمليممحبدوجس!مالصولصاح

مج!خك.قبلضربوني.اللضابطحضرةياتصور-!كذاكلهاالافسام..للسينماذاهبانفسكتظنكنتأس!ئة-

:مستنكراالفابطمالكلها.اللهندفي.السندفي(مؤكدايعلوصوتهبينماءكتنهالىوعاد)

ضربولرأ-.هك!اهناكالا!هاموجداللقصالىذهبعندماجاجارين.ووك!ا

حقوقه:كلفمامايعرفانهلاضابطليبينيوسفاردف!:طفولليدبعنايقوليوسفاندفع

.((!قنونبم"محيرالمت!مينقربانفعرفوسيادتك-.الارضحولؤقطدار.القمرالىين!بلمجاجارين!

:الحارسفيالضابطصاح؟كداباىايعني-

.حجازيالصولناد-.عاصبةأخطواتنحوهوخطا،جديدمنوا!اوهـب!

المكحب.علىالضجانينوضع.القهوةيحملا&وفيهصبيدخل.ذهبقل.وللدياذهب.ا!قمرالىذهبجاجارين!

!سف.يااتعرب-.يل!بلم-

.فندميااللعفو-.ذهبئ-

بسي!.تفماء.رجليمااًثربس.يذه!بم!

حب!،،،ح!قيحباي!بهد،نهيوسفشو!ار!بالرجلهذاأ،فكذبني.ذهب!الل!-

ؤهـ-ع؟ن!ئوهشعورهءنيعبراناوجمائالهيردانيمكنكيف!0كبصرااانه"اـطول)ءماو8انال!لميم!!ووج!،4!هـفربا!و!،لو!اد

يولعف.نحويضئميروءـواللضابرطصاح.حجاز!يلالصيدخولافكاره:ضوبةكلىمعيكودالصولظل.الادلطيىوىيسفحقلا

؟!!فوضى؟تضوبرونه-..ا!اجمأياذهبقل.ذهب.ذهـب.ذ!عب-

يرمق4وهو-فنجانهمنيرشفانريوسفأذ.رأ!4الصولكلط!ءن،الحجزفيرا!الهالصولىاءرو،الوعيفاقديوسفوسقط

:برقوةمكل!هعلىالضابطضرب."!اولادءسنمن4رئيمه".بهثفالطيمعب!دويهنىء،انفالمحهيسنودبدأثم0اكتصا!ضابطحفور

؟"مانوني"محيرهتاللضرباا!تعرفوىلا-.المنظرةباكرقية-يتسموهو-

يصهحعآدثم،ليوسفالضابطابرتسما،بكلمةاللصوليفسلم4

بكف:كفايضرتوهوالصولفي

ول!رى.ت!عل.ها!بالقانونلهايمةدرلاهنايأتيمنكلتظنون-.رآهعندماك!يرةصا!يةاب-،مةا!ضمابطأبتسم

.الصولخروجدعدذوسفالضابطاتمجه.تففل-

.!،الزبا!"يطقتعون"الطريقةبهذهانهـم-مرفونلا.ابلياء-يوسففة-هـجام!يالحاح!"وأزاء.مكى:4امم!كرس!الىواش،و

يوسفدىايتحددظبدأو.اوراقهاللض،بطتر!.لي!اءاوضصكالفت!ةام!مه!لىاالاوراقيطبوءكتبالضمابطاًسضمر.مصدقفيد

عليه:اذأكيديريدالهـيالممنىحسبفغماتهاتتضيربلهجة.!"وج"لقسمانظاستواح.ا!4النظراتيخض!ساثنماءها/يىسفكان

لا.اللف!اء!؟الان!مصانفيصنعةابغض.يوسفيااس!ع-هـدةكفيهفرللط،انفاسهإاسد.عةايةفيالرسومالدؤ-قشاربهطمل

ول!ره،لنفسولارراعبي!جطبدائمما.تمامااكرههالغصك!جللرا.تتصو!نظرات!4وزركزلط،خفيفببرديشعروهـويرتجفنفسهووجد،مرالط

..ش!ءابم!ءنا!نظربغضواؤ!رء،احبه،الفىكيالرجل..يكن..د!وانظ؟اًلاخرهوبرأسهيجولماذا،ترى.!ا!احما!ابطش!رمحلى

رمف-".صدرهىالاررخانبعضتمربءلممايوسفسعل."براءته"لهتوكدذهنهعلىتردكثيرةوادله،سمعهتمملؤامه

:يثباتالصابط.لرجلباأهلا-

.مرةلاول*خنكمنفعلاتبدو-.قوف!بالوو!حياءفياب!نسم

ادخن.لاازا.حضرتكصدقتي-.دجليااجاس.اجلس-

عهقة.بنظرةيوسفرمق.عينيهمحاىالضاب!زر.جيوبه4؟حداللضاب!يدبضئت.الكرسيحافةعلى-لمس

الذكي.يعج!بمن!صالرجلانا.يوسفياكلعلى-!سي!جاهـة-

لهجمه:من!موثم.بالجمبمل!ارمشعورفعيواقفاانتفض

وجدلكه!.تصور..جداذكي..ذكييوسفيا!انت..-.ادخنلا.ش!ا-

..جدالىلمغضب..ساغضسبكنت..غبيااللهلاقدر.يوسفيلحطهاللمنظرةابطاللضاليمهنظر

حاز!!ا!ابطنادى.دفاعهباعدادم!خولاإوسفذهنكان.بجارةكذس

سصمت،ال!رعلىملامحهوا/!ذت-،نحاءضةاشارة!"روانظالحجرة!لي!ئةاسمتم!ىلم.براءت!4اكتنسفواانه3بدلا...آ!هذاما

:جديدةبنبرةو!الءغايرا،يمرحبرأناللط!زينمةجولهاوحى.!يىيهالىنظر.الضابط

يرفض،اكر!ه.منهانفر،لك!تكمااللفهـبيالرجلللكئ..-؟الهـمجنفيباق!خين5!ءهل-

-94الصفحةعاىالتملمةس.رجليااطمئن-
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...الا0بهصلحةموظفازادطاللفلمحفرةيا-3!5!مميهه!حهـههههههههه*

.........بة؟"..ا؟تعرفه-أ-7؟اءصفح4اعلالىاافة"ور1زتمة!

ءص!"".-كيمسال!و!!.اًءلكبرعلىكا!!دليلوهدا-ا!

:المرهقالرجلاىاواتج".بالذوقأىيألا

.يودءولط.،!!ميانعم-
هنهه!!-

؟ماذاإوسف-

..أ..آ..يوسف-بر!هميقدر!ا..ا!ظروف!يقدردائمالفكيالرجلا.مهاما2كاكالمرصة

!زميلك.والعنطأ)سذاجةاًدع.4ازلبىد!"نبروسف-ذهننوفيهذااوول..الاذكياءالااساءدلاوانا..ب-*ريحويريح..

.فندميالا-.،غبيلانساننموذج

زميلك؟-:صحدةالضابطصاح.ت!عرفهانت..-:إوءس"،ء:!طفيوظر

.ؤندميالعم-:بتؤدة!،ل؟!،لمدة؟نباتفيرو"مفلورءنجيينظروظل

همي!ه؟-يوسورالىاتجه.سالمالمجي!دعبداصمد-

.4اعرولامندمياوالل"-ماعردهلا.!ندميالا-:ذاهـلبضرددفلموسىطل

.الاخرانتغبيانكي!بدو-.يوورمفعي!ني.رة(رقلاونطرالهحانيةدل،جةو!لملالضابطابتم

:فالثمفليلاوصمترأسهو!رش؟تعرفهلا!يوسفيا!-4-

لا؟ام،جنيهكال!جهكان."خهدعنا-:صكه!الوعاليهوو:طكأز"يوسلمفر3تذ

نعم.-:سلام-؟باقال!امس*ةموهآذياالمزفي..آ-

؟مصدره-:برلمحةومالدهبيءرحةبحركةالة-لمبطاتى

اتذكر.-لا.تعرة4انت!ذا..اخييا-

؟!"ا)تثاصحاوللتلماذا--قحلهغبررجللايقودلحارسبايوسهفوؤوجىء،لباباوؤخح

...-!-ال.وملابس!4!دهكلء--نالارهاقورطل.ز،ئمنصف.،اللذؤن

؟يخء.كانهالبدايةلمحيرتاز3ولذا-صديثهمكملاالض،بط

...-.عميابرنفسههووهذا-

؟جي!ك.فيدضبقيعمل"وجودءعالءتء"وكعلىواهسارك-خلجال!م--االضا؟طب3وراصدب-هـ.منالقادمالىيوسفنظر

...-وه-وا(ره!رجل41حدرر4اةارطاوجهتمل*طفىالصمتساد.اصءب

ءلميك؟لناسالعرفو؟ا)ثمهـوددةوشها-:يوسفالىبير

...-؟فهزعر-

تفريرية:للهجةاللضارطحديثاتخد:عهـ"قسباتمن)توهاستيقظصوتوال-

ه!؟.ذك!يا؟ن.للازكارداءيولا.دابلةهمةالت-.فندميالا-

جد-بى.منالتليفونجرسودفي:الة"،بطصاح؟!ءةءروليلعرؤءلالا؟ازاءلي؟غب!المزاللا-

..اللو-.!ندم؟اعرفه-

اله!ارءقى:االملاءجالعريضةالاقي-اماتومحتالفء،بط?وتورق؟!لازكاراداعياء!!غبييا-

شهـ-ورؤللأثةءن..عارؤط..شوننعويانعم..ا!لااهلا..))اثلفيوناجرسلكنل!مباللههم.4فمانفتع.ب!نففيود!لمبدق

..في!كيباركللها..الهاءمدا..التزلىففيةفيضتمغواينء"ا...بر"سعةهاعةالسالضابطتاول."حاولت"ؤور!او

:الفاصمقيس"رهاصابعوعبثت،الد!-خشاربهبمدهو!ءح؟ء-ن..الو-

شيءا!ل،ن..!!ا..؟1(كاؤأة0.واحدبرتدي"عيكان..:وا!فاوا."مض

.مردينلا..ونجبرهـمونجرهموصلمدقوشر!طمدصتاغاطفى..رأر!م!فياء!ؤ!..ؤئدمواأ،!ه..عاولانا."هدارالل!ة!يادةنعم..

الم،ضي؟اللصبهفة؟.ه-ه..":-اللأل"وتاوصياةور"ألىكازت..نكا..4!يهالانتتبادتالءنه"رميصاول..و"دم؟بىسمت..الان

..يفهاالط--وباو..ءيرهو،غيره..اكفد..برفهـز..؟لهما....ؤهلا..دندميادؤءقةلنامااو4دم..ململإاء:هـ،نجتىفىث!اوا!مقطمعي

..امركاوليورة-،مايعرؤان..ؤندميا.ز"م..ا؟("طعلىاللعصافيتعملمرةاول

قوؤ-ساقببمهو"-!،اللجدارلامسصءىاخلفاالىبركرسيهوا،كأ..تو!ء،اتهمفيرىةالب..

زظرةيورر"فاد--ىوزظر،شمرهبرءصللأت"/عبثدهوعادت،ل*تبا:مبتسماءفيولهالىوزظر

ص،نيية:..دفالوولمقدرز!-د4مناذكى..المعتوفصكمفي!ندميا..

...صدفيني..وذكيجداء،ول..ابدالا"الاوانان..للهالحمد..ل!جمهاد/كمامرااو..ؤخدمياما-!(لتاعده

،انة،رر"ي!مر!بوسكاوبدأ.ششايسمعيوسفيعدورم.الس"لملاءةورع..حالا..فندمياحالا..ش،ورثلاثةكلى..

زا؟-م،العءصين"غمضكانالاخركن،"رميله"تفارقلانظرانهبضماوه---وا-وسفؤلمال.السماعةيضهعوهوبعمقبطالضلمدش،ق

السح!ة.:انيقبرمريلضرقهيجفف

.رفستروت؟هيه-كلوااخلي!ةلداو،المحاؤطو،الامنيرومد،لحكصمدارا!مبدييا-

ا)مه:يستندالذيالوصيدالحائطتدكرؤدكان:بهؤهـودواءةوالدفال.دهوا"منبروسفخرح..لراكانتريد

..في5سيحنالفانو"،!دميا-.يئاثافعللماناالضابطحةسةيا،لكن-

..اسمع؟!تقولماذا؟5ا-:برغضبؤال.تهنظرااًصمرت!.للفوراعلىالض،بطسحنةتعيرت

.:ىاليمإسدهموابهابرسب،بةصلمقةرسم.ءكانهاللضابطوغادز؟تقولماذا-

الثللأئةةباصابمهيقولمامؤكداؤال:الضارطصاح.أسالرطىءمظأفوله؟رر

عقلك.شاور.تفكيردؤائقخمس.وحداهـاتركك-؟اذنانتمن-
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وؤالىجانباالصحقيقلرك.ا!ضابطلههااشعل."؟المانعما":لليوسفحديثهوواصلامامهالرهقجلالرودهع

مازحا:.عاقلاكن.مثلهغبي!ا.دكنلا-

بالتنربيف.فيهالقوممرةاولهذهانيندو.فيولهبر!اسمع-:البابعندوهـواللفاظهمخارجعلىوضغط

رتشت..اط!نلكن..!خجلمكالامرفيشيء.مضطربلمحانتللذللكؤاهم؟..حجازكياللصول"لمعكس!بحقق،يوسفيا.لعقللمواذا-

ابدادائما.الا"يرلطبعبالكونو)نأ!تهمةبرهذهعليهيقبضطمناول

..السذجالاغبياءعيب.مطلقاغي!بكمليسىوالعيب.ءزيفونهناككان-5-

..لحمببرا..(ضحكاو)..لبللأغاتاءفدمي..(اهةفو)

مزاحه:مواصلافالثمسيجار.لهمنوزهـنفساذ!ءفيالاءوركانت.طوءلمة-ايىخبلت-لورءرةواجماظل

دقائق.خىرمهلةامامه؟منهيرادوماداحدتمادا."منط،بكةغا"ة.فى
!سبوجد،حم!برووناكدامء،.يوور!يانوبينوبيني..

يركبها.منلمدائمهذافييحدثذاما.يقولسوفولحريرة""بكاملللي!قردثمليفكر

ممت:قرةبعدقال.مرةلارلاليهدظرتهوو-فثتيذهـرلاالا!4؟دليلهمالن؟مزيفاللبسىانهلنفش4ايف--م؟إعالما

اسن؟مكن-الذاكرةللآونانيمكنالاثم...؟؟:ر،صاهـللياللمفيكونإزيرفطللمان4

منزله،دنسيذاكر.لم4فقدالذيالرجلدصةيذكريزاللانجخاز""لمحد
.لم.لفض..خذةا"ولا..آ

مزيفبالفعليكونانبدلا.هومنايضاونسي،واولاده،ء4وزوج
اللعب!اصوتاولدأسحارتهمنعصقانفساروررفحذ!

.........وهامالااصابعوكلكذلثيركوناناقينعوما؟حدثماكللماءص!ثوالا
الحاحا.دادلمة

..ساهـ4دعوات2تلالئست.شيءكهلشبمءكل؟الةرقماثم؟4اليتتةءبر

؟ءيركلمعمصماباملءسابكزوفيعها-يوسفياا!رة!.ة،كلمنلمهابولاجريمةثمة.4زملابموضحكابئ

لاليد؟املالمطهةدا"مانسالحسابيذكماء-،ويششرهماموالالفحايايستردو،التزييفويقف.،الامنرجال!رحيس

.0005حديد؟منقضباناعظامكتظناميوسفااعترف.؟"خطيبهداياعادل

ليد.با-جديد،يطلمنحجازياللصولبهواجهالذياللعنادبصوتوشعر

.سمالرفيإذن"أوورالت-ولير،يشاءءاكللعادليقولبانبهتهيب،في"تدبجبارةوبروح

نقريبا.-الاياممرعلىذلكذتيجةستكونماذا

.4ثاتطراتد،ومفهيودءف.الغرلمحةفييرةهش!ىالفطبرطبدأ...بةبة.

و!-وعماد.الفشميقةحدعلىاطلةاالناؤذةمنظرةاضتأرطاالقىستررسانالجنديمنوطببمالبابطر!،لرددادلىوبدور

فلبه.دقاتمسام!4الى.لهلاتوبس،عجلعلىالضابط
.ج!هت4يحن

وصهدةنا؟الى"نيا:لملاغا!امئات!كطيو،!فيارأيكما--6-

.كاذبوبرورض،1صحببحبكلضها-

عليك؟نعردوااذينارورؤط-:"قدماتدونقال

يعرؤوذني.هم-.يرءصنيكاناللجنيهفندميا-

و!-ورؤيمقةبلم!جةقال.يوسفىفعلىإدهاضابرطاوضء.فضلمكءنلحظة.لا-

عينيه:ميفيظر.الاعضراؤاتليدونجنديايطتهـعي.،بطاللهاسرع

ساللم؟المجيدء:!واحم!-؟اسم!ك-

اعرفه.لا-.اللهمحنديوسفحسن-

اهـمه.نصرفةت3انكنم.وعر!كاكنه-؟عملىك-

.الصولمنسم!"4-.((الطيبوجوده))منشبئايبقيان-دررهماملمع-تاء

لا؟ووكذا:اللض،بطنظرأتما)ت:ترددبمدقال

.شيءبكلساعترؤطللكدلت."كابتن"ياصدلمحنبم-.امحمللا-

4وج!-بكلاوضابطوواجهء،ا!نفضةرمادفي-ا)س!يجارةدس..؟معلخةموظفانكولت-

ال!جد:الصوتمع4كبازكلديتنمويرةاكسوحوالر.اكذبكنت-

ءشه.إز./فاارنفدوحود.لفرورم-الس؟الاءدبصدقعلبهيهااجاباله!التمهيديةالاسئلةواستمرت

ببسهاطة:مال.يضحكانيوهـفتمالك.الاصلبمبرموطنهالخاص

ضحايانا.منواحد-؟الجهزةالىذاهباكنتلماذا-

ال!ير؟"ن-.شطرامنعائداكنت-

:بجفاء-وسفرد؟هنادتفعلكنتماذا-

نعم.-.شيءلا-

عليه؟حصلكيف-؟ووفندواذنالانوبيستركب-

الطريقة.برنفس-.حرثماهدا-

الطريقه؟نجفس-:بحزموتقربريةبلهجةوقالصوتهالذ"،بطرفع

.نعم-الاتوبيسركبت.واللدورانللفداعيلاقلنا.يوسفيالا-

اد"وبكم.فيتجددوااني!صن.ةءيولىيافديمةطري!قة-.الجنيه)هغك

.!أهأثفيلةصممتفترةهضت.مفهـومةغيربكلماتيوسفؤه-مالتفكير:منبرهةبرعديوسفاجاب."مانحوعلىصحيحهدا"

4واد."!مدحتعميابريءمت"مك":مهءش!ااعمادهفيالضابط.!مم-

سريعة:ؤكرة:برقةوقالاللضابطابتمممم

.شا!دا5اتبارفببم*ناذن-استدعماكلساءمل،ثق.نتكاوناننعستطيعهكذا-

لا؟لمل-أسيجارة.لمصلحتك
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..يستمرلىفالتزيرهف..شئا.فعلناقدنكون)ن..-:التحورقكاؤبيمئ!اللصابطقال

ضءكةاعماووفيو،دوت،جانبية،بنظراتيرءقهيوسفظلةحاياه،منواحدا3انساللمالمجهلمدعبداح!دانالمتهمواعترف"

ويدسبم"جب!تيحك،يرتمشىوهوالضابطيرقبان-لهلذ.مجلمجلةنطوععندول،المن!ممناًمساولمعهضبطاللذياللجن."عاىوصصل

اًلذيبالطولوالمشههت/اللطولءتوسطةا؟طالفصولءكأ.شعرهفي4اداءئلنم!-مائنمتةهإدةتحدثانكادتانبعد،الجنيهزغمهىلهليفك

طوول:صمتبعدصوتهسمع.قبقالتحإ"ردوكما5رآعندوللميص4كان."آلبيومحدثكماالفكةبهصببالالوبر-سومحصل

تسضفيد.دلن،كاملاليسألاع!نرافدامما،صالكلوءإى..-بشعرهتعبمثيسراهبمخهسهفبميمناء،يتمشىالضابطوعاد

كلوتفهـمدكيأنت.كاملاالاهترافركونانبدلاالعقوفيتخهفايرالتذرإطرةواللروح،يوسفشفص!علىترتسمصبيتذةاب"-.امة،الفاحم

..!!بءكمنفجأةاليهالض،بطعاد.السقفسليلامسخالهعملاقعنتةصح

0صى"ءواصلايوسفظل:عنهغابتفكرةعلىثر

؟اصرقاءلك.إواسضيااسمع-؟صحبيحةالبلاغاتؤبعضاذن-

لاؤكرةالةورعلىلهخطرت.ضاحكايئ!جراننفسهتمالك.شكبر-للأ-

بها:يوحبم3ءورطنفسصهاللنشسيطانيدري.ءطبعة/ستخدمانكهذامضى-

ثهركاني.اسماءهذه-وقال،ستخفافباكأفبيهوهـفى،مهإثرهةطيوسعينيفيونظر

:يدونان9تحقيقاكانبالىا)ضابظ-اشار:يبتسموهـوبرصهاطة

فبروسص.ن.صسناللهبىديوسف.يوسف4اللاعبد!ن--،هء،ائبلاغاتءئات..الكهرةبهذهزإفتماولا،بالفعلشيء-

...يوائلهعند.الها!د..الاخرىالبلدانفيوالافط

ت!ب.لا.قف-!مموعبصوتوضحك

فاصة.بخطواتالليهاضابطاانجه.ءكانكلفيدائماواللحمبر...-

؟هذاما-.ومعقول"نطقيبال!لالامرانفيوسوجد

ب!دوءقال.جايم!،!ولللكرس!بماباالءهق"4خلمجهة!وةانردلا.هطبعةاستخدمنعم-

:94اعماارنججافرغممبر؟يوسفياوتدورأدنتلفلمادا-

تهركائي.اسماء-:دال.الضابظابتءم.يوسف4اليزظر

إوورف؟ياءميتسخر-؟ق!وة-

..ابردا.لا-ء--نئت!حبمهقاانضابطركو.ب؟لايجإةيرئشراالروحااو"أت

:لءظةوكروجديد

..!علاموجوددن..اش!خإسا!.ماءهيوالله..-ائذياوقفايقهـرالذيهوالذكيجلالر.يوسفيااًسمعس

وحيرر4.درصه"علم!"4ببدهاضابطارسم...نفسه؟خدعلا.يرتفدخيرف!يههو

..وفى.اءر!-.ال!!وةمنندتجانيناجندبمماااحضر.!ال"اكلءاىيوسفوا!قه

الحديث:فياندفعزم:فنجانهمنيرشفوهولمحجأةالضلمليط!ال

؟اسهطئر،!!تء،بهاخ؟رز!هل..-؟يودفياهيوايرن!

:ر3ماءذكامناخرىلمحةاللعملاقوانت.يوسفحاجبااسضفم

ايضا.ات،سوا.الضابرطحضرهياهكذاالاسماءكل-.المطبعة-

.كوهيقظا"سىكانلوكماعين!لهائضابظلمحتح.وندمياموجودة-

-؟)":!ءاذا-؟"سهـنكفي-

.ته!ه!ءلا-:اللذكيالعملاقصوتفال

نفهه:يحدثالضابطتمهم.سرفتددتكنانصلم-

ءبديوسف.يولفءهههنالا"عبد.اللهعطدحس!نيوسف-دق.اللحجرةسقفالىالضابطزظر.ؤتجانهمنيرد.فوءاد

..ص.ناللهونظرا!"وفال،!جأةيوسفالىالههت!دار.ئ**با!وقمراتعدةبائقلم

:عيسنب"علىزروقدصاحثم:ذكاءفقطر

الحقيقة.تقوللاانت.صد!ةهذهلكونانههتحيلبة.-.الانسروو!اربماءكصرانلعني-

ئكلمة.اسماعضد4يوسفاوونف.ءضهفرخاللذيدمنجانهيوسصفوضع

.الاسماءبهذهاناسهضاكوليصى...!.ثركاءلييى!!

ءلي،م.يضتهرمنايصاوستجد..لكواف"مهناكبلى-كتفعلىربتإ.يرتو!فطانامنحورءقاكالبالىالضابططلب

:ح!برةفييدير4-الضابطؤئب.اتهتطرالضاد!يتابع،وسفظل:يقولوهو!وسف

!؟العجيبالحدلهـذاالهمددةاته*ل-انكعروت،"لعيففيون،1الش!يةالم!من.يوسفياالىهع-

العملاقاًنن!فخ.فصراازدادتقدالضابطقامةانليوسفخيليعترفلا"الرجل"ان"عندكم"ا)رجواةدلال!لو"ن.رجل،شهم

:يطاقلاذكاهدهواصبحكي!انهفيامتدالذي.ث!ركائهعلى

الحركية.اسماهدهماللضابطحضرهياتلك-لا،بحقور"اذجص،حههااناللحديثاماماللعملأمةالروحشعرت

الصحيحة؟واسما؟هم4راود.برل،ج،ررما*وظلانلهوس!فحلاا.ائحياةبنت.خونلهخبرة

لاخر.بالميخقاحدلا،هذهمهة-تافي..لعلمسيادتك.الريلا-ءؤكداءلامهالمخهقواصل.سناقفوقساؤ،يضعانعارمةرنحبة

عفهلمة.قسماتهفيتشنجؤلمما)ظبطلنظراتيروسفصمد!:يديهمنباشارةا!كاره

ال!قيقة.تقوللاانت-واص!وشباخذ..يمرصونو!م""ال-"جنكلاانت!خسارةيا-

الحقيققي.يخاللفقلتمماشيءالااقسم!-..ونحن..شيءكلانتوتخ-س،أكيدبالت"فتاتك"!هـم

قطعايوسفقال.خاؤ؟ةدقاتبقلمهالمكتبيدقالضابطاخذ:بتضفنب"امضماضةورسهم!،كتفيهوهز
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المه.اعبدصسنفيولص-:للهءهت

واقفا.يوسف،انضف!.وج4فيالق!وةيةبههيناللضء،بط-ؤزرفط.3رصننيالقد.مبماصدد.كابنيابء-

"يدبيزياغرإوسهطرفع.ال-"الض،بط1/جه.ئطالحلمفي!ا.كمنت.باسذةإوسفاسىهلىا.وذهاباججمئةالغروقىبرذرعالفه،رطعاد

خآواتبهسار.خانقهمن-الضابط4جذد.ورأرر4وجهـهبهمائيليغط:يقولهماوجدءنبل!جةيى"ولالضهابرطالتفت.اا4ال"ظرخبتثة

يرصيح:و!و.إوسهفياالصمع-

د!حبسن.حم!يوسفاولمهيد.اللهي!ح!نمف4يو-:ءل!لمةونا!جرسودق

.يوسهفالمهاالمنهمدودةوج،"عضلاتارتخت)..شرؤطكاتنبازكم..الو))

.ءنففيلح،ئطبامقهوللهالذيالولد..امامبم"وجود..نترفياعادلا؟،..(اد؟نصهمبرل

؟بالضهطمنا،بونتر"اذا.الكلابابناءيا..-اتنىوصوز"ونغم)..بذللكاتحرف..بريءمدحت"صعمك))اص!هكه

يرردبيولهصفجلدنرءتكامنصيث!.كاءظل،حدثماآلبرنمم..نترفطياالل!مفاصيلبكل..(الخلفالىدكر،،يه

.بلذةامت!براالمش!و!ج!-ء4،ؤياءترلو،وجهـ"منا)دموهرب،وجأة4سحض!توارب

هـنا؟الىبكجاءءق5اجتاكاد..-:-جسدهخلايالمط3و/ت"زت

لعليم.اعبدور!ولنم!اا-:المثيردىءهاالالههـوتردبر!مك؟نتا..!معقولغبر..!"تحىيل..؟.لقولماذا..))

وهو.انتحمار-.مشاءرهكلوت!ةزتغاءضخطرطرو!"ةدووم

:جنبهـ4الىيوسفذراعاوتدلى.بالحائطاخرىمرةولصقه.؟.جمةوالمط..؟و/متا:-"ن..؟علإمدبضتا!ذيازت..))

تفعل؟.النيلوكبمامكبنفسارم:لكقيللو.حنويا..-"اسلاء"اءع..ا)سلامة"ع.؟.عشهاا):حتجالىي

رفء4"لء!لنفس.الاشجارازىيننطاعاينافذةزءوواتج"/ركه.ؤجأةواؤةا؟"ضابة.بالاخرىيمنيه-وخطىبم؟3"ء4رأسا!عند

اعماقمينهائي!االلع:دالصوتوصمتاللعملافياص."ى.لامثاوتبص،3أنم0ارنمةءقهبئكا/بلمح.يوسهفاعماقآل!زصقي*قي!خوؤطدب

فيزملائهةهحكاتوجلمجلت.اسصاذبرةاامهدءوالطوءادت،لىيىسولطص-و!ءاسهد.اء،لافيالحجرةيغادراناءأره.بوجودهؤوجىء

عك-ىتلإقيدائنوورءإمر،4بشهمنغؤيراًالدءعوافاب،،العمل.لهاوقعلاذاهاقيبخطناتدءمنتىابطالضاخذ.يوسف

فينحوهالةفت.يئشنجالضارطسهعه.صلقهؤ"ءكانزوشكعنقه.ادقكانتتحرياتك.!رصتكنلت..نترفطيااك!نيئأ..-

غيظ:؟ءدثلذيا،ذا"ا؟ةأفالمكاو..؟وشوشو؟ارل?*هداولقسىاءاذ

؟إ:كينء،ذا-خوفحو)تنظراته.نفسهالىاًف،ق.ةطيولصعلىنظراتهوقعت

عنه.نب!توناذيااز،.الءقاًا)ويفانا."ء-بي-:جبلايزلزلبه.وق4فب!هاح.ص!يبئكارعبالىإيرولصف

إورءف!:ولىإبرد"مااآثرن!هـ4يحادتؤال.ظهـره؟طاللضلمادار؟انتءن-

؟ء*لمه!"ءىاء"*كوهـماللذينوه!ؤلاء!مننف"فيي!عى.لماحقهرولمةءنرفهمحلاالهادىءيوورفصوت

ع،د."رارةفيالضادطضحك.اذالمارايوسفد"وعازدادت:هشداعر

وعرضا.طولااغرفةايذرع

..زائفةعقود.زاؤمةجنبهات(!.هه"-

مضهـفانا.محنهتبحثونالذيانا.الءةظالمزيرفانا.سيدي-

.شبءبكلالال!واقفي

زرى.صءىجنرالمحاذهـب.وج،ىءنانحرب.)كؤلتاخرر!!

-7!

الازهام،واؤ-ءماداقيكلرلطانهالمحقد،ومدحتولدليرلمدفيا!سقط

ع:دالمجيداحمدان"نترفول))آاهـة"نير،مللد"اركل"الءدد"ا،ز/بئون%هلو

:وروسصفلاصمدلعة.رلصدلم*4إوحهوثماتفيالمر!ةرلذرعكلمر!! شزهط،بط-اللهردا.بصهاسهال"!ميه"،رلاالل4ءجمد!ءىويوس!ماللم

الج-!"ا"دت(لاصمدواشار)انت.ث،ودزامنايضااز.ما-

ت!صبطه.لمارروررهمنكونئى،اللأبر"ىأء!هدللرجلواشار)الرجلهذامن

كليىفلمثتطوعهندها(4ع-نهاحدهظاورماويرغط؟،وجاله/الكدمات

يفةا!طربن!ى()ءولهمفواشار)!انت.الازوبيسىفيجنيهاتخ!عةرئئمببد!اش!/!مأرونللئفمهاعر

يلاليولا3اللحاظالى؟نديس،نا"ئمفنهلاحشرواثار)جلالرهذامن

كذللك؟اليهط..(صولهيدورلمابالا

الىفترهـطانجه.رأس!بهماوولظئا"السابقان"المتهـ،انتهـءم

.ا،س!نجوابيدونانالتحقب!للهأتباشار.!إدبراتب!ى.ا*ةبؤ!يغضى،ال!اس!طينيةساةالمأاشاعرانريرداخر

اسمك؟-..

.ا!"لميفونكلرسدقاندولا،بالررا)ثءمركوشالمنجلالرهـ،ؤي،الحبىبةالساجب"الارضالىوالعودةوالإمللإلم9

سرعلآ:فيا)!ماض!ةوا)كأقطواؤفالثمرف!ب.-خهذةشعريةهط

..؟دوء"لمبتنكا...؟دق!،..؟من..لوا"

جالساوسقط،اصولهمنوجوهفيالداهشةنظرارووجالت

فيو..هـتحيل..هـةح!بلبة.؟أحهـ؟لعولة-ماتماو3لبرملأ"ر"والفل.!2..المئمناًلادابدارم!ف!ورات

"..!معقول

ا!شايباحمكرهـ*رالقا!رة
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