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اللعيوناسننقرت.الاصواتتخافتت.فعلهيفعلالدورانبدأالعشيرةافرادنظر،صيحاتهاباولىالعاصفةزفرتعئدما

الالسنالىعادت.المجامرحولتحلقاالناسازداد.دروحسابيعلى.جيداالحبالوث!دالمدخلاغلاقاقترحأحدهم.بعضالىبعضم!م

الماءقرقرة:وصوحااكثروصارتبقب!تللاثةفقطأصوات.جحورهامكينةوالاوتادقويهالحبال،القدرمنينجيلاالحذر:خرون3وقال

.الشايورشفيقوالابارالنراجيلفي-.الطبيعةشراسةعلىمعتادونونحن

لمحي.وعادايزقاقطرف!؟لمغ.تموروع!ما.درويرثسابوزقدموخبمت!مالفربمنجاءتلقد.اللغربيةالريحهبوبوطامنهم

علمها.ذراعهومدالصلبالتوابفيعصاهاركز.توقورمنتصفهالاولىوالافقالشمسلاشعة!شرع،شرفياللخيمهمدخل.دونهامطقة

:الاصامالىتدلتثمقليلاطربولثطذؤابةوت!هزتاطرقاصش-لأاجدراندامتما،عامءضةالريحتهبلووماذا.البعيد

.اًلانامخير!لىوالسلامالصلاةبعد،كرامياسهادةيا..؟الهنببخيطانومشبوكةالنويةاًلماعزجلودمنمصونوعة

بنيحربمفاح(عكرمة)وس!عهالمقالهذامنالنعسانفرغفالماعضلممانقتنع.شيءلاأالعاصفة-:واحدرجلءحميحةوصاحوا

واشار.يبوحفلاالسريحفظانوصمممجروحقلبمنتنهد،هلال؟لنابالفكأعاصفهتكونماذا.عاريةبصدورسنواجههابجديتها

وقالى:وانشدالقتالدونكانله.التمانعةعثيرةن!ن

سمجاماللخدودفوقجرىبدمعقلب!اممنعكرمةالفننىقيول-تهزهاانمناوسع.واسعةواسعةخهمتنا-:آخرونواضاف

الزوامالوتترىسي!وفيسريأعل!كلانعسانأيا.حقيقيجبلبةالري!ج

الاناممنالفميةوخلفيهينوالموتشرفكلمتناالممم!اء،اقبلفقدالقناديلنشعلانبناوجسس-:-واقتبرحوا

ف!وقوزءقاللحينعلبهموحانجبلينكانهمالبطلينوالتقى.الجصرانفحتمن.لمليتممهالعاصفةوهواء

..البينغرابرؤوسهـماستأنفوامنهـمكثيرون.الف!صيحهاللخبمةارجاءفياا!شروثم

ندالكأن.لىأسهعنبعيرادرويفمىابيطربوشاندفعف!ةاواللحبللدبطأحكموااوالناشزالخشبنجروامحاريثهـ،اصلاح

مصبوق،نصفالرجلووقف.بهوطارتالداخلمنحملت"سحريةالكرقينصفائحلرببداعابعضهم.اللصدئةوالسككالحديدطرقوا

نحويدهفمد،تماءاعارانهأحس.المبتعدبظربوشهالنظرةمذنصقاكساءاما.واهـ!لبالعفصحزمرتبواوآخرون،افضلبطريقه

.الكلامعنعاجزاالطربوشاوكأصاعمعواحدوقتفي،النارونفخالقدورايكاءالىفانصرفن

علىحارثرخيسأدرحلممناستيه!ت.بالمفاجأةالوجوهتعبات-..المتمىخةالثيابوجمعالاطفاللأ

.اخرىمرةدهولهاالىفعإدتكالحلم.الحنمةساحةفيوالابطةالمقاعدعلىجلمسواالمساءوفي

العاصفة--العاصفة:جالالربعضوصاحجملمعساتفيتحلقواا)صهينوراء.زقاقبينهمايلانطو!فان

مذعورين.9امكنصهممنوهبواىعاردوا.اإشعبجمرهايشدفئونوراحواالكوانهبئحولصنيرة

.الجلودخرقتالعاصفة.اللجدارانثقب-:آحرونوصاحاللذاباتحطب-فوقممدودةوأياد4باسمقريرةبوجو.اللريحهمهوب

.القوماخ!تلط!حظاتخلال.هدىغيرعلىمكانهممنوفروارمادفيالمماهورةالشاياباريقداخلزمجرتهاصبوا.التقد

يرواانا!جميعاستطاع.ا!قتازقا!اؤاءحىالحرفىباتجاههرءواقرقراتالاصواتبينمنوؤمير.و!طهم!مةتبي!.الحطب

يص!رلم.حولهوتج!واالخميمةجدارفيا!ن!لالوا"لىعاخروا.ا)ساخنالم!ى،يورشفاكراجيل

وجوههـمو)ممهع.قرب2ءكانلاجلوالتدافر،الم!حث!ل!وىءنومجمجمة.متكرمشفم.هعقوفانكثانشأربان:درو!ابرواوأطل

.الرياحبمرداختفتحسهد.الايرسرالصدغعاىءمتكيمائلطربوشت!حتاخضفت

س.قطتاللذييمثىدروابو:معاكساطريقعاشقفقطواحدرجل،صديريصوفنإنالملابص:قميصاناطواقتحتتضاعفتاوكميتهحق!قة

يعي.اندونراسهعلىيد.ووضعايضاءصاهامالامىمنطيهيئوثسباتهنوشروال،عجورسترة،تخار!جذو

عصااخبراو.اولو"صهوكمنبر:هلاصهـرخف.الخلفمنومثلها

اسننلواك.اقمبضامضوفة

الصفحضينرقهبفىخطأقوعلوللقراءنعتذرطوى.ءتلقدكأطويدةبنظرةاللحاضرينتفقد.خطوتينتقدم1

73الصفحةقرلءةفهجب.القحةهذهصن37و35تصبوالكلماتبالميونأص.4ثاربينهايةولىومعمحسبافي

وبر،و!كى.35رونبدلاواطلق!الحه.اهرفععندئذ.لهيرتاحانا)محتادالذيبالمنم!وبءلميه

النوابض.برشاقةمعهامعصمهيديروراح،جانبهالىلتدور
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ليشقواالخيمةحدودالىالحفارونوذهب.يشذبهاوشرعصخرةلمالتيالشمسوصعدت.وا!صباحالليلانتهىالحريقباتهاء

الساحةمعالمالغباروحدد.ومهنرطعاتهاالصخوربنثاراللخيمةوفلةاللعصبيةالىاللخيمةس،كنوانتهى.السماء"رتفعاتالىيروها

ووقمفبادتفاهـ4متعرجخطفيالمحفورالترابتراكم.الاب!ضبلونهاصفقىا)5-كفللمم!وانه،حظرالامرانؤرروااعشيرةرؤ!اء.النوم

فياخبيتهميقبعواانالقومعلىتعين.والحف(رينالاخيبةبيطما"هـانفياجت!اعاوعقدوا.حديثحادثلكلف!بكونهبوبهاعن

اعمال!م.يمارسوابهبماخفيامتاويا!يقاابيضويعبروااناو"،3:!مافيؤبعواالعنتصيرةأبضاء.والصوانعلالرتلةمنقبريب

همحرمت!د.للعمليخرجوادلممتعبينانفسمهموجدوااللضحىهذاوالم-ءهبرانللمتكاميننظرا-،ممازجالثفةوالؤلقمنش!إء.دضظرون

نهاروليس.خطرااًللخروجزالما.النوممنواللعاصفةالجويمةالماص".3ا"واصفاتوذكريااللعرإقالجلالوجوههمفي.قرأوابايدلمالم

مكتديش.ءاش!لمعلىبكثيرالراحةمنالابواباهبعةأإطم:(ضيبالمفذكرهمبرالمعبرالاللممنصغيرخ!اطر

زإهجعل،تهدأللمالتبماللعاصفةمنفويانسيمالكنهبتثم.،وضجيجصنييهلأونهاوالاطفال،والافقللثمسالمئرعة

.النوم"حاولةأيةساأتعبتهم.اليهمالقارسبربردهوتلملأخبتهمبعصوابانفسهم،أقن!وا.واحداالاالابروابؤاغاقواالعواصف!لميهم

فيانفسالمبمم!اءلوا.اللهواًءتساللتمنعلمالاضافيةالاغطيةحنى!نذللكفيورأواالجددانمنجزءاالثلاثةالابوابصارت.عمل!م

علمى.المحفورةبالاسالساتفكووالايوب!د.البرداياتيأينمن!لىصىاعتالواذللكومعالليللحرسنظاماانشأوا.الحكمة

باغطيتهم.ولاذوا،اللقارسالنسيممصدرادركوامانحوتجي!ئهموالان.والاختطافوالسرقةالضلحوادثمنبسببالاستقاظ

نا!كلا!لانهم.ناموا،التعبمن!اعظدوماوو!تعبوالانهم!وتقضقوقظهمقبلمن!رفوهللمتصعلىالعاصفةهذه

وغب!اروالفؤوسالمطار!عليهمأثقلت.اكومءلميهمأثقلقعجمين.مضاجعهم

ملحة:واحدةوامفكأ،الصحهةوالمساكناللجدمدالمبنىأحلام،احجارةاافتهىواذ.خيمه!مجدرانزرعواللعاصفةيفعلانيرنبغيمافعل

العاصفة.تهـاانذارعند.صمتونصفاملتصفاليهماقبلواالروساءاجتماع

ابىوترشل،منسقة.يمةهند!اشكالاتتخذالصخوربدأتآنذاد:يقرأوشرعورقةحاملتقدم

ا!صخريرلآبالدقطعتهتلىءاتالاساسمناهكنةوبدأت.الاساسات،الرحيمحمنلرابرس!ماللله

ا!حجارةأنزلث!قد.فوضىفيلةسيءكلبداوهلةلاول.اضخمةاو!طعتراح!ننااقلقتاتياال!اصفةا"ر!!المؤبهروناتداول

ي!رباوحيناالعملووتوقف.منهازإد5فوقهـاووضعايحفرالىللنالباغيةلأالظا،العاءمفةهـذهانااورأو.كأفت!وخرقتنوءنا

ت؟اسمىامبدوناس!ت.ا!طروجهاتبينؤجأةينشبشجاربممببرونا"كأهـالمؤت!-و!ر.4ائاون4*مهلماؤوىوسنظلتخيؤا

هـل؟الصجيحاللتريبهو،هلللحجارةالترتيب"وهدا؟اينومن:التاليةالمقررات

اللحجارةالىهرعالمختضمهنبينمنالغالب؟"جمةمنالهطاشكال!.العاصمفةبوجهالصوود-ا

عليهاو،.ودفيطبطبالامثلالوضعلهتراءىحشىبهاويدورفيزيحهاانالىالانتباهءعاليو".لأياةوالحمالىالاعفبىالاستمرار-2

العمل.الى.ذللكعنصرفنىاتستهدفالعاصفة

صفةالعااحدثت،الغداءيتناولوااويستيقظواولما،اللظهربعيد.البحيرةفيالهزبرلةا)صوانوالرمل+لمةالقاء-3

رقحةوانقذفت.آخرءكانفيالخ!بمم!ةجداراننئقب.عنافياخرقا.الكريونمنمزيد3راءوواللعفصالدللبحزمعنالاستغناء-،

الصخور.احدىعلىسقطتثماخيمةافضماءفيوطارتبعنفالكر"ون.مةالعاصبروجهالابوابوالمنافذجميعسد-ع

انثرختنفسهاالرقعة.تقطمتبالجدارربطتهاا)تنالقنبخيوط.وال!رجوالا"روليوا)وو

الاحبيةس*اكأ!علىافتحىاخرقيناكلا.الخياطةمواضعفيلثمعروا،متمددإناوواقفيناوجالسين.بانتباهالقومأصاخ

رحابفيالعاصفةهزيموزمجر.الصوانوؤطعالرملمنسياليناليوميةوورساتهمندواتهمالىاعودةاهمبوسعانفكروا.عميقبارتياح

فقتلتالرقابحجارتهضربتالوجوهلسع.النائىلطايقمطا.اجبمةاالسماءوصفت،قلقهم!يددالكوىله،خاهـفتحتو!ثل.اخرىمرة

عنبعض.بعضهموعزللهـموالحفار/نالنحاتينعلىانصب.وجرحت.والإرضأعينهـمفي

واالمغلولاتفرجاوالضابعالىاضطرهم.وثيا!ماعب"!م!...اثقالايحملهائبمبرملاخيمةامدخلل!د4ءفرقواانقبل

اقيسامةبنصفاخبيتهممنالشيوخبرزبعيدمن.اليائسةالصيحات.لاتحصض!!زججارةقيبينواانالقوما-طاع.قاورء!"و؟ص"دخل

السؤالعقولهمطىطفااخرىمرة.الاهاونتلص.وجومونص!.ولاذواباخببضومالاشدا!عاكاالمهكوم4!الزمض،!منءذعورينوتراجعوا

؟الل!ملمااناصوهـ،الخيمةو!مطوفي.ابال!نصمنكببرعدددخلأل*مالمع

.الكرتون.رتونال3-ونفضواالهاحةوسهطفيالصخورقطعكوهـوا.الحجارةوانزلوا

ليط.مهرووقفلواونرقعالكرابس!نلوا.المخزنالىالتئبابووورع.ودبطوهاالخارجالىالجمالىاقتادوامنهمثلاثة.ثيابهمعناللغبار

معهماحضرواالمرةهذه.دوعهمارماللكووؤد،ا)خرقتنحولاتجمهوو:منادمن!مونادى.اوضمزص!أدباو

حولدارتاللخارجالىقؤتمن!مجهاعة.توثقاباوءزقاتبزالات.العواء،ف*خرقهلاجوالحمنبتفيءقررنا.الخيهةاهليا"

اخرقين.اوواجهتاللخبمة.هلموافوراا"ملاؤررنانحنلكننا.غداشيءل*ليقولونشيوخنا

وكذل!كثفب،ب!نايةالجديدقانالكرلونرقعتائقبت.الصلبر!أءشاهخ،،بناءيرتفعوجيززءنوحد.والحفرا)صحتاتادوواعطونا

والرقعة.ا!جلدلتجمعالبزالاتاولجتالخار!أمن.الجلدكبمااللجدارتصاورايىواته-فدإمعنيتاحرمنمل.رائعف!كنفيهمنكملكل

الىالكرتونوشمتالمولبيةاالاجهام-ولالعزقاتدارتاالداخلومن-."قيهاحقهيسقطو

واءمن.اللحديدنهاياتفون!لط!تءهلمهماالمطاريوبدأت.الجداراءثمبرةاشبوخشعر،وتعاطف!مالى:ولر!م،ا!ئ!سذهولبين

بزالها.ءنالهزقةتخرجؤوةمنماانها)شباباهى.هاهمنهيقولولااكلاءإسمعونالاولىلاهرة.شديدباضطراًب

وفركواحوحواوواًبرتمم!هـوا.ار-ياحتم!دةاطلفوادا!ادا"-والاويضل!قوىوا،مىكاط،الضيمةتملأسماحةوابصكأورا!حجمارةذي

-أفاقحوا.-ك!انهمالشدودةخلاإ،!ؤاسترختالاهاوندآهم.راحاتهم.الاشدافىمزبدةجمالايسوقونشبابءن

جرحىثمة.جرحاهمالمقطوا.ثيار،معنالرملنفضواذهولمنا)-+كىانبعض.حتوالنالحفرادواتتراكمتهعاوسرءان

والأصوانالرملاستائرواوالحجارةالارضعلىوشماللمم.وقتيلانو"وزع.الساحلأفيوجلمدوافصودرت،منهاممتلكا-همعلىتستروا

الت!إالاخبيةجميع،حولوهناكهناانتثرا.الخيمةعمقأفيتوغلاتسلمنحاتكل.اللعملوبدأوا.وحفارنحات،قسمينالىالشباب
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لاضبطهماخبائيخارجالنومحبادعيت.با-لمقلمعترفازا-فحىوءاهضفنظرةالقىمن!مكل.محارسهمحولوحثرببطء

الشرف!.لاجلقتلت.حدثء،وهذا.افتص،ودبالجرمصلملادمتـارغم.الخ.مةجدارمنجزءأصارتالتيا!رفونرقهة

مره.باننظوغدا.اافظادةالىالرجلخنوا.وافحمة!رداتك-يحانالرالانوخمنوا.ا)،اتي"الريحبفعلالجالديالجدارمعت!ز!زت

وراءهالمارةوردخبائهالىمنهمكلعاد.غابواحغرواوهثلماعلىتنقيمهماصوتتلاشىفقد،وا!صوانملالرترملتصدلم

ي!صئالى.الجثمتصنوحطواالحرساقني.اعوالهاالىالريحوعادتبالنظرةا!ربيالجداريرءقونوالحئاللحين0!نوظ!وا.الجدار

اليقظواالرةهذه.محار!همالىوعادوابر،ماأاللقواالعامخلالم!ء.نفسهاافأمغسةا

بعضهم.الن!اسأثقلهاوئيدةبخطىا!خىمة"رابعفييدودوناخذواع!ذلن.ومحروسعبنحرسا،ميرةالعضنامتالبلمنتصففي

الاخبية.بينتجولوبعضهم،افصاطباماممروتربر?لسأفبرة5ءهـط:ة!حموابخه.زولالاخبيةأحدمنبرز

العشيرةمؤذىويص!بحالاجراستقرعا!قنيالوقتبهميطلل!صعبرافمانوساأشءل.مسبح4،جيبهمنتناول.كتاباركبتيهعلى6لعاؤ

اقتربالآذانأثناء."النوممنخيراللصلاة))بليت!ء"ا!ا!له"اصرفىاشه،ب!ا.لمالوالعق!انهمنولشيناوعماهتهللهرماوجهه(نار

ينثى!فأخذء،برأمرفوجىءأنهوبدا.وتلمسهاالكرتونر!هةمناحدهم.بطي!ئةقصيرةترنحاتوالخلفللامام!ترقحراحاذالقراءةفي

فالصقواقهرب،وقوةرودانشماتهازدادت.ممطباالسمعويصيخ.مسب!ةتناول.تربم.مصط،الىاب-74ل،آخرونتنمه

الخيمة:وس-طنحواندفعثم.بالرقعةعدغهفنئسهضابدأتوشيصا،يترنحوجعل،كتابافتج.صفيرافانوءماأشمل

..اك،ر-اهـ(را-اصواتمجموعمنوسرت.(نالمهفيتتثرخفيفةبخوريائ!لأ

ال!رالى.صلهجمهرماوسرعان.وهدوئهاخفوبهاعلىاصحابهاحرصهمهمةالقارئين

...نار.نار-تلفتت.الشمالاقصىمنخرجت،طويلبدثارتدلرتفتاة

يحتر!والدل!الهفص/!دللحط!لخرلض!طمر!ماؤارنارنا!ة-تضوكأامرأةتبصتها!احيال.الشارةحأ!همحئدجلست2ثمبلهفةوراءها

.....ر-صنوقربتهاالمفتوحةيد!اتناولت.الارغنعلىوتهدلت،عص،على

وخولى.بارتبببعصنحوبعضهمتلم!وا.ا!سامعو!و!ت.فماصصةضةعلمهاوءت،صضيرفانوسى

الحطب.فيالنار0قوميا.النار.النار-

م!دفيما،يننوضحونهءولهأ!وا.النالىخرجأخرىءرة.كأدأخرفيءباصلمها!طىي!!قسظرتهخلفمنمرؤشاب

أشعللتاللعاصفةأنل!ماو!حواغصطرابباؤصفاب.الرقعةن!وذرا!هعذسىوثيابهخفهيرميبدا0انفهارنبةوحكقلي!لاتردداللعتبة

الغي!"داصلالى"سربا!دخانوأن،الخارجيالحطبفيالنار.برحرصاث!ميماءهحلكللأفدخل!بل!ا!ارةانزاصتانتالار

.الكرتوندقعهالنارنحرفىو!ر/ما.خبائهلأحولفدأروولبضنلصصارأل!4احرجالقا"لأقهصيركهل

.لينامواستقى.رديف"ديةنصللمعاصاب!هامام
؟زاراتثمعلالعاصفة!الابرلهأيها-

لاطفائها.الماءخذواهيا.لمهاأش8ا!غصاناحتكاد.أنتكتاله-فيخطوها.فخاريهجدةكفهاعلىفلاثرؤمنبرزتامرأة"

الر!ؤ.!صر!انقبل،هصأ،هساجرتها،وءنانزلتلسبيمااكأد.العءولالمفاءرواصرارالخمائف-"ءلمب

"اءفو!الاثنانانحنى.فساعدهااللحظةعفوجاءشابتقدمائهاورا

الخباءالى3رو-اذهباثم.صامتانانهماوحيل،المتدفقال!ممبل

ا!عرلممةالطلب!عص!لأ،دبر!اءرائ!امح!ال".الاقسرب

الخيمة.وغادرالمدخلباتجاهانطلقا)مبصبابمنكبيرعدد

عنصعرلثوتيفنأقنراباازداد.الكهـلالرجلخباءمنمتسرفااقتربرجل

الىانسل.بتؤدةا)مشارةطرف!رد.المدحلنحودار.ماامرمن

فىارألوبرهرءببروت.مسرعاخفيفااللداخل

ترلىلفوانيصوهناكهص!.مسحوركهـفمثلاللخيمهوبدت

الث!املىرزاموءاتالعورتدارعنصدوت3-هـاءاالخ!مةبدتبتنالرها.هانفسهءنلتعلنفقطخافتاضوءاً

درويشمحهود:"المحتلةالارضوادباءالمقاومةلشعراء.خفيئباصلابرعع!*مم!حجامحهدوء.الصاءتا!كونفيتغط

--!ابووت-زيادفيقوتو-ال!الموووح-نامة.لاصوت.ولاله3-كللاالذي!ديوهافيتتغاغلموووتة!سكي!نة

نو!ليالأ.الخمارج!يالريحعويلسوى،الليانيكجمهعأليلة
حبيبي.واصا-فياضفيقوتو-الئهص(رءاءمنوراحت،واحلام

المهجر:فيالس!مسوإطلس!ضييناعمامعيىال!!دكم!صدكهاتغسالناتمانصرخة.مرعبةوحصميةصرخةالسكونمزفت!فجأة

لديناوعز-.-افيهـةلمجب4انش!روتان"وصلأل."مائالةصخةأعابها!وو.طببن

!"-.-الناصخمساودقىزفاربرع.تلاثىوفجأة.الوحض-يايصراخمنن!ر!

القصةلادباءالرائعةاذجالنهأيضماوصدرت.تلاشوفجأةفساودقانق

-لبيازب/اهاب-اووعبدا-عبدالصبورصلاح:العرصبيهاو4سبمعءنهـمدخل.الخمباءمدخلوسدوااللصث!بوةأهلأقيل

وسليمان-حاصاوالطيب-الفيتوريومحمد.اًثن،!الحرسأقبل.هـادئةاحادوثىدقيدلوالآصرو!ومكثثهأنية

والدفر-حجازيعبداووبواحمد-.سىالعبواهـحإلثديرث،انقطع.الوا!ن"عابقونووقفدخلامن!م
عارين!ينجثتين?بةلونالرجالخرج.المدخلعئدمكاناايواق!فون

ا!بماعيل.عزالدينهـا*لم!ماو،ال*،لبالرجلىوو-!ناحارسماناقبعهم.واءوأةلرجل

..دارالعودةمنالمج!وعاتهذهعاىالحصوليمكن.المدبلأتحمل

بيموت-االعودةدار.ا"قبرةفيادفنوهها-

.ا!عربةوا!بلادبيروتبنكعمارة-ءضصورمارشارع.أفضل،غدا-

(70236:تلفون؟غدا:شيءكل-

نحاكم4..غداالهظارةالىجلالرخذوا..افضل،غداس
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التنة.عباراتافتبادلوانفسهميضمالكواوللم.ءهـمفرحوجوههـم.9بوالداللعفصحزمها"يوا-

الرء--لتلةورؤوفتت،معاو!ناتنؤحالصباحداكرفيوغدا-.ابخرقلنسدسنخرج-

اللهـزيلة.ابص!وانو.شبابياهيا-

تحت!صاالارضوجهونوى،س،عةنصفمناكرت-تعرقيينسسنصيط.مناسهةكرتونة2تواها؟أ!كبرتونءننالمسؤولواين-

ا)*وانين.ونوفحد.الخبطةخطوطعلىمهىرئةا!جلود.ال*رتونءعجديدمنا!لود

.شباب،اءـ-لا؟الانننزحهالاذا11-.واللدلببالعفصبرضمكميىذهب.وا)خ!طانالابرتواهل-

انفعاليين.قكونواولااماكنكمفياصلمممموا-.صوانياوحصى،رملاءملايعاصفة.بردااتبهوا-

؟؟!سخهزيلةبتلمة،انفستنحعبلماذا.العاصفة"لهداتا-باتجاههركضواالذين.،سبالمن!تالوفيرأتلمالكر"ونلكن

!أر-:كئيباوكانالظوممنمبصةعلىصلسفقطواحدرج!انمهل!ويلااللحطبحالعل!وس!ر.والحيرة،موالرصبالؤوضىتعثروا

يدريومن.ا!جالسبئفرحةاءياكئيبوصوماستخرقه.درويضيالعيونالاسودملالربتضربتذلكاثناء.او!مةمدخليحىوا

ضبيى"محيما،الاسىحواقومح!باهفيأطلق"ان!صهااللفر!ةقلعلفجرصاتصه!وة!واني!ةقطعتودطاير.قألل!بتهاجوهوالو،طكلقت"لما

.ءفهطرب،عكرماءبسطح!4شخباذ،بليغاللعنقجرحأنوبدا.وعنفاآذانوثلاثجبينعن

رف-م،الصباحءوعد!لىا"أفقوأواذ.اليها"دبفتوللم.وابنحوالمكأفءلىسفحوفا)رم

-قىموولصسيحاتاعقبتو!ا،نسويةزغرودةانطلقت،مةارةالمها"ضدادا.باللبنالي.بالبنا!ماا-:الطجيبصرخ

مهئاشةت"،صلمرهاماميديهرا!عاالئاغرازتصبو.وابتساصلمتفماسر!طعةوغطاهبرالبنجرحه!حشاالأرضىعايحألجر!اناخ

نقاطعهواًستمرت.هبةالملةوالأكفأءجددةااتالصبقاطغنه.للكلام.اللعنقصولطرفي!اوربططياتاربعطواها،بيضاء

الفىاخببرا.الكالماتو.برامصير.جلراحفبما،بيتبعدر!يتاسندوا،"ن!أردمة."!هذا":الخرقعندالرجالءساح

!بلة:،لجالرت!ىلممالكارجمن.يخيطانهاجعلاآخرانواتنان،الكر؟ونرفصقى

يغلب!مامائبالوغالبالعلىرضىانثبةالوشرفالمكرإون!طصةان.غيروالكرتونالجلدعبرهماواعادوالسميةللابرة

بالنم!ليلالمرةهذه؟ةءواللنم.والاكفاللحتاجرفياقاهااف!نهزكل-صر!اال-ىا!اصورهةعادتاخرىومرة.ايديهمبينمنطارت

ووقعوا.نهـضواثم،علي!،ووفعوامجال!منضفوا.مقوالتص.كافيطاناللخيمفىداخلوانسامتبقسوةالوصوهفربت

.الاصواتصاحت"،اعد،اعد".افارالريحأطارت-اًلنار-النار-

إغ!بلماماثبالوغلبالعلىترضىانالوفيةف"؟تفعونماذا.والنارئ!الربينبراجسامكمالؤا-

مضربيبؤ،ياالمثصسجبهـصةفعلىثموخياوةيمينطح.الخمةفينطيهرا!انينانار-

،ومرجهرجوسعماد.الشاعرصوتءلىالصئعاتغطتالمرةهذه.الف،رأطفئواس

يجبيولنمواضحصوتعلااللصيمحاتو!ينمن.الشايانخاب!تبودلث.عليناصتؤجون-

وللمح،ل.الل!مةجدارعلىيعلقاوالذهببم،ءنالليبئهذانيكتبان.الببردمننموت-

-.للتنفيذالخظاطوناسرع.تنابل؟تفعلونماذا.باجسامكمؤفوا-

ءطسةوالاهلاللخيمةانهذوام!نواحدعطمىاللحفةتلكفي.التبلهوأنت-

المدلليئ.بينمنثانعلسمجالسهالىلشاعرايعودان.وقبلمثيرةملسوعبص!هم.اتجاهكلفيهرعواالخرفىعندالمنجمهرون

اعي!نا!فت.قاقاافرخحشاخرىالىتلمجرةمنالعطسانتقلب!ونمرةلاول.الفؤاد!لسوعوىوالم،رةا!طابا!ظا!االو!ء

.تساؤلاتالىاًلقلقوتحول.طويلبصمتالاطياءداض،ابدان!مالريرحوهزت،الةارحرقتهمللقد.الاهانبانعدام

؟بوباءالعا!كلفةجاءتناهلسنؤابات-لمفهـال!مام!لآقصدوا.آخرم!انفيولميسالل!مة

نعطن؟يجعلانن،ماوالعوانالرملتلةاهي-ادلىء.واالجموءن2بميداولكنهناكالجاورينمعجلمه!ا.العاصفة

والعوانوالريح.الرءلبسربتحتهامن.اللخيمةاطرافبلس.هاأطققليلبعد.بغزارةواله!وانابرمل-تسماقطكوابنهمعلى

شيئاأالاعشابنجدفلملماذا-نهفىتاكرلوناليقعةتثبيتءنالمنقنونيتوكنانوقبل.وغطياها

حقيقيا؟الوباءكاراذااللعملهاس.جارحببريقالصوانفطععلي!اانتثرتسوداءتلةالكواهـئفوق

ناندودهنهفيءحتبئةكانتحقيقةاكتشفمنهثلصمتواثمالعفصواللدللبرتقفىكطالعملاسهمر.ا!لمهدوءعاد-رويدأرو!هـا

ندمرةبعضهمورنف."داها.الكر"ونرؤعةفوقحضأصبشكلدتوز،العربيالجدارعلى

.حجارةمنبيمتانبنيانيجب،زمانمنقلنا-.كذللكالاولىايعطسةاحدهمعطس،الحطبحا"إصعادعندما

العاصقى.تهرهلابيت-وجو!م،بعثرتلونتصفةالعلتارا.الكر"وننم!بكوامصنواحدفعل

ألاتعوجمي-حديمثةبمدافىءمجهز.الأوبئةمنهتماتت،لا-!لأزيحو!ذا.وتهـب-ورلوصه!ور!موجطت،وثابهمشعورهم

واثسلمية.الراحة.ر،حتف،لالشماياكوأبر!موقممتاللكوانينأحد!ربمجلسمن!

.الافواءورصداللحوارةلضبطآلاث.فيهعصريبيت-.وتسارقالثمينةاعس،بهمءنكشفوا،ثموفحصوهـمالاطبا?ء،ماسرع

.احضارةباتربطناآلابتالىإزعثالثانصرهـؤرريئصنما،يديهموأظهورهمكتدلياللىآخرون

قرببا.ذ!كفيسمفدأ.صحيح-:المنقذينكبارورد.فرحعليموالمدلكينالمنقذينقلوبوملأ.الا!جلوتدليكالاحذية

العمل.،بدءخطةنرسم،ارتلمةازالةبعدغدا-نظروازءجرتوكالما.يخافوالملكنهم.العاصفةتهداللم

بمض!-!.النعاسدلائلاولىكانمفاجيءصمتمحليهموأقبلالذهولوالمفاجأةغمرةف!ا-ضطاهـوالقد.فعلوءماالىوثقةباعجاب

نراجيالهم.وتركوا،شرباالشلميأنهـوا.و!عاءبتمطى.عاري-ةوصلمورمفهوحةباعينوالصوانالرملتحدوا.جماحهاكبح

واحكمواالشالرسحبوا.أخبيتمهـمالىالجهيعاوىدطئقخلال"روجىاووض!تهريح!زةايقظتهنبيلةصفاتمن؟كوب!مفيماكل

الخيمةارجاءفياانتنئرووؤد،لعسمىواالحرسالابقللم.اصاؤهاا4خفيفرءدة...الطولة،الروءة،النجدة،اينخوة:الداهمالخطر

دفئهـ.مصادرعنكفرايبتعدوالم.الكوافيتبينهـمفيماوتوزء!اوالل!ضىالذءلمرتذكرواعندهـاأبدانهمفيسرت،يبهصصمونجعلتهم

ينتقلوناخرونوظل،فجلسواالصغيرةاللكراسيالىبعضهموعمدعلىطفحاخرىمرة.الوؤتمنبعضاعروفهمفيانتشرااللذين
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ص!وتعاد،الليلاًقبل.ا!خيمةاللهـوءوفرالضجيجتلاشى"ألهايحدثلن.الاناخبيت!مالىاططنواللقد.الخرقيئواجهت

نثوحشب-فيالزبزانكاصواتثلآذانعاىينسحبالر"يبالعاصفظ.هاياأ"مرارهوألرالىحء،كأوها3رباترلاتببيكالاولاإختمفيفيحمث

التياوسيقىواالضحكاعواتمنلللان!نباهاثارةأؤلكلان.الميصيف.عنصايحايجمي.وانضصارفرحزغرودةمطلالما!شباباحدوصاح

،متكاو-""ضغطحآكنوجاصوالر-.نباغسمراهـنبواخنسةحنننآهـكرالهـت-ركعرهىحونهتحإثوا.وؤ:تبهاتبمهـوا،دهمهدعوا.اللهـواءفيقكأكوا

ص0المسرغا!زمن4بوب/"لمه!قة،تالنبرا.ذثوةتفورجرو(عءةرقصةفيايجديدبئالكرتون

جهـيدن.5مصاثئبإآلىاوءاللادئون،محادسنبمالىلحرإبكخرج!كظك؟تمالاحتكانممنادبتربروا.بمتمسمونالخلميمك5اكأتآبداعندئك

الاصوات.الليلة!ذءيرتاهـواان)"ميكنللم.الةوأإفطاوقدواالفر!ةيصدؤونشرءوا.قلوبهمدغدعنينةالططمنمزيد.صغير

اقارثينالكثب.مسمنتبرغمظسبعرتحكاللنبحكات.نباغنإبماأثراءإتإظعطريتاتآرتآموت.إظآلكابولتبنحهماننآاحلإد.لببستكنبلنملبمآ

الاخم!بى"لجيجع!نتماماغائبونهمواذادقائقوتابرهـ!اء!مدوايراركونفيفج!لوايقلقهمماثمةيعدللم.الخيمةخارجالعاصفة

وهـ،دت.اإبشبمنهوإكب!ا/إبمالغصرغتثبنحانبمالىء،دإبا.ضنبندائهانب..للنتئتبيصإإأهنالرلمحصأب

،لعدها.انندوالمسابححباتتفردا!اب!موراحت.4الاخبصحدودءنوالل!وانالر"لكنسمنبدلاكان

تلإثئئهـم!ائلاثئبيءكتأيعركإباانعلمتإئم.إلإثئاالحراثبإبحرهـط-التلةكنبفىنب.كمههاإ!بككالرالآبفكأتالكبالمكانستشكطابدبهثأ

ويعودثنبج!ولا،خمب"رجقيدىدوىسبعةرث"ء!موائ!.الاحداثمنهـدمزقاوب!مودغدع.وثقةحيويةالمململأ!م.القديمة

شوزء!م.كبفاج!دف،نمئماطا!اهـنرمقاسةلمف-وا.ابل!!مالمحىعادواالكنسانتهاءاثرالطمأنينة

الل!هة.رحابفييطوفونالسصبعةوذهـب،ناماواًاغداءقناولمنمنهم.الههـوءولف!لممجالس،-م!على

.رئشص،ماماموو!فواعادوأساعةربعبعدفيلأتلحيشن!رونواددوالاخرون.يحارلاءديتافيانهمكمنومنهم

مرنإوق4نعهالوابئثمحمدبلإبإنبمناسبةتنكرينحفلمة)):الاإبنآنبفرأ،.-لاًلليم

باهـلةالارواحجرتحفهوامة!أوالعشررنالحاديعامهاللعطاشا*أن.وسلكنةهادئةالخي!ة.والحفرالنحتالىافيبوعاد

فى-را!صةحفلة.اللعطان!ىمحمدللنتسابمغناطيسيوننويموالفنجانثيلفية!وا!خيالا"ماطلقاطارقابئصواتالمقطوعاصمتاجو

ى!ا!عةالرنقلم!ها))لعرءزهرةمعوالعقودالا!راًطوالملاساورمعبرضاتغ!روبؤببكل.ةودائروهكعجمةومربعةمستطيلةنحتوها.الحجمارة

."س!عدانا)نتباببعضقال.افشمإنيةال!هةمنضجطجالاصاصوأتارنفهت

رئبقوضحوكبرساكرتؤادسإببمناسب"مهماءحفة:"اكالثاثبترأءهـىاتبإمنومعر.نبالحجايغقتتبللمحهـىمصعكالشبمهكا

ازستوال:رغلواالمفروءقىللخضارامع!اا!صوسوستحهلى،بارفياىااوبثرص---و.!صأيح!وا.ا!احكةوبالجدل!تغلوا.نفسهالاسلوب

بال!دث/ةاللللاصا"لصريةوألحلوياتوالمقلإكأءالنهال*قيعنفضلابنا،لاوبهبئللمقارناتأجرلمتو.محمليافييظهاالىعم!واثم.آراءهم

."السعيد.تنفيذهعلىمصم!-،رأيهعلىاممصرمنهماكلانلالطرفانليكتشصءف

بئابرزالجنولماًلاخبيةجمال!إكةلانتقاءمسابقة)):السادسوقرأص.:ىحجومهاتضاءللت.جلوىدونتتقطعواللحجارةالمساءأفبل

ياواهـبرريديوذإيالةادينار-شرؤوجلميلةحدادارليتؤيهاالمضتركاتوالجهدلازمنثا(تفويقتئبيهات.لجدهملم.المعمار!ةفي!نهافقدت

وخاء"قيالماكةللجم!دعثئاجأةقستك،كئاإجنبهئز،اماعثئاموخحييبةنبتماط.ائلهائعكوالحأهارك

.الفافزة!ا!د:هؤلاءوقال.ال!وبيناش!ض،رةمحلىاتفقوااخير!

اهـذيالثاللث4طفدمجيءبمص،له-بةنورالد/بئعا!ه!يقيمهاحفلةف!.بقرقرايزالماوصهـاركم،مترانوارتفاعهقرانطؤلهجدارا

يشتىركونإه-ةواجتماعتكولتبائيكطبيكلمسسائذنعررخ.ةهايهااسماهتبطيلمةاتببرامزدبممقرروااتبيرا.وثثلثوثامب،بلبطنثاتآتماتمعإى

.."ينوالعشراللخامسةالساعةنيادبم!تقديمهفيا)ت!نانو"للوا.إناصغيرااللجدارينوصلءلىواللعمل،صبعةاو

آ!تمةاللإئنيياثمطالرنبئإالاةهك،دإبجلسةاثذ":السابموقرأالغآهـظاوالصاصإك،لكنهم،الستإناقيإإبمالااللبناءيلبمبالنهتفي

ميادة.-بالوكه"س!مفوزافهايرؤكدا!ايةالادارللهيئةاافخلمبفى"ها.!عالسربالانجازحبالجململباالتضحيةقرروا،كالماردخيمتهمتقرع

لمنابهةبمدهاوشنعودف3ابواميرلعشيقهاوداعحفلةزقيمسنجقدارقالصا.ا&كترونيعقلشراءقرروالقد:مثيرانبأللناسواعلفوا

."4و"هرصإكمدير(اللحريركمكرانس)معورفيالتربأآزبمملنها!أضرةانباصحيهه.عاددنثتنوتآ"نيواتبهثبننأاالتطباللعاصكهاتب

كط!ا،طعملاوهناسباتحكلات.شةءلا:)اكئىاناللائهوأتبار.تبكرهماوبهااهتمثكلإئنأيتلاشىسادكالثثدانتتإعنبقالأالاطرنه.ثأبماد

ولاجالمكها.واكلاولامنكمنائماادرباثباربرلالكن.عكيهاادترفلمتان!سكايهرسونوعصئبتب،ونيالالهكترالعغأبيحخرأبنسنهلى.اتها

اللق!ي!-صامهيصنعةلنانحق.نمتملانكمقتلجريمةح!ثتبالامس-ونيد!هثم،العاصفةشدةيقيسونوس.وف،بقعةكلفيالجدران

."بالواأآبلسصونبدنحئذ.اللتبرققيممتىإدخبوهإبالعإلمجنبلبالىبالمعثنأم!،ت/

خبائه.الىوكاهعهماعرإامهأهاباإكرتتبنجاهزيتبيكئبنونسمنف.مسبقاحساباللادميحسبثآ!

اللشمة70،ءادفيتنائرإبا،ثمبعضىالىبعضومالحراأصنظر.أواللبأمالاتع

/يموالردل!قاد!نالالىبق!م.وحراسهااللخىمة!صير.نامتوقتلبعدالداقفةالصءحات!كلت.*طويلا،ورالجهلهمصفقذاكاذ

-إلاتدبرمنو!ابهلا.وسهحت.الكنادينعانآواءصينع.العاصفظ.بهـمابابهلو!،أبشابر-،يبيهماللأعىاهظهـرامتكى0واإثرئز؟لاعنبمحملك

كمجرةغامضة،سما?ص!صورةاهثلال!مةبدلقاخرىمرة.اللفوانيسوا!تمر.وراوعنالثنف"الشيءفعلاخربنجداوبنوعلى

.كانونمكلكهب.الساهو/يئسنبنتهيوكهنانكادحتىأآالتبآقااابتافا

تضع!وى،صبيةخرجتالشرفيالجدارمنتصفقربخ!أءامنفيوارسدوه،ايىكتروني!لشراء"!متهوفداشكدوااخيراً

.تلوت.نهـهثتهت.باعياءشطت.بطنهاصوئذواخرإتعلمعوءأباحوثآيداء.الحامب

أهاصر"ها.محإآىانثبرحت.ودأسهانبكبإأولعاىسفظت.تجنع.لامرالاربعكاللنبههالبإرلسرآأببقي.ظببائهالىكلانكدبصنماثم

ءهضوحةهمدت.جانبهاالىيىاهاارتمت.ظهرهاعلىاستلقتاوالساحةالاخبيةالىيضظرونوطفقوا.ألاعاليفيالبقاءأجمبهمءأ

الاعرني!إب.ول-صوتهتك!واابتمسموا.ابصأههنبتحتكانبإأبإعتأبإه،والناظت

/اندفىكت.النارمنء"موجةكألمةةوءطامرأبرزت"هنخباءمنوهنى،ك.والالحفةوا!فرشالوسائدلهمفاحضرتنادأبا.ا)تبمآاأب

بق!ائقرمد.بركتهفينفسهاوأغرقتالسبلماءنحوالموتيرعب.اعينهمواغمضوااستلقوا
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أشفق.وبعضهمسخرالناسبعض.الحركةعن!وقفوا.اليم.متفحمةجثةالبركةسطحعلىطفت

المعلومات.العقلاعطوا.المعلوماتلوماتالمع-:احدهموصاح.البدنمستطيراليديناممدوديرعدورجلاندفعثالثخباءمن

الآدقيفيجولىود!ع!اكتبوها.وغزارةبسرعةالمعلوماتهياواخاطفبريط.والمسهدساتالمدىيحءلونرجالاربعةاندفعوراإ،.

كربونبطاقهسقطتثوانبمد.زلىأادارواثم،ضخمةيصحيفة.ادركوهالخيمةمدخلعند.نهضثمارضاالرجلكبا.وامحىومض

اللقتلة.هما/لثسوحجميع:صبرجرنفياصغيرةتكوم.ورقبتهرأسهحولذراءيهلف.قدميهعلىركع2حالربسرعة

ضوصاءفصارالصوتوارتالع.ولغطهوهمةايحشدبينسرتوالرصاصاتالطعفاتلحلي!هانها)تذاكاذ.وحجرهبطنهفوق

لها.صودالواعاينوها.ورهبةبا!جابالآلةمناقتربوا.وضجيجاانهارحتىهحكوهـاراكعاطل.وخاصرتهـيهومنكبيهرقبتهعلى،ا!صامتة

أليهاادفعالشبابأحد.الحواسمعدومةكتبيمةخرسلمءهيوظلت.اللقتلمنلمزيدهـراللصمشرعالارضعلى

:صغمرةكرلونبطلقةثوانبرهدلتخرج،معاوماتقحملبورقةعدىحملاحدهم.ايشيوخمنعددخرجخلفيةأخبيةمن

وصراخاصواتصدرتعندئذ.خطيرشأنالهءقائدعظيمصشقباهافتجبهسوء.وطوفوهاللشمالكيالجدارنحوتوجهوا.حزمةظالره

ح!ولطو!فربألىالشبابفاضطراقتراباالناسازداد.وفحيجالثيوخامسك.القنبحبالمن!ش!بكةمنهماواخرجحا"لمهاإلحزمة

المثيمةتجرب!تهميمارسونوبدأوا.اليهاولالوءهـنليمنعوهما!لةالربسميفافئدتص:لمهان!صرراحدهم.اللجدارؤوقرموهابر!دوء.بها

جوففيويدفعهاوامكلناتهحياتهعنالمطوماتيكتيباسرعبدورهكلالل!دارالىاًلحزمةصملواً.بقسوةاللجداربجسموار"ممقتبل!اء

لمممتقبل.صورةحاملةالبطاقةودخرج.وين!نظرالزرعلىيضغط.الآلةر.الادباولوا.مستيقظابالشطؤوجدالاءلىالىنظرأحدهم.الجنوبي

ر،2جوأالآلةاعطتالرابعةالمرةوفي.والتعلقاتالجابةاشتدت.شعرهامنفصاةيجركهلرجلخرجالوسطفيخباءمن

الاسودهبلالمستذاالشل!وانابت.قصيرعمربعدالقتل:مخديفااهتىاةاالكهلدفع.اللخيمةساحةحتىتقدهـ،.صاقانكلاهما

واثممفاقهم.ز"للائهسخريةبنالارضعلىجلسى.عنيفةبةىنوبةصرف"صرحت.رأسهلشج.صخرةعلىاللفتاةهوتا.يديهبكدشا

نئائجاعتبروا.الرتقببمصيرهفامنواألالةابتبصيراآمنواجميعهمصرخت.لامعةسكينامحنقهاعلىأمر.فوقهاالرجلاًندنى.مكتومة

لبر.باللفراسةلابالارقاميعملمحقلههنا.للنقاترقابلةغيراًعمالهاأنهـهـر.كالناؤورةالدمنفخب.مهشهالرجلتابع.مكتومةصرخات

.حواسولالهأ!اءلارياضيعقلبل،يدراحةولافهـوةفنجانردس.ا"نائرةاالمقتطماتبينأسالرسقطاخي!را.اللصخودعلى

.وبعدوالارقامالمعلوماتتنقيحالىا)شابعمدالوافصلأهذهإولم.المتفخب!هادرز.اللحجارةمنسريرعلىفانقلبحبدهاالرجل

:المشقنلباهرةالنتاءوجاءت.يرهاززوثم،تحديةهاالى!مدواحينءخبدخلوا.بحذرحو)همظفتوا.ملث!نرجالاقبلمكانلامن

المطي!ةالجميلةالمخلصةالزوجة،السعادة،اللرفعة،النصر،اًلمشرق.باللحبالرإطاه.اللفممكمومبرجلضجل!مائنان.لخيم114وسط

..وابعبقريالكتيرلنسل1تعاودشوا.صن!وفاي!هلونالبافونخرج.دفساه.ارضااسقطاه

جيبهاللعلوبممافيويضعهاالآلةجرنمنبطاؤكهيسظهنهمكلوراخ.اختفوا.اثنبناثفنحملهعيلى

وازداد.البطاقاتكثرتكذللك.والتغليقاتالابتساماتكستيدهمضمو"ة.الشرفىاقصىمنهرولوجلبابالحمامةيرتديرجل

حوحة.الوواءصواتالايديفؤكاًزداد.بهوالثقةذسقبلالاطمئنان.اخلنلأدمبحارسقدمهتعثرتالسعاحةاولعندمنتفح.جرابعلى

و"صيرها.م!لمهابرؤيةثطالبوامحجابا.أخذت!باالجما!روضجتالحراسافافى.غزيرةرنانةقطعوتناثرتالجرالأبسقط.توإزنه

الصياح!تفعوالترقب،التوترمنسوبررتفعللبطاقةس!وطكللثرأ!ربالىسحبهثيابهفيتفرس.بالرجلامم!ك.القطعصوتعلى

والمطاللبة.نزع.4لطه.الرجلالىاتفت.كلاماالقارىء"عتبادل.اللقارئين

علىوأنفرثربطاقتهحملكل.عملهممنالتنباباثهىاحيرا.الركزالىاقظدء.وجلبابهعمامته

ا!ظيما!صحوا.ارجمهود.وبدأدوروار!رحاوططنينةمنلريريقرأها:وقف.ء"حيفةعليهاوعلقبيضاءلوحةالىجاءصبي

صه!.وانتظرواصفوفاالناسآوازىماوسرعان.ا!ة!لحرامذهاب.المورةتظهرلانهماالقصيبرةللثيابإءا!نم!ادتداءحسام"

العمل:وبدأ.اللحجريةا؟لجدوانعلىالشبمابابعضالمرأةابداءصام.شعرهايلاصاصنبيارجلالانالمزينالىالرأة

خيهءفيالمخابراتلمصلحةيعملجالوس:التيجة-الاولىلانهاا!عمامةالاصماعاتفيالرأةمشاركةحرام.زوجهالغيردينتى

.الموتحتىاًللششقمصيرء0أجنهيةمعالقارىءنبادلكريبةمصطبةالىالصبيوربم."الغرائزخبيثتثير

بعر!قوته،!كبممتارعالهـلةرب،:مخلصالثانيةالنتيجة.خبا"ءالىعائداوقفلوالكلامالنظر

قريبا.مجزيةو!الة،جبينهالىالامنين!دعوخاشعامهيبالمالمؤذنصوتادتفعما!انمن

ال!ي!ن.ذاتوا!لأحاك!ف.!ن،هـونذكي،:الظلثةاللتيجةبعض"هم.الساحةجوا-نبالىا!استقاطرا"اوسرعان.اللصلاة

-.فامقيادكبماكركسزرنينعللااخرء!إنومن.الساحهالىوعادفتوضألالسببماءقصد

والثاني.الا،لالخرقفيسهـعيذاكان،خائن:الرابعةأ.لنتيجة.عافياعذباالاجراس

بائرصاصالالحداممصبرهالابر!يضظ!رالخيط.الاخيهالىو!لدوا.صلواتهمالمصونألم!ى

التمالي.اللجدارعلىالئاب!لفيشارك:ار!اوو،ةالنبص4فشسواالحراساستيق!.كلبونبحديكصاج.خفرأواضحاالان

ا،ؤبد.المجن)مصيرهيسجالونفبدأوابالجثثعثروا.ثانيةلشدوهاثموتمظشواثيابهم

منالاطماع.خال،قنوع،العملعلى!ؤوب:السادسةا!جة.للابلاغ"ورث!مللسمؤالالاخبيةوقصموا.المخاضر

والبنين.با!بشاتحافلمسننقبل.الحجمهائلصمسمءنالل!مةمدخلانشقالث!مسشروقمع

.ييفالاساساتوحؤالحجارةلنحتمعاد:الس!ابمةالنتيجةاللثبابمنعددتكاثفحولله.ثملك!ملاقالخ!ةفييتقدموهوتهزهز

العاصفة.بوجهالصمودضروراتءعالمستقبلفيلتفسحومقتطعاهاالحجارةأزيحتماوسرعان.معهويتدافعونيدفعونه

فياختراع.الحرفيللعملممتازةامكانات:امنةا!ةالتيجة.الجديدالالعقلمكمانسا

والاقمشصة.الحرررانثاجيحسنالمستقبلالجدارلمحأحدهم.فضوا-ءنوودوهينوابثبابسىالنط!حمهر

اعتقالاقتر!الفأباحد.طويلاوقضلمااتغر!واللعملااستمروفكواا!جدارعلىاورراثبالىوآخرينركض.فصرخالثمالمي

الاخرونفيماو.فالخنقلواوالحفر،لنحتااءاءدووادحونةوالسب!الج.ميتاوجد!وه.!يوده

مناسفينالارضفيود!مشنقةنصبتالمشقبلرؤيةفيمنهمكونقنوطانتابهم.العقليجبفلمالقاتلعنالعقليسالونعاثوا

93



نثراتها-ولهموجهعوابالحجارةاستترو،1.اللباووةخبيتهمافيدخلوايشحقالأعداممنبالاسفينوربط،اللئشقيشحقمنشنق.اللخمئب

فرصى"لهمتتركدماللعاءعفةاًنغبر.الاخبي!ةببنوبالزوايا.بالرصاصوأعدم

الزء-نمنن!وجببهلاذوا!كنهمماسيءلاذوالسر.للططنينةهـدثوالرصاصالبشرواصواتاللحميافلبكوفياطهرمند

؟منلل!اء!هتهمتعاركماين!خلعو-دآخر!يخبرهمتواهمن.ا!بديياكيمةجدارمنانفجرتاخرىءواضعثلاثة.ال!نالثالمخرفى

؟يفعلونماالىيدللهمقاىقبل.مني!ندفقللمكصاوالصوانالرءلتدفق.مريعوهزيمقاصف

حسصىنمن:))الصاحةكلنتصفءفييصيحصوتائ!ما!همولفت."طايرتالذهبماءحةولووأ!جدرانواللححارةالاخبيةوأاللوجوهضربا

احدف!بهوعرفوا.))يةاح!راالجفرانت-قطولمز.فلماننااـعالطاالبدأرطىلصةصلبالاء-يئالتفتت،شعور!رووفهـتوررمائمافواب

،ننتحكا.الااكترونيا!عقلخدامالىةنحسن،للمنحن":فال.ؤتمرين11."!قواقيوطوالسواللذعرلمفاجاةبامأ-وذة،اخمسةااخروقواالغربي

."أرجهـرانووقوز!منابلهاءا)فازبةك،الجدرانبناءعنبرواانهاللهم.الاهميةوبااغغامضلمخىءثني!بحثمنمثلحولهم

إ".اءقاباهذا:))،لجالراصدصاحاخ-ةبينطةمهفوقمنوالصواىملالرمنللينددعفاعاركلومع.وتهبطزعلوخيقهـم

ؤكطذخاصلىملاننأالمصيه"هذهواصابتناالمحنةهذهبى،اءلمتلقدوصدور!م.دوولصهماخرسيليضربمثلماوسصيقانهمارجلهمفاربا

ولو.ءهلمنافيفي،نساظهرول!-لوكفافيعقيدتنانتقولميممانناا.وءرنهفيابهالريممرقتودعضهم.الارضعلىلقط!ضهم

شهـ!نى،.نتصت"إخالدةاوالمبادىءثقىالووةلعلىباتىكناانى،ي!موفانطلمقالدعرتعبا.وب!ضهم.ؤءلوبعضهم.وافظظلوبصم

."بالمناءهـأ!ددوناننا.خيقناوءوضت-،رةبالحجاصطدءوأ.المريحسيقان!ماطلقىوا.هدفماهير4

ل،اتممفينقصءيرناالكارثةهذهفيالمبب"ان":ثالثوصطح.-ةالاجب،افقوضلستائرزااصطروا.وانإرحوافسقطواومقتطعاتها

نا،جب3-إن.العلمماسباب4نأخذانيجبكان..ألا!كتروإباللعقلابتعدو!.ير-وقةوالمل*ة!م.بالمماطب.المىبيلبركةفيسق!وا

وذمتعداللداص!4.هبمتىقن!رف!و،ءومراًصدحرارة*وازءن!قئي.يلم!ثو!ووقفوا،انفالى!ماتقطوااثماولا

."آخرحلولا،العلماتل:اهووهدا.ارحقيض!يهذه.ل!اخمءطؤ-وات0يحالر"!بوجمطلانشولكل.!فكرونلمبدأوذاكاذ

ليف!لاالذيعباللفهذاءـوابىب:"اكءباباحدوصاحرفع.دا!41عاىتهمروانوالم!الر"لسحب.الجدارفيعراًض

معجؤةيرنضطر.تةرجواؤفوهوخيمتهجداراللعاصفةتضر!.ثعا.طمر/ي،لونيههطويعلواخ-مةاجسم.مصقةاشلملأءفونا!ى

)تمأوىرجلاعثروى.نا،ل95.وتطودها!توقفهااللعاصفصةءلىأهىط!وارتج05!!تحلعاوتخا*تتادالاواىب!لا.تنس!اقظالاخبية

!.فيرألاخببجديدمنفاصطدموا،يت!حبركواانالوحاو.الاخرالبعض

((.11لثماؤوانىيسوقولهـ-،سياطا

."اللثعبا!!نانحنبى":بابالنتاحدوقاطعهابن؟الى؟يمحر!نىف.ئانيةتوق!وائمواللجثثار!ارة4!طعو

جعك!اذ!ناباثبا.اتنمارووبل":خالشيواص!"فقاطع؟العملما

ف!ئهت.وها،ور،لج!رانرا،وتادا!هـهـقملو.المقبرةالمق!ةملمثل!م!نانضيجةالناسانتظر،واجننممعواا!حجارةجدرانالىأالكبالىتقاطر

.((الباًنتم.حمثماحدثلمافد!تموهاهوداللص:ءواانفه،مقتضبابيانااءلمنوا.ايماع،مس-طللل!.امرهم

ىءوب،-ازمة،حشرات،كلابنحئ":آخررجلو!اح.اللعا!ةآئارفئولتى

ء-."الغوبالىاثرقمنالبلأهةأوءممفر.ملضعنبحثوا.تإهامواءجيرةفيحولل!مالناستلفت

فيالغاصفة.نفكرللم.ارربجميمانحن:))اشباباأحدوءرو"اح

."!نما

ف!ى،وبسهاالاخبيهفيانتشرت.وتقاطعتاصيحاتاتعددت

ة،الصاءع!بزورجرةفامنؤجتوتفا!تعلت.اصاطباوفوقالزواياتكلميلأرابدار

كأ--رجكةوالنللعنة11وبين.والصواىملبالرالكل!اتواخهلمطت3

اسث،روا.اخ!تلإواا-ضاهم.كامتهـمليقولوامخابمهم"!المختبئون

يرك!صلمدهموبدأ"لالسهصععلىلرلسماحلسفيهالتعالكلصاتفددىئجللملا!م!لا1/مملابم؟د!لىو!ح

الالهاماتولافت.الادالا!وهـ،ت"الالهالهأدلالالكنرولي

وهـىقلم!ة،كلماتتتبادلرصشةثابةوجوه.همسثمةوكان

بيانا.اللصقوواحةطوا"ن!دم!راانيهضموبصوتأقزبمبرهمقىاقت!س!و/-لصؤفإزؤب

.للوولبرناهح

.الاوتادتث!ت-31

.المساحبالا!منتالت،ءفيالاستمرار-2

اخارج.افيوالنفاياتا!جثثواحرا!الخيمةتن!بف-3

-هـ--!ا!هماهن!ف!قملهـضمعواال!ضاوفمدوجةموررأعة)"بت!وناضرطشاهر

وفيه.وتلمقه4رالصبهفلفلفمماخاتناول!نهمواحدلى.3لبالوا

ار!هةبر،بمنخوجاولها:اقسامثلائةالىوا"وزءنهائي!وببساطةمطرسكالياليوو

شرعف!ىهـاء،ءعله"-افاجرىوالصوانملالرتلةالىعمدوثانج!ا

هـمهـوئالثها،بااحدر!ا\لمزروع"الخشبهدامببكبصعافرادهبعض

اركانها.جميعمنلخيمةبافمبداوبالمكالس،يخرجهافجعلبادجثث.لق.02الثمنحإيثاصلر

الرا!بهائيلمشق
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