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انتباهـصالسترعى،الاأود-صؤثمالاسهذاسمعتعندء،
هذاانجيداواذكىر،رالشد!الزحامرغم،جاشصكنت.فخأة

حؤ--اؤكركنت،نع!م.صينئذبالي.بشغلهـانالذياهـو

كانفقد،ولجلوسء*اناوصدتاننيلحلىنفك!واغبطالزحام

مثلفيوالمشكاة،اجبزةاالىالقبةحدالقمنطويلوطلةامامي

يمكصنلااذهنفا.الوقتتضغلفهـرةءلمىالعورهياظروفااهذه

،وكانازحامافيافكربدأتهذاوعاى،بالموتالا،اددافيوقفان

((،اضويانح!--((،الاسمهذاذكرالذيهىونالواقفاحد

مض"مصا.إ،اارىأ!نلمولنناطبعبااخصرشخصا/يحادثكان

اًوساص؟ناينتاوضاالذياشعورابهـتاالا*.مسهـاعءثداصسهت

كأن(("-،شيئا))هناكانندركوير،لمنا-الاؤلعلىافاي!تابكي

مناللحطةهذهءث:-،اوقيلمنالاسمهـفىاسم!ناؤءنكون

?،دثةفيت!ددالذيالاسمهذاانحالايةعلىشهصرت.قبل

هـمح،بالنمجةاررءممجردلجمسر،ب،ماليعلاقةلالىخصءبئبين

؟لماذاو)كن،كذامناكثرانه

يرهخنلا،كذاكالاءرانبدلا؟!ءهقبلمرةله"ممتهلعلى

اخرشحصاانلو؟ين،وا"ضى..ول!ناخرشيث-،يكونانلا

ولكانمشكلةايةهناكاناعتبرلمال!حدثمالهحدثالذيهو

اصىلينذكرلاانهطالماات4وافتبرضتماماالاكلرت!اهلقد

لولصيفعلهاذياوما9"،اهمي!ةلالفيءانهبرصدفلاالموصوع

يرلمحقوروملهاذنالامرفايس....شيءلا؟نذ!انا!كنه

ىحالتفيلةالمسأواهـن.النوعهذامنكثيرة؟مورالملىءبالماضي

ذاكرتياعرفو،بهاالناسادرىانا،نفسيا!رؤءفانصاكفراًتختلف

قينسبيصوتسحققالزءنكيودتمحطموءمفها.لصعبغريبةذاهـرةوهي

حدثتاشي،ءاليهاثباحيانا،نفسهايثتيناليهاي!صلا-م

،وكعيرا4قدقاعليهاتمفىدماحداثمن!اتمحىواص-اناطفلوانا

واظل؟اينولكنقصلمنرأيهوجهاوارىاطريقافيالىيرما

وطعاهـصوززهتيءمليواهـملفيهانام!،واتركذاكرتياقدح

اشخصاهذاانطويلعذابوهداتذكرحتىالسرحانؤبىواغرق

الانولكنه،!للاثااو"رتيصن4فيجلسمتمق!ىفم؟جرسونصاكعمل

،ابيضاءاو(السترةالاسودالبنطلونهـنبدلاوطاؤ"جلبابايلبس

ى1ااحياناالامر!!لبل.راحتيو/قلقيحيرنيان/يخعمدوكانه

تصوره،مثلجصاتاًوسجائربالععندقابلتهسبلعابرطجود

فبأةحياتيوتدخلهالظروفبهوتواج!ياللعنص-"ذ"اكرتي

ثه

ا-?

غش.!+

لمم!ثلمحصلجب!

اكالعفريصت.

وهى.،لمشكلةاح!-ستولكني،المرةهثهاسمجرداًلامركان

الفليوخير،وربلهـنالاسمهذاسمعتاننيلوكداهـن،تقترب

ورط-ءفياؤعانقيلالانهـنالسرواكففلنفسيطاحظانمرة

.ءعجزة"صنا!ابدلا

ولاذا.اجلسكنتصهـثمنالمتحادثينارىحتىاكنلمواكني

صالحا:عقيرتيوارفعاقفهلأافعل

؟الضوي!ناسموذكريتحدثكانالذيمن!ناسيا-

صء2والاسو.الركاببناةءحوكةساكون،طبعامعقولغير

4وزء.لصصلىحدثكانالذيلالرصلانلشيءاضللاقدانضيهذا

صاقطىءمبررايجدانلاالاقلعلىاومخبولاًنييطنلنؤ-رتمعالمسه

.به!الهثأنلامثلبىامجهـولاجلمن"ملحديث

تدالركابمنعددونزلالاتوبيستوقفحتىلحطةالاهيوما

ربرلانخلفيمنوصلمسواقفونركابهناكيمدوام!احيواناحدائق

بذاةوالاخرجلبابا*وءاقب!ةيلبساحدهما،ارويثفيم:همكان

:يقولالاخيروكان.مضكررةتعديلاتاًثارعليسا

..طويلاعاشرتهاذاالاتعرفهلا،طيبرجللكنه-

لطكدتجماداوءؤنثعنيتحادثانكاناانهمالو....آه

منيئستقدولونتالاسمذكراا!لذينلأهمالهسااذهماتماما

تنطبقالعبارةولكن،المعريالعلاءابويقولكمامريحوالياسالامر

تدكأ!لايكونقداًنه.الاقلعلىلذلكتصلحاوالضويحسنعلى

اراه!ابعدانمجهواينامامال!.فةولكناسالهماانمنيسخيفا

اًلشفتاليهما.الفرصة-فويتعلىالندممناهون-!اللهادعو-ذلك

هـصابدايتوقفلمالبذلةراالرجلولكنمناسبةايجادمحاولا

.يقولونما3((اريقابلع))اوللتنفسحاجةغيرفيوكأنهالحديث

ممقاطمتهثمنمفرهناكيكنلم

؟..فضلكمن...تسمح-

الاوتوبيسيهتههاالننيللضجةبسببيسممعثيلمانهيبدوولكن

انص-ىء-نهـتأكدااكنولم،4نفوهو،الطريقادواتمنونجيره

،اذنالاخيرةوويني!ةلثاافلتكن،ثالثةمرةالمحاولةعلىساجرو

:بقوةعقيرتىرؤغت

..؟.ياتسمح-

-ما"!عليهتئطبقلا((بكو؟اسهـ،ذيا))،انادير4كيفاثرو!بم

مثلفيولمح!ايضا-لميقلآ"يا"غم"و))!منهان!حخبرانييظصنوقد



لقبلالبعضويعدهاثالعةءبزرتزلامف،يسيد((يا))كلمةاما.ستي

فىاتراجعانيستحلانهعلىء.ممت.المجاملة"ناا-خااميرب،

ءبىيدهيهءعالرجلكان،كهذهتافهـ-"عقبةوبرسبباللحظةهذه

زمبولوكان،البموإلنةتفرأةحدلمثهانقطع،فلمسضهاءفعديظهر

ؤ-باننيبالطبعيعرفاندونحديثهعلى.بع!قبداقدالجلبابئو

ايااتءتاثما--كته4بذراع!أهوركالبذلةذواليهاًلتفت.4قطعت

صالحا:

؟استاذياخدمةاي؟نعم-

عل-ىاثر!-الهاكان،رديء-خوك!ولرالحةعنهومحلأرت

سأل!نه:،بالطبع

ذلك؟بعدسياتي،الجيزةميدان..هو..4اب-

هـ-يعا"،ثلافينوثتولدتانبىيوهـطوكانهلحف"فطملني

:وقال،الجيزة

...استتاذيايوها-

منانتهيناقدنكونانارجو))يقولوكأنهالبمينالرواستمر

انتقاطعنادونصاصبىهـعحديثياوا?لانالىضطيعحهـتىالعبنهذا

وصذصانكنلماننامعالا"لوبيسوغادرتشلأرته.((منلسيةبدون

نفس!والعالملعنت.ا!رماشارعاولفيممنز)!انبل،الجهزة"يسان

اسميه.كيفاءرفولاينص،فييلماًلذيالشيءوهذا،الصويوحم!صن

واضحسةحقيقةتذكرمنالعزاءبعضا)ضمسىانامكننيقدكنتوان

لخفىجلسافىياالرجلهذاكارهلاءرفلأاكنلماننيوهي

هو.يكنلمانهالظ!ناكبر.غيرهامالاسمذكرالذيهو

الجسديحملانلاووءملتهبساقينالمنزلالىاسيرانفضلت

شوقبى.يقولكما

تذكرتوقدالاانامالاممتوءالسر.يرعلىنفسميورميتتعشبت

شبئااعهللن.التفكيرفدما-سنةانفقتولوممالالههذاسمعتاين

ةغادسفيالمسألة،كالمع؟،د،فتبرة4!دد3رتونذ..،كنمهـمااخر

وانا،اثص!رثلاثةصوا)يور:ذخالتيجزهماصمفيكنت.الى:ساطة

اذةبلكنثوارلك،داثمش.بهدشكلواولادهاهذهخاقياصالط

وتص!ورتهتماهـاالموقفوركرت.منهمواحدوكأنياولادهامعاعزاءا

الم!لآرىء،ذكر""انبعدالمراتعشراتمعلتهوكماالاناتصورهكما

ومضاءمتسعوالصهوان6للانصرافينهفونوالمعزونالقبراءةمنينتهي

ي!ضىعلىثميمينهمعلىوانلخالتبىارولا،ءصطفونونحنجيدا

واحدا،واحداوصاقحوناالمعزينبعضعلينلمر،احىراًنشخصان

،نحيفجيدالف*لهالاناذكر،روتينيةنحيربطريقةء*،فحنياحدهم

اسمه4انلونقاءلملاشفت"حرك،ونظارةمتوسطشاربوذووؤصير

يقحللمانهاوكدانالى-؟ظيعلاكنتوان،شيئايقللمولعله

وا،"الانبع!ء*روهفينهزيكمالله))لاجعلنااوحيانك((في"البقية

اعتادهـ،ب!مهمةاجبنهاننيواذكرير-دا.القبيلهذامنشيءاي

يرواجهنيالذيولكنواضحاشيئااقوللا،اظروفاهذهمثلفي

الباقية"حياتك))زوعمنثثاقلتاننيسبمتقدالحالةهذهمعلفي

جيدا،يسمغن!لمالذيهوبانهيجزموقد،"مشكور"سعيكمحتىاو

اكوناناتجنبلكيوذاكواضحاشيحانطقاالااتعمداننيوالواقع

معلاواقولكهذهمناسبةفيتي2و،المعيدةشطحاتبماحدىفيغارقا

،اذنالهمهمةكبادلنا.((فيكيبلركالاله))((لسهلامةوارالصحةوازت((

هزذلكمنبدلاولكنهالما)!الشخصالىينتقلانالمفروضوكان

يمكنالاتامةالىتعبيراؤربعليهبوجهاهـكبماونطراصرىمرةيدي

:وقال،الماتمظرولىبهت!صمحان

...الضويحسن-

متلعثما:فاجبته

..طبعاايوه-

منناسبنكونالارجوا)):لييقولانيريدكانهبا)كلصبطوكان

ماوعلى؟ولذاالذي،ولكن.((.الذيالضويحسنهوانا))او((آلا

مماثل،اجراءاتخاذدونالجميعيصافحوهوعينيبجانبرايتهاذكر

فقطاناليعزفي-جاءانهواهـ،،ويعبرفونهجيدايعرفهمانهفأما

اعرفهألاوأنايعزينيولذاوللأن؟هباءجهدهفيضيعاءرفهالاوخشى

حضى((اوابربااداء((رض!مىءايح:ونممنالعملفيليزميللط-4

؟الوزارةنفسفياءملاتعدولاالزء،)ءرابطةكانتولو

كانآمفالماواولادها،خالتياسمالان:طرإرولمان!ناامامياصبح

عنلوزارةباالعاملينشؤونمديراله-أل،وانحالارءعلىهمتههممأ

ماكانتفقد،شيمئااتبمخأليتقلويم.الاور-مبهذانفخصوجور

احدايعرفوناولادهاولاهيلا.كذاك"جمدوالاقلعلىاوحفيبنةقىال

الذصنالمعزينمنيرونكثبالطبعهنلككانولكن،الاسمبهذا

لهكانكماالجمهءمن((ءحبوبا))المرحومىنفف!،يعرفونهملا

وزارةيفىيوجدلااًنهاضسحكما.فىيرونواصحاباقارب

الاسم.بهذاشخصكلهالأالثقاف

مايجدلاالذيكاافر/بئواناايامثلاثة/ومرتيدي،فبماورءقط

تسالنىانوص(ولتشيئااعانياننيادتيواوعرفت.بهيتعلق

:بجفا،فأجبتها

...حا!بمافيتتركينياناًرجوك..شيءلا-

قدالهواجسمننوعاياللهيعلماذ،الاجابةهذهعلىونرمت

بهذهالامروليت...احبانئياًعت!قدتقدانهاكلهلا،انضابها

واجرلىالمىريرمناقفزجعلغءاماحدثالعالثاليوموفي!السهوا"

دعداغفاءةمئلإويصحوتقدء-ت.التلفزيونالىهياجحالةفي

السريرعلىمستلقوانا-اذننالىيه*لالتلمفزيونصوتوكاناظ!را

الاسم9هذانعم،الالسم!ذاذءرتاف!!ةااكنو.وظللماات"اندون

انتابنىؤيمااؤبينهمالماخر.بنا!مىنوبعدهالضموي((حسن))نفسه

لف،شةعلىاعلانارأيتحتىا!ماهـفادصانطانها.انفعالمن

اجدفلمم"مشنجداحولبتلفت،وهكذااخرعلاناتبعهالتلفزيون

الارضعلىيجلس،واحدةسنةعمرهطفلوهو،شقيقنياًبنسوى

بل،يعنيهلاالامرسأنبداوقدف!هفييضعهصفبرتمثاليدهوفي

وهـوورجليهبيديهالهواءيفربوبداالونمهالر"ىرانيند"،2انه

مجففلبنعناعلانالىبمورهحولقدوىئهضطحكااليينظر

تجلسانشقيمإنيوءعهاوالدتيكانتحيثاىاثانيةعسوت.للاطفال

لحظة..وقفت((اًلكروثيه)ءيم!صبماتشتغلانوتتحدثانمتجاورتين

وهذا،لايامعندناةبفةشقيفتبموكانت،الياحداهم!اتن!رفلم

بهما:صحت،عنببفاابدواًلااحاولجعكبماهو

؟تفسدنماذا-

اء.يح:ومضيت،ورشائالتبنناحيتي!التفتتا

؟التلفزيونامامودهبرمةكهذاطفلا!ضركانكبف-

شقبقتيفتساءلت

معه؟الهخاليستا-

اذنجا:ذت42دربالىء"وزكبمافعلا

!ااحدمعهليس...لا-

ادتي:وافقالت

؟جرىاذياوما-

يصبثظانيحتملالا؟جرىالذيماتمولين؟!جرىالذيما-

....اوحريقايحدثاونفسهولىوذيبالضلمفزيون

.4والحمدنلىذلكمنشىءيحدثلم-

ثانية:عقيرتيفرفعت

يحدثانبمكنكانولكن-

ردورهاثفيقتبمفصاحت

لله.ل!لممداً..يحدث)ماخييا-

ومضىحموثهبمجرد؟يحدثلاوكلايحدثمابينافر!اوما-

1آ



005اهمالاهنلكانهوالمهـم.إحدثا!وماحدثمابمستوىأوقتا

...الولديتركولماذا

..انهاويطهرالبنتمعوتركناهالاءةالبرنامج!أف-

شيثا؟سيفهموهل؟اطفالبرنامج-

.كهـدهواشمياءوازاتصبزهناكب*وناحيانا-

يذكرونها؟التيهـاءالاسهذهوما-

هـهـلادهم.هذدـابمباداطفالا!"ماءلهلها؟اعرفوكب-

!؟عرفهارجلاسم!معخباكنيو-

قائلة:شقيقتجما؟فصحكت

؟انمابيئالفرقمارايكعلىكان؟كماطفلاعادانهيجوز-

41.ولاوجودمماضكلاهما؟سنةخمسينمنذكانومادقائقخمسمنذ

؟اليومجربدةاًإر.عقلكواتلفواالفلسفةعلهوك..آه-

حبرنا"-اقناةاهذهعلىالجريدةفيالتلفزيرصنررنامجوجدت

بممرعةملابميارت!ديت.نهافنهكانتهذهانيظهر،فعلملااطفال

وءا"اكما(لمهيعلماذ!خائفاكنتوكم،التلفؤيونمبنىالىوتوجهت

!ال؟قبلمنرأيتهايننفسيواسالكهصقىاوركانفياراهانيمكن

قىمقابعلييئمهنانهالالشعلامات!نبفييجلسالذياوصلاليا

ا:ى.وساالبرنامجبشاناستةساراياريدكشتاذا4الحتصالمذيرعمة

هـتاتحملتاوحتى.وانصرفتشلأرتهثملحطةفكبرت،اريدعما

دبلاءانتظرهاديافمصا-يعةللمدسيبدو!كذااو-الشاذدلوقف+ا

واعتبرتلاخطاباتمنالحلقةلي،تهيتعلقماكلمنتخلصتقدالانانها

الوس-لمة،هيهذه!،نطماتى.جهلو!ن.اليهرصوعلاهاضيى،.

؟اخرىمرةيرتدثيجعلهوالماةسيرجعيسجلشنيءاي!التسجيلى

افصياصصنيمثلفيلماالانشا*!ت!وحتى؟ه!اندةا!ءا،ولكن

الاطفالدراًمجأظنولا.بجديديئمطانفانه3افىفييرصاوويوهو

سأسمع؟النتيجةف!،ج!لملووحتى؟اخرىءرةاةتاعتسمجل

،ءشاضويا!ح-ناص!ايناعرف"نو(كهكطاخرىاسماء"ءالاسم

((كمابرونرور))الصويحسنيعني،ابنههوالطفلهذاكانلو

اء"!يحاا!برإقعلىتفى!تىبرصل!ةلهيمتاواخيهابناو،يقولون

عليه!اللهكألعنى،الاصليالضويحمهءن!لى

الدأبمامعواتهمبىوصلمستملابسيخلعت،كالفسهنجةالمنزلوصلت

شقيقتي:فلالتوفجهالبوسر.فيوغارقاصامتاكنت.واختىكا

.ابتليةونفططلبكحسناسهمهواحد،ؤكرةءلى-

!جهـورإصصوت!ئيكانكمادهممسنبمو،اطبقافيالملعةءؤوضعت

المبنىزازل!ثصوتصاحالذيهواخرنئمخصااعماقيفيوكان

باكم!صه:

...؟ايهحسن؟ايهحسن!حهئ-

انفعالانها:انئهدفيوهيوالىتنيوصاحت

يه؟ادرى؟بئي.وامالك!مالرحبالرحمنالمهابرصعم!-

الصوتمناصابنيادياالذ!ولبخاثيبرؤلمهلملاهداتقدوكأتط

:بهدوءفأصبتها،ارادةدونعثىاصدرالذيالم!م!

يذكر؟الم؟ايهحسن؟هذاصمنءن-

اًختصك.حسشيحمصمن،موةكلعن!س"ألالذيحسنهو-

-.ماعةالمصناوك:ىثم،التلىمونعلىردت

هو؟انهمتاكال!انت-

:تقولءغ"تثموجهيؤكماوالدتيفتفرست

افءلىبماوقال،وجاوبفبم،4آلمحىلإواعنولىأله"بنيياايوة-

.غداعليكسيممصر

فىعارم.البدايةص:فكماحمصتاتذكرحسناني!جبكلإ،حقا-

ركبت.4علمهبوء..لمةحهرتيمنيخربرضىانيستطيعلعله،ادرةا

:مرادشارعفكبو:،تندفعوالسه،رةوور*،لتهبجواره

؟اضوياحس"ناسممهقريبل!،ليقل-

اتؤجواخذت،ابردا!الابرةة،بانانه"ك!خيملضحكةفضحك

سش--دااكسثهفيناوحاجبيهميك!كأالمصونظإرتهمرالاحث.،ربر"على

قافلا:الزرقاءسنهبجانباياونطراخبراسمكت

.قريب!طالصرجةهذهاىايى!نوا!الاوضاع"قيلببركعه!ي-

الأ،كم.حسناسهمه؟ونافياإيسواحسثىاسمهيكوناذياهو

واوحتى!العكسواجسابنهباسمبمىهذياهوالابىناذاالا

..حسنيحصنا!مهمخممصةاعرفطوحديانا،حم!"خياسمهكان

:الجؤيرةأ-اهافيالقيادةعجا-ةيلفوهووا!-*مر

..و.،رشوان!!نيسءن،س-بييالكاعدهم-

سس.:بهفغمحت

اعانيها.اتىاالحالتتصورلاانت...هذراكةانا،اص*ت-

نطارته،حافةؤوقمنائظارهووجه4رالىخفضوثداليفالتفت-

.وبقولالطرليئ.لراقبء،دثرم،ارتةاعاقصىفيالكثيفانوحاحباه

اب،معشرةانفقنامرةاخر؟ترىياالمرةهذهالحكايةما-

!.امفىي!وا؟-"لهبنيارضارااينعرفناحضىوثسهألون!مرف!ث

؟فوردجلينمع((الىمصورةغابة((...آه؟اسمهلمصانء،ذا،فديم

فتالان؟(ملكو،الامراو؟:الب:ايحدثكانالذيهـ،عليك؟المه

؟صنموتدل؟نتفسحانندوالليلةنمنالويحدثالذيوما-

الاالافغلل!-انا!ذاباهذاكل،ستكلفهالفمىحةاناو-

الاب!د.اًلىتنفسح

اله؟.حصئ...حسنالاشناذحكايةما

الصوي-

الغسوء؟من،-52

...الضيحاءي!كما،اضيامن...لا-

حكايرت"؟،"ا1(هم0حالايةعلىبهذاالرىانت؟الفرقوما-

ذجاجسىنثربالص"يارةفيواقفانونصنمشكلتيلهةبرويت

وررد؟!نهج!ارد4يدخنزجاجض!ومنيرنىفوكان،ا)كورفيتنىعلىغازوزة

:لقاايرصاًو.إصدقنيلا4زاعله"

يبهاسهمهاؤصةال!ربيافيشرسالثائوي!يكنا،اسمع-

الاسم؟هذا

ولكت!،حسنهتكونعند!االعاقبةيعني،العقبىحم!من...آه

علىى،العقبىحسناسمهشخصوكاتهليبدوالاسمتحريفثتعمدكنا

ء3عنهتحبرالذيالضوىحسنالاستاذوزز

4ورصايرتاستعدادعلىيدللاوجهيعلىتعبيراراىانهويظهر

:فاستطرد

يعله،الضوءمن،الضوف!حسن،طيب.متاسف...52-

.الضوء!ببحوثهروهوراكان،الهيثمبنحسن

..عليكبالله-

طيب.وف-تقضاءنحاوللكيالليلةعليكمررت،اسمع-

الغد.الىالموضوعهذاولنؤجل...شيئانصطاد...شيئانشرب

لانذهـنىبشسيع!اكلعصمتعاناسمتطيعلن،حسهنياتفهمنيلاانت-

.الموضوعهذافيثارداسيكون

03+:ءستكلداصتثم

افعلى؟اماذ!مرض!علةس
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حلاة:اسفلمنمتهءلملاصوتاويصهرل!ضجارتهيطفيوهوفقال

؟التلإفوندفترتجربلالهاذا،اًسمعس

:المنزلالىعائديننسرعونحنلهوثطت

فماذا؟الضويعبدال!يفحممعنى-اسمهانافرض؟ادراناوها-

:لنافذةاحافةعلىباصابعهيمقوهواجابثمفنهد؟نفصل

بحسن.تبداالتيالاسماءجميعسنقرأ-

لله.بلاعوذ-

أازاافعلفماذا"فلاذاك.لجدكنتاذا-

وعرى.ذلكعاىمر!ايست.وتتركئيان.تنصرفتستطع-

اعقد..المشكلةكانتوالا"ءمدورر!حمه"نانهاللهنحمد،حالاية

؟لنفرضبالقابهمالتله*وندؤهـرفيلناسايرتهونلالماذا.حقا-

منييطلبفكيف،البنتوتيمحةياحمدمحمد!سناسمهشخصاان

بالكاص؟مهااعرفان

تعرفه.افكفالمفروضبهشانسكدامما-

:ببطءوفالحاجبب4قرفع

مهرفةوسقة.علىلسناانناءلمىيدلتليفونهرقماءرؤءلاكونن-

كم!ا،ذلكبعداوباقياجدتمفقطالبشوتي،اور،هلاًيهمابةثم

؟هذاكلام،الخارجفىيرهعاون

حهثالاافف-!؟تبحتايئ،اصرىعن!همه"*لمةيننة.أهذا-

؟الباءفيام؟ص!اءالالهكلورت!ون

بها.باسلاالطريقتناي.حلهايكنمشكلةهذه-

احمدعليأ!نمحمد4اسمهشخصااعرفاننيكيلمفواكوما!

؟ماذاعلياحمدحس!نمعمد-

-لاثبء.

أعلي؟-ومالقبه

!اس-هوفيكونانتتى،راالا!!هاءهـتهافلتجدانعليك-

اسصمه.حسنينالبنداري"حمد:حادقىفيمفلاهومل03العاللىقى2

ابيه.اور"مانهرغم((التدارىالسيد))هوبهيهوفالذي

ابيه.وعلىءلميها!لهلعنة-

الدفتر:ومآحوهوفالثم

لاشكا)فوي3*،ئلة3:-"رةطبعاعاللة.ارحيماارحمنااللهبس!س

.4باورمهلإلميفونولديهحمىناسهمهواحدمناكترفهها

و!4:فيفصرخت

تعرفهم؟!

مت4فخطفتوينى"ءكيضحكواخذالص-ريرعلىبظهرهفالقى

حسن:ودساءل،ث!يئانجدفطمنبحثبدأنا،ثمالدفتر

المأرم؟فيلهمقابلتكبعدالامريشغلكلم،لماذااكبماتهللم-

نااًريردلئيءهنلكيكن.لم!بلمنعنهسمعتأكنلملاني-

.اتذهـره

هذهاًنأوىالا؟الانوه3تضزانتريدالذيوط!الا"سبحان-

اسابقة؟احالاتكعنتختلفطاةالحا

قلتةثمقطيلاففكرت

!اذكراؤا!ماذاوالاتمافىقبلءرؤة"انسبقاملي.الريلا-

ل!بقهل.ن!م،"بهـ"عرة؟ار"-ابالض:!هوهذا؟اسص"

لا؟امقبل4عرفان

قائلا:بر!راعىفامسك

طيبة.سهـرةلقضاءوفتامامئازال"،.بناهيا،الم"،ء-

واجبته:كتفبمفهرزت

؟مكاننذهب؟ايالمن.فق!الوقتهيالمتتمكدقيا-.ت-

.مكان،ايضاهذايلزمنا،حقا-

ذهني.عنالامرابعادجاهدافيهاحاولتايامبضع!ةومرت

ءطلةاليومءـتاوكان،صباحوذات،الموضوعهذااشفعلاوكدت

بشءالجريدةاتصفحان-السببلهذا!بمااامكنن،الحكومةميرسمية

كالتيارالكهربالىبشبماء.شعرتاصفحةالودذياتوصلتالددة،حتىمن

نااكففعنلممايحدثالذيالشهورهذا،رأسيمؤخرةفييسري

الموقفهذامثل.رقبيعللىح!فديطيرالذيالنوعمنءمرصارا

تتكونيةتصويرموسيقىء-بهعادة.ضنملئنفيلمفي-يحدثعنرما

ءنرهبةلعبر،تدريجياي؟تا!الذيالانفجارتشبهواحدةجملأقىمن

ولكن.الكاملالانفعالعلىاحصولاعلىالمإتاهدينووراعدالموؤف

هووهذا،تصو+لريةيقىمولىتصحب!الا-الاسف-الواقعيةلحب،ةا

النزعةهذهلعل.المشاهدةت"ةحقلا-ارأيىفي-انهاافيالى"يب

احساسءنءنهالتجوماالمفاجاةهذهاتارمناثر،ماحدوالى

عاصيت!ورا!،فل!!ةكامات.عليمهتغلبثانه!بمااظنلابالمرارة

مثلي:شخصنفسفيحدثهانيرمكنماابداالمطبعة

نفسه:لقدراكانه،واضح،كبيربخطثم((...المرحومسرةا))

اى/بتلاوةلوفانهالاولىالسهويةالذكرىتحهى!((الضويحسسن"

لذهـصىا))!انبحلو!جارالانفشارع!03)لهبمنز...لحكيماافكرا

فى-اياموبضعة-اشهرتلاثةمنذقاولمتهاقد؟!كيف؟!ا!سشوية

،الاسماءتفابهقكرةلمامااستبعت؟فا؟لتهءئدماميتاكان؟الأتم

اعيش،ادبرجلوانا،"مامااكتملتفد-ي!قولونكما-فالحبكة

ابحثكنتالذيا،فويحسىنه-و،هذايسإخيل،نرعروا(بالادب

ح!منالابقذديان،حسنيحمسن!هامدةبختة!اسفاهوا،ولكن،عنه

يهكنهلذياالوحبهووالهسهذا.؟هاسمتياالذيا)ؤحيدهو،س!ني

مياحاالثامنةمنتصف!الماالسا!ةوكانتونيا.دلفءبىتهفهئ؟.ان

الىيتخبطوهوالنظارةبمونمنظرها.لصوروكنتايقاظهطلبت

:اتلبفونا

حالا.زعال!حسن!حسن-

قامتأالقي!امة؟حدثماذا-

هاممساة..رصهؤء*حت،لا؟ويرو،ثاءب

!الضويد"*ن.وجدت..وجدته-

بة..مبروكلفا؟صحيح-

؟هكذا-

صالح!ا:عقب!تهفرفع

خص8عهـىعثرتلانكال!شانابريدني...هكذاطبط-

وصهـته،ئمعنهبحثصثمشخصارأ!؟هذافيالغريبما؟موجود

؟للصباحسهرانوانااكوممنتوقلئ؟أانيستحقاهذا

؟سهرانكنتفيم-

:وؤالثانيةفتثاءب

.الفويحمم.نفيخلينل-

بسرعة.تعال..ارجوك-

تركل.مسىووالد!حسمنانتطارديالمنزلفىانمإضمىأخذتو

نه-ها:فيماافرغتواخيرا.والنكدب،لحيرةشلفةالمهبانظارها

...بنيياا!هتقولققطكهتاوس

اتؤوج،وعلاجي!ملازكيأاوئةاصابتني،لكسأ!ول..اسمعى-

الحلهوهذا،ن!م،الزواجهو

!اللة:يهالئف؟ؤمصبممهت
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.تشاءكمامنياسخر،معلثز-

لنفسي:قارطلااضفتئم

لماذا.بالزواجالاعليهيرمكنالحصوللااجنساانؤظنالنساءس

امس؟سهرة!ضىا!ني!!ني!ألنلا

:وقالليصعوبةحاجبيهحسنورفع

!اسودنهلريا!نحلوا-

تقلق.لا،اص!اثمنسمادفع-

.استاذيااثكلةهيهذهلشمت-

الشكلة؟ما-

،قهوةفنرسانيشربانوطلبوثيرمهمدعلى4نفصيفرمى

:اجابانم

-؟تذهبانتريد/لماذا...هياًلمشكلةس2

لامر؟اازجاهلانيمكننبماوكيف؟لماذاس

؟الضويحسنتقابلانانكترىالا-

ألماذاس

:قوةبكلفصاح

أ!رزايومفياضومامنلماذا-وقلضمط!غبييا!ماتلانه

أشهورثلا.لةمنذقابلتهاذنكيفأغبياًناس

قائلا:فتثاءب

بخفسحعىيكنلمولعله.الاسمبنفساخرشخصاكانهذاًس

يجبوكان.الجطةيكمل((وامالضويحمم.ن"لكقالهو،الاسم

تساله:ان

أ((الضويحسنلهما))

الممفكهقى؟هذهحلفيتعاوننيلالماذا-

الضويحصنسنويمةء!ه!دسنويرةايىومكانتاذا.حللنلانها-

.واذاافاربهمنالموضوعاءررمرفانيرمكنكفلنعنهتبحثالذي

ثم.احضورهاداع/وجسدلااولىبابفمناخررجلسنويةكانت

اقاربهأهناحداعرفلي،هلقل

....لا

مضهم؟احدانعروطلاونحناتويةاالذكرىنحضراذنيف-

خالتيزوجمأ.لمحغرنفسهالضويحمىن؟ذلشكفيوم،ذا-

.تالمصاهلمناحدايعرفلاوهو

:وقالبخبثفرمقني

؟اانتيعرفككان؟ذ!ككيف-

اضافط:ثم

..اًلهممع..ا-نويكأاذكراهاو،هـومأتمهسصيحضرانهاظنولاس

.1نص3-

ينقلناجداصريعاصاروخانركبانامكنض،اذا..فكرةلديس

نصلانعلى،ةصوليةسنةبمقدارالأرضعنيبعداخر!دطالط

حيازالماسي*ونالة*ويحسنفان..يوميناويومبمدهنلك

وحى-ناءكخازوجأمما.تطهدانهناكمنويمكنك،لنابالنسبة

اننا.تخيلذ!ك.ءناسهلطر/فةوهناك.يصافحكوهوالضوي

لعييياواقعافي،فهذافعلاننتةلانالىاحاجةادون،الانهناك

هـ-ا،كلالكوكبهذااححارمنعيتلمتنريدلافنحن،فروريا

انيخطهـببللكارداالم،الضويحسناياماىاالرجوعهويهمنل

والازوبيصرالمأتمذاكمي!ما،خص،لكابتداعمنيركونقدهذاكل

؟يسونلتلفزا،

له:فلتثمبرهةفاطرقت

والنعي؟منياتسخر.عليابايااذتظرهمنكماوووهذاليس-

ايرضط؟لط،خياابتداعمن

غاضبا:فصاح

فباللهاكفايةافيهبمامعقدةالحياة؟ا!علانمنينريدوماذا-

ء-نالمشاكلوخلقالتعقيدمنمزير!فيالتسببالىتعمدلاعليك

نفصضها.الحبةهناكتكونلاولقد.قبةمنهاتعمل،حبة.شيءلا

منوبدلاءليكباللهاوضوعاهذاانس.مثلكبرجليليقلااطفالعبت

لالجدوقد-الم!نويةوحضورالاشجارعنالبحثفيليلتكتقضيان

.ءصنمعال-اناسبةبا،إلاسمبهذاشارعا

اين؟اىا-

امس-ليلةكنتحيثاىا-

كنت؟واينس

؟هـ-دىناح!يتيوالجه،ا"امهءسغيرةمتضدةعاىساقيهفمد

قاللا:الخبيثةا؟"ندفى

...لكحكيدىمأ!

لص!

اللبنانيةأالففمردوراصهورتهمااخر

ه

!.-والعربية

لاأمط!تلاحثادالماالعرضالىبالاضاوو

كاالاولوليةوالموضسةالازياء

،ا
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