
ا!و!!أ!!ا

-ا-
أص-رانسالابرىانء-ىحوا"ول!ظ.منورااأةطارمننزل

رحت"ءواص!ش!الاوا!اعالدلتامطارصفيرارلفع.المطرءلقحراففه

"نعزهـكأم!طة.ااتئصا!ىءانتذرولىا)رادعقىمدطتهغادر.البإئة

متذهبم153!هواجد.اكرعةض،،كماعنهتباع!لينؤرصهنبهنتقع

"ه،هلمخلفاتضيقمصردغربايددها.يواداندبل،بعيدةسنوات

ولعدهـا.!بلةلزرعةترب!االجددحيناو،ارزاتزرعحصنالارفي

بداخل4اصهؤ،كبيرخنذهبيلأكننهكءنالمدطةلتا)!.البوهيةلرعهشرؤا

اضوءاصبمونار8)تا!ء،ةسهفراكرانتذو(لمبر!و،يد)بىر،جهدو"كضب

المؤوحالبابمنابماواااأفوءسولىظلمتهمن!حدلا.!ننمطبداخله

اكترالة"وءإصبحالميلاوفي.ت!ءحهناقذاكرنادذةومن،(دائما

لا!سةاضذاكرانافرهعلى،اضصهطاافازيا.:،حالمهحول،وظلكلةكأبة

بخ!موفهـ--،كنمب،4لتالادء-تققأبةىدزيتمطلية،حديدمن

الم!ا!رونيقطىءااهالهذةهذههـن.أذاكر:حروثهتآكلت،فارسى

هرا،-ناور"،!ر-دصونءي-نالا.صو؟اوثهالافل!غربةلذاكرهم

ور-!اوغالبا.الكشك؟با"نعز!عمالىيدخلفقطعندئذ.اولنة

ورلمة"-صاالروراتلفيتم.واصهدو!تصياعمالنجتلانةهـفولايغون

ية،احيداالادةذراعفيااهذاكريدخلو،بالئصمعيختمواو،بخيط

ويتكتك،المفطارورمماليومنار،إخاردامعليهااتةضغطبسرعةويدقعها

بر،--اتشحركايسةتا!تكتكةو*:صت،"رسلاابرقياآلةدوقبئصابعه

هتسد،ءظلةسقيهةاخث:كيااكشكأجوارالى.وحدهاالالةأصابع

ةفيءءربص!ةخشبةاعمدةتحملها،الخثهب!ما)رزلةءكسقفذاتمن

وغربر،،تنر!،مزل!وجة،كفراءلعقاعدلحتهاتقبعكانتمضى!ما.اللون

هالتباحها،الخنت!:هـ"شرالده،لزمناوادلى،أتلفاهاحا!ياواالمطرلكن

المقاهـدداختغت،القاقةضة4العاالايىياليهاوامدت،الانىقياءالاولاد

عوارضها."نليقيوما-يةيدلحداائمهابئو

وكانت.عزيزعملىوىاحدلا.معاوناوحارسمنللمصةايس

وظلال،اهفيبحوتهت،البع-دة4ؤرقيسم،ءووقترتةعالث!مس

ى1اتتلقي،اكهئ!كوا،والاعمدة،واله!هقيفةافالصهناشجار

ناحاول.اً!خرالص،طىءحتعىالترعةمصاهءفطية،كبيرةمساؤة

وهـ-فا،لآالترعو"لمك،المدطةهذهمع،صباهمنريات3ذيشدعي

اوؤطمأالمدثان.ونائية،ا؟نجدابعيرهكا.تاءالالبنأ*ن،المصرف

وجافا،،وضءقا،اصهفيرصار،نفسهاوؤتاؤبم!،لده4،وحب!يبيهلد

الالفاءكل.الكايالبنيا)ى،الراهيالاخهنرهـنلونهحال

!

او،عء

نهىرندصنرنصهثطص

ومليهه،وغنية،وحية،قبلمنصداكهيرةبو،برجسكانالصي)ىالاو

ؤب-ء"ثر،صفيرة!هف!ةا!نصارت،صونها!!ه!احص!،؟افهجة

واصب-ح،نغسهعلىاكثروانطوى،وعمرا؟ولاقه،ؤدرأنهانتهعورا

اً!ن.51،لمءاوواتهضفبلجسى!هذراتكلكازت.أ"بذانئص!ورااكئر

وعمره،شاخاقد.الخاطرلذأفىالأ:"انصض.بطواسهسهوىيراهالا

له.نىعانكطاالساحةوحدهااص:دتالمدفيقىانؤكر.اعئئريناءضد

الفهىيحة،اثوارعاإضالعرالنهر:المثمهاعرهذهبهزوفيهايحسلا

اانرها-ةلكرشاءاالناساجسام،النببرةالمتاصر،العايىةالعمالر

كما،اعت-4القريةستبدو.ا-هـوباوخت"امنكتضدا!إةاعبونهم

هـ!نوهـرب.تا!فةو.لافهة،!مغهرةص،يرة،المحطةهذها،نتبدو

كصا،هوكما.،زعزءميىرى،ا)خض"ك!اكمشكابابوالجطخواطره

51عيت-.رأورنصف/جهتل،اكردابة!لفحرمنالا،ابداكان

غضونا.ولىهرةاكثرصارير،4و.ورزانةيرةافااكثرصارتايرتاناررتد.

يتكت-ك:.وبض!،41!هدارهف-!"خب)"كما،ان3كمانحيفا./زالما

قيبلا:"شالمتكتده4يةصتو،مرسلا

عزيز!عم-

ءرث!،ثظراه.وبلدهاهلى-4فيم!*ى"ن.طويلةغص:ة.اه-

ابنبم.؟وثضا.الدارالىاعودا!محانترةفيقطارآخربحد.ا:يتا

.؟والاسرهاوالدةاحالكيف

ىؤكانكصا،المقطارنتري!علىيسبرانجرب،اكشكاوغادر

!-رزاءداخلوفي،اضر!!امناعرضكات!ا!نقد!"لكق.ا"اضبم

هـ،نكماالامريصرلم.دالمالاوازنه)يخننلكانافىلك.النعليننالبهورط

و.أذ؟ر.حولهءامتمببماءنجيهوفتح،ظهـرهخلاطلمبيهنئنفي.ؤبلءن

عءهنايقيمه،اسهوءاالمبالغهذا4لهههـكفي.ونمه!اصيهـ،الان:4برجبان

ل!وىمت4تتفرقاصاجلهامنجاءالنعنيافزوةا.الازا"لمةصدهزو!قى

التناهـر:راسهفيافصقاكأياالمخاطراب!نسم.الاكثرعلىايامئلاثة

اقرفيناذا،الاكبركأدرالالىانوفماكر.وحدهرأسه!قظفزوص-ن

عا"ا.غترتم!هعةوعهرهقارسبلاد!زاقد،بهدهمامايعرفلااللذين

.وحدهيكاربالذيهووكان.يحركهاد"كالهوىجيشهءبمنل!

*

ا؟هاصهـويجكانيرسارهعاى.المصرفؤمطرةعابرا،غرباانعطف

ولا،المياهارف-عبعدءوقيرفص"ايوهتع)مغرفةبرجواره،ابعا/!ةط

ءمراحاجاسكاؤيةتزالء،بجواره.للهتقيقىحوهرولا،يراضكراماممينة

الساهفيهاركدت،ؤناةتنددرؤيةالساجانبمن.قالمةالخشبية

،المدىوعلى.الفرابعشاوراقوتعلوها،الاءشابتحفها،القليلة



يعق!العرقالطرشيقطع!،المزارعورأحاتتمتد،القبريةاتجاه8!ي

رووتنبتهـصمخضراءتزالماالاذرةاعواد.مناتينبين،المترب

الاذرةحقولدح!ت.الخضراءانكيزاناوراقها)حتفنوام،لهواشسبم

القطىناعواد.غضةصغيرةتزالمااعواده،البرسبمااحواضكانت

اًلخصبروالح.أبيضقطنعنتفتحوب!فها،احضراءالوزانهاازتنترت

بصلانسقط،الالمحقفي!رب!والمت،انفهؤعواكرابواكماء

براكد،اؤالهـ-واء،الحرارة4مثقلااحساله"!عييبدولجووا،ل!مغق

.المخاضبعالحظةجميعامعهايحس.والمزارعللمياهالمنظورغيروال!بخر

رأسي،مسقطيا،فريئكلأيااليكدادمانني؟مخاضأي؟المخاض

هـنيا.ناسكبيناحركةانترارةلاطلق.ظلامكفيشمعةلاوود

،لوالصبر،ورمننتحا!،النصلورووسالمشاطياقعلى،تنا!ن

القاء-اتفيالعشاءمسعترقدين،ا!اطبمحلىعمركل.تمدد-ن

هووها،طويلةسنينحسنالشاطرعنكغاب.الفاسدبالهـواءالمخشفة

ما،لسهضا&-كيدهاتمدتراها.بيدكخذلب،وحيداالءكيعود

المدينة،اضلته،عانجتاعاولولدافيك.رى!بوجهكؤول!ق،للصنك

النائ!مة،القريةأيتهايامهلالكنمهاواحدايعدوام،غوافي،،واغوته

بببي؟روتمهما،لغتكهيتزللملغتي.وحنانيك،ر!لمكعلى

بك.أهلك!لوبفيحقايؤثرماواعرف.والمسافاتالاياموبينك

،سأهـونفقرالكومع،سأبدأواقعكومن.ا)قرآنمنآص،تحفظت

لست.لتجديننيكشبامع.ومشايخكوعمدتك،أغنيايكعنبعببدا

ارادنكبعض!طلى-ق،لابنائكبسيطاناديا6ارخيرسوىلكاريد

.الاقوياءوجوهفي،يوما،ل!ةلقولي.لتكونيارادتك،االاءدة

،وم!صا،ذكاءعيناهتتقد.بالمد-مةأبيهبتفيعظيةجاءله

نحيف.وفصير،ثعرادكرا.لحثطكااسود.يةحهـوو

؟الناسحالوكيف.!4-

!كانواكما-

أسنواتعثربعد-.

سنة!يخاعمئسبعدو-

؟البلدةفيالانمتعلمام03اسمع.يمكنلا-

!وحدهالانويم!في.ثلانمالةمناكثر-

؟لجامعسونوا-

الخمسين!علىبزيدون-

.وكانالقرآننحفطسبعةكنا.دىنواتعنترقبللمكطياولا--على

اذن.نطلكيفبةتتطوراًلدنيا.العشرينعلىيزيدونلاالمتطم!بنكل

حالها؟!"يةالقر

!المسثولونأننمس

؟انسا؟من-

براثااو،زائراالايهودولا.ارجمنادرالىيذهب.يتعلم"ن-

بلدتناننصوركيف.ازوجتهميراثاو،يؤجرهاارضمن،"،لعن

صار.طوتهوسسلطانهيتزايدالعمدة.مخنىيزدادوناغنياؤها.اذن

شيخ،عاللةكلمن.البلدمشايخ"نمجلسلهصار.ءمدةنالبله

اصغار،اوالموظلإن،لطلابا:المتعلمينليهزل،وسهطرتهقبضتهليحكم

وحدنا،،المصاطبعلىنجلسونحن،الصيفهذاكليلة.الناسعن

نسرحهـا،شعورنانفرق،1افنديةلاننا؟لماذا.القبريةاهلمنمن!بوذن

،النساءنعاكساننايزعوونلاذ!ميطردوننا.والفازاهـناصابونبا

.اليناتونغؤي

ورايك؟-

!ناديس

أماذا-

للقرية!ناديس

:!الثم.لحظةحسنفكر

تنفنونهاألالم.ممتازةفكرة.فرةس

).سفن

،4ةهمأرضلاالذينالفقراءالاها)كط.اًلىعلمون.الطلاب.أنهنم-

.سلطانولا

:وقال،ءطيةضحك

؟مرجانعماتذكرس

ماله؟.نعمس

.الديريا!ائلةعبدكان-

.حراواصبح.أعرف-

احر!لة.اهذهرفضاكنه-

ذلك.اب!يقللم.صاحبكي!كانس

الد!ري.عائلةمنأسجمادهيخدمصالساظل4!ت.لاحديقله)م!-

/---لا،أجرب"لا،لطه،مهالفضلاتلأمقابلعمل.ماتحتىعبداظل

يغزل.الجريدمنواقفا!ه،الخوصمنمفاطفيمت!.يزرع.زوجة

وتزك!-ا،الةالاصةلرؤوسطواقيبالابرة.اصوفواالةطن-جوط

ببوتهم،فحقالبرازآبارتزح،الاولاديرد!.الداًخليةيل!ملسراو

..فانياشيخاماتحتىحطالرهممنالسباخويقطع

تقصد؟ماذا-

يملك؟"،ذا؟يذهباين؟حرايصرلماذاةلم-

مخننلف.الوضء.غرءباعبداكان.عائلةلهبةلكنلم-

.عاللاتلهماًلاهالي.متعلموناتنم.انىكلؤ!.قلل!-

ءثلحه،دالاشافواأ.لطاعةااواعتادوءجهلة.فقراءلكنهم-

اتعر!.الامرهـنرماذا،المتعلميننحن،ضدنايقفون.ءرجانعم

؟البنداريا

فحماوليسعسكريابوهاعرف3ء،حدودفي.عنهالىمع-

.الهجارةبكليةطالب.شرالطبأربع.النقطة

-ل.والمشايخ،العمدظهـص.يحميهاناًبوهيستطعام-

احد.معهيقف

تثر.انك؟حدثماذا-

قمفصا.معناتحدث.جمعنا،تبه،ها.الناديلفكرةتحمس-

.لناديبالبهنمطا،بمكلاهرة

؟مظاهرةس

.ى..نعمس

؟حدثوماذا.اغببماءمنلكميا.واحدةمرة-

قتضثم.!دريلاو!الكاضدمشئموراتجيبهفيوضعت-

اضقطةااعد!ها.دةلع!ااعواندسها.ايامابابنقطةوسجن،عليه

المضحك،هـووهذا..!ثم.يضء4تروفيابوهورلانبعد،بنفها

ل،ونوسدكى،ابويىطاجندي،اروهبكىانبعد،العمدةلهتوسط

الىارسه.البلدةفيافي"يقىالاواعدا،نفسيهعلىتعهداوكتب

اللإا.امودةاعليهوحرم،البلدةهننفي.لفهرينمنذءنبعباقارب

تريد؟ماذا.والان-

!النادينفندحان-

؟أكيفس

ص-رنا"امه.للناديحجرتينمنهنريد،بيتالبلدةفياكمس

والمكتبة.،الت-لميةلالعابالحجرقينوسنستغل.بكملهعواس

ولا،ءهحورفالبت.اؤقسييبياااناعتقد.عهنديمانعلا-

البيتلعجبماتيؤدي،آخربابولها.جديزوجةسوىفيهتقيم

؟والاعيان،اررءورومعاخالعمدةيعارضلم،لكن.الاخرى

شيذا.لنايقولوالم.نعرفلاس

هعهمأتحدثتمهل-

لا.-

.الناسمعاذنتحدثتمس

فقط.تصرفنا.لاس

حتى،حالايعلىخيرةهذء.مصحكةبصورةتمرفتمس

؟3



نا!ةمدأذااليبتبخال!صبمجئتلماذا.ل!ن\،-لى2..ن7!ؤةنفئعل!

م!،حه.اعظتك

قوية.ءائلةمنوانت.الصمدةنازباكخا.آخرنتهكبماءهناك-

إ-اما،زءانهفيآ!دىاةوك.الناديهذاات،ءووء!انانتتستطشج

ا!ي.الحاا)5!مدةادوأ،اررءابرقا!ههدةثى:اد"

.ءدء4فياأحديدوضحع،الميضاعليمهؤ:ضط!كنه-

أبرول.امنثارتعازات"لان،أروكانتصرلقد؟ص!ثءإذا!3-

.حدثءاا!رانؤريدنج!!

.بالدكصالحاجلمن.لا)م!لم-

ياعلىؤلنجرب.4":دقيبصفهلدي"انعلا.الا"رفيسأككرس

ء:--ديقفواان-جبوالاعش!انوالمشصايخةاممدااناءتقد.حال

.فيومالاؤوب،ءيتحكملماذا.اهموالحه،ة.روطللظاًلةرية.حدودهم

اولا.تدبيرالى9-ءممتاجاًلمسألة.س.أفكز

لصيف.ااهذ.ءرو-يكسئنظر-

اءهـدة،اإبؤر،العصالم"كط،عمراحاجابيتمنيقيةربحسنكان

عهة.افدنةخمسةكا/تانبعد،فدأنانلاني!نار!هص،رتا)في

تئ-".ا)ا-تلة!!ماصداراهانءزف.عهرالحاجلادنزوصةحسن

صءزف!مبمكأفين،ابداعزلننهمفييه-ننىون،مفةودةمودة.ورينهم

،ونممل،.وءمل؟مثلهماًص:حت.ءئهمصارتعمته.ءلأ*مالناليا

.ا!رفياهـلهابررةتدخرهء،زيدو،ا"ا؟لىاثروةاضنهـكما،وتعمل

،الاذرةاحواضدينة-يئبر-سعلى-سار.ازارعادءنيرهئةانعطف

،ا!ن.ض"دخل!و.الا!رةالفاربةاًلاضواءظلالارض!اعلىننفاطع

-4اتجا!ل!فدوقفنم،ثوراتعدةؤمسهحولاعؤادهابنودار

انهطفف-م،الجرلذلك)ـزم.غربمنن!ردالهر"ر!اللا،تطل!ا

الإرب.االواصءاطر/بئااىاصرجحتىغردامعها-،ر.!اةجر!لى

اطينى"االبوتفي،1،تا،رتواجرالا؟برزتكل/ةكطاا!ا!يةااحاتهالم!

،ةاللإن"د!و!-ارءتاص،رعث--!كانافياالهربلموخ.نظامبلا

41اطواا:!وكما/زللماإء،ء4ال!مال":أخ.ا!عنصببصوقمس!ق

امالاير-عل!!اوفتهـتول-شجرةمنا:اؤكطا!لمذعوالم،الباركةواروهال

لهممهت)كنها.كانتكمانهـحهام،لفةا-ل!تراء"ارتللألاباً.!طللتاوا

هـتههـبطرخوةبرديدةاصهـ،ل.تتوملننتاختاأةكطاىالاوالروب!ك!

"تظش-رذلكوا"ع،ارائمحتهأنو!،فيا!ةأولا،ءئها!وغريب.ابركللاب

رأى.بهالهعهدلااتى/االووديدةالدورتتضاد.صفةرب!.،ء1،ا

،ؤياء،أ!ماتوطا،كبوواءدهتكأفياء"انظروا.عمرهرفاقب،دضي

إعروهواصم.آدمتإهفاحاتاءئادهمفيوبرزت،عطامهموعرضت

ا--م،وغفةطريةوبشر/".الا-نبدلةيلى!.ءضهميعدلم.اقئباها

سيقولماذا.مههميرففان،يرحب!مانخجل.الشساشعةتلوحها

حتىكثيراغبتوقد،الدنيات!غيرت.اللصنة؟ر4سيقولونوءاذا؟لهم

حربفيهاقاءتسنواتءثمر.الارضاصحابونىفي،الارضنس!يت

لمجرون،وهـ،ت،وانت!تصميرةاخرىحربو!امت،،توان!نضيرة

.ثاداكانهـنواكتم!ل،لوروعمرت،لوروخرب!،كثرونوولد

ولحود،طهللا4تركت.رأسكمسقطعنغالبوانت،كهلاكانمنوشاخ

ا:-ت.كالحرم،اتكرىكااورهنتكيةاقرا.رردو.يراؤ!ااهقاءر4ايى

4-سعضسقيدوكانتممل،حجطاضألصارتر!وتلا.عرؤتاة!اهي

لميحونير"ماراءغراهااًطظ.بة،مرؤطينتممطكصراصاروااهـلهل.لمينضك

ل*فري!خامعا"لفيضالبصكثرةمثيرون.كالدصاجدهـثمه"فيحولك

زالت.آهرؤءكنتاتياالفضاءالشاغرةالمساحاتاًزدصهت.بالمدررة

ابى،"د.المخلفاأى"راجعت،ابى.وتتحدتانتالت!المنناءرةجارالاى

فا!ربا/ثكر.لزالمااكأك.و!!ةنكاء!وار-مع،تلاكانء،انخفض

ذهبت،ير-نأ.أوه.عتجؤةصميزشرية!4اقرباعلى.ببخكلىا

منرءوركقشوريتوداو،ءئهاوأكلت،ثمارهاوخ!ئت،?عدت!اطالما

ف!ى((طلمت))قوقطمنلىفطيوم،شكبلاقطعوها.لص!اقطرات

طود"عهىيكنوام،فجآةالضخمالفصنبهان!س.ضالماال!ام

تزالمااديريامض،لمحةدنيا،اًيه.لحجمهبالنسبه4ممتسوى،امثلك

تار!الآن.المىورعارضخمكة!رفدوعينيكفبماكانت.4مةلمحا

وكان،للاطفالمبولةجدارهأصيح.نواالذهيدك.لطول،حاقهرأسك

تحت.احد!هميبقولم،جمميعارصلهوااجداد!ظهـورم!مهئداقيلمن

يدبر،سعي!بضح!يقرؤع.ابراً!م!الحاجيجتركانالنالمحذةهذه

مناديا،إصيح.الحريةعيئن"آحب:الوهابعجمدليعنكطالجرا"وفون

قلإصلا.زموليالدنياايتها.ولديااًءنتى.فيتيا:دهوةزاصرا

يرف؟اعديدةلم-نىنهجبرتكوقمد،الآنأ)يكجئتلمأذا،لهريةاايتها

اجلك،ءحنا-،ربلأدتف؟ليقلبكو!فتحهن،!كقاجمياف!شحاذن

وصرت،كعرقتاممااكبرصرت؟ثطرووو-ءولمست،الاناعرلمحكولت

دسا،تزالءاوالابفاراجواميىوااحم*وا)كن.عرفتنيممااكبر

مني.الفلبفيتفتبر"م!ألفةمعهاولي،خمووطرقتكفيلروح!دت

آلفكلو!كثكبما.معدتيعلىرتفم،ان!افيانىملفميراتتنفبض

ك!هف-ماعلى.لا،وا!دةحرببينناسهتوحد.افبتكموق،جديدمن

ستضتط؟ويرف؟بدا

حسن؟؟"-ن-

ويرحب،يذكرهودود?وتاول.أمموتاصوبحسسوالفنت

ا!اربه.بينامن،صاحبه41وينهض،به

اغلفه؟لم!،ح،اثض)رععلىاولها،اواباررعةاضميافةالغر!ة

يأءصالآناـيةخامهجورةزومغرفةعلىيفتحبمفابلهتانيها،والرتاج

فحةعلى-فتحثالثهـا،آء4أبوهي!م!كانوفي!ا،ولدفيها،اتاث

رابهظ.هواءلنتضمةابتغاءمفوحينالاحضرينلرك.المتقو!ةالبت

كانتمضى!يى،.المندرةغرمةعلىيفتحلفربلأاتا!ثاابى،ببجوار

الالرةمععاماعشرخىفىمنذ!لاد،صالون!ب!اعمالروسهاخر!ها

والمن!-آتاوساثدبامؤوشةقىبلدآرانك!حمنهـاالان.المدفيكأاىا

منالاعارية،خصوصيةوغير،عا!فىلانهاإض،فةاآرالك.والملايات

ايهمافي،الغرورنبر.يئلرددؤسارهـ.وبدون،!و!هامبسوطهحصير

الارائكهدهعلىصماار!اداإ!ضلدان"فىقيما.يىلمتهيض،مء

سء.ب-دا،راس"تحتس،عدهطاور،،المضلعةالحصرلمحوق،العارية

ال!صربنفوثر،العه-،رىوهع،اصب،حادي،رماده"نيصص!وحين

ااء-يفيةرطوبضهاكانت.وساعد؟وطالره4جانبعلى4مطبوعنركهاالتي

المكشوةت،1وارضجدرانهابسبب،والاحلاماكوم!!ييستغرلىلجمله

فرب.ائومةاهذهبمثلأ"!بللاالان.اللامعالر"اديبالاسمنت

نوماعادوهـد،!عبلانهبالذات،المةدرة،ارائكعلىليرفداذن

.بعيدةسنواًتمنذالؤاشى

علاقه"فيامهتزايرخشخثزوتركه)03)رقمالجازءصباحاطق

الوهـر،المضيبالزجاجظبقتحت،حلقاهاصدلتالضيالحديدية

ةغر!ودف-ل.قوؤ"المقاوب،المنعون!المقصدا!نحاسمنبشريط

خث!بيةناؤتةلغرفة01مصرامحيهعاىوراءهمفتوحاا:اباتاركا،المندرة

الليمل.وهـ-واما:ا"وسامنخوفا،مغلقةهـا3.ر،اثارعاعلىتطل

فةانافاسح،ؤءفياغها،المجاور(5!نمرةالمصباحضوءمنخاؤت

ءمتو!-ةب!وارهالها!زر!كا.ت.راص؟"علىفوقهـاواضطجع،المقابلة

كةاركانت4ةابلةااك،صجةفيوتحتها.الر!ةالبتفس!حةعاى

هذهعلى.المدي!نةفيالاطفالك!ريرحواجزذاتط،القوا.م4ء،يىيراة!

ووضعت،ملاءةفوفهؤرنزتحصرؤوق،جدهزوجةالانترقدالاريكة

فسدالاصواتوع،نمت.يتأافيالانولوبرودلانومفراثرو!*ادة

وانطلمقت،الرسلانضءتاف!ع!والموالتض*ا)ضاساصوات،،هجعت

،لكلابوا،المزارعوب--ادب،والضفادع،اـ:وما:ايىلااصوات

واغصان،لنخيلاجريدوهىهسمات،والشبقةالجالعةوالقطط

!"



ساحةفيوتغموتروحالخفافيش-واجنحة،الاوراقوحإف،اشجار

عرتصوعتار"لتجيته،با!قبرإةلها-بةافىلفيجاكلوامنرحل.الدار

د،اء-بةعائدفيمه،مورحل.للنلسوهجره،الاهلعنغيابهطول

-لهذا.صحدرةنهودوريرثإتفيطمعاإسلامااصإءوافإناالاقارباولاد

.احرجا"-ننفسهعلىاتففاقا،السنواتهذهطيلةياتلمالسبب

ابلد.اغرببئازراعىااطرإقارشفيوظهفةعنسالهبردهلة.قهبئابن

أزرقبنطرونعصكالافنديةليرتدإ"قمي!ء:4طلبالاخر4شقيظ

بزطم،4اءاطايزالماءونهاعتذارهفي41!شفعلم.السوفىمناشتراه

وحدهوهذا،المدفيةفي4طوإاسنواتعليهمضتلقد.ابوهإعولهو

الخجل،حمرةصحبضهو)وحهت،اعتذارلايالصامتالرفض،كاف

عرتىإنت!صهلمكمرةذاترآه،الاخرصدهشقصقاًلبري.الاحزاجوعجز

:الانرانباياخذكمقساله،بالمدإنةالداضامحطة

،.جنتهااستفناجاوزتقدانكاء"قد-

:المجاورةللىافذةالاخرىالناحيةمنصدتهصوتجاءه

حسن.ياآنستناس

الخير.آنسك-

حالهم؟وكيف-

وأنت؟.بخير-

زمن؟ورذإاتلمابوك..فضلهونشكرنحمده-

.كثيرةهـاغله-

.الدارهذهصبببجعانهمرةاخرفيليقال-

الكبير.ال!ائلةببب!ت!ذا.تصدقيلا.إمكنلا-

اًلله.اءرءبخ"كمااحتى،يرؤوفيكه!البينلان،بالقلقأحس-

.الدارأببماير-علن.تخافيلا-

غرفه4ل*بدراالبدتهـذاسدبدعيروواأ:اهأنصتمبىكان4قرارنرهـب

ئصف،هـ--داننصف،الارضبيمفيافهلأبردالقد.عثرةلستا

واخوته.هو"طصم"ونفقات،ادلنةاوكمااالاسرةنفقات1ه*مل،فدان

ءسنكبيراصاف!،ؤ!4منءزيزةلأقالهانيرثممعر؟ي!فعلان،وسعهماذا

الدار.هذهبإتاو،خئقالص-.ودق،ةا:رراهذهاىاوانونماؤ4حيافه

قيالان"از-لا(ببتفى!له.ك!ءكل.ابداً،يروماذلكيخدثالأعزم

دورةلهث-راءاورةااطلإمةواالمالاهكأا)ضبنوقاعة،احكبوةا:روحه

،الصابون"-51.ءالازرفىالع!نوصوص"،(ا!عذببرما:!ا،المياه

بروال،ءصطه؟!اعلىإظمكانافئيالمعتمةوالفاءؤ،الملاصهقةوا!يرة

مرة!.عامء:تءاتاذداوص!ه،جدهزوجةمعواخوته!و.الفرن

،الاخبهبرةأ؟هـ4فياقرإلأااىاوع(د،الموتمرضف،وراالمببنةدكبماا

ء-عد-ئبقي،!برهعلىيقفو"،موتهيش!هدولم،ودفن،ومات

آثرت.واء4؟ادوءودة،وداعهمنالانتهاءصيناىا،؟لمدفي"اخوته

لم:وش،-أدأت4وقد،الال!بفالصغيرا،1عاهنا.هنلالبقاءجدهزوجة

.ا-3.العهرامراض

-زالءااعلمويااطابقافيم.اكبيرااـخبجزافرنإقبع.الممارمهتعت

،الشمارعمحلىإطلاالصيفيوامهابيمانومءثمد:قائمةالخمسالغرف

الاخهرةاًلخرفة.اثلاثا،احماموا،لدصاجوا،زوالاو،!بطاوغرف

،احطيرةالئ-وراوجانب!،للجهبرانظهرهاتدإر،السدتولىتطل

الار/عال!رفامامالم!ىطحكان.اتنارفة2فوقيورتصابىكأففزالء،

حصيىرعلى.اجداوزوجةوجدهاصوتهمعاصيهيةا4!ا*نرإلمتلاء-رولآ

شرقلاسافرةااطاف-راتاوراؤب،لاللىنجومفوقهءدكم،واسع

ادبراح.انجرؤة!قففي،ومذاتحرإققامالبيتسطحعلى،وفمالا

الباكر،اص-احاندىءع،بنف!4مراراقضىحلويرفىاالمقاءدصدرانوفي

الزنابهبىء!واعنئا،راءا!.االزنابيرراجطعلى،لصاخناوبلماء

.اط-نباءداخلطس!دانبعد،.فراءالكل

الاث"ءإر،وهاماتالمةللأء!هةمطحالا!،حوا"اًلاث!بءاعالبملوراقب

،الضوءواًرتعاشات،صلالنخبسعفواهتزاز،المزارعومساحات

،افراشاوالشماعات،اطيوراورفرفةل!راخبماباالمثملالرياحوهبوب

.الغروب5!الارزمياههورةالمعالارضت!الرالتبمقردانابيواسراب

معطاعهانهو،اغيابوالهالهـجريركف!4.باعفكيف،4برءتهوهذا

.،بالابانفاسىعنالذءرإات

!د:ص!منالمة؟وصةالنافذةعبرها5!وجل،5

.جدك!برنزوراني!ب؟ءهـاح.حس-ن-

!فاف-!با)ةوتة.،نبماصبر.ال!صباحفي،غدا.لصافهل-

؟هـضاكتزالما،اقابراء!صل

:تقا.حكتض

.اوان7ي!شاءل.الابدالىتهقىان-

ا!افيكأ.اوردائوراقال!هراء-!را"هامنواكل،ووة!اصعدكم

إعوفلا.اءاقهااعبرالتربةدفعته،اإويىعناصرمنعصببرام!هاأكل

!ادالاصعند،والم!رقةاحه.ةارب((توت))الالهءناءرقهء،!ااحد

مأ.التوتبش!جرةالتوتلضءرةسمينباس!مه.البلادلهـذها)ثه!اء

تزرعلذكراهاوفخلجدوتقليدا،حدثانهاعتقداكنني،ذاك3"ابيرقمل

ثواتهوء!ن،وللاف!كب!احاةساببنجسرا،المقابرفيلتوتاأشجمار

.ادحياةورحييق،اعرقدةابهصيرالاحفادبه!الاحفاديرتوي

*

.مسهدتانوع-ءاه،صاح4عؤا.ارةإدااستمهمىو،الللطال

ما،2الادارةبرب-،ل:يبدأوأير!؟ا!نالىمع!بدااينمنمتمفكراحار

اغير:اعإصاةعاإصيمفونبمنام،كاولولالهمحوللايئاذاباولمك

في(باهيت،ذنانءجروام؟اهموورولانعساهماذا؟اقريةاوزءراًن

اة.أالمسهذهفيبردهزوجةإفانحانإقدرام،للنادياحجر"أجمناهاتين

ابراحة،اوؤف-دان،المتاعبمنالكثير-دثمتلوورهاوا-4فذ!وف

اجميماوعلى.حالايعلىإررثانكطافيء9ذلكاكن.الصال!إليواقاو

..الادارةورجالجدهـ،وزوجة،أبوه:الموؤفيرواص"ان

اةريرةافيير:قىان،ا)ء.-احع5احؤولااكااالرجالسءتهب

اء*جف.ااجازةؤصبىاماطلإناإبئالىفيروطا-ة،والاولاد،ا:-اءادءوى

دى-كطوالةالاحيمن،اطللابا:انهارافيإلمق!همنكلمعاذنقلبة!دث

ا)قرإ!بة.ال!ثولفيعروار3والااكخهلدحتاغاقيناازعراًنوا،ازارعا

فك!ارعباوبت،4حركنف،بئا-ملهوديناةا!اولاءاكاابرحاجةلصجكون

إبئاقيوايرةالقوعاللاتعلىخاصقىبصةقىيرهـزانيئ:ة!طا.الادارةرجال

لأالانةادى،انعلمبه.الادارةلعهةفياهادضللاوالتبما،واررمتض.هفية

الههـ-!إخءفندامىحماضجتهو،اء!دة-األمةلهإ،الاولارؤضاو!وع

صدام!""تدث.ث!ب!صون3از!مبحلميئالذءاثطعهوطلاب،اء،راءوا

فليدااكن.حدتوربخير!ء،،مفاوضاتسصجري،س.جدلثئاإه،")

*تهمإناتثورا،ف-!فةالمتاجهاهيراضفطمن،-ة!ءفلاقوةمركزمن

.اثاءتءناو،إنؤدالط"،بصءنلمنراو،يناتمرداو،ءاًقيرلؤاو

ؤلمدبصايرقىال!رفيما/الادارةرصاليرفضلماذا:الاافاهـرة1!!اءل

-!معءصناانجوفم!ردووو!ل:الصيففرابخ4بريرملاون،إلمطللإلة

هـلؤ!لم!هة3حشه،للارء،*ونالقريةطلابمن3؟اكأآنف*لءن،الناد!

وراء،وحقيقنهالاء--صواؤعءـوذ؟كانرجح.401ر؟ب"يرحدثما

نع،4ءرو"ادءا!ةوؤوف!ءهـىعنبئكفءا،ل.ابدااولئلارفضا

ة،3اإءر!مبعاىهـو4ؤثرمدىعئ،ات!هعاءاىا!لابقدرةمدى

غازيا،ص!اءفقد،ا!اعرامنذوءاولان4ءلمه.-رهـ،وتدب،طهاأخطهو

اقريئ،افيدمر!صلاوء"وا4صبرانتث!ر،اًلض-هةؤ!مءب!4رأدصهووة*ع

.فبرارولابرراًجع!مةإهدو)م،وحامظ،علت"الطلابعنوجاءه

خاف-قاتوا،قاوراوزؤركث!برافض!د،مرارامضجعهفيتقلب

هـ-ولالنجنواتناوشهالبعوفيروخراط"مإتفصهـ،4وعرؤ،الانفاس

ؤكبما،-الببضراىإقهاافرادغالفي.دء"وءصط،2ء-ءامهاتعو،4أزنب

المناهـ-قوهـوام،ابهوضا!نووإ:فربسائلدهماج!ا،طإون،الافلام

فا5،)كن.الملار؟ة"!ا-وء-قياافيجناب!"نفسهحصن.البداًئب"

قيبعبدنايإعزفءاوود"ءئقطعلاالذياطنبنوا،المم!-ضمرالوصز
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الليلية،الامواتجوقةسوىيسمعلم.الساقيةعندساهرفلاحيد

ثقيلة،رائحةشم.البعوضلاجنحةانشازاالنيننغماتتمزقها

عنقه.فيالهاحداهابوخزاحس.الحمبراءالجدرانلحثمرات،زنخة

واالمرةهذهتحتمللابصورةالنميةالقديمةالرالحةفاصت،فعصها

تعرت.رأسمهاعلى،عنقهحولالبلمديالدبلانجلبابجذب.تطاق

داخل4نونعلىتكور،(اهالمةااحممراءاوالحثمراتللبعوضساقاه

هوشقيقابن،مصطفىبنمحمدبهآتاهالذيالفضفاضكوبا

بقطانومؤطر،وبرءضاءزرقاءباقلامالمقلمالقطنهنصدارمع،لجده

الجلبابمعاتاه.متتابعةعديدةعراوهيئةفي،الحريرمناسود

جحا.كبلغةالاماممنمحلأودبة،صفراءمغربيةوبلغةبيضاءبطاقية

ومنامة،الناسوطعام،الناسبملابس،الناسقمعيعيشانيئبغي

.خاصلهد!فيهايسصالتي،القليلةالايامهذهالاقلعلى،الناس

بالبعوضصسراضاق.المتمديمنلمظهرهاحدمنهينفبرانينبغيلا

التالية.والليا،امبما،الليلةذلكيحتملانينبغي.الحمراءوالعشرات

منسية،والاصواتغريبوالمضجعينامكيف.وينام،عليهمايعتادان

يستريح.لاوالجسد،قلقوالعقل

هذايهداانينبغي.الفراشفبمتضاغط.برو4علىانقلب

نايفغيا.فعلهوردود،ومقاوء4،حيويه"تضعفان،الجسد

علىسه2روضمع،نفهسةالبنتتذكر،الممص-لمودةاعصابهتسترخي

الجوافة.اشجاربيناليهجالسةوصر،1يتاملهاوراح،يومافخن!ا

امهاتذكر.البياضالشاهقة،اًلعيونالزرقاءحميدةالبئتتذكر

اسرةابناءككلفرنسيعرقمن!حدرالتي،الفانرةالانثى،عرب

عراهـن.ءربااممايوماامةامهكانتاهـياالاسودوزوجها،الديري

عبر،1اجسمادهناسراًراي!اواسشدحعىنعانقصاخرىبعدواحدةجميعا

وزكمت،ويرنهدبتفضوراح.السبينطفولتهعلىتتابعتقديمماض

كنيراًن،غامردفءجلدهتحتواشنتعل،والعجينابيضاروانحانفه

ونامت،شيءكلو!مد،حاوة،باردةر!بةتئته،الخببزيومافبرنا

إمروهورآه،ا.ربك!ءبمش!دعلى،الاذنانووالعي!نانالاعصاب!ه

الوجه،اهئهىشاخ،عمياءكان!ت.الدإريمضافةفينافذةتحت

فتعةفبم،نافرةجافةعنقهاعروقوبانت،اتاءباشعرهاوتخضب

وقبلى"،،روجهاهـات.قبلمنارتدؤ4انهايرلمذكرلا،اورودثوب

.ووادتتمناكثر!امات،وبعده

-3س

غيرعلىالمسجدالىالنهارشقشقةمعذهب،الباكرلصباعامع

المسجدمغطسالىإئزلانقرف.الليلحدثمنتطهرولا،وضوء

خلفا)وحيداصفافيوقف.الاخروناليهاسبقهبمياهويئسل

عنهئايراتلمانهئفسهقرارةفبىإهعرف.ركعتجمنوصلمى،الاءام

!فيقطعام.يرعهوبئفسفيإ"لغايؤديهاوضريبهيلعثهدور.ايمان

حقيقتهفييرثكبدالكنه.ؤهولاوبر،ضعا"؟حهىديثهمسالة

يبررو،ا!ايااووب،اجتىا!بماافىاعمجردانهاكتشهف.وجدواه

وتمثلكلامسوىليس.ومفتوحواسعالتوبةوباب،الخطايالبينللظا

،ا!نوراءهيقفهذي1الاءام.ويعريهيفضحهاواؤعافيالضامل

وءواعظ،سيرمنيحفطماكثرةلمى9،دئياهفىالههملاائهيوف

النسيثلا،بربا،المؤجللبيعبرامالهإديزو،اواسعاكبرث4يرملاانسوى

بملهب،ويرههبيرصلي.حئيابن!ذهبعلى"شروعانهزاعما

وحرم،المصاريعمفتوحاوالاكوالالفتاوىوباب،آخربمذهبويتاجر

ذون،غصللئغسه.آخركولفيالحرامويرحل،قول!بماالحلال

الستضأونوحدهموافقراءا.واليسارالجاهمناهلايخدمهانبديروفى

.وا)ـحظوظالافسوالاسوادائماهي،وؤاسية،واحدةفتوىلهم

لكسز،1ووجهه،اتورمابدنهفبمالشحمعقاقثقل،هوالسمعثقيل

جيوشمنهارباح!سجاءوكد.مئفعةاوبمالالامريتصلحينالا

تصعدحتى،فافيالظلولولاها،(لمرقدوفربة،العمراءال!شرات.

القرية.بيوتلوقالشمس

وفطيراؤشدةواكل،ولبناشاياشرب.وامطرالبيتالىعاد

ينهكلرهم،الاستقبالغرفةفبمالفحىمعحلمس.ابيضوعسلاوبيضا

صاءوه(لعمدةعائلةغيرمنالطلابكل.آخربعدواحداوجاعوه

الىويدعوه،معهيتحدثوهو،ا!خررراهاناحدهميخمصمى-فرادى

موعد.غيرعلىجاءاجلهمفمن-اك،ديالىالدسعوةفيمساعدته

اد!.ويتحدث،الناسليلقى،البعيدةالمزارعالىالطهرمعذهب

:هولونولحماسهيعجبون.شاغلشغلفيعنهكانوا

نفتحوسوف،عاماممناابق.طويلةالايام؟العجلةولم-

.كثيرةاشياءوتعمل،النادي

احد.اليكينصتولن،افنديانت.حسنيا،ابنييا-

من،منكمياتيمنكل.هناالناسحالهوهذا.عليكسيتفرجون

كميك،ولثمرلابلغتكاخلع.معناهمتك.يتكلم،يتكلم،الافندية

.الارضفيساعدناوتعال

الطرإقترابيضايق،جائعا.تجوالطولبعدبالخيبةعاد

،-عبرهضبتهاصاعدااليهافعرج"بالمقابرمر.البلغةداخلقدميه

ا(قابراععابواندثرت،التوتشجرةزالت،والطينالطوبمنجسر

المقابر.ازدادت.واثواكصبارشجيراتاهاكنهافيونمت،المعهود،

،الفاخرةالاستقبالحجراتحتى،الشيخوخةارجائهافيودبت،عددا

مع!ودةتزالءااطرقاتالكن.ابوابهاوكسرت،اعاليهاتهدمت

لراًبع،االقبرهووها،جيلبعدجيلاعانلتهمقابرهيها.ومالوفة

التي،جليلة4إاام،زوصت"مع،عامقبلجدهلمحيهدفنالذيالقبر

أؤص.لهاذكرىايةعيناهت!متوعبانقبل،بعيدامدمنذلأرحلت

كنهاية،مفجعةنهايرلم.ومقبرفوراكدآسن7شيكل.الإربمقابل

و(سرها.حباة،وبصرهورهعهملء/جدهكاناحدا.تؤلملاالتيالكلاب

لم.وفارءطويرلمةيذكرهالزالمانخرةعظام-وىمنهشياءلاا!ن

نفس!4،وجد.احجارهتصوعلى،وؤو؟مسدودايزالماالقبرمدخل

جدهعاش،خاشعنصفبقلبالفاتحةلهيقرا،غرلاوجدهرحمة

حبهم.وفقد،احترامهمنال.اكاسعنقاؤلمةءزلةفيبصراحته

يعرفه:هواكنه.واحدة4رحيمل"لهيجدواولم،عدالتهذكروا

اصمف-ائراعنعزوفةنفسا،بالنبلمترفعاعقلا،بالعبعامراقلبا

الاباطيلباطل.باطلالكل.شيءكلمنهانتهى،الان.والدنابا

والفقر.اًلغنى.وا!لمالعدل:شبمءكلمنالفائدةما.لريحاوقبض

اريح.اوقبضباطلالكل.والضعةالجاه

طقاةيراهايزالمامخيله4فيبةالقريرلاالىعالداالمقابرثحادر

الميف!.5قبلولةاثهسىخابب"اضواءت!حت،السبخةالارض!ي

،الارضصنمنغرولت.الهعحف!ماالمه!ورةاقريةابهلصرسةمر

قفىفيها،!رلاغرلىعمثر.الاصفربالجيرالمرالتعثراتطليت

دهجىكانهذهـالنا!ذةتحت.ررعثواتثلاث،الاولى!ولتهسمنولأت

غاب"درسالغرفةهذهفي.الاولادبينبأرحيرقبهبراسهمطلايضحني

طالبدرجفوق،البحيلاطويلاالاسمر"درسةناظروجلس،الفصل

ل!!يا،مكانكل!يءموجودانهوكيف،اللهعنبحدثهم،غانب

حسوليتحلقونكانوا،المصردى!امامالممر!هذاجممرعلى.زمان

اخرافيةاالاحداثذاتالقصصواختراع51كايةا،جيدكان.خليل

ب!قانبعدجالسينفيظلون،الصيالكلانتباهويرءلب،المرقي

الفعسل،دخولبعدبجوارهاجلوس!اعلىويتشاجرون،الجرس

علىالسهورة،المطولةالئسمهبشرحمشغولوا!رس،ها"-(5مليم!بر

احديخطىءحين،القاسيةبعصاهءسستعيئبدرانمثميخ51يشرحها

فصححامنيدهيدخلوهو،مقرفمشهده.والعربالقصمةفي

يفويشمها،انفهألىيرفعهاثم،فخل!إهبينويحك،الجانبي"ثوبه

كاز.والفمالائفوحول،ابئينابين،ملامحهلمحتئقبض،ظ!ف

كبقياحافياليسيرابطهتعتويعمله،رلبةاباحذاءهيخلعحسن
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ومن؟*نتعلمالاولادمنمن:معر!ةمجرد،يعرفلوود.الاولاد

ءملعنباحثاذهبومن؟الارضزراعةالىعادمنأتعلمهمانتسي

يم!!؟الحياةقيدعلىموجودابقيومن؟ماتمنهممن؟المدينة!ي

إبرعو.اصرفاقنطرةعابرا،اوبتهويواصل،والاعصابالهـمةبرفتور

4دافلفييحاول.ابيتانحو،للقبريةالدائريالطرإقفبماالخطا

وهـاصن.جدهزوجةبهو!دآلمهاتياالحمامبزوج،نف!4يس!عد(ن

إكةالارعلىالقيلولةوغفوة،بإافرنلهستنضجهالذي،باللبنالارز

.الدارقسحةفيالعالية

*

لساعاتوا،يسرقهاوقتاانفكر.نومهمناستيقظ،العصربعد

وقدمت،وجههغشل.شيئايصنعاندونالقريةهذهفيعليهتمضي

دفانهوشهر."هللحلىاحتساه،الشاي"نكوباجدهزوجةله

وصداره،،الجلبابيركاقةو!بوى،شعره!مشص،تمامانومهمنافاق

ءئاحدايلقىانيود.البتوغادر،المغربيةالبلغةفبماقدميهودلمحع

عندانعطف،ا!صوةوب!ضالاطفالسوىطرإفهفييجدلم،ال!اس

ناؤ؟ر.مهلعلىسار.اديري9بيوتناحيةالمقطوعةا-ميزةاجذع

منتذكر.الاطلاقعلى41قي!ةلا،ثمنبلاالبلدةهذهفبىا)وقت

ارالنهىاوثات.لهاحسهإبلاهناالساعاًتان،البعيدةت!جاربه

فسي!حةاوقت.ازمنامرورارناسبهايحسباالتيهبمالشمسية

صلالمبااوقات.واءلملأمهموافكارهموءشاعرهـمكثيب!.فضفاضة

.41وجودلاضالععداهاوما،ا""لمرةابساعاتي!.جمونها

كى-ان.الديريمسجدفبىال!مربصلاةا)وقتيهضبمانفكر

وزدمتاءإلي،وتهـرؤا.سموادااوردإلأاجدرانهاًزدادت.امامهالمسجد

بخىاطرهداًر.جوانبهمنالخشبيةاسقفاعروقوبرزت،اجمدرانا

ذهـكير!رلم.اسإقةاالميلمةامنجنمبايزالماانهفكي.و؟وضأأن

ف-زالءاالمياهدورة.الاخر44بمنالمسجددخل.اه!ما"االخاطر

الم!انيثقلعارياالمحاريخؤانخلفهـا،يمينهعلىمتراء!ةمصفوفة

كالبئرتهدو.الحجريةبدرجاتهاا(غ!سغبرفةمواجهتةفي.برائح!مه

اوضو?ص-لىاوحنفياتالمغطسبين.دائمامنهيخافظلالذي

ؤواحي!!ا،وال!مرالثقوبملات،ولربةحصربلاالانءطرت،صفهرة

اقتعدثم.جانباوضعها.بلغتهونزع،اخشبياسورهاعلىجلس

اجى-،فااحوة!اقاعثيلودةراى.ليتوضاالوضوءحوضسور

ي!هزقهإ.،نجهايرف،يقرصها.جانبكلمنالنملحول!ايدور.تتلوى

ادودةاراى،والموتال!ياةءراع!بمفثر.عينصهامأميجريءاراقب

الرهمبعجزهاراقبوحدهاالبقاءبارادة،سلاحبلانفسهاعنتدافع

.اتهء-راوصظالاو!فهامىمثلفيكان(نلويلا.الوتمواجهةفي

اي!نقذهـا،،الماءي!2و،هنا،جلمسو،هوياتيانا!اا،ءلأبا"صادؤة

ءساتاو،ادودةا،إ-ث.مئ!"بدلابالوتء!"يحكم،النملويفرق

ا*-داانفكر.حي،كالهايفترساحظكأكلفبقائمفالموت،النمل

وهذه،اجافالحوضا،ادإرياءسجدفيللصلاةيراتلمالن،سمن

.ذاكرؤكدان،ابلوعهاؤحومهايئزاقالتيالنمالوتلكالدودة

ونهض،،جلده!طىا"ءلأ4رطوممهصتهرئاودثةبر!نايةوضوءهاتم

السا!لأسقمفتهدم.المسجدلساحةالطدرجتبنوهـبط،بلمغتهواخذ

اوأ!هء-لأواالافق!هقىالخشببةاًلامحمدة.موة*عمناكثرفيالداخلمن

اهـؤدياخشبياالمام،بات!وضمهددةاصيح!تاررقفزوملاءكماا

سطحفىوومناذنيرصةعيهدام.وقوالمهدرجاتهتداعتاسطحااىا

لا*ظ.لهصليووقف.ال!قبللأتجاهوجهـ"ادار."ؤذنصوتاهـجد

-راء!،ب،4رفع.الىلىمنوورودضنبربثدءيهتحتالحصيران

بخش!--وعيه"إيراح.اطريقاء،بريس!هـمهتبمو،المصرلصلاة

ايثىقى،أ*!هم!راهانتمنى.الصلاةحركاتوءبطعا،ثراءت"مطيلا

.1اىراعواطفإكسباورقةاهذهبرهصل.المرخرإنعنهويتحدث،به

ثوعه،فياءمن.خملفهالرن!ي!مبمبابه"نالمسجد.بدخللاحدهماحسي

وكببر.،ونوى،خطوةمتاخرا،يمينهعن!ووقفالمجهولالرجلدخل

.باتقاندورهيمثلفراح،امامانفسهوجد.جماعةصلاةفي!هدخل

ثللاثابرهها!اعقلعلىويستغفريسبحجلسويسرةيمنةسلمحين

.الص-للاةركةاتمنؤإتهءاوحيدال5يستلالاخركان.مرةوثلاثين

ص-!رانثرح.4صلملىفنارصلاتسليمةءعللآباةظ!رهحسنادار

احد!ماهـ:أ.الدسوفياسرةعميدالعزيزعبدالحاج.ارؤيتهحسن

:؟لهسلاةالاخر

حرما.-

الله.شاءانجمعا-

السلامة.علىاللهحمد-

يسلمك.الله!

بنا!قم-

اين؟الى-

رجل.ياقم.معاقهوةنشرب-

الىالمسجدتلةمنانحدرا.المسجدمنوخرجا.معهنهض

بيته:اءاملهل،01الدسوقيبرهـوت

.الدارامامالمصطبةعلىسنجلس.حرالدفي!-

و!إة-هـووةمعت،حصهرةاطلافيفرشقدكانالمصطبةعلى

لعصر.انسهقىمستروحا،سعيدابرلمس.علميهاللاتكاءواخرى،لللر

خارجالمزروعاتبانفاسىالبهالمبروث،اًقىابروالح!يهاتختل!

جوارهعلىوجلسعإدثماح!ةغاب.شهالر!لود!ل.قيارقى

نافكرلكنه،منهيماخذهاأنود.لفبس!يجارةءليهعزم.محييا

راح.هدفهضدإسةالنهافيانه،طبببغبرامراًارجلنظرفيذلك

منانهاكثف.موضوعهحديرث4لبدا!نقطدلآعنعملهفيدبحث

يلفانمن41بدلا.ءباشرةءوضوء4فييدصلانالمستحبغير

حالانخمنأالناديامرمنعبداًل"لؤيزاحاجايعنيافىماذا،يدورو

:ؤ،لبةاولىبدالةمطةي!ونانيضلغبمالمسحد

الناسكان.الصورةبهذها)ديري"صجديهجرلم.زهـ"ن-

.وتجديدهباءملاحهي!نمون

:قال.ملا"حهوانابسطت،ا(رصلببراسارانطلقت

الج!بع:الهها،-وإرحمالناسفسد،الان.زمان-

حسن:قال

.4لاصلاصتبرعاتجمعاىاإلا!حتاجلا"جدالمه-

عبداًلهنريز:احاجاقال

ءئهم.ذلكفبىيةكراحد،-

:صس-نقال

ولك.ا"كمايدعهماماحدالان-

:وكالعبدالعزلزالحاجة-ءك

يصلي.يعداممنهماحداان،ل-

.لنجرب-

ع.9يدمناولوانا،يدكفية3ابراكانتردط.بنىياحاول-

قريتنا.ب(8اخيراا!لطمنب!هلأازت.صاجيا!بكاللهبرك-

هم.511و.لحسهنلر"اووصمهم

:قال.دهفقيفيعبداًل!زيزالحاجرمقه

تةضل..واديإ،فيكلايربئا!ابادك-

اً)ن!راط(ل.مظروفهعلى"وضوعا،اقهـوةامنفنسانالهوقدم

ء:صد511ءروفهذاإرام،بعيدةسن!بن":ذ.اف:!اناءظاوؤء51-ا

ح!نؤ،ل.لذكرىكاوص-؟،وباغرالان)*ثء"وبدايا"4اانتهت،احد

:عبدال!زإزللعاج

؟ص-طجيارأيكماس

تفضل.؟!بم-
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الصيف.اجازات!يفملمهميجمعنادياإريمونالبادطلبة-

بمب-ب،بعضابعضهم؟-سي!غسدمنها)غائدةوما؟نادي-

معا.اجتماعهم

.توقفو)!ناس،الطلبةالناديقيمةللحاجيشرحوراح.اب!سم

مكتبةفياطدس"اسيطا)ع!اافتبمالكتبعنحدث"عندالحاج

:لقا.ديصالنىا

الذيا)ملمينسواولا،عقولهميوسعونالاقلعلى.فكبرةالهوا-

.درسوه

؟اذنموافقانتهل-

اوجد.اًلدسوثيابناءمنطالباعشرونلدي.بنيياطبعا-

.جميهاافةراًكاتهماكأدفعواناالنادي

.حاجياالعيبعداك-

الخسس.فعليكرهاحدلا-

.حاجيايوجد-

؟ولدييامن-

؟الادارةرجال-

المصلحة؟ئهـرهونلماذالكن.معهمتفاهم-

بسببكانت؟البنداريحكايةتذكرهل.صاجيااعرفلا-

.النسادي

بدهشة:قال

،الادارةرجال.ذلكدئأيقولوا)ملكنهم.الناديبسبب-

شيوعبب!.!اهرةعملانهلثاقادواوالمشعايغالهمدة

تصدثئي؟هل.حاج-

الا4.وتعرفتصليأنت.اصدالك.فييياحسنيانعمس

لم.الثاديمنخائفونانهموالحقبهبقة.عليكمكذبوالقد-

الحقيقي.1بباا)كميعولوا

قي.وشيوع،الحكومةضدمثوراتجيبهفية*ءطوالكئهم-

.حاجياجيبهفيدسوهااذيرناهم-

حسابه؟منئذهبونإصا.اللهتلمهمقا-

وشراًء،الباسواشغلال،الارضحسابفىكرونيفهم-

الننموين.منالاهالبئحقو!ول!رهـ*،الاطيان

لئفسىكاحترس.ء4-!شكلاذنزهرفانت.يهيهو4!

وج!يبي،يؤيدكوثلبي،لكيدعولسلالبى،معكانا.ولدييا

.امركتح!

المال.جيبككبلشيئااربداًنا.با&زإزحاجئالش*راس

.للنادياو،الممسجد،ءث!روعايلابرماممباأ-شىءاخر

اثن؟تريدهالذيما-

!اللزومو!ت/م!ني-مفان-

؟و؟الث!دثم،يوهةعبدالعؤإبزالحماخ!وكر

اهـلابامنالعاطةاولاداًءتربةالخبرفعلعلىيقدرناربنا-

معك.

ئفسك.معهماريديكن.حاجيااشكرك-

:كالوراضيااتسم

.لكن.شيئاتخفولا،بئييااللهعلىتوكل.اللهعلىتوكلنا-

دانماأمعناسنقيمهل.اخبرنبم

*

،والاقارب،الطلاب:اضافةمنازواراوانفض،الممبامرانصرف

والاولاد،المشوهونبون-والمتو،الا؟عدو،والفضوليون،والعيون

جدهلوضعزوجةوتأهبت.المف؟وحالبابجوانبمنبن!راتهمالمتلمصون

.)03(نمرةالمصباحواطفات-الباباغلقت.يذهبانثبلعث!ائه

45-الصفحةعلىلتتمةاس

ا-
ا،ء

و!ئلىول!يل

شفاههاعلى

القمائنفيالطوباحتراقرائحة

الغريبالتحولرائحة

المنسئةوالفواكه

الارضباطنفي

داخلنا.وفي

***

الاخضر.كالطوب

نصهر،نصهروانبدلا

وليالليالنحترقأن

النارفيناؤمثعلأن

اسنانأكلوأن

نهربلاأن

وملوحتناوغثاثتنارطوبتناكلنفقدأن

بداخلناوالتبن

والكذب

الجوهريبقىوأن

اًحمرطوبانصبححتى

آخرنوعمنطوبا

يهزملا،شفافا،صلبل

لامانينانبنيأنيمكنناحتى

بيتل

والمستقبل.الطالعسوءيتحمل

احترقت.شفاهكعلى

خ!بسيممريالقاهرة
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لالفابعدااواكلفىةفىوةال!

-23-اًلهءفحةءلىأختفورا!ةقج

13--!ممسيى9سهسيسى
ءهلا.عاىكلص"،أقهـوةامن!حىاناا"ؤدءتتم،للغنتماءشع"وجرن.ت

ب"،ارعمارن?مد4بجاءها)ذياً)قطضياث،لطرؤءطرح.ونهض

،زفحص!دا،الجوساكأةنزالماالدنيماكانت.الليلرطوبةمنليحميه

.لتفصه--د،2والبيض،)قشدةوا،الاببضالعسلمنعث"،ءبهدوعرلمحه

سهألته:.مسامهمن

زي؟ناستىء-

بدا:جاا

ربماو،اصءإحاحنىخرنانرره،.ثاحسابنعمليلا.اءرفلا-

مصطفى.الصاجثه*مةؤ-بوو:-،كقمت

:وءحذرةحاذجةلهاتقا

بحرامجيدازغط.افحرابردمناكباخذ.حم!نيا؟ءب-

.هضإكنصتاذا،اءموؤءامن

،!ماء،لعلىصاوغادره،البيتءهتاحد:،-اواخذ.ا،اابتن*م

صخهبرورقا)ىامروطةاققودهءنوتأكىد.مم!ع"ةاوؤتافييزال

.جيب!4في

ءضذاح(1ءوانهمبدا.4تظروزكاذوا.مصطفىالحاجث*ور-قيؤكما

ا!اقي،بما؟"اجانبعلى"وضيوء،اشايابرادإزالؤهـ،.قه"هـبىةفترة

ؤ-يتنل1،انضارعلىيدهبسينبرابابهبطرفيروحمحمدزالوما

ا)لءبلامصهرة"هياةاجوزةاوكانت.الذرةاحوفوا،الجاوكأالاغصان

ا-إهباءلمنض-قىوارقالاراقالالي.-4ص4(لشكهجانبوعلى.-بطوله

صمفوهـ،/،،وتعمي،الوردرال!ةءضهـ-اتهوج،المفربمنبردتاتيا

اص:،حاةءوءفيأبو!ن"برق،مجاوةنصا!جةزوطهانالميلاحشرات

اندولفةابا)ءمر"ةروت،قىا)نئكه-ةكانت.البابسجافعلىالمعلمق

وساادز!صطفكمةالثندايروعلى.وخنرءحمراءالحصيرمنباعواد

لقدوء4.ز!حبة،ءببصاباظبكأومكنهـوة،برالقطنمتثاحشواصحثوة

"اموقد،بهانر--باعنجم-!-اءبروااكنهم،لتءيتهينهضلمه-والم

نحاهاجانبالكنه،عاه!!اليجاسافشعرادسمةبرجضاءخروففروةمحمد

صمتعا-!موران.احصبيراعلىمثلهماجلوسابربدباته،اهممهتذرا

ؤ-حبذاكي!لوح.اخواكلرا.ضوقفوام،الااسنةمعهسكأت.طوإل

ا(تأ"لمة.ا،صاءتقيوالجاسات،اضرراًتزسارقهاتناالبب-ون

إجتبرمونهم،والاه،لبىبرنجث!ماهـ-م.لىاكأكلفيالمبلارؤقةكانوا

إكأاقرثي?ناكلإعرفون.حباا،ميكنونلالكنهم،نهمبكلهويئقون

يخض.عونلاالهاءثرعلىقيها/رحيونذللثومع،اءماقهافيويعثون

احهممصامعذلكيمت!صارضحين،وزلمقالهدهاواخلاقياتهااقريةالعادات

،ولاازراهـكأاإرورؤونلال!:هم،المظهرفيكريفينيعيشون.الخاصة

هـلرة1.1ادرجةاىاوا9عروان،ووسائما،،ءملبازهامنبا-أيمارسون

وبةالقرعلىعالةإحبون،.معتزلونساخطون،متهردون.عنهاثكبمااء

!شنيه.والقا"رةللمفاءرةا)هـاءمواسضعداد،م،ا!همأوحراعدهمررلو

،ارؤو*!اعلىالمعوب-ةالمخروطيةبطواؤ-هـم،حالءيرةيدائما

،اللونارءاديةاا)كشمبريةوثيابر،م،اطولواالعرضالموفورةونفيلانهم

واحذيتهـم،المطاطةاحمالاتلاالاقاعلىحتىوعءالمرةوجواربهم

هـنشرائحاجانبهناعلىجلودهاتئداتيا،اولويلةالرقابذوات

ا)--ى،ونيقطونالليلوفبى،،نجامونا:،ارافي.المطاطخيوط

اتجم!!!ال!امفيقليلةليال.الئهارويشقشق،الدإكة"!جدحان

ءاء"م.عاش5بتدبيبرورفولين.لكونونحهن،س،ءر،-اؤلهميجتهعلا

المزارعمنالقطناكب،سيجمعونو،الحظائرمنا)خشبعروقيسرؤ-ون

،ونادراا!،به!!مكل!ص.والارؤارزرةابجمبزاناًلاشوهـةيملأونو

فبب!همون،طرفلاحدهمي!ىحين،واحدةعمليةفييشترهـونما

يتقيلذاكوزعرانههـمالمبلاالي:)ء.والانتق،مواك،بالمتخريبلممعا

الارضاور-4ءحرئحاروومإباساو،ح-ضاا،طاءبارهمورمرولحالا"-ورو

اللبلابض*ملب.رالموالداهـ،مفي.ا-واؤياءلمىا-.!رواوالحظائبر

ببدةاولا،ااسارزحهيهم،احجاباء:همروعبربئ/بمراىااشقباوهو

،اولرو!بتاعون،-!ازاتا:اإدقونو،الاعلاميحماون،الص،ية

ا-ىاقاثاءنا!.داف!مةىأص،الخددندين،جاخالاسرسونيةو

يرفهونويغنونو،اقابهىاخىاه!م،اووفبماسبوؤ!ايدكونو،النئدق

ا"تىالتذمااكرولىانرءد،1مغاورفرسلن3لراذاحقاتفيويترن!ون

،قهـماومو-عتابولا،يفعلمونفيمآعلبهـمحرجولا.البوفةأقداحمن

ا!،ب.واوالتكايفالحجابرفعبناتايدينالمرمن،الموالدهذهفي

قاهـعسطوةاو،غارةاولسروةا)قردبةزتعبرةىام.همنجدةواهل

وعادوا،ات-،ببتوابالبنادقا)45وصرصواالا،الازاوةيفرض،بغرإق!

زعرم،وامر،"اهلهم.ءلإ)كاذ.لنالمعتددء-،ءااهدروو،اث"بماوبا

اصءت،-منبرزءا،المتووعقيغير،ا"غرةا:ز،ماونكلمضايقازهمءلى

لقضائها.ولاراد،بدءض!!الااءنياالوثةاءالترعلمم-،5،ومرضها

رذبحالا،ير-نإرءون،ارضااوال!رمنب!بمةلاحدهمزسهطوحين

ع:انمشتركبنابن"سجداماماريالهعندوبيعهـا،اءس،بهمونئرازها

جصوبر!م،الىبونزخطتن!-،لااخوةوبينهم.اخس،رةواوالربحالثمنقي

والببسر،والمرضاء!ةاقيهمابعضورود.هبم،للاخراحدهممفتوحة

ء-بنابرةصاوابالراحةا!لمهمتكرلا.احدءلى!خفىلا،ام!روا

وو)حتى،الجوزةءنيئهـاز!اسااو،يالنتمنكولياوحيداينترب

،زدرصغبرةجه،عاتفيمه-،دال!،نراهمتاك05غهوسردونكانت

اقرإ-ة،اعائل!تكثاعر،فببضهم.واحدمجاسفي،دائمأبر*معان

ازرهإثفي.صدةاوجمامحةفيءائا-"كلاش"مياءبطزر،4ء،ئلبءصبيات

بماوسطوة،؟لعددؤوةمن"،-اماقدرعلىبهاوزحتمي(،علزا-!ا

وارءكيام"عنورثن5بيت،م.مناهدة4علبزقدروبها،(رضمنزملك

ر:هدوامبعهـ،احد!مبتزوجلم.والمسرةاضعةاعلىقيبراطاقيراطاباعها

احرامامنزبسرليه،بىتع-فون.البلهضيةاحبلمةوااللهوفى!مطمعله

واداعور--ن،اكا؟ءقىالحظائبرؤيلاللب!عتارزحت،الحللألءن

لكن،والمتزوجاتات/اواعذرا"ء.بومالي!.الاثءجارءوخلف،الذرة

هـنفبؤثرون،العرؤءحدود?"نيعرؤون.اهماك،،يةفياخيارا

اًطفال.اغصيحةواا"ء"مةنوقبا،ر!لذءقيفييعشنومن،دنيادصلمن

اءرقالكدحووا9ثفاءاعاى*لملاءوال!-ت،يضلأرلاذكاءغالبلفبهم،همىإر

الغروب.الىالصباحمنإزارعافيا)تهبوطأةتمساويلاقروشمقابل

يدفع.اماذامذ4ضررلا،بسيطاح-.ارااكين2ادااء.حابلهميفتح

ابكونوا،الانيجرن!،الابلاولاد،ازءرانامنالجمإعةولهذه

ةموا-هفي-ء:"،يتخلفواوان،د"هممنؤدء4،اثدةوقتعوناله

منصرجاتياالعايقافتىارف،دوجلسبينوم.النجدةوؤتالمتاعب

"نطوتخطورةمؤكدا،41يشهدماضيه.الى،بعقبلقصيبرحبس

وبدنكبما.إمهءنالموروثفدانهنصفراع./الفازرةالنا!ممةالموارية

حض!اتمعردة.اقاءيوهـااب!القاصبيبتهاًسلممالمولىخلقهكما

.لهـ!حباالناسواكثر،احبإةاهذهعنابعدهم،مصطفىبنمحمد

الذياقلإلاكلويرضفق،"مهمويس!ر،دا!مااليلاؤحمااير:شدهم

نبظهـورااًكثرهم.و!دبرءايهميشبرذلكمنواخطر،جي!بهفي

ء--نيل!ا".القلوبكسبفيحظاعدهماسو،النهارافياضاسا

اقرقبمعو."ا-"اؤ-عيدها،بئدؤيةمنهسرقتاو،بهيمةلهضاعت

،زكشمففيورااكثرهم،حاؤط.ومعلوممقدربلغ5نظير،الليل

-للأما-اعنوعزوقهالمائلةوطاقي!ته،1المعوجةالطوإلمةزقبت"ذلكعن

وهـن،يفهممنمع"جمعهحبنالظروفل!ن.الناسولقاءانحيةوا

سامرفكهالى4اقدرة،كابضنابيدينقلب،مرحاالخلمقاكثريصبح،يدفع

لحسن:قال.ومهرج

...القعدةتحلوا*با،جيبكا!تح
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رنوؤ-عام4ا*ة،اوؤفاهذايقدركان،وج!4الىالدمندا!ع

ءإة!ع!!--ا.ص!ارهب-5مناورافاانجرجةارءرءهلي"تلمآؤياان

اعول،!!و،اكأهصءكأااكااا)،نترةمنوئاوالاءارؤا4اصابهداطرافا)خوب

ا.ة-توازو!ةط4ا*ن،ا)اشكمةمنينزلبأن!م.ونهـضأخذها.4ب

قاللا:4الب

.ا،زللاأنا.ز*"ةبهـاتحمصلا.إ-قىحكالكورأحكى-

قل؟-

((4*ناءلملاا))صوةرساقيةعند،ايةالعاالنخا"يورواصعدت-

.ورةالمهبس

،:حسنب-4صاح

مصتحيل.-

؟ام-

ونا!مة.،جداليةولاةخلةالان-

.حدث"اهوءذااكن-

مطل.03طيب-

ا&ء،في-ةئر4!بمف!قطت:يدايخانتيو-

.رحىمةا)ةطءلميككازتوالا.برءدثلموورزا.اس!ةع-

.أة.تكلاأنا.ص!ث"-ا!طدهذااكنس

؟ذ(اكوبه!.هـيهس

.لمحراءهـهـوجه،زك.!"،كوصواي،ا)قاعفينفسيوجدت-

ىت-ى،اجثرابردرانصجار14وتعلقت.ا)مسطحعلىلاط!وجا!دت

؟وجدتء،ذاأ:وروف.ا"ضهخرجت

.4هب-

.قرءوط"بربيءني!كلوفي،ؤر"،طاؤ!طفيوجدت-

هن!ا.اجمدأخروؤرءوطا

برف"ء-كظل.شهعحتى!منوضحك.عجهـزت4الىواشار

.اظلامافي!تعداحاقظذهبانبعدحتىسعيدا

:لرشادحسنقال

؟اديالفحكايةتعرف-

اعرفها.-

مصكط؟ستكونهل-

:ته-اءعاو!حتجالقا

ناءرنى.ءعفىككانحىن.توقفلا؟ااذنءعكنيكومن-

..وكلانا.ا"ركتحت؟ءدن!وسوف،لأ)حطةايفيليخدؤيتياحول

.الانالمراقبةتصتلكنلط-ط

.ث.ايركوالئرب.الاناحديثاهذامندعنا.يهمكولا-

تفضل.

"عنفهمرشادانحسنوفكر.ا"بلالاصواتة،نينصوراحا

بةآخلاانشاناي!مناكثر

ا!ا/دةفيا4ااتااتاايوما.ا4خابيتالىيثهبانقرراخبرا

طهباءوقفاءنهذلكيدرام.امهاقاربمناحددارةازيذهبولم

!ن!ابرخن5وا-دالكونه،1خالهان،الدابفىمنذ،حبلكنه

ؤ--ياًلادارةرصالء."ط!كبمااهـووان!ا،صفهفكطايس،البلد

اتيااءصاركأاؤي/اء4ومصا،بيهماثسفيامركزهبحكم،القرية

،رررهـولاالىطءوؤفي،اص-احافيمرةء-ناكثرالطلهارس-ل.تحكم

كانتزوءرز،اليبت-فيموجودايدطن،لمحظ!ص،ورروء،بيةاىا

ؤ-كبويلحظاء4،ا4اخاطرفهـنص،ءؤدرلصولابانمقطآخبرهجده

ان!صا،ي!اموكان.خالهبيتاىاإتهبالامؤلمةفتوررنةء.وتهط

مقيالمقيو،اطلمقةالت"ءا"-عشهـصمنذ،تجرتشاقد،ءدهجةزو

ابي"-ا،عنورف،1التيامهارض،شجاره-!سببوكان.ا4خامع

شجارهمابرء:ء4يسطنام.سئواتءنذ،ا)خالهفىاعلي!!ناموالتبم

هـان،4)كأ،ءوؤفايصخذانعلىتحملهاماسهابهانءورا،كثبرا

.نىاعر!أإءرحانوريدلا،ا،ف-،

ينالناسديىتجول،اييتءنإنجرجانوورل،اععرابعدص،ءه

يرقاء!وكان.4وطفوكء.:،5رفيقكان.اتانبكأاخانتهابنيتىدرو

ناقلي،.وعدهقله-"علىدء4و،بتخف4ويحب،اليهياثرقديما

ور"-ءارة.اممنهواخذ،"النت*،يلهفدم.!هإزرهبانهـطاجبإ!كر

منفقدومه4اخابيتالىيذهبانعا،فيبغيان3انهحسنوف!ر

هـوزكياء،جااًنق!ر.لحضورهايالتاوماافيلالافءلى

ويفىالاخررودكلاهماواًن.لمدالمبنتءث،يونان!ل،لهخلاولا

إز،ءزكقبريبايهارثهبانعليهوكان،ص،صكأمعزة4داخلىفي41

وكان.إ4دعمايمنروحهاىااؤ!ب،ذفمص."اةىاؤر؟ق"اورب

و!ن،ابرلمها"نبر،ءاتيقىا*ا!اببنافكل*لىان،حالايعلىعببه

،افرورةاث!بز"ررحمب-5مناول!وخاله2انفكر.امهاقاربءودة

يفأبالطارفيقهوتذكر.صطربهاحاكلبوا*ل4وبرفي!.-قةط

ناوحاول،1،ةعيااء-يمفافي4ؤدبرةاىاءاداثيا،اد،:ياا!دالمه

ؤريخة،ؤ-خطا"ا،1هـن!وص،ءإتفياككاههة05كفارسيرث!ض

ء--ندفاعاا-اهـ،واثوسبالةو!إلموه،ابنالهءع،ا"خافحا!ره

الطا)بهذااس!مالان.إذكبرلا.الشرير!ومطا"عه،الظالمةءصال!،

رذهـ-رولا،الدالمهاروفقىفيصزلن"ض!4ابرا"منحدنتاتيا

.فدطر"دتءاإفكريزال"ااكأ"،المعهتةواسبابهلحادثاتفاصيل

اتىكاما،ظاوورةلاسلهكلودزله.الخالذافىءضلدا4اايس!4اخاان

لاصهـ.ثسا.حملانلاء"ناه.المدكةفيواء4ابيهبءتاىابهداياه

ا-ج!/-داعنوا)ترفه"اثسابواالطعاممزهسوىحيا"4منيبغيالا

شهادةيحمل.ب.نهمأتعلماهـوصمء*-االادارةرجالدونوالروح

يرؤمنيكنولم،دصرهكفقد)جده)اداهانواولا6امامةاالثقافة

الاخر،4ابفمع،ارة*4لرءايةا)ء4بحاص"وكان6اتعليمارجموى

فرصةات،زصدهاكن.زمنمنذ4تعليهلازم،الش!قغيراخيه

لاز---4،اياهصهوضربغمربرمي!تالمدرسص"زاظصعلىيو"اابة"قهـرد

.لابروارهاىاوارقاه،المدرسةمنواخرجه،احديسبهانرقض

ا*رامة،ااصل*نالتمرديهرؤءاذيااخالاهذا"!ليدطونانيرم!ن

.الادارةالرص---واعقلانض!ط-خا)4.ءلموهاىايصلمه"،ؤ،بملا

"لملاا"ء-4،من:تةجر"الطيهلان،وبخاصة،يرحبونهوجميعايحتر"وله

!ء--ب.كيهط،عرف.إ-كتومضى،يتكامكلةىيعرفولانه،التركي!ة

بئهلالؤقرءودةعلىيرظل2ءفو،ال!ربةفياراًهـ-نااروافعحسابات

نادون،وسهـالكلءنلنفسهيستفيدوكيف،ا)سواءعلىبغنىوا

ضهيفقى4استانوبخاعهقى،ورركزهوجاهةابرلمنو.احدإدينه

.بالكفريضحي،ببوتاربعةبهوت!!ازءنجاوزلا،يةلقرافبماا!رد

الغرباءادواراارازو،والشايالقهوةبقدمو،الولازم!يولبصتهمن

وا،العمدةبيتمنلابي!تهمن.والاطباءوالهندسينالضباطمن

ارضااكثرهملانهربما.الاخرإنابىلمدمشايخمناياو،نالبه

تظديراواؤلمهم،ءركزهعلىحرصااكثرهملانهوربما،العمدةبصد

وهـن،اءللأ!نامنال!ضفادة-ا!لبصوهو.وفبرارضمنإملكهلما

مادا!مصوى/امصوداءاقالسوواء،رة،ار؟!دااقرضاوءن،اتموينا

ادفيقى.باالاهلفيبيتإ،رةللزبر،ءهمءشدما،حسهنلامه.ابذوروا

حمىن:)4.وؤالإءبلمبل،إهـافعولم،.لغضبولم،ضح!

كدوتبني،هن،،إد.نةااىاترحللالماذا.إكبروناولادك-

."تجراالبيتاًهـفلت!فتحانبوسعك.يفغكطكمااولادكوتطم،يبا

؟والارض-

يزرعها.هـ-نتؤجراو،توجرهاأنت.حقهلمجبافلاحالست-

ووسبب،ذرطكبسهببفقاتكتتف"اعف5فيهابرعملمنء:كهبهاد

الوجاهـقىسعبهلفيا،منهافداننصفءامكلفعلاتييمأنت.اثخة

ابلداإخوءشا،الهمدة4فيث.ريالذيالوقتفي.الادارةرجالبين

!!



،برحيا"كا"قاًولاذك.معؤهماصاامه.ت.عامكل،ارصا،الاخرون

هـفبؤهم.فيتفكرلالماذا.وضبرك،ارة.كو

اطرفابادخد،ديمذمولا.مضقطعلكلاءا،اخركثيراكلامالهو،ل

:البومذاكفيلهقالهء،يذكرل!"،عاجهردااحوارهالاخر

.!لمطاناناابلدافيا.سعراييكونلنالمدينةؤ!ط-

لىسهفيضحك.سللانالمكسهحهبئحارةؤيالاعرج:المثلتكر

!قط،4نفصفييف!رانهعندئذفكبر.بخاطرهدارما41يقلوام

ع!ىليس)كف"،يضحياجلهامن.ليحياتهويمىتمتع،اهاويعيثى

حت-ص،اخراصداياصلمن،الروصيةبمباهجهللتضحبةاستعداد

:صسنلهقال.ابر:اثهاجلمن

؟واولادكس

.الاخرونالبلىدابناءوتعاموكما،افياتعلمتكما.بتعلههن-

ءسصدعك.اًسمع.مدرساًبوك.انتمحالكمعلىالكلحالتقسلا

.الموضوعهذا

ءاالاحباها)ب3"-نا)ج!ضكان،اخالابيتاىاااًطريق!ي

عاىجؤوهـا،"ضو،ورجب،وخضير،كاعوهعا"!لاتابئ*،الاخرى

بستوؤفكان.المىلأمعليهمإرميوهواءحيتهيرئهضونكانوا.المصاطب

الفلا-جن.ءن"علهعزيزاًو،(طفواتهقدإمصدوقعلىلبسىلمماحيانا

:ءجم!تعدايرهضيوهواصلح!مولى،41

.الأ"نى،ءانا:ادياتفتحونمتى-

يلتفت:اندوناجأب

المه.اشاءانقريباس

اءظة:يتوقفوهوواضاف

فيكم.البركة-

الجالسين،عنانصرافهبعد،سؤالهولحطة،ساللهصوتفي

هذهواقعيعرفلابات"لهاتهام.ومراهنةتحد،تخفيالاسخرية

إقالطرفكبماتحداه.أملمنثمةله)يسبانهمباشرقيرتصريح،القرية

يذ!--رلا)كنه،بهلملأءحهء:"مانهيعرف،ا)مه!ةء،ئلةطليقيمنواحد

له:قال.ا!04رفكرولا،ةاعمداعائلمةمن"ومنابن

قابلني.اًبقىس

الىحبيسغضبدماءوصعدت.ث،ئهمنءحةواًظهـرهلهوادار

فقط!أل.4مصاكثا-راو،علميهللرديتوقفلم.صمىنوص"

درونجئى:لهقالعنهينعنردرو

.عبدهاسمه.سلبانلحاجاابن."نهدعك-

:افوراعلىصصنساله

؟الناديفيإكراءا.وانت-

مخلصا:درويشاجابه

المهماكن.معهاناالبلدصمالحفيشيءكل.الناديمعانا-

الكلكبما9الكلهـوخالك.انخايدفيكلهالامراسمع.اليهالطبريق

.الادارةرجالبين

سيوافق.انهتعقد-

.اطربهةاهوالمهم-

بابوول!،اثمرفةادرجصعدا.اخالابيتودخلا.وصمتا

يجلسكان،يمي!نهعلىالاريكةهذهعاى.صسنقلبودق.المظفة

لامريزعقحينالا،ابداصاصتا،أب!االعينينالمقتوح،اكفيفاجده

الشعاعذلك،ا"اء"العابرثه،عيسقظحبناو،الب+تأأهلعلىما

خطوهفيحاذرمهمابالمارفببصيح،ت-4انسانعلى،الغا*ض

أنت؟هـنس

*

.سفرهةب!ليلتقبابانوعدعلى6بيتهالىسعادقديتن!ثروكان

ورقاالدالرةع،)جةواس!-لأطقطوقةعلىامامهوضعواالغروبوعئد

إبوريزالماكان.لليمونوااسكروابالماءاحاؤقىاحتىطيئا،زجاجب،

ف،رمنوذراتالتبنقشمنو/هبهـ!وطفي"نتصاعد،نف"حول

،ا"اء!-كباءلمقاالقش*نطرنا4،3شرراىانفسههفت.تتحلللم

رلقهليا-ذاقه.بالقبرفاصابها)سورقمنلمفةمض،تمستويعلى

:4ورأل.خالهجاءه.مكانهالىالدورقاء،دثم،منهبقطرات

؟تشربلالم-

بحرج:اجابه

لي.رغبةلا-

هـ-نفمهالىرؤعه.اسبباخالهءرف،الحورفىاالىنظرةمن

وإدرع.وغبارهوفئ"بماله،واصدنفسفياخرهعنوشربه،يده

داًكألاىاوءاد.كلممةيقولاندوناليهوزكلر.صوتدونة.،حكا

ؤارص--لحبمنموزج.اًلالييض)تي!لكبءاطف51ا.وملأ،هوفارع.لبيتا

رما،وتنرخيرمنفه،1بهاا:لمدةاهذهلحياةال!ضسلم.اكثورالاعيان

رأسه،ءصلى4طربوثسوى.وغباروقشولبمونوسكرماءمنفيها

-ةفهصوب،اءلملاابة"وجاءته.البيتداخلاىاالاخرالبابوعبر

ؤصهـير.ءنعلييهأكانمااسودالتياله.غبرةالعشاء4بصينه،الرأس

.االلإاخليبالبطعلىا"هالاحت".تزل)مهيصخيرة.امامهوضعتها

بها:صاحت

؟ادنت،1يسكعرعند؟لصمبة-

:الاطباقع---ناغطيماناورؤع.خجاىضاص*ةاء،مهءنوجرت

ها.اتوء-5--رةودجاجة،وملح،وأرز،فتةو،بطاطسو،صلصكأ

قيرف".بئيشعر.مهلعؤىوحيدايأكلاخذاكأ".جائعماصسنكان

الذيلامهصدهلاريكة،المقابلةالابىبكةعلى،وحدهيا-كللانه،داخله

ناؤكر.الاددالى،ا!اولبهـاكاناالتياقابرافيليقيم،رحل

هـنافترشي؟لا.بشيءالناديعنيفاتحهلم،شيئا41يقل!لمخاله

يصدامليالمقابلهو.قبلمناليهوأت31أنهءاىيعاتبهلم.التحية

4:نفصصدث.4التحمناكثرلئ..ئالخالهل!قول،مناسبةولاتشجيعا

.وراءهيركونانلمكنء،ذا،اواجباوعمل،والفتور،البرودهذا

علىىالطعامءنعزوط.بشهءقيأحس.تغدينيولا،لاقيني،:المثلتذكر

قابهحدثه.لقيماتعلىمنه.لحء-لو)ما،تزللما-كيأاؤجه4رفيت

تطلهـن،هادلةتمرلنالزيارةالمكان،بطت"يملؤانينهفيلابانه

،واشملماءكوبب،"عقلهكلاىابحابقى.سبكونتدولم.ا،فاترة

.العشاءبعدا-دصها،بشدرولهتركهاسيجارة

ليست.دة181اغيرعلىهبمخالهة،الراحلالجداريكةالىرنا

عرىالمطلة،د-ارهاعلىالصغيرةالنلفذة.المعتادةالوسالدفوقها

مرضهفكبما/ماتأ.البىتعنرصلمنذمغلقةتبدو.مغؤقةالشرفة

،وحيدا،الارإب4هـتهعلىالدالمة4جلستبسببربما،طويلا

دالعصايبسويوهويومابرمرهفقد.ذهبثم،عامبعدء(ما،سجيئ

فيسقط.صغيرلمنكانا،هذاا"وخاامهوراء،البيتسطحفوق

اسفل.اًلىفدروسمنتهثقلهشحتانقطع،المنورلمملكفوفىالليل

،بصرارةالحادثذلك"فكرامهتزالما.السقطةتلكفيبصرهفقد

اخوتمام!-نثقاوةابربئا:بااهـتاتحت!للا،بالذنبابداشاعرة

ورفعت،الخالاتقىوجاءت،اداخلامنالخا)ةنادته.الصغار

ولااهااتهـثم؟الدصابرةيئكللملماذا:!ألته.اءامهمنا)صه:جة

البيت.داخلاىاوراءهانهض.بكلمةيجبها

جدتنومبشبرفة،اريكةعلمىصىصبحتهامعتجلساقىالخاكانت

9فلكنها،.زللمخار؟"هيصغيرة.الدنياعنايضارحلتالى!

لانه.ولدبلاحزفيقىوتعيش،الانتصليلذلك.ونفساروصاشاخت

ألزوص!إبال!بعامرة،لىضواتعشربعدطلقت.تنجبلم

ااحديدية،بئعكلدتهاقائ!بيزالماالجدةسرير.الولدفيوالامل

رص!اًنمنذ،ناموسيةبلاالانهوعار،السوداءالرفيعةوعساكره

!سالاربربمةهذهعلى.وحيدةالاناخالةاتنامفيه.الاولانصاحباه
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البحيياللهوعيد،ابىرياللهعبد:جدتهمنواءلمةا.لمةالفحكايات

كاهـسا،،بئمحتى،ل!باةبعد)هـاقى،المسرورويوسف،لأوالسندباد

ءكأدريةالالىهـف-ك!كاقتخالكل"كأنركية.أبيهمنغاضبةبهامهجاءت

ماا)قياكت،إبئوااقواءةاتعرف.عه!ارعايةفي،طفوكهاعاشت

ءكانعند،رملىتلفوقيومكل.تذهبكانتاكتابااًلى.امهتعرفها

فض!هـبةؤطعةؤوؤهفإرى،الاإهلمنحذا،ئهامشطالىتنطركانت،معين

كدهازكانتلكئ!-ا.للك)حكايته"يد!رحسنكان.ؤروشبعشرة

ذاتالفف..ةاـقطهةاعء،.لمكحكايرإهاعنيوماههاحدثت.بالقسم

اًخهرهـ-ا.مرصتلان"ب!اوعا،تمكليتلانهافلامها،)عشرةاالقروش

أن!--اأكدت.اءزراءا"ث-!على،الانبعدآقروثراهـرزهتجدلنانها

ت،ءأ)4،اقيا-ااوراًحت.اثراًا)قبروشلهذهترلم،ذلكبمد،بالفعل

ار:!ةابئتهـ،ومع"،،اخالازوبر"وجاءت.ا"دبرنجةف!ردالاهلاحوالعن

.ءجلوةمربئة،*صمباص!"ءمل،ات-عةاالاعوام
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اً!ر.يعرفهولا،.نوؤ*"كاناديا،ا،جهولا!كماءذلكحدث

افلقاالداخليالبابتقباًاضممو?بررأى،المجاورةالمندرةفيبحركة

ارورهـ،تمشلمهةأ،اأصووسهـع،والابنةاخالازوجةوذهبت.ساطه،

الالحجاء.اصواتهـميذكرلاا:اشمتقطعمبههاوحد،نجا،اؤدام

اضاؤ-قىواابتاسه،صةيىر،4معذهب.اف.هـوفامعابجلسوناداه

عا-ىاًاجلوسرأىحبنورءكونفييدرركانبمااًص.المندرةالى

ادءكلهم.وصده؟تظارهالادارةرجالكل.اوتيرةااجلديةاالارائك

،الانهـثا،بئاقراء،لململأتاكثر.ا*هدةانائب4وفرإب،الصمدةاثنين

.الانبرادء!ص،يغكلوم.الادارةرجالبنر!لمهاهو،منهلبرجلمهضلة

،للبلدث.نجاسئواتعتمرؤ!لاكثرهم،بمنو)م،واحداواحدايعرفهم

انم!مناكئرا"افحوائعلب"باطفوسلهوانهضوا..عائلتهعن

كرسياىاذهب.احدهمجواراىااءلموساعنعزف.بينهمليجلس

و*،ول،خاله-اء.يعةذراو/ث/ءكراندون،وجلسمنفردخيؤران

:بجفاف4افقال،بسوارهلبجلسهضهران

منهم.اًنت.معهمواجلساذهب.لاس

اضيل:اءنبالديئوبعلىممالمعحسثبناشبخاؤال

.صداحاميانت.اهإ-

اشيخاؤال.ا)غضبوبلبتوترجباشبصهتلاذ.شي!ئايقللم

ا)كشميبر:منبلديثوبعلىالمطربشاحمد

زءانه.فيأبميهمثل-

مبررف،مواجفنهمفيداخلبقىؤوة!-نقزداد.الكلة.حك

فكيه.!وتقلع،وجههاحمرار

:افنبلءنبلديثوبعلىايضااعمماءوسعىاشيمخاؤال

تنطج.تنفطحماواول،غيبتكتغيب-

و،ملوا،لبخي!فوه،مجاديفهليكسروا،بالهجوميبداًونانهمفكر

اءامبهايمحريهم،شخصبةهـجومحمالةعله،ميىنانؤرر.عزيمتهمن

:موس"نتنغفال.اخرىنقطةمنمعهصوارهميبدآوا)كي،انفسهم

ف-كا.البمادةأي،نبينءكاناك.يكنل!.لسنواًتءتنرمنذ-

ومرت.شبمءلاء-نافدنةءثمرةءلمكت،موسىشيخياسئواتعثر

انت.تغضبلا.برالاكاهـ-عوجلمىت،البلدمشايخمنفى+خابها

.الانعليهأنتماعلمىصرتكبففقطاكاؤول.بدأت

اهـ-ذيءكنىراًانئببخؤال.اء.مبرثم،*موسىاشيخاوجهاحمر

:ابداكانكمااتدةراسهعلىيضع

..لوءدك%رر.لهداركوربظ.اتجارةامن.يابهبعيب-

:بحدةوؤال،بقسوةابتمسم

الاهابى؟منالىسوقينموااةام؟الربا؟"جارةأي.صحيح-

؟ا-وداءااسوقاب-مروالذرةالسمادبيعام

وؤال،المز.رنجةبطاؤيتهيوسفا)ثمصبيخنهـض

.والاء.ولاحدوداءنإ،دةزهذه.يحتكللاشبمء.لا-

منتيرا،!ددا،ا!رب!.نواء"ل.جلسانلبثمااكنه

:واحداواحداايهما

خالي./،)ضااوأنت.وات،وأنت،وأقت-

:باستكارور"-بئاثميخا!ال.اضحكو

ا!ننش!خالكاناا!تش؟وخالك-

وجهه.فىبالدماحتقىوؤد،?ربر،رأسهخالهطاول.وضءمموا

معاتبا:ؤ؟،ل

هلم،انجاالرجل.وانت.!ؤلاءءعلابرلمسةبهتبمنبيجئت-

بينهمااوحبهـم!نأنت.للئاءىاستغلااهمفيتت!،ركهم.مه،متعمل

يفعلء:!ممن.ا!مايواوالة"وة،بكءظاولآئمامل.تخسافيا

؟تفهلمامتنل

كلعجبا4ا!انطر.رأ!"خالهرفع.حرجبء"متجميعالاذوا

:لؤ،.ارتءتواورفش،ممت:او

.حسنيابااهدولمشيءكل-

قاللا:ونهض

.بهدوءنت!فاهـمثم.اولااقهوةانثمرب-

هـساناكنه.اور"وةاستأ؟يوصدها.اورالو"اليطلمبا"خاوذهب

لهوأتاح.بها!حدثالتيوبلاطبر،قة،يحهـث"لمالانيوؤفانيررابى

،الارضعلىاءصارانقوةمنالا،المج!سساداذيااصهتوا،"خروص

يتاملان،اول!-الدابملاءاتويث،الس!قفاىاونطر،اثماهوعض

ماذا:ارب-قىافياالخطوةفييفكروان،الان4علبيحسدلااذياالموؤف

باراًهـ9فأحسالمجلم!ىاىاخالهعاد؟.وك!ف؟يرر!ونو"اذا؟يرإرر

بركلمأاحدهميجرحهان،فيبر4فيصاحديث،يداانخت"ب،إقدو"4

موؤفهكانمهـما،شكلااذياالخالاوصودمراًعاةيقوأهلالايملأنكان

ثخذرواىوربت،للخالجك!.أختهادنتفحورعلىسبحرص،معهم

قائلا:لهوهمبظ،حسن

بخير.سيغلة.بءكل.تنفعللا-

:وش)دعسموعدصوت"أجالي

اطريقة.اليهذهبدأواالذينهم-

ءلمىثرويرثسبرهاءر.القهوةوجاءت.ث-ئااحد!ميقللم

فم!.فيمرابطعمهااحس.رشفةمنهاومصؤهوتهوأخذ،احضورا

المشيخؤال.بتوترهوشتواحدةجرعةفيوثمربهابردتحتىانت!ر

اريفية:ا4ملاباىامشبراحسهنين

أفضل!ردلتك؟الملابصىهذه،-تلماذا.لكنس

قا؟للأ:،جد.إدمنخالهالىن!ر

لشيئا؟ؤاتأقا.بدانا.هيهس

حسنين:الشيخؤال

معك.الحديثافتحأنفقطاريد.تواخذفي،لا-

:صسنالؤ

فمزمبإكبمااخبكارن.زمنور:زراترءكانا.حس!ئينشهغ-

،الناسنفرفيعليمكع-بلا.خطأبتاإبمونانأريدولا.المعهد

للبد.شيخا(بينهموبرودكبمجرد،اصمتباللادارةشريكاذكسوى

بدا.حسنيقوله"امعنىفيبمشقةيقكرحسنيناتذه-خاأخذ

الحصيماهـوادينكتفراح،ال!دوءآثر.عقلامنهأكبرحسهنله

:اخالاؤال،عصاهرطيفطالارضءاىالمفروش

موسى.شيخ؟تكلمس

اليه:ينطراندون،لحسنموسىاًاشيخؤال

هتزريدلاالبلدانفيهاومااورالة.حسهننف.غيااسهع-

.لناديا

:الفورعلمىح!نؤال
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رأيك؟فياابلداهيا"ن؟البلد-

فاللا:ا"حظةةلمكوفي4الىحسن!ظر

.الةاس-

هـفىاانثم.تؤيدنينضسهاعالماةن.يوافهوزربالناساـكنس

عا-ىفشاءالت.*ملشئتواذا.الاهاليلا،ابلداطلبةيخصالنادي

.الصجماحؤ--!!ما(إسافر4س.لا:ق،اوااذا.انتيجة1وفئوفالنادي

رأبك؟ما

.لامبالهلمعبانت.صهجاءمكا)كلام.لا-

رجال.الادارةان،الخيرأهليااهم،1كه،اكأالمشإ.؟.أنا-

اءرفهان!!ارماهرا؟"ذا.الناديءـذاإلمونترلا،أنتم،الادارة

ؤهـ!اصولآ-مالبلاد3-ل؟نادبىلمدفايكونان!لمونترلالماذا؟!كم'

؟م01برلمدناالا،نشواد

حسفن:اض-غاقال

ا:ةط-ةابمتتلمىربكوضهت.!نشيخياالعيبعداك-

.حاجيالهلمحل؟النادينرإدلالماذا:الاسا-يئ

:الخالؤ،ل

منه.اعوواسه.تئ،كلونماول)واقو.امامكمهو-

بئصذالاقلعلىانهاًحس."وؤف41شاكراخالهالىورننطر

.ل!بدأالمساومةانفر.ء"4يكنلماذا،الحيادموقف

ا!مد:انىيخقال

،عب.المتا:،سيجلبالناديهذاانفيهاومااحكايةا-

كيف؟-

.لناديايديرلاالبلدطلبةنصف:اولا؟كيف.نورعلميك-

،احرارهم،ثم.فقطالصدةعإنلةطلإة.اكصفليم!وا-

ا!خرون.4الهونيذءـ!ولا،4ثهثتركونلا،النادييريدونلا

ايحال.علىخيرزيادة.شاءوااذاخاصاناديالهميفتحون.يريدونه

.ءقيوكاؤدرءإىكلمظ.،1ااهلالسنافلسفةهذه.ياه-

فانيا:.وواضح،بس!يطكلامي.العأو-

ولاثانياولا،حسن!"يخباكأقول.حسنشيخيا--ثانيا

ص،نب.فيوالادارة،جانبؤفىالناسسيجعلالضاديهذا.ثالثا

.حضو-7

.الطلإ"وراءتضكتلالبالدان:اقصد-

.ساس+،ناديراوليس.ضيرياثقافياناديلكنه-

!س!يحدثء"،لكن.مف!م.مفهـوم-

.:حسنبناًلشيخقال

..لصئةرعد،نف!ربهد،يومبعد،!سنشبغيا--جدثماس

يوسف:اثصخالال

بة.فقطاسمبوعبعدس

حسنين:الشيخقال

ابني.يانفسهاعلىالبلدستنقسم-

حسن:قال

أفهم.اناريد؟كيف-

كاناكف"،يرحدثانيريدهوكإن.يحدثسوؤطوليعرفكان

احهد:الثم!هـصأقال.اوراقهمكليكشؤاانيريد

اطلبة.اسيجمعا:ادياان،باحتصارفيهاوءاالممسألة-

:يوسفالنشغاضافأ

الطلبة.علىسيتجعونوالاها!ط-

حسض!بن:الشيخقال

ا!لعب.علىللؤجةمرة-

احمد:الشيخثال

للاذية.ومرة-

بتباله:لىألاكنه،يقهولونهماحسنفهم

-كيف؟

:سنءناًاـث--!ؤ،ل

.ا)*،رؤ.نوسءب،ش،طرانت،الينىيراحسناإ-

أفهم.لا-

.(كساقول-

:ءباحتضإرووال،ء:!ئذخالهر!خل

اكبماالاهااجتماع.واررحهسأربحكمبةحسه:-ن*ث.غياانتظر-

الاهـالي.ءطالبيرةجمنوناطلبةاسهء*ـلالطاجمةكللى

:مقاطع،ص"نقل

.و!،جيهأ.لب"طااك!الملاهااذظ-

:اخالامال

."ط،ابنحن.ر:،حتى.م!نالبلهاهـسأحدهناكيى!-

آدمادننعيلأ.،5ولا.اهـ-صتحتى،ابءطادالما41اف.،نأي

.الترابالا

ؤبلس.لاحفتاهـكبما.)ىلاهاا،)ضاسا،الش!با"طالب.اذن-

أولا.ا*،ءقيااًلضاحة.أحدأيمطالب

يوسف:الشيخصاح

ا-بكل"قى.افيندضوهكذا-

صسنين:الشيخقال

.س-اد-"برلمدناةتوالادارة-

:اخالاؤ،ل

ورلدفا.را)-!ب،سةوالموظفبزاًلطابةةفالا"تحرماةاهـووا-

.مفهوم.الدواقىادارةءنوادارتهـ،،المولةامن

حسن:قال

ثقافي.نادهذالكن.مفهومس

:اخالاقال

الحكومة.الىثك!اوىفينا؟رسلمالاياهذه.*"إريحك-

خى"اثءكاوىاستصيرالنىاديوبعد.سضةكلشكوىخمسمالة

ؤ-يبادناؤياالادارةله*قوطي!ي.ث*والبلدنصفيصجمما.آلالى

لحلأولم"كأ.ان!

حسن:قال

نأضفىال:،سمسملوبةوحقوفى.الادارةؤياأصطاءهناكاذن-

ايهم.اترد

.ءكللومأحدهناكودائما.اخط'ءبلاادارةهناكلي!ت-

:!-نقال

"طعللماًذا.انصافهينبةكطاظلوماو.اصلاحهفيبة!لخطأا-

فو!كم.هـممنالىإلمجاواانا)خاسح!!من،ذلكادارتهم

:الخالثال

فحىن.معلنايخطئون:فولىمن.عدلايىمسبر:!اياهذااكن-

ذاكومع.غيرناومن،منا،المطاوهـونهمونكثير.مث!منفعل

ءضهم.أحديضفلا

ءعصهالنق،ننوان،الحقيقةيقولخالهانفكر.ما-احسنؤكر

ا!ه/بةتوا،إمةاجرافي،ر!-"المنتيرارتبر.رءررلذاك.!-تاور!

،ءامخرجعنبحث.كلهالكب.!بالواقعاله-خيرواقعهيقيس.علميها

غامفا،خاطرا،فجاةوجده.حديثمندارماثنايافي"امسه

:قال.أههءقىذاتنتيجةالىيسلمهانعله،بهفقذف

وص--ودهـفاهـت!هل؟كذ)كألي!س.موجودغيرا!ناناديا-

اني؟الاهاءنللوزاراتا:إتاطااووجود،الادارةمنالشكاوى

ستزيد.لكقلمت.سةز/بىلكةها-

:حسنفقال.4اخافال

.نادوجودوبدون،بنادفعلاتزيدانها-

حمىضين:اشيغاقال

18



.ؤديعلىمخبما.افهملا.غبيأنا.!ااًلسمحس

:--نفال

.ارر-ابقامحهدةاأ؟م.زمان.رأد،بوبط"لاكم!أوضح-

؟شكوىخمسمالةهناككانتهل

يود!.ف:الث-غ/فال

،واحدةش*وى!وىهصاك.كنام.زمانهيرحمالمها.زمانس

أبيك.من،دائمة

:مو!ىاشيخاوقال.اضحكو

ابنه.منالشكوى.وا!ن-

حسن:ؤال.اضحكو

ؤ:-ل.نظريوجهـكأأكملأرإهـأن.ا!نالكلامهذامندءونا-

.فصلمناكثركاوىالشصعددزاد؟صدثتشكوىكم،لليةلص.نوات

.ا!ناثصاوىعررمنأقلكانتاكنها

:يوسفالشبخقال

سصاسة.وهذه.ا)ظديبعدوسضزيد.الناديوجوددننل-

.ابىادهذاحكو"لأنحنو.الحكومةنطرفيعلميام!الليعنيا

حسن:قال

دتها،،1وزالشلأاوىلىبباًن،لهأقوأناريدما.اخصراأ!لر،-

الاهالي.بين،ا:اسابيناغنورازإ،دةهووانو)،النلديو5ليس

.اباطصاوزادت.أولادهمبيناف!لصمزاد

يوسف:اـثعيخاؤال

يرحهحه.الله-

من؟-

اشعباحكممنأصصس-ل،اجاهلاالمشحبحكمان:قالءن-

ا(ضعلم.

:الخالقال

.عبلسالخديويكلامهذا-

:يو!فاشيخاقال

.كلا"!معتالحءومةلمانت!و.اليهإحسنوبرصمهالله-

:الخالقال

.الموضوعءنجماعةيانجتعدنحن-

حسن:قال

لي!ءت.نادبدوناو،بناد،الاهاربببنفعلااًهطلبة..ثم-

الذيفما.التبكاوىلاهاليو!يكغبون،طلبةا!نوفيهاالاعائلةهناك

؟الموضوعفيارناديسيزيده

النتيجههيهذه.وجههعلى"ابتهاجآثارو!رت،ابتوبماعماقهفي

جط،ءت)كأ"!،بوضوحيعرفهايكنلم.اء،1ااوصولايريدكاناقي

ثلم.الصمتوطال،اكلاصمت.مذهلااكنشافا،كا)فجر،وحدها

:اونلؤ،ل

.ا"-تورو.دكض"ف،بوءالمشيفتحالتجهع9ن-

موسى:انىجخء-اح

؟حمصنبراتهولماذا.هيه.نورعلك-

،وسف:الشيخقال

واحدأياطلب.افياأقرب،ءناأنت.ابنييا،حسنيا-

سائردون،ابىادفي"-ودةء،ئلتك.امركتحتتسص-ده،منل

.العائلات

حسن:قال

.اك،سيأخذهلاشيئال"أريدولا،تنيعالاعنأ"حرتلاأنا-

ذلك.تعرلونوأرتم،بذراعصاحقهاتاخذعائلتي

:يقولوهو،وحدهأحمدالشيخضحك

ءضهـم!.واحد-أنت.أما!،!واضحهذا-

حسعن:قال.ضحكوا

.ؤصديهذاايس-

مخنقه:من،فحأةبهامسكانه)4بداًوقد،يوسصفاشيخاقلل

ا.لمد.اعنليمهباا!نتقيمأنت.هنلتعال-

تقصد؟ماذاً-

ؤيها.تقبملاأنت.ابىلمدلاهل،البلدحاللدعأنأؤصهـ،-

؟كثبوةله.ثواتمضف،ؤيهاقدمكوضعتمرةكم

:حصنسأل.المومفليتقذ،اخالا"دخل

؟ا:ادياءحاننيكو،ريهـأنوأ،ن-

حسن:قال

،.بيتفيس

؟أبوكيعلمهل-

طبعا.س

.واوقيصكب-

موسى:صأانفهاقال

عليلا؟أروكيواؤقكصف.ابلدافيفتنةهـته،)كن-

حسن:قال

بيته.فيحبرواخدكل؟!.ضشاركأ،-

:حسنبناشبغافال

.الاذىلناس-تسبب،هذهحريتككانتواذا-

:صسنقال

.اضاساعنصالاذىااًر!هو.)كمقات-

يوسف:الشيخقال

رفن،)):يقول4سبكازاًلله.جهصا،ضظمهالمكادع،ف!ر41يا-

((.درجاتبهصزفوقبعضكم

:وقالحسنابت-م

ايضاواًلرس*ول.((اكلايىنايحبلاوالله((:يقولايضاوهو-

ل!عف:يوشيخلأياالصهع0()هبإفلبميرهمنكرامنكمراىمن((:ي!ول

تع-رفأناكينبةكب،و،آعدؤطاننيواعرف.آناقراأحفطاننبتذكر

عرصىيرواو-قا)دين.الآنحادثهـوبمايرض"ىلاادإبئاان،هذا

.النادي

ضاحكا:احمداثيخاءعاح

.بفتوىاهاأنىبةياه-

يولص-ف:اث.خاقال

؟الناديس!يرةجاءتمولاناياصديرثأوآيرةايو!ا-

يوسف:الشيخواضاصط.ضحكوا

بةور،ج!همهاارر.لنفيلمميئالمساندإقى-

قاللين:بصمعادةرووسهماهز؟

.تجاىفيوسفىيمخ؟تجلى.واللهأي.نعمأي-

ؤطنجرولا،ادإناروحةيامنالشتهـممنجدوىلاانهصسن!كر

فكىر.المر!لةالمصالمحمبدأ.ضوءفيعامةكمصلح!اكاديفكرةشرح

،يدهفيو)ءص،الاءرولاةودفيفقهياموضوح،نون.4اءدأاهذاان

.طولولالهمصوللاوهمهو.الناسيدفيولا

:لبردانقبلالحديدعلىضارد،قال.بمحن!هخالهأ!!

منك.خاطرهعلهىآخذالعمدة-

برقة:الخالفقال.مصصتفهمااليهحمصننظر

الامر.كانمهماا:لمداممبيروهـو.ا،نعامرأبيكوبينرصنهء،-

،الناديفهرة4عليتعرضأنبرمهنوكان.4لرياروؤأ؟نياأنبغيابرنوكان

"عرفكماكلهـم-اصوته.ءتنوررصلحالأيعلىهـو.معهوتتفاهم

ومصل!كأ،هذهارءهوديركأاولاو.بالب!م:-رةمراكروؤب،قعلمون

الب"،معي.!تهبأنبرهكنكحالأيوعلى.لميمه8بتةمحىلما،البلد

-اهم.ونتف

:الحالفيحصهـنؤال

لا.-

؟"-
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والموؤف،المجالىهذافيدارالذيالحديثقبل.ا،ن!بلس

اليه.اذهبانيمكنكان،وأعوانهرص،لهوأفم،!كمرلاتهالألدي

وشرب.زوامع!"للغداءيدعوكانه؟لماذا.اكبقل.طيب-

.اليوممعهالقهوة

ر!كم.ارىاننن.لموخراو-مدملناليهذهابي-

:الخالقال

دفض:ا؟اننا،لكقالمن.حسنيا-

(فهم.لاأنا.اذن-

.موافقونانكم،اذنلبمقولوا-

يوسف:النشبيخقال

.سيىءعملهـذا.أواؤقلااتا-

:الخالقال

تقبل؟ءـل.بنئروطءوافقوناننااكقلناواًذاس

.ابلدالألابيدفيكلهالموقف.اقنيالذياناورت-

باسمهم.تت!حدثانت-

ء:هم.احدءلميهيجروامماعلىبررؤ4از؟باسمهميتحدث-

:ساخرا!.نفأجابه.ذلكيوسفالشيخقال

فعل؟ء،ذا.معلااًلدنداري.مثل!اكلهم.وحديالست-

حسفن:الثىيخقال

؟ا!نهـوأين؟بهلئوماذا-

حسن:صاح

فعلتم.جمىء،اسمعوا.حسنينشيخيااسمع؟تهددنىاهل-

معه.فيلما)كللان،ذلكبه

؟ا!نمعكاكلواس

حستى:ؤقال.هـاخرااحمدإلشيخقالها

نعم.-

واهم.انتس

لهتكنلم..ثم.دانماتكبر،تكبراًلمسالة.واهمالمتس

بصراحة.ذلكالكماقول.عائلتي

ضاحكا:ءوسىالشيخقال

.خاطرهلاصلا!ن"عكنجلسنحن.خا)كله،بمنولم-

يوسف:الشيخقال

ذاكولولا.اللإبالرجل.اببهخاطراجلومن.واللهأي-

معك.آخرموقفلناالكان

حسن:ؤال

افتعالناديأنيم!:ي.اخاووكملالكنني.حالايعلىاشكركمس

بسصطة،والمسطلة.التحريروهب!ئة،الاجتماعيلأاثؤونوزارةبواسطة

اطلاقا..دفعاعندلذلهاثستطيهواولن

يوسف:الشيخقالثم.صمتوا

البلد؟فيفضنةسيسببذلكانتقريربرا3تبناواذاس

حسن:اجابه

طلبةوأكثر،الاهـ،لبماكثرعليهووقع،للحكومةطلباكتبناواًذاس

عندئذ؟تفعلونلىماذا.لبلدا

به:ؤخوراالغالقال

سهلا.ليس.كمابيهانه.لكمقلتانا-

اح!مد:الفيخقال

بريعا.خرجثم،أبيهيدي!!ا!ديدوضع.واضحهذا-

:الحالقال

؟شروطاعلىتوافقهل؟قلتولذا.هيه-

؟شروطية2-

تمانع؟هل.النادينفتحنحن-

أولا.الشروطبقيةأكملس

فقط.شرفيرئيس.الناديرئيسوأنا-

ثم.-

...اؤنديصابر.الصندوقبأمانةونمسك-

ضاحكا:حىمنقال

اطابة،امنأحدايكمارني/بخلا.راخهءاريهخي..و..و..و-

و"-،ذا.وشكل،مظهركجرد.لافتةالناد-ييصبح.الاهاليمنولا

ال!ل.لمراقبةومكانا.للادارةخرآاراثويعهىا.شيءلا،خلهبدا

،سكرتيرفئدياوص،بر.لمالناديرليسانت.وللاهايىاآلمطلبةمصجدة

والادواًت،المكتبةوامين،1الفراشوكذ/لك.اصندشقاأمين،الصمدة

حديث.منيدورلماينصتونالذين..اًلس!يعة..وطبعا،الرياضص"

.أواؤقلاشخصياانا.الل4يفتح.لا

حسنين:اشيخاوال

وهم؟..أنتشيءكل..انت،انت-

:شيءمنواثقغيروقلب"،وانقة!إ،جةحسنقال

.خيرواسطة.،ب،غرفلتمكماأنا.إ،مذادهـذا.،او!ما!-

احمد:الش!بخؤال

تأكأ-ذانت.بي:هـميفرقولا.اطرؤ.نابينيوفققىطالواس-

.واحداجانبا

يروسف:ا!يخقال

.دةالمت!الاممفيارسمياالمتحدثانه-

.ةءف!و،-رءافاجشةاع-ارتهرررت.قاله"أ*ديضءك)م

:اخد،لاقال

والعمل؟-

حسن:قال

.يشاءءااللهيفعل-

وانت؟-

الله.فيءماافعل-

منسحبا:قال.يوسفالشيخنهض

وردئا.فتنةوستكون.خ!رايريدلا.فالدةلا،كأجماع،1-

عليكم.سلام.يسعلم

وام.أحديصافحهام.الا-خرونوت!مه،روسفيخالنتوخرج

وأكراشهم،بعمايمهمبرمسساذهبواوحين.لاحدهماذلكفيهض

ا-،:قالململاخالهنهض،اللزبرةوصلمودهم

ببمك.لبيتاحالايعلى.حسنياعليمافهلمتأنا-

لم"ءتهبونانهم،!نوؤكر.ب!!يىلمحق،ا)ح!رةلالخلوغادر

وووـوبرالسالا،فعلااكمرففيسينترعون.ال!دةدوارالىا!ن

ماامرا-يدبرونانهمووكر.المتاليةخطوتهمعن41ي!فوالم.وحده

ذلكيفعلربما.أبيهالىسيرول4خاانفكر.شيءكللايقاف

سيس،رةحملتربما.القريةمنلياخذهياتيانبهيستنجد،الليلة

هوذهبربمل.الليلة،المدينةفىكطالبيتالىلالرسوهذااممدةا

هوا!ن،اعزبوكان،ثائراكانمضىفيماأباهانؤكر.اليه4بنف

الخالوجودانفكر.بنفسهليماخذهيأتيوسوف،بهمطيعبةعلاؤةعلى

مص4الت!صرفاىايدؤ!هملن،أبيماخاطرو"راء،ة،الادارةرجالبين

شهثالمونسيفهلكنهم.البنداريءعتحرفواكما،ا&فطةطريقعن

.هـنهعلموبغيرالخالعنبرمعزل،وحدهالعمدةتصرفربما.اكبر

أبئته،وفوق،الخالثوق،الراكبةعاللتهوهـصلخة،الانمصلحته

،شهث-الابيهيقللمانهؤكر.الامرلزماذا،بأسدهاالبلدةوفوق

ا?ب-ةاهذهعنولا،لاشاديالبيتعنولا،الناديعنواحدةكلمة

القربربئ:رؤوسمواجصسقىفيوحدها،نانهؤكر.سيحدثطالتي

اطلابازملاوه.المدرسةومدرسي،البلدومثم!ايخ،والاعيان،العمدة

نا.المعركة4عنتسفرسوفماينتظرون،الشقوقالىن71هربوا

اعاقبة.منا،ونجوالامةبال!آبواخابتوان،الثمارجئواصابت
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14بدت.أررعونواؤت،ولم"قف،جدران"نر"يرتهـ!فبهانأ"ل

راب،5الضوءوكان.4كعهـضصؤرحبةفبلمنكانتةواطئةضي!قةا!برفة

.أفضلضوءايرىعلهعينيما!رك.ألصلاظلامءنةءكأمةكأا"و!هـظ

ء-لىاًنتبه.وا&ثى؟إفثءاوةإ(ء--:4،داخلهتغطىأال!لإهةان!كر

اذنه:فيتهـصس،توارهة"جاسخالهزوجة

.اكخافياًلبركة.نحبكماس.بمونلفيءوكل.اللهعلىل3تو-

وانا،ا!حكاقيهذهليدع.الم!م!اءني!خلعلااظؤوا،دمهمنانت

.اكسانهيها

خسابرمنواكبر،منكأكبرا!نلةاًدصأ.البلمصاء:نف"4حدث

اذنه:ؤكباهامسةلهاتؤا.احباو

امقد.اكلاكلحلوهي،ءإ-4عرولشكحل-

ا!ا:قال..او،يسبهالوود،نهـض

?ثصكر.س

.دةلهوباعدوندو،احبةندو،صلأرجو،تركهاؤ

*

طريقاأخذ.4بتالىجا?ت"الذيالطريقفيورنيرصءلم

هـ-لمىالانيجطصرحيث،اءهدةادوارعلىس-هـمراز4يهلمم،مطكسا

هـدودمنمارؤ،الخطىأسع.معهكانوامن،!اخهفيا!طية

سودومن؟اطريقاظلامفيمنها!رشحا)ف"وءومستطبل،الدوار

?!،هدوراتمنبهءاكثرةيلاحظكانزءان.اءمدةا!اللةهـبرر

نا،بلاصظكان.اهـدوارءنقليلةأءت،ررعدعلىتقف،علنة،قذرة

يىخرهـ-وايذووبونكازواواؤما،ير?لمونإءونواأم،يردخافىنه"ناكثر

ات!ه!اال"طهةظات.ا!،لآتارمنوأذرع!مايد/،!ورفسلوا،بقاياهم

عماراأكثر،عنانابيو)كلسىجد،ا)صاريءتى،1،ريقا9!ب!ايرهـبر

،الالم!فياللأروب،تاضواء.لل!ريةا!صرا!ء-فمن،و"ءللىت

ألملأت،ءاا"مدةاء،تلألآنه"فهوهذا.صغيرةمدينةمنبرزءاىانحيلها

افئبىااًاتصةط.والتجار،أؤنسديوصارر،1،ذونان5حواشية

يرةتهساذيا1،صةطا0ضدهيرقفالذياتء،فا!ووهذا.ايسورا

،ةا(**نكسبكمااثورةامن)تجسب.العهودكلمنإبمس!بو،داؤط

،إحدثص،طخاشصتا،ءاش--ائمةانو*ر.ا!نوب*!،والآن،1اءسى

ي!ن!--ركاز"ف!ر.يعامونهلاار)صووا،تهامهلا!ثورةوا،4يهإهلاهـو

2--ا.تمهـماصظهير*ونواـن،وحدهتحركأيضاالبنداري.وحده

فيداز،1إ*دثلثيءل3انفكر.ابىنداريحظمنأؤضلالطروؤء

ونيطلهومن،اظاماونيمارلهمن.القمةوعلى،اقمةاوهـن،القمة

ا-لملاءة.اطرقؤوؤهاانطارهموزشد،اممةازهاريجرفهمومن،العدل

يقامفوؤط،ث.كلبقىاىالاوللوهلةتبدو،تنلزلاتوقدم،الحلو

و.لم*رسوصوده،""ء.و،لدل!"لل!مدةأخرى"تثأةإص:حو،كاديا

منشاهر*ونأناً،،!.ؤ،ؤ"منهندوجودهوتدعم،المتعلمبنبوجود

ا:اسالانمراًؤطالى:"دىفتلواو.صو!ءئوالمستفيدون!ويدهفي

ا)م:اووبروا"قيولفسوف،"وس.اص؟صررانهءناطلاباوابتعاد،عنه

هذافئلا"ملأ(نولا،مت!رلمفبلدقا.يريدوز"لاا:،سا؟لكمنظل

،4ا-اؤصبابروخأء،مبالماءتدوركانتالتكبمااالدواءقى:ر3تذ.افنرف

هـولدائرةنهـباتكماااالعةريتريح،قشمنف!يهايرسقطما!تلعة

بصل،يعيأندونمبرانهلذكر.أحصىاواءطبوالىراب،بلنف!ا

،"ضبحبكطللاب،هـضبيئةوأخرى،مظلمةبمناطق،باطنهفيذاكوعى

ا-يبصلآ،اوبعهونولثصباب،يلعبونبأطفال،طعامعن"صجثوقطط

اتجارهـقى،االمحالواجهاتفياءكاياتوااعناءباتزعقوراديوهات

ومسج!د،ايثلاثالذبالحوأشجار،اصاريوا،"تريبدكانةوءر

ع!الوأكواخ،البركةنحوبهيئ!راطرب!اهووها.عنانأبي

ريالا،ورم:حه،ن7االيهيذهبأنفكر.صابرعموبين،التراحيل

الناديانالناسمعلاا،إنجادي،الدائريالقريةطريقفيويرولقه

لجهعمفتوحالناديوان.حسنبيتفي،الصباحفيغداس!يفت!ح

ءزمنيسشآبرر.صابرعماىاتو-4.اووبو-مهع،الاهالي

هوفي-4وبربئيم،العتبةمنحوسلانهمهجورا،"ثؤو"ادكانا،وديرم

الى4ديبهثلمنورسولا،ومم!حراتي،مناديايعهل.وأولاده4جةوزو

احد.يسهع"لمواوصتى،يلا"واوير!"لوشاءراًوسامرا،مكانأي

-،ا)ثلاثأجدرانهعاى1اباالمفتوحبيتهمدخلفيجااساوجده

صابرعموراح.وسلموح!يا،اليهبرلس.ارالحواالمفادي"مضوحا

الىصات-بحتى،يعرفهفلم،ا!ممهلهذكر.يتذكرهآنيحاول

المصلهة:الهؤتاحقدرروبر،بانضتاكدا،محي!يافص!ض،وعازلمتهابيه

.!اتيراث*،ي-

،فجاةوهـمد،"فكراًتوقفثم.طماطمبحبةمفصمليدهلهومد

حسن:يتكامأنءن!مسأنبصقال.صاءمابروارهوجمس

.صرس

لا.صابرعم"13خ!ر-

:قالثم،لحطةص!مت

ن!ناديءرصلمىأنكابىبىادنلي،صابرءميافيو،و"االمسألة-

الليلة.لشيء

للمبسة،المتراقصاضا"عااضوءاوىو،اظلأمةاة!بما(ا"بدا

فثوقف..يريدهم،أدركودانه،والنت!ارعالدكانةفي!راغ،ثى!لهام

:صادرعمقال

.الناديعلى-

؟ءرؤتأينمن.زع!-

سلتب.برصاءمعلىابىاهـ.،خةىؤفيفيءلا؟عرفتأينمن-

و"-ن،لمحرخةذرء!ف"نء،0،4با"ءختومنءلوخبلأا"وماط:ختمن

،اديالتءنثت!-!كا،،ا:لمدةا.لكأؤل،عت!،ءءبزرءنبر،فت

...أنرو!ءكوابىاد

.ؤل..هببه-

وح!-اية،وور"،3"ة،1بركلعلىةرابولرادزا.ا!ندي!*نإ،-

بعض!ا.علىايناسستقيمالنادي

؟3.ف-

؟يحدثماذا،ا)ممترةاًخاع.وء*ءم،ؤثسةعليه،دا"لىف!به-

.رفياالابهإ*إمءاوصديرددم

سثةى.الحكللالكن-

.أفنديحىنياإء"جمطءثل-

..يهني-

؟واؤقالعمدة-

01لا:بصراحةس

؟الاذإةبماتحب-

معكالوركنتصكه!روأنا.وبركتناخيرناانت.لا؟انا-

الا4.برابعلىر!لانت،الناساتسحير

واف،مبر.امنديحمهنر،ا!هع.ابنييابهةكإءمر4الا-

بهيمةعلى،تالهوا!هـ-لمى؟ناديانا.وحبا.لكرؤبىىاعلى.أؤفذ

نأبدلاهذه،وغير!الم،2أت،دياحكايةا*ن.ازبزخاراتءلمى،سهصذبح

.اكاقول.لالافعلىبل!شيخمنأو،اءمدةامنأ"ربهايرأت!يسئي

وء-،لياناوطردي،الموارافيعاف"؟الننتجةهيما.أنةفوانامر

ذه!قس-ي،*!تا!ه!همومناًنا.أزفذوأناءر.بسصلة.البلدمن

ولا.ا-ماءاصاًاباطنلمن."لطمةا)تراحيلانفارمن،ا)ياحية

اللهاسم،"ؤاصذةولا،هثلاًنا.احد"نعقابولا،لاحدناءمه-اب

"اوها.ينث.فصند"،،ابركةافيالمحامثل،مقداركعلى

.الاذىلكأصبولا.فهـمتانا.زؤاخذنيلا.صابرعم-

.بخيراشوفك

اولا.اثياشرب.وا!لمهلا-

صابر.عمياثانيةمرةفي-

ا؟



،وناولهاؤروثنبرعنرةورفةلتواس،دارهءجهبؤكه!يدهومد

أعهاقه:فيوهةف.ابيتااىاعا/!امبتعداوذهـب،له

الاير4أولاديا-

س6-

.د-نالىاهـد.لأتلم،عشاءينبعدماوالى،المي!اةاتلك

وارضها،نت!ابرينمغاءاخالمصب.اوحبالمفحاو"فيجالس

،الصوتلىوىثىكبماءولا،آذنيهتريطنو،صولالثوءإحومواك،ءوس-

،سةوجيط"يرقالطرعابروالمفهوحال:اباماموطبر،يرأ"كبأحدولا

نءوكفدعوتهرقبولأحدهملمجضل/ولم،ب،ا-لاممنهم..اوركمامنوندر

.ابيى"أذفاسه،1الهـواءي!حمل،"ؤامرةهةاكان4ابدا.لاحدقولهـا

صغهرةالقريةاندكر.اوأهاليطلابا،اليهالمجيءءنالناستمنع

يتجنبهازراك،اسرفي!ايبقىلاشيئاوان،الهشرةبآلادهاخىصفيرة

كن،اسااالليلبضرةعاءرا،"نتءتوزأاء"متا41بدا.الآناظسا

الي-الليفيالنغم"نجوؤ4الاصوات!ذهكازت.ا،زعجةوأصوا."

،ا!ابوشفلق،ينهضأنفكر.يحتمللاعذاباصارتالان.المافة

"نث"-ونوصدرهطويلالليللكن،اصباحااىاويتام،امهباحاويم-ك!ا

الضالية.فلبماوبدقات،بالهواجس

يأنيى4اوود.ليلنهدبما)نوميعروطولنحقاخائفانهأحس

و!بمااليهميذهبانمكر.زءرانهـامنحتىأو،جملد51فلابمن،احد

اكن،وا)تنجبلاحااوبراالملهضةألارةرارفمنفءاى،الىماهرمجلسهم

ويغامر،الللالىيانساقلباخالي+ثلومو)يهى،بعديحنلمأوانه

،المكل":،حإطفىءو،اضاؤ--صةابرابليوراقن!ض.للخطربالنعرض

الىالمؤدي،الا-خرابىاب"فن،ح،جدهزوص"ءع،اص:احااىاويتام

عليس-4ا.سو،رانلحاطندمنو!تايفيتهود،ال:ءتؤسحقى

أ!ر.ا)صه،حاىا%مو/!ا،صباحوبطفىء،البابيرمحلقأنسوى

كلاهـااًليومؤ،لالهؤ*ر.وص.دلأنه،ص،ئفاؤ،فكر،ءرءشمةببرودة

.وحدهواقفوهـو،دهة--المكلت.ءن.4،قيواأن)"يرء:فياكانما

فية،اطلإقىاءانازاأتاديااندكر.به)"ةكأاوهافى--فأسلمهم

،9تعبوالهرفيبلو.'روون"،الارض/ةلم!ونلمنث.ء-االآنيه:ىلاف!و

،النراحي-للءملاىاوذهـب،ووه!4مكرصملاو.ارضاواصءةوا

.ا!ىجماحاتىرر.تاجض--4علىيض!*ونزظاوا،كأبلهايهاكظروا

،ؤباردرة،الآنوءة:ىءانلمنى.وبا):اس،و؟ايل،بنةء"4!اق

.ثفىءكلمنهـ،ردانف"علىلتكور.احاف/حىت،الارءكةعلى

ؤخاؤ?ن،ا.،باواغاق،من!ض،ع،رء"صارؤةا)ر،بةعلء"سيطرت

،اندرةابدصولوهم.!طفعهجدهزوجةتأتيأناىا،-صاحالمهضوء

لحظة.تردد.ةء4يىفأسع.البابعلى،"ا،وولم،لثنديداطرفاوسمع

هـنبهناجاءواحين،وه4كاعازلةاقتهلميحدثول4و"ضن!يتذكر

بعد،ننهثفي5ءموايهنفنيلإن،?وضأرضفيإءملونكانواحيث

4ؤبكانااذياالمكاننفسؤبابهدهؤنلا،فىخرعنضطءعلىدعناأن

وةاتء-،يئ-ىلاءش!هدراس4فيسقيط*.!رصاسبخلر"-اياكلان

والشتنتتنةل)طمواواحاك-!حلقةؤىدورةنصفطيردرن،ي!تحلمقن

زاد.الوعةابآورامالارضضارباتجدإهـ،منهايرج!نم،انص"ءبلأنبا

عطبية:أءامهرأى.واحدةدف!ةالبابوؤنح.المصاحضوءمن

مقلوبة.ادنباوا،هناأنت-

:العادةبحكم،المفاجىءفزعةعلىقال

أدخل..طيب-

.ألرع."قلوليةالدؤءا:لكدلت؟أدخل-

؟حدث"اذا-

بةبمقارا،مالا-نبرقف-ونوطاتنا،ترمهوا،ا)مهدةءائلةطلإلمة-

رث--ادعمكاًرن.سزأ.دحة"ذت*ون.النت:ابريتإءماونإكلا

.؟لرص،صم!وةبندفي"يحول

البلغة،فيذدمي"ودس،نذء4الزريالثوبلبسودصسنكان

ا:اباوأغاق،عطيئمعهسرعاوخرج،فتركهـا.عبثا4عا!بةءنبحتو

جيبه.فيووضعهبالمفصاح

*ء

عاف-لملاتبين،اغنىواالفقربينأ!اصلا،الو!مبمالحدنتد

،داءمص--االظللأمكان،الخالبيتمنةري!با،الادارةوءاللات!االاهالى

ييصنطريقهيتحسسوراح.ضوءو"ضةاو،نارجذوةتضيئهلا

يقودهءطيهوراح،عيناه-ميتقدوكأنما،وبروهالها.برىلاأجساد

زظام.بغيرالمحثدالحمعمهدءةالى،والمطبات،اك،سبنيدهمن

حسنيراهملاأنالىا،اف!لملامافييوددبجوارهرشادصوتسمع

:اءنمةاسطو

.باك،ر4!أفربهيتقدم"نس

فائلاة،ديدهأء-ك

.رشاد-

راله4شعران،يركبه،ها"لملا،جباناءا،رداان،وق4ءمعاحس

حنئأعصابهفياتنفذ،جلدهتجنناحساخنةب،ردةوفشعريرة،ففقد

:رثادلهقال.الىظام

هبم.أونحن.اك!ايةخىك"4أنا.ي!هكولا-

حسن:بهصاح

مفبحة.س!*ون.ادمبالهسىلا-

:نافذةاو؟بء.ريا)ي،مجاوربءتمنصوت،لص.مع

.ا)نادييريلأونومن،اكادييخربالله-

فتنة،ى1اكلهالموففيحياون.الا-نيرةمرؤونان!حس!نفهر

لمونهينتعنلعلهم.الا-نبروراممنآخرخالهانؤكر.ننالجهاكانتمهما

ير-دولا،شيثايعلمونلاانهممدعين،والشراباط!امباولمرةبءرة

:يقولحسنعاد.ثجمطءقبملهم

نفوتانليدلا.ذلكيريدونهم.نرجعكا03رثطدياارصع-

إينه.اىاإبرصعواحدل3.الفرء"4ك!لميهم

ف!سلملا-و-!بما)أخذكدالكلانبعدهـاأحس،ات?5احطةسادت

اساحةامنحبهءازسءب.رشادمع-لأيداو"نةصبردوو،فلاز!راا

عطية:?أله.بيوت،مالىعالدلميئ

اورمل؟واس

حسن:قال

.ظلامالدنيا،ا؟ن.ر؟حالصباح-

أجي?مك.-

.بينكاىاازنتاذهب.لا-

عليك.اطمعن-

.رفىماد"!ب.لا-

41:قال.أذرهمنل!ثدب!اأمسك.يدهفبميدهرث،دووضع

!باردةيدك.رباه-

:يدهبرودةطنمهتفراقال

نازما.كنت-

.ذفيلنللحطةء:4انفصلقد.اتبمقدرشادانا)يهفي

:لمرثنادفال4بينبابوعند.صامتينمعاوسارا

معي.تعال-

ورفاق،الميلابرلمسةالى4معهوياتنأن،رشلدلهيقولأنود

:رثىادلهقال.لاللب

اندفىءصيراوزغلن.استرح.ايلهلمةونم.انتاذهب.لا-

نفسك.
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رخومدينةكابن،كطفلإمحاما"6الانء:"برسخرانهص"نأدرك

:ا"،ورولانس.وىيجد)م!،اخطرااحظة"ك!ايدهببرد،ا)ءود

خبر.ءاى.له.:ح-

:رعا!،از،لحارةالىا،":ضعدايمفهك!هوورلف،دأبر،ب!

اهله.منوانت-

أص--وات،ءن،كرا"ة"من*خىأعزل،ا:اباأء،موحيداولركه
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-7س
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هـةفت.رار.4"*انلاور-إء---4،رجاء4ء*ان4رأرر.يديرر،ودد"ء"
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العامة.والاستصالاتوالتكنولوجيا،،السياسةفيألصغحدشةللحات

عصريةوبريطانيةبكيةأهرمصطلحاتضمنهالمؤلفاناذ،وفحوىئهجابماثلهر

وممها،الانكليزيةاملعةمنالشبهتريبةالفصحىالعريمةباللفةكلمةوجد

لأ.المعاصرةبالعربيةفشرهانعاما،ز

العادية،الأبجديةقوام!مميزةفارقةعلاماتباسثعمالمستحدثاجديذاأسلوبا"

واللفظالدهجدةيلمحأفيعلالفاموسبهذاالمنتفعالشخصيساعدأنريبدون،

عامة.علبهاالمتعارتالثلفظمصطلحاتمعرفةالىج!اجأنبلونواحد،آنفي

أمثالهاخطرلاتدوتارنجيةضرافيةوأسماءللاعلامأسماءعلالقاموسغمل

صيغعلىوالأفعالوالصفاتالأسماءمعالجتهفييشتملأنهكمافورا.الذهن

تدالنيأو،الفاعدةعن!شذاليالحالاتفيوالمفعولالفاعلوأسعاء،غميل

صرفتها.في4
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