
قض!لمحرطاث!لير

المع!فير:
..4يجذبوقس...،قربونهحايبتطيالمبابايهتزجصءيا

،ا!هساءحييحبتييئ.بأ!اورهميخدشونه..بأنب(بهميفضهوفل!

.ير،بون..يتنفصسون..يدخنونالقاعةفيالتصص،ء،الصعصعاء

بالوسخبر(ؤواال!فارة.اماميروثون،يلوثونحبيبتييايزمجوون..

يتلضصورلماذا؟.ليريزياجاؤوالماذا،والريحوبازرمصر،يز.بصريا

نإيمكنهل.تيريزياثقيلتانفخذاي.الكلاب..ا،:،بورا،من

وجهيفييتن!صونفديدريمن،يانيريرلا؟اتفبلهمان،؟!وم

هـولاء،لمص!ا!لاءحبألا،!خفاخرجليزتيرياانا.ا-رالكوا

نجبريز؟ياالصف،رةبريريدرنماذا.المرضى

ارولف:

في،!مدةلمجهاكأهصامالنواحيب!الحجابمهولافداعرابيخر!

الطعاما)يهكقدمحصس4مناعرابيعليهوردالايامبعضفيكانكلما

أهله.عنفساله،جائعاذاكاذوكمات

عمير؟ابنيحالماس

.ونص-،ءرصالاا!ىواا،رضملآقد،"حبكلاعلى-

عمير؟امحالرما-

أيضا.صال!"س

؟الدارحال!فماس

باهلهاعامرة-

؟اليقاعوكلبنا-

نباحا.الحي!لرفدس

زريق؟جمليحالفماس

.يصركماءلى!

!ص:!عوام،فرف!"الططماردعا):وفالخادمهفا!تالى

ءا!-اعدالناء-يةمباركيا)ء:وقال،يمحمالهءلميماافبلئ!،ارك!الا!

لك.بدامح!اسل:فال"ذكرتما

؟الهقاعكلبيحالما-

..ات-

امافه؟الذك!وما!

.!افزرلق!ملكعالا!م!ب!4ا!ضف-

زرقي؟صهلطماتاو!

نعص.-

أماته؟الذيوما-

ءمير.امفبرالىالماءنقلكثوة-

اسكعبضسمء...

لماك،مية"المتخملفةاددولس!راءالى!راه)

نمربلحاجالتادرعبدبقدلم:صت

؟عمصرأمانت4او-

نعس!.-

نجأماتهاالذيوما-

عمير.عكبكاهاكثرة-

عمير؟ماتاو-

نعم.-

؟فماأ)فىكطاوما-

.اررارعليهسقطت-

.الدارسقطتأو!

نعم.س

.يمحدنانرجلان،الانتمظارقماعةفي

نناءجعو..يجعدتا..يجعلوننا،ثصنترتالويجه))

يطرلوننا.ئم"

وجوهنا.فييبصقون"

؟"السعاإةصاحبا)فيرايكما

متفالفرجل-

متذقفا؟اناوهل-

ءتث!ف.الت-

ثتفا؟الهوقيما-

الصابة.محاملمولدلمأنص-

الصابة!ءام!

الصابة.ولمنهةظروور!يناللى-

..نذتلر-

؟ال!"لنصتمك!4(،كطيدخلص،لاا،فيا!

.ا*وليراالق!8اقصايطنانه

توبرلى.لاال!و!صراولفى-

.س!ودةاكر!رااواكن،.وبررلا،نعم..وجدلا-

سحنوفي؟قىالى-

.ؤءسصن-

اييم".وت!ود،الكوليراءنج!ووناسنغسصل..ن!ررءس

اطق!:احالة

معرو؟لأررفة،والارضارر-15ءبنمازروة..زوررةالشمس

51أهـوفيتتدحربماالصوفلونؤكماالبناءات،والمطر،بالضبماب

!!



!!صالري!:-!فى،الىءإريح!له،كأيه!6أ)ظرعندصلمب،الضإب

ي!الطورتن!ر!الغول!أ!صيدبم،الالخ!جحمادذيولترتعد،الضبا!

.لثشبو،دة.لزا؟!ج،(زررتم..تىىنز.تئم،وجمةما!ةباهةطخ!

الخعيى/برررجل،ا)!،رجاىااخطىايجرافيرجلاق،الممفارةمن

،ا!!!ىمفثوس،اوبر"ااصفر"بلانفوإ)ابىبوفي،الدا!لالى

علىيكبههـا((هنايىطالصمير))خو!ء؟!*بمرر،ينعاءب،ينؤلي

ودو"يجفىلى"هنار-سالم!فمر))ع!ى.ولير/!.الورقهيفطع،ورفة

ج).!الرير(مازب)ووـناليسالم!ه*بمبر(1)ع!بهامرقمجي!من

-نأ!ا.ان؟:لارنمادةاليأهنةء(ء)يومانخرخىةبعدارجع

برصى!وتو-!!،صج!"ؤطويدورها،لهرشهابأسناز"الورقةيقضم

دلم!نت!ووأنا،الكوليراص!دك!ي،أنتهنمالي!يراسفيرا"منخفض

؟ر.،بى6يا..؟زفير؟اصملكما،ليلييا-مشهـصااأوررتقاضأ

،*أنفوي!رل،السفلىنتح!-"يقمنمالصوتوئمفض((تيريزيا

الى"لمتفت،ابرى،اءلميالمجبرصناحد،افىرةاحدمنهويقترب

،ج،ب،أ".بنلزةويلحسهول،رررعةالورقةويرجب،الحائطن

،المجيءعلىا!روفي!رؤءه!،لع!يالممر!بر((،ز،و،!د،

م!وكة،تدة،فيهءنكالماتتنطلقوف!ة،وياءثيىبوهو

اءهائنؤ!لصس،باريسيا،قيريزيا،اكوليرااجلديثيليسيأء

ةكيال!وداءالطييروفنعدف،ا)بوليسيصفرو.بريسياالتيفوس

منغررذاذفيزلو،الضيابيخاءبوي،العماراتمنالقريبةالزرقة

المحئوفة.كالدموعصبر

ا*لف:

:ثقال4امحرابلهفني9،!!ءكرهعنيومايوث!عفبنال!جاجانرن

فه!لأ:ارحجاجفال.غاثممظالبم:ؤ!ظل؟احجاجاكيفأعرابييا

واثم،ور"اظلماز4الا"لصنهةالاعرابيققال،المل!عبدالىشكوته

.،فىركبوهدويال!اركبوا)):لنؤقالبالحجاجالعسمكرلحقثم

قال:"حجابمرحا)):!قال،ا)حجاج!و)،:فقالوارئبمه"معنفسالهم

أطلعاطأحبلاوبنجكبيبماتياا!مر:!الى،أعرارك!ياكلالك

.ار-!اءؤف*ثأحدءليه

:السهارةمنموصار

بمدجدمطءثن-

.،جمبل-

؟الصباح!االاسدرأيتهاطس

دخل.لقدس

الثامذة.منذالقاعةدخلكمس

.وامرأةمرفهىعشرةس

؟يريدونماذا-

الاسد.كريعونس

المرضى!هؤلاءأشجع!مماس

الوصهليةحسبلعئتهملقد-

ناليفا؟بنطلونايرتديواحدرجلبينهبممنحبيوألا-

ي!لمؤ-صاوام،"ولسمةو!هصانا،مهرتنةيىلراويؤسون-

شمورهم.

.ا!رببازمن-

..ابكهفاأياميا-

؟يقولونماذاس

.اج!ؤباقرىمنمسلماضتراكيكستوري(نا،أحع!مقمال-

معه؟فعلتماذا-

هنا،ليساهـمير"(الاولحسبالفصل،الوصيةحسب-

راسقشرةتحتتص*جميءلاال!وليرا)ويصيم،امامييبصقلان

أ-

4ء"وتكا!،(صوبالعس!رىمنونت،اكأتوابم!5يههد!!و،ئا

أذدكبما...أذفي،أذكطأ!دان؟اش*طروت،!جعا

الوصية؟صسبكففىيفأةوا!ني!

الر!ل.يشبهلاا)!فالممبمص!ازهاان"هـ.الاسقبلحف!2!1!كوا!

.،ريس.يا،،*ير)بأءاا(3ج!؟و-

..؟ءهـر..ااير!رطا"عهإبنع!-،،غ!بهومير9،بار-صي!!

4!ر..!،.،ط!ىير،

3!،في،!ا.ير،..رص،ي4ثت6جياز!،ير،-

رورليمهه.فنأ3،-

"ي.التمالمسحى!او!اش،،م!"؟ه"-

آخر.!وع4؟فء.لح،زخ،كأظلف!..!لا-

السالير:خداماحد

.مال!ر،عرصلنج!طارب!ؤفيالم!ع!ك!ر!ر!-

الباكأ.(ظق-

العسف!هـ.لص-دجم!يا،ا:،ووااغلقتأنميهاس

الوعصيةأتحفظا"،الحشاشينكبرادزور-يشيومكل-

(روكهلمطالوصهبئحمب..السفيرميهـيإ،ضفوا-

؟القردووداالحياةجمايرورعلىهادا،نرقع!ما-

اليملإرحفرةيانس!ب!ت.؟تقف.مث!ء.ءتئفف-

أمهطر؟وجهه-

ا*ةءير.اهـءدي؟فليلاأص!رو!"4س

؟ائدكلز!!ؤرة.ننتبرو!مفرنهس

اسمفير.اد!*ديم!ياالكلابصفرةتمه-

لهديرأكتزءةىكلبما!هـلمىى-

الص-فبر.لبهبدي؟غبرب!اهذاليم!-

كلب!اله-

ال!غمر.كم!يدييافتليدونكابانهس

:الدرجفياملانخوا

..ليهسمابصئ..بع!،ي4علإلسأمحش..!"ث..سأ!ضمه

جرتوفيكلبتمنثقف..حك!"طزمثكأف..بمؤئ!ءورول..مثقف

!بوهمنكذاينهل..أسوطه..كليهأبه"ق..ل!صأ!ح!اربه.?كالما؟"

بالعرام..التجفوسأمعائهؤجمطأنبا)حرام،الكولهراآ!خ!ؤ؟في

هـ-ن..نهدهمن..آذز"لميةنتم!منسا!ض!مه،كلوووخكل!انه

الورفةيجذب..بهيطت!م!..مئهيقه!ب،قدرهلصر،ق!محه05ألببصه

السفيرهنا،لمى..0051هنا41عمعغيرأنلكألمحلالم9).!-مهءئ

بك.يسدوعلا..يعرلمحكلاانهقمال.يعرفكلا..منا!ر..مساءر

."ل!.،ناىلىفك..ؤ"يما..4شكالةااًننهت..انحتههى.تريدءازا

اجوية:االا!وال

،السماءقلبفيقيجدلا،السماءحاشيةفي!!الش!قوجدلا

-درالمهمنالض؟بي!مد.الشرقيفي!وجدلا6الغرل!؟كم!لؤجد،

تع!وجم!،الصفارةمني!حرج،ضالابالغياريرهـء!،ادبموةاا!ا

،واللعفات،ا)،غمةوا،والمد،الخوفداخلهف!لمه!يامماوهـ،

فيكلباكأتلو!كابانا))،مخنوقبصوتي!مما،والكفروالشو

منقريةمن،رحتوري،3!اشتراانا،اليلظأعودولن،باريس

كثبرة،..حييرةالبالوعاتوتنفتح..النهبميبظعه،()الجنوبقرى

كهف.اليويدخل



لف:المؤ

احدهصلم!مد،انموربنالملكعبدمائدةعلياءرابياناكل

خر:71لهفقاليده

.!نط.يىيكبينمافيلكفان،يردككف-

:فقال

.انضجعوااجدبوااذاقوممنانيس

له:رمال

!دلمحط؟المؤم!نا!يرماثفةع!و!!وط!-

صاح!ه:لهفمال،-هـهم!نم

.يدككهء!

ةلقال:

.لخمرواأخصبوااذاقوممناني

السفير:

.ليريزيا،الماباغلفي!

تمريزالبابنفلث

قمريزيا،الاخضالضتوءاًشعا!س

ليهريزالاخضرالضوءلمفمل

تيريزيا/،اسفلالىالستاراد!عك!-

تويراشفلالىالصارتدفع

يرنجيريا،!بلملأامشي-

يزنيرفلبلملاتمممى

سيريزياهحاالىان!ي-

فيريزا!يهلنطر

والابواب،دا!ئةوالمددطة،دافئةوال!ائر..جييلصباح"

..وبالور..وجدار..وبلور..جداروبينهبينيونغاؤهم،مغلعة

ومدفأة..فيريزو..وبلور..وجدار..اليموءر..وزويمة

م!ورةوالارض..بلانوو..بلا!وو..بلانتوو..ضوبلانرو..

،الارضترنجلاباريسمي،يهمطقا..احلاهاما..ثتكور..

وأحراش،الجنوبوأحراش،والعطشوالبؤمر،اكوبرااأولاد

ونباح!،،ورزرهم،وثغارهم،يهمالذجم!مما،!دحؤيا،الئنمال

،جداروي!نهبيي،ونهيقهم..ونديق!..ون!يق!،ومواوهم

وبلاننو،وجدار،وطاولةا"،وطاووجدار،ومدوأة،وسننار،وجدار

بلانمو"و،وبرلاننو

تيبريزيا،اسفلىالىالستاراجذبي-

تيريز.اسفلالي،إرالم!نجنيه

:السفار".أمامرجلان

نجر.في-

اياممنذجربنالفف-

اخرىمرة-

نذاثوسبطر-

ملأك!االسم!رةان-

حبينييا-

لنا.انها،لةءحكلا-

ححيبيشا-

ملكظا!ا،تفهوونلا-

حتإرياس

لناانها-

فوريا-

لناانها-

-

نرابنامنجز،ان!،-

بف!ليا-

وحديسادخل-

ل!مكأنرهمك-

لظانها.،نعم-

!(لى.؟،،!بهيبيبى-

البلانتو:

،اايرلكوابر"وي!"راذ!،!"دلثد..عزملفد..جاءلفد)ا

هـنسأجعل..تر؟،-نهمفغ?ت،الوصهقيحس!كبدهلهلصالحس

حىب:الاسنيابفوكهـ4ننذروخبوطا،وبترطانا،جبالاعروفه

ماذا،)"أكولهاذا،لهأؤوا!مماذا.،فرر))عزملقد،الوصية

الىياتيلو،عادلم..لرا"!عنم..عادنمنراجعلقد،لهآفول

الاسدابفي؟لميهاأءلمقبالا؟حى.ءنسكلناعروفكمنلأجعل.هنا

الو!يه.حصب

المؤافط:

فالى"لفالوزجاأ!ههـ)1كطو!م!"،ئطنملا"يمر!اما!رابهيحضر

ث،مياألا!رابيدن!،راسكحززلقهذاأكل!ان:ا،ميرا"

أوصبصك:ودالاليهءدهمد!9،خسحارة"لوذجايطء)لركرأى

.حيرابممنن

الجبوية:الاحوال

أال!ف-لمنالجمرا!لما!*!..تمور،الفباردوراتلصعد

)ء؟جتر،1((.كللحأعراهـ!ا،،تمز!الم!ودا!ربانوقفي،دويومن

بعينيىيتابع،لفق..ال!ب!ضالمناديلتلوث..تعزفي،تحفز

يسايرها،لانهج9وورحمفبممطبوعة،اوحلاو!مرلصومةخطى

وارشتا'ب،دا(-:1يئنحجر،اسم!،ءاالىوجههيرفع..بعينيهيلعفها

مكىكب..بحط،يمةل!راواحجارل!،ردوفيبم،خمحمبنلصخرق..

نس!قذت..لورم..السحبقنكركر..مكنبيا..مكتبيا

ةفرف"..يبهـت.،يبوت6احورلونويص!د..الجنوبأحفان

الباء3بجدو،ا)وحلكيالمرلمهومةالخطواتولنتمس..النواديمر

ويتفرهـ،افىهب،ا،والنحالس،الغولاذمن!لابهـب!نمغلغا

..فري!ر..فويفر..ز،ورء،ا!كط!هـثفر،علجوا

الصمأعر:اء،مالبهلافو

فههت-

امم!ف!يراسى-ديياهص-

مرةلاخريضجرب-

ال!معف!لمحيدي-انجرب-

الوصيةأءرض-

الممه،(ب)!اليم!ا&ءطمير(()السعفبرس!بدي؟نهبم-

لمماذا،و!واماقي،يو.لرمادا(د)ياماءدء!(بم)،!رهسا

لعيماياك!اك1،.ص،نر*لىهاذا،ز)أويوماذا(و!ررهـ)برمادا!)

؟ا!يل*وانفيبالىأير!او!،!ر

ارئافيةالوصيئأ!رض-

الشفيرسإيياتصلنيرمالثا+-كأالوصية-

اليكأورلمهالملانيتصلمكلمطبعا-



..6-مبؤمؤ

..لمأضب!واءثصالراتيواحسو،صىكطصز

...لمالنلاا!ج!اركأحمكلمنبك!تدن!ش!لأ

السالمؤسمعبي

وا)-!ذاذ.اللحوكري!حاره

وا)هـذاذخاثاللى4مسه!كلقنابلا

دماتعحرد..جر!تجتاحه

...الظ!صألتروي

إ-برذانوأ.والخرباتالوحوش.دورنامن

دخانتنفثا،

النتيهطتصنخرمن

لسه،ا لقحجب

أ!--،او،دهىامثمواو،ملهح!ا.00.00 لمحنعبم

الطلامودثممل

ا،نسانعوالم

"والقرآنالانسيل"االطلئالشيطاقمع!ا

جم.

والكتب.الخخسراءالاهلهويحرق

العلبفعهليد4

الذهبيز"ف

.م.الكذل!يرلل

العرببرخيمن...خللماالحمغارليذ!ح

سمبزمادو...مةهمفلوالا يسر

ا!طستسلمهالمطبعا-

اليكاسلمهالمطبعا-

السفيرس!دييا،طبعا..طبعا-

.."ابيض9حائ!اهذا"زائرلكيقولعندما-

أسودانه:لهررأ!ول..السفبر!يدييا،هينأمر-

((طاولةهذه"لكيقولوعندما-

فيلانهلهافول-

1(حذاءهذا))لكيقولوعندءاس

انبوبة()انهلهافول،الس!ر!يدييا!نامرانه-

بورجواثرك!رجلالس!فيرانلكيقولوعندما-

اهـلممينفغراءمنانهلهاقول-

بلانتوياحسنا-

افى-مفيرسيدبماياحسناس

بلانمنوياحصنا-

السفيريسدياحمهم!ا-

الولف:

لفلامه:النحردعلقمةابوقال

العناريف.صق!ت!م-،-

:الفلاملقال

رقفليم-

علفمة:أبوفقال

رقفليم"))هعنىوما-

:الغلامفقال

"ا

أ9!و

فى،الخكلحمؤح
...-"جاء+*

،خوايه...ل!حم!مار،اةحىا.اع!.بر
....لى!!

"تدهوازاورالشىدأ)ررصورو!ء)ى

!اتإبهبءوادء!3أا11أنجرد!1)،عس!،ءاى

مبم.والمثلطروواكهىعةيا

والالبماخاًإتسوسمى!ح

...!والكبارأسلامأهـص،تتر،

النهاروفمحفي،اومزقه.اذرءص،.

الحمعار!بالعبا

!و

حطبصمبحمواوء

الذكلبيزيف.3حمر..مالتىفرنفي
لخكبامتبريا

هـ؟؟".عرب"سمناوا،ناج!وزاًأ،ذنبناأ

!ا")كذ!وا4.لخداعوا،1)نفاق،ؤ!ؤمحرلا"
لكصحا"اوءخالااورنسا،بام!لىوا

(/الذووبس!،ئك.أبدانزيفوأم)1

لىسببمالمدونأرخسناتباعلكي

والحكبطوالرماد،قودالوولحمبح

الذه!يزيف،ماكر!لصؤرتفي

ا)كذبتلليرس

...الحرببغيمنظلماالحغارليذبح

صالحبنالميدالي

*ميهيييرعيسمرحيموعم-ميهـمرلىميهييهوميم
الضناريف"أصقعت))مهشوما-

ءلمق!ة:ابوالشيخفال

الديوكى،حت5هل:لكدلت-

:اظما!مال

.س!ءمنهايمص!لم:لكقلتوانا-

ا)جوية:ا!حوال

مدهونة،،مرب"ارعوالشس،هادئةوءاروا،صادكأامسماءا

!فى.01.صةرا0.صنىآج!ث

.السفارةامامالمارةأحد

وتهت،وخارالب!روهرم..وتفطع!طالدلا،وففتاف

،الحرارةواثع!دت،البردوانتمند..عجاقوأصب!وا،جقاتهم

حجبش.يا،ح!يبتنيا،القريبةالس!بفيز!لم!طمالصاعقة

،-استكبرو،وفكر،هنوابرفوارتبكت،الزا!وبر4واندر

نهض،و،سقظو،نهضو..قظسو،ستغفر1،،كفرو،.غغفرىأ

حببتن.يا،حببشيا،النجوم/ءورو،)عجؤاووببل

الانهح،أحدفيئيابهونئى،الورقةوفطع،رسا)قىوكنب

،ا!كوليراأمعاءهانفطع،السلمرض-اجمحاصرهللريحءصدره!رى

ح!جم!.؟،حببشيا،حجب!ىيا،يأدهلمالض-حولىيكن

!رءعوت!ىاثم..ا(1"الىوع!لي،الدجرمعون!

كطيورصغيرهحموبوجهههيوظهرت،اظهـيبرةاودتالى،م

حبيبتبم.يا،ينيحهيا،حينىيا،اافضاءفي"الزاوبر

نعسبلحاجالقادرعبد


