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منواصحوفانتفض،دهدمكبيتنفسيارر،مينيافمضحين

:*عتذاريشوبهابهحةبلام!يلىفالت.جديد

والناسالعالممععلا!ا-ث.فيكاحبهلاوهذا،عاطفيانتس

منعينياغمضتاقولهثيئااجدانحاولت.الحفةعليتقوم

الالفترفع،وذليلةخائفةكانت.الوجوهمنسيلا!رايت،جديد

.اًلجنودكلماىتشبهكلمالهالهجة.وتنادي!ستصف،العيون!رب

.بيوتويهزجونيركضونوالبدو،ويصوبونالجي!ةالملابسورسون

حريقوعم،حياةفيهاماتتوالشوارع،تذوبوالخشبالتنك

وتوففت،زجاجيةاصبحتالعيون.اظلمهاثمالطرقلىاضاء

.القلىوببعض

الصام!نة:للعيونمتفتحوجهفال

سيشا.اجم!كاهذافملنا-

عني:افتحواناقلت

.سلاحوا!ل!مغ!رالاطفة-

علب:بحبتبتسموهيقالت

واملماتالحكمةتعشقات!-

والرجاليقا-لمون،تتهاوىالبيوتفرايتجديدمنعينياغمضت

،ويحصدونالجنوديتقلمم،الغاباتابوابعلي!تفلقثمويفرحون

ويزعق،الحبيبولدهااموتئكي،*شجارعلىمنالمصافيروتطير

ويفركسيثزويؤح،بالنارالدباباىفتقن!،بحنودهآليفلأى

الكبير:الضابطكلمةيسمعوهوالغبطةثدةمنيديه

ياسيشا.المخربينمواقععلىفضينالقدس

:البابتفتحوهيفالت

تسمعين.المحهالؤفاعددوصلس

بغضبالي"نظرت،لاقوا"شيئاالتق!انحاولت،عينيفتحت

هـمبكلماتكدمدموهيمصنهاوخلعت،المساءبصحيفةالقتثم

اسمص.

جديد،منيتجمعونالرجالفرايت،جديدمنعينياغمفعت

الك!مرةبالاخطاءوكلترفونيضطون،الاصيلةالاشجاركاغصانوينبتون

الطائرات.يضربونثم،وينتظرون،الثرثرةساحاتمنويهربون

صامتالجبش.ويفرحونيقلالونوالرصال،الموتكطيورتحوم

،وغصتارجالامنمددسق!.ريتسماءلونقلا!نونوالرجالى،وحزين

شارعفي!سيرقاةواركسمت،الانيقةبالقام!الليليةالئوالي

اخباريتابعونوالبلادالجيشفادة.صديقمعيتصعكعالشابالحمراء

إ

ه..م

صامتة،الأنظمة.وخطيرقاسىالصمت.المريحةمكاتبهمفيالهبمم

حربيةافلاماثعرضالسي!ماولور،امساحاصابهالانظمةواعلام

ويتاءلونبالم.يقتلونئم،ويفرحونيقاللوننرالواماالرجال.رهي!بة

:المساءصحيفةتقراوهيقالت

صامت!انتلماذا.خمسينالىالقت!عددوصل-

منوباثعرب،ع!وناحراشفييقتلونوهم،لنمنفياًناس

.الصلانمرتفعاتوعك،لبنانحلمود

تغالرأانلكآناماأهناتبقىو!اذاس

والصثرينالثاذيةفيرجلانفمسيفرايت،جديدمنعينياغمضت

لندقوشوارع،وكثيفاصودشعري.طائرةجنحيعلىرحلتحين

،ووجوهوعديدةكبيرةابوابهاجاهعةفيدرلست"ومغسولةكبيرة

الشارعفيعاءللهمحندفرفةاستأجرت.وكثيرةمختلفةطلبتها

!شاه!دت،الصبيةالعاظةقناةواحببت،،)كورتكانزقكل!"

هـ!الىانتقلتثم،ش!ادةوف!ت،والمخيفهالجميلةلندنمعها

صاحبةوضاجعت،اكبرشهادةعلىحعلت."كوتحسويس"اسمه

يومكلالدوليالافتصادواس!اذة،الايعبععطلةخلكلالشابةالبيت

الجامعيةالصلخلالاعملكن!.مورينالصغيرةوصديقتي،ارساء

عشسوانوكان،(كووسشيرنك"منطقةفيالقائمالبريد!بفي

(،.ال!بالسميةالخلافةخرابهىالخراسلا!يمسطمابيتائيو"اطروحتي

واصبحت،البيتوصاحبة،مو!نو!رت،الدكتوراهعلىحصلت

كمساعدو!ملت،كائرناسمها!تاةمعوعشت،والعشرينالثامنةفي

هنا،ساءمل":فيهاقلترسالةلاهليكتبتثم،جاممتيفيات!اذ

،)،النقودمموهـارسل

راسي:قربلقفوهيقالت

الس!هاسي؟المفكراهاتاكلانتريدهلس

طويلة،والعثرينالثالثةفيكانت،اماميرايتها،عينيفتحت

الواسعتين.ال!ضراوينوعيبها،الطويلالبنيشعرهااحب.وحلوة

،سكرتيرهفنعملكمبردجمدي!ةمنجاس.والعشرينا)نناسعةفيانا

لعز.اناديها.اهـرابيتابب!.اًس!هاالىوحملقاصدفةاستقبلتها

بي.تت!ليغيب!نلما،شكسبيريممثلمنتزوجتكاثرن

افكر:وانالهاقلت

.الاصدقاءلرريةاكسمفوردالىغداساذهب.ليز-



.كمبردجفيوعانلتياميلزيارةساف!بوأفا-

منيتحركوهوالقطارصوتفسمعت،جديدمنعينياكمضت

."بادينغتون"مخطة

حقيقي.علموفكرت

تناممعانالضيقة،القوةهيالحقيقة،الموتهيالحقيقة-

اطفالا.تنجبثم،وتحبكتحبهاانسانة

.والناسوالدورالمسافاتكترق،رهينةب!مرعةينطلقالقطار

الذيالرجل.اكسفوردمحطةرصيفدوقبيسيقذفساعةبعد

عنوانه،افراانحاولت.اسود!عهكابايقرامواجهتيفييجلس

وت!رالاماكنالرحيلعنحدثنيصغيراكتابافراتمرة.استطعلم

وجههعلىيضعالرجل.صناعتياصبحتالكتبقراءة.والوجوه

الي-نظر.باستمرارويسق!يتاكلراسهشعر،مقعرةطبيةنطارة

المشهورالنساءبقاتلذكرني،لهابتسملم.خاطفةوبسرعةفجاة

صحيفةوتقرا،بجانبيتجلسالخمسينفيامراة."كريسش"

كانت،امامغالمفتوحةالصفحاتمنخبيثةنظرةس!ت(،الصن"

كتابافراتسنينمنذ.ودهـوةبشهيةتبتسم،عاريةلفتاةالصورة

شراءفينقوديمعطمان!ت،ايضاسنينومنذ،العراةتار-عن

تاريخية.نظريةالىووصلتبعنايةالرسهاوبدات،العا!بة19جلات

الي:تنظروهيقالتالمراة

الوقت؟لتقتلتقرالالمأذا-

طفل:بعنوبةلهاابتسبموانااجبت

بالتفكير.الوقتاقراانافضل-

.قراءةعلىتوقف.وجهيخطوطفوقبعينيه-كلعىالقاتلوجه

رايت،لصةاخرفيتراجع،شيئايقولاناراد،للحظاتكنابه

اقرااناستطصت.نظارتهخلفمنتثورانوعينيه،يتحركلسانه

وخصبة.واسعةتمتدالخضراءالسهول"الغيورالالهة)الكتابعنوان

سمعت.ادخنوبداتسيجارةسحبت.باستمراراليتنكلانعينان

عتيق:انكليزيبادبيسالوهوالنادلصوت

سيدي!ياقصةس

بسرعة:اجبتتفكيروب!ون

نعم.-

تطالعكافت،قصيرةباعوامالصثرينتعدتكانهالفتاةالعينان

،اسبوعكلالمجلةهذ؟اشتريكنت.)بانش"اسمه!اسبوعيةمجلة

ئحيسنعب!د،شهرينمناًكثرعنذالشراءعمليةعنوانقطعت

تشنهالفتاة.بالحياةمفعمبحبتهموكنب،ابيبتلالىتحريرها

بصمت.وثيوتهالهاابتسمت."رامبرانت"رسمهارالعةكحة

الت!خينوتابعت،الثمنلهدفعت.الكرتونيالق!ةفنجانالنادلاحغر

بجانبي:الجالسةادأةقالت.قلبئثون

.اردتاذاوطال!اصحيفتيخذ-

ويعشسقاستراليفصاحبهلآ"الصن"صحيفةاقرالااناس

كيسل.الر

ممدصة:بكلماتتقولوهيالمرأةضحكت

عربي.فانت،اذن-

:اقولواناابتسملم

.عر!انانعم-

كريستي:القاتلنظارةخلفمنالكلماتانطلقتو!جاة

جئتأبلدايمن-

العربيالوطنمنعربياناس

:باختصاروسالالمقعرةالطبيةنظارتهازاح-

فلسطيني؟انتهل-

هذا8عرفتوكيفنعم-

ادرس.ءاكسفوردبجامعةسانتانطوني)"كليةفياستاذانا-
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-كا'سرب.

مضحك:بسؤالالحديثميدانالمراةاقتححمت

السريع!ورشاشككوفيتكايناو؟وجملككوفيتكاين-

بلوفراسود.فوقهافع،انررقبنطالاارلديكنت.ثيئاافللم

وعربيا.نض!ازالماووجهي،واسودكثيفازالماصري

نظرت،عي!نياغمضانحاولت،الاسلةحبالاقطعاناردت

حلقي.فيالساخنةالقهوةمندفعةودلقتالفسميحةالسهوللى

تنظرزالتماافتاةا.بشراهةابلعهاورحتجديدةسيحارةحرجت

،القطارعربةمنالاخرالطرففي!لسانوامرأةرجل.لي.

."الغيورالاله"ا!ىعادالقانلاًلبروفس!ور.بغضب.يتحاوران

بجانبيةال!لسةالمراةقالتفجاة

تعرفاناودك.قليلبعد"ريثنخ"مدينةمخطةفيساغادر-

احبكم.انني

واحدة:كلمةوقلتطفوليحم!لهاابتسمت

.شكرا-

هوه!ا.!لسطينفيع!ابطاكانزوجي.قضكماسفاًناس

وقت.ايفيلزيارتنتمال"ريدنغ"فيشواني

نظرت.بحرارةوصافحتهامقعديعلىمننهفت.القطارتوقف

كماتليز:تذكرت.لاقبلهاجبينهامناقتربلوحقيق!ة،وررتكام!،

والناسالعالممععلاقلالك،هيكاحبهلاوهذا،عاطفيانت-

العاطفة.علىضوم.الاصدقاء

.المحطةوالناسوالدورالمسافاتيسرق،جديدمنالقطارانطلق

م!تي.مةلقلا

بالزيتمطبوخادجاجاسناكل،بانتظاريوعشىاسعدسيكون

ونشاهد،والثوراتوالتاريخالشعرعنالمساءطيلةولثرثر،+الثوم

ويقفز.الحماسةناثيرمنونصرخ،التلؤيونعلىالقد!كرةبالراة

بالانكليزية:يقولوهومقعدهعلىمنسعد

بيست.جورجيكامنس

عليه.لالؤجال!مدالىبعيني،وانتقلالمباراةمشاهدةعناتوقف

كليةفي*دبيالنقد!مرساسمد.المفضللاعبهبيمستبورجي

العربية.المراثيويعشق،الحديثالشعرويقرا"جونزلانت)

الفنجاىابعدت،باردةكانت،قهونيمنجديمهدفعةالقيت

تحو*سرئييمقالىقراءةفيمنغمسةفوجدتها،الفتاةالىونظرتبالبا

."باسكال"اسمهاباريمسيةبفتاةذكرنيوجهها"بانثي"جلة

ا!سكورت""!طقهفييسكنبصديقاتصلتاسبوعينمنذ

ن!ا!؟فيهصوتاجابني،غرفتهفييكنلم،ايطا!أمطعمفي.يعمل

بسرعة:احبحتهابعفويةفاجابتغرفتهارقمعنسالتها،فراشةلراوة

.عثمرةرفمس

عبىراسالواناردقيوبلعت،داخليفيالاضرالعشسبنبت

النلفوفي:لض

اسمكأماس

.بالمسكالا!م!-

فرنسي.اسمهذا-

.لندنفياسبوعين،ثلقضاءباريسمنفانانعم-

هـمليز.ووافرثمينالصيد،فيعينيالزهورحديقةعرشت

الشقة.ليكن

تجكبي:رصيدمناسحبوأناقلت

،(!ارشاىرول))مصةفيوالنصفالخامسةفي!راك-

الفرنممية.اللوموندصحيفةوساحمل،رماديامعطفا؟رتدي

انبمقلأوركيكان.الخطيقطعولم،عبرالهاتفالعوتياتلم

الثم!،ويموتالزهورحديقةتجفانخفت.اللاهثةانفاسهاسمع

منهاواعتذرتجديدمنليزواحببت،ايفلوبرجورامبوفيرلينمنت



ادالووتمنيت،بردفيوبشاروالبرام!السفاحوتذكرت،بصت

."والاحص*سود"ثنابجديدمئ

شقتي:نافنةمنبالقربتتعانقالاشجلرواغصان!ت

هناك'انتهل.باسكالس

:حياةفيهدبتسهلايخترقصغيركنهرصوقاجاء

طويلة.الصثرينفياًنا.تركياعنسياحياكاباساحملس

الصحفبالعقرببانتكلاركوساقف،ابيضمصفاسارتدعبم،وشقراء

المسثية.

رائعة:هديةتلقىانسانبفرحقلت

والنصف.الغامسةفيهناكسثون-

اللوموندالفرنسية،ص!يفةاحملولم،الرمماكيمطفيالبسلم

قصيرا،سروالاتلبسمارة.!اةالمسانيةالصحفبالععنبعيداوففت

ياقةرفعت.بالبردشعرت.لسانيولعقتنجلفهاوجهيارسلت

لندن،فيالعمرسنواتوتذكرت،رقبتيلتغطيالاسودمصفي

فساغاثدالمحطةجميلة-طنلمان)):لنفسياهمسوانابخبثوابتسمت

وابتسم.عينيهافيوانصمنهاسطهترب،لا.بهموء

هنا.وحيدةكانتباسكال،الوحثظمرضوتنشرمخيفةلندن

.بادبوسالنيطويلشابمنياقترب

!"سيركسأكسفورد)ءميدانالىانعبكيف-

.هناكنفسسكوتجدمحطات3ثلا.الاحمرالضخذ-

ارجوانةمثلهناكتقفكانت،الصحفبائعنصعينيارسلت

الوعدهذا،الله":عقليفيعربية!ميددكلماتنبهـعت.حقيقية

."اجملهعا

يسيرونالذينالناسوجوهوطوقتني،مفاجئةرعشةلبستني

نظيفةوافواههم،الاحمركالقرنفلحلوةعيونهم.كانتالشوارعفي

منها.تنبعثرالحةلا

با!راتافولوانا،ارتبكت.مارةبامراةكعثرت،خطواتتقدهت

مدامأسف-

الرمادية،المعاطفنحوعينيهاتمدىتت،الارجوانةمناقتربت

.)واخنلجتعقليجلرانتطرقالقصيدةكلمات،تقابلهلمبوجهفرحة

."قزحقوسواهتد.الفرحبلمساتراعشة.ا!ماقالمدىعبر

فوقكتفهايديوضعت.القصيدةكلماتولمنت،نف!ىلمنت

.نالرةبصرعةكلت.صامتسؤالبالفالئالتفتت

بال!مكال.س

حمامة.مثلواستكانت،وجههامنص،فيةزرقاءنجمةشعت

وبائعيا،حطةوثرجاتوالمحلاتالقاماتنفرقولرنايل!اعلىفبضت

وتذكرت.عينيهالارىجانبيةنظرةالقحت.المسائيةالصحف

توثب:بعنف

.،(الاخضوظلكوعكلافيهر.دارنافيالناربخشجريا"

نندن،التحيهلهمارسلت،اثمالفيالمناجمعمالقبلت

خاف!تة.والاضواءمفنمة

رقرافة.فرنسيةبلهجةثالت

الالوموند.صحيفةتحملولم،رماديامغطفاتلبسلم-

اثوارععبرسيرناوتابعنا،الدافئقييدهاعلىضغطت

.والسيارات

وجهي:فيتتفرسوهيقالت

اص!يل..فانتاليككالراهبةثادفيالهايفعلىحديثك-

.خفتمتهدمكبيتنفسيارىان.خفتعينياغمضلاانجاه!ت

يقاتلونوهمالرجالهدالظانخفت.الذليلةالوجوهسهيلارىان

.وكفرحون

مواجهتي:فيالجالسالقا-دلالبروفالسورف!ال

نجتثهما.انيجبكالمرفيالعادات.سيئةعادةالتفكير-

ما.مكانفيهذادوأتلكدس

رأسي:فيتعرشسؤالاالقى
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بانمثر!ا(م!لقا)واناسهبعربلالهيندفعالقطأد.بعيداعينايرحلت

.،سكالىعواءمونصامتا!غيورالاله.الفتاةعينيامامصفحالهاقتمابع

دهوةبالحليب.ونطلبمق!فدخل"رودادجو؟را)شلرعفيقربيكسير

عيني:الىمباشرةتنظووهيقالت

فستصلمتك،مثقوبغمرعميقاكانالهاتفعليصوتك-

فداسأثالر،!ديفةمعالماضيةاياميقضيت،والتلاثنالخامسة

!ومها.لارىيلأكاًعطني.بارشىالى

مناطرين!رعاريةفتخيالتهاتلقفتها،وجههااماميديممع!

صذيهأ.

:سيجارةمنادخماواناقلتس

محصا.سوهـفمارسهاممارسمةالحياة-

وجههاواضاء،امامهاالممديدةيدلى!وقي.تربيدماشوت

:يديفوقي!هانامتوقدقالت.مطرزوثاح

وتعشق.انقراءةفيتكمل،الئلاثينفيوانتتتعذبانتس

الهادئات.الفتيات

ناخفت""السكورتميعشرةرفمغرفتهابالطعبرامعات!للنا

كالسكينغيورفهي،وت!إلىقكيقدليز.شقيالىآخلصا

تنطلق.ان-ودسريزهاموقيالمهاجرةالطيوراسرابتجمعت.الحادة

اصابعي،بدات،انشركميعمفت،قميصهاكحتكقطي!يثسللت

الثلحوزمجررمح،كراسان!كمةانتصبت،الاملىالثديفيكنهش

لي!تنتمق،اذضوءواديفيوقبعفيالرجلافسل.بنعومةوانهمر

.والرغوةالعطر

مرتفع:بصوتالرجلقال

؟الاسودبالسحرتؤمنهل-

.الهروبامقت،وافاواقعمنهروباًلسحرس

اذحقانق.آستحضروانا،واقعفيحقيقةالسحر-

رثبتي:فوقفمهاتم!موهيتقولباسكال

صحيفعةيطل!قىبي،بارجميلزيارةسالكوك،سحعبلك-

اسبوعية.

حدته:تمغيمبعكلتيتابعا!بروفسرروالرجل

لمححرية.ضؤسحفنةعندظ.كسفوردسنصلدقالقبمد-

الايا!والوجوهوزرلمون،م!كازذوصوتويغني،العيونونغلقعراةنقف

.(تاتيانتحبهل.والبنايات

الرجطاًنت)ء:فييا،قالتملونةطويلةرسالةارسلتباسكال

اصيل.انت.ارح!الذي

بيتهم.فيكالفزاشةندورليؤ.التلماكرويجمعكمسارييلاكي

.الاصدقاءوي!كووالزيتوالثوماليمجاجيش!نرياسعد

تضع!:وهيتقول،(ريالتى"فيالتثارظكرتالتيالمرأة

أالسر-ءورشاشركوفيتكايناق؟وجملككوفيتكاين"

اليه،وانظر!،نتفض،بنعوهةيديالسمحرياليهعروفسوريلمس

:يديمن،جدهيقتربوهوقال

نقف.؟ف!ية!؟ور!الىويحولال!عذاباتككلي!لالس!ر-

الالسهويربارىث،حليبمننهرعينيكاماميمتد،خجلدونعراة

تاتيأهل.الفيور

:الايامتجارباسنجمعوأناقلت

اغزلاناريد.ومحد.هذاًفجلمنهذااجرفيلم.سوهـأقي-

.التيءأ،ي!رضوجهاف!اناريد.جديدبلونالايام

السماءكانت.اسثلةرصففوفىمعاوسنا،القطارتوقف

خلعالمبوو!وك.الماسوروولىوالشوراعا!طرقث!تغسلا!فوردفي

وجهي:الىيلتفتانكونقالحاجبيهوقوس،نظارته

دكأئق.!شرجوابريبمدوبيتي،المحطةكرابمفيسيارتيس

منعمره،الخمسميننعدى.بجانبهاجلسوافاالسيارةانطلقت



سااليىعص

بعكاذالعصارليفكانطلقالذيالرجلالى

زندالاالليليفيض

الوضيئة-ج!بهتهفوقنفشنا

الفواربالدم

والبهجهالاشواقغد

...فنماوارد

الامطلرمهجةتخفقالبيقغداة

الكليمة-اصابعهفاقتمتى

اليمنىاليدفي

زنفالاالعاماثرالعامومر

زلنل-ولا

المرعالرؤىنستافالفيءنقاطفيوقوفا

المجذافضربةونلعن

دي!*،
الكلماتمنزنداياالمدتراخى

واقرا...قف

خبراابوابهمعلى

تبفها.دخانوشفطتسيجارةاخذت،قديمةجامعةكنابطويلا

اكسفوردبنايات.جديدةحباغنيةفانطلقتالمذياعابرةادار

.سباقكحصانالشوارععبرتمرقالسيارة.وسوداءمتيقة

امامه:ينكلوهوقال

بالسحرمعناهقيمنان.العقلويشرقالطاقاتيولدالسحر-

.والخرا!اتبالدينحمومنلاان

.البروفسوراجمابالسحراومنلاانا-

:الاعتذاريشوبهابلهجةقولليز

والناسالعالممععلاقلاث،فيكاحبهلاوهذا،عاطفيانت-

الاطفة.عكتقوم

يلارفي.عقلعلىتهيمنفسوفمنهاتمكنتانكوةالسحر-

منتحده،بعيدمكانفيالبيت.قديمبابقربتقضالسيارة

.اخرجوانت!رتهترجلت.مموءيتخللهالاايةعااشجاراطرافهجمع

اخف.لم.ومظلماطول!الممركان.البابمريروسمعتمتاحا

.فتحمغلقةابوابا،تصيتاماميوسارنورااشعل،كالوائقتقدعت

.اًلفتياتفقطخمممةالوجوه.الداخلالىوانزلقت،كبروةغرفةباب

ساكناي!قوالهدوء،الانكليزياتالفتياتمعظممثلوجميلاتثلاى

.الكبيرةالغرفةاثاءفوق

وجى:فوقبميون!المسلطهللوجوهال!بروفسمورفال

ويلونالارضوجهيفعانيود،جديداعضوامماحضرتس

ويثرلسالتارءالسياسي.لنونجامعةفياستاذكمساعديعمل،يلايام

دهشتين:يعينينقلت

هذاأعرفتكيف-

حديثه:البروفسورقاكا

.البرانديمن!ليلانشربلثنما.قليلبعدسنبدا-

لميكنالغرفةاثاث.ونضرةشابةكانت،وجوههمالىنظرت

شعرقصير،ذاتطويلةفتاةمنياقتربت.سجادئمينالارض.مديثا

الؤح:كالنايبصوتقالت

كمنقذأبالممسحركلمنهل."جوةا"اًسميس

3

"صام

ذخيرتهنفلتان

نفرتقوافلفيهالتاريخادرعتعانق

بالليلتعكرتالرحالآباروجوهغداة

اسقط-العيسوحادي

القوافياثواويلسباعيةمن

-المدىيش!تعلالقمحجلىوريامرارا

المنجلدورةللجم....بالحيف

-يسعتعديالرفضوجو.يامرارا

الليلضمير

الآجملالغابةوجه

ارىلقالطرتقلطيعفيمرارا

الصغرىالردقظلال

الكبرىالردةظلال

الصددرفيطعنةواًبقى

السعيدعليم!حمود
55-محىكي

.بالنارفالتهبت،جوثيفيالدافىءبالبرانديالقيت

ومغيفا:عميقاالبروفسورصوتفس!معتعينيفمضت

قسوا،الموسيقىضعيجوسنتا.الستائراسدلدوفيس

الجديد.ايهاتقمم.بيمكرفيقكيدخذ،حلقةلي

يمععالبروفسور.باهرةعارية*جساد.وستعمنيفهـتعت

جوسنتا.مظلمةنارفيهماعيناه.مخي!فااسودرداءفوقكتفيه

مضاجعتها.فيوفكرتاليهانظرت،ملاب!سخلعفيتساعدنيكارية

قبضت،بلضبفيالرجلزج!ت،الرعشةمنموجاتاصابتني

!درهادوقيثمرالثدبم.صغيركخروفبقربهاسرت،يديعلى

باسناني.اقضملووددت.برملابةفكوراممغيرا

ورهبة:عمقا-فىدادالبروفسهورصوت

.الغيورالالهايهاياس

:تقولوهيليزصوتفسمعت،جديدمنعينياغمضت

ممامتأانتلمأذا.خمسمينالىالقتلىعددوصل-

:المتعثرةكلملاليتذكرت

منوبالقرب،عجلوناحراثثىفييقنالونوهم،لندنفيانا-

.الجولانمرتذعاتوعلى،لبنانحدود

مغمضةعيونهم،بسهولةيديانزلقت.جديدمنعينيفتحت

الوا-هة:الغرفةفيارجاءكالصدىيترررالبروفسوروصوت

السحر.اله.الغيورالالهايهايا-

سيارةوجلت،فاربخفةوسرت،جسديفوقملابسيوضعت

للسائقوقلتاوقغتها،ممسي

جونز.هـانتشارعفي45رقمالىخذني-

يزرع،يشبهنيرجلافوجدت،السيارةفيعينياغمضت

الحارالهاونمدفعو-لقم،الحمودارضويفترش،وثابةالغاما

الرجالى.حولهمنوينبت،بقذيفة

خصبة:بكلماتوعيسىلالسعداقولىواناعينيفتحت

.القوةهيالضيقة.كاطرتالقد،جماعةطآسفس

شرولويوسفلنهـلن


