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وهعاءر،واقعيتئاول)

باعرفتالتي..المخ!نارة

:لراوياي!قيل

..الد)ضارآسعندالوالمحعة؟لمدينهنلففو!طاعوناحدرر1كللما

أفصىوان،ءدذوولنيهفيانوباءاانهرر.ثقي-وفبم،شيخنا.ينبأ

ددالذنهؤلاءبعضانقانرلمحرصة)4رربمانهوادمابناليهيط!حما

المد)*-صةتلكاسواربينمنا!رارابراءهلهمولكتب،آللهصجتب!هم

المنكولة.

نا،كارريفالووتبر،نمنهوايمانا،التصورهذااساسوعلى

،العامرةحطيرته!يالجيادآغليالطءبشتخئاركب،ثط!لىتفط42لم

.هناكصوبانط!و

ؤيهـماغاب،كاملتينليلبنخلالحدثيماالضلمكهن!مكنولا

!رجالسبعةوبرلمدته،المبارك4!دالثالثاليوممساءمفي.الشيخ

وأزماس!مل،انوحشميهمحيونهموكانت.لهايرتىحال!كماكانوا

.يستخالص"مانقبلمن..وكافحعانىددالشخبانتفطع،الواهنة

.الابوابنحالقنم6دمرهالىبادخا)!مبادر،وحدهاور:بلهذاوانه

الت-ء،وا،خيرةالاولىالمرةكانتهذهن،فميهتضكلاومما

أعتابو)جواان.ممنذالوافدةاجماء"اهذهبرىانوراايفيهااسنطاع

كأى.بالتبيخ"لصلمناكانتالتي،والعلاالا!س!لبابلعطعت..لقصرا

زمانمن..ولىفدالومالزمانانفرروا،واحبانهمريديهاكثريةان

يقابلآنبهماوصدؤلمهلمه،زته4وار-لاغربةزحترمانعليناوان

..فصاصاو..دينعليهيكونانبغير،لوجهوجهاالمها

لمحقىد.ورهييامفزءغبدا،بسنواتذلكبعد،حدثالذيلكن

الكيونعلىأ!ذلت..اللحظةنفسوفي،سععهعلىادقصربابفتمح

تماما،شالنةبطريقةالصباحريحتتشمممراحت،شاحبةوجوهبفمعة

؟لقمم-!بتراحالذي،اذنداوم2ادهـواذ!كالىجائعةكانتلوكما

.شتاءكلديعليهنعودناوالذي،انكافورلاشجارالعالية

تمومن.لادخولمجانيةدعوةوينه،قناالاءرلاح..ذلكمع

لكضن.ويناط!حه،رؤييقه-هـ(بقمظكلهرع؟..امرصةانضعلم

ارربل.راحبناتفرفت..بالداخلصرنافعشدما،كثيرايلبثلمالحال

شكل،واالهويةمبهولشبم،عنوالابهاءأل!رلىبينيبحتمناكل

رهيب.لكق

.الزادمبالخطرلشعركنا

الاولى،اللحلةتلكمعذ،ح9الماومداقهاالكارثةبطعمنحسكنا

صوته.نسممعأو..الشيخفيهانشهدلمالتي
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...

الصوووةتلكرعلتار،

ا)كهف!أهلس!!

!لوكعناهماوكان

الز،نغور!يء،لل!هاصولتمندذي1،النببالحسيبراينا

.الباردالموتفرالشدلىممددا،الغابر

العلاماتهذهجميعوكانت.العينينجاء!،الوجهمحتقنكان

واعتإدا.،غيلةأخذقدالشيخبأنت!قطع..المزكدة

!؟فعلهاالرىيافهن..

من؟

التفثيىرلصظةنفسديجأءعايهاجوابااكن،البال-؟تنطقلم

.فبء

و!ا/4مفررا،الواووةأجطءةانلكابناءمنلمحردكلتدافع

.-!غيرهاح!ولا،الفاعل

بداآع.ضهموكي.مومفهعلىفابضا،بالجرممتشبثاكانهن!مكل

نها-ته.حتىبالامرالسيرعليغريباصرار

ءرةفير./5وتلاالانساناننعر!كناولما،الاسه،سهذاوعلى

!حدهعلى..منهمفر)دكلمحاكمةكيبدأنا،!احدة

صلا

أول!:لمفول

الببه!ذوبازءضرقكنا.نفتالدهماشيئاهناكاننعرفكنا

اهـىنرنوكنا..الدافيءالصي!فلصل-القوليا!طوفي..

تظلإ..شيءلاةحن.المفقودكنزناءلمىهيهئنعثرانآ.ملين،السما،

موقدالدفءزجلس.وحول.يحلالشتاءانالى،وممجدبهفعقيرةالمممصاء

،الهجونفياللأهبانعكاسراصدا،داتهعلىمناكلينكمش.نقرفص

المفابلة.السوائطعلىالهقوبالظلالوارتماء

دأزيى..مر8المهوالصمت،الم!طةآلأهانيخلالمن،وفجأة

الوثنية.لعبتنا

المجنون.الدفضربئتنهلمو.ملابسىمنعليهنءهاالنسوةتتحلل

يزداو.بهثرالدفصوتيعاو.3لموءوهي،منهنواحدةكلشلوى

ئقوكي...وداءرة،صريحةدعوةيصبح.التثني

،دونالداخلمنأحش،ءنارأكلإبالغرالجوعذلكيظل،ذلكمع

اًاذينطرفع..الوعاءذاكعنبعيداعينيهبحررانعلىأحدناي!جرؤان

"لميثلا،صصرةبرمرات!مةءلمىازشغايا،كهتضناثروالذي،احطابه

.رمادالىوتست!يلتخمدحتىكثيرا

.،ب!بدالىمناكلويسل

مقلتيه!بينأحزانهمخفيا،والظلامالبهويعبر



يفلح؟..هللكن

المهادنة؟وحق،والامان،الحنانيجدآنمنااييستطيعهل

شاعرا،امرا"ييجوارالىفيهاتمددتمرةمنفماإ..أعرفلا

نافصاشيئاهناكبآن..الثاتلالاحساسذنكوراودفيالا،بطراوتي

به.الاالكينونةعتفلولأ

اللمحظةنغسمن،وغامفةمبهمةبطريفةيدهمنيالمجهولدلككان

حقالتنض،عنيويىءوجىفييففدان.امرأتيبغزوفيها،همالمتز

داؤئا،،جواريالىيتمددآلذي..الطريالبمنذلكمعالتوافتىأو

اعشا.ور

.العرقونش،ل

هوانيومذلتمه!آلمرآةترىلاولكيم.الانفاسوتداهع،بالعجزاشعر

،ابدا،لكنها.الوسائدبينراسيوأددن،ظهريأدير.أهرب..

.تيأسلا

أعجبك؟ألاس

لظنين!كماالامرلشي-

..اذن-

و(صمت.

.الكلماتبقيةمنتظرا،انفاسيحابسا،نفسيعلىمنكمشااقبع

الشيخ؟تساللالماذا-

.المواءولديه،طيبانه-

التماديالى..الاركانديالجاثموالغبنئ،الشبقويمفعها

يكونانيستبعدلاوهو.هناضبي!عيتنبمءهذاانالشيخقال-

لك!حمثمثلما..للاخررزحدثقد

كذلك؟الشي.اليهيلجالماحدهملكن-

لا!..الانحى-

الصمت.يطول..لأاخرىومرة

اللواءوالرجاء..وبدلا!ن.بيننالبرهةفامالذيا!جسرذلكينقطع

تفح.اسمط

فائمظمالكن.اليهلن!مبتآخررجلالقحرهذاالىكانلو-

!؟خصيانجميعاوهم،احاولان

تضاطا.وأ

آصاعقة.اان!طارمن،وهاالتاضموراازداديئننياشعر

،والنواحالبكاءحدعندكانتبيتتروقكانت،دائما،لكنها

الاخر.الجانبالىالعبورفيتفكرانثون

ال!خريفاعقابفيالشتاءويمضي

العامبعدالهاموينكص

القا!دة.فيهتلغىالذياليومذلكيآتي..ثم

هـنالرغموعلى.فشك،..وايضا،حاولناالامسمساءمفي

تكبدلهالذيالعناءفدرراتانهامنالرغموعلى.جهديبذلتازني

نهايرت*حتىيالامرسارتانهااًلا..

دف'منقغزتثم،بهلغطتماجممعالرائعإجسمهاعننصت

.الميلادلحطةفيكما،ءارية..الحجرةدراعالىالفرانر

تاملسا!

نحاوللوفتمنيت،عينيهامنيطلالغريبالجوعذكرأيت

جديد.من

قرارها.الختقدكانتلكنها

أنا.أذهبلمحسوفالشيخالىتذ!بلماذا-

لتمساليه؟-

"عك.علبممهاحصللمماعلىمنهأحصللكيإ..لا-

خلال.ومنخلفيمنوالمرآة،الخارجالىهرولت..إأتوانولم

الشبق.لعبةمعهالبتثم،عنقهفوقامابعيأطبقت..وعرييعريها

!بالارلواءاحسستالوفتنفسوفي،بالشبعاشعرتها.نعم

صي

الثاني.وجاء

!الا/قاع.كولى،مشروخا،مبحوحاصوتهكا!

اكيأوجوهاناثدجميعلفد،بىاًدنىوبلا،مللاًوكلالغيروفي

شأن،ولاهثةحارةصلقهمنالانفآسيخرجصار..حولهمنزحلقت

انتكونتعلولانها6ملوبهـ3كيوفرانبعد،الحياةعاشوااتذينهبئلا!

.اخلاصا1ضريقلى004ءو/يةرحلة

صميعاود"تأ..حوكتءابوافهـ-ر،"منيهارت،لففو!ئ

هـلموانيانهادركنا.يخفيهاانحاولالتيالاسرارنلكمنثئيرعلى

ولا..طبيعتهق،؟كامنشيءوالا-لملامالالملذةوان،والمشربالنزعة

هـها.الخلاعريستطيع

ودلالة،طهمذاتالوطواجمةنزعتهوكانت.دماءمهـصاصكأنحقا

جمارفيقهي!عدثولم..نغسه!الامرااله!رمناكلروانخصوصا

عليه.وقع

يكتونانيع!ولاا)رجلانفيلوربما.نبالطغكناانناقيلوربما

وانه.بهنقتءبمانياهمدمنمنعونلانالذ،اللهدراويشاحد

فيضامعا،المنورعاشقاكان(ماحدالىصائباهذاكانوربما)

الثقيلة.ماديتهمنالخلاص

اولمع،اس،!هامنتنهاروالتعونالعجحهذهجممعانالا

.ب!اكهكلمة

قاله:

الاولىظةاللصرلكمنذعرفتهإ..السماءوجهعلىانلهرأيت

دافقيىراىا!4ماكلفاحال،الواجفعالمنآعلىدهاامثرقالتي

والضوبة.الدؤءكا

ترتلوالواصلإنالمنشد-شجوفةوكألت،الكاململكوتهفيكان

.والثناءالحمدترتيلةيديهبين

اللح!ةنفسووب،ركنني.يدير،مبينوكان،يدت"بينكانوا

متىعرت-الحانييدهعةطؤءوجغ،أئمربأنويهاههمتالتي

العجز.

..!تطولهانعنلالمرلوحيوكانت.آماميكان

طس،لباالغاكيأمالعاخلالمنأءسخ.آزوح.أبكيانفيرغبت

رأيته--حينسدى،نهبتعاجهأا،منيآتهدهلكن.والممدالعون

مثل!يمسامعفييلأويءوتهبينما،ويتباعدينثالوهو-سبحانه

:الطبولفر!

.!فريبهاني..عنيعباديسالكواذا-

مع:ىعرفت..النهاقيوؤ!.بهاهعنابحثلطلعت،حوليثرت

واوومازث!،الش،مقةالكافوراشعجارخلالمناجريضرت،الظط

..إاخرىمرةعليهعثرتعنمما..لغةبادهشتيكانتوكم.الغا!ية

الفجرنسمة?.تداومتي4االاوراقتلكارتعاشةئها،هناك،كان

"!ضيكانتوالى،اللمل!باةطارالمخضلةالارضؤوقكان.الواهن!ة

!والنوبالسةبمتنىصلاتها

الحقانعلياستحال..ذلكمنالرغموعلى،وقرإبارائعاكان

به!

؟الوصولعناعجزثم..وارجو،أهفولماذا.؟.فلماذا

الالرانمنفيراجلايفوقاحملانه!بدلا.نجسأذنيبدلا

والوسخ.

اذن؟و

انطهر!انءلمحبمسكاناذن

عارفا،الشيخحجرةالىعائداهرولتإ..الفرصةاضعولم

اصابعياطبقتانبعد،وهناك.ذتائجهلجميعداعيا،عليهنويتبما



غابتاالمتىنا،وبكارنيطهارتبمعلىعثرت،أبياضاالناصععنقهفوفى

العمر.هذاكلعني

اللحظةنفسومي،القبلةنحووج!يممتثم،ؤ!علتها.نعم

الداخل.منالنودانبثاقمعنىعرفت

ارجوكم!

فعلتمانلانكم،المهمةانجرقدعيرياحداارتقررواالاأرجوكم

الكبائر!احدىوهذه..اتطهراندونلا"ركعتاننييقبرركمنكنتمذلك

م!

.ااهودكلهـصوص،ضامرا،نحيلا..لثالثاب!يو

:قال

..فبموطازججمبل!ومابكلالوباء!حانيوم،وحيداأكنلم

الرؤإق،حميععادةوعلمى.عشرةأسابعةافيكنت،ايامها.مدينتي

..المدارسبناتاحدىلنفسياصط!ت،سنيمثلفيهمالذين

.المكحولات

عندماخصوصا..شقوال!الرهافةبا&ة،فيالتكورائمةكانت

الفاحم.أشعرهاويتسس،عينيهلعمقفيالانسانيعوص

اًلن!،ءشافيالىنخرجعرنا.نباللم..المحنةاياماولو!

التنوارعنملا.نعربد.نجري،صر.إ.ونحلم،المياهاصطفاقىنرقب

!الطارجالمرحبطعمالتعسة

مداقه،وؤسدشسءكلزوقفؤقد،طويلايعمرلمبدا،،5مآلكن

اكثر.بيوتمسحت..منيانبنتفيهاهنتاقىياللحظةنفسفي

.قالتهناكالىالعودةتخثىانهافى،آصيبتقدامهاانقالت

لهذا-وانها،زواي،5فياويعشمنسالبتفيينتشربدلاأالخواءان

!مرةالفاليومفيتموت-وحدهالسبب

؟-كللم.ول!

مقلتيها..عمقفيالمخبوءةاانظرةتلكراصدا،لهاأصغيظللت

من"العباوبدأنا،جناحييرحتاخذزها..وحينذاك.كفتحتى

جديد.

تحملؤهيالهر؟تاجراسو-5اع،الشوارعبر،وبالىعدنا

فيمحمولةكانتربماالامانؤ*مناايتفكرآنلون..الموتى

احداها.

وابيضت،البنتوجهثعحب.!.متوقطيكنلمماحدث..بغتة

تعاني.انهاواضحاوبدا،شفتاها

لكنني.تحتملانعليهاوان،جائعةاقهاخمنت..ال!بدايةوفي

بطنها..علىتقبضوهي،مكانهاؤ!البنتتقلصتفقد،واهما.كنت

فعثكانتاؤكماتماما،البعيدالفراغكورفيعيناهاحلقتبينما

المتربعذأكمنتلقاهاالتي،المهينةالمعاماقىهذهعلىاحتجابمبعرخة

العالم.عرشفيفى

حيلتى؟ما..ولكن

.وهي.ارقبهاظلاتلمومن.ترتعشانوركبتاكب،مغبشاعقليكان

اسلمت..تتهاوىوهيرايتهافحين،كثيرايستمرلملكنإ..!!لأ

للريح.ساقى

ارصداكنتالتيالثغرةتلكحيث،المحرقةالى*تالكلوفى

ورجاءها.البنتصراخاسمعظللت،ابدايةايوممنذ

للعبعة،االكلمةتدكترددت!أماوكانت.وحيدةتعويكانت

اخر.بعدجيلاترديدهاعلىالعشقومدمموالعشاقدأبإلتي

الفائدة؟ما..لكن

اوالحنانالرحمةيجدل!جسمدجوارالىتبقىانفاكمهما،نعم

خلقه؟ممن

،وراي!تصلالهامنعبرت..الثغرةبلغتوعندما،اجريظللت

الشيخ.

لهكتبتمنكلمنتظرا،الهيبفرسهفوقراكبا،هناككان

،طالبايدهمد..حدثعمالهاحكيبآنهممتحينلكنني.النجاة

الصمت.

لحينالامرارجيءانعليوان،المكاشفةزمنليسهذاانقال

ومرغوبا..ميسراشي،كليصبحسوففهناك،القمرالىالعودة

في!ه.

ابثهاناردتوحين،عدزامحين.ومسءجمدا،مخادعاكان

فبممستحباليسالجراحنبشوان،كانقدكانماانقال..همي

الرائع.فمره

باخت،رناهه،ا)ىجئناحين-أتاانركت.القانونعرفت،هنل

تلكمناياو،المشاعراو،ا!ذكرياتفيالحقلنايعدلم-الحر

بمضغها.يومانالانه1-بتذقدالنى..المبهمةالاشياء

لمعنىوتصوري،اطبعيمخا)فاكانإ..احتملممااكثرهذآوكان

.الحي!اة

منعلي"نفسهاتفرض..يمامتي-القديهةفتاتيوجدتوهكذا

جديد.

لىماءا)حجرة،منتعبرورايتهاالانفسيالىفيهاخاوتليللةمنما

.رائعانجناحانلهانبتانبعد

.بالنوبويملؤني،رائعالغاهاوكان.تهـمهبم.تحومكانت

:وفكرت

الطيبة؟الروحانهدهترتاحلالمازا

حتنىتصل..والعواصفالليلخلالمنترحلانعليهاكتبلماذا

الرطبة؟غرفتيالى

-وورقههـا.ماشيئاهناانبدلا

هفإكواجدفلعالني،فبرهاالىاحجانعلىتريدنيآنهابدلا

فلببهامتيلؤاتياالولهحجمعنتنبىء..خضراءورفةاو،زهرة

.الفناءلحكلة،البنت

.اتوانولم

،ل!هطوحالرحلةبهذهليالسماحمنهاطلبالشيخالىهرولت

ينطق.انقبل..مبتمسمابرأسه

الق!ر.هذاالىالاجائزغيربنييااًلحج؟..وثنيانتهلس

.*؟تفهمهل

..رأسيواحنيت

ريشهاانادركت،تلكالليلمة!ييمامتيرأيتحين،لكنني

.الشوقواالبردتعارك..مثليوانها،منوف

ناضرورياواصبح.السائلوانسكب،الوعاءطفح..حينذاك

الشيخ.يموت

من..!قط.الباضالناصععنقهعلىاصابعياطبقت،وهكذا

اجنحة!لليمامينبتانأجل

*

..الرابعويئ.ني

اررظراتوتلك،وجسدهـالمكدود،المجهدةبعيونهبيننايمشي

.شيءعندتستقرلاالتي..المذكلورة

وانه،مناايالىأكلماتايوجهلاانهعرفنا..البدايةومنذ

التي،الغامضةالذكرياتمنعددايمضخكونهمناكثرشيئايفعللا

له.باانسبة..حارقوايقاع،خاصةدلالةذاتكانتربما

:قال

الطريق.فيحا!اومشيت،الفل!سفةدرلست

التي،الببدةتلك؟الايامفيونزقيبجنونياستهـتعكنتولعلني

الاربع.الكونرياحواعانق،اكهرشاطيءعلى؟يهاا-يركنت

معتماماتتناغمانوؤكرتيغنوتيوكانت.وؤكرة،غنوةندقيكان

.الكونموجوداتلكلاقمناهكنتوما،نفسيؤ!اعتقدهكنتما

اهـىبهآمنتماكلاحال،العجزمعنىالحامل،الطا!نلكن

علم.



..الصفاريمونمنواطل،ذن2وا،القبابؤوفيجثم

غبشوسواد.اىاالعالمبياضواحال،الراعشبالخوففلبيملأ

احتمل!ممااكثرذلكوكان

الننيفيةالكبمنواتقالسه!تاننيحتى..ودامغا،رههـيباكان

الشبيخ.روقةبهافبلتاقىالكيفيةولا،الاسواربينمن!يهاخرجت

جئت!..ؤزط

د-ع!وودعت،واللمقمكأالمراةوجدتالرائعالقحرهداوفي

.حالالت!

أضحىلسخيفا،العنوةامقاعباناحسست،الومتوبمرور،لكني

موضعه.غيرومي

ؤيالنعيماحي،وانا،فقد.لهأذياما.؟.حدثالذيما..ترى

الماضية؟الا/امنزقوبينبينييحولجداراالغنوةكيانيصبححتى

ارقعرحجراتبينسائراالليلافضيجعلنن.السؤالأتعبنبم

المعضلة.لهذهجوابعلىاءثرعلني..وابهائه

ليلةممارستهعلىعكفتآلذيذلك..وفاسيا،رهيباشيئاكان

المهادنة.يعرؤطلااصرارفي،اخرىبعد

عليه؟حصلتالذيما..ذلكمع

ة؟احضانالملابداتاانسوةامواءاسمعكنت،فقط..إلفبءلا

يعبران..المكتوموالافين،المهوبةاالالفاس1كانت.الاخرينالرجال

العثورةبورغبة،احضرا!االايزيدانيفلاوالابواباً.حوائطخلالمن

.المفقودكنزيعلى

مناكثربرصيئايعنييكنلمالذي،المباركاليومذلككانحتى

.واحدة9ح!ةؤمي..ومكنفا،مركزاكللهعمريكون

.الحجراتبينالدها!بؤومتضقلا،كعاد!ي،لليلاامضيتؤدكنت

علىمر8فيراحالذيالبرددلكبفهلتورمتافدالحافيتانفدمايوكانت

.الباردديسمبرليلفي..ام!العا

يد!عنى،القصرمنالعلويةالغرفةتلكالىصععلت،ذلكمع

فررمنيعبراذيا،الاسودالسحاببحرمتابعةالىغريبشبق

ودا!ا.منثالا..حالهعلىكانوالذي،السماء

الله.اوجدهاذياالكونذلكرايت..هناكومن

لامعاينلالأالندىوكان،ونزقبعفويةتتحركالموجوداتجميعكانت

الطريةالفجرنسماتبيمما،الداكنضالابيمبلونالبرسنوارفوق

الهابط.الرذاذخلالمن..وراعشة،واجفةتمضي

وسافيت،عار-صةصفصافاش!اربضعلاحت..بعيدمن

فىصويستحمالبرس!يماءواديفرقوهويجريبريوفط،مهجورة

حوله.منالمتناثرةامواهها

اذعر.بامصاباالقطكان..يبدوؤيما

اسبما،الخام-امالواالقمربينالبمرمرددايتوقفيفتأماكان

به.ا!يط!

اكثروهو،الهربعاود..القصراىاؤيهاتطلعمرةكلوفي

!..ورغبةاصرارا

،اللهمحوليماكلعنلاهوانا،اللعبةتابعت..الاثظءتلكؤي

ه!زرهمثللهفلاتدفعالتي،الخفيةالالسبابتلكفيالتفكيرالا

الرائع.فصرنامنالخوفالىأ،والضراوةالئراًدسة

وتناغمتالسابقةمنتاعبيالىأضي!ت،جديدةمعضلمةكانتتلك

اراهوانامنهاضحكميالقدرةلديانلوتمنيتاننيحتى،معها

اىاعاى،ااسفلمنالكونفتشقاكالوهيدةالنخلةحيثالىيمضمط

اثمالحرياالااللهم.احد.بهيدريانلونتحتهامنيموءراحوالتي

.الباردة

؟تد.بالامانشعوراي،التاليةاللحغلةؤي،فقدتذلكمع

ةوربهعابرا،بعيدمنزكلرهي!مدوهوالمشاكسالكائنذلكرايت

كنها.انكراننيالنافذةتلكعلىهستقرا،الصباحوءبشالندى

.الحارقنطراوـ4ودعمنوهربت،شفنيعضصت..برهةولمدة

لاوانني،مكانهفييزاللاانهرأيتالتدفيقعاودتعندمالكنني

3دحبسهو،وجودييغلكانالذيالفهلحيالشيئاافملانأستطيع

سابقة.معرؤةبهليليسكائنعيونضه!

!..وعرفت

،والترويالنزقلعبة،جزوازعالقدرةلعبةمعييلعبالقطكان

..والجوعالشبعلعبة

انااما،حريننهلديهانيعرفكان.الشالةحتىممتلئاهوكان

اليها.فحوعان

.الهربآثرتؤقد..بالخسارةموفناكنتوثا

.دون.افار!!ااكونآنفيهالستطيع،آخرميداناهناكانقررت

.وتتحدىتبرقعيونمنخشيهما

العت-ادالامردلكزوجتيمعفهامارستمرةكلفي؟..لاولم

يمزفدالتيازصيرورةتلكعننفسهحابسا،عينيهيغلقكلاناكان

.صالخارجالعالمبها

اررتهلكلوجودناخيانةكانوربما،هروبامناالفعلهذاكانربما

؟الضررمالكن

وا!ثاعرالاحزانبانللقولمبرراتطينيامرأتيمعتجربيان

الفصليصلعندماخصوصا،لحكلاتلبضعقهـملانيمكنهاالدامية

معنى.اوقيمةايالانسانيةللاعتباراتفيههـايعودلامرحلةالىبيننا

ادعانفررت،المسروقوجوديعلىاحصلوآكي،دلكوعلى

.والخضاببالعطرالملفودذةامرأتيإاجدحيثالىالاسيانومواءهاقطا

.وبردت.بالهربؤ!يهاهممتالتياللحظةنفسقني،بوغتلكني

اسباحس،4ث"رراترقبالاخرىهيكانت.جواريالىتقفالمرأة

يزاللاالق!انرأ،ت،عينيهاوؤيإ..المراقوجودهالىالظامىء

..تتحداني،العغويةونظراتهبالمالرالمبللجسم"بينما،بعمدالىيعدو

عاصف:بسهؤال..العجزمتاهاتفيوجوديوتغرق

يمكنهمايضلحالعبيد.؟.امرأةفوق،ؤارلاتصبحانؤائدةوما-

تنر؟هل.الشيءنفسيفعلواان

!كانماوكان

..الشيخحجرةوعندمابلغت.العلمهابطاوجريت،المراةنحيت

للقهـنفسرتعوداناجلمن..فقط.عنقهحولاماببماطبقت

باسطاظلانهفيلاًلذي..املبلذلككانتاقي،المهادنةالنظرات

.بالوصدذراعيه

*

:الراوييقول

ذلك!مناكثرالىنسننمعانورؤضنا..

الغلوطة،الكلماتمناليهنحتاجممااكثرلديناتجمعقدكان

كما،الاخرىاثرفيمنهاالواحدةتواترتاتر..المتهمدةواحاذيب

الممسوسين.بعصيؤد.لها،وثكأتراتيلبضعكاتلو

باحثا،،*خرينعيونؤيدؤق.رؤيقهالىمناكلتطلع..ؤقط

الدامي؟السؤاللذلكجوابعنومكشا

دفالشي!خانصحهحاكانوأدا.فالوهماكلصحيحاكاناذا

الذيفما..امبيدامنجمعالىفيلكواحالهم،القصرفيس!حنهم

جمهعا-رؤعهمالذيما،ئم.؟.العمرهذاكلالامرعلىيصبرونجعلهم

؟القصاصمحاولةالى-الليلذاتوفيما

ناؤجاة-سيتذكرون-علتهمالتيالحادثةتلكهيما.نعم

احتباسه.طالقدالحريةلشيد

ا!رلدياحودهرةلقاا


