
اثوك!بم!يدأثوثونعبد

!ل!اكل!!!لمح)ث!ب!فإلا)!هو!ت5هه

المنرجيهـء.أ.:الى

يي((؟تضمراناوجامحنالافعماخيراحاناما)

أ-ياكهر-

اولى.مق!لآ

بر-أرز!المع!ودةمائدتناحولجلسناواحدةبليلهزواجهب!د

أواهـ4(ت!محكعلهاات!طفيفالبميرةرجاجاتنكرعحيث"الس!و؟س)ء

.وافدامب!كاوةالليلبقية

كارغا،لناالمواجهالثالثالكرسيوتركنا،بجانبياطهـيفجلس

الزواجموقيوده.سىو-تهردلأ،سيأتيالعيداحمدبانماتو!عيداعبئ

.امارغاكرسيهامامووضهعناءـ!اضاكيمةبيرةزجاجهعلىاوصيناوك!د

فخبه.الاولىالكاسوشربئ،

مناسعبة،كلمةيجداندونالاخربوجهاحدناينظرواجمينكنا

:وتساءلمن،داف!تربحالتناالبارصاحبجوزيفاكتمث!فوقد

معكما؟شاحو!استاذ-
له:وقلت

.تزوج-

قلبه:منجوريفوتمتم

الد!ن.نصفالزواج،لههنيما-

امامنا:مني!نسحبوهوواضاف

زواجكما.يوماللهشاءان-

كلصكأفولعنا)ثفاهو-رنت.س!اث،فيد"ال!غيومواؤدال!

احمدكمانولو.الابلهالركونهذاالىالصماخبمجلسناوتبدل.فرح

الاؤوى"حماسرغمولكنه،وتهويجاوتنكيتامزاحالاوقدهبضنناالع!

حياتنا.منا*سحبيناوليكونانشاءاأكبي!روصخمه

الشوارءارصفةتطرق،وخطواتوالاطفالالزواجعننتحد!كنا

والطا-اتبالأواًزطءلأىجيوبه،الهباحهدلقيظحيثالليلية

ورسقها.وانبدلاا)قيضانالال!عيدانو!ثماجبوالملا!تالصنيرة

انحصارهفببصجل،منااحدعليهيقوىمههـلابعملالاليانوتاؤعهكدا

،كييرةفضءحةآنداكيرحضشوتكونانمنوترددناصوؤظاطمالمكرور

واالاوانيهـ*هيحطمانذلكبعديهمهلناث،رعيتوسظضوع!ما

البهيممط.4صمتفيالممدددجل!ةبات!جاهالطائرةكالاؤراصمابرم!يها

ماريارايزالا"نيللشاعومخنارةفصائدمنالشعريةالمقاطع*(

ردنقه.!ادترجمةريلكه
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لقهطت:

عوبتعلأسالحافلةاعيدااحمدلياليبثباتالالماماجلمن

حكا،اها،ج!"ولكل،مائرهاليلةفلكلتضابرح!"ووؤالاحداثارويان

حكا-صاتنسيتوربماذاكرتيعلىاع!تمادامنهاالبعفرآروياناوها

انحاقهاتوا.!رةاللإلف!كايامعثزراوافي!ا،واهميةدعابةاكعتر

بافى.والحزن،توى

اولى:المقطه

نافكازيهاال!داحمدرافقتا!اهـءواتخلالواحدةمرة

معالجاددخولهالسببوكان.م"ئدته!نوياتمنشيذايحوثى

مستقبلصليدورحديئ!طوكان.اطيف3ررينةكلتقادمص!يمدجليس

اث!عسكرومسانعه،سيهانوكوثىعية.ععبوديرافبر،أصكريا؟لانقلاب

اصغيجعلني.وكتث"عبا"(داالص!صمداحدإثل!وى.لهالاثتنراكي

آسيا،ثرؤطصنوبوضععنا!كيةاتقديراتهلهكانتةبانتباهاليه

اًلخ....متيالسوكبوالاتحادالصينببئوالعلاق!ة

احدكيعضواالعيداحمدكان،مهـعلوءانيوفق:ملاحظة)

اصشقولم-ليقيلوقد،المبادالملكيالحكمآ4إا،المسرية؟لاحزاب

هذاكأصحعناسالهولم-ادبياتهصياغهفييس؟همكانانه-

.(-الخبر

الىاحمد"ـاًنتبهعتبتنغادرانوكدز،البارمنخربرناوعندما

،كالم!وعانتفضثم.مصدقغهروعبهجي!بهوتحح!مى.حال!ته

امامهإجدؤلمبنظراتهيلأورواخد،الس!تينصتبكتينءيمء،5وأ!ح!كظ

والتذ،حجمهضخاص!رغماظبيكافقؤ،الص-ير5اؤمورااصمرفير

اثمو-لمكثمالتنا:ع،5باتحوهرول.صرهعلىوحملهالاصصاحد

ي!ضوظل،في،باللم،لكنه،ص،ئحينجض!بعهونحن:يهاولهسط!ا

.الثرقيالبابباتجاهقهـدما

-لا(-4هبطثم،فيهنجل!يالذيالصي!المقهىاماموتوق!ف

لصاحبلو،1.رائعاالماءفيهايهـجريهـاقيةقربالاصواركن،مسرعا

المقهى:

عندل!.امانةالاص!فىا،--.ناسطهس

الوسس!ن:،ربنالحضذ!البغداديالرجلوردد

احم!د.اشتاذحاضر-

وعئرم!،يوآكلويسقيهالاصيضفقداللاحقةالا؟مفياخدوقد

المقهى:صاحبساله



:تاخذهتى-

العيدةاحمداجاب

للائة.اواثنيناليهاهـتانبعدس

الل!بد:احمدبيلانةحولاسننلريد

صبياكانانهعنهيقولونمراهقتهايامالعيداحمديعرفونالذين

فيكو-ء4.شيدهالدءبداوعندها.وجههالغموليسسكن،!لمجلأ

ثلافلآقيءاولور!أ،فرء-"كبرتوالاميتلاءالعافيةسيطءعليهو.ظهر

بهـاتةعلىقلتىعء،راتس!ع3!!او،ءهاممنبتناولهكانما/اضعاف

اكثر.الطعاماليي!دصع3"ن

ثه!حميية:للأصلادة

الصحافة،فيليع!كركوكمنقدماناصدبفالدنايومذات

دجلةتهء،،حواحمةغرؤ!داتمنسيهبشقةالكفالىفييعيئشوكان

والهلاعق!لاثاني!بيته!قدانالببداحمدرأىوعئ!ما.الجسرقىب

:بر!ادف!خذهع!بيدهقربوالاقداج

المدقعأالففرهذاما-

:وافاؤط

.الا-وعهذاخلالشقتكلكسا؟ثث-

،افداحوارب!؟ملاعقررءتفانمة-جلانبعدذلكفعلوقد

لمزدحمة،8اباراتااحدفيجلسناحيثصعونوحمسة،لثوكاتوست

وجه!ةكلمنائنيناوواحدايقتطعحيثتتوالىا(،زةصحونوبات

.اللشلام9!ا-!ؤدالمبلر-انبيسياجدوقيليضسهاويخرجي!ملأهاثم

دؤلصبىبرقاشقةذ،ثيتالمطلوبةالكميةكالتالهجلسةاشهتوعندما

كلها.جهزت

:المكماح

ء!ه،واثوا-عالاثش،ءكلتصبحالهيداح!دي!نالقسوا

ولن،باؤضثمهإءالب!ىبدهمعهايتحركبثباتخطواتهويدفع،يصرخ

.كوةايةبعملالاتيا!ؤديرفيتهتوقف

وقفة:

،ابنىهبرنجركبيرالموت)

الصحك،فمه

الحياةزخمةياننانظنوبن

.(داخلنا3!ا:كاءاءلى!تجرا

-ريلف-

اًلعمد:احصمدزواجءناخرىملاحظة

لطيف:قال

الامر.وان!هىالرريداحمدتزوجوهكذا-

مستصركا:واضافص

يقاومها.فلمالزواجبنوبةاصببباسله-

وقلت:

اًني.الدادوةن!سىفيمعهب!هلواحدةيهوىانهظيكان!

ؤ-ختثانيةخطبول!".جداتستظرؤ"و!كع.فيه!ارغبهمنمتثد

منفقطيومينبعدئالثةوخطبوءاد،اياماربعةخلاللهاخطبت4

؟اياماربعةب!دتزوجثم،الثانيةخطوبتهفسخ

نعرؤءلادائ!ييناشوقعةاعيرالزوابةاودا"عاهدهتركتناوؤت

هـتفسيرالها

،الا؟م!!انمحا-4يبدوكا!.بأ؟ملواجهبهتالتقيناهوءندما

:قالوقد،الرضىاماراتعليهوترتسم،وحليقنظيفوجهه

المراحل.باخ!ص،رواؤمن،بالنرمنارمنلاثوريرجلانني-

اما

اجدلااننياذفهـنلكالمرأةهذهتكنلمان،ذلكولميكنا!زوجانقررت

قىالنمص"ءتفاوىحكمائنااحدقالوكما،واخرىامرأةبينخلافا

وجوههن.محلىيابهنوضمتما

واضالى:

ابررتكمولوعنىبمعزلالمملبهذاقمتلقدحالايةعالى-

كذلك؟ا-سا،لاؤثصذتموهئقدمابه

منتابعا:وقال

.اسبوعخلالت!ملوساجعلها-

:وقالاصبعه!لىعضثم.اقوالهمنضاحكينوانطلقنا

خل!تلداجعلهااناقد!لاعظفنىوبكلاننيالمؤسفمنولكن-

فقط.اسبوعين

التيالمبتسةبارياراتالانراهنعدولم،العيداحمداختصئم

الجمعة.ايامصياحاتفي"البلدية"مقهىاًلىبر،1يقوم

بعونه.ص(تنانكيفانوحاولنافقدناهاننا،احسستوقد

االعب!.احمددواجلممدالاوللى؟م*"عود!

بكينا،ثمالفارعكرسيهنتأملوبقينا.ولطيفانا؟حيدينسكرنا

،اليشايعودانمنهيها3نطلب،رسالهلهنكتبانلطيفواقؤح

ثم.مقبولااقىراحهوجدتوور.منهااخذتهالتيالكدبةءئويتمخلى

!عفه،موافعكلهيهانخاطبرسالةلهوكتبناور!ةاسننشربخا

فيها:لهفلنام!اببنمنانواذكر

تحلودنوبدكأنك،جميلةبغدادايفليا،احمديااليناعد)

بالملاعقمزودةوكلهاستفهحالناراتعنرات،لنهفت!قدكانها،س،عاتها

.(:غيركلهافمن،الجميلةوالصحون

وليالي،صةناهنبنساءفيهاذكرناه،طويلةر-،لةكاؤت

حتىكتابتهاة!جادينوكأ!.!قيقهانودالس!رديوأحلام،عشناها

وضحكاصماساؤج!منيشعلهاكانأ!نياالشاحبةلياليناالىيعود

ثي!وانهعىالتا!ي(ايىومصباجباأرس،لةبرعثشاوةد.ومهئى

يستلمها.لمبانهاكمسمولكئ"،؟كالداءرة

:قيوده!حطمال!ههداحمد

فوجدفامجلسصنا،الىافعيداحمدعادالزواجمنسنواتنلاثرعد

المشاريعوكذلك،نفهاالاحاديث،توففقدزمنئإوكأن،نركأ،كما

.والأ.وحات

موارسةوالستعاد،ءديدنشغحياتناخمولفيدبعودتهوب!د

علمفدبالهلئاه!سوقد،يئركهالمانهعلىاصرالتيالكديمةعادق4

الىبالخمروجالظروف!لهماسمحتكل!امعاليمارسماهاعليها4زوجىحتى

.نواسابيشارعكازينواتاحد

واعتماديالجديدةمواقعنابعضتذكرفكنالاستمراراحاولوالان

اسجلهاانبيالاجد!وكان،سابقاذكرتكمافقطالزراكرةعلىاوصيدا

مناهمانهااعتقداخرىلمواضيعخصصتهو(كنني،يومياتيدف!نرفي

العيد.احمداخبار

لى:ااثلق!

الرغوةجهـمعتبينمااعلىالىكاسهيرفعوهوالعيداحمدثه،ل

س؟حها:ضوقالرائعة

الصف!ر.عالمكميسعنيولا.ممتلىءات!ى!

ةيءبهاثمالامرباد!ءايى!انظر.بحماسباصابعهال!سوطوق

بسبابته:يشيروهواضاففم،أحبارتياوتنفس.اخرهاحتىجوفه

المواقعساتخذالذيووحدي،الخلفاىاستترا*هونكلكم-

كلها.واحتلهاالامامية



ثا،*بئ:لقطكأ

أحي!:هـا8231اع!ن

مداهـونشىهورلىبعهبعد،لتفاعدا!اىلاىئ!ليلحاه؟!رتبدا-

و،ت!ارإمي.شووإأبرلمالىانمرفانهـاريدا،فررثااحدكعةاتهمت

انف"،ن)يخكلمان3ولكن4،الاس!ومحياهعلىيابالىالارشياحكان

لانة"مم!-"كثرةكيرادإ"4واعرأض،اسول!أ!ابأا،محاو!ه!وو

1،إمه.موضوعةعابةمنيمإنهاكانالتبم"الكا-ء!!"بقط!ه"

:فرارهعاىمضكأها(د!ؤلهت

لك.بال:ص"-ة،فالمطنها.كةيصكبمااف،قاعد-

3!وح:ليووواس"مزه

اصاا:هـاجعلاابى،بر-/ى-"ك!رة!كبع!!ئيحض!وةكل-

-وي4ورساءلماا!تىحهثهةاوظا،!-15ر،بت،ا!!-7ب،مطلفااوهـاءا

عهء،رةحملوهبماهـؤوؤءاعا!؟)رأكدةافيرور،ءاا!ءغ،تاراديغرؤ*ني

".ا(ممرح3!البلا!ؤالا-يخ

ورماه،))الكلينكىر!ه(ؤطعةلفم،!-ر!-كلملاء4مناد!هىانوبعد

:قالثم.!هابدلاأصرىلى*زووث..ا؟قيولمه!:دوقىفي

ناإجباؤديهعملوكل،الدهر!ذس!اتمنؤلتةاننيالىء،رة-

.جواباىاتصلمواانوالاا!تث-?كسهذاخلالوللىا)!"يئكلر

!هـرو!اهـ.هامفتو

فد-لمالىحهادكرارار!!لا-اءهـاء4!ؤ،ز:،اند3اذادأن!-ت

وهـ-عال"-هـ،اح!دمسروؤاتمنلته،دجد"ئميماء"!ص،لار"-!ؤىاقام

و-اريخه.ء:4كلرقييالتيا،*اىالى:إو.لتء"ع!وة.روؤ/قىم!بماكل

:ؤ،لربراللضفيامبدااحمدءلمموددما

.امعباديعلىف*يشصونكاكبم-

ثالثة:ل!قطفئ

يدرفىاكأ(مسةاالببيةرحىاجةوبر!د،اكأرلقرطالىء؟-احمدرهـا

يرصااتتضةو،ينست"؟"ة؟تاحرو،نإث*،ء8لىصاء.،ةءلمتو،تاباعتو

معاكياضااا!وم!ييتثاءوواكئه،ال-سقةي9الجديدك!بمشاري!"

قاله.ممارمه"كما(ءبره3يذمن

!!ز:-"قي:!لاحفة

يحظىبدا؟داةةصباحمداناولموقيناألاصد!اءاحى!ا!مااكد

بهذائدتيولولا.بي!ن"عر!ؤكأاصعب!تس"وجكأؤار،اتسه؟ءاداءجاب

.فى!)"ىددع!الم!اال!،*دءقى

را؟بر!ة:لقطقى

خطوار4وقئ.الاررءبزىكليناحوءا(رلهووفي"كعؤىاهـطاحور

قخرجهيوميركأاروكرا4صدروكأالىالثو!هذه!صعشكأن،،بقهوفتية

هـانوؤ!،احتب!كف،بطقالن!ص-ث،ا!9"لمةاالؤونم!عهرمن

الانص:!اطقسمفياصخيروعندما،العسقرية)ءلابممى"!ازولمزهوا

وفدخدورة!هات؟تءهـدماا-سريحااخنماروللأ:".فيهبررعاكم!كديا

:ى11ررواوهذابرور

خطواتالمنب!اةلاد-.عأجزهااا!!جبة8ظظهءث،رإءضاء،5س

ا:لمدهاافؤ3ميابلامامالى

:(ا!إئليةلمةحهأءن!-لأء!صا!قىلة!ة

،تانصعيرصهـ.إتانأهـ،ار:ت،!،"ىنفس1،ما،وبت،لد

اء-نروالولد،اة:،!قىوابارركاءنض-،نع-ةإن،1،يا،"د"رال!)مر:!،وفى

.سنويهة!اكثيز-مرح،حركانهفيبرودااعثو،ل!و-:،بء،ممنها

منه.يضجر

لمهف!يتهامرا،4!هـاتىفيلكبدااحيدرءةهـد،اكل!،رةا،ةو!"لمؤجمط

.ص!

فعيرا"هـ"اعبلمت?هـرهء،ى،هـبضتنتوا.العلر،ماطباقاتعغمل

هـ:دانسبهبجلؤك!وردلوا!ااما،ءتوكه4صبميادئهبةذان!يواجده

احمياةاانها،ابئ!ابر"مي811"بىاحهدويع!.اعاريةاذراعهالىرأسه

ير!هـما.3،لىاككطالا"شة

انظلام!لأولىو.لبر*نجهألى.اعودالم*"داصمدكانا،واكطاو("ءد*

أ)كه،هكأدمازء*"ءلهو،لووو6والعلوىا!ةواكهاكه،س4مهحاملا

:هذهحايتهؤب!،ومدات

بر-*رزاىاعالدأصفىتشينبرتالءبا*روبر،ايامكوابايرن-

؟:ذوددلمحضى"*ةكا،،اةءلافيمهو"(8،لي!-ادس*،ركلبر:ن

:نردشث*ىلىأصصتأ*؟!ا*حاهـآي!رر

.يامالاتخبىءماسفرف،بس!يطة-

هـئإن!"ءبص-ت،م!،،1شأخذبدأتةا)جديىصرخةولكن

مالىوء*،ء!لأ،تلانأشح!)طادليماا"ههـ)د!!اتراوما،نهء!4لالمبا

:بحزريفولقى،فر

افهـارجمط.اشساخبما!مامموص!دذ!لموالاذاىكل-

:حأيفىا

العيد،أحدداص!+،ءب!نمنلطيفرعطثكياةحد-توكيركزت

وهنا.غيرنأن3مواظبةاكثرولكشاس-رةوعظء-5اىالحقيفةوؤخ

يضعكانالذي"ضئ!ابهـا!؟ءأ:اصهتقحاتنا،عفىأأىالض-رانمنبئسرلا

باسىملاذء!ةور-.؟لصءجزصكايرخت*ف241و*وربء.يخيمهعلىطبيلآنظارة

الطو!!لهـالإثهرلهوو،(لدر؟و"،وركبالعهلاؤخخيرااعين)ورتعار

الىبالازفمام!/غلأر-يسع!!اكما-جداالعصيرةاقصةايكتبالذي

تبفىوما،الاوانفبلرأس"ثىعرسقطالذيوعماد.الفدائيل8الع

،واحمدااونالبص"ء3لا4واحر،يصبغهرداورا،ب،ضاثءبم:"

ءن،.الغةالنضه"رةاىآمائلاواحرىرالفحماسودمرةإبدزثعرهؤكان

ب!ض؟هـمتو؟د،مهروؤطمسرحيمؤلفهذاوعماد،وهكذا..بين

وا-كابيروتا(ىغا-راتياوننووف.زيونإءةوالهالاذاءكأفيأاءمار4

.،عهساداحهدعلى:!ايمحهالتي-لجطة1اث*،ئمهء:بر!"تصلمنا!د

اًجروراس"،؟ءؤاءلنار،(ءمىطهـيثالم!ضرشرةلابئنقدابر)ازااما

اليهمالفيرانلدا،مضنظمادممدمجلصنا3خحضورهمواكن،ايضا

.بحماس

رره،دد*كأ:لؤ!ئن

ذاللطيف:

.ايىومابراهي!ن4ر!الةوصلتنبم-

ا)هـرزوما-!.عملهمنااخذهلقد،از!ههمت-تاقافئ!-

ا*!د.ااحمدعنسطوسهاولكنلك!الرسالةان-

:اضافو

ا*هدحطوكفيط،يروء،ورءوولهالىاخذمحاهابر،مرأة!،!أيدكر.ي-

ياكاها.انوك،دصدره،ظىالعيد

ا!امسطبصوق"واردؤءرلمفهبلع

.لف،،ه9!الزواجانيبموولكن،راكهورموراكان-

ثجي.!لكالخا)-ةجباتنلمن"ؤءاذتذكروقءنر،ل،تاذو!،قي"نا

عجيبة.بصوفيكأفيح،منغممص؟نوافراصناا*زانظلجة2ؤصنع!ثركأ،

وؤلمت:

الرسالة.هذهلعيداا-هدإقراانيجب-

:4فيىيقولصعببربهاهشندانهاهالان".بنفصيلهسأقراها!

الطنئرة.ازررصقيا5ءكا!في!احاناتاكافة+!م!هتوا،،.م!دابرقراءةبسوع

د"إحاتت!رليي24يدوض،بعةا!راالز*إجةر*دسنقيرأها:وؤلمت

كوؤدنمارسهااني!جتجورلملةلعبةا!ثا،لهوسنرلمما،،،حتماالمراهيم

برين!ما.يرلآالابدىقىالممظ



موافقا:لطيفوقال

حسنا.س

:بنر!اردفثم

منجزءاخدرناانبعد.نعودبداتايامنالانسعيدانني-

الذكر.تسشحقلامشاكلفيربيعها

:ءكداوقلت

.رخاءاكثراي،معلىمقبلونأضاا-

:اخرىوقفة

؟لافىوصهـ!ووومن)

سييبقىهكذايلاطو

ويقرايست!هيئسوف

طويلةرساتلويكتب

و!ناكصاالمهداتوؤء

(الاوراقتسقطجنيتمضكاققا

ريلكه--

س!ابردعة:لقطة

!ةنضزويواح!داطيفوانا"،المدينةوجهيصىلاطرانثيتكان

ولطيف8-!اصاصبزلآرجمارال.رقءنزجاجةنص!اًخترت.دافىطءبا!

هـ*ظمه!اافوعا!كيالمارةلاطباقامامضااليالطاولةوافلات.البيرة

احمد.كرئئفي

له:قلتالرابعةزجاجتهان!انوبعد

ابراهيم.منرسالةللطبفو!لمت-

ودلق:

أامرهمنيهمنيالذيوما-

لطيف:وقال

يها.تحدالرانهيض-

:وقال4الطاورعلىريدهوضرب

اثن.الخاسرانه-

عليهامضيفاعايه؟قراها،جيبهمنالرسالةلطيفواستضوج

الح!هـيدهاحمدهزقرا،تهامنفئانوبعد،التفمىيراتبمض

:وقالبسمحرية

اثارتي.يتعمدانه-

بلعها:يتما!قبروقال"خسورقةؤضمثم

يستطيع.لنواكنه-

:4وساك

؟تنممءعليهتردانتريدهلس

:علإ"افترحتثجيبانوقبل

خاصة.برسالةاليهبهوابمتجلهوساسبردكانطق-

لتطيرهياتو،جيبيمنورؤتهاستخرجت.الفكرةلهوراقت

مفكرا..لدهقهةمةعاىصكهوطرج.الطاولةالىكوعهاسند.اقواله

:قالقصيرةفونرةوبعد

في11الفارلى!انا،غزالبنؤ،ضلبنهـحمدبنلابراهيمؤل-

،مثلدءوةوءـده.احاربهبهالننالسهيففليخترالس!وفكليرمتلك

انهموا!ياالفارساظ،نعم.انالفارسوا.وثهاقهالفارسنبل

.اء4رحمفيوهواعدائهعلى

:،،فليضؤحاد.بانترايملهوصفقنا

غزالىبنقصلبنمحمدبنابرا*يميركونمنالنساءايط-

،ويئف،ءليل!لفض.ءكل؟امراةاقبلحتىاو؟امراةاضاجعكأ!ما

..اوذياع!امااهذافيغزالبنفاضلبنمحمدبنابراهيمهوؤمن

:بارتيماحافاؤءثم.برهةمفهـراوس"ت

فيه؟ممساحةاكبوالئعبيةالصينثغلالذياحالما-

رر:!ارع!ةا

.ع!سياحداثعنر!همزلاعصيلااضني-

وس،!ته:.يوم!صريدةمنالاولىالصفحةؤىيقراوكا!

ألان1ي!مكوماذا-

مسرعا:اجاب

.ظفارفيالثووةك!ص!ير-

.و!ىا!ؤااع!و

الم!اح!ة،ابىيرةءنرجاجاتور.تالمي!اصهدلثربليل!ذات

.لمجكراتضام(نوفرر،بركىذلثءنانضبهىانوليور!،ضجلعلىشرب!،

فاله:ؤجماشؤ،ل

فيائعباقرة"قةىازوركأتوتثما،ركيير!8احبانني-

ابكل.الىلميؤيونفيترقصواشاهدهاالشرؤف!الباب

اضافي:ثيم

بابؤكطوادر-"ا،نسهجياا)خطيرواثالاعتبهدااداياانني-ا

لارلفيف4براورض!،ءىألىاضامهبالشاريخمقمر*رفأنا،الااجسا!طريح

.ءوالنساوالمسرح

ثامنة:لةظة

ممهلموقي،وحيص،فولصحن،المازة!ءونبمضالمات!وعلى

ومحلى،اشقئئايا-"كهلهكأيرومنننكعة،مقطعولبجمون،خسأ!!ور

،ا"ثويالل!!منواسص-اخ،قط3قدصارا،عه،الأئمظ

العيدةلاحهدقلت

؟تحزنهل-

انفه:منيئكلموهواجاب

حز!بما.5نابراميحزن-

؟(صاذا-

.مبكرااديهواذياروجلا!قالتلانها-

رز!"جت-!ش،يرأانافئتا/محئوطلب.ر-بىهحهخقتموضحك

الآخ!كوش"قيررلش.حزامهارخىانبعدبطص"علىبىرروردنق.برءبىة

:وقال.امامهمولهبا

وأا؟د،ا"هـاأخاء!،اج!!نرفيا(شويالخرود"رىتوو،-

اخففبانإبخمرزكماالغبيالطبهباممئو.نعمةا؟"6واؤلى:لمه،احضضنه

وزض!.

!-ت.اخرىش!ر!بمنافىبها!وك!ت.بارتياحاستوخىئ!

.رس"-لمحفضت.حه5الجلوسفيبال.ثقى،اص-ممىت،اره)ماس:وع

ا،وعد.هـ1عاىواتفقنا

هـو؟!كأصا)-هـارععلىا،طلالؤبر،ججوارالا.قبادىءجنحم!،

ءايه:حت!قترا

،راقبةصرضة!مظننا.الاخرىالجهةفينرا*!انافشل-

!*3-لبعررظنجهـجمطوثقب-لطفه-فربراداوفد.الارب5ال!ا!!

.!!وءز،

4كلزيوشق،نظريوجهةؤكنوبولاوجدعضدمابخفةوانشحب

:وقاد،حمةاددوائد4ابنبصهور"

فيحملتانهمم!اللهيعلم،ص،حبهوالديلعنتا!ارهذا-

ثلاثيئمنوامثر،صحناخمسينمناكثرفقطالعامهدامنه!صوبي

فوكة.و"ملعه

برارتياحووؤو،انكرسمميعلىا،ك!ننزة"ؤخرتهي!ريعوهواض،فثم

:شكالثقيلعملاداء"سؤوغوىأنه

ولى*قي-حةانها،سكاررءمنافضغيرالبارهداؤك!يكدىدلا-



ائ!ءهـؤفى./يملىزضجع

مففر،!وتالارة!علىر-رو!ة6،هـ-معور!اياثض"فكاالى"!ؤلم

انتباها.نعرهالم!اكأضاو6لسهءبئلجاارءة!رؤود!تجاصكا،باوالةفتت

له:وقلت

عنل!ك؟يهضيماذاوالفرحس

إهلأبر:اىنرولطبر-سءكأرد

.از،مان-

؟تنام-

:ض-ءموهوواض،تء

دوىحالعهبىصجاتقلب،ظاللت،البارحةح!كأ51اررزررقتلافجمما-

ره3زذ.هـبمثيئاز-ءيط53القولا!اوولد،بر!فى*هت.اهداان

:امتأصلى

صذه5منئ!لفيالوحبدال!ل،والجنسانؤوأتيو!ذات-

ررنجعه،عهـمدياء:"ىاكليمارسةلاش،"هاأ*كأبءلمى!-،4"بئلاو)كأ"س4الطل

رزه5اء-نتىان!يا.ساعاتفتمرؤدتنقظ-حالةش،عظيمةصفاءلح!ظات

ييكنلاخاصةا"حا،بخوثمص*وبةءضهلأ؟!ول!ة،بمضه"الساعات

?-"!سقىبعدالهانىءللنوم،"ت*لمووندئرون.ودقةلكاشوحهاان

كا*مبد؟!مةو!!ه،وحدهنسهجال!ءداحىهد،ؤلملاافىه10،،الحن-!

تقرونها.

:ارددوانافهحكت

:،لضكيد.-

يوما.برفيسءترو-الرديءا!الطحم!ذاوأكن-

بهلن:وووواكأ!صوتهورفع

نف،ى"ضهلانكالهءوممهوشطلبالءيدلاحمددستركعالعالمايها-

لوما.

.ادجشأتردو.سكائريعلبةخلال!ااسمضفيارجت.برأرهة!ءحهتت

لاء-.اسيةءت!اوانقطعبالطبىلاوامراستلدظث!.واحدة4لافدمولم

الازةية.الجيوبفيمزمنا(تهاباىاكتحواتوالتازفههفبمالشهدلمير،

:هـال

؟)ىب!ىؤطدا،1،-رةاعنوعدا،السكالرعنكط8امف-

واضاف!

،الرجموب؟مي!!بمالق"ء،تتصيبواصك!،81كلانيبالفو-

...أـ-او،نشالموزلا

اكولف،،وبر"!رؤك!كله،قهوقع!قبرأوهوا،"ط!ءشووؤف

بصعة:

والبواًسير.!

بب(طة:"وسالت

؟"كوىاىتريدغاواين-

.اخرمكانفي-

*-مك.ؤيتستهمله"ااكشرافتحاتاهذه-

فىبهالب،الءءـولحيدااحمد،لااكنو،غرتضيااللهعين،،(ا-

.مجالاينجمامب،لرتي!ويمنكلولمميخ!س،الاص،د

ا"رة،ملاءقبرعصنت(ولعنيتوؤفلمولكنه،ءهـادمنوصهت

:بر،9ه!سثم

واحثظ.ا*نيةلهـي-

!كها؟وما-

بالىسقة."ضابسوازاالباراتاصحابا-ديه-ء:يار-

؟ولماذا-

صؤلصاعظمبازبي3دمتأؤاناالانا"ا،هاف(اعتزلحتى-

اله،لم.

عة:لمه.ناقط!ةا

و!م!قىك!وبائياوممسباء،لمحةوكلهواحداقدحاصعبلمتهكانت

32

؟-أ)3!.واصدةاعلائنعنامضعلمة!الطروغي،د-كائر

؟لماذا-

:اجاب

كاتهالاسو!،ء*،رالتأخ!هـ،علمىدمتص!رء:ءبدوحضى-

.المقتنمات

ملاحغاة:

ب!ته

واظن،ا!"ديرقىاا(ء.با-هدصفماتبمضعناحدكمب-ألور

لمريعوانه،برهـيرنانه!احفاذ،ا-م!*براادررالات،1ا!لاماشء

وار"تكو،لا.?رهءتما!"ر!3ه،3،رهاسلونهوان،ذاكثرغماوثبا

:المواصفاتهدهلكمارفقالمعلوء،تلهذه

اهداانيومذلاتاصءرنيلموو!.الارف،مة،وعانةط:ا(ميزةالاثار

"ثلازة!اكاد.ء*ا."وكطامراةاول-لمى.لت.وفانؤم!ائرهالقطع

"بم3،قيصهتهـأ:--كه،انفهعاى4سب،دتوة"عا-هاانظروع!ما.ان!4

"-نارغمااى2و.بض،!طاله(للأثةبدا.رةاسهةاهذهوكانت.الاصرى

!ر،،7دمنبأسولملااروا-فا!رزهصر"هـن-،كديع!م

سم.165:الظول

.?،ءدشهءصبراتللإشاررلحوشكبما،ا!ءود:إث"*رالو!

.دبيرة:لهموما

:يضا/جا

اءمدعنسولو/"الذيالهذر!هـاكلاؤ*هـأوانااتساءلرات5

منارربا؟؟"ديمااود"وان؟عالمهابوابالجانا!نطعتءـلالهيد

ثداكونوررما،هـ،بطر.لهة4ظلمةاننيواحسارداعنادجزول*ني

يك"ناحنازسا،رر"جالحربفبيننا،?بروعيبدونذلكقمهلحت

هـلومع.قيالاقا.؟!2المنافمسةاو،امراةن!رللفتمحاولةمصصرها

مكاناييئءراذياالساءئحسنورهالعيدلا"مدبانامرفاناهذا

.عا!ينقوقوبهذا.فيهيدخل

اقولودائو!،وؤهـ،بنادررجلال!.داحوراىاؤولقةالح!يوؤى

؟?-الايوؤص؟ضه6عظسرما:فلألوذبوعندما.عطيمانهعنه

وكى.عظيمولكض4.ارداعناعجز

سيمعة:،!اقطة

لعيد:اصهدايل!سأ

عني؟ءبس!تهانك)ومداتاخبر.ىكط-

ؤحلعه.ءاوهـفاس

كأ؟القصست،بطكيفواكن-

إءهرنحلأ.ماهذا-

تفنم:و

خالف.و(كأضي،دمشقالىدائرتي!ضوفدفيغدا-

؟لماذا-

بقصتك.ورمعتانمضد-

العلافة؟وما-

لقصتك.طبيعيكأنهايهؤتكوناطائرةاغيكأسفطاناخاؤء-

أثة:إتاوففة

لسنينامههـا،ف!ادور)

اعرلىلاالانحتى

عاصفة،،صقراكأتار

.(كبيرةاغنيةا؟

بغداد


