
1لخطيبحموور

الدءكبا!ثهـ"!اع!ة!لو"مدأية

(65الاشمكةالىدا8ا!شدةمن)

كلمخيلتهلىكتنرشعينيهمنالسياللنه!روع!ندصا..دانما

دفيقة،ولىاءد!قة،الذكرياتمعهفتتعامل..بالعذابالمثقلةلسنينا

و!ممس"الهواكوكب"علىنطرةاخرلقىاانمهنذالعمرعبرهالششرجع

شفش!اهوتبقى.اللحظةهذهخا،النهرضفةعيه!وةاخر

الى،العيشبطقميرويهانتعودالذيبالصمتهنطبظتينالقرمزيتقى

لملانه،هكدا،الاحتضارعلىت!ود.الاحتجاجفمهفيتجمدان

له.وطنلالان،له"حدلا،الةمياعفيالشريديؤقا.سواهيص!

القناع!فتراوده،التركيزع!الاصابتسمفهلاعن!صاالؤا!أويغيب

إ..ضدننسه،الوطنفقدومن

ولايموتيولداملاو.احضا.لها!بنفسهليلقيثابتةفكرةتعوزه

ارضايجهلالأدهيخهـتفيفلا،فجاة،يسطعحلماو.حينهلي

ت!وزه.دف!اهحدودوراءتتكايرالتيالامنياتمنامنيةاو.تحته

يعر!انثونآلا!يز!رد..حيادفنرجلعنفيهاليبحثالحياة

.إ؟مثلهالموارةعرف!الذيفمن.!زمنياقتال.البهجةطعم

اخسالها.هيعشالهفجعلت،مثهاكبرولم!عزةنفسهفي

نظرةباخرالوطنودعحينما،نداستا،تل!الاكلل!ةوعند

الحقيقةهوامشخلفم!سيهدفنته!ا..المدى!ي.".كوكب"وغيابت

فيالفارسيقععندما..آه..باوجاعهاالاحسماسكثرةوارقته

.ار؟سهفوقىالفرسانيكرالسلاسل

...اللقمةواشتهاءافي؟بورىالخيشبخيمة!طقهوها

من..الاخرينحوليصمانعليهكتب.مقلتيهمنينهمرالحزنولحن

العالمارضانراىبمدصاالصفحنمنكبرهوامشلهانينكر

.؟!ملكهصسا!ت

فييالجولهاثرالجولةيفر.يولدانف!بليتحسرالنهاربات

،فبفحشر"للمنةتسقط،اخيرا.الحقيقةتقتح!مهحننىالليلسراديب

باتجاهاتالجامحةامنيالههيكذلك.يغيبمتىالزناديقحناجرفي

.الهجرةظواتاولىمعفتلتثمولثت،مفتاريامختار.عكسية

وعندعا،الطاءيولدالتعطقفي.اهدر.السخلىنيصيافاهدو

انتلا،الاصابعدؤوسفودويتلحرجلجصاويسطع،اللىجتمم

.الصواتمواقعفيتبقياانضشطمعان،الزمنولا

.الموتلوادفياللمعسانينطبعحيلالهاللصةكتتعمعنمما

انفه.*مسىع!نلمايتبخ!والى.وجهـالارماكليبل!.ينطز*

وجهصبعيدا،الخجلشع!منتغور،جفورهاكلتانرروالأشجار
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ولا.مرةالوردلونيسف!لم.وا،قرض،تناثر،الورلى.ابشرية

تقتل.*خرينوالىتقتلنفسمهالىاًلن!ةإ.الابيضالخبزطص

فلا،دبسة،كريهة،كالمخاكلالمتمغطةاللحظنتلكيوجعهماواكثر

عينيهامامتتدلقاعماقه،بنفس!هيفكروع!ندمعا.هيتهوولاحيهو

يجولومينما.اليا!ةالهكوابيسصر!رويؤرقه،الايامجشثف!تنن

.والافكارعبيهبينصريص،يخر،المنراميةانالاص)،

الممر،لذانذفييغرىمئاًنما.مخلو!ايعذابيفوفىعتابه

ثوان،لبضعولأبواوجلهذاباحواليفكرانيزعحه،يمميهمالولديه

وجودهمنالباقيةالبقيعمةينهشان،الؤميكحينلو،يشاءءل

الذابل.

ومشاعل.ترابهاتتقياوالارض"نفسهيقنرسآلمابنعار

،كلفوضىنفس!هعنيغترباتمالموصار.الفتكبسميوفمرفوعةالحب

..وضوةضوةبين،الهمجول

.اازعرياوقعت-

وعن!دصا.وسقطالمخفرعت!بةعلىفتعشركتف"بينالد!عة1وجاءته

ؤ!تفجرراسهمؤخرةفيالبندفيةبكعبالشرطيعاجلهينهضانحاول

فالا،النشوةفاوبشعور.عينهـيهامامالجدساندزاغتبتىارالدم

الطاولة:علىالعرةيضعوهوالشرطي

."دحيلان")شاويشياحرام!-

يثوء،كميبا،بدمائهم!رجاالرءلوففبيهـثمط.جانباوجدى

فانمغ!المرةعلىنظرةوالقىالشاويشتجشا.ال!مومثقلتحت

كرباجهاًبمد.الهـرسيالىباعتزازظهرهواسندوخداهشاربه

وسلا:انح!نىثمو!لممادننراوسحبالطاولةطرف!الي

السمك!-

امسمكا-

اليوكباويص!تار-

مولدكأ-

.3791-الهواكوكب-

:دفشء!رغاص!برهوالشاويشهمهم

هويتكأس

يش:الشهفرا.وهـمماجيميبهمن"هويته"ارجلسحب

كساعل:.(-ا!هنة)

ا!المملعنعاطلس!



--كلم!

-تقريبا

رالسه:الشاويشهؤ

سكنك؟أ.شوارعمهن!س،ي!ني-

منليتخلصعينميهالرجلواسبل.الصمتقوقعةمنالحزنوئبه

هيها.فسبقتهمريرشوطفيالذكرياتمعتسابق.الم!لمةشراك

لىاخ!ة!،طويلةوقفهـة.الكوكباويمختارامامهايتجمدالشالوقفة

والاولادع!فةراى.واليابسألاخضرتبتلعوالارضالسمم،ءبيىنتمتد

اثرائغة،،الحائرةوالنظرات.فيهشهمالذيوالج!3.مقلتيهفي

المخيم،راى.المج!لمنيسق!قدالذيوالامل.لآ4نهالاماالى

راى.اثظءوطاةتتيتساقطوناذيناوالصغار،المذثةوحياة

،والشاويشيالحاف!دواًلثرطي،ا!ئهمروالنم،المهينموففهفينغسط

..الجوابينتظرالذيالمنعجرف

الصبر:فغدالذيالمقهوربسعخريةقال

!أسكني-

:وقسوةباممتعاضنحوهالمشاويشنظر

سكنك!،!تس

يكدره-قصر

با*رباج:علحهواثنض،شاربهوتراقص،الشاويشفانت!فص

سكنكأ..؟'القصبةابنياتسعخو-

،ال!مؤىالغارفى،يمش"ر.الؤءنيخت!ارمشةواالرمشةبين

يتبخر.اويرخيب.يعفجرليته.اخرىمرةادقهردافرةفيفنا!جح

هـنعفيف"مصنوعواحدميليمترالانفجاروبينبينه..ل!ن.!لىتيا

توصف.لابشجاعهويجثدهفوقهيقفزدحهسلانوالشاويش.وا،ولاد

غيرؤلمشيهواًما."الهلاليزيدابو"وسالمالزيرمناشجع

ابنالاند!وريالنوري.الهواكوكبابن،الفلسعطيني،الكوكباوي

إممصكلبالولا!،ودليه":اعماقهفيموجعةصرخةمطإ.القحبة

"..شعرة،شمعرة،ثعاربك!ت!تدحيا!نلمششاوياالرسو!

يلدز.قصر-

بالشرمبما:الشاويشصرخ

.إكلبشسه-

بع!نف:الجلدوتابع

سكنك!-

يديه:يمدوهوالرجلقال

تماما.المهـقبرةوراء..يلدجقصرنسميه-

:بات!اءكلماتهوارخىالشاويشتوكف

ا!ورا.رخصت.!عالإ.هه.!إلدزقصرتسسمونه.!آه

؟!.كو!اويياطدزؤموالمخيمصار

.شاويثطيا،القهرمن-

.ألرقتايخاكهس

.اسريلمس

.؟والصرة-

ملكي.-

كنتأواين-

بيتي.الىالطرقيهمهما-

.!؟لليىلااخر-

مكبوتة:فهدةواط!ة!الرجلترثد

،(ألةالو3"طحينمملىعشنا.اشهرمناشتفللم.اسمع-(

اجم!ون!اله-وانمن"الاحاويد"وحهـسنات"اممموسا"والفول

!بماشتغلت،اسبوع".قبلاللحم"لقملأواشتهنا"،لتفؤ))

وتراكم،واكلت،وقمت،نمت،هناك.البراريفي"محجر"

9!

اللقمه،كق"شهوق(لمومن..واولادامرأةاوراني.بدليعليالوسخ

الصرةفيفوضعته،قبضتاجرياًلليلة.إيىهاالصنينمهقداريمرف،

.تاخرت.للسيارةادفعلال!كارجلي!هكيلومتراعشرينومشيت

حجمها.مناكثرتطنيالدقيقةلان،الوقتاختهـمرحتىاركضصرت

11.سرقتأكونهل.عليوقبضالهـثرطيرآني،المدينةلأاولفي

:تساءلانتهىولما.مبالاةبلايسننمعالشاويشكان

لإااشتغلت-

.إهلكت.القففوحملتالصخركست.الصماركا-

.ابتذس

اشرطي:او!ل

-ايخاوجدته؟

.النؤدويعد،ي!ولا،المنازلبينيتلصص-

:مختارالىالثساويشالتفت

صحيحأ-

تلصهي.بمونولكن،أمم-

.إواحدةمدةيعدهاجراي!ضمن-

دائما.يتعسسهيظل،فس!لأالمل!لىس

!؟يهرولوهو-

!يموتوهو-

بااخديعة.يشصكهنراسهوصركمحمنوقاصهـيرايشالشاث!أ!ه

ا)ثمرطي:كاطب

المحفر.فيوسجل،الطا؟لةخلفاجلس-

الشاويش.اماىتاهبانورهدالشر!ففاهن!ثل

الفاعل،اوقف.نقودصرةوب!وزتهسلالمفىببئيتلصصضبط"

"اثبلاغليمنالمو*وداتوحفطت

:مختارنحوواسمدار،الالاولةكاا!ورقةواخذ

.؟وكع-

ارك!.لمسيءعاىا،قعلا-

توصع.ونجلمكخيمعكسن!ق.أشطروشعرك،قديمةيةحكا-

.ال!ل!ليخافلاالغويق-

وتسا!مواج!"اس!نناثيتا،بر.لجيممخلوقعلقما.س!رر(س

يدي.بينمنهتخرج."دهيم9)اله-فيياقين،بعديوعنن.جلده

.الاخرة!ا،الرحمةت!رفولا.البالقصير.متهور

...لساعديهثنلشمروبدأسترتهخلع

**طلا

الاشكال!زلزلتالحياةنبفماتوتلاطهتالارضمال!،لحكةفي

العنكب!وتخيوطفاخئتاخولعالمخيال،الحلممنو)انحثق.ه

هلامي،السوادحالكمارد9ننينانحدلمجينمنوبزغ.انفاس!هتكبل

اخرويولديخ!نقنكياه!وها.نر!ممال!ةلااهـمااان!امةى،الملامع

فتراكمتالقارمنبحرقاعف!س!ق!.ب!رلمماةمفقثةب!ىمثس!ون

تسمبحمبندقهاشباحوراحت،المسرادكلنكألنمانةملايينؤوقه

الملأمة:فيعالصاهيوبقي،الدي!ورخضمفي

تف!،!!قيبالسرةتته!ضحسي.دحبلملأنيشياشاو،عيب!

ولادي؟!4

:الشارعالىينطلقوهوالساويشقهقه

.؟ساعيش،اذن،كيفس

ههذهمثلفييتجولانيستطيع،دحيلان1)شاويش،وحده

معه.اثتحقيقاووجلااليالوقوف!علىاحسديج!!ؤاندؤن،المماعه

ورا،!ختفىالثياببهذهالوظية!ةر8!وئلا!منغيرهمثلكانلو

اطلالةمعالابراسهيطلاناستطاعوهـااللإصلول12منال!كران

المدينة،ليلولمجق،الصمتيوزقالذيحزائهوقعسعمع.المفممس

متلالملأ،،ديد..ا،حذيةكدولاا)شاوي!ثيحذاد.بالاعتزازفشعر



الكك!،(الشيثي"..التنير"فمل"وليهالضيقيالوجودسماتله

ي!الخالصالنمبمناصنوعا..اليتيم4الفرافيشيءكليغلق

العصرملام!حليعطربهيهرالذياكحيدالهـخاتمفصار..الجلدزكا

المسافةصغرفييضيع،حجمهسسةمنبالرغم،الانسانوصار..

طالعةالشذى،فواحةورد،الشاويشحذاء.والارضالحذاءبين

المدينة.وجهلتزيسنالجدبفي

والقسىلهفهةصبرهتحسس.سترتهازرارليفهـتحقراعهرفع

و+دكن،دثرطياكن":وفكر،اخرىمرةاليواتالىاصغى.النراع

الشرطييفعل،ببساط!ة":واضافمكنومبصوتض!فى."فيلسوفا

علىغ!رهمنارجليكونلنيانهلاقتنع،الاترعرفهكرلو..شيءكل

عندالمصائبالنساءمنافمعفالشرطةميخاوفيوانالرجال.الاطلافي

قبضتهر!ء."دحيلانالثاويشيديبينوقعوااذاخصوصا..

وشسعارنا،اسيفباونحكمكم..":بفخرواكمل،نظرةعليساوالقى

دصجنخيالك..هاهاها.لسميفلا،(.االايعارضنالمنوليس،السيف

،".عفرهيا

فيدسهثمجيبهمنالمفتاحاخرج،البيتالىوصلوعندما

وتنحنح.الباب

الداءل:منصوترد

.؟دحيلان-

..اكي-

:،(عغره"قالت.ودخل!نحثم

..هلايا-

اب!:تحتقرصه!3يده،فمدوتبسمت

."4حرمة))يانعبان-

.*عادةغيرعلى..سلامتك-

-شي.كللكوسالثرح،شاي"الستكانة"إ.اوف-

.اولو-

ارجاءاًل!بيتفبمالنظريسرءراح..وقفتهكلهوترثد.وذهيت

غارةدبنوالاولاد..يم!افيوالابريققفاهامصية"عفره"راى..

ولسعات،فجاة،الكوكباويتذكر..كالقط!هر-!ولهمالنومفي

ساطعبريقمحيلتهفيفانفش،الصرةاجلصوامستمواته،امرباج

واختنق.للحظة

وتنهد:جلس

!..اولادثاطهوركملناكديرون،النهاية.وفي.ونتعبلكمنكدس

عفره-فالت

--تاخرتأ

طب!يمته:الى!فلالكلمتهاتنبه

الصاية.عليكساسرد-

.أمنحكاي!ة-

.اجلم!سلخ!ت..الرةصاحبالكوكباويا،زعر-

..العافمةيصيك-

أالشاي-

.أ!لماذا.النرعاله-

لمكانه.الصخرمناعند،وراسهطويلولسانه،نفسكبرو-

!ل.م!نالمخا!ديدخد

حراميأ-

للنا!بة.الل!فيووفع-

:عفرهضحكت

.االصنعةفيجديد-

.الجزيرةشعبحكم!سعودالعبدالؤفىشراثعمن*(
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ررحين.ملاتفضيةص!ينية!قطالشايوحملت،الناراكلقتثم

جلست.الطاولةعلىالابريقووضمتبالمكقةحركت!اصغرين

فبضتيها:علىذق!نهاوالسئدت

اولهـاأمنال!حكاية-

،وكلبانتثاشعصنيهالسبل.صوتالافتصاعدشحيحةءرعةجرع

.إالحدمهالا!ء5كأ"لمهة)اأآهس

وتابع:ناعمةبقرصة*مهعلىوثنى

فص!(لساكأت،ساعننينحوالم!قبلأ.مرإ،اًينإ.زين-

..الئرجلاويدفعبيدهعرةيحهلبالشرطيواذاالمخغر

وخلكل.بحلرواصش،ف!ة،الكلامعنفتوقفالبابوقع

فبالرته:،لريعةنظراتعؤهمعت!بالل،صمتلحظة

مشكلة.اليكيحملشركل.كانعادة-

باصبعيصفتعالقفلكلقان.وما.بكسلومشىكرسيهعننمضا

تملكهوقدالوراءالىثتراجعالارتباكاخذهحتى،واطلالبابدفة

ينطقانوقبل.عينيهيصدقفلمابدشةحملق.قواهوخارتالو3

افتربتحتى،الظلامفيطريقهاثق،.لبندفيةزحفت،مابكلمة

جبيه:حامن

.إدحيلانياشاويشا(كألىمساء-

بصنتنشنعاله!اللصاتمنتلكلحظ!ةفي،الزمنساقط

.الفراغابتلعهماساق!ينفولىالشاويشتجمدعندما،والموتالحياة

العسهـريمةالبذلةلبىان!زر،!رةلاول،لوإثهؤءميصفصار

تداهـتانبعد!مالرعبينويهوها.اللماعبالنطاقوتو!نطق

ا!اةالقناديلمناتمخيلتهفيوت!تناوج،ا؟ييةفننقلب،الكبرياء

لنبضاتاغيري!مهكدولم.ثنياهتضيء،لهنيهاتكانتالتي

بعصبية:صدرهتددقالمتراكضة

الت1001009

.إهس-

مط،اليهمافاشار.تمرخكادتاىتعابهاولشدة.عفرهركضت

البن!قي!ة:خلفمت

رصعاصة.بصثرينجبمنكماطرزتوايربهلوءإ.به!وء-

تاتا:.زوجتهفمعلىوبسطهاكفهالشاويشرفع

!أخرجتكيف-

تسماوده،8داننىالنوايامن،وكففتل!ةلسانك!عتاذا-

شمث!.!للكلقلت

.إ.4..هـ0.س

اناوفعليا!ضر.صيوطبالشرطيوذف،خرجتانبمد-

وصوتينتوصياتكوحسب.وكاذبملفقمحضر؟لانه،ر!فهت،بالطبع

أنت..بعهتهالذيالشوطليكملعليوانهالالهـربابمسحبا،المغافر

.أرابيأ.انزف!كيفاليان!ر10شفق!ة.انكرولارحمةإ.لامزفني

ع!ينييينالق!ؤ!ؤ.اصبرولم،الكيلط!أ.نراعاكيرأ.وجهي

قبضتيبجماعفربتهإ.الاهلألة!مريا051وجهيفيالكونوان!ر

طانهامنالبندؤيةتناولت.وجههعلىيتفبطفسهقط،واحدةثمعة

صدا.الفارهرء!مثل.القيديفكانمنهطلبتثمنصوهوصوبتها

وجهاوقفنائحمدئذ.يسقطالصترك،ارتعاشهوحعرة،المفناس!

ح!ي،وانمكس،ح!هانعكسانبمد،كهذهمكهربةلصة!ط،لوجه

فيه،اناكنتالذيالمو!فيشبهموقففيوقعتوقد،الان:لهقلت

اللبالسوان..صلابةاحمر(؟ابئ،الشرطي1أيها6!رنانتستطع

تحت،الئفويمنترصعكالتيالممسةاويلازرار،ترقديهالذيالمنمق

وا!فحلاخرس.بقي.لجبلم.خاصةصفة،يالضرورة،تكسبكلا

الدينلهاردلكيراسهمؤخرةفيالبندقيةبكعبلطمته،ميننذ

في-المفتاحووضعت"الئعارة"فيوحثر-ءوقيدته،مكيالهبنفس

كا..اليكوجنت،جييي



الشاويش:بغت

11فربتهس

جيبة!..إاوف-

كعابيرعاتبة:وجههعهـلىارتسممتفيما،قليلاالشاوبشترس

الفبص.!لتركناكصبركطاللوس

.4منتغالمعدةالزوجةمعونمترزضعلىسطوتقدوكون-

.إرفبتك؟!اًلصرةس

اولالي.رفابفإما.الصرةولارقبتي.لاس

.إمخت!اريا-م!حقن

انما،الملعونالزمنهذافيدثرطايضربمنانال!يكيخيل-

امهاتكمبطونمناًتول!ون10لماذا.عقلهفقد،فدبا!بهيديكون

أإ.خوازيقرؤوسكمو!ئتلمعازرارص!دوركموعلىالقمرضوءتحت

صوتككانفقد،المفؤفيأماإ.اصنمامهثلسحت'؟.!كللم-

!!.ت!ل..الصخرتقصموفربتكالجمرانرزلزلى

.؟تريدماذا-

.والعرةانتاري!ك-

بالقلق:شعرانبعدالشاويشتريث

؟!اناولماذا-

وبطيئة:طويلةبن!رةرماهثمم!ختارتنهد

.مشواررفقةس

زوجته:الشاويشفخاطب.وءههفىالبندفيةوهز

ااكلاولة.عنالصرة(حضريس

:لمختسارواكمل

ستندم.منكس

.شءيصنكلينتظرهلمنالمأليصلانبعد-

الذيمصتارالىومعطالشاويشتناولهابالصرةجاءتوعهـنمما

،استداريبتعداانوقبل.امامهفخرجالبابلهواخلىبل!ف!ةخطغها

:ع!فرةوخاطبمختار

،شاويشأالاجتماعيةالحالةبحكم،تكونالشاويشزوجةانايقالس

العسكربقوةنساءاعصابان،يضااويقال.ياسرهاالمدينةنساءعلى

تصرخي.لا.،حيازوجكاردتفاذا.رجاله!نا!عاب

الافكارالزائغة،فلا..يتدحرجيقهبفوضويةيدبالشاويثيراح

لخطواتهيسمع،مرةولاول.عذهاالسيطرةيمكنالخلألرةالاعصابولا

تعىودؤقد..الثرط!اوصاربالخدهةاكح!انمنذمنتظمغيروقعا

حتسىالانضباطشديديكونانا،والابهةاجداايام،مضىفيم!ا

ليصنعبانتظامقدميهفيقرع،العملساعاتعنالخارجةالاوقاتهـي

تنقلب،اليوم.يمشيبصطالماالمخيكةفىيهوميظل،لحنا

بقي.ممسحو!انهور.ر،شرفهويهيعر،امانيهفض!نهار،الصورة

.فيظهرهوالبند!؟ة،الانهزامجحيمفيظرقا،الغيظيصممامشا

الواهنسةخطواتهيجرجركالشبحوراءهينسلبقيفقدمختاراما

الشاويش،ن!،وانحصرا،المقبرةحدردبلف(وعنعا.باعياءويغ

:وسال

.أاينمنس

.4شاويشاالقاصدكاناذاخصوصا،اليناتؤديالطرقكلس

منالطريقهئااطالم،وانا..بهاخبرالبيتصاحب-

..بعيدزهـت

ةمختارسخر

المغيممنجعلواالذينرجالداين..مباركةخطوة،اًفنس

."للطرادميدانا
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.*وجهكيعغروالدم،الحالهذهلى،لتبي!ا،لسخر-

فيالجوعل!تفرو،فوزواسكالدنياهمومتتجمعشلي،كنتلو-

وجهك،مناللهويهزب،السلطة،وتقهركا)ناسويستغلك،واقذلة

الح!قيالطعملفقعت..اولادهليطعماولالكرز!الشاويشويسر!

منامامكمفربرولاصبح،مقلتيكفيلدهوع11ولجفت،للبكاء

.أذلكبيفعلتلماذاصالضحك

أماذافعلت-

.االصرةلطشت-

:مبلاةبلابره!م،الشاويشتردد

واحعه!غابةكلنصشاننانسيت-

ولامالمرالوحشدلرفاخئت-

،والارضنشبعلاوبطونافواهوراكر..!صحيةاصبحتوالا-

.وهي.تتكررولافريدههيانماتمرل!ةوكل،عليهاونحنتمور

..الوجهفيمحفورااثراتتركو!سالشره

طويلةسنينالمخيلةفيواحسب،اذنالئاصغ10صحيحصو

والن!ائ!والساهـاتوالايامبالشهورمفروبة،والفربةاليجوعمن

.أوجىالىوانظر..رالثواني

؟ا.الشسقاءلكيسببالذيظليعينيكفيوارى-

.00511آه-

كذلكأأليس-

.ظصيتنهثيولا،لثنيس

شاويش!عليالسلاحوتسحبشرطياوتضرب-

رليسه.باوامرالشرطيمزفنيانبعد-

!الفر!ما-

لرلى.ماورنهاسترد،وانالشاويشيممرفنيانبينكالفر!-

لو.نفسكوخسرتفاتقدالاوانان،كوكباوييا،اقول-

الفجر.بطلوعالقصعةلانتقه،انت!رت

فاه!نتد.،اهنتي.راسيتقطعلنانك،ياشاويش،اعرف-

.!بثاركاخلت-

تحملها.علىالقدرةنملمكفلاالمصائبتسقط،احب"نا-

اثمرل!.!((ل!يم"العريفسيكون-

.بالرصاصمحاطبتهعلىيجمبرنيلالكيفياتيتلذل!ك-

تقصدأماذا-

نامناجبنفال!ريفا!لوبفبضسةفى!الشاويشيكونعندها-ا

.هواهعلهيتمرلى

.االدنيامنظيرلنأ..ستل!باين..8الامريختلفوهل-

اخرفياقععندممايختلفالامرلكن.اطيرلن،الوافعفي-

وفربالمميانفيرببينكالاختلافتمابا،اولهكللاالشوط

ه!نا4من..الغرسىإن

لهاثهماكانوفيها.محتمزفايفيودخلاالببمبنالىوان!صفا

وتبدرالافكارفوضىعلإ4تقتحمبالطمأنينةالكوكباويشعر،يتردد

الطريقعنتعففيالويفيداه!دهاني!شىكانفقد.مخاوفهب!ى

هذهالمسافةقطعوثداما.لمشواراينهيانقبلم!هوظيرالصرةفيشتبك

جهنم.اليالعريففليذهب،الامروانتهى

وهمس:،ببطءالشاويشظهوعلىنقر

فف.-

فرعه،الصفيحبابعلياًتكا.الصرةاخذ.ليواجههوع!م

ونلاى:



-عفعفةأ

منالارلادص!توتصاعد،ع!فةذعرت،البابانشقوعندما

للشاويش:مختارقال.الطظا

.إ"دخل-

!+خظوونوراحوااصغارا!تراكض،،وجتهيدفيا،مرةوالقى

:وقالوجههالىمف!يرااصابمهحرك.باستفراب

الصنارقيكل.حظكتندبيلا.بالدمالمغمسبالعر!جئتكس

دعيلان،الشاويشهوهذا.ويبتسموايشبعواحتىاب!همشرلىمن

.الكوكباويمختارالا،عرو؟"ف!الثميجمدلمالثن

اثاويش:الىوالتفت،!بهةصمتئم

جلدةكم..صاع!نالصاعردعلىقادربانيعوقنااورث-

.أجلدقئص

:الوراءالىبص!رهورمى،عيضاهوجحظيت،الشاويشذهل

إ(ا-

كم'-

!أكلمةولا-

.4يدهاكالذيلشي!بال!41ضوب00آه-

ت!عتحنىالطويلا!ممتامه!اوتب!اورزوجتهالىنظرث!

ءلأكل!إنكادظخ!ذفاعيهومدالوراءالىترا-ع..جمبنعيووهمبماالمعمعة

يش:الث!طوصدر

..الصرةعادت-

!ادت..-

.هأحقوصغاري-

احق..

..المشسواروالت!-

اًنرننهى...س

..سثوالثثؤية!داي؟-

!فيفةب!قيتبمنم!،..ا!لامفيواختفياجنبالىجنباوخرجا

...الباب!لىةكاب

***

مختار!قطانوما.الهدجاؤكماواس!االصر!امثرطك!ااراح

وداب،:/تس،الشاتبرهـارعواهمسصئههعتىالارضعلى

!'قننلته-كلوناناثى-

وتوةفر:ب!ظقيىافئماوان!!

.هدوجبطنفالصنفهؤا-

!اورهـة؟كحسق!-

وعيه.اليهلميهود..؟!فلا-

.؟ال!نقودصاحبمنالشكوىلنن!ظر-

.!للفربمبررلاحينذذ-

سشتهارتدىثمقمبب!ص"كوىلوافيالطاولةءلمىبالكرباجوالقى

:ال،وو،جبجهء-العرقوصمممع!

لداخل.افيض!ه."عفرة"علىتاخرتس

يتصفض..الارضعلىكلههـدا"مختار"تاركااث،رعاىاوا!روهق

.الماءمناخرجيتسمسهمثل

--*--!---*--**---**-!-!-ء!خ**--!*!+*+-+-!-**-!.-**-*--ءشحمر-أ

اجما

%عن!فندعرساأ

11

بقلمرواية
جبراابراهيمجمرا

11أ!
كما،الاولىبالدهـصة"وش!صياتاهاررواية"فهى.آخرنوعمنلىواية(،ضيقشارعفيصيادون)ء

.أتصويرمنمتأتية(،صيادون"فيالاهمية.ولكنديفزجونسىندنيسالانكليزىالممتشرقعنهماقالإ

قدرةهوبارعاادبياعملا"صيادون"يجعلءالذيوالشي"والمواقفالافكارتقديمومنالشخصيد

مختلففيتشحركأوجعاهاصغيرةبوتقةفيوا!فكاروالمواقفالشخصياتهذهجميعتكديسعلىاماتبإ

منالكاتباينتقلكيفاما.كاملاشبهماالاخرلايشبهالشضصياتهذهمنواحداانرغم،الاتجاهات%

."براعتهعلىدليلاخرفذلك،ةظاهرعلاقةمأدونمناخرىالىفكرة

الادابدارهمشورالف-احلإ"!!،ثو
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فيلعلواحدعبداالدحعور


