
يو!فيو!ع!صالمح!

...كهالمفيفنوالطافو

صحوناصدق"!ي....لثنقاءكلهاجاةوهمي....ابيالغقركان

يلعبازيبرجوابيت،ةدي...وحمراءلوداءبوياوعلبومكنسة

.الالرياءبيوتمنغيرهمعالبوكر

كلي*

إحلوكط/جمةالزراغرفةا...اءلمماغرفةفى(استلمقيكأتو!دا

المهنة(ؤزميل.اذهبأابوبيكاسماع!يلخدمنحنفسصميهاانلنا

ص،حسبا&!يداوصاهحسبماالمهللبعضخرجقدكان،عثهان

ذهب!د،السسمراءوالبشرةمدالاصاثمرذول!مدوواما،البيت

البرسيممنالهوميعةوجبتهمنهاواحدلكلليجهز،ال!ولحظيرةالى

.اصفراءا9ازوةواالمجفف

نظفت،مبكرةساءةفيالتنظيفاعمالمنتانتيقدكنت

سةيت،ا!ارءيسةالممراتعلىجتوعروالسفليالعلويالطابق

ضباح؟كل3ؤاعتدكاهمامثلوعلى،بكاسماعيلحذاءتولمهالو،ود

صاحبالسيد!اواًمر2لنبديرنجرسبانضكلارالخعمنمرفةفيجلست

بيكاسماعيلعنتصدراليالاوامراكثروما،والسطوةالضياع

هـالخدمن3نجرج!و):مدانفذمااكرعشكلما

صغحاتتقلبالببمنىويدي،ألايسرنصفيعلىاستلقيكنت

ارعين.وا،زإبالزراعةتتملمقيبدوماءلىمجلة

سقفتلامسىمستطيلةعلوية!افذغمئيتسللالشمسضوء

فيهتمششالذيالئربيالحائطمنضءؤةمساحةلنغمر،الزريبة

قاتلة.رطوبة

بعد،اخانياالعقدنجاوزداانني،عطافالخادمعليدخلت

اتحبرني،الاخببرة1ارتهرخيلالمصرمنبيكالسماعيلاتننقدمهاوالتي

."وء4"نصحاحيثمالامربيكاسماعيلمقهابلةبوجوب

ال!!واص!هـدرجاتواناوت!ادمتتدآفعكانتالالعععلةعشرات

الجرسديكاسه،بليسضهوللملمأدا،العلويابقاالىا)كير

باكرانومهمنيصحو"ذا،ل؟بااداتاناييطلبلمارا؟الك!بائي

؟ولماذا...لماذاعادز4ـ؟نجبرو?ى

خرجء،ألمام...!؟خضيدتيددل11ؤلميلالبثتغروضهبابوامام

ورقوةجدبمنلاحزمه،المظكلالتكيبنطا(لىباتحتمنقهيصيمن

معصى"قىبلوحلونا،يمونمااشبهاسودبحزام،البنطالجو!في

رمن.منذطباشيريةبقععلمهاسود

ال!؟جمبلقابلتمااذابهذداميفيهااهضمااتيالاولىالمرغانها

95

بيك.

البابقنحت،بالدكوليطالبنيسمعته..بخفةالبابطرفت

بصوطالمخططةبمجامنهيرتدي...مكتبهخلفيجلسارءلى1اعن

...غليوناويدخن،زر!اء

يزدادونالسنبهـ3طعنكلما...تماماالاخرينمنالع!ىعلىانه

صذا5مثلفبم!صومونتراهم...فلاهواًما..الخا)قمناقنرابا

اخر.ص...اخرىطتقىمنانه...فلاهواما،اليوم

الكنبةفوقجيدااسضوى..الدخانمنكثيةقىغيمةاوجلااطلق1

القفصوبنبيتيمملقضانوعيناهقلؤقىحارمةنظراًتاليبصو...

الشرقية.الذافذ!بهحاذاةالمعلق

لقند.ضاعقدبابوانتملماناريدك...فريديااسمع-

الت،الممعكويناخروجبمد،امسمساء...يةالماض!الليلةفىبافتقدته

المنزلغادرمناخرانتبل،.غرقنييدخلالذبىالهـدممنالوحيد

هل..القفصاىاوتعيدهعببه-هثراناربدك،الماةسيةالميلةافي

تمشم؟

عليالقىحينمابيكا-ملبلكانهتلرالفوهرر1جهاعةمثل

يتدلىوالغليونبشدغأمامهافىضن!علىوضربواقفاانننصب،الامر

بينمافيتنتقلالقلقهـةونظرأتيقلتالملميعلى،الصغيرفه4من

الجدية.السحنةذيبريكواسهاعيلاقفصا

...نصا0001بيكاسهاعيمااعغو-

غداضبا:الرجلقالحبثذ

نتيجةاجر"تاخرلنبى،العملمنلطردكسأضطر...كفى-

اريدلا...وتفتشتذهب...يومانمعك...اشهراهذاعناتعابك

يدك.فيوبابوا،اراكان

بالقلق،عشسحونةا!ات!-ت،الصدصةهولمنمكازضفيتجمدت

،جرب1كلبوكانيلخروبمباورامرنيبيبصرغالرجل!!معتلك!ي

وخرجت.ريقيوبلعت،ف!ياغلقت،الباكي!بنظراتىاحتصضط

آلثواءآثارتحاصرني،ا+لرياءر.وتب!ينابكأتهدىعيرعلى

قرفانغسي!جميتبعث،بيك4"علاسكلماتتا-صمفي،جدانبكلمن

لقد،البيوتهدهاحدفن!يعيشبابرووانبدلا،!ث!أهاعرفلا

...اًلدوريتصيختلفتماما...برجوازياًلاخرانه،حياب،1أل!

منبدلاااـطيوربينحتى...ا!راءابيوتالفاربؤم!إحرمالذي

...طبقية



،اصرخوانااعدوجعلظ...ب!ت...تنهدت..عينياغمضت

بابو....بابو...بابو

كو*

المتنقلة،القماشمطح:كأالىبالامسؤهـدهبتروجتيكانت

التنغرالدائمهالمط!نة1،مرةلضهركلفيالغالب!كه!تزورة،اتي

!كونمااثبهمادةالىالقماشهطعتحبلوالتي،الغقراءاحياءبين

عا!االثء؟الملابسبعالامن،صضعرديءنوعمنؤطنمنه،بالقطن

خدماتها.عناسضشواوبهااصط

م!حليةصضاعة...للصغاضلحافمينتصنعانالنيةعقدتلقد

يتقنمااكثروما،الفقرا،بناتمنانساءالوفءامعهاويتقنهاتتقنها

.الصناعاتمن

خفيفنيئ،طرقض-نالمظهراًلسبىءالهرىءالخارصضالبابطرقت

...الصباجالعابإلعبونالاطفالخرج...الالومنيوممنالمصنوعة

تبيهااركليهـااصياالم!مةوابت!أتألابرةتقبفيافخيطوصيعت

.الشتآءفضلطولقبل

الطميناكياسمنغشاء...الاولاللحافعنعمناتنىلقد

محليا،المصنعالقطنمنوحشوة...البيضاء

ت!ته،إختبئونزارة،الجديداللحافؤوقليرنعواا!طفالضاد

انظو؟شار-حلملأدحاكم-المحببةالاطة؟للعبةاليلعبوايغترشولهواخرى

تصركاتهم.افلفغامرلهرح

خفيفنين،طرق!تساًلمظهـرالسيءامسديءاالخارجبماباباطرقت

قالت..اولاديوكذاباسصغرابقابلتني...الب!زوجتيفتحت

.ابباستغراالضيؤ"الدارباحةنخؤفىونحنزوبخنى

...اللمهشاءانخهـيرس

...خيراللهداثماءان-

الممراذانروفعام؟اليومهذا،اءتاع!تحنهتىح!ثماذا-

بسد.

حصل.الذيماتعلمبنيىضك-

عملك؟منطردتهل؟حصلوماذا-

ساهـ،تعليمضىلقد...احداهذاعضديقفالامر1ليت-

اللعين.بابو..بابوعنافضشوانا

بابو؟هوومن؟بابو-

يحبممااكثريحبه..بيكاسماعيلنفسالىالا:برالطائرا-

.الاولا!تهم،المننهموكنت..القفصفيإجدهلم،ابناءه

عليع!كمضىلقد؟المتهمهوغيركإكونلاولمادا؟المتهمانت-

المخاصالنث!يطالخادممثالخلالهاكنت،اعوامخمسةخدمهـتهفى

حسرتي.يا...اًه...

شيئا.الامرمنيعرفوااندوناولاديعبثارؤبواناقلت

.-اتهمنياكاضميةال!يلةفيمنزل!مغادرمناخرلانني-

باللصوصيه.05يت!كلوننالحظةوفيونخمم،م!ونخم!نخدم!-

.ربياحكمتك...2.

بيوتكيالعملكرهتلقد...اعملاهذامثلعلىاللحنة-

تلهبه،الاسواقييطوفجمالااكونانمرةالفافضلانني،الاغف،ء

فييعيشخادمااكونانعلى،التبتاء1بردويقتلهالشوساشعة

...؟للصوصيةويتهمالقصور

بسينالمستلقياللحاف!خبباطةفيعملهاتتابعوهي!وجتيقالت

...يدكها

وئي*هاكلنودانكيكفي..المتكأهذهمئاحس!نلناويس-

...واًل!اكه...احملاصنافمناحعبرحقيبتك

..اعمافيمنكنهدتثم...راسيوهززت..عشياغمضت

كفيقوليرفماواللي..يعر!يعرفاللي-لألقائلالم!ثلتذكرت

،..اطفاله!ىتام!نعليهيقعمنانا:قائلاوتابعت-!!سي

تتزاحميلافكارملايين..ويسرةيمانةفقابت..طوليعلىتمطيت

...مصلمتيداخل

احلاماخلالهرأيت..عميقنومالىالنهايةصا!ستسلمت

تسه!يطررعبواثاراجزافالملم!.وا،!فاائرههـاعلىأنتصبتمزعجة

ابقافيزوجتيحاولت...خا-جاواندفعتالغرفةفتمحت...علي

...توسلاثهاانتبه31لكنذي

هيالناسجموعبيننخردت...العاعمةمننصفمناقتربت

..اكؤالحسين!اـجامعا1امامالم!متدةارو،حة

لاانيحرصدذمايحمل3بضه،كا!نملالشوارعفيأضاليا

يقدفونوالتجار،م!لعاىيتروونواخرون،إهـ!لهبينمننعقص

لشىللمسنهدمناثارةمجرد،الرصيفالىحوانيتهمب!خويات

...عير

كانعفمان،المهنةزميلوبنبينيالخصاءالضوءاشازةوعدت

تجمعنجومعالسرنا،بيكاسماعيلفيهبمفهالغ!عملهمنعاثدا

السىاولهمنحصلبالذيخلالهاحدثته...كلمانجبلسيلرات

.اخره

فيالمختيئةالاثبباءبعضيلملمانيطولوهو!لأعثماىاطرفى

اكيرنف!طفيلوفىعهكانخبرا!سمعيعلىا-!قض،دطغهيلافيض

ا+لر.

بيكسمامحيل4بنولبدا!يدانبل...يضعل!بابوان-

رأهلفد...سعودابوالع؟جابنةان!م!ةعشيقتهالىصيةق!ل!ه

بابويحولوهواد(ضيةالليلةفطوالدهغرفةمنخرجوهوعتملن

ات!،رية.ا!شركاتكباراحمىمدسكية!ملا*معو؟لدهكانبه!نما

-صلانمغافةو!ويةبهبرءاتصرلىانعثمانال!ىالعوحببنها

اصذيا4مممامئعثمانكلدفيسبباف-كلون،وليداذنياىاالخبر

4.حيافىبحتمدءليه

الشرفيةالج!بلناصيةتتسلقالميارةوانطلقت،عثمانفركني

.الارتةج!عةالحلاالشماليه

*دم

الخلفيه:المقاهدااحدء!يجك!تلمبتمال

الطين؟مناملاسمنتامنهوومل-

ع!ساولابالياسممؤوجةابتسامةيدفيلاوهوالاستاذاء،ب

افناعشا:

اًعني..تصوروا!ط،..قصوروالم.ذاكمنولامذامنلا-

اراضيعبرإمتد...وهمياخطا...ادمفكمفجخطاارسموا

تثاهدونهاالتيالدولءنوفيرهاوالبرازيلالكونوانثونشيا

.الآلاستواءفاسمكيهاطقواالضهؤا..ألاركةكللياماصي

نايحاولاًلاستاذ...المدوسهبرصغاراكنايومرراكان

إطضنااننرضكنابالمقابرونحناررهداستيعاببفرورةيخنصنا

.بوجودش!+علىالايددلاالاسمانمنالجنىلميةبمعتقمماتناالاستاذ

الحكاريصاوتركأ...الابتدائ!الساثعى!اا!رسةتركت

جلىةمنايقدهاحاوداولم،الموس!فةراخلقلد

ازكارتتولدا!اوساولىافي،مدرسةاكبر"-امونانعلي

.ا-!رىوقنمو

والفقراءالافياء...والاجتطعببةا!اد.لة.اًلطبنيمة...الطبقية

هل..ا!بقتينبينلأا!اصلاًليمط...وصغارهما!نجاركبار...

!خهوامفتصورهانالاستاذمناطلبكالذيوه!هيخ!هو

حثيقي؟

ماوهميالاكرهومل،اعيل-والنهادبينالط!ا!ض

حقيقي؟

م!.وكبرتنموبث!التاؤكلنحشرات



ابطولكنه،هنا"وهشاكليطوفليلاوممرهعنينطلقاطالوكل

ابسداولكنهرزمةعنبحثاينطلتئ...الاخرهووالدورري،يصد

.وعاشنمابهاالتيبالارضباضراريتشبث

اد"؟بالنسبةماذا..والفقراءوا+لرياء

الباحةفيرةالاسماكوعن001الطيرانالإهـذكرةعنناخذالم

؟والغواصاتالسفنوصنع

اخرلاكعود-!-!الانريف!ءاممكللاغوصانطاتانمنالمانعما

؟الففيرةطبفتيالئا!نهار

تصرلنتمااذا3المظ1بان!ملاكياعتزالنىطبفتضعنافسلخهل

ا+هـياء؟شكواصيوما

فيخمس،مشربهغفىوك!ا،سماىم!كلهمفيوللار؟،ء3

!زمةغنفةانها،الصتعف-اعللأنامئ!.فبم،الامؤر%ضقازاءتصرفاتهم

.ثء-الا1ق"فق!!صواجا؟والالوفلا.حالاى*افيلهم

باببر،بمكانبيكاسماعيلاصارعاناحمماإةامناعرهـافهكنت

عث!مان،فيهاا)خالرسيكمنالتناولاتمنلكئيرورباسيفعهذالأن

اك!ثم.عثمك

ا!وياءلس!م!منفيهاطريقااسلمكانعليكانهغااوازاء

.الفقراءوت!يط

علىد!ككاترولو...بابوالط+3رفقدانعنانحلىانعزست-ءلى

بلحان!!وصتتصلابئ،خ!سىلالمغعئيوكان...المندحفورحممابي

هاتف.41-بمنسعودابررالحاجاب!ة

وخرجمدت.او،ليمرونةسرحثضاالاعثنوكيلناولت

اقرابانىتفيرالساعةعقارب،ألانتهاءعلىالنهار1ةرب

المدينسة،سمماءيحشوالاقطارمعلناالمدفعضوت،الاقطارموعد

.الاطارطعاملتلتهمتفتحالافواهلاف2و

كلي*

عئ..فقداناعلالاالتالياليومصباجميالصحفاحدىحملت

الايآكللاالذيالاصنرلمنقاروالاسهوداللونئي...بابوالطائر

رقمالمرسومالمربعوفمنالاملانضتالاسفلفيوكان،ذاضناضعا

ئمينة.جائزةبتقديمووعدالهلاكف

الخارجىىالبابجرلىضغ!..بيكاسماعيلبيتموبيممت

!محكاسماعكلل9،جدلادخلابابالتفتحجاءتفدكطافا(خا!هاذا

نءاووعهوو-فى!مفل،عاد؟"غيرعلىالضخمه،الفيللةامامودور

الصباخم

!ميضجلاانبيكاسه(عيلاستجدبراناحاولواخةلمت

وجص:

الخير.صباح-

اردفثم،كدمبماخيمميالىر(س!تيمنبسغريةاليالرجلنظر

قما"للا:

بابو؟وجدتهل

لم...اكأءبردنسةل!...زأويةكلفيفتثستانئيافم-

اثر.علىلهاعثر

بعضهما،الىصدى"ضف!،كثيفبسوادالرجلوجهام!تقع

لحارمصبثورةوصاحواسفلاعلىالىحركةفيالجانب!ينالىفكاهوبرز

هيا..لأراكاناريدلا...اللصةمذهمنذعملكمنمطرود-

احربم.

ولعويضي.اتعابيبدلتصينيبعدءانمن..ساغادر-

انت..9نللصلا؟تعويضلىضول...هاهاها'دعويضك-

كلبثمئسيطالبكالذيانا؟ميالكهـطعمطعمكمن..ليمدين

صم.منلك!شهما

كاناأط!'م؟اككعمتني؟بيكاسماعيلياتقولم!اذا...هه-

ب!ينك.وت!شر!..اجريضهن

...كص-

عط!افمجيءلكن...يدهإمسث..لمضربنياناًلرجلحاول

الموؤ!ف.حسم

....للفون...سيبم-

ليحملالواررعالور؟لملاههاىاداخلاواسهزرارلالرصبصق

.التلفوقسماءة

زوجنيؤيهالتفوصاقىكيمااظحظة..انمل!هذفيهاسض!ءأثكنت

.بر"ك(س،بمبلركأوليدءتيمقةود2لىأبرئراحاجأابكأدور

:نحويإ*!ولبرجكاس!،ءيى:اداؤ-لهأقىتءإع!-كأد.،،.3.طإم

تمىلتالتد...الت!..ررشر:ا!ست؟...؟!ير..ا!شر-

اخبرتنيل!تد؟،،)طثع32مبضعرفانفهـ.لسحودابوالراجابنة،ء

1(:كلار،ورالاسالوذ003صبا،وا-ح!اؤطعلب"تطبفطالرا-3وبردتانها

...إنجووانه..واحضوهااليماذءب...و...ا'لاصفر

لكمالتاءاتردانءر!تء؟.ف..تم!ن:يا!دكل!شةالظاهرواناملت

؟م3بغهرتتصلوا!بكمصلتألماذاآعني..

من؟لم*مس!ف!هـطلبت...آد-متلهث!،بيكاسماغيلفال

اللهاحصداو!...باروففدانبخصوصاعلانايقتبانالاعلانوكب

بذلك.عثمانعلمياشارلقد..

...لكن..برداعليم..عطيم-

انتطاريطاللفد..!باد!واحضربسرعةاذهب؟ماذالكن-

اليه.

.اعودحببماهامحديثمعكلي...حالايعلى-

!2*

مااحسنعلىابدايةاميسهودابرالحاجابنهسوسنقابلتنبم

وحركاتور،وجهقاعاىص!تسمغامروفرح"بيرححت،المقمابال!ءلكون

اًلذواتابناءيجينف!مالذينالخدمن5واحداننياغتقدولعلها

.اضريرةاانفس!اوطارلقضاء

يد؟ترماذا...نعم-

رإبو.بخصوصبمحكالسماعيلبعثنيلقد-

شيئا!ا!ثملممت-

ش-سررء-لى!.إءأش"أرز-ءتأزء..وجد؟"افيا'(طالمر-

وايد؟اياهاهدانيا!ياالطائرتعميلع!-

هو.انه..اجلاجل-

...!لممصيبة؟؟عنديانهبيكاسماعيلعر!وكيف-

التنبكان...مطلقاعر?لمالمةوز.،بهلإتكصاليلمانكلو-

اجلهمنارزياببااعرفانا...مغرقيالجائزةاء!...!نبك

به.ات!ات

اتصلانليوكيف...ذلكعلىافسم..بى،الصللمس

.والدهيعرفانيدرلاووليد

بخصوصالجررررةدياعلاناقراتانكبيكاسماعيلف!اللقد-

اتعلت.هذاوعاى..بابوفقدان

بعد.الصباحهذاصحفا!رالمل!ظ-

..!االطائرانيعرؤطبيكاسماعيل...الملانكارداعيلا-

كذلك؟ايىمي،موجودو"نه

!ادريلست..لكنني...ههـناانه،اجل-

لمرفي...بابوتعيدكهانعليكبيكاسماعلودعس!بيحتى-

لكن.لمشيئاوكانوايدمع

..حس!نا!فا-

.انتظاركبرانا..بسرعةمبدا-



..جيدافيئه4اعرتاتا...سيغصبلكنهس

اعلاندراتانبعد-الصلتاليهيالخادمبافيالولي-

ثلحت.لمجرا

يص!ق.لن...يصقلن-

احغريهيا...تصريالهاساحسنى...ليالامورالركي1اهـا-

...بابو

فريد.ياارجوك...كاملةبللقصةوليدتعلمانارجوك-

بابو.احضريهيا...!زيزليياعميثلا-

!هي

ا!-،هذأ!يوجدتمنذبيكاسماعبلاسنغفا!لاز!ل!د

شو6اوثناءكلمهمنهسمعتانيسبقلم،وا،دياسملازهـكيمثنط

حينما،!مطاليوم،اليومكانت!يهايشردي'نتيالاواى1؟لمرهان

...بأبودلىامسسثوبيديعد!

كبير:بعوفياشعروألاكلص

فسمح؟هل...ال!ديثبغسمعكلي..بيكاسماعهل-

الان..تنناءماور..لفضل..تفضل.."نفضل...اءل-

لك.ساسمع

المتناهيةةالحدافةاسمدطانا!لت

؟الود:ع1الحملكوبالنئبيرلديانء*شما-

سهضي،مرو،كصبف؟ئهمز-"-.؟..كر--"يالفودعاذا...!-

!حو.له.معدصته؟الصديقيو-فبمصهسمعتهل-

لخن،..9!لبظهرعنوحفظوهابل...بهـ،لميواالرعاع-،

؟ولهذالناما..اعني؟هالذاطلاكةما...

بيفاءورقةجيبيمنواخرجباه!تةابسمامةأذصبلىواظكلت

..صغيرة

اياها.وناولنه.ذاكمنهذا-

بيدهكواها..فرأ!..متحها..مزلعشةبيدالورفه'مسك

فائلا:ارد!نمحولهماديحدق،اليمنى

بقي!ءوصلهذا؟الاعلأنكمبالذياتاًذا..فريد-

؟المددع

كمابيكاسماعبلياان!لست..انتلستحالايعلى-

حلقه:من!حالبوالكلماترثنفهيبلعوهولالرص؟ال

يمتويمثلك.الرجالككلولارجل...اًنت...دريد-

خذ..ايابابوعادلمادطنننكلولا...الرجالمنمئارزفيعشرات

.هذه

ولمقيمتهااعرم!)مماليةرزمةجيبهمنبيكاسمايلاخرج

...خذها3

راتبي...!قطحقياريد...شيئامالكمنأريد!ست-

.!يضت!سو

لك.جالرةهذهخذ.خدمايكساستغنيانيمكننيلا-

وتعويضيراب!تع!انهي،ليتفدمهاجائزةاعظماان-

ينسعرواحتى...الخدمباقيعلىتورعهاانافارىهدهالجائؤةاما..

بالعيد.واحدايوما

سأعطيهم؟مامقدارترىوكم...حقمعك-

..ترىحسبماواعط!3داخلكمنالطمعشيطاناضرد-

سأخ!رج...احرجتنيلقد..فريدسيديانكبكيانك-

اليهم.

ولا...هناامكثهيوماخرهذا...را،بيالاخرانااعظنيأ-

ت!يضي.تنس

قبلحديثالاخرانامعكلي...انننظرني...بسرعةسأعود-

.شيءكل

***

يفرضونرهبه،كاهلنايثآل...الو!ةثديدحارتنافيالليل

!2

فيهاانعصتارضءلى"نقيلضيفا/4...تصلومنعحصاراعلينا

.الاضواء

واحداتجدوقلما..مبكرةساعة2ءإونهاتغلقالبيوتكل

.مساءالثامنةبعدالوحيدالترابيالشارع!ي

علىتمطيتثم...تثاءبتثمتمطيت...ظهريعذىاستلإت

المصباحضوءمنالاالضدمالغرفة1!راغميأحمقجعلت.طولي

شقوقيمنتتسربباردةريحفرباتتحتشعلتهلترافصالذيالؤيل

الخشبية.النالمحذة

للخدم،نقابة،وبعنفدماغيافذنواتطرقيعذراءنحريربةا+كارثهلآ

ا**ماعيلعلىانتصاري،اذوماحداث،الطبقتينبينالوهميالخط

.كفروغيرها...نفسهامامتعريته،للخدموانتصاري...بيك

،والاطمف،نبألرإحةشعورااكفسهينبع!ثالباردةالنسمات

عميق.هادىءبنوم!صةالمرءيعطيالحارةوهصرء

عينيهاجمالذيالنوملشيطانواستسلمت...عينياغمضت

.بقسوة

ادرت...خفيغاصوتاسمعت...منتصفهوبعدالليل!ي

داخليعبثفارارايت6الغرفةالشمعداىضوءليغموالمصباحدولاب

.الاطفالاكلهايكملولممعياحضرتهاالتكاال*لموىعلبة

الىرجعت..هارباؤر...بالمكنسةتمسكويدينحوه9-وتس

.الص-رغالخزانةلحتجديدمنعلاالصوفاكن..!رألفي

اًستسلمت...اء*هام..عنهابثواناكرراالليلمنسفكت

جديد.منلكوم

الحسييالجاممعبيىالممتدابداناعبركنت..الصباحوفي

تلفتتالحمراء،اضوءااشارةاس!وقفت!ي،السنترالومقهىالكبير

اختلفتالطريقلكن...معاسرنا...عثمانرأيت...اليمينالى1

...جديدمن،بنا

ابحثفجعلتانااما...عمانجبللكىياتصوبعثمانسار

المزعيللفأرسمعلىاعثرعلني،السمومانواعيبيمنجاريمحلعن

امغالي.حلوىيسرقانيحاولالذي

ى55!ه!!!ح

يماحذرمذبه

!صان

!ي!بم

خوريالهك!

أفقعنالبحثفخوبرلا

الهزيمةبعدالعريببةالروايدةللراسةمقععة

فيالابحاثمركزمنشورات

الفلسطينيةالتحريرمنظمة


