
ص!ي!قاث!عمدبرفىمد9

كا!!أ!.001

المق!د.مقاعدعلىيجلسوناًلناس.ناسفيهاقلاكأال!حكمة

الوجهبينالتقابل.ل4المقابلالوجهمواجهةؤءالظهر.ظصبضرر

المشهـلة!لبهواوالقفا

اكبرهم.الوسطفي.املانهميمتفذونالضاةهمه!ا،لكن

هـ-دممدكلهـيا،الموجودينحيثالىيتطلعما/.بشيءتهـبرةانعيناه

ءضصتا،!ليلابرأسهيميل.عناءهيفضحعينيهبريق.اال!بلاة

يصفي.رزاللا.صمتفييو!+.يم!نهالىالجالسللأرجل

هيهل)اكثرتتفرج.توترهامنجمهـالتحيللتبدأ؟بجهمةعلاعحه

جميع.بهاينفردونلا!تهم..!؟الهايصفيالتيتلك،مزحة

ووكيسل،العيانوشووداًنا.الس!ماعحقلهمالق!اعة!الذ!ن

نف!له..هنامحاعر-هو-الذيوكل،أوالحاجب،أللنميابةا

هذهعكعجولونهملمأذا،لكن..!الرغبةنضي4ولد،ال!ض

قنبضا/!00الس!عادةورجفة،لبسيممةوا،اًلمزحة..؟اـالصورة

ظوياابصارهم0الاوراقىفييقلبونههمهاثم،واحدةثانيةغير

البر!مرورايديهمبينمنت!مرالصحف.مغزعةبطربقةا!سطور

:يناثون(بعينهاصحيفةعنديتوقفون.السماءوجهعمىمن

الاسكندرية.جنايات،5613الق!سة-

الصم!مت.

هيهل!رفاحدلا.مصلةكينوفة.صكةولا،حسلا

الوغمهى،شيثال!يسالقضيةرقم..الاخرينقفيةامضي!ته

ينتميسوفمن-إ،نسفقط.شسءكلهو-قياته-افهمن

قضايا.ينالطونلكنهما؟افيلالذيالرقمنفيالىبرهةبع!

ضا*لعون،بشرنحنقضيتههلأ..هيقضيتي.الاخرقضاياهي؟حدعم

وبينببيني-اذن-يفصلالذيما.الاخرمثل؟ادحدئا-قمامة-

؟إ،لفا!صحةاالطريقةبهذه،الكلبءيالىيمجرؤالذيمن.منهم؟يي

يع!م:الق!فيلكن

!؟موجودالمننهمهل-

..؟'ثاذاتوفهل!مكانكلوير،همنا،موجودطبعا)

لواحدنتميان-لابد-3انواذا.تهمة-ه!ناك-كنهتيذالانه

همالو-يكونسوف.موجودهو-اصتما..البشرمن

اًاجمالسىسالضا-وهو،القاعةا!سىفىالجالسذ!كبدايقه

وبجوار،الوسطفي-الذي-وهو،المقابلةالنهحيةس

وعند،الخلفيةالصغوفومي،الاماميةامصواوص،الببم
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؟-وهـ.هو-هويكونسوف..!اواصطهاوفي،المقاعدثها!

ش!ثحانوالعقل!المثوابلان..؟!6!ذم.الناسكلسهويكون

*ءالقاضلكن.."مخالفةطبيعة،ومنلاشمانيفطاقال!رمخهـارج

التح!يدويبدأ،عمدعنالاساسيةالمسلمةهذه-مثلس!تجاهل

البمةوالمباذلالصغيرةا!اذلانمنالرغمعلى،و؟لتخصيص

.اخردونلوالاحدتنتميولا،ومكفولة،مشاع

:يق!ول

العرلعبد!!افننم!،كندرلمةالاسجنايات5613ائيفضية-

!!موجوررهوطا.بركاتيوسف

موجود-

والأحداالاالاسلكلالبراءة،فآعطىباترةبطريقهالم!اميقالها

ما،أمي..أ!الرجل-ذلك-استثثىالذيمن،لكنام!نهم

ما،عميذوجام،اختيزوش!..؟اخاثيام،مي..؟!ا(بي

لا،4كذروح..؟!جرجالمرام،خادصيام،جدتي..؟اخ!الأوكرنوج

حتى-ولا-!ميا!تحلن.شيءعلىمنييحصلوالنفهم..بأس

عنىينوبك!نبرر،3انالىقصدمفهحكلداممما.اعطسلكي

علىيمم!لموأانميضيرهنعلب!مؤلمصس-المسطلةعرضحين-

اننيمنمتنعاوكأيمت،قننلتو؟لفعل،بالفهعلؤدهتلفد..!الفسهم

واحالوا،اذلاالم!الىقصلوا!كنهـم.النا)سكلعنانوب-فيلك-

باسمي،يتكلمسوفمن-مح!ي-فانابوا،ركأضتهويحالىالامر

تماما-الناسجويعوعن،عنهماءجادل!*قل!قي!ركواانعنبدلا

..المبرراتواةحوفر،دنقوصاكاناديتهالذيالفعلكانلوكما

!!وهـا-جديدمن-لكن(ةروطم!("ي!"زهيةواىصينكالهـادة

اتعس:اثورهإؤديالقاضي

.الاث!طء-

ثيابايرندي،ر-ل!قف-واضحلكنهبعيد-ما(-كنومن

ابهامهيجعل.اخرهاحتىذراعهيهـفرد..!بطاوودلى،ظ*ق،مزركشة

لكنها،جيدةنمطيبةوجههعلىيرسم.ذحولىي،آامااةى!محخشبا

الاغقادفييبدأكنضبثاوشيما،الحياصرإئكيعهيني!هيقلبم!وحة.

هـ4اع-اللكظةهدهمن-(لك!نياالجميعع!ينوبالذي-!-ب!لاله

عنه.بل..عنيليسي6اجملماناديد.اقاطعثابالعروافاال!نطق

...وثا،يالإراهرا-عبم-يآخدان!مطإحص!اته..لي!صطفاولا

نااًود.الىهذهعلهوهوالساحةيدخلانمنهجيداليس

ببس-جمعه-ضو-فالكون،الصورةبهذهملامحكتقطبلا:لهاقول



ب!نا،يباليلاالعالمانالىنكرهالفتانكيارغب.يبررهامافيه

عليف(وان.دثيهواندلافمنا،بهاهثمامناتفضحطيبةالعةهذهوان

فبتسم،:بألمثلنماملهأنسكرامةمنبقيةلدقيكانتاذا-

،ونجري،صي،نس!طمر..!ونمفاجع،دتترب،وناكل

ذلك-يتمأنشرط-وذمندفيء،وفستظل،نعمل..!ونلعب

فراىااتفدفدكانالتبةوكيللكن..(لق!ببغير-كلى"

:يجربالس!احةثي-اًلانسهووها،ورلمه!يعضبأن

يمتنلا-ادلحظةحال-اماعكمالماتلالمتص:الق!ض،ةسادتي-

والحق-بال!هو.البشراجهـناسمنجن!صتعتيندهـجانابدا

والاسفاكص.بالدورعةيرشميز،ساورشيءمناكلليى-ا!ول

نخيلوا..!نحياهالذيالممتاذالعصرافلككبيهىغيرت!غرءهو

النبىمئل-طدنعليهايهبطحين،المتواضعةاحلامناسساددى-

ليوقولوا،النظرد!قوا.عين،مضةفيفيسفحهاسالأنامامأ

نصف4عتيناليناينظ!رهو:اكريبهمدوءهربررانيهكنشيءباي

امامهالمنسدلت!ان،يداه.رهيممبهوماكلتغطي!موشه.مفنوحتين

لحظةفي-كأنااللتيناليديننفسهها..وسلامبرخاوة

.؟العظمسحتىعسةىومدمرشنائ،صابتين-سابقة

التيل!عفوممبتراءىمابكلعليهتحكمواان-ساد!-نستطيعون

افحكانائدافي،سيديا)..انتسشطيعون.الحكمةاختزتت

تحشوانرلت!1اليالاشماء-تلك-م!ما!س.وعلصكمنك

لكاجلباناجلمن،منكافدبلهاسوف.الممململألميبها

نامعكادبللالكني.جهدافيلتانكتشعرافىاجلومن،حطا

مخدوعالكونانسهـضيهنيان.اللذةبهذه،المهعممةالكلماتتمضغ

؟!مكنكالماتبض!ءناكتوليسالوجودآنمعهن!عتقدالذيال!دالئى

اسمحولذلك،بهانجترماايخالفهذا.فيهمبالغببط،مضغها

بمتلالاودكمعنننعاملهل:جداالش!ي-السقالبهذالي

زوجكقضاجعههل.الكيفيةبهذهامامهمنمضخهاهل.ال!لماتهذه

!و!لا-تعيشفسموف،اذن..،الطلوثقلالتلكفىعدفابمثل

التبمالمراة-نفس-علىوالمفتاحبالضبةبهـابكتغلقانبشرط

.(دليكمبروك..!تقتشيهها

وكهـان،ينكلم-حالهدلى-يزاللاكاناتم!ابةوكيللكن

يسمع.لأ-هو-

علىقد!رةاورغبةثون،نفسهغورفىنفسهحشرفدكان

البس!-منذ-هيكماظلتالمعقمةانمنالرغمعلى،الفكاك

ظهر.وظهربغيرومقاعد.مقاعدعلىيجلسونوناس،ناسفيهاقاعة

له.المقابلالوجهيواجه

الو!بينالتالا(بران-يعرفونايضاوهم-واعرف)..و

المشكلة(لبهووالففا

ازمانمنذبداتهدىمعحكايتهانيمرف،نفس!هوبينبينه

لحظسة5ءانهيتصوركانما،اليطتعر!انيومإ..سحيقة

الصياعكانإ..بكلمةمشساعرهايخدشحتىاو،يقتلهاانيمكنما

العريض--ا!سكندربةبهصكان.البعيداليومذلك!يىمشط

إ..ين!بضكانالنهارانعدا،ش!ث!لاإ..ممىاخراليس!تما

ال!باعة،،الشماسي.الصيفتسوة،العنطورعربات،الشميء

ليالحنان،اللاعتناهيمةالزرقة،الفسلاليننظرر،الريحنعومة

.الكون،قلبه

بها.التقى،ايضا،الكونوفي

منهماكليجد،فهحأة.متعارض!يناتجاهينكليسيرانكثا

فيزم!يلته.عليهغريباليسالوجه.الاخرمواجهةهـءنفسه

فبلمن،تثتسمهيها،ايفاسشكوبنير.شكبغيراملية

قتكلم:ان

العالعبد..اهلاس

!أاسىونعرفين-

الدكعة.علىالاولهومنتعرفالمناسكل-

الركنذدكعنالرغمعلى-جمهـيعاسيوفونهء.!و"جمتسم

!ل.الثالثةوحهى،ا،ولىآلسنةم!نذ،ه!هقحصنالفيالبميد

الوجههغاينتركانمقولأ!ليس،يتكلمان*ن.عليهبئسلا

ينت!ر.ساكناالصبوح

:يقولانالاالذوقمنليس

رائعالبص-

فرلا-

والمكة.بالسكونيوحي-

لعنذكل!ليس-

الثصةهذءفيالافلع!-

اللحظة.هذهقى..الا!لط!ر-

الاسس،وبحةالحناني!ستهويه.موتهافيالن!رخذلكيعجبه

الا!ساسالىيدفعكالحنجرةتركيبفيما/ش!+ئمةأتتثلموهي

انقبل!ن،،الدفالىحاجةفيوانك،قادمالايامشتاءبأن

لهايشنري.متجاور-شيسممرران،ئمومن(فلنبكالضقيعيلذع

والزرقة،،البحرحيتالى-!ها-يرنو.والمرطبنادلدب

خذيني()ب!لأيتمسحانيكاد.شيءكلدييتحدثان.والنماس

الرههـيية،اللعبةتلكبعد-الهـنهوضم!حاولا-عليهايتكي*انيكالى

الارضهـلىدقيانالي،نفسهحولمنالكهدنف!يهايمورالتي

.الانفاسومبهور،دائخا

!؟اللعبةنفسيباشران-الان-استطاعننهفيهل،الكن

لاهو،فقط.مستحديلاكانورجمما،ممكناهداكانلىبما

والناس،ناسفيهالأقهاعةالليالاالمحكمةبينما،يجربانيستطيم

...ضاععيلىيجلسمون
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!نسمكيف)ا!صلحيثالىسمابطريقة-الاشياءقنماح

تخلو.القضاءم!نصةحيثالىال!ناسجميعيصعد(،ذلك

الرغمعلى-ي!لالمكانلكن.تراقبسحعيرة-عيونمنيلاالقاعة

فيهصالربم!ايشعر؟اـ(ذلك..يتم..كيف)يتسع-شىءاكطمن

يستطع!،الان.لا..لكن(هبوة)ضانعبانهيش!.براخمن

نا.نفسمهحولمنيعورانيسنطيع.سعتهاع!ىفراعيهيفردان

..ويدور،فهـيدور،القديمةلعبتهنفنسبالضبط-لمارس

..يدورالنيهو-حولهمن-المرنياتعالمويصبحيدوخوحين

-لصاتبدد-بأ.الوفصلبعضكبوتهفمر.الارضعلىيقع

يت!ء.يهتز-فىاللاالعالمبانيشعر.النهوضكيحا،ل،ذالهيعي

صثمايمتعه.الموجوداتيرافب.يلهثيزاللا.كوعيهاحدعلى

لص!أ:لبضع،العالمفىتحكم،مستقرةوغير،مهزوفىةجطها)

..كيف)ىاقبابتماثم،يله!ث-يصااوجطه،جغورهصك

تراقعي،!ط.ر!اوطبلةلا.ايقاعلا(؟!ذلك..صسثه

صميمةصبةبمديترنحواما،نشوانالاالا"بئنيثي،/مؤوفي

2لمعلة.الىمباشرة

رحسابمنينفللت.الهقاعةخارجالىيفرلويريد،الان

؟لدامص:ر!اقمهعلىيعثرحيثالىوالمكانبالزمانيعود.الزمن

المذين!لاءوكل..وطهومحمد6وحمصي،والسماعيل،شر

بالمب!يط.نلاوه

حوله:من،وزؤاطهمثغاءهميسمعانيرلد

وقع..العالعبدس

غيرلا..دفيقةأستو-

يتطموسو!..ليايينظر-

لاما-



نصف،فسخفوواتممهأنيمكنلا..و(لجميع،و*و،أنت

افا.اسنعرقهالذيا!وك!ت

بننصرالاعنىطازما،إلىج!ا!بدا..!منهاثطوكافوا،ثائما

يدور،،تمينزران،بعدبا،فع!رةلهيمبصمانبدلا،فين.احدعليه

بطريفسة،االمعب-:!أكأنةيالنحيكنلم-ابدا-هنه.كعلا!

ينبضالذيالموجوداتعالم.الجزئياتيتجاهلانيريد.سريعفى

وتنم!ى،ذاتكع!اىشفلقان،المميتةاللعبةهذهسركأ)صهتمي

مالكلالدائمال!نتابعيشغلثلن،الحالةنلكفة!.ع!كلاكماكل

نتابربخعد.ينداحيكنلملكنه..(نفص،لفا،زيادةبغيرينبض

به:ي!مطمهاكلالىم!لمقايزاللابصرهانيكتثسف-ف!قمر-

لابعبيعنرووبهاسماعيل.مكانهافيهائمةافنديعليشجرة

بخرحمدي.الميرو!ادحسلمنامسبطيمص1كرت.ته!ؤإن

يتحفز.!همحمد.انفهطاقتي

لوربما..!ينفصلانعلىتساعداز"ولا،ملعونتانعميناه

العهـهونهيها.لا..لكن.افولوفتلماللعبة.دستمرعيميهامخمض

:الشجرة،المخيلةو،عمنقرىسكانتكما-الاشماءهيوها،مفيملفة

واهـساد،الغحفزوبسممة،وال!ظرة،حروفق41الصهـلواصبع

هـاوعداؤكلريئارض!يةعنىالمد،تهالمخطهب

العالمعلىشطلمرنء"ء،5.كالمذهولو-!ميحرويظل..!يقع

اررهشة(كاتتورب!ا،الغزعكانتربماأالدهشةمنمابنوي

العجل:يهولونوىنوأ)حولهمنالم!جضوق/رقصهميدكر،ف!ق!

اكفهسممايكايمدونسيؤتونحين-وكانوا.البيرفيو!

وكانتعبهـ.ي(ا.عبتصيا.عبيطيأقم:صلئمحين،لملصفهةا

..(!ث!وعيك3عاىوانته،ونافذةمنعومةائبيكتصلالكلمة

!ديدهاعل!يرفدرورم!احدلا،اًلانإ..م!مىكهـمماذلكك!ان

عشقته.اغترب.الا-كدريةالىرحل.الدراسة!2سبقم)

يوحياليومانبحرانغيرلهايمقولانبفير،الجمي!احس!كل

بينهم--اوحيدافنهو،هذاكلوفوق..و(والرعةبألسكمون

المعادالايقاعدات،أكونتةاالمتواليةسذفس-فس"داكنشفالري

قاعة،اث!حكمةالمنطوقبنفسوينت!أدالمايبدآوالنير،والمكرر

....نافيها
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المالاث!ياءعاعنالهـيهاتحدث،هدىءعسله-الاخعيرةفيالايام-

يتسم-العالمذلكاي-انهلهاقآل.خلالهمنيرههـقونالذي

المبعثرةالندفطجميع-الصغيرةالجزئيماتوان.والاسفافبالبلادة

السببلهمذاً-وانه.بألتص.يشعور!نفسهفيودثير،ملعونة..

ولا،اساريبعكلعليهاابخلولم)جذورهمنال!كون-سفض-وحده

واعداكوناانلهـازلمت..!ال!نونةنواميسءناك!شفتهبما

عليناحتموانه،استشزافهسبقالذيذلكمكانيحوانيجب

اقهـمداماانلهاقلت.فعلبآينهمحيناعتبارتافيذلكنضيان

الوادي.منامامكان!!ا-هناك-الحصىتضمغطمبططةبرة

عكمتىطبروروعلى،الكهوبلهاياتفيالننشققعلىلحينيهافتحت

ممتليءبانهانإاعاويعطي!نتةغادطن!الطحالوضخم،الوجه

وحتى-افليظةواالدهضيهةاثصاريهـنانمنالرغمعلى،وشبعان

حتىأكفايننهاتأخذولن،الميلادمنذكفايت!تأخذلم-المعسدة

حمارايركبوالكلفل،النسحوبعنحدثتك'..الموتلخلة

السمماذلويخمسح،بآنفهيثنويظل،مدولرصقيعبم،صيمباحذات

ض!.منتشربمااكترة،متجلداصارالذيكمهبكلف!الملعون

الخماسينوكاةتحتوهمصيفاعيونهميفسمدالننرابعناخبرتك

لككررتإ..االضامرةحياتهموتمتص،تمتمهمرتيبةباغنيةصولون

الشبع،بكل-الانمنذ-يتشكلانيجباوفتداكونابفى

إ..حفي!ةتمدلملانهامتشققةليستالتيوالافدام،والغطيا*

فى6

و(م،ن!ىعاىورتلأ!ف،امولكنت4بهتكلبليلم-اًبداسلكنك

أ!خخ!كص.تو!ءت!-لفمو!و،منبالوخ!-آلغكرةباناخيرك

أف!ى؟لأسنرريةكلئالر!دةألض،،-معأ-حملصناالىالحربةففي

سنرى،مبم،ا؟نلأمبا)كبماان!،"مثوؤ،تجميعبعيني"،بعت،رشيد

ي!رضوجمتك!نإ..حصوأ!!ااىا/جكهبئاشنياكناكئهخظلمن

،وبة.و/صمتين،ونن!ك!ئ،تب!هضنوكف.الاشياءمسار

،ءاررطادىالصباحمنيرمون،الظهـيرمفوسيكازوا.تذكرتهم

طول،شبضهمبمينيالسمعقيانسعماكهتملامح!وللو!طرقعاتوكانت

العملعض32!خيتلمولاويسوهـ!ييضربخ!ا؟ىكا!ن!اككانلوكما

منبالرفم،اف!فالمناكثرلسنا-واناهم-بانناشعرت..

ؤصور"لك.اءها!بمااخرحتىتغلغ!ه!ممنوبالرغم،الكتشاربي

اننطمنتي!ثت.اوركءنفسمنتعانيونانكظنست.!مثلهممثلي

هناونص!،هناكهم.الوجوداكبةتسص!وي!م،اط!فال-جميعاس

..!ءتوأ،كبربطنذاتعربةدط،شائههمقاعدالىمدقودتين..

-دائ!،-يسنبضسودهوانه،الكونعملىعيالبأشااحسست

كفه،كياهـالماكانإ..موبرودرنغيركناولوح!نى،بالحياة

كان.الاخرىالكفةكي-نظرهم)ـوجههممئلاباعتباري-وكينونتي

لوجوده،رم-وجودهموبالمتل-وحوديانثهابرتانايتحداني

تنبضركانت.بذثكوفىعقمثاقافجه:!فىنت.إ.الضرورن!لزوم

وبةيسر،انفسهات!القاءمنا،شياءتضانمعنىتدريهنهل)

!خوبطويقة،صوتبرحير،اكب!!من،اواه))؟!مشيتدخل

المم!فم،النبضهمذابمثليبالبمالفيمن،لكن(..!،(هشة

...والناس،ناسفيهاق!اعةالمحكمةبينما

مه

معا.لهما-واخيرا-اخريوم

الىدخلا.النزهةؤء-أكهنا-اللمفآءعلىنواعداقدكانا

م!لمودة،4الصنايالبركةعهـندالنقيا!.مختلفينمريقينمنالمكان

؟ل!المةح!يثالىتطلعا.لتجاورينمفعد/نعلىجلسا.المساحة

الخسى،باوراق-البر!ؤك!مهيعومالذبم!-الب!الىالاكيفاليلقونكان

البرت!ال.آوالفاحوقشربالؤصومصاص،الابضالخبزوفتات

لهايى!بغنوةنهدرأجنبيةةرفةكانت-"الهـحثبة"عيدى-وهناك

فوقبر!لالهانلفيالاش!،رفكانت،البصرامتدادعلىاًما.معش

يرة-!ثفي-والرجالوالمحس!وة،الا!فالبينما،الحديقةعشب

.بالوجودمخموبنكانوا)؟ا..بعنايةخيطت،زاهيةملابس

سايفهمونلاإنواكا.ويحتويه!ملهمذراع!يهيفتحانهيحسبون

،الظهورتقوسولا،المرمبالياالنبضمعنىويجههلون،ا،والية

مامكانفيحمارايركبلطفلالسائبوالانف،السوطنوطرقفات

اكراج!حموا..!اشتزاًدهتمسبألفعل-الذيال!كونهذامن

ناسيمكن-ال!فيا،رديةتلكمنهاينتقونراحواثم،مللابسهم

والمسطلمة!،المنترقالةالربيعاياماحدانهي!عننقدونامامعتتناسب

ليعاكأفرصته!لأاللحغةبانتوشوشمب!مةاصواتهيها.لالكن

يباليلاوانه،مىالما/ليسالوجودانالحديقةالىجاءمنلجميع

يتعاملواانارادوااذا،يتفطروااو،ايتزينواالاعليهموان،بهم

سمسوفالوجودانلهماقولكيفده)؟اكيفلكن.بألمثلمعه

وهمتى؟أ..فيهيدخلواانبغيوحتىسوينبض،ينبضيظل

تنطبقالاسا!"المسلمةهذهمثلهل،من؟إ..موجودينغير

يجب،ذلكمحع.لاوربما،نعمربما؟أ..ايضعا-هم-عليهم

يعثرانعليهحتم.دليلمنلابد.يتك!لمانلابد.يقولان

وحهـجة(،واثبلأت،برهانهسلى

عنه.يبحصكانالذياًلشيءسنفس-ووجه

.المنضدةعلى..هدىوبينبينه"الكوكاكولا"زجاجتاكانت

بخإهاربداالخارجيالسطحوعلى.لتوهبهماجاء!دال!ناللكان

البخارطبقةاخنففشيئا/وشيئا.ال!باردالزجاجع!لى!نكا!دفالملا



نالهاءسيدكانذل!اومع،المخثسهعلىتضغطبهااحس..شقل

..جواريإا!سىوهدى،يلامرارا!وظللت)..ووتزدادفيداد

اناحدكاخفت.ابت!سمآنحالولت؟ا..شاردانتفيم:سألتني

الهربة.فيون!قالاوليالمرةفيكما،منيمتمسخرالوجودنبضعن

قىفخد!،افن.مشركةبطريقةتبردانوجدقهيما.جمبنييالىلطلعت

ادركلم3يفإ..الاخرينعلىجازتمثلما،عليهالجوزالوحود

..ذلكمع؟؟..شمرهاونسوي،وتتدلل،تتعطوانها-قبلمن-

بزجاجةتمسكالا-الان-وعليها،فاتقدفاتما.بأسلا

اريدفانا،للنماءفرصتهآك!كاثفللبخارتعطيانعليه!ا.الكوكاكولا

ناعسلى-تبةتبموقد-التسالطبقةهذهبمثلالناسادللان

منهم.تدخلوبغير،ذاتهتلقاءمنينبضييظلسوفالو"-ود

فقطى-نحنبمنما،ويتراكمفيموالبخاراناريهمانأريد

بأطراف.لامستيدهامدت..تنركانتهـدىلكنإ..نراقب

منالهثالذيالشيءنفستدمركاروت.الزجاجةجسماصابعها

خلفه.

..تلمسيهالاس

لأماذا-

تلمسيهالا-

!؟تمرحهل-

جلاانابل-

ليطلبتي-و،لكنك

-لاتلمسيها

الخلف،الىبراسها!!تثم،الفضاءفىضحكتهاجلجلت

اعلى.الىترفعهوبأت،الزجاجةجسمعلياصابعهاقبضتبينما

السؤالرسوهذالش..؟ذلكبعدحسد!الذيما

فقط،.ذلكؤبلحطنئالذيجميع!لتاننيبدليين6المضبوط

برهة،ولمد*.البيافر،ناصءمفروداوكان،ليمباحاعمنقهاكسان

والدلىء،،ةبألح!4نابضا،باهرةبطرلفةالشمستحتيضويرا!نه

ولمإ..الضرورةلزوملو"ودهلازمااكونانبغير..والمكا،برة

الننى!الفرصتلكجميعمناففل-الان-فرص!ء.اتوان

.اصاب!العثرةييممددت.افننناصها-الغابرالزمن!نسحاولت

صح.منتنتمجةىنتانهاصحإ..تمامالأطريقهاوهرف،متباعسدة

عليهءؤبضت.يضويالذيال!قنحومنجفبةكانتاًنها-ايضاس

السوطوضرفعات،المفوس!ةا)"كلهورلذكرت.ابع؟اصاتقوست

طقطقت(اضغمظاني)اكثراصابرعيدقوست.اجهولاآلكائنيدفي

السا"للوي!سح،بازفهيهـشنالط!فل،اكئر!طقت.الرقهـبةعظام

عينا.تنفهـتقالمتضفمإلالطحابكتلةالمنضفخةالنطون.كمهضف!في

شيئايمخططهمعحمد.الكحلتض!وامه،بالصدكدتنزانشاكر

عمرهثنكوتالهااماتانبعيدامهي!ديبينيعودحرو.احهمر

ويت!كرفي-امهمآتمفي-سجائريعلبةيتلمولاًلسماعيل.ايمثلاثة

تماما.العنيقانسض(الورط!منانقد"انبرمدصمتفيبعيف4

تنكونتزاللااليالب!ارطبقةمثل،همفا(-للغرابةي!اسكانأ

الدهة(عشبفوقيدهامنسقطتالتك!،الزجاجةسطحعلى

والملابس،والظل!،اليص-في-اًلانسيفكرالنيمن،لكن

الذيمن..؟الرائعهدىكيانفوقيمنانحسرتاننيالرببعية

يدركونال!جميعبينما،الشمسوزهود،والضوء6الصباحفيل!ر

بميرالمقاعدوائ،مقاعدعلىيجلسونوانهم،المحكمةفيانهم

بينالتقابلوان.لها!ابلالوجهمواجهةفيال!هروان،ظص

؟!المشكلهـةلبهووالقغاالوبر4

مممن!

لقاهرةا

ولر*ثأوتتضسسفا

نلسل!!ألاهسيآرغفه

لهواهبقثم

السعداوجم!نوالالدكتورة

صدايثاصدرت
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