
كليفسة24فىعبد

تابغيلق!ثبتطابلى؟4مافى

الخفيامبوجههاطل.الديدفرقعةجاءتك.الزنز"نةبابتاو.

ناعمة.ها:رئةبحركةالسيجارانزل.معطفهفيصسمسهخبا

ذائ!با.الدخانانطلق

ال!ديق!اصاالحالكيف-

كلملالكاًستهزا.اخربشكلبدأتإ؟صديقهماصبحت،تمعن

كلها!كلهاالر!قيض.منك

البارحة.انملم-

؟!الضربكا،-

نجربه!لم-

!م!اهرةفيجربته،بلى-

اكد.عنهاسنخبط.الايمامهذهفيعيشا.الالحانلتصدع"

الشالى.ق!رالبىز.العلياالفرعةفىيمتمعون*صمتاءهمها

تجمط.فلاعن!،تبحثالصغيرةفنلارتهافميت

؟االملاعينايهاتفعلونماذا-

وجهه.ا!سرعناكانرضامحمد.4والاصباالماشانخهـفيرمنا

هلائةةبكلكرةالعجوزقابلاطعولي

!؟لاشق!راايهاتضحكلم-

صارضةع!ةشصه.ال!كاأفىمميزةضحكه.جيداتوفه

ياللغرابة!،شمرهفيشاذاكانكيف.الاحمر،لملم

رضا!لمعمدفراعياابا!انكنبنحناميياس

"،لبالسظلصظر؟،عمياءتحسعبوفني،ه!نالرخ!فيتماوملؤا-

!أايضاإيتأ!نهؤلاءمثد.بلالميثضحوجمه

كيف4،مظاهرة!ي-

فقط!الحقليانا،عواطفيتبحعنانلكيعقلاانتس

كالنصل.حاثاموتهكاىني؟لسم!ةتناولتحين)ة

اجداممعمللدينا!انهضس

سييدي.يا-!لا

بطنهافظهرالظءالعت،نهفتعنمعا.نوجتيرمقهتني

كيض.بوليدممتلئا

ستنعبأاين-

!بالحملالى-

!أمنالليلالمظخرةالساعةهذهفى-

البلد.فىكثيرةمشاكلس
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ظيك.ظئمةانا.ا؟ظا،هر؟تستكسفا-

.ر*كأةغسيسأحبم-

يكرهوننا!ا؟لناسجميع-

فق!.انفسنلأاصلمننعيس،الناساجلمننعيئنيلانحن-

.طريكنا؟يغنرضمنسنس!حق

خائفة.انا-

.1(للطفلكانتبوا،ث!بسا-

يا!الد.جيدلأبعضنانعرفنحن-

.اعادالسيجاراخننهااثرفيتزح!"يمنىرجلهفبانتقلىيلألحرك

كان.ارتياحااكثربدا.جوفهاءلىبقوةالدهانوسحبفمهالى

الاعم!.فىغاصعينيهفيطفحالذيالالم

لجد.اوقتوحانكعيرالعبنا-

ابالجحيم.ابوأيفتحهذاالجدو!.الرهيبالوقتهوهذا

رضصا:محمدفال.واستياؤهاالعجوزذهبت))

ثينهنا.فياللا!نفنخفيانيجبا-

افضل!حياس،كلا-

مضض!.هذالالتفغنا؟اثعيابفيال!فتاتااوفمنالو-

الاشقر:إشعرهوحكمحمدغضب

تهدا..لاكشافاتالشرطةعيون.معناحو!اههلوسيعتقلوننا-

سيلتمالناس.خالدمعافاتعاركثبالناسالمزدحمالخضارسوفىعي

ا!راك..يت!للصففاجئةالضجيح.وفيبموركمقثيروناتم.علينا

!مظاهرةالى-

يمكيكيف.مغلقةوالمدادسالخمولبضاصابهمالناس،نعم-

ا!(الناسنش!بدوناهدافناات!يق

صتمدا.وتكثينثالدبين.ثوالجسمممتلىءلثرطيدخل

إمر.!بى

اربطه!-

امماوفدث.ظصكوراءوطواه!مايديكاًخذ.شرساجلاك

رائحن!ت.جبينهفيتنموصغيرةسقحبان.جيداربطك.لجمطرا

المأعز.بينطويلاجبل!حعاشرجلدائحة

ملابسه!ا!-

اكير؟!ماللديه.ع!يبمو.لديهعلىتنمزق!كلادملابسك

عارياءوق!فتاخروا.هميةا



كلمعرلمحةترلمر،اهم!اياوبقيتمهمةبقضايااعننرفت-

شميع.

كلهاالناس.لشكا،الخو!،الحذر.السوقفينرع"

خلية.عضواًنت.المدبنةفيالمظامرة"لشعلسوفالذيأفت.تمرفك

برميع.يتبعولكالبماسيس.مكانكلءيتثرثر.يعرمكالجميع

.انضباطلا..خرفيتهامشندةالتعليمتط.بالمظاهرة!أخبرافهماصدفالك

وانت،الناسبينضادياتندسانتريدلإن.يحتاحكخوفوالان

وترصلهك،امبكراالعيون؟كيف،!و!هممتمشاالوقوفارث!الذي

لافتبشك-لباوزةالملانجر"يكنشفونكلاأنهم.حطوكفيتتعل!لا

اقتراحهناهل؟"لايامهذهسمينااصبحت:بلىآحث!م.للنكد

.يتصورفرضاؤصيادتهيالرضانيريد،يفملاشخصمحمدأمعقول

ولاشتراحاته.لهاتبا.زعي!اسيصبحوحبيبتهووسامتهنجعقألمحتهافه

نجصع.يلاحقيالمخبرولكن.بسرعةلامض.لخوفامنفاندظلا

المنعل!.هذافياتجهانيجب.غبيةحيلة.ءطدكانعنالبحبن

ساضيعه.

شق.بمفردهشخصكق،مجمعونالاصد!اءهمهاوالان

ذو،الوسيموجهه.اليكيأتيهوها؟محمديرن7ا01اليهمالطريق

يربنسعم.اًنه.هادئايبدو.الضرب1الىمشناو،الفارسيةالرائحة

منك.يقترب!الوفتهذافيبالغعليبتسم

جاهز؟شيءكل-

تمهـدما.-

مصفر؟مرتعشااراك-

تاهه!يابالجبنتتهمنيلا-

خالدأس

يدافعراء.حقيقيةضزباتلهسددت.وعيدونعليههحمت

لملهابمت،حبيبنه،وجهه،الجىليشعره.هجومبلانفسمه!ن

؟الاشياءهذهكلاناامتلكلاكيف.والبفضللحلنقمثيرة

ب-4اذا.حقاموجعةالض!باتكانت.حول!ماالناستجمع

فجاة:ل!ننف

!الاستعماريسق!-

لمصيبسرء".اوجدت.ا(للاءتاتظصتعدة،أ!اهمنالشعاشتردد

-إ"لافتانياظهرلمهـم:كفس!كانتبهت.آخرون،جاءالب!فىنهير

نفسك،دمرت!؟عليهمقتهـ!لالم،اهمإيابقضااغركت-

وومتوالسلاجإممجراتاا-مخدمت،كاللهسنةعننرينس!بزسو!

ءهنم،فينلقيكالتهمهذهكل..رآلام!راستقعءالمتعمدابالقتل

إبكبأور،عاءاصحاتعننرؤ!رماًذا..ضكحقنااستخلألأمفيتترروفى

..جميعكل..

حركاتيتابعالشرطي.شديدبحنقوالكلماتالدخانينفث

ينننظر.السوط.بانتباهيده

!فورااصحمابكباسمل!اعترف-

..يبةغرولئحةثم،السوفىالىجماعتكمعط!بسو!-"

تتوقمهأالذيدا-

استفذواانبعد،لناساعمالهدوء.البلدتهزكبييرةمظاهرة-

الامورنركونلالدمراطؤلاءلكن،لاالهضجعالحركةفيطاق!تهم

.اخرىمرةالخامد"النارتاجيحيحاولونسوف،تهد(

امرأوالاو-

بشدة.الحربس

.كبيرةمشكلة،تلكثانيةالنارالىسنلجا

؟اخرىوساتلتو*نمالاولكن-

إ(1يلأنافهلانااكردداطهر"يقولكأنمه.ب!م!رمقني
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الحامل.زوج!يتذكرت.رأسياختر!تحاده!لقةاللاجاءت

هذهفياكرالاانيجباً.نجلوفتاهذاديحادثليحمثلو

(،.السوثاءالطص

.اعرأفلا-

،كي!؟نفسكحرقتالذكيوانت،الكلماتبهذهنطالتكيفه2

سيفطون،ماذاالاسماءجمييعاعلهمهيا.الصمودمنفائمةلا،لا،لا

جزيرة؟نارخرفكفسو!انتاماثما!اج،تحقيقمجرد؟لهم

ت!لي"ن.!جبستنننى.اكراوالسنينمنعقدينالمل!نهبةالسجناء

بلا!سماءبح،هب،.هياألحكمعنكيفف!نعلهمرلحاككبثسماء

العقمة.وفكواللنيةال!بة

أتضلماذا-

تتومف!بةلافنتابعةفريات.وعنفبحدةالسوطعليكهوى

تهرباين.كلالةنتحزلان.يداهيعجزلمالئرسالثوي.مطلفا

.مسضمرةولكماتصععاءالانلديهيستغممانه0تملا1خنهفكتجمه

..حذاءهيستخممموها

.منابلهيانذسكعلىاعترمتانبمدالاخرينراعلىاعترفهيا

السو!نفتش.جصك!نيشطلق"قيمن،الشكلبهذااعرف1العالمفي

.مكانايموجود-شفي.ونميرمكانكللاجميموجوكونانهم.عنهم/بعتا

ينننظر.اللاسلكينننطر.الموريات.جال!زةالأسلعة

القد-كة.الخصارسوق.ننوفعهلممدانمنالضهـجيحوظ!

..عطهرهنشوءفيهنتوقعن11!كنعحلآضر

في!ا!الامنءواتاسمالنرجو،القيادة-

ألمظاهرةاأفي-

(،.!القديمةالخضارسوق،عيندالسوفىفي-

لحعسبأنفسكعلىاعتروتلما!االغبيايها-

فعسلا.عذفهاالذي-

نحن!نساعيسكلمان،كارثةاىابكسيؤديبهاعننرمتاما-

؟!تساع!مونني-

نساعمك.،نعم-

كانت.بعنفتدخنرحت.سيجارانكفمم.النليفك!اح

فمطدائمتفكير.بادمانيدخنالجميع،الغرف!ة!يكميرةالسجائر

الكرامة.وسعقا،نخرافط!يا)ءمكيروالان.البشريةمستقهـبل

الاكثر،علىخمساوستنار.علىكال!حهـكمانخففسوفط-

ستكون.الجاهزةالمرحيمةلكنقممحنىهامةمنامسبةن!حلانوما

،الغلصانا،الراديو،المجلات،اًلسجائر.السبئفيصديتنا

..تصر!تحتكلهاستكون

واج!تكسماتنم!القاتلايهاإيكفي،السفاحايهايكفي

....وامتيلاانكم

(،.مزفونا.ب!جدرهمامطروناأاً!عاعهكلاءظهراينمن"

اًلاسمال.فاباةالفقراءظهير،الجموعمعتنطاقانتها"

الممالتغلغل،بغتةظصت،جميعهاالارةىرائحة،العرق،الباليه

ظهر.نرءو،وأبالبؤسمتد!حيؤ!وسو.هتلاؤ!ااهـماءشقو"،بيكم

الالحانفانبتت،القديمكمانهاخرج،المقدمةفىالاشقرصالمذن

والبورالاشجاريعانقال!جهات1كلفبمينطلقحادنعم.الهاثرة

.وآلبيوت

!جاصا-

الطريقسموا،تيمياناتريد.فهتز.بدنكفىقسريالرعد،

؟ا!تعليمات!معهمآهربهيا.بالهارب!ينالافىقةوامتلات،امامك

منحقدهيطلقالضابط.لنارايطلقون"فهم..ولكن!لبحرافيالقها1

كبيرةحماقة.الوقولىمنفائميةلا،اهوب،اهرب.مسممسه



انحلب*-هـالابنعثرالشالجثت.دوقسحفونانهم.ل!لاءالصدي

.،!مالتوح!اجرحا

ءأ-يث.الحكمسيخففالاعتراف.احديفيدكلن-

ذلك؟لييضمنالنيما-

.فيائقتكسوى،شمثىلا-

ثقتي!-

اله!ونرص!ت.غرفننكالىفو"ا.ا)بابلمجعوناءن!ة)

الاليد..9هـاش!كمنيأخذونك.عاريةشبهزوبخنكسحبوا.مذممورة

ؤرالثيمؤووا.ادلةعنالغرفةفيرب!ثون.رأسكفوقالسلاح

وتبكطتبحلقالام2كتو.شصيئايجدوالم.الكنببعتروا.الصس

نطارتها.بيصن

وللي؟منتريد!نماذا-

تزعجينا.لا،امراةيااسكتي-

بعذاباثريناهمامزقتم!الكافرةالوحوشأيهاالىعجكماتا-

..ولدييديكسرتم،العمر

؟..ا؟ا..انا..موعساتيا،كلابياازعجكمانا

شيا.يجلؤالن،ثانيةمرةيبحثوندكليهم،اماهيااسكني-

'3،فىا،!كاؤع+!+.حمو!؟-إ-ض!-اإ'!ى!حمى!،!-!مخج!!!!

بمايرصا،الصوراحفر،1.الساكعةالأضواءلحتاجلسوك))

عليهأاعثروكي!،مديمال!قرير.كب.لهعليةا

اياسافيكسرت.بالمليةفمتانت.ش!+كلنعرفنحن-

،زحفت،الصابونكعلبعلبةفيالموضوعةالمتفجراتاخذت.المجرم

فيمالمرشبشكلهاووضمتها.فائماالحارسكان.لسيارةات!ت

..صبحااثةاخأااهـماعةالصمليةن!ت!جببداانظر.اللوحةهذه

صحيحأداً!هل

رمنسعنان.لخشبياالوجهص،حبعينا.راسكفيالحركةيومفت

!لل.كمحيطالبرزجاجة.وثقةبهدوءالطاولةوناصابعه

هذ،اهل.كءلفكليعر!ون.!لهكسيسلخون.اظا!!كسيقعلعون

.خيا؟نةعليكتآمروا.فياودتخيافة.شكولاخايةحدثت؟صحح

اًلاصابع.استسلمهيا:اللحكلةهذه.اًلان.نبعلعكلو!هلاللة

الخيانة..لافرفىاالمحي!.اًلمسسى.االعيون

نعم.-

تعودت؟اللاذهبتاين.ألجحيمنصانابتلضكوابالكلمةنطفت

"؟"نعم"الزانيةاللفطةهدهخرجتكيف،منهاغست،،(ل!على

البطوليبعملكفمت؟''لمجرميها1فننليرائعاكانهلس

فحبة.نظرنانياصبحت.!اعترفت

فما.وانتهيتاًعترفت.عليكسنبصق.مطلقارجلا-لست

الذينالكلابباسماءبحهيا.لصفالطريقديآلاذباالصمودهال!ه

..والسجائرالضربالىعمفاوالاهيا.جهغونهمملءسنامون

بين،الفضاءفيمعلقاهكناسامضيكيفالجحيماالهةيا/51

منالمزيدلاكأيدون،وجهيفىيبصقونالجميع،والارضال!سماء

؟'حقانجهاامنتهل.القضية.خمنتمطلقايشبعونلا،*عتر؟فاتا

لحمي.بخكلوحشيةلعمنهتلاحقني.الاعترافمنهرباكيف.لأعترالت

،هجون!منواقصهالثملازيلاناستطيع.هلطملبصفات.ودمي

اللحم؟منتشبعلابسكتئ

يقوداصمبرعلهساالطريقفييزهولاشفراشعره.بجثتهجاعوا"

اًلجمع.الناساحضرها(؟اليهاسيصلونهل).بعيمهظيةفحو

وبائسة.زاهية8توكلصونحيببكاء.حزينةربابةستحالاالغعير1

الضجولةأالصامتةأوجما!وس!مةمنهالافل؟خطيبتهرآيتهل

العجوئرالذاملة؟وظكلهااصابعهاتعضكانتا!منيأ"لثيابالممزمة

رأيت.رالتهاانتأرأيتها؟هلءجأةالمقابربينالمجنونة؟فجاة

ست.الجبان-هااوحللىفيغصت.اتوناوابالدمينبغيلألحب

.صصركتقوانتسرتءاحديغهمهالماعنيةتعزفدالطرماتش

.صاولتالسوءبدرةظ!ت.والجنولىوالموتال!ياةؤقينحبهأانت

ورعمةلقتلاغدا.وشر!تنمونن!ت.بج!اتاةجمهاءتسضهاان

-الاحلامجاءتك.مفرحتغابالرائع؟أثطفولياأوجههلكفصية

إخذل.اايهاخذهـا.اياهااعطاكالهرب.لكإنثا.الكوابيسى

.جيدامثعل.الحزنالج!ست!صنمعبينابكا5جنعنهدوقضمها

.+."صورلهخلفتحم!

ك!كله.-تتةسوى.لستجميتنساؤونطماكبكلو)1.اعتركهلن-

لدليادجتههدهنجعلانفريدنحئولثدأ.زلدنر!-

..الاموات،ولأدعنصديمييايننرفونلاالأحياء،الأسض،بنعض

.منتورةنوجتيوجدتدحلأتعن!ماإ)

اللي!حاولتدمالخ!-

شديد9لمئىاصبت

!؟لكلاباابن!ةذهيتاين-

.صدركعلىسطت

.نهربان!جب.سيفنوكنا-

وحرس.اسثحةل!ينا.م!نااطنفيصحن؟؟خولينماذا-

اطمئني.

ةلآ!له.،أتبأكه.محع!يحيظآح!لا.ي!نأنضتس!!لىالمه-

!صتى:4!-!جم!.ت-ث:ءخظيخ!!ه!ر!ضممنيهكي.المر'ء!وط"ا!حط،

ضفلتا.تتعبي.لاتسنريحياىي!هنا.ضعا،!.!نالعالمء-

لردكى.وهيجلست

؟دماد!طلمحعلتماذا-

فصها.-فىحصمخيفموت.حللىلئاحبوجهها

كانطاللي.اموتكدت.يخنقنيبنتيءكثمعرتنائمةكنتعندما-

علىا،رأةاوضعتهاالغ1الوساث!ا!اناستطتبقوة.بشدةيبكي

نعوبقوةاندصت"لمراة.ال!اءمنهائثةدهـعةاص!.وجهي

!ه01لمومةالقنلتهـنياقوىكانتاو.البب

.حادكاءفيانخرطت

كللىكصدلمرجميلا،جميلاكان؟كالمذا!الشاورح!ذافتلتثاذا-

،نرزق،احياءالوحوشيحنالصيا51؟قتلتهطيبا.كان.احد

(،؟لم،لم

.المساعدة.الرمد.الهليةففذتالي؟لخليةخب!ناا-

بطلا،لست.العذابهذامننمالسنرارحر!!طألهماثلهي!ا

العاديةالاسماءاذكر.هياالقفرةالارضلمسهحكممانحةخردمةمود

الاخرين!أحمقىامنلثلاثة

المملالىتمضيواًنت.يقنرسالصبحهووها.لق!دمالليل"

تف!ه.لمالنكبا

وشعبنا.لرطيقنافنتقمسوف-

!جمار!لهذا-

انت!تفدهسوف

انا3فيانا

..تنتقمانيجب.العز-نرصديقه.انتنعم-

.وسيابونغسمياجسعميا،ا!طقةفير!يقاصلعافت-

ازحف.نائمالحارس.العمارةتدتتربضالسيارةهيه!ا

لاالقفاز؟الاسلاكااينآهأ!نعد.ل!متعتهاتدخلخى.اذحف

.البصمات.تنفجرلملوكارثةستون.تخلصانايجب.هنايفيد

نلالم.افهآه؟الحارس1حركاتهذههل.التردرمنالانهـدةلاهيا

هذاافقذوا،حمدسطفتقم.جميعماعيونهمفيسأرتمفع.بيوفوا

.،(المتعفنالضمير

ينتظر.يزلىلمسوطه.ثا،نيةالشرهم!جاء

حقكل!يااعهرامكتواملالن-

هنا.مننئ!بسوف،تخاة!لا-"



لثا.مقوةالبلد1هذاممل؟اين؟اين-

انرر؟افعلماذا

؟لمهنة!هذهاترك-

ولم6؟؟القمةالىالحهضيضعننقلتن!االتيالمهنةاترك؟ماذا-

مطلقا!،مطلقاافعلهالن؟امخبولةا!واةأوسلاس؟جلمن

.وحزنبوهنالينظرت.الشايكوباك!ركد!ت

الىلكرامةامننقلتناقلأالزمةالىالحضيضمننقلتناس

.والاجرامل!نا"6

إعسمااريدلا،؟سكني؟!حمقاءمجنونةامرأةياتقولينماذا-

..اللاسالصباحمنذالكلماتهذه

.وجعت(يديبينرأسهااخفت،نحوهاقمت.تيكيوهىسكت!ت

.افاعوزهورهاقتلىالهااطفا،محروقةغابةهاتنامانعينيها

..سافعبس

.الارضعلىصورةسقطت.مفكرتياًخذت.مسلسيتن!لت

الكئيبوجههـ!.نادينبىاميوءكدتتناولتهاحين.ادهسهياكت

ثانببة.وضعنههـا.اض!عتهاميقبرمعالم.بعازقني

ء-!عني.الىاسرعالحارس.دشجه!ماالصباحالبابا.جا!يا؟غلقتا

.ها!ئتانعيناه

.؟مانتبارحلا،ههنااجلسى-

.سيديير(حاف!ر-

سيه.تممكانعنلهاابحسثلأاانل!جب.بأرثة؟السيارة

جاءز!لمرالبنزينالسيادوةوملات6المغتاحا!رتمحندما.الطلسيمرقها

".دم..ظرلما.دوى.الالصفلمنالاعصار

اثنشغواهل؟ؤحلاحدثماذا.الموتالىتحملكالسعارة"

لكهـر.لافتشيءلا.انتظاريفيهناكستكونبصط،كبما؟العلبة

'الانالامستقولماذا

!رحا:الامصوتجاءكق!لعيكاولىوضعتعنمما

!ولدييالسفلحاقتل-

نخبركا)فيالقهلقاشهىإ.العظيم1عملكانجرت،بشرىاعظم

النصر.نحبوا!ربههـناار؟ص.الخالديسنمنانت.العملفي

.!حملادواتخفيةزرضصللرإصث.ا!ر.القبل1هذهتستقربلمالام

القلام.والربيعا؟وت

اللهـيل؟هدأةفىتعملماذا-

.الموتانرع-

أءض.)!ؤء،-"هناتلا.بضنهالأ.ترفعها.نروجهاتأق!

العاير+عةصح!119فى!ءم!؟!،6*وو!تي!،تو!وو!-بوهـع

..فق!السظحيقتللم-

بعجب.ترمق!

الضاأ1من-

ذرجته.-

001*خرىهيأصابهاملأ،ا،ذوجته-

.ب!اعاربةملثورةجا،ت.الان!ارسهـهضهحينمانزلتالقد-

الحارس.!وجهاعنتبحهـتر؟حت.مبيرةامماكرةيتقدمهاالممتلىء

ضرباضربوهاثوانميالنثيالتمحين.الفاحايحرسامذمموراوقدف

ها!د!.طفلهاجثةبخوجفس!وفتمتلمان.مببرحا

.الفرحغيل!.فجل!لونك"صؤ

!،انتقامهلمحطالشعباثسىما-

فاتكااعتراوققرالدتراكذرجالتكنخضرسوف-.

لا!-

صو+صأتفنوؤث9ستبصق.المبرةهذهعئيفةحادةامربدت

كالجماجم.اًنهـأقىبشعةحقيقتكستثهر،مقدامابطلااماههانغسك

ووأفالخه!افة،شءلا،وضسعكالىصهم،جمبعاص!ماككالشفى

-رالوتضرليفىانفىبك!ماءرحمةندهالق!ار1تبكيممحيطكاصييازةا

بحللأ"لها.وجهكعلى
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؟نقولماناس

..اصحا!كاماموجهكسنمز!.الثمجاعةتتصنع؟ثانية-

تانيةقيدك.بسرعةالداخليةثيافيؤالبسكلمحئرطياشار

عنكما.عاب

.بلاتثابعليههدخلت.تتنطرالنومغرمةفي-إرو-"كانت"

ونزعتالسريرعلى.جلستامامها1مخيغاشبحاغدوت.النوراطف!

و-زينة.شاحبةكا!ت.نحوهافيحفت.الصناعيةوقدميملابسي

؟جديداطفلاسنخلقهل-

نعم.-

كانسة؟يقتلوهالنس

القاتمة.*فكارهذهانزعي-

مفترسة!وحوش.تلاضي؟.:وههه-

رغبتن!-.على،!ضوالن-

!سينتصرونولهنهم-

هذه،(هرونسينت)).بهانطزت.لسالهاعلىمخلاؤيظكرت

ائن.تؤرقنيالتيالمخيغةالكلمة

،كبيرةبنوا؟صيحيونانهم.جداطويلةفترةبعدولكننعم-

أنيجب.بيوءسننم،تنطيمكل،المفكر1غلهمعلىنقضيوحين

قلصمد.

منوا!ثربالنهمهارت،فههااظقتإلكنيتتكلمانحاولت

توقف.بلانب!ا

سيثي!ياهي-ه!ا

تبكيانعينان.لومةارريعرفلانصلاوغا!متقالبكدءلت

صمنت.صلرخووجه،بصمت

فسالاشقرصديقكمعيت!،قن!هجثةروجدهوهماس

!الانالموت

.الاقننرابمنيمنعهاوالشرطيتطالعك

الجريمة!بارا"بمهاغتوف-

جريمةأاية-

بارئ!ثى.قالهـتها

مضحظه.اكتمااليا-محلالة

ية!يوجرتسميها-

!ه!ل:!شهحهجتاا

وانهاراعترفالذيالخا!لنالىانظري،اليالااليهانظريس

حذاءالىتحولائقاتقالرجلهذالكنص!ث!افناةاانت.أهكالم

محليه!ابصقي،مهتريم!

هوهل؟الحبهوهل؟هكئااصبحتكيف.كاالحجروجهها

الك!هساتهر!ي؟بالغدوالواعدفيكرىالممتلىءالببم،الحمل

؟الد!ووباليوميوال!مل!الموةقيوالغرحالكنابةليالي،الصيمة

خرقة.سوىفلستاحرقيني2هببا؟فضةنارمنامرالةعدوتكيف

ابتهاوسملاتراب!الىحوليني.حقلهؤيالثورتزع!جدبابة.قملة

القديسمعة!المواةإ

حد!؟مائاا.مطفآةالاضواءوجشهكبمرر.بئنىوفىالمنزلدخلت))

!هت.الارضعلىوجد:هاالكيباماناىاالضوءاعمئةحين

وعيناهما،اذرووج!ا.الحبوبمنكبيرةكميةوبلعت8-،شرايبت

باللأم.اصطبخالفاحملاسوداالشصر.مث!توؤمات

.؟،كاالحردقطا!االصباجوجدتانتب!تحبن

اًطرث!ميا!س

علينا!لتفلب-لن

وذكرىلعنة.!."وجهكفيتحدقوهيبعنفلشرطيااخذها

الجثيث.بينينموواملمريرةحب

فا-تعد!،ثاميةمرةساحصر-

البحرينس.-.الصمتوعادالمتاوهالباباغلق


