
4لوح!محبرميفمالم

فيعصة4!ةرر!فه

تخدبه.وهي،السقفنحواتجفناعيناها

ابنتهاوعمر،الثللاكب!عريدكللاعمرها..صفيرةذاقهاالام-

تكنالم؟تزوجتعهلحماهيعمرههـاكمانفكم،عاماعشراربعة

كذللث!البلوعلون

امي،عيناكانيتحيثل"مق!فنظربل،يجبلمابيلكن

واك!بت،ففهمت..سفسوةفيهى؟عببنيهوف!عمتم،ممهب!ماوعاظ

مخمها:ئبديدحاولماسعمانافهلولا..مس!عاهالغيبة

وم،شية.حاظ.وهـينا،الحمدولله،نقودلدينا-

كان!هالين6ح!ندز.هوبقوتهوك!يوعزابيانافيحسسست

حها،بيمندنرإنيربخمسةإةالفتليلي!زالجبلالىافطلقفد

الشخصي.

كعاهـصلتثبيتكطلممئد،انقضتفدكاملةشهورستهكا!ت

والا-عمرئعنالررغكى،ت-سنينستامضهـيتانبعد،زر(عي

اليوميهةبحساباجرياتقاضى-الموسم!يينالعمالطائرةرهين

.الموظفيون.!-،باكىفيبسيرخطوؤث!عندالامرينواعاني،البخس

اعلمآىنإم-نبلغنوفيراستطعتالستةالشهـورتلكوخلال

حلانعاهالذيالمندوقامينكافتاميلان،بالتقريبالا،بمقداره

ولكنه،الواقعفييتببملاانهنقو!ا..لديهانابييقول.معه

ادملوانا..بالبداهةوا!طأنانمركهاخر،شيئايقوللانيرمي

اذاتحقتىانهواقول..نةوديليكونلكي،الغرضلعزرواوفر

المءتلطء-ب،صنفسه"ىيحبئرلاجميالايعازااسننطعت،الفرض

(،.يارد)القاتب-ئكثيرا!نعصيمالاليعازهذابئنشعوري،رغمعليئا

عنث!ا-الطويلألاسترخاءلقريمنايطيبالتيظلدلالقبوروبينالعالية

.الغداءوجبةبعدوخمامة

واوكراعملكت،والدين5الافعتاقفيالرغبةتلكوبدا!ع

..علىاقيسهلاحجزالخص"الدنانيراقدتطعتالتوفيرذلكومن..

.حلااءابنجاوو،انيسهيا-

اميأتعرفههل-

95

واتاالجمهة،تئكفي،ا)ء-ج!ائرمنفىاش!ترىالذياًنهس

بالمسجد.

جحا!ذ!يا؟اليمي..اذكرلاس

ا!ا،هناككبيرةعائلهمنوهو..الازارقمنافهكلا-

.الاخلاة-فيو!عم!ف-صنة،ا!هـزقيفيواسعهسمعة

**طي!

لانسةالافتظاروطءت!تب!يئهتمرآلأيامصارت،الحجزبعد

منوالطبالينألتظيفعمهـالربنا"تافتفكيرفيوالتهافت،جافبمن

الفدورائحةاسوأكيواحدةمن!..،أ!قوؤبول.سعيصدهخرآجافبه

،ءدهمالقولدبم!شطردونو،ز،إنن!هنيقولىهكذا..الاخرىمنشبقا

بكلس(مبولة11،لمستحتهميتنهحركمابأنلالاتص2عنديحسون

.لكنهم.فيهاالكامنةالطفهاشممتعالوكل،منهاالصادرةالروائحعطن

،:االقاتالقمحيفرزهاالتيبرث!حناتهملافيراغم!ضطرون-يضبيغون-

الممكنة.البائةالمريقةبهذه

لابي.غح!ه4

.ديناراخهسونهذه-

واردفيت:،الذلأنش!منبهواعسكت

ألؤل!بم.ااناريد-

لي:وايضع،ذاتةالو!تفيا!فقوداولوتاعادثم..فمسدني

.طبالاضةاتتزوجلنوانت..كثيرايكلفالزواج-

،!حافا!!وذ*-،ديظرمائةواس!داى،وعجلابقرةوباع

وكلاهما..وخاقىبخا.ب!التفىوهعاك.اميونندثاءعمييصحبه

الفتاةاملك!ن..فيسة6علىالحجزلعمليةالترتيبفيسبقكان

لسموانعا،بلوضعابصموتطلت،باكراابنتهاتزويجعناعتصرت

العههـ.منعثرةالرابعةتتخط

كانوما،الدارفبئوكأتلزيارتنا،.خالتيجاءت،يومذات

وشقيقتئاهيمعاالي!وا،لجلوسملاقاتهامنا!مهلانبوسعي

امبيرتين.



حولمازحة:ح!يمرراتتم،محدةضتمواصءفيخمائءتحدثت

افخندقهيىيرلتنامذرقيهافيائحديتهأثزيجأتفيصتش..الزواج

لرجمباق!اتطادياألأتس!بمقر!ت..خاذءمراح!يةتمرساالدي

منواحدةنزويححولنمأزحتالهـاذا..9!افهدهؤاميالصائبة

زوجهتصيرالمزاحموةصوعكانتالبماورثمينةتلاثىن،شقي!اي

اللقتزوجتيقةالطروير!ذه..انزعجتامآستبمن!ستا،ابت!!شاءت

الفاصعرفضاعلؤتنتعبهاالطرإمةأمنوبمممم!،شقيقالأ.نيمن

بالخ!سل..احيلواالأسالدببشننى-عنهفعففيوابدي،للزواج

واالحدإثعنبى،متناع6الو-"بتقني!ر،الجبينبتقطب،البر؟لأ

علىنغ!سيانكهركت!لأ-!ذلككل..اثقات!ففيا"ساع!آوالاكل

شأف!بهاقيالىإنر!ولااستاداي-فهقطوبمنهامبينيفمما-

روخذرفضي؟كان.يركونل!نكافصا،اخرشخصباهدام-/ليزوجة

عأسىالكبرالذكوردهاينممميزةوهذه-جانب!!من-اثجد!خذ

فبماجبالزوااحلمك!تاكا..ممقريتنا!كبما9جنسه!منالصغار

اًما.كأالقريربناتكر؟غتصاب-اسطيعلو-اودوكنت،إليقظة

،بالانس!،باهمكأت،6عزحة-اليالزواجتلبخآالتي!ثرعتحين

عاتبة:بقولهاوشطوقنينيسطفواع!؟و!ي،ذنكفيسنقتنيلكنها

،ط2جس.سمنبعدفئاأو؟نا،نرثر!أف!ءشه:كلبرتو؟كبرت-

!صودهتستصعباو

بدقةتمكنتوقد،بالغ!عتناءللامرتبيتكةنتانهاجلياالبدا

والموا!ةتجاهايمحقيمعن؟لاعتصأرمنبدااجدلمبحيمث،الهدفمن

تسهيلعالىالموافق!ة-بالاحرىساًو..المرجوةالزيارةتلدعلي

يكبرالذياثههحلؤي،تزويج!يافي،الهدفبلوعفيمهمتها

اجده،امنءلط-خال!ب!عطفارفض،متناهيةمسذاجة،وا،...مي

و.بئمفسيبعزوبيرورعاضقتؤ!دكنت..حلهفيليوعونتها

.وكانتالخاصةبركريقتيزوجتيواختيارالزواجعنالبلها.ءوب!فكاري

عوموافقتيانمزعت؟نف!".مالامرلهذابا!غباع!ناءفبيتخالتي

وتسالني:-حوليكو!اتحكمكانتحتىزيارتها

؟ستزوجمتىس

ذهبتعمنعم!ا-عملياالسؤاسعأىواجبت..برخجلفابنسسمت

ا!لمعلانالمجديكهبمنح،ن.جعافبجبلدارهما!يلزيارت!ا

اصل7!صإنبيم،اضظاليبوهم-الرفضعللىوالاصرار،المكابرة

ميزهـافيوحيد)ست..اف!نيالشخبمبجهديالهدفدلكالى

كنتهكذا.صيلةد!ورابهلادتالذيمألوفهاعلى،خرج،ثيني

متعمدهتجمعوهي،بهخ!اثضطاحاظنيالذيال!طوقبقبولذفسياقنع

بينهم!اوتربط،بزيارتهاوالرجاءبأ!كبرقذكيريبينعتابهافى

نصوالطويلقالطروى!!له!قدماول،تضع-زواجيوبيين

انا...صد!

*!!

خالتي:قالت

السىذاهبة،الدارمنفريباصباحكلتمرطالبةطنر-

تمرحتى(الصلب)شإرةعندالجلوسالاعليكوما،الم!صلة

حراها.

والنصف،الساثسةالساعةكانت.ونهضت..الشايفتركت

ب!بابوامفةخااتني.كانت.-الفتاةاقبلتحتىكاملةساعةوافتظرت

نامماهسذهل!ن..المقصودةالقادمةباتجاهثميتوميءكارها

فيمتوحثيمجنونء،ثتنجوىنما،عقبيهاعلينصتحتىر!ني

،الشجرةع!ندمكاني!حنيت،خاليدارخلفواف!فت..الطريئ

.لاعود،لوج!وجياقا!ونه4صب-لا-لجاهه،اعاكساالانجاهفيوسرت

ليتني!!انتكلهالهليت-!!ا!شمايادعلمليص،.با)!دمم!ورا

والصقبالحزنزخمتفهفد،لذلكالتاليهاكشيجةاما!!حقهاالالم

وقناؤلمتالبثال،؟لفغاةب!تلكسمآتزثجانيكلهاالقريةفيشاعاذ..

.+الازارقفيجبالناصه،اءـ!رشدتح!تى،اخرىالمىقريةمنالاشاعه

سطهدارها.علىؤلتاةرواهدةتد،وت!كاكانتحنش،خالتينلبثلمئم

:ج!يداالفتاةارىلاوان!ا،خالهجمرسالت

بط؟ما-

تعجبكأهرس

تماما!أراسا-لا

مالمواجهةاشسزهةالعيويةالحلولقعممتكنلمخالنىانعلى

الفتاةالفوادكانادةأذهباناقننر!توثقةوباناة..الأمورمنجمرا

الابانظلما-ست!خرجدانهااثفغاةبرانمؤكدة،شبمءايلتنراء

ولا،وست!ص،ماءلجلبالبئرعندوالام،كأادجمهلصلأةالمسجدؤى

بوسحاذاةوالدكأن..الصة(رواخوا،!هااأخي،ةسوىالد،؟ركياحد

..ناديت..مغلقالدكاناكان.خاثتيبمشي!ف!ذهبت..اثدار

-حمديرزالطكأهـ؟ى.ال!فاـ!ا!د5،؟(؟-كالىإحج!صبا-م-كثيرادحمت-(ش

..بهرنىبألفعلاتيسةخرجضفقد..د!قمهمعنخالاثت؟توقعتءا

عاما.عشرينعنيقلمالدي!سااناصدقلم..بهاذ!لت..

ان!هالني..معاوك!لبيالنمقودمنيوتناولت،سجائرخمسناولتني

شلت.وؤخإجةبارتباكصهن،مماقمهاحاولهـت.سربعااؤار!ا

:مدفاهمامننلعثمايا

تبييمنها؟بكموالطبةى-هـ..هذا.!للحبةفلساعثرخمس!ة-

يكنفلم..لمغازنتهاتمهيط،خالنىقالت،الممبؤالىظنتلكنه!

:وحزمبقسوةتردافيعجيبا

كاماله.عليانبملا..نقولدخذاو!ت!*-

لاخطو..ملرددبموناوافقان،الننيخاتماماع،قالتصانباوكان

الشخصي-حس!مابيمن-فاضع،بماليلحطوةالتإثيةالخطوةانا

يجاالعقدكانألني-الفظةقلسكثيثيحجزخاليبيدفنانيرخمسة

..وكانواكثربل،ذاتهاالفنناةالىافةالمسماضعفتعاثلكويلةخطوة

فيالسقوطورعبللعرسالانتظارعذاب!فيهااستظلبطيئةخطوة

وكان..اطغشانوابالقصمبثوئةخ!ةالعف!كان.محننرمهعببملة

الفن!اةوالدتملص،ذلكمنوبألرغم.اتهفياالزواجمناحرضرو!ب

لههتص!ى..حتىالحيضهوتعردحالاصغيرةابنننهانبحجة

كبيراجهداو(بنل،قحيضلا؟وتحيضالبنتان-همهلا/بمنطقوالدي

وتنرعالاحيرهذاف!د..علئالعقدبالموافقهالفتاةوالدلاقناع

ؤ-ىالفرصةله-تحلمببم1لكن..هيموافقتهاوعلمبزوجته

بانمباهـثرةاشارةعليهوا!ر،الواهنةا!ريعةبهذهالاستجداء

عنالكفالامعلىوان،للابتكونماإثماةالزواج!ا/لاولىالكلمة

والةخاةسوالديجلأمب!س.لصنلاذلك.ثاذاالرجلعلىارادتهافرض

المثبخفيافيسة!نهنكشثت01لذلكالدافعكان؟البلئ!ون!لزال

حينهةافكداكنثموانا..الزواجبعدماشيتناوبيناثبئروفوقى

يفعاًر..بلونهميتمانيمكن-م!نهماهمهومصا!ئاك،بالاطفال

العطنة.المباولفتستهويبي،المعتور

***

لوالثعي:قالى،*ينجانبهمنضوةالفتاةوالدوتق!م

الذياللبنبثمنلمجستهذهوثفانيرك..غالسعرهاابنتي-

ثرمن!ه.



استغعولم..بناهاالتيوالبثرةانيسةبينافافترررت

،الاخرىهيكاليةايضاكانتفالبيقرة..وأحدةضوة*مطم"لتقدم

وهو،بعورهالغننبمبرالد!قمماوقف!دابياما..لبناقعر!كيلالت

:لانفالصبهه

كبير!مبلغ41دك!رملاسا..مح!سه!ا-

تلاشتوقد..وانيسةاليقرةاتخيل-مكانيهمياراوحوكنت

والمميواوشك.اليهاقل!بيوشللاتبصقشالتيصورتهه!نعتيمن

الخقه/الذيالتشويهوازالة،عنديانيسةوضعتصحيععلىاعلنتي

فاضبا:والديالستن!حينذ!كان..بملام!والدمها

!القانوني!الهفهرا-

والدي:وسالالتاةوالدو!فحفهر

لابنكأ-ابنتياع!انالقيانونلقولىبكم-

بين،سقطتفتعثرت..كلملالهفيمجلجلةترنالسمخريةوكاد!

به!ليتفدماميمندفعةانتطار!كريعةبحركةيراوعوهو،قدعيه

بينمنسالحالتينمنايفي-وينقانني،الخلفالىاليرجع..او

الخنف-الى..'لقناةلدو8لي!عوالثي.ولم!كالف!تاةوالدثلهي

م!تعط:

،دفيرالماتلةفيهاوكؤياث..بألمجانابنتكتعطينافىاًنتس

ال!قمانونء!ب

سنتي!ن،بعدبل،ألانلشيمق..نختلفالن!!ديينارما!لةس

الافون.سنالبنتتيلعع!ندصا

امتزجتوقد..قمميهت!حتمناناوانت!فعست..ليخيرجوانتفض

لكن.ف!يهمعاكافتا..ف!نيفي-بلالشيةالقرةاو،بالبقرةافسة

منهاويستمدبماشيتهرعدوابي..ليزوجنيماشيتهباعقددكيالنابي

منهايشنمدانويربد،الانجمهايعتدانشةوالدفهل!عليناالقوة

مانشية!رسنظافيسة*!..واضحاكانمآهذا؟والديعلى!قه

11كيلواما!هلونالوقتطيلةكفواالذين-الحافريناحدوكدفل

منفالذين..القروفياوالعاد!يأنتما،لهمبحسب،انيسةلوالداو

والذين..قريفامنيكو/وألموانسوحدهوراءهيؤمنونابيطا!للة

كأا.عا+نلتنامنإكوفوالموان-وراءهايضاهم-9م!نونقريتهمن

الذ؟؟ذلكقال.اتسيدوالدوقريةعاثلةمنللذينيالنسبةالحال

:ال!ظغوالدي!سال،جحافيوهو،التوفيندخل

فه!ياأكطب-كم

بنبوة،ةلقفاوالدفاجا!"..الاخيرةكلمتهفيالنبرةوشد!

ايصسا:مشددة

.دينارمائتيس

!؟نهاليا-

واحد.فلسىينقصانب!ثون-

لوالعي:السائلفات!

ثدفعأانتستطيعكمأستدفعكم..وانتس

هـالقانونيقولهما-

خر.2كثميءوابنك،ئسءالقانون..الانوللقتهونمالك-

لبنت.1واماالقانوناماا..السترواماالقافوناما

بصوتوهلت،لممحمومرتعش1وانا،المعركةاوارفعبنفسيرميت

وال!ل:الخو!منضعيفمف!

..ولهاليالقانون-

كأمفيعلىها"ككىت،كري!ثسةونفخو؟ء،بدثعونةفاسكتوني

ثون..!؟مستمعامتفرجاصهمبالبقاءواكمفيت،وخجليوخوفي

اجففه.ورحت،جبينيمنتصببالذيالعرقسوىذلكعنيشفلنيان

،وت!رتقوتيكلأ6فبا!شجمعتقدكنتالتي-اليبارةبقيةحتى

ب!يق-افياههنبمءعإعتقدكانت-منهاارتعشوصرت،حرالىتيبها

!يتراشقون،ي!.رو!لوزوبتحدثون،وهم..الجميعواسنانوالشة

والهـلمات.بالجح

قالثم..الرجلسؤالىعلىيجيبانفبل،قليلاوالديوئروور

ذا!ه:الرجليكلم،بدوء

حائطانلدي"..م!ياو-انه.المبلغمنشيئايخفضاناريد-

محبهنع!الصهاللهسيفتح)سالب!اتمنخمسلديه:ثهالولا،ودكان

ح!ر.مشموريهناعهار

جماعيهواخرى،جاكيةلنائيةرماقث!صات،واسعجرروبمد

مقلإد،ديناراينءعترخمسةتخفيفعلىالفتلاوالدوافق..هفتوحة

محتجه.ابيماحف!.هللعروسو!طينوسلسخاتمشرا،تيحملي

قبولهبعداذهبامثروعالمتاةوالدوضعولذا..لذلكانام!استفرب!منظ

،شي،كلكان؟؟4مثر،جعليواليماعترضولماذا؟مباثرةالد!عخفض

عجبية.ببساطةتمضهي!خ!تلمطلانسيعايقبلكلاموكل،شفصوكل

بيهـنييخلطالاخرو5ووالدي،الذ!بوبينبينهايخل!ان!سةوالد

ال!معب!ينيشاطونوالدي4جهةمنالحاضرون..اًللعبهذاًوبين

جشعهبيني!غلطوئانيممةوالدجهةمنوالحافرون،ال!انمنوبين

معوالععاانببسةواسزر!طت،والديمعاناماختلطت..الجئسوبين

من.بألزواجوالزوا!عالمناوراتهذءالاخيرفىعنثيواختلطت..

ستنصالذيهـن..والدياانمهالظاهرمن؟انيسهستتزوجهالذي

العجيبالحليطمنجز،ايضاهذاوالدها.انهالظاهرمن؟انيسةله

ومن..انيسةوالدسيتزوجوالديانايضاالظاهرفمن..اياه

.وبالمشروع.سيشجب،الإصء،يلاهرسيضاجمعاحدسانذاًتهال!اهر

الجص،ثوابعثارتوجدي!،منالصفقةتلكات،عليهوالاعتراضالاخير

معا..وبالفتاةبئوالاستهتا؟والافتراءوا!نلفيقالهرلىمناوراتوكثفت

ثائلا:والهراجعالتقدمب!ينخطوةالفتاةوالدخطاحتى

.الزوج؟بري3شله!غا*2وو،م!واحدذ!.لشنافلان!بادل-

فتضع،،اقي!فتن!ثم..مخىعضعلىوارز-الخطوةوالميفبارك

هيبمزاجهاتم!،نر،انبسةالىالطريقف!الاقدامجملةبينقدعها

-الوستجل!!،لى!31يمالدفعةحملتم،الملابسمند!تين

.وجوربوما!رركيوفيلثوبينمنمكوثةوكلأت

الاخير:هذابصدداميقال!

الرجو.عيونعا!إقعمااوللانه،غالمايكونانيجبالحورب-

وانيمسهـةوالبقرة،ا؟ف!بارجموريبينالخلطفيبدورهافاسهمت

والرجا!اًلغلا!.ئا"يئناص!ةمنوالنقودالعيون!بين،ناح!مةمن-

،وفروءوالبقرةالغلاء.،انش!ةوقعماوانيسةالغلاء..ج!الالوعيون

وعقرامي.؟لجوربالغلاء..الذهبوضماناتواللهبلغلاء001'لبقرة

والعش!ونوالجوربوالبقر+والذهبوانيسةواميوالرجلاالغلاء

ركلةكتلةولمكوم!كل،جبعضماقختل!كهاو!لمقولو؟لفروءوالاقدام



-الفبورظلالوبينالاشد؟ة!بينتتدحربم-القاتبعصارةممزوجة

.جحاف!ببلاو؟روالاتص!!في!سواءلسو(،

***

كاووئخطيندلنارابهشولى!حجرنماقد-العر!سيوملقيلولة-كنا

الةط!"،صادفوقد،مماالقريبةالحوائطاحدفيالقهـاتمحصو!هن

الض!بو!منالمستزيدةالزيادةواضطرتنا.ا.بال!د!دالعرسيومفيه

دد:اراوثلائبنصمسة؟-رراليومذلكؤجم!القاتشراءمبلغتوصيلالى

انيسةباتجاهالاخيرةقبلللمخطوةال-ابقةالخطوةالادلكيكنولم..

مههبفيمعالمهاضاعتكضرةحءواتالخطوةتلكسبقتوقد..

عا-ىال!جزاحلهيتالنبمةقىالستالشهـوركل،وا!تعبالقلقرييم

أ)حمههء-!ارباأ!راتغرزيراوبين،لهاأ!!يؤواالازك!ئالارر-بئ-افييسة

ا!تو،!!به..8)!طبالبترالضظيفعه،اطت،ت!باولالىالاكبر

3:!تث..ؤق!طيلهصوى-المةلأرسارر،بفخةالا*لمةؤي-الابالم!

ازفسامالطبلعلىواخدتادقى،شفيقاتيمنا،*"زبأتايقظتقمد

تفبه،-ءصخراغةنجاك!ثجوةالفرحكان.يرقصنوشقيفاتي،5الفر

"،!،؟يهـ؟فيو؟؟:ب."!وصىجورقىبرسوص!ش!-.-5ء،كاتهطتا!شهال!ظهفهوو

وكانت..أفرحولىوههـ؟مفلوحومزروعسهللكنه-كألاؤأرق-مسيحا

ال!حذلكبانغامتنبض!ء!،قا،بالسهـراحسيطه1الجبال

ممفضةاصواتوهناكهخامنالىوتقع..كلهاالقربة!وقظ،بقوة

كأ!ا.حماروف!قكا-حانماح،طفلبكاء،اةامرأزغردة..حقيقة

فيلىصوالنهيق؟انبا"فالبعاء..مننباينتينبطويقتينوان-قشلأركنى

رؤءمةبرنفم؟-تقبيهافكضفالزغرظةاما..لنشا+رهاقئخص!ني؟،قلبي

امطارالتصبصياغههاؤتعيدوالجبالالينجومالىابعثه،جديد!

..النياموآذانالدإ(روسوحالقاتوصوائ!حقوكالتمحعلىوسيولا

لايقماظوذهبت،ؤصوالال!لؤآوقغت،كلمتهاالديوكق!التحى

تيلكمنالاخيردربع8ؤءىمشاركتهممنحرمانيرعلىاأنومصممالذين

البهي!صة.الليلة

كأمتين،وبقرةذب!:-،قدكنا-العرسيوملغداءساث!كما

التيابقرةوابعشاهااليال!بقرةوج!د-ورضم!عبقرتا!لن!االنتبقى

والغنمتين،الب!رةء)كازد.والخرافانالاص!:إممنطيبوعد؟-ذب!صناها

لأهد،-عهـلىردا-الاصدقاءاحدلعرسياهداهجدياكذلكذ!فا

يتد!ونالضيو!كان،عليهمزيدلاوبو!ا..منيسابقةممافلة

جعلني،والقلقبجراحاثختء،ثرسكابوسجسديمهفيقننمدد..علينا

؟الفيوثاولئككلاتىايحنمن."شديدبتثاكاخطواًتيافقر

اعلماكنلمكىا،عنهشيمااعلماكنلمماهذا؟اتواوكيف

3!نتاميانربما..ابمالونقبلوؤرتهلدىاميالذيالمبلىغمقدار

م!ردوهو..ربماو؟،اـ%.تلكا!ائلةالضيوفبفقهاتصأصةعلى

نفسي،ؤيالرضعا"امباضدىلمعاعدالقلقكابروساطغير.احتممال

باحضارالتبكير؟*ضروا،امرحمافارجمطمنالرجالاستعجلحينما

فيجدامبكرايزاللاكانالوقتانرغم-ابهابيتمنالبروس

بلالفةشعوريبدءفيفيلتماوانا6الظهربعدالثانيةالساعة

جانبمن-نالسيفيذا!فص..قيلولتهماثناء-اًلض!يوفل!لاء

..وكانينبفيكما،الذذاتامضغاكنلم..نصفينوانشطرت،احر

حقياثيتولو،جسديفيالقاتتمخديرمناشدالقلقتحدير

منه-الفادحةلخسائرةكلونسيت،القلقعلىلتغلبتالقاتمن

غرلىعلىموؤعينكافواالضيو"!من.السواءعلىوا*ضةالسابقة

ال!وافعلبميجبوكان..فريت!نانصايا،من!يرتينبدارينعدجثه

الدءوةبتدكالرضآانحمييفي..في!م!والانشراحالانسلبثبالجميع

والاستكلزكأاتمةلر!رز!قيمعمنسجماكان،العروسلجلبالمتعجلة

ذلككانكما،هينحوهاوالطويلالشاقالمسيرذلكبعد-اليهيا

تلىكوكوابيساعرسامتاعبمنللخلاصتوقىمعمنسجماالرضا

رياحهبوبلحطاتمنلذيذةلحظةتلكوكانت..الرهبببة-المتاعب

وعدمالرضابشباتشاصفاحساسفيهاتع!9ت،والمعبالقلق

الرابعةالىالانهكل!اراعبالاجمايقررافاربيمنالكلكانحتى،الرضعا

..وليسواحدآنفي-الانتقارذلك!اودولا..اودوانا،ععرا

كأ9ملفووالعروس..العروسواتن!ر،فقصاتسمعواتؤجانالالي

كانوجاىولالغافلالهافلا..قدميهااخمصالىراسهامامنجيدا

ؤبما!يسةالىاللدصوصيةنظراكبمامعبالمسرةتة"طىا!لهايوكن

هلابىوها.-.ت!"،ءلتو..والروسالصدورمنتلوسطزفافه!ال!يلة

كانت؟الجورباله-وهاهل؟المأزرالبسوهاهلأالثوبيئاحد

لهو؟سيامياكغ!ترإتههـ،وببنبينيحائلاعليهاالكدس-ةاللفاؤات

المباعة.ولأبقرتناابسعةبينكبيرةفروقاههـشاكانليوتبت..

لأجنس،ق!جتوعنرءا..هكذاالبقرةنلفنكعئلمؤنحن

نقيعمافىوثون..قشقي.د،نان.نقلقاندون!ش،حقاصررنا

وامهاالبقرةابيعنلابحث!سطرانوثون..وزومدهاالجبلا

بلا،جوعمضرمن!ش.انلابنتلأ"اي!قكاناذافيمصاواستشاراتهحا

عليهاعرضناانهوؤعل:اهمسا.كلمنهاننتفععجولالناتلدوان

لهالستسط!الذياضورابدكبتهافاخننارت،الثيرانمناعدخا

،ؤيماتتناطح-الثيرانبقيةعظمنصرفة،ملقحها،تامةبطماكينة

بحثىدكرفت!واكتظ!ت،بالملابىاكعفتفدانيسةاما..بين!ا

بضرؤةمجامرهفيالبخورلاضعوتناديني/تتباهىكانتامهاو،اأباءمن

متما-ممابقيماتلكبدمموتمافيتفككسالجبلقساءلترافي-عوولىب!

ا،لينةالمدثرةالسييقانمفارسفو!اقعائواكادعنمفاصلي،

،الثقوبقحمرهصسدياحمى!كنت.انيسةضثرفةتملالتياوالدالمحئة

تشبه،للرمح!بمثيرةهىاتتثقله،حالمةلثرهةعيونسهامل!يهتنغرز

لكن..الاجهضاوالحيضبنشظيمالخاصةالبريةالنبلاد!اشواك

لتصكلنلمسملابسيبكافةلابعحكياستعدادعلي-واحممقحسن!

..ب!واطتزجت،لأانيسكركزتفبمثدكنت..مننعينبلمحة

..وكانتداصاي9ا.:يعتبةعئداكذبوحالجديجرعتجاوزتومعها

عنيوحل.الاخيرةفبلالصوة..الافيوةقبلاللبيح!ةهيتلك

هـوىعنيحلولهكهانوما..صاقىبةجم!الاير-الهماتوهمهكشتما

بجرة،روجيامستوبيمنالتيبينيبذاتهامهمومةلعلا؟كأبداية

هولا-كثروعتاعب،و؟افىقالىتوالذبائحلالنقودمنهائلةوكمية،قلم

الإهذيالعمتنتث!ص5بيضاخوقةوصار،تقلسالغرحانبحيث

لحوممنعجينةو!؟إكا،تقلصأهرسوا..حلك-عليهاسيسفك

وعصاداكهواوراقه'لغاتواغصانوعظثهاو!علالهاالمنبوحةاثواشي

ن!قابها،عنانكشفوساليمانضظرفقظعريساوصرتتقلصتواتا..

تقلم!ت،وانيسة..فوقهاامتعةاللفف!كداسعنهاوتحل

وصاستظلفكقلصتفة.والة،.الخرقيمنولفافاتاسودنقلأباوصارت

ثبراوصارت،كقلصتكلهى،والازارلى..فقديةؤطعةاوم!ب!ية

ابتاأعروسمن.والاشواكوالاعش!الض!ساممثرعليهتنمودكنا

خ!صتهالتي1اًلفرفةؤي،دفرثئاوقد،وجههاعنالنقابتكشفان

خهـفيض:بصوتؤبجمهتها،اولاادفعانعلىواصرت.أ.والدتياأن

!البكارةبدمالصباعمهسيطالبوفك-

خ!سينبدفيعبهاتب!اننسم!ي!تماالبكدوجعوفيء.فبكت



ؤبالفعل..لتسكت،جمالمواهةف!ا!يتها..وجيهاعنلمكشفلىكارا

فىمسكعت،وال!ترءتلانتحسبتها..يمهسا.ومدت.سكتت

،خاليةكالريربرامد!وبدت،بمنفمنيسحبتهالكنها..بيدرا

غريبانياًدركت.جواركل،الىبوحودياحساسايمنتماما

النقابازاحةحا،لتفيها.الطاغيالشعورهوهذاوان،عليها(

:اقولاعليهاواًعدلت..عنيفابتعدت..جزافاسبيدي

!البكارةبدمالصبهـاحفيسيطالبونكس

..الامر!احترت.بالنقودمطالبمهاوزادت..بكاؤهافزاد

ضعفستستردهيوها!!كبيرالمبلغلكن.ادلمحعانمنمناصلا

عمابدبال!لميوآعتبرالدفيمنوالدهالاعنهتناؤلالذيالمبلغ

وجههاعناالنقاب،نزعيديومددت،بالغضبتهرت.كلنهتنا!رر

الواقع،بالامرلآدنلتاننلولاينكدر،صفويكاد.كتربننممتفا..

الخمسةعلىسونا:صةى-عووس!معمنا!مةفيلئدخولىوخهضعت

حوزتيفييكنلم..اياه،وسلمتهاالمبلخاًخرجت..ديناراعشر

كلفةكشفخصمبعد-دفابرخمسةمنهابقيت،دينالراعشرينسوى

عنليبين،عنهوجمهارللاازاحتالي-انيسةوجهعنالنقاب

لهاحبيبجذورستوا!عليها،فاشق!يت..بالمعمبللينخدين

لاحتضتهاواندفهـمفة3ثنابرافيوتتشعبالقلباعماقي!كائرةتغرب

رقيم:بهمسلهـاوولي!ررت،الخوفطمنشعادااستطارتلكنها..

!البكارةبدمالصباحفيسيطالبونك-

مموحش!اضبعا:واء؟وكافها..مدكلورتينبعينيننحويثنن!ر

اطالبهاانعليهستحيلاوصار..نفسيفيذلكاسقط.سيغ!ترسها

فبلع!اليهكانتعماونالاواصعببعدااكترهيوبدت6البتةبثسء

بعدهعرقهـااتصببكنتفقد،طويلايدمذلكلملرن..بهاالعقد

رحرؤةتحتىتتالوى،هبر،فوقانسةدفسياكتشفتحين-بقليل

عدتثم.بالستماتةنصكلهاكنوتدافعكالملنوعوتئنوتتوسل!كة

فكرعواستط!ءك!ماكل.الستطع!م..ئيابهاخلعتكيف+ونكر

اويتهنذ-متقصةضقاء،ت،ثلنفيبهسضتالتيالغريعالفشلذلك

كأت-ذلكمعسلكني.الفجر،وح!مطالعالغراشاليافش!ةبصحبة

،العروسموشنعلىاله(ش!الاشته"لموقداجتيرعلىالعزمعقتقد

،اكصممقاومةعغحتىعاصاحينئمذكئتوف..التاليةلليلةافي

قمبوروظلال،والفشلىوالتهبلقئقىابكوابريسمسكواكانوجسدي

!ط.الؤية

تقدميلاولبثار

المدين!مكلعلوحمد

*ولىليشعريةمجهوعتهكل

!ع!عي!ى

أ

هعيبقي!)"كل5!وقيوو8!!ا

فنيةلوحةسيا7حبيتيالىبةمهرقصلألد"5

الشعريةاللفظةلجعلوتجريدجديدةوواقعيةعصري

داهـ4عفونجعاتتالحورآكيياتمابعمونولوجهـيةحيةخحو

رصيدهاوبينالقصيدةفيالشمريةا"طغةبينمافية

3..،روؤوهواءمزاجية

ح!ضد"الجسدخرائبللنارفيفاكحةقصيدةء"

مانعرفلكيللتوقفمجالاالشاعريعطينالاالشلد

فيوبالمثاركة،العالماشلاماقتسامفيالطنقات

طاقة،فريدقشعريهطاقةكظهووا!مصيدق.البعض

المتواجدوالتمزقوالاانسانيةالبؤسبكل،*نسصاني

صعوصيثا

كراثيبمفضورالرمزميهمانيتلومفاطعاربعةمنمؤلعة

الىفي!ماالمجازليتحوحيث.وعمقأبعادذات

ش!أدلي!اعىامبمثمنغومم!ازرعؤ.واصالةبراتفي

وشسمسه،كالبكاءمرهففهو.الموسيقيالصوتي

الربد/بةمهرفصاثدملى!مهفيفزوائعنادادكتورا

.4!نيسانالثاني6لشعري

هذافيو.والاحتراقوالتمزقالرعبرموزمنغريب

مجموعمتهماتوقفدونبفوةيس!يرسافيهنحن

علىبعضهمجسعدهاشلاءوتوزءالالاناتتهاكجريمة

والتراثاصحاضرالمصر،قهمرمن،سعرياتترجم

."فيها

للنه!.فعحة!يمةعلى!مهفيجبراابراهيمحبرا

لا.12/4اكعلاليالشعري؟لضى

!ه


