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!!مصالمإ!من!ومرإررممص!ب!

-ا-
-ئيحوالإسماعةاكانت.ادبنايةالصموصلضمااخيرا

الدكأ)!يغسإونثلاتةاوولدانوثمة!-لم!عترة4الثايى

لى-صبمونتلفعتوقدبارداالطقسىكان.ألمهـنوال!بالماء

علىمن-جم!كليربداالفراءمنياقهذيفاخردارر-وبمعطف

الالوان!!المت6،بنطاوومعالمشولث"،-اهيئتمعالاطلاق

كأىلدرجابصعوداخذنا.مكآنصناكثرفيوالتسمخ

لكهرر،ءمفطوعة.واكلروحإلاكاناتمصعدانأذ)عاشراالدور

لى-ءونقفلتفو،عالبه-وتنلثثاكأوهـلنا.وعندما

نامكمنمشأكدثغرركأئ!،إلىالطوالممرمستصففي

احىلىنحوبتصم-ماندفعتماسرعانولعنهـ-،،4الشق

اديف-وهيعصب"دقاتعليهتدقاواخذتالابواب

غامضا.حن!يةايبعثحميم/!وت((رايس..ريش"

جمبلموقطالي!لىبانهمرةمناكبزأياقالخاقدوكانت

بقصطاحدهبمتطوعوقداإهياةقذشفهـو،الاطلا/ق.على

.اتسالمضإروضمنتخلىلا*الت-ممح4ؤروزوان،شاربب"

إحودذا!بانالرك!كذإضيابارجليمزاستدركت،ولكن!

يعوداخذؤ،ز"الانواماالث،رعكأيمدهبرتساب،مالى

...ندريجيانظافتى"الى

شاب،وكان،لثمعةيحملوهواليطابشخحسفتح

سعوديأيكونر.بهكاانهفاعتوردتدشداشةيلبسنممتلئا

د-نهـلى)):ز!سمينوب-بينسصوتساءلت،ياكويتاو

واما2؟،الحربرعمالمسياحليعضلدينااربزاللانهاالمعقول

لاوه-يالغرؤ!احدىالىكالسهمانطلقهتفقدسيمون

لدثصداشةالرجاطفشرحت"يضطر..مضر"تنلديتزال

اإسابولكن،صغبرقطعنتبحثانهاالخائفالمندهشش

برهومنليلوضحبانالاهنمامشديدبدا،وانهيعلقلم

لهلمالصلماننيالعلممع،الشقةفيموجيودهوولماذا

بانضىيواضاف،رضمااخوانهلىوقال.شيءايعن

ناقررتففد،خائضاالشابانصماولما.اعرفهانبدلا

هـ2

طقلتوالتذكرهيئىةصطنعتفا،ضابرفتيمعرازعم

ء1))رافيؤقلتء"واسطأرارضأ"جابفأد؟"ميىنضار"

فارتاحت؟اخبارههيما،أعرفهطبعا"..رض،..

وكذلك:بأخبررلمعرفتيارتياحااكثروبداالتاباهـ-ارير

نصث--ئينح-نفيمسمااإسمبواستطرد،اتااحسممصت

3دذصاحبرك!ا"يكلشنلصؤجهاتبحثؤ"التياللحغرباتجاه

(ىا..وا!قذائفالحربابمصبصمولكن،تعامكما"الشق!

لى*ماععموالا-هـةخسائرءناخرىومعإوماتأث-اءوقال

قد(هـجدتكاتتاذأصسيمونمتلألوسأ.)مض-طبى!!انذكر

روت،كان،مسمتحيل"تالتاوبقلق،س!رأو!زتال!2ا-ا

ارتبىكالذيالشابالىبرشكونظرت"،جال!!سفي

اكليقدالشأبلألكونانوهيضحريبةفكرةبباليفخمطرت

فأخذاغامضهاليا"تهاماتناالشاباحسقوكأنما..القط

ءهـىقط-ايرأىقديصدونانونحفىئفسهعنيدافع

اتص.ا!-رزم!ذيغادرهاتمالضيالتمقةهذهفيالاطلاق

فيث3نصانمقترحاإستداراوهنا..طهراعشرةالثا.ية

تحتفلاحظت،الواسمعةالشقةفياخرىعرف

ما.عل!بالانجلبز؟رلمةمكتوبا7رقما.)ثمفافةشبهالدلثداشعة

ب،اثعلىابالشفقةفسمعرت،الداخليةؤ،نلتهانهيفترض

نأكديمعالقطعنالاسئلةمنبمزيداحرجه0الاونررتا

خارج!االقطوطردالبابؤضحقدببسناطكأبانهاإت،م

اخيه.شقةلتفقدعادعصدما

***

يكصبلمولما،الثورةمكا"تمساحرفيرأيتمىاقدصدنت

علصمفملت،معهاعلاقةباقامةفكرتاؤقد4افعإ!الدي

و!كلى،عنهاوسألتهاليمسا2يتصحدضبكانالذيصديقي

عى،للابصوتوسألهىلالرياصيةروحهاظهسررالفو

لي(لفرن!ية:

يوسف؟تعرفينالا-



اد!ون!،،ودر"لينطرةورمفتنيالىنظراتهافحولت

كاتاحئو،بضمماوأنابهدوءلسيرافهزقت!لثكهماععلىتدل

.ذلككلناكثرلمعرؤ-كامتحمسةتكنلمانهاواضحا"

ردنجعن،صديقيانلاحظتاجهلهأزال،ولسبب

ا!حدثنيلأشانفاؤترح،البعضبعض!نانحومآقةبطرا

قليلا.الامذهم-،اييجيدهـ،ولاأجيدهاالتييالانجليزية

تبحتووو-ئيبالانحلميزيةتتحد.ثواخذتمتعاونةبدت

ترردالعودةؤهي،بالهايشغلماثمةوكان-كلما.نهاعن

عنطريقتعودانكنالمممنكاناذاوزضصاءلجنيفالى

لها:فقلت،ريروت

..رمستطيعحنلااذولما..تسشطيعين..طمبعا-

؟..ثمسةهل

وئ!نالمشعكلةهيهذهلست..باتطبع-:فاجابت

صطارالىجتتجنيفمنجئت/عندمااننيالشكلة

وانأ..الوقتذلكفيمغلقاكانبيروتمطارلاندمشق

..عةاءنتأخذزي،انتقبلطمرانشركةاجداناحاول

هـذطاصامصديهيفعلوكذلكرأسىفهرشت

ا)تسقطيرانتسألانعذيهماوافزترحت..المعضطة

بيأسىالتفقا..الاوسط

،آصرءورميايؤبلفعلتهمأهذا..الهييا-

مستحيل.قالواولكنهم

قلت:

بحثرح--"تتصلينلانماذا،أحالةأهذهفياذن-

..بمافلر،يةيسرالسوططولخا

هـ--؟الشرووذههل:ال!ؤالهوهذا-:قا!ت

هـزر!عنالاجابةا)ىالتوصلاستطعلمازني؟لاأمتعمل

.،مأتلاثةمنذاسألاننيرغكمشالالسي

نمنهضت-نفسيفيق!ل!ت"الفرصةحازلمتالقد"

فاز،-يمالطاراستعلاماتتخابران"واقترحتالكرسيعن

فيأخرىغرفهانىبالتوجهواخذت..فونمرلي،لتأكيد

الامل،ديهادبوقدفنهضت،التلفونيوجدحيثالمكتب

اللقاءتوالى،يذهبانعليهاررقالصديقينهضوهنا

..يغادرهوفيمامشجعةارتجمسامةليوابتسم

تجلصكانتافيورجوأبالىا%وصولأحاولبدأت

لياكدمحاولاتبضوووبعد،بكثافةتدخنوهيامامي

أ!اتخ!أ-وم!تب-ان،لما-ور،وكان،الاستعلاماتموظف

سمقطتقدتذائفبضعةلانبصديفتحلمإسويسريةا

قترحوا،قريبمانلعملويجهزونهيرممونهالانوانه!عليه

ء-نشبخأفونعرفربمهاعلياملاهخر01قمليراتصلأن

،وحاولتلى-جارةليتقدموهيبذاكفأخبرتها،الموصوع

الى!نظر!،احديجبتمولكنالجرسفرنالاؤ!ال

تحاولي-نوربما،انمكتبفياحدلابان.)هاوقلتلحاعتي

سيج،رتيندخنا.ليهدوءاليهاانظرواخذتالظهربعد

احدىالا،تعتقدمماألتقهطتفدانهاولاحظتعلبتهامن

ا.لتقطته!اولكنها،السجايربتقديمالقوميةعاداتنا

اننااعتقدفالني،الاركسامعلىتبعثفجةبطرلمور-ة

السعجار---رتقديمويا)شيءلىعهىنتحفظاصبحنا

تظهرانترلىيىكانتانهااظن،لهابالنسبة..للاخرين

الممحكة؟سيمون..الطريقةبهذهلضاالانتماء!ننوعا

"؟أكلتهل"ساعتيالىازظروالافجأةلهاقلت

وقلتلنأكلنذهبانفلقترحت،بالنفيرأسهافهزت

نأفاقترحت؟"الروشةالىالذهاببفيرأيكما"لهما

الصورلادمار.بعضلتلتقطالتجاريةالاسواقالىنذهب

ارىاناربداننيثم،الانالدمارمناتركينالهافقلت

.طلاخزسء-رةرأيتهانمنذطوإلزمنمضىفقدالبحر

منوخرجناوكامبرتهامحفظتهماوتناولتفوافقت

لملمكتب.ا

ندخداناقترحتاءلشارعفئيأصبحناوعندما

نأخذ"السرؤيس((أنواقترحتاحتجتولكنها،.ناكسي

صءإضلمعالمادبدلتضامنباواحساسهاانفكرةفاعجبتنبى

ولطنيئ.فوافقت،ا)صقودمنكثيرايملكلا4اريفترض

3تجلالاقلعلىدفائقعشرنمشميانعلينابانلهافلت

.فيصسرتفظةاقربالىألوصول

أنثلىافترةواننيالشيفىراغببازنيوأضفت

"هو!حيثسورسرامنلالكا،متسيالضما-شتطيعين

بتعبفابتسمت..واًألمشيالشزلحهيالاودىالنا"س

انفضلانطحيثالاساسهذاعلىاعاملهاالامنيوطلبت

كأذملمنخفضبصوتواكافت،كنلهاللبمتريةتنتم!اأن

شيءفلابلدياحباعتفهـأننيلا"نفسهمات!حدث

."هناكيحدث

كش!لألت..دافئةشتائيةشمستحتلمنن-يكنما

ابذلكلجهودااكنت-تلهثكفاانص-،الا،متمهلةخطواتنا

فكالتهي،واما،انفعاليتكشفلابلهجةأحتفظلكئي

.مسم!علهاثخلالمنتضحدثوكانتتلقائيةاكثر

عنبتحدثتوهيبالطريقاحساسىيفقدتاولقد

طفلة،كانتعندصا.زجاورهمكانتالتئياء)ليهودر-ةالاسرة

ظتخبرهكانتاالتياليهوديةللسيدةا،فمحعاز-ةالنزعةوعن

الاكلفشآلواليهود،الاطفالفياًساالىتفكشرر،زها

شيئامالكباريعملانيجباجاهممنوانه،ألفلسطينيين

ائث!ائثةالقضا!،ووذهؤيابحثأ،مقررأالصمتزمتؤا)7

هذ!شن-كفاثالااؤولىوكدت،روصيارمضتالتي

السماءأهـىانظراخذتذلكمنبدلاولحن!ب/الحديث

ملاحظا.ز،بحولتسذمعفلمهيواصا.البحرعمنشيئاوقلت

ناات!دانعي"حديثها"مكملوقالت،والبحرا%

يهثودي،اسمهوعائلعيفاسم،يهوديةتكونقداسرتي

مسيحيانفوالدايالمسألةهذهاإكثىرعناعرفالااننيغير

واةهودل-تكاتانعنديسي-،نلهاقلت..

..اوسكناجية



ربطفقلت،سصناجيكلمةعنبفضولؤ،سصتفسصسإ

لطإئفةأسماريمونقداو"اشمكناز"لكلمةتحويرايكون

هزلاءكانوااذابحماسنفسألت-قديم"يةغريهوديسه

ايضاوهم،نجالضبما-)هاؤقلتجدائلهميطلقونالذبصن

حماس!،فازدادبالمتصحمالجدائل!ذ،يدهنونالذبن

."(.اسرائيلفيكنتعندمامرةذاًترأت،ملقد"وقالت

-حأةبحر!المنتىبعنقفت!وأذنيالعلمةقتالمختر

تعمقيفي.آخداننياحسواناببثلىءلهاوقلصنهصةارادلا

ماهر:ا"نرجلدور

..اسرائيلفيكنتانكظتهل-

فيئ:الامنرجللهـجةتلاحظاندونليعفويةقالت

هـ،ذااء*1-ىيآكصحةذهيبت،الحربىبعد،،7عامفينعم

.هص-،كلهمحدث

جدتهم؟ووكيف:لتهافسمأ

تط،لى،لاالالسعارولكنمعيلطيفمينكاروا:قاات

هىازر!معاعيتموانبامكانهيمكيفاستغربازصلمي

..يص"للخياالمعارلاا

العسكريةة.الحواجزأحدالىوصلناقدكناوهنا

رمقنماؤقد،راتالسبألاز!ترض!لازا!عواجهذهانورغم

يتيههومحدابنقترسإانبرشاشهواشارالكلفالعس!كري

ينفلروهوممليافتفحءصهاالمحركه-فهويتيتهإخرجتفا

حدق.اورا!هاعنتبحثاحذتاديس--هـونوالىالي

انغيمنوقربهاالثانيةللمرةأهوية21وي-لملأطوألعسكري

لالاثوقالأسهيأزهاقلت؟ءةالكلهذهء،:/يسأل.وهو

يةالهوؤخفض-ضلمت،:ذقات،اإصهـضةإ"المقاليالكلمة

ابتسامةثغزهوعلتشديدبعهقراسمهو!زصعاوهـشاشه

13كللأ..!،)1الهويةألىيعيصد!وؤ-ء-،وءلقساخرة

اجبفلبمسص:مونوبينبيخيت!أرا.نهونقل"ةمناضلون

.الوراءىاننصسراندونومشينابيدهاوامسكتلكلمة

!لا*،لا

جاتبغياببينناالامور.ؤسيرانيمكنكيفادريلا

بؤلحلموسناالاولىاللحظةمنذظهروالديويإصيوبيير-

ي!-وتانقدركاتفكأزء،.البررعلىالمطلالطعمذلك

تفسفهبتء،هـ،غادرأذاوقتاطيلةتالثنابيير-جان

طاصسرهعلىلكنو،سصبمونؤيهاغأدرتاالصيإلإحطةا

..باريسالىأخرى

احبهذالناز:بالاولىاللحظةومتذاحسصتاولقد

تستطيملااناسنفهنلك،ألاياممنبومايفيالانسان

بجمير-جلنانالمؤكدومن،ص،دمنبذلتمهماتحبهمان

..ا)ي!بالنسبة!غ!لاءمناحداواكان

جانمنلسيدأكان-حبممةالموقةالمفاروهنا-لكنو

القلى*هدهمنكانبل-هونسصؤلمبالىىالنا!احب

الضحكةتلكتطلقسيمونتجعلانتستطيعالتيالنادرة

الحرحليسمببت،ماكثيراوالت!اىذفضائحىصةالثمهية

.الشارعفينمشسيونحن

انهالصحنيبسصتبيكنلماتحبهذ)انألموكداومن

الصعبة،الايامتلكفيليحروإتفيالموجودالوحيدالاجنبى

ورو،سكأالجواصحفيبنالص!منال!خنرار:،هن،كىانفقد

..الاجانبمنكذ!اشبه

وكنت،بار.عةكانتوتكاتهتعليقاتهأناءشرفانني

.كانركيكةانجليزيةالىهـرجمةوهيكأىكذلكاجدها

ينفرنيشيءثمةكانولكن.شيءوكلدط-ف،شخصا

كنتاذ،بهذادخلسيمورءلىللتنافصدي!قولممنه

ولكن-نهالأليبشكللصالحيمحسمومةإ"المسطاناعرف

تلاز"بعل!اتها.بل،عنهو./سالىكثيراتودهكانتسيموت

ؤءبمعنالمقيمانصرأحةهـبرباةتكامعياقام-هما"نايام

..يبيتاينيعرفولانفدتفينقوده،ن،شقتي

تشفدوانصحفيا"ارءيكونانيمكنكيففاهـتفسرت

فرنسافياليساريةاتصمحاقةكيمملبدر"إتققانقوده

بلهجآعنهتحدث،واخذت..سحدود3دخلؤ،نوأذلك

الاملهجةاتىالمهنةزميلةحضىاوال!-هـيقهتهجةجاوزتا

المرأ.خهذءالىاستمعوانا(بالتأثرأحسستلقد.الرزوم

بهذهتنحدثلنوالصترالثانيءإمهاتكمللالتى1الحغهرة

هـنعمرهيقللاعتليترجلعنتققة1انةالحلاهجةا

اهـكمااتتقلجعلمنيالذيالامر-ءاهـ،ثلاثينوخمسة

عليهاواعرصربهترحيبيفيفابالغ،مشاعرينقيض

ولكنط.عنهللبحثللىسظةوهـ:.ذنتحركانالفورعلى

تقولى؟وهيبيدهاواورناحت،آلفكرة!تحمسةتبدلم

،غداسنراه..الحدهذاإهـااليصر-

انقلبية.بقبلاتهاتغمرننوهـي،!ركبتعلصدوجلست

فيالاولىتلمرةرأليتهعندمااحبهلماننياقعت

ذلكالمطعم.فيخارجيةطاولةؤ-همااخترنا!التياللحظة

تمواذنجيهرأسهغطتبطوفيةايتفعوهوبعيدمنحياها

رفعثم.يأكلوثحرع،امتاربضعة.لمبعدطا.ولةعلىجلس

بالفرنسب"الاسووسألهاإرقلبفب"3والوازاحرأسه

للمرظوسألمجددارأسهقعورصحنهالىوعاد.فأجابته

قض،ألوبعضهكذاالوضعواستهر..فأبر،بت"الثانية

يستطيعمرئي!الاطويلامقصايمتلكانةاحس!توهنا

آكأرولدى..لحظةايةفييثنا-!حبليقلعلن"ب

منالنوع2نظاراتيضعانهلاحظتيم!-خو!ووجههسؤال

زظارفي"ء،فكرهتالشيبعضاءصلعوالهالح!ور-رالدائري

،بيتلفعالتىانكوفيةكرهتورزلكالمبكهـ،وصلع"

ونظازلمناك*وكوفيتكالتالجحيمآىا"اهتفانوكدت

جرهـ*واحذت،،الصمتازمتولكني"..زيتمانالدا

ينتفخ.اخذقدبطنيئأناحصرواز-،النبيذمنهائ!لة

رعضمحرجةلكونربممااتها(قعتوتوسصمونالىنظرت

نظراتها.نن!تزلظلتانهاذلك-متاكدالست-الشبىء



كامدززدورةنصفسه،9رتريروهصبوبيعهبيصيا)عادية

ألتياللحظةاتتواخيرا-واخرحينبينالاقلاعلى

بر-،-جص،نالعزيزفتكفل!سخيفماالوضعفيههااصبح

بقدو"-*وارءلصحنهؤي،أكهبانههلالذ!كحدبوضع

ادرىت،و!ضا،وزجاجاتهصحونهحاملاطاولتناالى

ذهضبفيالاي!نلمزححو!،ادبةثحقومنتوهمض"!اان

هـكحظيبما،بزليجب-جصإنلتفبلىركسيءهيياوارضدأت..

منها.مصفرلاواقعة

*،سيه

ءلىقادرذوغيرمشتتةبدتالاولىالايامفى

تبمحثالهمانوكماتبد.ووكانت،شيءايعلىالتركيز

فحصصيل"منانهالذلكاعتقدتاوقداًبدا.تجدهلنشيءعن

.وقدالشارعقمظ!منالاأ-سصتانهااوالنسماءمنالغجر

،فسألتخطرةاجدهاباننيلهاوقلتذلكبكل"صالارحتهما

الذيعالنومنالطاعتقدبانصيا!افقلت،باهتمامذالم!أ

صلبةةارضىا)-أعدلىمنليهويفجأةالرجللىترك

إظريقظةاا.فثربهذهانصيكيت،ودهشتبشدةذلكفانكرت

)صستأنهنهأفقلت،ذلكأعتتهدتماذابادح،حوسألتني

لديكانت)احساس!-و!انماواضحةاسبابلدي

ت1دأعتفلاننيتعدادهماعلىاجرؤلمولكننيلماسباب

فىبعدحقييثبتلمبحقوقاحساسيمنانها.نابعة

رحسفىنسهمارأوهزتاةجد.إدسيح،رةاشعلت.(بهمايحالتلو

انزضحدثركرهبانهاواضافت.-خامامخطيءاننيوقالت

ف-تي،اتيترويأنمض-طرةولإكنها،.باقاضييسكلىعمما

..الاقلعلىسنةمهمعاشتالذيالايرا؟ئيالشابمع

مراتعدذباصابعهـ،وفرقعتالسمهتتذكرانوحاولت

تضحك:وهيموقالت

اسمه!نسيتلقد..تصور-

لهااؤولكأنمابمكسةفابتسمت

تصيثصنالك..بالضهرواعهـني!مااهتةاترين-

..اسمهنتنسصثمرجلمعسنة

هذا..جدهه..0015(حميد)...هم!د-

اسمههو

فصس-يكاملااستحضرتهكانمابحنانوابتسمت

..مخيلتها

لاباننييوميارددسنةكلوالظللقد..حميد

حص-هـاًل!يضعأتضيجس"باوانهحياتهفيسيصم!ااعمي

الذيالوقتفيهذايقولكان؟تسمصنيهل..لعلاقتنا

سافر/بىموذات..يوميامراتثلاثمعيفيهيبامكان

.سماهكماالاخيراهـ-وداعودعنيانبعداجازةفي

لافاناتء،دكتولكصصي،ابكيا(ن!داراننيفأح!مسمت

وقبإت-4ءيدهءإىوشددت(.مصنوبعد/كتأابداابكي

اولكان.نركنيوعندممايلتيمتالجمنالسودا!عينيهفي

صادفي.رجاصاولعلىكغزتارنيهومع!لض"ضصيء

لتني:وسأ

؟طبيعباااءراهذااليس-

و)كنني،الحالةهذهفنيطبيعيامربدنهفاجبت(

.شبءاي.وعصيلاالقصنةهزرهباناضفت

اشعلتبعد،"والقصةتنتهنم،انتظر:!فقالت

اولكاناجازتهمنحميدعادانؤبعد،جديدةسيجارة

!قلتتلفوندونحتىضرفتيالىجأءانههوفعلهشبء

ف!انا،اتركيه:ليفقال.اخررجلاالانددايبانله

الييضرعوهويديهوضمركبتيهعلى(جثاوقد،احبك

...القديمةالافلامفيكما

قجشهاتأتيرترىانتريد!اله!لوكماانيونظرت

اللواتبىالنساءمنلستاننينجاترى"وهمهمتع!لي

بيدها.واشارت."هكذاالرجليتركن

بلابهـ،

بضفسهثانثقةفاقدضائعابدوا،خرهور،يصزكان

اك-ائفةاخااالمترنحةاإشية.نلصلمثيمشصييزا(للاوثان

ذلوروكان،لحظةايةؤيهـ،ضرلي*!ضوقعانهزوحب

صباحاخرىمرةسيمونعليهتعثرانفبل.نشردهنتيجة

لهألثابتوحبها.حنهانهاونعن.ا!دشداشةرجلليلة

الصبر،ندي!كان.شيئافشيثاالثفةفينفسهيبعثكان

لحظلتنااخدىكانتاولولحظةابة!يوتدللهلهـتقبله

الضسكطفروتهوفيالمتسخؤولفيتقبل"وكانت،الخاصة

وفئط.الحشراتبعضتضماأنهفمامعروا(مرابات

احدفيحاجتهيقضيانل!ي!طصبكانجنالاولا)!يومبن

اثارةللوتزاتدفءمئزضهضرفكازت،فىضاغرلا"زوأ

نفحتها،كماالكازمنؤطرتينتضعثموالصلبونبالاء

بلهجةفيهفتصرخبحزمعضالهفيتترددلااكانتهنأولكنها

تراهواذالمطبخالىمهرولاويهرببهذافيحصرغاضبة

افظر"فتقولاحدةوادفعةيت-خرغضبهان13مهرولا

مجدداءبحنانفتنا-ديه"يغبىبوهولطيفهوكماليه

الامومي-وال!حنانالشغفبداتوتحتضنها)الع-نفييعود

ا)سايقفي،ءابالدفحسوحيثما،ذلك.نفعلؤعندما

اثداتا،منواحدبرضاعةويبد،أرفسهعلىريستد،والان

مسموع،بصوت(فق!اإقطاتاو)-صراثداءايضاللقطا

سززبالتظ-اح!سصتالاولىللمرةهذالا-ظتوعندمما

جديدنوعانهمعتقدابطنهفياحمرنضوءااهدت!شاعندمصا

ا-.الاليرهذاانليشرحتسصمونولكون،الرضمن

تعويضبعمليةا،يقوملاالعملبهذاوانهاثدائه

يرضعلمجداصغيراكانعندمارلسزوان،4!سيكواوجي

الانيقوملهذاوهو،لاخراولصصسبالك،فيةالمدةأمهمن

زربعابهامهإمصالذيأطفلكاتماماالتعو/ءىبهذا

..امالف!
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وجد،ر-خمعكانالذيبيير-جانوأكن.جميل

ملأيبنهناكانواكد،ؤ-"خماومب،مبتذلاامراهذاكلفي!ما

هذامناكخرالحنانالىبحاجةهمالذبنالاطة،لىمن

؟ا-صس!بءوناعتراضاتوس!رأس-!وانشنزل،القط

الذلب---لالاوروريالونعاسمماه!اضدكاسحهجوم

انؤ"وارزبةص،لسهـمةبلهـجةوؤأل،المءز)-قىبالحيوازأت

ترتجف:

.،لم،رجوازلىووعهراقانفاز"كورحدولاهذاًان

تش!---دثواخذتاعصابهاسيمونفقدتوهنما

نأليدترءتدملكعادز،-!هـبماتعتذران-ةز،ررانفرنسيةيا

..ب-ير-جانارو،مبدقةهـانفس!عنتعبر

إزمرجركل-تفقداناواما،بدورهاعصابهجانوفقد

الأشبخااف!ماندونبهدوءأمحنيفةااحنةالممشهذهعلى

كلصرذبمعدلتشرددصبحتاوالتي"الزءصرازل"كلمة

أق،!وقبيير-جانوجهواح!ر.الاقلعلىانثثعشر

غالدففيتنرهـةانهما!يموناثبتتكما،اصلاأحمر

.!ا!!،)حبهلاننيبالطبعوعتي)ريسوعنإرائهاعن

النقالتقهذافيا-يم!انلاانا-ممسستف!-!اناواما

سردلي--نعلبةفتحتحيثالمطبخأىاؤتوجهـتالعائاي

.أ/لاخرنصفهااكتوانصفهى،ريساعطيت

***

فيوخضراوليناذصباحف!زر.قاو-نء:شأهاكازتط

اهدأدباطول!هاوكألت.اذساءفيوزيتونيتينالظهيرة

اصنعضإعىت،نانهمااعتقدتوقد،حب،تيفيرأيتهأسوداء

.ننتدهمااخذتالعكسىلمخبتوحتى،ذلكاهاوقلت

وأ"هـطابيدهافامسمكتمكروهلهاريحدثانفخشجتبقوة

الاشفروجه،،كان."مخطيءانني.كياو)):اقيول

.إ،جذااراهواصبحتعل!يهتعود!اذذيبالنمترمليعا

3تحت،وشهيتى،ندسمت،نشفتإنولهابريةزهرةكانت

سحس،ىايسرابعيضهاتغمزعندمماصى"خاو،فيهـ-،ارى

مثصتي-،اما،المرأةتكونكجففتعراثويةخلب"اول

تتحرهـ*'تالنحيلتانقاه!ررلكانتاذمضحهـةفعازحت

اصيبنق،ربمانهااعتقدتانني"لدرج،اؤقزوبدون

الهساثبعدوا!!،طفلة3،زتع!دكل-،الاطفالبشلل

..هكذايتمش!ازهااتضح

،قعمهبتةحصوحبههـ،فيقاحد"،كثيراكنت

بشخصتذكرنيبانهالهاقولاوتحتافحرلى!اذافتسألني

صاماوبعدواخيرا.رجل:قولؤأ؟صلمنفشممألاعرؤ"ما

ءحد،يقى؟منملامحاهاانو!بما،فكرذذهـيفيلمعت

باستنكارفهتفتذلكلهافتزلتالقدسيسميح

؟طانالشببحقاكدلسياسميه!و/ومن-

ور--ئيعرلمحتهالذي!ذا.الصدلققصةلهافرويت

دعساقرواتذبدالاؤلءلى.تةىنعشرقبلعمان

ولكض3،أ)ملموت!حصيلللدرأ!صة%ركياالى4التوجيهب

التركيماتالنساءرطاردواحذذههـبلماذالسيذلكمنليدلا

رراموظلماعلىدراستهانسنةكلاخرلوالدهر!ملو

انى"معتقدووالده،.لسنواتخم.ساتحاليهذهعلى

سميحيغطيهوحتى-الاكثرعلىلىصنةبعدسب!خرج

يستض-دمكآنرالدهعنآحقيقيةااخبارههحمنعوموقفه

الىعمانمنقمادمكليستخدمهـاناذىاذكياتكتيك

الوسائلبكلبهويحتفيفيكرمهلاخراو!ببتركيا

15يدءلىشميحشدالزائرهذاعودة-،نتمى،اذاحتى

."اللهستر!اعلىالىتر"لهرقولو!ورقوة

تبسبى-!3دسمةابتسامةلهاانلإحظت"مرةوذات

!لفقلتالمعروفالصربدالممثلفهميحى-حجنابتمسامة

طفو!لي:بصونتقولوهيظهرؤاوأدارتفاغش،ظتذللمث

اقصدلااننيلهافشرحت"لي،ا)رجالالاتنى:ثتيلاأزت"

ابتساقتهاانالامرفيمأوكلمشاءره،ادىاسصيءان

ن(عليهأواقترحت.فهميحسمينأبش-صامةر،أمصلرتنه

اننيككأكدالحمراشارعفي!-راندلسحين!-،الىنذهب

قوافقت(الح!احسنؤيلمأ"إورركأتكان)آ"زحلا

صوكأخمسلثساهدناحيثالسمجنمامدشلمطالىوذهجا

إررسهـتىاالابتسامة-لكمبتحسمايالمصالذجمؤجي!ايبدو

اطلقىتبفضولادصورتأملتولما.الصورجميعفي

متسرفستهثبللكفيتكتفولمإقضازويةاضححتها

3بتقبلتانادتوابى"مولامور"زهمسوهيلييالتصقت

."هناليسى"قائلاحوليانفاروار-أ!،تفمنع

،*سلا

الانحى،دألىالالفةالىا!وحشةمنبهدوءعبرنالقد-

ةعاربرقدتاذاالااتنومعدلىن!قادرعبرواء!بحىا

..،حالصبحتىذراعيبى-ن

فيالليل،ووممساءصباحابونجورليهكل-.!!آوكانت

..والص!لاضياءباتتوهح،نعيناه،وكانت

.الصغيرةا،لمرأةزإكإ"اافليباركه،

امرز-انتدبرانوعليناأقطهاليوتركترحلتلقد

اللويل.الشتاءهذافيمع!

بيروت

م!قهءا!فو!ي

الصمالبريدصاه-دمشق

وكلبرى!ماثبثارمئثلوركني!ومميه

همطوال!ي!يةاهبنلاكي!!تشرثور

اك!ال!سهوليى.

"مي!مميهممى""مى


