
الم!ه!طاثو

ا،مراناعتقىصد،اكنلم

:!ال.النحوهذاصحلىسينتهي

..واحدشرصلعنديلصن-

ووددت.وجههفيتفرست

..اقتلهلو

ولاببصماطاتالامريتهياق-

..السببعنتبحصت

اراعرفعلىمصرالانواكني

..الدقارالىشيءكلينتهـياو

..!حواضااتواقةجناعيمطفينظرت

قب.بالكرشعيءكليطلىالصمت1كان

فثرنتشل؟نجي..أممحذرواوالخوف!

..بسرء!ة

لقاءتدفعهانيمكنالذيما

قلتلى:؟هاتلجنبامنملإون

..شهت،اوتاتصالبلاولكنك!

قلت:..ابتسم

؟الموتهوأ-

:قال

6.واحداسصأخذشيصاانني!

:اقولءدت

..ا.لموت-

.3ء-ادا.داكنااهـصمتكان

ا!"-خى.مظلملونهبأنواحسست

.قال.تصكإءكليحسب

نأوهـ--ي.تأخذأنللمى-

..اخش،ر

تقالالضياعصنرر-ضواتليعد

:بجتزولي

،اقق""جعل-كالذيما-

؟وببم!ساط-"

وأحسمىت.بضيقال-كازطرت

ترسصبقدملظف--،ماشبخاليأن

:اتفأ.نشزعض*الوودتو.بداسلط

..بروردأرضخأنواكني-

قلت:

..اإولمتالاإهونشيءكل-

نحوواستدار.يبتسمص!اد

...رنخرلاا

منمليونلقاء.واحدطلب!

..تالجمني!ا

3،نو.الاخفوالمضتدىفيكة،

ال!افدواسرو-ضاه..ليسخاءإخسر

..ا)--س--يا
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:مسماءذاتءالهقلت

ليإ-زرةنجرنعدلمانف،-

..معكالمخامرة

الاصبدقاءامتسعإ،ماعشرذةعد

العأصنأ-مالضرذبعد..معهأ!!حباعن

--:خسس

اعطصكمليونانمسسض!دازضي-

..بر:روخذهآواحدرز-بءتق،ءحصي"

قلت:

-:؟.،انا-

.زجمعوا.اللص!طءنالجميمكف

..الصمتورإن.دائرةفيصولنا

..ألاخرينز-!ا!صتدار

.جة-"تملبثإقاءواحدطلب-

ل*كأبلى"عل-اخت-اريوقعولقد

..ةمر،ورلما

ابشسمت..رأسيفيالدمصعد

كحكصف..هدوءفيزخوىالصصخدار

..سيديياثملانت-

..هدوءفيالب.خلر

وضعتلوتفيقانوتصستليع!

..الماءحسةءورزحت.دأسك



وثظر.وجهـكلهملامحجى!ذث.

..وءبهدلصما01

عندسصدصمير،زإتماانصي-

از"عاىالامرمنكاقبلباني!!صمقفي

..زكصض"

..ليهدوءأيااينظرعاد

صرخت:

..اقبلانني-

**

املكاصبحتالتالياذميومفي

بلتهمصلوعندما.الجنيهاتمن!ىإمونا

أخراءاالائدةعلىالاخيرقنامرة

..ير"دماعلىص!!لقدانهقال

ا)تممصوة.مشاعرأعكلقفيكنت

نا.احلماننياعتقدبتانضيحتى

مليتةةمعدخيم،لات!نالىلآيهرومرما

..الحممصمصماولطعامبى

الإنسانيرح!بح3لممواحسست

..أهـمىور،دةاتفاحبئهءضدماتصمسما

جريمتتدمصضالمنمنخرصموعصدما

.ريء-وليأعلىيتونادمسرص!،وراءه

أخدر"الذصمماتخبرليلمول*ضك-

؟سيد،صميل

لص-ارت!.داخلمنأ)يازظر

ا-يئرصمامحى!ركادارتم.ابتسم

زجلجلتهضحكلبينصا.بهاوانطلق

..المحركصوتعلىونغطي

زوصشما:"،لت

رجلالىملجورمقامرمن-

..ج-يهمليونر!المك

.،صامظاليهاتظرت

تير،انال!علمكماالان-

..لجميعايشحركو

مىصمقااوراجيبيمناخرجت

وسلمتهأ.عددها!فاعرلاذبنكنوت

مصمصل.اعطيوكأزنج!تهاهـ،.ايهاا

..المضتدىأم،حبالقصمارمنا!لمة

قلت:

؟وتءممركيفط.لكنو-

..هااعماررطوللاارالاررس-

3هنفرالثيطيماتبيندخلت

قالت:.بالامانيرإوذ

زظمبهبرذهاخصضأذاماوللأن-

الطائلة؟وةإصرا

ل!كا:قلتا"ض!،عمنالصمنواتبعد

..أشهناانكلثصماانتي-

.."دهشةديج-:ضهافط:ت

؟صطتتحدثوناصض-عن

**

كلنالمت-رذ-ن:صدبقليقي،ل

هـورقي..)دهيرورلمانالل؟ت"-

...نىذبأمصت"ت

ر،لضا"إة.وشعرت.لع،بصمرلمت

طمص!رتصميائسىاالفأريصم-"حكموعرفت

ا)قط:امام

ز،)-+96الذصمم!اصطاعرلممىثت-

أ!؟ازخلرو.جبينى-"عصمد

.:ء--ورت-نبعين!ن

؟..ماذا-

:قلت

..شيئااعطهلبم-

**

حىصمآكانصغىراكمنتءندمما

اضغط-انقما-آمل"لاالذيفظتي

شصميء.كلفي-صركهربية3ارازرعلى

منيخمه!،زوجتيعلىقتتعروعند!ا

قلت:.لي،لجنة

)شش!بولأتستطبلمجبنشيءكل-

..عناءاومقابلبلاعليه

؟شيءكل-

..الساطعالقمرالىنظرتا

..نتيءكل-

ؤ،-كنتحلويامتلكتوعندم،

جدتنيو،ءصحوت.تماممااست-قظت

..بالعدم:.شميءبلاامسك

**

..زوجتيقالت

..تواؤ-قجعالمثالذصمما-

طة؟بساليو

"هوما..وحدصمجالمساكنت

رءممصق.الصس-،نصىرت.محماصرا

دمص!لث!اخامازر-يئارأنواحسست

انتترعش،،.لووودت.بداخلهازرلص-صما

قالتة

رمد.ارضحأنولصص:ي-

إذتياالمالم!صماالعقدالىزظرت

..صدرءلر،عاى،الط-ةالوانيسمكب

..تههصضي.زقسكتههلانك-

نصوداءنقطةأك!2انظرتتم

!2

)-ث..لضىتلااأو7دتوو.خليااد

..بوذا

لت:قا

--دة؟أوامنيتكتحققتلقد-

أي!أصمماعاىالثلمات).ز،رمصصت

كلصمتقعزانقبللصصحقته،ولكضنبئ

/.قفزا.ؤءي!

زوجتيهصرخت

..؟للثحدصنمماذا-

ليتصمممصمئوتتهرلييمنلنإ؟تلمثو

جشتيقوغادرت.يزةلعزاجسيزوإ،

شديد:نفعالباتصرطصوهياؤحشرصم

!عكةلحيااأصبحتالقد-

..يطاقلاجححرو،

**

:افالمحضرجممطالىصدلىقال

يطفيبصماالسصضواتمرتلقصم-

..تنسىلكي

صمدأقدالكثيفالضباصطمكان

عاىصفيزو..عقليو..ئتيريملأ

يفصىمست.كيانيمنجزءكل

شديدةاءياء

اذزيتم!افئتزالماضحكتهان-

بلانفسكتمعذبولكنك-

..مصائل

..اموتانني-

همسصم.الصديقابرضسم

..ذلكيقوللانكوثرلهرجل-

:إ)تسأ

.؟ثروةاية-

عاليا:الصديقضحك

..المليون-.

اعماقيمناضحكلووددت

ألمصصميق:اصمال

فيها.كسبتصفقةنقدكانت-

همسمت:

..مقابلايمالقاء-

..المسىمصال1تمللاانك!

قلت:

فيلعسيحتىاشكانني-

هـضاصمااجدلا-كمقامر

..نميتعا

-سوتنمياشعرامركمقا-

..صميءكل

..طسمبتا



اصبحناال!سداهزالى-

؟نقض--متت!

ن،ور-مىناتبينهان،حاولت

يمح،و)-ول!ن.فالكثبالضباب

..!الفشلبر-،ءت،

**

صمندو!الصغيراطفلىليقدم

:قالدهليتنؤوفيهليحتف!

..اريد!،اعدلم-

..ابتسمت

يا؟حبيبياذالما-

اتطفل:قال

..عنديقيمةآهاليسمت-ا

الطفل:قال.ابتسمعدت

أريدهرو،علىاحصلازتي-

..وقتكل!ما

..مفيدشيءالادخار-

راسه:اطءلاهز

اريدهماعلىاحصلأنني-

..هـلمضاعفا

قلت.:

تتهيانيمكقتروتهاولكن-

يرصوهـ-،

هذااعتوودلا-

؟لماذا-

..اجداغنياءلاننا-

.؟.هذالكقالمن-

ما،مط""-

زظر.البكاءفيرغبة.ؤهلكتني

بهـ!قال.شديدةببرالمةاللفللي

:قحيرةتفبهبرفضهـة

؟""دادييمااغنياء0نحم!لماذا،-

خفمضظ:بصوتههست

؟"مامى"لكتقلالم-

الطفل:قال

يثا-!درتصهـ!حدلتهاسأما.عند-

..ا--رسا

لى1يرمكنسببمائةفيفكرت

.للطفىلتذكره

قلت:

لت:قلماذا-

علاءالديرنصحب،حعنكآ!تي-

..والطت-ز

بارتياح!:قلت

وجدز-،لقد.ذلك!وز!م-

ا..كنز

نصفحكتم.إعطفلاابتسم

:قال.القلب

؟هذااصدقمنىانتريد-

برمنف:كيانياهتز

..نعم-

:اقولعدت

..حقيقيلانه-

:3غامربسعادةالطفلقال

..ظريف"دادي"أنت-

:تال..مستفسرانظرت

منأؤن/1تربدلانك-

..ساطبرلابا

..القلبمنيضحكعادثم

**

لزوجتي:قلت

ناعلىمصرالانولكنى-

الىالا-مار.شيءكليصتهياواعرف!

زثلرت.جبينهازوجتيق!طبت

شيه.ابأنواحسست.عبكليهاالى

بداخلصم.ترسبقدملطخب،"،.

:قالتا.أ-ز!زعتهلووددت

.؟.أماذاتعرف-

ضحدثمالرجلاببسمذا-11

.؟لصاعا

؟رجلاي-

الغياء!تبصنعيلا-

تتصصد؟ماذا-

..تعرفين-

-:اختصر

*خكلم؟2شيايعن-

بصعوبةمشاعرياكتموأناقلت

إلغة:با

حتمثالموقفهذاانهيلن-

...حدثص،اعرف

الم!حولالتجاعيدتناثرت

:نصرخوهـي

..لي،إصفعلجننتلقد-

انفجارمنعاحاولواناقلت

:هيصبر

..فينعترتسص-

وجهها:التجاعيدملأت

تتكلم؟شيءايعن-

:جداخفيضظب!وتقلت

يقبضأالشكاصبحلقد-
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ايقذففمالىوجههماتحول

..الكلمات

*،

النياية:وكيلقال

الاصرارسبقمصعقتل-
..والترصد

قلت:

نعم-

01والدافع-

شيءلا-

؟محددسمببهناكيكنلم-

تمإرسوانتتفكركنتفيم-

المتل؟

..افكراكن-الم

فدالكتببعلىالرجلدقا

ةقال.خفيفا

؟ومثساعرك-

..عاديةنتهكل-

تأثيرنفسمىيخ3قعاتمحتواكنت

لرجل:اقال

؟اذنقتلتلماذا-

الصوالىمنيعفينىلوؤددت

:قال..السخيفص

فثشيءمحدد،؟معهالاختلفت-

ممثلأ؟الالاعلى

ا،لطفل؟شئونعلى-

؟الببتشئونعلى-.

الرجل:قالى

اخلاقثأ؟فيتشككنتلاهلي

سلوكها؟-لافى

منفعلا:الرجلاقلل

بصرشاصابتكسبقهل-

عصبي؟

-علقلي؟

باطني؟-



-لا.

"؟جشسياءإجزأنتاهل-

لا.-

؟باذبرودمصابةكاثتهل-

لا.-

.؟تشرب-

لا.-

؟المخدزاتءتورطىا-

لا.-

..ضضكحرعشصورةلكزتكاأ-

لا.-

:بعن!ءالمكتبعلىالرجلدق

؟اذنقتلمهالمإذا-

3بازئيملأتدلاالكثيفاتضص،بكان

داخاب.يسريبالموتحسستتماماوا

همصت

-حسقوالى.مذنبانني-

..الوت

صوتفيبرلمةالتبوكملقال

ل!خفيض

ثروتك؟كونتكيف-

..ثروةلي)ي-ت-

ابهتسم:

ا)هتيالمظ،ئلةالاموالوهده-

؟لةزلباهاز،جدو

لي.ليست-

أكجتولز!

لا.!

تك؟سرلا-

لا.-

جتك؟وز*ةسرلا-

لا.-

أحد؟ءنورثش!،-

برميمر!.!سسهي!

؟رهان-فيكممببتها-

؟القمار-.لافي

لاحد؟وديعة-

؟ءيى،،سالوت-

الرجل:صرخ

؟اذنألثرؤذلمن-

..ليليست!

شديد:بهدوءا"رجلاقال

،نعمل؟ماذا-

-لاشيء..

؟اذنيعولكمن-

..احدلا-

حب،تك؟تمصصي-كيف

..اتفق-كيفط

شميءفيتقضيهاانكتعني-

محدد؟

..بالمرةشيفيلا-

صراخه:الىالرجلعاد

؟اذ،نبوجودكتهـشعركيف-

صادقما:همست

شائعةاواكذوبةكنتربما-

..؟يدريمن..

فيغيظزقروهوالرجلقال

عل!ىويعرضاستمرار-

اذشرممط.اللبيب

**

الذيا،حمرالرداءأكأانظرت

ويبعثانيقانهليوبدا.4أرتدت

همسا:قلت.تياجالارعلى

...شيئمااريدلا-

..بننييالصصاعدتكربما-

اعضقد.لا-

..الاخيرةفرصتكتكونقد-

يهملا-

-:الواع!قال

ئلء-.ءاعد.كانواجبيمن-

:يقول.عار!تارضى

أجلىمن!راحن.اجليمن)-س

..روحكتتذهسران

:قلت.ابتسمعدت

.إلنوواح!ىنلكأشكر-

..سب-دييا

رألسه:أواعطاهز

..:يليلي،عليكقلقانضى-ص

قلت

ملءتن،م5تخرجارستطيع-

..نكجفو

الواعظ:قال

..بنهـحايالكيحلوكما-

ص،متة.بصلاةتمفمثم

ثتفهمنامسكته.ليخرجوالحصتدار

يبتسموهوليينظراستدار

قلت:.حناإنفي

علىيحصلالذيحكمهوما-

؟سصدييايصذلهجهدليميرثروة

ارجك.او-،عنلبسمةاارتالو

متسائلاقال

.؟.بنيياقعنيماذا-

همست:.كتمهتركت

شسيفاهاقصدلم.شيءلا-

..شي!ئااقصدلم

هرةتا

\اقالاسوفي

ا!كأنه!!اق!!(!!
للشاعر

لم!ررالمجاثق

الادابداراتمنشور

.هـ.!يرمر.!.مسرعيحر!ى!مىهـهـ!ر-سسيمييسير...".هيى!حييىحى".
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