
.الفوحمواسمث2وجا.ا)ححساداصسماموانتهت

حريتىافييعنيئوهذا.واعرامححسولملمالنهؤحوننجى

يتزو-ايىما-واك!وخ!يتزشتافير-الاعزبان

ء..1(..11اجكسه1111.خعلاستمرتاصذا.أ!شىامرأذ

نحايسشمحملو-ثالجرافةمعقو-خدررية،سيا؟يمأبرؤولص!

تتبتأنارذكأعيثدقيومس!لمءا)فرنعمنادىب!لاخرانهارا

المشاعلهازهخمئفت-الساحدباالمحيطةالسناسلعلى

دخانغعوراويتراقت!باستمراشتتجدد.أيلولليلتنير

لكاحوسناس!مبيةوا*ا!اىملانسماتفحتالكثيف

جمعأيهميحصونأوا)كباردبكاتلقلدون.يلعبور

الىوجهـتالتيالقارغةالبنادثطلقاتمنإكبرعددا

الامس.احتفارفيالفراغكبد

إضحلتى1ربالتوافدالشبهابيبدأالغروببعد

عميقةبأصواثيرددونه.رتببحداءيحاحبهم

أبوابشع!ىالمتياتتتجمعالعرولى!بيتفي.هادئة

المروررتمفزلبينيهتالطرعلىتقعالتيالبيوت

بصوتالناسطبستغبنالنساء-ملفاتتتجمعوالس!احة

رتحله!الدحضويتكاملؤتلهالميلايوغل.خفث!

المزمافي-فعاشولىط!!فقلكبيرذدائرذفياشبابىا

الارضطتىمعيءالدائرةومىفيحطبناروتشعل

!لعلعا،أخمواءافيالباثودوينصبالدبكةحرارةفترتفع

أعئفللىويرثز،الفارغةامحلقاتالعلىاحفالالاويتزاحم

زغاريدوترتعع.بالماءالاركأ!الحريسأقاربمن

.النساء

فينزلإهـجالىاعقمزيا-لأتىالص!اءح!لانربعد

تدريجيا.اسناسلاىمنالح!هـنجةالمقاممدمنمزيد

وتتسللالعروس.طبيتفيالناعىمةاو*صواتتخفت

حيثلى،نساحةكأالمحي!الطينيةالجيوتالىالنساء

نحنلا/تحديثبالكلسالمطلبكأجدراتهامماىتتراقحى!

علىتلقيالاحتفالبهجةان.الساحةفيمجمين3الرا

دهـت!طشيءعلاتخالىخى.خاىمارونقاا)مريةمدخإى

حجى.الرايح-تفسجور!هـعالمزمارنغماتعلى

.الجدران

اوأسمكهاالابوابشقوقهـتيتفرجنالنساءبعمق

وبمىىن.الصيفجفافسدتهامنزادوائتيأصلا

الاحتفاليشهدنمنهنجرأةوالاكثر.السطو-فوقهـخ

فيظهرن*ةمباشصبالمىاحةالمحيطةالسناسلخلفمن
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!س!"
بعىمأ،مىمىتسي

ل!!-

نلبأ-صوعىييمطت!صتهـأإءدفسو؟-!يركأض،هـ،أيهراكا

ضضحكاتولمحوسةوالملاخرا!!ي!نابينعنخاويصزر

.رةمبتو

اعهـلالىأوفس!-إ1ة1أ!خاخمو-خى+.
ى-+.وهـي...!

بيوتهمالىلمرالكبين!خكبتلادرأبلمتقطعاالنار

حولالابواب3وتمشقثالشبابأراماعمىمخح!هـين

خلفالسص!هـداءوا!ضتوءات،خلفهارعادفنجواسماحةا

.بالماءالخمروديختمطا..ر؟ما!رزاتحسبامناساطا

احداهسطتكونلو..!ا،مالممي!صذدجمل!عا5

في.كثيراوداعبتهاداعبتنيأمنية-بعرهـياحتفار*

هل،تريى...مختلفاالامرسيكون!القادمالموسم

.يشزهـجوطالفقواءات190.0)مو؟حممي،سيتحقق

هذا.تنجبزوجتهتكادد:-دومةالي%حسدجقنربشعذا

*مذاالفرحموسمفيكلما،إمىأدمالنمو.صبأحلامئيعن

*مار4رواالدبكةأحببتإسشهـ،شأالليلىثخىارقد

الصبر،بقارغالشص!سابابالنفمىت"الموار.بلغخيتا

الشمسمغيبببتتكلخا-كاؤتإ-كيإالفغرذاتكجخوقما

بيوتهم،ورطبعلىأنومأأىأألمسنينإرجالاشدماب

.بالماءألضخمرفيهاأيختل!اضراا!حظاتاتلكامحصيباوهـا

!؟النثارعنوماذا...الليلىنهذا

الخعبء!ألتراب!التجثننليإنىمبةباألكتحار

جفلأحدلاأحنهاكأافي...ا،هماىربهالخا)ي.أحنطرا

الراب!قيش-تألم!ال!فا)هـنغيريهـ!؟مس!خإإكغاس"بي

اقاأيل!-لرجلشيا!زاخترىاا/نيلفيأحما10،ثأرجرأف.

أحلىاهض"،موممرحشإتاؤ6--تهفا!مح!-ضكأ.أساحةاز-جمم

الزفة،:النهارفيأما...المتفرجبنومطلبأ!كر-طأ

يرالذبائحتأحميوفا.السبا"!يرالخيل.الكودج

انهم/عدناكيذكرنيلاأحدأان...الحلوى.المنالممف!

لجؤ.طلبيفيويلخونرالنافيتماماينسونني

برغيطيكظمت،تألمت.بسهثولةالمعبةااكتشفت



عيناهاتكوناتالمهيم.الوضعبهذااضبمتإحتجقحمامىإ3

المستحيلأعملأنهـتعدوأناالى،حةءلىمهـاللتين

لاعطييحفزنيإوجودعاشعوري!جردأن.،طرابرخا

:الاحتفالولولبالساحةزجبمفآنا!عنديماأفل

مشهود(يوهـ!حسانأق!...بالح!ولةاسه؟ىأ+!ربم!ش!أ-أ

.صدردينفخكان!"ساالطاوو)!ءلىات!تيوم

وسلىيتحرك!بعصبيةيحركاعا5القصيربعماهيمسك

الريفية.مشيتهعلىمطعدممةعسمكريةبمشيةالساحة

ذبيح.روميكديكيبدوالاحتفالحرارةترتفعوحين

وسطياحلاالامورحلعلىوكعادتثبم)3إحاجتمبمأكنور

لقبادمنحو.الروميبالديكلتمبوهوو*البلبليسمموهأ!

.الطاووساسمهفصار.وسطا

انهواضحاكانبالذاتإليذةاتككفي...

،ل!لوبرححمبب،الرمحتيقةاءحم-كطتاأداءكنيت!ظاقل

كدمتعمدههـنالرغمعلىجبينه5ن؟لمرقتفصدجسمه

هندومةلابقالعرسكانليلتها.تزكرعجثودبذل

مأمنيتوهما-سانهلأدريلا.و!له!ىصسديقي

مونتصيئ،تإماللعبتانثاووسعذاأن41-صبم؟حقيقة

هططلكن:يتزوجونالفقراءان...ديقي-بكرسى

ايتي،الفرحةهذه؟ألاخرينكعر-ططالفقراءعرسطط

الخشهـاءالاشارةوكأنهثاهندومةابناصعرسىستمضعرها!

إتلا.ه.ووسالطذايقتلهايكا!الفرحذهزه،لعرسي

...تتمأنرحبالتيأفراحهمالمفقراء،)"أس!ح

الاعرأسط.أجملمنهسأجعلحمديقيتجوء!هـسك

\/اس!إلدروإناالمرابعي"أنتكنت!صديقيائعزيزيااه

"الدارخلفأد!1وأنااليصبدرعلىالقمثبىتديركنت..

متوسطلفكحواحدبيدرعلىكلانا،إقشىالطحق

اللبنماءاعميهوثهـب"شألكردش"نقتسمكنا.الحال

كأننهترثمس!احنجلس.الؤبدةمنهاستخرجتالذي

وأشياءالهلاليزيدوابوسالمالزيرعنوتحدثنيالقعضى

!صنأوهـحألعالمانعرفت%حاديتكخؤلمن.أخرى

ا!خزرجية.ا!تغيرقواعدللحياةوان،بكثيرمحرلتنا

ألحعبر،اشديد،الدنياحدمومحاجبيكبينتحملكنت

لكلتجدكنتشيءكلمنبالرغملكنك،الكلامقليل

كوهـتكأبقجمهمالكأشكوكنتوحين.حلامعضلة

.عدلى!حصحنةتمبححبىيتخاتا!زجمهاكنتالبيدر

حسيئليوف!تنفسياكنشافشاركتنيكغطئيماكنت

هـنتخلولاانك!الصديهتإياأه.بالر-صول"الفا-كأء

الحغط.أنقبلبخاإهتمامي*حغذتلتد...نفادغعين

3؟وجهاىاإمحصحدبيهيفياقميل؟لالدمرإكأ!ت."تا

أدهـالواا!ئحعطمص!ةحاملةالق!ضطتلالر?تهـنتمروعي

وتشرو.وتبتسمتلاح!كنت.المجاورالبيدرعلى

عنطرجودهافرصةيومداتانت!كأتوحين.بوج!ك

أنتأحسست.ماءإطلبودهبتالغداءوقتأبيه!ا

بطرفليغمزتاليكعدتحين،(ادخبيطنط)ايهابذلك

قعنيلا،مقتصبةبتعليقاتنيتحاصوأخورتءينك

طرمت!مط!حف-ينيادوفخمدركانتأكنها.شيث!ا!غثيري

جه!بوخىصت!سيومهـا.لنطامض!اترتر؟لمتزسيطحافي

القشى:ء!مةحوثورأتوأنا

تخم!ططأ)خذادمالعامفي...أحبها؟نين!م---

ثروغجمعوأ،لمختهار1عند،(أبعيامر"تبمشكستكأاثا

أعمحام!!ا.ر(ثالىة-ا-.رهـافج!اخي،

غرست.واح!غدفعةوج!كفيبذأ!هـخت

ا؟لخشبيدداعهعلىواتكأتالقعثطربثومأت\(تاعوبال11

.هـحعمت،

دكىت"لسنىقماسااىأ!كلمأز... كصموحيبهرفي

لفلاع((مرانجعب11أكونإتأستسعتاإ"ا!ى،-ا!ت

لنتزلاانكبرشعركأتالمرسم.يملا...أ!ألأحاءتوس!

عصافي-ءثنأصبححتفينيمر!اإءوأسبشوب-خنمب

ذ1001-!د.امها-لااح!.أكو10اذ+اا"-اال" بمعرير..حصرير.!ربم.هـ.وط

القتسواديمىواحتيفيأنفخوانالي!اصللمعتكحبمود!نوصا

هـكالرجااً!

بعزاتستحينأفثاريأززثنت

نفسد.قدرعرفسرءا71الههأ-رحبم

شسئاوكأنعملكولابعتليدوقيببطءفلفها

ومحبوباومخيفاصارماسامحنها!نتكبم.بحمصأنم

وصديقاة

مىلمءبناوشطس"لرنوثى؟))ورصف!اغسازرفي

.للنجومناظراظهركعلىمعلميياوتمددت"شلبت

وإعالنت:تفيحيكمصم!ف

(؟رايكماء..إ؟ن!ثامحما-ال!ررتؤوت-

؟لافيا؟استهجانادورعتهافحيفغرت..إبخ!أي

بلى،؟الرجااطكبا!يرجلرهندومةابنأئيرط

هقتساءلت.حلقي(فقير!كلمةشجحكفت...؟كن!

.تقواطمماواثقاحصتشعلمييااحنا-ث؟أنج-شزراءمجتمؤه

يخااكتقيقط2تألمهوةعلىعينيتفت!ططيوء.!-ا

علم!أأيتخلرلمفكرة؟أيضاأناإقي-وجك!ر.تهـ...ت!رر

رجوديطبرثبصءنف!أ+حم!ححنت!ىاجىس.ق:صق!قنجالط

ابتمسعاعةأو...بنظرةعليتجود!ناكس!امحترامحا/ان

بادزواختفكرأنتدمتمال!ن.1ءحوالأف!ن!لفي

أيضا؟أنافيهأفكرلافلمثحح!يقيكلا

ضا؟أمثاليتؤلشجكرق.(صع

احدأ؟!ء3ت!كأ!حاط،الىبمحمميلةأيلوئطأمسياتر!-أفى

أجلس!أن.فحقيقهثاعنىسأعملأمنمة؟صيب!ى2أص!ا

فيأدورأحاريرامخميالدأبةخلفأ؟-خمشماد!تحكى

يناسبنيميعدلموضععهرا.القمخوفوقمفرغةاخلقة

واهتمارو!.صديقيياقولاباشرجواسةاحساسييصارأ!د

!صبيمالهوىيسمونهادذيالناعماغلقامحذابرعاية

كحا.الذدرىأج!حملما!العزيؤصديقييا051"ح سبر

أقفييوم9،؟!بي!بماي!طوكنت.،(شهرا!كياأشادر!ا

صاط!



ا!احتفأيفثاآنالطاووسإخذا:كس!-لن.جانبكالى

ب!هـسك.فرحتييعرفلاالمجنونهذا.عرسك

إهدرباطىسارومن).عامبعدعرسيا)يومعرشسك

.تقولكنتيهكذا(وك!ل

وص-.الاحتفالجوقنلالىاخرىمرةتنبهت

خوسمنفانفلت،الامانيعليئوءزتصديقيعلي

رقصاتوقدمتالدائرةمنتحسف؟؟ى4الراقصانجوقة

لهذاالفرصةأدعولابخا؟حمم!!أناجتهدزنمنفردة

مهنتي.وزميلصديقيبعرس!للاسهتخفافانطاووس

فيحنى.لهمتبا.الآ!ااوثقةب!وارذزميلاقول

حقهم!الفقراءنيعطولاالا!كراس

قودومناشفلت.ساخناالاحتفالئ!صون+ن-عب

المجميع،اعجابلالتفرديةعروضاقدممت،اصجوقةا

وسمعت.الحلقةحولمنالرجالأكتافوتزاحمت

حماسي.منزادتالرجالىسورخلفثمنتنهيدات

لاحطولما،الامربادىءفيباحتقارالطاووسانيونظر

يتقصدوبدأعيناهاحمرت،أقدمبماالمتفرجيناهتمام

طلبهواالناس)كن.القوسبالتزامليتعليماتهاصدار

بتعليماته،الحائطعرضوضربتتشجعت،المزيدمني

نظراتهخلفعمايعمينيماالتنتمجيعكلماتمنوجدت

عروضايقدمأخذ،أخرىطريقةحاول.الحاقدة

.ندالهحرتبأنسررتظمعلنغيربتحدأقوى

بهظالقيامأستطيعلاانييتصمورماعملفيواجتهد

..مطلبيجلهوهذاوكان،ا،حتفالحرارةوارتفعت

الحركاتوأجدتفقلدتهاستثارتنيلذةالتحديلكن

اثارتي-جديدةحركاتعليهاوزدتفعلممابأحسن

ووجومالبيدرصاحبعصاوتحملالبيادرعلىالتراب

الامصياحوتحملالبيتأثاثبعثرتي،صندومةابن

فيهبماتدربتلقد...سدىيزهبنلمالوالدوطرد

والدبكة.الرقصلاجادةالكفاية

يبدوماعلىوقرر...غضباالطاووساستشاط

السيف.رقصةدورجاءحينغماالفرحيقلب*ن

وأناالاخرتلوالواحدينتدب،يتجاهلنيانه(000ابن)

الناخعثةالاستحسانهمساتدخيبلنلكن.جمطيأبهلا

.الكوضاء!ندصنمماسمعتهاالتي

قبان!هوقؤزتباخررا!شتبديلفرصةانتهزت

الينخحذر...تحديهمعلنابعصايذراعيومددت.نماما

أمتاربعدعلىالارضفيفانغرسب!يفهوقذفشذرا

،اشضا"5يريدونالناساندفع.الساحةبمغادرةوهم

منوالصغرىبهتحيطالكبرى:مجموعتينفانقسموا

:لصحو

.السهرةتخربولاعلينااسترعليكيسمتر-

اهانة.هذه..سيفايحملوهوبعحماكتبارزه-

له.تأبهلا...جاهلشب-

واخزأنسحب.صماحبكعرس...عيب-

.الشيطان
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بىكاللحية.1،!حها000كليناحةمك-

واتكأترخم!و!با!9عصحايخكلرستتنباتاازددت

هل-رىتيعودلووبوده...بناورانه*علبم.خلبها

.حبههريفيلىس!)!تك!-أدكأيله9؟!!حيئحزصررسي!3

واغضابدتالختارهـحى-وبإنطاووهـ!انأعرف

ينهاهـننظرةأ.جل!نلكن.ا،يختارمخخبيعنى

بلى!؟الاءلراجإ"أورحببألاوكصهـبوربوال!حابتنهون

قدرتاذاأ):يوما)يتاللقد...جنبهعلي!ذنبهكأ

عشي!اود-صت.!(ذببحسيرمتل!واذا.!صيبتغيب

الرجصالأكتاففوفتمن".ر-خاتره-إ:!الجعميلتين

بنظرةالعينارهاتانعليقجودلوأودكم.بفنول

لكن.البيادرحوروجهيعنوتمسحالغئنهيرقحرتطفىء

نأوالعرقباإترأبىالجلداللبدبانتبنالمغبرلمثليمن

المحظرةأكسمبأناالأن؟حسكاءعبتمننضرةيكسب

الىأصغأم.وجوديعنللناسوأبىىهن.حفاوألمو

شفة.ببنتأنطقولماللائمينلوم

الدائرذوكبرتثإرحيلاعلىالحذاروسأصهـ!...

منصكصايسحبت.الجميعاحتوتحتىحوأيمن

بخفةقدمينقلص/رنتبقةصركاتبخ!لوحت.الارضى

عنم!يشئوامنبعؤىبا-أ.راشحساجسميوتمايل

استمراريةفرضوحاولنا.لىءضمنينتطمونالطوق

علىيجرؤوالمالشباببعضانص!ح.الاحتفال

يدبكواأنانفسهمبحقاستصغروهارآخرينالمشاركة

تنقلت.مأعرضلتقديمكافعددحوليكان"معي

نأتعمدت،ورشاقةبسلاسةاكنوحزرببطءبهم

حازعاكنتلكنيثالمباشرةالصعبةلدحركاتأقودهملا

.الاداءفيقدماهتتعثرأوهنهملضلعثممنمع

أنيشاركشا!منأجبنانهالمرمارعازف!...ابن)

لمشاركتناشوقايتحرفت،بيدهمزماره،هناكيقفانه

.يجرؤ،،يحبهرؤلا)كنه

أذني،الىتصحلالنساءوهمهمات،يلغطونالناك!ث

باطلاقالحماسة)ديهمنولا!الوورفيتخبهووالنار

.يديمنقفلتأنللامورأسمحإن.الرصاص

ربعتثقمت...نليلابكةلد51ارحرفعتر

حركتخاتوديالمجموعةتاركاالفردرقياصعاتالالحىخعر

أصدرت،لافضلهمعصايناولتثم،الرنتيقةالرتيبة

حرارةوارتفثت،الحازمةالسريمةلميماتالتصبعض!

قلبلترىالاعناقبحضوامتدت.أكثرالجيوت

...مزماردونالدبكة!ودأنأصعبما.الساحة

الفئةهذهالاشيءلانغماتعلىيرةصلاأحداان

قريتنا.ساحةقلبفيالمجنونة

حتىالجديرألرقصةقائدخلالمنالاموروجهت

عازفه.يدمنالمزمارخطفتسريعةوبحركة.انتظمت

انتقيتى"منونجح،لعينيهاألحاناقلبيمنوسكبت

كلوأستدارت،الراتصةللممجموعةالايقاعاتلضبط



الزجال؟!يغنيمنلكن.الساحةقلببا.نحمحاهالوجوه

.هرب...الآخرهوغاب

الرقصةقائدوبد"،حماسةاكثرالحاناعزفت

الشاروزيدت!.قبلذيسنألنلبشكلدورهبأخذ

السناسلتخلف+صنالزغاريدبعضوصدرت،حطبا

مشجعة.لكنهاقليلةرصاصاتوأطلقت

ولاحظت،نقدمهمامعبالتوافهتإعاماالجوبدا

عازفوبالذات،طرباالارضتنقروكليالمتفرجينأرجل

تخنا،لمالوسيقيةفأذنه،بالطربمأخوذاكانالمزمار

منه،قربيفرصةانتهزت،شجلعتهخانتهحينفي

مزماره،وناولتهالساحةوسطالىجذبتهسىهـيعةنجحركة

ضة،المهاغراءمقاومةمنيتمكنلملكنهبوجلحولهتطلع

"واعئع!فتجلىمزمارهكسوتانمسجمث!!عتلعثمافبدا

.الضخاءفيدوريأخذتوأنا

جميلاكانلقد.صوتيفاستهجنتخثنيت

فميترطبفقدتعبيمنارغمبا.ذان71شنفمنس!جما

يتها،!حىجوللساحةعادت.الاستحساتعباراتسسمعمع

بعبارةال!اوفزت،تجهمبعدابتسامتهلصديقيوعادت

.و،لذاتمنثاأخملنهااستحسان

به.ورقصتالطاووسىسيفسحبتوحين

المسنين،انسحابانتظاروطال،العيونتزاحمت

روحاختلتقيأنمعنىعرفتبالماءالخمراختلطوساعة

الحب.اثنانيتبادلأنومعنى

اكرباالرؤوسفتتمايلأغنيلعينيهاوأنايومرممامن

علىأعزف.الرجالسورخلفمنالتنهيداتوتكثر

وحين.الدبكةحرارةوترتفعا)شبابأرجلفتهتزالمزمار

أكتاففوقهـتخجلىعيوقتتزاحمبالسيفأرقص!

.الرجال

منبزقاقاعتراضيحاول"يستسلمامالطووس

مهارتياكتشفوايومها.أتباعهمنزمرةمعالقريا،!زقة

المعركة،ه!ذهبعد.السناسلحجارةباستعمالى

لبملكني،الحفلاتقيادةليوباركالمحنتاراستدعاني

مضض.علىبادكنيانهأعرف...رجالهمنأصنح

وبيىتبينيالمسافةبهذهواحتفظت؟قبلويمار!قلم

اللعصفطنجمفقطتذكرواوالقصعةأضاسانسي.المختار

ليمالتيالجميلةالعيوندأتوحبينتهالساحةوقمر

بعد.يعرفوها

الحىفيعجوز..،الاسورتطورتالموسمهذا

طريهورعرفغيوروشاب.نخلراتهكامصب،حظت

القرية.فيالخبرفشاع...نجسمتا

المختارابنعينيلفتت.وعني!كلنهاالحديثكثر

وافقوالقالللقيلحسما.خطبتهاعلىفعزم.لجمالها

بداروارميهابعباهبنتكلف":العجوزعلقتما.والدها

:وقالنواجذهعلىالغيورالشابوعض."الغناه

."مختاراابيكانلوخ2)1

انقلبت.أسىرنةبصوتيرصارجفونيتقرحت

اكن:بماجهرتويوم."عتابا""الميجانا"

.المخرزتلاطملاانكف-

...أرناسانحصحني

عذيلةالساحةانشغلت.الختارلابنال!رسصار

الفرحلياليفي.المختارابنإعرستحتفسلسبوعبز

عندىماأفضلأعطيارتوقعالبعخر،أخاساالتقدني

انيأحديفطنلم.تخمينلتهمأفش!لتلكني،بهانكاية

.النهارلاح!تفالعنديماأفخ!خبت

العروسهودجتم!ايل،الموعوداليومحباح

العريسموكبوأكل،الأغانيددنيرحولىمنوالنساء

بعضها.تطردأمالثهارالخيل

صاح)مهارتهيعرضمنكغوألفارس،ميدانهذا-

العروسقلبمنغرفتالهودجخلففتاة.(أرخفار

أذفي:كالت!ب

فيك.الناس!عيرونيادياراس!رانى...سيكااو))-

.".فيكوالحهتالخيلجوأدلارحصب...برزحماأش

وجهسلقررتماأهاموضعيفيفعلهالصصوتفعل

مل،أصيلةمهرةعلىانطلقتضوءومضةمثل،لوجه

اعلنحنىالسماءمنتصففينفسهاتعلنالشمسكادت

العريسىوقفالجميعدهشةوس!.السصيععلىفوزي

الانطلاقا!رةحاولت.الفائزللفارسالرايةباسطا

للأخر.لحبامهافشددتتعودهـابحكمالرايةباتجاه

أساوع!؟حل-

افي،فيهأهملتنهارلكللانتقمفركصتيهذد

،وانتصرتصارعتالليلنجمأنا.الإنوجوديأفرض!

أصبحتهل.الليلاحتفالاتعلىنفحمصيوفرضت

فارسانفسيبفرضأكتفيهل.زعم؟النهارفارس

؟..حبيبةبدونذلكفائدةمالكن؟للميدان

.(حسمتها).أصالحلن؟أدجنحماط-

تحمتاهـ!ثارت.دورتيننفسهاحولىالمهرةدارت

خيارين.أمامكنتألميدانمنتصففي.ذوبعةافهـهاءض

باتجاهألطريهقنصفبانت؟أمضيا،تجا-حمهنبئي

باتجى،هالطريقنصف.أدحبيبةتجاهباوتصفهاالمحنار

.للمختارأتجههل.الهودجباتحباه،ونصفهالعريس

!حسمدنهبوضعوهذاالليلونجمالنهارفارسوأصحير

أذما.هـهـورايكونلنهندوعةابنلكن؟ابعضاعليه

ظ!يفيمجدكل":يقولكان.المختاريحبلاعرف

.((زائف

'المشواريكملأنعليهالطريقنصفيقععامن-

انطلقم!قمشتلقلبالىمليحةعينمنكسهم

وجوهواكفهرتالعريسطوجهاصفر.الهودجباتجاه

محايد:صوتأفلت.الرجال

.النساءعندمنيمرالعيبعيبيا-

مئهممةوسرتالاحداقاحمرتاخرىكرة
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تتالولديي!تلم...البعيدالطرففيالرجالح!لوق

.يقالمالالتقاط

..أنتفبمأنفي!!قررتالتيوالكرهيالثالثةكانمت

الارسعلىالسماءولتيهوبهاوأمحيرحملهاشالآن

إلمحؤ%،افيالضسمةالثمرةلضطفتوتريبكلأنطلقت

3؟هـاالفرت-تعثرت.(1اللأحمجلةتقعطرت".نجبرةالا

ش!حت.ةالهودج

عليسدتتجهمةالمت؟فيوحبو"هـتكلقفتش

مندائرة،بالهودخالحصقت.ترإجعت.التنفس

أ!هـشاقع.أكلامشرضعتنىبيأ-حاهـتالمءف.كأ+الحدقات

."اصث!بريةا11علىمقئريديحس،نتخهأدرأ!فاعيةدرجركة

العرولص!مندللعرفوه!اليحيخسمنديلبيدىلاح

قو-نجاةالثافيةالكرفيييديالنديلكان

.ةالمغامرعلىفقتغ!الموارمزاعوولالدموللحالملأبيضطايلهامند

لن.ألستسلبمولنعليهت!لممتوالهودجعلىاستوليت

.."تقنلرت)1..خانتنيالملعولةالمخرةلكن.ألصمسلم

واسقطتنى.سقطت

الهودتخلفالنساءمجموعةفيالهمسلفجر

.المختارلابنويعترض!مالولاجاهلا-

.السلطانعدوائطفران-

.عواملبث1وفرخ...السجوننزيلأبوه-

ن!غهعةانعقدت.الرؤوسعلىالحنهاتلشدت

أكتر.با!!ودخاتصقتا،رأسيفوقالسوداء،،العقل"

صيروقعتان5رابهتحاشاها"والديوصيةتذكرت

."قدها

.((قدها\)-

حولي.م!نالدائرةاتسعت،خنجرياستللت

الرجالمجموعةانداحتةمنهاتقدمت،الفرسنهضت

استشعرتهاالتيالموقتةنينةالطضفقدت.الهودجباتجاه

.للهودخمسندوخلهري

مىنصمودهالقوييسنمدكيفأدهـياكنلم

وكنت.هودجوأسصر*مستخعفةكانت.الضعف

يدونها.برفبنستياللاصهتخنجروالإحرلةواذباذقوأشعر

...اتحدىلعينيها،أواجهأجلاماخ.للبطولةمعن!!لا

وأقتحم.

باتجادتقدمتأنمخذانقنتتصيرةلحظات

ودأ-لووددتتطويلةخلتخالكثافتهايكن،الفرس

لهودجها.ظهريفألصق

"حضر.لحختين،واحفةهناكتوفالو؟طلتلو

؟ج!مأت!انت...فعلتهثالو!القوىموازينتنقلبلن

حاولت.بالندموشعرت.كثيراتساويخلتهاضائعة

لع!!مى!لار!جوهمسدودذإطريه!أكانتطللهودجاعودةا

ألحيرة.،حظ!بىالمحيطةالبشريةالكتلةفي.الس!الا

رخرقاتسا!حصوعدمبجراتياعجابثمبينالرجالمعظم

قتةالموالحيرةفكانت،الحظاتحائرينكانواالتقاليد

كهبة.منهاانطلقتائتيالفرجةوكانت،فرصمتيهبئ
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نسائيحسوتأفلت.كأمحرتالفر-!شأبرعدىصهـتيمر

خلفي:هـتل!حدهش

بالنديل!احتمفأ-حد-

الطر.أصامالسلاسلكانهبارالسوتاشطمها!شصا-كي

ار-تار:رجالحناجر3-ثالصوف3كأت

فعالنافيولتحوطلي.بماؤكرنوبناعواحناا)

((لناخيوغواناواكأ،.ضسعركنغواكنأنتنر

نأخلفيبعيدذلحبستهـ-،ف!ةهـتألاكوأتتنادت

.المارقهذادممنأحمرالنديلومعمالايرجعوالن

بخ!مارق%ناهل

ا!ملو..."اطار؟أ!ثي.نحتىالممعونةاأحغلداعذه

لهاواسنحتاثاضيههظابكعبي-تاهـ-هـتبلميكاأبقركدت؟!تخدلني

؟..اًأخودخمحبةعدوىأصابخهاهل...اهـ!ع!على

!أدري!*؟!انحبيبةعنإلابتعادفيجادغيرأناحمداط

ني.يدركوقبلأنكتيركلاموقيلقليلةأشياشحدثح!ا

النقع.غبارويتصاعد

الاصواتالااصرفهمنتحصلنيلابعيداالهودجكاطن

سظتكتمللمزغرودذأذنيوالتقطت.الغاضبةالميتورذ

أ)رجالىتحمسأنإولزحىاح!اأ.ألعريسإمخرف

ظنخاليعضهم.بجنيشال!ودبينالتبانةكدربالمنتشرين

مطاردتن.فيجادايكنلممعظمخم.رحشتاتونسى

..أدركوني..وأدركونياليودجحولتماماالصمتخيم

ل.ظحينهاعنهوتبتعدقلبكتتركأنطأتردداهوملعون

ملعون...الارحرتحتككانواوالهربفيجاداتكون

فتتخبثللفرسعدواهفتنتقلحادايكونحينال!!عو

الاتجاهالحسحيحداممافيهالسيرتغذاتجاهبأيتعرفلا

ا)هودبمعنبعيدنقعكالى.تائماالهوددامما،واضحا

اشيى،ءوحصلت...أدركولي...معركتيلشى

...كشرة

ميزتحيم:،وحبدامثشماالعراءفيسلهقىكنت

عني.تبتعدكتاأدرشاتألاك!عو

.المفرسظهرعناسفطته-

.البارودةبكعببنهض-

سنا.لهكسرت-

.بخنجريجلدءمزقت-

بةبحسعو.المنديلذحسرعلىيجرؤلممنهبمأحدا-ن

بالرجالتصيحوهيالعريهـسامسمعتاقى-وتوه!ظ5و

اليهثا:العائددبئ

!؟المنديل-

وادرلفعيونيفتحتلمحوةمنالستجمعتمالي؟س

علىينيرشمنكسحةالرؤوسكانت،اهودجاباتجاهرأسمي

ء!يق.حسمتالمكان


