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جهاائري،دمرهمنالثلامينفيصحفي:محمد

فرلسبؤ.ؤابم.محطعدشقة:جانشت

.ةعثروالثانيةالعاشرةدبنءعمر!راوح،لجانيتالصغيرالاج:جال!

.شءهلفرنسير-يب:.ير

بعينءألارهءمرفياهزالؤامممدشدهبؤرجزا:قرالأزرسعدي

بز"-شمم.رتؤثق،عمرهمناندهـسينفيليبمبوعالثجزاعري:يمااكرءبد

.هملرافيايرراوحر

بعشبرءمميهييمبو،تلق!اخرمتاثرجزبشا:بريالبرأحمدسي

الهنا-س"شهادةعلىوحاثزمتعلم،الشاردةنظراتهوفي،صلوكهقيددالز

فرنساءمن

،نهمغؤ،مرهب،عمرعمنؤعثرالثانؤ"يجاوزصبي:الصممراهـيمبرا

الجزاثريا)"جر!ر-!ثسبزةايضلهـويرتدي،ازءيزل!ملبئ!قيه!كمل

الصبهر.جسدهعلىؤليلاؤيبرومل:هر

.الجزائرمهالتحريرجيثىبزؤشرؤينونالضانيالقصنافيالوجالحيم

يممويهلؤنابلىصغيرؤ.جيوبوبنادق،الرصاصراحزمؤويتمرمبزون

خوبهم.ءلم!

-

الاولالف!مل

الدي!ور

الستاثر،مسدللثصباك.رللجمههالمواجهالحائصأعندةح!ر

الركن،ـفيةمدمبعثرجراركتبؤوؤهاةلحجرانيمحتصفللطاووخيمسهتاحيغو

وأصواتضجيج.السريرفوسنبملرةأءرأةوملابسجانشمعتسرشرالأيمن

جافيتلاموصورؤ.منغبدتساعؤ.الخافذةمنخاوهبيمحمعاتللسميارابواؤش

الايمن.الغب:اسرمجانبالسريررأص!فوسن4معلؤ

.يهدضنههتهيرشارهئ،يسرب:أغاان

أحد.ءيوسجةام:انم!الز

للاواإمثصلمدا

صحمترابريبتيدهافيجانسهب،واليرالجولمنالبابعاححرقييى*ها)

(اخرهشحجرةمنالمسرهلدفنعنتخرهل،للقضوة

لة(الطاوعلىاًلؤهوييقبراقهنديس)!؟.ءكلط(عببىس):نبضؤ

.!!فاأ...زوحيأ:!فا!و

رسصحمسحمح=جمرصني

نالتإسوحيهاهذه

اإتينل؟افئؤينا!-دى.ءس

2:-كماان،الادابرات"*،//

،أمنس!قتم!س".لاففهل-ص!

.تفت،الائتلىس-ياا
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كامسححسهـ

غريزيم(مجركةبيهبيهاثوبهاتمسرفرحلالبابنحوتتؤسمم).عحسمبا:!انيهر

انو!4(مفطبالحجرةيدضل)اظيرمساء:شمد

(نصيدوبرنتحسيبها،البابدلهل:)..لخيرامساء:نتهوما

(مرهرؤأمجلسثم)هأخملكرسسلا:سمر

معنلرأ.ـ)..(خيهم)...اردسه...(ؤصيرصمهح)...جابلمجهح:عمد

(..هلخرلموخبوهللحمتينؤا

!.ءمصنعكئمباجماعاتسر!عت،آد

؟؟..لمعح!يؤتكؤبنئاًأكتبمس..!ردوء):جاننبمت

جمدا)هنيه!ة(هامبأساليكأفضىجئتك..جانيت(!شي!".ـ)كلا:عمد

لكررخا.بالؤس!بعم،ليبالنسبعم

جمبمبد،ربورتايت(هري!سل)؟!اذنورمآشكوهللاانمرمهد:جانيمب

ؤضحاث()؟!..الجرغيحهاؤهبثم..لكالتحرهعررؤهساستهبعاء

عندكم.ألا-ت!عحدلتكيفجماأخبر:محمد

،شبحمم)..ها..جدنتدأؤهحأؤكتبانلاجئب:جانيمت

-*.فهعئيينياخبر..كلام.كامت:محمد

.جراةكهحر،ةراير،اجلكم-منتحههئؤاؤمياءثمؤ:جانعهكلمت

70(قصيرةصمسمشفتر)عصحهخ..أجئم..أجبل(بؤرهمد):محمد

ارهبانثانيهليشؤدرلن(محزنؤاحسمائامبمتكرا)جانيمت

لا(بصؤفهلهشمؤرب)هراديؤياصوهاوانأصطيهميلا(وبهممتب)وجيك

اجلهمهمنشيءكئعأتحممؤانمجب.هناكاموهبانهنبغي..اقمبرلا..اقدر

بتعجب()،ليقمب(شديهابينشدمترهأخهم)ترمبدماسهاأؤهمأعهبلم:جاذلجهب

جمبه(وفيتنمتو)ينتانحزعيراكو،كالجليددؤبارشدك

نأقرعمريأحسنبكما-لوكان،حبيبقيهاباالرماًحس(نجموذا):محمد

..كاملا

(بالؤيامتهم)..الؤشبو"منفنجانابكسأهيء:جاؤلجهب

؟شههبانامالغنبكأ.هكلا(مؤاحهعاً):محمد

الثانية(المحجرةتخرج)..وجبنةلحبمقطعةلكشراجلب:جانيت

ائدوالجوالكتببعضيزيمانبعدإصلاولةاامامكرس-4ورحب)

ممنها(حهخرركنالى

امامه(واؤؤةشبؤى،همحغانمهغيهافيجاننبهسبدخبا)

يدىءلىاهبكلطي،هناماًدوممسمكاًر،صسهيركلقيمماجنص-يأجالصي:هبد

وهناك.عناهببعيدأارحنحسوهؤ(هنيممل)راحتياسمءدفلا-س

بسخرية(مجتسماً)يقلهفيوتس!ئقوهيائشةرصاصؤتحمر-يحوفبمنؤلمل

يهض)!متعفناً.داًبار،جيفةسأغدوو،اظفقانعقمرةلاولىوصجطف!
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طعامهءكلضغحينوديعاكالطفلالانسمانييدو!

(الاولالفصلمنالأولالمشهد)
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منمحسياطناظهوريلهبونأ!هم؟عليناالموتفرضوا)؟لماذا؟لماذا،51(ءإضبا

مراتاتساءل(ببط")جانيت،(طوبلصمت)البغهضطوالمقتالاحمتمار

نجبانوفهـمشامخين4الارضطفوقاقدامهمتثبتلعينةقوةاي،ا!اقيفيةكير

)حون"هة(امنانيعبرتندقعاحتائيفيتد.مالتيالصرخاتواكن(هنيههة)

عدككن،مناوخوفهم.-احتقارهم3طغياانددريران،يجبجمانيص

حباتومنعروقناقيالم!رمةالدمنق!رؤمن.ونتاجاتهاالعملساعات

مو!من(بغضب)اللعين.ذههميراكم،جباهنامنالمنحدرةالعرق

...آ،..،عنيفبغضب)..3قانويقومالاسودبؤسناودناوتثراطفالنا

ميت.ودكباروتحتراعصابكان(كدرهكةوجههاتعلو):جانيت

?تالمصنعكلتحدزليني،صوتكا!معيي(مهمومايطرق):محمد

!هناظممالنا

!..اهـا،تاكلانمجب:جانالت

طعاص4.كلضغحينوديعاًكالطفلالانسانيبدو،كلاماً:محمد

قليلا.تاكلانيدكار،لا:جادبت

بالاكلياخذ)تحدهـيىيانيجب،طعاميبالتهامابدأحين،حسناً:ءمد

قهوته(فنجاننشافوار

الثانة.الساع"حى..(ساهمتانوعيناهابيديهافنجانهاتاخذ):جمانيت

حى،التاسعةبعدالنصفقاربتان.ما،طبيعياًيبد.شيهكانكل

همالحرب..ا!رب..وضعبيجبلعرثذبعد،وتكلمواكتهاعسونالجمعيدأ

رحاوبم،ثانصتهـؤالزالبدا،تصآلم،ف،ص!ات،تصور(اليهتلتفت)

صم..تم.أخرىقذرةباًحريدونيبرانهمصأس!()في-فيحفبوع!ءي!جونض

يهواكدرالشيخوجاكيفور!سرووسليهـاثجورح(طفهة)الجميعفجأهءرس

ض-ألاردوؤمطروحدواهـكأيق؟وقلوسيوصعدت.الصغارالشبابصت

أخ!لفورتاسندماث-تث،دةراريدصكاو!!ابمقاس!بوجهالجموعقب.-ر

لىأألدموعتطفر،*يرا-يماص!!ليحلمماهتتفوحينو،تجفانترز-احاساقيأنحب--لأ...

.الموتافلادتياونجاتذد:ه-الى*..تذهبواا،:خديهاتلطمهيوإستزابةيف.-،ش+"..

.ى!سر،متشنجا،مجاجرصوءبها(كان!نيهة)تذ!و!لاأنيخب6

هـاث!تللاخر!انت!ضتولقد(رونيهـ")؟أئعارمشهدأكاناذن:محمد

صديقيياايضأ

)تبتسم(..ههيه:جافيت

؟..موقنيفيلوكن-تعملينماذاكنت،جانيتياقولي:محمد

المعركة.ميدانالىواسيرثيا،يانتزع:جانيت

برنفسها(اعتزازحركةفيجذعهاعلىتشد)

محكلتحدزاأ.ببتع!فسوو..جلا(لمباو!:صه)..جلا(بفرح):تمد

لاخر.ا

تذ!يماو:سدا?ىفييازظر،جانيت(امامهمنالصحونيثعد):-حد

مثموبوصدرقي،ظهريعليم!قىصاكونأيامك!صد،سنهـ،

وعتمحهاثالسماءهـرقةعلىاكخكراتمتصلبتالعينانوهاتان،امربالثا!--؟أ

أويملالكننيو،اسةبثرجسديوويديوجهييصفعانسوفوالمطويحاًل-

اءاظضرا!نطةصنحقلفياموتانلييلذثم..(هنيمصه)هيه!..حراكا.جفي!

خفقاتتسمع،ا!قلمن)ينهض!(الآضرالطرفعندمبعدةوعلى-ديبلب

وتحلق(المسرحا!كةواماميتقدم)الطينيةالساقيةكألموعفيالماءمويخات

قصحيهو(صمت!رة)الدافىءالارجوافيالثمسوهحفىمرحةطيو-رجثيفوق

يمض،طتحصرلمع!ءلىاسقدو.،(ىآحت)اضياغر(حادءويعةسبلهجة)سأهيع

صبحم!رالطييمنباثنليخاءابعضي!تولىمالصحيفةفياصدقائيمننكاتالفر

..بارديالىلنكتيراخرين

تاطعفلقد..(ويخل!ء!ديعودحنوط)..احدثكاناريد:جانيت

ق!ا!؟!خائفأفتأ(حا!بصوت)حديثكبدايةثيبكثر"بالموت

!؟لاامنعم

بتواضع()إب!أبماارلست،حبيبتييابطلالست(متوترأ):محمد

الصحض!لا-دىصءف!-،ا!ياةصفبفيمغموربسيعرانساناتن

اذا،صرعبههاثلةدوامهجسديفيصتنفجر(حدهفيجانمتالى)الطيبة

..بلاديفياقاتلانينبغي(هنيم4)وهناكهناالانجارذيولاصطادبميص

..مجب

،كن،القاومةايامفي..(هدوءفيومقاطد"عنادفيالي"تنظرى):جانيت

بعضهـلم،معليمونترورفاًلقتالررمونالذينالكثرديئنقابل

اطفالإدي..(طجغصممقلده)وهرعبحادبشكلافواههمويودنزدديىش

!جض!اممشذة)امةصسفيليقول،بنيماساًعاليكانهمبعضو..ممةوجةزو!

!سلاحأاءطوناكنىيمرؤوسهمويمىزوننقاتا!الأنريد،(جديدةرصانة

رائعة.ةبصوريقاتلود!كيف!ولاءسي!رف،ا!اقنافينقولوكنا(هنيهة)

فنانون،وصحفيونع!(ل.المقاتلينعددفيعظيماارتفاعافجلوالايام

لد-ام،وكانيقاتاونكانوأجميدهم.وفلاحونالصخارجوازيينالبربعضطو

..الخوفبعضحقاً

اوتحاة"اناص(اليهمابرأسهرقيعل)بدىالىانظري!جانيت:محم!ا

اأ*اا-.--.،م!0011---



اًمامو،!تالأحصصيضاافان!لأنوأهـحاط.فطيعةك!ةكأ!كوفيقيخدخوآ!!طرفي

فيناظرأ)غرفنلثوفي،وها؟ا"طاردةووالدمثالمعارصوفتدحتي

الى.والفلقيدىالىاً"لإرقياف،الأخصلمةالهذهالت!وردبريب!ث(أرجاتها

..؟صأقي

.هـأء::"اضمة!:نى،!.ا!.!اطدفءول!خ!اذأولث(ر-قةي!"حمة):برحازررت

رر:صلة.لي!لمماتزر:ريراتاذإث.أ-!!!وجههائيمحدقا):محمد

دةصور،يرمعل!ة،بخرال،،كتفلمد،تذ-رلا(بلمسمة):جازبدت

؟؟!ة..ددو!أر:ءهـد

فيدةمل-!،)ء!لىيراإسمع.نعم..(هـني!مةبعدوءبهدو):جاندت

اللإلفيلصلصررء!قيالىأ-لوحين!نجهـ4()ااي!وقا!خوفيازألد-(أيى

نالودأو،الغرفةعتمكأفي،فبنحافكر،دعكأشانوب*لى

عدوااجمعانأستطيعكيف!أتص!دؤي،ليا،يريثعلىأبرصق

بلهجة)؟؟إ-دوبىانئريالجزاشخصلثفيمتهحا!،حبيباو

كيفىأش؟؟كبفجملأ..أجاط(معهبنهبحر)؟؟كجمف(ءاضبة

برةحسراًلأخرىوفيرصصطخبنأيديهمأحدىفي؟!ا%لمفمنليدفعوزرا

،-عحتران،تعبثرادالبلثاطل!(بهدوء-ةؤص!كرصهتةفتر)مسمومة

ورقيي.وجنتيتعرقالدافئةانقاسانحأتحسمصطو،ظهراثخلفيديلاشبك

نا!ب،مرعبهدماءبركةأجتازانمجب،اليدثأعبرأنولا.جل(هضا")

،.الدمب!رفيفرانسوأشكأوجهنرىيغرقاًنوالجودونمنال!ريموت

هآ..اء"اةهذىقذرةهى(كآباصلمانهاءصرة.)

ءزيزتي.؟ايديناصنعمنليست!ي:محمد

.مالعاامسذءثاحماكلننالدوكلقد..جاطأ:.نيتجا

(حت؟،)يىاةأمدىبمالز،ج!افيياالآخرافابتعدا..وسهـف:محمد

فيومنا،ز-افر!3ساقضشأياا)سنتكلداكرقيفيأستعرضطجبر

عابرر.-لم-ردأنهاأجس،شسبار

؟!...تاا-ى(بر".أفيب):جانيت-

صائباهـعيأموشناولبرديوفيتأخذينأنك..مملا:!رر

-سحةعةلي!ورتتكلمتبدأاسقد..آ:جانيت

أص*ر؟!با!دكتربةرؤية!ءخيقةسغبةجبنييامزتلثهل:ء!د

اًلنق-4تفك!!لباسهآ!انالسهابمهنيمصة)؟مدينتكواوأحقرحصاإكنالاكل

وجهها!"فيمحدقاً)د؟!ولىبخاخراكلما!مفيا!نونهاهـائعةوااهـ،رمة

!09.عخهمابعيهدةتكوفينحين!ذابكايأ!تا

ولادتي.?ذفرنسااغادرلم(اتحتضابفي):جانيت

ولادتك؟مكصانلاو!حت:ء!د

(بالبطءصوتهايأخذ)مرسلبافيلدتولقد..(هخيهة).؟كد6:جانيت

..ولازلتالبحارةحيوفيالمرفأقربصغيردحصدتفيبائعاأيوحسان

الكالحةالبيوتجدرانفوقخيةواقيرالدأفئةوالث!ىالض!!يؤصارعفاأقذححر

الاياءاصحوةوفي(هنة!،الجوفيتنقتنرالسمكوهـائحة،والقديمة

الصوت)..ألساخنةبالشمسويتدثرننجيو!نأعتهابألنسوةشطت!ر:اصباردةا

البردويجسمرالمطرمياهببركآنذاكالصمببةصسننلعبوكنا(دشاهـءبالي%لىيى

تيم؟ةم!شغلةانذاكأميوتكون(اووحسنمصباحيطفأ)الصغيرةإ%مادنا

يطفأ-هنيمى")إاًذلعبعناكفانوآخر-حيمتبينييىأبيويص!ج،م!عامنا

رقدكان(بتألم)!غامضلثيء4يؤرؤالمزاجعصب-يدوماكان(آخرمصباع

و.اصبحتدرأءفيأكملت..ثم.ء(ؤصيرصمتةفنر)لحباةاخالفامن،!ببا

متابعه)؟ورائعةعظيمةاميفرحةكعافعفكمانلهيا!تبتممم)ةصكير!-طمه

وفرربالمحباحوفي،ماثاكلا*ـإ،المعتمةالحولطليالىاحد!وثط(هـني!كةبع!

خرائب،ودموجتنطالىتجولقدزقاقناذصفكان،هنا،باريسفيا!برج

(كرسي!اعليخينستر)..هدو،فيافقاضهابينمنيحل!ودخان

لا..(جههاوفيؤأمحلى)رتالمينفلحإ:خمد

!هـاجذورفيبعمقمشتركةببتنامصانتجدهكذا:!انبت

.جدأصحينح..صحيح:ءمد

03تموتانيدارلالهذا9:!انيمت

!؟جانيتياحيارإثفيالاول-نحتا:صكلءد

بإيديناذفبضكدانفى"مناالطمبدنوذكلرحسيئ(بهـسرعهمعقبة)ةت8-إذ

.إلو-ودكلعلى

كر!خط.زفهيىلمكلا..كا،:ص"د

اعمافط.شغل،قبلفثاصدثمهي!نم(هدو+فيمجصببة!:جانيت

ؤب!قي.اروعواقبلك،طحقكءا!القتالجبماتفيعبيسأغمض:.ءمد

تظيء)ءطلقاًاؤإومول!ن(صطرؤة)ذراعيكبييوستضممني:جان!ف

بيديها!وجهها

منابخارفي(.ينماديجانصوتويسسمع،طويلصمصةفتر.تنتابهمحمد)

لا..جانيت،جانيت:الصوت

فياكاالشي

-.الشيخبيوو،نجا،يتجا،ءهـد،صضخالأا0زفيسهرر!دا

يستمر.في)!عيبييراالعمجلبتلط.(جانيتالى،ؤرحاً)يدخاى:-ان

-ء(ضحكه

كيف،ثانيةبرالعوهوذا(محهـمدإلى)هييه(!انخلفيدخل):بيير

حالك؟

ملتفنحغيرمج!لسفوءكرسياًيسحبوبييرأختهؤربيجلمى)جان

سؤالهجوابالمط

..بإريامرحبا:ء!د

ناظرأ)سثلهيافعأفيرقيصوةليفقيءركان(جانيتاد)خبامر:بييهر

مببسماً(وءانلىا

يضهحك(جان)

05فت"روحكولكلن:محط

01-س(4:يهه)ءظامى!بناعفيلشهخوخةبماأجط.بنيايالا،د!ةبيير

الى-مربحة!ادةالنهوفي،هدوعهمقاطعأ)قلإيفيكبيربتعب

؟؟ها!؟الحربحولاخباراأ.مصمع!ت(خمد

هناكيجىبىيما-قيقةفتعران.إسمهولةاصانلبط:مح!د

اكآ-سنأنفلديزاللا(ءطرقا..غليوذ"إشعلويعط1ط):بيير

يبمحبى)إ!بم!نتنهرائحةأشآ.شيءكاطرغآولكنني()هنيهه

؟!هذاشيءأي(صاطلاراءت

احلف.منلناتدبرؤذرةخيانةمعركةاخها(بغضهب):جاندت

الى-هنهه)تعلمضبيفلابنتيياالأحدمساءفيزلنالا(يب!م):بير

اءرببفظاعةحقبقياًشعورأمحمد،اشعرياكبريرغآ..(محمد

...وهناث

!؟كذكاليس،ةمربطراءصتلقد(معاطعا):محمد

.واطيءبصوث)..نعآ..(السابقحديثه.ممواصلةيههتمانندو):بيير



المو!كان..نممحمداكأ.الحوفلجعللثرايامأدفسهلمجدث

اًلامرلااضوطوفانوالدخانوالرمادوالجثث،الرؤوسفوقبقسوةيرفرف

فيالسلاخنرميكنا،نتمرددأبنا،17،18اعواموفي،والجوع

ونصرخواللورينلللواروفيالرونفي،درونبوشويلالموزوالالزاس

فترة)..ألسلامليعش،الطغاةليسقط،الحربلتسقط:الضباطوجوعك!

تالقاذوراكوامفياكالدجاجنبحثكنا..هيه..(يةبسخر.قصحيرصمت

تعلمتثم.بة(غليونهمننفساًيراخذ)..المسودةالمتعفنةالبطاطارؤوسعن

معدتي،دوماً.أشبعانينبغيرأسيمنوالخوفالشرابعدانلاجل:مجق

يضحك()..هيه..جيدةبصورة

يدبروناكم:الثارعوسطفيبقوةاص!خ-اناودلكم..3ه:جانيت

..الناسايهااكبيرأثبرلنا

اكم..هيه.بةأبنتيياالسجنفيسيضعونك..(يضحك).ههيهةبيير

..الايامهذءفياحداًمونيحترلا

يات!ىور(بييرالي)للطرقيقطاعاًليجعلوناانفسهميميهدوناشهم:محمد

جانيتصدرفيلاغرسهحادأسكجناًبيديم!ا!تقطانيرويدوناًكم،بيير

قيانزوي(بغضب)ثم،بنمليطيبتكاد.سانيريدون،ب!انفيوفي

راًص"مالىلد!عانلأجل،دماتقطرانويداي،يوتجفوقلبيفظلمركن

بسخرية(رأسهيههز)..لنا.مطاردخهمذكريات

انجنيياحشنرأستكبالكفوق:بيير

..(صامتاًيطرق):محمد

!!سيخسرون..حتماًيخسرونسوفولكنهم5.(فينفسهل):جانيت

واض!اماتالزيتوناغصهـانايديناوفيونتعاذقالشوارعالوصنخرج

..واحترامواخوةمجنانبعضابعضنناسحقبل..(حالمبوجط)الزهور

بهي!ة.ورائعةآنذأكالحياةستغدوكمادلهيا..(بكفيهاعينجهاتضم)

.أذا.(باصبعه!صدرهالىءويوميباصرار)..أنا(يبتمصم)..هيه:بيير

الشيطانبالعلحتىتخطرلمبطريقةا!ياةنظمواانههمكيفاستغرب

.!"..مثلهميفكرانعلىقادراًيكنلمالشيطاناناراهنانا..هيه..

فيالحرارةتنفثاعماقها؟وكانهتالارضا!اقالىنغوصكنا..().هن!هه

-!..الحفراصلواو(مجدة)..ةا-ياناًكفربالاختناقنحس.نكاد.امعائنا

آلا"تءةظد...الفين...وخمسايهالف..الارءلىسطحفتقدمالف

وللسنونتمرالايامو..الفحممستخرجينالا!اقالىنهبعرونبقى4نطيع.كنا

مرعب4د.يفيينفجر،انتباهاينعيره،،ركنوعند،فجأة.هثم

.(قصيرصمتةفتر)4الطامتكونثم،اقدامناتحتالارضقلب،هاثل

تحتدفن:رسميبلاغالغدفيويصدر..(خثنةهادئةلهجةفي)

ترقعالانقاذفرقالمطزعاملا"ولاخسون،كذامنطقةفيالفحممنجمانهيار

..همورر-اؤراضوذكراط!اطم.ععاملا-سون006!هيه..الانقاضبعض

!؟..تعذبواكيف!؟بهاتضجمقةرالدوةلصحغيرلوس!رؤكانتالتيوآماالم

قاإوا؟ماذا!؟بالتراببلاعيمهمتليءانقبلالمخيفةصرخاتههمهيكيف

..صمتافيصعلكهمانطفاتلقد..هيه..؟كفىإ..منهمكلفكربم

ويخيم،هادىحزنفيالكناقساجراسوتقرع.بة(بذكرياتهمستطرداً)

()ءطرغفيحزن..المفيبةالتجرزلىونيرالاطفالحتىوسالرووغلىال!صت

..والحربالعمل(بعمق)..بالحرمنجراءالآخرون؟وتو..:جانيت

هياين؟؟الناسغضبةاذنهياين!غاضبةلهجةفيالجميعالى)

!؟الآن

استهمرى.،خسناً:برير

وحثالةؤالجزارينانقواديرقبص،1كإد.المقاومةأياموفي..:جاثيت

والوحلالصديدتجرفا!-ا،و-إهـي،شوارعناارصفةيغرقالناس

ا!هكذا(هض7")ضحاباهجديديوملكلكانفلقد.الضحايابدميزجالمه

ء.جديدينوعملأءلم!ت.مقا"لمةغ(ضبةجديدةروحمنلابدثانو،نعيمص!

تا.لهيازاايام.والرارعةتمةالقاالأيامانسىانعلىيشمطسوف..(لإنفسها)

والمقاومة.

يك.سعاديماءناعبرفيمفاعرلا..(وجههافييحدق)..جاقي:محمد

بإر(الىيلتةتثمفيجليتهتم)

،ماريالعمةةربإنلهوجانآخذ،طموف(ييورم)حسنأ..هيه:بيير

(جانفيحوببطءيتقدم)جانياهيا(جانالى)

؟؟..أذهبا(جانيتالى):جان

الموافقة(مةءادبرأسهاتوميه):جانيت

؟؟..عددىوك،الدح!الىزمأخذ-أ(محمدالى):جان

(جانرأسؤوىصانواليأيدهيضع)جانياأجاى..أجل:عإمد

(..نهـجافي)

لثالثاالمشهلى

ى!د4-اني!ت

ا"!الطاوحولمتقابلىيئمجلسادأ

ألانفرادفي!غبتيعفبض!سبييرتركت.جانييارائعةانتكم:محمد

..رائعةأنت(كميديهبينيديههايأخذ)بك

عبني.وصنأعمض..قلحلاعينيكل!ض:جانيت

؟؟لماذا:ءمد

نحيثىانيجب،وجودناكبشرلأحس!..أخافتصوت!):جانيت

ونسعد.ونحب

عزيزتييانعم..نعم:محمد

أعالش-ىابئ!أبركا!تعملىم!ابعة4فرصاماميوستكون،ستدهب:جانيت

فيستجلسباردةامسيةوفي(مسترسلة)كأيرأوصأقرأ-ثانيةاراك

مقاققاكلنابعدلكقهوةبتهيئةمنمثغلةاكونبيما،الدافئةالصنيرةحجرتنا

منشغلاانتتكون،اًبالاسمنكميةبناوشروح!لوياتوبندورةطازجة

الزرقردةالاوجيدافارىخلسةاليلثوانظر،المسا،ص!حفقراءةفي

ثم،،نمشهدوءفييتحركانمنخريكو،المتجعدةجبهتكفيالنافرة

هعنغواىأواراغوناؤرأكلاولرشيلياوبلراكاقرأ(هنجهة)جنبكاستلقي

تصير(صمتةفتر)..للطيبفاستهوارداو

اكثرحديثني(ساهمآ):مح!د

.بادراكتعملانوعليك،ليهدوساستعيد،كلا.كلا.(منتفضة):جانيت

..استاذقييانعم(قصيرصمتفترةبعدمبتسحا):محمد

إحساتكلمحين(لحظة)تصمتكلاميمتابعةفيرغبةلديليس:جانيت

تتمزقرقبتيبأوردة

؟؟غدلسأسافراكننيو:محمد

-(مفكرةبرأسهاتطوقجانيت)

في.كلتمااذافالتحفجيد!،قاسيةمهمةباتجازملزماًستكون:جانيت

لألا!ومن(يثبتر)سلاحكعلىحذرأ.وكن(تص!ت)المراء

-ان
الزكاميقيكلانهالباردبالماءلستحم

يبت!م()؟؟جديدةيماتتعاأهذء:محمد



متوقفشمإهإلان.مسمحيراتمزحلا(ممالنعتبقسنثمبالمإامتههم):جانهث

بةعليلهإ

واصلىقاثيجانولوصيومارىوالعمةبييروعلىوعليك(يقف):ءمد

وباقيالطممقمس!بكابناءجميبموءلىمإالكمءلى،جق"الص!في

منأوليس(4بوقومرففسإبصوت)الارضارجاءكةإفيالآ-رينألناس

؟..المعترمإفيوحيدممنلىناباننانقهخهمامإ،عصهمنافي،انإمإحقنا

وراءمن،لنابالحبنآضفلهمبأانممانكيتياجبداندنإكانا(ثع)

اسطنبولمناؤرفوقوصنالتبتهضباتمن،بوتراوبراهماالكنجسهول

ومنألجنوبسخونةمن(السومإ"مقدمنحويتقدم)السميقةالرخامبةوانإورخمها

سنلإببيوتهاالمنإتظنإيروتامبا،ممإ،الص(متالعراًنإومعامنمهإأرع

من،بشممالهنأسالهنافمةالفاههمةصهإ،المفأيمةدكلهـثمإننإوارعومامإلينسالكبر

..ضالارنإوفإمسإانسإاإ

اطاد!ها!رضاءعدكلثوراتو،ثورزكاهيتكمثوران،أجل:جانيت

.(هممتةفتر)المسإإةو

أيمملسعه(يعودهإتغلفافةفهعنةءئع)

كثيرةاحياناً،صرمديااسمع..(هاديبصوتتتكلم!جهانطت

!؟احيغإاهإلمبآسنىسهيف:نلييفيبنممتإالمقهمابنإالقإاةتةالشلعإلىليحصف

لىهمالمرصدسننإالىهعيأههاهإ(امامالىبنهإغموتكلمهم:وغتثدتمهتإ)

لاقاتلاذ!بانباذننتثهرخجن-،قلبكنثفصاتواتحمسص!الاسمر

حيامناةماتةعإعإو..!الىرنيمعإلرسههإبتحراإ)..اثراهثهإفينممإألمغإ

اًهإهملاجعإ.الإتإولابقى.نههبدهفيقثمهمارلمتغاذإعليهنب.ذجأةلياءهمعير

الهم-همثهإبمة،هنسممالهماةعهذاهمياةإم.اهمبمئإعلىيدمه-حمماتالىاتحوآ

همإهفيالهمنههمءافي؟؟الحهإياسمتماولإ:النآهرفلأمريمبرفاةإآ

(..عتمإةبص!ت)ثم..!؟هساشههاةاًتجدهاا،كثراالحياةهمجمهيقمرههإاًللإتإ

..(اعمهاسبلهسآفي)فاحينمإ،اللإلهإمههاهمةوبمإايلنياةنمئهإانالبهإلاثم

قربمغإلاعيش،الداةئتيمإهإمهاهمإبيتإهمألصسإلأهمهسبنبعإأهممعاإلوواوي

ازباءشتتفاخروان،وجيدةحسنةبصورةتقتلانمنكبعديعلىوإحثلث

وابناءعنمههإابناء(بتهمإم)،اعمنائسإسبنويمهإهمحايانإعبمعمإ.وتهممهللإ

بصىيترطائشرصاصتجنبفيبارعاًتكوقوان(حذرفي1/اخرىشرووب

لإلةهول)ثإ(الاحلأمعمإرأسغةإيفرغوإللإفالىبقلبمإهمميهملد،برلحث

الىوبممإتغباسمالانلودقنير،مماركمممارههعإعمهباعهنمممارألي.-ءحباةإ

المرتجفة،بطوخهموجلداتعظامهمكالسرطانينخرالذيالاسوداظوف

الهإاهمسإالمتنمإفيالاقبيثإوتحتالجباآاهمغالإهافمهفىالإمميهالئإميبةاغانيسعموعتم

تههإغ)ألنمسفسحاتممهالرائعةاًناعهيدنإمهمالمنبثنإة،وبالحركنإليالضجيههم

!!؟عإاقيسإإ.ء.(طمإ

..ءمإيمثإشاهربكاصغنهنتتكلم!مإهمنإياآه:محمد

اطيقرببولمخزنفيالعاملةصديقتيفرانسوإزهـخا!كنت)حتني:جاذيت

الاطفاآممروهموصكل؟ثزكجانإوعتبة(باعجاعس)سااإ-4،الالإ

فوارحامهمإدمفيههإفحوهه!ممهاباسراهماائفيفيتهممسكانت(يسإ)

فيععقيتإ)منهجمنهتههولمدثةاسابيهمنميممهنرنمتحبقحى.!مه(اضثاهممغهعفتر)

(نسوأزفر-ركاهسمنإلدةوكأكااحهإنإ)ةهمغير.شنإقأستاًعمنهاو!هإ/-لهتمنإ

هذه"عظيمفرحتيليوتقمهلىالئمإنخفقتسهوسإيدقيمهإمجبمنيهإانت

املدث.فلم(هنيهه)"مطيخياريكتعالى،لظعامناوهذه..النومحجرة

تصحدقنيانيجب(ءمدالىملتفتة.ـ)هفرحتهادموعورأيتاقبلهاانالا

.ءبعيداًتكونحين،فر-افوازبكتتماماًكماأبكي،ابكيسوفاني

.المههمهفممنيناًوقر

واحد.منهمإامانفاصغارهمتتإهإرعب.لكمإدرامإاعهإيمإقييا:مإبعهإهإمحمد

ارتجؤعثان،"يوماًلكقدر(هليديهابينيددوتأخذمنهبتقتر):جاذلجت

؟امإمنفمهإ

!..ممعهمتماعإثيرأ:محمد

!؟همكأاطبدمومإوبصمإمهمةبهإيمهار:جانيهن

ا!!ورص!كالآنليتعرضذاعرقيلنحتى(يخصم)جدأقليل:ءمد

..عمافيبتهثملإ

"علام"ابراس"تومي)..آه..(الساليقم!انهافيوتجلسخجلة):جانيت

طأالمهتأفنتنإ

بعصمارهمحهمهغ.5(همهلساهبمسماهيبعم)اهإصمادنينيغعم:محمد

س!جاثر.لميوسأشترياصدقالي7

تممتمه()؟اهماهثإلاانعمهذاهم!لإ:جانيمن

ار(بتأنيب).ـ.(هم"رهإهمايأسمتإثمنحهمهاهتسمإدميضحهإ):محتن

!؟اراكلاكيفمالاشبءمنأئبنكثيرشرعتقد

فيت.لمده5تماماً:جانيت

.قلبلثخاههسراخهاقهملميبسإ:محمد

طهم(سمةفتر).+صحيمم.هصحيعم.بةجعإ(،أفيجهإ):جانيت

..حييبتييالحجهمقيستأتيهإ:محمد

..نعم..(بالدمهآمسإانسماهاويىسإهمأسهاترينإسم:واندمت

.800"555555ء0080.008081ه"يبأقو

--

-ت

سه-

الئا!لمح!جمدر!!

ديواناول
هإ.ة ت-

الهددالمريللشاعو

العهبورعبدىالدص!ح

الادـابدـاومنشورات

123،ب.م!



.بةسمجامحةكوفيطنيتأوه..؟!تبكينلم(باضطرإب):مححد

نموسنبحر،/لأاًراهاننيي!تهدرفقدجانلىقبلىمضطرباً()

الفجر.طلوععند،يومينبعدمرسيليا

تمسحوتبتسم)..بعمقأغفواقدالكماركورجالالحراسيكون:جانبت

دموعها(

اللفاء.الى..أعودحتىياحبيبيدعكاو(يعةسربلهجة)..أجل:محمد

(يخرج)

بعالوالم!ثثدا

نيت-جا-

(ءببطتههافيحجرتس!ر)

ا)بثركليصفقيوم،أرعالشو!رحةلارىاعيشليتنى..أه:.جانيت

قريب(كرسيعلىتجلس)الانسان-.ويعيشالاخوةالبشرلكل

ويشخعلتقف)بالصداقةوبالحباًلارضتيضدوم،حبهوواماذ،لاحلامه

.اطربلتسقط:المدويئختكمبصربييرياسأهتف(نفاذصارمبريقعينيها-في

..السلاحليسقط

-ماس-

ال!ثافيإكلعصلا

الديكور!!

،النظارةامحينعنبعيدةمنهاوالمنحدرات،الجيالقممثمثلةكبيرلوحة

السمماءوترصع،الكثيفةالكروماشجارزحمةتبدومنهاالا!نالركنوفي

الرماديةال!ومكقلبينمنشحي!أضوءايرسلوقمرداكنه-غيوم

جبليبطريقاشبهمرصوفةةكبراحجار8تبدوالمسرحوسطوفي،:المزرقة

.والاحجاراللوحةبينالمخصوره/الاخريالجهةفيوادعلىيطلضيق

-للاوا.لممثثدل7

يرالتحرجميشبزاتتد!نير)الكريمعبد،الازرقسعدي،محمد

(ئريبراا

تبغ.أديليسو..(هنجهـ4)..صامتونونحنالليلمعظمفرقدها:عبدالكويم

التبغ(مناضمامةيعطيهواص!ركيساًيفتح)تبغيمنسأعطيك:الازرقسعدي

انقضصتلقد(هنحهة)وانتطار..وحنينتوصمتبغ..(يتمتم):محمد

للاصإءوأنشد(نفصهمجدث)الراحةايامرجعةبلااعزائيرا

هذ5فيسعدي؟تمعن(سعديالىملتفتاً)..واقفونوهميحلمونالذين

..واقفونوهميجلمونالذينللاحيا؟وانشد(!اسفي)الرائعة-المقاطع

وجهعلىقوةتجرؤلن..(سعدييديعلييثط)العظيمالزمنلنه

لنافريقيالمحمالراهذاكلء.(لنفسةيرددأ..زحفناتوقفانالارض

)1(.احارالاندفاعفيكيقتل

؟؟..بعديرجعالم،واحمدوابراهيم،الكمينفيانتظارناسيطول:سعدي

انفاسهم.سيخرسكمينناانمناًثقوانا:محمد

.بواديجاكللوطنينساكولشاعرقصحيدةمنا(-إ

رهيب.وراخصوتذاسيثون..أجمأ!:سعدي

..حداوثرإاحدار،حبسبئصر،ا:،ارباسنتتمطهم(ح!اضا):حمد

يردد)،!ساظضإفسرس.ودف!م.جبداأراملااناختنىاتني:يمعبدال!س

!..علإبمادلهلعةكأ(لنفسه

اخميع(يفحك)

دص!بولمت،اءهـثاصهافيالغا؟جقالإنفجصأهـا!!أءو:صوتوسيرعب:ءحد

.رالنزعوسخص.إبأليؤظةالا.انب

الجبالتلاثو!أء..3الي(ةحسفييردد)(اللوحةالىمتط!حا):اكريمعبدا

حص!رابربراثيكصنبىسعة-قىول)قريتيهنهاث..قلسل!اننترقوالى

ر؟عسالص.*؟هـوأسمعح!وضيفيأنام.الآناهناظليخني..آه(اكبيرانفمب

:نسسنمض.ا!ل..(انجميعيكلم)..افخاذهءتألذبابيهنتىطالوحيدحماري

وابرإبالؤ.!ت!!إ3.فلقدكنتيمالسرالممصيرعاىاصخمه،مصيالمسك-يئعاشط

؟...الإنابه-(!امانرأدهـبرقيإ!(ةصسفاءرددا)..ال!خرونالماءيةلل!

!..حماركمس!-ن(يةسخرفي):ءصد

(ء!دشفيؤلييفرفارقتورقةفايه!مانذكرإتلأز..محمديالا:يمالكرعبد

:يءكلوكان،هـزاًحجومنها.فيا!بماًلالياماحدفصرعندذلككان

دهـوبثيال!!!!طزءكلرةدوت-ءنالناكلطكلوفؤع،صمتفييغفو

تعلو-اناكيرشمرعوبيمتخائفينطالماجمنيةبيوخهممنالناسوهرب،قريتنا

أنواًلنيروألايلالكلابوعواءوالنساءاطالاطفاوصراخمحروقةبيادرمن

الكثيرونو-مسببخده.رحهذاكان..كله7متذكرأ()"..الراقص

ا:يمجيدااءرفثنتلكد.رإكضاًوخرجت..قامتقدالقميامةانا

هنيهه()..الالجدواحدقرباءلىام!ثمالرجاللكلجمعمجملة.سلجبدأون

تلك..(ألمفي)نجلهلياكنادروبالم!الرجالمنوعثراتبتهرهكذا

..وقريتيحوارفيثفيلياآخركانت

ياكريم.احياناًكثيرة،اخافهاعواطففيتثيركم:محمد

لآمنا،اوضجمنامانتذكرحين؟كلا(هنيهه)ى؟؟تخافها(عجلةفي):سعدي

إهربينواوا؟زائرمليانافيانمتردلينصوولذاكرتناونعيد

نعرفثم..ثمبائسةثصحيحةسعادتنابهانتكمنعرف،البحرفياًلشيوخ

.ةالقذراظنافطعلىحقدنااعماق

يضحك():كريم

.داماوقعاسحأنتي..!!ء.صمت(بقوة):محمد

...(حما7أصبرللىرحاليهىالجهةعنديقالطريتحسسان):وكريمسعدي

..اخهيأو..امة(بورس):سعدي

(اصدصطال!حواخلت!!نخافتةووشوشةتتساقاقداموقعيسمع)

بندقيظ(جميطء):محمد

رجعا.لقد..(بفرحيحصيح)..هو:سعدي

السابق(الطبيعيوضعهمايستعيدانكريم5نحمد)

وح!جمبةلي:لمدقية!ه!!بريالبراًحمدوببندقية!زماإهيمابريدخل)

(ةصغير

نيالثاا!!ثلم7د

برريلبرا-ءلمداواهيمليرا0ليمكر.صهعدي5ءمد

(حذرعسكرياستعدأدشب"فيحماجماعيبقرنحلسانحمدواابراهيم)

باسلإكهأحمديشدوكان،الممرصلىأحركنت..(ومرحهدوءفي):ابراهيم

قليافى.أغفوإووددت(كمهنيهة)



؟؟بساطةبكلتغفواهكذا:محمد

.بالنو!الميأوحياوالسكونالليل،صرمدياأتدري(ضاحكا):أبراهيم

ثجد)الراحةايامرجعةبلاانقض!تلقد(السابقة!لمتهددأمر):ءمد

..واقفونوهممجلمونالذريئللأحياءأنثدو(نفسه

مرورالقافلةءننتظرأنفقطالآنوعلينا.ثانيةجعةر:بريالبرأ!د

رقيقىآه(ةصسن!)..عامالفصساذ-ظر(ثقةفي)حسنأ:كريم

إممكينة.ا

هوراخرهيبصوتذاالانفجارسيكون:كىعد!

قيل..(اهمامايبدونالجميع،صمتقصيرةفيش)ع.لاحدثكم:إبراهيم

مضىحكةعتيقة،متهرئةبدلةارتديوكنت(يبذم)للمدينةارسلونييومين

!ترة)شحاذ"طفلهيئةتقمصىتحيناًلثوارمعظمضحكاغذ(مستدركاً)

(كمامدةينةحزةصورالىإبراميمجهؤيتحول،فير!!ت

؟؟اخبارهاهيماحسناً:الجميع

ا!ميع-!تاستحسانبي)همهمةالرحسنالتاجرقتل..مطرقاً():ابراهيم

احدىانحتىنحزنهاماممطروحةجثتهكانت(بتثاقلأ!ىهر!افعاً

صاخ!لو،جنبهعلىحاًومطر،لدمباقغارجههووبته!واخلولمحندكانت!اقيه

..(ثرئللذازاشه!زعنيعبروجهه)خفيشيءلمحوقمتحجرةاليمنىيدد

.فرنسيانحمارسانبمءخهعندةفوو

؟!د؟بعدئذح!توماذا(يعةلصسبلهجة):!رمد

ونقلته.المستشفىسيارةعواءجاءنم:اهيماجم!

ضحكه(يواصل)..هاها..بالوعةفيوهليؤكر:سىعدي

؟؟ينةالم!اخباركلأهذه؟؟أ،خبار1بافيو:أ!د

لقد(حزينا-طويلصمت)بيتناالىذهبتلقد(صمتفترة):أبراهيم

.والديمبلوا

؟!يههـشامنلابد(غاضباً):يمكر

ناباباعرفضل!تهد..(هنيهه)اجل..!بحنانبندقيتهماسحاً):اهبمأبر

علييهديهم

!؟ابراهيمياوأمك(والمبحسرة):محمد

والديجثةجلبواانبعدثوبهاومزقت.الجنونبتقاراخهايقولون:أبراهيم

يسحبونهاكانوا(ابأويبكي)ينهضيبهرجرونهاارجلهامنمربوطة

.الترابنوقبشدة

وحنق!بشدةالارضعلىقدمهبيضر)ادلهيا:محمد

يخوفواانارادوأ..(نطراتهخلالصتحاقدوليوميضبحدة):سعدي

الوبحوليلعقواانسنعلم!(هنيهه)أنريانةعلىوبكروهـمالاس

.الداعرةبالسنتهم

ارضنا.فوقننيءقكلنحرانيجبانتصرواماواذا:كريم

!تخافتبدألقد..هية!يمكرالى):سعدي

سيخسفرصاصناان(ازباكأز)تقولنلينبغي(كريمالى):ءمد

.مكابداكدوافقيربائساتكنلا(تذكيربلهجة)اجسادهم

كانوا،اًلخطرلحظةعلربمتطبقكانتوحين،مهرباجدي:ممانكريم

.شيءكليغرقون

جدكدع(قوةفياليهملتفخأ)جديكان،جدي.وابدأدوماً:محمد

.الومجديداوضعانواجهانعلجمنا(هنيهه)بصمتهقبرفيهـاًقد

في.الساماضحهوراءهيجرجر..ـانه(بههدوء):سعدي

نكونب!6ا(هنيهه)الطريقهذااسفلعندستهبطون،احمديااسمع:سعدى

مقتوضيىةاتباشاركلامهخلالءيوم!)الجسرمواجههننحن

وذهو!ماحكم-ريىحبواانويعدالانفجارتعقبالتياللحظةوفي(يديه

هنا.منوكأنمك!منابراهيمواذت(قصيرتوقف)للنارافغ

؟.مموتانقبلفيهنضحكاننستطيعروبوقتزالهناكلااذ"أظن:محمد

لساعته(ينظر)امامنازاكلا:سعدي

بندبكته-(علىاناةفيليكفه!صعحوالرأسمظرقييورىابراهـيم)

فليلا.اتفل!فانيلذ..كم(3ه!يقبشهيقيتنفس):.عمد

(يبىما،يمبررا،ا!ميميضتحك)

!؟اذنتفلسف(ىبلمسماً):اهيمأبر

هنيههه().الكل!ةهذفىرائعةهيكم..نضحك..(مستدركاً):مح!د

؟الدمدركأفيوكأننصخ)ث..ها!ا!..نضىحكتصوروا

ث،11يعينالاصدقاءايماساعاتهناك..(وجههءلىالثديدالانفعاليبدو)

بكل"اضجمهقيعفيقد(قص.ثرص!تةفتر)وصدقامانةب!للنفسهالانسان

وكنت(هنحهه)صراعهمعركةودكنةقتامهخ!لمنمخدهالىويتطلعقسوته

(برشدة)الخنافسحمابمرفيبالموتفنقذعندما.التفكيرعلىنشىاجبر

ازاءيرالص!غا!يمأبررا-اسرهي،1!4هنيم)بثورتناكريميفكركيف

ى-؟المصركةسالماًمقالخروجالبربرياحمدأيامل()هنيهه؟!الثورة

المس!تروبيقرفاتوتحمل،القذرةالسنغا!نبايديوعذباسيراًأخذولو

كيفوسدي(4!يم)؟؟ضباطاًامكانواجنوداً.ضسييقالفرإ"حثامن

إنتجدوناولا(ا)!مويلتؤتيصغونالجميع)ةالتورفلسفةدماغهفييطر!ح

!؟ئعةارفلسفةتالثور

ابداً.عفويةتكللمنحالتارفيحدثككل:سىعدي

.ابدأءفويةتكقلم،ذيهي..مرحى..(بسرور)..ءرحى:محمد

احواشفيالمالمنالدىتثرونزاللا(هنيم")..لناوبالنسبة:سعدي

.اعالبضمنشيئاًيسرقون،الس!ت

متعجباً()وتفاهةواملسكسونفيالعيشالمدنفيخرون3ويتانع:محمد

الثورة!يهنزرعالذيالوؤتفني(هنيههإ)!هناشيعجدثلمابدأكأن

والاجن،الساذجمرح!همشعبناابناءصتكفر(بألم)يتاج،و.!وت

البسيطة.ةغيرالصالاشياءعلىهمحرصهويشددون

انفهم.اخفاءمجسنونينثواراًكثيرالمدنثيكللكنو:ابراهيم

.الجمهخليسلكن؟..حسنهذا:ءمد

علينا.يعطفونالطيبينالبسطاءفكل.مستحيلهذاان:سعدي

اكونانبعدعطفهميجدينيوماذا؟؟!!يعطفون(باستغراب):اخمد
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النقية.دمائكصورةقلوبهما!اقفياسدئي(بهدوء):ءمد

خوفمنكثيفمزيج!هنيهة)ودملحممنانناا!ىب:تذكرسعدي

اررخفمقولكن،هذاتذكر،اًملويأسووحقدوحبوشجاءة

يعطينامنهمكلالانذلك(طبيعيةبلهجة)طاقتههمنباكثرالانسانمطالبة

امكانيته.قدر

كلمن،لناتجمعأحمدسيديأمكانف؟وهرانمنظقةفيكناحين:اًبراهيم

اللحومبعضكظبرةومرات،والبيضالطحين،القريةبيوت

بنفسي.5خذهدايانااجلباتكنتالمرمنوكثيرأ(مستدركا)لنا.ترسله

لاصوراءلجشانتمنىا.كماللهيا..أحمدسيديأم(لنفسهمردد3):محمد

أقتلت(احمدالى)رهيبلحداًلعظيمةوالساذجهالنفوسهذهامثال

؟؟نسانالحياتكفي

و-هه(علىالامتعاضيبدولااابدأ..(كلاراًسهمنمجركة):احمد

!؟القتلهوماتعلمهلولكن(هنيهة)..حسناً:محمد

.ضوحوبكل:حمدا

صفرهوتتطايرنيراننا،تحتجماجمهمضلوعنفككانيعنيهذأ:محمد

.ابباكروتختلطادمختهم

!؟أيظأر(بدهشة):اهيمبرا

!؟من:محمد

يقه.للطربهذهمقتولاكانالذيالوطنيةابراهم

يس.بارفي2نذاكلقدكنت.كلا:محذد

منياله(هنحهه)بنفسكشاهدتهلوكماتتكلمولكنك(معقباً):ابراهيم

هنيهه(الذكرهـ-منمتقززأ)عينياغمفتفلقدابشعمنظر

قلبسحقاهـادوالقد،البشاعةبههذهقذرةحرباًأرادوهالقد:محمد

وا)فرحالنورالىاعماقهالهادهـفيالطاغيالثموقوطمسالاننسان

.-ر؟عكلابمنالمتباًأباسنانهيصر)والامل

الجمج!"تلك..(ؤص!يرصمتةفتر)بالموتافكرحينيؤلمنيكم:احمد

وقد،لشجرهسمادأيوماًجثتهاسمتغدو4محمدياعخهاتحدثتالتيالمتناثرة

نءتحدثنياميصغيراًكانتحيماكنت(هنيهه)جاخئبلذطعامأتغدو

طفو)ىذكرياتاحتضاراعيثس.ـ.والآن..(توقف)والخيروالجنةالموت

المفزعالتحولهذامجد؟ثانيمكن.كيف.العنيدمعرفياصرارازا"وسبأي

(بشدةخاًصار)

نج؟ها،ؤكأدهتخضىمالديلث(احمدالىصارمةبنظرة):سطي.

الدراسىكرأسيترابزال(لاسعديالى)فقطيرتش!انه50كلا:محمد

لعلعلتصيبحيمتءوأ"!اذأ(بشدهي!م)..ثيابهفيلاصقاً

نفسه!سينسىأذنيهالرصذص

أسفلديناميتكوضعمأحينأنكيبدو(خاؤتبصوتاحمدالى):سعدي

!..ترتجفانوساقاكجاؤابلعومككالى،الجسر

.باحكمامشددئهلقد(حنرا")اصابعيفيبارتعاشاحسستلقد..ابدأ:احمد

مرحلةبدءفيستكونانكيعيهذا،ديناميتكينفجرلاوحين:سعدي

الذئب.فمالمطالطريقفياوالتسمد

؟؟؟..تهديد(بتعجب):احمد

سيقتلونناالذينهمانهم(هنيهه)،.كلا:سعدي

طويل(صمت)جيدالاربدسأذهب:ابراهيم

ثانية.سأرجع:احمد

..طويلوفتلدينايبقلم:ءمد

اًلوقمط.سنقليلىبعدالشمسستشرق:."سعدىي

(حللهـمهسمصباحءيضا)

(كأهـجانتمم!سلحاًابراهـيميتبعه،وسلم!حهالمحفظةيح!لاحمد)

طويل(صمتقرة)..بعدئذأماكنكماالىأرجما:سعدي

الثا.لثالمشهد

يمكز،سعدي،ءمد

يتوس!ون،رائقبهدوءالفجرمطلعفيينامونالآخريناًن..ايه:محمد

الدا!"امهـاتهماذرعآخرونويتوسدكالزنبقالنيضاء6مهماًص

ال!لمير.بالاملتعمثمةالمركأو-اتهمضصورعلىنيشدواًو،العذارىكضحك

ا"ياءمتمتمينفيتدفاون،اجسادهمالليلاحتضاربرودةوتلسع(هنيهه)

الىمتطلعاً)وهنا..ايه..(قصيرصمتةفتر)..ومفرحة.كثيبةغامضة

بالفضة،ا!وهجالوليدامام،المظلمالسكوندموعن!داوةنحس(جسده

الجها.للحدرسبهللايقظةوأعيننا

كمثاعر.تتكلم..هبا:سعدي

.ايضآعهكذاالقبكفتهناك(!يهه).عتمامأ(اقباشريقححك):محمد

اكونانأحببت..لقدص*يرأ(غليوزأكريمويد-نيب!م)!سعدي

لفيو(برعزم)الأقلءاىلمطتراء!هكذااو.ففثلتبرصدزمانمنذاديباً

بعدواستطعت(هنيهه)والادبرالفكميدانمناهرباناًريدكنت

جوديوفيتفاعلتهكذاو.ال!.؟بمنالكشثروقرأتصح!"مأكوناان.منت

حسن!بشكلوعواطيآرائيعنبهااعبرجديدةكلاتكله

الطليعة!صهفوففيتقفانكير.فيو!ذا:سعدي

!؟؟صهمم!فيلاذفي:محمد

اشيائكأاو2مالناوواقعنالبشاعةوالتصورالفهمءلىقادرلارلثبرل:سعدي

الطيبةاًلصرزربرة

اماموارتعش..نفسيالىددالقىمنشيءيدقعء.ثم(ضاحكاً):محمد

!الدم

بصدقاكعبيرتجيداراك..(!ودةفيفخذهعلىليتير).ءلا..لا:سعدي

محمد.ياروبازإثومبتسماً(4هنيم)نفسكعن

عنوبمودرراءلىوداخعاحين(قس!وة-ههوليءلمسى)..ييزءزيالا:ء"د

ىن5،الذهبكلونحقلفيالمرتعشةألسنبلةعن،الصغيرأبراهيم

عاليكسدوانتصب،اءا-ضرالكرومالأتشجيرفوقالمخردةورإلطهمرح

الدؤإعأ--نانوإرصاصطا:ورلفيرس،1ا)يال!+لموبكلنانالنيراندلاعلأوقف

ناليويحق.طيديصنبعضأحققتقداكون،ياتناوذكريمةالكراغانيناىن

نأقوه4ارتجرؤلن():فسهموكدأ-فصيرصمت!رة)وافرحأؤخر

.بالثورةالعظيمفرحناحدودوقسوةامةليصريرؤب،خالداشريىاتكون

كنت،جوهرياءيانقيل،صديقييا51(ببطقيمشى)!تقدرلنابدا

بعد،فقطلليلةاتزوج(بهزء)إلقلبوالرأس-ايمالىاعيش.آنذاثيسبارفي

واكونالهادثةالدروبالىالليلآخرفييلفظنيوصكيرمثربمجتوينيان

الرهيبة،للبلاده"دوامأجباحالصوفي(هنليهه)خالمتررأسيثقلحملت!تد

واعط!ههذاكلاكتبتم.."رخي!حفلات..الموديلاتاخر..هنااخبار

والقلقةالثقيلةعلىكيخونتيلحفاظااتابموكنت..تافهةلجريدة

(لمثيضح)ماضيكببعضتحتفظالملثاظنو:سعدي



مرأرس"لأ-ر،ماضياسمت!دانفقطاريد!بشدة)..!ا!:ءد

)هنيهه(-فوقهاقفاانيبمالتيض!لارأتجداسكسننبىو..(مصعديبقربحي

ب"6ظحاربت،فيههوادةلافيضالوسخسنهنوضا!ل(النطقفيبزثاقا!

..اًلأرءلىيلوثالذيالدزسلكنسماليوموأجا،ولبمالكدرةهـإفي

.؟قلتماذأ)يرلمساهل(بهانطقتالقريبةالالفامدمنكم(مقاطعا):بم

!؟أيضعاقلتماذأ..و..و!د؟العظكاالاملى(هتا"إ

..بل!"اتكلمازي..إ--(ضإحكا):*حد

..المخقف!ن(مكما!):لدي

راثعةبرجولةتتكلم(هنرثة)..سعدييااد:!د

-للمسرحآخر:احم!يضاء)!؟ءأالرهذأ2-خراًةمر..هأو":يم-

(يضحكون)

فليم!ت.والكتابالثورة..عامايىعتنرمنذسلجئينفتأحترلقد:طي

)1(مروحةبةضرزر!!زور

الزمن.تبدللقدأجل:!د

أعجلاتضحيفهديريسمح،!-!تةفتر)..اسمعوا(مقاطعأ):يمس

فئمئا(شيئاداديىسيارات

بوضعويهدفونهاأسلستمميأخذون)..جيدأرؤوسكماخفضوا:!دي

(طل*ق6لااًلاسخعداد

...وةالبحرساحلىعلىمهرباجديكان:يمس

رأسك.اخةصن:مد

يرعضالص.كير..(برأسهيتطلى)!صهت...(ا!رهبلهجة):مدعب

عة!ليسر.ءمنهالى

(ليوضوحبيقرالسياراتهدير)!الم!ددموءدهمقبلاجا-و:!د

ألاولمى.السيارةارىانني.،اددهيا:-يما

سفله!منياطم:!د

شإحناتهمهفييتكدسون31:!دي

.اخيرأنصسمميكون..ددهايا(ددأمر)..دلهايا:يمس

:أصمت!الآناأددهعنوكف،جيداسادحكسدد(صبربنفاد):مد

ادراب(وقوة3ءبجااطديريسع)!نعم(هنر*)..نعم(ذهولفيء-أ):يمر

ومظلم.مزيمسكصونبمل،الانفجارصوتبعدو:مد

ابرا!(احصخعلىاًلقلهقيبدو)؟!جيداأهمارلااناخ؟ى:هـيم

محمد.اًلجسرفوقتمرالاولىالسيارة:،دي

اتلوحة-خلفمن،و-يطبيندلى)

اووابر-الاعداءبرودلرؤيةمته!فزوناجأميح!

ا!واتوتختلصأالناهـ.يطلق)خنافر..هيء(بفرحيصرخ):.ريم

مدفيصت-فجأهكريممروفي،الرضماشاتوالبنادقاطلاقات

!دختانحرز-ح.اليخاثقمنانامنيرتجاوبصوتيمتمربدخما)

ابراء:(إلكوالدمممطخلفمنحادزان

/..إءاعد..اعداء..(حتنيوبعنف):وتى

سعدي

ءم!و!وتبرنضرتقيا"أوداموقعيىح-اًلنهاريطلقويقفمحمد):مد

ا!كالرا(ينادي

......محمد...آه...!مد:ك!وت

)م!(صريبدمالايسر4جىملطخاابراهيميدخل)

ف)الحاحماىدليظمسيوعلىائرياًلجزبيالعرحسنألدايغضبةاًلىإشارة1()
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هـعالوا4،لمث!دالا

لم4

وابراوو!أنفسهمرالاشخا"

يقع(نمالىسح.سطالىنفسهيجر)..اد:

ويسفط(ناريبطلقبفخذهمحمديصماب)

ع...ما...د...مجر(عيف7ضبصوتينادي)..ماء:

بالدمفخذءنصطمن)سافي..51(اسنانهصريرخلالمنيتلفظ):

ابراهيم(جوارالىذفسهويجر

وأحا)وبيد،سلاحهت،محمدير)ماءد..أرب..ء..ط..ء:

انالفرأطلاقاصلويبقىسعدييو،أبراهيمفمفييدفعهواًنهخزيفتح

نجفة(اخرالىطرفمنمتنقالأ،ألرشامرحه

أهيم(ابرالىالإلسؤموجها)د؟احمداين:

فيدفوو"نحوكريمسعدييتجه،انالنراطلاقيقف)..إد(بتالم):

(باردة!ألارضالمطكرساينقلب،يددص

محمد(اًلى)..بمحسار:

؟؟اخمدابتتكلم،ابرأهـ.مياتصلمب:

-وذهم،ظهرت)هنيهة(..حين..حين(،بطءفيررحد/ث)..51:

.اعدأء..اعداء:يصرخنحوهمكالمجشوناندقع(يئن)0051اندقع

أختفقانني..آه..را!صاًلهاجدلم..سقطنم..051.(لحظة!حمت

هـواء.أريد(جهدفيوسظهورافعاءمديدماسكا-وويشهيقفي!

ميتا(يقع)..51001ق..اخف،00هء.



وكرم-احمدوقتلتمأبراهيممات..(لصء-وصبغضبيصرخ):محمد

..0053أتأماقي..دنأفترساقي..(عميقبألمصوتهيطتهدج)

نحوهغاضبأ(يتقدموسعدي)يدخلىبظقيته(-فيطلقةقيء)يعباكالحراستطيعلن

!؟جننتأ:سعدي

.(هنيهة)اظافرهبمبيناقعاًناريدلا..دعني،(كلانجشونة):محمد

هنا.اموتدعي(مجنان)..ساقي،سعدي..آه..يعةسرصفداتتاتيهبمسوف

..المقرالىساحملك.كلأ:سعدي

عليك.ثقيلاعبئاسأكون..لا..لا..(بتعب):ءمد

احملك.ودعنيآلامكتحمل(هنيهة).محمدياشجاعاًكن:سعدي

..سافا..والاخرون:محمد

احمد(جةالىالصخورءكرويتطلعإهيموابركريمجثتيالىيلتفت):سعدي

(هظهر!نسعديؤلجسندهاعياءمحمدليسقط)ساقي..ه7:محمد

محمد!!محمد(وجههعلىيلطمه):سعدي

ثلا"ة(هنيهه)غدأثتنا!عرانباءستطشر..نعم(في.بطءيضيق):محمد

؟؟وضحاياهم(بسخرية)اخبمروجرحماتوا

وأحثىالمعركةميدانبكنسالآخرونسيبدأ،المقرالىا!لمكدعني:سعدي

،..هنانظلان

عبث!(ساقهمجرك)..الحركةاقدرعلىلا،صدؤ!ي(سعدييدماسكاً):محمد

لرأسيةالأخيربالرصاصة.سأحتفظ،دعنيهناجوكار،سعدي،ابدااندرلا

افواههمفيوسأدقع،منالامانيالرأسهذاسأفرغ..آه(بعنف)..الطيمث

،!الآنبعداليههااكتبانأقدرلن..5آ..الرصاصلحقد

خلفكريمجثة!ويسحبيتقدم)..الجثثسأخني(ينهض):سعدي

ارتفاعفيصوتهيبداً-ابراهيمجثةنحويتقدمثم،الكواليس

سنثأر.وتنمسانهـقسطنطينهتبسهفيلقتلأقاسنثأر..لكمسنثأر(تدرمجي

اطفالناسنلقن(منتصبميقف)الرهيبغورسمعتقلفيتقطعالتيللرقاب

نامجبونالذينوالرضحوالورقوالكلابالطيورسنلقن.والثورةالحقد

الشمسردروب!المقاتلوناننا(عقةفي)الطرقوقطاعالقتلةعلامجقدو

حقيؤة.نمثللانناعظام..عظاماننا(خهددويدهغض!بفييصرخ)لل!ثرقة

جسدكسألقي(أمتأحزينصوتوفيابراهيمالىينحني)الرائعةالانسان

بعدارإكلاانعلصعباًسيكون(البكاءلحديص!ل)الصخوربينالصغنر

.الآنلدفنكمالوقتاملكليتني(حسرةفي)نقياً،ضيرا،!مماحكأ،الآن

الكواليي!!خلفابراهيمجثةيسحب)

ا،!زوالمربصاقنا.احثائههمفيابصقاناستطيعليتي..آه:محمد

اخلوففيهمكان..ساقيآه..السوداءكاللعنهخماجمهمافجرو.بالدم.

قلوبممحنايافييرقصروالاصدقاءإلعملوالبيتالىالحنينكان.والشجاعة

قلوبهم.في!مىالص!اةرغواثم(حقدوهدوءفي)

-(سعدييعود)

(باظروجي!إنتمحمدهـ5الىويسندهثتفيهمنيرفعه)..الانهيا:سعدي

..صوقيلاسمعهماصرخاناود(شوقفي)..سعدييا!را:ء!د

..الاصدقاءايهاواظيرةةال!.يرأرضناؤوقمتملقده0.1سأقوق

..آه..داعاو(لمل!سرحىاضجهةمنهمايىيريتابعان)آه..الجزائررض

خافنجتفون)الطييونالاصدقاءايهاودأعا(الم!رحنهايةقرببرقوة)

داعا.و...وداعاً(يرددالصو،تيبؤىواليىالكو

صحار

قا--أت!ا-

"تجيالادابغد

47،/،

!!مم!ث!

صء

نمضررررم!لا

!

لللل!لمنديااهر!زب!

شنهت-بيروت!ر!

!ط

الحاليالشهـرنهايةفيتقدم

ء
منص!ةاعظمأني4ويكفرحى""طولاتقمهصروعاء

..المليءالجيدالعوبيالتأريخصفحات

بز

يرةاور-خرلمطاومدلمحابا.

ك!ء

صرءا!ىا!ل!

!

او

--

مبلآدماءومبضووعنمصص .!

!ل!
اظالدللشاعربقم

!

-كلعلوففوزي
!!

،
حمهه

!
نبايضانمفنرنزو!!*

بمة-ال!رلامةايرخ!زار
ثر!.

!

!ل!الهالرعصبر
.

ص!
!اب،الاسلامفبىالعربيخزارعلىليمفولو

كه!!.4متقووليلادهيختارفةلمعريقعتن!نأ!ماءركلءلىب!بز

مء!
الصصح!جمطالعللوبلالروراصبحكتاب.دهأ!بماولغتهوء

ل!مير*وتمثوكهمالمستشرقينءتبمنشبعناأنبعد
ء*

قءلحقاامر

!!
لل!كهيروبالاددقلم

حمالطعدلمهأررمحي.تورلديماً

لىلائدام!كت"راد
.!
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