
،ما----/طيممحىنم--
7--كاصءص-كا*ص.--كاممر=حى

."صصكاكا-كا-كا--تتكاكا،صكاكا7كا!
ور!--ص

بصهـ-ه!علي!لاءخصفى!الرئهقسمم!لممح!

اوكتابات،الجزائريالتحريرجيثلىننتراتعلىأطلعواقدي!وزواانيةالمسرحىهذهوقرأء،النظارةفييفترص

يختصافيما...الجزائرؤيالفرنسيينالمجندينمنتصاهداتوذكرياتبعضوكذلك،الانسانيينالفرنسيينالادباء

منءوالقاريالمشفرجذهنصاوأن*ذلك...الجزائريالعري!بالشعبعلىالفر.سيألاستعمارينتمنهماالتيالوصشيةبالحرب

...المسرحيةفيالدرامائيةالحوادثمتابعةمنيمكنهلاالمعلوملتهذهبعض

ا

الفجرنورطلائعمنمزيجهو،غائمبرتقانيضوءفيتسبحالغرفةالممزصئص2

منالمنبعثو؟لضوءالسقفمنالمتدنيالكهربائيالمصباحوضوء،الاولالفرنسيينشخصيات

..الطاودةفوقالصغيرالعاكسالمصباحالمظلاتفرقةقائد:اندريهالكولونيل

التعذربغرفةبابيفتحثم...حالهاعلىوالغرفة،ا(لستارةترفعالمظلاتفرقةفيضابط:جوزيفللكابتن

السجانخلالهمنويمرق،مهلعلىزاويةشبهفيالةديظال!شبيالمخابراتقلمفيضابطجاكالثانياللازم

الثقيل،البابصرإرالغرفةالىواحدوقتفيرندفع...فرنسيسجوليالاب

التمهلبنفس،البابردللسجانيغريثما..موجعةبشريةواناتل)فرنسىالجينضىفينقيب:فرنسشىالسجان

قأنياويشبر...-الضابطنحومحاذرةنظرةيلقيالسجان...والحيطة،بيير،ريمون.روجيه:للضباطصفمنثلاثة

الغرفةامنتصفالىجنود،ضباطصف،ضباط

....الكانجنناسيدكي..(خافتصوتفي)-فرنس!بيسالسجان.المعمرينمنمختلفةشخصيات

الكابننراساينوسالكابتنسيدي(جوابايتلقىلاعضدماصوتهيرفع)العربيةاثصيلت

؟لاولاوضعه(لىيعودثم،قللامرفقهء/ىالتحريرجشىضباطمن:حمودأبن

ثملضةمتحيرا)يقف...؟لكابتنسيدييانائ!انت-السجانالثوارمن:عجلجمما

فيمستشقايحسبكالرانيفانواهمااكنلم(ذا...(كتفيهيهزالخونةمن:بوعلاق

نائمسيديياولكئفى..-(لحالبطبيعة-فرقهناد...القراءة***

ولكنها...ن!ةكمةايضاوهي..(عين!بامدىيغمز)وهي...تما!اوالمجلات(لكمببعضي!،طاو!الصدرفي،متوسطة.غرفة)

من..الكابتنس!بدي.فسألنياو..؟ءئ..قصيرة،لطيفةانات!خرج،مباشرةالطاوقىخلف...قميرمج!ولوصوط،المبعثرةوالاوراق

السمقف،فيوالسماقينالنراغينمكتفةوهيعلقتهالقد...الضفدممةمعالمخلالهامنتلوح،حديديةرقضباىمشبكةنافذةالضابطمقعدوراء

..(يتررد)..ذلكوعئد،كفايةتتأوهلمولكنها،بالماءقفاهاوغمرتزاويةعندايمينألى،(لغرفةفيموزعةمقاعدبضعة،(لبعبةالمدينة

كليختلط...(لثقيليالنعاسهذامناو؟ه..ماريعزيزتييااواهاليمنى؟لزاويةوفي..الىتعذيبغرفةالىيقودحدإريباب9لم!رح

،محجريفيالمعلقينالنجقينولكن..!كيفيهنان!يء!شحطعة.،فيداخليةحجراتالىيرقودب!المسرحصدرالىنفسها

..الفجرهو..اواه..،الكابتنسيدييا..(يلتفت)..ساهرتان!0..ايمينرون،الخارجمنالقادمونيدخل

سوفحيكل،واذن؟بعدالخامسةتبلغالم،دلاخرينالهمحوساعةإلاو!الفمل

يايتلفنيانه،الئعاس..؟لحقولالىويهرع،القريةفييستيقطنزالمشهد

الذقيل(لنماسهذافىنسما.فيالناسإنجشىترىهل...صديقاتيعلىوجههجانباراحوق!د،الطاولةوراءقاعدجوزيفالكابننا

؟..الآسر..مفاجئةنومسنةفيالعينينمغمض،الطاولةالىا"سشرألايمنمرفقة

بثراعيهاملوحا،متبرما،الغرفةفيويجيءايروح...القراءةفيمستغرقكأله-النظريدققانقبل-للهةرجيلوح
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الشيطان؟لماذ؟؟ايضامجدفااصبحتوقد-الكابتن؟لسجنيفضلونالذينالاونحادلهولاءيا،لملطشيا...-السجان

االذيهوالشيطانالشى.0.ارجوك،سيديياانتظرسفرن!مشىمثلعلىوهم،النيومافنلييقدركيف،الليلهجعةعلى،والتعذيب

الاوامر،تتلقيانيديولكن،مندحرة،مقهورةارادقران؟؟-يدييحركمنفرا،يصبحالانسانيموتعنمما...؟صنعةأية،الجنونامنحالهم

سيديياكلا..ايضاالخارجيالامرويوقف،ما...بالعملفتشرعانالموت!ظران،اوه،جداسريعا،سريعاالرعبلخظاتوننمخهي

يطعنونانهم،القذرينالمهـتمردفيهؤلاءنحواشفاقااحسلاأني؟دكابتنمدهوشتينبعينين(ليكينظرلالميت4،النشاعةمنالصرجةهذهعلىلميس

كذلك؟أليس،فرنساسلامةمتأملا،حالتهعلىيظلولكنه،ف!جأة؟نكانجننيصحوا.0مرتعبتين

...مديقييابلى-الكابتن،لمهـاذا.؟؟المقارنةلماذا،الميتاالسجانحركاتمسهدتينبعينين

يثوروندعهم...نحوهم؟شفاقااحسلأفاني،واذن-كرنسيسفيتطاددنر..واصباغهاالوانهاالممزوجة،المختلطقىالعيونوالاف

،الخرس..اووه!الخرساليهمتحملانعلىقادرةالانناان.....اصحابهامدورميالمضغوطةوالاناتوالتوجعات...الليلئواني

يضربونانهم..لكابتن4سيدييافحسمبهناالكلامعنيعيونلاو(لكنهموقد...العيناقوتغلق،الموجهاعلىالسلاممنظلايلقيالموتولكن

سمير؟ياذلكفياتشك...سننتصرولكننا..دائمامواقعناكليا،ماريصديقتييا..وه..أؤ...زجاجكقطعتيتبردان

بنفسك!النتائحترىانك؟اشكولماذا،-الكانجنن00صديقاتي

اقوال؟انأريدماذاولكن...نعم..سيدييانعم-فرنسيسى؟فرنجسيسياتفكزبماذا-جوزيفالكابتن

عمني،يصلبالذيهوانه،الكابتنسيديياازتظرالشيطان،؟الكابتنسيدينعم(فوجيءوقد)-السجان

قدرواحدةمرة،الكابت!نسيدييامرة،الذعرروىعلىويسمرهما؟تفكربماذا،هيا-جوزيفالكابتن

محير؟بعينيهيدور)...جدافظيعا،فظيعاذلهـككان،اخصءانليهذهان..الامرعلي؟ختلطلقد..سيديياعفوا-السجان

الغرفة(في..المسهدةالعيونتسحرانها..الروعشدررةالليلمنالساعة

...فرنسيمسياهذاتجرع(القهوةمنفنجانالهيصب-)الكابتنمنقدحالنفسهويصبالطاولةخالف)ينحنيجوزيفالكانجنن

...يساعد!انه؟االساعةهذهفيماذا(القهوة

تأثيرااقوىالخمرةان،كلا؟دلكاتظن(؟لفنجانيرف!ض)فرنسشى...يتكلملمم،الكابتنسيدييايتكلملم()متهربا-السجان

ترقص،قروح،خفيبسوطتضربهاكأنما،خيالانيتننسطولكنهااشدالتعبتعبتلقد..هيا..كرنسببسياالساعةهذه-؟لكابتن

وفي،؟لجدرانعلى..جانبكلفيتنتشرحتىوتتمدد،وتترنح.صديقييا

...ارضهاوفي،الغرقةسقف..تتهـلملمولكنها..اقاوماني..المسيحبدمقسما-؟لسجان

ناجميلااوليس...!رنسيسيامحظوظانك)معاتبا(-الكانجنن..؟فرنذسيسياهيمن-الكانجنن

لمحظوظانكقسمما؟الملعونةالاهـضهذهعلىالمرجلوح!دةالخيالاتتؤنس(التعذيبغرفةالىبذراعهيشر)-السجان

فرنسيس!يا؟بالماءحقنتهاهل-الكابتن

علىالموتافضلذلكومع،سيدييادائمامتوحدافي-فرنسيسى..ذلكفوفىقفاهاغمرتوقد.،.سيدييانعم-الكابتنا

...انسها؟هيتقوللماذا..انتظر-الكابن

كلينتهيسو!!صديقيياالموضوعلننسى..هيا-الكابتن؟اذناقولماذا...سيدي؟-السجان

؟..هناكتقضيهااجازةفيرايكماإليقل،وشيكاتنيء.حقاالروعشديدةالساعةاناعتقد؟تقولماذا-الكابتن

؟سيدييااين-فرنسيس؟.نيتسمحهلولكن...الكابتنسيدييااقاوماني-السجان

فرنسا؟فيتفكرلااتراك؟اين-الكابتنالمدقيقةاللحظاتعبرترافقنيألم..فرلسيسياريبلاسالكابتن

؟إ.هناكالىالرؤىهذيمعياحملاقتريد-)مرتاعا(-فرنسيسفيمعانكنالم..والالة،السوطنفسنستخدمألم؟ذاتهاالمذهلة

هذهالىمشدوداني،ارجوك!كلا...سيدييارعبااقضيسوفيخامركلا،فرنسيسياصديقيانك؟؟وحيويةامتلاءساعاتنااكمر

صدقني،!سيدييالحظةفراقهااطيقلااني،(لرعبارض،الارض...تحدتولنالنومغبرةعينمكعناممسح...هيا،ذلكفيشك

فيادمن!اانالى،نظراقياغرزانالىآسراميلاببم؟ن...ارجوك..الكابتنسيديياانسىليتني-فرنسيس

سرابانها...رعباحوافيهاحتى؟لمملوءة،المستفهمةالعيوناعماق؟كيف؟صديرقيياكيف-الكابتن

..اناكمانفسياجدف!قطهنا..هنا!الكابتنسيديياالبحيراتعينياماممرسومةانها،الكابتنسيديبر؟تطاردنيانها-فرنسيس

اطرافي،كلمنمشدود؟نيالاسر..هذامنخلاصيعنأبحثفقطهناماشيئاادريلست..اقصاهما؟لى؟بداالمشدودتين،المفتوخين

..المنقطةا!حززةالنلوراتهذهداخلفياجوسانعليمقضيتسبحانوتجعلهماعينيتفتح،منياقوىار(دةولكن،الكابتنسيمدييا

؟..؟قاطعكلاانيفرنسيسياترىالا-الكابتن...الذعربحيرةفي

سلكينانفجأةشعرت...جداحسنا...حسنا-درنسيسأ..ماذا-الكابتن

،صدريفي1نيغرز(لنورانيالمحمىالحديدمنبل..كلا،النارمن!سيدي.بالكاوضحدعني-فرنسيس

سيديياتعرفهل،الاخاذتينالحثوتينعيهنيهاعماقمنخارجينكانا...ر؟ىترىاصبحتتراكهل.0.فرنسيسىيالتظر-(لهـابتن

تصبح؟اسطوريا،رائعاجملاالعربئعىونيكسبالذعران..الالكابتنلانفسهالشيطان..ملاحقاني8سيدييار؟ىاي-فرنسشى

ساحرتانانهما،الشفاف،المصقول،المتألقالفحممنقطعتين(لعينان...يبرئئنانيستطيع
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؟سيدييانييقدركيف-المثرم..الثلجمنبسا!ميايضاغارلمحتاق،مجلوتان،صا!بان،سيدييا

!:ممأسوقاتسادونلانكم،جيدالبصر!عيونكملان-ا"لكولونيل،عنهاالتعيبريم*ن!الاشياء5هذمثلانالذعر؟بهمايفعلترىوماذا

نا؟اج:كممناليس!نيقل..خلسةضمائركمبر"تهمسىمالصدموناواه،اواه.؟.لماذا:تقولان،عليكتعتبانانهما،الكابتنسيديياكلا

ررنسااجلمن-تحذفواان،جذورهاتقتلعواان،الثورةهؤهشلفوا(يختلجوهو،بكفيهوجهه)يغطي

..العاروصمة-كتفهءلىفيربت،السجانصوبويرمشيبشثاقل!ينهه)-الكابتن

...سيدييا-الملازماشي،ءنتخبهبلانك!صديقيإ،عاديينعنينمناكثريكونالم(مشجعا

أزري،الخيلكمفيوانتم،خطوةخطوةمتبعتكلقد،مهلا-الكولونيلليستا،كلا،مرةمناكرفيهاتطلعتلقد،لكاوضحدكلني،كذيرة

في،سوريةفي،الصينيةالهنبفي؟خؤ!نهـابعدلفرنساأبقيتمماداالحيواناتجلودنسلخنراناذلكومع،جريححيوانءكنيمنبماكثر

؟..تتراجعونوانتملهابقيتم1ماذا؟لاونسفي،مراءتى.نذبحهاانبعد

/..حربناان،لكولونيل1سيدييا-اك!زماعليتعتبانماذا(كفهخكلمنالمختلجصوته)يخرج-فرنسيس

هفنحن...حربناهذهتكنلمكلا(الطاولمةيخبط)-الكولونيل؟لماذا؟لماذا،دائماتسمالاننيلماذا؟سيدييا

ين،حقيقىرجالمواج،قىفياوروبرلمافيهزمنالقد...تماماالعارمقابل...فوراا!تساؤلهذامنتتخلصاندعهما-الكابتن

العبثهذاولكن،بتبريرهاهـ4زمينولس!محقيقيةكضيقىءنلالدفاع؟سيديياكيف-فرنسيس

يجعلكبمشيطاناينيقل،الكثيفالثقيلالموت!تا،هناالضائعرءكاما،الرعبهداكلو؟صدةدفعةتئفضاناجعالهما-(لكانجن

...الفاظمجرد،برافةالفاظ..الفاظ؟الوهممقابل.لترددون..فوراتبرداند!ا،تموتان

منمرنجفامحتدا،روواج،تهفياصبكهويمدالطاولةاور(ءمنيقفز)...الرعبعمرةفيقتلتهلقد...سيدييافعلتلقد-فرنسيس

ال!رب5هذان))..0خارركمفيربورماذا؟رفل!لالماذا(الغفب؟بعدوماذا-؟لكابتن

اعماقمنالمنبتتىلنير1الصوتهذالاسكا!نضطرهنااننا،زائه"نحائرةثاب؟"نقطةكلن..هناءن،ابداتمحي،نلاانهما-فرنسيس

والع!شة،الذهولرجفةانفسناءننبعدكيما،نحارباننا،لجربشنا!صدنجرفي

تفرقهـونسمعتىلقد.؟.كذلمكاليس"نحاربانبدلقتلانقتلاننا؟ومتالم...اغضبتجعلنيسوف...ولكن-(لكابتن

مخاثكضين،بعينينفيمتطنعامسمرا.لقفانايكفي،والقتل(لحرببين...فورافعللقد!سيديياعفوا(نفسهيتمالك)-فرنسيس

واحدكمبرشتطيعفقطوهناك،العودةحينالىمناقشانكمتؤجلونلالمادا(ءهجمهويتهال!كالغرفة"ظظلفيمقعدالىي!مضي)

انتصروا،ببراءنهالاتلممنبتخلصهمزهوا،العسكزيةبزتهفيبحتالانتبهـتحتى،الحديثخلال،االغرفةيغمرالبرتقاليالفجرضوءا

داخلكم،فياالصبيانيةالطافات5هذكلخنصعيةلونمالضف!نحواثم،اولاوصدىاصواتالخارجمنيتناهى،للنظرمتعبةوتصبح،الكهرباءاضواء

الىلتفت)4....النصرهذاحقيقةبعدفيماناقشموامم!،او!انتعروا،رجليهعضدلاتوتدليكالتمطي،فيالكابتنياخذوببنما،مختلطةحركات

الكابتن)يهم؟..ينهادونكيفال!بهمترىالا،جوزيف(صوزإفالكابتناالغرفةاعتابتنلغحتىالاصواتتقترب

انهتعلم!سخريةكفى...اوه(اصبعهمنباشارةفيوقفه،بالرداني،بنفسهالحملةر(سعلىالكولونيلان!عادوالقد-الكابتن

...عبثعنامهـسح!فرنسيسياهيا..الحدهذأالىغاضبهولماذالاعجب

...سيدي،،عبثهوثسيءايان-جوزيفالكابهق...النهاربدأفقد،النوماغبرةعينيك

اللمثزم(...ادري..الري(يائسابذراعهيلوح)-الكوروزيل!وهذا،بهـيياممسوحتانانهما(غائرصوتفي)-فرنسس

اذكرك؟اناتريد؟الغضبمنالجمرفيهاتذيبطر،مةبعدتكتشفالم؟نبدأانتريدهل،النهاربلسم

عين،الألتلاغمةفيبالتخريبانذكرني...س!بدي،،اء!م-أد!زماا...اليناءريقهفيجديداكومااحسك!ن،انتظربل-الكابتن

فيالرصاصبرشا!"سلببة..لحنابةناحيمة...لممارهعين،ط!بله!ضىهناك،نعم(اصابعهوؤوسعلىود!رتةح،المناؤن!الىيدهب)

؟احياءوهمالاسرىدفن،الحقيرة(لاحياء)لفتحالكولو!بهيلهواينولكن،الجنودبعض،الثواربعض،الحرس

هذهكل(ساخرةنغمةفي)...تعلموانت..ادنلماذا-الكولونيلبعضيتبعهالكولونيلخلاله"نويرضدفع،اللحظةتلكفيالخارجي(لباب

.؟.التجارب(والاسرىوالجنودا!لضباظ

...اناردت-الملازم)يدورهولاءادضفرنسيسالفرنسيم(صباحااسعت-الكولوفي

منها..واحدة..تشاءكما..ليكن(متعبصوتفي)-الكولونيل،اذهبوابكمليحاجةلا(المقعدعلىاعياءفيويرتمي،الطاولةضلف

(الملازمالىبيدهويمئببر،يتثاءب)...واحدةاختر...جميعا...جميعا

وي!خرجمكانهفييهـعور)...يقينا،!يديياافعلسوف-المثزم(العتبةعندواقفاثانمثرمبرتبةضابطوإظل،آلجميعيخرج)

اليمين(الىالانطلاقبابءناثأروا؟لماذااناتلاحقوننيم،انكم،الملازمايهاحسنا-الكولونيل

جوزيف(الكابتن-)الكولوزيلكا!فيتدبالتيالمخلوؤاتهذهدونكم،والقرىالمدندونكم،لا.لفسكم

(النافذةكأمواجهفي،النظارةظهرهموليامقعدايأخذ)-الكولمالوني!لنفوورمتصدىفلا،خادقاشيئا!شيئاافعاوا،جدوىدونمامكان

اعني،اني(الردمنليمنعههيديرفع)...فظاد؟ئماكنتلقد!جوزيف..المرةهذهاوقعغفقد،الري،ادري...

بر؟وسهم...فرنسامنالقادمين،الجنودهؤلاء،اكفتياناجنودناعلمىبرأسه()ينكس،الكولونيلسيدي-اسزم

نا-فقطالعصرهدآفي-يصدقونانهم..بالوهمالمحشموةالهتيرة؟لماذاتعرفهل؟لماذا-الكيولونيل
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-(صامتا،الشرفجانبوملتزمابالاخرينمسخبداهـيدايركونانالانسانوسعفبى

اسمك؟ما-فرنسيستنفجر...اذهانهـم!لظهبالمتيالحارةالنشببطةدماءهمفانذلكومع

...-القرويوأكاونانهـبم،الغربدميعيشونانهم...الارض!هذهصلبمنينابيعها

تقواءانيرإرالكولونجيلحضرةانترىالا...اسمك-فرنسيس...كابتن؟هنامن..هنامنحبةحبةالمجموع؟لحصاد

اسمك؟لهالفتيارااناقولانثانيةكلرةلئي(سهح،(ل*-ووزيلسصديإا-نى(لكار"

..عجابي..اسعيرأسه()يهـز-القرويولكن،مثلهملهراغركنتلقد،فحسبمدرستككلناشداءرجالايتخرجون

تعمل؟مادا-ؤرنسيس..رأسيفي*شياءتقييماي.رانالىدفعادفماليوبسالتكصبرك

...هناالىبيجا،واثم،المحراثوراءكنت-عجابيولكص،نعم،مدرستي(حؤائهبطرف!الارضيئقرة-ال!ولونيل

اثن؟وطنيانت-الكابتنان،الهلسفةبتلامدة،بالمتطفلينالي!نايبعثونانهم..رتئهافرنسا

..المحراثوراءكنت-عجابيالعسكريةبزاتهمفييمتسونك!يفترهمالم،؟للونمائلةمقلوبةارديتهم

مثلا؟البندقيةوراء؟اخرمحلفيكنالم-الكابتن؟بالخزيمثقونكلرهم

..المحراثوراءكأت-عجابي!عودهمتعجمماسرعانولكنك-الكابتن

يعلمكلنا..بالثوارلكشأنلأانت...عجابييااسمع-الكابتن(بقدمهالارضخبط)يتابعالرقيبخبطحذائيالىااسمع-الكولونيل

التعذيب(غرفةالى)يشر؟ثبهبثاهئاكالغرؤكأداخلتلا!ا!م..ذلثفوقبهـ"قونيدالصابرة،(لم!ررةالن!ةعلىهذه/ورشمدونالثواراق

راسه(يهز)-يعجابيدركوناز!!ثكارباكلا.؟.بالبسالةبرمتازوناتحسبهم.رؤوسنا

...دائماهناك.نكنلم...اذنالمحواثور(ءتكنلمانك-الكمابتنان..لزمق؟4المضغوطةولكن..الراجحةةالجا!ئقوتناندركمافوق

كذلك؟الأ*سيابعدتدررالم،المحنةعأىوجلدناصبرناوكذلككلوقوتةلتمئابسا

...-ءجاري،دقيقةالمورةمحاضت؟لمفا؟اتصار؟تنابرغميرومكلنهـزمانناكابغ!ن

..تتكلمنجعلكانفتطيعاننا..عجابي؟،إوريئاتعلم-الكابصنوتتطاولكدوال!الا،!انالدقا!لقمعتكخسبانها...عامان!قفقدز،

يغمز)؟فورا؟لمحراثوراءماالى..الىفئعيدكاذنقدألالماذاازتصاراتنا،واجزاءقسوتناحسابءلمىتعيشانها،الممه"قبلسطحفوق

..(خرشبئامنكجعلناربما..ربما...(بعينهله،جزءاجزءامراةكسرتاد(ازفى،واءارةدفعةاالحقيسصقىانيجب

..المحراثوراءكئتالقد(قاطعة)بلهجة-عجابي،هيكماوالشخوصالخبيلاتتعكسى،السليمةبقاياهاتظلفسوفط

تتذكرسوف(وجههعلىيصفعه)الحيوانايها)منفجر"-الكابتنالىبمحدقثملحظاتيرتردد)واحدةمرةهشمها!كابننياهشمها

!إاحرمكانفىكنتازكق(-لبعد!ؤرنسيس!!ادع؟كابتنراصغيرةتحربةنجري(ناتر/ب(الكابتن

..(بحدائهالارضنقر)يواني-الكولونيل-فرنسيسمئاديا،ويقرعهأ!تعديبغرفةببالىيمضي)-الكابتن

(بالسوطوير،تي،الطاولةالى)يمضيالمارهدهعنهاننى-الكابتن(الفورعلىهذايخرج

سوف،عجابييالحمكبويداعسوف،يديفي(لجادهداالىازظردعهثم..(لوطت*جمنمنواحدااخرج..فرزكسيس-الكولونيل

يوجهسوف...ادنتت!دثلىن،قلببلامحمرةررقاءخطوطاعليهيرسم.بشيء.!ال!بنا،فضي

.؟في!أاناتريد..هيا،خطوطثلا"لةكلسوالاالجلداليك؟الكولونيلسبدييامادا-السجان

...هنا..امامي..شيءاي-الكولوزيى1

؟سي!ديياواحداي(مكالهفيمتلبثا)-السجار

الادا!"عات!كل!!،هنا،تبىيااليكاقربهمودعالباباؤخح،واحداي-ال!ور"نيل

الم!رفة،مشصفالىامامهيسوق،باليةالامرينفذ)-(رسجان

فيفبضيتهضاما،مرتبكاهؤايقف،الرأسمعتص،رثةثيابفيقرو؟

السنواتمجموعاتمنمحدودعددالادأرةشدى(!جيوضع

يليكماتباعداب7لمنالاولىالست!يتهـلماجعده-الكولوفي

محلد-قل،الت(كمهردررونالقوويويهر،جاربالى)رقف-السجار

...شيئا

ل.ال...ل5!لالاولىالسنةمجموعة(ندون،ورروو!ين!بنفرفيسالىونجضيتت)-القروي

"03"52الئانية""(درما3.برير

"01"23الثالثة""(بوجههيش!ح)-ههـافيتحملق...اوه)بالية(السجطن

"03"؟5الابعة""(حذاكهبكعبا!رضنقريوالي)-الكولونيل

"03"52الخامسة""!فرنسيس-(مغضبا)الكابتن

"03"23السادسة")\،الر!ل!ىها1(للمربي01.(مئبها)..سيدينعم-فرنسيس

إ..شيعاهيات!لم

--الثلاثةالمحققينوجوهفيا"!حيرة،المندهشةنظراتهيدير)-القروي
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الكانجن(مواجهةفيويرفعهابطيهتحتمنالرجل)ي!حمل-فرنسيسنكلرهويخفض،ف!كيهعظامتبرزح!ىبشدةفمه)يطحق-!جابي

فف...لينتان،رخوتان(نهما،انظر،سيدير،ساقاهسقطتلقد(الارضالى

ذراعيه(علىمحمولوهويخضه)؟تقفلالماداالمسيحبحق!عجابييافكيهالىانظر!للضربيستعدكيف،سيديياانظر-،لكابتن

...كلاصديقيياولديناعجابيياقليلايرتخيانسوفذلكومع،المتصلبين

اليمينوالىالشمالالىيائسهمحاولةفيراسهيهز)-عجابيوصدرهوجههعلىالرجلضربفييشرع)هيا..اخرىوسائل

زائغتبن،محمرتينبعينينويتطلع،لخلةرأسهيثبتثم،وءجمهلاسمتعادة؟لمحراثوراءزلتاما(متوالية"لمسعاتثلاثكلموقعا،وظهرهوذراعيه

...سيدييا..سيدييا(ميتواهنصوتفيويردد،الضابطنحوأعجابيياالمحراثوراء...؟عجابييا

،الارضالىثذقلهبكل)يسقط...!امامكمعارياوقوفيروناخجلانيويرفع،ذراعيهيصالبثم،متكورا،نفسهحوليتجمع)-عجابي

(الس!جانمعهجاراكلمعفنوافقةتقلصاتفيتنتفضوجههوفسمات،اعلىالىرأسه

يااسحبه(جداهاديء،بعيدصوتفي)!كفى-الكولونيل(لسعة

علىمسققوهو،ذرابمبهمنا!رجلالسجانيجر)!..فرنسيسى..الصديقاي!ا،عجابي،اتكل!(الضوبفهيسارع،)يهتاج-الكابتن

معا(يختفيانثم،التعذيبغرفةالىظهـره!لىمقلمةخطوطاحفرنالقد،الجلدلذعةتحتيهتريءلحمكان

اتريد..(.النومإحاولكمن،امامالىبرأسهيلقي)-إل!ولونيلايهااخرىثورة،اخرىدورة،ا!ننصالمبهاوسوف..وجنبدظهر!

بشر)...!ناكالىادخل؟اخيرةتجربةجوزيفالصدرقىاألهاعمودمثل،الارضعلىجس!مهبكلفجأة(لقرويينوار)..المصديق1

فيذلكافعل،ا!نتثبرنيالضجةان(ارتعذيبغرفةالىبدراء.التحتيةئيابهمنجردهبل!هيافرنسيسياارف!ه(قاعدتهمنحدمم

مؤثرةرتابةفيالارفينقرعرجنيان(ا!رضينقر)...المداخلسعارالضابطيأكل)فرنسيسيا؟سرع!فرنسميسيااسرع،هكذا

مناعصابكمتفرغاناما:طريقينامامكمان!الصد،قايهـااسمع..0بالسوهـعليها(0ويروقعبقدمها!رضيفربفيروحالقسوةمنوحشي

.!!افيسفيتيسقطواانواما،العادةبفعلاذرعكمف!نتحوكشحناتهاالكولونيعلجسملحجبالذي..العاريالرجل)يرفع-فرنسيس

بالهزيمةتمنونانكم...اخرىصغيرةكلمة...العزيزايهااخرىكلمة!هوهذا،سيديياهوهذا..(النظارةعنا!دنىنصفه

الىانتبهتهل..بشريةبطريقةتعذبون!نكم،العاربكمويلحق..،الصديقايهاقليلاتماسك(ثانيةعليهبالضرب)ينهالاطلقه-(لكابتن

القولعلىوتستمر،اخرىمرةذلكترر!؟الصد؟!ا/هاذراعكحركةخلفقروناالشمسلهبفي،الم!حراثوراءمصالوبيناجدادكظللقد

لكلني-انكم..ا!تعذيبتحس!-نلا؟نكم؟؟كلدرستيمنتخرجتبانك،الدورهذالتلعبخقتلقد،عجابي،احتمالدقوةارني،قرون

مثقلبقلبتعذبونانكم-جوزبفا،عز،بزايهابخاصةانتاصارورلمكعجابي!ياخطيرةاشياءرعلهونك(ن!مم،بالبندقيةالمحر؟ثاستبدلتولكنك

،الان(تثاقلفيبدراعهولوح)بشريبقلبتعذبونانكم،الخطيئةبا،رجلامنكلمصنعواانيريدونانهميق!بنا!صالحككهاليستاثياء

الىرأسهيسقط)مالؤلةكعلبةباالتعبمثقلاني...قليلاا!دأدعنيالضرباتهذهتلنثكهل!اخرىدورةتجلد!الصدبربئايهاسيدارجلر

اغفاءة(فيوإروحامامتعرفلاذلكوبعد!عجابياسمك!قحسعبتقرصكانها.ها..ها..ها.

وهوفرةوتنقضي...محنقاشفتهعلىيعضر)-جوزيمفالكابتن..عاديرقمانك...عجابييااسمكنعرفانيجعديناماذا...شيئا

،بالسوطرجالهيضربفجأة،م!يراصامتاالغرفةمنتصففيواقفعليكنتعرفاننريدإ.المممائكمنطقاصعبماولكن..رقممجرد

المنسهدستارويسدل،الحذيبغرف!ةالىمتجها،عقبيهعلىويدورالمعرو!جلركتحتمننخرجنرإهـان...عجابيياافضلبشكل

(الاولمنعجابييالحرركاننريد،رصفا!كرصفوهالمذيالمشيطانيااللاط

ع!*ع!حدوهمتحدوانتريدفلمادا!ا!بئؤني!نناكفنجه!اصا،الاوهام

الثنيالمشهدصرخةبطق)والان.؟دجلحميدقد(التعبمن)يدهث؟الصديق؟يها

موزعونبيبر،رإمون،روجيه،عصراالوقت،نفسهاالحجرة001هنا..هنا..!ا(!اضبكأوءة

الحروقدةكلنتخلصاسكلراتهمازرارحلواوقد(لغرفةاطراف!يجسدهبنصفوينقض،مرتعبة،موجعةصجمبوانيةصرحةالقرويايط!ق

مشند؟اضعذيباخرفةجنبو(طيءكرسيءلمىقاءرالسجان،ال!هبة..اتناسليةااعضاق"علىالحساسىال!بموضعليحمىامامالى(لاعلى

نائماشبه،كلهمومناعسى،؟لكجدإرالىلمظ؟ره،الضربعنةءبمف،الضابطع1ذرالوجبعة؟لبثربةالمرخةرتجمد

روص4؟العزيزايهاعنكمادا-بيرالضابطصفثم،أ!لماؤرحمعانيا،مختلجا،مكانهفى،و،دورمراتالرجلوقياـوى

..نسافريدبراخيراوردلقد...دعه-إمونر))"!،ينهار

8..ذلكفيوماذا-بيير!""الىراسهوإارفع،*رع!!علىكعبهنقراتيرسارع)-الكولونيلى

سحنتهقليلاانظر!...للحمافةيا؟ماذ؟-ريمون"")(ا!ولوضعهالىيعودثم،محبوسة،عميقةتنهد-ركةفيالخلف

الغاعلمة.المقلوبة!فرنسيسيااطثقه،اطلقه-1المكابتن

...طبيعيالييبدوانه!افعلانذاها-بييرالضابطصففيأتي،الضعديبغرفةالىويهرع،عبثاالرجليهز)-فرنسهبيس

المهمومة،،الفر(غفيلوغلةانظراتهاليك-ريمون""ياثاليةيقفلن(الضحيمةرألىعلىواحرهدفعةيصبهالماءمنبدلو

لماذا!؟..روجيهياالسببهواين،السببعندائماالمتسائلة...اوجعتهلقد،قدميهعلىسيدي

صدرفيكابشكلعلىتحعلهلالماذ(بل؟الكولونيلالىسوالكتوجه...هيا...ثانيةمحاولة..يقفانهء!تاج!،)محتد(-الكابتن

كأن؟الشبدكتابناطريقةعلىمبتكرشيقعنوانيتوجهصحفنااحدى8إ؟طلقه
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مقهـلوبة،يسحوقةمداسةحشوة-ريبدون-يترهلقديرةالاص"؟كولونيليالالسببهواين)\..0هكدايكون

الفضاىفيلمةالمثأالصغيرةارجلها-تيب!ىانقبل-تهز،ظهرهاعلى؟أفنتتساعللاانت-روجيهالضابطصف

ولكن،ثابتةارضعن،هستندمكلنتبحث(ن!ا؟بهايعلقترىماذهفوقمركبرأسنيالشي...مديقيياالعكسعلى-ريمون

ذأتها*دضهذهان..نعم..نعم،الفضاءفيدائماترقعرارجلها!اتساءلانءنيواذن؟جذعي

فانناولهذا،دربماغيرالىمائعسطحءلىندوساننا،جمةحقيقليست!السؤالهذافرنسامنعليكيطرحونلا-الاقلعلىانهم-روجيه

...الحشرةهذهمثلاننا..ماالىمكانابدانصللن؟روجهيايقولونتراهمماذا-بير

...خطرشيءهذاان،روجمبهراارجوك)محذر؟(-(بيير...شيءلاالحقيقةفي،شبمءلا(حنتىفياليهينظر)-روجيه

..صحبتكماوفي.إ!.خطر-روجيه...الموتبمطاهـدةتتلونانكلم

هنطمااحرااناليمين(الىالداصليةالحجراتالى)يشر-بيوكتابةعنانقطعتلقد..اعلملاانن،العزيزايهاصدقني-بي!

...دائما.ة.الحادثةعليكساق!ر،زمنمنذالرسائل

.بالارتياع.احساسيفهـقدتفقد،يرعبوننيلاانهم..إيقينا-روجيهمفرغان...متحجرانمعا؟نكما،اسمعانارإدلا،ل!-روجيه

الحرهذاان)ساصر"...نفسهفيالذيهذاينفضىدعه-رلمون،السخيفالقلقهذا..الكولونيليسميهترىماذا..القلقهذامن

...؟لجنونحتطبل،الخيانةحتىيبرراممعينا...؟لفلسفةتلامذ!ياانتم(الكولمونيلمقلرا)؟الصبيانري

لكم؟(قراهل-روجيه..غارة"نعائداكنت،انعزيزايهـااسمع-بسر

....حسنا-ريمونمدقني؟اليهاذاهبااوغارةءنعائداتكونانبينالفرقوما-روجيه

فيتجريئنهاحربكمعنيتحدثونانهم"(الرسالةمن)يقرا-روصلميهندركونالا،بسهولةالمرعبةالاشياءهذهء!تتحدثوقانكح.إ.القولى

والوحش!ية،،الوعبعن(لعزإزايرها)يخحدثون،بن!ريةغيرارض..السهولةانهذه؟شيثا

تدفعناشبابنامنلالطليعةكتاباتان،اوالشرابء،والقتل،يوأنجبةوالس..لسهولة1هذء(تحدفيصوبه)مقطلعا-رإمون

هنو؟كثرغيظنايثيرونانهمانسانجبةنجر،فظيعةاحلامانحلمانالى،السهرةوحديت،الما،دةحديثيشبهانه..نم(نحاضبا)-دوجيه

...فضاثلهابكل،؟ليوميةجاننانعيشانعلىالم!ددحرصتا،ذلك؟.قيالفىالانتعلمءـل،المغامرةحديثشيءفيرشبهلاولكنه

بالرعبةلاممتلئات!وداناخثسىالحربفيتجربتفىاخشىبتلقد...كلا-ر،مون

!غفيهاتحاربونالتيالارضتكونكيفمني،بالعجبوانما..في؟لماذا6تعلملالماذا-روجثر"

ذلثخلافعلىاررئةيصورونالكتابولكن،تقاللونانكم؟اذنبشرية؟تنكرهأو،الفرقتعلمانفيالفائدةما؟ءىسنهضجماالفائد"وما-ببير

عريزكي،يادوجيه...الرجالجكودتمىلخمون،تقننلون:،روو!ن(نهـممعرفتهان...وينكره*ثمالانسانيجترحاناطيقلالاني-روجه

(ن،والتمزق،والد!شة،بالغرابةتطفحرساؤلكان،دائمافيا!تيفكر..*دمبمالجاـرربهذاتربطنا،بلنفسظتربطنا

"...معجممنمتنقاةىلملالهاكأن،ءنيجديدةهيبل،صعبةلمانها3...معاالمنعةهـلى،الحربالى)وحدي،جكدياجراني-ري!مون

صديقيه(الىحرقةفيويتطلع،يتوقف)...هوليقودن!؟فيهادخلانبعدراغباولست

..معجم(مدةفي)-ريمونالأ،هذهالا،ملكناحقيقيشيءمنيرمدلم؟جلداي-روجه

؟هذامثلراـيتهل..معجم،نعم(آسفارأسهيهز)-روجيه..هذه

مصابااصبحتاتراك.؟.اللغة!سملماذا،ارر!هحدحقلماذا-بير!.تغضبالاارجوك..هذهمن.يهموماذا-ريمون

...اخيراالملعنةر،رزهالتيهي..دائماهيانها..الحربهدهي،لو!ا)في-روجيه

...اللغةمعجمنقولانها-روج!التي...شفاهكمعلىعاديةتتنقلاسممه،أ!*ي..ءتفيتهبط

كذلك؟اليسد-ليمةبصورةلقراانت-بييرالتيهيانهـا...بالعودةخلاا؟منوتحلمون،وثراب1معتته(ولوتها

مف!ومةغيرنستعملها(لتيالكلماتان..0باه..ياه...-روججمه،اسمجانبناحرب...تها1ذالحربهي(فيالا..نفسهث!1نظرفيتهبرئكم

..لهاعحللا..مهملة،منسهبئ،!ناكالاسماء..بالافتسمونهوالذيلهاسملاالذيءارضي..والرلادبن

..بعيدة)مدهوكل!،بعيدةتصبح0.تبعهـعناؤرنساان-بيبرالتينفسهاهي..والمئمرفبالمجديأتيكمالتيالساحرالشبمء

...(لقفروكألارض-روجيهالخطيئةانها..الرعبءعلىابصارناوتفتح...جلودناداخلتح!ثونا

يخيل.سيديياالعدرهتميحك01..ال!شحهاء()ةئي-فرنسيسمنالباقبةالانررار)!مك...الضبباع..واحدةبعبارة(ز!ا..والفضيلة

...نقترقاننااعنيم..وبينههنا،بيننافيماتتسعالشقة(نا!!بما(كفهبباطنجبينهء)ىتعقد41لعرق1ويمسحمغضباطينهضثم،سترته

(العبارةيكرر)...هذامىلب!تقولقيخطيهء1ريائ،سبهـي.!ازممكأنهكلببنايسقطالذي،فرنمسابريدانه،ريمونالعزيزايهافعم

.؟سيدييرابىتثرحاناداترإجببمنوخرح)هناكالناسرفكر؟يفاؤظر،اسطوريةارضءظآت

بنفمسيكما؟هذاتقر!نلاكاذاولهتأتباها41يرءبركللاا-روجب4!وهـفا(معينمقطعءلىباصبعهويموربفضها،مطوقيرسالةسشته

الخجلفييبعثشيءمنهناكل!بسى..كملا..(الرسالةالهماومد)علىموشكينكنافقد...جانيتانها!هناكيفكرونجمفانظر..

وهو،ألالنينانتماتخاطبكماانها،القدربنفستعنيكماازهاوحدلى،جازيت..يهملا..بسوفيالامروردعنرما(لزواج

..العربصش00جميعاوالاخربن.إ.(لمشبحبحق،ر،جبهبهيااههـدا(يسترضيهان)محاولا-بي!

...اريدلأ..كلا-ريموننتفاضتي1هذهان؟*خرينعنمختلفاأتظنثي؟سيانولماذا،-روجه
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أسحر؟انيتظنلمادا؟الشيطانبحقولماذا-ديمونقطعتلقد،كلا؟بالذاتانااريدولمادا...حسنا)مترددا(-بير

،وجنودساضباطناقبلمنتمامامعروفةلان!ا)محيرا(-السجاناني،وا!ن...هذابمثلىاحدثكانموشكاكنت..بينهموبينيما

..فحسبرسمها،العربقلوبفيالهلعي!نزلالخارجيرسمهاانبل...ادغط

..اذنهناكتجرياشياءان-ريرمأون..هناتطرحالتيالاسئلةنغسىانها؟منهاتخج!نهل-روجيه

.00سيدييااشياء..كدلكانه(مؤمنا)-السجان..يختلفالامرولكن..نعم...اوه-بي!ر

حارسها؟انتهل-ريمونانكما،صمفيفييدقماشيئاان؟المسيحبحقكيف-لوجيه

....نعم)متردد"...حارسها-السجان..هناالوحيدأنصدإقايانكما،الننبريرع!روسؤولان

؟هناك)بورفيماأيشركونك-ب!بيراني،نعم؟ريمونياكذلكتقلالم،خلفيجلدياجراني-بير

علىطالىاني..0فحسبيتركونيليتهم..)حزينا(-(لسجانتعلمألا،ايضاوالاغتصاب،والسهر،والخمربالتعب؟عربه،(رهقه

..الانذارجرساني،عوامتهااني،سدحمهاماذا)يتوقف(...يؤذيمابقدرا!جصديؤذيامرأةاغتصاب(ن

بمهـنتك؟مشغوفاالست-بيير...؟تلكتسمون

..بهامشغوفاني؟لالم..؟مشغوف-السجان..(،ياء(الروح)!ما-ريمون

...ضجرانقضيتكاد-(لاحظكما-ولكلنك-بييرجسدياجرذلكبسببواني،يؤذرهامابقدر...حسنا-بيير

لسحا..وهكذا؟جرا!لنومالى
سوف،سيدىياهناجديدانك(لضابط9لالحاحيرضزعح)-ن

..كاوهكذا-روجيه

احدثكيفنسيتلقد،تماماشيءلا..شيء!انيبنفسكتررك

ويخرموجودةفهيوهكذا،يوميااغسلهاانياحواليءنالاخرينشيء..كلي!نتهـيوهكؤا(بنراعهيلوح)-بي!ر

عشراتتصوب،الاندارجرسليرقعنمما...واحدوؤتفيح!فية؟ه"وما-روجمه

وجهيان،-.بديالىئم،وجهيالى،الجافة،الفجةايمنهاالوحوه...يوميا(يالىفي)-بيير

لقد،الانذ؟رجرس،خطئيذلهـكاناتظن؟ذنبيمما،."ديياطرياقصيرةصمتوشةتمضيا-

فلنا،واذن..الغرفةداخلمنظجأة،مرةالهـنداءهذااذنيالتقطت...هنارونلنخرج-ريمون

نا..بخروجيوتوفق،الاتتدورادخلعنرما،الانذارجرس...بهي!لفوننامانرىسوف؟يمف3-بير

بعيني!يغمز)...-انفلاقي-برغعييعكسوهو،تماماطريوجهي؟..كفايةننتظرالم-ريمون

نحن،لاختيارنابهمحداالذيالسبأعلمانالىمثىاوقاني-بيير

بالذات

الادابدارمنشوراتمن((لسجانالىيلتفت)...امانهذا6كرهاني!مهمةأية-ربرمون

التعذيب(غرفةالىيشر)؟الغرفةهذهتسعيماذا..الجنديايها

...هذه(مفاجأ)-فرنسيس

-قبافيزارلل!بيرعرالظيناودش...نفسهاهي...هي-ريمون

..التحديدوجهعلى...سيديياادريلست،اوه-السجان

؟"التحديدوجهعلى"..لماذا-ريمون

لىا!ت...اجباناايماءيذكروزهاوهم،مختلةباشياءتسمىانها-السجان

..؟لهااسملاانهاتعني--ريمون

...لهااسملا...سيديياكذلكهو(متخلصا)-؟لسجان

يعدونهاهل؟فارغةهيهل؟ادنالداخلفيي!جريماد(-رإمون

سامبا؟مكباتمبح

حتىم!نةانها،سيديياالعكسءلى(بعينيهيغمز)-السجان

...الطفح

....مهـنه-ريمون

!هدطدوله...نعم-السجان

.؟بماذا-ريمون

...سيلميياكرةاشياء(ثانيةبعينهيغمز)-السجان

ق!اليفئارقصارر؟بالرعسةمصابانتهل؟بعينيفىنيتغمزلماذا-ريمون

اثلاتاناقولاناريد،سيديياكلا..اوه...(نا-السجان

...هنا

مكتبةلكلزينةستكونمترفةانيقةطباعةفيأ؟.*تية1...برعةكدم..هياالصبر()نافذ-ريمون

؟سيدييامنياتسخر-السجان
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هيمنولكن)يئتبه(..بسببها،بسببها(باتية)-السجان،المونسةبنظراتهمالثلاثةالضباطيلاحقهحينفي،التممثيلفيويشرع

..؟.ياسيديالرجلحاجةتقدرونانتم...الملإبغةفيمامكانا؟زورماكثرا((لمشجعة

الثدلاثةالرجاليشرع،الخارجمناصواتتقتربالمحديث)خلالاجلومن...بالذاتالصباحهذاالمنفتحةكالزهرات،شبابانكم

الحمت.يلتزمبانالسجانالىريمونيوصء،الاستعدادفي،الشممسالىبدوركمتحتاجونألا...الرجلىحاجاتتقدرونذل!

وضابطان،جاكالثانيالملازم،المسرحيمينمنبعدهايررضلفترةهنا،الحريةتعطينيالمرأةان،واذن؟الحربةوالى،الهـواءوالى

الغبطةواماراتهرجفي)يىخلون،ضابطوصف،ملازمبر.نبةاخرانلقد،الحالتينفينفسهالوضعكانربماادريالست،الامريختلف

الملازمخاصبشكلالانتباهيسترعي،محياهمعلىتلوحوالانشراح،المراةحضنفيالاناتحررولكني،المعاطفةهذهفيتستعبدكانت

شائنةشعيراتمن*ألاصلعالرأسدو،البدين،القصير،جاكعطوفة،ماريان...النهايةفيلنيوتعفرشبمءلى3ماويتقدرولسوف

مايواجهقليلا،مرحا،خفيفا،نمفيطايلوح،راسهجانبيءلىمنس!ةتفح؟لتيالارضبهؤههن!املت!هقانذاو!ا،سنتينمندخطبنالقد

المتمعتان،الضيقتانعيناهترسلهاالتي،الخبيثةالجانبيةبنظراتهاصر(...اسى

فيعتيقموظف،وامانةبصد!مهمتهعنينبىءمظهرهفانوبالجملة؟ريمونياكذلكاليس...ريبدون،عطوفةانها)مؤكدا(!بير

طيباقدراتجرعقدالجمعانعلىبسرعةيستدلى،ا(!خابراتقلم..مرةشجعه،لهقل

..المسكرهـن...كذلكهي-قيئا،عطوفة-ريمون

كنت(بالذاتواحدالىكلامهبوجهانودون،)بصلون)وهم-جاكان،شيئالانسالاني،كلماارجوك!ا...3!اارجو-السجان

...تذكارامعكحملتقد...تماماقدوخني،تحرجنيالاس!كاقى

؟تدكاراي(بمينهغامزا،ضاحكا)-الأولالضابط؟الصديقايهاالاسلةتدوخكلمادا-بصجبر

..ولكن-جارلاسحلةكلا،الموضوعنض!ىألىت!ودانك..لكاتلا"-ارهجان

...الامربثصياسيديانبأتهلقد-الثانيالضابط؟لماذا...اللأإمةبهذه:مهيالاسعهلةءلى،اساحدةااقىال!*يج(لىزووود

العلاثة(الرجاليحيي)،يرتدعلم(كلتمهلا)-جاك..الناد!بينتحتقلالتيلماتوالك...إهـعوسمةاال!يوننظراتسواء

...ياسيديأنتنحتى-؟لثالثالضمابط3(ولذالى"بهده..هنايئطقشيءكل...مككربةعصيرةانها..؟لماذا

بة..هو...من-جاردلمىادلف،المدينةفيصديقتي!يةعلأة..مامكانا-ازورعنمما..

ولكئي،جيبيفياتن،طثعاالتذكار،اوه-*ولالضابطان...تطاردنيلاولكنها..-مطاردتيعنتكف؟ناليهاواتوسل،مهـل

تحنيطه؟الوسعفيكانا؟اعمااتممماعلوحد!ثهاجليمن،اجلبممنبالحنانتمتطئانالعشلجمتين(لحاوتهبئعيفها

بشرية؟اذناتحنطاو...(بيديهصافقا)-جاكاعانق،ادرعناوتتشابك،،كاتمددوكأارمافقهـ،موقتا،فتحررني

ياشبدياسمع،(الحجرةمنتصفالبىمصلايقف)-ألاولالضاجمط:لهااقول،ونأسني..الا،ت.لديبينماالىتعود،نفسهالرعب

اذله.شفتايلامستخنىفوقهانحئيتلقدفيك،مابشيءاتعلقدعيني،اللطيفة!رربربئتي؟ذراعكامسكدعيني

...كلتكمادعابة،دممابةانهـا-ج(ك!ل...يسبياوانساءل.إ!.بنرابرتمسكانك..!بولكنها

منوهمست،اثنانحنيتلقد،قليلاانتظربل-الاولالفابط(!ضاومألوفةطبكةولكن،"خحجرة،باردةليتخال؟حقبقةذراع!اهذه

الخارجيهالاصواتتلتقطان،الفتىايهامرةجربتهل"،(ذئهخلروالرغبة،بالنفوروجهيتطبعولكن!ا..7نرئيسميدرانادرةالحالاتهذهان

..اضفتثم"؟.فحسبالد،لريةالقنحةخلالمناعني...،اذنبلأون.؟.افنافعلهاذا،شيءكلوءلمن،وعنها،العالمءن،الانفصالفي

الس!ماءفييحد!!لان..كلا...،اوه..،.مرتبكاكانتظنههلنظرفييصبحالانذارجوس!ان،غسهلهالييقدرلماذاخطيثتيأتكون

..ال!نصامممحاولا،عينيهفتحة-مايستطيعاقصىالى-يوسع؟صميميةفىمرتبطتانفهما،يدايوكذلك،كلريعوقعذا،ووناالأسورين

.؟.!لقللماذا،اضعتماذا،ه!يا-الثائيلالضمابطصديمقتنليستاايضاوهما،صد/قتان،معهامثمهتبكتان...الالاتمع

...قليلاسكرانانيصبرا،،صبرا-الاولالضابط...نفسيانا!ما

ماذا،قل...معادلاقدر؟جوفيفياقيلعتلقد-الثالثالضابطفعلمن.؟.هذابكفعلمن(حفرة!كخارجصوته)كأن-روجيه

اضفت؟.؟.هذابك

...لكاوضح.دعني..صبرا-الاولالضابطعلىويمسحهما،يديهالىوي!نظريحكيوهويرتعد)-السجان

ان!،بهاوقعتلقد،اذنياسيديلأتصدكه-الثانيالضابطصوبيتنظر(لتصي،الانيسةالصديقةتلكان(خر7وحعنوبينصعدره

...السكبئيدهوفيالفتىاذنممسكاالصيريقةتلكان،النهوميشبهانه،سيدييمانادرالحنان،بحنان

...قطمها..ذلكوعئد-الثالثالضابط،اليهاتلخذنيانها،الاشتباكساعاتعدافيما،تحررنيالحنونة

فوقه!وقدهمستمنحنياشيئا.كنتذلكيهملايهم،لا-ألاولالضمابط،فيهيدخلالماء،الماءفييغرفىجسميآنلوكما،تماماتب!نلعني

يلاصواتسماعيوماتجربلمانك"..تمامااذنهقلبفيمودةفي،لفسيانا،منيفارعولكنه،جداثقيلا،ثقيلاويجعله

ستخال،مرةجرب،هيا،اللحميالصفقهذابعون،الخارجية.؟.النسيانفيتروحعطف()في-لوجه

وهيبثيءترتطم.لنافيهاذلك،نوعاواخزة،مصفرة،حادةالاصوات..نعم...النسيان)بالية(-(لسجان

ستسعىفقطذلكوعثر...وها1مرةجرب،اذذفىالىطريقههـافيالىيشير)؟...بسببهاهذاكل،الصريقا؟هاوبعد-ريمون

000"أخرىلكلانتزع،صلفي(التعذيبغرفة
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المتعبة(رنتهصوتهيستعيد)...كلى(غاضبا،؟صارخ)-جاك؟فقطلحظةاستغرقت.فقد.هذاكلتقلالم-الثالثالضابط

صميمفيبكميزجون..ابدا(فهـهمكملستالاصدقاءارهاافه!مكملست.إ.الانافولهانذاها؟يهموماذا-الاول؟لضابط

حديقةالانفرنساان،تحضيردونما،انذاردونالوختيالقتالهذا؟لايهمولماذا-؟لثانيالضابط

البستاني،فرنسا،وتصدرها،الزهورتنبتانها،وعرائثىازهار.1.شيء(ي-ألاولالضابط

ايهأهناا!كرومولكط،فاجعةاية،مهزلةاية(!ابدراعيهيلوح)!القنيانهؤلاءمايفعللنر...الاناسمعوا...هيه-جاك

حبهتهاالماوحة،بالعئاقيدالمثقلة،الحقيقيةالرجالكروم،الاصدقاء(باسمائهمالثلاثةالضباطيتقدم)

!امهزلة.اية..الشمسبشعاع....دوجيهانت-جاك

،(لملافىمياسيدي(مفاجىءتصميمنظراتهوفيكلتقدما)-روجيه...ياسيدينعم-روجيه

..نيتأذنانارجو(كلخلفهيدور)!خجولهوكم،الفتىالىانظروا-ألاولالضابط

جداجميلةاشياءكبتلقد(غضبى،مثقلةبنظرةيصفغه)جاكتداللالتيالرلأئعةالامهذهقلب؟مااطبفرنسامنبهاتيتهذا

..قلبيصفحةعلىمنقوشةانها،الصديقايهاانظروا...الصحةبدمالموردتينخديهالىانظروا،انظروا!ابناء!ط

...ياسيديكلمةكلعنمسؤولاني-روجي4..واسيديفتيازككهؤلاء(جلاالى)،رجلامتقمصاذاتهالشبابالى

؟يثعهاهلترى..كلهاشجاعتكابىبد.اني.ريقالم!(رها-جاك..المبريثةنظراتهم،مفتوحككتابمقر؟ونانهم

الطائشة؟ال!لماتبعضىب!حعبب،معامنعش!تينلذتبنداقتاتىافو(ههمطر(وة-الثانيالضابط

...تماما...بهامقتنعاني-روصبمه...والتقبيل(رشر؟ب

اليس!؟ولماذا..تظور:ئي(لكلماتهذهتكاد..ادري..ادري-جاكخاصااعداداالمعدةالمزدصية؟جسال!ماستقامة-الثالثالضابطم

مقنعة؟لانهاذلك..ها...ها...ها..اللرقص

....تسخركنت(ذا-روجيه...آمركماني،هذأعنكفوا(صائحا)-جاك

حقيقية،كلملانكان؟ولماذااسخر(وجههفييدهإرفع)-جاك...؟سيدي(حشج(ني(متقدما)-ريميون

كمل،تفكيري!لبتانهالنقلبل...فتئتنيلقد...ئة!،مخلمصةانهم،العبارةهذهامامي!لكزر..اوه(روتعبةلهجةفي)-جاك

....الطريقلبهاوينبثر،السطحمشققةارضايشقمحواثانهالوير!غمز)ولكن،تمامافرنسيونانهم(رفاقهالىفببر)صالحونفتيان

تلو،مرةانصفحهاوآناانيخيل،وقعاالطفصدإورتك؟(ماتولكت...الموقفتلركولكنك("بعينهله

ثمارءحاذقبستالي،قطفكما،الاخرينتعبير(تتقطفانها،مرة..عيرألاهالةهده-ريمون

جميلةكانتلقد(بعينهيغمز)الجميلةصديقتكولكن...الناضجةاذن،خرى1حماقة(قرفتملقد(مسرحيةحركةفييلتفت)-جاك

الرائعة!يالفرنساإ...ثوبواي،الححريالثوبذلكفيريبدونألى9يعو)؟خبمكمعنتقلعوابان،مرةاثر،مرةاثرمرةانبهكمارم

المليحةالدقيقةلايماءاتذات،اللطيفةفرنسا(المصطنعةل،ج،ةترق)؟حصتىمنجعلتملقد..هنا.اذن(*ولىالطب!بعيةلتهحا

..السوقةوابتذلهتعبيرشاعكلماجديدةتعاببرباصطناع!ونةالمففرنسا(ا*زميمهله!لابالاجابركأيهم)-ريمون

عنبهاتتحدثالتيالطريقةهذه،سإييالاافهماني-روجبه(الغرفةسقفالىرأسهيرفع).جديدفوبم(كفيهيفرك)-جاك

....خطي!بتئياليكماتعرفدكوني(الفتيانالى)؟عطا!اكعنيتمسكلالنالهـ،يا

فرنسا؟امصديقتك؟لكايلامااكثرايها-جاك؟الخدمةفيتعبا..اتجدون.تماما

...صديفنياما،للكلملك،لناملكؤرنساأن-رو-بمبه...ياسيديالوطنيوابرلمبنانؤدياننا-د،مون

كناوادا.؟.فرنسانملكاننا،حقيقةاتظن...ذلىكاتظن-ص،ك...ألاموطنناحدمةفي-بيير

مئلا؟انتنصيبكماهو؟منهاحظوظناهيفما،كذلىكعلىتمجنونكن!تملقد(رجالهالى)!،كلةيا!فخ!ياو)روعة-جاك

تماكا.مثلكمواطناني-روجيه،فرنسابسببحالكمهو؟ما،ايضاهنااولاءهاءـ!...حقغير

؟2..هراء-!اك...الجبالفي(ثانيةالهشيانالى)

....سيدييا-!4لو....نع!-ونإهر

الثلاثةانتم،اشم،سيدييا(الغرفةمنتصففي)نجسمر)-جاكعلىلست.ولكني..بساطةبكل..نعم(فبةعارخا)-ج(ك

مبصج،لتفرغوامنتركتممالتنسواوتجريراتكم،مواقفكمالانقلميلالىكنسوا،6لرسلالللايسودونلجبال1كل!ا!مارث.بنان.*..ذلىكمنيرورين

عنكتبتلقد،المرالعسلهنايطعمونناانهم،المجانيةالطوىكلنجعبكمشمعوريتملكهمالجبالمن(لعائدينان،بالغضبفرنساقلب2لايصنون

انيجباحداان،البشريةالنفساتلافطعن،التخريبعط،(لقشل؟..هوكيفاتدري،مختلفما

وقد؟ضميرازمةانهاتقول...اللعينةالحربهذهعنمسؤولايكون...ياسيديادركيلست-ريمون

يجب،اللعبةفضحعنتكفانيجبول!نك!يهمماذا!اللهانهتقوليلتفض)؟عجلةفيانتلماذا،الصد!!ايهاصبرا،صبرا-جاك

..نعم...واجبدهوفذلك،تقتلانهنايمكندالكتاب!عن.لكفانلسانهبهيلهجالذيالغضبهذاالىارأيم(الضباطرفاقهالى

م!ذآلألشرفمعالقتليصبحهل..ولكنللقتلطرقعدةلدينا..الحربمنيائسانه

لناويمكن،الخمرنتجرعانلالناويمكن،نتحثانلنايمكن؟خاص...الحربمنياءسى-آلاولالضابط

والخمر،الحديثذلكفيسواء،البشوية،.للافللنفسانه،نقتلان..ياص-الثانيالضابط
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الساعةمنذ..انتظروا(مسرحيةوبحركةفجماةيشندير،آليةلماذااوربافيتستمرلنفرنساان،فقطصنا،فقطهنا،والقتل

..اخيراالانلنمض)يختنهد(اوامري...!هناتنتصر

يخريولهيهمكأنعاجارالمدرمويتحرد،اروثةالاصدقاءر؟وستنكس،)!ترة

واذن؟(فج!ةيتحرك)-ريمون

يتوقف(ثم،بالخروج
سطبىعلى،هنامقذوفوناننا(بذراعهيلوح)!واذن-بيير

اوذسرر.فرنسيونانكم،عاريةالحربلتواجهوا،هنااستدعيتملقد-جاك

هنا!اختنقاني،ارجوكم،لننطلق،ونحن،هم-روجيهلزوجةلتسىشعروا،الوعاءنفسفيايديكمتغمسونسوف،حقيقيوق

..!.الجد/بعنثنااماسياولىفيلننطلق(لاخرا)-ريمون؟السجناوالتحقيقاتنتظرون،الساخنالدمرائحةوتمننثسقوا،الحرب

بكلساىالبابويقرع.التعذيبغرفةصوبفجأةيثب)-روجيهانتماما،كلعداءيعاءلواان،الامىنيازهذايمنحونفقطالخونةان

مواجهةفي،العارمواجهةفيهنا،هنا،هنا،ونحن،هم(يديهنضعكمفاننا،العاريةوالمقا!ت،المسمومةالكنبتلامث!الثرثارين

...فرنساملونين،حنودنايجعلالذيالسببتكنشفونسوف،ذاتهالفاجعة9امام

..تؤذيهمانك،ياسيدي،ياسإي؟تفعلماذا(مجفلا)-نالسبامدرةم،؟لمتطلع!الفتيانوجوءفيطرفهيإيليترددلحظقهو)لخطيئةبامغموسين

...رجاء.ياسيدكبم...لمراحة9اوقاتهذه...بالنريصابونسوف-ماهو،والوحشية،الشروراءما!و؟التبريرخلفهومااتريدون

اوقات(السجانصوبويحملق،البابخبطعنيكف)-ر!وجيهالتي،الصامتة(لبشريةالجدرانخلفهوما..؟.التعذيبوكاء

.؟الراحةوالزيف،والتمويهالخداعهذاخلفماهو،داخلهافيعمالانشف

7مورايندلونسوف،سيدييايزعجهمهذاان)مؤكدا(-السجانبأيديكمتلمسونعندما؟ا!نالحقيقبميةفرنساهيما،الشرفخلف!وما

...اووه..انتظارفي،مواقفهمفاما،للاختيارنيععوكموقتها،الشجاعةمقابلفيالجبنجسدالناعمة

الغبي؟ايهاماذا،ماذا(صعارخا)-روحيهكلمعفرنسيينتظلواانواما..واماالخونةزاتامتيماتمنحواان

اطفو،.اني..الانموثقتانيدي.ان...(ذراعيهيممد)السجاقحركةفيزمىؤءيتبعه،لخارجبماالبابنحويمثي.)...العارهدا

...تروعهمخبط!لكان

ايهاإاتماما،اذن،منظمون(الهذيانتشبهحالةفي)-روجه

..هيهده."ككمموهيهده،الاغبياء،ايهاالسفاحونايها،القتلةععىالاداارد..ىأص

خطأ،خ!إكيلىذئدلخاا!حمقاومةلمفي!ع!تعم!لماطمئنكمصد)يقاحيدالسجانإرع؟فىاءعرتا!!ط!لهصم!م!قحعكسع!ع!!

الىلمىودوا..(ولتسمعاىتعذيبغرفةش؟بيئترب)...فادحا--حصء

ثميديهالىينظر)..انايديفيماذا،الاعزاءايهاثانيةجلدكمالحعرالحرله!ابعصفمدوف
دونمايخرجكمان،خاطئاتصرفاكانلقد(ظهرهخلفبسرعةهمايخه-ع.-ءص

.ع!مم!!-،-خ-!خكاير..-4!1

ر!سهيهز)...المهملم3صلدتحتمن،راحتكماوكارمن،عنر!-!كل-!7-لإ---.!؟وع.01!بز

.3

ىسيماذا..ثانيةعودوا...انفالسكميسارعان...(فيدىاسف

فييديهيحفيانيحاولوهو،هستيريةحيرةتتملكه)5؟...0،يى

(ا!ول؟لفصلستاريسدلحيندي..خوذ3كاويتلفت..مكانمانجبرفصؤ ***

الثانيالفصل

ا!ولالمشهد

ورجلاء،الجدارالىالرأسمسند،الطاولةفلفجوزفالكابتن)

الزاويةاقصىوفي،جاكالمدزميقفاليمينالى،الميكتبعلىمحمولتان

الفينةبينتسمع،مواربالتعذيبغرفةباب،روجيهالضابطصف

علىتطغياندوناىمذبينانات-مقتوحاالبابظلما-والفينة-،

،نهاراالوقت...اروالحىاعىسيزرر2ءيمصضلمتى!عس

الصديق؟ايها-واثنجوفيبفبزصربئئلم+يهص!فلربقز!علسلالسعكصكضثص
(لتبديدىته.بعضىننجزانلناينبغيولماذا)يمىمسى؟يخفبىورو7لر!يبىبى!اصبرء9

؟لماذا،نعم-جاك؟.طرفا-ءجنهيرفف!ا

كرولىالا(الج!رعنيرلعهانثونجميعابرأسهيلتفت)-موزيف-101-ا
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خجل؟ثونما(ساخرة.نظاهريةحركةفي)يصفق-جاكالتيالاعواتتعدالم..اعني(.بضحك)؟الالاتهذهكل...لك

...خجلدون!ما-لىوجيهأكالعادةاذنيكدينصديتطلقها

...حتى-جاك؟تعبيريدلكيكنالمكفايةفيتصديانها،كلوراسه()يهز-جاك

..القرفاو،الحياءاوالندماستتمعرلاصش)حدة(فبم-روجيه-..بالضبط(ضاحكا)-جوفيبف

علىنعطفأننا..مداقةعملياتانها..للتلفمعرف!اشيءيعدلم.صحراويظطانه،جالى،فتالظطانه(لنفسهيهمس)ىنما-جاك

الحماعيالنشيدهذاالىمعانستمعاناترلد..ندللهماننا،العرب...اسمعاكدلمم-جوزبف

وا،بالماءنبدااناتريد؟المتقلصةالحناجرعشراتمنا..ءماررا..اسالكانار.بد..ونعم،نعم-جاك

نااتريد...*جسادششاو،القرصاو،الكياو،الكهرباءأماذا-جوزإف

التياراو،المتقطعة(لبطارباتاو،الكليباوالمقصاتنسصنتخدمأالاحتمالتطيقفنىالى-جاك

الالاتنشغلاناتريد.دعني..كلا...كلا...أتريد،النليفوفي؟اـلاخنمالهؤاشعيءاي-جوز-بف

الجيواناتان...هممن...الناءمةالتحليليةجاربناءننعيداملماذا...اعصابك.نشيبحتى،سنينام،اخرىساعات-جاك

وان،جواناتيكونواان،4المزنجنينخصهمالا"وفى،النطق.نعرفلاماغالبا..(الغرؤةالى)دوميءفحسبننسلخازها؟الأعصابلافشيب

متماسكا،يظلولكنهالذثرمن.لرتجف)...نفسهالوقتفي.لونطقوا،ويتناهىشيءكلبرلمدق...شفاههمفوقينحصروناثلاتهذ،.نج!لهم

التقاطيع(ساهـنإنتهيلماذاولكن،الحاقالىوتخربمالاويمةجدرانفيالنفستصطدم

،فيةيعدأ!ثم،يتكلمانولربدوجههؤياصبعه/مد)-جاك؟فضةالصر(ع

(.بدءويزل؟صراعاي-جوز،ف

)يهسطد(،حقيقة،هئايجريماذالنر..ها..هيا..-جوز؟ف...والنطق،النفسبيئ(!خفيةءلموتوفي)-جاك

ؤرنيى!...بستمرانبعدالانسانيطيقلاعندما-جوزرف

(لىا!خل)..سيدي؟الفورعلى(الداخل)ءن-فرنسيسالظنؤوقانسانية،جديدةاخرىارإهـآلةواذن،واذن-جاك

؟اـسيدييانعم(مبتهـبمصوتفياتعدبباءرفةءنا(،صيمءترجي...والنطقالنفسبيننفصل،الةمسعور(تلأففي)موكدا

شيثا؟تستطعالم-جوزبف.الداخليةالاوعيةخلالتمدحها،الحلق.تحتماالىتردها،الاولى

تمامامواجفتهفيمدلىالماءدلوان...صبرا،صبرا-فرنسيس...ومندئذ،المتشنجة

..تخرقان..ظماتحترقانعيف"ان..وعندئذ(مضولفيءتابعا)-جوزيرف

.؟بعدماذا-جوزرفإ.وحدهالنطىيخرج،وعندون-جار

؟أسيدييانبد،نكدلماننا-نسبسق.؟.هؤاشيطانيشيءاي(حذائهبعقباحب)ضاربا-جوزيف

...بوعلوادع-جوزبفانهوالمهم؟انساببااو،شيطانجبايكونانبينالفرقوما-جاك

ابن؟-فرنسيس....نصنعها

الغبي!ا.بهاالخلرجفي..؟أبر!-بفجوفيمواجهةفيذراعيهو.بصالبالمكضبءلىمقرجليهبنزل)-جوزيف

فرنسيس()إنجطلق.إ.جاك(الملازم

..لخدممناانهالي.بخيل.ءالوغدهذايفيدسوفمالهر-جوزبف..نعم...نعم-جاك

...كلاصامة()في-جاك!آلمتعةهذهاتذو!اعدلمانبىأات!ري-جوزبرف

...فمهجنباصبعهحركةتلحظالم-جوزبف(روجيهالى)يوميء..هو.هتكفانادجوك،ارجوك)متعب!-جاك

..أ.تعنيوماذأ-جاك...كسبناهلقد؟شانهوما-بروزبف

.بشرع(ـنقبلباصبعهويلعب.لفكرولكنه...؟.يإرينيوما-جوزيف؟حقا-جاك

!إبثيءالادلاءفي(قولايحيرلاهذاومن،روج!صوبجوزي!)يلتفت

كللينجنطلبالسرافشاءان..سيدييايتمالكانير.ه!-روجيهشحمثلاولكنه،المناقشاتانصعتلقد.0.يكتبيه؟رلم-جاك

...جديدهشجاعةمرةفبىرأبكما!روجيهالعز.يزابهاء.آلزملاءمعلختلطولا،سف،ءفى

.الرارهصدقمنيقينعلىلستولكني..نعم،نعم-جوزبف.خبث(فيالاخيرةالمكلمةعلى)يحرالشيطانياقتراحى

كلا.قلت)مرتد؟-جلا...شيطلالياليسائه)جامد"-"رو-

فييدخلأولكن..انتخدمتك!يضو...حسنا-جوزيف...-53جاد

لحيي،شعبىرداعفيوطني..بوعروورائهوصظهـرئ!سيسالىلحظةايفيفرفىلا...قياسمنهناكلي!ص،،العارقاعفي-دأجيحه

مسنحييةاحرك!تفيالضباط...شيء

...بوم!-جلا...اثنغمستقد-جاك

)يتقدم(-بوصق...غمست-..روجم

؟مغشوشائك6لحسب0..بوعلدق-جاك..كقرنسي-جاك

-4م"لصفحةعلىالننمةس!نماماكفرئسي-روجه
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صغر؟بشيء...بشيءاليتفضيانتريدالا...بوعلاق-جوزيف***حع!*!يم***يمهءم!!عىءم!*م!علاحععهـهعى*8*ةعهـ

راسه()ينكس-بوعلاق:ار!ف**
*.

..؟السببهوما..مثلاتصمقنيئن-جوزيف:-228!فمحةعلىالمنشورتتمة-
..سيديياافهملست-بوعلاق*

بر*برء-بر*بريرثيم*بر"،شسيمهي4*حهي
...كيدبالمطتفهمنك...تفهمنك-جوزيف

.؟الملازمالسيدايهاهذاثصلالىمضطراناهلجاك()الى-بوعلاقنفيا(رأسه)يهز-بوء3لأق

...كلا(راسهيهز)-جاكولكنه..الطرقكل-تقرييا-استخدمنالقد..بوع!لاق-جاك

اليس..(الكابتنالى)يلتفت...شدىياتدريولكنك-بوعلاق..الرفضعلىيحر

؟..الكابتنالمسيدايهاشعبيب!ولةعلىدليلالننلانادي...نعم-بوعلاق

...لاليكن...ليكن-جوزيف؟هذهبنعمتعنيماذا)صالىخا(-حباك

التيالخيانةانعلىدليل،اسماالعربنيانا،فياليس-بوعلافى..يرفضانه..اعني،اعني-بوعلاقي

؟..تمامامريدة..مضحكة،غريبةتبمو،مناتخرج0بهذااخبركانا..ادريولكني-حاك

...ليكن(ثورته)يضبط-صوزيف..تخبرنيانقنلمنحتىشدي؟اعلماني(برودةفي)-بوعلا!

في...يدكتحتيقعانيرضيكالير؟واذن-بوعلاقى؟ولماذا-جاك

ايضابسالتهـكفيويزيد،هذايغنيك(لا..عربيخائنتمامامواجهتكانهمنه،افتتاناالحزيرجيشضباطاكثرمنانه-بوعلاق

..العارمواجهةفي...الصقر(الخارجالىيفسير)هناكيسمونه

..(كفهبجمعوجههءلىوي!صفعه،الرجلصوب)يندفع-جوزيف؟حمودابن..-هوجاك

...الكلبايهاالكلبايهـا..حمودابن..هومشنرخ(،مسشسلمصوت)في-بوعلاق

...الهـابتنالسيدايهاالسسببهوهظ(يائسةرنة)في-بوعلاق...بوعلاقالصديقايهاواشن-صوزيف

(لكابتن،السيدايهاوجيرةالفرصةان...وجباناكلبادائماكنتلقد..(تماماتشفيهاخفاءيسشطيعاندوناليهينظر)-بوعلاق

فيالابدالىفيستمر،يسقطانيمكئه...وحيدةالعربيفرصة؟يئستملقدواذن

هذهما(صفعحيثوجههجانبعلىبكفهليمريتوقف)...سقطتهانلى..ماكر..خبيثانك..بوعلاق..كلا،اوه-جوزيف

الىادخلتلقد...ذليلانيذلك...حسيااثراالاتتركلاالمهاا!حقيقيءلب

...اتوقفاناستطعفلم..المتعذيب(غرفمةالى)ينصير...مرةهناورراتمتعانيجب،شعبياخونحتى،سيديياثكرا-بوعلاق

الموتتمنيتانيح!نى..اسفتلقد،لسانيفانحل..الرعبصرعني!بكماتشبهاناجلمنوكذلكالضعةمنواقر

تموتلن،بوعلاقياتموتلن"ا..الشيءبهذااننرونيولكنهم...انيولثكعمابنظرةجاكويرده..محنقاالمكتبة)يضرب-جوزيف

.."بوعلاقياتموتلن،بوعلاقيا(غضبمنفيهيرضفحر

الىفجأةينتبه)؟..لماذافلهما؟ولماذالهفة()في..-روجيه..يئسنالقد،بوعلاقيا،حسنا-جاك

قليلا(فيحمرنفسهبوءل!فىياتي،وعندئذ)مبتلأجا(-بوعلاق

ناتريدخبث(في)يبتسم..هناجديدانك؟لماذا-بوعلاق..ترىكما(بالاستسلام)مننظاهرا-جاك

اعطهم...انفسهمعني!خبروكدعهمةالملازمالسميدايها.فكتشفهمجسمهكلفيدفعه،ارتعذيبغرفةبابالىمحاذرا)يعمضي-بو*ق

قتلي؟يفيدهمشيء"يفيولكن؟لماذا..الملازمالسيدايهاالفرصة..الملازمالسيدايهاطريقتياليك..الان،الان(تمامايوصدصشى

سعيااليهمذاهباوكنت...للموتاستعدادءلىانياعلنتلقدفي،نعمهنا،هنااختاحمودن4لاان)يتنهد(هيءلمماطرإق!نيالبك

ياتموتلن.."بوعلاقاتموتلن"اننرونيولكنهم..ا!يهانع!لىقادرةوتهـ،و!ط،بالاايئولى،ا!بفاقلب

"..بوعلاقبقية؟نهاذلك،الولهحتىبهاشغوفحمودابنان...لس!انهتحل

واذن؟(اخرىكرةوعيدون)مندفعا-روجيهبسببالملازمالسيدايهاات!ري..ايضااللسانمعقودةوهي...اهله

(استنكارفياليهينظرانوجاكجوزيف)حملاحملت...بعرهااماممعاالثلاثةاشقائهادمسفكلقد؟ماذا

فيرور/لسانيان..معا(ذراءيه)ينفضر..واذن-بوعلاقاكصمنواحد...احدكمصنعمنذلككانلقد...ترىانعلى

..اجمزمالسميد(يهايقطعلاخى..حتى..دائما،داقما،فميلسعةمنبصعوبةالفرنسيونيتمالك)...نذالةواكئرهمالضباظ

..ةمكا!دونما،عذردونمايدور؟اذنيدورانه)ساخر"-جاك..ال!لاهباالحقدبهذامنهايتغذى،حمودلابنالباقتقىالبقيةانه((الغضب

؟سيدييااتظن-بوعلاقيهز)انسانيوغر..بطلا..بنفسعهمفتتناتراههذااجلومن

..تظننفسكانت-جاكمن..حييهـا..وديعاحمودابنكانلقد..الرياني(راسه

...غضبايفعمهمحى...متزايردةبسرعةيدورسوف-روعلاقكلتغيرالجبلالىخرجوعندما...اسزمالسيدايهاثقافتكمانصار

..ذلكوعند...شيء

دعني..تمامامخفيانك..!بوعلاقياهذاعلىيقدروالن-جاك..بوعلافى..بوعلاق(بوعلاقمن/قيترب)-جوزيف

..غضبنامنحتى،دائمانحفظكسوف...الانبشيءاصارحك؟سيدييانعم-بوءلاق
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تدريانك،آه-جوزيفالمقصوصوناولئك،شاكلتيعلىهممنبسبب..نعم..نعم-بوعلاق

لجان؟المجزرةوجهديقفانيستطيعمنولكن...ادريم!-جاك؟بليدامهملااتراني...اسزمايهاولكن..نا3قماشتيمن

ت!!فوهيتيردثم،جمبظا+نحمرعيونهمان!ل!اسحقا؟التحقيق؟.بوعلاقيايهف(ناعمةسخرية)في-جاك

هناحقيقيشيءكليغيبعندحا،الجزائرلارضثنيةاخروراع!ا...الملازمالسيدايهاقريبعمااستهلكفسوف؟واذن-بوعلاقى

مجددان!بمءكلرختل!الوطنالىالطريقفي..الذكرياتوتبقىعندما،عليهامعفيا،قديمةخبراتيتصبحعندماتستنفدوني،عندما

لباسوفيكرون..خمورنافيشربونيعودون...والزائ!الحقيقييدريط!قادرجم!فمابينكمإعيشعندما...اتجدداناستطيعلا

دونمايكنبونشيئاذلكومع،المتعبة؟لفرنسيةوالملهجة..المي!دان؟المثزمالسيدايهاعنبمتتخلواالن،عنيما..جنودكمصغار

وقرأونوالمسؤولون..الكامأتعبرالفاجعةروايةيجهضون...حرارةايها...نعم..نعم..شعييبيناكونعندمامرجو؟مثانينغعان

جا!،-جوزيف..لهغسحقا!لى!مسحقا..تماماالسقطفببموت..حزنفيلستولكني،الرياني،يومااستنفدسوفالملازمالسيد

!إالعافدين..الاباءيلكن،صفكمنانبى؟..حيالعتما..حزنفيتكونولماذا-جوزيف

يرنتعقبنن؟الذيلىلفضيلكأالحارلسهذا؟ايهم..الآباء-جاكتدركانلكيقدرلنمجد!"الصفعةاثر)يتلمس؟لماذا-بوعلاق

...جوليالاب-جوزيفالحقيقيالعبءهوفذلك،حيااكوناتمعنى...الكابتنالسيدايها

)يتطلعني.بئسوفبانه؟نذرنيلقد..هنايأنيسوف.هو.-جاك..دائما،دائما..يموتاتيجبالخ!لنالعربي!أن...

؟لم!رب1اين..،تقربساعةمنذينتظرانه..آه(ساعتهفي؟.نفسمكتقتللاولماذا-روجيه

..ينتظررممه-جوفيبف...جباناني..الشابسيدييا..شيئانسيت..آه-بوعلا!

الىانر!ول..!ايؤنسنيانه..يإسلن،كلا،ا.ظن-جطك...ججنكاو،شجاعتك،سواءشيءيفيمكلن-روصول

متعبولكني...التعبيعرفلااللهانيقول..للحراسةاختارهبسرعةيدورلسمانيان،شيءيفمولنيلن،سيدجموياكلا-بوعلاق

...الحقيفةميابنان،كفايةيغضبونسوفنفسه(يحمث)كأنمانهايتبميعجلحنى

اخر؟مغانفييبشرونلالماذا-جوزيف...يفعلونليتهم،يفعلونليتهم،الصبريفقمونليتهم،جداغالحمود

يرنسموهنا،انهاكاا!لؤرنساتعبان؟فرنسافي؟اين-جاك...حمودابنمناولالنفئ..اخرشيئاتمن+..هيا-جاك

صيدهمانهاالا..ال!دايةتبغيلا،الموجورةالنفوسان.خلاصهمطريقإ!روجيهارتياحا(كفيه)يفرك

...مرغوبةنادرةلذلكوهيالحقيقي...سيدبميانعم-روجيه

ترويضه؟يمكنكالن..هكذا...هكذا)هانرئا(-جوزيف..صةبها؟تيانوعليك..بوعلافىيرشدكسوف-جالر

...الحقيقةفيعنادهاحفرولكن!..يقينا...فعلتلقد-جاك.0.ممتانرةمهمةانها..روجيه...المعقودلسانههـابرغمحية

الن((صواتصدىالخارجمن)يتناهى؟الضجةهذهما!الانلثه..سدييانعم-روجمه

الهانفاجرسيرنأ؟مطاردتناعنيمسكوا..منقذةالمهمةهذهان!روجيهخاصة(رنة)في-جاك

كلاقلت..احدااريدلا...كلا(ويتسمعالالة)يأخذ-جوزيف...انجزهاسوف...اسزمسيديياالري-صوجيه

...(اذنهعنالالةيبعد)؟نتظر..الشيطاش؟لىليذهبوا..منخارجا،بوعلاقياطريقتكهيهذهوالان...حسنا،حسنا-جاك

..المستوطنونايرخرجانا..بوعلاقياالحارجفنيذلكليكن...

ترىا!!دعهم؟لاولماذافجاة(ثممصهمالحظةمترددا)-جاك...(لانلنر،الانلنرمتو.نر"قلقاالغرفةفي)يدور-جاك

فيفطكأتء،...بء!!يما.إ.حمووافيكر؟الثديثألىنائق(نا!ولكن..(الردمنالكابتنيمكنلاا0.0الكو!نجبلندكوهل)يتوقف(

...الصبيةدورممتازةطريقةهذه..عجنامنظرايكونالن...حصتناانه..0كلا

نصفوامراة،المستوطخيئمنثلاتةيدخلتم،البابيقرع،فترةاالصعر؟يها،بوعلاقالصغرايها،تماماشائعةفهيذلكوفوق...

001جوليالابوكألفهم..وصبيصغيرنانوؤنمتافان...بوعلاق

القالد؟(ين؟القائداين-معاالرجالمنوواحدالسدة...ذلكمحلىتعتم!دلا)متأنيا(-جوزيف

سيد.ني!ياصبر؟،الصخبقيم...صبرا-جوزيفمنبدافعبهبميثيفهو،يكذبلابو*قان؟ماذاعلى-جاك

اصبر؟ايكونكيفتعلمنيالا،تعلمنيالا؟كبف-).نتقدم(-السهبة؟يهانري!هسوف(بعينه)يغمز...الموتبفرةممروعانهالعبث،

فرنس!ممىايهرع،قليلااستريحي،سيدنيياالهدوءبعض-جوزفي،اوه،كذلكو(لفرنسي..يموتانيجبالخاكالنالعربي...؟لكابتن

اهقعد؟لهاويقدمالموتيضحمكانكلفي..الموتجائحةانها...استثناءبدونالكل

أحتمل،ارولم،القعوداطيتىلااني(لقعود()ترفض-السيدة،اوتوا،الصحوساعاتفي،الموائدعلى،والحلق،الصدورفي

)تمرغمكاتبكمخلفالتملماذا؟تفعلونماذا،السيدايهااعصابيازهاعنتنيءكلكفوالا،الناسيموتانيجب،معهسباقفياننا

؟؟المسيحبحق.نتحركونلالماذا!الهييا(كفيهابينو-جهها...ن1الدور

سيدكي!-جوزيف.0.جاك،جاك-جوزيف

جبااليهمانظر..انظرالكابمتنايهااطفالي(اليه)متضرعة-السيدة.ابرني.؟لماذا..سيديياتوقفلماذا(متعبةلهجة)في-جاك

والصبي(-الفت!لينلى)تشو...لنحو4هذاعلىنتركلن...حولنايضجونانهم-جوزيف

.بتفجرون،موردوناصحاءابناءكان؟يجريماذاولكن-جوريف..اخبرني)ملح!؟من-جاك
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كادوالقد..الحوفتدركلاولكنك..المسعكبنصغرييا-السيدة.لىا.عأم4

،...يختطفونكانسيديياءمهـماني(والأربعينالخامسةحواليفي)-الألاولالرجل

...الطفلولكن..تخلصينسوف..ابذتييا-حونيالاب...قاتلرعبفييعيشونولكنهم...

الهـابتنالسيدان...ارجوكمادلمين،مادلين،-العمالنافؤةخلفتقعدأنك؟دائماتقاطصنيلماذااللرج!-السيمظ

انهم...اطيقارولماني،..ابي1(الاب)الى،دعني-السيدةيفرخلاالنيال!سذلكالصغر..الشيءوذلك،بن!دقيتكوبجانبك

او؟ه..النافذةخ!لفمتصبر،قاعدوهو،المزرمحةحولصهـورون..غرليسسكررانك..بالصبرعليوتشبر...ابدا

للحراسة؟اخرج؟رم-العم...اهـجوك،مادلينياهذاتقوليلااليها()متضرعااواه-الرجل

..فعلتلقد..5ء،51-اررارةاطفالكانهمانظر،جيداتفحصهم،الاناطفانيانظر..-؟لسيدة

..مأمنفينجعلكوسوف،شكواكقدمي،سيدتي؟-؟لكانجننشوةمجتراتقعدولكنك...لهمحقيقيااباكنتلوكما،تماما

سيدياشكوىاية،مختلفةالقفيةولكئ..شكواي-؟لسيدةثم،المرتجفتينبكفيهاوتجسه،الصبيتمسك)!اليهمانظر..الخمر

الكانجن؟نرالعزيعمركيفترىالا؟صالحاولدا(ليسوتحتضنه(فهـجأةتنحني

..مكانايمافينحرسكسوف-(لكابتن؟خلالهالر(حل

؟لماذا...اوه؟..لماذا-السيدةيالى(فييتنهد)تمامالا،كذلكولكنه(بوجهه)لمشيح-الرجل

اجلك؟من(صنعانوسعيفيماداولكن-الكابتن؟شيئاتفعللالماذا..وانق-ال!دة

عليك..تحررني(قءليك..بال!ك!تسشطيع)منرفعة(-السيمة؟العودةفيمعانتذاكرالم(ضراعة)في..مادلين-المرجل

..مروعونابنائه!الىتشر)الاطفالهولاءان..أمنيا!بتعب!ان!(ل!لمةامرما!العودة!العورة؟الهي؟..اينالى-السيدة-

عليكم؟نفعلان.نريدونماذ؟..(ناوكؤللى(لنومطعمتذوقانلاابئتيان؟اللهاجلمن؟مادلببنياترفضينولماذ(-الرجل

..السيد(يهافورا،فورا؟.القضية.نتدبروا(ن(لعودة؟فبىرغبتكمن/بئينعلىانتهل،ولكن..؟لماذا-إلسيدة

نفعل!سوف-الكادتنأراسكتنكسلماذا.."/كلم

لمقد...امنهاالارضهذهالىاعىدوا..شيءكلانهوا-السيدة!عفوا..سيد.زييااقهملست)متدخلاأ-جوزيف

(فسدتملقد؟اعملانوسعيفيترىوماذا0.البدايةمنذهناوجدتهيهده...نعود؟ن.نرف!ضىانها..سيديياتفهمسوف-الرجل

النار..مكانفيكل،لاليلطيلةتتوقدالناران..الحرائق.شيءكل.الحقيقة

هياكلالد!وبفيعلين!وتطل..فحميةوتصبحالاشجارتسود.ئه!ولماذا...العودة.نريرلماذا..؟لماذاولكنالصبر()نافدجوزيف

..بالرعبمؤدنةتقرعالكنائس؟جراسان..لمخربة1،المتداعيةالبيوت؟.نرفضها

اجراس؟الاجراسقرعسمعتهل..صوبكلمنالخا"كفونويتدفقالى..هناتعال(الصبي؟لى)!لمحليلااهدئيسيدقييا-جاك

تحلو!انمهمتكمانابي..ياغر،جةمهـمتكمانالكاهنه)الىالانذاريده(له)يبسظجنبي

...(لرعبوليسالسلام...كلا(ينطلقانقنلالصبيفتمسكجنونفي)تهرء-السيدة

...اللهبيتفيالخائفيننلمنحن-جوليالاب.كلا..اواه

هنا؟الخوفصنعمن؟ابيياالمخوفلماذاولكن-الشدة...السيدةإيتهاتشجعي..قليلااساعمكدعيني-جوني؟لاب

..ابنتيياارري)محير؟(-جونيالاب4الاان..كلا..كلا..انتاريرلمكلارعب(فياليه)تنظر-الس!يذة

..شيئاقلهيا.؟.ماذا-السيدة..0هناشيئايستطيعلا

السلاميشثرلصوف..جديد"نالسلامينتشرسوف-جوني؟لابءالرعببهذال!نوئينلماذا،لكن..صبرا-جوزيف

..يقينا،الاببئس!م؟رأيتمادا..!.نكلم..ولدييالهمقل(للصبي)-السيدة

ولكن..وانااطفالي...مدعوروناننا(الكابتنالى)-اهـ*؟رةنج..ولدييانسيتهل؟..مساءا!مىانيحم!ايتماذا

الرعبتغذوناذنلماذا.؟.البيىحولفينتشرونحرسالي+نرسلونهل..هيا.إ.ميشوياتكلم-الرجل

؟تسيءكلتنهونلالماذا،صغيرةرقعةوحملوه..المزرعةطرفعندامسكوهلقد-هـإدة1

ياللوقتمضيعةذلكاليس(الصبرنفادمنشيءفي)-جاكولكنهم..ادفعانيجب..الفربضة..واحدةكامة..واحدةكلمة

..؟طفالكنحرسسوف..سيدتيكادلقد؟طظي؟كذلكاببس؟كذلكاليسى..اختطافهءلىوشكوا1

الىانظر،للوقتمضيعةالبشريةالئفسىاستاللأكاسنسمى-(لسيدة..ينطفيءرعباان

حضنهوفي...مناامنااكثرليسانه(العمالىفثير)الرجلهذا؟..؟لامس(جرىماذا...ميشوياحدثني(الصبي)الى-جاك

المنطفئة،بنظراتهيلقيولكنه..للمقاومةويئحفز،يثمل...بندقيهوحيانيمنيرجلاقرب..ء(الشيبعض)مستغرليا-الصبي

قلوبهموفيقلبيفيويسقطها،البيتارجاءفيالذاهلة،المستسلمة؟..ثم-جاك

؟..امناهذاتسميهل(الاطفالالى)تشير..ثم..لييبتسموكان..اصابعهبرؤوسدأسيفركثم

...جنودنان1..مزآرعمناكنرليسىولكنه-جاك..ماماالى..ورقةاعطانيثم-الصبي

(لرعبيسمرونجنودكمان..سيمبميا..آه!لا...-السيدة..؟ميشوياخا"لفاتكنالم(رقيقةلهجة)في-جاك

...ادفعسوف..كلا..صدورناوفي،منافذهوفيالبيتحولخائفا.اكنلم..لكقلتلقد..ماماا!ه(صوب)متطلعا-الصبي
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نااتريد...اخرنىرونعملناان...كلا..كلا)شعبا(سجاكتمامامنتهيةولكني

لك؟اوضحركمحقك،منذلكان..دورناينتهيتدمعينعندما...واذن-جاك

...سيديياشئتاذارأسه()يهزالثالثالمستوطن....كفرنسيةثصرفكان

..والخونة،العربمعنتعاكاملنحن..حسنا-جاكانيجباطفابىولكن..ادفعسوف..اهتملست-السيدة

باطفاني؟تصنعانتريهـدماذا..واذن-السيد!..يستمروا

...تماماهمكما(دعيهم-جاك!الفريضةاداءبعديستمرونفسموف...قررتقدكنتاذا-جاك

..سريعابهملنعد..ارجوك،مادلين،مادلين-العمالقضيةليست..تفهمانتريدلالماذا...اواه)محتهـدة(-السيدة

..سريعااتلفسوف...كلا...فرنساالى-السيدةهذااقتلوا..،كلا...يدفعونالكل..امتنعاوادفعانفيهي

أرضلنغادر،سريعالنعد..مادلينيائس(متذلملصوت)في-العمتندافعونانكم،الفظا"لععننقرأاننا!الصدوريجتاحالذيالرعب

...الاطفالينقذانيجب..الرعبيبصرونانهم..ياسيدي51،الاطفال...البشريالقلبلتسويدمعا

وتلين،اطفالهاصوبتتطلع)...كلاقلت(اهتياج)في-السيدةالوجهفيمكمنهامنالمقتلعةالافواهصورهاوفيالصحفصدورفي

نايجب..اعزاني؟...ربما،ربما(فجأةالمتعبةوجههاقسماتالرجالاجسالط..عنالمفصولةالر؟وس...المشرومةالاذان..

ناويجب..الحق!بقيةالشمسنورعلىالصباحفيعيونكمروتحوااننا.نعيش..يومااطفالييختطفونسوف..احياءوهمالم!ونين

كالعصافر..وتغردواالصباج..زهوروتقتطفوا،الحديقةالى.نهرعواشسيء...كلرغم*تيالزاحفالذعرذلكترقبفي

مأمنفينكونالن(العم)الىهنامنلنمض..لنمض..ا!!يااطفالك؟يختطفالذيهومن؟تكفيهـلن..سيدتبىياولكن-جاك

؟الدربءلى..الجيشرعايةتحت،هناامنفيالناسىان

نمتط،سوف..اساعمكدعيني..إكأينا(ذراعيه؟!ا)يمد-العمتختطفونسوف..انتموربها...همالنفس!ا)مبهورة-السيدة

..مقفلةعربةا.الشيخوخةسنفيوهو،الرجالمنواحدايخندخل..يوماالصغار

الامشبعه،ا!طرجنحوبهماويمضيبنراعيه،البنتيني!تاط)...تماماعواطفكاقدراني..سيدتيياالعذراستميحك-الرجل

الصبي(حولذراعهاتلفبحيثمنحنيةالسيدايها(الملازم)الى..لكاعبردببني..الاختطافمسألةولكن

(قنرة)ان؟مواطنيناقلوبيعمرالننالمشيناليأسهذاترىالا..المثزم

لد!كما؟قبقىماذا(منفجرا9-جاكو(شدها(لقلوباعنىيكتسحانه...توقفبدون،دائماينتشرالبس

نستمرسوف..الملازمالسيدايهانستمرسوف!-الثانيالمشوطناملكانني..الكابتنالسيدايهامثلاحالتيخذ..بأرومتهااعتدادا

)متو!(؟الامرنربرالنولكن)يتمهالاءليهمحقد!تغصحلوقناان0..وهم،عماليتطاردونانكم؟الانلديتبقىوماذا..للخمورمصنعا

حالهمفياجرائييدحمكواانمرهم..الكابتنالس!ايها!ايتي..الانتتفاهمانيمكنكطريقةبايةولكن،حالبايةالمنعصبينمنليسوا

..خموريان..اجصائياقالوقتنفسفيومقتنع،شجاعةمملوءباسلضابطمع

..الدمبسفكولعااك!رهمومن،الثوارغلاةءنهم؟لمساكيئ

داصذوكرمااو،شجاعةاو،جبنا،الثورةصففيانهمسيديياولنقل

نا..الوطنالىاصدرهااني...الخمرتقطرفييعملونولكنهم..

خموري..يتجرعونباريزفيالجيشوضباط،نفس!4الوزراءرئيس

سرااع،ءلصغورفاعسأموتوكذلك...يأسا.اموتفانيانقطعتواذا...اذنافعلماذا
محالة!لايتاني.صناعيمطاردةفيالشجعانضباطكماستبةرادا

لحضيةخذ...يقينايجتاجنيسوف...الدمارووزريجتاحنيولس!وف

نفسيواوكر،ادفعانفيليست؟لمسمالة،و(حدةانها..مثلا؟لاطفال

..مسنةكرمةجئورىئه..صميعيفيهوبالمطاردةالشعور..ولكن

رافقصصبرعة!عورتيروج!فيمطروحة،جافة،بائسةورقةمثل،مطارداني

اجرائيان...؟افعلانتريدنيماذا...اتجاهكلفيد؟ئمامدفوع

..اخرىقضيةخذ..القولاكررالست..الهيياولكن

المعروفالعربيللقصاص..اناقضيى/لتكن)يقاطعه(-الثالثالرجل

ساقكممنولكن...جميعاكفوا،كفواالضجر(من)منتفضا-جاك

ادسيوفاادكععنر؟والجيش.البوديسمدنيةثوائراليست!ناك؟الشيطانبحق،؟لينا

..وجوهنافيشفاههمقلبوالقد-العم

الستم..قاللقد..بالصبراحدهم(وصانا-الثانيالرجل

بيرر-الآولدنداو0.0تستمرواانعليكمواذن...تمامافرنسيين

فياسروالقد...الملازمالس!يدايو!اعذرني-الثالثالرجل

...هناهيالحقيقيةالجيشقوةان...اذنن
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هزمنالقد...التحريرحربتنفجرالان...منتبه()غر-جاكنجلدسوف..هيا...الجحيمالىبهالنذهب)صارخا(-جاك

الان،الارونكن،اوربافيدحرناقبلوروى0.-الصينيماالهندفيسوف0.كالحيواناتنسوطهمسوف..عليموقعناحيثماال!رب

شبابيرتدكيما،النصر،تبريراتولا،اعذأردونما،النصريلزمناالأن؟.مذلةاية.؟.انتمولكن...دؤيتنالمجوداسراره!رضفضوننج!(هم

...كابتنيمااعذاردونماقلت)يتمهماليهافرنسا..لكمسحقا...خارجا...خارجا

...المقابلةتجريالن-الكابتن7(الخارجالىطريقهمافيالرجلانيتدافع)

؟..كانجننياحقيقةنبدأاناتريدالكاب!نن(ويواجه)يتوقف-جاك..قضيتيولكني..الكابتنايها-الثالثالمستوطن

...اريد..اريمد-الكابتن..ئدو؟ئرالاالىامركاشك..الثيطانالىهادر")يتعقبه-جاك

كابتن؟ياالي!امشوقانتكماترى-جاكا!جشضةان...ةكألاتحيرلاو!ا!يائسا(-الثارثارروطن

؟مغزرايومياعملااليس،يهف-الكابتن..الخو!ة

المج!وميأتعولسبخةاليهنخوضاننا،،امينلاذعمنت"()فير-جاكقوةتطاردكمسبىف،الجيناءايرهاان!م!،اليكمقادمةانعها-جاك

...محررانهخارجا...هيا..اعماقكم.منوالرعب،المذلةبذورتقتلعحكأالجينتى

امانته؟هيفما،ومثوالادمحاركونقد،نعم-الكابتنفي،ابييااخروقتفي(ارقصوتفيج!و!يالابالى)خارجا

حقيقيةكبرياءانفجارعلىالساعةتقفسوف!منه()يقترب-جاكالغقسب،بنظراتمودمجنالابخلفهماوكلن،؟لاخراحدهمايجو)؟شروقت

الصاهد،الحقيقيهوالصامد؟لرجلاناتظن،بالعارتصطدمعندما(العصبيةلملازم1وتلوي!حات-

كحسب؟،هنا..هنا...الانفيفأ(اهتياجهذدوةكبميزالىما)-جاك

هو؟اليس-الكابتنفيفونساماتتلقد...الحقيقيةفرنساقوةهنا(الارضيدق)

الحمالسةمنبقاليلتم،بالمطلقعاديارجلازود...لايقينا-جاكانيجب..والعربالفرنسيين...الكلنطاردانيجب...قلوبهم

يعصبون،ببسالةيموتو!الفلاحينأن!يمدفيبين(لمصمدالرجليممجزيادورك)فترة(الصلبمقصهاهنا...الطفيليةالحثائنئىهؤهتجز

وحتى،والرغبات،والامن،فيننهـالحبمروعاحقداقلوبهمعلى..-(لمرهفالمسنونالحدامامعظمتكبكللتمثلدورك...حمودابن

فيالاخرينيقذفواأىهم!م،أملبدونيعحاربونالف!حينان،الاملبد!المبلولتينعيميكان،معاندتهـكالىنضطراننا...اسفا...اسفا

ولكنهـم،صلابتهملهم،بشرانهم،امكن؟ذاانفسهميوقرواوان،الموتباللمستغريانحقيقيتان..مرقوعتانعصنانانهـما.حقديثؤرثانالعذاب

مفصلون،برغمهممنسحونان!م،أسيومبمالشرك!الرةمتىمنتزطونمننضطراناسالا،اسفا..المبللوريالماءكنبحيرةتغريكيا...

الموتيجهزواانهو،مكررا،واحدادورالميودوافقطاحياء،للموتتمامافتنشفا..الموتفيهمانوغل4ان،الناسمنالسقطهذااجل

نعرفسوف(لخارجبم2البا*صوبويتجه،مغانهأرفادر*خرين،حمودابن!حمودابن(متوقدة،ضارعةلهجة)فيالعدميجففهماثم

...الحقيقيةالامانةمعنىالانالصديقايهامأسورانكوالفرق،الرجالمعركة،الوحيدةمعركتناازها

امانتنا؟)حائرا(-الكابتنالغضبسوطجلادكي!ديفيوان..عظمتكبكلفقعدانكالفرق..

؟لأذ(،مختلفةبكيفيةولكنها،كابتنياطرازهامن)يتوقف(-جاك..الهزيمةرجفةيبدأانقبلحمنى،حمودابنيحسى،انه.0

،..الحربفيبانفسنانزجكيماالدوافععشراتلنا(ن؟لمادأاجلبالعبارةينطقءغادوما،الملازمكلماتمعدري!جيا7السظارايسقط

تفوقنا،،ألاحريننحكمانفيالعادة،الجيتىتذرف،فررسا،مثلاالنصرالمشهدءن-وتفعثم،دقائقذلكيدوم..تمامايرسدلىحتى،الاخيرة

؟..التىريراتورئدستةنصف.لكفيألا،اوربيتنااخاصالاشوذات(ليهارنفهـمىفي،الثاني

ئنتصر!انيكفي..نيبرالنسبة-الكابنننالثاذيالمنت!هد

منبعهـذلكيمنعنافماذأ،محشرةانايلزمني..واحديمكفيك-جاك..قرنسيس،جاك،الكابمتن

وا!ة،و(حدةهذهـاللعبفنخرج!اأيدفمداننصستطيع؟السقوط...(لمقابلةهذه(المكتبخنفمن)-الكا!ضن

،الشردفيطافىي!لقكما،صثافنعلق،ا!د(ها2لهرليضاولمصمووء...كابتنياواحدااريدؤ!بمالى!ه(ويقفالمقصءلىرو!)يعفض!جاك

؟لفلأحين،كلئبصهـمالةاقليكولونقد،(لعادةبفعليموؤونج!ودناانتداعتقد(لثقلحجرةان!وكمما،واحدةءوةالهحففي!!،رواحدا...

المساءوسهرةو؟لعودةا!حبوظلبون،فرنسمامنالرسائليتلقونلانهم0..قائمجدارفي

حق!موورن،وتسماكياتهم،وروجاتهـه!،وبيؤلهم،احلامهمل!ائ،الممتحة)فترة(

عنمعزولون(لفلاحينشت!ئ،الممنوعةالرمخبالتمئاتقظء*و؟انايضا...جاك-الكابتن

مصيرهـمواجفنهفييمبت!(لموتجندينايصارع!!ما،ا!بومى(لمذوك...نعم-جاد

عاىقدوتهاو،يصمد؟نهذ(و،محني،الموتءلىقدرتهاما،الحقيقي...حمودابنن1اتظن-الكابتن

لقدفحسب،يرموتانالفلاحوعلى،صنخدلان9هذ،معنئ،لمححبان...حقيقيونفساةالمرجالهؤلاءان؟يدوينىما-جاك

حقحتهةاليومحتىركرفط،"لانهيموتالعربيأن،كابتنبر!بشالمبوا7...الرجالهؤلاء(حزينصوتفيمرجعا)-الكابتن

الوصمعينع!سىي!ضلكهاعئدمالالعر!يئ؟رقيةالبىتعيزرىدا،1،اخرى.بعضنا،الطسالىبعضئايحتهيسوف!كلتقياال!معمي-جاك

..كابتنيا؟لوحيدبرقهكلان!أتسظخدمه،انها6ءليه"فيسننحوذنها9تماما،الارضهدهالىمشمدوثونولكئئا،الفراوالىبعضض،،الجنونالى

...تفرغ(ن!ريدالا..ئج؟!نالىفاجلا()مت!،-المغانجتن..أفكربمكابننياا.ندري.هـ.ا!واب

...نلتقيفسوف،كابفخبر،صبرا-جاك..الفرقوما،ا!ري-انكابتن
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..كرنسيس(هوحيتمنيهتف)الكابتنا(اوتصنعتنا،والفلاحونونحنجنودنا،سواءنظريفي-الكابتن

يالعم(الكابتنقيفاجيء،المسرحطرفمنفيكلرم)-فرنسيسهيهذه،الموتبحتمميةيرؤمنعنممااميناالىجندييكون،غبرليس

...سيدي...اخرلسببيببرنيفهوحمودابناما،القضية

هنا؟تفعلكنتماذا-الكانجن؟..كابتني،السببهوما-جاك

...دائماسيديياهناكنتلقد)مضالربا(-فرنسيسناشئااغتباطيكانررما،بالضمبطارلىيلست(رأسه)،هز-الكابتن

...والمرأةروجيهاستدعووء،..اذندائما.أه.أه-الكابتن،حضارتناابن،معق!ممتاز،ثارر،عاديغيرثلألرلقاءفيالاملءث

فرنسميسىاايخرج...وكذلك

فارغة.امتيازاتهمان،نرىسوف،نرىسوق!)مثار"-الكابتن؟أنياتظن)يتمه!-الكابرتن

هل؟ذلهكفيماذا؟النموذج؟تقولكنتماذا..كلهم،سواءءلمهم؟..وكذلك-جاك

هوما؟السببهوماولكن،ممتازرجل؟بالخجلانترطهستشعرناورورخخل!،اللقاءبهداتمامامثليمشغوفهـنك،بلى،بلى-جاير

؟النجاةمنحنالااكثر،للقتلميلااكتهر؟قسوةاكثرلانهاليمس؟الس:بوج!اضباطهممعنقفاننستطيعلاانبلا...فضولك!تحب!متكادلا

وجردتهمبهماودتربماوكن..ولكن..شيئاتغنيهمكانقافنننالالاانالكر)-"الظلذلد.محاذاتنافيفجأة/يخبثقالعارو،ونرمناالالوجه

(بننرىدعنا..جدارنهمعنوانهبىالتنالجامحةالبدائيةهذهمننعلقهاالتبماالرفعةونسارات،اوامرناتنحسرعنعما،نحنظانا،(لمقبضى

يسقط،،وعواطفهوتنكبح،ى9ير*لرر-وف...ا!تعذيبمواجهةفيصمودمنؤتحررعئدما،الرجلوجهفيالرجليقفعندما،31*،فناء،ى

يخبظا...تماما،الاخرينمثل(ا،لأزموجهفياصبعهرمد)ءتهالكا،نقتلإنفيالحقمسلوبون..نملكماا!زمسلوبوقوئافاذا،الزيف

حطلا.حالا،ادخل..نعمأالبابالمئرلى،لفضحوسائلمجرد،للتعذيبالاتمجرد،مسوخالىننقلب

علىخلفهجارا،ثوجه"خلفهومنبيرالخارجيالبا!"ن)/بىلفاصلمنص!نعالذياللباسووانخقينغ!رزء:ح!ما،وار!ر

السوداوانعينا!ا!6!ماابرز،رقيقطفونيوجهذ(تلاعربيةفتاة،مهل!النظيفالموت،المضسقى،المخقار"لوت

تحاول،المسرحمنتصفالىيقودهاانبعدووجيهيرطلقها،الكعرتاناؤمنلاانجي..الملارم؟يهاهذيانانه!تسه.،تاية)معارا(-؟لكانجنن

غيربصورةذلكتكرروعندما،روجمهفيردهاالزاويرلمةالىتنسحبان...تقولممابشيء

الىمنكورةتلتفت،جانبمنوروجيهجانبمنبييريحيطهااراديةهذارموتسوف؟..ا!نكراناوألاقرارجدوىوما-جاك

برأسها(وتكستستسلمثم،الجانبيينوالىالخلفتستحقهاالتيالامتعازاتكلتلبهانبعدولكن،!،!يكبينئرالع!

هي؟هل-الكابتنان،وامانةبشرفتعاملان..هووضحهميسشحيلةولكنهاانت

..هيانها..سدييانعم-روحيهالانسانيكرمان،الغاليةفضائلكتحترمان،الموتمبمترغبكماتموت

؟بشيءالنطقتحاولالمم-الكابتنوها،فيلتقيسوفاننالكاقلالم،مهلاولكن!أعماقهـكفيالثاوي

...سيديياكلا-روجيهالهاويةامامكوتنكشفغيرليساخرىخطوة،واحدخطمعالاننحئ

نريدلانحن...اللطمفةالابنةايتهاصوبها()يتقدم-الكابتن...نحنعارناانه...بدلاإ..كابتنياالقممبكتزلانبدولا

سوف،جيدا،افهميني..بسوءواحديمسكلن،وصدقيني؟يداءكالفلاحينعذهب؟...يخلصنامن..بيحملهدائماتلزمناووجولتنا

حىودابننعم(ارادتهابرغمالؤتاة)ترتجفحمودأبنحالاتقابلينكابتنياكلاالت!ممبر..،الخر؟ئب،جنودناقتل،السفاحينالجهـلة

وبعد...تماماوتلامسينهمنهتهربين،سوفطبشيءيتفوهان.بريدلا(نهوفأكل،امامكينطويدعه،رعباقلبهاملأ،عذبه،الثمينةالفرصةاليك

مدىندرينحن،يديهاب!نوجههاتخفي)ماشيعاعل!ينابرقصسوفذلكبارمانعذبه..والفضيلةوالمثروالاستقلالالشرفديداناحشاءه

!ا،..5لرررحاشيءكلفيكأ!يوسوفالان!فة!!ي...بكن!هانيابلامعشبةوانهامريضة،مسحوقه،عاجزةفرنسابانيشعرحتى

هو؟كماحمودابن؟حمودابنوؤيركأ.لودينالا،وجههكرفعيكلاهاالحقم!قىةمحجر،دمهمناوولراشفة،الدسح!مالطر!جسدهفي

(اتجاهكلفيثمورسرةيمنةرأسهاتهز)-القتماةانتهينااننالهقل،كمابتنيرلاوجههفي

فريدين؟لا؟ماذا-الكابتن..تهذيانك..بةهزاء،هراء)صارخا(-الكابتن

..البطلاخاك؟ح!وداينترياقفريدينالا-جاك..المواقع،كابتنياالواقعاالعينين)ءلتهب-جاك

،الجمهورمواجهةفيالانوتضبحنفسصهاعاى)تدور-ةالغت؟..جلادين،سفاحينانفسنامننجعلانفيواقعاي-الكابتن

..هه..شيئايقولنهتجعلهسوفي(جنبهاالى)يذهب-جاك.فعذبربفينميزان؟..هذاواقعأيرجيوني؟معنىايمارونمفرغين

مفهوكلكأ(نجرراصواتتهمهم)المقناةهذامثلقدالسةامامونخشع،الموتالىالجموعفئسوق،الرجال

لطيفا،كلرآهوبمونقهـلا،الصغيرةصد،قتير،منها()يقرب-جاككانادا،مواجهتهفيوتتردى،جميعافضائلناتتهاوىان..الرجل

..عنهسنخففينولكن،ولمكنكل.00واحدفانهعارمنهناك

ذراعيهايمسكالذيبروجيهفتمصطدممنهالافلاتتحاول)-الؤتاةهناك...كانجتنياخرافةالو؟حدالعارعنه(بوجهه)متتميحا-جالر

(الشدةمنرمكنهماباقل..دائماالنمودج

،رويدا،رويهـا،صغبرقيياي!تكلمنجعلهسوف)يلاحقه!-جاك...احرىمرة،هراء-الكابتن

اخرجه..اخرجه(بالخارج(لبابفربالواقففرلسيسالىيلتفت)تجدوسوف،كابضئيانستقدمهرممنا..ليكن...ليكن-جار

...هوكماالحقيقةبنفسك
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وتنهارملتاعةصرخةالضحيةمنفتخرج،بطمهفييرفسه)..؟ختاهثم،قليلاويغيبان،التعذيبغرفةبابيفتخانوفرنسيمبيير،

نخبيءمابعدتريلم،الصغيرةايتهاتشجعي(ركبتيهاعلىفجأةالفتاةفيسوقالكابتنيتقمم،ابطيهتحتمنحملاحمودابنحاملينيعودان

لذعةالصغيرةعلىوفرحمودابنإ..حمودابن؟تتكلمالن،لك(الاسروجهفيفجأةويرميهاهيحيثمنالضاة

...واخرىواخرىاخرىالاسيرراسوتحوط،مفاجئةبحركةتقفزثم،لحظةزتسمر)-المفتاة

..اختاهياتتطلعيلا،نسيمة(المشدودةاسنانهبينمن)-حمودابنتفتحثمالمتعبوجههوتتفحمى،خم!عرهعلىتمس!حوتروح،بنراعيها

الداخلالىاسحبوه-جاك(المطبقتينءينيه

التعذيب(مخرفةداخلالىالضحيةيجرونوبيي!وروجيه)فرنسيساقو..للن....ل.اقو.لن..غيبوبة(في)وهو-حمودابن

بهم(يلحق).مقربةالبكما?لىابق،اتعهدهسوفي-الكابتنوهيوجههكللىشفتاهاتقعحيثماوتلثمه،الاسرتعانق)-الفتاة

هذهاحملا(بجنديينويعود،الخارجيالبابالىيذهب)-جاك(واضحةغيراصواتا.لخرج

...كابتنيا(يصوخ)المداخلالىتنظرواجعلاها(الفتاةالى)..نسيمة...00.5.5(فشيعاشيئامنتبها)-حمودابن

؟ماذاالداخلدأ)من-الكابتن!الانابعدا-الكابتن

..واحد"،واحدة،كابتنياارجوك-جاك(ذراعيهاويخلصجاكقيتقدم،ءنجتاالفتاةفرنسيس)يدفع

..هيا...هؤهجرب،تلتقطهااذنيكدع(مقهقها)-المكابتنالاندفاعفتحاول،ويطلقها،بعيدايسوقها)!بنيةيااهدئي-جاك

احياناتنطفيء،منفجرة،مكتومة،متلاحقةالمضحيةاناتترتفع)عاىوبقوةفجأةيصفعها)!اهدنيولكن،أهجىيد(منالاسيرلى9

عندالفتاةيشدانالجندو،ن،اخرىاصياناوترتفع،المسرحتبلغانقبل...تفعليانبكيحسنوجهها(

الدإخل(صوبالتطلععلىو،قسرانهاالمةزووح؟لغرفةباباي!ا،كلا(لتعب(منواهنايز؟لمابصوتصارخا)-حمودابن

.؟.(لابروخزهذاالميعبى..كابتنيا7تسرع(نك-جاك..(لملارمايها،ا!رم

...كيف،كيف-الكابتن،جلاديكماعتىمعلوجهوجهاانك..حمودابناليه()-مشي-جاك

كابتنيا،حساسيتهعليهامسك،ال!رفةفيويجيءيروح)-جاكويحملمواجهتمهفي)يتوقف...اكف(ناليتتغرعسوف،ح!ود(بن

.00قليلا...قليلايتصاعداجعله،تسرعانككنتاذاماجد،حمودابنيافيتطلعأاءلىالىيرشدهثمبكفهشعره

..تغيظنيانك،الملازمايها،هيا-الكابتن.نفس.اخرحتى،عليكلتنصرف،هناانها..ضغينمتياثارةءلىفالرا

مرغمة،بدورهاالصراخفيهبمفتشرع،عبثااننملصتحاول)الفتاة...الملازماي!،كلا-حمودابن

وجههاتثبيتعلىويرعمهاشعرهامنالجنديفيشدما،رأسهاداوي؟بالمقابلماذا؟ماذا-جاك

الداخل(اتجاهفيالتيالدرمقبضةمنالتخلصمحاولاوج!هيرلوي)-حمود(بن

...كابتنيالحمهتنتشانك؟لماذاولكن،المافاط51-جاك..ترالم...ترالم(ر!سهتتد

(جمونفيصارخة)-الفتاة؟مادا(فترةرالهمثبتا)-جاك

..كابتنيا،الاناسرع-جاك...بكماءانها(عينيهمنالممعأننفجر..ترالم-حمودابن

..نجردهاننا،تمهل-الكابتن(صوتهيختنق).بكماء.

...الخجلتورثنيانك.بةاء-جاك..مرة...حمودابنيالسانهأعطلتمذ-جاك

فقد،جديداشيئاالصضيوةهذهفيهتجدلمن)ضاحكا(-الكابتنإ!اط!لقوها..اطلقوها...-ح!ودابن

مناماعليمننبدأانا!ك!زمايرهااتود،والان،واحدبطنمنافرغاكيف؟اعدائكامامماهـللةضحيمتكترىانيشوقكالا،كيف-جاك

...اسفلياقسوةاكذرهومن(شعرهيطلق)الانافعل؟انت؟طلقتهاهل..

...!لصغيرةاثرح(بدراءيلوح)-جاك؟..انتام..فلاحوكام...المظلاتفرقةجلادو؟حمودابن

معا؟بالمهمتينالقياماريدلاانيترىالا،الملازم(يها-(لكابتن؟.الصغيرةلماذا؟انافي،فيجربوا؟لماذا،لماذا!حمودأبن

فيويهمس(لفتاةمنيقترب)بفسيإفعلسوف،حسنا-جماك...اذنتلعباناتريد!جطك

سوف،أخرىكرةاعيدهاوالان..(كلمةكلمعالصغيرةتتلوى،(ذنها..تشجعي،نحم!بمة...اخضأه!حمودابن

...لمجلااتياريسقطثم،الادنينووراءالاصابعبيئفيمابالمتيارنبدا(ايما!فيراسهاتهـر)-نسيمة

سوف،ثمينصيدحمودابنار،صعبرتيياالعذرالستميحك..قليلا...اختاهياتلتاعينسوف-حمودابن-

ايهارأسهاارفعا(؟لجنديينالى)صعرتيلم،انتب!،بالتأكيدنرغمه(باصرارر،سهاتهز)!نسي!ة

؟مسحا،؟لنديتانالحلوتانعينلاتطيقمافوقسرين...الغبيانهتكوالقد.ء.احسناعدلم،نسيمة،اصدقكانبى-حمودابن

..وبعد.مصفى،براقاالعينينسواد؟جعلا،الخبيثانإيهادموعها،(ليتسمعي..بوجهكاشيحي..غفرانكنسيمة..ألالممواطن

،هـلاستعمالفضلاتمنالمجمعبالماءمعدتهتعمرسوف،صفيرتيياتمرخيلا،منككلمةءإىمعلقمواطنببكهن(لالافمصيراننسيمة

...!لا،صغيرتييا...اختاه،(جليمن

منفلاثنية(الجنديبنذلمراعيبمبئ(لفتاةتسقط)مرةاثرمرة،وجههعلىكفهبجمعويلطمه،صوبهجاكيقفز)

الجنديانيجر)الصعيرةتلاشتلقد...كابتنياالانوؤره-جاك(مرةاثر

عليه(المهمرجسم!اويحطان،(لمكتبالىالملازميسندهمقعدالىالضاة،الألممن1بحرالنسجاعة،لىتخوضينسوفاختاه،تشجعيجاك
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...فيذايفعلانحمودابنمزد..الصغيرةأبننهـا-جاك...هيا،الغبيايهاانعشها

..(صدرهاديراسهالخبيء)نسيمة(وؤرنسيظوبير،روجيهخلفهورون،الكابتنيعود)

..انذركانيالصغيرةاي!شها(متعبصوتدي)-جاكانفها،نحتيمررهايدهفيصغيرةبزجاجةالفتاةيعالج)-الكابتن

،صدرهعلىوكهيهابنواءيهانلطمهوؤروح،فجأةتقفز)-نسيمةسوففعالجين؟هذ(ما..ما،صغيرلييراانتبهي(قدريجيافسبقظ

مفهومة(فيمنغمةاصوافاوتخرجنعولوووي؟لماذاولكن...اذنمر؟را

..هيا...صغوتيياغض"بكا!رغي...حسنا-جاك،التحننيسروالهمنالاعاريا،البابعند،حمودابنيظهر)

ءلننبين،زائغتينينب!يئودتطلع،الىكأهـبعقياصسة)تتووفنم،الجدارطرفعلىجميعاب،ديهيست!ند،الالممن!جئونا،مترنحا

الدزمقدميعندنسقطمز،اخرحجمناالد!زموالىحيناالكاب!ننالىالئتش"واضعالاماميةالصفوفميللئظارةتلونحبحيت،متهاويا،يتقدم

(متضرعةحركاتفيلهوزوميءالغافلينبهاالمحيطبنالجميعرونالفناةتبصره،ملن،بةمحمرهفيجسده

الفولاذجدرنعبرلاكلمالكان،صغرتيياك!...اوه..كلا-جاكوفي،متضرعةعفويةحركةفيالمرتجفتينذراءيهاتمد،الاش!وءن

..ذهبيفلبنيكان،صغيرنييا،اتدرينالشفقةضدمحصقاننويلفوط،قدميهاعئدحمودابنيسقظ،بالمنهوضف!بها3لفشلالتياللحظة

/باهـو...ترينكما(اصاركه)رفير!سعولكنه..الشففةم!،وهـمحلى(بقراعببه

..!!ر،صضير.دي...مه..ب...مة..نسه-حمودابن

جاك..المسيحاجلمن،دإها(بوجههيمتهـبع)-لكابتن1تخمهـحركةخى،فترةالحراكعنفيمسكون،الجلادونريئجأ)

!!مدرانءربيينصوليئان،ا!ناردأ(منف"عيمر)-جاك.لسقظئم،اخي!اراسفوقيهذهتنحني،اخةوهـميعندالضحية

(لجدريهزان..قدمينحتكلكوواحد،ورمكنحترونواحد..0معابرصينفحولكأنما،بذارعيهارأسهوتغمر،جنبهبائسةبحركةجسدها

؟لييعيدان،جد-رمنصدريديالشفقةيسقطان،الغليظةالكنبمة(.0وبيذهالجلادين

.(الداخلديالمعذبةوالانات،ا!لاتددور)00.المغارالقلبهذا..؟مشهداي(جافةسخرإةوفي)مئتبها-جاك

رضمدكمايصمددعه،روجيما؟صدرهمنالغضباجرفهكذا...الصبيةتلك..الصبيةتلكر(سه()يهز-الكابتن

،حمودابن...)يصرخ(الهكألضدغيظابرنجفجراجعله...الفلاحون..برهةولتنتظر،العارضةءاىثبتهبرجله()يرفسهما-جاك

حمودابن؟وتمردابأسا(لصهصرةتفوقكالا،الباسلةنماذجكهيادناد!الاسرفيسحبون،المثزماوامروفرنسيسوبييرروجيه)ينفذ

شامخالؤتى،ايهاصامدولكنك،فليلبعدالربتوأجهنجعلهاسوف(التعذيبغرفةداخل

نادعاتعدفلمخططكإنسفواكيماال!وقتلهما.لحت!قد،بلادككجبال...الصغبيرةايها(ئانيةالمقعدالىالفتاة)يرفع-جاك

ل"جةفي)تسقطانيجب..متسقطانيجبحمودابن،لنا(بكفيهااذذيهاتسد)-نسيمة

اسنانه(علىمصر،لئفسههامسا)...تسقطانيجب(هستيرية....!ى.ر-عم.!حىعمم.3-ء!سى-!عى"!حيما!يى

..حمودابنياالعارعنايرسقطكيما

ا.ء(1،-(...اقرلتهل تقلته.البابلىيهرع)حا!توف)يصرخ-لكابي

..الغبيايها

؟ماذا(الفتاةنراعيكلن)يتطص-جاك

(فنرةبعديرمودثم،القذيربغروةفيادكابتنبضيب)الكبيرتينالشاعرتينديواني

.؟.ماذا(ملحا)-جاك

..ا!نتبمءهذاادري،ادري(رر!!-ا*ابن؟طوقالىوفدوىالملائكدةنازك

كا.-ئ؟يما-جاك4

..!فلئنو!جار(تي!ننق)-ظبئلكااهـ

..هذانتميءاي-جاكالموقيقرارة4

م.يقاوملاانه-والكاءبنن

شيئا؟تلاح!الا،لل!تنفسهكلكابمننوجدتها

يمممتطممعوناي!كبحوتريعاجاكلكئهسمى،وجههغنتعىدقدمحتبستدعبىآلموت)مناطلبهما

؟هكذاالموتاىندعاء

.!خدعة.انها،هراجاد-أ+دادبدن(ر4

قفغل؟؟.المالاونحنو-لمكنسمببهاجاولكإظلاسىسسى.حمسي.مممميحيعمي.سحى.عحسما
41...

ولكن.الةتاة(الى)يشير..
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والاشخاصالمشهد...شيءكلوينطفيء،كاملظلامفيالمسرحرغرقانحقنامنليسوكذلمك،كابتنبااتراجعوسعنافيلي-!-جاك

فتكشف،الانوارتعود"ئم،مظلمو؟لمسرح،ثقيلةالدقاقتمضبم.والاصوات،تريدهفرنساان...الثورةهذهفيةائدحمودابن...ن!شار

ذراعيهمتوسداالكابتنشبحوياوحكلتدرجةبصورةالمسرحجوانبزحتا!نالصغيرةزستخدمانيجب...انااوانتوليسفرنت.،

نحرفةبابيفتحالنورإكنملعندما،السباتفيعارقئلهالطاولةصلفأثقيلةصمتفترةأابصاره

بينمنتفضاالمرحمنتصفالىرءقدم،الملازممنهووتسلل،الىتعذيب..جببد.،عايجدإرذلكان-الكلابإن

امنظورنجرولكنههياحقعبئاجسدهءظبطرحكأنماواخرىلحظة؟..اترهبه-جاك

؟النهارمننص!اين(راسهيرفع(ندو!)-الكاد*ئ.الضشيء.لي!ضماخوذولكني،ادري،كثنفا،رحوعاالاليس-الكاتن

سانحةالهخطرتكمنفجأةأ)بمف.كلا.العصر،فيربما؟اظأ-جلا..هذاكل...هذاكلالوطخيةقضبيلةاتحقزرلى

؟اذنمتعبانالماذا-الكابتن؟0.لعار1هذاكل-جاك

متعب؟انتهل-جاك.نعم-الكابتن

..عميقولكنه..جداقليلا..قايلا-ا!كاب!تناو،مواجهةمرزبات!افيالفضائلنضع!اذظ،رأيىفي-جاك

من؟-جاكربما؟ءنلمصلحة...تنض!راني!بفونساانرأيك!في..مداورة

...مخلمرهوكمانما،الثع!-الكابتناقيالعظيمةالفضائلءلهحةلمحهربما،االحضارةلم!احةذلككان

(سةؤ*)لنمو1...1!ضهس.0اثفانرهذاكانر؟ما،القوونصك!اما،رباقانض-جت!ا

الخمر؟منشيءفثيرأيكما-الكابحن..الوحىرةالحقصقمةهو...الكاجتنالهـا

هنا؟..نعم..الخمر-جاك؟نصراى(مغمغما)-الكابتظ

اخرمكانفي؟الفرقما!الكابتنداخل!ا...فيالصوته!ابصص!ان،لجب..ا!بهت!حتم!!-جا!

...تعنيهل-جاك...الاقلعلىء،ققا

..هنامن(خاصةنعمة)فيندهبانيجبزعم..نعم..-ادكادن؟نفعهامانيقل؟اذنانح!ارج!ب!كأا!!كال!زهرر!حو!ا-(دكاب!ن

...لنمشبعة(سر،متشاليةانمتفاةماتتكتسحه)-جاكانالبى)غيل11،-ظاتهذهمشلفى؟.بردرلض!!وءا!؟!فه(ؤ)؟8-فيك

...لنمش(يرتمحركاندون)-الكابتنمواجهةفيمجديةغيرا!صطلاحاتان..كذلكب!عدلمحقيقينئحيءكلى

(ةضة)دلكاكانسواء،فرنسامرزسهانبجب،وجودنانؤكداننا،ا،وت

كلهالعالماى!الكهنةبحزاممرنرةاو،خشببياحصانامم؟طيةوهى

اجلمن،خفنتنااجلمن،ءهرنااجلكلن،فنونن،اجلكلن،الينابحاجة

كأأ!أ.قد..سيلتئمالجرحولكن...زروعربما،الصغهرةيصي!سوف

.الرىلست،اورولافىمو!عنا

حديثاصالر؟وسلة(اسةموجعةلبرةكي)-الكابتن

التعذرر،مناشر!الموتيكونلماذا؟الوسيلة)ساحرا(-حاك

ه؟يهمماذا..كابتنراؤلى..الن!أبةؤكاالحياةوفرتاذاوءإص"

ماذا،السخمفةاصطل!حازناحمأةزسقهـفى(ناوالرجماةزسهمران

خلالهالعزاء،،انثقوربما...برغمهزسإ،رولكضها..العارلهدمها

!؟الفعلنهـولفلماداالاءمشيةوعصاتلافرونياكصريىسى..41-كةالىندبة

رواية!و!بحهودابنيطرحهاعادقيءلماتار؟كابتنياتقاوملماذا)فترة(

مئات،عشراتزوفرقد-الفمخارجعبثازطرحالتي؟لك(ماتملايينتشبه

كابتنه.؟(لضصجاءةمنشيئا،الحقب!يةا!رواحرونالالوفطءشر(تبلى

الريسسهيل(لدكنوربقلم1...لي!ن(فحأةخاصا؟)!ي!ن،يكلط(ءتخلصا)-الكاد!
...اكترليس

الذبيحة.اعموا
ه لبنانفيجبلينصرأختسجلاسةقصةا!تفيبعدفيماالحوادث،وتجويالداخلالىجاكإخطدقا

التعذسإغرفةدا"لالىالهظةوفرنهـمبسروجيه.وسوق،كامل

إجعىه،!!مل!لم!الغرقةفيويج!بءيروحالكابتن،صامظبييوبتبعهما

بيروت-ا!دال!دإر3المسحانوارتضعف"!.؟هذانئىىعاي؟..1هذها.بةهذاما" حركصاررأمييمعجرلم،طاول*4وراعالقعورلجوب،بحدائهالأرصى
الكاه!اتهذهمخنوقصوتدىيرددوهودطائشةعصمة

هالممرح،ءلىالكابتنا!يبقىو!،التعذل!عرةلمةبابو،وص/ر،ندرل!ما

ص!5555ح!إىاكوانرو؟معالع!إمةوزءصقط،الداخل1روزمفاجئةحادةءرصكأزنشق
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المدىيرجعفسو!؟الملازمايهاتراهننيهلالساعةعليهانقران..للكولونيلتقريرانعدانيجب-الكابتن

بكك،صمرهيقع)اناصوتي...صوتيصدىمغارةترجعكما...؟اتظن-جاك

...نفسهالصدىاليك...اسمع..الصخريالقفص..(قبضتيهنعم-الكابتن

؟نا....انا..اناعينيكيومضائلهالقلبشجاعةماتتلقد.0.0كابنتنيا-جاك

..كابتنيا،ارجوك..كانجنيا(ك!تضرعا)-المظزم.00ايهمارأسه()يرفع-الكابتن

تفوقيانا،آ!ني،قدرتيفيهاوغلسوف،ددي،دعني-الكابتنالصغيرة...-جاك

يخجلانيجوزكيف..النهايةحتىاميته،امنه،امميتهسوف......اذنالصغيرةانها،حسنا-الكابتن

نذالةبدون،نمجاعةبدون،انسانيستمرانمعنىما؟اماميالله..شهقتلق!د(مترددا)الصغيرة؟نها-جاك

تتحركانمعنى"ا؟ويستمرتقتلهانمعنىما،املبىدون،فرحبعون!فورا-الكابتن

...الملازمايها)يعرخ(...ح!جمقيةارضفوقمرتمقاشكال،خيالات...فورا-ءاك

رجلجنباعيشانرمكننيلا،الحقيقيينالبشرارضلبمابالنسبةانها)فترة(

معنى،من4د(خ!لفييملكماكلمسروقرجلجنب،متحرك،مقتولشغته.منجزءامضغلقد،مفتوحتينبعينينر؟صبهالقد...-جاك

...فقطباجهزتهبراقرجلجنب..؟وبعد-الكابتن

المبابو!وصد0.وحشيةفييمرخو،و،الداخلالىيندفع)..البىخيلالي..في..(لموتاسفلمكتلقد-جاك

خلفه(؟هومانعم-الكابتن

(ني(رأسه)يخبط...باجهزةرجل؟هذاشيءاي)مسمرا(-(لملازم..صدرهافيطققدماشيئاان-جاك

فقط،!ةبأحبرجل..51..آه؟!حقيقهذاهل..مابئنيءمأخوذقلبفا..؟نغجرربما-الكابتن

ستاوويسقط،متهدما،ملويا،الغرفةفييرلحور)..بأجهزةرجل..واحدةشهقةالاتخرجلم..فوق..كلا...قلبها-جاك

التعذيب(غرفةداخلمناكئريرتفعوالصخب،الثانيالفصل..ساخنايزالماجس!د!اان،اولاحنجرؤ!اماتتلقد

(الباباتجاهفيخطوتهينقل)هنامنلمنمش(ينهض)-الكابتن

الصجممصطفى(دلاذقية(يعود)ودكن

-ا!قادمالعالرفيالتتمةا-؟!اينالى-جاك

لمعص*-*كع!حعحسسعم"**!******يه!****ع!مم""الكريهالظل..(التعذيبغرفةبابد!فجأةيتوقف)-الكانجنن

الا:..تذكرالا..يحررناافعلهاناريدماولكن...ا!زماي!ا

مم!:إ!كلماتكتذكر
::ناقصاكانربما.ةكابتنيادعه-جاك

حديثاصلربر؟الظلعنكوماذاساخرا)-الكابتن

**

::...كابتنيامتعبة(لهجةدي)محتجا-جاك

::...0.51.الملازمايهاالظل(الساخرةاللهجةبنفس)-الكابتن

/اروسمم:!يوان:من...الفار!قلبكيلزمك،اكزمارهاالشفقةاخر،شيء..انتظر

كله:النعراتجاهفيثزحفنحن،المثزمايها(لاقلعلىالمساءمتعةأجل

؟ماذا..الدبدانها.ها..ها..،؟لملازمايهاايضاتزحفالدر.ان..

:؟ايهاحمودابندورانتهىلقد(فجأةيصرخ)الختنمبيالحصانعن

.-س:...سامعانتهل...رجلايعدلم،شيئالمجعدلممانه..؟لملازم

*:ال!الوررءلالما1!لص:تجعلهانفقطحينئذ...جبنئذحقكمنيكون،اللهتصببرعندما

:.؟اطرحه...الملازمايهاافرغتمهه!ياجه(لقد)يعلومثقوبكاناءمفرغايسوتمر

كل!!...الرجلعنمبتكرةاشياءتعرفاناتروب...الد،يىانالىاذن

بم!:...للحياةالعمياءالمهـملةالحركةغمرةفيوا!نسلاخوالمنتانةالتفسخ
:(!عر)مملأشفتان،م!تحركنان،فقطءينان،تطمعهألانكدع!اذنبهتسل

::اتجاهلاولكنه،اتجاهايفيتجريانتستطيعءهملةارجل،"نتقطصتان

::منخجلاللهان..ا!زمايها...ا!زمايها،مطديءقلب،لاله

:؟يكزسالتيالحياة،الحياةتتعرىكيفترىا!،مواجهتنافينفسه

ناجم!:هالالللشاعر"هوما...هوما،تراجعافتصبح،السنينالافمنذالدفعهانفسه

؟أ!شياء..منشيء(مستحييامستعرباحولهمن*شياءفييحملق)

**
::خلفهمن،صخريقفص...هوصثرهولكن...صدرهاجمقلقد

عي!عى-!ىسسسسر؟حمميمكنني،اجلنامنيكفاتيريد!انه!قلبابم!..والرئتان!لقلب
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