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اللهوالىالغرابةالىيؤديطريقهمودكن،نعم،املبدون-بييرالماصياالعددفيالمشتمورتتمة

معا.

.؟دفعهعنمسؤودةانهاتظن(لا-ريمونالثالهثالفصل

!إربما-بيرالاولالمشهد

ايي؟الروحيالانبهارهذالكا.بنمن؟علييتردوبماذا-ريمونوريمونببير،الخ!ة(لغروبعشمةفياهـسح،الستارة"ترفع)

الخيانة؟الىالايمانهذامثلكودانعجبمن(القلقبادييالغرفةفييخطران

كلمن!لقهو،الوطنهواللهان؟خيانةاية(فجأةمحتدا)-بييرايها..الكتابةاعتزمانيرصون،اخرىورقةوهذه)يتوقف(-بير

...نعم...الايمانبهذااختيارهفيهسوىانهروجبهيحسب،شيء؟ال!عدوناليهاالكنابةتعتزملماذآ-ريمون

..الله؟لىالانبهاربهذا،الليلةتلكمنطوباصامتاكانلقد(بذراءيلوح)؟لماذا،نعم-بير

يرريني؟ما؟لماذا

الكفارمعو!وحتى؟المسيحييناخوتهيقنلعندما-ت-ريمونماذا؟عقديعملالم،في!وشها(متضرعةلهجة)في-ريموق

جنب؟الىجنبا.ادرقةهذءافضدممني)قنرة،؟فرنسافييقولونترى

..الكفارمعوهوحتى-بيير-؟ماذ؟(مجفلا)-بيير

تظن؟ماذا،يعدمدعه..(بادرقةايهيلقي)اذن-ريمون،هو...يعدمسوفبهيتصلشيءايولكناوه،(وه-ريمون

قلوبيملأالذيالثوىهدامثليستشعرالهاظن،اظن-بيرلماذا،دوجيه،روجبه(؟ئسةلبرةفي)اورآقه،جئسببته،رتبته

...يقيناشهدائهم؟هذافع!لت

؟ماذاالىيقينا(مقاطا)-ريمونروحهصتلقد..هناحدثتالتيالفاجعةتلك-بيي

...؟دريلست-يرفيتئاولهـااقيبحركأالرسالةبي!)إبسطلورقة1افضدممني-ريمون

صفثي4موقهغادرات،واحداشيثاادري،ادري-ريمونتقو!ماتسمحانانربد(القراءةفييشرعثم،غلافهاويمزقريمون

ثانيةفرصةليعطي،النصرثوىليحول،بالثورةببلتحق..فرنسايا،؟لحرولىهذهتلذي!ماكثرما،الصغيرةالمسببحية،الهييا؟ال!تاة

الكاثوليكي،اللهلبهدمجرا1،(جبرا،العئفمسلكبببرر...!اقتلبيبر؟إ"هذاشيءاي!التطهر:خلة"؟ير-تكنمحرفىقلبي1!ال!

اذ..دحعني-بيبر

.؟الكابتنوطريقطريقهبينالفرلىما..(ثر.ببةئبرةفي)-يرتبهـروبر،رزرمزطفحالتيكلماتكان..صديقييا"(ي!ر؟)-ريمون

...او-ريمو!جباةتواجهمؤسيةمشاعرباية،ملتاءة،مسمومةكلمانكان،صعري

*حرهويرفضىالم-بيرلماذ؟؟؟للهالىالطربق*تشالىتجربلالمادا..ولكن؟هناكالخطيئة

..قحسبالتعذيبرفض..باى--ريموناية..()تردد"(لموقف،يلزمكلماا،؟منالمسيحيخضوعفيعتنثنلا

ذلكيعلنكان،*ستمر(ررفضلقد،صديقبىلااحرشيء-ببر؟ا"وكفترقضآنكلليكالمحتممناتظي،"...القراءبم)يتابعكلمثت

منوامسكىطرلقىاعترضلل!كا..انقل؟لح!لةفى،ع)ـالملأ.11.؟-!1011د-
-........-ىلمتحهظةروحكءص!.صديعيبا.لتجربةمنهروبهدنلدر!*

ئكورا!هوشيء(ي،احبرئي"إقولكان،ثملاينرئحوهو،تلابببي"...فوقهتطفوروحكدح،اببومبىالر.ويمهذاقلبفيالش!ة

نجرج؟نيرفضىشيءاي؟جلديتحتيحتبيءشيءأي؟تمامانثن!(..ارجيوك..ريمون-بيير

.صدرهعلى3وبقريهزنيكان"؟المسكينالمهيكلىهذامن1،ئمز،؟لثتية1،المصهورةماتالكاطممتحس(لا)بتوقف(-يهونبر

ميدالهفييقتلانفينةليست،خي!لةليستولكئفا-ريمون.؟(لمسآكينلهر!ء*مليأتي

42



واخيوامياخيهياليست؟اذنفرنساتكونفماذا،قدميعن!تسقط..لهجعلالذي

رفيقهصوبيتقدم)؟جلهامنجندتالمتيالمعلهياليست،وصدبقيانها!ريمونيااتبه؟القتلمنحقيقةاحيرالتعذيبهل-بيير

التعذيبسرأفشيسوف،طريقياخترتلقد(وجههدـ!ه!اصبعهويرةعتلكاخرشيئايرددكان،الاستمرارمن،الغضبانها،الاستمرارفكرة

...للجنةبينويعقب.."بماجهزةرجل،باجهزةرجل،بأجهزةرجل"الليلة

المضبة،عندوشسمر(لض،دجيالبابمنهموءفيجاكالملازمخليد)كان:ريمونيااخرشيء"!بأجهزةرجل..هوانا"العباراتمقاطع

.(الفافة،المتلاحقةالف؟ىش-!اراتالىةئر،-معابثةحركاتفيدأسهويبللالثلججردلفييديهيغمسيوهولييقول

فجاة(لساجمانيلتفت)؟ماذانفملسوف(؟لعتبةعلىودو)-؟،لازميجب،القتلالىتسوقنيممدتيان..تقودنيمعدتي؟ن":مكررة

تدفعكالتيالمثلاهي؟المجندلةالحضارةاهي،هياالباب!(بالجاه"اتحررحتىشيءكلاقتلانيجب..شيمكل..اقتلان

؟المرةهذءشيء...كلهو،.هذاثملاكانلق!د)عتخلعا(-ريمون

..ميعنييكنلممانه،الملازمياسيدي(مضطربا)-ريمون!واحدةد!ةقتلولكنه-بيير

؟ماذايعني-ا!كزم..رمزيةشجاعةفي،لهالامثيلشجاعةفي،نعم-يمون

صديقنا..روجيهان،فجيمتهتدلمم،ماخوذ؟كانلقد-ريمونهوانه..روجيهاضماني(الغريبةالنبرةنفسفي)-يبير

0..بالامسقيهماالغضبغلىلقد،مناشجاعة؟حمرانهما،الكابتنجلدخلفمن

؟..الخا!لن-الملافىم2نه.00حملهافتسقط،مثقلةسحابةتنفجركما،الروحانفجرتحتى

مأخوذافلست،وكذلك(ريمونالى)خائناثكنلمانه،كلا-بيير..الكابتنهو

اير!ا..بيير(متوسلا)-ريمون

هروبه؟تسميبمادا،اذنخائناركنلم(اقترابايزداد)-ا*زم...كفايةبنغسيمعنياني،العزيزأيها،كفى-بيير

...انسلالياليسهنايجريماان،الغضب(ستلبهلقد-بيرإ..يابييرالغريبةنبراتك-ريمون

المفتوحة،افواههمالمنزوهةرقاقكصورالىترالم،و(نن-؟لملازمتطفوروحكاجعل"..(لصغيرةتقولكانتماذا،الغضبسبيير

مثلتجرياانعلىالقاررتين،الحبتينالشفتينبدلبشعغورعلى(ناو،نغوصانيجب،حملناعلىيقدرلاالغضبعبابانكلا"فوقه

تر؟الم،سخفك..ذبنمعطريقةل!ي(يتررد)نتخلى

اني،ادريلست،ادريلست(بيديهوجههيحجب)-بيير؟ولذأبسب؟طريقة-ريمون

...مخنوى0.انما،شجاعتيمنبعدثقةعلىلست،كلا(مباغتا)-بيير

فرنسامن"لقادمبنهن،(لمرتعبتينالعينبنهلالينافتحبل-(!زم..(ثابتةبنكلات!اليهيتطلع)

لونويح!الور!علىويسجلون،لفائفهمدخانوجهنافيينفثونسوف...بةنعم-ريمون

سضا..بةهناشرفهاينزلىالذعيالجرح،فرنساجرحيعصبواان..!.ضط(لتوقفعلى..بةهـلقدرةاملكاني...احسب-بيير

اهمةهلىيصر)دم،دمفرنسايلزم،كفايةجروحنانزفتلقدإلهم؟متوقفيفيملاا-ويموم

...دم(بوحشية...نفسهلأسطنيمسكانمجرد،لأشبمم-بيير

متمولتينمسمركينبعينينصوبهاتتطلعكنت،واقفاكنتلقد-بيير؟يمسكابمغاومن-ريمون

..الصبيةصدركفجر،انايدىبين،ييمانابينومناجعلهاناو،غضبيمنائتونانءيعني...اصقفان-بيير

تخببه،كثبىسركهوهذا،الصبية(الضحكيتصنع)-ا!ذم...يطقني

...انن؟تريد؟بماظ،بماذا-ريمون

51،او،او(5،كضبي4افرلثني،لأنتظ(متوسلةنبرةفي)-بييربطهتطاررفيلماذاومن،(وه(متزأيد!حماسةفبمدئعصا)-بيير

غيبوبة(شبهفيوهويتع!ح!)؟الغضبهذااحبسانيمكنني3-فغباران،التراجعاو،*ستمر؟رعلىالقدرةلااملك؟ئي؟*سظة

احسست،قحسبالماذلكيكنلم،نفسيصميمفيزتطلعكانتحتى،كخلصانيجب،اليهامش!دود؟.دي،يخنقيالخر؟ب*رضهده

51او،المرمحبةاليقظةفيتسقطنن،بلادثىمنكجردنر،،نىتهزنظراتهاان؟اتيتاينمن،مصلوعمةكلها،كجاربي،ذكريلاي..لالصدعبربى

بريذةكلالت،يتحاوزانيمكنلاكماسييمطصغيرة،برشةكلألتلقد؟..فرذساماهيمومن،فرنسا؟اتيتاينمنانت،ءلذكر

افي؟(ذنانجلد؟نيمكننىكيف،التصبرعلى!تى،فولىماهوسلقد؟اللحظةههـيةعلىمعلقاناالملا؟اتعلبلمذ(؟اقتللميذا

51000او،الناسن!له(ـ؟لىعنمسرول،بهابراعنمسؤولمنكمخلصحتىالموىالىتماما.هنا..هناصغيرةبنيةدفعت

،بجئديبليقلاهذا(ن،4(؟نتحاكر،-ئراعه(من)يهزء-أكلزمنشئتلانهاالموىالىودضتها،*رضغلىومرغوبمقسماهوكل

استطيمهليديبينسقطتانابعد؟جئديامحول-؟ماذا-ليبرلمساعدة،بالنفس9لتضحيةو،بالشرفوالتعلق،الغيرمحبةءلى

الطفلتين،عيئهابئظراتمسربل،لى؟ردافى/همكتلقد؟ا!-تمواننفسىفيايضاملالتومنها،ائناختيتموىانيص،*خرين

(جسدءيتامس)،(عماقهامن3المسفوالطيهذابصرائلىمعصبافى،نوءا"ليست،كبريراتناسوهـكصمد(لمحئمن(يوجهفي...اللحظة

هي؟(يز،ارجور،دلنى؟لاسبدىههـحالم.ا؟ممسوقى،افياثعل،نقتل،الحضارةنقتلائنا؟الحقيقةمواجهةمناضلالهروبمن

...بسحبهر،لاذن،(!مسمدى-ربمونمعها(ختنقالرعبمنالصبيةاختنقتعندهه،هنايذبلشيءكل

ياصديقي،تعلململائك،شيثالاتذكرائت(صوبهيتلفت)-بيير!هافرئساهيهله،العد؟رىكل،العثمفتياىمن(*يينعشراى
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...الكانجنانتقولاناتر!د-الملازمكانت..المقصةهذهاليك!جئدياني.يقرلء..؟صديقي...

كفت،الموتالىداهباكانلقد،الملازمياسبديذئدت!ا3-بييرنقصفنيكات،براءةؤيد(ئما،براءةكيصوبينحدقوهيتقصفني

/،شيدييهدبكبينفولاذيةلد(ئنقيريرر،نحنتدفعناكما،اليهتدفعه،طافتابنفسياحىكنتفقدذلكومع،لثلج1منهشةكتلةىئي

...هذيناصيعيكبينتمسكهقلباثناياهابينتكتشفوعندما؟الملازم.مظلوم..مظلومنن1الثوافيمعاكتشفكنت،حريتبمفياوغلواني

جولي(الابخلويدابى!بيطرق)البشرنحنبهاذتخاطباننيالادواتانادرككنت،مظلومةماهيبقدر

...مقعدا.اليك..يستمردعهولئر،ياسيديادخل-المثزمالصببةافهم.وانيوفو؟صلهاحدودهاو.تمحي،بينناف!يماتنسحب

ابي..باتقدم،الضسةاطغالهمهو!ءالثمار-،هذهمشهـدي!يطكل!وفنفمسهالشيطان؟ن...ريمون،ريمون،مروعااختلاطابهاو؟ختلط

...استمر،والان،(البابعندالابيتسمر)بدلهاليرتسمالخاطئةصورته"تنمحياندونمواجهتهاعلىأقادرايكنلم

خذني،ابى!!،لنيفأنا..كلا،كبجهترنك1؟ماالفائدة-ييبرالله...الله!المعذبة،الطاهرة؟لشفافةنفسهابراءةروحهبللورعلى

..وشيلتيفمانت...اقوالااعطيكولسوف..المثزم؟سيدي..الله0..عينيهامنيشرفالذيياريمون

ممسوسألانكاذناتتظاهر؟ماذاالىولكن..وسعلتك-ا!زم!اـ..51.ء000011
...هواين.للعنهبكلتحل،لحوديها(مكالهمنيمالز)-مالمن

..يديالامرليت،اليكمدفوع(ني-ييرعلىزرعلىيضغط)برققيز،فيلساعة1ىنلقد؟الابذركهوين1

انه..مه!يادن،مالمحتريها1اقترب(جوليالابالى)-الملازم...الكابننذلدانا.نظن،هذابمثلتتحهـثونجميعاأنكم(الطاولة

..طمورانه؟المحترمايهاتلاحظالا،البمنفسهيسوقبانمأموراستدع(جنديداتهااللحظةفيويندفعالزرءلى،ضغط)هنا!احد

انك.جديدةحالةهده...المثومشديياهذايثمحفيكفد-بير...فورا..فورا..الاب

اني،باراديآتاني،اخرىحالةولكني،بهمفتعذ،العوارتتعقب؟سيدي؟اباي-الجندي

يكنلم،لمسة1قتلتعئدمافحأةقلبمانهدملؤد،تعذشيلاحعلكآت
....-..احدهمترىعندما...؟لمعسكرمنجره،اللعمةعليك-الملازم

ولكنبم،لاتة-زمنمندأنتفغدتكما-استدلهانلا2ادنامامي..
.(الجنديينطلى)...هيا،انيجره،ممودسابعدرداءمجلببا

طهـفلىقلبصدريةىيضما!يستطيع؟حدكانلو(يتوقف)رفضتبكماستبدلقد...افواهكماخلالكلن.نهذيالتيهياثياطينان

!غشاشونانكم...اصدقكملا(ني(حوليالا!صورردلتفتحد)هـ)........ءا.
........(بييرالى)لكمسحدا،لجنه.ايه..راللجنهلبشمعندماالجنون

زجاجمنمصنوعالقلبانلوكماالصدعموضعورقةتلصقونانكما!يشكلمنوياتالىتسيءانك!الاثوورون!حطلاسأوق!ثالفصتايها

...زجاجاليصيالبشريالقلبانتعلموالكنكحا!

-عىعسىحمس!-.سى---؟---------أ-حسى-...ياسيديبنفسياليكاتاني(عارما)-بيير
؟ماذا-االلازم

الروحتتقمصكماتتقمصكانها،صدركفيهناانها-بيير

..اقلبكانها،العالم؟لىحل!لهمامنتنظراللتانعيناكانها3،الجسد

ادبيهادرإلسالثايديياالاسرةالو(كلك(يتحسر)4اقتضصةالفيقلب!،المثرمياسيدي

0001بهااستبدلتلقد،المسىتعبدةادواتك،الطاغية

أ؟.ذلكفوقغضبياتريد؟تهينمياناتريد-الملارم

للادابدارمنشورارصمن0001اخرشيءالبشريالغضب،ياس!بدي!نغضبولكنك-بيير

0001تدق..تدق،ا*تغضبهوداخلكفييهـشتعلالذيهذاان

ا..اخرشيءالبشري؟لغضبولكئ،بنفسيالي!نهامناعاني.اني..ترو

تلاحظ!،اراهدعني،ذلكارىدعني(منهيتقدم)-الملازم

مئدورمحمدللدكتورالعديث(دشافيحديدةقضالاأ؟فضولي
...

ألاالقلبيجعلالقتلان،فهمه)عجزكسوف؟ياسيديلمادا-بيير

النقاشدرجاءالمصريةارر!اوزأزمةفيا.يصبححتىبالجفا!ءيقلىوقد،فجأةينهدموقدقاسياالانساني

00001حتىكالصحراعناشفا

..اشنمر...حتى-الملازم

صبحيالدينلمحيبمشاعراوانسعاناق!بانينزارأ،نحواةنديا،متهةلكا،حنوناورضبحف!ة.بنقلبولكنه-بيير

ا،الراحةالىماشىءيستاقهوعئدط،وعند!ا،(لصباحيةالصحراع

لقدا(يتوقف)جدابعيد"..بعيدآفياخئطخاطراتناالنوميستاقكم؟

سشدا،ولصدعوميهأ،باسلاكان،النوعهذامنالهـابتنغضفكان

----عى---محى------ء!--محسه--!سه....ءه.اصا..
بالاىعصايسمبدلهرفص
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على.؟دجريتابعانلاوجههفينق!انيبب...الصديقايها؟بنيياالكنيسةتمنيكنت(صوبهيتقمم)-جويرالأب

...رربهدائماظالم..ظالمالنظامان..ابتيافائدةلابوجهه()يشيح-بيو

..يجديلنوتمرداغضباأ!-.علدمئضولكئ،فعلتلقد-ريمونترعىلالكنيسةان،مخطئاكنتربما،بنيياولكن.-جونيالاب

اساعدكدعني..؟التيهمنننقؤارتريدالا،الخرابالارضانها!خصالطريق؟كتشفانهاحدنايظنماوكعرا،الضالةالحراف

..قليلاتوقف..الهبمص،..طفبىلننااجلمن،اللهاجلمن...ربما،الكنيسةخارج

..اللهبدون،مفقودإنه؟هذايستمرائيمكنيهف-جونيالابولكني..ا؟منانالىشوقيحرقني..ابتياصدقني-بير

الله،هناسقطلقد..؟بتيااللهماتلقدللاب()يهمس-بيير..بةابتياللمحنةيصمدلمفهو..منيضاع..للهافقت

انيندمان،رائىانن،مجهدبراني،اناسقطتكذلمك،والامانةوالشرف..اللهولكن،متروكانهلحظاتاحذنايظن!بنييااواء-جوليالاب

ذ؟تيانها،يطاردنيصدريفيهناماثيءهناكابتيا،مقتولانيعنا..تخلم!منخيروحدتيصقيعان!وحشةاية(يقاطعه)-بير

على-نمسحانهالم.انصبية؟صارءهيهي(صابعها،المهجورةا،ضفصلةهـنتعبتلقد..امنولا..مكانلاحتطالىمطاردتهءنخر

...المناعمة...الناعمة،الناعمة،الباردةاصابعلا،داخلمنعنق!يالانولكني..تبرئتهمنتعبت،عنهالدفاعمنتعبت،العزاءتدبير

الاصابعالاف(هستيريةشبهىلةفيوهوويتابع،منه)يقترب...تمامامهجور

ذاتيتطاردني،رعباالميتة..الميتةالمصفرةالمسحناتالاف،المقطوعةكاضوء7انيلاحظالكنابة.،فيويثرع،المنضدةخلفالملازميذهب)

ميالمذدحا!مقف1ووانا،فتىوانا،طفل.واناذاتي،الاسطورة..المئضدةعلىالكهربانيرالتةفيفتح،المكانيعتمالغاربالنهار

جدرانء(ثيضربماشبهفلمان1الييخيل..(رتياتمهل،خشوعاحسباني،الفتىايهاتقريرااعدانءاكيانرأسه()درفع-الملازم

الالممعمسجون،مسجون؟ني.منداخلي.،داخليمن،جسدي؟تظنماذا..(ريمون)الىتهذيانك..رأسكفيمسقدمانسيئاان

"طاردوننيكا*م..ضحابيمع،اشخاصيمعمسجون،والقتلوالكذبمدرمهلانقاذماوسيلةا!ايهصيلوؤدبحماسة)مندفما-ريمون

حقي!قتيرى3ذ..براءتيذكرىانت(ريمونابت)(لىياالنظامانت...قليلااحاورهسوف...!ا!زمسييميا(لهسنحتقد

وراءمناستشفاني؟اتسمعني؟اتسمعني..امحتالتيالقديمةتشسسواالا،انتب!وا،هنامنتقترباللجنةان،بهدوء-صاكزم

بعدمنسية،صاخبة،محصجةتطرقالضحايااصابعاجسادكمجدرانبذراعه)،لموحالامالجمهوريةهذهمناواء،اواه؟القذرةرائحتها

فيالذروة)يبلغاقاومنتريد..أمحىالاتريد،اناعذابيتريدالموت-(الكنابةعلىوينكب

كيف..متحركةالاتانكم،مرعبون،شفافونانكم(*ومالمكهياجه..هنا(المقانالىيشر)اللجنةانتعني-جو!يالاب

الرئتينوااصخروطيالقلبءنالشافةهياكلكمورائيومنافرانلإريداتر-هـ(-ضحك)اهاناخليلقد!ابتياشيئاتخشلا-ا!زم

...الهاضمالانسان..المتنفسإلانسان..المعدةالانسان..و؟لامعاءهدوء(!والان..،الفىهذا-الكنيسةباوامرعفلا-تساعدانابتيا

كيف!فاتكممحرقهوكماواه...اواه..للتلفالمجعولالانمصان(لكنابة(على)ينكب

المنعاحق،،الصلبوجودكمالىبتلابيبيممسوكوانا؟افركيف؟افرلمانك..بيربير..(همسايتحثبييرالىيهرع)-ريمون

بيديه(وجههيغطي)ذلكمع،الضبابي،البشريغيرأاللهبحقلماذا،جرماتقنرفط

لكيغفرولسثوف،بنيياجسيمةمحنتكان)مترمفا(-جوليالاب!ضتهيثمقليلاتحزنسرف(الراسمطر!كسرصوتفي)-بير

..اللهالصديقينرسائل..الغضب.؟.صديقييااتذكر(قترة)ثبمءكل

تفهم؟الا؟تفهمالا(اصابعهخلال)من-بير...المساءعذوبة،العذبة...العميقةالحارةاحزاننا...

بهامنحنتلقدلا،العظيمعذابكا!هم،بنييااكهماني-جواليالاب..اسالثدكانيجبولكن،اذكر-ريمون

..بنفسي..ترددنا(المهـختنق،الحارالخفيضىالصوتبنفسىمندفعا)-بير

التعذيب؟الىارأيت(راسه)يرفع-بببرعنعواطفناانجساهـمد،اليوميتعبنامد"راتصلفالمستمرهروبنا

مؤمنا(دأسهيهز)-جونيالابنقففكنامجهولةشطناية،ذلكمع(لمتلألبمءالزائفالصت

الشيءهذاتخدمانتعبثاولكنجافة(نبرات)فيولكن-بييران،مرةانفسنامعنلتقيانفيالمدحودةآمالنا..!اليهابانفسنا

ابت؟يابالغفرانتؤمنهل..النظام:لصلبعننكفان،ايىسعلينايقبلان،المحقيقيةعواطفناترابنمسك

...نعم...ا؟من-جونيالابلميذا...الصديقايها...يمونر)يتوقف(السرابييقينناوراءالجري

.؟جريرتييهملسوفاللهباناتعتقد-يير..طفولتيذكرياتفحسبالان..الانعليترددلا

...العظيمعذافيبسبب،اجل-جوليالابلا،افهملااني،اساعمكدممني(بيديه)يمسكاواء..مهلا-ريمون

مواجهتها؟هوبتطيعيهفولكن(ذراعيهأيخبطولكن-ببير..شيئاافهم

هو؟من،بنييا،من-جوليالاباعظني،الحماسةاعطني..للحبمهيمافتياقلبااعطني-بيير

الصبية؟ايواجهانيستطيعيهف...؟لله-بيير..المسروقةاشياءدياعطني،طفولتي

.إ!.الىلمه(استنكارهيشفييكادلاا-جوليالاب..هذا.منبدلامفتولامظليايعطونكسوف،الهيياولكن-ريمون

تريدنييف(ريمونالى)خجلوبنون..هو..الله-بير؟الحقيقيتينباذنيكاسامع؟(نتاسامع

..فجربنونيل...فجرولاهناالسقطالليلوهذا؟اذنافرانمناجعلان،اقتلانتوثركئت؟حقيقيهوشعاي-بير

يرنحسر؟متى؟ينحسرقىاخيراايئسوجهفينقفانيجب!هراءذلكولكن...بطلانفسي
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)يترلدقربيا،و؟كلكص!دررالىالثيءهذايزحفمسو!،الزاكف..جدابعيدا،بعيدااذنملننعبله()يهمس-!يمون

ابتأيابالت!يطانانؤمنمكلكجاء(انه..؟لبشافهرانيجب؟تفهمانتريدالا؟يمكننيكيف-بير

..بوجودهأ؟مناني،نعم-جولي"لابأستطيعسنت.دو.البساكهرانيجب،برغميمسووونكنبم،جنون

...للجلاديغفرلناللهفاناذن-دبرميتةاجهزني؟ن...ميتةمعدتيولكن..الكابتناثرلافتفيت؟فتلان

؟بالغفرانهذاعلاهةوما-جونيألاب،معطل..!عطل.0.معطلشيعك!..اجهوة،كونرجلانن00

انه،ابتياتعلمانك،مناجرءالشيطانانللاب()يهمس-بير!الجنونهذا؟لا

نقهر.كي!ولكن،الصالحةالحييةبلاللا!،بلقتل،لحراتيبمولع؟التعذيبالىافنأنسعى،الهيا-ريمون

يعاقبلاالله؟نأالغفرانفيالمثينالطمعلهذانستسلمرمناما،أذن...وسيلتيهو(؟لملافىمالىيشير)..انه-بير

ب!م!،سوطهراضا،أليشرفوقمنتصيااللهننصورهل،بنفسه؟..يجديوماذا-ريمون

الله،؟لمغفرةهوالله،؟بتيامنحطةفرةانهاأنعذينهمءلىمثرفا..(برأخىاعفبانيجب..جدوىاريدلست-بير

اجعلهمسوف،غبطتياشنعيداناريداني،نتحررعنسانحنهو/مين(سمك؟نسهـل؟..لماذااتنتحرلالماذا؟العذابايبرئك-ريمون

والسفاحنالقتلة...جميعا،جميعا،اقصهمسوف..يعنبونني...نترفكوفلوث

منايدااريدلااني،ب!نفسيالمخربجزئيافهرسولى،والجلادين....؟بدلهايعطينيمن؟؟ننالمسروهةاشيائياسترديهف-بير

..بنفسيانصرهسوف،انصرهسوفكلا،؟للهعلىعالةاكونلن،احدكتلةالنظام...النظامباسملنايغفر(نه(الادبالىيتبر)الله

...المخلعيالمسمحهنار...ر؟ئما؟لاخرونهنار-جونيالابالقلببراءةينحرونسشته:ولاءهموحا.؟لمصلوبةالجامةالمنناعرمن

تونريعاناتظن!صاجةمنلهايا!سخريةمنلهايا،اواه-ب!رولكندم،وكيهاعطمات،ذاتكلوبايعدونانهم،لهفرباناالبشري

لماذا؟(نابنفسياللهينتصرلالماذااالشربنممساوو(لشرلفضيله1!منالرقوها..سرموهالمقد..ابراة

ساقاوم؟ا!ربينمنجمهرةفيمتمثلاكانولوأبمفرد!الشراهزملاتجديفكفيتندهعانك..(رجوك،ل!،يير)متوسلا(-ريمون

هذهفيهسقولانيةو"لانانية،اللهعنمسؤول؟ني،وحدي!بىيا،توقف(يأسكي)عدلاهذأليي

لنولكنن،؟جلهممنانانيتياقهرسوف،البشرارضكلناللحظةالفمائةمقابلهموفي..الجنودمنالفاربعمائةهناهنا..-بير

ن؟يجبا،هزيمتهماريد،ينفعلمالفداءان،ابتياابدا،اوريهمفلماذا...شرائعكمحسبعادلةولكنها،غرمتكافئةحرب:الثوارمن

..يبررانلايؤماتيجب،يفدىانلا(لتريهزم!اقتلوه؟وجوهكمفيالسلاحيرفعرجلاتعنبونلماذا؟اهاتيءلىتعرون

..بةاللهروح.ميخسارتكافدحما)مرتد"-جولىالابالقلب،اسودبرجلتصئعونماذاولكن،؟لموتيستحقدهو!اقبلوه

المعيبومن،بهانوءكاداش!ربحيافدحما،قلسبير؟مذلتهولذكرى،المةلابخزارقروك،معنبدجل

دليلهذاان،ابتيانعم،القدرهذامئلوحدءانسمانيحملانلألأهاناتمنلالسيلهنابنبمي!اغفرلكاني(بهقرفقا)-جولي؟لاب

ينعمون،لذيناجلومق،اعنبناجلمنتعساني،الاخرينفقرعلىللغرافجعلتالكنيسةاناقولزلتوما،الكنيسةعلىفصبهااتى

منوسانتزعها...المسروفةطفولتياريد..؟لمعركةعنبعيد؟بالسلامالقتلان؟؟لتعذيبثونالقتلأتبرر...دائماتجد!ولكن!ك،الضالة

جسدكيفوفىالجلاثونيشرعهالتي1؟للحمملأقطبين؟ذلكتصركالا...يمحوها،بكاملهاجاةيحذف

التيالاوراقي)يلم؟بعدالهئرهداينتهالمهمأحيث)من-؟!رمابتياتردمانيجبتنزحالمتيالبئر،اثريابت،يانعم-بير

القىرايقر!ذاوألان(اضبارءفيكتبهاربماالافاعي،ملأتهاربما،منتنةتردملم؟ذاتصبحانها!تردمانيجب

...رأ-يقرلقد،ادواتكاريدانيالحديت(اليه)موجها-بيرانه،الانسانيةالبئرينزحالتعذيبان،(لضارةالحيو(ناتافيهااوكرت

لماذا...أابتياشيعاتجدالم(الابالى)ولكن،آه-(لثزم،مهجورانوالقاللالمعذبان،؟لفضائلكلمنالبشريالجسديفرغ

(لخبيثأالبشريشيطانهارعبكهل،منثورا،معملقاتقف.خربانبئران

..ايضا(لمسيححقوفي،اللهحقفييجنفانهسجوليالاب..عظيمةمغفرتهان،برحمتهبنييااللهيملأهمافد-جويي؟لاب

موما..انبئني-!لكن)يتمهاله..اذنانريد(يقشب)-(مزمأبالمعئب،بالجلاديفعلوماذا(صوبهيتقدم)-بير

السيب؟..توبتهبعد،ايضالهيغفرقد-جونيالاب

..اخرىمرةاميدماولن،أسبابيلدي-بيرر..كلا..كلا،لهيغفرلنانه-بيير

اقمىها؟لناني(تظن-الملازم..بةاللهبارادةيحيطلااثراكنا(ن-جولبمالاب

..يهمنيلاذنكولكن،فعلتربمابل-برر!حقيقةيظلمه،يظلمهاللهفانلهغفراذا-بير

ولكن..اللجنةمعبالحديثمولعانكدلحنانفترضحسنا..-اهزمليرحمك،ولديياجهنميغضبكسعبدان،؟واء-جوليالاب

تحنرني؟لماذا..اللهليرحمك2!الله

...حسنا..ولكن،لماذالحظة()مترددا"ذا-بيرولكنه...قليلبعد،قليلبعد،؟بتير،شيئااعلمكسوف-بير

...حسنا)ملح!-ا!زمداخلكفيماشيءسياكلك..ابتياصمقني...إبرمفيسيحث

اعم!في،فيفجاةاننثققدذلككانربما...الريلست-بيريابشريغرظمل،ظطسيحرقك!طعماللهدوءتعرفلن..وهندا

كانربما..حسنا،مقدماانورط؟ن(ردتربما،خدغاكنتربمامنمؤرثةبركةالجلادنفسان،لنفسهالجلادنجنركاللهان..أبت

الساعةيحرقنيماان،الصينةعنسشت!ونكنتماذامامرقتايهمنيلاالرداءهثات!حولمالتعذيبرايت؟ذاابتيا...يظفألا..جهنم
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اكرلميىنفسه؟لشيطانانلى1يخيل،هذاعنكف-جوليالاب..ثقتهاكسبفي.0نفسيتحررو.كيالرغبة!و

-..رلتخريبحماسةمنثأاننفسفيهذهشاكانكاتعني-الملا+رم

..؟الانكارتستطيعهل،!!.خىؤبرتطلع؟ييمولعونكنك-ا*زم..مطمئنفأناالاناما،لحطاتمنذكنتلقد-بير

بهامفتونانك،لخطيئة4تجسه-انك(بوجهه)يشيح.-جونيالاب؟للجيشخياتكنتائحجيدااتقدر-؟خلازم

آلحقيقةهبمالخطيعةان؟(بتجاعقيتمردكفيالنفعوما-ا!زمفأ!ل،تعذيبيتبررانيبهجككاناذا...هذامتدعني-بييى

لك،مفتوحعدريان..انزعه،؟بتياالرداءهذامزو،الوحيد!.شيءكلمقدرودكني....

...سريعاتعال،؟دقديسشحرارةوفي،صدرياعماقيمناحيي!كاني..اختطفك-وفانياندري(يلامسهيكادحتىكلنه)يقترب-الملازم

..العبتبكيطوحانقبل،ج!داسريعاص...نعم-بيير

العابث؟نت،الجلاد؟نت..بكاشيسوف،نعم-جوليالابأحقيقةتتعذباناتريد-الملازم

..هذهالقنورارضفيالماجن.نعم....نعم..نعم-يير

الدري(منهيقترب)اليونعال،اننافعل،هيا)يضحك(-الملافىمالسماء(رحماكالىوجههويرفعفجأةوقفتهفييستدير)-اسزم

عينيكفياتطلعوانااحياناالخاطرةهذهتراودني؟شيئاابتيا--القصاصالىوسيلتكفأنا،رحماك،يديفيتوفعهمانك!الهييا

...؟قولانايجوز-لي،ابتيااقولهل،اتوهجتيناعجبيولكنفساهدةكنيستكهذه(الابالىمسرحيةصركةفيينتير)

تخشى؟ولماذا،شيذاتخشلا،هيا،قل-جونيالاب؟نه،الجيثييقاومانه،الأفونالغرهؤ؟منالرب(يهاينقضيلن

ناعلىتوشكانكاحياناانييخهـول؟اخش،لماذانعم-اثدبزمتقضيسوفالمفتولةجنودكسواعدولكن،صعبةمبارزة!ييترراه

الانسانقلباعماقالظطيحرقكما،.نحرقكرغبة،برغبةاليتفضيالالماصواتان!الهييا(مضحكةمسرحيةنبرةفي)منهاربك

ضلالتطمسىانوتكادعينيكصميمفيوهج-.مشبدة،طاغيةرغبةبينهاميز...الهيياارجوكالارضانحاءمناليكتتصاعد(لبشر!"

.0رغبة،الخاربيزيفكالافوا.منالصادرةوالاخرى،المظلومينصدورمنالمنبعهكأتلكبببن...

مباشرة،مباتنرة،قل)محتد"-صونيالابالدينفياخوتهيقتلون؟لكفاران!الخاطيءهؤااليك،المذنبةالهجد!كأ

تطمسانونكادعينيكصميمفيبوااهمسانا.نريد-الملازميمتليءقلبهفانذلكومع،العدالةوجهفييثورون،الآمنين.لروعون

..رغية،الخارجبمز/مكضلالالبشريةالحشر(تقتلفيخططناعلينايفسدانليريدخى،بهمرحمة

مباتنرة،مباثهـرة،قل(مثدا)-صني.الابوهذه،العزاباشدسيلقىالقنىهذا؟ن..رواتكعلىالثائرة1

(لله؟يسمعهافقد،اذنكفياهمس(ناتريد-الملازمالىيرتد)الخطيئةمنيبرأاناجلمنفقط،شاهدة؟لكنيسةهي

لا!المعسكرالىسقه،الفتىالضابطايها(ريمونالىو؟لان..الاولىموقفه

هـن(بذراعهيلوح)سالماايصالهعنمسؤولانفسكواعتبر،"با)

رغباتهعلىالتسترمنتبرئكسوفالمهمةهذهان..كلا،اعه-ك

ررالادا"يرعا!!!فيتخدمبانجديراالمهمةهذءوستجعلك،بهامض...المشينة

كتفيها.علىتحملالمفرقةهذءان!؟نتنه،الباسلةالمظلاتفرقةباحتياط

بينمن)فرنسامصيرعنمسؤولةنفسهاتعتبرانها..الاسمىالعبء

يعتبرهاولسوف!المهجورةفيالمقيمينالاوغاد..لهمسحقا(اسنانه

..الانامض،كذلكالتاريخ

النارمحمنرمنووودىردالادارة!رى،المخارجالىويمضيان،ذراعهمنصديقهفستاقيالامرريمون)ينفذ

ايعودثم،لمحظاتشديدهمسفيويتحم!،ا!هاتفالىيهرع(لمالازم

يليكماتباعالآدابمنالاولىالستجود!الابيرقفجتالىكفيهيفرلىوهو

مرة(بعينهيغمز)اخرىمرةابتياالفشلنصيبككان-الملازم

مجذه...اخرى

ابوحلناني،بيتغررلماذاء(الشيبعض)مغضبا-جونيالاب

ل.ل0.1.لل59الاولىالسنةمجموعة؟..منكاخلاصااكثرانياتدري(غضبه)يتأججبشيء

"03"25نيةالثل""..ام(لضالةللخر(ف؟ابتيالمن)ساخر"-لملازما

"03"25الثالئة""..الغرهذ(منضلالااشدانك-جونيالاب

"03"25كصه""..انناستثاركلقد..أوء-الملازم

".2"25الخامسةلالابفضلشتصرونحن...ايمانهمبسببيسقطونانهم-جوبىالاب

"03"35رنسة)ء"؟ائنالفر!ماوما،ايضاالايمائهذا

قلبكان...بكجديرغيرفهوابتياالايمانعنتخل-اظلأزم

*خرينعذابعبرتنغؤانتحروعبثا،ضمركعلىيثقل،المخلصالمتين

؟..*يمانلماذا،المتعبرفيقيياابدا
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مئلرجل4انح!ارانبأعيننانرىانيجب،يملأهمألأدذيألأد!ادحالايةعلىالله0سيسمعي،اللعنةعليك،اعلنلابل-جوليالاب

ويصرخ،كالحيو؟تللعدابيحغخوانه،فئ!يتايعنيلاتريعهاسرةا00صدررديتمرةوهيحى

...الاسرةالقويةايدينابىيستحيل،ويتبن!،رحمناويسال!رتطفسانرغبةفكادةاعلنهااني،ذ؟لككلبئليلأ،حسنا-ارزم

مغسو!،؟لعذاببفعلمشوه،،الاجسادلا!ئرخيفيجسدمجردذلكمن؟كثرربما..بنفسكالنعذيبعملياتاننشهدفيعينيكمق

دليللمسهافيويثرعون؟قدامناعنديسقطونمتهم!ثنر؟ان،المفبالفعليةالممارسةالى،الاطلاععمليةتتجاوزرغبتكىلتربى،ابفيا

عئمسلوخةكائناتا!حاسمبممنىيتحولونالهم،ومذلنهمحصوعهم..معلا

مجرد،تفاخرولا،ماضولا،31ولا،رداءبمون،اثصواد!ن!رمها!لكسحقا!لكسحقا)ينتفنى-جولي(لاب

عينيك-بريقان،لكسحقا(يائسانراعهيرفع)لممتسنيةمواصيع،بصحبتكوايادائمالي-سوقالحديثان،ابتياتريثسالملارم

...رعباارتعدنعسي؟نا"جعدنيفتاركتكالىسوقاويسولنبميل،يأسرني،؟ليديشدفيماشيئاان

الننت!يةهذءاترى،الملازمايهاتننالافيانيجب-جونيالأبالشعوراو،با!انةهـلشعوريشيهالثيءهذاأت،ونزواتيامابى

..ارجوك،ا!زمايهااصدقنيفيحهيعة...الملعونالطراز،طر(زبرنفسمن(بتياانك،(دقبصورةبالسر

لاجتراحالصادحوناضطرنالقد،مظلوموناننا،دكسحقا-الملافىم.؟اعنيمااتفهم،بالنقائصالاخرينقبلمنالملاحق؟لطراز

فيهل،فليكن،فليكن؟اثمااسميهاني..اترى،الاتمهذاقل..افهملا،افهملا-جوليالاب

لنايقدرلن:نحنكذلك؟شاذايصرانللصلاح؟لمجعولالسويم!وسعماثر،بدرون،اببدون،اسةبمون..ابتياتفهمبل-؟!زم

اسوياء..نصبحاننحنعنها،التحدثدائماينهجكاقيالضالةالخراف،نحنهذا

الىمضطراكنتربما؟لماذا؟القنوطيغلبكولىذا-جولبمالاب؟بصنعتيدائمااذكركانبي؟يجمر،ابتياالضالةالخرافن!ن

..فيلكاجزمانيبل،الاثمملظصدريمبمهنالديان؟الاشياءخبايااكشفإنمهمتياليست

..جاهلطئت!اخرىمرةلكسحقا-الملازميجعلكح!د(لألس!خفبكبلغهل،تطنماذااو.،إبتياعنككاملا

..بجهلياعر!اني-جوليالابميالخرابونثر،قيانيبشبالتنقللك؟سمحسوفانيالىتطمئن

الله..اامامالتذللهي(م!لا،بالجهلتعترهوناتم..كنب-ا!زمذاتعن،و؟حدشبمءعن(لمعسرهذافيهنامسؤولاند؟نفوسهملأ

لقد؟الديانمركزفيانفسكمتضعونالأ...مناكبربعاشدودكنكمدائماللفتياننقدم(نوهو..عنهمسؤولانفسياعننبرالنيالثيء

يهفيالقنوطانلالركت؟لذكاءمنشءعلىكنتلو،قنوطاتسميهكنتاخيرا،وانجبرا،(لمجدباسم،الحريةباسم،الوطنباسم،التبرير؟لت

والصاتحئ،والنالي،اللهوجهفيلااقول،ارفضولكن!،القبولى..اللهباسم..ابتيا

..هـلوحيدةالحقيقةهوتمردناان،جميعاإ..انفسهمهـلله-جنودعلىمحنبأنك،ىذبانك-جوليالاب

..نعم،بالخلاصمعنيا؟راكولماذأ؟هذااصحيحبجونيالابجنودالسنا؟اذنذحنمن،اللهجنود(اغتباطايديهيفرك)-أ!زم

ذاتك؟انت(لاشياءنتلفانيجب،الأذقهذافيوضعناعنمسؤولانه؟الله

هذ(افئرمما،بها؟منلست)متبرما(...الف!ص-ا!زميزيدماوهذ(،شيئالانفسنانملكلاممنأماألاخرينفيالصالحة

ناواما،(لسميقتلنياناما،بشيءا؟منفلن،يتأكلنيالذيالسمعنتساموفي،مستمرصعودفيويجعله،الغفرانفي؟للهمهمةمن

..الاخرينصميمفيانفذء؟تظنهمن؟الرعباسمهيوقعالنيالكولونيلذلكتظنمن،الشر

بعد؟تنفذء-جولي(لاب...؟قلولااكرلا،زنىابن

والصبية؟؟حمود؟بنن!يئتكالم،بمدليس،كلا)صارخ!-الدزم؟ماذا-جوليابر

جديد!منسماملأنيلمقدلميان؟مزيدااتريد،لييتر"ءىكمايبهجكذلكانها-ا!زم

ألماذا؟لمهذا-جولبمالابتح!مي؟لتبمالفرقةهذء،المتفوقةالفرقةهذهوجنودبضناطكاملاكشفا

يتعنب،وهوسضنيلقد،وجهيفيوقفلقد،لغيي(نيك-ا!زموتدفع،الجرفحافةعلىتتمركراتي؟لفرقةهذه،؟لانهيارعنفرنسا

ن1وارجوهفوقهانعنيكنت،؟لجلادانا..انالهاتذللجعلنيلقد(لحربمنتانفاقيالفرقةهذهالهاوية،ءنبعيدا؟ليهالمساقةبفرنسا

انيالمحترمايهااتدري!بقلبننالملتصق،؟لقريبععويانه،يتنازلو(لطغيان،والتفوقيبالسيطرةالاتؤهنلاوالتي،الفضاقلومن،الشريفة

انما،كلا،كلا؟اجلهمندموعياكانت؟حقيقيةدعوعااجلهمنذرفتبعدالغارفتيانهاهاماتيكلوسوف،النصرلنالتكسبموجودةإنها

واحدةدفعة(منتحبةيائسةنبرة)..و"حدةدفعةلنفمي،رثاءهيبينالصدارةمركرمتبوئةبهاونحتغر،فرنسانحكمسوف،احراز.

..!لولا،مفخرةولااسمبدرن،وضاعتيالىردنيقسيهاعلىتقفان،المبتذلة؟لساقطةفرنساسنضطر،القارةشعوب

بع!مرةالسموسياكلك...غرءرجالاتلقىسوف-جونيألابقلوبفيغرز؟تغرزها،نبرربالمثلالتبجحعنتقلعوان،جديدمن-

قتلته؟لماذا،مرةان،؟بتياتذكرولكناللطف(الىاميلوتصبحنبرته)تخف!؟لبشر

؟هذامتليحمثانإمكنكيف؟قتلتهاثا؟انا)قافز"-ا!زم،اتاريخيةمهمتهمي!ركونلاانهم،قصةفتياننامنفتىكلوراء

فيكنت،معهسباوفيكنتلقد؟اخيراتفهمانتريدالاإقجاة(،يمتلكهمالن!القتالالحنينهذ(لارواء؟لجموحهؤابمثليندفعونانيم

ناصدرياعمافىمناليهاتوسلكنت،للتبر؟امينةمخلصةمحلولةاعني؟مااتفهم،؟لاخرينوجهفي؟قد؟مهيملتثبيت

هذا،فعللو،خاضعا،منحنيا،قدحيهعندثرتميكنت،يتنافي...؟فهماني،أفهماني)ماسور؟(-جوني*ب

ابنيامعنبيان!ت،حمود(بنياجلاديانت،حمودابن،اواءهذاوكسر،بلويهمنتلنذانيجب،قضيتنا*صررزان-؟!لافيم
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أع..5100،السراكتث!عفلقد،عره!هامثلط،ألحفيقةالأكونأ!صبي.05حمود

الىالعتمةتؤحف..خشبتهعلىوحدي؟فأيصابنيالذجمرءدسوه!أمن!قنوطكاشدما،اللهلثليغفر)بسرعة(-جوليالاب

الكونظلاماريداني،العمةاحبأني،!حتفيلأودذ*-ءدريآن(رثد،الرجلمغفرةاريد،كلا..الئه(اليهيرتد)-الملرم

عينييملؤسوف،دوريتيبسوف،ابتياصبراولكن،دبهو-5الا..أثيانىينظران،مشجعاكنفيعلىير/تان،يتتكساني

المشهدذلكبعد!يءكلينطفيءتم،صصريعلىويطغى،ا!بعامنممر؟المجنون؟يهاهومن-جونيلاب1

ابتلاتفهملمأنكاحركهاميريترددسطبرأكثعر،عن!د!،وت-!ى؟هومناتسألني(موض!"فييقفؤ)..؟هومن-الملازم

نخوفيالذيننحن،الممتحنننحئ،نفهمانلنافدرالدينلحن،بعد؟هومن-جونيالاب

حيهيشغفالدياخينه4،أحيالفنىهذاان،ا*دخ!بحيراتثي..لاحمناغفرلقد-إ!ؤم

بعدأتفهمالم،ولكئ..ولكن،البرءعلىسأساعده،كدني؟هوكلنيأس(شبهفي)طحا-جونيالاب

؟..كيف،اف!همكيفا!هه!،خف!ألما،)محيرأ-جوديالأب..الهـاهنايهاانقذ،انقذلقد،الكانجنن-الملازم

....المفتىذلكن4،الفتىذلكانأيهد(-الملأزم!قتلولكنه،الكابتن-جوليالاب

..الدزآايها؟رجوكاستمر-جولي؟لانيللعيف-نحلمضعلقد؟فقطقتلانهحقيقةاتعني،لكتبا-الملازم

جسدمحل...الفتىرأىلقد(احتقارديأليهيتطلعأ-الملارمجسدءفيفأرسل،البطلوجهمن،المعذبوجهمنالماللتين،الناريتين

...!لوياآتعح،ألصبيةلمالعاديةحياتهفانوهكذا!و؟حدةدفعةشفيلقد،شفيلقد،الموت

ثقيلة(صمت)فرةبديفليسموتهاما،السلاماعطاهحمود؟ن؟بن،مبررمنلهايعد

هذءغاررولكن،مكاناكي(ليان!ب،ابتياالانانصرف-ا!زممات،طريق!همنفسعلى،جميعاالاخرونيموتكماماتلقد،شأن

..يجبممااكثرعركتمقد،الابدالى،أنبقعة؟أ/ضاانقذمتأتدري،هكذا،هكذا،اضرشيءفعليح!نيكنلملانه

تر(ني!لاانا.نريد)محيرا(-جوليالاب؟الكاهن(يهاتدريهل

(مض،الحشية.نسحقكمااسحقكسوفمانيوالا..نعم-الملازم..كلا-جو!أالاب

هذهلتغالرولكن،اخرمكانفيفضائلكمارس،الابدالىوجهـيمنالساءةمنذخلصلقد،الأفونالفتىذلمك-الملازم

للمهجوريون.للمنفييئ،،للغرباء،بالظطللمحروق!مجعولةانهـا،الارض؟المجدف،المنمرد،الفتىذلك-جولي(لاب

لنالارضهذهعلىالنمران.اخرث!يئالكثقولى،ابتياقليلاقضالعونيدلهس!أمد،أبتياسأساعده(ليه(.بنتبه؟ن)دون-ا!زم

ملك،-فهوللثواهـوحدهميكتبلنوكتلك،وصد!الفرنسايركتب..يخلصانيجب

ومدافععا،اسماطيلناالعربنتيجةتقررلن،كلا2،جمعاللبشربة؟زلتهعنتعفوسوفانكاتعني5،تساعد-جوليالاب

ينتصرانواما..،الجلارراناأنتصران؟ما،كلالكأقولى،وطائراتناارسلسوفأجلهمن،الزلاتيرتكب!نانا،انا،زلةاية-ا!زم

بخمرةالى!سوراابقيهاناما5حمودابنهو،/.ن!كره؟نك..هو...ويصمد،ويصمد،يصمدسوف،يتناذلبدورهلنانه،سهي

حتىاريدلا،يادرلست؟بعدماذا..منهاينتشلنيإنواما،الخطيئةاننا(النفسمناجاةمنوعهيكآنما،غريبةوحركاتهلهجتهتصبح)

نايجبسريعاابتهياسريعا،وجهـبمنامضنكهنما،سحقااعلماننحن،نحناعني،الاخرينعنمختلفخاصرطرازمنو؟حدنوعمن

الصحراويظطحرقةيطفيءفلن،آخرمكانفي،اخربث!بماءتتلهـىنحن،والمعذبينالمعذبين،نحن:شيئالكاسرسوف..انفسنا

فوقهناك،الوضيعةمسراتكمأثملتهلمنقدمها،ليمونةعصرالمنمارثخاصةقهـدراتنمتلكاننا،واحدنوعمناننا،و(لضحاياالمجلادين

خطا!سمكينزلفسوفوالا،الجزائرارضغارر،هىا،الهـن!ارضوجهفيويحد!لصةيتردد)...ألاخريننشبهلااننا،متفوقوناننا

رجليفنرفانابتيراتستحقلاانهـك،خر3ثبمء،اليوميةقائمتنافيوقتها،وقتها،نعم؟الفتىرأىماذ،اتدري(جاحظتهينبعينينالاب

ائعب،اذهب،اثعبثائر"،متوعدا)يمرخ،المشينالخ!هذامثلهناانعلىمقبلة،العذاباشكال؟فدحفيوهيالصبيمةرأىلقد،تماما

الانسحإبعلىيعزمولكنه،بالاعتراضويهم،لمحظاتجوليالاب)يردداكان..الرجالابصارتحتمأجورجو،نيمتلكهاان..عنوةتنتهك

بذراعهوهو-يرلوحالخارجالىينطلق.التوعد،المهتاجالملانرممراىامامالمقززة،السليمةالصبية؟ووحشية؟وحطة؟رعبااـشدهوماهنالر

عجل(علىداخلابالكولونيلالبابعندي!صطدم،جرةاوغضبااويأساالبشر،حالاليهيصرانيمكنممامميتةدهشة،المدهوشة،(لعينيبن

ايهااينالى(العتبةدرخفيفةانحناءةلهينحني)-الكولونكلكل،مألم!اتناكل،الامناكل،غرةحينعلى،واحدةمرةرألتلقد

منه؟تلكدتهل(جادالملازمالى-جواباينتظرانلونيدخل)المحرمالبشرية،الوحلفيابصارهاكاتحتممرغةالبشرقيراتلقد:مذلتنا

اولئك-قبلهمن-اتعبنادقد،عادةثرثارونانهم(الابالى)يشران،وا!دةمرةرأ!لقد،وال!قوط،للخر؟باللهاعدها(لتبم

يلتفت)!ةلببلاتمهل(الابالى)اللهمشعودو،المحترمون،المحتبرمون،الشريرة،العابثةالسخيفةالحياة،لعاشانتسشحقلاالحياة

...ان!ت(عوبهوفي،افتراسهاعلى(لمقبلالوحشهذاعروقفيتجريالتيالحياة

،اواساةاهوعملبمان...الكولونيلايهاخائفالست-جونيالابالتي(لحيإة،مطمئنةبقلوبمراقبتهميمارسونالذينالشهودعروق

...حالىايةغلىماضاني،يدينالمديوصدهواللهالازاهرواحدةدفعةقلبهـافيابتباماتت،وامينة،حقيقيةتظنهااكانت

ربما)يتضاحك(اللسانساقكربماولكن..ادريادري-الكولونيلظلمةوئحمرتهابتياقلبهاانطفأ،و(لفضائل،والنور،والفرأشات

الافكارهذءمثلاناتظن،ايضااللجنةتواسىانواجبكمنانهتظنيقفط)...الكاذبالنوررقصوراءدائماالمختبئة...*زليةالكون

اخروفتفي،ابتياتمضيانوسعكفي..حسنا؟رأسكفيتجولذلكعرفلقد(الكانجوانبمتوهجتيننديتينبعينيينويتفحص
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(له،"يضامختلفالهولكنك؟..عمله!ياللهتثاركانيبهجك*يردد)اخروفتهـفيبنر؟ءلهيلوح)العمةفيطمعااليكل!تربما

الكادبالطلاءتقشر؟ن!الحقيقةفيمهمتكابدعوما،وا!عياله،رائععجد!اعلىينصو!تمألاب

تشاىكماوتلونهم،تمريهماند،البترجلودا!روفاللهبهيطلي؟لنبىجاك(مواتذلكويكرر،يعودثم،مسرعاايفرفة)يجناز-الكولونيل

سلامتهمفيماتفضحانبعدوماذا،بأنفسهميثا؟ونكمالنقل.!ماشءيحمثانيجب..جاك...

عنهماسقطتانبعدالجديدةاشكالهمفييهمء(ذا؟زيفءنالظاهرية...الكولونيلسيدييا،يحثانيجبالراسط)خافعر-المثرم

بة.مهمتكابدعما!..مهتمكابدعما..اوه؟..العبت؟؟للجنةاهي(بحدةامزمصوبويتطلع9،يتومف)-الكولونيل

منحديثكفيعماتجاوزتواذا..(جافصوتفي)-الادزم!الكولونيلسييميااوء-مالمون

بعد؟فماذ؟،الكولونيلسيديياتجاوزتاذ؟...سخريةأآخرلثيء!وبئسلابنراعه()يلوح-الكولونيل

يهف؟،بعدعاذا-الكولوفي(الكولونيلالىبهويدفعالمنضدةعلىمنالتقررريتناولى)-المدزم

ليان،الهاجعلتمونيلقد،حقاليالهاني؟بعدماذا-الملازمأتظئ-اهتمكلبروناوراقهويتصفحالتقررر)؟خذ-الكولونيل

..؟بعدفماذا،النالرةالخاعةمخلوماتنيطرح)أالحزناوهـثت!قدلهمرسمتهااتيالفاجعةالصورهذهان

قة؟وحقب،لى1جممنذلكفيماتد!رالا-الكولوفي--أاتظن(المنضم!علىالاوراق

..الجمالولكن،حقبقةمنفيهعلىمااوافق(ني-المثزم..شيئااظنلااني(الضجرمنتنيءفي)-مزم4

كلا؟!جميلوغيرحقيقي(الجادةسخريةفيمستمرا)-الكولوفي)متمىعليكبئسلا(كتفهعلىويتمنهيفترب)-الكولوفول

..كلا!الصديقإيها000صديقييااخشى...-جاك

وآلاني،،وكهومي،مفاورينيان،ايضاهداعنلنتجاوز-ا!زمارجوك..الكولونيلسيديياتخشماذا(الحدةبعض)مي-المثرم

عبثاهذاارر!؟بعدذام،عجيبةبرمخلوقتتضحعجبةمملكةليانسحقا،العالترةاو،الساثسةاوالخامسةانها،للجنةسحقا،نقولان

اعلم:الكولوفيشبدييابعد؟بغدماذا؟القديمالعبثمننكرااشدكأللجمهورسحقا،بالالرارالمشغوفة؟لمتطلعةلعيونهم،الباردةلموجوههم

سيورييادياتسمح،مسؤوديتكعنفماذا،التلعنمسؤولهاليوجهفييحدق)الحكممماعد(درجالمنالنفاياتتسلهذهالتي

لي؟اتغفرالدقةوجهوعربسؤالجوانبعلىينسكبالذيالغيض(صدرهض)يخنطتهنا،هنا،محسب

...يقينا،يقينا-(لكولونيلثوافيبهماشنلانيستضونلاانهم،اخشاهملاانيالكولونيع

انتكسميهاوالتي،وانتأناننشنهاالتيالمخلوقاتهذ"-اهزمتجمعنقطة..السيلمنحعر...الف!ارالخوفنبعهنا..قلبي

أ،وتظقيقلالهم،بأوراقهموليذهبوا،الكولونيلسيدييا،.هناالعاصفة

-ا،الممارهـبلبفلن...المنيطانالىوخسثهم

لم.!-هـ---اكتشفتلقد..ماشيءيحزنك(ناعمةساخرةنبرة)في-الكولونيل

لعاصجاثعزبرقى!برىتضرم!اهـفيأ؟لنادرةمملكندمناوسعاناتريد،عنكاخففدعني،اوهولكنى،ذلك

ل!كمايبارىينواكلممضلم!يه-مىابا!امل!و

.!وامبي"،)ينفجر،مخ،زنلكأنشيءاناتريد؟اساركومن،جتنكومن

بضف!لهششض5رصواوصارد!إرراانيحسبالمايقطروهووجهكالىيبصرمنانفجأ؟الضحكفي

مصصصأعتىولكنك،"حقيقيةفجيعة1)،لاحظ.بكنزلتقدحقيقحةفجيعة

صثىقى5--ا،نفسهالشيطانمنضراوةاتندانك،بسالةواكيرهمضبص

ك!4ب!رز)::لىبر..3*..)+.قي.أ!:كش!يس!صرمىرسرىهصايهااعنرني،بسببكنفساناعليسيطبقالروعانلحظاتاخال

!.ءبرةأ،.!ئن+".لم....-:لاصم!ىحمس-..-،م+خ"!-"--!--...لصديقا

ش!*-!."؟!!-.3،ع!،!!!مايوصرأ..الكولون!لسيديياالثمينالثناءهذاعلىاشي(يفاطعه)-المثزم

...بزإ.،.-...الاقبمةعطاما

!()يعمز..نوعكلمناقبية،اعد؟ثطمنازيدسو!-الكولونجبل
*-ا!-.!..!*-+7!!--!!معدات،الص!ديقايهاحقيقيةمسالخ،الجمهوريةبهاتسمحولن(بعينيه

!.كبعما.؟.-/.!ا!------إ.-.قي..

!!إ،!!!إقيا....*..!!قادر-فالت،كلا،اوء،معاتها1.تصميملضعسد!،لوعكلمن

-.!نجأ.ع!ه.!...كأبرضس؟.تا.،.!:ا:إ*؟؟4".!كلا؟واهمالياتطن،ملموسةحقيقة(لمعجزةتجعلعنانعلىبمغردك

.*أ،..إ.-..!!-،ضت3..زر":..ل!إ""!اإ!يسنتجاداو.بستمراحرىمرةلهيعمز)ولكن،قوائمنافيضحاياكاقلفما

بز،كا؟-"04/-3-لأ!0،02،*!301."إ/.9و!ايعادلماق.لى006تخلفن1لكيقدرسوف(واحدانفيوفماتر(متحمسا،معاوساخرا

.ول!تم+ا.!(!.:-؟/..**:*.،-"!.فيأ..لم،كا؟..+.؟إ.مملكة،الفولاذصلابةذلكمعالصلبةالتعسةالارضهذهعلىوراءك

..دلأقي،-.!!!36؟!*!!!أ،."،!خ!إ؟!/بر.فيبر.؟أةخ،ش.ير-4النساء،وانصاف،الرجال(نصافمن،ا!لوقات(نصا!منحقيفية

-.؟\،م.-+..؟!؟.-.!،؟لم.3!"ة!ويطلق،اسمكيشت!رولسوف،شيءكلمنانصاف،*طفالوائصاف

في""س،...../لم،!.!ظ؟ةب!س.،

!!،!،.-ذ-../-!س(لعلملهذاانشاتبماقيمناالنفمهطعلمفيجديمةسرسةعلى

!م!3سولىيقينا!يقينا؟ذل!يحثالن!ه!ختبارموضوعاتمنالنفيس

،اخر،شكلالىضيقيالهكانكيديكبينيتحولشيءكل..هيحد!
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دلكبعدمهمتمانيجلرنوسو!،الجمهوريةبهابعثت(ئتئالتضيقالمخلوقات!المهـثوفةتماما.إلميتورقههذءالملوية،ا!خنوقات!حمحكمذهلحملية

التعذيبالواتمنالجم!وريةجنودلهينعرضفيماسلحفقواانفيهيللغاية..2دقيقتعي!انه،المكشوفةحماسة(في)مؤمنا-الكولونيل

قليلامتعبانياسمع!الكولونيلسيصيياالمخلصخادمكماني،وألتنكيل..مثاليتعبر

اشنريح...انويجب.شاقنهاربعدالمغطىفناعهاعننكتمف..خصالهانفضح،!نسرهاإنناسا!رم

صديقييا،(.شكرامسرحيةحركةفيو-مانقهفجلةخؤءيا)الكولونيلمكانفيالعبارةبهذهنمهرهائممنونحن،لطفيلية4والنباناتبلحعى

-*نبنفسيانذاوها-رئيسهابلسانتعبرالمطلاتمرقةان،شراعلى،الظ!د،،الصدراو،*الرجلأو،النواءاو،الوجهعلىبارز

اليسى،شيءكلانجزتلقد(فجماةيلتفت)لخدماتكمتقد-سهاعنمصححالكائنهذا"الصبيانيالالهعبتليظهرعمدامنعوجشيءاي

..التغطيةمثلة،اعني؟كذلكوالان،الارفيهذهعلىمملكةلناتصرحتى"المظلاتفرقةمختبرفي

الجددالمساجنبعضى(لاشءعلىيعثروالن(راسه/!ز)-ا!رم؟بعدماذا،شبمءكلوفوفىالكولونلسيىيا

الكولونير!سيدييااطمئن،بعدعليهمعلا!تناتنطبعولماالىهذهمنيهمماذا؟اثوانيوما،بعدماذا!لهاتباسالكولونيل

سانعر!،نيعملولا،الان..متعبانهاراكانلمقد-الكولونيلهوالان..شءكلالان،الانمجرد،صغر،لاشيء؟بعدماذا

حركته،متجملاا!زمفيبتعد،يعانقهانيحاول)ثانيةشكرا،تو(؟"بمد"كث!شءفيانهيهمنياتعتقد،الهام

ساءطبتا!زم(يديعلىويشدمداهماالىيديهالكولونيليبسطأشءكلهوهذاهل-ا!ونم

(اهتمامدونماالتحيةلهالملازميلخذ).إ.تماما(لكل،الكل-هـلكولونيل

....ائرئرة،الدقيقةالعبارةهذهسأذكر؟لعتنة()عند-الكولونيل؟الكولونيلسيدييامثلاالنعر-؟!رم

هلىا"!ابدحهاما)يضحك(،حقيقيامحفورانقشاجعلتهاربمابلالنصرأافيتمضاليس؟لالماذاالنعرفوجي؟)كأنما-لكولونيل4

الضحثكلينفجر)!ابدكلهاما"المظدوتفرقةمختبرقيمصححالكائن..النمدينيةرلالتها،؟مبراطوريتها،فرنسامجد-ا!زم

خه!ومنينصرلىوهو)!ابمكهاما،حقيقيانفشااج!لهاسوف(فجأةنج"بالبعد"تعنيهماهذاهل(عصبيةفييضحك)-الكولونيل

إ..حقيقةابدممهاما..الملازمايهاماءطبت(فهقهتهحفيقي؟لهانكدفيقةمنذقلتلقد(ا!زموجهفياصبعهيرفع)

حيت،؟لنهارنجبوطنهانياوتغرب،المرحذوا؟تكتنفالانالعتمةأانيجب!وكنىالثيات،شيئا.اعلملمست،لا!ذلكتصدقاناتريد

،المنبصثالعحس؟لكهربائيالضوءيسقط،الظلفيالمشبكةالنافؤةتغيمفرنساسقطتولوأاتسمع،شيءكل،فرفتيعداماشيءكليسقط

المنضمةحولىا!ؤميدور،فحسبالمسرحصصرعلىالطاولةموقمنبمشاعراعنياني!سواءجميعهاوالتخريبوالقتلالاال!فان،ذاتها

.(كفيهبينرأسهويئخذخلغهاالكرسيءا!متهالكايسقطثم،مرتينمونطريقهميثقواانعليهم،المهماتعبرينفذواانعليهم،جنودي

مملكتي،فيانا..انا(متعبولكنه،و(ضحعوتفي)-ا!زمعلىاساع!كاناتريد،الامرلزماذ(عبرهااوالمنهارةالاجسادفولى

اعنر،ان(عليلهجتهمقلد؟،كلماتهيردد)!الصغيرالكولونيلايهاوسطمنجميعانمرقيانالمهمةالىالوحيدالغبركانلو؟...الفهم

راسهيهز،فترة)الساقطةابنيا،الكولونيلايها،مقطاعبرانعليالبشري؟الجسدوسطيعنيماذا،نمر(نالاعلينافما،البثريالجسد

في(لية2قوةبفعلينوسئنما،مراتالمنضدةعفىالمتكعتينوذراعيهنمرفىوان،نصفئالىالمجسدنشتىان.5حقيقةمنتصفهاعنياني

حبيبة.ولا،زوجةولا،(ختولا،!ننيني5؟المعتقلاتمنمزيداالملازمايهااتريد..بينهماالدمبخاصلمن

يقتربمنعندما،مدنيةثياب!ي،وهدوءصمتفيمرنسيسيدلف)!جميعاخؤها،الاشراءالرجالمنمزيدا،الالاتمنمزيداألكاهبها

اـنتباءاليهيجنب،حلمميسائرهوىنما،فجأة.يجفل،النوررائرةجأة()يحقد(عبر.(ن!لي،غرليساعبرانمنمكني،شيئاتسألنيولا

.(فلقكلمرالمحبت4فبميشرعالذبمماالملازمتقاومنيلانهاليس...كيظيتثرالملعونةالارضهن!اتاعبر..انعلي

...فرنسيس-اهـلازمتنفذلانها،حقيقيبثبمءاصارحكدعني،بشيءاعارحكدعني،كلا

(!نوربةاطلىء،الئوراطفىء(الخفي!(لظلمييتوف)-فرنسيسأنها،الملازمايهاالسقوطفيبداوالقد،جنودكيوعبر،عبريبنفسها

؟ع.هناالىبل!جاءماذا،مرنسيس-الملازممنمزيدا،العنفمنمزيدا،القتلمنمزيدااريدجنودولأشاعر

سوف،التوراطفىء(ا!زمصوبمنحرفايدور)-.لرشسيسانها،اعبرانيجببعدوفها،واتماسك،الاناقفانعلي،(لقسوة

..ح!لا..حالا..الاىتروروالمختلموقات،والابالسة،والله،بعداما،تهمنياتيجنوريمشاعر

م؟..تحلماتراك،فرنسبس(بهمتردقا)-ا!زم!الجحيمالىجميعافلتذهبالمكشوفة

،احداتنيء(ناياله(شيئالهيسركأنما،همسبر)-فرنسشى)يبموالكولونيلسيديياافهماني(الوراءالىمرتد؟)-الملازم

...خلسةهناجئتلقدحسابية،عمليةمجرد،تماماافهمانيشاحبا(،مريضا،متعباالانوجهه

؟..ولىذا.فيخلسة-الملازم،عليهنحنلمامغايرة،مختلفةالالهةمشاعران(خافتصوتفي)

.إ.هناالالات"ان...لماذا-فرنسيسفرقةتقودانك،الكولونيلسيدىيا.نعبرسوف(صوتهيرفع)الالهة

.إهناتعدلم..كلا-ا!زم؟ءـفافييهمماذا،تماسكااشدهيبل،الفولاذمنمقدودةنموذجية

فيهناالانذارجرسقرعلقد..(يتبهن1دون)-فىفسيسخمرةاجرعهمسوف،رائمامتجددة،طريفةجنودكتسلياتاجعلسوف

..امغيدعني(شاكيا)ينتظروننيانهم،ا*تلدوران.بجب،صدري4الكولونيلسيدجمريااعصرهاوانا،الكرمةعرولىتعطيني(نت،الهية

بة.يننظرونفهمانبعد،الاجسادمنتصفمنالغولاذيةفرقتكتعبرسوف..بلى،بلى

؟..هممن-الملافىماجنةالىالتقريراقعسوف!الكولونيلسيبميا،فروسناتشقها
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سوفأاعملتدعنيانسعتطعالا،فحسبمنهمواحدأكان(الملانرمالمرتجفتينالعاريتينذر؟عيهييسط)،إلانانظر،الانأفظر-فرنسيس

لماذا؟لماذا؟تبعدننلماذا،؟سيدىاعدكاني،ا!فلورهلي!الالاتارير؟سرىالا-(النورو!ي

؟ذرعهمالليلخلالوابصر،مدريم!كييردد؟نينهملاسمعسزكني؟..!يهماماذا-؟لمرزم

سافطةكنجومتلتمعالمدهوشة،الحلوة،الثديانةوعيونهم؟أليالممدودة!ياسيديارجوك،اعملدعني،أعملدعنبم.5إوا-!رنسيس

لريريم!؟وو!..الان9!انحر،احرومتمي4(كص)ثمدركا-الملأزم

.تقولديماحفيقيشبمءمنكلبس،ياصدرفيرؤىلرىانك-؟لملازم؟إنصر!ليف-درنسيس

؟"ذهبوالغد":؟ثغولى-الرنسيسإ.حقيقيتينرجلينعلىتمامامركبثأت،انصر!-؟لملازم

....طو،لمةرحلةلمحي!هبوالفد-المظرمارئطرءنيقترب)حقارجلايف!مانعم،3؟وا،؟واه-فرنم!ميس

...طويلةرحلةفي(ليةبآيرددا-فرنسيس..0الالات-وللأن(بيديهويجسهما

.؟لسريركالىالانلعود؟لا-الملازمحيثوالشلق،الانامضي،فرنسيسى(امرصوتكي)-ار!لازم

ياسيدكو؟سريراجملأ(رائغنينليميننديهويحملقينهض)-مرنسشي...يرام"1علىتمك،كنت

الشاكيةانالهمصدريمنواخرج،بعيوذ،موابكي،جتوبهمعلىإنامانيصديقتيوكانت،مسنلقباكنفلقد،؟سيدبملأكنتدقد-فرنسص!

سأم!،الان،الساعةخلفهملمامضي،يهجرونيالااريد،اريدهم(فيأطولمولكني،أ!راانونرجوني،مبللةبخرقةصدنميعاى!هن،لمسح

؟السقوطعنضيونهمنجوملكفالن...رراه،رباه،خلغهمفيانانهمهاهي،المتوسلةاموالهمهاحي،يناثوننيانه!،صبرا

فليلا،استرح...نهدأانالاماعلميك(كتفهعلىيربت)-الملازمكت!ندوجهيعلىنسقطإلابصارالمملقةعيونهمان،أذليوإبدي،اذني

...!تيءكقليئتهيالى،العملإلىاهرعانعلي،؟سيديءحبرالأأطيق؟ري؟عضلالهكل

طريقهم؟علىتدلئي؟ننريدالا-درنسيس(مهـانهدييدفؤ)ال!مل

..نورهـنيةبأرجلالانيمشون؟نهم،طريقمنثمةيعدلم-اللأزه!االى-هنامن-(بهويمسك،لثادلميمثانهيغماتر)-ا"يلأزم

يحس)الحقيقيتينبرجلي...افنامضي؟نعلي-درنسيس..الخاربم

هنامن؟الدربهواين(حولهيتلفت-)سامضي؟نعلي،(رجليهبابعلىويخبطمنه،فلت)هناانلا؟لماذأ(،،تسا)-فرنسيس

همسااسمع(نن،رباء(يتوقفتم،النظارةباتجاهيمضيانيهم)ويعذشوالبابيخيط)؟لاادري؟نياتطن...هنا(العذيحبغردة

همسهم.ان20.الحقيقيينالناسهمسلايهمسونانهم،هنامنحقيقيالمادا؟.نقتحون؟.لالماذأ.أصدماني.،!..اصددائيياانمظرسنيصر؟خه(

ينقطعالأذنانتنتيهوعند!.دميدييجريهمسهمان،؟لقلبيلوي.(الانتحابفيلمحجأةويشعالبابعلىوذراعيهبراسهيضرب)

هواين(ثانيةيلتفت)الحقيقيتينبادنياسمعانن،الان،لمحورا!خلصنيالمسبيجباسم،بر،سبديخلضني

نشوةفيويقبلهاالارضعلىيسقط)اتفقكيالما،الفقكيفا،بيدرايومصانهدأادتعليك(البابعنيبعدهانيحاول)-الملازم

،اعياءفي(لزاحفةارجلهمطريقهوهذا(انقطاعبدونتسقطودموعه...هناتعال،الصديق

اتفق.كيفا..طريقهمهوهذا،نفسهاهيالمجرورة،المكسورةارجلهمذراعبمت"ض،كلى!ه!قوق،هناانه،اذنالجرس؟و!!-فرنسب!

قطرات،دموعكمقطراتمكانكلديابصر؟في؟اصدمائبميااللأسبعلى(عملانعلي(مسموعبصوتيبكي)أعملانعلي،مشتبكثانانهما

ووسوسة،الريحصفيرخلف.لنالوننيانكم،دمائكمفطر؟ت،عرقكم....ليمالرفلا

،الناباتجاههيوينددعينهض)المطروانهمار،الماءوخرير،الاغصان..في.هنااحدمنليس،ؤرنسبى-الملازم

لستم،هنالستم(منظورينغيراشخاصاويخاطبالمتبةعلىينوقف؟هناانهمادناعلملماذانجياسيديلخدعنيالا-!رنسيمس

وا!لافط،،والكلأليب،المقصاتمع،هيحيت،الالاتمعانكم،هنا؟البابافتحانالريد-الملازم

تقتلعحيثدائماانكم،المحفاتوعلى،(لمكهربةالاحو؟ضفلبفيانكم،المفتاحوحدكالت،انتفلديك،.امنحه...اكتحه-فرنسيس

اصدفائييابكمدرعلى؟لمعد!هوتنفخالمجباه،وتكوى،الوجوهوتشوىألاظافرمنافتحهماافي،؟نظر،شيء.!لىيديلشسفرفيس-الملازم

وجههيلطم...)حافيتانفدمبم،حافيتانقدميولكن،اواه،(واه...اجلك

..(امساكهمنالملارميتمكنانمبللخارج1الىويندفع،بكفيهكلسينتهي(المسرحمنصصففيالارضعلى)قعد)-فرنسيسي

،النافذةعبرينظرثمالطاولةخلفمقعدهالىالملازميعود،فرة)...مشتبكتينذراعايستظل،اليحنينايموتونسو!..اذنشيء

بالنهوضيهم،متلونهادىءصوتفييتحم!،الجلوسالىثانيةويعود..اصدقاز!ييا،اعدقافييا

الىالعاكسالنوريوجهعندها،لايفعلولكنه،مراتالمقعدعلىمن.طويلةرحلةفيرطة،فياصدقاوكدهبلقدةبه()قردفا-؟لمثتم

ومن،(لواقعميعلب"هيكما،مكدودة،ورمبةملامحهتدووجههلساحراحدهمكانلقد،اندبهموهانذا،ادري،ادري-فرنسيس

يفرغانماولكنه،التمرداو؟ل!سمنصو.لهنبرةمافينقديرالصعبعطفااكثرهمكان،بالأسىمغم،رتانعسايخمانعببنانلهلنت3،؟لعينين

واحدةدفعة،قولهمايمكنهكلانهىانهالنظارةيشعر!ىكلامهمنعمكطكفيامض.."هكذاتحدثاننيكانظ،ب!مافي،جينيكانعلي،

..(لابدوالى؟الصديقايهاتخجللماذامنيتخجللماذا،الة؟لافلست،الصدلقايها

استطيمولاالفاجعةلمحلبفي!اكاني،!ؤىهناككاناذا-الملازم"دمعتيفقط،دمعتيبكدحمةاذرفسوف،بسببكع!مأساي!ن

فمن،الكاذبالنورانهمن!دولا،الحقيقيةالاشياءالا(بصرانرحمةببكيومن،ا)رحمةمنبحيرتان،؟صدقائيعز1كاتا(يبكي)

.إيقيناالكاذب(لنورانهادركه،لاولكنيالازليالكونبعبثاحىخ(!4الىوجههيرفع)اصدقامه!يا،اصر"دائييا؟تي1اسر.!رفمن؟الانجمط
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شرعتالعتمةبان؟ح!مىواناتت!هرمنذ،تبرحهاتعدولم،رأسيديالاشباءقميصناظررةاماميهتكان؟لصبيلذلكاذنيقدركيف

(ين؟الىولكن،اعلىالىصعدريكتتصفكل،توتزحف،و.نزحف،تزح!ارصسصتلما،واحدةدفعةفييبصر،المموهالمنوريكمدوانالخارجي

فببرسلونالمضطهم!ونعليأيحتالترى؟حقيقيملقالساعةايخالجنيترىاريد.اني..الخائرالسجانهذا،الابلههذاابصروكما،القناة

الحقيقيووالدهامهانظاروتحت،التعؤيبتحتفتلتهصغيراطفلاالبماما،والنورالعتمة؟سيكونذلكاناذناظنولماذا،بدوءي(بصران

ويحو!مابقمعيليتعلق،الناسوثونامهلون،نفسياناانييهـرع،الخطاباليكماوجهاي؟قبتواحدشيءمناما؟ثابتشيءمن

التوسلة،عينيهنظراتصوبيملويرى،المرتجفتينالعاريتينبذراعيهمروا،تعبببيوكهوفاقبييمنالخارجونايها،العذاباصدقاءيا

..حوله؟لموتاحدثهالذيالرعبهذأدوارمن؟ناالىييفرانفيأملابالروىاغمروني،الخارقةالامكممساندعلىاتكعوا،ناظريامامالان

،تهزمنيسأسقطاترافي؟حقيقةفأبعرحوليمنشيءكلسيتمزقاترى؟لني؟لصحراءحنين(لساعةليكم1اصناني(صوتهيرق)المفزعة

وتلقيهفيلءن(لأقدامتطةل!صغيراقلباليتجدل؟...طفلنظراتحقيقيةالاشياءاتكون!دباه؟تأتونلافلماذا،الماءالىاللهأصداها

هنا،ينموالطفوليالقلبلان،الحزنبمقدماحساني،صدريفيسيدانداوها،جلادوكمهزملقد؟اخرىمرةحقيقيةوغير،مرة

،عند!اا؟!ؤلةكالثمرةوينضجيكبروعندما،هناينمو(مدرهعلىيدق)؟الرببسملاحستحاربوننيهل(يلتفت)...هاندا،هانذ(،الجلادين

كالاخرين،تماماكالاخرين،وأرغب،واحب،وابكي،اضحكسوفبأشلكمانيالعودةتريدونهل؟النائمضمبريتوقظو((نتريدونهل

سألقي،امواج،وتكشمحني،الغضبسيحرقنيعندها،تماما؟ستقارعو!يسلاءبأي،سلاحبئي،سلاحباكب؟نموميلتملأوا،الملوية

تورعلىعينيهوا!تح،الاعمىالطفللانتشلالظلمةوسطفيبنفسي،المتزاحمةالمارةارجلتحت،الشارعفيأميطرحتنيلقد)فترة(

الىالعاكسالتوريدير).وعبةها.الاشياءخداعيكنشفحتى،حقيقيشكلما؟شكلهاما.دائمامنسيانذاوها،هناكونسيتني،؟لمتدافعة

؟لنوررقصوراءالمستنرةالظلمةارىانابىبدولداعينيمه(ويطبقوجالهوحنلا،ورافة،عطفاماتسمونه؟ن؟أميهيمن؟عينيهامالون؟وجهها

يفتح)لاشيء،لاشيء؟بعدومادا؟قزحقوساطيافهذه،الكاذبمنعودتكمعئدبمصافحتهوتحلمون،بيو.تكمفيبهتنعمونالذيهدا

نابعد-تعطينيلماذا...آلهييا(ثانية(لعاتسالنورويديرعينيهليسىهوضمااتحاربونني،حقيقئاليسرائماماتئتظرونهان،الغربة

لمادا؟اكرهكانتريدلماذا...آلهيياجديرهـ؟طفلقلب-الشرعرفتهدهمنقلبهفيعادةالرجليدخرهماءلىمغنمدونوانتم؟حقيقيا

لماذ؟(ل!ي،،لتهب41الارضبركانفوقحاميتينرقدمينامشيانتريدالاناشيحوا؟املافلمماادخركيف!شيئا(دخرلااني؟الاشياء

لاندكلهلماذا؟والحرارة،والمحبةوالشفقة؟،لعطففلبييمخلىءانتريد،شريفكمحارباني،!طفكمولارأفتكملاالىيداني!عنيبوجوهكم

غبرفتنكرنيالعنبالماءبحلاوةشضيتبلللماذا،؟لقطبكثلوجبارداالتىالصورةلان،اماميهزمتملقد،اسلحةيدي.منمافيعلىاطلعكم

لماذ(الهييا،الاملمنفطراتهناكبان،المالحة،الجافةالطوالىسنيضحكيان،اناملامحبممنشيءنتنبىءتكنلمالانسانعنتحملونها

كما-تضطرنيفلااذا،ومجنون،مريض،تافهعالمك؟ن؟خداعبمتريد،واحدةمرةييدبيئذقتملقد،الاميوكذلكبكائنوكذلك،مختلف

ادانهم،فيا!لانكيةالاجراسرنينيسمعواان؟لى-الاطفالتضطرفيتأملونانتمفها،ذلكومع.يومكلمنهاروىمماصغيرةجرعة

تطبقعندماوبتموا،صولهمفيماالمرتجفةالاراهربتفتحويح!واكلتستحلمموا(نيحرجكمولن،العذاباصدقاءيااقعلن...ايقاعي

لاتركنيلماذا!الهييا؟يوورأيصيرلنزمناجلمنالصغيرةاجفانهمهذهعلى؟لرعبرسالة،وحديكتفيعلىسأحمل،ضدياسلحتكم

حقيقيظطبدون،رعبيصرةحماملا،الملحارضفوق،مهجورا،وحيداالمتيبسةشفاهكمسأبل،الجفافابننفسيانالانن،الجافةالارض

سرأبية.جنةبدون،العينينالساخر،الصامتالالهايهاوايضا،وايضا،شرابياسقيكم؟ني،دفوقهاكتلاالملحسأضعبل،الثقيل،لملحبقطرات

ولم،اظطولم،يديكبينمناروفذم!اتركني..اتركني..اتركنيلقد؟ذوبةبالعتحلمونفلماذا؟مالحاشيءكلالشى،أناتنرابي

الصراب،بحيرات،الرغبةبسعيرالمحروقتينالزائةتينلمجبنيامامتتراقص..فرنسا؟مماوخلأست،ودقساني،ر!إفيصدممتفقد،دذاممثلاكنت

ابىوتتضرع،صغيركطفل،بتوبي.نتعلقفلماذا6ارفضكادبما،ال!ياربمابل....-بالنصرولا،بالمجدلاأحلماني،امثانيمن؟لالافوهناك

جاءلقد،الغضبجاءلقد؟احميكانفيوترغب،البريئتينبعينيك؟لمفت!ول،الابلهذلكامامكميقولكانكما،الواقعفياعبراناديد

كما،الهشعةمخلوقا.فك.نتحطمسوف،الاعصاريجيءكما،الغضبالىالرعبصرةكتفيوعلىاعبرانارأب،ذاته.؟لكولونيل..اللأماغ

ألابد!.والى...،ومرة،ومرة،مرة،الرقيقةالزجاجأوإنيتتحطم؟نبم،اللهالىداهبونلعلكم؟اينالى؟اينالى...الاخرالجانب

(لعانجتتين،،الحلوتينعينيكولكن،اعبروانا،المحزنينقصنيكانفيماسأصرخالبابوجهيفييقفلعندما..اللهالىذاهببد!وري

فيوالقتاهرقيقاقلبانيصدلىتا،المتضرعتينالطفلعينيولكئ،المبريئتين؟تهملنيانم؟تنسنيلم:الارضبجوانبالمحيطجمنالكب!تببنعينيهبين

ولكن،ولكن،المحطمةا(هشةزجاجياتكخلالمنلان6اعبراني!صدريمرةاذنانزل؟المنزاحمةالمارة؟رجلبينمرتعبا،وحيداتركنيالم

اواء،(زجاجهافوقويمرغه،المنضدةعلىبر؟سهينكب)...الحزنمعفحسبوحدياناافتداتياجلمن،اجليمنواحمل،الارضالىاخرى

اخرجسوف،صدريفي(لجديداثيعهذ؟يكضملعندما،95اوولكن...اليهاذهبسوف؟وقتهاعلبسيردوماذا؟الخشبيصليبك

عن(تخلىسوف،المنورقلبفي(لحقيقيةالعتمةلاواجهكهومي"نمقطوفةحقيقيةزهرةاعطيت،اعطيتلقد،بلى،زهرةيعطنيلماحدا

...استثناءبدونشيءكل،شيءكل،شيءكلإرفض!سوف،ماضيانن،صدريفي؟لرذيلةازهرتكقروهكذا،الاثممستنقعمنآثمةبيد

سوف(بالدموعممتلئتين3عيناوتبموالمندىالياكيوجههيرقع)سوفمرةبحملمثليمعنيونلانهم،والسفاحين،والقتلة،باللصوصاعني

...قتلآطفولتهممنؤمصححونلانهم،تماماحقيقيونلانهم،اكافهمفوقيالرعب

اهلأزم(لخطابالهائيةالمقاطعمع،ندريمجياالختامستاريسقط)منذ-ولكني(لحظاتقيدد)...محتبراتنادخولالىيضطرواولم

الحلاجمصطفىا!لاذقيةاللحظةتلكجمدتانبعد،تماماش!رمنذ،الحزنبمقدماح!س-شهر
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