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القرية؟فيبيتناعلىمررتهل.بكمرحبا-كوةفيجالساكلاهماكان،طو/لابعضهيافيالحارسانحدقى

السائق:فقالى4كلرفصواضعا،"ساقهمدليا،ارملاابهباسفوق،الخشبيالمخفر

ت-صلماختك.فكرةوءلى.النظيفةملابسكوهذه.نعم-وظارل،السه؟ءفيتتألقاتتمساكانت.فخذيهعلىالرشانتي

حقا؟جميلةاخكاناتعرلى.خذ.علي!كقدميتل!باشعتواواخذت.تماماتحتهاعموديةصارتالاشياء

تتزوجها؟اناتريد.ها-فغرؤت،حذاءيهـماعلى؟لدقيقةالرمالمنطبقةمخترقة،الحارسين

!ب.ابنةتزوجث.ليت.با.لا-واخذ،مخفرهداخلالجنوبيالحارسوالتفت.العرقفياقدامهما

السائق،منملابس!هربطةوتناول،،دهالنسماليالحارسومد.والسقفالجدرانفيالخشبيةيعهـالالو-اح

المراؤحقللجنديالجنوبيالحارسوفال.المخفرراخلبهاوقذؤءاك!لألتعبرور(حت،جيبسيارةاقبلت،الشرقناحيةومن

للسائقهـهـةتعلوكانت.الصفراءوالرمال،الحجويةوالصخور،الجيرية

.الجوعمناموتكدت.اسرع-رالمخفالىطريقهافي،الا!للأهـالشائكةمحاذية،اخرىوتنخفض

:الجنديفقالوأخذت،اخرىج!بسيارةاقبلت،الغربناحيةومن.الجنوبي

ب!رعة!!هكذا.اه-بافؤانتمرقوراحتففةمنانحدرتثم،واطئاباذلننياتلاترقى

حدةمنعيناهور!نت."تضاحكاالىتلالعبرالجندكبونظرافر.إ-ناوعند،والاشصارالحشائشؤوقهاتض:اثر،حمراءرمالعلى

واحدا.رغيفاوذاوله،(لحارلص؟عاءفيال!لأرسحساءوافرغ.الضوءاكبباسؤوقسافيهطوح:(لحمارسينمنكلواستدارالعربتانوقفت

اليالش!الح!رسوقال.المغربصوبالرمالعلىالعربةومرقتومدفصه،طخشيتدرجتبئوهبط،المخفرارضوعبر،الرمل

السائق:إوافقالذيللجندي:ال!ربةلسائقالمحنوريالح،رسىوقال.اليمنىقبضتهفيالرثاش

بعد.2الجوعاشعرولبم،مبكرا؟ليومجئت-؟زوجتكمنخطابوصلكهل.الحالىكيف-

:الجنديفقال:السائقفقالى

.طعسامعلىلأتصهئعإنتها،ذلكومع.اررالا!ءوعاند-.اميرماعلىيسيرهناكشيءكلانبدلا.بعديصلنيلم-

"تضاحكا.المخفرارضولىا"قاةاللفاؤكأا!ىالجنديونظر:ا!ربةلسائقالش!اليالحارلسوقال

وانزلقت.واحدارنجيفاواءطاه،ا!حارسوعاءفيالاررحصه(ءوافرع!لالمؤلف"حدبالاو،عطشان"القصحسيةلمجهموعةلصت*

!الاشوأقمريضةالهوىمنال!طورذحاتسية

التيمارجحفلأصداناقسمت

النهارليؤرقأماأعي!سوأتبالاشعارنقتاتلانئا

ألاحداقدجىفىالفياءلتنبتوألاقمارالتروسعالمفي

"اًلزهور))والصباوتغرسأشعارز!ألودبحنهرنمافيكإحببت1

،العطورالمزرفاناعصرقيالربي!فيي!صفرالذيوحقلنا

تذوبفقاعة..قطوذاكونألاالف-،قيلعقالعشرينقرننالان

الإ،جبءإىترحالكنها..ريشتيتشلوربما)لما!رإقالحبزبومتذوي،فيهجراحهم

"لأتلماكليمير

الرحمنعبدجيليا!اهرةألرمالعلىم!!فرةسفنجةل
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رروؤميت-4يتئاولالشماليالحارسورآه.الكوةمنوهبط،ساقه.الشرقصوبالواديفيالعربة

.بد،رهالكص-وةفغادر،و/نجنىرب،الكوحسقفمنصرلى.رحبلىمننببص-علىمدفكل"الصنوبيالحارسىاسمدالمخفركوةود!

الظل.ناحيةوررينالمشخارجوانعطفا،مدفصيهمااخذائمووضع.الرملاكيماوررعلىءدفعهكفأ،ليالشمالحارسولكن.الكوة

اهـ-صممصصنداالجنوبيةالزاو،بئ!داصنصماليالح،رسجلسابهبا!رفوقوقأؤا.المدفعبجوارورءيفهوعاءهالحارسينءئكل

ببصالفاهلالاماميالردعهرالجنوبيالحارسووقف.الجدارط!امهـه-ار،كلانوراحا.الكوةخارج"ماساقهاحدىودليا،الرمل

الاخر:بلادفييحدقءلمن"ماوراح.والضوءالظلالى-ىالنظريروراودءنهماءلىكان،واللقمةاللقمةوبين.متقابلين

عاليا،يرتفع،اجردمخروطيجبلهناككان،الجنوبفي.الماءمنجرعةيرشربوهو،الاخر

ورمالحجويةوصءورجيويةتلالوكانت،رايةقمتهفيعرستقدالجنور-يالحارور!فعقد،طعامهـمامنةرغافدالحارساركاى

منه،كثيرةنواحفيبدت،الورديالح!رمنجبلوكان،صأراء،بطف!لمهاسفليدر"اكءهانيالحارسوشبك،صادرهعلىلىاعدير4

كان،اإشمالوفي.الشمستحتالخلابةحمرتهاتظعفجواتناء-!اثم.رإمدفع4المواجالكوةج!ارالىرالى"منهماكلوات

تكسو!،!راميةحمراءوارض،ا!ورربناحيةواطىءبارلتيتل!اك.!قابلين

اشجارزواحيهافيتتئاثرعإئيةهصهةوكالت،والاشواكالحتذصا؟ضر

يتوقف.لاصوتناحيتهامنورتبعث،رورهـةسماقهتلهبلشمس1كانت.غفوتهمنالشمانيالمحارسصحا

يتلمش!ىالج!ئوبيالحارسفراح.رطبةشماليةر؟حوهبتاصمابعير"واخذ.ائرعلاكياسعلىبجوارهفثناها،الكوةخارج

الحادسانىحيانيح1ربيفا.الشائكةا،لصملاكبجوارالظلمنطقةخارجا-قرص؟ة:"ره.الغربج!ةاكصسالىونظر.ردهاورة/4يد

فىاصابعهوءد،الجنوبيالحارسوتوقف.صمتفي4/بىقه،زافم!-ايررالما؟اى.الجنوبيالحارسالىينظروعاد.الفضي

المتتعل،العودعنعينيهرفعوحين.سجائرهعلبةواخرج،جيبه.فخذهءاىتزحفالضعى!را*تبتما،صدرهعلىمعقودتانو!!اه

صائحا:اجنوبيا.الحارسفهتف،ف!به،جد!الشمانيالح(رلصلمح:!هوتهلىبراعالمتممانيالضارسوصاح

؟سيجارةاتريد.ايه-...اي...اي-

قا"للا:الاسلاكنحوواتجه.مبتهجاالشماليالحارسوقفأسرعتبينما،(لمشم،لصوبزاظرا،الجنوبيالحارسانتفض

فقظ.الكبررتعلبةامحطني.شكرا.لا-.عاليااتةصمانيالحاولىوضصءث.الصغرالمدفععلىتقبصيمناه

الجنوبيالحارسولكن.سجائرهعلإة(لشمانيالحادلعرواخرج:يرضحكوهووقال

به:مساح.رجلكةشويالشمس.اي-

مشمحلة.لعميجارةهذه.خذ.مكلانهاد!ا.لا-وسح!راررسهوهـز،مكانهالىء!فصهالمجنوريالحارساعأد

ف!مصق!قبثلالمم!لاكنيةوطوحالحألحنوسبيالشماليعالياطوحبينلحالدرسالسيج!اجئماع!بمةامصصمجموعة

منه.فائضمعي.لكخت!ا.كصريرتعلبةوهذه-

قائلا:الش!اليالحارلىوصاج!العربيمجتهمناص!بممنقصص

هي.ها.وريسيجارةخذ.ال!مع-ل.قمنهأصذر

وجفب!،النتماي!؟دسيجارةالجنوبحارسىوانتعلذفسا25.عوأدهـفيوؤ!تو:قيلمالاعرجالصبي-ا
ررضى:وقال،زصهالاولىسحاوتهوداس...-

...002عوادس!يوو-"تتوبقلمفالصولمحميهى-2

سجائرنا؟منامتعسبحالشماكمسفقالتعردحا0.4عوأديوسففيقتو:بتذاريف-ي!

مداقا.افضللممجائركم.لا-175الهنداويماخليلبقلمأدينأص!للأحدمعة-4

وك!ال.؟لال!للأ!رءوارمتواجهـسكانا.الحارسانوضحكجبرانخا+لجبرانم!لفات

الشماني:الحارس

الجبلى؟هذااسمما-مذهساصدو.

اين؟-11..ييةالعرجبرالىؤلفات4الكاملةللمجموعة-ا

الاحمر؟؟..هذا-015المتم!ردةالارواح-2

الجنوبي:؟لحارسفقال.بيدهالشمابىالح(رلىواشار125المتكسرةألاجنحة-3

(لاحمر.الجبلأسمه.قلتكماهو.هذا.70-0.2وابتسامةدمعة-4

؟احجارامنهتأخذونهل.عظيمجبلانه.هيه-0.2ألعواص!ف-5

.جداغاليةاحجارهان.نعم-02.وللطرأئفالبدائع-6

لها؟تفعلونماذا-

.*هـ(ثردار.-بيروتدار:النا؟ بيوتنا.منهانبني-

كلبيوتكم؟،الوددية؟لاحجارهذهمنبيوتكملبعون.؟.اير4-+ع!،،
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؟ورءير،رة.زأخذهل.اعرفلا-.منهابيوزمبونفمقطالاغنياء.لا-

.كثيراادخنلا.لا-الطوباو،الابيضالحجرمنبيوتهـميبنونأغنيا؟نا.هيه-

الحارسينمنلى3وحدقي.سيجارةيالبوليالسإرسواشعل.الاحمر

الفنما!كي:الطرررىوقال.الاشركونة!خلفلىالم!الرشاشالمدفعفي؟الاحمرالطوب؟...قلتماذا-

.الحدودحراسةفيجدلمدانكنييبدو-؟تعرفهألا.الاحمرالطوب.نعم-

؟لماذا-..لا؟..اناس

حصكودنا.طولءلمى،مضفرمانةفيبالمحواسةقمتلانني-.اياهلاريتكبلادناالىجئتلو-

انت.الأ،كلمةبرجمادلنيمضكمواحداحارسااجدولمن/:-9فقراءنااناتعرف.الجيتن!انحادرانبعدأتيربما-

:الجنو.يالحارسفقال،القنصالىبضحكالحارسوراح؟الابيضالحجرمنبيوتهـبم

حاد؟ن!ك؟لانني؟..زضحكذا11-.عندكمرخيصانهبدلا؟..صحيح-

لسمجارةعلبيهءرضمت.منكمحارسءلىاضحكانني.لالا-.بيضاءأحجارهاعندناالجبالكل.جد؟-

.صدرينحورشاشهفصوبصخمةكغلةالىبك!فهواستند،الجنوبيالحارسوسكت.

.النومكلنا/ف!تنش!غندماذلكافعلكدت.اهإ--:وقال.ناتئةبازلتية

كذلك؟اليس.الاقلعاك!الان،مخ!تلفالامرولكن-؟هن!منةر!جةمياههناكهل-

و!!يبالحراسةؤ-،1افومهرةاولوهذه.هناجدإ!اشا-.منهاالاخرالى-انبفيماءنبعههاد؟..الهفبةهدهأترى-

فقط.بومينممد.جداعالالمبياهصوتولكن-

بلد/ضا؟دينمقطوعةالىهلاة!اتانتعرؤطألا.؟يب-.ونهاراليلا،الهضبةأعلىالنبعمنيدفق.شللالانه-

ألاضابطياوءص!انيوقد.مقطوعةوهىعأممند.أعروط-ارضك!م.حقيقهلكلماقول.واصدشلالبلادنافيليس-

.3منكحارسمعكلمةاتبادل؟واسجارمبياه،هكذاكلهاهل.جدابدبعة

حرسالحدودعلىممنوع:مشدداقال.ضابطيذلمكنيقال-.أس!ء.الشمالأقصىمنيأتي،ايضانهرعندنا.علها-

معه.السجائرتبادلاو،بألعدوالاتصال؟بلاديعغلحكوكلغكاسراراتعرفانتريدهل

!ئا!الانسانتؤتلالوصهـةلكن-.حكومتيذلكيهمربما.الاسرارتهمنيلا؟..اسرار.51-

وجرنجنها،اللعينةالوحهةووهـه،بتهابرلقد.تعنيهماأفهم-.فجئت،الجيشرالىتعال:يىقالوا.برهانيشأنلا،انالاولكئ

.ش!ورعتنرة.فوقفت،هناقف:ليوقالوا

لكعمللا.النهارطوال،دائماهكذاتجلسان.تمور-الحمارسرفقالا.سفتيهومط،كتفي"الحنولتيالحارسو!فى

المخفرألواحوتعد،والظلالشمسترقبمخفرفيتجلسانسوىالثمسأني

دونتجلس.أبداتتحركلااسياءعلىالاعجئاكتقعولا،الخشمبية،علميكلقبضوا،تفعللملو.الاصرانانيقالواهكذأ-

.مخفركعنمحميراتبتعدانعلىتجر؟ولا،كلمةايضط!اانا.حارساتكونانءلى(لمنها.بةفيواجبروك.ولبمجنوك

مثلك.جديدأكنتعندماجوبته.تعانيهبماأح!سأنا-.بلادكاسرارتهمنيلأ

في..الليلحراسةبع!تجربلملكنك.الامروانتهى،أنخدتهثم.واشجارمياهبهابلادفيأمحيشان،عمريطولوددت-

عينطساكتصبح،الاليلفيلكن.وزسمع،لضببئافءهر،رالنهاحباةاحباننب.و(لالشجارالمياهبينالحياةمللتانا.؟ه-

القص.يسطععندكلالا،ا!ماقيمةلا.الاحمرالجبلهذأوصإصة،الجبأل

أتسصع؟.هس-الشمابىالحارحمروؤأل.يفكرانوراحأ،الحارسانوصمت

الحارسم؟ال!نفت:واحدةلحظةوفيى!.الحارسانوأنصت./ومبينمنذاراقبككنتاننياتعرف-

وقال.الغربجهسةليالشطوالحارس،الشرقىجهةالجنوب!.هنماالىانأجستمند،أراكبككنتأ/فاوانا-

المثمالي:اووأدس؟علبكثقيلايبدودميكانهل:ليقل.ايضاذلكأءرف-

قادمة.سيارتنا-؟ليبالنسبةهذافيانتؤكرتهل.ذلكفيافكولم.لا--

قادمة.وسيارتنا-.فيهاؤكرلنم.لا.انا-

المحأكمة.الىقدموكوألا،مخغركالىأذهب-.فقطاضحككنت-

؟عدأسمأتي!لطيب-؟علي-

اونر.هدألمح!حرأسةيوماامامي-؟ا!معمهما..اسمه.رأسكعلىالذيهذأعلى.لا-

.ايامخمسةليبقيائا-.بيريه-

والمخفر0الأ-للاكبينالفرأغالارضالحارسينمنكلوابخناز؟اسعاىارودوضعالب"ربمه1لماذلكن.ذلكسمعت.بيريه.53-

وملتحمة.جسداطوبرلةاصبحتقدو؟لصخ!رالجبالكاللالىكانت؟المزركئشةا!بىدةءـذهزلبسلماذا.طي!.جيشناكالهكذا-

لبعضهمسما.سمانبغوراحا.المخفريرؤ،كوتىمندعضهماعلىو!طلا.ذلكي!فعلجيشناكل-

الىعاقدةبعضهاحولتلتفوهي،؟لبويألنحلأسرإب:،بركبأن؟فقطالعسكري(لزي.؟.؟لمدنيينوبينبينكالفر!مالكئ-
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الشمالي:الحارسوقال.عيئاهدمعتحتى،المنيعةاوكارها(لىالطر،بئفبمعالياتحلقمفترسةوطيورا،اعشاشها

هـقوحمامئاعصافيرنامنعتستطيعونهل.انثم.طيب-فيطريقها،الصغيرةبأجنحتهاترؤرف،والحمامالعصافيروأسراب

العصر؟عندجبالكمفيالنزهةواختفى،الاسلاربينمناسودكلبومرق.البعيدةاعشاشهالى6

دجاجة،كعيني5عيناوبانت.الجنوبيالعارسأساريرجمدتصيفيةسحبتناثرت،الاعانيوفي.الاسودالبازلتي(لتل1ءور

:وقال.واحدةساقعلىتقفبالوانهاوغابت،الشمالىرياحتدفعها،الرماديةالسماءتحت،خفيعة

هلتشط!*ون.لمانرت.طيب.نصيهـهاانيم*ن.انتظر.لا-ر/احهبت،الشماليالمخفربابومن.الاحمرالجبلوراءلشفقية4

بلادكم؟غزومنوالصقورالنحلأسابتم!عواانطولعلى،لشائكة1والاسلاك،المخفركوةوعبرت،لطيفةبحرية

لصبهـال!ءصافهرا.!ضاإكفيولا.يكفيلاالرصهـاصخى.لا-وامام.ورلمبه،الجنوبيالمخفركوةمنومرت،وغرباشرقاالحدور

تعبرن1،بلادكممنواحداياو،افتحاولتلولكنك.والحمامبوو،ماودوى،اخرىبع!واحدةالعربتانوقفت،اكخفرينبابي

السجن.نودعهاو،نقظهفسوف،الاسلاكهذهوعند.ظهريهماوادارا،للاخررأسهالحارسينمنكلوهز.عاليا

متسائلا:الجنوبرلميالحارسفقالفيمكانهمنونظر،الليليبديلهالحارسينمنكلحيا،المخفرباب

تقتلني؟هل.الحدودهذهاتاعبوتلو.فتلكن-.البازلتيالتلوراءغابتقدالشمس!انت3.الاخربلادجهةالعربة

غبريلكشن؟..صد/قااؤتلىهل؟!صد.لقينالسئا.انا-هناكان،الشماليالحارسوفكر.ناحيةكلمنيزحفوالليل

فعلت.لوسيقتلك.والغربو(لشرق،والجنوبالشماليغمر،واحداليلا

للالث،الاستهدهاناوعبرت.صديقكاكنلملو.طيب-

تقتلني؟فل.بالذاتانت،انتورأيتني.مثلاالنبعشلاللارىور(ءواصدةالسيار.نانوغابت.بعضهماالنهارحارساجيا

فعلت1دبم؟..ذلكفيتفكرلماذا.لكن.اضرفلا.ياه-ا!حمارس؟لجئوبيو!أح.الاحمرالجبلوراءوالاخرى،النبعهضبة

تح!يرني.انك.اعرؤطلا.ذلك:مخفرهكوةمن

وجلس!تا.الاسلاكعبرنالوماذا.اسمع.هذامندمحك،جمبب-.معانتحدثتعال.ها-

،الحدود!قوافيء-ؤا!دوقيقص!ودجراس:تصور.معا:المقابلةالهـوةمنالشماليالحارسفجاوبه

ذلك.تصور.وياكلان،بعضهمامعويتحادثان.قابلني.انزل.طيب-

-اناتريد؟..بر:اسيفعزونماذا،معاوجهـونا4و.ياه-:(لش!مانيالحارسقال،الحدوداسلاكوعند

العظمى؟الخيانةبتهمةنحاكم.الخيرصباح-

عظمى؟خيانة.ايه:ائجنوبيالحارسفصاح:ابابرىعلىالمخرةبكنغهيتكىءوهو،الجنوبيالحارصفقال

الغرب.جهةتضمددوا!سلاكوالصخرةالحارسينظلالكانت؟اليومحالككيف.الخيرصباحس

وهوالحارلس!بهكلبئاعينوتبعته،(لاسلاربينمنالاسودالهـلبومرفى-؟انتحالككيف.يرامماعلى-

ا!جنوبي:الحارسوقال.الطئوبفىالصخ!ربينيتلوى-.بخير-

(ناعرف1ممااكثرب-للادنامنيعرفالكلبهذاانتصور-،الشرفيالافقتشقوهي..الشمسيرقبانوراحا.وتضاحكا

.بلادكممنالحادسلكن.عالياتحلقوهي،والصخوروالحدأة،؟لاسلاكعبر

.ينظرانالحارسانوراح.مواوقاراسهالشماليالحارسوهزدحارس1دكن.عاب!خلقوهي،والصخوروالحدأة،3(لاسلاكعهـبر

مسنطيلوج4ذا،الطولفارعالجئوبىالحارسكان:بعضهماالى:محتجاالجنوبيالحارسفصاح.قواءبكليضحكح1ر

واس!ننبيئوعينين،الج*،لشمسلوحلمتهاسمراءوبرشرة،الملامححاد؟!!نولذ(

قاى4ذوفسمين،الثهانيالحارسىاما.الصقركعينيحادتين:الضحديغالبوهوالشممانيالحارسفقال

كخرزتين8ضيظخانوع!بنان،بيضاءوبشرة،مسشد.!رووحه،قوسطة.ليخطرتقرة.شيءلا-

الجنوبي:الحارسوؤال.ليقلها-

حتى،مثلناواذانأعيونالكماناتصوراكنل"؟..أتعرف-!بالجنونستتهمني.لا-

...مرةاولللحرالةهناوقفت؟الفكرة!ماما.؟.صاديقينالسثا.انا-

رمهشة:الشماليالحارسفصاح:الشمانيالحارسفقال

اربع؟علىنسيرحيواناتتحسبناكنت؟تقولما؟ا-فيصبح،الاسلاكبهذهعناالشمستحجبو؟انيمكنهل-

ادمابناءجميعااننااعرلىانا.مثلناانكمافكركنت.لا-؟نهاروعندكمليلعنلأنا

قدمين.علىوتسه"رون،واذاقاعيونامثلنالكمانادرككنت.وحواء:بالجدمتظاهرا،الجنوبيالحارسؤهتف

لك.اوضحبهيفادريلا.هكؤاالامرأتصورأكنلم.لكنعالياليرتفعالحدودطولعلىسورانبنيانبدلا.ياه-

الجنوبي:الحارسوأضاف.السما،فييغوصحتى

انت؟تعرفأكنت-فوضع،الضحكعنيتوقفانالشمانيالحارسيستطعلم

ا!فلي:(دحارسوقاللمج!وامسد،يدهظ!رعلىجبهتهواسئدالخشبيالقلالمعلىكفه

ناوقبحلماحياناالجرائداقرأانا.ذلكاعرفكنتنعم-فيالمفحك،اغرقثم،لحظةيرقبهالجنوجمطالحارسىوراح.بيسراء
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ساتي..طيب-.ضدنايخطبوهو،وفيرائكملرئيسصورةرا،ت،(لجيشادخل

عائدين.،للاخرظهرهالحارسينمنكلوادار:الشمالبمالحارسواضاف

الجرائد؟لقرأالا-

درائحةالجنوبيالحارسأنفوامتلأ.وفؤزامنحدراهبطاالجنوبيالح!ارسفقال

ور(ح.أذنيهفيصضاباهديرهكان.الث!لالم!همنا!عثةاليود!مت!ني.محنهاتتحدثالمني؟لجرائدارلم.لا.أنا-

منهوراينظرووقف.العسكريوزيهوجههعلىيتناثرالشلالرذاذانت:فيوقالواجاكلواخى.الجبلفياعيشكنت.كهـذاشيءعن

صائحما:يدهمنالشماليالح،رسوجذبه.الواسعنينبعينيه.الجيتنىفيمطلوب

انظر..تمال-اص؟!ا.،هـور!ةكثيرةاتنبباءفيهاالجرائد.الحظسيىءانت-

يجرياءاوا،النتوءاتمسننة،بازتجةالجسىارضكانتصوبتراجعالظلالوراحت.؟لزوالمنتقتربالنم!مسكانت

اشعةعاكسا،المجرىطولعلىالفضيبريقهيتكسر،صافبافوقهازوصألاة،وهجاتعكىوالمخورالزمالحرارةوبدأت..مصادرها

البوصى،منكثيفة(حراشبينالمجرىتوارىالمبجدوفي.الثمسالحارسوجهعلىتدرالعرفىحباتواخذت.الرماديةالسماء

وزهور،الحمراءالريبعيةبزهورهاالزبزفونوأنئ!جاروادحتنلئمى:هـلجنوبيالحارسوقر.وعنقهالشمأني

.-03سالا.....مخفريناالىفلنعد.حاميةاصبحتالشمس-
فسيمحددامبهيرالن!ممانيا!حارسورخ.لواناعجيبهبر.به

طفل.كعينيصافيتينكانتا.عيس،:الشمانيالحارسفقال

ماءمنب!حهيغرفوأخذ،بطنهعلىالجنوبيالحارسوافكقتفربخأصهل:الاناليكجئتلورأيكما.اسمع-

الشمالي:بالحارسصاح،راسهرفعوعندما.المثلال؟الاحمرالجبل

وائما.منهأشرباناتمنىكمحقاطكلعلهليسهناالماء-وأسلمكعل!كأقبضأطتخافلا؟..ميتخطفألا..داه-

مضيفا:وصاحالشلالالىالجنوبيالحارسونظر؟ضابطيألى

.الشلالوراءمن.هنامنيمرأنللالسانيمكن.انظر-؟انتتخافهل:لمحطقل؟صديقينالسنا.اخاف.لا-

الشمالي:الحارسفصاح.الشلالىخلفوانعطفالاأ،ةجأ"ضابطكوجا"،فككأتلولكن.لا.أنا-

.اليودرائحةخنقكوالا،ا!كازو!ق.امحر-وهـاوعرهقبضت،اعداشنامنواحدهذأ:لضابطكوتقولتغهرب

كا..الحدوديتسلل
الشمانيالحارسوراح.الشلالهدوبىوسطمرتفعاصوتهمان

قأبضا،الشلالخلفيسيرالجنوبيالحارسيرىوهو،راضيايضحك؟صديرقيوانت،معكدلكافعلانا؟..تقولماذا-

الحارسوصاح.الاخرىالناحيةمنظصحتى،،مناهبأصابعانفهعلى:قالثم،برهةالجنوبيالحارسوفكل

الجنوبي:؟أليمسكذلك.علينامفاجئةدورياتهنارتكونلنانهأعتقد-

هنا.أعيش(ناربد-فلماذا.الحدودطولعلى!لمدئةهناالامور.ذلكأحسب-

صائحا:الشمانيالحارسعليهدرد؟اذنبهورياتهـ6يقومون

الجبل.فيأعثرانأريد.كلههذاسئمتأنا-:وقالمعصمهجلديحكر(حالجنوبيالحارسلفى

عسدمعنمعبرايبدهوهسار،أسفاراسهالجنوبيالحارسفهـزوقتهندأستحملم.النضلالمياهتحتاستحمانار/ب-

المجرىضفةعلىمدفعهوطرح.الشلالوراءآخرىمرةوعاد.رضاه.جداقليلةعندنافابباه.طوبل

فو!بهاويرمي(لعسريوزيهولبدتهحذأءهيخلعواخذ.المقابلةبعدكافجاوقتاامامناأنأعتقد.طيب.تستحم؟نتريد-

الحارسعلىالشلالمياءعبريتفرجالنممماليالحأرسوجلس.الرساش.الصميماءوسطفيأصبحت،ترىكمأاثمسلان،الغداء

:مدعوراالشمماليالحارسوصاح،بحذريقتربوهوالجنوبيلسى1نذهب،وغدا.الغد؟ءبعد،اليوماليكاناساتي-

وانفك.فمكاغلق-.الاحمرالجبل

كانبينما.الشلالهديرفيضاعالشماليالحارسصوتلكنلساعندكماياهاانرقولون.اسمع.اتفقنا.لديمانعلا-

،ويس!رةيمنةيتلوىوهو،برأسهالمياهي!ستقبلالجنوبيالحارس؟هداصحيح.طعم

ينفضوأخذ،الشلالوراءوقىاجع.بيديهجسدهفيقطعةكلمدلكا؟طعمبدونعندكمالماءهل.طعملهاالمياهكل.طبعا-

اننساقطة41(ءقطراتزافرا،وأصابعهبكفيهوصهرهوجههعنالماء..عندفااما.طعملهيركونالفاسدالماء-

العسكريوزيه،الداخليةملابسهوأرتدى.شفتيهوعلىانهمنبقطع!معىتيثسط.هذ؟مائكممنألثربأناريد.ياه-

.الشلالوراءمنعالداومرفىاليمئىءضفهفيمدفعه،علق،وحذاءه؟الحشيشتحبهل.حشيس

،بحرفاحدهماينطقولم.راضياالشماليالحارسبجواروجلس.الحشيشاتعاطىلاأنا.لا-

:المجرىبرضالىبنظروهو،الجنوبي(لحارسصاحخنى.فقطما"كلممناشربانابىبد.الخ!رالثربلا.أناولا-

لكن،ركبتيهالماءبلعلما،القدميئحأفيهناالاثسانسارلو-هات.دائماأليهستشتاقانكاعتقد.تشبعحتىستشرب-

.المجرىارضستمزقهماقدميه.بمائنالتملأهازمزميتكمعك

فجاةثوصاح.بسعادةعيناهوومضتالشمابىالحارسوضحك.الشمسشونناوالا،الانفلضنهب.طيب-

انسى.كدت.أوء-؟51؟؟لغداءبعرستأتي-
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:،صاح،سه9رايجنوبيالحارسفهز؟مادأ-

كذ!ك؟البص.ورائهمن.رأتيلاسود1الكاب.أعرقه.طهورا-،قىالعسكرر"لمصترفيزرينوفك،،!ءالشماليلحارلس1ومد

ئا.قر،تو"اد،بعيدا،التلهذاخلمف.بعي!نههو-:وص-احإطن4!ندلىةالستخلفإدهوغاصت

هنا.رونبيتثقريبانك.براه-.هذه-

!ندماأرضاأحز!اعةاعودوسوف،قرتت،"نقريبا/مرالنهر-؟سنسكرلكئنا؟ويسكي؟ار"-

انت؟ستفعلمادا.أعودمتسمكرهالجنوبابناء:./قولوناسمعهمكأت.نسكران.لا-

قل.قبيلتىروعا؟ر1لىقوطانقظر،بيتغافيساجلس؟..أنا-.الخمرة

حي؟؟بوكهل:يىلهـ-"اقولماذا..ثم.نادراالااشربلالكنني.صحيحهذا-

فمي.فىالشهررائحةسيتع!مو!؟سكراطوأنا

...ء.صورفل!ريك.لحظةيررقص-،(لباودأء11بوزراوجهـكتلبط-أ!،كفي.أنذاكسكرانتكونلن-

،.اروسورهاواحربم،سر/"جيبوكبردهالشمانيالحارسودس

:الصورةأمل!وهو،الجنوبيالحارسوصاح.لرفيقهوأعطاها.ثءكلىيرولخى

.هات.طيب-
.بسداكبيرشاربه(ن.رجل"نلهيرا.ايه-

دمخر:(نىمانيادحارسؤماحفيفوهتهاوادخلى..وبهمنالزجاجةالجنوبيالحارسوتاولى

ارصممالي:الحارسفصاح.توقفدوريرجرعوراح.فمه
.بحو!أمامهنطقت"ارايتهلو-

؟نادراالاتشربلااتكوتقول.هدايكفي.ايه-

اللهجة:ليرزاتالجنوبىالحارسوء*،حالى!ظروءاد.اد"الزجطجةوهوبعيدالجنوبيالحارسفضحك

حضرته.فيساقعلىساقا،ضعأنجرؤتلماأبيرأيتولو-يتئاو!انطذاوأ!رىررظةوبين،ا!لول،ريرو!صي،ا"جرىيرض

:الصورةالىيثيروهوالجنوجميماالحارسوأضاف:الشمائيالحارسوصاح.الزجاجةمنإلشرب

؟كزوجة..0.51و،رزه.امكهذه.اسمع-

عمي.ابنةسأتزوجلكنني.بعداتزوجلمانا.اختيهذه.لا-الحصىمنالاف..ملونحصىالاجردالجثلعند.تعرلى-

لو.واخضر،واصفر،واحمر،ازرق:كلون1
.تصور.سارزوبرهاأنالكنني.انتلماتزوجتهاعميأبنةر؟يت

:وصاح.الصورةعن"عينهالجنوبي(لحارسدرفعلم؟..رفيقيياسكرتهل:ليقل.الانهدأتقوللمادالكن.يأه-

؟سكرتهل
تشبهك.لالكنها.جدأطويلشعرها.ير(5-

برث!هذاالا!ضرواخجمما.ليخالةؤف،هباما.أبيأشبهأنا-ائحصسهدارونجيوبي!ملأ.اسمع.سكرنصف.لا؟-

.المجرىأدضفي،هءاوالعره،بهوآتيالملون
كذلك؟اببس،أ

جمما:اثسماليالحارسفصاح

ماتص1-

،ءيناهوشردت.صفرهعاى؟لصووةالجنوبىلحارس1!دومالتكهده،صغبرةأحجار.؟.ءلموذلةأحجار.؟.اتضرف.؟.صحيح-

مثلا؟

:وصاح

.؟لأدءممنأتزوجان(لانأتمئى-واراها،(لمجرىشاطص!ءمن،باصابعهصغبرةبازلتيهحصاةوتناوله

الشمايى:؟لحارسفصاح:هدافصاح.الجئوبيللحارس

؟جمبلاتاتوإاله!هل:ليقل.بدورةمناتزوجاريرهـاناذا-أكبرلل.لا.؟لحجمنفسفيا!لح!(.هكذألونهاليس.لا-

.جداحميل!تنساعكمان!فولونمنارصعلى،صافماءتحت،هنامنظرهاتصور.كالصدف،قليلا

:مؤكدا،الجنوبيالحارس!ب!فرد.*سودالبازلت

.11.3..؟بهاستماقيهل.حقارائعة5قكون-
.هدهمعلى،؟تجدلسقوكنهن.عظيممدوولهق.جميلات-

:ردف9و.تالاصصورةنحوالج!وبيارررسوأ!ارالا!صالثىقلبفيالثمايىالحارسبهالمحطوح.ا!زجاجةفرغت

قرنجك!.فيبت،نيوابئي،(ختنناتزوجأنأريد-شجرةسماقفيتتكسروهىصوتهاعلىالشلالصوتوطغى.لبعيدة1

الجنوبي:الحارسوصاح.زيزفون
،أحتي؟تتزوص،،هل.ياه-

ليت.يا-فيلكبقي.كماسمع.معيبلاس!اتتي،القادمةالمرةفي-

:فجأةالشماليالحارسوصاح؟الجيش

مسمحى؟أممسلمانتهل.ليقل-.واحدعام.عام-

مسيحي.طأن1بدويأننيمع.أنا-تعودعندماستفعلماذا.عامانأمامبىمايزالأنا.فقططم-

:وصاح.ممتعضاثفتيهوم!.بأسفرأسهالحارسفهز؟اهلكالى

مس!يحي.رونأحض"نيتتروبماريرفبلونلنوهم.مسلمةأحتيلكن-التلأتعوف.أسمع.كثيرةوحيرات،ارصيعندنا.أنا-

ببدويمزواجهاقبلوالوخى.؟الاسودآلبازلتي

.اذنآمللا.ياه-:وصاح،لغرب1جهةبيدهالشمايىالر(رسوأشار

ركبتيه.علىيرد؟وشبك،كشفيهبينرأسهالجنوبيالح؟رسواحئى؟هناك..-
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الملونة.الفراترواجنحة،الشلالوهدير،الزيزقونأشحار:صاحثم.وسكت

:و!احا!أرسو!ن.مدرطي!ملشانينحبكانت.اصح!ليكانت.سرالكسأروي-

جهنمية.فكرة!كانت-ردف!ت!:يلتيا*ن.بهال!بتزوجهووتقدم.مىلمهـامسيحياوكان

الشمابى:؟لحارسفصاحشرفطأقلفبيلةمنالشابكان.السبباتعرف.بهاتزويجه

تقصد؟فكرةاي-.ؤبيلتنامن

الخشبيبنالقايمينءلىووضعته،بهجئتالذيالخشبلوح-:الشماليالحارسفصاح

انهسا.الاتسلاك!رزهمملأعبرأناستطعتل(لولاه.الاسلاكفوق؟أختكفعلتمادا.ياه-

.جداعريضةكانت.وماتت.ممسمةبصخرة!ايدثرايبنقطعت.شيءلا-

قلبها.فيلسقط،انتقلتكما،فوقهاالانسانففزلو-.دمشواتخمسوأحبته،جميلة

-؟الانمخفرىالىساعودكمف.طلمم!-?.ء
.......،المصرىيتاملانوراحا.ل!فبراسيهماوهزا.رسانالط!تن!و.

نفسه.باللوح-
صفن!ئيعلىتئاترو!و.الماءرثاشاقبانويرالمياهلمهديروينصنان

مرة(لخشبيارلوحءلىاقفص!ىتساءدنيهل.لكن.اءرف-.ا!جئوبمنقادها،ا!طائراتمنرسب!رق،الاعانيوفي.ادجرى

.الصضرةالىواصل،احرىوء-اح،ر؟وس!!ماةوقتعبروهـي،ازيرئروواالحارس!نءن!اي.و-صمعولم

بك،اصعدوابخل،نن!في3ءلىأنت،وتقفاناساجلس.شكبلا-:الشماليالحارس

الختنب.لوحألىتملحتىواحد!أكونأنأهلكيرسمحهل.بيتكالىاناجئتلو.طيب-

عيب!منلهيا.كتفيكعلىاقف.يراه-
ممهم.

صدبرفين؟الستا.؟.هذاعيبفياي.؟.عيب-دائما!فاسمفون..لا-

طبعا.-؟فقطضيفا؟.ض!بفا-

اذرهدافيتفكرلا-"!ئتكونإكي.ؤ.ائلفييعسونددناالناس.فقطميفاة.-

"ما:سمعالكنالما.لشكلمقمهالحنودىالحارسىوفتح.005؟00....

..--..ما،ةءدصصتظل،دلكمبلاما.عامتعمالهبي!نمئاميلمتوريم،بلادلااهل

.اى..اى..اى-

.......دائمايسباغر

للأ*.هيمه.متؤدأكونآنذاك.ياه-

الهضبة،أعلىيقفشمالييديهئاككان.الصوتجهـلآمعانظرا:حاولالهممانيالحارسوأردف

يسراهالجنوبي(لحارسومد.اليهمايردبر"فيمه-وبالرشاشومدفعه،كالحهامةهادئة،مح:قى،جميلة،بدويةمناتزوجأناودكنت-

المدفعؤوهةيرحصيالشماليالحارسواسرع،كش"4ءىء!قعهوتئاول.ت!نروجميأىتقبل،اجنيمننفسهات!كألىأرتقبل

به:وصاح،المجرى.نجاه.روجا.نقبلكواحدةبدوقيتجد!ئ،حالايعلى-

..أنساهل..؟.لماذا-
عسه.تفاهمسأ.انتظر.معاسيقتلنا.حذرا-

حمى،ا!حدرويصعد،اد!خرةقيقالثمانيارر،رسوألرع.فتجلهاشرفنىرفهايئاطح،ردويةقبيلةء!لستانت-

وهياابربيهماحركةقييرالجنوبيالحارسوراحالجندياماموقف:ا!وبيالحارل!ىوماحلانارواوصمت

دوء.إ،اامصوبايزالء،الرءديبربيفيالمدفعكان..!الاهمان؟الان(فكرفيمأتعرف-

ورآهماليتبعهبيدهلهواشار،نحوهالشمانيالحارسالتفت،دقائق:وصاح.بيدهالهواءالجنوبيالحارسوضرب

فألؤركسأضربولكنني..راسيمنالفكرةطارتلقر.اوه-
الحارسوقام.الهضبةاءإىمنوي!نحدرا!،اليهظهريرهمايرا!يد

اعلىفيصارواذ.لمنحدر1فيوصعدالصخرةوتسلقالجنوبيتحبوانت.!رريقارنحى،دوءع.بلدمنو؟دلأزاوانتانا:عليها

ؤكمن.11،ض:قياسفلمنركفهانيالشهالطرسلهانتمار،الهضبة.بلادكفيالجبأةاحبوأنا،بلاديفي"اروط

خلف:ا!ش!مانيالحارسفصاح
4ناظريعنغاباحتى،والتلالالرمالينضمقارورآهما.شجرة

الشماليلمرةالس-ج!محركالجنوبي(ل!ارسوسمع.المخفرتجاه:هـكساقول.مشءلمفةرا!بفياثلةفى.أفهمكانابة51-

أسرع،4ناظرلمعنغابتوثدءا.ارورسبجهةعائدةتمرقو!عاهدوواواسيان.هب4.؟.ذلكف!لمتلماذا.هذهنفسهاقتلتارتيقريننك

واقفاالتةممانيالحارسىكان.والرمالالننلؤلعابراالهضبةرونينحدرقابل1انط*عاستلامثلا:انااخرهـللألكسأقول.بسرعةالانيعمل

الجنوبي:الحارسلهوؤال.ينتظر؟لماذا.بب-اطةمعهواتكلم،مدننااحدىفيكب!يراموظفا

حدث؟ماذا.ايه-:(لجنوبيالحارسوصاح

الشماني:(لحارسفقالأصسهلكنني.تماماؤلمتءاافهمأنا.نظيفةافكارالمكان.ياه-

ناحونر؟سنافوقمنمرت.بلادناسماءفيصلمقتطائرانكم-.أؤرأهالاوآنا،الجرائدتؤرألانك،دلككانربما.صدريفيهما

.الجنديليقالىهكذا.نسمعهاالاخر.وجها!ىبنظراحدهمايرعدلم.الصمتالى؟لحارسانوءاد

!ياه-.بجلمسانصديرقانهطهادلكومع،ينيلثمنأن!ما،يفكراىوراحا

:وصىاح،الجنوبيالحارسذلكقالىفوقالعصافيرزؤزقة:واحدةاصوا.نايسمعانو،واصرشاطىءءلى
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جئف؟اينمن،ولاانتمندا41يعرفلن؟الجنديمعفعلتماذا!

الشمالي:الحارسفقال:(لمخفريادخلوهـوالشماليالحارسفقال

بالهربساسرع،الغروبقبلدادمةعربةشاهدتلو.طيب-.فرقيعنالخبريكتمانرجوته-

.اجازةتأخذخى،الاحمرالجبلديواختبيء،اليك:الجنوبيالحادسصاح

،ساعدهتحتووضعه،الخشبياللوحاليهالشماليالحادسوجر؟عرفهل.والسائق-

الجنوبي:الحارسفقال:المخفرداخلمنليالشطالحارسصوتوجاءه

.مخفري(لىوساذهب.مخفركالىاذهب.اتفقناطيب-.شيئايعرفلم.لا-

الحادسوج!ل.مخؤيهماحولىودارا،عائدينالح،رسانواستدارالحارسفقال،طويلخشبيروحيدهوفي،النتيانيالحارسوبرر

العربةوكانت.صدرهالىمصوبارشاشمدفعكان.مجأةالجنوبي:الجنوبي

ذاتوفي.نافذتهاعلىمتكئاالضابطوكان.المخفرباباهامواففة؟الجئديعرقني-

:مخفرهيدخلوهو،لنفسهجمؤلا!ماليار!ارسكان،ادد!ةراسكالىشنالرن1ير!بما.لجنوب1جشمن(نكعرف.طبعا-

منا.لستانكليعرف
."المخفركوةمنسأحادثه"

فتبعه،الاسلاكتجاه،المخ!فرحولد؟ئراالشماليالحارسوسار

الجنوبي:بالحارسالضابطوصاح
بضيق:يقولوهوالجنوبيالحارس

تقدم.-
الساعة؟هذهفيجاءلماذاطيب-

منلاشارةواشتجاب.الرمال3مصفراالجنوبيالحارسوجهكانمحاولةادلىعند،فوراالنار(ضربان،القيادةامرليبلغنيجاء-

ءفيكان.الخشبيتينالدرجتينفصعد،الضابطيدفيالمدفعلمحوهة.للاستفزازاو،للتسلل

(لجنوبيللحارسالضابطوقال.جنوداربعةالمخفر:؟لجنوبيالحارسفصاح

سلاحك.سلم-خفتلقد.يقتلناانالجنديبمقدوركان.الحدهذاالى.ياه-

يحيطبىنجميعاورأهم.المخفركوةخلفجائماالسماليالحارسكانوتضرباني،الهضبةاعلىفيوانتما،المجنديمعتستديرانساعتها

فقال..جنديمنهويأخذه،سلاحهيسلمورآه،الجنوبيبالحارس.بالرصاص

لنفسه:فوقيالخشبيينالقائمينعلىاللوحوضعقدالشماليالحارسكان

"الشركفيوقعلمقد.جميعالصدتهم،معهمانهلولا":وصاح،بسرعةنحوهفالتفت،الاسلاك

الجنوبي:للحارسوقالى.كتفهفيالرشاشمدفعه(لضابطوعلق.اخرىمرةذلكتقولانعيب.اضربكانا-

الانسانيديرعندما،الاعداءجنودمعتتحادثون0هكذاكلكم-ةبرقةالجنوبيالحارسفقال

.ظهرء؟الامرفييتحدتلممانهتعتقدهل.تغضبلا.طب-

الجنوبي:؟لحارسفقال:الشماليالحارسىفقال

شيئا.لهاقللمانا-.الانتنجواناالما.اسرعلكن.سيفعلانهاءننقدبل-

الضابط:وقال:الجنوبيالحارسوقال

مخفرفي،وحدهعليهويعتمد،باصركم!ثقمناالواحديكادما-؟الحدودنعبرانصتبغيكانهل؟..لك،قلالم-

اروائنا.علىبالتعرفيسرعحتى،الحدودمخافرمنبالقائمممسكااقعىقدن013الشمانيالحارسيجاوبهولم

الجنوبي:الحارسفقال.اللوحفوقوسارت!فيه3ؤوقالجنوبيالحارسفص!د.الخشبي

صداقصنا.وبدأت.فقطتصاد!ا-والاسلاكقائلاقبا!تهوقفثم.ألارضالىومنها،الصخرةفوقوقفز

..:محتداالضابطمصاح:بينهما

فارفقيثرئرةثم،سببحارةالامرلدأ.تصادقتماكيفاعرفانا-
...هل؟انتستفعلماذا.لكن.انامخفريالىاحديأتلم-

.الحدودسلاحفيحندكبلشرفتليقلا
.؟سيحاكمونك

لنفسه:الشمانيالحارسوقالى
الشمالي:الحارسفقال

."بالرصاصويرمونه.سيأخذونه)

الجنوبي:للحادسقائلاالضالطواضافرمياالنها"ةكلسيعدمونمي،بديلبطرسال!ضروبقبلجاءوالو-

..بالعدوالاتصالىبتهمةبالرصاص

عبيط؟نت1هل.اخبرني.لكن-
؟..عدواي.؟.عدو-

الجنولي:الحارسفقال
.!انتس

الضابط؟سببممايالماذا-

الحركة:عنلاتكفانوءهـاه،،لضءالطفقال:مكتئباالجنوبيالحارسفصاح

فلا،الجبالفيسنهربط.الانانيتاتيأنرأيكما.اسمع-

رفبتك3ولسل،ارضهمالىالحدود.تعبرانءلىجروتكيف-.احديطولنا

عفرتفكيف،وبينهمبيننامقطومحةالعلاؤاتانتعرفانت؟اليهم؟رطولونكوت!جعلهمتهربفلماذا.معيانتيركلمأحدالكن-

؟اذنالحدودأحدالان،ابيسيحميك.لابيواسلمك،اجازةاظاحد،طيب-

03



الشمالي،الحارسووقف.والساقينالذراعينمفتوح،ظهرهعلىملقىرتأردف.شيئايقلنمالجنوبيالحارسلكن،الفنابطوسكت

قائلا:الاسلاكنحوواسرع:(لضابط

؟هكذاقتلهممنبدلا.تهربلملم-تكونان:العسكرياررمميبهسيواجهكاثنينمنواحدهناك-

الجنوبي:الحارسفقالاتصلتاذ،بلادكنترفعلىحريصغيرتكوناو،للعدوبينناجاسوسا

فقتلتهم.لاصطي!اثكمدفعياعطونيم.واحدةفرصةهنلكتكنرم-،خائناستكون،الحالينوفي.(لعسكريةأنخدمةاثناءاعدائناباحد

.الاعداممنلانجوي!ساوموننيكانوا.بالرصاصوترمى

قاتل.الانولثنك.وسامااعطوكوربما.بطلالصرتقتلتنيلو-،بالسكوتاليهاشارالضابطلكن.فمهالمجنوبيالحارسفتح

بطلا.اكونانعلىورتلااكونانافضل،الحالةهذهفي-:لهفائلا

الشمالي:الحارسوقالشترمىولكنك.تشاءكماالمحكمةديستتكل!.الاناسكت-

وبلادبم!.بلادكمنالرصاصاصواتعلىالانسيأتون-:النهايةفيبالر!اص

الجنوبي:الحارسوصاح:لجنودهالضابطوقال

انظر.؟...اتسمع-.بناهيا--

،والغربالشرقمنتقبل،مدرعةوسياراتمصفحاتهناككانتثم،جنديوتبعه.المخفربابوعبر،نف!هحولالضمابطودار

الجنوب!:الحالىسوقالى،والمجنوبالشمالمن.ظهرهالىمدقعيهمايصوبانجند"انكانوخلفه،جمرالجنوبالحارس

لنا.نجاةولا.!حاصريناصبحنا.الان-ةالجنوبيللحارسالضابطقال،العربةفيجميعااصبحواواذ

السمالي:الحارسفقاللكن0التادهةالقنرةبحيلتكماالاسلارتعبروانتاقتلكاىفكرت-

قتل!م،الذيانا(!ئيلهمفل.مخفررالىبالن!اباصء-،.الرصاصيطلقانخشبتلذلك.مثلك؟حمقيبدوالاخرالحارس

.نجوتالذيوحدكوانك.الجبهةطولءلى،مسلحصدامويكون

الجنوبيةالحارسفقالحولتدوروهي،الجنوبية(&ربيةمحركالنتمل!طالحارسوسمع

لنفسه:فقال.نفسها

وعبرت،حادئتكلانني،بالرصاصسيرمونني.واحدةالنتيجة-."بهألحتىسوف.صديقييهـربانبدلا"

حقيقةعرفواواذا.ذلكألانتعلمفرقتي؟ناعرفانا.الحدوداكرقيةالزاوقيعند،المخفرخلفيختبيءالشماليالحارسىواسرع

.مراتعدةيقتلوننيفسوف،هناحدثمافصوب،االتشرقينحوتتجه،لمجنوبيةالعربةوشاهد.؟لتتممالية

الجنوبي:الحارسفواظالعربئفانحرفت.السيارةعجلاتعلىالنارواطلق،ا!رشاشمدفعه

شيئا.عنكيعلماحدفلا،مخفرك؟لىاذهب.انتانج-ابىدبلى؟لحاردطمدفعمنالرصاصانهـمر،ولملفور.نوقفتثم.قليلا.

مناظيروهناك.جدايقتربونالانانهم..؟نظر؟...انجو-وخادع،وجههعلىالشماليالحارسقانبطح.الجنوبيالمخفرفي

نسلمانيئتفيانهاتقد.لنانجاةلا.معاالانبهار،نامكبرةسنتمامااخنتفواقدايعربةفيمنكان.ص،دهثمالبديلالحارس

...؟و،موتناونئتظر،انفسناتتقص!الاسلاكوراحت.راسهفوقوتدفق.الرصاصىوأز.محينيه

أاوسةلنفسهالشمانيالحارسوقال.الرصاصطلقاتمع

انفسنا.نظزر-."الرصتاصاصواتعلىتأنجبهمسو!.النجدةفي؟ظرونانهم"

انفسنا؟نقظ-:لئفسهفقال.الشماليالحارسعلىالرصاصطلقاتوكفت

لا.بلادكاوبلادنافيلناحياةلا.الاننفعلهانيجبماذلك-."!ييا!رعةررظرونالاناذهم"

.ابدالناحياة:الجنوبيللحارسالضابطوفال

الجنوبي:الحارسفقال.لتنجودرصتفىهذه.تصطادهانانتعليك.مدفعكهذاخذ-

مناكلسيمقتل.صدرجم!الىوصوبهمدفعكارفع.فكرةرري-.لنااقتاله.بسجنكاكتفواودبما.يسجنوكولمعنك(فرجواربما

.يقبلواانقبلاسرع.الاخر.لىلضابطوقال.هدفعهءلىالجنوبيالحارسقبض.

صدريم!.فيالرصاصمنيمكنكماكلاطلق-.لكماصهدهسوف-

وتطلق..ثلاثة.اثنينواحد:سأرو.طيب-.الحارسراسولمح.!ئهاوبخئم.الشأرةمقدمةالىوتسلل

طيب.-:وؤكر.الارضعلىمنبطحةالشمابى

.والظلالوالضوء،والسحاب،الشمسيفي،لحظةالحارسانحدق."الاناقتلهانبوسعي"

الحارسوقال.الاخرصدرالىوصوبه.مدفعهالحارسينمنكلورفع:لنفسهقاللكنه7

الجنوبي:"..انالينقذني.البديرلالحارسوقتل.العربةعطللقد"

ثلاثلأ..اثنان.واحد-واطل!ؤ،والمجنودالمضابطنحوبرعةالجنوبيالحارساستدار

تتقصف.الاسلاكوراحت:الشمانيبالحارسوصاح0رشاشهمنمتتاليةدفعات

لك.قتلتهـ،لقد..اي..اي-

فياضدسليماى(القاهرة)ابىريلالحارلىىان03مخ!رهوجهةيعدوالجنوبيالحارسوراح
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