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؟بقلمثنوجالممهيلاسايسفرتوقم!مةأ!روأرا

حععهـسعع!!سسسغععممهم*كلهيع!،**كلثي"**أحكلسي

إلوب-ودىألكاتبقصصأشهرتخمممجموعة(،وهيسارترقصحى"الادأبدارعنال!!رهذاتصدر

الاولنالقصةهنالننترأنرأيناوتد.ادريسالدكتىودسهيلبقامالعربيةالىمةمضرجالكبيرالفرنسي

المجهوءخ!:هذهمن

ماذا-:اللحارسفقالالبورلانتطرفانعينايوأخذت،ب!بضيماءكبيرةقاعةالىدفصنا

محاكمة؟اماستجواباهو-كانوا،اللطاولةخلفاشخاصوأربعةطاولةرايتزم.يوج!!ماكا،

:اللحارسفقالالمساجينباقيوكان.أمامهمأوراقفيينظرونوكانوا،مدنيبلجاس

المحاكمةءهيكانتبلسلننضسمكلهااللقاعةنعبرانعببناؤوجب،اللداخلفيحشرواقد

اذن؟بناسيفعلونالذيوما-انهمبدلاواخرون،أعرثنهمكنتممنعدإبونفيهموكأن.الليهم

.بجفاءاللحارسفاجابوكان،اشقزءدنكانافقد،أماميكاناالللذانالنتمخصاناما.أجانب

زنزاناتكم.فياللحكمستبلغونساًنهمساوأ.نصوو:الاخريشبهأحدهماوكاك،هـتهـيرانرأسانلهما

اللبردكانوفد.المستشغىأمنيةاحدزنزانةجمعشبرماوكانذللككان:الوقتطوالبنطالهيرفعقامهأقصرهماوكان.فرنسيان

،بردانرفجفالليلطوالوكنا.الهواءتيهـاراتبسببفظيعافيه.للاعصابطيرا

الايامقضيتكنننوقد.النهـفىثناءةفيذلدي"نخيراالوضع،بمنوللموكان،منهكامخبلاكنت،ساعاتثلاتطوالذللكاسهتمروقد

القرونالىشكبم!عهدهيرجعبا!برشيةحبسفياللسابقةالخهمسةهذاأجدوكنت،جيدنحوعلىمدفاةكانتالقاعةوللكن،قارغارأربم

فقد،اللحيزمنوقليلالمساجين"نكثيرثمةكانولما:المضوسطةنرتجفونحنعايناانقضتقدكانت!اعةومحشرينأربعافان:للذكذا

فيهاشكواكنللمفانا:محبسيعلىآسفاأكنولم.اتفقكيفمار+!نواالاخر.بعدواحدااللطاولةأمامالمساجينقيتادونالحرسوكان.بر،1

الزءرز.مرورمعمحنقاذلكوكان،وحديفيهكنتوانما،اللبردمنوؤ!.ومهنهمأسمائهمعنآنذاكم9يسألونرالاربعةالاشخاصفكان

.رفأقليكانفقد،اللقبوفيوا"ايطرحونكالواانهماو-ذللكمنابعدالىيذهبونلاأواكاالاحياناكأر

منسنااصغركانانهثم،خائفاكأنفقد:يتكلمجوانيكنلم"؟اللذخالرتخريبعمليةفيشاركتهل":هناكمناوهنامنسؤالا

،.وكسانبارمامحدثاكانفقد،توماًما.حازمموقفلهبكونانيرصغونيكونواولم"؟تفعلكنتوماذا6يومصياحكنتاين":او

الاسيانية.يهقينيصفنونكانوا،ا!قلعلىذللكعليهميبد؟إكنللماو،الاجوبةالى

ولقد.قتزمنوسائدوأربعطويلخشبيمقعداللقبوفيكأنوقد-سالواوقد.اللكنابكأفييأخذونثمامامهمباستقامةوينظرونللحطة

للحظة:بعدتوموقال.صمتفيننتظروجغلناال!بهأعادوناحينجلسناوللم؟اللدوببة"الفرفة"فييخ!مكانانهارصحيحمنهل"توء"

.هالكوناننا-.سترتهفيوجدتالتيالاوراقبسبباللعكسيقولانتومبوسعيكن

-يفعسسلوالنان،ماظنوللكني،كذللكرأييهووهذا-:فقلتبعدطويلاوقتاكتواولربهم،شيءمنيسألوهفلم"جوان"أما

لللصغير.ث:،:جواقوقال.باسمهللهمادلىان

الامرفيماكل.عليهيلخذونهماللدهملليس-:لومقلالليسانهجيداتعلمونوانتم.الفوضويهوجوزيهاخيان-

منافل.شقيقانهانقطلييسجمسقوللم،حزبأيالىأنتعيفلا،افاام!.بعد!ا

واستطرد.يسمعانهغليهيبدويكنولم:جوانالىونظرت.المسياسةتع؟طين

يقولى:تومكذللكجوانوقال.يجيبوافلم

الاشخاصيضجعونانهم؟ساراغوس!!مايفعلونماذاأتدري-.الاخرونفعلهماثمنادفعاناريدولا.لفيئاأفعلللمانني-

مراكنئسيبذللكانبأناللقد.بشاحناتهمفوقهمويمروناللطريقفيوجاء.اقتادهثماللحرسأحدواسكته.ترتعشصانشف!ناهوكانت

.للذنجرةتوفيراذللكيفهنمونانهميقولونوهم.فا؟دوريدللكب!9!

اللبنزين.يوفرلاهذاوللكن-:فقلت؟ايبيا"ابابلوتدعىهل-

وقسد.هذايقولانلهينبغيكانفما:توممنمغتاظاوكنت.نعبمانفأحبت

:يقولأضاف:نيوقالاوراقهاللىالرجلونظر

ذللك،ويراقبسونالطريقفييتنزهونضباطهناككانلقد-نجغريرامونهواين-

انهمنعتقدهل.السمكايريدخنونوهم،جيوبهمفيوأيديهم.أدربمرلا-

يزعقونيدممونهمانهم!هذامندعك؟الافرادأولئكعلىسيج،فىون؟91الى6منبيتكفيخبأتهللقد-

ورثا.الاحيانبعضفيساعةذللكيسشمروقد.ويصرخون.لاس

يهلك.الاولىالمرةفيكادانهيقولالمرا!شي.اًللحرسبراخرجثم،للحظةفكتبوا

مفتقرينكانوااذاالا.هناذللدسيفعلونأنهماحسلا-:وراتوأخذسأ.حارسينبينينتظرانوجوانلومكان،الممروفي

.اللذخيرةالىصفا.نمشص

فىفتحتدمضريرةمنافذومنكوةاربعةمنيدخلالنهار،كان:اللحارسينأحدلوموسألى

اللفتحةهذءومن.السمماءعليتطلوكانت،الليسارالىالسقف؟واذن-
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تثيرالشفقةوئونبعضاللشفقة،.يعطيانالسىءبالامريكناللقبو.الىيلقىاللفحمكبان،صغيربيابعادةتطقالتج،المستديرة

بع!اخرقا!ثيئاقديكنولم.ينفرليبلاحرىانه،اشمئزازيوكان،الفحمغبارمنكبيرةكومةتمامااللكوةتحتكانوقد

.وقدرماديةويداهوجههكان:اللوندمادياصبحقدجمانوللكسه،منذاجلواقدكانواالمرضىوللكن،الم!تتفيلنتدفئهقبلمنامصلى

توموكان.متديرتينبعينينالارضالىينطروهويجلسهـادالمطرحتىان،اسلتعمالبلاهساكقائمااللفحمفظل،اللجرببدء

منهتخلصاللصغيروللكن،ياخذبذراعهانشاءوقد،طيبفلبذا.الصغيرالباباغلا!احدهمنسبمأنبعدعليهيسقطكان

.تكشيرةوجههوعلىبعنف:يشتمو!ووقال،يرتجفتوموأخذ

منخفض:بصوتلهوقلت.تعاودخر.اناًلرعشةارتجفاننبمس

الزميق.!ىسياخذانهجيداترىفانت،دعه-عنصمرءينفتحقميصهوكان.رياضيةبحركاتيقومواخذونهفي

فيشغله،اللصغيريوأصيلولقدكانيود،مضضعليتومفأطاعساقضهورفع،ظهرءتمددكلىوقد0حركةكلللدىالمشعرالابيض

انه:يزعجنيكانذللكانغير.بنفسهالتفكيرعنويصرفهذللك.ترتجفاللضخمةمؤخرتهارى:وكنتالمقصبحركةآوقا،الهواءفى

امامي،تمثلللمذللك!رصةلانبالموتؤكرتانفطللييسيقللم.اللشحممنكثبرايملككانولكنه،الياسشديدقوياتومكاز.

غيريعملماثمةيكنوللمهنلاماثلةالفرصةفان،الانامافىتنغرسانتلبثلنحراباويؤوسبندقيةرصاصانافكرو،نت

بذلك.اللتةكيروللم.الزبدةقطعةفيتنغرس!كما،اللطرياللحمهـناللكتلةهذه

،فسالنى:يتكلمتومواخذ.هزيلاكانانهلوكماالا!لرمنلدكييعدث.ذلكيكن

أنت؟،اشخاصاقتلتهل-بكتفيالاحساسعنكففتاللبردتمإمهوللكنياشكواسنلم

وللم،ابشهرمطلعمنذستةقتلانهللييشرحفبط.اجبفلمماشيعابانشعورواللفينةاللفينةببنينتابني؟كان.وذراعي

يطلعليه.ان"يريد"يكنانهللمعلىالوضعكلكنتارىجيدامطلعاشيكفجأةاتذكلرثم،حوليفيماسرتيضناللبحثفىفابدأ،تقصني

كانوااذاعمااتساعلوكنت،التحققكلاتحققاكنلمففسيواناثيابنااخنوالقد.ذللشاقاوكان.سترةيعطونيللمانهـم

عبرجسبم.المحريمطرهاواتصوربالرصاصاتوافكى،ك!يرايتا،-وناًللبناطيلوهذء-قمصانناسوىشايتر!سواولم،جنودهملليعطوها

امامناكان:هادئاكنتوللكني،انحقيقيةا!لةخارجكانذللككلاللصيف.ابانفىيرتدونهاالم!شثقفىالمرضىكانالتىاللقماشية

الكلام،عنبرهةبعدتومكفوقد.نفهمللكيبطوللهاًللاجل.يلهثوهوجانببمالىفجلس،فترةبعدتومونهض

،اللونرمادياصبحقدانهفرايت،عينيزاويةمناليهتفنظىللكاللمفء؟عادس!ل

الامر"بدألقد":لنفسيفقلت،بائ!مةكانتهيأتهوا!ايضا،هـ-.الانفاسضيقولهـنبم.،كلادينهيلعن-

اللكوىعبريشربكابشعاعوكان،تقريياهبطقداللليلوكانبيدهورقةوكانت.كالبييندخلمقدممعمساءالثامنةالساعةوحواكي

،كنتالسقفثقبومن،السماءتحتضخمةلطخةفيحعثاللفحموكومة:الحارسسألوقد

ومثلجا.صافيااللليلسيكون:نجمةارىبدأتف!؟الثلائةهؤلاءاسماءهيما-

*ستدياشقررجليتبعهماوكان.حارسانودخلاللبابوفتح.وميربالوايبيلألا:ستينبوكالحارسوقال

:وقالحياناوقد،اللونصوفيعسكرياثولا:لائحتمهفىوحدلىنظارتهالمقدمفوضع

اللشاقة.الظروفهذهالازمكمفنىباناذن.وللديطبيبانني-.وشنرمىبالموتعليكحكمللقد.هوذا..ستينبوك..ستينبور-

له:قلتوقد.متميزعثبصوتللهوكان.اللغدصناحبالرصاص

تفعلهناأاتيتماذا-:قالثماخرىمرةونظر

هذهالساكلاتلتكونجهمبمكلوسابذل،تصرفثمتحتنفسياضع-.كذلكوالاخران-

عليكم.ثقلأاقل...لاانا.ممكنغيرهذا-:جوانقال

يغصبالتزلاءوادشمثغى،اخريناشخاصاهنار؟اناليناأتيتلماذا-نظرةان!الثى:المقدمالليهفنظر

مبهمةبلهجعةفماجاب.؟اسمكما-

.!االلىارسلونيللقد-.ميربالجوان-:ققال

عجل:علىواضاف.عليكحكمللقد.هنااسمئمقيدان-:المقدمقال

اتبلإخىسيكارانسسكاير،؟كذلكألليس،تدخنواانتحبون-افعللفيئدا.للم-انني:جوانفقال

عينيهفيونطرتالليه.رفضناوللكننا،انكليزيةسكايرلناوقدم:ونحويلومنحووانفتلكشفيهالمقدمفهز

لله.وقلت،منزعجافبدا؟اللباسكسهـانمنانتماهل-

.فلقداعرفكاننيوالحق.الشفقةبدافعالليناتجيءلاانك-الباس!ك.سكانمنهومنفينالبس-

علي.قبضيومالثكنةباحسةفياللفاشيينبمضمعرأرزنةالانزعاجعليه5ءهـا

باغت!شماشىءفإةبرحدثوللكن،للاميباستئنافوهممتلىاللجريوقتيأضيعولن.باسببينثلاثةهنالهانباقيللقد-

منعادشان.فجأةاهتماص!اثارةعناللطبيبهذاحضوركفللق!؟كلائاتريلونل!بالطبعاني،واثن.وراصم

لرغبةزايلتنبمافقد،ذلكومع.عنهاتخلىالابانساناهتممتاذاوقفى.ئجبفلم

بقليل،ذللكوبمد.عينيعنهوصرفتكتفيفهززت،اللكرمفيبقضاءالليلمعكم.اذنايحملوهو؟بلجيكبمطبيبالساعةسيالي-

الحارسانوكان".فضولبهيئةيرفبنيهوفاذا:رأسيرالعت.وخرجالعسكليةالتحيةوادى

اللطويل،يديراللهزيلبدرو،وكان.فشمنفراشعلىج!اقد.هاموناننا؟لكاقولهكنتالذيما-:تومقلا

نف!طمنالنوم.لليمنعواللفينةالفينةبينراسهيحرروالاخر،ادهاببه.لللصغير.وهذا!يعبالنسبةنعم-:قلت

لللطيبب:فجأةبدرووقالكان.اللصغيراحباكنلمومني،عادلاحونذللكاقولكنت

أضوءاتريدهل-جميعولوياشوهاهقداللخوفو*لموكان،الدقةمفرطوجهله

مامقداراللذكاءمنيملكانهاظن."نعم"انبرألهفأوت،والرقةاللطفالىاقربصبيايزالماكانايامثلالةمنذ.ملامحه

يكنخبيثاللمانهفىشكلاومن،تقريبااللبليدالانس!انيطك،قديمةطابةيشبهكانفقدالانه،امايرودباقجديراكانمما

الزرقاويناللكبيرتينعينيهالىانظروات،الليخيلوق!وللم.سراحهاطلقولو،حتىابداشابايعودلقبانهافكروكنت
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ويصوبوامرةاخرى؟جديدمنالبنادقيصتصوايجبانذللكوعند-وخرج.اللخيالقصورخاصةهوانمايعوزءماان،اللباردتين

أسإح:بصوتواضافففكداللطويل.اللخشبيالمق!عدطرفيعلىوضعهكازبمصباحعادتإمو1بد

وقت!يستغرقذللكان-فقسدةشىءلامنخيراكانوللكنه،رديئانورايرسلوكان!

هذا:بغيريفكريكنولم،يتالمانمئفطيعاخوفايحركانمنتإرةونظرت.اللظلامفىتركوناانالبارحةمساءللهمسإق

وللمبعد،بهذاافكراكنفلم،انااما.وسنهيتناسبذللكوداإن.السقفعلىيرسمهاالمصباحكانالتياللنورئرة1دالىالزمن

ةاللعرقانضجاللذييجعلنيهوالاللممناللخوف؟-.نواحستإنيالنوردائرةفامحت،فجأةاستيقظتتإم.مب!وراوكأ-ت

بنظرةورماليلوموانتفض.الفحمكومةحتىوسرتنهضتوقداللخوف:ولا،الموتفكرةهيتكنلم.هائلعبءتحتسحوقا

كاناذاعماات!مامحلوكنت.يصركانحذاليلاناذعجهكنت:حاةرةتحرقاننيوكانبيصداء.وجنتاي.كانتغفلاشيئاذللككانوانما

كانت.ررشحيزالماانهورأيتاًم!قاعا:وجههمثلفيوجي!طبينراسهسقدتومكان.رفيتيالىونظرتنفسيونفضت

المظلمة،الزاويسةهذ.الىينسلنورابمربكنوللم،رائعةالسماء،اللصغيرجواناما.اللبيضاءالمممينةرقبنهالاارىاكنفلم،يدية

ذللكوللكن0"الاكبراللدب"لالمحرأسيارمعانالالييكنورم.وقديرتعشانومنخراءاللفمفاغر!وكانوضعااسوأناكانفقد

السابق:كانفيكمابعديكنلمعينيهوللكن:يشجعهكأنماثنفهعلىيدهووضعمنهاللطبيباق،رب

الابرشيةفيمحبسيمنارىانالسعابقةالليلةفيبوسعيكانجوانذراععلىخفيةفهبطالبلجيكيي!رأيتثم.باردتينظاخا

ذكرىلديتبتعثالنهارمنساعةكلوكانت،السمماءمنكبيرةرقمةاللبلجيكيوتناول.لامبالاةفيللحركةجواناستسلموقد.الرسخحتى

كنت7،وخفمفةقاسيةزدقةذاتالسماءكانتاذالصباحدفي.مختلفةقليلاتراجعنفسهالوقتوفى،شاردةبهيئة،اصابعهبينرسغه

ال!ثمسارىكنتوظهرا،الاطلنطيكحافةعندالاستحمامبشواطيءافكرفرأسإ"خلفالىانحنيتوللكننبم.ظهرءلليولينيامرهوتدسإر

سمكاكلواناالمانزنيلافيهااشربكنتاشبيليةفيحانةفأتذكر؟الصبررسغيتركانغيرمن)حظةالليهاوينظرساعتهيسحب

افكروكنت،اللظلفيكنت!د،اللظ،ربعداما،تون4واللزالسنمورةاللجدار،اللىيشندوئ!بتسقطاللجامدةالليدتركللحظةوب!لى

النصفيشعشعبينما،اللحلناتذصفعلىيمتمداللذياللعميقباللطكقنناولاللفور،علىتسجيلهيقتضيجداهاماشيئافجاة.نذكروكأنما

هذاعلىكلهاالارضارىانحقانساقاكانللقد:الشمسفيشالاخفي!نهضبوفكرت.اسطربغعةعليهوكتبصغيرادفتراجيبهمن

اللهواءفي41ظرانبوسعيكانفقداما-الان.السمماءترتنعكسالنحوفيقبضتيفسارسل،نب!يجساقبللئن!اللقلرللجبان،،"

.هذا(ولروكنت.شيئابعدلديتبتعثكنللمالسماءفان،ثما"!الوسخوجهه

-طو-لة.فترةوانقضت،تومقرباجلسعدتوف!رأسيفرفعت،اليينظركانأن!هاحسممتوللكني،يجيءوللم

يتكلمانمنلهلابدكان.منخفضبصوت،يتكمتومواخذ:لاشخصيبصوتليوقال.نظرتهوبادلته

انماانهواء!تقد.افكارهفينفسهالىجيدالايتعرففانهوالا،دائما؟اللبردمنهنالرتجفانناترىألا-

يخشىكانانهفيتتعكولابةينظرنيفيللموللكنه،اليقيجهكا!:اجبتهوقد،الللونبنفسجيكان،مقروريبعووكأنهكان

وأسوأمإتإشابهينكإناللقد:باللعرق،!ناضحاممتقعا:كنتكمايرانيان.بالبردأشعرلاانني-

يديفرفعتفجأةوفهمت.قاسيةبعيناليعنالتظريكفوللم

في/،الشتاءابانفي،اللقبوهذافى.عرقااتفصدكنتوجهياللى

فياصابعبموامررت.عرقاارشح،كنتالهوائيةالتياراتملأشفى

خدلثا:صلرانقميصنفسهالوقتفيوتبينت،بالنضحتلبدقدكانالذىلفمري

..ساعةمنذعرقااسيلكنت:بجلدييلتصقوكانمرطباهـاء

البلجيكييفتللمذللكوللكن.بشىءان.أحسغيرمنالاقلعلى

9عراو؟آلثإاً!ةحر:فكرقدوكانخديعلىتتدحرجاتاللقكلرأىقدكان،اللخنزير

بانه.أحسقدوكان،المرضيةشبهالرهبهمنحال!ةآيةهذهان

للمشلعرواردت.اللبرديحسكانلالهكذللكيكونبأنوفخورطبيعي

ذاجيهلالحتىبسيطةبحركةاقومكتماوللكنيءعنقهفأديلاذهبأنهضان

.اكتراثاللفثبيبلاالمقعدعلىأسقطوعدت،وعإضبيخجليامحء

علىالايرةالعراقبثورةير!ىالذيالديوانيقطراللعرىاحسالانكنتبمنديللاليعنقيفركتبأنواكتفيت

الصراقفيالعربيالشعبامالويغن!بقاسمالطاغيةانللبثتماانيوالحق.يزعجنبمذللكوكان،رقبتيعلىشعريمن

دة.والحزوالاضاكأةالو!طرلق!هونضا!،قداصبحكانمنديليفان:مجدغيرذللك،كانالدلكعنعدللت

"..-،وكاناللفخذينفيايضاارشحكنت.أرشحزللتوما،للعصرقابلا

ا،وثورةالموصلوثورةتموز1،وحىمنرص!لئد.ا!بمابا!عديلتصقالرطببنطاللي

..:فجأةاللصغيرجوانو!لم

.رمضان؟طبيبانتس

نعم.-:انبلجيكيقال

طويلا؟..اثرءيتعذبهل-

ابوي:بصوتاللبلجيكيز،ل

:منشوراتلعنازمتانلرتانالث!ن.بسرعةينتهيالامران.لاوللكن؟متى!اوء-

شإإ-اإلأدإاإشإولشإ.م...اجرتهيطمئنمريضاقددفعوكأنهيبدوكان

لغداد-ألنهضةمكتة.الا!لافىمندورتينغاللبا!بماانالامر..ليكيل..وللكني-

.:رأسهبهزوهواللبلجيكيفظل

الاعضاءمناياالاولىالدورةتصيبالايتفقفقد.أحيانا-

+".الحيوية
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منهمشعورلديم!وكان.كذلكهمالايرلند-!نجميعانيندووللكلأ.وكانالحي،اللبلج!بكيالىينظركان.لللاخربا!سب"احدنامرآتينمن

،لتومالودمنحمرااكنللمانيواللحق.منهتنبعثبولرائحةبا)،:يقسول

اكب!رقدرالهاحفظانالمفروضوكان،ذللكسبباعرفاكنوللم.افهمفلا،انااما؟انتتفهمهل-

الامركاناشخاصافناكان.معاسنموتكنااننابحجة،الودمن.البلجيكيالىانظروكت.كذللكور!خفضبصو،تا-كلضواخذت

فقد،وجوانتومبيناما.مثلاغريراموقمع.مختلفامعهميكون؟دضاكما-؟ا؟ماذا-

راصنهمعكنتفلوذللكافضلىكنتانيوالحق.وحيدااحسنيكنت.افهمهان؟سنطيعلاتعبمءنناسيحدث-

وكنت،الللحظةتلكفيفظيعةقسوةقاسياكنتوللكني،تعطفتفلربمااحعماسااشدكنتانياليوخيل.تومحولغريبةرائحةثمةوكان

قاسيا.ابقىاناود:وقهقهت.العادةفيانامماائحباارو

يتهـلمكانانهوالمؤكد.الشرودمنشيءفي،اللكماتيمضغوظل.قليلعماستفهمس

فتفغممنهتنبعثالبولرائحةوكانت.التفكيرمننفسهيمنعحتى:معاندةبلهجةفقال

منبالطبغكنتوقد.باللبروستاتالمصابينشأنهوكما،الانضو!كن،الثجاىةاملكانكيمااودأني.بواضحذللكلليس-

يموتان"طبيعيا"فلشىةيقولهماكانكلافولانبامهـانيوكان،رأيه.ا!اهـةالى!قودو!اسوف.المع...اعرفانالاقلعلىينبضي

يبدوانعنشيءكلكف،الموتعلىمقبلاليادركتانومنذ.ءالر؟ى!ص!مسيكونكم.امامناالجنودوسيصطف.حسنا

بدرووجهولااللخشبيالمقعدذللكولا،هذهاللفحمبقيةلا،طبيعياني.اك!رلا.ثمانية؟وخمسة.لاادري-

اع!وكنت.نفسهشمتفكيرافكرانيسوءليكاناتغير.ا!شوترى"صوبوا":بهموسيصيحون.ثمانيةسيكونون.حشا-

بفر!واح!وقتفينفسهتفيرناسئوامل،اللليلطوال،اننابر.هـا،اللجدارادخللواوداليوأحسب.نحوعامصوبةالثمانناللبنادى

وقد.نفسهاالللحظةفيسنرتعساو،عرفاسنرشحاو،دقائقخ!!!ث!ا،سيصمداللجداروللكن،قوافيبكلبظهريالجداروسأدفع

موتهيحملكأن:غريباليبداالاولىولللمرة،عينيبطرفحدجننهأ!عكم!آه.اتصورءاناتطيعمحههذا.انكوابيسجميعفي

ساعة،وعشريناربعفطوال:كبريائيفيمجروحاوكنت.وجههضاى!تعلمكنتلو،اتصورهان

وكنت،معهوتحدتت،اليهواستعمت،لومجانبالىعشتقدكنت:له!!ت

كتوأمين،متشابهانالاننحنوها.مشتررشيءبيننايكنللمانه9-9اًعر.أتعورءايضااناانئي!كفى-

معا.سنموتبساطةنجكللاذافظيعاالماذللكيحلأثانبدلا-

اني:ينظرانغيرمنبيلوموتناول:شراسةفيواضالى-

.سنئعدمحق!كنااذاعماأتسارو...أتساءلانني..بابلو-ر!رر،ا!سؤ!4بغا؟وا!غالسبنعلىيصوبونانهمتعلمانت-

ول:وقلت،يديواقلتتوعنقيراسيفيآلامتئتابنيساتمنذ،الجروحاحسالانمنذبدأت

اللقذر.ايها،قدميكمابينانظر-سأءدهاافيالالامانها:أسوأهبمبل،حقيقيةآلاما!بمالليسف

وفر.بنطالهمنتسقطقطراتوكانتأمستنقعقدميهبينكان.8ذللكبمدوللكن.صباحافدا

شدة:فيقال
؟هذا!يبدواناديداكنلمولكن،الليهيقصدكا!ماجيداادركوكنت

سرواللك.فبمتبولىانك:له!لمتكمجموعه،جم!فيأحملهاايضااناكنتفقد،اثلاماما:ذلكعلئن

غاضا-:فقال،بهاالاحساسمنالتخلصاشنطيعاكن.لماللصغيرةالندوبمن

اهمية.عليها(علقاكنوللم،مثلهكنتوللكني

شيئا.لأحساننبم.لاأبولانني.صحيحغيرهذا-

زائفة:ف!اركةللهجةفيوول،اقتربقداللبلجيكيوكان:بقسوةوقلت

ما؟ياللمتحسهل-.اللبريةبالهئدبهاءفمكتحثموسولىذللكوبعد-

يقولانغيرمنالمستنقعالىبلجيكي5اونظر.تومجبفلموللم.بعنه.البلجيكييغادريكنللم:وحدهالنفسهيتحدثواخذ

متوحش:بصوتتوموقال.بناللم،يفعلهجاءاللذيمااعرلىكنت.يسمعهانه-هذاعلىيبدويكن

لستافيللكمأقسم.خائفالستوللكني-،ماهذالاادري-كافتأجسام،اجسامناالىيئظرجاءقدكان،بهفف!كنامايهمهيكن

خأئفا..حيةوهيتحتضر

..:يقوللومكان

فيهوتعىكنبكلأملتجإصغطعتوبملمحيةجن!بى،ويزلجبفتخةللجبهيسطالهفلموعاد،ماصماءيفكرانيريدالمرءان.اللكواببسفييحد3كما-

.ملاحظاتيسجلاراجيكي.ويفوتمنهذللكينسابثم،ويفهمسيدركانهالوقتطوالويحس

حي،حركاتلهكانت.-حياكانلانهالثلاثةتحنالليهشظرو!ايخطماافهملاوللكني.شيءثمهذللكبعديكونلن:لنفسيواقولى

،يرتجفواانلللاحماءلابدكما،اللقبوفيهذايرتجفكان،حيوهمومواسد،هذايسقط!..تقريباذللكفيهااثركلحظاتهناك.هذا

بعدنحسنكنفلم،نحناما.التغذيةجيدكطيعجسملهوينللمانني،مادياضطثسم02والالفجاراتوالرصاصاتبلالامافكر

بوديوكان.حاليةبئ،نفسهالنجوعلىبعدنحسهانكنللم،أجسا!اذللكلليس:حسطارىانني.معقداشيئاهناكوللكئ.مجنونااصبح

انظروكت،أجرؤاكنللموللكنني،فخذيبينفيما،بنطاليأجسانمناتمكنانضط."بعيني"اراهاافي"انا"وهنني،صعبا

يسعت!كانواللذي-عضلاتهسيد،ساقيهعلىمقوسا،اللبلجيكيالي(،لثئابعداسمعولن،شيئابعدارىلنباننيالتفكير..التفكير

كنا،المممنمحرومةاشباحثلا!لةهناكناللقد.الغدفييفكران،بهذالنفكرنخلقلماننا.لللاخرينبالنسبةسيستمرالعاللم.وان

!يللخفاف!ئى.جاتهنقصوكأاللي!تظرا!لميلطواللهرتانمرةليحمثللفد:لتصدقئيانبوسعك.بابلويا

رقبتهيجسانيريدكانأتراه.جوانمناللمفوالىاخيراواشهىمنعببنأيقبضات:مختلفهناا،مرهذاوللكن.شبئاانتظروانا

فعسللثن؟شفو!احسانلشعوريستجيبكانانهام،مامهنيبدافع.لهللاستعدادالوقتلنايتاحولن،بابلويا،اللخلف

للقد.لأالليلطوالىاللفريدةلوحيدةاالمرةهيفتلكالأحسانبدافعذللك؟معرفااناناديأتريد.فمكآغلق-:قلت

من،للحركتهالفتىواستسلم.وعنقهاللصغيرجواقرأسلامسلللظهورميللديهكانانهلاحظتاننيسبقوقد.يجبفلم

كان.غريبةنظرةالليهاونظرفجأةيدءتنارلثم،بعينيهيغادرهانغير،كميراهذااحباكنوللم.ابيفيبصوتببابلوولمناداتيالنبيبمظهر
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فلقسد،غلطيتلككأنت:المتعاطفالتواطؤهذااحتقروكنتتانك،مستحبشيءفيهمايكنوللم،يديهبينالبلجيكيبيديىصك

.كنتذلكعنأمتنعانعليذكان،السابقةاللليلةفيكونشاعنتحدثت.الخمرةالسممينةالليدهذهتشدانكأفباالللأتانالرماديتانالل!،شتان

ئرامي(قطعلانالامسعشيةالستعدادعلىكنتوقد،عاممنذمعها:ايضاكان*يتوفعه.نومانبدولا،يحم!سوفماجيدااتوقعوكمت

السدفعنيماهناوكان.لالائقخمساراهااقاجلمنفماسبضربة0أ!يةبسمةيبشمفكان،ناراالاثيهيرىيكنللمالبلجيكيو!ى

ايةبعدلدييكنفلم،الاناًما.منيأقوىذللككان،عنهااتررثيعضها.انوارادفمهالىاللحمراءاللضخمةالليداللفتىرفع،للحظةوبعد

اشعسلل.لهاأقولهمالعدلدك!يكنوللم،اراها،ثاشةانفير!نظروقد.قعثرااللجدادنحووترابم،بحيويةالليلجيكيفتخلص

...للماننافجأةيدرككانانهبدولا،اللنثرمنلحثبمءفيلحظةالينأ

لانه،حمممىمنأشمئزكنت:نراعيلناضمهاانفيمنديرذةلا1اا.ء00ء..لالا.
-.ه.ما.لحارسيئمدفالنلصاصحد،واحلت.سلهرجاالكن

اننيمنظكدااكنو"-عرىيرشحوكان،رماديااصبحفدكان.بيضاوين،سعنهماعلىمفننوحتينعيناهوكانت،اغلىقدفكان،الاخر

وستفقد،موتينبا!علمحينكونشاستبكي.ايضاجسمها!نأشمئزلناريداكنولم.نفسهالوقتفيمظجامتعبااحسنيكنت

.سيموتالللكباناذللكمعكنتاليغير.اللحياةطعماشهرطواليكنللمذللكان.بالوت،اللفجرعنديحمثسوفبمابعدافكران

مئهاينتقلماشيءكان،اليتنظركانتحين.الرقيقنينبعينيهاوفكرتانماكنتولكني.فرانحااوكل!ماالااللتتهياكنللمفأناشيئاليكأي

،؟*ن"اليتنظركالتانهاكو:انننهىقدالامربانفرتوللكنبم.اني.نحويمصوبةبندقياتفوهاتارىح!تىاخربشيءالتفكيراحا،ل

.وحيداكنت.اليانتقلولما،هينيهافينطرهاللبغيانمرةحسبتللقدبل،اعداميمشهدمتتالليةمرةعشرينعشتوربما

ركبقدكان.نغسهابالطريقةلاولكن،كذللكوحيدالوموكاننححويجروننيكانوا.دقيقةغفوتقدكنتانيلابد:فعلايتما!مر

اللعمشة.هيئةوعليهمبتسماالليهيهنظروجعلجلستهفياللخشبيالمقعدمشصعااست!توقد0اللعفومنهماطلبوكنت،اتخبطوانااللجدار

لكسرانيخشكانانهلوكما،حنرفياللخشبولمسيرءمدوفد،نوجمااثناءفيصرختقداكونانخائفاكنت:البلجيكيالىونظرت

،لومثف!بماناكنتولو.وارتعشبحيويةيدءسحبثم،مافيثاشئتلوانيواظن.شيئايلاحظللماذنانه،شاربهيملسكانولكنه

تمثيلمنتمثيلاكأنذللكانصحيح،اللخشببملامسةتصليتلما،ساعةواربفينثمانمنذساهراكنتمقدفترةانامانبوسعيللكان

غريبة:هيئةذاتك!دتالاشياءانكذلكاجدكنتوللكني،الايرلنديينالحياةمنساعشفقدفيراغبااممنللمانيغير.اللقوىمنهوروكتحق

المىانظرانحسمبيكان.العادةمنكثافةوافا!،امحاءاكركاتبالنوممخدراوتبعتهماللفجردندفأيقطوفيأثنائهمافيجا؟واقديكونون

الموفه.علىمقالماليلاشعرالفحمكومةوالى،المصباحوالى،المقعدكنت،كجواناموتاناريداكنلم،هذااريداكنلم،وعيغيرمن

فياراهكنتومني،بوضوحصوتبماتصوراناستطيعاكنللموبالطبعنهضتوقد.!ابيسليتعمثاناخشىكنتاليثم.افهماناريد

وللبث!ت*شياءضهقرنبهاالتبمالطريقةوفي،الاشياءعلى،مكانكلمنيرغبة،السابقةبحيا!مطاف!واخذتوذهابا،جيئةاللقبووذرعت

امغمئخغضبصوتيتكمونكأشخاص،خفيهبصورة،مامسافةعلىفيهاوكان.اللذكرياتمنخليطحشدعاود:يوقد.افكاريتغيبر!ي

موكه"."كانانماا!عدعلىلوملمسهاللنيات0محتضرانسمانسريروجوهفيهاكان."قبلمن"اصفهاكنتهكذااو-واللرديءاطيبا

اًلحودانبوسعيكانائه،اللحمالةتلكوانا.في،يبلغوننيجا!والوبطنهالثوراخترفىثيرانمصارعوجهصورةاستعدتوقد.وحفايات

فسيذلكلغلفئبم،سافةحيثيلييتركونوانهم،بيتياًلىءبهدمراموتوو!،اضالياحدوو!،بفلانسيااقيمتحفلةفيبقرنيه

حين،سواءهبما!لتظارمنسنواتبضعاوساعاتبضعانبرور-:مناشهرثلاءلةطوالبطالةفيعشتكيف:حكاياتوتذكرت.غري

قدكئتلليلةوتذكرت.جوعااموتاناوشكتوكيف،2691عاًم

للمايامثلاتةمرقدكان:غرناطةفيطوبلخشبيمقعدعلىقضء*نجها

ه!اان.اموتاناريداكنولم،غضبااتميزوكنت،طعامافيهااذق

،النساموخلف،السعادةخلفاهدوكنتنهمباي.ابتسميجعا-ني

وكنت،اسبانيااحررانالىدتللقد؟ذللكجدوىما!اللحريةوخاف

لموسم:1،كتاب!ثترقبوكنت،اللفوضويةاللحركةالىانتسبتفوكنت،مرغالايببيمعجبا

اللجد،محملعلىشيءكلاحملكنت.عامةاجتماعاتفيخطبتقد

.مخلداكنتانيلوكما

لطمشابار!لداتداتماشيذالساويمحن.انها.لم".قذرةلكذلةانها.."":وفكرت
اماميكلهاحيالبمأمسدكعصباليأحسسص،الللحطهللدفي

:اللفتياقوأمازحاتنزهانقبلمناستطعتيفوتساءلت.انتهتقد

سأموتاننبمفحسبتصوراتصورتلوبنصريلاحركماكنتا!ك!

الناصرددح!س!الالرئمسللعرسةايلامةائد0.1ومع،كالكشمغدقة،موصةاما!!بليكانت.-اللنحوهذاعدى
.....ربملماحكمانللحظةوحاوللت.ناجزغيركاقداخلهافيماكانل3لمحانذنك

فيالصاعدةالعرليةللاحياللقالطرلنيردستوريكندموللكن.جميدةحياةانها:دنفسياقوللهلوبوديكانعلها

...ءشيشعلىفنعسرااكنوللم.قطشيناافهمفلم،عليهاالحكمممكنا

والاضاقيوالو!ةالتحرردحوات!لالحا:مثلمن،عليهااتحرانبامهـانيكانالتيالاشياءمنكررثمةكان
وصقاسثىفيصغيرخليجفيآخئطكنتالت!اللحماماتاوالمانزنيلانكه!

.شبمءكلسحرانتىقدكانالموتوليم

لنا:ضال،عظيمةفكرةللبلجيكيخطرت،وفجأة

الادارةتوافقانشريطة-اتطوعانيااصدقاليبوسبمان-

جمبروتا-لليجامعيينالنثصردار:منشورات..جبوشياًللذينالاشخاصالىذكرىاومنكمكلةبحمل-يةاللعسي

لغداد-النهضيةمكتسة:توم!دمدم
-0...-احدلي--لليس

بفضولتأملنيثمللحظةتوموانتظر.بشيءاجبوللم

كونشا؟الىبشيءتب!!الا-



؟ستينبوك-ذحوعلى،ءبنتيبعد"تشبثااكنللمانني.أبديانهوهمالمرءيئ!د

اليه.اومأاللذيهوبدر،وكان.لوميجبفلماللذيجسمبمجسحميبسبب-فظيعاهدوءاكان.ولكنههادئاكنت،ما

؟ميربالجوان-كان،ايابمابعديكنللمولكنه،باذنيهأسمعوكنت،بعينيهأرىكأعط

اللقش.علىاللجاللسذاكانه-المهانالىمضطراكنت.انكرهكنتاننيحه!وحدءويرتجفيعرق

انهض.-:الملازمقال.اخرانسانجسمكانانهللوكما،اصبحكبف،عرفاليهانظروان

علىو(وقفاءابطيهمنجندياندأخذه،حراكاجوانيبدفلمالتدحرجات،منوضروبا،انزلاقاتاحىكنت،ب!ثيأحس!احياناكأت

،الجنديانوتردد.اخرىمرةسقطحنىتركأءن1ماوللكنهماء4قدمياحسكنتاننياو،عمودياتهبططائرةفيالمرءيكوناديعدثكما

:ا!زمفقلعنيصدرماكانكلان،ببطمنننييكنللمذللكوللكن.-يخفققلهى

وسنتدبر،.نحملاهانالاللكمافليس،هذاعالىمناولهوليس-،هادئا،صامتاالوقتمعظمكان.قذرةمشبوهةهيئةذاكانجسمي

هنالث.الاءس،بازائيقذراحضورا،الثقلمننوعاالا،شيث،بعداحساكنولم

له:فقالتومالىوالتفتمرةذاتلمستوقد.هاللةدودةالىمشدودبانيشعورلديكان

.تعال،هيا-اممنمناللعرفىمبتلاكاناناعرفن31ولمرطهبئنهفأ!"سست،بنطاللي

يعملونوهميتنعانهماخرانجنديانوكان،جنديينبينتومفخرج.الاحتياطسبيلعلى،اللفحمكومةعلىابولذهبتولكني،اللبول

عيناهكانتفقد،عليهمغمىيكئللم.وعرقوبيهابطيهمنالصغير:وقالاليهاونظرساعتهاللبلجبكيوسحب

نااردتوحين.خديهعلىتسيلالدموعوكانتسعتهماعلىحتينمه!ه.والنصفالثالثةالساعةانها-

:الملازماوقفني،اخرجفيتومقفزوقد.تقصداذللكتقصدانهبدالا!اللجياناللقنر

ايبيانا؟أنتا-الليلكان،يمرالزمنيانبعدشعرناقدلكنلمانناذللك:الهواء

نعم.-.بدأقدكانانهاذكراكنللمانابل،مظلمةشوهاءككتلةبنايحبط

قليل.عمالاخذكيأتونسوف:.هناانتظر-ويقوليديهيلويكان.يمرخاللصغيرجوانواخذ

ولم.وحديوبقيت،كذللكوالسجانانالبلجيكيوخرج.وخرجوا.اموتاناريدلا.اموتانلااريد-

اللفور.علىالامرمنينتهوااناولركنتوللكني،لييجريماافهما؟!ارتسىثماللهواءفيذراعيهيرفعوهو،كلهالقبوعبروركض

للكلارتجفوكنت،تقريرثبامنتظمةفترأتفيالاطلاقأسمعوبم+:تكثيبتينبعينينالليهينظرلوموكان.يبكيوجعلالقشفرشاتاحدىعلى

وللكني.شعريانتئىواناصرخانبوديوكان.الطلقاتمنمجموعةيكنللمالوضعانوالواقع.تعزيتهفيالرغبةبعدحتىلديهكلنوللبم

ابقىاناديدكنتلانيجيوبيفييديوادساسنانيعلىاكركأ،!تكناممااكثرالضجةمنيحثاللغتىكان.اًللجهدهذاًمنهيقتضي

نظيفا.مرضسهيدافعمريضايشبهكان:مناأقلمصاباكانولكنه،نحدث

،الاولالطابقالىفقادونيياخذوننيجاءواساعةانقضاءوبعد.بكثيراخطرالامرفان،حمىمنبعدلايكونوحين.بالحمى

لليحرارتهاوبدت،السيكارداًئحةمنهاتن!بعثكانتصغيرةغرفةالىلمانه،نفسهعلىمشفقاانه.كانجيداارىوكنت:يبكيكان

وعلىأريكتينعلىجالسانوهما/بىخنانضابطانهناككان.خازقةان،واحدةللحظة،للحظةمدة،الرغبةواخذتني.بالموتيفكريكن

.اوراقد!تيهما:حدثارزيهواللعكسىولكن.برشفقةأبكيان،ايضااناابكي

اييباتا؟تدعىهل-وأحسستنياللبماكيتيناللهزيلتينكفيهفرأيت،اللصغيرعلىنظرة!تالله

نعم.-.نفسيعلىولاالاخريئعلىلااشفقانأستطيعاكنللمانني،اؤسانالا

؟غريراموناين-".نظيفااموتانابىبد":لنفسيوفئت

لاادريم!.-ينرقبوجعل!يرةالمستالقنحةتحتؤوقفنهضقدتومكان

نظارتيهخلفلهوكانت.وسميناقصيرايسألنياللذيوكانوللم،نظيفااموتان.اريدكنت،مصراكنتفقد،انااما.النهار

لي.قالوقد.قاسيتانبنجانصةالساءالالبيبلنأقالانمنؤكنتوللكني.هذابغيرافكراكلط

.اًقتزبس.نقطةنقطةيسيل،تحتمنيجرياللزمناحس

مرعبة.نطرةاليينظروهواعيدرمنواخذبزكيفنهض.لمحاؤ"ربت:تومصوتسممتحينمظلمةمالزالالسماءوكانت

ناقصدهيكنوللم.قواهبكلعضلانييقرصكاننفسهالوقتوفي؟أتسمبهم-

علبم.يستوليانيريدكان:اللكبرىالللعبةتلككانتوانما،يوجعني.1ئعمس

.وقدوجهيفيالمتعفنةانفاسهيرسلانكذلكاللضروديمنيرىان3و.الباحةفبميمشوناشخاصثمةكان

.انالضحكفيرغبةبالاحرىبريوحيذللك؟كان،لحظاتهكدابه-خا.اللظلامفييطلقواانلايستطيعونانهم؟.يفعلونألواماذا-

لمفذللكبكثيرهذامناكثريقتضبمالموتعلىموشكانسانار!اب:نوموقلت.بعدشصيئانسمعللملحظةوبعد

:وقالجلسثمبعنفدفعنيوقد.يى؟لر؟ن.اللهارهوذا-

اينلناقلتاذاحياتكتنقذفسوف.حياتهمقابلحياتكان-:لرفيقهوقال،المصباحيطفيءواشبلءلتثائبابدروونهض

ووو.!هذابردأي-

رغمكانااللطويلينوحدائيهمابسوطيهماالمبهرجاناللشخصانهذاناللبعيد.فيناريةطلقاتوسمعنا.دله(.-،مغداقداللقبووكان

وقعد.ذللكمناكثرلا،بقليلموتيبرح!.سيموتانرجلينشيءكل:لتومفقلت

رجالخلفيركضانوكانا،اوراقهمافيأسماءكلطباللبحثمنشغلينكانا.الخلفيةالساحةفيذلكيفعلوتانهمبد،لا.بدأواللقد-

اسبانيامستقبلعنآداءللهماوكانت،يعدموهماوليسجنوهماخرينسبكارةاريداكنفلمانااما.سيكارةيعطيهاناللطثيبتوموسأل

مزعج!ةلليتبدوالصغيرةنشاطاتهماوكا!ت.اخرىموضوعاتوءن:توموقال.الاطلاقعنيهـفواللمالللحظةتلكوهنذ.مشروباولا

فقد،مكانهمانفسبماضعانبعداستطيع!كنت:لغلا!هاومغسحكه؟مدركانتهل-

مجنونين.كاناانهماالييخيلكان.اللبابالىينظروكان،صمتوللكنه،شيئابضبيفانلريدوكان

الطويلحذاءهيصغعوهواليينطريزالماالسميناللقصيركانسيكارتهلوموترك.جنوداربعةبصحبةملازمودخلاللبابفتحوقد

حيحيوانهيئةتكسبهانعلىمصممةحركاتهجميعوكانت.ب!وطه.تستهط

76.-!



منالقيمةلحياتهيكنئممانه،منهدد!73*-اراقبلاناجلهمنكنتاذيا.سومفتر

رجليسندسولى.فيمةصيأة!في،بكنلم،للحياتيكانممااكثرب!لحهفيمفهومهداهلفيوادن-

اناالرجلهذااكانةيموتحعىعليهالرصاصوسيطلق،جدارالى:خجبت

انهكانأعرفكنتانيصحيح.سواءمر2فا،اخركانامءريىنام.مدربربفيكانانهأظنكنت.غريهوايناعرفلا-

وباللنظامباسبانيااكثرثلاكئتوللكخيالمبانيا،لقضية!!ازز،كانالتثاقلوهـ!ا.تثاقلفييدهالصفراءالاخراللضابطورفع

هنا،كنتمقد،ذللك،مع.بعدلشيءأهميةثمةيكنللمةا)فيومهوييكونانمبهولاوكنت،للعبهماجميعوالركارىكنت.مصمماايضا

كئت.ذللكارفضوكنت،كريبنسليمجلديأنقذانبامكانيوعطق:هدوءفيوقال.بهذايتسلونرجالثمة

العناد.قبيلمنذللككانفقد:هزلليايكونانالىاقزبهؤاأح**5ثمأعيدواللغسيل،غرفةالىخذوءلللنفكير.ساعةربعامامكان-

:وؤزت.فورايعدمفسو!،اللرفضعلىأصرفاذا.ساعةربعبثد

؟عنيدايكونانلللمرءينبغيهل-وبعد،الانتظاهاللليلفيقضيتكنتفقد:يفعلانهمايعرفانكانا

الجذل.منغريبشعوروغمرنيعلىيظلقالرصاصكانبينما،اللقبوفيساعةكذللكانننظرجعلانيذللك

.نحتجردوانطلقاللضابطين.الىويقننادأننييأخذاننيواكبلاانهـمابدولا،اللغسيلغرفةفييحبساننيالانهماوها،وجوانلوم

له:وقلتاللكتائبييناحدنحووالتفت.بر؟دتهفت!سليتهـامنا19تتلفمعالاعصابانلنفسيهمايقولانكانا.الامسمئذفعلتهمااعداقد

؟اللجرذرأرتهل-.اللطريقةبهذهعلييتغ!انيئملانوكانااللوقتمروفي!

فكانت،انااما.الجدبمأخذنفسهيأخذمقطباكان.يجبفلمكرسيعلىاللغسيلغرفةفيجلسترقف.مخطئينكلاناو!كن،ما

اذا،أخشىكنتلانننفسيأتمالكوللكنيكنت،ايضحكفيرفيةبيلليسبالعرضوللكن.أفرواخذت،جداضعيفاأحسنيكنتلانيصيذير

للهقلتوقد،شاربانلل!ائبيوكان.التوؤفمنأتمكنالا،بدأتافاربه،عندمختبئاكان،غريكاناينأعرفباللطبعكنت.قدماهاللذي

أيضا:اكشفلنانيكذللكاعرؤءوكنت.منالمدينةكيلوقراتادبعةبعدعاى

الثقيل.ايها،شاربيكتقصانيجب-بفكرانانهماعليهمايبدويكنللموللكن"عذباني.اذاالا،مخبأءعن

وجهه.يكتسجان،حياتهفي،لشعرءيتركانغريباأجدكنتاليعلىقط.يهمنييكنولم،نهائيافيهمبتوتاكلهذللككان."بذللك

فصمتذ.،اقتكاعكبيرنجبرمنبقدمهركلنيوئ!!أسلمانعلىاموتاناولركنت.تصرفيأسبابأفهملوأودكنت

السمبن:اللضابطوقالقدلهصداقيكانتغري.رامونحبءنكففتقدكنت؟لماذا.غري

؟فرتهل،واذن-للكونشا،حبيفبهيهماتاللذجم!نفسهالوقتفي،بقليلاللفجرتيماتت

جدا.نادرنوعمنص!رتانكأذ"ما،ؤة!ولفياليهماآنظركنتكنتانيفيإنكلا.فياللحياةرغبتيؤج!مانتاللذيوفيالوقتنفسه

)هما:وصلتالسببهـوذللكيكنللموللكن.صلبارجلاكانفقد،احترمهأزالما

!هرءهسيي!يرعير

-3!تنددمترارتغدنبر

دارائضرلخامعئايرو!ح!مالعرجم!للقارىء

بايخ!ابنبخهضىتعي!-بع"لشلنشسلمطإعةنهلنلصشتةبجز.---

3874.بص73303ءماتترولمجق.مبنالمسورل!ضاج-بيؤتمرق!1ث!إم*ر:اًلتالميةالروأع

!زاجم!إبخم!ةلنرلريرا

ل.قللسعرا

005تولممت!ويلليو.ن!ليفكرنينا!ألم

006موراًفمياالبرتوزألببفرومامنامرأة2

-.05ديكنزتشمارلزلم،ئيفاللكبيرةالامال

004روفائيلنجبرتألليفالعنواءا،رض

..؟حايكسيمونتألليفاللهللدينالناصر

005باتنماكوبمذكرات))طبعةثاذببة"العربمعحندي

006نا:لانحسشيتاليفالغليسقةفىالماركسية

006الحسيئ!م!عروفهاشماللجع!ريتأ!يفلل!فقهاللعامةالممادىء

05،حجارغياث.،رجمةرواثنتستتكلمهكذا

005ناجىمنيراللدكنوررا!يفيلاندلسيهألىءابن

003ضيممقوحالدكتوربرألليفالعربيةليبيا

؟..اللحسينيمعروفهاشم.زألليفالحعفرياللفقهتاريخ

005بي!ج!بلمحمدتألببفانعربحضأرةفبالمرأة

005ابراهيمعوضمعوضالل!شيختماليفالاسلاممن-قبس

ام..اللطباععبداللا4الدثنورت!يقاللسيراءالحاة

0015اللب!ذريتالليفاللبلدانف!نوح

!هحيحيرا-ميييرعييمر،صى..!سسم...
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الربيعياًللديققورارركنوربقا!ا!لكترولي!دوائرن!ياذظ

لالأ



،واناالخضراءالوسطىاللحديقةحولادوروأخذت.شيوخوبعضاوصغيرقبوفي.المقبرةفيمختنىءانه.هواينأعرفانني-

ناداليوقد.الاكلقاعةفيظهرااللطعام)خاوقدموا.مخبولشبه.اللحفارينكوغفي

اكنللماننيم:أجبهمللموللكني،اعرفهمكنتأنيبدلاثلاثةاوشخصانفيربطانحزاميهماينهضان؟راهمااناريدكنت.أكذوبةتلكوكانت

كنت.حتىاينهـبعداس.اهتمامبلهجةاوامرويعطببان

اخرين.معتقلينعشرةيقارببماالساحةالىدفعواالظهروحوالي:السميناللقصيروقال،قدميهماعلىقفراوقد

لي:فقال،اللخبازغارسيابينهموعرفتالملازممنرجلاعشرخمسةفاطلبموليااذهب.بناهيا-

اللحيماة.قيدعلىثانيةاناراكأظناكنللم!الملعونالمحظوظايها-اذا،واحدةكلمةالالديفليس(اسبموالتفت)انتواما.لوبيز

لماذا.أدريمالا،رأيهمنجرواثمعليبالمون!حكمواقدكانوا-قلت:.غالياالثمنفستدفع،منا/سخرتاذااما.الحقيقةقات

التانية.الساعةعئداوقفوبزعيللقد:غارسياقالالكتائبيين.حراسةتحتلمكونفيصخبوأخذفأنتطرفيوانطلقا

؟لماذا-ءتكسوالتياللهيئةأتمثلكنتلانيواللفينةاللفينةيينابتسموكأت

:وقال.السياسةضعاطىغارسيايكنللمداحجاريرفعونوتصورتهم.وخبيثامخبلاأحسنبمكنتبةوجهيهما

مثلهم.يفكرلامنكليعتقلو!ا!بم.ادريلا-كماالوقفأتمثلكنت.واحداواحداالاقبيةابوابويفتحونالمقبرة

صوته:وخفضبمظهريظهرانعلىيصراللذيالسجينهذا:اخرشخصاكنتاليلو

.غريعلىقبضواللقد-الرجالوهؤلاء،بشواربهمالرصينونالكتائيونواولئك،الابطال

أرتجف:فأخذتمقاومةيمكنلاث!مهداًذلككان،اللقبوربينيركضوناللذينالعسكريون

تى؟-.ضحكمنفييرهما

الثلاثاءيومعمهابن.نركللقد.حماراكانللقد.الصباحهذا-قادمبأنهوفكرت.وحدهالسميناللقصيرغاد،ساعةنصفوبعد

مستعدينكانوااشخاصايعدميكنللموهو.كلماتعنهبلضتهملاز،يم.فيالمقبرةباقونانهمبدفلا،الاخروناما.بيالاعدامتنفيذامرليمطي

كان":قالوقد.بعدلاحدمدينايكونالايريدكانوللكنه،لاخفائهوقال:للارتناك،مظهرأيعليهيبدوانغيرمن،اللضابطالليونظر

عليه،فتضواقددامواماولكنايبياتا،يبتفيأختبىءانبوأ.فئستقررعاديةمحكمةان.الكبيرةالساحةاللىالاخرينمعخنو.-

.(1المقبرةفيلاختنءوردهب.اللعسريةاللعملياتنهايةبعدمصيره

؟المقبرةفي-:فثلته.أفهمللماليوحسبت

،الصباحهذا،طبعابالمقبرةمرواولقد.حماقةتلككأنت..ئم-؟(عمملن..لناننانني-

عليهمأطلقوقد.اللحفارينكوخفيع!وعثروا.متوقعاهذاو،ءان.يعنينيلافللك،بعدميمااما.حالكلعلىالانلليي-

قتيلا.ءوأرد؟بالمئلفاجابوهالرصاصلمحقلتلهة،فاهمغيروفلت

!المقبرةفي-؟لماذاولكنس

أضحككنت:الارضعلىجالساووجدتني،يدوركلطشيءوأخذاللجنود.واقتادلي،يجيبانغرمنكتفيهفهز

عيني.الىطفرتالدموعانحى،بثتةوأطفالنساءبينهم،سجينمئةزهاءاللكبيرةالساحةفيوكان

حرعرأ-.

حديثا:صلر

شر()كرمامهلوالممهإئىؤإصاسهةلالىةالفأهـىءر

تاليفمنثنابان3

-الراويعلنانالاستاذ-.إ

السلامدعاءزيفتفضحهادرةقوميةقصائدفرضهالذيالاضطهادعن-مثيرةفصول

الاحمرالشعوبىالعهدوتصورالعراقفىالعراقاحرارعلىالاسودالقاسميانعهد

المجيدةرمضان1،ثورةأزالتهالذيبحمالسةالقاريءيتابعهجذابسردفي

..2!.لى!الثمند.لالثون.25-.،
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