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بانغظ،رالانوهوتفكيرءتئلملحةبقضيةاًلاونةهذءفيمض!غولعائد(األاشخاص

..اث!ودفدومالاب(2

؟لشهودابانتظار:عائدتيرلسكرا(3

ترددبدونءليهلادووكتناهدادنتولو..تماما:اللسكرتير(اًلاولئد)

بح!لمثكلتينيمفكراناصلايستطيعولايطيقلالعصيادتهانتدركانيجب

!كثيرايطللمفانهلهووذاحصلوادا..واحدوقتفيفخممكتبيتوسطهاالالاثانيقةكبرةاستقبالقاءة):المنظر

واحد..فيوقتمشكلةبأللفيفكرون..كنتحيثالناس:عائد..الملونينمناللشيوخبعضطرفهافيويبدو،السكرتيروراءهجلس

امامي!وفودكسببهوهذالعل:السكرتيرالسلاسلفوقه.للنمنمعكبيربابسمباشرةالسكرتيررسي3خلف-يرى

..مصييااخاللك:عائد.(الاقفالمنبعددالمزدانة

اللضخامومسؤولليافهبالامهوتحسمعهتشعرانيجب:السكرتيرالايامهذهفيجدامشغولالرئيسسيادةوللكن..السكرتير

اللزوجة،،،اللبيتية!شاكلهفهناك..دائماالاعصابمرهقانه....عليهباللدخوللاحداسمحاناسمتطميعولا

اللعالميةلللاخبادتتبعهوهناك..واللجبيرانواللحماةوالابالام،الاولادال!نماجيل..انهاتحتمللااجلهامنجئتالتياللقضيةوللكن:عائد

يجبانالتيالمجلاتالىبالاضافة،ومدنيةدكمكريةمنالانقلاباتولانباء..موتاوحياةقضيمة

..يمئما!دهاانعليهيتحضمدالتيوالافلامالبووريةوالرواياتيطاللعهاحياةاوقضاياسيادتهحكمتئتظرالتياللقضاياكل:السكرتير

المجتمعونج!موالمضتلاتا!ومساتوفضيالتلفزيوندللكعلىوزد..تنتظرانوعليكاستثناءتشكللاانك..موت

تسبقالتبراحتهساعاتثمانيفيقيانيجبهذاكل..ونجما.نه..يرنبغيمماواكرطويلالاانتظرت..انتظرتللقد:عائد

قسطالىيح!تاجانسان،باختصار،انه..المضطربنومهساعاتالتطرفهذاعنكواطرح..ال!تهويلهذامندممنا:السكرتير

انه.ترىالا..مسكيئانه..الناسءاطيوزعهاالتياللعدالةمنواؤرشاباكانللقد؟الاشيبالرجلذللكأترى..اللزمنبسرعةبالاحساس

؟امسكين..س!يادتهمقابلةطاللبامرةاولجاءنيعندما

مقابلتهمنليبدلأوللكن..مسكينانهعلىاوافقك:عا"لد..معقولغيرهذاوللكن:علالد

القاعة،هذهمنانتقلاواتزحزحوللنهذاعلىاصراني0.لللحظةولولمحكاقولىاننسيتللقد..تظنممااكثرمعقولاله:السكرتير

اللى،عملهالىاتسلل،بيتهالىفسأتبعهخل!يبابمنذهباوا.!المقابلةطلبفيجاءليعئدمااخرلكهلخلفاكانانه

حتىواللدينيلجنسي9وواللبولشعيالادبيواللكتابيقرأهاالتياللجريدةاللكهولهادركتهلشابخلفاكاقهل..الاخرالكهلوذلك:عائد

الراديولاشعرهومناللبيضاءالشاشةومنالتلؤيرونمنعليهوسأطل..؟!الساميةالمقمابلةينتطروهو

..وبينهبينييقفاللذيالبابهذاليتضحلماذابوجودي..تماما:السكرتير

ينساقونوهمالناسارىانليفي"باسما":السكرتير..كقضيتيموتأوحياةقضيةلليستادنقضيته:عائد

هناالحياةءناللكثيرتعرفولامتوسطيانك،اللجارق!العاطفيةتيارفياوحياةقضيةمناكثرقضيتهانكأسلافهيزعمانه:السكرتير

ظموكان!ه!تدعيمنومنهم،عمالهتنويهـاالىالكثصرونسبقكللقد....أيضاالانسانوكرامةحققضيةيد!وهااًنه..موت

.إيومكللو!اهمطويلزمنمنمذيعرة!مانالىوهمتمامايائسانني..قليلاوكثيرفيتهمئئلأقضيتهان:عائد

..مزاعمهمواحبطالغرضللهذاحياتيسأكرس:عائد..جنونياعملاارتكبوقد

لقد..اسمع..والمالاللجهدمناللكئرهذاسيكلفك:السكرتيرطلبفيجاءرجلبمثلهيلوحانيجبلاتهديدهذا:السرتير

قصية؟فيك!ناهدعليهتدخلانفيرايكما..فكرةليخطرت!اللعدالة

!؟قضيةفينمماهد:كلائعدمناللظلمايلامالاشدالسلحف!ةبخطىتمشيالتياللعدالهان:عائد

اهتمامهويحصرالانملفهايدرسالتياللقضيةفي..نعم:السكرتيرفياقربالرئيسارللماذاستحصلجداسيئةاموراانلك..وا؟كد

اللبلدةاهاليوشنقهالزنجيعليهااتدىا)تىالبضاءقضية..بها،فرصة.

..واحدةشجرةعاىوعائلتههوالت!ديدالىمداورةالتهديدمنسريعانتقالهذا:السكرتير

اعرفطاكادلااني؟اللقضيةهدهمىلفيلاشهـدعليهادخلأ:عائعدمحاولةايةلسحقيكفيماالقوةمنيملكسيادتهانأنسيت..مباشرة

..ملابرساتهاعنشبئا؟!مثلكمظلوماالانسانذللككاناذاوخصوصا،انسانبهايقوم

بصفتكعليهفسأدخلك.نعجبكلااللقضيةهذهكانتاذا:السكرتيراللكهولةأدركتهللشابخلفاكانهل..الاخرالكهلوذللك:ءلمائد

اللبيضمطعمفيلاكلاعلىاصراللذيالزنجيقضيةفياثباتشا!دتاييدكلمةاوعطفنظرةاوقريببمورومنهاظفراناريد..للحظة

منتتمكنوقداًلحالهذءفيبحرارةسيس!نقبلكالرئيسان..وقتل..والانضظارالصبرعلىاللقوةتمنحني

تعرفطبانكشمهدتاذاوبيمنهبينكصداقةشبهمحقداوودهكمسب..سيادتهجداآسفاًنني..اساعدءاناستطيعلا:السكرتير
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..وشؤخذالليمينوتقسماثباتشاهدتكونانتسنطيع..يهملاهذا....مجذوناكانوانهالزنجي

؟الحادثحصلكيف.الاعتباربعيناقوالك..فردقضيةانهاثم..القضية5ب،ذاسمعلمواكني:عائد

مسؤولعنمناكثرهناللكلانباللضبصادريلا"برحيرة":عائد..سجمادتهالتفات"سقحقولالعرفهلامقانفيحدثتحادثةمجرد

لامكانمنالزنجيةتلكمجيءيتلمخصؤ!ه!علمتكماوللكنه..اللحادثوهـوسيادته.نفكبرفيدعرةاللصقائمةتحتلانها:اللسكرتير

..كاللغجر..معينمو؟نبلامشردة-نيقيلكما-انها..احديعرفهاللقضيةلليشهـفيرئيسمايكنللمانهلويودانهبل،باهتماميتابعها

ارجور..اكمل..الملاعينالزنوجهؤلاءهكذاكلهم:اًلسكرتير..الكريمةبيدهاللزنجيويننشقبنغسه

تقريبامكانكلفياقاربولهاغنيةاللغجروبعكسوللكظ:عائدليته..اللحدهذاالىالقضيةبهذهسيادتهاهتمامغريب:عائد

انهاالىبالاضادةهذا..الكباروالماللييناللصناعيينمناقارب....اسافهةاللحادثةبهذهاهتمامهمثلجماعةقضيةهيالتيبقضيت!اهتم

..والاستهواءالاغراءفنونكاسةوتتقناللجمالصارخة!ياللتيالؤديةا"سي..الوجدانتهزلاالجماعةقضايا:السكرتير

مناثارةاكثراللزنجياتانتعلمهل..هكذاكل!ن:السكرتير00اللكبيرةاللقلوبذويمنوسيادته،اللقلبلمتعصر

بهذاسأحدثك0.الشباباياماحداهنمعلليحادثا3راذ؟اللشقراوات!عليجديدمنطقهذ!:عائد

هـرة..انهاليلمج!ح.بةفضلكمنالتمعةاكمل..اخروقتفيتح!!ثهحينوتفهـيرهالفردقلبعنبعيداتظلانك:اللسكرتير

فيثغرةمنالزنجية.نلكتسطلمت!د..حقاكذلكانها:علألدبينينقرضوالنبانهمبالثقةلهيوح!الجماعةذلمرمجرد،جماعتهءن

كثيرايتشدؤكانرجل،ابيضرجلالش!يدلللاسفهر.شها،السياجح!لةفيأءا..اللأجبلتحتملقضيتهمبأنلهيوحي،وضحاهاثمحه

الثغرةلهافتحللقد..هذاالىوماالمواثمقواحترامدوال!كبالنضصرفالوجودانويتصورفورامكانهفينفسهيضعفانه،الاخرالفرد

..ببهـء؟أفهـمت..فوراالانقاديتمللماذا،سعيتعطل

مثلقصص..لللخيالشيرةفصة-ليبهـوكما-انها:السكرتر..اقتنعلم:عائد

؟بلودكابتنقصةقراتهل.اللقرصانجمعتالتيللعمياءااللصماءباللبنتتسمعالم..أقنعك:السكرتير

..لا:محائد؟غندنااللعميانلمؤسساتالملإرين

؟مورغانكابرنتناوكيدوكابتن:السكرتير..قصتهامنطرفاسمعت:عائد

..خسبهمااسمعللم:عائدخاصةالعميانوكل؟سساتار!خهيريةالمؤسساتكانتللقد:السكرتير

مسلمةانها..فراككفياًلقصصهذءتقرأانيجب:اللسكرتيرللهايرسلالرئضمىوكان،بجماعاتزهتملانها،دائمامحدودةمواردذات

فيالسيابم!مماثغرةدراكيولافتحللقد؟..اللقصةفيوصلنااين..جدايشعراندون4مصروفاتفالضمنمعهيتيسرماوالاخراللحينبين

..لللىخولالزنجيةتحدثتالتيالمذكورةالبنتحالمةفياما..لعملهالملحةباللضرورة

الابيض!الرجلالسمهوهذاانأقلام؟دراكيولا:عائدللقدالامر..اختلففقدالاضواءعليهاوسلطتوالاذاعاتاللجوائدتما

عليهينطبقانهثم..عنديمنالالمممنح!ه)قد:الشكرتيريس!تطيعلالانهاللعيندامعالخاطركسيروهوالملايينالرليسللهادفع

لراكيولا؟هومنتعوف!ألا..تم،ما؟الاىالامروضحهل!اعطىممااىريعط!بهاار

.الليومقبلباسمهاسمعللم:عائد..تقريبا.فهـمت..نعم..عائد

منابشعانه..اللدماءيمتصوحمتمادراكبول!كانللقد:السكرت!برابتسامةيملكاللذيالاعرجالصبي..احرىحادثة:السكرتير

ايضا؟الاخربهذاتسمعأللم..بمراحلفرانكشتينوكذللك..مضجعهواقضزمئاسيادتهللبخلبللقد،اللئفحوبنادرة

ونقصأللفافعحبجهلياقراني..بهالعمعللمانيالواؤء:عائدشنقتالتيواللفتاة..اللعماراتاحدىسطحمنقفزاللذيالرجلحادثة

..ث!اوتيالملونورسمهاللهاجرحبيبهاصورةوامامهاالنايلونبالجوربنفسها

منمئةاكأرفيفرانكشتينقصةطبعتللقد..!جيب.السكرتيراًلاخطنيثيرممااللقضاياهذهاقصد،اًللحوادثهدءألليمست..الحميل

..الدمأءمصاءردراكيولاقصةوكذللكحيةللفة؟القلبويرسحق

!دماءمصاصدراكيؤلاكان!قدواذدط:عائد!بهامهتماسيادتهكاناذاتقولكماهي:عائد

..كانالليلةفيواحدةضحيةمناكثرلهكان..نعمالسكرتيرباللجوربنحرفتهالم!قفمنمدلاةاررمكينةتلكتصور:اللسكدتير

.باللذاتالشرايينهذهمن..العنقمنضمحاياءدماءيكلنرص..اللفسفوربفعلالمشعالملونالرسم،اللغادررسموامامهاالأسود

الىيشبهبانهاجزموأكاد..هذادراصلامرعهةتنخصية:عائدمألساة"صوتهيتهدج"مأساةانها..تعيسة/كانتكمتتخيلانحاول

ة.الابيغياللرجلذللكماحدويجففجيبهمنم!نديلايتناول"اللدموعتسنندر،حقااللقلبتدصي

مناكئرمربأهو10ماحدالىبقوللكتقصدمادا:السكرتير-."حارةدمعقى

اقل؟أمدراكيؤلافياللعاللميرومياتحثاشبباءانها..صاحبيياعليكهو-ن:عائد

ابث!سعكانانهسترىالجريمةب09دورءلكاشرحعصدما:عاون..ملاحق!هامنجدوىولا

..بجيرالاصلمج!ادولادرءئتصور..ءـدااللعشريناللقرنعاللمغريبكئيبعاللمانه:السكرقي

اني؟اليومقبلكنتأين..الوجودنادرانسانأنك:اللسكرتير!تصور..المسكينةتلكتعيشهكانتاللذياللجحيمص

القصة"بقيةباللحاح!لبثائرةاعصاب3*أ"منجئتاللذينالجماعةكضيةولببست.ا!حقاجحيمانه:علالد

وهربالسياجفيالثغرةتلكالابيضالرجلفتحللقد:عائدفاةاخوىنتركالاهوحقاالهم..القياسهذاعلىمهـمةبقضيةاج!م

وربطاصحابهااقواهكمانبرعدمذافعل..ا،زرءلآالىالرزجية..الهماللبركانفيقفزاينتحررجلااوالناياونبجوربهانفصهاتشنق

..يبفينوعمنبحبالنجهمالمبعلىاللحفوررصاصهاواطلقتالمزرعهالىدخلتالض؟الزفجيةقضيةهو

الاعتباربعيناخذنااذابكميردراكيولامنابشعانه:ا)سمكرتير؟الساعةصيةهيووءاليست..تمييزاوو!!بررون

..حقيرةجريمهـةارتكابلى"سهيلكلههذافعلانهللكيعليناانمراراقلتللقد؟!حقماهذامثلاحدث:المسكرتير

بالاستيلاءارلىنبمجةوعدقدكان..هذامناكثرفعللقد:عائدهو!""..واحدةد!ةعلي!منقصيانالزنوجهؤلاءمن.هائيانرلاح

اصحابفيهوعداللنريالوقتنفسفياء!حار،،بهـذبحالمزرىفى!لى؟ا!طدثءء.لىكيفليكل

..يدعيكماعليهموصياكانلقد..باللحمايةاثزرعة..ولكن..بمينياشاهدءللم"وتردد":عائد

هذهان..شرعامجنونانه.؟.حقلهذ!فعلهل:السكلتيربالتفاصبلحدثكاصدقائكمنعيانشاهد"مقاطعا":السكرتير
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كلجديدةحادثةانها،الساعةقضيةانهاقلتهل:السكرتبيررجلابيضيقومانافصورلا..التن!رف!مبادىءلابسمطمنافيهالفعله

!؟ا!بردة..مجنوناكاناذاالاالل!،بها

ممصولللاخرينباتصمبةلسيادتهالقدمكلقديمةتكونؤ!:عائد!هاالمجتمعفيهعروفةشخصية.انه..باللجنونتتهمهلا:عائد

مناصحابللاحياءبالنسبةوللكنهااخرىبلدانفيلعبادتهنةوذي!بمونولوحتىيطالهلاقدالقانونان..للكاقولاللحق..اللكبيرنفوذها

.بالذاتاًلللحظةهذءفيحدثتكأنهاجديدةوابنائهـمالسابقينالمزرعة.تنفين!افيوالاشتراكاللجريمةتسهـيلتهمةعليهثبتت

اصحابضداللقضيةفيحكم(سيادتهاصدرهل:السكرتيراو،عصبيانهبدلا..حقاتسرعتللقد..اعتذر:السكرتير

الجريمة؟حدوثوقتالمزرعةب"منيقومعمامس!وليخرتجعلهذهولبنوباتيصاباللذاكرةضعيف

..الثديدللاسف..نعم:عائد...اعمال

اظن!كماحكمهلتقنعهبضعديلالانتقابلهانوتريد:السكرتيرتبريرهممعرضفياصدقاؤهعنهيقولهماباللضبطهلىا:عائد

..ارجوءماهذا:عائد!اللطيفةغيرفعلتهاًقصد..البشعةلجريمتمه

جهةمنضعيمفةسيادتهذاكرةلان..كويراستتعب:السكرتيرسيادتهانللكاقولانواحبتعجبنيهذهانتعبيراتك:تيرالسكر

ة-ج،منالقديمباللحادثيعنىممااكترالليوميلابالحادثيعنىولاؤ"اهـكبتتحدثمابمثلالليهتحدثتواذا..خاصاغرامابامثاللهامعرم

..اصدرهحكمعرزيرجعاوي!عررقلماانهالىبالأضافةهذا..اخرىفينظركلوجهةباللتاليوتستميلهبالتأكيدقلبهسسبدانكالان

منزء-يعنمقدكما-وهومخطئاكانانهيصيالسابقحكمهعنالرجوع!فىاللكاقلأللم..حداقصىالىعاطفيانه..تهـمكالتياللقضا؟

لوحتهمواناسرنوبمقضبةاللقضيةارثم..اللخطعنالمنزيهكل؟قبلمن

تعط!كطقديرمةحزازات..هؤلاءيحبلاوسيادته..قليلاالشمسوصفااين..حديثكمنفهمتهوللكنيباللضبطتقلهللم:عائد

كلها..الارضاطرافلافيتحصىلاكثيرةماكلمنت!لهسبيواا!"مثم..للطرفبنمتناقضينوعدينباعطاءالابيضصاحبناتورطللقد؟القصةفي

المشردينالمزرعةاصححابعلىيعطفلنانهاذنتعتقدانت:عائد؟كذللكالليس..اللظروفاجبرته..مسكينانه..متازعين

ا؟اقاربهممزارعفي..تماما:السكلتير

يعلمكماا!ريضواللجاهالثروةذويمناقارد،مان:ااسكرتيرثمانه..اًلموعودهذءعنشيئايعر!للممثلكسيادتهان:عائد

المشرديناقاربهميحبلاوبالماليالاغنياءيحبلاوسيادتهالناسكلورردهاللهاقدمهاللذيبالسلاحاللزنجيةارتكبتهاالتياللجريمةمنبريء

اذاالزنجياتيحبانهثم...الاحوالمنبحالمعهمصتعاطفولن..الابيضصديقنااستعمالهعلق

وساحرةجداأهيجميلةلبمقل..اللقاتلةكزنجيتكالاثارةفنونيقنكن؟ايضاهذافعلهل:السغرتير

؟يقولونكماعنشيذايعرلىلاسيادتهوللكن..دفعاتوعلىفعلهنعم:عائد

كذللك..هي:عائدهذا..يعرفونلاهناالتاسولانله..يقلهللماًحدالانايضاهذا

الساقينطوإلمةهـينالنهنافرةهيالخصوأدقبيقةليقل:السكرنجبراننحميعلينايجبانهتعلمانت..بكثرافضلهذا:السكرتير

دنة؟ومتماللعي!نينسوداءواللمشعرواضحهوكماالاقوىاللعنصرانه..دائماوكرامتهالابيضالرجلسمعة

..تقولكماهي:عائداللبياض..ناصعجميلئوبفيالظهورالىدائماتطمحواللقوة،ومعلوم

اهنالارضاطرافمنلمزرغهاقدمناللواتيوقريباتها:السكرتير..تمامااللونابيضلستانيرغم..واقدرههذاافهم:عائد

مثلهـا؟التنمسلوحتهابيفيانكرجلاي..ادممرةفهنحانك:السكرتير

..متلهاهن:عائد..وواجبكاقرباللبيضالىانك..زنجيالستولل!نك،قلإلا

؟سهلاتالمنالاللحديثطلياتوكلهن:السكرتيرحد...اقصىالىوبالتساهلالابيضمعبالتعاونيرقضي:عائد

..للكذاظن:عائد؟تقولانقصدتماهداألشر

!لقلت..تماماخالعرةالمزرعةاصحاباذنفقضية:السكرتيراللذينأهؤلاء..الانليقلنفسمي..فيماتقراانك:السكرتير

ايضا؟غنيةانها؟قليلااللشمسلوحتهمممن..امبيضبرصاصهاالزنجيةصرعتهم

..ذللكقلتللقد:عائد..مثلي..قليلااللشمسلوحتهمممنانهمالحق:عائد

فيمثللثحاهداتكونللكالاالادضلومن..اذنامللا:السكرتيرلماكافمبرر-تعبيريلسوءالمعنرةارجو-هذا:السكرتير

جيدا..سيادتهاعرفانني..تجربةعنهذاللكاقول..اللقضيةهذءاللعلياالمصاللحتمليهقدامرالفعلةهذهمثلان..الابيضالرجلفعله

..الامورويزنيرمكربهبفاءر!قبلاتصوركنتكمامثيرةتعدللمالقصةاكتمكانولا..لاخروقتمن

كحل؟تقترحماذا:عائد..عاديةرردوانها..للحظات

؟لماداحل:السكرتيرالوحنسيبشكلقااللجريمةتنفيذطريقةفيكامنةالألادةان:عائد

..المطرودلمنالمزرعةلاصحاب:ءلمئدبعفياللحبالىبطونوبقرتالاطفالمنعدداالزنجيةقتلفللقد..اللبنئع

مزرعةصاحبلستانا..ولليسعنديعندهماللحل:السكرتيربئر..المياهغز-إرةبئرفيباللجميعوالقتالمزرعةفياللحاضراتمن

!مطروداالعدددللكتضممقبرةالىستتحولانهااحديحلميكنللمالتيالمزرعة

؟مطرودامزرعةصاحبكنتلوتفعلكنتماذا:عائد!اللضحايامن

والمعقولبالمنطقيابدأ..لكساقول؟افعلكنتماذا:السكرتيرحدثماذاليؤل..وبشعةحقامثيرةجريمةانها:السكرتير

.-.سيادتهعنداواقارببممناحدعنداللحلالتمساندون؟بعدها

ل!نظركفيوالمعقولالمنطقيهووما:عائدعدداالليهاودممتالمزرعةالزنجيةاحتلتلقد+%تتوقعماذا:عهـائد

..فيحلباتابانبافيسيادتهشاهـونانلمبقهل:السكرتيرلكلالتامةملببتهاواعلنتالارضاطرا.ففيالمشرديناقاربهامنضخما

؟الثيرانمصارعةاصحإبمنكبيراقسماطردتانبعدهذافعلت..امامهاوجدما

..لا:عائدراتاللقادوونقلالاحذيةلمسحضئيلاقسماواستبقتالاجياءالمزرعة

فياووالملاكمةالحرةا،صارعةحلقاتفيترءوللم:اللسكرتر"ءلهددونهااللذينالمجماورةالمزادعلأاصحابمناقاربهمبعضبافنالهمولتهدد

؟اللكرةملاعباربعاومراتثلاثالسودالاعلامويرفعونالسنةفيمرتينبالتار

..لا:عا!لد..اخرى"رباوالوضععلىاحتجاجا
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..احمدالشيخقصةاذن!اللجديد:عائداللفروشبةواف!ماللرعببافلامالشديدشغفهو"تلاحظ:السكرتير

مثر!اسمهان؟الرجلمنهذا؟احمداللشيخ:السكرتير؟والاجراملموالمغامراتوالحرب

ويرىالسماءفيالبيض.مثلمحيمبظهوريبشراللذبمماهو:عائدهذا..لمالاحظ:عائد

اق!نرابءنوءحدثونهويحادثهمواللحيناللح-ينبينالانبياءمخنلفكماالصحففياللحرائماخبارللقراءةوقتكيتس!عوللم:السكرتير

واللحدمابواللحشراللقيامةثمومناللدجالالمسيجبمقدومويخبرونهاهـاعة!افن

كا؟سيادتههذايثيرالا..والعقاب.تقولكماالامر:عائد

مرةاللفافضلاللحمامفينض!هالثشقتالتيقصة:السكرتيرنفسفيابعدككمااللحلعنبعيداابقاكماهذا:السكرتير

؟.م""مبتسمعألم..الللغوهذامنبكثيراكمرقلبهاوتادوتحركقضيتكشرحتللقد..سيادتهعواطفطكسبالىالوصولعنالوقت

للوعفياللدمعمنسيولاالجميلالهامدجسمدهااجلمنذرفللة!اللنحويةوالاملائيةالاخطاءمنخالليةمهذبةغالليةوبلفقىاظنكماكراسفي

..طويلةولمدةبئكملهالسالسالاسطوللتعويمواحدمكانفيتجمعت؟كذللكاليس..

اسبوعاكبيرةمدينةلاطعامثمنهفيكفيجنانرتهابهشيعاللذ.يالورداما..هذافعلت:عائد

..كاملاالعميقوالتحليلالتفكيريحبلاسيادتهانتعلماندون:اللسكرتير

..فعلابارزةشخععيةوللعلهاهذء"م.م"هيمناعرفلا:عائد..ذوقهوتنالسبتلائمهبطريقةقيلاذايقاللماالتصريقسريرعوانه

..تمامافئعرفهااسمادسالالم!ولاما..رلمبربئلىاللع!بقالقفكيريحبلاانهاعلماقندوهذافعلت:عائد

نا..تدعيكماالهعلومات.فيجرافقيرالستانك:السكرتير..عقليتهءنشيئااحدني

عسلىاللعملثمومناللصادقوالنصحاللم!لميمالىضوج!4هوينقصكمالمجوناقياللحالاتبعض!فيالا4عقليض!دالتعقيد:ال!كرقير

..ضوئهمل..اللنؤاعفيطرفاميهاابىيض

مناًخرىنصيحةوللكن..ىكلهاطاقاتبمبددماهوهذااملى:عائده!ومابعدتقلللم..اللحلءنشيئاليتذكرللمانك:محائد

..تضرنيلاقدمركزكمثللهرجل..نظركفيوا!قولالمشطقي

كلمةفيهيواقارر!مالمزرعةولاءصحابللكنصيحتيالسمكرتيهـ:العفو،ملوين،لمشكلةحلاتقترححينمجديةمخيرا!عجل!ةالسكرتير:

بوحشيةوقريباتهاويذبحوهااللزنجيةعلىليزحفوا،اللزحف:واحدةكسعتللكابيضرجلاكنتولو..الض!لوح!!اناس!نكلمةاقضد

منوينزعهجداويسليهسيادتههذاسمثيم..ا"كناًذاالنظيرممنق!ةاؤلئكأتذكر..سيادتهللقلبلللدخولباباح!نجتالىلمابل،اللباب

..منهااللخلاعيجاهدايحاولالتيالرنابةدوامة؟.سنواتالشبععلىتزبلمدةب!اللبيضفتكاللذينالسمر

التيالنصيحةبهذهيقتنعواللمالمزرعةاصحاباقاربان:عائد..المزرعةاصحاباقاربمنان!..-طبعااذكرهم:عائد

00افضلطرفاللديهمانيزعمونانهم..قبلكابيمنقا!ها!ناقكاانعلمحينالابهم!ظلمسيادتهان:السكرت!بر

..بصراحةدديمالكقلتللقد:السكرتيراخرحتىاللبيضلقالاستعدادعلىوانهمالبيضوبينبيمهمءت!بادلا

لي..اللحسشةمعاملتكعلىجدااشكرك:عائد..رجل

بعد!الحلللمتذكر..انككلههذااءرف:عائد

!وجيزةمدةمنذاللبيضمعمشكلمهمالسمرحللقد:السكرتير

بصهـ؟الليهارميماتفهماللم

:الادواطفيالاخنلافعنكلتختلفملابساتالمزرعةاصحابانلمشكة:عائد

..ويسع!نوناللخيامالسلاحمنعزلالهمثم..اقاربهموملابساتظروف!

ا&ةامحرفبر"4أ!ع.اضمالرةالحىاللخيامبسكنىيرتضونالذلناوللئكانسيادتهيعققد:ارركرتير

هـيعيمشوني!مهميهف.لاانالساواللصغرمنذاللفوهااناسىاماهمال!بوم

مر.علىاللجميععاللةوانهماللكفافع!شةيعينم!رانهمالىهذااضفة،بال

لىةلأ:واصوور"4و..ءالارقام
-*صنللكاذكرانواستطيعاصر..علىعالةببسواانهم.طلد

اداالاسيادتهتهملاالارقامانللكقلت""كاطعا":السكرتير

تألسغط-.يدفعهاالتيباللضرائ!م!نعلقةكانت

وتقربالليهسسيادتهفيهوقعفاحشاخطسهصصحارقاميان:عائد

..الحقيقةمنتقربه،المزرعةاصحابقضيةقهـم

.قصميماقر!لور..اقلولااكترلاسيادتهيرلمعونقدهماهياللحقيقة:السكرت!بر

....بعثيدتي..ويبصرهيهـيهقداذنفاللعن:عائد

عليمهاموراوفرضحقا"لقاًللىوهداءقبلمنبصرهلقد:السكرتير

باللرجولة!معجبوهو،للرجولةمرادف!اللعنفان..كثيرة

وان،الاهذفاءقالحصالبعيدةاجلإشمد!عوفين"لعرحضاهمرة*عرفتمهااذالمزرعةاصحاببقضيةسيهتمانهمنواثقودكني:عائد

.ء...اللعدوانيةولواياهااللزنجيةبجرائم

قيلماللكثرةورتيبةمملةصارتقدالزنجيةفضيةان:اللسهرتير

،الحضارةهذءلاقامةالوحيدالطريقهيألثورةانحلا؟لقضيتكن!هتلفتقصة،اكثرمشوقةقصةت!كأهبشى.فيها

الاراديبالتا،.خلألاتتحعقرلنمنلجلأرنا؟للعجوزاللجدمفيظ!رتالنياللعذراءقصةعئدي:عائد

مشوقة.اوكل!مةغيرهذه:السكرتير

:...جراحهولمسالمسيحالسيدرأىاللذيقصةاذن:عالد

*ولبرارم!من!ورات!.س025-.لفى.2.الثمنبكانيحسن..اعماقهفيمهديناليسسيادتهان:السكرتير

--..باللجديدمغرمانبماثم..هذاتعلم
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غنيمة!نتصبهاولهملكاصعارقديدعيكم،الجزءذللكلانباللذاتفياسمكلمأدون..والان..واجبعلىشكرلا:السكواتير

...بينهمؤمضوهاانبكمي!-نكأ!افلهمهـألة!ذه:السكونجبر..ذفعلمكمنالاسم..سيادتهلمقابرلمةموعدالكواحددالسجل

.الى.السلا،ةمع..والمفتماكل"ءلاثاتمن!اؤرإجمكانعنههص،سأىب..لاجىء...اسمي:طىلى

هذءمثلفي..الليومهداهثلؤكط..بالمفصبط-اعوامعشرمم!بعداللقاء!فضلكمنالكاءلالاسم:السكرنير

السماعمة!..مكلودمزرعةصطحبابن:محائد

اًللمصاعة..وهذءالليومهذامثلفي..اعوامعشرةبعد:عائد؟الاءمل..مطرودمزرعة،(يك"بوهو":السكرتير

.خارجا""يستدير7؟!الاصل:عائد

قد..والاخراللحينبينبنفسكتذكرنيانتذسلا:السكرتير؟اللخلمةبهذهتسممعأللم..الاصلنعم..:السكرتير

الموعد..اؤجلقد..المناسبالوقتفيرسالةللكادمتانانسىللماقصد....بعداعرفولمترىكماالسنصغيرالي:عائد

..تعلمكماوذاكرت!السرليضيعؤد..باللضبظللكاقولماذاادريلا

بة.الاحتمالاتبهذهذفسكتزعجلا..ابداانسهىلن:عائد؟أاصلكه!ماتعرؤطألا..غريبهذا:السكرنير

..اللقاءالى..السلامةمع:السكرتيرلل!..اقصد..بعداعرم!وللمزردهل3ا&منصغيراني:عائد

05.اللقاءاللى:ءأئد..رأيعلىاصتتر

الئاد!بالمتصد؟هذابقوللكتعنيمماذا:السكرتير

اخمسينافيرجلامامهاجلىىرما؟تلفوقسوداءخيمة:المنلزالل!امقياوللئكالىنسبيارجاععلىيصرابياىاعي.عائد

..اللخيمةصموبببطءيرمشيوهوعائديرى..الصمرمن!ارفيواصدقائىبعضرضربي:ما،هذاالنالىريحبهـملاالدينالممصمرة

يابكاءـلملأ"دشوقذراعب"ولممدجلممص*4منينهضوهـو":الاببىوتهمقربالضخمةالاحجاربعض،جودبدليلاخراصلىمنانيعلى

..ولديياالسرعةتعودبهذءاناقوقعللم..عازد.الصخروالاضرحةعلىالنقوثسوب!!العوا!بءدهالىعددبالاةءا!ةهذا

.إايضاهذااتوقعنفسيانااكنلم:عائدو-يشهصالنأذكر..سيادتهيهـضمهالافوفىهذه:الس!كوتير

سهادتهتقابلألم..الاساريرمقظبالوجهمكف،راراك:الاب!الميلادتاريخ..فضلكمناللعمر.افضلهذا..بالمرةالاصلخانة

اللقضية؟لهوتشرح..الستقىتلكفيوللدتللقد..1891:عائد

بموءد..اللفوزمنوتمكنتفمقطس!بادتهس!نيرقابلت:عائد.بك!ير.هذامناكبربدوانك؟بياتهرأ:السكرتير

للقائه؟ستذهبومى..حالكلعلىتقدمهذا:الاباللذياللهمعنالععمرشاعربقولسيادتهيس!عاوت!سمعاللم:عائد

اللتتمهرمناللعماشرالليومفي..اعوامبعدعشرة"بمرارة":ىائد؟!وير،رمهياللصناصيةواللذيريشيبنحاف!فاللجسيميخزم

بالضبط!الرابعلاؤقطالشعواءالليبضاًسماءغيريحفظلاانسيافيته:السكرتير

مواعيسدعلىتعودتفقدبشيءالموعدزمنعلىاعلقلن:الاب.لمأكتبحمالكلعلي..منهامقاطعلاكتبهممنا!ماوعناوان،شعرهم

اليومالسكرتيراخ*ارللموللكق..معهبالزمناشعرالاوتعلمتسيادته..اللعمرخانةفيعاماوعشرينخمسه

؟باللذاتالرابعاللش!منالعاشر..عويعلىاع!امعشرةزدتولىكك:عائد

التاريرح؟هداعلىاعتراضأعندك..ادريلا:عائداللعمرمنواللعشرينالخ،مسةس!تبلغ..شيئااردلم:الس!نير

..رهيبةباشياءيذكرنيانه..الليهاستريمحلاانني:الاب.اللعنوان.للكقلتكماجدامشغولانه..سياد؟"مقابلةللكتتاحعمد!ث

؟يذكركبماذا:عائد..اللدائمالاقامةومكان

ا)زنجببلآاللقتقليلةاءوامومعذباللذاتالتاريحذللكفي:الاب..توانمناكئرليان:عائد

بةدار!بمئرفيوعمان!خ،لانكوب!اتاولادببعضالابيضالرجلبمساعدة..ققطعوافي!دكريخن:ال!قرتير

قبل؟منهداللكاذكرلما..باللجثتالتمثيلزارعاهـتنوكة..الاوسطالفرق:هوالاولالعنوار:عائد

كر.للموللكنكتفصيلبالىاللجوإهةليورويتكلراًراذكرته:عائد.المختلفةوالمطاعم

..الليومقبلالتاديخلي..لليمندالمخةلمقة.."يكتب":السكرتير

..تنسهولاهذاتذكر..اذنالرابعالنئمهرمناللعاشرهو:الابمنلاهكنقليلاهنهاكلفياعمل..بينهااتجولانني1:عائد

للديكمرةذكرىتاريخانللكلليي!حووكن..انساءلن:عائمد..اللعيمتي

بجريمةتاريخهيذكرنييممريومكلان..ولديياصدقت:الاب..قضلكمنالثانياللعنوان"ساعتمهالىينظروهو:-"السكرتير

وللو،هناكتولدللمان!..عقدتمحفقةاوحيكتمؤاهرةاوارتكبت..انتظرهذاتكتبلا..القديمةالمزرعة..ابيتوانانه:عائد

تموتانيجبلاالتك!الاشياءبهذهءماليتاريخناانللعوؤتهناكولدتمنحذففقد،اللعنوانهذاعلىالرسارلآتصللاقدةضلكمنقليلا

الىالامامبكيدفعزخماذاكرتكفيوقيقىفيكتح!باانيجببلمعيه-وما..-الحديثةمنالخرائطحذفكمااللعالمفياللبريدسجلات

لكدائماتلوح،بكوتهي!باللضعفساعاتفيعزم!وتجددلثيركوقوة!ابيعنوانهوما..ابي!واد!

..اللثمنكانمهما..تعودانيجباذ..با)عودةاببكامعنوان"نعرفالا..رايعلىتستقرانيجب:السكرتير

؟"عائدا"سمضهذامعالانسجامقبيلامن:علالد..اعرفهلاشيءالىترميانك

نار!لابما..يكوناني!جببماالتكهنقبيلمن..نعم:الابان..فقطحا"لرانني..بالمرةشيءالىارميلااننى:عائد

؟الايامهدهفيسيادتهاحوالليكيفقلوللكن..ثيرحدبليدكيالىتصلللنالقديمابيدواىعلىاليبهابعثتلوالرسالة

وغارقمشعول-فهمتكما-ولكنه..جداطيبةاحواله:عائدالىطريقهاووجدتصدف!واذاويمزقهاالزنجيةاقارباحدسيستلمها

..اهميةقضجبتضاتفوؤومفساكلؤفايافياذنببهالىماادركتهل..عليهااللقديمالمزرعةاسم!وجودستمصعادرفانهاابي

بعديدركأللم؟نظرهفياهميةقصبهبتذاتفوفىاموراهناك:الاب؟تعقيدمناثممصألةفي

موتوانهااوحياةقضيةانقضيتنا؟مندعاياتعمناابناءبهقاملطكل..ؤضلكمناوضح:السكرتبر

المنطقة؟عقباءفيت!حمدلابانفجارز،!داللجزء..القديمةابيمزرعةمنجزءتبقىانهالحقيقالطئد

يرئاللفتيلعندماالاأبالانغجاراتيهـتملا-علمتكما-انه:عائدواللسصقهعليهاستولىاقماربياحدوللكق..الدة"وجهعلىاللغربي

حديديةاعصابهلان..فلاهذاقبلاما..البارودبراميلفيمششعلاهـولهخيانة4اغتصياللذاللجزءاسمذكرانيظنوهوبمزرعمته
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تتوفع!الزنجيعليهااغتدىالتياللبهأ!اءالمومسىبقفصيةوثغولولانهجهـةمن

؟2خدكلناالذيالابيضالرجلبدخليثقون:عائدنفسهاشنقتالتيالاخرىع!ىحزنهالىبالاضاقه..اخرىجهةمن

قلشقيقه..عمهابن..نفسهخدعناالذيالابيضليس:الاباقاربناتهديداتانيعننقداندثم..اللحبيبصورةأماما!حمامفي

..توأمهاوللن"تعبم"سأفعل"وان"ابدا))تعادل((ءدا"بانيرؤمنلانهفارغة

.؟سواءكلهماللبيضانيفهمونالاوللكن:عائد؟"*ماسكوغرنحريباهذاكوترىالا.."أف!ل

..واحدةتجربةمننتعلملاانناالكبرىاللعائليةمشاكلناكلن:الاب!ا..والمالالوقتوتوفرللكقلقهبماتقنعانعليككان:الاب

الوجهعلىقضيتنايرفهمونمنهذاعمناابناءمنهناكولكن:عائدللكانهلاقلتانسبقللقد..فكرتي،ولليسانتفكرتككانسيادتهالى

قضيةفينشتركانناوا!همونيالماضبمفيهؤلاءشجثنيوقداللصحيحوللمبالاكاديبرأسهحشواقدواخواتهاالزنجيةاحوةلانبنايهـنمتم

..بهمساتصل،منهاالاهماللجزءقضيتناتشكلكبرىبدلاوبانهحداقصءىالىوطيبخيربانهتؤمنكنت..تصدقني

اخياتباعوللكن..احببتاذاالليهمانضماوبهماتصلةالاب..قابالتهاذااليكسيس!نمع

..بسلامتعمليتركوكللن"أمان"الشيخ..النافعالدرستعلمتوقد..حقا!خطئاكنتللقد:عائد

الا..الموضوعفي"امان"اللشيخاتباعدخلماولكنةعائدمعا..لواولالوقتوتوفرللكقلتهبماانتقنععليككان:الاب

قصيتي؟نحوبواجبياقومانيريدونكماوج،هـيعمرياستنفدتتجاربمرة..تجاربحصيلةاقوله"!ان

لواءتحتللقضيةتعملانفيالب!تةيمانعونلاانهم:الاب.المزرعة-ومنكمىكببكتراهمهو"مااس!تمفدت

خيانةيمتمكلفهذاعمكابناءمعتعملاراما،فقط"امان))الشيخسيادتهان..ء،ماشميئاوعرفتحالىكلعلىتعلمتللقد:ىائد

شيخهميدعلىالالملللقضيةحللاباناعمىايمانايؤمنونلا!معند!مدامماظالماكانوللوحتىبا!فوىويعجباللدماءف!ولها!وحشبةيحب

..المبجلواللباطلاللحقمثلادماعاتثصغلتعقيداتيتركاررونباللجريمةيقوم

فينظري،والربطاللحلعلىبقادرلليس"امان"المتببخان:علألدمصهـرااظنهكنتوقدهمجيمناكترانه..الشرعيوغيرواللشرعي

بهاؤمنلاوللكنياناقشه..لاماهذايوما،العملعلىقالراكانللعله..لللحضارةورأسالللمفلي!

ولجهادءلهالافضلمنألليس"ثالر"،اخي"مجاهد"اخيوكذللكسلختللقد..مشرااللحقائقهذءتتعلمانحظكحسنمن:الاب

اللذينريده؟الوجهعلىللقضيةن!ملوتركنازاويةفيجلسلوالسابق..عنهذكرتهمااإنعامعمرينصفمناكأ!

يقدمانيستطيعلاورعامته"امان"بالشحيخي؟منلامن:الابماضوءعلىبالعملسأبدأوالان..الدرستعلمتللقد:عائد

اولأدهمنبلغنيكمارأيههوهذا..؟للقضيةسيرفيشيئايؤخراو..اللصفرنقطةمنابدا..ثطمت

واتباعه!؟هذهالصفرنقطةتعنيماذا:الاب

ناما؟يريدونماذا..هنامسدودةالعملطرقدكلاذن:عائدومن"مجاهد"اللكبيربأخياتصل..والمعقولالمنطقيتصني:عائد

فتات..اللعاللمموائدفتاتلاس!تلامالانغادرهاولااللخيمكأفينجلس..احدثهمالمخيمفيواللجيراناللعائلةتضبابوبقيةثائر""الاكبربأخيثم

نفعله؟اًنمنليريدونمااهذا؟.والسوداللبيضموأئدتنطيمبعدالعملونبدأبي!مالدعوةتعتشراراللىوسمعترايتبما

شئتاذااللنرداوالورقلتلعبلللاقهىتر!بانتستطيع:الاب..القوىوح!تذمداللصفوف

تكلمواذا..يومكلهذاافعلانني..طريقكلمعترضواانرون..وللكن..حقاالمنطقر!هوهدا:الاب

..هذءيقولماصحةعلىموافقار(سيواهزالليهاستمعفانياحط!م..؟ماذاوللكن:عائد

بالموافقهـةالايماء..اللجميعنظرفياللعقلصحةلإلباتطربرقةافضل..واحدبيومذهابكبعددخله..الل!جنفي"مجاهد":الاب

وقتمنكلويتوفعونهعمناابناءيفضلهماهذا..ترددوبدونودائما؟المرةهذهذنببأي:عائد

...الضيفحقاستعمالاساءةوعدمبالج!يلالاعترافباب.ووتنى.الانالليهتععوماالىيدعوكان..القدرمبالاذنب:الاب

اناصبحالىوانتهبمالانشيئااصنعللماذااللزمنسش!بقني:عا"لد..واعتقلوهضمكابنشرطةوجاء،احمهمبه

عنكسأرجل..مواققمابالايماءيكتفيحكيماشيخااومقهىفيكرسيابانهايضاالانيمرحللعلهبل،يصرحكانعميابنولللأت:عائد

مناللباقياللجزءالىساذهب..السيارةفبمتزالماالحقيبةان..يسرباًلا..نفسهيناقضبالهدما،فيمزرعتنااللضائعحقنأسيسرد

بوجوبيحساللذياللوحيدانه"محروم"باخياتصل..مز؟عتنا؟الاقلعلىنساعدهانواللش!ناللعلا!كأاصسعابنحنمنا

اللعملعلىيوافقنيواظنه،الزنجيةقربوجودبمبحكماللعملسر.!ةفينتريفغيراسملهعملواحدةراًيةحولالتفافظان.الاب

..اللفوري.،مدةمنذعلمتكماقوانينه

فيلا!شينابااصبحباللدخولعمكابنللكوسمحهبتذاذ؟:الاب..تقصدمااففمللم:عائد

قبضواللقد..حالاتسرفيهناكاخاكان..القبرفياوالسجناحياناشغبواثارةامنوتعكيرسريةجمعيةيسمىانه:الاب

..شهرينمنذعليهمهـميناناسمعاعمالمنبهيقوملماملائمغيرجووخلقنعراتاثارةاو

!أحقاهذافعلواهل:عائد..هورقولهماه!ا..والتجمارةالمشركةالمصاللحبهم!بطهممن

وجروءبالخيانةاتهموء.0بكثيرهذامناكثرفعلواللقد:الاب..مبطنةمهـقاصد..هدهغيراشم!باءهناكاناتعني:عائد

تثقيففيالضاللعيناللبرومنحراسهاللصحراءقلبفيمعتقلالىذويمنانه..هذاعمكبابناللظنتسيءالاعليكيجب:الاب

وتعليمهم!المعتقلينتعمهانمناكعرعليناوافضالهاياديهانثم،تعلمكماالمحدودةاللدخول

!؟هناكالحالةبلمغتالسوءمنالحدهذاالىأ:عائدابناءمنسواهان..مزرغهفيوإلتجولاللعملفرصمةلنااتاحلقد

للقد..بأيامميلادكقبلبكثيرهذامناسوأاللحالىكانت:اًلاب..اًلحقوقهذءيمنحناللمع!تا

المزنجيةوساعدواالابيضالرجلمهمةسهلواممن!نالرعمكابنكانوسيفهممثقفانه..هذاعميابنمعا"!اهمانيجبوللكن:عائد

..للاسفمتأخراهذاعرفتللقد..الجريمةتنفيذفياللوقت..نف!سفيلهحمايةهوافتروعح!فيكونهالىبالاض،وةعمليان

..دراكيولايشبهانه..هذاعمابنأي:عائدوتكرراللفرصصةللهالشحتاذاوستهاجمهطويلاتصركهرنا،زنجيةان

تذكرهـ؟اللذيهذامن:اًلاب..معهم!سانن!نفس

السنتهفيالنسخملايىنسيادتهمنهاقراقصةبطلانه:عائدمنهمسمعتللقد..تقولبمايؤمنونلامنابنالهمنهناللك:الاب

..لليقيلماهذا..اللحيةماحدثاذالمصلحتهمسيتدخلالابيضالرجليانيثقونانهمممناءما
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اللذيناخوتياللىساذهب"مقا.نل)،عميابنغيرللييعبقللم:عائدامزنجيحا)ءنافىيكم،يت"!،جمتزز!جيةمنثأربطلاهو:الاب

خطة..علىوتفقبيتهقربمزرعتنامناللبافيالجزءفييعيشون؟الاخرينبيوتهاجم

..الانليس..ضرورياهذااظنلا:الاب!ال!س(قلولمعمناادنيشبهانهقلت:عالد

..اللصملفيلنااملاخرهدا..والديبر،تعنيماذا:عائد.."فيكهريشموشت((بطلى))كلمقىانذكر..وللديياعفوا:الاب

..هناكعمكوابن!سنواتقبللللعملمجالهناللككان:الاب؟ذكرتهاللذيهذاهومن

..الادضلانه،بسوءلسمعتهتحرضلا:عائدهذادراءبهيولاكانللقد..الوجوهبعضورنعماابنمثلانه:عائد

اقلاللم..بسوءلاحداتعرضوللن..بسوءلهاتعرضلم:الاباللذيعمناكابن"ماما..دمهاللىدماءمنةصيوفهاجسادفيمايضم

؟اداثمابالموافقلآالايماءتعلمتانيللك..مزرعتهالىمزرمحتنامنبقيماضم

..هناكالوضععنتعرفهمال!ثيتشرحانارجو:عائد!نتنةرائحةتفوحالاسمينفيةالاب

..المثمرللعملمجاللاوللكن..ممتازانه:الاب..جرائمهبشاءقىبشعامصيرادراكببولاللقيلقد:عائد

.،افهمللم:عائدليقل..الاقلعلىاتوقعهماهذا..عمناابنوكذللك:الاب

ب!موبهابعثواسلاكرجالالزنجيةوبينهناكاخوتكبين:الاب؟الانتفعلانقررتماذا

..زعمكماالسلامللحفظالابيضالرجلمنمزرءتنااللبافياللجزءفيموجودغيراللعملمجالدا!ما:عائد

..سنواتمنذهناكمفتوحاكاناللعملمجالوللكن:عائد"مستقر"..عميابنىالىسأذهب..الاختيارفيلللتدقيقمكانفلا

..(سنواتمنذتماما:الابعلىوألمخيماتاللشمامفيعائد*ثاافرادببقيةاتصل..ومطمئن("

..وللكن:عائد..وقد..اللضواحيوفيالسعفوح

..المؤللمالواقعهو!ذا:الابمنيفوممابككس-محمكابنيان..بهذاانصحكلا:الاب

خلال!نقدم"انشا،نميءأي،شيمئانعملانعليناوللكن:عائد.ومعظم.الاطمئناناوالاستقرارمنالقليلاوبرملكاناللكثيرلا..اسميهما

السن!سوىشيءفيالماضيةالاعواموكلهذءاًلاونةفيعمكابينظرفيالمممموهينمنهناكلحائلتناافراد

ملح!ةضرورةالزنجميةازالةانيقولونكهمعمكابناءانالاب..بحسابلىالمسكنةاوحركة

..اوانشيءللكلبانيؤمنونوللكن،ملعميابنيتركتللقد..المفاجىءالتحولىهذامعنىافهملا:علإر

..حدوداللصبراًن..الاواني؟ونمش:عائد؟يققواالم.."مقاتل"عابنيمعالانقاقسبيلفيوهما

وبرقيسةوالانصبةوالمحصولاتاللبذورعلىيتفقواانبعد:الاباختافواوللكنهمالبفورغرسعلى،.اتفقوااولليااتفاقا:الاب

..اياممعذسمعتهكذا..عنهاالمتفرعةالمشاكلمحاولاتهـمرغمالامرمنانافهمةولهذا..المحصولاتتوبىبعطريقةعلى

..اعواممنذجوعاتموتسيجعلونهاانهمتقولسمعتك:عائد..براقةؤلمسفيةاثوابااللخلافالباسى

اخ!واللقد..الصوابانه!دوااعتوماليقالوهماهذاةالاب..سيادتهاكلامإضحوكهيجعلنا..قضيشنايؤخرهذاوللكن:عاند

..المرةتلكالتقديرفيوالمجانينبلالاغبياءبمظهر.للتظهرناالخلافستستغلالزنجيةان

تحتملتعدلمقضيصنأان؟..بقوللهمرأيكماالرةوهده:عالد.عينهفيالمتوحشين

..صاللحنافيالزمنيرمحدللم..التقديرفيالخولمنالمزيدالافكارهذهلنشرباللذاتاللخلافهذاالىتحآجلنانها:الاب

غ!يرصوتجرانثم..شببئايغيرولنمهمغيررايطان:الاب"طاللب"و"راغب"وحانما("و"جوعأن"عمكابناءفياًللبركة..

..يكونانيجبكمابينهمممثلغيرلاننبممسموع!الغابرةهذهسهيلفيالمس!تحيلفعلواللقد..الطويلةللحاهموفي

يمثلك!انه"امان"الشيخيطحعي:عالد..انهمتعنىي:عائد

انهميزعموناللذيناولئكوكذللكيمثلكولايمثلنيلاانه:الاب..ايضاالماضيمنواللعن..نعبم:الاب

..فرضاعلينافرضواصقد..ومناكهنايمثلونناعنيدالاسواقفيوهمس!الناسابتسماملييفسرهذا:عائد

فيعمناابناءوضعمنباؤضللليسوضعناانيلوح:عائد..غريبحيوانالىيرضظرونكمااليينظرونكانواللقد..بينهممروري

!المجالهذاإ!بعجبرؤوسهمويهزونوجهيفييحدقون

نهايةلاوروالسبفوضى..الشديدللاسفتقولماالامر:الابسب"رةفير؟يتكقيوقعونكانواللعلهم..معفورونانهم:االي

..فسادمنتبنرهلما..الذهباوالماسمناطارذات

علىالاتفاقيتمانالىننتظرانبنايحسنانهاتظن:عائد

؟والمحصولاتاللعذور

يتف!قواانيجب..المثمرللعملمجاللاانفاقهمبدون:الاب

الافويالاففاققيحققانالىويفتنلوابعضلممسوللتجا!بوالجرهمووبنم!ه!ر؟!دجمعئدد

واللزنجيةالابيمص..نظريفيللوقتهدرهداكل:عائد

اكمراللفاشلةاللتجاربمنيفيدوناللذينوهماعدا؟ناهمافىمنوا

..قليلاالتجارباجراءعلقنالولقفنت!ناالافضلمنألليس..منابالقاهرةسليمانشادع

،عاروظهرواحدةبيدحاربتاذاتنتصرانتستطيعلا:الاب

..قليلانصبرانيجب..كلهاللبلاءسببوكانمرةهذاحدثللقد

..الملايينتحصدابادةالةتصنعالزنجيةانامسىسمعت:عائدمعتذاهواسرممتازموقع

..مثلهاابادةالةعمكابناءبعضسيصنع:الاب

الزنجيةهـعهذافيسنضسماوىوللكننا:عائد-المباشرحلمىبادارة

..الشديدللاسفالنتيجةهيهذه:الاب

الابيضوضعيشبهوضسعفياًللحالىهذءفيونصبح:عالد

..الايامهذهفيالسملاميعنيالاسلحةفيالتهـافؤ..وعدوه.
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كوضعانه..بالمرةطبيعياوضعالليسالوضعهذاوللكن:عائد..الموث..اللبطيءالموتيمنبموللقضيتنألنابالنسبةوالسلام

..-روخراويقدملا..المحكمةجلساتفيالمشاهد!معجزةحدثت..اذاالا..يحصلقدماهذا:الاب

..الشاهدوضعانهقل:الاب..تصنعبلتحدثلاالمعجزةأنسنواتمنذعلمتنيلقد:عائد

الشاهد؟:عائد..المنظمالعمليصنعها

..العارعلىالحيالا!لباتشاهد..الشاهد..نعم:الاب..معيناالتفكيرمننوعاتفرضاللظروفالاب

!؟اللعارشاهد:عائد..ويعينهااللظروفيفرضالتفكيرانتقولكنت:عائد

..فقطألشهادة..السنفيالمت!قدميئوضعهوهظ:الاب..اللقولينفعوللمعمكابناءوكذللككئيرةاشياءقلت:الاب

سيكونماذا..وانا؟واخوتيءتوال!..والمزرعة:ءا"لد..ننتظرانيجب..لهمبالنسبةسوءاالامودفزيدألاعلينا

؟أهذاكلبدونمصيريامامهناواقفاآأظل..الانتظارفترةخلالافعلوماذا:كللمئد

..وحدهابلادادةمرهونهذا..ادديلا:الاب؟أواتحسرواشاهداراقباللفممطبقالليدينهكتوف،النجمة

..اخيرةنصيحة..اسافرانقبلابيياتنصرنيالا:عائد.."جوعان"عمكابنبيتالىت!ذ!بانتسط!بع:الاب

..كلهمعمكابناءسل..فقطكماسماتانها؟!النصيحة:الابتكسسبانانستطيع،هناك..المدرباللشبابالىبحاجةانهسمعت

كلانها؟..عليبهاأتبخل..عمرتجاربعصارةانها:عائد..المالبعض

إ..اللقضيةالىبالافافةاياءتور!ب!انتستظيعما،المزرعةهو..اللبيتهولريدهماان..المالنفعوما:عائد

..بتجاربياحدينتفعللم:الاب..شرفلابيتلا..نترفبلاانساناي!صبجرد،!هماالانسانان

..انابهاانتفعقد:عائد..وضعناهوهذا

بميتك،باباماممت..الوردعمرفيصعيرامت:الاب..الماضيةالسنواتطوالالوضعهذافيعشلنالقد:الاب

فيهتكونواحدايوماتسرولامرةالىف"ت..مزرعتكسياجامامممااو..باللغزومهددةلمبيوتفييعيشونانهم..عمكابناءوكذللك

..العارعلىافماهدعنهذايلهيكالانترطوتكسبتعملانالافضل!منهتنرهو

..والديياالوداع..شكرا:عائد..قضيتناهواللذيوالاعظمالاهم

..السلاضةراًفق!نك:الاب؟غيالمحيفيستفعلوماذا:عائد

الثيخواقفمااالأبويبقىالسرحفيجانبيبلبمنعائديخرج1..اللخببمةفيهنا..البقاءليارادواحيثابقى:الاب

دمعس!ةليمسحكفهيرفمعوفجلأة،بالحغيومالملبدالافقالىرطلو..ظلمهداو*ن:عائد

.(المجعدخدهعلىأنحدرت..حالكلعلىالاخيرولاالاوليكونلن:الاب

-سنتار-؟الوقتستعقضيكيففي..والوقت:عائد

.نحدثومهـمةلسلميةاموراان..واللفرجةالمشاهدةفي:الاب

ارح!"نقطر...اراهاانويجبالوقتكل

تقدملادابدار

اممر!ر!ر
مرروعس

اللكبرالوجودياسالبركعة

دساسوبولسبر

الثلاثة.اجزالهافي
الرتشددسن

رلوقنش
العميقالحزن

امينادقيقانقلاالفرنسيةنقلهاعن
ادر!ىسهيلاندثنور

العميقالصحيحمفهومهفيالوجوديالادبنموذج*

مكتبةمنهلتخلولاانيجبادبيةتحفة،

ل.!.55:الرشدسن

لى.لا.65:التنفيذوقف

.للى.5ء:المميقالحزن
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