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.خالشببماواص!-د?هـ!ظ!اخبراتوؤ!تاونياكأصاردةاإلنظراتنلكفضحفهـا

تضغط.الكهربائيةالاجهزةبمختلفنماصةواجهةامام!توقفان..عنهفكلرةحولوجودهانماالذيالانسان،وذاككأنلقد.تبرحهلا

يمص!اتبادر.عنقها!لىالرطوبةتحس.اكوير!ةواالدخانءلبةعليلتمتكنفلم،وواقعبقيهابساطتهامنبالرنمم،كلرةهيتمدؤهالم

وهي.عاليةايضاهو،ورقنته.العنقنحوبحركةالحرةالاخرىاررجلصورةولا،الغنيالرجلصورةت!ست!د!،وللم.الضارقبالرجل

البحر،هواءتنتنفس،ظلهةفي.اذنهاسفلحتىتضللا،جانبهالىاللذكيالانسانءنتبحثكانتلقد.اضس،،قلوبمالكاوالجميل

الصاعد.الحينهايةمنعالليايندفعاذ.بذللكمضهش!ودرونصشبل،نعمداوؤصددونمحاليهانفسهيفرض

فهيذلكومع.يتحدتلاانه.اخرمنعطفحولويدوران،!هـ"ثفييرخطرئوكأن.الفافهاء"هـأءبينووجم!تتغلغلوراحت

علىالرتيبحذائهوقعالىالانتستمع.الاصغاءادمنت.!يايكفي!-3لأن.يؤدياينوألى،اثوة"وعوكلابداارنتدريتعدلم

هئدببةحذائهاصوات.عاديةبصورةيشماف.ارصفاحجاروهبم.الظلمنبهاله،المغلفالصميقألايقاعهذاعاىتتموجانها

محنهاتحجبااهريضةوكتفه.اذنهدونوع!.عاليةرقجته.ألابرتادالخلوةالت!ة.نلىكت!،لحظفىعنلأهايقفاتيمالنبرةاثرتسبح

ا،لضيق.للشارعكلهاللجالببمضطر41رسرثالضةينسالزم(..اتدريرن،نمقولكناوماذا،طيب)

الللامعة.الرجاجيةالواجهاتوبير،قامتهبينمحاصرةانها.نحس.ضفتببهعاىوتممو،ألاصلبمصريرتهمنكلهـاتضفرع،مفاجئةانعطاؤات

المسيرويصبح.زتباعدوخطوانه.!نهثمهيذلكمع.التمفر.لىتءصد.نفسمهللحديثحادغامضترشيحت1ذولكنها،طفيليةكزهرات

وسيتابع.،بهايشعرلنتوؤفتولو.رووشبهيصلبجافيىارلتالت.بكف3!دفربثم.دقلق!ياررحأرةا!هاس!!رو

ورقةقسبملقاةاليهانظرت.اللدخانعلبةيدهامنسقطتوي!سر.العابرةالوجوهمنلمحاتبعض-"تمقط.اجا!زججدارنحو

ارجمه.بمر!!رفعت.الابيضاللدقيقحؤا؟كابرالبىصوكها.ك!وةولىو!!،معه،قبالتهجال!مةانهامنغمبالر،عابراكذلكبوجهها

حركةالىوروى،ساقهاطولعلىبليدةبنعومةيشطقهوكان-3.صاخبشيهمقهىوفي،واحدةمنضدة

القنرة.اكرقةمنابعدالىالدخانعلنة.ر!!ع،الحذاءخلالمناصبعهاالمحدثيرضطلبممااكثر.انتباههمنلهايقدملانحاجةبها-نكنولع

ارولمىمنتهاجمهما،البحررطوبةءنهبة.ير،بعان،يتوقفانه!اولو!ع،!دكفيابةلأالرجلانشعرت-مرةولاول.رفيقهمن

خامرتيهامنيتصاعد،الخددتحسنفسهوبالبطء.ا!قا"حمطان.تحر"ولوم،كونونوهي.بطربهايحسيكادولا.نفسهافيالحديت

.اخرىمرةتتياعدوخطوانه.جبينهااعلىتدريجياويعم.صدرهاالىالحهـ،الانطلوثطمذ!.ثلىينقضبمانخ!يفة،عاديةغرحماسةلهتظهر

واققة.!حيتوتجم!ت.يئتالرهالوف.ولتلحقفئانهاالاش!باءمحلحىطافرةنظراتاللي،فريدمنوعحديتالىيدفعهالذي

،اروبفيا!شقاعلىاخنرقت،الي!ررطوبةمنجديدةهنةآنالى7و،اصابعهبينالشممعيالقلمبهذايعيثانالى،والوجوه

وكانت.يتكاثرونكانوأ،حولهاالناسالىونطرت.ثدييهابين.الاخرامامهالكاننذوووجهتجتاحاتنالمعقدةل!كاالفرحةاخيرايهتد!ر

مترفة.رأئعةوالالوان.الارضانحاءدلمنبالبضانعغاصةالواجهاتاد!تءقألاصابع-قؤقف.الكلامدفقيرتوفف.لحظات!يتاملها

وا!دبقوالعرق.السياراتسلاسلمنبالرغم،شيءكليل!والل!دوءبص!ورةاوفيساؤلزفصةالمجنانو.للقي.الفميطبق.اكممعيبالقلم

.الارضمنالدخانعلبةترفعانلموقررت.قدميهايتسا!،والتعبخاطفة

.انلحيهاوممان.العلبةجانبألىالقذرةبالورفةالمرةهذهتعبولما!ضا!برب،!يءكليفقدانيخافالذيألاخرالكازنو!كن

وبميت.سببجارة.نعذس4انتحاولكانت.فعلتممااطولتتوقف.وهـ-روننس،تتروووويرثابم.اكوقفويئتهي.تساؤلبنطرة

وحدتلهااشعلهاوحين.لهماالتصقتحتىشفتيهالننالسمحارة0.1+لم--..
...."....اللحإلقيالعراء..العراءمأ"الصامعهدرحتهاهيتتابع

نظرت.هائلانفساواءتصت.نسفتيها-عنالسيجادةفصلفيصعوبة*،

ولكئ.ربعهاعلىقضتقدانهاحسبت.السميجارةرأسالى

نهايةمناًلمشاءةهذ.في،شديدببطءالاخرىهيمتتنصتعلالسيجارة!حقايعرفنيكانلوزرى:سلوىوتفكر

بلواجهاتمزدحمحيوفي،اللبحرمنالرطوبةهباتوخلال،النهاروروبران.افقالرصيفنتريظعلىجنبالىجنبا-يشرانثم

يلد.كلمنبالناس،بضاعةكلمنالاشراهـالصغار.منطغمةويخترقان.إلشباب"جمعاتخلالالنآس،بين

داسها:فوقمنحديثهي!ن!ابعوسمعتهفري!ي!ماونقف.زنديقةبنظرات،حولهـماالوجوهويلجان

!رلتوجمكندما..جديدبغريبالتفتقدانهاهيواعتقدت-.يغريهتنيءثمةوليس.وحدهاتاكلها.يرفض.فله.بوظة

،اؤصدهانيمكنمكانكلفيعنيتبحثراحت،اضرارجعتاننيووبكأالمثؤؤ-والاكتافبالالوانحاقلةالارصفةولكن.هيوكذلك

اؤفرأتكلأوحينما.النؤربعضوخى..والمقاهيالاصدقاءوخابرت

الىللوثوبقاروةهاتفهاتخف!الذفيالستدويشبائععئدجاذبهااًلى.صدااتصدهـقريبادلكدأنيجدب!دةلىواية!نفنصل)1(
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الليلة،هدهالسم!.الاقبيمةبينمنالداويالصوتتترقعطكلهاوالآدانعنتبحثينهل!للهاقلتهمانسمعولم،تصدقلم،الاحرى4الامكتكل

انعماناتمصعحقاللفولاداحذية.الحديدابوابوتفتج".اسمنا،اسمه!ك/،)نحويوتتثم7السوداوانعيناهافاستوحثنست،(صدفيماجد

.ق!اينقطليالاربعمنذج*لممه.جاديعلى،عليهنادوأ.ماانهلهيحسبتلقد.(؟..عنكالعالموقلبت،هنلانت.ماكرمن

كثببرةارب.لحمديدأبابيفتح.ال!ورعمجمهديقي.فيةبالبولرولمفوؤء.المنفيينهـ!ينكأفياللغرباءليببمع،"يقضي،جديدغريبعلىعثرت

.نومددوننائمةاخرىاجسادعلىيرخبط.المصطبة!وقمنتجرهالكاذبيناماموضعفها،كذبهااحب.ارروداوينعينيهااحبوكنت

.باا،ءعفل!تهمويرشون،يتمرنونالعمالقة.الرواقالىيجرالجسمكانتلقد.الطقوسهدهمثلمتابعةيستطيعممنأنااكنوللم.كلهم

.اللصياح.الصياح.اخرىمرةالمسلخالىالمقرحبالجميقذفاعلىمنالمدينةعلىيفرغ،اللفضاءالىتحولوالبحر.باردةالليلة

خائن..بتعبدوءالليالربدخيل،ومحمدعيسىدخيل،الللهدخيلصغيرةوس!يارة.كلهمبهوتالسندوينشودكان.لحاصفةرماديةامطارا

اعضائهفياللكهرباء،المقرحاللرسدعاىالسلاسل.مجرم.ناصريالس!اءوصخبوبردمطرجوفا-بلا،؟كهافراغاتذنيارصيفقرب

النوم:ايضاالحآرسصراخ.رآسهعلىالحديداحذية،اًلتضاسلية.والبحر

جدرانبيناللدوي،والدوي.احطم4داسهيرفعمنكل.كلابيانس4ولم،شيءبيننايبدأللم.آمرأةمنلهايا،المرأةوتلك

المهاجع.الىالزنزاناتمن،الاقبيةعبر،الرصاصتقننحروي.كيفنعرفلاقربيالىوهبم.مرهقرجلوالا.شيءبيننا

جديد.منالحياةاتعلمانانويكنتاجل،اقولكنتماذاه-وكلطؤها.طحددفءءنيبحث،الخارجيالعالمفيماوكل

يعيدونهاالتيوالاجسام.ابحةالرالىمساءالثامنةمن.اللصراخولكن،شاذشيءالاخرهو،المطرمنالهاربالفراغفيوتجاورنا.اللحاد

.اللدعاءش!ينفكلااللذيوجاركي.2حالجرووروائحوا!نين.اليناالرماديةوللحياةللعاصفةكلهاالخاضعةالمدينةاشياءبينمنطحدناب

الليلة.دوريسيأتبمبد!صرخةالىعرخةمنيسألنيالذيوالاخرهـادرةزوو،،تحسبذلكمعولكن!.جميلةتندوك!يفتعرفتثنوللم

جياف!فياحد-مرفيبا!.يكونماوليكن.سأصمت؟لهماقولىماذا.امثاليالدانمةبالغيبوبةالمصابين،لالرصأقتحآمءلى

خمسهوهؤلاء.يضربنييكنللمابي.قلسطينفيابوياضعتانمنذؤركايسريل1زماألالمحبيةبردوكان،النتشاءقلبفيذللككان

حيااعودلن.ضدييتعاونونكاليه!م،ايضاالسجنومديرعملاقاعشروهـا.ك!ميؤكب!لأةأكالىو!دفعني.مهاصليفيوقيكمس،ءروفي

اللليلة.هدهءناصدقهااًك!.شبمءكلتعر!ان.تريدوهي.!لك!مستطيع2دنت

مدينةفياخرقيوالىوهـسحنتني.اخببراخرجتولقد-.اللحدودوراء417لموتوبللأد،الذبسح،السحنءن،الؤكللى

وهي.اخرىبطريقة.فذبحواجسام.اخرىاصواتوتنفجر.الرطوبةينمثريفتألااللخادالصغرل!ذهاوكان.يديؤكيللبرودةرنعدو-

هـن،هناكمن،ا!تعذيبدبومنالعفونةروائجتتشمم.قربيالى-عب--را!داسىءا-لاسودالفراغوينطلق.جواببررون،وانا.اسئلة

.الموتتعاركمدينةبجوار،الوترانجيةشيءايعن،حسمنا..اتدريرن.المدينةفبمالرماديةالامطاردهال!يز

بنينسارلمقد،تظن،مهـاذاونحن.مبانترةبطريقةقاسببتانت-اتفىاظنلا.اللكبريتبعلبةتعبثينتزاللينلاانك51.0،اتكلمكنت

.وسجناءمنفيوننحن.المنقفياخرسجنالانفسنا،عدننكا!ا.تنحنيانيمكنك،وراءللثاحدلا.التقاطهاعلىقادرة

شبطانشفاف.فممنكنفثة،الدخانجوفيالليليشعرهاويرتمي.احتاجهافلن،طويلوقتالىادخنلنوانا..حالكلعلى

-ةعاصفهي،يثورانيريدشيءهي.آقولكنتماذا،طيب

هههههه*55هه5هه5سههه.عليتتمردىتتطويلزمانومن.هذاًمناكأرشيءولا.عطرمن

ناوحاولت،صخريمآم2دربهاوضعت..نتخطاليانتجربكازت

ومتعب،ناحلانك؟الصخرفتاتفوقالدربتشقوانالصخرةتفتت

الكي!يامملماءثمكن،سنواتعدةاستثرقتوابح!ثراساتبعدانت؟اخرحيمكمتى.كاللحجرثقيلةقريوجلستك،مبحوحوص!ون.

.وبعضهم.كثيرين.رجالاهنالثقتلوالقد.حيازلتمالانكتدهشني

:اكنشافمن.ثانيةالتقينالعنناو.فرحةلست..عدتوللكنك0بالرطوبةمات

كلهاالمنعطفاتالىالسيارةفراغفيوننطلق.هيتتحدثهكذا

يفيدك"وما..5او.افولكنتماذا.البحرمدينةفيعاصفةعبر

ثألا!!!أا!!ت!:ينانك.مايوورا..ماجهةالىبكامضيسوف.كلهالكلامهذا
هـماشهـرمنذازمي..الترثرةءمناعتي.ثرثارااكونوقد.الاصفاد

اتكلم.

والحكاكالراسقشرةيزيلالذيالعجيبالدواء**ى

آثوبهـ!طولعاىفجاةزظرتهوارتمت.اخرمنعطفحولودارآ

الشعرتسماقطوبعضوء!نا.الصاءتالضبابنحسيجمنكهاللةقامتهاحولالمنسدلالابيض

ى-1)،رقبتهادىوتتظلأع.والكبريتةاللدخانعلبةعلىتضغطرالت

اررملرلونصبيوانحشر.ايضاللحظاتنحووو،يوجه،عينهطرف

سوبسرا-سوشيديومختبرات.ثيعطهوللم.بثعرههوعبث.علكةضاءعليهمايفرض،بينهما

ماكل.الدخانعلبةاعطته.مستنجدابالفتاةوتعلق،الصببمبهت

بالكبريتة.اتبعتهاثم..يداهالملك

باميركيةتلهىماسرعانولكنه.انفغربدونرافبهافقدهواما
والموزعوتالعامونكلاءا

لو.شفيهوقلب.راثحتهااشتم.واللظهرالكنفينعارية

اأ-ءنمنيخرحمنان..اتدرين.اقولكنتوماذا،طيب-

سوت،ال!رلمانشرعسلامئممنة.ءهـ-ىتدرتيانهيارادتولقد.جديدمناللحهياةيتعلمانكحاول

...-..روت-كانت.شؤوزهافياتدخلاناردلموللكنني.اللحياةمعاو،دة
الساءقىأ.يصيحونانهم..كيفولكن.حرااعودانعليوكان.حرة

لا.بالس!وطاحطمهرأسهيرفعمن.النومالىالكلابكل.الثامنة
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يريدونانهممعلايصدقانندو،الامريستجليمانيحاولالشابمن،الاقبيةقلعةمنانجبتوانا.ايضابوارقيهذافييصرخونولكن!

دحمة.يطلبلاثان.جدوىدونجلاديهعلىيناديم!كانللقد.اعدامهوالاسلاك،العاليةاللصفراءالجدراناشباحمنألاجردأءكأرابي

قتله.يريمونلماذاية،!للمولكنهوفي.ثوالهاحوللهاالسماءفراغزرخدىالالحلمدقلعةأنها.الشائككأ

.مجزرةحدثتاذنوانرابالرمادمنسوداءبقعةفوق،هنالكاستحالوااللذيناللبشرمنص!ياحاغمقال!ضبانب!نمنترسلل!بلةكل

العالية.النوان!ذخلالمنوبصرهمسمعهمتحتالمعهقلينبعضرآهاوقد.ل(ذبححوأظتالى

تحصدوهيالرشاشةالبنادقاصواتثم،الايعازسمعالاخروالبعضقربرماديوادوت:".لمحوقهاأللهمفراءوالفلر!ة.الجرراءالراي!

واحد.عمودالىخمسةاواربعةكل،الايدب!ا(وئوفيالرجالقضبانخلالمنيتطلع،سوداءبلحببةمنسو،وجه.الغربياللجدار

ببمضها،وتختلطدمإؤهم.فسيل،الرصاصاتترشهمفعندماوهكذ؟بمىنفيالسوداءاللبق!ةالىيئطلع.الجداراعلىفيصفرةنافذة

اسسفلالىيسقطونثم،واحدوقتفيرؤوسهموتخراكالمحهمونتساند.الرماديم!الواديداك

الملتهب.باللعنسبويحترقون،العمودشاههـممهاانمنذ،هيكما،ساكنةصامتةالسواًدبقعةكانت

منالمنظربوناانعلق،ايامبضعةمتأخرااتيتوقد،وطئذا.وسطهاقائمصازالماالعمودوكان.الضيقةالنافذةمنمرةلاول

لارفعهلا،عنهببصرياحيداناستطيعولا،المنظرببقية،جديدلوكما،اكثرواحملق.الداكنالاصالردلموز4خلفهاللجبلويرصعد

.البل!!ةقمتهالىبعينبمواصع!د.الاجرداللجباءالمنحدرنحوقليلا،العمودذللكالىف!يدوااللذينالرجالظلالاكتشفاناحاولانني

الاسلاكرارجسوراء،السجنخلفيةيحمي،طبيعبماخرجدارانهاحداطلقعنكما،حولهالجاتالعتذعبفيشبتالتبمال!اروالى

الشالكة.منبعثراتاعرمتاقىاللجثثعلىرشاشهنررانالصناديدالضباط

!اتاتذكرانواصاول.ا)صغرةالنافذةقصانبيدبم!امسعكاع!حاببئن،بعديثقلماللهمامالضابطفانزلكومع..الرصاصات

اخرين،تنتظرزالتما،السوداءالاعدامساحةوان،الاخرانا،سجينصدهمانبعدالا،انيومبعديرعبوهفلن،الحياةءت.نخاواقدارجثث

ثمةيعدلمبانهيصدقانيمكنهلا،هناالسجناءمئاتمناحداوانورائبممنويصيح.القتاىقافليا..مقونولونموتىوهم،برشاشه

نهـابع،رقابهمي!تحسسونزالواماالسياسيينابهرحتى.اعداميعتقدانه.يهذيوهو(السويداء)منبهأ.نواانفمنذ.(ش!با

عشراتويرصيبلماعام"يحدثالاءتباطياللجماعيالموتذللكشاهدواالمحكمةرليسامامحياتهعنيدافعأنعليهوان.الا.نهامقفصفيانه

.(العرفيةالمحكمة)اماممروامنهولاءبينومن.دقلالقفيالرجال.رشاشهبنرافيالجنثتحتانعشبالفابطواحرق.اللعرمية

اللىرأسهحركةوتابع.المحكمةرئيسانظارتحتالوقتبعضوعاش:ورأليمنشوربويصسح

فيالمهجعاللىعودةةاي،اليمينإلى،الموتالىاي،اليسارواللعشرينالخامسةبعدالجاوزللمشابأنني،الحاكمسيادةيا-

اسمسهعنالمنهميسألبأنيكتفيالمحكمةرئيسكانلقد.السجنوالمدكيانتمعكاشتركتعندماالتانيةالنجمةعلقتوفد،عمريمن

.الحراسالىبرأسهيشبرثم،اللعمليةبدءساعةكانواينوقطحتللدىمعروفسيديياءنني.الازفصاليينعلىالقضاءفي،هذاالعام

تصفق.ثمنفتححديديةوابواب.الرأسحركةوتتابعالرجالويتتابعوانتموأحدويانني.ألانفصاليينوابغض..عربيقوميبأننياخوالي

العشبمنيتصاعدذلكبعدوالدخان.الرشاصواتثم.ايعازثماكاصر.يدمعالوحدةعلىواعترضانفصاليات!..لا.ذلك.نعرفون

المذبوحين.جثث.نحتاص!رقالذكبماالجا!فلماذا.خائبالست.عودتيينتلظرونواماواباواطقالازوجةليان

منوكان.لهاثهيتابعجانبيالىمحمودوكان،اناملاوكنتشئتمانذلكومع..الأنفصالليبنوابغض..وحدوكطانني.تعلأمونني

الاولوالمنادجما.الاقداموقعالىمعاونسمع.يثرثراخرىالىوحظة..جبانانفص!اليفانني

المهجع.حارسالثاللثوالمنادبرالساحةفيالثانيوالمنادي،المسلخقربآثارتمسحللمالنارولكئ.ثيابهمبعضالناراصابتولربما

تنبعتاخرينمتقليناصو!تلأتزالماببما.الاروقةفييدويوالاسموخلال،تناعااع!مواً،رجلاثلاثيناجسعادمنساللتالتيالدماءانهار

،ليالتلك.والخلفوالجوانبالاماممن،السجنفيزاويةكلمنذراتوتمسكت.والسدمبالرمادالارضفاصطبغت.معدوداتدقا!ق

غرفهي(المحققون)التشرالمثولأ.يكفيوحدءالمسلخيعدلم.هذاالداكنبلونهااوتراب

وفي،الجانبيةاللغرفبعضيوفي،السجنمدخلفيالواق!ة،المكانبلليصعد،المهجعرئيس(حازم)يديبينمنينفلت،شكيبولكن

السجن.وراءللمطبختهـابعةاخرىغرفدفالحه:ويتابعبعضهالصقالمستلظيةالاجسادبينويقف،المصطبةالى

يعدونفهم.(النتمغل)هذاكلتغطيةيستطيعونلااللحراسكانصحيح.عل!يهاحاسبذنباار.نكبلمالقاضيسيدجمماياانني-

تقلى-كن،او"عذيبغرفووالزنزاناتالمهاجعبينووحداناجماعاتفييناقشنيمناتحمللاواننيجمعاللطوحاد،اًلمزاجعص!انني

التعذيبعملياتيتناوباخروقسم.الارضعلىوسحلافرباالمعتقلينواحدةاهـ،نةسوىمنيي!ننملللم،اجعثيازميليولكن.عقبد.لي

العزفمنالذرواتبعضوفي.السجنومديرالمحققيناشرافتحتجهم!اوان!م..انتهازيانهلهقلتلقد.!دكمببم!شىول!للك

براللبط،والعضاللكمنشوةمعهموالمديرالمحققين.نأخذ،المجماعي.نعدمنءسوفانكسيدييانعم.حدووملويءكمواانيريبىونزيونانتها

.اللقذرةوالشتائمالسبابمنوسيول،السي!اطوسلخماانكماعلمانا.الوحدةتريدونلالانلأم..لانكم..ؤقط1هذلاجل

ايضا.اللليلةهذهدورهي!نتظرمحمودوكانكاملمةعائلةتذبحونانكم..نذبحونياناجلمنالا!،الىبياتيتم

ليجفلعمييتركونليتهم،س!يضربوننياينترىافكزانني-ضباطبرضعةانتم..عنكمشيءكلاءرف..هذااعرفانا.معي

الجروحالحمقعنينحث(جادو)اناتدري.الكرةيعاودونثمقليلا!ناررمكتلنفوالله.واحتكرتموهالجيشقيادةإلىوت:تمصغار

امي.مترانطوله.كبببرعقائديانه.الليهاالسموطليصوبظهركبفي..دفاهـ-!اكلهأللشعبيسمعانندوتقتلوننيادعكمرن.هذا

ضربةءلرمديفتألااللحقرفانولذلك.الحزبخانواهؤلاء:لهقالوا-..رجللأنني

!(العروبةخونة)غرهايحفظلمالتيالعبارةبهذهيتبعهاانسوط:المهجعأقصىروناحدهمويز!ر

الاخر،جننهنحولينقلبمساعدتهعلىفاعمل،محمودالييشير!جميعاجنناوالااسكتوه،اسكتوه.يتكلمتتركونهمهتالى-

الانيئ:سلسملةومنوالسجناء،العروبم!الرابع،المهجعهذالأألىاتيتانومنذ

العقائديالمثقفالمحا!اذلك،الابرصالمعروقذللك..المحقق-عيونهمتزال،ولا،المتقابلأنتينالمصطبتينعلىممددونوالاربعونللتسعة

يسأ)ني.بكفيهعينيعلييضغط.بيدهالكهربائيالمحركيديرانه..قتلحيث،العاليتينالنافذتينجهةوتنظر.تتكلمالتيهيوحدها

ترىالا،ترىالا..اذارمناكامنيومساعدوليالذينالرفافىكلعن.بهمالارضواحترقت،ايامبضعةمنذرجلاثلالون

-66اللصفحةءلىالتتمة-.المهندساللضابطكانبينما.عيناهتعصبانبعضهمرفضلقد
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ولمثربونبكش-ون،اًلسجنفيبيتنايعيشونان،م.أزنزاناتامدمني57صي

الخ،رجية.(اللبحرة)وحولالسجنحديقةبرعاليةبضح!تويعبنون!ار!نخي!اًرر!س
يذهب،المدينةالىيرجعونوعندما،اإتعذ-بغرفعلىيتوزعونثم

ا،زو.أولاد.مزو-4آله"فح!ةعأىالممتصور،ضمة- يتألملبعضجتهيقبلالبعضهمواكاجادىبعضهم
الفلانيالمقدموحعلوا.يبكيالفلانيالضالطحعلوالقد.اولادهلمرضأص!!55555

..ص-حىأه5555هـهحي

..يجنانكادواخر.بطنهعلىزحفواًلاخر.باللهبنجبر

واهـهـعذب!م..آنطيرانضبا!مناخرونوءشرات،مثلاخالدابور!ددنياف.اذارمناللظمنضباطكلمنر"قمواانيريدون

كان.واللكماتوالكهزباءالسياطبضربيكتفيلاكان.زملائهممن..ب،اركلل؟هرنحبماوالا11،؟*إكأهذهاستلأنهعلىاجيبانامس

يدفص.همءلسنتتدلى.ليهابليلاياعاارجلهممن"لرجاليرءااقالرمل.المزةسجنفيرملكلحن-ىليوللائ:رو،عيفيو؟!

فتحةفيالضابطرأسيضع.ا!واهه!فييبولوأانالىباللجنودكلث،ر!ءءل-حاأ!زرريالم!دذللكذى(.باللف..الض!)في

الرجليلف.باددادوراتراًسهلليفر!،(فونانسي)يددعثمالرحاض.الشرقيةاهـراء

فيصف!ريأمروأخيرا.بهويدور،الكبير(المدحلة)دولابحورليهمونرءتط-.ءو؟،---ا3ونمط،أنقضبانجدرانليبمنامهرةوتمدد

اصبعممسادةحتىواقفافيهيظمرثم،الرمالىفيقبرالنفسهالرجل.بدولادورهحاناكلد.محمودويرز*د.المعذبلمينبأصوات

.الرمأليتنالساإشمستحتويترك.انفهتحتفعلواكما.الابرصالمعروقاروققذلكبالرملسيطمرنيهل-

حادث"اجلمنهذاكل(ص)الرائدبيمفعللقد:خطللدقال؟ارط!انضباطور!يةخالدمع

ذللك.يعر!وهو،بالثورةعلملييننلم.لينناشخمةهـ--دأفء*وىاء-؟ت-غىاالىنقلتانبصدألاص،لدط9اعرللم

....رأقي-4عندطخالدو!عن.%لسوداءا)!بباأىتلكمناشهراربعةحوالي

وعي!ناطفلوجهلهلان.المستشفىرواقفيووميهجريتابعثمساؤإ،سأؤينبدونضخمةجثهالى،اخررجأطالىتحولىقدكان

الابد.والىمر"روعنا،طفلسمكان.وراءهيجرهماءهان.فيوماحياةلالحميتاناستطالتان

مشهـيكونوهكذا.سأعاتثلاثمناكثرمنذمحموداخذوالقد.عكازينءلى

عشرعلىفسمتمتواصلةساعةوسنعيناثنتينحواليللتعذيبخضع

دسلمدتمثلورا،5المهجعجدأرعلىخطوطايحفرمأن:.متوالليةليرمشحط.نئدثاسم،ءمن،ك..افدرين.طمب.اقولدسماذا

اءصغيلنتلقد.المهجعالييعيدوهللمالليلةهذهولكنه.السطعات!عفش*يروننوا41ربما.احياءوالزبانية.أحياءونحنالعاللمهذا

كان.ألاخرينالرفاقكلواصوات4صوجاميزاصب!ف.صوخا،"الىكانللمة!.معنأويجلسمونالسين!يدخلونربما.الارهمفةهذهعلى

..اـلأنانقطعقدصياحهونكن.وحشيزفيشبهفييصيح9ءلأريةواطفىفيالافءئباؤىرقيونيظىنوا.واعمدؤ،ءليتلامذةبعضهم

يقف.يقترب(اللييلابو)شبحارى.اللمقضبانخلالمناحملق..2"دلأفيالاادرلسدمشت.الاقوياءباطلضدالضجفحق،والحق

كي!فواحدحأجبمنسورتحتعينيهالىانظر.الناكذةجانبالىض-هـويئحمسون،!لاخربنمعيستمعون،المش!بلربانمههموكانوا

الليعابو)يبدو،اللصبحوقرب،ليلة-للمنالساعةهـذهمئنلفي..هـئاءبواوضباطواطبءواررتذةمحاءون...والظلموالالمالشر

ةالانسانالىاقرب

01بمحمودفعلوام!اذا..نايلابو-م"

:.المسجنبدلىيرخاجههابهوه!وا-ايضادعاليفصر!دزالدىما.ءلذوس!الدهرىا

ايسن؟الى-ابرالذتحلالإتمفبراللث..لذوس!الم!رىل

به!وخرجوادفوه-لبشادزدز!يى!يدضمدمامنه!صالدلذ3..لذو!طال!رىا

منقاحابوسالليل)،للح!لمساجيىبممعونالشائوفلقدختعمانااعتادا(لعبثيلنابوأ)رلىلمو!براهـقرهزءفىر!!بم

والساحدةكيرفقحديةلهائلومعلمصغوطالححغتح!لعصحلاضغئرثلفوفةخلطعظامم؟فلمجااجمالس!اامممفمركزه؟طضل!ااتنصىل!منإس!ضعبض!مح

،-..-.

لادنواحمااليهنقلتألذي(سفليألاول)المهجعمساجينكشفوإقدأزرصضا!امضمتل!لى-قللوصرجمضمز"لرزف31

وصن،الصغرالتجوفيذللكعنهولاءكشف،(المسلخ)مناكثر؟حصالنل!غا!تلصاحوإضلدلع!!لا!3أهـاررصهـل!فرلم!اطاصيا

وسحينهالسحانلينةنالىصداقة.صداقةجسري!نونراحواووفاكلمحص!!ماحمحلعلال!الدضيئم!لفلص!يسدو،إللى"!مفءالو-إكأ ....م!!

07الموتقلعةفيجؤرجكونخكل

**

الخطير!تمالهفي
اللىبحاجةأنهشعرذلكوعند.اخرمنعطفحوليدورانوكانا.

يولعل!قدسئحاعطين!اشاعيناشاباانبمميتوقاوتكنهأزمبانعلكبولىفنطرلمميجاارللدخاملأرلرليمرقافآول!وظلرف!

"..-...7-ء--.

!بسيجارةليانسمح-

..كلهاالعلبةللكاستاذداو-
كنيء.كلتالالمان(!اك)اغنا!ر.يعرالنيانهالوين-البالررالرصهفيالئباتوص!مقممو3فلضجمنفىجمزيخطعصرصصرضل

اللحياة،حلمالسيجارةكانت(الكارثة)بعدالاولىاًلثلاثةالاشهروخلالس!0.5-.حح!ح005-.د!ت004:كأفيراور

.الزنزاناتلسعكانلالنسدةخاصةفافلاترامنؤالذس-لرلمح!بمىهـمم!

لكبارالمخصصالمهجعوهو،علويالرابعالمهجعفيكنتوعندما...

منوبالرغم.واحدةقعلمةحماةنحماكنا،والسمياسيينالضماطهـدر!لىدلن!هـددباع!صرم!!اللصام

وسهرتمور(واخرخلالى،الصيفحراوجوكي،الشديدالازدحامم
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لاسبابوذلك،علوكيالرابعالمهجعبعد،اليهنقلتالذيسفليالاولوفصصالقوميةاحاديثالىمستمعينالنهارنقضياننحاولكنا،آب

..بعدفيمالكاتذرصهاسو!كيرةفيالطملالىالكثيرونوينصرف.بالورقالبعضيلعباو،ااثورات

،..هذامحمودءنحدثتكاننيولو.طويلةاطراقة

.نحتالقبوعنيبحثكمن،ءكثرالافاماللىكريمقامةتنحنيثموالطلابصالصغارالضباطمنألمهجعشبابكانالمساءوعند

العفونة،فيالغار!،المظلمانطويل،سفليلاولى9المهجعءن،الرصيهفمنالحراسصيحاتتتعالىوبينما.الوطنيةالاناشيدحلقاتيعقدون

الملقاةالذبيحةواللحومالجرلموحعفونة،الرجالوعرق،المرحاضعفونة.كلهالغناءيرننابعاللعلوكيالرابعالمهجعكان.الاولالطابق

.وهناكهناالمصطبتينعلىالوحسدةاغانيليلةكلورردنا.جديدمنالاناشيد.لعاهنالقد

ي!ضونذلث.كلهاالصوريستعيهدانيستطيعلاكريمولكن.اكنراللهونشيد

الليد.كلناصبعينعلىيشد.القنمةالبيضاءيدها،سلوىيدعلىاللعشرمنحرمانناالىالسمجنمدرريل!كانالثأنياليوموفي

يتصنب.كريميمتبه.صغيرةصرخةممهاتند.فجأةفمهاسلوى.لفثح.المهاجعخارجالصغيرة!للباحةفيللهـتنفسالمخصصةددائق

..بالعرقالخمربميجبينهنصغشي.الوطنيةالاناشيدنغني.السيجارةنتقاسم.نعيشكنا

لدثلتلغدنجادعالدةماو!لان..محمودعنحدثتكأننيلوو-ناكلالحظرةفيكالخرافكنا.ر!اقناصراخالىالبهيمالليلدي

ملفوفا.اخرجوهانهم.الذبحفيدورناوننتظر،ننسموونشرب

سجفأء،اًلسجناءندىترةشياء1نعني-العبارةهذهوكانتوالرجل.انفهحتىمدفونوجسمهانرمليتنفساللذيالرجل

والقتل.التعذيبرهن.الملتهبممهفيالجنودوبول،طويلزمنمحنذقمميهمنالمعلق

الشعرنطريةعن!*هتوثعواللفحلاستاذهاتتذكرسلوىوكانتويتنفسونوجوههمعلىينامونالزنزاناتقبورالىبهمألمقذوفوا(رجال

الشعر،وحمراتنتصربدمتنضحشماءجبهةلهيتت.(مالارميه)عندرعشاتتحستيزأرون،يصرخونالذينوالرجالىجروحهمععوله

وصذ!وفذكر.صنينبأعلىمما.؟كفمنيهب،قاصفراعدوصوتواحداالمعنقلينعلىيصرخوهوالليلوابو.السياظولسعالكهرباء

صنين.نسر،للهكريمررجعونلاحيثالىبعضهميمضيانأو،يناموااناجلمناخربعد

عندما،مطوننتعوةرمحببنتمبهيصبنوءعديقا.تهاهيكانتلقد.الارصعلىسحلا(لا

الشواذبعض.نحرساقءأدنقمةبآل!قي9مكبرالاستاذصوتيتصاعدالىفضبانهامنوعيناي،المرحاضفياللضيقةالصغرةوالنافذة

ائرئي.غروالغبرللالموقالاحيالهمفتجعل،الرجالمن.الرشاشاتطلقات.الايعازاصداء.اللمماءآئار.الاسودالرمادبقعة

السوداءاجضحتسهصيننسرنشر.اصروهاعلىكريمضغطفوق،السياطقرقعاتفوق،اللصياحفوقيتعالىاكبراللا،،ونشيد

كا.العاريةالموحشةاللذرىبينلليهومتسعةمنالنشيدذلكيتعالى.القضبانابواببينالطريدةالهرةءواء

طرقلدينا،!لتلمت،علىنجيبةنوعلإث،ألانسجينانت-مساءالثامنةالساعةومنذ.علويالرابعالمهجعفيسجيناواربعين

..هذاانحاورصدركمنالحقيقةلاتزاعععديدة.صباحاالرابعةالساعةحتى

ؤوفيالمحتقن(جار،)ووجه.وصرخاني.سوداءوالجدرءن!حفايعرفنيكانلولرىسلوىفعرو

ورأشمياحدم.اعلىالىقدماي.باللشررعيناهتقذفني.مباثرةكا.ذلكمعغريبةبصورة،طبيعياعادياللهابدا(كريم)انغر

الطولاب"انحابهعنيكشرألابرصالمحقق.بنطانهعلىالسوطيخبطو/دور،(بروترآس)احياءبنجولانهفيتصطحنهراحتانفمنذ

.الصفراءاللعابرةالنظراتيتبادلان،الواجهاتاماممعهتقف،مالمنعطفاتحولمعه

أسفلارىأبصطاره)يرحع.جانبيالىالسجنمديريدحرجالتءالسيجارةلهتقدم.والحركاتوالوجوهالناسبعضحول

ال!ربائن.المحركرويواسمع.بالمسامروجهييتهشم.البصطارالشرودذلكالفتانمنذ.جيبهفيعلبةيحملاندونغالبايفتقد!ا

وبطنح.صدلى!ي..وجهيعلىا!بصاطير.عينيفيالنارترقصتتابعوهي،جانبهالىوالمنعطفا!والاحياءالنسوارععبر(لمنساب

؟أ".جسديفيالثهرباء.قدمي-اسفلعلىالفولاذيةوالع!السوط،منهاذدواتبعضوتعريها،معهتلقاهااتيالسريةالنشوةللك

اًبنيوجهاضغطكنت.-لقدصونيلعله.يصيحاخرانسانثمةوالتى،الضائعة!غقدةحياتهوجوءبعضعنالحديثفييبدأعندما

ناب!د.(ما!أالاصدقاءدكلالي.انليلفيلوحدهبكىكلمابصدرييشحنها،واثقالهاالرئيةغبربحجومها،كلهايشحنهاذنكمعزالمأ

الوحيد.لطفليوالامالابصبحت9،زوجتيما.نتالىقليلارقبتمهتنحنيعندماألا،هنهاالتعبعليهيبموولا.خلفه

اقفلتلقد.مسبابنيآ.نيانألبيهمتوسلت.عليقبضواعندماتلكفي،عينيهالىوترى.ايضاظهرهاىلىألانحناءويصيب،امام

اصرر.نهولببسى.عمر؟مناخامسمةايت!جاوزللمووندي.(الدكان).تقريبامغمضتانساجيتانبهمافاذا،الللحظة

..هنلالىمعي5جليولقدكتيرةشخصياتعنباللحديثيسشسلينفكلا(كريم)ولكن

و!دكي،مع!يهكنتانذيالمهجعاًلىتعيدونيالااليكماتوسلجميعهاوتلاقت،الاخرالبعضبعضهاوعاصر.ك!ها.لقمصهاكان،له

بسهبرءتىنسوغب،ووركطلعمعيد.حسظ..روضآالزنزانةفيضعونيالتيالنقطتلك.وجودهمنالصماءالنقطةفيوتنالمحرهاتناقضهادغم

.الاخوونالمساجيناصدقالي.منها،كثرةالئيءبهايعنيوهو..(الصماء)الاسمبهذاهويدعوها

ثانية:مرةسلوىوتصيح.محددبشيءليتفهيذلكومع،شيءكلمنالجذرانها

علب"3:ضواأدذيمحمودووو!،!..كريح!ألاستاذيااصابعي-صميمفياللصماءالنقطةهذهمثليحملانسانكل،سلوى-

.؟ابنهمع.واللخيبات،النادرةالللقاءاتتحدثالنقطةتلكمن،هناكومن.وجوره

قصشسكىولثنه..اررفيلا.محمودءئحدثتكاننيلو..لاآه-غاياق،!الىالامورتتحركهناكمن.معاوالمسرةالاللمفيوالمعجزات

بقالى.انه.اخريشعرونلاوق!ددوافعهاتحتيتحركونالناساكئرولكن.المجهولة

بر-موادهماالانما".هبتسانلهما.اوست،ذعينياللىسلوىوترىولذلك.بهادائماامكننيمااصطدمانمشكلتيكانتفقدانااما.بها

ايضا.الرهيبولكنه0.الطفلينرن،الاطلاقعلىهموماليستبل.الهمومبافجعحياتيحفلت

(لانفعال.هوآلأ!!و!كن.ضروريةالقافية.لهقيمةلاالوزنس.كلهاالمدنشوارعبهاويدور،ويحملها،هويصئعها

اللخوفهو؟يسى،معيهنللشميءالشوقهولليس،الانفعالهومااتدرونمفلليس،سلوىيااتدرين،هداًمحمودعنحدثتكاننيولو

سطجعلىاللعابرة41وجطت!ذهكلجذوان!،.واللحقدوالحبوالاعلوهـن،الحقيقيالرعبعنطويرللأبحثتوللقد.للرجالكاشفاالرعب

يردضأن"على.الخديعةمنعرالشطيحترسانينبفي.الخضمالمهجعفيمحمودجاريعنحدثتكاننيولو..الرعبامامالرجال
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وااصبعانتؤاعاجلمناكزاعمنحفلاتاخرالىحيئمنتشهد.نلأموولكنه،الشعورهوليسالسعران.المشاعرفيالسهولة

رجلين.بفىالمسافةمناصنعين..شعورابممايستطيعهلامااجلمن،اعمقهومااجلمنالشعور

ممذعلويم!الرابعفياللضيقهذامنايضانحنعانينالقد-.اتدرون

وصلنالقد.ابداالحدهذاعندناالعدديبلغللمولكن.اسبوعيننادواانفمنذ..محمودعنحدتكاننيلو،سلوىيااتدرين-

حقا.مريعدهذاالسبعيناماالخمسينالىانهمبدلا:الم!نن!قلونحوفيواللنف،علوبم!الرابعالمهجعفياسميعلى

الجموانالزرقاءيئيرنالعديدودوي،تغلقوابوابتفتحابوابيشنهها.مااوزنزانةالىانقلسوفأننيمنواثقاكنت،عنكافرجوا

يعدووبعضها.وتحرجتدخلالسخرةرجألىمنوددعات.والسوداءالرقيبرأيت،الاسودالدرجهبطت،بالشرطيولحقت،متاعبموحملت

مماسح،سخرة،مكانس،بالتنكيعرفونوالرجال.اثرهفبمواللسوطمنالشرطيالىاشار.الكيرالبابوراءالساحةفيقائما(جادو)

..مهاجعسخوة،مطنخسخرة،ماذوراتاللليلابواستقبلني.الاولالطابقرواقالىبيفتوجهالقضبان!ل

يمين4،علىثلاثة،مهاجعستةبينمتبخترااللليلابوويشرجديدعألمالىدخلت.الاولالمهجعبآبفتح.ساخرةاستطلاعبنظرة

ويمسدر،اخرالىحينمنالنوافذعلىويطل.شمالهعلىوئلاثةالونضالوجوهت6عشرارىاناستطعولم.عفنثقيلبضبابمشوب

.يدهفيبالسوطويهول،بالسبابويهدد.بالسكوتاوامره.جديدسجينالمهجعامكلماالعادةوويكمامستطلعةنحويتوجهت

بهم،حراكلا.اثنتين(وبطانيةعلىممدونالرجال،ههنااولهو(محمود)كان.منتسمامنييقتربنحيلاوجهارأيتولكني

.لجارهجاريهمسوقد.الابخرةفيويغرقونالفضاءجهةينظرونلليافسح.القليلمتأعيبعفيعنيوحمل.المهجعفياسفنلنيمن

الل!لابوشبحوللكن..خفيةالورقيلعبااناحيانايحاولانوقدكاندقائقخمصيوخلال.(اليطق)عليهمد.جانبهالىعريضامكانا

سنغالمهـايوماسنهاألتيالمزةسجنلتقالليدمخالفكليترصدوسو!،اعرفهملااللذينالجددالزملاءمنعشراتبينجديدمكانلي

منبحفنةيزيدعهدوكل،(الوطنية)اللعهودوتوارثتها،!رنس!ا.بسرعةاعرفهم

.(الانضباطتقالليد)،لبراومكانستنك،بعديخرجلممن،للبراومكانسننك-

ثانية:سلوىوتصيحبشاربهاللليلابوويطل،المهجعبابويفتح.بعديخرجلممن

فؤلمني.انك،كريميااصابعبمتضغطانك-مساجينبضعةالىمحمودينظر.يدهفيطويلاسوطايهزوهوالكثيف

نظريةعنيتحدثوهو،استاذهاصوتص!نهيهابينويدوك!المكانسحملفيويسرعون.المهجعزهايةفيامكنضهممنيققؤون

الشعر:منهمفردكلاللليلابويضرببينما،خارجينيهرعونئم،والتنك

علىكشهودينيثقونالذينوحدهمهماللحضاريينالشعراءان-.الشتائماقنريكيلوهواللطويلبسوطه

تصنعالتيهيامضناوألام..امتهموجدانفيالكبرىاينحولاتبة.،بعدشيناعنهاتعلملا-ربما.اسناذيا(السخرة)هبمتلك-

الىنجربةيحتاجذلككلولكن.اللعظيموالشعر،العظيمةالتورةالطبقاتبينالتمييز.هذاكلمنشيءلاالاعلىفيهناك...فوق

مناعما!فيهضاللذيألعربيإنشماعرهو!ن.والظلموالترإبا!دموهناك،والسياسيينالضناطمهجعؤ!يستلقد.السجنفيحتى

..؟يوماالحقيقةلنالهمولالاسوارخلفمن،الاقبيةفيمهجعكينظفونالذينالافرادالىلاحظتاما..سخرةمنليس

عصكلماتالىرأسهاصدغيبينالخافتةالاءمداءوتتحول.السفليةالمهاجعهذهمنبهميأتونانهم؟يومكلالاعلى

شفتيهاةثانيةيتعالىالليلابوصراخكان.كلامهمحموديتمانوقنل

الدكتورالىاسهمعتكلماجسدييقشعركانللقد..كريم-:المهجعبابيفتحوهو

مناحياناالييخيلكان.الحضاراتالامعنيتحدثوهوسامبمسوف،بعديمشللممن،هيابسرعةهناالىالمطبخسخرة-

،واليوممعينةحقيقةعنيتحدثانه،الموضوعةهذهيرركانماكثرة:المصفروجههمحموداليويدير.قدميهاقطع

اسواربررانتعشتهاكما،دالماذهنهفبمكانتالصورةبئناحسألمؤونةتحملانالفرقةهذهعلى،السخرةمناخرنورموهذا-

الرهيب.المعتقلذلكثم.المطبخيقومحيث،نهايتهاقصىالىالسجنبابمنيومكل

ألرصيفةعلىفدميهموضعالىوينظر،كريمويقفطلابهنالك.الطبخلاعمالالمخصصينالمساجينالىبعضهمينضم

قضبانبينحقايميزكيفالمرءيعرفانهيسلوىياالمسطئةالسمخرة،فرقعلىمقسمونشيوخورجالوموظفونواساتذةجامعيون

اعستكنتنني2لكقلتانتعجبينربما.مرلية،يرواخرىمرئية،الشرطةوخدمة،الادارةوغرفالسجناروقةوتنظيفالمطبخبين

احد)؟لاصدقاء(.وشىببماقد.المزةالىوارسالياعتمقالييزمعونازهم.واللزنزاناتالعلويةالمهاجع-وتنظيف

،المخابراتالىدأساذاهبانهاحسستبيتيمنخرجانومنذةبعينهمحموديغمزنم

اقاوموانني،ومشاكسةعناداالوحدوييناكثرباليتس!مليصفنبم،للمعتقلينخامسطابورانهم..أخرىفصالرللس!إرةوكن-

عشرالثامسنعمليةاستنكاراعلانفيالفروعقياداتبعضمحاولة.اخبارويروون،الزنزاناتفيللمعزولينالاخباركلينقلونانهم

يتابعكمنكنتفقد،السجنالىماضبانييقين!ورغم.تموزمنلابخ!هاتيقومون..ببعضهاالمهاجعويصلون،السجنالىالقادمين

اسوارالى،حقيقيسجنالىبحنننشعرتلقد.غريباذاتياتوجيها2التنفسوالنزهة..فرصةالتنقلأثناءلهمتتاحأنهمعنفضلا،!هاحصر

ألم.قطافسرهلمذاكحنيني.ضيقةونوافذ،حديدمنوجدهـان..هنأ(تنض)منأليس-

وارربالسجنمثلولليس(النظراعيد)انعليكانانهمرةلكاقلالسماءيرىلااسخرةاالىيخرجلممنان.استاذياكلا-

وتلك."الحقيقيالسجناطلبكنتلقد..وللاخرينللنفسكانسفامناكثربالخروجلييسمحلمالمهجعهذااودعونيانف!ف.مطلقا

..للعنةاخضعانبدفلا،الشيطانيةلعناتياحدىهيعشرمناكثرالتنفس-!وملامرةوكل.كاملشهـرخلالمرتين

2*..فقطدقاثق

فهيذلكومع.يتحثلاانه.اخرمنعطفحولىيدوران..الزرقاءوالابخرةبالرطوبةالمشبعالمهجعجوفيعيناهوتجول

علىالرتيبحذائهوقعاًلىالانتستمع.الاصغاءاثمنت.تصفي.تماماالمطأوبهووهذا..بالتدريجهنايخننقالانسانان-

هندسيةحذائهاصوات.عاديةبصورةيسيرانه.الرصيفاحجار.رجلاوستينخمسةحواليالليومنبلغاننا..عددناأحصيتهل

عنهاتحجبالعريضةوكتفه.اذلهدونوهي.عهـالليةرقبته.الابعاد..زنزازاتاواخرىمهاجعالىينقلمناوجديدايأتيمنوهناك

الضيق.للشارعالجابجمكلهالمنظر.الناساحيانافاكثر(07واهـ)(55اهـ)بينرودنايتراًوحوهكذا

صفديمطاع،ولسوف..والبصاطرالاحذيةبينترىكما(الميدان)فيينامون
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