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لتحلبلأتجوزإ!فا!قارىء،فيهافي!نخرابطالهداخلإتسللالموتانافنقبسا-ا

ير!لممتحليلاتيجدها"امريكا"!يكارلتحلبلال!او"القضط"فيآرة،و"لأالقصهذهعلىالمسبطرةالرئيسبلآالنغمةءـو*الموت

ؤورلموبمصرعةالتالي"الجملةولكن!عقلهتإوواورمتنتاجاتبعضابعضها.ودقائقهـطاجزائهاهـنفال-ديثف!بهلا!ح!قيالبطلهي"الموت1

تصلاناثخصكأااتسصطيعفلامنطقيةكذلكتبدووبء"ورةسمابقتهاافابطوا،بر-لأالولمنلوناةيهاإثمبعوالقصةوجود،يئفاووظائف

شخصيطتهقرددعلىولخىلكافكاعنتكثبرلملاتتحليوهي،قرارالىوعنعنهاويرنضدثآلي!االاعدامحكمقنفذالتيالآلةبهذهيعتز

.1منهـ1المباراةعصروضياعهويعدفلمباللذةءدهيرختلطالموتانبلالولهانحديثضحاياها

الفىقد4اف"الهقالطووعصرةفي"قصةفيانا،نسيحسويرف!باعلىالذيالجذاباشيءاذللكهوبل،المرعبالمنفرالشءذ!ك

والسرقسةاض!كواوالافلاسالرلشوةعاللم،يحتمللاعالمؤ!مبهوإ-ولالمثخه!حولل!مايشعثمالعينينمنيبدأ،نورامحبةاللهوجه

اللذقونالمص!رةوجوهالوعالم،ؤ،حيةمنءوةلفواوالظلموالبيروقراطيةفشيسبحوداءرجيس!المتيجءلو"الآلةجراؤء"ت!تبنفسهيرلمقيابأن

اهـتياور!الىبمالزيعالم،الاخرىالظحيةممنباوركأةتوحىالتياحسوحين.القدلسالمنظرهذااًمامامحينهموإخفضونصوفيةنشوة

الر!الاماكنعاللم،شيءكلءلىالفلبر!ول!.قىولكن!رىلااللقى-بوجودهاوجودهارتبطالذيوهو-ف!بهاد.مهدالهالضارط

اثقيطاوالهواءالنائيةوايجزرالمنخفضةوا)سقوفالمحةورةواللقبوروج!صهاكتسىوقدالمقبرةفو!وطوحتهافلاءؤمزقتهت!حتهابنفسه

الطرو،بافه-جلاللحمضيةاسوائلواادماءاء،للم،الطورللةوالسراذإب.والرضاالههوءامارات

هـلاالبدائيمشواهالىنضيءكلفيهلملي!تحوقبجتشوهاتكا4عالم"كفجوزيف"كافكااعمالفي"ءخلفةبوجوهتتوددنغمةوهي

حتيم،الاجتماعيلأاكستوياتلادلى!ء!قمقولامنطقولانظامولاجمالهـنفيحولهإصيبهبشرحفاذايو!داتيرصبح"القهبب!ة"روابةفي

عن"نة"اجالمارك"بلو*كأبربىكبرعالم،الاوبىبصهمتواهبرمارسالجنسولاتهمتهولا4ققضايرعرف!لالكنهومتهمااصبحلقد،العاديمجراء

تصورهاهـذي(9691سنةاميسسمميربرفندقعرضت)اللحربعا(معاللمفياللأحفهزلمكمنبدءاوإعيصثى،نفسهعنالدفاعكيفية

احمرخطرخلالوءنءمثؤائياالمتنالرةالاشبءخلالو"نومفكاممزقابالتضلميلالاإقابلفلاشيءالىإضلانوإحاول،وعبثرعبكله

94!ةصلعاللم،(ا!حرينبينرقيالتيالةترةفيكافكا)ؤانمعهحوليتناقفونوالمصوروالكاهنفالمحا"ءثا.إفيدلااذيوباللقليل

فيهـ*ماهمطالمتخبطةا!ه-!فةعالم،الانواتمن!غير!عنالانا،طرفا!طاينيدريلاء!رغةحلققىف!تدورمناقشةولكنهاقضي!نه

فوعيعرلىاندونبالموتعليهيحكمفالجندي:الشخصياتمصيرذاتالحكمعليهينفذحتىءجهولاقضاتهأمرواطغامضقض!بستهامرويظلا

فيقاتلهوإجدحرانفسه4إجدعندهمهقولسببوبلاوفجأةالح*م،ا&ثسمنانهمطإبدوولااسطوانيتهنقلمنسونينإلبسانشخصانيوم

فقدلسلارتر"الجدار"قصلأفي"لابيافا"حدثكماتما"-ا،مكانه"ل*ا!كا"بكلههالاإنطقولمو*ات.حادةبمدإةخلاءفيفيطعنانه

(صالح".حؤقمةالىالمحضةا!صدءلأحولتهاكذبة؟رإقءنالحياةنالبرلته"9بتدافلبرتشان-كافكاتعبيرحدعلى-ارادوكانما

وانهبا!اقطالصلةفافدافيحساوروواوللمهذافيوالانسانلىنة،وفي1883سنة"برا!"مدينةفيكافهافرانزويد)*(

لهافانالارضعلىيإريبرماتهـخملاالتي"الالهعد/1!ة"عنو!داك!ريبفيء-؟عاواء4ءىالقادوبئفيا!فىوراهاعلىحصل6.91

ماوكل.الادضبرم!قايبستقارنلاال*قاييسهاالمنفصل1عالم،فيار!مالعل!ااكميصمؤصلأ!!ما؟8.91س:-لأوا!ةل،باهـحاكم

ءطرتالتيبالحكللآيتمسكوينافسولالقدرهي!نصاعا،!الانسانعلىالىمنصبلىكرتيو2291ل!:قىانوصلالىبهاي!نرؤفاوظلىاتوادثاضر

هوفبهـ،التفكيريجبلا"وهي"ا!هجناورور"قمصهفيسائرمثلاهذايكقولم،الاستقا!ةالىالمبرضبكلبباضطرحيثالمؤدسمهةاول

هو"،مىلهايعقللااًاقيا!وا"وتفيذان...اثدود"ا"نارخدبردأ2491،-نةف!اتبهفتكحتىإشبتدظلىا)ديا-لالىوىالرص

بابنهـادض!قى!ب!لحينبرا!بمامعحدثكماالانساننجلمحءقياس،ا!ورص.برةا"ا!ممهـابرعضحيماقهفيونشر7918سنةمنذالكتار"إمالج

الكاهنإوجههاالتينفم!.هاالنص!حمةوهـي.اغزىا!نإسالاندون.وفاتهبعدالالمظهرفمامالكبيرةاعماله(ما

لثئيلميعتمريعترلااذبىبلغاى"الائ!"نيبميللمممهمكىلث!يلهحفا"وصدلقضمباب4قفي،1491سن4نشرتفقد+أ3!يا،+!م11ء؟أ+9*!ا4قصتىاما

!1("و!بضرورب!وسثرت"ءويرينالوويلبإو"بهاقامالتيولأالاذجليزايونوجمةءنواقدمها

لا:تاب3في9691سنة

(للقاهرةبابربالعر)دارالكاتب287صيةالقف(1)3!لم93!مولول"أا!5كاه51وللاه9+م؟ول35م+،59يل153531؟أ؟!
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،استقلالذاثنيم!.تجملهافيولكنهأ،مستخدءةامومعاديةاووءثورقصمهفيفئيرايتوددا)!ي،لماللههـداعف،قفوكاؤكا

هـنب،ليقترب)2(كاؤكااعماليفمم!انجرييهحاولماعكسعلىؤ--يائدبالرينتهـ!فالام!و،اوزهتتإجسورةخطوةدون":ءنياتهفي

حيت-ثمنكافكا.لجدءبىأن..بالث-كماءالاحتفاءفياجديدامذهبهويصؤضعلي!،دمنالجفيإرةهـدهيغادرر،ن"بالعقلمشعمرة"ؤصة

ؤهـلميمونر"زيلمعاالىبالاغنراب4فهاكتفىظاهري.لجديداشكلاويىاهم"بان"اللقضة"إففيروا-ةبجوزوءلنتأكبما،!هأحدايصطحبان

؟بثوكمااشرقاإمعااو،ا)تحول""ؤصتهفيكماا!راصبرعالم.شيئفاتهمتهمن!برفلاوهوالموت

وسواء،اءرإكا"إ"يةروا!بما3الجديدالعالماو،هذهقص!تهمنيقظواستالضابرطو"اتالقصةهـذهفيالالةحطمتقدوحقا

عرؤتفديمةولى،لمةاخرلة-يءالىبشيءالرهزقنغيرهاو!ذاكانمنيرلملأحظوهو"،تجوزيفانوحقا،الجديدالرء-لموجودمعامل

ء!زالرانوهورجوهـريهامؤارق"عالفيدوف")أريدباقبمامنانذهـربرودماى!انوحقا،يظهرونورايفح"شبأكا"ب!يد

حركةفياللذءـن،مالييتحركءتوازي-نخطىنفييس!جركاناللقديموص-دوقد-كافكايحدثهكانكما-ستنتهيكانت"امريكا"رواية

ءثلا(و!أ"ةة""كلصإ"آوىارن)عال!ال!مزلمعابيمنارتبلص"وايةانهلقادننى-يءىئما4ووايديبيتهكذلكووجدوسنداوفيفةالص!رالبطل

ن!ول*الفيذمهوف(وبيدباالملكدبث-م)عالمايهاارموزاعااموبرين.ثءيرلاحالرةلمحاتمجردهداكليطلولكن.اللطوياررحرءن

اء-اليالء،لمادالمثهوواحدشيءفيكاؤكايندءج،نء:دخط-نلماليأهدؤصفوكرعداللخلاصكانلقد،الخلاصفيتساهمولااولر/قالى

وراءتوارىصورةفىإراهوراىصدؤ"كبخلملال"لىعالمن،اي،اؤءئياالويشمها"الجمسنر!رة"افييتفتل"والصورءارصخب))روايته

%-ةواؤ*تشخصياذ4فشخه.يا،اروأدياللافهانالمكتوكةالءمورةفصووللففرجينياعندايخلاصوكان،النياحعنفيكف"بنجى"

اذهـ-يث"ولفيهاجادوديؤ،لوقف،51عنلمنظرلوجهـةوراءوةفيبعيدايناضلكاناذكما"بيرسيفال"فييتركز"الامواج"رواية

.:هارإ"اعادةهـعاهذعالمنادوابهل-،خصاءالماؤكاكاخلقللقد)امىالمهفنع-ش!دك،كاءمدز!قده-وهتاكهنا-المنعشالا"راوهذ.لهدا

كا.)(("اخرىتجنلةوادوفقا.اتخط!ءحاولةندووالغبربةصورهابنفعفيالموت

51:4ا-مالمنوارفكأ!:دستهفيكافكاء!ارضكلبلقيولهذااتنخصءناتنحيةفيماركسيفهمهاكماليمميتكاقكاعندوالغربة

ء"!مه4ءخا"رةءإى،جرؤولم!،-فخصيساتهنفوساصابكمااهتزاز!.-ط!رةظلفييتحولرحيتالانتاجعملأيةفيالخلافةالمساه!4

))ألاء-واج"روايتهافي-مثلا-وولفؤرصساان.المبدانهذافيدهعنالغررفىوليسهـت.ألاشياءمعمه،ملتهوتقتصرشبمءاليالآللة

ثررة،الح)،ذهفنيمه،دلالىتجردتها!تحولالملغزاللوجوداء،متحتاروالمجتمعاماسدةاوالانظفةالبيروفراطيةبسببباامثالاحساسفي

ءضطرباذلفى3يجدواً!ءلوباخلالوءنوالاضطرأ(باكخبطؤيهتجد!طشروووو)1(يفصرهاان"فيشرارنست"حاولكماالبورجوازي

اءالا!!ىعاوؤدر""ويتهحيسرتضم!فتالوفيو!ءهل،دحعاوقيالغربر-ةولكن.4دصصفيتص!بثالتيأواقفواا!ادجهذهقنلالى

الة!ئمنؤطعة"مضلضةالسابطالهاؤيهايمصبحاتياالتجربةبرتلكميتا!بز!ميانتكطءفيالهاالكونوعبثيهاوجودامشكلةفيعنده

"هـكء-نواص-دو!وروداًتعبهدحدعلمى)5("ثائربرتر!طحعلىب،.هـ4ءنبهيخرجشرحيصيمبهالمتهـمان،ودلاوض،عالمادةيتجاوز

فيالاضطوابوهـنا.رجلهامنرأسهاتهرفلاالتيالنئىخصيماتبااكثا!ةالايجابهفلا"معنى"لىليصلانويحاولالمرقهةاللعادية

لاناكاناصجديدء!موسر،الواحدللثخصالداخلأ!اونولوج"اا"ف!والديهص!رةءضهلضيم"روسمانكارل"وان،والسفسطة

الىذاكقىجاوزاننريدوقرجيني،،اصيئوااحلإةبايوحيتصديدهكانتد-ض!اءريس"وجودفويكنت.يجدهاانيحاولوعبثا"امريكا"

ل!تهنافالتهـة،?-ناجنماصطدوضعءر":طةوفيوخالدةحصبقةبرتل"ال!كياو!و!وماورسخ""لانكةاحدجناحمنطارتقه

،....."اً.اًاً........حولهاويتتظبررونبهايعبثونالاطفال

مينمغطامعهفيصهاكهونمنشكان4ءا.حير!ممعكنهاغشسعياولتال!ععلنرحيرولت!ري!تجاوزهلماوكاقكاعدهوففالذيبالغوبةالاحساسهذاأنعلى

والادغال،ا!كهـوفوس،كنيالنيمافوقالجرارحاملاتضهاروافيرلجد4.لحلإلفيانه،وال!ودالططنينةحياةحالايم!وءلىدكثيريفوق

وا)شرز"!ة-.الدودةونجه،طا!شىولفعاعوالر،،حالاءواجونجدارخبردةضدخ1كهانه،اخربهباووعياالاندهانئ"نكدرايحملالنهالي

الطفلوزجد،أورورااوسورانهولويسبرناردونجد،والقارفه"!ربةباالوعييعنيو،و)2(جالوديم!قالكمانفيسهااللغوليةصميمفي

معادلىا)تشيءكليتحولولاخنصار،ؤودهوا!ضفمرهشاىقدوهـوعل!كانع!بكتيراقضل"4مأ.حدفجوريف،.لخطي!طلوى

......بهذااشبهكانحيثالمستقرهالاجتماعيه2لهوعلاماوظيف4مج

النهالي.وجودهافيالتجربههوفني.!،!واتفيو!فىورقاتفي.ر!عالتيالعديقةوبئلمكالمكتب

روسمانكارلهـوصغيربصبييلقيامريكا""روايتهفيكافكاانامنشيحالثخصوينقلالدهشحةويثيرادئوفيكسراللذيالئيءذللك

ارقددويلعبوالمباغتةالصدفةعلىمبن!وعداءرعبكلهعا"الىالمتهماضفىفا!ذيوهـو،واللفلقالثعالمالىاث!

ويتبع،الجديدةاادنياألىيهاجركارلان،الرئيسيالمورفيه.وهو-!يىاللقائمةاتهـمةالىمحا*!-سجعهوالاغراءإجمالأمنشيئا

ومنخلال،"غا"را-"عنيهايرومتنالليةفصولخلالمنرحلتهالمؤللفسكانازاء"الوران"روايةفيلارترعفيتاءلالذينفسهالثيء

ويستل!ر،عتذرا(تالهءاللقرن1فجالروايةتقالليدعلىيحافظشكل

ا!بافقى"نجوورضاءواثارةتشويقمنايوليسسيةالرواقيع!بما5!"ت--ونالذبنللهؤلاءيرحدتفماذا،نالطيب"بروقيل"مدينة

نهمالثابتةمعلوماومعالكهرد"ةا"ص،بيحوءعنسةاستااللصنابيرمياه

الانسان"أس،ةعنات!يراالىهذابركلير.لفعكافكاواكن.والمطاردةاهـىيومذاتاحدهمنكللوللهميحدثماذا،الحرارةدرجىفىءص

!ا.ولامافيولانصهواًفهيجدلااللذياللا"فهـوماكوناهذافيرأتالاماو،رجلالفذاتخرةالىتحولقدلسانه9فوجدالمرآة

خاهـان،سبعةظبروفوفيفجأةال:طل،!ذاعنيتخلىشيءوكل

نايريدلاولنهؤرارهث!لنتحصطر،فوعنالليل"نتصففيي!لغه!خرفةاحدهـم!رأيأو،علا!ةعهنالىإضحولجهلدفلاابمهى،خدعلى

...؟دمائهافيتننخبطاحمقطعةاًلىنتحولدهافاذاا!ريقفي

يطاردهالذيقدرهرضبحالطرروضدينو/!ةفياد!،االىفيخرج،اهير!هـدالذيارر!دريا!لب!ذا.غبربتهعنكافكاعبروقد

ب!ذءروبر-ون(("كاشضلقمد.ظبءيرمىؤلملأء:همايتخلصا!ويحاول

للادع،"-لوح!ىايضاانت!ئاتصقىسوف"امنكقسالحينالحقيقةا!هـ،ءاءنشخصياتبناءوعلى.الحادثةوعلىالزمهىالتسلسلعلى

ل-يحت5محمد،نالانسيرالولا،"حددةةاجتمقيوأوضاعومهن

"ر،لقاهوةامارفادار))61،صجديدةروايةنحو)3(موضحةاءالهتوابع4!ولا"،وكلالروايةاحداثفيالرئه-ث!الدور

؟22صضفافبلاواقعية)،((6691يونيه-الولالكتاب)121صوالفنالاثتراكية-ا

.(6891سنة-العربجالكاتبدارل78صالامواج)ع((6891-اللعربجالكاتبدارلضفا"ف.بلاواقعيةلإ(
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ؤ--ي!و!لعروا،الاخءلىقيآلمبرونوالارضءلىبالأمإوؤ.و!وحثميةأث.ب-4نرراص!ديااراء!،اننا.")11هـذهمناكثبراوروأبصورة

.ن!رتوجهاوالاءور،زوؤصوهـيء،"ك!قىفىهرة،:روءرررمهالءإةالىالمصاصرالانسص،ننظرة"طورإء*-!و،رقءعابهونانهبئاالتراج!ديا

.ء!ءضوياتعلىزخوركالط!والاس،ما"-له-،لملاوكد.ا)ءاولقد"4ثمومنا):ظرةهدهو.ر*قدا*ونا

إءصراوحلر،بتءبزبؤ("-و،اطر،قاء:"ء،فب!رمفكا!كاان))سوؤوكا-س"ناذكل،1ؤخ:!وة،اةوو-راوسهبةاللقديرهقىالتراجيديا

لاء:!ها)فال-بولكن،*د-ا(!،رعدماءبةاتة،هـةالا!طور!فيالفضاءبسببعجزؤ!ونظرهوج!قىمن!طةببءجمبروط!ماقدوعجزه

ا"كنى-كأؤوق،ضحركصا-لملأ":ةراء-امالبدجبكطاء،هذاءعفي*،زقذيء"،ءتاللم"ال!ول))ابيقبألملمضه!لةالما-االلؤوةتلكوبسببوالقدد

.لركلوزوااراءزاهةقيءدالذيءزالر؟ر/قةعلى،زابرتةوأفعبكأ4إكأف،ئ"ردلاالذيألأفطسوالأنفويالولواللجمهدهيبالر1جهلوا

عار""بقوةمر"بظةهص-رهكاوكاا!انسهاء،،!نافنتتهاممنجدوىولا

أ)"ءسة:-2ولا،الط"ءعي((!وهـااوءلومسرح"ءلىأز،-،2و"بريالاموروومجهولة

...-4ءليإءاقى"ءث-ءبا"وب!صصانولا"تطقياإنجه!جبربجدانايممهتطيع

الع!اى!س!عمرهفيممر-ا-"ا)ى.صلؤدف"ءةالقيبئنجوزإفيصارحالم-،ء!ب!ان.عجز

ل3إعرفم،!ةيل11الآلةدلعجابير"قو!وللراًئدالف،،رطقدللاءص!ايصللا"حاكملجها-هلثحيعونايقدما!لأحدفيهايكولى)

.ء!051.ل.لمإواصداورءود،إخهماالى!ولالوالم-اءكبمااتط،عةفييكونولااحد

/-بمن!جمليودرا،دان3و.رديرع"سيء"الاا!دجرلللباقةمم!دعوةنالتىرات3المذكلإ:ة"دةاءلىفيجدالب!تالىالاياممن،ومفيمنا

بالاء-داملحكماسمءبإث،هدلكي)1)ؤو!دان(كملهململم
نر.إ.ع.،ا--"ااءجهدتفدالآء،لفجميهااجملرءمعوالنيطوننمس؟جداللفهـا

ب!ص-ديلملأ.رووص!4ع،4ل!-كمصالي"وكاعنليممعهرو!!صلك،مجمدكبرورء،عءخمتلكلمىاق!"هـة،االجهاوصاتجمماالتدبردةالجالمر!لمةالىزرفعاىيهمجلالانها

فكطجوانبهكلمنالم*ثوؤةبااصصخورالمحاصالعميقالجبذلكفي.)؟(."0الت،ؤ،--ةالاوراقءنمجمومحة5-:حتالاوهاا)-4اءببدتا

ا،حكومجلوالروالرائدالضارطعداما.غبراله"اكطالراديالو!ذاكل:ذبروء!هـ*مدالحإم))ؤ،ن!وىلاانه"هاءايدركدوسمانوكارل

ا!م.واور-صالمظ!ررلجدءخكو:!و!ءرورروج"ق"وولوو!-و-4عاوربىه!غض:"ورةؤباالقاضحمببهانؤوهكلمةاولمنالاو/لىاللحظات

....داة-.)2("لاللطفيو؟رحلاكاري!ادراىلهالافضلمنكان
رء----طرهءهعلس.لملاسل"ف-!لمةبرقهر-ها-لةاء،سكالديوالحهدي

رت!ى1)سلاسل5هذبمضتضتمابكوقدالس!جبنوء:قورور.غب!صم!لمالمخاوقوواءلىاص:حوالمحلولعنا)هـلمةتوازفصث-كبء-كلتهاوى

ككا-ب!ة!*لملا!فيالرجلرداقدولذلك.?.،!فملقاترولاطةالف،!جالمنبهمط!لءوناووذاطممههديواجهان،نا"انم!"المسمىالجديد

بىأ،حين-يرءض!اجولا،ىالودياؤئيا!حوله-ولرصاحبهيتركهمطيعالملا)غاريص!تسلممالاسعالصوفوكلإم!ىانسا!اى.قوص"هووهدا

الصلمر.مناسالى-اًتنفذار!اصرهانالافاء،،أ"ورلم!راقدراذلكويعتبرا"ولابويطرحهاايتي

:ا!ءنجينالمصوراءليتجولوجعللآلةباكثهبراالرائديهـتموللملفسمهإقد!وانماهـموءفييتحطملاولكنه،يتحطمحضىيستسلمفلا

ف-يفيهالضابطان!مكاكيالوورتفي.وا!ةبر،للا!الاةو!أكالىء.ولالووربماالكشفلمحاولةقربازا-جلإبدنوعمنكمسيح-

الحف!رةنحوالمافيةاور-ملإرخ!؟،رةؤ!و،الاخيرةالاجراءاتإء-ن5-نبردركهاذيوااض"مافيمالالجسروهنا،جريدةسببية

ا،فضلمنروكا،الهلب،هااجزا!ل-ةةفسلمايرتقبوزأرة،الارضيةارل،3شهحصجةفيادرءةالجوهئا،احاءكبماا.حبرحدءلىالابصار

بالعة،رحماسةاداطاللض،بطولكن،لم،بزكابكيالاءم،لهذهتتركانشيءاراءانئال!سىانضاالاال!صإرو.فنتهلرالهداء،قابلانهفمع

،-عةطيعلااخرىلاب،باوالالةهذهعلى"وقو"اجابا4ا/بمنلانهاماذا-فىو"،،ا،لفخدقةوءديرو"صءر./ز"الهطشجن""اليهيجذبمتالق

وهوص،حواخيوا.اخرانسانايالىالاعمالهذهيمت!انمعها.قي4وا)عراصهونبزفاازاءجديدرممءاودوء:شر،جاوللالهالا

"توجعاجهبرداوؤد.جا!ز"شيءكلالإن2)اوا)-امدرجاتير!بطبهه-ى،هضمونالىيرءتوللمهذهـالروابةفيالش!كلواكن

الرسميةسترتهبفيقةت!تسر،وا!ءعفممنيسفسوج!ل!ورف-وهىمثلالليستر"جيزبرله"ان.المفاهيمهـذهفيهتصبوعاءظلانه

ة!ساراتلاسابعضالرائد،صيرانمنوبدلا.انيظهـنجداتلىمدياكما-رامالاف-"اًيرتهاروتروي2791(!:قىلدت)وكذاكلاصلاإلملية1

"ميهالرىالمللأبسهذهان"*ؤكدالوأالضا/طيتوؤعن13كمالأالالعنؤ-رى،اشرطيةاالمودةبامصابءر،فىط!للسانعلىوايعما!قةله(

ق!ءمابدير"وو--لوهـوالضطبطفظل.احوآظ(امنوتحدث!يلةوا"ء-و!ناللعوا!ز!ؤلاءحصجلةووو"فكها"ضطرباعالهااكباراعاللم

..0،001ءهمااسكارىواوالمد!-نوالبقبروالكلابا)كلماءةوصصية،والنهـمن باللطبع،"لعرصلهدال!داارو?جرولفيوسحمزيتمن،ب

..!.01.لم........،ا10ًلأوهـنا-الم،لفةنجاحولكن،ذكلاماولاجمالافب4تجدلاعالم،والرصى

اصا!لم.،صارل-"ر"مكرلاولحنلناك:"بفىزلح!م!يولكن!آحولؤدء:دءـاكلالنتانفي-3،فكاءلىراًجم!فيتفوؤ،!ث!

علىذطرةاللق"وآلانالاا"اًلىويرشبيرؤوطلآفييديهبرجففوهو(بريغتة

هـ---ذهءن1ا،رروياالانكأىقيمثميءكللقيهـكان،الالةهذهظولسلادلوواا(ادالؤيهاالحدلوحةاراءاف،ؤ-سىمصهو!الى

ط4ا")فلفمالثم.وتء"الرائدلهؤأو*أ.تلقائ!يا"!.تعملف!ك!الاحظةالجاهزةبايقوالبتتمسكفا!.ثهـيءالىمعبرازرحداللفاطاراء

هصومهفياء،اماىيرطفلىيررودهاؤصولهيصورالن،فدءتوانما

م!،عيرعلىالاشباء"،صيقد)ءاًحهاناحسما.،احتماللكلررويموووو"ش!كودصورةفيإقدء"شيءوكل،شيءمنققيرتحولا)كاريكاتورإة"

انها.احكماءهاا!كلوفكانروا،الجو!خطيحدثالاوارجو.نحب،كذالف!العاصىبقعاللذيكذا.رمهنؤ،ونسبيفالمكان،فيها

هي!ناؤممهكونخللحدثقاذا،اعة!0عشرةاثنتيبادءتمرارستعمل

لاف-ا(إكوبريعاىالناسىيرؤ،لطفلمحددةعيروالشخصيات

.اصلامه"كنوير،الاخرالجانبعلىلةيبد!الذيالطلهداعنثيءفييختلفون

كر!كاسحبثم؟"مق!داتأخذان.امكن"الااضابظاقالواخبراالمودةهدهءناوالمعلقةال!مورةهذهعنأههروة.رزيرلصرنلائاس9لأ

،4يرؤفاني!س!ن!!عف!لهوؤدء4كرا!ءبكومقىبينمنخصزراندقائقهاوصةطؤكمااؤلفةا-سرؤطوالتيا!غاارضفوقتزحفالكط

الراثلة،الاحظةءنؤ-هاومثثرجعلفصيرةحافةالرائهـعلىوجلمىءمارةفيإب!ونقالاطؤالغروبمابرمتقدء4الذيعالمهاان.وحركتها

شكلفيالمنهوشعةلتجرقياجانببهااحدعلىتكونتوؤ!فةعهتكنللم

.الاإةفوفهربضتققدالاخرالج،نباما،حطجز.0791(سنةاغسط!!-الهلال)روايات.21-صاءريكا)1(

هدهعمللكشرحؤدالحاكمكاناداادري"لااللضارطفالثم1669صالقضببة)2(

الض!ابطإبممأللموحينئمذ،لننياعلامة4بيدبرالرائدفلوح،"؟الاللآ242صا*ريكا)3(
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الصلمب.منشررطؤوقكا(كوكالءرافيتحركاء-ءنر.ورضوؤ-دؤكأ-،لممى"رلشرحبا،بئومانمنحلؤيؤ!وثصيئا

الانا"!،!ليلاالاائدالرلا"ءالأة!بلمنا)ضابطيلاحظلمو3:توود،رعهااخاذياهوالاولالحاعم"انعاجهضدوا!تكونك""

لهلبشركقاهلااتسحاعئ"وؤفنمو"نرورالجاهـءكلاء4لاحظفقد،اتمهاص!ق*جمبء3لفي1)ءهلؤلمورءهء4ثملىالاو.لجارر"فياور"،طده

ملوحينحركاز4فيإلرائديطدفجعلالرجلاما.للظملفرصة3!،حاءنش-ظ!هعت!ل.وحدهاليهنسى:فالاخنراعبراءةويكن

اكأضانه.ه-!ااشحةبهالءضقيالمربوطةيدهءخلهخخدميسانطعيم!ة!ذهفظام3لانلكؤاتلوكئيراابءدلا،ناحمم؟ؤ-معلم!؟الاول

!اتر.دونباررظرهـ--لتركانه"ماءلمزدرك.اءمدقاءونحن،!سهصنعمنالستعمرة

-يرفد،"جميلا!ر!االىصركل.-4ير!حوهوائدالرقالخايفت-4انؤدرناارلدرجة،التظامغا!قىفيرهوتالىإقبلشبء

إتوروراءالوالىفاثرلا4ؤ:ءتيردفعو!و!،اًلضؤقال."..الرجلان4ءلمهام!ض-يلا"ن!"-بر!جدإب"ثمروعالف4رأسفيي!شضت!اذيا

يرسالسمن3لإهلمك،الياء"!والان،))نعمةالمالة،ب1وجههءلىيدهاكمالحقانتقديرق،وتحقق،؟ثيرةات-نالافلعلى،*،شيئايغير

يحنناجهامناإميولنفمهيحتاجهابرالمر،4فكهـرباطارية4والملإبةنثم.."..ولكن،قىالحقيقبهـذهالت-ا-مالىافى.طرؤدالجديد1

اللحركة،ؤبالمريريبدأحتىالرجلإوبطؤحالما،الجرافاجلمن،ءكانالى"كانمنا!قل))اناوقالإحدوتامجرىوءتررنفسهقاطع

!!الحم!ء.ع!مةءقىدشدلذ!؟دقسسفةلمدةلااتحفراكت"ب،وؤداجراءنلاتةءن"وىكمابركأوناتياالآا-ة!دهن!هـمووو:،
.ى..ط..سر....لم..و...ر

،السخنئ!ياتةيال!ذهمنض"،ب!4.آلاتزرىفد.ؤحتالىفوقومنعاء-4يطلقالسفا!ماادا)!زء،بهخلمصالقباالوقتبمرورجزءكل

ة3للحرزماء،وءطابرقةليدفةءرو-ورةلىالسريرحبركةاننرىعنمنهاولكناوسطاالجزءاما،المهـهمنإ("ءلي"،طلقايعلويوالجزءا)سرير""

الحكم.نننفبذا)!عإء4الاداةوهواللجرإف؟ائدالرفهأل"...الجراؤط""عليهفيطاقونرتفوقخوكراللذي

.؟"احاكمةاءويي،ط)ولكنائداًلفألفى"!الشهاش!ةلانبانتباهيرصغيإكنلمؤ"و؟"إجراف"افبرأة

ا"فءا؟ذاكتعرف))الاثرو-"،"ضىوهوس!اشباالفء،بط!!ألتجم!---عمنفتهضعهرقوةعايهتتلمطكانتالم!ووطالواديذالمث

ناتصرورطفانتالعةوادجوك،ءفككلئنرحي،داذاااعذرنيولكنوءرهـ-"ل!الذيبالءطرطيعجبكانالوؤتذلكوطيلة.افكاره

.لتنكلقدالجدإدالحاكمولكن،باللنترحعادةرقيومدي51هوإحاكما"-!تهايررحالتيالىمكر"بئالئاراتو!والمحكماسمتصووطفه

ات-،3ائدالرؤرؤعمهـم"زائرمعيحدثانولكن.الواجبهذامنبذيرانمنالحدإثيمنعهولم،الحماسةهذهبصثلءوضوعلآتقمب

معيحدثانالولكنحديثهالضابطواصلفقدذلكومعخجلايدو"فىءانؤقدللجءديوبابنسنه.هناكوممهءماراهنامسصمارابالمفتاح

يعد..."،جديدتطورفهذاينفذالذيالحكمبنوعنخبرهفلامهمزائرحول11رو*نسلص.لىدفقدفى!و،الرائدعايهاالنفسءهاالحالة

بانواكتفىنفسهكبحانلالوحادةلهجة!ستخدمانحدع!وكان،خباءلايءصهفيايكنولمرأسهوتدلتتدفيضهعلىواؤكأمصصميه

ينف-سحمنخيرطنعامنيقصوراليسو!ذااحديخمرني"لميقوللاالت!بمالةرنسيةباقيكلمكاناللضارطلاناذللكالرائديده!ثىولم

..00001،-.اابالاهضمامالجديرومن.منهاكلمةالسجيناو!جنديامنكليعرف
"حاكمنابوصمهاقامالتيلمماسبةالل!مصميماتفصديءا!-ا

افىحرللا!إتظرفكان،الة.،بطشرحليتاعجههدا.دبذلمناؤلهـانالسجينان

واء"-*(ريهـوة"ل؟نفمى"الحاكمرضءمناهمما":ائدالرقالالرائريقاطعوحين،ال*ء"ولة،المحاولةهـ!برثميءيمئحيرحيثالى

.؟"رلساماوء.هدنياوميكانبكيأوقاض.ا)ض،لىطينظرحصثالىرنجظركانبأسلتهالشرح

:برءتر!ة4رجاجينظرةو!لمق!ببارتباحرو"ىءوهواً!ضمابطفقالفا:ز!،لهامناورءباسموهو،ا!جراف،نعم"الضابطفأجاب

لاننكفينظافةفييجدهماؤلمميديهف!صثمشفيء"كلكان،حقا"الا"*ونلاانهامح.الجراؤطعمليضتى:"وعهلهارافالجاى-،!ورل

الثانية.لامرةوفملهـماالجرولالى"فتوج،التصميماتبهما.بامسح!الا.فهمها!.ة-،لايوعاى.اكثربرجمراعةوم!ممةمحدد"كانفي

يكتمتفالجرافيردلن"حكمناوقالصغيرةجلديةحقيسبةسحبثمالالةاجزاءللكاعىفن11مزمعوانا،جلالريرؤدالسريرعلىف!ا

لجالرفوذا،ءلهيه"مروضاللحكم4لرئيمىالعاصيالرجلجسدعلىاثحر،بفومالممليةتتبعءلىقادرا"لكونحتىادارتهافيبدأاانقبل

".."رؤساءكعظمجمىءده"ءلى؟:ب"!وؤط4اليواشار.."ءملاداخلاوجودةاالمشرنئرةاللعجلاتمنوأصدةانالىافإهكانواحب

الضابط،اليهاشارح!بنوقفاسياجلالرالى1الراورن!رلافتكادازن،?ولها)زرإق(صربرفاتكل.لمرفى،بولذلكمستهلكة"المهي!من"

ولكن.يقالماكلل-لمتقطاذنيهبركلوبرصغياسالرءضحنيؤوجدهقظععلىالحصولفىناللحظولسوء.صتحدثوانتصصوصكفهع

ممأى!ةوفهمللماف!لىدلا!اوصطهاف!رقبنش!يه"هـةمة)-كقلتكماريرالسهـووووا.ا)ءمعوبة!.،ىفياءرهناالف،ر

هذامنظرامامولك:4الرائدذهنتراودكثيرةاسئلةوكانت.يقالفائدتها.برمدفبماستعرف"والقطن"الصولىمنبرطبقةمغظنىتماماوءـو

فصم"لا"فاجابه؟"بحكمانوعيرعرف!الوهلبالقولاكنلىالرجلوهفا.شيءكلمنعاريابطنهعلىالطبقةهذهفوفىالرجلويرقد

الح!نوعؤ،يرعر"لاؤا!هالرائدولكنحهشرفبمي!م!ضمراًنء،ولصكام.باوثيقه/مكنكأىلرقبتهواربطة4لقدميواررطةيىديهأ"يطة-

لحكلةتوقفثم"..لا)االثانيةلإمرةةاجابه؟"عله"له.جنفذذي5امنتفي.ةلكقاتكمابطنهءلىبرقدالذيالرجلداسناحي"وتوجد

فائدةثمة"لليس:قالثمالسؤالءع!غةلانقانالفرصةالرائداليعطي.يعضانومنالصبحمنفتمنعهؤمهالى1ت!فعلانمهيأة!الباد"

لرائداوأزمع."جسدهعلىعهـملياسبلحركهوهوبالحكماف،رهفي.طبالربامشدودةرقبتهلانفض!هايرانيستطيعلاوهـ!.ام!سانه

افهافاحسىالليهارؤدتنالسجمننظرةولكناخرىءرةإ-مالالا؟"وصوفنق!منهذه"هلاجمامالىيمجلوهواللض،رط4ؤسأل

اًحبر:بصوالوالقىكرسيهفيانحصىثمومن،مرارالاستمنهتلتمس-ىهبيأمممصكثمبنفسك"-ح!م!.ها"أكيدبركل"/جتسموهوفأجابه

نجسمرو!والض،بطفقال"؟عليهحكمةدانهفإعر!3بالضأولكنه"ش-بهوو!ذاوصوؤطؤطن"نهي"وقالاسر!افوقووضعهل

الرائدفقال.ايضا".!لمكولا"غراليكأاكثرالى"ئلةيرنوفعمنابتسامةتولدوفجأة.قائدتها"عنحالاولصءأخبركعاجهايبدوالذيلملافالاخت

ء:4"ادفاعانتببج"يعرفلافهواذن،تلكالولاجب!تهيجففوهوصرىبااثصمنوتر!ماع:يهفرفعالالةبهذهالرائدعنداهتمانم

!لىىلجوفرنفسهالىقيحدثوكطنه،عينيهيديروهواًرضابطف!الالوا!ءنالسريرورأى،ضتماهبكلافراها،فبهايحملقوجعليدير4

لا4))ولكن:البديهيى-ةالامورهذهشرحمنبالخجلالاحساسالرائدوؤد،اسود،نالخنت*بمننبصضدوفصاشء4وكا!ا،واحدحجمؤ!

"ولكنال*رلهءيمننهضوقداًلرائدفقال.دفماعا"ليقهمالفرصةيعطىالارهـ،نالىكل:"هاكلولتد،!رينبنحوالسر.برؤوقيالمهيمنارتفع

.نفسول"عنليدافعالفرصةيعطىانيجبوصحتهما،مساللمفتحتتشعاًخدتالاصشرالشحاسمنقضبانياربعة

55



عكىا؟لحفرعمليةهدويسلالزجاجخلالمنفر)انالانيرستطيع،كثيرا.ذ)كعنتوقفلوشرحهفيمهددالهاللضابظوأحس

.؟"الادرالىوتنظرقليلا"نتربانيمكنالا.الجسدوؤفطالذيالرجلنحووإوحبذراولوأمسكالراائدالىتوجهثمومن

ؤهالالجرافنحوان!ى-ئماليه4وتوصبشثاؤلائدالرفن!ضضديوالجؤ،ل!،الاهتمام"رصاصحلانهمهةدلااللحظةتلكفي

،منههـدةذج؟مافيتسبينمرالابر"نعيننوترىذاانتها"لضابطاؤ-ىقاضء،ع"نتلقد،الموضوع+مصبلملأتللكسأشرء"ال!حلسلمةايهز

4اللطويا-الابرقومو،بداخلهاقصيرةابرةتحويالمةطوابرةوكلالحا!-مل"!،روكنتلانني،حدافيمنالرغمعلىالممستعمرةث!ك

ا!فاعايرإلالماءمنردادا"رشؤهـيالصميرةالابراما!الكتابةبعملإة"هرقهءمااكثبرالا)ةهدهعنفعرفت،القانوبةالاموركلفيالاوال"

،هوالمبا)!ا"،ءتضجهعاصغبرةاالقناةالمكفيوهنا.الكتابةيوضحواًنووبطاحكا"-!فيبهاالتوشدا!مالقاعدةوا.اخرانساناي

لالخمناق!رةاحولإضصرفئما)رئيسيةالقن،ةتلكؤ!ماالمقبأ)قاعدةهذهعاىنص+سرلاا،خرىالمحاكمان."ميهبكلاالذنب"

أ!هاءاخاه!خالفهالذكيالائربأصبعهتت!بعثم.لملات"الفضماصورة""هه،والحالة،بعدهمتضحرىعايامكاكمجودولوالنظروجهاتالتعدد

ؤو!"الىيدء4بكلتادفعوضوص،اكثرالصورةيجهللكي/لىوالمياءجلمنالربونوقد.الاولالحاكمعصرفيالاقلوعلىذلكعنتختلف

الخةتالحدهذاوءخد.ي!نهانهاالىإصلاًنء،ول3ائهوالمالصورةتدايقافهفينجحتولكنب،قضايايفيللدخلمحاوإةاللجديد

ورإ،5ب--بءاحسولكنه4كرسبالىيعوداًنوحاولخ!ه،لرائدهـذه)ثاشرحانتريدوأيخت،باستمرارذللكفيوسانصححدء

الف،دطامحصدعوةلبىجنتبعهؤدعلص"المحكومانجزعافاكثف-ىادلمضؤةد.الاخرىالحالاتككلالمممهولةعايةفيوهيالحالقى

وانش-ى2السدءلمةمنا)ضائماتنرطيجذب/ان،مد،قربعنالالةوكحارسكخادمالمخصصجلالرهذاانالصباحذلكفي"النقيب91

ان،جاول.انهيئالحائر،4عينبمنوافحاوكان،ازجاجانحوءثلهانعا!كان8تو،ولينت!بهانيجبعماتغاؤلفدالباباماملميرقد

من!*!ملمؤ،وذاكو"ءاور-!ان!ذانا)-4ينظرءمانتميئاي!فهمادادوق!،بالنقبلبابالسلامويوديايساعةتدقكلمايستقظ

قدمايرتكبلاحتى/طردهانأئدالرواراد.عقبمنرأساالشرح-توكافالبابف!ح،جلالريختبران11،ضيةلمةاللبفيالنفيب

-ا/بين!اوقغنهيده"ن-،ز"ةباش،رةالض،بطوإكن،عله"يؤاخذيلطمهوجعلسوطافنتناول،نائما.كورقدفوجدهدنينتدقالسماعة

9ءوؤذأفبرةاؤوقاوجوداالسدؤرابمنوليلملأالاخرىليدباتناولى!ا-رةبضبهاذااسماحامسويلةين!ىانمنوبدلا،وجههعلى

ق!فط،لىالرجارت!"مافرأىبعب:جهبررشنىالذي،)تديامبلاابتامتكوألابعيداالسوطبهذاالق"يصءيحوهويهزهوشدهلىجل

4جمات-:ذةالسجبنص"ذثمالارضديبأؤدإممهوتننبث،فيدقيضهحالتهفدونتلى،عة"نذالمقهبءضروفدالموضوعهوهذا.حيا"

وه-وو،بئءله4الهفيطروجعلاجنديااعتدلتم.ينشىءثميتعثرهـ،ل3ودهـك،ا-لملأسلافيالرجلوض*تتم،الحكمدهاوارفقت

ا!هـ-املا-ط!نالضابرطوللهن.لىلاسلهفيو،جاجليتخبطكطفيدل4وسبماكامامبمالرجلاستحضرتفاو.ابساطةبمنتهىهناللك

نأوايحقيقة.قهمي4"عاىيقفدول"الجنديفيزأربالربرلالرائدىا)-وسأضطرلاكاذيبباسيدنيبلوعاكلضةمثوثس4بأشياءاليك

ور-عولاكانلانهرافالجءنيقالماكلالىبالايرلقىإكلنللمالرائدف!انبم.والوافع.و!كذاو!كذااخرىرلمكاذ،بفتؤيدهاءمناقص

!يفان3"التديفيثانبكأ"رةبط2الضاص،حثم.جلالرهذابأمر*:صعنضيولكأ:،؟الانواضحهذاهل.يغلتادعهولنءخهتمكنت

ووو--وكتفيهمنبالرجلوامسكالااةحولالصخدارانهبل،معه".الرائدددغئم."4الآلشرحمنرمحد4اتولمأزفقدوالحكموقتنا

لحة.منتهتؤان،وكافولأهـميمهعلىيوففهانالجمنديبمعونةيحاولةث*لرى"وكم،:!ولوابتدا4ا)تافيللمرةالالةوصعدكرسيهنحو

اعرؤءلمحأنا،ا"لا:شرحه*هلان!يدوهوالمض،رطائداًلراقالوهـذان،المجذعالجز?طارقفهذا،،نالانسإشكلءطابقالجرا!!

!لىصقهضثمثبمء"اهمعدامالضك!ءكل"4قأجا."عنهاشيءكلاذلق،ل!أس"طابقفهـواصغيراالمسمارذا5اما،لكصافينمطابرقان

المسهةالمجلاتل3توبر!الم!م!يا(هذا"فياعلىالىوأشارذراعهلاعدادا!تمسوهـوبودالرائدنحوء،لثم"؟اللكفايةفيهبماواضهع

تتطليهاالت!ايكنابةعنوبعلى؟بيراذياراؤء"الج"تديرالتي.!افثرح

،(الاولىاحاكما"كوضعهاالتب!ايخططاسترثسدزلثوما،الهـقضيةالاجراءاتهـ-ذهس،ءتهفقدبعهوساللجرافنحوائدالرنظر

الجلدب--ةالحقيهفمنالاوراقبعضابتوجثم.".نلكهي!ا،-المحهإجأإح!ثللعظيىمسصتممرةهذهباننفس!اقنعثم،القانونيمة

اجلسا"!--كا2"اأثمنفهيظمسهاادعكفلنآسف)الودنن!وقالبثىءاحسولكأ".كريالص!النظامفيهاويسودالعاديرةغيرللمعايير

ثم.وضوح"4ش!ءكلترىانتستطيعوبذللكهكذاامامكوسطنشرهاكىانوان-سيقدمانهالواضحفمن،الجديدالحاكمفيالامل!ن

ولكن،الاستحمحانبعضيبديانالرائدوأححب،الاولىالورقةبسطعنالضهقالضارطذهنيعجزالاجراءاتمن-ديدانوعا-تدريجيلم

بعضهابعضمايقاطعالتيالخطوطمنمتاهةهواءررااناستطاعماكلاللحاكمسيحضر"هلالاتيباللسوالالاملهذااليهاوحىوقد.فهمها

الفراغرؤيةاللصبمنتجعلشديدةبكثافةكلهالورقةاغطتوالتيمنواخهفىاًلمباشراررؤالهذامنفغوقدفقال؟"الاروامهذا

الىتطيع"لا"قاجابه"اقرأا)الضأبطقالثم،الخطوطبنالابيضفابغضوقأ،نضيعانيجبولا.مؤكداهذاليس"المودةتعبيروصاله

ي!هي))اوغيروهوفاجابه"الكفاقيفيهبماواة!حةولكها"فقال-صظفحبنوغدا.ؤيىلملاولوثرحيؤطعالىاضطرانهواليثيء

يصهـوهووقالاللضابطفضحكحلها"علىاقدرلاولكنالاتقانغ!ايئانبالعيمنكانوانالتفيلاتكللكاذكرانباللطبعيمكنالالة

الىىتحتاجقه؟لمدارسافي/الملأطفالفعلملاانها"اهكانهاالىالورقةقط!يرحهن،الجوهر!"النقاطعلىقنقتصرالانامما.مشوشة"نترك

بالطبعليسالجس!كللىواللحقر.النهايةفيسضفهمهاولكنكدقة9نفينزلالجرافمانالتذبذبفييبدأاذياالسريررلىالرجل

تهلمغفترةفيرلواحدةدوهةجلالرعلىأقضيلاقالاللة،س!لاشيئا/فرضحتىاء-داره7ا-مىثانؤ"اوتوء،تيكب!إ)معدوهو،بده

ايمص!اء--ةفيالل!دة"رحلةوتبدأ.ساعةعشرةاثننيالمضوسط!في،الا.جارؤ-!طاهـمة12وءبدأالعطا!داخلاصلمبا"طالمصتوعالشريط

الحفرمه،نحولالم!م.احيقمنكص،تترشانويجب.السادسةؤديير-اجراففا،وعقابعقاببينء،احتلملا!،.الغبييد!كلاوقد

مي)الغظلاجس!ابقيئاما،صغيرةمنضةالايتمنللاالذيالفعليالذيال!"د4ألصتو!ضرقيفزؤهو،دسميبنطامالظاهوفي!طه

بهيقومالذيالعملقيممكأتقدرانذلكدحدأسنطيعا.سليمة!لئةاتهـ-!ا!يىةفياووكبماوالتقدم.السريرذبذبةبمسببايضايهتز

وادارص*هـالسلمثم"!انظروالان؟عموملاوجهءلىالااةوالجرافهـكلةؤ،بلتنلوقد.ا)زجاجمن"صوعاللجراف!لان.نلاحظانيمكن

هـ!لوددأواحدا"انباجاوالزم"انتبهاسفلينظروهوو!،حمحجلةاء!-نفئيرةتجاربومدولكن.الرجاجفيالادرتتبيتوهيفنية

ض،قوف!،"ؤز،ق"كانتالتيالصجلةعداماباحكاميعملشيءتنخصطيكلظيمةمتاعبترىكماالانتقابلنا،.ولاعليهاالتغلب
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لهـلىاالك،وبةالغي،رؤطعؤ/ء4ؤوضعمخزنهئاكهـانوايضا.الغرضلفرائدلهمتذردداًعيهرد9ثميدهؤبضةنحو!افهز8-!برضجتا!اصمافي

أء"!الماة-مبئوا?بؤكطا."ء"امهيرابددتؤ!ان!كبمااواعترف،الاصعلملأحاتتزحلقثمالمهـجمنداخليهيدبكلت!و!ثثانيةمرة"المصمنو!بظ

الةدإهكأطرؤت،مؤءها-،يجد!ثغرةر،إ-قىيتعللا)ءديداللحاكملانالآنوزءق،للاوؤتتوؤءراالسام"نبردلااللقض!،ناحدعلىاسهملالى

اتصاؤكلاذاارء،هـ،علىفء"بناشرف!-دانهبلالا"ورإة!تصرفياناتضط-ع"الضءة"خلاليصصهعهانائدالرإستطىعصتىرئتء"!هلء

،كداءلووالم!القد،بمباطالرعناونفسه-أجد)باطارباطلبتء!ىالاول1طرالصيكملوحين،يكتبالجراؤء!داؤ!ها.اد"بعها

ؤ-د8،*-ونذوحنت،لجديدار،ط-لرار،ريخىابامنخنرةولتم!ة-ياء---مالتفلإتدحرجافيطخذوالصوهـطالخطنطصيكأؤ،نالظهز

أةوماناء:ي!توؤعهـة!3أ*-نو.ءلملافت!جديولابايى،فهث،اء:حالمسلوخلجزءا،بىؤدو.ءله"،بمضبجديداؤراًعاللجرافو،ء-إحببطء

."شىءفييهـلم!لاالامرهداا!،طربادو!باللعملرلحفوزه!هـإةطالن!ءوؤةءوال،-وف!اللقص!قةءلى4برالكظمن

ا"-رالآخرينشثونفيوال:تنا)ءزرخلبا،ن!"أئدالروحدثحين-قذهاا)ءراف!حافةعلىاوجودةالنانهذها*،.جديد

منو)-"ىالممصتمههرةهذهأ!رادمنؤردا!لبؤ"و.دائره-اال!ولةيئ.داقبرة،االىبهوزلقبىال!روحمنالقطن!زع-ب!دامدالجير!خ

ناول!اوالاءدامذاف!ر!لو.تبعهااة!ا-ةلاالوءواصئياكثر"م!هقاال!،برةفييستمراوهكذا،.للجرافءهلمن3-راؤلهنماك

يلص-لالاولىالسىتادءاعاتوفي،ساعةنتهاتتيط-لمة!اكثر
")يخصكبرماقاهـخمبغرانت")"اربئولوان51*-ناؤمن.بولمحفه

هـذاس،ءرنة-،4و"اذاربز"غل،بنض!كطاءءل"،مديرا!يمت!ءعلاو!:ئذ.ةقظالالاممنيرعانيانههنالكماوكلق!منكانكملمحي،جلالر

هـرق"ة!ربرور!رضلااك.،!هـةليوررضالا!!يا!لموهـوالاءدام.الصراخءلىاقدرةااهـير4تعدفلماللباد"نشكيمة"ز:زع!،ء".نوبعد

إة،للرواحرجءوقفؤجمبهنفمممه،-دلكن"و.إقوانيناتةجدؤئينالآخر!زهاكهـرباا!هىاإتوصا!هـاعاىاللدافىء))الارربا-ن"منلي*ضيرصبو

.ان.دقه-نلاا("رانالتكم":فذفي"الملأأنسانيرااراءاتالاصشرعء-ةقه!مب،1":4يلعقانارادلوالثسخصويستطيم.الرأسناحيكأاوالموجود

عوضالوهـذايؤ-لث"خصي!بغرةاحد.لت"مهانلىهكنلانرم،رركراؤدء!ماصداانكثبرةحالات"طيترأماؤدرءلىاذكرولا.رورر

الطء:دهبرم!.ءاءلملأهـةله"رلطه،لاءوا!4"نولء"!عضهغرو!قلرهـلالسماء--قىاص!حواؤ!ماالرجلان!:،لك"أوءل.الءرصةهذهاض،ع

........اناجلساتدتؤتالودللكوفي.الاكلفيرغنتهكليفكد2"ةالس،د

ينلحفكما"نرةحينظرعظيمخاوصعةف!د-!يرحبو!هناوج"جهاررتعوةلمببىور،ناللبوجهـهو،الاصءرةللقكلته،يطغما!ادراجلالرانفاالىكلرهداالاءطوب!ك!3رعلى

"وقة"ءلىوإصرالاجراءاتهذه.رصتءصو!طلا-بوضءوخع8لىؤدكم،-انمنبدلاوإ*نالمقبرةنحويبصقها!مفم"حولصرجهايدانهبل

.للض،بطالمعاديكطالءارر!:ةاعظمو"،.لصاعتفوج!ه!فيق،ءوالارآسهاميل

..حولالنور،يدأ،فؤنمامةالوجوهاشدصيءالساعةلمكملابر،تغشاه

ا)شجلغضاب!.لانفيرع!دؤطالضا"لغث!ى،4ل!ه!دالحا!-تفاوعط!دلبرمقم!هيرلمق!طبا!آنذادللانس،نإخبلو.4ءه4لمكلالىيننعثم3اع!ينيه

رأس!ونحويلوعاككهمنصدنندبهان"نو،قبوم.لو!رفد"طحاول!بمفا!روب!أجلالرؤلنذلكبرعدفيرءخمييحدثولنالجراؤطنحتمعه

ط-9لمالا)فه،4و،الالةعلىلىالؤدمالقيء5ضانؤ،تالوقتاكنو،المقبرةا)ص*لموبةإترأوفه..5"حمطكا!لوكطفمه!كبرمش،الحفرفومؤكبما

--ايفسر!ورجلشافكيفرصيشيهالكفايةاثخصيفسرانفيكةالبا

م،غاطةالت،3!ب!هذه"نة-!إشءعراندونأضرال!هـقىااللقضب،نوهـور!زصاتسماءستالى"جتاجء.!بامرهذاانالمؤكدومن.جروحهة

!لىثؤد"-اائدللرواوضج"اخ!،ريرآ3زر./:كأؤررةالالةاص:ح!قةدنحوطرحهثماللجرافءلميهيجهـزاللحظة.نلكفبمولكن.4امنليمئتهـ!ما

انهم8.إةم"3الحاجءلأىبز"رةلشاء،تا-،ولالم""رتعثتا!وهـداه!كصونكوب!رل.وا)صوفءوالقظنوالماءءادمااعاىؤ-تقلب.المقب!رة

؟الح!منن!ذ!لىقا(!+،4ا).ومطيلةال-برءنيرء"ومانالواجبمن.واًلجندي"اناندؤ:4ثم،زمفدالحكم

دؤانممالحور-ءهـاتؤ(نذيكدم!ر.دؤءن!حيالرسيدلجااء:دأؤول*-نالالة-حيوبهفيرإساهو-ولاء!ظ،!و!اد!اذفيلرا!داوأسلمم

ا.ةحيطياة4!ءادللؤ،!خا.يرؤ!انمهلالن!لط1بر-*رفمهثونثى-!ةا.يق!ماًنكل*رمنولكنللاحظها!2الرجلكانذلك3و،تعهلاوهبم

ا!ذيلكنو!اصكرأ"ت،ولفييةرطوالآننالمنةهكالسهعلىرضعدىر،اجندياذا،3"ا،تحرالابرفييحملقوالامامالىإههـلىهووبيضا

ؤدطاهـت!،يالتالجد؟!ةان!*-؟!،ءطونثبلاا،ذاهوافهمهاناستطبعلا.الخلفمنوبئطلوشه4قميصبسكينيمرق-اللض،بطمن؟نض،رة-

ت"بهة"صء،ولحيىباللغثيا!ماانسانت.هرلا!ف؟"ور!ئلاثةمذالجنديولكن،عريه!بمحت!بهاقيتنبثانوحاولءللأبسهفتسا!نظ6

ؤ-ص8-،يخرضوزوجعاوارجلالفمناكثرؤبلهمنءلميهابكل"ققدص!ت-وؤ!ه!الالةلض!ابطااوففثم.ملابسهدكيةعنهوخلعمنعه

."؟اصض،رهملم!اطةلهؤجتللملاسلالسمنهوانتزعتالمجرافتعتالرجلوضعضفاجىء

هـىالجنديوافئغل،وبدا"معتسلمارأسهعليهالمصوموخفضمنبدلابالاربطةللفولكنه،دنتقدالخلاص)!طةانالامراولفي

خ!ةتراجعاللذيائدالرنحوتقد!هـقدالضابطاورا،الآاسة2ننلإفو!ن.!واكانالرجللان!للاموضمهءنا!الجسو!ط،ذ!ن

بهج،نباواتحىا!كها)ف،بطولكن.عا!ضشهورتح!تماه!راءالىءاهالافيا!يسرىبيدهيخبطوجعلبدنهقشعراالابراسنانممصته

"؟--5-ج!لكلماتةضعررك!امعكاته،دلانفياطمع"إقوليءـو.اليمئيدهقتوثبفيالجنديانهـمكبرينما،الرائدفيماقفالذي

.كمحيرةر!بونأمىفىثم"بالطبع"فىجابهائصروص"ءلىليقبرأخفيطر!منائدالرإدصظالضارطوكان

الةرصةوعفدك-كمالح/ئةيذؤىبرهةالطرهذءان"لهؤالأل.سريعةرطريقةؤبلمنلهشرحتالت!لممليةا

ح!-دالوصل511واز،.لها.زأ.ليده)طنءنتجدلا-بهااءجابكلتبديل،ؤفدخبقوةثمدهاب!هـيلانالم!صم!1رباطكسرانوحدث

اهاواى.عانتء،رؤياطمعأهـدلم!و،)قد،م!االحاكم!تقا)ء-!ولل!"ال،"وجهفت،)4واراها!4ء!ورةبن!طع"لجندياكا"-و،الفابركل-

ابأمءلىامهتاضةالمش!هـرةوكانت.هيكيا":قيىلانءوجهبهديوكلل!س!فدائماجدامهةدةالآا"هذهان"الرأئدنحومتجهاالقءاووج،4

ول؟نثءكبماء":،-،اكرةياةياا؟:،عهؤو!د-ء-بإ*ء"اءلمنتاللقد!مالحاكمانكلالاءر-.معلاء:-،احدالوولكن.وهاكهـخارهاؤطوحاوالاث-اء

توارواؤ!ا-*،!ور.بئاف،نول،ذا.يةاة!ا4ددورالىاء*لانيمكنلافيكلقىبس!ولحلهيمكناءرؤ"ذاايوعلى.اللحكمززفهذ!نيصرفه

)ظهـراناديررلاولكن"وجوداًمنهمالكشنهريزاللاحق!ا،11!هووا!نفوقالاهتزازدرجصةءلىستؤتركا؟توانال!ملمملةسأسضخدمبصاطة

فلعلك"،إقالى"االىواء،حبتا-وماالمة،ىالىد!تانكفاو،اءجابهتعضهدا)تيلواردانبا"السلسلة.يربط-و!-واضافثم"الأإهنالهراع

اجدإ-!االنفوذ"حتول*نمنتحايعيظمنةء-،در4غامغ"هلمقاتقسمع3مالاولالحامايا!ي3،نوقد.الايامهـذهجداش!حةالآ!ةلصيانة

ادممببؤالاىكاسألوالان.نتيئالناجديلا-ءالحالوالمعتقداتهـذامحلىكليةزوقفالمالمنكميمةاضيفانف!ريةالحمطلق
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.ود*لذالمثءلىي!سام4ازالاة"دياجراءايإةخذانر-حمتطبعانه!واءهلامنجزءانلغيبها!!أثرتالملائيافمائهوبسببالحاكمهدا

ثمخصرغرربمنصادركبرأي.ض"ديرا.لكب?دمان،رإسىهوتأكيدإبس!غركان)وحتىيحدثهـداي!تركانلالسانإءقلا؟حيا":سا3ل

)-كالثا!طا)-وم!-و!ذا:واعلادهـةدكل4للى-.م،دو!و،وءثفف.ا:ضء4ا!نءندنداوؤتولا؟كذلكآ)هصؤقصمربة-صةا،1جزيرإة،يزور

تكههتفقد،طرفهولاا!د)بهملحاءماتعرفلاوانت،جزيرت"على3ماالح"كالنبفيزعقداؤإمراتفا.مقاضبوظءةتيمحدقالحطرفان

للعقوباتناقانو.فعانتطبعفلطك،ا)تفكبرفي-4ا،ورولطرقبا"--نؤ،مء!،5لهإ"وا!،الى?هـخكانليل،احضرهاانةيرمن

ؤقدذلفىوبحبانب،خاصررتوعالالاتر،ذهتولل!قيوباء،مبوج"رىال**-ذارمدأ"!.ربالغرالرجلا/،-اانتاءكورايتصترونابحيثاللجبن

ءبردفهو.الجء"ورامنل!،الأب!.جدلارق!لآالطرتلىكانرايتاديالوتءدإءلظالاحت!هل!المإةميةالايامفيالاعدام!يقةعن

ضعوالآن.ةوباليقديرمة4إآتؤديههـاءعيتناورمبصغيركنخ.د9ماء،3ي!بىالباكر11ح-باالكل،وفينظرةلااقاءالاجاءواءااللذينبالخلق

انك(الحاكميظنكهصااحةهـلامنيكونالاالاعفارفيهـذاكلانكلاءلمنثم،-*رالمهفيمنجمبعا!نفيرويوفظ،زوجاتهومعه

كا؟ارتما)قةالحقهغير.لفءلفانادف!!وادا.إقتيطرتدبنولالاالآاقي!ولجميعهـمظفو!الووي!تشر،الاسننعداداهبةشي?لى

اتب"ؤديواالخلصةاستنتساج،نةيحترمكشخص(الحاكمنظروجهـقىمنار،تاتكبا!ذها)كرالصيوكومة.رنبتهكالتموماشخصا!!مين!عيب

"وقة،؟ءخذلاانكاحتملامناكنو؟مذللكاله-د،وأبلصاالىاحشجدير-دمناولكيضةثطفزم.امهداذلكمنباقيسةبقيهتراها

ص5ؤ،نت،بادكفيتفعلؤرركماالاجراءاتهذهضد"عادي!ا.فيءلاير!زممما،راللصفطعمنالل!هـرعصديانوخاصة،قلمع

."ورد/راصمىنإنالاخرخه.،ئه!؟لمجدرانالىقعكيدهـ،!ةالحالمتفربر-نم!اتاءاما!جراؤطت!حترئفسهـ"الرجلؤيضعالحاكميتقدمو

ءتدهكاؤءبئقىادضالمها!لاصظةفح؟ى،بذلكيه!ملاإحاكماولكنوءس!.ع!المرأةذ)كحتىالواديلئونو/5اصبرابفارعيقسورالمذيرن

ف!صلما"طابقةتكوننا!ض"رورةباو)--!غرضهاجلمنلجسهةخدء،1و!،نالاعدىبماالقاةانااؤديهكأتالماديالجديدلكالآ!)يؤديه

كألالمن4رخرضكاليسءو!ياذ4مضأكداننيبل.كث!براقيهفكرتولاعجبجضجيج،اذاتئفذابأوحينونا!ن.شر!!يزبدنيذلك

ضفذوصثر،اذانهـ-نهفنيروبكيحطن4إروجاببما،خبصثةالصئلةرلاًاههاطر./انأحدلجسرولا.الآلةع.لءلىرولرانايمكصهما

فكطذلكعنمختامةطررورة،رادففي%لدا)اهذامث!لفءئا.رقولقدا)-ةز،خذالع!انعرؤواقدفهـم،كل-،لالرالىظرونوي7!مء"ورغمضون

هـ-نللدؤ،ع4ؤرءعايسجبنر.طىبلذنافي"او"العداوتقيتنقينزء"ءهافلت.!إذياإرجلاتأوهاتعدا"اا!انوهـلملأهمتوالص،مجراها

."ورطىالواءصوراءةذالتعذيب1طرقنشعمللان!ن))او"نةص!هأ!!منتصزعلا:ة3المافانالاياماهذهفيا"،.مةا)شكقيخلالهـن

بخصءلمي-.!مرلنوميمعيةح!"فيةلنتبدوالتياعباراتاووذفكلالابركانتالحواليالإإ،م"اكفبموالثكيمةاخمدتهاوقدالا"اآهة

المطيمحاكمنااتصور،ا-صوره؟اننيالح،كمسبمشغلهاكيفولكنهـصذهق!بهيسمحلاحيضبسائلاتسقطالكتابةبرممليمةتقوم19ك!

انساء11و"دفقت.الشرفةعلىواشصندالوراءالىبركرهـ-ءدفع!رانتلبىالمستحءلءنذ11!المحادسةالسامةتأليحينوناهك.الايام

يقولوهو-ا!وءلدصوتعليهيطلقناللذي-صوتهالصمعثم،حيلهللبعداءاكماولكن.قربءنبالتفرجالاذنلمتمسالتياللطلباتجميع

الاجراءاتبدراالمصسةوم!روفا!شهورااوروبرياخبيراان"كهذاشيئأبرءكمحقيهـنهـانوؤد.للاطفالالاولوإسلآتكونبر،نامرنظرء

فبىاللقديمةلقا)ءدنااًنوهلتقالقرالما)ـمبلدانكلؤ!ار!اف!ةبالجلموستفي3اكنتماوغالبا.قوبعندا،هـاأهـونانوظمفضي

علبىا(سننحيلمن.لجعلم،ذا1را)نوا،انسانهبئءيراللعدالةذئفنن!مكجمبعاكأ،لنسفآه،اءيهدرأحدمنصعيربطفلممشك-اهنالص

ر،رزاتا)..ومهداؤأرةداءئل!لكو،الطرقهذهيىدتأفيامصىانتاشماعافياداو-،صتىلعرقوكأ،المعذب/ا4وجعلىالتعبيرروب"في

عاى3،ذاشيئمازقللمبانك"ءارضهان"هـيدول*لك"الغاءهااقرر.إ"رؤليقيياتعوضلااياماانه.اخيراالمءرهاالتكانتهـىاللعدا)قى

التجربةفمانا!ع!!علىبل،انم!ماليةغصرفيهاباطرفيإه"ءطوامالاطلاقاحتضناذيتحدثمنمع)سىءنقدا!ضابطاناضحالومنوكان

البشرب-ةللرامةوءلملاءمةانصيء،نةاكثراذاعاىدلتقدالمدققةمتضجرارقعثمكثيواالرائدفارتبك،كتفهفوقرأسهوال!ئدائدالر

قلن،جدامتاخراسيصكإءهذاكلولكن.الآلةبهذهمعجبفكوافصيكل.بواخذالآا-لأتنظيفمنا؟ة"ىخديؤ!الجوكان،رأس!4

وفد،بالنمص،ءكعادتهاالمزدحمةالشرفةالىتصلانحتىتتطيعاؤ-ثقأنهبداوقد-ذلكالرجلرلرانوما"الارزبلين"الحوض

هـئبر-داولى،نص:حانتربردمااوالنفرتلفتانتحاولساعةهناكزالتفما4امضسايجنديولكن.لسانهءدحننى-تماما

."لقديما،الحاكمأنااهلكئم،شةنببكستقفلاحداهـنمنايقذر".بئ1يهبديرصمشخرجانيليقبهلاكانوان،ا"عدحلولعلى

اصصبحتهكذاسهلة)4بدتقدالتيفالمهمةابضسامةالرائدوكبت.اللشر.جلالرهـظرامامباكلهطالحوض

الحاكمقرأ،وقدنفوذفيتقديرفيفلماللغانك"بمراوغةقالثمصعبةافيركان!!دارلا"للرافوقالبسرعةلنخسسهالفصابطوافىؤ

واذا،الجنائبةالاجراءاتفيم!نخمهمااستاننيوصفلتوصيةاالاإ--إم!ذهيصدقمطاحداتجعلانالمسصةحيلمن4ف11اعرففانا

ؤردايرايء-ن!!تلفلاخصيشرأيمحنيزيدفلنرأإسأابد!ت"قفانهس،هـعتلقافي-او؟ؤئرتعملزالتماالآلةاناهموا،الماصصية

ا)-ذيم3الحانفودمنتأنيرااكثريكونؤ!ن-الأيو!اى.عاديالاءرفىنهاير-كأفييرمصقطالجىمانزالوما،الواديه!افيوجدة

.واذا.اقاء-ة.اهذهمنل!،لاحدسلم!"-ؤ،متفدكما-يمانء--نمئماتاحول!يحتنته!ن11دونتدركلا!صةسوبحوكةاال!قبرة

فالذيلاجرا،ا"فىالت!اءقىالمعاداةهيوبإخبلكروانظرهوج!-4كانتءولاءو!سورانقي!اناضطرفءلماالذبابكتشك!بلاتالمتفرجين

."4اكواضعخدما"يتفيدكانثوندنتقدنهايتهااناخشاه-!."طوبلوقتمذهدموفدالمقبرة

دأسههـزبل.،قتنعلمكلا؟راأخ/دلكالضابطاقتعفهلجرافا،حوللهنجلفتوجعلاللضابط!عىبعيساوجههاررالروادار

الارزعنةداؤ،رلجنديواالرجلنحوبعةسركسرةاقىوا،ىةبنؤ4إريسفالممسك،الوادي"ملأالنتيالوحثةلىأينظرنهايلضابطفخبل

ينظرانودونؤبلذيعنمنخفضا!صوتلهائهـوؤالالرمنامشبثمعينيؤ!ما؟لملاحظالا4)قيولوهوعي:يهفييلقتلكينحوهواداره

فأنتالحاكمتعرفلاانك"معطفهعلىببقعةعيئاه،ملقتبلوجههالى."؟درثمنالخمجل

هـلءصوبعيدإبغررجلانك-امهبيراهذافيومعذرة-تشعرس،كناووؤفؤلىلمةلمدةوجيدااللض،ليط!فهبركه،بشيء/جبهفلم

وة-هـسصمدت.بثمنيقدرلان!وذكفانصدفنيولكن،يخصمناء،جدعه،ثمفوقويداهممفصلمتانورجلاهالارضفييحملقالسكوتكل

الح،كماعدلقد،لثبنفسهمليه1(5لستحضرانكل!معتحين!غابةالحاهـمو!.معتبالا!سمنكقريباكأتلقدإ"ءث!جعاوقالابتسم

أنتوها.ءضهقاماالة4علبسأردهاومناىءضروة4!جلكيذئكفمع.نحوهتن!بوءاتيصدقتوقدا!اكمااعرفانا،اللد!ثوةيعطيك
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ولاالمقطوعالررا!ولا))لأزيق"التيا!ءجاةولاالجماهيرقلةفذكرفلاثيرقدونال!هلجةالضوؤيث"،لأهدولمسالادقيبتأورنترصيسمعتقد

وصدفئى،4داناملفسأتحدلكمنثصهث،تدكرلا،المتسخةداللمباقطعصضرةؤى"فيلد.د6-اإهكنلاالضياءالازد؟نظرات"ناوكاذبء"ور-ر"ن

الحاكمايها"فائلملا:يعترففستبعهإخروجاءلىث"*وايترغمهلمادافى)د)ن13وأداحكمكؤهـ،ونتدإ،،ؤبكل.اةوررجينامنمجموهـقى

علىست-صالحدني!،لخطتيهـياهد؟،امامكنفسياهبنانامالمدياةه-!اوالان.!.ء"ددهااءهلليةاظر"و-،نالخةءفةاضكوك11بعض

ى5"ةرضتاًاكأرودل،ذلكفيررغبانتيالطبع.تنفيذهاوكيف!طءقاطعائدالر4فيفصاح."3مالحاقدتصارونيانمنك

لاهـ-ثوج"4فيوصهاقابمبهدرر*إتا4احتضهثم.داك"نفسكاد"،ء-ركفلن،الاسضحالةكلءمشحبلفهـو؟دلكاؤحلا!استطيم

منكلاان"لدرجعالوترصالانجبرةجماةالقىقدوكان.الانفابر."ء-وررنعفم:"،رطار!ؤور،ل."ضد!ا!فوان

نءوتوؤمالممىئايف،مالمان!مامعذالمثمنفزعاقدجلوالرالجندي

.الاخيرةاللاقيمة،إوكانوهماائدالرالىونظراالاكلوهوقولهرد3وقبهءتي4ور3وقدا)خوفمنبنتميءالرائدلاحظثم

انت،ا):ج،حمصمونةخطىقىفهئنديفهـتطهجنعم"آء"!هصمااًك!هريزالما

في"رلقد،4ايقوانينجمهبءاللرائدتأكديحداهداوتد

اول.ونجاعلأرحسميقارلمهاكانالصوعوودااممناقيرةبتجاربحياتهعلىانكفلنفرصلكنو،العكسأتقدواناقلبلتأثببركارت!قد

لاان-التقل!دذا!علىحفاظا-الضرورىءنلكونافلاص-وا!
ولكأ4انفاسهإلمتقطا،حاتهرددؤقدابرصلوا-ديالجءواج،فىفين0000.01

راتءبرورجةيهافه،د-طاربثؤبز.)الا"ؤائلا.!بغببره،اجاباخبراانرجبفكبماءولاانء.خطتيالىلمحلت!ههغواذن؟القلإلهذاللمفي

فاوولج(توضبيحا"!بهل"ائدالرفالثم.وج"4،-ولولمءديدة.اءتالاجراهذهنحوأرائكفيحدا!ىالىتتحفظانهـوبهذنرم

......ا..اًاً..........الاهـلاقعلىثءخااننهولصجبؤلا!اشرادم"ؤالاسئلتلوفحضى

ل!مىانمبىلمنتىلكءجرءلىا!رد!لس)اومال.بكلمولمسءحبلاانكإف!هونبحبتوء،مامقتضباكلاءكؤليكناضطررتواذا

اتاءل:ء:توقد-حالايعاىبرهاصتافتثلنوبالطبع-برخبلمك
...ليكحملووادا.فيهالخ،ضيحتهـللاصبركوأنالموضوعهذاءضاؤشة

إضجاح.ا"نثميءالىذلكور-جؤديوهـل،اندخلانعاييجبهلكاتهطانبىتكذباناريردكلاانا،جافةيغةضخدمفاسذالمكعلى

وسهد،لط.عباللحاكم،رأيياقولاديعبعيلنالاىادركتوقد

هزفصوقد.جافكالىء،خذزكبانمنانرالاءورللياو!حمتؤد"نعماورايتها"قد"نعممثلا"حددة"عاني.حمللاءورضض:4اجوبة

.حكمى"عاىإؤ!ران4ؤلكأاخلملأصثءركعنض"نمانيمكنكثيرةطرقوبضاك.ذلكمناكثرلاني"شرحت

4ء"لحته.ويؤو)هافهمدكسيتخطىلانهالمحاكمكذلكنبدولاانهامع

أهبضاام!ممك"لور/اوءأالىاةجعدقلتلاينغروهـولمحمماقى،بطشيقضهبوظليؤ--ىالموظفناـ*بارمؤ"مرشب!معقدوغدا.خطتبعلب"تهض!مدماهدا

لوالبرجالت!يانويبدو.ء"لا!(ء4منر:مسهيتأكدم،نلوكماؤ--ى!"م"ض"دالىليحوا"وبال!ع،رئا!"وتصتاللحاكممكتب

...وانةء4،همةالمسيلىاًولىأة-طر،رجيئلمنةبالىضعباالتكبلمعرضاارض

د-.!مولةلملا!هـىحلالرقىلضار،شمىءفهمالى"وصلاؤد.
......./....علىتصروتاللأواليهستدعىنئك4!لاوانتبابغتثي!انيصهبنيهذاكان

.اللجنديؤأوءأمابرضصيءلهوهه-!احكماالربر،طلمواذا،المطاوبءايةهيحينئذالرءوةفست!كوناقترحتاماحسمب

س،!!،سأفعلهء،؟مدتعرؤء)1ءم)"وقالالرائدوتبعه.لفكبلاعليهاوسةححهلنطابهاانفبجبء،لمسببالمكلوةاللهبئتوجه

امكثفلنعام"ؤتمرفيليسولكن،األاجرا،اتنلكفيبرأركبمااح!اكما

تبرحرالأولءلىاو،با!اغداد.،دصرفاذ.ؤتمراتلأحضرقياحتىكظراو!!جمداكمالحقاء4فيغدانفكشنجدوهكذا

وهكذا"لن!"4إهمسكاناذ،مصم!هالضابط؟نلمو.متي"بصفيجدولول!خه!ةتا!"اكلورد*دل!نيقدمثم.وجودكمنيرظس

ءبثاماميبض-!كعجورابتسمثمآك"جراءابايقتنعاحدانجدلاإ-اضنلءاءمالا،شيءولااًلميناءمال41حولغالبا-وسي*ونالمناقتذمة

-.مالأءرالندبيوفيالس!رقذلكوبعد،طفولكبمارؤياواللحاكميعرصهالمواذا،ا!انونيةاجراءاف"دورياتيثم

يكنعله4"ليومااءدامارواءلصوسأفف،د!،رد3فأطاللبتاجيلها

فص!مانبعيبالرائدنحوونكل"قتالوحانقد"وواقالواحيراعادإةحا)ةزكنلمحقاو!،بسرعة!تمتوأخدةحا)ةكانفقد!ثار

الوقتببسه،طةائدائرف،)".العونطلبمنوشكبمااعالتحديمنشيءتمة4باعادأه!!ما-3ادحاكمث*رنيئم،ى!!ذفلثتولكنئي

اصابة.علىي!حصللمولدئه؟"ماذاالسانحةبالوررصةفيهسكنفسههإكبجانيستطيعلاولءنه،ظربفة

يسمعءايرصد!لموحينصر"انت"4طفرللرجلال!*لمرطوقالاضيفانوأحب،غبارعليهايكنلماليومحالةاناءلهت"قدويقول

،جهه،فياللحقيق!ةالحياةتدبمرةولاولحر"انت،"نغملهاكدؤ-دلهرؤط-ما-3و!و،الحالةهدهشا،دؤدالنئمهيرارزبيران

ذدثوهلى؟الفابطلرواتمنبرةعافيوةهياو؟حقهقةذلكهلجلى.ةحض.ورها!ثم.لنارتهدزيااستثهـنائيةبصروقى)ممتكلمبرتت،ث!رف

عيسهضطي!-؟فةلحقبااين؟ذلكلسنهطلباللذي!وا!ورريبالرائدنس-ألاطيمكنالا.!اء"ةا!هيةالمنا!!لآلهدهي!ببضاااليوم

ذللكيدملمولكن.وجههعاىالاسئلةهذهكلؤ!راًانالان!مانوءمىلالاعدامتنفيذفيالنبعةطرفضلفىرايهءنالهنه،يرماللخهير

كل--نفص"يخلصوبرداذللثمنيتماكدانارجلاارادفقدطويلابر3ا،"ت!-،نهـ:،كش*ونط:ءوبال.اليها"تؤديايتيالاجراءات

.اللجرافالحاكمنحوكي!نحنيثم.حم،سةالفدهماناوس،ءونعبالاجماومواؤقة

بةحالا"-كوسنخلصتر.إث،الاربطةستمزق"لضابطافصاح،--ف.ظة"الا!دعضاءكااوجهالمجتمعهنالاعضاءبال!مم"وي!ول

منيضحكالرجلوجهل.بههمقبماإبم.اءدهل*ك!لل!صديوأشارؤ---،نوالاالجميعإواًهاحهثيدرنضع،توهوتتقدمستهف

!هيئاوتارة،الضارطنحولاشماتارةقيلمفىو،امتءو!و!ور.لا.مسضتكدوأخيرا.ا?،رعكءلىو،ضغطنسيمسكنهاالسيدات

الرائد.نحووتارةاجئديانحوءلىضوارطايةتضعلا.اللمحظةهذهاتطارقلقاتحملانا!تطيع

الحاكمكرسبمامنبواقضعالبصوتإكرافأعانتكلموانتنفسك

بر!ءرهدايتمانبدلاوكاناسحبه""قائلاالةطبطامرثمزلاطباعك"نبربمونلاذلفىواهل.4روتضمسسكتراًهبماؤيهواصرخ

.!حاولوهـوظالرهحرحقدكانحلالرولكن،رافالححدة.لسم!
..0001لاكذلكالاكأ-رىوا(طريقة.صسنا،بلدكؤ!ماالمتبعةا!عاداتمن

لعسه.يخلصالافب!منبرض!عوقلتقفطو،فاجماممىواذن.فعالتأثبروذاتعاجهااعضراض

ائدالرالىذهبدل،جللربايفنمالانمناللضابطيعدولملللغايةكافوهدا.بكالمحيطونالموظفونالايسمعهالاهمس،لممات3
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أ4جرىومألهتحالحمظفلعلاس!داسؤ!اخماسه،برفربألرجلالتيالورقةعلىعثرحتىفيهايقلبوجعلالجلدبربئالحقيبةؤسحب

اهـ--راللذيهواللغريبالرجلهذالعلو.للضابطيجريسوفاسشطيم)الافأجابر""فههامااقرأ"لهوؤاللارائدقاظهرها،يريدها

انهالايةالنهاحشيقاسلمانهومع،الازءقيل!عين!وهذا،دذوكؤزصلمل.حروفها"افسراناشنطيعلاانيقبلمناخبرتكوقد

صاءت-قيابرءم!،ءقىوص4علىطاقتثمومن،يةا)ضهااخىلهسيثأريقرآهالكبمرو"اؤةربثمقرب"عناء!اانظراًنحاول"الفابرط

الوقت.طيلمةصلحبتهقىوعريضروفالحالىيئيراضارطاجعلمم،يفدلمهؤاكلول*ن،سويا

،فيهـ،نفعس!"يض!علكي،،وأمالالاولئحوالضارطواسننبداد4?--يتابعلكي-رلوثهاارختنحيةيامسهاولا-اللصغهكأياصبعه

عضالوفيكانصتىءراتعدةويخةضهيرفعهرافالجمنوأفتربعاجزاكانلانهفقطيرضيهانلمجردجهدااًلرائدبذلوقد.اللكآليقى

ه!منالسكهةةوافتررتي!ةزتأفا؟اسريراحاقةلمستم،ائ!اسبحتىحرفاصالاالجملةي!جىالضابطردأو.قيالمتابععنتماما

لم"شك!ءكلوتم.علبهانفسهوطنولكنهبدءذيبادىءمنهاهنةرقبر--!وبكل،عادلا"))كن!والجماةهذمىان"قلثصقرأها

رطة.لرحاجةهناكتكنؤلممال-وانبءلىءعلمقةكانتفقدألاربطةارراىحتىالورقةنحوكثببراائدالرفانصى."الان)وررأماالىتدننطيع

كاقرعتاذاالاقيمللاالاء!امانوظنالمطقةالاربطةالرجلرأىوقدوع-انذ)كعلىىإعقبؤلم،ار?!فيذرهاياهسهاانخةهب!رطالضط

الضاب-!ؤتواسرعاثمللمجمنديبحم،ل!4فانتار"ثدودةالاربطةء،دلا،كن"خر31ءوصحاالضابرطلمحقال،لفراءةا1يعيسخطلاانهواضحا

المهـيمنزهـيراقىالذراعليدقعءهـقدمهفدفلأانهواما.دوثقاه.اصدفك"ان"ستهدافاز:كأ،ربرها"فأجابهاكأ((إء5اتلك.لعنيهعاهذا

برتدالذراعالى"صلانيشطعلمولكنه،اعاد!،ءقيلصنهما3روحينصة--ىا)ور!"ردهوفيارر"لمقتدثم"حسنل"قثخاعبالهفقال

علىص!مفقدائدالراما،5يجرانعنمن!ماكلعجزوقد،وئةاهانوة---عبقغه-رإقومجءلثمالمهيمن""داخلرصالح/منتيهىوضمها

تصملالماكصضةاقيدأتخنىالاربطةانرليطت"،واكن.بشيءيتدخلالا"ء"ويازهاوخاص!شاقاملا)5هذاوكان،كلهاةشرالمشرللعجلاتل

الجورهـفوقالابرورقرفتي!زالسرإروأخذللذراعا)حطجة،ندودلار"الداخلفييى-ة3رأ!4اختةىثمومن،جداصغئررةطجلاتعلى

علىاءجلاتاا!دىانالرائدتدكروحبن.هط3لمالحبرافوار-في.ا!كلملفيانهـماكه

بفع!امبهدوءثبماءكلتموأكن،ء:،5جحظت(زاق"انوشكةصا:تىحتفصوربدون)تدثء،ت!توهويلاحظالرا،دوجعلى

طنين.اقلحتىؤزروا)زجلالجندياءا.اثمساانضعكأمنعيض،5وضافترقبته

اهـ-اطالذيهتاللصبسببالانتبماهلجذبالااةنعدولمإصونكى"با"يخرجانالجنديا!ءطاعفقد،لاخربا!هماكلاننخ"ضل

ب-داالذيوالر!لالبصديءراقيكأالىأئدالرا!ضفولذلك،!اجدامضءخ!اادقم!!ودصان،المبترةمنلرجلاوفيطلونصؤمي

ممرة،الااقىفيشكماءكللميخبرهوكلن،تنشصايمناكتر!فىان"-زف-همايحمالكاأمللبسهماوحيئ،الجردلفيالرجلفغسله

الىيولجفهـ-روهـواءطبرشهاطرافعلى!تنبومرةنحوهاينحنيويج-جطءإبررءالربوجعل.الخلفمنممز!ينكاناففدالة-حك

ح،فص،!ظرصمالم-تمللموء!ياالرائدتضايقوؤد.اجزائها0رر"رورارىتيهوءضالارضعاىا!عىالذيالج:ديءضحكل*بطبهمما

اعضبرهاؤلمدجلالراهاالجىدييممانعولم.ال:-ت"الى"عوداف!بهما.أرر-د-ناحتوأءاالضحكيكتمانوج!اخيرالنفسيهماتصيهماثم

ركعانهبل،بالحاءلهلممم!محانءجمسوطتانإباهو*:4وا!معصعقوبقى!-لءلىيت-موهـونظرةواللقى،اخيراعملهالضطبطوأنهى-

ائدالرعرفثمومن..فضالرعلامةرأسهائدالرهزحينركتيهعلىءصو!:ط،مفتوحاكانالذيالمهيمغ("غطاءواغاق،الالةاجزاء

ولكأ-"،ويطردهمارتهبالليهماانفهم،كيكفلاوحدهالكلامانارتدىوروجدهحينمارتاحجلالرالىز!،المقبرةالىوزظرالسلم

ةالعء!اشرإ-قترىيا،فوفه"المهـي!مغ(!ظرمنآنيئضجةلمع!تفاء!،للغارقىدذرانه3رفتذالجرولفييديهليفلولوجهملاكأمه

غطلم*الىتفعفقد،تماماذلكعنيختلفكانالامرولكن؟ذللككلبعروجءلودفتهافياعصدلثم،الرءلفيحكهماالىواضطر،ذللكمن

اعجلى--ةااسنانوارنغعت.يفرقعوهوسعتهعلىانفتحثم!لمهيمنير-!هفيسهقطذللكاثناءوفي.لرسميةالجاكته"2"اازراريةن

علإهاتضغطهائلةقوةوكأنكلهاظهرتفدالعجلةانبى،يلشرشرةللراًئدمالثممنديلانما(هما"هاالرجلبهمايرليوهوفقالالمنديلان

علىالرمالفوفىقليلاوتدحربرتسقطتئمالحافةحضىفارتفعت.السبدات""نهدية"حديثهيتمموهو

اخرىعجلاتثمثانيةعجلةوتبمتها.الارضعلىانبسطتثمحافتهاونىير--!هاكانار4منالرغمعلىبحبملابمصهعلىيقبضوكان

!ظةكلوفي.الاولىللعجلةحدث"لمللهايحدثوكانوع!!برةكبيرةور!!لارضكاالجاكأ"ءثفي"علىب!هبأصليرتبو-*ل،صعجلة

منالعجلءجموعاتولكنانتهتقدالمهيمنا"حوياتانللانسانيخيل!-الما،الواةعءع.ررةقلماللعنايةهذهولكن.موضعهعنالزرار

،الارضعلىتنبمىطحتىمالالرعاىتتدحرجثمتسقطثمترتغعكانتالاعا!4باقيا!!نول!،المقبرةنحوبهاقذفءللأبسمهخلأحانهى

يحاولوجعلىالرأئداءرتماء،فنسيالرجللبالمنظرهذاخلبوقدصسثم،وحطمهالجرابءىالسيففاستخرج،واللحزاماالصيف

و!منه،ء-،رولهعلىالجنديوبرجثمنهمابواحدةيمم!-ثانبداب-نؤةءقهتالم!برةنحوبالجه.عوا!قىإجرابواالحزاماًلىاجزاءه

.سيرهـافيتتقدموهي"فتفزعتأتياخرىعجلةلانيدهيسحبكانالار!اءضدة

،بمنولم!اربا!هزفىسوفالالةفانكل-ديدبرحرخا!الرواصس-عروطففد.يتكلمولمصقنيه2عاىالرائدوكلض،عارياوقفثم

هنغ-هـ-ليمصحا!لىكهفى!مبافاصيةنالمتنإللعرفدلملأثل25اًلاوخداعاست،أنروتحسىصممم!لمصيرءايهءزمء،فان.شيءمنفيمهالاالحكمة"!وراى!ءحدث،1

ن!وفانشىا!.نالاخيرةالمجلة/قارقتحتىالااةاجزاءببقيةؤهـرء"!رمالانذلكغيرفعلهـ""كلنه"كط3،نولوالهقلبنهو

-رالسرب*نولميرطنكانبىريخنبيكنللملانه!فوجيءالجراف.اتدخلهنتيج!نهايتهمناؤزب

ارادوفد.المسامضرنحوشعراءةبهيرت!فعكانبلالجمصديقلبيثاهداه،ولمرل/جدثمم،ل!ميئاءلالرولاال!دي!فهمورم

ققهـوبلفحسبتعذيباليسافلاووقفهاانمكناكانلوايرائدوخبأهمابغتةخديالج!نهافطقهماثمبالمناديلىسعهداجلالركانفقد

وهـ-دالاحظةتلكفيارنةعالجرافولكنتحو!ايديهفمد.وأليمهـنرشىءينتصارعانوجعلافمنعهيسترد!ااًنفحاولالحزامتحت

الثانيةالساعةتأتيحينعادتههيكماجانباوتحرراللجسدفيهانغرزوراح،انتباههملاثارحتىعارياالضابطوقفانماولكن.الزاح
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ويبدو.ولامعةسوداءقصيرةذقون.وذوواشداءافهمالميناءعمالالرذاذلانبالماءمختلطايكنولممحيرةقنواتفيالدموفاض.عشرة

وحينءممزقةوقمهطنهم"جاكات"بدونفموالمسكنةاللفقوعليهمبل،الدماءمعالابرمنالجسديتزحلقوللم.الابرمنيندفعلم

ال!مساطلقواثمفيهوحدقوابالحائطوالتصظوانهضوامن،ماقتربالاولوضم!الىيرجعاناًاجرافحاولوقد،المفبرة!وقمعلقاظل

احدىدفعواثمالم!رة"يرىانويريدغبريب"انهيرقوللونوعم-ولهوحتمذ،المقبرةفو!فدظلحمله"نيتخلصلمبانهأحسولكنه

كن/5ومنخفضابسيطافيإءالمقبرةوكانت،الحجارةفصلهرتالموادرالضاولصياقدامصشتثم"وساعدانياقبلا"في!ماالرائدصاح

معهااف!طوجداصغيرةبحروفكتاقييهاوالموائداحدىتغطيهانولب،الابر"نتدرروبتخيمهوحاولوابرألهالآضاىوامسك

هنا"تقولبهافاذاتهاقراعمنلعتمكنف!4عاى،يركعانالرائدوأعر!ماائدالرالي!مافتو!المطاوبضعالوعنفابخداخان!ماالذكاء

....فوجدهتالميوجهنحومنهكرهعلىلتفتاثم.الراسبالبقا?ند

الارهدهإطهرو!لاالذ.لناتباعهلهاقاموقد،القديمالحاكميستريحالاءرونلاقاهماظقلموكآلهااللضتية!لىالرفلا،صياكانلوكما

-ميظرسوف-الفوءةتدلكما-معينةسنينوبعد.لمقبرةا..بة
يتغبوولم"قنوصةينوءيناهبرلمقوةءزهو"ض!بنثمفتاهوكالت.الآلهمن

فعلي!م،كلهاالمسمت*!رةعلىلجمستوليهنامناز:أء"ويقودجديد،وراضيةهادئةونطراص"،حبموهولمجز"4كانالذيالتعبيرفيهما

واقفبنميعالجفرأىوقفذلكقىاانوبعد.والاخلاصأ(بالات!ار.الكبيرةا(ثوكة!ف!جب!نهفيانغرسوقد

على)يوافقهمانمنهويتوقعونقرأمماسخريةيبتم!مونوهمحوله

عادتحصىواتظراوللبعضعليهـموزعثم،تجاهلهمولكنههذامنازلاوائلالىوالرتجليالجنصوخلفهالرائدوصلانوما

-.الجبناءنحوطريقهوازخذالمق!ىفترد،المقبرةفوقاولئدة.اقهى"اهو"ها!فولوهواحداهاالاللجندياشارحتىالمستعمرة

!جاويفوذاتهـخفضةالمنزلادضيةفوقفسحةعنعبادةوكان

/،فاحروهماالمقهىعاىالمعارفببعضوالرجلالجديوالتقىا!ادهـ!!لعلىو-ؤديا!خانامنوسقفهاحيطانهااسودتوقد

الثيبالرائدياحقاانيتطعاخىوغادراهمبسرعة!لمماولكنهماا/لتيالمنازلبقيةعنم!لمفابداقمدالمقهىهذاان.-ومع.الطويقاىا

فاند!عا،لقارباالىالمؤدإلأالمنحدرةمنتصفالىوء"لقدكانادارقدافالا-ا!اكمقصرذلكمننس!ثنيولا-متهـلممةتبدوكانت

صاحبيساوم!ووبي:ما.معهياخذهماانعلىصحملاهلعا!طنحوءواقترب.المإضبكأمالايابجاذر-"واحسادماتارإخبشورافىالرائدفي

لالان!مابهـ.تالسلالمإخطواناسرعاالباحرةالىليحملهالقارب*فوقاستظرتا)قيالموائدبيناليمهبئالىانحدرثمرفيقاهي!تبعهطنه

السلالمنهايئالىفيهوصلااللذيقتالووفي.،حالصبعاىيجسرانالت!يقال"م.الداخلمنياقيوباردثقبلهواءوصافحهالطريق

يقفزاانوحاولااشاطىءاءنمبندا.بهوأصلعالقاربركبقدكان-ءةإ*"اافصودصب4ورمحلما!-صرةاناللقد،م،ممالح"!فن"صبا

هـنفىمصع،5،بهوهددهماوثقهبلأمطقوداحبلاركعوللكن4،القا!بالىللكيقللمتاكيدوبكل،هنادفنوهوأخ!يبرا،يدفنوهاينواح!اروا

اصدز.لقيبرة؟"ااذنينوا"وسأللرائدا"يصدقفلم.ذلك"منشبمادطالضلم

قادا.ثم.ذحوهايبهبرانوهماوالرجلا!جنديمنكلىامامهفجرى

ابراهيم-الحميدعبدترجمةالقاهرةءنا!مواضحاوكانالروادمنبعضيجلسكانحين،خلا!حائط

!مء4لمصء

بد!ر،!ا!!ا.!ممأ

و!رالجبفكل!صو!بو! ص:.ومه!ر"

ن!يفيمابرلئ!جملبقبم

صالصصرمئيئه!دصبر!سصبئ

.ل.كط.7.الادابدارعنحديث!اصلر
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