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وض81!فداث!*هيات

..فعال!يومييات
0791قمونر91فيا!ميس

الجممة6يوممساءالممليةذفنذاانابصد.السجنكيالانرانا

بجرحاًح!بت.المستشفىفيا)لفراشطو!عوانا،اثنينيوم!ينحتي

رصمعةواختسقت،السقفلالبيارنننيجةظصيميغائر

نابمد.باعبمبةالموتمننصتفدقدذلكومع،الاكمنكتنى

واخرىتارةورين،القضبافىبينكلحونن،(قملا(شبه)عالحوفي

تعذيبي.فيشرعون،وهناك،"الظديب"صحرةالىيأخذوذن!

ليعذبوني.،العببلهذااحونيعالقد

ولا،والمضفقينالالستط!عنالحديثفىاليوماسترسللن

سأحاولبل،،حالياوزفزانننىاصفولن،السجنفيحايلمتناعن

يا،التفيذيومم!ن!اجرىلماصورةرس3الممكنبإلقممرالاسراع

ا!دهم.ياتناناتوقعلانني،المسثفىثضليفبل

امامالاسعافسيارةتوقلفت،ظصاعشرةال!ثانيةادساعةعيلى

امريكية،لأضعةامسيراعيلىااضعوانا،بعجالةنزلت.الصهـحيالمركر

و!و،مباشرةلببستهجوميهبطريق!ةالحراسةجئديصوبوتوجهت

اقولوانا،مزورةهويةعنمحفظتيكهـنحت.ماخوذانحويينظر

وص!ت."ضيرةبحادثةمكلف،سيانضبث!وكيل":بالسبرية

عندما.وناهيهللامراحبكصاجيهبيفيود!سستها،م!ح!تيدفتي

ص!رهعاىوسالم،الممرضةثوبفىام!ررةهناكرايت،التافت

الرئيسرايتثم.الدحم!ل!ةجذبقد،الوكبتينيصلاب!يضمئزر

علىجسهمهمنطرفكلفيمضمدا-!مساعدتهماتقدماواذا

التفت،مالمكصرةالب!يضاءالوميائيةقثمهرف!علتوقد،!لننقريب

ع!ملتوقد،وجلامنتبرزواحةعين.حاملعلىوالشاشالقطنبا

شوهتبينمط،وعنهـفكهالايمنجلالبهفيضخماانتفااللفائف

،والميركروكروماليودمادةمنعهغويةلطخد،النل!البيضطما

.ص!رهعلىاسوثتوثعلا

وعندما.قسقصا،المعدةقلممهعلىتطف!وامروة،فقلناه

اهتملا":مبالغاالحراسةجنديمنياقشب،درج!ةاولصم!ن

بلهجةاجبته"؟سيدييال!كماقنحهامشطعانعونمنهل"

مكانكال!ب،لا":التغكيرقىصة9!عكيوسريةجقة

با!بريهة-ثوما،(صبككلبعث!تاليكاهتجتاللأ،يا/جنعبم

لمحداخلادلفناات.ماالب!فربتفسهل!يزرعوسارع،المنلديفث!فا

جاء،"الصرجياتعهلىونص.نصبتق!الاسع!سيا!ةكانتحتى

جماعنننا.مزهافهعرفت(،تاضتم":يهمسوهو،نحوذايهثطاحل!م

علىالحراسةجندييبدلوالم""الوقتبه!ض":سال!مفق!ال

ثنصهنءالمرغمعلىاسنانهولمعت..إ(كالعاكأةعتنرةالثانية

سابينهالالسفلمنكنتاذ،اليوجاءإ"ح!ناءن"لسروره

الحمل،اليساعرني.عايملهـفىكلهوالمقل،الدرجنصم!

وافا.اثالثاابقالطاصتىبتؤثةنصعدواًخنفا.قليلا،ال!بفخف

صرةدخلنا!هوظفايولا،ممرفونهينلا!وجدلاانهالا!ض

عنينئىوراحاروعلىالرئشىفنهض،بالم!فئاحواقفلهأ،الوجل

قدميه.عنالرباط!يغكا)3وسا،تساعيدهواميرة،الضمادوجهه

لضياوقال،ستارهارفع،الشافذةقربوقفقدالرجلكطن

ركبها،عسكريةسياكأةاتت،الشاهدنهب":متحسببصوت

ساجاًطلقتءالرئشىوتنفس(،اخرمكانهوحل،الحراسةجندي

"الد!راصسنتلقد":يقولوهومبت!اكتفيعلىففربنبم،يده

يسحبكيلسالمالفرصظلب!عطي،نهضةثصفيشهضلأنواضطر

الرجلتلقفه.قه4سحولالغسمادداخلالد!نالرشافثىالسلاع

اخررثإشاسااً!واخربم،خبيرةباصابرعيداعبهوراح،يدهعلى

ثم،!عرهللىواًمهـيرةانإانهيت؟هـاكنت.الاخرىالملأقاسكلمن

.ص؟واصبهـح..قدخر

وبداناالحمالةظهرفتحنا،اليوداثارجبينهعنيفركوهو

ناالرئشلعثما.بنادقثئبهناكوكانت،ذصرةابأخراج

والتفت،،اهـوفتيهـحصيئريث!امكاتهفيشمبئ؟كللعوا)ا:اويق!،

وهويب!سمسالسمرا!.((نقطعهاطويلة!اعتادينا))ساعتهالى

/ضقدييرامبهـةتآماننني،،ناجحةاوليخطوة،اولىخطوة":ير!ر

تخوننيكادت.جري،،شجاعموسىان":كخورةبلهـجةوقيالت

وقغته،الىعا*دداوانسلالجن!م!وجهفينفرتعشدمااعصاإجمط

؟/ستطعتلكني،الميكانيكيةوجههصورةعلىضحكاالفبموكت

احدايصد!الم":ابوجليقوللرء-ىاوم"ن"دا-ك!اتداركان

ق!تذ.نحويوالتفت"اًحدلاانلثتقد،احدلا"(،أنصعدونحن

ا،لىكسهب7لهتمنيأبتسلاةبهدوءالرئيسإبتسم"!خالا!ركر"

!سىيوجدولا،عطلةنهاروهو،الجمعهاًليوم)ء:قاو.لدثلة

،النلاةصوبوتوجه0،االاولالطابىكيالليالاسعافكمرثر

وفموق)ء:يقولوهو،الخيمفم؟شمنالتيالمهسدلة؟لتارةورر

هنا،زقه!،مقنولية،يومالا!عفمرحرمعكلفىهلى؟



انطوتلقد..رفيديامياليئرنر"ستنئفى،الوفيوالمستشفى

صص!نال!نمبىظننا":باسفهراريبموهو".الحيلةصطعور

،،..موسى؟اصسمت.حياالمفيهذه

(ركاب)رأسهاعلىتثبتواميرة،السلاحيصغغهنلى،لمكان

.الوراءمنب!سكضاتالمص

منافتربفدالرجلوكان!مةالرصثوبصي!"جوهيجميلة

بناية.الابنودمن،وعشرةكبيرة،واحدةمصفحات".ظ!!ثالرئيست

هـ*"اشم!انبدوريارلت".المقابلالوجهفىا!سجن

صوبها!ت،ال!يق"عزاويةتممل،الشمارالىاخرى!شة

بنايةوكثت.صحيحقالهالذي.ونظرت،الستارةفرفدحيت

اطربق.صالمقابلالوجهفيتماماتربض،مثننيقةقالعةصسبئ

يسس!تارضكئ(مهـتاربضعةتهـدخلفيهانحقالتيالبنايةصنما

مبط!الدجنوداحدلمحت.حجريب!هورمحاطة،مزروعة

جوهـكللجسيمنقربوصلحتىالعريضةا)عمصجىناددجلى

فيحلعرعهـرنادىانوبعد،نهضانهذاهنفكان،المصفحهـة

فيصعيربابمنودخلا،طلبهفياتىمنمعجنباس،ر،مصه

الضخمة.اقضباناذاتالبولبة

جمريقكاناليمينناحيةوعلى،السورتتسلقانعينايانطلقت

ادراببى-"ضهقي8ا1اشاح!هـفو!الىوال!تطع!،اد!!الىلصعدلىطبى

المسصتبتفيالرفا!":يقولا)رئيسس!ت.ارراعباالمستنبت

الىيخنقمموهوتحوهلنن!فتناا."بدامكنتهـ!يئخهغوالمالثرراعيا

طريةايشقونثم،جرزيبمجبللمشسلقون)،.الجرةوسطل

ناوقبل،خلفيةبدورةيقومونحيث،(اطورأ)في!!را

غارمنوالذخيرةالاسلحةمعهمجلبواؤديكودوابتالمستيصلوا

ا،ستنبت،لاحكل-رركبيرخ!طرهن-؟كليس"؟اضاف!،(ص:ك

ي!يلفانضعانلع!نيلاهذالكن،محروسوغيرم!لمكافيفص

هـنقسهويامبرةكاتت".مصاعبحصلتفلربما،باردماء

رمه"(جفنما)زربكأهـنلفلاحه،الاحمردالوردمطرزثوبياولآ

فياشاهدكاناقمناهالذي)).ارضسموانالهـا،هلف،دراعهاعلى

يقوابوسالمتضحكراحت.جميدذ((حقاستكونين،هذامئلثوب

"إصمالاسيزدادالذيالثوبلكن،ثوعاجه"لمةال!قيقةؤكبماهي"

رال!تهفي،للاصلتهودانهاا):يقولوالرتيسوجنمتاهات!بت

،الارضعلىوسالماناجلست.طوالصمتوحل."التربقىعرق

خلفالستر.يقفوالرئيسر،كرسبمىء4وام!برةآلمكتب،فوقوالرجل

ولاكء،الداخليحزاجماديمذ3راقيكراسىادفعواناسالبمرآني

ببمض(بمدفيهـما)بقراءتهسآظةركتاب":نهقلتأهدذاما

!ببمته:"أساعةاحدكممعهل":سالمسأل،،حع!ا"الننسليئ

ال!فكير:شؤهـاخده)لميقال!."والر،كلءالواحدور)،

سال!ته(يقصدوهو).يعلعلافالمرء،لاء!يتركش!-

صمته.فيوغاب،حضنهفيالذيالسلاحعلىيدهطوى

بقيلكنه،وقويةحهـرةاطالس!لهصلنىكانت.(؟،ءئ؟ركمها"

تنعتكيلامهساعتهيتركهووها،هن"كاء4ان.صمتهف!غائبا

لكيميا:وتقولنغسهاقنناوه،ستحدثماواذا.ال!الاتالى

قلبه!دؤساتا!ىاستموانذاف!ها،يمتلمابنىياز!كلذبون

فىف(راها،اميرةنعون!وها،فالطر،اليهاالتظكيربيوينتصل

الباحثكالنورص،المضلرجفي،هناكايضاتحلقكافت!عنيشنل

جناحب4"عن

ممرفنياللي*خرالرجل،وهكذاافاوهكلا،؟عببرةميصا

حذلىكلمةثم،بثثمابةوضحك"!ءؤادالملكانا"؟ركلاباسمه

،ونبر:هتعابيروقمىت،شفتاهتكز،قاسوء"لهلبيصبح،اكلك

ثاحيةب!دهمشيرا(،..اهلكوهاية؟دغوااذاالمدالوكان"

وتعل،،ت9ا)وحشممصمى!لىارت!خىاقيا!ثما!الثرفى

شعورياشدوكنت.انتظرانسوىلبيبقلم.افكاريواًرتفت

منشعور،اخرشعوربفاجنيكانلكنمط.حيخلعكئ،بلا؟كار

صركة.فتبا!ته،6شفارهعتبةعلىيقف

احسباز!اسهم،كفهم!فهـرون!،مثليوكانوا،كلهمهناكانوا

معاكنا.شعورهمظلمنبسصرياحس،بشفيتري

و!ي،المجموعةنحنكنا.مجموعةعناتشضلانهمع،ملتحمين

نحعركنا.واح!ماشضعاتنمدىلاالمجموعةكافت،الوفتدات

هذهاعيشنني06الالوانبكلورداتعيونناومي،السعلاحالي

الوفتذاتوفي،فذالنتلحظاتاعببشالوفتذاتوفيائلص!

الدبردرعشةتهاجمنيولم،انتظر،اتتظروابقى.الحديقةفيامغز

.ممافصا!

فر(ثثىالقش،ت!ت،مذكراساخبيء،يتزباحدهماكسمع)

.(قليلبمدأكلدانعك

،**

0791ت!ز11همماالسبت

المطفاتقدقهناديرلكمهياننبمكلماتي!النورا-واحياعفوكم

اتهيتهـ-يرفضوىانهم!"الظديب"حجرة3نع.يوميىطوال

((عدانن!م"مجرىصييتنافىزص!محسسبؤهذا.اخهفإباحجرة

!"المختار"شع:همعلىشمسهافتنئرفى،الضحبابيكنسوااناجلمن

عن4راتث!ضعطهفييزداداويتضاعفبمب،رانسعانيون،لانهم

النحم!ق!هـكضاب!ؤالامثل!الخه-وصوعلى،الانسانياتباقي

امرد!ا!:مثلاليوضرب!المتقمد!ة!الراؤجة*ممانسانيات

دولةتعتبرلانسانيتنابال!نسبةامريك!ايةتمانه4ان:ليقال

حرفا.اكلماتادذهعلىيضفولم.الغابدصرمنمتخلفة

؟فعلوهالذيمابلادسفمثلا!لهماعترفانني!حقا،حقا

لحمي.استوىخى،السخونةش!يدماءبرميلفيؤذفونيأ،مق!

قطعةمنينزانلطفل"ناعمةاصابعثلالةلمسنتكطاذابالامكانكان

تسحبان،لثديدةكونانممكنهذهأتننى1كلمةحتى،لحم

وبنفضة،والزندالرسغوعظم،الاصابعامثاط،بساطعةبكل

لحمي.ي!تك،صغيرة

،باردثم،فارماءفىرموني،لهـحم!بماليوشدواعا!واثم

جليد.الماءحيثجداً

انتفدائي؟لماذا:واحدلوماال!ؤال،استن!وني،.وبصها

تعرف!؟الذينلفداثيوناهمومن

ومن،الههيمبا""ا؟سعم،فدائناناالم!(ذاجيبهماناردت

كلم،النفسمجرىويسمد،حلقيفييسق!نصفهكلانلسي

التناسلي،عضويعلىامهرباءنجبارسلطوا.وبلامسالدنطقاستطع

فقاوني.!داليومامها

اكمالباسطاعت!ليرانهوارى،يومينمنذطريجانااهذا

،بلبانحطث!احر،الليلةهذه.(،الما!ميةعمليتنا"!ةكمابة

والصضنعف،لمراتؤببمووقف6لمراتالؤلمم،سق!وقد،بأتم!اك

فميالجديدرز!يقيعليوانصف،لمراتالسريرحلالةعاىبذقني

خسرتلاني،في!صعوجمةيجدلاوكان،لمراتورفهـعنيالزفزانة

اتيوالعظمالجلد1منال!لمةهذهسوىأناوط،وفوايصحتي

حيلىابقىانواتمنى،!ياارللم.والرفيراث"ءاجنروةانفهاكل

اكر،انحنقاليطوالىمرةلاول..ال!"!ليةعنالحددثان!يحتي

بالددلصي.

.0791تموز13في*حد

االممليةباقصساروي

فيوفحن،اضارجماالثريلليل9،حانقدالوقتكان

الب!اشارةنذتعركنا.الاسلحةوراءتي!نالنا!علىمواقصنه

،شعلةاشارة.صمتهفيقابعا!لالم!ستنبتلكن،المستنهـبتمن

فنشعلكاوتنطفىء،ل!ةنصفنصف،لحظةنصفلممهصبع

،وصارتيصلمهطمنامرالكئ.اليلبنلاقنا!وهلىمن

الهجوماما،لحقلا-كوو!محوالدنصفالئامنةاليكمثيرالساعمة



كهص-رحد.،والربعالثامنإهةجتئيشنانالواجبفمنلهالمخ!

فىيو!حدثوز!لأدد،لنحرير!ميود!طالذينالسبئفيالرؤ!اقكان)

."باكورتكلحالتيالرطبةالردهاتفيوقمتهاجرىعما،بعد

وما،ظهورناخلفومن،ثوبهابتبديللامكلةامرهالرئيساطى

سا،بقىقرويةبيننعاماانتصبتحنعى،قليأةلح!اتسوىهي

والوشم،والخل!خدالالفالينفصهاكانالذي،الربفبهن!اتمنتهـت!

جر!لهاواحضر،مجاورةحجرةالى!اداس.لعالاالجبينعلى

ال!خروجمن.شسيلا":الرئشىنبهها،تن!بانومبل.فارنميةماء

.البابوانغلق."الخلفيالباب

انلبثتما،الطريقيقطعملتفاظلاراينادقصتينبمد

برعم،كلألهاالورديالرأسفو!ال!جرةكاتت،الدبنرواوففته

جميعا.املن!انسخللحياةجوعهفيتبثتضمهالياليهوكافت

خلرمنورأيت.للعينذاههبةانا:لهمتقولقنلبيفىوسمحتها

وتلقي،النهدقربلتضغطهاتمتدايادي،بجانحي،الليلعبش

فيكنأمت!لميةلهمستكون.وسافيهاوركيهاعلىجمدنسها

الهقتيش.بحجةمداعب!افيالوكلتبع!ضوسيقضون،؟لحسبان

صبرهـامنتسشمدكيشفتهاعلىوستعض،ارو!يرةستنضتمل

واختفت،المتلهفصعدت،تعبرتركوها،الاخيروؤي.الشجاعة

المستنبت.خلف

منالرصاص.شمنة،والصمتانتظارنامزفتذاتهاالل!ةفي

د!ي،،السجنداخلمنوانما،المستنبتهوالمصدوجمنلم

قبمارفاقاننتظرانبينخيارلدينايهسدلمعندها.الردعات

دورتهبدورزاالحوعلىلنقطع،الخلفيهجوم!3يبدأواكيالمسشنبت

ارفا!ءأىيجهـزالعهـدخندعانوبين،حصأرهساعتهافيكون

،الحراساعناقىودفىسوا،الداخلفيقيود!مكسروا؟لذي!ن

يفالبدهع!ناؤررتقهـدهذهالأخظةكاتت.بنادفهمعلىواسشولوا

،4عاىمواقهرشاشاقناانصبت.الغرصةالهـعدوعلىل!نفوت،الهبمم

النتحمنا.....و،الكبيرةالمصفحةفدنابأناوفجرت

البوابةقضجانمنفنسللةومفزنعموشباجبالمفاذا..ل!ك

نفدوا!لفد:"مردداالهجمةنشددانبنايهخوالرئيس.الكبيرة

ا(!تنبت،شرفاتمنالرفاقنيرانانفتحت،وفهـحأةإ"نفذوالقد

رغهم،محا!را"نفسىا(مدرووجد،ضارية!ةلنااصبحت

ساجنلح!تخطم.بنايئنافيالمصفحاتاحقتهاالذيالنسصف

نكنلم.ا!واءؤينتعأقوصرنا،الايسرجناحهاثم،الايمن

كولنا3بلهبكانالذي،هناكيربضكانالذي،وقته!االموتفينف!ر

ؤ-كااذجمناالرؤاقيرحندوحصل.رالاممه"4:ؤقط،عثقا

،مصفرةؤجروافدوكانوا،احراو،ثمانيةكافوا،المستنبت

لم،باستمراراصقوأنا،صرعىإسقطونالجنودمنعيدراورأيت

صيرعة،صيحكأانطلقتثم.المهارةهذهمثلعلىاننياعرفاكن

،ادبرصافيالصيحةوهوت.اعواريمنفلذةاقتلعتوكانها

:ي!4تالصهذهردتنيانشداهيومع.والرطمسالمواخملط

اقلتلهم!!موسىيااضرب-

للهوفهـا!!شارتياعزهـعلى!حدت؟علمك؟المهبفاعلاناومالؤا

طلفاتوؤهـخةت،نهزمهمانوشكعلىكنا،حرشهمالشودة

اقي،.نهائباتستسلمانوشكعلىوصارت،واًستكلالت،الصو

ض،ربةوؤوة،جديدمنمحاصربنقصيروقتبعدانغسنهـاوجرزا

عسىواًنهـار؟فؤادو؟ضاوا،الرئيسقهـتلوا،مو؟اق!ناتدكراحت

وير.و!دت،السقفراسبم

0791!موز13فىاحنين

ناؤذةمنالمتسألمةالنارلا&:كأإقصلهرازحيلضوءعأى)

الزنزانة(

وص!-لأعص!ت:الءدودحمىيغراناحاررثةااثراستطاع

رفاقك3الض":ا*حفيهاضالطليقالى.المعتقلينارؤ!اقامنآحرون

!السوىعأيكوما،ألاردرفيالمقاومه-ركةالىغدروكالذسض

برميعا.عقاب!بنفسكتت!مل

بينتقعتركوك"أرؤاقيغدرونيلماذا!غدرونيالذينرداقي

..تآتوابرالهلمةنعلأونيامن،رفاقي!."بهـجلدهموفروا،ايدينا

نقزب،الخطواتاسهعاذي.تجي":أتتت!لاقدلبيمنلكمابعت

لسوف..بيأتهتفقلوبكمخفزأتالسمع1/ني0اللينادقوصهيل

خطواتكم،ا!طلطتي..موزك!خطواتاحطمولسوف،تالون

احمروا..الطيبونالرؤاق،صاايا.بنادفكمبصهيلروحيلاغسل

حرية.معكملياحضروا،عروسةمع!كملي

0791تموز15فىالاربعاء

فيركيقياخذ؟الكنهم،التعذيبلحجرةياخنونيلماليوم

فدهـان!النورليلةالمستنبتاحتلواممنواحدهو.الزنزانة

ص،دؤةهمعندما،اطريقااثنالماكنرفستهمالتيالصعابليشرخ

طريفايأخذواانفاصطروا،لجبلافيالحربدورياتمندوريه

بقليىصل4ست:تايصلواانوقبل.وعورةواكثر؟-ولااكثراخر

الاشجاراوتسأقو،للتراجعفاضطروا،اخرىدوريةاعترضتهم

انحص!انها.بينليحنر!فوا

ليبر-لموا،ال!يئططريق!يشقوااىاستطاءوا،خيراوا

نتي!ةينفذواانلأالحبسفيالرفاقتمكنوؤد،اتبدأالصركة

ليوؤ"ل.اأخلفمنانهمرتا!تيرصاصهمولزخات،اهـءههـم

!وحاعرتهمالىةءكلكي!صاد!وهااتنبمالاخيرةيةا!وفىان،روقي!ط

الحاهـصممركزؤ!المرابطةالقوةوكانت،لحط!ةاخرع!دظهررهم

ترابطالتيوالفوة،اثهغربزأحميةمنصوبناترركتؤهـدالعمسكري

وعندقذ،الشرقيناحبةمنصو!-اتحركتؤدأبلاطدة)ممسكرفرب

.الخناقحولناشددوا

-،دصب،11!ويلالرواقفياصداءلهاتقترباتخطه

احجرةا-ؤكطيستطقوز"هماذ،برفيقيعا!واارب!(،لاشاهد

نظرةل!،ألقي.كثيريناظن!م!،متلاطمةاصداء!كنها-المذكورة

..تخاط!ة

معهم.رفيقييجرون،جنوداربعمة،اتوالقد

0791تمصوز16فيالخميس

الليسل(اخر)

يكغهولم.ولطمنيوءاد،ذإب4افيححرةفيالضابظلطمني

لأط،ولة.احديديةااء،فمةحتىا،أز!ن)والىؤ،متيمنعلميؤلأ!ض،دلك

/يىقغشثر"-ق،ازةى/هـقوراج،ش!!ي"الوحنتى!ق!ضعتهك!ثى

ركباؤرغر،:.*هـ،.!ل!خقىوج!،ء59تيء*ركأكأص!د،!ني،ص:ش

دؤكصساواحس!ست،الهمعصعلىقطهتالوراء،دالئردنيلهنحلب

ورحت!زيلعةشب!يةبدادتفمد،عي:بتلطماللطخاتكانت.جرى

-4نرقياهوقد،((الفهـع"وجهرايتماول/01لارىامسص!"

يلهث:هووبظلضاا!لقا.قلهرا

مرصة!اخرهااعض؟،بدايةسوىهدهما

علىواجبرلافي،مكافبئمنانتزعتانيجبارتينبنبضننينواذا

تقوس!ت،لكسى؟،تمايبممناوقفتقدأناوكن!ت.الوقو،ف

ارتغيت.و

!الاخيرةال!صةاًن!اس

الجندينراعرفعتني،الارضاعسلانفبللكنى،وسقطت

دعهيستطلثه-:وجههفيالضالطفن!ر،ررا!نيالذي

ينسعق!

ص!تها.فىتئن،الارضفيانسضت-بيفاذاا!ي

ءانتي،منعليقبض،رطثهء،طربا!لاق،كل!هلي!نيكعن

تكقلم!ككلباء.الاثنتينيديوقيد،كربرعلىدؤهنى.وجرير

يقهـقه.ام!ابطوراخ،هتوترةاوداجبئاًنتف!ت.للاولىالمرة!ه

عننماوكان.هوجي!افاوعينار،!ويللهـثارب،-ميناكائ



نامزمعاكنتمااذاهذا:الاع!ترا!حىالزعةليممتركولم

،شاربيدسرى،قريبزرعلىخعشفدمخ!البهلان.اكلمترلى

سرىالننيار!.ل!ةنوقف.بجنوناصرغجدثيور!ت،مجنون

على"لالرداولءرشات.الوعىعنوغيت،محيععشفند،ا!ننلا

افتحها،انحاولت.منلقةالاخرىوبقيت،عينافتيحت،وجهي

ه!نلابدبيفلأ!ا،تلمستها،استطعلم،اثد،امستطعلملك!نلى

ف!هاعىلبزاقلمنل!هنيمسصثااولطخ!ةهو،سمماممفا

وانمه.بيلالماحسلاانن!يرغمالحقيقةهههك!نشفت05فضوم

فىااليكحةلعس!اونزت!عيشاقيصالقد:الخنوترالخدربهذا

صلاتظضيعلىتسيلراحتثم،عطفهااللطخةترشمككممل

سذذة.

0791ت!موزلأا!ر"ل!عة

ضصدانبعد،الحراسسيبدبلموعدمعزنزانىالى1ع!دت

الاحتلالقبر7ه!نابمملكان.ملسطينيصمرضالخ!ال!رةع!ينيى

لم،الحديتنتبالللملدذلك،احدهما!سةبحراوكن!ت،بسنوات

ه!ذاتقاضيع،الوحيم!بعينيارىكأتم!ني.واح!م!بكلمةننطئ

جركةاسم!عوكنت.اللنيرانسيمساهتحصدالذيالمنسحقىالو!

مارسلرجلومتتكلدقيقعملعلى!وللاوهلنني،ل!حانقةاالمقص

مداوجهبمعلىاصابعهفياحسسمت،الزمنمئمدةالىمرفيتمهنة

ادخلواناااً!سكين..علييحترق:افكروانا،للرعشاق،وجزرا

مطقانه":يقولىوهومحذرامنيتقدمقدحارسكان،زنزانتي

هـ،ىدكاناح!ثمايلاا".وف!هانفيولأمس.،(الصباع!نى

وانتشرت،واذفبمت،الوحطقهلمج!تعينيفكه".كانتفى،لئفكير

دفيقي،منتقدمت،اللباباوصدبمدما.رالشفكال!الهواءكل

لصممجرمسكل!مزقوقد،قسيهضاالستففىعلقوهقدكتهوا

مثرةثعويهـة،وعملبعغسهاج!،حروقاهمناكوحؤوالطص،لكعفرر8

فيوانظرت،يكونم!ا،كثرمنهاقربت.كمالديدانبعضهاعوقتوتر

منلهه!مست.رعبهفيوكالن!دقى،مفتوحتينكانتا،همينيه

صلريفيفرقص،مجب!نيلملكنه(،أعذبوكمل"؟ستهجتي

اًن.اصعقاكلالاواتا،الوميع!ببصااحد!قورحت.ابليس

النظرةهذهعض،الصورةهذهمثلعلىيكنلاليجرىالذيكل

:!رت.والمسوت،بالمراخمفممتينانسمثيتببنهينيناصلة

ثلتمطمئنا.رتهـيباثقا!هفسم!ته،قالمبهع!لىائنيلصقت1!مقتولأ

.جالستواقظتهماعينبيمهالىاصاب!مددتإيميشرزللمنضسى

.نحوهأرنوور!،؟لسر!رقعمعلى

تراهموألا،ثمينةالرجلهداحيل!ان!!مينهالحياههيكم

وانا"نضعيفةفبنبضاتالياشمعورحت4سلبهاهـصنلم!طا

هذه،مثلبحيلاةهؤونأ!مملن..لا.*وانمبلسورت:امر

موميوعلى،الليلفىنفسي8خاطب!يلازم!نابقيت.أ!ع!مفى

جب.تاتيانطبثولاتروحالتيالحارس!واتبالهبصى!ع!ي

فوق،ا(لىراسيرفمت.لهاح!هاان،ميا+ررلهاح!ان

المعلقارىان،سليم"صفليقى!هالليال!نصبنصفثااسمم!مت

لف.اا!رارمعلقكأنهحدلبممحلق،باللسقفالدي،لحديدي

النىاجلوهوالبض،سلخنصفسدفيهقدهموهلأ،نجةصمبوه

مكلالي،مننهفتجديهـ!منسيكحينصيجلخونعينعمسا،لاضوقت

حياتهه،ثمهلصدانيجبةق!وم!اقلأوم.حو*منا!ملر!ى

مهرهم،إن؟ن.استرهـهامننىيهرم!همن1،وأحعاممنىهذا!لان

،سيحزالهنوراما!عكاوبحركة،اع!ناق!الهالسكيننصلليى

الميومبمدلهامللالانه.املهفع!نلبع،تماماالحينهوةفىقاالنصل

جبالنا؟،امقماآمالدنايا!آه.ذاصييمقةبالكلالا!لي!يد،أنسوى

الجبث!ية،الورداتأيتها!الممبركفيالانت!ستم!3لا-ليالر"ورخ!ة

اج!،منهتا6ش،الورثات؟كلتهاتصنيلاااهالياغرا(س؟

ايتها.امالكلا!قم!ئطاانني.فصكعيونيفيعشقاجلمن

8

...الجبليةالورثات

،رف!عتر"!هاسمفلالسرمحرجررت!اببديةالورداتا!تهايا

رحتعظيموبمبمد،الامككبق!رانتصبتوصممتخائرةقعصا

،وانالضحيةبسدسق!متيل!دسوىهيولا،،الي!افك

!ريلا.انيهنما

91.لأت!ز23فى*دبعلا

ا!ن!هذهمثلاعشقوكنإهت،ا!صظء!ي!سبحاثىكك

معتش!وتركتها،جرو!الخمسببضونهسسحت.االطهـبيصة

امحوةأهياين.لام!يرةالقديمحبي!لاهولطمني..لفضي1مركبه

والصقيع،بألليلمفعميةمازاو!فيهياو،اميرةولتلربمه

اميرة.زنقانتيفيمسهيبل..الزنزانةفيجه!رتيكاهـتلريم!ا

يبحث،ه!نلاكان،رفيقيبمنحوسيفي4است!د:ت!القديمحضي...

رغمص!يلاكان.وجدهانهالاخرهوعليهويب!مو،قديمحبعن

تتوكجروحهواخذت.شفتيهوعلى،خديهعيلىجفتالشالبمح

حياةا"يتةقشرتهافيوتدب،لويدأ،لويدا-نظراتي!-

ووجلت..االسصركلفوقويحطمهاساقلأيرفعراي!مه.الريمةاخرى

راسه.ليهز"؟طانت،بالحبافكرانني":لهاقولنفسي

ثخاقل!ملاننا،حبسا،موتاحبمبنااذااننا؟ا!ري"لهقدلت

اناانني:"لهقلت.رالسهلبموهز.(،نحبلان،ل!راسوى

مسشصر،حتلاان."حبكاليهااقلو،لم،كليلاعمراحب!يجتياحببت

حتحااننا)مؤكدالهقلت.رالسهميكهزول(كذ!الهس

حبناولان،حبكمثلهليسحبنألان،مستحيل،مسشحيل

حاجةولا،القلبفيويرسخ،الووقفىينيويو،ا،رضعط!امن

حبيبتيكلأدتلقدالم:لهقلت.رالسهليوهز.،(الكداتثمقو!ه

،فنحنامترثناماواذا،م!لانهي،وهالصةاخوحش،معي

دمعةحتوزا.،(بالجوارح،بالبوارح،ههـنانلئنقي،ئذنهيدوما

،لقداحبب!لقمه":ليوكمال*خير!يهمهقنح،تسيلرفيقي

احبسك.في!و!تمرةاحبهـبتماولكني،مرةمناكئر.ااحب!بت

جا!نى،عتقلونيانوقبل،مرةآخروفي.دمعط،تمماطثلك

صوتوكانه،والوطنالحبزصوتوكافه!احبك:يعودصوت

.،(عمويص!رفىرصعيامرفت،منثعا،أثعويالفاس

باريس

!هي!سسو-!ر!حهييححر!حييه
ا)!اليعةدار!احدصشاصدهـا

(1العولىالملأ!ر))دمسالسسللأهمب

الس!باو!!!فيالملأع!للان!أإا

للرطةفيا!ربح!ةا!س!بمال!التنقد

انناجم!ةاب!ص*ملا

"!نااسياسيبق

واذا".والبشرالاشياءتحريكفنهيالسياسة

"،وبشراءاشيا!نالعربلدىماضخامةتأملنما

الا!ثمياءلمهـذهتحريكعنالعجزالوقتنفسىوفي

هـدينا،يتضح،المربيةالامةئصالحاتبشرو!ؤلاء

تاخر،العربيةالسياساتيسمالذيالتأخر

قزامةت!ذكرنااذاوالمذهلةالمأساويةصورتهتتكشف

لالقاءمحاواكأالكتابوهذا.الا،لسرائيليالعدو

صلمة،الماهذهفيالعربيةاهاسةمأزقعلىءالفو

السياسيةالبنيةفيالتأخرتظاهراتبعضولالتقا!

علىلكماحيةلرؤيةبعض!إهـرولوضع،العربية

السياسي.الصعيد
حيييههوحيهيم!و


