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فينها:يقولكوانغكلخيابىنمنغةرلسالتلقيمت

.إثالتاا!ففي"!!نالسنةهذد)1

هوانالمإنمحعةععبل.ل!نغالسيدمعنعملعدناما

.خرامووصلتالتي

عادتماانهاغير.رذاتياعةالر"لحيهوانالانسة

ععراالحمفالىتأتيهـهيشاحددلساقلسوىتملك

.عكازات

هيليفبالنسعبة.بشأنهانتشاجرودانغأنادوما

موهانكلوانغقلت.لا)"ر،لنحسبةطحربمثوهة

معهوانباالآنسحةاذنفكيف،البطنفيبجرعحرب

حاججنيدانغانغير؟الركبةفوقماالىالمبتوركلحاتهثا

مقاتلا.كانمنالاحربمثوهيسمى؟نيم!تلابأنه

هذ5فيتبتأنهوانالانسةمنبعدإطلبلم

الجيسىفيتونتونان":ليقالوالديلكن.ا!نقطة

أجل!ت."حربمشوهيعنيماذالعرفانهبدولا

مخطى!و.دانخانليتقولىكي"جبني.لكاكضبهذا

.إ،اخيكابن

عرفمظماانىذلك.كوانغ؟جيبكيفأعرفلم

الكلاماندائماتفكللقد.معلحمتهعنالإنحتىسثسيئا

الذين،الكضارالاشخاصمنيستدعيالاطفالمع

الىبالاضافة.الحذرمنالكثير.ثقتهمالاطفاليرليهم

ينتص.كيلشر،متثبتايكونلانبحاجةكانكوانغان

،لهذا.معلمتهتجاهمشاعرهيحددكىرل،زميلعلى

لىستتاحوانه،"مأذونية\1ساخذاننىلهكتبت

ماغالبا،حينهاومن.بال!فصيلأحادثهئنفرصة

.عكازاتعلىالصفالىاتيةصبيةطيففكريراود

ولكن،مشيتهكاولا،ملامحهاتخيلالىاتوصللم

رائعا.شخصاتكونأنالابامكانهماكانماليبالنسمبة

ذلك.منواثقاكنت

**،

منالقطارنزلت.أيلولفيمأذونيتيعلىحصلت
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مساف!حةاقطعأنعليوكان،صباحاالتالسعةفي

الطقسع!كان.مشتليالىالمحك،م!تستةكيلومترات

النسيمتحتتتماوجالارزشتلاتوكانت.وجافاناعما

تحملعلىمعتادولأني.حديثاالمحروتةالحقولفي

هذابوسعكانفما!التدرببحقلفيالجردقساوة

البيتفي"جدلم.بالراحةيغمرني"نالاالسمحالحو

كوانغ.اصخقولافيوزوجتهأخيكان.أميلسوى

.نتحدث،وأنالمى/ورحنا.عادقديكنلمأيضا

عازبا.دومابقيتبأنيلذكرني؟نيفتهالم

؟..المرةهذهحصلتالأذونيةمنيوماكم-

فيانا!زيادةسنةوستكبر.مولدكعيدس!حلشريبا

سأرحل.متىاعرفلا.؟كثرعجوزا"غدويومكا!

ا!صجبيعجبطألا؟رتاح1كاصىتتزولانتمسعىلالاذا

يركض؟الذياشمنافي

ضاحكا:"جبتها

ناتريقا،0أمىياكثيرابشأنيتقلقيزانك-

؟سنواتبخع"يضاالانتظاربوسعي

منانصرافهلدىكوانغاخذكيفتانصرثم

شغلقد!.العامةالدارفيتقععذهوكانت.المدرلسة

وكان.الفثلاثالكبيرالمبنىقناطرمنواحددصفكل

وعبر.الخارجمن.الداخليسارعلىكوانغصف

والمعلمةالسوداءالسمبورةرؤيةاستطعت.السياخ

نصفالانصرافعنيفصلنيزالماوكان.مرتبتئهاعلى

الصف.الىعابرةنظرةألقيلاخرانمنفرحت.ساعة

سجادةتمتدحديثاالمزروعةالارزا!حقوخلفيتاركا

ا)سمد.أقدامحتىعظيمةخضههـاء

أصم.خفيفاوقعاسمعت،كنتحيثالكانمن

الخمثسبية.الارضيةعلىالمعلمةعكازاتضجةريببلأحي

منتصفحتىرأسهامنأراهاأناستطعتال!سياجوعبر

أزرقفييذوبالفاحمالاسودشعرهاكان.الجسد

علىتكتبالتييدهاحركةتابعتوقد.العماليالثوب

تلامذتها.صوباستدارت،معينةلحظةفيو،السمبورة



تسوداناللامعتيناللوزيتينوعينيها.الشحعوجههارأيت

باتجاهي.الخارجالىنظرفىتلقيفجأةهي"وها.الصف

يخفينيتاسذياالسياجخلفش%نا.أحسست.تماما

أسحبكيخطوأتعدذتراجعت.تحاملنيئانالوكما

ألسمعكايالوقتليتسمنئذإلمثمع.نفلرتشا!تنقسي

نهسسا1فخمتولكيئكموحبوليس.كلماتهامنرعضا

فو.-بيان-ديالتعنتحكي

!دت"المدرلسةمياهغرفةفيبدورةتمتأنبعد

حتئكوانعأبصىنيأنوما.الانصرافجرس!شرععند

صوبيرافعاساقيورصيطأتئ!"فينهتونتون))ص!خ

كتبهيدكهمنوأ-مذتر!سهدإعبت.منيئاوجها

%حدعم:قال.بتوددالملأخرونحياني.ودفاتره

فو.-بيار-ديانعندرساأخذنا)قد.تونتون-

فو؟-بيان-درانحملةفيثاركتهل

الستر-لى..مواؤقارأسي-سززثشلما

هذهالعرثة:لناستحكييتالايامهذد!تيومفي-

كذلكأألشى

المدرسة.منالعلمةخرجت*اللحظة3هذفي

تيصضيردت.بتخئرت!هااً)شقيف.رأسيأرفعو؟نا

تماما.كسجيتهاوعلىباشة

كوانغ:قال

.مجاؤرهوفينا،تونموتانه،آنة-

حديثا؟ثىملتعل-سالتني

.الصباحهذاقطارفينعم-

!ل.الاطفالتبعثرشباكهاتغادرالعصافيركما

الىالمعلمةعهدت.وأناوكوانغ،المملمةسوىالانالمحمق

مسااللتينوبيديها.وأمتعتهاكتبهافيالتلأمذةأحد

عكازهساعلىترتكزراحت،بالثئباشيرمبقعتينتزالان

جانبوالى.والمشيةالوجهفتيةكانت.تسيروهى

بشكلفرحتانعينانلهاوكان.جادذصغيرةلمحةؤالمك

عرفتالذينالشوهينعيونعنتمامامختلفتان:مخريب

سروالهاينثنيكانالمقطوعةالساقعند.الاناحنى

.الاسود

.مبتورافخذ!لهالرىأنوالمني

الصبية:سألت

آنسة؟ياالاصلفيإنتاًينمن-

مدتيانتهتانبعد."ديسترتيت"منأصلي-

هنا.عينتكمتمرنة

رأسك.مسقطتفضملينكنتانكبدلا-

أنتربما/هناتعيينيطلبتلقد*إبدالا-

المقاومة.أثناءهناعمنتقدكنتاعني.تحرفلا

التعليم؟فيطويلةفترذمن!أ(نت

لنواع!لمدفىوفتومع)كن،لصخواتثمانيمنذ-

تلاث.

.هوانتركتني،الدرنيتشعباتآحدوعند

حسوبيمر،يديتخمغطوهيقال.رفيق-

وكوانغ.نينهمدامعندأتطنانني.الابامأحدفي

سيدلك.

وضعبذكرىاهجسىوبقيت.ءسانغمععدت

الزيكوانغلنيولث.الخشبأرضيةضاربةالعكا-ات

رسالته:بتذكرأنعليهكان

؟حربمشوهةحطوانالانسةهلة2اذنأخبرني-

أعئلقتاذم!ضعمرينطائرةانالرمدلكفي"خبرتنالقد

قا.سا)هابنرتشاعثيهنحا

،قكد.المعلمةلى،سآلأني.لكواؤخقلتالكني

،،*

ضكير.التاليالاحدنهارلرؤيتهـ،اذحبحنيررت

علىنوميهـنقمت.الينا"تتالتانيأليومفيانها

.5بالحجارالمرصوفةالفناءأرضترباتهاعكارصوت

لتجدالطتالىاتجهت،تماماأفقدمانيرأت!ن

غرفتي.!نصوتيهماأسمع؟نبوسعيوكان.؟مي

سيدتي؟،هناتطبخينماذا-

.الصغيرهمعلمتيياللىخنازيرعلف-

لمحعد؟تبي!كئهماإمفلماذاةخنازيركمسمنتلقد-

..%لجااص"تأعل!-؟تا..بيعباءنوير*ا!كني-

تعرفين.ماأجلمن

المط!خ،فياليمص!االخمممت.اللمحخذةهذهفي

:شقاشةبنظرةهوانفرمتني

ءعصيكي،ريرالخنستعلفوالدتكالسيدةان-

عرسك.

ق!سىةلا1الحدإنىانزعجت

انزواجمادبعادتماةاحاضرااًلوقتفي-

.تقام

.شاهداهواقمن؟حمماالخذتآنذاك

دومالص!ىوالوعد3عمرفي.آنسةياآتريق-

وولدي.الشبابتستعيدلنخنازيريان.يمينهعلك

كذلك.

مىنتضحك،عكلزاتهاادىوهي،هوانرأحت

أميكسانتالشايلتناولدعوتهاوفيما.الاعماف

كلأمفا:تتابع

لناسنزفينمنى.هوانآنسةايضحاأنت-

؟البشزى

تنثسأندونوتبعتني.ظلالفتاةعينيغشئ

بكلمة.

معبحوارالقياممنىلتخلبأتتقدهوانكانت

فو.-بيان-ديانحملةعنوخاصة!تمقاتليذاتلامذتها

.الحواشموعداحددناانوبعد.بسرورتبلقهماوهذأ

تطرثوهيعكازاتهاوقعأسمعرحتومجددا.تركتني

.الفناءارض

6!!



بما.لقياميعوانوشكرتني،جيدااسدوهاشيمت

لزيارتها.دعوتيرجددت

"*

حيمثنينهمدامعنددعبت،الناليالاحدنهار

بهـخنارها.العنايةفيمنشغلةفوجدلها.هوانتقطن

.الا"سمامقصيرقميصاترتديكأهينحوىاقبلتو!د

ولبر.ومشدور!؟تمستديرتعنذرا!بتارىانالمنؤ

.بالترابملطخةحتطوكانتاهـهـوالساشياحدى

سألتها:

أيضا؟بال-ضنةاتقومين-

هـببساكةقالت.يعجبنيالششنةعملانأجل-

فيساعدتها..لغتسلكيماءجرذقربذطبتورا

عليهاكان.ا!هاتبقتانتيئالقدمتغسلوكي.الماءصب

اخيابالساثافكرورحت.ال-برةعلىتستندأن

فقدهسا.

لتقومتكنلمم.الجاذبيةشديدحوأنحديثكان

اكثرتغدواتفقطعيناهاكانت.ائحديتأثناءبحركات

محاورهاوترمهت.لكلامهاتبعارقةأكثرا.بريقا

عنتحكيأنهوانوأحبت.معاار*تفيهـ:دبطبيعية

تجربتيكلنوساءلتني،الاطفللميزأتعن،التعليممهنة

لهاأرويرحتفقد،شيئاأعرفلاكنتولماةالتربوية

شانا.يوموذات.المعركةوعنالمقاومةعنحكايات

عليهاالاطلاعليتسىالتيألليليةالدروسعنلهااحكي

مصباحالهاخزانةمنأخرجت،العسمحريةحملاتنااثناء

ملم.02عيارفارغةخرطوضمةظرفمنمحسنوعاصغيرا

المقاومة.أثشاءتلامذتيصنع4مصباحاحاك-

.كذكرىبهاحمفظ

؟سألها:الفرحةاغتنمت

أصبت؟اذنمتى-

.5391عام-

؟ئرةىا-

حيثة"تروضغ"قريةتفحس!كانت.؟جل-

اعلم.كنت

العائلة.صنرسالةيومهاتلقيتاني!تذكرت

قد،لقريتناالمجاورة11ترونغ"قريةانتعلمني

بأب"ولكن..هوانأصيبتهنار،اذن.!وجمت

فيأخرستساؤلشبهرأيت/سواليولدى؟فنروف

أعرفاندونمنفعلةوهياجابتيفيترددت،عينيها

راسي.منبحركةفثحجعتها،لماذا

للهحجمةقالت.قصتثهاليترويعوانواسترسلت

كامل:وبوضوحرتيبة

تابثورةوبعد.التعليمسلكفيابيكات-

فيوالمقاومةالاداريةالرابطةخدمةفيدخل

خدماتانتقلتت5291العامفي./1ديستريكتا!
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العملاوبدأتبوالديفدحفف.هناا!ى19ديسعنريكت11

.عمريمنث-سةالتامنةفيزفاك1حصنت.مثتبكأ

طيلةالمرءعلىيغاعق"نالعمرعذافيعسليالانوما

وحصلتةخراعمكأصلبت.ارع!.!حثتبفمباسنئط.ا

.،(ترونغ"قريةفيمعلمةفعيموني،أبيهوافقاكأكنى

في.الليلفيوالكبارالاط!ثا)خ!إرفيسى؟دركخت

بحدودكان.تسسحبيكيطلبحغيرطفلجاءةالاياماحد

يرتديكان.حبيدةبححذلكتا)قامأكأضئيل.العانتوة

ثلاثة.أومكابتفيمرقعةسترتهوكانتق!جرا-هـوالا

اذنيه.يغطييكادالطويلنتعرء.نظيفةكانتئكنها

ريثةيحملكان.ونفاذتانلاعتانوعينانكبيرفمأ"

منوعاءفيمعلققلماعرفر،الاستوائيالق!بيحن

.ودفتراصغيرهومحبرة.أ*(احمجونكانبتة

التلامذذكل.وصلحينأر--د!قدالصفكان

اممطأطقاق!حصيرقىددبعد.ا!!ديدلوافدأملونيثواحوا

حال!ممة:بلهجة

لانهاأمىتآتلم...صقأح!ليقىناآنم!"-

صفك.فيقبولىألمثاسكءيأرسلتني،ممشفوقى"

.أخرىهـهـةولحمتأتي

الخجلهمنبقليلالطفلأجابني.ا)يسؤولدى

ائدراسة:لبد"فق!الملآنانه

اليكجاتية.الحروفبعدأنهلم-

السمك؟-حمووما-

فينه.فاننيغودن.اسمي..فينه-

عينالمعتظصفيئفيقمبلتهاننيلىتلتحين

.بالفرحفينه

جداذكياكان.الإماميةالصفوففيأجلسته

واستطاعبشهرالآخرينبعدأتىفقد.جداوهجتهدا

ثيابعندهينشنلم.بهميلحقأنفقؤشهرريئخلاإى

تماما.تجفلمثيابايلبسكانا،يامبعخىفي.ليبدا!

فوقكرسيمتسلقافوجدتهظاليهذاعبةمرةكنت

.الحبوبتغربلبقربهأمهوكانت.الشجرلحاءيعنزع

صوبي:واتجهتوتفوصوليولدى

.(لوالدتهقدمني)معلمتتا:عوان،ا،نسةانها-

بيتها.فقرمنشكبلاخجلىوهي.الامسارت

تدعونيأنقبلالقص!بىيراهـىفوثالحصيرةفوضعت

كأومجتهدعورقلولدهاأنأخىهـتهاوحين.ئلجلوس

جليا.فرحهاكان

ثقتيكلأولياني(باستعطلفليقالت)انسة-

ومتأرجح.صمعبوعيشنا.يتيمانه.لرعايتك.لك

يغدشأنامل.المدرسةالىأرسلهكيجهديأبذللكني

النهاية.فيسعيدا

فينههباذصغرارتباطيازداد،لعائلتهزيارتيبعد

اسطوانية.أورادذات،الرطبةالاراضيفيتنمونبتة(*)



توكفت.ق!خامنالنقطذ-تدألىحاوهـوعند

عصرقةأكثرءلملأمحهابدت.أ!صثاينيئلتسكبهوان

تابعتتم.القديمةالذكرياتتداعي

ولكني.جدانادرةالكتبكانت"تتالوذاكفي-

فاعتنى.فينهأجلمنكتابعذى"ح!لأناستثعتا

الذينزمالأءهبحد؟نفيترددما.فاتقةعنايةبه

الجميعيعتنيأنأراد.سيئةبخالةكتنهثميتركون

لكنه.يتبللأنيقبلكانثالمطرتحت.مثلهبكتبثم

أردت.ا)حللمنكتبهيحفظكيدش!اأحوىديرتبكان

"حملهاأتعليفثات.عتيقةهـخردفينهاعطيأنمرذ

يقبلئا.كيكثيراألح"نعليوكان.البيتالىله

شحعبناانيعنيلاهذالكنةفقيرشعبنااتصحب

.كان؟يمنشيءاييقبلانمستعد

بدايةفيذلككمان.ينسى،الذ!اليومحصانتم

الشمالحملةفيه؟نهيناالذياوقتماافي.53!االعام

فينزالماكنا.!صبول!ينهمرالملردانش.الغرري

أعداءحسيادون.اسزائراتا!!تسمعناعندماالصف

كاصانواانهمبعدمافيناعلم)رؤولسنافروايهحصفونكانههـا

جننت..ااصلحكوعةارزاتنقكنإخاحتريطاردون

به!منتتجهالخائرات!!انحتشحين.أكناوالحسغار

!كتوفيما.الخندفالىإلاطفالأدخلت.الساقية

وكم.السفقاعةعلىأخيرذنضرذ!إقىتبهثمألحه!

أعرفلامابعملمشغولى*فينهارىوأنادهشتي3سانت

يعدوأنلهصرخت؟الخند"تصنخرجمتى.تماما

الملجأ.الى!هـيعا

كانت.اكتباس-ز!كأذراعهتحتفينهقبط

باتجاهالمري!وراحثالسماءصوبمتجهتينعيناه

الخوفأخذ.الخائراتأزيزسمعناوفجأة.الحديقة

الملعبيقطعأنفيين!حلملكنهيركضفأخذثفينه

خافالتيالكتبكومةركضهفيئئايقه،المكشوف

نأيخاففينهكان.الجزعأخذني.تقعيتركاأن

خارخقفزت،تفكيروبدون؟العململلكنةلصاب

.الارص!علىينبطحانأجبرهكي.الملجأ

تابعتث!..ذكرياتهافيضائعة.هوانتوقفت

!هـيعة:بنظرةرصقتنبىأنبعد

الجبهةثفيالمقاتلونأنتم.انكمسمعتقدكنت-

دتغطيتهما)عدورصاصمنالكوادرلحماية.-ح،.. لسعورصمم

سمعت.فينهالصغيرمعمثلكمعملتوقد.بأجسصادكم

كلفيتى!يبالبرودةأحسستثمعخيفاانفجارا

.سأموتا!يخلت.جسدى

تن!مدذأعئهلقتسمعنيوهيرألسههاهوانطأكأت

عادتثرامرتجفةيداالف!اثلةعلىووضعتء!ثميقة

:تقول

دصاقيبءصانت.الضاحيةصستشفىالىأرسلوني-

انتهتلقد":اسنفسىلت.بترهاويجبمكسورة

فقدذلكوسع.اا!تأنمونأوكما.حص!ابةكأحيالك

ذلكفيالضاحيةمستشفىكان.أعيشأستررت

المجيءعلىأ!هـازأمهفينهانغير.(1نويا)أفيالوقت

ليحملت.عيقافيزيخارتماأثرتوور.ئرؤيضي

لدىبااشحكيبوانفجرت.بي!دهـينةلينداسيدةا

فينهأرىوأناكبيمربعزاءأحسستفقدأتطاوأما.يتيبرش

انهتتهولوهيفينهالسصيدةشكرتنيو.لمعافىسديحما

كانمالانه.هيأنقذسشماتدالوحيدولدهابانقاذي

كان.لدهاشموتبعدالعيمثزفيالاستمراربا!كانهها

بلوموفينهمهباءدنعلمساكأاوأق!سأناغئيفا

الملب.الىالذهابفيالنهمارذاكتآخرلانهكتيراننهسه

بتلغثاانيخافكان.الضتف!بيجحم؟ناراد

على؟ألاموريةرشفيطرنجقتهترىكيف..القحسف

اصبت.كيفهاك..أ!صاكل

الطاولةعلىكأسيثضعت.اشاياص!--أنبعد

أبحتكيحصما..الوجهفيجيداحوانالىونف!هـت

الذيمااشضاحكتينوعينيهاأرتيقاوجههاخلفلاجد

قدكانتانفأ!رلأ.فعلتمالفعلنجدفعهاأناصكخ!ى

دشمامنظرىنبتت!لكنها."فكاريأدركت

سألتها.؟وبعد-

سشينمدهشبقيت.كصنزليالىخهـدتذخكرعد-

نجولسعيخاتماحينثم.الموتخىيذ-شتأسث!و

صهنتيأستعيدأنا!لبت.حظيأندبوأناهحنااًل:قاء

الحلعلىايايصهنئبنفكرتيفوراالرفاق!يد.كمعلمة

منوالحزقاليأساختفىفشيئاوشيئا.وجدتهالذي

وقد.هنادعيينىخلبتالسنةهذهفيأخيرا.نفسي

عندها.وأقطنآتيكيوألختكثيرافينا"مدامتسر

الاصلاحبعدالبيتهذاعلىاًلححولاستزاصكلتلمد

انكلوكماشيء!لىأخبرثانيككلاولك-ن.الزراعي

اقرية.اارنأنتسلفاتعرفه""

الذيالضاغطالجويخذفكيكلوانفحثجاء

يتابعفينهانأخيراهواقوأبلغتبي.قصتياولدته

تلامذتها.أفضصلمنانه.العاشرالصفالأن

صداقةلكثرالعلاقاتغدت؟الحديثهذابعد

سواء/يومكلتفريبانت!ابلهـكناهوانوبينبصنيئ

.عنديأشعندها

شعرها.تغسسلهوانوجدت.الايام"حدعص!في

كانت.الخشبمنصغيركرسيع!لىجالسةو!ي

منهمكتينيداهاوكانت.حد!اعىموضومحةالصكازات

الصغير.3المياحوضفيالغاطسنتدرهاتفوب-7في

خليلا.ترلجفكانتلانهابااضوازنتثكعرتكنلءانهايبدو

ولكني.المنزلالىللدخولودعتنيمنياعتذرتوتد

تحعلسأنلهوانوقلتصقعداحاملاسهـيعاجتفخرعدت

قأهواتعلىكانما.صربهاالماءحوكأ.!واغعامحببه

تمنحميكاي2لكنهاثأخرى!!قاييسمبادرتيتفيمم
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راعتخمت.الحميمديثنلحىاستعدناذلكبعد

لم.لديها"االقلبشؤون"عنأسألهاكيالفرصة

.الاخرياتالفتياتمنالعديدكمابالانزعاحتتظاهر

وجهها:آظلموقدليصالت

لقد..بهاخبرككيمهمهومالدىليس-

خدماتفيازالماكنت.اعويلزمنمخسى

تأحدثولكن...شاباعرفت.."ديسمتريكت)!

هنا.بينناديماالاشياءتوقفت..حينهاومن.؟حب

بمكحلتتولنشدكلاعى.الوحيدالقلبثثنهاك

.أبدابضذا"فكرلم!

وحضرت.الاننهاءوشككلىمأذونبتيكازت

علىأجيبانعليوبقي.بوحدتيلمإلتحقنفسى

مش!و!ةهوانالاذ-ةهل.كوانغ%خيابنسوال

؟حرب

%مري!سأتدبركيف

نعسي.فيكبيرااثراالشابةهذدتركاست)قد

معفرايطوحسمروالهاساق،الجلاطفوقتخا1خحاكأضجة

..ساقها.عليهتسندالذيالخشبصسندوق.بالتراب

لقد.عضبىاستثارمماأكثرابتئا،مياستثارهذاكل

المصابين.الرفاقمنالعديدالمعركةميدانفيرايت

هررتكوظأن...الشابةهلىه،لكن.أكسنتنفسيانا

بربرية.ساديةلييبدوهذافان؟"صيبتالتي

ا)شكلىالتطبيقمعأي،للنصالحرفيبالمعنى

كمشومحةتعتبرأنيمكنلاهوانفانتالسائدةلل!وانبت

ليس!لكن.3مباشرالعدوتقاتللمكون!،.حرب

..النايةفي.لكوانغكهذاجوابأعطيأنبىامكافي

وكوانغ:دانغ!نكلاسألتلقد.تصرفتكيفهاكم

اتمونمقا؟مظتلونأيضاههـاالمعلمينأنأتعرفان-

الثقافة.جبهةمحلى

7!

اغد.دانغ.أرأيت".بالفرحعمتلتاكوانغ!!خ

وأصيبت.،مقاتلةهوانالانسةكانتإغد.خسه!ت

.أ،حىربمشوهةهياذن

مخطئا.لجسكوانغاتلفكرخت

***

الفريق.منجزءاهوانراكفتني.رحيديحىحيحة

يودعإنالثبيميانه.حميمينحمديقينغدوناقدكما

يديشددتحينلكن؟كذلكإجسلم،بعتهمالى*كدقاء

لقد.عميقانفعالاعتصرنيتأتركثاأنقبلعوان

الىأتوصللن:جداعزيزاخحخحساليء!واناكسبحت

عينامهـا.عينيهابكلالينظرت.دونهامنحياتيقبول

مبانحوةلكن،ستفتقدبيائضاليقالتا.تعلاتنهاليقالتا

الساقوألىالعكازاتالىعبفأعاانتقلتذلكبعد

بهصذافيهاتنظرالتيلىالاوالمرةحصانوراتمك.المبتورش

برحيةمخعضتينعينيهاأبقت.عرالتض!أكمنذالشعكل

فهمتولأنيئ.حلقيفيصوتيتعقدحينفيطويلة

تفكللكني.شيئالهاضولأ)ر؟ردكت،هوانتفكررعاذا

آمشصر.فيافترقنالقد.ضهـور!اليسىهذاان

أخي.ابنمنرلالةتلقيت!لت!رمناكثربعد

واظ،اليناالمجيءفيتستمرمعلمتهان"!انغاعممنيإ

خلتفجأة.هوانللأرنسةإ،لكتابةيذكرنيبأنللمته"مي

ال!اارتفع.والدتنمناعحبا11هداىمغزفنهمتاني

متعلقةأصيالحدهذاالىأ)!:لنفسيقلت.رألميئالى

هـتمحبوبةتكونلاأنكهموانلشا"يمكنكيف؟بهوان

اؤناحتىتكاتبناقدوهوانأنا*أميئياأجل؟الجميع

يه!(و؟رسحلسأذمب!أمرك"خي!عكيالآتوأ.!!قين

)*بم."...ثالثة-سالة

با)!لغماتالن!سدار-"كوبيمانن9دترص!طاتحي"مجهوعةمئ(*إ
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