


   اسم العالمة                                                                                                           
 أذھب إلى  لم  أنا  ال،"  .حفل االستقبال بیضاء إلى ممرضة فيقالت سیدة ضئیلة  " ؟ي اإلنجلیزیة   ھل تتحدث

، لم أقصد ذلك ةأنا آسف" .ت الممرضةأجاب! "منخفض دخل  من أبوین ذو   امرأة عربیة  ھارفارد ألنني جامعة
من شأنھا أن تجعل إلي سؤالك  "من فضلك " التحدید  وإضافة ربما ". أجابت  السیدة البیضاء!" بھذه الطریقة
من  ،روز جرین أنا " . في عینیھا محدقة مباشرة ت الممرضة بوجھ حازم قال"؟ أال تظني ذلك  ،نھجكم حمید

تسمي شقیقتي اآلن " . محرجة قلیال من نھجھا األولأجابت مبتسمة، "حسن؟  لرؤیة الطبیب عباسفضلك أنا ھنا 
سحبت ھاتف .  أشارت للممرضة! "ھذه األشیاء ھنا  وقتھم الثمین لتعلیمنا والدینا یقضون معظم. كورتسي

ت بالعربیة وذكرت روز جریین لشخص وإتصلت برقم وتكلمسماعة الرأس، المكتب من علي المنضدة وإلتقطت  
وكانت تنظر في ، قالت روز !" شكرا لك" . ! "المكتب الثاني علي یسارك، الدور الخامس، "ثم أقفلت الخط 

!" روز جرین أنت موضع ترحیب، " .  بعیدا مشت بینما     الحائط خلف الممرضة المعلقة علىعقارب الساعة 
ردت الممرضة ممتدحة فستان !" أنا أحب فستانك ".  حیث كانت تلتفتت روزقال" عفوا؟" .أجابت الممرضة 

 قبل أن تغلق ، دخلت روز إلي المصعد وضغطت علي الزر إلي الطابق الخامس . مدندنة وھي!"  كان أیا". روز
 یدندن بأغنیة ٢٤ثم دخل مع دلو ممسحة تنظیف صفراء  حجمھ ، لیفتح الباب  ووضع یده ھرع البواب ، األبواب

، "مرحبا". قال مع سماعاتھ المزعجة. !"مرحبا".  إلي الطابق الرابع  علي الزر  یضغط  شاھدتھ.یستمع إلیھا 
 لقد  .أغنیة جمیلة! عائشة"  قالت .سماعة الرأس  على مقربة منمع ابتسامة ألنھا انحنى أذنیھا روز تأجاب

قلت، " ؟  سماعاتھ  خلع بینماسألت البواب " ؟!ماذا" ".  ٩٠ إلي   مرة أخري  تعود صغیرة  طفلة استمتعت أنھا
 . صرخت" ال. ""؟أنت تتحدث الفرنسیة أیضا "سألت أوه نجاح باھر، " .أجابت!" أنا أحبھا ،عائشة األغنیة، 

ثم صعد . ثم أغلق مرة أخري، یدخل أحد وفتح الباب ولكن لم ، توقف المصعد في الطابق الثاني . متسأال"ال"
اعتدت على مشاھدة " .تأجاب  !" ذلك أنا أعرف" ! ". ال ھي عامیة لال، أسف بشأن ذلك . ال أنا أعني.  ألعلي
 بصراحة، انھا أغنیتي" .للبواب   روز قالت! " عظیم  رجل! تسعینیات أخرى في     مرةبإختصار   األغنیة

 ما؟ ال   شخص الشاب". ا إبتسم كالھما. وھو یضع سماعاتھ  وھو یبتسم  بلھجة عربیة قال ،" المفضلة كل مرة
وجود   كان لھ  أنني لم أفھم اللغة بطریقة أو بأخرى قلبيالرغم من علي  وإسمھ األخیرأستطیع أن أتذكر حقا 

. أحب زوجتي كثیرا. أغنیة جمیلةنعم، انھا " .أضافت بإبتسامھ ، ! " ذلك الوقت، لذلك بشدة فيعالقة قویة لھا
األرض   ولكن توقف بسبب صوت إنفجار شق بواب بصوت عال القال  ... "الفنان، اسمھ الكامل ھو الشاب خا 

إنفجار أخر المبني  من  حیث ھز صرخت روز  .مثل إنقطاع الكھرباء بالمستشفي توقفت الحیاة لحظتھا ، .فوقھم
 وكالھما تطلعا لشئ مثل سیارة نزلتسمعا أن الكابالت قطعت كالھما . مھتزه المصعد بعنف  مختلفإتجاه  

وبحلول الوقت .  روز في الھواء مرسلة،  األرضي  یالطابق واصدتمت مصطدمةجاءت سیارة  . یتمسكوا بھا
كانت مشتكیة !" أشعر بساقي ساقي، أنا ال یمكن أن ". دلو من الماء كان علیھا بالكامل،  وعیھا   روز إستعادت

 في د ذلك أصوات طلقات بندقیة  بع ،  سمعتحیث أنھا كانت تبحث عن البواب ولكنھا لم تري أي شخص
بعد فترة ،  عن حقیبتھاوبدأت في البحث بسرعة ، .المصعد كان نصف مفتوح. مع أناس یصرخونالمستشفى 

  رفع، لھثت روز بشدة من الخوف. AK47 جاء شخص یحمل ، وبینما مدت یدیھا لتجلب حقیبتھا ، عثرت علیھا 
 بینما لعن!" یا خارا". نفذت منھ الذخیرةأن زناد ولكن أدرك علي ال ضغط ،نحوھا  وصوبھ    بندقیتھ الرجل

خلف الرأس ضرب ولكن علیھا  مرة أخرى الطالق النار  وجھز السالح ثم رفعھ ،  أخر   بندقیة خزانسحب  
، دفعت الرجل بعیدا عنھا .  جعلھا بالدوارجبینھا مما   سقطت رأسھ علي، وحین سقط الرجل علي روز .بأداة

 نظرة  القت ألنھا في النھایةالمرعوبة كثیرا  روز  تھدئة  بدال من، یقف ویحمل طفایة الحریقواب ورأت الب
 یده ممدا! "ألمثال لك رحمة لن یظھروا أي ، سوف "بواب القال !" تعال معي" .فاحصة على اسمھ العالمة

للحصول على سریر مجاور تحت  أسرع البواب   . قالتھا بألم!"  ساقيأحركأنا ال یمكن أن " .الیمنى تجاھھا
مساعدتھا  في المصعد وبحذر حاول دفع الحطام من على السریر وسحبھ إلى المصعد، مھال حصلتو .األنقاض

سمعوا بعض   من أجل الوقوف على قدمیھا،بینما حاولت روز أن تكافح  . حتي من أجل وضعھا علي السریر 
 للبقاء وأعطاھا إشارة أن تبقي صامتة  أخرى على األرض، مرة وضع البواب ظھرھا ،ون تقریبا الرجال یقترب

 بالموت سمعتھ یتحدث مع إثنین تظاھرت روز بینما  . ثم مشى بعیداAK47 وتتظاھر بالموت وبینما إلتقط 
   .وحصلت على رأسھا خفیفة حتى انھا مرت بھا، بالعربیة  آخرین رجلین 
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. عینیھا برفق وشاھدت مروحة السقف القدیمة تدور ببطئ فوقھا  فتحت ، ھا سماع نبضات قلبھا روز یمكن
رفة متربة قلیال بدت الغ ، عن السریر التي تستلقي علیھ  لیست بعیدة على طاولةونظرت حولھا  ورأت الحقیبة 

عرفت روز أنھا لیست في أي مستشفي ولیس لدیھا أي فكرة كیف .  نوع من العیادةلمستشفي أو أي وصغیرة جدا 
وضعت رأسھا  .شعرت بألم حاد   .ساقھا الیسريكانت تحاول تحریك ، بینما  في المرة األولي وصلت إلي ھناك 

ت أن ساقھا  الیسري مربوطة بالعصي ومربوطة بقطع من  رفعت روز رأسھا قلیال وأدرك. بلطف علي الوسادة
  مثل صحیفة الحظت أیضا  شیئا . لوضع الساق في موضع واحدا تم عمل الجبیرة علي عجل ، نوع مالخرق



ذھب للحصول على بعض . وسیكون عم جنید في المنزل، ي إلي البقاء تحتاج".   عن قدمھا لیس بعیدابقیت 
 شاھدت روز وھي تسیر . مبتسمة بینما كانت  واقفة بجانب الباب قالت الفتاة! "طبیعین من المعالجین الاألدویة 

.  عاما١٢-١١حوالي والماء على صینیة، وقالت إنھا یمكن أن نقول للفتاة   بسعادة مع بعض الطعامداخل الغرفة 
، غذیة األمریكیة من قناة الغذاءتقریبا عمل كل األتعلمت . حقیقة األذواق لطیفةآمل أن ترغب في ذلك، فإنھ في ال"

 حقیبة روز ثم سحب  الطعام بجانب قالت الفتاة أنھا وضعت! "أرز أمریكي مقلي خفیف . القائمة الیوم وعلى
 مقداد  حدیثة !حدیثة " .وردا على سؤال روز" ما اسمك؟" !"لتناول الطعام حان الوقت"  نحو السریر،الطاولة 
؟ ھل تعمل مع ما الذي أحضرك إلي ھنا ". !"جریین أنا روز، روز " ."؟ما إسمك "  الفتاة، تأجاب! "عبد الباسط

ألن معظم األجانب " .أجاب روز"لماذا تقول ذلك؟ ! ال، أنا مجرد سائح" .أوضحت حدیثة " الیونیسیف أیضا؟
 .أجابت روز!" ال، أنا ال أعمل مع الیونیسیف، أنا في إجازة" .الیونیسیف قالت الفتاة"أنھم یعملون مع أعرف 

أرید دراسة الذھاب إلى ھناك في یوم من األیام،  أنا. وأود أن أذھب إلى أمریكا للغایة ولكن لیس كسائح! حسنا"
انھا "واضاف  .وقال روز!" ، ولیس أمریكاحبیذه ھذا في انجلترا "واضاف ت حدیثة  قال"ربما جامعة أكسفورد؟ 

 ھل یمكنك مساعدتي من فضلك تمریر"، مبتسمة روز تابأج!" فھمت " .ونطقت"؟ فھمت ! حدیثة .حدیثھ
ثم ، فتحتھا وحدقت بھا ، حصلت روز علي الحقیبة . بینما سلمت الحقیبةأجابت ! "ھنا! بالتأكید" "حقیبتي؟ 

حتى بندقیتك  ...  للمنزل عم جنید كل شئ في الحقیبة عندما جاء بك حسنا، . كل شيء ھناك" .إبتسمت لحدیثة
سألت روز " ؟ منذ متى وأنا ھنا ".  ھناللسماح للھواء النقيبینما كانت واقفة وفتحت النافذة  حدیثة لقا! "صغیرةال
 .ت روز ألنھا شعرت بألم من ساقھا بك!" أوتش". جر اإلثنان ضحكا بینما إنف زةمتي وأنا ھنا أجابت حدیمنذ " .
  !آسف! أعتبر أن من السھلیا إلھي، "

العم جنید ! ھم" "؟ ھل أخبرك عمك كیف تقابلنا "، ردت روز بإبتسامة بینما تنھدت !" شكرا لك" .قالت حدیزة "
 وتحتاجین إلي مكان للبقاء فیھ حتي تلتئم  ساقك على الرغم من صدیقھ  وقال إنك صدیقتھ حسنا، . ال یتحدث كثیرا

 .سألت روز   " في المستشفى؟كان یعمل عمك إلى متى "  .أجابت حدیثة ". 
 أنت تشبھ فاطمة  لذا أعتقد أن عم جانب ذلك،  إلي   "،  سألت حدیثة" كیف كنت ال تعرف ذلك؟  ھ،تقأنت صدی" 

   .حدیثة مازحة! "منك  شيء   أيال یخفي 
، " زوجتھ وابنتھتقبل عامین قتل" . روزتقال"؟ وأنھا فاطمة ، لیس متكلم كثیرا انھ  ... تعرفیھحسنا، أنت "

    "، ألیس كذلك؟أخبرك عنھم  اعتقد انھ " ،  حدیثة تأجاب
 بالشوكة ت البعض ، جلب بینما أخذت طبق األرزمن الطاولة وقال روز، تمتمت تبتسم "فعل، ... نعم ! الحق"

  !"یا هللا، الفلفل"وفي فمھا، 
ل قا!" أنا العبث إال معك، وأنا أحب ذلك"  .ردت حدیثة  !"لم أكن أعرف التوابل قاسیة... أوه، أنا آسف لذلك " 

 تعلمني كیفیة shoulderstandأنا السوبر الحب، " .Hadizaوردا على سؤال "حقا؟ علیك أن تفعل؟ " .روز
جید " .Hadizaقال ! "لحمار ھم، وھذا مثل أسد طرح الكلب لتدریسھ كیف تصطاد" .ارتفع وقال!" جعل ھذا

وجبة لذیذة   مین إلعداد ھذاھل تعرف لماذا قضیت وقتي الث" .روز غمغم مع الطعام في فمھا!" واحد ھناك
في  حسنا، لدي مھمة لتقدیم یوم االثنین ویھمني حقا" .استفسر روز" ال، لماذا؟" .Hadizaسأل "بالنسبة لك؟ 

اذا والریاضیات االعتماد فقط لي، وأنا سیئة مع "واضاف  .قالت مبتسمة بمكر! "حاجة الى مساعدتكم
على أي حال فإنھ من فئة  ضیات بطریقة إیجابیة أو بطریقة سلبیة؟أنت سیئة مع الریا" .أجاب روز !"الریاضیات
 السالم وأخشى ما كتبتھ قد جعل بأكملھا أنا لتقدیم كلمة تحدث باختصار! التاریخ

حسنا، أعتقد أنني قد أحب كلمة المنطوقة، وأراھن أنھا سوف تذوق " .Hadizaقال ! "الطبقة تضحك في وجھي
إلى أسفل ودعونا نرى ما یمكننا القیام بھ  لماذا ال مجرد تحقیق ما كنت قد كتبت. كجیدة مثل األرز الخاص ب كما

قال !" حسنا" .الشكر محاولة لضبط منصبھا على السریر وقال روز، وقالت انھا"حیال ذلك، ألیس كذلك؟ 
Hadiza ،"حسنا، " .ب روزطل" ؟ لذا، ماذا كنت ترید أن تكون عند االنتھاء یكبر" !"أنت قد ستعمل على البقاء

! ذھب لشيء معقدة مثل لرائد فضاء ولكن ال وأود أن قمت! ھناك شيء واحد وشيء واحد فقط فقط؛ طبیب
"Hadiza روز استجاب"طبیب، ھاه؟ لماذا؟ إذا جاز لي أن أسأل، " .أجاب. 
. األطفال األبریاء وھكذا فعلت فما استقاموا لكم فاستقیموا االنتقال إلى فلسطین وإنقاذ األرواح، ونحب خصوصا"

!" أنت یبدو وكأنھ قائد جید" .Hadizaوقال ". المعاناة  أكثر مما ینبغي. أنا ال أحب ما أراه على شاشة التلفزیون
حل المشاكل التي تنشأ من  مھما كان العدید من قادة الجید یجب أن یكون الرجال، أنھم ال یستطیعون" .وقال روز

تواجھ  وھكذا، كنت تعتقد أن الرجال ال یمكن أن تحل مشاكل العالم."Hadizaأجاب  ! "خالل الطمع والشر
! من أي وقت مضى أنا لست أحمق، فإنھ من الواضح أن العالم یحتاج اآلن أكثر من هللا" .سألت روز"الیوم؟ 

حسنا، " . النظر في عینیھاHadizaردت " ھل تراھا؟" .سألت روز" ھل تؤمن باA؟" .Hadizaاستجاب "
عالم  ماذا حدث؟ ھل فقدت شھیتك للحصول على أفضل و" .أجاب روز!" عندما كنت أصغر سنا بكثیركنت، 

وأقم  أنا أؤمن باHadiza، "Aمبتسم بتكلف "سلمي تماما مثل قادتنا الذین حولوا ترساناتھاضد ھؤالء الناس بك؟ 
حق لك من  ن، تمتد یدیھ لتلقي ما ھوالقبول، كما تعلمو في الواقع أرى الصالة كشكل من أشكال! الصالة كل یوم

حسنا، لم " .سألت روز"الصالة ھل یصلي؟  ھل أي من صالتك في أي وقت مضى أجاب وأي نوع من" ! "اآلب



یصلي الرجل الألشیاء التي تعتقد أنھا ترسم على  غالبا. یكن احد قد صلى من أي وقت مضى لماذا لم یكن ھم
وقالت أنا دائما نصلي من أجل ! السالم الجواب العالم. لنسبة للسؤال الثانيوبا! تملك لھم الرغم من أنھا بالفعل

سحبت .  نفسھا وغادر للتحقق من أنھ ماHadizaردد المغلوب من خالل المنزل، معذور  ! ".السالم العالمي
كیس  قتخرطوشة كان في عداد المفقودین، وقالت انھا دق. حقیبتھا والتحقق من ذلك روز بسرعة من المسدس من

 Hadizaمشى  .الحقیبة وشركة عقد شوكة دقیق ولكن ال یمكن العثور علیھ حتى انھا وضعت المسدس یعود إلى
وردا على سؤال " أي واحد عم األلغام جنید؟" .اثنین من أكیاس التسوق في یبتسم، وراء ظھرھا ما عقد بواب

Hadiza. "استولى   .رفع الحقیبتین تصل سأل" الحدیدي، وھو واحد من بین اثنین تبدو فاترة؟Hadiza أصغر 
! عمي المفضلة لدیك ٪١٠٠یا إلھي أخیرا، نكھة الفانیلیا؟ أنت اآلن "الغرفة،  من أكیاس على یده الیمین والیسار

 .سأل"كنت ترتاد؟  كیف حالك"احتفظ حقیبة أخرى على الطاولة بجانب حقیبة روز،  . لHadizaوردد صوت "
كما یبدو : كما سیئة! اضطررت الى اتخاذ خرطوشة" .أجابت تبحث في وجھھ! "شكرا! یرأنا أفضل من ذلك بكث"

وقال  ! "آسف اضطررت لفعل ذلك! وقد حصلت للحفاظ على سالمة المنزل البنة أخیھ أن العالم، وھو رجل
 ! "یك حتى اآلنلدیھا سماح للمیاه في السد الفیضانات أذن Hadizaأنا جنید عبد الباسط، وأعتقد "تبحث في روز، 

 أعني، تتحدث كثیرا لذا أعتقد أنھا یجب أن كنت قلت لكم" .أجابت" ماذا؟"
ارتفع  أنا! ذكیة جدا بالنسبة لسنھا! إال قلیال، وقالت انھا فتاة ذكیة" .وقال مبتسما"أین أنت والذین جلبت لكم ھنا؟ 

شكرا " . في بعضھا البعض لفترة من الوقتكالھما یحدق ".وقالت . أنا ھنا في إجازة. بالمناسبة، روز الخضراء
یا "وتوقف !" فنحن نرحب بك" ... "حقا ال أعرف كیف اله  أنا"وقال روز، !" لطلبك، إلنقاذ حیاتي إلى ھناك

 الذین المعالجة ساقك ھو أنثى؛ امرأة عجوز، في الواقع إلى عمة وبالمناسبة، واحد
 ال أحد یعلم" سعید جنید،. "لساق، وكنت خارج طوال الوقتا  ید لباس لكمHadizaانضمت ھي و. من ناحیة أمي

أنا حقا نقدر ! انھا بخیر"  ".Hadizaعز وجل كبیرة الفم ابنة  عمتي وطبعا. كنت ھنا إال للشعب وأنا على ثقة
 "وقال ابن أخ لي كنت تعمل في المستشفى لبعض الوقت اآلن؟  لذلك النظام الخاص بك" ، وأضاف روز،"ذلك 

 !لي عن زوجتك وابنتك"ابنة دیك، وقالت انھا اه، التي قال  .وأجاب!" نعم، أربع سنوات حتى اآلن" .االدخار
 ، وھم في مكان أفضل"یحدق جنید في روز لفترة من الوقت  .وقالت بتعاطف! "آسف لخسارة كبیرة الخاص بك

 تف لالتصال قریبك أو السفارةأنا یمكن أن تحصل على الھا" .شعرت روز قلیال على الحافة ".وقال انھ اآلن 
أنت في جمیع أنحاء " .وقال روز." أنا ال أفھم" .نصح! "ولكن ال أعتقد أن سوف تكون فكرة جیدة حتى اآلن

. مضت جنید كما انھ التقط صحیفة بجانب قدمیھا وسلمھا ل وأضاف". األخبار، على الصعیدین المحلي والدولي
 اتخذت من المستشفى في CCTVطلقات من كامیرا  ولى مع بعضعلى تلقي ذلك رأت وجھھا في الصفحة األ

: العناوین" .سألت" ماذا تقول؟" .العربیة ذھبت لزیارة الطبیب حسن عباس، صحیفة ما كتب في الیوم الذي
أنا " .جنید اقرأ! "الحسن وخمسة وثالثین آخرین في ھجوم قاتل یوم الخمیس انتحاري أمریكي قتل طبیب عباس

 وقال جنید وھو!" اسمحوا لي أن أقرأ القصة كاملة بالنسبة لك بصوت عال" .وقال روز!" یھال تحصل عل
 النجارین، روز الخضراء التي أطلق علیھا اسم، الذي یشتبھ ذلك أن یكون امرأة أمریكیة جانیس"أمسكت صحیفة 

 ٢٠١٦ مایو ١٩الخمیس شنت ھجوما یوم  عمیل مزدوج مع مساعدة من الرجال وسیم یعتقد أن السكان المحلیین
. الھدف الرئیسي لھذا الھجوم الممیت الطبیب عباس حسن، ویعتقد أن یكون. مستشفى خاص في عباس والكراھیة
 ومع ذلك، دي أمریكا

تكلفة  ال. وزیرة الخارجیة لم بتعبیر روز األخضر ھو ھارب مطلوب ونفت الحكومة أي صلة لھا انتحاري و
وردا على "ھل ترید مني أن یستمر؟ . إصابة واطنا، كان العدید من اآلخرین حتىالھجوم بحیاة خمسة وثالثین م

األخبار؛ كنت من المشاھیر  جمیع أنحاء   في  انھا"واضاف  .وقالت إنھا مردود! "رقم شكرا لك" .سؤال جنید
" ألیس كذلك؟ال أعتقد ذلك، "وأضاف  ".وقال انھ عقد حقیبة مع ما یعتقدون ھم ناسفة  أنھا أظھرت لك. اآلن

أنا في حاجة إلى إجراء مكالمة "وقالت  .ذھل مھال" أنا ما زلت على قید الحیاة وتبحث في حقیبة، وأنا ال؟" .سألت
موحدة تأتي تحطمھا من خالل أبواب التمویة  ال أرید بعض البلطجة في! ال أعتقد أن فكرة جیدة" ".ھاتفیة مھمة

انا ذاھب فقط " ! "ازدراء األمریكیة، السب و ت ما یكفي منبیتي شھد" ، وقال جنید،"أبحث عنك  بیتي،
یحدق في وجھھا جنید مع انعدام الثقة فحصھا قبل الموافقة على  .توسل !أنھا"إرضاء ! الستدعاء زمیل موثوق بھ

 أخرج مربع المباراة من جیبھ ومن ذلك مھال. ألنھا ما حول لطلب أخبرھا أن ننتظر. وما الھاتف المحمول تسلیم
وردة  .وقالت!" شكرا لكم"وقال  .مضت ، إدخالھ في الھاتف، وإعادة تشغیل واعادھا الىSIMبطاقة  انھ اختار

مشاھدة الرعایة بالكامل مع ضحكتھ، وضعت عینیھ  التي تم االتصال بھا عدد كنھ اختار أحد، وقفت جنید ھناك
، "مرحبا" .اختار رقم وشخص آخر لبھ لوبعد ثوان بعد محاوالت عدیدة، وقالت انھا ط. مشاھدة على معصمھ

 .وصلنا قلق علیك! ؟ یا والحمد A كنت على قید الحیاةRG" .وقال روز!" تنویر لي" .أجاب صوت عبر الھاتف
لم یكن أحد یعرف . ونحن ال نرى أنھا تأتي! نحن سحب القابس ورأى مدیر ھل حوصرت من قبل غازي فأمر

إنتل بشأن الھجوم لكنھ لم الوكالة ال اعتقد انھ  كان ھناك ناقصة. الیوم أیضاخططت لمھاجمة المستشفى فعلت  انھم
 كان خطیرا



 .أجاب الصوت عبر الھاتف! "آسف جدا أنا. التھدید، ورأى المدیر أنھ ما لم یكن حقیقیا ولذا فإننا التغاضي عنھا
وردا على سؤال صوت " ؟٢٠ما بك " .وردا على سؤال روز"سحب القابس على لي؟ ھل ھذا نوع من مزحة؟ "

وردت " RGانھا لیست مثل التي " .وردا على سؤال روز" وھكذا ذھبوا كل ھیروشیما لي؟" .عبر الھاتف
دقائق قبل أن صعدت إلى المستشفى  وجاءت فرصة وكالة ال یمكن أن نفوت حتى مجرد" الصوت عبر الھاتف،

أحمد طفیل إرفاق العدید من اآلخرین على  لم مصدر موثوق جدا سلیمان الزعیم قار خلیفة وصلنا إنتل من. فعلت
وثیقة یعرف كثیرا ومدیر  باالضافة الى ذلك،. لم المقرر نفسھ صباح الیوم لخطف طبیب عباس حسن الئحة قدم

ا على سؤال ورد"  جمیع في وقت واحد؟Take'm" ... "الكراك لذلك كان افضل شيء  ما عنیدا یخاف فعل
! حذر لي فقط كنت لدیھم"وردا على سؤال روز، " مع العلم جیدا كنت ھناك، بعد ذلك؟" .جاء الرد!" نعم" .روز

ثم " .جاء الرد الرد! "وتسمیر ھؤالء األوباش ، كان لدینا األمل الوحید لتنظیف خزانةRGأنا آسف جدا " "
 .قاطعتھ روز" قررت أنني لم أكن مفیدة بعد اآلن؟

ھل " .ارتفع وقال". أنا یستحقون جوابا ! سألت علیك سؤاال، اللعنة" .استفسر صوت عبر الھاتف"  اخراجھ؟ھل"
وظیفة " .أجابت على مضض" نؤكد،" "؟!جولییت ألفا" .وردا على سؤال روز النظر في جنید" من؟" "اخراجھ؟
وردة ذھب البارد  ! "لمة معكأن یكون لھا ك ھذا امر جید، والمخرج ھو ھنا، وقال انھ یرید! RG-أحسنت

  وSIMوقال انھ كان مغلقا، إزالة بطاقة . الھاتف لجنید والتعلق الدعوة ثم سلم الخلیة
أنت رفضت أكل بلدي األرز " . في صفیر أغنیة عائشةHadizaمشى  .استخدام أخف وزنا من جیبھ ألنھ یحرق

عمك وحصلت یتحدث عن بعض االشیاء ! لاالمیر الولید بن طال" .كشر  وقدمتHadizaقال " المقلي روز؟
مرة أخرى للحدیث، ھل لدیك  ولكن اآلن ال بد لي من أكل كل شيء قبل أن فتح ھذا فم كبیر من األلغام الھامة
  ألنھا أخرج ورقة منHadiza، وقال "نعم، انھا ھنا" .أكل الطعام الذي یقدم لھا سأل وردة ألنھا بدأت ل"معك؟ 

! ھذا یمكن أن تنتظر. ھیا، دعونا لھا قراءتھا" .توقف جنید!" اعطونا دقیقة الحدیدي" .ھورقة وماذا عن لقراءت
 لكن عمھ جنید، وقالت انھا وافقت على: " حزینا، وقالHadizaبدا  .وقال روز"

عندما "وقال  . من بترددHadizaمشى  .وموسط." الرجاء الحدیدي، وھذا مھم جدا" ... "مساعدتي مع بلدي 
لقد " .سألت جنید"ھل یمكن أن تخبرني لماذا؟ . تحجرت  العالمة مرة أخرى في المستشفى، الذي بدارأیت اسمي

أجاب لدى خروجھ من !" ھم، حسنا" .أجابت. "أنا أیضا كنت اعتقد مھاجمة. حیرة... كان شیئا، وكنت فقط 
 .یمنى ونقلوھا لھاسریر قریب من قدمھا ال بعد دقائق جاء ومعھ صورة، جلست بلطف على قلیل. الغرفة

بعض السنوات الى الوراء، ذھبت زوجتي " أجاب،" نعم، فاطمة وبلدي الحبیب ابنتھ حلیمة،" .سألت" عائلتك؟"
كبار السن وأرادوا  كان عید میالدي، وكانت حلیمة عام واحد فقط. لجعل بعض الشراء وابنتي إلى السوق المحلیة

 .االدخار  منھا أن تنتظر حتى یكون لدینا ما یكفي من المال لالحتفالعناء، طلب قلت لھا ال ل. أن یفاجئني أعتقد
 حتى انھا وحلیمة. لكن فاطمة فقط ال تستطیع ان تتوقف عن كونھا فاطمة

كان شيء مؤسف للغایة، "... انھ تنھد،  ".ذھبت إلى السوق وربما لیشتري لي بعض الوقت الحاضر، من یدري 
یعتقد ما العقل المدبر وراء الھجوم  ة المطاف أحمد طفیل، ورجل واحد وھمیعتقد أنھا تقع في نھای حكومتكم

. طائرات بدون طیار السفارة في نیجیریا منذ ثالث سنوات، لذلك أرسلوا واحد من ھؤالء اإلرھابي على تلك
 ال یجوز. أنا آسف لذلك: "روز اضطر الكلمات من قولھ ".كانت فاطمة وحلیمة في المحل اآلخر 

أسفل  وردا على سؤال جنید اللدموع تدحرجت" ماذا فعلوا الخطأ؟" ... " عمق ھذا یضر لك ولكن أنا فھم مدى
 كنت بعد الطبیب! كنت مجرد إرھابي آخر. السیاحیة لماذا تكذب علي؟ كنت ال... ولكم "وجنتیھ، 

 من الطراز األول وجاءت رعاة البقر ركوب الخیل الحدید ھم ك. عرفنا حكومتكم ترید لھ الموت أیضا. كذلك
أنھم . تدمیر أراضینا مع ھؤالء الصوت الجھنمیة الدیمقراطیة؛ كل ما یفعلونھ ھو سرقة والقتل و منھا ذیل سام

األخوة یشتبھ الطبیب  ل" ... وھو یمسح الدموع من عینیھ،! "ما ینتمي لنا رجال مثلنا تماما، ویجب علینا استعادة
 "لم یریدون لھ الموت؟  السؤال ماذا ولماذا. ، وقال انھ كان خائنا لشعبھالحكومة بأنھ جاسوس جندتھ الخاص بك

فعلوا ! األخوة أن ما ال الیدوى لل... االنفجارات " .طلب منھا ذلك روز"لماذا یریدون لھ الموت؟ " ماذا تقصد،"
خر یرید لھ من آ. من لھ فقط لخطف طبیب من أجل جمع بعض المعلومات خطة لمھاجمة المستشفى لم یوم ولكن

ھل تقول أنك فعلت ال تعتقد أنك " .سألت "ھل تقول الحكومة األمریكیة فجر المستشفى؟" .قال جنید"الموت؟ 
 .أجاب روز!" أنا ال تتبع" .فأجاب "یمكن أن یكون المستھلكة؟

قى روز أب وأضاف سعید! "وماذا في ذلك قتل فعلت الیوم في المستشفى إن الذي تولى القیادة بعد أحمد طفیل"
! نحن نعرف من كنت تعمل ل" .أسفل الظھر في المستشفى ھادئة لبعض الوقت في التفكیر ما ربما یكون قد ذھب

 لم تخبرني thattheyحدث  إنھ حتى:" وقال جنید"األخوة بالفعل حصلت على علم بذلك،  منذ الیوم الذي سقط،
 رار بعد أن تركتھا للم جعلوا الق. لم الطبیب نفس الیوم  لخطفtheywereالقادمة 

! أبلغوا. لم أكن، ولكن األخوة یعرف" .سألت" أنت تعرف أنا قادمة إلى المستشفى قام الیوم؟" ".مھمتي الیوم 
أعلم أنك تعمل لوكالة المخابرات  نحن" وأضاف،! "انھم یریدون استخدام بحجر واحد لضرب عصفورین ھكذا

جنید،  ، وقال"المدینة لجمیع األخوة منذ الیوم الذي وصلت  الصورة التي انتشرت في جمیع أنحاء! المركزیة
نحو النافذة وجلس على عتبة االنحناء رأسھ  كما انھ مشى!" شخص ما یرید لك من على شاشات الرادار كذلك"



شاھد للمرة  عندما كنت:" أجاب! "أنا حقا ال أعرف! أنا ال أعرف" .سألت" لماذا لم تسمح لھم قتلي؟" .إلى أسفل
! عیناك، تماما مثل فاطمة" !".أنا ال أفھم"وقالت  ! "ولى لك، داس المصاعد أنا فقط ال یمكن أن أصدق عینياال

بعد تفكیر  .من الغرفة أجاب، وقفت على قدمیھ ومشى إلى المركز! "لتخویف لكم كان لي أن أتمالك نفسي حتى ال
معظم قائمة  دس إلى أحمد طفیل علىجاء اسمك السا"كفیھا،  طویل، خفضت روز رأسھا ألسفل ومشاھدة

عطلة  وحصلت عائلتھ قتلوا بدم بارد في نیروبي أثناء قبل بضعة أشھر مشغل طائرة أمریكیة. المطلوبین لدیھا
لم یكن سوى واحدا من أفضل مشغلي الطائرات بدون  محنة. وحصلنا على فعل إنتل التي كانت وراء الھجوم

شيء محقق عندما لم شعبك ذھب  كان على الحكومة أن تفعل. سي أمریكينجل دبلوما طیار، وذلك ما كان أول
ال شيء یقتل أقل من سبعة عشر رجال بدم بارد  غازي دیك. یعتقد أن الرجال كانوا مشغلین بدون طیار عن قتل

ا حیاة لقد دمرو" بكى"ولي حلیمة،  أخذوا فاطمة،! العین بالعین. لقد قتلوا عائلتي" .قالت روز! "أسر مع ھؤالء
 .احتج انھ! "الناس األبریاء، یجب أن تكون معلقة قلوبھم على أبواب جھنم ١٧إنقاذ روز الخضراء  الكثیرین

 بعض" وقال روز بصوت ھدأت،. "الرجل الخطأ في نیروبي جنید میرفي لم یقتل عائلتك، أنت أخذت الثأر على"
ل الشرقي لقتل جمیع مشغلي الطائرات بدون الرجا منذ أشھر اكتشفنا مؤامرة من قبل بعض المتوسطة بارزة

التي تعطى  خالصة القول أن بعض الخلد في وكالة وقائمة بأسماء وعناوین دفعوا ضخمة. طیار المعروفة
! أو من ثانیة لكنھ اختفى قبل بضعة أشھر في كركوك ولم یسمع أفضل صدیق لي ما المحقق الرئیسي. للغازي

 اتصلت دكتور عباس" ، وقال روز،"شيء ملموس وراء  ومع ذلك، غادر. اخلوأعرب عن اعتقاده أنھ ما من الد
فعلت شیئا من شأنھا أن تساعد لي صلب  حسن؛ وعدني لم ما اذا كان یمكنني المجيء الى ھنا، وقال انھ تعطیني

عرف حقا وكالة ال أ جاء إلى مدینة الموصل لمراجعة الطبیب من أجل إجراء مقابلة معھ سرا، أنا عمدا. الجناة
رجل األعمال األمریكي  ولدي أیضا سبب لالعتقاد فعل بارز. حسنا، أعتقد... ھنا  الھدف الرئیسي لمجیئي

. یقول االنتقام .ال یھمني حول التحقیق الخاص غبي. ال یھم... ""الوسیط الذي  المعروف جون واطسون ھو
توقف ! "أنت أو أحبائك وا أي رحمة للوضع حد لعھد األشرار الذین لم یظھر سحق الذین یضر عمدا لك ول

  لم أفھم ما حدث لھم ما لshoulderstandالناس  انظروا جنید، وأنا آسف عن عائلتك، ولكن ھل جمیع" .جنید
تمول عملیات التولیف وأنھ من واجبي أن تقدیمھم  صدیقي یعتقد ان بعض النخب سرا وبشكل غیر مباشر. حادث

الناس داخل دائرة نصف قطرھا من ترسانة ال ترحم  ه؟ وماذا عن بقیة األبریاءحادث؟ ھا" .فتساءلت "للعدالة 
وھل من المفترض أن تجعل كل "...  أجاب بغضب،"الدعوة الى االعتداء العمد على الحادث؟  لدیك؟ كیف تجرؤ

 "وجود أمتك . اقول لكم ما یبدو حادث مثل ؟ أرید!؟ حادث!شيء بخیر
؟ العم جنید، "ورقة   في الغرفة مبتسما، تغطي وجھھا معHadizaمشى  .ضوقال بغضب ألنھ بصق على األر

ھل " ! "قد یأتي في أنت! نعم الحدیدي: "تنھد جنید ثم اغتصب ابتسامة من قال .سألت" یمكنني الحضور اآلن
دعونا . كبالتأكید، أنا كل آذان الحلو المال" . بینما كانت تسیر فيHadizaوردا على سؤال " قرأتھ اآلن وردیة؟

صرخ وردة أنھا عقدت !" شرف الكشاف" .Hadizaقال " وعد أنك لن تضحك؟" .أجاب روز". نسمع ذلك 
ال یمكن شراؤھا " ورقة من الورق انھا عقدت، وقفت بالقرب من السریر وابتسم، ثم فتح حدیثة .ثالثة أصابع

على ما یبدو ال  فرة لیخدم إلى مبغضیكمدعوات السالم على المغ .السالم مع كان، من أجل السالم ال تقدر بثمن
أبدا أن یكون؛ سفینة الحب واألضواء التي یضيء من خالل  لسبب عادل، ركض وبذلك أصبحت ما أعدائك یمكن

فمن قلب ملزمة مع األسالك الشائكة الساخن فعل زال  ھو الشعلة لم تتغذى السالم دماء األبریاء .مرات الظالم
  یمكننا القول إن الرجال ھم كل نفس إال رجال یعكس ما ھو علیھ . أتون الظلمحتى عندما مغمورة في ینبض

واحد من اثنین أطروحة رجل یجب  السیف ضوء أو الشعلة الثقیلة،. والخیار لك لجعل !ضوء أو ظالم. تتكون من
ان ھذا یسأل فریسة الحتض ویمكن ملء الطریق إلى السالم مع الشوك من القسوة من أجل السالم .أن تتخذ

یجب قطعة  .تتحول الضحیة إلى المنتصر ومع ذلك، یخلص جھتھا أحلى ثمرة فعل یشفي و .الحیوان المفترس
ھتف !" یا إلھي" .Hadizaقراءة ! "غزا الظالم السالم من خالل الطبول المتعطشة للحرب، على ضوء لدیھا

، " كما انھا ضربة رأس یبتسم Hadizaقال !" نعم" "في الواقع كتب ذلك؟  أنت: "روز ألنھا صفق بحماس
. الحدیدي لقد قلت لك عدة مرات! نجاح باھر ھذا مؤثر جدا""؟ !یتطلب بعض التصحیح ولكن أنا أعلم أنھ

سخر ! من الظالم وإنا مسار الضوء الكلمات ال یمكن أن تتوقف الرصاص وال یمكن أن یتحول الرجال األشرار
قال روز تبحث لمعرفة ما ! "لقد سمعت حتى اآلن حد من أجمل الخطب، وأعتقد أنھ واHadizaأنا أحبھ " .جنید

 Hadizaإذا كان من شأنھ 
 إنھا ساذجة، وھي فتاة قلبھ بعد لسبر غور عمق . ألنھا خرجت أبحث حزینHadizaقال !" اقتل الفرح" .ابتسامة

لم یكن " ! "صل على كبار السنقبل أن یح ، وھي في حاجة إلى معرفة الحقیقة"وقال جنید"القسوة في ھذا العالم، 
أنھا مجرد طفلة  !السماح لھا یكبر! شخص الذین سبق اجھ ضوء اعتقد انھا یبدو وكأنھ! لدیك لتكون قاسیة علیھا

أین ھم؟  ماذا عن والدیھا؟. عالم أفضل بحثا عن عیون بریئة نأمل ل! أنا فقط معجب بھا" سعید روز،! "صغیرة
حصلت على أنھم قتلوا  ھل ترید أن تعرف كیف! حتفھم عندما كانت في الثانیةانھم لقوا "واضاف  .سألت روز"

! لم أشیاء حدثت ألحبائك انظروا، أنا آسف إذا حضوري یذكرك ھذا العدد الكبیر من سیئة" .سأل جنید"أیضا؟ 



أنا . ھك وال شعبكأنا أكره أحدا، أنا ال أكر" "حفظ لي إذا كنت أكره لنا ھذا بكثیر؟  لماذا فعلت لك" قالت روز،"
 .وردا على سؤال روز" األمریكان؟" ... "یحتقر  فقط

 .وقال جنید! "جعلت من واجبي أن تجرید الجلد من الذئب أنا! انھا لیست سوى ذئب في ثیاب حمل! أمتكم"
 جنید في العربیة، لكنھ عاد وقال لھا البقاء في الغرفة ولیس  في الغرفة تبحث خائفا وتحدثHadizaركض 

ومن ناحیة   بالخوف عندما وقفت بجانب السریر، روز بطلHadizaبدا  .رج كما خرج وأغلق الباب وراءهیخ
Hadizaوردا على سؤال روز"ھل كل شيء بخیر؟ ھل أنت بخیر؟ " . وبحزم. 

 كن أنالفتیات یمكن أن تسمع ما ما یحدث في غرفة المعیشة، فإنھا یم ال.  التفت ولفتة إلى روز للبقاء ھادئاحدیثة 
 خائفا كما انھا Hadizaبدا  .ھمس روز"ما الذي یحدث؟ ماذا یقولون؟ " .جنید تسمعھ یتحدث مع بعض الرجال

 حلقة إیابا في الحي، harbouربما  قیل لنا بعض خائن أحضر امرأة أمیركیة وغیر األخ جنید،"ترجمت بھدوء، 
 في القادم أكون ھنا shoulderstandأنھا . لذلك لدیناأبلغ بقیة اإلخوة

 من أعطى مالذا آمنا لفعل الكافر، سیتم إرسالھا إلى الجحیم عشر دقائق أو أقل، تستعد، ونحن نذھب لمطاردة و
ال تقلق، سوف عمھ جنید ال "انخفاض نبرة،  وقالت انھا بالید روز بحزم ألنھا واصلت في". جنبا إلى جنب معھا 
قدم  ! "یرید حمایتنا، وھو یفعل دائما هللا"حاولة لطمأنة لھا، التفتت ویحدق في عیني روز م !"نقول لھم أي شيء

 لماذا لم تخبرني الحقیقة؟ رأیت صورتك على شاشة التلفزیون،" .وردة ابتسامة ضعیفة
یشفي الساق، وترید أن تترك وجعلني نعد للحفاظ  لكن عمھ جنید قال لي ھل ھم أبریاء وفعل الخاص مرة واحدة

 وردة ال أستطیع أن أقول كلمة واحدة، مفتون البراءة في .Hadizaوأضاف ". سر  على ھذا
وبعد دقائق غادر  .المحادثة بین جنید والرجال لم جاء لرؤیتھ  لفي تمثل أشھر انتباھھا ما علىHadizaعیون 

 سار في عجلة من امرنا، وأغلقت نافذة في. المدخل الرئیسي الرجال، والفتیات أسمع جنید قفل
صندوق خشبي كبیر، من أنھ حصل على  د تحت السریر حیث روز ما الكذب وانسحبتذھب جنی .غرفة

 عندما ینتھي ھذا كلھ، أود أن أسمع"، وقال AK47ثم یوجھ إلى  والمنجل، وضعت على األرض
  خرطوشة؟. إنھا تستحق أن یقتل من قبل حكومتكم لك أن تشرح ھذه الفتاة ما لھا ابن عم الحبیب فعلت ولماذا قلیال

الحدیدي، انتقل إلى منزل الجد والبقاء " ، وقال لروز،"تحقق تحت الوسادة، في شيء قدیر حالة تزداد سوءا 
لكن أرید "واضاف  .وردا على سؤال روز" لن أنھا تكون أكثر أمنا ھنا في مكانك؟" ".یقلك  ھناك حتى جئت ل

یمكنك " .لعربیة، وكانت تسیر بالبكاء باللغة اHadizaصاح جنید في  .Hadizaأصر !" أن أبقى ھنا مع روزي
 shoulderstandما زلت أعتقد أنك " .وقال جنید "البقاء ھنا وال تجعل أي صوت، إذا كنت ترید أن تعیش

  تعلم لshoulderstandالناس مع فم كبیر "حدق جنید في روز، وقال  .، وقال روز"السماح لھا البقاء ھنا معي
سمعت روز  .صندوق خشبي یعود تحت السریر وأضاف كما انھ دفع"؟ حسنا روز الخضراء! یبقیھ أغلقت

رن جرس  توقف جنید ما كان ما تفعلھ، وقال انھ یتطلع مشوشة قلیال كما لھ صوت مروحیة تقترب من بعید،
 أجاب ال أحد حتى انھ التعلق ونفد من الغرفة مع "مرحبا؟"وقال جنید كما انھ اختار !" مرحبا" .الھاتف المحمول

 على الفور حصل.  كما انھ خبطت الباب وراءهAK47و
كما صوت المروحیة حصلت على أعلى  من سمع روز بعض الرجال یصرخون في العربیة متبوعة اطالق النار

 لمدة خمسة عشر دقیقة، وھناك ما تبادل إطالق النار و .قصفت القلب بقیت ھادئة كما لھا. صوتا
ساقھا، وبدأ روز لرجفة على السریر، ثم  وقالت إنھا ال یمكن نقل.  الخارجانھا لیس لدیھا فكرة عما ما یجري في

 صراخ وبكاء بعض یرافقھ صوت من الدوار وسمع من النساء واألطفال في حي .توقف إطالق النار
خرطوشة،  وضع وردة بسرعة یدھا حول ظھرھا وشعر .حي في حلقة مفرغة المروحیة التي یبدو أن تحوم فوق

 كما انتقلت المروحیة بعیدا عن سطح المنزل، وقالت انھا لھا وتھدف إلى مدخل غرفةمحملة مسدس 
روز حصلت بالخوف  .قال صوت رجل!" واضح" .یمكن سماع شخص ما یتلف المدخل الرئیسي للمنزل أسفل

طلق  وھنا سمعت شخصا. نھج خطى الغرفة حیث أنھا تخفي شیئا وبدأت التعرق فسیح، الجاھزة مسدس بصفتھا
شخص  وھي تنتظر بصبر، وجاء نافذة تحطمھا في منطقة .قال الصوت مرة أخرى!" واضح" .ناري، وآخر

 .فقال لھا الرجل! "من السھل! من السھل! اخماد سالح" .مضت مرتبط بحبل اخترق وأشار بسرعة بندقیة في
نحن ! اة البحریة األمریكیةمش" .موقف وقفت الرجل ھیئة روز ما تھتز ألنھا تحولت شیئا فشیئا إلى یسارھا نحو

یعفى  ارتفعت وضعت بلطف المسدس على فخذھا، تنھدت وشعرت قلیال .لك قال! "ھنا لیأخذك سیدتي المنزل
وجاء خمسة رجال من خالل  .صاح البحریة!" إنھا ھنا، انھا بخیر" .كما حصل زي البحریة أكثر وضوحا لھا
انتقلوا لھا للخروج من  .لرعایة وضعت بالكامل روز على ذلكنقالة وا الباب وفي أي وقت من األوقات جلبت في

شوھدت العدید من  ارتفع. حیث الحظت جنید الكذب ھامدة في غرفة أخرى الغرفة، من خالل غرفة المعیشة
نقالة نحو ھمفي معبأة  الجنود المحمولة إیابا على. انتقل من خالل المجمع الجثث من الشبان على األرض كما ھم

الجنود على أھبة  كانت ھناك حوالي ست عربات ھمفي انتظار مع أكثر. تحوم فوق ا جاء المروحیةخارج كم
من  رأت مجمع امرأة عجوز تبكي في الشوارع لیست بعیدة في الوقت الذي مشاة البحریة أخذھا خارج. االستعداد

ھب الدوارات انفجرت ورقة من جثة كما الریح في م Hadizaاإلقامة جنید؛ و امرأة تبلغ من العمر ما ھو عقد 
 X-RAY" .األبواب دفعت الجنود نقالة إلى عربة ھمفي واغالق .بدأت روز تنھد. یدھا وفي سماء الورق خارج



قال أحد مشاة البحریة في "انتھت؟ ! فحصت RADIO واحدة اثنین، ALPHAاثنین من ثالثة، وھذا ھو 
 .الجبھة

"ALPHA - اثنان واحد، وھذا ھوX-RAYأجاب أكثر من ! "، وعلى مدى٥ في   من ثالثة، وأنا أقرأ اثنین
 .قالت البحریة"انتھت؟  العودة إلى قاعدة،! ، أنجزت المھمةSRGعملیة " .صوت الرادیو

.  أنجزتSRGمھمة عملیة " ٢٣إنقاذ روز الخضراء  .أجاب الصوت عبر الرادیو" قل مرة أخرى، انتھت؟"
 قال"والقط ال یزال یتنفس؟ انتھت؟ ! نسخ فعل الجندي" .ریةكررت البح"انتھت؟  !العودة إلى قاعدة

كنت األوالد یذھبون إلى األمام وبلع الكثیر من ! جید" .أجاب البحریة"انتھت؟ ! اإلیجابي" .الصوت عبر الرادیو
أجاب البحریة !" WILCO" .خرج االستجابة! "یمكن أسفل القاعدة، والمشروبات على لي الویسكي كما كنت

asروز أغلقت عینیھا وال یمكن عقد دموعھا من السقوط .د عربات الھمفي خارج یصع. 


