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ءدءافىللعددالائم.؟

.نج!أ،حولهو.ظر)نز"ـفركأ.فالم!:انإعاايةوالراصاشعكأ

-يدي.ياأصااصب(هضأنا)(رإكولد!يرمدلى!.سباذلسيدا،لمةالطف،=ةولزا.ت.،ملأا،الصجمما،بنلاا،بلاا

.ءظاتبعد،المديرلعام،اإ-رحمدير،مم"ل،الاولالفتى،الاولالدورصاحب،المدير

بة،):جراأتب!حين،لحظةبعدبةجيخر)،ذجة1ا)ةالفتا،ى!رحالبمتهلم-غ:ا،يرلمدازثر-كر،ريءولدايرمد،قنلملما،مازللوا
(.ءلمفاا!!؟حايم!ط.جبحا(نيةالثاالممةلمة،لىولاالمهثلمةا،صيفةلوا

(نلل.اق)!افرع،بشاهيا.بناهيا-يرلمدا

،!دورهلص!رردنالتافيالفصل.النهاراثضاءفي،ارو-رحخث!ةعلىيقيرلحادثةا

الىر!مءدملونالمث-شكمقعد.بةفيبل!)انندولىاوءرةلثيال-5"رةطع.لوف!لاو!امشإهـدلاالملهاة:ملاحظة

للذيئالىسط،ركايننبيناطع!وب-ونلييخو.بونار8السا)يضعوالاشخاصور!لجىالمديربيفسححينالستارإسدل

قاعة.لاغانوليلي؟-(ً(.!رلقربهأاولمدهننبايقوركويلدايركلدلي-دحينزرةثاةمرميكالتمإةطعو.-أفسهقتلوافيرحلمسانلممثلموا

".فخمةمكتب-طعام.خط!رال!تا

.ءالح!رالةلصااخرز--:أ(حلم-رايرلمد)يرلمدا

صالة-(ورؤةعلىمس!لأ)المسرحمديرلوحةعنهانعلمنلتيل(،دورهكلطلر!ندللوبيرارال-!ونند،القاعةالنةلارةخطحين)

لمدير.ا-يديباحس!ا.ءحمرانوخراو،قصورخهمميءج"ـنحورض!3."ةالتجرمادون،النهارءزناافيو5كمالمسرحاو،،تفعا

طاولةل!...-(ءفقراءةأبعا)إلقناء"،تحتذرا!غيركةابآيم-كالذيالملقن2ـمبذ.تامشبهظلامفيغارقاً،خاليأكوردولالات

ملاوراقواالكتبتهعليها!لل،5مكضب،لكةابة-ونفيجل،نقوالبلمال.دسح!ع-لىبقونغيربيلالتبانورالسيقومانالبدء.نذب

بالصحونملأىة3واص.بال!كاتبيةصينف.تصفب،إتالع.ارمىب.ةبادلين،جماعاتوالى.المكمنيمينالىالملقنعلبةغطاء.يأ

لىايرةذىخا!!لدافيباب.الةميفةجياتجاوبالى.دورهممتعيدين،يردةجرتقوم،لم-رحادممقفي،لمدقنامكمنمار

الى-ؤدىلايىارالىباب.ليرنزوم4غرف،يقدم.طاولتهوتحفيتجه،المديريصلوكوهما،الج!ورالىهرالملمتجهو.قداولة

".وإقلىابابايمينالىا.خ2لمطلطةخطو،صطبضع:يدالبرهتير-كرله-جمرةهاحدا!،دانخراطاولنإن؟.دير

علىفنحنذنوا-(يشيروينيفى)لمديرا.بسرعةها!يقرويفضهارسالة،مةومحشلىكما،-يكرابضعةحهماتحيطمفرإىلاخرا

ماغفتآ).المطبحوه"اك،الدهـلميزمنا؟ا-"ةدإدم!نهاتخذقدإلدقنيكون،الاءخاءلىه5في.بةللضجريةواالىجعةاءرجلإن4كل!ا.نت

لتدخنلشا(اط-قردورترلىإدذيالم،صابطالىالكتابي!ط.؟ينهالىمصباحاًوأفاء،بمنهفى،رجالاالفرقةممةلوالكوا)؟سبابمنيدخل

فيستضع.برلىرح!لمدير)،هناءنوقئرج(مامهاالصغيروهم.هماو5وفق!،فرادىاوجاًازوا،س!اء

مدر(يجا!).زفملإ"ـالطفافىطبلأالداخلإن-(الطاولةعلىسالةبالىرأمياً)المديرملهاةلتمثيد!اللازمالعدداي،تسعةاولية
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دداد؟5!لاءأخمم-اتحرسل)ا!اجى،)نلأالم!نللفطا?لىاضعبأنلينمحما!إلمدير.صيد!ي!(--نأورقتهءلى)مسجلأالمههـع

حفرةالىاينحدثوانيدونير...والسيدات.فطبحاءا!ومجرى،غالاليون-.الا.لالمثهدك-!لقن

ريى.اد01ءنثا.افعلا.طبها،طبعا:يرلمد!."طا!قركاولمدعافيل-ب،يشفيناوغيد

ز!اءافيالأن!اولكل-(غاضبا)المدبرالىرحمنحاجبيدخا!،الائناءذه5في)إلارئاداتاقراانلمبيذغكمال5(للمدير)

فيارغبازنيذ)كئعترفنتاء.بةالخ!ر4ـاصابرؤوسعلىمتملأ،ويرتمدمالمحواليرباب؟دية3اك

+.-.ربال-جاءثناالهدوءاوع!إثرتنةإزا"قبهتفعيروكاينلممااً-حواشدا.ء.-ةمئةذلكلكقاتلقد.طبها-يرلمدا

جهاايدونترماذالم-(-خا!االدنحوبلتفت)لكذثةعا!و5ر.كمار.لمد-راولةطا،نفيقترب،ال-تاررزحكأدش:-(ئارقا)لماقنأا

؟السادة.نبالقربوي!فونيضاإالستةالاشخاصيدخلطباخوطافةبيضاءوزرةيرتديخإلاليونوردو

إقين(ق-اصىالأش-اشءع""را.قتر)يأبا،يرللمدمقدء!ماًلحاجبتع،نوحين.لبابلس!اةبوالاالشوكو.نصجمةفي!زبفيفقومو

...!ف"ؤعنن!تشننا!...جيصيا...تمببدوثحياإ-رحاقتىفي!صطةواقدنزوإكويغاسوطباخثيابيضااهـويرتديفجيإيب.ملعقة

؟لفمؤ-أبئم"إكف،د!!ن!ف)لمد-رامنذبممطبمكامتشعزه3-باغرعاشعان11ى.لساجاىستمعنريينادوء.م!له

مؤلف؟اي،خفيفب!ارهونماكأ،وهينف!دولاظ؟ورهـمل5،العذر-ة.ي!كا--اًطلاوالدورا-بصا

.سيديياكاظمؤلصاي-الأب.الوهمية:،ملحقيقطاقيةاصعان.:همفرلاالذيالفروريمن

...هنالف.ؤدنىاء:دنالي-ط--لمد-رالمةقدصونينحيئ،شانالئعاع!رز5تاءثوما7هـذهاخالطه

.حما!ريدةجد-ية5-رءشدئاتلبو؟كزسفىاكابةةظو%برماءلىم.اء!لينبااليتصلوثير!.:!م*توذ)كمداما!ملإما-يردلما

اح-نهذا-(صحوص!كأيئ)وجةإلىبر"ىيرؤثرلاذلكولكن،بر"حلاوعدمتونيرمنالحلم.(الكتابالى

ز!ونإن-!نا.احمن،سبهـ؟!يا.هـمتبيرولأشءلهميةلر!الحقيقةافيتا؟يرايمضىحكهذاولكن-لاولاالدورماحب

...الجديدةبنك"-رالثسإحمر،عمرهمنافينفيالاب!حدابعدالى

؟تهرفبم-(بي:؟مفماضا-كين)الممنلوقين!غيربينشارذو،صلعاث!ناوإنقايله!مصءك!مصحك(فيضبناهكأاً!ا!رير

نلولكيئ...ء؟ءا-(وجةلىالبةص)لاباب،ـبينظيفنكرالاينلاؤايغ!ليالىفيفينت!فرءننيناتالا!.كأااز"اءانانايدفيشما!ل

وازقتااًذإلا(للمد.ر)7مؤلفثمة.كنلمالىاًفرب."فإرغة-اشبىمةى-روالحظةفيمصظرا!،?ا:ان،صدة"-ر-ميةارعد

.!ه-كنتإتحونهإنعليرالمد-!ديياعيةينذو،الجبينوصءرص"اشااحةر،4.ةالسالاة.:هازة،ملازدللوال:يرحياتهـ-رةصابالى

.؟فىحتزا-يرلمدالا،،نني!ور"،ينت،ذنايئ؟تص،ينطيكم-فيينورقازلي-3-اكتاتعمدنم!الف،1.ؤنايبدوو.حدةاو

2،ل.1ز1.-.!يياولاطلااعلى-لابا،4ربعذو،رةعكرت،نة3داوسترة،نللوافورس،صلون151حنلىض)7ضرء3وبابكوبيابخر

.مأساةلكمقا-يةبرةبنبراتخرىاوثارةنعم(مواًطالاألىوراحبصامناديراويقترب

زوشانز-تيىع،جا!ا-الىوخةباتمنيخعب?رقىترازخةوفقيالام141،-يديياتم!هذهالطباخ4يط،ستضحيديسيا

.عضلإ.ةةشولكثوباو.اءلارا3!ير!اراترتدي.والهياءاجخاربمذانق-كتشصورلهإك!ا):ءع!-اهذوشخقق

ز.ض!راففكط،إفين.تعم...آه-ال-ير!4وتظ،ر،!ارهازحترحين.-وداضماا.!و7إ-ر-ياتااش!م-ر-ية؟:ا!زتواابيضى

إوا!،خ).اءرلىاتحةقوانكمل5!،ذلكهاعهـة.رقعهـووإنمامتاًلوجهصاهـوليماسالذيال-ضقهئرة،ثا!نورابعد!تنخدعقلاذلىول

-.يئمجانعن!حيمهتوعندناليس...!ناءن.انمطرقئمادا،الضححكالىنلونالمه،5-ود)!تخ!وة"ـالانا

.وها--(ققاهـكرولكن،مجروحا)لآباعطم!ر،عثرة،ةةالثافغي،روج"ل!"تهاوارجوكم1.سكوت(.-رةسات"ايقاتدلونيتباو

ةا4اناعلماكماتعلمذلكتك01-يدىيد،-!ا*وبث.صهـابمجيلةنهاا.يبا-قرمتغظر-ةحبلدا).ماءثيءلئرحتولى.1ليحينإتستمعواان

ارالا-:هرالهناثبه:ءاغقدالذى"ثبالعمدلأىهـبرمادر!طز.صار-زاذإزة:ارولحش"شلملأه!اذارغفصدثالهقاطنل(الاوأسالدور

-يدييا،لاذاتدريو.ابةءتم!ءغيريجعلهاحدوشاردونمحزخجول،ةعثسابعةلرالىا.ال!ويبكوزوج،العقاستمثلستناتكا!ال".ياءةالغرين

.-قءقىالهبثاهدلأن؟يرلمدالأختهالفابانا"تالعكسباتظرول!ةها(باتزقرناهـوودورك،".دورص!ل!*فيالغريزةقىل

؟لهىاياتهذيثيءباًيلكنو-يرلمداذوبيف!ائو!،ات-:وبىمار)ارطفلةالصهيرة7فهمتهـا!...تابالذندميةزتات!ون

هـوإلج:ونانسيدييالاقو-الاب.(ا-ودثنطا-(عفيالذرابكمتشا)لالاوالدورصاحب

وإن.بالحميقيامالايم!جة،المحفا!عنا:*ثا،رلطو،ينوالصا!!ررزوفي،لابئاًطواللا،حةالمرايداتر

لبهودل،اك11لتذي!عذرنيوا،الج:ونهذا؟الاةولام.للأبمكلوتاح:قاروققةفيمتصلب!م3تفلأا-.(مكانهالىئداعا)المدير

.م!:تكجودلو-يداواوجداءاان"?هفيممماتصدي.الامتحاه"غاض.حلنصار.لنتابع...افهملافيااناوا!حسنا

(بتجوننلممثلها)(..نهبالرءم،السرحعلى،صاك،ارجوكم(منخفضبصوت)جميلةصضست!وت

مححيح.ص.ها-1اليهوبدق-:!ضر)إرلمداحضة-ب.هجا-ص(يد.فى!"وقبه)جبلحاإالمن1،لحواراهـذلبةاغر3م.اجيدقفوا

؟إنينمجامحةلكزهدوة-تا3ملن0.5عذرايرلمدا(يدلهصافقا)ىال!بر،فهناكالظامةإلجهوربكم

لماالحقيقيمكلرشعلن.اله!طيا-الأب-(ادبو-وءبانتف-افىقافزا)المدير..لنتارع..لنتابعاتعداد؟علىنحن،هلبناها

سيديباوهذا...الاطلافعلىحقيقياليى؟هنادماذا،المديرسيديياالعذراءضمبحك:الملقن
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.."سرحياثلالراءمالناا.ز"لاورأمديرا)،.رعالى)إصرعالنااخلواذلك!بميسبناماراوا...التمثبلدردوالا،مرورء/مادون

ئ!.للفاتيناابالضبطهذااجا!من-الاب.الىرحاصلإءعلىعلا..ءصودارخ-اليةشخصاتإص:اءي5م!:تمليهت!،كان

مخطوقيكم؟اين-لمديراًوجر4باضلوازةهـيا-(مطيعا)ادرحمدير...انني،لاامنم؟ادهـحعلى

المديرسيدييااصاذصافياضها-الاب(الخرجنحوميدةع3)غبظاثارهوقد،ياهامقاءأعا)!لمدور

ارفسنا؟فيلمأساةاإن(يض!لمحكونالممثلون)..الينااستمعوا..لا،لا-(01مفاو)الابيالعزين-يد!ارجواد!وا-!رد!زااين!المم

لتمثيالاالشوقشديدوتاواالماساةنحنزناا..نحنالرفعةغايةعلىفا!المممهنةبأنرك3اذان

.نفنا-افيتغلىالتيللءاطفةا-تجابة.ل"ثغهنا.بة!ن..وض!ن-(ئحاصا)إلمديرإلاإعطونت!اليوموو.ؤي!نلموإذا.ا!والب

مإجنة(وز-ةةاحتقاربلهجة)وج"لىابةتتجارجةالاسلبت-الاولالدورصاحب،دمىالاللعالمي!ونولاا!للتضبليدةحياتم-ر

له.تنعاطف..عاطفيفتعرسيدييانكالو!ا.4ـ!بهـهو-اشيناءتالمضهـذ.اةا!صيقة،اذ-انيةشحصياتيخلقواان.نبدلا

نقة،لمعااًاشارةثيروهىالابلىازومىء)ثنيليدهبمارقإار-(يتقدمعازما)لاباحبذاأقدباننازفخرانيمنعلافلاا،زء4الافا

خجة(صابضحكةؤنمجرلكلهاوفيازعيشوانينلمظانتمااز،مودولما.0حقا.خإلدةل!راا،علالواإذه5على،هنا

فينكبمفيقييا،زتا-(غاضا)ا!لابافتضصو،لف.ؤميخا.قيالذينالاشخاصزةسمايصفقونوكامهءلىيرلمدالممئلوناقير)

الضحك.عنتكفينارجوكوا!صرلحاالوفتالانكتيبما.ة!اتتردرونانع!لىهض؟ضدمبع!3(ينورء-سله

نافيالحقليل!س..آه-إلىوج"بئت..فيايحتولاالملقن.تما.1!حيح(-هذاب:ورةياما.قاءاعا)الأب

انيمنبالرغ*ا..الادةايها--نا..اضحك(-با-مة.:يرةالمديرءنز"ةدم)الىوجةب"تإتئكامنصياةثر31،-يةفإتكا؟تونتعذما

كبا-سنوازظرفإ"ينش،رء:ذلاا)تيمةلىت!3اشحأص-تةا.امزكاللمديراسيدىياستأئنات.كالمدزصةاالنجلاتفيا-،ءهـاوت-دق!فس

!وإلرةصالغناء..د!حهوننمامنبالرغ+ا،كبيرةا!ية.ـ..تةواركثراول!ن!ا،-قيقذاقلكانتربما

كاتثوتشوتثنالىاقتج!وا"رقصةتبدأ)شثتماذاثائهون3،زع-(اياها)ورعداًالاب!...اتفاقعلىز)كفياننا

نسيسفراحولهاوقدسهة.برديفموسيقى.نلذيالفلمؤانا:!يلالتفواليكم(للمدير)(مندهشيناتالنماريةبادلونلمثلونا)

،بطىء-،تبواناووتفوك!ترإلىسالابيرى:جزانأمادقدرلماوفيالمالحياةاعطانا!داًتلقد7زهـكجمف3ول!ن-المدير

راًضة(بخطوةزصا-بهوهـىالاواطالمةطحوزغني5-ذاوكان..اةناءالمفي،لعالملفىوضه:ا...اربالقول

خببثشعبا)صيدلونبطل-بطلاولدبانبظىمن!!ال.يمةجروا-لقد.جبكافيا...ليسحا-ا!لأب

ب!ىينالىايشانةمنت.المه"نيضحكانقييىع،-؟-ءهرحعو"،المجازينعزضيعهوقتلدليكا؟سا."

.مكانكلفي-ءاًتلواوص.ولةداداةهـوالذيالءتب،الرجلان.حالدزهاتممدالطصيعةانم:كخيرايعرف"نفلإسذلك

زئو.تشونثنالىوا:3از.إودايموتفا،قمخلوقهإما،محالةلاميتالخلق131صاحمى!عيدعلىبخك-إالاز-افيا!الحياالى

..ئعراهذ!-(يمرفقون)لمثلرتوالممثلوناليماس،ياسرم!يعيشلكي،نها!مداولا-ظو.ط!قا

!م!إز..فوبرا.ات%زالمعا!ترافلىإولااه:عجيبةالىموبحاجةايا!!ولكن!01تماصسجهذا-لمديرا

فيت!الكا!سحصوت-(ضاغا)لمديرا؟يوندبروادونو5ومن؟.-!بانثموسانكأنم؟?صدثي

،الم-رحمنذاحادالابمت-!)!!!ريهـقيىبذرثان،لأخهماإلابدالى-يعيسثاننهمافذلكومعار!تاق!-يىي!:يءلالىا-الأت

2:ونة؟ى55!!لي-!!(ماكبرمنبقاب!خ!.ةرضاءباقاظلحاا-عدهماللحياةخابلاقاا!فتةللمحىو!ريءلمرابانلكوقطبرهنانا

!ذ!قمنسوأانهاابة.تليبا.نةكأو-لابا!إرةإلحاطيماةلعطتم!اوا،وغذضهماعبمماتمخضتةح!رواشجرةيرو،فد.حصسلفوبار3ءخا

-(للمديرةو-5و"تياهام"اطعة)وحةلىابنتاينالىولكن..؟؟!هـذاكل-اديرايولدوقد.أةاءرواء..ثةفراو!-جراو

-يديممايانعم!ذلكمنا-وأ!ذلكمناا-و؟يق-3انثدشء..-رحهـتير!اا

.دعناارجوكلياصغا!ذلكن4اسوأ.لمديرا.لمديرا-يدييا،نعهيرانءبىنر-لابا-(ية-خرمايئةءصطتةبدهشة)لمديرا

لاحظاتامنلحظةعطىف-ش..اًفورمأصار:انم:ا!؟الابدلىإ-(يةإ-خر)لمديراولدتمتد،ؤلاء5!حءكم-ع،لليتروهـ،!

واقفةهيالىالطملةريدزلأحذ)افعلهالذيما،الاةا!علىفترةوانما،-يديياص-الاب؟م-رحاش*اصى

حبيبتي،يا(المديرمنبماوتدزوالامبجانب.فيهموكلشا.لم!يرا-.-ىيا-طبالغه-الأب

اليها!وزضمهاذرامجها"بفيخدهازأ)-بدتيباللكزبم-ءةل.شىا-ياءكما

جميلة!هممام..الصفيرةةدحية!طبيمابةاهذه!!اا،وواثونايدونير-الحبرىلمتغنجةاكما،ضا-!كينونفيفجرلمم:لونوالديرا)

!و،مضضعلىو-ضيفالارضعلىتريحها)-(الىوقيبأتالىامسص)للصابالبطار(ي!ةءار!ضة:عواانهملو

هذهينتزعالنهممااكبفسشى(متأثرةمضطربة!للعيقءعهاذاككانان،ترصابصاتيننياا:ع-كمانيؤ-فني-(3كأعجام)الاب

راوكيف،فجأةا3امعيذرامنالحبدةالطفلةت-اجصت"لمسر!لد5:آجيدافيوا-لابافينحماننا!لكماردد...هـكذاتضحكور

تجذبهوهىالامامالىالصيندوع)لهالابهذانتاوافقتاذ!ولكن(دير51).ليفزألىازدركوانربر-عمانخإوإلو.ماساةنفوسنا

مو،تةلح!ااكبرتكبسير(بفوةكهمن.وربالنشانضع!انرافوباصتطاءتنافان،وكأدواث.دلحدااثيابترتديالتيذءالسيدة5صدمنذلك

(..(لأمهنحوبوحثنةثانيةمرة)كدفعه..المعتوهانتريدشءبايولكن(-مفيظاالمدهـ)...او.-(براعصابهعبر.فاقداً)المدير
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الىقلوا!نابغفبللصبى)لكوالاعنناءمناىعم-(ارةو،ر،ميرءجا)الاب..ئعم!-:أحدلطاطاصةكازتاذإحبنذاك-1رى

إلاإله!إجها،قليلاتط!،ص-جهـذاتصح!و!لاععا"بالمه...أزضحححوان.اليهاشوقيإش!دما..-يدييالحما-ةا،لحما-ةا

لماذا!هادئأإصسحينالصيهذادعي-الام!،ةلمرأاهـ-ذ.ساةمات!نهـ:ا...هـكذالىامك!ءرو):هوببإنيحدطصمالىبع00جلا

دارلمننيا؟بنتياياعاتةبافيلىإلناإقناعيدينزر...اي-ورجا!زكأكالقد...يرإلىاسيدى..فيصد."تهمغرقصعيدعلى(إعة.ربنظرةلاب!

بساطةآطصتفأ،بيكاذكرىالىإسيءاى!هناتحونانغليهكاتخرارجلهـمصلاءوسطنفيارىاراطيقلابتانني

مني!لرغبةاوبىهيطظأليفيوإمترلمباهجرلمننيا.لإ...!لا..وهاً-(خةصرفي)الام-طيئةورب،اميزعذب-اشه؟دانولا،الاس

اذيافانا،-روييا،ءصحهـ!ا-الاب.:دماتازهحظ"حصنن5-4وجلراب"توازظرا(الابنالىكرتش)يرأ)كبالابلههذا

ذلك.اردتعاي!زا،؟سالنرلاونحلمن.لكقلتكما،ينشمرقىليء..ع!ماالثسلابنانهلأ،مثاجالياا5ملايىل

-(لممثاينال-ائر)لاولاالدورصاحب.ترىكما،لحدادا(الصىالىذشير)هـذا-لامن،لمباحءقارا

!يربغرد3مشاطمص!فىهذاانقدلأزهذأطفايرسهـفاحن!لق-بالاولادانحنلأننا،الحبإحةالصغيرةهـ-5إجا!ومن

ء-ر-ية!لناوندبةيرقينمم-االكبرىإءصجةاياةلمرأإهـذ.نظرا..هص--اايرزه01تمالاماًكلنزة-ترب)زنىولاداً.ؤف،ما.ززكه

!ءأدخزعفيلاةمرنا-لاولا،الةتىتلور..لماذا!ا)فيورعلم!مز،3،كرجوا،-يديام:!ي15)ي،لم-حينةالاماوهذه..(نةهاتعا

(أحاًراهـخمما!لقصةباجهتمأبدوزد)يرلمدالم،ا!.رج)يناصب-فدا-نهاة!لمر!!ذهة-ل.أفصضظر،مهاليءةبرهـاناليديرلا،ة"شلاانحن

قليلأ.ا)ة"هةلزآشهركازتماكللع!!.ك.يربصطجديرةزكنامالاالإ-تنماالوكماتحتالم!وق،منااليم

ثاهاد،-ودةبجرإدثر!ن5بامقتر)الابن.للإخر؟اوا،لبلا،الج!بتزإنءربعضط،ر"!زذأ!.ءادءتاعثةثلا

ش.طانعنثكسيحدزه!...ى-تر-(يةبىحرو،خما(سامأنوا!امءهـينما!و،4ءإ"شقإ-تا"زهاااهـ-ياج4ب)،جبىهـعةكلهأ!شةالمةطحاا!رزأ

.الء-رليةصا2ز!هـي-!عظي!ة،سيدييا"عظيمساة.أؤ-لىوجةلىاو"تتحكونانولى!د.يردشرر

للثقاتوقد،-خيفءاهـزنتا-لابا"ن،5:اهمترالذيناة!علارابالاولادرزقتزةطقحزنىولادأد!يهمهـةصسو"7!؟-!!ءالقت

ذه5!ببطأزيمنها(يرلالد)!ةعر.مةذللى.جل-نماركاناللذين!جإينلر!لوكما،ةيء:طمرصوت"نذلررؤ-4ا):13كامةا)

.راًءتذللاوجدتهالتياالباًرةنااطلتقوالشجاعةتلمثلأ!-لاير-لاما.(تبثي"!انماا

!عبارات!زعم-..اه-(اًءةقر)الابئتيالنااننيلأوكما،ليكا!الرجريناهـذين،سيدييا-(للهريرثدشدرص.ف)ملاا

ليسنهالوإكماتعبارا،عبارات-.الاب،للآصرعطافياالذيوهـنها00؟-ذخه!ا-ع!رجمم-ا)..ايكا،!!باإ-حص:!تاورذينباسع

الط-بص!!لاحد.ثمامإالناسجمصسمييعزطا.مه"اذهـبانعلىفيبركرالقد!لقوةبا!بطايا!وه01.(ضصعصط

لاكامماتاو!دن1،كا:اتتأء!يمبةمماا،حهشر.ء!-يشآاهذليس-(ليغتظ)جةولىلت8لي-(زهءدو--ااضالمهـثلواو1-هـاز،يس)لابا

ئنا.د2زنماوا،ش؟؟اتعني)%هـ!اهـح-اس8ل،-يرف(ة!رمة5)لامللارمل.الهذهكار!ي،ى!بحر-":ني11عا-كمبالمه

تكتضص!و!او!3-ديء-وجةلىاب"تهذاا"بط،ص-"-اهذال"س-الىوجةتبة..الم-حبةة

لف!مير.ا!ص!طذنااذ5نكالةد-(رءينآسا5)كالمثلموا

زة-يفياهـدئ"لم،لض.يرلؤب!--الاب7ذ!ثمنيركتررروءا-الام.-قاعايمايةءىنماا.!ء.حا

.امات3در؟ج(إرللمد)!ءشاصا*ـذلإس-جةولىابلمت.سياكر5طوع1،اهـ؟-يرلمدا

،3نع.إكأأااال1مناطبقلي-وجةلىاب"ت.؟ث!ذللتتكلمهـ!لماذلئيزدرا!3!تصدزلايحيطإ،يخما،-ي!كراص-هـالمء"إين!مل)

13قدمس؟القيلمئة!كاتزرلةبا!ل111منبقلإأ!،تعم،كا!!زصأنكلا!!هـوإ-.به(لابن!لىامش!رة))-ةلجاابالام،عدةالىبارغ:ةنخلئوبآو،نقوأباا

.الاجرةس؟يلغلى،السادةاجها،لي.الاككر13أبئ،الابنذ!5إ-إبزة-15تعذبالتيلةالهر6يرفعان.نالابقئحارتحاواً!القي

ثلين(المهبينارتعادحركة)تركشهقدكانتأذابانمات!عهاندتروهما(وج،كاتعطي

نإ-أمهامنلأخته،باحتقار)الابنكارزهافا،هع!رءنررةال-افييزاللاكالىخين..ال-!ازظر1،سيدييا،ايماانظرا-لابا

...)ءذالةهـداق-رهاقد(الابالىمسيرة)هـ-ذالأنذلث..ارجوك،ح-بكء.لا،لأ-الام

.ـغلففينتكالقدالة؟زذ،رز.أ-جةوأصاب"ت.اق-ر(الةلالةيرفح)نكويرم3دى،بلى-لابا

نوتاطلمف-"لحافةلزلفيبلاذريةطاولة،علىإزرقذ!ثعلىفرفيزهاالتهأش،د(ابقوة)لاما-(إياسجمهالى!13وجه.غعاقي،ناهـمخة)لاما

حدىاإخما؟-يديياتعرفلعلك.باسلىيدةل(وحلىالىإةمثير)-أ،ا(إرلى-.ر)!افرتنةذان.ن.:عهاا...-يدي!ايكاوخ!ا!ا

ام"ازلهنلىايصتذبنتياللوا((تالسيداؤيكٍهإلىامشيرة)!فيعكردعه!!باصضتان.لييعوالتربدشدسيكونذلكن01وغمامشر

بمبحجة،طيبةلأسر،نفين"سكيضاتفتيات..!!ثسإظ.نرفآنأررطبعلاز!اا(.ليأكااًا...شيئافهمالابت-(دهـثا)لمديراً

.لمعاطفو!ابثوالاسعيصةكلصضتزكافعرإ-زوجلىابةتا؟جتكزواذسيدةهـا!(للأب)

لمئة-اكاتنالفرهذهفان،وإذن-الانجاانالعكسقولي.ته-ياطوالاقيمعار"ادة.زوجتينهاا،سيدييا،تمامما-لابا

،للطص!ودفعلملحظالح-نوالقيللق-يدقعهاالتي!ينؤقيرضت3حيا؟دمتما،ءا!ارنكااذنالتقولماذ!-لمديرا

تطغيانفيلحقاتعطيك،جيدأذللهـ!دمالاحظ..العكسقولالانقإ-لاماقدءأن!"،حكاصلاونيضفجر!لونالمم)

جميعاً.علينالاقاطبدشدكانلقد-الىوجةبنت(تعزوا

54



؟اماأصادقالكلاله-الامعنيهمف)منيط!،نواضعكفيكاحبكنتاًحقكدتافيذلك!ايه-اروجة!نت

-(تقولهفسهوأ-هـال!-ةدرهـا!ومإضفتا)الأباً-ركةفيى"ذراليفتحو،لامازكاراءزااملص!،ل(-ح"ضازءة-ر!!تع!كا،جس؟اار

كذلك7ال"هط،كأ!ةعن!""محردزين(المهـير!وإسج"و؟ف!!هعناتضاعهاءازا،3طيأ؟تحؤجإينا/لأ-أ.ة"ةضدةأالأما

...بنيامنيشعنالقد،يسيدياجا!ا-لاما،!مماًائ"لاأطلىقو13ز01ىترزكإ؟لا.ا!ريثااهـذنا؟خمحبماىأ-4برروابئت

بدافعزاإثليحن)ملحنو،..ط!ا-لابا،فىاقابآنفا،اقابااراا.ح-مريالفكر3!!م،13ث8اعأنلىاثوفآتعشارإفي!س"ديليا

قويل!!رعرعويكثرانجلاهـنزماوا،ف-وةس.دييا،حماءولكنما!اولادهـاجلا،ن،نعمةجهواهـنام..الغرفةهذه!51!الح،دثةتاك

...ض!بالارا!ز!الاافيسايه!!ئ-اموص!،ءما،ءم131عقإانماماو،وس"ارة!ومرنيروادكوهـ:ا،طفاعاا

-(يةإ--رالابئافمثجرة)وبر"لىابأ-!اذانلآاتض!!لقاىنولك-وبرةكالي"تالمونإفمح،كرةإع!غادةذرلاالبولااأعااالنافذة

!،ةصهإنةي!ةلمؤ"ـالعظيمذكامنفدناا،هراايخاا.لمئةازكاتالفرقيوياًذيارقةلاا

كذلك!اص.حاذاصطأىءنابهر--لاباالضحليالط:ؤبالاهـكان)يت!وها-الابيمااً،51!ا)صفط"انرو-عىو،لمغإهطاذلك

،سيدييا،يفلرافيءرضعالىبرهء؟دتلةدنةاا!-بأذيااطيرمنإولدابئ؟ح!نالذىزفيشهه"ـا.م.واز:ظرلااكملتةءغي!ن،ا)-.ادة

قويةلبزبدوزوجتيتحنولمبة..ؤا،-ةلىا!زءهلهالذيهـولأنه،خجلأر!الاتب...يةعار

لىاكمازز؟4كازصنوا،ور-"زغذز-تطيم!صثورالد-بصاشىادتغضبىالحبرالمت"نشة)اؤكدلكفيو(لا!ااتتث!ر)لآناء،ر

-دايالدال!ب،زة-"إبالسئماداز*ا.ا)شعبأصاوز-اتقدم؟ة،ةصوكاليءتأ!رهغازلاولا!الل-ظةتلكاجداةةقع،للونا،تةحكاننهال-كم

،ءنديهـوسطاهذلءاط،م:2-احوالىالم!ابي-(لمديرا!-إدي!تصدقنيانتىبوسع(للملىير)

ية"عنو!حةزثدائمادا3ًن-؟حيلءبمالحنو،يرإلىا--دييااوعف--ل!برىالمتغنرةا.ليعرراة؟.لانني!لحقا-(د!ا

...(-بةصاإضحكةةجرق4جوزابءت)!لةقو؟ليةالغجرفيف!يسهـا!هـكذاتقصفد.ت.1،ذإثء"قدا-لاب!

.،طاتلاهـذاانبة..سوهـ!خراول!ن.ا!ناسهحدس!نيولحن.3،زعزعم--إديرايةوللىافيامالنضاهن"اط)ب!تا؟،1جمبح.ن

لل!!يا!سمعاثدعي!سي-را--لمديرالا.!اغاإدجدوصحاهـرزان-لأولاافتىابالحزياهـتمانغيرءنجم!3تاودءيخما،-تدييا

ول!نماال!حة.سيدي!--ةا--جةوكا،"ت!اًجدم3موضهر-الساذجةا)ةتاة،دونالقوةهـ!ه؟ةليطتل*ق"انهيولكأاا،ي

ا)-يدةتكحانولحانوتخةةيةفةنغريولىيةالمعهوصاحبالىشزراناطرة)ال!برىاإةء:-ة.تف-كراتوضيحايلبتآخاق

...باهر...!"جمهتءونلاذيئ-(لاولالدورايةوارمجالهـ-ذالبماس،لا--و%"لىاليات

بلمر!ربع)نيمااهذ!ءآ!!امنللق!--لاباءلاشهيمااليجورسناي!غي-(للإب)لمديا.لاطلامط!ءلىزيه

الدايل!و-"دييانناقضالثي.دوقدماان(يجاس).ربىضوحاًرثدوانما،ارويان-دارلا-الاب

افيلحقوا.-ياش-صامك1.1ادعلىاقعيأءاياءعبكان!ا)قصةهيهـذ.!ص-نا-لابا..خاثسان

يكنلم!!زأاكمالم)تاالمااوصإتففيتناءاجرمن،ميخدء-ةهـوء-كيناررجلمديراس"دي.يرةةكطرعلما،زعم-ج"وكا!"ت

يريش)!ة!لمراهـذه3مدباء؟ثهمانا-عيما:وصولهممتفا،خصاامم-ليءكانط،يسكهـزير.هـةأن4ز:ةآ؟هالمصةانالحق!-لابا

بى؟بكارذلكانصدقنيول!ن(الامالىدون!وها(إلاملافيير)!هـع!شيءص،ور!ازفسفيءالما!تعاإهاان.ا)-كاكاتفي:3!ا

كثرإها!اسه،ثعراكةتللذيئاوا)ضيقلاءىا.مث)ها،صماإوم:و!ايبانكا.طبعاإتسبا"كيرالانأ-ءطبحفحيت.متا)جمحىكأا!عا!وهـو

صقيقك!ض!رجا!ا--تللقااالضهجربى"بنكاصابةب"!!رلةباصىوالشراكابتيربارجلىغكرهماكزؤطقاا)تيكامماتللنكاذاا،سءدييا،همز"ها

علي.يرههطكانالذي-زقخاسبالعرحرالذيهـووكان-الىوج"برلمت،رفيممافيهـوالذيالىالهإلمبالؤ-ءةوقيمة"عنىبما

!أيطرداهذان!لومن--إلام!زكجمهروا،له،"عقشكءيرمنإعطي!اإ-،عنيالذيانصينهم

كأتاخ!زتكاماصمع،صلىيلي!نعم--لابا،-ير!اردتالةد.ط-أ.اهـد-لابالا:اسيئيل؟زة-"فييحملهلذياألل*الا-؟ةباوؤء،ة

مفي."اليحرر-ا!لراهـذااعط.:ها،لةد.ال!هيطليإغوؤلمد!ليذلكفعتروا،يرض!اانلايخ!روزضارا!طلأتآإ""فا!ينغيروهم،فا!ونة-4م3زا

...يرته-رإ-هـهيدلكىو--لامراإناس:طت-عا!نلمافي(سيدييا،الاءر-"كاكل،شةقتيان(الامافىثير).:لآ

صشها.تخاصالحي،ذللثفرا،اصارر--لابازظرةرة"ادلان7هماارا-ىلا-دهماة4كإاؤواط2ـازاعلى13ة:امنتزءسقد،أةلراذه5على

ذلكفصلتوليهني.إيهنامنزتتألمص-"ا-كلكمفعاثاالنظربانورا"خهاكانا،ذعم!!يةذ.-االتراهـ!كثرواتواالة-اا:د

فعلاهـهاكثرالهااطنرمنفعلاافيااعتقدواناولكخلاا.غيظانيكهلالهمااقولهماتإةياانب-ن"طردتنيقددمتءاإحنو-لاما

(الامتجاهإءه"ذربمءني).ذ)كعلىقسموا،لي،حةقيلاثارةيمحفى؟نهـذاان-يدأتدرإي،ىطردجمماد!زقول13زا؟ا2عز-5ا-لاباً

إقنادإين!لىا،لحظةء:كلي:"دتاهـل:ليقولي.،ؤهمللاخطالونءنحالةلىاولدفعى!13طردزفياظةتلقد

،ىصرامد-""لىا،عنيبالحةية،-ومتذاوررلاا7تيرإيهه!ردت!أرلملمأذاو-لمديرا30جنانتهرفنت01م.نتا-لاما

كةتإلذىلاهتمامان4ابايداغ"ياظامخةاظوهـوأ-ذااذيرتاًفر،طردز"افيوازح!-الابت!دوإنعكليوسواحن...عرفازالأناااما

الىحدزقكماأهـكااز"امنلرعه!ءلى،او-؟"ـلك،ئحأضاانااكاطيوا؟ءتيفي-اة"إ-ىءةاأةإرهـذ.ا؟جننوشولماذا..\0وصفيشانبىبنها-.ديإ

يةغالهت!نلم،سيديبا!دقني،ز"وا،بعيدوالقي،لهالكمالا)-تنلناتاالحيوهذهحدكأ.ضعةتواء-حت"فتاةلااكاناإ

الصغيرةلجدتدةابالا!سةتهـتهم!لقد،ىخر11.د--اإءنحابدهرالنايلتقطها،كضعإهواجتكشوزوواافيامطلخا-لابا

هـه



جميعوددفندناعيوعننخفيول!ى،فبرم!ليسولكنه(صحبحاًهذاربماكآن-المديرللىمثيرا)حنوداعاطفا3اهمامادترهرعكآدتالق

ئمأنو5هذا.عارنازكرىوحتى،الام!ر..للنمثيلتابلأم..بذلكتشهداق،بىسه،اوإن(الزوجةبنت

الخاعةم3جميهلكون5لاولكنأجميعاا!الرجاسيديياتماماًزلكعلىاقراثاننيء-بالا،طفلةازاللاكنت!وكيف-الزوجةبنت

.الا.وربمذهاتللاىتر.الستاريرفعنلقبا!يحد.ثذا5كل.المديروبى؟يتعدىوسروالي،ظهريم!علىثلىجدا

..لارركاجمهاالشجاعةاما!نعماروجة-بنتمشيرأ)التمثيليةفييدرجانمنهئدةفالاوكابابعندينتظرنيوهوفأجد.،هكذاالمرتفع

يملكونما!جميعافانممبعدهيليستنهاالترىنكوا(الىوجةبنتالط5ه0نمويليراقب؟نيكآن.المدرت

،اطفاءفين3و،لالرب!ع-الاب..ط،رهاعلىمتدليةؤ!جداذاتطفلةإنهذابة..لؤمهذالن!غدراي-الاب

.نالئجاغةا)عبيرالقدرلىهذاليحتاجونولذاكيتعدىلسروازاتولا-الىوجةبئت!بشمع

حدناايعترفو-ين.الاموربهذ.للاغتراف..الثوبل!ولماذ!-الزوجةفيت

4ضاسوالن.باطلاعةينممافرعان،بذلك.سيديباجذاحديثةالماساةان-الابشرخ،بلهب"لامدير)!لومانهاجل-الاب

ه؟!،انهكالاخرين.ينياسيدذلكمخطئوداربالى،مممةة،ورف!ةةتكرامأ!انم(مالاالىا)شيرتميذووـ:حين(."يعسر

ئهزورذكآالقاءيخشىلاز"لا،الآ%هـيئءنخير.اقولبماتؤمنانعكوروس،لحدودا،كابوسيتكاالمرأةهذ..أفارغللبيستليبدا

الانسانيةنيةالحيواتريدلاالذيالعارأحمر"على..ا!ماتحينازوجةبنتفىاتيهسنث.الييتيملاحضورهاكآنول!ن

عينيهاحىضلنهمؤهاابل..ءراحةنواجههانيعودونهاهم!-يىيياا!اقةكازالاب(ابنهالىمشيرأ).!ارأسلاكذبابةالإت

نكل،المرأة..خجلافىمروهيكاالىةترىلابلإدخهابيبوذلك.ذلكء!لاندونهنالىلفيربيقكلوكان،منزليالىهذاغادوحين

ية،مغراليكتنظرنهاا:ةلمرأاتةها!يف3تاتعرففكادلا+ااصحيح(الاملىاأثير).بةليبالفبمدشيثأهوليسبانهشعرت،اطارج

اليكتثدهافكاروما!قاضقظها،جازبة،داعيةاتهاتتكتبانبوسعهاكانواكن،ر!4اكابنيوصلعلةلقوم،المترلفيامهتعنلمولما

لعلإمة،لاستلامهاعلإمةتلكو،عينيهاتغمضحق.ا!وزفيزواكان!مباا)صغيراويةادون،حدةعلى،وحدهكبرفقد،وبينه

"!عمياءفايخاكااعم؟.لللرتقولالقالاافيعلىسيديياتقرنيكان-الأم!هذا--ذاكاذءهـعيقكريةاوغاطفيةعلاقة

!هاالمرأةتففىلاوحين-الىوجةبنت.الرفيةالعواطفهذ.ا-ربرمعالتاستطيع-ا؟قيمةو5لكنه،سيديياغريباًبسيبدولكما

-نفسهاعلىتخفكمالأننثمر.بالحاجةلاحين؟بمدلمانكممماال!برىنقيصتكان-الاب،الانجذابمنبلونثم،بالفضولاسعربدات

.،ة،ذ.كأ.ا)تيالصغيرةةالاصبيننحوتونانجذاب
ىسوحيىخجلهاشرعينيهاتفمض1.عواطميمناياًيوماًرري

احمرار،الاح!الىعديمةجافةبعين،النقيضعلىقمنالفرابلةالطواتالسةوهذمبهد-الامإلذيإغالفراملأوجعدت.خلقهادطركتشااتمط

منلمحزت-دشعراندونصيالذيالرحلهـ.صتإلاولادبهؤلا.بالتفعيري!ةفقكان

.0005حد!،ابعدصالى-قيقالت!وجهغلىحاجةانهانم-بحاجة

التعقيداتتلكءنالصفياثكلزازاى!آ.اب؟خطفكماننحطئآانااكونهل-الابمثغو!ز،هادئةكاتةالاصهذهبانالاعتقاد

ن.لحيواناتطدقالتيالفسفةتلكمن،غيةالدمالقد،لكةإتكما(للحدير)؟لعاي-لحالىاهذا--.-،"وا

.،.لا--م-.-.ه.-8لم*-..!جداوبعيد.حارجه،سعيدهاطياههموميسر.

فياالعدرسول!سهداريدلرثمغمااخرم!نفيوجدلأنه!وضحاهعشيةبينخطم،ماذه-كنتنعاوا4ـ.لاموآذفيتحقداتعن

يكونحين!ءسيديتاذلكفهماناعتطا6نوكا!ثارهمآغلىرالعشعلىلستحااوقد..اصلآ.

كهي!ط"انعلى،كنتكا،مقسوراًالمرء3.اهماميلقلان،فشداشذبم،ذلكلمدطجيميا،"المدرسءنخر.جهاعندالل!غ!ر"هذلىؤية

-ف..،مة.-+ء...ذلكعلىالليللألتمس

!و.لىيقذ!ازالحيوانيا!-صج!ذااطء.!مفاجئةعودتهمبعد-يديياالماساةوارةجرتفيالطر!قدزعيخامإكان"اي-الروجةبنت

مانيالاءن"الانسافيد!الرعيدبمجموعالشاطكماء،حمرص!.وا،فيهنقدتاالذيا)يوموفي،عنيفةييخاكان،البيتابلغةت3وحين،ليويإ-م

جب،لواواالاعلىلمثلواالنقيةوالواط!فالطاهر-..بحمياهيحتةظلزاماكانالذيلح!يءشقاالىبينىاعدةإيهازظراو-ت.هكذا،بي!ه

مايستدعيهـ،إثفلاس،"ـوخفرهباحتشاموبض-ييرد!لاالىو!دهللرجل!شقاءاي،نعم!آهرح!ث.و5مناعرفن31لم.ب!شراسةعيني

،النوعهذامنندمالاالغثيانث!يراوالهصبمنالشيضوخةيصبحلم،الذييةمخزعلاقاتيؤاانالتوعلىف!متاكاافيريهبولا،الامرفيامى

ال!سماخء!دموعمنبعدليسوالذي،النحاءعني!تغنيبحيثفت3و.(نعمانبراس!اءوميتالأم!)ءـونهل

قليس،الوقائعالىلنأتارجوك-المدير،شقاءايلصجلمادونينبضصر؟ثالةتوةعدتوحين.ايامبرضتالمدرسةالىارساليعن

.باتزضلرالاكلههذارولاعرأةايةباستطاعةليس..!رجىايب!!وكان-اليابعندجديدمنرأيته،المدرسةالى

ثحالوقاولكن،-يديدا3نع-الأب،تدركحيهه،هذلنوا..صباتهطلىانمفيودنا.لىهفي3!يرةعابةو.عه-لىأءرهذا

ع-لىتقوىلاةارىزكازتان،كالأيمإس!01محاولةايةعنالانهانيمرفلأنكاثكب!رةقبعة4ا!مابمبئواخرجكتةىعلىفربت

اذكونومةحلدثرقفوعي،الوقوفامامخارجيايظرنساناكلان،سيىييازهورمنباضومةمزينةالفلورنسيالقشمن

طفوالعوافعلدوااخلفيه"بىانولاا،فينبغي.عقنساناكلول!ن.والشرفلوقارابمظهررالنا!لياقيعزنتجم!0.رنوا

(الامالىآمشير)نهااادرياكنلم.أثارتهالتي،بهيصرحلا،ا،انفسنافييحدث01تماممايعلم...!مىلأااالحق...و!ساو..سالمدير

هذاموتبعد،اليؤسفياولادهاوعذيلكيماغالبااننا..ازفسناخوحدنانجدناانما.0ادبعرفاتاوافع--)محتقراً(الافي

...نصلآفتطلبوتذهبخياطةتسل،لر-لم!اءنلوقوفافيذلكبمدلنسرع،اءادرغرنستسلمات"ـ؟شييالحاةاور"ا!ادب-الاب

هذهباسالب!يدةكحجهـصدينكآملينوشرفناوقارنااستعادةاجلى..الألم

!ه



لاءلممنهوتطلب،عبلى.ضةغايقةبطرباهاملرتع!هرزافيتفا!ر-؟ن!نلمننااحظنلا،راصاإلو،عظيمةصياطةضهاا!.ا-وجةلى!بت

اغصالمالإذل5بانالافتراضمع!اتقومبا!رةارايصارخالظلممنكاوا،اطوراوالفعفبرةهعاتاسيدتخدمالظاهـرفينهاا!زهـريكةت

وجوبا.جا!لرااهـزياهااثعطيهبنار2إثنواوحدهالما!ذا5عبرعلميناج!ع!هـاتتك؟اتخدمل!يهااصدبرتهاولكث،افيلىا

لقد.عليجباواكاننهاوالحق-لاباهذاتتإخمىفيكلهاجاتناانلى،كماطياةلطوالعناكظربضبهـذا-"اتاقإلىل!السيدات

ا.كاجا!نمنهكايمكرهذنياسهيدالام2اتف!هوحدتالكلما!رباالانصتاليداعلىتتياضاكلـاالتيالارباح

لي-بقمكأ؟ناا،ليةييدركانا4و--لابئا!اكانماوضعوفيكانفيتنيفاجألقد؟الفتاة!"ارقيإلاقل"

ي!هارألقد؟عنهافيحدثومى؟امي،يتهارأانانبدااليينبغىلاكمارأتنيلمد؟في!ماافيشان!لنياللمثقاتنل-يديياستصدقني-الام

ومع(وجةالىبنتالىمسيرا).13يوماتظبه،ذه5إليظبإن*دشوهصما،عينيهااماماطهر-ةاشراالمراةهذ.بانحدةوالحظةافكراكن

انهاتعلما*:ليوقيل.العافلةوهذهالصيهذا.ابهامنتلبىهاأإنعتوااصت0التيالش!يئ.بنتياالى15طررألقتلأخها!لأاعطتني1،ا

ثيرا)تهارصرفام!انيولقد.((؟يئامكا،برةعالحظةفيشخصيتينتكااقاالثكأصيئ.وولى:دريا!مىايان-ا!فية-وجةلىارأت

ليلةبينادركإنمن0(الىوجةبنتالىثاييةب"ـعلىا:هرماسبىياذا5!ح؟تيكأيةصلهااعيدكة--ينهذهباسالسيدةتعملهكازصما

.ياسيدي،ا0.0منزلناالىدخلتا.يف3وضحأعاالمأساةسيكسبهذاانسترى!اطصوصاللوازموبم.عالأهـيجقظعةإنيتركآنت،النوب

نازيدللا!لاًستظيعلا،بهاشعرما.نلصائرموفايضاصاك3نو.بيرةا!"خهالثم،طها+شلتمياالىاعطة!-ااذبذرتهاللقي

"ءاسرانالاكثرعذ!.عه.ىولعلءةهعبرا...موقفهكنا5(الابئاكاًمشير)لاشخاصاواذ...وتخكفضها13وتخنمضالاجرةنحةغىكازت

بهاصارحاذالكفايةفيهبمالأتألمىوانن،البننيشأودغني-(با-خقارصميه)هـازااًلانبينا،فهمتد!ك.،ا!ةعالتياءاكةت،!اك

هذهالأساة.فيالمبهدوراياذنلين!سي.فلي!...هناثمنينيشيءقليسزض!حيانهافصالىكينةإلمرأةذ.5كازنت

لىبصقيقعلىقابلغيراصنيشخصسيديياصدقئى؟ث!"ت"ةيكلايمف-الاباذينالصهيرهذينجولاومنجليأمنفية-ها

فلأشك،.عهمافعلهسلييى،اجل.اسحاانفيارغبولا،نصءيعنينيلا--الافي.داسا-يىةاابلىواتخ-طوهياليهالزفصي

!وشأنصلمنياتماءألقعلمنكا...سصأنايفيادخل...هناكالنقيت،يروموذات-لمديرا

خلقتبمانكالحقا...؟يف3و-الاب...ءعدشرفيلأءرضخلقايانعم-(الابلىامثيرة)لىوجةاتبة

...عليمقيمةلااناسكأن،زعم!ا-الىوحةترقديمزبروننهاعلى،بهالتضت5"!اك،سيدي

؟صلمهت-كبفتعرفلنلكأىا-الابن...دترحو!!مننصربصزقدهواما،لنا-.ا.
....عنزجالذي2ـدااسنىسسو!.لوتللص

بربياهفمتكترااحدجشهكلم!زفياسيدييالاحظتلعلكولكن!مدهـشنها...ذلك

ولكئ!اقرهفيوا.مفهومذل5-الاب...ع.8؟فيفضىلذيال5وزانه،احتقارا"ظرة0..13امووصسوا!-الاب

ذلك.وقفك((لهسرحقابلا""وقفاو5اليس.رهاصاريا)ثهـالذيجيدا*رفنه

مكاعنمبنمداثظلانفي،ليجةبالتا)قا!ى؟داا-(عفيب!ارفهاالاًنا!ر)الافيامناسب!ا-قالرفي-%؟كر)روقيإب!-

للمرةتراكوالتيثليالعالمترلاالى.عادتالتي،الر!ف!نتا،ونعم،نتا-جةوكابإت.نعرفتانيالحظ--ن"ن.ص-لابا

تعرفك،لاالتيكما،ترعرعتوقدالاولىالذيموقفكو5اليماس!اليه:يقذفةإلذينتافيجميعاسةمب!هم،1ولقد،لمناسبالوقتافيها

(الامعلىالمديردالا)؟ابكاانكالمتعوررا،صمبةقيالف"اقوللااليقيفىتقوماندونلصاوضعي3تفمنكاا!نحسبا.سيدييامنزلي

تبكي.اخها،اليهاازظريىثالذيالبدائيالاحسانووامجهـدوا؟!لاوانا،ى5!وقفهالترىازك0،ووضصها

فجعلتالةضببماثاروقد)4الزوجنت3فلوكامنويترعالضيوفنفوسفيالاطمفانء!4اءهـجوبمااكا!اازظرانعلىبهدجرؤا

!لبلهاءكا-(دمهابةضلارازفرب3!ا)-ةد.فيممءرغوبعرزةلاءكامبأورالثبا!دتربف!لعجيبإنه-وجةلىأبئت

وجة(الزتبنعلىلمديرادالا)الاب!(":ريتكرضاحمونيكفتوااالذينحخلإءالاضعةتوة!ا":دواان.أ.اب-اعطيستانا.ديس

!بالصلإع،ذ)كزتحمم!!انؤستطيعلاوهدهجد-اتبعضعلىكاطلعلوودا،كمسيدييا51الامافيهذهمعنسجاماعلىلأظلم!ىبب"كماو

.؟،متهنةلة.*ةوصح"فىودءومةلمزا
لانهايفول(الاوبئعنثالحدامسنعير.)علىاطغىإناردتانصفقولو5!"ءهور""ي--

نظرا!الخركهقوامازهحينفي،بالماساةلهشأنالىدعاز،الذيو"ـ5موزةانوالحق!ا؟ت-عياكاهاهي،اءتقدكماالمأساةان-الأب

اهـهمنبالقربالقابعالمسكينال!فيراذا5هـوهـدا،با)رزالةيصف!االتيالذرثعةهذهأستمااطيكونانمةاكللىعرأنوعيفيسبدي

نعالمسؤول5ونها...ذليا!وضمفيئفاحاامي-مما)بيتهذادخيىاجلهمنالذقيا-ببا((الف))باط"مئة))نهإحيئفي"حداوال!

مم.كاخا-لةا."ـ-"ضعااهـىالىالامكاز،تعددىا-ا،،الاحاد.معدد"رلم الصتيراهذاوض!هووقفلمآلع-إ!.ذلك----سو-لى.!

كاأ،ابةربالةالاخرينءنح!اساااشدنهلانء:لىيباجميعاعاعيمما!له-3خهإ-الابن-درازاكو!ع،واحلىهـذاءعز"ل...،يها)تي

!فيمنصل!يستتينامنقلقي!صننرلي!سسنكيناب:آاتصورولءن.يىيردورهمنفا،زيج!إ؟واطلبةبال"هـو!وز"بألىوهموهىهذاكلإخرا

إت"ـ(بمسارة)الا--انبدافع،با!استق؟يرىذاتلي"فاذا،د.-"ا!دوءفيكلهادؤار"يش!--الذي(مصداأوا)رالءثهـذا،عابن

لاانه..:لهمواضءفي.اريهعنالا!ا!ط:ف-:دااًذياووهايئفبر-ألهتهص!ا!مأبرنةفإةيرومءا-ةليسانهواطق.اع!إلنابمبعيايا.اننا

...فب!ربن؟س،ىخراءرةودتعةفجاهـاايرثم،شيئا!س!رهتا%صلنلااذوا...!-كالمر*زالمنىمنوفراو5

كللمأساتكم0فيماصنيره،هداليس-اًلمديرويمه.3!،فيرةالصهـذهتص-ها،ن!-هاا!يئةبئ.و-صافيتصادماواشهتجااًثيحداث-ينهاماذلك
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..لنجرب،بناهيا(للأب)سن*ودلا!ثراقولا؟اوا...الاطلاقعلى،كا-لابايخلف"ـالاولادماواتتصعورانؤستميمونلانتمفا

حقا0ئعرات!طءالقصههذه.ن%رجفربما...لأن"للم-رحخلمقنال!."إ!طءنالمسرحعلى

كأشمنلاابا!!ذلكفيتشكلا-لاباسيماولا،فيتةة!وناولواتحالا-لمديراًلكفى3و.يل!طوكريفجلنادهذان-لابا

باقيالىيثير)ايضاالاخرينمتق-.اؤانالخير...ابداحشلىا!بانكم،زتإإولا.ستذهـبالتيهيإشهابل.الطملةهذهنشط

صأحاصرالاشأقيالديراسيديياللااؤ!د-الابعادتحبن:التاليالسكلعلىلمأساةاتنحلسوف

يلتفتالىتم،بالحروج)يمم!!ا!ما-المديرالذيالدوراًويميالحقدوريلالبدآاا":اطالذيئالاولادفانبيتيالىالمسسنينةالامهذه

..المعينلي-!الموعلىصفروا1،اارجوم(ا!!ثلينعاطفتيهينماوا،ا!ياةفىونالاخرعليفرضهالاضافيةةالاسهذه،ال؟تءـذاخارجرزقتم

ثمالمسرحادتةوالاشخاصالمديريجتاز)ا!ظمر،اطيارؤتبدحينقخفذ،التينفسها.الصغيرهذانتجاروا،الظفلةهذ.بموتاكحلت

.(شهاندبااتالنضلرلممنلونايةكلادل.يخءفون.001لجبع!ىلدنلشألهـوكما،الءيءبعض"سر-يالاملااًهـذءليعد،!صاابحيث.الكليراروفر

فيجادنهادورء-لاولااًلدورحبصاحسئكاولكني.ذلكفيتطاطلا-يرلملىالامواانا-ثةالثلاتحنرفسناا1دنح،جميعها

؟مقصد.و5ؤا!كا،مه،سعإ"..مؤلفبدولىنها،يعزينيا،تفهملاسرةاهذ.لبنواصبحنااوقد-والابن

..هراءهذاإن-الاولالهتىء.هإلىارشدكانعيليوسطلةفي،بيننافماايضط!سز،اجانب،الاجنبية

الىقيءوتاانقيص-دد!-ثاكممةا!نتازعونانبب..لاولكن-الابهذاقالكا،لأنتقامانهإ...لموتاحقفاجعة

..السيتمافيكا،لخالارا..زف-ك.هذا،4رالتجرنعللثمن،الىخهـيةس"ياطعلى

،،ا)فنكوميدياد!في-كاألاولطاالفتى.تمزحنكا-لديراالىيدفعنيوالذي،أسفاهوا،جلديفيالذي

املىفلناناا!ا!أو-ل!برىلالتجةلا؟ولم!نتا،زتا:الاط!قعلى-الاب،مطلقايمانيهوزناحينتحيلة.سعادةتحقيق

العجببرالدواكلـذ!ا!4.إيةمسر-جيللفتانررقلي!لانه-الديرهيكماالحإةنقبليجعلناالذيالايمانذلك

كلكدوانا-الاولا)ةىينكثثيرهناكإن؟ا)يوماقلىلاوأ-اًلابف،تجدأ!الىالىتدفعناكبرياءناإن.ء.بتواضع

الستة(بالاشخاص.ضوها)بعراخا!بثم.ذلكمنيسراوليس،للمرحويمفونسسبهاحقيقةللاخرينخعنصوان،نفسناابالحباة

..عليتاهبطو!اين.ناعلملو:دا.اما،مك،احإء!ابكوننامبرةورك3مانأتالم!ذل.ء.كذلكليستوهـكط،صالحهمفي

هـلمشفىمنخرجوالقد-اكالثا!!با!.،كفىلاهـذانل-الم!يرصا!رةاضهاعلىمفقيإنكماينبهحقيقةمنالكل

-..سوننحتلاضثماو،زينللمبمناسانعلجثطمأناترازك71و!اذا-يرفلابا.لبسللناؤسبصير،حى،لهلااعن

..ليه!ليسصعلذيادسلروا-الا.أ!لفكألءا"ررأ"نكا.تقولايم!إلدامذاجدحسن-المدير

ن-هايحسبهـو..غرورمحض-الم!ندس.تك-بانلي،نجهيولكن،تم-الدير!لكفيلارىواني5احمهير،اظميتثيرحقا

تيكيا..ادرامؤلماا!بخامبساحلةبكلىبسجلوانا،لا-لأبا...جمملأحيةسسمادة

..يفلمارحقااًهذنا-قولاارولداحبصا..ع-3:و.و-"-م--.-.

لالمسرحسيقذفاينالىوصىحيرح"ىبإط.م!مدبعدداهـ3،سةءولهأ-احملىء-صولسرأسالىمحاوله)الىوجهباص

..ليةلت!ربا4تطبيةوعرتإورتاصب!لى."-كأكلطح

للضحك.مدعاةجدهذااننىا-مسخام!ثا!لي"لت-رإخمااو..تير"3زكادنكا-لمديراارالقرفةلميرقاقوعو.يا!!اامبعد)لابا

نالناسيتاح.عكانماياا-البالثلهـءلا..قيبانرت-ق!اخر!ىولكن-!المدير-لجتخذ.اًلذي

..ذلكمنيخرجعصا.ماذاممرىوسكرى،المديرسيدييالاج-الاب.ءامام*تكر:يء-(ف!رتهمتابعا)المدير

،درحادرونيغا،كذ)كلممثلونالي:ك!،؟)أ،ن1!ذسهعيبون01.،منماسهلمضر!اتياهـدلمصاا؟لمديراسيدييا،لككذالإس-لابا

والاخرون،الداخإطفىالذيالابمىبعض،م3عايمااددكانأرقيدءةيلىشخمىاف4بحاجولكني-المدير

عرفوعا.الستار-يظل.مقصورضممالىئدينعا..سنجرب..حتمازغهـت:ينكا-لمديرا.بة.الجرأةبتلك،وءةةهحالىعلىهذالي

.(دقيقةعشرينخلالالتئياطذظعانمسعبو(للمب،ين)مكقيلىاةايلامميأطزماخلمؤهـنانسيديياتدرلينتا-الاب

الاارجوكمولبم،الىمنمنفترةازنمرفو...مثلنالهعرخ

(القاغمدالفي"الت)علىدقيقةعشريناوساعةربحفءعدمتعتعدوا7هـواةفنانوننغاأ-!لمدير
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