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م!هم!ئهضيثع!-بريرباسهـ،مافاص"ـ-ليؤذنالى*-شة،شرس!،--3)

اـ515ا1/الىو!"ت9ليالمدسمروو!ب.نكأرج.ال"-رلي"

1111(111111(-بلمكافيإهافيت!.-ح،و!كماال!ي.ا)طةلةاةقهاش

اما!امرك!تدبروا!،لالا-الىو!ةرأت

!!أ!!.!طلم6ا!هـذمن؟يرااعاار،فير6انا
-(!المصلعلىو-5-دوهـيؤةةإدهـلماالتيللطفلة)
!ض3لس،3!اأير،يركأوايارنجلز!ا

(م!ا!ءلىما.!برالصي-آهـع،ما)

*لةطلاو!حء"ةءة،فةفةو5)-"هـجلىاكأليأ

/ج!ل!!عصلر!ه!كز!..ينهح-!!هـجماءإص--(؟أايدلي!33ج-ذا

هـ!لأبة.،الح!عا-ينأح*يرزشأعذك8رفية3ء"مالإلىزةظرين

...تعإءينلو،!مءسعلىازة!!انتاين8-اءأينز

:حتبم.+كماام(اةللطفسؤالعنقيباكاالهكا)
!رتدلوالممي!بث!يطالمحمالومحط!آ!تا:"ميزصونيمن4ازشيناؤك-؟اإ-رخ

..صبس،الكوءيد!*"لوناح!م-جي"الحقعليهة:لمون

دصثمييى1ورممو-ز-س!يل1لفس!ئممةاعنففلهات!.-ض!انتوا.حقوءنال!وميدياثل3فسهو

4ليقبطرإتءسمس11؟زاال!نو...ين!-ر0.1.أعدقدشيءكلمداماوهطا)!غيرةرأسضمدهـا!لىآع!غعصا،13نقاتع)

نجااحيمالأإء؟نهمالاماآثفإصأناعلىفي!قي-ريردخلون"وبلىابر:تلمديروإالاب)!وميدياقيا!قيينغز!!او(باطفخهدهـدهـ!

وع؟ثانهمواالاهانإي؟ود!اىحةثف"انلانامنهجمزرجدعخما،هـ4لسىخرإةمرالمك"ت!)اط!تح!جيلوهفظتعدوراي!زهثلينو:رشعة

.-.ء-ك.-......أوهـة!نه!اا،ينظراء..ضصو...يقةحد
خارجحهما،خإصةحياة!مماوانواصراةر-ث(الأماثر.فى

الابرتاءإي!كااووزو!!التيوالامالابت-ص!يهتوروالمديرالابيرىوهـ-و)الافياخ!مما.عالمسس!فيهـةا،هـ:ا-7اينز-الب:في

تحت-ىأةواءررجا!از،كانكلشفانفا،فرحاي5100-!إلمكتبداحإينوجةلىا:يءكلانياحلمونيةالمصيه.حورالديمن

نق!اةفيإلاخهمابيامنعلةةنتكوناعنسر"اتنا.ذهبإن!باس"ظاعتيل؟س!ور!.رايوءن...هـ:احقيقيءيث.نل؟سو،دليحور

.01يخجل!ناإلا؟حنلانقطة-دةواءان!ولك:ها،الإ"تنظرنالاماولتحإ)حا-صا!ي?لىكل-"يمون..إتخيلالافصلا

أ)"اص.ن،صل.يييهاروجمهاإلامنيتخ).يبتعدوء:!افتل51نهااذ،هـ!بءستةض!ماتترك).إلىهـ-وتاالمقوىرقالىنم

و.هـير"يولىالممإلمصرحالىإلدا%ليالء!!ومنمرةتنظر.م:13دنالدنووالصهيالعاةلة.قي)زةعثلراما-أالصكأو.توزإة-ا)عافلة

..-ساالصعيرةذه5اربرا--عطجةاهـذهتلم!بمبةهـ:اك

الموقتوفى.نوالمدقاللوازماملوعالسرحسعزستطاناماة،بازحسارالابنإلىخرى

(وجةلر!تتولاباير!رل-بمنجفيرهذفس(ال،ا)ت-دثحيننني!لىكما،"-،ككبى؟ب،إ-!لم!غرقست

ينا.الهـادةا؟،1!ةاهيا،بت!هـيا-لمديرااليم،نااعليكتبإلذيوالمضكر-الام!لل!.يعادزحلم،ا):*ت!-ذافيادخ"3

؟وكورلدامديردوضوحي"كرالانىشحين)؟لمصحااءهـ.(بريبهءنيدهشععلىاةجكبرهعهذراعلىبضةقا)ا

...يرسس-يردكليرجا7تةيهثىءاي7ص:هـي!فيماذا

رةحا--كورلدامديريا،51(تيم،اليهالاسحماعافيغبتهرمعدنع

ذأت،ءيصاالبلةلصاارإكوبردفييتوا-يرلمداتدشدامت؟دكهذزةديم"نلقصداما.ي،-ااةيمتنظروجيهءنيرد.!سرخ).5:اكمن

هـذا،بابمعستأروك!زللشورةاندعا.هورؤاقدتخيلجا!رثمةنإكوبانكافيا1)"س،ةالهسوحصلتيف3و..ينا.ن.1(ء-دسافتلمخ

.ارجوم،ا!رعوا..يركمسهـذالىلانان"-ط-كا،الالمهـذامئا!إ-يإء(يجإباندوناليهاير:ظ.،ت!*اممال!ي)؟عايه

،تح!ثريذاوعجلأيئرجإكورإارمدير)؟النظارةامامانمنفدلا،ننطجةت3لوبلهاءنلنطيا

وإلماقنااوازلوع،المسرحملىيرال!اإديرإنفيراخ.اولحن،حد-على)الابنالاب:كايهمااو!ذيناحداقةل،لىوري!قتل

لابئ.وا

(لاخراجا1تمقوماتنتصب،.لينهلموالف:!ا!-دوا-".ا5!اكانليت-(امهز-ءمهحمىهحتدأ:لمكتبامناربئ.الاب)

زظرفاذهبا-(زماللوامللما)يرللىاجستضراد(لابالىاىس)هـوولكن".ذا5(ثرهلفىلم!يروا،العما

الجلوسيمءناً!سيرتجدهـل،لىتودعافيقليلا،ءلا"إيءحدثكاكا.لهيروقالذيقالمعمنهاعددنالقد...هنامنتعالي،هيا-الاب

ير.سص-ن!ود،عليهخطأ،صاءنحقيقة:اههـوعلىفاناكل.كلثيء

.كهـنا،إديرايسفيياجلاً-زماللو!ما!عاكاشفات"ـقد!شكوهو(!ت).5:إكءن،نسةايارجوكا-(يضااهـو!ن!مكا)إديرا

ضسالأخالديوانفي،فييكايرىالايفغيكآنوضعوفييمنفي.النقاطبعضئيانمالنحدد""الي

نإ؟صاكتؤلةوناذام-وجةلىابئتببةغر،ةخافيءظلانبنغيكانذ"ح-ا"نفترة-ولكن(لمحنباالىما2به8ت)وجةلىاًتر

اهـر.زاصفركانلقد.خضراليسنواالدعينافيبها؟تفظانببالتيالشنصيةعلى.لماضياالمددا-رحيةفياإلاولمنالقسمصعرا"
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...تلىصحكان31لم..المذرأ.شكر)بةلجربانمو"و-،جا!ا-لمديراميةللفاضعأا-ووم،اصديؤأءر،قظيفةقة

اث35إثمالنا-(ج"وارلتت)لمديرا0.قليلاوايرلكي(لممناينالىا..لرز45:!!ء:دناا؟س-زمالاواماءءا

...متلكان.ا!ا-اةاسحاضى!نولكأ:ا-لا!ا.ماعند-ماععاوفي،بإسلالحنو--إديرا

-(لي"يئيا.ا"طعقام)الحبرىلمفن-ةاستمذاكاالاشءاصا!زتما0لي!ن-يرإلىاكانلقدىلمسلاباد!يف3-"لروجادأ-

.ىز)ك،!ى!اش-الررال؟صو،اأ-ادةاجمادرخاعلىلكنو.لكمقاتكا

لث،ليعفأي!ناقولهكا:تا5من-اوجةلىاثرزدريا".ا!!ثلون"همنماوا،لىيمبعمالذينهموارجوكر"جربئؤةوملآناراا-اررير

.صااق%ىنفارىلاننيا..نااتعنينيغاوإمبهنإلى!مثير!؟"إلاشخاعى،،همينإجةبحاونحن(للوازمالماصا!)اهذلىزتد-لي!لا

لاز1..رك0.1دريالا..،،فيكثدينح،اكطوطةفينونم-جو3كاا(الماقن.طئةواويلةطوجهةوالىايصآا

قا.لاط!بهيننيث!ءطوطةمناكن-

.دي-جيياءعا00لخااو5دا5-لاباذاكهعو..العكسلقوالانني!--لاب!ا)بلإذريةولةالظا،ولةوالعال-وجهزابئكأ

...نايرتعان00.1انويركونالدونيرخمهما.0.لروالممثلينانقا.لازرقالمةلفاجلامن

ء-)لماس1،طفللهماجب.!ادضصةو-يرلمدا

ار!ونتح-اولكن..يرعتع-لمدير.ا؟د)ك3الهس،الاشخاصدور؟تيونهم
،-؟كلكذ

:ابدا!بيرالت!ء:دكم"إصقيدالاشبارحظيتقدبىاليوملمااطفىشقمنه!حم!يات..الم!هاجبمنصير-روجةا"نجت

نا؟تبيرلناال!س؟يف3-الاب

الال"سزه"كركمان.الاطلاقءلى-لمديرا-كونصياتالمص،ثيلاقأتح-ب-"المدير".!:يرة

-.المدير9!ماوبر،عحل!اللوارمعامل!زربخ)

/حركاتووصوتا!جهووج-7اً-تكلبماخادةمالممتلونا)..الصحكلىالتدءوفينكا؟هـ!ذا-

كأاةةشياءاعنعبروااناالذيئءرفولمثإينا"ن!ولىيقرفرنهماء.ماليمنظرا(ض!ح!ونصظالاشحنينلملماالىتم،لقناالىدتحدث

عطفتم!اتاز!ات.يواقيالمادةاإر.هذهعننووطلزناا،إ:ا-:ةبا(مأسيآ:""اار3متذ)الذيتيبالزؤبهويرلمظربثالاللىزةا!علىث.هل

الن-اح"اكضان،نمااصى--اا-تير.شيهـع*دالإسفهو،الاصذا5فيثظر).لادوارا!لهزاير

.....زكبم-ذ،نتا-(للملقن)يرلمدا

ملارزلىإود.-آالهانجددنتيفييافىنت(اللو)صيفةب()بعضيعطية)فصلافص!،يورا)-شخااهـو5

نم-اا3ذافيالةض!!!انفىصدنم،حلمصاعلما

-يدنس،يامخالةتكعلىؤاجرلا-إلاب.اميليتدعىانها-الاببم-ير.مشقةزمجثمانول!ن(الاوراق

طافتنا،فوقلماأفتاتنيرءمازهالحقاولكننهعاي!اولن،زوجتكسماهـوامبلي-لمديرا...للأ-جيل

.عينين،جهو"ص!-3،شىض!خلقنالذين!نحن.طقيقيا-هاا؟لالاخشاليقةبظر-لملقنا
...نا؟اكىذ5تدعىمتدامأ؟لاوا-لمديراتحسنا،ذامأ-(ءحيمفاروبىر)لمديرا

لالاختزا

-/!برهنهد.ف!دإباه.قاطعا!لمديرايشير)...التنحقاى5السيدةكانتاذاول!ن

!موجوهإطلون،قيبرجودتالممنلينولكنالىمثيرا)ينظسيميليإإن(الوصيفةلىا.إلمديرثديياالنىءرعض!-ن!"إ8

...-تقا-ابا...لكبداما!لان3و5!ههي(الاممت!أ)مظردحطنالىالاموو-!لمدير!

وتللص!يبقىولكنبة.!-حهذا-الاب..لماقوا!ماادريلا.ت(ز"ـكأالن)"كلمنواحملمكتيالىع1(العممالاحدالى

...والخركاتكلان..اعبركايفادريلا.ددأتلقد.ئفىاورقمنقيهما

تتطيعونلازكم!!ذلك"نلى"ته-لديرا-احرعاكماوتع،رفبالىتنبض؟!اتيمن؟هـةو،عهيعوداديليثوماالع-ا"لجيخر)

.الواقعفينتماكا،ا-:حعرانتمات!و!واان...مختاةأ!الماقنإلىيسلم!االورقمنكبيرةحفىمة

لانجهادورياعبا!يالممتا!المسرحاعلى-5يمونلمفىوطاسلجر-ن!دا..لكربئخمتم-لالمديرا،كألكماالفصولسه"ت:ع-(للملقن)لمديرا

.شيءكلهـذاام-ليفليكن،لي.15يدهتر3ةتن15،لألماماالاءلم!اعلىهمهااوا،4بلاجواقجاطناولتحاو

لكنو،دي-ياكا"ذلكقهما-لابا،نلآاما1.-رابأاع)يما-:ط،قز"ألاو،امكفشكمخذوا،السادةجهااهيا(للم.ثلين)

كانالذي،لصامؤيردألماذاضااادركلعإفيانت(الاوإ!لل!):-ليكاالا:حاصورترزع(ارهيسالىفيير)الناحجةهـذهثبقفواتعالوا

تنا.-امأي!كتبان،ءنوحاءبااناايريت!اانتوا(الحبرىغنجهلىمة)،لابناهو0آجيداوتيبمو

دده!.حاشاممثا.يى:مووا-رحانقيئفيلإس.طبعااروصةبى-،.الآزةانعلينايح!بذا01و-الاولا،ورصاحب

لىتمنيمثلنيالانارأيىاذ،اظنو)حئي3"ف-(كبالض!فجرةمة)الىوجةرةت7نعمل

...ا!رفه!تلك،انااكونالان!كم.الاطلاقعلى:يءلا-المدير

،كص3اناا-(لقي)للاوارول!اصطاص؟-ؤحكإكفىذ-يءيا-("!ب)يرورارمادوابعدفيمانو-!عطو10وننظر.اتمهونا

!زع.1ء:هـكح!نيرأنا-هـاؤج!رلم-(برغيط)ىلحبمللمةةةجةالى!اًمتير)برةكأالص-نلااسذحدا.نحطوط"

زةاذ.-(محييا،رقيقا،مضواضعا)لاباإذهبانوشاوانا.منيالضحكعلىلآناحى.."ببالتجر-يقومون.(-اصالاش

كانإياانها!ن:اقولصتنعم...-يدي!ا...يحترمنيلامقهضاككانانو-صرأالغيوممنشقطانهإلو-كماالاب

-فرة!اسيبذلهنللذااالكاما!والفنصلحرااستهـيحك،لااسبنىنو-وجةالىترأبسنجر..ءن-(خبالصاالمسرححركه
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اةد!واظر1..خص،1!ميباساليدة،متهاحقيقة.لحضةخهنقبعاننيفيس-يئ!إناتايىلىؤ،15ن01..أء.ةهصهفييدالس

وانطرلا!3اتبتواقزالفورعلىرةتيا13ءرفةضاحءتزصف،مدهو:اتزصف)اله:لاتمنذا5انثاعش-وللااالدور!إ-ب

!ي-هتسذاما؟اطيقوذاما؟ثناقبما؟اذلا؟كهت-(4ءا(نيرضحكونإم:لو1)!بمكانبرةا!ههوا

تكور،بةلاجواهـ-ذهتبادأطذاءافي)هـازهبقه"اتتفعا!اندترءاذاً-لديراعنيطيتعانا)!عبءن،بالص.ط-لابا

،باسةبوا)سوجةلىإإ"تينددأتقدلحادثةإ.(ض!ح!ونالممثلون):إتالسيدقضيةالقضيةفلإست،حقإقتيعلىفيىظهرفلأتص

علىادةعذلكخثىلاكما،منخفضىبصوتلحظةضعهاانماوا!شيءلا،.او-لأباجمماتعجرالتيمةيالطرقضيزهـي14بقدروج،ـ،

الاب،3ينجمحين!ل-ينالممإلىب"ث،رحالمرلمتفضلنرصاابعضاكناًرولو..كاجباعلىلنوالقي،بهاتحسنيالتيقةالطر،احواليعن

مدتقدتكونالقيلىباالسيدةويرونفيلتفتون...معاطفمن"نفيخل،نة-ىبم-ااحسالتييقةاطراقطعات!ون

ورتههون،يههاراةحلتر"وجلرابةتذقنلىايد!ا!للشيطانيا!لمعطفالااشيءلا-لمهتدوناللحونمدءوهملذيناكطا)ظعلىانليإوفيب!

نوبصا.1رعاءسلحنو،دبآ:ب"ـشدلحظة؟،صااطفلعااً؟ذاولا-لممتلاتا00.لاعباراينبعذللثاوخذبأناغلينا

(إنخفضاالصوتباعملىم2تمحةلعلىمبافيةهـذالياعهإن..قصيرةلحظ"لشعليقها-لأب/إ!لنقدلبامرتهتملانااراك!51-لمدير!

؟ذزاو-ليرلم!الا!كنرجوا!وفلمءرابت-قيقاةةكرو!ءيبهاماليقولنقدادعلكنو

؟زقولذا14-اً!لاوإلدوراحبصالهاتخانبعض!3و،قبعاخ!ننازعات)لممتلاتا(حولهناظرا)!تطهيعكنان1،حيةلسرا

.شإ!زصمعلانناا-الممبرىاههغف!ةاعلىلتع،يقهايذهبنو،ضححكنوهن،معإطة،ن!لينللمه)؟م!يأثيءكللى0005بن!!يا،بناهـبا

.ؤعه"ار،تيث!ورفممماا-أ،ولى1الفتى!إ-ركهـد!نكاان-(جبلمشاا0ارىدعوني.ماكهماخذوا(لاث-اصوا

أحسو.التيباساسيدةالاركة)وجةلىإلي"ت.4جهوافينهاكا،ظاهرةا2وضعيجب-لأبا!!!(وجةلىالبنت)!وقةتابدنفبحولا

ترفع(إ.!اينافومةمتقدو،يبةغربىمةشفةيها7لماذلفنعررالناها!ول!ن-لمديرا!نا؟ذلكيئتر

ع!زةمرترصوتقالءش.االي-تلح:هاو7العهو،تر3-.فيباسا)-يدة)عا!...-يدييا-لابااج-دلسثبافي)كاغترف-جةولىاب"ت

لىإهشجرة)لياءاجمها-حا!هاننااتء*ءعالقدبذرةءة،ك!!اأشهـذ!علىرإكوالدزنتماذ،تلملي؟!بدااذاتي

سو.ثأريذلككان:صجلهلأثيرألاباإفامشير)؟تحاًرخهالفتؤالقيزة-،1بالاشياعدنيانينتظليلابي!-!!عبالط.-لمديرا

بمذاانها:لل-تدةسبةبالةكذلكا)قضيةاسابتء..واازنظر...نظرواإ(الداورليا)-اببدةالسلحازوتإلخإفيةالغرفةإ)-رحهذاعلى

!الجاةخلمحكمة،ازفسضرتع.باسال-يدةزةقدمو،خليلداإا)بابير!ح)(للأب)!حفقفعلىهـوكما،بنفتعرلذيإباس

لكنو!رفةطرقص!ةهد.!.ا-ا!!ير؟-اءلجعوكهـي!فشعرتذاة8ضخةأمصانماا7ةهر?زكأابة!غيرلة!ا:ليقاكأ

ناث!!المممنيطاب،أ-ةلااتيعزينيا،حالىس،-ودايراصرتدلةءر،ءةبرجة،م--ينلاول.-يديياذع*ا-الاب

ز-.علاحلمص!علىلذينافتحن!ز"صوب-هـعتمدلى،!ط!إوقزطلو-طهاأ!صو،مصححةباناقةتهترقدتلاثااءوراناا!ص-:ا-لديرا

تمئيلءنبدلاور؟بالج!3ففح،حدةواكامةو-طللقاحمم-اضرعوجةلىابر"ت.إةص!اتاء:هءونإط1)!أ!)قاجيلا!وهافرولةالطا!رازقر

فيماانضحدثونااصعكمروناتم.د2لمشاهـ-ذا.(المهمليننشدأهاهـذاكانذاا،رقزا؟غ)فنيليفيا(إ-هـحالمدير

نحبنكما،نا5نحورفك.زفحمربصوتر؟:كم!ذيممما1ه!ذي!ها-لىوجةاب"ت.لا-جيدو-دم"،ممح-!

خلفيةغرقةفيلمو-دنكما.ل"-هـعكم،ا)يوم!هـياكاا.ب!لكزة.أتلةد-الاب.(فيرج)التوعلى-الم-رح.مدير

لي-.عكم.ناحد!هعإووليماس،زوتلحا!رضظو،4ندهـاش!علىتغابوقد)اديراد2مس5!!لاوالى3لمثا.و:اهـيا-لمدير!

زومىء،في"ثةبا-5،بةصتة!وجةلىاتو"؟لخدعةاهذهما-،لالحنو(ز"ةدما)حبرىاء"ةجة!)نسةلاا

لا(لىاارأءربا!.ع؟ا(ياتقررفءلىقتل)فيالاولالدورصاحبأهـجةاًلى!إتاأطاشير5).ء:؟!يانتظر

ل!لا3.ف-المدير!كلهذ5منءنفياندريلا،ت:المطوازتال-.ز"ظريفاانتاما.لآز-ةا

(وضوبنه،هنخفضبصوت)وجةلرا،"ت7-جخرا5اشيئإ.ن-لاولاىفالرزاهـ-أص*اك؟ف-ترى-صةروا!،ت

لىإ.شيرة)تكامنذااع:ا-؟-5ءنهـ:اك-!طفظافيهـاكوترلةلى-ا)-اذ-ةالفماة01لمش،دا

.زفعمربصوت(باسا)-يدة!ا)ثءوذة.ناهذن3-ولكبرىلالن*.جةهطعرالحقيو-(م"يإظ")ا)حبرىنجةلمتونا

خر!شخمىهناكهـا!-(ل!مت!اه)لمديراالوروا-(وراتتجاصلااعلىءت!بألأبا.فاطمئني،ايضانااهحيااان

ين(ضاصحونجرلم:فالم.ثلون)!-يصل3با،رق-لو!اني!ونترلماذاإ"ليااكاحو،ليص-بخا،رجومل-(لهيدفيأس"ر)لمديرا

نافا.تعنينيخهاا.لا،-يدييالا-لابا،ل!إوإزعلوةبلاعجو!5!.،م،عا4صق-ةباسوالسيدةزسةلاا:للاواالمث،د...ثرثرة

بأ،.ذلكتعلمباسوالصميدة،نتفاراالهـابخلتموكأوع"من!-؟بأومحوراوءرزو-!عىهـذهلمباسوا)-يدة(ا"حواناكأأر،مندهشا)!و.!

علىلأكون،ا)ساعةساذهـب،س.-شالو،زهنيا4ءعىع؟ثربانبميعاةكم4-قاوهـو،بالذات.يما-يلىياءعةال؟-كأز،1!-لأبا

(خل!لداتةج"ـ!سو)...ادعداسةلمم")ةاهـيمن!بميعا:ظمبة-يا!لأز"...رحلما؟آذاأعملؤاذا--لمديرا

نتعار!،لالكنو-(.ياإقفاء-تو)لمديرالىااًدجفانتظر؟نجاس.دة)اردو-ةمثاطلتيا0.دة%وموحخ!الو-لأبا

حىانفل!حدصارظإ:اتأة-ترم!قاهـلآدونننيوقرستزكما!ي25-رزهف،باسالسيدة7كما5فياوأحن،نعم-لمديرا

...عداداسةعلىاقاركونستسنمثل؟االقيالممثلةإنعلىبرلو(اله:لاتاأطمقج،1)؟آ--أ-الأب
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.رخ!وليو-!وجمكماعن،رازوبا!-(إهاهلعةمقا)وجةلىابر"ت

ا)قيا)قهتفوثءنلحظةا)هـ13يئظر)الا!مىاان-(لمر-هـل!للامدير)وج"الىبراتفي4ورتبدوةااموتي!ه00اربروكم،زورأ

!:ب--ةا!اكألاتهالليلإحض!اذوا،13وجهتخ!ةى!4-ء!ا!اهذ،5!از.قىناز-ةطبعلا،-تعداداهـوءلىكاننفا.د3لمشاذا5،-باهاار

ءقالىإهض!ئفاوظالثيء!عضاورء-صرص:-حقاكاضيممالهكا؟!نلا-(للهدير)لابا.اد-ةعداعلىلككذنافا

...ا.-أخضلرةاغامرةزهس"ءلي"رهطانمننكناهـذهانفيا-*باهـوو!ذا.هـناز؟ةياءنز"لأليلىلاو)حن-(صاءحا)إلىيرا

ا)تيالاولىلمرةامماإيست،فيف-وليلكنو:يءكلتفا،ءعاكهافاش...و!إنا.صينةا.4اف،آمثير)ورإةكاصحاود3إشايكوفان

اهط؟ذ3ا"سا...هنالى!فيماتينزأ...4لةباع"بىرهطيجر؟اصير1،فهمتهـا!.."نها.(باسةا)-لى

.-يدييا،لا-وجةلىار:تالالآنافىإ-"!،سليالا،سليألا-لمديرا،1ديسيا،نهاا0.ا!كطيا-وجةلىاليإت

فيت!؟فلمنتي-اان.قاقد-الإبهـذااجمعانت"-.حثيء3لىو،ولىاب"قيرفيش"انطانمن،ءرفتهان)كسهبقماليقالت

؟ص.منا-!!ر(باهلا3!برأزوميءوخهالزالامالىمترها).أههاةإاءةاءس"ناطإ-طمإقى؟-بجز"وا،صرىامرةله4لاقيما"كما

نءنمانبةال*،اوير:ظر،قليئرابا؟ويه:ظر!الاولمت،سءدتيياصبا(مكازهافيإهـالءإ-االى!اردتاذا%صعاانءليتوا،،لماافي

م..ذنوا(:ليقولهويربآهمغ،كضفهاروهط.لهدوءا).ن...زافت:افينحنو،ز:اء-اعدفيز-ةمر

اشعبان-ينأتس!...هـكذاتظليالاا.غيإالم-رحوق-"وس!االىاروصةر"تتعود)،الاهـتمامءلىجوفي.تقدم-ة)باسا)-يدة

ف"-يى؟يفسهن!باحماةالىيىلىا01(ز،مها،صعبضرةوالية!طااليا/؟جةوءتكلاة

-،.-يدت!باهـءا-جةولىاب:-...نالىد?!لازتاذالمارصنيوباهلبعا-

كأةىانوهنوهط،بىرعه)جةوالتهلي:ت

.ينفسهنااعهاشههأ،نطنهدسيااًشكر-أهارزفو،كا"*،وا!أزءة-ا)باسةلسيدله..ك-ف..كبف-(قامصعو)يرلمدا

هنرالكبمالا.م"شن!4ر-رع-4تنرعها)فيثي.ايزع-!!النننيا0لكشهيرا7زت!عأهـيا،اهـحكل

بلةلمقااالجمةفيينخرلااوا)!-ينبئكالا،إث،دا0مكاصض!ور(ححينصاونم!رولمء:لونا)

!!ابع-تالمأا.شوكعلىخهاكأؤ.دو،لالم"ل؟ن1أعبرورايا)-ةرراد-لو1،هـيا-"جولىار:-ؤعم-(-ض!ااهيصحةصا)وخهلهار"ت

ت!8ولاباتراوعهـاتقارلاصواوالض!يقلغصطولاهـذيم:ا!نايحهطأبرت-!ر)،،.عيإلمآ-لىأحكهط،ؤءيرروزصففيا-0ازهـكنصفض،ا1،يمماسهيدإ

وبم؟اففيتارة.-ينجم!رهـةغثرةإصمماء1)زؤ!ة،زتا-ي-راأباسلا-جمدة)...صا..)ث،لىامم-اي"ليء4ليطبى

--ار-"ز!ا..صارجةانا-هلسا)-؟دةأواانخمزكممنأطفيآطنلا-باسا-يدةا
(.نةاشسا!لمارهو

ال!ى!يا،ي3ال!!وهل-نها.(خاكأ:"فرخ!حاس"ط.كمايةزبالفرأءحلمافيلىا-3صين،بب

اع،قها!وهط،تيياهـا-(طفأملإ)لابا.الم!دخو"لكلدولم-ا-(لل*بأجةلهاتبن!سهيوريا

هنولافيعلى(ليدهـامنالق.ه"خنيليأازف-ىناا.هنصاكألقد.هـ:!لىازعال.اهـرورزز-"درلابمذهزح!كما،ار-ولي!ليداًااكن-وإديرا

!غيررأكطعلمىهـذهقلءلأءناجما!زءعةارىانز-زا.4-واصعة،أسلىاخازضحة،هـ:ازاوازا؟س،!أ-"اثيراتأ!اان.-"دتم!!وةةا)طر

ؤبعة"اعالسنختارانزودينا...أصككرءيا،صار!منقيراص""،دبولى!وتلىةا!ل--ف.ف4لاله!الىإ-ةنهـذ4خيرا"إديم(نبا!

لا؟-؟دةيلساهنخ!نمارين!(...ز-4ايابورليورر!ز-اباهـذ!اهـحذنكي.إوقفارذامر

!افءاتنا3از!هـ!ه-(.قا!عة)ا)-اهنج!أ)تنزتاالىهـ:،تةهإاليزولي-اإدير،-يديياط:عآ!تازبهـذا-الىوص"لي"ت

عإت-كم،بالتهالص.ت-(بغضب)لمديراا)45إ:ظراً!قياللأب)7زااامبةالتجرتديرينزيرأفالة،ا!غةهذهفيء.ارات!ضمز-ءع-ين

)؟نت)دك،ااإورلموتا0حاإفىاعن1زقظغ،ااط.الدالىاج"تو"اك:"لمهط1،جا!1(زاقألحقاو.أ!ضحوكةاإت"هـذان1.ور"شهطلا

.ار-وك،ؤ-"آياا-تهريأوجةالز...ثا:-"نغالهتم،جت،هاندونيرويمنإ-*"ون-ينسءيههححهونإ:اكااممنا

،ياسيدي،شحهـا!و-(ليع".ظ)وء!"الزت8رقح،ز"01ضدا،ن4زأ3-!ا--عا،رب1)-إتلىرر\ت1إلىير؟،زاءجوسا.و!اررأ-هـةانا

نالي،هـغي.لال!لمةوليلابة.لها-الاب-قيقةيرعيانا:طهإ!موارون"،-داإه!بر"ا7قيإ-.لىكارزللثأ)إي!...،،ناامممما

صاكإنيزظا.00أءصفانيلاوا،لىفليكا،اقاءةاو:جنملي*ودوهـو:ا،ففي،حث؟دهمتحن!را!ازتأماا!طبعأ-باسءدةالس

--دةشدستكونباسيدةالسإنثم.لىةفافعات.ء)5"قحستاياساةأإاهـنثيءكا!ب،ا!ز"اله!...ل!زا!اءلططذرلليعاءكز،و،يروقك

وهي!ذاكعلىزءسز،1اتعاميئزت1.رهـوالسأهـتمامباا)ة،ثا!اكالى+وير-اإه!يههـنايئلذاشاين(15هنءروسط،ات،1امندؤعة)لأما

!اقصداأءذهـ:ا13هـضزعنهااللءاقنإعسس،."-ةهط!صوت))ديرارعلى،نولهي!ائيلذوا،!اين1،3مبزواو-حإ

اة13فحاانولص!-(مك!:"نما!القا-.-.
،كحرش1،يسيديا،ءلا-جةولزا:تلى!!.-.حده"وثم!رهر-لى-(هـا؟-حون1،يموحمهـد

..اب-12أاناس؟ط--حلاؤإفي،.ز--ءهلهز--طبح!ا-حصةةااب:تيياآ.2!ء-وز

نكيراذءتكضقولونهقدماإ-،ب-لابافى3المخته،ية!،ير-(13بام-كةص.)روجةو،-ا

-ملىاشدكرسا!ص-ةا؟ةيردجدبق:علآأدةاع.ء.ا-برورا

...ا)ءإتمهليماشوقاإةهـغينجوربرو-(خرآليصوتو،آ."قدم)ألابا-أنه-"زتلىال!!ض!آاهـوعأ4ءس)لأبا

هـ،هـذاا؟س-(برإكىانافدة)وبر"ازابرءش...ؤ-ةايا!هـةااجا-ي..ار-وا-،روءل!هـدئي

..!زفيال،-13ان-ةطبحالاز!ب11إ-،بياهههيدهطا(حهـوهطمةوربنأسلىا3ءفصة)4وجلىابتهت"رب،هطاو-؟كماءنزا"ةرب-الاتم
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،".،إ-:ديطط*ر):إنأه.قيذ-اإماأىال-:رىأحساإإةةةجةفيرة-ب!كاوالاب4ازوجأأبد؟شأدياادأطلىثوبإلىزثكر)ىشؤخاا

000.1س"دينج،بهلاار-ىبناورالم-ة:-"اء.اراتمأ-:طقاتأند!.ليو،لاوا!ارأ!ماحبوصا.هاثزل*صضىأانعكسبروكان

كااإ.اىس.فلةد""-اا!ولااورأداصب!ار-ث-ح-كاافيهبر،ىرصاءوور،ىخراجة3با...خفيءذر0.01حهـحص،دالحدافي---إلابا

،؟؟رةمءنثر3ا،ز.ا!منإب*ت3-ةلياو-+:ابال،-،ةوطوراباحاركةتارة،ء":وع...-قاا!"فؤفي1..اعذراا-بمإحك..ذأىىار

زكأاه131اعط!زتفأر1،لااخنو-فيلملىاه!اشدأ،واةصأ)فااعرمثاعن،كأ-"وا-ت-ابخاخص.13ءلطتهابد"-دة01)وجةالز-/

نا)كسبفلقدرر.%ع?نا-نم-اهـأءلتومب(:-إيف؟يرى؟،بما!-ونلقيل!ال!لأاوااننااحليإن.س.يىييا!-.ك-(ورهـارةو

،،"ز:ا.نف؟تا!أ-"آباخ!ورر-لاولاروألىا-بصا.ئزناوسهطزتأانزتاعليكولا،أششرورا

غءضةم،ؤاشا،-13أرى%حلالم*غه"انيعش)!اال!ظل-و-(زفي-"محماللثغير)لأباك--5ا00.ليض!اانافا.بةاك"ةاةمالمطابالازإقلا

ز،و،مثء!رةصدأخ!ا،إ-دا!4ز!لافالهت:؟تالدوأطصاصب.ةالزولى:تزرى-ين)افكر"الاليرزير(ز،ب-3انفيئ،د)"ة!م

زين(ءرهاساًرأكأاححةز:ةجر...الءوببمذا

با!هو1(ومةا.قكاولىإ)%4ولزابر:تاؤكأاو!!!هـ-1،ت،لصا-(كأ.!ءا)يرلمدا،رظزتا-("قنال!امتجهاوءاطامق)يرإرا

أ؟ص-ج"4(1)--خف؟،1ءلىليرر.*ازئءر)ا!3جمارطاثلا!ذاإن!ةاوريرصةالض!حكءنكاةىالأصيرابوا!هـذادع،ز-*بلا،ازرعهارلأ

لمهـذا14-(ام،اور"ت)المديراجدط.ء"بؤ"اصفاذ)كوهـح-و-ةالفىلى:ت،بردآ.يلى(كأو-ةالول-ةتبالا6أ.زهـاصا

.آمطاقثيءلاة:يءلا-%"لىهاليةت(ىال-!.رلىة:جةاافؤثير)هـ"لأاإنإسه.يىييا(لىههثاين)!زةقنااكماهـ:احتا(فقصالار*ب).ط!از

.ك1دو-تاوح!أ!لاواا،و!-.بل!ا)(بر)لىاأتكالو11ول-ث؛،امافي.غيكا،هـةاكدهجإم0.2اجدجميىا)ق."ةهطعرإن

،.رة.نكر3ا-الاواً!أ!،راحىا-بأفز:2%"-نمادتن-اين13أالكد3اًؤلافي،.كافيهخ!ارهـ!ما"للحظةهـذهواكن-أزوجةالي:كأ

ينحيذ-8ا.0اهـجذأشمااتلااتإ.*ك!...نذإون**يظافا،لا،-"ازاإثوا)شءابمذىكأفيووب،)لي-از-"يغرلافا،ذا،للءظاتا

،،لمز:"ءاا--،د:!-ىرهأبان.اأافعاتىءامءا-روةكأازنقران!ا،طبعا(لل?:إين)!ا)صهبعض-إديرا

أ.ع:ارةإذه.2!الاواألدورب!احثإطإ)ا!ا!ا،يم"5،،.!عاثا،ذا،أع،ا-الاباطذ"إعضالىبخ!ةلأة"ةيا!ااخاغ

".-!ؤقه!لا،بم"ا!-ذد!ا:ح!!ااهـذ-لمديرا0.0ولةا)-3برعض،ؤعم-للاراادورا-ب!ا

ليءصاذ-ةط؟-حأ،برركةاارةو-لي:-"ت/جةبرا3

تالأا،،،1ءإثا!اكألا،لأتدو،3!.عة.ور1.إتيقيرديراقيوودع،نهاجا!-تكر.تياو!ذ،*اءإ-ىالروكر!غهءةا

(-كباقز:*-هـ.-أدحاهطداامهـاإح!نو-أثاوأاالدور!اصب.برةالت!رز*جيدانيردشا(الاولاالدوراصا--ا/

ا"5لى!ء،تدخ،:؟شا9ااءةاتةآ"كأر

.*.إط"(،مكا.!االى)ء"بم-ة3-،بنإح!ا11.8:-،..-ءو..!

055لم!ا؟اندعد-!أاا*00ا!1،اءد!نأ4إةومالىابالازافلا-المرر.!...ليدفيزرء"تإدا-أ!لاواأ!وراىاصب

-3-و."-ع-"وريخاة.و-

!ك-ا،تلاا،اف،ا--ةنا1!ضهأرة5)آدج-يداذ!..ءد01دير%د.ن!!خلأدءد!!ؤفي!

!آليتانااأ،م-ألا،-إطارءأ!ا!ب!ا!ناثإو..%"م(درشد:ا!لمها(-لياأدا!إهـاأ-.ناا،--و1!"-*عدليةتوبخيخ!ر)

أزاة،يأن-أ(ت،صا،".لىهالهة--المد!هـ)ذ-"،،آياخس-ورلو-!،ألاوا!ارأدةا-ب!ا..ذاىنهـا--أا)ح؟هـىلاهء":-"أإدير!

...ءفي!آ،اًء!!!وها-بركأولىالي"ت،،ر!ووورر-ال!.ر!أة"-"لما..أ"،يزهـ!3!بايدة11رينوب؟ةكالمث.؟دكاإ

..زتا!هـحد..الآدابا-؟ث"لتإا-إديراا،ت1-ركة+"--!!أ!ألاوالدوراص!صازلإحرحرأ،00.ز!-يناا3!هـ"سأد3لمثااوهـد

!الإزد*،اء!.دةلىتوز.بنلى-"*راوو:"و،الق:عةتحت"اافاتءاربالم!.ةذازتاينإلىإ...ليعد

يا-:ديمما،رعم-أ:ةهـءاطكاامحاوأ،أ-الااب!افىرر-(ثالحوءنثملأواءىلىاءنين.خءيز..":عتنس81ا--!ز؟ظرا-ا!ثرىاالم+ءةجة

.م.اءذرهـاولحضا،!-تكيمهـذا،!-يحهـذاأجماااالاولىالمرةهـب81-.-،لىلماقلرون(وزإا-؟االم:-بمن12ز.عؤة.اوأ!)

هـ-رزالى:1،هـلأءرز*أن!فيل،س-فيإدا،م،اهقدكا،هـةالىافيمات؟شازأ.ينزرصفأر5أسراءز!يننكأ!--تا-لملىبا

!-ءةتاءل!و!خرلا-أ-"زإحمالاىدأاندومص--آ)/!لا!.وادإلسز!يترهـااارل!احفيو.ةوأزالى:ت

-ء،تورال!ا!.إثطو،دي!ت!نع!ا-ت.كعاالإ-ط)ر،)المىذ3أ)؟3-عررةا41م!ةد!اكمار،داأ-وايةتلىصضماو3سأ-ىلح!!رالمة"ت-"ا

ع،،؟لكحم!ذ"
...3-!ازافيهـذا!إة"أذياتبالغرأ!*شا.!ةايلا.:ث!و%ير

،"تبرلغا.عكا،!!م..-بأغراأد*كأا-يرادا3!الي)ر:ءبر6ت-امد،ةز"1،-:خص-يرلىلاكذ!أ-جواشا،!قي-(جةولزاتل")يرلمدا

)يربخرءـوااقاو،1.م-ئقا)هرهاص،-ينسةأناث01آجهـلىزفأريا

هـتكراأنيك3ءالي.ع-بثزاا00صدؤنن-أ،ب1("قناإطاًامثير)أطلاواورلداصاً-ب.ادخا!،قر*ثة،!ةانا،حدواأرهـديه

لااآمتير)س-ديمأياأاطالا*"ر،الدصإصباف0اءةءهـ،،ر)ع،،ةكاعت-ورألىاصا-بليءةدمو-ليأدااالهـابتفيخ)

حصاليما-الح:3!و؛ز-"الأوبا(ىلحرا-4لأء"ا(مدءةةا؟".ءاو-اهـذنإ،ز.!ا-لمديرا:ذمو..:-!س!.ا!ش:ح"بم"،د-ااصط!أ!ولاا

ه،،خ!ن،ر..تاوح،تاد-ع...،،)-!ذللمتالإ-ساز،اءواذ،اإث؟دهـ-ذاط:ءا!-ث"ر،إلاولىاالأ-ولية

أ،.،أ1،،و-،!ررلإ-از،ئما1،تحوااهـد-لمديرا(أإقر).لغ"(.11نمكأدقاايرطاهـنا"ا!وند"لحند01إثي?ةاهـلما،اخاالهه:يولهأإةو

!ات:إصالمهالاوفإذلمراهـكمال،-صت،فيزرفيأ-!ن.،إه?--بلى3اكانو-.لىا!إ.ضتاخ!ركأألأدؤ!

ير.!ورث-اعهانإ!فيا!لمهـءأ*نا،1ه،1-أبسا-ةأيهـ."؟أمزللمثأ؟سا،هـةاالىزهـئمازينتأالجماإةت-ءرفلا-بالطبخ.أ!ا؟ماهـناوفدىاحم!ا
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أةاعرأظرفيالمسؤولاليسسالزوجةبنت،أشى،هناكالىذهبت،شكرانبمدخقضغل.ه،اءناا،بالف،هذاولكن.-جيدةيقةبعلر-

مولفدكان؟!اسقوطيببمناولمو،تاثماؤفكتء!القوبامابهي،الحجابذلكخلفانيود،نحتلف:كطءيتركهماالاشمنيترك

قديل!فكر،اولدانقبلحتى،ينفارفي.ثوبيعرىفككت،واسشإزاخجل!ترأعش.م.كذلك5ونف"ـولإسهوكون

حق.غلياذيوسترى...اربرك-(بثعرهسساداً)المدير؟اذنهو15،؟كذاكهووليرسالدير

كبيرةمسؤولبةغبءولكن،تماء!سالمدير..

لااتردلال؟ذاشإثاًمذ!لكسدوالا،كهذ.،الحقيقة13ؤا-(بىمرمائحة)بنتالزوجةضن!ولا...هميحصهمسطءلهاسالاب

ذلكاعنوالوشهـاتمبيرالوسيلة!ياسيديالحقيقة...ض!ن

يعبرانلا،-يفعفوأولكن-بئتالزوجة،اقإهمناوا،العك!اقوللاناا-الديرانسبقلقد...بالضرورةولكن-لمديرا

اكويةالالاموهذ.!يهءللنبيل((النده!هذاعننتاافههىولكن،نسةاياازكاششكلم3اة...ذلكقلت

ذكرى،الذكرىظاعةءل،وقرتاذاجميع!ا.الىادهـخكلههذانقلبالام!نلبىنهابدورك...جيدأافهم،مأة3ننيا!نماي-الاب

خارجةهاليرايذهب-كانصغيرةةفتلدعوته...أشكراذنن؟بمبالاليس-بنتالزوجة(للىضين)!مذامنكدع،اذنسلمديرا

الذيإلحدادثوبتخدعإنالىاسالمدرسةمن.بدمتالدناننيمماان.وجهخيرع!،بدونهمالتجربة-نميد

ذراعيه؟بينذلكبعدليجدهاترزد؟كآنت...با!كء!.بةبةاوها!دير!الؤلفينامأمبالت!ربةاقومانحقليسممني

تسمممااد،الامخذفتأ،مهتاجةتمسطرب)!اان،امثلىلن،.-لالوجةالز-(وجةلزلوبنتللإب)!بداًاراضينلروانهمفا

نفعالا،حارةبدموعءالبعفى،مكذاتفكام!م!الارين!االءبرتما.ق!درحلالىنقلهيمكن.الضحكعننتاتحكفيإنملونأمعكمانفتخا

لعة(طوحمتكرة،عامانةااذصو،81انني!اوه...افتكر ...م2هذه!لعداضحكلن!او.سالزوجةبنت

راماحممي!بصوت.فتستا)الزوحةبنت،الممقدة!)الدماغيةالىما-اتهاقوريصلانيودم..تطللحظاقيجمللالان

نحنس(مدوح!ابعضاستعادتوفدام!اترىدإرا!اارلمور!ني،لامهوآن!مه!لالىبالازلقلارر:تقولينحين!حس:ا-الدير

تمنلونناوسوف!،غاباء3وران،%بذفيمانا5!تيمأ!ا!لان،،تف!اأص-بك...ايضافانا...لكقلتهماالى

واترانيدونترهاطولكن.ثضونكمااغد

حقا؟انفجرتكاجرةزةوهاتر،الحقبقيةلمأساقإ!ساتكماً-(صقيهراظمترغب)لمديرا...افهم!:الفورعلمطتجيبلىاًجبرب(للاب)

ذلك،منكثرلاطلبلافانا،نعبم-المديرغيراخرىاشياءالاصراخرصاكول!ن...الفورعلىتسألهاوان.(،..افهم...او.

.آخذ.انيمكنساء:!الآ-ذمنودش.يرنالاخرمأساةهناك،ماً-اتك؟يسأفي3ع-!مقاصد)الزوجةبنت

الام5-دهخرجاً،لذن-الزوخةتهكذانفسهإلاشخاصراحدينصبانالقبول.الحدادهذا-ببعن-المدير

متاءنادكينةب.الاصرتنحسابعلىا!لاويكنسعبطلا:إ-ع!بييا،صولن-ادزوقيت

م..ص،-كز(شموممماواقفة)الاممواموتمبيلمنسجمةحة!فيالاشخامىجمعمةيبالماريفكرالىلهفغىلانهإ،قلكأحين

قليى!تفعلتدءهالا!سيدييا"تفعلتدعهالاةحبرصانذليناعإكماانئ.بالتمثيليرب،أهر،+اجا!نيبمتدريا،ثيابي؟!ارتديالتي

..مطافتيفيالامن!ايمثلالاالسسيرنمايبسطهاواانرديرخةية"!لةوبل،هذااًفوركخاعهواذلىبةجداحسنا

!حدثقدتئءكلداموراولكنسإلمديروان،رنالآخرالىبالنسبة،ضروريو5ما

!كذااذستضجكا!اعةالقاناً!ؤعرا-لمديرا

...افهملاننياالذيالقايا!عبرضو!ا-اشرولىيحشالناسيجل

وداحما.الأناىدثهذانل،صالامشخمركليأتيانالمزغبمن4ان.منهايظ،ره!لحفيقةإى5ذه5ولحنسوجةالزإنت

صي-"قيا.سيدييامصطنعاليماسألميانإلمشاهدينمحدثامحاضرةفياوحوارفيفتدفقهنااننا!هـذ.حف!تكمندعيني-الدير

شقائيلحظاتجميمفيانقطاجسمادونوحاضرةإنيجب(.صالحا)!علبه-نطويماكلعن،الحقيقة،سدعآكااطقيقة!مسرحعلىنمبلش

هذان.هدنةغير.نوحاضر-يهوالذيفيهذاانوصدقيني.ؤتاياشدآزكاوفي.حلىالىولكن

لايستطيعالىفماا؟يتكامالى.ملحمعتهما...إنيرالصونالفضبهذابارلكاعترفنليجب،صالحك؟تهملهانيدترلذيامالحنو-وجةالفىبنت

.ع..بة--.-.لهاعترفتالذيالغتاظ!زازالاتهذ!،ا!دامالاندعينيوركن،ويئستر،ترينا!رهـ سقادط.ليحلدابييمعلمارالما.يمالماابىبد.سس

،موحودونغير،نفسهماالى4لالنى،ولكنهما،مرةمناكثركنتانكفلتاذكنهانت
-.-..ه.اشتغل

فق!!رريياهذهواما!بمدموبردينليماساتاثيرآيحد"ثقلى،باسللسيدةركأفيلالرسباحالا-ابكانتماايا...صللزوجةبن

...المح!ورلدى-يئا

وانها،تركتنيلقد؟الأمروانتىبنفهانجت.ادزىتحبادعكلن!ازا،اناكماتجعلنيالى

اجةاهذهفيأراهاكنتولش.ضائعةأةلا!ر-ةومعترف،رأسهاخافضة)ا)زوجةبنت!أف!ا!زيهذاحيئوعاطفرومانةيكيئاشهة

لمب!بتهلذياةرلحا!لحيألألماابدأجددأفدكيصحيع-مذا(صيقصوتفي،4ظحللا!اببموتمابيالأن:!مممااذااو-.هفأرالحدااليسلماذ!

لكقلفهمامدا!اطالدةللحفلةا-الأبيضاامثلههماليباكبةينلاحرانرأ،كرولكل!سب،-كا:ءرةوا)فبة..كر...ينش،رمنذ

هناإنها(الز.ج"بنتالى.شيراً)!سيديلم.بر-واءاءصفلنضلعه،!ةآ)،:تماماقإل.1لييقولان

الىابدامعلقأوقيعلنيلآ-رني،عليلء.ضماذا؟الاخروريف-3(فاهمغير)المديرمابم،كاوانا!اثوباهذا،الفورع!ادن

الوحيدةالدقبقةمذم،لىالعجاللصظةمذهمثنقة؟تعكلين!إلذيلحدإدلوجمهذا،أ!ى"نقديبهيفبمنر
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.إصغيرةذ.اطفاضلى،وراحينكان.لمديرا.نالىلدالنبي!اجالىوالةجااليمينالىالام)"نرعدلتاا-ظيعلااضا.تيحيا!المحجلة

وهمفيشفيكانوحين-الكبرىالمتضج"،حدةعلى.لكر)،نف!اة2الجفيجالسألانانعلىالمقدرةتملكلاديس!نتوا؟ذلك

.الاثمانبأرخمرلحقيقةالىوجةاو.نتلاباماا.والخجلقالضبباري.ءليتوفرها

لاارجوكم7هملرا-(اًمنفو)لابالمهخلوناالإسارلىوا.حلمصامقدمفيإ-ان!ىاف-تكون:قئيلهالىعدماادعونالاا-يرلمدل

الياكلمةاهذهتعمدوالا!الوهمعنزتحدثوااسلىلحخينعليه؟زواالذياوضحامثلفيدهثةالىسيؤديالذيالاولد3اديواةن

!-اصةقسوةلناتحملر،لمسرحاو-طىط،تفواحدهولمديرا.الستار.!لاماًلىايرفي)الىيدة

فضلك؟من،و!اذا-(مثدوها!المديروهو،الكفمقبوضة،فهعلىيدليماوا-دىعليالحكمهوذليان،اجل--الاب

نالكبشةيو!خاص"فوة،زنم-لابا.(إفحرلىايؤديانيذغيالذيكلهبناعذا،يديءيا

ذلك!تدرك!البانطالفصل،اوه-(لحظةدب)المدير.(الامالىيشير)المث!دن!ايةفيصرخت12

جم!بصكامةيةا؟ولماذا،لاولكن-لمديرا.جداًسنابكونفذلك،تفقنااصا!كماادءونيزا)تم-اخةالصرتإكان-الىوجةبنت

الحقيق"0وهم.سيدييازعم،الوهم؟تقالانااالىتثير)رليقهفىافامتنا-وج-ةالىبنتليو-عكان،منهااجنكدتلقد!اذفي؟لا

.ـللج!هور!نازو،رهانيح!بالالذيءنهبالرغم(لابنا،لديءواسفهذا،آ!ثاعكماتممانيلىال-يديإ

الذيأإنهثيا!طةرواس-ا!لأولا،ورصاحب"ليهيئو،ا.جل-(الصكرنافد)المديرزنهونانطة:س،ثيابيمرتديةولوجى

...لهؤقدم".ـصا!اكوفيترا...فةطيعاذرا،ثتينرعاالاق!!علىيعاذرا

لحقيقة!اوهم-لمد!وا.غض."ـج).آببدوانشرط-وجةلىارأتلاباهـنتقترب)هـكذاام-كئحين،نظرا

نتم/احةمول.صهيدي!بمم13نفيا-لاباأسعادةااجا!من-(13أسرهازة)ألاا،عونقهحولوذراءاي(3رصدالىسهاراتسندو

إستميحكم.3!ولازفانذلكا!مقابتشعايعونلا!لنا15وفرالتياكضصكداواذقعرلبضذراعيغلىليترا

ونفار،نظركفيالقضحيةارذلك:العذرء!امهوذا5-(كأوهاماتفتة)الىوجةبلمتفيأ!ىخفي-روا،الءرقذا5روعنيوقد،عيني

فقط.لهبقضيةهي،ممئليك!افيااءاما.؟ةداريكونندمهةان،خيصرا،صرخيا(لامالىاملصفتة)!عدري

للعب-(.!"طعةمقا)الكبرىإ."نجةاءتئم،تعم،زعم-(الم!برنافد)لمديراوترفع،لاباصدرفيسهاراتخفي).ميايا

انمثيلءفيجا:ونفنءن!طفالاا)-ت!نناابماللا،الاءفاربعينا)ناحيةهذ.خذتؤسوف،)صرخةلتسمعانتريدلااخهالوكما،كخفيها

ئاعنماوا.العكسقولالاناا-لابا..ش؟ئاتحثواقل!.ءالبلىفي!ختصراءرخكماكما(نحنرقبص!وتترددثم

يقولكما-حتماحييوالذيفنملعب،باللعبان:سيديياوارجرك-(مبتيلةاالام.،بنتنايا!-كا،(ب؟نمالتفرقتندفع)الام

والوافع.الحقيقةربىهم-الىيدحاولتالطاتوضحموانتقتءكطينهيرحةرااإيقكما!اًجهابتيانهااأكمافصلتانبعد)!بنتيايا

تماما!-المدير...انوسائلت!بجمج!دي؟إ!تيأ؟ا*االوحقايهاترىالا

ون-فحركنتمذاالكنو!سنا-لابما-(العبارةومتهمةإهـااطعهمقا)لىوصةابءتهـد.هزااإ-رحامؤدمحتىاجعاًمتر)لمديرا

ةاخهسالاشخاصلىفس"ـوالىالىيثير)باننا...الازءاًحلهاسبببالاصحنيزنوالىني3خ!دانممتاز،ممتاز-!ثلينالممنفعالاو-ط"المرخ

...لىهماهذاًلااحقيقةلنا)"ش(لاخرينا!زجالناالاثرمعرفةوبالام!نلاسعدتيماوهذا.1)ستار،ا)-ةارواذن!جداً

لمندهـثينالممثليناًالى5نثمدابااناظر)لمديراودم3-بع!تعملواليهتجتملنتكاماارفيمقد(ابلاضطرايسةفروهـو،اليهكضارا)لابا

تعني؟ذاما-(ضاا.ءنهايإةعدنكا..حصللذياهـذا،..هـكذا..هكذا،نعم-

لجا-(5اصفرببسمةملممزانابعد)لابالا؟ما،نيالثالالف!ههـذاسنبدأهل-لمديراشيءلأو،نعم-(قفعاوم!.ع-)لديرا

نا7-قيفة!هـكمااخرىحقيقةيةا!المادةإيهال!س(ول-ن!صامتةؤفيا-وجةإلىت8بي!ورالدمدير)!اكار!ل)-صإرثم!ذلكغير

!الوشيدةضناحقيقهـو،زظرعفىلعبهـو.ا.الحد،قةفيكلهيحدثانيمنبالامقدمفيوالابالمدير-،ركأ،الىتاريسدل

هذاليسو(لمديراءو"قهـماً.قصيرحمت)؟اذااو-إديراملقد!الس-فاء-(عيهذرايرفعلمديرا.درحا

محدظ)جيداذلكفيفكروا،فىبنظرنافىهذا-لان(الابنالىءش!رة)وجةلىابلمتكأدةق!يالفصا!انالىلأشير((ستارر،قل-

نت؟امنليتقولانز-ةظب-حهـا!(عينيهلىغرو"ابيو!نفسهعلىمغ)قأته--ايقفيكانوهـو،الاب)!ا)-تاررفيسدلو،العبارةهذه

يمف،(بهمةزىفبا-!،بأمضمطر)لمديراا-كيناذاهـدورإنتم!داطيلعلىثأء!،3نع(إ-رحالىاليىءلمتارا)"نيةوزايرقع

انالازنني7انامنلم!داخلمقاتكمابري،المذءور،الصغيرثيرالتأانفيشكلا!داجحسنهذا،نم

خطا،هـ-داانلكقاتواذا-الأب...ا)"يتا!نننيا،هـتانذهيانيجب.!اب!ر3سيكون

نا؟انكواانز-تطيحعلاتال!و...حلإما-لمد:ا.انهنه،لاولاالةملهذا

(مهلونا)!ءنونبانكاجيبك-اديراانولا،الاصهـذاوراء3م3لنفلوحاتنملق(الابءإ-رحاالىيهود)

(رهضحكوناطلفصلفي%باراومراتثلاثالديكورنيغير

هـمنمافا:يضحكواان!مبهق-لابا.حدالواالىزااقداً!العممايكون،يرفعالستارحين!

شدوانااذنورو!مهعكم(ليدير).الياعبوهنافييردث"هذاكان-لاوا!الدوراص-صااقهىفي:خرار4اتهدلوواالا.لءوريالد

(الاولالدورصاحبالىتصير)دللىبارعلي((...الماةي.!!وضص!يطثلاثاوش!رتانخلالدا

94)7(



،تفةرطرقاهـا)ءناهـليلىت2زنىباؤ!ر1)-قآأا:-و"لوبرا.-آة"سوا)تيصاة"ةةادههـ،خبما-قيق-كونناللعباإنبةكما؟جردىو5هـوًيلذا

شواوا3:ير1رءةااه-نقراوؤ"عراأ!مؤا،با-سلاما3-ةءقة-عايماةةيمة،اض،ا،وما)بتروناوهـمحذ.ىالى5*نالو5لذيكاانا!د!

،أملتفيامنبالرء*ا(اًف:ر3ذالكالىينان.و!آالاتص.خغداالىألممثلوريع-ود)؟ا)ثسأيفياوقهتماني

زفياليا!.ء"ا?رحبرعضزدمانيا،حظيأ-وءمنةالقضزوليتتأناعاىا"ازم)لمديرا.(الضءك

...الم-رحياتهـ!هاحدىليةءرر"ا!وماةتالىاصف!جدأ--ةا!51-(احاإززاويةانلك-بقولكن-(ض!را!المدير

حبسلم!ااازعلىوا(الىمةمالين).دخإش-اء"،هـ"ألي3!"ثلز--اا)يا"زلةاجمهذه،نكاذ)ك؟-تردد.ز"ا!،ذأكمإت

ال-غيير!هـدافيشطةآ.منيا!ه.ةووحقيقةكثراهـواقعلوافيذا5ليس،ك!،!ر-الأبا

الذيأفإؤاسجيديمأيااط-3ازيخاا--بلاا!اوه-(الرصانةءنصظباوفر)الاباو3تترانإلىادعومواق.اقولهاروددتما

،نىًاثءهـ،،نجوقينءلمىكنلحنو.تع:-ه!س"ديياشكياا)ث"-ةطرقلاءرااهذالةفي(الحبرىلمت!:جةالى!اظرنا)للعباهـذا

.-.?.؟ذاكتضانا،10-إديراىخراهـرةلمسأوالمسرعاعلىتعودتموهالذي

ط"!مااءوراولي"؟كراامرحا!"س"رارر3رع

.-أ،مندذلكف"مكأزكااص-بكنت-الاب؟أغامن
(،مط8أرالهـذانااجيداع!نا!!وه1.رههيب

افيءلى.؟،ز-ا:يةا،كا!رلءاهةلم!ورةدو.ا).دءوغ.ظآزدهـاش،!إكثروهـوملتق"ا!الدير

لاالاز-انان.ذاللمثبرع!س،ؤا1،ءتةدا!مفيق"جيةواكثرا-لمديرا5!ورجا+لرالحقفيزها!وها-(لممثلينإ!رو

ير!يرز،و.لمتأماليةدرالأاا!غفحيرربمق-5؟حنم!تكيثد!-قمكأداهـا؟،ط."أ-لابا،لنيفإساقيرأثممسرحياشخصآنث-ةب"تبرلسان!

ؤوللما)*رفان،يرتلمأ!هـ!لماذاث)".أتا.وصحاهالةليبينذةغكران...ذالمن،ناا

هذافيمحة!كانذااعراليإ-اءلؤإ.لماءنخماا.زريرزقداخهانعرمطورء-ا-لمديرا-(ا-تعلاءغكرمنول!عنرة!دا)الاب

أطو-آةلذ"فا،اسعيديركونحينماا./،امألا!ا.أبلمت!راالم!يرهـو)ك:.اًربا-ةصرز-غيرجلآرليسأانغادايىظبح-جديياش-صاان

قصا)-عادةلىاأوكا،ليةحراندونسءادز"نام!كرو5ا؟سص--(كأاصأ)الابفيتيةذااةحيالث-صهذالم"!ان.و5ملى

""أم،ناتااطيولااسيدييااثا5:ل؟س.لهلا!اا!الفرثهـوذلك!ديسيانحناثلمثترا!ماحداًر)نها؟خاصةبميزاتمطبوعة،الحق

إ-رخاءلىصم،ذللمتو،ع.زفحراندون.خر؟،نةغصيرانعذ-تطيلا،،،زرغيرر،لاوازا-رجلاانينحفي.حالإيعلى

هـ-ذاإنألم"-.غهرةفينة-"ـوهـويح!الرجأ*!الأبداالىكأنءننحنأة-اا،"!ا%رينررص!ورة،رجل!-إناللحظةهـذ.فيعنكتحدث!

،ان!-ءوليكلأ!نالهي-،هـة.م!وأطخيرءرأانلك-":غيكان!-يديياءروعهـذاارأء"اًحدا،يركونًلاايمكن،عامة

هـ-ذاإن!آدرر:ال"اسحبموةولأ-ذاواذاتصقآيتعصتنكالوضا4بزهشاذشتعزر،ناالفيز-اإنماول!ن،نفلي!-المدير

،بم!لاز-افياهـربراعاو!آلاااكءنفيهـيأ؟-تاديرم6تكحقيق؟فهمتهـا!!إدرج.إلمديرناا

فيءاشنتوا،ارلاز"!أاننيءن-لمديرايمشعلىاليوم-15تتصوركما،لوالىالي-حءسسيديياذ)ككان-(خضوع4فيغ)لاب!

خك.زعا-،لالممكةاتوا،لمصادفاتاوفق-خراجصر:معلىاًوغدنفلمثىشنلااتصذاااءرفاندبرر

،ءإا!الازغبا!-ءديياأأب1!ني/لأ-لاباأكر!صويلذاككادراعكرعر.لمشا!ودةالاراوءنكنةهيلذ!للشخص،ين)-تاأ!خر6،ثلآءها

.ألميح:سا101وايتدرنم...اوغد،ص!شع!اليومنةسك،أبذ!اذتغذجمهاكنتاتياهـاملاواببع،مأط،

-(ؤ-آةؤنهاؤكرةشار-آبتة-ر!يرالىالىجودهذ.ازلة2مفي،حقيقةم15إو...ك-ففيالاشياءجممااترىت3التي؟ازفسقةبوباشطر

نمجرفي:خصرؤياذام-!مطاعرانليدار،ولابداااوالفمأجممارقديلاإقياةالفارغ4..ح-:ذاأباوافعافيكانتوكما،و-ولكنه-ك

كاتف*اطةلكرشافيصذليأ،زتاخرجتكمادورهانلانماا،يلرأاهـذاتبديتاابداز-"طيعبمذهىخرامرةتف!راذ،سيديياثعرلاا

رداااهـلى.هـا!ارفأ،زااماا.ذت01عاوداو،رة"،ينيءكلنلا.اًغدتهبد!هـ-ذ.يع!8،لآناةبهاتقحلاالتيم15الاو

لأنس-ديياولذا5"ا!ش!اذك-الابمنالاتحىبكواس!ن!دده،-الىيرا"كانترر01الىوملكقدولاالتىالاشياء

لىليحوصين،ءادةثاطا،م31صفي"وتالمؤلفينمنرا*،يانالاتالىعلىولحاولة،-فةالفلهـدهئتدغيالارضبانزر*رالا،الصارقفي

موحودينلي!وزونوصكر،اصياءالا:حاص.ةالمحافيز"الزلكا.ل!خمل/"،-االيالمأ-اةلااو،زق!ا(-رحهذاخش.اتلا،دغك

ص*-..علا،الإنبهتشيرالذي"اكخصبانٍتدرك

ليةةا!ن!لاا!!ليفعلاز"فا.م3لفمؤنظرفيحقاليعدبكحسسانرفياوع!ابةاجداغ)با،يرير-

ليف*ا!انءا"4يح!ب.و-هـكاصأم3و!كاتهعمالهمانملا!الىاتطإحوةفجأيحف)...قاياوقدالااغد3!كاعل.12مقصطاليومحقيهتكهار

ءيرزهاىانلهيرالىوو؛خإصالاشءايهبإ،1ماالىلرجحولحن...(القدمإلىربسل7وهماالالك

لاقل1سةاررشآسبؤ"فا،ماث-!سلدليوينص!أكذصشخ...نكاءلىلمبكموقدلقد:ابالصوناوند،جةلمحاابم-ذ.وهامثد)لمديرا

ناب.-،-اة"ياأذافاإؤحازاصى،ازذاا-رص-"ا!"آر"ءنعدأطار)؟ثما.ؤ)فخافهتقصهـمناذ!وء-(جيدأفهمهاقدحون

أاومفاعفاش"-حاوهاتإ-ةط:*ونال:اسبم.-ع.ؤهـ،1ر2تظانالمفرؤضكانالتي؟ا"اقسثاتاهذهبمبح

و-دهإحآ-بؤهإ.راإشر6أؤ)تا؟،1يرةحر.س"ديياتما"ااطقيقةن!اا-لابا.اًر-لىانود!نماًوا،ثيءلا،وها.-لابا

.هنجاعطجمهاقثنالي!الفا)ؤفحر!ءاهاا5:اؤإ،س!احإزا!ذاعنف3لمديراالاشضاصنف"ـوالىالىىدداإثير)نحنان:ا

ر".ا)5-فات،اشثاءرزكأا،حاهـعا-إديراباضاز*شفانودولا،القصةهـذهصدقمنالاقةصقيةاًا"اتحشأات(كنىالاخرافي-ة

اا:-اصزصور؟تجذا11،إذن-لا!الي"اريمرالذي"اتدريا.تصدرق"اال!!كيرمتكأدرواانفييضأازشاتح-ةونفازكم،الوهـم

!.



،سجديرلالشصفي،زعم-و!ةالنرتر.4صلمحاوااف!لفيمؤلفدماغمقا-ياءافولدوبهاصنجابماامبوا

الوحيدعزافيانه.سادةتثع،هي!رىأنمنن!تياذانكللصذارولكن-الاباذاذلكرهدلي.قل!العيثىحقعنهممنعثم

الحديقة،هذ.فيو!حكاشهاسرورهـاأرىأنيجدالطمأنيةةلاالذيفكريبرمعماالتحدث،المتروكينالاث-امىلهؤلاءيحقلاكان

الكرليماالكوخمن،اليؤسءنخارجة!أراهانأ-اناكللن!غليتقضيذاكاذنكفا،بداانفعلها0يفعلواان،لهمحياةلاوالذيئالاحياء

اًزاممع،ا،كنت.الاربصةعنفيهزنامكناالذيمنقليلاارفعبمستوىرلفخع،سيدييا-وركي،عراتب!عفعلنامانبد،امامكالاننحن

لللطهذامنبالقربالمدوثجسميفامدد،ناألا،الحيوانأوالنباتاوللكلمهدنتوىمسءن.الكتابةالىولندفعهلنقنمهامامهمراتبضع،نعم

تملنكااتمانجكىلزقنييعاكآنالذيالصهير...يعيشازهيعرفأن،دؤنيعيشلكيع؟ش(بتاروجةالىأمثير)لهاضا!رتارةاقكنت

كانتء..قوةمنفيةانالبرالصغيرلماكاذراغاه،اناإما!4و!ممعنىوجود.ا؟ح-بلن،ـيعيش.المسكينةالامهذ.وتارة،هيوتارق

لتمعلقرعت5،لحديقةافيوهما،قيرأمااذالاننيا!صوديلواءطكا-االتيال!مةهي!ذ.يايضاانافا،صحبحصذا5-وجةلىابنت

فماوا،ةالبمالزهـورلكرىتكنولم.بيديامةإلىانعلياندرد،ءنهاغدلأناستطيعفي...لهلأغراظهركنتايضاناا،سيدي

ثرة"المتلرالص!غيرةهورا)زلاكأضافتمضيكانت!لى(ا)زوجةترالىابةشير)؟،1حإدث،رازيعزملاحينالشفقعند،صلهمحتب!ابة

وزضحك.ؤضحلثوهماليا5فتمد"ذاًالحادت5فىرهاثأيد.،لأنترازياالسكلالت؟رمعكستديرالاعلىمقعد.فيمتمددهو-

4ـ.يه!على-ت!صلون.ح!-اديركاوفيكااالىًبا)ة!ر،أست!بعلاانني.بالذاتيرالظ،مكر،،القاعةيغمرالظلإمويترك

العمالسد11مناد).هدلمسماافيهاوستجري.نااعاالوكما)بةنهوتغرقبلوااالذيئ-اصبالاش

وحوصشجراتر:ض!عوما!ردةةىا.يها(إ!ت"إأراك!"-ةهرتح!نفينكا!ا-يرإداشلاء5ح!وروأن،الم!تبهدلفيكانت

لدريمنلي!وهـذا(إ-رحاج.صسلىاص)تةتا)ت!تارة7التثيىاطفيرغبتلثعنتعدللأناليخسكمأجميعازذههونليتم(ينعجماالمثلين

يختمىهانبدل،ا)صغيرحاكاأنعلى.ف!رهفان،الا-واهذاعلىمصةافاذا!اك-ووتارةاا!2معلمهناك،إمي-!وحدنااذكوتتر

وراءءويختييرقةالحلىيذرع،إبلابواخلف!3:يرةجودابعدأمامنا،لوالعلف-لطفلةلهذهمع،ناوا-الا-ثو

اء-اداإ-يريحونلنولكن.لاشجاراشط.الأعرفينتاقرر،لا،لاسلأباثيرة)وموز!اثم-كعادتهوحيدا،هناك

."عكالزهوردورتعئلنسنيرةصغهـاةاذىالدورحدودفي،مناكلعلىركونألافيوحدينال،وحدىنااثم-(ألابالى

بكنمالنرى،زتانقدم(الصةيرلل!ى)!"لينف2عححيةالفيلغ!اقا،ياهاؤعطيهتلتقطان،ودهاانلوكمازطفر).الظلامهذا

،تق"م(حراكا:.ديلاا!يا).نمملهأنماالىتكرثرأدع)كأن!وسهء!مالإبر-المديراية!حياتي!ا.(نفسهاصهاترىالتيالحيةالرؤية

.أصرىجدريىةيمةثال!هيهـذاان.نقدم.!ا!ث!ءكلقىا!هي،إ-ر-بةاان!خايةلاإفيان!ا،ذ!ا3صو!علي"!رضكنامثاهد

يهقولأنالاقلعلىيىتطيعنهاً،بالهمالكنو.فل-فةلاممل!لهاغراءالجصخاصشدكنت
كتفهعلىيدهفضعمنهتر!4لى)!الاترضع،تكلممماأثهرتكلمالن:زفصاا-لأ!اوربكذلكلع-لولكن!تعما-لاب!

.ء..!تكالغاى،بىبببالذاتالحاحكبسبب،نتا

كمانلأرىسكأزصال.الاشهـاأر!اقاخللا-هـفيقودا.لمأرجو...عمألمطلباتعاللمةولدفقايرينىلمديرسراارادفيالذيهوبل،كر-لزوجةارةت

ذلكثرزاليضشا"تد)..0!دزرنككأإيلاة.لاحداثاالىا!ولنص،تئلاللف)"ستاذ،-اكألهلتقوولمديرا.نبزقش)!كذك

...هياسيديذلإثانبالاحرىاعتقدننيل(تإر.

(1،جدطيعيةبمهورةبالحركاتالصييقومنا8رلديإثكاننهااليفييلول!نسالزوجةبنت

.صاحتقارءنفيباو،والض!رالتب.نبسبب

لب:تا.00داجحسنا...جداحس:ا،ا.مكزلهالىدخولنالدى،الاحداثهدهمن،ير

الطفلةز!إحئهانلكفىراما:ليقولي(ا)زوحةلاركارةولكنتوق!.(الا!الىثير)ا!-وربهءفولالذيالش!لعلىالمسرح

--.ء.ء.عادةيطلبهو

تنتزعواليهفتعدو،كذلكتشصدوهـوا)صغيرةتة-يراومكةوبةلوحاتتضمعارزسقطبع،تم-(في!ايةتحيالتياويةالىءن)الابئ

7تكالارصعلاة!!ا?"ـعلى.ئقدقاءسكلتكورال!.لاس،بمفهكمالحقيقاا)-ببهـواهذ،-يديتا

دامؤ"ـ"اليفتحأنتأم!لاالزوجةبر:تالاصداثزمزبخأدت!ب...زءامأ-المدير!شيئاذلكمنز!دقلا،ابدا-الاب

ف"ـءسولااتهـغى(لاكأالىازشير)هـ"اهـذاولااتظيرأنلا،مح:فصتابىحفىعماطوقيع،قلتكما،ت!دبانعنعاتح-ننكا:سينيل

هنا.من،4المدرسامنائد،أخاكالصهيمراءاأتابدينتركماليضغيم!اكزتعملانلميىترالتي5!هلناتمبا

سصدزكما0001أوه--(اةافز)الابئ-إ-ففم-بئا،الطيفز4!أا)بهتفيفتاك!اأنيديرلاالذيالمعاك-ةهذامبالغأتومن

هـذاءمناًخيرأطلبلافانا.بدلكجداًفيوإتطاولتنموالذيوعالمشرليعدالابواب...:يئاءللي

(خوإخراباب!وليتجه).فقط5زظر...يءلاش-بنلاا

تزاينالىا،لاس-(هتاااموقف)امديراأ،ؤ"ـ5:-ا1،-جمديد!زهم--وجةلىارء-عدقني،يينعزياليصاأتكلغاوم*!-لمديرا

.زتظرإ7هـبذا(لأمامنرببالقوهواليهرشس).ينلاخراصبعمنكثرأغليوتثتطاغتبازكا

منا)قاقورهـاساوةدمثدوهـةلامافىز:2)إوقتافمانليدوترو!اجدصتا-لمديرا؟يهفو!مى-؟ناا-لابا

يةينغربصورة-اليدهفتد،ه!!لفبايذهـ-نأفيتلعبوهيا)صتكرةالظفلةهـذهىترنأؤفس"ره!في!اروباستمر!لوقتالاعاو-لديرا

(محل-13منزت-ركاندون/ؤ،-كهحن1لل.؟ت.،ليالاوأط...تدرىأندون،اطدومةشممضآنفكمنلتيعانعلىارالا!رهذا

ليه:اليس(يم-كهلذياإ"ديرأأالا!ت؟كذكأل؟سط،لحديقةافىوالاخرىألرغبةمذ..نتحدانيجبزهاغ...م-رحبا
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!صهـريعلىور!اطءاكللهاطفوا.الم،:إينفرقةيتركانلاولاوالفىلىص.فةا/.اذهبانيدإر.اذهبدعني!اففلهما

-(ليلىشدليع:تلابناءنبرامق!ر)بلاا؛جم!ااتونتبمالقيلامإاهبان-بأما!3صيفةنرازةعلهماللمثلإسنهارقولكهف-لمديرا

!مكااج!!من!مكاجاان4،ذاكسضة"لالي-ارمن-لطوطوافرعديةةقا!لاولاوالفى؟منا

اةعلهه)ن.19-(يردشدزم")الابذمااوض!مفركانلذيالابنابالةةاسيهفاليمينلىالا-(يةوسخرةعرودا)زوجةابنت

،ءأع"ىا)حنو(صرةةت"ن4-!زه)ي!با(خهحركاوضعهول-اما!،دورهيم:!!لىا.!تذهبلننهفا،تمسكوه

ئك!حم!دهييمفعؤ-5الاأحانط،عا.كبا،ثهماذ!...واحدوقتفي-(للادير)الابئامهمعالخاد.ةلهقيريانيأ.غكما-الاب

زاب!كلنلكإ،سطأ!ىنلمنها.دي-ياأخ!اعلىزكا؟زقول.الحدبمةفي

...كلاضنم9:(إمنفإلابءس!لآ)لا!ناا-ا!ا(الامالىامشس)حادثةية!وررنما"يمنثمةليط-(بةشرعازءأ)الابئ

!واصدةهـرةذ)اثن40يخةا .ذلكوا):دء.منذبذلورصأر-كموقد.عمااقرمحادثة

،ز:دصاانمذءورةولتحالأما.عام!ياخ!)خلةداةت03-يديياصيمهـذا-لاما.اذهبدعني(للمدير)

(بر؟:2،!رزةو-...زتهغر!!ا-(يرلمدا!وةكصار)وجةلىابلمت

بيكمافق"و(.لاانا1ليليترااانردولىكا-)ألأ!ا،فيلا....ز-معهـا!...تتيغرفي-ا!بن(لابئابمايم-كالتييدمزنزعا؟-بديباتسهحا

!4يقلخدالانجاا)ذهبفاحرنت1،اذن(بنللأ)دعه

!تطجي.نط-وف.%صا-*:ثتالكدلة.أ!باذيغيراهـذلكنو-يرلمد!(كتتفت،هوكرحتقاربا)يهالينظرو،يتحرلنلالا

أط"15!!لأهداشفمنءبمأل!لىشحامو)ا!ربئم4شع-الخإدثخلمإنلىا"+غكينهالكمقلتان-بفلانها،-بدييااًترى،قيعايلحلانها

!+ضإ-ةارىاإغضبماذا015لكنو-(صإكأا-(،اقيرأ!ا!والةتىانلا-ظوقد)إلافي،بالقوةهـةاإ.قىاناًلىمصطرنها،عيىتصا

ن.ء-األا(لأحراحد!ااثو!ر)7عايك،نتادهتراذياما!مازفسانادمت!ا!علاجغير"نلهبأغلإروطامر

ز.كماناوااضاوعإحهالم!ضاوا:عسلىأمااذمأهك)تاسلاففو!ألان.-.لم!لارناا؟اوا.ويءلا-.لاولاا)هـتىناا-ثحدماحدا:"ين،سيدييات،ررقد

ء.ه(-لو!هـةةلىلاىرالاصالج،4مإة"تأمن)الابن-عينيامامهارالاوحتىلههاكرفررتالتي

-درا!عنعخ!را1111لىااخ!ا!لى.االادإنأهـألمزنرلذا،دور!ط.ةليإكي،صه"الاهـذهمننتا!ه51ورؤرتحهـاطادم-وما!نازة-يناادمتوما

-.-"ا-.(الامالىيشير)هـو3،يدهبانطميىتصاف!يف-وصحبت

بمالم-رالىطشااةددم!!اولكن--الديرانلكلىيخءغيو...طبعاًول!ن-المديرإ؟ي!!بيهاءعحقاهـ:اإبقىالىلهافبضيالذي

،الأ1ا،،هـو/الا،بالىآهـيرم):،ناكموص...إلاهـحمامهـذابكجهتماإنلطبالفصل!كازعتر.ءر:اًهيا(ملل6).هسواولد!!س8لالتيوامه

ا،ااذتصازالماذاو--اهـيرا.زك00.1!أجدص-نا،نعم!5-لابنا(!3املىامصيرة،للمدير).ليتعا،ميايا

جميعاز!فجر،فييأانهـوشاءلقد-!ربئلالشطتالايمفيا"يرباز"وردعتقضماذنانلى*م4ومئة).كهلتهضمضتلقد؟ترىا

اوم،-قاصد.ث!كأبةيرذأ:ع1،صطأازابخع:يرتصورزان!15إ-رلاآةمرمماانا-عكيو(للىدير).ه0ليتعا،لياتع(ققدم

!!كارليحأصداتانفي،-أربدث،لم.بالذاتنف-هـاأنعرفلاقيعاتا؟ر*محلنافكرده،مم:ايكامأمبهتشعرعماتعبرالىفياهاأتتصور

001الا-ا!علىنتاليرا!ول!ن-لديرافي.غيو.حقعلىظ!.حعح!هـذا-لاب.القوةل"نمنهلاقترابافيرغءتهاؤار،ذلكع!و

اًنندتيفىغمنجصلةد!لي-له!-دث.بذلكالاق!ع،ترىكما،ز.؟شلكياستعدادعلىنهاإبحيث

.؟ء4لنقو.--:-ا(لو!-فةواللاواللفتى)لمدير!.الكبرىحادثتا

:ص!لأناشأ!،4؟مإيةدون-بنالا.5!ا.نأس-:ااكادتوما،اقتربتقدالامانوالوافع)

ةيمةمثيةاام:ا!لننافا.ذلكمنئدةؤإلا-الابنهاذراع،تحتحىصمهامنتشهيالىوجةبنت

)ار-اهـا،اكذإعدو...ح-:ا-لمديرا0ا-رحاعلى(دلكعلىفقتما".اعنلتعبر

زاجصإ-تتخما0.1.ثىءلا--الاربئكأ.ا!حدعفي!الاناسكت-المديرابئا-تطعلماذا!لا،فل!انااما-الابئ

!وج!،"قي؟موزدير-وقف)...وقةلحدا..بةحلةداك:-فقد،إذن(مللا)لرزنيالكمارددولكني،نا5باقةافياذهـ،

لم-رزاثرأتوفىد،،ملىجم!هلياافادا)لمديراكان.ف*-هغرلىا،-إدييازعم-ألاءا.ذلك"اشاركمء

صكألي؟خماصداثمإذل-(ا-يءلمةاًلموقفالهافئحناليكمايرتبوكار.دؤفقدصكبريبوسهعكان-(يرزعشهرهـولالدير)الاب.

بة..لحد-قةاتجتأزارزحكةتالذيالضينط"نتحرراات،صدري.ياس"ديذلكعلىهتحبران

نأإ،-؟رلماك-نو-(.غتاظا)الابن.ء.خلةدإرانيلىاماولكة"...ته.عإيهيحكرنيانحدإروسعليسط-الافي

...!يرعارذإثان؟القولعلىتجبرفيلأرمادىخرجتلقد.حادثةزقعا-الابن.سأججركالذيانارا!-الاب

،قيفطتروهي،مخ:وزةناتءارس!!"لاما)!نمهتهـل،نااًحادثةبايةقما!.ذلك"ن،كلثيءقبا!!يدكمروولكن-وجةلىا-بن

(لحوضطاهقياافيوء.ظر.ذهـبأقيد.صيم-ملاا.!لحوفىواالطفلة

لىا،ةومل،ةظرإةا!رهحظاملا)لمديرا.صا،!لحا!هـذهمنليدلالكنو-لمديرالىا15تقودوهـاردمنالطفلةخدلتأخ!رع)

-!ضرع.خضفبصوتوز"ـ،خوزداداوقدالابنلو!آ....سيديياء-تعدةفيا-لاما1.(الحوضر

؟-الأف،ءاح،لح!زال،الت-دثو-.لةلي-وفرنكا.واحدوقت.ـفي،نعم.صداح-ة!-لمديرا

هـ!



بركأكأءص!ء!يرصء-صصصصصص-ءصبرصصص?ص!صصصص?صصصصص?صصص!ص!كأصصصص?ض"صصصصءكأصصصصصصء!صصص!ص.،

ثج!الفتمالضادس!ليمفغ:!

!،.:

يخ!هلصسمإئولمجئصلىءهمسهإئر؟!

سهصمس!تبئئهابررمطمسه!!ئج

طالممشيمةالدهورمسعلىمامهإوبتجسدخراإدهإلى.ليدجدب!تالىال!-لمدالصخرمنيههـاىكانوقد"ـ.رفسيؤلهلاؤصانوادبامدذمن

وفي.الهمنطوالتبدلهويإلهاور.دقه.جدوىدونيحلهاانحاوللافآ"اربعثهاًفةء:هتنهدقإلهويح-"ـ.ب"يحتميوباءرهتمريألهشإيها

يد.جدحضاريفجرضحيةعىالصرمنكتيربسقطيل1السذا5شجرةاوحلوبليقرةءنهتاغنقدنتوكا.تلانسااصرمن-نةئةوضما

المدينةس!نإعدالمحهمتلىالضصرينيينميالسواهةضحاياكانتلرودلالنواًديفلإحإهـ-دىيد3صص،دبعدولكن.ف--بصخرةاومورقة

ضحيةأما.اةالةزإقدامتحتمالهته!!زتماتحطمإذيئوالأمعءد!الدحشرةالجديروانفاتالم!م!المقكونانببالالهانألى،الراةدينا!وسهـ3

أصبمحينسفي،السدزةبرلمماارجال.قزتة-ء4افرءونيايةإصرالا،"ا.وهكذا.زظيرهلااانزلااليشبهفا.ف!بالاز-انإثب"لنبالهبادة

.الء،ويالالهضحيةيخالهأرفي-مرةلأولئللاوااا(-يحي4إءد3ش؟-الازسانأهـثةفيأشور:ةليمديرذةوتعالأشورياالةحاتص-اطإنمند

:!ليماهرجددباضحا-قطو.يلىجدمظهرفيماليوالصراعرويدل!ن،.-دواشخهرفيمجتهـعة!ةاءدةإعبدالفرعونيالفلاحبدأ[برنحاالةور

إهـ!مافوكصلم-الذينولىئى!فهمداء3شثمةكاتوإذا،دبية-اوا!ةءنهـناكيقذتوالماديفوهـكابرسالمننوعالاز-إلىصدرعلىجثمثمومن

ليةالبالحصاريةاهرلمظاإءوعةعلىونرث:.ينلذااثلهو301خمذاوالىدجمموا..مورإبريردوانؤلااًصياة-ءظمكما4با؟ةلىءد.وبالجءيمليوعد.الوقتزة-5

فيخيمأساةئمةكانفاذ!.هـناالرأالعااهذ."المتةجييرو)ية.-ؤوةكأملونوانإلىتحيا!من!.حاثم(.وسنا)منلمترضر!ننسالل!بدلانوكا

.(لضحيةا)ىغفىمهناو-لىددةالي"ةحر-ةحهدلوافيتهمنننسالاايدقير.،ثلماويرز)وواجرأتأوا)فلإحارشماطمظإقأراطاز-؟-اموناءوسهزانيكو

يته.بحرحداسهكلندونعام-ريمثيبىبعلىالشارعرجا!يلإحفقدئ"ـبهز(مشغكاج)باى،لفهوهسلاز-إلاإا)-م:الولاالبورولاالصخرةفل!

وهومنهبثاقتر.1إ-ابغتة.كأمار3ظفديال!شرادعوثذد-كودحنقازونبهـدهاولاة1يربا-تطاءت"ـانياًكا):ابليإلم،ث(حمورأبي)وياًلاله

يحملخوشفافةقيودود.قيانذااث.عدامبالا"علمححوممن:ديةعاكاثرلصالابليلبلفايسا)-وبالالهلانالا-لاامتدلقد.ايطبةه(شماش)الاله

نيةنالا!هويالعصسيد2لشفاهكذاو.أظروقنطإىلورساخماا.عهسجنهءتداباط(بلعقراجلالر)وأ(لمجنحاورا)ث)تضمنعدو!،(-قهبلا

لارضاهي5-جه.بدنلاف!زسهجنثيءكلقهلوسجنه.لمعذبةا0حرلفلالى".صبحابةثهولا!رإكصبموالحضارةوإ-ا)ع!هورلخلا"حبرو

كأ،ااذنفهو.الحديديةإلقضبانالسيجةالمة،ف-ةالبنالةو)؟-تالمضصاربئفوقطاقتهواحدكيانفيمفردةةلهآثلاثةأوثقتلالهواديوفي

الهأ.عبدكيمالنفهالاولىإتارالحضرجا!تا.الذيماجا-يالزالإتذللقف!روكآنت.الءحماويالدتفيالتفكيربدإيةذلكفيو؟ن.الب:سطاقة

.بدزهعلىجا!الزطأةرويثكلريفلا!ةإ-وفجوة"فياغولاز"اعبما3ومإلهة،زونالالهةالمجددامصرفرءوننون!ناا13طةسبوارفعالتيا)توحيد

هـتقرةولكنمائيةعرغيرالهة.ربدتتصدعلمبالية-يمةفالهةأسيرداممااليهودية:لدماويةلديانةالصريحةلهداالبكازت،الفراعنةرقابفوقاشمسا

ا)بص-اطكرامحةنهاذةة2رامن،1-موح،حاملاإتنيالازساحسازهحولالحضارةزأريرخءنالاولىالعصورطيلةالاؤسانكانلقد.فألا-لامإصهيحيةفا

،لوءوداكالةحذلكا!س"ز،ك!ذللثومع.خا-5ءنمفرلا-ومالمةر.الملونلىجإجاءنالا-يانبضفييرزيهوكانزجاجمنبيتا"لنةيىفي

اكقدنسافيالااالعث.ذاك،المهـ-ورةل:"لمدإلهةاعلىالوثفيلاز-!اراذ)كيدفعالئلاض"ركلهيم!فدو"ـبيد؟!فسي!ب!!كار.روعهءنوجهدأفيهمنيرأ

قص!ةدفى.جديدننهاالهاخلم6و،ولد،طضارة!تولد،لاخراالعالمفيالشفافب؟""يحطم.ثيءكليحظمحدةاولحط"فياشاكاثم.الت!)حةالىبه

والةآوفييدجدكوكبوفي،عذتموسحقىلخنمااوتةمنحوو14لوحو/اوهكذا.لاغلإلواأ!الاءاتلكخجممنلأعزوهـو؟العرالىليةعالمقك؟

مثلمااًءاملعالصر!-د.يد3الشوي:ضهوراعلمحرلتتجد،اقاحء!ولالةسفي!اتءدخرافيةورقرضةكلوقاتالخلإطةحناتالكلنسيانفيوغا!

ليلمةو!لجنسطناعتوو.-"4القالاوربيا-حةةمماا3!يانحكمالى!ج"ويتمردجتهبهايشعرناىليثماثم.نزسالااووالطيرلئوروالحجارةواإههمسطوا

لقد!بالفعل،!ح-خهـذا-لممثلينابعض،الصغيرةةالفتالتخفيفىطوا.نبالقربورحفي.لحوضافي،ووةاك-لابنا

لكنو-ونآخرممثاونء..ماتلقد...مات...كذاذوا..بةبتقتروا(زنتحبو-لىو-(لامالى!هطباشفااثير)لابا

نها.!ش"ـشدأتصدقوالا...تمثيلذا5لن،لاناحيثكااًلاشجارخلف!دسمنطاق)...-يىيياالمنلافارق.عكانت

يمفى!نه!،خيال*(مخفئأالعي؟ذلكيىبذا14و-(بقلقبنلل!)لمديرا

وهباط!؟خيال(وةقيئحاصا)لابنا،لممتلورا!اخلفوخهرعممزقةرصيحة)لاما000صوضاءن%هالأخرهرعتلقد-لابنا

ا-يدييالوافءاو-طثم)!لينيا!بفي!-لعامللازةهالاو-طهذ.خلف،أث5"ا؛توقفت،في-أةولبهني

(لجث"الىارعجه)اناأسعفونا-عفوأ(وا)صجيجثرالتاموجةجصهميفيلهت-صسهثأ--رأ،لاسجارا

الىجميعاًادصو!!واتع!حيال-لديرا!ابي،إخادسوسطيقهطريثق)لمديراهـناكبا-.اكانالذيالصفير،الصتيرفان:يرد

.ابدأهذامثلليحدإثان!قلمااكتطانلقدجرح-!ولا(وقدميهرا-5منلل!ىيرفعاختهجءمالحوضىفيمليمأوهوحركةماذون

)-تاراطتام(لمنيضاعقدا"ريومذا5؟ها!بالفزةسهجرح)قدنؤ-"ـ!الىوجةبنى).م5تغرؤكانتاليالصغيرة
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