
.لمرةاهـذها)هةةبلةتقذفلنو،مثدكبر؟عآكنا--صء-ء!--ء?????ء!??ءصءع!
الينا.رعودتم،فنلند!فيخةلراامنأشمر-ذزأ99

لمالو!فىلعا
زنيفا.لممماو5اهذليس،لا-زوفافوثج

.بدالاقذفهافلن،اليومالقة"لةاقذفلمإرلأ"9
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.-للارهـابلمقإلكنالح!نطينف-فيلأنانافىوا..عد..وتادخسا5را:-2كماد،و؟صثايا-زوصفلهاظوإ)لهللمثااط4!ىال
ناليصير.

فياوالحزبلجانفيع!ل!جدوسها،كماكأكلا*ك31اتاود(.:ف"يرةتزع؟اثميدهيرصى.وه-"الزمىاني.نه-"المكارفى

الدءايئ.زروطع

.وهـ:اكهـماماتاويةلخاطراان-زة-وفا؟ادنةاعلىف!"وايايوم!ب!د

ءإن؟زوفافووةع!رلذيا"ا-ستإبا!
لمرءانمكا.نلحو،خصح"-ثزوافو0دانفراعلىا!10-فوإاؤو

*.ووةايركونانلهبزكط9
.سشدايم!يدرلافمو؛ال*ي:ينمورمضوهـو-"ء!!تاراودوير.فالهإبه!!فير0اتا):طرو،:ادلىن

(.-)انزالاومما.ا)ةومالىبحاجةزها-ازن!وف

7)كءرذتقص!دا.و-ثزةحوا
مي.صو

يريردلا،ا!جا-(نط)هسزوافوفوأافواطلينحاأ.7فيا"-ا--نتحوفا.عةسانصفنامماا

بالاصتماء--اتكالاششاا!ا-3ا،ن.ث!؟اءلمرا.لحبراءاليقل،كصوار(.ءاصاطلأزرقاذهـبساااذنسعىدو-س!هـيان

!عدالةنفيذصاوافط%وةهـتالىالاو!ناعا-سةوهـت!!ليور!.بالخ!-لم!اثعرزنيا-زوفافو..رلاخ؟ا

هـحذايجازثالاز-اراناإؤءلىومن.ذلك.بالحة"ةةخبركاان،وعابصجا!افي(.ح!ت)م-ننحدانعأيناليا!.!و-اتمحوف

يرنطانونوضزيه-ا.وأكن،لىض-ااز"!يا7الةتهـ-لةتقذ:ان-دشالا-زةحوفا،نكيايازتابالك"ا(.صح-)للا%علا.)ت .رهطر15-

ذا،ؤ"آواالاز-ان!دايرا"سطاندماهشه،؟ا.قذفهااسه"طيرعلابا!-روفافو-؟ش؟ثاتقوللا

،.ور3بماهـذأو-ط،-ةةلملىاعلىإ-اهايم.طهـ-ذاكانإن7زتا!فأخإ-رزحوفاتقإق!زار6،افولهماءنديلىل!-يىفكا)جا

اول؟اق،-اططىيه:ون!ذينالهـ-ؤلاء.للخءاطءبداوأ*،يم:علمتام.هـوهـا(.إباباجرستقرطع)

نأ،ةأءراءثرو،آرغ!صلااطةاولا+هـ:اءاحسزيخاامناطبمخو،ئف!.زنيا-فزوافو(فزوانوخا!يد)

زضلةزنوفه3وف!،حمطصراؤفاواءرلما8-صبلي.ئفخا؟نمتهـال!--فز.كوا

دق-ةتينليعلى،!هطدؤاث!ثوعلىنهأيرع!نوا،زق-اطذةملياوزوصاةرةت3لح"كو-زةحوفا0إلأفىا،3نعصفصنوافو

لم.الل"!!طيلةنمنطوهـا!-نن!وفا
من.:ذفا--"رتاودءعدناثوليعد،ينزإت01ن-لىعاأثءصء!زكأكانن!درغاء:!ماوةميوو

لهواهـذلىا0.0مإ-3.-ةير.زتط!ليةعدمصاالىنياإلا،طوفافيدا3ءتلةد-زوفا:ف-.لا-زوفاوف

ا-تنسعأنننياالاناءلموانا،إر،الارهـفي.1ص!ذا،ش-اءتنا*ة-هعتالاولسار.مة،ا!زفعاطعلميك-كانور-وفا

نمفرءتزدانيورر5ااندونالن-ررةاعإدةز)تلي"يدمنترالعر!ةص"تماوع:إلمالاص.لذلكؤا!وسا

ابعلىالىاهدفتلةد..خ-اىفياأج!!.دمى،،.صدةوادقيقةلااتهقلم،بر؟اهـيار،:زةءىفيمن3"تواحني،لت!لقذ-نوفافو

ءهطمقافيعملاانعليوكان،ليكثيرنط-ظا0شوترةتيعضلا!حزتوح!.باسفافىءساًوكنت.استظطهلمحح.ث-التيفرط

فاتل!رقييديكان-ازنكوف
مالميا.جداًوصعيرم-واصطعمقام.ليإعدا)طهولي"ورفلةا)ق"اقذفاروشكعلىوك:ت

.بةإ-قخناالذياحهـدلواحهـيراللدوقازق"لانعاء،!كانبحيثا)شدةمن(.لج!هـعاالط"ليتظر)9كا-فنوافو

لس!نؤا،!غيرمقإممن)؟س-ز:حوفاحى-لاولارزف!-الاازتظراكنت.لىاع-"داال!رءيمكنلاا،لياونتهظركملباام

لة.ا)همالب.ادو!!لمثهق"واثم.ص-ديفيلمدصرةاىالقو!ذهطعجمياف!ر؟تعماثكون

هذاشىكا،!ااش!ت!لحةو-تنوافوزتسطاوكم،ليعليةالعر؟.إتافقد.ءثيلا"تتعبنارزهال!يمكن،رلى-فزنكوا

--نو"ن.مما3زتخهإلىا-":خى.ليقهلهخهمالذيبانههتازنيوزصإوحين!يما-رفي.-رعة.بامرك"،تمونولحها

يئ(رعصتضحك)ال-.إء--نالاتنياصظيفياعشااللتظة.،كوفي.لةالقنهيرقذفلميازكع)يكمكان!(مفاجىءبصف)فنوافو

ا)ف:هـلةنافيو،لاولامساذلكفيتفكرواان
ا):سطةروبردالاكأقادلىاآمطاقزوصا!اولمننيااوكاليصعفيف!أة!-توا،فظيعبرد

بي؟!الأر.ةلفباباغرآءراذا5ليسأ.لها)-ر.صغير!فا.تعبناللزامينيوءةذفدقت

-لاولطالىفةابعدإلاجودةموتم!ا!لىقالنوفإلأ،لح-ىأ!ااهذقئفلا-نهبموفازدتؤقد،لكىيأيامحنيسا-إيهطكالإ!

-*لمها.لا،بطنيفيتدؤمهاز-!عيدانمناةلليميد-.آتعقيدالامور

صتى،الصصسنخ،!تلىلىاوما-ز:حوفا،زع!لمإو.ينمززةطياالحنو-زوفافوومن-(نحفاص!اكشابصوت)زوفافو

.الاطلاقعلىهـناك)-يان!لا؛وشىز*رف.لل!!ةااضمهذهلم،فأنالحخلاتمخذعا.يئكذبتلقدفيماكل،ذفدأ15شدلمزكا؟هـذارقول

مإامليسا)-جنفيولحن-نوفافو!ليورياير!،-..بميربر":فيخفمطقايكانولقد.تعطهايخماالاص

ليه:احنأاماهذ،-الى01ورخذهارقرءلمرا0زسإءزنيا؟لئلاامنذإصرعةسهيرءثيكلنا-ادور

ليعد:كطلشفاقولألا!بعد!قراراتخذألافلقد،ل!-يأيااليأسهـندعكزةكوفا0زفتهيحىساعةللا!فا
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الجبن،،1)قةل0.0الم،خريئولدىلدىكا"ـ،.الحزباليالئانيةتعينانوح-دكانتعديكيا5ل!

منبدلا،عايهالفضاعمنبدلاو.اء..الظلم!يخافاذننها.؟ذلكطلبا!5و-تصانفلن،اعتقلتاذا-نيالاناوثقيني((قبهاستنطلق

لىاسهأم!كا!لةالنماحىأمصيسلكنو،ذلذقررتلذىاناابل،كا-ز:كوفاطلقايقتة،ارالةرحتىلكنو.الفرارولحاا

لخقد!امنليعدا.شىءكللازساناولنه-المذاوا،درةلمباوااعبدلااو

ءن"ـ.د"اكهنالير؟.لحقدامنبعدا--ادور7للاغت!اامنعةةبىساجترر!نافرأد--ت؟بادرةبالمبانبتفظولذيناهمينخرلا(نفا،ارا)فر

طباهـ:اكبا!-ييفكالياالاغضالمنساعةقبل،جلا-ننكوفا0بكاملهالعملءعبثقعوعلممم

...اليهجفظء!هؤالحب)؟س؟اب-3دوراةاتلقد؛بمفرديقرارعاذامنليبدلاكانلىعا-يانايورلون3لممولكل-اننكوف

ةـذالينتقوكيف،دورااي-تيفلياكا.زوفافومكانحلسأ،ورثةلم!ااجل01شةقك

...قلإكعرفاالتيزكأا.نااحقيمنهذاان-ت!انانلحنو.ناحباا-(!أس)زوف!فو

ودامز،لدمامنيدامزكصاان-دورارعسانتأ-(ذكوفااًخاطب)ييفكاليا!فيعلىا-ا!انمنعليصهوبةاقلموتا

يحبونالذفيفاول!ك...والضراوةإعنفامن.ه:!تبقىانوواجبكلى!بورياالقياللحظةاعيننوا،خراوحياةحياتي

فكونليةلا3*،ؤاطبفيلهم-قلابالفعلا)"دالةي!كونانالىعيمجبوامن-ذةكوفاياكو.الل،بولس!أزين.الحبازينهـافيماسأقذف

ونظراكامس،السماءفيراسم،ناا.ةليمنمم!ين-يبلىانيطةلرولسسىن،الا-يانض"يز!جبالأكةر،ااملكالتيحيدةال!يقةالطران،بروريا

القلوباذم5.ثلفيللحبيىقىمكانؤاي،ءددة،فراري!زذتالقد.أ:إههباتلوقافماصلاليتهةطل).عإيها،"ااؤءأ!انهس،نةصيءنبما

ير!م!لاع،الهامسلتفييالخبنا؟الم!تزةمنذلكاقتضىماعفيرنوبانيههتيبانءافمايكانث-تطإعونابنجماءحتى(صذ"ـ.علىوركوفا

صلبة.بنارقاداننحنأما،نكيا.التإيماتفرتعانعإيك،.،!نغال؛.ننىا.مكانمميجدواانليكفي،البورةيخدموا

.شعبنانحبلكناو-عفلياكاتتبم.+فيجلمىايفلياكايمثى.نج!يخر)صةلفراناتير،ءج.:اذناكاةا-!كواتا

نصهلكنناوصحبغهذانحب"ـ،جلا-دوراأ!-دلولككأا،15تدولوهفودورافاف.ل،؟بنا1هذا"نللتحققفادالناتسنحلا

نحباخناا.ئ-ابا-هـأ،تدأمادونلا313مح.آخطأكذا5لإسا-دورا.زشاءما

نا.ز-؟رالطلماح!ين،فيغرتاينمكزو،عة"إعيدينفينز"ر1.اجدلمتها،لمتهااقد--،هـفكالياالمبيخيا!.آدوردهباانفضملا-نوفافو

!-اابرفهـا!7هـوب.نجاهـا!،اكعبوهذا؟ميوذاتفيقالمل.لو-كها3ًوج،مالباتظرانعاصظلنانق

ي-صيت!او،)-صمت)شعبنا001.فب"ـ؟.ز"سهعيدبازقطاغامادونيرددنكا-دورا.ذتا،مثتحدولكنك

نا،؟نه"لحباهـوءـذاو!كن-!فاإكانها،يص!اليلقاولكنه،زعم-!فلياكا.(بامنهقتر)حدثممسأجلاأت!كوف-ا

شيءليكلضحيان،شيءصالاز-انبنناالر:يقولكالى،جماعتتاخارخلهسهعادةلا،ذنبهالذزبلإسبالىيازكربخ-فنوفوا

بالا-!ردادهملامادونفيوءنظمتنا،ذلكلي"دتسءلاتم،ا:ظهةا،مها.جم-أ-بمماح.4؟انيوا

لحباهـوذا5نوا...يكونقد-دورا3،.ا)شةقةل؟سترقنها!وس!ةالفرمنضربااهذ(نقهرءانن!وفا0!ت)

الذيهـوقها،صدالمتولمحضاالفرح.لمطدة!ا!دورارأبدلا،خيايااللهودعكإسة-نكوفات

اذانا-"!اءل!زانافاو.عذلك.لحقيقةابرفنيفىإمودنالا!د-لادوراانمنوسبالىبدولا،يةخمامنءثيءدص

يىتطيعنكاذاا،هـذاغيرش!ئالحبايكنلمصتماتصوراذافأ،عتقدالا-ر"فلياكآبةسهعيدةتحيا

اذاام،لل!سم:اجاةيكونانعنكفان...ليرت.إذن؛نهمكاصتافيلوبهاشس!ع.لىةفلتحيجلا-(سلآ"8)فزوافو

إنا.الاحيانض!"فيلجواباهلآحنلم؟رثادا)-تأ،والا،ن-دورا!-عيدةفلتحي

وا!إمإتالافقفيتالعاكهس:ذا5افيا!،.عمنقاا؟لالىا-(بحزن!ليهكااجالماا)بابافوز!وفاتزوه)

لاذرعواعزتهيغادروا)قلبمه!طعلى-ن-:كما.س+يدآهـوكان،كاسعيدناوا.بميعآاتعالى-ز"كوفإ

ولىننرىانز-تطابعنناالو،زكيرااي.قفيتحعظيمةدةعالساخهأ-(ءطر)دورا(دوراعاءبع،دخا!)

الفظا-عالمالعهذابؤس،ازمن!امنلساعة،حقاعظيمةلىعادةنهااصلا-كاليا--ف؟ووةاكماذا-نت؟با

عةسا،سه!تهاعلىيتحرةازفساكخرروازهوظلمما.اعةقدماءثلتعتقدينلاأ،القنبلةفنودوايقذفلن--ننكوفا

ناز-تطيسهـ!!...زيةلاناامنصغيرةصدةوانهدوإذنفلم،مثالم!دعمقا!لس-دورا4بصاامنثقواوهـو.غير،ل)قوىوك2ز"ـمها

؟اك!ز-مىوكنت،ءضاووج،ككانيومينمنذ7ن!حز.لهدفا

يسمىمااوهذ،دورااج!!ا-ورتلياكا...ليوماماا،بمجرعيد"للقاتيرنكؤكأت،دولككذليسأ،ناابسبي3اهذنا-رهـفلياكا

.بالحء-إنماأ-(إدشدبااباضطرقفآوا)يف)باكا7بوريابا

فهذا،-.جممات!ءثماء)-كا!ذفطننكا-.دوراعلىكاةتقدل.جماطا،صتماعلمانانأ،ليوما.صء"ـي!لغكبرعثلقلى-زنكوفا

فع!!ز+رفههلولكن،يفحوناذ-!ليدءىماصت،الحدهذاالىسكلةالىألهفليما-ت،صف؟اليومبعدس!كرا.هـا!-ييفكاليا

(.صامتاًرلميفاياكاليظا!)7!حةاتالعد(طتحبوها!فانساالاز-انإليفا!ارالب!رمنتاطناباؤءظإرو؛.اشانا!المحتمن-ذة!وفا

نكاأم،لدعةاوهـذملانقياداابمدشمتاتحبهـاطلكنيو،وا)شجإعةت!كفهطالفكرةنوا،خرآ.غادرناقدنهفا،ذلك

يطل)؟وا)ة،ردالاكتقامببل،تحجمهالبةكسءلى"انالانيقينيو،أقدرا!هذا*العظممندت؟لماذا--تبما-ان

ابا،جميقىرلمنكا؟أشى(صذهعلىييفكالباال-سدا5كا"ـ،العسوهرزا.الحمدفيسعادةلا!انفيا!بدخدءات-يؤدي-ز!وفا
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."عةراؤمبعإتمنت!ءهقي!ؤلاالينة-9الجاهدبتال!االحبهـذا،وأنا:!الضعفبادلةرإ،جةوثثالي-عنحو.كأي)

سياورصتصب-ححا!ا-(كيهبا5"4دا)اوردنكيا""،بييار3زذأ.نلم!ووالاالعدابينو؟د!نافني5!!،ناأ

حقأ.جهإةفيرفتاًلافنحن،لاول!ن.؟..الصيفذلا-!(الي!!ورفكا)باينظر)

الاقيونةامإم)صلبلاثإر-ر.فاكاليير"ع)ن-بئانمابةالعالمهدامن)-"ااننا.بذياشتاءاحديحكلن-(لأيامد)بيف؟ليا

،فذةكاانحو-تيبانثي0ز:كوفاحفيرجو:(فةما!ةأ.كايىت!ارةحرثط.دلىنعاءصبلااكااًبدا

(البابنحوشاخ!ةتظلبلتتحركفلادورااءا!بال!اد!ينرووأ!ربا.ليساولكل.ذلكلأعرفافي-دورا

كؤتا!امقواما-ا)ثإبتةتهاططويا-ستيبانا،هذجلاً-(سبيأ3االيآظرنا)ييفكآليا؟اجمعينالناسسنةعلىءلمرابجم!انا!!لافامن

كذلينءشلاا"زاثير!منثقتينرعتع"دمانحطاذا!سهإلكليو.مسق!يلفالحبلوحيدا!داز!،جمعيناالناسكاةشاعلىتلس-يف)؟!كا

لبهل،تارأ.حما-ة"ـحبالاك!تزقد؟مممماأكدائمسلاممنبدلا15وكلديرالكبالدوق.اناكااع!"كب!!

حقآ؟منمؤهوفكل؟ال!حليبرةشاارسمدماعة0ءصاحدعلىولىوهل؟العدلمنكثرا!بيل5-دورا

.والصلاةالعبادةيمارسلاز"ا-دورا7لمنظهةحبكمنشداليح"ك

)س"إقا.مىولكن!ا)-لإمذلك-دورا
ت؟ء!اوهذدينهةةفسهذاكو"ح-لىبا،س

-.ليلتااال"يىمفي-(به!ف)يفلياكازت1،بإ"كنيزمالاأا-ييفاثاكا

ننااغير.نهصشو،:"سدلىازةىا.بينناليفرو-يخفاهـاكازتلمهةدروستيبانكوفاليدخل)ساورتوافيا،!كس-مىالكنو"مزادور
....0لهالعداوإةظم"ـاو

قهق2مناةاردلا،المهبانؤمنلاأذيئا،-ن

.ساليأفينخ"طواكملهباالعدل(خرلااعنحدهااراود؟زتةناوانبناعزلتكفيتحبنيأ:-ني1،الهـك

.:س"ـ"ولفسلعدلانفاهنظرفيماا-ادور!نكير!-زةكوفا؟لم-ةظكنتذةكماالوتحبةكطكنتل5

ل!نو،ضهيف!ةزف-3،4نع-ستيىان:(برهمقليا:فس)بةحالا-يىفاليكاانقدرتيفيوكانظالةصتلو-ييفلياكا

نهاشكلازة-"ـ.نما5قيءةاعظمو3ف،قويةدهء..خيراوا،اير.وا.عليكحكطاخفإرحويشاا-.ك

،.ء،-*باادلهاستودعك-(منهبقتر!)سط"إنليقلسؤاليعلىقي-لاكادورا ليل!لىشيءاهذان.كدموهذا-"على-.-.؟ن-

هـذا.يربوال-خرالهدممنردلا.آجد!-ن.معكمادفلبيان،اصكي؟لمنظمةافيإكنلملو"تحبنينت3ل5فقط

ش؟ئا؟إينتقولا)كباماوإكز،.عإي:اببماي،ورفتأ-ة؟بانثاألثهاستودعك-ءهفا"اكا؟7زنانينت!ويئ،أ-:فتلياكا

تحءفي؟أ:(طسا)لاففدادوريراددجهاتودعكا:(ادورن-ولاكنت.ستيدرامنزلأذكرتيا-ادور

أما.ءإن!ازوفرمنللحببدلا-رادو0اليومركلدكاراكنت،نذاكاجميدة3"ت،الضحكعننفكا

للعدالة.كماليكفوقتنايمدفلانحندونو)ورصقاننفيكادامنهادورتقترب)صتة!لتتر..وافيمااح!طوالاساعاتاةضي

كصيرةاعمالفثمة.حقعلمىنكا-سقبان(يت!ء-اان؟لماهملائشةطاخفيفةننيالوتحبني

سارأنيالداهذ.ن!دمناعل:!،13نمفقناعاينابدلا.حبيهىياءللفاالىا/ل-دورا-(اجدمننقضوب!وجبةكردد)دفس!كالي

:(ةفذ:االء:د)بة..لكذبرعدو...عقبعلى.(عرريىود.الي،1ي"ظر).ينلتقنوا.زعم:)كلأقولقاوتحروقأشوتلأ.؟:كماا

وصلا.ز،،ابدلا،هماراالاليتوسبالربدلا...نافأ،للقاءاالى-اثيفليكاانحبماييازعمقلةل-(صارخة)دورا

ء-ء?صص!يرء"!!!يربر-!!!و-ص!!هرءص!بر?!"صر"برء9مصصح!هذاكانان،تعمقل؛بذلكوردتعصت

الىءحدرصد%لبؤساءزاا!تعم.لةااعداهوجفي!تم.ص!ي-ا

إيال"االافانيالقصصصوزس،-إةمنثؤالبالالناتيالجزءاا)يكتضرعأ!نعملنعم.بالسلاسلالمقيدواكعب

-ثقونالذينرغم،اللاطفاحثججةرغم

9إ9جم!!!آ!ىماجمىأ؟!!دوراياا!تىفا.كاا
009بة-الموتح!ابلمدونوالدين

9إ-9علىحرجفلا،سكتالن،لا-دورا

أ.إلاقلعلىحدةواةمرليضكلمقلههيدعانلمرءا

أ!!ممحر!:!م؟دينىظان،دوراناا،تدعوتياننتظرافانا
ا!...الظلممهإ-5الذيالمالعهذاةوقمن

وربهيماالىا!ل!الاةإيان.سيخرا-(بقسوة)ييفلياكا

01ا!اضطربا!أعليولكن.ء:-كلاايحدذى

!صكل01
ء.صسر.حشلعد

ء9لقد؛مرع7ينحبعد-(دةرثا)ارود

11ؤ.لمغويئاجزفيا.ءيرآع!بانقل!منقولاالكبيرالرو!القاصىل!رآوعا؟دإب،كا(قكينهاو*كأزض!حك)...ؤ-يت

صفخةه،.منزحواصمجاجل9لىعاكنلم،تفضبلا.حبإىيالكطوعا

لاللادينالعمدارءلق(1055الحزأيئغنا- ...*لىضااناوا.لتع-لءاجرمنهذاان.صواب

ص!?!!ص!?صصصصص?ص!صص!صء-صءصصصص?ءصصصص!?صص!ءص--!صصصصصء-ءءبرء?ءص?!!ء-??صص?ص?برء!صصص!?منلكفب!ذلكاقولانلأصظيعصتما
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لكقئلمفس"ونءشر.ـباهظ)ءمننهابرسنة(إطليطوتص.يماإلىوين/ر.س؟!وتح!يءفجأةم..ذلكليعدو-دورا

.تالحسراخفيلف!"-"قة؟ياليوريرقذف!-نسه-يىابةلاحبزفرغ...ذاكرعد5--لنسول-ا

لىاادخ-ل...سص"ةونء-س-يرهـفطاليكا!ىلحبراصةللفريا!ناأشعبيا!نححلقداإزكيا.يىإةاقىلىعلىعزل!كاشالن-دورا

من"ـخرجوا،وشرفيثلاثابنزاواا)--نالذيننحن-"ـ(9يع3-"با؟يتر)دورافرقولا،لحب،مونلاخرالي-فرغ-سهةلجهإن

.اكعرمقإرزتاة"ـ.الجمماانا!ق"لاهالذيننحن!،اةاهر.وذاكهـذاإينعندي

مناًخيرلبءمهيمنيكوقد!هو!-فوكا؟نك!؟قتمكانم-(خارص!)نستد!،،.قدلحار!.بمذزطق1،نبااسيا-اردو

لحصنامضم،إعنوا.علىةالقضان!.يءع!ير.!رلكباوقلدابا!-دورا؟ذاما-نسء"ءا

يركونناعلىقيوفاةذن!.ءلردياومغمرل!ت-ا.بم!ظتلةلح،دلحةارأ:الحلاة.ذ5-ادور

دبارين!نكاثم.وبمن،لااممتزوجاالقاضي.الحقد-ستيبان

الم-اكينعلىثطبقونهاالئ3!ذفس!فةولي-تالتعرخالراالء-صلب-نلاكاريازكزان.النهءاقاك-دورا

بةمخرجاايطتجداننمبدفلا.شقياء"الا.بماألضطق

،يدهارلابل،ذ)كاعتقدلا-يفا)بمك!نتيهوكا"تههـ"."برجفيةرتراهننيا-(نح!وهـااًساش،لأيد")نش؟با

بنءصثرطوالاطجلاحمالاستطيعلننافأ.سهطهسط0"وبرترير،منكدةةأنتاهـلولكن.:نيشدرزت!ا3افه

.ماءإفيشيفلياكار3ليط،الىتاريرذفععندما)ثمبرءـء:الصإ-ود)؟ب!واعثىنكا

هذفهوبعد؟خ!ليوا7اطجل-فوكامنحارسيردخالى.ا)"إبلىاورطروهونتهاشزهـة!ن-طنما:(يردامتزبعهفحإصارليإ؟ثلا

كمليفى."يرنبارررعنلااتصدرلاءارا(ادايحه!!جينمعإ-جناسحرا.اطت؟سلحباباسمتفعلونماعلىزساومونجميعا

7قئ،ت:-صا.عةإءرصلاو،زظف-رسلحااحقدا،تعم،حةدابل!ت!يئاحب!فلانااماا

.حدوا:خمى-يىفلياكا)فءظ"فباةوكاأ!بد.فذةالناًؤربليهفيذهـب)،نيرعرلف؟اهـرزحب!!إني!دذاق،ليمثااعلى

يىتحقيثيءلاهذا؟تقولماذا-فوكا(صرو.فيلياكالىالي:ظراندونئد*ثذومج...تسنواثلاثمةذ،ةا!لمضافيصهم

سربخ.الكبيرالدوققتلتلقد-ايف2لياالذ-؟الاخايماا-كما-ييفلياكامني،يىينترلفه؟ري3ظعلىا!لهناا

فوكا.-فوكا7صل-إ-ا!لمةتلىكال)!بلةفأءلأرقان

ليلىف؟لمادآهؤلاءاعيدالدوقسىفوكاالط؟عليكءكومنتأأ-ييفاباكاءشيااغرفت...حديزتقياولةد!لاللا

ب.ر2يرظ-فوكا...ينضلر0001ي":غيعه-اكنر!."..ةكثير

؟إططورةهذهعإءالاءرل5!ء-؟.

ولكن،خطيرلامر!انجلا-ةيفلياكا؟علشهرلذياماولكن-ورفاهـإكالىاللب!ولا.نحودورال!حمرت.وصه-رقأ

ذلكمنردلانكا.""أتلقد-فوكا!نمارلاا!د(5:(طياالسثاراه!مااعصاثتر

.7ؤع!جااكةت--إ-فا-اكا7ا)!ومبعديرقيشدرخل!مح.3ثارا

تعيماشحممافيألمادأال!سهلكدلكمراقصةل!11ال"لاطو.صوتكخفضا-الحارس(ةلجأنقهإوتع!ووهدورانتي)

.7لتقوذامل-ييفإليكايالا!ايزدريلذياذاوم-ن-دورا

.هطاينجكرانااليادليفكا"ةعسيمادعانافآ.زكوىهطفصا-رسلحاازة-"!.!.-ك1.تيا.بل؟نا!-ث

-تكمهوخفضا-الخارسبصوتاذئفتكلم،مرلاواارغمانزةكلا(-كلملهكاا)ي!ا-.طر)ر01سه

نيا-(تفعءررمهوت)فادبا!اهزالغجووةالى-ةضمنفقد:(برهةد"فت%).دورايامحينيسا

بة.؟؟ماحاكهتهـا!يىفطلياكامعواا0لاج!إدواالتعبءاجرمناهذيكون

.ريثكبااشش.ينا)ءروافيينوالقلهطالنضالمنلةطو

..عطشأكتتلذان،يفصحملكاييظهر)هذه،الكيلخراونجولسوالممتقلاتاو حاحةيةوا!لمطاسطايةن"وتللمنط-فوكا

الاعلميكنكاما؟قلتكاتكونلأندفعتكء؟للمطفيةيماللقوةلجدانىفأ0(اظا)-لمارا

.يرامماعلىش!،ءكليسيرحهطروادئاًنهقهطان،ننبحاراس؟ةف)قدكان،ولدن-فوكاافضلوهذاالحقدفوة-الاقلعلىليبفتلقد

((.كاالسادةنغالطنجعلتإنمافالأرض.ز"ثلامكامقتلتنفيرظ،هـاو.:فيءكلؤقوضت.ش؟ث(ءلرايحسلا%.نبكثير

وح!ئم-الحرامن.لدلمزواؤسال*نلدلمزاويطخمدتعدكص!ك."مابا(\()لي،اينإيمورافالبا"كااا).ال!ايةظر).ةصلااهـذ،جلأ-دورا

مه،لب.ر-الكصعا-؟اإبل-دفالكا

ذإك3اناقتاتز-د،لاكااعايؤء(ةالصا"ا)-اءةتدق

،ولو.بمالجراتقلنا.نبدلا،الهؤسيحف.""-سيهرة52"بعد-(ةفجأطهفت)سخيبان

هنا.ةت3لما،الشاعحرةالارضنتكا؟الناسمنليوكم-فوكا0الطجبيرالدوق

المثاعحرة،الخلاصةلا.و،أعم-فوكا.خياياردتالىالكساقوله-كالياي:ف.بالىجاجوتلتممهطالةافذة!ودورازت!ه)

الاز-إنفيربان*هطءفيالعقلمنلا،فلإسأم؟فاتماعلىاسفاتهل،اج.فيولطنن،بعيدمنالعربةتقتربتمبةاطومهتيسود

.يذغيممايدزاكأساينبعشرحطنتوقدتأس!فالايف3-فوكا(بة..وتمر

سيءفيالعقلمنليس،جلا0-ييفكاليا،ناعنلىتقابلم!رو-يةكامة،،344*ثاح(9)..0وحيدنهالى--تإبان

بدولا.-للومذلأذ-هباشرىءلمرا)كنو.--هـد.اغ!اوابلمثادورنقفز.ئلهارزةجا1.بةالعرتبنعد)
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...اصحامهاقلوباعرفنحدماول!كنالىجوهكأخزعوانت!ستحل!عانلأنك-فوكاانالىا)رءقيه!تاجلايوميأتيانمنليد

،زتامن.كفاك-رفكاليا.بالاعدامالمح!ومينا:قالذيفأناالخزيمنالبئرفيهيتحرروالاطلإقعلىإشرب

طةا)شرمدير-توفسكورالبالاشاي!علمح!وءأتلسأ-يفكالياوسنص.-ح.عببداإم-ادةزواكاأءسرانوالهوا

اذنجيرا-ر"فثكآليا7يضأانتاالثاقة.شفافةقةرق%قلورالعدالةوستجعل؛هاجماخوة

واسكن.لأخدمكجيرا-توفس!وراضواعراخهم،بالذاتا)-ببلهذابل-فوكا؟عنياماتفمز؟ل

يدريومن.اقلافخهرتلأبدنلابم3نتلومنيحصممونهاسنةلقاءمةالممبمذ.اقومانعليالله!كة...زعم-فوكا

ابهغاءفىعادةولىيدأفاللجهـثر.ذكالىؤلمتميزقدبحرا!لنهاشىافلا.مش:وقجموعنس!ني.تكصواخففى---لحارسا

ء-لىز-!رشرطةتنظيمالىون"ت3والعدلجهـا:كلكةكرو!،يوهـعذا-فايركاليلافاللة.اخيياذا5تقللالا-يفكاليا

،شهء:ىلاالحفيقةفانكالىماداوا!سلطانمم!اخرىجرائملارتكابنكيدفواختصاصنافييد-لإنماوالعدلش!ئاخإسهظ

وافط،يممنيامركفاقمعكصريحاكرنوسألادمت.1ائمزسرذه5لإ-ت!وها-فوكال00.5تف!منيألا(الصمتيىود)!رحن

العفو.علىلاحصولئللوسااحكلأمةفالاص،وبعد؟امبالاعدادحومينالاا:"ق7روسالقدإسديمترسطورةاتعرف

؟تصىعفووأي-ييفكاليا2-مففي!مبطرأردتانوا.ال!مبال!قيءسوا.اعرفهالا،لا-فوكا

نيا،غفوايتعرفألا-فنورايسكو.م-ي!ييناليما-وإسالقدكان:للث-اوجمهرسأ-ييفاليكا

.اط!صسبمايلللثلأتج7الالىحتىذللثإتفىةمروكم-لييفكالياكان.ورل!حماا)هـاديةفياللهمعموعدعلىليثسد؟تر

ليكاطإ"!الذياومن-ييفلناكاتينعر-فوكاتعجلاغرقتبفلاحقد1)مقى،بهرللقاءهخطابث

يالخياةازظلبلانناا-زوفارستيود!اخرلااام1.رءيفايا!ابرعايتر)سيوإهرديمترالقدخذفأ.والطينحاولمافيب-5عر

حداعنفتعالم.زإقجمانتاقاهازهـ!واعزيني(فوكادازعالحارسا"الابز:دركان-انالطينانغير.بةالساجإ-رءور:"ـعلى

كرتكذافيبحثا:(برهةلىعد)7تك-يافي.جلإداذنزك-ايلرءفكااحركيطانع)يهة-كان.صيقاوالىحلكثيهفا

.اجيد،ىكابارين،يازتوا-(البابء"د)فوكامنزت،يا31وعةدما."نلىامنصاعةمدةالؤلاح

ولىاءرةعفوكةضلأرافي-ليمفكآ)ياً؟نتام،كانا!4انغيرر؟0ءللفاا)قديرسا!صع،صل!حما

.واخيرةواواصصطواتؤسمع.إلىيخرج).الباديةعادرقد

تاةاقل.لأاعلىليااستمع-توفا-محور4لاناقابادىنوفاسحوريدخل0يةع-حر؟لمغزىوا-ؤوكا

زحونانإقرزاوا.اهرالطورغمعدوللست(إطارسبع!-.ةالذيناولئكغندو5اغزىا-ييفكاليا

000يمةلىاصافيلا!،ب"زةكرءافىحقعلى.حاصباعم.ناوحددعنا-توفامهكورلشءلا،عجمدلممواعنين%رمتأئم!ادايصيون

اكلمة.اهـذهاستعالعنلأخهاكني-ا-نفكاليالقد(يضححك)ؤاعرفكنااماا.رفنيتعألا،لةموحكثيرةعرباتمادقوناكاموى

نا!ه1-؟ال!اءلردا)زوفسكورا(ليهلينظر)كذلكليماسااليوم.نذاش!يروتغدحبماكر).ثغمخاامنبدلاينيىعدناخواوا

:(برهةبهد)؟كذلكليساواهنةصاباالاعلاليممفكآابا).بنفياعرفكالتا-ظيعهـل؟دهاك!اذا:(ؤوكا

زهتك.معوفيراغبناا،فماعدفى،ذلكلأة!ك!اني؟ث!تةوللاا(كلمةذيقوجمهاانتوا0صوتكخةضا-طارسا

استعدادعلىقي!؟.!ونتيفي-كاليايريفمنايامثماقة.الوطأةيدةكدانما،هيه،العزلة.ع!لمكفىا!رعالعجوز

مظقحقيالنولمح!صيءةهردلامماادفعلأن-ققبلوسعزلتكازياقدنناقاليومأاما.العزلةالامورهذه،فصالىهذامطمئنالستسفوكا

وشأفي.دعةى.وركما*رفعالءفةان،الإمصهذااجلمنهناانيوالحق،ينزاشيدخلاناعدقكادالااذني.ءط..عيةليماست

يثقللذياامالاكاان-توفس!ورااقد7كذللثليسايدأ"ـافرا؛بةوكاللكئت"لقدوضصقديىينساطيراجلا"منمرؤاالسجن

...كاهـابئز"ـا؟م-رورزتالفه،محإدلتهتهمكنهاظظت...اخرىاشياءهـناكثمعبىبات

.خطأكتقومانعلىاصربل-كالياييفنة+لا،بدريةبشوجوهاالا!-انيرىانلح-ن(بالض!-كاطارسينفجر)

؟سبريريىيرذاما-ترفاسهكور؟يهارامنلسثأ،منالعزلهيامالاشياء؟اهـذ.ممبما-(اليهاناظر)ييفكاليا

اسيرنافأكخطأيميتقوعابإغقلت-!فكااياصاحبعلىرتوقف!يءكلالى-كالياييفير؟ال!بالدوقرقتلىلذياءجزاءا-فوكا

."ت33لاباحر.جهلوالشنقا-لييفلياكا

لااولكن.ذللثضلفر-زوفراسكوبةلاصاامحمعظيمبجوا--وفا!صكرر!آه-فو!ا

لدوقاقاجالةدع؟خساشكصانامممماذقرفهمتان:(بر!د")يدتركلافتعرنتفا(الضحلمثفيلحارسا؟نهماريخمافوكايخرج)

،رجلموتالازلعلىز!!اك،وا)-ياسةالكبير!لكيروقلاوجميالىير.نيفهذاجبدالكفعلتهالذيما،يقارل-ييفكالا

!موتيوا.تعم-يىفلياكا؟فرخصق

،طةياز-ععلىالضنهلةقذفتلقد-يفكالياولكنبكاصوخيبنيلقد-فنوالمهكورنكامن.ـوبالرءلممشإئاليتفعللمنكافوكا-

رجل.علىلاالأثمولااس؟ئةفالانارة.زةاهمسو.الاذللقماهكذانثرش،ننحنخدعكانايدارلاكاال!بارين

لرجلالكن،وشلقغيرمن-توفسكورا،ودذوسنومأهـومنالصمجوناببيةفيلاس.مريعليءذافهزث"قانولكن.للوقتقة،

...ردأانهشأرصدحمن.لموهـدا.تإقاهاالذىهوفازكحالايةوءلى13،وجإلانسانيستعذبا*فان.؟ولاذا-كالياييف

لقد،يتةصهاسلىاالجئدكانعلىعثروحينبعضالمرءيستثقلقدهلةرلولأر.تمرفه!لا..ت!إ.!وز،ياهيا-()ضاحكااطارس
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كلىلهرالما،متأسفب-سعوراثوف+إمتزمقهاا!وإن-كاياييف-يعرففلمابىلىاضاءسافىامالالرأساختفى

لهملىينقانلا،اعرمني!كنوههما.ذلكرفاقكوءنعنكفالعفو-سكوراأوف.كاداوالساقمنوقممذراعالامنها

جهاوزةواومنذنمما!ءيضأاليقاو،يةعالرابممفى؟همعتقلتمواا!5-يىفلياكا.باحمزاراقرزفذتازد-بفلياكا

نشألملذلك.الهقليةقواهاجميعتمدل!لاباتتزتااذان3وم...-!نوفسكورا،تكونقد،ريمونقد-تبرفسكورا

تنسفلارأ!كغيرتاذا(اليابغند)ءماكستها.للحالسنعتقلمفالنا،تعيشانقررتقراريعني!فم،القرارعلىاخذكنؤلااننا

برهةيةتظر)حتماعودسا.عليكعرضتهم-أ؟لعنيماابافهموهل-كااياتهفبطولهالياليتناقشانيمكنكلمةانها؟حزبا

بعدلدينالبامش!ا.ـعايكهماهذه:(يصضكطوبترلعنو.كيدتأص-لوفسكورا5-ذهتحبلاةقد،!.0.0عايكخذنأنماوا

ولكن،كنيرأكندللزننا!فيربلالال:رطةتعلإحعلانكا.ملياوفكرتغضبانل5،اك!ءبعضمضعلرباهاومملانقل.الكلمة

بدوناللهتصور.الا"ورهـرزهجميعمنبدلا-يثمنإما،المبدأزنظروجهةمن3زصليمجميعاًسانانذلك؟نبهاعراءلانتابحهولكن

-ثت4!لوياءا)سجوننكا،ذلكمنالعكسفعلىقيقةلحواا):داهةلقد.الكبيرةلدوقةاسل."ماهدممهااستظاعوا

ء-كرية،واوامراصواتتسمع،يخرج)اشاكللت!نبمنكا،كبيرةخدمةلهمزهقدم.يرةغفىدماء،أزف،م.دماءهـناككانت

ءحرصبلاصامتةوذقىيرةالكلالدوق4تدصلحبلورينبذ!مقىولنفههالوقتوفي،!ةجد.ةصه-!فكاليا

(...م!تؤحالبابا0البالراحةزمالفادككلههذ!وفوق،امشنثهاقولانوددت.بأسلا-توفا-ور

ين؟يدترساذا-يرفإكالي-إ-!).قلبتهايمفماذهـب"نصفقةنهااشىألارتجراعنلتحدثلعلىرتصرااذانكافب

-(1وج،،عنمسفرة)كرةالكبالدوقة؟قىز-الا:(ييفكااءإوصدمالحكأبا،إلحزبباناولاومملىالحزب

من/ا3:يران:(كاليا*ئفيىكت).ؤضار01لقدممانيخوااسيجيبك-يىفإكاليالدوقوبان،نفذالذيوهوكمحالذياهو

.نسانابموتغوتاءلاشا،كذللثأل!سىصرايمةجرف-نوسكوراتكون(اللنبفكرةقتلبلليقنبلةيقتللميرالحب

.هذااعرفصت-ورفكالياقدتيثمان!للاجرامعندكم!و!بةإنهاالحقا!-اذلك"عوافترض0للعفوالىبحاجةاذن

ل!ىنو،كافتماوند)الك:يرةلدوةةامةشإشاكاارنافأ،ينحزقليلكنو،لممتانكافرضى1،لامس!اهذفيالبديهيضحالوالىاعدنا

ذدك،يههـ،ونلاا)قتلإن(موهونبصوت.عنهالثافصلانبروسعيوليىومبادئكبافءركتتغيرألا،الكبيرالدوقرأسنسفتالذيزتا

(.صمط)7المملعلىيقدءونف!يفوالاعنتفصلنيانكعليوسوليس-ييفكالياالىبحاجةتكونذاكإذ؟13اساسمنالمممكلة

ناالانفأود.،يتكوألقد-ايايىفكا.كذلكنياخوابدافع،عليهإعممكاناريداقيتأكد.العفو

وحيداً.إقىابالخروجهـريتظلم)للقاءالىا-فنوسكوراننيا،حيلتيما(يىزرم)صط21لودوالانسا"ن

ؤطراانعليبقيبل،!-يرةالحبلدوقةاوفرت،هذهلحالةوالماذا:(يعودلىايلإثولا.إهتمبالاشخاع!نماو!،ءلباديواربالافختم51لا

ا)كبيرةالدوقةتجلس،اجحعيتر)يرضاإاليك؟الدوقاخدبنيواةالكليرالدوقةلأرفعشخممان-(امممفجر)كاابايىمف

الإقاءحإصتيلن:(لقوىلمة،وكهوكآنها؟لكقالهاوهن-يإفكالياتفلوقيانقتطيعونمفا،-بادكاومنكمن

،المييرىانيىةطيعكان.اليومبعدوحهـدةيض!اانايخجمرمخبرككانلقد-زوفسحورا.تهصدللاماعرفإناء..عليافءوانلا

!يدااًإمرالالم؟نفقدإذنا.فبل!تالمتمااذا؟وفرضلمولكن...لالاعلىوراصزول!منيموقفآو!"تظر،فيضعفزقطةعنآب!ثنكا

لليقإءاستطبعلن،لا...اليوماما.ذاكاذ...رعتكلاهذاان-يىفكآلياعلىبحاعلللستولكنكوندامةود"وغأنحزيا

...السكوتخاستصلإلن-بل،الانبعدو-دة؟ذلكتظنا-(ضاحكا)توفكوراس.اطلاقايعفكلاعايهاناماان.هذامنلىء

ازهم...؟الآخرون7ا!لىانود!رمنفكرةان:وفرخ!ملماذاذا!لك-أقولو)إنيوحقدحقدي،ناحقدالاو5إنيتهـكماان

.والاسدالخزن-يطاهـرونن!مابة..فونلا.وررمنول!ن،اًكبيردوقاًزقتلانؤ-تطبعما..خدمتكنضع"ـفيونحن،اخواتي

يرذهـ.ونثم،سأعتيناو-اء!ةننويحزفهمهذا.صغاراطفالقتلالىزففيانع،"2!الهير.فكرةيضماانها،الحقد-توفسكورا

ليفييى..خاصةورامون.ويئامونكلونءضلعتستطلماذا:سؤاليطرحوهفا.تشفته31ماهـوفا؟!،رةف!3يكونانيمكنلاالذيام!

فاوا،زم-إملافانت.محالةلاتمم!نينكارقتلانؤتقفهاطالاطفالزغتاطانالفكرةازهـا.والعقا!الندماعني.بالظمع"وعواهالقتل

ناليدترمنمعول!ن.ذالمثمنمتاكدة:(ورفبالجواباكالياجممم)؟كبردوقاجلمإهامن-جلامنانيوالحق.الموضوعصميمفيهناصحن

؟تلالقإمعاتحمم.ثلمان،الجريمةعنتحدثإيمهتجببزكفا!قيبنيلااجل،تجبنيلا،إنتظرفيدوءاًاكونولككما،شرطبمنفسياقمتذا5

د!؟..الكثيرةالدوقةلعد)السارةتحىلالصك.إلاث"إء!
لااذكرالا.فايمهجرليماا-ييفلياكا،...ويم

عادلا.مملا؟الكبيرةالدوؤة-بفكالياهوقولهاردتءاكل(ءبىطمنهيقترب،برهة

لكانلذاز-5الصوت-ال!"يرةالدوفةاكشانيدترزهاااجل-،-زوفسكورإقحا،يعاولأنك3وتعلرالالكينبنيازه

يتخذونجاللراخفجص.تهصوعينهوت!صولمحادثةاهذهانمنكدتأايخ!يص!بتو)قدفان،حسابهحسبنفاذا.ال!يرالدوقرأس

لثد0العدلعن)تكاهونءندمانفمممهاالنيرةتوشكفهييدريومن.لكلكلاًوانه.ممكلةع!اتخجلقدبل،شيئابعدتفيدمنلاالفكرة

علىوكانء!لعدلهـذاان)):يقولكانيرةللكلالدوقةان.رأيكزغييرعلىتحملكانإنوما.هملتتفخر-بماانمنبدلا،متل!!لت

كانفلعله،يدريومن.صمتواانالبافين!،!اختصاصان4-يى!للةفسوإن،.-يص"تطض!إنالىتصوحقلاطبكعليستولي

...انتنحماىءولعلك،نحطئأ.(يضحك)ثعتزع!أدالاميفيمااهمار.افسدتمالضلح

لطلق،االظلم!سدكانرل-ييفلياكا.ينمارؤيدرالا-ييفلياكالحياةا
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لذيناككاو%ربت،ـمخ!الذيلموعدافييقأرر،ءدغيرتقولين،!حبميان-ييفلهإكانيرهتحتليشكطلروساا:عبابرحءاالذيالي

اللصطةذه5فيننييذكروالذيناتوتي،اح.،تهمبةتوز-؟نيوانمنعز؟تن!ثطىانلينزتتحاوفا!لى!لكانذاكاجلومن.قوونمنذ

لهمخيانة-ت!وقؤصصلإقي،بالذات.فدىيخطهـذ.ءإولتكفيذج-يلنزكافان،كأطئاًكةتننيالووحى.الامتيازات

"ليذإكتعنيماذاو-ال!.يرة،ودةامعيالصلاةفيترغبلاا-يرةالكبوقةلدا.تيجرا!الموتواالسجن

سوى،ثيءلا-(بالغبحماح!)/كاا؟خ"فن!ولىلنالصلاةفي.ء؟.اللهالىتضوبانوفيهـوا"!.زءالمزكااعرف-الكبيرةالدوقة

يلاطولاتض!ابهدميمااان.اسعيدحص.سأننيا0بداًازاوحد.عليهقضيتفقد

عةساتحينويصودر-اط-يهم-ينولكن.بهو-اقومتالمفاذا0للهوتتهيأادعفي-ي-فغايى،منهغرةحيهقءلىماتلقد-ييفكاليا

عنوذمرفعةكؤ-ا،كنهةاظلفيذاوا،الشنةيذ.تاينا)قامنكذااذكةت.بالذاامرالاسكمذاوموت

يملألذياللحبزةسىسلموا،؟الحرلمالعاهذايردزربزتموت-(زذ!ب.)يرةالكبلدوقهالى!وت)؟زقولم-ا-ال!"يرةالدوقة

ننى؟يتف،4أثاتر1.فيكاهـاهـكطويىفلياكا!وضط).!؟،وتناويبد.أ!للشاأبودقتاالقد،حقا:(ء"خفض

كدهاعنماهـد"ءحمنل!س-الكهيرةوفةلدابانزةىزرنوا،ورص!تاع)يك(أطلازةهاايردةشدملألمفيوا،طةا)ضلرجافيتخطبصتنكا

ادلوقات-بأثصاات،بلما-إ.فكالياامملهإن؟تقتدهلماو.تاينالقاعدادفيتمم؟-خاما.محتكثماير!تكوالىبردلاهـذافان،ذللق

قها!لحقيرةالخلوؤاتان-الحءيرةندوقةا.اصالكيبررالذيهـووحده.لحاد،ثامن!عدوداتلىاثوليهدوصاترقدناا

!ا؟.ريغاوت؟دانا!ووةإكلهكم"اا!الهي؟ل،ايودحن-يف)"!كااقيع3ةتءاجميععلىءا!فوضعتليتراإهقد

.ع،اان.لاايموتن1،زعم-فطلياكا.لمةد-ةاالحضي-ةإدهبرا!-كرةالبملدوقةاوكان:أبرهـةبعد)!ءلدمااةارلغزيا.هجر

لاان!لاز-اوتيملا-الكهيرةالدوقة.هـناهـاد!كنهةدخا!لا-يىفلياكا...ونللاإثضادثو

.احيدوليصااهـواتملورد.ا-يدوو5بلاا!متخدمعم!ا-لكبيرةاوقةلدا!سهسنتيا-إيفيىكا

علىنا!معها.يموت-(ؤ-اًيا)ريفاايكامالسجونةحباايرضالأنارأ،سكتااولاذ-لكبيرةالدو"ةا

كانوااذا.عآتوايمواءتا)يومإت-اليونإنالذنذ5اًكتيرةةالازمزءدلتلةد-يريفليابمير.علكانماتدريهـلبةالحقيقةسوىافول

،رةرقإظلىافإمابةمموانلىعبرصونمالمةدتا؟-ةالكلاصضارتولقد،الحينذلك،وثيرعدمعلىناغ"؟كانفمومن-اعتينز.!

يلت!4ـالذيوالاذى3والالاراعاوبمذلك.13م"،إمميراثمنتهاخ!إركان.دائمانامكانكا...صاروريءلىوقدماه

ر؟ت!.نفرقيرصأايمةوا؟ر،ينبالأصرالانسان؟بماتهنيءإذا،اخ،رت-ال-يرةاد!وقةالم-اءذلكظلمةفينترقبهكنتنتوا،زإغا

...قزفرط-اةالأنإبؤ!ذاذدةلحيافانالغفروالرحمةبازهساصضستالقد-رهفل:اكاجعايتر)عدفيذ-ا،لاناماا(تبكي)!ىالق!

-بعاللهان-الكهيرةا،وقةن!الاص؟ممار-ةية11،ة!امرنحن!اوزر!ان؟عكةلا،ثابازلتءانكا(-ابمتصل

وان،لارضاهـ!ذهعلىلا-رءفكاليا.والصدقة-.اير"سنتكو

بالذاتالارصسهذهعلىهـكطمواع.دي؟ىنحنر!ومن-الكهيرةاأروفة.شابالأكونالوقتلي،تحلم-ويفإكالي

ا!،بااءيداءولااهطن-اةالكبروقةالدنهم-تعإقومنجميح-(صارخا)يىفكاليا،اهـ!تد!لمبولماذا-ةال!صكرلدوقةا

?ة.خاأليد،ا،1لكلو؟!داز،شمم،مغالىافيفه!نوا(!ت)زقكاادعوااعلى؟ابدازة-كعلىزشفقا-تأ

كدزأ-ا-(ةفذلناا!وءإتفنا)لىيف)ي!كاتلسلحةيو--(ءوبمد!ةلكبيراوقةلدا0لا-يىفلاكآ

ألا-لكنو:(برءـةد").حينبعدذلكمن!تكعدولرؤهقفا.مخصاىءنكا-الحهـيرةلدوقةا

اةرحافيزاهـديننرين!إزرضورانعز-تط.كج!يععدوتينتابا!-(ئ-ايا)كاايالي.فارفقفلن،زاااما.قايل!ع:!ايروحمم!بالن

-تطاعتهماافين!وناغيرمنلا)3افيبانليتحا.إصلةتكوعشيرعنمركلىايمتونالذينلاءهـؤعديككان.لمةمتانيا:(برهـةإعد)نة-يإلا

ينظر)؟3.لالافيلاااءللقاموعدباليفسان،مجرماءلمرايرصبحانمنليشحوااحةروهناكبةفيؤوفرارمنبدلا"عهنقتلنيان

حدأوا-:لاًانزتصورانحقةعاالا(!اليم.لهيخلقلمنسازأاالاجرامعلىزكرهانوهواللذينا)عانمل!نوانم!نتااوفرك-لمابا!فكا

ئنين7اليمهذينبين!هـعانيمحنخلقالمبانهىلكاقىم،.لمياوجهىلىانظريا.معكماناا3

اذهـؤليححبيوا-الكليرةالدوفة.-للجريمةلمننيا...ذلكعرغسا-الح:يرةالدوقة

نعني)لذياطبتخانك!كأتخاطب:يلا-الكبيرةوقةلداأخيبناانمماا:(برهةبعدااكبكيرحبمحمااكنا

ك-ااز-ءحوإموذووكنتا-لييفكالياننيا(البإباوتغلقتذهـب)زظر01لكعدوا؟كهممحماثميناناييكوأ!.ال!بيرالدوق

.إ-وا.قط،بيننانفكمحلالدماءان:(نبكياليك-)الجأ.-!وكا)ياييف

ذاكإحبكنتيضو!اناوا-الكهيرةالدوقةبل،اللهذاتفىبيتجتعلىافظيعلم!ولكلان7ما2و*كأ.جل5وركاصن-ال!!رةالوقة

فتلته.لذيا.الاقلعلى"ىصا!.بعينهالمصبةمكانل!نة-3اهيتحما!انترفضانها10قاسقلباللطفلة

يأنيتراولذ.ذ)ككتدرا)قيد-يهفكاليا(!حوها.؟ثي)ذلكرفضاننيا-تيفكاليااقإفتخوهـى،ثيخاالباعلى!هتتصد:م!

،وذووكنتابيالحقتهالذيالاذىلكاغفرو،را!!ست،وحدأفةبالىالافىوكاشعرلازاوااما.)ظالمةانم!،رلى؟ظالمةي5لإ-تأ.،-3

حمت)0نيوشأدعينيلانوا:(برهةبعد)،الانرعدموقفييمه-ة،مكننكوابدفلا،قليوكان،الاقلعلىينالفدطهيحببهانفقد،هو

لأ"(.طويلبعداعتمد)نننيا.شيثاعنكاخفىلنلاننيوانبدفل!.قتلتهفقدذلكومع،معميثم!!

،ءلصرتواسادعلى--(منتصبة)الكبيرةالدوقةمنكوفسأموتااذولكن،ربيلقاءعلى.طلقا.الارفىاقفرتلقدءلىضأازت!ظالماًيمونلى

هـ!



ز،ـسوفاذ)ك،الموتاهـبة.ءلىوهويريدماا!،مسا!ةصلكيما،لىيارتكإديتانني،الانامجلم،ولكن

!زفرحواإنفيمكةعيموتكمتحاانيدتراراليننياغير.اددهالىاردلي

ادور-زةكوف1.عينهارالطر"ننهايرغ،أ!رمنزلت!علنولكنك0عنهبمعزلتنجونواشفصك

عفيلىانتصاراي!اجاى،اجل-دورا.ل-ل!.الصمسعدعررقيدعلىبقيتان5،عل!قادروحدهفالمهذلك

ناعلىساطعن1بره.ذلكفيلكاناذنلعةهص-..ء..عنكالعفوساطلبننياتأكد.الحياة

.ن.خالمابانهبالحفقةاعتشااقدكرةالكبوقةلدا(وعرضاراولايحيال!لاردفهوستد"كوفدورآ)دىجما،تفعليلاأا)يكةرعا-ثيف)باكا

وء:دهـ!،بهثقون8سلعكسباز-كمزاقضىدااماا

ياطبكم(اليرنمقظر)محب-هفيالم!يتطيمون-.مقرورةننيا-دورالموتاتىعليكاحقداواقهى

الثمنلاهظهوكم.بغعلاءي:دش.هـتاستلقيوا-تعاليننكوفاسأطلببل-(ابالبعند)كرءالكبالدوقة

.دالنإسومنالنهمنعةكا)""و

،دورالالا-(ز-وهـااتاش)فانفالليلان-(الم:كطفيء-تمرةأورا

-."!لق!شكناءوكأعفيولهإونناااليابتقرع).بورياياورةمقرنااكم.دل)طو0ذلكعنا.:علمثنيا،لا،لا-إي!كاليا

قد...نعم-(ووتعدوحترو!)دوراعخليد،لي!حننكوفايذهب،ينطرقةثمقةطر.توفسحورا-فجأعندفيجدبلباانحويركما)

كاسنيء!ا!!هـذانحيعازق!اودورازحو؟شكطالذينوففواوبان"سينظر.سكون.سطي"ضىيعموتيفكا)باعجلترا

هذهنهرفوففااذدككلدرجممامناالذي!ال!ءى(صدرهاالىةلمشده(جديدمنتوف-كوراالا

-..ع،لكاحةبحاجمككأ-لهفاليكا

اذام،نتاهـ-حين!لإصا4ياام...لليلةاانلالمحتهمننهااورلوفيقول-ستيبان-.-"

-+هـ.!هـاتفسلتاتارجخإهمينلذاالضباطجميحنفا.لليلةاهذهتنت!كط!فم،حيخماا"فراهذرا-توفا-سسىور

هـ.-7لياجتكحا

بكياصت.م!نهلأحلت!تا-نوفافو.احاةرنحر-،ولذ"ستدوعاولنانن!هموفاعرامسنللازدراءصس-اجةةت3-يىفلياكا

01وع:د.2ممةافيبهخطاقرأاناواافخوركةتحديد

ةب؟،س!ون!لبالذيااوتاانرر:أتولمطعما،عةدناوانوفافو،ناس"نتظرنستهبا.

لا،موعملىءا)مععلىالص!ارخ-حإحي01سوفبكاياثارعفيا)كاقتيااكةت،الاسف"سع-توفسسيورا

-..ءد.ابلجواخذلا
ذرالليلةاذ.5-(منهوكةتجلس)ورا

.إداارتعارلعداخذت،،.00والدهـإءالان!وززكفيأا-فيركالإ

لهاقالةد،حلللهاقاعلمقةمرا)قرز!،لي"دىءثيف"ألم--فوننكليواياحصا!الملا-(لهج-هاًير)!ءغتوفارصحو
إفدمبة.اللىمإءبالدءوعملىءلمعا-دورا

)قصبار!قيلمقاًاذه5س،لتلقد.اً-يدسضع01رعدعإيه

م-نلهايا،راديا8!قاأفد-فنوافو.يفياغدالنبأنثسلأستظسع،يرةالحبقةإدوامع

كةتتادر:اخير!يحتهصثم!تقولهاناعةشجانكياكانذاالةيصربا-تعإعطارلقرا-نستيما:!

علىنياؤالاالاصحاحاد!علوسعرحق!أحدير.العفو!،بفدزقطةفيلاا،صحيحةيةوالراوسضكون،الصحف

....اكذ5م.كبتتوبفالاعكراس"ضصمنو،ةدحاو

ارةبطهاع!إليإلموتفاتوخ!ا)تفا-صاليب."ـيطلهلمازه-دوراهـ

ةءبرىاعلىعزمت،خهاأقرفلما،ةيمرالةبلمور"ـللدوقةقامنتكااذنفيم)كنو-ن-وله!صة*؟مقدزكاقكرفاسيظن

كانلقد-أكاف،1برين!-رأءبئة)دورانمااشأغت)قد؟عنهللعةوتكلماذا،الكبيرةير!دقوالنلكلهم-(ءب!دو).يخفكاليا

سختتومنلهياولح!ن33ارةالطفي!ةايرغبمهرؤةاكنن5فكيف،،بقدازهمكانكل.يةلرواا

،لحمقةاذاالاالحجرازثروؤفسالن-فتوارسإو

هيى!ر

اليناطابزقد،دوراياز"!ىلا-نوفافووءا،ادكأإم0اقالهماتعرفنناا-دوراكيمابظولهالل:ا!ملم!طوإ،فاتالاع!رالىاؤضه،تا

لانلأف!م"ـازشيوا.ز"موحدا!بككيألاجميعا؟للمثلالأنةيأ-فنهايانكتقللم1.اناكفهبة(البابزحوير!صه)زقرر

لقد.ؤيهاشكانيم!"نيولا،م3الفحقوجهفيمضطدرالرماهـااذن،حدةواحياةغيرايس؟لن-(ز-4صوباعلى)يفليكاليا

لقيتاأرو:ةيو،ازجبأصتز:يلأليلاطوإتتأيس-جدينااهـذلقاصا!لريمكنلقه،،ادد95لاسا0يةوالىا

فىإ-تا!ن0.1.1تفاإسمديئةفيلةالصبذلكرعد)ةد،صلمرتوباانالىكىامن،ع""ا)عفوالم)لاولم--(إت"ة-اأهـتسكورا

بالحمءإمت01وعءد،شيءفييازكعناختلفيم!نلاقعلهماان.الموتوديرالينومماكان"ص"-اكامفيماخطيئةازكبوير

نا:-دةوافحرةالاأ-يرفيت!نلمع،يه.زهازكر.م-"3مدىتدردلاولكنك-يفكالا

الىا!ونانا-!طعلمدمتماسهيمخذا-.البميرةالدوقةإلمته؟قااخط!لةد-سضبانز"ـااعرفولح::ي"!توفاسإور

محت"ـ.فىنبجا...ذإكعلىبكممنوحدههـو-دوراملهجم!)يليىلةءبالاحامنيرؤانءلمراءلىيىتحيل

خفىليأانإ-تط--علذياذاكماواحن-دورا!ماهـرز،هاايرانعاسيهكانما--تيبانترقبوسا.-دةواةدزيقولىاهةوتخورناغيرمن

و-يد!ليحسونؤ)-وف؟العثبةءة3هذهـمكانه.ب"ـنطا!ايمط2يقتيع!اطلا:(ا)بابادوإهمنتغإق)،الحورهـذا

.الح-ييا.لاإأ-سزةتاطناهـوزظامةانا-دورابةثررصجدناوا،لامورا

نا،بفخرازرهزون!لناغيية-نوفدوا...اخكراحرزه1،حرزهفارلآاماا(.لوجهوجهالىظلان)

دورايا-:حكيب"ـ،ر6ةسيمالذالم:ا!!اهـونارزالىؤكا.اصرلي.دجيكلبإم-نسة؟با

ولكن،صا!تانع"نيان،نظرا-دورالليفعاننمالحقاوأه،حرو5!اط-دورارست
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ليقل.ب-إهاانمن،نهمةةاضاءجزالاز-أنإيدت:اذلككلنا:(برهةبعد)."تةداعكز-انسهءي،بىفديماس،كو،ءعيزةكونأأن

؟لحبانيتء،ه!!،صلهتاهـل،بوريايانعيدنااً!ونحاىئما.!سعانجعاىحقيا)ثتونحو!لانا!عد

صرورءن،حبب!الردتم-زةكوفاءند،زوليالطفولةان.يابوريالاولىاطفولتنانافأ5دورالياعلي3الحكز-يئيلا-س،ي:إن

سبته.قدلنيأ%اصتىبعيدزمنحقالقنبلةاقذفانيكفي.قتلحاد؟ثاولاحوجزتحن.اط-إةقيدعلىزكياييقىإنتمنىأ

ابعيدأاالىمنذا5مدئوما-دورابو-عخاان،جلا.برمت!ا-ياةلحضاةفيرت:13بةمثالهارجالالىزكونماً

.ات-نوبحار-ذتكوف1.نقالاافاقاجبنافلقد:اليومبعدنموتان0حيآلي.قىانلي".خطفلا،هـوكلاأ-دورا

لمنظمة7ابقيادةتابتدا4تىاو-ورادليةعا!كا،ضلينمنافلنمتاذن-ننكوفا.ز"موزشتمكيناوعلهـنا

بمد)ربضأااتسنوبحرانذم-وفأتك01لجالرا!نهءةومن)كرا-زةكوفأ

.فقطلمنطمةاعلىحىاقصفانيم-والباما(قليلفل!،يأبغكطكانع!اباسشعص،تملقد-دورازاةا،ته"وزشتييانغاينا،جلأ-دورا

،نعم،احبار-(النافذةالطمت!!ة)دورا.لارببصد.بالوتللاالسلامير"هـر.دنأهابقاب،ـ-أدرى

نا.السيرمنبدلالا،...!بحاانلكنوا):ؤسانت"ءيلاو)!ن-ننكوفا،فليمت:(.نشفضىر!وت)!فليت،نعمإي

-يري!دورايايريس.تقفلوءلمرا!ودللصبرنمكاناك5ليس.يض!ايىرعانءوالسفا.عآيرولحن

إ:لمسلم.عي"وذرايا-طسناءلمرابودان!و-يدة.عجلعلطروسياان.ا)عالمذ!5فيجض!والن،عيال.ـزعياليورياب5ذاناأ-ن-15صة

بو-ي.ءالغركابنايبسقذرالقالظلملكنورقخاعاعلىخذناالقد.اهذعرفأ-رادو.ناي"تطررفرفأو،لك-ىأيا

خطبراننكونباعاينإءكوءأناانراوهـكذ.الشقاءاذ5فسهنج!اطقديضمااوهـو.لمالعاءتقا.زظئاولا،إذصا-زتكوفا

يود/التيى5تلك:لوجوها،ئناتبمال.زفسناامنةلفوا،لاصيالىابف!فيأنياغير!لكجاعةيا.ا)"ا!نحوفنووفواإن-آ"يتجه)

كو،!العدإلةمنولىافالحب.!3!انءالمر.تعاقبانمنبدلاياءكبراخها(ءدورابمةالىبانتنطرو

ياسيري.د-واباتجاهلسيرلمنليدلابا!منغتهاندفح،كبرياءلكنها-كوفننا.عإيهار-5ا.نعلمإنصحاول-سآ-إن

الهدفنفا،هوام!(تبكي)نكيايا!س!دورا.د)كفيوزنايت!اانلأحديمكنولا.تضاح:انصكوفوااةاز-ذةا"إمادورا)

ه"ة"نو-د.فيمالحقااتاك!رياءة،ي.(الي!اًلي:طر

نابدلا-(هصدشالىض!!ها1)ننكوفالنآ!اان.نزةونواءنهـل-دورا!ةالمثق،لموتا!راريوياه1-دورا

.العفوفيملهن-فءايقولهمالىاعاس-صينزيخاا؟وزنايرت-ا!ياررويا51،يض!الموتا

تن71وغترالماذا-(اليهناضارة)دورا؟يدريمنلكنو.زاأ--إطوفايرفيإعكرلإسلحنم...صتاهاإي-كوفوأ

بيبالهفولىااجيدأعلمنتابةلاانجهـداتعلمغيرمنا،قتا!يرع"ذرتخذوناواونخراءجا؟افر.خراحا!من

جوهخرابمار(.عنهاهبظرجفي).فيملهلاا.ص.إتهممننالنماليدزهوانكانإذابةراليورا5-ذازةاطلا-دورا

،للناسيظهرانوما.المهجن-إحةالىلانا0دورا!ا4ةبرعا؟سهـوذ!ك-زءحو:!ا)-"!طضل،تادفاق،الوحيدالحاطهولموتا

ألا،لمهماوالشيء.كأمالعمرصةوقواإغرصوض!أاهذاكانربمابل؟يدريمن-دوراالىية!يالذىو5يمالقو"!اءالس1،ا0يمالقو

!يفبرورياياتدري5!!0البردمنهأ!لي:ا.خها3جلموزذاكعلىاحداؤيبروإن،ا!ةالداهـوانز-اتللا*إنلااذ.الش،سالى،الحياة

؟نإشفةوكاغرال5(1وردتزطك)اردووفزةك1.أبدا!ورمقريظاط

!فى!حبا!كما:ليطر-ؤتكوف1.كلأنكرتيا؟دوراياا)شكلىايرصآازفضاييقالعارذه5-كوفننأ

!دوراياوهوفبهأفكرناوا.ورة"ةريخماا-دورا،-ةعفيط-باوران.يئح!رلااةحيا،لحياةا

يقفزو-(ارمرتالاسعلىسة2م)دورا0ؤفخإزهاي.!ولايفيرقيانيرأليىولهقماكانري3اذ.-ي--ونولادزاوا

هزاىشالا.ع:ة"زتك-س"4ـ"صةءلىابى*ديااعنكأإءتاط5؟دهـاكماذا-فزتكوا؟،.حقائعةرارو-ياجست!و"رر:يانك

57-برء:يلمارودجلأ...ناراغص،نوخرلاا-اردو

ج،ة،منحقارهيب4ز1،جاطا-زخكوفاز-ني1،!ليورياصءإي"ـ(كأغى)-دوراصبلوا،الس-نفينكيالكنومء.-يحيون

13.رتالىعادة!،:ةثاجكةمنولكن،ار!"إنتمقاًنافأ!ليماإ2اةا-تىءعمليقىوسأمحيعيشلكىماتقداً!لهبل،-يموتزهابةبارد

؟ا)-مادة-دوراذا5سوى101ءةا)إسانزة-"لوقتافيواع!ليع؟شطانفيالةمانوما!بوربااي.ا!خرون

عتقهفوقان10بيدث"ران-قكوفاواني،ررخ!ق)بذلكخترتلول!ني.الى،يد-..؟.ىثاهوءاتواذا؟ورالاخر

وثير0مفدفىدورا؟يترأ.؟وتانبا!رياروياثالفرو5اهذ0حزينبقابفيهلا.ضي.هذامندعك-زنكوفا

بنذهارينبضىواقاي!ثاحنرسوف(-كون).ءسج:اغدونالقد(صرو)

لك.ذليعدا-وفو.صجتةباسرهاسه؟ورنا-زنكوفافعر0.1.صعالرانهعا،!برديا-ادور

؟منحلكنو؟نذهب--(شاردة)دورا.الفضاءفىهزبعشوس-ت،1انجهـرندءر.كلاايرانبدولا،شجاراًاجنالسحةسافيان

.اروديا،ممى-فنهكوانمتقدلأو،ى-شوفقطلقنبلةاهات-ارودككفا،فةمر4اككف-فننكوا

تلتفت)!نذهب--!ا)يهتنطر)دورا.الخطىمنيتتزعشعانغيرمن،الاآونوسط.ارتعادا

نابدلا.ملاطاقدرالف!إوذا5(.النافذةنحويرقضيانليكثير!لاسهنما!ذلكأس،اءمالأصسالقحبط،زاربرببردا:مر-دورا
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جرىءإذا،ثىحد؟ذلكولىعد-اردو؟و.خبر01نلآاماتقديالك

ذلك؟ليعد.مهاءالعاشرةفىة-ت؟بان.دورايااخوكننيا-اننكوف

.ادوريادغك-ستيبان؟شنقوهومتى-دورانيخواوكاكم،خيانتا،جلا-دورا

فا.!..حاصباني"الثافى-ستيبان.إرالنمليطإعلمطهـ.اصوتؤ.حبهماالذين
لى.اب!رفاراريدبل،كودورا

الاقل.علىماكيهوموتهساءات؟ارلي-ممدةيلتظرتركو.-هلدورا!ذاقايل!ن(.منخففىب!وتدوراتتمغ

الحم.عليهتلوالقدا-نستيما،1.!كام"ينب!انغيرومن،زعم-سهطيان!احياناللاخاءيكونمس

؟ءالاثناتلكفييفعلكانوماذا-دوراذخىا،لانوا0فةؤابىرغةشيءكلىجرثم.هانوستيزوفافوفيدخلابالبرةرع)

عرة-اقهزفضوا،ا.شيءلا-ستيبان.الامردورلتخاذللم"موةففيا!بب-عرآ-ر

الوحل.منفليلآئهاتعن!نزعقللي؟!مغيربةنعاتطاربح-دوراأ.ظاهرب!،دنفس!اسداركولكنبما

.؟الخملي"ءطفهعليهكانهـل؟يرتديكانءاذايازكان-(.ةكأففرليص!نرتأستيه-ان

لى!الوحمنقليل!-(سهابراهسك)دورا..،

زلك؟عرفتوصف-()ة!أةاننكوفغكرمن،سوداء!حلةيكايط،لا-رستإ..ن2لم

بة/ءا-ودااة"عتهيضااياتدءرنوكا،ءعطهسمنلوفورازمكن5!!-ننكوفا

غنأورلوفمهـألتوهل(الصتت؟بانيكم)؟نذاكاالطقسكان.-!فدورا؟زهمومثاهدة

؟و"ذا؟ا)تفاصبل-هر-

!-بةاكاجوكان،دام-أالظلامكان--تورإن.3نع-سهتهالى

كزياليينوبينينكآ-(هبىءسفيبح)ستيمانء4-لا

.كجطينالىالم!ارحالهام،وسخا،-تدان-اجلس-!إت"متقدمه)دورا

ما.شيء7تعديرنكا5ل-ادور.علميناوقصى

؟هالشيذلكوما-ننكوفا.لا-سء8يان؟ذلكجدوىوما-ستإبان

.ا!دهصت--تيبانؤظراتمعز-5نظراالتقتل5-دوراناحقيمن.شكطءكلعنحددنج-دورا

؟ماذا،انسفيابعدوماذا-دورا،ورلوفا،تحدثنيانغليكألحاتي.شيءكلعرفا

وقدمتكيفلورالابااءهجااتد--تهبانلا-ن01تا.كفصب!باتحد"نيناو

ئلإ:قاحوصهاتلثمهانفرفض،المصلوب،؟يئطركانإلام-دوراالانعإيناانتم.استطيعلن-ص"*ان

ئييالاصهباباظعتانني،لم-اتانبقررىاندون،اجمعينالنأسالى-ستدان0نرحلان

الانحسابيصةيتوقد،امدمنذالحياةوبين.ورلىفاقالماعلى،فظمضىء!كلمانمقبدلا،كا-دورا

((.إوت!ع

صوته؟نبراتكانتوك!هس-راد

فيهتع"دلهنمااللتانسيرهبللا-اجةالحصهاهن-!ا.الماا!هاهنمهسم-&أا
زنقصهكازتالهالا.سههور

الى!ادة؟علبهتبدوكانتوهل-دورلم

مج:ونة؟انتهل-اننكوفو!ار-كأ-أص-!حى
كاننه!بدلا،كيدتأوجم!،ح!ما-دورا....

بعد.ماظلهاًيكونكانانهإذ.-عيدابدو!ثاؤوي-ابه-دافيا-اطهـ-الروصة

احنايستمدا!الحيا(ولكئاللسد"دةرظفضىقدلا!لم"م)هـ:ان-،بروت-أ-جدابرازب-صدرابيبرج

-ىوقد،سعبدأكانلقد.ضحيةا،تاستعداد

كرزلك7لإسبىأ،المهنفةفو:ةوهادثابتةبخطوات

ينبعثوكان.تصةينمشى؟لد-باناسءةبالعرالاقطارومحقلفنلبنامنالطلإبيق-لم

برففةء:خهفىلحنزذاكاالنمرصفةمنتوب!رفيميركيةالامعةا؟برامجبطبقم

ءع،بالذاتةإخظاتلكوفي.اكورديون

..بة!صبانباحلطفاايلألروضةبءاتمر،ؤيوناخصااصاتذةم

...المشنقةالطصعدذاكوعند-دوراالماضيلالاوتصيناولفيا)-درإسبدأم

الليلولفه.صعدذاكعند،جلا-ستيبان

الكفنيتبينونالناسيكدولم.دامسبجناخ8501هس.هساسهابرة

الجلادعلبهارخا.الذي

؟فياكبعدجرىماذا؟ذلكوبعد-د.راءانل-طبى!ااوال-اناتلتر

.حماءوجلبةضوضاء-ستيبان

9!



ينصامدذلرغمو-:-قى**1ا!

قياطانعيقمناقوىفىن\!!هو*3

...نلينلنإناى.ملق-دمنائر9ة!الرماجمؤممو!ى!الدأ\،

.9
السننمرعلى.نفلن.!

م"99!
*ا*ء!\

نينوانواح،إللبا!ومةي!!*ريوايرقاوالقدسواينورانالمودورحمتحتمينالمقللعر!ر-.ح.ةاطرأسفى

....ءي8-"-

حرى،مصن،،وبكاكأياخافت!!...زىاحصءثمنم:33تءودكلثم،ؤقطحدةوالةلية!العرلاؤعطارامنتينلآاباء!قرا!
"-ء؟

...الناصينمتاءاضحتالتيالارضعععععنء!

لحاقديناال:اباتيلاشولمقبرةابقايافيااتلافوو،،ةءسالصاررلجبامن

الاالدلاعالقأهابىأاقظمعالةديموا)صحروكالشخلا،لفي..ت!ةبإيخا

ؤض!واينأ:إزاذكرإتوتلازت:ةالسرأسفيد!

...ءحدارجعمزإ؟3في!المقبرةع:د..القدسفىاإءق ىارزتو.-!

أ،قاء1%"-!الرالحكطرلاقياد!اط"يناهات-افوودادأهـ:لىالحىلي:اتمنو-خاتي

..ةالإءل01حفىإناملتق

كا!/*لا،س.-فييند)ءااخ!اءصودو-ها

ع؟.7لحطيراارأ-ووائطلحااوكلشوااطظلاورافوعيالىا.صةاقيوسبأ

--دسبم--!لا+:7،لالأ!؟بر..-.ا.بزنمكا،ش-"ةلمقبراعبرللتا!اد!سوواخدذالقءاميرو،ليةني

!ألأم"،*ئمفي...ينخراوالثدولمراو!!وال*و،إفلاايمرياأهغصنعاليلهمارر

-!إ..فينالياملاذارصيازتكاااحهلقيع:وياة+ةالي

.إإطالدينو.ةوىمأوانانتاولاويالذاع!رنامنليلة

-كا.في؟./لادفىلىخللحودافطحضحنيناوا.0ار-".!ا)ب!أططومنىىمىتر

ا+ا!:؟.نإفي!،-،،!.فيو--"!!؟!ننت-بم؟!(!+-!دبخكعى!رس!بر!؟وعودهـا!..ولىلمجداتامفز...ذءاسلولبكالرصاة،قد

دد؟؟أ!-."عا!ا!مإد؟3!لم".!أ+كالأ-7ت071،!؟ر"ودهـل..م:اءألاحياااسأليءلمجشتناعىالحاحكيوسأ

+-لأخ!خخخخخخخخحالم+.7.ع+-،7لأ،نلينلننااررىأ-:ةاأحمارو..الةدسفينللتقى

..لارضاءوندا-اننابرعاالاهلاصسى

يا.دورياازبى-(برؤز)فنوفواص-ككانلقد؟ضحكخهونتذكرأ0ءتهموبرا.3.؟ئذبسدو!!كياإله.!إءجلمبة-دورا

.دوراتطلإهبمافلا،جا!ا-سهقيبانيضح!كؤهابدلا!فف%لىكاكم.نا-إاسلمبغ!دو؟كذاوليعد،)كقات(.سطيانيىكت)

ياالمرةهذهدوركول!كنه-ذكوفا!بالترابوو-3"ـملتصفطكرفيحزهابدلا،الانق!!،ل!-يأيازتازحلم(ص"علىست؟ءان!ظ!!)

بالفاكها.لمكلفازتوا،-تيبان-يانك1،ليوريااي(كوفزةافولى.:ي)؟كذاورعدلي

فاحها،ا!ءإب-(دوراالىاناظرؤست!بان.سةصاعدفينكاقلتولقد؟كذلكليسأهرهـيبصو!-نوففوا

لآشبنن.نلاا.دوراياجلأ-ننإوف1(.ئطلحااعلىزمكيش)ها--دورا

كذ)رو؟ليماسأ،اياهاستعطنني-دورااعطني.جليا"ناذنهذافالىا-دورا!كوفا0ء:هاسهبرأخميبانسحيش!)

كلاحباردلي!فى،ليمدوفيما.قذفهاسأوةلمرافي،نعم(زةإوف!ليهاايونطر).ا)قفلةنظروادورتلتفتبةتعهيرغيرمنيبكي

.م.السوادانليدار.لييدياافذفهإنبردلا،القادمة01ءطلحاافاام-إ:دةاليهم

.دورايا-تإوف1.رزفهايقمنولاكونا.اتهحولا-(?غيرردشابصوت)دورا

+باردلليفي!يانكليماا-(ق-ى)دبرراسن-ااننا،زماءأتعالينزتا-ذحوفاليوم"انونلتراتكم!تبكوالا،لا،لا

اطانأإتبالذررلاوذاك،السوادحا!ك.الاماميةالصفوفقيفدمنالة-اءفيشغبصوتليلأ.عتاتازباعةالطهـ!ذءفى!التبرير

ةلاقامرزيمونعيءاًةاءرزلتماأ-(رورفطفسح)دورالميانكان:الت.ردئءنلت!ث"د،غامض

ؤطركم؟ر؟لق-د!رهيبصوت0لاطلاقاعلىزلاًقايعد

-مافارستا-(..تالصوفييملجميعإاالييفيطر)أ!-إلاطفافرخلىاليعودصبرتا!وكتفىا

1ه!


