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عهع،،/،ءلزلملم،لمقي.،لم،يرلح!خرلموحامهلملم،حاولوعه"ه2ل"ه"-"هلاا5؟2أءه!!

.جوكار-فييلىا؟اذ5ءا(أمدجايةتمب،ش؟باث.رذوين!

يدمالا.ترل5؟ماذا،ماذالكنو-يل!زذا01واكن(فترة)انالءةوخطأتانكاردلاولفص!ا،ا

،ارجوك(ورة)س"دقييالا-نجيلىا.زءكلمان)كنا)قد؟تريرد

يئاً.ثرعلالمنيالهفولي،-.دتيياصوكار-(ل!مبت!)فيىلىامدس!مىيةاميركيرخةمدىغرفة

؟ذ)كاقوللمن-ليزي.ارجوكنا؟ذة.ديوان.بءضجدرانها؟:وب

،جوكرا.-يدتييا"ايهقو،فياقا-فييلىا(لنظرل11.5تحدق)؟نيجوترفيم-يل!ز

له.ليهقو5-ل؟القطارفيكنتلذيازتاأ.زتظرافي.(ام)حيمببارإلم!ساالىاو،ا)يمينلمطا

.الاطلإقعلىشتئأاقولان-دكزياني؟عةووجدتوكيف؟مم:2ززإناسءظعتعلىتطلخنانتظارغرفةلخالدا

.كجورا-نجيارعنهص!-ت.نيس"دياعةهص!ثتدقد-فيلىا..لولدخاببا

قيا-.فيلينل.الاط!قعلى-يليز.ارجوك(خالهدليثت!رك)!نكلفى

نايدراولا،يقاتلمفاامنيكةينيءاصةالخا.برل!رعنديإن.فل"دلا-يلز-لالاوالممثههرر

إذهـعني.0ينلإصرامضاثقاتاليهااض-ف؟دهشازياماولكن

ل5.ف"اًفعلالمني!يخاتعلمنتا-فيكمالىافييالزثم،ليزي

شبئأ؟لمتفىكصةمجرزرسهع،الستارير-ةعانق:ل

بنجالى-ادورولكنيالقلن،1ا؟معئهمعلينءليزياننيالفالضالمحد3!ادرس!فيوحدهـاديزي.المسرحعلىة.ءاصف

طه.الضتدكظليةلإنححاوا.خةلإ3ـرالكلمكفةاتشغلمالنوفميص

.اكأزونةحتيتواطاوجمامل!تاللفلدطواطوإلىورعلىاصىة-ساقضلهبابالىو-:طر.ختردد،الجرسيقرع

--!،.-رىامرةالجرسيقرع.امت4ا

.ادعلاتفيينزلمدصدونإاتنصهمك-تجيآا!ضهماز!الىوتتجطالكهربائيةةالمحنسقتة-ف

؟بترصذالذىمن-ليزيعضهطهلي..لامتيمميما.-ا!امباب

اجمهضهض7ا-يخرفي!بىم.!الزثوجلىا!رإن-(!افتبعو!)بلين

هـذاكأرجيالم،-ضا1!ح-الصي-.البابالتفتحثذهب)نجفسكدوفل!،يفرع

؟ح15الصطويلزنجيانه.البابا.طارفيعيالىيبدو/
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(يترص)توجعني!انكل!عنيتونكا(بة-وةا؟ا.ايحال،علىسركلاتجلادنلإس-ليزيلأ-ليزي

فىاًنااناقدولانتا!رجلمنبلمهغراما.-4با؟"الك،رةلكلمهاثغيا!فيزة،مك).اةاسلمنأةير3رعاا)شوفيإن--فيكمالىا

تعرفا؟ردشلاا.!كاهـومالماقل(فترة)(صفةعاصفقمننئويرةحدونلت،:قوخهموا.خأووشبزأشبا

هـذانسيكو؟اطثعرفالاإعجنييننها!15-(ل!جيجلمنىنزعجآ)-ادفر.رءنحآم3ليعصيعهـفانغير

ا!ماا.ثقوانالنادرمن.لىالاولمرةافي!فاذاما-(صوتها.55لتئحةصا)-يليز؟ذاكم"نىو.1-يليز

7لاولالاصماماا.ذلل!سبباقهماناوا،ةلاسا؟-ييمماياشيدانلاللييىدتلمز-"اذاكمعنى-فييلىإ

لملآخهـاذااعنحدكماامينانتريد!يف.-عىتحطيننكا-(ئحأصا)فرادص!ال.اًثبلىحين.عليالىفضو-تىقيكلاًراعدو

قله،،كاو5ءاليةا!؟لىلاوابه!-اًافعرا(دترة)ات!ياانوشكا(ئحةصا)يلكيز،م!؟:3فيمات-دثون،ءضار"ضممفيعرلالذينا

.حبيمايباله.هـكذ!اننيااز"ا!لمفياقولي(ةفش).سي.وتزفييغةاك

.يدرالا-ادفر/كيف-(ئحأصا)دافرتت!لأصليهقو،ةيالاقذ)كليشف.تيسهيديافئا

لالذيا،،1)سبدر)لفيننستكو-يليز.كذا5ننيالكلقوا-(ثحةصا)يليز،ليهفو،تيسيد"ـياليقو.هبىعو؟!،ر،بدةلجوا

ز؟بالترمنسي3زتسأ.نتظرا(زناض)لهما!!؟3:ف-(كأأصا)ادفر.هاثقو

.ةبظمشكماءكل.-تآ(ءلاشياارهض!زةقل)ماليوحصبافى.اهـكذ-أ!كأةصا)يليز.-لأرعةديإن5اهـ!ذغزءصلا--يليز

قزلااهذإن:ولةلطابامحيطةسياالكر.لاناةلكةاشغلواءأحما-ذاانمنليبدلا،ليالنا."عليتمد-5لا،،دةلجرايخصف؟(ةفير)

دوا؟وثةلمنقاللصورئعأباتعرفلاا0؟اظفوا(،صةباالح!رلمكنسةاكتتر)ذ"باالكهر(ةفتر).علينوالتحرهوتت5-ذافليس

حة.ءتيؤاولن،إرلج-داعلىراصواعإقان،أشةنمايند"تما(يرالصلىاآمثكر)ادرربافيداًثعلأ،دةالشهاءلىونيفسراذاولكن

ويرى((رةلم!-واةلجرا))اسما-جميلةصورة.ذا5علىءالغطا)قىأ.الحة:قةلقوسأ

صورة،ا-كبنةا،تهاجر3-رتقد،تاة%!5؟عشيايعلىيلين؟شإةالإةلمنيالهملينت!وا-فييار

.؟-ثةمرع،؟)قيأتالدلقوا.يرا-ساعلى-ادمر.لهملقوسأ-ي)ير

؟ةجريةا-فرادمة"ـ.لةفوحلاثمائحةراان0النصاء؟-يدتي!ذللمثعلىليلىنه-مينافييلىإ

لهانابدلا.جرتها:دريالا-يلكز؟اجم!*ماا؟ذتانيألأيئامن7لاثما-يمماليز.زعم،زعم-يليز

اًزلىنكونعجوزةجدصورةإدار.جرة؟ا-قفنتاهـل؟يراناالذياعظيرابالله-نجىالى

!ا..قضةلاحفادهاتحكياوتحيطةجلى؟لها7لاذ!،لا-فراداعلثزنيا.ظهريعنحللاو-ىلفى

بذلك(تقوم).فذةالناقتحواالستاشكشفسأ(اليهدظر)ةراإشكافىكلم!كا-يليز(ةفنر).اهـ-رزلمثيكفيانور،بغي،بذلك

تمطى().ءيبتديم!دومهـذا!خراطمساي.بةفسكالهنايةفيتصرفزت"ا:اس!فاًا-ث،لا!زذهبانلكن1،)ذهبولكن

،جميلالعح!ان:سغابرضىشعرانيا!15؟اهذما.ء...اابا!ج!اب).تمكخوارنيا.خهئيني،رجوكا(ةنجاً)نجيلىإ

فم!،ا-يدوضاجت،.فعشاًم\حاخذت!وقد؟غنيزتاهل؟خبئك!-يليز

فانطرتعال!سهيدةنيا!-وكم،كأضاىاشدنعادف؟يدينترالا؟سيدتيياتريديئالا-ارفيى

-.مء-ر

.ئعاراملل!لديإن.هنا"نالرؤيةابهلما7جدأغني-ليزيالبابازصمفق)!عجبأ؟انااخبئك-ليزي

المنظر.ايغنيهذاوان،جإرالاشالاليس.جداً-فراد(الحامفوذفتل)كلمباحسبى(.جههفي

ةعاسروجدتفقد:عظيماكانحظيانالحقبمابذراععنقهتهط).حسناهذا-ييز.نخرجإربوسعك

-ارا؟يرى*نأتيالا.راقبةالاحياءافيغرفةنالرجلفيامنانجداننيا(اش!يهلهوتمد(ع:قبطةر.لاياقةلابقميصهفراديخرج)

دينتك؟متحبلايثردد)بةالثقةحل!يويستديرذاك(،ي!تقب!لىاغ:هاثمفيالثاا،مف،ـد

فافذتي.منحبهاا-فراد

للخطيرلمجالانهاحسبا-(ةفجأ)ييز.ااءريرعلىءلغطاللقرأ-ادفرادفمص،ايزنم

ا!فك؟عظزفيكيرؤيةمن.غطيهسأ(حسنأ!حسنأ!حسناً-ليزي؟هناككان"ا-فراد

؟ذالى-فرادكفوحالاثمئحةراان*(لنفهاوتضحدنةطيه).شىءهناديكنلم-اجمزي

على؟رزنجيآهناكلن.ه.ازني-ليزيمثلذلكالىتدي5اان!وسعييكنلمكاامنه.الرطةاضهاءسبانت3-فراد

المقابل.الرصيفكااحركاثمككالإنه:عزيزيياليقلولكنمعماشأقلكا-كون؟الثرطة-ليزي

احدنايرىاندا؟اًاكؤممنإط-فرادولكن.بضأاإغيلنه:تم،زنم(فرادمن7الشرطة

(فترة).الشيطانعالىزوجان.زنوجأالسريرغلىتجلس)...صثنةألمامأيري5ةعلىذلكاناء-بكهـت.لا،انا-فراد

.للنافذةاغلقي-عال.لتعا(بجانبهاالجلوسغلىدفرلو!ىس.يعنيلا

فة؟الضرهالهوايدخا!انيدترالا-ليزيلايى،جميل!ثماًالقدكآن.((ثمناكااعلىفاجلسزني1،تقولاذام(مغتأظة)-ليزي

حسناً..الناقذةأغلقيانلكاقول-فرادلاولكن(.زضحك)لممفضل!ا؟أ؟كذلك!نساناايمنحداًوافلساًاخذلم

هـجديدمنللنوراضبئي.الستاشواسدلمااديضمهاقر)؟أتيفكترانيهل.عيئيكتخفعىالبولي!؟معقضيةاليمالكتكنولم-رهـاد
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فيفلى)؟م،.ء-ون.دولارادينارمناكئر.لاارلكؤات-ليزي؟نوجالىبىبب!لماذا-ليز!ي

(!سخكونيضحكوهوناءلالىاهذهفيادفر1112ولا،ثملأنااكنت،لحاايعلى-دفرابةبلياء-ادفر

(ةنرلورالىاقظر)عينيفتحانني!.كآنماثااءبعدشفيار3اذ.4ئعرابثسقةمضا)-ماءان-يليز

نحطاً؟تراكالاثيابيشعتلقد.لمؤسفهذااق-يل.ينتظا!اناربد.هناثهسمنليس-فراد

تقد.الا-ادفركا-"وجهكصبغاليروعدتوحين،ءامافياقول،النافذةاغافي.الللبلةءـذهكاتكادتكغر

عطيتني؟امافتعرا-ىليزننياليضا!تذكرلاا؟تذكرلاا،رالاءرايئأض).رجأخاجدهافسأ،الثممسمااءلك

.زعم-دافرنكاكرتذلاا."نيطا!رو5اهذر،:قلت(.قبها.بصريحددوليهاافيتجه

يرففها).آرفوخذها.خذها-يليزفيصعةنيضاز-لمثاو،رالنوءتطفيناردتا7كدهاماذا-(مبهماةلقاًقلقة)-يليز

ع:رة!إتلاردوعسرة(دهي.نبرركةبةيفآوثرم:كليىفاذ)كوجدتلقد؟الظلام.غنقىربطةاعطني.:!يءلا-فراد

،تكمؤ-رفيا2لليدخء:ليفتياتانلدولارات؟ترزكارالافراديفتج.!سرج)حغامإفياغا-)ءزي

؟فخذي،يتهمااردقد!العئستلدولاراتاد.5كلأ-ادفريليزتعود.فيه!يعيثوالطاولةاجادربىرعة

ا!-ا؟ضراًا153ترأ،ونهدي(إياهمايهش)فيليدينلىإدورالىغإت!وحين-زي)تعقدها).نتظرا1ذيي5ها(العنقربطةو.135

ورفتكخذ؟ةسالغئلدولاراتافهةمنن!دان-؟بةتذكر،هذا؟واحدير-سال"ابرىبونددباكعالبآارضىلااني:اع(له

عثسةالغثبفياص!رطانقه-لواز-ح-.1ان0نمكيسدإنلك.اقول-ادؤران.الجديدةالىجوهمنالمزيدارىلاحتى

/،مكانكلفيف،نيىدكاا)-كان!دولاراتبهيتحدثلاوهو.إلايلفي!ىالليلفييفعاح4اوار"رحإلثلإث"ات.وداناطلإهماقصارى

وقىد،اءهلادعانيريد،(السيدد!وكان.الضارفيوالثاني،الثلإل!ءلي.مواهـدا،ال!نممتدلي

ط،ولقي؛قصةلهارويانلح،لىالصي*لنيسلانلييروقكانواذا-(رتحم!د)ليزى!:هذ!لداقول0إلاشوعلعطلةوالئالثللخميى

كا،وجهىفيتحثصيدالكاك!،حالصوباوهـذا؟اًثير3فليتانيتدريا؟عةهركلم1(عليكتبدونةلرصااولكن،باسازلتملنتا

غنه؟.!،هـذا؟!:مثاهرةلييدفعنهالىالي!!؟صثي)اآثير3فليت!!إد،-فراقولفلن،تأحسنآ...حياذأارغبتفاذ/1

ين؟عثرلاو،ينثظرولا،ين"إرهـوس8ا(13عةقلحويهي!فو!؟لا!فة3.مبها؟.لامس.ـ..ها،ها!بذلثستفكرول!ك.شيئأبعد

.إتدولار،عسرةل!وانماءرجل!تعذييننكاتظفيانلأدايسليكإنه.للمكافأةقهلني.جميلييا.قهلنيكآد!وكبجميلنكا

للهمير،نجغيمد!كثراهـذاإن-فرادكل0!تمام،فتمابةليلنك،انسيتملقد(فترة)ثمحشيةبرووقجأةيؤلمما)؟تقبانيانتريدالا

!ذا3كخشيريتيالفانت،البافياما.المرقصهواكألامالاوف(عثهيدفعها

زت!يئ!من!يراطشكزفنتا-يايز(عةقهاعلىيضنط).وحدكنت1،يخهتذكر.اثطاناإزنك-فراد

اءرأةامكانددلالاالجل!خللف!6ايه!ااتلاتةعل"اذا-ليزي؟ماذا-هفىي1

هلداءلماحشاتطكلم!اذ...متكسةساؤظةهـع.-ع....الثطاننكا-دفرا
مهلى.ل!صعطا-د!را

-ين؟رستضهـل-دافر.جعنيوتنكا-يايز؟كده!ذاما!ةراا)ةولىاعدنا-ليزي

اًةصل!-متكبرة؟طط-أصا-ىايزضظيفيالححتذاأ0وحدكنتا--ادفر.اض-ك!ت.ثهطءلا-فراد

اإبرة.ةسإقظةهذ.ذسال!نيافيحدابقيفلن،بعدقليلأ(فترة)فيالضحكعبيبةطرقاًلكان-ليزي

تي:!ةيريافيحة(دفىابصوت)دفرا؟يدينشكم(سيتر)لليلةا؟ور!رنثاهل

اذا،أكئ!رامهاخهمعنبلدتناإ"أءتحدفيلااسأتإنييعنيفهذا،نسقيإذا-يليز؟شمم-رور-قراد

0يخةقوكانيدينلاترتكث.اءيءفعلهءر!جرةازدفعانبدارولا.ممل!؟متممسرور-(تبتسم.هيتقلده)ليزي

اخ:ةني!اذن-:كطاأ4اديء"ج!")يزليءم:ا)كلاماهرزلىاجمةحالا-دفرا.يصغيريا،ب!ورشداما

!ىلش؟رديخاشور.ءسجداً،ورورر...نمالافراد-

هدوكعلىظلي(آمتراجع)فراد.:ذهناننيا،لكاقولهماإ-ح-ليزي5؟يديئقىكم.جداً

بأيةالطاولةعلىمنتأفخاراناءاءزيرلمناول)ا-لموانا؛يزورفيمناولوانت،اسىاول3اسال؟هذاعنل1يىالذيءن-ليزي

عبسةهـذه(رأسهعلىتحطمهلألىواض-ة.ـحسنةألذلكفان،للاولمجانانفىيبلطفتجيبنيارلبحفبوسع،مسرورآكنتان

.بهدو:كاحشفظىولكن،ىخرادولاراتفيع).باكهـدالىابيحاجةلا-فرادذلكإنااو.؟حقأآ!رورالست؟با)كما

.كاعياًصفيإوؤكبهدواحتفطي.(علىالطاولةدولاراتعثرة!ةمنورقة!دهصتيلأد!ر،دهشتيلأد!رصعلى

؟ياصتصفكمازتا-يليز.هذ.لاليةاكورقت،يدهاارلست-ليزي.فمكاغلقي-فراد

..انا-فراددرنيزقالذيالبلخهوا5ارىاناودولكنيدفوة،بقوةاليكتثدنيكنتلقد-ليزي

!نتا-يليزوتةمف!ورقةاخذتأ)!حزرإحتىزشظرا.به.تبيانلمثخافتبصوتليقلتثم،!لبة

نا.ا-ادفراءكثراالى5،لا؟اًدولاربعونر1(عينيم!.ثملةكنت-ادفر

حقا.يدهثنيذا5إلى-ليزي.ورقتانناك5يكونات"ـكآنثم،ينبغي.ثملةاكن1،لا-ليزي

.!*ركافيانني-فرإد!ما،واذن.ايضاًهذ.ولا؟دولاراع!ثرون.ثملةكنت،بلى-فراد
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الزفييينا--دشعكذاواذ.ال"ينبرعض.ركبروؤءوعن4صلىظمةذزتفدلقد-ادفرلم؟كرركاي-يل:ز

مسدسه.منبط،قةا.ص!اجا!ر.اردفا.سامواف"حدثونا!ء+أا)ةإسسهعبوإن-يأمز.ال:وخمجإسعضو-ادءرر

.رلفرابالاذةقد،لاخرالىفىاماا.ء!شرأبتلاذ)كقفا،ركيروز-وعن.زفلتروب:4اواقي،ناا"اا؟حقا-زيلي

ور-تر؟)كروإ.م!هذل-ا-زي؟اشء:اقيزلملماذا--اد،ر؟الص-ففيكاركصورةيشالم-فراد

0مزع-دافر.ل!هاملىلة-ي)يز؟برءدو...لىبى-يزلي

-؟هفعركيفو-يزلي7ماعموثخكرواا!5-دافرلىانني1(رةصور3يرظ)و15هـذ-دافر

.)كفيتإغط2!كاثنةلمداإن-دافر.،ملهعوا،إليجإههااننيا:ط-ع!-يزاي.كتةكماعلهيدهضعاووهو،نبهجا

ثم!صأ.داميإن"ـثؤ؟كاهافيةلمدا-يليزيهتر)فىلا!هـذ.شى01هكذاعطباك!ناورابز"ا00.ها15(ةفجأدئةهـا)ي)ثز

تععلونه؟خراشيءلكماليسو)كن.الشؤمل8تحاخها(013"عصفيارإ-وا.ارىدعنيابوكا،الصورة

؟قلت؟لاموراتحدثهـا!-ادفر؟تإهـ!ة،1ولم-ادفر--بك-(يدهـانمالصورةينتزع)دافر

ؤينهادنجيارلىا.كآنلاطلإقاعلى-يإزانزتا.غي،.*ىلانامتداام-):زي50ذا

لط.ا1ينطرلمنمماابل؟يفكامانمافخهوقفى.يطرشيءعىفالاازءقإماناوإ؟د.بهاحتفظامآرصاويبد2ـوز0بع-محةأز"ل-يليز

زرالىافثدنيا)..ضمن!عةارد!ع،بمدوفمارسصم"13)انفيئياشالوحاالتيتاا!5---فرادحدليمهانمنليقالءاصحيحها!!لأسرايدشد

كاالروغيشزمبارإةربحاقدكانا0اليهما.ة،هـا7أ!زقوماذا-ليزيها!،الح--قةوهـذه(بهبلاا7ع-لمن

،ززوحيحرناك5انقالواوقد.غلينوكاناارليقطلاوأطاامروص،تهـاط-فراد؟الم!مط

الي--ابا0منبالأ-ودينإقذفراانرادوااو7بحا)-رادسه1اإعةالس.م%-فراد

حدودفيانفهماعن!دافعهـذينولكن0ز.م--ل:زيوهـ!!يك.-داكبجرةا1اضبدو-ليزي

وضمة/بةةسا)بيضحدا-بقى،ايرخوا؛هـتمءاطا.إهـاإزتق!"ذنل-دراف7تكخوااهـن5!!،دالمةاععلىالصغيرات

0رصاصطلقوام-دسهخرجفأ،هع:علىتصحك).ر*ب!بهنيارصداولءالم--يإ.ز؟ر:4الىاعلى"تكيرقومل5.(ج!يبلاا

نمقفزفقدلاصرانجىرا.أا.سيءكلهذا؟ذلكدركهـا!!-فيب!تص(ارةلمراب!هض.زعم-ادفر

.المحطةمزلمزقترباكاإذالقطارذ)كلي"-اللقد،اياهازكإ-فرادولز،ةاحين،بوسعكنفاوإذن-ليزي

يجد؟ولن،يعرةهمنهناكان-فراد0امسالرقصطفي((شـوبىترمناكلهيتةلمداترىان،الصساحفيفطورك

للمتولستدءونكحين(قترة)فضيلاالازتظاراذنرالاإن(ذتر-)؟وبىش-ىليز؟نافذتك

سشويمها؟التىلقصةاهيذه5لأءل،ال!اضا"امللكذلك.زعم--فراد

؟ج!.كانذلكء-ىماحنول-يليز؟ماذا-فهـادفيء3ئلاتدءاالجرسسعيقل5-كأ)-ز

ا-يي.-فراد.تلت.ءإنعيناككاؤتدا5جلامن-يزلياقبروسعكاناعتقدلأامالطهتوجباصاعات

اقولانا.القاةيالىاذهـبلن-ليزي؟كذ)كالإس،شهوتكفييركذلكانلقدتي

.واكقجداتكج!تار.31زىالك!ببككأمحترمابابئانتوااقذر.ز.ةءعدزةسطوااعلى"مرب-دفرا

بانكفطسرتلى!فترة!لبلىاء-فراد.4معدزراسهطوإنةعلى(صكما-ة)-)،زي

بانبعد،ه!اغه)مهافلسهتادنجاهتبحبلن-نرايلبة..زض!يأضاجعترةالاذه5.:لاناليكانلو.افهمكلاننيا

05الثرطةلرج!عقضيةليتكون...وإذن-لبفىيمنليايردةهوانلوجب،البيتذلكومث-ل

.خذكلأسيأتون-فراد.زوجإرالىممنكأةعندينل-فراد،امكإسا!ماا(ةف-!ربئ!اناماناجل

(ةترة)،قيرأمافأقوللذن-يليز!ما.ءةهحدهمالوفهيدإ،التلفونلىاأستدعىحين!هل.غاضبئكنتلقد:ةلتممازاعتذر

لي.يمدهاانقبل!حهافهو7ضاًاالصورةفيموجودة
سومطمازا.1تدركينتراكهل-،رإد

تفمإننه؟..ف".ت-(اعع!ابابكلةر-)ى)ين.عنإهاثينيتحدانمنمنعتك)فد-فراد

صأفعلا؟الذي.1-يليزأوجلىانحبلاءـظننا-ا(ولعلى)فرادتجاصظهل(ةفش)."سنأ،حسنا-ليزي

.اضودلحلصا!ىا)صدستثهدين-فراد.م3ميتسلينانياللوالبيضاواتالنساءءولاا!يمكنتاذا(يجيبلاا؟إلاسؤعلميكاطرحان

.ابر:مو5لاببضادابمما-ليزي-ذهمؤااءاشديليى.يرءفي-يلزلاا؟غةديتفعلزلإتافمإذا،الحبمنثمئز

مأ.ءرهوليس-فراد.؟-ونياناريردلاو)كني،عايه،هنادمتمالحالايعلى(دز!،.يجيب

مجراقهو،فثلقدمادإم-ىليزنجىكوا.الش!طارنكا7ييدرمن-دفرا.تكأتصرفعلىزعوداناولحاف-ا

؟ممحعا!فلقد؟اذن!أةفر)...ايضاالشيطانهو(ةالمرااماءشهرهيمثطفراد.فترة)
بةرو-بمر

.بالقتا!-)يزي؟كيغتصباناراد؟الثنمالمنتيةآان-ل5-قراد

زفيبا*قتلنمااولكنه-فراد؟يهمكانذلك!ىماو)كن-ليزي.نعم-لىبزي

7ذ)كو.عنى-اهـزي6حافلتكالىزفييانصعدلقد-قراد؟نيويوركمن-فراد

نمكلمجر،اًنمتبراناردنالو-فرادفأقبل،.ستبدةفص!ت،عليكتمياارطظةو،مد؟يهمكانذلكء-ىماذا-ليزي
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ادهـ!،ادهب؛ا،ةؤحقاالوحلفيانئ.زذاوهأ-يلير...!أزيفتل

كلأادةر؟فرادياهنازتاهل-ال!وتالقذرايها(ارها-ونحاطبة)اءيرانلىيمبغكط.حقعلىىكن!-اتزي

هنا؟نتا(ارضطبهشمى)ادا5الان!شحلانكا:المنش؟حقاي-فراد

هنا.ننيا-ادفر7يدينتركم-فراد.حقعلى-كنلم-ليزي

(مذعورةاليهتنظر؛ثادر).حداًوافا-أبدارلا-ل"زي.ذا5حقن،ولالص!المنتاتيإزه-فهـاد

لماذنذلكاجلمنهذا-كانليفىي.لاردءء-صة--فرادفءظيعيخهفل!،لااممجرماكاناء-و(ةفش)

جولىيدمخا!ءا)"6بافيةتحادفرهبفي)،حدأوافلهأريدالا-!زي.جةسكمنرجلاالعقابةيرتعتا

بة(وجيمس؟تصبئدولارمه-صةربحان-فرادءاحداًللعقابضىاعرانيدارلا-ليزي

.حدةواليلةمناًيرصكثرأ.يترأ؟اًجيبوسأقيأرعماننيلىيساًس

الثالثالمشهداشحاءحالقضيةكاز-إذاس؟لا-زيلي(ا)يهافراديمئيثم،فترة)

ح!صس،جون،فواد،ليزياذنذا5اجا!فمن(!رة)0طرازكمنهذاو!بنبنكيكاونعسا.ما-فراد

-.7مساء-اءلياوءأتتحمهء"ـ؟لماذا؟ن-يلىا

مالتوخأ(ولبةالدبابا!ظل)!عجبا-فراد.اعرفهلاننيا-إ:زي

7مادكايليزيازتهل.الثرطة--ون.7..

ا):ظرفيوماضية،ايا.ساءعةءير")ليزيقلتو!.إذندا5جلامن-ياين-و!!--لراد

اذناهذااجلمق(فرادالىب!كاحتىففهاسإرا،الصبمايةحمماتلك:فسلمث).الحةثثهولسل--ري

كةت)هقدلاذنذاعاحلمن0!!اساومثمذواتمنمومصلالحفيقة-فراد

احميى-!كتغامناياهااًهـاز!جون.:.ه!الحر"ق!ةةقولانيدترالهسرةالدولارات

بارداصتول!كنك،ملإحدة!يديعلىبتلر
تكلىشصين

..0000اطا)ع،1انلي3يف:اءلتةوصت؟كالثلمج"و-ود!يضهناك:حفقةمنظك5ل!س

هي0لاا،لعم؟مادا-يليو!فليياليق!،ليقا!ولكا(فترة)لأإد!كونوعشر،ببضاالفعسرسبعة.شيءكلاوهذ

اوراقك.--/جونمشليالىهعدتدقنت3اذا...الصغكر:هنا،ز:ويوراةفىلسنااننا.اسودالف

ي!ي؟فيتغعلانان!تما.فم!هاذا)لألفنيك؟ليزانلكانالىبحاجةكةتفما،ء-اوم:كعليلفرف!(فترة).ونمزحنفلم!ارفيالحقلتاوليى حقاي(-برغ،

انسانايبوسعان(نجمتهالىجونيشير!ايم!.!ىكأتلاذا7ص)كالس..عير"معمي؟.وذابن5توماس)ن

وقد،كاللسدعدلقانإز-مما.فمةيضان؟"عىنمتلاذا؟الدنيءلعولاما-يلير

..!الشيطانوحؤادريلا-فرا!،فتلالذيالرجل،توماسان-فرار

جوريبرز).بالتهديدمودط(حههالماعلىنطبقغ(قكمماو!كرسيعلىذ!ار)ليزي".عميابئهو

..ه!قذرأتذر!رفذ؟%-(خوذ.ماً)يليز

هذ؟تعرةينا-جو!،بربك،لاتبكيادولارخمسئة-فرادشيئايعنيلاهذا؟خيررجللنه-فراد

؟وهذا(جيصالىمسيرة)ليزيهبا!لبكيلاادولارخ!مثة!كيكيلا.خيررلجهولكن،ظركفيآكاير

جيسى).بظاقتك15ار-(بمى)جوق!درلاركأمثة.عاقلةكوني!ليزيياطوالجسمهيفنطكآنخيررجل-إشي

الىونذهب،ليزياليهافضظر،للهظاقةيظهرولا.عاقلةل-تانني-(منتحبة)ليزي.ئوبييرفعانويحاولصمميالىالوقت

منهافتخرج،ش؟!أتقولانغيرمنللطاولةاشهداناريدلا،الخممةدولارات!اريد-كوناانلايدهثنياله!اطيربرجلتثرفنا

لقد(قرادالىمثيراً.اباهاتعط3،اورا!أ،يوركنيرالىارجعاناريد!زورشهادة.واءدةاءسةمن

ا!ناءاانعلمينا7امسبةساءبيتكالىسفتهيرقرع)!اذباناريدااذهباناريديمالك)!بذيئة-(يدهرافعا)فراد

جتحة؟هومرةالجرسدفرع.التوعلىورءفالجرسانالانسانبتحلإعلاةالثيطانانبب(رفه

يحقنهامنتماماًثقانوااتمااهل--يليقئ.اعرر؟هذاما(مزوءفىبرموت.ىاض،ثوبكرفعلق!.الثيطانحالثرالايفكل

فويفى؟غيرمنالاسبيوتالىالدخول01،1كبه!وا!فر.افتححلنةدلاطوقرعة)هيتلك،فذرزنجيعلىرصاصهواطدق

.مضايقاتلكاا-ببانث:انالا(ا!اباءلىرباتة)غيرمنالمرء12يأزرحركآتهذهانةالقضية

(فترة).عدينابالكيثغلنلا-جون.الترطة.اقتحي-صوتيمتدالذيوانما،بهايمتدفلا،فيها!ةكران

بيتك.الىسقتهقد-كتانلىنسألضكنا؟ا.الئعرطةرجال-(منضففىب!وت)ليزي.رئي!ىهوكىماسانبه

دخورمنذلغيرتاغالبزيعلىيبدو)إن(السوارالىتثير).منتظراهذاكانشدا.يفعللمالىنجيول!كن.ربما-يزي

ابتذالا(واكثراقسىفأصبحت،السط،رجلي("هصهاالىإلواروتميدتنحي)بسبثهدلدفديكونانمنماولجيبدلا-!راد

جمصصحبتهلقد.بئسكتحهدلا-ليزيا-تطء..510احتفظانايضأاطيرمن.ءشيئافعل

فيلمجالأضاجحتهانيغلى.غرفتيالىتأ!يد(الهاباعلىفرباتاابدأ.الىالرطةرجلااسلملنقيا-ليزي

)سانبيألقطحذلكيهي!الشرطة-الصوتفميكون،و"يكنلمان-فرار

ة4الثفئةمنورقتينستجد-فرادغرفةالىاذهببةءاختيولحن-ليزي.احدهماستسلأينحالاصيفعلى.توماس

لي.انهمابةالطا.لةعلىالدولارات(هيافواهاصص!دفعه.يتحركلاا.التواليت.فاختاري

ج!98
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بشراسةتعاملونهاانكم؟حقادزىلمكون.النظريتثادلان).اكذبا!نلم،ص.ذلملكثبتا-ليزي

هذهإهـت.لضميرهاخلإفاًنطا-فها!يدونوتر.(ع.نيهعن!ايصرففراديفول،اا.15ينظرانغيرمن)قراد

بنتي؟ايا،نجيلىإاغتصكهل.3يةميرائلوسا.وقءى.قلميو5.هذاذلكمنلننته-ادةرصباحالمصرفمنخذضم!االقد--(يئللاخر

لا.-ليزي.جيبكالىتعيدهانبرو-عك-لينيالمتسللبالرقماخرىورقةثماروعشرينمعام!

نظريا.واضحمراهذا.حسناً-الثيخ(رةلثل!لرجاللاعفىت؟كالارببدو.سكوت).لارقامامنتت!ققانلاالكول!س؟نةصه

نمرقينعلىننيا(هاالبيئظر).عيفيليا!قدوصلناهنالىوا!اذرذاتحنها-دفرارزضت)ةد.ما2رفضت)قد-(بمنف)ىليز

مس!تةمنلكيا(فترة).تكذبالااخهامميرهنفاذ)كعو،ينةالمدفيرجا!خيرنها3"ـ0وجبم!وقذفت،القذرتينيهورقة

.زعالوا،ولادا؟ا،با5(ين!لأ-ر)!!اريياةالغرزيذرع).ةمرااءااهـوعلىيءوقف،رفضصهماككاص-يحاكانإذا-جون

نعتذرانالالنايبقلم.نعملهماهنالنايبق!انظري(ليزيالىفجأةورودثماً،وذهابص!ة؟الطاولةعلىنرا!افكيف

.فةللاينكثيرلاجارتأرلقد(ةرصويهاير).اليهتنظر.خذتالقد(قع!ير!تبعد)يليز

؟ماريهيكأ-!يزي؟نهيث؟!وكميرونهةإكقهلبةلكابةلزكحيافيمن(تقريبأر-ةيئوب!وت،ذعرفيفرادالى

اصيءاهذاائملماخقيانها؟ماري-الشيخ،نالذهذ.ا!ظري،الجبينهـذاانظريم-إذا،وبعد(للاخرين)؟اذنهذااجل

شصاباةينعزمسكتةعبوز.توماسالحظلا،ملا،لا.لر!ىابثواوش"ـ؟علىزظريا؟منينيداتر

اب"تي(ياءااقاالى.تربالموالأماكلـذمن:يةا)ةهاحتىالطلعفيمةكطل.زظركعظفيز!رعلىطلمعتها!هل(لفراد)جديا-ج.ن

التنيخ!ايها-يفي.جهلووجهااليهيؤنظرانيذغيو،ضجبتكزهانالكقلت(أسهبرءىءيوادقر)؟لامرا

بنتي؟ا-اليخوورا،هفخرشداومابهضا)ةراماينترنكااقاةيافق01لفد(م!عدلىابمايدفع)جليا

.ا!ةةاني-!ييزيبعدالسجنمنيخرجةات"ـاذ،اطمئنيااجملهشهادتكعلىحصلاذاتوماسسراحاطلاقعلى

فلت!ددمتما،سفينراعلإم-الشبخ،عجوزمنتحظطشدانفيكو،امعواةثسعاهـكفما،اك!إدةذه5تليحر)ةدو.بةتوم!3

؟-فةالحقنارو-عك.نهسهنااوهشصعرفتدقددو-هكوبصورةاتلمنطاًقكيسيجراوغد.توقعبهانالاا

هيه.0هذهتكونانآ!ف-يزيلفىد!عظيماصلأعم،تنكفا،ءهرورةتكونييليزفعتر)7القهـاءةتعرفينمل.وممية

بةالحقبقةاما،ارريىبمنالمالؤسإ:ينالانحتىكنت.ووقعىياقرأ(ورقةلهافببسط،كنفيها

ولانتالا،ذلروفيلناحيلةلا-الشيخان-وهاالناسنحسإاخترتف!د،المرةهذه.يةا):،إحتىالبدءمنزورهذاان-ي)ين

زور.شهادةمنكيطلبانلأحدبقولا،انانينات!و؟شيثانق.لينلاا.زه-ياخذينتأ؟ذلكدو".ر؟-جون

بها.د"ي-فكرلا،لا(ةلتر)(لىكوعاعلى15يقسر)؟ا)عظامحتىعفنةءةتنة.وقعالن-يليز

؟؟ن-لكزيمماابتين3لراعلى!س4لموايتم!اكبتينلراعلىؤيةءابةالقو(يلليز).هـ!ا.خذ-ادفر

باختي؟ينءفكرككونيالم.بأخقي-الشيخ!ثيهزدوانيدينترلذيالرجلاصورة.اشمرعنر

بلى.-ل!زي("فتوحاهكوترلذيابااليامنكاركيد-ل)وحين.اًشكرعشرنية؟ا،نم-يليز

بنتي0ايا!نفسمكفيماادركةنيا-الشيخدعالراإإبمد.جلدكف-أسلخ،السجنمنخرحا

أ).قلدارأسكفييجولمالكاقولانتريدينا..ذاكمنمنعكاستطعتاذاالا-فراد

للقاحمهاسيذهبالشبخفان"ع-،وةكالش(ليزيأد!3الاورخاصالىاتبرقانبكااكان(الظريتبادلان)

فتاةكايماكليزيان:لهاوسيقولبيت!افيال!يوحءلمىعصوالهمأمضافكهـ:!واج،تقداضااكأ!دفانا:نيويورك

عبروستبتسمىابنكاكتردالتيفهي،طيبة.اكافي(،يزي)اتر!ا-ا!غ.الصاعببعض

نلنيا؟كآيماككاليزي:ونقول،د.وعهالالى5-ادفمرأةا3تذردنيءنكا-(باع!اب)ليزي

والتي،لهااسةلاالتيوانا((الاىمهذاانى!هـالو-ونانسانروسعارلأتصوراكنلموانا.سدقطة

--كون،((المجتمع،رهامقالىالقدردفها!هالو!هالو-اشيخا.قذارةءنبلغتهام!ي.لمغان

بيتمسافيبينمكرإسيطةلطفةعجوزهناك.!ركاسيغار4-!!يزي)جوناسوقكاملىوقعينهل:قرري-جون

فىستتبنافياميرقيامهناكستكون،الكبير!!الى-(!يزي)ا!خ؟الس!نالى

.لانفكريمسكينةمنليزييالككايا.قابما!هالو-يزيانيدرالافانا.ل-جنلوشاننيا-ليزي

.د"برذ)كيضظر).التعارفتملقد.حنا-الشيخ.اكذبا

أشيب؟شعرهال5-ليزيقدوانها.اذنالةتاةى5هذبة(ليزيالى؟الحقيرةاشمهاالكذبيدينترلا-فراد

زاكماالوجهولكن.شيبأكله-افيخ.الةف!ىلىإيىةقر،لوداموفورةكنتحين؟إيلاالطوةعلتيراكوماذا

نهاا...بسهتهاتعرفينويالتلا.بنضارتهيحتةط.عتوفاريدترلااكاعا-فرادلما؟لصغيرلرجلي،حبيبى،عزيزيتدعينني

اممامستنطقينغداً.وداعا.بداًابهدتبسملنتدخلوقنما.تمامأحقعلىهي-للئيخلئجعلمينيز!ن!دينصتوحين؟جماتكذزكوني

بالحقيقة.القاة!ط0فيذلكالحقلميكونانغيرمندارهاإلىتكذدين؟،المتكونياللذةام:حككنتاننياعتقد

ذاهب؟انتهل-ليزيانغيرمن(بقوةيردهاجون"ناشارة)؟امركيسوىذا5ل5-(بتحد1ليزي
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.كاب!عا،بعدعنستبك-الثيخ؟شيوعيةنتاهل-الشيخ.دارهاالى4ـبذاننيا،طبعأ-الشيخ

؟ءزهوراليسترسل!اولعل-ليزي!ص:،طاغةاية-ليزي.محادثتناعلىاطلم!!انفيجب

جداً.هـكانهذاان-السيختقولهاكاثكرةاثاءاديهاةان،واذن-الشيخ؟هنانكارفتعهل-ليزي

7توقيماوعليهارخهاصواو-يؤنولأمرامن)،غضلقد!:دتسنقولزاا.لك.جاعهارعهـدولاشنا5لىاتتالقد-افيخ

.جدأكن3هذا-اكيخ"نثنينإإينتختاريادكعاانليزيياوسوف؟تة-ظر!وهل!ا!كطيا-ليزي

.فترة).الجدارعلىوساعلقها-).ينيالذينما0ذاكاوهذاقيفياريجب.انجافياشدما؟عاوانرفضتاننيلهاتقول

(الضخلىإ،دةعا)أحكايةية!(منفعكوهيز-ير.بالأزضث"ج!تفظ؟الالاحوهذهم!لفىيعمل!ني-ةحتقرما

وقعت؟اناان،نجيبارستضعونماذاى7يدينشهـل.الازضحلإيم!افاير(واذناب:ىيا-(فيهاة3علىيد؟واضما)الشيخ

بأخلأها)للذلكا!يةلا7نجيار-السيخ!نت!ءفوأ،أو..اريدنعم-)يزي.مكانكفيون31انتمىالاننيا،الم-كء:ة

0ةأكس،13كانةالمدفان،وقعتاذا(متفيإهابةن.ؤ!حلم3ةتالذيزتازكا--بنت1(15لسوار)!هذهحكايةالة-ليزي

.:ةيالمدام!اتبمبج.كا!الدتنةاذا5د!(يستأرف)با!زءلماننيا-الشيخ.اقذرايههاا:كيءكلشب

...ه!كنول-يليزلةد؟5واجدما،يليزياءيئتحهلذيافيىلىا؟ليننقوذاما-الشيخ

تخطيءنانيمبالأناتعهتقدينهل-اكيخفما،خذيتهولةد،ينايرعلمالله،دفةبالمصاولد،لحظاعسومنإن(فترة)لاشيء-ليزي

ر:ها؟نبرأسرهامدينة7بيهاابحىرةعلىبنةمد،الاطلإقعلىشيءذ)ك؟لامفابلهولهرالذييصونانالا،ابلغاذا5الاموربلغتوقد

وز:انين،يخأومحامواطباءوخوارنةاساقفةمنماويبتالحويغنيويغب4ـويىلمبإقداميجرجرنهامافعلبااغتصبنيقدنجياك

تهتةدينهل؟يةاطيرجمياتهاربيهل!معونحتاروانا،إئ4ـازا.اءواطقرالىرديةاباالا.و.ثيرايا-("تأشأ)الث.يخ

ذلك7ءتراا:سأ)كلواممني.بنائطاشساحباكاحبها.،اصيريىركم!للمثكان(ص!زن)--ليزي

لا..لا.لاثليزي؟و-،ـ."حتىاحسلنانني7نساناح"اةإسوق.اًيسيرهماًالاايحكلففيكآنوما،حدثلى

التوقيع(علىيقسرها)يدكهـاتي--الشيخ!الجملامفيابرعكهـا-ليزيلواودكم(لإ-كرة)أاشكر--اكورخ

اخقي،وابناخئبا-ماشكركانني.--نازوماس،الآخركااما-(امتا")الشيخهياورة:قةان!إسفاهوا!ف!رةأ.ا!اع!ك

باسم،ينتنامدفيانيسطمنالفأعثرسهعةا)باسممر!وهذا،ازجزلرقدبالعكبرفهو،هـذ!.اورقيفة

هاتي.الانحاءهـذهفيامتل!االتيكيةكيرالاملامةام،اميركبزها.4اياجةباولكني.صدأرديء.صحبحهذا-(بحزن)ل؟زي

نتما،ااوتعا(جبينهامنليقهإ"-ا).كج"فيزاقىدروس"ـ،،رنااعرقامنرة7اسايل،ظبالم.كثة-صبلمنجيلىاان!لحقيقةوا-بخاك

عةدخرىامسةكراسأ(لليزي).ينلاخرالىابحاجةناوا-م،نةصاحبوهـو،هـارفاردفي.ص-تحهذا-(ذة-"باطفىن))كزيمما

نفولا.انينبغيأ0ص-د"لنازار،لمصاءافيعام-لا)فيإ-ةخدموهو--المناصاب،بالطبع،هناالقغبة(فترة)زعم-اكإخ

.(خفير)نها،-ماتاذاال*ماطعنءاطا!الفي-م!نعه.لىلاواجةلدرامنحقيقةءضبةمط

.ليزيياوداعا-(خارب)فرادةاكيوعيوجهفىتقفحصين-ور،سيدال!رجءمن-(م2رةانخيرمن)ل!زي

تظل.رجوفير)مء-أاود-يلكيزناو،!عيشناجورآاولهن!.دلييواو"ولنقاوا...7لىلاوا

ايمااالثخ!ايها(الا!الىتهرعثم،مة-حقةكلهـذا.تهحاءلىتحاؤظىاق-هـأوانتاليثء"

......"يعهس.بة.قهي-ق::تع،لحا-.خكا

الشيخ!3هااللورقةامزق!لىدارلاننيا!يخالثى.ري-!االانوا.ءثي؟مةيالحقهيال!!ست47شهع.ص-9يزيل

ئيةالكهربالكؤ-ةاخذفتأ،حلمصالىازعود)!الكا،مفيبرعكاءا--يلين...لكنو.قةطةان!اا،بلى،،لي-اكجخ

لالة(اتدير)!الاميركيةلامةا(4إارةرص!م.يمأرختاا--ا)شيخ.كالحة!امنشكالاعدةأ-تا5

المكف"تشفل)!خدعونيانةمألي!!فيي3..زعمإ.)مازا-(متفكأة!ليزياإغتص!نيدز-يلىاالىتظنا-ليني

.(شديد.يئ"ثبةباالحسيئاوعدفعراؤإ-ت،شتنيثولفد(و-رة)،نها0يغتمعءكلمزه1،لا،لا-اكيخ

مطام.0كاهاذ5منناا.لاطلإقاعلىيتسبكلم،.ع.ةةنطروج،ةمن

في،ز:ةينهـاى.يلكيزياالي)ظريا-1)شهـنج،ا3ةحنرعاشء-نرجلانا:ا!ءكيولكن

لمافير!ص!ا01)شمخايههاا،لىعم-يليز،اموعابضعةون-رز،هوو،خطأااملباغاو

از!-دانرو!ى*يالااتعةةدين-اكيخ!يهذالمثفيليوان.بل"منؤ،حمل!ازا!فيطىء

؟ءرديم!لىعهل.يكراعنيختلفيارا

ةرعشنتي5اد.ع،نةسهريكولدا.ـلشيخاجما!،لا-ييزل؟!ويأريمما!دكنو-يممال!ز

افإنووا،ملءةالمءاب-حبة-ابهماده5.زوقعيان!ب،اذن-اش-غا:ء*يا؟لكاثسحانلي3؟ف-ا)ثخ

اًيدلىرو!!ءانجضجي.لليلاعلىمفتوحة.يشتنر)كقدت،كاقيلاميرالامةال!ن!ريفو

ء...ءمني"ورة"-رستكوناخه!تظنا--يزليبر)كلىسقوالذيظ.ةفجأ

ودها)-اعلى-لرجطا2ـريسنبةارو--د؟من--الثيخنيحو)ننهاظنا---(مذعورة)يلين

يمشيملصةطااعةالقالىازبقةوهافبتخطا0ختكا-يليز.ل!تقولهكثيرشىءلدجمها

!7س!!ا



.نحبأهمننجياريجرج.يدالبفيناريةطلقات؟الآنالساعةكم0ينبغيمما.الحرسرع"يق.المسرحوسطحئ

فىا)ماالمشمرر-طلوعتجلساعاتتيثما-ل?ةيةاشلالحا-لبرلسخنءيديزنخرج0ا)ستارخلفءيختي

!ءصرخةودطلقراسهاهـح.امامهارتصوب

"-ئهاكافىا-تطءحعدنبانياشعر.اك-ارووو"ـءالدصولباورالىمعت"ه.الحمام

نجيالز،ليزي(،ترة).قيظأإتالنهار"ثللليالياان(ةذعر)لالاوالممفهد

لىعكنت(ركض-ةفتر)اها-يليز؟نجكيلىاو

ذ)ك.منر!ينعلىءةت.تيستماان!.ن،ين.عنهنيب!واضبما!؟زجىزاي-الثيخمختبئأ()الزنجي،الثليوخايوي،ءهوءلمس

؟دخياينمنالثيخ!؟بهسيفعلونتراهموما-ليز.ي؟تمماذا(غالشيدخلى)ارخل!-ليزي

0؟فذ-ال:اامالقونجيأ.لىتيهنالىاالصيحاهـ؟هذادي-اا!(بول!لقبمزفعىذرابرين!ن515وماس)وانالئ!يخنا.

!ص.شكرهمالكاحملا!وا.امه

خبف:كما.زبى-الى.وكاباكهرلا؟هةببحمصاوءع!مريمررجالا؟سسدةهيهل-ليزي

لاانللثقل-ليزياهذاماليقل!اكيخايهاهذا.اليةا!.جداًسصيىة-الثيخ

تي7سيلىياف*،ينممكلزممجي-لىا-تيناا-(جببهمنرسالةنجأمخر)النببخ؟بكتهلى-يلين

.م"-ل:زى.ذا5!كاانفيالىصدتاصأةانها؟نبكيولاذا؟بكت-الثيخ

.بدأالذيالصيدنها-ن!ياك؟ر-الةلي3تبتهل-(%يةب)ليزي.قولة

يد.!اي-ليزيءث"فضةمنورقة"نهءرجق،الظرف-فض).سآ.كىانهاليقلتلقد-ليزي

.خزوازلءد!-كاجياعكفتد،قيدفلا،لة-ار)لةجدزبحثو،ولارد.احلامافييقةطر.هذ-لشيخا

-ز511-ل(يرلةطوفترة)!ءا-يليزمئة(خهاصولهجةذتير.ارضأبهوتلضالظرفاليس،اهذتةتظرت!نلمنهاا-ليزي

؟تدخليروكلمافهممنكدصتأنيراوعدنيلفد-:.ءر،رانكبدلا.دولارننيوارديئةةامرأانيتظنكانتلةد؟كذلك

.كدمتأ-زجىلىاءعظبمااًوفراذن-حورةفاقد،نجهسرظ.نجيرا)علصاشمد1س

قبضوااذا،بكسهورهلموناذيا!ا-يليز.شطيا-ا)ثحيخ.اللةالىاءرهاسلمتلقد-اكبخ

عابك؟لهالوسنفوختداةال-نبصثكر-).زي؟ثطنقكرغاهاذا.1-ليزي

ين.البكز-زبكيلىا،ناةلونربيجوواجياجازناءاوشاكنتنني1.كتشكرنهاا-اكبخ

؟ءإذا-ليزي5-وا!قصد.لكن.باختيارهتهتمكانتشيثا7خلقيعنتسألأ1-ليزي

موضحة(ص!ركةةقوم)البنزين-ن!يلىا(فكرة)؟ذاك3الير،عليهليهولذيا.لا-الشيخ

0وسيشعلرزه.عليتانتصلقد!طيبةفتاةانيترىل5-ىيز

يحوشاكإفذةالىهبز).لمت--يلبن(ء:هاا)شيخؤويد.النظررهتبادلان).جبكبواقمتنكاتفكرهى-الثيخ

كرسي(غلىنجكمالىاغكطير)جلىإ(ادتائر!-دثذا1.حا"د!كشكراننيا-ا)ثيخ؟اذنكذا5-يليز

نمانت"كماالن.بينيالىتينأانصاواكآقلقدوانية.ءةومةازيئتجتازنتةا.ليينةاخلموةعلى؟.اماقفياؤفةمريانترجووهي-الشيخ

اننى!تت!ددهت!دوهطاليهتتجه)كا،ـ؟ذلك.معونتيالىحاجةرك.ه.زعم،زعم-يليز

!قدمها(الارضضاربة)اتف،م؟،كلالمشاامقت،فياصةالالمالىجةحاثطان-ليزيمنخذهارأ)ليزيياالينطريا-الثيخ

13امق،!امقتهزضى!(!رة)وانانت1،س:فقزناااظنوإكنلانكا؟بالقيامفيينس"-ترل5(الكتةين

ارنىب-دتيبايعتقدونانهم-نصىالفدونيبملأنهانبيوخاوشالانالىكنت؟رجاءهات.نطانيدينش

.ا)هـكتاسأانويركولماذاعمااءلزابدأتولكئ،مبنعترباستطاعتيلير.نفسكتعرزبالا-يليز

ذلك؟بعدو-يليز0ينلاخرامناكثرصبنبينحقاًفينيوضعووالا،قلتهعم!اجح!اترانيعد

هنا0كأىلابحثنوايألن-نجيالىيسمعكلوبوديهـآنبرحاً(-صن؟)ا)ثيخ؟الصبحاتهذمما(فترة).ال!جن

يطاردولك؟هملاذارفتعأ-زيلفيكان!الط.ء+مةالإةمذ.اغذبمابةزملالى.يبيءلا-ا)شيخ

اليك.اسأتانيتعتقد.نلأنم-ارنجييلامسها)لتك*.إاباتإص!ارعاثهزوشلماشيئتذهب).بمدكاتحملاستطيعلا-لزي

ذلكألهملقالذيامنفلى،روهل-يليزهتدع).ماشلماء،جل!،جلأ(طفاملا؟الضيخايما(فذةلنالفتغلق

لاء-نجطلفاؤنطا(كاا-ريئد5"تير،.إياةءةقرءسهايلا؟لديويا-إ)شيخ

ا)يهادةظر.يلةطوفترة)بةناا-يليز.إففييترلا،؟تعا،نحمكينيرغ،ةاامنثقوانتاهل-يليز

؟هذافيراًيكما(نجيالى.مكان!!افيرةم-4ل:فىيتظا!،يخرج)7فعلهعلييجبماكانفعكواني

،اوه؟سهدتييافيلكفعاتلمافيا-ؤ-يالىونقذ:،فتدعءاليةالالورقةنتناولولكنهاءالولونطتمام-السيخ

ذلك؟فعلتلاذافيوئاخذرصي3ء-لىترتمىثم،ارضاًبهاهذامنانااينبعدادريلاانني-ليزي

.تساءلانفسيناا--اجزي.المزمجرةالصيحاتنقترب،لحأرجأفي.انببجباسفجليام!لف!نمرنك!؛شوشتنيلقد،!يه
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زأ-م!؟اي-ليزيوهمعاورلأوعشرونءسةنقضتالقد.بدخلواايةصدورهمفيتكونلن-الىنجي

اًةءرااغت!بالذينبىلىا-لاولالرجلابااهلالولابيضاالشهرإتذواخمهم3بامننييخدعويقونوسير،عينيعلىبالسوطننيعوسيصف،شةفة

مجالىعضحوختاابن-رحلذيول،اءلقطارفيانمم.فهمتول!ني.الاميركيةوبالامةالحربزفىا7ذلكفعلتلاذا!وهابةابنزينائحصفدعلي

.اوسىباالثيرخمجلس:لهمواةولالبابا.ساًفتحالنهايةحتىيخدعودطلن.اليكسطءالم

-فثواانيجبعنديماولكن-ليزيلقد.شيئأيفمل"ـ!ولكلهنانها.هنانهكاازتا.الياسأتلقد،بلىااوه--يزي

تهرفونني؟لاا(فترة).ءةهالعظيمبالثهأ--م.مزورةشهادةمنياستخلصوا(فترة)لالياسأتحدايالىزدريلا

خ!ءطينتلثرألقد.بلى،بلى-الثانيلرجلا"".شيئأيفعللمنها؟تخنقنيانرودكاليس

ام!..نولاطإر6المن.يصدقوكلن3انم-الىنجيعلىالاسيفرونمالياًغاانهم-نحجيالى

التيةلمرأااناننياالواقع.ةاًحس-يليز:يصدقونيلاقد،ذإكج!دثقد-زيلي.بهونثفكر01عكسيقولواان

اليهاونبنخلر.همهمة)؟تفهمونا،اختصبمالمنفا،لمسدسافوهةم2الستصوب،كذااذيستطبعورلاوحين.لاعا.تعم-ليزي

نموبيونعوالطمأذعربالأى"بهتون.النارغليهمزطلق،ايذم:واف!رهمفيوشونفانهم،ذلكهـلى!همق

نا،5لىاتىافلنر(زايلانجعواثتر.ر"النفو.هما-وتييألكنو-زجىلىا؟تخنقنيلاا؟ذافا؟بوودو(ةوتر)تهملاعب!نهز

0يذوقا0اددسهـذامنيذوقفصوف.ينلاخراعلىضحأاتطلقؤكا-ليزيحتىسأخبئك(فترة).!اًلملإعاًلكإن

.(نضحكو)لااولفحا،الش.وخمجلسعضوبئ!رأيتذاواحبالافانا:؟-نيلا(بحركةبأتي).الغدمساء

؟إثقوهورؤيتهفيترغبينالا-رجل)قد.شىءكلدسالذيو5لأنه،4تخطئ(الخارخفيناريةوطافاتصيحات).نوجالى

تجدونه.حينلنأخذونياليانمالى-ليزيفان،حالايوعلى؟كذلك1)لاير،ناحضفكزيحالنافذةالىتذهب).يقتربونانهم

طويلوقتذلكع!لى؟رلن-رجلاخ!ملكاؤكدلأزني،الأخيرةةصتناهىذه5.(المثارعالىوتنظرالستاش

الصمارعءذا5فيءيختينهافاالمع!م:حلوتيياذاتيمنادعلنفانني،ع:ديوجدولاذا؟يعملونماذا-نجيالى

بة-عيداحظا-يليزاءعنةءآ!نا)ةافخير،ذ)كدع:و.ثيةأرعالشافيطرفيساًحراوضعولقد-ليزي

فتصعتذهبثم،الباباتفلق.فيرجون).خذ.لكاقول!هذاخذ(إلىدسلهتمد)بحاجةكنت،)لقد.لبيوتلجميعيتحرونوئم

الطاولة(علىالمصدس.-يدتيياعاستط.لا-ارفييمن5:اكانبدلا.هناالىتيزألأنثديدة

رإطالمسدهد؟!ةول!ا!ا-ا.زي(ىخراءرةتنظر)الشارعالىتدلفكرا
علىا)ةإرطاقإانإستطبعلا-الىنجكما.صاعدونانهم.دورناتىإلقد.ولاءإهمها

الصتفييثمايزتن0يضر؟عددهمكم-نجيالز

فيدط،لىايخرج)تخرجانز-تطيع-زيل...م2حجسيزهذااناحقا-يليزلاخروناماا.ستةاوة---يليز

لكقلت(ثوتجهاذيلوةق.لركبيهعلى!رس.س.رتييار!فىاكام-أبهيالى.ترتجفلا(للإهتود).تحتفين!ظرون

شضرنكابدلا(اليهتنظر).؟-نيلاان،صىرالأنهم7ذلكيعنيوماذا-يليزالىكلتحدثة.ةترة)!!!طيا،ترتجفلا

بر.تها.ةمدرةحفكتلا-تىما؟كأيركالحوكبرانلهمبقبمازقدف)!يرةخشافعىمنلكيا(سهوارها

لاتلمانيتيبيااجب!ينء-ن!ىلىا.بىصىنما-نجيالىلالةذرةايتها(3ارقدوتطأهاإلارضإلى

ع"اًزكا.ني02وشالحقيقةفينكا!بلها-ليزي.5:االىءلهجيالحاجةشدبأكنت(للزنبي)

.يئ....متفقينكنااذ!ول!ن....نيأ-ختفيرغبته.ع.تمبحركةيقومو،يغض)

لافانا.مجرغركزلىن"ـ!عوللىنلمئان%ي%أ.ت1،!ارلينلاتطلمقلماذا-لىنجىا.ءلمصكقةي،جتخراذاإنك.إقإ(ابلذها

دا--*عىجتر

.الاطلإقعلىشلجئاًاممللم-ز-ك!الى؟بيىيا.السطوحهناك-نجل!لىا

بداًا.بدأاخعيسع)مسكأفةاننيلكاقول-لبزيان-عكروان؟هذاالقمربض!وء-.لمزي

ادريلا-(جبينهاعلمييدهاتمر)زيلي(مةتصبةضحكة).ولاءاهمها(السلمفيماقدارقاومنكايوليبممستعداًكنتإنبذلكزفوم

،يكنمثما(كرة)كا"ـ.هذامناناايئبىبفةغرفياختف(فترة)قانءشرجهبنان!باتين32ماماان.لنذظر(مترة).مةوى

بةخطأعلىبرمضا"دفيةتكونانبالامكانفلي!.نفاسلىاس8ص1.اثق-رولا.الواليت.ترتجفالالكظت.بيتناخل"فت-وحا

قرع-ة.رتةتظيل؟ز.زجكطاكث!يما).أإوذما4ـ-يئالغرفةتذرع.يلطوت!)

ذلكمنافهملارت!الأص8شر(ةاب!السوار،وتتناولالصليباشارة..ص!،بشءمجرس.عكالبس(كرس.4غلىم!حقاأزنبىايظل

دائمكذلو5.كلاسيدتيذ)و5-اكلم-نيلرجا.الباباحوتذووـبفتفتالارضعلىمن7سلام

(.دق.ب:اه3.عو.لا،و.ا-نجيلىا
)بيض.اءع

.مجرمز!باثعر،يض!اازتا-يليزلثأةااإثهدأهمنوئرخدرخفيز:ح-)ح-اً-يلفي

سيدتي.ياجلا--ىنالز(.-دسهاً

شإئأ0تفعللمفازتذلكومع-ليزيلربو"لاثةايرىياسيدتي؟تفعديهانتنويئالذيما-ن!يالى

دتي.سيالا--الىنجي.الىنجيعنز:حثاننا-الإول-لالرانوارجوهمالبابلهمسأفتح-لزي
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خدءونيانسبقلقدافمكسد-يليز،مسمنكلفيارامنؤئ15راثقطاس:إنيللنماقيطتكونحتىانممشأهـوماول!كان-ايزي

بذلك.ش"روا،الكابالقذرليظنك،إط-كارى؟م2بجاقغاًدااللطات

ا-!لقد-(مهلعلى!االت-ا)فرادلقد.رفياتفغئضكورا،ت!يفيزك!رار.عىراكام-أ-يالى

وقد:وحد.12برمتغابةكرركلالاو3جديكانانادريولا"ركأأ5نإالىركضتصوت.ووة).بيضاءكرزالمثانا-ليزي

حمين؛فييهلمذإنقبىيىهب!:دياعض-خةق-!!اناجلءشاماقتلكانلاجمنفيلكم،رةترب).يمءطوناكام(اطارجفياقدام

دوق،يباتقركاهالمدغنةا"ـذهبىفقدرنجهاماا0ذاكيممادرفأ،نلآاءا01لقوةبامتلكك!.كتفيهاحولهيدولكن"ـيضعءنميرقي.رآيزغر

،كاةةءيرمن،،وات!نل!لىاقيحدثكانفىعراانخ!اتطلانياعلى(ةفرا3!ر)(فجأةمةهتتضلمص-صيرر.الافداموفعشىيتلإ

اتقلإلجلاكاهنكاووركتاونفيومات(اليهارعود)..وءساجلمنلل!لإكزة-ي.يتيمانأزنال!3؟وحدناالأز:ا7اذنؤل،5ا

ر!؟سجديص-دوكان؟لتحدةالولاياتا7الصباحارز5ليزورمااص-ت-حرعقءبصمتمعاقيتمه.ابرساةرع)

ثنينازفذفأ،لب-كوفررسافي،يئلحذرارأ؟قلمتذاما-يليز.ايتاالتوغرفةلىابهـرا(ىصرلمصة

ماوا؟الكبيريقطراءثناافيشخصاينوعثر7؟ةتاش"ر.لمثزنيا-ادفر.يختىءنجكطلىا0ل2لمدابابعلىطرقات)

قناةحفيرعلىصلوقد،هـناليقيمدعاففدنجدي.وشأنيدعكي-يزلي.(،تةتحيليزهبتذ

فيعضوايىوان.ليولايةصم!إوكانال-"-جمماممىاقبةمجحذ)كاناق-.ي-قراد

:رعد.شبخاإكونر-وف؛إ)ث؟و!مجدسغرفةفيصوتإ-5ح.مة"!13رفتد!ارذدكاظامس2ـدالممثه

يحما!نمخرآو،كورلذانمد-يلواتمهورذطا؟حداكمناهـل(ثبمعط)؟أ-هـةاامافي(ال"صا)ةو

هو12!ؤتاروإن،البلادهـذهص"ة!دقد0-يا0حدا.نهناكديس.ء:ونزكا-يزليلويوفراد

.لم؟بايرزمرعلماذا؟مجتوننتال5-،يزلي

كرركسرةانمادفراكنا5نكاوقد.يحت!لمار4ـفرغليامحجه،ة).اليتوالة"فروغ،بلىد-ارف

ف،-ل.-بكالم!وفيالةيابينوفيالاسكافي.(أءوا).كأا،اذهـب.لي"س،ماة--جما،تد-ا!لن،ك!

اميركآكا(ارعلىإا)ننتطلقكماا"ينعلىراجر!نزوخيإا!ز313)يدفعاعنيباذه(إذكلـب.القذرايم!ذهبا

ال.ك.!صوا،صظوةمتنقداذا--يينلاً-لىاهـ.اكن11يد.-اذ،(يلطو!تء،انكانفيم15خذتأوباباايغلقو

-.هـجلىس-لر؟يدشذا01،وإذن

ين؟ترا!تطاةينلاذالما،لقىطا-ادفر.فميررشخبر.الءيرم!وفيززها-"ينى

--االنميطانزلمثإ-فراد
((ردمتطيعورثلمكةمسااان.ز-ظيعينلانكا؟م-سورلانانتاهـا!

وماذالانينزكومن.م:ليشلرعلمىتطإقانح.،بائأز:-مت،ذا5ليآقوكالكي-يزلي
.زباىبمداكثكونلن؟ربون-ادف

جدك؟هومنفقطرفينتع.ا!؟لعالملفىعلينزفليهـانار(ف!رة).!زكا.الا!ر*فعلى.اجب(فشة)؟اتنتاايئمنلمخإي

صل!ههاكان:اءيشان،انا،الخقلياناه،كمناصرجأ!ص-ثح).اراهلمولكظءزةجيعلىاة.ض!ولقد-دقرا

0لينتظروق:يخهموا،الاسر.انويئغياكاثير.0
.هـداار0فربخلا-(ئحةصا)ىلهـزقتلمرهفقدذاكومع.المظلوباجيالزلكن

صيمه(فيفيضعهاياهتعظيه)ءإسدساهذااعطيني7ذلكولىمد-يزلي
...كسش

دصالىركضحهفيعا.ءفةدكاق،ز-كطلىإ101،بر":ف."عدهـا)لمو.ساورةايا-قراد.م3معكنت-أدفر

لعر!ابرنح!لا"خ!اططاولا،اترالىاتهلمىنهأش!!إبااذ5(زمحبمئيارقيهـبخ.ؤ"ةةء"ا"ابالىايرتجهوليتكؤررلكأ.متفه-(ةرتص)يليز

.0002.-س؟زكبوزهـو.زكش،ونمارتاقددبمتعوهوؤجكطالز

ة،الحدرقفيوست!زهين.حدإقةذي!!جمليإتفى

ءةالء/دثمد..ا:اط.معكام.أح..ثوذوناونإلىيرلأضم5-"ألقد-يمماإين..شتأييناأفيا-دفرا

ير-"جماهـوبخ!.يمما-?برينهااًجيدزعلمتكا،رأ:االاتطلمق7ذاما-ا:زي

عنداة،وعأكل!؟سلاتواثر1عى!ثلااكلاال!ولمهوإطقىأجيلىااليهيندفع.-"ـ-دمدافرليطاف)ةت3.تنيرحسلقداا)شهطإنزتا-ادفر

نم--دمع:دكنوحثىوسوف.سوملاسا-ذهـب.ادفر)*ياحق-.جيخررو4؟تهـافةف-أأءيلزاتكما(ةديفي"-د!بنوكا،بدهم

و)كن،بماجىلماطالمامنلغوبةبااإؤزوجخذوتاًمنهاضءفيالذياول.الدبابلىاليزيزيماا؟وفكرتاهـهاة:ضارت.خ!نعلىي!ار-ح-

.دهواوارغباتيلجييعتت-يياناكير"*خي(إخألصيمفي.طبعهـاذا5ليرءاش"،ي!ا

لىءاإءةا)!بريءنه!!بريءنها-يزلي.ني3تراللىاةول.بهنيشا-لبزي/
اكثرءزس"-لم)لواهواءترغباليوسشكون

7قيةتكاش،رز)نياحاص!ع-"ـ(ازرافاثهرالى5زت!.ـالملإمحقا-ء"،جعتر.رتاننار7تحت،صأكثكونع-اهماذا-فراد

؟!جم-حاذ5،ا!،بيبمبافخلتفتمادفرةعود.لم-دساولفئدا،ولةالطازفأراتكة؟ةحرال-اثتهاا،ئيصةعتلذيممااما

،،ث-صح،زعم-(ءءيافي)يليزلىسسبالمسمكجمماو.15ظهرورالج!3)ية"وال؟قفوحينرجزتأرتك.رأ.كهةأفرن-يإزالىام

دقل(.ولةالطاعلى؟-دسهميير130صلمف.فت11فاءللإبا)سنةا

انمقدعلهـ*ا(دها(لىختاعررم!دا

م01-ةاص(يجيبلادافر)؟إذنتهركدازكا!كيماش1.فيترا!قذر-يليز

.فرادادعىزنيا(ف!رة).ليهز،+الىاء-ش

سكلا(م-فاليهتصوب)ءدورإثزىااةدلانادتلقاءرم

اظتامرلتا.أمالين!.يز51-إدفرتل،ضقيننك71بي!عتلذياط-ا-فر
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