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لا.حيتواصعةتمهردوز!،القرن/وبعضر

أص--منومم*ا!كأفةعلي!المعملوقبالة.شهرةبماجربإ،تزا

الزءعلىو.لحديدباوزةم!3-اء.ضفرابية،الثانية

من-عاموصالمعملوبىيئ.الكل!ورحسدج"قصرالرابية

ألقصرأنجبفالمعمل.بالوأ-دألوالدلمةصوالقصر

الىءقصاوالقصر.ويغذيهعلجمهيعطتانفكوما

اممقعءالبارأد!بن..هـمياسةيسوسهبرح،وما2والديومأ

لا-ولي"أوالفئ...لأبيه

الفضىباليوبيلا-خفالااتص.كأرحنثلةالؤصرفي

العيبمنصوتوربتهالةعوربلزواج

.زهقهاخمهمتهموشوساووجمنازصيالرجلبةنسبع)

؟بيزاينرهوألحماجمب!!ا"امنزرقالدانوب!ةإسفايعزفا،وركستر

والهرجالصجة-وامالزاًنتريدأ!ا...حبيبيياتعبت-اظطيبة

يجهلؤوالذين.زمور4صاى؟قليلايح.نستر

أينزوالى:حبةالحط.المعبأ-سحببمءبياكذكانا-الخطيب

المكقيالى:احمبا؟تمفشأنتريدديئوأين

اق!ذقرئمصيمه)-ابرخاطلىابلأالمرةهـي.اعرفلا:ا-طيبة

(تعزفننفك.ذ،أ!جغأنواًحنى.القصرحذاف؟با

ا)ممتبمى!):ندطيمؤا..قصرفي"عدورقمصإزم

أيرتأر:الحطيب.-"ت.اكأو.كلداخز"فخبيرنااأ!ا:لخطيبا

أردمز؟.فديمة!داقةالعهدولمطولنفثيني

تفارقهالم:اًلحطيبة!؟العهدولي(ضا-كة):الحمليبة

فيأربمولن.رأيتلاا)و-يدالابىنإنه.2ادءوهكذا:الخطيب

اذو،،خزاناتها؟مجلداتها--.الجامعةفي

ر!،لانهاطاو،ش،هاأر؟مثفكجميلالعله:الحطيبة

.ء.بكثيرأجل:فيطيبا

لاعملامرملماالغى"ي!لحطههدامن-؟وفيلسوف:لخطهبةا

الأ،ا!الية.الحربجاةت..قدمدرإنه.فيلسوفمناح!ر:امليب

كاالحربوهاهيههائملةكهذاقصرونمطاًتدي!!؟قديى:داظطيبه
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نوعهصنمعملخبرأأصمبححغ!،الأمامحححسحمحح!

.العالىافيمىا

تهم؟ثروتقدربكآو:الحطيى"

يعرفذكلسهاًلقصسصا-باضنما:الحطمب

جنونية.تقدهـبار!ام.إنهاهـوتشبل!تاد.تارفصرحطاما

آلاتمن؟الامكللمحةمنوكلها:اخرمد4

؟والدمارالموت.و!

.ح)كا.ثدها:اخطيبالزنوجالخلىم

(تسثوهنيهة)خلىملآمنحين!

"؟الم!شبةهذدفيالمضيمالسكونهذاالىائتأر.

!!-اصمموادمنمصنوعةجد!انههاإن

.وتالصكهءثد

ا،هـسيقى.انقطعتلقد.كمحيح:الحطيبة

كأر-دنيازا.دنيافيهنا.فكانناالضجةوانقطعت

-07علميه.!

ورهيص-!:ااطوهذايصء".
..م.ريكرهإنه.الجمهور

اتتا!طههمممما(صوتكض!حكة)تض!حك.الحطيبمنكمثلمأ.يعلمجش.المرج.

...بدهاليغنونه"

قصد-برعنىوتيت-فضلقد.صححيح

برجما..هب

ضلىيفرجو.عليكنجسيطرالجوهنا.سي

والتأمل.الس!وتلا.الموسيقىدقيقةمن

والحب؟:الحطيب

!خبرثمنلذثيا(ماز-4):أخثليبة01!-آ-ا-آ(هسة

الجر؟هذائينقبلةأط!االا:أخطيباكهذهمكتبةحياتلث؟

القبلة(و،تصز"بسمعيقبلها)

)بعد.آليدو2ثتحدهناالقبالمة-ى:اخططيبة..-.-آ-آآالدهض"(

العهدوليالىبناعد(ءنيهة:رفرفها،راخؤيم4ما

.؟منهتريدينماذا:الحطمص،سقفها،تما"جلها،رها

.-.كلها.كل!ا...س؟

أعرفه.انأريد:الحطيبة

ءني!4اليتميليعرنبماطإذاأخثى:اضلأطيب.بالحراعملحة-حة

اعرفأناريد.المزحصندعنا:الحطيبةقفزةالمعملفقفزلى

الغغ.والمبعدهذاكلاحصيرالذيرجلالللىاثمواطاًبهتدقعية



مىترهـ.القايلا،إبعدرأيتما:الخطيب

ذ.سنضيئبعد)المض!صالجناحأهـرأيت:غوأيننت9ماذا

القصر(والتحفالرصوماندرمن4وفياط!تحت

ادر!ادلهىاموح!!فأدسمنوزء،طبل!الاصأو؟واغلا.مماإل!خية

اًلؤكرهذاإنأطأةار؟العجيبةلمأكبالاسانم!:!دةكالإراو؟ا%حاد

-فر-لا؟سفتينخلاأءإو؟الا!واعاصطمنأورورباا،ء!يئةالاةغاص

تقرعسلىنلا.يتحرر:اوأهامثيماطلاافياجدالصإحةأ.والصيدح،لاب

11،لا.طيورلا.9*ب،الزهروحدا:ق،ا)صباحةثوبرالما!عب

صوكلام.وظلامسكو؟ت!اوغير،الاأيقةضهـ)تاليوبمالبديعةها.تافى:كزو

عاصاي:شمشون؟ب!داممطاوالب*دهذدثيلهسب،لا"اوصيرها

.--...عقلكلطارذإثكلرايتلو

العمولىعمر!وسبحاد

والدهحونمالمر.بنو.غقلييطيرانيداًر،(ضاحكة):أظطيبة

والسماءكلسيرثالذيصءديقلثارفانو%ريد

ثما،اعل":عاموص؟بهحقيقهوهل.المجدهذا

عقلة\فيخللمن.لجفإثبههوايناءرفلوكنت:الحطيب

-ىاراهراء:سمشون؟ذحيهوهل:الحصيبةأ

تسمع.ماعلضاصلوعمنهاة9ذلكنو.-ا-أ؟اخلطب

زاتظنالا:عاموص؟مثلا:ا.لحطيطبة

الطائرةتلكفيالفظيعة

ما؟-حدالىخدالىلآلو:يقول-مرغ-!معش"-مخلا:لحطيبا

ولامء"،!هنافبقيلماالأمرالي

يدريمن:ض!مشون

عا.لمححر
لماذاوإلا:موص

تحفيمنباعمافا!بر-:-و-1إ)منذهلة:الحطيبة

الناير5وجولىابوابه.ألاسهنثغ"يقوت*كذا:اظطيب

الاز؟ا!لماذأ-مكازهفيكنتلو-واتت

م؟فيمرف.كنت

تصمن:شمشود

يدهووهامنه.%عملافىبالاضافةق!ور!اليفيكنت:الحطيبة

فقد.بكثيروالدهحنكةولي!يومكالمىفطوأولم،الق!رهدا

هاتيزفيالالفيننحواًلعمالمن-مءطنثلفي5ابلىدوقيو-.-ابر.يلا

الفنكم!لعل:عاموص.واليابانالصير-ىمنا

أنهايبدوللتيالحرب-!الز-ورهذهمنالحبصار.اذا:الخطيب

العالم.قةفكا.يىيرأ!يما:الحطيجة

يكوقد.:ضمشون..حتمآسيطيربل:الحطيب

عليك"أخنيفلستيبةخر؟انمانروبحل():لخطيبا

مرظالعنث:عاموصيىالاوا-بيرضالراجلاهلأن:الحطيب

.مرتاح:شمشون؟لابالتبجححمص؟ذلف.مجتمعانلاانن!حى

؟النسادعيشةيعيتس.حصتمالتواحدعةباو*ذا.الظهوهـ-بو

ظ-أدت.موصعا
-ظ!ءنيسكتالحبو.تجساستيقرقيتالجاه

لوو.اكثيرمجبك.نمهاغءالحباما.ولفئيالجاه

حدكواستبقاكوكلناص
.ال!ت.مررث)ذ-،لاإنرن:الحطيبة

شب،اي:شمشون؟الرقصالىاتعودلىت:لخإبا

أصو.العبادءحتىأحبه!أوامي!طبعد!ااًلى،أمودان-لى:أ.لحطيبة

اما.علىربريغكحبم!.!افي

اخاطتلاانصايااووتد.بماقصجينالشوجل:"عو-يقى)

يخاط.هو."ءابر!يا"

.أدائد؟أذمعهجلستأا*!!يرأكلانوياؤى.لثايى

أحقىليتني.شمشونياكهنيماً:عاموصأ!اموعاموصمشون

.سيدكمثلبسيد

هذه!ث4ءليالبالىم-*ولولكنغيئ:شمشونمخمثوترأ

يذوب.يومبعديومالي!زإذ،.الايرامقيءبكمأص.مسي!لىو

فرطمنيتراءهـليهكذاأو.!الشمعةوقىلاولاءملاا

به.تعلقيلا.خيمإطلا.فيءلى

امل.شمشرنياءريضرلعله:عاسوص.الشبابيكمنضتدفقأر

طبيبل؟استشاش.كوت

لاإنه.حمكاموءريااد!يما:سمشون.دورالدأببةص

يقلقالذيالمخيءهذاإلاشيئاًعنييخهيالفتىمعلمنابين.

اليومررتوانا.والفومالأكلويخرمنىباليالأرضبينمثدما

وبينبينييبقفلم.تعهداًلذيبئاللمفشمشون

.اًلمزيىىالاالقبريخلولاثالخاءريقول

ياا!دهذاالىوتغتمعهتملا:عاموص

لنادانت.إمم!.كأضيوحالةهي.شهشون.لاتصررقهراء،صوصلى

يمف!لاانهصحييم.القصرهذافيجلوةايام

،.مئلهوير؟قطيومالميةتلكوالديهموت

نفعيما.عاموصيامعكاطق:شمشونعقلهفيأ!سقدلم!ثهؤومة

اً-فخلاولكنني؟والغمالهممن

فقلت.نشيخاطتلكمو..اهتمأغتمانإلا.يدريوحدعاغها

..ء،فعلمابال!صرفعل

علىالكونلتددرسمشونياانتمن!سون
وسد،ياشهور،

يشاءمنصءىوهو.يرربرعبأسللكونإن؟هواك

جميع-فوص!س!

فقير.،حقيرفزبخ!اذتاما.صشاعمنيتو

علىعينيتقعانمالكننيو.زفس!اخاطصهيهذا
محرفت.ما-عقله

كلأزىءى،هزاله!أبصو،اءبيبمعلميتفوقمجنكة!لالمعبر

.-تاًلسماوافيالذفيأبازاء--فيءمحددفيزادإنهلميقال

.شمشونياجمداًالقل!ط؟بأنك:عاموص.السنتين

وقكرك.قلبلث!ىءنباخقهوتؤمنه!ذ.الىيعودذللثفيا

هن!حمأكك.انقبلتذح!يرن

تؤمن؟لاأتهكعاموصياأتعيما:شمشون

ير-ااقوقماذا...مه.هه:عاموصأطوارذوانهاما.ع

إيمافي.ءزءتإاًخربهـذه؟شمشون..

كن.!عاموصعزيزممييالا.لا:!ثمثمون؟ياشمشونخدمتهفي!

.لهإلهلاأعاكي!يرلا.مؤمناوهوأكأتاحلاوكيف

.عاموصاخييامؤتاكن

نايدأش!شمشون(د:بتر):عاموصإز".شمثونياظ

شيئاً.اثاقولصرشالماذلكلا

.عاموصاخيياقل:سمشون

انت..إكلعاساهذاضطحد:وأنت:عاموص!.أكثيروأحبهأكثهير،

سثلي.فقيرصانجو.ةيءح!اطعلى؟نمؤلهسيفييكونان،

ش!-؟تد%رلافاماذا.شيخوخةو!ءامك؟:لاتعبدواربينتيل

فرصظثهذه.مخليمغ!.لاتكشلا؟إشيخوختكبل"سيدييا"بقولي

خمها.فاءت."أبتيا/1-بقولهي

،



بادلماإذن:ثحمشون؟عاموصعاخييا**فيماذا:شمثون

!ا)وأواه:الفتى..ياشمشوناءئي...اءفي)*سسأ(:عاموىع

-االعلها:شممشونحكا،وانت.كتيرخير.كثرماق

وراحتكبافيهاركتعبثماش:.ي:.حاجتكخذ.-قير،قلت

!شمشون:الفتى.%شثالأمرمنيرل.يءلمعلصكو.اسحطعت

أ-لي.مت.صديقذء-حة*ذه

يومح!لفي:شمشون!للهااستكلفر(؟.ا،1-وعليختكض):.نرشون

صلواتيمورعاظهإ"ت!ربملياتحو%ماذا!اددها--*فر

ادليلصل:الفغ!ياتان5فارع!س؟ادلهذمط؟جهونشمشون

نجير.تصبع.ةارمجرخوط-،ء،ث!اثأ:*فرباثإرلصوفازصر.ا-ب

بئثرزتأو:شمشون.يايماخطاو

،اا!أثول.يراشمشونصبمنأبر!ماإعأنت:عامو-ت

.اليومبعدزرافيان.1?=ييانأ!يا

التهايىاليومفجر)

ا-3وحتىأ،اوالثالثالمعثمد

خا؟بعيدةخشويمة

"(ورحىبهدوءءلى5و-جمدش،-ون.إكاتياااليوء-اة)

!شمشون:الصوت(العشا:

ا!مأضوذ):شمهـشونياالثويال.ءإثخببكء!لىي:شمشون

؟هذا:صازءحمكةلثأحضر--،وقد.بري

!شممثون:الصوت.دقهمالمإ"توةا.إعثارإث

ابنيياانت:شمشون.-1زل!إلىيىحاجةولا.شبعت:الفتى

-!نممشون:الصس-وتكل--اوكأ؟ضعت(قاورةهحمشةبرس):شمشو-د

لير!بير:س!شورإ.-لياثا:قتلأ.158.صت؟:اوأقيكر
هـ7ى!؟تإصو11هذلاو.زرلفطاالاو.لسمسثةالاو.ميولرا

اطوءنآتوحآزء.حيا:.كلو!امنص؟"،

رو!ةوضذ:ا!صوتد:قيتفاح،قىالفاسلطةءنحلمتأ:الفتى

ممار-.ميإلا:ضمثونا-ليتغيايرص(إ2ء-)-.-وسىلي):!ونش

ها.الورق!!يكحاذوبازت.ا:ومأحرمتني.ابني

كتب:ا:توا!!.-.معلثتذييفيو

زاطنومال!ارقونأيها!شمثسون(هتإصمامنةؤكربعد):الفتى

الي!اعريالادبسونأيهها-!شمثونأبتيا

العثلالجافي"لكاحلموسننضرأيها.ليييا؟نعم:عشمشون

النكتذ!جاأص.عوناواأصاا.أةثقد91للأحتىس!تا:بأر:الفتى

المنا!أضعنألسائقونأيها(!زحصيدهاًنظاذأيؤ!إث):سحشون

طأ)دمراالسخشصونيمساأالىصص:تلقد.بيرارزا"ا؟

يقسلإذ،المدب!ونأجمماثي.،إكدرلأءإ-لثإق!تإوالعجو%انااتيحد

الأفاس-مالبازعونأيمكا؟ارنييامرىساأ-شثو...اًولوا.

+..لمرضاىلي%ن.شمشونواابرل:الفتى

؟!ودكر".

ؤ،الا.

،ز4!ءكوتهنيمىة

..:؟أث:-ءرهوكلاو؟أرعومذ):كاص!ثو
المتقطعه:دحمممفه

(زيباال!!هرسرخرا.شتءربهـماكلا)ذينخىرمرءو:الفتى

نأأخشونهـن.بنيياتسضهـمنيلا:شمشون

(.يدعوقيإذ".أي!ظهنجسارةمنبتالعفذث.الحقيقةا-!رقي

40ذومعليه؟اشغالكفيةكبير

!عغنقرقليلىبعد).ياشمشونةكفرباجبارمنبتبل:الفتى

ابث.ياادخل.شم!ثونياادخل:ال!ى؟معكتذيبماىوبتذوا

غيرمناتل!خكأورد.اسكنلمأءتي:شمشون.ي

ال!جر.ومع--شكاخربوأخباررب

واكني.أ:ململاننيتقلقني)م:الفتى

أ-كالىتتحد.ثو؟أرلمثاتثصوسص!عتصل!شمشونأبىتيا

ا.دجمر؟كا؟ي!ونعساهؤءن.3طالنا

.شحعءلا.شيءلا(متلفخا):ضمشونةاًبنيياأسحابليل-ثل

!ا!!*"*رب(شمشونوانبالكل)لى!هجة:الؤى

باى.شيءلا(تحاحأاريزداث):نئمثونصلشمححونيرا

أف"صي.اصدقلامابنييراز!د؟فيلن.ضي?ريرب
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جلى،هـ.وت؟!شون::ينادينيوتدت%إنا!ت؟من(برهامصطر

الأولىللوهلة!دت.طانوعسلره:"في"،م

تكودأارخشيةؤذعرت.إدينيرتنأبسعياانتأذ!ث
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