
-------اعصف
لهرسهالىلماا27-+فبرءير!ىصس!م!ت

مرجمى!ىصوصبرس!

اكليهصيلما:يقي

كل

بعةعلىلفىث"خويئالآ"رووسع!رصدةتزاللا

اقيهوقد.سواءحدعلىالشعبطواوساللقفهاةطاوسا

اكنو،ن!يالفوالقفهاءسعةالىيىيءنهلبرجةسنضين

بعضا.فييفالمزالفمميرتةضحللوائعةا!سءيةوهذه

لاللاحوارب!ضفوؤطفيولذاكان.الاوساطتكتي

وا!وافذالسيماولا،مدخولةكائرهمأصءحتالذيئ

ؤ!ضلننسهطيعفانها؟الفرنسيالقفماءتتناولالىسص"

الصر-ةهذ.منالاولللفصلهووهذل.يةلاستعمارل.

بي

افيا"بوالى"ييجريمماخادتا

الىألثى-ابر،الداخلفيمايار.العامالنائباستقباذقاعة

ايعامء"ةائبامن!اتسان،مصإريماربعةذاتةحبهيرنافذة

رواقمنجانب،احديقةناجةمن.مشؤوقان
دامالعدتءو

-ء.منو.برتيقدربوساطةالي*يفضيمغلقءير

ير،الدريعيهر.باب،الساحةجازب

يروالدريسلوتمثاقعبيانو،لاتوصاأ،--ففةمقاعد

2اعامالا:ائب-.قاعدةعلىنمقاإونتسكيوؤ!.ني

ليبر-ووبرترلالأولمثهدا

!بيريتراهتة-،اًيرفيامرأة،ماياربرولييت

فالورىالىوزرظرالقاعةذذرع.أناقةءيرمن،ا،يئة

اندريو4ريددخلزيتبييرالخاد!4.ءتهااش

.(المدينةبلباسهماوليواندرأويسو

يزتي؟عزيا،ا)%-تيجةماكانت،-بمواييتينء4ر

بعد.يخابر!قيلمأنه!سيءلا-(الدرجهابصة)جوليين

كأ!انازأا.صيجدتفانه.القدقالىيدءوماذلكفيليس-لوي!

5أ(لوموان"يةتظتذكري.لليللمنتصفجىتالمنأتشا

الجلسة.رفعؤ1رتبنيبنخايومذاكولكنه،اذكرهاانني-%ولييت

قد،بساطةبركل،لعلهاو،لي-يلي-عي.لانيستطعلمفلعله،أنمرةحددهاما

زرقيه

-ه.يف!-
لومحي...م!1

اورص!يىصههللوكوأ4لؤيخصاعىن!ا

ل!هـ

تيك!رئضجةتثيرتزالولا6الفونسي"المسارح،

مذالاولى!موةعوضتحينلفهاموعلىالدعو.ىت

:بالذاتأءدايتهململأنهوريء،المولفعلىيرعإ

تقعالتيالففائحعنوتتحدثللفونيالقضاءجال

من!ريئق!ا!ان،ضطئرهمللسهلمسةتفسدلمءيئ

هذهالةمنوبالوغم.فىالجزلفيالعوبيالشعبيا01

الترعةزيفتبماالتنالفما!ليفرزر"ةبعفىمنهالخب

هـ-

تيعزينيا-(جولييتمقبلة)4ريب

!أ-تالانتعامسيةلهحااية،المسكينة!رصية

بعد!نتعلىكنتلو!ه1-جولييت

اذا-حتى،قديهاعلىلحالمكاًا،حت!،الظهر-ايار

قدتقلصكأءي.ةبااكانت،بع"الماالساعةبلغت("جترو)-

جلب!اذ:الغينياينءزياك11-4يدر

.ك*سلثالهموم

ى-،ضعلرذوضيءثيخكلللن-لوررلى

النتائج.الى-وأضناافتردوو.توليب"

لايلكالن!نفيفرلير)ماكلدذ4،.أخطيعاسلال!اعراًعكرجوليميتو()روجتهيه

شديدوكان،كبرى!هميةالؤض!يةعذهعلىيعلق

نفياذااشطع؟ناأاًزلمني-كأ،بهاالانشغال

آخر.فييءاز!سران

.-الأءرب!ذاالاهمامفيا*ينأستبااذلمث-لويمص

.مما".وبىحعتهالأذىيرلصقانيوشلث،يسمي!4إخؤؤااندلذ-جولييت

...و!لهسمعتهانتعلميمت!داو-(م!شكصا)لويىر

.ليالسعادةي!شعر!اينناحالى!اجةع4إز.حالايءلى،اًبم"غز-جرأ-ييت

ا)وؤتان،ائيأءزلياناموا!أباكمهوليم،كلا(الرواقالىملثفتة)

.يعودحالماليفلمكمالباباعليكميدخلبانأعد!صماًنار،جدامتخر

ليفيرانفسصرراذ*منليقينءلىكوفي.ليإثدرليفرازقواذي-)ويى!

سي!ونبم)ثزوأن،بم!لييتيايزءزيا،وثؤي،إفادةضرالو!خورن



.اىصابوأولفيلأصوقيالمر!جاالرمتاديراحديبؤرح-صا

لى5أياالمتوقعةغيروالعناىصإدنا؟تالمصصنا؟:يرهناكان-صوأجيت

،الرئيىرمراجاو،ألملحكية12ءاءكأاو،برهـالقاعد!4اطص،بتكونلا

؟"ليكطريدما،هدشاددتراو

،سىمء-إىمنليفيدانمىلي!رجكوزان.3قلكلزلمستاذااصا-هـيةيه

ورخأمأ.ء!زل!يملاث4اذ.أ":وقعغيرمن-ث

نأشرط،أ-،يإيل...-علادوقعأ.سهحصانا...ءو4إذ--وإجيمات

.:قا:او،ذاالؤإقهذاثلتص!رأنليومافييتفقنم؟اسعسلينيأمجمل

اكافياضيا

ا!برشذ"ا.ية-زدحفظةلاص-احةا)-ابلياكلرياءإليإثدرةريد-!)

(.ئهلدؤإيى!أوو4فيليرولجتليجوؤشقدم.أكار:-نإوالثامنةقي

إخا؟تجكل"لذ:أاي-لويس:

لي،آبة(أسهركلاياريهز)

.إف!أنقلىقد،لحيوانادذا،لينا!رحاانلابد.الأكلرقضقي-ي!ء"ر

،.بذلاثحد.مهصىلقد-جولييت

؟"مرا"إثحىبأقىض!كليةاصممم!المد؟لا،إذن.المس!نيزيعزيا-)وير

رلى!،ليلى(ا،:ءصىسبهي-"يتجوليءلىليقيلو،ينفحهـضاحكا)صايار

صا-*خاعلى-ءماالمضمححدرحةؤددمتما،اميررماءلىأللأهـورسارتةد

.!ذا

؟"صؤبدد؟الشاقةبالأتمغالحكم!؟تؤولماأصحيح-لويس

!بالأعدامحكم،وبل.ابدا-مايار

لمدهش!هذاأن!برا!!ازوبر-(فزنص!م)اصويسوينير

لا،!س*ترلةاذاكم!يصييليا(بمكازوضقءلىتميةصر)جوأحيت7

!4دكلررتا)ذيإض!ءقاعرفتثليتل!سعادقيمبلغتفصورانتتطصىلاارك

ز؟!غ-ت.لمو،عودتلثتتأضرلكد.-الىيدالنبأآكللانعلىبعداجرؤلاحشت

رصدواخر؟أصقد(خهـا8بمليقيل)ةليزأعزاقي!كير-(!حرمتا)مايار

11بدشونرو"ءرفةرشصملىثحدلياًلىاستءانذلثبعدءليوكان،طكم

.ا-رئذؤءقةيرنكأساس":قافيالذي

نأأوإ!،أدصنايى!ة،هذهبهيلهتاثخدءحمشا،دخلتصمنو-.ينيهر

أناذحباايمسا،-ءمص"أذياهذا،إ*شعار4(روظة)!و-بيلمهاًخلىدصا-بنا

!ماليارإ*اما

(صأيراراءيبذرت"ليجوو4يرفير.،ضذ)

ء.7.ت:و-اخصجح!"*اشحنو،اجىلتص!لي!ذاان،3ن-إجب!متبرو

!؟دها.الىاءودالاأعدحصموعذراابميعاسهتميح-مايار

؟-،نساهل-.ييتبمو

!!مص!ري،عظيم،يد!رربراىلأذ"جسا-"المرةهذه-يفيهر

.3تبا،وحكماأزشخمارءنألمبرأفيح!ماصار-يرسلو

فيانحصحخ.دكأ،وقعاحنلم(أيضأرا،احة!سبكل-هـايار

ل!تو،قتهاسسليقى!دص-كةأةأءرفلقد:!صا-زإن:دزولحةكلة-رالقؤحة

نصباؤةلرالابملمهناك!إن.حاسمدأءل،حسابكلبعد،هفاكيكنلم

،.الأصإبمآثاران.ائنقىالاذلثمعأولممهتولصننهما،ة؟!أيراالقرائن

.الدفاىع-إقدإن!دا.دأء،أدكافياتش!للا،شكدونا!ابعدثاراهيإقيا

ثانوقد.ء*:ويي!نال!ألمدليإثإ؟بهر:11لأنكري-)!ا،علمقالىوقد.متسعأ

مرهلأاآخر،يىح!يربرا!ذ

"6،،

أذ!س"راأ!زف?4فتذتسانلثردالأ.لاةيئ"-س.صاتيماإطءنا--لأأ
.و!و..وبى.صسو!

..ء!بار

؟لىا،ح!مانةكلريرنء:س--:حتقدو.--ازور!كنتانيلحقا-كلاركار

كتل!يو.بعيا!أبياتاليتم!،صيليفات4ليأذصتشكلرأسقد.أسهرأذكلذ

.ةاطظيرالىعصدهكانتأيابئإضهوباالقصإمالمتةكلرؤقحلاو

(يرضرج!ون)!411ا)كللىة-ظير-يىطأو

.برالوثليو-ك!حإنأحمئيرا!دذاانالأصكأفيكلااسأل!نث-ءارار

إزو(ص-طتليصملمأ4أزأضطهـ.لاو،عامثبناء(لىذكصنآشئهوص!هنائىلهسو

.كأإص!ذلكعك-ىكانلقلىبر،ى.قي"رثكنتظرحخاالذثياذوحنىذلك

؟دذأصحم!مدث،يىاذأيء!:فكلا-لويس

.براتعازفاذ"-مايار

-ما!!-آهلويس

سات-رو،ذيهمارظرو،مىأءسأواحةأصاليمنف!رجوني%4وو،مهنته

إ:ور"را؟زأن4ليليكأبم"،اذ،أ-ءرضكنت!و!و؟ت،اللمع!لمانفيقةنحلاورشيكة

جحو*.ل!؟ثانوحل-.."رليفي

4ورشاو،ا،لممصلىئيالأزاةءكلت-ظ،ذلكوالى.بأسىلا-مايار

.إشيءاقبعخكل!ه!"

نجتساءالمحء!ةأكأء.اءعدادفيثانو،ل-جولييت

.زرحانا-يارما

!-!اكأ.دىمشىمءك!ىنكافقد،ذنا-أ-مبتحو

مصصم،أءتهرررحلنأقىمكاتحصنو.ذكشقوليانبوسعك-هايار

ارقعكنتذاثوعند.إرئدراوا،حكمةبل،ألي"تنحا%أصقاعةابانأشورر

ء-!مصوا)-اصنةيينانليرحزلاوصساءكنتلينأ":لجدأرالىاأء-دهوقيعقير
"؟للإإرا

؟اللإلاوصنصىا)ثاءنةبينكاناديئ،-ت(-لويمس

اذ"،دو،يرزعمانهءلى!شك-يرصى،خصحصفب!تفي-اهـمالي

،كلضس-حاااكلرهذاءانوقد.ي،ولةأةااصر!ح!جمةليفندقفيألاكلسيةقنى

المحكمةاءكأاءكإنليقةليطرذللثريىكدكانلككهو،يرأضبرالقضيةلنمبةدا

ذألكزفلوأن،كأهـهألىليو-"4فىاناذياأ)ودعدار،اوأخير.غانومصيم

.مىأئدة!

؟+"ةقأصزاي-رساابز،ذلاثلياورتوىيغ!--4ليفي1

اكلاص؟مان،اةأكأ:اصصادتي-(ا،يمءمةتيبةئطاا!جةكل-:عصدا)9إليكلا

...4يوصرءبةأذقياا!داك!ذألياط،أوردسدأوأ-ي/تاصد.!ر6أخطر8يرإزإ؟ذظ

،رخء"يليأ"ست9اخىرصلمدلي!!تلاورح!لاننيخقولونما!فخهاكلشير)

.و-دي4أ"حاكهاء-لأن،ال!مركل،7اكان

!ةتللض-اليا-يىدلو

دزإ...ليأأ:!اءإدإكلد،ئياءشالياذحم-(أقوأراألىكللضورءقي)أ-صنجو

.أ:ومايى-محماء*ونلاوهم.الاولاداح!م(إرلمالي).ذا،ثصمجحفبركمأذتيادو

صون.صيف!رءاأ.ضد!او.أص*..لىاأضأاماذ:-آوؤف!!مذكلبإ

أ-.حوعدقي،أت،راعسد!أ!كاراا-:اف!-يا!أقأرواألى!تبمها)ءاليار

!مالصر7ر%سلهأحص،!أن11الإن"

(اىنوإرااقإإفكأ:تصنبمضيئرإداليارما؟تمىير.ليض-حكونخمسصتأ)

بعضىءلىلي*كأ،ميركمومممكد،االم،مسج"ةكأوألقدراهـ(-،1)تبمو)-8

11لاعدليا

(اق0ا)ريخايخت!جماالذيماليارمن!لمطفةضحكة)



لثاا!هالمشيدا

بمدليلى!كلن%ةؤمحبملدتوافيا-حرولى!اد-(مبتسمةأبمو)*.لجت

.حف،صتاعذوبةتءقي-فذصإقنمثبمجنانلث-:لوير

.كهـذدؤهـحةألي-اتيشوفرالذياذتلست-(وي!ا7)ريئ-4

أور!و،11لينلوكر"كل*حىفامجتا؟حب،عز*.كأيايا3او-اوإس

.أ-دأىصرأسرليورآمرانءحبباستىصاأ

ل!بد،الآ-رليتافي!اتفلي:-سربملبم!وزالهـأ!ت!ونان-4ريرفي

!لذيذاشيص!،ذاي!وناًن

بمخكاذتاتاًدريلىتاذا-(رالغروكلصياينفذدإهجة)-ولييت

را01قىصة!خحىأصرإء8اننياًقولاناًستطيعولىصي،كلخليالعاءنال:وابزساش

الا-ىصاىطزر"عو:محك،أعتههمطاؤء4يعدالذيالوقتطوالؤهو.د!يكفر

.أتحااتا!اصىصكايهيعنلةكلسؤوبالذأتاياازياسحرىصث،الغضبيعسرى

.بالازفهـالاتينتثعريجعللثازتجلثزوفان.ع3ءأ-ريةج"

سيمالا!اذوراطاًيوراحةفأية،الحىدمنهايةتأقيوىصن--لجتبمول

وان،خ!ثميمةليأنياشعوأنا.المسماءهذاشأنههوكمااررعادة3تغمرصت

.ارؤىصطانبوديانالحقبرل...إشلى.اانبودي

نا(إ:ءازواألىتذهب).المساءهذافينيءبىدللكسيسمح-ريذء"

1(حال!عندحدلم)الخانغوءلىىدلاللينىوهـهـلا.ء.الأسفءمى،رديءراقصيس)و

نا.بازايرؤىصهكانالذي

ارؤىصلىاذئي.ةارا،رلي*ىصلىلد؟ازور،صطءهنتيان.ز-دقهالا-لويس

كالجنية.

واضطوقينل!ويىلىو.تلىليجوترؤىصر.التاضغوانغامب!ضطريرفيء.4)ذوقع

(ثادذىا

بعالراللمشي

،جولدءتالىمتوددةببس!مةتنظروهىصالأ!نالباصطبييريتتفتح)

لحمسين(وااًطامسةفيرجا!و!و((4برتويي"العامللنائبالدخولوتفسح

"؟الاخوهـتأءيذربينأض.هـ4-ى،اصتصىىهواين-برتولييه

!اأسعيدةبم"وأزاًلي-17ا(ثنتصنلااكفكلاليتناو)...لخيراشمسا(أي؟ىصصىو)

يشلىوءدهـليفييدليقبما)والفخربالفرحنديتانالجمص!-نء-لصر!اإن(4ينسلر)

؟الجصركذك،هذابخاحأي(أويمصطيدءلى

داصصالجصو.4ىصنكلت1)ديابىذإ،تر!ىازلمث!فاتن!راىص-ي!ء4ر

تتلىزرححازتأيأالمس!:نةهينالبزعلذهنىصلىفيالؤكأجةهذهخلفتهالذيالأنرر

النةءصىة!ز"هظرهيوهكينا

.فياكلأؤيددوعدتاستقداذيترىانت-(توأ-"لبر))-لجتبمو

؟ذىص*برأ*:44علأؤاذلجتر.كاولكن.الواًقعفي-برتوأ-4

كلاتتىصيحأء،تبمودتطوقد.ملىءمثةباص-يإءاقومكنت-لورصر

!أطماس"فرط

قدملث؟سحققداهاذر-4يدى

يىالم؟صصكلا.لي*لىمانه(ضاحىد")لا،داو-أ!.لجتصوو

.!ا،-حدمأجواابه!أ،حتفاا،اقترحذيرا،ا!أص:نئيدقااىصيا-وأ-"بر

...أن

اظاهسالمث،د

(اًأروأقدرخاًعلىخطمايارليظهر)

!العاما)ناثبايهها،مساءت2أسعد-صوأييهلير

!العامالنائبيماا،مساءتاسعد-يارما

عامازاذ:أال!لست،اليومأعىيمالثذ!صربعد.ازفي!هاو-زول-صهبرر

ليا،أ؟تاما.والزنزاناتلم!يرونكاكل:وا:ووح!:أر!،لهؤء48لاآ!رزثر

!.تغدو؟خانفاي،يرإرإص

(إلدرجاعلىفياًقظويصىل).يزأعزاديصنيىرا،أخز:اازإث-مايار

القاعةهواءاصتنشق،بم!ستينبين،بمتخرلؤد؟4أبا-برإوأ-4

وماحان،اؤ*تكمرءتمىنت،باأذاتأوقتاءذاوئي.دقاأق.!سمد!

نمءلممةكلكانت!ؤوةوأية،ءىتاًيؤ،أيجاشاي!ضهاص!اروعه

،أخنفىاحمكناًز!عل!واالم!*!ةاءكأ-إ،انحى،!دفالىكلصورة.د!!أ"ك

تأجهلو،ىصاس"اًبرءياص"-فت!اقد،أنااما.مؤعدهءلمتإتجقا!لىالةاإ،طاذأو

.قصةا،-3طور"يذ

ته.كأرق!آقداؤرريكلرختامانا-سب،اجاط-مايار

ته..ولرت41أزلييمانأللأينبغييرحىيحء-لىاويى

ءا؟بخ!ذاف!ر.اكالثأسلىرهوهـداان.ارإصاياقل(!د)ؤولييهبر

.سرككلننأكإ،زوالسابعةفيرأتماوازت،الثاكراساث.يزيعز!ا

!هذأاروعما

...تعلمذتا!داو-(كأحاقيومأمتلأص)رلياما

.جمداط؟"صيالامرءذامجدانهيبدو-؟اًلإ-رينالى،ملتفتا)رولييهبر

..ساحراز"-يرفي"ر

!؟زفيسكصنآرو!سلستانكفيسخقولاثالىر-إ-3توإر

هرومىىىصيرأ"ت.2او-ليارما

رميليلياودزيعزليالىبنو.بساطةبكلذلكأتورولإناث-ةر"ولييما

قصسربرالألمعرونر-ل!الآنمظأصجصتأزإثقي،لأزإثة.اوح،ما(-كر

مايارالعامالنائبؤيهايجاسدءوع!إءلإنوإن.دجمدت!رءل،أ-ل،العدل

عجبوأي.المحىصمةإلىالعاىصمةس!سانىصخيجذأب،العامةإ:يابةإمقعدفي

!تينالثلاوأسابعةافيضزللماأذتورؤووررثةت6؟ذلاثفي

صطاشق9ا!باءأأمرتالذينبعةألأرزمصلمجتأذأر-(ضا-ح()ماليار

.5491مءايهماءهل

صعجبلكن.يو.شيشأأ:س!ثلاأنا،ماياريزيمحزيا،لا-لييهزوبر

ءهى،إن.معاثصادقاو!ا-ضكونأأنإلاأ!تىيعلاأنيجةدرإلىليإث

ضةءوءصصإؤضجحماتجكا.،بىةرلأا

...ي!نوإن-ر!ايئ

ذ،نلمو.ادأززذجةصزالأموريمانت.صالياررا-ور-تأ:ىدت-ىذوأجم!برر

طا-:اثزتتجاو!د،ذاككلقابلأنلثءلى.الش!إءاتلإبخازأص!طا)عا.إث

مهصا،بذلكأجنولي*افياًصقىرظلوصى،إراأتمح!داتإجازفصى!ءجحةفيىصا،1

وقي.ىصرز*ت

--بأأىصنو.حذيبأفاتىصس4اقىىصاقيلاثؤتتىصسلقد،ابمل-ليارما

الملدهشةأعةالبرأيض!إءننتحدثأنيذبهي.!يليأبغيمماأىصيرىىدثناآذ:ا

.1(أ-إثساليظاتات)اؤضيحةس-ححضوربينبماسبحتأيا

ضىسحمتأربأف!نألىرو.القضج"هذهعلىأكتيرفيهص:اولقد-زويي"لير

دقة.وةإور-أشهدواؤف"

ءفأ-يصة"قضرتح-اذصلمدث،رىصتصهما-رنجكلإ

هذاأخهـهربعدتمللثتكمتلم،صاياريا،قيقل-(هـشم!ء!)4برتويي

؟كذكأصدسأ؟ىصإذحةلةدأ-وم

.أفعا"أنأىصتصىىنممافعلت-(ليخوأضعيي!"م)ءاليار

دز.العزالعضايمجلالرأيها،زقيلمكتعال.مدهصطبملمثوزإن-ية-4ر



رنجاقي.يعإهـعنأمرهذاإن-رماب

ير!ضزد؟رغباتك-)ويس

منيتبييرتدخل"حكبالضينفجوونواخميع،)ويسيضحك)

الساحة(باب

؟السيدةاستدعتنيهل-يتبيير

فاذهبي،أتيتقددمتماولكن،كلا،يتبيإريا،-كلاجول!ييت

.دالأولاعلىنطرةوألقي

رينيه،يقبل.الدرجهـايار!بم+ط،الرواقإلىيتبييرتدلفبدحما)

جولييت(ثم

!عامؤبنامنقيإ"،أظنكنتتاجدأأعذبنهاإ-"ليفير

نجلينمسروردلاالأوهلكان-(يعانقهازالماالذيلمايار)-ونييت

علمواحهنإنهم.الصغارءهؤلافرحةمبلغنتتصورولاإنكم-مايار

وكاذت.بعنقيليتعلقواتهمأسمناًقفزو،الإعدامحكمعلىلمتحصأفي

وكان،المجرمأس%11جاذو"طالييو.أسءلمةووضحكاخيمسةؤ!ر

5(عامضحك).البيتإلىمعياقيحملتهحفاً-عتقد

!ليزةالعزةاصغيراالنفوسيالتلك-(منف!لا)صايار

عالية!لىأطفالاطقفيإشهم(-هـاداركتفعليرأسها-خية)-ولييت

لحساسكية.ا.بةالعذو

ء-ادصن!إوحةبم!هاأما-(جولييتويارماإلىامثير)لييهتوبر

نأصليآتعلما)قيالعطوفنةالأميالرفيقةوجد،ةالأسبيتإلىاكنتصر

هوتإنسإن،شيعأنيستطيعحينس؟لا0..النصرمندا!كلايف!يدالحب

متحفظ(ضحك)!؟كذلكاًليس

رهيب!رجلانلث.العامالنائبايههااسكت-(ضاحكة)-و)-ءت

نا،اصدقائييا،اقبلواولكن.النساءلأسعدانتوانك-بزرولييه

ا؟ا،الدرجهذاأعليصنع!ءناطاعت-جمن،لحظاتمنذ.ؤرحكمنشارككم

لياعدإد.تأملمرفقد،باض!لاراو،بعرضللقياماحيمأحنت،ماياريزالعز

بعة.الأراذمادعوكمفانا.المجيدبالحدثاحتفالاالبيتفيعشا!

صلمة!مفاجأةواية،هذالطفاي-ييتبرول

!اليومبرعللمعقصرسأرو،فيلحا!سندلير-يهليلمر

.قص!!مؤو.قصينسترنعم-أييهتوبر

ءزهنكأش!ريمتادريلستو.برتولييهر!صلاكانلث-مايار

.،اءلؤةادص!لا

المسكينةان!تص.!اثلىت"بر"روانتيالسببباذن،وهذا--و)يرت

.إلعشاءذعد

ليقامالي،تادريلا"دتليا!كوألىذهبتلقد.ابدائجروبر،ت-4بررويي

..فلنذمب.وعط:ىجاثعونازكم.ءةبسرهـحابنا.بىدتعدلم.لعليا

ةيعة؟أضعهاط-جواجميت

.!مكذ!!عالي...ثلا؟إيلامقفرشحارعثيمتر?ييلتسير-،ولحيهبر

الآشغالصتعد*الديان.دقيقةعشرلينبعدبكمسألحق-مايار

.ءبههدوذلكافىر،اًنيدوار،أحلفونبا!عأؤضيها

.لادياويافلنمضفنامامحستاً-رولحيهبر

(مايارفيهم.!االبابالىالجميعيثجه)

ءفهظتي!،لويس-(لويسك!وفالتفتتالباببلغتقد)رينيه

الغبية!ايتها،ذراعكفياكها-ذويس

دـسالساإشهدا

خاأية.القاعةقيدانالدهشةعليهافتبدو،الرواقمنيتببرتدخل)

"البرجايرااحذر"طنواحدباصبععليهفتوقعم!وحاالبياذوحظتلاو

(.عج"ركلوهيالعزفعنتنؤظع،القاعةالىماياريعودوحين

...أحدثمةيبقلمانهحىبت..إهـذرةا!اوه-يتبيير

؟لادالاونامهـاى.لجميعابرتويي"السيداصطحبلقد-مايا!

وفقجرتالأموراًنثيسلقد...ذعم-(اإبابالىصتجهة)يتبيير

0سيديمرام

(البابءلىطرقيسع)

ادخل.-يارهـا

-.مماالإعثم!دا

،8ضنا)ثلافيبميلةإمرأةانها،اًلمديرخةزليخةفي4ليرشوييتيرروتدخل)

برلجسمةيتبييرقيي.أ)صدرضنماقة،اًإررتندية،وحية.ع!بية3نر،صتثبه

(.رأساًنحنا،ةو

ببريت()مخرج

اذإث!فيليلاذ"ليل!إثليقيثإنهـم؟همليتاتعرفينلا-حيفمايرار

بهم.تلتقيلم

لقد،برلىلكنو--(بمتضرقديتبييرانكدتئتنظر)ليرترو

كان،زوجي،العامينائيانءلممت،البيتالىعدتفحين.بهمالتقحت

..خارجينكانواحينحديقتكوبرلمغتفررجت،مايار،العامنائبيعند

هل)تض!حلث(.يرونكام!حو،إزليزفوناشجرةخلفاص:أتذاذواذ

حدفي؟وتراقيليانور!سإتا

.اجدروممصر-رراما

.تغدلثهموكلاانرلوجليل.ذلدعليكيبدولا-تبررو

ألىكأ:اجأصاللي*!س!كأدفياًنا؟صراثيمال.5؟انا،هموم-مايار

هنا.لتزكلايرفييزرلهذاو،إتلهفونرازنجاا

ءأغا-ها"8:مح!ز!هذءنلثعصاا-تبررو

مة.!امو-رأ:16%:لا-رياصا

ماهااصراالي-طا،اهـلو-(ا)"!-1-%م.!اانوايماءيملذرخةؤا)تليرور

ذا،ثح!وءدتي)تمد؟إ،ةومأا)خمالارليىلىاً،مح!ح!ة.الىزأقي!لماثا-ءايار

تأقي.بأن-

،الحدلؤصهوالىو!لمتحيتإحتنو،رفيقيهذءأتكا،نعم-تبررو

عجة.ص%دنت؟ا)كأءيئوايىاجصن41-افيكنت.حسحأأح!ويت

لحداهذاالى-سهاسةأعهدأثلاانا-مايار

دديبالتأذلكفيبرالغتاذالمل،الدعوءبهذهاكثنفكرتلقد-تبررو

يهالفغحيةانصيئفي،جداح:يرةأهميةعل!ص!ااعلقانالىالأمربيفانهى

رافهة.قضيةورء!ها!ثي

فعلت.مانعم-روبرت

-،دداقىوكنت،-ظالييصيئافقداكاكنتذلكشأنصنوكان-هـايار

.اذتليفكأللث،خر7ووقتبينرأسهينقذإنمغمفكان

ظءاصنومن.إبدالنفسياغفرهكنتصأ،ذلكحدثلو-برترو

الحظ!حسنمن،الحظحسنمن،نعم،اوه(تضحك)!ه!ؤءسلمانك

القلق(تشرطهـيلةضحكة)

بك9ما،تبررو-مايار



!اشدخؤيماحسان.الظفرأفيبعداع!رالذيالضيقرجعاثهلابد-برتوو

الثيءبعضقلقةتكوفيلنعلىاقرخانني.الأمرفينبالىلا-مايار

...باظوفزشعرقياناما،الحكمانتظارفي

الممكلكلنباخفاق،نجيبةانمتتص،بانمنخوف،اجل-روبرت

،أةاكلرالال-تانني؟اذايدرينيوما.بسمعتكويضرعملكالىيسيءان

.مسكتةاًةامر

حثدتن!.ايضاًباطتاجدرهنوتأ!يراواشدهنالنساءحملا-مايار

(فتجده،اليهيخذبههاانيود)

الىآتيةانني"اعرفهاناودمماشهحماليتقللمإنك.انتظر-روبرت

لاصامتانتؤاذا،الصرءدف،لحميويخا،-لدلمجأعلىلأستشعرلكمتر

...حدثني،وسالروقاطعناثبييا،مايارالعامنافييا،مايار.تتكلبم

...حد:؟ي

..بةنجلسةات-فأينستتر،ءدا.استطيعلالكنو-مايار

ذلك!مجليارولكنو!باإتأكيدأهساقر-(منىظبص!وت)تبررو

هو؟،نكاحجمف

من؟-رياما

!؟5عينها،نتاكاف!كي،هيناو؟ته!أنثكاكيف!خهمإا-تبرور

حقا؟خاثفاًكانأ؟ممايارياقل،خائفاًكانأ

أر!لم-اذا.خائفانهخظ"يظهرلمولكنه...نعماناعتقد-مارار

فيالجرمينعيونفيتبدوا!!ب،المطارداغيوان!ث!-ة،النظرةتلك4ءج!بز

واخر،وقتبينو،واعياالاهـ.ابفيهدوءدائماًي!هرلقدكان.المحاكم

هكذا،اجل.للمحكوةتتجهكمانفسههواليهتتجهاليائسةيةالضرمنإونا

.اليأسماكانبقدراطوفلديهالأمريكنفلم.يبدوكان

عليه،محكوم،هالكانهيشعرلقدكان؟كذلكاليس،اليأس-ررترو

؟اهيركان؟كذلكاليس4الموتلىلميرلقدكانف-زو

،كانانهلابدو،لإهلاكهأورستحر،اًمتوترافييركانبل-مايار

.ـمنهتتقلصربالحياةيشعر،الكلامفياخذتحلما

حما!-تبررو

فقال.بشهادتهليدليأق!حينوجههملأمحاذكرلتزوما-مايار

ط!!ةصوتهفيوكان"؟برمبافيتعتقدلا،شارليا،انتانك":لى

.الاضطرابنفسيفي-إفت

هـ!أبم...مجرمبايىتعتقدلالشارياانك":لهقاللقد!ها-روبرت

!أته؟كانت؟كيف4تق!دقدتراهكيف،ألحكمعليهصدرحينو!ها

.اذ،تجاهـ!هاعرلمحتورالسرشدةمنكنت،اللحفةاتلكفي-مايار

لنظرتأذنءانا،هناد"أيمودأاناً!-طاعتيفيلوكان!آه-روبرت

الذياصتبكعتالتصولكنت.عينيهأصاقفي،وحدقتحذاقاتلك،ايى

...قتلمهلقد،قتلتهلقد،حبببييا(بهتلتصق)بقتلهامرت

ذراعيه(بينيأخذحا)!ءنونةمنيالك-حايار

منالثالمثهدا

اذ".النافذةحافةعلىيظهرو،مشقو!ةتخلتاقيارجا،صيدخ!ينإورفا)

تذكرو،جدةمنضلو.لااناؤةملبسهفيانيق،والثلاثينالهامسةفبظب

الىيقفزصن.الجافالدممنمحصصةو!4علىذبدو.لنجا!كعازفممهنته

(.الب؟يلتفتانوةفجومايارتبررولينفص،أتحا-"ا

بيتي؟وفي...!انت...!انت-مايار

حدهسنتي،ادلبزاو)%فايار%يارما-(ئفخاوتفيص)ثبررو

(رياما

؟اثالثااسكرانااننيهمايارانعامإمائبااحهابالذاتارا،دعم-ينفالور

ر؟عنواني3اعطاالذيومن،حرأتكونانيمكنف-كمايار

احابرل.سقف!ثترتالآناننيمنإرغمبا،كأواناثأجهلاقي-ينأورفا-

فيا!ابرزن؟!رردكلإو"فيأو"لييرواير"فيالآن؟01انأعرفانعنعاجز

اذىلهدلا!كلتملالأنمما،ا-رترافيلماذاتعرفانبشأنإما.أخرمكان

.فررتقد

يفر.لاالقاتللن.!طأهذا-مايار

ول!ن،يفرلاالقاتلان،العامالنائبايىحقعليانت-فالررين

كازتالتيال--نسيارةفان.القتلةصتفيالمساءكانتهذاالآلهيةالعناية

الذيالو-يدوكنت.بشاحنةاصطدمت،العدلقعصر(تءادرانبعد،تقلي

،ب:اتقىراممكلكلرإءاناو،أمتأخرالوؤتكانولما:ا-رفجأةفوجدتني،نجا

جيبي.فيويدايإمضياناستطعتفقد

ضما؟الىاتيتكيفولكق-كلايار

جم!فأحتبأت"ذعرأصابني،امترخمشنمشيتانبعدافيذلك-ينفالور

على،اظلففيوتلبدت.وللمفالرصجانبالىالمصدطفةالسياراتاحدى

وصعدت،وصلتولكنك،اًلتنفسعلىاجرؤلااناو،السيارةارضية

المقفر.اإسارعهذافي،الينألىادريلاوقدتي،المقودفأخذت،السيارة

الىبنغإرةخاطرت،نز)توحين.تت!يلاطويلةالمسافةليبدتوقد

.وراءك.فدخلت،مشقوقاحديقتكبابتركتقدانكفرأيت،الزجاج

اكل-يتي.أضح!اننيترىانك(ةقصضحكةيعحك)

اطاولة(ادرجالىوينظرمجذرجيوبهماياريتلفس)

سيارتك،جيوباصدفيتركتهلقدعءمدسكعنتبحث،-فالورين

ذلك،الىبالاضافة،تأكدتوقد(جيبهءنارردسترج)عليهفاستوليت

.للاطلاقومعدبالرصاصرءمثوانه.من

بيتي؟تد-لوانت،رجوتهالذيما-مايار

ارسك"الذياررائقاسمأ-!لازالماكنت.محدداشيئاًأرجلم-فالورين

شررحح،كلإاسمعتاتنولو.وظيفتهاجهلكنتكما،الالهيةالعنايةلي

دلفتوحين4الحمدولته،كلبعدكيكنلمولكن،العنانلساقيلأطلقت

أملى.ءبولملي)ضاحكا(.مواتياًالحظيظلانبغموضأملت،حديقتكالى

؟ولماذا-مايار

تكور.!قصطكلت،ظفلثاليابتا-شأنفبعد.ذلكشفهم-ينلورفا

ا،--نجهوءلىماًاسأضعانلستطعتوا.،1،إلاستق!بالغرفةانوارفجذبتني

ا)فرحددقاتساهدتفقد،واذن.الأنوار5هذفي،هنارأيتكصن،إلي

اتصىهـرلموانا.مورازوذوقشهامةذلكفيوكادق.النتصررجوعطبعتالي

ا-،مزولا،أووهذاالىيجاصرجذلايخلفانيستطيعرجلموتانقط

قذ،لخاصةاحياتلثمنافا-ئهانامصطعتءانل.المزاحكذلكأيرءزمرحا

.العامالنائبايهها،كثراًاهماءياثار

حولاؤكاركمناعورإثانني!؟ال!ركذلك،كفى،-كفىمايار

!ظهريءنو-ل،أخرمكانفينفسكفاشنقذهبل.العائليةحياقي

الناثبايههاافهمانني-(بالمدسرتمسكليددالتيمنخوركةمجركة)فالورين

المت!اي!؟ممظهرتبدوبانالجميلةصدلقتكحضوريزيإسانمايارالعام

4القدأسمنخاصةرائحةفيكاضملاجهتيمنافنيتدركانلكينبغيولكن

تساميك.منتطاكلناًنللثآنفقد.والطهارة

كددفي؟انكلييبدو-مايار



ينرو!صسىوزوننجككارواًفصاصخكضحاياانليفياوحأناأما-ينأورفا

ازا.اًفعلكما،مسدلصفوهةعنديوقفودبان

انك.فالورينياصداتف!رانءلىاحرصط-(لهجتهملطفا)مايار

خطهـةستضطواًنكعلىفستوافق،اقي!رمنيسيرمجظالموقفواجهتاذا

ينص*ي.تختههائاىءأولاسضجفلانتقامشحصيتعرضانشئتاذاًجداسبئة

ساعة.يرنوكأسبمأروركلرقيلشإثغيرمتعليكمفوض!!هـانكتذان

علىمح!-ومفا.ذا؟"ابرالي-طهـزرافيأي-(هـدةبابرضححىكة)لينفالور

!املاعدبا

أذعر(أبادي،بريمقهجارضا،-و!لمهاثنائهفيمايارينظرصمتيلى)

؟ءددقصدوعندك،هناالىدخلتهل-مايار

أ)عسامإحائبااص.طحبحين،لحطاتكلنذ،اذيعلى.نعم-لىيئفالور

اءنلم.الأبدألىهناا!كىطاًلاروزمطكنت،اًصدقاءهووجكض4برتويي

.تدضلقطةالساهذهرأيتثم.ريبدولأ!في،ذهابلثالاانتظر

باطد!قطلنؤ"4ور!حانيىخطيع،بيد?سدس!يمسكصنأن-ءايار

لمما.ؤجمةلافاخا!ا)سفاهات!اتىاءمجميع

حينو،ئياًالمرلوحىبا،المحكمةم141،تصنحعنيكنتحين-ينلورفا

بالقوةتنعمايضاانتكنت،اثزالغرأ-ساصاففيئأ!لباننيهـيز"7!:ت

تكونأنء؟ير"ن،دؤ"بالمص01هكذاتتكلمكنتانكالقرق.إلمكن.ا،سلحة

حق،ءلىوكان،بىهـزوأ-4ا)عامالنائبقالك!لأنلث،4اطورقيصنابداثؤ!وا

نا.مما،هـاقطةآةالمرهذهاناؤيمدحيقفافح،إنااما.كا*فية41ادتملكتكنلم

واقع.3لآذذلكاقول

اًإر-اىاح!ذسكأاهاتل!عتع(اطولىيتسهلنازإث،تبررو-مابار

.ـ"كعهوحدىدء!(زكروالقاعةهذهتغادربطانبمهـكفأر

أعقد.ذلكتفعليانمنحذأر-(بالمسددركأسلثالتي5يدرافعا)ينفالور

يعة.أدلاسالغ!ايةلحذهيتر،ياناقبلفلن،اذلقاءهذامثلفيبةالرغشديدحنت

مرة.تيرالتفتايص،انا.،انماقشاتاثناءفيبنظريء:أث!-ت،ايضارازا

ين.الحاشسوسصارأكانيخمااكللأ،القاعةالى

أعرفك.لافانا،،جنونح!!انك؟اناأفيزران-روبرت

لقد،أسرينفاياتقولهمابعدتدركلاانك-(لفالوربن)مايار

.رشدكضعتأ

،كالحطةآخر-ى،ذعم(برتلرو)،بعدأضعهلم،لا-فالورين

اءقي.ببرلتشهديالمنصةعلىينززبراراكانأملت

أطلإقا!قيلصتارزلمأذي؟بالشجهادةثأتيما،لكنو-برترو

.اعوياو*تكذلي-يلن.لكضلمث،اعةببرتكذبيناًنك-ينفالور

إتحصلطىم.%ليدخلتقدكنتإ"ن!ذلكمن4لند،هـجما-مايار

ذلك.بعدحللتروحةالقضفلنص.فمالى

لؤد!آه(برتلرو).برحاحدليثتتهدخلالااذصحك،انت-ينفالور

عأنازف!رتسلميتضعثين01خمثتلعلك.المحاكمةكأيكأضالاعلىحرصت

المتهمين؟مقعدعلىتريننياذ!سا!حاوتنرفمن

أعرفك.لاانني:أخر!مرةاكرر.معنىاًيلكلاكللثلير-برترو

إءومااما.براطخلإإ،الاكبااطسبةكنالمفماذا.رأممب!ل-والورين

رلجط.صاةقفميةالقضيةفان

اءثرفلافاظ.أورينفايااطلت!نجاوتالمرةهذهانك!آه-مايار

...صنىقلك

،..ا،حكمةفيء:"خدثتماحسبكءوا.حقاحتءفيحل!آه-إورينفا

4664

...4اقبال!ماان-مايار

كلا،أذكلا،ذاما-(جىطعاًلتراءلى5يرااًحاص،ورياصالىامخجهأ)لينأورفا

لم؟خلجملخلثضاجعاذ4ليالموتءلي"حكمتقاتليدعيانلا؟تقبل"ل!الذي

ذلك.مع،هذاتؤرأن،صأيارأعاماالخائبايههالكيرفي*ي

.ذذبلاوسدأرية9ءإ1لمصذهفلررر.ب!كانوكذب،كذبطذا-تبررو

!كذبذلاثانبقولى؟أ؟سمع(-بعنف)مايار

نا،المهنةءن-ريياولست،أنتعلإاثادأ!للوقاحةيا-فالوريرن

إيىركذلك؟ا.اتالانكارهذهثلقيء"فزعر

.كذبحذا-تبررو

ذدافعيأنالىاذنليإث-اء"فلأ!برتيارو،تأكيدب!ل-ما؟ر

ا"خةابصاانما،زظريممايخاكذلياثشان،انتاما(لينأفالور).نفسكعن

..يي،تقركلكأ-كةؤضي!ية

،كذبا:تا!احول!ن،العامالائبايماا،خمثهـكأذي؟حؤا-ينشالور

وكذذ،ردبةالمرأةحهـذهجسممناليىغ!ةءلى.ا.-ا!سادغاعرفانلياينفمن

9إقهوةاءنبكلعةالأض!رهاش3كأتأناعرفانلياينوصن؟دا:حيمصاموضحثي

ل!نو!تبرور-(تليرورافيل:"ت،تيأليل!باجوااهـ:شتر)رليأصا

تننليما!،سفياليؤو

خ!،"ءلىاًجببادأطناوليه،إث-ضراهذاأءرفلااذى-تبروو

.هجذايلطضىقيانا)تماتل!ذاتدعانأنهملاازقيتم.5؟هذسضيور"

إ،نو.اصدؤإثانالااطلبلاإيخماالير(تروياجدازعا!ن-مايار

يرها3لولمأخمفاصءي!!ا5هذلينفالوريعرففكمىط.ذ!ثخ.واقعة*:إك

.!.ادريا-ت؟اؤا،اقوإدانزريد-إوياصال!نو!اة-)تروبر

."ءءخهـالي"ءاماحد!!سر!*ا

نةدا.المزا(الازاورلمةأإاً)قيعةو؟دؤاء.ى-ن001ر-به!مبخمسص)-لين5كا-هـر

نمسمورتافياقى4فيراءة1!بىبزهرةالمطر!الأ!مودالى:وبو،بريثة

المضطماكلةإسوداةااساقاظةليواراًإمثلاق،ا)ثوبوتخت؟أاًليفءنهاقيءأم

-خفطينتزالينصاقهلك،يدريمنو؟رالدبووربمصينتجعللثإتياإلأصفربا

(ا)-اقليظةاًرحكنمثفيريمو،.تليرروزوبيرقع)؟الأنابهه!

-.(بمافواتليصىيىأل،تبرروالىاًثنائهفيليخطرصمتليعد)ءايار

به؟نتجيب*الينتج!دلاا؟اذدطو

ذلك؟فيوماذا.كلءاءذاتخلإأحهخمتلقدك!ذعماي(بخدة)برتوو

يم!ةبا؟رإذلكعلاقةايةتم.ءسلكيءنحساباًاوديانعلىولير.حقي4از

يمة،ر21م-اء،ارواءذللثؤثي.قئا!خوارفيوريط4قةعلا-فالورين

عائلوانه،كلرلمبل"افيكان-لثزواًنليقلت،يران-زاوأ!صادفاًلذي

؟اءثنبرتولييماالعاما)نائبيسافرهل.التافياليومصباح

كذلك؟ا"-رإ،قيليفيامنتف!ألقدو.معهكنت-(تليرولر)تياكلا

؟باني!أ؟انما،آه؟.يليفياكلنأفدتلقد

في-اتلثاًلاهتمامغيرأغصإ4آخرشيئاعنديان.بلوءلمثاحتفظ-برترو

ةا!قىرمل5بهذاولازفكرانبرلثفأ-ربط،-قاًتحبنيكنتاذأو،ا)عاطفية

أسيمما.رءهلىبستطالتي

وذهارا(!رءين4ا!!اعةيذرعو،هـب!وتاًكلاياريرظل)

المرأةهذهبص!حبةيمةالجريوممساءدمتهـا،حقاً-(لفالورين)كلايار

.ا)عتبدةئتلثقبرتملكبذكاذإث؟اأتهودمنتذكرهالمفلماذا

اسسعوأفطنذهاثكانصيئمنذ،مايارإعاماالائبايها-ينفالور

رف!رانعلإلثكان.الالىطرأسكءلىكأصولانالقضيةكانتحينليدأهة



نا!أولأنياصءهاأ-هلح:تلأفيؤذلاث،ناث!ادةخصإيئاثاطأبلمانبرأؤي

تهها.صورملأسا

9إحفماتعار-كيفيارصا

الثاصخة،الساعةقيل،المساءذلك،الترو"يالقد.جفصحالرعلي-ينفا)ور

.بغءالآكلرالأوحسبر!القدو.صدة!ر-ءدةو"صينيلا"جادةتذرعميو

!هاو-مايار

الخ!ذيب!عديم-روبرت

أةاصر.للذغ،ر-لءنت:حتجميلةامرأةاًنههاأدركتنم-إورينفا

-طةصنببالقر،الفنادقاحدوقصىدذا،ائهالاءرسلىتاسة،لسهلةبمحلة

الذلينأجوبالاتخادكلاغطتهحخلاالتيالفنادقكهذهقدقاً،"سيلمسطرسان"

تمشطعولم.كلنهنخادمةايةترزفيفلم،اوقفتايامثةرر6بعدو.يتتابعون

تساقطقدافىطروكان.يمةاًلجرأ"لمةالفندقفيأزننرباخهارثهدانواحدةأية

.ا:أد!.:قي.":وناللاكيريرتديهمااإجاسمنمرتدياوح:ت،الغسارا!لموال

المر.أن،أ:دعةار.اكثرانؤ.السوم.المط.صاقاوه
ل.جحم!وسهر.م!!ى?ورلىهـ..

!لى.(صىت)المرأةحذهفيهرأىاذ"يذدرلاالفندقمنأحدااًنالمؤكدصن

اذ-و.الحقيمقةعلىإدليلااؤيمانبعد.بمكننيلااًذ"؟الوضصعاًلآنرف!م

أزيأماكلكفتاءشقد4برزوييروبوتأسيدةابانذشهداننستطيعوحدك

مكذأولمالا:لوورخص1)ثامخةألساء4بين،انير-زمنالاوليوممعها.بت

أخرىمرةيديونبينفيتنرو-ممياقيتكون

.في!سالذي1مايااًلى%لإل!اورينوفابر)تينظهـروطويلصمت)

(هلي!سءخهما

مني؟يدترماذاو-مايار

بواجبك.تؤومان-فالورين

الىزريءاناواردامنزإبمس،اًكلركلنيكنوص"مال.فلإكن-مايار

.أ)قذرةالحكايةهذهممثلقاضزوجةس"عة

نأوأح!سب،قاضنفسكانتانك،ماياراًلعامالاؤباكا-فالورين

اخيا*فيإستو،انااما.كقاضكضىيرعلىببساط"تطرحانينبغيالؤصححية

.نقاثرءيرمننفسهيفرضالحلاًنليفيلوح،جازعازفإلا

الآناطلبولكني.بهاؤومأنيبغكاسأؤوم-(صحمتبعد)صايار

تذهب.ان

السرنألىفيدويع!وصبا-ايعتقلوفحانطمادعلكي؟اًذحصب-ينفالور

..هناباقاذي.حقارسصبا،فيأكأر

يشوصداةمركل-ة!!!!آد؟ليكل!زفي،هناذبقى؟اًنت-مايار

محصتعدفانا،بسيارقياليهماؤودكأنأستطيصكلو".وؤ"،يئا0صاشحافتعردصتأذأ

...تقديرابعدعاىلذلك

نالابدو.سمعرثمالىيساءممناوزقأصحاصهناك!ب!س-أورينفا

ا،و،ستزوركقيحتباق-أنني،اذتذإحفلا.ذلل!علمتكقد"العدذ))ئارسة

صديق.!رفةعنذكمانفيشحث

..زو-ةعنديان!حيداولس!تاًذ،ي!صستح"لذلكلكنو-كلايار

ءلىاو،الحقيقةعكمايارالس!يدةتطلعمن-انماقعاًيأرىلا-فائور،ن

زصءلمك.بزوجةعلاقاقييض!لىمااسأ

الخمادمة؟و؟لادالاوو-ياركما

ذلك.على!يعزصصحلقد.شازد!كلنثمةفللج!،لي*دضزر!رلا-نجنإورفا

نأتطح101أسآلك.تأء.صضحافتك.لالافادةلسسالدأاذدا"511

!خسهي!وحركرر..م!.بةيرح!

.الخدوشبب!ضأ!بتاًفياءتقدفانا،ووجهييدي!!

الظابقفتبلصح،الداخليالسلمتسلك.منامن:أاقإروأألىأسنير)مايار

.ا)ررارالىإحاقياالباب.لالأوأ

"مسدسضعااو!.اشءر؟دلالاواًفةءرنببا!حنها!ه1-يمتلورفا

بانوالعنايةفيبشر"عنايةالياثأح!!انني،العامالنائبصيديبا(لةالطاوءلى

رتي.حيازطيل

.(بررتروءلى(رليقيثم،ا)درجثليروحثوءايارأليهينظر)

سع*اللتلمشهدا

الىقادمذباوللح!اقكلستعدة!ةقذر!لصصاؤطة-(تبرروصافعا)ءايار

فرحلثالآنافهمأذي!باا!غيذسصحتاثفيا-"نلقد!آء.للدعارةصندق

.ءليريانهإنتزعلى!نفقدكنت?بريءلىلاعدامبالحكمابلغلثحينالجنوفي

ذلك.رتحلىينصدخت

.ا-ل،ماياريااجل-برترو

6!اجل!-زا1بهطعجخلىاز.صحار-رياصا

.ظث-زاقدتو،غ!ىباثاؤ،مفاذا.ن!-تبركأو

إتا-رعبازط!ىفيناذإثليينوتركتححين،أذنهكذاً.برفي--ماياش

...يومحلر-ل.اًإثارعفيصاقإرااعناقءلىكأ!نزرالحقيؤ"فيثنتقا.مما

إ"-لمحلثفذرفندقفييغتالك-قيوريء%مءلىتقعيلماًنلثيد!تيمماان

فىماذاإحنو!ضاطرطلميبةليكالأتهلبرهذاءحلاتاقيلو!051مجوهراتك

؟بمإدإحتحت،بمانكفي،ك-ول

ز*لمثلصدشلو،اعةبالىاوليومباعشاقاًأخذأيخمازحبمنيانك-تبىرو

تلكبرانطظ"ذ"إثلمانلث.صمحريحفيرحذاانزفسكقرا!ةفيالعلمطح!

.ضاعارحدثاًال!ت!نلمالمجىرمحهـذاًسصلا"سيةا

رءسصريخااذحاثزصظ:نأو!؟الحدحذاالىورطاأتحصح""نن-مايار

ترتكصيها؟لمنجطيحاتلخلإلحتك

،عل-4لأندمف*تياذتظهـعواقبلموأذا،اخماأتليأنيفاًىر-برترو

الل-ظاتهـذهلكلنرونلي*رحصاءأ1بمخ!ليانافللاىصزةلجرأالدليخاتكونانينبغي

،ا):ارداتالنساءالا"نهاء*!و-صاتهنكلنهناثولإ"ق.ا)ضعفمن

لووحتى،ثتحبلما-ليأةا"رانعلىابدالاتندم:ءاياريااسمع.كضوجتلث

ذراعيك.بينأقضحماالتيهيجنويصاعاتأشدفان.مجنونة!ختانحدث

اليهها(تشده)

تكدبين.بانكاليقينحسبهءلىن!ااءتكذبينأنلث-(كتفهاسلإمساً)صايار

الجىحل.أضوبكالاث"يلق"الهكذبلصدتو

الآخرالىادثأ-دزاهـءكاون،إتجربةاهذهليعدانناسترى-روبرت

اصحعلى4سشدصءداقاي!،سصز(صح!وحم!اخهاوضة)ءصحوقتايفيمه

.إزذبافىكص!ااتحير

يهماءايالى!فاصدثراصدثرخونةءاذإث؟الذذبفياكحااثصتر-مايار

زوءيريئب

يؤيمانطوفهفييعدلمأنهأقرلقد؟يرلمنفالورقالهماصحىسألم-برترو

نحىلمه؟همفاي.؟أذن.الحادثحقيهقةعلىالدليل

نصهيلدمست"العدالة"انفيلإشك!اد!عجيبةحقاإنلث-ءأيار

.اًأنساءأختصحاصر

..سيئأ.لي:جمتأنفالوريناستطاعةفيليحم!انلكاردددمتهـا-برترو

اعلم.،انا،لكننيو...مفهوم-مايار

لكمجدثلمذلكأنلو.يم!اشيثاتقول!ولكنلثتعلم،نعم-روبرت
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تبالغين!انك-مايار

تصرفاتك.معنىادرأثفانا،نفسهاالمهنةيمأرسزوجيان-روبرت

الوانإزاءخمد(تعدلافانها،بىيمرتقدالضعفالوانبعضكانتولئن

ضعفك.

لمء..سواءانالامرل!س..برترويااسمعيلكنو-مايار

لكن.ومعلثتميلالكفةإن.مايارياحقعلىانك-(ضاحكة)تبررو

ءإذنه!يا.بريءعلىبالموتتحكمانلكاتاجالذيهواستنكافيانتنسلا

لنتفاهم.صنعناانناجدأترىأذت

؟شيءايعلىنتفاهم-عايار

اطلباذنن.لينفالوربشأن4نسل!كانينب*يالذيالسلوكعلى-برترو

أطلبه.ماهذاكل.اخرءتمرةالسكوتتلزماناليك

اهتمانعلياذاكان.وأصكناحارلمثلاقرلحظةأنصاعلنإنني-مايار

عساهفما،سأصمتاننيا-:".اؤرضيءاردليسيكهـنحساباذلاثفان،طظةبها

."-اء-،شىءك!يرويانفيدديترلنانؤالورين؟مجد.ث

دلالل.عندهليست-روبرت

نالومجاوأ)ورص"بهذهيتعإقانءنالمحاروييمغلنذا5إن-مايار.

وءن،جسمكفياللتينالدبضنعنسيتحدثانهفيولاشك.العامالرأيير"ير

!مرؤإثاز"لنلينايدرماو.جميلةفضصيحةسيكونذإناناحسبو.ا!مالحبة

؟الفندقخادماتاحدى

.الفندقامرهباك.صحيح!آه-(يدهافياسقطوقد)برترو

ليل؟فقطالمرةهذهالفندقىالىتذهبيإ!إعلاث-(مرتابةكثة)مايار

علحه؟كلخعودةأعللث

اًإا"بة.اللرظةا:كا!الاح!امفيبعيدا.دهباراككلا..،-كلاروبرت

يفوزأنالمحاميبوسعانإذنينتر(هصنيم!ة)بةه.يكنمهما(متنهدأ)مايار

لنايبقلمأنهارهـ/،حساببعدكل.ص!-حهذا(صحهتبعد)برترو

(إسدساالىتظر).احدوحلإلا

ين؟تفكربم،تبررو-مايار

لطكممنكفسهلي!نتقملكم!زالىفدلف!،اورينفاؤرلقد-روبرت

نفسك.عندافعتانك،انتفعلتهماوكل.عليهاستصدرتهالدي

قاض:ااكونلاقد.لا،لا؟الآنقاتلاكليتجعليانيديناتر-مايار

!حالايعلىفاتلااكونلنول!ي،عليهيؤاخذع!بعيدا

تقتللاانك.للنارتظلقانتخحثىولكنك،قاتلانت،بلى-روبرت

عليه.النارسأطلقالتيفانا،اذنو.ثالثشخصبواسطةالا

لمجرمة.يكاًشراكونانارفضفانا.ذلكعليكاحظرانني-مايار

أشدهوصلمنهناكليسانهالحق-(الأرضبقدمهاضاربة)روبرت

منك!هةلي*

دونافتفهو،الظروف5هذفي،احدءبلاهةأظهرلئن.-مايار

الشخص؟هذاضاجعتقدبازلثاصاميفيتعترلأنبككانتحاجةاية!يبر

ولى!لبعد،اخمصكانبامكافيلكان،!دوعن،الخهايةحتىانكرتانكلو

،كاذلياكانبأنهنفسياقغانبوسعيكان،ض،كريمعالأمراتدبرانعلي

...استطيعوكنت

لث،وأحاتض!يرعبربهاتؤومهةالتيا)!زهذهصناءفائي-وار-برترو

عمله.تنوي!اتحدثنيانلكاصركرؤمن

بعدءالخيارليفليس!.بواصيالق!امازويافي،ينتنتظرماذا-كلايار

فقط،،وليسو؟الأمرحقيقةعلىسيقفزوجيانتقصلى-تبررو

؟الناسجمغليل

ء!رإوقفاأحعلانليليسولكن،لذلكيتألممناولانني-ماليار

الوأقع.كبهوما

الجميعيعرفوزوجتكفزمرأنمنكلاخ!ايترىلاوانت-روبر،ت

خليلتك؟كنتإني

امراحديرفانالىحا-"ل!؟ذلفثسيرفإذيأصت-مايار

الرء:"تأضذهلن،%دانبيلر-لانهلييبدوالذي،أورينفاإن.عا!قتا

ذللث.يةتنيبانابدا

سأفشيه!،اناولكن-وربرت

هذافي،بأنكانذركانني!"شانتاج"هذا-!اولامذعوراً)مايار

يقومبةالقضهذه-لانت!سيفلا.مككافيءررلإحتصىارعينينن،ان-المصلي

هذاليعدواني.بذلكتفكريبانصنعاتحسينوانت.شهاد،جاعلىالأمرآخر

يمته؟بمرتكابارىلىلينفالوشتساعديلملماذا:لأتساءلكله

!.دنيءقذر-تبررو

أحسب(عكراتذظراثنائهفييتبادلانصمت)!قحبةبغي-مايار

اًنممكناكان!افلر.كلهادتنهابرواًلىمجاجةأننا.نتخاصمالاصالحنامنان

.وهل"لاولص!باي!دوالأءرانءنبالرغم،اًلفضيحةعلينايوفرنحزجاًنجد

.ا)فورعلمازوجكخمحادثةالىبحاجةانني

...لةستؤولهل-روبرت

كلننتفادىاناس-طعناان،وراكا!ونالأرور!لااعتبر-رما!ل

ؤوكولين"ا!ئيسالران...ترغبينانلثلهفقولي،البيتالىعودي.الباقئ

فيالرغبةشديداواررا،الدولةامن"+مقضيةأجلمنلقائيالىسعىقد

والمادلينلكصشفيتمصكيننيثالأءرتتدبرينانكثمبةحالااستشارته

يو.اندر

السلم(فياعلىينفالوريظهرثم،الرواقفيخطىوقعيىمع.يصمتان)

شرالعالمشهدالا

وجهيعنيلازواذاقلسيلاذلأخرتفلقد،العذراستميحكما-فالورين

وصولي.ساعةكانمماقبولااكأرالآنمظهريتجداانوارجو.الدماسار

افيمنيقينعلىوانا.جداللإفةغرفةالص!رةهذهالاصدقاءغرفةانالحق

وراحة.متعةفيهاكلسأجد

ءلىوكا،!را"سدسربرترو-تتناول.الرواق-قيدرفالورينيههبط)

لينطلق(لاولكنه،فالورلينعلىفتطلقه،الطاولة

اني.ادخلأنقبلرصاصهمنفأفرغظللأ"راحتطتلقد-فالورين

ولكن،أيضاشأنكماهوهذاانواحسب.الدماراقةمنشديداذفوراًانفر

للخطر.وجودييعرضه!االلذيننئرفيكماتنقذاانشي،كلقبلعليكماانيبدو

منه.ثمنا.مملكلااننايلوح؟ذلكعلىاخذكمايؤالذيومنذا

.4برتوييالسيدةحركةإطلاقاًاستنكراننيصدق-مايار

تناولتحينطفيفانزعاجعليكبداانهفالواقع،ذلكاصدق-فالورينلا

ولكن،الناراطلاقمنتمنعهاان.كأاوللمانلث.المسدسالمرأةهذه

خطر،فيرجللانقاذاعالإصانأحسبفانا.ليمعنويةتعزيةاًستنكارك

الذي،عشيقكإن؟أنسمعين(لروبرت).عامنائبشأنمنهو)ير

تكساورألتيالنيةيستنكر،عشاقكورناخرعاشقأيمناكثرعلإ"تعودت

لو،العامالنائبايما،تفعلهكنتالذيمالكنو(لمايار).رأسيلتحطيم

-79الصفحةعلىالةدضمة-
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ثنييتفاقماستنكاركاكان؟رصاصةجبييوفي،امامكسقطتازقي

فحسب؟استنكاهـمبدليهوام4القضاءالىالقاتلةتنكو

ميدانفينتيلاحتىالكفاقيفيه.ممادقيقواقعاماماننالييبدو-مايار

.اضاتألافتر

الافتراضهذالبلوغاخيالياًكبيرجهداابذللمبا؟ننتمرانك-فالورين

(7.ضاحكأروبرتالىيلتفت)

أعصابي،فقدتلقد.اخلاصربكلالصفحمناثاطلب-روبرت

اليها.انسقتا)قيللبادرةآسفةولكني،جنونلحظةفياتيتهمااًتبتو

كذلك؟اليس،محشواًيكنلمالمسدسلانلشداسفكان-ينؤالور

،امرأةافيهوخطأيان.منيتسخرانالآنيلأئماثار"!ه1-روبرت

.المفاجاةنفمصيض-حيةاًترزانفيهالناسلييغفرلاوضعفيأجدنيان5

باحتقارهم.يشعرفيمنواولليإجصيؤين1-اطااولسمكونونالرجالإنو

مثلا،فانت.اًلأخرالجنسنحسدباناجدرناوما،النساءنحنمس!يناتفاى

مع:دقالكلفيقضيتهاامسيةءلىتعتمدانتستطيع،نفإثءيتبرانأبملمن

اذااما.يغتاظاناوذلكجراءمنيبتمانلأحديخمارانءيرمن،أمرأة

يمضونو،بالاصابمالي!سايومونا؟ميعفان،بامرأةمتعلقاًالامرعإن

قربة!اخها،برخيانهامكانفيكليرددون

يقولوهبانجديرينكانواماهذا،ا-لهقيقة-تريدين!اوه-فالورين

ارحم.الناسفان،اليوماصا.جدقيءكدفي

أقمى.الناسيظلحيث،القضاةوسط،وسطنافيلا-برترو

.قاليواحذقالناسان،ذلكعكس،اظنكنت؟صحيح-فالورين

النتيجة؟تياليهتقصدينالذيءالكنو

سنواجهها،التيالكارثةتتمثلاجعلذثانهوفيهارغبما-كلروبرت

الآنواعتقد.مساءمغامرةعنالجميعامامكبالنقلجراءكثتمن،جيزووانا

نأغيرىنتنقذكولكنها،الثيءبعضءتلفةعنهانسخةتقديمبالامكانان

ناينبغيسمعةذاتليستامرأةأجداناستطيع،فمثلا.اليناتسيء

الاولاليومامسيةمعكقضتبأنهاتشهدلأنثمنالهافاقدم،زعان

القضية.نرتبانباستطاعتناانسنواثقةانني.انلىيرحزص!

بها.برأسلافكرةبذورهذافيإن-مارار+

كذلك؟اليس-تبررو

اعلميءاًلقض!يةارتباناريدلاانا،برتويي"السيدةايتها-فالورين

سمح،رجلفانا،ذلكومع.ستلطخكا)قيجمحةالفضلفكصرةارقلااًننيأولا

حياةعلىتحرصممااكثرسمعتهاعلىامرأةتحرصانانكركنتوإنوافهم

السيدةايتها،انتولكنك"ليلةعفيئالانسانهذلكانولو،انسان

العامالنائبعشيقةانكفحيث.جدأيسيرااءامكالخياركان،برزولييه

كنتالذيما(لمايار).لتنقذينيالحقيقةلهتقوليانيكفيكفقدكان،مابإر

اطقيقة؟عرفتلوتفعله

التهمة.عنامحلىبحيثالأمراتدبرلمركنت،بالطبع-مايار

من،بركطسبيلتخلىانبوسعك؟/كاناتسمعين-(لروبرت)ضالورين

.ذكتريديلمولكنك.للفضيحةنفسكتمرضىانغير

قدبانهالمشيقهاامرأةفتعراناطدهذااًلىيسيرانهاتعتقد-روبرت

.اذ!ؤذ!لوبوديفقدكان،ذلكومع.استطعلماتن؟خانته

ينتظ"ركنت؟صنمنذالقاعةدخلتصن.تكذبنانت-ينفالور

.بالموتءلياطكمعنتتحدزينواذت-ونياًفرحاً

واقط،شهطاناقي،تعتقدممادفيأواعمد،مذنبةاذا،نعم-بررترو

كذءلىاعاذننأذا،اخرىأةاءراصبحاناسظيملكنيو،نفصيمنلأنفر

مثلي؟أةاكلرعنللصفحءممالهاذالي!مبى.أحد

.ا)ربالىبذلك"ءو-،ى.س%فيمنهذاليس-فالورين

!ضيناهاا)قيالساعاتتدك)ذكرئ...عليتشفقاناليكاًبتهل-روبرت

.ء.تذكر(مخمهافيتملص،ذراعهءنتمسكهانلتحاو)...معا

لكمشالىانطلقي،هيا.ازيشاشمينلتثيرإنك،برترو-مايار

لصالحك.هذاإن.4برتوييئيوارسلي

قبلشنأتقررالا،الأقلعلي-!مابارالىقلقةنظرةتنطر)ر.برت

(!ؤرج).يصحلان

عثرلطاديا!!عهد

أفالأعتريدغي(صمت)؟اليسركذلك،جميلةامرأةاخها-فالورين

عليك؟شاقاحديرفيايكون(ص!ت).جداممتعةمحنلهـقة،السريرفي،برانها

السجنفيإقامةانفاقى.تعذرفيانيجب(صمت)؟فظاًقيتعتبرتراكام

؟مرةالى-ندضلتهل.المتبعةالعاداتالانسانتن!صيأشهراربعةتستغرق

السجن؟ادخلولماذا-مايار

-الرجالاناعشقدفازلما،أمرمنيكنمهما...يدرينيما-فالورين

الس!بنفيتمرينبةبحجريقومواانهمينبغي،أخرينءلىالحكماًلىالمدعوين

إلاكو!نالمحيكبدونهمايعرفواانيستطيعونلافهم.عةثلااوشهرينلمدة

نامن،الصددهذافي،طممفرلااد"صحيح.ينالتمرهذاجربوااذا

فيفجحاناطدهذاالىحقاًيلذدهل،بالمناسبةو...اليضأالمقصلةيخربوا

؟الاعدامخشبةالىاوالمقصحلةالىاحدأ!ارسا

انا.ا.ط.سادياًلستانني؟باللذةالامرهذازصتلماذا-مايار

.م.صسورأاجدفي،ذلكابلغوحين،استطيعهوجهخيرعلىمهمتيدياؤ

الأمر.فيماهذاكل

الىةصءعا7ًزبد.صىنقيامخيركلهشاثتقومانكتعتقدوهل-فالورين

؟ةكبيرجةد!

الى،ا)دزاعاد!ةدحضبعد،أوفقحين؟طبيعيأهذاال!!-سايار

بذلكاكونالا،المجرمورنجارتيمةاًلحرثبوتعلىالمحكمةأمامالنورالقاء

؟قيامخيربدوريقمتقد

كامام!بردحيتي!ن..اليومهذاظهربعدحدثكما،ليلى-ينفالور

ضورلمجاً؟مياًمحا

ريب.ءادون،بعيدحدالىمهتيتسسهـ!!حينذاث-مايار

،المت!معلىفكمانفباستطاعتك،كل:"ألمعكنتاذاانكيعي-ينفالور

.اليومهذاظهربعدحدث.ع!اناصعةادلةمن.غير

لميلثمحامإن4اقيجحفيارغبلاوأنا،اقولانبوسعي-مايار

.مستوايفىيكن

علموهبةعلىلي!وقكلانموصهأومالمغحياةإن،إذنهكذا-فالورين

فيءلميهيراهنأعطرانلوكما،الأكلرا-ر،يجريشءىءفكل،الخطيبهنمن

المحكمةمجانباًإلاعبيناءسنيكسببحيث،الشظرنج

بذكالبوحانمنباإرغم،ماحدالىكذلكالأمرانالواقع-مايار

.وجارحمزمحج

رأسهءلىيراهنأنللم!ماعدلاؤالجس،كذلكالأ!ركاناذا-فالورين

حظازالمييكونكان-،الحالهذامتلفني؟"لحفاهاوالفلسو*جه"بظريقة



حظ.ايأحرمانمنبدلا،الحكممنلأفيواز:ينءلى

تميانلصصكلن-ثهاىإثيمأبماصرملافهي،س!فةهذهنفريضثإن-مايار

.ممتازةاوراقمن

از!ت،؟يغننبانجديراًللاء-ناحدانلنفرضولكن!آه-فالورين

مثلا؟

صنردلا!حظاض!زرانرراووأ:ا.ينبغي2،اوسعخيالكإن-مانجر

.اغضبان

تتقص!للاباذإثاعتقدابوالواقع..اتكلماناحثبت!اوه-إورينؤا

الصحفمذاعطلةفيذمبت.ها!لمحازاءلىررطعاازفرأسعلىلتحصلالغثس

فيجميلفهو.الريفألىبرحلةاتومزواود(كمصمت)؟الريفالى

الحقيقة؟فيآحراصخمتىوأكن...اطريف

مباترةصمشمنحخك51و،طويلةمدةتستغرقالشكلياتإن-مايار

موقتةهحرية

؟غدأ-فالورين

إعاماالناثبالىالأمرفيا!ودثاناولافيليفي.ادريلا-مايار

ادخل!...بر-ولييه

عشوللثافيالمشهك

برتولييه.تدخليت.بإر.ظهرهموليا،الناؤذةالىيتجهؤالورين)

مق(يتقدميارما

ثؤ-لثان؟السرعةجئحوعلى،ازواريالىبخاجةانكيبدو-برتوليميه

ة.جديرابهنتاذاعمااتساءللكنيو،يزإلعزالصديقايها،أكثيرؤشرؤنيبي

!*عندكهل(يتلي"ثراضكغيرمنجديرانت،جدير-مايار

لي؟تؤولينه

الىيذهبان.كلنبدلالالمشفيباقيااالسيداذاكاناعلمأناود-يتبيير

برتولييه!السيدلمؤ

.باقاقي--مايار

د؟لادبالاوالىيدجميموهل؟للنوماذهباناذناستطيعهل-يتبيير

.(تخرح)يتبإرياللنوماذهبي-مايار

قفزةقفزتانجبحتىعظيمااستعجالاروبرتاستعجلتنيلقد-برتولييه

الؤض!ية؟حيفما،وإذن.انجريشدةكلنتأ!لتزوما.لكمش،ىلاصرياضية

هغا،ءنصعال،-طيرالأمرولكن،تطنماهيليست-مايار

...ستفهمماسرعانفانك

،فجأةينفالورلياحفت.القاعةمنتصفحتىرولييهبريقودمايار)-

رأسه(منبانحناءةويحيي

ير(تطثالست(مايار.الىايشفت).00إنه؟ماذا-(تفضأ)تولييهبر

؟اي!تهامقفصرفيحينمخذيتهرلمالذيالرجلإ"ااعتقد...مايار

ضدهءظا)عةمدحنالقيالذيكنتالرجل،فالورينانه،نعم-مايار

افهم!لالني-وبرتولييه

فر.لقد-مايار

فر!(ضا-كاينفجر)..؟جادااتتكلم؟فر؟ماذا-برتواحيه

ابسطإنهالوكما.هدوءبكلفيلتقو!اوا.نك!ظريفةمزحةهذه!ه1

..بالاعدامءلميهحكهتالذيالرجلبيتكفيتجدان،الدنيافيالأمور

ينفجر)؟اًلف!اخطيءلماذاح:ت،رأسهلكيحملاقىقدفانهوبالا!ح!ال

ألىتدعوالقضه"انالواقع...اجاذلحذا7ًعلىاعذرفي-(جنونيةبضحكة

فيما،هـ"فمالى71+طحرآه!بص!فرإف!ض!لقدبجدحدالىانححكا

الواقع؟

اللأموراشدعنفأحدثكالآناما.قليل!االأمرلكسأشرح-مايار

.بريءالرجلهذااناولااعلم.وعجلةإلحاحا

ذنك؟منليقينءلىأنتوهل!ه-برتولييه

اليقين.-كلمايار

المظهربهذاتظهرلاياعزليزي،هيا!مايارياإلهإنك-لييهبرتو

ولكنه.اًلعدلسجلاتفيفريداهوليسأذصرحققتلقد.المتواضع

حمالمة!يست!ي

نجماستك.اصلتفظ.برتولييهياإكادماوقتهذال!ر،لا-مايات

لراحإنه.العامينا)كوابمللثإنكاقولانتمن!يلنانت-برتوليه

7بوديأن.وحدهاموهبتكبوسائل،برريءءلىبالاعدامحكماحستصدران

.ماياريا،اعانقكان

هذأممثلالىبلث-ا-ةلاانلاثاؤكد،حقا،لا-صايار

لنفسحهالمرءيعقولاناروعما!مايارياش!رتكهيشمهرةاية-برتولييه

نأالواقع،اعذرفي(لفالورين)!برفيرأسعلىمجصلانفينجحانه

.انررشعوراييفوقعندحاالمهنةحب

العدالة.شعورلوكانو-فالورين

!الروحخفيفرظلثبرإن!هيه!هيه-(ضاحكثا)تولييهبر

ؤهـن.اخنبهاشديدتكهـونانبرتولييهياالانصلمنكاطلب-مايار

فالورين.السيدبراءةادلةهيمافء.انا)ضروري

هذكلمعرفةالفضولشديدانا-برتولييه

ر2،انير!زمنالأولاليوماًءسيةقضىانهيدعيالتهمإن-مايار

إسمها.يجهلصثانامرأةبصهحبة،فندقفي،اللإلومنتص!فأضامةا

ين(رلفالو).ءا-.ثصاغالباًاشياءهذهانلاحظ-(بجذل)4توييلير

يض!حك()!عامناثبعندإلا...مفولةتكادعاءآإن

احديردلمالذييرالتبرإق:بالاختصار.(الصبرنافدبصوت)مايار

عج:صةدفة!ص.1،المرأة2هذعرفتفقد.صححيحيرتبرالانهو،يصدقهان

لحقىقة.برافتاىشو

ول-ظة.)خفسيأسمحولكن.روائيةوحىهة4تتجالؤضيةإن-"برتولي

ليزءرةذلكمنوكأحفظر%لعوا-دةامس!يةالاركلضيئالاأةامهـرؤستطيعقد

عشيقها؟لانقاذالكذبالىتعمدأةالر5هذانمعؤهـلاأفليمس.تؤ-وللا

للثهادقيدأانمنيمشعهالاشه.كاًؤان،كذلكالأمركاناذا-مايار

اءرأةانهها.ذبتكانفيفائدةايةطاتكنلمانهاالواقع.الدعوىاثناءفي

كلعارفها،بينمكاسرتهانبأينتثسانتخافوهي،ألاوساطفيمرموقة

لامنلحظةتعضورهابانماحدالى3كلعذورانهالاحظ.زوجهاعند؟ولاس

بة3..اً)ضكفءنبمنجىمظكاشالىن،ناء!مسفيالنساءنلحقافا.الضعفخحظات

.)لفالورين..رضىبكلاعذرهافانا،ليعائداالأءرأذاكان-4برحويي

(؟جميلةهيهل

-ذاتال!-صسءلىوهي،ا)،فايةفي"!اص!،.إةاكلرأة.ع.-.نعم-فالورين

.فاضبربةزوذ،ونؤداش!اإطا؟قاًبثايما!ؤطرلماألي..7راذوات.جنسيةجاذبية

ايةعلىانها(صوزلمهكأفضا،لادار)؟قاضىزوجة؟قاض-برتولييه

زوجتك؟ل!تحال

يزالعزصديقي؟،عليايى-قوأنه.ازاكأو-يليستانها.لا-مايار

.تروبربزو--لمثيتعلقالأمرإنلكاقولانعلىيكونأن



داروبرت-(بلهاوينبعينينمايارالىنا-طرأتماولامذعووأ)برتودبيه

!صمقولغيرسخيفامرإذ4!هـذاحسبلث!فندقئي

امامى.بالوقاخفتاعترإنهالكاقول-كايار

كلنتفادتلقد!آخرخ!فندقفي!القحبة!الكلبة!اد-تولييهبر

كنتافياعتقد!00051لك"تاتقاولو...-حنمذزكليتقول%ن

ينلفالور)...أصعنةأية،مايارياتعلمقيك(مقعدفيقيير)...فعخها!

لمة!المقصاصريد،الداًعر،القذرايها،أءويغ!اوأضلملخهاالذيانتبمبقوة

إسافل!اايهااطقيقيالمجرماًنتأناث!بالسوءتفكرتكنلمبرتروإن

قاتل!اًنك،قاتل!يهالكرال!ثخصلىايمسا

عذاباثتغسئأنلحاو.بكاعضأاءخملك،برتولييماياحسبك-مايار

هذاايهمازربينتقابتقدأرتياءرأناز-ئانأستطيعافيلوبرتويي"-كما

أ!دأءهـ!ا

لكظثو...لذلكالتأ:نتسديدن!يوازا.المككلبلغادرزانني-مايار

،زلاثفيكلا*افكر.هدوءبكلعواقبهتتحرىانينهغيدقيقوضحعفيالآنا

ذات،لينفالورعشيقة!حاذتبأنها،بسذاجة،روبرتليفتاكأرفقد

.بالذات؟"الحرمساءلملرانحزمنالاول،المساءهذاوؤدبمصان.صساء

(يرنأورلفا)!رغىاطوسلإمةواصتهالبسايا!المسكينةا)صي.بية-يي"تولير

ير:..ض

لجا،فان.الواًجبعلىيفرضهالذي!اتدرر!إذنإبرضث-كلأيار

./تبرروأفا؟تأء!رإلىبالظبهعاسنادا،فالورينا"ةبىبراصمهدان،م:دذبز!

ون3ء-3اوريىءوانالاآزذأكلييبقيىلاإذ"؟ءنونانتهلى-بر:ولييه

فطيعة!فضءجةذلك

...ءخت،انا،أفهـياخقيقيهيحةالفضاليست-فاءلم-رين.

.ا)ءلم!متعىلىإنك.نافهرعنحل،انت-تولييهبر

علابانجتكوشعنيقالانالفضيحةإ؟ست-!صوتهافعأر)زإإوريىن

ءيرمن،بالموتءليويخكمواحاكمآسجنإنهيجمحةالفضوأ.كا.عشاقا

تجل"رأنيد:كيإقياوهي.جر..ء4حصعهـح!اكانلقد.تتيإضبر!وحها؟رخ!أت

.الاتههامقؤصطفي!غل

خ!ساإاةلاك!ضمفشكأوت،ذكلس،1فيزبرانءا؟اايىيرش*حوبئ-مايار

كم.يسااذ"وأوقفقدجاىالركلذاانقيكالىحإذت

م!ات!هـيردائمايجدونالحقيقيينالمجرمينإن.حقعلىاحك-إوريخافا

ألعماصين.النارريئبعطفيتمتعوناكهمعنالىصلربر!!!ف

منصف.خ!رإنك-!ارار

فيسلموحكاتبرورافاءرفيآنأءإ6داراًوفليم!ر،كانماياأ-لييهتوبر

فان،براترواؤاتاءينألىعتاستهالذىأنااماهقلتهالقد-مايار

تحل.انينبغييةضهكرصش!طةامإكليئ

.نماصابرلمولةيةالضءبرمشكلتلثإن.ذلكفيلنتحدث.حسنا-شواسيهبو

وإ:لملاتستخفأنكأحس!ب.العزيزاعىديقاايها،لياصمح-رو(يار

للخطر.الآنأيتعرضالذيحموشرفيانفالواقعإ!هـ.باأ

الفارغة.الخصبالنلتيحهـنالسنافنحن،مايارياأسمع!شرفك-بر؟ولييما

مفهوماللتنرفتحما!ألذيانتاليكبالنسبةفارغةخطبإخميا-كل،طر

.خاى،

.ـهياقصاتروقنيلاادكادمفيطريقةهذهإن؟خاصكفهوم-أصءهؤوبى!

ت!وله؟أنيدترالذيما.يقالطرفصخمتصفيفيقىأ!*،ر!

!!05

.شيءلا4شيءلأ-يارما

ير!أنتفهو،فأثراىنللتحدتيصى.احلامنهناكاذأكان-برتولب"

7!رلياكلا

ليللث11ملا!حمااء)ة.4ليءلوو،ا*.ت.الرأ-:صأما*صولليتلورفاجبملس!)-

لذلك(

ليض-لمث().فملثفي،طعمكلنكألولاالملا-طةهذهإن-ثحأيار

،كاناذاولكن،ألمكلإثررركبير*لاثكلايرارياا):بماحإن-4برتويي

بريءءلىامليالاءدصكماستصداًرفيعطيء"براعةممم:أاذإثصحيح!

.وفيماث!انةباألاهذاتإخلمأناثذفيءىالاؤد.فيكي

يجكلللث!ذاإنثم.ءليرقيءاإكل-إث؟:صيبليانإثحاسلا-مايار

.(حا-ثيض)-كاضصء

اولإن.كأندأىمكامءل!يرحمانإحماماأناؤبامهء4أير-ت-4برتويي

ء:بزلا،وصولياهو)"ءلىإذيا،ليفأ-ساإ*امااللناثبيكونانينبغيم

اص!لؤثوانا.اليومانتفروإتكما،أ*شةصطافيا(ا)كدالة"الىيسيءالاهو

هذا"رواتييدجدمنتكلىثفأنربمأءمع،ص،حمتلثا)فباءءلى،ا!صددححذأفي

.احدةوةكلرؤههاثبهء.تلمبالذيفانر

،ز!1!لاو.لكلاستعمابهاتحتفؤأوكلواءمحلث-!بر"رأنلثسمبو-ياركلا

.شوةإرالياب!المةصوا)يماتض-فأن،هـصاخص

ا-*تزكأا)ذيالت؟إرشصوةأءنايخصلىتءلىيجرؤالذيأزتأ-4توليلير

لارزمة؟.م!صل"تدؤد!ألىإحةأبةللتر!ست!لااكبرضدالدءمىىعنبوؤاحة

لا؟لككذإلجسأ،خمسلمة

!-ادمزفوز!بءامذبذاذبارييلمكم:يمافؤلماط،اذتأصا-يارما

ا)رموأوصا!اصن:اولفيلمهليل!دانءنليمورعلمقاضى؟سهأض!جة!طغهة

ليهولىيمإنإقياإفىصاخازليا!لي-خا?لىيع"نطاناثرلىؤا.،قائدعنقليطةر

لا؟خنقها

فف!!حةفي،رأوزفلقد!بليزكلنتتكلمأنجداينالبلمث-برتوأ:يه

فيلؤ-كوتكلرضق،الوزراءكلنصههبريقفر%حصذيةتلحس،اًتالإجازا

-ا"ض!اعءنرزورعلاكنتألذيو"أ.الأعمالليأ-ع!للقيام،ضجلماغير

له؟خدفتلثو

.ءوالقذارةعلةالحالوانبميمإن!نفس!ثعنتخدت!كفأد!51-ءايار-

فقد،مايارياانتاما..طدكلاتباإلاائملمأزاأزيجيدااًعلم-4برتويي

!نفإثبعت

-!تسر؟انباانذركانني!"بعت"كلمةأ-مح!ب-يارصا

7عنلثا-كأظ،1ذحرىامأانأض"فو.ثبانذاراتلاًهزأأنني-4برتوليس

.،العدليةوزارةاورة!ةفيخوفاترتجف،الترريربعيد،ايتلثرأفيدي

ألا-لإلما.ءهدثي.ارتك:غاألتيأمقذرةاالأممالبمجمنئتاثتبريتجدوانت

!أوءداايها،تبلغيلاشتائهـكإن-مايار

العذالة!حتالةاًنتإنكبرتول-4-

!حنترةليار!ا

نفسهباخ-برزوليية

!ديوث-ءايار

برتولي"لكلو،لهدهايرانيساولاًلذيايار1صفعةتويي"بريوجه)

نها(م2(ديتفا

اًذي!أكأور1وء!،اًلاهانةهذهءنشعوضنيارعليكان-مايار

النكلاسد!الحيواندم،دمإثيقس!أر



لفسه!الباسعاجمها،عروقك!يجريالذيالقيحسأسيلوانا-لىولييهبر

بينهما(يفملفالورينولكن،الآخرعلىاحدهماتصيير)

إسفاننيثقا!يملمواءاية؟حقابهل!حمماهل!حسبكما!هيه-فالورين

يرىانبالاعدامعليهلمحكوملذيذمشهدانهفالحق.فصلمكماالىلاضطراري

العنايةعلىمجبرفياظاصحةجاقيعلىحرصيولكن؟يقتعلمدنعاميننائبين

هيا،،هيا-؟مايارالعامالنالبهلكاذا،اءقيببريشهدالذيفمن.بحياتءما

جعت"منكماكلأفرغوقد،والآن.فكماشرءسلعنواعدلا،عاقلين!نا

جمعننا.ا)قيالقضيةفينتحداثانبنافأجدر

رأسع(اثنائهفيالعامانالنائبانيخفضصمت)

متحمم!ألقدكنت(لايإر.بةهنيهة)حقعلىانك-(بفظاظة)برتولييه

.العذرمنكلألتسعسوانني.ينبغيممااسدثر

.عذرعباتعبلاني-(ترددةفتر)مايار

قلته.ماكلواسحب-تول!طبر

قلته.ماايفئأانااسحبءالحالهذءفي-مايار

نااليكاطلبكنت،نعس؟القفحيةمنكنااينهحسناًسبرؤوليه

نض!.الىمجتاجقرارأصدارفييثؤش

.الأفوراستعجالمنفائدةهناذليستنلفيهلاشكمما-مايار

المؤلمة،القضيةهذهفي،خطانايقودانينبغيما"إنثم-برتولييه

اعتباراتبل:اقولانواجرؤ..اعماعتباراتوا.كلاالشخصيةالفائدةلا

.اكرم

شيئانظريفيتعنيلااندطالبيةتحفطاتكإن:العامالتائتبايها-فالورين

،لاجهيفمنتقدمها.اقيالسخيةالعواطفشأنهذهذلكفيشأنهاجفيمةله

هلكت.والا،نماماانانبةنظروبرهةعناتخلياقاستمايع

لنايؤبغيلكنو.الصاخ!نجتيبينبهانوفقوشلةنجدانلابد-بوروليجه

.ةكيرالص!اليوميةشواغلنافطاقتتعدىالقضجةهذهان،الأكراول،نقران

...ا%هـ!!رة-فائورين

فكرزنع!عرانحطنامنإن-(حاسمةوحركاتبصهـت)بوزولي!يه

الحرتاضنتهاالتيبولدأفياإن.هامةحوادثبذورذاتهافيتحهلاستثنائية

واليلنفسهااقامخهاالتيالمؤسساتهذءثانيةالانتجد،تهرمهالمرلكنها

.ع.لا.ننهـسولكن.-يعاًننشدهاالتيالعظمةتبلغانب!ونهاع!يهايمشحيل

...إسمح-ينفالور

طورفييزاللاالعزيزوطنناانننسلاولكن-صوت"(رافعا)برتوليبه.

ء4القضافثاةعنفجأةستنتجالتيالىدئةالعاقبةالىالتنبيهينبغيفهل.النقاهة

،ا؟رمهذامثلارتكثتقدييرقاضزوجةبانز"أاشاءكأان؟-شغلنااً)ى

س-ةمؤبسلطةمساشاذلكفيإن.فاتهةأحدشخصفيالعدلالىاساء!وإهانة

؟الحارجفيعناسيقالالذيفما.ذكفيالحقا!نالبع!و.قائمة

المظهـرعنبذككاتكشفالعزيزا!ديقاممهااناثالحق-مايار

."للمشكلدبعيمالر

برور.القيامفينقصرولن،مرسويمواجبناإن!ريبدون-برتولييه

فيتخلفلاضميركزينةهيالياجماميلةالحججهذه-يعإن-فالورين

باقيالعدلق!صرفيز!ثمهدانعلى،لاام،عازملنتفهل.أثرايعسفسي

؟.برتولييهروبرتبصحبةحزيرانمنالاولامسيةزضيت

.ذكفيالحقلناليس-برتولييه

ذلك.فياءقلناليس-مايار

سعادقيانيبولارءالتنفيذانتظارفيباقانا،اخرىبعبارة-فالورين

للشرطه.تسلماقي!اذاجداًبيرة

،شريفانشخ!ان:كن.لكننا،مرةمئةذلكاستحققتلقد-برلولييه

براءثك.علىالدليلن!يماننيتناوئي

؟س!لكانسدليواي-فالورين

نايعنيفذك،بهاي!!وزلثالتييمةالحرمنبريئادمتما-برلولييه

.حين،بهسنعنىماوهذا.المجرمنجداناذنفببقى.ارتكبهاقداخرشخصأ

لمحنجى.انتفنكون،عليهيدنانضحع

بع!؟المجرمس!.كتشفونتراكممى.لكن،جداجميلهذا-فالورين

ابداعتكةشفودانمماوربةءمما!ناو،عام

ءرزيا،لأسباب،بهـمالىبكلاجةالعدليكونحين:ا،سمع-بزواجيهبر

ليسمة-لانأ)ريئبادل)؟مايارالنائبايه!ا،كذاإياليم...ئمادا3يجد4فاذ

حدكث.مهما،الا8ممانةانظض!اءنبلالمجرمعلى.شف:ض(مغزىذات م?-

ء:كما.يقينااقلاذي-فالورين-

اًسمع!،س-مايار

.".لبضخ؟ونالمدءادوا.ءضجه

لا.-شكا.!!..غرد-"الىبسوعةاصعد

اء+.دج-.ء.لاصدقاءا

ص-إص*-!ف!إ*--..أننفئا-ينلورفا

؟ج!خ..

!ب.:.ا-!.ء"بسرصعدا-رراكلا

-.ا+--!يم-

في"-:ة.لاومتفا)ر-بنإوفا

قير"جإ+ا+س؟-إج-*:إ-ث-طإن-(إمدسا

-سخ)-+خاافي--اج..-يردنف)يجيىفيالر!اص

.ا---ا+تج!ا+--اد--جأ؟+لح.-.!!-:ة+---خاعلىيثلغواذ،الرواقألى

ح!بيم!بمكيهث!!نرا-!ر.ة-:ط!ححقي!ج.سلب!ك!!كم!!!ظ:يم(إ"-جلء،نألىاليإةفت،الدر-ج

01------!-،!01؟وو!؟خ3!.!ا!ج!!تزةاا..!اق!ط!ا!ا-

!!"ولخعذ!قي.ؤ-؟بقيع-+1!ك!!جثضا.!ايرج43لف11:حلالإد

--+--ا!ح!ا-----.!ج-."خ!-إ!ط!-ا+اش!:.هـ..صسرهـ.

.ة-+مقي:----.--ج-خ---""جيم-أ!س-

ا"---+-----*!؟مم!!ييررز-ج-.جدو،ح!
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عممععاعر

الفرنسيهعن!."

يرردايمعيهل

روربلارهمصلها

ساتسوجا-3،سهمساجو-2،يزغالاصلر-1

ن؟ضاا-6،شقلعااهتلو-5،-يهتلر-4،تن!يالماا

،الالمان5اسرالذيفلاس!وفالروسيالالجنربقلم؟أنا

7،بلادهضدالى-جانبهـمالحربفىكاء-ز سعر-م

موسوليني.معشوقات-

!وإكر،حمثهوفالمارد

على:اعبعمع

شيرتس.2اممىمعرالمجض
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