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بالنسبةإ.كاو،فقطلنابالن!مبةليس،المسرحألوانمنفريدلبىنهذا

اليينظريكنلم،خديدةعناصرأنإلىالتفردهذانرجعأنونستطيع.أيضاً

الدبهذااضطلعتقد،الدراميالعملبناءفيتشار!أوحي!اًمسرشكلاتتخذأن-

!اجمؤرجهاالتي،الشبيالمضمونذاتالأقلعلىأوبمالشعبيةفالأغنية.لوركا

الأعبعض/فيإلاالمسرحخىبةإلىطريقهاتعرف!،هبهومولامكانياد4بكل

فه.برخبالىجنباللمسرحالعا!يةفينالقولعلىالمرتكزةالجديةالمسرحياتمع-

نطأكبرعلىمجمهورهااءحتفظالدراميالعنصرفقدانكلنكثعورضالأغنيةت

المعاالفنقضاياأخطرمنقضيتانوتثارصعهإلاأسمهيذكرفلا،لوركاأما

الش!يالأدبقضيةفهيإيةللثاالقضيةوأما،بالمسرحالمثعرعلاقةقضيةفهي-

اقياالأحباريةللأرضاوانبأالنفسالغني،الوجدانالعميقالشاعرهذااتخذ

يعودإ!فراهالشعرمجإلففي.القضيتينهاتينمنا،كلإزمبدعاموقفا،مظرد-

معينها.ينفصبلاموهبةءلىمعتمداصياغحهايعيدووالأناشيدالأغانب!نهافيجمع-

11للصوريلتقطشاءرفهو،الفنيالتعجيرمجالاتمنمجالمنباكثرأرتبط

هوثم،قصائدهإثراءفييستخدمهاووالأضواءالأأوانمعيتجاوبرسامنياًثا-

مارسيلس"نسيةالفرلل!غنيةفاعترواحدبعاممصرعهوقل.فالا"ديمانويل"

كامكانياتالاوتلك"1()يغنيهابهلهاأنباستطاعتهكانوأنه،وحدهاغرناطة-

.و!بالذاتوالمسرحي،عامةالشري-العمل،تقريبأكلياًاءآداًاوليم-

أجمع.العالمفيولكن،وحدهااسبانيا

للدؤ-ىلاو،ت!محىجل!يةدراسةالموكوعاتحذهلدراسةمجالمنامات،ليسو

،الذ3العظيمالثاعرفذاقراءتناتجربةأن،العربيةقراءالىنجةالشهذهنقدمب

انصالمىتازوصبظرأنعلىتعينناحديثةافاقاأاًمامناتفتحأنشأنهامنررريةتجربة

سعد.علىللدكتور"الثهيدأسبان!ياشاعرلوركاداكتابمن03ص!)1!

منيومبالصبرجاكأوءا808000ًل!هلاوءاأل!مضثذ

ما.يرص

)افيصوت)أغنيةالاولاوود

11،الطفلأجلم!نبر3

لالهذاذصممنعسوفعندو،شازمةير.ماتبدوالستارارتفاععنهد

!واطاأفي!و-يبغرضوءالنظريغمر.!لهاسلةتوجدقدميها

فيهلنخبيءو.ممضيالىينظر.بعهأساأطرافعلىراعيدخل.لحلم

أتسحمعني،جوان:يرما!بيفرلباسامرزد؟طفلايمسكبينبثباتيرما

.قادمإرننةجوان-الضوءليصححالراءيرحيلبعد.يدهمناللون.

جمصؤتنؤثى*مؤمرص!!صل.

لومم!ضمافصرصكونحا-ق
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-.الأوربيالمسرحتاريخ

يملأ!نجةلم.3ني!!نينيكأول!،؟*؟!ر.+س-":ا".خ"..يمكنأنهاعلىقبلمن،

!يمزركا؟!!........+!.+:++.ش،!نئ!!تاحيمسر!يد!لدار
-.جم!سفيكا..:حبرس!.-؟

.تت.فىبه!ؤ!:!.سنجالبم+د2جانر!ئج!!؟!.*تم!د؟لأبزبهيميدست*-:أجدشدلفيءر-ا

؟..!اخ2+23!غكا*+..+.....س...،ا-!اإدريصعبأياالى

،،ءف.+......::.ماتعتمداجاءاالأ!الهة

!+تر*!ة.ةجممم!!دبم؟؟-!؟بة.ممكنق

:كا-.؟.ذ..!..؟*-.!بهود-:".نن،.!"-"؟

.9+-.%!..7.+ت-الأولىالقضيةأما.صر

وقد.(الفوا!كفور)

كلو.فيللحياةفيهاتزهر

ورو"فيالشعريةالينابغ

أذ"ذلكعطعلىعاونةوقد

ا-و*و،ويعمقهاشعرية

-:المعاصحرهبأكبرموسي!-تياسبانياوثيقةعلاقةلهكانتموسيقيأأخير

منطقة-فيشالعةكانتلأغنيات.لحنصلا"كلائةمنأكأربمقد""بأنهرش

يعتمد-التيهي،و.مماعقوةص.ورهااشدفيلوركايمتلكهاالتي-كان،؟ت

..فيلا،الأدبتاريخفيللممتازةومكانته،الن!رالمنقطعنجاحهيفسرا0

:كأنونقولأن"حسبنا.جملهاتفاصكا!-ستوعبموجزةبرعضريقةالصباةار

ء3ستكون،!يقاقويا2تبيرذكءنوعبروالحريةللحبتهبوهب

المترجم.مجقمعاتنا!ايدورماوإلىضا
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الوقت.حانلقد:يرمازر-قضا.بيعالرايام

؟القطعانمرتهل:جموانلم

..صطمنذمرت:يرما(اخل1

(للخروجيمضي)اللقاعالى:جوانينامالذقيلفل

اللبن؟منتاخذكوراألا:يهرما.صح

؟لماذا:نجوا

القوةاديلثولبستكثيراتعملإنك:يرما.أنفسنا

للمقاومة.الكافية؟جىانيا

مخولهمعلىدظلونالذينالرجالإن:جوان



9أنهاتينبعينيلأرىفازب.أقوياءكالفولاذيص!حون

تةومجعلهاالأحجاريلينتماما*إث-يرعلىاقدكنتمأزتلبس:يرما

.االناسعنهايقوا،التيتلكبيضأوجهلمثفان،الآنأما.جناتزوعظم،

تلك،أنا،جيداأراحاأحبوقدكنتبةقط!لممسهلاالشمسلوكانتكما

.المواءفيوهـيقاح!اتحركأشاهد!!وأن،لإ-برفيللسباحةتمضيأراكأن

زلمتضأنعاجمنامجب:-وان.زطأ(سالىالمطريؤهـتىندماألسطحالىعددصع

!كل-وكلازا،نعم:ماير.صااوزعلىاضهرنوثسوليعةارذقضبم!اتدهاو

يرمازتحتضن)يومكلوفي،حزنكيزداديومكلفيواشت

ببروهوحمستقبلها.الحلفالى:نموأوكنتكما،ءولكيزداد

مجاجةثنتاذا:جوان؟.انتهصتهل:جوان

تعلميزفأنت.كهأحضر،"مريضماكنتاذافاتي.تغضبلا:يرما

تخرجين.زوجتيإن".بيتم".!أنتلمثأودث!تفقد

تطأ-رجأ!أزى:يرمالهاخ3أصيرفا.خروهذاأذتل!موف."مريف

ءأفيدتأنك:حوانسوف.مريضة!و-يإن"."سهياخذاء

هنا.منكمنسعاالاأشفيهايرالدجاجةهذهبدهنطااحتفىاإ

نعم.:يرماماتأكدامهاأقيىطالماعزجلدطاأحضس.حموف

لأولئلثرعأظإ:جى.ان.بكأدمو"ذأ.نفسيأناهكذاواقي.اأالثلىن

..!يءأيلعملأهلا.ذلكعلىأشكر!:جوان

تأ.("بكلبانقباض)يرما.بكأعكأتلمدعنيلالكنكو:يرما

رقيانىوجاترخما)ذللثكلوما.ؤنن*بىيليس!ننيهذا:جوان

علىبيدهاتمر.كهاحيا،أيرع.!لأا؟ي.ا:ف*إثتصصنعيماأفكارلاإ

لتخى2تجلس.حييلذ:اؤبالتيمناىدبناىنيضوخةزدركنيسنةكلوفي

أنتتأينمنسبقح!سا

القاسطالقمةكلن"ليبالنسبةولكبالنسبة..!!سنةكلقي:يرما

حبورياترغبةيم.-.متشابهةالىنواتكلكونسوف

رراملادت"ى))شديد-وستكون.بالطبع(م!أم!ما):جوان

!إتاضم)%طفالصت!ا%!والجس،حسنإمنيفا.افدوء

الشىفيقصذرأيفتكاإطايه!باجون

إضوا.افيولتقفز!جوانيا..أطفالمنلديناليس:يرما

نت.حطلو)كما؟أ،هنااما*:ناىم

ا)*الفنا-فييعوبط؟اًحبكألست:يرما

ا!أليأآ01!لنيإنكزربم:.!ان

جع!ق!وا!مرقبلوارتعثنبكينفتياتفئأعراني:يرما

ا1!اإىروفىيبشيماذا.فهلبكيتازواجهر،معالفراثىالىدخوحز

أنا!اغنياكنألم؟.معكفيم!انمتمر-أولأنا

أأفيدفيووا))؟.اذو)حىطألقماسىر!نالمصنوعةالأغطية%رىع

الشىممسفيل!هـق!!التيتدهثا)دف!احرائحةمىلمةحيدم:أقلىأكأ

-ة.أ?!؟ظةلأخاهذهص.كب!-
واًاىضيسمىرو--

رر).!.43تىالذيهعوهذا:جوان

ذع.أن-لكسأقوللدىخزز،باأشعرلملأريأميبكتلقد:مانن

!ادىقيزقو!دحناكفل!س:ص!!صذلككانوقد.اقهاز،!

أحسهالامآأي..أكثر-قد-.3أاصى. ...لكذمتو..ميئبهجهجصسو!!

سىكوزالذيإلكفيهمامجكونطاالأعلمفاننى.اسكتي:جوان

فيغسىنسمغ!-.يةإك!اأ

.قولمنأذ:إكرشمعهمااليتنقللا:ر!صأ

(أ.الياسيناوحةررستننىمىا)عندماالمطر.ئفتاذلك!

صانالأفيالشمسفيقصرلتر،اللفتصارأتت

.النافوراتاض.وا-يافيوإحقفزإكنيو.النفعيمةءد،

يامارتدضا!برلمنجما،الغنا-فيير!اتستمر)،اعإصفراالزهرات

(البياضاتمنفيفةحاملةالبابمن

قادمة؟أز"تاين!ن:يرما.-

.المتبرمن:يامار.ا!!خر

؟ةالمبكرالساعةهذهمثلئي،افىءبرمن:يرمابدخما،4تقثلووحر،1

أمامرتلانةىبرذفصيطاوعتأذيأو:ماريا(.

فءيأنأفظبت.-احالاتساعةطيلةابباىينيخبرظفيءالى

؟ليتاشترماذاأراكأناً-ب-لاأقي

،أشعرو:كأأ*فصااقىكوةليتاشحرهل:هـاير

.؟ةال!م!ر.كأا.طقطعبعضو.

قياتاوا،ثو،ثإة-*ليتاضحمر.عل!:ياماربأصتآخرم!ان(

!أصيرملوذكلاوصوفاً،طةأشرو،.رءطامن

تقرد-ىطو:مع*اصتقد.ليخةللزأتاليزؤطر!ء"

بنفسه.إيراهـاثيأكاعااالذعبوهوانصسيميرونلالذين

؟.نف-ؤثةبرلورس"!نىينهل:يرما

.عفين؟ررراذت...لأنذثف!(لى،لا:يامار5يرد

؟ماذأ:ليرمالتستأنفيرماتمضيا

!وىلقسدلأز"...لأن:دا!ارفيذراعهاترقعو،ء!ا

صنظروواقفةيرماضل!6أضهارتخفضر)(.

(باعجابمارياإلى؟ياطفلي،ياحيبي،

!أشهر-سةكاايةفي:يرماا"دالبر

نعم.:ماريانجياءطفييى،ي

؟..ذلكأزتلا--طتوهل:يرما"ث

بالطبع.:يامار(-تها

غصانلأا

..؟"بملقلق.و(يلاالأ:يررمالاتافورالنا-ي

.(طف!الىنحدث

ىمل!نو.(بهاتإتص!ق)؟بالقلق:يرمالمب

؟قط"فيهيرنتف!رتكوفيألم..ليفيقو..و!ا!ا!.

ىترثي-

..فييأؤ؟!ىدنألم،..كلا:يامارنخذورار

اذأماأ؟كذللثاليى!.تغفنكنت؟ار:مايري:ر

..ليقولي..أذتو.فاعني؟...،في

ألم؟.كأقولأندريدلىتوكيف:ماريا()صهت

؟-يفورع!عكيدكفيتقوضي".أن-ضاو

ذلك.فعلتنعم:يرماالأغحهحان

ول!!نك،إشيءانف!ت!وذلك،حسنا:مارياائنهافو-هـا"تحي

...دملثفيعليهتفضيزالمرل!هذه(دتههاحيافي!مر

(إليهابذهولتنطر)!للروعةيا:يرما!ليبا،

طوشبئ؟أدربىولاةتائههةا-قيإنني:مارياوأزسحقأجدككلن

تدرينه؟لاالذبطما:يرما،ا.ىضركت

.4أفعلأنعإىيجبالذيماأدريلا:ماريا!مهرأوكإت

امي.الىذلكأطلبلكيسأذحسب.؟الم!حيء

كلبتوقد،عجوزا!ا؟لماذاو:يرما(صمت



يبكيكانأتحد:ماريا،الممحيمنتقللىأنألااءلميكفما.ياءالأسءذه

ا)ف-بهاير!جمحاليئالقوة.أ،-كمابرقةا:واءاستنثثي،زلحهـنفشمينعخمدماو

زمابنا،علىيبولو-ثان.أسنانكبينبزهـرهءسكىيئح*كأ

أثصأربعةسنةبلرزتوءحدما!الن!صايةقرت،إنهيمصال.اسمعي:ماريا

!:صي!-ء!هافرأشأباتبضر!3*-؟هـتينا)بساؤجمهإطجفادؤحافعلثليلى

!أو(كأاحكة):ماليرزمثرعو"للؤحمةله-بناخليبلحيمحذو:ماير

...ورع.،1أصفاقييا)!:ليمنادأت!فينذاكا

..لكصأقول:مارياثونأأنمن؟زرححلاهـذاولكلن:ماريا

فلقدر!إ-ي:محر.ا.روجلصرريدة

الأ-!لأ-!قدييتزلىمن.د؟ذكأطيؤوماذا،-لمثوزو:يرما

لمول!خه-.لألماأمح.ليؤلمها.كلتيع،:يامار

!أض-7.وريخأصا،جحصم،لاألما،اأيبحلمثح+ببر:يرما

أ!طفالإنيقال:ماريايىمعح"ولون.وطذلكلييقولا!إنه:مماريا

اًلأإنهه-!هراء:يرما-ئ-!شبنعورؤ"صنترتعثإنوعياهازارينفسه

الارالأمهات،ذلكيقلنالثجرأوراقىط

؟إذنينجىبئذاصا.سص*ب؟..أذإثفيعر،لكان:ما؟ر

مليتةرانية.لختابةلأللمرأة..ز3:ماررا

نراهمءجمااكتنرنه،قيأن؟.ءهـفوكيف:صاير

كصحتصخا1"حتنفدونإخهماجضازوليإ4فيلكنو.أدرقيسمت:يامار

رو"مححى،حمإذلاث،علىخدصبوفمهالؤمحتطوالذلاثءنمجدرححكان

بربمااداممتامرأةطفليبأنأ!أصبحتحتىهكذامجدثنيوظل

الأقلعلى!سةأوأطفال.اذتيالىبمطيدقعفىمرامنحمامةالأوووإن

زاتمد!صءومالىأولماذلك!سصمةمنلكيا:يرما

يى.بداثث.ش!الأثصاءامذهءنزعرفينولكنلث:يامار

!اما2بأدرلىحت:مارياهأءرفلحا

بأن،مصمعت)قد:يرما.الحمتبيتقدمتلقد؟الفانمدةوما:يرما

.الخو-فعلإثنإ!محيطراللاؤيجميمعبينص.ن؟هذالمواكن:مماريا

..(بتردث):!ارياؤ؟مما،فاذ،ثشزوجتالتيالىخة1يمسنبتزوجن

..1نخياا0.ةصيدأوا

اللفة(آخذقي):يرماالوقتفيزالوىا..ةاماصحيح!ذا:يرما

؟وحذا.ينححنجيرنروبينثا!ز*إلحناانتظرتلقد.تأكيدبكا!محسمح

...ح!:!:يرماآ!!رانشيخرنأميسنفيعجا؟زو!اك.أءوام

اللقاءالى..إذن:ماريابال!-"حوطوعشرونسنتانولكن.ذلكمن

كارامرب-فس)صتمنا!-"ليسربأق*لملأعتتهدافيو.إتظاهـطويلني

\جمكلبيديرلآانال!صاإبغاوتي.هتأذكأسياد!رانفيفجدو

دون،ألقدكل:نىاريياخرج،اناحاطيسؤطعندما

.ال!خا!نجاتضالأر،بم!آأءاأحثيءلماذايأدرأن

هم!ابرصصش-لي-ييئح!ي--*ومى،ححذاا-ا.لاصخىهـتماؤاذا

.رةالمرالم!خمالآ!را

مرلمح!!يهئلم3.ددس05عصوز"أصصا!رلننشحدتجنانلث:ياصإر

*وكعبتيجم!!ا+.ء2شجماالآاء.ذهكلتإشثوكأالي!يضدجاز،المهـء-قص"ت

فىص(ـصصلم.وه-

مة:اتوالابرقىأرأ.لإذ-ءاربهالمىااةطاًصياتوأتإ-دح!إن
"دئيقيادمااـبذهتض3أفي،ثإوو:إكل!دهاءو.ن!خأنندوءنمىهـءاما

اءصمصت:ثرنرترزخ!!.أأعجوبةأي:الطماىآيتر-

لاايفعمانكاأذماو(ليورإق)!ايرر

".ا"و-لةتقات411باب!ريإ-زري:يرمابنفحر،صم*!رسو!

--(!ئو!وتكلمح،1)..داعاو:ياماراحدووؤتفي-هـحمىإر

ليحاًصسعودي:يرما"الآذالىامناوججذب

،"--ع.-إ:ظرا!قدمةفيرر"او!زأضز)جوهناوجؤدش!كان.ريم

داإقصلى(لىالقماشذ!طيمفي

ف!شوهـ(يدضا!ؤرسشبر؟الأ.ضاءاًهذهق

.ف!حورهلاأ:يرما
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د؟-ءط-نماذا:ر.سى*.

صحخير.طفاطأقمحةصطأ:عاير.ةأمرأأى*"حم

--حاً!(سمابا)رفحثحو.اكأيريخاعازذاكعلو

بالدند،*.-هاأطروسوف:يرمااللاذيإفعيفاتاغات

ثاكأ--حموف،ءافلةالمولودنوكان:فكتور-بافىبالمت،وىحق!أرب

ك!-:"بالةإلطؤهلفليمصى.م

(حجمف؟نخثةكلر)ماعلإخال!صتم.هورإز

يرلأ!-قدواب.ينمون

اجطث!نسعيدإذتي:شكتور.أحث-.تو.دممننحمإ"،

از"ـ.ليهذامحليماءر.لا(مبح-قتكاد):يرما

كلقوءرحىإن.خمحا

.لي!رطلت!صع"الذيللمولود-4بىفيركاصخهأناكلل

-لإ.شافهزأ.رائعاكل-!!ثت!طيل!!ا:1 قكتو!

طفل.يمقصه!ود،ز!رب(فاذا،

نأيو!حكماومذا

.اصؤقينتر!"؟حم(ليقلق):ماير

ليور!لأنلزوصإثوقويما...تشرعي:ذكتورعلي+.رأشكلي

وسو.ف!الايريدإنه.الصهـإىفي"فكيردكلنأد!ولىللحمرءيلدنصت

عندماسحتركهإن،كألحمن،ارىمحيرمنهجخ

محطحعحءمحدطمح!:ا-"أححبإىحأبزالو-ت4يدرح

ص!دينأإثإ..ص"عى

اللذينبالاءفيني!خضظانخواتقولي.اخرافكا

ليأضزخ!انذللثلعداحموقولي.أ-ليكلناصمهـاهماك.،.أصخ.ها!ب..

!!ثثرابقوداعيماذربين

نأ..-يح+.نمث..(بانؤ"اق):ماير("جاس).

!!لمحثرأبرقوغاء-.،ذتبي!ليأ-ذني.لي:!قر

ىفييطليا.ذممأنلكس.!قوق::اتليفأح!اتمممهإثأياا

:مم!-قوالمنث.أصنادصحؤى!-زقوقد

،فى!سامحتأمصهاآلامأفي

مهد!أىأو!ثسو؟سونالذيذللث

أبمانيالمجي"نو؟!اايحهنيزرتحشةعش!نو-ءورلىما!لمخص

نء:برتهاء.فيء-إاليدقدوكاير3،فرذ)..أ

كانأ-باانالمحثالىزد!ب.التفكليراص:رزرقهقيخص13

....--!ة8،لوم40
كاذت/وكماب!مقو؟لم:محس!هواق!اتور!

المقابا!أبا.طااًلىقيكأقيءا.الجبارهواء؟ستةشق.-.ناماقصنبه

،فىيءءنذ:=ث.و-حا؟تلما،قيالهجشصن.ث"؟ة.01كت--ب

%إتتتإكيفتجإسءكلعدهاألىإتذبعدجعزرو



مازا،و..هذاكطأطولا-تاإنظر"انجتة-ظ،!بدكاء،4دالحيافيءيدا.حياعرخها

أص!اصاو،ابخينأشجار(.عييقذهولفيمستغرقة

افيظاذءالنسانحن،نحن"-ارست-30-أ/

!تفيءلاأجلمنيمر

ذإأال!دماوأبهنتلى:لعحوزايىالثا!لصمهدا

يماتقوأ-تسوفمااعلم!"،لمةوبيدءاير-!اتصلعالرليتفي)

كأ!زء7)اهذكلفيقيحدثبملىلأواًالعجو!زدخل

اقي؟لاولم:يرهـا!يومكطب:يرما

تمطولجماأمد-فمنذ.اليلث.أ.طه-!"ال!:إدايخصصايوملثبصإ:ايلأو!ااًلعجوز

لأذي.عجوزامرأةالى!ذا!جةا:تأينإلى

ليتتولينسوفيعملالذيجيازوالطعامأحضس!خت:يرما

؟أذما:لىولأالعجوزاً-.يئونلزارا!ىشاعند

!وتجثا(خافضة)يرما؟طويراةمدةمنذجصتزوهل:لاولىلالعجوز

9أاطفالا؟.انجبلالم.أعوامثلأ""منذ:يرما

!سشخدمأنعليهمجبلا؟أطفالإدياثه!ط:الا.لىالعجوز

تزووغير،ابمتبالدو.لا:يرما

قويماء!كلا.؟الكي.احخميرخنجبين-وف:لىالأوأحجوزا

أكونوسو،ضط،أفعإه.؟ذلكأس*-قدين(بقلق!يرمما

الأباأ-كأأنأمرتنيلوأليضراعختأنا(في!س)لالمو:اللأولىالعجوز

عيني.منالماتولكندعجوزإذ".لرجلىالطعام-احفر

11؟نإاأ:لىلأوابمزأ!،شهوسلى-،ش!سونليبناءأآسعةليو.هـهللي

ضهريعلىرقدتلقدعلط"ريخنيمركةوكأا.بناتليألجس!ولكن

.ثالماءج!ءونطفالواًلاأفعاطأنعاس،هنا!والى،هناالىأذهبأن

الجسدامذاًإنيقولأن.بنسسشيءكل

ءخطوةتتقد!نانكصتاًلأ-ر-ا:-فةاعندآم!مكنينهأ!يرص(

دعيني.!اة.الشارع؟.ا)-أر

أفكرمافكلأحديثاًلحمامن.الطواحينعند،نعمثالأولىا!ءجوز

اذيل؟لماذا:يرما.؟ادأ)لىو

جط.زو.أءيالرهؤيابنةأنا:ماير

اور"عي:الأولىألعجوزءعرفته.الرامس،كري!ا-:الأولىالعجوز.

؟كرت:يرما،نومهممنينهضونأناس.كريمأصلمنإنه

باصء:الأولىالعجوواضدبزويىآكمون،العرقأجسامهممنوينضض

ع؟.ابةا?ولافيترغجيق،،ترفيلا.الموتذلكبعديدركهمثمءإتديرا

..ـءدر-ي)-ت:يرمااخقفيم3إ.ينللآ؟اللأعياد05شيءأيوللا

زلمألا:ال!ولىالعجوزأصزو!أنوسعيفيكانلقد.هادئونأشا(-لى

صأج5بنفسصكصحينألابناتإحدىكنتأسقد.كفىولكم.ذاثعط

..تيقولى..؟شفتيهحدأةفي،مرةمنأكثرؤئي.اًتافىحتحرريء!صس

ليأشعرلم،لا:يرماكنهتلأذيبابيبفتحقمت،الأ.لىإص:إحا

أبد:.لىالأوالعحوز،اذفيفيأ!داؤعاتتجاوبنعماتجيتاربأنأعش!د

؟.هالرقص،نافذتتحتوتجيءتروحصوسيقيةألحإزأوأن

ذاءات...بمار:يرصاخموف(تضحك)قيالرسوىي!،تلمذلك3شإو

است!ر:الأولىأنعجوزاربعةوانجبتمرزحن-تتزولقد.صيين!-ءر

أضذفيصلقد:ير!افل!ستذالمثوح..!سةمهممات،طؤ!ثس

أستطأعنلم.لأننياضمإعروقيفيتدبأ!اةزظاطأنتمنىاوكم.صزينة

ا7"

فيوع"ت-ذ!أعي4بين4فظسؤكصورا-زقيع!رأعولىأما.أيوله

-!زإخىسوبمان-حؤ-.م!اباء!ريمنعسثرةأبعةالرلي"!ا،الخازلعصل

زعد،ارتبدأذاكوعند،القنواتاحدىليقفزبزراالىنتجوا!،!ت

-:-ل!!ذإثكانوكم.طكرع!أءخا!اوأخذت

..؟-كزوومع:ال!ولىالعجوز.شدء!اليلثب

لقد.آ-رشيءفهذا،جيوزأما:مايرذفيا(أيمصاأزر!ر)؟ع

ليأءماها.فىقيقةا5يوزلاث!تمبل:".أبرياعطانيهأنءإرا2هـعنجوفلهبلى.

جةولرطفا9.حمتأآ)ككلفيفإ)ذلضحومبدأقدونكضشتفيلبرا(،

قدورافيلأ،عيأحيهخلالنصيالىأ:ط!حتوكنأ.صكلمعوأناإنتقةراشر

ت!ا!ك!،لاخايةطيعة،ة!ىرز!رجدعد.تأكأدتأنيخماغبةتليي

.4ا.فىاصطنمليذفسيأنا.نعم.أعلمأنأريد

حار.كأا!اه.فيالع!قءلى:الأولىال!*-وكأ

ى-طورل!::ج"يلمأنلث-كبأدببهوذلككان

الي"قي.ياأنايروقواانلابداقالرجاإن.الأن.بهعلمءلىأنتما:

اًنوإع!لىاجح!خ!شسلأنعلىيخهلوناأنعلي!مالحيويةمنلل!ضءهذا

العالم.ييمحوحذا.أفواههمالما?نبءصالعنايةكأيرآخرشيءفي

كأثراأ!.عطإنني.ءالميلأ،أنتإإ!ثءا:يرماج!دستإ:رنوافذيد

اإطكلنيورنلكلليواني،كنرا،الأط!ممنأنءلييتحمالذيط،

اسلمتأجلهفىن.ء!ح!حعامجىقص،1وأنلابدطفليحىو،المطيعة.نعملك

أر!ايذلأثفااًسش!روانا،-ىزوالىتفسيص-اصحةا،خاطقأشد-س

لذتي.أبملورنابدلليسو،مقدمه

نجة.فاريسعلرثماهذاو:لىلأواالعجوز-

كذء.شلمتاأعاأ"
بال!راهية.ممتلئةفاذي،لا.؟.فارغة:ير!ا.-7لى..م!تي

علإلمتاالواجبءن!ل؟ضطيئتيأتل!ث:يماقو-لي-.ا)خناءفيوشرعت،

ع!ر؟لاأو،فؤطإا)رصا!سوىبم!!الرفينرىألاررتطيعالذيذأصت!51

اشافرافييدعلثءخد"ابهلين!كارا!زىماأذن.!!لإ)إورلىكلإبخهلي

يستدير،ثمالىالىق!رأنجبةاطزينفنإثب!فيكأايةفيالحصان:صهـا!

فيأم4ليالتف!يرمطاستصرأنأمجب؟..وينامءلىيترفيولاابرنريا

أملم؟بطنيءنءثعاترجسا)ذياةبئااإشوركير.ركاقأنيصحا،-4

!لي-يرصة،أنتذللثيطفقوليأدريفلستأناح!؟هـ"ذافيأكأدث

رع:قي؟يا(ءلىتجثو)

ىأ!متصحةكأ!ردأي!؟ه:الأولىالعجوز؟كأوإإثللثقيروهل!

ادتءلىتحهنينيلا!أنتهىبمجملةأصفاقى

اح!ر.اليررت!لأأندأوؤاإلالا!ذناثكلنكاشا!اط.9!كلبدينههل،ر01

فشسأحرقلاوأنابالنترفتتعلثكسسائلقتلك

نأعلإإثبخبلقدكان.تتعلمينل-وفأ-د

شكل.ليأيذلاثمنا+ة%أؤل!مو.تيان.؟برإثيقرعندما!ثت

برءرءنالا؟قيألفتياتان(مجزن)ليرصاليكأهـبعندما-إمفي.ث

مخملقةالأبوابوحليع-تور-ليأريفأ!ب

هوهذاو،ت2اإشمار،تتلميحا.نهندو..،ابدألىلك

،ليقهـالكما،اًلممنوتءندلأنه.شيءحل!اؤ:ا-صفأ،و.؟.

،أيضاأذت،أيرضاوأنت.الأشباءهذدمعرفة

ب!لذلمدكتورةلوك!تك!اكأ!نثمز!.!ن...خ!"ور...مرء

الظما.ليقتلهاأياذناثءإط4ليتتمنعلكن!او،لثيء

الىأتحدثأنبوسعيكان:الأولىالحجوزلهأؤإتونم،-ص؟!ي

أزا،ءبرزاذ!أليررد!!ءأمد،أشدأةاموأخرلىةموثيو.ألكلإ؟مع
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كذلكإدتي:الناليةألفتاة.اقولماذاعلما.

عن!فهـطحالأاميذاناللهفليرصياذن:رما

اكتوبى!وفي.ألدفي.قطنييرقلماللهان.لا!الله:الأولىالعجوز

الأطفاريمنبمالذيالقديهسالرجالإن؟موجوداليسالهستفهمونمتى

إ"!،ااسوؤأيتحرقناللاك!.مجموناأنعايهمالذينهم

.أت.األا؟لماذا؟هذاليتقولينلاذاولكن:يرما

إذأبمتتزوناذابزير!اإ"إجودوستفلابدذإثومع:الأولىالعبوز

/تملأن!س:ال!ان!ؤالفتاةلفكأوءلىصاعقةليرسل،شحيلاكانمهما

استمرشواذا.جنولي،زابسلبواجاءواالذبناكهفنة4السلإاذويلمجالالر

صاتشوبغيري"تحىنلت-عبهجتهااطقولكن

زإ..ت!سفىيئأنت،ذدد.ليتقوليأنتريدينماذاأعلملاأزا:يرما

طويلة..*دةسةال!ولالىلا.وفسيأفهـمأنا،حسنا:الأولىالعجوز

الأشياهره!ح!يعفيأنفهنانت.الأملعلىنفسلثيخادوما.حافطي.تحزني

أ-ء-ولاالعمرمنةعشر،أفعلأنمننيدينصرفماذا،جدأةصكير:لتما

وهكأ.الط!يممهامأقومء؟أنا

يماقيروسالاأكلأظعلي(نتاتانتظهر.تمضي)

يكورأدأالىبزوجيتدقعبةنذ!حيمااز،ييانلقىنحن:الأولىالفتاة

ول"ءيننزلإاونحن.الزيتوناشجارعنديعملونالرجالإن:يرما

حذاإنأ؟اليومنفعل!االلآئيهنفقطوالعجائز.الطعامالمنحملأنفعلينا

تقولمبلا.اسكتي:يرما.النازلفييمكثناللواتي

اننيقولي:الثانيةالفتاة؟.القريةالىاًنتأعائدة:ا)لثانيةةالنئ

)!المجنونة!المجنونة.الاتجاههذافيسامضي:يرصا

الوحيلا)ثيعلكاقوىأنالصمغيرتركتلقد:متعجلةانني:الا.لىللفتاة

يشتظلهسنزفيواحدكل.لبالمذزأحدمنوليسنلئماً

!افيحا!أحسنأنهالمرءالمرءيستطيعلا.امراةياؤاسعيإذن:يرما

أدقاً!!دءجماو،الغديرفييرخنازتوجدهل.وحدهمالأطفالكيؤأن

المئلج.الينسونبعض؟منز)ك

طفلة.انك:يرماسأمضي.حقعلىولكنك5لاجالاولىالفتاة

او،نعمجالثانيةالفتاة
بسرعهة

)تفحك(قدوأنلثلابد.ئبالمطتتألمتجهكذا:رصا

عأوالدتكأتعدش:يرماعليهمغلقاتركته

القرية؟في.الحالبطبيعة:الاولىالفتاة

نعم:الثانيةالفتاه!صخيرطفل:اذنفكريلكنو،نعم:برا

لى؟مأآخزفي:كرمايقضيأنيستطيعصوذغيرلنايبدو"تيءأىإن

مثلا.ماءجرمحةأو،ةصكيرةابر.عليه

.هناؤالىسأهرع.حقعلىانك:اًلاولىالفتاة

وواصصج3،ا!شياء5هذبمثلالكفابةفيهماافكرلاإنني

ء.الأناذهبيتيرما

فاضا-."

بعةارالأطفالمنلديكلوكان:الثانيةالف!تاة

صانج05الصورةهذه!ثلعنهمتحدزتلما،خمسةاو

هـمانج05أربعونمنهمفيلوكان.حتى؟لماذا:يرما

ؤثضعة"..مهلى،الاثتءيئنحنفاننا،حاركلعلى:الثانيةالفتاة

لىءضىلدت-بلمللأنناهدوءاأكثرنعيش،واًناازت

!!.أطفالا

الت)المكتبتمرتو.أناديس:يوا

-ا9"

نعم:الثانيةءالفتاةالعك!طوعلى!!مأي

اسمها؟ماةلى!ما-الأعثابأضذالىععي

؟+"ذا،إ-!دولور:الثايى"ألفتاة!ر4لرنذهـبسوف

.شىءلا:يرما-لأولئك،لي:دوؤسبز،

شيئاأصكاايدينأتر.:الثازجمةالفتاةذلكأصيذطلمبسوف

ة..ليقوأونالاسإن...أدرىلمست:يرما

،ياذظر..!ئصإثأشصأءنهاإنرفي"الثاالفتاة.

تضىحمك()غداءدوجيشالىلأحما!*اهبةأذفيإوربباتاح!ل.جوفي

أذاديهادأسصخطيعلاأصيءهه!كم!ذكومعالاكفىهذاءإطل.ظاا

المحجوزةهيها.(تفحك)؟(-طبييا)ألي.بعدو.اتأصروثرا-4!

داعا!و(تهاجباليإجضىحكهيويكأ!ى)!زذهبنذهبأنقبلوخ!ن.ش

(اصختفكتورصهـتأيقحصتألعجائزأكنو

الراعي؟أيها،أبوتناملماذاالتاسعهبلكلتقدننيا10

للراعي؟أيها-،وحيدأتناملماذاأنلاو،أغسلأن

تنامأنجميلدوكميت!مالص.باحرولة!اً

الصوفيفراضيغطاءتحتكأةونحرأي؟اولمانر

(ءتنصعت)يرما،دمناما،زوجي

اعيلا؟الرأيها،احيدوزنامذالمالأشياءانونرنفطكا

كنامأنجميلح!وع.العجاذزحماقات-ن

.بء2الأ!ذهكل

تحتغطاءشراءيالصو-يخا.

افلل،اتي-جر،ا)راعيأيها،غطاؤز؟.اليضياازتءشونة

ذثارا)خملوجمنبرالراعيأحها،وقميصحكأ--طغانني(ضهحك

رماديالشتاءأسلإت:لحياةافيتعل.ء4ذي

الفراشبرودةئييشريم.بالاجزاه

قدءنحواعد.انني!رقات
الرامىياا،1بر!إالنلوشجاراض*توأ

"ءبا:سو،اسالأجر

اعىالروصادةخت

الراعي.-!أ؟

فتاة!وتتس!حعندما

الغا-ير.لمياهالمتكسرالصوتفا؟ه!-نوذةلستكنني

09الراعيأيها،اغيالرأحهاص

يثغيماذا،المريرةا!عثابذوأ.لهبلتفامحاارالأرواباشف

ء؟صجك

؟حسلثصثاطفلأي

(1اًءالصفرالأز.هاراتذاا!سثجوةة1وثرا.!االم

ء،برفكتورا!دمفجصيمإخروجحذهب)

؟!ما)!ا*ضياًلينالىبم(بغ!اجا:ظفكثتورفهالص

!غني؟5شثالذيأنتأ:يرصا

نا.أهو:فكتور

-..

.ؤطإيرإثاأسصهحمإ؟ي"ءظيم:4لير-لا

م.م-

إافور"أنالي!كل-ن.قويأيمما؟صوتويركمور::المجصبافيطيمى

س0
.فهاثتملأالىاءكلن

سعيد.دائطا؟ي:فكتور

.-قهذا:ايربيروت(ريبا
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انني-لوطكأشمكرل:يرفاةحزيننعأتمابقدر:قكتور

خدةاهذامنلعفته:جوانمنلديفؤطولكن.حزينةلستازقي:يرما

(ةفترتمضي!.اللرظةهذهفيكذلكيجعلنيماالأسباب

!"ذ!صرأأ،حسشا:!ا!لي.ناحزءـ:كأشدجكزوو:فكتور

لإكأ،سذىظ"!:صان.بفةيةث-تلهإن.إز"كذكحقاً:فكتور

مكلعحتىليوهوشحعحتجلمق.صمت.)دائماحطلكلقدكان:فكتور

إذص.اللصوصاعئداءعفه؟الوجبةلاحضاراجئت(يرما

ا!دربصوت):ير-ما!تابلثماذا(صمت.المسيهتنظر)دعم:يرما

حتار!جههووررهـألى)

الفنهاية"-؟اين+فكتور

لطمكلعطا..هنا(فكتورمنبوتقترتغ!عى):يرما

عاثرثيشبهثليء.اظدعلى

.-ثيءطاذليس:عكتور

العمهمع.(ةىر)عأيض!ذللثاعتقدتلقد:ماير

ارتفاعاقيلغنا).الشسىذأثيرأز"ـمنولابد:ثكتور

الظنسافي""مسلجار.(فتر-)...ر.كلا:يرما

متهباينة"أبعادعلىيخلصايرجد-ركةأدثودون.الصستيسود)

غن.ا(الشخصهينبيناعمع-س

!ابرودة،ب؟تسمعالا(مرزعدة):يرما

أشرءأءسل؟ماذا:فكتور

أالمياهوعلى؟بكاءتسعألا:يرما

إياسمينةت.كلأ(معنصتاً):ثعكتوو

حألاأنا:ا!ولالغسالة.يبكعططفلاكانأنلم!اخيأ!اقد:يرما

هناولكنا:الثالثة"؟أحقاًفكترر

كأولبس:الرابعة".مكتومةشمقات.مناعمريبجد:يرما

علىزنك:الخامسة"الأطفمالمنكثيرهناالىيأقبمادائهـعا:.ةكتور

علعهل.خاؤط.الفاكهةؤةلعمر

لقدء؟الرابعة"(ةؤش)صخيرطفلصوتفهذا:-ل!:يرما

اقبهخمور.شيرعاًاًسمعلاأذ!:فكتور

عسكأمن.أيض!أفكتورال!هاوفيظربءجما-،اليهز:ظر)

ؤليحسنهبصل.خاثفاكانلوكماببطءؤظرتهمجولثم

(جوان

رفيهكدا:انلامسةالغسالة؟ةتزماهناتصشيش"الذفيما:جوان

طإاسوء:لىالأور).أنخد.ثكنت:يرما

.طلاقفيا(يمضي)عاًأدو:ؤكتور

-وابمءي:بعةالرا"ءلنجربالمتكوئمجب.أنكاد:جوأن

+تأختيهأ-فيسقدألزوج.نفسي6لأسليمكثتلقد:يرما

إ،.!ا!انا:نلامسةا".يسليلثأناستطاعذلكالذيأرىلاإنني:جوان

ذعم.:الرادحمة".تغردالعصافيرسمعتلقد:يرما

سلمذهبالى،للثنيسةمراؤبةزودزمرنالناع!محعلينهكذا،حسنا:جوان

صألاإذي.أخحم!صصاة!وجة.عناث

لماذاً؟:الأولى".الشيطانالىالناسليذهب:صاير

-:ااحمه-ماى:الرابحة"بالنسبةؤبيحفذلك،هكذاتشتميلا:جمىأن

ا)"ةالكإركأاقالأ؟كتهلاث.،ء.هـأذ

طها-5"!

حثبانش!معضقشحمتار،بالشمعصتشحمتار!ان!.إمرأة:ت

إصادخايتز،تخدمان!أع!يقالو:ا.داخإعلالأ:الىعودي.ث

.الط،يفي

.؟إءرراتليانر!ا-ؤوهط:أ!ةالثاالعسالة9

الزو،وهاو.افيمحهرمنذ:ليعةال،-ا".111ء0اليلرولمةي

-وواى.الىفيذ!ابنأ!ا9"!ايئردأرأنوعليسالشه

إعرفأن؟-صطجمعهـلإء(تو:أد!ولى".وناميالفراشرالىي

؟حدثءاذأ(.)تخرجساذام

ءخدم!-ءت،"!طلأوءعثعية:لحامسةا"

.*البرءنالرءمءلى،جالص!4!العتبة"21لأولىل

؟لاذاهـلكن:الأوفا"

.دا"كزفياليقىاء-ورقؤعدنم:الرابعة".التافي

لو.تالعكأ،ةال!هـنلاءدة:سةالحام"

ح!علثععلو1،يياتلمر%اعة.

ا)-طحالماإء+مودانءإ؟6بو-*اعىن+-ءحمالتفاحلامعمر

ا*دير.اءزاصيراىفيالأ"صدامأداتعار11-يرجبلىفخيرو،.-"ار

؟لاشعياءاهدهتؤولي-ءىنتأمن:لأولىا"لاتالغسا.الملأ!سية-

غلطمعا.هذهستو!عه،اطفالاتنجصلمةنما

اليهيأطفالاتريدالتيان:4الرابرع)ء

،تعيفاالض!،تقيقاالرءالذساماأ.تنجبررد

لهنركونلأناستعدادعلىفلسق،المدلاتتجث

.ءعدةرطون!-،تلث-:-

على"!وجوههـنيضهعنإنهن:ا!ثالثة5هـحة

عاطويثبتن،الروجويستخدس،ن،ارراحيق.انتقدأنب

،الغارشجرمنورديةأغصاناصدورهن.ذإثزفعى

أزواجهنءيرآخرينرجالعنللبحثيذهبنئم..هذافيضس.ر

ذلك.منأصدقهناكليس:اظامسة)ءأنسهعخ!اتخشىعلىالتي

رجل؟معرايتح!اهـل،ولكن:الأولى"

الآ-رهـنر7!اولكن،لا!لاةالرابعةيازهرةت-

ئماً!نداولأخرا:لىلأوا"تنمو

.يعبدوفيما،تينمرهاأورخامسةا"فهمععق

؟يرعنعانناكاذاماو:نيةالثا"سلكه

.نثاديتحاناكا:بعةالرا"(.حكنليف)

خطيئة.ثلحدلياليس:الأولى)!-ءالمرقد

.اكءرةررصيالعالمفيشيءهنا!:الرابعة"ءلى-ثدثاأ*إملاأنناذ

أزهارالىزرظرإمرأة.أميتقولكاذتقمكذا

ز:ظرأضرىامرأةعنالاختلافتمامتحفتلفأنذإثةدالأءيمأ.مو

إيىءازرظرلقدكانت.رجلأؤخاذإلى.معه!ايورلم!لى

من؟الىلكنو:الأولىالفالة.؟زانالعجو

.؟ذسمعينهل،أ-لىهـمالى:الرابعة"علىتس!رانكايتاللتان

بصوتلكأؤوا"أد-تريدينهل.بنفسكأسقنتجيمراقبةعلىلا!را!لآن

ماءخدو(تصحمكا)؟تفاعااراهدمنأعكلد.مع،ماأءبمدثرنأيى!

موجودااصدي!ود!ذ"،و-يدةلأخهااليهتظر

.مي:؟ايا4تحملنأنها،%مامهاؤععا!ومع؟ءلى،ءان

هذاكذب:الأولىاًلغسالةالمؤانجرعاطؤصأة"ولد،



يصسم/كما"ةأليعهالرإدونصصمانصإءد؟صخألنربىج-و:أدط!امسة11

؟يص:ءحأإليالدضدييرا!صيع،ا!عشصمصلىو-وخالز:الثالثة"

اسكتن!:الثانيةاخسالةأ"الش،سضو،في

أودل!م:الأولى"أهـكانلءول"ظبمذلككلأكان:الأولىألغسالة

أ،زررمسبابرهـمسصالمسم؟أسصفاللهما

أسكتي.:الصإانيصتألنسالعإأ!إؤأيصحفقىالأاإصىإن*قيكه!:أصسةالثاالغسالة

أصاؤ%ما:أبعإاالر".بخطإعيصيرسدهـنلاالصسيمص

شقات41يي:داأافاصرأووإصاجصحصيمليدذإل،كأرساء"كارإن:بعمماالرإ"الغسا

اأ!ىورء!:اًلتصازتلالغسالإع،جإصانليصأسإ-اوسب5أنها.زأيعجاقصإيإلاهىسا

.؟هـ،صيعأتيمبنيصألىانلصارأحيلئيفض!صن،فصفاهـنصنف!كلكأبصناسصندو

تأزدظ!.همسا.ت)و.ئي،النراء.!تاحممجعوفي،ازلحدرفلىاز؟-في

التصقيتشرىانبةبالسوادمنصءوئي،با)بخارالىتباؤمصعسجاإمفييهف

ا)رىادايصأبمصرصصوتءسمعبمديقازدادكلمايصلاصإل.إتبالنلالمىابيح

الميمإنىيهني:الأإميلى41الغسا.الداختامنىاحتراقهصسدةازدادتدلمما،مسإكساا

هـ2هاو.نعم:خميصأ)يصاا"مافعند:هج،نإصلمسااإنيذ"!:لىلأمصاا،ماالرز

فز"%%إم):الرابععإ"أنفسيها،الانجابيلىقادنصخيراليصوتصوسصث3

الحراندرائحنا"زمصمإههءلىب"نص

أحفا؟ءالىياليصإاسالميالكللسازالهافان،المذنبئعيإنها:الرابعةال*سالسص

،؟لالمو:بعتصااك!"-.ادسع.نياقإ؟-!صمصحادأ

أيعضآاً-بازي.ا-إصنبوب.ثعيصمن.قعلنفقسعسدمااسلأفي:الأمصلىأ*مصسالةا

.انؤإا؟فيالونصإيرججبمم:"؟.القللاإإهذامصلىفيصلى،الىلصدفعلث

ءمحمسلسبمبيبنبرديصنهوهرمومنهنىطوضنسوبوب

!لمأوللآءدب.لا،-7-.."-.---------.-...-.-..-لاأ

فن

برلشاادافؤ

،جررصنإاينيإف)ءمربلف

ميليعكل!بقنبدإ

أ

!ورأ!ص"!ا!

ى؟ط!

-!
بئ!..71

بيمصبماا!،لم،

-.
الأقدارعبوديةمعصراعهـافينفسمأساة"

عنيبحثجيلءكاية.

تروءحياة.

!!

!!اله!ص!هصححححح!صم!

.ا!!رأعالا-ؤ:النااخ!لةا)ور-،اشقا؟!-ط.نب!

ءاتابم!فيألتمضعايل9،!بم4)محدقي.لحاصسةا"

إ.كاا.أ!وبياكليلفءضأن!إلا:الرابعتل"

الةصبم.يلء!سأدأن!و.شيءيص"ىط!يرورإنإفي؟-خيصصإأندل!اعلتبتأء

مةغإ*لي"-!يص?د"،ةحدلارس-وصفاء.لهضسا

ء!ابر"ءكأا.ؤهـدود-ليلظريع11:الثا)-4الفالصإ

01إلشسا!.أ..ألو!9
...دصبدءدد!و3

ول-رل.ت-قي%رتدجمحي-رو-ايلها:لىيصاوالإبأكساا

!كلىل.!س،واحدأ%:رلأيعذريىإعء

قدواحدأاة،أ،.0إ::عار:ألرأبعفاصإالغسا

..طإء!مصإإصحشءىمايروخمإيص

؟أ"7!:اضإبامسة4أاًاخسا.أ!"تاخايصربهي

فنبتوكأيمإصإإهاليلبصهحإيا:الرابعإل"3*(..ا!كأير

الىمنهماكإلوم.:إصرالبصوجأخدازخوبإ)؟أيص"م.مماس

(اشعخرإىحنيتراليصنإصعانهجمغ،

الورديردةبروؤبحبأإذفي(صيقاسا

ل!رطتلثأض،طأ

ضحطادلثر.أرهالمياءاىو

متو!جةبهباسمينةثاسا،ا!خهمااؤحط.

سمفلياا؟:حسجمالتياًخيل1)ء،.زربد:،ليصياح!رانإاا!!اهـ!

حياضهأؤبصأنأود

!إمسص!ءبإوب

...---..ى.--------------....ثالقأ!

علىالهر.ا.ء.العربلطلع

اءوامعشرةصمت

.-.+.،.بربي-

.ىضءلمنإ/إؤصنر.

.؟،موم"،نحنفحنصنفنإهـإديصتلثشطىكلينإلم

0000012ربى

جله

-!موظفوراءهخلف!اأوراقفييومدعديومأ-ولا)كط،

لميبأقو!در

حوصم!م!ح!!!ض!حمر



زفردإعإ!ا.ت-و:الثأزيةالثسالةالعاقرللزوجةلأربإي-لىالأوأور-ا)"ا

تعدليرظفشا:الثالثةالغسالةرعاملمنأاداؤهـاالتيتلثث

اًلر-يتقرمو:مةالراليألغسالةجاثزوماكانإذاينياخصكر:اًظامسةأرزسالة

بمهـدوءوت.سادإص"حفظءلىيركلو!

مم،حىكلر:طإكسةاال!سالة!قياإلماء!انماإذ!ر

ارربالبطن

ور/،حىكلر:نيةاةتاأظالغسا.بلثملأب!؟قدأجغر

كأ/.لىاطز!-!فضةمنلسفينةإنه!سا:عةالوالياسةالشسا

زررياو)؟-ن:الأولىإلؤسكالةا)ضفافأصوؤءلىياحور7

ا)قيالزوجةطفلىأثواب:اللأولىالغسالة

رد،اترىةحيالفدلثهابورةا!ضشثأغسلياشذهناجئت

تعاازرةصا:حة1انثاأةالغسامنهاالموخ!أعوو

لإلمصاؤرحصهصا:ا.ثصامصمةالغسالةالنقاءفيادرس

!إخشي:الأولىالغسالةظوجيأت:الثانيةال!الة

لتشه""يء:الثازجمةالدسالةالجهبلبعلىليأظل

نمولتني:الأولم!الغسالهزهرةليأ-ضرو

!رزيردإن:ألسادصمةألغسال"أترخزثلا.ثأمن!!لسوفو

ال!-مجماط-وجيزأقى:الخاسمةإ*سالةا

بميغنين)تردة1101الغسالة3ليتعتنىالسثا!إك

بروديثأ!انيهـأأيأوالجمرات

أشوإغسثهأء!س.اتخم!هيرنغطيمصا

611.وعل!وجيزأقالبحميممع:الرابعةالغسالة

ثياسمينةليناماًلفراةمالى

!!هااءأطحركالقرنفا!توششت

ب!لمبياضاتم!ننيكلصس)أءح!رقرنفلةهووشئان

:إش-".الزهرةألىالزهرةزفمأنعليناتالأولىالغسالة

ءأالمنجةذبدمليشرالصيفيقبلعندما

المثإثآالليثبعصافيربطننفتحوأن:أبحةالرارز-إإ"ا

بواتبلأاتعشلمر؟االشاثصيدرهـاعند

كيافي.يرمالمأنأانررالفوثطنرتعثأنشنب:الأولىالغسالة

اواختاهبيماجالس!جوأنن!جمهأنوبخب:ألرابعةاًلغسالة

إلفتقوظن:صانبناضإ،!-لى1يمنحناعنوور،ةازاورسة41أشساا

1،11برأسالكبرىالأختخاالا-أسنارعلى3صحليو

فازحماقذلثهومع.النبعءتةضمادإثالأذرغللأن:الرا،حةالغسالة

.(يفتر).حوهاوتحةاج-إوة:!فييمقليونالخها!لأن:الثانيةاصةالغ-ا

اًأصص!كرىالأختتختني).ترقالأفنانس!نخانلأنةاراليىةأ،ال!1

لأ.اآظلمهألذسشاذإجمعصا؟:لبيخاتحسكوعساًلرلأرو:الأولىألدسالة

أشبشذبتلقد.!صف!(ا):بعاعاليلمبزظكر):أسادسةالغسالة

!طمرت،اوراءابارترالظفثثيمتلىلكي

لييلهنلمإذا،العما!ىألفجرثاجاكواًم

ال!كايةفيهمماتعبتلقدلأجسادزاإكونحجما:لىالأشأسةابرءسا

تأكمالاأياوتدعإ(ةفتر.حياذجةالمرجانفون-خ

فا،ت!ؤسبمصاأنمنظسماتد؟ونلنالي؟صونلكي:السادلمصةلة"إسخصا

ماظعلىألطعامأزشاركاكبالي!-،هـ.ور-إهةوق

ه"الخولفيحياقيإن.طف!ا،2.رزيرطفا!:لىالأ"اأ"ض-،اظ

لا(رأس!االأ%تتخفض)ايفافكماشرهوانخقارص:حىتهماوت!تح

.ايقوعحلمظايتثفب.فيسشط

لي6ت!ث،صرذ(نومع،1يرماتد!ثص)اله

(الب(بعظاك-ر.كة

.؟اننععغدوونآتيةأنتأ.
مرحىحمما

.إعب*اماثناءأدرباماءلديناير،ونلعصي:ماير.إقىبا!تليرل

؟ا!يالأرحع-ا(ةقعبا)-انيةالأ-ت!*يرز!-ىمر،-ى

امليرزض!خ).لأسمح!اراشذليتلى4الأساة:أنجو.هـقيقتا:إ،رر-ت

ا)ما-،حةا.ا (ة!ر.قيظبدردر.وعفط

د؟ءقيوكما!اى:ءاير.،رركلنهاا؟دانر

،أ"-داصاثجمة،المايهقيارمماأنعلي:-ثان.،

01ثاتعلىحبم.هـ!

.ذلاثرتةترلا،لمالكلخيرأعلم:صاير!صثى"نا

.ضرر"وصملر)كاةم:نجوا

اً)لمياثبأ!ا!لاازي.كذإثامرأةولكل:يرمها

عبسنانأضممتاك.لييإؤمماح-للىشإ،هنا!اشإاءء!دويد

أبفلىجبناو،جاً!احعابزسصطناسثآو.جماعار

ا:!بعبفيوحميوانازسص.المحمرةالحرافوطآمءشنرءفي.

تحمياأنةسصشؤيعبأنسعاعتقدإنني.المندوالكلأكد(سركاورفيسا

.سلامفيلغ!رير

نأ4علإ،س*مفيالمرءرينعمئئثق:عصانحذتلث

.اًلبالهادىيكونضى!حكتك3:أر،

؟إثطاذلىتوأ:مايرمرروهجة

!(!إ
ئالا.:ناجو

.كفرعارأى!ر:يرمابغ*((يرسعسوموتمةظا

الامباء!رؤيةفيزريقينتعلبألا:جوانابم

إذإى.المناعهلفيوالنساهـ-،الحظيرةفيألنن

.؟دأئ!!لكأقلهألم"اغروجمنيىقت!!ر

ماعند،!تزمغايخاءل!اا،صحغاهذ:مايريىلعا

المقاعدتتظسر.عخدماقبوراالمناؤلهذهتظونلاأ)حعلاررعلىمايقير؟

تميجةاذةجمظمنإصم.غوعةأ2.تالبيماظوتفسد(تفتان

عندما،ليلةكال!ي.لاهناولكن.تعماقالاس!برب)؟قهوحياجت

وأثصر،جعصةأح!رفرايهىأجد،للنومأرأهبتوأنهالالإ(نعما

اًلمدينة.ءن5لتومستجلىالوكانظما،لمعاناأنأ-بلاأقيلهان

الاسباب-نلديانبنفسلثتعرؤينأنت:بموانالمائدة!عديأنستطعسيئ

مج!لمنيماالدوامأأثوصن،الشعبوىاًلىيدفعنيما.ملأمنبرهسهتاجم!ا

يقظة!فيالروامعلىكانأوروخمهار(-4

.ءيءفبأ!ككلاإنني6؟لماذايقظةقي:يرماعند،:نم،3ا)خمؤر

باكأميهملتصقةلاميباأحتةظ،مة3خاض!إننيا.لإىا،س!هذالماذأظعإ

.تلض.سوءاأشدسيكونيأقييوموكل؟صفاحةاخيأأنثيلحق

لي!ونهـأصيي-يءأ--!أ!لكيفأعلملسوفوبم!هءإىهلي!لير).

أممدماعلوكغت.شدااليتظلبلالعحنو،ذلعقاً-ديوءلبحسان.ءأبدا

فميكانلوأو،اخار،فيعجوزأحم!أصأن،ذلاثأ-لمتمفاخما

،لاثسله8أ-نإليلصظ*تلا،المسص!وقةثالةتهرة.حةنرعمكلنابانحشروب

وعذأديدعنيالآن،ـول!ن"عكلحياةااًص!*لأنوفيشسو.د،قيءسأح



الأخر!الأختأثظهرمنممكفتيلابطريقةتتحد"ينائك:تجوان

قلة(صركالتملأمناحضرفأنا،شيءمنأحرمكلاانني.ؤكهك

وصمنخافضأأ:جواننقائصيليإن.لكقليروماثلةالمجاو!القور

عندما.الأناءهذهأحتمل.معكالسكينةوالىادمءلىأحصلاندأولكفيو

ب!أنكوفكريفمكفأغلقيأيرص!3.تنام"نليازإثوأفكراءلهارجفيأنامنلاود

!زا(راند!اتر):يرما.أنامأنأصطغلا،أناملا.اسكني:يرما

لاعائلاتشوبأن:-وان!أبرء"ي،يماقولي؟.شيءلمثينقصهـل:-وان

معأ.نجملهاأننصبأمانة(تفياجهاوزالىتنظروهيقيأد!):يرما

(ةفتر)هشيءينقصي،لحجل

ضه!اتو)لكهممضيخاا!ثراذكلفىفدهاو.ئفاداالثيءنفس:-وان

الأخرالأختتمضي)..5انسالقدكدتمأعوامخمسةمق

فترت!رييأ.موكبفيتسيرحيإةللرجال.مثلكا-تأناولصكق:يوما

.المعذرةأرجوذ-أما.ت18الم!حاد،الأثجار،الماشية:أخرئ

زوج!الىيرما!ظر!د.رالأطفالالعنايةوإلاالأطفاللنا،فليسالنساءنحن

بنظرتها(لاينتح!ضرلالذا.الناءلىبييعيتشابهلا:جوان

أنلمنالرنجمءلى.ذلكفيأماقعلاإذي؟.هااولادأخيكمنطفلا

لكأقولبأنليتسمحلا.الآخرينبرأطفاقأعتيانأريدلا:يوما

وأح!اكرهكبانولكن.ه!امثلبمتنزانستكوذراعينلإليينيل

.هذااجل.نصقبد*نهم

الأختاذ)تظهر-راصدفيتعيثيلكيصميلعذرذللث:جوان

عنيد.إنك،تحاندينإنك..ا-:اتكهـتهملى
نأاليكاضرع:ما

لر.ك!خرة

.م!افيبمدبرمم!نمااًلضحرةصثرةهذهتكونلعارأنإنه.يرما

).نأكلهيا:برانعذبوماءأزهارسلةتكونان!بكان

سصمعتني؟وعدمبالقاقإلاجانبكأشعرفيلاإنني:!وان

م"أنف"كل:يرما.خاضعةتكوقيانشيعبعدكليجب"ا!طمثنلن

بعدهالجوعل!عياللأربعةالجدران5حذالىاتيتلقد:يركا

يد.).زشائينك!:جوانممنديلمكمهأرأسييكونعندما.أخض!،،

فيككانت)كاةيرمابوتا!ل!ايدايوتكون،فميأفغأنمنيمنعني

يفرأي!يادله"خاضحةسأكون،الساعةتلكفي،تمامأموثوقخصيئ

ادبابأي!؟دله؟تفعيماأنتريدينماذاإذن:-وان

ك!أاعاقيلواود!هنازليسولكن،ماءألثربأناأريد:يرمما

الملكنوتليسهولجبلاأنسلقأنأريد،هـاعولاداسمن

اأزهارليتحفرىلأءشولاجونلتياطرزانأريد،قدمانلمي

دافيلبنمننبعان.الخيط

بكئافة.يلتصحقانتجهدين،صرمجةغيرالحقيقةفيإنك:-وان

-حص.منركضخان.ذلكفيإرادةلهليسترجلتحطيمفي

قلقيشعثانع؟أمشيدعني.؟أنامنأعلملمست:يرما

أعميارثديرائي!ه3فيعنكاتخللمإنن.نشيعلىالسيطرةأستعيد

عيونبلاحمامتان.شي.أيى

لادميأحزانفيوةذا..اخصعالأ!اليزضميرأناحبلا:جوان

ءانزنبورهماها.لىمشفيكليكونوأنالبابهذاي!دقأنيدأر

تألمانلابدولكنمنوتقتربببطءالكبرىالأختتدخل)

الملح،يمنحالماء(اتلهزاناتإحدى

طأتحملبطونناو.خلإحةنجلناسمعالكلامليس:يرما

عاالغيومتحملكما.بذلكيخ!عأنيستطيعالمرءواكن:جوان

(البابناحيةتنظراالجراتئحووتتجه،

ا)لمسرء"هذه!ثلتمولين-لماذا!ماريا

بابي؟أمامأنأستطيعلاإنني(4

أنعلإذنن(طقلذراءيههابينوتد-ل):ماريامعلثللحدليثأحديأقي

تدمما..معيالصةيريكونعفدمادانماًذللث.وجةمتزمرأة

!مرةفيكلتب!،.ن!جة

(-رتجلوأطفلازأ-ذ)حقءلىإنك:يرمافالشروهذا،غ

أرألم.فاذي،رغبتإثأرىعندما:يامار

.ةالعوزإنه،صالرغبةهوبريمايى!:يرما(دلول

.ك!وىباتضبصيلا:يارما.نفسهالدماتاقنوفيء

ذأ،اأرا-ءخماأشكولاو!ت:يرمااصوكاذتببطءكماى

-ص"ناب!اذداهـ"أ!هدزكلطووريسنفعناصرولادأظلا%بي!ا("

نكأإو،--خةأخونرىاشصاءلديىثإن:يامار!يلت!يرأسهيرقع.ا

.سعيدةتكو!اأنلاورطعت،إليزرص!خين

يرفا).فاأطفالاتنجبلاا)قيالمرأةإن:يرمابطريؤةاليتنطرين!

ولصلجئةن!حدون،الألثواثحجاتةنفعدون!ي4ا!زرةأرصك

ءخهناللهغ!لىاللوايخااحدىفاتيذلكومعيمأليضأمنزو!كفأنا،ك

أضذيردذركاذتلوح!امجوكةتقوم):ماريا

طفلها،(البابعلى

ذراعيك،بينحالاأ-سنإنه.خذيه:يرمانتحدثلامتصمت

.الأمهاتايديعريدايتكونأنبدفلا.

.؟هذاتقوا"يئلماذا:يامارهل(الأختانصنخرج

أف-قلء:-ثلأنني.مخهكةلأني:يرما

امت!ؤدام،ماأستماج.!يدانليتكونبأنذرىآ.يدركنيلم.اختيكإ

،م"اذ"بن!ء!أ"ءراإنني.منيءائن2-بيلفي

أرىإزي.هدهـجمةاورىإلىووضيعةمهانة"(

ا!اءبذلءنتكفلاوالينابغ،ينبتالفمح(!لم

-لإ،و،اطهـلإنمءاتترض!خواظراف،صنجاءفي.سيف

ليأ.ء*"الرليفأناليت-ل..الكلابأرئعنصما!مغلقالجمالن

،الغافيةا)رقيقةموالىدهءلى،واقفاً،يدلنيطفل!ل

ا)ذيالموضحفيهنا،مطرقةباتليفسأحسبدخل،رح

طذلي.شفتافيهتقرصنيأن!بكانالغافيالقمرمنكوكب

تقوإ-صه.الذيهذاأ-بلاازفي:مارليا

أزتيئ،.لأطفالاذواتالنسهاءأيتىاأنتن:يرماخمي

إذكن.نحالادأولاا)قيزنلثتفهمنأنرستطعنلا

ن!،وجاهلاتباردات،بارداتتمكثن

مثر.العطأيفكرةعنلديهلبستالعذبالما.قيهـج3،ملأبر!يمحت

..مرةككلعليكأعيدلن:مارليا!ضورلبلا

أملي.يقلورغبتيتتوهجمرةفيكل:يرما-جين

.ل!تيءأمر:ماريا!عنيفانكأثي

أعتقدأنالىالأصربىييلىحهيسوف:يرماياطفلي،ياحهيبم،ط

حملأالليلأثناءاطافزما.فغالباًطفلينفسيأنارننليالفاكهةضالأر-تنرت

!جمل،منذلكافعلأعنولم،الأبقارالىفالعلالا

،41!فىنبظلأسوعندما،تفعلهأمرأةمنفما..الممارب



ئعم:يرما.ربئخطواتا!هطصإنخطواقيأنإلييخ!ءق

في-):الثانيةالفتاة.طريقتهعلىالأشياءيعلللموق"كل:يامار

وشيكا.!إشايأستموفافيثيعكلمنالرغموعلى:ماصر

:)فنعنلما:يرماأءثطكجفالآنتريبنإنت.نفسيفيالأمل

!همرتاحإنني:ؤكتوربخزوجكواًختا:ماريا

جو(منادية):دكأما7؟:تادا،حسرنبرلاإوتاليأخذشا:يرما

أود-جئتلقد:ف!خور.دص،وانش،أدلمةاب؟دق

جك؟وزو:دامار
بىيهدأولكنه.خفصف

أخومعأتر-ل:يرما.ضديذلاثةإنهم:يرما

؟يعتقدونماذا:يامار

أرياد-اشإ.دما:فكتورإ:اسالثلثأولجميع،-بيثةاضاتافتر:يرما

الثبوأنبد*:يرمار-6بأنيعتقدوناذهم.الفمائرالمرتاحيشكر

غأدر!.3:فكتوريدركونلاولكن!آ.لييروقأنيستطيعاخر

.زرحسنةنك:يرماالشرفيممهنوعمنفانني،حد،ثلوذلكان

والحقول!ج:ىضرلاوليصافيأح!ارإنهم.اي!ولىبادر!

لو*كخت،لاةيرماايىوراء!أكونوازننأرداتمماإدااننييعلمون

إنها.فرقلا:فكتور-.سبيلهفي.مجرفهماذىص-ا

ثف.الصءيفمارحاملمةوتخرجأ!ختيناإحديتدخل)

صالللربالنسبة:ليرما(اذلى!زمن

ا،للنساءاصنسبةباكأظفجلثزوأنأعتقدننىة،لطأيعلى:صاريرا

هدص-كم:يقولالمائدةدوماحبك

دونطريقكفيتمضيوالمأوىاخلىيزلىيقدمزوجى:يرما

ليفقلا،اًناأما.البديعةلكنو،آلامأئي،ءثاتمرينلآمآأي:يامار

.الآبارهذهالباب!منبانتقتر).العظيممولاناجراحتذكري

مجت!ل.هذا:فكتور.استيقظلقذ(الطفلالىناظرة):يرما

اضءاءالمنظرتغمر).الغناءفيللتوسيشرع:يامار

.فكتور:يرماتعلمينأ!ت،عينيكنفسلهان:ليرما

؟.نعم:فكتور)4ـإن(ثيةبا)؟ذلكلاحظتهل؟ذلك

ا؟ترحللماذا:يرما.!عينيكنفمىط

نأاصتطعتلقد:فكتورفيهذهتخرجبدخمابرفقمارياتدقعيرما)

كأ.حقهذا:يرماز.جهاكانالذيالبابنحويزماصتجه.!هـت

\ذبينمرةذاتحملتني(منهدخلقد

ليلم:أنيسيملاالمرعإن!سى..لشس:الثانيةالفتاة

يخغير.ثيءكل:ث!خور؟ماذا(راجعة):يرما

شأهناكولكن:يرماأميإن.تخرجحتىانتظر-"القد:الثانيةالفتاة

الجدرخلفتحبسةأشياء.انتظاركفي

يسممها.لاأحدألأنلا؟وحيدةأهي:يرما

هكذاهو:ؤكتور،نظرحام!ها:ا!ثانيةالفتاة

التانيةتظهـهـالأختؤ.قليلايشظرنأنلهنقولي:يرما

.ي.-ص.إ-تأ؟!اكإلىستذهيبنها!:الثانمةالفتاة
01حرادبالألمم!صء.ت

خائفة؟
إنهاتإوول!ن:يرما

العبهالإمتلأ،الصياخفي.هناكالىاذهبس:يرما

يؤديلاهـزاان:فكتور؟أنت،هناث:احماديةاأممفتاة

."-لى.الوؤتتأخرواو-ى،لينتظرنني:صاير
مكانهص3يحولا

والر-،السماءفيال!!رو(فكتوريدخل)

فيأزعاصةأيمط:يرما؟هناجوأنحل!؟صشوهـ:

!أمورمتالعجائزادركه

محرجالتيالكئيبةالبطيهثةا)!وفءاشتسمع)أ-ضرحمصوفإذن(،

(الرعاةابواقصن

.القظغان:فكتور.إجلس(الن!كتاة؟رج

!الآن!لصترءاى!أيخرج):جوانة"ا

نأقبليقللوءلىامرأنوأريد،نم:فكتور!ن

.النهاريرنتهطصاًنفعالعلإ"يربدو).كم

عكليه!-لمو.منيمالديكأليس:جوان(عة

محؤماًءنماجادفعتفقدلا:ف!صور.؟ضك

.ال!حان!،يتاشولقد(يرماإلى):جوان

للض.إخ!ا(؟درماالى):ف!تور".أدر!فشخة

.أعروطأبهنأ:يرما(ةفتر)..ما

هذاهوبمضىبر):نجوا0عمالثثالقي!ير

فكمو.حدة
عة.رمز%لثو.سيملا:ر.ء

!!لالنىزللىيديبينالفاكهةتصقيعر:يرماتبداً!لىأحلىش"انك

ءإيها.الحممولأحمىلمنذفسوهاافالحر!فمص

لىأالماي!الىالمؤ!الوا!ةالأختتدخل)

هؤ.هي!ككلنفءم!"لامقلدينايعدلم:جوانالامرول!ن،نعم:

افاكلى-علىرجلاأبداسمعتل

أةخر)واسعةادلهأرضط()كئيبة:يرما.اذاث؟التفاعاتهذهلمة

الغدير.-ىسأء.حبك:جوانالأص؟.امامتخوؤفأن

منفعرأكويرفرفأناكأىإذي:فكتورمياءمنيدركنيا)غزع.أ

.لالمذزهذاعلىالسمادةكا

ير-صا(الىيدهيمد)

ادلمدمة.لثصجكو.المةمنكليسمع:يرما(رقيقةباهتة

اعمئجابة،لكنو،لل!روجكلضيءفكتور)

(يعود،-يرمامنإمحسوسةغيرلحركة

شهجاً!تمولي-أكنت:كتور.هنامجنونلثشاس

:أقولدصت؟درامصطبمحوت):يرما(ةا.لسلوك)فؤأح!مىن

الس!مة.لحصحبك،لافعاشاباً!:!!ما

بة.ضكرا:فيهور؟ذكءزذكر،اعيل!

الهـدالىتظر.!قةيرماتظل.بصرجان).**اسيحدتأ

المعبمالنحربموءتتحه..لفك!تررناوإتهااقيا

راسها(بهتغطيوضاحماًوتأخذالتغييريدتمسهالااء

أصها(رتغطيةفيتعاوحها)ا!نذ!ب:ال*انيةالفتاةتتبدلأنلهايمكنلان

!لخفاءافيكأرجان)،نذهب:يرما

الاولىالأخش!تأتي.مظلمتقريباًالمنطر)

الطرفحم.تب،.هحدوادظريضئيءءممصباحبالياكأوءيى!لزر-4.

(القماعانأجراستسمع.الآخرالمعماء،أخمعةآحرضيئهـا

لرما(من!ففىبصوت):-الأولىاالزوخأخت*
عتصسو،اةفب-تر

مضهجماوا-تقكلزنظر.الصانةالاخت)ئدخاى.أجمعلم

(البابسروتترهاننم،اللأخرثإلىا!لإا!هـصهـى.بريءالى

يرما!!رتفصط(ليصوت):الخاخيةالزوجأخت،ةالحضفيالقطعان

تادبمأارابلمخوجارقي):ا/لأولىالزوجأ-ت.احهمحرخلف

39-ع!الم!فمة-التتمهمانفهمأنتطغ*



،أيركلا،،-!!!
-67المرف!ىةعلىالمنشورتتمق-
!!!!!

احداو!يرما(عنيشطعتوبرص

بالطبمواحدا!ده:يرما.ا)هـء،ةوأليوأقا)ء!ءاناًبراس"بمع)

ا،شفيءاي!امجدثأن(داماًالمنظرعلىيخيمالظلام

لجارياالماءك!وءسلتهما-سار-

كذلك؟أليسمولوداتها--الثانيا)فصملخمهاية-

النفم%تايك!إزمىسالوالاحلثالثاالفيصل

وساعاتساعاتالأطفالبمبم

يصهعدالذيال!افيءاللبنمنللاولالمشهـكد

هذعلىيلعبونذلكبعدأ04

"ريدعوا!-ى،ا!كلال

يا،ايضاقل!لا.اا"وغلي.بعخدامما!هـسايىراوردوذشمفي)

صلىرو-الطفليتغطىصجهنزا!ركلاويىطلوردوو!يرتدخاط.اذ+ار

(ناءجوز

سيكونلن.أؤكدلورلكيمسللظ.يتةجرلقدكنت:يرسإوردو

ؤوءمنالعالمفيهناكل!،ى:الأولىالعجوز

!كلليسيكون:يرما.الرغبةقوةزفارع

العاافسيكونوالا،طفلعلى!كلءكانظلامأيولكن:الثانية!اصعجوز

عندما،الأحيانبعضفيءا."

ء!يحإضرأ

ليو،أسافي.نالنارلأقاتتدئاًاتكلراتاالصلوهذهتلتارلقد:يسرلود-و

فييسيرونالذليلفالرب،ا،أطفايردننساءكنمعخالضرفيعديدة

.ء?.أنتلاإ-ءعا،جميعأا.فىهـفأدركهـنقدر
الاحجار،مجيلالياكا

وء-ليانكواعت!دالنتيجةاجلمنجئتلقد،ىدرما

هذهتفعلماذا:علسااو

الجومن:الأوذالعجوز..عؤادمحكةامراةلست

ا،بالانيفيالرغبةبالديدانفليىتيء.كذلكا-تإزي:يصلوردو

!هفيالمهم؟القلقهذافلمكذبتتدكنتاذاالموتركأفواهولسصسخفهي

تيارهافيتجرفناإسنواتمعلإةإصارزلمتآ-هـمرةفي.واحدةءهـة

ا)ص!لوا!ء(ىأردرأيتني.مغكأطولم!ةعاقرأبقيتولقد.ل!سولة

طكلستمنحيخةأنكذعتقديرنأصفلينوضعتأنهاحتىيلينظلبطنهاولكن

؟ؤض!منهـقىع!إلىللوص-ولالوقتيىعفهاعاذ4النهربقركعنا!

بال!اً!دجمهمما!ا:ير!ا.يالطفلينبنفهاليا-ضرتوقد.القرية

قيؤدالأشياءككتابصرين.جمي،آعتني

و)*-شظ!أىباننيفأعتقدمنماورهـ:االىتمي!أناستطاءتوهل:يى!ما

ربطفلىعلىاستحوذأن؟رأ13

اص!ي.سا،مفيالنوموأطرافذولهاوكان.جاءتلقد:لوري!سد؟

اصوكتحتى:الآنلىأقوله.وضاءو-،"اكانلكنش..بالدممبللةتيابها

كيسوف،بعدؤ؟يعذبني؟في"أىالايحدثولم:!س!ا

!انلسوت،الشوارعفيادلهأن؟لهاسيحدثكانالذيما:يردورد؟

إزعمانأ-لمنأبكيلنبكثيرافف-للأق

أجلمنأبكياًنست،بالحنجريطعننيحي

.قلب-يفوق!السنصيئ!رعلى،ابر:"أالشبحهذا

نأ..د!ثأصهانك.لىالأ.الر-
يرص.مرء.وجور

رحمةازتظارفي،ولكن.نصيحة-الىتستمعي!ع

عنكأوجكحبفيتبحيأقعليك،يكالله

،مآوكأ.!!

أشدعلىأصبعلثوضىءتلقد!يالمه:يرما

.جسديفيعمقاًانجراح

-.طيبزوجكإن:دولوريسالامكانفييكنلم.

3.وماذاطيبانه.طيبانه(ناهضة):يرماالطفلىنالتقطت.أضيا!

!ضيإنه.لاوركن"ئمردلي!وكانتمنىاإذيفخلمسألحيوا.ناتأءا

،النقوديحصىالليلوفي،اءووافمعطر!قفييسبمابلنطفلي.كن

حديثاتالنسوةأن
ألاحظلكنيو،اص"وبذلكيتمميغطيئيوعضدما

كنتالتيوأنا.جثةكانلوباردكما-سدهأندورهنىءلىيغفو،،

،المتوهجاتالغس!وةثلألمأوأحم!باكف!ور.ش!اث!اًالغديرهذاالى:صتون

.منللنمارجب!اللحظةهذهفيكونألوددتوكمضعواًير!زدا!حياني

ما!ير:يسلوردوركا"ميلى-ىرالص!دو

أعلمول!في،متهثكةزوجةلستإذي:يرما..إعيا،تسقط.وسهم

إلهي!ياجلروامرأةمنيولدونالاطفالأنهكذاو"..يصخير

.حديوانجبمأنبوسعي!وكان.بض!اءبقطراتأةلر

ءأيف-أيقاسصلاجكز-وأنفيفكري:يسلوردوأنواستطيع،ط!ل

لاإنهبالاحر!تولي.يقهـاليلاانه:ير"!ا

لىلي،ونأنءببزذ4
.اىلأكمافاافيتبير-..

!هذاتقوليلا:الأولىالعجوز.نظريفيله!كمالا

لاأنهوحما،حه/..ذلكء1أا...ما4برأذيفنءلىكونأ

ء-لظري!،!ءلي.يررمقمد--رلمجاألىصد

احبه،لاإقىفي.إياهميخنحنيلافانهفيهمءببة.

،الوصدخلاصيهو4فانذللثومع.أحبهلا،اءالالثص"آيمل،تفرغ

،انا-نناو،رعوالشى

الوحيد.ضالأعي،عا!لمتيوثرفشرقيمنبى"ب

شيكأ،و.ا)!ار(سيطلعنحوف):ا!ولىزالعجولا.ا)قيطنمنص!نوعةء

؟هناكلاضياء

لميكأنتعوديالىمنزلك.

دهـاز؟صاسوجةان؟ز

ألج!رو؟طعانالكلسنخرجقليلبغد:شاوردو،دل!لمإذا،ل!ن

.و-داثألناسيراكأنالمناسبمنانفضاكذ!رأنارحا؟ا

كم.المواصاةتلكالىبخاجةاقددنت:يرما،فل!داذ-قدكلاأنا.

؟ا)صلواتهذهأعي!أنعلىالمراتمني،لأيلكنو،ا

الغارص-لواتترتنيأنعليك:دولوريسأي،سعادةأي،لمث

تيلبترعليك،النهارانتصافؤء:د،لرتين

بنفسكزشعرينوعندما.آنالقديسةس.لمواتء-وزانلثنج!!وم!

بها.وعدتنيالتيالقمححزمةليفاحضريةصلى،أذا.أماقبلمنيء

إذهبي..لجبالايغمرالنوربدأ:الاولىالعجوزيردأريةلحرال!يا

قليل:عماسصت!تحاليواباتأن.كما:دولوريساستطيعاكيأعيذر

.القناةمنعطفعندامضيصمايفزعنكولاإلي

!ثأدر!ست(!كااعزارت..ف):يرماسوفطفليأنأعلمت

حبط.لماذا.

شعريمنومجركا.هي

اًتأصفين؟:يسدولور.تهاجباليميلادهءقبل



يرصا:لا.لقطت.
أربألا.صتها:يرما،خاثفةكنتماإذا(بكدر):يسلوردو

إنكمد.كلمةأي.أخرت.المنعطفحىفسإصحبك

الذر(الوجدوناذمبأنكمقدالغصارسيكون(بقلق):الأوفاالعجوز

سلالتيبأنتعلهـونولا.لككلنزالىوصولكءندتماماًطلع

.قزعا.بدآأ:"لتخف(صواًتأتسمع)

!ذظر!.بقرل.بىي!اد(فيصتن).غمكشا:ليسرلودو

جسديهـاثحةنجرأخرهـ/.!معلثاثهثار.%شدهذاليس:الأولىالعجوز

افه.عليعحقواليالميدان،اللحظةهذهوفي،الثابنحويرماتتجه)

!أحشو،زوحتكأ،نحأ(اكبلاحرالا*،ثالنسوة.تبقىعليهطرقاتتسمع

.ييي.درعلىذحرأي1،مم7؟من:ير-لىلوردو

ألذيأناتلمحه:جوان.أنا:صوت

بدإتلقد.هـذابسلوككتفتحينهل(ببسأوردو!!غر)ا؟ة-ي:يو!ا

،.وحضبه!2عصقومبدأت؟لاأم

أذ!-وءخدما،الجميعمعجوأنيظ!ر.!اداولهـ*-اتتمسمع)

الايل،فيوحتى.اطميع.(اختيه

فراأنالييخيل،اسةيؤظ!ذيهيها:ا)-انيةالأخت

.الأ-هـى!أنذاها:يرما

اري!امشأين!بهيء:يرساأنبوسعيكانلو؟هنات!نعينماذا:جوان

ا،أدريلست؟القمحاينالىليرهـالغاسكلهاالقريةلأيقظتأصصح

.زرغرعقدالممحكانالأساةأكتمأنعليويس.ليمشفضيرفي

الىا!متطيعاعدلم:جوان.زوجيلأنك،بالص!تالوذو

،امرأةعنهتبحثالذكطلفعلتلم21أصيحأنبوسعيلوكان:يرما

أدداً؟لهامترفيتاكليشاهدواأزفممهمالأموا!أوقظحتىذلك

زو-تحتضن):يرما.تغطييالتيالبراءة

بأأنتعنك(وازرفاعأنأستطيعانني.هذالميتقوليلا،لا7:جوان

ازرالذيالظلأسج!أندون،تخدعينيإنك.ذلكالاشيعحلأتحمل

..اربه!اميلافالني،الأرضيفلحرجلولأت،تهنليني

دعي!.:جوان،الأغمال!يءمنترتكبينهعمابا.اسمع

بىو،زدفعنيلا:يرما!-وان:يسلوردو

اليه.اتحرقأسمعأنأريدلا،الأخرياتا"ش:!!هـان

.ديي:نجوا.كل!ةأي!ن!لق

ابئهأنذا،إنظر:يرماثرزكبأهـوكألمثإن(بقوة):دولوريس

ئرنفسهكلنيبحثالقمر-طأ.أي

أليه(!نظر)إه!-ا.ءرسناأيومنذ،ذلكتفعلهـي:!ىوان

وبلاليهافيظر):جواد!اللياليوت!صى،نظاراشاامنابرتينإليحسدد

دعيني.،الأبدوالىتملأ،جانبيالىالعينينمفتحة،ساهـرة

؟ؤ!جوان:.لوريسدو.خبيثةبتغصداتوسائدي

مرتمكلبصوت)،:يرماعإ-رس:يرما

القرر"!هراتعنللبحثذلكمنأكأراحتملأنأستطيعلاازفي:.وان

ودصء.إطيرا!إلهيراييرإلبروززمنمص.:وعاأحونأنءليببلأف

...ابلدارهذاؤلييفيأصابعهاتنشبامرأةجاذبمإلىاما

ولذهب،اسكتي:جوان؟مماذأءنررحث!زطامنا!صطفيوتخرج

اهي!يا:إو!يسدوالشوارعإن؟ت4تبحثينالذيما!ليقولي

أصتح!(زحةصا):ماءلراحدةوز.هرةمنفييها-إ.يىرو،؟ا!ذحوركاصكأ

الدفيرر!كثاللعنةإ-!و(!الأطفالط-.س؟.-أ-
معهصفمجما

!2!رانافيمجبطآعذهـ3يبحثكلمةمنكأسمعأن

تسكتي.أنلكقات:جوانوكوذوأنت،تقدون

.؟ادمونفالناسرصوتكاخؤفي:ي!سلوردوفاكعلىمجاففونإ

محلىحراالآناصونجاأ:طر!م3ماذا:يرماشيءأيلديهايكنلم

اتخرجو(تغصنحح!اليير)اً!اقفيأنزلقوأناالأقا!اصهنشقومنيباًقتر

لتملأو،الأءحم!وبةهذهالأقلاعلىجسديمز!ائحةأي-خماحاذتثا!أ

.ا*،!اءوس!رأفيعاريةض!في.

(أصواتتسمع)،لكمجلومامعي!

هنا!كلخاسيهرون:ي!طلوردوءفعأنصتجيداصطر

صى!:جوان

برالك.تشخللا.صءقاءأبمل!أ!اسا:يرهـ"،أنت0،1وإ،أض!4

برىة.،هياجوان..ذكتقولإهاإيئالقر

ولاالأمرات!-ىالأ!راصكأى!!د:يررصايص!!تيجماعةأ!رحدما

..شيثايريدالعقلإن.يديألوىأن!تجدوىيصمتازوؤيقم!زن

س!تن.إ:نابروماكأد،قلحضاسطو

يريدو،شيئايريدالعقل(بانخفاض):يرماهيزص!هـتالأ.حممجار.ء

لاإنه.اللعنةبالجسدلتحل.آضرشيئاا!سد

ؤما.كتبقدعليناذ!أثأادلى!ا!بعلىزأقيالتيألخبيثةأ

علىن!مجملالذيالتكافيءءيرالصراعهذافائدةمااذاأنتإنظر-لكن

الأمر.تم)قد؟الثحاروجهفيأسلحتنارقع

(!ؤرج)أبكمفميفذيظلما،ذلكمع،اعلم

بسرعةم-الستارليترتم!ثلا،اص!إرح!ني

المشهدللعايىلهفةقيأياهمقبدةيا

في.؟*لاصهـيمفيصغالأضرأحداحي!و)نهارليل.ازت.ث

بعف!الأغطيةوباتءتعجلاتثرىالمسرحمقدمة-ايتلثو4.دملثفيس!

تد-لهيرماج!ا5تو-دريفيةضيمةتكونالتي

راتعار،القخابينحاملأترحإضراألىالنسوة

اليأ،ر!ابىزالمنضفي.ـيوجدا!قدامماإلى"يهامحرقط

(الأوللألف!شطكاذت

(إ"صاراتفاعارقبلعناء)

اثأراأنأبداًأستطعلمأوح!انكما.حيدةرق

طليور"فخاةكنتعندما.انيإذظر.الىاء

ا،ن1ألقاكوهأنذا

زوجةأصبححتأنبعدإرةاهذه(فجأةنع!ا

ءاريةأدخلذثا-وذطو

الزواربين!الأرضيرماعلىاصؤط

الدم"يا،الساعةتدقعندما-حةخاركنتعندما(

انليل.تمنتص..بالجذأرإصطدمتل

الماءبنر.سمن3سهقازهل:(ليسخريئ)العجوزازاءرأسيينفجرف

؟الممدس

نعمه:.الأولىا،رأة

القديسههذايةلرؤبالذهابعلمناا،نواألعجوزة

.ءشمخا"تلي"إننا:لىالاوأ-المر-خاكأالذيبريلياللعنة



!طصا.تروناك:مالرالةدلى".افالالأأمللص.تآ-اككن..أ!
..لى-س.لي!ا.حجور

روأثجارنجبهالينالذأطجااراءددعام-كلايد-ضليأنذثيدخو

الوسوربين-(أ!نثقيإفي1!أةيارالى*!؟نوي!فس

أعجوبىذيهي(تض،!لث)

اقيوثسعإكاا؟4ليمو!نةءإر-!تأذاقأزينذالةلىلأواًأةا،ر

طلايسهرعلو7اا،ستطلاعبهب4-خوذاذي،أر!*لكي:ألمعصو!ا

لهناحيناليفردصلان!ورلالماحياعام!ا.فيألىيوءلىاص"رأحيو

كأغبمقوعيناهأنليدأرأذاو،عاقرزوجةأجل!ن!مابر*!

أورااحوأو.يىيروقذالمثلأن-ف؟اجقي01أخيبرو.-أ"هـلأص

مزأن!ارتجري(جانتخر).لدرزاخفر:لىالأوأةا،ر

الأ!وأ-ال.يكأف).أ"تلث(يةبى-ر):ءجورالع

اجا،إلهييا(الأولىوالفتاةيامارؤدضل

المهجسدفيعلى؟جاءا:.،وهل:الأولىأفيضاةا

2ءاعهملاجهدأظاءقد.العربة*في!ي:رياهـا

إطيلا،ير(:الثاذجةالمرأةكلكاضهافي-؟مةيرليء%شهرظلتقدوهي.برالمجيء

.خد؟جؤرةعلىفي.:قزءي.كاا.مقيعدهاعن!خهـضطأنندو

جاء)لمنأء.خمع:يرما.-*ءةؤكرةبلاذشاثوأ!نهابمأجهإها؟كرةرأسها

ايز!هذهءأوال".!ا.يةمذ"اختيمعجئتلشد:الأولىا)فتاة

زهـرطثوفتحلأبر-ةبىا!ور7!لضم!!اصلهيوأعوام

أبالي،فلستيكونان:عريدإفيانتاإثاللأطفالفيتي:لياصإر

د!!ئي!يا:لمم!!لكوا.لطفاأثا

مرتحرمهاولا..!أيضسيىأرذلك:الأولىالفتاة

أعسدع!آد:يرما(أصوالاتذسمع)

جسد!فيتتفتحالناصحذ.الزيارةهذهأبدآاحبلم:ماريا

اليسارجهةمهن)..هاثالىبنا!،برافواءفىمتجحعون

صويلةأطةتاشحاملات.أحلامتبعدما،الاضيالعامفي:الأولىالفتاة

ينظلمفتياتتإلأتته!جدأختيأصداءيقرصونالشنانبعضجاء،اندقييا

ك!مهمة3؟ثماورصرإلاتسمعلابملمعمورةلأركانبعةأرفي:لياءار

يمعقودوخشخشةاًلمفزعةاطكاياتهذهأم:ال

ليلىوح!نتب،سبعببأرصتح!راًرأيتلقد:الأولىإفةا"ا

يدبكماالضجةأيدكأ؟.المقامخلنفأصنبيذامنبرورءا6

الآطثلوالأزىإحد!!.ددمكلفررجاكر:7كبالاصتير-!حىدر:يامار

.زورنترعلىيدهفييرر-كلاتدخلى.أصواتتسيم.تحزجان)

؟في،وأكن.إطلإؤلاياتعار؟ضىين.المقاءانحومتوجهاتكساءستو

ا\ذف1حيز.إفصريرفيألا:!!ليبا+أ.ينةمزشموعا-املاتقدأ-ا3أ1

يخمهالمسرح:لا،اية.ختنيء(ا!وط

(حاناثالليما.الربضر..."

.خشتههرهاًنزدع!إفييا:يالأرر

وزو-الشيطان:اطأصفااالشمحسضوءمنتحرمهاور6

إزوجةاذتحصل:3!الالإزايةءمقرةكرزدع:أجةأ-اااط.هـآ-

هـا"قيذ--ت-!المجدبالدحمهدافيتتفتح

بر-مه-ولوخادماتلثإلصوش،امن!ه
.!هـ

كا:ر.تتجثانتالسوداءالأرضشعلة

مألىشىو!علىح!فئةإلزهردع،إفييا:ألنساءكلنسىث!ث

!حكغ.ءانتاًلثصوءضصن--رص!الاو

ف،توكاذت(جاثياتالأرضع(طينحنين)

يرداك!كهعكلكاعنلىحرءلماا

لةءارأتءاثم!؟د-الةرحفيها!ليثسد

.الماة!وس4اًجمريى"ياث-!المحهد

.د-زوبلأأ"تفىكم!آء:أصفل..بةالوهـود

هـباآددأ3مكا!ءآ:أ!لأواصلأراالفررنوركلنع

!اهـاءويماًإريرصكاويث

الثوقجهاليعذكلنإلى!/خقاط:خانياجلإرافلعواصكا

!-لمتظراًلذقيذامن!/-قل:الاولالرجللمحتضريىت

بطخعاالجفافأدرككبم!5آ:التافيإرجلىاها

!7--الوا؟ذصفأكمى3ت!دالبن

اللإتيأقيعند!ا.ا،سأحكي:أدثذ.كنةالساجم

الوضتنءإىءفاإءكيأقيعندماتتفخحور.دكشجرةط

الس!محاللإلهذارقيعندمافيب

لي-ي.ثيافأطراأمزقحيث!أيبههضن)

اًلمجيءجمبلاللصعشهوأ:أصفاطنديةتمريدتأج!ذ

اكونايرءهـراللإلكانكم!-!!هاًلمتوهجيم:ط

بيلابوع8يريرخحو.ذد،!،واأظراعةضارلي

حاللث.وادسإفىعم"الم!اةار

(العزففيقيشاراتبعضتثدأ)جسدفيفي

7(4قرذمحركأيغ!ض)أزكرأ.شوكةأتأبهامىكان

بيضماءهيكم!آه!اذ-نمكل-هرالز

ينة7طزاالزوجة.نلك-إثهـصراض-و-

.العضونبينتشكوكمإآهالورودبة

كأالزو!-تلذ!(بسيرر)!المجد-،

معطفهينشرللذكرول!ن،أعدوقياتتدضلى

صراء4الحالفي،ازوجةافتصبح،الي!نوصن.ألديمن،

نفلكالقو.إخظرافي.تخلفهن

(يتقدم)أجرأسرجةوشايد!ص!ز

ا)!يارةإلىتآقينأنكأوزط!،!"رتفعم!ان!لى

برعلنلىيتفشحأنإلبةعا.اليسار.-صوطتهتشرط

اطلادثابلىالب!يفيالأثلش!انقناعانشا!

لمافيأاهولاندليقما.حمماتدىار!*نالذكرليكأ*ط.الذسضر

اتووشباخه""ث،حدثههقيوإاولي*اغرإ"مال5شءلىيبدلا

.أشباهـاقينتاحش:حوثلي:رر:كر!كل"،نوأضاذال

يضرلأا-س!د؟بهطتحمقيو.ذء-4*!هرسلىأ-رأاذاع!د

.!ضلأبياإفبرراليلمشفض!-كأعلىيعلقويصحمكف!

تلممع!كمإ51

!ر8إلإءرت!كم!آه!نجفهووصالشبحفان!نته

!كل:ير-ةإزوبمكأاءيخلثكاذتكم!آه-في4الحز

بأط!اليصخع!آه:نغقافيأ.لى:يىلج!ول

قاشضو،:أط!حاارء!

ءادتلي!يولتذتصق.!الص*!يراداء-اع

ذ!بمقسم!امالشاطتيء

تمراسبعتعدتارلؤد:ألذكر.تي-ؤبأغ

تمراز-حالنهوضردتوعاو.الصبهاح



فو!يصيحالذيذلك.عليهمرةةثسو-س

أتفم.جلثزوهوالمذنببالياسمين-قالالبرالصقوا

ك!!(يكنلمأذايديلقظع.!بالقرنجمهااضر:الثالثالوجل

،جددجدلاوجدهلاو!نجالرفىصروبالزهرة:الثانيالرجل

الوا.2!لاللكي.العن-ءالزوجةننحيلكم!آه:الاولالرجل

والأر،،السماءعلىكانانزلارةهذهإبان:الذحر

،اللعابصتخوءونمصللشاابدوماالكلمة

اإ.ما12ًذللثمنالعكس.انكبرالاالأزواجوما

.اكلنمكانماثةفي":،ومةللشابدوماًالكلمة

لك.يئتحلد،هداياإلاالنساهوما

ا؟هـ!إ:لا!إعنة:يرماالناضرينالشبانلمؤلات

.السنابىت؟لريحنضربهاأنيجب:طفل

تملكينلكنكو:العروزبالأء!انزضربههاأنويجب:الانيالرجل

لك.مش!تاللتهبالجسدإلىازلمظرواةالذص

؟باهرلكي:صايرتستحمالتيلتذلى

!إ-ثبولقد:و!الع!ةدتىجيرتنصفي:هاإ:للأوا!لىالر

ال!-ودأتيها.الزائراتمنهكةكزهرة

مرالقديسي!نعو!كذا!الفتياتلتذهب:الرجاى

يشظوهو،المقامخلفالرقصيلححبكم:الذكر

إياوفاذبىص"أ"إوررإلىالملتمعوا؟سدبة

يغليابريدمإن.معاالجميلةللزوجة

فيهرتعبقهـالتفي!ليم.كأبرالأليلىييصفقونوهم،راتصينيمضون)

2أبنضفراصكغطاء*مار-(يرغنونمحكينضىا

بانكخشغليولا،إذ،:-يالىمالءفيجنارتطناك

مناإديفان،وفيقىالفرحفجهايشرقوردأشجارفجها

عليةيتجاس-هـ-3!لايجعلهطالحبالوردسوربينو

اسكتي!اسقتي:ماليرالوكأودأعجو-بةذيهي

نأأستطيعلا.أب!اأفعلهتدخل.صائتممبتفتاتان،رجديدمن)

لمعرأسعىأبريينورأرت!3(المر-زالةمحبجبوش

؟قدواليسد؟عينهتضعأينلعنو،ؤ:امستدءوزنا!تتمماإذالش:العجوز

4كاصفي!رالكلبوسعلاو؟إتأ(يرماتدخل.اآخرفيء!يحدثلحالافي

إياايقأطرفا،إذ،-ي؟جفليلماذلقولي(تتكلملاالقوىخائرةيوما)

فياأ؟ا.جداعتقد.ت،أدرياست:يرما

أذءأ؟جيشو-هـءيرآ؟جكوزو؟لاستسلامارتمتظعىيئألا:طالعجو

-شا!ح!ااثا-دى4أؤهـاماييدو،ا-.حبعلىتدطبحرءاتيرماتقوم)

.أبداتكل!يلنبعدهاو(رأىماتحطمثاقي"فكرةأنعا"بها

ير،ألظفأحالةفي:العجوز!اإة":يرما

حقلاأشبهننيإ:ماير؟ليلمحصخيعماذاو:العجو.ز

ازخمهتالبقرمنواجلأرا(-بهتهاتايديهاتحها!.ةفر)!ب،في-ر:دىما

كألمرسولىالجسليتقدمينه!31

على-ةقاءسآ:،ميتعدلميوأكثرالآهاتمنقللي!آع!آه:العجوز

!(بقوة):إ*جوطا،ة:لمنر؟يعكأضرأنأصتطعلم.الشجاعةمن

مالديكإن.اطالم:وا.الآنأستطيعولكني

"وأنتحادة،الص!راع؟.بهعلمعلىةالستنيىتقولينهالذيوما:يرما

:،نعم،ععيههة:رهـماالسكوتالإمكانفييعداالذي*لك:العجوز.

لي-ي9-قيتلأ.ليابىاتلقذفيداعمت،خادةابيقإن.كأعالسطوحم،

حشرةا-*صارأصامأ،الأطذاصغاريتسلىكمامستعد-إزيد؟مينني

ذ!كاهـهـتوتى،ذزر-تأنمنذ.ةغيرصابودفلأ.صاد؟أي

إرةاهـيهذهوإءن.المرأتصاتايثرالكامةكهـ%منهمأييكنأ

أؤذفي11الأولىاإرةا.؟ي!ءاامممعهاالتيالأولىفقدطفاعلىمغصمضد

أش!اؤ*م.اأرىللتيال*ولىالمرة،وجهبفيجمهاإشم.يلتقياان+ر

حقيب".فعلى،بيلثفيأما

لابنياءثرأ-وف،وعلإلىثلااش!رطأيإ:العجوزوأبناءأضوةلثأن

.أخرع-امرأةعلىأفيؤازظري،مءو!ة

أرالزويرددهبع-دجماعيئغناءيسع.تمضي)

ءن؟جأ.؟*،-تإيإإمربةانحويم-ماتتجهذفرتالىهـوممنة

زو-!ا(

؟د!موصأنت:يرماب!مابيتهرلكيد!ن

جل.أ:جوان

ء(!ا؟تجهسس:س!يو

بةأجل:ءجوانبينأقيلثرءندما،

نجسهروتوهل:يرما،جددرجاللمعرفةأ

أجل.:جوانجالسابنيإن.ز"ش

تجلس).لدغناءإمضودءفي؟اوما*:ليرساحاص".فيلناوصفى،

اللأءطط!علىزلدثتشانعيثرفسوفا

رممطوإر؟:ءتحدثأاذياالوؤتجاءلقد:جوانإدخلي.،امآكدمي

!يلم.:ير!اوسيكون،المهدائحة

باإشكولى.أض.بموأن:جوان.أطفالكأجاىمنءالحا

؟م:يرمايخص!يماأما..بالناس

حاقي.برلمايخربءالتيةالمراىمن:ج!انماالآلاأتومنشجاعة

إمي.عطفافخرأتياو:ماير.الثارعجور

إ:صيباهـذاأتحملإلى،اك!داًؤصالآنمن:بمجوانفلمن!هذاتقوليلا!

".اطءاةحا-ودضارج،غاسضةأشياءأخلسن،؟فيأهبجماكذهب

.الهواءفيأشياءفيوشر؟7ض!رجل"

حدودخارجتقولأ(?-قغدهاشر-با):طيربلافييصعدا!الاء-

؟اءهـاءفيأشياء:اتهول؟اءحياخ.الظ"كرةفييطلعأن

أحدي!اض؟اولم،تقعلمأشواءأبملمن:جوان.ا"بعهاصوفتمصاختر

..أناوألا.أذتل!،صناجافىرأصءإرأتشنطاعتي

أكا.خمر..است!ر!بنط):ئرما.لي!سددأناكيهشبةطاب

.؟اتف!"-ت.أنا!هسني،أشيكاءأ-تمت:جواًط،تعرفيفيأنلي-او!؟

الذفيأنلىثأقورأن.ء(بيتبتهكذاو.حههـيلا.أحدعنجكلثألازا

ليعيي.أراهسا،يد؟عورنأمتلكهماموحؤأيههي.الماءإوجودالمرءصعد

هكلا(ياررةركب!يهاعلىقي::و):يرماآلافني*زو.ضدجافاً

شفتيكمنأعلمهأنأريدماع*-تذاهو!هكذاوما،العهلمن:كيعها

لاتظثرفاغساداض)دفيبالحقيقةالمر?خفظآدامماالآباهـ.ماءصنص*.ير

تذ2!ويم،اتبدوو،عظيمة!بكملكنو.أبدا.سدي

نإ.اء؟ص،ثفىوترقع،تخبعندما،ح!ذى.،ذاعليي21ممتمر،%

الآنسمعتهلقد.دتراجهمهلاذلكح،شواك.4فيترغبين

نأببكانذلكأنقيفكري:جوانص.نيمة

اء-هـ!!اذراي"بينيأخذها)اسمعيني.بمدت!ة4عقي.ذاكأعلمي



2ء1!ما!ا7!ما"كم
،!؟.+ك!إعتأ!-لاجمب!-!ي2

--ء-!د--!

--ئ!ترر!ا--.

القشمنيلدخا((-با!لاا-"سلالو

المجدزردد،"لانهابرامجهامنعايدةاوبراً"ورثحدن"بلديةفرقةا،كت

لي"قأمتماالارقاعةيوازيهلا!ل،يبدوكماوفىهـ،."العظامهـ!سلآطة

لمثجثةدرءازرقا،الىقاءخهافيالح!رأءالنجمةاونبتبديلوورسسطرلي(دية

العقليةكأنأوبراالاوكلماتسيفههونالازكليزوكأنذلك.كل.ا)شيوعية

05نحادعةاًخها.رقاعةمناكثرولكنهاالشيوعيةمنخطرفييةإينالاني

يسمعواًانويكر.هونم!سءلىرريمطون!ااتقفينتوححي!دانىخادعة

--ا-.مرآلمةكصديتغنئدايفر

صسحلندنجابعتيطلابولكن

كلنلاوكانوادكسفوروا

..!!!م/اأا.وكلم!تهمذلكفياطىكلمته

ا+اإآ-ااأ+ااااتيجبايدن"كانت

"ميذمب

مسرحااخرجهلمسرحيةالموضوعكانت"يذهبأنيجبإيدنو"

.المجاهدةنا!سفيالحوادثللاحقة"الها.يةعلىعام"باسم"الجونتي"

المشاهدينيزجإلاالمخرجمنذكاءفقدكان.حيةصحيفة!عنعباكأةالمسرحية

مثالا.ليرضتمنيأخذووراءهابسنيتركانبل،واقعيةومشاهدؤهصةفي

فييتقدمالكوروص!وهناكالتهكميةالاغافيوهناكوالسيمااًلمايكرفونهناك

إقد!ةااليونانيةالدرامافيتجدالداءكماموطناًلىويوجهالحوادث.علىلحظةكل

.الموضوعهذأمثللمعالجةالمثاىالظريقةانههاتماماً-.الحديثةالرخقيةث

رفكهـفيهأولم:يرمانرالأ-إءصنمن(كتبراتاداوسعاى

أفي؟إدبرواواإن،كحياتكحباةعشنأضكننولؤرحبا

بلى!).أبدا:-وأنلمي1ألاص?يىانني،أطفالباد،عذوبةالأ.ث!

أعكلخمحإ!لنأو:يرما.خطصنز*حاابددتلدأ؟تو.تجبا

لا.لا:-وأن؟فيتبيمثكتتءمو:!!لير

أنت؟لأو:ليرما.وحدكءخكة-دران

ايفا،أنالاو:أنجوىنتبحثكنت:هوذا!بةمضطر):ليرءا

عقيمة!:يرما-واًر!الىامرأةوعين،اصدوءعنطلإ::ا

نع!أنوء)ءكا:جوان؟هـحيحإهذاً.ذلكمنثزاولا

ذشأ،لذةفيو،بةعذو.سطالناككق.صحيحادفي:ناًصرو

؟ثتبصءم:مالير؟طفلكو؟ىلأخراتنياءلأاًو:ما.!تر

ء.أمجثعنك:جوأنز-!..لييئلا"؟أتفهمين،أكحثيريههمنيلا:ان-و

!-داشعتث:طيرأذديكفيبهلاثاصيحأنفعلي،خاذجمةذلكءن

!ه...قبليني:-وان،اطدوءالىركنتماإذانريلملكي،ت!!!يهأكى

أبداًا..بةأبدأ:يرط.العمرفيواحدةقياهـ،و

،-مبحأ-صصجمما

--!-!

و.معرلمهاجمةالاستعماريونينتحلهعذركاطعلى!يبالكوروسر

يجيءخدماتيجدذاماينالرةرلستاا.قعير.لتطبيبطبا-ءيايزالفكمعلميمجيب

تنهـبانهو،نراهكما،اًلجواب.غيرهيخ!ؤيماحكماًنفسهمنالانسان

فيأطالةهيوما!ص%صاالىمناثا!يتط!التيستريترجنتت،زنكافة

علإ-!فاستولىاسر.ائيلالىطلف"باعبريطانياً،ولاانهي؟الاوسطانشرق

المشاهد5هذخلال.فيإنكاينجندي.منمصدراحلجرااخرجهاومصريفدائي

صإلأمةفيبتكفةالمتراًلسيدة.اًلمختلفةالنظروجهاتعلىالكوروسايطعنا

3"هادرصينةكلمات"يلؤيناحرالرئ!ط،المحافلإنصنلاستقالتهزوجهاعقل

جدوازاء.(هندياًكانالممثلانالحتامبعدلنكتشف)نهروجواهروكانه

انطوني:آخر-جدذأصر

نايلونقىصالىفىايدن---حمحى!-

جا!ايركابافىجءكمزركش-!ص!جم!!ل!

عهلامامتىيسمحعالهلعوربا/وأبررالما!-ع

الكاتبعلىاصاعتولكنها

الثوبمهزلةهيفما.عالطرازمنكوميديالادخالفرصةاعظم

الأا!يهثماوإحدةقرأتما؟الاخيرةإيدنالسيدظطاباتبالنبسبةالمزركش

دقيقة.لكوميدياالمرتجفالشعورذلكنفسيفيتاسار-د

سلفهـماذالمسترالنقاشبدأ.للمناقشةحيةسالمهطرحهتالعرضك!ايةبعد

الن!لاتعلىتأكيدهاهوالمسرحيةفيشوهدالذيالنقص.كانالبيفانيالن(ئب

ليستهىالمأساةإنسلفرمانقالوقد.القنالليخبنوبريطانيااصهاليتالتي

وكيازالشعوبوسيادةالسلمبادىإصابؤ؟بلم!سأوبريطانيااصابؤجما

ء:"علىتض!مرلي؟خما،صرخةيرماتطلق)أ-نأيئيتءخمدما،أبدا

تواصح!.الخلفالى-وانينقلب.توجها

(ةرطالزكورسيبدأ.علو،تأتحغتض.*طها(ا!ضلأراءاىثماىس!

يؤينعلىولكني،عقيمة،عقيمة؟خمظ؟ره

تأكيدبكلذلكفاعراقي،نعم"هـأ!ن

.طض!ورافيالقو!ييدأ،تنهضر).حيدةوو

لكءمذعورة.-قىظأسأندونخدلأسترممأمضي.؟الاستسافىمثعليل

جديددمىت!متمضكألىدميكانمااذأأرف

دم!رؤب4زشدونالذيءما-ندبالأبداالىوجسديفي،سلامفيالآنات

دفءأنا،طورليقتلتقدلأني،بواتنزكألا(يقبلها)قبلسى.وأنا

طفلي!قدقتنت

الىسحنهايةئييمكشونثمجماعةيجري)ءالكل!رأشو"فيبميلةك

(5الزوارسركوريسج.!مهالتلحمامةىت:مح!-

-"---ستا!-"

للنقاكاوحيكترجة
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