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معطويلةجولةفيذالراذبهامررتولقد.الجامعيةالدر؟سعةمقعدعلىوانا؟لانجليزيةباللغةقراتهاصومالمسرحيةبهذهعهدياولكارز

شعورتملكنيحتىذهئيفي(ستميدماواخذتقراءتهامنانتهيتوما.ولياشزبتنسيوتنتهيالانحريقيةبالمسرحيةتبدآ،العالميةالمسرحيات

!فتاةزيت!ربلاو،مجنحةقصيدةشكلانخذلمواء:بهرنيجملااتأملجلستكلماقلبيشغافالىطريقهاتتخذان(عتادتنشوة،بالنشوةغامر

انتهت.لواودوكنت.ترجمتهامنانتهيتوقد؟لاتركتهاومااليهافعدت.قلببمفييترددالمسرحيةبصدىاشعرزلتوماالجامعةقدكتثم

كنابةاما،وتسمدنيترنبموالعودة،جديدمنللم!رحيةأعودبيمقدم!واذالملمسرحيةقكوئانتريدداب"7أةاولمكن،الترجمةباننهاءمهمتي

.سترىكما،التراعة؟لاغلبيةبرستوكمان؟لدكنورقالهوما،الخحرفيمادكقالهمافيهافأقولالمقدمة

فيم!رحيالهآخروكنب1828فيولدنرويجيكاتبانه؟ك!يبهالداقدم؟االمسرجةهذهتقديمفيإلعزيزالقاريءايهالداقولترانيفماذا

صوتومن،الباليةمؤلس!اتهمهاجماالمجتمعميدانالىبمسرحياتهحيننزلوالاستنكار(لاحتجاجبعواصفقوبلوقد.6.91فيومات9918

فحسب،الموضوعناحيةمنلا؟لعديت،تاريخهافيتحولنقطةاعظم(لمسرحيةفييدفعبابسنو؟ذا،.الموتعسرجاتمناقوىكانالحقةالعبقرية

وجهفيوالقى،لوجهوجها"لابخنماعيةالهشحلمعورقف،الواقعرحاباـلىمركمابموضوعهانزلفقد.ايضاالفنية؟لناحيةمنبل

للثرثرةحدايضع،محث!اشكدالمسرحيةيعطياناستطاءفقدالشكلناحيةمنأما.وتعحب،استفهامعلامةالفالاجتماعيةالقيممنالحعر

تكنانالريلست.اللائقةمكانتهاالىوافرابهادرامامتومحالميلوبهاعنيرتفعوان،والموضوعوامانالزمانوحد؟تحولامم!اطالالتي

غئه.كتبشيءالفتقرا(نعلىابسنكنبهشعيئاتقرا(نمرةالفافضلولكني،المؤلفعنعابرةصكرةاعطتكقد(لسطورهذه

التين.الفنيوبنا؟هاتماسكهاالمسرحيةهففي،لقاريءعزيزيرياانتباهكسعيلفتمااولولعل؟المسرحيةهذهعنهـحدثكترانيام

واجثورحثفلكل.المسرحيالتسلسلمتطقعنتخرجمفاجئاتاوخارجيةمعجزاتبلا،ذاتهاتلقاءمنتتحرك،قكاملةوحدةفهيا

واحدمظ!رالىالنظربلفتوسا!ي،يطولحديثهذ(ولكن.المسرحيةتابعة(لمشاهداوالقاريءتشوقءتطفي(ندونتبررءظروفاوتلميحات

(لشخصيات،بينالع!قاتتنسيقفي؟لظاهرةهذءتتجلىماواول.رائعةوحدةفيوالشخصياتالاحداثتفاعلو!و،التماسكهذامظاهرمن

تطورالشخصياتفيفعالىاثروذات،لموضوعهافروريةالمسرحيةمنشعخصياتشخصيةكلتجعلالعلاقاتفهذه.وتعقدهاالعلاقاتهذهتشابن

حسبوللتلون،الروايةباحداثللتاثر-عرضةايضاالع!قاتوهذء.*مامالى،وشخصياتهاثها4احد،ككل؟لمسرحيةشبروفي،الاخرى

ععتفاعلهااوجهمختلفولتممببق،المسرحيةلتسيركاقيةفمى،المسرحيةاحداثقلةورغم؟لمسرحي.التسلسلخطفيتسروهيانعكالاتها

.ون!لراشاعرابسنبهيتميزماوهو،مرارتهفيوالمميق،فيسخريتهاللاذع،الرائعالحوارمنثوباكلههذاالمؤلفويكمبو.الشخصيات

قراءتها.اثناءسيضحكما،هذاعلىامثلةكلهاوالمسرحية

التيالبلدقاوضاعاشب!مما.بهمالتقيتواشخاصا،بخبهغشتوجوأبكمرتاحداثاالروايةهذءفيالعزيزالقآريءايهاتجدوربم!

بيننا،يعيشوثصحفيينعلىفيهوفستادوستتعرف،البلدةعمدةامثالالكعيرينمنتعرفانكستجد.بلادناباوضا؟المسرحيةحوادثفيهاتمور

المرحية.هذءمنالرابعالفصلمبمالبوقكنافخبوقفينالمحخالفتعرفانكوستجدبل.!

اترككانعلىحريعيوانا،المرحب!الىنصلخىالطريقوحثةنقطعانالاالقصريثالحببهذاأردتفما،القاريءصديقيياوبعد

لا.هـ:شهفيهمتتعرفماسرعاناحياء(شخاصمعفستعيشبالوحدةتشعرلنانكاملوكلي،المرحيةتتبعوانتائرثر(ناريدفما،وحدكتدخلإ

صفعيعصم!العساءيتناولونبدأوااظنيهم،اخيياأ

بالتبنطستوكماتالسيت)و(لدالدباغينرئيسةكيلفامواالمسرحيةشخصيات

الثعب"مراسل"جريدةمحرر:د.مواالبلديةحماماتطبيب:ستوكمانتوماستورالد3

المحررساعد:بيليخازوجتهةستوكمانالسيدة

سفينةقبطان:هورسترلممعلمة،ابنتهما:بينرا

ومراثرمختلف!طبقاتمنرحال:المواطنناخنماعفيأ!ممنن!اسام01و(لثانيعاما13الاولعمر،الناهما.-
مطبعةعامل..الل! مورلن!

.المدارقي.ت!ميذمنوجماهة،النسطءبعض(ورئيسالبلدةعمدةاحبر،اردكأورشقيق:شوكمانبطرس

النرويغمنوبفيساحليةبلتفيالمسرحيةأحداثتجريا(الخ،الحماماتلجنةرئيسى،الشرطة
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مساء.المطيعةطملاخرنيلقد،تعدرينيانينبغي-هوفستادالاولالفصل

العمدةحضرة،الخهـ،بسيطة.ستوكمانللدكنورالجلوسغرفة.مساء-المنظر)

لشغل.اتيتانك!يبلا.الخ!مساء.(بقوريعح!)العمدةيؤدي،*يمنالحثطفيبابا!يوجد.انيقةرلكنهاوا+لاثالزخارف

للج!بدةبمظليتعلقانه.ماحدالى-هوفستادالحلأطفيو-!جد.المدكتورمكتبةالىوالقريب،القاعةالىالبعيد

الكنابةمنيك!رشقيقيانسمعت.توقعتماهرا-العمدة.*خرىالمنزلغرفالىيؤديباب،؟لقاعةبابمقابل،المواجه

."الشعبمراسلة)فيخلفهاتوجدكنبةوأمامها،الحائطهنامنتصففيالمدضةوتنتصب

يكنببما"لنسعبمراسل"يخصانهلطفهومن.نعم-هوفستادلهمضاءمصباحالطاولةوعلىغطاءلهايةبيض!طاولةواهامهامرآة

آخر.اوماموضوحكيالحديثيودعندمايشاهد،الطعأمنمرفةالىيؤديمفتوحبابالخلفبمالحا"كطوفي.مظلة

الىتش!)؟ساـلاولكن.(هوهشنادمخاطبة)ستوكمانالسيدةستوكمانالسيدة10ص!رهعلىوفوطةالعسماءمائمهالىجالسابيليخ

(الطعامغرفةالبقرلحممنكبيرفخذفيهطبقا(مامهتضع،الما"كدةقربواقفة

منلفئةيكنبلانهالومهلسث.حسنا،حسناسالممدةفيتكونالطاولةوتكاد.خاليةالطاولةحولالاخرىالمقاعد.ا!وي

يجعلنيومبباارىلاشخصياوانا.معهتجاوبااكريجثطالقراء.(وجيةبعدوىنها،فوضىحالة

هوفستادسيد،سيئةنيةاية!ثلجراحملسيديا،بارراعشاءتحتملانعليكاناترى-ستوكمانالسيدة

تمامامعكمتفقانني-هوفستاد.ساعةتلخرتمااذا،بيليخ

منطيبةروحاان،عامبشكل،"يقولانللمرءيمكن-العمعه(لاولى.ا!رجةمنعفء-لكثكراسممتازانه(وهو.؟كل)بيليخ

مصلحةلنالانوذلك.راثعةعامةلوحا-بلدفناتسوداتبارر.التسامحموا!انتظامعلىيعرستوكماتانتملمانك-ستوكمانالسيمه

الادرارسليممواطنكلبهايهتم2مصلحة-معأتجمعناواخدةعظيمةالوجبات

-(لسواءعلىبمثا!يا!فىا!نيا!مدواكاد.اباباليلاانا،اوءسبيليخ

الحمامات،نعم-هوفشاد.از!اج!وىشفردا،ه!دااتن!لهعنممااحر

!لممر،انتبه.الممتازةلجديدةا2حمامالنا.بالضبط-العمعهتشندير)-بهتتذكنتان،حسنا،أوهسستوكمانلألسيدة

نايحوزلا!الحماماتهيالملدةحياةكلستتركز.هوفستادسيديا..0000.1011
.فادمهومتدلسيد؟نظن(لحوهلسمعوتره!الماعهبابلحو

.مذافينشك.*خرهو

توماسيقولهماهوهذا-شوكمانالسيدة.جم!امحتملى-بيلح

تواردتلقد!اولضيئالعامينكلالمكانتطوراروعما-العمدةالرسميةوبختمعطفامرتديا،العمد"،ستوكلمانبطرسيدخل)

البيوتفأسعار.والحركةبالحياةمعهاوجاءتالمتداولةا!ةع!.(ععاجملوفو،المن!بةالثرائطذات

يومكلترتنعوالاداضي.كايرينالخهـ،مساءسالممده

البطالةوخفت-موفستادسالجرمساء،أء-(الجلوسغرفةفي)تتقمم-ستوكمان1لسيلأة

الضرائبعب،تضاعللقد.ايضاصحيحهذا،نعم-العم!ة!ننزورنانتيانمنكلطفانه؟انت،هذا

كلانانالسعارةهذهفى"!وت،المالكةالطنقاتيسعدوهذا،الفقراءعن.(الطعامغرفةنحوينظر)وهكذاماراكنتانياتفق-الممدة

منكبرعمدوبتسالزوارفليتدفقسحقاجيداالعامهذاميف.ضيوفاعنم!انارىولكني

.شهرةالحماماتيزيدفهذا-المرضى.......

)بسرعة(صدفهمجردسكلا،آه-(فليلا)متضايعةستوكمانالسيعه

هذاعلىتدلبشائرهناوانسمعتوقد-هوفستاثأبسيطاعشاءوتتناولتدخلالا

الغرهـونحوها.عنفالاستسفارات،مبئنر"الامور.تيموتؤلعمدةفقماالمساء!فيساخنلحم-للعجبيا.لكشيا،لا!انا-الممدة

معدتي.!ئملاهذا

تماما.المناسبالوقتفيالدكتورمقالسيكون-موف!دالاشنثناءسبيلعلىمرةولكن،اوه-ستوكمانالسيدة

الايمل!هذهفيفببئاكبهل-المم!ةا!ايساقنعراشى،سيدىيااشكرك،كلا،كلا-العم!ة

(لحماماتميز(تفيهواوضحالشتاعهفيكتبهظلووا-موفشنادايضا.قيفيرا،راكر،احرمحيهناعلىفلاستمرآر.والزبدةوالخبز

.ذاكاذنثرهوادفيت.العحيةالبلدةواحوالواظتوماس،مناأياانالا/ظنينبغي-)مبتسمة(ستوممطنالسيدة

اعتقد؟ماعلى،المتاعببعضبسبب-آه-العمدةمب!ر

اخضان*فضلمنانظننتثلكني،الاطلاقعلى،كلا-هوفستادمبنرةاظنكلن،عزيزتبميا،كذرنفلستانتاما-الممدة

دلاصطيافسوالتفكيرحولهمدالتطلعالناسيأحذعندما،الرديعحتىده..
.؟البيتفيهوهل(الدكتورمكنبهالىيسير)

هوفستادسيديا،حدامصيعا،مصاكئتلقد-العمدةلا0.1..
...د.*ومع-لمساءبمدفليلاليتمشىئمبلعد-ستوكملنالسيعه

لشؤون*هتمامعنينيلافعلاتومأسان،نمم-ستوكمانالسيدة-
*ن.؟تىاخاله.()ينصت.+سعملهذاانكلاشكسالعمدة

.الحمامات

.(النابعلىنقريسمع)اهوليسذلك،لا-شوكمانالسيمنة

المسؤولالطبيب!وواجبههناانتذكريولكن،حسنا-الممد".،ادخل

.الحماماتعن-هوفستادالسيدانه،أوء(القاعةمنموفستاديدخل)
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حفلة.ليستهذءولكن-ستوكمانالدنمنورموجدالحقيقةفيهوكانفقدذلكالىوبالاضافة،نعم-هوفستاد

الطعم(غرفةنحوينظر)-ذلكسوىتكونماذاالريلا-الممدة.؟لحمامات

.الطعامذلككلاكلمنيتمكنواانالغريبمنهلالهمممين!نالثعخاصاانلبميبدو!حقاأكذلكاكان-العمدة

الصغار-سىانالمرءيرألانعم-(يديهيفرلر)ستوكمان(لدكتورالم!روع.ذلكفيمتواضعثورليكانايضااننياعتقدولكني.؟لرأى

لحمالىبحاجةانهم.يكونواانينبغيكذلك!جائعوندوما؟ياكلون.و(ئماتوماكىيقولهماهذا،نعم-ستوكمانالسيدة

المستقنلاضطراباتسيتاصلونالذينهمانهم!لتقويتهمدسمجدالامرس!تانت.العمدةحضرةذلك،بانكاراحديفيلا-هوفستاد

.بطرسياسوىمحنيتوما.هذايعرفو!الجميع،عملياساسعلىووضعته

قلت8كما"استئصاله"يرادالذيماالألانليهل-العمم!.للدكنوركانتالاصليةالفكرةان

الوقتيحينذلئميعئدماعنالصغار.تسألانستوكمائممليكالدكتولىذلكفيمناسبةافكاربارركيدلاخيكانتلقد،نعم-العمده

رجعيان!عجوزانوانافانت-معقولوهذا.طبعاذلكنشهدلنون!ن،التحقيقمرحلةالى؟لامريصلعندماولكن!الحظلسوء-الوقت

حدامستهجنالتعي!هذاشممالانشكلا!سمع،اسمع-السهبرينبغبموكان.اخرن!وعمنرجالالىنحتاجفانعا،هوفستادسيد

انني.بطرسيا،بثوثرىتفنمالايجب،اوه-س!توكمانالدكنور-الاقلعلىالدا!هذءفيانهاعتقدان

الافصييمكنلا،بسعادةاشعرانني0ترىكما،عاليةمعنويةحالةفي-بطرسعزيزييا-شوكمانالسيدة

الولتالليهذارائعااليس.المبرعمةالناميةالحياةهذءغمارفي،عنها0.1.انيمكنككيف-هوفستاد

حولناميتفتحكاملاجديداعالماكلنيبدو!نحياء.عشاءوتتناولهوفشلدس!يدياتدخللالم-ستوكمانالسيدة

حقاأهذااتعتقد-العمدة...بالطكيدحالازوجيسيعود

،للي(لو!حبنفىتراهانيمهـنكلا،طبعا-صكمانالدكور(الطعامغرفة)يدخللقيماتمجردربما،شكرا-هوفشاد

يميتوهذا،العصرهذاغمارفيماخوذاعمررامضيتلقد..بهاراهمبالثرةينحددونمن(ن؟لضيبمن-(سخفضبصوت)اـلعمده

ذلكفيالسنواتتلككليدفن(ناضطر(لذياناولكن.الحسالية.للناقةافتقارهيمعلىيتغلبواانقطيستطيغونلاالفلاحينطبقةمن

كل-تشجيعكلمةلىيقولمنارىاتدوت،الشمالفي؟!ررالجحرتسظيعانوقيماسانت؟تتغايقلمولكن-ستوكمانالسيدة

العواصماحمىقلبفيفبةسقطتوكاننىاشعريجعلنيهذا..كشقيقينالفخرفيالاشترا!حتما

العاخبة.الناسبعضى(نييموول!ت،هذااظنانينبغيكان-العمدة

العواعم؟حدى،حسنا-اهـرة.الفخرمنبجزءيقتنعونلا

مااذأهناضيقالنطادانجيدااهرفاوء-شوكمانادرممور.وفافىعلىد(ئماوتوماسانت!للهراءيا.ستوكمانالسيدة

.(القاعةبابوتفتحتخرج).اتىاظنه،هوذا.((لسمعترهف)
توجد-تباشرتوجد-حياةتوجدهناولكن.عديدةاخرىباماكنقور!ن

ا!ثيءهووهذا،اجلهامنوالنضللاسيمكناها1!مرلااثياءاليك.(الخارجمنمركفعبصوتويتكلميضحك)-ستوكمانالدكتور

رسالةأايةتردنيالم،كالرينا(.ينادي)الرئيسيحضرة،ادخل؟اء،رائعاهذااليس.كانرينا،الجديدالزائربهدا

ر!اله.ولا،كلا(الطعامغرفةفي)شوكماناررةماذا.المشجبذلثعلىمعطفكعلق.هورسترالقبطان

بطرس،حندخلفهنكذلكالىوبالاضافة-شوكمانالدكأاوروا!تطعت(لثارعفيعادقةلقد،كاترينا،تصوري؟معطفاترتديالا

مئتعنرلااجورعلىعاشقدكاناذايقدرءانالمرءيتعلملثيءهذاويحييالغرفةموسشالقبطديدخل).بالدخولاقنعهانبصعوبة

؟يهاادخملوا(.الممرفيستوكمانالدكتورويتبعه.ستوكمانالسيدة

لله!يا-جوعلعمد"تجربانيجب،هودستريااتثعني!اخرىمرةجلألعون(نهم.-الاولاد

ايلف.الطعامغرفةالىهورستريذفع)-عندناالمشويالبقرلحم
ماغالبااننااخبرلرانيمكننيانهالحقيقةفيسشنوكمانالدكتور

فاليو،!كلامراءنعيش(ننستطيعوالان.هنكعصيبةاوظتا!ضينا.(يتبعانهماومورنن

ايضا.للعشاءبعضهولدينا،للغداءمشويبقرلحملديناكان،مثلا-؟ترى*،فوماسولكن-ستوكمانالسيدة

سحالايةوس،فقطاليهانظر-هلمأ!يئامئهتعيبالا؟بطرس،هناانتهل،اوء-(حولهيلتفت)ستوكمانالدكتور

.جداسارهذا.(ويصافحهارببهين!ب)
-*طلاوعلىكلا،كلا،!و-آلعممه

فطاءاشنريناانناترى*-انظر،اننحسنا-ستوكمانالدكنور-فوراان!بانعكل،الحظلسوء-العمدة

امطاولةأ.دقيقةبعد)1(التوديبعضسنتناول!هراء-لشوكمانالدكتور

هذا.لاحظت،بلى-الصمت؟ىسينا،التوديتنسىلملعلك

توفربسببهناكل.ايضا،للمصبا!أومظلة-ستوكمان(لدكود(الطعامغرفة)تدخليغليالماءان،لاطبعا-ستوكمانالسيدة

محه.لصةعناقف!كذلكاليس،مريحةالغرفةتجعلانها.كالرينا!-ايضاتودي-العمدة

تركزانهاكيفترىالان.نعم.هنا.تماما.مناكيسكلاكلا،نشرحود!ظاجلى،نعم-ستوكمانالدكتور

كنلك؟اليس.فنياتأكأالهااناعتقداننيالحقيقةوفيسالضوءالمسا!ليةالثربحفلاتفيفطاثركلاانا،شكرا-العمدة

-؟لكمعياتمذءمثلتوقرمنالمرءيتمكنعنسا،بلى-العههـة،اخرروحيمتروكباياو،الويسكيصنمزيجمنيقألفئراب)1(

أهـلئيكالرفيتقول.الانتونجبرهابامكلألي،اوه-سنوكمانالدكتور.(المحرب)وسكرساخنعاعمع
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الاحيان.اغلبفي،مبنضلالىعلىيكونمنانالست-المممظ.تقركباننفقماقدركسى

.(الطعامغرفةنحوينحني)-علىاحت!انءني،ذلكالىوبالاضافةتقريبا،آه-السه

يخرج().السادةايهامسا؟كمطل!.عزيزتييا،وداعا.مامستوىفبميعيثسانيجبالمتعلمولكن-ستوكمانالدكنور

ذهب؟هل-(الجلوسغرفةتدخل)ستوكمانالسيدة.انفقممابكمراكرسنوياينفقالعاديالموظفان*عتقادتمام/واعتقد

.جداسيءمزاجوفي،نعم-ستوكمانالىركتور-جيددخللهمنصبفيرجل-موظف.ربما،نعم-العمدة

؟عزيزييا،لهفعلتماذا،لماذا-ستوكمانا!سيدةمنرجلاان!عاديتاجرايحتى،ائنحسنا-شنوكمانالدثنور

ارعامييستطيعفلاكلوعلىاطلاقالث!يءلا-ستوكمانالدكتور-اضعافعدةينفق؟لنوعهذا

.الاوانقبلثيءكللهاوضحانعلى.الظروفعلىبالطبعيعتمدهذا-المممظ

توضيح؟الىيحتاجممالديكماذا-ستوكمانالسيدة؟يةابددلاحقا!لا،بطرسياحالايةوعلى-ستوكمانطلركتور

من-كاترإضا،بذلكتكترثيلا-،احم-ستوكمانالدكتوريجب.اصدقا"ييأكر(مبهجةنفسياحرماناشنطيعلاولكئي.نقود

البريد.سبريلتي*الغريباعتبرها،العالمخارجالفتر؟تلككلعشتانفبعد.حولييكونواان

غرفةويدخلونالمائدةءتينهضونوهورشنروبيليخ،هوفستاد،)،مرحون،لامعون،شبانحولييكوناناـلخياةضرور؟تمنقرورة

ومورتن(ايلفيتبعهم،الجلوسالجالسون-جميعاحالهمهيوهذء-العملعلىللحريقهدؤوبونمحبون

انه،المرءيشعرلممانا!وتخىفلأضرب!آء-)فنمطيا(بيليخهوفستادعن؟لمزيدتعرفلواود.بشهيةياكلونهنا&

.كهذءوجبةبعدجديدرجللك.اخرمقلاسينشرانههوفشناداخبرني،المناسبةبهذه-العمدة

.المساءهذامزاجأحسنفييبدلمالعمدةان-هوفستاد؟ليمقلا-ستوكمانالدكنور

ضعيفهضمه،انمعدتهبسبب-شنوكمانالىهـ*نورالماضبم.الشتاءفيانتكنبتهمقلا.الحماماتفى،نعم-العمدة

شيءاصعبيجدءماهي"المراسل"هيئةاناخال-هوفسشادالحاضرالوقتفينشره(ريدلاولكني!المقالذلك-ستوكمانالدكنور

لمعدته.:لهوقتانسبهذااننييبهو؟لالم-العمسدة

معهممتدلوفالىعلىانكمظننت-شنوكمانالسيدة(الغرفةيذرع)عاديةظروففي-جدامحتمل:ستوكمانالدكتور

بينناالهدنةمننوعذلمكولكن،نعم-هوفتادالظروففيعاديغرهوماهناكوهل.بعينيه()يلاحقه-المم!ه

الموقفتلخصالكلمةهذه.كذلكالامر-بيليخ.؟الحاضرة

للشيطانوحيد،يا؟عزببطرساناننتذكرينبغي-شوكمانالدكوراستطيعلااننيالحقيقةفي-سأكنا()يتوقفستوكمانكنورالكل

ذلكوبعد.عمل،قحسبعمل،في(يسعدبيتلهليس!المسكينربما.حالايةعلى*مسيةهذءفيوليس،بطرسيا،يلاناخبارك

ضعوا،والان!(للعينالخفيفالشايذلككلجوفهفيويصبيلأهباخرىئاحيةومن.*نعاديغرهومماالكع!وجودعلىدليليوجد

؟الانالتودينشربانا،كلالرينا.اولاديا،الطاولةحولالياسي.الامرفيماكلهووهميكانوبما.الا!قعلىلثيءيوجدلاوبما

احضار.ولثكعلىاني-(الطعامغرفةنحو)تذهبستوكمانالسيدة؟الريحبهتلتيماهنالكهل.محعررانكذمتيفي-الممهـد؟

علىبجانبياجلس،هورستركابتنياوانت-ستوكمانالدكتوراعتقد،انينبغي؟بهيتعلقفيماالظلامفيابقلالبممنبدلاايوجهـشيء

.اجلسوا،السادةايها(جلسوا-نادرضيفانت-الكنبة-الحماملاةللجنةكرئيس

علي!،صينيةسنروكماناهـرةتحضر،الطاولةحوليجلسيون)،حسنا،حسنا-اننياهتقدانينبغيوانا-ستوكمانالدكتور

الخ(،مختومةوزجاجات،وكؤوس،ابريق.بطرسيانثورتدممنالا

الكونياك.هووها،روموهذا،عروهذا:هاكم-شوكمانالسيدظ

لمحولك.حدعلى"6دور)انمعتادالستانا!اللهسمحلا-العمت

يمزجون)،سنفعلهماوهذا-(كماسايتناول)والاانلدكنوتفضلوسوكماناننرتيباتكلوتنفيذاتخاذفرورة،علىكلهالاعرار؟مرانيجبولكن

المئدو!.هواينتعرلىاظنن،ادلمف.بالسيجارأبررو*نالتورى(!كنئيقليس.حقاالمختصةالسلطاتطريقوعن،رسميةبطريقة

-.....ألاحتياليةالملتويةللوسفلالانحياز

العرفهالولدانيدحل).غليونينيتحضوانرحو2،مورتنياانت
؟ووالملنويةالوسا"دلميمختصاقطكنتوهل-ستوكمانالدكنور

والاحر،الحينبينسيجارايختلسايلفبانشكلدى.(اليمينالى

م.؟*حتيالية

التنيية،تدخيناوقبعة(ينادي).ذلمد*!لابايياتظاهرولكنيطريقكفيللمعيرفطرياميلالكان،حكأيةعلىس(لعمدة

احضرها.لقد،53؟تركتهااينتخبريهانيمكنكالا،كلالرينا!مورتنغيريكونيكاد،"رر!م.الحسنة*وساطفي،ايضاوهذا.الخاص

.تفضلوا،ألاصدقاء(يها،و*ن.(لمختلفة5ألاشياءالاولاديحضر)،اكربمنة،او،،هـءنفسهالفرديخضعانيجب.بهمسموح

مناكرفيمعيكانالغليونهذا-،تعرفونكماا،اونيبغلهاتمسكانني

آه،!م!ير!نخب(الكؤوسيقرعون)الشمالفيهـخك،عاصورةرر،.المجتمعرطهيةقىاقبانواجبهامنالتيللسلطات

والطقسالريحآمنا،مرتاحاهناالمرءيجلس،نأجملماأباللهوالعياذبيهفلأعلاقةماولكن.ربما-ستوكمانالدكتور

ءـورستر؟،قريباسبحرهلى-(تحيكوهي)شو!انا!ةيا،تتملههلن(نك!ييبمومابالذاتهوهذا،لماذا-ات

عاجلا-ذلكثمنتدفعانتضطرسوف،حذارولكن.توماسعزيزي

المقبل.الالسبوعفيرلأبحارمشنعدااصنانأمل-هورشر.وداعا.الانحنرتكلقد.آجلاام

-9؟الصفحةعلى-2لتتمة-بيئضلكلعلىانك؟عقلكفقدتمل-ستوكمان؟لدكتور
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ممن؟؟رسالة-ستوكمانالدثنورأ؟مععععععععععععهـ-"

ياهالبرالالد*في؟(خذتهلاتعطينياللصةكنولبتىسموكنتفيخلإشهفيسطعهاللعبنحوأس2تت!عصلمنشورعهىلشععبالسعى

ثسسسل!
هي.ها،(ياهاواعطيكلاعودوقتلديوكنلمانهالحقيقة-بيننر"

طغلتبمياارني!ارنيها،(؟لرسالةياخذ)ستوكمان؟لدكتور؟امريكاالىذاهبانتوهل-ستوكمانالسيدة

!-هيهذه،نعم(العنوانيقرا.المقصدهوذلك،نعم-هورستر

فينها،القلقشديدكنتالتيالرسالةهيهل-ستوكمانأنسيدةالجديدالبلدةمجلسانتخ!تفوتولكنك-بيليخ

!مالي؟!جديدمنانتخاباتستجريهل-هورستر

ساجد(ين.حلااف!بانيجب.هي،نعم-ستوكمانالدكتور؟ذلكتعلم*-بيليخ

المطالعة!غرفةميمصناحيوجدلاالثانيةاللمرة؟كاتريئاياضوءا.الاموربهذه؟قملاانا،كلا-هورستر

امنبعلىانه،مضاءالمصناحبلى،-ستوكمانالسيدة؟اهتماماا!طمه؟لثؤونتولبمانكاعتقدولكني-بيليخ

واحمهمقيقةلياسمحوا.حسنا،حسنا-ستوكمانالدكأور.عنهاشيئااعرفلاانا،كلا-هورشنر

(ليمين(الىالغرفةالىيفعب).ألاقلعلىبعوتهيدليانللشخصبينبهولكن،سيان-بيليخ

؟اماء،تكونانيمكنماذا-بيتزا؟الامورمجرياتعنشيئايعرفونلا؟لذين(ولنكخى-هورستر

الماضية؟كقليلةالايامفيكانلقد،ادريلست-ستوكمانالسيدة:اهـة!لا!ع؟بلكتعنيماذا،لماذا؟يعرفونلا-بيليخ

باشنمرار(لبريدساعييراقب0الد!ةمقبضط!يدءيضعانشخصكلعلى

الريفمنمريفيربما-يببخررالبحرفي!ا،الشاطيءءلىص!"حاهذ،يكونقد-خرهورس

التوثبم(.خم!نفسهسرهقماعان!حسلديلمدلم!كينبيترسمكون1.ابرايجدي

..العامةبالشودنالنحارةاهتماملةفبالملاحظةالجديرمن-هوفشاد

(يضا؟اليومالمسلاليةالمدرسةفيفدرسنكئتهل-هودستاد.العموموجهعلى

ساغان-(كأسهاميترشض)-بيتراجداغريب-بيليخ

المعهدفيصباحاساعاتواربع-بيليخاينما،.يشعرونفهم،العابرةكالطيورالبحارة-ستوكمانالدكنور

ساعاتخمسبل-(الطاولةالىتجلس)-أبيترانشاطا،اكريكونواان*خرينعلىينبغيولذا.موطنهمفيبانهمكانوا

المسافيهذ(للتصحيحتمارينمعكانو(رىسستوكمانالسيهنة"الشعبمراسل"فيطمةاهميةفوهوماهنالثهل.هوفستادسيد

اكمرهاوما،نعم-بيترا؟غدا

ك!راعملا،،ايضالدفيا،ءلييبمو-هورسترفيافكرولكني.النلدةبشؤونيتعلقشيءمنلشى-هوفستاد

بهيعبتعببعدهالمرءيشعر.أحبهولكني،نعم-بيترا-غدبعدمقطكنشر

ذلك؟افحبين-بيليخينبغي،اسمع!مقالبم-الشيطانفيخذه،لا-ستوكمانالدكنور

مريحانوماانينامعندئذللمرءفيمكن،نعم-ييترا.تؤجلهان

ريبولاكبيرةمشبةانكاظن،بيترا-مورتنهداان(قولإنوينبغي،كافمكانوجدانهاتفق؟حقا-هوفستأد

لامغنبةبيترهـ--بالتاتيلهالمناسب(لوقتهوالوقت

؟نلولندالس!ديقول،الحدبهذاتعملينكنتان،نعم-مورتنانيجبولكن،حقعلىتكونربما،نعم،نعم-ستوكمانالدكنور

لذنوبنا.عقابالعمل.قريبعماالامرلمكاشرحولوف،حالىايةعلى،تؤجله

.كهذاقولاتصدقانسخيفمنلكيا!بش-(باحتقار)ايلفوتحت،ومعطفاقبعةمرتديةوهي،القاعةبابمنبيتراتدخل)

ايلف،حسبك،حسبك-ستوكمان؟لسيدة"(.التماريندفالرمنعمو؟بطها

عظيم!،عظيم-(ضاحكا)بيليخالخومساء-بيترا

مورتنأياالجدهذابمثلتعملانتودالا-هوفستاد؟انتاهذه،بيترا،الخرمساء-.ستوكمانالدكتور

ذلكاودلا،كلا-مورتنكرسيعلىوالدقلالر،وقبمتها،معطفهابئتراتضع.متبادلةتحيات)

افن؟محونانتريدماذا-هوفشنادالبإ(قرب

قرصانااكوناناريد-مورتنالخارجفياكدحبينما،هناانفسكمتمتعونجميعااتنم-بيترا

ذاكاذوثنياتكو3؟نينبغيولكن-ايلف.نفسكلتمتعيتقبلينايضاانتها،اذنحسنا-ستوكمانالدكتور

كنلد.ساكون،حسنا-مورتن؟قليلالكامزجهل-بيليخ

تماما.،الشيءنجفس(قولانني!مورؤنياذلكفيمعكاتفق-بيليخانت-بنفسيانامزجافضل،اشصرك(الطاولةنحوتتقدم)بيترا

هظانواثقةاننبم،كلا،كللا(بيليخ؟لىتشير)ستوكمانالسيدة.ابتيارسثةمعيلكانفسيتولكني.ينبغيممااقوىتجعلهدائما

بيليخياصحيحص!(اغراضنهاوضعت*يثال!سيالىتن!ب)
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فريرالحقيقة1فيمئاكليكوناذاحكامناتكوينفينمضي،الرجالورانا،وثنيانني.كذلكيكنلمان؟لموتحتىكافرب-بيليخ

كالخلد.قريبعمةوثنيينشصبحجميعااننا.نرينولوف.بذلك!ور

؟دكتور،.نعنيماذا-هوفستاد؟عندئذنشاءمانعملانعلىينقادلىسنكونوهل-مورتن

ناهوالعامالرايالبيس-(الطاولةبجانب)يففستوكمان(لدكور-إنمورتنياعليكيخفيلاحسنا-بيليغ

صحي؟مكأنبلدتنالديكماانفطكدةاني،الولدانايها،الاناذعبا-ستوكمان(ل!عيعه

طعا-هوفشاد.للغدتحفراهاكيدروسا

ذطربهانيجبمكان-،حقافريدصحيمكان-شنوكمانالدكتور؟(خرىلحظةبالبقاءنيتسمحيانلكهل-ايلف

والصمللمرضي،بحرأرةكلاكما.،اخرجا.ايضاانتتنفبانعليك،كلا-لتوكمانالميدة

توماسءزيزي-شوكمانالسيدة(اليسار؟لىالغرفةالىويذهبانالمساءتحيةالولد؟نيلقي)

وكيلاطرائهفينقصرلم،بادكيد،ونحث-ستوكمانالدكتودأالاولاديضرالاشياءتلكسماعانتعتقديناحقا-هوفستاد

وفي""راسل"في،وتكراراعرارابمدحهتصيتلقد.له41ديحدلكاحبلاانا،؟دريلست،(5-ستوكماىالسيدة

-الكرالاتهذأفياماهيامغطئةانكاعتقدولكني-بيترا

البلده،نبفىدعوناهاالثي،الحماماتهذه-ستوكمانالدكتورالبيتفيهناليسى-ذ!لكاحبلاولكت!ي.ربما-ستوكمانالسيدة

ايضا-ماذايعلمالشيطان-و،انحجويوعصبها؟لمرءعلى.المدرسةاوالبيتفيللملقنهايةهئاكليس-بيترا

؟هذابعدوماذا،حسنا-هوفستادعلى(حاذيبويلقيالمدرسةلمحييقفوانالبيت،فيلسانهيلجمان

الهادةالمناسباتاحدىكلقلتكما"النابضىبلدتناقلب))-بمليح.الاطفال

تلكحفيقةهيماتعرفونهل،حسنا،تماما-شوكمانالدكور؟للكئبتضكلينهل-هورسر

-المالمنالكثرانفقوالتي،اطريناهااقي؟لم!متازةالعطيمةالحماماتواثي!اءانسياعنخبرهمارمجبروناذناتعتقدالا؟نعم-بيترا

هي؟ماتعرفونهل؟نحنبهانؤمنلا

!ي؟وما،كلا-هوفشد!جطصحيحهذا-يخع

تخبرنابالله-ستوكمانالسيدةلشر،!ا،ررمسي!رر!ةانثعيءاناشطيعكئتل!وفقط-ببترا

معد.جمركله(لمكانان-ستوكمانالىدكتورألاختلا!تمامم!تلفةاسبمءلى

-!تستطيعينكنت-لوبيليخ
بتأياالحمامات-بيترا

حماملاشا!(الوقتنغسفي)شوكمانالمجدةغوفةاعاليكانيسرنيظنه،بهذاجدياتفكرينكنتاذا-هورتر

!-دكور،ولكن(ايضاالوقتنفىفي!هوفشادا!ريموا!ريبيتانتعر!بنفانت.شومممانآنسة؟،مسكئيفي

!فى!لاامر-!يخالارضكبالطابقفيجداواسعةطعامغرفةوهنالك،خايايكونيكاد

،الاذىوشديد،مزخرفسامقبركلهامانان--توكمانالدكوري!ورازوانهاعتقدولكني-جزيلاشكرا،اوء-(ضاحكة)بيترا

تبعتاننيالمادةوهي-؟لطاحونواديلمحيالموجودة(لقافوراتدكل.لألقبيلهذامنشيء

مياءالاستشفاءغرفةالىالذاهبةالانا؟بببمياهتعدي-جداكريهةرائحةلا"صحاوكأ..؟!قيانبيراللانسةانبانهنييخميل،كلا-هوفشاد

اثاافيءقربتنز؟لسامةاللعينةالنفاياتونفسالتيالانجلإزيركأ؟لرو؟يةء!ىللاطللأعوقتلديكتوفرهل،المناسبةوبهذء

.؟الاستحماممكانيقعحيت-هوفتاد؟لئاترجميهاانوعدت

بالضبط-ستوكمانالدءتور.وقتمناسب9!ه!خذهاشأولكنك.بعدوقتلدىيتوفرلم-بيترا

؟كتور9،هداكلمن.ت!كدكيفولكن-هولمحستاد.(يدهفيمفة/وصكأوا!رسالةغرفتهمنستوكمان(لدكوريحرج)

ضمرنزاهةمناستطيعبماكلهالموةعلقهـدرست--ءوكمانالدبهنتورهوهظانالقوليمكن.(بالرشالةملوحا):شوكمانالدكنور

بعفرالماضياعامافيجثنا!قد.حينمنذفيهشكوكنيكانتلقد!البلدةشيثيرانذيالنط

والحمىالتيفوئيدمن--هجمأتالزائرينبينالغريبةالمرضحالات!لبأ-بيليخ

المعدية-؟نبمااي-ستوكمانالسيدة

ذلكأذكرنعم-لتوكمانالشدة!كا-دريناياعطيماكتثاف-ستوكمانالدكور

بالعدوىجا؟واالزائربنانداكادحس!بناوقد--توكمانالدكتور؟حقا-هوفستاد

وهكذا.ذلكعناتساعلبدأت،الماضيالشتاءفي،بعدكى.،معهم؟يدفيعلىتم-سننوكمانالسيدة

.جدادقيقافحصاالميا.بفحصن!رعت(.وذهاباجبخةيمشي)!يديءلى-يالضبط-ستوكمانالدكنور

فيه!نفسكتجهدكنتمااذنهدا-ستوكمانالمسببدةولكنهـم.العابثوالخيالالحمقاءبالافكاراتهاميفي؟لانليس!ننمروا

انيتقولينادصوابعلىتكونينربما،نعم-لسوكماناهـكوراا!يجرؤوالنانهملكمأقول!ها-ها!يجر؟وافى

غررالضروريةالملميةالالواتولكن.ىنرينا،فب4ن!صياجهت؟ابتاءيا،لامرمااخبرنا-بينرا

مياءمنعنات(رسلتفقدوهكذا،تعلمينكما،هناعندعبمتوفرةتسمعونوسوف،اعطونيفرصة،حسنا،حسنا-ستوكمانالدكور

كيميائي.قبلمنبدقةفحصمهالبجري،لملجامعةالبحوومياهالشربمعشر،اننايهفيريناهذا!الانهابطرسكانلوآه.هن!ل!ماكل
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فيتالبلمة،*ول؟لرجلتصنحلم؟نالموتحتىظلأفرب-بيليخ!تقريرءو،ستلمت-موفستاد

!دكتورمادةوجودجدالبلايثيتوهو!هوذا-(الرسالةيمد)الدكنور

هراء6،اوه.(الرورباديوفماباجيئةيمشي)ستوكمانالدكنور،اللصحةجدابؤذيةانها.النقامي!ملايين-؟لمياءفيعفنةعضوية

سعيدكنتلقد.واجنيمناكثربشيءأمملمفاناحالكلوعلى.الخارجياوالداخليالاستعمالفيسواء

؟سيانولكن.هنالكماكلوهذا،كنزءلىبالعثورالحظ!المنالسبالوقتفيت!نتشفهانعمةمنلهايا-ستوكمئنالسيدة

احتفلاتقيمانللبلدةيننغيانهترىالا،هومستاد-بيليخهذاتقونيانجميل،نعم-ستوكمانالدثنور

؟ستوكمان(لدكتورثرفعلىبالمث!اعل؟دكتور،الانتفعلانتنويومادا-هيوفستاد

بالطكيد.هداسأمرح-هوف!ادطبعا،لاالاوضاعساصحح-ستوكمانالدثتور

..بذلكسلاكس3سافنع-بيليخ؟ممكنهذااناذنتعتقدانت-هوفشاد

الكلامهذادعوا،الاعزاءاصدقائييا،كلا-ستوكمانالدثنورعديمةالحماماتكلفستكونوالا،يتمانيجب-ستوكمانالدثتولى

لجنة-شاءتواذا.القبيلهذامنشيئااسمع؟ناريدلا.جانباالفارغ.مطلوبهوممافنأكداتي،ضررلاولكن.وسعرة،الجموى

افيكا!لرينايالكأقولىاني.دلمك"قبلفلن،راتبيتزيدانالحمامات؟عزيزييا،سراكلههداأبقيتلماذاولكن-ستوكمانالسيدة

ذلك.اقبللنعنمثرثراالبلهـةعبر؟ندفستلوتفضلينهل-ستوكمانالدكتور

..توماس،تمامامصيبانك-ستوكمانالسيدةالىمجتونالست،لكننع!ا،كلا؟تمامامتأكداأكونأنقبل،ذلك

!والدييا،صحتكنخب.(ثسهاترفع)بينترا.الحدهذا

!دكور،صحتك،صحتك-وبيليخهوقسناد-البيت!يلناولكت-بيترا

منالسعادةسوىالكيناالاآمل(الدثتوربكاس)يقرعهورستركائنلايواحدةكلمةاقول(نكاني،،ةيكنرم-سنتوكمانالإكور

اكتشافك.جراء-غداالغريراءالىتذهبواانيمكنكمولكن.حصع

سبداناكم!(لاعزاءاصدقائييا،كرا،شكلا-شوكمان؟لدكنوي!ماس.ته،اوه-.شوكمانالهدة

مرحى،.ومو؟فيلمثبلدتدمنلملخيراهلانكتشعرانفعمةمنلهايا!ء!!ااهـجوزسيجد.والدكعند،حسنا-ستوكمابئالدكتور

ستوكمانالسيدة.معهتدورويحعلهاعنقهاحول"دراءلضع)!كاترينا....

..آخرينانلاخظتومد،لعم-تماماسليماليسدمافيانيعتقداله

للدكتور.و-متفوى،ويصفقون،يضحكوىالجميع.ضاحكةوتقاومتصرشأ،نعم--المطيبونهولاءفس!ى،*نأما.الاعتقادبةنفسلهمكيرين

(.العا!منرووسهمالاولاديمد
..ستحدثبلبلةأية(يديهيفركوهووفطباجيئةيمشي)!الانسيرون

الثانيالفصلأنابيبكا!توضع(نينبغي!ذلكفيفكري!كاترينايا،البلدةؤء!

صباحا،-مغلقالطعامغرفةباب-ذ(تهالمنظر).جديدمنالمياه

تن!ب،مختومةرسالةومعهاالطعامغرفةمن)تأتيشنوكمانهـةايى؟المياء؟نابيبكل-)ناهضا(هوفستاد

توماس؟،هنا،نتهل.(الداخل؟لىوتنظر.اليمينالىباب(بعدالىانويجب،جطمنخفضالمماهمنفذانطبعا-ستوكمانالدكتور

يدخل().الانوصلتلقد،نعم-الداخع)منل!محوكمانالدكتورحمرايرفع

هنالك؟ماذااذنمصيباكنتلقد-بيترا

اياها(تعطيه).شقيقكءنرسالة-ستوكمانالسبةخططهمعارضتلقد،بيترا،تذكزينهل،نعم-ستوكمانالدكتور

التقريرظيهلكأعيد"ويقرا(المغلف)يفضؤلمنر-سنوكمانالمدكأوراننيتأكدي،الان.حينئذليميستمعلماحداولكن.العملبد!محند

؟حم-(.لنفسهمتمتما،القراءةفييشمر)((-أرسلتهالنيلتر،الحماماتللجنةتقريرا،اعددتلقد-مدفبخينير(ـنساصليهم

؟يقولماذا،حسنا-ستوكمانا!ي!دةيشر).التحليلنببجةانتظركنت،اسبوعمنذوجاهزامعداكان

(نهغر،شيءلا.(جيبهفيالورقةيضع)مان3-ننوالد؟شورويعودءرقته)يدخل.حلاعندممفسيكونالاناما.(الرسالةالى

.ظهرابنفسهشيحضرالتقريروساضع!تمامامملوءةاوراقيأربعة!انظري(.اوراقيدهوفي

البيت.فيتبقىانجهدكحماولاذن-سلتوكمانالسيدةاعطيني!حسنهغا.الفها-بهشيئااعطينبم.كالريناياجريسة.معها

الصباجة.زياراتي(نهيتلقد،الامرسأتدبر-ستوكمانالدكنوراعطيها-؟باللهوالعياذاسمهاما-(بقدمهالارضيضرب)ا؟ها

الامرفينظرهوجهةلممرفةتواقةانجني-شنوكمانالسبة.حالاللعمدةتاخن!اانواخبريها،للخارمة

(لذيانالانيكرامسرورايونلنانهسترين-!يروكمانالدكنور.(الرذمةومعهااعطعامفرفةعبرتوكمانالسيدةتخرج)

بنفسه.هوويى،بالاكتشافقمت.؟ابتاهيا،بطرسعمييقولانتتوقعماز(-بيترا

.اخشاهمابالضبطهوهذا-سننوكماناو-.بةهذهاخراجيسرءا!المحتمل؟منسيقولماذا-ستوكمانالد،ور

ولكن،أعماقهفيمرورافسيكونوبالطبع-ستوكمانالدكتور.النورالىالحقجقة

منسواهاحديعملافىراغبفي،مؤسفوبشكل،يزاللا-بطرسالموضوععنشيئاالثبيعرفانك!رافيهالمرغوبمن-هوفستاد

البلدظ.مصلحةاجل.فورا

هذافيوتشركهلموماسياقليلا.نتساهللعلك-ستوكمان؟لسيدهتليهدبكل،نعم-ستوكمانالدكنور

هثلأعلى(وقفك(لؤبمبهووكأنهالامريبدوانيمكنالا.الشرفبهانعبتلقد-(تعود)ستوكمانالسيدة
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!ستوكمان،ايضاهمارجلهم؟؟لمرب

!عي-يا،الواقعفيو!كني-شوكمانادىرنصحيحاستطيعلوفقط.؟باليلافأناجدا،ممكن-شنوكمانال!كنور

بخبث(ويسألىالقاعةب!منرأسهالعجوزيهلمورتنيمد)-*وفاع
الممدةتجملاناستطعتاذا(ينهض)!أرجلهمجر-يهرمورتن

.الفورعلىريالمائةللفقر؟ءفسأعطي،المصرنفسيلقوىوخصابته؟اصحيح-اصحيح-كيلمورتن

!إمنكلطفهذا-شوكمانالدكوو؟انتاهنا-انجاه(اليهتتجه)ستوكمانالسيمه

فينجحتاداولكن،ابعثرهكيرمالطبعالديليس-كيلمورتن.الخ!رصباح،الخيرصباح!عماه؟وسهـلاأهلا-شنوكمارالدكتور

ريالا.خمسينحمودحتى،(لميلادعيدفيالفقراءسأتدكرفاننىنك.نفضل-شنوكمانالسيدة

ثانيةخارجفانايكنلموان،دخلتصحيحاذلككاناذا-كيلمورتن

القاعة(منهوفستاديدخل!؟صطإكوناننررإ!هالذيما-لععتوكمانالدكألرر

-معنرة!أوه(يصمت)!صباحااسعدتم-هوفستاد؟حةص!هيهل.المياهمنشاتمسللة-كيلمورتن

تفضل،تفضل.عليكبأسلا-ستوكمانالدكتور؟ذ!ثسمعتيهفولكن.صحي!كأطبعا-ستوكمانالىركنور

فيمشتركايضاهو-هل(اخرىمرةب!لوءيضحك)كيلمورتن-المدر!"الىطريقهافيوووب2بيسترزارتني-(يدخل)كليلمورتن

القصية؟ذلك؟فعلتهل-شوكمانورفي3(لد

تصي؟ماذا-هوفستاد7

متنرلرلبماهو،زعم-لتوكما)نرالدكثفذلكولكنبي!تهزاانهاظننت-واخبرتني-نعم،نعم-كيلمورتن

الىالامريصلانيجب!نكاعرفانينبغيكان-كيلمورتن.؟بايراعاد"منليس

ذ(هب.انني،فكركماأ!ور!توكمانلهاأنت.اروف؟ذلكفيتفكروكيف،لا،حقا-ستوكمانالدكنور

نفمهيجدفقدوالا،بأحدالمرءيثقالاالافضلمن-كيلمووتن
.عماهياالانتذهبلا،تئهب-.لاستوكمانالدكتور

الثيطانيةالحييةهذهفياتمر.الانذاهباني،كلا-!لمرتن؟حالكلعلى،صحيحفلامروانن.هوأيئ-لمركانقبلمجنونا

؟لكنبة(ءلى)يجلسه.عماهيااج!سهـ.تأ؟بكل-ستوكمالأنالدكتور
خسرتها!انولالعن،تخسرهاوان،النهايكأح!ى

(القاءالىسنوكمانالسيدةوترافقه،)يخسج؟-بةحقيقيةنعمةذلك9بيس،والان

كلمةيصدقلاالعجورهذاان،تصور(ضاحكا)ستوكمانالمدكأور؟رلبلدةنممة-(ضحكةأكاتماكيلمورتن

المناسبالوقتفيللامراكتشافي،نعم-ستوكماقالدكتور
.المياهمنشاتعنهؤ؟كلمن

؟-ماذلككانهل-هوفشادفكرتما،حسنا-!بلى،بلىب،ى-(السابقفيكما)كيلمورتن

جئتوربما.عنهيتحدتكانماهودلك،نعم-ستوكمانالدكتور.الشكلبهنلأ.بالناتشقيقهرجلسيجرالذيالرجل؟نكقط

نفسه؟للامر!رجلهاجر-ستوكمانالدكتور

؟3تورد،فراخلحظةلديكهل،نعم-هومش!د-العزيزواررييا،ماذا-ستوكمانالسيدة

عزيزييا،تثاءكما-شوكمانالدكأرالىءبخنثوينظرعصا.طرفعلىوذقنه4يديضع)-كيلمورتن

؟العمدةبكاتصلهل-!وفستاددخلتالحبواظتبعضاناليى؟الامرفيماذا،ثفيةمرة(.لد!لتور4

بعد.ميماسيأتيكلا-ستوكمانالدكتوي؟المياءإنابيب

نقاعية.حيوانات،بلى-شوكمانالدكنور
مس0مساءمنفالقضيةفيافكركنتلقد-هوفستاد

حسنا،؟-ستوكمانتور3الدكاملةاسراب،دخلقدالحيواناتهذ.منعدداوان-كيلمورتن

قضية،وعالمكطبيب،لكبالنسبةاياهمنشات؟مريبدو-هوفستاد.بيتراقالتكما،منها

الا101ء...الالوفئات،مأكيدبارت-ستوكمانالدكنور
*حرىسياءمنكبيرعددارلكيحطرلمربماولمكن.معفىوله7

كذلك؟أليس-ر؟يتهااحديرستطيعلاولكن--كيلمورتن
بهيرتمط

هنار،كلاب-عزيزييالمنجلي؟وكيف!حقا-شوكمانألدصر.-ر؟يتهاإحديشةطيعلا،صحيح-سحتوكمانالدكتور

مريحكرسيعلىوالدكمور،الكنبةعلىهوفستاديجلس).الكنبةعلىهذا،يمنلمارالطهفليلعنني.(مكصومة،هالئةبضحكة)كيلمورتن

.(الطاولةمنالاخرالطرفعند.الانخىمنكسمعتهمااحسن

-؟ان،أتقصدحسنا-ستوكمانا!ركؤر؟تعنيماذا-ستوكمانالدكتور

التربة.منبقاذوراتملوثالماءانبلامسقلت-!وور-ظد.قطا!ةروتخفىالقبيلهذامنشيناولكن-كيلمورتن

السمالمسهـتنقممنالضرريأتي،شكبلا،نعم-ستوكمانالدكتور*.س!راهماهذا،حسنا--خوكمانالدكنور

الحد؟هذاالىغبياسيكوناتظنه-كيلمورتن
.الطاحونواديفى

الصر.هذاالىغبيةستكونكلهاالبلذهانمل2-ستوكمانالدكنودء

،جدامختلفمستنقعءن؟تياظنه،نياتسمحو.لكن-هوفستادولكن.سيءبشيءهذالير،حسنا!كلهاالبلدةكيل.-سرتن

دكوريكونواانار؟دوا.درساتلقنهمسوف،البلدةاهليستحقهماهوهثا

؟هذامستنقعواي-ستوكمانالدكنور؟نعمالبالدي.المجلسهنطردمونيلقد.الشيوخمعشرمناذكاءالثد

البدتحياةكلميهتتاكلالذيالمستنقع-هوفستادجر.الاندورهمجاءولكن.فحلوهما!3وذلك،كالكبكلموني
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لذاتها-واحرامهاهذهفكرةأية!هوفستادسيد،باللهاعوذ-سسوكمان؟لدكنور

تماما.ذلكادركانني-توكمانالدكنور؟لكخطرتالتي

قرهـ؟ذاثقيلةهـسووليةيتحملالصحفي؟نواعتقد،نعم-هـوفس!تادحفنةأيديفيبا(!دريجكللهاالبلدةشوونانجرفتلقد-هوفستاد

اعرفانني.منهتفلتوالمضالهدةالمظلومةالجماهرلتحريرسانحةفرصة-البروقراطينمن

هنالئهما"خروالى،كممرضبيستشهرعندنا4الاوليظرلثانجبدابروقراطيينجميعافليسوا،حسبك-شنوكمانالدكتور

مرتاحا-ضمريكان؟ن؟يمرليماداولكن،للبيروقراطيينيدونومةرقاءاصالييروفراطينغير؟ن،كلا-موفشاد

ذلك-ومع.عزيزييابالضبط،بالضبط-ستوكمانيرور3الد،(لبلدة!بالعريقةالعائلاتابناءمن،الاغنياءكلنحفنةسخالبفياننا

تفضل!.(البابعخىنقريسمع)!-للث!طانيا.المناصبذويوءن

يرتدي.للقاعةالمؤديالبابكلن،المطبعةعامل،اسلاكسن!،ر).بصيرةوذثوقدررونرجالايضاوض،نعم-ستوكماناور؟ند؟ير

،بيضاءعمقربطة؟ضع،محترمةولكنهامخواضعةسوداءملابس؟لمياهانايبوضعواد!ماوبصيرةمقدرةاظورواهل.-هوفاد

.(حريريةقبعةيدهوفيقفازاتيرتدي،و!وقلإل!متعضنة؟الالىهيجث

-!جر؟ي،شر3د،تعنرنيأنارجو-!بنحني!ا-لاكسنولكنه.بالطبع،سخيفاعملاذلككانلقد،كلا-ستوكمانالدكضور

اسكسن!،انتاهذا!بكأهلا-)بن،ف!ه-ستوكمانالدكتور.الانشتحح

شر3د،نعم-أضملاكسن؟(لسهولمةئهذهستجريالامورانظن!ل-ف!د!و

اسلاكسن؟أتر!هـني،-(!ض!هوفستاد.ذلكعملمنبدلا،(ولابسهورة-لمتوكمانالدكتور

اني.!اانكاعرفن3أ!م.الاطلاقعلم!؟لر،كلا-أهـ!!ن.نفوذهاالصحافةا-خ!ملتاذا،نعم-هوفسظد

-الدكتورإ!ار-شقيقياىءضأكدازبب،مطلقافسوريغ!برهدا-ستوكما!الدكنور

اجلك؟منفعل2اىيمكننيمادا،حسنا-ستوكمانالدكنور(قكربانيعاماطكاصخاىبلمبعيولكط،تور3ديااعدرني-هوفسضاد

تحسينت!ويانك،بيليخد51اخبرنجبهماصحيحهل-اسلاكس!ن.؟لقضبةتبيفي

؟5المياتمتا؟الجر،دةفي-ستوكماىالدكتور

.الحمامات؟جلمن،نعم-لىعتوكمانالدكغورمهصمماءعت،(،الشعبمراسل"ال!تامتعندما.زعم-حوفستار

الحركةاثمماننيلكملاعلنجئتلقدانن،طبعا،طبعا-ا!للا!نفيثجمإءركل!كون(لذين(لعنببن،العجلافيالاغبياءحلقةاحطمان

قوتي.بكل.رإهماـ1

أرأيت!الدكأر،!مخاطبا-هوفشارلقد.ذلكعنزتجعمابنفسكاخبرتنمئيو!نك-ستو؟مانالدكتولى

لك،ممتن(ناكم-ستوكمانالدءتور.الجريدةتحطمكدت

؟لوسطىالطبقةرجالنرن،نسمكانيفبركفببس-اسلاصكاى.صحيحكصذاحيمئذ،نتكتمارمضكلينكنا،نعم-هوفستاد

اذا-البلدةفيمترامةاغلبيةتدعوهان،يمءنمانشكلانناالدفبا،الاىاما،الاشخاصهؤلاءطردلوالحماماتمشروعيفشلاريمكن

.دكتور،بجانبكالاغلبيةتكونانوعظيمهدااخترنا-لصشجصيات2هدهبعورنتقدماننستطيعونحن،واثؤكأحقيقةفالحمامات

احتياطاتايةاتصورلاولكفي،شكلا،شكلا-ستوكمانالدكتور.الضخمة

ومباشرةواضحةقضيةانفاعتقد.(لحالةهذهفيضروريةتكونخاصةمدييننزاللاواكننا،بدونهمتنقدم،نعم-ستوكمانالدكتور

-3!ذه.بالكثيىلهم

اعرلىانني.حالأيةعلى،يضرلاهذاولكن،نعم-اسلر!ناهاتيلأفيمثللهصحفياولكن.فيءفيكمابذ!نس!نعترفط-هوؤستاد

لاناس!نتعدادءلىنميستالحالبةفالساطات-جيدا؟لمحليةالسلطاتعلينا.أءطبعهخهرلتتزلقكهذهفرء"ةوتركانإسمهلاالدي!موقراطة

منمابضوعنقومانفيضيراارىلاولدا.خارجهامنا!راحاتتتبنى،السخافةهذهمننت!علص!انلجب.الرلمممبةالحصمةمفهومندعران

.التظاهرات.الاخرىالخوافماتوكل

رأييهو،بالضبط،هدا.-هوفستاد.هودستاد؟س،هدافيقلبشما،لءظءمكانا-ور"نوكمانالىرءتور

؟ستتظاهرونكيفولكن؟.لظاهرةتقولهل-ستوكمانالدكنور!ب،1فلبعدخرافةهناككانان

علىاصودوماةأنا.شور3د،الاء؟!الم!بكثبرطبعا-اءملاهـ!تؤمنولكنك.ثشقيققهو،هـةالعمقى،هاجمآدصفانني-هوفستاد

اعتقدهماوهذا-المواطنفضاتلاولهوتدالىالاعلان،الاعهلمدال.الاعتباراتكلفوقالحقيقةانمعي

لشخصيا.!-دلكومع!-رلكو?)رقوة(،كلور؟-ن1ستوكمالدكتور

اسلاكسن.سميد،الجميعلدىبهذامعروف(نك-ستوكمانالدكتورشخصيةمصاحةذ(قلست،بيالظنتسيءالابهةء*-هوفتاد

وقضية.عامةبهمعترفاعتدارءاناعتفد،نعم-اسلاكسن.سو؟يمنطمؤ!حااشدولست

الوسطىالطبقةرجالمعشرلنلبالنسبةجداهامةهذهالمياهمنشات؟كذلكانكيرقولءن-عزبزيإ(لماذا-ورتو?(ن؟لد،تور

ثعبمنجمتصبحبأنتشرالحمامات؟نالقوليم!ن(نهكما.الدنيانيواتيحت،تعلمكما،قواضعأصلمنانحلراؤتي-هوفتا*

وخاصة،الحماماتعلىععيشتنافي-م!بعانعتمدانيرب.للبلدةدا؟ميكونانوذلك.حقاالدنيماا!روقاتتحتاجهيازمالارىكافيةفرص

نستطيع،مابكلاقتراحكندعمان،رز.ولهذا.الدورملاكينحنوروحرؤتهامقدرتهايطورماهوهذا.العامةا)شؤونادارة!بنصيبلها
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حسناساسحسن-اندوراصحل!جمعيةرئيساننيوبما

القاعة(الىستوكمانالد3توريرافقه.ويحرجينحني)؟حسنا-ستوكمان(لدكتور

(لا؟دكتور،.ذلكفيقولكما.(الدكتوريرمودبينما)هوفستادولا-اتالمسكرمئعجماعةفيطملعضواننيوبماباسكسن

الجبنهناكلفيقويةهزةلتحمث؟لمنالسبايوقتهوهذاانتعتقدمئعالمسكرات-أنصارمنانني،دكوريا،عليكيخفي

والميوعة؟والتردد.تلكيدبكل،تأكيدبكل-ستوكمانالدكتور

اسحسن؟اتقصد-ستوكمانالدءتور.جداكريناناسمعاتصالعلىانيافنتمرك،صمنا-اسحسن

ولكنه2،كمرامؤدبلثمخصانه.اقصدءماذلك،نعم-هوفتادفان،بنفسكقلتكما،للقانونومطيعحكيممواطنبانيمبروفاكنتولمة

نهم2،تمامامثلههناالناسومعظم.المستنقعةنيالغارقيناولئكاحدانيمع-بيديالسلطةبعضعلىواقبض،البلدظفيمعينانفوذاني

ءليهمالستولىلقد،اخرالىجانبمن(بداويتأرجحونيتنبذبون...قولهينبغيلامااقول

حاسمة.خطوةاتخاذءلىيجر؟ونلافبلالواوالشكآلحلو.يسلاكسئسيد،جيعهمعرفةهئااعرف-لبتوكمانالدكنور

النية.حسناسلاكسناننييبمو-ولكن،نعم-ستوكمانالدكنورانعليالسهكلمنسيكونانهافنلكيتضح،صسنا-اور!لاكسن

الرجليعتمداخواعني،ذلكمناكراقدرءواحدشيءهنار-ه.!فاد.ذلكالضرورةاقتضتاناجتماعا؟نظم

بها.ويرثقنفسهعلى؟اجتماعا--توكمان؟لدكتور

هذافيصوابعلىانت-ستوكمانالدكوربسبب،المواطننقنلمنلكالشكر!جيهمننؤث،نعم-اسلاكسن

شيئااسكب؟نواجربالفرصةهذهسانتهزقانيوللا-هوف!تدبماطبعاينظم-انوجب.العامةالفائدةهذهمثللهامرفياشتغالك

يجب.ألاستثنهسبيلعلىمرةولو،ال!حسنهذببلالهمفيالحزممنوفيا!حاكمة.والاصزابالسلطاتالىيسيءلاحتى،الاعتدالمنيمكئ

دوضسحلناخب3يلركان.إجبالبلدةهذهمن؟لسلطةعبادةتجتانعلىحرضاان،هداتقديريسيءانيستطيعلناص-ااناعتقادبمر

.اثياهمننساتفي،يبررهامالهاليسالتي،العظيمةالغلطةهذءالأعتدلاذلك

مسلحةفيهذاانتعتقدكنتاذا-جراحسنا-سشوكمانالدكنور-مصكللنهلاانفرضناولوحتى-هوفستلا

شقيقي.الىاتحدثانقبل!سو*ن،فيكن،المجمع.هو!ادسيد،اخمةللسلطاتلااساءة،كلا،كلا-اسحسن

هذءفي،(لجريمظافتناحيةفسأكنب،ح!ايةوعلى-هوفشادو!هوق.ىانيةمرةايدينامنابدرةينتزعوا(نيمكنهملقومعارضةلا

القضيةي!نبنىانالعمدهيذلو(ن.لاظءابا.خير!يثمرانيمكنولا،الماضيفيذلكمنالكفايةفيهماذقتلقد

سيرفض؟انهتتصورانيمكندكيفؤلكن-ستوكمانالدكنوربحريةرأيهعنيعبراذالمواطنيعارض"نيستطيعلااحطولكن

وبعدئذ.تصورءبالمستحيلهذاليس-هوفستادوا!ال

يمؤنكالحالةتلكفي،-اعمك،اذنحسنا-ستوكمانالدكوريااخبركاقبوسعيليى.(بيهـهملوحا)-ستوكمانالدكتور

الكاملبنصهانثرء-مقانيتطبعانوو؟كل4-!رلانيةلمبي.صميممنمبتهجاناكم،اسلاكسنعزيزي

وعد؟هذاهل؟ذنكافعل(نفيهل-هوفسشادكألاستشرب،وولمم!حباسعيدجداسعيدانني.مواطنيمنارتاييد

ولن.معكخذه،هوها.((ثناليسلمه)ستوكمانالدكتور؟كذلكاليسى،الاسبانيةالخمرةمن-

بعد.فيمانيتعيده؟نويمكن،تقرأهان!سك.ا!راالرو--ة(لمثرو!اتا!!لاانا،؟شكرك،7لا-اس!ن

.دكتور،وداعاولان،ذلكسأفعل،جداحسنا-هوفشاد؟ذلكفيقىلكما-اليبرةمنكأس،حسنا-ستوكمانادركتور

سعهولةس!سرآلامرانسشرى،وداعا،وداعا-توكمانس؟لدكنور-الى(00ءا
..ومتهدكيشيعاتناوللا.ايضاهداولا،شكرا-اسلاكسن

يمكن.طبماسهل-شعوفظد-بر!ضواتحمث،(!سةفيبجؤ!ةسأقومو*ن.النهارمنالمبكر

بالقاعة(ملراويخرجينحني)ستروث-احم-هوفستاد.العام؟لرأبم!واعد،الدور*كي

الطخرثالىوينظر(لطعامغرفةبابنحو)يذمب-سشوكمانءالد،ضر،و!كئي،(سلاكسنيد،اللطفغايةفبم؟نك-ستوكمانالدكنؤر

؟عدتهل،ليتر!،اهلا!كاترينا...10111+ا.الا11
صروويه.لاجرءتهد.كلنلصوررشطيع،لوقعفي

المدرسة.منتو(عدتلقد،نعم-)تدخالا-بشا.واب(ووالبساطةغايةفينييبدوفلامر

لعد؟ياتالم-)تدخلثه-ستوكمانالسيدة-
امصد،ولست-دكتور،دالماببطءتتحركالسلطات-؟سلاكسن

معطويلحديثفيكنتولكن،كلا؟دطرس-ستومممانالدكتور
-.-)قنا؟لومها(ن-الله-مدرلا.

اشملان-اهميتهاتصحفقد.لاكنشنيكمررامتركلسانه-هوفستاداس!نسيدياالجريطةبر،فايتحركونسنجعلهم-هوقستأد

اذ(،تصرفيتحتجريدتهوضعفقدوهكنا.اولااظنكنتمماك!رافلنو*،باعتمال-تقدم.هوفستادسيد،عنفلا-اسح!ن

اليها.(حتحتما..

الحياةمررسةمنالتجربةجمعتلقد،لصيحتيتلك.شيمامنهمتنال

للأ؟كاحةفيستكونانكاتظن-شنوكمان(لسمدهبة.0.0.101
..رجولحن،اشاتدركان*نويمكنك.،دكتورولكلكمىيمبعي*ى

ا!رءيسعلا،نفسهالوقتفي،ولكن!-!ابراشوكمان(لدكورالاءرسةان.كاربر!رارصادون،جطنبكالى،الد!باالوسطىالطبقة

جلالبه.الىتقفوالمستقلة،المستنيرةالصحافةانعر!انيفخرانيلا.معك"لمتراعة

ايضا؟ز(رننالدورمحيحمميةرئيسانفيقولكوما
اسلاكسن.السيدعزيزييا،جزيلاشكر(-ستوكمانالدكتور

-75الصفحةعالىالننتمة-.وثاعا،وداط(يدهيمد)
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ء........ا.....!ا...ع..د...ذ....*إ.و545-علوعلىالصفحةتتمة
لاالاأاحرىحطهلصرحاىسسطيعوهل،يعم-ا!رفدعمدهاسوكمدأالشع!

،الصباحهذاالبلدةمهئدمسلزيارةحجةاختلقتلقد-ة

لعدهالصطرمدكاسعاءلسعييرتهدءكر!-5حاس!هبلهجه- .عشنشن

المستقبل.في؟يريدوماذاأحقا-ستوكمانالسيد

المستقبل!في-ستوكمانالدكور!انبيالىجيعاسيقفون.يدهتللىيؤكدان-الدكور-ستوكمان

نفسككلفتهل.مي.نبديراظنهلماطبماابتسملقد-الممدة؟لرينا،ورائيمنيقفمناتعرفين9هالضرورةحين

ممااستشجت؟نفقاتمنالمقترحةتمييراتكستحتاجهبماالتفكرعناع؟ورا"لرفما،كلا-ستوكمانالميدة

.الريالاتمنالالوفمئاتعدةتبلغقدالتكابيفانالمهندسقاله!اشئراصة*غلبشة-شنوكمانالدكنور

الحد؟هذاالى-شوكمانالدكتورأتوماس،لكمفيدذلكوهل-ستوكمانالسيدة

يستغرىفقد.الامربرماباسو(يسهذاولكن،نعم-ا!دةيئما!رر4)يفركمنبةشكوناظئها،طبعا-شنوكمانالدكنور

الاقل.علىعامينالعمليكوناذالمرءتغمرانتيهذءغبطةاية!الهييا(.وذهاباجئةبد

كاملين؟عاميناتقصد!عامين-ستوكمانالدكأوربلدتهابناءمع*حوييلانسجامهطمثلفي

؟*شأءتلكفي!الحماماتنفعلوماذا،؟لاقلعلى-العمدة!ا!اءيا،ومفيدنجرهومماالكعيريشلوان-بيترا

فيذاعان،ث-!احداان.نظنوهل..ذلكمنبدلا؟/ةةرهاهل!ا!ا،يلرتهسيلفيذلكوكل-ستوكمانالدكتور

؟كانتسوبوءةابهانالخارجالجرسهوذا-ستوكمانالسيدة

لطرس،مولوءةالماهولكن-شنوكمانالدكور.
...(البابملىلقريسمع)بطرسلكانبدلا-ستوكمان2تورالد

!الحماماتتزدعرفيما،بالضبطو!ن،الانذلكوكل-العمدة(القا!لممنشوكمانالسهيدخل)!تفضل

0كمصحاتمكانهالتحتلالمزاياتعوزهاولا،ايضا،مجاورةبلدانهنالكالخيرصياح-الممدة

اليها.الزوار.نيارتحوبلىعلىالمملالىفوراستبادرانهاتعت!ر*بطرس،لر؟يتكمسرورالي-شوكمانالدكور

يهميل-ربما-يميطيرجى-ينا،-ومارا-حلىستقويم-بؤيدخ!لوح!ريبانها--؟غزيزيياحالكميف،الخيرعباح-شوكمانالسيدة

مساءاستلمت.(الدكوريخاطب).بينبين،شنكرا-"لعسظ

،اصشآش.الحماماتفيالياهحالةعنمنكمذكرة،الدوامساعاتوبعد،امس

إ"..001-مشأقر(تهاوهل،نعم-ستوكمانالدكور
أ.%%اإأإاأأااااا%إإاش1101!ااأأا؟!،قراتهانعم-الممدة

اإا011إ.ااأل!إ

أاأاااا

%ا!ما.ا!اإ11!111ا!(عنهطرف.من)لنظراحم-الممدة

المضية؟كلرايدوما-ستوكمانالدكور

11

15أ111بيترا،تعاني-ستوكمانالسيدة

اا.(اليسارالىالغرفةوبيشاهي.ندخل)

111اكااءاا

/ااأه01هذهبكلتقومانالفروريمنكانهل-(برهةبعد)العمت

اما105علعيدونالابحات

ا-أصا-أنا،التأكدتمامتأكدتتى،نعم-شنوكمانالدكور

.!أالاناتلكدتمامتلكدالتوطا-الممدة

كااااا--بذلكافئفنكمذكرقيانبدلا-ستوكمانالدكتور

اااأ111

111لأرشئضسشممنششنكوثيقةالحماماتلجنةالىالمذكرةهذءرفعتنويوهل-العمدة

،!ؤ!صصر!ا!مرهم!صا.،الخصوصبهذاشيءيتمانيجب،ط!عا-شوكمانالدكور
.امحور1.4رسم!ه

...وبرشسه

قوية.تعبيرات،كعادتك،مذكرتكفي،تستعملانك-العمدة

.بطيءسمهولزوارنانقدمهماان،اخرىاسشيامجانبالى،وتقول

تتاملشانحسبكسوممرلك؟يقالانيمكنوماذا-شوكمانالدكثور

.لمرضهذاونقدم!الخارجياونيالدونآلاستعمالفيسواءسامماء

--.؟!نشفيملكيبسخاءلناويدفعون،ثقةوكلهمحماماتنايؤمونمساكبن

-ولطملمصرفانبنيانيجبباننااشنتاجكبصئذوتملن-العممظ

رالص!للطباعهاو!د4الهرحمسهايا.ا!يبكلوفعنيدوان،الطا!ونواديم!المزعومةالمثوائب

جديد.من
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جريمة،كذبة،خيانة-خدعةستكون،نعم-ستوكمانالدكتور!بلدتكدمرتقد-كلون،بذ(،؟لكعيركف(لذبم!المشروع

كله!المجتمعوضد،الشعبضدسافرةثدمرت-انا-شوكطنالدكور

ءـضاراننفسياقناعمن،ودكرتسبقكما،اتمكنلم-العمدةطريقعنالاالذكريستحقمستقبلللبلدةيكونلن-.العمدة

الوشيك.الخطرذلكمثلحقاأنا؟عرفهكماهذاتعرفبالطكيدوانت.؟لحمامات

قدتكونوانبدلا!ذلكمنتمكنتلقدبل-ستوكمانالدكتور؟اذنعملهينبغيالذيما-ستوكمانالدكنور

وانت.للغايةومقنعواضحللقضيةكلضيإناعرفاني!(قتنعتهي(لمحماماتفيالمياهحالةباننفسي(قناعفيانجحلم-العمم!

اصرانت-ستيكنتفقد،بذلك.التسليمتريدلاولكنك،جيداتفهمه.مذكرتكفيتصفهاالتيبالخطورة

وتلك،الحاليمكازالمافيالمياءومنشاتالحماماتبناياتتكونانعلىفياسوأتصبحقد؟و،واسوأبل-كذلكهيبل-ستوكمانالدكنور

لااننياتظن!بشو.بهاالاعترافتريدلاالتياللعينةالغلطةهيعلىينبغي.كئبرا.نبالغانكاعتقدانني.الحريحلحين،؟بصيف

!ور!ن؟ا!ركقادرايركونانينبغي-يتخنطالتيالخطواتيعرفان(لكفؤالطيببب

عاىالحرصشدصبكنتان؟كذلكالامركانوانصتى-العمدةملمو!ةتصبححينمفعولهايجابهوان،؟لضارةالموثراتأزالةعلى

فأنا.المبلدةمصلحةاجلءنذلكافعلفانني،سمعتي.برضوح

شمانالعامةللمصلحةتؤءيبطريقةوادارتهاالامورتوجبه؟ستطيعلا؟وبعدئذ؟حقا-ستوكمانالدكتور

جانبعإىامرفانه،اخرىولبواعث،ولذا.اخلاقيةسلطةليإبمن؟نويجب،واقعةحقيقةهيالموجودةابمباهمنشاتان-؟لعمهـة

ها،توقةانيجب.؟لحماماتللجنةمذكرتكتقدميلاني؟لاههببةءنعطيمالجنةاتصبحفربما،الزمن!رحينولكن.(لؤاويةهذءمناليهاينظر

وسنبذل،به.تف!بماللبحثالقضيةسأطرج.المجموعمصلحةاجلمن.معقولةنجرمادية.فضحياتبدون،معينةاصلاحاتلادخالميالة

كالمةالشعباذانالىتصلالايجبولكن،بهدوء،الجهوداقصىجماشريكااكونآنيس!؟نهتتصوروهل-ستوكمانالدكتور

.المشؤومالامرهذاعنهمسةاو؟كهذءخدكة

عزيزييا،الانس!نعهايمكنلاولكن-ستوكمانالدكتور؟خدعة-المعمدة

وستمنع،منعهايجب-العمدة

الشسعبأ؟فيسبقمرواشلفها"لعمدكشور!عرتومهاكرونلاإيمكن؟،اـوانئدكدلكشخا!اطالىا-ا11.-اب--را!
الصحافة.ءلىتقوفيجبيعرفولكالمس!تقلةنان-تنتبه،جيدنهبمالمتحركتو،رالىيم!ا:وليهماإللى!مصرساأإ(فا!!ص!آ00

،وماس،غريببشكلمتهورانت-(قصيرةبرهةبعد).الممدةكا

عليك؟هذاتائجستكونماتقدر(لمالركصص!ىصلا

علي؟هذانتاعلى؟ذويدنتائجعليكسمتوائعمدكتورا1ا111111!اآ11111115

لا-3،؟76-..وكا..،"لا!،"خا*:*.،عطمي!اكلرمبهداصعمهصهـ(له

بالله؟والعياذتعنيهالذيما-ستوكمانالدكتورلاالا.ااا1ا0اا

علىدوماو،نت-الاخمسلكمعكثوما.سلكتاننيأعتقد-العمدةءلايالرليسئلالخسااعل!كأاهـع!!هإه

ذلك.ءلىاشكركوانا،فعلتئقدنعغلد،اسبعدكتورلمدستوكفاثساصا،5ل!يخدس6لرلح!عزهعئطلممصر

حدالى،مرغماالواقيفيكنتفانني.شكرااطلبلاانا-العم!ةيمصعصا005هر6لبرجمثكطهـلح!!م!ى

"ل!نيمحس!تحمصيئمصملحعد؟انثىسعالكلتلدفيا،.قليلاشولقيدائدلقاكعومن.-امم!مايرسملخفاوممىا!امهامراموهمح!أ

كسالمكىانعيدوماآملك!.لعسياجلمى-معلثماامعلار

نا،ر!بمرنرفيلشخصلمؤلمفانه.ماحدالىقلت-العىدةاكمرص...ة!تاجموامع.رهـل!

.اخرىاثرمرةللهواننفسهاقربا!كهاقربيعرضاءرفىصر

ذلك؟افعلتظننيوهل-ستوكمانالدكنور

روحالكانتدرياندون،تفعلانكالح!لسوء،نعم-البمدة

كلفيللاندفاعمستهجناميلالكانثم.وثودية،وجموحة،نسمةااااا10ا1

تكت!ب،حىفكرةتجدكادمافانك.ممكنةغيرامممكنةمناسبةءرصعوههـهلش1!ح05ء-

عنها.كاملاكراسااوللجريدةمقلا،-بالضرورة1ا1اا1اا1ا11ا

فكرة!دررحين،المواطنواجبمناليس-ستوكمانالدكنورلم!-.

!للجمهور!وصلهاان،جديمةجم!بر!-فىئركلاصكيهصىوا!!يرى

علىفهـالجمهور.الجديدةللافكاربحاجةالجمهورليس-العمدة"-كاا
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اخرىم!لةفتلك،الخاصةب!فتكاما.كموظفقلت-اممدةاقبلى.منلببههيو(لتيبهاالمعترف،الصالحةالقديمة،بلافكاريرامما

عنتعبرانفيالحقلكثميى،الحماماتفيكمر؟وسواما.طبعا!علناهدااتقول-ستوكمانالدكنور

ر؟سائك.اعتقاديخالفاعتقاد..؟"00001 "يسبيلعلىمرءولموحةبصراحدلكنمينبمي،كعم-؟لممعه

املكولا،وعالم،طبيب؟نا!-بطاقيممااكثرهذا:ستوكمانالمدكتورانكاعر!لانني،ذلكاتجنبان،الانحتى،حاولتلقد.(لاستثناء

!-؟نالحقفليسى.توماس،بالحقيقةاخبرك(نفيجبالاناما،الضيقسريع

،.؟نهاخالصةعلميةقضيةللبحثالمطروحةالقضيةليست-العمدةمنتشكوانك.عليكفضولكيجرهاالتبمالاساءةمدىعنفكرةلديك

؟قتصاديا.واخرفنياجانبالفافان،معقدةقضية،!نتقدانكوتديوتحقرهاسنفسهاالحكومةمن،نعم،السلعثت

يننغي!باللهوالمياذذلكمنيعنينيوما-ستوكمانالىهـكتور؟يطاقلاالذيهؤابطبعك،ذلكغرتتوقعهالذ!ماولكن.واضطهدت

.كانموضوعأيفيرأييعنالتعبيرحريةليتكوىان(نا؟هل،اطاقىلااذنفانا!حقا-ستوكمانالدكتور

فنحن.بالمحماماتيتعلقلاالامركانان-ذلكلك-العمدةذلكاعرف.معكالعمليطاقلارجلانت،توماسنعم،-العسدة

بشؤونها.التدخلمننمنعكويبدو،شبمءلاياو،شخصلاياعتبارلديكفليس.التجربةمن

من-حفنة!أنتم!-.نمنعونس)يصرح(-ستوكمانالدكور-للحماماتكطبيبمنصبكءلىتشكرنيانعليكانتنسىانك

عليكفماامر؟(صدرعندما،رئيسكانا-ذلكامنعانا-العمدة!سوايحقمنوليس،حقبممنالمنصسبكاطلقد-ستوكمانالدكتور

له!.تمتثلانالاانا،معدنجبةمياههكمصحالبلدةامكانجباتاكتشفمناولكنتفقلى

شقيقي،.لكنلملو،بشرفي(نفسهيضبظ)-ستوكمانالدكتورهدهلمحكرتناجلمنسنواتناضلتثم،حينئد،ذلكعرفتوحدي

بطرهـ-يا-وكتبتكتبتولقد،احدمنمساعدةدون

!لهذاتخضعلن،والدي-(بعنفالبابتفتح)بيترا،ذ؟ك(ذحلقديكنلمالمناسبالوقتولكن،شكلا-العمدة

بيترا،بيرا-(تتبعها)-ستوكمانالسيدةعلىتحكمانوسعكفييكنلم،العالمءنالمنعزلةالزاوية.نلكوفي

؟تصغيانكنتمااذن!51-العمدةالامر،واخرين،.نعهدتفقد،المناسبةاللحظةحلتوقدلأما.ذلك

بد-يكنفلم،صهـاريخقالحاجزان-ستوكمانالسيدةأيةنرىوالان.القويمةخطتيافسدتمثم،ضم-ستوكمانالدكتور

.متعمدةواصغيتوقفتبل-بيتر(!كنتم(لمدممينمنجماعة

بآسف-فلست،العموموجهوعلى،حسنا-العمدةمنفذعنجديدمنتبحث(نكاراهاناستطيعماكل-؟ركمدة

؟لمنععنليتحدثتلقد.(،كثرمنهيقترب)-ستوكمانالدكتورمنقديمةعادةهده-رؤسائكعلىهجوماتشناانتريد.للمشاكسة

والطاعة-المىبريبةوتنظر،منكاعلىسلطة(حتمالتستطيعلاانت1.عاداتك

اللهجة.تلكاتخاذعلىارغمتنيلمقد-العمدةوبعدئذسشخصياعدواوتعتبره،وظيفتكمناءلىوظيفةيحتلمنكل

عام؟تعريحفيبنفسيالكذبةالصقانعليوهل-ستوكمانالدكنورلك(وضحتالانولكني.ضدهتستمملالسلاحمننوماييهمكلا

ملحة.ضرورةالميهاالمشاربالمعانيلتقريراصداركنعتبرنحن-العمدة،احذركولذلك.انالهاتعرضوما،خطرمنالبلد"لهتتعرضمامدى

أطع؟لموان-لشوكمانايرالدكت.منكثطلبهالذيالطلبفيتلىدانني،.نوماس

.الجمهوريطمئنبلاغانفسمناسنصدربلحينئد-المعمدة؟طلب؟ي-ستوكمانالد?ور

سوف.ضدكمساكتبعندئذ،عظيم،حسنا-ستوكمانالدكتورالمسآلةهذهعنلملغب!الثرثرةمنيمنعكارر(كلديكيكنلم-العمدة

خطما.علىوانكم،صو؟بعلىانااننيواثبتنظريبوجهةا.نمسكاخمادهايمكنفلالذلك،رسمياسراتبقىانيجبكانالتن،الدقيقة

عندها؟تفعلونوماذارجالوسيخترع،الخارج(لىالانواعجميعمنالاشاعاتوستضل،الان

فصلك.امنعاناستطيعلنعندها-العمدةتنفيانلكالضروريمنسيكون،فلذلك.؟ليهاشتىاضافاتالسوء

أماذا-ستوكمانالدكور.علناالاشاعاتتلككل

فصل!!ابتسء-بيترا!افهمكلاانيأوكيف!انا-ستوكمانالدكتور

فصل!-ستوكمانالسميدةنتيجةالىستتوصل،اوسعبحتبعد،؟نكننتظرن!ن-العمدة

لكيعطىبان؟قرحانسأضطر.الحماماتمنفصلك-العمدة.البدايةفيتصورتكماملحاولسرالخطورةوشيكليسألامران

الحين.ذلكمنذبالحما!اتصلة؟يةلكيكونوبألا،سريعاشعار؟هذاتتوققوناذنانتم-ستوكمانالدكتور

ذلك!على؟تجر؟-ستوكمانالدكتورلجنةبانثقتكعنتعبراننتوقعفاننا،هذامنواكر-العمدة

الجراةلعبةيلعبمنانت-العمدةنقائعيايةلاصلاحالاجراءاتكل(ونزاهةبدقة)ستنفذمالتالحط

!.كوالديرجللمماملةمشينةطريقةهذء،عماه-بيترا.محتملة

.بيترا،اهدئي-ستوكمانالسيدةانكمطالما،بذلك(لقيامبامكانكميكونلنولكن-ستوكمان(لدكتور

بالتأكيد،!المسبقةآرا؟كملكم(ذن!آها-(بيتراالىينظر)العمدةاعتقاديوانه،بطرس،اخبركاني،واترقيعالترميمفيماضون

اكثرانكالمفروض،عزيزتي(ستوكمانالسيدة)يخاطب!بالطيد-المخلص،الثابت

ن؟وحلالي،ذوجكلدىنهوذككلاستعملي.تعقلاالاسرةهذءاعضاءشخصيااعتقاداتحملان،كموظف،لكيحقلا-العمدة

عائلته-هذاعلىيجرءمايتبينتجعببهأ-اننييحقلا-)يجفل!استوكمانالدثنور
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للمجتمع!عموااثىالنبواثا-المجئمعوئعو،الجمهورئحو!وحديتعنينيمعلألنني-ستوكمانالدكنور

اديت؟فينحقبنا؟توماس،حائلتكنحئمقبلكدي-ستوكملقبالسيدة

فيها.يعيننبىاتى؟لبلدةوعلىعائلتهعلىاقول-الممدة
عليك؟يمتمدونالذيناولئكنحولواجمكقياماذلك.(...

..لطياتققيفيلحقيقية3البلحةمصأحةنضعمنانل-ستوممان(لدكنور

نافنامكثك؟تتحدثبمانعليكإلمسفلاونعبمعلىلا.فيكمانبنابميرلسعدةوسترى!أء.أجلااوطجلاللنودستظهرالتيآثامكمسافضع!قلبه

بلدتي.أحبكنتاذاكيب

و!كر،توماس،(لاولادتذكرولكن.-ف!رلنف!كحملثدف!اثمتبيلحاجة،ا!دةلازووارالرئيسيالمنبعش!انتريدالذجم!انت-العمدة

الاصه.بعنلدد
كافىلو!كالرينا،العقليةقوالدفقدت(نكلابد-ستوكمانالدكنور

؟مجنوفبانتهئم!رجحهيا،مسمومالمنبعملفب-الدذتوهـستوممان

اللعينة-!لعصابته.هلالبطرساخضعبكمسيناجبا،ناا!ناننيالا-!عيةبتناوكل!والمفسادبالقانوراتالتجارةعلىنعيش(ننا

حيلا!طب؟كلبؤبفباحد"سحيمةسامةنياتكوفب

التبمالسعادةاللهوقاناولكن؟ذلكاعرلىلا-ستوكماناثسيدة!كذبةمنسعغلأتستمد(لمزل!رة

جز(فايروفيعمنان.هذامناسوأاو-كسلىاوهام-العمدة

لعببتبصبئتننوربكتعشامئبلمانجدكاىكنتيفبمختدحؤبصرمنتمبمعلىستكوموىدلنادهبمهجميعاوبلاول.للعجتمععمواثغبواقببدلا،كهئبهلموئبنهمشيضتلعيحات

ر!-انأتجر؟.(نحوه)ين!بستوكمانالدكنور

هذ؟كلههذايعنيه!لىط!يويضعغطصمراعيائفسافيتذنادلدلدكتوفيستوفيمن!توماس(بينهمابنفسهاتلنى)ستوكمدالسيدة

ابت!يا،بهحوئمقاحتفظ(دبالدهاذراعتمسفت)-بيترا

هناألشي!وثعريفحرشخعيعلى(تغطرسونهؤلاءمايجرههوىأمل.الانحنرت!لقد.للعنفعر!ةنفسياجعللن-العمدة

كاترينا!،عا
.س(يذ!ب).وح؟في.ولعا"مبتفغلكحنالسبلأهوريما

يعلمولكن.مخزيةلكمعلالمتهمانلاشك،بلى-شوكمانالسيدة

-.الحياةهذهفي.لهيخضعانالاالمرءعلىليسظلماهنكاناللهمعامل!ةانحملانعليوانا.(وف!اباجيئةيمشي)ستوكمانالدكتور

!*،كلا،أو.؟بهمسيحلطذا!اليهما!ظر.توماس،الاولادهاهم!ذلكفيقولكها!كالرينا،بيتيوفي!كهذء

قلب-ابدالكيكونلن-توماس،ور!ةعارووفىان،الحقيقةفي-ستوكمانالسيدة

كتبهماومعهما،حديثهمااثناءدخلافومورتنايلفيكون)!-عميعلىالفبضهنتمكنتليتنيبيترا

المدرسية(منذضدهماقفاني!بميكان-غلطتيانها-ستوكمابئالدكور

لن(.والحزآالصلابةمنبنوبة)!-الاولاد-شوكمأنكورا!لىي!ثوني-!ايضااشملهاوان-استانيعناكشروان-بعيد؟مد

كلها.الارضثوتولو،قطللغيررفبتياحني!اتحمللن،بالسماءو(قسم!هذااتحمل!ن!انا!للمجتمععدوا

(.!رفتهالىيلمب!عزيزيياكلعلى،(لسلطةلهشقيقكولكن-ستوكمانالسيمة

ستفعل؟ماذا-توماعي-(تتبعه)شوكماناررصة.الحقلىاناولكن،نعم-شوكمانالدكنور

مواجهةفيالحقلييكوناناريد-(الب!عند)ستوكمان(لدكنورالحقمعكيكونانماجدرى!الحق،الحق،نعم-ستوكمان(لسيدة

.احرارارجلايصبحونعندمابجراةاولادي؟فوةلكتكنلم؟ن

(.غرقةيدخل!؟هذاتقوليانيفكنككيف-أماء-بيترا

جميعا!اللهليساعدنا،52-(باكيةتنفحر)صكمانرة51جانبالى.الحقيكونانيجديالش!ماذا-ستوكمانالدكور

ذلئب-الىوبالاضافة!كاترننا،سئتيفةفمرةاية؟حرمجتمعفيالمرء

(!يممتاانإلهما،وبمتري!سسليملش!ركلعماقهلكحتىمخلعىبينرسساءلوالدلوبما؟ورافىمنالمتراصةوالاغلبية-،ماميالم!نقلةالحرةالصحافةاليست

اعتقد!كيما،كافيةقؤفتلك
ترتههيم

لاتفيبربالطممرانت!تؤفاشب،ياللسمقء،ماظا-ستودبمان.السيدة

هبيرمطبحاينبنص.ءه:-؟قي

صيصصسرلى؟ؤيهافيلاماالذى-ستوكمانالدكتور
ص؟.اخيطضدههفبياعني-ستوكمإنالسيحة

هوبمااتمسكلمان،افعلانتريديننيومادا-ستوكمانالدكتور

كرمصميبممبتبدر؟وحقيقيحؤف

الظببئبللمهمحاؤةح؟معردئمه(ورماهفبا،نعق-بيترا

السبليمفاضل،يريدوالمان.فا"لدةايةلهذايكونلنوبكن%ستوكمانالسيدة

دنانياقرشا.ءاالثمن.يربوالم

.مااذاقدرتوشنرينقليلاانتظري!كانرينا-هو-ستوكمان(لدكتور
حديعاصلد

.".النهبيمصىتارثبياخوهفاق

بيروت-إلادابدارغن.ماسيحثهوذلد،الفصلوقوعنهايةحتى-ستوكمان؟لسيدة

هـ*بواجبيقمتقد،حالايةعلى،ساكون،باسلا-ستوكمانالدكتور
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