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مدسواشقيحمسسبهرغسسرجمه

لىحمةمق!لى
عممام!ضاكب2بمسحا!شلد

الرئيسي.سندهالانحتىكانواالذين،الحمامات-المفعيالعلدفيالمنشورتنمة-

ميلغانفاقالىشكبلاسيضطرونفانهم!طبعا،نعم-بيلمونالثالثلفصلا

.النقودمن،اليسارالى،المؤخرةفييوجد-"الشعبمراسل"محررغرفة

كفقتتصمغيرنينكلنالقولكدللجماهيرهذالومياوع!دطاينعيلمكنالاهوىقس!انهدخلالهامنتظهرزجاجيةالواحلهاخربدايمينوالى،للدخولباب

رى.الغرفةمنتصففي.اليمينالى(ل!ئطفيباب.التئضيدغرفة

كلأعني،البلدةميالمسؤوليةذاتالمر؟كزكلوان،ادجوهجميعمناليسارالى،المقدمةوفي.وكبوجرائد،باورائمغطاةكبيرةطاولة

.نحررية.افكارذويلقومبهايعهدانيجب،الملديةالحكومة

بجالبالطاولضالندايمئذاتالراسيمنزوج.عالمقعدو!ربهانافنة

الواضحة!الحقيقةهيفينعثع!يةنكيلورهذءانناحتىفلاضربرهااننيب!ليخ،وكنيبةالمظهرلنرةالغرفة.الجصرانبقرب*خرىالكراصبعضي

(.الب!علىنقريسمع)يرى.وممزقةمتسخةالنراعينذاتوالراسيمهترىءو؟دلأ

هطبعةتوجدالوراعوالى،"لتنضيدغرفةفييعملونوهم؟لمنضمون
تفضل.(ينادي)!هه-هوفستاد

(.اليسار،الغلفمنستوكمان(لدكوريدخل).ع!حاتفيص-قة

وتقريراليميئمنبيليخيععر،يكنب،المقعدالىجالسهوفستاد)
حسنا؟.الدكتورهاهو،آه-(اليهيتجه)موفستاد

!هوفستادسيد،فورااطبع-شوكمانالدكور(.يدءفي"لدكور

ائن؟،هذالى4الامرألهل-هوفستاد!-بانالقولينبغي،حسنا-بيلون

مرحى-بيليخ؟كلهقرلأ.لههل-(يكنبوهو)هوفستاد

تأكيد.بكلهذاالىالامرآللقد.فورااطبع-ستوكمانالدكتور.قراتهلقد،نعم-(المقعدعلىالاو!افىيضع)بيليخ

سيد،الحرباعلنتلقد.مايريدونفلهممايريدونههذاكانانأقويايب!والدكتورانترىالا-هوفستاد

!لميخ!.فقعكلمةكلان!ساحقايكنلمانالموتخىفلافرب!قويا-بيليخ-

المدقة.مثد-مثد

اربعصممتلقد.،الادكتوارلةالمولسيإهذابرننقريرسعتوكماعواربييئيالضسبةمنلايتحطمو!؟لاشخاصهؤلاءولبن،نعمسموفسش!

اسلاكن؟اينولكن.قبلمناخرىمقالاتخمساو.ولى

حتى،فربةبعدضربة،نغربسنظلولمكننا!جطصحيح-بيليخ

هناتعال.اسلاكن-(الطناعةغرفةالىقجهاينادي)لحظةانني،الكقريراقراكنتحين،نيبدالقد.محطماكلهالررتنيسقط

الموفوح؟نفسفي؟اء،اخرىمقالاتخمساواربع-هوفشأد.بعيدمنترعدالثورةاسمع

مختلفةاموراتعاليفي،ياعزحمزيابداكلا-ستوكمانالدكور!هن!يسمعأسلاكسئزرءلا7هص-رسشدس(هوفستاد

وكل.المصرلىومسألةالمياهمنشاتحولكلهاتدورولكنهاجدا،هلوع،جباناسلاممسنان-(انخفاضااكرصوتفي)بيليخ

المرةهذهبغيتكستنالولكنك.الرجولةمنشر؟رةايةفيهوليست

يشعربخالمرءصمحيحايكنبهدممثللغختى!عألمولةفلالىضئرخريلثيبعليخأالدكعورتقرررستطبعهل.بالتاكيد

ركاما.اكعاعسقطيصبحخىيديهينفغىانلايستطيعاتسالس!يتين"ان،نعم-هوفستاد

بالتاكي!لايفكر!رصاتسقط.(الطباعةغرفةمنيدخل)اسلاكسن.شيطانيةمضايقتهسعكون-بيلعون

ركاما8(لحماماتهدمفيالدكتورمهما،"لموقفمننستفيدان،الضلحسن،نستطح-هوفست!

الطبقةكلفستكونالدثنورمقشحاتعلىالعمدةيواشلمابئةمث

+لرتعب..ابدا،كل!-هوفستادوا!.و*خرون،جميعاالدورملاكيجمعية-ضدءالدنياالوسطى

تمممختلفثسيءعننتحمثكنالقد،كلا-ستوكمانالدكنورفيلالسهم5اصح!كبارعصيةوكلهويهزمفسوفعليهاواش
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أهذافيقولكفما.المياهعي!فوقأهوفستادسيد،!قر-سيفيمارافي،حسناالاخثرهـ.

فيالاملكلالانلديناانفاعتقدليبالنسبةاما-هوفستاد-فريدانه-هوفستاد

الحقة.الايديفي؟لبلديةشؤونناوضع.ثيرايسرنيهذاان؟كذلكأليس-ستوكمانالدكور

..خطرسيوجدانهاتصور*،باعتدالتقممناواذا-اسلاكسنالىبحاجةالمرءدليس،ومباشر،الوضوحتمامواضحانه-موفستاد

افعلاني!لاامخطرهنلاكانسواءيباليومنسستوكمانالدكورذكيشخصكلانواثقوانا.زبد.لهفي،مخى(حصائيايكون(ن

.ضميريسنيلوفيالحقيقة؟سمأ!علهما.جانبكالىسيقف

.دكور،يؤيدانيجبرجلانت-هوفستاد.ايضاحكيمشخصكلمومفهؤايكونانمل3و-أسلاكسن

اشي،للبلدةحقيقيصديق(لدكنورانلاتتعك،نعم-اسلاكسن.لقريبا!!ووةكل،الحكماءوغيرالحكماءكل-الحقيقةفي-بيليخ

(لمجتمع.صيقادعوه؟بنثرهالمخاطرةيمكنانه؟عتقداذن-اسلاكسن

صديقاستوكمانالمدكتوريكنلمانالموتحتىورضرب-بيليخ.ذلك؟ظن-ستوكمانالدكتور

اسلاكسن!،للشعب.غد(سينشر-هوفس!تاد

التصير.هذاسنتشىالدورملاكيحمعيةانلارب-اسلاكسن
...اسألكانواود.الو!تنضيعالافيننغي،نعم-ستوكمانالدكتور

شكرا-(المميقالتماتر(ماراتوعليه،يصامحهم)ستوكمانالدكنور.بنفسكطباعتهعلىشخصيا.شرفان،؟سلاكسنسيديا

لقننيلقد.اسمعكمانلشرنيانه.المخلصين،(لاعزاءأعدا!طيا..سروربكل-اسلاكسن

محسأسددءاننيتقوا!لابئس.مختلفمدبلقبالمترم!ي!كل،مطبعيةأخطاءلا.ذهبوى!،عليهاحرص-شنوكمانالدكؤر

ومع-مسكينامريضالاعوداذهـ؟لانانيح!ولكن!الفائده10!
..51!-.مسودءترينيانمنشمكنربما!مورسارجع.هامةكلمه

اسلاكسن؟سيد،لالمقالةالعنايةمنتلكد..لانيةفسأحضرذلك
ينفجر-ار؟.ان-مطبوعالر؟يتهاتوقكماخبركماناسطيعلا

واحم!اصفبل!كانسبب!طالتعجبعلاماتمن(يالحذفولا!كالصاعقة-بييبخ

وداعا.،وداعاوالان!(نتيناوانكم.الاذكياء(لمواطنينلحكميطرحوان-ستوكمانالدكور

.(يخرج.البابخىيصاحبونههمميماالخيات.لتباد!ن)(نواعجميعنيوجهتلقد.ادومالحملهانعليمالادصورون

لنا.بالنسبةبثمنلايقدرانه-هوفستاد-ىتسانحعوفي؟بسطسأسلبكنت.لتهديدات1

تصاها،اذااما.هذءالحمامات!لةلزمطالما،نعم-اللاكسن10
س!ان.ىحثومك!ماذا-بيليخ

الباعسه.الحكمةمندليس،النراباسفواننفسيأهينانليوأرادوا-ستوكمانالدك!ود

على-*عتماركليعتمدهدا-احم-هوفستاد-معتقداتيوأ!لسىاعمقهوق؟لشخصيةمصابحياضعار!أرادوا

اسحسن.،جدامحروموقفك،جباندوماانت-بييخبة!فايةثيراال(يكنلمان،الموتخىفلافرب-بيليخ

السلطاتمهاحمةالمسالة-كلونعندما،نعم؟حان-اسلاكسن6لال*ا-..ا
...ءهرممامنشومعانيمكنوماد-هوفسماد

تملمتاننياقولارنياسمحولكن،بيليخسيد،جبانفانا،المحليةوسيتحققون،مخطئينكانواانهمسيجعونولكنهم-سنوكمان(لدكتور

المتعلقةالامورفي،العليا(لسياسةفياما.التحارىمدرسةفبمالحذر.ء....011لأ..ه
..،وساوركهم"سللمر"مييومكلللحربلعسيساكرس.هدامن

حبانا0كنتاذافيماترىانيمكنفعئدها،نفسهابالحكومة-مقالالريتفجربمفالى

لنفسك.مناقضةهنافيولكن،بالجبانلست،كلا-يبليخ-ولكن،نعم-اسلاكسن

فالمرء.بمسؤوليلاىالاحساسعميق،الوافعفي،انني-اسلاكسن!الحرب!الحربانها!مرحى-بيليخ

يابهونلاالمهاجمينلان،بالمجتمعالضرريلحقلاالحكومةيها!حينوث-ي،وث-!هم،ارضاب!متلعي-سنوكمانالدكنور

ا!ليةالسلطاتاما.سواءحدعلى،همحيثيجلسونفهم،فيدرثور*!ماذلك!الثري!الجمهورمنمننهدعلىبالرابتحصببنالهم

وهذء،السلطةلتولياهلاليستهيثةتأتينافدوعن!ما،طردهافيمكن-باغدالاهـتء!،دكألى،نئيء!لمبلمعدلا؟نولكن-اسلاكسن

بةألاخرينوللناسالدورلاصحاببالغةاساءة!اور!جراتلانوءش!الاطوقعلىكلا،كلا-بيليخ

تفكربراالا-الذاتيالحكمبواسطةالمواطنينوتثقيف-هوفستادضطةليستةانها-(فيشبر!اطةيستمر)ستوكمانالدكتود

.أابدا-يشفىوان،كلهالمجتمعيطهرانيجببل،محسبومصارفمنشأت

لافهو،يعميهاراسخة-مصالحللمرءتكونعندما-اسحسن!الخلاصكلمةهذء-بيليخ

.هوفستادسيد،شيءبكلالتفكريستطيعا!ظءة!د!عيكلطرديجبانةعيكميخفىفلا-شتوكمانالدكتور

احميها.راسخةمصالحقطنيتكونالامل2اذن-هوفستادشيءكلاتيينلملها.لانهايةدروباليوم(ماميتفتحتلقد!ميدانكلفي

اسمع!،اسمع-بيليخ،الثبانالراي!حملةان.طريقياجدماسرعانولكنيبع!بوضوح

الححمكانلقد-(مبتسماالمقعدالىيشر)احم-اسلاكسنيكونانيجب!عنهمنبحثانيجبومناليهمنحتاجمنهمالنشيطيين

هذلأ.المحررمقعدعلىقبلكيجلسستتجارد.الهامةالمراكركلفيجددقادةرنا

فق.لمنا(لكذ!فلم-يبصقلأ)بيليخ!اسمعوا،1سمعوا-بيليخ

..اكونولن،مذبئبالستانا-هوفستادالامورلتسير،معانتآزرانهومانحعاجهوكل-ستوكمانالدكور

يامحالتاكدشديديكونانابداللسياسيينبغيلا-اسلاكسنتنسابكسفينة(لعقباتكلالثورةوستتخطى!تامةبس!ولة،بسهولة
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تعيدينها!ولماذا-هوفستادلكينبغيانهفاعنقدبيليخسيدياانت(ما-هوفستادسيد،شيء

اترجمها(ناريدلالافي-بيترامجلىسريرلوظيفةبطلبتقستقدرمتماقليلاثمر(عكتطويان

وعمتولكنك-هوفستاد.البلدة

ايضا.تقراهالمواظنك.حينئذقراتهاقداكنلمولكن،نعم-بيترا!أنا-بيليخ

ولكن.،الانجليزيةاعرفلااننيتعرفينفانك،كللا-هوفستاد؟بيليخ،صحيحأهذا-هوفشاد

بانهاخبركاناردتاننيفيالمسبببالذاتهووهذا-بيترافقطذنكفثلتلقد،للشيطانيا،ولكن،نعم،حسنا-بيليخ

يلائملاهذا(الطاولةعلى؟لكتابنضع).اخرشيئا.نجدانيجب.المنثجحيئلاغيض

.ابد(جريدتكموالتذبدب،بالجبناتيمتاذاأما.بهذاعلافةليليى-؟سلاكسن

لا؟ولم-هوفشادلمفانني.للجميعمفتوحالياسيماضيانالىاشران؟ودفاني

صريحةمخالفةمبادلكمكلتخالفلانها-بيتواالشعب،منقلبيزالما.اعتدالااكمراصبحتاننيسعوى،ابدااتغير

-لهذابالنسبةاما-هوفشنادالسلطاتاعنيص-السلطاتالىمانوعايميلعقليانانكرلاولكئي

منترعىغيبيةقوةان.تثبتكأفالقص-تفهمئيلاانت-بيترا(الطباعةغرفة)يدخل.المحلية

النهاية،فيلمصلحنهمشبمءكلوتحول،العالمهئافيبالصالحينبمون؟هو!اد،!4اتخلصنحاولأنينبغيانناتعتقدالا-بيليخ

.بالافنراريسمونمنيعامبر-ضماأوا!طباعةالورقعلىيخفقاخرشخصاتعرفوهل-هوفستاد

الجمهور.يحبهمابالذا!وهو.حسنهذاولكن،نعم-هوفستاد!ر(سماللنايكونالالعينةمضايقةاية-بيليخ

تصدقلابنفسكانت؟كهؤهبمادةالجمهورتزودوهل-بيترا-عندئذذلكلناكانلوفقطنعم،-(مقعدهعلى)يجل!نتىحهـوفستاد

الشكل.بهذ؟فسرلاالاموران؟لادراكتمامتدركوالت.مئهكلمةستوكمانالدكضورمنطلبتانكلنفرض-بيليخ

يفعلاندائمايستطيعلاالمحررولكن،لاطبعا-هومشناديملكلاانه،ذلكجدوىوما-(الاوراقيبعضدمقلبا)هوفستاد

قليلةشوصون!يالناسرغباتيرضيانغالبافعليه.يشاءما.شيئا

فيالرئيسيالشيءهيفالسياسة،حالكلوعلى.(لاهميةالؤي-العجوزكيلمورتن-غنيفت!خصوراءهولكن،كلا-بيببخ

فيالناسيتمعنياناردتواذا،للجريدةبالنسبة-؟لحياةبالغريراء""يلقنونه

و(ن.خوفايهررونأجعلهمألاعليفيجب،والتقدمالتعررطريق؟ئروة3بهلدانصتأكدانتهل-(يكتب)وهوهومشاد

اكثرفسيكونون،(لصفحةأسفلفيكهذهاخلاقيةقصةوجروايوصولانبدولا!لديهيكنلمانالموتخىفلأضرب،نعم-بيليخ

يجدون؟نهم-اعلاهافيبهنخبرهمبماللتسليماستعداد؟ينفقانبدفلاحالايةوعلى.ستوكمانالدكتورلعائلةثروتهمنجزء

اطمئتنانا.إكدرانفسهم.الاطفالعلى

المصائدهذهمئلتعدحتىبالمنافقلست!للعاريا-نجيترا؟هذاعلىنمتمدوهل-(استدارةنصفيستدير)-هوفستاد

.بعنكبوتلستأنك.لمقرائكاعليهاعتمدانيمكننيكيف؟اعتمد-بيليخ

والحقيقة.لمحيالطببرافيلكاشكر-(مبتسما)هوفستادوظيفةعلى؟نعتمدالالكوينبغي!تفعل؟لالكنجبر-هوفستاد

لي.وليست،لبيليخالفكرةنلكان.ننالهـاعنأننلك؟وكد؟-فباهـظظ؟عى،(لاخرلىهيلسكرفي4

بيليخ!للسيد-بيترابالؤ؟تأريدهمافوطنييولمحضى(ء"م!دأ؟-وور،لظننيوهل-،جليخ

لومهيالممنىبهذ؟شيئابفوقكانلقد،نعم-!اوكشلدمنجدبداكللم!د؟"وبعطب،المعارضهط::نرءضبل!كيئالرمض!ههدا

،فيالجر،هـةالقضيةبظهـورالاهتمامشد!!كانالذيوهـو.سابقدى"يحدتلا،كهذاجحركيالمرءيحاجهمابالذاتهووهذا،الحث!

.(لكتابعنفثببئااعرففلاانااما.يثرما

التقدمية-بافكار.،بيليخالسيديشطيعكيفولكن-برص"فمم،نعم-)يكتب(هوكسشاد

طلباقدمانهسمعتوقد.مسايربيليخان-هوفستادلجمعيةطلباواكتبالانساذهب-قرببا!سيسمعوننيحسنا،-بيليخ

البلدة.مإلسسكرتببرلوظيفة(اليمينالىالغرفةخل)يدالدورملاكي

ينصكيفولكئ.هومستادسيد،ذلك(مدفىلا-بببتراببطء(ويقول،القلمحاملةويعض،مقعدءعلى)يجلس-هوفستاد

؟هذالمثل.تفضل(مرةالبابيقرع)-القضيةهيهذه-احم

هو.اساليه-هوفشاد(إليسار،الخلفمنبيتراتدخل)

بيليخ!من!هذاتوقعتما-بيترا؟هنا؟انتاهذء!ماذا،)بنهغى(!ا!فشناد

مفاجىء(لامروهل-(متزايدبامعاناليهاينظر)هوفستادتعذرنيانارجو،نعم-بيترا

؟كيرالك؟تجلسينالا-(ئراعذاكرسيالهايقدم)هوفشاد

ساعرفلا؟نا،اوه.لاربما-ذلكومع،نعم-ييترا.فورااعودانيجب،شيا،كلا-بيتر؟

.بيتراآنسة،الكرنستحقلاالصحفييننحن-هوفستاد؟والدلىمنرسالةتحملينلعلك-هوفستاد

حقا؟ذلكاتعني-بيتراها(.معطفهاجيبمنكتابا)تخرج-يخصنيلامرجنتلقد-بيترا

لاخر.حينمن،ذلك(عتقد-هومستاد.الانجليزيةالقصةهي
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الامرأما،حسنا،حسنا-هوفستادفهميمكن-المصفرةاليوميةالشؤونفي،نعم-بيترا

المطباعة.مكتبفي،الخارجفيالعمدة-اسلاكسن-خطيرةفضيةتبنيتموقدالاناما.هذا

؟العمدة-هوفشاد؟والدكقضيةتعنين-هوفستاد

منالب!دخللقد،اليكيت!دثانيريد.نعم-اسدكسنقيمةاعظمبأنكمتشعرواانيجبانهاعتقد.طبعا-بيترا

فاهم.وانت،احديراهانيئللم-الخلفي.الناسعامة"ن

ل!اذهب،انتظر؟هذامعنىيكونانيمكنوماذا-!وفشاد.المقبيلهذامنءبنسيفعلاالتوماشعر،نعم-هوفستاد

وينحني،البابوإبئننح،الطثاعةغرمةنحو.لذ!ب)-بنفسيمجيدةطريقانها.بذلكتشعرانيجبكيدبالتل-بيترا

لا-احدااناللاكسئ)1تلكد-(للدخولا!ممدةوبدعوورهـرائقوتةالم!للحقائقالطريقتمهدان!احترتهاالتيتلك

الطباعة(غرفةخليد)اعرف-سن3اسلالاييدفينجئ!جاعةتتقدملانكولوحتى-!الجريئةالحديرثةالفكر

.هوفشنادسيد،هنانرانيانتتوقعلمم-العمدة-اليهاسيءرجل

.هذاتوقعتاننياقولانيمكننيلا،كلا-هوفتد-احم-اليهالمساءالشخصيكونحينوخاصة-هوفستاد

هنا-جدامريحبشكلمتمركزونانكم-(حولهينظر)العمدة.
امصح-كيفاعر!اكادلا

عظ!م.مكان
.ـ..أومخلصامستقيمايكونعندماتعني-أبيترا

-او-هو!ادعندماخاصة-اعني-(وبرقةمنخفضبصوت)هوفشاد

وقتك-لاشغل،لاامأدنتسواء،سئتولقد-الىممدة
.والدكيكون

فيانني،العمدةحصرة،والمسعةارح!اعلى-هوفستاد01ء....
دلك.-(مجاهشراجع)يبرا

علىولضمهما.لمأخذ!ما)0وعصاكفمتكآخددعني.خدتك....
...بيترآ؟س!ه-بيترا،لعم-هولستاد

تجلس؟انتودالا(!هـ؟ويىأنتيءكلوقيلاولايهمكماهوذلكاذن-بيترا

.شكرا(الطاولمةقرتلحلس)الممدة...........

005،العظيموالديهلبليس؟المحعيعةلا،ذلك؟بالداتالعضية

.(الطاولةقربايضاهوفستاديجلس،الحنون

.هوفستارشد،اليومكيافنضا،ظ-كئيراكنتلقد.بالتاكيد،طبعاوهذا-هوفسفد

حضرةيا،المديدةلواجباتككانربما،حقا-هوفستاد.هو!ادشد،نفسكفضحتلقد،شكرا،!-بيترا

العمدة-.شيء(يم!فيولا،أبداتانيهبكاثقولمن

.اليزمالضببقلمشاسببالمذيهوشر3الدان-!العممنذلكلانىليالمقسوةبهذهتكونيانايمكن-هوفسناد

أالدكور!أحقا-هوفستاد؟-*ولىبالدرجةاجرن

حولالحماماتالحنةالتقر.لرصنئوعاكتبلقد!اوو.وا!ربممامعمشاليماتكنلمانكهوعليهالومك!-بيترا

.الحماماتفيالمزعومةالنقائصبعض!ر.!سبا!جموعوضرللحقيقةطبوكأنكاليهتحدثتلقد

حقا؟ذلكقعلهل-هوفستاد!كونهانتظاهرتالنبمالرجللست.وبيبوالدكطاستخففت

-قالظنتته؟يخبركألم،زمم-الممدة.ابدا،ابدالكاغمر،لنماوهذا

ما-دجبئاذكرلقدوبالمناسبة،نعم-!اوفستاد-يرا؟نسة،المرارةبهذهتتحدنيانينبغي2-هوفستاد

التقرير.اجلءنجئتلقد-(الطباعةمكخبمن)اسلاكسن.*كلعلىالانليى

المقعد.علىهوهنالك-اوه(مضطربا)هوفتاد؟الانكيسولم-بيترا

حسنا.-(الاورافىيجد)اسلاكسن.مساعدتيعنيستغنيلاوالدكلان-هوفشاد

عنه-اتحدثكنتماهوذلك،انظرولكن-الىممدةهذاعلىقادراذنانت-(لقدمهرأسهمنتتفحصه)بيترا

.العمدةحضرة،المدكنورمقالهوهذا،نعم-اورلاكيىن!للعاريا؟ايضا

عنهأتتحدثكنتماأهذا-هوفستادالايجب.تفكربدونتكلمتلقد.كلا،كلا-هوفستاد

فيهه؟رايكما،تماما-اسلاكسن.ذلكتصدقي

مجردعليهاطلعتلقر،بالامرفنيالمامليليس-هوفشاد.وداعا.اصدقيمااعرفانني-بيترا

.اطلاع.(غامضوبشكلبسرعةالطباعةغرفةمناسلاكسنيدخل)

ستطبعه!ذلكومع-العمدظ،اوه(بيترايرى)-هوفستادسيد،تظنماذا-الىللأكسن

موقمة-رسالةبسهولةارفضانيسعفكمالا-هوفتاد-غريبهدا

-المممدةحضرة،الجريدةبننحريرعلاقةنيليست-اسلاك!ىن.لسوايتعطيهانعليك.الكنابهاك،حسنا-بيترا

لا.طبعا-العمدة(الرئيسيالبابنحوتلهب)

.إديبينيوضعمااطبعفقطانا-اشدلاكسن-بيتراأنسة،ولكن-(-بتبعها)هوفستاد

تماما.صحيح،تماماصحيحهذا-العمدة(تخرج).وداعا-بيترا

الطباعة(غرفةنحوبذ!ب)-علييجبماهذا-اسلارتت!-اقولانني،هوفشارسيد-اسلاكسن
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.وعلامالعمدةحضرة،ذلكتحمللانستطيع!ياللهلكن-اسلاكسن،باذنك.اسلاكسنسيد،لصةانتظر،كلا-السة

ذلك؟؟ثناء(لدورملاكينحنسنعيشسهوفستادسيد

ماداولكن.اسلاكسنسيد،اخبرر؟نجداالصعبمن-العمدةبةالعمدةحضرة،تشاءمالك-هوفستاد

اوهمناهمانامانهذاسيؤمواحدازائرااناتظن؟نضلانترإشا.اسلاكسنسيد،ومفكرحصيفرجل(نك-العمدة

كلها-الباهـةوان،موبوءالمكانوان،مسمومةاياءان.العمدةحضرة،هذاترىانيسرني-اسحسن

وهما؟الاماهنالككلىوليس-اسلاكمن.النفوذواسعوشخعي-"لسة

ليستانها!فسياقناعفىافقت،اراد!يمنبالرغم-اهـرة.رئيسية!مورة،الدفيالوسطىالطبقةفي-؟سحسئ

منا-؟لاغلبيةيشكلونالضرائبدافميصغار-الس!
وهم.ى

حضرة6معثرتكارجو،هذهوالحالة،عنرللدكورلبس-سوسلاكسن.اضمكانكلفيعا

ولكن-،العمدة.جداصحيحمناساسلاكسن

الحنشد،الحقبقةلوىلالقولاذك؟ف!ولانيؤ!فنبم-(لعمدة.بينهمارماملأثسعورتعرفانكشكندي-وليس-المممه

أصوابعلىاناهل
.بتهورهمعروفادائماكانشقيقيانالحظولسوء

شبد،موففهفيت!عمهانتريدفانت،هذاورغم-السلاكن،ذلكاعرءفاني؟قولانبوسعياناظن،نعم-اسلاكسن

.ال!ةحضرة
!هوفستاد

الفقيرةالطبقةمن1طنيناموجموعكانتولما-العممغ
؟-ذلكيتصوركانمنولكن-هوفستاد

وجهةمنتبدوكماالحقا"لقعنقصيرابياناكتبتلقد-العمدة-للتضحيةباخلاصتواقة

نقائصايةاصلاح،ريببلا،يمكنانهوأعلنت؟بمالتعقلتتعفنظر؟هذاوكيف-اسحسن

الماني.الحمامدووضعتتفقباجراءاتم!تملة؟تضحية-هوفستاد

؟العمدةحضرة،معكالبيانهل-هوفسادبرهان-الشعبيةالروعهلىسادبرهانفهذا-العمدة

حالة-في،معياحضرتهلقد،نعم-(جيوبةتحسس)اووطبعاولكنك.(شقعكنتممااصانهاعترفواني.جدامنهع

!ذاهو،ياللثيطان-(بسرعة)اسحسن.اعرفممااحسنالشعبيالشعورتعرف

شقيقي؟؟من-(لعممه-الممدةحضرة،ولكن،نعم-اسحسن

اين؟؟اين-هوفستادالبلدةستضطرالتيالتضحيةانالواقعودي-العمده

التنضيد.غرفةمناتانه-؟سحسن-صغرةليستلتقديمها

فهنرهذ(ومع،هنامقابلتهلااريد!مايكون(سوأهذا-العمد"؟البلدة-هوفستاد

عنها.احدممماناريدعدلدةاشياء-الحماماتانها-افهملاولكني-اسحسن

لحظة.هنادادخل-(اليمينءلىالبل!(لىمثيرا)هوفستادان*صلاحات،تقريبيموقتتقديربعد،تبينلقد-المعمدة

؟-ومن-الممده.ريالالفثلالما"لةاومئتينستبلغالدكنوريريمماالتي

هنك.بيليخسوىاحدآتجدلن-هولستاد-ولكن،ضخممبلغهدا-اسحسن

.مباشرةقادما.له؟العمدةحضرة،بسرعة،بسرعة-\سحسن0شعبياقرضالنجمعسنضطر،وبالطبع-العميغ

.(وراءهويغلقهاسحسنيفتحهالذي،*يمنالبل!طريقعنيخرج)؟-البلدةان+لعنيانتبالتأجمبد-(ناهضا)هوفستاد

اسحسن.،مشغولبلألكتظاهر-هوقستادمن-؟البلدةرصيدمنيسحبالمبلخانتعنيهل-؟هكسن

كرسي،على؟لجراثدمنكومةيقلباسحسن.ويكنبيجلس)؟الدنياالوسطى؟لطبقةجيوب

(.اليمينالىانينبغياخرمصصرايعن،اسلاكسنالسعيد؟عزيزي-؟لس!

عد3،انذاها.(التنضيدغرفةمنيدخل)ستوكمانالدكور؟التكاليفغ-دي

كالية..الحماماتاصحابشانهنا-اسحسن

(.وعصاءقبعتهيضع)؟العمدةحضرة،هذامنتمامامتاكدانتهلسالسة

نتحد!كنابماعجل،1سلاكسن؟دكتور،*ن-(لكتب)هوقستادالتغيير(تبتلكماطولبفاذاوهكنا.(كيدةمعلوماتلدي-العمعه

.اليومنضيعهو!لديناليس.به.التكاليفنفسهاالبلدةتتحملانفينبغي،1سعةالو

*حظ.كما،لاراهامسودةهنالتليس*سحسن!ستوكمانالدكتورقضيةهذهولكن-!المعلرةارجوسياللطاعون،اوه-.اسح!من

وجوددا؟تتوقعانيمكنوكيف،كلا-يلتفت(ان)دوناسلاكسن.هوفستادسيد،*ختلافتممتختلف

(نعملن.شوكيعدىترلومنك؟لاطبعا-ستوكمانالدكنور.بالتاكيد،نعم-عوفستاد

مطبوعا.ا!دارىحتىهدوءاوبراحة.عامينمسةالموسسةلاكلادسنضطراننا*مرمافيولوأ-العمدة

اليس.وطوبلاوقتاستستغرىقلأكهاذلكومع؟احم-!موفستاد؟تمامانغلقها؟نغلقهاهل-هوفستاد

آسحسق؟،كذلك؟مأمينسة-؟سحسئ

وقتا.تستغرى(ناخثى-؟لى!سنبة*قلعلي-ا!تتلكيتطلبفالممل،نعمكسة-ت
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النعو.هذ"علىوبخداكله،دارهمحنبعيداساعودانن؟الطيبيامديقي،حسنا،حسنا-ستوكمانالدكتور

.إاحدااخدعلاانا-هوفستادالبلدةرفاهيةكونعندما.ضوورياذلككانانمرتينساحضر،تانية

بخدإمي؟لاحداسمحاننيتظنينهل!خداع-شنوكمانالدكتورعلىيوشك).التعبببعضيضنالاالمرءعلىفيجب،خطرفيكلها

ميدااكر!انني.تماماملالفعلهموهذا،نعم-شوكمانالسيمظاحدثكانعلياخرشيءهنلاآه،(.ويرجعيتوقفولكنهالن!اب

الى).توماس،تامةبسهولةتخد،ولكنك،البلدةفيرجلاذكى؟نك.بشانه

نشرتانالحماماتفيوظيفتهسيفقدانهتذكر(.هوفتاد؟-اخروقتمناليسأاعذرني-هوفستاد

كب-ماقد:عندماهذاهوفلامر.بكلملأيناخبركانيمهـن-شتوكمانالدكور

!ماذا-اسلاكسنكلهالششاءانفقتاننيويجدونغدا،الجرلدةفيمقاليالناسيرقر(

-دكتور،حقا،حسناوالاق-هوفشناد-البلدةمصلحةاجلمنبهدوءاعمل

*،*!-يحاولوندعهم!ها،ها-(ضاحكا)ستوكمانالدكور-دكتور،ولكن،نعم-هوفستاد

اثنرهـعةالاغلنيةان.ذلكعلىالاقدامقبلكببر3سيفكرون،ياعزيزتيواجييهذاانتفنقدنت1،ماستقولاعرفاني-ستوكمانةور3الد

تعلمين!كما،ورائيمنتقفالمو؟طنينان،ترىولكنك.انتتعرفهكما،ذلكاعرفطبعا.كمواطن

وراعلريكونان،الحطسوءبالذاتهووهذا-ستوكمانالشدة-كيرايقدروننيالمساكبنهؤلاء!يالله

.المفزع(لشيءهذامثل،الانخىكيراقمروكقدالبلدةاهلكان،نعم-اللاكسن

واعتنياليتالىذهي1-أكاترينا،هراء-ستوكماىالدكتور.دشمر

..اقوله(نمااريد-(نخوفيسبببالضبطوهذا-شتوكمانالدكأور
عندماهكذاخلاقفةكلوليانيمكنككيف.بالمجتمعاعتنيودعيني،بدارك

:هذاهو

فس!جبثةهئلأهابااو(اثعالجصوساعيدلفوز،)؟يفركديلدتمامويممشبميرل!ثمعمبيشلموالكيكنداء-الفقيرةالطبقاتوخاصة-الامر.لصلهمعندما

.-المستقبل؟جلمن؟نفسهمبايديهمالبلم!شؤون

!-طافركجعفلطنينامالاحر،ارمايقفونوءلعياذصينكلسعيقرىوسعبمبقف-عليكاخفيلن،دكتور،احم-هوفستاد

الهي!يا(ايهينظر)اسحس!ناسمعلنولكني!يدبرشيئاهنارانادرر!آها-ستوكمانالدكتور

...النوعهلامنشيئانظموالكونو؟؟ن.عنهكلمة

الستوبعةيتناول)!احمللسلطة(علىايههويعال!توبن!نهولدفمشا؟ئوعايمن-هوفستاد

(.ويرفمهااعابمهدقوسبينبمنايةالرسمية،باعلامموكب-نوعأيمنشيءيي،حسنا-ستوكمانالدكنور

العمرن!قبعة-شنوكمانالسببدةتعمذيانعليك-يكون(نيمكنمهمااو،بهديةكتتاباو،ملدبةاو

والعياذكيفولكن!ايضاالسلطةعصاوهذء-ستوكمانالدكور؟انسمع؟سحسنسيد،(يضاواكت.ذلكتمعانرسميا

لالله؟عاجلا،الحقيقةنخبررانالخيرمن؟دكنور،اعئرني-هوفستاد

.-(جلاام
-هـذنحسنا-فستاد

ها!،ما.ليقنعكمجالقد!فهمتلقد،51-ستوكمانهوبررم!ور(.اليسار،(لخلف-منستوكمانالسيدهتدخل)

.!ظننتمثلماتماما!اء-((لدكتورترى)ستوكمان(لسيدة

الطباهة-عرفةفير(ليوعنسا!المرةهذءتفببربمونقررلقد

ايضا؟،ستوكمانالسدظ-(نحوهايذهب)هوفستاد
اسحسدن؟سيداء،عمبيهعلىنكص-(ضاحكا-بن!)

.دكنور،عقبيهعلىنكص،فعلا.(بسرعة)(-لاكسن؟كلالرينا،باللهوالعياذ،هنا؟نتترلدينماذا-ستوكمانالدكتور

مر"ءهمثا،"-وعصاهوتركبسرعةهرب-ستوكمانارركثمر.اربدماذالمعرفة1تمامتعرفانت-ستوكمانالسيدة

ربما-او،تجلسينالا-كلوفستاد

-آ؟باللهوالعياذم!-بنلريناخفبتموالابداسترطكن،طبعالي!ارهناور،ابطرلميلدالاخلليتعفراىوارجو،تتضايق*اربخو،شرا-ستوكمانالس!ي!ه

!-اليكاتوسلاني-توماس-شوكمانالسيدة..اطفاللثلاثةاماننيتذكرولكن،اكانهذا(لىبزوجيلحاقى

!حذار،د+سر-ا!عرو.المعرفةتمامهذانعرلىكلنا!ياللسخرية-ستوكمان(لدءن!نور

الىيتجه؟عصاءويحملالممدةقبعةسش!هنارركنوريررروي)واولادكبزوجتكجدافكرتانكلايبدوولكن-ستوكمانالشدة

(.العسكريةاتفهويؤديا!!فيالاب.الثكلبهلاالدمارفيجميعاننغرقنامستعداماكنتو*،اليومهذ؟

...زوجكل.كل!لةلهلرجلاليس!كاترشا،جننتهل-مان3ستوالدكنور
(.يبليحوور(ء.غضبااحمروقدالعمدةيدخل)

!قيماس،اوء.(البكاءوشكولى)شو!،ن؟رردةص؟طنا،يرنانفيالحقىرراليس؟العقيقةدعلنانفىالحقاطفال

!وعصايقبعتياعطني-(يتمعه)العمدة.سيشالتيالبادةئحووآجبه،؟ديباىالحقلهاليس؟ئشيطااومعيدا

.؟فما

رئيسمحوئ!اانيمكنك.(السابقفيكانكما)سيوكمانالدكتور

لك!اقولاني،كلهاالب(هـةسيدانني.العمدةوفي،الثرطقي!قيماس،باءخدالشيءكل-ستوكمانالسيدة

أ!وردممط،رسمبةقبعةانهاتذكر.قبمتياخلع-اد!رة.!نءكلفبى*عتدال.اقوررمابالضبطهذا-اسحسن

!القامونزوجيباشصراج،هوف!شادشبد،اليناتيءانك-لتوكمانايدة

ع!9



ستما"لة.،خمسمائةيسمحاليقطالديموقراطيةاسداناتظن!بش-ستوكمان؟لدكتور

استخدمانلااجر؟،ذهباوزنهااعطيتنيلو،كلا-اسلاكسنورةثاناخبركدعني؟ذهبيةشرائطذاتقبعةمنبالخوفلنفسه

لن.العامالرأيتحديعاىلااجر؟،دكتور،كهنالغرضمطبعسانتاطردكالانومني؟بالطردهددتنيلقد.غداالبلس!فيستنشب

.ابداالبلدةفيطبعهاتسننطيعانني،باى-؟هداهلىقادرنجبراتظنني.-مناصبككلمناطردك

ني.اعدهااذن-سنوكمانالىركورهوفستادسيرعدجانبيالىتقفلايقهراتيالمجتمعقوىان!قالر

..هيهذه-(الاوراقيناوله)هوالستادرأسعلىالمحملةاسلاكسنوسيبدا((الشعبمرالل"فنىوبيليخ

عاصالجمهورسيعرفها-(وعصاهقبمتهمتناولا)ستوكمانالدكتور-الصورملاكيجمعية

المواطننكلوس!سمع؟عظمحماه!رىاحتماعفيسأقراها.حال
............كل.ذلكافعللن،دكنور،كلا-اسحسن

الحق!قة!تصه
..-شنفعلطبعا،لماذا-شوكمانالدكتور

كهذا.لغرضدادهاتؤحركواحدةحمعيةاللدةفيتحدلن-الممدة.
؟الاضطرابهذافيالاشتراكهومستادالسيديودربما-العمده

كد.انظتماممتاكدانا،واحدةولا-اسهللاكسن.....

.العمدءحصره،كلا-هوفستاد

وجد.انا&تحتىولاضربكلا-بيليخنفسهيهدمحتىمجنوناهوفشادالسيدليي،كلا-اسلاكسن

علىضدكشقلونلماذا!حدامد!هذاولكن-ستوكمانالسمدة.
......وهماجلمنوالجريده

؟توماس،النحوهذا

رجالكللان.لماذالكلأمول-(منفعلا)تا!كمانورا!رى؟كلههذايعبيماذا.(حوورملتةظ)ستوكمانالدكور

وليس،عائه!فهمسوىرتصءلا)فكرونكلهملانهم-مظكعحائزال!لدةا-طبعفلاأدكور،رائففوءفيقضيتكعرضتلفد-هوفسناد

...تاييديمنحك

العامة.بالمصلحة

تستطيععحوزاانسأرلهماذن(لنراعهآخذة)ستوكمانالسمدة-فانا،ليبشرحهالعمد"حضر"تفضلوبعمما-بيليخ

....هذاعنالمسؤولانا،حسنا!زانفضوءفي-شوكمانالدكور

.الانلحانكسأقففانني.*ستثناءسسلعلىمرةرحلاتكونان....
......عنهاالدفاععلىقادروالا،معالتياطبعوافعط

ولضميريلروحياقسم!كاترشا،قولااحسنت-ستوكمانننور3الر..
.اجر؟ولا،اريدولا،اشرهااناستطيعلا،اشرهالن-هودستاد

واطوفط!لااشلحرفسوفقاعةدرحرونيلمان!ستظهرالمحقعقةان.ء
...-...سسرهاعلى

.شارعكلناص!ةعلىمقالتياقراوسوف؟العلدة.
...واعتقد،محررايتأهذاهراءاي!لالجر؟الت-ستوكمانالدكور

العملألهذاتقومانحدالىمحنونالستحتماانت-العمدة..
..الجريدهشهـيرالديهوالمحرران

كذلك.انادل-ستوكمانالدكور
..دكور،المساهمينعملهثا،كلا-اسلكسن

كلها.العلدةفييرافقكواحداشخصاتحدلن-اسلشن
..الحظلحسن-العمدة

وجمت!انا(وتحتىفلاضرب،كلا-يببئ،ا!وروهـي،المشئيرةوالاغلبب،العامالرايان-أسحسن

.انيبرافقور*ولادمنسأطد.لاتئ!نتوماس-ستوكمانالسدة
..الجريدهيديرمنهموغيرهم

!ممتازةفكزةمنيالها-ستوكمانالدكور...
؟ضديكلهاالعوىوهده-(بهدوء)ستو"لمانالدكتور

ايضا0ايلفيدهطورلما،مورتنيعتهجسوف-رر-توكمانالسدة.
.....للبلدةتامادمارايمنيفهذامقالتكظهرتان.ضمكلعم،-اسلكسن

كلالرينا!،شفسكوانت!ايضاودترا،نعم-ستوكمانالدكنور
.!اذنالموقفهوهذا-ستوكمانالدكور

النافثةفيسأقفولكني.فلاانااما،كلا-ستوكمانالسسدظ

!وعصايقبص!ما-العمدء
ماسأفعله.هذا،اراقعك؟

.(الطاولةعلىالمصامعويضعهاالقبعةيخلعسننوكمانالدء-ور)

ذلك!علىاشكرك-(ويفلهالذراعيهيطوقها)-سننوكمانالمدكنور
عير.وقتفيالمملفىدورلدالتيىلقد-(ياخدعما)العممق

ن*وسنرى!للحربمستمموننحن،المحترمونالسادةايها،ولإن.مناسب

انيظهرير.لدالذيالمواطنفمتخرسانالدنيئةحيلكملامهـانكاناذاف.
ممااسطتا(هوفستادالى).بعدالنهايهتاتلم-ستو،هـانالدكتور

المحتمع!
"؟المراسل"فيمقالتيتنشرل!علىفعلامصمم

(.البسار،المؤخرةفيالبابمنمعاوزوجتههوبخرج).اخرلسببيكنلمان،علأللتكسبيلفي،!ملا-صفستاد

.الاخرىهيغرورارأسهأملالقدحاد(1راسه)يهزالممد..
سيد.،الموصوعحارجعلاللتهاترك،فضلكمن-ستوكمانالسيد!

الرابعللفصل.هوفستاد

المؤخرةفي.هورشربيتفيالقديمالطرازعلىكبيرةغرفةلدىستكونهذاينشرعئدما.(بريبهمنبيلنهيخرج)العمدة

نوافذثلاث.داخليةغرفةالىيؤديوهو،مقتوح،مصراعينذوباب.تفضل.رسميبلاغانه.الضروريةالمعلوماتالجمهور

،وعليهمنبريوجدالمقابلالحا"لطمنتصفعند.اليسارالىالحائطفي.مناسبمكانفيسيطبع،حسنا-(البلاغياخذ)هوفستاد

مضاءةالغرفة.وجرس،وكاسماءوزجاجة،ومصباحان،طاولةتستطيعانكاتتصور!مقالتي+لطبعونولكن-شوكمانالدكنور

وعليهاطرلة،اليسارالىالمقسةفي.النوافذبينموفوعةبمصابيحبالسهولةيكونلنذلكولكن!الصمتمنبمؤامرةانحقيقةووادخنقي

بعضوقربهباب،اليمينالى،المقدعةفي.كرسيوقربهامصباحكراسشكلءلىمقالتيتطبعانايمكن،اسلكسنسيد.تظنالتي

الكراسي.كلا-،نسخةاربعمانةاريد.الناشرواكونجببيمنسلدفع؟فورا
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أالدكتوريأتالم.(هورسهترنحويصعد)اسلاكسنواولادالنساءبعضتوجد.الطبقاتمختلفمنكبيرحن!د)

.هناكينتظرانه-هورستر..المدارس

.(الخلفيالبابعندجرئ).لماما.(الغرفةلمنلىءحتىالمؤخرةمنتدريجياالناسمنالمزيديدخل

انظر!!العمدهاتىقدها-(بيببخالى)هوفطد؟لامتأد،هناايضاانتاذن-(بجانبهيقفلاضةألاولاوواطن

رعشمشخصياحضرفديكنلممانالموتحتىفلافرب-بيليخ.ووئنعبياانجنماعاافوتلاانا-الثانيالمواطن

!!ثيءكل.؟صفارتكاحضرتاظنك-الواقفيناحد

بادبمنحنيا،الجموعبينبلطفطريقهيثقستوكمانالعمدة.
ايت؟صعارتكتحضرالمأاحضرتهاطبعا-الثانيالمواطن

بعدومباشرة.اليسارالىالحا"لطمربمحلسهيتخذ،الحاننلكلا..

...كيرابولحاسيحضرالهمالايمنسنوسكيبربلى،-الئالمثالمواطن
رسميةسترةمرتدوهو،آلايمنالبابمنستوكمانالدكتوريدخلذلك

..ضخما

تماكلل.بهسهسةيقابل،ضعيفهتاف.ابيضعنقورباطسوراء!طيبشخصايفنسنان-الثانيالمواطن

(.صمتهذاوشله
..(الجماعةبينضحك)

كالرينا؟،انتكيف-(منخفضبصوت)ستوكمانالدكتورهناسيحدثماذا؟هداكلوغم(-اليهملنهءت)الرابعالمواطن

.(منخفضبصوت).اشكرك،تمامامرتاحة-شوكمانالسيرة؟الليية

.توماس،بهدوئكاحتفظ.العمدةضدبنهـلمانإديرشنوكمانالىدكنوران-الثانيتالمواط

،ساعهالى،نظر).جيدانفسيسأضبط-ستوكمانرالدء*ه؟شقيفهالعمدةولكن-الرابعاواطنا

(.وينحني،المنبرويصعد.لايخشاهستوكمانالدكتور.لاورق-الاولالمواطن

(.اوراقهيخرج).سابدأوهكدا،الموعدعلىساعةرنجعمضتتقول"الشعبمرالل"؟تمامامخطىءولمكنه-الثالثالمواطن

اولا.رميسانتخابمنلابدولكن-اسلاكسن.هذا

.*طلاقعلىضرورةلمذلكليس،كلا-سنوكمانالد،نورجمعيةرفضتهقد،المرةهذءمخطىءانهلابد،نعم-الثانيالمواطن

نعم.،نعم.(يصيحون)عديدوناشخاعر.المواطنينناديفعلوكذلكداعتهاتعطيهانالدورملاكي

رئيس.انتخابيجببانهالقولمنليلابر-العمدة.الحماماتقاعةيعروءولمبل-الاولالمواطن

،محاضرةلالقيالاجتماعلهذادعوتولكني-سصوكمانالدءتور.يعيروهلمانهمالمؤءرمن،ءدلأ-النانيالمواطن

!بطرس511،القضيةهذهفينتبعومن-(اخرىجماعةفي)ننعخص

فيخلافالىتوديمدشوكمانالدكنورومحاضرة-العمدةكماوافعل،لاسلاك!منانتبهفقظ-(الجماعةنفسفي)اخرشخص

.الرأي.يفعل

رئيس!!رئيس-الجمهورمنعدلداصواتايهاعفوا-(ذراعهتحتواضبارةالجموعبينطربعهينخذ)بيليخ

رئبسا!اـريدالاجتماعفيالعامالرأيانببدو-هوفستاد."الشعبلمراسل"الأكتبهنااتجت؟بالمرورلىاتسمحون.السادة

.ماتثعا؟ونلكمأاذن،حسنا-(نفسهيضبط)شوكمانالدكمور.لكمشكرا

الرئاسةأالعمدهيتولىالن-اسلاكسن(.ايسارالىالطاولةقربيجلس)

برافو!!برافو.(لمفقون)رجلارللاثةأهذامن-عامل

ولكن،.بسهولةلعرفونهالاسباب،ارفضانعنيينبغي-الممدة.اسحسنلجريدةيكتبالذيمبيليخانه؟لعرفهثلا-اخرعامل

السيداعنبم.اونهيقباالجميعاناظنشخصبيننابوجد،الحظلحسنمصطحنل،اليمينالىالاماميالبابمنهورسنرالقبطانيدخل)

،الدورملاكيجمعيةرئيس،اسلاكسن(0ومورتنايلفشبعهم.وبتراسنوكمانالسبدة

لاسحسن!مرحى!اسلاكسنيربرافو!نعم،نعم-كببرةاصواتويمكنكم؟الجلوس!فييمكنكمانهاعنقدالذيالمكانهوهذا-هورستر

(.المنبرعنوينزلاورافهستوكمانور3الىريأخذ).ماشيءحصلانبسهولمةشسحثواان

بهساللقيامينتخبونيانالمواطنونشاءوقداما-اسلاكسنأاضطرابايصيحدت!انهانظن-ستوكمانالسيدة

ارفض.انفلاسعنبم،الواجبولكن.لتنبأانابداالمرءلاسشطيع-كهذاحنئدفي-هورسر

(.المنبراسرتمنلصعد.عاليةاستحساناصوات).للقلقلامجال

."بحماساسحسئانتخابتموهكذا."(يكتبوهو)بيليخالغرمةهذهتقدمانمنكجميلاكانكم-(تجلس)ستوكمانالسبدة

.كلماتبضعاقولاناودمانياومفاهلىااقفوانااما-اسلا!ت.لزوجي

-و،الحصبفالاغدالاولدباني؟للسلامومحب،هادىءرجلانني-فانا،اخرآحدلرضلمان-هيورسر

عني.هذالعرف،بعرفنىمنوكل.المعتدلةوالحصافةكانجنن،ايضاجريئاعملاذلكوكان-(ابضاجلستوقد)ببرا

!اسلاكىن،نعم،نعم-ك!يرةاصوات.هورستر

هوثلاعتدكلان.والتجربةالحياةمدرسةفيتعلمتلقد-اسلاكسن..الشجاعةاتتاينمنلاثرى-هورهـتر

الصرطن-بهايتحلىفضيلةاثمتشخذانومنهما،اللحظةنفسفيواسلاكسنهوفستاد)يدخل

!انصتوا،انصتوا-العمد!(،حدهعلىكلالجموعبينطرإقهما
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الجرلدةعلىيجبانهوهلتجربةالحكمةنويمنتملمتولكي.الكبرىالمجموعخدمةمنالمرءكمكنان،(يضاو*هتدالبر(لحصافة-اسحسن

(لبحتة.المحلية*مورفىالحنرمنمعئقدرعلىتحافاندعاالئي،المحترمموهطنناعلىساقوحولئلأ.نحواحسن!لى

(لمنكلم.معأحفاركلاتفقانا-اسحسن.*عتد2لحمودضمنيبقىان،*جتماعلهنا

الدكتورضدالعامالرايانالوضوحتممالواضحومن-هوفشاد!المسراتمنعجماهةعالشت.(الن!قرب)رجل

احم!رالمحررواجبماهوولكن..للبحث(لمطروحة(لمسللةفيستوكماناالجحيمالىافمب-صوت

معبانسجاميعملأنهواليس؟السادةايها،والحاحاوضوحا!هس!هي-اصوات

بدوفىفوضوءمنمصالحبدعمضمنياتفويضامفوضاهواليس؟قرائهاحديرغبهل-!السادةانجها،المقاطعةعدمارجو-اسدكسن

؟هذافيمخطىءاناهلام؟كلل؟ملأضاتايهتقديمفي

مصيب!هوفستاد!كللأ،كلا،كلا-كييرةت1اصو!(لرئيسياحضرة-السه

كلفتنيقدكثيرابيتهغلىاترددكنتلرجلمخاصقي؟ن-هوفستاد.الحفلسيخاطبستوكمانالعمدة-اسحسن

التامتمواطنيهبثقةإتمتعاليومحتىالرجلهذاكانلقد-مراصراعامحةبطبيب-تدركونهاربماالتي-الوثيقةصلتيبسبب-العمد

قأبهإستشيرانهالرثيسيخطؤه،حالىابةعلىاو،الوجدوخطؤهكرئيسمئصبيولكن.المساءهذااتكململووددت،الحاليالحمامك

عقله.مناكرعلىيرغماننالبلدةلهذءالحيويةالمصثحعلىوحرصي،لملحماماتاللجنة

!شنوكمانللدكورمرحى!صحيحهذا-مبعثرةقليلةاصوأتليسانه،ريبدون،(عتقدانيمكننيوربما.باقتراحاتقدمان

اخاصمه.انعلى(رغمنيالمجموعتجاءواجبيولكن-هوفستاد؟لخارجآلىتصلانالمستحسنمنيرىهناموجودواحدمواطنهنلا

والطريقدونهاحولو(ناعارضهانيضطرنياخراعتبارايضاوهنالث.الصحيةوالبلدةالحماماتحالهبخصوعيفيهاومبالغمميدةفيحقلالق

وعالاعتباروهذا؟سبيلاذلكالىاستطعتان،يجتافي.الذيالمشروم.نعترضنحن!لابالظكيد!كلا،كلا،كلا-كميرةاصوات

هلأكلته.هئايرفضى"،القرارهذا*جتماعيتخذان،اقترحلثلأ-(لعمدة

!والمصارفاياهمنشاتموضوعالزمس.ستوكمانالدكتورقبلمن؟لموضوعهذاعنالمقترحالحديثاوالمحاضرةيسمعانائرتمر

القاصربن.واطفالهزوجتهاعني-هوفستاد."الحماماىطبيب

؟اماه،يمنيناهل-مورتن؟تعنيماذ(!-يسمع؟نيرفضى.(غضبايتميز)ستوكمانالدممتور

ضه!-ستوكمان(لسيدة!؟حم!احم.(تسعل)ستوكمانالسيت

للتصويت.العمدةاقتراحساطرعساسحسن؟تسمعونيلنافن.(نفسهيضبط)سبتوكمانك!كنور

المسههذافيشيءقولاريدلا.لهئالاحاجة-ستوكما!الدكعور؟لشعبعرفت"الشعبمراسل")نشرتهالليبياييفي-العمدة

مختلفاشيئاساسمعيبل!كللأ.الحماماتفيالموجودةالقالوراتعنيكونواانالطيبينالمواطنبنكليستظيعبحيث،الجومرقيبثحقح!

.*ختلافتمام-الطبيباقتراحانيتضحكبيانذلكومن.بس!ولةالماصحكمهم

جديد؟منوهل.(مرتفعنصفلصوت)ا!ة-كليدبرهرهفييخ!-ا.لبلنققا!ةرملهجةيبلغانهالىبلاضافة

..*قلعلىريالالفمثةقدرهاضروريةغيرن!كالضراثبلا!ي

ضر"لمعقولوبئا"لكاملفعاولمدحلئىلربيمشبت(،و!!طفىلبمكرفيش!حعىلي.(وهسهسةاهتر؟ضاصو؟ى)

..!هناكسكوت-حيرةاصواتءتاذفياان(ربر!"!ةايها،(لمنظ!.(الجرسيقرء)؟سحسن

!اطرثوء!!كرانانه-اخرونور؟ءماشيئاهنهانهلىتممااوالقهوائني.الممدةاقتراحبتاييدلي

(السكرانيطرد)!ط،اليهمايهدف!كههورةو.من.الدكوركاره"لئي*مطراب

يص؟ان!اهل-ستوكماناووكوريثكلااهـر،.كوزيماهنوةتنفيذيريدانه؟جمحماملاهنيقولهماكلى

سيخاطبكم.ستوكمانالدكتور-(الجرسيقرع)؟-!سنذلكعلىيختلفانيمكنولا،ستوكمانالدكتورمقاصدسموفي؟حد

علىيجر؟منارىلواودكنت،قليلة(يممنذ-ستوممان؟لدكور!ف*على،؟لثعبمنذكيةحكومةثم؟؟إدايضاوانا.كنان

حاربتمنتاثن!ا"نهلافيالليلةيحصل!ا(سص!حاود!عفهمسولى؟لصةهذهفيومنها.يجبمماحمرطضراثبدافس

اشباءفلدي؟به3ماقليلا*نومني!اثعسعةحقوقي؟جلمنكاسدقبل-ممعئرةارجو-ا!جحيمكىس!توص؟لدكتوريتمبانافضل.لئا

عنها.س!لحمث؟هميةسر.ر"ىهو؟مئاسعرءمنبحريشترىانيمكن؟للمب."ي!ءان

(.ا!واقفينبينكيلموركنيظهر.؟لطرلةمنالناسثتربه)م(طجههكلمنمركفعاسمتحسان)

جطعديدةباشياءافكلكنتلقد-3)مستمرستومممان.كدكتورئورةوجت.موقفيلشرجمضطرايضااننيوارى-هوفستاد

تفكيريضادحتى؟*شياءمنمجموعةفيفيت*خيرة*يلمخلكلنزاهةمناستطيعبماايشهوقد،عدةجهاتتلييديةالبطفيألمدكور

؟لنهاية.فيبها.للحقثقزأئفبعرضضللناقدبانناماظهرسرعانومن

!-احم-(يسعل)كسة!-نر؟ئف-ستوكمانالدكمور

وصرى،*مودحقرحعضحب!ى!د*ن؟ما-ستوكد"نالدكعوروانا.السةتقريرماآثبتههنا.بهموثوقغيرهرفي-هوفستاد

مذافيهناوقو!يسببهووهذا.مظاصباجميعفيبوضوح؟داها؟؟لتحرريةمبمئيفييشكمنامانهذافيهنلاليى؟نهوائق

المواطنين!يلارملاى،هظيمةبعتثمالاىاقىم،ناو!شكائني.المساءالسيا!سيةالهملأقلكلفيجميع!مممعرو!"الشعبمراسلى"وموقف
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نااستطعلماننيكيفاتصوراناستطيعولا-ستوكمانالدكتورالتافهةالحقيقةمنبكي!راثراابعد،ا+لربعيداكتشافااعلنسولى

هتهفيامصهيمنهميوجدانهمع؟الإن*السادةهؤلاءحقيقةاستنتح.موبوعقارضعلىمبنيمصحناوان،مسمومةمياهناانالقائلة

بطيء-بطرسشقيقي-تقريبايومكلاراءممتازنموذجالبلدة!لهذانصئىلن!الحماماتعن+شكلم.(صلالحة.ك!يرةاصوات

ال!يمةتسعل.وصفير،وضجة،ضحك)-تحيزهفيومتصلبالفهم!هدهعنتوقف

.(بعنفالجرسيق!ماسدكسن.ستوكمانالليالعطيماكتشافعنسأتحثانيقلت-سنوكمانالدكتور

حتما؟عنهتتحدثمناناهل.(ثانيةمرةدخلانبعد)انالكلحيلاشامنابعكلانآكتشافوهو-الماضيةالقليلة*يامفيبهقمت

-انالشيطانبباخلنيولكن؟برلناسعيمنموبوءآياسعلىيمتمدبلكملهمجتمعناوان،مسمومةالروجة

.(ثانيةيطرد)!اطردوه!السكرانذلكاخرجوا-غضبىاصوات.المزيف

؟هذامن-العمدة؟يقولماذا-(مرتفعوبصوتبممشة)عديدةاصوات

.الممدةحضرة،لااعرفه-الواقفيناحد!-كهذءاشارة-الممده

.البلدةمنليس-اخرتعديلالىالمتكلادعوانينبغي-(الجرسعلىو.بدء)اسلاكسن

.(البقيةسماعلابمكنا-منخشبتاجراظنه-ثالث.عبارآنه

شنوكمان،دكنور،استمر.سكرانانالرجلالواضحمن-اللاكسنمرابعرجلممللحبكمابلدتياحببتلقد-ستوكمانالدكور

مفندلا.تكونانتحاولانارجوولبرن،الفرا!ولكن،بلدتنانحادرتعندماكيرااكنلمم.بدنجبرمنصباه

عنالمزيداقوللن،المواطنونابها؟حسنا-ستوكمانالدكور.واهلهالكانعلىسحراجميعا،القتوالذكرى،الوطنوحب

منممالسالةهؤلاءان،*نقلتهمما،احدتصورواذا.قادتناحجرفيسنواتعم!سجنتثم(.استحسانوصيحاتمديح)

فان..الصوابجادةعنوبميد،مضءفانه،الليلةعليهمللقضيالناسبينالمملفيشرعتوعنمما.الشمالفيبميدا،رهيب

فكرينظاممنالبقاياهذه،الطفيليهنهذهبانيطمثننيايمانالدي،مرةمنكرنيبدا،الصخريةالصحراءفيوهنالدهناالمبمثرين

الىبحاجةليستنها.1رائعبشكلبنفسهاصقيمهاتحز،قلكلطبيبلهايكونانالجلايعةالبائسةالمخلوقاتلتلك*فضلمنكانانه

الحقيقيالخطرالناسمنالصنفهدايشكلولا.نهاشهايعجلطبيب.مثليرجلمنبدلا،لرعاهابقر

حيمنامنابعتسميمفينشاطاالئاساشدليسواوهم،المجتمععلى(.الغرفةفيتمتمات)

اشدليسواائهم؟اقدامناتحت*رضمنموبوءةبقعةوعوينالروجة!-قطسمعتقدكناناروتحتىفلاضرب.(قلمهيضع)بيليخ

مجتمعنا.فيوالحريةالحقيقةعلىخطرا*عداء!المحترمينالفلاحينلاولذكاهانةاية-هوفشاد

سمهم4،سمهم؟هممن؟اذن،من:الجهاتجميعمنصيحاتاندستطيعمنهنالكانلااظن-!رولدك-ستوكمانالدكتور

آكتشاصهوفهذا!تآكيدبكلساسميهم،نعم-ستوكمان3ورالدوما،قطبيةبطةمعلرقد!لقد.هناكوانابلدتيلنسيانيؤنبني

كطرا*شدالعموان(.مرتفعبصوت.)(سىبهقمتالذيالعظيمهياوعئدماواكير(.واحتجاج()مديحالحماماتخطة-كانفقدمة

6له،نعم.المتراصة*كلثيةهوبينناالحقيقةوعلىالحريةعلىالمواطنوزلهايها،عنشذ-ثلأليةلبلدتيبعودتيامبرىالسعادةليالقمر

لقد،هاكم!سواهالاتلك-المتحررة،المتراصة،المضطربةالاغلبية،هلالمةتو(قةرغبةنعم.العالمفيواحدغرغبة*ليليسانهليبدا

اخبرتكم..واهلهرأسىمسقطاخدملانملتهبة

،ويلبكلن،يصيحونالمستمعبنمعظم.الغرفةفيشديدهياج)للقيامغردبةطريقةاحترتلقد.(4الفرافيمحملقا)العهدظ

وببدوخلسةالنظراتلونيتبلاالمسنين*شخاصمنعدد.ولصفرون!احم-بذلك

وموركنايلفيتقمم.قلقةستوكمانالسيمةتنهص.السرورعليهم!ا!ميدة!اوهاميمبتهجاالمملفيشرتوهكنا-ستوكمانالدكتور

طجرساسحسنيقرع.يضجونالذينالمدرلةاولادنحومهددينا!قليمونقحت-تجبنمنذالحقتةفي،كلا-صباحاامسولكن

.شيمسماعلايكنومنمعايتحدثانوبيلخهوفستاد.فمويقثو.الفاحشالسلطاتغباءكانمارايتواول،واسعة

(.الهدوءيخيموانجرا.(مراتروستوكمانالسيثةتسعل.وضحك،وعيحات،مجة)

كعبيركهسحب!ىا!مالثو،الرئيسبصفتي-اسحسن!المرئيىحضرة-العمت

المسيثة.!-مركريبحكم.(الجرسيقرع)اسدكسن

*غلبيةملهفان(اسحسنليد،ابط-ستوكمانالدكورب،ى!زاجلمنتقاطعنيانالتفاهةمن-ستوكمانالدكنور

؟لحقيقة.قولمنمنعيوكريد،حريتيتسلبنيالتيهيبالذاتكافياتيالغرررة!ا!فوضاحىاصبحتانيعني!تانما!اسحسن

!لبية.جلألبالىلوماالحق-هوفستلاولوا!ادةاطيقلاائا.الصاماتفيمنلا،عنهامسؤولينفادتنا

!الموتحتىفلاضرب،ايضاوالحقيقة،نعم-بيلبخكالغنمانهم.الأميفيمايكفيمنهمرأيتلقد-للخطرحياتيتمرضت

اقولاثئي.ابدا*نحلبيةجالبالىالحقليس-ستومممانالدكتورطريق!ونوهؤلاء.مكانكلفي*ذىيلعقون!جديمةمزرعةفي

دهعايثورانيجبالتى*جتمابمبة*ذيب؟حمىهيتلك!ابد(كا!ضاتاشاملناهملويسرني3و-اتجهاينماالحرالرجل

؟مالحكماء؟بلدايلمح!*غلبيةيشكلمن.(لممر،الحرالرجل(.الغرفةفيضجي!)..الضارة

مخيفةافلبيةيشكونالمجلالينانعلىئتفقانيجبائهاظن؟المجلالينأمباحةالتعبيراتهذهمثلهل،الرثيسحضرة-السه

-م8الصفحةعلىاـلتتمة--ستوكماندكنور.الجرهـ!املى)ولدءاسحسن
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بربر*?*ء?*?**ءء*?ثبمبر*حعمحم***?بريرء**ءأ*
كهؤه،علىكدحقاخرىفدسرشليمةحياالكلننقدح!امجتمعاينصرسعطيعلا؟الئئمعجطءدو

إسسي،سهيلمه"
نسغها.حف

؟13الصفحةءلىالمنشورء....
المفهدمنسيكون،الغامضالحددتهداكلمنبدلاولكن-هوفستاد

**********حعيرر
والتي،فسغهاحفالتيالقديمةالحقازقهدهمنء.خاتلعضتعطناان

...حقءنيكورانيمكنيهفنولمك.3انعاالحاءكلفي،ومسيطرة

(جهاتعدةمن)استحسان.عليهلنعيش،نعم،زعم.(!دائيةوصيحاتضجبج)؟بالعقل!ء.رتحكمواانالمجانجبن

هذهءنلهنها.بةلاعددااعطكماناستطع-ستوكمانالدكتور
.....اؤوالي.ننادصواانتعتطيعونلاولككمبةوطوتهفوااننستطيكون

معترفواحدةحقيقةعلىالحامرالوقتفيساقتصرولكني،الحثالاتعتىانا.تملكهفلاالتثواما-ا)خللسوء-القوةتملكالاىلبية

،هوفستادالسيدعليهايعيش،نجئ!عةكذبةجوهرهافيوهي،بهايتكرر).حقعلىدائماوالاةلي!.حقءلىلليلونوافرادانا،حق

.سواءحدعلى"المراسل"مذيوكل"المراسل"و
.(الضجيج

-؟وهي-هوفستاد1منتاررستوؤراطياستوكمان3-صورا)دلقهـ51-بت!ها،ها-هوف؟اد

،وتمضوناحدادكممنورثتموهاالتيالنظرةوهى-تتنوكمانالدكنوراـ
...الاولامس!وم

القطيع،،الجموعاروهي-وعرضاطولااذاعتهافي،تفكردونامصبةاعناض.*بهكلاملديلي!ىانهةاتلقد-ا-توكمانالدكتور

الرجلانوهي-،الشعبتشكلوانها-الشعبزبدةهيالجماهر.!!ظطريق!كطترفدا!إب،ة1(رإة،الهمدرالضيقة،الضئيلة

نافيالحقى.دفسله،المحتمعفيالناقصوالعئمر،الحاهلالعامي..ا!..50010+.....ها
...عن،!لت"عننكلمالي.ورم،يمجبىبنسارالنابص"لملحياهيس

ذكاءالمتميزةكالنخبةتماما،يحكموانيئصحان،يد.ينوانيقدسالرجالهولاء.المبرعمة،امحجدإدةاالحقا؟ئاشنوع.واالذ)بئمناءلافراد

.وسموااتراصةاةالاغلبانص؟تا،قدمةأقصىفي،*ماميةالمرالمزفيلقفون

-!الموتخىفلاصرب،حسنا-بيليخانبثقتالتيالحقائقاجلمن-بحاربونمراكزهموفي-رمدب،متلحقحم

لهدا،واانتب"،المواطنونايها.(الوقتنذسفييمرخ)هوفستاد.الاغلبيةتجتذبفلمحديثاالعالموعبمن

سمحتم!ان!الانثوريفالدكتوراذن-هوفستاد

فقطالعظماءاهم؟الشعبنعنالسنا!هو-هو-غضثىاصواتشد،ثوريانئيبالسماواتواقسم،نعم-شنوكمانالدكتور

؟يحكمواانلهمالذيناى.اورقةتخكرالجماهيرانالقائلةا!بةضدلأثرر!هوفستاد

!هذايقولبمنالخارجالى-عاملالسنفيطاعنةحقائقألميبةالاخحولهتتكظنلالن!هذاالحقائقمننوع

!اكلدو-اجزون،السنبهذاالحقيقةتصبحوعندما.الخرففيثرقتانهاحتى

ايفنسن،بوقكفيانفخ.(صائحا)مواظنو!اتضحك).كذ!زلتصبحالواضحطربرقهافيكونفانها

الغرفة(فيوصفرضجة،مرتفعبررصوتيسمع)نتشا،لااوتص!قونيانفيالخجإرلكم،نعم،نعم(.واستهزاء

عاقلين!كونواوالان(.مانوعاالضجةهدوء)بعدستوكمانالدكثمر!اكماكالمتوثالحالسنفيطاعتهلتستالحقائقولكن،تشاوون

لا؟الاستثناعسبيلعلىمرةولوالحقيقةصوتسماعتشاليونالا!واهـة!قل،تيثىالعادبةا!عةذاتالحقائقان.الناسبعض!

توقعتان!ياقولانيجبولكن،فوراتوافقوليانجميعااسألكمتببشانويندر،اقمىكحد،عاما!شرثمانيةاوعشرسبعة،عامة

نفصسهيزعمفهو.هدو?يشنردحالماهوقستادالسيديرإلمنيانو!دئذ،ظ!حبثكلدوماتذرلكهذهالمعمرةالحقا"لقولكن.اكر

-حرامفكراوروسعي.للمجتمعصالحلمعذاءوتقدمهاالاغلبيةبهاتعترففقط

آلسيد؟ماذا؟حرامفكراقالهل-)باستغراب(ءديدةاموات!ولواقول:ار!ماممنالمنوعهدافيكثبرغذاءيوجدلاانهلكما؟كدان

حر؟مفكرهوفشادالفاث،العاممنمملحخمنزبركلحمجميعاهذءالاغلبيةوحقائق،كطبيب

هذاقلتقى!ستوكماندكور،ذلك7يبت-)صارظهوفتادالذيا!!كني*سقربوظكلنجب،عفننتنخنزيرفخذمثلانها

كتابةأ.لمجتمعةيفسد

فما،المرةهذءمصيبانتكلر-(مفكرا)شنوكمانالدكنور.الموضوععنكعيراابتعدالمحترماننحسثاننييبدو-أ!ل!كسن

سيد،اجرحكلن،حسناحسنا،ذلكلتفعلالجراةقطلديككانت.الرئيسملاحظةا؟يداناود-العمدة

جميعا،الكملأبينوالان.اننالحرالمفرانااننيفلنقل.هوفشادانني!بطرسيا3-هـمجنونبالتاانك،لماذا-ستوكمانالد!لتور

مخز،بشكلانوفكممنتجركم"المراسل"ان،أيضاعلميةال!سىوعلىان-هتاهوبالضبطموضوعيلان،برموضوعيامكننيمامتقيد

اقول.الحقيقيالشعبلبالجموع،الجماهر،انتنغانكمتخبركمعندمادتممالتيهيانها-المتراعةالئسطاناغلبية،*غلبية،الجماهر

الخامالمادةسوىليستفالجماه!.فحسبصحفيةكنبةهذءانلكم..موبوءةمنطقةاقدامناتحتالارضمنوتجعل،الروحيةحياتنامنابع

(.الغرفةفيوهيجان،وضحك،همهمات).الشعبمنهايشكلالتيالمستقلة،،مةالعضألاغلبيةضدالتهمةهذهتطلقوهل-هوفستاد

بينفرلىايأ*خرىالحيةالخلوقاتجميعفيكئلك*مراليسسواها؟دونبهاوالمعترلىاحيدهالحقا"يقلقبولبالوعيتتمتعانهالمجرد

دجاجةالىانظروافقط!ممجنغررواخرالحيوانكمنمدجنفصيلعنتتحمثهوفستا!السيدعزبزييا،آه-ستوكمانالدكتور

البثةهذءمنالمرءعليهيحصللحمابما.حبوبمخزنبابفيكالت،والجموعالجماهيرلدىبهاالمعترففالحقا"لق!الاكيدةالحقائق

للغرابيمكنأتبيضىالثيضىمننوعواي!باح!رليسانه8المعروقة3اليوالطليعةحراسنحن،ولكننا.اجدادناايامالطليعةلحراسحق!لق
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هذا؟البلادهذهفيالممتازونالناسيهماذن؟لتحررون-هوفسنناددجاجةخذواثم0جودتمهبمثلبيضايضع؟نانمنوسطالغدافاو

ضحك().؟لموضوعءلىتماماجديدضوء5!آ-جيببنرومياديكااوبرباديكاخذوااومدجنة،يابانيةاواسبان!بة

وهذاد.الجديداكتشافبمهنجزءهذا،نعم-شنوكمان؟لدكتورفكووا.الحميمع!.بقنا،اكلباالى؟نظرواإوالانالفرقلصلمترونءند!ا

اقولولذلك.بالمذاتالاخ!لاقيمة!كون!كاد(!كرزحرران:رببهارر!ا،الممزقة،(لتعسةالهجنتلكمنواحدااعني-عامي!اديحروةباولا

تلك،يومكل،تعلنانالاطلؤقعلى"الشعبلمراسل"لايغتفر(نههذاصعواثم.؟لارصفةوتوسح،المصارفعاىتنرددالمتيا،لدنيئة

هي،التراصة.الاغلبية،الجماهير،الجموعبانالقائلةالزائفةالنظريةاريسمتوؤراطياصل!ن!د"اجالروئورد-فرا!،ذييلببجانبالهجين

.انتعننهدونالا.وموسيقىعذبةاصواتاوسمع،ج"رطعامعاىوعاثى
الواحوكلوالفشادا،لنذالةوان-،والاحلاقيةالتحرريةتحتكرالىشي

القاذوراتتلككلتتسربمثلما،؟لثقافةمنشربالروج!ةا!مؤارةا!جين؟دماخعنمخضلفر!مكللتطورالفراءذيال!،بهذ!دماغ

ومقاطعاتضجة)!الطاحونواديفيالمدبغةمنشأتمنالحماماتالىهيالؤاءذو؟تمنالتربيةدقالجيم(لمكلابا!.ذ!كرونتأكدوا،بلى

ذ...5:الكلباما.جداعجيبةبالعابالاليامعلىالمنتعودونيدربهاالتي
لكورعم.(حماسهفىمبتسما،جاشبرباطةالدكنوريستمر

الجماهيررفعمرورةعنيومكلتعظان"الثمعبامراسل9).نستطيعجربولوبهـا1-النوعهدا"نتفي!ئايحل!اىقطيستطيعقلاال!ادي

ببساطة،يعنيالجماهيرمستوى.(لسليمالوجودمناعلى!م!وىالى.القبامةيومصش

بانالقا!للة؟لفكرةفان،الحطولحسن؟ولكن!الفساد؟لىرأساقدفهم(الانحاءكلورئوضح!ضجة)

ن(،كلا.قديمةتقليديةكذبةسوىأليستا!خلافىمنتح!الشقافة؟(لاىلابا3مئازبرحلان21!.إد-)!رص""و("ظ

!الشيطانعملماتعمل!،البفتعةالحياةوظرولى،والفقر،الغباء!دكنور،صيواناتلسسنا-اخررجل

البلاطانزوجتيوتقول-برومياتكنسولاهواؤهالايتع!يرال!نيرارفالىعزيري!يا،جيواناتواكتااوف،!-باركأ"بلى،-ستو!"ن3*ورالمر

في،اقول-حسنا،تطرفاهذايركونقدولكن،اءمايؤك(نيجبحتى،نالرةالريوانات(لاوستقراطبةولكنارحيو(و،ت،احسصنانناصريح

واالتفكيراعلىالقدرةالناس،يفقدثلاثةاوعامبنخلال،ع،ذهدار!الهجنوالرجالالؤاءذوياررجاللييىكبببوفرقيوهناك.بنسا

.01ءاانئطالماالموافقةتمام،و(فنئيهوفص!ه*ادال!م!يدانهدافيوالمهسحك
يبلموولكن،لصميريضع!الاوكسجيننقصان.؟خلاقيبروحي(لعمل

الاربع-دواتالحيواناتعننتحدث
هدهفيالدورمنالكبرفي1لاوكسجينفيخط!بر(نقصاهناكان

ترغبمايجعلها؟لاستقارمنلديهاكلهااننراصة؟لاغلي!بةفان،المبوالدة.بالثيواناتظ!فماءتع!هذا-هوفظد

ذ1..0ؤعلىالمبدأاطبقانماولمكن..جداحسنا-سونوكمانالدكتور
يب.حاوالحداعمنمستممععلىمستقبلهـاتبياني

لمجتمعتوجهانالسمجةالاهانةهدهقنلالممحانلايرسعني-اسلاكسقلايجرؤعندها.هوقستادالسهإديتوقمفحتىلاثممنيت1ثوالحيوانات

المئطقية؟نهايتهاحتىاوائهحملءلىاوالخاص!افكارهالىتمممالىمحلى
باكماصه.

عان"الشعبمراسل9)فيويعلن،عقبعلىرأل!ا3المبديقلبعندها
.بالجلوسلمتهـلمالرئيسيامراراقتزح-ن!حهدما

ما10001211فيماافضلبالذاتهماالمصارفهجينوانالحبوبمخزندجاجة
جلس..جلس.حىدلكعنعم،نعم-متحمسبماأصوات

.......ء..اء.الغوغائيةبق!بتطالما،لوماالسصيل!!هذهولكن.الحيواناتمعرض
كللاصيهديلحعيد4ساعفناد!-(يمفجر)ستوكمانالدءتور

بهبفالبلادكلستعرف!اخرىباتانفي(للجوائدتب3سأ.ش!أرع.ادوحيالامتيارالىبتدطوءلمفكمتنئتوالمانك!وطاولنظامك!في

مزارفيمناتحدرانني.الاءتيارمننوعءبأيلااتظاهرانا-هوفتاد

هنا!الامورتسير(لذ!ن،العاجمبيئالناسبيئعميقاتنغرلىجذوريلانفخوروانا،بسطاء

البلدة.يدمرانهوتور3الدغرضوكأنيبمدو-هوفستاد

ناافضلانيحتىءليعزيزةبلدتيان،نعم-ستوكمانالدثهور.هنااهيموا

مرحى!!مرحى،لهوفستادمرحى-عامل
كذبه.علىتزرهراراهاانءلىهااد

بشح!لامهذ؟مر!لأدنعئهماتحدثالذيئالعواممنالنوعهذا-ستوكمانالدكتور

يئتبهفالدكنور،عشاولكنتس!لسهخوكمان!ةالسب.وص!ببرضجةأ-حولناوقيجمعو!يرحفو!ان!بم،فق!الدنيا"طبمقاتفيموجودالمجسى

(.له!!المرخوم،!د*مالأؤونهذاالىفقطان!و؟.ضمعالمجقمماع)ىصتى

مجتممئايدعرمنان-(الجةكلنا!لى!صوتدصرخ!هو!تادعكشيسيرشخصايمثللدورواميئ!نميبطوسشظ*قي(نالمواضعمن

للشعب!عدو(يرخونوانالهبردلاله83با.(وهسهسةضح!)-اثن!نين

مجتمعدمرلويهموما-(ثورتهازدادتوقد)ستوكمانالدكمتور.كهذهخاصةتلميحاتعلىاحتج-العمدة

يست!صلواانيئبغيكذبةعلىشوني!الذينكل!بالارضفاليسمو!كاذب!نمنحدر،معدي،لانهليسوذلك-(جلأثربرباطة)ستوكمان3نور(لد

طريقالىبهاشنودون؟البلادكلتممميمالىهـتئتهون!كا.لحشرات-أء!لناهوف!ذا-حولهامااوبوميرانهامنوغدقرصانرولمن

فسأقولابداذلكالىماانتهتواذا.الفذاءتسضحق،لهاالبلادتجعل.رفضها1وانذي،ا!دالهالااساس!سخيفةأسطورة-العمدة

اهالها!كلليفن!البلادلت!ن:قلبي؟ل،نالرسميينروسائهبمعتقداتإؤمنلانهوإلمكدط-ستوكمانالدكنور

!لشعب!حقيقيكعدويت!حدثانه-(الجمعفي)شخص،ذهئيةناحيةمن،يئتسبونهذايفعلونوالذين،آرائهمنفسويحمل

الشعب!صوتهذايكنلمانا،وتح!نىفلاضوب-بيليخممتازءيربطرسالممتاذشقيقيانفيالسببهووهذا؟العوامالى

للشعب!عدو6له!نعم!نعم!نعم-(صارخين)جميعاالمج!نم!ون.تحرريغيراتاليوبا-جوهرهفي

3و4!النث!باء،بموه!دلملادهسكرهانه!-الرئيسحضرة-العمدة

هـ!!



ارضا؟الجرائدفيهذاستذكروهل-?ليءورتن(مم،وكانم!ابئالباىةهدهفيكمواطن،صمدمت!قد-اس!صكسن

.اصدااتما!قانلاإسطريع-س!نوكمانالدكأورعنالقناعستوكمانالدكتورازإحلقد.اللبلةاسمعهاننيقدر

(إخرج)!سوكمان،غااتاهذايكللفك!رولكن-ك!يلمورتنالؤيالراياؤريىانعإيلمزاماوأرلى.بهـااحلماكنلمبطر/قةنفسه

.حتنا(للسيداتيمحياندونهورسترالىيصعد)بدينشخمىهذ(نصورماني!بعيانناواظن،مخنرموىمواطنونالانعهعبر

الشعب.لاعدإءبيتكاعرتادن،الكابتنحضرةطبيبانالاجتماعهدايعلن":مايلياقترحوالؤا.قرارنجتمكلالرأي

الخا!!بها*بأثطءكمااتصرفان؟ستطيعائنياعتقد-هورستر".للشعبعدو،ستوكمانالدكتورالحمامات

ياسد.حولحلقةالكثيرونيشكل.والهتافاتالاستحسانمنعاصفة)

؟!زوكحؤوتانراضاعبراذن!نيىص-ااطرين(لحصيقاتل.وبيننراستوكمان(لسيدةتنهض،محليهويصرخونالدكتود

؟ياسيدي؟تعنيماذا-!ورشرويفعل.أليضايصيعحونكانواالذينالاخرينالمدأرساولادومورتنايلف

(.يخرجوير-نندير)!ءهـاستعرؤط-ابىهـين؟لمئىخص(.الكباربعضىبينهم

إ(خهركهـمجانيئ*نيالكم،(5.(،!حيرونيئاحازر)ستوكمانالدكأور

؟""رهور!كابتن،سفينتكصاحبهواليس-ريترا

-ان

)*-رعثم،يدفي.ااتص!يتالمنبوالسيداوفلظوبلىد،)هوللاكممن.كلامهفيالنظامءلىيخرج(لدكضوران.(جرسهيرقرع)اسلاكسن

..،الشخصيةافئاعرلثعضنظراولكن؟الرسميال!نصويتيتمأ!يجب

كل.اكصورتنتيجةاعلنانيسم!يراسعت!عنائساحدإلمصعوتين(،؟بيليخلب،ابيضورق؟لديك.اسماءوبررونك!نابةيره!فسوف

!السكر؟نذلك-.نرتإ!ا-واررقابيضورفىهذا-بيليخ

المواطنينمنالمجمعهذاأناي،و؟حدسر؟دطباستتناء-اسعلاكسنى.هكذا.جزازاتفممه.الوقتلمم!بوقرووت؟؟ظيم-(هـلاكم!ئ

عدو،ادحماماتطيب،ستوكمانتوماسالىركتورانبالاجها!يعائلحمعب!فسيوسأدور.نعموالابهض،لا،ع!نيرقالار.ال!للمجتمكلين(

للنتعب..الاصوات

بجزاراتليهـورون(لاخرينوبخعضاسلاكسن.الضرفةيتركالعمدة)

.(هتافات)!القديمةالطيبةبلببشناعاشت..(وا!ممت!حس!انهتاؤات)..(قبعاتفيالاوراق

جانبا(ل!ائليالتحيزوضعوالذي،والنمشيطالقديرعمدتناعاش؟كلههذايعنيماذا؟الدكتورمابال-(لهوفستاداشخص

(ير!زل!.منتهالاجتماع(.هتافات)!عميقباخلا!.هومتهورمخلوقايتعرف!انت،لمادا-هوفستاد

الوفس!عاش-ببيئلاحظتهل.كثر(بيتهفيتزورهانك-(؟لبيال!بخ)اخرشخص

لاسلاكسن!مرحى-الجميع؟يشربكانانهابدا

حسنا.(معطفهارتداء!ىبيتراتم!عاعدهبهنجما)سوءمافيالدءنمنوو(لتوديان.اقولطمااعرفطكنتانالموتحتىفلاضرب-بيليخ

.(لزوجتهذراعهيمد)!يااولادتعالوا،؟كا!يرخابناهيا.شخصاييزورهمحيئالطاولةعلىداقما

منياعزيررينخرجدثنا.(ممخفضبصوت)ست!كمانالسبدة.احيا.دايجنانهارجعولقني،كلا-ثالثشخص

الشلفية.اطريقا؟العا"للةفيجنوناهناكترىهلالاولتالشخص

.(هـصفعبصوت)!ءا.قرينا،فيخالفلاطرق-ستوكيانالدكتور.لايدهشنيهذا-بيليخ

صبورالستانا!ساخطايمضيانقبلالشمعبعدوءنشيئاستسمعون.لاحرو1لفيىءتق!"اىيريد.مثضىحقداته،!لا-رابعشخصي

".تعملونتعرفوطمالالانكم،؟سامحكبماني:"اقوللاوانمامعإبظ؟نششصىكثمل،لابقيومفيراتبهريادةعنوتحدثكا!،الم!من-بيببئ

!ستوكماندكتور،مهينةمقارنةهذه(يصيح)اسلاكسي.ءليهايحصللمولكنه

يتحمله!انجادرجليس!نطيعممااكترهذا!فلاضوب-بيليخ.شيءكلي!فسرهدأ!اها-(هعا)الجميع

!*ني!ددناوهو-حنم!نءوتواصدةحذولمه4!ارير!ررقاءواحدةردار-(الحشدفي)السكرار

ايضابيضاء

!الفيوردفياؤرقوه!نوافذهلنقذف-غضبىصببحات.اطرثوه!ثافيالطكرانعادقدها-عديدوناشخاص

انفيخ!،انفخ،ارفنسن،بوقكفيانفخ.(الجموءبين)نئعخصترىانتها،شو!ان،حسئا-(رالد!م!مق!نربا)بهلمورتن

نحووعا"دلتهالدك!نوريذهب.عنيفةصرخات،صفير،دوق)اصوات.كهذهشيطالبةحيلاليهملالمؤدي

(..لهميقالكليمهدوهورستر.الباب.بوآجبيثمتلقد-ستوكمانالدكور

عدو!الشسبعدو.(يخرجونوهمباثرهمو!وخون)ا!ءواديىرابغءنور!،الذيوم!-(الدكننورمنمقتربا)يهلمورتن

الشعب!عدو!المئمعب؟الطاحون

فيتوديشربتانالموتحتىفلاضرب.(اوراقه!وهو)ي!يخمنها!تىاد!اذوراتكلان-قلتهماسمعتلقد-سمنوكمانألد3!ر

الليلة!ستوكمانبيت؟مدبغتيوكذلك-كيلمورتن

فىاخرينبواسطةالصراخيستمر؟البابنحوالناسيحششد)المدابئيأسوأهيمدبغتكاناقولانيوتني-سعتوكملنالدكتور

("!الشعبعدو!الشعبعدو"صيحاتالمثارعمنتس!مع؟الخارج.جميعا
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فيالوقاحةبمفسرديسو.(الرعاعاناتطنين-س!وكمانالدكتورالعنآطال!صلط

تعاليلاولكن.سعواءك!م!طزيز.نى،ياكذلكانهم،لل؟اخرىللدان
.".!بهـارجاجيةوخز؟ئنكبرفوف.الدكتوربمتلمحيالمطالعةغرفة

تآالامرفيمافأسوأ،-الامرةىمااسوأهداليس،تسحالمكلابدعي
يؤدكط.باب؟لموخرةفي.الحائطحداءوتم!دمختلفةكتبمجموعات

تكون(نالمحتمليمنكانوان.لحربهعبد،البلادكلفي،ث!خصكلفي.ا!ج!وسفيفةباب،اليساركى،ا(ظر!ةوفي،؟لقاءقىالى

المستنر،الصاموالرأى،المراصةفالاعلم!ة،الحر(لغرررفيأفضلالمحال..
......منمصفوفي.محطمةالزجاجيةالواحهماوكل،لالمحذتانالايمنالحائط

اوسعهناكالمجالولكئ.ايرضاه!اوتطغىالاخرىاللعينةالتفاهاتل3وحا!ةفيوالغرفة،واوراقبكتبمغطاة،للكتابةطاولةتوجدالغرفة

ر،وحايضغطونلاا!م،ر!طءلايعذرونكولكنهم،رقتالونكقد،هنامنه
.ارتدىويدسننوكمانالدكتوريطهر.الطهرؤبل.الزءن..ؤوضى

نا،شىءكلتتحن!يانلامكنكثم.هنا3رفعلونكما،الملزمةؤىصرة
....احدىتحتبالشمسيةي!بممحنوهو،وطقية،وحفا،الروب

ر*راغالةاعرفلشنىلما(وذهالاحمئةيرمشى).الاحوالونلكقضت
......حجرايخرجثم.الخزائن

رخيص-بسعرللبيعا!جنوبيالبحرفيص!يررةجزيرةاو،كاترلمتسا.أاوويروسشعرؤكأمدخلعبربربئلمأ!-توءمان3*ورالد

قوماس،الاولادولكن-س!نوكمانالسص(هـة
..!اخرحجراوجدتلقد

اتفضلئ!يناكاتر،شادةأةاموكللطانيا-).لنغوقف(س!خوكما!مور3الد
...س!نجدانكمتأكدةالى،اوه.(الجوسغرفةمن)ل!نوكمانالسيدة

السكارنصفاندنفسكرالتلقد؟كمحتمعنامحتممعفىالاولاديرنم!ص!ار
.........منهامؤيد

لنألفلانهفذلك،(رراكهفقدقدالاصرارنضف*ن!!ر9و،4نرو--(ز
.....(الطاولى!علىأحجارةامنكوكلةفوقالحجريضعع)د"توكمانالدكتور

.لتفقدهادراكلديهاليصوحوثررو!!ومور؟ناير!فها1يرأروسوف.ءورتةكأ؟نارالحجارةبهـذهتطص!ف!

!لا!ةلهـالتهاا*!ا(لى!ىءهةفرا،قوالىولكن-ستوكيا!اهـدةثا
.-....(.الك!نبحىر(نةلحت،يحت.).ارستصبحأموتوعةدما،يوم

يردالامر،يراعزيزى.

...؟ليكدالزجعاجالىتذ!با!م؟البنتهـذه،باللهوال!ء،ذ"ااسهـ!ا-ال!

يرقلونالا؟الحمق!بظقيهول!!ماقف!"اليصولكن-ستوكمانالدكتور
ىأيدريلاأنهقالىولكنه،بلى-(د(صلةوهي)سنوكمافىالسيدة

ألا؟ه!!اوان!نضطالصوأبطيمرجونالا؟عقبعلىرأساالاراءكل.الميومبءالمجهـيسضطجعىن

يرىانماهأ!كسوأ9و؟أكاديب!ااقولهاالتي-الحقائقانيرعموىبماءالم!يخشصىانهأيضا،لنعتقدراندي!نا،حسئا-ستوكمانالدكتور

انفسهممق!نيختالونوهم،تحرريمن(نفسهميسموناشخاصاالمرء
..،هنا!كهـ4ـذ(.(الجاوسغرمةمدخلنحو)تتكلم.الجيرانبسبب

ء!ا،نئيئاحصاتكفيسمعتهل!الحريةاصدقاء؟نهموالاخرينتوماسى.،لكخطابهذا.(فوراتعودثم)تخرج.حسنا-؟راندينا

كاترينا؟
مسسئ؟-ستوكمانالسيدة

ولكن-؟من!جنونانه،لغم-ستوكمانالسيدة
البيت.بمغادرةيخطرناانه.البيتصاحب"ن-سضوكمانالدكتور

(الحلوسغرفةمنستراتدخل)
..-جدالطيفرحلانه؟هذاأممكن-ستوكمانالسيدة

الوقت؟هدافيالملأرسةمناعائدة-ستوكمانالسيدةء.
يفعلالايجرولاالهويقول(الخطابالىينطر)ستوكمان؟لىدكأور

فصلت.لقد،نعم-بيواببب-رو!ولانالا؟جر؟لاولكنه،ابداهذافييرغبلاوهو،ذلك

قصلت؟-ستوكمانالسيدة

الضا!انت-ستوكمانالدكتوريجر؟ولا-التابعمركزفيأنه-(لعامالرأيعناننظربغض-المواطنين

-نفوذذويرجالالىرسيءانعلى

اتركأدط(لافضلؤرأيت،أخطار(بس!لتالسيدةسلمتنيلقد-ببتراتوماس-ترىوهكذا-سشوكمانالسيدة

.ثعرة.جبناءجميعاانهم،جيداارىاجمما،نعم،نع!-س!قوكمانالدكتود

الهءوالى!عبنةكللتلقد-سنوك!اى(لىهـكأور
..الاخرينرونخوقابشيءيقوماناحديجر؟لا،المبلدةهذهفي

النعكل!لهدانتربرةسس!والمسمدةاىيظنكانمن-ستوكمانالسه!ة

.......!ا.نرينا،لنابانطسواءله3هذاولكن-(الطاولةعلىالخطاب)يرمي

افىكانالافضلفرأيت،احطارابسكالسميهدةسليتنيلقد-ب!ةرا...
وعنمئهد-،الجديدللعالمرحلتنالرسمسوم!

فاناوهكذا-ذلكسوىقفعلانلاتحروانهاقالتولكنها.اسفهاهدى.........
حك!يم-4الرحيل!كرةالىو؟توطالتهلولكن-ستوكمان!هالسي

مفصولة.؟توماس،بالاجمال

تفعلارتجرؤلم-(لميديهويفرديضح!)-ستوكمارالدكتور
بيشهرواحيث،هناابقىانتريدينوهل-ستوكمانالدكشور

!لذيذ"منيالها"أوه!الاخريردطقنل!،-دلك!ى،كاترينا،وتذكري!نوافذكبوحطموا،وسمونيل!ر،!الشعبكدو3

امسر-ليلةالرهيبالمثمهددلالأدعد،طمعا-ستوكمانالسدة

....ايضا،الاسودبضطلونيثقبواانهم

ياأبحت-نياصغ.فحسبذلكليس-بيترا!عزيزيياروكبر!لموناصنو!و-ستوكمانالسممدة

حسنا؟-ستوكمانالدكتور
لهبنطلوناهـن!تديالاالمرءعلىيجب-ستوكمارالدكور

(لمتلم!نها،الاقلعلىرلى،ئلثلاثبسمكالسهبةارتعيلظر-بر-تراكثيرااهتملاولكئني.يقةوالح!الحريةاجل"نليحاربيخرجثدما

-الصاحهدا
ءأى؟لسوقة،الرعاعيتجرأاناما.دوما4رقعيها!فيوسعك،با!بنطيوى

طععما؟،تواق!صعهـررف-!تموكماىرلدكتوا
.!ح!ياقيطيالةهضمهاستطيعلنمافهدا-انداديوكأنهمم!اجمتي

نعم.-ر-تراول!حن،توماس،م!يبةمعاملةعاملوكلقد،حقا-ستوكمانالس!بدة

كاترر*؟!،أسمائ!م.كتابةعلىليد(9لايجرؤونانهم-س!وكمانالدكتور؟كلهاالبلاد-لترككافسببهذاهل
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.المكانهذابيتناعلىيترددكان،ماشخصاانمنهارساتينفيوجاء-بيترا

سيحصدون.الاواندوأتبعدربما،نعم-ستوكمانالدك!نورديمتطرفةتقدميةأراءاحملاننيالماضيةالليلةديقال،كثيرا

(لحنازير،حظيرةديهناتمرغهمفييستمروندءهم!زرعوهما.شتىشؤون

ستبحر،متى.المنغىالىوطنياشخصاطرثهمعلىالندمويتعلمون.ارصو،كماذلكتنكريولم-ستوكمانالدكتور

؟القبطانحضرةتقدميةنفصلابسكالسيدةانتعرففانك.لاطبعا-بيترا

بش!أنه-احدثكماجئتالمواقعهذاهوفي،حسئا-هورسترعرفوؤدا،ناما؟معاوحدنانكونعندما،ماحدالىأرائهافي

بالسفينة؟عطبحلهل-ستوكمانالدكتور.عليالابقاءعلىتجر؟لمفهي،عنيهذا

فيها.اسافرلن،الحقيقةمي،لكن،لا-هورستر.ايضا،كثرابيتئاعلىيترددكانماشخص-ستوكمانالسيدة

فصلتع،نعم-(مبتسما)-هورستر.توماس،كرمكمنيأ.نيمااليك

عملك؟منفصلتهل-ستوكمانالدكتوربماحزمي!كهذهخنازيررزريبةفيدعيشلن-ستوكمانالدكتور

ايضا!و؟نت-برجمتراكاناسرعئاوكللما،بعيدالنذهب؟كلأنرينا،السرعةمنتستطيعين

!توماس،ا.نرى-ستوكمانالس!يدة...اقضل

؟هذا-احستمالفيفكرتلو!؟لحقيقةابرعلومن-ك!كنوكمانا!دكتورالممر!يماثخصاهئالك؟نأظن!هه-ستوكمانىالسيدة

معوظيفةمااجدفسرعان؟فصلييضايقكالايمبعي-هورستر.بيترا،منانظري

.إصسمقانفي،خرى1شرىة؟ووورسترالقبطانياحضرةانتآهذا،أوه-(؟لباب.نفتح)بيترا

بعمل4المستقل،انثريالرجل!فميكهواهذا-ل!ىتوكمارالدءتور..تفضسل

!يالالعاروأسألفقطسأدخلقلت.الخيرصباح-(القاعةمن)هورسنر

سي!بقىكانانهبنفهـهمهاخبرنيلقد؟.همتازرجلانه-هورس!ننو.حالكمعن

-تجرأانهلور!رورعلمي.منكلمطفهذا،شكرا-(يصاقحه)ستوكماىالدكتور

لا!طبعا؟يجر؟لمولكنه-ستوكمان(لدكتوراختراقفيلنامساعدتدعلىلكوشكرا-ستوكمانالسيدة

المرءيئتميفعندما،بسيطةليستالمسألةانؤالوقد-هورسنر.هورستركابتنامهـسليلةالجماهير

-حزبالى؟ثانيةمرةالبيتالىالوصولمنتمكنتوكيف-بيهرا

الةقنلدالحؤب!الح!قةكبداصابلقد-سنوكمانالدكور،مانوعاالجسمقويوانا.مايرامعلىهذ(تملفد-هورشنر

لانرىورزا؟واحدةخبيصةفيمحعاالالصغةكلتسحتىوهي؟السجن.يعضونممااكأينثونالقومهولاءانتعرفينانككما

النريد!منودؤوس(لعص!دةمنرؤوسسوىحولنا؟تعالعريباالخنازيريالجذنهذااليس،نعم-ستوكمارالدثنور

!ياعزيزي،اصبت-ستوكمانالسيدةقملهل.بهاقذدوناالتيالحجارة!ماهذه،انظر!ماشيعالاريك

سوىف!عيستالبقية(ما،مناسبحجم"ن؟ثنينمن(كثرفيهاليسى
ماحلؤلربما،اتيتحتىتصحبئالمليتك-(هورسنر؟لى)بيترا

.هذالي-نانهمو(قسموا،وصرخوا،تحتوقفوالقد،حصباءمجرد-حصباء

ذهـن!ءلىلادملست-هورترهذهفيخوفهناكفلشى-هذالتنفيذبالنسبةاما؟سيقتلوني

الملمظ!
دلكعلىلكثلمكوا-(ربهاتمد)ابرش.

بانشبما؟خبوكماناودثم-(سوكمانالدكورمخاطبا)!ورررءكر.دكتور(!رةهذهطالعكحسنتحم!انعليك-هوهـتننر

-البلادمفادرةءلىممممينحقا3تغاذا-اخرىبطرلمجةفءوتععلىمقبض!الوصع.ورتا،مااقعلههذا-ستوكمانالدكتور

نئجواننسمطيعاننالوفقط-حسنهذا-س!نوكمانالد،*ورا!رأيانفطى،جديوطنيصراع(لىالتهىاىلانه؟حالكل

حياف!اجل9منالمتر؟صةالاغلبيةوستورب،بالفرارسيلودالعام
بسرعة-

؟زقراسهعأ!صه-د!نوكمانأهـبة-.قلبياعماقفيمايحزوهذا.ووورسترسير،الخرافمنكقطيع
لالقد!هدامنبشيءاشعرانمنيلجذونانه-ياللشيطانولكن

عمي.اظئه-ب!يننرا

تفضل!(ينادي).أها-ستوكمانا!رنخور!التنعبع!و3نقلا،(ذنحسنا؟للشعبعدوارعوني

تومالى-يا!زيزيءهـني-لتوكمانالشدة.توماس،كذلكتكونلن-ستوكمانالمحميدة

.(القاعةمنالعمدةيدخل)،ذابهالوثوقشديهـة.نكونيالا(لافضلمن-ستوكمانالدكتور

اذن-فالافضل.مشمغو!ونانكم،إوه-(المدخلفي)العمدةفىوت.الرئةفيدبوسكخطتنىاثرالرديءاللقبفلهذا.كاترينا

؟دخل.؟لا،لا-ستوكمانالدكتور؟قلبيا!اقالىغاصتلمقد؟منها(لتخلصاستطيعلاا!لعينةالكلمة

.انفرادعلىاليكاتحثاناررتول!ئي-الم!دةانالماغن!يسعاتستطيعولا.كالحامضوتمتصروتقرضتمكثوهناك

.الحلموسغرفةالىنذهبانبرامكاننا-ستوكمانالسيدة.تشفيئي

.فوراورعمأعودانااما-!ودل!؟ر.؟بتاه،الاورس،عليهمتضحكاىيمبغي-بيترا

هورشر؟شبد،هاتالسيمعادهب،لا،لا-سصوكمانالدك!ور.ركتوريوما،رايهمالناسفسيعير،دلكومع-هورستر

-!نلمزيد1اسمعانرجبفبماوقوفكمثلمؤكدهذا،توماس!م-ستوكمانالسيدة
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!اخبركاني،ابدا-اثنسائتطر،حسنا-هورسنر

لكليس.تتصر!كمايخنصر!انالعائلةلربببس-العمدةالعمدةلأيقول.الجلوسغرفةالىوبيراستوكمانالسيدةيبع)

.توماس،ذلكعملكفيالحق(.الشبابيكالىنظراتهيوجهولكنهشيئا

العالمكلفقطواحدشيء!حقبىليسانا-ستوكمانالدتمورارتد؟اليومهناهوائيةتياراتتوجدربما-ستوكمانالدكنور

ماهوأتعرفوهل،بهيقومانفيحقالحرللرجللير.قبعتك

كلا.-العمدبزكاماصبتاظنني(يرتديها).ذلكنيكانانشكرا-العمدة

الحرللرجللنر.سأخبركولكني،لاطبعا-ستوكمانالدكنور-ارتجفكنتلقد..اسىمساء

ناكلالحقلهلي!ي!كالجرذالقانوراتدييتمرغانديالحق.جدادافئةوجدتهالقد؟احقا-ستوكمانالدكور

نفسه!وجهفييبصقانعليهيوجبيتصرهـبحيثمساءتطرفمنماحدثمنعاستطعلماننييؤسغني-العمدة

هناككنلمواذا!الحدودابعدالىمقبولاهذايبدو-الممرة.اسى

.بوجد-انهنعرفجميعانحنولكن-لعنادكاخرتفس!بير؟التحديدعلىلي.تقولهاخرشيءالمديك-سننوكمانالدكنور

بذلك؟تعنيماذا-ستوكمانالدكثورلجنةمن،لكالوثيقةهذء-(كبيرةرسالةلهيقدم)العمدة

لككشقيق،ولكني.المعرفةلماماععيهمانعرفانت-العمدة.الحغامات

مطامحعلىينبغيممااكثرتعتمدانمناحذرك،الدنياخبروكرجلأفصلي-ستوكمان(لدكور

.شيءالىتؤديالاكثيرايحتملوأمال(الطاولةعلىالرسالةيضع).النومهذاتاريخمنأنعم-العمدة

ال!يهأستتوصلماالذي،مادا-ستوكمانالدكنهنورسوىنفعلاننجر؟لم،بصراحة،ولكننا-كثيراأسفوننحن

مورتنوصيةشروطتجهلانكامدقانتريدنياحقا-العمدة.العامالرأيبسبب،ذلك

؟العجوزكيلهذهوسمعتسبقأنجر؟لم-(مبتسما)نتنوكمانالدكنور

بيتالىشبؤولكه)55الذيالقلتلاناعرف-شنوكمانالدكور.النومهذاالعبارة

؟ولهذاماليولكن.المعوز.بنالمسنينللحرفيينللمستقبلفبالنسبة.واضحبشكلموقفكتقعرانارجو-العمدة

مورتن.التافهبالثيعلبهبسيملكهالذيالقليلاناولا-العمدة.البلدةفيعملكممارسةعلىتمتمدانلايمكنك

ما.نوعاثريكيليمنكككيفولكن!الجحيمالىالعملليذمب-ستوكمانالدكور

هذا!عننيفكرةليست-ستوكمانالدكتورأهذامنالطكد

!كرةلديكليستانه*فتراضيمكنادن؟حقا-احم-العمدةتدممو،المبيوتكلعلىعريضةالرورملاكيجمعيةستعمم-العمدة

نصيباولزونجكلكوان،اولادكالىسيؤولبهلايستهانجزءبانلايوجدانهلكوا؟كد،معكانتعاملعدمالىالعاقلينالمواطنينكلفيه

بذلك؟يخبركالم.فيهالحيلأةمدى.لايجر؟ونفهم؟الثوقيعيرفضيبانيخاطرواحدةعاللةرب

سوىيخبرنيلمم،وبالعكس!وبشرفي،كلا-شوكمانالدكتورالذيماولكن.ذلكفيلاأشك،حسنا،حسئا-ستوكمانالدكور

ولكن.العقللايتصورهبشكلبالضرائبمثقلاكولهمنمتذمرانهأإذنتراء

أبطرس،قلتهممامتاكدانتهل.لغادرانعليكافترحفاني،انصحانليكاناذا-العمدة

تماما.موثوقمصدرمنعرفتهلقد-الممدة-فترةالبلدة

والاولاد-يعو)هامنلهااكا"نرااذنيامسماء-ستوكمانالدكتور.قبلمنالفكرةهذءراودفنيلقد،نعم-شنوكمانالدكور

كاترينا!،كازرينا.(ينادي)-اخبرهاانيجب!ايضا،الناصحارأملمنمايقاربهااواشهرستةوبعد،حسنا-العمدة

بعد.اشأنبهداشيثالاتقل!صه-(يمنعه)العمدة.كلماتببضعمعتذرا،بخطئكتعترفبانتقررانوسعكفييكونربما

الامرأما-(البابتعتح)ستوكمانالسيدةأكذلكاليس،جديدمناوظفانيمكنربما-شنوكمانالدكنور

السبرة).ثانجةادخلي؟ياعزيزتيلاشيء-ستوكمانالدكور.مستحيلاهدالايكونربما-العمدة

.(البابتغلقتوكمانلاتجر؟ونفأفنمأالعامالرأيولكن،نعم-ستوكمانالدكنور

فقط!يعولهامنلها-(وذهاباجيئةيمشي)ستوكمانالدكتور.بسببه

فشيء،حالكلوعلى!الحياةومدى!يعولهممنلهمكلهم-تصورلكولافل.بميدحد،الىللتغييرقابلالعامالراي-المعمم!

مطمئن!بانهالمرءيشعرانعظيمالاعرافذلكعلىنحصلانلنااهميةالاموراثدمنانه،بصراحكأ

كيلمورتنفان..تماماذلكعكسوضعكولكن،نعم-الممدة.بيدك

.شاءمتىوصيتهالغاءبظيعتذكرولكن!كميرايلائمكمهذاكانربما،نعم-ستوكمانالمدكتور

شدإهـفالغريرراء.ياعزيزي،بلغيهالىنولكنه-س!وكمانالدكتور!هذهالثعالبجلعنقيلمنماقلته

الحكمة.مدعياصدقائكومعمعكشقاقفيارانلالانهالسرورلقد،لكتشجيعااكثر،الحينفيذلك،مركزككان-العمدة

جديداضوءايلقيهذا!أها-(متفحصاا!يهوبنظريجفل)العمدة-ظهركوراءتقفكلهاالبلدةانتظنكنت

.هات"ديد"الئياء!ا!-ظهريعلىكلهافالبلدةألاناما،نعم-ستوكمانالدكور

؟اشياءأرة-ستوكمانالمدكورابدا!-ظهريعلىوأمهالشيطانكانولولا-لاولكن.(متأججا)
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الح!.لسوء،ذل!فيلمكلأحيلة-د!يخنوكمانورالدقيوبلابصنف!جومك.بعنايةمدبرةمؤ؟مرةاتنكلهفالامر-الصدة

الطصبة.سمعنيءلىالحرصشديدافي.اشكرك،لا-كيلمورتن-؟لبلدةقادةمحاى-(دحقيقةباسم-م!بالاة

مننوعوالغريرأء((الغريراءإ)يدعوننيإلناسانسمعتلقد؟ذلكشآنوما،حسنا-ستوكمانالدكتور

اليهم.الكذبةاردانعلىمصم!ولكني،هرااعرف،الخنازيرمور.ننلوصجمةسابقاعليهءشفقثمنسوىالامريكتلم-؟لعمدة

نظيفا.رجلاواموتسأعينئر.الموتورلعجوز1ذلك،كيل

دلك؟فيستنجحوكيف-وكمانسةالدك!ور-بطرس-(النطقعلىالمقدرةيفقدكادوقد)ستوكمائالدك!ير

.ستوكمان،كذلمكشنجعلنيانت-كيلمور.زن.حياتيفيعرفتمناحقرانت

انا!-سوكمانالدكأورفلدينا-نقضهلايمكنفصلك،بينناشيءكلانتهىلقد-العمدة

-ؤل!بم!ى،لا؟الاس!همهذهافىمخريتنقودبأيةاتعلم-كبهب!لىمور.ز!(يخرج)..ضدكسلاحالار

كاترإضاستأخذفاا!تم!النقود!هااج.ل!مأخبركولكني،تعرفانول!نانيجب.كا.نرينا(ي!ادي)!يايلعار!للعاريا-ستوكمانالدك!ور

..محليكلايخفىكما،شيئاادحرتؤدلانني..موتبىبعدوالاولادوبهخونرا؟ال!عمهاما-سطلومعهـلماهدناتأتيانلهاؤولي!وراءهالارضتفرك

ي!ال!نشتريكا!رونجانقودوأخذت-(متأصجا)سهزروكمان3-ورإدا-قبعةانف!اعلىالتيالبنت-اللعنةعليها

!هدهصه،صيه-(الجلوسغرفةمدخلفي)ستوكمارالمسيدة

اريدوالا!.ال!هاماتؤيالالىتن!فثمرلم(ها،لعم-كصلمور.زن!توماس

ابةوطى،طبقاجشونا،اد"دهذ؟أيى!شوناكشفاذ(اعرؤءانانيريدوهو،جدك!جاءلقد،؟نجتاه-(41!خلفي1)ضا)بيترا

تقطرالاحرىوالقاذوراتالموحوئرهدهانالقولفكمامض-لتاذا،حال.انفرادعلىالبهكانيتحثيرس!نط-عكانأنيعرف

جاهـكاقوينا-منشرائحلىرعخمثلتماماربمونعملكفان،مددء"يرو!.(البابقرب).ذلكبرشتطيعانه،!م-شنوكمانالدكنور

كاناذاالا-دلكبر!علانيمكنمحترمالا؟ب.والاولاد،(!ضاوبينرا.عماهتفضل

مجنونا..(وراءهالبابستوكمانالدكتوريرلغلق.يل3مورتن،؟دخل)

-،مر:!ناناولملاقنعم!(وذهاباج*صةلممفتمي)شوكمانالدءتور.اجل!ى؟هنالكماذا،حسنا-ستوكمانتور3الد

.!جنونان!امنعشصاالمكانيبدو(حولهيلتفت)اجلسانلااريد-كيلمور.نن

تكونو(ن،الشكللو!ذاته!يانلايمكنل!انه(لمؤكدمن-مورزن.ستوكمان،المبوم

.ولادك1وبزوجتكالامريتعلقحعها"لجامجنونا؟دلكترىالا،نعم-ستوكمانالدكتور

تذهب.انقبلتحدثنيلملماذا-(امامهتقف)توك!انارركئور؟ايضاالاللقالهواءرونالكثيوويوجد.بالطكميد-كيلمورتن

لابد.اممسعنهتتحثكنتالذيالاكسجبنذلكمنكفايتكولديك

؟النفاياتتلككلوتتننرياعنقدءني،مثيلولليساليومصميركان

تماممقكدااكنلملي!ننيأيشريمكىضطولمض!هيهلىستوكمامانتم!مولدص.كذلك،انهنعم-لسؤكمانالدكتور

مصيب.افنيط!بشكلمقتنعولكني!-الامرمنالتأ!تاماذتعرفهلونكن(صدرهعلىيمقر).ماأظنههذا-يهلموزنن

هنا؟يروجر

بهداالددرتوسكتيرلفعيد)هفيتساوديلمحركثببرلجيبهذلش!يركيلالجنوننن.اءتقدكما،ايضا،طيبضمير--توكمانالدكتور

يةكنانللعل!ينب!ءأنه!ياللث-يطان،ولكن-ستوكمابئكأور3الددؤتريخرج)بركثيردلك*نافضلتفيءدلط!بوه-كصل"ورقن

.(الاوراقمنررممةستوكمانويري،ويفتحه،كبيرج!ءب

الوقاية-هامندوع،ماترياق"لىال-وررو!!المحماماتفياسهم-(بدهشةاليهينظر)ستوكمانالدكتور

الوحوتنى؟لقتلزنعميعاتعيهل-ك!بلءورنن

.الاذ!عديمةلجعلهاالافلعلىاو،نعم-ستوكمانارهـك!نور.اليومعليهاالحصولالصعبورنيكنلم-كيلمورتن

؟-هذهواشعتريتذهبتوهل-ستوكمانالدكتور

نايعلنشخصكلسلعنامولدكتوكيلستوكمالمس-باهرانك،هـىهرنمسبعمل.نقودمنعامعيبكلمنهااشتريرت-كيلمورتن

؟لخاصة!طريقتهمعلىليفهموه!وهمافليكلن،وهماالالميمىرالامرهذاعلى؟لامورتأزمتحين-ياسيدي،و"ذا-ستوكمانالدكئور

الحمامات-في؟لمقنطالمنحو

نايوشكواأولم-؟للشعبكعدوالمنحيزةالجاهلةالمكلابتشتصيأ
لمم؟لحماماتتعيدانتستط!بعفانك،بحكمةتصرفت(دا-يل3مورتن

-؟ملابسييرمرقواثانيةمايرامعلى

عادلته!!والمراكبضعااجبهمئمموا،لملئ!كدنو!فذهناكماقدمودددطكيلشراملاننيبشرترىاذك،ح!نا-س!نوكمانالدءتور

مجانين!الب!دةه!هاهلولكن.مااستطيع

ثؤ،ونها.اؤربشيءفهد(،كانرينامعهدافياتح!ثانيجب

عاقلة.امرأةنصيحةتتبعانك!حقهذ؟-كيلمورتن.مدبغشيمنتأ.زىالقاذوراتالمموأانامهـسقلتلقد-كيلمورتن

نا(مكنككيفولكن-(بغضباليهيماءقت)سمتوكمانالدكتوروا!ا،!لمبممنووا!دي،جلىيفانصحصحاهذاكا!اذاوالان

كاترينا،!نقودمخاطر(!العقللايقبلهالديالشكلبهداتتصرفنتياطروىأننا،بالقادور؟تاوبلدةنسممعديدةلسواتءنا،بنفسي

وكأننييبلأو،ال!كانظرعندما!المخ!يفالعذابهذافيايايوواضعا؟كهذااتهامعلىاسكتتظننىهل.مدمرة
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كلمالخففالمسؤوليةأاكراقثخاعىفيهايكونوان-هوفشنأدسنفسهالشيطانارى

تصلها.فييثتركونالذيئعمدكر،تخبرنيانيحبولكن.اننانعبانيسنحسن-كيلمورتن

الليماسالسيدانايها،واحتبكمة-(بهدوء)ستوكمانالدكنوركلهاالاسهمفسترولبلااجبتفان.الثانيةالمساعةعند،بلااوبنعم

نريدانهأ.بالذاتاليومهذاوفي-المستشىالى

علىسافدرهوفستادلميد5-اسحسنأ،تريناستنالوماذا-شوكمانالدكتور

.بةاسلاك!ن،افتالثرح،لا-موفشناد.اطرقاشيءلا-كيلمورتن

نعرلىاصبحناوقداماأالامرموهتا،حسنا-اسلاكسنواسلاكسئهوفستاديظهر.القاعةالىالمؤديالبابيفتح)

عرآسل"بوذءنغامرانبامكاننااننعتقدفاننا،الفضيةوضعحقيقة.ا+شينهذينالىانظر!اهلا.(خارجه

.الانتصرفكتحت"الشعبللمجيءالجراةلكماهل!ماذا-(فيهمايحملق)شنوكمانالمدكور

منماناولكن؟51،لانتغامراانبامكاكما-شنوكمانالدكنور؟امانهذاالى

كللينا؟العاصفةتثيراانمنخالفينالستماأالعامالرالى.بالتاكيد-هوفستاد

العاصفة.ركوبفيننجحانيجب-هوفشاد.معكفبحثهشيءلدينا-اسلاكسئ

حالما.دثنور،فورااننيارتحولانيجبوانت-اسلاكسن.الثانيةالساعةعند-لااونعم-(هامسا)كيلمورتن

.ثمار.هجومكيؤتي(كيلمورينيخرج)!اها-(هوفستادالىينظر)اسلاكن

بنمي*سهمكلاشرينافدوعىاكونحاكا-ستوكمانالدكور.باختصارأمني.فريدانماذا-ستوكمانالدكور

كذلكأاليس،بذ!-امىالاجتماعفيموقفناتستنرانكلماماادرلد-هوفستاد

بيدككالحماملىالارةعلىتقيضان!يدانكاعتقد-هوفشاد!لطيفاموقفاكانلقد،نعمأموففكماتقول-!توكمانالدكتور

الاولى.بالدرجة،علميةلاسباب!مخزياموففا-والعجائزسالجنناءموقفادعوهوانا

يعضشاناردتعلميةاسسيفعلى،طبعا-ستوكمانلدكتور5.ذلكبغيرالقيامنستطعلممولمكننا،ماتناءالكه-هوفشاد

قليلاونعبث،فليلاالمياهعشعاتسنرفعوبعشذ.العجوزالغر-كلاءأكذلكاليسأاعتقدفيما،تجر؟الم-شنوكمانالدكتور

شلاكليئت!يوبذلمك.فروشستةالبلمةنكفاندون،بالث!اطيء.التعبيرهذالكرادان،نعم-هوقستاد

تسمك."المرايل"كانتاذاذلكاظن-هوفتادأ؟همجرد؟البدايةمنذكلمةمجردلناتقللملماذاولكن-اسلاكسن

.دكمور،الحرالمجتمعفيقوةالصحافة-اسلاكسن-نياوهوفستادللسيدتلميح

سيدوانت."لعامالرايوكذلك،فعلاسستوكمانالدكتورأعمأتلميح-ستوكمانالدكنور

الموهـ.محيجمعيةتضمناظنك-اسلاكسن.كلهذلكوراءبالفعلكانعما-اللاكسن

كن.المسكراتمنعوجماعةالمورملاكيجمعية-اسلاكسن.ابداا!ملم-ستوكمانإلدكنور

مطمئنا.دكتور،تفهمانك،بلى-(خفيبشكلءيومى)اسلاكسن

ذكرمناخجلاننيحقا-السادةايهاولكن-شوكمانالدكنور.ستوكمان

؟ماذامقابلولكن-هنا3شيء.*نبمدالامركتمانالمفيدمنلشى-هوفستاد

ومن.مقابلبمونندمممكانيستحسن،بالطبع-هوفستادباسم،ماذا-(للاخرالواحدمنالطرفينقل)شوكمانالدكنور

وسوى؟لهاينيغيكماتقمموهي،*ركانراسخةغ!"المراسل"!-الشيطان

حي،باللاىالوفتهلافيالجريتلايقافاضطرانيزسفنيكللشتريالمثل!ةعمكيجوبالا-اسللاننيهل-اللاكسن

العامة.السياسةفيعملهينبغيمماجداكميرهناكيكون؟العمامكاسهم

مثلكللشعبصديقعليذلكسيصعب،طبعاسشنوكمانالدكنوراسهميشنرياليومكانلند،بلى-شنوكماناوهـكنور

واسعةبضيسير)!الشعبعدرفلألا-انااما.(متاججا)سولكنالمعمامات

ياللشيطان!،عص!اينأعصا!اين.(الغرفةحولشخما-افضللكانبذلكيقوماخرشخصاجعلتلو-اسلاكلسن

ماهذا؟-هوفتاد..بكالموثيقةالقرابةهذهمثللهليستما

+سني-بالتاكيدانك-اسلاكسن

قرشااعدمالمانيولنفرض-(سحنايقف)شنوكمانالدكنورالميدانفيظهرتقدتكونارلكينبعييكنلمثم-هومستاد

علىالهجومانيعرفانلاحدشبشيكنلم.الخاصباسمك
لألحب،*غنياءمعسرانناتتذكراانيجبأاسهميكلمناحدا

..نقودناففاررون،مسنشاريكمنتجعلنيانينبغيكان.طرمكمنجاءالحمامات

.شنوكماندكور

عرفهيمكن*سهمهذهامرانتتذكرانويجب-هوفستاديقعضوءاوكانيبعو،مباشرةامامهحملق)شوكمانالدكنور

بطريقتين.اشياءتحرنانايمكن؟ممكناهذا-(صعقوكأنهويقول،عليه

انقلا"لمرامل(لماذاأاتيتذلكلمثلوانت،نعم-ستوكمانالدكتور؟كهذء

تستصرجانز!هانكمااغقدانيأالقضيةعلىدنيئامظهراستخلعفانكينبغيولكن.تحفثانهاتماماالواضحمن-(مبتسما)اسلاكسن

الارنب!الكلبيخنقكماخنقيتحاولان-تغريانني.عليكلايخفىكما،بدقةتعالح"ن
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.(الجلوسغرمةبابمنللخارجيخنسلعا)اجعلمنيقطيظلحيوانكل-الطبدعةقانونهذا-هوقسياد

!تومااا،نفسكاكبحوالان.(الحكوهتواف)ستوكمانايهة...بقائه

فرالقد،يالله(الارضعلىالشمسيةيلقي)ستوكمانالدكوركمالايخفى،يجدهانيقصرحيثطعامهينالانويجب-اسد!كسن

..انجرا.عليك

منك؟يريدانكا!اماذا-لىتوكماناليدة،المعرففيطعامكماعنللبتائمباانن--توكمانالدكور

الكراخرىاشياءلدي،بعدفيماساخبرك-ستوكمانالدكنورايسنرى،وياللسماء،فالان(واسعةبخطىالغرفةحوليشر)

.(بةادةعلىلمات3بضعويكتبالةاولةالىيذهب).الانفيرا..بيننااقوأيحيوان

هنا؟المكيوأكماةكاترينا،انةرفو!-انظرا،وألان(.ويةزهامنمسيههيبنه)

؟هفلايعنيمادا،ثلائاصسئرغ،كبيرغ"لا"-ستوكمانالسحيةأتهاهبمناانتقصدوهل-هودستاد

الغهمسية.باستعمالحذهاكن-اسلاكسن
يعةبم)ايضا،بعحقرمابههذاماسأخبرك-ستوكماننور3اه

الىبإبذءترعالملأاخالوأعهداتد!ي؟بيتراهاك.(ليبراالبتلاتعة.هوفستادشب،الناتنذئلمناغلرتي-ستوكمارالدالور

مثننتقهل-(القاعئلبههاهرتي)هوفسداد
القاعةمنبدنراتخرفل)!اسرعي.مايمكئلباسرفيالاريراءبدت

اقوتق!اسلاكسبئسيد،الناقئهكمناغلرتب-شوكمانالد،ةور
.(البتلاقةومعها

ولكني!ههعلاءالشرأااتكمبعوثويزدفياملو-ستوكمانالدآلد!بذلهئوعدبل!اقابن،لرباقوأي

لتانا،دكنور،الاعتهائا-(الئناولةحوأابركمئد)اسلاكسن
والسو،بالضغهنذولاقمسنه"؟منأنسايحههيحطضههمدلميسأتهمحؤ

جماجمهم.سمحبرفىولار!قين!النجدة!النجدة(!رخ)-طويلااصمدلاانا،ابداياقو

(بيرانعود)!نوماس،راحلوناننااشيت-شو!مانا!دة(الجلوسغرتمنوهورشر،وبيترا،رتوكماناررهبةفدخل)

حسنا؟-تتنوكمانادكورا؟هنالتن!ماذا!توماىن،ياللسماء-ستوكمالىالسهبئل

الط!اققربلتااقوتك،اقفئب-(اررحمسدةيوئل)شنوكمانالدلملمنور

ذهبتع.لقتي-1..

انرحلااللعنةعل!؟راحلنقدتهل.حسنا-ستوكمانبببركور!المصرففيالخارج.

سملت.هورصتركانجن،لتهاةهادموك!برتهءعلىهدبوتي-هوقستاه
كانربنا!،نحربحهث...

..آلممرات(القاعكماغئلبنث.حاينداع)

البلدة؟فيهنا-!نمكنظبيرلدة!-اليت!زافيالممراتاعرفليتني-(مئدوها)اسل!كسن

ناويحب!هناالمعركةساحة!هنا،نعم-ستوكمانالمدكنور-----------مسىصمى-----ددي ا-

خريجفسلبنةاونيتملحينوحالما!صأهحرهنا،هناالمعركةتتلاكتا:تئكرهئبسامباهدمئاما

بة01

.الأنهاءفيملوةنلنانائهانيائب،بيتعنوابحصللبلدك

بيتي.في*قامةتستطيعون-هورستراص

انستتايهع؟-ستوكمانالحءتورامئلقيصء"صا ةلماوانا،كا!قسعهئار.صعوبةايةولون-عورلص!نراصصا
ثإء

البيت.فياكونام

.القستانياحللرا،منخامئميهفهوكم،اوم-ستوكمانالههكا

لمك!نئعكرا-بدتراا

احهآعااختم!شرأيا،قنكرا.(يصاقحه)-ستوكمانالهكتورا

..1001بيالعرماغرللنت

للممخليهلالة.مورابهئهالممخبةواانرمبان.بمكننيوالان!المتاعب

51

شهيءلمفنإكونانحمهقلشيءانه!كانر/يخا،هنابهالقياغليايبالتتئبا

هدئةمواخطاهااشنلمتاكيتعلميانيهلبلانه،الانتصرفيتعهعاهيلياةأةاالمهرلمامذاذاميهيئا

-الحمامات0001.

11
ذلك.اتوقهلكئت،نعو-(متنقمة)ستوكمانالسيهق

عمليمماهعذموحرمانييريهونوالان-حاوكمانالهكتورا

لكيكئ!رالحعاحونيالنىووماـانهملالله3الدلع-سسط!عو!البنانيتانليرتانالثمن الذيىاولعأث-حاأنايكعلىالعمراءبىشببقى.هعدقرولكن.لامصا

ا

11

منالبةوبدونبمناسبةسأعظهم؟نييصغونسأجمل!م!بالسماءافسما

الموعظعليكيجرهمانعل!اظن-كنتسولملكمانال!م!يدةكمااحديثاصمر ا

.ياعزيزي،الخيرا

اسمثحهل.كثرينا،سخيفةفعلاالت-ستوكمانالدكوراأ-عسى-------------------
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شارءصبيانايتعرفاالا:اللولدين(.سنرى-ستوكمانالدكنورالمرامةوالاغلبية،العامكالرايشيءالميدانمن.يطردنيانلنفسي

أ-محرمينمشردينابم!،هذاجانبوالى!اشكزك،كلا؟الشيطانيةالانواعتلكاخرالى

الكعيرين!اعرفاننيياوالدي،بلى-مورتنهذهافهمانالالااريدومباشر،جداوواضح،جالابيطمرايي

كلابسلجرب.ببعضهمجذني،حسنهذا-شوكمانالدكتور،الاحراريواجههمانيضطراعداءامهرهمالمتحررينانالكلاب

بيئهم.نامرةادمغةاحياناتوجد!الاستثناءسبيلعلىمرةالئارعاعنباراتوان،والشابةالحيةالحقائقرفبةتعصرالحزبيةوالبرامع

سامياحرارارجالانصنحعندمانفعل(نعليناماذاو.لكن-مورتنغيرمنيصبححتى،عقبعلىراساوالاخلاقالعمالةتقلبالضرورة

التفكيرألاتمكناننيتظنألا:القنطانحضرةيااسمع.هناالمرءيعيشانالممكن

ايها،الافصىألغربالىالذئابكلتطردواان-ستوكمانالدكلتورأذلكيفهمونالناسجعلمن

!الاولاد.الاشياءهذهفيكثيرالااعرفنفسيانا،ربما.-هورشنر

.("!عرحى"صا"لحاحولمهمور؟نيقفزبينما،متشككايبدوالمف)!ذلكالىسبيليهيهذء-ترىانت،حسنا-شوكمانالدكنور

.توماس،الذئابتطردكانلمهذا-ستوكمانالسيدظكالذئبالحزبزعيمان.استئصالهميجبمنهمالاحزابزعماءان

واناالان!ايطردونجني!كاترينا،جننتوهل-ستوكمانالدكورالصغيرةالحيواناتمنمميناعم!ايبتعانيجب،مقنرسكنئب،تماما

.أالبلدةفيرجلاقوىهوفستادالىشظرانحسبك.العيثيعلىيقوىحتى،سنةكل

أالان-افوى-ستوكمانالسيدةشوهاها*فلعلىاو-منهاتخلمامغيرةحيوا!تمنكم!واسلاكسن

اقوىألاناننياقولانوبوسعي،نعم-ستوكمانالدكوردورملاكيمنتكوناـنسوىلشء.لصلحلاانهاحتى،عطلامااو

كله.العالمفيرجل.تعالي(الطاولةحافةعلىيجلس)إ(!الشعبمراسل"فيمساهمين

تسلية!اية،مااقولههذا-سرتنيهبوكيف!اليومهذاالثمستتألققوةبأيةوانظري-كاترينافنا

تتحد!*يجب،صه.(منخفضصوتفي)ستوكمانالدكتور!المنعشالمباركالربيعنسيمعلي

علتم.باكتشافقمتولكني،بعدهذاعنبشيءعلىنعيثياننستطيعانئالوفقط،نعم-ستوكمانالسيدة

!أاخر،انمنشافماذا-ستوكمانالسيدة.توماس،الربيعونتميمالشمسلقق

بث!كلويتكمحولهيجمعهم)!طبعا،نعم-شوكمانالدكأوروشريالنوالصوتوفرندتقتريانعليكسيكون-شنوكمانالدكور

اثعرهوالعالمفيرجلاقوى،اكتشفتهماهوهذا.(هـريفعلامايقلقنيان.كيرالايقلقنيهط.مايرامعلىسنعيشوبعشذ

انفرارا.الرجداتمامعلىيجلعهيجر؟لمدىالتفكيرسامي،حرارجلالاارىانيهو

!-توماسياعزيزي،51.(مبتسمةراسهاتهز)ستوكمانالسيدة.بعدي!مني

!انجته.(بوحيديهتمسك)س!راطهم،وا!ظر-كافوقتفامامك،انجأء،ذلكفي+يفر-بيترا

صفىعصمترجمة!م!إنتهت.(الجلوسغرفةمنومورتنالمفيدخل)..الاولاد

لكمأعطلةاليومهل-سظوكمانالسيدة

حديثاصلر-الاستراحةفرةفيالاخرينألاولادمعتق!للناولكن،كلا-مورتن

ق!للونا.الذينهمفالاخرون،صحيحغيرهذا-ايلف

نالناالافضلمنانلاندرورالمسيدقالوبرئذ،نعم-مورتن

ضشضنض-كأمأالان.(الطاولةءنسيداويقفزاصالعهيقضم.)شوكمانالدكور ..اياملصعةابكللبص

مرهالمدرسةاقدامكماتطالن0وروحياقسم!وجدتها*ن!وجدفها

ثاذية!

!ابداللمدرسةنذصطلن-الولدان

رواية-توماس،لماذا-ستوكمانالمشدة

اعني-بنفسيسأعلمكما!ذلكقلتلقد،ابدا-شنوكمانالدكتور

اثريسسهيلالدثنوربقلم-مميتاثببئااعلمكمالن

مرحما!-مورتن

رجلينفصبحاانعلىسأساعدكماولكني-ستوكمانالدكأور

لعنانفىجيلنصراعتسجل"سرةقصة.تاعدينيانعثسيكون،بيترا-.اننفكيرسابي،حرين
.....!.ساساعالكاننيثق،!م-بي!ترا

التي!الغرفةفيالجديدةمدرستناوستكون-ستوكمانالدكتور

يبرويلادادارأ.لابداكرتلاميذعنشايكونانيجبولكن!!لشعبكعدوؤيهانتنموني
بهم.لابدأالاقلعلى"لهبهبذاعنراثنيمنلي

اللدة.هذهفيءببهمتحصللمن-ستوكمانالسيدة
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