
،با،""،*مي،،،،،-*،*،كه!،?*ء*ء*?-ء**بر**يرحم-ءسىسمحمم!ع!ء*سعمبسسععهـ!عم

!"هـ-،ارفن!اى،الحدةالنألااررعرالام.بة....ة555-بر،ه!7.-أ .المالبى.حوالى!ى..الحد0.اًلسصملى--ا--!-

العثرين.حوالىدى.الالنة

.والاربعيماثالخامسةفي:الخالة"!!فمإه!مرضص

لمه.ا!هـبنواالثازجةفي:الابن!!ىجماى:لبممما
بربر?ير*ءبر***ع!سع!با*بر*****ير***ء*****ء*ء*?**ء-***ء

فشتمتني....الخبزمنقطعةاعطيتها:الابنفيحويدةمائدة.صغيرةشقةفيصالة:اًلمنظر

اًدخبز؟العصافرظكلالاألماذا:الاموكنبةالفبيةالمقاعدبعضحولها،الوسط

السمسم.تطلبانها،لا:الابنالىيففبر5هيممينهاالى،الحائطبجوار

البرغل!تطلبلمانهادلهالحه!الهييا:الاميبدوءض!ت،دولابالواجهةوفي.الغرفبافي

البرنمل؟هوما؟البرغل:الابنةا!4وأ)-؟"بداخلالمتعددةوالاواني،ضجاعته

..هوحبيثتييااًلبرغل:الاماثازمعمتفافرا،فوقهالموصوعةالاثرية

بكفيالا.بقرشسأشخركيم؟السمسمإخكدفوكم:الابنح!ورةتعا!دتكنوان.الرحيصالصالة

ثورتها!رأيتدو؟..!ذا،طربوث،يرتدي،واقفلرجل،ضحمة

.(تضحك):اًلابنة،!ورةالجبلابناءتذكر،مفعدبطهرويمسك

الانسانيرضيانعيباديس؟تضحكببنذا،1(غافا):الابنفبلجد!مت-قةصورةاولكا"مصطفى

امي؟ياكؤلكاليس.العجوزجدته..الجلوسخت

..وعجوز،جدتكانهاثم،نعبم:اًلام.،لةال!يميناوحسئفيالخارجياًلباب..

يحبانعيبايىس.القلبرقبقةانها(اختهمراطبا):الابنكلعتصةؤةالغرولكن.الشتاءاياماحدعصر:اً!وقف

مثلها!كنتيتك!العصايخراًلافان.،ب!الضوءمصادرلانعدامالشىءبصض

تقصدين؟ماذا:الابندولاببهيوجدالذيللممرالموانجهوالجانب

بمضكماتحبانالا؟مئلأنتادست(براءةفي):الابنة..غيرهمناضاءةاشدلفضيات2

كثبراً؟الكفةعلىحلس!توقد"الام"عنثستاريرفع)

كجدتك.اننيتقصدين!قصمكافهمات!!ا!إبيثلآايتها:بنالا،الماونةطرفعالى*بنةجلستبيئما،شببئاتطرز

كذلك؟أليس(...محنب،الفضهيكلولابووراً!ا

والاالسمسملتشري*ناذهب.جداذكيانت:الابنة

.تأخرت؟بعدتتعببمألم:الاما

نستطيعفلاالصراخفيجدتكبدأتوالا،اذهب،نعم:الام؟نعم(راسهاترفع):الابنة

اسكاتها.-؟بعدحمعبي"م"قول:الام

؟!منحرلىانا(البابالىطر،قهفيوهوضاحكا):*بن.(تردان2دونالكتابة)تواصل:الابنة

..اللهفلببسامحك!ساعتينمنذممتبينانك:الام

.(لخرج)لانهذا(فيهمبالغوبه!رء،دأسهاترفعانثون):*بنة

اخاكتكلمينلماذا(غابفيالابنةنحووتتجهتقوم):الام..انقلهاانبدولا،كعيرةمحاضراًتلدبما

هكؤاً؟دا؟مافيتنقليهاانمنبدلااًلكليةالىتثهبينلالمولكن:الام

كيف؟،"هكؤا":الابنة..بقرشيندبنايغرجهاانالىاياممجرد-؟البيت

!هكذا-(يديهامشوحة):*م!معا(مخنجةوتقولرأسهاترفع):ا!بنة

يحبانهلهقلتهماكل."هكؤا"احدثهلماناولكن:الابنة..(لغترةالابنةنطراتتواجه)..ابنتييااقصه:*م

حقا؟لحبها*.جدته.تريدينلادمتما،حسنا

.(فجاةتضض)!كجدتهانهستولكنك.نعم:*م.(الامفتبتسم..يضحك-وهوالممرمنالأبنييدخلل

.(الاخرىهيتضحك):الابنة؟تريدجدتككانتماذا..ها

تضحكيانينبغيلا؟تضحكينلماذا-(مفاجم!ءنممفي):اًلام!تطهانزويد.بسيطشيء(يضضزالماوهو):الابن

يحبهااللهرحمهابوككان.وبببةعجوزانها...جد!من.العصافر

..وابا،طيباابناكان(-ئاو.).عصابخرلديناليس؟العصاببر:*م

شيئااقللمانا؟*نهكاتقولينولماذا(دهشةفي):*بنةعلىحبةيلتقطعصغورارأتلقد.عندماهيولكن:*بن

..احداياوجدكياوابيعناطيبما.للعصافيروليمةتعدان*نتريدوهي.الشرفةحاجز

ج!تك.نحتملانينبغي..اقولاناريدكنت..حسنا:*م!قلبها

انسوىشيئانذل!نحن؟جدتنيحتمل*الليومن:*بنة.(منهابالرغمتضحك):*بنة

الغضياتهذ.كلعلىنبقىلماذا(الدوحهالىتشير)جدتجنحتمل.هه8تضحكينلماذا:*بن

للعصافر؟السمسمنشترممهاولماذا.جدكبمجل2من؟لهاداعيلاالتي؟لجدتكهـعلتوماذا،ها.حالهافيدعها:*م
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00فانكثبمءكلثعرفقستما.مسنا:ا*آ؟جدليأجلمنننلهلاالليما.جصبلم!

هدوفالىكعودفرة)؟شيءكلا!رف،لنينعم:*بنةلقد.!ط،اجلهامنليس،بءفيهـلموكلهينعوحعجه):*لم

النيتفيسابقى.العمراعبولا.احدااىلاانا-(اثمكف.الدوسهللأهرلنايبقلم.كسءكلبعئا

لاانني*مرفيماكل.الفلومىوكجيءمعجز3كصلاناالى.افهملا؟:فاول*بنة

*بد.الىواحدبغستان!يةالىاثعبأناستطيع...الفضياتهذهتبقىاناريدايضاانا-اليه!)ناظر:+

يكونيكادانهبل..انوثستطيعين..يتمز!لموحمه:يم.ليابيكهديةكلاستلقد(طحياءمق!سمفي)

جصي!اهذ*كبيعهابانسمصفقدذلكورننم(بطهفي):*بنة

وشكه!كانتلوكماوكيلانيةرلسهاكرفع):اللابنة.الهلاتيجعتيعراعمرش!لأيوكفكلم.هث!ياءعبقط..-ءم

إ..يومكلفستانايرتدينمنشاالبناىبعضان!ماما:،البكاهبهلىهلىاتهالقرانيومفي-(محمهامواصتأ:"

ليينظر*هواًري!هماكل.*بهةاريدلاانا.رلديهمنيلاوانا.،تكسكت).طعيه

عذاكعرلمانهاامسكينة:ليقولواوقتكلفيوطبناى*ولارعلىجنيهملاقةكساوجميانها(نضسها!م!شهلوكما):جمنة

،أاصيةرخلتانمنداًلفستان.س

:(حنافيفيوعولابنتهاكتفهلىيماكضع):*م..ثد3بعدالدييوالثترينا:*م

هلا؟لكقولونهل!حبيبتيبا؟اس؟صمئهم:جمنة

امي،يابريقولونهلابالطبع(الض!يقمنكييءفي):*بنة،نعمس(ابنتهانصكتجه،طممقكغيقمملألتلوجمما):+

عيونهم.فياراًءومنني.الليلةبهحلمتلقد..اللهرممهابيكمحلكاحكيكنت

مني.غاضبةلستاًنكقوبر؟حبيبتييا.افضبمشهل:*م.(لعنابةكعودثم،قصيرأنظرأمها)كنظر:*بنه

حتى،لكاشرحكنتلقط.عامايامنكاغضسبولماذا:*بنةمنبعدتتعبيالم(ثوددفيو!مها؟بنتهانجحوحعجه):+

.امدااضماي!3و،القمراطلبلاانا.القمراطبانني!ئيلا...اقولاناديدكنت(قبالتهاثف).حبيبتييا؟حابة

كراساتبرسلنفهنولدا.مريف!ةاننبملصاحبثيقلتلقدفيكيراعمنا،اننااقولاناريدثعت،حعببينما):*بنة

وهي")المفاصلفيروملالزملميانلهنقلت.حقلهاالمحافراتاذا*امببةالىالعبلن.،هموءفبم).مامايا6لموضوءهط

مملالطويلطسب!منكؤلمنياقداميانكحقوفي،لترةبمده!حك.جديداهستاط!؟شتريت

البةاالىيوم.شيثااملكلااننيكعريق.شماءكلكعرفينولكنك:*

يعلمفطلهمنيدغضبياناريدلاانا.نعم.نعم(شاردة)*م...البيتعاحبا!

..ومق،كعوراثبرارزواحاولالوورطولافكلاننييستلملم-(المحكلظاىمنلرسادردد!لتلوكما):جمنه

01(*مكلن!تبه.ءألببهجمرمىيسعع1...كلهوالعالموالجزار،البقالوكللك،*يجار

،،امرجمبب"هذءخبئي)الفوضىبهلدوكبيت.،!رلعله

بينماالجلوسفرقةانتنطغي،اسممي..او..المزلثىاصلحي

*مادك!اداءمتابعةهنهاجز6*بنةعف).بصطةانااًركب

.هذا؟نفلحتىلنتكلتئبلالاللبمانفبلإلحهـاملية*بهدومى:المتلاحقهشة555هيروشيماحيييى

.(ا!فثةوفدضل9لب!يلائنةكفتغ01الم!عدة

خ!دتبم؟ياحطدمميف؟*بنة!وال!..الحربماسلا

..حبيبتي؟بخير:.ااخة

.(أ.لقبلوكتبلالاند!ةالخطمن1لإمتثقدم)

!طويت؟؟دفيبةهد!ما...اهلا..اهلاث*موريمفياخوجتدوواماوغريتبقلمرائعهفصة

)ررااولى..جيعاحاممكيف؟أ.لتمكسإدن4وملى!تساالعا.لماًولسا!فيجميرةضجةاليومختىيثيريزالها
.".نادوةوفي!عةافلامالاكعوفهلماقبالاءويشهد

كجلسكا.لتألذياًلقعهـدوهو،يمسدد!امقصداوئأملىلجسىا0

."*بنلأمليهكعميرااًلقصةكهذهعبرتاًنثعصةيسبقولم

هياب..كحبيبةاخمبميام!بابائمددم...ايه:*ماوانحرباب!نكربطاًلتىالصلةعنوائعارقيقا

.يعى8/احضرجمر..بنتبم.الفاجةعنصر!يثمن

حا،.سلالزل.لللكر؟ميلا:طخالة

01(أثرمن*بنلألضجافيبراتوقيقاوفق!ةقدالمبملفةانوإلواقع

وجمبف؟طكلكيف(للخالةالمجاوراثعدفيكجد!):+اللذيناًلفرنسيةواًلمراةالياب!ليالرجلنفسشرسم

و!غ؟،*ولادحلا!والمه..العربماساة:الأساةفلديعيشان

يكىنالا*ولاد.خو؟يةهانحمد"(كفوهىأ:1ل!ثة

االعدب.صيصلاوط!اج،مشجاوهنا.

حمي2نقبل.مكانميفيكهثجاومقيفونلا*وور:ييم

بعبط.افلااكمهمابمعيكثتهناكى*ولبدارمنهثنوركى.ل155يثمقلأ

جداصبطيبابنكانممهـطحق(صضوهى):طخطة

..هبيطاليسوصمه(مست!رء)

الشركةك!لىبعملانهلو*.حياية!ليرجلنا؟نه:يم
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؟ماذا:الام..ليعولنا5رستهكرلرلقد.نعيشاناستطعئالمانهارليل

..والدورانللفداعيلا(اًلمائدةهلىالبوبتضع):الخالةانظري..لتعانيانااما.يعملانهيكنن.حقهذا:الظلة

.*ن+!+!لمكانرأيهـتولكنبي-صدفةهنامنامركنتلقدمنذ.حياتهااختههلىينغصانسوىلههملا:ولدييفعلماذا

لاانت..قوني؟ماذاعنعلميننن(عظيمةدعشةفي):الام.الكمقصيرفستانالبستلانهالورةاليبتواًحالالشياقلب.ايام

كقصدين..واخبرهابيهالىثعببل،هدايكفهولم

ابنكعرفينهل(باهتماماًلاموجهفيتحدلىوهي):الخالة-؟ابوه!لوماذا:*م

زوجي؟مم.!ميكعاجر:الخالة

المزادعذلك(مستصركةثم)!الفلاح(استنكارفي):الام؟ائت*م.:

الغني؟وطلبوافسرهاالبنتادللافي2لالهمنيأانا:نعم:الخالة

طيبالقلب،رجلومئه،فحسمبغئياليساله،نعم:الخالة.حشمةليصبححلاالفستاناصلحانمني

...و8ذلدوفعلت(واجمة):*م

فيالجامعة!ابنتيانتعلمين(غريبةبلهجةوكتكلمتقف):*مهيفدخلتمئدهمذوخرجت،ساصملحهائنيلهقلت:الخالة

يناسبكوهو،وجميلةشابةزلتماولكنك،ئعم:الخالةانلهاوسمحخاطرها!يبحشمةالفستانانو؟قسمت،وبكت

السن.في-.كر!يه

...محامباكاناباهاوان:(تسمعلمكانتلوكما):الام4محيب(شاردأكريلماوهي):الام

؟بالموضوعهذاعلاقةوما،محجبا:الخالهكلمة..بيتنافي*موركجريهكذا..نعم..نعم:الظلة

وكان..الجامعةفيابنتيان(عصبيهفيتتحركوهي):الامفانافعلت؟وقلتقمهماائا؟ما.لث!ءكلثحلدمعةاوابنتهمن

..طيبازوجاوكان...روجيكان..محلاياابوهااًلوضوءماءيريدالهاـ..النوبمحتىالصباحم!عمن.خطاعليبر

عندماعليهوحزنت..حيلالهفيلهاخلمستوقد:الصالةمنابرداواللكلممناسضيكونانبدفلالهاعد!تهفاذا،دافئا

يهـفي.وهذا...ماتفأنا*ولاداخ!وأذا.ماميبفيهابكونوانبدلاحمل5.اللإزم

.بشيءعلييبخلل!وكان:*م..و..دكمااًلسمبب

.أعر!:الخالةالحياإ..هيائها4البسيطةأشياءهذه(كبتسموهي):*م

،تليفونلدبناكان(الخالةمنبوجههاوكقتربكنحني):ئلاماعملهاالتي6القىأالقهوةحى-(كلامهامواًصلة):الظلة

ا-سمعين؟....رديءبئها.قبيلسكرها.تعجبهتعدئمعاماعثر!نمنله

.......:الخالةملىيسهرفلاله،واسممي،ذلكاجلوعن..خفيفة..ثقيلة

ارضا،كملكامهكانت.كبيرةسيارةسيششيوجمانث*مائرمسجاهزاردهكانالسببمنسالتهفاذا...،بلةكلالمقهى

..كبيراموظفاوابوءايقولهكذا-"6قهو"لهيق!مونهناك

...اقولاناريدكنتلقط(الغرقةثلرعوهي):الخالة؟!لكأليس،مبكرايعوداللياليبعضفيولكنه:*م

كريدين،آه!ابم،ن!رلر؟حولياًنكريديئكنتماذا:طخطة.ئعم:الخثة

الجلاعة.فيابنتكلانمرحاحروجيآنلسشطيعي!لاانككقوليان؟وحلامهو3كعجبه*حيانبعضوفي:*م

وجارنا،الجامعةفيو؟بئتي.كاجرومنه.محمياليسزوبيان!السنهفي6مر:الخالة

ثم(لتر!بعد).ذلكاهميةفما.كجامعةفيليستوابنتهمحامانغيرالحيلامنئريدماذا؟هذاإبمنن*.يكفيهذا:*م

بذلةأيلبساثه.فلاحاليسآله.0كرحوما3اذكر..2رضثهمنعملار.رجالنانرضي

المسالة!هيهذهليست(يديهاوكبسطعئهاكقترب):*مائك(فترةبعد)اتي.يااللهفليرحمه(بسرعة،:الخالة

..افهمهااناريد؟اننالمسالةجمطما:الخالة.ممر!.وطولالوقتطولسواءشيءعنصلمينلا

نااستطيعلا..(؟راعاهايرتخيلملحنكسكت):*م6سى؟هل.برولهحيأكيكلادتاًوملا(الفجيعةبلهجة):*م

ماكلهوهذا.مروجاناريدلا(ثانيةكسكت)..لكاًشرحهاإ...الكفايةقيهبماعليهحزنتولكنك(دعشةفي):اًلظلة

..و.شابةلست..*مرفي..نفسكفي*نفلتمري..الحزنفبىنفسكافنيتسنوأنهثلا3

كماتعجبيئهائك.الحكايةهذه!ص(كسكتها)؟الخالة..اولادكلي

يتزوجك.انيريدوهو.ائتمنوكوباثعهوةمنفهـنج!نعلبهاصينيلأ4حاما*بنلأكدخل)

-الحقيقة.هيهذء.اريدلاومنني(قثالتهاكقف):*م..(للخاللأوكقدمهاالماء

هه؟..كريدينلا(ثباىفيوجههاليكحدكا:الخالة؟حالككيف(ثكوبكتناول)حبيبتييااشكرك:الظلة

هه؟..اًلزواحكريدينلاواصبحت"لعنيافيوزه!شخت.خدتيياللهالحمد:*بنة

يقولماذا.ربيبا.اًرلدلا(هئهالظرهاكحول):*مكلمبينلااثكابنتنبرقالت؟..المذمر!حلاوكيفثالخالة

اولادي؟....صيةاًلى

ان؟اولادكيريدعاذا(حرهفي).لياولادكدمي:الفةوكخربمالملالد6ملىلالصيئيةكصع)أخالتييااذنكعن:*بنة

ها؟..العيش!مةاجلمنجميعاكموكواان؟اجلهممنلموكي.(الممرعبركغرفةمنم!مرمة

طيكم.كسعىالنعمعهبم؟مالها:كلخالة

،تمإ..نشحذلمنحن(قسوةفيوتقولراسهاكرفع):*ماخيهامعكشاجرء..الشيءبعضمتعبةائها(مركب!):ا*م

يششينااننريدولا،نشحذلمومننا.*مراولفيكناكمالسنا"المفاصلفيروععرمولديها(مستدوممة)

احد.منالىبدحاجةكشعرهذءسئهافي،مسكينة؟الخالة

فياظنهكنتكترممي9لعر!هذا!سلاميا(كضحك)؟الخثة..يرطها

ورلته؟فعمنانتاما.جدتهمعنورثوهفقدفقطاولادله..*باءاحسئابوهاممان:*م

يشتريكم.انيريداناح!قلامن!"احديشترينالن":(ع!ما)!لهالبعئد!كي..(اصهو!كرشفوهيبهدوء):الخالة
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يجعلهالذبم!السنب..السببعندائمااتساملكنت:*مالمراًةكجدان.قبلمنكهدابشياسمعلم؟شرأءالزواجهل

ابني"يزوبالوقورالكي!الرجلهذا..هدايستضاًلا.ال!لمةبمعئىرجلا."لاطفالهاوابا،يحبهازوجا

..اولاثهيحباله(تشسموهي)اًلخالة...التفكرمجرد

.؟اولإررييحبانهانتاوا!قة:الام؟الصفاتهذهكلفيهانادراًلرومن(ترددفي):لام

عن!ليقالماكنببرا.نفسئمنكشعقتي.تماماواثقة:الخالةابنانه؟جيدااعرفهالست.اعرفهانا(حماسفي):الخالة

فهو..ابنتكاما.كابنهيحبهانه."الولدمطاطيبما"ابنك؟اعرفهاكنلملواخنادهكنتكيف!زوجيءم

ببصرهاتجيلوهيلحظةوتقفالممرمنداخلةيلابنة)تندفع؟"كلمتافيانتهل؟نيتختارينه(د!شةفي):الام

-(وخالتهاامهابينقدانهتعرفينانت..حسنا؟جننتهل.لابالطبع.:الخالة

امبم!:الابنةفي..انفيفاكحنيالمرحوموفاةوبعد.مرةمناكثرعنديرآك

..بنيتييانعم:لام.وجاء.هوامهفلالتثم.الحدادينتظرانلهقلتولكنني،يتقممان

خالتي!:الابنة؟كذلكأليس.الوقتحانفقد*ناما.اخرسبب

)فتربمنعم:الخالة؟لماذاحان؟نعم(متبلسة):الام

ناتريدوهيهناانك..سمعتجدليجدكي!تردد()فيالابنة!بالطبعتتزوجالكيلماذا:الخالة

...0قرالة)فيمواجهةكهذاشينااقللمانا؟ساتزوجاننيقالومن:الام

انت؟حالهاوكيف؟حقا(تقوموهيفاكزةلهجة)فيالخالة؟اولادييقولماذا(الكيرةالصورة

الممر(نحوتتجهبينماكضحك).انزلانوشكهلىكنتاننبمتعلمين.ستسعدامهملانسيفرحون:الخالة

...انتظاريفيفالعاج،استانبولعن.نيتحكيلادساماتعرفثعدلمامهمان!سعادة(القديمةالفجيعةبلهجة)الام

0الاضىبعليهايبدوالمولابامام*بنةتقف،اـخالةاتخرج).السعادةمعنى

كا3(6فترما!ابلالطر!فيالام.صغيرةتزللمفهي.جديدمنتعرفهاانتستطيع:لألخالة

..بنيتي؟هناكعالىتودد(في)تبتسم:+ئانية(تضحك)-هوهذاليس(جريحةضحكةتضحك):الام

فيالمائدةهربينهمايفصلولا*ممنبافتتقدمتتحرلرلا*بنة)!الموضوءهذافلنترك

تمفعبكادتأالطريقةبهذهدائفاخالتكضاملينلماذا(خفيضصوتانا.*نرايكامرفأنبدلا.لا(اعرارفي):الخالة

..لهاقلتاننيلولاوتغلقيتبكيانسوىشيئاتفمليانتريدينلاانت.جبدااعرفك

خفيض،بصوتلماستتكلمكانتاذاعا!"صوء)في:الابنةانعليكولكن.صفيرةوانتكنتكظتماما.غرقكبابعليك

لهااستمعاناطيقفلستبدلالهاوثباهيابنتهاعنستنكلمكائتاذا.اولالواجلمن.اللصةهذهفي.الان.كوافقي

لحظة..(فجاةتضحك):*م

لاوانتطيبةبنتانها!لماذا(قصيرةضعكةتضحك):*م؟الانيضحككالذيما:الخاله

منها.تغارين

انحاد..لاانا..امييامنهاافارلاانابالطبع(المفي)*بنة

..عاقلةبنتابنتيانامرفانني.منهاكغارينلاانتنعم:*م

استمعاًناحبلا..اليهااستمعاناحبلااناكط:*بنة..إ
...ذلكاحبلا..كباهيوهياليهاتددمباًلادرد

..المسكعنةبنيتييا:*م

.هذااحديقولاناحبول!!مسكينةلستث*بنة

زينةوهي،بهايباهيمنكجد2الجميدةافيتى(حنانفي:.)البن!لمجضلثاضااصبر!سر

!ارجو!!*نهذاهنكن!لميلا:*بنة

يباهيمنالىحاجةفيالسمت،نعمنعم..كلامه!)مواصلة*مث

جا.ابودكانلو(لنأوه)ويدللكبك

اريداننيقدتهل؟العذابهذاكلدم!مداياارجوك:*بنةوترجمتعالميةبحوائزفازتالتيالروايثتأروع

أحد.يددلنياناريدلاانا؟اددلاناناراداذا،ألعرببمللقاريءغنىولا،لغتع!د!الى

..كودبنتايان؟تغضبينلماذاومن:*م.عليهالا!لاعمن،يلالبيةثقاففنهيسشكمل

امييا*نهذاهنكفي!ربييا:)صارخة(*بنة

...لكاقولاناريدكنت؟حبيبتي؟ا!ضبكالذيلأما:*مبهذهتضطلعانببروتفي"*دابرار"ويسر

،لنتلككانلو..مثلهاكنتلوكودينالست..خاتكابنةانهفجمفت،وبالتتالي،جلاقريعافتقلم،المهمة

....أيضااميسنةدقببق!ةترجمةالعربيةألىسترجمةالسهسمثية

اصمهذااسمعاناويدلا(اذنيهاعلىيديهاواضعة):لابنة.اليقباحراج

اريد*لا..اريدلا...

..اهلك؟ولذا:*م

الرجل!ملاكزوجيلنانكامي...امي)بحية(:*بنةعنهاالاعلانترقبوا

فترة))تسكت(-الذيماماذا(يسمعيكادلا)-.بصوت:يلاما!قادمةاعدادنافي

لتحممفمهاعلىيمماالابنةلضعبينما*خرىفيمنهماكلتحدلى

وتفتحه.البابنحوالابنةكيجه.اًلب!علىطرىيسمعسبكاصا

الابن(يدخل
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...اقولاناريدكن!ت؟.ذاهبةانتهل(خجلفي:.)الام!بالسمسمجئتالظافر()بلهجة:الابن

اًلسلامة.مع..ولكنالممر(منخارجة)تندفعللفرحةيا(تبكي)وهي:الابنة

همر(1منالابن)يدخل؟تبكيولماذا؟هه؟فرحةايةمنمعشا()يقف:*بن

خالتي؟.ياذاهبةانتهل:الابن0خالتكاتتلقد(شتاردةوهيوتثلمهراسهاترفع):الام

ذلك.مناكثرتاخرتلوالحاجسيقلق،بنييانعم:الخالةأتت؟قدخالتيكانتاذاتبكييجعلهاالليوما:الابن

..(تشدير)ولكنخاكك.تبكيانها.تبكيلماذاارريلست(ضيقفي):الام

الا..اسمع..معكاتفاهمانامكننيربما..أنتدعالولكن.جدتكعندبالداخل

امك؟سعادةتهمكالممر(من)يخرج!اًحدايفهماحدلا(الممرنصيتجهوهو)الابن

تهمنياميسعادة..بالطبع:الابنوترفءمنبطيئةخطواتفيالدولابنحوتتجه.وحيدة*متبقى)

...فهلاًذن:الخالة(الخالةترخل.مكانهتضعهثمشيئافوقهمن

:-اعرفانا..نعم..نعم..(يقاطعها):الابنعنتتكلمانها!تقولحرفا.مماافهملم(تضحكوهي):اًلخاله

؟..تعرلىماذا:والامالخالةوالعزبة،الفطروانواء.الخيولتجرهااننىالعرباتعن..شيءالف

..تزوجيهاانتريدينانكاعرف:الابن(تجلس)!او!

بني؟ياذلكتقولكيف،اوء:الامذلكعلىكعوهنالقد:الام

نار/هـاكنتلوحى..بهملاولكن..؟لكقال.جمنالخاله.بالهاهدوءعلىحماتكأحسدأنني0:الخالة

هيب؟هذهفي..فهلتقولكماازوجها4حماىانها،ت!(فجاة):الام

ارملة.السلامعليهالنبيتزوجلقد.ابدا.كللا:الابن!ذلكاعرلى-(دهشةفي):اًلخالة

تقصد؟ماذبهمالالخابةتعيثىاين-بهذااذكركان.اريدكئتفقط-(ارتباك)في:الام

-..اننيلوهي

!!لالووااناقولاناريدكنتيه(يديبسط)محرجما..:اًلابن!ن!لتلؤالىمنلهيا.تزوجتانكلو:تصحك()وهيالظلة

انهنعرفولكننا..(طفلاكانلوكماوتكلمهتضحك)الخالةانهتصوربنام(دانجةر!ن).طفللارجل.برجللكاتيتائني

انت؟توافقهل:هواًلاننعرفهان.ريدوما...صلرل.مئها-فار

وينالغرفةركنفيوتنزويوجلةبخطواتالابنةتدخل))هـرورة(.المثكلةهيهذءاناقصدلمانا..كلا..كلا:الام

و.الممر(الدولاب!فصكااعرلىلست،رجمطياتهأ)بيئماوا.فقتاضطاقللموانا

طوبلا.اجلكممنامكتضجالم.اتثلم

قد-انتدمتمالنفسهامنناًجلنإللتفتافمنتضعجينعمفنالإلخالةاف!مكلافانا.ءاًختيياصحيحهذا:الظلة

..حلالرةانني،نعم:الام

اختككبرتكما،رجلاوصرتكبرت(مثهاوتقتربلقوما؟حائرةاًنتولماذا:الخالة

..بمفردنانعينراًنالاننستطيعنعم:الابن...اولاديسعادةاكيدانني..بهبرةاشياءهناك-؟لماذا:الام

بني!ياهذاتقللا:الاموسعأدتك)مقاطعة(:الخالة

افلالسنا..اهزللاانا..اميياكلاحماس(في)الابنمن..التخلصاستطاعوالوانهماظنكنت(كلامها)مواصلة:*م

ولكننا..جميلةزلتمالىتت..كعيشيلعشسكىنب!يبمفردنامنمنحقكجلتومنسقسولى

...بئييا:*ملماذا؟ماذاولكن؟ماذاسولى-؟ماذامنانتخلعى:الخإلة

دائماسنفرح(اختهالىبثببر)و...جميلةزلتما:الابن؟.مفهوماكللأما-كوليانكجربيلا

..؟كذئكاليس..سعيدةلانك.ا!ور!لاهي!ره.ذلكيريعونلااولاديولكن)منفجرة،ث*م

تبكي)قلتلمااسفةانا..حببراسئفرحبة.ماما/؟ئعمالابئةشرددو!هـرورما(ثقةفي)يرإهـونلااًذ"ادراكمن:الخالة

خافت(بصوتر!كلاحدلا.تزوجتلوالثيتلكسيتر؟ونانهمتظنينام.يجدوئه

؟لدرىمن،لحواركسكناورلما..كثراوسنزوركالالن..ذ
.........*يامهذ.فيلك

!تريدثعب:امينعسهيكلملوعملهكار،كمابعحرلىويمولنحوولكم!يجهالحأسثراًلىلالهمعورتهلزتلقد.حراًاباهميحبونكالوااولاديكلا:الام

......ر(وهاكلمايبكونكانوا

للتتزوجتتزوج

ارأبت؟ظافرءبليجة):الخالة..جديراابالهموسيجدون:الخالة

رايت؟ماذا(بلاليةبنبرة):يلام..كانلقد،كلا:الام

ولستعاقلولداننيرأيت:(التوتريخففانمحاولا)؟*بنلنانا(المائدةفوفىمنحقيبتها)تاخذحسناضيو!أ)في:الخالة

كبيرةاشناباوساربي(المعلقةالصورةنحوينظر)نعم..صغيراانهاظنكنتجديد(مناختهانحو)كتجهذلكمناكرعليكالح

ها..ها....مثلهثروتيابددلنولثننيكجديمناختهاوتمسكفجاةتسكت).ولاولأهللالكيكونانسيس!عرلر

رجل،للمرأةيكونانيساويالشيافيماذا(بقوةوقولكنفيها

اقدامواصوتهمسةتسمعاحد.يضصلا.الجميعلهيئظر)..طءااولادلهاءطناذا(حرجةقصيرةضصةدضحكا:*م

الجم!(تدخل.الممرناحيةمن!ا!وتموتلثبا!هاتضيع!اجلهممن.تموتفانها:الخالة

الدكور؟قالهماتسمعيالمإغرفتكمنخرجتلماذا!جدتي:الابن"حرةانت.

تعالوا،بني.لاتمال(مرتعشصوتفي،المدخلتد)اًلجدة،البابنحوكتجه)

...جميعا!حالى،كلا:اء3

حمث؟ماذا؟جدتيياماذا:الابننعم:الخالة
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25)متذكر؟؟ساعةاية(وراءهينظروهـودهشة)في:.الابنملاتها...الشرفةالمصاقيرم!رتلقد..انظرواتعالوا:الجدة

..الساعةوظهرهاالغرفةبمدخلالانتقف).العصاترمنالاف..(تضحك)

كدور!انها:الابنةنحوتنظر)تصفروهي.بنيياجداكثرةلحصافير(الضوءلمصدر

فوقه(الصغيرةبالساعةيمسك3الدولابنحوبتجه):الابنفيحمروعصاقر.تصفرمممرةعصابخرعندناكانأتذكرينهل(الام

الساعةا؟تذكريئهل.القفص

لا؟البنتهذهتقولماذا(خطوتينتتقدم،)صارخة:الجدة

؟سور!حقااهبم؟تدود..جدتيياحمرعصافرهن!ليست(منهابالرغمأنضحك:*بنة

..تقورنها05.جدق!؟.0كلا..كلا)بسرعة(:الابنتسكتان!بنتكقولط:غضب()فيالجدة

تم!ها.انيجب..جدكساعةانها..تدورانهااعلمانا:الحمه...حبيثتييااسكتي:ا!م

...الحمربالعصافرتقصد)هامسة(:الخالة

فلاحونهناكيكنوليمالحم!احوىنيئتربجر!يجمئرنعبمالمتهمهممىكللدايريمارل!بنةتتفت).تسكتانلهاقونيع!ال(صوت)في:اًلجم

..امبئياالاناسكتيبالر()بصوت:*م.انلهاحدةمهـقولي)في!السوداءايامكفيجاهلةياانترأيتماذا

الحضانواطعمالحهطنواركبالعزبةالىافعبكت:الجدةتاكلوكانتقفصفيحمر!صيرلدإظكان(مواصلة)تسكت-

.ابدا..ابدايرونيرمالظ!حبنومنالسكر.السكر

(.؟اًلسكر)ضاحك!:الالن
اكلن؟الحكايةبهذءذكركالذيماباكية):م

الحفب(إبمامن2وتمسكهاجدتهانحوكجري،فجاة):*بئة.السبرتاكل،ايضااًلخيولوكانت،السكر،نعم:الجد،

المعافير!..جد!يياثضحك.السكرتاكلممنلمولقنها،اربيهاكيمةاراًنبعئديوكانت

الممر(عنمعهاوتخرج،يدهامنالجدةثسحب)...وصرختالحصانفجرىالحصانرعبتومرة(طويلةضحكة

قالتولذا..قألت.ولذا(تبكيو.م!المائدةلحهتنحئي):الام..(تصرخ)

!*نذلك..ذاهبةاناسام()في:الخالة

جدكي؟ياالمصافيلمشاهدةتلمبيالنث*بن

.(اردولابعلىالساعة)يرضعذهبتلقد51،نعم)مرتبك!الابنشمنعم..(كلامهاتواصلئممسموعةفرهمهةأنهمهم:الجدة

اخروقتفيعببكامرهل*م(مخاطبةللانصرالىاتاهب:الخالة..الفلاحينسوىاحدمعناإبمنفكم،بالحصانوامسكجدكجرى

إ..؟لنكلمبني..ياغرفتهاالىجدككخد)بسرعة(:الام

بالطبع(خجلفيثم)لا......!عال"صوت)في؟الام0.جدثيياهياهيا..(الجدةمنبتقدم)الابن

لانيةالموضوعهذاعنقمكلملنومنناوقتايفيكمريانثستطعينملأتهل(فجاةتصيحثمامامهاتنظروهيكهمهم):الجدة

..ابدا...؟بنيياالساعة

تتبعهاثا؟يةمرةالجدةثدخل.الممرئاحيةمنضجةتسمع)

بها(سسظتحاولالتي*بنة5!ههه!هه

بني؟ياالسامحةملأءهل0لك!لتلثيني:الجدة

لقد.جدتييانعم(بسرهةثانيةالساعةيمسك):*بنمحهااًلممئار"الاداًب))رو

يم!انيجب":يقولابيكانلقد،كنساهاانايالد:كجدة

."للرجلشيءاهملساعةا":يقولوكان."يومكلساعتهالرجل

!همهم(وحص!لانعربةدديهكان،6291،القدمالعممطعفي"*دابأ"تقدم

...ومن(بطينةبخطوات*مكبمها،البابنحوكتجه؟الخ!ا!لماذاً:موضوعس!أـفيد!عا،سنةكلددتهاميالوفع!

معا.ئميشنحن.ترينانت(بيدبهاثشببر؟لبكىصوتهافي)*م.ث

(البابعندعسموعةفيركلمةثعول):اًلخالة0

..-يلماالىراسها!ا!ط!سفمحس!ا
اسدتوقد،ولجلس،المالدهالى*ملعود.الخالةكخرج

م-

اشترىالابيضحصالهما!وعندماع!(صوتفي):الجت

ت!ور*.ابداكقفلموساعته،نعبمنسامتهمملألتةحصبملس!سماصرالإر!ماهـا

نعم.جدتييانعم(للمسرحو!هرءخافتبصو!عؤمنا):*بن.

كهمهمبينماثنفيهايدما.علىوكضع*ممنجمئة)كعق!م

سانعب..ماما..حبكي..ماماياكبكيول(اخرىمرةالجمة

جدئي.يانعم.كبكي....لاكبكي!.ومن..ضااصيةالىتتن!لالتيالعميقةبالعرالسكحافلاوسيكون

..انهاك!ور..نعمفيتظهركم!الفلسفي!ةالنزع!التمفتلفبحث

..(الجدةوهمهمات،*بنةومحاو!ت،*بنكدماىووسط).العالميةللادابا!رة!فار

(الستاريسول)

طدربهاء-!ب!هـم!ه
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