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ورزراو!كن.ذصفواراأدالس-.حالطات*اللمىأستما1د؟ث،؟.!10001ا"اسيجا1.3ثه!".ائيا01،0ا

رء"الروور-"لمدراء-إى3مرصصر-.؟،كاء-ا31دررأص،6،1

كا...هـ!كل!-م101:-ئ.

*صصرءاى"،،ذاًفتأوأق؟تجا3،نو.اموأداءإتاتالر!،ناالالير،خئال!!-.س!!.!اس0001!نه!اكالأ.أ"

ا!!مرحىي!إروناخص!*اعولي،وتممكلل--س،ر.رتوالزريبمأهالر!اعه-ول".1-!2..!ة،!.،!:11
..دلمليرلث!أرءلتف5رلمال!ذى!ئ!!.ا.فى+.*ءد16!!01!!+!ه!يافي.

!أ-قت9خدت"وز،،!ازتيمء-د!نلم!زيخماالخسلياحو!ر-د!،..ا.!...+!001ب!ا!4

؟ء،!(و،بةدد6ا:اأولىح!ول.،ص-ءعال-،بر،،ؤ!واء-تالافي،4عطلااكلبن.ين....41

!اء)تا)3-يربةفالررؤاأء-راااإدبؤببرلز؟ذجابمفىهـح013691.-ا.ا..إ.+اإ

حفلوو!!دكان5391ء،*أماتوتدص،..ركتااالمردحاحم1:.ا؟.

ررز.لا!دنعماو-أل:جرترا-ا!م!أهـ

ر،لعه!ورماء-اإ-هـحر!االإد!مىن+!محه!،

01

أور-تاءدى!ددحخشرر!-ىزجملأوجبن.لىو!ضشجطتدو!أ

ذازطها)حامفيروركزجومسحارحاحدءاىومثلتا!17عامإجلأتأاحدفؤفيلشصتأتوليعد1791وا!16عاصب:

لا!هاذكميررصز.رمزالسرحى،تهذهفىوا)-حر.المحرأهلح!،ذ!تلهححاتص-+كنال!ؤاجعت
.........هـحوبعحبم.ي

ررت"واًهلهالىالعودذالمرةزالوالمرةرخاولكان"أولسونال-ووار"اتنرىالحالمةرومحرحيت-4وفى.لمجهوأور..و.

........دطألمدا

اززلاؤ"!هيغلطةيرتكبكانمرةكلفيولدكنهبةالبحرحياةرروجاصنانبعدرؤياهماالىالحنينبهفافسالتيالعجوزوأير"

كان.حدلدصنألمحرؤكأللعل-العودةالىفيضطرةتقدسرزقوددرحدلفحقوعندماوعمهى.فمغححماا!أكاهـ
............!.....-هـ.اى.

انيابه.ءنوالإفلاتهجرهالىيتوقالفيالبحرالىتردبهخطيئةأوشساطذبرت!جامرذملفىل

الذيالحذرالحريص،نالانساحظالانلنر؟اخطاؤهوخط،راهالانه،نشمقاءسببانذلكرمنيهلولكن

4وقرفالااو!سمنخدو.!ا!ينفيصدحشرداللرة!ذدجيبهؤي((-ونلىأو"ان.!!ابايخطوها-طوةلكلبخسب4

لى.غعهزولش"؟س!صصل؟5-زرحدر"هل.الافيالش،ئمهال-زر".لس!"اوو.الالف..11.اًحدةوة001؟ .--ر...دى-دممن.رروومبرلمارحمركللى!ثر

عسر-عر-مسمسحى.مم....مر.......مر...................-...-..*

نصفويمناها.آيةوقةبطرالخدفوالىالامامالىشنجيءذراعها:اًلشخصيات

جويقفارابىاقصىومن،واقفةو!!ذمسانةكاتتلوكمامغلخبن+.منحطةحانةص،حبالبدينجو

أصهروجهه.هائلةبطنذوضضم!مبنرجلوهو.4الحاذمالكابىدين.جلاب:ز-ك

حاتحجبهمالمخنؤ/إرعييتتعبهاناللنانالصمهـغيرنانعيناهوتكاد،هـفج.ساقية:ماخ

دخبصة.بض!اتمءحمدةغديظةال!ير.ؤينو"ربىواصابع.الشحمءنطيات/ردافر.كات،يفانا،كوير،دريس!ول،أولسون

ضخامتهافياشبهدهبيةساعةهـلسدةالضيقةصدرقي"عبرتمتدكما.جلسضكيرنإ،ءالتجارالينحنسمينةرحارة:صعلوكان

.البرقبأسلاك

يدخناالنكبينءقوسشابالمقدمةفيالموائداحدىالىبجلسمضس،ءكئيبقذ!اًاكان-لمذدنساحلعلىوضيعةحانة:المنظر

ويررتدي.قاسيتانمراوتانو.تاهواهنوفمهلي-نووجههبةسيجارة،!ب،ر--،ر11الى.-الحوائطفيليهـعائمالضوءخافةغازرهصابيح

ت،لور!دثر.رخيهرزاهلونذاتمضىؤيماشكولاكانترئةحلة.بالكراسمحاطةمئاضداليمينالى.جالبيةعرفةاًلىيؤديبابوامامه

.ق!موةورلمبس.الطري!الىيفضيبابالمؤخرةوؤي

.مساءالتاسعةحوانيالوقتتروح.بالشرابمبللعبيوجهداًتالثيابرثةلمساقيةاًلبارتمسح
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ل!اء*تبامفلمفد،ذلككفازا.فاتيياهـيا"فاأ"ار)ءةىلكىرطرعألا.الا-اةءبه!يسيرلا*هاان،المكل:ةر،(ءةث،ئبا)؟جي

انك.هثامنا-رجي.اللعينالبارهذاوتمسحينلمسحينرأكملو،أءرؤطأنأود؟جمهعاالحجادزاًرئ.المققركالقبراكان.!هـتماذأ

./راكرجلأينفسفيالانتممئزارون"!صا!3هـو!ا(ا"هةاؤ،تر4ا)،-تهـإر)يانجكانت.!و(ء-وتهراؤرو،)

ارؤيلصر"جءةهـ"أتشيةتيانك،أوها(افءجديأ.في)ء:ماج؟الظهبرةبه/درالمرؤأهناز!ءتالىنياسفينةاتايث

!"*(ديلمحصء،رىذل41اتياللهو،علم.سيئةفاة)-"تت!41.جو..اً/رير-!بيونيسمن-جلهتيمرن(را!ضاب):نيك

"."البكاءمنعاصغةفيننفحر))أجاك؟بعدأجورهمالبحادةبرقبضألم:جو

هنا.منواخرجي.عويلاكفاك"بخشونة"جولتنسافقد،اليومظ،ربعدسيقبضونهاأنهمأخترونيلقد:نيك

؟:تاقد.جوير،مخمودةانها"مكتوماضحكايضحك":نجكووعدوني.فعلا،بطاقاتكبعض/عليهـبمووزتوقابلتهمالسفينةظهرالى

؟ماجيا1/4،الجببنعلىاهتمامكزركزبرن.العملساعاتتنتهيأنبمجرد-هناالى.بحضروابأن3.داأوعدا

ا)غضيطا(منئورةفي"اليوتستدير.تواالبكاءمنقوقف":ماج؟عامينعنكاملااجرهيحملمنبينهممنأايى:جو

ؤهك.ة-ج.اقذراا./هـابكمهوكانبهمبجدد.الحقيراًلعقربابهاأنت.نافياسكب!وواحدانجليزترلأثة-اًربعة:تبئ

اب*!ا?ناؤ!تدأ)ءبوءقطتمسكلمنتر.رمةأمرأةصقفبىيهالكرتع-اوتيءياجركأنقدكوأنا،رءتهمووز(ز)ـت"بخأفف)):جو

لي.حولولامر.بضمةلاننيككلبتمتهتبانتدإهـ"ج.هنااًلىوتجلبهم

ونامى.العلويالمطابقالىاًصعدي.قاتيياأخرجيهيا:جوالمهـاـ:كأادجاءفيلكأنقباني!لجرمنلهو.يا"قذمرا)):فيبئ

الأ-.(ءبئان.تصعد،نطرءاالفتاتينإقظ!وأ.أردتكمااذاسأودظك؟فاهم.جديددجلكلعناًلمقفرة

ا،نأ-ءر.اًحدفي"برحفرقدالذيا)وؤتازؤطوؤت،واك!مفاكتد،مة"6،!ازكمافه-ء-5أول-كاما.فعسبلمصل!ب!أتكلملااني:جو

./نسمعين؟هل.رذاك؟رجلاراءكرجلاله-.طايروبالعدل

(1كأآليااًلا/-ساباباالىطر!قهافيالبادءول!مثرة)ء:ماج...ذلمكاًلى"فطرلأإك،أجلالمءة،*هـا0،1ز-ر،

هقىالئ5رض"مرازاو)ىسيحدتماداالا"اعلم.اسمع،أجل،أجلاًعا،لمءهأدبسوهـءكأيرورهنماك،اليصع1؟دلكالىءضطر:برو

((.لضرج)).كذلكأليس.اموتانكأيرابه:ءلمثلاإةاءهـ.ا.ظيفتث3ء(ى

ر،!،"مهـتؤىنيك.زقصرءاىاهـة.15ء"،ركززالماا):جو،الى-ءبر:،فماًلثرطةدجالبريإرجلانتعرضيعنوءاذا؟حزا:يىك

المه-خةاوص-ور،م،لتنجبنءنأجورهمقبضوارجال"أربه((صهت!-يهـة؟أءواء"نر.كب"ابرئراءاقي!تا

((.اءتءسررأسهبهز)1أنت"موتضيع،الذه:"بال!نيهاتعا"رة.أعواءاينرتكبلاان:ا(1ءاضب+:صو

بر،زءاداوءأوءدو9أن!لكاؤول.كغى"صبرهعيلوقد)ء:نجك.صقيا.هـوم"ءت،؟ها":فيك

زاللا.!صاا!ىبهـ!ةوندفيظكأفيء-فظرففي.بءف-رو!بأزهـموؤةتءذاف!-بمنهؤابل.حسنا(اث.يءارمضمصرجا):جو

ز-ة،يمؤد؟المخهـرأحؤرتهل"خفبضصوتؤيا)."خسعااوؤتاء،ة"هـ،أ-اؤ-ةاالىيى"ةدبر"بربىامماءاىالمهـنةف.برلاء:هـ"ا،لاخر

اسعتخهدامه.الى

،...ا-س!مهـيمص!!ي!50صح!
هـوذاً.ه،،أجلا(البارخلفمنصعيرهفادودةتناولا)):جو

الضرو"ارجاءؤ!لا،آر"،نعب،5ت!ول"عظيم"برفاء)):فيك

نا((ارهاولمحلسالمنضدةالىرحىءالذىحوالىلومىءثم-"ةقعا-

...-............الاداًلامعموعاث

1((ا)الاء-تدرو-طانراً،تاننيهوالمخدرعنأسألكبرجعلنيالذيالسبببة.

.اببومظهـربعد

السغينة؟هذهنوعما؟يندراًالام:جو"اتاًت-رمجموعاتن5محدودعددا!دارذئدى

حلامطايةفهار..جاهزلتعصد!،بعيغعةالمرفأدمنذتجاباللوننيكبيضسفيمةا:لابكمما،.نباألد*دأبمنأير*ر)تا!خمايخا

.الانعر!هااجل.هوم:جومحاهـذمجلدذغيم

انهـ!ا!يىد4.رجلالىلحاجةلمسيسفيانهالقثطانيقول:ليك!!.011!ق.ق39ال*ولىالخةحجموعذ5

.باكرا،الفجرعندببحرون

علىالسصةنعلىالعملينتظرون"البحارمنوفيوردهناك..جوءما0113))2دالخاذية1)))

ل!طانوهـ،عده1ان.العحوزالحدايهاالسفشةهذءعلىليس:نك..
........"3."123)خالخاة))"

اهلم!،واقد.هـورنأكاباووجهـخهما.وحطتهمابقسوتهمامشهوران

عاىالار-ادعلىلجرؤانسانمنوما،الماضببةالرحلةفيجوعااًلطاقم..

رحادا،لهسأجاببأ؟فيالهبطانوغدتلقد(صمتبرهةبعد)السفينة"3.،2511رابعها)))أ

اللعلة.
.."03"25إلخامة"؟ا

ستجلبه؟وكيف"متشككا":جو

النينالجكيمرنب!،رةءنواحداانفكرت"عينبعمرة":نجك"3"2الادسة")1

.بالغرضيفيانإمكنهناالىوسيحضرونأجورهمقبضوا

الحق!قةهيتلك،دسماالصيدسببكونابعمناهنا"اذاكاحضرعلىامقطماجو"""03"52اللبعة""

.لفد"وسترىاًنتظر.الشرابفيوسيفرطون،سمحضرون:نعك
..-.."03"؟5الخامنه""

ر-،بإءةحا).همكانوالوكماب!و"صاخبغناءجلبةالشارعمن

(لاددعة.هم./!ونواهـماداءلياللهلعنة((خارجامنهويطلالشارع

المكلءنيبحثونانهم؟نقولماذاوالان((انتصارفيجوالىيلتفت"!ىطه50!هههههههههههههههههههس
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ابرر!!.3!مور؟!،ابى،روراءمركزهجوونجنخذيخرج"وأرلتهـ!!اليه!وسأذهب

ؤحلقي،الحعةمنورحاخذسآ،الذ-للكصير-لا،كلا:ررير--*ولدرو-.*ولءت"دخللفيالبابيرغتجبرهةبعد.رياءابتساماتهاكثراتءل

ااجبر.وه-مه"تلىج،وطةا)-تؤويالقا"ةطو./لىايرلىمدفيدرإس*ول.وأولسولىوا،فاروكوكي

.برفيلمبو/؟،د،!ت.ة"لطر.و"4!د*-"ءلى،اً!فاؤجأهب:116:ارف،ن1)فانأء،.أشورترمادينتاربدو،أعجفبتورانذمبهرجلولمؤكي

اًتقئيروة-،ت..!تن،تأرىأنودأر.ا(*،ن!ذاأحبلااناا(ا،ثئهـدحيب!-و،مالح-ممتلىءقصبروأوكنون.الجثةضخمأصهقفلاحؤ،و

!،ة."عادلمحه!انإبىأر.اًلمكانعذاأحبلاأناإ(لحاطفبفئ/مةبطر))اخلازفىوا.برنزرفاو.نينمستديرءمبمانجينعينببندو،العمرمنتصففي

ءحدتا!-"ؤ-هوي،مقعدهعاىااءلوسالىيددكه)):دريسكولعاى/قفيكادلاالذيإفإناالاحصوعلىالشرابفيأفرطواقدالاول

ا!ءلمالةهذهعدوأنت،دوموأروعتكونلى.اقرداا.بها،الىكت((ضجةالجميعيرتدي.تماماوعيه!مالكفهواولسوناما.بصعوبةالاقطرميه

ىؤفجأةو.حيرتم،المنماسكةفيء،جالاحتكلم،تب*ض!ارفان/لإدمدم))فكو!ر.فهاءرتاحينغرويبدون،تناسبهملاالىتيالمدنجبةملاب،م

.((النومقؤهـر؟ط-انهكما،ناصيةكلمناطرافهاونفرتالضيقةقتهيا،لبرمكدر

ا)الاوأتت((أولسونالى.رنظرتم.المتروبات/ءضر)):جو!!":فدةا!ىو/ءلمى،اعقار،مؤكبالحجرةالىنجبكينسل.عنقه

ا)رف!؟."المقدمةفيمنضدةالىؤيجلسوىالبحارةأما.المؤخرة

.شكرا.المرةهذهننتكبماءلا1(رأس4هازاا):أوكتونأنسعبيداني،الرفاقالهابكممرحبا"مصطنعةبحراًرة":جو

،أمه.4بطالىعسائدفهو،زقودهاوؤرانه((متهكمل)):كوبر.سالميناصحاءالبرالىعدقموقد،أراًكم

.صق)ءبسبمغلهماهذا.القذدةاكوبةيحزتوزاهرةمزدعةولصينتري((إذناق،دعبريرمقهوالشيءبعضمترنحايستدير)):دريسكول

.للعنة/،،"ضحكءصفورالىبةءيلبحارهاك((وظكلط؟كذلكأليس،أنتؤهو

اؤأصء"،ء،اهـ!ا(المودبةاءةةالابداتتهـ!"".و!ءوا):ونلىأو((وهـذاءل-"قهـلمعرؤ!انهبداوقدالمكان2ادجافيببهصرهي!جول"

صنا.كتعند"،اًلمنرارعوي/للاطوزءت،ءتءت)كد.و،ي3صء-!!ذالإتيادكرتأيددكل.ذإتهال!مبنالفيرانجحر.المكانهـو

الء!كانمن.اللعينةالرشنرةالمةهاأنت،وتأنهرء":و-صكولدرؤ!غ،دقاز،و.ءمبمكانشلناخرءنهناجردتمضتسنواًتستاو

عاىدففجمنأف-اءءنبدلا،رأسه!ياًب11،ءور!ف!اد؟!جلأزرى،-اكماأوهـءتؤذالكالويل.عليكاللهلصقي((مفاجىءبغضب"النوم

أكررقكأتءاؤدبرما،،ءالىتبزويدءاىأم)ب/*ونانبرودين013اءضازر*،3ا(.جووج"ؤببقبونه/نر"،بوح"المرةهدهفيالفتهااك!الى!*بألاء.ب

0هؤا،نا)نميط!بجءرابا)تسوى!-تضذن!-ءي.نترية!?ل!ذا.مخطىءازكردلا"بسرغةلماطع")ء:جو

لا.در./!نياالىكت..أوه((ب*رو"بى*اء1!جهوننرعا):ب3،وأء"قد.ء،عاى،الملاثكةأحدوأنت،اجل.أوه"،متهكم)):كوكي

.دط-؟مايتهنلمأنا.أسمرونانأص!هللاإني"تإيهاار.لدائهاالىإمودتم..نائهاقيفيسخلع":لمنابرة

هـو.الصراخهـذانصرخولا.ال!رد1/"!،متأه:*ولدر/-.المكا!هذاأحب

-وطة،كالات.لقلصوود،الضخمالا!هر"بأنةاةبحاو!،كزدىانأءكتكلحظلمةء:رزء،فههاكانمابقدرمرحاالب،رالىداًهبا)):ددبرشكول

ابض،ءنحنا(لغناءبعةسو"ارلمحع)).برا"لكر*"ةارداد?".لذروط)نوازكطي!يواءب-ج،ووكتىمضىلقد،للاءراهميةلا.!تئ،"خلت

اءرع)).زخبصش*م((ءكأكاه،))رتاوأر!بؤ)وبناص،ررة،إناًارزاهـ-ةوردأولوكب،قلبهفيالبغضمشاعريرضمرالذيالرجللست.ال-ء-ان

انى4/أا-هـنمد.رصةؤيرجلأيوسأسلج((حذوهالاصرونو/ووذو4ودصجوالى/-دهيهو))كاوردكرانلىوهـو،الشاطىءالىؤيهاينزل!!لمة

4ورصخفضالىيبادداًاذيجواىاا-ةب!نرظللمع/).انخحباذ)ثرتسبعإى،ا!تسابىءنكأساجميعاسئلإئاول"شديرادبحماسد"تإولهاالذي

وير،مسؤ!جوإلىويأتيالابسراله،بمنا)دخولالىنيكبرعود.فورا..ايرلنديويسكي.لثلاثتناوبرشكي،أظنما

.(الرضاءعاىعلامةبرأسهالاخبرهذا4البفومىء،الكلماتبعضأذنهالر"-بلطفدا،ا)خفيفةالجعةمنوزجاجة"متهكما)):كوكي

اتما،انهاتدبرشيطانيةخدعةأية((فيهملمحهـقا)):دربربعكول."أولسوناًلىبأبهامهيشر"اللعنةعليههدا

ماتجماوالا،مهضايحينعركونا"رةالقو4فيف+ةنجترع"الانالاثنببن،اًللبلةءـذهطباولداكئتلقد"مؤدبةبابتسامة":اًولسون

امركما.ساتولى.مرةلاول

المهافايصرعني.البحارأيهاخدعةايةهناكيىى"بسرعة)):جوأقداحجويحضربينما،نيكاًلىومشيراًصائحا":دريسكول

الحقيقة.هيهذهتكن!ماذا.ب،شرانالفاجىابنالفاجرذلكيريدماذاوانظر"المائدةالىالشراب

ناالامرفيمال3"شخيرهزمالىالذيا/فانالىمش!برا)):نيكو.!اةروؤطصبببهمنذهبياجنيهاينتزع".نفسكاليهتتوقماانتوخذ

يرصلنانتحبونقداًنكمففكرت،إلفتياتءنيسألكانذاكزميلك."البادالىبه

.الشراببعضمعكموبرنجناولن،اليكم،البرمةقدحجوبرشحب).جوياالجعةمنقدحااعلني:نيك

كذلك،أليس،وصحةجمالايقفنفتب،ت((متظارقةرغمزة)):جوجولهقيغمزلميتناولهنجكانييأ.البارمناًلقصيالطرفالىويأخذه

ففي؟يايفيهـبئشادةنيكعلتيهفسدالإبسيالباباًلىوإومىء،معزىدإتغمزة

أجل.:نيك.(ؤ،همانه

الىؤبيحاتانهن.قةجاتمنعندكماأعرفأنا.هراء:؟وكيدطشانأجأءم((صبربفروغ،يردهفيبقدحهممسكا)!:كوئي

ابىدينا!النفسيالناضراًتؤخيانكمنشيعاأريدلا.بشعةدرجة.ديءتكاًلعجوفي.عزيزيياصحتكفي"دريسكولالمىالقدحيرفع"

دد،سك؟ياكذلكأليس.اخرمحلانعرفودد/مسثانا.ا!وزهذامهـ،3"اليهانظردونصيبهفيالنقودباقييدس"دريسكول

!اك،ل!ظةبعدهناكاًلىوسنذهب.ءصحصحهذا:درلم-كول."يشرب"محبهنسعيرفيالقبطانمسارواًللهفليحرق،اًلنخب

.الرجالينعثسورقص"وسيقى.صىالثمالة"قدحه،جرع".عينيهاللهليفقأو،صدقت:كوكي

.تنتطيعألا.الموسيقىبعضلكميعزفانهنانيكيسشطيع:جودفعةجوفهفيقدحهيفرغ))حسئهرا"نائمنصف":!يفان

نجك؟ياجرءلآنيكيتمئاولبينيا.مهلعلىجعت4فرثفأولسونأما،وا!دة

أجل.:نيك.((الايرالبابمنويخرجالبارحوليردورثم،قدحهمن

الجانبية.الغر!ةهذهفيترقصواانوبمكنكم:جوء!افردوراًااعطف.البدينايهاانت"جنبهايبرز":كوكي

بربافر،المر(تنانتدخل".الكلامهوهذا.عظيم:دديسكول.الشراب

اما.ا!وجهضامرةالجسمضببلةشقراءفربر!اً.ايىسادمن،وكات؟الرفاقارهاالصنفنقسمن:جو
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ومممك.دئلا،الجخ،دةا!ور"الفع،:كوكي.((ا!ول--ص،راب:-ةاوكأ.ووكى39،دط

.لازقفينتميءهذا،لكأثول11اورزرءر)):يفانا.ا)ا")*ت"اا!!انهرءاىمخءولدئل!!ءالىىء-و!!ي))آوهـ:

هـ،لبانولولكأتلقد.وظنار،،اورءخمأزتأنك:در./شكول7؟ر-صتجنأل--تا.!،5،.(لأرشر

لديرثاليخر.صلتمخىإركشنر!ابرور،جاجتحض"رنوتدما.الؤ-هـا!،صإ،لا!كه*-،"-."هاءإىرلىءهـ.!ودو،ا(تفررهإىانا!1إراءمزدمةلم)

ضحك9،مرةلاولالمرأتين/رلىأنهأر!انعلىإبدو))"؟الذوقورلمنلتيءى.ا(المص!حةاً-ش-+إء،و!ها

."بغباوة.البعارةأيها،مرص-،((حم!9بصوت)):"عر/،-ا

روب،؟حالكيف.)!صهـيقأيهامرحبا،وج!"((!ي))ضاحكةكات:؟روولمحالةرحلتكمأكاضت:!ات

.شرار،سأثةديم((جيبهفييدهيدسمرور)):اومان.ولونيرةكط،مرب،.ذلكمندعيناولكن،عفنةبل:در!كول

1/!اانت،هب"(1جوالىا).اناعا!المرةهذه.كلا:أولسونرولم.عزيزلبىياجواريالىاجلسى((لكات)ا؟تربانماذاً.أب-،

جل.رلا؟مكلىا

؟ىت./،بهن.تسماذأةجو.((مقعدهجوارالىتقف))كات((بلهاءبضحقى)):كات

بسين.:كاتعاى.جمجملابرلندياسمنه1إ(بذراعها!اهـ،مطوفا)):لى-ءكوليدا

لأ.براندي:2/داوركانير،بىدرءةاًنك."،ةغيرهظراكن.أرمئماصمخم،انصل"زوةأذأث

ادروعمديقناباستةضاء،لبقمضناا.برلنديووبرسكي:ددبمكولة3)ثب:ظرةؤر./دان!:"))اضعيلار،اا):-ء،ءأ!قلاوأنا،اليزوكأة

عليه.اللهرحمة،انترابءن؟لىءنتمئانول،ذاا(أ،)-ءونجوإرا)ىئمتجلممئ

؟تشربألىن((ا-،ونلاو11:يدادرسء"برىنرءرح))أزاعليالمرةهذه.!--كدئوا،ملا:ز-ءوناو

كلا؟ا(صءونصف11:أو)-ون.ال:ة-هـ5ءاى،ء:وا!دةوإة-ع.11،بى!الا،راًقة.-زءفىا)دا!لى

لاوانا،عاكلاذت.او"لمتألااناا(سامةبادتنغر.إ")):ور.إداا(ءادانفدعط-طاإةلمنأرغط-.نترهةاتتظر11،لأ/،ز،اروكأمك،ابروار"قن

ا)و-مترصمحرلإك!.أجلمنلاصر،وقتمن،انديالرمنرتمفةالا،أثترباً)صط-،3.رء-وتيىلي!ة*خلغالا"وعل!.ى.ررزنكاوزوفا!:ؤر!رراً

قتا،مسؤد"ء"هـا!!كوءكط./صهـ-!ى.أول-وننفودو؟فيةباتإلمتسوجوؤ*!وءلما،ا/ة،نؤهمةعاىي!،9و،تا؟-ؤي))و-،فر،:ووركورادر

.1(الهواءديؤدحهورووح-،ليكأالاص))؟1)قبي1/هـ-،،ا!ببكرتكا!أ---دةاعلمت-5ألا((أدز-"صةى

فهره!ييرة،يرةءزم-)ةردد))الا"اخمهـلمان.فبرزشس3!اها:برو7الم،تم"إ،اابىة-ر-*ولدروجذب-ؤت-خمملتإضطخا!واس!رزءلى)و"*ئمإ

..رص!ها((مضر"وأ!ق،!انهض((ىأصلى"رةنللإ،،ر،ويثم،رأس"ءاىمنار"لنفنب!كةءن

ضنط3ءأذلىئ!يرءنلم،..أو((لسخيفةصصكةتضصك)):تكلر-*ولدررإفيفؤطثمالمرانان.نضحك.ىاصلىغط"))ر9المءهودا)خكزالىها

.1(يثرليو.ناج!!ا))النتر.ررأ.إ،،ات.3!ما؟و.بر،لى!ف!لههـلجقيخهف!ةؤك!لأرجاؤ?طاا!فان،جهؤؤ!!4ؤب.ززالم!ءةالجهة

؟ر،،تناورراككمايقىاول!ا/ن11(نهكا)ط)):لإسحكلدر."،،صفىإ)ء/!،اصةةو"ز،ب،"مه!"،

.الا!،وسأسممكم.4الر،نبهؤ"الخرالى!،تعالوا:ني!.اص!4لاتيءأ!زر...س.ول-كل(())دء،خطا:ا/ة،ن

ا(وس-ءىر*ضسنت-مع.جمبعا1هلمو"رن"ض)):بىمكولدر

!و.--،..............-،م.مم!.هـهـ....0000000905"أ

إءوورء!اذفي!اال!دلى1ب!قابمالصءتورالشمر.لكنلم"،،قلإلأ

أددامهماعاىواوة-سان3!كو/تهـض))عونيفياللهكان.ر!صىؤص
.......عط

.......:ح!دلثاصعلر

.إرمقكاتوهو،بصعوبهالاالوقوفعاى!!وىا/غانوكادلا."ترلعين

الء،ئمءننكبقيادةتلافئهم.بحرج.ئملةبضحكلتوي!مهمعابثةاتتظر

1(.جالمخممببنفيطلانوفريداأولسونأمما.كاتوزتبعهم،الايرهـ

علىدرهـمك!ل.المتمحعةصح!ات.منوعاصمزة،أكوددلونصوتالجانبمة01سرم7"و55صص15
حلا.اوني.برا،ارص.لعال"و"صادلاالوراءالىملمع!ا.)).كوبرص ةالغرف"نولمسص.بالنهوضبرهم))فادمأنا،روم:اولسوى

."الثقياةاقدامهـموقعذلكيتبعثم.أص!صص انهم"*بر،.وتصدتهناىاج)،هناكالىتذهبلا،أوه:فريهـا-

انكسأءتقد((وص"لم،امهالاتتعلو".تشربلاوأنت،ثملون...هـ

.هناكالىذهبتماادا،نىكلطفنيلا

اللاسصلفدش!كللىسم!بده!طدهط!مالمنضالممسكمماتلالاها!!كرمسمةمود)!تمعيئفحلال!اً!راهب!ائىدنةلم

اععيلاأدا.!ريرراالسهرا،محطعهال!((مردبكا))اولسو!

استلطفك.بخى

ث-اقة.تعسةصياة.

..........فرر!اانسةلا.مراتعدة4تمزغحديدةرواًئعةم!همة

سكل!لمد((ورمم4ويرهر،مرلبكاداًلما،ولكىراصميا)).اولسوئم4

هـ

ومستتغسرةسربرعةنظرةتتبادل"الارتشربلالهذا،ادئم:فريداً:

.،لم

عنالتعي!ديقل"ا--ما!إت"ميتمضيتمدهايوصءالذيجومع؟الحديتاًلعرلىالادبسماءفى
نفسك.40003

؟.
إنسمة)،فولهإمستحقء،هناكليس((خافتكأبمتحكة)):لسوناو

.خمإءكلوهزرا.مسمكينادابحاكنتلقد.فرليداًا؟ا!رماًمتمتامئ.خئ!375-.لمت0.3الغمن4

رأسه"ا-ونأو)،ار))؟/بمإلرو-أسىكر"-مق!بنأ:يدا!ر.

،9
؟لدنماركا.عي.لسيحيلى..حسم..ء.................عم..عمم
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نقيل.هوآم،ال!يا"))ءلاهثا:آوآي.أخرىمرةخمني،آلا:اًوررون

أدى-!ن.ايرهاا!ه!((انطايقةبيدهايرفانوجهيصفع)):درلمسكول.اورويردأنهابدلا،اذن:بدافر

ا!ء-،ةا!ا"و-!ضهأنيرهنأنو"نفسهاجبريرلابواقحةى.ذلكمنجدوىلأ.ال!،،ولفيولدتلقد،أجل:أولسون

.تاقءهـلهذا.انعإش!منأهلكأآاددانا،شراًبااعطنا((جوالى")ور-د!طربفاذلكأليسد،أو"المبالغبالسروش.شظاهر)):فربدا

يرسك!ي؟وجو.استك!ولمفيم-هناإزأيضاأناوادت

اضفيودا"نؤ،مةيض"ع))القرزرأير!ها،ايرإخديويسلأكماةكولدر..السوبردثيولىدتانت"مندهشا":أوشتمون

برهبمب!ؤنزمإترب،ن.التراًبورصيودرير-مكولآوآبمجو.برضاول.ابى،رعلى،دالثو،قةالحقيولكنها.ذلمكتظنكئتماأنك.أجل:فريدا

."ححنضصدةءلى.ا(جذلةبيديها.نصؤق)).ذلكءإىالله

.إ-كريا،!إ-للايرء،اد-،رو،اجلىط:!ونأونج،"بربا!--ورزكلمينآ"الالتراق4علبابدوقد)):أولسون

ت9أووآ؟وراررء،ا)ىالو)د!ذا!ءخحمل.أولي؟،لا3:دريسلأولأدأيوواوا!ديجاءمقدكلا،((حزنفياًلابتمساممحاولة":!ريردأ

3ءر؟الىورذأوي"ءاأطهـثنأنيمكنضبولامتل".ءمغيرجدآانلمن"أصر؟لانحإ"زيرة!لىا)*ئلأموألفا.طفةمجردآنتعندما،انجلتراالى،هنا

وص،"4)).او!،ءلىابرهمعهولىخمل،السكرمنعليههـوماعلىوهو؟ودين13ؤم((بحزن))اللغةتلك3أتعا!كي،الكفايةلمجبهبماأكبرأن

اكير.او)ديير،،ألاعيبكأعرفانا،هوأو،"جونحوبقبضتهوي،"رصلإ،وؤ-نمفءىاننبرمكآان"بابتسامة"اتشصو.؟(درةأتعلمأن

.لىظلنررجللابمرضىصأخرىءرةأذتهاا(حزنبلمهجة":برو؟كذلكأبيس.تعلض!اكنت!وبهاا!ة*لمت

درسو--ك..إ،،فمهويلكمكأاول"،اإبز"ةصغ،هو:آوبر.وءصد،"رةو)و،العديمةاللغةأسمعانأودآمةأوزشمون

أحف؟؟يهـكرره،"ررء،4ا(يض"ض-شض،دة"ر"ومبالامصيا)):ررونأوهلأذت.،طخك"تلمكاندن،كل!يسىالحقلكوأؤول!تماء،:ابىفر

.المنزل1!ىنةبرولابزى؟صارءرةالار-،دءىاسفب**متعودأنمبلالىتك!ولم،الى-لىاداهـب،

/اهرزليورد،آذ)!ك)--!1،في3"تترلىنأزك،أو(1ءح!.ةجة)):يرافرا((أ)،ءورولىماء-ت*ة)ىاهضا،منوطنيالىذاهـبانا،أجاظ:أولسون

.شيءكلوبعد،اثعيقالى-دبت.آمسافر

ألاوةل"ن.أولىبياارردهتفوله"،أ.ف-مع((بغمزة))ةرسكولدراج،زوكلاوؤة.(ءرءدأخرلىس!ينةعاىءهـلوهناكمنوستجدةقريدأ

بةكء*،ور)ى!3بحاجا-ة،نورحى.العةفي!اررجلالم!ا،!،لم:في!أن،ةصلأترر.-5!"د.ذلدبعدق!البحر!!أعمللمن،للا3:ررونأو

ى-ولى"..لم!بئآكأ،وانص"!،نؤ!يارصللانوق*ن،!هءيرطر.برقءجررانهآلا:،ك!!-"!.اهـ-المنالقليلل!،ء4تالشمالىالعممنكببر.ابىحر

)ؤيرذءبأولىي!؟ب،1افي"لؤ..حانيهكنكواءن.ببقا؟،5ز*ودانلقبلاءبئا.المزبدأرإدولا.اهـف-ضةظ!رءلىوالعملالعمل

اذتاالىةوؤكبفض!رقولا،كب3و3يا،هيا(،يرة.نحهوابىابالىأولسون.ال!طالىض!ءناقياعيجعاكماوذلىن.!همت،أوه:دا4!ر

لى!"لأول((دريرء.:بمإوورجانوب:هـا.ا:،بانحومتجهينير-رزحان".إبضاق3وازؤ!!.أس؟رشربت)و((فةخؤبضحكةاءأجلةلسونأو

)جما.أو.ر،،وولماذاؤ.أزةكا/ر،.ي!آ-دبكلقصيرو!تب!د!خود.نفودي

ل؟لاهـص!بو"ورء)).ددو-لمثر،،!ضاورظرازا.صت،أولسىونبحاداكشت!قد؟سىمملؤهاذا،بحارات!هللاذاو)*ن:يرداؤر

اىالرف-رهل؟يفربر-داالىءن!مة13!بحرجولممتهير.ور"رددااله،ب؟كذلكاليسحيا-لكطوال

الى-ويىص.ورء34!ولا،ذداء،،نض!وآررونلى1ؤزرت!ب.الداضوكأت،ءصرةاتاءتةا!نصءتمزدء4!يمحملأتلةد،للا3:ل!ونأو

.((بالؤرو،لوير،ء،،ء-ء،ن،إلهلدالىيحفرلكيزفي.!يرعألمزارعفيالعمل-جدابعملينتمعوفا

لىم)).؟إزيء.زيرا)كذ3ا-لادلاأ،!ركنيلنازلىا("للاطفة))ةوريداممزارع-ة،بإ-!نجكدنمثلمديرضةالىء*،ولماليستولكنة!ريداً

.اء.رداءنا(-،!ص+ىاز!مداقب.اًلىءأبذيكاغور،بار،"((بحدفيفيكذلكأيىص

حط.(1بىابا7وي!إو،ء-فلانفسمهالىأولسصونيرةوب))

.ا.ا!!راز-ء"يرا،"ورذرة((بهـسكخلآا):أ،ا-ون!كبماط"د*ص-كل".وووطأ؟طأناد-أم!وأخي-نعيثطنصن:!-ونأو

ادل9،اًلان11،لكلناكؤا.برحةا4وصمالدي.هوللماستكءنفليلانبعدمزرعة
أد"،3)ب!ا!لاب((!ء"قو!بالمنفدةالىإد-!من.لهور)):يردا!ر

..كا..أءهلوفى!الار"نءز.إراسأنتىتري.أ&مابقينالعاءجمنءنأجريومعيءائد

.إدسصدبصرداصساري.سمحتلمو،الراردي"ن

)ءو!!لمرادرنء،بملى،!!اوواشضفييا،ؤر؟ديرنرو(كل:أولونولن،اإ?رءن!آمارلإناتلقد((خفيفةضحكفئيه"حك))الزراعةفي

ا.ورلم،!-في21ارزدرازري،جواإ((ز*!الىب-علم،تشبرهمزالماارزي.اللمطيفاإعملالاأفيللن-العوامهف"نالشمح.بخ،الاآل

.((المةفءهـةعلىإض!ودا"نفطعقى!ء-ع))؟أ.!ةء،جىتز!ازكأظن!جءيلاذ)كالبهبسى،أوه":رو.ود9

هـ---،)!أ:ر(لملمضشدغ1الطهفس!توإلي"،شرب4برا)حالا:جووجدت!و،ذدكأور.أرري،((!ب!ثر-!الىنبكامر))أوتشصون

؟لبرارايرهاا،لنةسك.دبط،كألطفيفت!اة

((ىءيرة3ءفيبرن!*توهـ!4ازىر--ير)).دلكفي!أءإلا،،للأ:دصونأوازب!ادهش*إوءم؟الىعودلكتد-لى+ظرد"،قةاةلكألي!ست:اؤر.!!

(1.كلم"،ت))/؟زر!ك3سأ!.ن!ل-4غمىيلدمروردالجور"هـرزه،1.تنطركوت،ةلكانأرا!ن

ا)بءر،و)كضضيبآر3أنؤل،"رةؤ.،ةنيآالتلقد،ءللا:لسوناو
.صالإرابهرت!روماتيئاصذ(1روؤملا))ةجو

/)ء،سرب"ء+(وءواسهـحما!!ء،دسرتاافي،ءللاو)*ن.أ،ر:وناوتشهمط!ءكبرف))اص-ررص-للأ!"نروجت،أعدو!،اشتصؤنطهـرعلىعهإت

.((كضح!)).((ك.نبارإ

،،رء-2-ش!1،(1صوآوع"شارةلترزة3والىورتجيبةا)ةبداؤر.ال3ءإىاي،وطضكالىداءاؤللأوناناللطيفرون.حسنا:فريدا

.حديوأتسبأظلوان2-وت؟ورةالمبوواًلغر"نعيرسم))ذلىفىأءتقد،أجل:لسونأو

ى-"برأ.،هـص،-اًلىءرو*لى،الىج!"رون-!لالمحلاءطخياذن:أوهـونو*،رور*هـ)ءتاة.ؤجأةا(وور-قىوزتووف،الارضعلى.بهـويشيع

إىء.:ض-إ"؟!!إوفووبب3فتا)ىمتىيراابى،رمؤصرةالىجوبرتهب))وبوهـو،"وءءنالغائبايرماربيحهم،فيمالم"-دان!كولودربكوكي

أ(.بر!وفى*لماراا)"جارورىلابصءتورقفدلك،زشكرورمل-5"جهـنعضإةايةيحركأنعاىقاررفي،السكرحالاتاؤصى

+شووى---بلى)لا؟ا!كرو-ذهبا-!ن((الحدوتم!صرن!ا)):بفى.((الموخرة!يلءياا(خفهـةالىيرجلسالذينيكويتبع!م

11.إ-ء:ناوطا-.،ازريإا)جكلفئ!دحؤياء-عيرةافىاجالزجليات"تءوأزول(لمرا)بىا!ىطر.برور!هـ،في.برةرنحانوكوكي!وبهصم،)):دريسكول

،ءتهـء"اىا،ت.،ى3الإرسلاذ)ك.،ناليةا)"هـأصف:أول-!ون.يعيض"بر-فى3"ءر!ل!،و،أتفيدماءلى،مت

!!



/تجتبوأخ!.مرالىااني"*تبوهي،والحينالحينبينالهااكنبانني."أماء4إضع"وا(تضدةالىاوررونمننروبجويحفرا)وسيعودان

ا)وطنالىاعودانيحبازنيخطاباتهاكلمياصوتهول.بدودهايىإتلم!لم،وؤتاهـناكرلي،ففلمكمنالمرع((غاضنا-لنيك)ا:جو

ديالزراًعة.اعاونهان/بىنييرانه.أيضاالشيءداتأخيويكنب..لوا.اسرع؟أفاهم

أعودمرةأنكلديوأعني،سريعاسأحضرأننيالدوامعلىقائلااناوأردءنخارجاير،رع)).ذاهبأنا،العجوزالعصفورأبرهاتقلقلا:نيك

منقدحاوانناولالبرالىانزلولكنني.الرحلةنهايةفياوطناالى.(1ابىارخلفمكانهالىجوويعود.الباب

قيكون،نقوديكلوأنفق،قأسكر،الاقداجمنكثيرااتناولثم،ائنترابالحقأنيرءبأزت!بماأظن((قلقا-صمتبرهةبعد":أولسون

أؤلميلالمرةهذهفيقاننيولذلك.اخرىدحلةديالبحرأركبانء)!.ودديسكالاخرهوثملكوكيان.بهغ

نأكيهـلنتعودبكلقانكوالا،اوا!يا،واحداقدحاولاتنتربلالنفسيانهـمالكيقولنسمعهألم.بخيرالضخمالايرلمندي!51:افرب

بالشوقاشهراني.المرةهذهالوطنءتىانأغودأودوأنا.،الوطنالى؟زخنطر!ه(أنءايكوأن،تأكبدبكليعودانلى

الىبارجنبنا!لم!"برتمل))اخرىمرةاهليارىانوالى،المزارخالىإءبأنهآء.ة!قأنني،بسرعةإمودالملذاولكن،أجل:ونأولى

المياة،اهذهشيئاأنتربلايجعلنبمماهذاً.صفيىكصبيتماما،البيت.إرامءاعلىالمنزلالىوصلراقدكانوااذامالارىاًذهبأن

.إض!كبقجأةثم،صبيانيضحكفيينفجر))هداًالبطنغسيلسوى؟المنزلأين:لمحر/با

نأوأرإدكيراـ.هـرمتقدأميان،فريرداافمةيا،ا.نعرفين"جادا.!ء،منيرةقهمسافة،علىالشارعهذاؤ!:أوررون

لنفسي.أغفرلنوعندئذتموتقدانها،أراها؟أيضاأنت،هناكأتنزلةفريدا

لاتكلم!كذا!أوه((نغسهامنبىلرفيمكبيرحدالىمتأثرة":بدافرصلأل!ي-الى"*!ول!الىسفينةزرصلأنالى-اًجل:أولسون

ضلىالمطلالنابيفنح)).الموتعنينكلمشحصأياسمعاناكرهاني.يومين

كليرضشح،رثةثيابفياظهراخششارجلانيتبمهذيكخلويدالىشارعتءورلأنؤ!اقفبمول!،ول.جومعالئظراتتتبادل":قر.ردا

ضهـما:أءعلىقبعت!بهماأمالاوؤد،وجهةمنجزءايضفيبوشاحءضهمادتص((الاخروناغقاب!!4رجاموضوعيتىصشبالكلامأ!هـون

أؤداحثلاثةجواليهمبرجلب.البابمنالقريبةالمنضرةالىبرلسانتعلمآلا((أولسونيبضمهلم))!كذلكأليس،جديدمنتراكعندماامك

اتجاهفينطرإتعدةتنخللهاهامسةمشاوراتتدورثم.الجعةمن؟اليهاقادمانك

.(1أوإشونكنبتلقد.مفاجأةأجعلهاانبييجدرانهرأيت.كلا:أولسون

إضبغيأنأز"أظن"قلقا-النهـوضفياولسونيثرع)):أور.ون.ألوطناىاءلزدازتيأخبرهالمول*خني-اير!بونيسمناليها

وكوكي.دربكاص،بقدمامكووهاانأغزد.الفندقالىأذوو.لدنك1وأعني،ءستةأنهابدلا:!ريدا

بنف-صه،15.تبشوز"مارعايةعلىانؤادرانهما.تذهبلا،أو/دا:فر((تألىفىلمرياإصء"رجعو!يبنس))،اًلئمانينالثانيةفيانها:اولسوق

بعد.قدحك.لشربلمانك،لحطةانتظرطفلينلبسا،أن!هأون؟رد،""كا-"-ذأصجهولااءكبمااداملخبما؟ةر.بداانسةيا،أت!رفين

فياللذيرئالرجاينالىويشير،المنضدة،الىمسرعايئ-/!ا):جو.س"واتسءهـناكثرمنأرهمااؤتكلمبدلا"بك!اصابعهبر*هـءإى))

تثربأنيربربدكاًلرجلين-صهذينأحدان((ابهامهمنبحدكةاؤخرةا

معه.ننمبما

تردع".خباكهذاملنشرب"لاولسون)اجميلهذا:فر!دا

لمنررءلإثا!جاح،لنخبلهذااليك"المثلاولسونيفعل.ؤدصها.حديثاصلر

نجرع))صح-!نكفي.سعيدةمديدةحياةميهاتحياواق،اًلمزدهرة

.1(اشمعزازاوجههوينقلعر،قدحهنصفهوويينلع،قدحها

."المنضدةعاىقدحهيضع))صصتكفيةأوور.ون

...؟..لكءا.ن!شهيرعجصكألم"انسة)فرلنطاهربالغضب،دررإحدلو!فئح!!ماالم تمفاتظهقىانها.أعجبء!بل((خفمفةضحكةماحكا)):أوررور

أنا.!عاتكما،كنهورحكانترب،ناذ:فريدا!!!وص!.

.((يرضحك))هاك"البقيةيبنلع)).حسناأولسون

.الظرفمت"،ىهذا:رداور

."اأ"-تدر))السفبههتةديبهمرحبا((ضاحكا)):الصعلوكيناحد

شي."محذرا)):نجنك

اةد؟؟اتاءافيأهي؟أميندرا((مقعدهفييسدير)):اًولسونالصواليالباسطعبدبقلم

أنترء4وكل،-،،عىوادثللات-ةلها.طوالأءدمنذ،مرةعليهاأبحرت

.نص!ي؟أهذه،قلوعو

بت.أء.أجل"خفيسفةضركةضاحكاا):الصعدوكالذيللفقيدراًئعةقصائد

اسواأنها.ا،لمعوزقىالسفينةهذهاعرفافي"غاضبا)):أولسور

ووت،الا)*ملطوارءلمىارغامو،فاسدط"ام.البحرعباب./5*رسؤنجة

الادرإكمنول-لدد/"برارمنما.قاشانشيطانانومساعدهاقبطانواالشعرعللمفىوحدهنسيجكان

هنا؟منوجهنهاهيما.عليهابالابحارقظ!ليركض

.ا!،-رؤكبسنفيلعانها،فورنداسحولسندود:الصعلوك

را)ر!اة!ءموءونالذينالمساكببنالرؤ،قلاولئكأرتياًفي:أولسونالآدابدار!.س375-.لو003المثمن

بعض،مانعلىأراهن.العاممنالوقتهذامئلفبىستيفرأسحول

ر،ادواروؤ-هـا!ص،براحنهبضيهيمسح"؟،أصلممرةابرايرى!ن

واىصمن/دودورتدوؤقيلغراكل.را)هـواحىأا."عفا.نهداد.ر---ص--------------- ر.!ليصصور---صىس----

!ص.



11ليكأىعب)اا!!،-بءفهب!لخيبراني.جوعيىلمة-ءكيأنإهكنكياك11ط،رنطا(و!نفيودمهعلىواقفاي!هض!))تملاكنتيوكما

.؟،ذراء،1"نيجذرهاا)اللورت"ابىهرةاينها،النقودأعطينيالء.تاىاذاهباننيدر.لسكأحفري.بالمرضأحىاز!ي.إدامرازسة

...نتميئاآخزرلم.وشد"ييدء:!:ور/باا!رضعلمى.،فيعتم.بمقعديصطدموفجأة،الا"امالىخطوة.،خطو"

اً،رء!ااءلىد"هـلو!---وركذمكهاجانبولىاسهبض)ءرضربها:جو."الىحىفاود

ا)ورولا+إ(ا!-"ء:هـاو،ت"زعصهـر!او.إ".تىءليهاينحنيا)ؤدبكسذلكاندطوإجالاءأمارىنزيندوع)).الانبسرعة"البارخلفا)من:جو

،سا،ءاً)هـ،بكا!لةإح.دة.اءويو/خور،جيبة!ي.إد!سهاال"يا)حسر،عنالغادبالمرجلجوادالىتهماسبققدقريداتكونبينما،جو

.1(،اذراءببنرأسهارروع!ورلمداا)ىتدفع؟م،هـن"و.وطلورؤة"ة،،ولنتزع،الداخايجيبهمنالماليةالاورابترزءةوأخرجت

(1ظتهـبم!9صواًلىملإحا)!فئا)!ا-*--ةاءزلز/ي)،ا(ررؤق)ء:كات،جويراهاولكن،فعلتهااخفاءمحاولةصدرهافيوتدسهاخلسة

+!؟ل!:اناء-تز./رأ.!!ا،فاق3!اليس،جدددءنيضسر،1ءد!دى،الاخوبأبىجه"عنجبكابئضننى،جيبهفيسهايدالتيالرزمة!نناوله

صزرو.،،)داءةوهثر:*ي!ماذا،أ/ة.اانتوسأضررك،أجل:جو."المنضدةعلىالنقودمنقنضةإضعو

ا)ىوص)رز،دب9،اءاودةاا)غر!ةاىاكر،داكلتنعمل))!الخادجاىا؟الا!راًع،رمكنكالا.بسرعة،بسرعة"صبربفروغ)):جو

ااو--*ولرموبمىو.،دصلء:"رراحارجب،االباب.ج!نجه"!ةبعدر.البادخلفهـها،،نالص!)وءليرتقدم"دفيقةنصفخلالفيهناالىالاخرونهـيعود

اس.-ترو:أ)بزأو)-ءولىأنوجأخ،لمحضنم)).ابرلي/1تعال:دريسكولا(ذزكبربئ!!تاء?هوداًكانلوكما،ذرإءيكماتحتخداهالاثناناذننما

!؟ز!بأبرنا(جوالىوبى"فتا)حوة!ؤ!از!ا-؟كذا-ناليس،تعوفانها-الاهـ!راالىخذاه

إ*وز"11:قىا--ةانبرح!نجكياوانت.اياهانجبكسيريكما.اًلثالت

ص!-!اًد!و"تفخرج")داوور!و"مغزىذات"بغ"ز)).جو:-ةص-ا"لبالكش!رأجر-مقدماالمففلهداأجرالقبطانينقدكقبلان

.صفيالهاولىهاناله.صلسدوإئ!

تسمعني؟ا،جنيهات

،ا--4111ا!بو،ذءاذن،!وأو((ؤصبرةلض-تكة)):در.،-!كول

.ء/-%هـاله.ءإوكان))لعجوزااعصةوراأيها،شغنيأءر!!اني:نيك

آ!عنا)طتىهـ)رالماءا.كلءعر؟)ت-!ء"امهتعف!رلجر،تدرا!اثملا)يس؟أنهحظه."ا!:ابالىأولسون

،ى"يرا!ء،ير9،أوس--رب5،ذا1(ا)ةروا!ىفي"وود،عينيهإ*مضالذي/بئءبئءتد".ا،بهـء-.!الءبرهذا"إخرجان،بينمءا:ملوكالمى

!إندناررء-هـ*يو،وو--،ياعطخيا(لجو))؟الذ/ل.ؤمفيخلة".منالبابويغلقون،يضحكون)).ظ"رهاءلىنفسهو،جد

."إوصةهاو/في،1طر/ور؟رضجوولكن،الايرالبابالىمسرءة/بىا!ر

.(ت،دا-ار-دل).اخذتمااءطيني"م،ددا":جو

ءعبم.كانماكلاعطيتكلقد؟أخذت:يدافر

".!ءدانتهـبم،لتئنهءةلاولكن،اًلماكرةتكبحيلتقومينرابتكلقد.الكذابرقىايها:جو
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-تا)اةإ"(1إةء.ا"*موءةايرافىوم!لمب،!صاركلتاوفى
كا!برواوث! ه!.

وون!فرزاللاواًازرى-ا-درثااعربىاالاد!ف-ىازط!قةاًلاكىرلالفضالي"يصعودالذيالاشهرالادرب
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