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؟"كبننيأنتاهو"قلتاذالمااذن-الصوتالارضعلىببطءيد!،!صنرة"رينةاًلسجنزنزأنة)انسان)*(في

ك!يت!اسهممثلاسمايتأحوطا،1لطيفاسمكيتيان-الؤتىكلماتيرسلأنيحاولكانلوكمادقيقةنصفدقأنوبعد،،بملعقة

كيتي.تدعىواحدةابدااعرفلمأذنيمنبالرغمفيوينتصب،يتوقفوأخرا،ألزنزاًنةفييدورويدأينهض،برقية

عرفت.آنا-ارموتفهـكانلوما3بىرأسهإحسو،طويلة،هـةيرتحرلثولا،الزنزانجةؤسط

؟قصيرةامطوبلة+تبدوكانتكيف،حقا-الفتىاًلعالمسكونمعرالراميبمشكلويصهح،حواليهيتطلعثمجرح

اتوسط.النوعمن-الصوت.(حوله

؟مظهركيبدوكيفوأنت!طئاكمن-هالو-الضىلحطةا!هناكمنياأنتم(صمت)!هناكمنياأذتم-الفض

.أرريلا-أوه-الصوتفج!مضركولكنهدهـامياصياحهذاًلمأ)هنالثأحدلا(طو؟لمةصمت

.أالطريقةبهذهأحداليك.بتعدتألم؟أحديرخبركالم-القتى!هناكمنياأقتم!هناكمنياانتم(الوفتنفسى

طريقة؟أية-ا!صوت(جداوعذبارقيقافتاةصوتيسمعإ

؟يمفملواأرم،تعرفينأنت-الجتى.هالو-الصوت

.يفعلوالم...لا-الصوت!هناكمنيا-هالو-الفتى

اتكي،ير!لواانيجبكان!حمقىمنله!؟،51-اًلقنىهالبى-اًلصوت

..برامماعلىاًنكصونكمناحزرانا-تطيع-؟كيتى-انتأهو-الفش

.اكونلاوقدكذلكأكونقد-الم!صوت.اميليأنا-لا-الصوت

.الانخىأخطيء.الجكملمانني-الؤتى؟هنماكمنياهالو(بسرعة)؟من-إلفى

.محبوسفآنتو!ذ!،اعرؤ،2ازخي،صقا-الصوتامبنيتالصوت

غلطلآءلمهالةالمطكانتلقد-الف؟ىانتهل.امبلييدعىأحداأعرفلاانا؟!ناميلي-القى

اغتصابا.كانانهيزعمون-الصوت؟تقريباسنواتثلاثمنذساليناطدبمديئةسامفيقابلتهاالتيالفنتاة

-لميكنكذا-لاالفهىأذهبمو!،الطاووـيةانا،هناتط،والتيالفتاةأنا...لا-الصوت

يزعطونهءاهذا-الصوت.مكانهاحتىأعرفولاساليناسلىاقط

الحمقى.منءجموعةانهم-الؤتى-.هناالطاهبيةأنكتقولين!هناكمنياهالو-الفتى

خائف؟أنتهل،ورطكأفيبالتأكيدانك،حسنا-الصوت.ئعمتالصوت

!هناكمن-اوها(فخاة)،.الموت-تىخائف-الؤتىأنإحىهـتلمم3.بئ!؟اط!وامبنوتظتدرسينلالمادااعن-الجتى.

اًلوقت؟طوال.هكذاتئادبم!تطللماذا-الصوت؟لذفيشيءاياو"جيلي"علىح!لت

-ها)و(طويلةصرخة)ايرارياكذئبوحيد،وحيداذني-ا*شاوحيد؟(نتهل(صمت)بهمروننيياماالاأطهولاآنني-الصوت

!هناكمن..!الو؟أذاديوانالىمعتفيهل.البراريكذئبوحيد-الروتى

بسبطة(مللابستلبسبسيطةاةوبر،المسرحجانبعلىالةة"ة).نظ"ر!!طكمنيا

كذلكوجدةوأنا-الغتاة؟تناديهمن-الصوت

أنتهل؟تخدورت!لا-حماي(الميهاينظروب"تدير)-الظشأؤ*رأنأحاول!تافير،قدأعنرفيما،أحدلا-حسئا-اًنه؟!

حقا؟فلك3.أحدفيافكرانأستطيعلاولكنبرسالةالميهابعثانسانفي

.البراريكذئبوحيدةانني-نعم-الغتاة؟3.يي.عنوماذا-اًلصوت

وحدتك؟سببهومن-الفنى؟بهبتييردعىأحداأعرفلا-اًلفتى

أدريلا-الغتاة

..............بة...ا"-15،ولهغول+!3،ةالمسرح!عنوانأصل)*( !يهاالمرءيصعو!البمالاحطهمي،معياًلامرل!!اى-اً!عىولمعي

لهيقدرلىمواللائنعرفصاللائيار"تياتكليرتكرالمكانهدامثلفي.!يخاكضن!ابأ،:م.لوجمضداهاوقدالخهـلارجبالمنءندابحة
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لماذا،ذلكمااشبهاوالرصاصبىمنبماسورةرأسيعلىاحدهمضرنجني.حقاوحيدايجعلهوهذايعرفهنان

ضرفيي؟.،جدثدلكانأراهن-الؤ؟،ة

.ماقالوههذا-اتيتصاب-اهـ*اةأهـل،لطيفةةتاةانك(متء)?يخفذلكان...آه-الفتى

طلبتلقدنفسحهأفيتقريبا،)مندهضطاكذوبةهذه،آه-الفتى؟ذلكقعرفين

!نقودااعطيهاانمعي.كلاممجردانه-الفةاة

ألقود-الظاقياحمقواي،حقالطيفةفائت-فقطكلاماليس-لا-الؤش

حسنا،،النوعهداًممنامرأةانهااعرفكنتلو،نعم-الفتى.كلهالعالمفيصبةالطفتكونيانتكادينانكبلذلكىيرانيرمستطيع

فيتمددتثمالشوارعفيالمسيرلتابصتهذااعرفكنتلوباللهاًقسمجمهصعوفيحياتيفيقطأرفلبم،كذلكانتبل،لا-الغتاة

.النومفيورحتاتنزهاتاحداحظاليتجلمبصفتكساسانأعلم،وكنتمنكأجملاحداأسفادي

؟نقودا-طلبتهماهوهذاصل-ال!نناة.الحسي

البضائعناقلاوعرضاطولاالبلاديجوبمثليانسان،نعم-الفتىوفد؟كذلكاليس،محبوساًنكإأالدمبنالحظ-الفتاة

اخركه.الى،فقيرةصخرةبلدةمن"!نقلا،السيءحظهيكسرانومحاولا؟كذلكاليس؟بالخارجتكطركالاهاليمنثائرةمحصابةجعلت

نقودا،منيطلبتوقد،مامكانفيطيبشيءط!ي!حصلانفيداًغبا.هذاًمنأتخلصسوف،لايهمهذا،اء-الةتى-

ذلك.رهيقألتوؤدوحيدةانهافحسبتربما.-الفتاة

وحيب!انت3ربما-ةال!.الان-حالنجرعلىأكونلى،لا-الفت!

الوحدة.منشبمءعلىكانت-ال!فتى2أ"الان"بقولكتعنيماذا-الظناة

.هذايحدثلملو.ابدا!طراككنتمااًننياًحزر-اًلفتاةواؤت،شيءعاىالاقحصلتلقد،رأيتكانبعدأعني-اًلفتى

اً!اكلممالناحمةهذهفيأتجولكنتلعلني-لاأدري،أوه-اًلفشمت.با.:!،المزمانمنلفةرةباخراوبشىكبءاحفلىاكنلث!اًننيتعروين

ا!ط.عليكسماتعرلىكنت،مامكانفياً،د،نجة!ذهفياباغهلموركنني،الا!نبلوغدائممامحاوك!منمئعب(صمت)

علي؟ثتعرف-الفتاة!هناكمن،،اًذتم(فجأة)قط

عليك.عينيتهعانلحظةعليكسأ"عرفكنتبابتايهد-اًلغتى؟اًلانتناديمن-ةارؤتا

ستجدني؟كنتكيف،حسنا-الفتاة.اذت-الف"ى

الحقعقة.هيتلك،فتا.ني-الفتى.امامكهناانني؟لماذا-الةخاة

.؟بشرفك-ا)فيتماة!هناكيامنانتم(ينادي)اعرف-الفهى

العظيم.للهوابشرفي-الفتىهاصلمو-9فتاةاً

محنوسلانكهذاتقولانك-الفت،ةبكواذهـفي،اً؟زوجفىسبوف(ءسمت)حلموةازك،آه-الف(!ى

اًنتظر،خي،وءتاءفىاًحزميؤقيط-،ذلكاعنياًنما،لا-ىالفنرفعلسأ،دث"،!ااًخرمكاناياوافءب!كوفرسانالىخفكلىلم،داببم

فرامسكو.الىهنامنلنخرجالجحيملت"خطىوادرصالحقيقبلآاًلاموالبعضاددعانعلىكذانو!-أصل،الانذاك

فقط.وحيدلانك!ذا-الفتاة.كثيرءاللناسيكون،اتربحاستعلهاكيفحقةبعناية

واناانتولكن-علاجولا-عمريطولوحيداكنتلقد-الفنى؟حقا-الفتاة

تجلبينسوف،البعضببعضنامتغلقانونحنكأبراؤتم؟عاننصتطيع-.اث"""ومااسمفىماإفياًخبر،حزا-الفتى

ذلك.اًءرفازني،المحظلي.اءيل!بما-ا)فيلإ،ة

دائما؟عنهتبحت.الذيهداحظأي-الفتاةدكلزر:كبءدهيا؟ولدتايرنو؟اسمكءابقية،د)كاعرف-الفننى

اكوراوالحظانالادوعل!،لاأشننذل،مقامراني-الفتى..عنكرر"بء

من-،كلاملاننعاما-فالان،لسنواتسعجمدحظأيأواتنيولم،لاشيءسميثاميلي-الؤت،ة

سببإضااهووهذا،الوقتطواليلاحقنيالسيءوالحظلاخرمكان؟اتصدقين-الف"ى

انه،صدفةمجرددلك/*نلم،ويانجفيهءاكالمأعبفيوقوعي.سميثاميلي-اسعيهدا،حقا-اًلفتاة

زاأظن،ينفجريركادور(سيهنااخيرافهانذا،طاردنيالسيءحفي.كلهالعالمفيؤ"اةاحلىانك،51-الفتى

ضربني.الذيهوالعجوردجلها!؟هـاذا-الفتاة

والدها؟تعني-الف؟اة؟ولدتأ.!ن،لغسي؟كلهوه!ذا،هـكذاولكنكلماذالااددي-الفش

.اطرد؟"اءعلهابمجوزلمديكانتواوع،زوجها...لا-الفتى.بتكساسماتادور-الؤتاة

ءعك؟ذهبتلواحسنسيكونحظكان"روءقدهل-اًلفتاة!؟البلدةهذهاين-الؤ؟ى

واحدةاليهاخاجماوبهلطيبرفقا.مي،مؤكدهذا-الهتت.هـتاانها-اًاغهشاة

فيرهيمدائمااًلمرء،ظلانالض.بىمنؤلميس،معي.لكونمثلكطيهقى؟بتكساسماتالورهـ!أهذه-الفش

على،الوقتزةس!!؟نجاكءوجودايكونؤدشيءايءنبثاالطرؤ،ت.براةجوراهـةمنهـضااصفروفيلقد،ماتادورازها"مالعا-اًلهـةكلاة

عندمااًلشتاءاًيامخلال،دائمامعهيبقىرفيقعاىيح?لانلرءاورلنج-فيهاكنتاةتيالبلدةهيهذهاذن-الفش

حينماالصيفوأثناء،اًلطبيعة.نتجملعندماالربيعوفيالجوبرد؟كنتمديئةايفيح؟ىفعرف؟كنالم-اًلفناة

اثناءدائمرفيق-جويسبرفهـباًنفي-تطيعدافئااطفااًاجوإكونويسألوجه.رانالىلاير-ةاجفالمرء،ضابهةمتالمدنكل-الؤضى

يجبالنيالمختلفةالطقسانواعوثط"ىبموالظالمطرفي-الاوؤاتملورلمنجمدير:ةتبعدكم،سيانفالامر،ؤيها!واًلىتياً(دينةعنماشخمط

المناسب،الرفقيجدانالمرءءلى،يموتانقبلالاونءانرمه-مهااًن"؟فاهـن

!عرهـقدا!ياالرةيقيجدا!عليه،بعببدرمنءنالا؟سارإعرفرفيقزقلوكاز،!أتدك19م،مبلاثرسبعةاوعشرستة-اةالفنر

لااءبولكخنيمضطيءانياعرفانا،هـوكما!!بهذلكومعمضطإءاف؟!ااًلى

الطهـ،قاًوككابأعهـلأي-ور!يءعلىللحصولكلبالصاطريقااًركبان

الصعبلطر)بئايرلمبالذيهوفالكلب،ايضاككلباعملايالسهل-ؤهـبارداالمجوكان-الوعيفاؤدكنتوؤ.اعرؤطبهيف-اًلفتى
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الجهلمناكرالانسانيفنىشيءفلا،خائفتأكيدبكل-القنى-دائماالسبقاقصباربحانهواعملهانعليوكل*ما،معا!السهل

يمكنهفلاالحمقىاماالحمقىغيرالناس.يناقثرانيمكنهفالمرءفسوهـاًكونمعياتيتواذااحطاكرءولنبلاحتقاراصلنؤحينثذ

هنما.مناخرجيني،عليهماصمهوااهملونوإينهفعون(نهماذ-مناقشتهعانتعرفينفأنته،ذلكبع!مخطئااكونولنالناسرآءانسانادوع

كيفأ-الم!ناةوعدمخطئايكونانيستطيعلنفالهكافمالملىحصلاذاألانسان

المفتاحلديهالذيالشخصواحضريادهبي،حسنا-الفى،كنرةاموالملىساحصل،بذلكتشهداموالهلانفهو-مغق،؟لك

..ممهأتفاهمولبهبنيبالمسببرولسلفتخبر،بأسرهالعالمفيعيبيةواًلطففتاةا!وعدستكونين

بيو!م.الىجميعاذهبوالقد،بينهالىرحل-الفتاة.اببناببنظلإوايتلنتينوالناسزراكليفيوانتفبريسكوفيمعك

الصغير؟السجنهرافيوحدياننيتمنينهل-الفى.ذبكسيفملينانمتمتق!هل-ابفتاه

فقط.اناالا-اجل-الفتاةو.اًنت!تربةليابفياكودفحينما،شيفعلونبالتاكليدبالفتى

طوالاًحدهنايبقىالا-عظيمةفكرةمنيالها،حسنا-الفتىشيئااوسيرونوجمظرونيتلقنوفيسوفا،ياكينيهسنا.سذراعيفي

الوقت؟.راًقع!ط

نابعهايضاواناليلةكلبيوتهمالىيل!بونانهم،لاسالقناة؟كيش-لفتاإا

الليلة.هذهثلكاتولقد،كذلكائعبالتنظيفمن،!ا،ادموهالهتاةاولفانت،فصامدا*نمناسمكهذا،نعمالقنىس

ذلك؟تفعليننجعلكالذيوما-!الفت؟ا!فقنا،لك3الاهذاادكر،كئتلقد،كيتى

اًليك.العثاًنارلتسالفتاة؟الفمنا-القناأ

عنه-؟العديث!اردتالذيما؟بشرفكسالقنى؟هناالزمنمنعليمفىكمسالثتى

تتك!موكنت،الماضيةالمليلةرعيتكلقدلاادري،اوه-الضاةالعنباحهذا.تس!ننيقظلمذلكومع،الماضيةالليلةمنذ-الفتاة

ستحبنيانكاعتقدفلمهداومعتثسانككذاكوقلتنومكاثناء.متأحروقت*في

تصحو.حين؟اتاسعةحواليأالانالساعةكم-الفتى

لاأولم؟حقا-الفتىالعاشرةحوالى-الفتاة

أرريمالا-الفتاة؟القذرةالزنزانةهذءمقناحمعكهل-لفتىا

اتعرفين؟،رائعةانك،حسنا؟حقا-الفتى.هفاتيحبايةاعبثلايدممونئيانهم،لا،لا-الفتاة

في3الشبانكل،ماتقولبمثلقطاحديحدثنيلم-الفتاةأاحضارءيمكنكهل-حسشا-الفتى

صمت()-ينةالمى.لاساًلفتاة

...هيا؟ماأمرهم..حسنا(صمت)؟ماامرهم-الفتى..تحاونيانيمكنكهل-الفتى

اخبرنجي؟لهـتااط!ووانا،مفاتيحأيةمناقربلايمثوشيالهم-الفتاة

منييسخرون-القناةهذامناخرىالثياءواعملامانواًنظفنزلاءبهيكونحينماالسجن

؟هؤلاءيعرفهشيءأي،حمقىاذهم؟منكيسخرون-الفتىع.القبيل

م!،فريسكوالىمعيساخذك،ارجه!مثحاجياتكواحفربم!اًذهبيالذيابث!خصتمرفينهل،هنامناخرجاناريد،حسنا-الفتى

أعمرك.المباءةهذهيتعهد

؟كبرتلقدأوه-القناةعنيخخدثونكانوالقد،تخرجيدممكلنولكنها!رفه-الفتاة

؟عشرةست!غلى!نبي-؟عمرركم-القنى.اخرىمدينةفياخرسجنالىنقلك

.عشرةالسابعةفيانا-الفتاة؟لماذا؟حقا-الفتى

نرحل.انقبلسنننزوج،وامكوالدكاحضري،حسنا-الفتى!.خانفونلانهـم-الفتاة

ارحل.يدعونيلن-الفتاة!؟يخافونومم-الفتى

لا؟ولم-الفتىمنتصففيويلن!منالقومهرلاءياتيانمنخائفون-اًلفتاة

.ي!ممحوالنانهماعرف،يسمحوالنولكنهم،ادديلا-الفتاة.السجنويقتحمواالليل

..يعملماذا؟فاهمة،أحمقنلانكلابيكوقونيائ!بي-الفتى؟ذلكيفعلوااًنيريعونولماذا؟صحيح-القنى

؟صارع؟ذلكيفعلواانير!دونلماذاتعرفألا-اًلفتاة

منلانهالحكومةمنقليلةاعانةيتلقىانه،لاشيء-لا-الفاةجدااعرف،أجل-القنى

ادديولا،مصابجنبهانيقولوهوذلكصما.بشبهاواًصيبانهاًلمفروض؟خائفانتهل-الفتاة

اصابتهما

فاهمة؟،معيساخذك2،حسنا،كذابإنه،آلمه-اًلفنى

كذلك.ياخذفيمااكسبهلفعلمنذنقود.لاحق-الفتىجمععلىطبث

.هذامعيأخذهاولكنهذلكاعرف-المفتاة

فيكهداًي(بلاكالكونانكرماكانلم3وحالكايعلىتىةالملةهذه-ورارانى--

04لهلالرثاءأحماناأحس-الفتاة--!.1-صص! ...=ضرلبنبوعهسا
والدكمعساتحدث(بأصبعهمشيرا)لهبالرثاءلالحفلي-اًلقنىور".

الرجل.لهذاسأقولهاأموربعصلدي،ما.إوما

قوله.ماتودلديكاناعلم-الفتاة219222:!ن

نايمكنكماكاناداًانظري!هناكيامنانتم(فحأة)-الةنط

هنا.منليخرجنيالمفاتحمعهالذيالشخص!داًتحضري/"
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طوالاجربما،بالسجإير+لهتمي،بهاوآكينياذهببم-الفتى..لااستطيع-اًوء-الفتاة

كيتي.،هالو(جدفي!لكنإبتسم،صمت)اًلطريقألالم-الفتى

اسمك؟ما،هالو-الفتاةكلعنسنتاخمسينيعطوننبمانهم-هناشيئالست-الفتاة

اًشتغله..بوم

نا،يدعو،ننيهكذالحظةاخرالخاسر.اوفينثىفوتو-الفش10كم-اًلقنى

خنىمعانىالفونعرسباقالكوفوتوقرفينشجداومندئهئمالبسايكولى!مدناخلهكللكسعبالكنسنتاحمسون-الفتاة

لهفوتوغرافبةصورةالىتنظرىاًنلعد2اًلاالرالحاًلمحوادمعرفةلايمكنيدفعواانيجبانهم؟ترونهل(للعا"حديثهموجها)-الفنى

..001:...احيانا،لاالري،تتنفسينالذبماالهواءويتنفسوااليكلينظروانقودا

اهن،لسباحظيفكل،بالم!مبالرلىبج،جوح!اديلها!صينىفوععدل!اخيرايصبجعليه،خائفانمي!هنامن؟انتم،ابدامعقولايص!لنالعالماناتصور

تذهعيانقلالاسمانطقي،فششفوتويدعوننيولهذا،دائماسياتونالذينالحمقىهؤ!ءمن!مخائفاني،هنامناخراجيحاوني

.....هنامناخرجيني!،ابطالاًنهمويظنونمجانينالىوبنقلبونويلنعمن

ؤوتوفينشى-اًلفتاة.*.ياكيتي

اسعي،والان(ويقبلهامنهالفتاةت!ترب)هناتعالي-القنى.ال!باباكسرانالتيمر!ا؟افعلماذالاالربما-الفتاة

الطريق.طوالاجريشيءابمااومطرفةهناكنوجدهل،ذلكلايمكنك،لا-القنى

وسطفيالفتىويقفوتجريالفتاةتستدير)ساجري-الفتاة؟اخر

اض!(تصرغوتكادتجرىو!بثانجبةالق!ةتعود،طويلاوقتاالزنزانة.ايضاالمكئسةعلىأغلقوافديكونونوربمافقطمكئسة-القناة

أنا،هناتكنولمعدتاذا،ثائيةاراكألاخائفةافني،خائفة.شيئاتجديانجمكنكهلواًبحثياذهبي-اًلفى

!هناكيامنانتم-الفنى(تلعب)كذلكهوو-اًلقناة

دائما!هاشيءفلاالمدينةهذهفيكئيبةعزلهمنيالها-الفتاة

سابفى،البرأريالىبهاوتدفعالاقذاًرترفعاًقي4وتح!االر!حالاأنتم(!مت)!هناكيامنأتغ!هناكيامن-انتم-الفى

..ياخلونكارعهمولا!اباخقار()!السجنفيتضعوتهر()صمت!هناكيامناتم!.هناكيامن

.هذافيخلقطيبشيءاييغتصبونالذينهمبل!اغتصاب!اغتصاب

واحفرياذهبي،بهآمركماافعني،بهبتيياانياسهتمعي-اًلفتى،اناساببومفيسشتاحمسور،عليهايضحكون،مصابجنبه،الوجود

،ابدازونلايئوربماالليلةهذهزونلايئقد،عودى3افيقيةزلمك)فجأة،بحياتهممرالذيالوحيدالطيبالمخلولىيؤذون،"صغارسفلة

ترجببها.اًنتشطيعينبالخروجنييسمحون"وياتونوحينالبندقيةساخبيء!هناد،يامناتم

،4!نو!لهمفسما!ج،اتوااذاوثكن،دلكبعدلرحلثموجدتهاحيثاغلقوالقد،الخارجفيهناكلاشىء(عادتوقد)-الفتاة

...اسرعي.الليلاثناءشيءكلعلى

شيئا.لكاقولاناديد(صمت)حسنا-الةت!اة!أسجائراتوجد-ال!!

فشأتنال،اعودحنهناتكنلماذا(لالغةماهوسعومة-الفتىةو-ميع،المكنبالراججميع-عليهمغلقشيءكل-.الفتاة

......مغلقشبيءوكلالابواب

استخدمها0كيفس!عرلىالبندقية.سجايرعلىاًحصلاقيجب-الفتى

البندقية!كمبس!حدمهآسسخدمينهلفتعركف-القنىالمحلاناعتقد،الخارجمنبملبةاتيكانامكننيربما-اًلفتاة.

...ميلحوانيبعدعلىانه،ممتوح

(!كلونيالنقودبمضويخرجحذا?يخلع)حمقاءلاتكوني-الفتى.الطويلالوقتهذاوحديابقىانلااريدأميل-اًلفننى

واذهبيخذيها،دولاراثمأفين،النقودبعضهاكأفاهمة،حمقاء.والعودةاللهابفياًلطريقطوالىاًجريانأستطيع-الفتاة

جانمبعلىحياالسانا،انجاناتجديحتىوابحثي،فريسكوالى.وجسظفتاةاحلىانك-الفتى

بلمقيان-تعودينعندماهنااكنلماذا-عديني؟فاهـ.ة،الانسانيةمن؟تريدنوعاي-الفتاة

اًنسانا.تجديحتىوابح!ثيفريسكوالىوتهربيجانبالالبندقية-سزإبمزلكياوكاملاوتشيسترفيلد-نوعاي،أوء-الفتى

.احدااًجدانلاابىبد-الفتاة.تجديننوعاي

هنااكنلماذا،انياستممي(يائسةوبلهجةبسرعة)-الفتى(*بالنهابتفم)بملبةوآتيساذهب-ألفتاة.

لك،اقولهمااًفعليوالان؟اهربلماًننيادراكفمن،تعودينعندما؟النقودجمنماذا-اًلفتى

سأجري،اقنتصدتهدولارربعمعي،النقودبعضلدي-الفتاة

سسسم6(ب-الذراوشكعلىوهي).الطويقطوال

هناتعاني-اًلفةى

الشهرهذا؟ماذااًليه.(ذاهبة)-الفتاة.

فعهايرثممبتسمااليهاينظرو،يم!ايتناول)يدكاعطيني-الفتى

اًلجديدةاًلعربيةاًلخضارة.اًلموتخ!ائفكذحبىاننيويقبلها

4"اًلئورةوحئم!ةالا.اخشىودكننيلييحدثبمااهنمولا-لااكنباني-الفتى

....ويجدكاللهعنايةعنهاتخلتالتيالخربةالمدينةهذءالىقطاًحدياتن

قصساتىاًنورتالفالىابداتذ!االاوأخش،متميولاذلكعلىتعتاديانواخشى

......اذهبي-الياسشمعي،إليكويتطلعونيتلفتونجفيعاوتدعيهبمفريسكو

،لايفهمونانهم،جميعاقتلتهمحضروااذاحتىبنمقيةليواحفري

ادرار!بثدقيةلياحصري

01يخفيهاأيناعرف،والديبئدقيةاحضراناستطيع-الفتاة

55



علىاًلناسوضوببدودانكتقصدماذا(رزينباحتقار)-الفشسماقابلك،الاخرحذائيفيادولاراًبئأبعضولدي،فريسكوقيساقابلك

ر؟وسهـلم؟.فرانسيسكو-لمنفي

النحوعلىبرررورانكاًنتتقص!وماذا،لاادري،اوه-الرجل؟فرانسيسكوسان(بتعجب7)-الفتاة

تفعل؟الذيالي"شتميالذيالبلدو5دلك،قرانسيسكوسان،اجل-تىالف

نافييك!حقولا،راسيلقهـآلإات(رأسهيحكوهو)-ىلفنر1.-كلانا

.راس".علىاحداتضدب-فرانسيسكوسانمثلبلدالىاذهبان"شتقتطالما-الفتاة

تقصد؟ماول!سؤانيعلنىاجب(ويصرخفجأةيغضب)-الرجل؟وحديان!بكيفولكن

محبولي.انيلمجردفيلا-صخ،اليانصت-الفى؟فاهمة،الانمنوحيدةلست،حسنا-الفتى

نلب!انت(وببطءباحتقار)-الرجل-عنفاشيئااخبرنيسالفتاة

انمكتمتقدانت،شيئالكاقلدعني،حسنا؟حقا-الفتىفييبطيءثماولاصبرءيفقدانيكاد،جدابسرعة)-الفتى

اذا-زوبخكفانذلكمنواكثر(ببطء)للاشيءنوجانت،الزوجحسنا(يتكلمحيناالفأةمنهوتقترب،ويبتسمويتذكرتلريجياحديثه

حيمنقالشارعاليبهالاللقيلماذا،تإفاقةكذلكتسميهاانشئتالباردوالضبابالمحيطمياهوحولها-الهاديالمحيطلحلىتقعاولا

!نهما؟والث!وارعتلالسبعةوبها،العالمانجاءجميعمنوالسفن،اًلبحروطيور

!اًخرس(مسدسايسمحب)ساًلرجلالابوا!فييخنفخليلةوكلاًلمدينةحوزوتدوروتهنط!معداًلصغيرة

متمتهم0عليهمدافسد(برقه)سالناراطلق،هياأحقاسالفننى..لياولكتنفخلنولكنهااًلضباب"نالسفنتحذداًتي

في-المتعةما؟كذلكاليس،أملهمسيخيبأاصدقا؟كسيظنماذا؟ماذاثم-الفتاة

الانلانك،صحيحهذا(المس!سالرجليبعد)؟ميتهيرجلتق3.ذلكاظن،،تقرر"اهناكل3هذا-اًلفتى

هذا،تفعلهسوفبماباخباريماشبيئاتتسلىاننفسكانت./مكنك؟هناعنفرانسيسكو-انفيارناسإختلفأ-افوناةا

تخبرنيلانبحاجةلست،حسنا؟كذلكألجس،هـنااجلهمناتيتمااذاالافقطيختلفونولامكانكلفيينشابهـونالناس-ارة"ى

يتسلونانهم،منهاوعرفتالصحفقراتلقد،ءاستفعلونهاعرففانا،يختلفوز،يجعلهـمالذيالوحيدالشيءهووهذا،ماشخصااحبوا

ويمزقون؟كذلكاليسو،فربونهواحددجلعلىالغوغاءمنجمعر-جمع.ماهناككلهدا،بعضهميحيونكثبروناناسفريرسكوفيوهناك

الشما!والاطفالحولهويتجمع،كذلكألير،بأقدامهمويركلونهملابسه.مااحثكبقدراخراحدايحبمكانايفيابدالااحد-اًلفتاة

هذهمنتل!بانقبل،حسنا؟كذلكاربى،يتفرجونالصغادمناًن؟تعرفين(العالميخاطبكانلوكماءمائحا)-الفتى

بيتكالىذلك،رجعك-لن،لا،قليلةاموربضعةلكسأقول،المنزهة،والان،المقدمةفيهلىاًمعويظلانيموت+يمكنه،ذلك.زقولينيسمعك

الىاتىقدغريبااناًذغضبتملقد،لا.اًلاخرينالابطالرؤاقكمعالمستحيلتفعليان،تعودينهنا.عندماأكنلماًذاتنسيولا،اسرعي

فرفاقكالفضيلات،الباراتالطاهراتمنساء3،نسماء،"وانتهكالمهـير:ةهل،فرصةتجديانيرمكنحيثفرانسميسكوسانالياتصليحتى

ادب،بوانتم،لافراندجالوا.مم،نصابهفيالامرليضعواانواؤدوتجريوتستديرتعودثماليهناظرةلحظةالفتاةتقف)؟تسمعينني

انهـلااءلماكنلم-انياستمع،انت(فجاة)اًبناءكمونضررونأسركأسدولمدود"سبحهاءنيبتعدثمومبتسمامضطرباخلفهاالف"ىويرتطلع

.مخلوقلايانها/زوجةاعرفن31وام،كزوجتعلىيسمع،كفيهبينراسهويدفنفجأةهـجلسبرهةوبعد،قفصفي

!كذابانت-الرجلدلالاتيتجاهلثملحطةينصت،تقتربعديدةسياراتصوتالبعد

ولكن،الناسبعضالكذ!يخدمعندمااكذباصانا-الفشايضا،ذلكويتجاهلعديدةلبياراًتابوابتصفق،ما!طوناياالصوت

حسنا،لايجيب.(.الرجل)الموضوعتسمعاناتريد،المرةهذءليسيدخل،صالهفياقداموقعويسمغيفلقثمبمفتاحخشبيبابيقتح

،بجواريوجلستاتتقدوكانتالغداءمائدةعلىقابلتهالقد،ساخنركيقفز،وحشيةفيهلىاومعتقريباعرضيوبشكلالهوينايمشيرجل

احدهموضعوقد،بجواريجلستولكنها،كيرةاماءنهناكوكانتالصجانينمننوعاي(تقرلمباويفزعه،الرجلفيويصرخفجأةاًلقنى

سانزهرة"اغنيةيغنيشابهناكوكانالمفونوغراففيمعذنيةعملةأليسعلأيهاجراتتقاضىانك؟عملكلا.لباشرلماذا؟انتالشياطين

اًحسبوكنت،الاغنيةعنتحدثنياخذت،حسنا"ادةالجدإانطونيو/.هنامناًخرجنيوالان؟كذلك

اجبتفقدولذاً،يجبهالمولكنه"الساقي"الىت"حدثكانتانها-.السجانلاانالستولكن-اًلرجل

تركنا،وغضاضةايةذلكفياجدولم!،هكذأقادإت،1،برمةبعدءلبهاانا؟اًذنتكونمن،حسنا؟حةا-الفهت

منزلي.هوهذاقالتاًنهاماعرروظنهواول،نسيراخذنلموسوياالمكان.الزوجأنا-الرجل

قذد!كذابانت-ارجلا؟عنهتتحدثزوجأي-اافنتى

حسنا،(لايجيبالرجل)؟اولاالموضوعتسمعانتودهل-الفتى.زوجايتعرفانت-الرجل

والامر،يركناموربماثصبمءهنهاذفيكان،دبهاادخلانمني،طلبتلقدالرجلاًنتهـل(ارجلاالىزاظرا،صمت)!ها-الفش

فعمصنىاوصءبةتكنلموان،فحسنا،وحببدةكانتفادا،!جانادي؟اولةع-ةا"يلةدأسيعلىضربنياًلذي

.طيرةا.هوأنا-الرجل

!القذدةالاكاذيبمنمجموعةتقولانت-ارجلا

دفافن،معهئاكزوجتكتكونوفد،الحقاؤولانني-اًلفت!.....مر.3..0-......ممعيير..!ير...هـ......

هذا(لايجيبالرجل)تحبهاهل،الاسئلةبعضوأسألهانادها،حسنا

.للغا،4سيءامدقريبا

.أللغايةسيءبقولكتمنيماذا-الرجل

كهذا.شيءفيهايحدثمر"اولاخرليلاتكونعنبمسئرعةهذالمفنىجل-اًلعزناًزهرثم

ثو،دائماذلكتعرفكئتانت،ذلكتعرفانت،أوء-اةغىالمالسباءيفاضلإقلمروايرة

هذا،؟قودامنيطلبتلقد،ماهناككلهوهذا،رواق-كمنخازفط

نقوداهاعطيتهالوالاقهناكنتوما،رواطلمهت"ءل
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منكأطلبتكم(ببطء)-الرجل

بذلكارتكباننيلهاقلتلقد،فر!!ءمأسألهالم-الفتى

الني،حسنا،نقودااءطهالماذاالمتاعبنيشنسببانهافقالتخط

نااخبرتهافقدولذا،احديهددننيانلااحبوكذلكالمساومةلااحب

!ريبا.خارججرتانهاعرفتذلكوبمد،عنبموتبعدالجحيمالىتذهب

وتحبرهمهنامن!نخرجلماذاوالان(صمت)،تصرحواخذتاًلمنزل

.،واهجرهامتاعكواحزمبيتكالىاًذهب-اخرسجنالىينقلوتنان

الرجليسحب)رفاقكمنفقطخائفولكنكلطيفطيبرجلفانت

اًلعالمبةالمسرخيستسلسلةكيثمالقنىمواجهةفيخطوةيتحرك،جدامرتاعوهو،ثانيةمسدسه
ويجريالرجليستدير،ركبتيهعلىالفدتىويقع،طلقاتثلاثيطلق

!هناكيامنانتم(مؤوعا

اليه(وتنظرفجاةوتقفتجريالفتاةتلتن،لفتىاينكفيء)

ولذا-واطفالونساءرجال:الشارعفيناسهناكسالفتاة

البندقية،اجداناستطعلم،النوافذاحدىطريقعنالخلفمنعدت

لىضىا!لم؟مااًلموضو؟،ابرد!المولكننبممكانكلفيفتشتلقد روبر،الياستمعي،حسنشيءكل،لاشيء..لاشيء-اًلقنى
هـناحرجي،هنامنلتخرجيالمستحيلافملي،ياصبتيانياً-نتمعى

طولاجري-يطانكال"اجري-واجريمنهتا-الذيالطريقنفس

ءصع...!ما80تسمعيننيهل،قطاراًواركبياخرىمددنةاًلىواذهبي،اطيل

!صهوثلىبها!!محرجبه؟حمثماذا-الفتاة

مسافر،قطارأيخذي،هنامنبميدااهربي-اهربي-الفتى

بعد.فيمافريسكوالىتصليانويرمكنك

بدونك.مكانايالىاذهبانلااريد(نحيبثمبهفي)-الفتاة

!""(ولكننياليهاينطر)شيءحدثلقد،اذهبانلااسنتطيع-اًلفتى

دائما!،المهافليلعنها-دائمامعكسأكون

النحيبفيتأخذثممنهبالقربالفنتاةتقف،وجههعلىيسقط)

العويلعنوتكفالجوانبآحدفيمتواريةتقف،مبتعدةوتسميربهدوء

مم!لما!-لىملالرجلددصل،الظرجفي"ورالجمضجةتزايد،الخادجوتحملفي

.(لايرونهاوهمالةتاةتراقبهم،دفاقهمنواثنانهو!جري

!الحرامابن!وها-الرجل

.ياهاريالزنزانةافتج،حسنا-اخردجل

الريسسهيلالدكنورترجم!ةوودحاويمرىوير!حهالزنزانة4ابالىالتالثاًدرجليتقدم)

.(الداخلالىامرأةتندفع،يرتارجح

والرجالاليهتفى)ميتهوهل،اراًءانأريد؟هوأين-المراة

هي.انهنعم(صمت)هوها(.يرفعونه

ايت(الرجلالىثمباصت!ارزوجهااليهاينظر)

الكاتبفيهايصورر!لعةمسرحية.منهتلصدعنا-حسنا(،ضحكانمحاولا)-اًلرجل

يرفعون)ياهاري!،عدني،جورجيااصت-الثالتاررجل

اًلقضاءايميهمارسيلالساخراً(!(
!صعوه(وبوحشيةةفبئ)-اًلفتاة

فضائح.منبهيحيطوماالقرنسي-ط!فا؟ارجل
؟الثءارعفيهناكلستلماذا؟هنا.تفعلينءاذا-الثانيالرجل

ولكق،للمححمةالمؤل!فقئموقد(اداةؤ،"ب!اارجالاز-و!ري)واذهـ-واضءوه-(ل!اة

داهبة؟اننتظنيناين...انت-المرأة

...إاـ.برالهق!دهاجمهالذىالقضاء!وهقياًنهمبمادكملاصقى،اذهبدء:!-الضاة

..وتطرحهاالفتاةتصةع)؟تسمعونأ،اهااهمواورت،حسنا-اراةا

؟اتسمعون،الصغيرةالكبىةهذهالىاستمعوا(ارضا

ودم،ببطءاةاًرةنر،ت!هص،اغصاجثةحاملينجميممايحرجون)

ادجالحالىمباثرةتنطرثمشيءكلالىحولهاتنظر،تنتحبتعد

لادابدارمنشوزات(؟تهمس

!هناكيامنانتم!هةاكيامنأنثم-الفتاة

ارةرر--

نرجهةلقاهرا

صعقالجابملعب
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