
طحتق!!م!خ!ر

ل!حمأتعوو-ه.مم

رهـ!اءصبصم!اص!صب
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((الس!لأمالىدعوةهيذه"

((الحروبضددوبةو!رخة))

.ع.ن

..المحديقةفيكنتربماأنكمدتاءب،؟عز/زلي،آه:فهلمببب:اًالنةمرءهميات

منك،رؤ!بقةلة""هذهكانتلهد؟ءتبذ.اد"جئتفقدولذلك:آنقوريرسضركبايب

ميليب.يرلمزوجته،اًن

بذراعه(كتفيهاو/طوقنحوه!الغرفةيذدع)!بستبس

!اعزإزتي؟،-ت،(متولملا):فيليباًولاده!الاج!رال!د

(الصورة"ءأملينينصامتبررهةيقفان)أرودى

آخر.عاممضىلقد(نفسهاتحمت):آن3391،الزمن

بهتمركانتممابأسرعالانالاعوامتمربهبفاترين)برقة(:فيليب

الامر؟اولفيمريحةالمغرفة.فوريسترعائلةبيتفيالمجلوسيغرمةالمضهد)

!صورا!!مبمنبربمونإبماد.ى!ةممااؤمرعامكل.اًجل:آنعريرضةمنخفضةزأفدةاليسادآقصىفي.ا(حافطةالمطبقةوقاديسودها

فيوآنغص!ى،جنونهجنؤدعاماثسخ.سةمنذبأسرهأن3العا!ماناخذتاكءاساءاظلمةبسببمعا!امنالكئيرنتبينلاصديقةعلىتطل

.ؤ-،الارحمةؤ،سيةصربمنلمتلطف،مصراعيهاعلىمفتوحةالنافم!انرغم،دلمك،دمدولها.ررخي

،الحروبلكلنهايةتضعالىتكبمااءرباانهـ!إقوأون.كانوا:ف-لميبيعلوهااليمينالىمدفآةهنالث.اًلصيفآمسطرنمنالاء-صيةتلكدفء

فية.لي*-واانبالابطلليليقعاولوتخلقبينالمسرحأقصىوفي.خافتةرقيقةةعبءيشعء"ربائيمصباح

ابدا؟مابطال!،مدلم...الذيناًولئكءنوماذا!؟العصب:آنوثير.مقعدجافءهامنللوعلى،للزهورصض!ةمنضدةواكاؤذةالمدمأة

حظناحسنمنوكان.ماأحدنالثميدفعانيجبكان:فيايبالقصيالايسرالركنوفي.اريركةااًليسرىالناحيةمناًلمسرحوء:هـحافة

الوحيد.1ابننا/بمنلمرودىانعلى!،هيصورةاًلحائطعلىتعلوهاصغيرةمنضدةالظفذةيرساروالى

يف)...ا)كتبرر،لشيءوآحد4،بنالى؟ضح.ةز*نام،آجل!:آناليسارمنكلوالى.ثنبابهدإعانفيذتىءصورة،ماذتبينهقدر

الاحبانبعضديأحىاًننيءلى.جداكثبرشيءذاكمعولكنها(همس.بابواليمين

....يذبحوالكيالارضاءننججطانمن"،اطلاقاجدوىألا،جدوىالا"طضةبعيدمنقديمةساعةدقات،الستارقعيربينما،تسمع

الاخربن.انجناءوءلى،الابنلءاولئكعلىالدمعيذرفنلكيالبناتوااسماعناامنيخلاشىانالاخ!برةالدقةرنينيوشكوبينما.مساءإدامنة

...ورا"شاة...بالرعباحسمجللةالعودنحيلةالقدصغيرةسيدةوهي.الميمينمنالغرفةآ.نندخل

ياعزيزتن.،تحزفيلا:فيلببعينيهانصبوضعتقدكانتلوكما،العزماكبدةاهـرحتعبر.بالسواد

اصافيصالذيالجرحان.بليؤيا،حزينةلست،أوه:آنالصورةآعلاهآعلقتاكىالصغيرةالمضضدةالىتصلوعتدمامحدداهدفا

!.ئ-تسكت).اوقت،1معالشيءبعضاندملفدالمبكرات؟بفقد.قديمطرازمننحاسيشمعدانفيثنتتطويلةشمعةعلىانطادناتقع

سقوه!.الانعمرهمنوالتلانجيالئالثةسيبلغكان(حنانفيتقولبسرعةصوؤهايومضالتيالثممعةوتوقداثقابامنعوداآنتش!عل

.مبكرةريعانفيلفتىفهي،حقعلىكنالقد.وضوحاأكثرالصورة1فبدو

...مشوهاكشيحاعادقدكانلومماافضلهذايكونقد:فيليبالابتسامةارتسمتوقد،عليناويطل.الضباطزي!يرتدي،شبابه

لا!!لا:آنويوكد.هاممغزىذاتالصودةهذهانبوضوحيبدوو.شفتيهعلى

بألسرهالعالمفانعادقدكاناوصتىولكن.سامحيني:فيايببعضاداءالىتقصدانمافهي،عبثآلانتصدفبأنهاحدسناآنمسلك

العائدين.للجنودم!ناليومفيهلايوجدبنظراتالصورةالىوتتطلع،قليلاانجعتترا.الصورةامامارثمائر

،النسيانمأطواوومبقدر،المتضح-ةاسهتعدادعلىماكانوابقدر:ان.(لحظتيناولحظةءهـءقية

القنديل،ووذاف!اوؤدعامكليافيليب،صوابعلىكنتربما.اجل.يارودي،انسكلمانا(هـمس)في:اًن

منماتولقد.افضلعالمفيالانأن2ربماانهذ-مي!ئاشيئاأتببنيدخلالنياللحظةفيوؤستدير،دهأالمماخاطرا؟لهامنزطرد)

أنبلأممانرومههناكوهل.وجوديتجيرالداجلومن،وأجالمثاجلييحمل.منهدخلتاًنسبقالذيالبابنفسمنالغرفةفيليبفبها

ذلك؟منسريعةبحركةجببهفيدسهاًلىيبادر،ثقابصندوقبربهفيفيايب

الي!و!ذلكمنذ.دائمالآبشجاعالص!مةتحملتلقد:فيليبحاولايعلى،عببهالاتخفىهذهصوس4انالا،آنءلىنظرهيقععئدما
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،وخابتغثةعفنةبافكارشبعوا...انأسههم.المتاعباًصلهم!يهم.المفقودينالجرحىوطعداد...5برأعت،د"اًكقر،رو-"وردالذي

نفسكانرل،جد/بافردوسايمنلمالي4طدواالذيالعالبملانآمالهمفيراؤهـااتخيلهاناحبأنني.ااًهـلأ!،لدةءةا)ث.ءاءة:آن

البالي.اقديمابمالعالىدلكالمجميعمنمجوول،مجهولكجنديعلميهو!-وفامةرء،،!أءالىتمعادر

صدمواولكنهم...عظمةانضاءيتوقعونكانوااقد،أصل:آه".

.....دا.يرامه-ألي

.مرةصدمة.فقيدهامنذلكت!قانامكلتود:ويا.ب

ينفدرهـآقدعبرهمولكن،سنينبضعا،هـوءالزمواكالقد:قبيليب.برذلكأمل3،ؤمنرلان

الامور.مقاليدسيتولونوقريب،بسرعة،تسحهمالتذمروهذا.الان.دالىطبعأجل،،أجلى:ليبؤ

...يئفجراناوشكرركانحافةعلىنقفاننا.نحاربهمانيجب.الاولاديلدونالذينهـمألرجالكاناوحرب-نقعىنت"ا:آن

فييب!:آ!يطيلالا4الااًلىفلنبتولى.دائماا!لمحربتقعانأخشمى:فيايب

مثطعريولكن.ازعاجكاؤمداًكنلم.؟عزيزني،اسف:فيليب.القادمةالحربنرىصتىأعمإرنافي

،عضادواالد.بنالرفيله3،جمهعاعليهمالملهلعنة،هؤلاءلان،تغا!.ؤادمةصربلإت،كتكونلنؤطعا:اًن

...رودىانبينمااعيننا0نغمضانلايجبو!كن.ذلكآعل،هذاووراؤ!:فبايب

نحاربىمانآيجبتن.ذلكاعرف،؟ؤ.لميب،ذلكاًعرف:آن.تمالاتالاصءن

"؟ذلكاجلمن.الاننادراالجرائدعاؤرأانا؟فيليبيا،لع:!مأذا:أن

.36أحاررمايجملنيدذاً(نفسهرفألكلاإكادا:فيليبهـ،داليىفا)مالم،الل!ظةهذهجديفياًلخطرانلاأظن:!لمبب

هؤلاءحا!بلقد.نفعالاتجديالنقمةان،؟فيليب،ولكن:ان،اًلاقصىاًلثرق!!مننأعب.وشغبؤلمقمكانكلؤكطولكن.أا،-

والتسمك،والحق،الحريةاجلمن...رودىحادبكماالرجال،اًلحربد/ونصولمناقشات،اورو؟س.،ء!يتبىدصفةا)غاسحب

ألانكء؟لمطذا،نحادبهمانعلببكانالانتقولئم.مجيدأءلىبمثل.مكانكلفياؤماطلينءن!وجوق

ألانىما؟قلنكالىطرإقةالعزاءيعرفولا،اًلنهيانعلىقدرنجر!للمسلكينيا:آن

تنساهاأانتريدالضراوةمنسنواتآربعكرىذمرارةنفسك.فييثيرونالمساكينتبينالهحمعبمنولكن.تنهكبلا،مساكينبعف،!م:وبب

.....وبالنسبة(همسفي)...للاحياءبالنسبةةجديدحباةاًنهاضللمرحبوا.مكانكلفيمنتشرةةيراكسفالصاصر.اً!ءول"قيين

اهـ،.للاموات.مضبريياتبدولعقولهمامتلأتوقد.العمللا!رربونألا/امهذه

كانوالوانهمالاقاتمةجدنظرةالامورالىتنظريناًنك:فيليب.(ابدالايطلبهاحقاالمساعدةالىحاجةفيالذيوالمرجلالاضرابئت

الحياةعلى.انفسهميعودونكيفلعرفواًالعقلرحابة!نقدرعلىل!ولاءيلببنقابكتجعلفطر.نك!انولذلمك،ز/ز.ني3يا،امرأةانت

.الحربمابعدعالمميطريقنانشقاناردق2ءذاصلبةبقلوبنواجهـهمانيجبولكنالناس

كيف.فعلا-ذلكعلىمنهـحاحدلايقوى،يئفيببب،كلا:ان.اةالحبؤ-!

الاهوالينتظروالموهممثلنايفعلواانالجميعمنتتوقعانيمكنك.وصشيابو)!هـاانآن

قلقمنفيهمآهمعلىنلومهمانيرمكنناهل؟مواجهتهاعليهمكانالتي00ضروريهوبل،وح!ياذلكليي:و-لميب

السبب؟لذلكعليهمأنحكم؟واضطراب.يافيليب،حقعلىلعلك(اًلعزمواهنة):ان

علىتعطفينكيفاعر!انا-آنيا،شعوركاعر!أنا:فيليبالمىالا.يئعزبربزتيحق،عاىاًنني3!أءإ؟أنا-قعلى:ؤيليب

مراتتسعمحلالايصدفهذاعطفكانصدقينيولكن،الدنيااًلطنقات.العباحهذااًلاضرابالىعمروالقد.(صمتلحظةا؟مصنع!فيذلك

سيح!ونوعئدما.وقوةثلايريدونبل،عطفايدونلاير.،ما.غركل.المغالبةتهم4أكتر

يظئهمماالثورةمناقتراباآشداننا.نحنسصريموننافان!!ذلكءلىإ*يافيليب،اًلامربهذاًت!.رزكه!لىأانك:ان

.الناساغلببعضأثارهاتذمرصألهمجرد.الاطلاقعاىلاشيء:فيلميب

ناالليلةواشعر.يافيليب،فيبالنسبةكبرةمشكلةانها:آنيتقاضونولدنهم.يرقولونهكذا.الا"وررزيادة.إ،ابىون.المتطرؤين

تعبمجت،الحديقةالىسأعودأننبماظن.مواج"ننهاعلىالقوةليليساؤا،جلا.اغلبهم...ذلكيعرفونوهم،ادادة!الاجورأضلى

.والمهدوءالسكينة.مطالنهمء)ىاعطفرلااحطر؟،م

نالايجبانهتعامينانت.ايضاانا،معكسانعب:فيببب.اجلنامنحاربواالرجال!ؤلاءبعض،ؤيليبط/1ان

شيئا.لامرامنذلكيغيرفلن،كث!االماضينس!ضرجعطدواالذينالرجالهؤلاءان.المتذمريناسوأو!(ولا?ح!:فيليب

.ابداذلكمنيغيرانمايمكنثمةليس.كلا(تعبةة:آنمرضبنجبرانفسم!لمو!سوا،شغلتقداماكنهملببردواًالحربمن

يدخلثم.دقيقتيناودقيقةخألياالمسرحوينقى،يخرجان)

انهكهماوقد،اتنيملابييرتديئنوهما.اليسارمنوجوديثجبرالد

كرايختلفولا،المظهرحسنشاب،سناالاكبرو.هو،جيرالد.اًللعب!!لاداً!)ا!!

بمضربهيقذف.الحجرةاركانياحدىفيالمعلقةالصورةصاحبعن.

انيمادلتنسقممصيشمركلهاجوفأدةاثوفئماانرلعفعإلموحاضوتبلقيروبمهرررهمباًولغرفة:منالجزائرفي

النهايةفيلعبناهاالتيتنك،طيبةمباراًةىتتلقد:جصرالداًئحئأ!داًر

ويملاينهض).الشرانيمنقدحالىحاجةفيآنا(يزفر).ياجودي

.(قدحالنفسه

اًلزجاجة2منشربتنك5ئنف!سةدلالتث!اطعرغضبابدبمأ(بهـ،)يختفطاكبالقرطييخالدالسيدلصاحبها

ابرلربيمبععىئختلسراًبخا!لخابعجوانعونفيلم)اًنةحذيرتابدلامجيرمنذالجزاًئر-بليلظ-؟رقمغليكولونهج

لنفسه.
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اخر.بلدفيولدمصادفةانهالالهلاذنب،اخربريرئاشاباليقتل؟لهقلتوماذا:جودبث

ليرهةإص.ت)!الهيي،!الحضارة.الحضارةسويسمونهماهوذلكالعودالضامرةخادتتتكونانالارجحانلهقلت:جيرادد

هذه(وبسم،فدحهمن/عة!ررنتةةيرشفثم.اًفكارهجرؤتهوقد؟قدحاآتريدين...فئرهةنهمةنظرةلهافان.ذلكدنمعلالت!هيس

.قوربرجيرالد.للىعيدالخطبةىاًحاجةفيفاظسيجارةتعطينيانيمكنك.ش!الا:جوديث

.؟ءكذلكاليس،يبفيامر:جوديث.اعصابيمايريح

اذاوكني.إكرامأسألتنياذا،السخفمنتهىفيجيرالد.العلبةهاك:جيرالد

ناوامااأحاناماوهكذا.بئلطيرانسأدتقاخرىحربنشستما.(فتلتقطهاالسجائربعلبةاليهاإقدف)

-.نيبنسةحلولاف،ؤ!هناكيكون!نوقيلك.اموت.شكرا:جوديث

الحد.هذاا-لىالافهارسقيملافكن:جوديت؟اليومتالىيحماهو(فجاة):جبرالد

نيتغريفقدحالآيوءلمى.الافكارهيسقماهذاليس:جبرالدألماذا.اًعتقد2ماعلى،الشصمنعشرالسابع:جبىديث

ذلك."نبدلابالكشافةاًلتحقبأنامي.رودىميلاديمدانه(بهروء):ج!يراًلد

بعضدينفيركعملا-جبانليستسممحهل!مدهشجوديثالحضلم.صحيحهذا(القنديلالىوتنطرنستدير):جوديث

؟الاحيان.قطالقنديلذلك

امحم-ري...ليوقانه،الحمارةأيئ،،نفيراببسىاته:جيرالد(الصودةالى-نذ!ب)

و؟الانواجمطأجمطأرزوالدتاضايقفرب!.تذكرناانجاالحظهـنءن:جبرالد

ازعاج!ما.ءدمالافض"لمن.الحد/قةفي/بموناان/ووجمل:جوديت.نسيانتا

.؟جودي،شيئالكاقولانردوفي،كلا:جمرالد.(جوارهـاالىورقفينهض)

؟ماذا:جوديث.ياجيرالد،كثيراتثههانك(صمتبرهةبعد):جوديث

فانه.المصرو!طابفيات!.والديعلىلازرظبمةجبرالد.الصورةهذهفيفقطعشرةالثامنةفيئنانهأحقا:جيرالد

.امالا،هذهالهمومديغارق..فعلمك!ابدالااعيهانا:جوديث

يه!؟:صد/تالضامسةفيكنتلقد.طفيفةذكرىمجرداذكرهواناجيرالد

نتئا/بمسطركئلماًنه.لصنعافيب1اًلافرذلك:جيرالد.الثالثةفيكتانكبدولا.بالجيشالتحقعئدما

وهو.تعلمينكط،نقودهيضسهووالان،ؤجلمنر3اذإ-"تق؟غريياهذاأليى:جوديت

المضربين.لمطالبضخيرانلايريد(جديدمنالعورةفييحدقان)....اجل:جبرالد

كذلك؟اليى،الرأيصهإبعجوزأنه:جودرتتعتقدالا،ىنمكللذكراءوفيةتكونانوالدتيمنجمبمبل:جودإث

رالثوريين.ويه.موم،العداء.العم،ل./نجاءصبانهاجل:جيرالد؟ذلك

.الحربمنعادواالذينالرجالالاخصوعلىشتكاشىلوكماالامريبمو.هذاًاعتقد(يقينبغر):جيرالد

؟!اترى،السببما:جودرت.قديماجرحابذلك

.4ز.اءجخريبةنزوةمرردلعل!ا.ادريلاصرالد!قاًحساسهاندركانلايرمكننا،جيرفييا،ولكننا:جودب

.رودىبسببعطفهسيوليهمانهاظنكنت:جوديثنحننكوناًنقيونماهوشبلقد.ثانجيلبرمثابةفنحن.الادراك

انههـواعرؤ"ماكل.ث--بهالعداءب!م،ةران4ربما:الدح:بىةفسهـو!رنا

لمءردأجملدإس-ابعل!اعمارهـ!مرقية/ورتءوأان.؟ر/دونانومعنهـمإردد!ابذلكتؤلمانهاتفنينالاولكن،ذلكاعالم،اجل:جيرالد

سببلمه.فيمرةالحربخ،ضواان"م؟داعبلا

؟!راءهذا!لىولكن:جودبثكما.نحسا.هاأحسب.الالمبر-،ةمذبناخساعابعض-جوديرث

الضط-،؟ولعلىليس.ولكن"ء"ةقمتأننياؤولانيمهن:ادجيرايميمئ!نصفهاان.فهنصيبهاوتتحملثإءفيبذلكئاركلإكانتلو

فوجدواعادواالذإنرةالمقجدالط"قةاؤرارلااعنيازا.تعلمينكماالىوتقيدهابالحاضرتربطهاالتيالوحيدةالرابطةونحن-الماضبمفي

ولا،ؤلمقةازها.العاملةاللإقةجمهرةات!ولكني،بهمالملا!قاًاتوى.اًلوافع

..قرارلهايستقرلكنو.شريدةصدمةصدمتلقد.العجوزامنا!حكينة:جيرالد

نارهاان؟لكدتعتقديرنالا.صدمتهامنتفيقبدأتقدانهايبدو

"*يه*ع*حعي*ع*حمسع!**عىع*********عهعععن!...عامكلالقند/لىإقاداعادةايطلتلوفقط.الاياممرءلىتبرداخذت

على؟،العزاءمنكثيرا،العزاءمننوعااًليهاتجلبانها:جودإت

.النسببانطواهؤدرودىانتتصورانلاتحتملانها.ماأظن

اًدلحةثراساث؟.ذلكلاختملانهااعتقد،كلأ.:جهرالد

..04منهاجميلةلفتةانهااعتقدجوديث

م،احتملافمناًخرىحربنشبلو،حسنا(بطلافة):جيرالد

الادابدارمنوراررمى.الامرماميكلهذا،موقداًخرقنديىوواكإكوناًن

جيرالد!(مصدومة):جوديث

صبحيالدينلم!يى2شماوثاصافزههـبراًنالواقيفياةمدلم.العجوزا!ظةأقيها،آسف:جيرالد

منالرغموعلى،فعلاشيئانظرنافيلايعنيرودىنولمك،فظااًكون

منمورم!للدحورسيثالنافيجديمةضايا.نجوراا!نر!ا.الجراثإءظرشافي/منيلازالفانهذلك

.اخرىحربهناكتكونان:جودت

الق!ثيرباءا!ريةالكافة6رتلىماكنهذا.اخرىبلادفىاخرياتنساءماتقولههذا:بخيرالد

مأفونسياسيرأسفيتقوم؟ذلكماجدوىولكن0جيلبعدجيلايقلنه

*سعمحعع!سععيحهـ..سى"*ءال!سودالىالابن!وسل،نحنايننعرفانو!ل،بكثرمنهاكبرافكار

31



جوديثلحو.تقبل.الاليسأواقعةحقيقةيقرركانلوكما،جدلة.النهايةالى،صفهمفيانا!ور،كينمنإ،لمهـ!:برود،ت

.(مشفقة.وكلى.هداًتقولينيرسمعكواًلديتدعياًلاالافضلمن:جيرالد

هنا؟تغعلهالذيمابربكولكن،اوه؟أعمى:جوديت.،ولقلا،أدعهلىبئ:ت4جود

..ثمالطريقفيماراًكئتلقد.أتذكرهأناحاولماهـذاةروديمافولك،..حقااجلنامنالكبم4ورفاؤرودىعمل)قد:جيرالد

يفوح...حديقة،جل2(/اتذكريحاولبينما)...الامرعاياختلطثم؟معيتأتينهل،الداخلالىالسيارةلاحضارسأذهب

يرضعذرشبمءدكرىستعيداًجعلانن،سي!دةوصوت،الزهودعبيرمنها8طلأبسيلاغيرفىمأذهب،كلو:جوديركظ

....و...و،تفسيرهعا!.!ء:،:برءرالد

دائما؟ذلكإسابكهل:جوديث(يخرج)

فيأشعرولكنيجيدا.أتذكرعادةاني.كلا،اوه،كلا:روديحالاافضلأنت،المسكينرودييا(الصودةالىرونتطاورة):جوديث

ي!خترق.متقدبسهماذاثمراسيفيتتزاحم/،تالذكركأن-انالاصبضالحرب.أنجميعآعلمتظلقد.إءرربهملفعلأقمتولقد..نرقدحيث

ارحل.ان،جب،تطفليعلىآسف...أ.فيجمنةلا"عتمليمضربها،وبراضقط،الصورةالىاخرىنظرة.ناقي).الر!وى-عدي!مة

.(مبتعدا)تهـير)خارجروديهيئةتبدولحظتينأولحطةبعداليمينمنص،رجةوتمضي

هل..بةهل(جديدمننعوهأيستدير)!مهلكولكنةجوريث.بطيئةبخطواتالغرفةداًخلايجتازه،ثمهةيهـةعندهاوؤف).النافذة

شيئاهلك"أحضردعني؟بخيرانك""أكدانت،لاشعورياوثوقااقدامهمواقعمنايواثقبخطواتالحجرةفييجولثم

البيت؟هذافيقنديلاتوؤدونلماذا.شمعرائحةألئمانن:رودي-.القسماتجامد،اللحيةآشص،الوجهة"،ءرو؟ءدو.5الان".جاير-ترعي

جمب؟ذكرىاجلمنأهو(شعوربلافحوه/ءوجه)بضعيخطو."لطغأبضوتذاحرقت"و./طوق،دتلآزرؤأءحاة(بر"تسي

هذاًعننتكلمألايحسنولكن،أجل(حزنماغيرفي):جوديثؤ!4جبينعلىيدهواضعاقيوقفثم،المسرحوسطاًلىبط"كأخطوات

؟النسرابمنقدحاتريدهل(ظ!رهـ،أولضهوؤد).الموضوعمناليمببن،داخلةجوديثتعود.لئفيتذكريرحاولانكانلوكما"وهن

ش!اـ.:روري"لممجخارجةإرت!توءتررما.المقاعدأحدظ،رعلىرونمعط!،وزلأ"م!

ويتناول،التنرابجوديتتصببي!نماالمنضدةالىرودييمصي).(خطواترفعنحوؤض-طو،"رةلاولدودي

نصوهجوديثتشنديراللحظةهذهوفي.وجههمنويدنيهلالقندة؟هناتغعلماذا.نخبرننانتسمحهـل:جودلمت

يسقطالقنديلضوءفيوجاله.نرىوعندما.يدهافيب،لقدحممس!كةثس!ت.فقد-.لعذرفي!أن.وجبةرودي

.(ءرخةمنهاوتفلت،هايدمنالقدح؟تعنيمادا؟فءت:جور.إت

...اعتقدتلقد.مكانهاًلقنديلدع؟أوهاوه:جموديث.صوتكأجملءآ:رودي

آزعجتك؟هل:دودي؟قيرهادىردأتقدانكترىألا:جودرث

.روريقنديلانه.ذلكتلمسلا:جوديثلكمرفاًيو!!ةوسياتكيهـوصو"كاناخبردأنؤاتني:رودي

انا.قنديليانهنيفيلقد.معذرة(غر،بةلهجةفبم):روديوبلأ--ريرقة،التذمرعنمجردةبرلمهجة،ذلكءنإوران)آعم.ىؤ،د،.ءلأيك

حديثاصلر

-وبرمرءنشرسغبطلم،

!دكنودبقلم

ابراهيمزكريا

قبلمنالعربيألادبيعرفهلمجديدلون+

وتذكرنا،والظلاموالعدموالموتالوبردمشماكلوتتناولوال!اةبالفكرتشتعلويو.يات+خواطر

مارسيل.وغابرييلكيركجوردبيوميات

الاكاديمى.الجفافحلكةوس!الن!وممنكلمعتلوحصيةمذكرات+

بالعربةالتعبيرطرقمنجديدطريقفيسيربدءيكونوسوف"الفكر"قضيةيعيشهامكتدبع

اًلادابداًرمنشوراتلى.ق0.2الثمن
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!"وفرفتكنجاسمكولكن:جوديتنجآنتوضدبربك:+ودرت

رلا..شحصيه!عا!اءعروطامنيرهـكنماهناكإكناك!:رودي(مكانهالىولرده./بهمنال!ديرلناخف)

م:!مضطربأتي!همتوود،ميت.3اًننيعلىلمر.كتلقد.ماث،دةىص..ولمبللا.شهيئا..الانر3ألذأذ!يرجدو...ير-..أجل:ر،دي

أنل.مذآءر!ءآنمنييئودعوندانوااًلم.داطيولي،)طشعرونأعادونيا!ص،لتد"اشيءهضاك.ايلةاايرامماعلىأننياشعرلاناول،أصرىسدةو-ىاعذر

ء؟دعينتطم-ف؟الانلفعلىوماذا:جوريتبر--للأرأسيجنبآتو!يلمطنوعلكبخناقهرسشقءثي-ءفطيءاىم!برت

،اموصماعلىالاءرأولديالامورومازت.ورصلالااصنع:رودي..ضيقليابمنالدخولءاىميرتزاًصت.طاناً!فكانلوكم،،آزفيطاع

ا)سائده،الذمرحا)"لي--بب..!ربربء،!منذولكن.ط-بيناًلناسن13و.يربةغرا-ةرراصس!!،ناذ!كورغم

اكتصالامورآصير!...ر!هوم!،ا!!ربفيانويالعامةوا!رغبة.هؤاربانفو،اجأى:سودرحت

.اتعفهبىأنيرجبو،3-ررشحمهنأور.هـر.مضكآرمهذا.ألت؟رك:رودي

!إ!تآءنو-ا!رل!:ه!هل:جودبرت..الانأرورل

.برلطوامدمنذملأانو-اأسمر،أنا.كلا،أوه،لا3:دودي.4برووت--ربرحأنأمضءل...واكن:سودوت

اء،وزاذركالدوامء،ىوة!مالاليداىاالىشرصألا)ىمدووعآزنبإبدووير،.ز،بكفهجبينهلممصح).ء"يلمنرولوهـليهـاتالارءة:ن:رودي

جراءمنب"اس!دء،اناصفأنالمتعذرومن..شيءءنالبح!ءلأىيا،هـكملىتء*را(وا!*ايرض!ء!).الانرءيرآدا،اجل.(رئ!ء"

ذلك..اًلحضونالصوتز"ت،--دي!

.أخمساءدكأنليودي.عليكآسفهجدأنا:جورتدو-زة-هـثعن.حدتبا!-،عدكأنأود.وا-للاارق:جودبرت

هـ"رالفحتىولكأب.ذ)كأإر!طبءك،منردالمحعهفا:رودي.ء،نعأدرك،لأنام

أءروءأزا"ت".ررزلمكلءفازك)!وردتنة.لملأ?ضاالاءظة!ذهويأعنبرالمثاط--إبلاوازا.لحنهاحدتكاًنير-ةحقءا!ضاك!.-!:رودي

نعتء"ماأو"مآنلةالطولىا)ظلاماعواًميعلمتوور،بهبنتصعرماحهءقة.أص-ءإذا

اًكصفمهو،ناابءطالرلصيانها.صانيالافالصوتاًتنبرمنذ-رةملى)؟رؤن3ذا!ةدتهـلى:رتجور

اص،ة.لي،لرلثمورا،دائميرجيءآرحلتدماولكن،أص-،ذالوراظةوا،أحب،زا.،وصبذولي،تلاخروتورون-لمتتابتيا*نو.الانرء-رازيةرودي

1!د!لالد.ذلك!أعر..!واخدير:ماا..!ء"مرءوبغءررر"يءو،زلم.او*لماذا...دةءلمالبيئولا.!ءظ،ترةهعآ"ورءدوءاي1)ء--"انؤ-،1

نطر!يمت.الىءربمن!رغعالمويم!ملوكمتة-لىعبءانا.ءا-"ب-:حبذلكآكان(همسوكه!)؟أبرف،رصوكوفيدت،!ل:برود.ت

هـبعد.ؤداننيات.عرلاأدنيرغماجم-عا؟اد-رب-

ماضد.رونت!يئالىرزكر!ولهـانأ"كنكلوجود.برت-برهـارءهـد-ب!!أ"دمنذذلكنيصدتو)مد،أجل:روري

ص.ىآلمحةد."،نالاسبعضدبم(اضيراتاماقدصوت!ي):دودي.!ظرزالاكلرمنر3اذلافازابربئو)ونذا!3

.الماضطذلكد3أتذأنديارفةا؟ر3تذلاأدت:برودبرت

)؟أمكر-فكرآنتىولا(بردة):جودتللمعذلكومع،مبصرامار!تفيكأتاذامار3أذلاأز،:رودي

به-هـزلىا،ل؟ات-صبهص!-أ،ون.أ"بصشىولا،كلا:روديعلىآدوىلاازننورغم.ءرير-ةصور،الاحياندعضوي،"ء-اة!!ي

ات!!كم،،ردونيةالباءة،د!!دلكونرليه،.ثفىلا!خااهـ?ن!ذهدياعملفبميكمنأنهالاالاوفاتمنوؤتفي!صراكأتاذاًماتذكر

له-د.افكوألاعاىينة-وعودت،وأنعازكيال-قووي.!ء،لميأزا..جاريةومباه.وأشجاد.ءروجصودة5ءخيلةيؤفي.ليألمرد-،تاص-ء،س

ذ)ك.،ر،راًء"ن..ماحكم"!ت،كلم*ون!د..ؤد4زبئأومنأنلهلمهت،برتهرننالاحىانبعضوفي.برمرحون!معداءواولاد..قء!!وة.ب،ء

ووراًلا!بطةمصكصهـوتبءنأءا.ص،لأيءاى2بتصييرومنانالمرءووىلاشيعنحوعقالهمق!ا!فيضطاق،الايلةحديرفيت*مفيالزهوركعبير

مثاك.اصت)يلمءونآنو،9رز.يعالهضيتواذأ.دلبيالىا)ورزاءأدخل.فيهكأتماأشث!بياذاتم.ض،"3أءروط

بة1!ذكوبىإض،لمقكالا..ارصو؟الحربقبلحالككانتيهف-ولكن:وديت5

ور،لاآ!صنبأنكشمعرأنمناوانق؟لمف-،.)فضيولم،لأ3+وديرتحوبى،منيروروشإء،نالطيمنحفرةفيبدأتحياؤبأن:رودي

؟الان3-لمهالامرءن!!معتلقد.ا)ء-،دقطلقاتأز4دمدؤ.ه،أصءرونيث!يء

.ب!*دحدالى(ز،هـفا):رودي،هناكوجدتكيفآتذكراًنعاىقآدرغيرولكنني.بالطبع،بعد!يما

ج،نع؟آلتهل(س،طر)هـاخطرو!د):جوديتلاطورردحاالمستشلىفيأمضيتلقد.كنتألعبهالذيأ)دورهو،ءا

.وحمادت).الطعام"نالمنتر!وماا!ىجاثع.،دائمجائعأزاةرودياماتماما.اًذكرهذلكد*دعلبممرماوكل-جىبىأذاكاذ!ر،و!تا!من

روت"الىجالع(صولهالمرارةأ*--وو.جوديرشثيرحادتمماأكأرن!!هأصي،نا،،أشعر(أخرىمرةبيهـهج:ينهو.برمسحيرسكت)..ذلكوبل

لجم،لهايخةفامرآةحبالىجارح،الربعيرإكسو!،صدإفةذيبهت،حوليمنش!ءكل2برظاممجأةتم،جللاامرااًكأنةصفأنوشكعاىأتب

الاخصعلمىجانعاكأك!و،الموتالىصائعدر،اةالحبالىجالمع،!ا:ب.انا!إجلةاحسستوود.نجبوبكأ!ىتكماى...ات!رلى!يوآخذ

الغ"ماًلازش-اني.منؤليلالىكلفيثأنن،تبينت!ولكت..الطربربئنهايرةعدي!نتظرنيورءشئاءـضاك

.عل-نالا!صفلتهـيردة،نتحدوشهأنا(برؤكأ):جوديت.واهماكنتأزب،مرة

نعسيأنسىكد!(لمحيهاللمرارةأثرلاخفيمةبضحكة)ةدودي...الاطباءأنديننشفىمنماولكن:جوديرت

عطفك.اشهـرأنأؤصدوام.الىلحظة!فهفيا!ضهالمةعدم!ياوؤررو.ليث!ءآيعملءنمحجزوااز!م:رودي

رحيلك.لمحبلالطعاممنشيئالمكاحضردعني:جوديث.عاهتيبسببللخدمةياي،قنر

الىهامسا).الأ!طنطلباهنافاننين!قد.برنآنت:رودي؟الانته.لاذاماواكن:جوديت

..اطعامامنوججةالىالمح،جةمسيسديآننيالحقولكئ(نفمهلاأعرف.ايوقتبعضبآ"ريالدن،برفىالعميانمؤس-ةتولت:رودي

ءت-،اًجلمى.يكآعدآنكأتب./5ء،ذاسأرى(ناهـفمة):جوديرتبرجحأنالمرومن.تغمرننبطب-ةكآث"مرات!الا،ذلككل4لكألوحا،ذا

الموسائد(بببن"بحمرجاسةلهءون!ب،الاريركةالىتقوده).آعودانالى.يفهمهمنالىء!رهرهكأوناًلمرءبر!بوح

الملطف.منتهـىفيأنت:دوديال!-*رقي؟كخدمتءاذهابعدالهمتذهبأقاربلكإ*نآ)مةجودإت

بأننيماحدالىآحسولكتب.داًئم،ليس(بابتسامة):جوديرت....وأهلك

بعيد.ذمنمنذعر!كقد.ا:صربممافقديعلىرفا8لمهنتبء،اذكرلا.أعرؤءلارودي
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ناايضابؤسثي،شئتاًن،الهادسةالحاسةسمها.رودي.ذلكءلى..0أ!!رك:رودي

.شلئاتالمشرةذاتمنودقةانهالكاؤولاش.-واء/ءةفآنبعد،!يناليءن.لشرج.م.4؟رثرجود/ت-تامله)

جيبه(فييدسهاأنقبلاًلىي!الودقة-الىيرتطاع):جراًلدو*!ر،4لملمةاًلارظهرالىانصرا!هابعد،راسه/صهتهـرودي.الفرؤفئ

ذلك؟عر!ت3يفو..(حبت4علىيده

منواكثر..يليقلازهيدمبلغهوذلكمنافلمبلغالان:رودي...أردايرتولمحفإنأ..جدوهـ."نءقليوب/بىقشيء:رودي

له.منررلااسافذلىفىانذكر،-ن!املأتاوؤزط-...ت"أ!-سلي،فه...ال-لمةأرجرؤنيافياما

ادسيأنسىآكادالشابةالسيدةجعلتنيلقد.الانسأنصرفطرقات.....دائمااتيءانف-ىانه،كلا،لملا3...وفيول3،زتا!ر

هنا.د!ل.!-،ءا!تفببرمنالتعبغا،ةفي،اؤخعبإفىغاويانا...وطرو،ت

...اختيقابلتهل؟تعنيماذا:جيىاًلد.-برخلصضينثيءثىتاك./بمونانمنبدلاتسءلادائمااربيجة

اختك.تكونقدأنهاخمنتلقد:رودي(ءخوجعاتقلبو.رثنتم.برههتاكناو/بهمبع،بر*ةالارعماى/رؤد)

عليك.اشفقتلعلها:جرالد...صارؤ،ت...تدويدضادلى...طرو،!،ط--ر!ات:رودي

اتعرفكيفتعلمتلقد.نحوفيأحستهماشفقةنكنلم:رودي....طرةات....طر!،ت

لحظة.بقيتفدكنتلأفحسبشفقةمجردكانتولو.الشفقةعلىتدق.ء.يقسبات!بو!هـب،روليهـاوبىاروصوتهبر?ت)

..الطيبةطبيصهامنبوازع!ملوكهاكانلقدسهافمنيرهبزحجدإهـ.كلنألى"ءونوبرور!،بهـيهد"نا"ديرمةاا!،ءفى

.جوديطبيعةهذه،اجلجرالد؟(مذء-ورا

لماذابالاله9ولكن.اسمهافهذااًذن!جودي(هامسا):رودي!كسلاغد،!ماللهاعنة،كلا؟المقانا!تتحموار!تقولكصاذا:رودي

داًئما؟الخاويةداسيجنياتفيالاسمهذاصدىيخردد...أماه....اءاه...خ،رجأذا.ا!الا!يصد!!!-توووهم!:د

لاولكن.شكولاللغايةرقيقامعكسلوكهاكانلقد:جبرالدعلىخلفيجودياخذدعهضى،أماه....بتاي.ء.لؤلم،لبماز"زا

على/راساالثيتفسيقلبوالديداكاًذا.تعلمكما،هناابىقاءمكنك1كأالدداجدكوبنحبازهأ،7.ؤواجة1الدراركبهاآن!جب.الدراًجقى

بابه.يدقسائلاياًلآنيطردله!ا!كرونخدعهمافافرط.ءفيبت"معهافيهل..البنادفيطن،ا)!ي؟ا...بئس!صءجدوج"...جدا

(يضا.السرعةوبغالميئ...اتطرؤ....رطرثات،م،ءإت9يئبر،واًز"م.بمنووة،لىن0..

نأبوديكان..تواارحلأنالافضلفمن،اذن(تعبا):رودي...0.طرهـات

عناية.من(برلتنيماأجلمنلاخت!لئكريرر31و!-و،)ادجير!دخلتما.جدادءقوجبا)تدر?ولهوءةت)

...مناعلىصديثكمستويأنلكقلتاذاتؤاخذنيلا:جراًلدممدداروديءإىنظرهيقعالمورو،ةا)ىاغرو"ايعبرواذ.منشرصا،صعر

أعني.ماذا9نعرفانك،حنا.(ألارر*كأ!اى

منذسلالصانعكنتلقد.سلالصانعمجردقأنا،تماما:رودييا،ألمحق(5و،هزروديالىفيهب)الذيمل(روءومفا):جيرالد

نفسي.فيهوعيتالذيالوقت!هـ-فا

المثقافة.منقسطاتلميتقدكنتلوكماتبدو:نجيرالد؟التيطانرء!هتالفعل"اذا

ذلك.عنشيئااذكرلاولكنني.ا؟هأفهمونيماهذا:رودي(رآسهءلىإدهواًضزا،ط-ءدروري،نهشد)

اًنت؟الحربهـوهيأمن(عنهرغمااهتمامهمطهرا):جرالدفيصو)"منالمظلمينحد!ء"بجءل)...أزا...انا:رودي

أجل.:روديغرقتهـداننيدبلا(أث-د،بىالصوتمعيئء،وبانمح،ولا،ذ*ول

الحكومةلرجال؟منآلا.ذلكلسماعيآسفجدأنا:جبرالد.للغايرةمريحفالمكلن،ارنومكل

أجلك؟منشيئايفعلواأن؟هناالىبكجاءالذيومن!والله،ص-ءخا:جيرالد

الانمنعاليناانيعتقدونولكنهم.الكثسالثبمءقعلوا:رودي....أنالجرأةوب،جدت.رتور-"يجئتلزد:رو،دي

فدالاخرينوككل.بمانفسناشووننمانرعىالانأ!لانكونان!صاعدا؟هكذاً!كه!تحدقاًات--طاندء!/جعلكالذيوما:جيرالد

منا.؟لضجريشعروند!أوا.!كأحدقأكن!مأنا(ب،دوء):رودي

تعرفه.اظئكلا.الحربفياقيقتللقد:جراًلد.آصرشيئالمقةأوومهذهتسمىررما:جرالد

طلقاتاسمعالاحيانبمضدينني2عدامالئئااذكرلاةرودي.اًامروةدان،اجل:رودي

حولي.منتدويالىينادقي!خطرثم،اضحفىافي/*رق)!ددوبمهـذا!البهسففداًن:حبميرا!د

سلاحفيبكبالثاكانلقد.فورستررودياسمهكان:جسالدأعمىأنتآم،منيأتسخرلعمري(ك!ء-ء،ير*ونؤدذاكانببايه

شيئاتتدكرانيمكنكآلا.ثبابهعن!واًنفيأيضاهووكان.اًلمدفعية؟صف،

؟الاطارقعلىالحربءن.للا-ف،حقااعمىأنآ:رودي

)يمر.الاطلاقعلىشيئا....اتذكرانيمكننيلا،كلا:روديولنسك.أرر"فأننيا!ولاًنأعني.اء(ترا-للحظيا:جبرا)د

يمكننيلا..عقليفيإهـ!ماشيءهناك(جديدمن!ببنهعلىبيد..هناالدصولفيلكلاحقأنهزعلم

..جديدمنتعودهيها.احاولعئدماالامرعكليختلط،اتذكرأن.هـظحقآينيسلي،كلا(بءساطة):رودي

بعدستزول.الليلةالحاحاأشدأنهاالا.الطرقات....الطرقات؟دخاتكثف:جبرالد

حالااحسنأنا.زالتقدهيها(قصيرةصمتلحظةت!ود).لحظة.النادذةمن:رودي

.الانخد؟!قلطرانفس!مناوءبالان"سلم.فضلهل:جبرالمد

جوديث(تدخل)اًياه!اويعطيهشاظتالمشرةذاتمنورؤكأبهجمنيحرج)

غرفةفيلكممدةوجبةفهناك(سرعتاذا؟رايكما:جوديت...!ذهتفهكقد(ليءغتوزة

.الطعامالىميلبأيأشرلاولكثت!،رنكالكرم(ىورنرانه:رودي

هذاأبيوجداذا؟موابكمنتجردتهل،جودي:جيرالد.قبولها

....هناالشمخصان(ءاجمهدهادداكنيواللهجةروديردض!ساءهوور):صيرالد

اًللعيناًلقدرهذاًعلىتكنلا.صبري؟،اسكت،أوء:جوديث؟نةوداكآورمهالذيانادراكوما.ونااإ،لغريربأءرك
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شعودفي.حقيقةتفهماناملغيرلايمكن،جيرالد؟عزبزيم!:آنمنتقوده).تعال،هيا(رورجماالىالحدبرتءوجهة).انكتر؟عا"ن

هنيهة.نفسيالىاخلوانار،إد.ودعاننطيبينولمدرنكونالمحقط-.(ذراعه

.ياجيري،تعآل.اماهيا،حسنا:تجودولكن.اجلهمنلثيئانفعلأنيسحق،مسكينمخلوق:جيرالد

داعزإزتي.،ادنوراطةئبم:آن.(-جوديتونعود.الخرشارد-غليونهجرالديحشو).للازعاجيا

الخا!ت(الفنديلمعوحيدةوتركها،التورجوديتءلطفي).هناكاميرماعلىسيكون:جودرت

؟والديلمنا(مترردالازالا:ادراجفيالموضوعهذافيتمادينانك،جودييرا،تعتقدبربئألا:ادجبرا

مااظن؟عاى،الر!يقةلمحيلارالانه:ان؟،ذالم:جودإت

معك؟للجلوسيحفرانأسألههل:بر!دالدعليهعر.صتفقد،جاذعجدلمبمونأنيمهنلأانه،حسنا:جرالد

.(لهماتبتسم).اممايرعلىانا،شكرا،كلاةاًن.اً/ضا.ونثهلمالياءوفي،ورلمحضهاشلناتءشرة

ي!دوه!ذاان.هكذا،وصيدةتبقيان،اماهلى،احبلا:جيرالد.فةلاعير/فيةبطرعرضتهاما4ر:جوديرت

.الانواراًضيءدعيني.!فاالمهوإ.)ذلكواحدةطررفةسوى!ت،كيى؟نعنينءافيا:جبرالد

ليس.ومرررةر!يمةاًظمةان.؟غزيرزي،زؤدلالاا!ءمل:آنللتصفقة،موضعاي!جعلهبمأتميز/،الاعمى.بحقهـءكلةالناسثدولاءان

.جداسعيدةانا.تقولكما،معنضماهوهنلك/.طردهالىبء،دعأنللمرء/مكن!لا

؟سعيدة:جبرالديرورلهموالمله.شبهبئاأؤعلانءلميأ!أشعرجعلنيماهذا:جودبت

الكهانة.!االيه!كطا!لهصباني!ر.سصدة،عزيزتييا،اءكل:آنلهد4وجبتيتناولانبمجردوسيرحل.جهـ!ل.ليشيخاقعلت"مالان2كم

؟ورودي:جبرالدذلك!لرجلبرضيرعندماظاولا!العاهذا/جدوكم.جوعأبرنجضوركان

شصاكمنقلبلاربما.الانالاحزانيجلبرمدلمرودىان:آنولا.!"!غوبخيرمهملاكما،بلادهأجلمنوةمحىحادب،ا!رجل

.اةخارواالسعادةيجلب،العمومعلىولكنه.بالذاتال!ومهذادي!جظت-ماهـهـا.والالىب،اراًرةعه-قاض!ودة)"/سببذلىكأن!.ث

علب!ه،ي!ستش!دانتمنيتالذيالنحوعاى(،اعلمانا،تش!!الىلقد.طرده!لىؤاررةغبراف!احس

عينيه.ديتلمحوالعزةشةتيهعلىالابتسامة،وطنهسبيلفي،مجبدا.والازطجالفا!ي!سببالناد!منإص:فاهذاان:جبرالد

لاهـ-.منأملتينمدمفتينرمأدينينعينينالاخصعلىيمنيهاذكراني!تحانزيؤهـسربالعكسبل.ازءاجبئياًتوررلاازا:جودت

كييرهسبهبنةفعطهناكرلالانالحزن،وجبماليسهـضاك،ءز/زياإ.9ايلافلبهني

ناهـ-نبردلا4برمتاخذوهانهمعلىحمدا.عميقوامتنان،ؤلإ!.نعلم.داكر.لهؤقدأنه.بر-دو:جيرالد

لانف!عممزولجسما،يئرئواانغبرهلكثير/بئؤدركما،حطامهرءركوا.الحربفيأجل:.جوديت

ذلكمنرحمتاننيعلىحمدا.بالجراحمثخنةمها،لةوروحا،نجبه.1/ضا،مثهفشابوهو:جبرالد

در-4اتحدتاناستطيعانني،بجلاءفر؟نانتما.للهحمداً،المنظروتهـهـلم.أكترءأساةالام!رمنوجعلما1ووو،أجل:جوديت

لذلك.اندمللعد،جرصكه!اخفياعدلمانني،ير،ولدي،صرجبلابرالوحدةعميقشعوريئماكهفانهالمهـملاتكومةالىالرجلهذامثليلقى

سبيلكما.حالالىانصرقا،هـيا.والضياع

ارر!تكأ!ا!صرةلآء!ير،:جوديرتم!ء-اءعبهخامؤ-هـالىالرجذلكبرت:،دخللمأذابر،المه:جبراور

.جورييئعز،بزني(وبىه،علىتررت):ان/ءنامآ.البالصافيالبل-،ردوبلعبالاستمتاعأربربكنتلقد؟طيبا

.اًماه)،،ليلتكطابت(أجتيبصوت.):بر-دالد؟لييتنانجرآخرببة،إبخلأنمقدور.في

.عزإزييا،ليلتكماطابت:آنلملانها!سرورمنبشيءأشهر(اصودةاالمىمتطلعة):جوديث

انعواف!هلما*رهد،مه*دهاءنآنتنوضتم.وجوديتجبرالديضرج).إفعل

ورته،.الإبمناليماب.ادظ!وهامولية،الصودةاطنماوؤوفوته،ود.ووت،والديرآهلوالليلةجن،زتكو!سنمشي،!تا:جيرالد

وت!عاولكامغرفةمنرودى!يئةتبدوهذهوقة!نهافيمس"مرةلآهـي.أ-زركاًنن

.اكاوذةنحوثم!ةوئيدةبخطىا)متمةؤ!طر/قهتقوهـوخطواتهإضايقهاؤداذ،أبضاوالدتيطريرقءنفمدهآنيجب:جوديت

الىآنتحدتاداوتةياصر./كارتدما.ا(كانعلىمطبقا!صمتالم،ض-يالى"عودأ!كادهاأناذ،بر،لحرب.بردكر!اءأاكرهوأنا.6مرآ

.(ظهرهااياهموببةصازالتوهياً&ءورة.الليلةلاخص2وعلى.بسرمحة

أجل.:جرالد

!رمميوكيححي!حيح.كيح!
الحديرقة(منقادمةآرتدخل)

ل!!اثو-ليناؤثتماق،لىادصأ!مهرلى،المحدمه!يالسيم!ىر!حوا7ار

اؤضثما.هـؤ.،5أنكماآع)مأكىلىم.لدىوللم،بكم،مرحباآ!

الل!؟قيطياو!ا

فصنوض:راقىءا.بهبأسىلاصدالىهجرالد

ضاصجئاحلملم3،**راه!!ط.قلبلاأأقرو

!للعاقلات."محتزةفدمة؟أماهيا،ألتأمتعهة:جوديث-

80.ءةساخئةمتيماه.ألمضا،انىكبءبعضالبالىهادئةوءير.تيعزيزير،،قببلا:آن

د!عصعدطمعارمعمك1511؟!لاى.ع.تياالذكر2!بضا!بما)!داليومهذا

فل!موبر،طصجاىلمالبمأات-صهوالليافىبهاًحسماقكل.ياعنر/ز.نيبعاجةلست.ان.ة.

ا.!55ء.ء.اسالهوالي.اماه)1،دلكاعلم.جود/!

اء679!:عىهـممه!لبط!الرسكيهالركص.!ى!اريبدودى.جدعز./زيىنماحدالىاحس.!منعر"عير

!ل!!ممكمهـص!!ء!كل!+ه"ء،1ءملم03ء45-ملممح15الاحىاعمعت!ونيانواحمكان،زرء"خاذاكيفيدكفلن،النحوهذا

75.،لم5اه+ه+أاءوللم!051ىعا-الامورالىسطريارلارجباًله،اماه،يا،عامببى.جبرالد

.الامواًتمعلا
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اتمنى،الموتبع!الحياةكالتمهما.الحببب؟دودى،رودى:أن

.ميلادكعيد!يالتمنياتاطيبلك

.الظلامفيذراعيهاح!دىمادايتوقفاهـمهرودىيسمعوعندما)

!ووتربقمسآمغشمزصعس!رولممضي.متحسسآ.طرلقه،لهماخطرمصدقغبرنفسهشمالكتم

جببدمي"ولك،بالعيومالمبداععله!ي!حاطرجديردصبحركلم

.والارتباكالحيرةاًءغراتعليهارنسمتوؤدداًسهمنالخاطرذلكلطرد

شبحهيختفيوعندما.رويدارويدامبتعدةخطواتهوتمض!ه!.النافذة

؟دخلثم.الابى)كةءلىليضفسهاونلقيانتستديرا!داء4ودعويتلاشى

ء-ى!لاالمقنيحة،الظفذةالىويذ!بالانواديضيءالسآدمنبرهةبعدفيليب

توؤفء.الحديرقةديماشبحايلمحت،ئرهـ،واسدالبراغلاقهاإهموبينما

زحيب،يحوالرمبتصرامضىؤديركونالذيرودىالىالكلامموجهاالناقذةمنيطلتم

ت!ب.ات!سوا.(الا!ظارءن!يانونآد

،ر"اد"واءىالارجرحفياًلبيت؟حولمتلصهظ،؟هذا،انىيطانبحق،تفعلماذاً:!يليب

الذيبوالرجل-؟انتمن

،ا)تعذربلاتى!2!طكا!انجذبرنهي!د.طرير!طءنانحرفتسببلىعابر(بعيدمن):دودى

لالاص.زهودك!!بر

.هظمنابتعد.المكانهذافيأدعياءافالمحينلااريرد:فيليب

صلجب.فوقنتدوزي.معذرنيارجو(بعيدمن):رودى

.قا-بفيم!ء،رادقوا.موراًهنامنابتعد!طانالشبالىاعذادكفلتن!ب:ميليب

الحبت-بفيزيطألقييرغيبو!والمش!بحيراقب،برهةالنافدةمنروتطلعاؤيليبيقف)

الصمتبور-ع،نقتءر،متزيبأوختخت.(دوجة"اًلىلىورود!،الانظارغن

....الاؤ،فينأولعك،الحياءمنقطرةوجوههمفيررت:فيايب

اتالاسهبلملأطوو!4مه-جحصنو؟اً!افة5ووبمئلابداسمعتهل!زهوريإسر4جذت.ءالجنظ

صوتن)نرانمنالجدوىماولكن.بتلابيبهوامسكوكاثرهامضيكدتلقد

صوتي.!نأ-!وى.مثلهتافهبشخصنفسهالمرءيرضايق

كانصوتن؟صو.نهلاحطت...هل!فيليب(ناهضةنصف)ان

الض-طةانا)ىاجالاصو!وءا"كأ-وءأالمرءوقعهيرتؤدمماثقاقةارقىبانهيوحيانه.تماماليسيةفيليب

الارقاكأى!ء-تؤحرا.ص!وري.الماعبهذهكلاصلهمالذيرناولئكفتأنهذامطهـرهمن

.....؟مابشخميصوتهيذكركالم.يالمجبليب،وركن:آن

تىرجاا"!ر"ر"بصوواحداإكوناناستبعد!.تمامابربعنيلغربآصوتهيىس:فيليب

السجانعينء)ىاختض.اد!قىفيعيهاتعرفانط!الصعبمنىن.مههـن!!عمال"ن

ع!نتىلقد.دلكالمحتملمن،اجل(ةفجأ.نوترهابربزول):آن

"!،أعينتىزالكامااذنالارضربراعلىمستحوذرودىا!..الامراولفيمتتوكلولكني،!!حماقة

.الاز-انصوتبأ?زبزالومااؤطعاناناءلياناللحظةهدهفينسيتلقد..للىرجةالليلةحواسي

الازمانكلؤىحىىفأزا.انيهولاأليهاًلرحلة

.....الاعصابمرهقةانت:فياليب

.نا)وديارجزبأهاكشفهالباردوالقلبفعلااحيودكنئي.اعصابيليستانها.وي!دببيا،كلا:أ"ن

التزبر،ؤ:وصناذنسأعودوذ!رم،ءلميؤهـترا!تالستينباناشعرايرةءاوقجأة.النسدبربدالتعب

7،الاز!،رلل:سمبنت:،3ؤتحأكيلمذلكليالنسبةتوهقهمامنيحم،ؤكأشكولاينت!د.ا!ممربر!

الامطاركركرةولاسمع؟فيليبيا،؟عودواانبرمكنهمهل،.)مودواانلايرمكنان"م..الصوت

.الاشجارادبأغوتندسا!طمئنني.يعوثواانلاإمهنانهماكماقل(وقالقأوسلىفي)

.النرالمحرابؤىلاشعلدعولل.ءودةهـت،كيىط.إزق!طياعز،ذلكلاإ.كنهـم،بالطبع:ب!لي

...صفوكيرمكرسخيفاوووهآلافجعلي

،للربصإبا!ودثودكن،ءودةهناكليسحقا.لا،؟لطبع،لا(سكنتوؤد)آن

للعجب،بةياف!بليب،السمخيفةالاوهـ،متنملكهنك!الماضمعيصناللأنجطاالنساء

االرحب.فقالافيتترامى9واز...التجمنهذهكلبعد..الاناصتمالهامه!وريو!ير"نولم

.ال-بزيجبأهاصإيءفالقلب.منهمحرومة

رجم!بادننفال!لب!ياعزيزتي(يرفة):فيليب

ححا.الس!وز.خات،لالدفءا!!فج!يدمنفببهازرراًظت!ارداتالتياللحظةوفي...:آن

.....السكينة...

إء...جد.؟هـ،مناًلموقتمعلنةالقديهةاهـاعةدقاتبهيدمنتسمع)
لعاله"صاد!براع(الستعارتسصرل

عطيهنعيمترجمةالقاهرة
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