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اللهرببايحالى.مناللخائنذلكيتمكنوحنوحضأرجهاالعأ!حمةراصلىببنالانجليزيةالىنقلتهاخمسمسرحياتمنواحدةهيالمسرحي!ةهذه

سيكورالخرابفانوالاتأمةيةسفي!ذالى3يضماتيرجمببةوأنجدوؤ-6191نوفمبرفيبالا!جليزيةصدرلهاخاب3في.كأ!طةولثح!"ثهـةول

.وعازحلزنعا؟قىي"ءصيرونقاطالصينيالمسرحصول،تالملاحظ4لم!ضالمنربرمةفيهتناولت

كوقأ.زح..الوزراءرفيءى:(ا!سرحخاربمء!)صموتالمسرحهيةمنهذهوتعتبر.الضربيالمسرحوبينبينهوالاقتهـاقالالنقاء

مولسيقىألايامالاخيرةحولحوأدثهاتدوراللصينفيالتاريحيةالم!مرءبتاشهـر

مرحب،للخعية(يديهمنهـماكلونتجكوإؤهـأزحنب،أمع،:و!انجواذجالىفلض!جزأالدمادبهايلحقانل4وؤ،الل!ءرى"اوهان"لامبراطورية

للمشاربال!ص!صنجبنحواليفيؤويسميندجلىو!و!تاز!ريىض).مماللك.نلات

(روراؤقوهوخافه،واحيةا!حمرةالىيضسبهـسن!نتفقدوالضاريحالاسممجهولا؟للفالاسرحيةانورغم

الدوئةصاحبياتحيا،فط:ينوازجالىقرجمتوقد،الصينيالمرحجمهـورل!ىالمفضلةالمسرحسيات.

.!حينمعذهناكي!ان9ارى:كوتانجترجفننمافيآثوناوكثلا+5""ل!!لا!هوو!ررس!9بع!وأرالانجليزيية-

استدكلآفاسببماترى،الوقتىب!!ةدولتىازءظرنالقد:وافجييفنج"وهوالصينيالأصلفيجاءكماعنواؤهاعلىنبقيأنووذه

المولة؟صىحبياهناالى."ال!قاءسرادق"او،(.لمج

نبيعشرالثمانيةجيوشهزمتلقد:السادةايرها:كونانجح.سى.

بالنسيةمدشةلانباءانها!تماماتقهقرتوؤ!"باسلمجنتايجر"ازلاء:اتاللشيه!هصجما

اطورالأمبرغانيذ!:شانتياو

عظ!بم.رعبمه!دردولمتكمانوانجا،!ارفوزير:لمنوأفي

مجلسفيهنالضآوا&جيذالطعامباعداداءرتلقدكوفانجالورداءرئيس:كو+نانج

ليجلسا(ووانجكانجالىبير).العطيم2!رنابازةالشح!نفلليةال!!كولتانجالمظبنىالابنةبولليو

(يجلسونالجميع)الدولةصاحبداللك!مكرا:ووانجكالجللجببقنيالاعلىالقائد:وينكانج

ووانجيسارهالىيجلسكانجببضماالنظارة!واجه):كوتانج.عسم!يقائد:سولاي

فيالوقتشفتيهالىاللقدحيرؤح)السادةايهاكصحضك!دي(يمبء"/وتومحظياتوحراس!رام

وأهو،مهتماج!النطارةجهةمنالمسرحالى"بولبو"ميهيمدصلالذ!"((*ولالمت!هد))

المنظر(وسيمشابحكلديقلالمةمخمضةمةضدةمنالاوخاللمةالديكورمهملةواسعةغرفة

!اباهياعلبهانأطلعانر،بى9سريةقى"،5هناذ:وبوليواللكراسيلللصنافدادةعاتستعملكيرةصفراءوسائدوثلأثالز!ايا

ءساضباتبدولماذا؟اأ.،يىج!ذاالىيمدعوماهناك!ل:ك!وؤ،نجالدار.محن2علىتطلؤرنداالنظارةيواجهالمسرحخلفيةوفي،العاددة

؟هكذا،معضدلوالستينالخامسةفيالموذعيرجلو،و"ينوانج))يدخل

اذشيئالديان،واحدةدقبقةالمازدةتغادرانأرجوك:لوبوالتقليديالمدنيالزييرتدي،وم!مومقلقانهالاهادىء،ا!قوام

.دله"اطلعك؟ناريدبالغةا!مهبئيوتديوالاردمينالخامسةفيبدينرجلىوهو"ويرنكانج"ويتيعه

؟فررايه!بهاخباريفيو!!:تانج.الرسهـمياللعح!سهريايزي

.!ضانهربص-كتيرةواذاناعيوناأن:ليوبوإ!التاريجمناروقبةبهذهالجديراـعهلإكباللوريريا:ينوانج

يلتصقيكادحتىلهوبو،يز*رب)!اذنبه،ا!صسأدن:تانجبالجلوستلفضل...اللاكي-"ت!قالرءهذاثعثل:و.يرنكاتج

.(ذنه1فيويهمسرظنجالسعادةصاحبيا

!ابتساهياتقرأهااًناريدرسالةهناد(عال/بصوت):لليوبو(ويجلسيتأوه)اهه...حسنا:ينوانج

الرسالة(يتوله)؟السمعادةصاحبياهمكذاتتأوه4لمدا:وينكانح

الكلبذلكعلىاقيض..آه(الرسارةؤراءةبعدأ:كوتانجالمنتمينةاعمالهان،بلاطنافيالمنربصالخائنهذابسبب:وانج

!إحالا!!اللناسهؤلاءكلاءامعذقهواضرب،وينكانج،ال،جوزواغتصابوالعصيانالتمودالىحتماسشقودانها،يومكلخطورةتزداد

لا(وينكانجمنليوبويقترب)!!ال!ولالةصاصبياحالاةليوبو....اللعرش

والان،والديوضدضمدي"شوه95يو))ع"وينكانرجياتواطأتلقنى..تانجالاذلكيكونانيمكنلا:كانج

!-وهذا(سيفهشاهرا).واح!ةخطوةألنحركعلىت!جر؟اناراكومصغببماحولهؤجمماءظلصا)عاليا!كذالمنكلملا..حذراكن:وانجلا

ينو!انجيسقط،وينلم،نجنحرفيازرءيفبربىقع!خهازتكجزاءكوتانجالعجوزاللصذلكأنهر،للضبطنعم،الجانبينكلاالىبحذلى

(المسرحخارجالحرالمى4ويحملكتبتلقد،السعادةصاحبياالانبعدتقلقانلكليس:كانح

كانجكالجنرالييرمأمورققلعلىتمجر؟كبف!يماه:ينوأنجقواتارسالأمرالنبلاءمعيتربراناسأله،(شوهيواه))الىسرا

؟؟وولذا؟؟بمف؟الاءبراطورءللمدوننهددانوانتانانستطيعذلكلنايتمو،عضدما،العاصمةلمحاصرة

؟؟ينوانجيااعتراضكهووماكو"انجالتاموباللتعاونوهكذا،الداخلفيسراوالعسكريينالمدزيينالقواد7

.7فىه



فيبرايكتزوديئيأنفيلكهل!القمرالهةيا!براطورالأماءروبردونارتهـبهصاالتيالجريمة،ـ!ماأاسالافياسننطيعهلى:وانج

صديقيلمصرعاقىقمانفي؟ا!للبالتح!رالخا،نذللكاحطمان7؟أويرنكانج

المكرمدىتدركينانكمنيقينللعلىانني!السماءاقي!ا؟البطوليكلناضدناشوهيوانمعالعجوزالوغدذلكول6تولقد:تانح

عرشاغتصابالاليسينهويمهماان،كوتانجبهيته"ءارزيوالسوء.عنقهضربتفقدولهذا

علىيتجرأمنكلة؟لىلقد،ت!لأء،5الذيالؤ؟ت1هذليوبروبرمعوزةالهان؟ألديكالمص!البينةهيوما:وانج

نايجب!السديدالرابم!اتالم:ي4الياصغيإ!السماءا)يخها!"مناوأوانجيناول)!بنفسكنظرةعيهاالقرسالىته!4هذه:تانج

المليءبقلبيالسعماءايتها.ارخاثنهذانمحوانيجب!العدالةتسود-(،الةالرسيرن

عونك!راجيا،العينيندامع،؟مامكركع9الةبزلميماللها؟نلبببتبالاخلاصالولاءالعظيمان!وينكانجياواسفاه(الرسالةقراءةبعد):وانج

..السمماءايتهااليكابت!لانني.بهيتصفانزراءالوبرئيسيجدرالذيالوحوردالشيءهوللامبراطور

ف!ة(شانتياومشبكيسقط)الموتانشكفلاحيلالهعاىسراتواطأتقدانكوجما،البلاطفي

!!حالااخرج؟هنامن!او..تستحقهماهو

!سيدييااناانه(الثحجرةخلمفمنتضلمرج):شانياوبالتحررفيولنعجلالنغلهدارأساروني!الحرالىايها:تانج

؟؟شانتياوياانت"هذه(مندهشا):وانجاليهيتطل!،قصعةعلىوينكانحرأسالحراسيحضر)!القصرالى

.سعبدييااجل:نتاننجباو(ومرافقوهليوبويرنرجمعهأليمين"نيخرجثمبازثراءكو)انح

الليل؟ءنالساعةهذهؤكيهناتعملينهالذيومأ"(بغفسب):وانجالامينافي!وانت!!وصثصي.ءغضصبمنلهيا(لوحيا:وانج

؟؟عثسيقمعموروامرت!برينانكام(رلأارتياب)-افي!مب!وقتفيسركهتكحتماحقأقاسياالموتكانلقدالمسكين

علىو)نتالشأئنالعملهذافتلعلىاجروكيف:شانتياواجلمنالبطوليةللتضحيتكنثأرانيجب؟حتفكبطلاقيتوصضمجة

؟؟ابنتكتعاملكماالاشامك!لاالدوام.ارهانسلا،ة

ي!.ركونيانلككسنىؤكصفءقاموعدعلى.لكونيلماذا:وانجالثانيالمثلمهد

غصبه(مبديرا)؟؟الليلمناتأخرذاالساعةهدهفيالحدي!ةبينمخنأنصفالهلاليبدو،ينوانجبيتفيالخلفيةالحديقة

اوضحثدعنى!سيدييافيعصبالاارجوكشانتياومرتجةازهاراالنظارةيتخيل،المسرحيسا.رالىصفعط!شجرةاغصان

ا!مر.ركننشاهداليمينالىالمسرحمقدمةوفياحواضهافيفنيبنوق

ثيئا!ون!لاط3واو!:وانج-.الورقمنقراطشىفوقهامنضدةءنلحبارةوهويرنوانجمطالعة

وانتما-هناالىقهـعتانمنذ،لكسأوضححسشا:نسالطتياومنثانتياوتدخل،اقطليايىومصباحمناكانيةالساعة

اصحيلا!ت!داداسىعلىوأنصا،والرقةباللط!تتع؟تاني-واروجظنكانتومليئةهالئة،عمرهامنعشرةالثامةفيجداجميالأقغان!وهياليسمار

فيدانكاخيرالاحظتوقر،والحبالعطفذللكمقابلفي6يبحب1،ا،بيضاءنهدلهطويلة!تنورةورديةحمرا?بلوزةترتدي،.بالعزم

وفد،ثئ!اسال!انعلىاجرأةأاجدلاتجيالا،والانزعاجاللقلق:كئيبة!ةتبدوق،!يذللكومعالجني!ةكخفةبخفةوزرؤصقغنيالان

باستطاعتيانسيدييارأيتفئذا،الاءرهذافيافيهناالىجئت:(شعراتقول):شانتياو

!إخدمتكسبيلفيبحياتيثضحيباننيفأعلم،ماخرمةاودياقالزهورتعتوالغناءالرقص

طراتللفكرةبوضوح"تزوفجأةمغتبطولكنهمث!وش):وانجتهوظلمالليلحمدوءوفي

يديكرهنالامبراطوريةمصبرانيتصورانيستطيعالذيمن(لهالنومعنيويمنعاناللحسرةالييجلبان

صعرتن؟ياالغضتينالاختباءلعبةالارهارمعيلعبالقصبينما

المطالعة.ركنالىنذهبدعينا،للحديثيصلحلاالمكانهذاانالمغيبالىطريقهفيعهحدروءـو

ركننحوينوانجيجه)سيديياوطاعةسمعا:شانتياواللزمنافشاب!اماا!ااما

الركن(الىتدلفانالليهاوفيمرشانتياووتتبعهالمطالعةراحةأيةلينتاحرن

ناتنرطتمينالناعميديكبيناللهانامبراطوريةمصيران:وانج.اللامتناهيةاحزانيا!هلوانا

وجريئة.تما!امخلصةتكونيانعلىالقدرةلديكنكونبيستفيتعلمتقد،المغنهقىانخادمةشانفياوانا(لإزرلمثم)

اذاقلتوانسبقكماميتةالفاخشىلن!سيدي:شانتياولقد،والكتابةوالقراءةوالرقصالغناء:الفؤنجميعدنوانجسبدي

ا؟ديها.لخدمةحاجة!ككانتابنتهيتعهـدمثلفاصفيرةطفلةاليهجئتعندمآبالصردجة-سيدي.فعودني

الاضطرابى8مهوفيالرطرغايةفيالامبراطوريةشعبانوافجلاانهورغيم،يومعنيوماكأبةيزدادسيديانلأحظتوقد،تماما

الشريرة4رغيشالخائنذللكغذىلقد،انقاذهعلىةالقادروحدروانتلشىءاف،الولايةشؤونحولقلقهارىانبامهانيؤ،نبشيءيفوه

المتبنىافيوبجانبهايقافهمناص!نولن،السلطةاغمابفيجلأ-ليلامنحهرجلااكونانفيارغبلكم،يساعدهاحدايجدالاجدا

والمدنيينالعسكليبنالقادةوكبادلنبلاء4ؤ،الاريبالشجاعذللكبوليو..بلاديوحتى

نقطةوليوبوكوتانجمنكلفيانلاحظتلقدكلعلى،جميعايرهبونه

مصيدةاستعملاناريدوللهذا،والنساءالخمرةحيثمنضعف!الانسانلشرهيا..اوه،اعريبمش!لهالبوحعلىاجر؟للست

تانجالىتزفيثمومنبوليوالىتخطبياناولااري!ك،)1(رليوةذلكفيافتفكرمجردانإ!والجبروتالشروةلنيليعمللادجلاي

الاثنينبينوال!اهيهاللغيرةالهابفيتحتافيانعليكيجبوذانيا!فأيشيئايعنيلاالمالانحقيقةقيبينانللانم!انلوانيح،يخجلني

المغتصبذلكيقتلىانعلىليوبوحملمنيةالنهافي.نتمكنيحنىشديبئ!(تفتربخطواتصوت)ةا!العاللم4فرسوفاذنسعادة

ياستكونين!قوتهالامبراطورالىنعيداناجلمن،اللقلبار8ءديموجدةيجدليارعهالايجب،الليلةهذهاززعاجااكثربدوانههناالى

يسارعلىخياليةشجرةخلفتختبىء).اخى.!بىءانالافضل،هنا

ت31!ءرأد!،!الاور-ظذاليهذهبماصدقنبينهكاءن)11.(اليمينمنينوانجيدخل،المسرح

فليشأنهوالمحظياتالغوانيص-ور-ول+ورالقديمالصيضني/الأدبطالبلالبثابهلالمقمرةالليلةهـذهفي!الس!اءايتها:يرنوانج

نحص!منللقلإرىءذلكو-خهخح،وليلةيىلمهـةالفقص!ىشاتدلك،الوغدذلكفتللقد،اللتدب!...واًلقكر...ووالاملوالقوةالعون

اثترجم.المسرصجمةهذد!حكلورهيا!خ.سبثلنتياووبصرناسمعئاتحتالوليمةفي،الاطى41أمور،و!نكانجالمروحش

لأه



خادمبينماالمنضدةالىيجلسوانح،ينوانجكشزلهوهذان9الطول.كلهاالهانامبراطورقيفيبطلةاعظمطفاتي

.4جافالىيهف.لبافيبااقوماىوعليبويىوالىوق!خذني:شاقت!او

وسيأقيهذا،بوليوالىالحوذةارسالمناز"،متلقد:ن4وافيفيوالثباتالحزمتنديدةالانمنتكونيانعلببكيرجب:وانج

تتةص!*مد!شةلي!:ية،البدايةانها،ذلكعلىتء!ى-،!ينهم!رلبمارءوملللاسرارمفصيعةمخادعةكتادانهائب،لفنىسوؤ!اسر"خالانالم!مةهد؟

الحهورو،اعداكضدةوضب(اللحادمالى)ثدهـ-مةنهأيةاثا.الحذرعظيمةتكونيانيجبلاكطفلهيةبالوتتعهدناكفكما

مولايياوطاعةسمعا:ا!حادمفربةطيونعقاصي/يمونانارجو:اللعزيزسبي:شان.فياو

اعلنكفافيالحمرمنويثربهناالىبوليوياىطإعنإدطوالج.للجصلندإانياتتمااداصيإف

،ادخلىهاماجقيأعاجلمنبريدؤكماال!ربيالقصرمنودمؤدرسولااى!أماتتكاحييالني:وانج

؟؟مهمتكتتذكوانزمممضطيعهلوالأن،الئبألض!ى!نمنعانمراتعدةهذامنكعان!ليانيم!:كي!ف!!صيدييااوه:شانتباو

ادمين(الىالحادميخرج)كلولاييئؤجل:الحادم(الحالفيركبض!يهاعليتركع)؟اليم-

منبوليويدخل)بورإوإالجنرال(المسرحخارجءن):صوتتحطيمعلىالقدرةلديكىنإتاذا...ونإي..انهضي:وانج

أليسار(جهإهالخهـابمنالبلادتنقديانواستطعإتالدماءألمثلوجالخائنهذا

تحيانياحرالمعارفوريرالى:بولصو-..الابدالىحيااسمكوإسيبقى،عصإيمةبمطاإةحقاتكونينفى

.نحياني:دنوانجياالمسخهدامنالتخلصفيبالكتةصغللا(.لغني):شانتياو

تحياتي:بويىوالانبعدمولاي

اليسارالىوانج،كلاهمايجلس)بالجلوس.فضلوانجمزدوجةبخدمةساقومفانني

اليمين(الىبوودإيوالاخلاصالصادوإاهااجلكمن

ل!ب!ة2اللخوذةعاىاشيككي!،الىجئتلقد:بوليو.اللعظيمةالهاناصراطوريةو!ياجلومن

والعظمة.الابهةمنالمزيدمظهريألىاضؤتاكك!البديعة(ايسارالىو!كرجرر!ض)

")1(بياليو"و"تساوتساو"بهامنيالتيا،هـزيمةان:وانجالمعركةفي4خوذلمفقدقدبوليوانآشيعقإد(لوحدها:وانج.

المذهلة.الحربيةوتكتيهـانكمالضحمةللج!ودكمنتجةالاأكيدبالهلمكنلممرصعةخصعيصالهواحدةبصتعوساقوم،"باسبنتايجر"ازاء

.الاطراءهذاعلىلكشكرا:بويىوالىاستهويهوبهذا،الخاصعائلتيحستبو،علىوالزمردبالجواهر

بانتصاراتكموالاحةطالبكمللؤحيبفاخرةوليمةاعددتلقد:وانجاسسةلتحيا..51..الجميلالشركفيويقعشانتياوليقابلبي؟ك!

لعظيمة.02(اليمينالىلمرورج)(لهان

لرئشىمساعداالالستواناانربيةوزيرانك!مولاي:بوليو((اقناليشظالمتمم!))

اللطيفة.المجاملةهذهمنكستحق2لاالني!!لورإداءستاراانالاالاولالمشهدفيالمنظرنفس،الليومذللكظهربعد

اج!لمناص"رمكلاواناالامبراطوريةفيبطلاظمانكةوانجمفرطةئن!معةيسارهالىانتصتببطالمسرعيمينالىاسدلقد

وكفاية.جرأةمنبهتةمتعلمااؤدركوانماكجنرالىمغهمبك

ا)ءمينهـىتدخل)هذات!قول.انعطصملنبيذمنكلطفمحظياليونجميلاتنهههطإطإطإمطإههطإطإ!5

نايقالى(بويىوالى)الخمرؤلحمإن(احظياتامخ،طبا):واز!

باقصسإهاربينلفرليهماالعئاناطلهاقد".ناوت!ساو!أو"بياليو!ا!الكيميامعلمامتمكطإ،سنراتمإدةاستغرقطإرإاًبح!البإدراس!اتبعد

وقد"باسرإبنتايجر"الىبرمإقدمكسمعاهئإهـماالخيلتسصتطيعهما

ترويانلكهل،ألاضطرابذلكبعينيلاروإهناككنتاننيلورغبت.اكتئسازطإمطإ

؟؟حدثمماثميإئابي

ولفإ،رإإالصلمقعكينجمعسلحتهمن،تالدكبهـماو.للانصرااليتإو.ل!طاإطسإأطسطمإاإطاإسطإطإاإطإ5سا

بحبطا،لممهلانصواكانلقد،!انابطليناياذننرىان

كاتتلقد!حياتهـماعلىخوفاكالارانبيمدوانتراهماأنيجبكاى

ار!ين(منارخادميرر!ل)ا!مهزدةواللحكاللثالراسقشرةيزيلاًلذيالعجيبالدواء

اًلىلب!عوكا(غربيالقصرمنرس!ولؤسماقد،مولاي:ايخادم

.هناكاًج*ماعاللشعرتساق!وبعض

التيالذهسإكأللحوذةاتيحكيف(الخأدميخرج).ص--ا:وانج

؟؟اسحإسانكتنالانارسلتها

.!المعركةساحةفيفقدتهاارتيالخوذةبالضط.تبهإنها:ليوسوشرا-سوينسدرومختبرات

صنعها؟الذيمن

يددها!بكلتابهصنعهاابنتيقامتلقد؟لمأذا:وانجرص

ليفطإ31فىذا؟هذحادقةؤتا"اي؟ابنإك(م!دف!ا):ليو.والوزعورإالعامونالوكلاء

اليها؟التعرفإطفرصية

المص!هحهدام!تالاخيرةالصرةتكتحنهإرإالمسعر-يةهذهانقلنل)1(00000.0

ف-صبحقد،و"التملالدلمجهح!دىلمهمهاهذللكلهثمهريريخماملكالعبقحمتالبمسي!لةيننملمبرمقط!وهزيلن!برو!،البرلماىشارم!-
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-عمرككم!للفتاةبالنسبةاكضلالجهل:بوليو(اليمينج!ةالىمناديا)المجيءاسألهادعني،حمنا:وانج

عاماعننرثمانية:شان.(-او.؟؟انتاينشارفي(ث

ما؟احدالىمخطوبةانتهل:برولليواليمينمنتدخل)..اتيةازبر(المسرحخارج!ى):!عاهطتياو

لا.بحيماء():شانتياوضبابساالاالبيضاءالسحابةلش!ت(اللفاخرهـ-،ن4منس1لبؤ!!

للزواجالمنالم!بةام!نأفيالك:بويىو..ابئه..ينوانج("لىور"رب)الربي!نم!المالليناف!وقهوللمب3يه

السعيد":ان)1("التخيراتكتاب))فيةراتلقد:شأق.نياو..هناانني

".خراضظتزوجمنهوالعظيماليطلبووليالاي!.ك!وه!أ:واذبم

هاتعرفين.!،لالتغ!اًتكتابيقولهماتعرفيندمت*1:بولحو.اللجنرال..أهل!ء-كأ-(لنحني):ت!ان!او

الجميلةالغتاةيرصزوجانالرجليحب":)2("ألار،نرحي!دكقاب"،!وله..الانسةايتهاتحياتي:برول!بو

."اللمفيفةالذياللطيفعونهعلىالبمموالواشكريططلأ*نييىءذ!:ي:وأزج

بابطلب!دال!قللمولكننيألحق!و/قوفهماان:شانتياو.للصي!!رإس!هـرار4ءزجئي

العظيسم!!حهلماللكجدام!نةاننبمالجترألايهاز،كماوه:رز*لمانتي!او

!اركخضتلقد،قليلابيفكريولكن،تقوليننعما:بولبو-.الهللأظفيلوا)دي!،دةر!!ونىط

!منذالؤتالساحةفيكفءمماليويىصي،واصهـةفياهـرمولمشوةهذا.نذكويلا!ارجوك:بوببو

مقداريعرففردوكل"باليبنإلىخايرءر))وؤفيالاخوةازضصارازي.للجنرالألعظي!؟مكباحش)ثمع(راا!حهولناءببوالان:وانج

وجهيمنفرهجماق/ثلاثوب!!"يروان-تأو"قفي،ومهارتيجرإتي.لنغسياصباننياسمح..لا..اوه:بوليو

هجمةامامتتبجثرالفراحوكأنهءةاكبارمننبيلاع-!!ازيةصش--.لكا!ءهر.نصم!دء"ا:والج

نعتبريشيهلوالان!اسميسماعمنخوفايرتعونان!م،ساحقةنر؟الحريثونتذه،ركيهش،.لجلسمينلالمماذا:بوليو

-؟؟.نجطلا-(فرب!هاأرررتحفص!)ةشاىو.فيا

؟؟الممكسماعلمجرد:ثانتياشل!-ذا،المقرببناصدقاليمن،احدطفلونييااللجنوالان:وانج

بطلا؟الست!اسه!ررصماعلمجرداجل:بويببو..تجلسيان"الاصوبؤهن

لك!ءندولا!الابطالاعظمانك!كذلكانت!طبعا:شانولمنيالوربروسعادةانني،باللجاولى!تفه-لينعم..*وه:بوريو

تقبلي.انزور!بكبطلادمتما:بوو"وانز*مضليجداالمناسبمنانبلضررايهمأكول!بسحمبمينصعديقين

؟مادااؤبل:شاىتياوالذيالوفتفيبينهمافيما!جلسهاشانتي!ا"وتأخذ).بالجلونس7

لنكبالزواجطلبي.نقبلين:بو!هي*(بجمالهامأخوذاكيهايحدقبوليوكان

-(يدخلثميسعلينوانج)(اليمينجهةمناللدخولالخادميعاود).!حتكفي:وانج

تركتكلاننبماعذوني!المعذرة!جنرالياعفوك..اوه:ا

تزاللينلالماذا(شانتياوالى،بخلاربولهوالىشأ،قآياو-لجءروصكذاليدمو،ثانيةمرة!ناالىمولاييامولالر!طدلقد.دمالح

؟؟انتمخمورهللم!الجنرالايهاجحدة!مافةالىذاهبةانها51؟هنا.الغرربارقصرالىللاذهاب

حدامخمور..مضموراننيذمم(مشمورأ!نهرر!ع!:بويو؟؟هناالصغرةالسيدةبينمااللدخولعلى.لسر؟كيف:واصج

....إيةغافيالامرانقائلامراتعدةؤهـجاءولالر!لان:ارو،دم

معوحيدالترككمضطراكنتاننيجدالاسفانني.والجألاهم!ة

الىيدعوماهناكولكط،الاسفالىيرلحوماهناكليس:بوابنشيلمو(الضادميخرج)حالااحم!ةوانج

انهاكبيرحدالىممتعةأبنضكرلمحقةكانتاقد،الابتهاج..الابتهاج؟؟رؤيتكفييرغبارزىمن؟الم-اقىما.رور!

...عظيمةالجمالعلايمةالذكاء-عظيمةالبهـيرعةلالضوخةالخادمعلىيجبكان،بييسغمعانزجم!يرغباددواانه:وأنح

ألاطراء!ذاعلىاشكرد:وانجإ!مثلكجليلدضببفأحخفا!!اثنماءيزعجنياو

د؟مأاحدالىفئمخطوبهيهل:ليو.المكوثتستطيعلادمتمااغادرانالافضلمن:بوليو

بئايجدرالتيالوحيدة!كخاواكظمشطوبةيجهـص!تكلا:وانج!4تغنكدلىالذيالوقتفيالذهابءقلىكدثيف3:وانج

قليلا(ينؤقف)بطل"تالاالؤ،اجفيترغبلاانهاجبدانرعاهاانالورراءبرئيسالاجتماعأنمنيقينلعاىافي؟-النبيذمنؤدحشوب

كزوجةاليكاؤ!!اانالكبرةغبطنيدواعياناشهالعزيزشراليياانضصلمج!اللجنرالطإواجميحا،العزيزةطفتنيأ،وقتطو!لمنيربشغرقوئ

رعايتها.قحسنانبامكانككاناذاهذا.!الخمرمنالمزيدوقيسببيتهفينهوى.شهمريةوأن،غ!بمابياثناء

بيالسخريةتحاوللاانألىصعادةصاحبياارجوك:ليولا؟قغرهذ!ار!او:بوليو

المكاردانؤكطالوحدةفرصشكطانها؟بكا.خرولماذا:وازجارخمطماهوؤماقريبانصديقاناننا!لحطةمندلكؤلمتلقد:وانج

..الخبزمنتمميئاللكاحصزرعنياذه!انفبل!*رةوعلى؟!زافي

وانج3-ون"؟-جهالذقي"برضبح-الاي"ا!كغيمهـ!أتكتهاب)1(لتحضرالمحظياتاحدىقأتي)جداباردافيفيان4ايب..اهـص!مى

ملفه!ميبهحي!الذيجنسالحىالادبفيالوحيدالثمت!لبوهوست!-4فيمعدوداتأقلدقااللهواتورعك..عفوك(ؤءرجزمدا!سئاتهب!روا

علهـيهدوعلق4بنفسمالكهتهابهذاكون!ويىوسونسوفهد،ال!حميحهـةوراء.(اروعير!وض)

عسامهاخهمسهينلفهسههيخيلوانولم*،حهنىعدادماكلعنيفصههلهوكار(ينوانجيخرج)قليلبعداراكانأرجو،الس-ل!ء4هع:بو)يو

توافيقمنؤحهمدافهممقكلالأنالصحينيونوي!كيقد،كهدرا!ف!بيقض-هما(كلاهمايجلس)بالجلوسز!ففصلي

الطبيعة.ق!وانهيئجميعيدركالدافىءالنبمذمنكأسارناصبدعي:ن!مانتياو

ايضياكونفوشهمضوسفهـهوقد(1ء:ج!-اكص"ا،لافي،ؤ-حيدءلمتكاب)2(؟؟انإغايااسمكمااسألانا!كنتي:بوليو

يصموهو،الفاضلةلملأقالاخومهبادىءالبتنريةالصء!اةء:"فيهحوثشارفي"و:فالىنجاو

1!رةثهانج،ايامؤ،بفجلتواريكونفوفوسقبلمو،المضحارةالارزصعار؟القراءةزحسينهلبولبو

اًلممرجم..قصائد03ءئدهقصهلعهـدديبلغوقليلا...ن!:تنصانتياو

!1



عميقةىسالىيحن"*رعا!للبلاطتالجلىخدما.نكعنواءوضكجميلك

الدو!فيصاحبير"زإبكؤ،شربايسعادةءصاحبياج!الكسهتنارك!:لي!

الهوىاءانيالىصغي1وبمرآسيمسنقومارغدوفياليومهذا؟لح!اوبةنعلنر?،:والج

الساحرةبرقصا.نيللت.شعاىاسبيلالعينببكواطلق.جهارهاباعداداقوما!ء!كبماوالاظ،اررواج

الذكي.خمر!ببءذالانف-بئ%ليفىسأعودوبعدها؟الزفافءص!بكونو!ى:وربز

رائمة..."رائم(4احىتيننتفوهو):تانحالطاللعحسهنيوموهـوثسالتذاللثهوايىوما!لى:بمالمو

وال!ةبسمةمجرد(اللغئاءو"واصلبرمذوبةتبت!سم.):شانتياو.ايى.ومهداالزؤافؤلمه*ن!ءغا:لليو

ستبقيعذبةق!ة،نظرةءجرد،السيال!حة7نشؤوءنبعيداستأخذههوغداانرالهها!ذاالوؤتمن،جفيما)هـفييىممى:وأنح

والاصلأمأ)حبدنيافيببةظءأخوداذلمبهءترلرأبع1

!إلجمالكيااوه:ؤافيجغدافليكنءستا:ليو

4واغرؤلبهاسلبانورءطاءإك!باهـلىترى("إأرمة):فةهان.نياووالديمرايتالسثويرةالذ.إرىهوء!اول!ن:والح

لكهل(الحمرلهو،ء-بزانحامام.نرقه!)؟والبم،لالحبلرلآز!بالذا!زراليس:ليو

؟"؟الدولةصاحبيااص(رؤدحفيعلى،ثاعنديلللغداءالوزراءرئدؤهـر!دوتولك!غي:وأنج

(؟شرب)لىأسلم:تانجؤ*سيجتمعاللذىالى!عيداليوم!وتساتور!السيلأون،ص"لكل

"ولاياخهـياوقدص،:شانقيةاو.مقركالىالمرورطحضارباصيالهمشاناوررعأؤومالم،قلةشمل

علىتهسيندمتماوللكنالى،طيعلاأننيالحهيقةفي51:رانر!فصمارواالانمن،عليالانسانيرنزوجانمدهشوووم3اوه:يو

ما!اللعزيزوزيرييا51(يةسب)..اخرس؟تنربياسلا،درر!العز*فيحمايياتحص،يؤ".*قبل،رأور!وحلاحاربان

؟بخلمال!موالحفلهذامثلفيبعروساءوزاذبئلألمحعوأنانتبهنيفآ:لهيو

شانب؟و:واق!(النطارةمواجهايمحني)هقبلسعهب)يىمالىأءانياءيب:و؟انح

تقطلاانها،جميللشخصجمبيلاسمرائعرالعرألع:تانج.الح-ريفي

-اناللحظلياتاحلو(انفرادعاى))1("نتب،5-ء،!ب))ءنف"ضةانعليهماكأباللذينالاثنينرينيجمعالذيأكأ.درا4أؤ:وازج

...معهااصاولدعني،سدى*ياييضاعتلما3"ذرازمة!،ةاكلء!عك.الاصءالإلاؤءبيه،ولأن"،رغمير.فيزوجا

بربفالعظمىمعضلىنعرف!ر(ينوانجروءةطب(مرزةعدصوت)احم!مايرىاثنينزواجدونيحولألؤينة،صهالخدرولاهو:ليو

العزلمزوزيريالى)العزيزالحموايهافوداعاالرح!لرر*لماعةلقهـأز،ت4برومثلألاخر

اءر!لاانن!صدايرو*عفن!ه!:وأنجيدخلاللذيالوقتفيبوايو،*رج)صانيحىليا"ضرو؟(أوءدام

لي.وزرقصتعنيجمي!ةتاةعلىالحصولفيارغبازفي:تانح(الاخرىالجهةمنوانحخارمفيه

؟؟ولماذا:وانجدولةوادعان!بالرسادمار!ا؟هذهمهزنةاي(ةصاحق):وا-ج

واللفضةالدهبمنك!لجبالاقنطرةاالقناطيرلديانبما:تانح-.غداالغدا?*هـناول4ريتنالوزر-ءرئي!عط

وتسليني.خدم!نيعلى،نم!"راحيةامودةكالهرا"كة!،ةز/!ارغبوأزفي(يخرج)مولايياوط!ء*ة!!لا:ا*ادما

ناناذا(ؤلميلاقيوؤف)؟المويصةهكمشدلمكهذهاذن:وانجالخائنهذأالانوثةرياحؤي!،.لمعويمدهغمة*طةمنا؟،يا:وانربم4

ناليفهل،ئرليةالم!الىةكبيةشؤونفيابضتيجهلدوات*أميضرلا.هأها...هاووالمطيمفااكسكفياءمعدر1اك

-؟والرقصالفناءطيبملالاكلدتجمانكفهياوهـمهالانئيل!به0((لرا.ء5،*؟د!"ش))كا

وانااللدولةصاحبياذلكعلىاجروائيمكننيكيف51:وانجالولي!لآالىالوسطفيكوقلنجيجنس،الساض!المنطونفس!

شيئاتصنيلاهذهمثلفمتاةان،الياسديرة!اءكيمةبمننللكمدين.لم-عارهالىوالج!يجلىببنم،النظارةمواجها

علي-اياد،يىالىلنسبةبافحالمالهذا،عداكماضديجميعهميقفوناللامارالقواد:كوتانج

الامينوفييريياشكريمزيدزلأقبلانارجي:تانح.بالطكيدوزرائير،ب!انتست!كونالامبراطورأصحح

شانتياوانمنبالرغم،الدولةصاحبياهذاتقللا:وانج.الدولةصاحبياللكفت!را:يرنانجوا

للهذا،ابنتنانت!إدكمااليناؤدمت!ذ"م!هـناهافقدلدينامحظيمةهـنشيءفيهـأيكفماالطمامشاولمنوقهـفرغنااما:.نانج

هـ!وءمنهابدرمااذاصفح*م2وبورعأبكمتشظىلمنفيظيه!فاملي-دالرقصاو..فيهارش

."صرفاللحالفيمناالىتأتيا!شاىلهجاوؤلى(الخادمالى):وانح

ؤستكونالامبراطوراصبمتهـما؟؟معاطتهااسيءانللييف:تانجغايةعاصووتإوردياثوباي.لمرونوهياصهينامنشمانتياوتدخل)

!إحمايانت(الجمالمن

كبيتكمعريقببيتات!ه!أحلاىانوو9ارجوهالذيكل:وانجبةحضشرةفيواغنيارؤ،طانابياليطلمبلقد:شاخنجباو

؟الانمعيتذهبإنابنتكسألتلوماذا:زلمنجالوزراءزئيس

راقجمةانتهل(شانتياوالى)اولارأيهااسألهادعني:وازج.طفلتيياالدولةبصلمحبرص:جما:وانح

؟الوزراءرأي!سمعالن!ابفي)1(للتحيةتنحني)الدث،"صاحبيابكاهلا:تانتياو

-بالاضاؤ"ووا؟اعصيانليدبهيفرأيكهذاكاناًذا:.تلمنتياو(هيتنهضبينماشبقةبنظهـةيرممها)اًوه...أوهانلا:تانج

("كلان!الورراءرئبهبحصيزوجةاكونانليالعظيما!!رفمنانالى..الدولةلصاحباللخمووء--!ماوغنيارؤءمي:وانج

وجه.خرعلىخدروتهمناتمكنانهوارجوه:(الرقصأءاثنا"مني)ابر؟اهيااكلركرهن:نت(طتياو

الفضيالخمرةوعاءراصتيفي

معن5و!،بالميلادقبدالحخهـامس!لقرن1فيعهـلل!صتث!م!هـةغانية)1(

برراخهذتاثم،بلاطهليون!شحأهما"يويه"الملك.أ!ه!دههل،وضيصكأالمرةيلاسسسخىالركوععنعباهـهالصحينيينء".كد-لأ-ةالمص+،ءالانس)1(

مكمههـعه.فيتسمببب"و"و"الملكلاءولءذلك.الارضالرأس!
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عزيزتيميالاراك؟سرعةمناستطيعمابأقصىهناالىوجئتالفرصةفتانيياتقولينماس!ن:تانج

!االعزيزةزوجتيياطوبربةمدةاوهـانها(قلبعلايصهت)دولتهلتراًؤثبنفسثواعديفاذووبرهذهوالحالةاً"ا:وانج

هذاعلىوانتبطلانفسكتدعوانك!كزوجه!ا!ا"-اوش(ط.قصرهألى

اللصهذاتخشىدمتفمانطاحدثلأالقرونترتدياناتريد!الجبن(تخرج)مولايياوطاعةسمما:شانتياو

وركي()مايوماأ!حريةآرىانفيا"لىادلىلييلأوترلمنا)!رم!ءلم!شبرافىو:تانج

.لانقاذكطريقةفياوكردبمب!ي،عزيزليياتيكيلا:ل!بوبوانلحظةهذهفيتدخل)،ا&رباتج،زوا(اللضدامالى):وأنج

كالرعدمخ!يفابهـواسمككأنابيبيتفيكنتتدممما:.نجباوشاى.ؤغادر!تيالك(غامقاطويلارأود-9فا.نحااحمرثوباأرندتوقدتن،وشان

انكيئصوركانمن!برطلكأعظمال!بكسروناجمىعاىن،وابىرئجسداخدسهءلىتحرجم!انؤ-ذكر!،الوزراءرتثىؤمرالىالان

.أ؟لشيءهامعتصلعولا،كبمبرةكفالض!مندرجةعلى.العزيزةفت،نييا

زوجة.لكوتيللماذارجلالستاتىل!كاؤ-مم!ايه"ةبو!بو.مولايياذنكعاىسأحرصنعم:تياوشاق

؟نهـساتتطاهرزبوشارتراهوعمدروا،اـيميئاءىكوتانجيردخل)ليائه!عودكيإساعدذدبج!(شان.ياونحوبشعف!هـفعا):تائح

بهاويصمكليوبويندفعببنماالسرادقاطواقءقف!هاالقاءتحا،ول(وتياوشان.ظنحيخرج).عزيز.نيياالعربةايى

.(الخ"ءمن.انقصرالى(المصرحخارجءن)تانح

.(اعماكهمنيضحك)وداعا...ودالاعا:وانج

محلإ-سي؟كويانعلىتجرؤكيف!النغلايها:-انتكوزانجاًالهض،سرالمتنسد

)يمداهناالىاللملاطمنعالداوهرعتخدعتكالمتثصفتيقد؟؟إ)ـ!-كأا......-لم..
.0000يطالعلوحدهيجلسيئلجو،المننمهـهـالسابىفينطرل!طا

تسليسكوتانبمبتماالاطواقءتءط؟الشسرالىا!جريفي)!وبو.مهتاج"افيسارجهةمنالداخلالىلوليويئدلمحعبينم،؟*ابا

وخلفهليوبويضرج)الهـربتمتطيعلن!اللنذلايهاقف(و"!بعبما.لعميفهوعدتجم!؟هكذاتعاكسنيلماذأ!العجوزالمخمادعارهاانتةاجوبو

.(كسبموتدفعهاالوزراءدئيسمن.)ءتروجهاالميوموتآتيابنمتك:!تزوجانامس

ارغبانعلي،يخالجنيعماالتعيرعنعاجزانني(وه:تياوشان.ء(يرنوأنجءلىيبصق)كمحظيةاليه

والاسفبالحرناشعرولدنلنيكولت!انجولا"يعنبحثلمليوبومقكلفيواسصمعالجنرالايهاروضكمنهدىء(ينهضوهو)ينواز!

صوت)؟الحبهووولى؟هداي!ونانبرمكنؤمادا!قلهكبنفيا*مببق،اليكا؟مص!خطبةء!وسألنكطا!سالوررآءرت!بساليجاءلقدالي

ليوبو؟قهلهـلترى،)مودالوزراءر!-!هـوهذا(تقنربخطواتهداانقالانالامئهكان!طلمؤ(؟..4تحرجأدءهاانمنبدااجدو!

.(الانفاسومبهـورمهتاجاكوتانجيدض)؟كلقيحيرةاننيكسانفاذا،ا!مزيزجرألييا!اليكار*رووردطلاخذ؟ك،سبالوفتهو

اللىملتفتا)مايروماهذاعنسيجيب!يم!بدعه!ياه:و3"از!لييتسىقكيفعروس!أ!ي!كل!بماخدن!مضصيأا/ىقد(لدورةصاجب

عقفمكمعموعداربتلمادا!الحياءالفاقدة41راةايريرهاها(نت!(نت-اولهستتياوشانانال!رانلي،ستطاءثيكانوهلارسزاىأمارعان

؟؟الامبراطورلمقابلةنجبا"بياثناءليوبو؟؟الليكمضطوبة

لهمىظ!ةأخذحملأللقدا)سعدةصاحبياهواسظ:بولليو

!.العمكووذام!تلل!تآتىكيف!دألعارلل!حزيياايريه:وانج

للقد،المسكينةتي!فظيا(لىوبوعلىيبصق)البهيميلتصرفواالمشببن

اة،عوءطنآن؟،عغهبئستلمانؤمن!إلبطلاحلأمك!ى"نازوج!انوعدتك
صلإو،ودن!غند-ءو؟كءيءيالحولاا)حدح!ذاالىجبأنانه

ورجائيالف*اةهدها!واجلمذا5رجللألمستبئننياقسم:لبوبرو

كأ**انميح!ىلموقفكلسوءلا.نقديرياورمعادةصاحب،،أءقي!اري؟ور:لان

..احضروا(اللخدامالى)وداعاوالانتئناءوقتأيفيعقابكاهـتحق

ل.نس.(مرعايخرج)-صاني

دأا..(.جزءا!)الممئفدونع!.والابالا.نفبهاي!قعشرطةورسهـذهءونستها:وأنج

المن!*(،هـا!مادل!

اًع.اللائسأنمغأمرةعلافي،الفه*رةبعدالوقت،كو"،فيجب!تزكبماأ،تلة*4الحديرلم!كأ

"اللعنقاء!سادق))اسمتعوللوحةعليهعلقتسرادقاقمالوسط

175.لففم!وبا!ك!والوحوديهعهعحصاء،خنت!صيمةباطواقمحاطةأنلوتسازهارمنباقاتجا.بهالىززءدو
نايمكننا،الحديف-ةمنألاخراللجانصاللىيرفصكبماكهر،لب--!رالى

...صفصافشجرةوهناك،والانتعجالىالاد!أرمنكبيرة"جموءقيرزيملزب

؟!!اوتنننر"ا!لانسدن-!ل!بوبوينتطر،البيتالىيفضيدهليزاليمينوالى،ا!سرادق.رظلل

اليمينجهةألىالممرتياوشاىتمطع،الصبر!اقدوهوالرادقفي

طرابشعيجورجترجمة.:اللحظةه!هفيرائدةباؤاؤكأ

.شانت!بأوياخرااانت.ها..هآ:ليوبو

1!.لولميتأوآفةباردولريج!ه!صيؤ،--والسرادق!ذأالىتأقباناسألكانعليكان:"ياوشان
لك؟حبيهـهـى./كلموأفتإرويتيتأتلملم،داافىءون!الو!المكار

ا؟العجوراوحثدطأدللكمعلكتير1ءتقاسهلقد

:.ادصاوجبالونييسمحلاوووووو:،الىجتانمنذ:ايوبو

الارابدارممنوراتالبلاطىالىاليومهذاذهبلقد،رشدةمنبميحارانه،الداخاليةاللغرف

!!مي!ح!هه!اعث.تؤف-د"ذا،الا":راطورالة،برلةطرإلمةورءهـءدةالاولىلل!ممهرة
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اًلسابعالمشهدكنتللقد؟مولايياالكلامهذامثلتقولكيف!اوه:تياوشان

بو،ليوامامبمقفزحثماالازهاربرؤيةعيثيامتعاللحدي!قةفيوصبة

ىنر،"وو-!اً"في!تا!!!نرلبوابةاء،مالىتاليايومفياخاؤ!،لمماذاابنكدامماانهقائلاورمتيانهالااهربانحاولتوقد

ر.اليسمنينوانجوليوبوربخل،واشجارصشور.نقومالبوأقيجانبيلديهتكونانخفتوقدالسرادقالىمرغمةقادليانيلب!تلمئم؟منه

؟مامم11و--ميا"ننانجرانحنها،العزيزحماييا:ليوبووللم،البوتساطواقعنبنضسيارميانحاولتفقدللهذا،سيئةنوايا

أقناعبحاولىسو-لايفصديقناالمكميدةدبرتلقدكو.لانجمضزلبوأبة،بييمسكانعلىاللكريهالجنرالدللك"تجرآا!قطببالييخكليمكن

فبمآلاحررالننىيقاربالامصراطورانبحجقالبلاطالىبالذهابولنجولو،لانقل"ديرو!ننكمجاءنفسيءنفميهاادافعكأتالتي!ياللحظة4ر

أستعدادع!يانني،الامبراطوريةاـيسلمهيريدءوهو،الشديدمرضه.ئحفسيالقيتقدلكنتالمجىءعنوا*هـةلحظةتأخرتكنت

ابي.نثلمر!اح!برزلتلااننطالا(!ررلايخو!ف)،للل!ل؟امهيل!ل"،اراهذاليورلموالىارسلكانانويكئت:كوتانح

4محاظةوأسمكليوهوعائلتكاسمأناذكردددي؟ابور:ينوانج؟سيد!ياهذافيترغبين

-،ولحيناروك!ةنلملماذا!هـيلكابوةبأكثرليسانه،تطنجهوبرجل!وجنيفكيف!مولاييابكزواجيتملقد!ايهأتياولظن

آلمقدسالسببفيلليوبويافكر،العنقاءسرأدقفيشاننياواما"مقتلكامامكالاننفسصياقتلدعني!ازرككانعلىأموتانأدضلانني،اخر

فيستكونهبطلاي،سيادتهاواعادةالامبراطوريةانقادوهوالالقنله.(ا،سرادقاعمدةاحدىفيرأسها،ضرب)

ى-كالمدالاجالان،ا!انأهبراطورىةخا!نالممارقهذاعلىقضاككأتللقد،عزيزقطيالا.لا(ذللاءنلليوقفهامندؤعاأ:كفتانح

ذلكمضايقاتمنتعانيوهيشانتياوالمسكينةفيدكرتمال!لمكحهثحضنهالىويجذبهاكوتانجيجلس،تبكيشانتياو)فقطامزح

منمضباعفاسيكونجزاءكان،دافمابك"*خلقولمبهاثنماالمسخ.(باكيةكتفهالىرأسهاتند

ثانية.جهةمنإلا!را!ريةمواطنيومنجهةمنشانى/يخا"واتيم،واحدةلحظهافارقكاناريدلا(بعهـذوبة):شانتيإو

قلبيفييعدولمصممتأقد،مولايياحقعلىانت:ليوبولقد،اخرىمرة"سوسلاي"مكيدةانها،هذاكلو.راءمناعرف

لاي-سو"ارى"2تدماولكنالامهراطورسيكونبأنهيعتقد!ابرررد،انهمكانوبا"كيانتسمعتكحسابعلىليوبوالحميمصديقهلمساررةهذادبر

مناصواتقس!)ا!وحشاقبهبمصفيوامزقءلميهفسأنقضلمخارج.نحليلييشةفيالذيالوحيداقهصيءهوحيااكلهان،انا

ص!-رةخلفيختبئأن)اللصخرةخلفنخمفىءدعناتعال(ا،صحخارجىفالمكاثدمدبراللوغدلذلكاخرىمرةاصغيلن:كوتانج

وهوسو-لاييطهر،تقرعوصنوج!ولاصواتتسمع،!ةخياليةولكنهايقبلهاان!حاول)؟اللصضرةالحلوةمحبوبرة!ه!افارقانيمكنني

الطبولتقرعالجنودمنقرقةيقودوالعشرينالسادسةحوأ!طفيرجللنوهناك"وو-ميا"فيمعر!طالىفيهـاالمكانهذالمشرك(تصده

،ايى-ارالىتج،ينالرسرعبورفيو؟خذونراطودالامبوصولمعلنةسو-لايولااغواتكيحاولاللذيليوبوح"ة!ولاازعاجنامناحديرتمكن

.(المرافقينوبعضشانتياوتتبعهكوتانجيدخللن،قبليوهـةمملكتيسيهدم-حبكان-نكباؤناعييحاولالذي

هـووهاكاهليفوقيجثمننت،)1(انامسىحلمتلقد:تانحالنهارنقضي!كلوحدناسنكون،الانبعديزعجنااناحديستطيع

تتويجييغانوبعد،ادء!ضبماالامبرأطوراناانني،د!!ققاو!لمم.المجميلالطيورتغريدالىوالا-تماعالزهورمثساهلدةفي

والىوداعا...وداعاحيا.نيايامخيرلاءبمبشعزيزتييااليكساعود

..العزيزةملكتيياالللقاء

العرب!ة!ل(سو-لايالى،أليى"رمنسو-لاييدخلأ

؟أجاهزة:حديثاصهلر

.صاحبالجلالةيانعم:سعولاي

.امبراطوراكوليبخصوصينوانجقالهالذيما:تانج

ال!رمةا(ءنجهيؤاتيعدوهو،ل!لكالسرورغايةفيانه:سولاي

لتعيربوماموانهاللولحوضعىء،تئد!ليخطوسيراخمرحماللكرخلرطباهدبكلكننيلطصممه)قيبماإوو
ءاكودطاراجلمنيصر!،ملبي.ي!ر!و(جاسا)امه*حبما:لالج

(الامامالىخطواتبضعيخطو)ببوبو..لهوبو(يصرح)العواقصص

يد!ةفسيفهلللامتنراعط!ورفيكوالقذ!نانجا"نجلفالم!رصصخروووىا&ننيئيوب!لقفزليوبو-لىو!مسقط! ير0

.(كوتانجيطعن)الصارمجراءكستلقى!نا،نريولزوج

وتحولطريقيفيالت.نقفهـكذاولديياولدييا51:كوتالج

.صرخاتتسمع(الارضالىويسقطيئن)العرشالىوصوليدوفى

عرشعاصبماتلقد!الاصدقاءايها!المرافقونايها:ليوبوروللم

أ!الحريةقا*عنتى!الامبراطورفلمعشاللهان

مصطغىعوني7

الختامستار

السواحريخليل:ترجمةالاردن-الللهراًم--

الادابدار.ل.كطما.لثمن

ك!:سماالأمهبراطهورالىالصينفيتصرمزياصطلاحالىحنين)1(

معروفد.هو
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