
فه!.ام!ل!!يممم!-داعممرظ؟-

تفمصى

لر!لوععصلمحصرحصكىبموسلمحصرء

ممععحعععههمعي?.سهيسى

؟اذنماذاةبرليمبلين:الاشخالص

.احمررتقدالي:مركودفالينليمببردون

(.المعزفصوتيسمع.برهة).بسيليسا

(.تغني،الدادهلمن):بيليساصوت.لفهامركو

الحب!!الحب.بيايس!ماام

المغلقتين،الفخ!ينبين.الاولالقطرب

المغلقتين،لمحخدي07الثانيالقطرب

كالسممك.الشمس.نعوم.واتاء

،اللدفء-الخيازربين

والحب.-اللفاترالماءكلي

ديك!يا،الليلايمضياً!فنتاحية

بعد!ومضيانينبفيلا،لاوكراسياسوداثاث،خضراءجدران.برليمبينالدونبيتفي)

..عهوامأعلىاني،السيداوها،حينبعدس!ترتن:مركولفا(.سونات.بيكيس!الثرفةتبؤىالمؤخرةؤمله-الشرفةمن.سوداء

تثميتف!غن!ا؟ها(رأسهيحك):برليمببينثسمستعاراابيههوشعرااخضررمناءيحمل):برليمبليئ

.البيضاءبيليسا-السيدايها،عنوتأتكتميهذه:مركولفا:،ن!-م(.اكمقيف

.-الاحسئمنلكونالاولكنسبيليساةبرليعبلين.نعم(.المخططالكلالمميكيالخىمبثيمابب):مركولفا

منبسعوتفتيبعمهعرأخو)اللحيئفيتعال.لا:مركولفا؟نعم-هـسمولكنةبرييمنلين

بيلميسا.:قل(.فةلشرا-.نعم-اصذلل!.لفاكومر

بيليسا-:برلليعبلين؟لا-لكففتولو:بمنليوعمن

اعلى!بصوت:مركوللفا؟لا(.بشرالة):مرمه!ؤا

يبدو.المفابلةالجبوفياللشرفوتفيح)!بيلسيابرليهكليئ.لا:برىهلممن

(.عاريةنصفمشرفةجعيلةبةهذءلااسبافن،السيداوها،ليقؤي:مركولفا

لناههكط؟من:بيليسااسباكثلل!يقولي،الضليدةالخادمةايتها،وانت:برليمبلمن

اقنب!(.الشرفةباتنستارخلفتختفي):مركولفا(.برمهة).عذهنعم

ناديت.انا(مرآمدا):برليمبلين..اربعونوعشرونعشرون:مركولفا

نعم؟:بيليسا!يمرسها(.مضغيما):ل!يمبلينبر

نعم.:برليمبلين.خمسونوعشرة...:مركولفا

نعم؟لمولكن:بيليسا!وبعدةبرل!يمبفين

نعم.-لمكا:برلليمبلين.طفلايعدلمفانهالخمسينالانه(نبلغاما:مركولفا

لا؟-لكقبتولو:بيليسا.اكمه!:برللميمبلين

اتزوجانارثاليقررنا-لاننا-لوللكمسفسوفنربرلليمبلنن.واخركنللحظةبيئاموتانالممكنمن:مركوللفا

من؟(.ضاحكة):بيليسا!سلاميا:برا*ء:لمين

انت.:برليمبلين؟العالمهذافيوحيدامصركهووما(.باكية):مركولفا

عاعا!،ماما،ماما-(اًعاسبرصوت)-لكن(.جادة):بيليسا؟بكونوكيف:برليفليئ

الاحسن.الواههههلىالاعرسيتم:مركولفا.تتمومثانوعممةلولك:مركولفا+

الفسهرنطرائنمن،عسمهعاراكبراشعراتهـهعهأ.الامتوبحع)؟نعم(.ياردا)ةبرليعبن

(.الملونةالملباجيةواللهأواهروالشرائطالطيورتععره،عشرالثامن.نعم(بميمهة):عركولفا

افععا؟فماما.يتنرواهنيانههتوبرليمبلينالدون:بيليسا؟نعم-لم-،مركولفايا،ولكني،خائفا:برليمبفين

رومااقولكنت؟اللظريفالشابجارييا،يومكطاب:الام.ذلكانسمىلن.الخذاءزوجهاامرأةخنقت،طفلاكنتحين

كانتالتيالحمبةوالسجاياالظرافةكللكبأنالجديرةفيلابنتي؟ذلكمنافيدماذاثم..لكفينيكتبي.الزواجفياف!روللم

ءلميها.التعرفعلسالمهظوسطهدليلمالتياعهك.الكبيةالسيدةلتفكلليسانه.السيدايفأا،قوياسحرايخفيالمواج:مركولفا

!نكرا:برليمبلينتفضلاسرار-اربلاوسملسيءفلو.الخارجمنالأنسانيواهكما

..لنن!ب،قررتلقد(.الستارخلفحانقة):مركولفا-ترىانت.ايهاشيمالاخادمة
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ويجيءيل!ببرلليمنلناللدون.ابوابستةللجد!ان.يشلىذات-.قريبعن،فررنالقد:برليمبلين

(0العروسيندخلةليلة.اليميئالىالاولالنابمن؟كذللكاليس،اللزواجعقديتم-ةالام

(اليسارالىالاولايبابمي،م!ص،حبيدها)ةمركولفا.نعم:برليمبلين

!سعيدةلليلة؟وانا-اميياولكنةبيليسا

ليذس!)!مركولفا،اللقاءالى(اللداخلمن):بيلميساصوت.ظريفزوجبرلليىلمينالدون.طبعا،موافقةانت:الام

(.فاخرلباسفي،برليمبلين.سيدتييا،كذلكاكونانارجو:برليمبلين

السيد!ايها،ممتعةدخلةةمركولفا.تقريباالوفاقتملقهـد(.تناديه):مركولفا

يتحصرللث.!وكولفافتنصر)!لمفامركو،اللهقاءالى:بوليمبلين،.يتحادثان)ا؟اتعتقدين:برليمبلئ

(.البابع!-روينطرالمقابلامانالىؤدميهدؤوسعلىبرليمبلينيرتعشاسعةاراضيبر&مبلينللدونان(.لبيليسا":الام

كانكما،.نخهفيننبمانك.الكيرةباذيالكالوجةتشبهينانت،بيليساهصاعالسوقوفي.السوقالىتمقاداًلاغنام.واللغنمالاوزفيها

عاهمروبيتيالكبسةمنعودتكممنذ.طفلاكنتحين،يخيفنيالبحر.الناساغلبكلنمحبوبوالجمال-تجملوالهقود.بالنقود

!آه.الزهراوعيلةفينفسهلالقاءمنجمننرواناء،غريبةبدمدمة..اذن:برليمبلين

(.قدميهدؤوسعلىينصرف)؟انتاين!برل!يمبلين..نفسيفيالاثرابلغللذلكةالام

وقوفى،بالاذيالمزروعأ،رنهيقامفضلاديةمرتقبل):بيليسمابعضتسمعانبالعذراءالللائقمنفليس-ادخلي-ةبيليسا

ابوشبموسبائبالاذيالمنفسيضمنهاينحدر،كبيرةجدقلنسوةرأسها.ار!ادثشأت

(.عاريتانوذراعاها،مرسلشعرها.قدميهاحتى(.تنصر!)..بعدوليمااللقاءالى:بيليسا

امرتها0كماا)تكناععوضبالصعترالغرلمحةعطرتقداللخادمةانيايتهالوولكن(.بخفوت)؟محياهااترى.زنبقةانها:الام

آلت-حصطالازراللفراشعلىتضعلممركوللفاحتى(.الفراشمندنو)للذكشهرحاجةلا.معذرة-انالا-.سكرمنكأنها..!داخلمن

تهعقهدبيل!بسا0ناعمةقيمثارةموسيقىت:هـأائلحظةهذءفي).لديها..مثلكقادرةحديثةلتهسخصيةالاشياءهذه

غلت!يان0وجدني،الحببلهيبعنطبحثمن(.صدرهاعلىيديها؟نعمةبرلمجن

ت!قذؤءالصسيالاقنصةتلكغلةفط2ننطفىءلاكماابدا،ابداتنطفىءلن.سخويةدونهذااقول..نعمةالام

رينتىمثل!موسيقىاية!الهييا!ءوسيقىاية!آه.اربئرفيالماء.شكرناعنلكأعبركيفادريممالست:برليمبلين

رداءكت!هاعلى.فلقي)؟الموسيقىهيءـل؟هـ!اناهـلى.اللحادالبجع..انتوشيلثفلبكشكر!العادةفو!رقة..شكرنا!آء:الام

خمسالصالريرتفع.الولسهـيقىتنقطع.اللغرفةوتعبراحمرمخمليا.سنةعشرينمنذرجلاياعاشراليولو..افهم

خمس!(.اتمر.للعرسا(0نباجا):للفاميركو

ازعجك؟هل(.يهـقبل):برليمبلينبة.الصصرسةبرليمنلين

ممكن؟هذاهلةبيليساكل(.وتبكيمنديلاتخرج1..انولو..ارتقى:الام

.نيعسانانيةدرليمبلين(.تنصرف)..قريبعنالللقاءالى..الامهات

؟نعسان(.ساخرة):بيلسما!اخرا:مركولفا

(.برهة.يديهيفرر).قليلاالليلبردلقدةبرليمنل!؟بيترسلببئ!كالمايم!الى!"ركو!فا،مركولفاآه:برليمبلين

برليمبلين!(بحزم):بيليسا.الزواجعا)مالى:مركوللفا

تريدين؟ماذا(.مرتعدا):برلهمبلينتجالماءلليتجلبفىلالم..عطشانانبم،بصراحةبرلليمبلين

برليمبلين."-لطيفاسم(.سطحية)بيليسما؟هذايصدقءن(.اذنهفيشيئاوتهمسالليهتذهبمركولفا)

بيليسما.-الطفاسمكةبرليمبلينبيايسا.ظلنصفالشاشةيسود.المعزفصوتيسمع)

(.قصيرةبرهةلم.شمكرا-آء(.ضاحكة)ةبيليسا(.بلهفةوتغنيتنرهتهاستائر.لفتح.تقريبالآ4ءار

شيئا.لكاقولاناردتةبرليمنلين!الحب!الحبةبلشمما

تم؟:بيليسما،المغلقتينالفخذينبين

..وللكن..كشراترددت:برليمنلين،المغلنينفخذي

قله!ةبيليهسا.كالسمكالشمس.دعوم

احبك...بيلشما:برلليمبلين.جميلةفتاةةمركوللفا

واجنك!هذا!الصغرفارسي:بيلميسااناير.كن.دأخلمنبرءضاء..لمكلمنكانها:برلليمبلين

ن!صم؟:برليمبلين؟تخننص!

نعم0بعليسا-:الوقتف-!.الانسانراضهامااذا،"روضةالمراة:مركوللفا

نعمأ-لماذاولكن:برليمنلين.ا،ضاسب

نعم.-ووا(برقةأةبيليسا!الحب..:بيليسا

لا.:برليمبلين!ديكيا،الليلايمضي

برليمبلين!ةبيليسا!بعديمضيانينبغيلا،لا

"زوجتك.انقبلاحبكاكنلم.بيليسمما،لا:برلليمبلينتضحك)؟تغنبمماذا؟مركولفايا،تقولماذا:برلليمهلمين

!تقولماذا(.ب!حأ:بيليس!ا؟هذام!ا؟ا!لسييلمثوماذا(.مركولفا

لانسبمذلكليسولكن..لماذاادربمولا.0نروجت:برلليمبلين!نسربيمرالشاشةفوفى.البه،نعلمىالعزفيسفر)

عبررأيتكانبعدالاجسدكاتصورانوسعبمفييكنللم.احببتك(.اررودالورقيةالطيور

بالحب،شمعرتعندئذ.العرسثوبترتدينوانت،المف!ناحثقبالتمحهـب!ل

..حلىفينحائرةمبضعكطعنة!عندئذلاولىالرسم

الاخرياتالئساء-لكن(بفضول)ةبيليسامظهـلآز:تصبالوسطفي.برلليمبلبنالدونبريتفيءرفة)
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بعد.!ليماالجمهوريكتمفهأالتكيما:الاولىافطربألآنساءاي:بر!يمبلين

..وتحفظحذرفيتسشرلماذاالاشياءلان:الثانيا)قطرب.قبليعر!هناللواتي:بببلي!مسا

.ابرداتنكشفلنؤانها..الاولالقطرب؟؟الاخرياتالنسماء..لكن:برليمبلين

..والكشفالسترهـذاندوةالثازكيالقطرب..ندهتذنيانكةبيلميسا

حي!نئذ؟الفقراءمصعرفما:الاولالقطرب(.مراتخمسيصفر.برهة9انا-اندهنتىاولا:برلليمبلين

شقة.بقيانيمبغيلا(.اراهـتيتأمل):الثانيااقطرب؟هذاهـا

ظلاووداءسنكوداللحاليةالنتيقيقماتلان:الاولالقطرب.الساعة:بيليسا

(.ان-يضحك)؟اللخامسةالساعة:برايمبلين

..المقدادبهذاظاهرةالاشياءكانتاذا:الثانيالقطرب.النهوموقتحان:بيلي!سا

اكتشاؤ،(.لىحاج"فيلليسانهالانهمان2"نصور:الاولاقيطربا؟المفضلىةانزعبانلياتسمحينةبرليمبلين

فص،---لم*حتمفافيالمضضلطةالاش!باءفيإض!مكو:الثانيالقطرب!رجاءالضوءواطفىء!رجيلي(متثائبة)ةطبعا.بيليسا

ؤبل.منفة"يعروسرارأ.ببلميسا(بخموت.لضوءاءيطلى):لليمبلينبر

هنا!اللقطربينفنحنالسببفى،ذاولكن:الاولاللقطربأيابنيماذا(.عالبصوت):بيايسا

برلليمبلين؟.أصرؤءكنتهل:التاليالقطرب.الضوءاطقتلقد(بخفوت)):برللم!مبلين

اللطفواكأ.منذ:الاولالقطرب.رأيت(.بمرح):بيليسا

وبيليس!ا؟:ألثالي1)قطرب..بيليسا(.اخفتأ:برليمبلين

غرؤض!،منيص!ببلكاندفزد.صيدااعرفها:الاولالقطرب؟حلوياماذا(.عالبصوت):سبا

قططها.مخالببريني!قظتواستمرةنمتانندرجةالى،زاؤذلحطر.اعبدر:برليمبلين

.(صانيضحك).ارفراشعناللغطاءيننى.اعلى،مراتخمساللصفرصوت)

..؟انتالقضيةهذه:الثاليالقطربستارايغلقانوالمتقابلتينالجهتينمن(الاطفالىتهلثيل)قطربانيظهر

تماما!ظاهرة:الاولار!طرب.حالمةناعمةالض"بمانغام.ترتغع.ظلنصفالشاشةيسمود.رمأديا

وا-د.كلذلك.نصور:الثانيالقطرب(.الجمهورالىوطهراهما،التلمقينحتندوقفوقالقطربانيجلس

بة.غرعلمسعةالىفرؤدالإبضاحانوجمالةالاولالقطرب؟1!غبشفيلتكصلكيف:الاولالقطرب.

صاؤتابعديننشرانيجوزلالذلك:إثانياالقطرب.عميابن؟،رديئةولا.طينةل!يست:التانياللقطرب

.جس!االنافذالاجتماعي.هنانحن!ا:الاولالقكلب

بعد.ذلكلعرفانيجوزلا.لا:الاولالقطرباخ!اءدومانسترانال!اسةمن؟تعنيماذا:التنانيالقطرب

برطةالخائفةاللصغيرة،برليمبليننغسان:الثانيالقطرب.افيرا

(.يضحكان).وتتهذبالانتغتني،وليدة

ضجر.الجمهور:الاولا!قطزب*.لم

نذهب؟هل.بحق:ا(تنانيالقطرب

.ظهريفيناعمةصغرةببرودةاحس.نذ!ب:الاولالقطرب

تفت!تالفجرء-نباردةكاملياتخمسةالتاليا!طربسععر

.اناليجلحرقوق

ويرمياتي!نهضان).المدي!نةفوقلئرفاتصمس:الاولالقطرب.ا!داًبدارمنشوراتمن

(.أررقاكبيربرنسافوؤ!ما

.؟بر!مبلينيانسىءاماليكذحسنهل:الثانيالقطرب*?

عل!صنعرضانالصوابمنؤلميس..نحسن:الاولاللقطرب.لق

طيب.انسان"عاسةاللحمهور.10

نفسهالشيءهودله!.عميابنياحقذار:الشانياًدقطرب..35لالرويللشاعرالاعاصير.

.يفال:او-رأيت:نقولان.03طوقانلفدوىالاياآمعوحدي.

.الضاسكلذللكيعلمغدا:الاولالقطرب.3.طوقانلفلوىوجدتها"

.فيريدهمابالضبطهذا:الثانيالقطرب.25طوقدانللفلوىحبااعطنا.

لللجميع.الطجيليعنيالايضاحالاولالقطرب02.!ازيع.لاحمدقلببلامديحة.2

(.ا!ظىاصوات)..اسالثالياللقطرب.02معوفثفيقمهرجاقعيناك"

الليل؟غبنير:الثانيائقطرب003ا!وفياللباسطعبدريفيةابيات"

عمي.ابنيانن!بالان:الاولا!طرب.3.العيسىلسليمانمؤرقةابيات.

؟الان:الثانيالفطرب02.عيدفوازلوارشمسيفي.

برلميمبلين،ا!رون.التاريفتحان).الان:الاولالقطرب؟..ناجي!لعراقيياالفجرات.

اتنرف.بريليساجانبهوالى،الفراننىؤبطراقد،يرةذ!كأبقرون02.الر(ويعئانواللسلامالمشائق.

!همايمسقطالابيضالفج!روضوء.جمنصرءلأاؤدداخ!للالخم!مى2..الشوافدخاللدوغئاءحداء..

جيبي!ا،بيليسا،بيليمسا(ظايقممست):ليممبلينبر

&مبليمبلينينوأبر؟يدترماذا(.خادعةمظةبي):بيليسعا
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صرييخ..،الحينفياخءريني:برليمبلين

اللحب.منوميتأبكيرقبلكنمتلقد؟ماذا:لييلأجمسا

ست!ار(.اخغومفضلامرتدياالفراشمنيثببرليمبليئ)

لثالياالرلسم؟مغتوحةانترفلم:برليمبلين

المائ!رة.بروعةمرسومةالمناظر.برليمبلينعندالطمامنحرفةأ.الليلةهذهفتحتهاالقويةأللعاصفةلانةبيليسا

(.بسميطمقدسقربانكصورة.فيدوادواتمنعليهامابكل؟بالارضاللشرؤءسلاللمخ!سةتصللماذا:بريىمبلين

لك؟اقولهماايضاستفعلينوهلبرلميمبلين.عادةاميبلادفيلانها:بيليسا

السيد.ايها،مطمئناكن(.باكيةا:مركوللفا؟النترفةتحتاراهاالت!ال!مسةالاكوأخولمن:برلليمبليئ

؟انقطاعبلاتبكينللم!مركولفا:بولليمبلينين!ونالدينللسكارى(.اللفراشمنتثب):بيلش!ا

خمسةصعدالدخلةليلةفي.ذلكتعرفحضرتكةمركولفا!القلبحبيب!ررليمب!اينو!؟رلليمبلين.ولمجيئون

الخمسة.الارضهذ.اجناسنواب!خصةالشردةعبراشخاصوللم!بيليسا،بليليسا(.صةهـهـشاايهااي!ظر)ةيىمبلينبر

وانت،.والامريكبمالاصفر،الزنجي،الاحمرالهندي،بلحيخةالاروببملالممثها.موافقاني.بريدةبرصودةشيء3لتوضحينانك؟لا-

شيئا!تلاحظللم؟هكذاالامريكونانينبغي

.نهذااهميةلا:برلليمبلين.كذبةباصغرانطقلا(.مهـتمطقة)ةببيىءا

اخر0شخميمعرأيتهاامس!ذللكتنصورانت:مركولفا.دقيقةكلمعاكثراحبك:بريىهبلين

كيف؟(0بفضولى):برليمبلن.هذاليفيوقةبيلى-شا

مئي.تختفولم:مركولفايعانقها.ومنهالقرب).قيبفيكلرةلاولراضانا:برلبمهلمين

مركوللفا!،س!عيدولكنىةبرليمبلين؟قبلكمن.بيليسا(.المحظةانفسفيمتو"راراجعيهـت4،للالن

!سيدييا،.ؤدهشه!ىانكةمركولفا.بذللكعلمعلىفا!ي،ركذببملا

تستحقه.ماذلهـكليسةبرليمبلينانكالمؤكدمن(.الامهـابمالىوترميهشعرهاتنتمد)بيايسما

قادمة0هيها:مركوللفاانت!انت(.بش!فوت)!المضحكرجيليم!ورجلاي.بهمحلمءلى

يخنعسسيبرليمبلين.مركولفا.شصرف!.اذ!ببم:،برليمبلين!!فبت

(.يةزاوفكاشخصقبلكللو..وللكن.فتلتكلقد.اجل:برليمبلين

اتنزهكنتحين.رؤيننهمنحتىاتمكنللم(.تدخل)ةبيليسا؟تر!بيننيلمحهـل..عريشخعصقيلنلو،..مخيري

ب!دولا،اللبشرةاسمرانهبدلا.هعداماكلهمتنعوني،الشارعفي!الصغيربرايربةبلينييانعم(عاريةذراعازرفع):بيليسا

احيانا.والزعفرانكالقرنفلالوقتنفسفيخرقيوتضوعقبلاتهانمنهايقترب)؟هذامنير،مءطائذيما..اذن:لي"رليمبين

.صدريترجفبتحيةيدهويرفعبشرفييمر؟بيليساانتهل،.ويقبلها

احم!(.متنحنحا):برليمبلين.اجل.اجل.اجل(بخفوت،فرحة):بيايسا

افزعتني!!آه(.ملفتةا:بيليسا!كاللحلمتقريذالبمتظ!ين:بروولمين

نفسك.تحدثئانكالاحظ(.بلطفيدنو)ةبرلهـيمبلينفان،الشرفةاغلق،برليمنلين،اسمع(.همممنعة)ةبريلض!ا

دعةبي.(.ضجرة)ةبيليسا.حننبرمد-يخهـفوىالناد!

بنزهةأنقومهل:برليمبليننشاووانؤيمكننا،كافيافدرانمنااننابما؟لماذا:برللي!لين

لا.:بيليساأهذايعجذكالا..الصبحأنبلاج

؟الحلوياتدكانالىنذ!بهل:برليمبلين(.اللفراشفوقتجلس)..ولكن.بلى:بيليسا

لا.قلت:بيليسافوقتسقطبيليسا9.ابداالشمسشروقار)!:بررليمهلين

حولطفوفةرسالىالشرؤلآعبرتس!قط).معدرة:برليمبلين...أذلكيصدقكانمن..المسرحيةهذه(.اعياءفيالوء-،زد

(.برليمذلينيرفعها.حجر..بيليسا(.ا)فراش5صئي!دلو)؟.أعجبكلاوازت.إ.فياثرت

!هات:بيليسا؟نائى-ةانتهل

؟لماذا:ليمبلينبر.نعم(.زانمةنصف):بيليسا

لي!لانها:بيليسما،احمربرداءثرهالمب،!لحميهر!وسعلىبص):يمبلينبر

أهذالكقالومن(.م!خاتلا)ةبرليمبلين،اللورقيةالطيوراسراببهماتمر.قويا-مرضوءالشرؤءمنيرتسرب

.فقرأها!لاا!برليمبلين:بيليسا.(الفراشحافةعلىبرليمبلينجلسذلكغضونفي.اللفجريلوحبتما

أهذاما(.مصطنعةبشدة)ةبرلهـيمبلين،اللخب!الحب

الرسالة.اعطنبم(.باكية)ةبيليسا.الحبهـوجريح

افهـسماليبما!المسيمنةبيليسا(.منهايدلو):برلليمبلين،الهاربالحبجريح،انا

رقةالوبيلإساتأخذ)..عندكلا،ميتهاالورقةاعطيكفالي،مزاجك.حباو"يتجريح

تجرحنبمانهاولوحتى.الاحداثاؤهماني(.صدرهافيوتضهـعها.البلبل،للجميعقولوا

2نك.مأساتمي!سينبانكاشعرؤالي،بعمق.ذلكبهاؤعل

برو!يمبلين!(رقةفي)ةبيليسا.الىبعةبحدودمبضع

لي.وفيةوستكونينكنتانكاعلمةبرليمبلين،اللحنبمةانكسرت

برليمبلين.غررجيلااعرفلم(بلطف):بيليسا.نسيت،51،ونسميت

ز،جته،ضررجلايمثل،اساوركاناودلهذا:برليمنلين،الحبايها،!يبيخذ

(.نمرءدبةملامحويتخذ،اللبابيقفل)لمأارأيت..الفضيلةطثال،الموىبجراحجئتفقد

كب!يسو؟ايايافعةانت.الحينفيمذلكالاحظلمحانا.شيءكلاعرف،الهارباحباجريحاذا
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سيدكي؟يفكلفيم..وللكن:مركوللفا،برهة).جيداذلكافهملكني!تشي!هيمكنلاشبمءهذا.امنا

قبل.فيهالمحكرلمماكلفي:بر!مبلين؟اليومهنامنمرهل(.بخفوت

انا!دنلبم(.باكية):مركولفا.هـرتين:بيلإسا

قلني!للكيكنهالذيالشكرتعرقينإو51:برليمبلين؟لكاومأوهل:بهليسعا

ف!طفكنت.يرامماعاىت!يءكلكانالسابقفي:مركول!فا!يؤلمنيوهذا..الاحتقارمنبنوعولكن..ن!:بيليسا

..والعنبباللحلميباللقهوةلكاجلبالصباحلاولالشابهذارايتاسبوعينقبل.تخافيلا:برليمبلين

هـ!ييدو؟انا0.و،!العنب!العنب..نعم:برليمبلينرأيتانيسنقللم.اعشاليؤ!جمالهانصدقبكللك؟ؤكد.مرة

افكصانوسعيفييكنلمالقديمفي.مضىقدالزمهـانمنقرناان.الدرجةهذهالىوالظرافةالرجولهصغاتكلفي"اجتمعترجلا

..والان..الابوابءسدابقىكنت..العاديةغيرالحياةاشياءفي.اليكاقكاريانطلقت،لماذاأعرفانودون

"تاعرفاكنللم،نفيسبكنزاثراليقدبيليسا-بان!العك!على..ولكن،وجههارلم:بيليسا

قتلاارى..اريدمهـافارى..عينياغمضاناها؟ترينالا..شيئااعرففانشا..خوفدونعنهتحدثينيانيفكنك:برليمبلون

..اللجنياتهنكيف"عرفينانك..ألنا-ء4جنياتتزوره،بينما،امي..الحماقاتعئبرعيداني..كاباحبكوالان...لحبينهأنك

علىالرقصلمشتصن!اروعهنما-جداصغار-جدالطاف،آه..الاهرهسوهقذا

!خنصري.رسائللييكتبانهةبليسا

الاخر؟..ولكن.الجنيات،اجل،اجل:مركولفا.اعرؤ!:برلليمبلين

لزوجتي؟قلتماذا(.راضيا)!51،الاخر:بررليمبلين.نفسهيظهرلاولكنهةبيليسا

اءهلجلااليمع،سيدييا،بهاوصيتنيمالهاقلتمركولفا!غريبةبرليمبلين

"ء..الليلةهذه..اللحديمقةسيدخل..التن!ابهذاانوهو:!ذللك.محتقرلي..انهلوكما...فريبا:بيليسا

.كا!مادةالاحمررداءهلابسا،العاتنرةاللساعةدقات!صجماليةانتكم:برلي!لمين

وهـ؟:بول!يمبلين.لنفسبما،منىكمايحبنيشكولاولكنهةبيلبسا

صدرهاعلىيدههـاوضغطتكالغرنيق..النتهبتةمركولفا!تصدقينهل(.باحتيال):ىرليمنلين

بشغف.الجميلةءقيصتهاوقيلتولم..الاخرينالرجالمنالسضلممتهاالتكيماارسائلاةبيليسا

قالت؟وماذاأكاللغرنيقالتهـبت..51(.متحمساس):برليمنلينعن،الت،لليةالبلدانعنتتحدث3،نت،رجيليلبملان،عليهاارد

كيف!ولكن..فقطدةهدت:مركولفا..انها،!آء..رساتلكولكن..قىالجريحوالقلوباًلاحلام.

-؟كذللكاللض..امراةتضنهدلمكما!اجل:برليمبلين.شيكللينقوليانيرهـكنكةبرليمبليئ

.الجنونيلاطسحبهاانبدلا:مركولفا..جسديعن..عنبمتتحدث..:بيليسا

اكثرالشابهذاتحبانهابدلا!هكذا(.مرتعدا):برليمبلين!جسدكعن(.شعرهايداعب):برلببمبلين

شك.بدونتحبهوهي.الهـخاصجسدها.فحبممامثالروحان.روحكاحبش!يءلاي،ليؤالىةبيلشمعا

ذلك؟امكنكيف.هذااسمعاناخاف(.باكية):مركولفاتقيمالجميلةفالارواح.بالرثيةوالمبنلينللابطالو)اهـرضى،(لمغعفاء

اعماقفيتغذينفسكانتانك؟ذلكامكنكيف،برليمنليندونوالايديكالثلجالبيضالشعورفسوفىمنحنية،الموتضفافعلى

الخطايا!اقبحزوجتكالابيضجسدكاريدوانما،روحكاريدلست،بيليسا.المعروقة

يتسلى.انويريدتنرفلهشبرليمبليناللدونلان:برليمبلين!المتمايلالمشاد

ذلسك!لرير!وانت؟الجميلالنسابهظهومنةبرللإمبلين

وماذا.المجهولالجديدبيليسازوبخيعشيقيأتيالليلةهذهفي.ذنكيعرفاحدلا:بيلإسا

ليس!شرفله!!برليمبلينالهون(.يغنبم)؟اغنيانغيرفعل؟احدلا(.فاحصا!:برليمبلين

!فرفللسه.صدغا!جممغعنهسالتاقد:بيليسما

نفسياعتبرالانمنذبانيعلمعلىتكونأنارجو:مركولفاأاممرفهاليل!قلتولو(.وحزمبغرابة):برلممبلين

حيادنا.،الخادماتنحن،ايهـضالنافان.مست!لة؟ممكن..هدا00هل:بيليس!ا

..كاللطوحرةسونكونينغدا!العذيدةمركولفامنآه:برليمبلين.هوها(اتنرفةالىيذهب).انتهـظريةبرررمنلين

هـاستفعلينفهل!بواجنكواقومالانساذهب..المغدالىابقينعم-؟(.هناك.فسرع):بيليسا

؟ايضا4برامرتك.اللحظةاللشارعمنحنىفيانعطفلقد:برل-مبلين

اخر!عملهناكوهل(.دموعهامجففة،تذهب)ةمركولفا!آه(.!ختنقة):بيليسا

؟بعى!ومهـاذاان..السنكبرلاني،اجللىمناضحياناريد:برليمبلين

اغبةصوتيسممع).يرامماعلىالامر.حسنا:برليمبلمينهـنوخرجتاللعاللمتركتللقد.قبلياحديفعلهللم.اللهـلحظة"افعلما

(.الو!وداثنهالخلفيختفيبرليمبلينال!دون.ناعمة!وداعا.المضحكةالناساخلاق

النهرضفةاهدابعلى:اصوات؟اينالى:بيليسا

عشهيبني،الليليبنيشيءكلسنتعلمين(.عظمةفي،البابعنس):برل!بمبلين

بيليسا،بيلبساصدرفي!بعدفيما!مؤخرا

حبا.الاغصانتموتسنذساو

حبا!الاغصانتموتةبرلليمبلينا!ثالثالرلسم

عاريايعني،عاريايعنيالليل:اصواتيقبل،السنناريرتفعبينما.والبرتقالاللسروحدرلمجة)

.اذارجسورؤوق(.وءركولنف(برليمبلين

جسمداتغسلبيليسا؟الوقتحانهل:مركولفا

والنردين.المملحبالماء.ب!د.لا:برذمبلين
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غوفسنمئاللحساملياصئبء!مركوللفا(.،يل،-مة):بريكثساأحبأالاغعانفوت:!!هـلمين

(.صارخة)ز؟وجيعنقفيأغرزهاناريد.الطعاماليانسونليل،الفضيالليل:اء!وات

برليمنل!!دون.هناكالسقوففوقيكمع

مهين!م!عنى.والمرايااللجداول!ضة

تقتلىعه.ان.بياضاالاشدفخذيكيانسون

اقتلك.

حنا.الاءصانمقت:للهـيمبلينلير

فضفاضااحمررداءيرتدبي،جريحربرلج!ايلالا؟!طنء:ر)(.المثهديفىءأئقهررالأع"نجضيصابائحديقةفيقظ،ر):وجمليسا

!.--أ-أ؟.لقد؟"تناسقةنغامباالئيلمنؤطعةجوتمفؤالىءك!الامحيوأتووذء"!
بدمالك؟حدرروزر!تملاءتىعرولمحك!تح"ن.حببي(.تعاركه.ل!ار

.منأ.قننلمي..!اه!واحدةلللحظةولو.إ.وجهكارىدعني!حبيبي،آه..-بيبص،الظريفالشاباء!-،،)امفر.بحرؤك!رز-مرت

بمت.(.احمررداءفيرجلبحذر!قةا،ء!برور:ر)!تتحركنالاغثط
د!ذأطعنبميألذ2هوزوفي(.رمسهعنلجثم!ا:بررليمبلين

(.صدرهفيالرنجرالىيثير).الزمرديالى!جر،آه(.حينبعدسمعودباز"هليب!الرجلين-*س)!!،،حهظأنما..

برليو!بلين!(ؤفىهـكأة:بيلإساكتفيفوقتسقطالسمماء!عروقبلاألهعائمايالىحميىا!تانبنمةء!،اشلى

.واللازوردالنعناعمن!يلتيأل!ماتي19.0:*و!ة
4لانش،قتلمني.ابدا"نرلم"ئن.أللحقولعبوهرب.برليمبلين

:جمرخىن،طعظنبمعندما..قطاص!يحبكللمكمااصبكاليءرت؟هنا-!فعل!ينماذا(.!هـهنةما،يرقبل):برايمبل!ن

..كشطتعا!وحر!البساب..فؤه!:بر-لى-.ا

(.مصطبةف-وقوءمدد)؟ذلكيخرشيءولاةمهاينبرلي

جريج!انك.*لكا!هذامعنىما:لمءلهيسا.القمراءانليلةفي..ةببلميسا

لعجوزآ!برلي!لينأ)دون!هآ..خؤتك؟رليمبلين:ليمهلمينبر؟!ضافعلتوماذا:برئمين

بيليسا..جسممنجزءايكونانيستطعلم!الواهيةالممي!ة!الشبق؟هذاتعرف!ألى(.ء"هـهشة):ببلبب!

فلماناأما.اًللللأهبةكصفأه0.5الياومةلللاءةصاءبيلي!-اجس-د3،ن0شببثااعرفلا:!ليمنذين

الناريالغصنب"!عذا..قنكخاءن"!جسدك..جسدكالااحب.باللصتراليدمتتفقدذ،ثومع:بيلي!سا

يهـصة.الكرجارالاصهـص؟انتظارهفيفزألينألا...بملي!سا(.بلهذة):مبالهبمنبرلي

معلت؟-ذا-لمهـ-:بيدسا!مضى"مار!فةشدأ:ليسابي

...؟اذلما(0ةشدبر):مبلينقيربرر

ج!مسد-والت-روحأنا!أسفهمين(.محمصرأ):برليمجم!ين

فق!ر-معانق!تهفبم-اموت-الاخرةألاحمطةهذهفي-دبفي.احبهلاني:ب"ر"بمط

..صاكتاحببتني.اذننجهما!-أةرر؟ميمبلين

صهـغنى؟اولذ؟كطبا..اكنو..نعم(..لع،زقه):ريلبسا!ليمبلينبر-احبه-اصب.بلمبهقييخءرجسدهعبير؟ببلميسا

؟الشساب:5:لمينبرا!اخرىاءوأةرك!5ا?قد

(.ساحربنوراررماشةنض،ء.عيمضيهيغمض)!امطأفتصارهنا:اـيمبلينبر

وهاجمط!انقمارا:ليمهلمينبر

وولمين!ن(ماسمنيوهلىا.تقبل!)ةرريىللفا!حهعلىساعدتنيلقد،صفا:ديثأ

الاحمرالتتبابرداءفيثلنففه،(لان!ذلكعرقت:ءر!لفا.عليهالبكاءفياساعدكوالان:برليمبلين

الخاصة.ثمرفتهتحتؤيهتنؤهالفىي؟تقولماذا!برلليمبلين(.وررورقي):بيلإسا

اهـىمخقيطشيءكلىانلمدقأكنلم!.باقي!:!ميسا(.الدبابليغنى.ا!حانترةتدق)

المحد!هذاالىالحلصعب،اررحةهذه!الساعةقربتةبرليممبنين

اللحظة.هذ.فييفضرب.هـانلا:-طبيلي
اكليلاللهساجعلى.الآوانفاتحينذللكعر!ت:كولفا

.مر)طهيرةكشمس.حديقتيص،ئطعلىيقؤانه:مبلينائربر

ماذا..؟رليمبلين(.اخوعالىمفينهاوئ،ءرتكة!:طيشأ-.الاحمرردئهفيمالفوفا:بي"ي!سما

ل!مه!ش!برر،ؤورشن.ك!مائهحمرا(خنجرايسل):للببمكللينبر

.،ه-...؟تفعلانتركدماذا(.ثده)بيا--ا-:

ترتدب-ئاوتهـءبهيمايسا،اخرىاءراًةالانانك:مركولفا؟تصبينههل..بريخليسا(.هايعانه):هـ:لينبهـ)5

.سيديدماءهن-جميلاتوبا-

من؟؟الان!انهذا3انمنةبيليسا.!حم:بليبما

.ابداوجهـ"زرىلنالذيالج!ءلىأئثابانه:مر؟وللفااريدفلا،الخرارةبهـفىهتحبب"دم!تما..حمسنا:بريىمبلمين

قسوىلبك-احبه.اصجه.أبرلى،مر؟،ولة،،اجل:بي!لبساانالاحىمنانهارى،الابدالىلكيبقىولكي.أليدايرهـجركان

ائ!م!يا.الاحمرا)رداءنواكلهاب!واينواكن.وروحيجسدي؟!أفيما.الانيقالقلبالخن!رهذارلمش!رق

هـ...صب01.
ببرليمبلين!إ!إل!يايا:بيلميسا

.؟در)يمبئيندون،اونمعها،لجبئبريمرون،!،دز،نم:مركولفا.0فراشكفيابداتداعبيهانفظيعين..ميتا:؟رليمبفي

اتسمع!ا؟سيحبكاًنه.حبهنهايةامامترتعدياندون..للغايةنتي،جميلا

يسببهاائتيالنفسيةالالاممنانااتحرروسوف،الابديالامواتحب

سننار.الىنواورىدقاتلغزهحلالىاتوصللنإ!جسمك(.يعانقها).البديعجسمكني

اتركيني،..بتيماينمن،انظري(.ائحديقةالىناظرا).!0ابدا

دودماأرأم.رحغ.(يهرب)!انركيني..بيديسا
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