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اشدالرياليةاعتياريمكنانههتاذكرهيجدرومما."شيءبكل"مقدمة"

.اللامعظولفيتأثيراالفنيةالمذاهب

لاالمسرحيةللهذءوابطلامهـاناانجليزاواشخاصاانجلتراد،اختيادفيالافراطهيبراينااللامعقوللمسرحالرئيسيةالميزةان

ناوهيالاالصالميةالنفيةميالشائعةالفكرةالىايماءمنيخاويعنيوهدا0قفاياءعنالتعبيرفي"التضيب"اسلوباشنخدام

العالم.فيالاولالابخنماعيةوالبرودةوالتقليدالرتابةموطنانجلتراالتغريبفاسلوب،،فحسبتطرورفيجديدالجديداًلمسرحيالاتجاهان

وتلقا"لية-العواطفجيشاناوالحبلرعثةوتقليديواضحرمزوالناراليهمانضفلمان)غلمةوالادبالمسرحفيبعيدامدمنذمعروف

يوماينحهراخرمجتمعاياوالانجليزيخمعالمجيخشاهاالتيالحي!اةمصنىمنيخلولااللامعقولوان،(الشعبليةوالمعتقداتالاساطيز

الرهيبة.الاليةهاويةفيوقد.وشعوذةهراءامسىبلفنايعدلموالافنينتاجكايايضا

خاصةالمسرحيةهذ.في،يونسكوبهقاممااروعانلرىانناالاوالفزعالمطلقالانسانيواليماسالوجودعنثيةقضايابدورههوتبنى

التيانج!يدةا"!يتافيزيقاعلىاللباوعةثورتههو،بعدفيماوفيالخرتيتفعلا.المطلقةالاجتماعيةالقيمضغطتحتالفردوانسحلاالموتمن

افىقرضة(الوجيدفلسفة)فيليسمكانهاتحتلان4يلأستحاولحاولمهماالحديثالانساليالفكرفيبارزامكاناتحتلالتيوهي

وان،الايامهذ..فيالمنتعشةوالاجتماعالسياسةفلسفةفيوانما.رصاصقلمبجرةالعا!االنعض

اللغةطريقعناي،طنانةوالفاظعباراتبضعطريقعنطريقهاتجدفيالتقادبعضيقتصرانشيءفيالانصافمنيكنلملذا

هناومن.تماماالقديمةالميتافيزيقا..سابقتهافعلتهكماالمجردةاستخدامهيشجبواوانمحمسباسلأوبهخلالمنالاتجاهعلىهذاحكمهم

وغيراللامعقولكتابمنوسواهيونسكوتعريةوخطورةاهميةتتالىخلالمنالافنيعملايعلىالحكميمكنلااذ،باتةبصورةالتغريب

الميتافيزيقا-علىللانقضاضمقدمةباعتنارهااللغةلأزمةاللامعقولكانتمهما-ذاتهبحدالاسلوبنجاحمدىاساسوعلىلهكاملتقييم

.الجديدةفيفشلهاو-نعلمكماجدانسبيانامرانوهماشذوذهاوطرافته

اللامتناهيالوجود..المطلق...الله).!الفاظانتقلتلقدفيمثالغاتهمعلىالميلودراماكتابينتقدانمنالايلحقوالاالتعبير

الجديدةفيزيقاالميتفي،كهذ.الفاظالىالقديمة(اللخ..اوابسنسخريتهعلىشوبرناردلوالعواطفاوالاحدإثتصوير

الخ(..الطبقة..الوطن..الصراع..الديمقراطية..الشعب)مستوىعلىتقففنيةاساليبوكلها،رمزيتهماعلىوليامزوتنسي

المنطقيوالتحليلالعلمبيدالقديمةالميتافيزيقادحركانوان.المجردالفقبمنظارواحدقيمي

الجديدةابيتافيزيقاعلىالثورةفانالمعهاصرللانسانمجداواثوجوديةتمعاواضحتيناصبحتافكرتيننقدالىاًلمسرحيةهذهترمي

(مورجورجوخاصةالوضعيينالمناطقةثورةلشبهوتكاد)يونسكوبيدوماالحديثةالاجتماعيةالحياةرتابةهمامكانكلفيالنيرةللاذهان

مجاثيفبمالمطلقةالشموليةوالنظمالمنعبيةلقهراخرىظيمةخطوةبناللعواطف-يتبادلةوفجاجةالانسانيةالعلائقسطحيةمنعنهاينجم

والحيل!.الفكرللتعمبيرسليمةاداةمنواستحالتهااليوميةاللغةكلثم.الافراد

ازمةنلقىعنمماوضوحااكعريصثحالامران"يونسكويقولالىفاشداشدتعقيدنحوألسائدةومشاعرهالمعاصرالانسانمموامنعئ

لهامعنىلااتبمالكلماتتصنحاذكلاانفكرازمةمنثوععنتعيواًللغة.المحفوظةوالجملالمنحوتةوالصيغالعباراتمنمجموعة

الاستقلالفثلترددمحفوظةوبعباراتمحددةوتراكيبجامدةعقائد،اللشديدالتغريبباسلوبالفكرتينهاتينالمؤلفعرضوقد

"..الروح.!.المادة..الطبقاتصراع..الديمقراطية...الو!ني...لحدمثلاتصسلالانسانيةالعلالقفضئحالة،نجاحااكمرولعله

هذهفيالتورةتلكملامحنجدواين:القارىءيتساعلوقدبينالدائرةاليوميةالاحاديثوتفاهة.!لزوجتهزوج(معرفةعدم)

المنسهدفيابطايايلفظهاالتيالجوفاءا!لفاظفيانها؟ا!رحي!الحياةولغة.لهاصهلاتاؤهةحقاياتروايةالىمجالسهمفيال!ناس

منشديدةحالةالىبهمتوديوالتيالاخرينبوجهاحدمالاخروخاصةفتسبالاجوفرنينهالهاوعباراتالفاظالىتنقلبالعادية

تنصور.اكثرانيمهنوهل.للعراكوإلتهببؤوالخصومةالعصبيةبازار...يروث!وم...ضطوشعلميرشسئت)المسرحيةثهايةفي

وهل؟ذلكمنباحعروالعالميالقومياللطاقيئفيالسياسيةالخلافات-.(الخ..بازيتيبلزير

ذاتوجهتالتيالتهموصيعتونغتسيماو-خروتشيفخلاىنفهملايونسكومسرحانمرةذاتقالالمسرحيالفيجاروثافلان

واشعريااواجتماعيااورمزيااونفسيامسرحايدعىانيمكن

ذدن.منبامضلفخروتشيففمالنكوفتروتشكبفستالينالى!مفيهـاالاخرىومسرحاته،المسرحيةهذ.فيللمحفاننا،سرياليا

الكلأب)انبسببمارتنوالسمثآلمراكانلألصوروانني.وسواهاالفنيةالاتجاهاتتلككلظلال،اللاعقولمسرحياتسالر

لىمى..بوشىسنت..سكاراموش..التمساج..براغيثلهااختيارطريقةفيقريبةجاعىالمسرحيةاسماختيارطريقةفمثلا-ان

..السياسةمراهقبئبينساعةوكلبليومكلفيقائم(رىفيسىالالغساظبينالجمعوان،الصدفةاي،مذهنهملاسمالدادائيين

41وبغدبيروت-فيهنابسواءسواء..والبرلماناتالاحزابورجالعبرالذيالقديمالسرياليللمفهومبعثثناياهافيالمعنىالمتنافرة

.؟!وميسكيوباريميواشنطنفياوودمشقللمقادنةفابلشبمءكلان"بقولهالسرياليذورهفي-ايلواربولعنه

ا4ً



؟لماذا-سمثاًلسيدة.ها.منك)أملحكانانهبطيل.طوحة*شخ!اص

الضميرالحيالطييبلان-سمثالسيدبعضعلىمحتوسأكانانه.ها.ها-سمثاليدة-سمثهللسيذ

علىيقدرلماذامريضهمعيموتانيجبانا.كافياليسوبصلاالزائدالبقدونس-مرراريدة-مارتنالسيد

ولاسفينتهمعيبقىالسفينةفقيطانشفائهبعضلاضافةماريارشددملاننيآسفة.اًلمطافىءضابط-الخادمةماري

لوحدط.يتركهاالقادمةالمرةفي.اليهاليانسونحباتالمنظ!و

يقارناناحديستطيعلا-السيدةشمث.ادراكااكرسادونادائكمعانجليزيةمتوسطةطبقةصالة

بسفينة.مريضاشخصاةالقرافيمستمرا)-سمثالسيدسمثالسيد.انجليزيمساء-انجليزية

لهاالسفينة؟لالماذا-سمتالسيد.(بلسانهصوتاويفتعلخفامرتديااريكنهعلىجالسائجليزيرجل

طبيبكننذقكمنواكثرايضاامراضهاالصغيرابننان!بلقد-سمثالسييدةويقرا*نجليزيالبسايبيدخن،انجليزيا

ديالسببهووهذاسفينةمنصحةاكثريشربانيحبانه،البيرةبعضلشربهانجليزية.مدفاةمنبالقربانجليزيةجريدة

مثبنالوقتنفسفييهلكاقيجبانهلاحظتهل.ميشنهكانه0اخرىواحمةرمارريولهشاربانجليزيةظأراتيرتيمانه

وسفينته.كالقنطان!يضهلقد؟القنينةفييحملقكانكيفالمائدةعلىاريكةعلىبجانثهتجلس.صغيرائجليزي

ذلكاعتقدلاانا!آ.-سمثالسيدة"وكانالمورقمنكأسهفيالماءبعضصببت،انجليزيةامرأة،سمثالسيم!انجليزية

هوماوبعد،صحيحانهالمحتملمن...هي،تشبهنيهيلينان.فشربهعطشالحفة.الافجليزيةالجوارببعضترتق

ترابة؟التيالحل.البياثوعلىوتعزفمقتصدةجيدةمدبرةألساعة.الانجبزيالصمتمنطويلة

مشعوذونالاطباءكلان-سمثالسيد.ابداالانجليزيةالبيرةتناوكتطلبلاانها.انجليزيةدقة17تد!!ئجليزية

نبيلسةالبحريةققط.المرضىكلوكذلكالحليبتشربالتيالصغيرةابنتناتشبهانهالقد.التاسعةانها-سمثالسيدة

.انجلترافيالواضحمنانه،فقطالحشاءوتاكلفقطبعصئمحمرةوبطاطةولسمكاحس!تناولنا

.البحارةليسواومن-سمثالسيدةان."بيجى"تدىانها،اثنتانانهما*طفالشربلقد.انجليزبةوسلطةالخنزير

زاللاا(وقفة)طبعا-سمثالسيد،تافهةكانتوالفاصوليةالسفرجلفطيرةاهذاجيداعشاءتناولنالقد.انجليزياماء

انهم.افهمهلاشيءهنا(جريدتهفييقرألوفيماحسنةتصبحكانتانهاالمحتملمنلتدقضواحيفيئعيشلانناذلكالمساء

المتوفينالاشخاصاعمارفيكرونيالجريدةفي(البرجندي)بنصغيرقدحهنأككان.سمثاسمناولان

حديثاالمولوديناعمارفيكرونلاولكنهمدائمااحضرلمولكننيالطعأمبعدالاستراليهالقرافيمستمرا)-يسمثالسيد

مضحك.شيءانه،ابداانفيارغبلملاننيالمائدةعلىمنهقنينة-.(بلسلألهصؤتاويفتعل

ذلكفي-اككرلمانا-سمثالسيدةيجب.الناسمنها-نموذجاالاطفاليرىمقليةالثطاطةكا.شه-5سمثالسيدة

الساعة.السكوتمناخرىلحظةا!ابدا.ومحعتدلينوقورينليكولوايتعلمواانالسلطةوزيتالخنز-سثعنفيجي!بصورة

تدقالساعة.سكوت.مراتسبعتدقىالقراءةفيمستموا)--مثالسيدبقأللدىالموجودالزيتان.زنخايكنلم

.(تدقلاالساعة.سكوتء.مراتثلاث.(بلسانجهصوتاويقتعلبقالعندالثيمننوعيةاقضلالزاوية

جريدته(فييقرأزاللاا-سمثالسيدتعرفباركرالسيدةان-سمثال!سيمهعئدالتع!ومنالشارعمنالاخرالجانب

واتسنبوبيانهناتقول"كس.ت."وقدسينفلدبوبيسبودويدىرومانيابقالالااشي*الشارعئهايةفيالكلالنالبقال

.ماتقداخصائيوهو"ثونستلأشنوبل"منتواقدم.رديءهولازيتانلهاقولانافضل

الرجل،الهييا-سمثالسيدةمدر!سةمندبلومولديهالالبانفيكبيرةالقرافيمستمرا)-سميثالس!يد

؟ماتهلالمسكينغداسافعب.ادرينوبلفيالالبانصنع.(بلساثه!ةكاويفتعل

بالدشة؟تتظاهرينلماذا-سمثال!سيدالبليمالرومانيللننمبماكبيروعاءلشراءالذيالزيتتنيكقمهما-سمثالسيده

السنتيئخلالىماتانهتعلمينانيتهناكهذهاشياععلىيعثر.لاالمرءان.عنه.دكماافضلالزاويةبقاوعند

انناذلكباككيد،تتذكرينانك.اًلمنصرعتين.لندئضواحيفيالقراءةفيمستمره)-سمثالسيد

ونصف.سنةمنذجنازتهتشييعحضرناقدالقراءةفيمستمرا)-سمثالسيد.(بلسانهصوتاويفتعل

انابالتاكيدنعم.اوء-سمثالسيدة.(بلسانهصوتاويفتعلالبطاطهتطبخماديان-سمثالسيدغ

لاولكننيالحألفيذلكلذكرتانا.اتذكرللممدةجيداللبنان-سمثالسيدةلموقيلها،*وئةهذءفيجداجيدبشكل

منمستغرباكنتنفسكانتلماذاافهمقاللقد،والاعصابوالزائدةوالكليتيئ؟حبهالاواظكا!ةبصورةبطبخهاتقومكن

الصحيفة.قيالاعلانذللكقراءةانه،،،كنحمحنزي"الدكمورذلكلي.جيد،تطبخلاعئدما

فييكئ.اعلاتلمانه-سمثالسيدانه.جوهنزآلجيراننااطفاليعالجالذيالقر؟ءغفي!ستمرا)--مثالسيد

علىسنواتثلاثمضتلقد.الصحيفةيص!لا.بهيثقانللمرءيمكنبارعطبيب.(بلسالهصوكاويفتعل

ف!نيالىذلكتبادرلقدم6وفاتهاعلانانوقبل،بنفسهيجربهلملواءايابداطازجاالسمككانلقد-سمثالسيدة

فحسب.قدكانلباركرالجراحيةالعمليةيجريثلاةبلصحنيىتندلتلقد،فميبللمما

لقد،له!ؤسفكم-سمثالسيدةمريضاجمنلمانهولواولالنفسهاجراهاايضاآئت،،للتواليت"ذاهبةفلألالذا

جيده.بصورةحفظ.طلقافيتنأولتانكالا،صحونممؤلةتناولتة

فيجثماناظرفكانلقد-سمثالسيدالدكتورنجاكيفولكن-سمثالسيد!ولييئ،!ركيحمناقلكميةالثالثةا!رة

مسكين.عمرءيبيئلم!العظمىبريطلالياأباركروماتكبيرةكميةثنأولتفقدلىبالنسبةواما

زالىولاسنواتاربعمنذماتلقد.بربيمعنجحتالعمليةلان-سمثالسيدةمنكافضلالمساءهذاتصشيتلقد.أريد

كانوكم.حيةحقيقيةجتة،دافئا.باركرمعتنجحولمالدكنورلقد"عادةافضلح!عثىالذياشه؟!لماذا

.إمبهجاماكنزيم!ليسطبيبافاناذن-سمثالسيد.الشهيةعديمكنت

المسكينة.ليوبييا-سمثالسيمهالعمليةتنجحن2اماالواجبمنكاناذجيدا.(بلسلالهصوتايفتعل)-سمثالسيد

تعنيق؟..مسكينةبوببمايم!-سمثالسيد8معايموتاانيجباولالنينامعكاناكثبرانالحساءيعتمل-سمثالسي!ه

!!



مبلنا!بخاهثناالاثصاءلندغنظلىالمسنينتنانسن.بمببمعمابننعم-سمثالسيدالتيزوجنهانما-سمغةالسدة

مصا.خايف؟مياتسنبمبهل؟من-سمثالسيمطبوبي،مالهبهبيضتمهم،ااصد

قئبيتلقدالخاممفانا(داخلط)-مارثاوامرنبوبهناوبعن-سمثالسيدلفماكانانومنتن.واتسسنن

رثنرنمعالسينمافيكنت.جميلاعصرا؟هتحهاينتتاييانتستطيعتكنلمفانكالاسمناس

ناغادرثما&!ساءبعضمعفيلماوشطهدتيبويابنواتسنبوبيعن-سمثالسيدةوبعد.!اتراهماعندماالاخرثوناحم!ما

-البرانمثعبعضلنشرئموطهفااسينمااواتسنلبمبهاالاخيرالعم،الاطبرهاتسئايهمابصهلنتعرفانتستطيعاقطوفاته

الصصئن.ولنارأوالحليب.المنوايانطسدنالكزالولا.الكهاينممادذا

قكيهتقدكلهلي-انآمرع-سمثالسيهااني.آناكليسالهكلا-صمثالسيدتعازيةمويقهممنباثوفاةيزعجونهااليوم

رثلئنمعالسينماالىبذ!ابئيجميلاعصرابمبرابنوانسنبمبيهو.آصبرىبهنئب؟تنلغنمالمهل،لها

و(لحليب0البرانمتنوتناتلللكواتسنبمبهبعمف،سناالاطبرواتسنواحهامركرأيتهالقد-صمةاالسيد

الصحال.وباراءا-صمثالسيد.المتوفي.بمبيدفنمناسنطفيص!افهاقط

ناسمثوالسيداالسيدأيها-مارلظبمبهلالىتشيرانك-سمثالسيدكقسه.اشاهههالمانني-سمنبالسيمة

؟لىاامم!ملكرالبابفيينتظرونصبيماطما؟.المنهبملاليااعواتسن؟جفيلةميدل

معكمالعنساءليتناولواجاصاللقد.الداخلواتسنبوبيآلجميعان-سمثالسيدومعمتنالسقةملامح!ا-سمثالسميد

.المساءور-ذا.متونوثونباعطجميلةااهايقولانالمرءيستطيهبالاذللة

.نتهنالنكنانحننعم!اوء-سمثالسيدا!صعبطاقبارامنلهايا-صمهنالسيدكليمستملامحها.وبدينةضخمةايةباوهي

عملنوبسببقبائعونانهمبدولاصغهرهم.زيماناتبحونفانهميكنمهماجميلطانهايقملانيقهرمنوعناتنفنناسقة

.اليومطوالشيءاينتناولدلممجيئهمعونلاعندمااجل-سمثالسيدونحيفةوثاعمةايضاصغيرةانها.جدا

خارثاا!ت!بيالايجب.منالسةهناتنتهتنالساعة).صوتهعلمةاثها،جدا

.الاجازةمنحتنيالنيانتومن-ماريهناككونلاومتى-سمثالسيدة.(طويلصمت.مراتخمس

ذلك.نحددلمنحن-سمتالسيد؟.منافسةالزواجيقودانومتى-سمتالسيعه

وتاهنلتبأنيثمخاحكطتنالنر)-عارثغالالاثلااياتبفيسسمهنالسيد؟ا+عنانعما

لي.خزانطاشنريتلفد(باسمط.والثلاثلءمالثنميساهالقادمالربيهبفي-صمةاالسيد

ناايايممارايعزيزتي-صمثالسيداثياتنتبثلاثط!53-صمحنالسييه.بعدء

والسيعكالسيدمنونطلبيالباذلتاتحيهطمفيراتسةيبمبرياعهنمماذا؟الاسبمعحفلسطالىسنكعب-سملاالسيدة

بسرعط.ملابسناسنغير.الدخمل-مايتن؟ثبتنتب.عرصهما

مناليمين،يخرجانسمثوالسيدةالسيد).وينام-ستاحاثه-س!مثالسيدهديةلهمانقدمان.يجب-سمثالسيد

منةيدالئلحيمقاليساهبابتفتجمارستيذ.لئيعمهنلارولذا-سمحنالسيده؟محونماذاحالرانا.خطوبط

.(مادتنوالسيدةالسيد؟منافسةهناكمحونلاعندعاالثلاثة!ياممنواحدلأ1اليهماف!ديلاسمثعلاذاالمحيدة

لستماانكما!متأخرينجئتطلماذا-ماريولاشسءكلاعلملااثا-سمثالسيدالينااهديتالتيالسبعةالفضيةالاطبا!

فيالناسيحضرانيجب،جدابمهنبين.الن!نيةاسئلتككلعدى*جابةاستطيكل؟قطنستعملهالموالتينواجنامناسبةفي

واميلسا؟ناهمانمرن.الصحيحالمةلعدذلكتفنملههن(بغيظ)-صمحنالسيع!لاوعيارملةتصبحاقنمحهبنشبمءاثه

.(تخرئع)وانجئنراالان؟.لايذانتوب.شابةتمال

اخدهمايجلسمارتنوالسيدةالسيد-)انت،كبيرةبابتسامة)-سمثالسيدلااقالحظحسنمن-سمثالسيد

حياء.فييبتسمان.كلاتنبمونالاخرماابل.طلسح6نعمدلانننا2جيداتعلمين.لةمااطااقن

مممهندبصمتينماًنيتنبالتابرااحهبارالرأهالقبميةبان-صمحنالسيهةفيمةهوظينكالحللند-سملطالسيدة

مناليئموبشبمء،واحيمكنيراوعبى،اليمثلطمافنهناكتربلوبانتع.!متحنابهمنتهبرطيفترلبيا!الاطكالن!واسيشيء

.،نضارلبوبهننالمهسيايطعلىالمسحمكببوثبتبتكوثلاولمحنفيسيكايئن!ذلطتالمسملةينةالمرأك

يظهر،السيدةايتهاعفوا-مارتقالسيدمرةخمسيقبالحمرةشفاط!وتصبغوجهكوينبغيشابةتزاللالافهاسسمثالسيد

فيبكالتقيتقداننيمخطئااكنلمان.لي.كالسمكةقثربوانكاليومفيثيابفيبديعةتيعلاانها.مجدداتتزوجان

قبلا.عامكانرأيتثوققوليئاوملا-سمثالسيد.الحداد

يظهرسيديايضاانا-مارتنالسيدظيدخنون،؟لنساءيفعلكمايمثلونرجالايعتئيالذيمقمن-سمثالسعيدة

كيلا.مامكانبك.فيإلتطيتكدأنلبلييم!نتبن،المسحوكييهنعون،اليمملبمالنوبنتاولهالهيهمااننعرربانةل؟بالاطلنالى

مناسبطفيكلككانحا-مائبنالسيد؟.اًلويسكييشربمن،ربغاهةم؟اسماعماما

سيدتى؟يالمجتك-حيثبهأنجسولي!با!ئسبةشيءلاائه-سمثاورعيدةبويهماامثلوبوبي-بوبي-سمثالسيد

بالاصلفاناوبداممكن-ماينناًلسييه..فلمكرعهينيمرفلسهاقمثنكنتاثاكان،اخلبروثنسقبوبي،وانسقتبوبيعمان

ذاكرةلديليستولكئمازجسترمدينةمنتعلمانت،المزاحمنالنوعذلكاحبهلااثالتعليمجيداي!فعائه.الولدويحبغنبم

اذامااقملاناسنطيهنلالذاسيدلنهبيهةالماصةنةناءبالهبؤاريبصلعثنسح!)!هبيدا.بوبوب

لازامهنلالمحتنيقدكتة.(وتقفاسنالهاعنوعشفوعمة.طبيميشيءذلك-سمثالسيدة

كريبلشيءانه!ال!يا-ماوتنالسيد.ويتجهالاخرهويقف)-سممثالسيد،سناحبرواتسئبوببم،6شسقوبوجمي

مانهلسنرمدينطمنبالاصلايضافانا.المحمرةفرحنييا!او.(برحللبلنهبتهنحمابنة،لنانسشبمبيلتعبيمايضاونيدانعذع

نبيدني!ذلكالتإلينعلمين(بالنارنقثنفيثيطيهناماستهنيعالغنريقةوبهذء.وانسنبوقت

للغرابة.يا-مارتنالسيدة(ويقبلهاخصرهامنيحتضنهاأفقطكنكنةق!نهافيهل0ثانيةتتزوجانؤاتسئبوبي

لقل!!غريبشيمعانههل-مارتنالسيدالعش!ومنمضحكينزوجيقمنلن!يا-؟ممينشخص

ميم!



سيدفي4ءالسا!سالطابقمن8دقمالثمقةسيدي،وامامك،النافذةبمدفيماخمسةمنذمانجسترمدينةكاسيدتيغادرت

العزيز..العزيز.تقريباالبعابيع

كم!للضابة؟(متأملا)-مارتنالصيدللغرابة؟!البميااوه-مارلنالسببدللصدفةوياللشابةيا-مارتناهـيدة

شلمينهل!العجيبةللصدفةيا!غريبهوجالسينكنافقد!العجياةللصدفةويامدينةظدرت،سيدي،ايضاانا!العجيبة

بلحا!اخضر،مفطىسديرانجوميغرفةفيان.الاخرأحدنارأىقدوهناكمتقابلين.اسابيعخمسةحواليمنذملالجستر

تقعالاخضوواللحافالسريرمعالغرفةهذء.الاخراخثتلقد،سيدتي-مارتنيد/.

الحمامبينماالفاصلالممرنهايةفيالاممكنانه!للغرابةيا-مارتن!السيدةوصلوالذيصباحاوالنصفاًلثامنةقطار

.العزيزةسيدتي،و(لمكتبة.سيديذلكاتذكرلااننيما/5الساعةفيلندن

الهي!يا!للصدفةيا-مارتنالسيدةفلألا،الحقيقةاقوللكي-مارتنالسيدأمرهوكم!للغرابةيا-ما!تنالسيدة

ايضاثوميغرفةان!العجيبةللصدفةياومهما.ذلكمناكرالعزيزةسيدتياذكرلااخنتفقدعجيبةوصدفةجدامأثوفنجبر

الممرنهايةفيوتفعاخضرولحافسريرلهارأىقدمناالواحدانجداالممكئممنيكن.ايضاانا،سيصي،القطارنفس

سيدييا،والمكتبةالحمامبينماالفاصل.المناسبةتلكفيالاخرمن!للغرابةيا!الهييا-مارتنالسيد

"ائعزيز.لستاننيالاصحيحانه-مارتناللسيم!رء،سيدقطيا،ذلكبعداننيالمحتمل

وعجيبمث!شهوكم-مادتنإلسيدة.سيديمحئهقأكدة؟القطارفيشاهدتك

فيتعيشفنحنالسيدةايتهاوبعد!وغريبتكونيألمالعزيزةسيدتجط-مارتنالسيدالحقيقةفيممكنانه-مارتنالسيدة

السرلممشان!ع!ىترك!لعرلقزيزيرنرقبالمحتملنفعمىثغسيشغرتنيضعاطليمتحان!خياتهالسي!دمشجتليدثاتذكرلاائني*.!لاولماذاومعقول

هناك.؟!سيدي

لل!شة!وياللضالةيا--مارتنالسيد.اكونانبالتبخينويح!ذللثلم!دءسمحترلبمالدرجةفيسافرتهلقد-مارتنالسيد

......ثانيةدرجةهنالكليست،سيدتي،الثانية

اشاالمحتملومنالحقيقةفيممكنانهإ-ب2الممميإللصدف!لقحسةياإللغرابةئلغربكفيالدوجةدائمااسافراننيالااثجلترا،في
لاالنيالاالماضيةالليلةفيهناكالتقينا.....-..-.ا

لفأليه.

العزيز.سيدي.ذلكاتذكرللصدفةوياللغرابةيا-ماهـتنالسيد

ابتني،ضغيرةفتاةلدى-مارتنالسعيدفيشإرفناانناالمحتملممنوبمد!العجيبةللصدفةيا!لاخرابةيا-مارتنالسيدة

،العزيزةسيدتبميامعيشيشانهاالصشيرة؟.سيدتياللحظةتلكبالدرجةاسافر،سيدي،ايضاانا!العجيبة

بيضاءعينو!اشقراءالعومنالتانيةفيوايةدللكغريبهوكم-مارتنالسيدة.ارلثانية

وتدممىجداجميلةانها،حمراءواخرىالحقيقةفيممكنانه.عجيبةصدمة(لمتتملمناللغرابةيا-مارتنالسيد

.العزيزةسيدتبم،اليساتذكراننياظنلافانايكنمهما.سيديسيدتيياالثانيةالدرجهفيالتقينااننا

انا!الصللصدفةيا-مارتنالسيدة.ذلسسمك!العزيزة

عينلهاالثانيةفيصغيرةفتاةعنبايضالحظة1.سيدق!اناولا-مارتنالسيدومعقول؟لطكيدممكناله-مارتنالسيدة

وتد!ىجميلةوانهاحمراءواخرىبيضاء.(واحدةثممرتيئتد!السعاعة.صمتسيديجداجيدااتذكرلاانتيالاجدا

العزيز:سيدي،اـليسايضافيأقيموانالندنالىحضرتانمنذ.ا!زقز

الممتدالصوتبنفس)-مارتناًلسيد..-العزيزةسيدتي،برومفيلدشارعفيالعربةمقعيمكانلقد-مارتن!لسيد

للدفشة،يا!للغرابةيا(واحدةوتيرةوعلى!للشنوذوياللغرابةيا-مارتنالسميدة.سيدتياإالقسم8رقم

نفئ!انهماالعزيزةسيدتيياالمحتملمنسيديياحضوريمنذاقيمايضاافايضامقعدي!للغكابةيا-مارتنالسيدة

.الةنلأة.برومفيلدشارعفيالعؤيزسيصي16القسم8وقمالعريةفيكان

ممكنانه،للغرابةيا-مارتنالسيد،فمنوايضا!للغرابةيا-مادتنالسببد.العربز

صمتلحظةاالعزيزسيديالحقيقةفيفيالعزيزةسيدقيياالتقيناانناالمحتملللصدفةإ.وياللغرابةيا-مارتنالسيد

.(مرة،1تدقالساعة.طويلة.برومفيلدشارءالقسمقيالتقيناانناالمحتملمن!العجيبة

يقف.اأملفترةبعد)-مارتنالسيدللشذوذ!ويا"للغرابةيا-مارتنالسيدة.العزيزةسيدتي16

مارتنالس!يدةنحوعجلةبمونيتحرك.ببطءاذممرلافاننيذللكورغمالحق!يقةفيممكنالهالحقيقةفيممكنانه-مارتنالسيعة

مارتن.السيدمظهره!وءمنت!شاًلتم!..العزيزسيديياشيئاسيديذلكاتذكرلافاثاهذاكلوبعد

مارتن.السيد،هروءبكلتقفايضاهي،91رقم!يمااقيماسا-مارتنالسيد.العزيز

نغمةوبنفسالاستخفافمنبقليليترنم.العزيزةسيدتيببالحقيقةافصحلكي-مارتنالسيد

وبعد،-(الاعتيإديةغيرالرتيبةالصوتهايقماأنا!للغرابةياتمارتنالسيدةمناحرمشيئااذكرلاانا،العزيزةسيدقط

نافيشكهناكيبقلم،العزيزةسيدتي.العزيزسيدي،91رقمفياقيمقدمناالواحدانالجا"لزمنولكنذلك

وانتقبلمنالاخرالبعضدأىقدبعضنا،وبعد،وبعد،وبمد--مارتنالنسيدلييظهرذلكفاناعتقدوكماهئاكالاخرلمح

عليكعثرتلقد.اليزابيثزوبخي...البعضشاهدبعضناانالمحتملفمنوبعد.جداممكنا

.إنانية.العزيزةسيدتيياالكانذلكفيالاخراجل.حقا!او.-مارتنالسيدة

مارتنألسميدمنتقتربمارتقالسيدة)!الحقيقةفيممكناله.-مارتنالسيدة.سيديحقا

الساعة.كلامايبدون-يتعانقان.بهدوء.العزيزسيديذلكاذكرلااننيلا5لقد.اذلكغريبهوكم-عارتنالسيمه

يجب.جدامرلفعبصوتواحدةمرةتد!الطابقفيشقتيان.تمارتنالسيد.الئافذةبعدفيما3رقمالنعدليكان

تجعلبحيثالقوةمنالدقةمحوناًن.العزيزةسيدق!،8ورقمهاالسادس.العزيزةسيدقى

مارتنآل،اماكنهممنيقفزونالمشاهديق!الهييااللغرابةيا-.مادتنالسيدةهوكم.الهييا!اوء-مارتنالسيدة

.(يسمعوثهالاهيماقيبمايضافانا!الع!جينةللصدفةيا6رقمالمقعدلبمبمانلقد.وشاذغريب
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الغاصوليةبعضلشراءللسوقذاهبةكنتوالارتناكالخجلبمظهريظهـرانمارتنالسيدةياهواذت.نالددو-مارتنالسيدة

...فشسيئاشيئاسعرهايربداننيوتص!ربصعوبةالمحادثةتندأالسببوللهذااذرعهماواحدةاريكةعلىيجلسان)عزيزي

.إينتظرناهمذ-سمثالسيدةصامتتردد.بعسرالبدايةفيلكلىت5-عدةتدلىالساعة.وينامانبعضهماحول

عزيزتي،ياالكلامتقطعيلا-سمثالسيدؤالتلعثمالصمتلحظاتثمالندايةفيطويلاصابعاطرافعلىتأق!ماري.اخرىدفات

فظة.ات.(ترىالاخرىتدخل.شفتيهاعلىيدهاواصيعقدميها

منبالقربالشارعوفي-مارتنالسيدة.(صمت)هم-سمثالسيد.(المستمعينوتخهاطببهدوء

في،لائقةملابسيرتديرجلارايتمقهى.(صمت)عم.هم-سمتالسيدةمسرورانودونالداليزابيثان-عاري

...وهوالعمرمنالخمسينحوالبم.(صمت)همهمهم-مارتنالسيدة.سرالكمساقول.سماعبميمكنهمااذجدا

؟ماذا..من-سثالس!يد.)صمت(همهمهمهم-مارتنارربليسدونالد.(ليزابيثليست؟ليترابيت

؟عاذا..من--مثالممميدة.(صمت)حتمااوه-مارزتيدةالىاتىالطفلةانةالبرهانهووهذادونالد

تقاطعيلا(لزوج!نها-سمتالسيدباللبرودةجميعانشعراننا-لادتنالسيد،؟ليزابيثطعلةليستثونالدعنهات!دث

مزعجة.انت،عزيزتي،الكلام.(ص!)لهانالددوابنة.واحداشخصاليساانهما

فاطعتالذيانتعزيزى-سمثالسيدة-ش!يدةفليستذلكومع-سمثالسيداليزابيثابنهمثلحمراءواخرىبيضاءعين

.دليءانت،اولا.(صمت)ا!برودةبيضماءالي!ىدوناندطفلةعينبي:ماوللكن

للسيدةاهش(لزوجتها-سمثالسيدهواءنسمةهناكليست-سففالسيدةاليزابيثطغلةعينفانحمراءواليسرى

الرجل؟هذايفعلكانماذا(مارتن-.(صمت)تنهارلذا.بيضاء.واليسرىحمراءاليمنى

مبنمتأكدهانا!حسنا-مارتنالسدةا!حظلحسن،كلا،اوء-مادتنالسيدبهذ.تصطدمعندمادونالداستنتاجاتكل

...(صمت)منوبالرغم.نظريتهكلتحطموالتيالعقبة

جالساكانلقد،ابالغسمتقلإومنخنماعنلىلكم.(صمت)لا!لا،آه-سمتالس!يدقطعيةكبراهينتظهراننيالغريبةالصدف

السي!د"،سمث،-السيدمادتنالشريد؟سعيدغيرانتهل-سمثالسيدنفسبوالديليساواليزابيثدونالدانعلى

!اوه-سمت.(صمت)ه!اليساواليزابيثنالددوفانالطفلة

منحنيا.اجل-مارتنالسيم!اويلهبلللقدكلا-سمثالسيدةانهفييشكلاهو.واليزابيثلادونالد

ممكن.غير-سمثالسيد.(صمت)وهواليزابيثانهافيتشكلاوهيلونالد

ثعبت!قد،!نيا!ل.مارتنا!رةعمركفي،ليدكط،اوه-مارتنالشدمؤمنةوهياليزابيثانهافيبثقةمؤمن

...طعلهومالارىمنهبالقرب.(صمت)وقوعهيجب-لاافغلطة!يواقعانانهما.دونالدانهفيلثقة

؟و!ذاسمتاليى)صمت(.لهعمرلاالقلب-سمثالسيدومنالحقيقيدونالدهومنولكن.محزنة

رربطكانلمنسر...-عارتنالسيدة.(صمت)صحعينذلك-مادتنالسيدمصلحةلهومن؟الحقيقيةاليزابيثهي

.اورلولحذائهخيط.(صمت)فاثواكذا-سمتالسيدةأف،؟الالتياسهذابقاءاطالهفيذلكبعد

السيدة،سمثالسيد،مارتنالسيدالعكيفالواكما-مادتنالسيدةالالثأءاترك.تعلمانتجربلا.(علملا

خيالي!لشبمءانه-سمث.(صمت)ثمنحواليابخطواتعدةتسير)هيكما

روىغيردشخصاانلو-سمتالسيدبينماتضيعالحقيقةان-سمثالسيد:الحقيقياسمي(للمستمعينمتقولثرجع

صدقننه.لماليذان.(صمت).القولين.(تخرج)هولمزشارلوك

يرىالمرءان؟لاولماذا--مارتنالسيد.(صمت!صحيحذلك-مازتنالسيدعدةبعد.اسذممناكرتدفىالساعة)

اليومفمثلا،يومكلميغرابةاكثراشياء(مارتنلآلكلاصا)موجها-سمثالسيدةماهـتنالسيدةعنعارتنالسيدينفصلثوان

علىجالسارجلاالتروفيبنقسيشاهدتاشياءلديكماانبدولاكثيراسافرتمالقد.النداية(.فيعليهاكانا-التيالمقاعدويتخذان

جريدته.فيبهدوءيقرأمقعد.الروايةتستحقممتعةعديدةكلننسىدعيناعزيزتي-مارتنالسيد

غريب!هوكم-سمثالسيدة.عزيزتى(لزوجتهة-ملر!السيدعثرناالانلانناذلكبيننامايمضلما!ري

4فسكانانها!دمن-!مثاليد.اليومرهيتماذالنافوليبعضنايفقدالاعحاوليننيةبعضعلى

.(يرنالمامهحرس-)!اترحللااف،الحادثةأتلك-مارتنالسبة.كالسابقولنعشيذلكمناكثرالاخر

...ئهد.أحديصدقنيفلنالازعاجتسضحق..عزيزينعم-مارتنالسيدة
جرسيد!ماشخص-سث

ال!اته-فينشكلننحن-سمثالسيدمنيدخلانسمتوالسيدةالسيد)

نس!ة.!اخلاصك..(اكللأبسنفسمرتدييناليمين
شخصاهناكوانبدلا-سمثا1

ثملثرىتذص!)لارىذاهةانامااذاليناتسيمينانت-سمثالسيدةاصدقائيياالخيرمساء-سمثاهـدة
....ذلكظننتتنتظرانجعلناكمااذالمعنرةارجو!الاعزاء

)-جلسعط!كملانمةمعالا.آخرماحدلنتعوأل!يدستسيذين(لزوجتسها-مارتنالسيد.انناولوزيارتبمالشرفمتلهفاننحن.طويلا

-ا......ذلكظننتاذاعزيزتييااليهمافتغييربادرناوقذعلمابهامسيوفينغير

.الحرسيدلىماشخصمرسمثاالحرل!سدس)،حسنما،اوه(بلطف)-مارتنالسيمو.المناسبةلهذهبسرعةملابسنا

لسرةيمكنلااستثنائيةتجربةاليومعانيتلقدقدنبئللم(بغيظ)-سمثاهـيد.
شخصا-هنلاوانبدلا-سمث0.1

(تعودثملترىتن!ب)لارىذاصها!ا.ما.تمديمهاوقدبسببكمااليومطوالشيءايتناولنا

.(ثانيةتجلس)احدلابسرعةهيمالناقولي-مارتنالسيدجثتماولذا.كاملاتساءاتاربعاننظرنما

كانما!سيافي!-مارتناررلى.!زيزتييا؟.عكذاجدامتأخرين

ستسلينا.انها،آه-سمثالسيدقبالةيجلسانسمثوالسيد"(لسيد)
...آه(عنهيتحدث

...واخيرا-سمثالسيد!افل"الكلامتسايراًلساعة.دقات.ضيفيهما

-ممالصفنحةعلىالتتمة-بينمااليوم.حسنا-مارتنالسيدةوخاصةمارتقآل.للحالهتبعاقوةاحراو
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ابانلاجرسنرنعنممقانهقاينزوجي3!.ا

دائما.ماشخصكهنالكيعترفانسجضلامايريدفهعمادجربسلسيدلعابالصلعا!ح!حىأالمغمئمية-
.معقولوه.-ممارتنالسعد ...لخ!ه5؟الصفحةءلىءالمئشورتتمة

فقدليلالتسبةواما-سمتالس!دة.حداعنمدايضازوحي-مارتئالسسدة
..ميعميحعهع،

منهنقكمليسقلجرسصرنولمققنهقلت.عاشذبهع!قلعل-صمثالجيد

-احد..ممكناطي-مارتنال!يدسنعطيناننطب-قلتنلقم-حادتنالشيدو

غريئق.يبدو.انه-مارتنالسردا.كلا(لزوجهاا-صمثالسهدة.-آتنرمثلا

ليسثبشولونه-سخحالسيحو.نعم-صمثالسيدطرفى)...قعم،اوه-مارتنالسمد

الملموسة.بالحققئقبألالنظريوبالتحليلاتعلىولا.،لاناقوبليار-سمثالسهدة.(اطبرجمروالجرطح

ضابطدامما،زورانه-سمثالسيدشيءلااجلمنتزعجنيلنفانكحالكل.ادجرسيدقما-نسخصسمثالسيد

الجرسدقيالذيدوحضرقدالمطافىءلترىماذهبتعرفائتريدكنتان،تانجةمرةاخرى.اذهبفىاظ-سمثالس!دة

.هناكافيهوكانقلتنابونحتوعنشمن.بنوسدندلاجوانجرلاولونقجيل-صمييالشهد

شع؟-مارتنال!هعردق.سقئشب-صمثالسيد.ها-هإصمق

.لونالان-مارتنالسيد،اهرخبلافاوتفيها.تهزسمثالسي!دة)عةنلمالاولىالمروفي-صميتاوشيدو

شنقكواجؤلوناجل-صعثالسيدو(تهز.رأسهامارتنالسمدةطبونطبببنا،احدلاالتانيووي،قحدهنقمل

الئقظإجرينرنينسمعتعندم!سهخص.آه(اطنزبيقنح)-سمثالسيد؟الانهاتهييصقشنقمنان

الرابعة.للمرةعبرةولا،ا.اًلرابعةللمرةسمثالسيدةعلىنظرةيلقي)؟حالككيفواتبدلام!بشخصالان-سمثالشبد

لمحقطالعبرة،ابدا-مارتنالسيدةانه(دهشةفيجميعاوهمماردن.وآل.الجرسدق

..الاولىالثلاثولمرات.المطافىءضابط.مبرربسببذلكليس-مارتنالسيدة

قآقبالياليقسمج-صصثالسمد.قلرصميوبملابسهودو)-لموافىءوضقبئلامر؟يسمععنىما؟منوا-حقرتنالشهد

اسالاعمبضعواهعلهلانالمطواىء،طسدنهار(لامعوضذموخوذوويرتدطييبطنانععنيمولبطالنقبلجريهرنين

-هبب.المطامىءضابطوالسمثآل)والس!ادةالسي!اتايتها!حلكيالجرس-يدقالبابفيماشصخصا

ورايتكالبابمتحتعتإجما-سمثالسيدسمثالسيدة.قليلاذاهلينزالوالامارتن.البابله

علرضوانودكنتالأنفنقنتوهعنهنائن(تحهنهعلىتردولاويلبفيرأصهاتشيررأيتلقد،ليس.داًئمق-مارننالطهيدو

حقيقو؟الجرسهانئنيتنهر.سدعنسهسيوسعهدنهاد.ذلييخلايط!الان

قنا.كنتنعم-المطقوىءهيقبأج.ميببلربةاجعل.الحقلاشاولبفي-عارتنالسهد

؟لباباميكنتانت-مارتنالسيدإ.اوه-سمثالسيدةاذهبت!ما،ليبالنشبة-ستالسيد.

لكيؤذنخىالجرسعلىضفطتوانتتحزنزوجتيفانترىكما-سمثالسيديسمححشجرس51ادفىفانااحدلزيارة

؟بالاحول.طلبنئنئةقنهاتنأودعندماقليلاينبنوقحمكطنانواعتقد،بالدطلفلثي

ذلك.انكرلاانا-المطافىءضابطبينجدالهناككانلقد-مارتنالمن!يدةبدفلاجرسنرنينقعاكمرةكلوفيم،ذلك

(بااإنرلروبخها-سوثانللى.الإنقبئمايهاسمعلوالسبيدةالسيد.ماطآطبطنيينجدان

يدلىعندمق.حبقعلىكنشلقد؟أترينهطا(مارننللسيدأ-سمعنالسرذو،فورياصحيجوليي-سمبذالسهدو

البابه--،!هماشخصمهنالكالبابجرسالاارجو،سمثللسيدا!بواجبكليسذهـثخلأفتنقلبأفيءالواقعفيولكن

ويعءالمطبانفابانتقوليانتستطيعيانتلن.العقئليةمجقعلاتنقويالورباءتشرك.الانطبلييعوسرأيعرمانت

-ما..أنخصقليسليسهحئلقطزيزني.قوء-صمبلاًلم!يد.صقدقوزوجنطن-مارننالسهدو

اعدرد.كلابالتأجمف-صمخنالسمدوقديمصديتقالمئإقوىءطبيقبةنان.جدقبمهمبعطلونالنسقءاننم!اوع-مقرننالسبنيد

الولاثاتنراتعنقذلمونتبالنيعلركابقعاعرهلوانققين.لاطكننبئلقد،للعوللة.!دئعق!قلبعضيسانى

لها.عيرةلاالرابعةفطلمرةالاولىليكونعندماابن!نيزواجسألنيوقد!لارىذاهبةأناحسنا-سمثالسيدة

فيقلجرينه!وعندما-مقرنجالسيدو.عهلئنطننظرقومعنوقحدوهينرطبولهـنعبعنردوباننيقلرعمقستنطيعلن

ايضق؟انتونشدهبنالاولى(لرو؟وبئإعنهولعنلير-عارننالسردالبقخبننونطإ،لتطنجتذشطل).هنقتباحمالا

.ق،اونلمولا-المطقوييءهيقبفن.هبمنشالىتعود(؟هنقببقحرقلاأرأيحنتولقه.(ثطن

الجرامصعلقد؟ارج-صعإالسي!وماوبلوانوماحسنا-المئنقوهعءهدقبإن.(.مقعددق

شناك.قئنولا؟شنقلعنقنيريهونقلبنينقلرجاتفهمهطبلاء.آ.

ألخصاكانانهقلمحشمبنمن-أنرننقلسيد...زوجياثطنلقد-صمبلالسر!ظيرنقلجرطب)دققمقويبتطئون.دققمقيصدقوق

اخقر؟...ادعرعنالتيانعنكلا-سمثالسرد.(ثا؟يو

بالبابيوققااونتشبإ-سععالسرد.هي.اجئن-مارننالسرد،لجرطب.يدتفعقيببيطب-سمتنالسهد

أنويئإ؟امدأإ.دوكاجلقدكلا-مارننالسعيدة.يببيصقهنطنوقنبرلالا

رقيقة.واربعونخممي-المطافىءضابطاثتفيقوليتثوروا.لا-المطافىءضابطلا(غضببنوبخةفي)-سمثالسيله

احشق؟نرولم-صعنالسرد.صهعنالسيدواينهاوقدانجرجمروالباطع-قوتجلويترعسلني

منأوداةل.قحدلا-المطقوىءضقبطانه.حسناماو.ة-صهعنالسردونعلمنقالتجربوان.زدوبببلاهبلتبقندأيت

وللدن.منولونبصراحوالرئقاتحئناججدايزعجنيشنقيباحىقلاالجربآرناهبقانه

قلجردنصمعشوهـلى-أآريلقلسردو.ايضمالهيعترفمنالمانقفهعءرجبع.مطلقق....-مارننقلمبههىو

المثانية؟الرةفيد!عندما؟وبعدحسنا-المطافىءضابط.ببهيدهذاليس-مادتنالشيد

.اًنا.اكنفلم.،اجل-المطافيءضابطلانجكلفيكنالقد-سمث-ال!سيدةيرن.عنمما!عادةزور-.افيبسمثالسيد
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الكبريت؟تاجر...تكلم-مارتنالسيدة.قطاحدهناكيكنولم،ايضأ

هوماهتالكلش-المطافىءضابطهل..حس!تا..آه-المطافىءضابطعلىكنتانا!الغوز-سمث؟لسيدة

الحر!تق.فدامنقدفهوبالعملجدير؟هتاحريقمن.صواب

قسيسلنرىتذهبلالماذا-مارتنلسيدا؟ذلكتسالنالماذا-سمثالسيدجدابسرعةلا-(لزوبخنهاس!مثالسيد

اسمي.وت!بعتخدمواكفيلد،المعثرة،لانهذلك-المطافىءضابطفيتفعلكنتوماذا(المطافىءلضابطا

فيالحق.ليليس-المطافىءضابطفيالتاشنةالحرائقكلباخماداوامرلدي؟الباب

لانالقسسبيوتفيالقلالمةالحرائقاطفاء.المدينةارتاحكنت.شيءلا-المطافىءضابط

حرجمقهميطفثونانهمسيغضمبالاسقف؟كلها-مارتنالسيدة.عديدةاشياءفيوافكرهناك

كاضواءيستمريدعولهمنهاوقسمبانفسهم.كلهانعم-المطافىءضابطوفي-(المطافىءلضابطامارتنالسيد

.للتثوداظنلا..اعلملاانا-سمثالسيدةعلىضصتالذيانتعنالمالثالثةالمرة

ديوراندؤ.وشاهداذهب-سمثالسيد؟بنفسكوترىتذهبانلكهل..ذلك؟الجرس

افعلاناستطيعلا-المطافىءضابطيمكنلا(الهواءيستنشق)سمثالسيد.اناكنتنعم-المطالىءضابط

فقط،متجنسهوبلانجليزيا،ليسفهوذلئه.يحتريلثيءايرائحةلا.هنايكوناناليل!فغعن!ماونكن-سمثالسيد

دونومنالدورامتلاكحقلهموالمتجنسون؟ابداشيءلا(بلم)فىءالمطأضابط.ظاهرشخصهنالريكنفلم

الحرائق.اطفاءحقيحرقشيء،المدخنةفينارلك(ليستاخفيتلاننيذلك-المطافىءضابط

وقعقعندماذلكمع-سمثالسيمةصذيرةنار؟القبوفياوالعلويالطابقفي.للنكتة...نفسي

علىاطغىءفقدالماضيةالسنةفيحريق؟.وانجرا.توابدأتحضرةيا.تضحكلا-سمثالس!ليدة

.الفورضيقااسبباناربلا-سمثالسيدة.جدامحزنالعملهداالمطافىءضابط

فبلهمناطفىءلقد-المطافىءفبطفيلكشيءايهنااناعتقدولا،لكنعلملانحنثباختصار-مارتنالسيد

عنه.ابلغتالذيانالست،اًو..خفيةعندمسأسابلغكبانيواعدكاللحظةهذ.البابفيماشخصهنالككاناذادائما

انا.ولا-س!الشيد.عاشيءلديتايحدث!الجرسيدفىعندمالأام

مشغولالستدمتما-سمثالسيدة.تتسبمالاارجو-المطافىءضسابط.احدمنليسطلقا-سمثالسيدة

نالك!لالمطافىءضابطحضرةياكثيراء.كعيراستساعدينيما.شخصمنبدلاابدا-سمثالسيد

برفقتك.سعداءنحن.اطولمدةترتاح.عبموعدذلك-سمثالسيدةفيمااوفقاناريدانني-المطافىءضابط

اكم.ارويانليهل-المطافىءضابطبيتكموفي(مارتنلإلاالمطافىءضابطعندما.نسبياحقعلىمطفا*شم.بين!كم

القصص؟بعفى؟يحتريشيء3الائم!الاحيانبعضففيالبابجرسيدق

السيد،مارتنالسيد،سمثالسيد.الحظلسوءكلا-مارتنالسيسةمنليساخرىاحيانوفيبالبابماشخص

برافو،القصصبعغى،اجل،اجل-مارتنكل(المطافىءلضابطامارتناـلسيد.هناكاحد

.(فرحايهللون).ال!نحتىسيىءشيء.ليمنطقيايبدوافه-مارتنالسيد

فانمتعةاكرهووما-سمثالسيدشيءلا.جداسيىء-المطافىءضابط.ايضابها؟منانا-مارتنالسيدظ

وبنتجميعاصحيحةالمطافىءفابطقصصمدخنة،تافهةاشياءبضعة.غالباهناك،جدابسيطةلحياة5-المطافىءضابط

التجربة.،منتجغيرهذامهمشيءلا.مخزناو.وتعانق!هيا(سمثلآلاالحقيقةفي

امودعناحدعمانا-المطافىءضابط.ضثيلةالانتاجفمعونةهناكعوائدلاوحيثبرهةقبيلتعانقنالقد-سمثالسيدة

تجفيقيشيءكل،حقيقي،بنفسيجربتهاهوهذا.سيىءالوقت-سمثالسيد.الوقتمن

.خمالثمةفليسوكذلكوالزراعةالاعمال،مكانكلفيالحالفلديهما،نمداسيتعانقان-مارتنالسعيد

الحقيقة،صحيحذلك-مارتنالسيد.يجودشيءلا.العامهذا،الحرائق.الوقتمنكمير

فيتوجدانها-،ابداامتبفيتوجدلم.حرائقلا،خطةلا-مازتنالسيدالمطافىءضابطحضرةيا-سمثالس!يدة

فقط.اًلحياة.الفيضاناتمنمزيدلاالمطافىء-ضابطفهلالاعوجاجهذاتقويمعلىتساعدظلكي

.وابدأهيا-سمثالسيدةمنقليلهنادولكن-سمثالسيدة؟قليلاوتجلسخوذتكتخلعانللك

وابد!ا.هيا-محأدتنالسيد.السكراستطيعفلا.المعثرة-المطافىءضابط

.سيبداقهواهدأوا-مادتقالسيعة.صملانهذلك-سمثالسيداخلعانوددتلقد.طورلةلفترةالبقاء

عدةخفيفاسعلايسعل)-المطافىءضابطربلعلىصعبانه-عارتنالسيدةالوقتمنمتسعاماميليسانلولاخوذتي

انتم،هكذااليتنظروالا،المعنرة(مرات!ضرائبعدةوهنار.المطا!ىءيجب(خوذتهخلعبمونجلس)للجلوس

بليتعلمونانكمالارتباكليتسيبونالقصة،نفسدائماانها-المطافىءضابطفاناآخرلسببلالىاكمجئتبالياعترفان

.خجولاختناى،مانوعااعتياديةنجبرمليلةواحيانا...رسميةمهمةفيالان

.(تقبله)!فالنانه-سمثالسيمهامرأةاختفت.مرتيناومرةالغازبواسطةالرسميهمهمتكهيوما-سمثالسيي!ة

ولكنحالالأبدأ-.ساحاولالمطافىءضابطالظزتركتلقد،الماضيالاسبوعفيشابة؟المطاصءضابطحضرةيا

الي.تنصتوابالاوعدااريد.مفتوحاعلىالمعثدةارجوكم-المطافىءضابط

فاننااليكننصتلمواذا-مارتنالسيدة؟ذلكنسيتهل-مارتنالسيدةءيومى)أهم،ارتياعفييرتبك)تسرعي

نسممك.لنالمنافذانظنتلقدكلا-المطافىءضابطقبل...-ليهل(مادتنآلالىباصبعه

ذلك!اظنلا-المطالىءضابط.مدهونة...هولاء

بلأله.مماقولاناود-سمثالسييدةخطرةالملابساتهذ.-سمثالسيد.تقلق--لامارتئالسيده

مبيا.زاللهلا.دائما.قدماءاصدفاءنحن-مارتنالسيد

ايها،او.-سمثالسيد،مارتنالسيدلترىذاهبانتهل-سمثالسيدة.شيءكللنايروونهم
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ابنالاولزوجهاوكان،طقت،جداوجميلةء.سيدتيالاندورك.(يقبلانه)المسكينالصبي

منيجعلانفكرةعلىتربىمخلصوطنيفقطواحدةاعرفانا-سمثالسيد.شجاعاكن-مارتنالسيدة

خادممنالزواجامكانيةبتلالهاجدىحظ."الزهورباقة"تدصانها،لكمسأرويهايسعل)وبعد،حسنا-المطافىءضافي

فاماتبعد،اخوهوالذي"دوتشيلد"يرعىدوهـأنتكيةزوجتيان-سمثالسيد.اللقط"(منفعلبصوتيبدأثماخرىمرة

لهوكانتتزوج،مراتعدةتجارتهبتغيير.دائماسألتمرةذات"واقعيةخرامة"والبقرة

يرتدي،النموناقصرجلالاكبرجدفاابنةانجليزيةامرأةانها-مارتنالسيد"عفوا"؟قرثكتبتلع.لالماذا:كلبابقرة

عمومته،ابناءاحدمنلهاعطيتنظارات.حقيقية.فيلانياظنلانئيذلك:الكلباجاب

طييعبمابن،البرتفالييناطدزوجةواخوخطيبقدمهيوهذء-سمثالسيدة؟المغزىهووما-مارتنالسيدة

تزوجقدبالرضاعةاخو.كانوالذيلطحانالتيلخطيبتهالزهورمنباقةمرةذات.لتكنشفيهاماملثانه-المطافىءضابط

اخايضانفسههو،ريفيطبيبافدمابنةشكراققولانوقبلولكن"شكرا"قاللت.صادىاله-مارتنالسيد

ابنايضاهو،البانرجللابنبالرضاعةالزهور*اشتعادواحدةبكلمةينطقانوبدون.اخرىقل(بغيط)-سمثالسيدة

والذي،ثلاثاتزوجاخرريفيلطبيبطبي!يجيدادرساليعلمهااياهااعطاها-قدوكاناكلصغيراعجلاان-المطامىءضابط

...الثالثةزوجتهكانت"الوداع"قالثم"استرجعهاانا"وقالللعا-لميلدلانفاضطركعيراادضيازجاجا

الروجةهذءاعر!انا-مارتنالسيد.ومضىالزهوروتناولفانذكراالعجلكانفلما،يكنمعط،بقرة

فرخةلقد-أكلت،مخطئااكنلمان،النالتة!الساحرةايتها،او.-مارتنالسيد"ماما"تناديهانتستطيعتكنلمالبقرة

زنابير.وكرعلىجالسةوهيمرةذات(.مارتنالسيدةيقثللااويقبلاماهو)،جداصغيراكانلانه"بابا"تناديهانولا

هي.نجستانها-المطافىءضابطالسي!ايهاثزوجةلك-مارتنالسبةفاضيواتخ!يتزوجلانالعجلفطرا3وعن

صه.-مارتنالسج!ة.الجميعمنهايغار،سمثهذ.لمثلالاحتياطيةالاجراءاتهكلاللصلح

..ةكماقولكنت-المطامىءضابطزوجتيان.صجحانه-سمثالسيد.المناسبة

مولدةاحسنابنةالثالثةزوجتهكانتاللذيوعلى،منياذكىائها،الحقيقةفيذكيةبعيدغيرذلكوقع-.لقدمأرتنالسيدة

..مبكراارملةغدتوالتيالمؤطعةفي.يقولونكماانوثةاكرفانهاحالكل.منزلنامن

روجتي.مثل-سمثالسيدقل-(المطافىءلضفابطاسمثالسيدة:اخرىلكمسأروي-اطالىءضابط

زجاجاتزوجت...-المطافىءضابط.المطافىءضابطيااخرىلناكلبايغشانمرةذاتدفياراد"الديك"

ابنةبواسطةلهكانوالن!حيويةيمتلىء!أخردقد،كلا،او.-ادطافىءضا!طعلىعرفو.الكللانفرمةينتهزلمانهالا

00.الحياةنجيطريقهوجدطفلفحطةمدير.اًلوقت.حقيقته

نجالحديديةسكتهوجد-سمثالسيدةكلغلىواحدةلنافل-مارتنالمسيدفانالاخرالجانبوفي-سمثالسيدة

..اللعباورا!قنبتكما-.مارتناًلسيد.حاليكتشفلمالديكيغشانارادالذىالكلب

خضرواتبائعتزوجلقد-ءالمطافئضابط.جداتعبانا-المطافىءضابطم.ابدا

،صغيرةهدينةعمدة،اخلابيهكانوالذي.المسرةتمنحناانارجو-سمثالسيدواحدةممسأروي-سمثالسيد

سمكصيادعمهاابن،شقراءمعلمةتزوج.اليكالتمس-مارتئالسيدمرةذاتحيةحاءت.(،والثعلبالحيه"

...خطاالستعمل.كلا-المطافىءضطبطاعرفك،اليلييتراءى:لهوقالتثعلبالى

؟للموتخطا-مارتنالسيدنحن.ثلجيقلبلك-مارتنالسيدةقالت،وبعد(،ايضاوانا"الثعلبفاجابها

شقراءمعلمةتزوج...-المطافىءضابط.نارعلىقاءقونلاالثملب".النقودبعضاعطني:الحية

تزوجقداخوهاكانوالتيايضامارياتمىوتنشحركبتيهاعلىأنركعسمثالسيدةالذكلطاول!رالحيواناجاب..؟،نقودايعطي

...شقراءمعلمةايضاوهياخرى.ماريا.اليكاتوسل-(ذلكتفعلاولابالشليكملبمءعميقوادفيقفزماسرعان

شقراءهيدامتما-سمثالسيد.ذلكسيكون-المطافىءضابطتنتظربقيتالحيةانالا.والفراخوالعسل

ايضا.مارياكونانفيجب-(مالىتنالسيد،ائنفي)سمثالسيدوجنب(مفيستوفيلوية)ضحكةمعاياء

فيابوهاتربىوالتي-انمطافىءضابط.احرسيزعجنا،وافقانهكيفاعلمكاناريد"ومرخمديتهالثعلب

اخابنةكانتعجوزامرأةبحضالةكندا.صه-مارتنالسيدةالخلفالىعئدابئلطيرانبدأثم"تعيش

،الثتاءفيمرةذاتجدتهاصيبتكاهناكعرساكون،امللا-سمفالسيدةسريعةالحيةكانت!دحسناحظهيكنولم

.بالبرد،اخرواحدكاي.تأدباجبينهعلىيدماقبضةمنوبضربةالحركة

يصعبغريبتأريخاثه-سمثالسيدةلاخي،،الرألقبروده"-المطافىءضابطوهوقطعةالفالىتمزيقهاستطاعت

تصديقه.تزوجلزوجتهاب،ابيهجهةمن،زوجتيلستا!ا!لامراتاربعلابة.لا"يصرخ

بالبردالمرءيصابعندما-مارتنالسيدشابةبلديةثانيةزوجةابيهجهةمنجدء."ابنتك

السوائل.عنيمتنعانيجبافتتنبفتلاسفراتهاحدىفيءاخوهاالتقى.مسليةانها-مارتنالسيدة

ولكنهمجدلاتحفظاله-سمثالسيدصيدلانيةسيدةتزوجبولدلهوجاءتبها.رديئةليستانها-سمثالسيدة

حتما.ضرورياخابنةذلكالىبالاضافةوكانتشجاعة(سمثال!نعيدمصافحا)مارتنالسيد

ضابطحضرةاعنرني-مارتقالسيد"كرابعةالطبقةمنمعروفغيرتافهضابط.اهننك

جيدقأبصورةقصتكاتتبعلماني،(لمطافىءباتبنيلوالدهوكانالبريطاليةالبحريةفيليستانها(بغيرة)سالمطالىءضابط

الكاهنجدةالىوصلناعنمما،التهايةفيحفيدالمحتملمنوكانالاسبانيةتتحثعمةمنقبل.سمعتهافقديكنومهما،جداجيده

الامر.علياختلطلمالكففسهوالحفيد.يافعاماتمهندعمى.مزعجةانها-سمثالسيد

الامرعليهيختلطالمرء-سمثالسيد،"المتوسطالنىمننبيذاتنتحعنبمزرعة.حقيقيةليستومنها-سمثالسي!دة

دائما.الكاهنبحضوريرجنت،الدارفيقعيدثانعمابنوله.الحطلسوء،اجل-مارتنالسيدة

حضرة،اجل،اوم-سمثالسيدةشابةامرأةابنه؟.تزوجوالذي،ماجورانه،سمثللسيدةا-مارتقالسيد
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تصوريوهوجداموضوعيهذاكل،صحيحاناستطاعتولويخنى-مارتنالسيديتنظرمناكل،ثآنيةالدا،المطافىءضابط

يذكرننماوهذا..فكرتي،حلمي،للعالم.ممتازةمخبرةالاحيانبعضفيكون.السماع

تعلمون.لأدقمما."كانمفادرتيبوجوب.افهمني-المطافىءضابطاسضطيعهلادريلاآه-المطافىءضابص

الساعةارباءثلا*لةخلالفأتا،الوقتهوكماتأسانهم!.لهؤلاءتلتفتلا-ماريعلى-متمدانه.رسيةمهمةفيازأ؟ذلك

النهايةفيحريقلديبالضبطدقائقوست.عاجزون.فيهنحنالذياثوقت

اسرعانلججبوعليه،!لمدينةمنالاخرىالاثنانانكما..همهم-س!الشد.هناو!قتلدين!يس-سمثالسيدة

اهمية.ذأتغيركانولوخى،بالن!اب...نفسهالوقت"فيو!ن...جدامؤلران؟الساعةوكن-المطافىءضابط

أحريق؟سيكونماذاسمث/-السيدة..قليلا..قيلا،ددررةبعورةتدقانها-سمثالسيد

؟صغيرةمدخنةالكلمةهيتلككا-اجلسمارتنالشدالساعةسدافوتولمتناقضةانها

حريق.ذلكولاح!نى-الطافىءضابط.بالضبط(ةىرخلبادي).الصحيحللوقتالمضادة

.معدة-فيصغيرةوناردراشفي..الميوعةمن.ايضاقليلا-سمثاًلسيد.ل!يدي..سيدتن-ماري

...لمغادرتكآسفوننحن-سمثالسيدبلديةحشمةهناك-مارتنالهيد؟تريدينماذا-سمثالسيدة

..جدامسلياكنتلقد-سمثالسيدة،اخرىمرةذلك-مع.،المعغرة-انجليربة؟.ضطالىجئتلماذا-سمثاهـ!

امضينالقد،لكشكرا-مارتناهـيدةمنادراكهايمكنلا-تفكيريتحديدلمحاولةسيدكب،..شيدتجه-اتوقعاظ-مارقي

الوقت0.من!ادقةلساعةربعلشكزا،مذهمالخبراءجتع3الاجانبقبلوارردة،ا!يداتهؤلاءمنوكذلكالمعذرة

ثمالميابنحويخطو)المطافىءضابطاناختاما..نفسيعنعبرتفدكنتمااذاايضالكمادويانارغب..رغب01انا

ا-.ا-(..-..ليهدااقللم-.. للصلعالمغنيةتلكعنلحدثويع!!صه

.(وجوم*.ءامصمت).-.للكاقولاناريد-.ءاري؟فالتماذا-مادتنالسيدة

شعرها.دائماترتديانها-سمثالسيدة..شيءايلناتقولمحالا-سمثالسيداصدقائناخادمةاناعتقد-مارتنالسيد

التسريحة.بنفس!اجل،هلو-مادي!اترويانافيهيتريدانها..مجنونة

الوداح،وبعحد!آ.-المطافىءضابطمارييا،اذهبي-سمثالسيدة-و!لا

سيداتي.،سادتيواقرأيغالمصابى!وءافصبيصماايصعغيركةينظر.)مناتريدمذا-المطافىءضابط

جيد!وحريقسعيدحط-مار-نالسيدآ.ام1ا!؟وه(البها

لكل...نرجوةدعنا-المطافىءضابطالقيانا!ستطيعانيالمتتملمن-مارى؟تضمرماذا-سمثالسيدة

عليهم.بعضدآيعيعرفيالحقيقة،انايقالىلاانه-سمثالسيد
الصالم.

يصطح!ونهالكل،.المطافىءضالطيخرج)انت،االصغيرةمارى-سمث.عا
.....-...ماري

.(مقاعدهمالىيعودونثمللباب.مرعبةلمرجةعنيدة

قدصهعلىءيسيرالواحد-!مثالسيدهل،ولعد،شعراعليكمسألقي-مارىلا،هيولكنها،اوالمطافىء--ضابط
......!ذلكتصديقيمكن

.-بالفحماوبامهرباءيتسماوالاخزعلىوذللك":النار"عنوانهان؟مفهومهو؟وانتسمثالسيلى

بقرةسيبيعا-لذقيهو-مارتنالسيد:المطافىءضابطلثرف!هنا!تصديقهيمكنلا-ماري

بيغنة.لديهستكونوغدااليوم"الذاد"

فننك3نعم:عندما،اقول-.سمثالسيدةالخشبفيتتوقدالمتععلاةالقناديلالاحر؟احدكمايعرلىهل"-سمتلسيد

كلامية-عادةلنارتمئعقضة!وكيف-اللافىءضابط

قسمته.كاب-مارتن-السيدةإلنارمنعونالرخشال.ضسابطعنقعلىبنفسهاتقذفماري)

ا!ها،.بهاواعتندائرةخذ-سمثا!يدالناريمنعالسنونو.(المطافىء

رديئة.تصميحابناريمنعالماءثانبةلر؟يتكجدامسرورةانا-ماري

يعلممدوسةاستاذان-سمثالسصيدةالناريمنعالرمادإ.اخيرا...

صغيرها..ترضع-القطةولكنابضبحكتلاميذ.ا!ارتمئعالنارإ-اد.-سمثوالسيدةاهـيد

!طالبقرةطنذللثمع-مارتنالسيدةالناراًمنعوا.النارامنعوافي،هناكثيرلشيءاله-سمثالسيد

.الذ!لتعطيناالتيالنارتمنعحجارة.لنبنضواحيفي،داًرنا

في.؟الريفاكونت-،عندماسمثالسيدالنارتمنعالغابة.+ققغيرانه-سمثالسيدة

.وانهدوءالوحلإةأحبفاناابناريمئعنا!اءاطضتسالتيهيأنها-المطافىءضايط

كانفرنكلين.بنيامين-سمثالسيدةالئارتمنعالاسهشاك.الاولىحدائقي

صادقا.النارتمنعاًهـ،ء.الصغيرينتوعكانا-ماري

السبعةالاياآهي"ما-مارتنابة.النار-يمئع\اابدخانالقضيةهيتلككانتان-مارتنالسيد

-؟للاسبوعالناريمنعشيءكلالعواطفهذء.الاعبزاءاصدفافيفيا...

،الثلاثاء،الا*شين-سمثالسيدسمثآلفانالشعر-طقئ.هيبينما).شريفة،انسانية،مغهوعة

الستت،،اللجمعة،الخميس،الاربعاء.(بعيدا.عنهمبهايدفعون.ئريفانساني،ذلككل-مارتنالسيدة

إلاحد.فبمالبرودةبتانها.-س!مثالسيدةاحبلافانا"كذللكالهولو-سمثالسيدة

اخته،موظفادوارد-مارتناًلسيد.ظصري-.بيننا!هنا..ارا.ان

دجلوليمواخو.طابعةكاتبةنانسبمدفءثمةفهناكذلكومع-مارتنالسيدةشنعاء.فعلةتفعللمانها-السيد.سمث

.مبيعات..الابياتتلكفيحقيقياحقادلديكولكن-المطافىءضابط

غريتة.عائلة-سمتالسيدة.مذهلةكانتانها-المطافىءضابط...كتيرة

قلعتهالانجليزيبيتان-مارتنهالسي...سواءالكل-سمثالسيدةالخمادمة،تلكاعتبرماذا-مارتنالمسيدة

حقا....لغتلقدبا-سمثالسيدليستفهياليتنظرلاهيوطالماالخلاصة

قديمة.اسبانيتيان-سمثالسيدةانه،لحظةانتظرالمطافىء4-ضابط.خادمةغيرشبمءاي



!يرودهوم-سمثالسيد-(وسحهعلىفمهاتفت!ح)مارتنالسيدةالقط.للكتابةالورفى-مادتنالسيدة

فرانكيوس!-سمثوالشدنمارالسيذة.اسنانيعلىاصردعني!اوء10اوهآه.للخدشالجثن.للقر

كوبي!-مارتنوالس!يدسمثاسيدةا.التمساح-سمثالسيد.البيتفينبدأالمحبة-!مثالسيد

كرشنامورتي!-سمثالسيدة.يوليسيسوفبلادهب-مارتنالسيديبرهنانالمرءيستطيع-"أرتنالسيد

..بلزاك..بازار-مارتنالسيدةفيلاعشذاهباتا-سمثالسيد.السكرمعافضلالانجنماعيالنقممان

ب،زيني!تحتالنخيلمنالمصنوعة(كابيني).العنايةمعجهنمالى-سمثالسيد

ء-سفثالسيد."آ(البابايا)اشجماريسكتالاخيرةسمثالسيدعبارةبعد)

!!ف!اآ!دا-..5ا!?،أ!هادا!ء!أاالبابايهتحمل!النخيل-مارتنالسببدةوكأنالمرءيشعر،ذهول.لحظةالجيم

05ادةأ!تحمللاالنخيل،الباباياتحمل!النخ!يلالساعةدقات.حقيقياعصبياتهيجاهنالك

مارتن-السيدة.اللبابايعا+نيةالعبارات.ايضاتهيجااشدتصبح

.هـ.ح،4."ا9،لة+!+،ء،3،؟"073كثيراطحلباتحتأجانت-سمثالسيدة،عدائيةوبنبرةبجمودالامراولتقالانيجب

*.ا*71!لفمكثيراطحلباتحتاجانت.الايللفموفي.بانريادةواللعصبيةالخصومةتأخذثم

رى،فى،سي،لى،مىط-مارتناًلسميد.)3،-ا!يلالاربعةا!شخاصيقفانيجبالمشهدنهاية

هزىزىرى،رك!لى،!طفى،!خفيعلىتنقرلا-مارتنالسيدة،بكلامهميصرخون،جدابعضهممنقريبين

تف،-(قطارامقلدة)سمثالسيدةتفتح!،الفمافتح.-سمثالسبدمنهموا-دكليتهيأايديهمقبضطتيرفعون

تف!تف،تف،تف،تف،تف+..)4(الفم".(ا!حرعلىبنفسهليقذف

مارتن:السيدةهي.للك:مارتناوريد.الفمافوا.-مارتنالسيدةيلمعانالمرءيستإء!-مارتنالسيد

.إزيادة:مادتنالسيدا!كلا.فمكافتح-سمثالس!يدة.ا!سودبرالشمعنظاراته

سمث:السيد!هناللك-سمثالسيدةذيفم،الفمذيفم-مارتنالسيديسننطيعالمرءولكناجل-سمثالسيره

!زيادة:مارتنالسيدة!هيتلك.الفم.بالنقودشيءاييشترىان

نعم!:سمثالسيدة!انا-مارتنالسيد!سكاراموش-مارتنالسيدةفيخنزيرااطعناناود-مارتنالسيد

الواحديصرخ،هياجهمذروةفي،الكل)!نوشسنت-سمثالسيسة.البيضامصانعلىالحظيرة

فني،النورينظغىء،ا!خريناذانفيمنهم.)ه(بحيرةمقعدك-مارتنالسيد..ثوكتو..!لوكتو-سمثالسيد

شيئا.سرعة-تزدادبنغمةالرءيسمعالطلام.تقبلنياؤت-سمثالسيد..كوكتو..كوكتو..كوكتو..ثوكتو

.(فشيئاعلملوش-سنت-مارتنالسيدة..كوكتو..كوكتو..كوكتو..ثوكتو

المزيد،هناكليسالمزيد-معااًلجميع.)يخرطوشكم..بالماءطىءهوكم-سمثالسيدة

المزيد،.هناالمزيد،هناكليسالمزيد.هنا!لطخة-مارتنالسيدبهم؟بالماءملىءهوكم..بالماءملىءهو

هناك،ليسالمزير،هناالمزيد،هناكليسكم..بالماءطىءهوكم..بالماءملىءهو

هنا.المزيدالانجليزيةفيمعانلهاا!لفاظهذه)1(كم..بالماءطىءهوكم..بالماءملىءهو

،النوريضيء،فجأةالاصواتتنقطع).انيظهراذهيكماعليهاابقيناانناا!..بالماءملىءهو

كانكم!يجلسونعارتنوالسيدةاهـببدفيمااللفظيالجناسهوايرادهامنالمقصودسيول..اللقذارةسيول-مارتنالسيد

المسرحية.بدايةفيجالسينسمتآل..فحسببينهاالقؤارةسيول..القؤارةسيول..القذارة

ا!فىينمارتنآلمعثانيةتبدأالمسرحيةالاستوائيةالمنطقةشجرمننوع)2(.القذارةسيول..

المشهدفيس!القالهعاعينيقولونبينلفظيجناسا!نجليزيإ!صلفي!(..براغيثلهاالك!ب-سمثالسيد

.(تدديجياالستارينزلبينما.الاول.العبادةهذ.كلمات.براغيثلهاالحب

التاليةالثلاثوالعباراتالعبادةهذ.)؟(..كوكيكس..كوكتس-مارتنالس!يدة

ختامترديدعنيزيدلاالهاذللاصلقسريةترجمة.كوكوز"ا(،كوكاديد..!لوكوس

،..اًلفا...الفم)اـغلةبيضةاضعانافضلانا-مادتنالسيد

ياللطائيمزاحم.بالاصللفظيجناس)ه(ةالطحلب*جمععلىبالاحرى

!!ه!ش

7صص11و5صالادابذارحديثاعنصدر
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لق!رالأو3!ث!.قي!ؤديئ

بدويالرحمنعيدالدكنوربقلم
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