
اس-ا
اسود.بلمونكاهاجدراز،1طايتحجرة."القعر"الار"ض((سجن

احجىرةايسحارتصلروتقاطعقىحديدإةقضبانالحجرةءن!تصفقكماا

قدطاولةاحجرةاأ!هنفي.باباتتضبهثغرةاوسطهـاوفيبيوينها

يا:س!انحار-انا)طاواةالىصلمسوقدسوداءملاءةعليهااسدات

راساهمايطلبينماكاملاالتصاقاببدنيهماتلتصقسوداءثيابراايضا

اًلاض،ءة.احدعليهيجلسلامنفردكرسيالطاولةوامام..حالمرين

ايل.والوقت،خافتة

..:(امامهوضعالذياالففيالارقامقراءة)يتابعالاولالحارس

..الما.سةبعدوسبعون..ثلاثةالمائةبعدوسبعوناثنلن

سبعة..لهءبعونو!ستة..وسبعونخم!ه-قى..وسبعونبه"ار

!عيتىوؤف)و!جمعونتم!مة..ولسبعونثمانيون..وسب!ن

لأ)كلةردداًالقراءة

انتهيت؟هل؟ء،ذا:العانبمالحارس

..واحدرجلعليبقبما!كلا:الاولالحارس

ثافيلأ.ءرةالارقاماعد!اخطت)علك:الثافياحارسا

كاهلة.قرأ*هالزد!اخطيءلماًنا.لا:الاولالحارس

الفيساءانتعلمانت.اخطقداذنالرجللل:االثانياحارسا

احبانا.تحدثكهذه

يقلبه!:ثمامامهويضعهاخاصةاضبارةيخرج)وهوالاولالحارس

.وثمانونمانةجالظنين

تذكرته.لقد.وثمانونمائةجالطنينااجل:الثاليالحارس

تافه.انسحان:الاولاتارسا

شبئا.عليهعبونناتجدام:الثانيااحارسا

ا!-دىفيدسهيطموظف؟الاضجمارة)في)يقرأالاولالحارس

اربعونعمرهسنتصترا.وستونوخمسةمترطوله.المدسسات

دا!فيمنعزلبيتفييعيمثى.عسايتانع،ناه.عاما

خالبهتهواكنبتربيتهاويعنىالقططيحببةالمدينةاطراف

عشرةعةالرابفيواحدةابنةولهمتزوج.الانقطةايمن

حديقة!را4وب.ا"ديرعاثرهولااحدايعاشرلا.عمرهامن

اقاهىافيإجدرلا.والاعيادالعطلاي،مقيهايعملصغيرة

يرملىك،،ئهجيرانه،زعم.خطرواكنهتافه.صحفايرلقرأولا

يدخىل53قريومذاترجالئااحد4رلحق.كنبابيمتهفي

وا-دة.دومةكتبتنةويشترياكتباتااحدىاىاخلمسة

،أ

صا؟!،-"ص!ا،3

معه.بالصحقي!قنامر

هذا!:)يىءخقلاارجلاانلييبدو!ادريلا:الثانيالحارس

كله!الاهتمام

..اواءرالاوامر:الاضبارغ(يغلق)وهوالاولالحارس

ثعل؟اتياما؟فعلالتيماقلولكن!اجل!اجل:الثافيالحارس

يأتن.ذلكصينسترى:الاولالحارس

..ياتيلنو،كثه:العاننالحارس

؟هذاتقوللم:الاوللحارسا

يكنلمالرجلانالىأخيل!ادريلا:)متراجعا(الثاننالحارس

يخافنا.

كذلك؟أليس!رصدوهاذيناالرجالاحدكنتاقد:الاولالحارس

نعم.:الثانبىاحارسا

شي!ئا؟عليهوجدتفهل:الاوللحارسا

قاضيما.لستانا:الثا!!الحارس

بريئا.يكنلمانهتعلمواكنك:الاولاحارسا

..بريئاكانانهاقللمانا؟الثانيالحارس

..ص"ثاعيمنيهفيانتصتقدلاواكأك:الاوللحارسا

لا.:الثافي،الحارس

فيرعاقبةاىابكتوديقدهذياقوالكاناتعلم:الاولابحارس

؟محمودة

الىامريدمتفضانكاظنولا..زميليانت:الثافيالحارس

..ثم..ثم..احد

؟ماذاثم:الاولاحارسا

.ا:،ساعلىللحكم5"لمحالاعاديرجلاننىثم:الثانيالحارس

..و!طالمثافضلهذا.الاولرسالط

:احجرعافياسيرافيويأخذهـكانهبنينهض)وهوالعاليالحارس

القمر؟هذااتباعمننكنلمازنالويحدثكانماذا

؟ماذا:)ماخوذا)الاولالحارس

القصر؟هذااؤباعا"ننكنلماننالويحدثماذااقول:الثانيالحارس

.اببا"ثءغلانلهااريدلاخ!بيثةخاطرةهذه:الاولالحارس

..خو!في..كالاخريرنعيشاًذنكنل:اخانيااحارسا

تقلها.لا.اكلمةاهذهتقللا:الاولالحارس

ياسوعشبحمنخوفاتتعثرتكادالمرتبكةاخطواتا:مالثانيالحارس

ءخا،بحثاالطلهقىالى"ءدقالقلقةوالعيون،وراءها



..شبطانرجيماسماءزرددكانهااسماءناترددالمذعورةالافواهو

..كفى.كفى:الاولالحارس

،الجوارفيقطةماءتكلماينقطعالمتعبوالنوم:ال!عانيالحارس

والقريب،كلهااخبلرهفانقطعتعملهاىايومذاتخرجوالأخ

بمعفطمم!هوء،..مهزولاعادثملأطويلةشهوراغابالذي

كلمة.اياحدمنه

..كفى..كفىلكقلت:الاولالحارس

.هذاقصر.االىانالر:اولثانيالحارس

له؟ما:الاولالحارس

..محكماسدانوافذهسدتلقد:اثانياالحارس

ارتكابالىالمتطفلينتدفعانها!!!هافا؟دةلاالنوافذ:الاولالحارس

.لعماقاتا

..سواداالافرىلااننا:الثانيالحارس

..سبةليسالسموادان!زرا5رمللا:الاولالحارس

ازالماولكنئن..كثيرمراتهذاسمعتلقد:الثانيالحارس

..بياضمنرقمةالىذلكمعاحن

..قلتماالرئيسسهعاو:الاولالحارس

لظتلمني.قلتماالرليسسمعلو:العانيالحارس

كليهما.والبياضالسوادلحرمكقلبل:الاولالحارس

..يسمعلويبود..يسممعاويبود:الثانيالحارس

لىهلا.يكونانهذاانتطمفأنت.عاقلاكن:الاولإحارسا

اظلمة.اامامهسالعن..القادمةالمرةفياراهحين:الثانيالحارس

شيءايعنتدريلافانت..لرجلاايرهااسكت-الاولالحارس

يخرجالذيالأنين.ششاانسلمانا.لا:)ساخرااثانياالحارس

حتىؤث.ثاث-يئاتغسمالتيوالببون،مذبوحاالرئاتمن

..اً)خوف..اخوفوا..رجعةغيرالىالارضهذهتغادر

..دا!.لأفيظيشكسيوقعن(:الاولالحارس

انيبنامئبئفضللصضا..الاخرينمنبئؤة.لىلصخا:العانيالحارس

ءائةجالظنينمنبافضللسنا..القصرهـذااىاسبقونا

..ثمانينو

..كبيرعنادعلىارجلاهذابانيقينعلىانا:الاولا!حارس

..يئقيلا)ـج!ته..اوامرناالىفيقادلااجته:الثانيالحارس

هـ!انناتعلمفأت!تحلملا!لصديقاايلا-حلملا:الاولالحارس

فأخطته..مااحدحولشراكنلنضع

صحيح!هذا!اجل:الثانيالحارس1

.اح!ياءدمنامااًحدثراكنلمنيسلملن:الاولالحارس

قرفا.يملانىماهذا:!الثانيالحارس

منها.الخلاصعاىءيرهمناقوىدكونانوصاحبك؟الاولالحارس

..ياتيالايرود..باتياالابود"ي:الثانيالحارس

ء.وتا.اسحمعا.ق!انصت:الاولالحارس

رجل(وءعهالحراساحد)يدخل

.(عليهالرجلفيجلسااكرسيالى)يشير!اتصالاالاولالحارس

؟سيدييامنبىتريدماذا:الرجل

..وثطنونمائةجالظنبنانت:الاولالحارس

..بنغالبفانا.لاثالرجل

نسمعها.اننحبولاهنانبغضهاكلمةانهـا.لازقللا:الاولالحارس

..جالظنينلستولكنني:الرجل

)يشيرالحارسايها!منكبهاعرفنحنامرهذا:الاولالحارس

بهائةا(كلنينانللرئيسقلارجل(لاجاءالذيالحارسالى

اتى.قدوثمانين

(الحارسيخرج)

..ظنيناد.تفأنا،ابمص،الامرفبىانشكلا:ارجلا

؟اذنصئتفىهاذاً:الاولاحارسا

؟اقدومامتيبرطابرمنا)يتبعثوالمأ:الرجل

؟وصدهـ،بارادرك.لأتاـمانكاز.بي:الاولالحارس

؟الص-أن!افيارادآيدخلوما؟ارادتي:ارجلا

تدءغان؟خاولةاه،ذا.لمارجلاايهاهـتنمبونكلنا:الاولالحارس

؟../،لببراءةنفسك

التىبا)فاليةق1اكما4بق1اًاكلرهذا.مذز.،)مصتانا:الربرل

..طيباتتنفس

ء-نالاربعبهنفيرصلوهو..اًاحجرةلىاالرفيس)يدصل

--يالت!بالبدناًلملتصآةوداءالمصالثيابنفسيلإسعمره

منيبدأمذهباتنررطاعليهـ،ولكنالاخرانإنالحارسأرر،،

منكلعلىسءذهب-نوشربرطين..البطنفدوت،ياالع:ق

.(والايسرالاإهنا)ساءدين

ت!لميى4يجلسالذي!للرئصا*ر!.ياعنينهضأوهوالاولالحارس

..وثهانونمائةجاكأ"نا7هوهذا!دهـءدي:بوقار(

الامرؤي،انلشكلا(الرئيسدصولعبدص،ا-،يطلاتي)الالرص

..سيديلاافنباس،

ذأن؟ا-5ءت!خطباءلانحن!!انخطيءلانحن:ا)بحدسة)البرئيس

.طب-نانكيعثيؤ!ذاكل-نانك)كقيل

..ولكن:الرجل

..توذينيانها!مخكءناللألممةهذهاءح:ا)رئصر

..سيدي:العانيالحارس

..وأنت:اخاني(االحارس)الىالرلهس

؟!-ديءإذا:الثاض!اتارسا

ذانا؟3المجدراناننسيتقدلعلك:الرفيس

ثيئا.اؤلىلمانا..انا:الثانيالحارس

..اخرس:ارليمىا

بينالاضهارة)يض.عس-!ي؟اظ:-نااض"ارة!فه:الاولالحارس

.الرليس(يدي

..م..م..بر،ءىم..آ..آ:الا!ورهـ،رة(يقلبل!هوا)رئيس

عال()وصوت..م..م..تالمكتبإاحدىودخل..م

بضعاحطاتارئيساهمهـمة)"نقطع..م..م..م..زهرة

كذاكأليسءتنباررتانكيزع!ئملهطخر(بصوتيرقولثم

ابرجل؟ايها

..ءذنبالستانا.لا:ارجلا

واحدا؟واحداعا-كاقراهاانأتريد؟تدإنككلملاالتقارير:الرئيس

.كنه،االذيمنايقلواكن!تهمنيلاالتهاربر:ارجلا

.ايضإي!مكلاامرهذا:الرئيس

اعودوأنالمقابرلمةهذه"نض!يانيهمئيمافكل!صحإحهذا:الرجل

الرقي.الى

!فهونلهاارجالاايهاا؟اككذليسا؟تكابص:4(يقهظهو)والرئيس

.ا-،ادةوااططنب"واالاسرة:الحياةهنيهـمكم"،كلهذا

؟الالثياءهذهسهمكالا؟وانت:ارجلا

اذاالابكلمةتنطقالامقانالاصهذانلكيقلالم!اسهت:الرئيس

سالتك؟

.هذا41قلنل.بلى:الاولالحارس

/؟الريحتحبهل؟الرجلايهاليقل:الرئيس

مطلقا.ءـرزافيافكرلماننياي!ادريلا؟الريح:اوجلا

تحبها؟هل؟واطلمة:الرئيس
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..الظامةابغضفأنا.لا:ارجلا

كذلك؟البيس!.افياءاتحبو)كنك:الرئهصدط

عتي"نيوررجكأنهؤقياساطعااحبه،افي،ءااحباجل:الرجل

ابنتي.

ابرضا؟القارتكرهولعلك:الرئهس

تعنبملم؟قاراي:ارجلا

.ا)طرقلتر4تطلىالذيالقار:ارئيسا

اودكم.اونااذلك41يكوناناكرهولهناكرهـ4لاانا.لا:الرجل

.بيضاءتكونكياادروباانلو

تكرهه؟هلاكبماؤل!اخباروا:الرليس

عيني.يؤذياخبلرا:الرجل

اليابسهقى؟واثجرة:الرليس

مورقة.اراهااناوثر:الرجل

؟اهـوداءاكلمةوا:الرئيس

.بيضاءتكونانافضل:الرجل

المر؟والنبات:ارئشيا

..منهالصفارعلىخوفارأت"كلمابقدميادوسه:ارجلا

المهجور،اجميتوا،انتناطه،ماو،ا(لوثالوعاءتكرهواعلك:الرفيمس

اخسميسة،اواللفطة،احاؤدةاوا)مين،الضربةوالمقبرة

.؟.ضفينةاماوءاوالقلب

..اًكرهها..اكرهها.اجل:لرجلا

؟بر-ضاءزهرةحديق!نكفيزرعتكلهألهذا:ارئيسا

لفانها.البيضاءالازهاراحبناؤأ.لا:الرجل

تلك؟اجميضاءابزهرلمكاصيتا/نومن:الرسن

اصدقائي.احدببصلمننهااليجاءلقد:جل

ايضا؟وسمادهابهاقيبرااليكجاءوهل:الرليس

انا.هذافعلتلقد.كلا:ارجلا

تلك؟دسبشنكفطيشارككلماحدااناتعني:الرليس

تهضي؟دسيسةاي:الرجل

وندساينألتسثمبيفهاءزهرةتزرع!غبيمنلكيا:اوئشىا

؟الدسي!4

الاخر.احرنايفهماننسضطيعاناننايبدو:الرجل

الاخر؟احدنايفهمانتربدولم:الرئيس

ؤجهـايكنامانتهءلمحلااًاحب،ة..اة.الحبفيهذامنبدلا:الرجل

يتكام..واحدفممناكثبر

درسا؟تهلممناأبرئت:ارليسا

؟ير!ايتقترفهامذنبابيؤلصقوناماسالجئتبل:الرجل

ذنبا؟أليست.حديقتكفيالص-ضاءوالزهرة:الرئيس

بها.عابركليراءـ"احديقةاهنإقىزاوفيزرتهالقد:ار-لا

بقصرنا؟التثمههرالىبهاأقصدت:الرليس

ا"ا.ثقيلكابوس4ريمركملالابر،ايافييمبرلمهذاقصركم:الرجل

وفيمثقوامثالنهامنعهونهـمونا"رليملأزرعتهافقدزهرتي

ا(طيب.عبيرها

القمر.!ذاواونلونهـابينالناسليفاضلزرعتهابل؟الرئيس

قصراقصركماًايسعني.غابقداقصداهذااناحسب:إوجلا

ايضا؟ابيض

.وبياضبياضبينلبتانولكن!بلى:الرليس

.ءشئتماناخراسمعن41ابحثوا:الرجل

امهونانماكاننرإد!الناستخدعزعدلموحدهاالاسماء:الرفيس

..ايضا

..خداعهايمكنلاا!عيوناناحسب:الرجل

بونكلهالعالمنصبغانمقدورنافييصبحعندما!بلى:الرليس

..واحد

العالم؟4دتهسبعانتريدلونوأي:الرجل

واحدبلونكلهالعللماًصبغ.اووميةايللونارىلا:الرئيس

شئت.ماو!مص"

لك.ارثيمالشد:ارجلا

!الربرلا!هاتقول"اذا:ارئيضا

."دريلاولكدكاعمىاًنت..اكارئيمالشداقول:ا!رجل

؟اعهىناأأ:ئيسإرا

ا!اقفيان"ر؟انتستطيعالالاعينيكان!اءمى.اجل:الرجل

عا--العالمفيقوةاي"قدرلابي!ضاءرقعةاًنسانكل

..صبغها

اهـرامامتعجزلاول!ائلناان!الرجلايهاساذجانتكم:ارليسا

،..كهذاتافه

ولكن..الارادةصلهينوؤد،وساللكماء،مالجسديلينقد:الربرل

..تلمنانمكنلاعنهاحدثتكاتي!االبيضاءالرؤفةتلك

..تصلمحالت!طالاصواتهذهاسمع!الرجلايهااسمع:الرئيس

تضرجوقةاصواتايساكوااوراءمن)تسمع

مفهومة(غيربكامات

..غيرلااصواتانها:الرجل

.إنجطىءلاداءلالاصوات:الرشن

تتويهـها.-سشطيهون.كأمهاتس!طيعونالاصوات:الرجل

خرالبمنوراءهامااما!غيرهامنانررتهصن،الاصوات:لرفيسا

..ا.نالحامنلامثالكفنتركهامهجورة

..امحا،نانسىالاالهاريخيصهعلاالرجل

..احارسااً/ها.قبرالاحلا"كنحغركيفسنعرف!:الرئيمس

..سيدييانعم:إثالثاالحارس
؟شاغرةالبيف.اءالز.زانةهل:ارئيسا

الذيالابيض1،صغورا"،تفقد!سيديميااجل:إلعالثالحارس

فيها.تحبسهكنت

ءقا؟الابيضالعصفورءياتهل:)مضطربا(!الرث

.ء،تلقد.اجل:اثالثاال!ارس

..يفن،لمواممنه:الرلهس

يفنلم.سيدي؟كلا:ا)ثالثالرارس

رلمين.اننجبرمنا)"ص!ورماتاقد؟أرايت:ارجلا

لكيكونانفأربروانتاًءأ.41رأسحيوانلاالعص!ر:الوئضس

.خهركالىيقودكرأس

بهما.لترىعينانلكإبمونانارجوفكمانتاما:الرجل

الرجل!ايهااخرس:الرئيس

قصركجدرانتزعزعكلماتيالأن؟اخرسانمنيتر،دولماذافيالرجل

؟هذا

انها!هذاؤضريجدرانيزعزعاضياالكماهة"عرفلاانت:ارلثسا

.4كلادماراطياتهافيتحملولكنهاصفيرةكلمة

الاعمى.ايهاحتهافيسهأءرفها.حينهـ،فبىافهاسأعر:الرجل

نذل!منلكيا:(وجههعلىلالرصوإصغعمقعدهمن)تهضالرليس

ازنزانةاالىخذه،الحارساسها(الثالثالر(رسا)ى)ثم

معليصبحكيفذاكعندوسءرى..عليهالوثاقوأحكم

الاخرينمثل..ينالاخر

الرئيس،قطعبينمابالرجلاثاثااالحارس)يخرج

19طاوهـ-ةعنديضوقفثم.وذهاباجيئةالحجرة3

الحجرة)منقويةو،يخرجضربةبيدهثميضربها!حظة

.د"افيزفقلبيكاد:العافيالحارس

ولم؟:الاولالحارس
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.الار:ضامصؤراماتلقد؟سمعتاما:النئاننالحارس

حقا؟ماتهل:الاولاحارسا

الزنزانة.منافلتولكنيمت")ـمله..ادريلا:العاننالحارس

هنا.يحدثعمانئميئانعلمملاليتنا.52:الاولالحارس

.مصيبتتاهيهذه!شيئانعلملاولكننل:الثافيالحارس

ركامله.ءمرأثقالعين!يكفئئن.حزينانت:الاولالصارس

..اللهليكآبةلعلهـأ.حزيناامبعتاناالثانيالحارس

.ا"!يسم!ظاناًخاف.اءهـكت:الاولالحار!

..ف!ادءصةورلجارناكانالقد؟ازدري:امانبمأالحارسا

؟الانهووأين:الاولالحارس

..النلهءنصاحبهنزحاقد.ادريلا:الثمانيايحارس

.بةلهنصبناهاافنيمالثباكعل.4خافاطه:الاولالحارس

عملغىاىاطريقبمفيوأناانلرااليهاسترقكنت:الثانيالحارس

ي!هـراحت)يضع..نقينهيبحبرفيتف!انعيضيانفآحس

.ببكي(ئنهوج!"على

..زحقد،صفوركانترغانت؟نفسكتعذبلم:الاولالحارس

نانزحتالننىالمعصافهرلالوف،نجاحمتىيرى:االثانيا(حارس

انقسعتربما؟يدريمن؟الصديقايهاصبريمن:الاولاحارسا

بر-وتها..اىااءودةااهصاؤير1واستطاعت..ريىمذاتاكللمةا

وعضدها؟:الثانغباالحارس

عمل.بلانصبحوتدها:الاولالحارور!

..اورنةاًافإ..هذاعملناعلىاعنةالف:الثانيالحارس

ت،192حرساحدهوذافها!اسكت:الاولاحارسا

(ا(حمرصاحديدخل)

.الدخولترءداناءرأتانالبابفغ!:احارسا

.غداتعوداانلهماول؟امرا!ان:الاولالحارس

.الدخولعلىاءستاو!كنهمامتاخرأوقتاانلهماقلتلقد:الحارس

ياقائمتيؤياليسأمنلتريدانوماذا؟اروراتان:الاولالحارس

.البوملهذاامراة

تىقضالهااتأخيرمجاللاملحةحاجةا،هاانتزعمان:الحارس

..الغر

.تربربانماذاسنرى..تدخلاندء،مل.اوف:الاولالحارس

(ارورسيخرج)

برمثر.يرحدثنيقلبي:اضانبىاالحارس

عظي!طامواًانبدولا../نجتصفاناوفكاللل!؟الاولاحارسا

للينا.المراتينبهاتيندفعقد

قصدقدلهماقريبعنتسالانانهمافىشكلا:افعاني!لحارس

..يعدولمهذاقصرنا

علىاسودبرقعامن!ماكلتضعامرأتيناىايطر)وهوالاولالخارس

اظنيناعنسضهالاناظنهما.تيتان2هماها:تدخلان(وج!ا

وثمانين.مائةج

هو؟ايئليقل:(ويسرة/منةوفلمفتنقاب"تبرفع)وهياالاولىالمرإة

تريدين؟ومنالمراةايتهاانتمن:الاولالحارس

نوجي.اريد:الاواىالمرأة

؟دزوجك:الاولالحارس

الهومهذاءمرخرجاقد!زوجياريد!زوجبمااجل:الاولىالمراة

..يمدلمواكنههذاقصردغيقه"د

ؤيها.وباتالحاناتاحدكىعلىعرجلعله:الاولالحارس

اعر!4.اظ!هذايفعللانلاجي:الاولىادبمة

..اخرىامراةوجدربما:الاولالحارس

اشمكدت!يكذبضيلاقلبيان!هنازوجياناعق!انا:الاواىالمرأة

..الحجرةهذهادخلوأنا4ثببرالحة

..خارقاانفالكانفي2تنهكلا:الاولالحارس

.."-تضهعفةاءرأةفأناالرجلار،1بيت!رألا:الاولىالمراة

نا..المرأةايتهااجل..قلقاقلقهاتزدلا!دعها:الثانيالحارس

..هثازوجك

عليه؟يحاسبشيئافعلهل؟استبقيتموهولماذا:الاولىالمرأة

!ادريلا:الثافياحارسا

يرج!م.ءضيط.!ريولكغك:الاولىاراةا

سغكأبرقيموقدووء،هنايق!يممؤد.يدرياحدلا.لا:اثانيااحارسا

م..رحدثبرفطاحد/ءلمملاامرهذااًن..ينلى:او

..!اول.بةء،"ا:دايك!الاولىارأةااىاتئدؤع)وهبمالثانيةالمرأة

ؤ!!تكون.أ*ادالتبمابهتهاوجهعنالنقابع9تر)وهيالاولىالمراة

؟..ح:يبتييا"اذا:عهرها(منعتنرةالخامسة

ابى.اًريد..ماءا!ااًبياريد:الابنة

..سالمااووكفسبكرجابةةكبيرااطمفمط:الام

..تخيفضيانها!دا!اممواالوجوههذهويكن!القصرهذاولكن:الابنة

..تخافيالاوجب.ابنتييالا:الأم

امي؟يااخا!ءلاولم:الابثة

..نهـزماننريدلاونحن!انهـزءتخفتانلانك:الأم

خالفا؟ابكبمايكناما:الابنة

خائفا.ابوكيكنام.كلا:الام

النومغرفةفيوانتمااحيانااذنيتلمغكانتاصوانكماو)كن:الابنة

..مرارافمهعلىتترددالخوفكلمةاسمعفكنت

ي!نلموركنه..اناسااصابالذيالخوفعن.،جدت!كان:الأم

..يخاف

؟..الخوفهذاا)ناساصابولغ:ضةالاب

..قهرايحيلهافكادالمدفيقىغمروباءانه!ادريلا:الأم

..يرتديانماذاا)رصلمبنهذينالىانطري..خائفةاني.امي:الابنة

الناسس!عتانكاًحسب.الابهة!القصر!يااننا؟آملمبشالا:الأم

..عهيتحديون

يفعلأءاذا..هنايفهل"اوا!اءك!،!وابركب:الابنة

.كبيبراذنبااذنباقيد:الاولالحارس

../يذنبانيمكنلاابي:الابنة

.مذنبونكلنا.الصبيةاينهاءذنبونكا:ا:الاولالحارس

.ا!راءنجبركانلقد:الابئة

..ا!باءخيرا!اهاتنبنتكل:الاولالحارس

..اراهاناريد..اراهانارردولكتي:الابنة

الرئيم!س)كمايسمحانيجب.مقرورنافيلهسهذا:الاولالحارس

..بذلك

؟اراهاناستطيعهل؟هذارئيسمكموأين:المراة

بيوتاحدؤئالانولعلمهامصراغادراقد!كلا:الثانيالحارس

..سهاقعلى4يتمراوكأسايخعاقرادعارةا

هضا؟نتصنطاماذ؟انتهاو:ةالمرا

نحن؟:الاولالحارس

..انتمااجل:المراة

فنطيع.نؤمر..هنالناقيمةلانحن؟ا!ثاننالحارس

.ؤهطيعونيؤمرونناسمناضاالويل:المراة

-.انتصف!دالليلفان!غرفانهلوالان:الاولالحارس

الليل(منتصفتعلندغهـةساعةدقاتالخارجفيلأ)تسمع

..الصللاةوقتحانلقد.الميلا":تضف:العان،،1للحارس

تعثي؟صلملاةاي:للرأة

زوجك؟رؤيةا-هبر!بربئالمراةايتها:شيثا(يتذكرشنهالثاننالحارس
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..!لا.جلا:ةلمراا

وراء،ن"قدكلونالمساصهـنمنرتلاكااينفير)وهواثانياال!،رس

(:المسرحمنالاخرالجمانبمنوبخرجونالحديدبمةامضبانا

كزو-انفيثكلا.الليلمنتصفصلاةانها!انطري

.اصاهـنابهنسيكون

المساجين:اءهوات

اللللسلطاناجدا

لليلاارلاسالمجد

سود+ضبانلةلمجدا

موصودلبابالمجد

اويلالإنهارالمجد

الملا)سلطانالمجد

لليلالاعزةلا

لل!لالاطاعةلا

الر*لاخرفيترىثماساجيناوجوهزأملفيالمراة)تاخذ

زوجها(

..زوصخ:4(البتندفعأوهىالمراة

الم!مرحاخارجاىاطريقهاارتلا4بقهخابعبينماالرجل)يقف

صاحبهماكانلشهـيدضياععيبيهفيوبانلونهشحب)وقدإرجلا

..واكن.؟.هناأنتماأ؟ماذا:(رخدقد

..وكبمااً..بىا:4)فتتت!)"تلاا

..بئتيا:بة()بصعوجللرا

؟الأوغاداولئكفعلماذا.ليقل.ابي:الابنة

.ادريلاأفعلواماذا:الرجل

عهـبت؟هل؟ضربتهل:المراة

.ادريلا؟عذبتهل؟ضربتهل:الرجل

؟اذنكنتاينولكنثالمراة

قبر.كانهاضيقةزنزاقكأ.القصرهذاغرفمنفيفةفي:الرجل

..فب،اتترددانفاسولالهانافث!لا

..تقبللن.فيهابالبقاءتقبللنواكنك:الابنة

فب"؟بالبقاءاقبللناقات:ابرجل

..تقبللن.بةتقبللناجل:الابنه

؟وهذاتعنبنولذاثالرجل

؟..انتاًين.اًجما.ابرب!:الابنة

..اًع!لمي...إءنالمهمعكنت؟انايئا:ار-لىا

؟..،ن..لمنوا*ن؟حنأاتصليأكنت:الابنة

..لاكللمة:ا"رجل

..ابيباللطلمة/تصليلن.لا:الابنة

..وآمرتيقيسإا)ظلمة:الرجل

..مفمه-تينعيئيكتدعلا.ابىياافق:الابنة

تبصران.الظامةتريانعب(ي.مفمضفنليستاءيناي؟ارجلا

منوخلاخيلزبئتأ!داء،1.جميلةءاكةالظلمة.محاسئها

للمصيبة!يا.واءمىضائع:المرأة

افق..ابي:الابنة

ا!ا.الاطاقةلا02لهاالا!جدلا.لىجدقياظلمةا:ارجلا

..اًبيا.ابي:يائمسة(ر؟بيهاتتثث)وهيالابئة

..ارادتهالاوغأدسلبهاقد.ابئتييا4اتري:المراة

اتركهلن.امييالا:جد/بى(عزمعيئيهاوفىتئتمسب)وهيالافيلا

..ابيابيه!الى)ثماممىواللطمة

؟ماذا:الرجل

؟البيضاءالزهرةتذكرهل:الابنة

؟بيضاءزهرةاي:الرجل

..اياممنذاحديقةافيزرتهااتباابيضاءاازهرةا:ئهالاو

..اًجل..اجلبخنذكر(انيحاولن)53البيضابرالز!رة:ارجلا

..صغيرقمركانهاقرصهاانفتححاقد.ابيياكبرتلقد:الابنة

..حديقتيفيصفوفمر:الرجل

العمى.ويقهراظامةايطردقمر.صغيرقمر.ابييااجل:الابنة

..ءاكةا)كللمةواكن؟الظامةتطبرد:الرجل

حتىكم!امنقخرج"!دام!..ابيياعليها،قععهخكليت:الانجنة

..بيتكلفضمرانطلقثمبريتناالطيبغمر

بها؟الحيسكانعلموهل:لالرص

عنها.ب(لونصوبكلمناجيراناتوافدلقد.ابييااجل:الادئة

..العصافيرحتى.منهاعطرسحابةبيتكلفيوانعقدت

بيتنافوقباجنحتهاتضرباخذت..ابيياالهصافببرحتى

..بتحيةالزهرةتلكمنتطفرلعلها

..كبرتووالبهضاءالز!رة:فشيثا(فى.صاقواهيسم!نع!د)وهوارصلا

..صفيرقمركأنها-طعابيضاءاالرهرة:الافية

..الظلمةولكن..الكلمةيطردصغيوفمر:الرجل

وذات!ؤوسلهادانتلقد.ءلمكةأيستالطلمة!ابيياكلا:الاتقى

عاىتراهالذياتاجاان.ملكةزصبحلمو)كنهااعناقلها

بهتحمبمانتريدحديدمندرعو!كنهتاجاليسجبهتها

نفسها.

..مكانكلفياتباعااهاان،درعاىاتحتاجلاالظلمة:الرجل

..اليهايئفذشيثايطحكونلااتباعا

.الالله"يطردصفيرقمرامامعاجزونولكنهم:الابئة

..اظامةايطردءمغيرقمر؟الرجل

يطردالذياله-فيرالابيضاورمرا.أجل:(اياه)مشجعةالاوئة

الطلمة.1يطردصفيرقمرمنددلا.ابىياانظر.الظلمة

قصرالفالفبتطعلم.كبرتقدالبيضاءالزهرةان

منهايمنعانسجنالفالفبم!تطعلم.يقتلهااناسود

طيبها.تخنقاًنسوداء،لمةافاافاتستطعلم.الحياة

ستجد.تعودحينحواهاير!صونالاطفال*متجد.ابي

الزهرةكبرتلقد..انتشاءفىاليهاتحدقالظمأىالعيون

..انظرابي(يااًنظر.عنه!الصقيعاننسعلند.ابيضاءا

..كبرتاقد

..زوجتي..اًبئتىثكام!وعيهاستعاد)وقدلرجلا

..للهحمدا،للهحمدا.ابى:اليه(تندفع،)مبتهجةالابئة

هـ:ا؟نفعلءاذاواكن:الرجل

..الرجلايهاموثوفانت:الاولالحارس

؟موكوف:الرجل

..اجل؟الاولىالحادس

وكفني؟انتريدولماذا،تهـزلانكفيشكلا:الرجل

..ببديليسالامر:الاولالحارس

؟..هئامناخرجءتىو)كن:الرجل

فيها.الخوضاحبلاامورهذه.ادريلا.الاولالحارس

مفزى(:ذاتنظرات4اليوين!را)رجلمنيقترب)وهوالعانىا!ارسا

؟المكانهذامناخروجاحقاتريدهل

؟هذافيشكالديك؟البرجل

وعليئاعليهتجلبفقد..دعه.الصد/بئايهادعه؟الاولالحارس

..كلهالأذى

ينبفىماذالهس(قول.اليومبعداسكتأن.لا:العافيالحارس

يفعل.انله
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ىف.حهـوىايهذالعملكيكونلن،عاقلاكن:الاولالحارس

برللاذالفؤمركلوفي.القمرهذامثلقصرافاالمدينة

..جلادنامثل

الزهـ-!رةكبرتلقد!الفبيارهاسمعتاما:الثانيالحارس

..البيضطء

طفللفجعكماف!اعلقد..عقلكعلىاطهرحمة:الاولالحارس

..يعرفهالامدينةفي

سطهنأاقد.البهفءأءالزهرةكبرتا!قد:)حالما(1الثاننالحارلص

..صغيرقمركانها

..انصت:الاولالحارس

?لملأهم(منالعائدينالمساجهناصوات)تسمع

..الليلبص-لمطانالمجد..الليللسلطاناًلمجد..:المساجينهمهمات

..اللإللسلطانالمجد

..ويلي..ويلي:ويبكى(كفيهبينراسهيضع)وهوالثانبمالحارس

..اظلمةاً..الظلمة:ذاهـل()ضجمهلالرح

..جم!ا:)خالفة(الابنة

اكللمة.اتهزمالتيالكلمةعرفتلقد.عرفتهالقد.نعم:لرجلا

جمتق!تف!لأ

وصب!

طبدئخظ

فييأستجك

ءيللما

،وللأشاا

ز/-3

لا!احاللىبرا!بحا

لفملا0- 69553.بصكى

افد.خراراالسجونهذه"جهلالتنالكلمةعرفتلقد

نءيتوقف)صغيراقمرابيتكلفيبرزرعا)تيالكلمةعرفت

اؤول.لا.لا.لاعايىكأامدويرةمرصقىيصرختم،احطةاكلاما

للضغينةاقول.لالليأسافول.لاللخوفاقول.لاللظلمة

لا..لا.لاص.لاللسواداقول.لا

المغرفةجدرانتهنتزحتىهذهمرخاتهيردالرجليكاد)ما

ت!هع؟لجدرانواذا-/سير-صدعصوتا!يممهمعأشبباؤ!او

السوداء؟الملأءةواذاترتفعبالقضبانواذا،واحداثرواحدا
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