
طا!ي!،اصر!يل

.لقعالاحداثان،المسرحيةهذءؤكع،والقارىءالناقديلاحط

الاقياديالمستوىاحدهما،الزمندستوياتمنالنينمسعتويينفي

4م!ألفييحققجاءالشرطةرجالمنرجلوهو،ا(حققيمثلهالذي

قيبعائلىخاصمستوىالاخروالمسصتوى،الزوجة"بهانة"اختفاء

ا!،التاالحوارليئتوالمسينهذو"وديوضحماخيرو.الزوج"يهادر"

والخادمة.المحققبينيدورالذي

بالضبط؟سيدتكاختفتسى-المحقق

جحرها.الىالسحليةعودةساعة-الغادمة

؟المغربتقصدين-المحقق

تعربىاثمسأيصرلمسمةالخلا

جحرها؟اىاالس!عليةتعودومتى-المحقق

.ا!جرةتحتمنسيدييطهرعئدماسالخادمة

؟الثفجبرةتحتمنسيدكيظهرومتى-ا!حقق

سيدتي.عليهتئاديعندما-الخادمة

سجمدتك؟عليهتنادبم!ومتى-المحقق

الج!نشة.فيالحويرطبعندما-الغادمة

الجنينة؟فيالجويرطبومتى-المحقق

دلك.س!دتيلهفقولعندما-الخادمة

ذلك؟سيدتكلهتقولومتىسالهحقق

تزلي.الىلل!ودةواتاهبهناعمليمنافرغعنرماالخادمة

وبضنهاسالعائلةهذهانالغريبالحوارهذامننرىونحن

الانتبس!اءتترابطوانما،الساعةالىنظرثونماتعيش-الخادمة

اصبحقدعذدهاالزمنان.بعضابعضثايوقتوعذدهاوالاحداث

اناساوهم،المحققيمثلهمالذينالناسسائر.بعرفهلاجديدازمنا

ال!خلننهالمعقمقبداوقد.الواقعيةغيبرالعائلةهذهمقابلفيآلواقعيون

"؟بالضبطسيدتكاختفتمتى)):الاعتيياديالزمنمسننوىعلىبسؤال

والقىدارالطب!بيالممتوىهداعلىالولتمعرفةفيفشلوعئدما

الىسحليئالتعودومتى":قائلاالخاصالمستوىعلىجديداسؤالا

.اخرىبصورةالننحقيقتجربةمنا"بدلااناثركوقد"؟جوها

منالؤمنيكونمسرحيئبازاء-،المسرحيةهذءامام-اذننحن

هذامنلشك!ءالىيفرانارادالحكيمتونجقولعل.المهمةعناصرها

والازمنة،الامكنةببنفواصلتوجدلاأء:فائلاللصمرب"قدمعئ!دعا

وهو((.اوؤتانفسفيكلهاتوجداحيانراوالمستقبلوالحاقرفالماضي

ناكما.ا!اماموجلول!ها!راعمنالطوويثيليزو!يطلبهذا

إ

((ابخوة

!ا!"!

ازشجى،ااختفاءخلالىازوصصناببنللمحاورةالمحقق!ماعت!لمي!هودلك

4-خصروااحاضراواًلماضيسجدان!مكنكبف(ما.الا؟لالفصلنر

وازهـ.لهيعللانالمؤلفيحاول)ما،رفهوواحدو!تفيجميعا

تعليلأالقارلىءيجدولن،يشاءكمايعللانصورفيحرااقارىءاترك

نضنباانلنابدولا.الم!رجةفي(المعقولنجر)عناصراحدهووانما

فسبمالموقفهذامثلاتخذقدويلزبم.هوالانكليزيالكاتبانا)ى

يرحرالبطلنجدحيث7يا9أ9،أ!ولأ،ص!،*الزءنآلةروايرت"

نفسهاءاللحظةفييحدثوكأنهحاسرافيجدهالمستقبلالى،يخ!اءعندما

علوترابطلاالمسرجةهذهفيالاشياأءانلسنلاحظماوسرعان

الغريبالعائلةهذهلان.اخراساسعلىترابطهاوانما،الزمنالساس

،الناسلتوقبيتمخالفاتوقيخالنذسهاتتخذوانمالزمانافيتعينمىلا

باهـداذحياتهاتوقتوانماالصباحتعرفولاالذروبترىلافهـني

عندميحدثوهذا،جحرهاالسحليةتدخلعندمايقعذاك.مع!ينة

وهذا.عنهشيئاتعرفلافهيالشمسغروباما،الجويرطب

اخر!عائلةايةعنتختلفويجطهاكلهاالعائلةيربطالفريبالؤف!شف

العائلة،افرادببنالشبهنقطبعصاحداثالحكيمتوفيقتعيدولذلك

،وها"بباءيبداوهوبهادراسمهالزوجفان،الافرادهؤلاءالسماءمشل

!لالتيوالطفلة.ايضاوهاءبباءالمبدوء"بهانة"اسمهاوزوجها

زاطنيوفي.ايضاوالهاءالباءالحرفينبوجود"بهية"الصهثاتولد

يالصدفةءحديكونانيمفىفليسبهذاشيئايقصدالحكيمتوفيق

ملحوكلا9التميزليصبعاسمائهافيخىاهثلةارابطتةانارادوانما

.الاخرىالعائلاتفيمايشبه

عل!الاخغراللونغلبةوهوايضا4رلفاتعددهثانرابطوهناك

تعيرألااخضرثوباتلبسالزوجةبهانةفان.ولباسهاوتفكيرهااعائلةا

قولهـا!بدليلايضااخترثوباالصغيرةلابنتها.نضجطوهي،طلقا

اساسبمامرعندهفالخضرةالزوجاما"؟الاخغرثوبهافيرأبكما"

زافىوؤدباوراقهايعبلأ!ايكادالتيالبرتقالشجرةلاكتساءرمزلانها

الث!ليخة)ءباسمالشجرةتحضتقطنالتياررحل!يةوسمىذلكعلى

الىويشيراخرىعائلةايةعنالعثثلةيميزالاحضراروهدا"خضرة

نبوءةبعدننسعىولمسنا.فيهتعيشالذيالخأصالزمنفيترابطهـ(

...اخضرشيءكل)ء:المستقبلةبهاثرحياةعنقالالذيالدرويشى

(،...اخضرشيءكل

المصرحيب!عادةعلىقواريةخطوطذاتاحدافاالمولفاحدلفوقد

ل!"الثمر"ومثا!همحماشداهاوتشدهالمممرحى"قر!ال!الاحداثهو!ى



قبلاثجرةامنيسقطالبرتقالفان.البرتقالشحرةوعلىبهانةطن

المارتسقطوهكلذاً.الزوبرقيعندالاسقاظلحادثتكراروهوصجه

امثلةومن.الاسبابعناحكيماتووهبئالاستاديخبرناانثونالعائلة

السحلية.باختغاءمصحوبابراءقدالزوجةات!اءانايضاأترابط

نسمعواذالمث.معهااهـحملىةواختفتبهانةاختفتواحدوقتصني

ارر-حصلجة-يقم!د!لإضتفازلاحا.الضعببلوجدناادا))الممحققيقولهادر

،م!صا?:المحهـققيسأله،تهـهذا".روجتيلاختفاءاك*ـليلى؟جدظ

نراهولسنل"نترحه.ل!لشيءهذا"بهادرفيجيب((؟العلاقةثي

المهممنؤاندلكفبمقحرفدالمؤلفولعل.مطلقاالممرحيةفيينترحه

وا&"حلية.ا)زوحلآبينالقالمةالعلافةهدهوجهنعرفان

وإعلالعائلاتسازرءنبهادرعائلةميزتقدبهلها،هدهـالاشاه

دعشلاورلموبوهـوالروجينببئالحدرثالععلوبهوييببرهاما!ا!رز

.الم!ر!-ةؤيا!ح!بما!وفيقيقصدهالذي"المعقولفير))لمح!صر

به!-نالماكييردارارفىياحوارابسسحاًلاسلوبهذاعمدفليقف

والزوجة:الزوج

رطب.اًلج!و.وادخلالانشجرتكا)رك.بهادريااطلع-الزوجة

خفرةالشبيخةتدخلالجوفياًلرطوبةتبداًعحدما.اعرف!الزوج

ومعدى"كنةاليومارياحاانهواعرفهلاالذيلكن،مسكنها

اسقطها؟الذيما.البرتقلالئماربعضتسقطذلك

اسقطتلاالتيوانا.ثمرةاولفانت.اسقظتهاالتيانا-الزوجة

-الاولاروجها.لقصد-يريدهاوفتمديكنولم.بيدي

البقالةدكانسوىبعدشيئايملكيكنلم.الفقربسبب

فيالاراضيبس!سرة؟شتغلقدبعديكنلم.الصغير

تربكينيلا.اصبريليقال.يومذاكالمقفرةالناحيةهذه

بالخلفأالان

ور،كنةاليومالرياحتكونان.حقا!سبكنيالذيهووهذاساهـزوج

...ذلكومع

ن!كما.وفيبنفسيفعلتها.وفعلتهاكلامهسمعتذلكومع!ارؤوجة

المنزلهذاوانشماناالمالوجاء،ذلكبعدالسمعدرياحوهبت

الحديقة.وهذه،الصغير

عندهـ،ذلكومع.ارياحألمساق!تتعرضلاالحديقةهذه-ال!زوج

لسلماللهولكن،الزهرعلىخفتالبرتقاللفجرةازدهرت

ولطف.

فرج5اجاءوعندماالفقراياموابخزناولطفسلماللهنعم-الؤوجة

لففى.ولاالاولالسقطانه.هيهاتولكنالخلفطلبنا

.الاولالسقطهونعم،رحميفياثرقدكان

يذبثم!اءحالكلعلىليسحدثالذيالسقطهذانعم!الزوج

البرتقالمنثوواتاربعاوثلاثيكونانيعمولاانه.بال

البندقة.حجمفيالصهفيرالاخضر

"لكوفتقدالتتكانت.الرابعالشهرفيالسقطكان-الزوجة

ذلك.منواثقةاني.الكفبحجموصارت

ببطءتتحرككانتالاغصانلانذلك.شوا"قاني،نعمسالزوج

شديد.

حركةبحركأهاشهرت،بطنيفيتتحرككانتانهانعم-الزوجة

الف!،كنتولاني،تعرفانيمكنالبنتحركةلان.بت

بنتا.اريدها

؟يح-ور،توادلمالنياو!نتهاعنتتحدثالزوجةنجدوهكذا

.حي،فس"لهايكرساًلتيابرتقالاشجرةعنللحديتكلامهاالزوج

انانياحديثانفسهالىمنهماكليتحدثبل،يتحادثانالزوجانلمضيو

علىتعلقالفافيا!صلافيالزوجةانالغرابةكلوالغريب.ضيقا

:فتقولالضحدثمناليوعهذا

.افسجرةعنقطتحدثماانه-الؤوجة

ا
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لإتمننبن،!زر!؟زرض!قيلا-67،:؟ني؟تهغ؟!لا!نه!دنربنلأ3،+إ،!.؟زز7

ش!!!!!خئن*بزدخبزلإض3ترقيا3كأ؟في!دبزتنفي

لإيز!+زر+ش،تخلالآ.نث!!يما!!كئن-.--كأ

.!.!.يدكأبند!حي!!تجكلحين!زر!!ديئ!!ة:!لإدنرفيقي*.!ئن،قيبخزربرقي!بزيخ؟نريز-ير!نجيبه!

.!"*":؟،لأ*"-لأزردظنرلأة3؟!ض-.*لأ:،-دلا:::!!ورخإل!غصتم!!!إنر،3.3،!-

كأ،ختز!!-!*ح!كتر:3لإول!بخ!*ير؟لاكأ!*!رز؟نر!تر؟،نرنننرنن3ير

رر-حلأ!*---2!*!ير!بم!قى!3كا!!+ة!--!حع!يرلأ-عل!!ءترضتربزبر؟في

-7!،!!**خ!؟لأ؟نرء!

باذني.سهمعتهواكأي!!حق!

عناحدثهدائماكمتالنغيانا.لميديياخطألصم!تربما-وجةر

يصها.انهاعرؤطلانيدالماعنهاواحادثهالشجرة

ابنضور.عنتتحدثينانتبل-لحقق

ابنشكهيحدثنيدالواكاناذياهوواكص".صمااًبنتيسلزوجة

ع:ها.يحدثعيدائماالذيوهو

فيرعياصرمنجديدعنصريدحلوردلك،الزوبر"تصروهكذا

لاهويهههعمايحدنهالاخو!ظنكانهنهماكلاانذلكومدن!.لعقول

مقلوبا.عندهماالفهمكانفقد.الاخريهما

عندما.ومصتوياتهالمسرحيظهذهفيومشاكلهلزمناالىلمود

منكثر.نتاحرلنانهاالمخادمةةالتقدكانتالبيتءنبهانةابت

السماعةنصفتت،يعندما)).للخادمةازوجافقال.لصاعهصمط

دامتما":يطهـرفيماطويلرمنانصراًمبعدلهـاقالثم".حبربي

حسابها.فيدقيقةانها.ينتهلماد"اعةفنصفبعدتعدلمصيدتك

اليوموفي".الارضردوامثقيمناكثرالحسابهذا؟ىاًئقاني

منان":للخادمةاًلزوبمو،لالزوجةاعيابالثانيةالليلةبعدلتالى

سميد"ثحضورلحيئالدورانعنبوماتوقغتقد.زكونانللارضلممكن

لمالساعةنم!فانيهعتقداكدربررانههذاومطى".موعده!ى

بعد.نضه

ت!متمسرانيمكنف!بفوالا؟غباوةهذه!لى:فاكللواًلقارىء

.ببسدوهنا؟انتوائهافيالز؟ج.بنتكاندونىيوميناساعةاصدط

ولش.بهادرعائلةفيالاشخاصهؤلاءاذهانعن.الزمنفكرةلياب

الزوجةفان.بعدتئةلمالس!،مقزء*فيظنالذفيوحدههو!ا!ر

روجها:و!ئبث،،اب!ا)كاا!حواربربودتعودعيدماهانة

؟المدةهدهفبىكأتاينلعبم-الروج

حيطا.اشتريتتابمكطدهبت-الزوجة

عة.لص،.رههروطةلمد.معهوم-جلزو

صحيح-جةلزوا

ايامثلاثةبعدعد!بل.سحاعأنص!فبعدتعوديلمواك!ك-أ)سزوج

متماكد؟انت*ـ!ط-لزوجه



)1(التحيدممل-اهـزوج

ل!ك!ولترإفطلحداعةنهونيماخرتانهالظقا!وجةانهظوالظاهر

الوافعيازمناودخلذلكقبلاثاقىهفدالزوج(ما.زوجهاكلامبر

واما.ا!امثلاثةصل!طءةنصفيطل31في،بهالأانلهانمفالعندماذهنه

..!حؤءماداهلغراالثنهظفمااووجغ

الرح!ةبحئاء-ا

تهه!د.ةج!هويى!الجمسإطةكلبسى!فهوا"مم!رحب!ةقيءاما

بالشرطة-مننعلملا-بعضهم!بمصهلاليبتخارجالزوجة!هيب

الخادهـ!ةلهوتقدم،وا)"خقيقالبحثمحققنجبحضر،ذلكيبلغهم

بينهماكانتهل)):المحققفيسألهاوالزوجةالزوجوهماالعائلةافراد

يتكلمانوهما41تقد*هماادئ،س:ةوبهذه((؟خلافاتاومثلامشاحنثظ

.المعرع!-*ؤك!ا!ولثرمحاعرمئغربياحدثاهذابكور،كه!الماصفي

بص،نبريملف!،نانهطلوؤ!حتىلسهههماو.زراهماالمحقتىيكادوما

ا)نرريم:وبيئبينهالحوارهذايدوربمدوفيما

اؤتلها؟ولمادا-الزوج

تطاقى.لاءمهاحهإ.للظ.اجدبسبيطلسبب-المحقق

؟تطاقلامعهاحياتجما-الزوج

.كهذهامرأةمعحياة.ظاقانيمكنلا.شلثردون-المحقق

انت.رأيكهذا-الزوج

معاحياةااحتمالعيستطيننتخصمنما.اف،نكلوراي-المحقق

.المراةهذهمثل

الغريبةالعائلةتفكير:اكءيمرمنالمسشوتينبينالتصادميقعهنا

يه!-ملاالمجتمعوهذا،كلهالمجتععامثلفالمحقق.الناسوففكتر

تجبب،رينهااررل!لشجرةءنيتحدثحياتهطيلةالزوجيمضيكيف

ولادتها.موعدقبلسقطتاقيابئننهاعنبالحلإبثحياتهاظلمةئروجيته

ثءتركواحدموضوعفيوافنحدثالتفاهمعلىالمجتمعيقوموانما

فيغرابةيريانؤلملاوبهانةبهادراًما.وبتفقونحولهكلهمالمتكلمون

الاخريخاكلبمنهـماكلاانيتصورانانهمارللاا،نانيالحديثهدا

ر،،دروإظن،بهبيةطفلضهاعنيكلههاروجهاانبهانةتظن،يحبفيما

يحبهاالتيالبرتقالشجرةعنتحدثهزوجتهان

يعرفانروجهاويحاولفجأةالزوجةتعودالثانيالفصلوفي

فيخنقهاجدوىبلاضلههاهوولبلح،بدلكاخبارهفتر!ىكانتاين

بجمصهـهاسيمذيبانهنجنعزىماسرعانولكنهموتهاويصدمهبيديه

الىذ!كويروديبهانةجفةباخحقاءالمرحيةت!ير.ابىرتقالنسجرة

...زوجهاخيبة

الشحخصعاتدرالسة

بهانةخضية

مشعولةدائماازثاالمممرحيهقارىءدهنفيبهانةيميزمااول

/هبكأاننعلمثم.)بهية)لابنتهاثوبالتخيطتجلس،بالخياطة

ورم،سنةاربعيندذارابعاالشهرفيبطنهامناسفطتقدكانت

ستولدبنتهاوكانبهانةتمضيذلكومع.مطلق!الزوجةبعدهاتحمل

"يومكلوتولد،يومكلولد!اهابر":الخادمةبشهادةفص

حديثهماانساروقدوديةعلاقةبزوجهابهانةعلاقةكانتوقد

منذ":قائلةالخادمةوشهدتالوفتطيلةهداالىالخادمةوحدإث

ونحئ-اننااواقعوا".شيءؤىاخ!تلفاقطارهمالمهذاوجودي

لاانهمالمجردابدا!ختلفانانهما.لاندرك-يتحدثانكانالمكيفنعرف

وكلشجرتهعنيحكيوهودافماابنتهاءنتحكيمفهيطلقايتفاهمان

أهواله.وفقالاخركلامبعللمنهما

روجها،ن!وجتفعندصا،دالطضحيةكانتبر،انةاناواقعوا

لان،ايظ!ر3للا،التأكدك!:يقيلاقضطاتهتاوادء،1(

اكد.لانكدالفعل

"

لانو،دلطفبلالطفلةالصظطءلىاصرزوجهاولكن!وراحملتالاود

العولىهذانهدانءةكنربي!نةوبا!ض!جة.!عجعوو-كنلمالا!بةاحواله

فقدلثانيازوبر"اامايالعهضو.لؤوللمهاالاولزوجهانجدهكذاو.لها!لا

وبا!فعل.وافمازمم!ها

بأيأءفائالةلحب"عل!فحننىلا!واتلؤ،جم،احببا!هان!و؟زر!عف

ح!اول"فيقطخطابر.لك!ولمكلحبرءلىافه؟ا!بث!!ا*خص!ص

خلا!طبي!نابقعا!ء)تم()منحار،!ز،صانانت)):اًصرموصع!يو!رل

اعماؤ"ؤ!عرهلدائماكا!نرحموجهابانعامنامعهذاتعليلاما"فط

ووذاتعليلاما،لضغذيئهاالتذسحرةتحتصثمانهاود!نزوجحهقتلفكرة

عنه:الزوبرترقولفيكامناكانةربما

فيالح!لموبهطية!ئدللا،(7!ر(ل!،صأقيالهمندائمااؤ!مان!"

به.الس!فه!تااىسبكأمماال!لث

احقولاغبرعح!وتفهملاانهام!سةا،لىظ!3-هاهئثىنهب!4عروكبدو

باسنثناءدائماكافياواءسطارىءالعنعرهذاانوالطاهر.اسوتهابر

عدماالفهموعدمالاستعراب"ظهرالزوجةلان،الحدإثفياسلوبهما

التاليالحوارلندرس9((الهواءبرإ?ن))اللأروفيىبانالمحققاحذبرهإ

والزوجة:المحققبين

ومن؟ودفنيقناسىانهثهد؟بذ)فىورحهـ!!إنجئىالدروعن):الزوجة

الرجلأهذاجاءأين

القطارمنجاء:المحقق

؟ؤلارايمن:الزوجة

القطارفيزوج!مع،ا)قطارفيكاناؤ!د...اء19وامن:المحفق

وبرلمسىهناوجاءنايفتثسالقطاروبارو!كفهـكناديناهثم

.المكانهذافيوزوجكانامعنا

؟تقولماأتفهمهل؟الخلطهداما:الزوجة

لهمعنىلاكلامانهيبدو.أقولماأف!لاانيالواقع.لا:المحفق

نالهاؤ-لؤ،ذاللاحداثالطبيعيالم!توىفير"ز"كانتهنل

بلاانهولفهرت،دلكا!ضنكرتال!اءؤيالمأصجم!منجاءالدرويش

فالعندماذلكبعدفجاةيتطورالزوجةموقفانالغريبولكن.معنى

فترك،هنامنزوجكنداءسمعانهيكهر":الدروبنئىعنالمحققلها

عند،(.هناوزوجكانايحادثناأ4ءوحهناكيفتشضارهفيزوجك

ناوالواقع"معقول"وثقةبهدوءالزوجةتقولالغر،بالكلامهذا

بينهط:التاليالحوارفدارسمعهإصدقامنؤسمهالمحقق

معقولا؟ذلكترينانتاذن؟كذلكاليس-المحقق

نتكأعفدكانتهل.شكبدون-الزوجة

مصدقة.غيرتكونياناخثىولكنلا-المحقق

ال!صديق؟علأمالىالداعيوما-الزوجة

الكلامهدافيترينمثلاربما-المحقق

؟)2(الخلطمنشيءسالزوجة

مثلا.سالمحقق

.حصلهذاانعلمىامصردمتما-الزوجة

وظيفتي.بتنرفاقسم،حصلانهلكاقسم-المحقق

فعلاحصلقدهدااىتقسملاسازوجةا

صدفمة؟انظاذن؟فعلاحصل-المحقق

يقاكصركل!جةلزوا

؟بالخما!وترميميلحظةمنذلكذبينكنتولك!ك-المحقق

عقلي.بحسباتكلمكنتلاني-ا!وجة

تغيراتنيرالزوجةموقفانعلىمزكدةدلالةيلم!الحوارهذاان

رمتهوقدالمحققاقوالمنمندهشةذلكزبلكانتوانما،جنريا

الناقديلقيمهاذياواًرورال.يقولمماحرفاتفهملاانهااتوقابالخلط

-94الصفحةعاكاالتتمة-

"شيكأ(بنب"الخلطمنثيا"ققولانعليلاانهناواقع)2(



الصفحة8علىالمئشورتالع

السجرة!العلاهممرحعهة

كلمسممممرمسيسم

توفهقاناح!ب؟بهانرةعندالتحولهذاحصلوور!اكيف:هوهنا

نمرلىوك!نهاالزوج!ةينصانيج!بطكانسدهناللحالدمصضالحكم

لصر!م!د!!صلحدتايعنلخظ!بحط!طط!عالئا!!داثان

افطحات؟هذهامثالالزوجعةاتدتهلنطريلاان!؟.ا!ائلاتمن

الاومويلقيالمسحيةاجفناالىي!مىءذاككانلعن!المكانتوازا

توفصق.الاستاذءلمى

كافخمطالذياكلانذكرعنالزوجةدمكوتممنالفارىءوي!جب

رأنهعندماخاصةروجهاعناخفاءهتحاولفلماذااصء!انهاخلال!يه

ةنف!ررأسيان؟اين؟أين؟كأتأين؟كنتايناون)):نالوا

دد؟الامركتمانعلى.لعرذا14و؟ليهدأتخبرهلاولماذا".ساجناني

الزوجولكن.بهالمصارحةسثرءلامكانكيكانتانها!انليئول

الاسبابتكنم!ما)ء:لهافالعن!ما،ذ)كفيالحديثحنىل!ير

دتكحمثالذيالفعليكنومومالمحيهنغيبتاتياالمكانيكنومهما

احدناص!ةمنيغيراويغض!شلئهذا!لهانانئ!لةالايامهذه!له

صحيح."بهانةو.لجيبه"؟كذلكالصصزلكمنممأكدةوانخ!.با!خر

نكتماذن(؟ذا:هوهناالذهنديصبزغالذيوالسؤال"مطكدةانا

ص!اما؟.(محالمصالزوجه!امثلعنكميهكانتاهـياالمحلبهانة

ولبقى"؟جمبهكنتانناللمكانالاهميةهذهكلنعطيلماول:(!!فولى

وءونها.وجمونهغضبههمف!سرنسنطيعولازوجهاموقفتفهملابهافه

لها.،يقولم!!جايثورولكه".السوالهذامقدماتيريحانلسأله

واآلمحااواعملاووانامدماغيار!حانأممكنهذاانالنصورين))

"أومراتمراتراسسفيالسؤالهداأديرأنثونالثرب

انهاوالظاهر"لا"كلمةمنباكثرنردلاصمتهاكلبهانهون!ير

تقولولذلكفي"بههامكمانعنألهايىانثيالحقلزوجهابانسث!!

"؟الامركلدخ!وماا):صراهـ"41

منفهلمعيولنجبريصجحقمرده،اناوغبا،همناتظصبهأنةولكن.

!اعائهوننقذهنفسهاتنقذاندونيعملطانيوشكزوجهاترىامواة

كلمحلدكرورزوجهاكاناذااذن؟بهانةكانتواين؟الصحيحال!واب

؟ازنكانتىءلنذلكعلىتصدقاندونؤجمهتكوناني!هكنالدنياكل

نهردءا!قبلمقونولةبهانة.لموتسنمعبولى؟حقلشصا!ارى!ان

مكانها.حفيمةعنالمؤلفيخبرناانزهنيتولكمالسؤالىهداجواب

يذكرنافهوللموتتنعرضوهيصتالصمتعليهانةاصرارام!

اىعاصرفهد.كامولالببهـ"بلغرا))يةاروبطل"مرسو"برموفف

حصنإدؤاعباز!مهيمقذاىيمكنوكانبالموتءلميهفضبيحتىالصمت

ممرح!"و!وجطراهالموق!فهذاؤ!كرفدفومتقالاررء(دولعل.!ه

.دتذه

دبما19يبمالمكانبهانةامحوافعدمانكؤلدوالمتم!اووالثارىءويففص

في"ال!معقول"ع!اصراحدؤمو،مطلقامعفولغيرشعبمءزجه3كان!

هضقي!علىوتعطف!وجهافحبتكنلمانادوجة!ن،امصرص"ا

ؤوراتصارحهيجطهامااحياةاحبمنتملكالافلعلمىفصو!ر.له

القارى!هدايس!تطبعلاوجين.اختفائهاخلالفيهغابتالذيبالمكان

بهانة،من"ضدءـث،هنض،ير!ايخربمالمرحيةصلبديذلكيجدان

اصلوكها.فاهمغبر

ي!ليلار،دط9-!ر!كطار!وف!"!"بكتةبهان!ا!ابةا!،

ا!ءيرير-ااو!حرالطثح!((لا)ء!لممه!ا!خانع!؟!!صحعن،المحفير

ا!ار!مكرارهات!ايوقدبها!ش!!!مالمحواما؟اف!وج(تئالةكلءن

ي!وزانيمرلا،ج!م!اوا!همياسمس)):فانلابها!صيهـح"لا"ا

فهرتفكريلماوالتئيبآيفهـرتانكاما.الحالتينبرلا19جمواب

(تفكريلماذن":نوجهاويى،لها((!))بايضا9؟ء.ب((؟فرت

"لكذ!ءادبهانة!انفهلأممهاتافيل6ن!سابرحمييت.بلاايرضالن!يب

..لاةالأحوأدثللمحيء)لالراادزوجو"صيح.لا:الاويومابكيالجواب

فغطابهاثريزيدبانامراخاث!ىاو)-كي(1!العبفمحداعنلغثيالن

اصبحالذب!ر!بر!ايديبينرالى"،ويمهرمختنفهلموتحنىعنعهاعلى

مجرما.لأ!المادلحظهللكمند

ا!عضطءهرلتكرابع!ى!االمرصء؟!لبهاثةيعد!!راخر

الس!رة!حص!دكضيان-ريد!نارركاب!إدرارح!جاهر!!و.،!مع!

كيالبرلماق9!حلي"صيل4،*3ل!!ره!بءانا"لىلمحهىبهااورم!ى

والرطفيص6ايص:!كي2وارلممن،عالربههمماوا!من!هش،الممتاء

يسحرالجتهاح!اءوضص!.مرههناكخرالدروييوعدهكطالخريف

.ونراج!اليهواناللهانا)):ورللابهادرمنواضحةسخريةالدرويتس

(،.يهنشبركيهايكارسلالنلغراوطكلثحبدىالواذا!بالي

برلبصكداملاكلكلانرحية؟راءن!ناروت.اندرويننيلناررماهدا

ملمسط،ياكماءام!يتوالمافمتلم4"بهانبون!لتآلامل.ملوبنا

نتمنى،لمحنلهاارادالذيزوجهامنهربااثنزلوعاررفنهفتالاقت

بلأعدالم،عليهيحكمزورمجرمااصبحارزيبهأدرعلىنعطفلانناذلك

يدلما!نارولب!ي،الممرحيه!!واردةيى!تالعكبرهه!ها!ع!

اذهافنا.كياررعمنماركهاث!!او؟*!االكر،دالتخكيملويقانعاى

بهادرشخصيةس2

حيا-"!ر"كمانلالد.9!الوور"!رلم!عيرةبر!مادرشخصيه/عدو

تبالذبممالاطوارالؤش-الدرويح!دابلا)كالارهذاو؟جمط،دطارمهءنني

اسع!احى.اكعبودةنمجرلم4ب!كهالهاببفدبم!زوجهلصياللبلهي!

والس!ؤالى.المسمالبلثيبوجودوواالدروينيدخبأ"خفرةالنتهجخة"

بهالمحر!عهلوب!كاهنةالدرويمتينبو،أتبالبتهل:هو!ناصخطرالذي

دف"الشفاءكيعملهانعملكالبذرةدائماتبنىالفكرة"كاتواذا

طيت!اذماكانوهل؟بهادرءهياهفيذلكظواهرداينالمحققيالول

زوجنه؟لمحنلعلىاسبنا

4لمهنتؤذاكور،لوفدوجمهيحبئنالز،جاننعلمماكل

منها(؟-لثردفجردن!))ودحباحصااليجيب"زوجضياحباضبلا"صراحه

3اارزهجرةيحبأنهمنثكولمخنلمذوجهانء"ش!مابهادرو/لمول

مدتل.

لماءوامنسعة?ططلمحاسوثدزوجنهلمحنل-!ويلي!ادريقن)مكلا

سعيدراضميةىل!واكنهابتصجرلهمشفولاكانانهحقا،!هنا،راحة

وءلأهـ؟د.ا،-!جيه،أوالانتخورخالانرلملألمحىوكدبابنتهامئغولةمثلهلان!ا

شمانهوشالا.ءادتأنبهفعانثهاانهم!،كثيرةلزوبرتبهادرحب

ب!،نة،يرليعز،جبمذو،؟هالةبهانة))فصاحدنلهاتمالحزنبا

ن!-تسليمالىؤورابادروفد"باللهالاقوةولاحوللابهانة

احبمامنخوفايتراجعجعلهللموقفالمحققوهمعدمانغيرلكوليس

.الاعدامو

لازوفرحهوغذافهاافجرةفيوتؤ؟*رهفتلهابصهمو،5انفيءر

هذ،ارسض"عهول9لمفمصفيالمنونحمةالانهارل!رعسجرة"سميبدع))

ومعرحزنهفسيءااسرعفما.لزونجنهنهادرحبؤجه!قي-ككافرح

هآوعئد.لطا(تحذاء))علىيصصاناحنبرااستطاعالتبمأبالننمجرة

لريفص،افين؟وسفحلاؤوجمهب!ادريحبهل:اسؤالايثور

؟النتعجرةلتغذيةدفنلافييفكروراح

عاصوجننهس!بثلي!ا!ربات"نباالذيضىالدروتنذكرهذاءند

فكص.الصرح!"اليالم!ؤولفيرمحناعرمناشجوءةاوووه4ح!لى!ل

فء؟اال!فيبرلص!هـعيم!يى!ة!ا!داث4ءعطانايرجل!لااي!ص

فعبقالغيا!ة!ةءدطا"وو!والطبرولالا!يفاله!الو؟رىءرهـططقد!!ا

فن!ؤكرةء"كت!ئمطتشي"،كلفى!،.ا!فاءام!!طط،،ءطط5كال!ر

ل!خ!فر!ةاول!!بدء"ؤئفذرو،ط؟ياةات!ك!!هادرذهنفيالزوجة

.ذمنتمكنتئدا)!روقي!ايعاءالتكافيتولو.لاالوافعفي؟له

يسكانانهالوافعنجدينماسنين"ةفزوجتهقتلفيلفكوبهاثر

هـتئوحاندونا!ف!ام9ءلمىاصرتانلددالالمنلماله4



اىفالها.حلالميهكالتالذيبالمكان

نااستتءحصكيفيوريياندروهذاانموداهافكرةا!خطرفوفد

.ون!"ذهنهوآهاتبهادركص،يئلممعر!سهمننروبخهةتلىبهاثر

كا"وء3لشيننسعضواللزوجنهبهادرحبكييكمنهذاعلىوالرد

علىمبنب،اًل!،لهذامتس.يعمدهاج!لهدويسببوجدحينالاللا

كمانالص"ديلبذرةىفهتالمملككرةلأنم!لهاحموولابيدرشخصية

المكانلمانعلىبهانةل!رلمثر!ف،ال!لبرا،وا!ا.المعالقظن

بر!ر!عادو!ىءادالىافطرحيورا!ه!ء!ه!الماكعهكالتالدي

5ىفولمعل"لييزمحزصتينو،بهاله،!هاله))،لاداهابةةحزنوشص

ذوجه.لالول!رصهيى"همياهـبنكصىانسطنعنلصمرلاالك!ات

ءلمىبهاررسءصبلزات،ء،،!بوءاوليبئلمالدروينسخانلمومن

الطباعهذ؟منلانويرىماوجهعلىوطبعهصمالهيعر!لمانهاكتذار

علىان!ملضروءال!ةرةهذهيزعزعممادان،الزوجةوضالىلؤدبم!كد

ورس!مالأصرارلىبقمعانؤل!كانصادولالدرويننينفيدلو،الاحدات

وحنكها.الصة

النين:داكعجنلزوجهبه!درادلانويبدو

و-حطرجلكلانيعنعدىنبطدرلانكبيسالاولالدا!ع-ا

للمحفقيالول!س!هولذلكزوجنهدهلديبالرغبهاحياناينعرالعنيا

"؟زوجكلل!ييوماانتدالكرالم،طلبيعيش!ورهذاانالولة)

لحتودهنت!مااذا-عدبهالهانيعنثدبهادركان-آ

نا،يسرهاهداانفكمنم،))ةالممحفقنصادال.البرنثالشجرة

الننعبره!دهيغذيبدزوعمنسماد،-!داليكلهجسدهايتحول

العني"فيموبرلبالغااهتمامالهـةم؟ذ!وهي6التمركيمبرنعالأقنئتي

زوجنه!ل!نالمحققالىبطلادهيتعدقبهاررنجدوهكذا

الننجرةنحت!يحنىلمحاساالمحعقطلبوعنرما.اثجرةنعتودفنها

!اانهي!لمموهو.3لامهدياخ!انهيمركوبدأوالزعبهادرء!وجي

لهممولذلكالشجرةحياهقن4والمحثقيعالرانينالىلالههوروجتهيفتل

ويبدو"المحققحغرةيااحب"برتفاليشجرةتعتتحفر"يصيح

بتفيرفوجىءولذل!الفالللميا!بمصهعليده-!سلاوىءهنلأب!لر

"وتعذبزوجته!تلكييعلاربانهصارحهانبعف"نهالمحققموت

اهعل.واالكلامبينيغصلبهادرانوادطاهربجسدهاالبرنالالشجرة

وهذا،ورلايهذلكمعنىفليستكلماذاانهويرحسب(والعملالفول)

المجنمععنمعزولةل!"ننىالتيالالعرةهذهفيالفرابةملامحمنايضا

نامة.عزلةالخارجي

انكلالنلنيايك"للم!ثقبهادري!لعندمايبمواضناشضاولكن

العبارةهذهانالتنافضووص"".و.لجريمةترتكبانك.ستقنلني

دكيف،المجتمعنطرديؤادحةجريمةالتلانيعلمبهاثرانعلىتلل

هذااننلاحظانلنابدلاأهنا؟زوجتهفة!لعئالطلادةبهذهيقلماذن

ايىاقيهتؤدمالع!لوفبقوليت.الممرحيةنأ!يففيخطالتنافض

بطدرفخمصيئكيصورانهالخطووجه.المقاميناسببماوعدلههذا

وعاى،النيةوطهـارةالبراءةمستوىالاولالمستوى:اثبينمستويين

يىكانيخا!انلونزوجتهلمحتلعنيمحلأثراح41ستوىهذااساس

لاويرلمها،يهاءفدباشرماءيئكلمءالوياوطدلاىكط،فميهالمحقق

نااجبير!ؤءالذيالاجنما!يالرجلستوىفهوالثانيالسقوىواما

نارهكنوايس.ءقاباشدالم!ءمععليهايعافبر!:قىجر-مةالقتل

واحد.شخصوبطاررتويانيجتمع

بهذهـبهادرىءوفو!ال!ل،له!حفتى4اتعنقيثبصتوهكذا

النالي:ا،حواربيضمماودارالباطلةالت!ة

المحقق؟حفرةياالجنونهذاما؟زونجيفتل-الزوج

؟الانبدلكتعترفالم-المحقق

اعرفت؟انا-الزوج

ه

و.لمتهاأانبعدالمشجرةزحتدوتمظانكالانتلالم-لمحثق

القبل.عنا/حدتولك!الد!نءنتثدلرتلت-(زوج

الدلنويثبتالفنل.نفسهعنينفيثهوغبياهنابهالرويبدو

بغباءي!ب((ددننهاولكنك))المحقق4ليقولوءخدمااننف!رة*ت

المحالق.مع"ضكلهو!4نفمصو.إو!عيرب!

لى،(بةاا!وار!كمااصممبانامب،م*ىلي،.ءدرربوو

عىصصال!راكلالمممببح!ا؟اة!مجرةب!غؤيز!صبرووالصل!از،ج

الحافر؟!رنا؟!انسانبالءلمىروكوافي.،3*ط*لطءزا*وو

ادحافر؟ب!!ر-،برهـبراخرهـجمحبأء*--د-(ءور!

عبصالاروع!اومعفوللىببايلمءماعالمبى،ء-أ!،رل-لزوج

باسولاروجتهل!،لء!ريااف،ز،؟ع"؟ان.رعكنخرا،ي

الي:"،دهاسمهكي*فئذ

كليقعذكرنا!انسحبقكما!!ر"،ثذأهـنطثيابهادريبرشوون*،

.الشجرةفحتزوجنهدلمحنعنحديثهمثلالأخرىموا!ة"كلض3ل!نا

حديثمننه!مكمامطلقاأكلىايعروءلاانهبهادرصفاتومن

الذيالوحيدهوالقطارممتنتيبانأدلثالدروينتىويعلل،عخه+وجمه

مادىءمهومص!مكانا)ىولالوع!يد-كللالانهالالطارربه!بمنيالاق؟

أوجسهلمطويلزمن"نذانا)):4نةم!ىبهمادرور!ى-ف.دائماطمئن

:ا(احدمناص،؟تاتظرولماحدالىسئله

حفيقةب!هر،!ةاكأورلأاروجي!حانالطبي!مناليبس-لمحثتى

!زوبر"اخنالاء

مهتمانا-لزو!

عليك.يبدولا-لمحمى

عو؟يبدواىلريدمازا-الزوج

والاضطرابا(كلق-كحثق

طويل.زمنمنذالعادةهذهوكدت-تروج

؟والاضطرابالثلقءادةيثفدانللاف،نالمكن-لمحقق

عاما.اربعيناونلانينحديدسهكةمكلتزيكو!عندمانعم-لزوج

سويارجلالشيبهادرارالىواش!ةالئارةالحكيمنوورىور*ط:بئ

فيهيقولالدرويشوببنليينهحواريدورحينوذلكطبميا!

معالشخعيهذااننفهمنم((يزعجنيشخصمقانقذني)):لمموويش

ويخشى،ويخيفهيزعجهولكنهمضم.لريىمايفهملاوانهدائماهاكر

ناعلىدليلااللماحةالاشارةهذهنعطيناوكد.4يوميصلمهان!ادر

بافيدروابممصابلانهفيظلحطةهيزوجنهيؤللانلمحابل!ادر

.يوجيهاتويوجههيكلمهصوتانمسطدأخلفييجب!تأرزخصصة

يقتلفدبانهسلايشعرشىنهنفسهمنظيفلذ!كوهو.!رة

الاشارةهذهيؤكدلاالحكهم!توديقانغ!بر.الدروييتىننبألما.وجمه

لزويرت"لتلهبعدبيدرهدوءلري!سانيرلمبلانهوىمطل!اب!دصط

شجرةالزوجةبجثمان-نجذيلأن!الاضفالبؤحا)حادثعن.حديثه

فيورمانوتينمشهمسمنءتوعكأكواكهذلكبعدستطرحلنيالبر.يفال

السنة.فصولىختلف

مستصدةالفتلقيرةكانتهلنن!ا،لاند،بدلاانهوالوافع

هوالنترةهذهوجودعلىيدلحوارا!لكاننا؟بر،الادر!ور!فيبهزة

:4لزو!تقتلهقبلوبهادرالمحققيبنالحوارونا

جثتها؟ا،بئتعرفوهل-ازوجأ

با)طبعبها2!اررازخ!!ده-المحفق

جشهاألوة-عيصلهعامكانانصفارزتصمملإعالا-الزوج

انت.ليفل؟اين-المحقق

/الثمهجرةتحت-الزوج

؟البرتقالشجرة-المحقق

يدمرهاهذاانشكمنما-الزوج



ديالقتلفكرةوكمونبهاثرنيةسوءعلىالحوارهذايدلوور

عرضااووجةقتلجاءلماذايمهملاالالارىء!نتموءن،نف"اعماق

نوايامنسابقةبنيةيتعلقاندونالاحداثانتجتهطارىءحدثوكانه

العجهح!الغيابهذابهانةلغبلملولرىهوواهـوال.اسوءا

كلنووجقالاكمعناذهيألمد.لا؟مطلطيمنلهابهاادءيهنوج!ااكان

يمكتنلامبانترهـببالايقملهابهادريجعلاموإهنهألعلاسباب

،لس!بىالاسبابه!اةولفمكان.باؤايهوالثورةالغغمبنحاشي

المحضملآ.الصدفهاوج!دنهكارلاحدناباعنصمارهيالعلالهوررك

ا!دالىاسئلهاوجهل!طويلزمنمنذاط))لمإهح!قبئدىيولو

الكلامهذاينذكراناليمضطروالمرء".احدمنا!اب!فاؤ-ظرولم

اعلى*انئاللدأسنلةيلقيلاالذيالزوجهذادانبهالةودة4بعد

ك!نخنثهاحتىيزدادوفضيهورتهاوبفيعيفش!كلعلىبالأ-ية

رلمريسدفاناماانه.كبيرمغزىلهاكاناسئلة!عيهاوجهءرةا!ل

،!ناللنلالىلؤدياقىا،سئلةيم!مالاناو،مطلعااهـئل!تلم!ي

مقنعا.جواباعجد

الك)ء:المعمقلهطلحينععظهالهاعبارةبها!رمالوفد

على!،ن-لخرجا!كلمات))ةبهادرلمحاجاب"هواكمحلىالكلمات!غ!لحط

ب!-ادرديحماموجودةال!!رةهذهاننفىا؟و"جب".هواها

انهمعالشجرةلضنوجنهدفنعنالمحققالىلحدتذلكوبسبب

منلقر!ب!سططةبهادريتكلمكانما.كيهايمغكيراوثتلهامنبريفاتان

هواها.على!مهمنالكلماتولخر!ا!اء

الزوجهداكانوهل،بيدرشخصفيفيقنا!فايربدوهظكل

كرس!ما،التيالغرسهانبتتوماذا؟اررنينهذهطهلهةزوجتهلىال!ناويا

:السؤاليصعكذلك؟المستقبلفيلصيقن!مابانه41لنيئحينالدروفي

ل!هووانمامطلالاالغانلبننعخصةمريبطمبرالقنلهذاًكانهل

واننظارالممىئةوا!نيةاتههدا?فتلهوام؟خارئةاهـجما!لهعارء!

زوجاناًننا)ء:نصالال!لزو!"ان؟الت!عنينالمهطيلةال!رصه

ات!هيوحدهاب!،نة"ووخلا!بينظيقعلم)اتم((متحابان

ديمعهاامينشواكنني":يرقولنفسهبفاورنسمعوانمادلكت!تعد

".ل!ي*عليخلام!بريننايردتلم.ل!كنواتسبعمنذوهناءراحه

كظواصحلماقضمنفيهماعلىزلككلنصدقانعليماان.كلةوانت

الممرحية.مؤلفاليهيلمفتاننرجو

يخالدر،اشخصيمكأ-3

لات!صالممعرح!"كيالاكبرم!ل41غير?!و!طالشخصيةهذه

بهكأطنف!اىويمكنجذاًبةشخصيةك4ذبرغمولكنها،برعرابتهاالنكل

الم!تشيا!رانهدل!مثال،صرو"رمورانهاء!لىالدرويننىعمارات

ي:4انناالحوارب!نه!ءودارمحطةمنيركبلبمانهالفطارفيبكادر

محطةمنارك!لم!الدرويش

الطتميق؟خلالركتفان!دتفه!المةةممي

طبعا.-ادهـو.سمىا

م!ه!لا؟اوراكفاالعطار3،ن-الم!نش

.كال!ه،دةس!ئراكانبل-الددويش

؟الم!ه؟رانئاءدركبطانوا!الهت5ءتجبا-ا(!

.النامركلمثلطتما-الدروجمض

ام!مير؟ااثه،ءإر!وىالناسكلوهل؟النلاسكلم!كل-المفتنتي

اسير.ااثماءايضت،وينزلون-الدرويش

%لى1،5،!ه!ولى،ا(خ!ىشعنممسىويينهـت،كاظ!4واثواضه!

يهكلمالمف!بىهاكلامه!كلمزفا!د!ويرشسمللد-ويعمياخر،ءص!ى

!لىم!طةمنتركبام!اصهالدروبشقولان.ا!بمرط!الواف!مبلفة

نايريدف!،واضحارمزايتمتمنالناسكلمثلالطربقائناءءمعد

وهـو(عنهينزلون)ويمولونالؤمنفط،!برخلاليوللأونالنارر!

توقفدونسصائرةقبقىارةنيللحيةرمزهمافالقطار.كذلكيتحرك

ه

.بالموتحولهامنينسا!ونتمبرولأدها!،8يعصمونالمء!ل!يرء!

يعطيهانالدرويشالىيطلباة!نشانهدانف!يرناعلىالديىلى

ا!واربينه!اويرلمورميلادفىفكلادةهؤالمحيع!4((ركوبهنذكرة

لي:الظلطري!

م!يلادشهادةهذه-لمفنش

مبث!*ديثصن"دة-ي!لدرو

ركويكلدكرةارثداكنيو-لمخثى

رك!بي.لذكوةهذه-لدوو!ثى

ار!طارب!لمنر!ىار3ءاو-هـلدعسلاف-(هحف!

1)كط،رو+،،اركبي1اونكرلي!كط!ارر-ر،ي!ى

؟ملاراي-لمالتر

لا!هلميالثطارا-يشلدرو

اصلي؟لمحطارافي-لمفت!س

اًلا.افرعااا)!طارهذاكبلوامالذيالاصليالعطار-لدروينتى

ذ)ك؟نعرف

عنيتحدثالدرويش!هذا،الرمزكصحة!نتأكدهذاىد

النذاكر.زيثطارهمبم31-!ن!حصوركت!الم!بصنجماالز!نطار

ودفعبلحبسالدروينىو-دهـددا)*لح!كرة!لبءد!المفنحىيهس.لحندما

يقمعهاتذاكرعنترعلىويةبضالقطارخاربمالى-برهحىزرايمد؟أغرامة

كلمة،سنقول.المسرحيهةكلا؟هغولفيرعناعراحدوهذا.المرشيايى

ءموما.الارب!يالممال!لفيرءته!هلراسن!ا!امثكط

انيالدروينئييسالثر،س!حمىالاعجوبههذهيرىالمدسيكادوما

البساطة.غايةبرهذا)):ضاحكاالدرويسوي!يهبالؤاكرإ"

هذافطاركوناكر.ابم!هـالا"ورمنهو!ذا!طارككربنظ،نالأب

ا!تذاهـ!هذهلكونكيفمطإقااثارىءاي!رفيءولا".برسهط"-.،ة

.ءينظفيدماا!واءامنبهاانسانيأ/يبحبتيملك!!لامنكلند-طه

لهسيكو!بانهلبهاثرال!رويتسيت!باالقطارفيا!حلةاهذهوفي

اتاءفينطرحشجرةهـ4ستكونوانهالزيئونضاحيئفيبيت

.الرمانالخريفو?الفنا"صيفوديمالمشمراهـبعاوكيالبرنغال

كلامهمصىبرمادريههـمت؟لملأا-حلإ"ااي(خضرةخةالخي)لهيذ!رنم

حيانه.دخلتقدزادا!لكنلملانها

بانهشصرروجتهاضفاءعنبهالمحريع!هت!صوبالمحثقكانوبيهن!ا

منالدرويي4،4اسنديوادرفقررس،الاالموويشيساليررهـان

أستقبلالبهالهردالحتىهـتايسمعا(-روينشكادو!ا.الماضيأءطق

الىالمرويثيوال!"ف"؟الول!صيأماما!سدءائيتريدثا!ا)):ابمبا

لينكلما!م!نتيديايه!!يذهبانهلهوكالا؟!طاروكط3؟دا،وبع،در

ومنمبهماوواعنحديئ!يبدووور.يصتدعيماا!مص!لبهايرفان

تخفليعلىلنا6قدرولااررسحيةكلؤلفنو!يقالالسناديريدص،ذ؟ك

شكلعليوالممسقبلوا!ولفرأ"اضيبينالكجب!هـرفعؤ!و.ارادو"

به.الأن!ء،نعهدلاغريب

وحمن؟وبهادرالمعالقيديببنير.زروالحا!و!الدروينتىولبزغ

علىال!رويرضييزلىايزوجةءولاص!كارألاله،:ريانابهالم!القيطب

باىينئيالعدولىبا،هنا"؟!يد)ة(ضككللماق"اوورلطا!ه0،ا))ا!ور

ماالماضيف!ذإكألملم!ا!حالبه!ءب!القعلهوالزوجةمصير

ياخذو.المعكول!ير!لما!منالتجوءةهذهوتكون.-قيلالم!هفي!-تم

الجثماى.عنبحظآالش"جرةءك!!ارحؤإء!أو!و،درونجسجنب!الم!ننى

ا!هالمة:41جرأ،رةوالدرويثىد!دلىيىشدارلطا(حافروؤممط

اًيأء؟هذا؟ملانل!نابرورو،لانتسجوةهذه!جرتي-الزوبم

((ءمنوعةئه(رارطرح

؟القطارفيهذاعناحدثكألم؟هذاتعرفادلا-الدروبثط

ولعبث.تمزحح!:غك-الزوج



والعبتالمراخاعرلىلااليالعرويتي

هـءالمختلمالهالالاكهـلأهذهئللطرعانيمكئهذهئنجرليم-الزوبم

لمختلفة؟اا)"صوق

.لعر؟"الذي؟لمهمه،دنغذتاذاسالدرويش

لعمي؟سعماداي-اصوجأ

و-4مابركلل!دى!المهالألمعطنكاملجم!دلص-كاد!ناذا!المرويرم!ى

متادض،!ط.من

زلكا!ر!افىلم-19فىوخ

تصوركنتبمل-المحقق

ا!ها؟لىلمو!كنيكهـدانت!ئامخوهمناو!نهس8"تربط-الزوج

منه.لثي*نفسكالىبصب!انيكني-المحف!

نابعدالالانيهنراهولاهذابعدالى!تمنالدرويشمودو

السخريةحديثه؟!ونجدالدرويشيبزغذاككاذ.نروجنهبهادرفل

هذالهيقللمبي!ا،فا،لمجرمبر،نهمرةاوليخبرهكهو،بالزوج

كيالفكرةزرعالزاه؟شريرالدرويتيهذاهللدرىكلا،الماضيفي

داكه4ذاداانوبعدوحواءدمبىالذم!يطانكهىكىأوععلهبهادريفس

والطرىء)!يا.عداونهوأظ!عملهيامنا!صء!انثبرأالممؤ!الثعمجرة

لمحصنم!س"،ب!نطقعبارةآخر-صمهععندماادرويرتساهظمنيغناظ

سخرية-اخراالدروب!له!اليجع!افلمز.جنهجثةبهادرا!د

وبرفي.نعزيةبرميةا)جهل!رلصللمؤا!ا1مكنبالىهبسيونانهمريرة

ءصنع.مايدريلاجريمنه2بافياالمييئبهالر

المسرحيهكيالمعفولغيرسصر

اث!مرحمه؟!يالأمعالولاتاهدهمعنىما:اًلسؤاللظاويخطر

الددويم!هذايخطووكيف؟الهوامنالعذاكرالدرويئييالتغطت.كيف

الزوجينصورةتبةتوكهف؟ايالمحاالطضراىاالماضيامحماقيمن

كلهاهذهان؟قيالخادممعوا،فوهوالمعالقيراهاخنىالماصىفي

دلماذامعقولهفيرا!ابربكانتواذا؟ا،فم!انيالعفليقبل!الااعا!ب

ادبهم؟كيلمجبرزوتفولالمهمحير!صرعلىال!يومافبفىادباؤنايتهالك

له؟ورفضهمعليهثورتهمديحقطنن!صونروهل

،اهربرياالادبعلمىجديداليمقولالمهفيركأصرانالوافعفي

.!ءصارحواضحشكلءلمىعليهلححويكالهاأ!اصجمناكانتمفد

رأىباتهشدادبنعن!رة!ةفي!رأونمازرعءبلا!فوالا

يصيؤعرموماج!ث!اوجدمخهاكنربؤلمماوالا!ارالاؤاقيم!دنحبارا

ال!ش!يذلكيقا/لفراحل!شتالامعهاجسوحيداعنرةوكان.البيد

أقامبصفينقرأاولم؟معقولهداهلء!عمفرهوواصلهزمهحنى

بينصخرالىوتحولحجرامسحقدالناسمنفلاناانوليللآليلةالف

نص

أ!

منهمانشرتانيسبقلمصيدةف!م!ريةهحموعة
ت!راالمق!مةاصواتمن"ألفريدالص!لظهنلأيسمجل

لهق004النسمخةثمنيثاحدصدر

-

لممممي!حبولى،كانالعالريتان!اكرمرااولأ!ا!سحرهاحد،بما

الذطلراحبحبتالتممسيمهـضياءها،لملاحجمهاصبحاطق"ا

منلانتقبنعوجاننفرأالم؟با!فةبصعوبةددمهاصبعسلق

اليالماءءلصلملاالغورالحميقالبحرديسيرب!ثاجسمداحامة

الرءحشبهاطعنيرتحدلوناسملادض،كانمااو؟ورمهكعبمنلى

.بالطائراتنحلمثيهالانصمافيةلكنلممت

يمخيلانفف!للاداذااطفمالة،لحىو!صهكلههدالاليلبن

!االماضا؟ما!منيصيرانعلىال!لرةرويهىالكل!ي(حىكجملم!

يئقيبرالنذاكرالدرويشهذايجهلانعلي!هس-كترلماذا!ا!لمبلاصيم

دوليقوليس.الاديبلمنياتيصورمناا،ءكأولىنجبران؟الهوا،،

ليويلزج.هـ.كالبلهالزمنحولاصنب،لىإنصكامناولحكبم

!مرحيف"فيبريسضليب..جايضاوك!بله.ا(الزمانالة"،به

كهل!7،11+?ل!!7ءأأحكا!57)،ااثبلمنهناكنت))هـايعه

ح!نانهماويلز.جهـ.والحكيمتو!يقعلىيؤخذارزيخذوافي

يعنيذاكانالىيلنتنلاالمستقبلفيتداخلوكدالمأضكيرزان

وييم.الأضيذلكودعءندماالهاضيديوجدكدألمسنمبليكونا

كيالمحققالىالماضي!يينكلمءندماالدرويرنتساىنقولالذيلإا

كائنوهوالمستفبلبعينيهرأىووبهالرانذلكمعنىكان،صفبل

يكتلمكهادررآهكمااولضيدان.ا)-اكمنيفعوهنا.الماضي،

يؤخذنغسهوالأخذ؟ذيكن!لملليل!مل!.كللطلثاالمسهتقبلمنشيء"

مدىعلىالزمانفيسيرالةيخترعبطلهج!لالذيويلزج.هـ.!

البنتريةاليهنؤولماليرىالبعيدالمس!تقبلالىدذهبارابعابعد

سنصلعندماابننريةاانهذامعنىفان.غريبمخي!ء!و!!مخل

الماضيمنبز!ولمحدويدبطل!يه!س!رىالبعيداررضفبلذ!كى

مطلفا.ويلزاليهيشرلمماوهذاالغري!بةلنه

نظرنا،ديبالدراسةجديرقولالمهغيرادب!انامرمنيكنومهما

وليعي.المهاصرادبنافنركاممنعةرءوزامنهنستخاصائوسحفاحي

الذيالمريرالوا!عمنتهربالأه!االمهورولغبراىااليومالاديببوء

ىانرجوماوكل.المتضاربةومةاهيمهالصنتناثن/بيئفيه!يمس

السخفاوضحفماوالا.تفليدولافيهنكلفلااصءلملاالادبذاثون

شرلنافيخاصةالمعاصر*نفىوالفصالشعردي!داحيانانراهرزي

،قليىصداثحصءاتهموالثئ،راءالادباءمنطائفهيضيعحيثمربي

يصفانالاديبيرممشلإءاندون،واكقدالادبفيالغربيةمفياهم!

ىاليسرناوانه.فى(4الاصورءتولى.ا)ىبآدبهيسموماشصخصي!نه،

الحيةؤله،عقول4اغيرلىت!رتصولرهفياصءلموالحكيمتو!بقدن

.الاءجاب

الملالكةنازكالكويت

ا!ماسم

ان

مه"

،وفمهاالوبيالعثمفيصلأر!تابفيوا!هبلمظ

والمبنيالمنيفيسا

الادابدارمشورات


