
سح.

لقدهاجلهامن،يئااصعآىاستطيعلا!لا:لكطقلت:القاضى

.إلىيمنالامرخرجلقد.يديمنالامرخرج

نآطظبوا!تستطيعؤإنوفية!نصوصهنالكانفيشكلا:الأيدكتور

تنقذهسا.

!إدنيؤمادا،حهه"ااصدرتقدالمحكهةانلكاقلألم:القاضي

افعل؟ان

يؤريبؤلملأ،ك!اؤفجتطؤبنظركقعيدا!منكارإد:الدكتور

بها.ف9اتلأالتيالجبربرهةغيراًخرىاشه"ءفيهاواجدانك

ال!قوافيناصنعلافادا،يقالص!اير،،قضبباالارركهاكئيو:لقاضيا

أطبقها.بل

.لكونانألىألكبل،جدإباقانوز!زضعاناسالكلاوانا:الدكور

تطبقه.عهـدهارأفةاكثر

بجرمها.نفسهاهياعترفتلقد.مذنبةامرأةو/اكشها.القاضي

السراؤهماناحاولولكني،اذنبتقدازهاانكرلاوانا:الدكتور

ذنبها.وراءيكمنالذي

نبضها،علىبههـك،مررت،مرض،1ءشت،كلبيبهاانت:القاصه!

بفبمركأصلمتقدولطك،اعمه،بهاءلمى،قلبهاعلى

ؤماذا،صدرهاتعماهافيالتيالغياهب،فيتلكاعماقها

؟فيهـ،،جطت

..اكلااءصابهاز،كلؤ،سيةارمةتعانيشابةامراةوجت:ورالدكة

!*ببس،تقبلهالا6الازماتبهذهتصرفلاالقواؤجمنولكن:القاكسي

..للقتل

قتلت؟بانهـارلمجينعلىانتا:الدكأور

تحةيقنا.اليهوصلماهذا:القاضي

الحقيقة؟اما:الدكور

..يعر/ؤها؟حدفلاالحقببقةاما:القاضي

قض+نجها؟فيالىظرباعادةتعدنيهلادن:لدكتورا

.لمبيمنخرجقدالامرانلفىقلتلقد.كلا:القاضي

را؟افمارحياةعلىكضيانلبدكت!محكيفولكن:الدكضور

؟ازسانانفاستئدان،ناشااسمتمحو

ل!4لجارةبطفلةتمفتنامرآة؟افهلىانتريردنيماداولكن:القاضي

تخفقود!ما.ابيهاعناًبهاث!اتر،!لثم.فت!خ!نطفها

حضفها.فيهاتجدحتىءإءروكةاىاالطفلةتاكتدفعدلكفي

يئسمؤ(حرباثاتمفروشةاًاـمرفة.ابيقور:زلفيأرلزلض!امكتب

لسرزمليها4رصتطاولةالغرفةصكرفيوضهتوقدتقليديبذوق

.!ةمتفبين!ماومقهداناريكةالغرفةتتوسطب:،،.والكتبالاضابير

لمىءتطلعرإضةونافدةالمنزلبةجةالىإكد!بابللضفهـة.وا!ة

.يىلاًلوقت.ا!شارع

ببيء!اتصطادها3اتران؟سراحهااطلقانمنياتربد

"ليامكلتروعاث!هاان؟بقربر!اتصطفلاكلالجائعه+ن

ضفيرتب-دأتجىلمةعفلةلهالميمونانيتفقا!!ينة

؟وير-نشقرا

الىيقصدلمالدكتورصدإقناانؤملمازت.عز،نرييالا:الزوجة

؟هذا

امروهذا.الغداولفوقالرأفةاضعان!بيريدولكنه:القاضي

فافي.ربضطيعهلا

هلترى.النصوصفوقالانسانتضعانمنكار)بىبل:الدكأور

ناأاعمافهاالىتدخلان؟المرأةتلكتفههـماناسطعت

الطةلمةبتافىتحتفطانت!تطعلملانهاتتمزفىأت،ءهاتبصر

أحبتهاأالتي

الناسنحميالاعلينافليسنحناما!وحدهاشأنهاهذا:القاضي

رايمكناجريمةاباىأ*منلاصد،!ط؟اناالناسادىمن

عدماعينياغمغىاناستطيعلا.اخرىلجريمةتشفع

رحص-ةاوفانور112رونخوفثولىإبىتكبونهاالناسارى

.الناسمنبغيرهم

هـم-سبباجرومتهاوراءانةيشكلا..المراةتلكولكن:الزوجة

اليه.الوصولاحديستطع

شيئا؟لسمبباهذاعنتعلهولنهل؟هداتقولبشلماذا:القاضي

لا.جرلضهااقبلاناسطيعلاولكأني.ءزيزيياكلا:الزوجة

الطفلةتلكتقتلانلهايمكنكيفافهمانكأمرأةاستطيع

أحبتها.التي

بمدانف،رهاوروسءفيايسامرهدا.قتلتهاولكنهاةلهاضيا

.اليوم

تصلانتريدلانهاذلكتزء!مانطام؟حقاقنلتهاهلترى:الدكتور

الموجع؟أءلم4االطر،قىهذاعنموتهاالى

.ادريلا...ادريلا:القاضي

يخيلولكن..ا"حكمةقاعةفيواحدةمرة)الاارهالمانا:الزوجة

.ثرص!ةامراةتكنلمأ!ااالي

كليبةامراةانهاازعماناسشإعلعلنيبل.لحعيدقطياكلا:الدكتور

.تصدقتكادلادرجةا)ىالقلب

!انن؟مريفكأتكونأنلهلمها:القاضي

اع!هتثم.منيذلكا(حكمةطلبتعندماز-صتهالقد:الدكتور
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القاصي

اث!ممتور

لقا.غ!يا

ورلدكفا

صيلكاا

لدكتهووا

ضيلفاا

زرثتورا

كبلقاصا

كأوراتا

جمااقاضا

لدكتورا

لقاضو،ا

لدكتورا

جةلزوا

دكتوتال

صيلقاا

جةرزوا

ضيلقاا

لزوجةا

لدكتورا

لقاضكبماا1

لدكتورا

الزوجة

القاضي

كأصلزوا

كبمالقاصا

لزوجةا

القاصي

جةلزوا

انذفيءركأهاانفيء:تيشكولا.كثيراتمراتفحصها

الخلاصيمكنصدعالشى،ء؟ديامرض!اليسمنهتشكو

لببسى،رئو-ا8،بر،اكليس،م!لموداتدؤ،ئقبعدمه

كله،هذامنآعمقو!ك!..ذ!،!!4/مانياضطرابا

ك!!هذامنالم

اذن؟بطنفعلماذا:

بأمرها.لامححدنكحىئ!لقدءادر!لأ.

صدلى.فدبمو!االحكمو)كن:

فمت.اذا4تعقضانتس!تطيع:

مستطاءكط.فيلشيهذا.كلا:

أالاخيهـظكلدتكأ!دة:

.القانونمم!لمةبلىكلحيهذهببست:

لك.ارثبماباث!ث!يااخسعاسطأخ!سلمصديقييااتريلا:

كا!يترف!:

ءـظ؟يذهشكاةاصذ:

إؤلمني.بل:

ناءختلقد؟ؤلمكاشياءالحباةهذةفيتجدزلتأما:

لمنالث!لصاكينامفىبامثالناتأبهلاص!رةوركجعلقدءماك

تحتها.فيسحقون

تظلمني!مالشد:

فلا،تلكب!وانينكتلزمهاتدما،فسكتكلممالشدبل:

الناسمنها*خانيالتيالكثيرةالالامبهدهصلةلهاتتركتكاد

فكاكا.منهاوجدونلالم

نااحديسشطيعلأكنزاؤلمبةفياق!ر!جي!ل!ألمرثمتلقد:

فإيهبغئاهبءهذ

اليك.الأصعاءأال!اقصكلمقانامعفرة..صد!!طيا8عنرة:

محئيأالتهمةازاحةتحاولانالاننيينفهؤمازا.قلت،،لقد:

احر.عالممنصوتىنهاتهفبكالتهمةتلكتتركلنواكنك:

آنساها.انسأحاولبل!هرعز-زياكلا:

..نساهاانلن!حماولاجل:

.الانسانمرفاذئياعتقد:(مقعدهعنفي!ضوهو):

منزلي.الىطريقيفيوانا"المربضتلكءلمىأمران!،حاول

عليها.تمرأنعلبفىينبغي.أصل:

سيدتي.ياالخمر2مسا.ائناًآخيرمساء:

(الدكتصوريخرج)

قلت،ماعلىانت19ومكاوؤال"اعاىألومههل!ادريلا:

ماقاللقد.احداتلوميلا.عزيرتييااحداتلوصطلا:

الخنيقةاما..صوابااعتقدهمااناوقلت.صوابايمتقده

يديثيها.انمنااييسضطيع،!للأ

اصدرتهالذيالحكمصوابفيترزاب،بكىلي؟قةالحقب:

؟المراةتلكعلى

الحكم.ذلكصواًبفيارتابلاانا.عزيزلملميياكلا؟انا:

اتحديقااعلىقدرتيفيارتاب.نفسيفيارتابول!ني

...بريئتينمخلصتينبعينينالناسنفوسالى

اليس؟الطفلةتلكقتلتقدة2المربانيفينءلمىاكنكوا:

.؟كذلك

لقد.تقتلأهالمولعلها.قتلتهالعلها.ادريلا.ادريلا:

علىيحلس).رالمسبمفيكلهاالقضيةاحداثاضطربهـتلقد

.(متهالكاالمقاعداحد

الفراشالىتأويانرايكفما،صديقيييامتهبانت:

بها؟جثتايييالاضابمروهذهالىتمر/ؤطافيلمحون
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القاضي

الزوجة

القاضي

جةلزوا

لقاضيا

لقاضيا

لقاضيا

القاصي

لزانرا

لقاضيا

ئر:لزاا

القاضي

لزائرا

القاصي

نرلزاا

إفاضيا

فرالزا

لقاضيا

ئرالزا

لقاضيا

ئرالزا

لقاضميا

ئر:الزا

الىتث!بيانتستطبعين.قراءتهامنبدلا.عزيزتيياكلا:

..لمراجهتهابافىفمانا.الداش

معك؟ابقىانكلريرهل:

.الفراشالىتدهبيانتستكل*ين،شيئاارإدلا.كلا:

خير.ء!لىتصبح:(مفرددة):

..خيرعلىتصبحين:

بقبن(ووجهاالىتنكبروهيازوجةاقخرج)

غادر!باعصارتنذرليلةمنلهايا.أوف:

قرصهفببديرالطاولةمنمقربةعلىموش"م!هدياعاكااايقوم)

(منفردبيانوانغاممنهفنننطلق

لاصخرةاءمبحتاننياصحبح:(مقعدهالىيعودوهو):

ارللمو!كنني؟تحمتهاينسحظونالذينبالمساكينتابه

هذافيامارياانتءطيمانعببه(نليتزللم.انسانا

هـ-صذهالىتنصتاناذ.إنليتزلام.جمالمنالكون

أما.ماسورامغتبطاأمواجو،فيفاغرقالهادرةالموسيقا

،عن"،أحيدلأبقوانينيالتزا"مبماعن،قسموتيءنيقالما

ادهـاءفهدا،تتعذبأرواجمناجسداوراءولاهمالي!ن

ب-نالاخراؤ:علمانأسهضط.بملاواكنني.لهأساسىلاباطل

اهـصان!رعندطبألمى،اص-،سجم!برقهـة،راييبصواب

سحابةوراءغابهلاقدفأجد!مااماميالمحوميناحدعهـيني

علىزوجمأاقيبالكامةانطقاناًكره.الضرفمنصفيقة

أنفاستئد9ننيا.انس،ناسمتمحواالتي.انسانحياة

قاضمنالحياةهذهفيبدلا؟الهملماوالكن.انمسان

السء"بهـةتلكيزرعقاضمنبدلا،ا(أكلمةبتلكتطق

ر?تجدفلمسبيالهاضات؟عينفيالخوفمنالصفببقة

الىالظامعةجرها2خنافيهتغمسغديراالاخرينارواح

...الدم

مرب-وعالاربعيناؤجممهرجلمنهويدخلالغرفةبابيكت!ح)

فصبمعبيهيحيل،النظراتضائع،الخطىمتزنالقامة

(يراهلاالذيالقاضيمن/متوبثمالفرفة

ام.-قتلهاسوفاليبالكلمة(أناأنالقفلمالمراةتلكاما:

أنقرهإ.أنحاولتاعلنبمأبل.خوفسحابةعينبهافيازرع

طا!بعلىأحملهااق.نفسهاعنالدفاعالىادفهـمهاأن

الىأبهة.ل!ظةاحرالىءميدةظلتولكنها.تبرئتها

احظة.آخرالىحزبنة.لحطةخر7

تمها.لنأنكآعماقه!فياتهلممكانتلعلها:

معا(وفضولبحذرالزائرالىوءن!رالقاضيينتفض)

؟أبيتيالىدخهـلتكيف؟ا/تمنفىول:

.انهانايلدخلكمااليهدخلت

؟ربشانكوما؟نت2منو!كن:

قليل.بعدهذاتعلمبسوف؟انامن:ليأقلت:

ؤ،دكالذيما؟اليلقدوماعلىحولمكادياما!ولكن:

بيؤ؟؟الى

.هوىنزوةامل!.اثريلا:

؟أكونمنتهرفهل.سهـببمنلقدومكبلابل:

.المحترمالقاضيأيها:اجل؟تكونمناعرفههل:

..سبباق!دومكوراءبأنتعشرفطفانتاذن:

سببا؟قدوميوراءبانتعرف*؟وافت:

...مامكانفيل!تكقداننياليأيخيل:

الطريق.فيهذاكانربما:

تخوننيأن-مكنلاذاكرقياًن.بالناسمزدحممكانفيبل:

اليتهبطا(انيمكنلاالمتعا&ممتيئععنيكاناكنكنحظ.عجبا



لقاضيا

لزائرا

كبماضلفاا

ائرلزا

القاضبم

ازائرا

القاضي

الزانر

القاصب

الزائهـر

لقاصيا

رفازاا

لقاضر9ا

ئرلزاا

القاصي

الزائر

لقاضي:

لزافر

لقاصب

ئرالز

ضيلقا

ئرالز

لقاضي

لزائر

لقاضي

لزائر

لقاضي

وثالز

صيلقا

ئرالز

بلقاض

ئرلزا

صيلقا

وفالز

صيلقا

ئرالز

ضيلقا

ئرالز

صبملقا

المنسيمن.أتافهينامنأمثاليلترياالارض

انت؟من:برقلولكن.

لعلكفيهافأبحث؟تخونكانيمكنلاذاكرتكانتقلألم:

امامك.يقفالذيالتافهالوجهلهذااسماكجد

عزلتكماعلي"واقتحمت،استئذانبرونبيقيأدخلتلقد:

؟*كلونمنأضكسأانااىسواليفيألرفتجدنبمفهل

.اكونمنايايسؤالكعليكآخذلااتا.سيديياكلا:

تاكأعمافىفياسماليتحدآنعنكانتظركنتومنني

.تخونانيمكنلاالتيالقويةالذاكرة

بيتي.قبأنت.منيبالنيللكأسمحلأانا:

لماا(حكمةفياجدكأناستطعتولو.بيضكفيانااجل:

البيت.الىأتيت

ساوحكمة.فيترانيكنتانكاذنالنقل:

صحيح.هذا.اجل:

تهمك؟كانتفيهاانطركنتالتيالقضايامنماقصيوان:

كذلك؟أليس

اًيضا.صحيحهذا:

لميلتشرح.لتح!دثنيبيالالتقاءتحاولكنتانكولنقل:

.براليلتكشف.أمرا

سرا.شكلاعرفرلى.سرأيلك!شفآتلمفأنا.كلا:

تصلاتيالاسراران..فا!يأننيالرجلأيهانسيتلقد:

بها.ابوجأنيمكنلاعلميالى

.كقاضبكيتعلقلاليتكشفهآناريدالذيالسرولكن:

.كانسانبكبرتعلقبل

بعملي.لهاصلةلا4خاصمسالهـة4امساأنيعنيوهذا:

وثيقةصلةلهامسالةولكنها.سيديياشئتماسمهاة

أنا.بحياتي

أنت؟بحياتكصلة

اشر.:

اعرفك.لاولكنبم:

تعرفني.لاانت.كلا:

اراسهاالتيالم!كمةفيبحثهاجرىقدلكقضيةأناذكرولا:

عل!أءزآخربانسانبل،بيلهاصلمةلا4قصهناكولكن:

سنها.2قرالتيالمحكمةفبمبحثهاجرىؤد،حياتيمن

...شانهافيتمومماذا:

انت.اهاتريدهاكماانتهت.انتهتلقد:

؟الانس!انذلكببراءةحكمتوهل:

كهـلا.:

؟الانسانذلكبسجناذنحكمتهل:

كلا.:

؟اذنماذا:

.بالموتعليهحكمتلقد:

قلت.ماذا:

بالموتعليهاحكمتلقد.امراتيكانتلقد.سيدييااجل:

..المراةتلكتعنيهل:(الزائر.ماذا-يقصداىادركوقد):

(.مترددايقف)

الطفلة.قتلتانهازعمتالتيالمراة.ة2المرتلكأعني.؟جل:

؟.زوجهاانفا:

اجل.:

.إهـيمنخربمقدالامرن.2تعلغانت؟ميتريدومادا:

شيئا.أريدلا؟منكاببدماذا:

عزلتي؟علياقتحم!تلماذا؟بيتيالىجئتفلماذا:
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لزائرا

لقاضيا

ئرلداا

لقاضيا

وفالزا

لقاضيا

ئرالزا

ضيلقاا

هـرلزاا

لقاة"جمطا

ئرالرا

القا!ي

رفالزا

لقاص!طا

لزائرا

لقاضيا
ئرلزاا

القاصي

لزائرا

ضيقالا

اثرلزا

ييهش!اا

ثرالزا

كبمالقاصا

ئرالزا

قاضيلا

لزائرا

القاصي

رفالزا

لي؟ت!فهأنأريدسراهناكانلكاؤلألم

أصدرها.التيالاحكامفباناؤشأنأحبلاأننيتعلملاال!لمك

ريفها؟لكيتضحأنتخافالا؟ك

بمبماهاتدخلاًن.حيازكبعليتغسداىل!هااريدلالاذيبل

بط.أؤ"نارننيالقبموبىن

الهبلغءهذأب!كللغقدلاحهاةبفضكانأدرياًكن"م

!الحيماةأبعضاننيتع!دهل

الاء!ائ.منبسل:،!تحكمأن-لميقسهللمات!بعضهاتكنلملو

نحكمالننيهي.طرإورسءلبىتفرسالتيهيالقوانينو)كن

أنا،لاالاخرينعلى

كستظيعتكنألمترلى؟مثلهـقز؟كبماانسائمنأ!مبلهالاذريعه

؟بالقا،وىيرتييأنفبلاطربا"حكمقلبلكي*ودااى

أيد؟ابم،اقن!رفتماعلىالرز،سأعاقبآنءلميصنكرئنك

لؤولكن؟الناسيتعاؤبأنزالناسته،ؤبأن(محتدا)

الناسي؟ت!عاقبخنىأ!تزكونمنلما

.غيريأحدايعبملاأءوؤهذا،اكونمنلأكن

هل؟الناسأحببتهل؟الناسعرؤتهل:لبمؤلاكنوا

2:تا؟افل؟وؤ،ءءن..ثقةمنرا/طةوبب!مبينكاتصادت

عل،بؤس63عيناكاصطممتهل،ماس-ه3على،احزانهمعلى

ت!وسالتيالاؤ:عةتلكتعرفانكليتقللأ؟همبنقائص

رالدهاهزأافي.الطرقاتفيتتراكضالتي،النوارعقي

امراتي؟عنتعرؤءمادا:!مثلاخد.مهاأرفض.المعرفةا

ناحاولتلقد.حرفاحرفاقضيتها،قرأتلقد؟امرأتك

أجلهاءمنالطفلةقمتلتالتيالغايةادركأن.أف!مها

مغلقا.باباامامكوجدتول!ك

إ-دى؟جدكنتهل،وأزت.مغلقاباباوجمت.اءل

دخيلتها؟اىاإقودكالذيالمفتوحالبابذلكامراتمك

احبها.كئتلقد؟انا

تفهمها.!كنلمولكنك

منالاالب4الواوجالىسيللافردو!"بعينيهاارىكأت

خلالهما.

تفهمهـا.كنامولكنك

6سودامآساةايأد-ككنت.أفهمهاكأت..بلى.بلى

كىاىقاتلجوعأي.الضانعتبنورا?ي!ههاتكمنكانت

القاحل.لحمه"ورلىاءيخننفي

مأس"نها.علىتهي!نهاأن.تقذهاانت!،ولا!ولك!نك

ولكنني.هـظاعيفيكانءلأكلفهلمتلقد.حاولت.بلى

أنجح.لم

ترءـقها؟كانتالت؟اك-،ةبتلكتزوروتههـاعندماتعلمكنتهل

بلا.زواجيمنطوإلب،هـاءدالمأساةبداتلقد.كلا

بيتها.الالهاهملا؟كالاخرباتامرأةكانتأنهاتص:ميبل

؟.وأولادهازوجهاالالهاشغللا

نقية.عمرهامنالعشرينفيفتاةكانت.اجل.اجل

ال!"س-اةعنراص-بئ،كلثروكصباحجميلة،تدىكقطرة

لهـا.حصرلاههـباتمنهاتنتظر

؟اذنحدثماذا

ناتنتكلركانتلقد.احدحسبانفييكنلمم!احرث

فيتحسأندونتتابعأخستالثمه!ورولكن.ولداترزفى

شجرةالىتحيلهالتيالحيةالخف!قىبتلكالجائعجسم!ا

ظلت.بالولدتحلمظت.تيابرلمولكنها.خ!بةمورقة

تصبحانبسبلاق!افت!ىفيهتستيقظاكيباليومتحلم

8للحباة4فياثرلامجد؟،حقلاظلالجائعالجسدولكن.أما



اـ!اضيا

!فاازا

لقاصديا

ئرالزا

لقاضيا

ن!رامزا

ليناضيا

ئرلزاا

لعاهـكيا

لؤائمرا

ظلتكصبةمور"تراهاانتريدكالتالننالشسعرةدلكن

نأعنىماتدركالىتستطيمهلترى.!اأغصانلاعارية

المرتعثشينيديهاتضعأراهاكنتأقدأعافواالمراة.لنهون

كانتكأنهاث!نياتهتتلوس،بروانبهتتح!م!س،بطنهامحلى

اراهاكنتهـلقدفيياؤفغلااداة/بمنلم4ازتتابهدانكلريذ

الذيللطفلاثواد،تخيطخياطتلاالةالىساء،تكلثصرلى

كلا.الايةلهذهاعدتهاخزانةف!تصفهائمبعديولدلم

المرأةتكونانمعنىماتصركأنتستطيعلاأنت.سيدييا

الطريقهذهيعبرواآنيستطيونالرجالان.!اقرا

منهمغصنلهمإكوناندونالحياةندمموهاالتبملوعوةا

..يستطعنلا،إسنطعنلافان!آثسطءاما003فيهايزرعونه

نايععأدتهالكد،المحملأفيهذاعننتيئاؤفكرلم!اولكل

بكلمهـة.تنبسفلماطفاللهاكان

تكا/.تقولهاآنيمكنكلمةآيمناكبرماساتهاكانت

بئنتحسكانت.خانتهاقداةالحيبانأعماقهافيتحس

تعطيهاانأبتقدالحياةولكنالحياةهذهفيطال!(

..حقها

بريمةصغيرةطفلةقصلامامواحدة-حطةتترررلمولكنها

!ا.ننبلا

تقتلها.لمانلا.سيدي؟!

ظلىتولكنهامتهاجرعنالد،ثاتىجرهاحاولتلقد

الجريمةآنليبدالقد.بمنادها.بصمتهاءست!كة

..بحثاعههـامنيخففسببهنالكيكونأنلونارتكبتقد

ثة.ارهبحتىتعشقها.تعشقها.الطفلةتلكتحبكانتلقد

قتلتها.ذلكمعولكنها

ثقننلفا.لم.تقتله!الم*.

قنتلتهاهانهافستحداضبارتهاالىترجعآنتسطيع

اريدبلاضبارتهاالىارجعاناريدلاانا.سيديياكلا

الطفلة.تلكفي"ولدتالذيايومذلكالىاوجعان

انساناالابكان.يبننايحاووبيتفيتعيترأسرتهاكانت

طيبة.الكلعلارفجكةفكانتالامأما.االقلبغليظف!ا

صداق!زوجتيوبنالامبينوزهـاتصلت.هادئةالنفس

وقد.امراتيعلىادليبآثرهارأيتعنلممابهافرحتحلوة

امراقيفيهكانتميوجاءثم.حاملجارتناأنمشهاعلمت

طفلةفوضعت.المخاضىجاءهاعوندماالجارةتلكعند

الىفنقل!تالنفاسبحمىاصيبتالامولكن.جميلة

اليالامفقدتالهنيالطفلةوأثكن.ماتتطبهبثالمسشثسى

فيوجدتلقد،رعايتهااو،الامحئانتفقدلمهاولق

بمحيتهاوتحوطها،بعنايتهاتتعهـدها،اخرىآماامراتي

ولا.أمراقب!غيرأمالها-هرفلاوهيالطفلهنشاتحتى

تتئير.صاتهابداتنقد.علببهااستولتفرحةأيتسل

الطفلةعليهاأهلتكلمقمستبثرةتبطملامحهااخذت

زعوتاناانأسفءلاولعلني.ماما.ماما:تناديهاوهبم

بيتفيتجدتكنلممابيتافيتجدكانتالطفلةتلكان

القلب؟نمليظ،فظاانساناكانانهلكاقل؟لم.والدها

رعناءطائشةلحياةواستسلم،طفلتهامريهملجعللقد

ول!ن.تجا!ابواجبافهيقومآورطفلتهيعنىلاجعلته

مهاكلامراتيءندتجدكانتلقد.لهذاتهتملمالطفلة

الورقةأشجرةوا،واباهاامهانعتبرهاكا.ت.يلزمهاكان

-نواتذلكعلىومرت.اليهاتاويانقستطيعاقيا

العبقةالمحبةتلكمعهاوكبرتالطفلةخلالهاكبرت،اربع

.الماساةبداتميووذادظ؟لهاامراتبمتحملهياكانتالتي

العا!مي

لزانرا

لقا!جمىا

لزائرا

القاضي

ئر:لزاا

ا!قاضي

لزائرا

القاضي

لزائرا

القافي

الزائر

القاصي

ئرالزا

.اخرىمدينةالىسينقلبانهليخبرناالطفلةوالدعليذادخل

يتوقف()..اخرىمد-نةفيءملهمنخيراعملاوجدبانه

الطفلة؟فقتلتامراتكثارتهعندماء

تقتلها؟لمانها؟كافلالم.كلا.مملا:

...اضبارتهاولكن:

الشيامئيبةالأورادهذهبمندش.اضبعارته،مندعني:

ظنونواتمتصوغونهااليالاكاذيبهذهمن.تل!ونها

ناتظنونهل.كاملةالخقيقةعلىايىيكمهفسه!تمقدافي

ثمواحدةبنطرةوه2تقران.نسشطيعونجامدرقمالانسان

اوراقكمان.سيمدييامملا!شئتموكيفشئتممتىتعيدوه

ترونلاانكم.ثيئايففمونلافضاكمان.شيئاتعنيلا

مرقيا،أمامكميقفالذيالكاذبألقناعهذاالاالانسانمن

،الانسانظطاما،الانسانجنىأما.مذممورا،هننرررا

ال!اجزةأعينكمتستطببعلاأشياءهفه،الالسعانألماها

المعذب!المراةتلكامكانفيأنتمهمقل؟اليهاالوصول

3-لكانتاتيالطفلةتلكهنالحياةتنزءيد!اتمدان

وجودها؟كل..صإلها

ول!نفتلطتردلملعلها.قصدغيرمنآذتهاقدلعلها:

يدها.اليهامدتعندماحدثقدماخطما

علىءفىمهعنالطفلةآبتصرفانامراتىاحاواتلقد?

وحدهيغ!بآنيستطيمانهلهقآلت.!هطفلتهأخذ

لهاؤسهت.اليهايذهبأناختارالتبالمدينةتلكالى

عندها.سميدةآمنةستكونطفلته(نعلى

.هذارفضاهـجلاولكن:

علىانكيتوعندا.امر(اتيعليهعرضنهمارفضلقداجل:

تذكره،الطفلةلهايتركآناتيهتضرع،تق!بر"ماقدميه

يؤوجأنميسورهفيوانالشبابشرخفييزالمابانه

--بئييارأيتلالو،أخرىطظةينجبوان،اخرىمرة

ورضعدةكانتازهااالياخبل...ق!ميهتقبلراكعةوهي

الطفلة.لهايترككيالرجلذلكيريدهفس!ك!ايتصنملان

يأامراتيلضراعةيجدلافظا..عنيداظلالرجلولكن

نفسه.فيصدى

ابريها؟معالغماباتريد،كنالم؟!طفلةوالم:

ناتريدلاامرآتيبثوبتتمسعكالطفلةكانتلقد.مملا:

حياتها،تشاضكهاان،معهاتبقى؟نتريدكانت.تركها

اءلبز!تلقيهكانهـتالذيالوريفالظلذلكفيتظلأن

مراتي.ا

اب!هاأعنالطفلةابعادحاولتوهكذا:

الطفلة.ابعادحاولتلتمد!هذامنشيئاأنكرلاانا.اجل:

ولكن.(الوريففي!هافيتكللأن.لهاتستبقيهاانارادت

يتوقف().بالمرص،دلهاكانالطنلةأبا

حدث؟ماذاثم:

محزوؤين.صامتينالمنزلفيكنا.مساءذاتذلككان:

لمولكنهااليومخلكل!لتهعماامراتيحدث3انحاولت

مفرورقتين..ضائغنيني!ناهاكانت.البمتنمستانتثا

.البابذووبفتة..يتساقطانيريدلاأسودبدمع

تن!فعثممجهشةمروعةتدخلب!لطفلةفاذاافتحهفنعبت

نااريدلا.ماما.ماما:وتصرخوتحتضنهاتيامر2الىا1

جاءأنالطفلةوالديلبثولم.اذهباناريدلا.اذهب

امواتييتهدداخذثم.الطغلةيتهم!واخذ.صالحاغاضبا

فىههيغلقلماذالقتلهساهباننيلح!ةافىخيل.نفسي

كافيالذيبالصياحقعب!لمزوجتيولكن.الئيظامبير



القاضي

الزائر

القاصي

ئرلزاا

لقاضيا

الزادصر

القاضي

ائوالز

القاصي

ئرلزاا

لقاضيا

لرالزا

القاصي

ئرلزاا

لقاضيا

لرلزاا

لقاضيا

ئرلزاا

القاضس

لزائرا

لقافهبما

لزائرا

لقاضيا

ئرلزاا

لقاضيا

لزائرا

لقاضيا

يصبهاكانالهيالنقمةبتلكتعبالم.مسعورككلبيطلقه

فكرته.عنبالعثمولاقناعهت!إولجعلتبل.صباعليها

الىىبالطفلةؤهبهوآذايرتكبهاثمأيتريهأنتحاول

بامورها.ء!تماوبهايعنىمنفيهاتجدلااخرىمدينة

لهايكبلفأخذ.فظاظةالر-لزاداءراتيهدؤولكن

ممنه.الطفلةسرقةتردبأنهايت!ها.يشتمها.السباب

ؤالم..لهحدلابذهولأص؟بننناقدالرجلثورةوكان

أحد.بهالمتئمعوآنثونخارجةانسلتالتيبالطفلةنتس

تجدين2ارحلاافت،عمحاولتهاأناموأقمآدركتوعهـندما

اختفت.قدكانتالطفلةولكن.الطفلة،لتودءتلفنت

.الغرفاحدىالىفلحأتأخافتهاقدابيهيا؟عواتلمعل

غرفكأغرؤةالبيتكطفنا.الامربدايةفيظنناهماهذا

...عليهانعثرلمولكض،الطفلةعنفيهانفتش

هـ-نهربتفدعونانبدلاالطفلةلاانادركتموعندها

..البيت

!،ن.وراءهاالثلاثةن!ناندفعناوهكذا.اجل.اجل

الغماممنسنف؟روراءمهـخبوءةالنجوموكانتمحعيفاالليل

مكانها.منخرجتقداحداقناانخلناوبغتة.الداكن

فيويرأخذراحهيخهبينراس4الزائريضع)رباه.رباه

...(.البكاء

..ابركةاابصرتملقد.(مننرررا)

...بركةببيتنا،المتصلةالحديقةفيكان.البركة.اجل

..بالماءصملوءةيركة

..غارقةهنلك..!مماكالطفلةوكانت..بالمأءملموءةبركة

خذ.:(الزائرالىويناولهالماءمنقدحالسكبوهو)

.اشرب

كالمت.اجل:(واحدةدفعةفمهفبميريقهوالقدحيتناول)

طاؤيمتينكانتاوحده!ماالشقراواناؤضفيرتان.غارقيةهناك

...الماءسطحعلى

انا:تصرخاموآتكسههتأنازعمتجاراتكماحدىولكن

قتلتها.التيأنا،انا.قننلتهاالني

عنمصااحستلقد.!نلتهاالتيانا:صرختلقد.أجل

..ازقطهت"الوجودبهذالهاصلةكلان

تفبها.أن،التهمةهذهعنهاتمهءآنتحاوللمولكنها

اًيضا.اناعنفيهاأحاولالاءلمىقسمت3بل.كلا

الىحزينة.لحطةآخرأىاءلمفبةا"حكمةفيظلتوهكذا

لحظة.آخر

تفهمها.لنانكاعماقهاؤكيتملمكانتلعلها

اهـزريمن:لبمقلواكن.افههالمالعلني.صحيحهذا

ينقذها؟انحاولالذيمن؟فهمها

؟هذابكلامكأناتقصدنيهل

مأساتها؟منملضلديكوجتهلترى.اجل

صدلميئ.منأكثبر.نوجمناحثراهاكنت21قد00انا..أنا

.هذامنيقينعلىاكونأكاد.تف!م!اتكنلمولكن!ك

؟اذنتتمتيهل

اخطىإءتقبلان.واحداشيئامنكاريدولكنني.كلا

.ترتكب!؟التياخطاعكتقبلكماالاخرين

استطهـبمهلترى.صوابعلىانك2الييخيل.اثريلا

افعل؟انانتويكنتماافعلان،الان

قصل؟انتتويكنتوماذا

اقتلك.أن.(مسدساجببهمنيخوجوهو)

يتوقف()...ولكن؟تقتلنيان
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؟ماذاولكن:الزائو

بها.فرحتعابرةفكرةهي.اد؟يلاا)فاضي

تعني؟8فكراي:الزائر

انهااعلماناازمةمنليخلاصرهذا)مياليس.تقتلنجميان:القاضي

؟النها-ةخىبي!ضمسك

.بلعلىلكتخطرانيمكنالفكرةهذهمثلانافئاكنلم:الزانر

ادركانني؟ميهاحسلاجامدةصخرةتكلنىهل؟لمأذا:القاضسي

.قاضب،كونأناصلحلااننيالان

اما.منهايجعللا؟حريتهااليهايعيدلااياكقننليولكن:الزائو

.ولدارحم!مييزرعلا

سئمتلقد.حريتياءيهيدانيستطيعومنه.كلاةالقاضي

تقفالننالقواق!ينهذه-ضمت.تكبلنيالتيالاغد!لهذه

والتياصدرهااليالاحكامهذهسئمت.الناسوبينببثأ

الهائمة.من،بهقيمنجبرييئجركماجمالارواحأتاجرتجعلني

ل!الحدهذاالىعملكتكرهأصبحتهل:الزائر

لاحكاماتلكفيهتكونانكرهابل.عملي؟كرهلاأنا.لا:القاضي

التيا/اخريةاو،يعشقهاالتيالحياةماانساناقسلبالتي

بدوفها.يعيشانيستطيعلا

ل!ام!امكيقفونالذينالجانينعلىتفرضيانتريدوماذا:الزافو

بيمرتالتيالغربيةالخاطرةبهذهساحدثك.ادريلا:القاضي

احددخلسارققضبيةفيانظرالمحكمةفيكنت.يومذات

عليهقبضثم.اللالىءمنضخمبزادمنهوخرجالبيوت

يحاولمحاميهالىأ!صتكنتوبينما.محكمتيالىوسيق

السار!آىاتحدقانعهـيئايكالتالتهمة1عنهيدفعان

اخذالسار!صدراناليخيلثم.لهحدلابفضول

غصتجميلى"حديقةولىاءهرأيتحتىقهـليلا!ليلاينؤج

ف!!ه!فيالت!حتوعندها.منهاالمتدلياللؤ!منبأغصان

.انسانبالصمبرتقداظنهالاخاطرة.غريبةخاطرة

لا.:،مترددا)؟ءليهاصدرهاناردتحكمايتدريهل

منبى.قض!كسوف.لا

.تشاءماقل.أضحكلن.لا:الزائر

ينحتكلهعمرههضبم4بأنالسازقعلىاحكمانأردت:القاضي

فيال!.يقةاغصانعلىيعلقهاثملالىسكلعلىحجارة

اررينة.هذه

تفعل؟لموالكنك:الزائر

اذفي.فييهمسالذيالإخرصوتيهذاكانلقد.كلا:القاضي

يشبهءأدياصوتا:صوتينمهـناانسانلكلانتصريلملك

الكلماتتلكيعيد..مكروراصوتا.جميعهاالاصوات

معناها.عنيبحثواان!ونالنماسيقوله"التيالمبتذلة

أصيلاصوتا..نعرفهاالتيالاصواتيشبهلاانجروصوتا

اذاننا.فييهمس..عنايتحد!..فريدا..عميقا..

..صدقمن..ايمانمن..ألممنأعماقمناما.فييردد

امراتيعلىحكمتعندماالاخرلصوتكتستمع2ماولكنك:الزائر

.بالموت

الصوتلذلكنستمعاندائمامقمورقافيأنتظنوهل:القاضي

..وبنناجمينهرفعتقدعاليةصفيقةجدهاناان؟الاخر

الغرورمن،الكاذبةالحضارةمن!يلةاعواماقامتهاجدرانا

فارغةكلماتالىث؟ءكلحيلالذيالملقمن..الاحمق

...لهالامعنى

ا!تلك؟انمنيتريدكلهالهذا:الزائر

تقتلنبم؟اناريداننيلكقالومن:ا/لقاضي

اذفيفيطنالذيالاخرالصوتوهذا.اللقتانلمجبناك:الزائر



موجمهـا.طنينا

اجا.انأريد.أحيان2أريدبل.صدإقي؟.كلا:القاضي

الصوتذلكمنتهرباناسصطاعنتكفبانت!نهل؟ولماذا:الزاثر

قنلتها؟التيالبريئةبالانفاس!ذكركالذيالاخر

منه؟اهربأنأريداننيلكقالومن:القاضي

؟اذنيدترماذا:لزافرا

شيئاكانءهليأتابعأن.أحبااناريداملني.أثريلا.القاضي

...يكنلم

واحدةمرةمنهتنت!لاهوزاحيلألكتكوناناذنتريدلعلك:الزائر

ذلك.تفعلأدءكلنولكنني..مرةانرمرةيعاودكبل

؟واحدةمرةمناكثرأموتترانيانيسركالا؟لمأذا:القاضي

ارإ-تبل:كلا(القاصيصدرالىالمسدسيصوبوهـو):لزائرا

..بيديتموتانلك

؟تيانؤنجلالامرهذامنلننته.اذنالزنادلى2اضغط:القاضي

فينقذني.احد

مني.احدصتقذكلن:الزائر1

6تساهانتستطيعاظنكلاانسان.ينقثفي!كبلى:القاضى

؟الانسانهذايكونومن:ازائرا

!كفاامر:لقاضىا

قولي؟يدهتكهل.امرأتكغجل:لقاضيا

امراتى؟(صفراءفه!حكةيضحكوهو):الزائر

اجل..أجل:القاضي

..بموتهاحكمتالآنك:الزائر

اننيالاصوات!ذهتسمعالست.اليكبحاجةلانهابل:القاضي

بعب؟هـناليناتلالي

تعني؟اصواتاي(كلهابجوارحهينصتوهو):الزائر

فيطلقكص"حنجرتهامنتبطلقالتياًلاصوات.أصواتها:اثالاضي1

حجرتهافىتقفانها!انصت.مسمحورنايمنالنغم

بعينيها.تحترقهانقىيدكأنهاا!سقفاالىبعينيهاتتطلع

.تراكانها"ورفقة..حلوةابتسامةعنشفتاهاتنفرجوبغتة

الضائعنع!ب-نءجنيكترى.اًلمتجهم..المعذبوجهكترى

كلتكبرأسكتطري.ءنهاوجهكتشيحولكنك.المحزونتين

مى"تيأسلافانهاهياما.ب!جمئيهاعببئاكتلتقيانتحسى

الا-كودانيمكنلاحياتكانيعلمكلبهاان.صسعت

نا.طريقهاعنينحرف!انيمكنلاطريقكان.بحياتها

حة9بزراصطبغت13ااًلازرقاءتكونانيمكنلاسماءك

.اصوات..ثويةصيحةصجرتهامنتنطاقوعندها،احداقها

نازمانايلستإءلا."قغهاانجدارابم!يسنئطيعلأ.

..يصدطانمدىاييستطيعلا..بحجزها

النغمينطاقكماحنبرتهامنتطلقأصوات:(؟هولفي):الزائر

.م!صرنايمن

الاصواى؟تلكتسمعأد!ت..؟ءل..؟جل؟لقاضىا

شيئا.اسمعلا.كلا:الزائر

تعترلى.انتريدلاوأمنكتس!معهابل؟القاضي

اسمع؟لابماأعترفانتريدفيلماذا.حقاغريبامو:لزائرا

الضائعتين.عيئيكفياثر؟هذا.فمعهاو!كنك.القاضي1

عليها.حكمتلمأعيى.فبىتقر؟كماعيئيهافيثرأتلو:الزائر

يئفذمئهما.انأهـدبتطيع!عاليبنسدينكائتاعمنيظولثنثاقاصياأ

.يديفيارردريتر2عئدما!زلظ:ضمتيلعلكلىاسمع:الزائر

.جاداكأتأ؟كادركتبل.كلا:القاضي

ب!ي؟يرلتغراحاولتلهذاا:لزائرا.

اًلحو.الالكاقولاكنلم.صدقنىثالقاضي1

تكذبنى.كنتبل:لزائوا

؟لمأ؟اولكن؟كذبك:القاضي

.تموتانحسصتلانك:الزائر
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كلهأالحرصهذاتستحقمني6لييانلكقالمنولكن:اقاضيا

اصواتها؟تسمعكنتانكاذنليقلتلماذا:الزائر

حقا.اسمعهاكنتلانني:القاضي

صوني؟تسمعكماتسمعظ:الزائر

؟لت!4لماذا:القاضي

إضا.اأنااسم،هالانني:الزائر

صادقا.كتاننيالانتعلمانك؟ارايت:القاضي

...انتولكن:الزائر

مني؟تريدالذيما:االقاضي

تسمعها؟لمأذا..لماذا:الزائر

.اليهااحتاجاننيفهمهـتلانني:القاضبم

؟ماذافهمت:الزائر

؟هذاايدهشك."يهااحتاجاننيفهمت:اقاضيا

؟أخرىمرةلتخنقها.اليهاتحتاجلماذاولكن:اًهريلاالزافهـ:

تخفيها.أنشاءتالتيبالحقيقةلاتطقهابل:القاص!

حقيقتها؟امحقيقتك:الزائر

كلاهما.:القاضي

!إللحماقةيا:الرائر

!أكذبتدبتزالماا/ثبدلا:القاضي

،ؤلمنبم.هذاحديثكومن.كلا:الزائر

..يحدثانخفتماهذا:اقاضيا

أحبها.ارةبالاعمواتتلكعنثفك!بأنهالىيشل:الزائر

اذن!فلاسهـت:القاضي

اسكت..اجل:الزائر

سكعت.ثدهانذا:القاضي

ا-معها..الاصواتتلكاسمعانني.؟جل.اجل:لزائرا

كلها.الاكوانتقت!!.كلهاا!جدرانتختر!ا-معها

حياتجااكملانمنبىترإد..."دكلونج!..تنادينياسمعها

سماثكطأصخأن.بطريقهاطريقياضلان..بحياتها

وصعانبعدالؤاغالىءحدقايقف)..احدافهابزرقة

الاصوات1،نج!0/ؤةالعزأيتها(.المضضدةعلىالمسدس

..ات..ات..اتانني..حنجرتهاءنتنطلقالتي

خارجا(ينطلقثمبعنففيفتحهالغرفةبابالىيئدفع)

تذهب.لا.تذ!بلا.لا:(بهاللحا!يحاولوهو):القاضي

ارجل!اايلا.تسمعهاانارجمكاحرىاصواتفاك

الرجل!ايها

بكما:(زوجهاصوتسماعبعدالبابمنتدخلوهي):الزوجة

الطول!ل؟الصراخهذايصرخالذيانتأ؟عزيزييا

اسرءكب!!أسعبم.البيتيغادرانؤبلالرجللندرك:القاضي1

تعنن؟رجلاي:الزوجة

هنا.كانابذيالرجل.الرجل:القاضي

!رزهيدخلرجلايأرلىول!ني؟هناكانالذيا!جل:الزوجة

الشةؤ.

.هراءنحقةعاكانكونبئانتشطعين.ههـناكانولكنه:القاضي

فلمم،المدةهذه؟والالمجاورةالغرفةفيمستلقيةكنتلقد:الروجة

البتة.غرقكيدخلأحداار

؟بهذاتعنينماذا:القاضي

بها.تنعمكأتالتبمعزلتكءيىكءمسهداحداارلماننياعني:الزوجة

...لكنو..اكنو:لقاضيا

افثالبكفخيلعزيزيياالاءصابمضطربكأتلعلك:ازوء4اا

الغرفه.عليكيدخلرجلارايت

حد)صاوحدتنياليجسرلقد.عابرةرويةمحنلمولكئ"ا.القاضي

..مثيراطويلا

وافتؤليلاعفوتانكفيشكلا.اذنحلماكانلعله:الزوجة

...تعمل



انواحاول9رجلاذلكاحدثكنت.اعملاكنلمولكننيالقاضي

اجهلهـا.كنتالتيالحقيقةمنهاستخلص

هعك.اخر!هاجمماامنلممااحداانآكاؤكدانااسطيع:ارزوجة

.عزيزيياتحلمكأتلقد

لاكنااذاوالح!قةالحلممبينالفر!ماو!ن.أحلمكنت:القاضي

حلم؟خلالمنالااخطاء،،نكتشفاننستطيع

نهايةلاتعباعينيكؤيأرىاني:الشايمنبقدحلكساتي:ازوجةا

!ء.

اتجمامقهديفيجالىوانااليخيل.عزيريياالريلاةالقاضي

مناقسان!خاطهـبنيلمكمايخاطبنيثممنييتقدمرجلاارى

استطيعلاأشياء.أجالهـاكنمتأنممياءمنهعرفتلقد.فبل

حيما!ميتسبرأن!مكنلااشياء.أتناس،هااناؤ-يمبعد

اقيالمرأةلمكعنحدتضكضلقد.فبلهاتسيركانتكمابعدها

امرأته.كائتلقد.حكميعليهااليوماصدرت

.اثاركفدآلدكتور،صديقهحديثانفيشمكلا:الزو"كأ

صوابا.كانتفالهامماكثيرةأثياءبأناحسالان:القاضي

المقه-دذلكفيغافوانتفطعتكاليهوصلتطأهدا:الزوجة

المريح؟

يكنام!ذلككلانفيشكلا.ع!ر*زتيياحقءلمىانت:القا.!صي

اطلاةا.دلالتهؤ!يارتاباناستطيعلاحله،..حاماالا

.اذنالشايمنبقدحلكت!7:الزو!ة

ؤاتل.بتعباصا.ي.نجلستعالي.ث،ئااريد.لا:القاضي

يتهالكثمعليهريحلسكانالذيالمقعدمنالقاضييقترب)

اقفة(وأنوجتهتظلبفما،لميه)2

؟الفراشالىقويانتفضلالا:ا!ز،جة

قليلا./لنجلس.كلا:القاضي

الزائر(عليه،جلسكانالذيالمقعدءلمىالزوجةتجلس)

؟عزءزيياا-ملم:الزوجة

؟هـ،ذا:القاضي

..الحلالىفيهاتذهبطويلة"طلةالىتحتاجانكاعتقد:ا.ازوج!

.تريدهءكانأيالىاو

ولكن.اعصالأبياريحانفىهااستطيعطويلةعطلة.نعم:القاضي

متى؟؟متى

للاثة؟اواسبوعينلمدظالم!حكمةتركتستطيعالا:الزوجة

..اريدلاولكنني.بلى:القاضي

؟لاذاوا!كن؟تريدلا:الزوجة

حياتيتيرانيرمكنلااتساءءرؤتفدانميلكافلاما:القاصبم

قبلها؟تسيركانتكمابرءدها

صست()

تمتلكانكاعلماكنلم.(اضضدةاعلىمسمدلساتلمحوهي):الزوجة

مسثسا.

مس!دسا؟أمتلمكأنا(عبضيهيق!حوهو):ك!القاص

هـذاأيسا.انظر.اجل،(اهـدسالىتشيروهي):الزوجة

ءدسهدسك؟المسدس

ليساًنه.كلا:(رائعتينبص.بئالمسدسالىينظروهو):القاضك!

ممسمسي.

انن؟منمسدس:الزوجة

؟نهريزءمتالذيالربرلمسدس.الرجلمس!دعيانه:القاضي

فييى.ؤبيالاموحودايكنلم

...ولكن.ولكن:الزوجة

الرجلانوة5الفلييؤكديا!،تستلإمين؟عزيزتيياماذا:الفاصي

قدالمتعبةأعصابيأن.حلم2كن!تانني.غرفتييدخللم

شيئا.الامرمنيغيرلاهذاولفى.حب"انساراليصورته

ايى،ئستبنالعيبنتلكرارتلقد.اوجهاذ)كرأيتلقد
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لزوجةا

القاصي

الروجة

القاصي

لزوجةا

القاض/

الزوجة

لقاضيا

لزوجةا

لقاضيا

جةلزوا

كلاهذايكونقد.الصوتذلكسمعتهلقد.اًلحرينفن

الدسمبينالفرقءا2كنو.حقيقةيكونوفد.حلما

منبروج.لهانوافذلابروجفينعيثساننا؟وا(لحقيقة

فيهالبصرلا.امواتاببرفيهانس!لاالصلمدالصخر

نافيصلأمنامرةمنه؟(ننزلانلنايت!احثم.وجوهناغير

وجوهولكنها.وصوهناتشبهاخرىوجوهاالطريقفيفرى

وراءهاتختفي.ادراكهانستطيعلااحاسسرورا،هاتختفي

وبينبينناالاسواررفعتلقد.ه!ها،9الىنصللام!س

-كلادثم.الاخرينوبينبيننلالجسوره!مصتلقد.الاخرين

منولق.الاخرينعلىنحكمان.الاخوين.دينانمنا

يصلانيسضطيممن؟اخرانسانعلىيحكمانايستطيع

ناءؤيزتيياترينالا!للغباوةيا؟آخرانسانفهمالى

فيتفتحالمد)نجةهدهحدائقمنحديقةفيتووترهرةكل

سيللافلبرااحاسيس:!في..صصرنافى..حديقتنا

منه؟الفرارالى

يديه،بينالمسدسويأخذالقاضييقف)

تصنع؟انتنويماذاوا)كن:(مذءورلآ)

تخافي.لا.عزيزتنياكلا:(ساخرةابتسامةيبتس!م)

راسي.علىالرصاصاكللقلن

جانبا؟ضعه؟المسدسبهذاتصنعماذا؟ولدكن

اًلم.(المنضدةالىالمسمسيعيد)عزيزتيياتشائينكما

مب؟رال!لمى2الرصاصاطلقلنات!بمالكاقل

4رصاصم!نهفتنطاقالزنادعناصبهكيزلانخهـفت

قي.ئشىطا

اريداتضياص"ةاان؟نفسيقنلعلىفالواتطنيئنيوهل

التاؤس"الموتبهذاتبداانإمكنلاااحومبعداحياهاان

ثلى!لطاا

عنها.حدثتكالتيالعطلةبننلكافنلنبدأها

استطيعذلكوبعد.المراةنلكمحاكمةاعالةمنبدلابل

اسضقالتيفيالتفكيراستطمعولعلضكيءطالنياءرؤكبماءافكران

السجن.الىاذهبانكيجبالانأما.ايرضاعمليمن

اجلها.منبئاافهلانيجب

(بالخروجويهمهمقص!منين!)

.المرأةتلكو!كن..ولكن،مرتبكةمرررة)

فقد،انقذهااناحاولاًتركثي.شيماتقولي.لا.لا

تفوتها.انارإدلالنجاتهافرصةثمةممون

مسعا(!خوج)

تنقذهاانتستطيعلن.العزيززوجييالا؟ت!قذهـ،ان

غافلتانها.ماتتانهااخبركاناردتلقد.الانبعد

بنفسهااقتؤأسجنهاسلألماحدتصعدانوهماحارستها

فليل.مضذا(:بئهذاالينقللقد.نهم.السلمأعلىمن

تكونانخفتلقد.استطعلموا*ءضياخبركاناردتلملقد

خرجفقدالاناما.احتمالهاتستطيعانمناكبرالمفاجاة

المفاء--أةتلكاماملوجهوجهاالانانت.يديمنالامر

ناتستطيعهل؟ساكاتحرجاىتسمتطيعفهل،المرعبة

ليضطربفلبيان؟تطرفانلامفتوحتينبعينينالههاتحد!

لطك؟يدريءنولكن.امامهاتنهزمانمخافةاضلاءكبماكل

منكستجعلبها-ضمرالتيالمحنةهدهلعل،ظافراتخرج

القلقةالاعيئخلكليرىانيستطيعافسا.!،اخرناافمط

ءصائرالتيالجامدةالقوانجنتلكخلاليرلمماالمتعبة

لمااتيفالفرصةكلعزيزييالا؟تنقذهاان.لمحىنجبارها

انتلنجاتكؤرصةهناكواكن.فلاشهاورتفوتهاانترد

تتركها؟هل؟تفوتكتتركهافهل

ا!ئصاعودمشق


