
و!ال!!5فى!ف4

للكاتبمسرحمي!عة

بئي!برافميرجيلببوالكوب!ي

الاله!بهاقب!ةعن.ؤحرحو!ا

عبدا!س!مم!عفكريمح!د

مقصديواجهه،متحركمهمدوامامهالمكتب.مذلتبحجرةةالمنهذر

..الايمنا*،ئطاعلىيرتكنكبيرمقعدهناكوايضا.اخر

الستارفتحل!ظةوؤ،..المسرحيتوسطالعدالةتمتال

..يدهفيالمطرقة..القضاةرداءمرتدياالقاضييثهر

..الهدال"تمغالعلىويرتكز،انإبالىظهـالقاتل

..أخيراصباجأالبابهنديتهوكف):القاضض

اش!؟من:ا!اكلل

التمثالويلمسخطواتيسفدم)القاضيانا(بعهنفيخطو)ةالقاضي

العدائةفهو..هذااما(1بأصابه"لأ

001العداأهة:الهزا!ل

..(ويهارايمهنابهويلف،المت!ركالمقعدعلىيجلس):القاضي

عندما،دائماباحصارهامراًلعدالة..نعم

المفس.عندفاعاقتلت(اوربامامواقفا):القا!دل

نابدلل!،كذلكيقواونكلهم(اصابعهبفقراتيعبث):القاضي

إ!قميصهاحرقتالمسدسفههة

!؟قميصهحرقتا:القلالل

..روعكمنهدىء..(اثقعدالىيشير)اجلس:القاضي

..ايسيحدماذااعرفاناًريد(واقفازالماأ:القاتل

..الامورنستعجللمأذا..اجلس(المهقهمدالىيشير):الاقفهي

..؟سيجارةاشعلانليئهل:الفاقل

؟..ظ!رهعلىاموجههعلىسقطتراهأهن..تريدكما:القاضي

..متهعباناكمآه..وجههعلى(السميجرنيشعل):لقاتلأة

القتلأامالسرقة..لا\4فعلتشيءواي:انهاض!ي

فوقى،بنفسهوالقى،نحوياظبلكم،اولاقضلمتلقد:اقا6دلا

..الرصاص!ليططفقت

عنا(و)صف

كارديتاسمدينهفيولد...كوببمكاتب،بييرافيرجيليو

ابوهفكان،ا،ضوسطيهإطبمةاءنالرةالىين!يكان.ا!ا2سنة

ازء--4منله،وك!الألرهنانتونا..مدرسهوامهبالمساحةموظفا

كوبا.داخلا!وىأكأا4هدفيكلنا*تزواأىااضطرت،افتصادية

وظالتبوئصوازلىامدوضةالىا!لسرةرصلف2191عامثغي

تازصةا!سرةاقءقلتالسنةهدهننسودبم5؟16عامحتىهناك

رحلتثم.،91.ء،مصىاذهـن،اهـتفرتجوايكامامدينةالى

هافازا.الكوبيةالعاصمةالىالاسرة

اى،!رحفىاكأقئحةتقافهة:يمئةادىيتطلم!عكانفيرجيلميوانالا

برايهبريىىبرورصوسفيوادحق.58!احهى!ت،دواشقرالارءمتين

(واء--هـر.برو!(تثمرأجعمنرجموظ"هةفياءوبيةابلقئصلبكأ

أرةالقذصبال!قصصمنمجموعقىمعاهلويلةاتإلهروابادورة5291عام

هاو،،--!،وءذأكوهـلوهـف!3،نو.دصاهـدة(1))فصوا!به"

*.أي!حؤأنصزورةوز:ع،الون،ا!ثضءبا،ضمص

أكه،ا)ـجوععن*ةبكع:دء!.اواو*ء4رايرابئقصص!.ميز!

؟ع،ش!،،برةقىتجربهـنلكتبنغها*،هانهوالع،الإحمقصهصفيكتب

ةأبداد/الاشالحكوماتا"!ألتبببيبرابر"*"ى،ازودسرقصنهتهوفي

عاصرها.اأتنجاالمتهـعاؤجة

489101ء--؟م(مزيفارهاب)المسرحي!ةهذهبنبرا2وكتب ..57!اصنةيونبو28فيصاا!وللموةوهرضت

عنك؟الناس"يزولماازولمم:القاضي

؟..لونيقواكلصاذ:تلاقاا

..الانتقام..الظرببكانحدثءالى3انيركفواون)القاضي

اولز-كبماتزهإهاناقسعهتوانك..لكقديمعدوالقاتلوانا

..فرصة

.الاطلاقعلىارهلمانني..كذب(محتداب!ض):القاقل

المقعد.علىا*لمس(ا(قمدالىرهغ--ر):القاضي

يجلسأ!..ذلكيقولمن..ئكن:القاتل

ضأىو/سلطه،المكتبفوقىمصهباحاإنغععل)يهـ،كلاشيء:اقاضيا

..رلأأيتهانسبقأقد..المهم(القاتلوجه

..؟اصباحااشعلمتلمأذاالقاتل

اعونوؤ!..اطلاق!زسا)ئيانيجبلا.ؤقطر"لاح،بةعليك:القاضي1

.الانتقامبدافعانكاذاككلبأن

4-رةاءـيتلك..قبلمنآرهلمبأزهياقسم(يمرخ):القهاقى

..البلدةهذه18فهارىالتينالاواى

هنا.القبتماحتىقري!ةالىقريةمنتطاددهكن!ت:القاصي

يقولونولذا..؟ذاكيقولونولمأذا(وجههعلىالاضطراب):القاتل

.اعرؤ"لا...عدويي!نلمواكأ4،قتله"نعم..؟ذلك

،كاماةبالحقيقةتقروانبدلا(القاتلوجهؤيصلألحا):القاضي

اءدالة.اصهميريستريح.حهنى.الحقيقةعهرشيءولا

..ا(فرف!ةدخلت(اأهضوءعنوجههيبعدأ:القلالل

ء-ندعي-داجهاه1ووايفعلماذا..وجهك(مقاطعا):القاضي

..؟الضوء

خمسمائةسرقت،الغرفةدخهات،المصباجتهجاهاضظرااوديعا):القاتل

دخلحضىبالخروجاهمكدتوما،الحقاثباحدىمنببزو
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.الرعاصاطاقتو!نئذ،فو!ؤكطارتمىصتىرا؟كطانوما..هو

..صدرهمبمالمسدسودوهة:الفاضي

...صترهفيالمسدسوفوهةةالقاتل

انتقمت...واخيرا:القاضي

..انتقاماليصي:القاتل

..يقولون(بهدوء)القاضي

..وطموابرهتنويقو!وهب-واانذالمثيقولونلمنهل:القاتل1

ذلك.يقولونانهم..حالايعلى:القاضي

لفد..فمصلكمناست!ع؟باطلا!لامهذاانترىالاولكنةالقاتل

هذهالىبلد.جميمنحفرت.نصويوركالىالسفرانويكنت

ورةالمجلبالغروةيالطئوكان..امببركل!صدقفينزلت..المديئة

نااسنطض،ضدقبالةاكاورنطمنا)ثاننأيىوموفي.زوجان

دونالبابيصركالارزو-"-،وللم3ازوجةاصوتبممعيالتق!

الفناثقءلممصى،مكانكلو؟الا!وصوان،بألمقناحاغلاق

بالمفماح،كعغلقغيرا)بابويجديورلثصخصايوان،انفسهم

..اوللصرقوالغرفةيدخلانيستطيع

كذلك؟الصصر..ايهاس!ىكالماالذيبالظريئخذاًناو:العاضي

خرجونسبمانه4ءالعر..يخرجاننظرته،نفمبم،اعددتو!نا:الكاتل

الضروة.داخلالىإهـدعتا..؟وحينتذبألمعتاحالبابيغلتىان

يكشونان،الفاضىلسيدييااختمىو!ني،شيقصدد:أفاضيا

ت!ر؟طانالادفل"ن4ازأكأف..حدثلماتمامامخالفاذلك

بالحإيقة.

...(ولي"بلهباصابعةصليبايئهكل)الحقيفةدلتلقد:القانل

..بهذاافسم

النضلميل؟فيونمهن:الفاضي

بي؟نفةلان،ريدلياذا..بربك(بيديهوجههيخفي):الفالل

..اكأرلى..اعترؤء:لقاضيا

..اوترو"ليمبذنباعصزؤءاناستطيعلا:الفاتل

فتلت؟انك:تنكر!طاالفاض

..ا(ضآربمص!جمباؤولللأولكن..رجلاقتات:القانل

مررهـ،كأتلالمكنف!لهالم..الانتفاممنددنا..صت،:القاضي

بزوجته؟

راشه(ي!طىء).؟.بركيالايفاعاونريد:الفانل

.(ىاعاىاسكرأاًر؟ع..كراسه..درلرأاهذا(ئحاصل):لقاضيا

كاأ:ص.اطةالإىكاب.كت،غ9؟لغيوالى./*ئإين

؟..ممن..؟لغيرةا:لفيلالاا

زوج!ءيدا.لانهد،أكهبرةلشهركأت..انتغيرتك..غير!ك:القاضي

..ووالسيدةهؤدارلمولكنيةالفاتل

..؟نالولء،آءصدقاإعيتهتقدوهل:الفاضي

..شكللاا!ااعر!!لا..بلاسرؤهالااننيلكافسم:القاتل

،ا،لىم"اند*ول!ة!نكاد،باأبكا،لمجهنتى،الارملةصدخل):الارملة

...اله،ضيسيدي..العدالة36(اسودئوباارتدتوقد

.ها!دالةا(اكأاأ*دا.لمثالاماملوجهوجها)..الىتعدالة

(وبكاءن!يب)..اروالةسيدتي

؟ووصذهءن(للقاضيا:القاتل

بوبر")..اصءر..سيهـ/جما./1روء!كمنهدئن(يقهط)القاضبم

افعداهذااىااذهب.هالارملةإهاا..ارىأللقاتلصمه

هؤانةضصا?)ى..الهزيزةسيدتي..(الارطةبيدياخذ)

..افعمدا

..؟الرجلهذاءن:الارملة

..زوصكؤاتل..انه:/القاضي

القا!ل،زحووتندؤع،يال-كاءنج!مثي)!!..(صرخةتطلق):الارملة

61

!نتلتهالماذاصدرهالىالكلمات!جه)سفاح..لص..قاتل

؟.لماذا.انطق..لماذا..

..شجاعةكوفط..سيدجمماياش!جمي:اتجاض!يا

تظي..ماذا..ا)نتعجاعةمنيأطلب(ادنحيبديتستمر):الارمل!ة

،51اؤد"أ*مقبحررءكحضسجا..ميعمارابئ"عهدماشجاء"كنت

هـم،مسالما،ضيباداقولكنه،البابيتركالاله!لت..

الىفلتفت!).ا!لمةواباللصو!ىءمليماله،احان،ي!سبيكن

فعلناذا،001الملعوفياي!،،امثالكبالقتلة..احللمالقافل

راىانإ-:قلحانه؟ب-كطءلكمدينانل!ن!ل..كا!نجبك

.حشرلااحدناا

..عر!،!ااكنز!.؟!-حهتل!(!-ت!ك?!:تللفاا

نا؟..لمهغاحااءرفانيمكنيف003أءهـككلا،بالطبع:الارملة

هذه..أولض!اس!ي!دييا،حدهميعيشونالناسحدؤلاءمنئل

،ااداتسيرأيناىاولاألمتاينمنكر!لاالناسمنالطغمة

تستايراملم..ال!!يا..اه؟..الردابةعلي!تشددونلا

تنا؟ا!جاورةالغروكأأذاتبااخرتلماذا؟؟خرىغرفة

.35رقمفأعطونبم46غروطلبت:القانل

.اتعرف؟.36رومححرتنماوكانت(اليراءةسماةوجههاعلى):الارملة

الارصفةىء4ينما!ون..ليفئ،دقيعيشواانيجبلاافالكان

انتناي.،إصوالأوا..اًه..الارصفةعلى،؟.تسمعهل..

ورءه!ت-!!!لى....؟اةونسوا؟انت.ادن.؟الفونسويا

تمص..والان..معاعنصناهاعام!اعتترون..؟الفوزسمويا

..ميت..ميت

..المرنباووأ)!9-روا؟بسو!..سيد.بريياعبرا:لقاضيا

..ار،صنذو*يةافلكلوهذا..هذا(القاتلآلىتشير):الارملة

امكرولاحةح!رفالىوو..يه،!رتملعا؟؟لسوف!وحشايهاانسمعا

ا).كلربعب!يحدق.سآخلالها.مايحدثاشهددونانلحظةاسكلن..

ا!عةن،اجسهـااهذا"طروحكتخرجانالى!بض"،نودآنهما

..سيئةأممنسوىاك!يأازايهكنلا"سد

..ؤضلكمن..سيداتر:ال*،ضي

كثيراالحكمهنر:ونهـت8.:*قاص،..ؤفاكمن..وضعلكمن:الار"لمة

،ونعينواحلأمةاكثروقوا!4دم!م..وانتم.ءبأئصصةارطةمن

؟..غرؤةل3بابعلىشرطيا

،-كأا/خطهـأر(*في.،ح!لىهـلم..3؟!،3ا!لمتجمغ!رىكاكداء:لئاة-!،ا

-ر!ك!لح؟كشو!يحومالرجل

ولو،ريرظال!يان،ن،ىكدي!،-ددةهـاتي.آرهلم..لا:الارطة

..لاهـ.051.وصلمدهلعظةالؤونسوتركت،،4رأيفكنت

الف،ضي(إىاتلت!ت،الةورر"3.إ،و-لم!فىتركتكأتء،..لا

..اورمإ.باءدامهس*قضسفيانكلياف!سم..أفاة!كياسب!إي

(ا"الهدانمثالالىرتيو)

واضعةا)خجو"خةثعا)حلكن..او-!مانألىءتطيعلا..لا:ال!،ضى

ا)ءفوبة.ا!صىكمةالم!!قعووروف..كيهر!بلاوضوحا

.ر"..فمو..هـءو.اد...صىاهـ.:الارملة

..ال-سءفىوجهءاىانشئةيذتحو-وؤءةالقاضسي

هـكأ.ررس..اد..4وير..و..لى..ء-:الارمالة

..4،،:صر!ضبنهاا:لقياضطا

..بصر..هـ..ت:لارملةا

نرللمجتع.اإكسالمحا*ينمنكلممواحدورىوسو!(تلالمط):2بمالقاض

-هم...مج..اد..و..د..!:الإرماقي

عئدهابللارتياحاثحكمةبقاعةالحاضرونيشعووسوؤءالقاضي

..بحكمهاالمركمةقنطق



..مها..خر:لارملةا

..اخوالهموالاخوة..ابتاء!لمئالامماتصعأنقسسو!ء:القاضي

فيسلأالأنتصالالهرةقعلمسوف..ءهوما..ازواجهنوالز!جات

المذذببرأممسالعدالة!امسكتلتد"ش،كرةتلافوسوف،كلها

الحدالة(نمثاليلمس)

،الت.ضاليد!عص-ر)..نب...المت..صر..رآ:الارملة

الم،رءلمةأخصرصولوذراضه،في!ض)دفثصحدثسولى:القاضي

معأيالجاهذاانتىرك..المسصنه1،رملةادء8،..بناهيا

(لجابازتوذ!اين!حب)!.لن*ما

؟..معيسنفعلونماذا..فضلمكمن..الفاضيسيدي:ال!لل

حكمان(الارملةامامالطريقيفسحو،البابر!تح):القاضبم

.(البابويغلتىي!رج)!أءدامك!وأ/كأألحاحم!ذهكبمامتل3الفانون

لم..4.لانيأدى(بية-ح..صمت..اكمضللعهـاىمنمعناالم:الفا:لى

التوثال،ءئبركقوي!بعده،اماللا،ئيهصرب،وةالسطاحدريىخل

انجر،صأع-ب"لىخرو-"وعند،اؤتمثالحماملا9ءوينمر

،)ىهظلهعلإةأفه!يو7انالىكاا)!قاروةفوقحاكآزء)،اويضع

؟ويلصمت.ءالبابمفلقايضرجثم،موسيلإةاسطوانةويدس

و/ء!رم،!!د،أ"طكلضالهـ1يش"خلناذيهنجتحالبماب..

(،..ألاسطوانةررءاعوااتكأكيانحو

الدانوبآلىاسنتمعاظلمتىاًلىإ..إيطاقلاشيء!ذا:الأقاضصي

معي؟استا(للالاؤلا؟الازرق

الكلام/وجه،ادمكلطكيز*وتص!،زاهيهره28ستيابدي:الارملة

الدالىوباعبداننء.؟.الاسطوانةفىعتلماذأ..آه(للقاضي

ليسأ(1المقاللانكلامتوص"ةأالاسطوانةتخي!قيدأ01الاررق

معه،الر!صوبدآ،القاتلدراعتآخذ)؟رائعاالفالصرهذا

هـذاما..(نتودف..اًلارملة..لةكا7الفاتليدوربينما

4!تعبرم!رلملاانكام..الغا!سنصيت،هل..فيما..

اذن.نحنفلنرفص(للقاصي001الغالس

الازرقي،ادانوباالىالاستماعاحبلاانني..سروربكل:ادقاضي

ياخذ!والارملأةيعننضن)انغا،مهعلىر،لردصاسهدولمكني

.(1معهاالرقص

!هـونيهفرأيتهل(القاقلالى،الر!صءنتتوفف)ةالارملة

رفص-"تعر!طرب!ادفى..يهمكلا..ذلكومع..الفا(سى

.لسونا

هؤالى!"صو..ال!مونامقتانئي(ظني"طوانةالالىيرر!ع):القاضي

..لمحا!سموسيقىالى*هاعالاسلييروق..

ؤيو*م!.البوءصه!ايضايقكلااذن:الارمله

ول!ن..أطبعبايضاينىلا..(الأمعدعلىي!ج!س):الفاضي

..اعصابييثيرهذا

..الدانوبءنؤلميلا..ار-وك(القاضيترص،):الارملة

8)ء*اهت(.اننا-افيا،ايفالسنرفصلادءف!امأ..آه:القاضي

..التابفيرأبركك!ا..اسمعي

رفص*-كورا-ها،!ةرانهفكرةهنيآرصهـ"إ!اًاـخاب..ال"اب:الارملة

4.لديالرقصاتافضل،المفضلة

؟للتابصصابقاتؤياشتركتهل:القلاضي

اء"هـءطءامامواحيانا..منزليفيفقطالىؤصواكن..لا:الارملة

..جداحو*ش..ح!هين

لآالحمصتتجاورلموءـيالتابترؤصا)صخيرةح!فيدتيان.القاضي

تج!لأ..قىوح،بشدةبكعبيهاترقوهيلىايتهالو52،ا!ام

.مصجزةاًنها..تقؤ..

..قا(تلةسقطاتبسبباحي!انا:الارطة

ركلةواحدتلقىمااذااما..يشكولااحداوللأن..نخم:القاضي
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..اهـللامفعليه..

.8ازركبهديهدكل"واحدتل!ىماأدا..زلم314ماهؤأ:الارمافة

...انتهى!د

.،ين!..قلفهبا:ضه!لالاا

ألتص،ليهمني،صذسرياحدالعر!*لأأ-!عددلىص!بصرىلم:الأرمذة

محىزية.عهولةاءلمرفىات!.؟.البلاجكلىالواكع

.؟نجه!يلأؤ-حرلمشصأهت'بجةلينفى-ل:كماافماةأ

بزوازلهغالل(ءآلاتسب!كأ..جدارخيصبثمنابيعهسو!:الارملة

عمودوكانكوا!فانك....يجهـلس،..زأذا..ولكن..

ديافكرنم..(ألماةلبمأمعدطىصجا*ىالكلالل001اصم

الاسبوب،العطل!ةدضاءيحبكانال!فونصتو!ن،!ب!منبصعه

!اك*ليس،الفون!ووفاةورمد..الانوتكن..البلاجعلى

به.الاحتفاكأيبررمل

زرنك؟.هـاديسد!ؤمرودركننى:ارماضبم

يعتن!؟أ،*ر3،ن.0امر!كازو.قنهءشكن،لذأك..آحل:الارملة

...معنزإ"حنكصبنيشطلب

!م!ا؟وضبمايلىونمه!!ؤصكأع:وفأش"كيأ

.هصراص:لأوعر"ا

الأسبومحيهار*كلهيفضيكانكي!ف،ألعزيزةياسمميد/ك!وفكن:ب!انقاض

.آصثونيننمغله-ثانبينمابا،لشاليه

اللذانالزوبن..كان2ءوعطااخذأأح!ياة(سيجارة(شعل):الارملة

وكنا،افند!بابحجرتناوالاحدالسبتيومييفضيانيشغلانه

تسي..لقدعفوا..51(المقانل)..الشاليهالىنئتقلنحن

وء!ه!،دونؤ!يتناولهاسيجارةلهتيقدم)..سيجارةئكافدمان

سيجطرة.قدم،تملهلتتشط"،المكتبوق2منيدهـلأ!مدبصرومى،

.(للقاضياخرى

؟..نتدخيناءلممكمن..أصمت)..ادخن..لاش!را:ااقاةبر

؟..زوجسك

ولكئ،ادزواج-لأدخنكنتدقد..بأدضبطىهودش:الارملة

ذبلاتحنكأت،متنلا..أصمت)..اؤسصدني،الهونسو

..غترينادصنواووم،يوميالتبع6منلفاؤاتتلاثالزواج

.؟الش!قييفندك.الا.؟دوارالكيسببالا:القاضهم

واكلن...أشهيةايف4رنيلمحا!تدح!ين..ذلكادرك..اجل:الارملة

(اثدحانمنكمصلآتنفث)..ماكتليرا..ماكثرا..ماك!ث!يرا

..ماكحيوا

..!اضلى؟نتيراكلمةاكأ،!ةف"ضطيعينالا..؟ماذا!را:ال!ا!ي

كثيراشبمءلل..حسنما.."-اكتتيرا..ماكتراولكني:الارملة

..ا"كبهـامناكثرولا..ما

هـ.ماكثهيرا..ماكش!ا:اللقاضي

..ماكثيرا..حسنا:لارولكأا

.أثانيةالزواجوءتفهـريناخر..هلموضوعفيفىننضحمدث:القافبر

اذانول!ف..اعرفلا..رضه"(القلأنلالىبخبثننظر):الارءلمة

.هفي،سبنيرجلاوبركتما

تغهميف!يما،رصلكاضق!21..رجل..فوربرل..!سنا:القاصب

..واكثربل..حياتكيحتا

و!كن..ماكثيرادائرةؤيوقهتلقد..53(ضاحة):الارملة

ماكلوقظوان..اخرشيءوا(ثممجاع،ثصماءاله!ف!ا.انظهـ.

..آخرموقفمعيتعارضا،يجب

..يعصئىانيمكناًلانسان..بالضبصذ"اؤولء،!وهرا:ا)قسا!ي

..الخلاطاستعماليهـالامثلاشقيقتى..يعيشالاويوكن

..بهجلاتكرسعطعلىيجلسانيهيمهلاوصسهـوي

موسصقيتك.فيكيعجبني...امعاانت..عميقلتفكيرانه:الارملة



...اليمنىليدهاهـجابةاصبعفقدرجلااعرفكأحأ:"لقاضي

هـان،العشرةاليداصابرعجملةا"امهاحدصحأكركانوعندعا

التسهة.ايدااصابع:ك!يقوليسارع

كأنه..جدامضجموط..مضبوأد(ا)ضحكديغارفة):الارملة

تءفىاءورابعوحبلىوكانه..ي!هـمهآ!اذياالناؤولىالاصبعنسعي

..فىفحأ

نركاله،اطراو"و*زرمااداانهيحقولكان،دلكءنوفضلاةالذفاضي

..الجسممنالاحأزاء!رهعنأشيئايهرف

..جدالطيف:الارملة

عمودأيهيماوالان..الموضوعاتهـفىهفكدع..حسن:القاضبم

؟..الشاليهبيععن

المرحوم..روجهاكرأد3تهـزههـا..ار"لمة..سيدغ(فكر):الارملة

اًير-ن..اولونسواهوءا..نظولالارملةوالسبدة..ارفوأحو

،ء..شيلا(تضحك)...لموكلبم.ءعليهالحصولرمكن

..دوأكلبمهـاذااعرف

..الهمولةكلنالاكلاتوبتفكر..هيها:اورياضيا

ف!1ءاماؤف*جممافوؤط،بب!روالا!ارر:ع*فدبض!مااذا:الارملة

اصا?بأ-حأرافيأسغبالا..نيويوركفيواصر،أحىبراز

؟..بوركن!و

؟ا!لىحأااهذالينيتسمهـاولم:القاضي

عمل.بلااليهوممضيانكأعر!ء:الارطة

...آنتهرو-شكنتوهق!آه:افاصكيا

ورت*ونانكاعتغدكنتولكنني..شيءكلادرف..آءهـف:الارملة

التمسهة.،بعالاصصاحبأحديغكعثل

سطأنا،رأس،فوقمنأرهض،ةاخنفىفعندء،..نهمناا!؟:جمطالقاض

صسلمول3ص"ههـاالحأباقاضيادلكلأحءميأهبد،ناعينتىاصبحت

..عاماعثمرين

..؟احياناتقولىولم:الارملة

!اضيا،زلتمااننكيءلى)!ر،ال"،سامنطائفةهذاك:الغاضي

..للمقضاةوجودلاانهلهـملاوأ.ثد*،ديكلابذلحينئذ

علييحكمكادالرزيالقاضياروت..ولكن(مندحأسا):الظ"تل

ساعة؟نصفمنذ

؟ققولماذا:الارملة

!،أساي(للغالل001!أأئءنزردث"المحطضا).القاضب

!وصحمةأستا..وانت..(ألار"إةأزىريئ!تهـ)ءثت:التارل

؟لاريبرعهإت!خد"الديالرصلى

ا!ا!ررمواأننك!.،ا-"راازصوابرحأدأني!نحنكبما(للعاضبما:الارملة

..ءوبا-ةفىرةمنحأ

؟..وسحرالرحلاتاأحمرجمالي!حمىأبمال!التمة.نتهل:ال!اضي

؟..رتسا3انلنسبمف!لىوانت(للقالىا:الارمالة

..حاليقي.هلهذا.السفرءحأعةعندالمآيتحدفوناولس:القاضي

كبماخبرن..اصراىاس"رمنت!؟نفاتء-قىان3ل.حسنا:الارملة

.؟فرنسللماذا..

سهةر.دللأنبهتلاحضىفرنهطاننااتقدةالهلماضي

نفهلداننا،شاؤرلاعندء،اذن،(رصلفوقرحبلاتأحمع):الارملة

.؟،مى(فرلالاتزلك

نسالمحر.حتىاررهـكلرموضوعلئترك:القاضي

ا:حأراؤتهإسرو(اذا،!محأللا..اهـز،لماا،ملأالسحبراوانا:الارملة

..اًات?ص!لى..استطبهبعفاثى..السفرفكرةعن

.الارأرقالدانوأبالىالاتمابأاو:القاضحأ

م؟..لوء.االيهاسهتهعهل..وا*ن:الارملة

..سحرهلهان..أس:ا:القاضي

؟..الاسمطواًنةاحدكرماواذا:الارملة

؟..انرسبروينولىآصواءمثل..اخرىاسطوانةتشزبن:القاضي

..لحأيثاتشترينلااومهطفاتشتتربرناو

.(بحححأريةلضحكة:الارملة

.؟.الةطوالاصاللصالذيوالمذنحبأ:الغان!ي

(سماصرةنجضمحك):الارملة

..بهدما،اخطىءاكادانذاها..هآ:لغأضيا

ؤ:!!اأحتهـ"شااو..أححأرأرلإحأريأ(وا"إهـأ)في،ضه!باضصا"كة):الأرملة

ة.؟.ذ.ءئاانونتريلا00،1للغ،وفى

..ا!ق!و!5!/بور!!.راش!*الترةهيكم"!لم%رزير؟ةازاء:اقاضد!ا

..؟الارقلنا--"برالا:الارملة

ءلىلمها*،ءهـنيماتق!اوةآن..ذلكمنو؟لاغاب..سأحلقاةالقاخحبم

..-وملمنما

رفف،احا.اتكبماا:8،4لارا

و!ا--ص..ص*نخولقير؟..وةالق!برضفءن("ضدووا):القاف-جمر

..آخرخنتروبا

..9ء4ر3؟مثدرزأ!-(..سسنا(خطفيوومت،وكأن!):الارملة

..لحأخصبب!ابهي!ير؟ايته..انسانيهولرتدما

اءثى،اىايءح!!رتا)هـاءلالىدخلت:يقالعأهـءأاآو:القاضي

..اسفلالىونزلت

(دورةتدور)؟وحأمحأانج!ؤبزرآ)بئماةواوة")الارءلمة

سحالهكب؟ؤبير!رأكأ!ظبمأألاركلاقىفىأمخهقيأتااكهداعاىيجلسى):ااظضي

جهـ-أفياىا.لمءبر،ى)..ففء..اًنبئ..(يدهاراف!كأ):الارملة

..(الجرامغون

كا.؟نفعا!ئ%ذما..أفة،!لبو!ب.كه):*ك!لالاةا

..الارأرقالدافودأاسطوانةادير-ر:الارملة

!نانية؟نرؤصاىا:رليدين:ألتاص!

..داليلةددائد..ارجوك..:ا،رملة

*طوانةايرستحأ"ولم..فقطدثاءقىعبحأونلان..تحبنكها:افاضيا

اقاضبم!،1معولرؤص

.؟.ت!ذيرييكييا!!آت:ىعالى.!!،نلعيهأمنيالكما،تأاقرا):القاتل

؟..هرااتهذيبامناوناي

..!"؟وءدهل..؟مجحأون!وهل(ضي1،نحا):ملةر2لاا

هـ.افا!*لا؟؟-لىازييا،مذركالذيذاو،ن،للقاللا:الغ،ضي

...وهب.آزت(براكبهبا)ةالقالملى

،..خت!يو!يانأوصوئج..!يي"ن..))بآزك!ا(.!ص!منة،ضيالقي

،أثكأ،بم؟-)!!،!لا!ءبا""-لى-طمأ،1**!11ولوو،ئ"ل!-وو):؟لىرماا

../:ب*ددكطتط2-سةز؟حين!.ت"امبأةءبىاحكم..ارصوك..

لببغ!هوردثالت؟ءز-،ص..أم!يءاحط)4يا...!مغتاظة):الارملة

لرازوأب،اءص!اع!جءك!اتبرف،!اق!-،(حى)الازر!ادانوأباءيىت،

.هالارأرق

:ء:ث!..ا!!،عئي50عؤرؤيييالأ..لا(مئ!ايقترب)القاة"كبما

..رر"-*ورورث.4!عادفىهـتو!م003ئعارأصدرها!ءو،اىتحأ!بر،رود

؟..كذلكاليس

..مسعأدرد:الار"لمة

..كثيرةسعاأز-ءورد:لقاضيا

..كذيرةاخرأدسإء-!نصءهـراكت،و:الارملة

،صادرإ،،"مناك!ذرص*وءمنلتستوردهل..رأيكما:القاضب

؟..لنسنوردورأحااكشتصدرازأساام

..نسهتوردء(مااكثرنصلحرازءلماعتقد(سيجارم،ت*ل):ا،ركلاكأ

أليس(المقماللسيمحبىسارهتقدم)الفونم!وابيقولكانهكذا

..اأووق!يقةيعرؤطلامثلن،عموما؟..كذلهـك

الوا:دات،ء!اكأرالصادراتانمهرفةفان؟رأييموهدا:القاضي

الثانوكة.الامورمئامر،الص(؟راتءناكثرالوارداتاناو



اليلفكإء.يهمني،امركثرتاوقلتوالوارداتالصالراتفان

...يكللا..فعلا.الارملة

غايرةتانتلفد؟.المزركشةألقبعةأتلكابن...صمت():القاضي

..اًللطفمن

الايطاليالؤكأ!مناخرىف!بعةعنديوالان..لاختياهدي!ت!:الارملة

...لألابيضباللونمزينة،الاخضر

..عليكيليقالاخغراللون:كطالقاف

..الي!جةتقسيالىيدخلانهبل..فقطعلمييلبأتلاانه:الارملة

اليدحقي!ةي!جعلنالأديااردنساءمقاأمعنفذلك!أيتهل:القاضي

ؤي!؟رأفيما..واص!لونمنوالفمستانوالعهذاء

..اكثرلامعقدات..مقداتس!يداتانهناتفد:الارملة

؟..ضحثريثرنالاولكن:القاضبا

بالن!سبه،هيقداتالمهالسيداتتثيرهااتنىالضحكةان:الارملة

ذلكةيالاساصداما..الموضوعفياقنانويالجانب،لك

..؟خر7خطيأفيوقعتفدالكترىالا..موجوداتهانهن

..ث!ءيفوقكلا..منك51:القاضي

..منهانن!تعلأمقالذياك!نابأنغسن4هت9زرلف!:الار!لة

؟اأ!!ابحادكدفىكأوو.ء،.بن-و(بخطوا/"المكانيهير):ال!اضكط

؟الصرضاوالطول:الارملمه

.والوضائطول:القاضعي

..عرضا03.و..!ولا4انه..هيا!بذقمنهالعنث):الأرملة

لا..اح!تملاناستطيعلا..لا(بيديهرالسهيصدم):القاتل1

ذلك..؟مناكثراحتولاناستطيع

؟..مربعاومسصتكييل:القاضي

..مستطيلانهاعتقد:الارملة

السؤذ!..؟فيكثيرةشقوداترينالا(السقفالىينظر):القاضي

انهيارا.يسببقدهدا..انالرطوبةبسببذتكيكونربما.الارملة

سا!!د..ارجوك..الفاضيسيدييافضلكمنا؟كلمىالى:القاقى

لي،نقدمهماكلعلىاوفعوسوف..تشاءما،بكللك

،المرأةهذعاحبكأدتوانني،القتيلاكرهكنتاننيواعننر!

؟نالهذطهذا!اتحملانيمكنلااًرجوك..ولفى

الذيمنأللقاضميا00نهذياننااتةول!وقحهـتلكيئ:الارملة

ا!،.؟اطريقعندخلانه-رىامأنت؟..نج.؟الرجلهذاثطا

دص-؟لارهلمازنبر..يحبنيكانأنهيفولانيجرؤوكيف

..حيا،نمي

حنلمانه-ات!ولبنص،،هيها؟القاضيصيديي!اسصمع:القانل

-وفهـ.شيء!يالموؤفمن"لغيولاهذاولكن..صءر!ني

ءتابا.كفىوصكن..برج!وناًحبها..اعشط!اكنتبأصنطااعترفىط

القاضي")اسيدي،نصادينبم..عزيزييااخطتقداكاففى:القاغصي

..بقاضلسهتانابينما

؟حسهافي،علىيتمصعلىانيريدرب!صا:الارملة

لي،تروفىلا،القبيلهذامنسخريةا!..يدضيومن:لقاصيا

..يشاءكمالاي!خراذن"لند..-كجبهؤهـوللأء!ا

..برطاقلاامرهذا..حددصناعلينليذتدافهالارملهن

(ان!ويالقانلالىيشيم)..فقطللحظاتيقاطصناانه:القاضي

جالسالقاتل).كأطويللفترةاصهتاأ?4زملصهانهيبدو..

يديه،ب!ينوراسه

ء.انلإاراصسببربه(اوولكنت:الارملة

ذاتالس!وفهنالنوعهذايعرضماكثيرا..اجل:القاضي

..الرشحلمملياتالواح!الهـقطعة

سقفاصلاحيتكلفءم.يرى..تمقريبيةمقايسةمعناوةاذا:الارملة

؟..مشقى
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مدىعلىوايضا،ئفسهالسففابعادعلىيتوففهذأ:الماضي

..الشفوقخطورة

؟.كذلكاليصي..مضحعصونهناكةالارمله

هللظمين..دضلكمنخبريني..(صمت)..بالتاكيد:القاضبملم

..؟القيلولةفترة

..القيلولةمياتام..اجل..كئيرانسعدكيء،دةلمنهـه!:الارمله

هذهخلاليومآخرجتماواذأ،التالتةحتىالياحدة!ن

..آتاملافانني،القنرة

.؟افقش!امينوقى:انقافهك!

..ميلوفياففدبسا!بكل..اناملا:الارم!

ليتسببو!كنها..اتفيلوله!ترةلومئعبد..أنااماازنماض!إ

الاضكلابلى.بعض

؟.تاضطراباي:الارون

اسنحلالكم..السماكلمنعب!الؤيبال!برأ"ركبتع!ىراكعأ:الفاتل

ذل!.مناكثراستطيعلا.!تحبونمابكل

..الاضطفاباتكثلتت1أضطر(للارملةا:الالاضي

..ءالخاعىليطبيص!فالىهكذا..محداعالبىتسبباحيانا:الارملة

أياعولطنبم..الان!رل!اننومأسحكيعلأاظ..أءهـئيةإ!ن!شعي

!إحقاغر-بلث!يء..الغذاءيعدجيدا

...السبانخليحمريذهبانيسطيعكح!؟أن:اقاللا

سصكل!!شكبلاانه..تحمرالسبانخ.؟.اصتم!ببن:أقاضيا

..حقامجنون

اروبانخانيعرفالا..العز-فىسدي(!يعقللال!يءه!ذا:الارملة

؟..تسلق

...المأءمنقليلفي:القاضى

منمصلميلمع،اناءميوتضصا،السبانختاخد..انظر:الارملة

دفيفة.15حواليالنصارع!لىنتركهائم،ا،اء

..إ!السعبانخوحصرااذهبا:القاتل

سيديياولثئنا.المحمرةالسبانخعنالحديثيعاودهوها:القاضي

.بالجنون.الناصديت!مناوروف،السبانخوحمرناذهبناماءذا

..السبان!وحمرااذهباةالقلالل

ارخطاهذامثلارتكباناس!طيعلاانني(1القاضيتهز):الارملة

..المطبخي

..السبافخنع!ىبسرءاىمصراكأر!اذا..4وشآثممه:القاضي

..ويحصدهاهوصذذ!ب

بر،مههيمرا،مرا!كاناستطيعلا..استطيعلا..كلا:الارملة

الخخاهذاروكبانفبلانقذهانعلييهجب..السهولة

..المأءمنقليل!!اًاسبانخ..عزيزييااللقاظما

فيجاهلاكنتاذامعذوة.تح!هـهلااًل!سبانخ..حسصط:الفماتل

السيد)هـىليتتوسط!أناًرجور..ولكن..المجالهذا

..مصإعملهفيويماذا..س!..الهاضي

..انقضاةعنالحديثيعاودانه(اللأفاضيا:الارمالة

لاولم..ش!لأفييتحدثوانبدلا..عزيزتيياديمه:القاضي

ادديدةالموضوعاتمنكغيرهموضوعاًنه..افضاةاعنيتحدث

.الاخرى

!إفيا!فوءإتالحديثيشدنيكم.إ!.آلعد!دةالموضوعات:الارملة

الممنافحثمة؟موضوعاتنطرحانماتحب

..؟!طرى4انسنموضوعاي:الفاضي

..موضوعاإكونانالمهم..موضوعاييىكن:الارملة

..وموضوعاتموضوعاتهناكولكن:القاض

..الموخمسوعهودائما..الموضوع:الارملة

يذغيريكونانيمكنلا6ماموضوعان0011صمقت:القاضي

..موضوع



مهصفيا"بجانبيآويرجس،مقعدهيس!لمبالقاتل)

؟ةينانر،ماانه،ماموصكع!فيالمضشويقمرتابرزمن:ا،رملة

05موضوعأيظلدلكمنبالرغمو)كنه،سخيفاموضوعا

ه!-اوالموضوعحمص!4أانعزيؤستآتفنقدتصوهل:القاضي

؟..واحسدش!*

اكوفيعو..حصانان!صانان!دهاكماذا..ا!طلا:الارملة

....موضوع

ديالموض.-..؟زن!لندصل..االم!مقغأيةهذا..اواكقك:القاضي

..موضوعلديليس(مقاعة!:الارملة

...أنا:اتلالهقا

..بنفسكفلتهالهقد..!اتلانت..بموضوعلستانت:الارملة

..المر"كمةخلبفيوالح..قالىأنا..بالفعل:الفالل

هكذاتقولانبثالاجدت..كلمةمنلهايا..آلع..الع:القاضي

..ول!ن..الحاًنني..

..البهازني..اجل:ال!قاثل

..ولكن..لدوضوعلدي..هيا:الارملة

..لا/امموضىلديرك..؟'ولكنالقاضي

.،مني..!اراسفبكل..ولكن..لدي:الارملة

فيالصهبون.م!في)!هـث..موضوعكفيمعونحثماان:القآضي

.تست!3لاانكتقللا:الارملة

..منيل!تبون4الصوقكناسنحم..ا،وهلمهوهذا:القاضي

..مست!حيلهذا!هناوو):الارملة

؟.بكلمةليأهنم!حان:القاتل

..فوقهاوكلمتانةالقاضي

.؟موضىهيهل:الارملة

..كلمةانها..كلا:القلالل

كلمة..ومثدلا..ءوف!وطلكونانيثكن..حعت؟..كللمة:الارملة

02موضوعاتكونانيمكنفي

!-ااض/"أيترانعرووفوعهوكم؟هداموضوعايالقاضي

..الكونغوالىالاخيرةرحلننيخلالاننبم،الهزيزةالصديقة

هذهفيلديك!ابئءزاسنحلفكالقاضيسيدي(متوسلا9:القاتل

..لكاشرنهدفي..الدنيا

انئشآءنج!االعاحممل..انسيديب..س!هـشلهيا:القاضي

!*-ؤ!.لىدبالأمأي!ءىه!كليمم!!كىاضر!ء!يهرفون؟العالمفي

..أ!تمالهذاؤك!شنثعت!غههفيالذيانت

هـ..قىلمءكأخأمح!ديالي؟لمحدهننرالمجالهدافنه؟مرفهماان:الارملة

..الانح!ىشيعاعليتقعهط

ت.رأت.ال!ونر!ر1)ى6الأخير!حالتبمخلال:هكذاالموضوعبدايةلتكن

..لنااحك..احك..الالمحيالىمنوفط!اناهطعانا

مالىم2الاءناتكلمولن،.ارزفر41(غاضبا)!!لقافي

لمبر،بة؟لههنكهل..صديقييابكما:الارملة

..هنهي/-كأدابىهـنثمعلأرزذرراحدا-وفطالة،شبةهزربغ..حمسهظ:لقاضبما

يأءناورهء"لفلهـلأ.شبقموضوعلدينان!ص،هما..رائع:الارطة

..بهانحلمالىكطالموضوعاتمنموضوع

!،لنه..لتهصيبرعناسالاناًريد..ارجوكمواحدةكلمة:القهـاثل

بحيافي.تننطق

،لاللأثتسعيتسيدبابة..سيدلىيا-خطيءدائهسا(للقاتلا:الارملة

ثالثة.ءلمهوق!هميئازيةكلمةتسي.،كلمةدبابة..كلملى

تسي.تسيذبابة:كعالقاف

ذبابة(ه0*و!تسي.).القاكلودرفي.لكتبههرا:الارملة

..!نجانيقاالىالاخيرةرحلتبمائناء:القاضي

..متلا-يتاتىكسي.8كسيتسيبلقبألاننطنيلقبانج!يل:الارملة
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ذبأقي.تسي-سيريتاالطفلكونوربما:الفهصي

قنص)نبابيةاحراسم..انهتكاتسيزبابةريحاآكضل:الادملة

نحاضسب.صاحبناانيبدو(اقلالالا(لي

..يغضبهسياارىلسست..يغضبثاذا..؟ثريلا:القاضي

يغضب.انيه!كنالافدانكان..ذلكومع:الارملة

سبب.هناكجمونوانب!لاولكن..مملأ-ن:إضيالفا

يع!ضبانويممن..جدامعقدالانانيالقلبمان..لصدطهلم*:الارمله

..سهـبببلااوبسبب

يغفب.القلباناعرفكنتماةالقاضي

..غافهبصاحبنا!كللب(ذن..(صمت)..يغضب:الارملة

..يغضطبالاغليه..غاضباكاناذا..حسنا:القاضي

.؟يغضبانالايستالعلم!اذا:الارملة

نالانسانكيف..؟يشاء..كضافنفليغضسب..حسنا:الق!افي

غاضباأي!عينؤ

مهلما.ف!يقاا"يسببذلكوانبدلا:الارملة

بفآضب..لستأنا:القارها

ام!أنهوكم.نماضالباليسانه6يعلشهوها(للقاضياالاكأملة

؟..ازنفي!مازا..عاصبغيرشد!ثوورللقالا.إ.غريب

..احاكم!هااريد:القايل

..!اهزعنابحث:الارملة

..القاضيهوهذا(افة،فجم!الىث"يى)ةالفابهل

...س((القاضيسيهـي)1الحدينهيعاودهوها(غاضبا)القاضي

.."القآضيسيدي"

مناكلمنذاستجوابامعياجريتبئمههثانت..ولكنك:ائهقاتل

رورتدجماكنتلفه؟..نسيتورنثونانيرهةلهل..لاعهنصف

ا.صباج،هذاتحتووضعننئي،بئلاستئهو،حقتني،القضاةرداء

بملابي،المسبدةهذهجام!انم،عض"وبرس!لبابعادنسمعولم

اره)هطأزكرتانكتنهزهلوهنتني،ءلىوانقضت،الآلم!داد

001صبحااليس،للارملةا؟..مبالاعدعلييككمسوف

مه!اغيرفىالىماانهام،الاننبدئملأاننستط:ءأللارملةا:القافي

.؟لماما

كنالالضية..نبداانيمكنأنهاعتقيد(القافلالىتنظر):إلارملة

.وعحصك!رةمح!دةاصيحت

؟.."الفضب(نجد!شمه!:ئقاتلا

،وهادلمحاكمةالحقياليالمهاغنكإ،هـدفيلأ..ولا006ا*لى:افي،صى

!قدانبسببامراةتقاسيمهالذيوألصؤز.الاكلرآيتورأنت

كاملا؟الدورهـبرهـاديةا1(م!.0جبالحىنوجهطا

؟؟...ماذا:لقاتلا

عاىاتقانه.لمهاكدنهيقدللعدالةحبيانحفيق".اقاض!فيدوهـا:الفاض!

،الحدادملابسرفيانيقةكنتلقد..نبخالأوارص-و:الارملة

".باص،)"الرزندو-واديت

31مل-كأة!دوركواديهت..عزيزتيا،أ*!ةراكأت..رائعة:الفاضي

..وجه

لهجهونانننمااامه..تل!مانااً..نانمركأوتما1(هغناظا):لىلفالاا

..حقيقياقاضيا..قهنهيااريد..المحاكوةيدار..لئي!ان..

..الارملةبدوروهذه..القاضيبدوريقومهذا.(صمت)

..الاوبريتهـملة1يا(للارملةا!معرجينمنلكطيا

عزيزيياالصوابجانبكلقد؟..انا..الاوبريتارملة:الارملمة

الظر..انظبر(بطقة،ت!رج،نبالمكفوقمنيطهاحقيبةتاخذ)

.أ.باذهومنتعرف..طزديدإ،ئرشيرنا..المطامؤلةهزرهاهن

بازالفونسؤانه(كوتوغراكيةصورةولحرجفائيةالحقيبةتفتحإ

ائمصاهالنالتيريناالى(الاههـداءتؤرأ)...الذلى.هـالرحل



رافيأما..ال!وفوحبكلكلع..

..نوجك؟حمبيثماث..لهن!ع!ش(وجلاعلىالحيرة!:ا!قل

هذا..م!يتالاكأولكنه..اصبهكلنت.إ..مسكينمنلكياةالألىملية

ء.خر2ث،نميا،نون!سن،شي

وذالر-ل؟قتف!هو(اصئعبتستالقانلالىكحير):القاضي

.؟التس!عةالاصابعا

..اكثرلااصابعقسعة:الارطة

واحداييثتلكم!فيةش!لغد.ودهمثستكانزعاجثاثركانني:ائ!د!

ايضا.و"+للايينظوكما؟هـالمحاكمةروالأن..الناسمن

.ما،ثرلآ..ل!تينمجرد:الارمدة

..اظنك،صمت)..اررسباركعقيباووعل!لاثشكرأ:31معي

كانالذك!و5،التفليديالقانونات!ق!.لىكنتعزيزي!ا

..تصرماتهكسيحدد

منال!رهاخرجتافنيجيدالعلم.بنفسيتن!ضيألالدمسمالفاكو

لهروبااكضرألنتشخصيااًلا..سموعأكسيلهباذتراتع!وه

..مرةلف2

"-جتر:ممبكتن!أخك؟فتركأ-..الرأي!جسلع!كلنفقنني9ةأزوضي

!)ارك-بالفعلحهـدتكما-ايضالعرضولشنا.الهرب

هـلافن.العدالة!ديبهيلشلتوراتوههـا،ذلكتستطع

بههـماولكن،الهربمنا!مكن..ل-3"حسنا)1يليمالنفسك

..!ضهيةالعضيةتكون،سوءاوخيردلىو!تهي،صحاكمتيتنبم

.(بسخريةضحك)..هي..هي..هل..منم!ي!ةةالارملة

اذااماسلامفيالمجتمموسطاعيننى،سوفسراحياظقلو:القالل

..اثمثمنثفصتالداكونفانني،عليال!كمتم

انكل..صبرا!كاسنطعلن..الآرغكلامهذا..؟ماذا:القاض

لنواحدارج!لاص..ذلك.و!جرما.انتارتكبت..عز،فىييا

عليك.يحكمانيستطيع

؟والقضاة:القاتل

..والنضاة..رجلاولكقلض:القاض!

..ر"!الىالغضاة..رجال("غاطعه):الأرمله

..اللهيحاسبشافن:القاتل

..الا.س!بهـذااحدااعرفلا..الله..الله،مفكرا):الفافي

حديثنا:نواصل..ولكن

بسلاالجريمةتصبحاذن،ال!بنستطيعانت:اولاحتمالى

وخزالفمميرحتىيطاردكاندون،نالسكانتتنم!آهاخىعقاب

..خفيةنعطة..هناكهذاورغم..يرامماعلىشيءكل..

بصةو،،شخصياانتولا،نصرفكعلىالحكميستطيعئسعلا

.لىساسا

بالهعس!ةمط4يهوفماذا..ألجريمةانا-يتماافاولكن:التاتل

..؟للبافي

..تامهموء..بهدوءاصغ:الادملة

يزعبملض!-ووءزو(كن،يهربالقافل:ا!تالمقيالاحمتمال:القاضي

يئجين4؟لكت.للراحةطلجاا(محكمةالىهرع،الا؟ممنيوموفي

ءلمايه،بم!حضانتسشطيعلاةا)"ءهـالة.وه!مبمدكاندلكان

ثكلي!ة.حلولالهتق!مولكنها

.،وحينئذ..حكمكماتصدانتسض؟جمعونولكنكم:القاقى

ؤ،ئهكأ.المثكلةظل:القاضي

فموتوسولى..اموتسوف:ليئبا،نسبةقفالمينفس:ا!رملة

..و!مةبكمةنتفوهاننستطيعلنوعنعائذ..جميعا

فالمشكلة.ا!ثه!ج!بمنالمشكلهننا،،ضتعالى..وا!را:القاضي

امدامك.يت!لن..الحكمصلأورمنفبالرغم.قا*لمةتظل
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الخطا،اصلعنالقدةالعضاةلييقولسوف.ايضاوائاالاعلة

الجانيعاىاقانوناوسوهـيظ!بق.مجراهاالعدالةواتخلت

منلسيدةأ)،..يهمنيماذا:ا،م!كولىانااما.بحذا!يره

نفتلانيجبكان:معدالانشيءكل،مأسخصزوجها

اصرانعليكب.كمايموتانزوجيعلىوكان..زوجي

ارملة.

5-ذهتعبيراتمناسهوحياناسط-عوانني..انظرةالقاضي

..مرحيامشهداالسيدة

...ؤاضولكنك:الالافل

واما،بالمالوامااحكامياصدر؟لطبعوكنت.فداضياكنت:الفاضبم

بالادانة.

تضحك():الارطة

والت(للارملةا؟تحاكمنهـيلئانتادن(للفاضياةالمقالى

؟..سينبيلا

.(بسخريةضحك)..هي..هي.هي:الارمل!ة

بس!خرلأكأ(بضحكأ:القاضج

الغرفةمناخرجتلمور..ومحتجز..ثىمقبوضونكت!:لىالالا

..يديكيال!رريد3ءموأوث،تلدموخالمى--4أوو:راتبالم!!هن!ق

لحتووضعتياجريتهبنفسعكانت،ضويلنلامقميواجري

..حصبةااثطى

..عزيزييامفتعلهنهديداتانها(القاللكفعلىيربت):القاضي

..معنىبلأتخويش

..عزيزييامفنعلةتهديدات(اتفلأللكفعلىاربت):الارملة

خلمتمااذااننيلكافولكأت(للق!ء001معنىبلاتخويف

بعدنمتمااذاولكن6بألننباشعرلاالا!اربعدالنومالى

..؟لارهاقاحس،الغذاء

هـواءلؤ8نآك..ال!لمولةنوممنجيدالحتاطيآنينبنن:انفاضبم

كما)بتللكولبالمفسبةللظروؤ?القيلولةطبقا،نتدحللثيرة

.لختلفضعيفلشخصبالسبةانهاكو،،للطفلانسبةباهي

..قويلشخمربالنسب!ةكأها

أ.الجوربا!اضيده.كميساويهذاالىال!يمنىبساههاتننعير):الارملة

..النايلونمنربما،الحريرمنثيسانهافئ:الغاضي

...النايلونكا:الارملة

..بيزوخمسة(مفكرا):الفافي

..؟غيركفضاةيرجدهل(للقاضيا:الغ!ا.لل

السمربهذايباعالنايلونأنا!مفدكنتما(للارملةا:القاضي

صناعيا؟انتاجاليسا..لغاييا

الواحدالزوجثمنجواربفهناك..الانواعاعلىهوليس:الارملة

..دهزوعشرونمنها

..يحد!انيمكنلا(!ولهمااًن..وضلكءنل!كلة:القاتل

أمنالنايلونل!يةغاجواربهناكاليست..ماذا(للقالنل01القاضي

القضاةانافول..النايلونجواربعنالكاملا..لا..كلا:اقاتلا

..ليحاكموناجاءوافهم.مهءنلعولوجموا

.؟ش!ركتصبغهـلى(1المقاضج):الارملة

..مضمونةصبثةاصتمملانني.انظري؟..عبرؤاتوكيف:القاضبم

صيضحةهي..بالتلايد(رأس"ران!قىتشم)..واضح:الارمالة

الزجاجة؟تكلفككم.جيده

بيزووابصغيرة،بيزو3المتوسطة..بيزو5الكبيرة:القاضي

..واحد

انالمواذا..تحاكمنيدمانتاذا..،ضلمكمناسممني:القاتل

؟..انت(للارملة001؟افنيحاكمنيمن..نفسمياحاكم

..فكرة(عنمبىللقاضيا00لابالطيع؟..انا(للقاتلا:الارملة

نحسووتجهانالقاضيبيدت!مسك)..ؤضلكمن(1قلللقاا



.(ذلحلالتماساب!نظر؟اتهيشابعمماالاتل،أليأب

..(مسموعغيرب!لامللقافينهيمى):الارملة

؟..3ححمتىسيتولىمن..مضلكطمن(مننوسلا):اتلال!ق!ا

(مسموعغيردكلامللارملةيه!ى):القاضي

؟.اكلعلهانعليماذأ..واحدهبلحظ!ةليألسممضن:القلأ-!ل

المكتب(نحوممرعينيتجهانوالقاضيالأرملت)

..الحالعلى!ذاتتركاز!انيمكنلا..ا!بدلا..ارجوك!ةالقافل

..السلالفيالماءنقلممل..(القاعمظالىمستتدا"ةالقاضي

فيالماءنفلمئنلفقوللماذا"الغاضيبقميصيمسك!ةالقلالل

..فهمني..ليان!رح؟..السل

السلال،الما?ينقلانبمعنى..ستعدوننحنإ!للشرح:الارملة

..المسمتحيسلمنضوب

..بارملةلستوانت..بقاضلستاتتافن..حس!شا:القلاءل

؟تسممعلن021بقاظهلستايضاانا

اللؤلؤمنعقداجمريزالعيداهدىلقد(ذ!اعيهصكلهع):ال!فاضي

..ال!ييمصديقهلزو"كأ

..بيزوالاووبصثرةعقد..؟..بذلكعلمتهل:الارملة

ئميمن!هوكم:الغانبم

..مظخرآلوقت..51،السطعةالىتنظر)..حرلؤلؤانه:الارملة

نرحل؟(للقاضياالس!عاثم!هلآالساعةالهييا

لكيرو!الا..الولمحتمنمتسعامامنا..؟التعجلولم:القافي

؟الاندقالدانوبانغامعلىهـقصة

الاصسل.مجريةلهانأ..الازيرقالدانوبأعبداننيةالارملة

بيريزالسيديعنط..!الرقهصيبدآنثمالاسطوانةيدير):القاضي

الانسانيرىو'نبدلا..طلقا..زلكاصدقكنتما..

..يص!لاخابنفسه

..يشعرلاالذكيكالكلب،ترىلااليتيالميون:ثلارملة

..برعرهيفقدلم،ال!ؤفىةياأصديقنىبيريزالسبولكنالقاضي

..بقوةينبضفهو،لقلبهبالسبةاما

..حىالذيكاثكلب،لرىانننياًلعيون..اذن..حسشاةا؟لادملة

.*لشعرهيصبغهل..بيريزوالسي!د:القاضي

شعرهانه..يومكلراسهاشماني..مطلآ:..كلا:الارملة

..الطبيهـه!

.+كببرةت،يةالىيخناجالصبذةالسمعمالانشكلا:القاضي

.ا)رأسجلدفيقهـحاكمهايتنعمامكثيرا

؟تقولماذا:الارمله

..خطيراشيئاا!للا:القاضي

ارأسابفروةيتعلقامرانه:الارملهـة

..بقاتللستانا..وفعلا..قولا:القلادل

نم!د!-والطعنذير!رخالم(!رملة،.سألكالذيمن:القاضي

...بقا+صلليسانهيسيوالان..قا-هـلانهقا/ئ!ساصت

..الرجلهذايفهملااحداان

..(لاخوىالموضوىتمئكغيرهللمناقشةموصوعلصي:الارملة

مسا(للقاضياموضوعانناقنئىلحنسيدييااس!ع(للقاللا

في99حاصلهو

..لاامقانلاناهل..فضلكمنواحدةكلمة(للقاضيأ:القلالل

....القانونيةبالمسانلاناالرانيوماإ!سمجمنلهيا:القاضي

05عنريزتييا81(للارملة001القضاةاحدالىاذهب

.8مي7و:الارملة

.56:القاضي

..الضربج!دولحضا!مهـتطعلمانا..جزيلاشرا:!رعلة

.*الفمهجعولحف!استطعلم..ذلكعكمى؟انا:القاضي

36قسمى"ناتجهوما..فياوقعلسو!الان..حسنا:الارملة

67

91على

..اعرث.لا..مستحيل.قليلاانتظري..كم..9على63:القاضي

سلني..الس!كأج!ولاحفظكيفرآيتهل..7اذ4:الارملية

؟6مي7فربحا/طهكم،الاناانت

؟9مي7ضربحاصلكمالفافي

..9فئ007كبيةمنيالي..اسيا..9في7:الارملة

.ا!فلا..لا

؟..بقاتللستاناأم..ق!اظهاًنا!ل(!زملة)القاقى

ج!دوللنراجعالرجلهذايركنالالماذا(للقاضيا:الارملة

.الغ!رب

..لئالجصاحفظانا:القا+لل

...لينلهجىاكلايحفظ(،للفاضي"مدهش..ئعراش!+:يلارملة

...شكبلامتوحشانه

شئوكيبدركمامااذا،الاربعةالجداولعليكمااسردوسود:القائلا

الجداوليعر!انهيفولانسان..الرجلهذااثهملا:الفلآضي

..الشهـوكتساورهانينبغيلا،الاربعة

..لاامفناتلاكنتاذامااعرفلا..ولكنالجداولعر!ا:الق!اتل

اتسياعرفؤمتلا..ال!ياة!!سسءكليعر!!لاالانسان:الارملة

..الارب!ةا(جداولاعر!لاولكئ،قاتلةلست

.ال!-ديستحقانسانانك:القاضي

ظ!ر!نالاربعةاةجداوليرعروءانسان..حسدواي:الارملة

..قلب

فنلتالا..متاهاتفيندخلينيلا..سيدليياارجوكةالقافل

..ضحينيكلووزوجك.!رجلا

ن!ء-اتن!غلهسو!اناامما..(ك،مولىذفسمكانتاشعل:الارملة

..بجداولهي

..احاكماناريد:القاتل

عنال!جدوليننحفضآننربدونرنأالالاةساليثشير)ةالارم!لة

.الفربوجهول،مةالمفج!ول،قالبظص

تنتمككةتل!ةمنذ..عز-فىي4رنة-كتناؤفىول!ث:القاضي

ن!اولعبثا(ل!لاهـملةأقاتلأكاتؤلدوالازأكقالىموففكفي

متلنا،الجادي!الاشخاصولفى..عزيزقطيئالرجلورافص

..مطلغاانفسهميناقضونلا

..ا)جهاولنعرثلااو-ءرف!متع3(ذأ..اظرأسكيهذاالارمفة

..نعرفهالااونعر!هأاننانوففاننا

..وقدقلتما..هذا!ذاكالاتخلطابيئارجوالقاقل

فلا..كالتماقملت..ا(صديقايهاففىفمناسك!ت:القاضي

الميختلفة.ا(وضوءاتبينللخلطداعي

..ال!هلاىاوالنزول..اعلىالىالصعود..المثيء؟فس:الارملة

..اسةلىالىتصصانانهما:القاتل

فربنا،اذا00اسفلالىتنرلو،ننا،،نزفياذا..خط:القاف!

..نقسملافاننا

ل9..،!ءدرترأصبرانالسطيعلا..ثرئرةكفى(أجخاصا):الما-لى

..شيئابط

.؟الهاعةكم"!رملة):لقاضبماا

..السعايسسةبر،وزتبل..السال!سة(الساعةالىكنظرؤ:الارمههـة

..(ببطءالسيرن3يبد).الحلاقمعايضاموعدعلىانني

ء-لهىترقصانلكخير..شيعالكسوهـاقول(للقلايلا

اضول،اؤطغار؟انوهما2يانبسر)..الازرقالدانوبلمخملاق

بدرركا.إ:ضدةااىاويئء".مالجو(م!ىالىين!القا-لى)

..بطيئارر!اراوردا!هـ"رت..قصىلرايبدأ..لاسطواتةا

.(بطيئسا


