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و
م!سف!صراص!ا1لمجمصحرحميحى

لمج!لما!عاصفاهـ!مرحعمجحس

ح!تارتتداا.!"/إورروا4بع!ار.لىجصش"عش،5مالي!ء!و!أرلمه!!م

امللأ،وحدمد،لت"-"يعيمف!لأل!!،5!هدارص...هـلىىالسرصلاءورجالصكل!رأركلنخهـد.لج!صسىلعد

ال-بيظ!رضااالسببولهدا.!طبلجماوباي!بى)4"وتالوطوالىع!حهعيش*اواحدلل/1و!ىحجلمعياسض،د

.سارررءضدهـصمح-يرمع!-وردصدلر-هـ-،،ل!حسرا//و\،يهرلمعبىلملمر"ملل

هـنلىرأءناسراءرشرااداموؤ!مسرحبإتص!ممونيطلمعثرهـ1/4هـي!لتشااىالحسمابا.لوسمعلم"ص!صده

ءرضهافيالضننمنتشدذانالابيكيتص!وليل!م!سحيات."5وكارالزويرلماو(،الروب"

.يورس!ومسرحتقنيةدونيج!اهاالعارضإتلى!نواالهامفبصلورنوه!*ولىلاللث!معزىيبدومد

اًلننمخعصببلتلمر1،-ءرر،للععهو،لس!ه!رهادحدطوطمهبطل.كي!جوز

-ضالمفىو-الفتنفلى-ج-تج!-انتارلى!اذالا"عج!.لحفالهردا!سمح،اهي!ثاكاعضدد5فالم-صد،عمعا

مديرذ-إبتمعاسيدذ-المخبرة-العجوززيرةر5الساشلاءحطبوهـءإ-صلاولحجااإتكطاقراطيهولبيراالا.جهزه

الشخص-الثارصىلشختلىا-ولا،اكمخهلى-ا!د!.!دامواعندح!وصيهلتراوسى،ادلمحرلأامن!،يى--ضح،

النشسط-الاوللشرطيا-الرأبعالث-خصن-الثالثووولملترطهانحالىيصدوك!المسرحي!هده!فى

الضاني."يهبوالا"دهابظلمرنيستطلىولينلدايصمدولأكمالساطهارمز

المسرحايسرمنالسفلبما!قسمالىيجاس.اننرطةامركزفي))يلاونانعصررللمحيلن!ر/ونوهمدوالهممنيهربونممن

معطفايرأهـبمماالظلنقيلكهلوهوالمف"نزبالاوراقمغطاةمنف!ةخلنفالأحتفماهـبداتيتهءلجهخلارونو*الح،ءحميعتهلتاران

هـن،تارانالا!"ظدالمنفرةازاءصاءهـايقف.مخططاوسروالااسهودومنناغرهفكارهالهو.للأونرمسمهلىاإودولنوصهيميت!

اللعدوبم!الور-!والى.ارسواًدويرتدبمرالممرمنالاربعينفيانهالمشملولحظةالدولهلألهاية!يصهردوماأ)!ردلان.وصلم!انه

كرسيعلىيضطجعاللونراكنشابوهوالم!ضةيميةهـمالى،بقدبلالااللتمنو!نعرلاالها،ايصاالدولههوالذيالمطاقفي

ا!سرحمناوراويااقصمايمين.وعلىمنهالخلمفيالجزءعلىذ!نهاضماويحتويوءاءو1ا،الجماعهعا-"تعبرجسرانثونص،لىقدر

ولغلصق!ء،اوراط.ا?ئفلاءمةمنقون!مةثيابفياللعجوزرتيرةالسهـ3،متىردهامفه)وصاشريعةلار!اسواء،ونترانعهاقسيمها

."الاضابيرفيتقرا،اجالادرمع!ينة،لععيدهالنسخالا!أودنراتمنذسخةاركالمهم

اعا!انتشإءبعدص؟لود*ن(لولمحفبردونودكنقللايدهث)تارانلافردازىولكنةروعكلدقصالصإخاصهامسطرتهاولديها

.الشيءبعضنضهيىروازني-اللجمهورررىمحترما-ميان!انامني!ونانر،ستصرارلن!4لقالخا،ابداكيرالمت..ذلكا

ا!عل!ؤبنتصكللوظي!نو/بمااخرشخصكايجبداذلكتعلمانكور!حم.مامذهباوجاصدهغقيددمنألاصلطبقنسخة

اؤمقان!ليكانولذأ.كلي!ةارة،مةهـذهباطلة!!كمباك،كم!يرىابكبساطهبكليضعكانيسشطىعنترطهرجلاصغرفانذاك

اسمحلاانعبمعاىلليبرهنكأف.بطبا!ف-يى"كه!اساوبمان؟3!ؤاشيئاكريالم!خلالالاحىل!إطات4وضعتقازونلنصوءلىؤقاو

اس*هينوا،ذللكجانبأصاا..ا)شعكلب"فابرالنءصؤطق-طلنف!!يمااو...يةال!لنتفففورمنفروكي(مثلا)بلديفي

ملاب*4"لمعفييرغبمن!دةالسلماوهاكأ*مار!ص،للاش!باء3كمدرابا.ءا:ةكأيةأالفاشيةاو..ال!وضوية

ناديرغبةاءلمكلااننيللكما؟كددعوني(ضاحكا)؟3هذاطقسفيالجمشعان..ويقاومزفس!4عنز،رانيدافعوعبثا

ياهـناشداعملانا،الفراشمياسىابيععدةرقاداولرضانعوضبلفحسمبزيةلىوءءنليص،بهويستهز"ونيتجا!لوز"

الت!صديققطتطيعتل!-!هناانظر...ثمينوقتي،اخرشخصقفهصويفهمونلارنالاخران.ضاا"تفاهمس!وء"وعن

!كلكادهانهمالىوارد/ناشبي!اءاية/قولونانهمتعلاونانتم؟بالاطفالالاخرينص!تساعرتفهمأنازتتسمتطيعلاكمامشاعره...

اللدنيمافيش!ه!ءاييعملونانهم،اهتمامكوتئهمش!أنالانفهميجعلوا،فارسفيسالعربيم،ا،:تاقيالقدو.اكاصل"احقيقتهاءلى

لانليس.زمهم،م!كياتبعتهااد!بالطريقةألاطفالتعرفانللك...الصلةان"تفا!ملسوءمجموءةالح!اةان"سواهقبل

...ايجمامعةثياسظذانا(باهتمام)طنغ،تلاميديهثلاطفالاللدي،فقط-"الموضوع"مستوىعلىهيالناسبيمنماالقائمة

حفظفيمشمرةزالثلااقياللعجوزالسكرليرةلواجهةيكفت)ول*نالاتصالواما،رحنهمور،للالضقاءالوحى!دالمجالهيالاشياء

يالتف!،السادةايها،الفظةوتلك.ابنةصنيلاختي(الا،راق،مستقلةحدرذواتالالا(ن،فمعدومالذواتبين-قيالحق

عندمااليهاتصغيبالةورلوأنت.بجدتؤكدكيمطلاشيءاي،شيءهناو!نالخاصعالمهاولهـ،بذاتهاقائمةوأحدةكل

جدامولعانا،فهميتسيئوالا!هيتتكلمعئدماالليهاتهكلخي.تتكلممشاعرهويفهمتماماالاخرفيعرانمناايعاىيستحيل

التضنولكن..ءامةالاطفالاحباللحقبيقةفي.اللصغيرةاختيبابرئة.الاصيلبمعناهاعباراتهوحتىوذظراته

ؤقط...افرىقضببةبهينطقونثمر؟و!مفييضعونههراءبكلعاطفةواقوىواولسعاعكلق،رالحجمااستشهدناولو

جبةيعاصلمروا،هناكهمكانواؤجأةئم،ادئهرعلىهادئةمث.جةفيكنتوالعشاقالشعراءأعصنانلوجدذا،التجاوبقوامهابشرية

جميعاجا،وا.حالامكانكل،ءكانلامناكبرعددوجاء...!ه!حوالالاتصالوتعذرال-ببوحدانيةاخراوبشكلفونرعتر

منلماذا-...اؤراناستطيعلا.باللهروببدأت،حسنا!باتجاهي.وحيدلالاالمرءيعشقلارليأكهقال.بالمحبوبآلحقيقي
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عهدرفي،ةصلميرشعرراتفراء3،اروحايمنمنالمخبرةتدخلمنأخرانا.بقعةاولىوفيرؤيتهـهناكاتوفعن3.الملا؟ضيالمحتمل

وبلىوزةطياتذات.هـورةلرتديقبيحةولاجصلمةهيلا،محددغيرذلك!كن،هلىوبياكميرقررواانيرسصطيعونانهم،"اك!دبالىهروبيتكر

.(الاكمام!صيوةبذللكالشنهيظهـعنيهل!السادةايهاالياًؤظروا.الاءرفيماكل

ونظاراتهالبن!بةص*جحطويلاوشاهدنهـشخصاي!دتالم-المخبرة!وفهماحتى؟عجلعلىملاب.همخلعبامكاؤ"لمالمذينالرجالمنانوعا

هنا.سأقاهاننيسنتافد؟يدهفي..فيثازئر!ء!ااررراعبمبدكيانكافياولمحتالبكان

.الاستاد(تارانالىمنت!يرا)غيرانسةياهنااصدلا-المفوضينةضاماميرمريروهـناك،"مكا!فاديللعدمآسف-المفنش-

.(المخبزة"نويدنورلمرأنيجفل)ص.تفاصيلهاكلفيا!ادتك

لقد،بالفبطاذكركنتاذاميما...!ورصةلير!أناظن-.لا!انإ31(":ف!ه)يصرخونسميعاكانوا!خافيركفواا!هم-لاران

..اللعمومعلىقيإزةممءسح!يفة(المموضاللىيلتفت)صحيفةحديرثانشرت.هماليسسارنكالو

اف-ا.تااخطلقد(الاطلاقءلمىمبالاةبدونءت"بورد)الم!رة؟يصرخونكانوابم-افتنتىا

نجبأنهشيئاتصنعأنرستطيعا.!ظيعصرهنا(المفوضالى)مخبرةذاهـ-بانت))(الامامالىشمببراصبنيوصوتبحدة)لاران

طبعا.-ارةوضلمانا؟ماذاطىاللعصول"!علببهللحصولذأهبانص،4علهللحصول

اقصىفينادذةق،حفيراغبا،لعجوزاالسبرليرةوتبقهينهض.على!ذنكابرهانا!تطهبموالهخولأيار.لمكب

.(يهكر!سظهرعلىوذ!نها!""صةخفسى4ثازجه2المفوضيجا-!.المرح.عنهفمألماكلذللك-*ننيالمه

نفسي؟او!ماننيهل(للمخبرةار،رانهـ!ةالقيت.المبممعؤ!ه!باردعةهو،تارانالاس!نماذانا-راران

ي!ةب(زاللاساذياالمورننتينحووشجهلنارانظهرها)رر-رالمخبرةوكاندلم!ماجامعةفيللن!دثدعبتوكل؟خرا.البللادخارجمراضسات

يحاو!-وندوماانهم،واسعةموهبةيماكونلاالرجالاناثولانرجبف!لملأهناككان،"حاضرتيالطلابكلسيم.!اكال!ظيرمنقطعنجلحي

ما!مكانفيقنلابهاالضظ؟!ملمجردكتاةمتناصل.للدرسأب!ءلملأحظاتيينالانيستطيعفيمنللنظوومرجهرج

المخبرة/سببر.لقريره؟ءابةو!ويمضيباسصتهزاءألمفتشيضحك)ؤياجادللاانا-(ناران!)علىيدهواضع!يئهضى).نتطالمه

والثانيالاولالرجلانلسرحاايمنمن-!خل.الخلفيةا&،ؤذةنحواهتما"تصاموضعيكونانإعذراامناللحظةهذهفيو(*ن،نجاحك

الرجل.ليسواهمات،آقامورؤييثرثرانوهماشتويةمعاطفمرتديينهذهنوضحانيجب(صمتلمحترة.فاران3فؤوقءنيدهيروء)

فيبدأحديتفيرو-"مرانانهماالواضحرو-ن.مذ!رةيحملالاول.(واقفايظل)تقريرناوننجزالمسأله

.(اخرمكانهذالسجللوؤيماجديااذكطسأللقى؟ت!ريراي؟/قرير-تاران

عنه!ش!حرىانللكدلت(للنانياالاولالرجلإ.لللخطرمنصببملسيتعرضاضابيركمفيالحادث

هـنا!بك!مآلالى!حاقمبنهجانني(ترددوبعدء*همايدنو)؟ارانهـذافينفمهوجدلذيلوح"هـآلةمست(ئانيةيجلس)ا(فنش

.،بصرامعروول...معروفحاأ!ودوا؟ان/تطبعونهاكلذللك،ايغرامةعليكستفرض(ودفة)ذلك!ر!انت،الموفف

انهـمالواضحمن،سريعةنظراتيتبادلان،يك!رلمانلاللأنالرج).القضيةغلقفيؤستطرتدؤعانزستطيعكنتاذا.الامرفي

.(مساتادانفياني!غسبراناحررآناستطيع،نفوددسدي!ارمعاناتطيعطبعا-تاران

ارر"ليد.ايهاالحرونلا1ا(ئرود)الاولجلالر(الجازبي!خرتهجببفييده/ضع).ذللكاردتأذاللاننافذاكاء

.("انلولا"تعنبمءحركةا!نانيالرجليؤدي)...ذلكمناس!لشيءلا

...محاضراليفي-غالبااراكولكنني؟ماذا-.داراني!جباذ.الانناؤذاليسكلا(!،رانذراععلىيدءيرة)المفتش

!فر(ضا*كا)المحافراتالىنذهبلانحن-التانيالرجلمجموعةديلمنعادياشوهدتبانكمعنرمااللببنهذاتوؤحاناولا

يغبراجورلة(ءغزىذيبثءكلاثمانيللرجلادراتاأيامازقضتبانشكتدريتكنالمبانكوزضف(لانيةيجلس)اصطءساءاطفال

خظطه..مرامناكأت

(باشمرارراءالوالىويس!براناتانيابذراعي!صذالاولالرجل)تثتفد!رفتيلان،مرا!باننيجداجيدااء)مكنت-تادان

ناتستطيعانالا!لسيدانااي!!اوللكن(يرءمهـماوهو)تاراناانو3ولذا!الو!تكلءنيمرتكزةكانتواصدكلعببونولان،الانجيدا

.إتارانالاستاذانا...اناا!تست!طنالا!انامن/ترفاحتىزظر!ءضفتلفد!ووالء،م)نظرلم!نال؟ووكذااليينظرون

؟تاران(شيئايتذكراني!حلمولوكانهءببط)الاولالرجل.حضرواءتررما!مضتينوكاننا(،مةو)ألاحبانليهض!،!عب*!ه!اغمضت

بنراعويأكأ-فلمارانءتودةبصودةظهرهإهـير)التانيالرجل؟هناللككانطفلاكم-المةت!!

معوتى.كلفلكحالايعلى(الاولالرجللماذا(وقفة)وقت!ناكيكنللم،احصماءهمطعاستللم-تاران

ازسيل،مجهـودكمبرنلءلىا؟كد،السادةايها(مسلعث!ا)للارانانكاصهقلا.يركفيانيجبماذلك.أنامنلكقلتلقد؟تسأ)ني

ائنتي!ناوواحرةللحظةف-لألاز"؟هلالمحمن.بالج،هـؤحسمن!قطانياسه"معتاور

"!تارانهوانهلطبعبازهم"(بسعادة)هات!نانفسهكمستجدون...الحظلسوء(ضاحكا)الم!ش

ين؟مستغولتراناالا(كأفيهيهزوهو)اث،نيالرجلالر?ءيعرفانادومااللح!مةمنانه.جدااللحظلسوء-لاران

.(مرلبكا،هـوحبيثتارانيقف)ع!ىتعتمدمدىايالى:اخرىمرةاسمأللك(بحدة)يرتحاورهومن

عملنا.وقتانه("دراعمنالثانيالرجلياخد)الاولالرجلات-4اا،صغيرةاللطفلةتلكانتبرهناننس!نطيعيهف؟الاطفالحكايات

.(اخرىسساؤةيسيران)انبدلا؟المشهدفي...نىهد!حأضرةبالفعلكانتءـضالتتذعهدجاءت

لا(المنضدةخلفجالسازاللااللذيالمفتشباتجاهذاهبا)تارانانهـاوبهاولمحوعه"تخيلوا"الةكهابالطريقةاخبروهـا،داخريناطفالا

ذكربدونحى،شيءكلوبعدتصديقه؟مكنلا...اؤهماناستطيعؤاعلةهي"اتعرفانبدونىحتالتفاصببلكلحرفت،كليةالامرغيرت

يمكنكلااللذيالنوعمنوجهامنحتللقد...اعمالياو..شهاداتيسشمحالايوعلى،حددثقديكونانينبغيماذللكنعم(صمتبرهة)

ؤقط.واحدة،واحدةلمرةر؟قي"بعدقطسث!يإنهوهتفعلهانعليكماوكل.ازاءهشبيئايفعاوااناسث-هوديستطع

باللتمايهد.-المقنشاعطاءكاستطيع.يعرقوننيالذينالناسمنعددهـن؟فسارالاس

في.معي!نةوضرةفيالبلادخارجكأتلقد،باللطبع-تارانوسمعتيشبرتيبحسنسيشهدون.الرسميةوهراكزهـم!اررماءهم

....طويلةسفرةبعد.ؤيماوسهلمقيشئتياااسسقدم!جميعاهناالىياتوندعهـم(وقفة)
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قلحخر.أهتمأماقلفنحةفنثمةلليس.جذوىدونرزكأمطران)هـالذجاغمنكبيرةدرجة"ئحتنثسفرة.ادرفيانأتالمفتش

الىجنييسيرونووألرابعاثالثاالرجلإنمنكلبذراعالمجنمعس!دةلابزيارةسأقوم،الحقيقةفي.اءنه،ديغبر،نجاص،نعم-/،ران

مثمعطفهاترتديعملهامنالعجوزالسكرتيرة،كه!لد.ءوببطمعاجنباخذواانهم،لعلمانت،!الكمالىاضاالة(و!ةكأ)بعد!مااخرى

(.الاخرىهيخارجةشاهدهاقداحداانيند!لا،ل-سحاايسسمن/ءرجيجب،اكثرجدبة-هـنادعلواممااكثربجديةتشغلنيالتيالمسائل

.الانذاهبةانا(تواالبابالىوصلتولمحد!حدث)المخبرة.اعتر!ان

.(المسرحايمنمنوتخرجمودعةتلوح)الرجلينمناءباستحيلارانيدنو.لماء،حالهءلىالمفتمنشيرطل)

السماحيمكنلا(الاولالرصلكفعلى،بهواضعا)الثانيالرجلفياستغرقوران4إسلمو،ضعيةالوبنفسجالسالفوضازاللا.ثانية

اصسراءبافخاذبهاسنعتني.اطولمدةبالاستمرارهذهالنصبلعملبة.(اورا!هاتنظيمديمستمرةالعجوزالسكرتيرة.النوم

ذلك.-ترى،سريعانني!دصور(لمينالرصالىصاعدةولذهباللنادذةشرك)المخبرة

!ضاالبفاءنستطيعلن؟زفهبهل(الرابعلللرجلا"معالمجسميدة.فظيعةلدرجةمتاسفةانني.ازتمناميزاكادلا

.مجرموناننالوكما(اكثربر3ديةلمحجأة)...الار!الى!.لانببةاكقي!ناللقدها-الثاليالرجل

،ألمسرحنايرمىيخرجونوالرابعال!تالثجلانلروامعلإالمجسيدة...لباغالاحطت-ؤأران

ناي!دركاللكراسياحدعلىتنحني،مجأةإقف4وهكنإلارانعهم؟،(الاولالرجلمعويتحدتراناتائانيةظهـرهيدير)اللثانيالرجل

اسرحاخارج!ير!ض.هناكيىءواوالمفوضالخجوزكرأيرةوالست!اةا.حالاالحركةمصلحتنامناناظن

.(المدخلمنسماعهيمكن،اليمنىاللجه"من.(با!ريبدءان)

الممتت!رأرة!هلا/-اءلانني،المعذدة(اوررحخارجءنأران،1؟الاخرللليومعنهاحدففيالتيالمهـهةللكانهـ،*ل-المخبرة

ذاهـبا3ضتلقد.هثيرامرمنلهيا.دائرلهمناخرشخصاياو؟معكبالاسرارالاحت!فاظيستطهجمن(ضا-كا)الاولالرجل

طيعونيسةلاموللكن!-(بةفم)...المحعللم...،..ءلنلتو!بعفبعةهـعغاءةمللأشترفدي،ازسنكببرة.الم!معامرأةتدخل

...اؤهملاا؟نجه!...اصدراهم،ل،ا!ادرةباءتا،طويلانم!اوهماوالرابعالثالث!لانالرجو(/ءمطحبهاوءمار

رمادية،بد-وزةتركأدفي،المسرحايسسمنافندقامديرةتدخل).(انيقةملابسهما،فوديرهماازرليب

لوصكأفحضروالاضابيرمد.أ،جديرهـةهيئةفيوالكراسيالمناضد)ءهل!صدفةمنلهايا-الثانيالرجل

الانالمسرحيمثل.الىسحايمنفيالحا؟طعلىتعلقهامفاتيحءليها.(حوالليهممنالمصافحةتجريمما)

0(تارانيدخل.تارانالا!ادؤةدقمنهءة9*اج،ة!صغيرعالمانه(لنتالثاللرجل،"داعبة)المخبرة

ا"رمن41يا!هنااصدمنبعدرر!(ونازلاصاعداسءرب).لاران(و؟همسا،ولوالرجلآلمجن!معامرأةنح!ء"ءها)الثالثالرجل

هـقيهـكأكا!تاذاعادلها،عاىالخارجفيت!ىاًلمديرةاناظن!مث"بىال!ؤفؤفيحتى،نظرتاينما!ءوولأانك(ضاحكا)!مخبرةانها

رسائل.ثمةليكانتاذااعرفىطاناود(وففة)بإولةمعاندسى*ونو.الجامعة

عدتىخاصنص!برايبدونا("رحايمنمنترطة:جلا*دخل).(ويدنوالقلقيغمرهتاران،المصافحةمنمزيد)

ف!ه!المنض!ةعلىهناكا-دلا؟هناتريدانماذا؟.مازمن(الماوجهي!.يريركالي..الاخيرةمقالتك!رآتاقد(للمخكبرةاالاولالرجل

.الاذاوافياحضرت،اللصآ?اتهـنالحريثب"أن(رحماسط)المجتمعسيدة

منورقةيخرج)...اسمهرجلعنذبحتاننا-الاولاًللشرطي..استثتائيةؤ،ئ!ةذاتوجدتهاوقدألماضيالاسبوعفيمحاضرة

.(صيب!االانهناانه،مخطئةاكنللماذا...لكن(.لارانعلى"عرففجأة)

.تاران...-اثانيا!الشرطاتحدثخت3-اللفرصة!صذهبمثلآمل3نالم،استاذ(ران/1الى)

."ران/1الا!تاذ"تقصدانت-تاران...عنكتوا

ءهنتمه.ءنشيئااورامنمالالذكر-الا!لالشرطيلك،)؟كد،اتعزيزةل!دتي،يسرءماانه(بانفعالصةلمعثم)ظران

ت!بح؟ونانكماعرفانليكيفكلوءلى.سيءاهمالانه-ز،ران...كبيراشميئا

الجامعةفيكرسيلبم.تارانالاوردظذانا(يرضء9،!اللشرط-،ن)؟لحني.لاران(الى"ت--رة)؟زملائيالىاورمكأنليهل-المسمعسيدة

ضتاصكا()..نتعيءاي/كبارلمانا؟الامر"ا(نحوهاشرطيانايتجه).كلءناردالاست!اذ

.البماضناصعةصفحتيان...ازا(مسضتالتاران

نيكأ.ؤانومخالغةارتكبتلقد-الاولالشرطيثم"طلمهليرتديوي!نهـضلءضتدةاعلىاوراقهالمفتشيكدسط)

نعني؟ماذا-ناران.(خارجاشاهدهقداصداانيبدولا.حأورسايسسمنخارجاوظاق

...اللكلامفط!كفتاذا-اثانيااكسمباحضري(تهسعالمجرءجمدةنحوزرفيو،لباءاإءرخ)الاوللرجلا

"خ!!انك-جداءادثةارزكبتهاالتيالمخالفةان-الاولالشرطيالاسظذولل!نفليلايرنض-بههاًؤ"اء"رفميصاردبالالصتماذهولليس،الان

الاهمية.فليلةبجنحة!.اضخملىجل..وقوةطولااكأر!نادد

؟هذاكليمني"أذالكنوس.لاران(اللأريقةبضفمىيدهفي!آرا/"ي!ولالرجلهذاان-الثالثالرجل

معرضواحد3!-ل.اجلهمنؤفعكازعجلا-الارل1(شرطي...باةثناءولكن(ضاحهلمل

...غدااوالليوميةثانوبجنحةا!لاتهاملتآيدبا..يجبأنك.لارانالاسهء،ذانا...انا(مغمغما)تاران

ذلكاوه(سكونلحظةبعدبطولي!اقرارالوااتخذلوكما)تاران.بكتبيسمعتقد...

وؤمحتص.اللشرطةمركزمنالانروتلقد؟بهيخبروكألء!الا"ر؟داران-ا!جة!ع!برة

كليةالقضتيةوان،وسلوكيسيرتيحسنعلىاث،ودااقسم.الاوراقنعرفلاايضانحن"تعنيبرءركةأتيلمنإابعوالرلمالتالثالرجلان

!اتبانفسصكملرواانتس!نطيعونذلكالىواضافة.اغلقت...قديخرجوا،فشمنضهـةازاءكرسيهويفعالمفوضينهض،"الرجله!ا

اللحقيقة،وؤ-كه!...ليالقضببةموضح،امامكمواؤف،ا)مصراحطل!بق-(خارجاشاهدهفداحداانيبدولا.المسرحأيسرمن

اؤولانعل!يكنللم،رديثةبصورةمنظمشرطتكممركزان،اؤولانيجبخاصة..عرفتانمنذخا!ة...مندءتىانني(تاعثم،)تاران

فذلك،مندهشانني.حالكلعلىذللكتعلمواانينبغي-هذالييحملكانالوفتنفسفيو!و،مي!ناددالاستاذبتقديراخذنةانورف

اقوله.اناستطيعماكلإ.ليكبيرااحتراما(صوتهرافعا)
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ولكن،ذللكمنإب*!،ادةالسايهاكلا.بالطبعنفسيرد31كلاتلليسان.المحليالقاطعزخبعلازرن.مخطىءانت-الثانياكسطي

وهـذا،الىتابقفيقاتلماءلخصااول!بما..مسمل3..0كلبدارةفي.اخرىجنحةحولنس!تجوبكانوو!الية،ةاله-،در،اتعليمات

،الجدوىعديم،يكونانمنابعد،لكما؟كد،السادةايها،الملخص...ماهمغيرزلثلا-تاران

...تماماجديدضوءوتتالتفكيرموضعاورأر"ويضعالشاطىءعلى(اللكابينات)فيباانأخراتهمتلقد-الاولاللشرطي

بخطليستمفكرتكفيهناصفحاتعدةهناللث-الاولالشرطي...الاوراقبعضوراءكفاركااللعام

.بدك.تشهيشكبماءايلفعلايىتستطيعأنكمعتقدا-الثانيالشرطي

ل-"(يعط!يهاأندونتارانعلىالمفكرةيرعرض)الخانيا)شرطيالملكيةتجاهرامالاحتببعضالتصرفوملربعدميماثءف!:*ولكنك

مثلا.هنا.العامة

.(تارانجانبيكلاعلىيقفان)الطريقنعنبعيدونالانانهم!الامرأكمللقد(بعداء)تاران

كلا،(لهيحماهاااشرطيزاللااقيالمفكرةعلىينحضي)لاران...الامس4كابيفاسطجرللم...للمازنيحقااعلم.تماماالصحيح

تخطىءللنانك-اراهجناعرفهانني.حسنا،خطيهـوذللكان،كلاؤبمبهـ-اذهبتالتكه!انوحيدةالاوداتهيوهذه،ايضاقتا"الذياليوما!

خطي.ءثلخطاره31انني.عادةينة4كااستياجراننيطبعا(و!فة)مؤخراالساطىءألى

هناللك!...كنبتءاكااؤرأأذن-اللثانيالشرطيالايخ!طاتوكل.يرىانو(احدكليسمصيعحيثالنةماطىءعلىاخعري11

الشرطي(الي"--ااشارا!نيالصةحةإسضخراجكمح،ولا)ظرانهذهكل،الحياءمنالخاني.ولللفضتنعرضلاد!نتخذهالألني

تلاوتهيصعبمماانه،!ئا"اسير...اريد))كلا"...كنت")ضاحكا(استخدمهانافضلاللذيوةتيوتست"لمكتزعجني!اللتحفظات

واؤا-مثلاتسيروانت،بسرعةلكنبعندما.تذيءأيعلىبدللالكنهو.جدامعقدانه(بايماءة).نفعااكثراغراضفي...اخرىاشياءفي

فحراحيانا!ةءطرب-ماشيا3وناعندماأدكارياحسنغالبااعطيفيماالاوفاتبعضوفي،بالحزاماللقميصربطبعدلرواللكتنظملاان

كضبت.مادراءةانا،اعلمانا(وقفة)بذلكتقنيانيجب-كانكيفمايس"قطبعد

04قراءتككازتولوتى،شيئالكنبتررما-الاولالشرط!يولكن،للتغييراللكابيناتخلفدومااللذهابتستطيعونانكم،اعلم

الخطبنفسؤ!يهالاشنمرادبامكانكيكونانينبغي،بعدفيمامضطربةاهـرءانلدرجةقذر...حدافذرانه،سنينمنذيغيرلمهناكملالر

...قنلاكانوكصا.كليةهناكالىاللذهابفييردد

...يشبهما!نا-الثأنياثرطبمكل.حسنا(يحملهاكاناقيالورقةنارانيعطي)الاولالشرطي

اريدلماذااولذاولكن؟يدهخطاخفاءمثليأيريد(يفزع)تاراناسننخدمهـ-مباننيافسم"التانيالبياناقرارهو!فعلهانلريدما

؟3!ذاشيئاافعلانتوقيعكضعثم،كانااللذيالناريخ"...منذالعامالشالنءاكابينات

...ولنضضقل.ا!روطلا(ضاحكا)الاولالشرطي.كثيربطلبليسانه.ادناهفي

أإاعدهارجوك(يدءيرفع)تارانانفتستطيع،صحيحاك!انواذا،اردتاذا-الثانيالشرطبم

.(ظهرهخلفالمفكرةالتافاالشرط!ايخفي).النقودامنلاككللعدماللكابيناتتستخدمللمبانكا)ةاويخبعد.لضيف

!كبيرةسرعةهناكللبف-الاولالشرميمنالاييحدثذلكوللكن.معيالنقودتكنلم،صعيح-تاران

الاولىالصفحاتكتجتلماذا.اًخرلؤال-الثانيالئرطيومعكذللكشيئاانغر-بايبدوانهاظن.ايبيتفينقودكتتركان-

...الوسطىالصفحاتلماذا؟المفكرةهذهمنفقطوالاخيرةفستجد،ذللكمنأبعدفكرتاذاولكن،معدوداتايامخلالمراتعدة

منذاستعملتهامفكرةانها!ممكنغير؟الوىصطىاللصفحات-ناراناًن!ا.بانتظامغالبلات!دثاشياء.اببهللنظرجداسطحيةطريقةانها

لاجدالقراءةاعيدكنتلاننيذلك...قديمةمفكرة،قديمة.بعيدامدالمرةديانوحقيقة.حالكلعلىالحمعقائقهياللحقائقة..ولكنغريبة

عليهاكتبتاننبم...اذكر.عمليفيالنبهااحتاجالتيالذقاطبعضانشث،ايضانقودبممانسيتقدالث!اطىءالىفيهاذهبت!ه!التالاخيرة

خطيعليها-ذللكلاحظتفدتكونانيجب.الحواشيفيحتى،كلهامنالبيتالىوالرجعةالطريقفياللعودةباستطاعتيمكانانهستقول

.؟تدركالا،جانبكلفيالوحيدالشيء،السادةايها،اًف!علهلاماهوبالضبطنللكوللكن.اجلها

بنفسك.انظر(لتارانالمفهرةزغظ!)الثانيالشرطيهـ-نسأعودباننيءلما،خطايمتتبعا.قطاتيانهعلىافدرلماللذي

واح!داي.فحاتاللصكلعلىتكنبلمانك-الاولافصرطيانيمكنلا-اخرىمرةالتفاصيلكلواهـىالثالثةللمرةالطريقنفس

مشاهدته.يستطيع،ذلككللتلخيص،ثمومن(صوتهمغيرا)بذللكاللقياملنفسبماترك

الصفحاتؤ!ثغرة.ثفرةهناك.صاد!انك.نعم-تاران...اور!عندماالتركيزاستطيعولااًلمشيا،وهانني

اللوسطى.؟قبلمنهذارأيتهل(جيبهمنمفكرةساب)التانيالشركل

ذلك.للكنقلأللم(ضاحكا)يالثاالرجل(وقفة)؟عليهاحصلتكيف...مفهرتيانه،لماذا-تاران

جدابسيطالوافعفيانه،شيءكلاوضحاناستطيع-تارانبدو،نهااكونلا-دومامعيمفكرتياصملانني.الاجابةعلىاصر!اجبني

وفي،نهايتيهااحدىمنمفكراتيفيباللكنابةابدأالاحيانبعضفي...انظمهثم،اليومخلاللييعنماكل،افكاريكلفيهااكب-ابدا

يمكن،اوع../اتبءاتدركانت...الثانيةالنهايةمنالاخرالبعضاذاحننىكلا(فاحكا)...ليكاطةمحافرةفيهاورت...بعدؤيما

فلصاذاالمسألةهيهدءكانتاذاانهليدستقول.اعراضكالوفعاناحدتيقال.جداطويلة.طويلةمحاضراتيان...المفكرةكلقرأت

هـنباللكتابةابدأصجنلاننيذلك.الانجاهنفسفيجميعاكتاقي!يكانتتف!مالعاللمفياخرىجامعةهنارررمتانهمرةذاتاصدقائي

ص!ليحذللك.خلاللهامنباستقامةالقراءةيمكنفلاالمفكرةنهايتياحدى.ساعاتاحيانالمشتغرقانها.انااقدمهاالتيكهذهطويلةمحافرات

فهـاعل،انامااعايمانشيهياللحقيقةولكن،طبعا،اللكفايةفيهبماالكلامفيمستمراناوبرببنماالظلامحلولبعدحتىالمنصةعلىفعلاواكون

...لذللككلاميوستأخذالابوابخلالهـنتقاطرهمعلىيحاؤظونوالمستمعونالاضواءتعود

دفانهماتاران،لاحظلا.المسرحايمنمنانيفادراللشرطيان)التيوالكراسبمالجلبةعنشئتماوقلنيمرهقالهطبعا.المفننوحة

.(ويستمرالمكانغاثراولااللبومطواليعملوتبعضهمفانشبمءكلورغم...يحركولها

...والصفحاتهذهاهمللاكيالاحبباطاتاتخذتلقدطبعامكان!م!.نفسمكضع..هؤلاءيرغبكمكثيرايهملا،الانصرافيستطيعون

.السطدةاي!!طكثيرابالذهولمصابانني...هذايحدتلمولكناً،ادةانبحيثموضوعيقسمتللقد-لاراحتهممحاضراتيانظمولكنني

له،.ل!ماعكمبتمدلاكصا،القدريمسميةالهيمئةا!اءمنالمديرد.السابقةلامحاضرةال!ت!تقدتكونانبدون!مهايمكنانوا-!ة
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ؤ-ماتذاتداكنةشابةامرأة،اورسحأيمنمنجيئيتدخل.فيه(ضاحكا)دومااغلبهمالواقعفي.باللذهولمص،رونالمعرفةوطالبو

وتجنب،مفالرمنظرمنءندهتنهقىتبدولاانها.عميقوصوتمت!ناسقةب!رك)..الموضوعهذاعنالمسلبةااللحكاياتمنءددبالاحرىهـناك

.(المسرحمنالاخرالجانبفييقف،عليهالسيربع!ناية.(ايىمينمنالمرحخارجبسرعةيندوعوحبهـ،أنهوجأة

هنا.جميلانه-جينيتعطنيللمحتىانك.بياركه!اومعللم!اذتطر(حالمسرخارج)

غراًبة!الاموراشداليومئيوقعلقد.جيني-تارانالطابقؤصي4تركه-العلويالطابقفبم.معيق!ميانيبدوولا،قلما

ؤ-انبهاتحدثالتيلطريقةبا؟متأكدا.تهل!غريبة-جبنبممفتاحيهانءاولسبب...الاناحضارهاستطيعلاولكئي!العلوي

ظريف!اخمنلكيا(ضاحكة)روموكل-غريبشبمءكل!الخلمرجفيدائماانها-الخ،رجفيةوالمدير،الانالمنضدةفيلليس

"از-.المرتسم!ذا...تواسلمواانهم.اللياستمعي-نارانايمنمنيدخللحطةبعد)إ.السادةايها(صارخا).0؟.تسم!:بهـل

علببهاال!جزفيوكرلض،للقد!سفينةظهرعلى.سفينةطعامغرلمحةمخططاو،ماناستطيعلا(ونزولاصعوداخطو4.مفكل)"يحملزاللا،المسرح

شذاكر!ايةتراشللم!افعلللموللكن....يصامحونيانبدونحتى،شيءاييقولواانبدون،هكذانركونيلماذا

غرفةفانهالمخططلل"ذا،تبعا(المخططعلىوتحنيدع/رلجينيعمل،رجلرجلازعاجالمستحسنمنانيظنون،ويذهبونهنااللىيأتون

حقا.زاهية-هائلة.السيرفييه"تمر).بانتظاميعملكيوال،دوءالهههلاممنقليلا-يحهاج

وافية.به*ورةكيهرةانهانعم-تاران(.الورقمنضخمة!ةذرا!اتحتحاماقيالمسرحاي!رمنالمديرةتدخل

.الفروكالاتلهـى"ويلنجئيمالر"صوردأيتلقد-جيئي؟ليرساللايةهنالكهل(نحوهاصاعدا)تاران

.الكبيرةالبواخركلاسرعانهاويط!ر-جميلةتبدوانهاايصالهـاالبعضمنيطلب.هذهعداالاستاذ1/ها،كلا-المديرة

سفينةايةعلىولا-عهتهااحجزلماننيهـوافعالوويكن-ناران.(اللفةتعطيه).مبالئرةلماليك

...عليهءبناو.خرى1.اشكر(هاياا1خذآ)انرنا

هـ-ا(بمواجهنهيديهاتيسط،المخططغلىاكأوتنحنيلبر:تكيعلىيركع.المنضهـةعلىمفكرتهتارانيضع.المديرةتخوج)

مكانالىمشيرة)الاعتباراتكلعلهكعرضواانهم؟منهنشكواللذيهائلةخارطةانهيبدو.المسرحوسطفيالملفوفالورقوينشرالارض

طاولةللك؟الليهاانطر،اكسعلامةحيث،مقعدكهناللك(المخططعلى:(متعلثمايقول،عليهوهنحنياراكعاتارانزاللا.مرتسماو

الوسظ.مناليمينالىوانت،الكابتنوللكئفي.ليهذا/*ونانيمكنلا...ماخطهناكيكونانينبغي

ناعلى-ييجبلماذاهورفجاجةيروضحللمالذكياثم!ء-تاران!آنسكأيا(صارخا)..ذللكفيديبلا،تارانانا

بلجبكاا!-ى.لذهـبيلنانك!الاولالموقعفيالسفينةعلىمكانااحجز؟الاسنناذا.لهاناديخيل5(سحالمهأيسرمنتعود)المديرة

مخطئا.اكنللمان،بالباخرة؟هنااللىهذااحضرمن(ناهـضا)تاران

.ك!ذاجيدامقعدايعطوككيانتمنيعلمواانيجب-جينيتفولورقةومعه.دخلتعندماالمنفدةعلىوجدتهللقد-المديرة

اللكابئ-نطاولةعلىيض!عونيانمدفةلليسانه...طبعا-ناران.الموضوععناعرفهماكلذللك"حالاتارانالاشاذالىيصل)

لا.الانالسفرفيارغبلاولكنني،الما،ثةعلىاللكبارالمسافرينضمنويدرسالمر.لسمازاءثانجةتارانيركع.المسرحايمرمنتخرج)

منه.اهربثيءلا،اريدهماهناكليس،للذ!ابلديمبرر

.لذكرةتبناعارينبغي(جدامسضقيمةبصورةوتقفتنهـضلجيميعهى.ءسسى

لكسفتنسىثانيةترناحثمومن.شاقعملبعد،كثهراتتعبيوم

.ء+عنءش!هم

ذلك.يجوز-(مبالاةبدون)تاران

الاحيانبرعضفي.رعدئذينساهااشياءيفعلامرىءكل-جينىحريثاصرو

انه!الوقتطوالشعريفيهيبينماامشاطيءنباحثةساعاتىاقض

(وقاربكلثمتضحك)...تضحكثملحظةلغضبان-مضحكامر

لك.رسالةلدي

بلجيهـا؟من(سرعةبكل)تادان

."مسننقلةمقاطعة"سصمالهللىولسسسطشب

ايضا.وعنوان،الطابععاىتمث!الصورةهناك.ادرىلا-جيني

(المخطوطحوالييخطووهونحوهافيجه)؟للديكهكيهل-تارلن

(تقرأ)يقولمامثالا)تتحت(جيبهامنللأاللرساتخرج)جيني

(يدهيقدم)طابمعلى-كهـظبعنوانقطاسمعللم-لاران

اياها.ناوليني

!اك؟انظر(علهايحوزانلونعلهالرسالةتعرض)جينيللشاعرجديدديوان

أسد.مع،جانبياخرطابع

اشننفدصلقد(لبلجيكا).ضاصكةدفعنطسسمالملجئعدجلسجث!هر!معيد!ننص

..صغيرةنقودمنلديكانما

!اخب-را،اللكليةعميدمنالرسالةان،تماماظننتكما-تاران

اياها؟اعطائيتودينلالماذا.اياهاناولليني(وقفة)الادابدارمنشورات

لك.اقرأهاانالاصح-جيني

اياها!اعطينيستاران

...حقالريدهاكنتاذا(الرسالةنخرجلجينبم

لي.انتتقراينها.كلا-تاران
عحر!سسر
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الاشادةاهملتكلاتوانيا.اصادقاالاههماميسنوجبمماليتظهرواقفاتارانيطل.الغلافوتفتحالمنفهـة-افةعلىجينبمتجلس)

كانتهـ-وكما،أهـ؟قصاءبدونمادتكوعرضت،عبارالكمصادرالى".(بجوارها

ج!هانعرفهرجلدرالىاتاذتحلتوووكذا،النث.خص!جهـدكتيجة.لياماصةنهابالىبداية"نال::رةنون!ههلمةورمةمالاةبلانقرأ)جهبي

"..د-4وزمجبحالهالىالاخبرةرسا)ءنثيرةسبدي"(المسرجةفياشبقياثورها

ليسازطصه(يتاكلثمود"مةنجدهـثمة،افىضهةعلىينحي)ناران".ة.غريبةوجدتهاؤدبازنجاعترفانيمبغيمزعجة

نفسفيالافكارزفسلرريناكانت.بصحببحمنهشيءلا...صحيحا..غاضبالانوهـوجاؤايئاشقلتللقد!فيلكاعلم(بفزع)تاران

..الاولىالمرةهـبليست،الشكلبهذاغالبا،يحدثانه.الولمحتاهءمامكفيلت*.قباانهاعتقدتفقد،يكنء،ما)(تقرا)جيني

ر-و!يماالانطباعات!ذهمناعفيكانليكانلفد"(نقرا)جيني"...الاجابةفيتأخريسليمةبصورةابررالصحيةزوجتيقيبحال

المرءعلىيجبء،عاىتحءبماشخاصعدةمنرسا؟لمؤخرااستلمللمهسيكهفاستفسرانالواجبمنكان،حسنا،حسنا-تاران

"...اندفاعكهنالليهالاشارةمسائلعنكتبت.مكانيفينغسهوضعيستطيعولكنه."زوجتحال

حينماالوضوع.س!ييرالسهلمنوليس،صميميةبصورةبيتتعلقهامة
اعلمم!لهاعلممانا!كله-كفوهللقد(لاستقامةفحأةيقف)تاران-

..(...0بخهزوفءيتلقد،صازبولكنه(وقفة)كهذهمواضيعفيتكتب

للاخركللصرحونهمكانوااتكلم.لنتسنما:همراقتلقد!ارادوهانهم
......اذاتخط-مطاقابامكازبللببس،الظروفهذهوفي"(تقرا)جي!ني

انهبرلحامنقدراجام!لمنااىبظاحد(وئبماقصعالليةءطبقةردءإوتيةنقندلصرخةررءاد."هناالىالثا.يةريارتكتدعيهاالتكبمانيبات2التر

ليويقولواليقفواالشجاعةلديهمكانتلومضقط....ا!ذيانذوكبردلا؟ا!رجلآا"ذهعفالاتغناءيمكنلاانهيظنهل-تاران

أقفكنت،كاللجبناءخلفههولمناح!هـلمبهبمىكانلو!هـماوجهامنبسون"ننجبره،اترببىتلاتخاذتماما4دكفاءؤهـومنهناكوان

"...اد-،دةايها"(خطاسةلحركة)لهمواقول.ضروريةهيالمجيالخطواتكلواتخاذلياداء.معروف

...اكتشفتعندمااستعربتكمايضااخبركانيجب"(تقرا)جني

للتكدمادعولكاستطيع!لا،الوففر"ذاونتيجة"(زورأ)بخماالتبل-اءاتباالادارةاخباراهملتقداللجا!ةفيعملكفترةخدلانك

لطفي1الرأيغيرتورفاننياللعمهقاسفيومع.القادمة!بما!لثهحلقاضكجداولغيروااللذينلزكل،لاتكجصيماارهاقاتببمما،خلالهاتحاضر-

.للامغادرةوتت!يئالىضدةعلىبهدوءلىسطالرتفء،جيهنبمتقف)"...جدولكمعلملاءورهامحاضرا.،م

.(ينهارلاكيبالمنضدةتارانيمسكبينهم!منواحداعراضهناك؟نلم!جميعاوافقواللكنهم-تاران

لطملماذا؟السننهذهكللعد،الانهذاليتقوللماذا-تارانالى!ةوسعمحاضرانكانايضاازثبامماجلبومما"(!رأ)جينبم

ء.-..أ"...الزائرينللا-اتذةبهالمسموحالا!نياديالتحديدمنابعد

اعرهـوا!!فإلدبمالةجميعلمم!ذيقونلوغرهم،؟كلهمنعرقبللبقلمرلي،ننميئالانفذلكاعتياديهو"مااًكترتستمرمحاضراتيكانتاذا-تاران

......لللاختيارمجالاليندعلاالموضوعاهميةمتطلبات

ف!عاولاهحوسمتديرلرتمممبمىابعماخيرلهةنتفاجمنيبعدمئلينمابمنلارلممصرحكلمببطءكتالذيالو!تفيانه"ؤخرااخبرتوور"-(تقرأ)جبصي

تنظرانبدونالمرحايسرمنالمديرةتدخل.طويلافيهوءصظرالمرتسمبيعهمفي!،بالتحدثفعلامستمعيكبعضفام،محاضراتكفيماضيا

اللراسكبلالقائمةالمنظومةيؤللفممارويدةموادتلتقط.تارانالى".-0.محاضرتكمن.شهيارقيلالمدرجوا3ترواخرون

قذقتاللتيوالرسارةالمفكرةخالالمسرح.المرح!ارجوذ!ها(ا!خف.دبقاسطاعويهف؟كهذهاكاذيبنشرعلىتجرأمن-تاران
بين!،القاعةفادروااناسهناككاناذا!تمامامضحكانه؟كهـذاشيمء

داران.الارضعلىمطروحتنلظلان،المنضلمهفو!منالمديرةبهم"لقيقةاعرو!ولكني!واتوقف،باللطكيدالاصظهمكنت،احاضرانا

هويلتقطنهائياالمديرةتخرجعنمما.شيءثمةيبقلمانهيلاحطايرةلونباسنممرارتكلمتاللعكسعلىى.وا-دةمرةاتوقفللماننجمط

ن!يبحث،المسرحنهايةالىالليةبههـورةيس!ير،الارضمنادتسمغادرعنرما!اسباقضطككانتطبعا.صوتيرفعبمونوحتى،مقاطعة

علىوبالوقوف،الامراولمنعلاقةاومسمارهناك.عليهيعلقهءوصعالىعائدينبالقطاريلحقواأناجلمنواءن.اننهيانقبلاللطلاببعض

المرتسم.المشاهدينمواجهاعليهابرتمسمتعليقفييمججاصابعهاطرافو!:اك،اليللاستماعءصيص،أخرىمدينةمن!يحضرونؤ"م!،الب!يت

بخهريتجهئطكللكلطويلامنحدليها!اكليه!دوليلصموينظردمالادرب!نوالممع!لاطحشيءلا-اللطلبةهولاءضسديقالماهناكليسأكيدباله.واحدقطار

.....المناسبةدلكفيالقاعةنهايةفيحدثالذيالضجيحوكذا!مط!قا

.(ملابسهبخلعيبدأايضاءببطاللستارةتنزلا!بتمنعددكان.اوءالمؤديم!اهـببتماءااعرفالتيالوصبة

لاع...-!السهـماع،السماع"وصراخهـملله!فهموراءهناللطلاببعضيسكهذ

يدالطمزاحمنرجمهبغداديدونكن!الفتياتهؤلاءتلمانالصعبمن-!أ!هملقد

.0الطلبلرديديحاولنانفحسباللطبيعيمن،النهايةفي،الملاحظات

كانتلوؤيماطبعالهااهميةلااور،ئلووفىوكل"(تقرأ)جيني

لليس،يرثنمهما،وهذا.ا،شكوكفو!قائمةمحاضراتكوفائدةقليمة

ررص!.."جةدرافعىالىناضجةغيرمحاضرأتكاخركانتفقد.المتنكلةهو

وللكنك،اللكلامهذامثلقولالسهلمنانه!ناضجةغير-تاران

صذارلمو*بمئهااميواتجيباسئلةهناللكالاحيانبعضفي.دوماال!دفاصابةتستطيعلن

بكتحيطءهائل،شخصياتخصكاس!لة،غيرهامناكثركاملةعليها
*م!لهارمشوصكمع.(صدرهعلىيدهبقنضةيضرب)...عميقا

الثامطريقاول
نشرتركنهطامهمةبصلثكفيالمثارةالنقاطكانت"(تقرأ)جت!ي

تثصطحسر:صدالنهيوالافكار.كبيربانتظام،قولهالرءعلىيننغبمومما،كبيرةبدقة

.مي!ناردللاشناذالتيتلكتشبهبالاحرىهيوالتينفكعنخصصتها

اذ،االعكسعلى.ئفهابالافكاراستهينلانيلشى.سابقابحثتقد
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