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4ىثالجدرانمنوجلايقرب،المكانانحاءفييةجول)-روبير:ألالسطورةتقول

!فىك!بردانراررعشيء.الاعوامالافالىفودانهااؤ!م(يشمها،لووقانمهندسانت،هـأحكلباقلعةان"

الآثار.مشاهدةمنالمتعةهيهـذه.س!ةالافخمسةمنجمطمكانفيؤ،فتهرف،.انج،ز!إ!قبلاتلقاءلحيهماالملكمص

ادهاكمهيئوا!والسادةالم!ميداقايرها(يصفق)ساًلدليل،شعر!ما.زإجقدا)شيب3،ن،الت!جماولما،شابين

خروجنا.اينتظروانالاحسن،القلبضغطمنيعانوناللذينواحذر."أيض!،وقلبهما..

.المفاجاتفيهمق؟ثرلمنيحدثعمامسؤولاروت

.االه!و؟قالماذا.رائع،ءأو-اصوات:ايلاشعخا!

جأحةالسداًئرةهـجاموظفانت،ف!منا..فهمنا-جونزمسز(اكمب!ح)راذبالمدهئدس!

.(ضحك)..الموتىدفنلمؤل!سةتابعاولستءصافيالمهئ!دأس

الاوامرولكن،اخوفكمؤصديكانما،يعني..قصدي-اًلدليلآشودا"ل!لمى

حت-ى"اهـدمحبس"كلمةنلفظجكدللمالواسماحدفى..تقضيالوزير

موتى.اربعةلصقطاللالببدل

منا.احديسقطولملف!ها..ترىولكنك-جونزمسزله""(اح(روجته)جوقزمم!ئر.جون!ز.ر،بير

ايش؟ص-س،حبس..حبسهذاانن-روبير(زو!ا)الزوج01ارم!وز

القديرم،السجنفيالاننحن(رتيبةبلهج!ة!ستظ!ر)-الدليل.خولب.رسول.حرسى.!عول.مصصلا!ون

القلعةفيقبواقدمالهيقتدولكن،ب،لهتاريحبالضبطفولا
.الملاسرىسجناالآشوريبنعهدهنذواستخدم.العميقموقعهيترباًلانللمالش!

بنيوور.شرابولاهامبلاي!.ؤواخىالسجناءفيهقير!ن(وكانوااليم!ارءنديشسع،مؤوس!واطيءال!مينمنسقفه،ضيققبو"

والمحةضرين.اووتىاصعواتا!كالىتصللئلاالملكياللجناحءنبعجداف"-يحجريدرجاللص!رفي.برؤرفيسمحلاارتغاعا2سقفهويرتالم

!إللفوة-،..اوه-العجوزورفوحمصءمالجو.ال!والىالوحيدالمدخلهو،الخشبمنبباب

حقا.رقهقسسه-روبيربقساالرطوبةطءهارلىمت،الجدرارمتربةالادض.العفنرائحةمنه

ا*وةهذهمن-ومونبالاعدامعلي!محكمالذينوكان..-الدليل.حديدينتبكعليهاالسقففيكوةمنتدخلالشمس.لهاشكللا

ء-،اياظلوا،اعظ!تكسرولىبحظهمكانفان.الارضالىالضوئيلكعبيرالكوةهذهتستخ!م.اللجدارعلىيسقطاثءيكظل

..فظيعةآلاممنيعانونوهموالجدرانالارضوينضونيصرخون."البابيشفرجئم،ورفاتيحأصوات،وضحكاتحديثضجةتسمع..

الخروجهـ-لىساعدني..اهتخانقالجو..أوه-اًلعجوز.الدخوليحبهـنيى"ففل،تفضاوا..تفضلوا-الرليل

.عزيزييا،جونزمسزياالءانطالىاتندي.اليمينعلىالدرج..انتمبهوا

يدخسلال"!واءانترينثم..الاطلاقعلىخانعقاأراهلا-اًلزوج.درابزونمالهالدرج

.اكوةهذهمنواظنتغوصؤدءكبما،أوه(الدرجاخرالىوصاتا)-جونز!ز

علمي.لمغمىيكاد..الكوةذكرالىتص!لا-العجوز.انكسرالكعب

.الاسىيفعلمللنفهمشويمهانثظري-الزوجالاث،ر.ؤزورينكيفافهسملا..الحذاءغيريلكقلت-جونز

.وحديسأخرجدعني..وحديسأخرج..اوه-العجوزاـ!العاليبالكعب

اطاعي.طيب(/شاعد!ا)-الروجاؤت--جص!-ىتنظروال!..وقتعندأيكانما-جونزمسز

طلوعءن،مجزناونساؤالقمرالىنطلعانعاراأليس-روبير.(الكعبتعالج)شوياسندني..اوه،اللحهليبة

!؟درجاتسبع.الحائطالىاستندي-جونز

مثلك؟القمرطلعواالذينتظنهل(الررجاعلىفكبما)-العجوز.ملابهـ!يالعفئشبفس!إ!وسخاتراهالا-جونؤكاممض

نهصم..ط!ثمنلورهـضكسف..لهتطلعوانتالقمراشوفاشتهي.خلصيني..طيب-جونز

.(بعنفالباباتضاق)عزيزيياساعدني./.أوه..سينكمممف؟ءزيزيياانت--اينالعجوز

اللفزعؤجم!كانتولوحتىلسانهاسلاطةتفقدلاالراة-روبير؟اتريننيالا..هناانا-الزوج

.(نظراتهامنفيهربجونزمسزفببهتحدق).الاخير؟االعةم!ةهذهفيأرىحتىقظة!تحسبتوهل-العجوز

-ايكن!لاايه!معميفةالقاوبئ؟للكماقلأللم(منتصرا)ساللدليلإ!ثانيةمرةالنظاراتنسصتا؟ك!كو-الزوج

كل!-4للفظلمجردانها.تتراجعالبئريةاقوةانصحيع..التحمل؟عيوجميعلىتراهاالا-ا!وز

ءقضواانعله!محكمبا!ذينبالكمفما.عال!هايغمىكاد"اللدمحبمس).الث!و-!نظارابئهذه(ويضح!كفمه/نجطي،اي!رب)-الزوج

!إجمةالر!الجدرانهذهبينكلهعمرهبم..ضحكتكلما،إقةالطربهذهتضحكلاوللكن!!يروه-العجوز

ا)سقفهمناررقوطبسببيموتونانهمقلتولكنك-دوبير..تذكرت..الطريقةبهذه
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ن!الكوةهذهمنرميت..عفيغصلمولكناسكن-هـبحالنهول!نالآلاممنإقاسونوبعضهم،يموتبعض!م-الدلبل

.الانخىالخروجمناتمكنولمسنةالافخمسة.0ايموتونلا

.الاسرىمنواحدلاانتاذنا-برولمز..هـذا؟كيف-بيررو

.اةراكنت..المناورجمةأكلمةا!!هذه؟الاسرى-اللشبح.كلاميأمملتركنيما-الد)!ل

سراحي.تطلقولول!كرةاسدتي.السقوطبعديعيشواانمستحيل-روبير

عهيق.كلام..اوه-دوببر..انهمللكؤات-الدلليل

شيئا.م!ها!م!لا-جونز.(صمت)كلامهيكملاتركه،أوه-جونز

.يقولماتفنهمحتىعزيزيياانصت-حونزمسز.الدخوليحب/هـنلليتفظل،تفضاوا..تففهلوا-الدليل

التصوبر(اللةيعدروبير)..أوالهقريعمودهيتحطمو

...مشبويامىوعالى،حفداخلالتصوير-الدليل..اخرهالى،اخرهالى-روبير

.هذااصوراناريد..الاتاراعورلا-!وبير.سهقوهممنواحد!يجدانبدلا-الدليل

.الاثارمن،لكنو-يدليلا.طبيعي..طبيعي-بيرهو

.(مناسبهزاويةليختارمكانه*لغبر)غلطان..لاسروبيراكسورؤين،ارجليهويجر،نفسهءلىقيض!اءل..طيب-الدرل

ؤوانينعلىواضحاتداء!ذا.لنا-فحيمكنلا-ال!يلبأسظف"وين"مئى!مهيفتحو(أجشابصوت)المتحطمعموده؟?كداو

.السيا!.(قوجسصمت)سبقهالذيتالميلحم

الجحيم.الىالسياحةؤوانين)تذ!ب-د!وبير.دائماليس..ولكن-روبير

!ا!اوه(صفعةتلقىكمن)-الدليل.مستحيلللكأؤول..مستحيل-جونز

.الاثارمنهوما:للكقال-جوفى.ؤيهالجداليكنولاتاريخيائابتهذا؟مستحيلكيف-الدليل

وظي!فتي!تعلمنيانتريد!ل-الد!يل.ممكن،صحيح-جونزمسز

.الاثارمنليسانهلتتكداساله-جونز؟ي!قال"اكلتصدقينهل.مم*نكيف-جونز

منيقرب.صدرهعلىالمعدنيةالنئمارةيمسح)-الداببل.يكذبلانإبعوهءش!ئيلا؟،الكذبوا،ذا-جوقيمسز

انت؟منلي.لقولتسمح!سديياعفوا(خائفاا)ث!بحعلىمع،رضشي"حبينول!لمثنصدؤ!يهلمانكاء)مانا-جونز

فليل.مذللسيدةاوضحهكنتماهذا-الشبح.الخططول

سة.آلافخمسةمنهنالاكنانهفال-جوفىمسراحدحفرها.لكماقولهمازؤكدوثيقةهنااكتتض!نا-الدليل

.ممنوعواك!وير..الا"لارمنهوأرأقيم-الداملالحرفيةالتزجمةو!ذه.الجباةيفارقانؤجلالجدارعلىالمساجين

السياحة؟لادارةتابعانكسيدىياتعنيهل(للثحا-روبير.(النشرةمنإفرأ)اها

نعم(مخنلفةللهحات!يتذووها)لعتا..لعتا..يالع-ررصحأبة..ا...:-،01".!.1).ا
......بجريمهلهمت،الورلملد!مدسجاهميبرنعبر)لا..

الأبد.الىتابعافأص!برتالاخرينتبعتواحدةمرة.تابممنالسجناءفوافلواشهد..مظلومامتحتىوسجنتارتغبها"

الجولة.وتى،بعاننالتصويرالاتاغقوا-الدليلش،!اءا!سفاحينقتلةكانواورواء،اًللقادمةالاجيالومنجبلنا

الحقيقة.منهنف!م!انظر-جوفزمسزافؤىارادةولكنشيئااردتوؤد،يدييطاوعلمدلبيان-بريئين

مهـ:دسوهـوحقهيقتهللككلت؟ذللكغيرتريديئماذاً-ال!ببل.تريدمانفذتا

؟الخروجاريدلماذاؤ"متهل.جنايةارتكباوقد(ي!مس)آشورالملك.عميقكلام..آ.-روبير

.مهندسانتاذن-جونزمسز.شيئامنهافهملمغامضكلام-جونز

.آشهورالملكمهندس..قالكما-اثبح.إقولماتفهمحتىعزيزييالمانصت-جونزمسهئر

القلعة؟هذههنمست-جونزمسز،هف!سجنانبعدآثورالملكمهـونسكتبهماهـفا-الدليل

..كثيرةؤلاعاهندست-انىمبج.شهـوراربعةحياظلولكنه

.جدارائعة،رائعةانهااسهد،أوه-جونزمسز-؟هذاؤالهل-روبو

إضا.اانااعتقدتهماهذا..للاسفصا-الشبحالقيالذيبالتاريخوقارناهالوثيقةتاريخالىنظرنالو-اللدليل

؟متزوجانتهل:اتكسااذاتواخذنيلا-جونزمسزشهـور.اربعةالمساجينلحومعلىءانئيانهتمامالعرفناالسقفمنفيه

.اتزوجلم..لا-الشبح؟الحهاةمنيرجوماذا..السفأح،أوه-جونزءمسز

.ازواجبا"فكرولممشاريعكالىانصرفت..افهمك-جونزمسز.(تاريخ!بةءلملأبسه..ير"قدماليمنىالناحيةمنشبم)

ولست..مجرمانهلكقلت(ز7للجوانةرادعلى)-الد!بلهـنا!جوماذا:نف!يمابهاسائلكنتماهذا..حقا-اللشبح

لزأوجتك.يعدثعمامسؤولا؟اةالحب

.كثيراتأخرنا..نخرجهيا(ذرا!هامنبدها)-جونزتخافوالا..؟قدمانله"أؤتلهانتظروا..نهربدعونا:اصوات

.يتزوجلبمانهقال..عزيزي؟انتظر-جونز!.نر.يؤذكبلااف

.يكونمايهـمنيلا..أوه-جونزإةمديرمنلتسخرهنا؟اختبأت؟منيتسخرهل..هل-الدليل

خب!ايى،..الملكم!!سوهويتزوجللمانهتصور-جونزكسز؟العملهذاغقوبةتعرفهل؟الاثار

!؟خيالياعرؤ!و،الاءه،لكلعقوبةاعرفأنا..عقوبتهاعرف-الشبح

اعزبكاناذاخ،صة،مهندصايمعالتحدثمنامنعك-جونز.عملبلاالمقوبة

سنة.آلافخمسة،اربعةمن؟هناموظفأنتهل-جونزمسز

.شويابتعدي،جونزهـز(ثانيةالت!صويرآلةيمد)-دوببرهـت.نف!عيلكاقدملم،سيدتيياعفوا(ينحنبما)-الشبح

الاسودالنهارهذاهـا.ممنوعالتصويرللمظقلت-الدليل.اقامتيمهـانهناولكن،الموظفينديوانفيمسجلا

!ا!ناسيا؟اـهناتسكن-جونزمسز
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(يد"ة)ايضاكببوةخزائنالىتصاجا)":-رةيعاثارا-،فيء.مف!وم،مة،وم..رفضحكلئلا4البنتعرفان"ر/دلا-روبير

؟!ذاما،5أوسةأحاز4(اش،نهبينمن)لكقلت؟المف!ومهوما-الدليلى

لىءأببعصهخردهمشروع.احديطلمبهلمكاسدمشروع-راغب؟؟مف،وم..لكميحدثعماور-ؤولاولست

باللكي!لو..تقولمماش!ث!أيمط4علبيرلجولا-روبير

مد/نجة؟ببناءتحلمهلأكل!ينةهدههل-صافيهـن،قوبقىاتعرف.النشرةاتكذبهل..ا)نشرةولكن-ال!ليل

ؤ،ضلمةمدن،ومدنبةصورنحلم،نحنهكذا.احلمذعم-راغب؟؟الاثارمديريةنشرةيكذب

.اًلمجاري..الانبنبملاثم،ضاهرةومدنوصلأت!ذاإ!غريب..!مه(إقرأ)النشرةهذهاعرني-النتهبح

قه!يماذاليؤل.ايمه،ايه(مداعباكننفهعلىيربت)-صافيهـل(للدلجلاالو"ىلحوموآكلسفاحهناانا.اذنحكايئءبا)يكم

ا!صعير؟العبقرياخانايا؟سهبىييادمانراراصلمبعيعلىترى

..ترىكمامدينة-راغب.أرىاعدلم..ارىلا-الدأيل

الا،ضخمةحجارتهاولكن.اللرعةبهذهمنهاانتهـت-صلفبم...صلا.....
"..!ضه!طاحم-لهكلروربعديج!ا!طبيحي-جوفي

..؟قليلاكبير"تراها.دمهايجفلاالجريمةبريجفلااللجريمةدم-الشبح

جب!صعلالىالاتحتاجولاراسخةلتكونكبيرةأردتها-!اغب..حقهـذا..ص!ح-روير

وهـاطة.الىحاجةدون،الاخرىعأىالواحالدةللتطبقانتالاذارهـنالانوهي،دمهاوجفما.نتواكأها-الدليل

بينها؟التخللمناأواءتمهء-افيء

.الفكرةهىهذه-راغب.الاثارلمديريةتابعنفسك

إصفاها؟منثمالجبالقماءلك!لومن-صافي!تد."فاصسمنالاءورتعرؤوللن..تجادلهلاسجونزمسز

النظربقىهذه،الاوائلاليهاين؟نجهلممنتكرةفكرةا!،-راىب.ح!باتهفسانايمكنولاعامرها

كله؟ذلكفا؟!ةماأاششح"ذاوللكن(يا!أ؟إبىميير)..علىزءةمد؟قاتلافت!ل:محدداسؤالالناسأليالىمح-!وبير

لعلميأا!بعتاولتهلإ!الفائدة-صافيؤاتلافوربما.طفل-3/بئبركنتربما(يةءر)؟أزا-الشبح

،رائعة،اشنفول.العلميةاللدروشةمللتولكنلا-راغبةالبثرلملابن

.اللكئبااللجحرهذافيوتموتتولدو!كلها..رائ!ة.متناقضكلام،اوه-ج!نز

صا..ربمالكقال.كلامهيكملعزيزييادعه-جونزمسز
خا.عقولفيحمةهي-في

000.004الاقوىالفكرة.قالسباكخيولهكذاالامورتداعتلقد-الشبح

ررءدىروللا!4،برياءفياماءكطنئ!امخةاراهااناريد-راغباثباتارادةصوىذةو!هـ،ارادةلجلاتجري.المقدمةالىصدرهاتدفع

ش-خا.رفعلولاا!كلامنمضعوكرنافيجالسوى..الطببعةقوىاخرا"!"كونؤل!.!عقد،الاشبباءان.الاولمنلنبدا..ولكن.الذات

..كثيرةانىياءفعالناسصافي

قي؟اأنهاخالطتقىاذدااىلكمقاتهل(/شكت)اوللهايكنلمادا
!!كثيرةبلاليع-راغ!

--مبقبةاذا..راصءكماخنو.وولواوللكن.كانهكذا..حمتأ

5!هههههههه!هـهه.لحكايةبااتسشمتعوفطناقفبنو

دصشريزيب،4كلامىنومهمينما،الح!ائطاليورابعينيجالسون)

الادابداًرمثتنموراتمن.(لراهاندونصونهنممحنئبالنندرشج

ل.قيبعضؤضمصبت،الاجبالالافخسلالالمراتالاف!قصتيرويت

035اللقرويللشاعرالاطصير5اللبداية.ان!ىلاودهـن،عهداالاخربعض"هاوا!ملت،لى،واالحوادث

003طوقانلفدوىوجدتها"يروددونلااكبدلان.شباببكان..نعم؟شبابياشسىهل

003))"الاياممعوحدي5وكانت.اللجلد!ائلةمتءدةهووجه،تدمعغائرةوبون،ا!ضفر

025ال"حبااعطنا.تصىلا.هاالوجوديرمم!ورهالاكان!.التن!بابامالوالشباباحلاملي

003الصوفيالباسطلعبدريفيةاليك5عدي!-اءرتامورعنالكلامي!لإدماذا..دكن.الوجوداخضاعالى

002عيدللفوازدوارشمسيقي.؟الاعوامآلاف!

..؟-ناحىلهلالعراقياآتالفجر.ا!*الثأزب

002كراوىللعلناروكسلامالمشانق.يرد"!ل.ركروهو/بخن!مالرطاولةامامجالسراغب"

002الشوالىللخاللدوغناءحداء."..صافي

..؟اللفيتوريلمحمدافربقيامنعاشق..؟بعدمشروعكمنننتهألم-صافي

025اللصبورعبدلصلاحاللقديمالفارساحلام.هـ-ته2!سميا.خذ(مدفوفةورقةباهمال4ايىيلبم)-راغب

؟5.الصبورعبدللصلاح-للكماقول.؟مشروعاةاللقنص

002بسيسولمعينالقابفيفلسطينهـ..تنظرنيوللمالمقاومةحسبت..ايه(ؤ-ها!ر)-صافي

؟..ا!بلح!من.فلسطيئيةكلمات05جدانش!ط،نشيطانكفياعترف

ا!ل!در.ووهمثلفيا...ومجاروخزاناتاوقناطرجسور-راغب

003سنسخلياصللردر.يفص?مرناالت!فاهات

والثورةاللفقرسفر.؟ا!رالىجسور؟اذنللناستهـضدمياناتتوقعماذا-صافي

025ال!تيالوهدابللعبدومجاد.خزاناتالىي!عت،جوتيوهم،اناسىايحتاجهمانفعلنحن

(حديدة.ط)بلاديفيالئاس5هـ!.االطلبتعتدائمااظاعرلى.ذلكليز؟كدلا-راغب

025اًلصبورعيدلصلاح-خريطتهمهرالمتيطدبل!مشروعاتبزان..نتمرداقيوماذحاول

وحمممممممم!هههههه!ههه!.اسنوعخلال

؟2



الانرلءشهآنضورالماكول،ن..غشصبئازالا.ا!لرللة-ص،في..تنفبذفياةمهدامعننتةركانإتنو-صافي

.ألاءداءجماجم"نؤلمعةسببضي4ازاءلىن.اخربمشروعالا!ال:اهـلوماؤ!االاباا:ياتلالاعما..نوي!ت،إتنو-راغب

يسضة.المدهذهفيالوحبدالمهندهرلست؟أرأبرتيسك-نوسو!!،مردهلهابقللعمرانلت*-رر!ذهنظريرتن.ميذبالت

ؤامة؟لص-بني-راغبجدكيتفيالانجا&!انكلمضور.الايامتبليهالابيوتفيالناسى

الصيالخهـماتأرأبربت..الدءلمءن"بخ-دقويرحي!ها-صافي؟والتلاؤمبالاس!تقيرارتشعرانأ.العاسه

!!يةالصالىإإؤدبرهاات؟ارهـ-حخبطبمانؤ!"!لصوؤط.ال!ضارةاتلماسهوالامنافي

ؤهـبور!،،الة،ئدةولونترصتءلهـ4وعالمشرءرضتاذأ-راغب.لىالعمالىاللكافز!والا"نوهدا،الاولالان!انوببنبشكمت!ص!

به.ءارو"عنالناسيرضىز.أزولاواللشصبيةالتيراتصدة!خف..حي!ئذ

.ا،اوكءن4جبرازاذلالالىوس-لمةكانادابهس!هقتةلمع-!هافيال!اصبارنض-ير"ءلىالهادهنءغي!رالونارادةوتكل،وحهـا"،مرماز"م

ينفهه.انهواءممهب-راغب.ا!ضيف

اؤة"للم!هـنمارلؤانب!.قواثفيجادااظنكلا-صافي؟!الدماءسفكورةمنعهذهنظريتك..أود-صافي

معه.اتعاملولالصهمعاتعاملان،ؤر!وب!لكانتاسهخهـامهااحسنرنو.لكاؤولهماسراعب

.مغرورسنماران-راغب.حقيقيلمفردوسا

برذمىنلاالمروك:)4اؤولكنت.بارع!فسولكنه-صافيس*ت-"عتبقبمت)"مواطنكللاناللحروبتنة،با!ل-صاؤب

هـذا4ؤصاوفدوع"ءشريرم!!صان.نه.حييسمعانفأبى.ج،ز:هم!؟الور،نئرى!ه

اللثب.،اًلطريقةبهـزرهإ:ةمدبهضء،فلو.النطببقمنجانبهـذا-راغب

يشنرلمف.!سو"كبماان-راغب،الغزاةبهـصايطمعفانمتببنبصرواصطنا!،خدقا-ولهاحفرزاثم

صمت()يتغيرلاؤواحدنت!ورآاءا-صاقى!.يدتركماللحصهارةاز::؟وسبةركوزها

ذهوتاةحيىجررها.ينقة.كبوالممر..برهـروالمزء،ن-راغب.قلعةانها،مدينةليستهذه-صافي

يريدداص-لا..آلفت،ركل،مت،اخءرعت؟الك،فه!اركامترتاوررول،-،ا!صعابزتطض!ليةعلاسوارها.ؤلعة)ضكن-راغب

اني،؟تعببشءخلوؤ،"نيارىانبريحقالا.ا!ي!لمتولاحدلا.بي.!هااللجاةموافقداًخطهاوؤباباا،ءمماوءخندق

..وث،وردكدالخرازط!بؤأحتطهاتولد؟الاءهـاءص،صر!ااذاذ!لماذا؟واو!صار-ء-،ؤب

1،-درر!ا"ثءارلع.نرؤ!-هـسملامهنا:ء-هاو.لمكت!..-ص،في
..."..-..ى..أهـهىاتأحبالريفالىيرمتدطويلسرراب!اسيكون-راغب

.كاهو"جامسبرىراءب+-ةوالنجداتا؟ونةا

؟"سخرهل-رصاغب..مستحهل؟يرفلوالىايهضدسردابسصافي

،اؤلىن2نكسوندن،دح!لكنو؟مثلكلست2،وانل-فى00.1ت.!
.....:-.وؤدرتارسى!ها.لأورخصب-ايهى(يطه-الحربربرسر-راعب

.هنوراالهليفكالةا

ؤ،!ه--"اله)*"أرىأندشض"ئي.نةس!الثيطا!ل!بكن-راغبطقومظ،اسهتهـاحةمحطات4وفيمتدرجاالسرداب..هيه-صطؤي

.يشاءء،الشببطانجماليفعلثم،بهسيأمام.حرا-قى

(البابمحلىقرع)؟القالعةهـذهبج!وىالاناقشنعتاظك-راغب

تريد؟اماذ(فيضح)-ص،في.اللهواءةب:ادهاالافيهاعيبلا-صافي

.4يدإبينللمضول153يررغوالمكامولاي-؟رسول؟أالهـواءؤلي:زكئيماذا-راغب

!؟اشورالماث-صافي.......ا.

تحةرلاو،لعقولا!ي،لآملأر،للعليال"واءافي!لع4ل!ا-وبصل

.(.إضصروط)الهصور!ي.نعجلاأنلكماوأرى-ر!ولا---"غاذلكفوقو!ك!..ارجالاا!"يار!اقيووب!ولااهاولااسا!ها

ات"بلت"4ت-ءدبكتتلذياالشمهطلماىاانهإ!آشور-فيصلم.اككايىف

؟":اير!يرا"اد..قك2حباء

زتةراوص،ئطط4للىتتى؟هنمهـكدل!منملك،دلرماذا-راغ!.)ءروباستهكاان!--ا..تهايى!هاؤطاص،1ؤاررتها)*نو-راعب

..........اللأماءوسفك

!هننهس"-:رلا..ا)راًدذعةبأءرسمعيبونأنأحثى-!ااؤى!ؤ..؟الاحلامقغرنكلاو،اخيياموصهوعيالتكن-صافي

.الحصونهـدمفياهتخدامهاءلىصهينهةؤورقىء!كركلامتافاذا..احلاماليست-راغب

؟القلا"ءثعلمه.ا.أألكاغ!ت-،لالقيهـصجدوىيجدورولا،الماوكير"أور!ؤسهوف.،القلعةكهـده
عسو..صهءرر..رهـ،-.ر

...انما،لدتركما-ءماؤىوفي"والمناعا)زراءكأفيوإه-تخعدءو:هاارهوشهسرحون،وال-معار

.....للانسان!بةناؤعكل

زهءيمح!دء-4ؤدء:،،4يعتئهارفيتخرهـضااسماطالرقد-راغب

فيما.شكلارخاءهدا-صافي
.واصهـةكلرة

.حوبرجلر!كنه-ص،فيهـ-نساعات2،ؤبدز4حاجاتالاون"اناشهـبعواذا...-راغب

.أبرةماالحرببةفائدتهالهسأثرح-راغب.ذللكبعدالت!كهبىمن)"بردفلاالنهار

داهية.اى4..صذران3-!افيإ!مفكليبنلناهراجميعسبكون-صافي

.ا?-،ر؟لؤوقاملمىاونروعنا..طمعا،ظهعا-راغب.4الحوافيءنبعقولهمتةروونيربشرانسهبمونو-راغب

.جداط!يبةنواياك،51-صافي

الث!االث"!ه!المكزبةالرا)ىيرفعهو"نالازءرسبصالمشروعهدازضفب!ان-داغب

ورء-دهءرزةعرد!جمب3ولىجالسالملك.اشورالملكؤمر".قرونمنذءلسهايكونانيجباكي

اورير"ا.مروحةءلىفيمقمنتجدلنولكنك.دائعمشروع،نافعشيء-صافي

ببرءو،-حهرري.الم،ءعاى!رشيتنصبانلكقات-آثلمور.هذهقلعتكبناء

.راءإو؟عاىت!.للاالوزيرربئسولكنك.اولءالايضئهولا.اليتصرو؟الدولةليت-راغب

هـ!



.موجودنجر:قالوا،برؤكلثحما)4.بجدوا.أرىه،3..الجحءممنارة-رأؤلىاخهراهذا-الوزبر

الم،ضة.برؤطالىتحماة،مااذن-يررالوت-ت3!:،ل!؟بلبداصبصالااجح.ما!لا!مالجور-انتور

اؤ*اءل!ن.الا،عيبب!ذهيخ-ارزياا(غقللست-اشور.الكدابمنؤ.4آناماءهـيى"م!.إة-!يى،ء-لي"ص?"أجد

.ابطاءوبلانقداالثمنلى،خذ،بااديرنالانبعدازك.!أ-رةة3معرمنجلملألتكرجعت،ؤطظبالامس-اوزيرا

أسلمهـوسهإة.هذه-الورير.ءاهـرينالمصبكحاجةرلا،لنف-"كا"ماهقىااحوادتاتعءنجت!

؟امراةالل!ةهـذهفيأيىس-وراثاساخوا،اؤ"اوا،اهجموا..قيالمعاهـذهأد-أمبدأت-اشور

شخا"ها،الذاهـلمبنااعاماء*نهما.."ولآيياطآسف-ريرالو؟لمهالمفىأنتعرأخذت:بصرأءةاكأؤولإ!الرؤوررسااقشرو،ا،جص-اد

إءزوجا.أنزرمبا)قيدىحتابحتا.اًل:للأدةغبرعاىتدل،.ءذهت:،"هن.الاخسينالرفاقامام

ذاهـ!أضيف)نانيتحسبلا؟بذلكر!ما3تذولم-انتورؤم"!--أنالى.،لمنلب-ر.ع:ورربربئ!ذه؟!لادةالب-زيرالو

اللي!ه-،تنظروأنتالبءثفيعصرير،ماانجفقان،نعالم..رتكاصباالى.را-دة"وررآةفييأكماها-يوش،

؟أساكأا.!حردلا؟بنحريارأس!الىهاقى4وزةردطة.ؤتهلأنفيع:قيريةأيرة-؟"ورا

الته-صرةنضعجتحتىاز"ظرت؟!-،كأاأحركلاأنا-اوفيبرا.ض!ي.ندنجرهـؤا"رة"رائحاق"ماني.البلاهةمنت!ىانها

.العجرةالثمار.ؤحبلاكجللألتأعرف.ءولاي/،؟*ولاييااخلاصتيؤيننشكهل-زيرالو

اثرتؤفدلياأحضرهما!خبيثيا..51(ضاصكا)-انتىورءه!لال-ءي"!هىءؤلملأ،ؤدره،صق"وا،جمي.لهدرلاأنت-اشور

.لممية(5اً..ي!-.،"ير.صقبة"هاعلىيروني!ةر4ؤبزتظ!ر

.ساءمنذالي،ماار!إت-زبررالو.المئ!يرةالاعمالمنمجموعةاليومللكعندي-برالوز

(رسوليدخل)...اةرى،اًلاعم،لجدولافرأ-اشور

.ءولايياا(هـسدس،ن-رلىمولؤ-واتءى-،الفيءنقازز--ارنوذ؟س!كطراهب-ز.إرالو

.لنرى..أدخلوما-أثءور.ير!4طرعا!اللهيصدالجبلصومعة

(المومدساطيدخل)؟بهافعلأ!!طآريدو"ادا-اشور

بعدعامكمااليهانش!ىماليعرفالملكممولايدء،كما-اوزيراء--ن4"فتأو،سسةالكنها--ىارده.زر/بأظنككأت-الوزير

.النظريللبحثسنةثلاثينانقطاع.هذهطبىإقت"

،!صدارضاهلاتفريرط!ذا؟عملبلالىضةثلازبن-اشور..رت،صارثمؤبلا/فاوم.سرةاظاا"!قي!ذهمندتا-ات"ور

المواطتهن.من؟غهرهـ-،

.مولاييا.إعملا!كانابل-الوريرنتم!-ا"*وقامنءؤوزتهبرت-تري..اات،بةوينمدير-الوزير

الابوابوارنوافذواغلاقابىيتفيالجاوهطوهل-انتور.""سفهتحتلأوالطحين(رالسآكب،ررسوجودرءملا-رةالتسع

طملا؟إدعى؟"نكهاصداخراههل-اشور

اور-رثنطسوالاخالشبرةباهت،"كأعرؤواالذينهـ!المواطن*!ؤ،ماء-قؤ-4بال"أز"؟روأوصه،ء-صاعد/كدلاص-صواها-اشور

جللأتكم..زو!4طريق

،ءإء،-جاطتماالتيءقىالبصضان.اذنيانيار..بهاساشور.القاضيارورأة..!:،كثم-زيرالو

ع!جهب.دإلمثعنتفقسأنبدلاور-"ثلاثبنونءيىعمةخضؤةءبةارإد..هـ،ءارتمندء-ا..أزه-اشور

.مولايبارادةهائلررسءنبل-راغبشعوبا/ءولونان،م!.هـبربئالاخسخريةمننه-تمآكفاني.ش،رتيبها

لىء-!ذا!ب-إءدنا؟يطءرشيئااخةرعتوول؟نسس-اشورو"و!ةطاقاضالطازوجةوراءآل،ت..الب،صنأزاو،دب"لمهاعنبأكملها

سمرؤمد.ؤيحوءهتكتبببةالىالمؤونةنقل.ناتموير-ا

ؤلمعة.انها-راغبت"زو-صؤضبةلكءتدي(الدف!رإقلب)..حسنا-زيرالو

:اتف-وللإأتيثماللدنياعن!"ئةثلافينتقيطع؟!قلعة-انتور..واصدةلقمةفي.رجلان..حقاالمعالءحة

!؟ءضدشاالقلاعقطةعلى،قلعةتافرع؟الصكيريرناولئكمن!ماهـل؟"كل،رفي!لا!(برءإهط)-اثور

.اقلاعاكهـذهلجست،لضست..انها("ضطرلا)-راغب.-عالمانإ،ماا..جديردعنو.!يدييالا-الوزير

وخندقوأبراجسور؟القلعةتكونكي!يجهـلء:كبواي-انتور.قيلمناصتةءاهدامعاتعاءللما؟اءاماء-اشور

قل..حص،رحالةفيهـهاأربعوط،قلعةسبمونتدي..اسصرو؟5هـل!سا((ؤ،وسهت)زورادكتا.وإا"ولاي/،3ءف-"رزالو

؟الحصارحالةؤيتفعلءادالي03"--تلو.اًءضط،5يزورأنإ--تطءلم..الابلههدا-اشور

الطريقة.ب،ذهمناقشتهيمكنولا"ةكآ"لءشروعب-راغب؟وريريا./قعلؤمادامكانه

!ءولايياالقلاغمن،حديثنوعلعلهـ،-اًلوزير..اهربكئتء..كنت؟أنا-الوفيبر

هضدسة!باثورة..ثورةانهل،فقطحديرثانوعاليست-راغبتجش-أتثمالعقدورقةتلاكا"كانهكأت)و؟ز"رب-اشور

اصبحتكلهاالارض.ادماءاوسفكالحروبثوءهتمنع.القلاع.ذلكبعد

نالقد.المشروعكوذاشاهلمشروعالاينقدهاؤلنحصارحالةفيإ!الملك"ولايمكرلهوانى-انوزير

العىودةتارضطالىنغمتهاإتدلأنالحربرؤصاتتدقالتيولالمط!.تذريفعم-لانهلكأءترؤط-انثور

هط-إجلويص!روهااسبوؤهميكشرواأنالمتحآرببنللكلوان،للديار.المئرؤطمفاهـءبمطورواالايرأمهذهعله،ءلكن-الورير

يث.ومحاسومعاولء:،مااؤهطلن..قاوا؟؟اأسلوبانطورأنرجبكذلك-اش"ور

.اشورءولاي4اليإس!عئولوهـ!ا-ريرالو.ؤديرمقرطا!رءلىؤادءددمبقطرة

،الحروبمن"زبرد:!اكخبجة./فاابكون؟والاخرون-راغب.يعبدانهالذيبالالهتسهةءلمفهمااًنارى-الوزير

.الدماءمن"زيدؤتلمم،مبأصابعجسوهلما..العلماء41االاعرؤط؟الاله-اشور
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بب-نالهمك./خطدفشامخله"ةقيف!،زها،ل!وؤط!راهماوهذا-صالحةأن،-كوينبغح!م!كاالحق.باطلى!اىفىألاخركل-الوزير

العصرء!سمالسيصن!--كأ!ذه:تهولوهيالع!عورترورها،اًلاجيال.!،عر"

-المملكيقد"ها)؟الخراظ-ءحك!ل!العظيماشورحكممنالنصبياهئدسيناررىالقوهـبلنهء!ور1ض*فأفس3!ةءأدركطلا-اتشور

.ءولاييانظرةعاءهااقاإ؟الإيامهده

،رز:-ةمثل"بمو؟!فهء،..اهإ!اذنالاناطمأز،-اًشورار.سته--ص،ف!ما!لى.انمدولىمننوعاكازتربما-1)وزير

جنورها.مننزعت؟ءيموتانؤبل

اودأةها.وهذه،الكرنبة.!نت!به،حقا(ضحكهيكة!)اوز!ايلامسى"اندونماتسهضمار،عدوىتكونانلممكنلا-اشور

!إأيض،ذباتبمان!ك./قيلللم-اشور.ا!د

ول!-ك،"ا*ردات!ت-:"إا!،ص!ح..(قظوةير!ي)-راغبان!مولاي؟ابحاسو-(راغبمعنظرةي!بالل)-صافي

.مولاييا..بالمقلوبامسفها!هـةالقيوو!.ب!!وءمشروعهعرضء!مئ!تهالشديدةأخيحماورمة

..ج1وألا؟ش،هـقال!-وهذا،ا،سوار،فه..51-اشورأس-!ع،!ازرجمنمضينتطرولبلازراتهيقصدلم،منطورمنعروع

؟اي!4"،رحالةفيذفكللكبف،الحصارولكنإ!أ!لاهاماأ!وارهاالىأ!ظر.ب!،رةازها:أورولأن

قهوذجمااصنعغدا.ص،لاحه*نء،!اهد!وسذلككل-راًغب.جداعاببة..حقا-اشور

امكماقب.!ا.ولمرون!مراأل!بتفلو،القمرمنقريبةتكو!بحبثصم!أ!ا-صافي

(،-ا./ك!دانكمو*ى.اينهوذجاصئع.طيب.لمجب-اشورد!-ل!،دأؤتومن.واح!ةفقزةفيالقمرالىبكلوثبحصانك

؟الفيءنجمصءىمعاالكوكبنعلى.طرةال!ضهنؤقدا،رضعلىورجلاوورافي

سنة.عشرين..ربما-داغب.با)مصرنضجلحينوا*ن..قال؟لما،ا!حروبتممعالرولعةهذه

عشرلبئ.مناكثراظن-ص،فى...
..:قهـ-اببقماكفى:رمولا"تصانلعئيم..أه-اشور

ؤكلهـ-،.يهضيالذيهوءمر3ماان0تنض.،ءانكها-ا!ورإ!الثماء

؟شقيءمانأتة،هو!(لجنمرؤ(فيءتيان)يكماص-داكلناسرءةمااليه!دما!ذا..تماول-صافي

.مولاييانعم-راغب.ا)شسالىول!--لةتكونلانأقصدام-راغب

؟المدةهذه؟ل"حاتعبينتمانكضما-اشورص-ىباطلايرظلالسءقان؟اد"قؤكما?مايةتذر(وأي-اشور

."ولاييانعم-راغبتفتانؤأنصحكالشرمننوءاالقوة.لظنكتوان.الةوةت،صره

؟لداأ91!2،ةرلمو-اًثور1.0.00ء...:نراء.
هـصنبموبهلحسحينولاممو،وربالىصحن!ا:لمسروححرال!

.واحدايومانفونرقلمراغب.ل!وداءقطةورنالعجا؟فىخوؤطإ!الصربمنيخاف.الهوةنوبات

لم(قليهـ-ينص)الخوأنط-ءذهارني.را/ء..رانع-اشورعفيتجمعلئلانهسفرولا،لاللبفياظافركتقميلاافكعاىاراهـلمن

هـليى:دا.ص-ضا.يرصاء!ناوهذاالئنكليرقىدارراظكةا..هـهم!لا!-رانتكعلىتموت،زرتاحأنتريردأ!الحربمنيخاف.العفاردت

*ة-!اكفيفماذا.ءربأتذ!!نف2ونترقاتذهبؤأنت.ناصجةمنءنكمالا.(صت)الاورادربرفرأنادخ!ريحرقنا!صجائزحوللكو"ن

لعة.القيالجر.نماؤدتكوزاه،اوخائة-ينضةمناورلمماءا3لالىبى،وحدكاليك!رلاميأوبر4

!إ"نادرء-وررية..ع-قيريةؤ*ر".أو-وزبرر19اذ!!.المهـنددى!غبريبر!،زهـم.الانسصانببةتبونلاانتم:لكمأقولى

.،واحدايرومان!رقللمولكن-راغب.اقالانستر.يونلا

؟أالانزفعلكيفادريولا،معانعإنتىأنت!ورذا-!اؤي
..نحناننماإ!ألانمه،زيةنبملانصن؟ميف-رأغب

العمل.توجرد!الفراقيهذا-اغ!
...ر.الماكمولاكتقاطملا..اوه-الوزير

.للمف،ودالاجتماعمنبر!لا-صاؤب

.اصمأعرغرورفالالمكن-،رلوزاتينرووهبأنالانسعانفناءءلىملونتةالم؟برفلنيفأ-اشور

..."....آ؟راذحمتهوؤموحالماءيأسقومتى.اللحركةمن
،4البيرترردوزاد،!.لجهيقبمبيتمنكمالكلإكوىاسوؤء-شور

.1ا؟ة،!هره..ءهلمهفيز4يساروزراعأو.اسهتمقعا!فيا*نليم!ادئ"رءني!فول-ين..-يرزالو

كلصرنا.ؤيعاامد!اي!لمملامثالية"جاة-الوزير"والدش،لىلصمفاةا،عابانمت!ا?-صفماتتطالتونأتغ-اتنور

بررلان2وت.لذلكبالاسفوأحصستفءرقاأنيرؤلمذي-اشور؟-ل،الدررمواووامتدة41ل!يدتكايادئاءتطالبون،والمةواكلمين

زمملال*ي"انىقىالافسبلىفيااواوردةالخورىتبرءباضحيةا(ةمن.ال!ملامباسمدلك

ارز!ه،رها.علىجم!ما.لالخطرالنساسإضلتعرسمباأرىلا..ولكن-راغب

.إة---ادلانبرروا)؟زا!للمث..صهت.:.مرؤانؤا!ما!-جمر)الخ!ريرفعلوكللمذأ."مقولكاهاسببألفهنلكبل-انشور

.(وير:سم،دئظرالا-!اوبربىؤ*!ءقلهوبربملبا4بروحو.رشموالانسماىقوىيوقكأانهسوى

؟ا،"!ررأيتبرة!-افتور.عظيممن!رقءسضقيلالىالبائسواقمهتر،ور

نأب!د..اذما،/لبوق!،5العقدهذاأعددتؤد!ئت-إرانوز؟المظبمالم-متتيلغيرللانسانالعالماء.!يدوهل-ا)وزبربى

زلتمااًزيغ-ر(4يرهزؤ)ال*ةودالى!اجةاج!لادأيت-ماإترأ.ذلئيفيرلهيرريدوقلا..زما!أ-ص،في

؟ا!ب!ا!طاللإبرنهذاتستوفبميف3أج!لالج،وع!دهايقاظإجبانهءدصفقوننعن؟أرأيت-اور"ود

ل!-وؤط،ا،خاءمنسنهاًلثلاثونبنمتوليئهـهـمء-بئ-اشور.كالديداىالارضتزصم،اقاؤللةا

.ال!صلأمزةابلءفي،ءنخالفريرن!ت"ححمىابركاصهفي2كبفبزرى.يردالحدمن.?مىب"غ!برقاط!مرائعةطر،قة-راغبا

ائرالعالمنتم!..االموتدرجةالىعهيقانوم!م!كاتاداادنبيببسى-اشور

اسصةسملم.نراني،اًلقيوةباسنعمالاياتالمغرهذهملورغم،دل!معو

4وثلاثص،في.الجدارعلمىللقلعةكصيرةصورة.الناديا".السلامالىوألىمى..الثسيلاضعال!

.""-ارويهمنيتمى-ىءاللمايأان.العلمميةالروحت!قصكماأز؟ما-الورير!

ال!ربهبئ.الورشةجرءدهـةمنالمساءطيعةصلىرت-الاولؤلمهت-نعانتان.ذلكوراءءمأ!مالثم!شروعهتفذءلهيةإع؟3
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ابىطالة.منخير!رراول،ق،هـ-فضة.بمدمنسصأؤراهـ،-،فيص

ؤة"لى.ةصيايهـمسءكفلالعلمياإتقدماىثم-الثاني.ت!هكء-:.!،رالاخبابعضؤ"هاللكن"،تشاءما3-الاول

لبن،ؤدحادنهااستصير.ؤضاىا.اةحي:يقالماهذا-صافي؟ويالعإا:رجامناز""واهل-ءصافي

،،جوء-يرهوتونالاطفالنرىذلكومع.طح!بمنةالىا"بحرويتحول.!صضرجل..ؤهلمناينء،واانيه*نر1-الاول

عنبحثاالاو!"!احاكوام!نبتهوناووؤءالك!!-كأونوآبا؟هـمل؟اذط-صاؤكب!

.طغام)قم!ةإ(ا!ءواناهذاأزظر(?،فيأ"،ما)برر،دة.إصشر)-الاول

،ق!-ءورض..الكلابيأكاونالاؤصىقاشرافي-اضالثا؟صهـرتمونى-صاؤي

القلأهـقي.هدهت*ييدعاىينةق"الكلءور*ىلاؤ،-للأوارينمت،رهـ"ربقوناان!!يرءدوو.الىماء!ذا-اكانيا

.الحرمانز*مةفييةةهـطعمهفانهمعنىلهكانان-صافي.احر،لصرا)!نب،

.فقط-"لعدةليسالانسان..كلطى-الاولتأزو!ا..بخة!منوايااندي-5ياللكدزا31-ا)ثالث

ب-ثعلىالاهرامبنوابالامس.أيغهاعقلارليس-صافي.اكدزاهماسدق5ترى

ولا!0.وصرءاز،!الملايينجوععلىؤلم!"ضاف"يدواليوم،الل!يد.الاول"نرأيي!ذاكانسالا!ل

.جارص،كلامالقلتالخشب".يرترانررئءسابهكتؤقد،اقيالاهدا.قيرأللمأفيلعل-ء"إفي

لكمخاصونكلنا..!أحى-.إدريأنيمكنلا:اررطءهـون.ال!وارهل3عاى4ويأتهت"-ملعدهانه؟أخ!ءر.درارئه-!-الاول

هبدي،1ن--وضمت4ااوواءن.وءرو"طة،تبه.إدريلاكبف-ا)ثمازكط

،اكأرلاجفسكماخلاص!لكنو..ذلكاعلم،أعلم-صاؤبئ؟اؤولىين

ثيئا.يفعللاهـواء..رأيانهءلىالاكلاميخذواقلا.الممالولضةمنأثالقووره.!بينو"ا..صفا-ا)*،لث

ضاشنفعلأنبدلا-ثأثالا؟ءرو"نةناحيةعاى3زوارف53اذت:هتم

جامدين.نبقىأنيمكنلا-اغانيا.فه،!يالتبالور-وب.ر""هوزه،،واصح!ةخطه،!-الظني

الناسى.غلىاحقبقةاونعلنعملالعنهوؤفاًنارى-ا)ثالثو!-.ولهـهل،.المقل!والغهظ-اشدء"ظ،مىواذ-الاول

بب:ة،يبقولم،العاويالبوجنببم3دناأنبمد..الان-الاول...افهـم!لاحظتم

امسارقي"،ريفاصوالم؟،افحابنانعان،واحدةخطوةسوىا)قمروبنباخيرسكتية!ادريلا(و.إضهـضالجربرهـةيرمي)-صمافي

!؟الهـواءفي..هكذارذهبهـلإ!المقالهذاعلى

ؤ-ياحراراكنا.هـةء"لى.العملءننتوؤفلن-صافي:(إنتظراندونا،قيرا)الفقرة،ذهسيدييااؤرا-ا،ول

صفشاركتاقد.فيهنللاؤيءمالينور-ؤوفلنكنالطر!قراختبامب-تةرفكأعلىإدلؤابرماشجمإءعاىورا)تها!ذادلوالى..))

ول!ن،الالوانراوويةصورةلهورسمت،عنهوداؤورتالحلم!!از---راهكشاالذياراة،ءهـ!ا،المة،ءااءدأجبلوإ،اًللعولتأخءرؤب

وغبوزه--،منه"ينا.تنفبذهثمر3:فوالمشروعقذرء!مئأون،ءلءللم.،حالكفى4و"واصاإ!داالىوالداؤاء،ا،سراعءلىدحيالوالحافز

دائماكنت.القمرتناث!راء!*رةاسر"تا.،ءالسمالىمعاقةوؤد،با)ضقه!ثكور!عثهحقدا!حمة،ءالإمرؤاتاهـ!هوراءويكمن

ا-يتء-"وضصتى..ذلضالىاداؤعاأءرؤطولاا)ثعرأصاربأنتحبلافةدوت،اصفيلقب،ءنصرؤةكراًهـءة3النةءوو!رراانشج

.الا!ور."غاؤلين?هالسصنا،وضغازنوى-،ولسمننفمصفىؤكي/متمل".زراه

الشعر؟با!موزقفطاعام!اباسمنبداهل..سهبدي؟-الاول!سخظكفى،ءفى..أوه-الثاني

القضهةفيل!دخللا،3-نورماالشمعرا؟انثم..-الثاني.الاخوةءمادقأخءنا!صدرلاكلامهذا-ا)"الث

.اخرهـ،الىأولها"ن.5يرض-اان،5*نلاأخيان،اؤولهماهـذا-صافي

هـ-نالمسؤولونهم!ؤلاءالحالمينؤصيلة؟مساكين-ء!افيذبنك!لولكن..-،5ضيرلاانهلوزرغثكأا-الاول

:العاطيبنمناشهاعهمجأروطالما.لىالاولخطواتا؟ابوفط

ر-المميظهـرلاؤمريبدااذاوالسهـرالتكيرحيهفيطالفدآضاء،وزعصدقزرى"ازكذببح-ت.العمقمنلسة،-ا)ثاني

!ل9ظ،رؤدالقمرذاهوها،تفضلوا..ط-ب.عنسط

اكظ-ريط-ليمنان:ا.لاء-الفيبرقولون..ذكرتب-الضالث.الم،ندرر!ل!ءبيياالظنونمناوضحاواقعا-الثالث

.بالجنونيصابالقمرالىورة-متهافقالوااللعملالىصهقناهم..!4؟ة"اون19-الاول

المقربة.بالمناظيرالقمرنرقباممراؤضبت،ونحن-الثماني...اب!رأوحهن،البضاءي!نكبف،خرؤونلام!وأنة

ثءثازفعىللاوا.ناباإءهقوناأ"،5أبط،ناحين..-اتناني

-45سفحةا)5اى!إالثةمة-.الدواماثناءاءوكرانلبانفير

.!داالتءريررئضسارىلو"مه.ت-صافي

الاكمة؟اؤيدرساازن"أاليهأدهـب!ل-الثالث

ئاأف-صاللكتابةووائداليرى4نراعاىسأنافصلانا-الثاني

"!دابدار"وثنب"*داب))تطلىب.المسطئجةالجرإدة

المجربنفىافائدةكلأإاالاشباءفوائد..ال*!،بهؤوائد..اللفوائد-صافي

.4ببنهايبقىولا،ءالسمالىهاابراج.ؤصلؤلمعةسنبنيؤلنا؟4؟ا!دا

:واص-دةءرةانفصظف،ئللمولكن..ا!دةوخطوةالاارهمروبين

من

والتوزيعللوكالاتالعربيةالشركة4؟ذلك.!عللماذا

المتنعىشارع!ا.العلمبةالدواؤعلذ،5أنايمكنلا..علا-"الدوافع-الاول

هـ؟علمب"عهدوافهل،الماضيالاسبوعالهـمالاضرابو-صاوب

فالاج-ورالحقبعصمعهـار،سبدياتف-هـيا-الاول
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أذلكين،اترافكؤاندةث"ا-ا!ولال!فلعة

نةالخسسافىك!زهببعانيرشنلا..زهء"بسأبرر-يص،3

..يرتبردون-28ح!ا!همةإىعالمفموزتتملآ!

الليمك.يرص!ونأظنهملا-الاول***

اولحظة.تاثفياشور4وجارىانأست!ط-الثلني.مضاعطاجنونناصآرلذلك..-ا!شات

اللحظة.!ذهفيأصدكايرراألا!ش"ةدما..اظأما-الثالتجتوز--،?،نينانناإلى،إةالمداوبعدهيناازنراذ!-الاول

بينيبقلم"إ.اكأبةرامنؤريهة،فئعاليوارالاس..ه4-ءهافي."ضاعف-ا

..خطوةفيراقمراوبين،نالانس.منطق!"ير"زها-هذه-اثهاني

--ءطوها."وأظن-9-لالا.أخضبناولوا(ةطقءننضخلىانيمهنلا-افتال!

:ا!قيهرالى،هـضل!از-!أبىهذأ.لىيحطو!أ..نعم-صافي.كئ!بةنهارةوأكأها،منطقيةيةنها.نكونقد-الاوق

.الةللأبلحع!منرةشفي4كجبيوز"ثقوبوحذاؤهءر!عفيطلأونهان!-روه.البدايةمن!المنطنسشخدمانيجبكان-اةازكاا

.الم،*نالامرهذاولن،إهـيناوتفض،العملن!إبعدعوزا-الاول!ص،!ةبايةوض!تناصجرووؤفأيفي

.خطر!كاز"ء-!زلت،ومابالكتم،نهـ*مأوص!ء!ا!يأساس،كأالقلعهذهتيهقا"تالذيالاساس-،لثالت

؟هذانسىآهف-تاتاأ
...ورت-صور

.آقداءظزءتارلورم./*.كأأ!معاكاد..أوه-ا!ثاني.ا(وقفأزقاديجبول*ن-ا)م!اني

.نسقطان!:لافياورةاء.ورةءلىاكوررآزوبر،ا(تظريرور-م)هـ-ذهفيألانس.،ن،عةل!..الازسانازفي،ذيرءب-الأوق

(الارةتألى.إءديلااقطعمناللهـ،وءلآ

(ءس!)أرزأغة"!لم!ا.صقببهة"ءإىعالوضمكتادرانيبسني-ص،في

ءلىداسجةديءنرؤءبلبحكىءرةالاخل-ربافي-الثاني

يرزناؤشونويرشربونلباراأما،ناؤةترو"ساءهـإبئتلاثة..ألنادي))رفعاذا،فيءركلا4ارض،فيويبصىبهوأصهر،لصغط-بئللغمهـيرورملى

فيتفدةءلىالورقن/لمعبااةورولامناز"،ن.اله-ءةطأ.إدبر،!ووب.واؤول،يرظلأن"--ة?ل..وقفوان"،ت.رجا"

المئضدةؤوقباح،المه..و!وو!ىرجاجاتؤوؤها،الم-!ح"قي!"قى00011لأ
..لغمفىو!انالازشي!هـش!أنم!م!"تءل..ط:ورا-اكالث

"خانل!ا!"ت!اة"!

فعل؟ذأوما-للاوا

..آرهاتةخه-معيلكذات-االؤ،ءل4دغ-ءفيهـصاصة""اصابؤ-م!الرلان.آدريلا-اقانيأ

!ذاا!واصهـة"رةآساتاخه"-لمة..دير،ركيرخررب-2(ءلالفي.الحكايةيرضهـىان!بل

ورؤ-بئ.ءوركانبرور"!ب.صدا"ورقدةحكاية..أوه-الثا!

بالغز!؟،"،هةكاهـل0.واصدورقيء4-اأ)فاعلإ!اذنأشبلدلنا-ألاول

يجمع)..باردء-،ءسطلرأ!!ثعلىصبرح-؟الفاعل(صمت)

..(ا)نه-ودؤ-جمااوننتاركا!ريقزهآبعسوف!رؤ،،قيااسمعوا-ص،في

.نأخ!ولنالهـقحسرت..لكأ!-ن،يديكارفع-االفاءلىااءت-حا!لفىولكن،طيبةنواياناانصحيح.ءالبئمنصصتنا

.واص!اؤرشماف-لممكأ:كأالموالودلاخنيهـرتاأضلقد.شهئاطيبةالياانوااءديإلا

الضمسصةمنلكانفعردبا"،ءدورز!..ريصورتر.يا-؟الفاووانه.والكراهيةاتكأ!وأ،وا!لمولوسةونهاانرباء!ما،ا،هامن!ذا4يمضكل

."وركآو.بةي"تآررأن!التهعتائمنلعمودنيرمه،لا..(الجريدةيرنه-.ر)2آخ!ماإزالول

.إ-نؤنهة..ثازيةخ،رة"!غبرييا))ز،ديئشاذا-اءلالفلم.روليبصوض05*ررأنةجديرمازوتانقطة..انما.ا،خوةيرشسيني

.عرقنجرءجلنتردتولو..ا!*رلاأزا..س*رانء-لمهة-!ما.الاقواهمنطكمهاإبزوللاالحقيدومرارة

!؟أولاد"عظتب!ل.واهـ.-2الماءل.ط!"لاطذسمزتأمانينبعيلاذانوءع-الاول

!ط!ك.فيردر.؟.اوللداءن-ااة،محلا،الاولا!ملممءرو!ك!لرمالاص.إفطأؤئر"أؤ*ر"اهـذا-صاؤكبما

؟!ءهـأتن13دوج،نفيأؤ-حأوهازكلىزباع!ل-2الف!اعلمنابالضه:-شماهاؤوردالاءورأنترح3-فادريلا..الاولوما،ه"

..ترىلاأعهىولكأك،ت(ازتخ.-4لكؤات-االفأعل.ناص-قىكل

..(وج،4فيالورقيرءك!)إ!شولطء،؟رةؤلدإكؤ،لإ"فى8الكلا*طواتانسهخلء!أنعليهآ-الاول

شهطاق،4وجللك(الههتدةوبينهماؤنهيامنبرجره)-2افاءلاء-نءدداآنربينالهاورة5هـذسرنشبعآنأولاأرى-صافي

.الرزقيظطعالذيوجهكر،افلاوالاهر.جمه*االارضءلوك؟ها1).كللم،والمخمفء!بنال*لماء

عبنيك.اًبخصأنؤبلرقبتيا.نرك-االماعل.الان"نالخرازطنسخ!نحاولسالاول

الخمسة.اساتكليهاؤة-مثالتجمطاللعىيردل!أقطع-2الظعلأو..قيالحاجء:دلهدمهامشروعدراسةسابرداثم-ص،في

،.،"ودواكانهـماووزمامبلاينظرونوالاخروىاأنفاهـماتلاصهق).زقديرافلءلى4وؤلمفياصتي!اطاتااتضكلاد

(راءبالم،نددىيدخل؟بطث"منن!ءامؤ،لبئمرناء،لماذا..واثور-الثاني

يم،سكوركموا"دارأيتا!ناديدخلتماكا..اوؤط-راءب*منمارؤزرلقيد.ورأفىبايرءلمان،أخشاهماهدا-الثا،ت

!؟أنتمالوحوهنمنزوعاي.الاصررؤء4.بنىماهدمعاىبقدرز4ءرحلانه

.يد؟عأ.نيررؤض4وللكتضسز4..سءدييا-االلؤاعل،ا*لاماالىلآالحاجتدعولانحيونسكتءقيللاءفلنكن-آلاول

.ا!اتالورق؟لإصءوفؤص،ر،عرقسطلفىسب-2الةاءل.الاءورتسببرصاؤكب.المهندسىالى!ركولن

.الغثيانليتسب،بالتآسا.ؤث.وازت،هت،منابت*د-راءبخرائطووولمضل،الظاورفىسرالعلماءبببنيشيعحين-ءمافي

ف!ولطمة4اصابتالذيالمصباحيتجبتأنبرء،ول..يخرجان)ءلىأؤف،ذلكحين..اصتب،طهااث،وب!اوزتخذ،الملوكجميعالى

ويضععلإهاءابهبه؟:-طأن.ورالىف"دةالىيجلس.النوري!بع-ر.قل!..4وفيؤيهراييلاث.يرواعانالاى-وار
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..لك،دبرمعللم4ولكت،العمالمهصتوىمنلصبرؤع..(ؤ"هاالنظرعةهـونا4منيرةولنلاأورا!ا

آبه---دإرىلاار،م!ا*وغاءا/رضيهه..زة3ءإوءرة-الت،زكبمارفي-منكلوءع5حشوساههانلمهـ!!د.بي-اتاور-ةاي

.-اأنفهمنالجفلم!!هـ!-ذا"عأنعاملا!علىيةب3..وانا.يتءروكاد.جنمم!4

مرة!-الذيالمنطقز"بعلازها..ارر!هاخطرةوهي-التالث؟اأؤمحلذاؤما..الملعون

.الاءودبهمال511(نيدنوافتلاثة)

بربب4أعر!-؟المناؤشةءاء"ؤرضواهل..آخبو-غبرا.كخاعىاجوه،لهاالا!حدايلة-لالاو

.ة،يرالمسص.رو!ماشرببلرللعطاةءعصىلا-ءلثاني

وق--د4بنفممىالمنافإةصةفيودكان2!صافيالم،كمس-الث!الث!ءراللذيماجهـ4عارا!ابكلاصإهظا..ماالجهانظروا-زاغب

.الءللأببلحمءاء،زقىوءمحدتهر،ضرأسهبأنالمعاصرالانسهانوصةطانيؤ-أثمكنججعلتبشرالبءنالنوع،ذا.ررتقىءليونمنالخابة

ت،ضلا.الهوربءنيا"ثونكل!م.اإثعبمنلهـت-راغب.أفيردامناورناوانحيرلى..ؤردالازشظناأء.ل

روونيجولاإلمفتونأ.صنهاعظملآأشدنةوسىالاالعظيمةباا!ءاربربم.رطربربئد!فهـ"!رد("إطفا)الثالت

وراًء"المتدلي-!اسنة،-11المحولكني.بذلكالاء!راً!طءلىالصرأةإ!رالاء-!-بة.جداقبلاصسهاعاىررهانو!ذان-راغب

.اللضوة-اءهذهكلبيناليأسنياحالىمع،الص!راءءتشة-ولىاتهم؟!4ليكقيالءماولت!ذهكل.ررنكبحتىالاصدفعلماذا

اسإصارزها.دونالانسافيةءنمحماء-نانفسمهمنص:وا-الادط4الراص-روضءنلل!مردولاالاس:وعءطوالبر"ع:ون-الثالت

ونترء-ري.عصهااد!،عبالناساأجدراناا!إألانسانية-راعب.يرت4زهاو!

هـ--تا!ابيورمثلباجمبمامنعت؟الت-اءوراء!!مه،نتابهلهذا.باخلملأء!ير!هلى..الما!ريرنايفعولمنهن!ا-اثلني،ا

الظشف،ر"نرءلنجيويئ،واحدةخطوةولوبالأنسانلاروىانتروع.بهيعهلالذي!لاءطالاصفيهسويسكر..-ألاول

هواورهم!ا.الجائعبنلطعملافأزتعلمهةغيردوا!*ن:لكةولل؟أ!ال!م!نألمفاضاننرون-راغب

..اللهودوج"لىوجوده.والوسبلمةالغايةهو،ا%!،ىرأالاول.الح،لواؤعهذا-ا،ول

.تف.إرهيره*نصلا-الالعمى-كرلهأنحهلاناكسوعضهـنمنيكنل!-راغب

،!ة.اـصااغانماورونير-الاول.صربرء-4مض،لفةهدا!عغبر!،ل،"!!عادهوادا(ابسخريرة)وعربدتهـ!

؟اللغببيخفي"اافصانيعلمهل..كااغيبالبحت-ننالظ"؟اقلعةالخرائط

فيابحافف،ءنلىة--ةفي!العادمةالاجبال،لكن-الثالث.ا،م!بىااس.اوء:ثمن..ور!هـيإ"فيث،ضىانبب-الاول

..ج-صدالويرةسبر-ون،و/-مكرون،!الاصاءاقىإقامرون:رو"شءا.،ونالعمالكل

اًاقادمةالاجيالبهادذ!واالنيا)نتصخ!ازملمعإمنو-الاوق.سواءالماءاقىيالايدل0.3زوجاتهم

،-اعزبأنحت.ا!"تكلللالآن!وأاإشأصكأ،لمكحياس*ورإواوود(لراصزبا-بؤ-"برهـهـ)وزها))لاز،م"الآعا/بىياسمووومررم!-الثالث

تمل!كلاااتيالقادمةاللأجه،لا!مالااءت:روهالزواجهـنواءراضك.روجافهعماج-صاد

.في،-،ذدية.بنارت-،لاارونالاخاد""غلهاودنفسهااحالةاوهذه-الاول

!؟وش،وفهءالربينحتىاازاهية!مدوافعدسواوهـل-راغبضرب"-نال*م،لزمنعرأز،وز،ألى،5هل؟!ايص،ماذا-راًغب

النةبهـ-،رغيربرءل!ؤلأخاطهـئةير"بداالرءبدأاذا-الاول؟إز!مزوجا

ت!كي.ينيرنأ1،ون!ورطاوءسح.اثانيةاالورتنهةايرهـزلمهالاخيرالاضساب-الاول

يعمل.3.فاالوآحديحار..واللهعجيب-اثانيا.اشورعب!جانبفيليأنهصصافي

ببقالدودة"ت!ل%وى،الذيالمنطق!ذا?يب-الثالت؟ا-خةالبركمابدلم"وا!ارالما..اثورع:ءت-راءب

أصاد*،سم.بعء*-د"-اءفارذ؟يم*طلا.ث*تا)-"وءءطص،لة،ماءة-رو-الاول

لهم.تعحبواقلاالمعدةعب"!منالءمالجانباتخذوا-راغب.اةراث-ةا

الإحثصولبالاهـى.ءثاىحي،ةاجلمنالقامةهـده-أشدانما؟يلمص،،أنإربء،لولجمة04آفيهل-رانحب

رصبرلمح!وقير!ث*وىمحراء511حفاةكان.ملوكالىا)!عماءك!ا!لى،الاضسابىع!لزوفرف.وراًتاالهـه،لنير،زعوا-الت،زي

اجيشالاليوموجاءت.الماءظ"وره،وقوقعطنتىجمالا،ءرولالبمن.،منالتضصالىو"دعو

وأ!مونا.الىحتءنتوؤفوأاللهبحق:فجأرالحاو-نمنأخرى؟اينشث"إنمناتفا"ن..اكضامن-راغب

!اارعواوبها،عايهارواارتكارتياررسألة!كاهـ!ه-الاولو!،ئء-ةخطقياءدشااز،مء4متول*ن،ء،"ضالمنتةمور-الثانن

"ين.عملالقلعة.اللق(مةضد

ءلى.وخطاياهاالقلعةأوزارأحملدعوز!!"-نعمل-راغب؟المدوىتتءبالورإكةوهـل-راغب

وألت!(الايسركتفهعلىيدق)11،يىلىالعمهداأإتيلهدينكتف!ه!،الصمعلىخطرانهاالىكأ.مةمجادلةب!دان"،وا-ااإاني

الانمناني:وسجل،الكوببحبرفيريسإلءط.العزيز"لملأكييا.تنف-ذه،الىدعتيافيالدوافعؤبوشكوا.اي!زصصانلا"نوتهدنجد

هـص!هءنممصؤ/ولل!شةبأللفأموقاأنوبعدسنةلفبألداؤانوفبلمنؤصامخ-،)!فىبأزها،هذامناك!ربل..ءلمهكأفيربأزهاووعهةوهـ،

صتىاعبقريتيافقدلن؟الملائكةيحث!جنون(لل!مساعديناالقلعة.اكءراءاحلام

العكممه!"في:لمنويئسوا،الا"لؤقدوااذا.الجنوننوباتأشدؤ!؟شاعرأح!دلامازهاقارواهل-راغب

.انالاتصبفيراخرباسمذلكقلب*ناصهـهـموث!،هااًلاءخال،وضربواًاثمربااثه،هـواًوفد-الثاني

امص":"م.أعلى،ه،لمعتتفقداللكلمةهـذه؟الحب-اًلاول.وو!ةآلفي!لافجاراقا؟لاباز!غم

القأكل"!ذهيرواأنففولى،!آذىلقد..الحفدانه-اثانياإ!ابرفورأالماللممنالمنطقة!ذهفيالادبدبا..اذ!-راغب

اإحسد.هـودهاالتكبماصدورهم5ؤوقبن.تآأنم،تعلومش،وش-؟،-أن3"-"محامغبر"بأزهاالدوافعأت،هـوا-الةالت

ىتدبربى،صفدالىالاولحب!م؟قلبان!رييليس-اتالتاإ!علميئهده

.النفوسش،واتأمامفيهاالحبينهـنريممرةاولهذهفلإستوص-دازماال*لممبانؤ*رتهداؤ?نص،ؤكبثا(،:دصط-الاول
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."ولاي!مةبرجانبفنلإل3-ركل(ين!ب)-الوزيربينالانسانيخببرحين.ءوالبغةطاللحبءناكبرالامر-الاول

اولا--وموا،الاب؟ضلابسوانتتضءكء4ي"دخل-آشودهـ-ذهانواضح..الخلودسبيلؤ!شيءكليدوس!لااللخإودالل!اء

!!التر،ذ.الابداخرالىبانههاالهمتخلدلىالقلعة

.!ولاييااليوم؟،ذاجااقيهاترفاحالار؟كل-الوفيبرفحمط:شاركوافقد،ا&ئاءؤ!يشاركواالم..و!م-الثاني

ت،رىهل!ء!احم!يا(يشمه).ايض"از!صتربما..-.اشولى.د19اخا

وات-تاًك-روراول؟اا)عطورهـشذهبكلشقاهاصتىلطيةاقىروءث.-الالاميمنبقائمةذاكر""يزحم.لاوالتاريحتابعينكانوا-الاول

!ا!الاربزضلابس،ضاحك،مهمطر.واحدبعمل!قترنوا*دا-م!منبدلا

.مولاييابهـء!هاالالىضاشارك-الوزيرةالورلل!بناءفياسه،ميخلدلن..خطتهمفهـمت-الثالث

!؟"قاوو،ج،ء:نر،بم..اذنة...آ.!.!لمهافييرخلمدأناؤأرالو !ننرايست-سوز

الءهـباحنجمة4زىلكاءماسماءفركبما!حالافرايىوم!ذا-زررالو3تشارجىنتأصول:لكقلتاذاز؟اخذل!بملا(اغبلرا-الاول

ادعوهم؟ؤ،لىد،لبابالش!راء..المشرقة.القلعةبناءفبميئالاخر

يمكنلا،واحدلتمثالأءدتؤاروةان..أخطث،نعم-رانمب
؟الشعراءوتدعو-اشور

ائعظمم.آشورتمح!دؤيلنساركوا،نعم-لررالو.........اتمهالار.عه"إمفان

.....-..ء.الاحرلمحو!أحدهماو!دا،لا-الاول

!إاذنالكلامط:ولاحضرت!!الف،راء-4آء*ورر!ييداوررتمهزلة،صلينئذ،سنخون-الثا!ط

،الإيام!ذهاللط:ولاهـمهةعن"-،ولن..الكلامطبول-اوزيرا..

امولايياألىواءوليكن،لىالسغؤامياجعلوالناتزحؤحلن-راغب

.نيكو2ما

(العزففيطبولتعؤد)-اكبرعلى!ئيد-قدميهيحررصافيالموبممىواـ*ن-الثالت

.-واءال"بفقاعاتأجواتملؤ،اهميضهااءرف..لا-آشور-.ارر"،حةمنقدر

ا؟النيروزاولفيإوالموس.مىاكفعرإهقص....ء....كا

حصعا.ايكاحضراوقد-الوزلر.دراعااووكاللكيكسربارهدثلمد-امايا

.....؟ذراعبميكسر-راغب

؟اللبابفيطبلاكم-آلثمور.الشاؤولتسمتعمليرفليغلمكقال..-الاول

.البيانمن-ؤر-انكف"م..-سبعةزيرا

..؟الطة،بيرومن-اشوو؟..ذلكؤالاخي-راغب

وا"هـ.طهـنبور؟..الننرتقصد-الوزدرفيافراطهذا..حدثبعدمااخييقولتصودوا"لإلفلل!-طيبة

برشهبىلا،ىالنفس،ماؤء"يريخغندها!تلمتنالمولسماتلؤأ!لدلها"زلاصالعلثعوكأنما؟الاخباربر"!هجاءكمنثراغب

...000000،01(اذنهفييهـم!س)؟العمامةتعرف..العمامةسالاول

،اهنماز-ءوع-به،واحدعندي..طيب..لكنو-يرالوزنسرامنهـاتجعللالكنمو،الحمامةبهذهاحتفظ..طيب-راغب

.ا*لامافييرت!مغم.امالاإاحدفي

."أفررونادخله؟.ع!اهذاتعدوهـل-آشور!أنا(للنقوداشارةناصبعهيفرك)..سبيياا!ئن-الاول

ؤ-بهماعالكرسيعاىؤيقفالخطيبو!!صلالبابالىيسع).واخرجنبينمخ،لىلبهااقلم

وو!-راج!!بفاحصوتهيب!لمكبلشيئا،موللا..المسرحصدر.!ا.!.:فيردغممنانقذونا..(سمحاهكأنهيتجول)-راغب

.(صالعهنا-.س1،،ءاا1،0000
..ب--اسورعب!بدرحمواسمينبىعلىو،صد!ولممالطعموا

مولاجمما؟ياادصو.ثهلى-الوريررالاوانأتة-إ!العدوىخشيةالوؤائيةف؟تابيراانحدوا.محسفيئ

العطر.االملعوناًلعطر..اعطراهذالولا7،عئكرضيت-آشوراهـ،..للتراجعوؤتبقلم.عظامهمنخاححصتالعدوىوازرضت

اولم،الحبفصلمنبروماولهذا.النيروزواولاوس-قىواروروالشهاخيالاورإلىأودع!؟اكلههـذاوراءواخي.ينتحروااوبرشيوواان

البيسانبفرسانمتضمعولايزالماعقلكانأمةهـورتهل..انيروزاصافي،:يدعىلياخاالانبعداءرفون.حيا!طولضماركته4ابالذي

؟الب،بورااءدرمحوئجيمةفيي!نتىواسرعومخلبهنابهابرز،حسودامهندساولكن

.اك-روراول..اذن؟اك!روزاول(ؤركأ4بوح)-يرالوز.ؤ"اتيوربما،ؤويسشهءندؤاعايديسبكسر.الخلود:يسمونها

اج"زتكاى،ت2بر!ي.ا)ت-روزاول،زوم(بسخرىول)-اشوروا!صدصرورمضعلىتجرؤانقبلسأقتلك.صافييانؤ"مكغرتك

الخ،!سةسنا-نالداخ")ءه(رلماو..روزالهاول.مانالرإروزيا(صمت).القلعةهذهمن

ء-ددعروتولا،العامةالحدائقفيالظببلةالمواؤءعينتولا،عشرة.اللقاءعليظآشورصرملماذاادركتالان

!!"اكوكتيل"احفلاتفيالشرفضبو!ولا،النممهائيةورء،تالجهاءضاء؟إضقالها-رراولهندد!ىهل-الاول

هـناقخرؤتكطاانرامال!مهاجفقىء،رقعتلعلكبل؟مهاسهاإتدروهل.الصحففينفضحهمانصنالاص..بدائي!ةطريقةهـفه-التاني

11،ضكط.الود!ماول.عارينيررتجفونتجعلهـماافتتاحهبئب3هـأابروم

به.":أاًلإولاالابيضالبسبعهريمرةاول..خسمارة-الوزير.الحقائقمنمزيردولىنطلمعصخىالامرجاهلننانارى-الثالث

.ء"هواصافيبصتى،زفباصدقولاا،بيضمناتشاءمكنتدائما..المشروعهذامنوننن!بما،اللعملنضإبعدعونا.ةهي!ا-راغب

مناولتلس.،ؤة!ءهـمة؟تفعلماذا..الدنبباحالهذا-اشور.العزإزأخي..أفيلقاءالىمشتاقفانا

نادحيئ-ززيس.بزرزرانيرء-كان..مثلااليانظر.مهاوراسىاً!ادسىالمشنهد

.ف:خزا!لزمهشيئاارىانوجدينم،ا.مادالنخزا.انخزك

.إ،مالاكبقي"ليسى،شاذايومااحسبهكنت-الوزير"حرس.صافي.راغبثمالخطيب.الوزير.اشور"

قلص-ةبنىء.الاغصيىا-دالاق؟الايام!ةية*ون،ول!-آشورصتىاثلميهدهذاترافقوهي،فالالاحتمو!يقىبعبمنتسمع"

عأيه؟ونتفرجاشغالنانتركان-رءبىنا."نهايتهفيصاءبةتعدو

ابىشر.منجيلبنائهفبمشاركهائلعملىول!ها-الوزير..وزيرياكيرهذا؟!رزاكلء!8.اص"-آشور
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.الشيطاهظوضلألاللهغضب؟أبرض!،بهمعجبوازت..-آننضور

؟البرغوهطنفرالحقيقةفيوهد-الوريرقات..زبائياهرؤطانلم؟11،مدسينءبروري"از*ر!لى-أأوزإر

اقروكلـكذ..الغردوسمن"عهنزلالذبممااللبرءوثنغهط-ورآ!.تص*دفنيوللمعبقريانان!ماالاولمنلك

.االلعناهطتحملاوان!اعملانيجب،ااشصاقةمهـهتيهـترهب:-المن..اسهمع(باورتنخفاؤطبظر،ص،مت)-آثور

!؟الصفةهذهما..لانسحبتمكانككنتنو-الورير؟القل!كأ

ءلىهطتهرفتلاولكنك،اهـميتيؤياباللغانارإدلا-اشور.مولايياللك-ا!وز.إر

هـارلو..شيءكلوتعطلالآلة)وقفتانسح:تلو..حقي!قني؟ذلكعاىحرضهمامنو-اشور

..البرغوث.مولايياأنت-ا)وزيرر

هـو(لنفسمهي!عهبى!ا)شيءكلو"م!لالآاقى)وقفت..-الوزير؟الم-اعد.بن"!اصشدومن-آنتور

.شيءكلوؤروطلالآاةلوقفتالبرغوت.طار."ولايياأن!ت-اوريرأ

ل!!ارادةلا9ةردولىاسكا!.شيءكليرجةطل،نعم-اشور؟ورولالفياء،مااساقومن-آشور

..،ثمهةاحيروجدفلااعقباهطتوجدلا،شيءايةءد)يمطفحونالاؤ،م."ولاىياانت-أوزيررا

أة"وو!ر؟هل.ارادةتوجدلا؟البالل"مازءتومن-آشور

..قالهير-يررالوز.روولاييراانت-ا!زيررا

.كثبرةأشباءاقوللافأنا..حسنا-اشور؟اليأسعن!ماطردومن.ات"ور

بالمخرر.نث-:يهكلادهالعملفيطرريمتكالىزظرزالو-الورير."ولاييراآدت-الوريرر

لزوربما،مخرزات!كونانءشرؤقي"،ضة،ل-ت..ماآما-ا!"ور؟الا"لا!،ماادؤءومن-آفوو

.المخررصللألة:ونادقي!كبمالس،ظث.مولايياأنت-اوزيررأ

هـطنحيل...يره*نلا-يررلوزا؟القيلعةبنىمن،اده-اش!ر

.مولايياأنت-أوزيرا

بعضالالقابب،-ذهزفميادعوأنا..هـةح!للأ!-آشوراتا(تببهبفيضصدرهي!ق)؟ادناأ&أ"ةري"ء،فمن-آشوز

صمازها.طوارهاطممهاانوعليالآا"اءراليلوا3او.هـافىالاص
......يءو،-،ذلم1،ولاي5يا

عظيم.بائسمهندسمنللكيا..اوه-زإرالوولبر،مولايياانت-لميىالوز

هـشن؟المهنعلىؤاشفاقيل"فلصةح!ي!?!مت8ؤ،ل-آشور....
...الانب!د"لكن)الا-آتور

الخ!بلمحف-..يب!سمان)."ولاييا!مدةصاولاد-ا(وزير

.(النزولعلىيررالوزيسماءتهويرصفقانثمؤليلملأيه"غيان..يرزةءاص-نلايرقةبطرخهـت،ر-ااز،مالثذاتاذأبامحةي-اوزيرا

.هيارأوؤدشامخاوعالمشرر؟يرةءلىأ"!نمتزاكا..ت!هـاول3،هاوء-ة

!إحقامدووثره..لا-اشور

قلملا.خافت4صوؤلكنو-يروزلااهخط-بر:،حيررولو..إةءبئ)؟هيارأ..سوعالمتياآر-ثورا

تح!ت!ه!هـلو.هيا9قيهـرأ1.0"غضما4ليااثءورتابركة.ط"الأج

.الضوضاءاحبلانافأ..احسن2هكذا-اث"ور010101

ص!ت"معيرإفتحمهانوقبلالبابالىبا(خطبئيرةودالوز،ر)؟طي"لر*،و!!ا..ك!وو!اابئاءمنء،ت!لى"نءط-ةون3لاابله

.(ورائه"ن.حيرني"،وووا..اص-":هطلا-يرزالو

اقابراله.دعئي-صهطاللهاءورخ،الءةء،رةوبأءبها-لملأمالاولزثدقرا،ت-آشور

.ممنوع-حادس،هـط،ءحهـذه.؟.ادبرجمينلها!رقءيال،تاالكلمذه!ومل،انالاف

.اراهانيجبلثقانظ-الهسوت"ء-بماءنيأل!اتءلمي(ج!لو*ةءبىالتصص"ولو،اكةفيذيلزءهااطاءحوا

.همنوع-حارس،ال!هـرطوالالابببضهنر"كلار،دإتازروذو(و.الجءبهبمالىوا.ةقل

.الاناراهانيجب-!هطلمال.ونيصهامالشعراءظيكودخل،ا)قي.انواطررتكيرء،نالأراونئتممت

..الساعةهطذهمثلفيعليهبالدخوللا"دب"محلا-حارس.اثردوسامنطردوك"ذاتؤ،5الان.آه-اوزيرا

الناسى.!ذهمعظرازيزوكان،تجمماركنماةء،5كانت.هـاولانرابالمعنىطرداير،نل!-اتور

.الناسه!ذهلىكلنرلست-اللصوتا*ةاطةا/وتلهبت،ا)،شيمفيالن،راثءطت!إهأ.هناكةرورياوجودي

هتهط؟.فظنومن-حارس.اللحركةمماكةاللىازراوهـ،،برأءمابع!ط*:ها4الانعجاا"يردةالبلم

.ترىوسوف،راغب:المهضدسلهقل-اصوتاا،.لاالىربفعهاالل!،رةالالة!دىالم!اؤقير!اارا!كلهاانءل!مااوىن

.مىوع.ارىولنلهاقوللن!حارس..ؤوانتكماهـا

.يزاربداصاحبكساشور.ا،ووه*"الةدهـمنهـذاعلىانكاطه!ن31ل!!اوزيرا

..الزئيرالىؤعهبربو"يقرصالعتمهطبرغوثه-الوزير..تعلجملبمفيالاذاناؤء"بىوؤد..-اشور

"!ند!،شفتهـاءأرزليصار...لنرىعلميناادخله-شورا.يحبرشجمماء..ط:ط-ير)وزأ

البراغيث.قرصمنيتلوىلىالنم!ق*-وازج،تر?ت"لاناؤء*اًلاءراولراني..-آثور

.ش*سرهوابض،3براازدادقدالانوهو،راغبيدصل).ءايه4حرة-ةالانيلهتياةسلااتع:"نوحي،ء-ابالاخو

.(البابيرفاهط-حينتخغتثم،الموسيقىتعلو.برنجرحالخطيباإثمجاحدمنر"اإاروزإر

ا"لمك.مو!يمعلىسلام(ينحتي)-راغب4وا*ضملاب-4ءازياتنعرقدالاف"،نان..اكافولكما-0أشور

.شكركالىالشيبواسرع.كبرت.راغب11،ضدس..51-انتىورهى-ووء،البرءوثةرص4ل..ماشيء.ءرررهفينضيءيحكهداًزما

.سيديخدمةفي-رانحب.ررءوث

العقرية.دليلالمبكراثببب-الوزبرع!!برغوثءـووماالبرءوثقرهرله..-الوزير

فيأنةهطماتس!نأهلقاور؟4ؤان،مهئدسكبعبقريرةسأقر-آث.وروؤقديائساكانفان."صالتبكسبيهطالشيءاو!ذ-آشور

النفسىفييوللدلاوالبناء،بسرعةبنيتانهايحزذنيوالفيبةسبياهادعاهءاوؤثا؟يأ!،ا؟تنركانوان.اربرغالأسىهـاهءال--مامعالاتصال
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ووظة؟اءرفيت!خوني-شور7.قصيروقتؤ!ماانجبزاذار!:ة

لم!فبناءبالطلبت.غبركاص!ااخنو"اخنكللم-جاصه،9.عماللكدةومهابقدرتكيشهدووا-راغب

فها.40زلكبحيتوقدعةأقيلا،عا"-اسسعبنبنا؟!،اس!عرقي:قولهممنرةالمهاأيرن-آشور

ووسفىالعمافىهـل.كلهالم،دءهاأنؤ:ر!!..نممتست-راغب؟ملوكاربعةبنائهاءلىوتعاقب

لأ!اخببانةائءراسم"القلعمنالاحرالطرففيماىنؤقد،جرىاذاتلمهلا-أوزيرا

جل1"نت-حخرالةوةءـذهل3دأبرتصين.ند"ت..نعم-ءصافي.لقائهالى"شهاقو!و،أخوه

ندمت...الانسانءفناولءرب.ا؟اخوكينا،صحيح..هاخو-آشور

ندمت؟.لمقولتماأ"ظية!ذهبمثلؤلمعةر:،ءؤباتنتمارك-آثورابىشثؤيروت"إول..مشغولاإإافي(بمرارةبتم)-داغب

.هـرازباة.تقىدجاجءكل..دهرلق!-راغب.اللقلعةهذهملهد"ود*ياادسعءن

.صءنآلفي1بابإنلأعضير!دد!ومنايرءلمقا*سروأ..-!اقباسدمالنؤث!خرلمأ.القلعةسب!دم..هاو(يرفءن)-آفور

؟لحصارا!،اكأمنإنقذريههل..ألانس"اناين؟وريرياتأخوآراهالا.كأ-را

؟الحف،رةاساس!والذيألاءنل"وؤرتا!لؤحم!يحةوانعنىومعو،ا"سكانهزمنيهل(اغبلرا!اوزيرأ

؟ثمحار،تسء"،جلصها5ا،ء:ورووهـمسبرونالىحاركسر،لى؟اس،س!ها

لمث-تاذأ.للافتلب"دكلوفت!كازاترؤءازفىا!،..اوه-رامحبؤ-!إء"روهـواراهاناش*،!بماكم.أد.اع(!،*كا)-آلفور

فوائدها.أبلرالة؟رةص،حبكأتاو.يض!ازب:فقلالهـملءن..أ*كبمااببل/أقرضؤأرة"شلرر"ب!و،أه.51.ورهـبدو.5(ور-هاا

.أن3،!!ثرصولك./قفز)ءغةلباا"ءخابهرت!:دجا"متوماريرص"")هف!-ز؟!نانءقالم*،،ام"ؤشبمء(ؤءأة.برور!)51.51

راغب.يااء"،ةةاعلىاص!دولقد-صافي.ءضلهزاب!ة"هندسيرقىزها(الجهونءلامةصدغهلىاباصمه

الوء"ولير8*نحةصجداعالهـقى،اذنقامهنبما..اء-*دو-راصباف-4يزعمبل،طاقلاز4."ولايياتظنكمالا"را)-س-راغب

.الأرتفاجذذأفىالىبها.4"وراجمن،اعقل

.السء)ىكانتوأكنها..-ص،فيؤ--رىرأ!ء"ءلىيقف،عقا"فييءنإبمنص،ا!!ذه-ا)وزإر

ب!ذهالاعلىانةكا..لمىالاعانني.السظىيىسصؤ،مىكبماراغب.ءقياو.ارنالهـ،

الابد.الىالى!بمهـكةخل!جماالت4الظور-ابمقلوال!الميرىاناي!،ولوؤ!ءيهعلىوأةفولك"4-راغج!

إ:قىلنفا)ورلعة،اسهفيخادون-ءصاتكبء-،زمهو.اللقامةخرائطمنزسخةهده!ازظر(؟:"رةور!قىقيشر-)

اءه-اك..اأ!قد4131قل:ك؟هاه..انتسض،!ءها-راغب.الارضانحإءؤكاونشر"!منهاالاف؟:ءءلىالان

زهيشلن(ويرطص"ا)سر!!ا-دحربةيه"زع)..سنهد"هاإ!اح!-دا؟لىءمارؤهمةإوربهبدانيرريمد-زيررأنو

-نعسينتى.)ن..،هالتهد)ورءتىلن.ذللكلألترىاهـ".ان!ء"نجسرهاصمظ!"ضمادؤ،نإ!اعادها""لييا-راغب

!هت..الس-ضارةوتغطيهإةعث!اأخا!ذةرةب-تايئت":ث!*،في).تراثه2وراءائلاحلاحتىسرهـايعلمانؤ+ربربهذا

.(قه:ر؟!"اووذامل2هل،أوه-؟رزالو

-ادخر؟تالذيالثوقهـوووذا.أخكبماصاق!يما..ص،ؤ!ماا-داءباحضروه.الاخربنبصونهيعديانويرلميى..مجنون-اشور

ي!وماقتلكثمبكيالاقاءاعلعلىنعيش(يتحب)ل!مه"!شربربئللك.اهـب

اللقلعةادىاناشعت-لمت.ورثثر31!ا!يواحصبن..ثأصبيت.الد!أء.ءولابمماياالدخولإطباخرم!هـدى-روارله!

النتبطا!ؤورلىلةد!صافي..رشماءء،اثيطانبيلية*لثمء-ةبامام.ستهـىال"ةثالل!اؤقيجاءت..4ادصا-آشور

ي!نة.يرون)!افةلونبم،ا!"إوني(للحوسص!لمرهيقتح).شاءمابي.ءولايياا!خء،نةبل-راغب

يخاطب..لالثوريشير)!باقتلن،لمنياو؟(يرراوزا"خ،طب..يررولوز-(يصاا!رمو!و،صافيويىخل)

القلع4لكبنيت.":4فائدةلاعجوزا-يوانا.لمورتل!،افتك!(آشورز.عوورقبالماملجهقىدلم؟وقهالى!يمامانتأخرائطا..ير4ا-انتور

صهت)؟تنظر"اذأاتدجمط..ترولمنيانالار:قفا!افيلكوؤنلمت؟الفلاصن

(ءاللهاديآشورضخك\مطعه...ش*-ربكبليطلآخركل..المودممعاىير:ءم!ك!الوزير

وزنن؟يااشلابفنص!هـل.اأه.51(!لوزيراساثور..الاياموغيرزر،كبرنا؟راءب؟اأنتآ-ف(لاخ!بها-ص،في

،ئعالبضهـ!ناله!نفه!-ذاتتجلان!ن..ولكن-الوزير.كبرتيرقولاراهمنل3..ء:دت،يرت3،نعم-راخب

إ!!لاييا.السوور!نخر!،"،لىليهةاني!اريؤ،ناطمثن

.الايامهذهكاورمد!الشهـداءلىوق؟إتارأ(اءبلرا-آشورإ!ازيابك-.افيص

روحيركاؤدمانالا.إ:قلم!!نللعبعءماملكمنلنيا-رانمباب!،با"قا&رءبر!لاالفابة!ذهدس.أيرضاواظهاري-راغب

بر:فسهيرميانير،ب).عليكءباركةفير.."خذ!ا.ماونورقفير-،ولالذي3أ!دهـنت!3!ءال"4اظر،1..الاؤأعكبلهـغفيمنوا!،ر

.(الصرسرفيهىكهاأشرفةءن.غبرهشخصفثلاي

المرصاة-،ازركإ!را!رؤتؤكباجربرمتان؟ايرئالى-اشور؟راغبياؤضل!احاولانالا-،فيص

اأنمجنفيارموه..ال*مرؤيواحدة"رةولوالعدالةفبئيلن-قيقوا!إالحنانلا!-ذابهثلثانيةمرةقاها.0صصافييا-راغب

.يكون"انرىصتى؟القأعةهدمتحماول،الا.،ككتءلىابكيمستعد

سريع(اطفاء).الفلا-ينعلىلخرافاتوزعلمإذاأ!اتقللم!!أصافيا-آش!ور

الممايعالى!هد؟بالررائطالفلاحونيرور،لوماذا-صافبم

تتغا!ل.ولاف!إوبلكال!اذا-آشور

سهحلاواللظلام،ضغنةولكنها،الاولارز+هدالىتعودالاضاءة).اصرلى4وزءنهاوماالخرائطزرهغعندي-ص،في

صوت.كاشفةنوارىدءضاولطيهرالكوةمنالضوء.الاشخاصيبت!ه-ز5ؤاجأنالكنوائ!الخرنسغعضده("ولايياهعتس-را!ب

.(الجدارعلىتنع!ىظلا)"!..هـأساةكشذير،""مزقصاداراةا.!زعهاان!ل

ث!4



به.لتلعني!وؤلمثالىصتحشاجيننجنحناين-ا"رأةصوت

آفرعواً..نفذوفينارءوهم..،هلاليمعياقي،إوا-امرأةع!وت؟فظوه!ل-ارجلصوت

.مالي!.اظنهـ!إلوه-2رجلصوت

تضرعبما!لإىاجديوجدلا..احدالىاضرعرن-2رجلصوتلمتاذنيفي*دقو!بي..القتلعنتت!!ثلا-امرأةصوق

.شيءلالىا.لضرء!ه!انالحماقةمن.الليه.الظتولصوق/

اللدليل.يعودالان..اهدئي-ارجلصوتهـمح!4ىيسهكل)خازقالمكلمنهذا..نخرجخلموق-ارجلءكاوت

بر،رب،نوالجه،جبان"اذ"..الدليلمودين-2رجلصوت.(رت!

.وراءهيلتفتولاء،"لىسايترأ.تةيلاحاماترأ..مخدرء(ئي-2رجلصوتا

.ير"ربلملك؟لمت-ارجلمهوت.اخاهيةإلقبيحوجه41

.ئهىءلاانث!ظو..ال،واءازهظر..از*ظراذنس2رجلهوت5فتى!لاذزكماا!ىيدقدلبي..الكل*لءنتحدتلا-امردةصوت

.سيعودللكدات-ارجلصوت.الطبولصوت

يصلا،ث.يئاادعلوا..لخصاما3واؤرا..2أوه-ا"راةعوت5فجرواأز،م3،خانقاالمكانذا5..نخرجخلونا-اربرلصوت

0زهوت!ظتركان.سامهغارانن!فيه

صهت!)..كفيعاىزرتإ:،رئتي(يسعل)..نقصإسأ-2رجلصوت

هذادخل،اوتاانه؟ا*صودحفبفاسمعت!!ل-2رجلصولق!.النود4يدخالاالحبسىهذا...ت،زربرءةباصس

..اصدناس!برا!ه4،داوحيمة4يخرجلنواللحبسى،يىقووووين!جر!لبي..ا،صناقعنفتدثلا-امرأة!!ت

.أ"وتثهن،اشا.0خائفة..اوه-ا"راةصوت؟الط:ولع!وتات!ع!ل

..سممنحيالانا..احديموتلن-ارجلصوتوءاوا،القهو!ذا..المكانذا5مننخرجخاونا-ارجلصو!

انتوةكون..الاخررعدواص!ازهوقانبدلا2رجلصوت.ال!واءمن!يغيرواولمالبشرملاي!ين4!ب

.يمموتمناول!سذاحبط،ن.0الهـآفيغطستيدى..اي-2رجل!وت

تعني؟ماذا-ارجل!هوتا.دممنحيطانهالقبرهدا..بالدمترشحاقبرا

لقتلني.انادبلبكسأؤإك..ك!تغابل!اترككلن-2رجلصوتا*س..باررمغزيدلبي..ادماعن!صونلا-امراةصوت(

..سهحب،ف-ل..لاللصءنتت!ح!تلا..أوه-امراةعوت؟الدمنغلياتممىمم!ل،اموق،

تقي.ور؟ادءجملاءمراهل..؟الدليلاين-ارجلصوتا

..سأحيالكقلت-ارجلصوتاددرجزر.لمق.لىالدل!خ،ف..الدلل!هرب-2رجلصوتا

كم،.فملانرككلن..يموتءناولسءكونبل-2رجلءسوت.وهربذذرةحشرة"نتل

لم..!ج%%علىواءدايوهاولاتعيشلن،اًلم!ندهردعل،،هربءظا-ديرهل!،يرالربلم..يهـوبلم-ارجلصوت

تغافاهصانلريرد.بهتفكرءاعرؤت..اه-ارجلأصورت.اعلىالىسبةنادبمل

،الجهتآكليا..نجسلما..ضبعياإ!دميتشربو،للحميلإأكلكيف..اولىا--ىاء:منا3يف..نالخهووا-امرأةصوتلأ

!اقبوراد:،شىيا؟أويهـربقيركنا

اصحابياشميئاافعلوا.لذئابكاهشانيتنا..آه-امردةصوتبشادتهمفهون،احهقانهأرألم..ه،ربلقد-2رجلء"وت/

ءاالعمبسؤلوبناتتركوالا.النورمنبريقاارسلوا.اكاناه-ذاإ!المعدنهبئ

دلوبالىالنورتعهيىواحدةاش،رةاعظونا،اليغمابنهل..اللظللأمؤكبماانايربةكنلابة.اءل-ىا)2ىسبمقناانهدعلهماكل-ارجلصوت/

.اللظلامحاعرها.ورماعدةثونيخركنل

(تنوحالمرأةو،إعاركانجللأنلرا..احضصامصوت).لل!نةاءيىك،لجباناالدل!يليرهاا..ليللدايهاا-2رجل!وت(

يرأر-كبما!ا!،اءإىالىازظووا..اليناانظروا-ع!ويصوتؤ!-تارونانصرام.اولللامفيتا!نلا.،.أوه-اءرأة!وت/

.الضورمتخثربدمبضوا:!بما..وابىاوفيحولناأبرمعالظلامكل.ال!م

؟النوراين..اعلىالىننظرفحن-ع-الجم.اموت051.0اسود

ؤمسن،اعلىالىرؤوسكماردوروا..اليناانظروا-علويصوتا!النواحعنكفي-ارجلصوت

.لنوراتيرأ!نا.!اموت..هآ-أةا"رصونظا

؟النورايهاأزتأ!ن..اليكتطرنحن-الجمبصع.وصو!مافيذا5نالول!لاور؟ن..زهوتأكل!!-اًرجلصوتأ

..النورتبىيئهنامن-علويصوقإ!اللجب،نلالدلبايها..الل!نلديىلىاأيها-2رجلصوتا

اهدز-،،ال!ورايهاعليندلنل..النورايهااهدنا-الجميع.اللجب،نا..و!ربلزجةحتسةءثلالدرجؤوقانزلق

.النورايها،النجاةالىافهـ-وا..نم!تا!"ااناللهـم!ولوا..نادوهم-امرأةعموت

.انظووااعاىالى..اليناتعللوا-علويصوتابةشبئا

الظريق.الىاهدنا..الببكننظرنحن-الجميع.وليالعوءفيكفك!ملكقلت-ارجلصوتلم

نرؤب-والا"-.يرونحين..اعلىلىاانظروا-علويصوتا.نالمكاهذااصحابارعوا،ثيئااؤروحاوا..ا"وت-ا"رأةء+وت

اءلى.الىوانظروا،امداولكم،ؤوقجالسونباازتم،المكان"لمتااءررابيا(عالبصوت)

.بتهـلونايديهـمراقعونوهمالجدارعلمىظلال!م).اعلىفي

.(النوررييئهناؤهـهن،اعلىالىانظروا:يرددالصوت.اصربر-م!عك!ن..صو.لكت!بلا-2رجلصوت

..اموتاني-امرأةت!9

صنتققىدديرمتسار..في--هـ":ءوحكوصوصتموتانلكخ!ير-!لدجصوت
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