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يتثابوأنيصرخأنيمكنهالذي.المخرجنظرلوجهةاوالمسرحلأمكانيظسبعالمسرءيةارأدوبعرض؟قوم

التسليةسبيلعلىرأسهفوقويضعاًلعرضبروفاتاثناءالمناظرارشاداتانخذتوثلاثلسائيةشخصياتأربع.شخص!يات

الاساتلأظقبعة"سهـالامسرح"فيللمسرحيىءالاولالملابسالجميعيرتدي.رجال.يوديها

بش!لالصفيحعلىيخبط6رقم)واهلابسالديكورصهمت.بتوك!ولمالىردومنالانتقال/؟ما.العاديةالصمية

الىالعايظ!"يلقي5رقم.!فتقسام.فاشبالمسترناجونيللاالسيدةواحدشيءيكفي.الوسائلبابسطاخر

.ا.لغولعلىبدورهاتعلقهاوالتي،؟رؤم"جلازراتينه"المخرجالمسرحقي:!يذلذهـن

.(الغولحولكيسايضع(رقمالنهائياروكلتوضيحفياؤفبفاعدة،صلميبشارة،استواليرأسغطاء

الفحممنكيسايضع:5رقم.الاداءلطريقة.الخ..كيس،عصا،أسقفقبعة

للس!رةكسترةكتفيهحول.فالينارنهبنجتالمسرحيةموسيقىكتبحالاتفينصفيةأقنعةاستعمالويمكن

النياشينمنلثريطفوقهاي!ناير02فيمرةلاولالمسرحيمةعرضتالعامالجويوحيألايستحسن.نادرة

.والبلادالمدينةحاكمانه.6791صنعتالتيالخامةتظهروأنثريفنيبطابع

الصليبشارةيعلقالنهايمةوفي،نب!لزنمونيكا،بروندينلينا:الممثاونملمقاةوجدتيانهالوحبموأن،الاشياءمنها

شيئاباويلالمجلا!ااو!يلان،كيفينزلايزا،كفيستلوندايفون.الطريق!رضفي

اهـىالنياشينبشريظ5رقمولقي).جوستافسونبيورن،اكلوندنياز،ادغالالمكياجاسننعمالظر!أيتحتيجبولا

.الغولءهىتعلقهبدورهاالتي،3رقماوروببىدورمنالانصقالفيتنسهـالاقنعةأو

ارصلميبشارةجيبهمنعرقميحب"لاولالقدصل))الممثاونويقوم.العكساوافريقيدوراو

ءلص"هلقهصال.،(رؤمالىبهاويلقياكظربصرفوالافريفيالاوروبيأدوارتادية

.!الغول7رقموالمهثلارقمالممثل!ةتدخللا.بشرتهملونعن

الهاويةحافة!لىانه:5رقمالحمراءانطيفةمنقدومةستارةيحملانللدورتأديتهمطريقةمنفقطذلكويتضح

الراسيار!كلهـذايسيرالستارةخلف.عصاعلى"علنش-*.المراعمنيتخإونهالذيوالموقف

الرجلبعيدلحدفي،:"لهـنهوالممثلين!الممثلاتبقية.هدقمالممثلالواحبعدهالمسرحور"احةكحديديم!ن

بيمنناالاستؤاربامكانهزالماالذي.5ر!مالممثليخوج.ألغولحوليتجمعونالمسرحيمينعاى.المظ!خشصنةخشببلآ

الجميعيعرفهسوف.المرحب.إرءلىويظهرالستمارةصلفمنفبىمبالغايكونأنيجب.لغولايوجد

المحيح.بالال!ميسمولهوسولى،(فرار)سهـرةبدلة5ر!مالممثليرتدي.التهديدطلامحعليهتبدووانحجمه

بالنياشبين.مزينعريضوشريطعاليةمعلمحبعةفحب.الخردةالحديدمنصنعهيمكن

تقمحب.يمقغخلفجةهـالغوللطارقمالتلن!ص2!رواأخصهـوالمزعا!ماراخشيومنا:5رقممن!هايمكن،فننحة!جدالوجهأعلى

ويئخاء6فمهيفضء.الفوذخلفدقف-.ا!وليتكون!ومالذيالممثلوجهدؤيةو.!ص.الءلف

ل..القمامةفيملقىكانالانيمإك4ما.الفتحةهذءخلالالغولكلامبالقاء

.(ءابصوتالاركانكلفيهـوجودامزع!صولماالفتحةهذهت!ثثانيجب

الربمنالاوامرأتلقىانني:الغولوا!نروالخر!والعاجالصفيح.!ر!هاأثناء

الربرسالةنشرهينوز!انيام،مةاناخفلاهايمنيعدلمفييقعانيرمكنبحيثاإغولير!مموان

.الارضع!،الغولىعلىاشيماءيعلقون،"،2،3).المسرحيةزهاقي

التاريخووكدوأبدادائما.(بعدلمحيماتستعملسوفءنشن،موساربعةاوثلاثةالمضلينإساعد

نفم!4قيادةءلىفادرغيرهـانالافانواحاذيبوالشيانةالشدإعةمن؟5رقم،الافضلمن..المسرححافةءلىوليتهميمكئ

!ءلاطتقودهلانيصتماجوانهءقإ4.ركبوسطواخرآز،ب!ينالممثاوقتحركأن

الاناذي!ةفيالسقوظمنتحمي4اناجلمنالقلرةوالروائحوالشليانةالكراهعيةءن.اهثاينا

ديةواولبهايتثممرلىاإتيكلماته،يدهارمونيكا:المفتوحةالموور*-قيةآلالهم

الاقتصاديالربحسباقوسطودحانصدى،زءافورم.يدوطبإ"ثلوت،ف"،ر،فمهارمونيكا

المعيمثعةمسهةوىرفعاجلمنبط!ئهيرملأ.ءتمراربالهساطمةألاضاءة

الروحيالافلاسعصرالىأدىءما.يهزه،الغولخلأف،6رقم1(هثل).1،2،3،4:الممثلات

.اغل!سراًو.،صوكايحد!-كاةل5،6،7.1الممثلون

الفواركأءـوةمنمالطالافانقاذ!و!دفيانالقديمايوولءهذااحضروا50رقمملزما،ل!!الفروةلاعضاءالترتببهذا

دائمىصاي!نذكراخلاقي!ائنوتربيشهالمعوجءالصدىالرأسذا3.الممثلينعددكذلك

بجواريوجدالذيوالعلوي*خوالعالمالمدببةالاسنان.ذاالفممماهـ!واتبعا،المنالصبةالتغييراتاحداثيمكن
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.(مستريحاالسرجميبوليسهالتكنولوجياعالم:الزائلالعرضيالعالم

اليومصباحفيالخامسةاستيقظت:4رقمالتعذيبوسائلاشنعانهمونقولننزلقاننكاد:ارقم

الارضتنظيف:هكذايومييمضيوتفكيرهمذكائهمعلىالمثاليرقدمواولكي.ذلككليممبتحقون

اترابومسحالسجناءمعحسابهميصفونفانهم.الوقتهذاطولتحملواانبعد

،للسادةالافطارتجهيزالحائطامامحولناتلفتنااذايصيبناالفزملكن

الماكولاتوثراءالاطباقغسلالفترةفيلوحظفقدذلككلورغمعندمتربصونوالأجورونوالقتلةالمخادعون

والسباكالاحذيةصانعالىالجريالاخيرةمنعطفكل

السر!وترتيبالبولاوانيدلقوالقلقالسخط.علاماتتشتدكيفالنظامهذامثلظلوتحت

السيدملابستنظيفيعرفونلاالذينالكعيرونيكتشفوكيف.مشكلةأيةالمموابادةتمثللا

الملابسوفسلالزرالرتخي!يطالكتابةأوالقراءةبالنسبةالوضعؤانبرءىءكلوقبل

الخ!وربائعمنالزجاجاتتنراءثم.جديدةأفكاراالرجللذلك

المائدةوترتيبالغذاءوطبخويصرحالغولوجه!رقميفتح)محكوميهجهلءلىيتوفف

بقع(بلاومريله،طاقيتي)(هـالبصوتيتعلم-واألايجبالامكلانقدروع"ى

ينيةالم!علىباحتراسالشوربةحمل.العاللم.نهددالبربرية:الغول.ابةوالكالقراءة

وانقهوةالخمرصببلدنامنيقتربا!روالمضايقاتتجنبالى؟ديبو!ذا

الملابسورفيالاطباقغس!المكيةاحىق!ددا،العالميةسمموزعاارء!اهمولوء

عميقنعاس-دنيرغما-!غالمجني،المقدسالمحافظةاجلمنويكدحونلمكدونوبينما..

السمكسوقالىاذهببسرعةالاسرةاخلاقياتتحطيممحلمولاالخشنةحيا-لهمعلى

بالجارو!المنزلامامالطريقأنظفثم(رتثاكب)الموقرالدينو!رر(وجههفيالنهوصعلىالقوةيفقدون

السمكوأنظفالبظاطسأقشرروضىوقتأيمناكثر:الشمبابأ!هالهذهفانالاراضيلاصحابسبةوبالن

للمنزلعائداالسيدصوتأسمعجسدبانفسيتقوواانلميكم4يجبعميقا!زىالاحوال

الاكلأثناءاخدم.وروحيا.الكيمرةأرباحهمتزدادخلالهاؤمن

ضجيجدونالمطبخالىبالاوانياذهبمحلتحلوالانمستعدينغداتكونواكيجنرالاتهيضرلاذلكانوطالما

المسدفترةوأستغلالاطباقأغسل.قيمناحمايةاجلمنالءنودالمالبرأسضارةتنروطالىيؤدلىولا

بالدولابالفضياتتلميعفيالغولكلاممنالاخيرالجزء6رقميقول).ثقتهاكلتعطيهالمجتمعقشدةفان

خر3تامهدوءفيوالمعهاالاحذيةأحضرثم5،؟،2،3رقم.منفردغناءشكلفي.وتطلعلتهمفاعليتهـميدركالذيفقظهو

شيء.يرقدان3،7رقم.لهتهللجماعةيشكلونقيعةرأسهفوفىواضعا7رقميدخل)

منالبيضقرصفيالسيديرغبلموان(ظهريهماعلىعرقميرففزيترصك.بنياشينكتفيهمزفياجنرال

الليل.منتصفقربالسريرفيأرقدع!لىنحافظياننهتمأنيجب:عرقم(جافةعسكريةبخطوات

صغيرةغرؤةتمتلكيواناانرى2:ارقمءنجزإفاتهقحخلالهفمن،حياتثانظام،سلىدائمايصمدالمنتحالمبتمع:7رقم

جداأنيقة.اللعظيمةالتاريخية.مستمرةوتضحيات؟ءاق!ل

كبرىلكانتصصيبةلديهاتكنلمانهالومنثابتا-تيامه!الىدائمانحتاجنحنجداقصىحتىبحانفردكلعلى

مندولاببكثيراكبرليسومعانها:4رقمل!التيالاعمالاجلمنالعاملةالقوىواثمقافيالروحيمستواهبقدرممكن

الغرفةبهذهراضيةاننيالا.لممارس!تهانحننولد.والاقتصادي

الهلاكمصيرهاانتعرفيواناةارقميمكنمابلدمدنيةانالقولويمكننيالخدماتطريقعنينموالسليمالمجتهـمع

منزلتافينؤوهاللماننالو.فيهاالخطمبحجم.فديرها.لبعضهاالطنقاتانقدمهاالتي

!با!ىأنليوانايمكن:5رقمبتخىلىث.عبهخدمةعنيتخلىالذيان:هيالاسماسيةمفاهيمنا

را!فياسكودسى..2الاندفعباننا.المدنيةءن.الاسرة،الوطن،الله

منها،شيئماأدخرأنيمكننيلا:4رقمبأحمالهما3،7يمشيالحددثأثناءهذا)(،2،3،4،5،6)

عاىلحصونيراضيةاننيأ؟كدلكننييصاحب6.الامامالىمنحنيانوهماالاسرة،الوطن،4اللةكور!س

ثابتءملمختلرةخدمأتمؤديا،كخادمالمجموعةالبحارعلىتسيطرلوزيتانيا:7رقم

بسرعةالجميعيتويجذلكاجلمن:ارقم.(بالبانتوميموخالدةمتماسكةوحدةلوزيتانيا

الايامووذهتقدميكرجلفأنابالطبع.عرقممتماسكةوخالدةوحدةلوزيئانيا:كورس

الم!نةالدعاياتكلوتسخر.نفسمهكليطورأنا؟منبكلخشوعيرجوالتنميومنوؤ!:2رقم

بصوتويتكلمالغولخلف6يظهـر).الجريدةهات،يواناسيادتكميدبتقبيللهيسمحأن

(البكاءعلميمهي!فلبيصفق.ناحيته؟يقفز،عيصفق).الغولمنجدا.طويالةيدايمد6رقم)

اللىالضصوصوجهعلىتؤجه:الغولمناكر5وتجاءتجاهه4يقفز،اكقماليدأمامركببهماعلىيركعان3،4

ال!حاروراءماأقاليمفيا!سودمواطنينا.(بينهمامترددامرة(ويقبلانها

مستغلينمؤامراؤهمالاعداءيركرحيثعصريةكامراةفأثابالطبع:ارقمبأتباء"البلدعلىيصميطروهكذا:ارقم

الطفولةمرحلةفيونخلفهمنضجهمعدم.خدمبىحقوقجيداأعرفعليهايحكمونزالواماانهما!ظنوأغلب

التحريضمحاولاتبسهولةيتنبلونفهم.شعربمرئيمشطييواناقبضتهم

المعاديةالعناعركافةبهاتقومالتي7رقميركع.هرقم6رقميهلمعد)وجدو.حيثمامناهضفكل

مثلنا.تحطيمعلىيساعدمماالمريحالكلسيبدورويقومركبتيهعلىويسلخولهالسجنفيبهيلقون

بشاوةيمسك.الغولىجانب6ينضلءيجلسي.المسنديكون3..علرقمرجالمنالاخ!عنائيونابتكو!قد
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وو.ت!دألنالتياله*تقبال!ورجالهكاوديجووأسعديت!لو،مختلفبصوتيقول.اله.لميب

الاخيرةالمقاطعخلالالمجموعةتتفككلهناربحفاوة(المصليبصوت

الاسقف.7رقميقودهم.ببط!وتمشبماكابن!سافيواقامواالهداياوتبادلواالارضعلىالربنائبان:6رقم

نفسهاتغطيالتي(رقمالممثلة6رقميقود.الاولىقلمتهم.لوزيتانياالىثقةبكل!نظر

بالكيس.االثمواطىءالىورجالهكاوديجوورحلإهإحيالوزيتانياالىيرسلالمقدلسالاب

فيمحموعةجديدلتركيبالجميعيستعداالخصيبة(ثانيةالجنرال!عة7ارتدى)

التالي.للمثهدأخوىالمسيحيةالعقيد!البلادسكانبينونشربالنصرامهاتهمبمكوات.مصاحبمين:7رقم

"والممثلوناالممثلات.اولىكمغنية2ر!مالبحارعبربرجالهمحملةسفينةوارسلأقاليملحمايةلوزيتانياشبابيمرع

.(امووسلدوريقومونالاخرونبلادهموانىءالى.البحاووراءما

..هناوجدوءبمايخبروهملكي(الغولبصوتيتكلم6)

*رهاالبشوا،لإرضمزقوا:كورسباستمرارورجالهكاوديجولروروازداد-بي!دولوجيه!الضعفاءحماية:الفول

الارضاصوصزز
الحف!اوةبهذهاسنتقبالهممن.بالمدنيةالمبشرينرسالههي،أبوية

المخضيلاميعانونالرجالدثوا.2كوقماجلمناثكرتقديمفييفكزواولم،مختلفةلهجةفيجالوريبصوت4رقم)
،الارضانعشوا،الارضمز!وا:رس(ع" الهداًيا.وربسكل7!

الارضذصحؤا.الثانيةقلعتهملواندافيوأثاموابالمدنيةالمبشرانرهالة:؟رقم

*مالولادةيعانونالرجالد!ا2رقم!انزانهرالى!ور4كاو!د!جووابحرالمسيحيالمبدأمنتنبع

*رض،انبشوا،الارضمزقوا:كورس.العريضالجارحب

الارضزحزحواوماهاجونيدوزنهولتزعلىوا!-تولىالمقنوحالرحبفكرناوبقوة

السولاررةيعانونائرجالدوا:2رقم.الاصلميةوالاحجارالمعادنوكذلك"جاموالافل!ازنانحقق

الدمويهصبسكانقاربهيشحنكانمسمتمروبشكلالغرلطوبينالاستوائيةاذلدانبين

،لارضانبشوا،الارضمزثوا:كورس.التادرةوالكنوزوالفواكهوا!وابلالبلاد(كورلس،7،،،3)

الارض:حشحوالدرجة!رجالهكاوديجوسروروازدادالتيستوائيةالاالاقاليمفي:كورس

المخاضيعانونالرجالدعوا:2رقمشديدةقرونمنذكخصنا

ار!ئينوى!ظونيست!قبلوالمحيثبنجويلابمرتفعاتالعميقالانسجامهذا:3رقم

صالتالتة.قلعننهمكونينفيوأثاموا،بحفاوةج!عهاالارواحفقادبمنينشا

.ء(2رقميكوم.هرقميمبم)قمعةدأس"علىيضع7دقميدخل)وحدةفيهنرىالذيالضقاربذلك

التاريجدراسةمنلعرفانيمكننا.هر.
الازمنةكلفيقامتا!فوضىكمق!مناحتفاليفي"كل3رقميضع.ضخمةاسعقف.الحقيقيالتماسك

حص(كمفيهعلىعريضةأشرطةقائمةصواجزدونالانساناللهخلقاقد
ورماحهمسهلا!مصوبوا-!

إ-ليحااالقويةا!اديةالجيوشعلىلواندامدينةاساقغهرئيسأنا:7رقموالابيضالاسودبين

والحاحةالحوعحتىأرغمواالاطالنطيالمحيطل!واحلعلىتقعالت!التيالاس!نوائ!ية*قاليمفي:كورس-

الحنوبيةقرونخمسةمنذدخصنا

الفنيةتقااليدهمحطمتولاحيثريحبالسمكالغنيةأماممتساوونالجميعانومع:7رقم

المتواليةالتاديبيةا)بعثاتوبوا!مطةمنترسلالتيالاشياءشخصياأقرر.ايضاالرب

يلاحئاسوفتتتار!ائلاتفكتالبحاروراءفيمااخرىالىمنطقةابتخلفيننعطيانيضطرنالاذلفىف!ان

لوزيصانيا.امبراطوريةحدودداخلعلىاستصمالهايقدرونلاحقو!أيةالبشرمن

يعدلسب!؟هرف!لذيلمرمنجااجلهالدريبلمحتى(مسلحا6رقميظص)البعذكلبعيدونفالهم

برلم!دمالىالظم!طراخرىعاملةيد..1شحنإلم6رقمنتطلبهاالتيالاجتماعيةالواصفاتعن

تدفلمم.ا!و.!لف6رقمدظو)حهصى،أصحاءأطفال،ونساءشبان!بماالتىالا!توائيةالاقاليمفي:كورس
..لر...اث،رهذاالالفعدديكتمللرونمنذثخصنا

علا(بصوت؟جيماعهدوا!ل:7رثم.بطوليتابلوهيكونون5،(،1)

هئاكاـفاباتا!طا!عوب:الغولافلةصاحبياالجميععمد:6رقم4رثم،ىوديجواورمفيمثلعرقم

قوصطشعورييئلكلاابارءمصتاليفلتئظروااذن:7رقماًلكيس.المقهورالافريرقيالشعبيمثل

بلاتبةاءالسعور!يهمنوثظا"ثينفحدأالرحميلثبلىرأسعلىيضعارقم.4رقمعلىموضوع

كاخوةمتحدوننحنا،دنيةبا!:5رقماسطوره،،وديجوؤ!ل:2رقمالمرفوعةيدهفييضع.للرأ!سغطاء5رقم

بالحاتأالمسمىالاخيرا!صبىكلوسقالو؟ونينالكونغوبينالمنطقةالىاتجصاهفياثيفوضعءيند.ل!ههفا

الهباىمناوروباتقدمهمااصطبهامنالاراضيوانتزع.(اصليباصورةيطا،معاكس

المحلبلمةالعاداىمعيتكيفانيجبيمتلكولهشيءكلانتق3ونهرالىبا!طولهكاوديجوجاء:2رقم

ممكنحدلاؤصىقراهممنالقرويينوطردالعظيمالبنيالكونغو

.الخثن!لحةفيمكتوبهذاالحقولوأجدبتالقرىأقحتحتىأحرارامزارعين،مسطلمينأناساهناكوجد

!ركلاأيتصرف!تححظوهيءلامكلمنهماكللالىغشراتوشحنوص!ادين

نايمكنوالتقاليدالغادات:لملألغول.حمبمهالقهورةوالملا؟ينالنحاسمنواجهزةصديديةاآلاتيمتلكون

فقطبهايترلىهؤلاءتعرلىوهكذاوعاجاوذهبا،منسوجةوسجدبيد

لسثيت!ناوأسساخلاقياتمعثتفقعئدمابحفاوةكاوديجوا!"ضقبلؤاالذينوابرقاراكميرةمتنوعةماشيةيمتلكون

الحرةالممارسةمعكذلكتتفقوعندماالكراهيةعلىبفضلهتعرفوااثراوعفبم
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فيالسئهشهورستةلمذةاقق!:7رقممنزلأفيأبنيكيافونالىجئت:6رقمةلوديتانيافيوالشيأثة

ال!ملعلىالقاددينغيرتدريبيمكناهاالحذاءلينظف:5،7رقملآبلدكمفيعددكمكم:5رقم

اجباريبشكلالحقيبةاحمل،الاسود(كورلن؟،2،2)

الكسليتعودوالاحن!5،6،(رقمعاىاللمنة،لناليستالمدت:سكورسبلدنافيملايين5عددنا:لورس

يتعرضوالاوحى،والقتلوالسرقةالمدنأفيبلدكمالمدنيةناشركيعددكم:5رقم

الاجانحلا.الوكلاءلمطايات(يخ!لانع!نافردكلا!كانفية7رقمبلدنافيمدنيةفانئر000،001:لورس

الاخرى*وقاتوفي:2رقم.كمواطنحقوفهفيبلدكممدنيةناشرمئكم.5لكلة5رقم

ارضهم.بزراعةلهميسمحالطيبالاستعدادأبذىماواذااشارة!طي.الغولعن6رقميبتعد)

ارضا.يمتلونكانوااذا:3رقملاقطريقهفييكونعملهفيواجته!و!لم،7،؟،2،ا0المسقمريئلمادشاليدء

الوسط(الى1،7رقميتحرك)يخ!كيفاليهمينضم.عس!يةخطواتفييمت!ون

بالفارةالارضمنقطعةهنالث:ارقم!فأناهـ:رقم.(كودليالجميع2،50دقم

الافرؤيزمتكيفااصجحللكيهـننصنعالذيننحنلكننا:كورس

السوداليبالفولنزرعهانحن:التاليةالشروطاستيفاءءلميوجبمفيداشيئاافريقيا

السوداني؟الفولتزرعونكيف:5رقمسابقةاحكامفدييونلاانوالملارياالنوممرضنقا!مالذيننحن

خلوطانحف!،غصنبوا!ءطة:7رقما!مالوطنلغ!ةبطلاقةانكلمانالارضكنوزنقنعاللذيننحن

اللملبةالارضفيالامالوطنلغةيسدسةاكتبان.بالريحا!كايرونيستمتعحتى

حفرانحفرالاقدامياصابع:ارقمبالاؤةصاراتالمليءألامالوطنتار!اعرفانباللرةالارضنزرعالذيننحن

.الخطوطفبموالاخلاصبالوفاءاقراراا!االمانوالارزوالفمحالقطنءن!ا!ذيننحن

البذورنضعالحؤفي:7رقم!ميزاتيا!شخصيةتقديرشهادتيامتلكانوالدخانوالبنالسرنزرعاللذيننحن

الفولين!تحتىالمطرننتظرثم:ادقم،صحيةشهادةامتلكانابمسموا

والموادالماسجبالسمصحوجالدينلحن

الارضمناللبقعةه!في:7،السوق!اني!يعمللأخلشامض!نئك!جمملك"نواًلمنغنيزالخام

مربعكيلومترمليونالثلاثينفيدائماميعالصافيالضرائبادفعانونستخرجا!برولنشخرجالذيننحن

لارةدانتظاماللهديتازورانالملاحاتمنالملح

الكبيرةقريقيةاالقافي..السككونمدالضقلطر!نعدالذيننحن

فييندمجون2،3،4،5،6)تعلممرحلةالىوصلتوقد.العد

يكررون.كلماتهمتتداخل.حارحديثالضروريةداتالعلاكنساور .والكميفةالغاباتنستاصلالذيننحن

مختلفة(داصواتوالاسثلةالمقاطع.دعضوالحاصالعلنيالحىلاستممال
والسافانا.

مناوللمبلغاالاهاتيمناحديدبرعندماالانليوابحبسفنناالبحرنطوقالذيننحن

ارضقطعةعلىيحصلحضىالاننخاباتفي!صتيالادلاءواحتكاراتناشركاتنابمساعدةذلككل

رزدصابأنيخنعهدأنيجبالانلىوابحالمدنيةنشراجلمن

المقردةللتعليماتوفقاعماليةنقابةالىالانضمامينقسم،الفقرةهذءمنالانتهاءبعدل

؟المقورةالتعلمماتهيماالحكومةنظمتهاالتي،النقاباتمن5،7رقم:التاليةللمجموعاتالممثلوق

منالخبراءتعلمكماالارضيزرعانيجبامتكيف0،.2..منواحدانا1،2،3،4لىقه!.ادبر!لىيرو!ان

بقديريؤهلوعندمابلموزيتانياانغولامنطقةفي6رقميقف.اليمينعلىكورسيقفون

.الارضت!صهءشدئذالوحيدالمتكيفانا.(الو!!!

مؤهلا؟يصبحانيمكنهكيفافريقيعامل..1وسطاقطعىالغاباتالىجئت:6رقم

البئزراعمنكاناذالمكلفيوالممثلاتالممثلينجميعيلف)طبالاف

شجرةالافخمسةيسلمأنيجب(،رقمباستثئاء،دالربم!الخمئمباقطع،الغ!ثصاقطع:5،7رؤم

لهيسمحلا،ذثعنالعددقلواذاععامل..1من99ارنحن:4رقماًلمطرءغاباتمبم

.الارضعلىبالحصولافريسعلىاللعنة،لناليستالفابات:كورس

الافشجرة؟خمسةمنزراعةيتمكنلمواذاانغولافيالغابات

.الارضممهتؤخذحينئذالوسائلولاالوقت!متل!المالذ!اربيكيا!حقولابى0جئت:6رقم

شجرةالافخمسةزرعماواذاوالكتابةالقراءةلتعلمالماشبة

؟الارضفيعندلهذيبقىهلالموتحشالعاشرةسنمن!لنحناوللثيةارض!،الأشيةارع:7،مرقم

السنةفيشهورستةيبقىانيمكنهالاحوالاغلبفيمبكلاياتيالذيا!قوليفي

الادضتلكفيلنايمبممحلااللعنسة،لنالليستاًلحقول.كورلي

الحاجةدعتمااذاالستدما؟ءجمنثمالانتخاباتفياصواتنانعطيد،نالحقولعلى

عامله.قوىالىاجلنامنووماليةنقاباتهناكليسأصطادكيالجبالالىجئت:6دقم

استولواوقدمزارعينايجديعودوعندماالساريالعقدلنظامتبعاعلينايجبالبريةالعيوانات

-قتعلىالفهـم!لةلاسبابالمزارععلىمناالمطلوبباللعملنقومانادفع،البرىالحيوانادفع:5،7رقم

القوهي.بالاقنصادالشهرفيثولارات7!ابلالبندقيةامامالبريم!الحيوان

انهملوكمابزهويلفوقالنهايةفي)فىكطوالممثلاتجميعاالممثلونيقف)علىال!نة،لناليستالجبال:كورس

(.ادسيرللثفيدورنأديةفينجحوا(واحدصفا!جبال
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!كما!-؟لمل!وقؤيه!

3--اسس
الملعونهالصيفخطواتج!ذوردونسوداءاشجار
الارضصدرفيتركتالظل!"فيتطفو

الخيبهوظلالموتضوضاء.قلبيفيقنبتهسوداءوجذور

ألحممراءالحقدانتواكغرستدربيمنصوت.بلا!الضوءيتوارىوكما

اللغضالاطفاللحمفيالمهجورهالقلبزاويةفيالبهجةئتوارى

س؟-مسامهكلكلنجسديفيتفجرالحزن

قادمشتلءبردياالمقهورهالشفةطرفعلىكالشوكازهر

ايدينماندفيءونحنقضيناكان2-2س

المندلعه،الغضبنارفيالصيففا/كهةجمعنان!نهما

اغانينمانلوكونحنقضيناكانالمحرؤمهالذيديبينسنقسممهابالعدل

مرتفعهبالرايةنحلمالمنهـومهالانيابكل.فلتأكل

قادمشتاءثلجيابالذلالمنقوعةالراياتمزق

اللفظهالشفةفيمزقالعناالملحيهالدمبرائحةالمنركوموالرمل

الومضهالعينفيدظفىء..الموتىوضيوان

بالعدلالملعونةالفاكهةقسمنا

العارضينعمهمنهلالحقو!!فيسبغدادجيابىهيرفضماايشبعلمعنفليدكل

بالمصاالاياثيبعلىاضربهم5،7رقمخاويةالقريةنجدبانتوميمفيحركاتالعنفعمليات.ؤوضح)

بالعصااضربهم،افربهمالطر!اعمالفيتعملنساؤنا(الصقيفبين

اًفواهلهلالعصا:2رقمبعيدمكانفياجلمنكثيرةصعوياتزواجهنا.عرقم

يدجموفيثقوباتحالرالعصا(كو!س،،،1،2،3رقمعاملةقوىطلىالعصول

بالمص!السودهولاءاضرب:7،عرقمالضربماتت!تالثصهوارعفيطردن:كورسدائماتتفقلاالنشريةالقوىان:،رقم

.الاياديعلىاضربهم،اضربهمللنوممكانلاوحيثءاحتمياجاتنامع

فيايديالنساءثقوباتحفرالمصا،:3دقممفننوحةسماءتحتالليلفيرقدنالتفتيشالجددعلىالمجندينيجب:6رقم

الاهاليفيفبعثانيجب:عرقمالجىمن"طفالناعرخكلها-البلدفي

العمل،روحعالماليقأكياسأمامناافرغواالناسعناللبحثاجلمن

الاجتماعيوضعهمانيدركواانيجب:مرخنارقم.الغولمنعصايسحب6رقم)

تحسينهيمكنبالديدانومليءعفناللدقيقهذا.اليسارناحيةيهريون1،2،2،4

العمل"بواسطةفقطابالعصاالعمالىملاحظفربنا.العصايدهوفيالوسصفي6زقميقف

منظمبشكليفرواانيمكنهملا:7رقمخلفيداه،تألرب!ون3رقميقف)(اليمينناحيةيقفان5،7رفم

يخظظواانيمكنهملا(منخفضبصوتيغني،ظهرهالقريةيحكمالمصلحةمدير:5رقم

فقظاليومررونانهمكلي،"يديالىانظروا:3رقمالقريةخارجمنزيارةتأتي

فييهلكونبمونناالمستقبلفييفرونولاالعص،مزقتهااوراقايفرد

اللامبالاة:(عاصفبشكل)5،7رقمعمالالىيحتاجونانهمنمرفع!ندئذ-

صاامرأةرأيتقريبعهد:منذعرقمبالمصاالسودهؤلاءاضربعصاءيسحبالمصلحةمدير

الاثنانطفلاهـاماتبالعصااضربهم،اضربهماكبسرعلىالحصوليريدالمصلحةمدير

واحدةمرةتبكلميديعلىيضربنيالعمالرئيس:3رقمممكنمبلغ

-م4الصفحةعلىالتتمية-بارمصاالنسوةيضربالعمالرئيسنعود،،ظكنختبىء،الالفالفينجري
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ا"لرطصعنبعيداا"ختفمختومةغ!رالاخيرةاألاشأبيع:2رقمنوزيئمأ!آغولاًلشوده

اللظرالرجلايهاالعقابيستحقهذا

.الارضفياختفاختمهاكيوقتعندييكندم:7رقم38الصفحهعالىالمنشورقتمية

العبيدتاجريهتمكانالماضيفي:5رقماطفاليوعنزوجننيمحنابحثكلي،

ءلمىاوقادرقو!ل،صلميمار!لهيظلباننقودلرارني:3رقمذهيت

العملنقودمعييعدلها:7رقمالتالياليومفيللعملذهبت

التوراوبالحصانب!تممثلمابهيهتمكانبالسفريفييكادلاالاجربقيةكالعادة

الاهاليبطع!ن!ايوماطأنقودبمونالطريقفيتمشي.3رقماطفا"!نسيت

الحكومةتقممهموانماالعقابيسحقهـذا(3رقميتقدم)

يهملاهذافانماتعاواحع!ممرضواذاقريتيفياعملانااردت70رقماليومفيساعة14لمدة:3رقم

.منتظرايقفاخررجلااناطفاليومعزو!!معالقطنمزارعفياعمل

(!رس!كونون7،،،1،2،3رقم)هذءفيبالبقاءتصريحاتملكلا:3رفمالكبرىابنتي

بلدنافيالنيضالعمال:كورس!أالمقاطعةبنجويلاميناءفياخيراكانت

اجرنااضعافستةايديهمفييتقاضونالعقاببتحقهذاعنهاشيئااسمعلم

الشافىعملنارغم،الشهرفيلاس!نخراجوقتعندييكنلم:7لىقم.عاممنذ

اقلفرائب!موتحسمالتصر-أبنائي

بلدنافيالبيضالعمالاطفاليوعنزوجتيعنابحثميلحسموكافينمالبا

والسلطةلقانونابهميعترفترلىلانيجبافسهتعرفالا:3رقمالاسماكثمركةفي

واالقراءةيعرفونلاايضامنهمكثيرونعلىليستبطاقتككانتاذاالاجباريم!للعمل.عاما15والاخرعلما16احدهما

الكنابة؟يرامماسنةنصفمنذاخذوهزوجي

يصنحواانيريدونفانهمذ!كومعمنشهورستةلتويم!اكملتلقد:7رقممالانجالىف!ب

عنامتميزينا!خدمةالاسفلتمناجمفي

بلدنافيالييضالعمالمالانجمناجمفي.هناكزالماكانانأعرفلا

الجماميموقفنايخونونثابتسكنمقردونتضسيلانك:2رقمةواتسبععمرها:فقطابئتيمعي

!همبكثيراقلمرتبةفيعيون!مفيونحننقودوبلاعملبلاعاطلولانك.اللقطنجنيفيكساررني

نخدمهملمبأ!رامهـانويموسونناالمققلالىالانترسللوفجرجم!ا،ال!كودوس0.2ارمنليتبقى

بلدنافيالبيضاللعمالتؤديكيفهناكتتعلمحيثالخصوماتبعداسكودوس015،الشهري

بعديدركوالمالقانونيةواجباتكاسكودوس5ذرةدقيقكيلو

والامتيازاتالفوارقيضعالذيمنالملاءةتبعد.الظلخيالمشهدينتهي)اسكودوس3فولكيلو

ألاكبر.الربحعلىيحصلومن.(الامامالى7رقميدفع6رقم.بسرعةا-كودوس5مجففسمككيلو

مستغيثا(الغولمنيرصيح:6رقم)اففوضىخطرنكافحلكي:6رقماسكودوس9نخيلزيتلتر

الذاتاحترامفيهيضيع.ءالمفي:اًلغول.منظمبشكلالاهاليلراقبانيجباسيدبىس.2قطنمرلجونلةاحتاج

البشربينوالاحتواماكقةفيهيختمفيوبظاقةمرورلهالعملتصر!علىيقدرمنكلجونلةنذراءيمكننيلا

.اوالانقساماتالاكاذيبوتنتشرالمملمنانتماجهؤيهايمونأ!ودعندمازوجيسيجدنيهل

لوزيتانياتثبتالرسميةالتواريخكلفيهافجل؟ابنالىسيجدليهل

(يتثا!)-مكانهافييس!نوفيانمنالمواطنيتمكنللمواذاالقطنمزارعفياعملاننييعرفوقلاانهم

تحلانيجبالدولةمتماكلانيعنيهذابطاقهلأ.يعرفنامنالقريةفييعدلم

ديموقرافي.بكل4باكماعامايقضيانعليهيجبشكلفيالتانيالمشهدتأديةيمكن)

ممكن.عدداكبربالحكميقومان!نيهذاقاستاديبيمعتقلفيسريعةبحركة3،5رةميفرد.الظل!ال

بهذءانهنقوللانالشجاعةعندنانعن.اجربلايعمليقفان6،7رقم.ءصاعلىمثبتةملاءة

عادلحطالىالوصوليمكنلاالطريقةنصفيكونسوقوالممثلينالممثلاتجميع)اضاءةالخالفمنالملاءةتضاء.الملاءةخلف

وتقدمي-لمبمبصوتيغني2رقم.7رقمحولدالرةبسرعةالمراكريتبدلان6،7رقم.شديدة

والليبراليةالنقابيةالنزعةضدانناوبماالاخرون.تدريجيايرتفعالبدايةفيهـا!سشد.صورةشكلفيالمواقفويعرضان

والاشتراكيةوالبرلمانية(.وهطونيصرخونث!،،يصفرون،ي!ددون2،5رقميئكلمالظلخيالمشهددأديه

البلشفية.انواءوكلاجرالظبيالرجلايهااجر:2رقمروكمايتكلمون.الملاءةخلفالاشخاعىهع

اذن.ابرء!!ؤالكلابمعيأتيالصياد.(يقرأونانهم

الديموكراطية.ضدنحنالكلابعنبعيدااجراثرادعكلفياسال:7رقم

قيادةمبدأنحققالخرابيهددهعالمفيالظبيالرجلايهااطفاليوعنزوجت!عن

القليلةاللمناعربعضبوالمطةالمولةاجرالارنبالرجلايهااجراحديرهملم

.المختارةبا!بند!يةياقيالصيادعملكبطاقةارني:3رقم

.المسرحمنتصفحتىاًرقميتقدم)الصياداعينعنبعيدااخصفعمليبطاقةهيهذء:7ركم

.7رقميقفجانبها.هرقميقفامامهاالارنبالرجلايهامالانجفيكأت:3رقم

(2،3،4يقفيسارهاعلىاجرالفارالرجلايهااجرمناجمفبممالانجفيكنت:7دقم

خادمة،آنااسمي:ارقمخلفكالرصاصيطلقالصيادالاسبستوس
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يدءفيالثألففي3رقميقف.مفهوزالصؤجمنمنزثنانه:ارفمبنوفا!يهبوامنزحئفي

.(للتراب"قضةنوفاليمسنواطرفءلىالمستعمرةفيالمدفيةطرففياسرتيمعانسكن

هالو:6ردم؟اناءلأهناكتسكنينكيف:كورسالشمسقبلاقوم

هذاهنزلنايداخلهننظرحينمفنعرفحبىلنفصفيالذدةصهاءلاطفالياءد

والراياىالاعمدةذيممامنزللكانهقدمبمعلىالطويلالعملطريقفياسير

الحاكمي!كنهناك:2رفه!الزكائبمنصورارةهناك:ادقمالساسالشهرفيحاملانا

عذرمادجلايكجنانيجهأ:6ر

العظيمالمنزلهذالمثليحتاخالذيذلمحبمالفرنيوجداليمينعاىاناريد!ى،عة12عهلبمدوالان

رقم6يتقدم.الغولوجه3رلمحميغلق)عليهاننامالتيالحصيوةاليمساروعلى-3البيتالىا!د

(الاماتأالىمنامياذلكسوىهناكيوجدماذاةكورسللكيالقمصانبعضظك505رقم

هالو:6رقمحولناننظرعندمانتاكدحتىلناصفيللبيتالاناعودانيجبأ:ارقم

هذامنزلأ!ي!كأفىلكا!حمىعندهاطفالياحد

الل!بيةواللافتماتالزجاجيةالابوابذيعليهقكلصندوقضاك5:ارقمالارياليةمتشفىالىيهاذهبانيجب

بنكهذالأ:5ررمللطبخوعاءهناك(بولتسثهجآن6رقميدخثأ)

أهنارالمرء!فعلىماذا:6رقمارجرللهناكتعارضنيانفجرؤالفتاةهذه:هرقم

الجرثل؟علىالذبابهنلك(بانتوميمبحركاتلوره6رقميؤديم!)
بالنقودالمرءبتغل!ناكة5رم!

هالو:6رقمالاطفالالىالجردلمنيطيرالذبابالفلندلاةاحضرانني:6!قم

هناكالىاذهبانارير!الاطفالعيونءلىيقفالذبابنفسهاعنندافعلكنها

بالنموداشتفطأاوأيضاا!يدحمىعندهاذفالياحدضربوفتلمى

ماشختأيحجزكلاحتىاحضرسة5رممذهـثسوثئأمنزلئعفييوجدالا:كورسغسهاتخفصانصاض

ينابفه،اليسفرنيحتأومن6ريمياتي)أآناياالبطنفيقدبنةربةنتامى

.(جهنرابأفنعورأسهعنىيضزالذي7رلمحمالركائئنسهأارمسوثلأ(7رقميتقدم.هغثأنيارفمأ

هالوة6رقموالصنموقوالوعاءوالؤنآنالوجانا:7رقم

هذهمنزلايوالذبابوالجردلوالعصيرةالبيتالىآناتعد"

الكثيرمالنوافذذيذلكسوثلنيوجدلا،لا:ارفمالشهمسغريبوبعديومكبرتعودانها

جنيفبإأامامهيقفاللذينجدننرنايانحفوثلأسوف:كورؤأكانمادةالبيتضالىاناءندتفاد:عدقم

فند!هذا:7رقمالاخرىالمنازلوس!ورزلكالنوليسرجلالسيدايرها:7رقم

فندقغفيااتأماثأفيضفارلدة6رنمنوفالهسيواظرليعلىالبجالىتيلمانف

انصرف:7رامواذففلتهلزوجدثنحمهأ!اتنالشمسغروئأبعديومكبفتعودانها

،7رقمناحيةمسرحبشكل6دقميتجه)..واحوالل!اخباركهذهآناءنشيئااعرف!لا:6رقم

رمم6فيضيفجزبضربهممددفيدهيرفمالذكما.فلكورخيبدحأريقومون1،3،4رام)

طريقه.في5رقميموتس.يهرب.دلخاف((الئافياالفصيلل)وحدءارقميقف.6،7،عرقميتراجع

رمم6ينيفجين،بالضرلؤايضفيفأدده5رهمخلفهالكورسبه"طف.المسرحمنتسأففي

يقع.اخرىفربة7رقميضربه.بسرعة.بوليسكرجلي7،عيقفالبارعلى).(لباشرة

رقمهيلتى.حراكبلاراقدايظل.6رلمحم(6رقميدخل؟!نايابكالقوااين:كورس

فوكه.بالكيسهالو:6رلأمغرفةفيالارض!نعلىارقد:ارقم

.(الرمينناحروالى5رنماججيتر)نوفافيساوفاذنهذه5!غيرة

عنصريمتفتأموعندناتوج!دلا:5رفملأالجميلالمنازلتأهذهمثهأرأيهمهثأ؟آناياالغرفوهذهما:كورس

اجنمفعيذفوفربهاللحممةفيالفوارقلاتأافسماءتلمسمنازلنالناؤذةعلىالمفحبفبي:ارنم

بارزيارةببساطةيشط!ملاالاصدانالشوارعهذه"ثلرايئم!هلالبابعلىالضرباس

للتنسن!اداوصناعيةباشجارمزينة،كالرآةلامعةآنا؟ياحذاءكنمتلثينزلتماهل:كورس

.(اد-ارناحيةالى7رقميتراجع)الينبوعهذامثلرأيتمهلالرأس!اءاملكلا،لا:ارقم

اخ!نيارف!تفرقةعندنا"وجدلا:7رقمحجريةافواهمنيخرجالماءآنا؟ياحذا؟كتمهيمنذلتماهل:كورسى

ا"نةاستحماثأيمكننبماذنحذاءاملكلا،لا:ادقم

يلتحقانللميفيمكنالمبدأحيثومن(6رقمامامعرقميصر)جونلتكتمتلمكينزلتهـاهل:كورس

!نةبايةهـنامنارحل:5رفم؟آنايئ

وظيفةالىالوصولمنيتمكنماوغالباهالو:6رقمجونلةاملكلا،لا:ارؤ!

فمأأثانويةهذءحديموابماماناياطفلكؤدملموزلتماهبثأ:كودفأ

ببساطةالاسودانالز!ورهذ.مثلرأيتمهلاطةيلااصلا،لا:ارقم

عاليةوظائفشغلعلىاقادرغير؟الاخفرالمنئمبهذاوءثل؟آنايامساعدنكيمكنناكيف:كودس

.(كودس1،2،4رقم!قمم)الظلفيارقداناذنيم!ضيهكانيعنزوجياصبروا:ارقم

بيطءاًلبشرنقودذلكومع:كورس(؟رقموويةيمكنلاا؟آنايامنزلكشكلما؟كورس

يكلغلامنحأأربصبرهكتأاتحمفلنلا.؟رممنجدهانامكننفخنىلناصفيه

!بل.منفيهوجدناه3اللذيا!لاآخاربمالقولوجه.الغولامام6دقميقف)اخبارللواصوالكلزوجلؤاطفالكنحملوان
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،(الكورسذاتيةقيادةبتنئببلمفندلا(يفف.بعيدابالكيس6رقميلقي)

لاستمثماركنيرةالرصةانجولافي:5رقمشتإونناتنظيمبواسطتهايمكننا:هالو6رقم

المالتنظيمهتريدونالذيماة7رقم،حجرةاريد

الهقيمةمناقلتكلفالعإاملةالقوىأنحنننظمهولمحقوفيكلاكنسباناريد

اهـئإفي.3%حواليبحيرالمالرأسانالىالمدارساطفالنالرسلانلريد:4رقمغرإسوةواغفوالسرورفياناماناريد

اس:/"7رقبملكلالمدرسةفقودلاعلىحصلنالقد:6رقمالظهيرة

امريكيةالانجلوالماسلشركة:5رقمالاطفالالصيادينجنةفيالاسوداصطاداناريد

يمراوبنهاالشركةمستعمرتنامنقريبةمدرسةعندنا:3رقملىماويأزرمإحوضفيمنعثسحمامبعد

مورجاقلشركةاحنجواافىارعاصحابلكنهالو

بإيرديلشركةباطفالناذهنناعندماوالكهـو!البمديعةالثلالاتازوإراناريد

لجوجنهايمصوف-السودالاطفالعددلان:عرقمالاثفالفياتجولاناريد

فودمونييهواخوانلرايانالبيضالاطفالعددعنيزيدالعظيمةالجنالوفي

كاتانجا-هوتثومناجملاتحادالخاصةمدارسنانؤسساىلريد:ارقمهالو

جادانتيإتروستلبنكالبعدكلبعيدةالاخرىالعموميةفالمدارسقطانسىاناريدلا

هـاس:7رقمقريتاعنيقارنلاالذيالجمالذاتالطبيعةهذه

الاحتكاراتلامتيازات6:رؤمالذينالآباءكلءلىيجباذن:7رقم.(للخلرإببط!6دقميبتعد)

جمادكوبلاضراًئببلاذلكير+لدون(اغنيةمغنيةوحدهإا3رقم.نقف)

مساس:كورساسماءهميكتبواانالمدنيةبعثةمنسنة..5بعد:3رقم

السئةفيق!يراطمليون:6رقم.التماسعريضةعلىالقراءةافريقي..1كلمنواحدفردتعلم

كقائد(6رقم!ء.احبهم):كورلرإبتمثيليوضح.7رقممنعرقميقترب)والكتابة

ماسخلفيقف7رقم.الالتماستسليمصامتالمدرسةفيقصيرةفت!رةقضاءبمد

المناجمفيرجل...(62رقم.عنيفةبحركةاللجميعيبتعإد.الغول.الابتدائية

المناجمفيللعملمسخرونرجل0..21.(كلراوييتقدمطفلونصفمليونومن

اجلكم،منالماسعنينقبونرجل.24..الجندفىصقحاصرتالليلفي:6رقمالمدوسةالىالن!ابسئالىوصلوا

ولوندالواندامناجمفيالقريةالبعثةاعضاءرعايةتحت0..،009تمكن

لسنوياجرمقابلرجالهمعالمصاحةمد!جاء.الديناصولبعضتملممن

ثولار.02قطرهالاكواخمنالرجالاخرجوإالمزارعفيتته!الدراسةفانوبالمناسبة

.(!مبادلبشكل3،4رقم)عراةكانواكمانومهه!منواننؤعوهمالاولالمقامفي.نفنمالالراميةالمدارسلاإن

المتجمعةالحشراتتلتهمالمستنقعضفادعواحداصفايقفواانعليهموجب.الحقولفبمبالعمل

سنتافواعطنبمالاسماءالمصلحةهديرنادىالابتدائيةالمدارسفيتعلموا0.0،12من

الشجرلعاءمنا!ديدانتنتنىالسمانطيوراسمهعلىيردانمنهمكلءلىوكاناجتيازيحاولانالالاف!لبمضييعن

واحداسكودوتساويسئتافو..1.نقلعربةفيشحنواثمالنهائيالأمحان

المانجةزهورمنالعسليرشفالنحإلفي.الغولتجاء1،2،3،4دقم)عليامدرسةفيللقبول

يمشبمنيانيكفبملاواحداسكو!ز.(كورسشكلكرمزالتيمفصفةاتاباجلومن

بترولة7دقمكابندانسماءنحن:كورلرإتإم

للبترولنوبيتوفويللشركة:عرةمازواجنا.ملابسنحملالسجنامامنقفشخص001حوالييجاهدالمخ!نارينومن

بتروفينالشركةالبوليسرجالالسادةايهاالعامهذاالجامعةدخولاجلمن

الملكيةالهولنديةشللشركةمللابسهمرجالنانعطياننريدهؤلاءمناثنانيتمكنوربما

بورنايلبنك.(ا!ولخلف7رقم)اكاديميةدرجةعلىالحصول

الاولالقومبمالمدينةلبنكاليهاحاجةفييعودوالمانهم:7رقمزكللااننىالمدنيةبعثةحصادهوهذا

بترولةكورسوالقتالرجالمنتبقىماطالرةحملتعام..5مروربعد

السنةفبمطنمليون6:2رقمالبحرفيبا!كائب(كورس1،2،4،5،6رقم)

اكواخناومستديرةصغيرة:ارقمالجزراقبلاياموبمدالشبانمنونصفمليون:كورس

والقثي.الطينمنمصنوعةالشاطىءالىتبصماوجاءالاصليينالارضاصحاب

ا!فضيةاًلبتوولمنازلمستد!ةوظهـوهـوسيقاناذرعالمدنبناة،الارضبناة،المستقبلمخططو

الشمس.فيلامعةعلىالشوائيرأسغطاء5رقميضع)شعراء،علماء،اطباء

قراناهسحوقة.(رأس4معطلةمواه-،هائلةقوة

.البترولفيهاسمكنانجولافيهادىءش!ءكل:5رقمورخيصهجديم!عاملةقوة،ونصفمليون

الانابيبخلاليتدفىإغطاءايضاهوويضع،7دقميقتربلقطتستغللممواهب،هائلةقوة

يوما.القريةطريقهكانحيث.(استوائيرأس،؟،2،3،آرقم.الكورسيئصرف)

اكواخنا.بنيناالعاريةبايرهـينافيانجولاقبلمنكانكماشيءكل:7رقمعلى.السإارناحيةمجموعةيكونون5،6

.البترول!ازللبئاء!زآلاترقمبجواراليمينناحميةعرقميقترب).(7رقميقفادمين

ةولامعومستمديرسإمنافلعاليةؤ.راليسا6ناحيةبرقم.يلهإ7الرج!-واكلـاليمفطقةكابندنحن:5رقم

الاطفالامامهايتعجببمودويقومون؟،1،2،2يقفالوسطلناال!مماح،احترامبكلالمحليةالسلطات
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وتجرحىفتلىهأربةتفرألطيورخأمحديد:7رفم

الشوارعتملأ.(6رقميتقدم)لوبيومناجملشركة:.5رقم

.الرصاصطلقاتتشبهطبولدقات)السخرة،عماليا،الفلاحونايها:6رقمكروبلشركة

والاخصيزحفالنحض.اأجسموعةشفرفىالمساجينايرهابتلهـللصببلشركة

تجسيد.فيهامبالغبطيئةحركاتفييجرياولىوبارقبةحولمعلقدهبكموستمتس!لىلبنك

.(3رقممنصرخات.والفئىالانهيارفياوروباالدو!ةقاعةتزيناجدادكماقنعةخي!حديد:كورس

سبنالجماهيبركظهاجمت:7رقماوروبامعدةتهضمهاارضكمنباتات-السنةفيطنمليون6:2رؤ!

لواندا.بوليسونقطةضدكمالاناوروباتتسلحبحدصدكم(،كقالدلم6رقميصاحبوم!)،:كورس

باولوسانهوفييشتدالصراعالساعلآهذهفيةارقممنجنيز،اسفلت،إرواس،خائمحديد

لواندافيالوطيينحيال*دويحتلهاالتيارضنامنهكانكلفيالمناجمفيرجل00.05

ا!لاتو!ودالدباباتالتحريراجلمننصوردكيز*!معالمناجمفيلالعملمسخر،نرجل.5...

.المكانيخنلون.السادة!ذهفي:3لىقمالمناجمفياجلكممنرجل.5..0

.ولواندا01كوانزااؤلميمييرجاحالتمردمكانكلفيكيهويا،سباأ،كاسانجا،كويمافي

يرفردونوموكاميدسلوبيتوفيالميناءءمال،بالادنحالمعاللفيجونجونجو،توورى،كويساكويلي

العمل.ءنؤروبميمم!فيمزدصمقطارا!لامفي:2رقم

بالمطالب.ينادونماكوفى!يجماًلمظءمالبالمدينة(العرباتموقففيالا.لواخمناًقبلواوءمال

ن!فت.لواندالى1إ*"دةالبرولانابيببالميناءهخزنفيحديديةعرباتالقصان!لىوبجوارهـم

ايحديدقيالسككوخطوطالكباريكذلكمصنعبدرومفيفارغة

ومالانجاوندابينللثورةالخطةنضعفوهـ!ةمناللعمكلقطاريرجعالظلاموجم!

قيقدم.جانباالميكروفون7رلمحميضع).(ايكورسلوريؤدون،،1،2،2)المنجم

.(!لامامالمقاومةامكانياتكلاستنغاذبعد:كودسحديدبكأعرباتالقضنانعلىبجوارهم

6191مارس15رومهوهده:7رفماف!ووعهممتلئة

اليومإةاذاريخهذا"/ذكرواحركةكلفيالتهديدتحتتقعالتيتجريالعرباتالىانظروا:كورس

استقلاانااجلمنالكفاحابتداءالطويضطرناالبخالىتنفث!والقطارات

دور؟دونيى7-،؟،2،2،!رقم)الوسائلنفس!نسصمملانوالصفيروالثرار

.(6رقميقودهم،أكورس5ضدنايستمملهاالنيالغابات!لالطريقطولعلى

قوتهتنهارالمدنفي:كورس.الكورسب!وار/لمجفان7،عرقم)الوانىءخى

قوتهتنهارالقرىفي.(الكورلسالىيمضم6رقمك!لكبن:7رقم

قوتهننهارالحقولفيوواضحةبمم!طةهطا&نا:عرقمايزراعيةانجولالشركة:5رقم

قوتهتنهارالساحلعلى:المجميعالزراعيةرينماكالشركة

جاءحيثمناطردوه،5اطردويزرعهالمنالأرضللزرامةالانجوليةللشركة

البحر.فياطردوه،اطرثوهيبنيهالمنالمنازلوسراليلبنك

بصوت.الغولوجهمنينكبم6رقم)يصنعهالمنالبضائعبن:كورس

.(،.نماضبدوفي!فعلللجميعالمدارسالسنةفيطن00.،..6:2رقم

الضباطالسادةايها:الغولاتهاءبعد!اث!رةالمجموعةيخبتريتغير)(كقائد6رقمءصاحبهم):كورس

هـصن"أمحوأنيجبلنعتةءكمنادي!قدحفلة.الم-تعمرينبردوريرقومون.أقطعاتبغ،سكر،قنب،بن

الرحمةةكاهةذا؟رها7رفميقف.بايبا!وميمتؤديكوتجلالمزارعفيوطفلامرأة...،..ع

فح!اربنحن،بشرانحاربلانحن.(جانبافيلاعملمسخرونوطفلامرأة.0.،..ع

متوحثهمةحيواناتالمجموعةوسطصديثالمزادع

.(هنتصرا3رقم)تحقيقهيمكنهـ.ماذالكمالمحصوليجهعونوطفلاءرأة.5.،...

المزارعاصحابيطردونانهـم:3رقممستمرنزاعفيؤبائ!بييه،كات!ا،بنجويلامزارعمن

والحواليتالبيوتينهبوناز،م!ثقافةبدونانهمهويلاموكسيكو،زاير،اوجي،!انزا

الن-اء!يعننصبوريقتلونان!ممشتركةلغةلهمليسالسنةفيدولارا.15مقابل:6رقم

دودءالكورلىدما.يؤدون1،2،4،6رقم)يتفاهمواانقوادهماراداذارصلفءلىالحمالينانظروا:ارقم

تشبعواصىكلوا:كورسبافضنا-يتحدلواانعليه!وجبصفوهـطو-لةفياأيناء

وائربواكلواحكيمةكانتد*ياسءنا،حقاالتقيلةالرفعآلاقانظروا

الفنيذافئمربوا.(كالمذيعميكروفونفي-7رقمدلإكلم)السمفنداخلبالحمولةتلقيانها

افرغوا.البراميلانسان..7:01رقمالميناءرصيفعاىالسادةالىانظروا

المحمرالديككلواايكولوبنجوامقاطعةمنالعادةفبمالشاحنةالوجوءذوي

المحمر-الروميالديك"ةكا.االىءريقي،مفيوجوههـتتوددكيف

واثمامالأناناسؤوادهمسراحايطاقاناجلمنبقائمانهميمسكونكتفو

زشبعواحتىكلواالمقاطعة.هكتبمنالمدخنةمنالصاعدال!خانالىانظزوا

وطحنافيية3الجوللقواتكرالثم:الغول.جئدي02.ينتظرهـمالمراوحاسمعوا

الامتحذيربدونالرصاصأطلقالصفاراتاسمعوا
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!لص!بوباصرأرنالا،الرببمسانحدةأنناألالألا،،3،لا1،2مميتبادذةلأرفميقفز1أنسلاغثعترنجل.هأ.ةالالان!ندتا.

عليهانتغلبكيفعردنا.(الكورسبدوريقومونالذين7الانحلالوالفنىضدبيضاءصبهةنبنينحن

هـاشيئاحققناهل:السؤالاثيرواذا:والكورس4رقم.أمنتصرا3رقم)

جنودنا،بمماء،البسيطالرجلبنقودالسماءمنتتساقطالنارخشبوعائلتهورشةصاحبقيدوا:3رقم

الامهاتبدمعالغابة.رلمتهمالناربالمنشاربالطولوقطعوهمصشبيةالواحءلى

أجبت:السماءمنفشاقطالنارالشجرلحاءيسقطحتىاضحك:7رقم

املاكناحمايةلمجردذللكيكنلم!نعمالقريةتلتهمالنارالشلالاتمياهضتاسبح

المشروع!ةالسماءمنتضساقطرالنااياهمفتتاالصخرفوقادقص

العالمخلاصاجلمنيكننساءناتلتهمالنارالاسودتموتحتىاغني

انجولابحمايةقمناماءاررمنتتساقطالنادالقمراطفىء

(عالبصوتيث!اكب)اطفالناتلتهمالنار،وجدتموهمحيثمااق!نلعو!م:الغول

العريقةالامةابناءياانتم:6رقمالغربيللمت!وبالنسبة:2رةم!خوارعلىالر؟وسضعوا،د؟وسهماقطعوا

اعمالكمأدوعمالهاقيمةلااثياءمجردكلهذلككانيابهونلاالغربفيوالم!فرجون:2دقم

عبصحمفندوالالهيةالرهـالةحملته!كال!يموالحشائشالالفالاحترقتفعئممايح!ثلما

البحارالسوداللقتلىيعدواانانف!ميكلفوالمانجولافياملاكهمتحميلوزيتانيالان

القاراتابعدشعوبحتىقرقفلاالفا.5اوالفا.3كانواسواءبدونتقا-لللالوزيصانياانيعلمونوهم

يزوراجنببمعدلوزيردورث؟ديمما7دفم)ل!بالنسبةفافلمق

،،01،2،3الافريقيةلوزيتانيا"قاطعاتجميعاقهم:(2رقميصاحبه)كورسسنداوهمفيالتصرفحق"متلكطالما

.(واضحبكركلما.لهتقابل.حولهيلتف!نمفقون.الكورلرادور9رون1،3،4،6لىقم)

بعيني4رأتمافقطاقول7رقمالاطلنطيحلففيمخلصونوزملاع:(3رقميصاحبه)كورس

الافريقيةلوزيتانيامقاطعاتفيالىقدمرأيتفان،فرواالذيناعددكانوايا:2رقممتفقونجميعافهم

وموزمبيق.انجولاشيئا!يعنيلاايضماذ)كالاطلنطيحلفد!امخلصونوزملاء

.للسلامجزرارأيتوالعطشالجوعمنيهـلمكونفسوفالدولاراتملايينارسلوا:2رقم

الحقوفىفيالمساواةتعمطو/يلةقرونمنذسقطت،سميكةصزنرمعةلكنوالاسترليئيةوالجنيهاتوالماركاتأ

ادنىممارسةدونالمختلفةالاجناسبينمنقتلواالذ-!جندي005اذاجلمنالص!هكريةمساروانهمادسلواكما

ضغط.لوريظنياسؤالالىحاجةفيلوزبانياتكنللم

المشاركةمناسودكلالامالوطنمكنموكبطيش!كلون1،3،4،6،7رقم)ائواتوالطاالحربيةالسفنتتي)كي

التعليمهـوياتكلفييمثلون.اسقفةبعةيرتدبي6رقم.هزلمياالنقلوعربات

نفقةعلىيدرسابوسائليملكلاوالذيم!اكليلوضععش!!صامتةحركاتفيجميعافهم(2رةميصاحبه):كورس

الدولة.كأكليلدراجةاطاديستعمل.الرهور!فقون

وظيفة.ايةيشغلأنفردلاجم!يمكن.(الزهودالاظلنطيحلففبموزملاء.مخلصون

ءهدةيصنحانيمكنهالاسودالرجلانجميعافهم(2رقميصاصبه):كورسامعاليمنالرصاصاتؤعوا:7دقم

نامبولافيالحالهيكماء"فقونجسديفوفىالرأسضعوا

الناهضةالصناعيةالمدينةالا!طي!ففي!و!ونوزهـسلا1ذداعيلير!أ

موزهبي!في.الاكاليلوضعاحتفالاثناءاللغول)سافياربطوا

الكوركردأبدوريقومون1،2:73،1رقم)(جنائزبم!صوتا40ثانيدةمعكماكونانلاشنطع

ملايين6بينمنيوجدالامضحك:كورسالانعندناا!ولولاغذائيةموادقيثلمقبلمن:2لىقم

موزمبيقيالسلاحتحترجل0،05..اجرارات

الاقلعلىواحدعمدةالموقفسبادةنحنجزرفيالامريكيةا!اءهـةمنتاتيوالان

عصريةواحذيةملابسيرتدجمماروبيسابيدللتمردالرعاعحرضواالذيناماا!زور

ذلكفيمتفقا،الامنباستتبابويفمبهموغررواالافريقيونررغبهالاهدايا

الحكومة?تمامافاضيةضربةوضربواررمفوافقدوثركائهللمنتجكبرىفائدةذاتلكنها

البيضالواطنينهـءاهـليجماريدخنالتةالمجموعاتبعضنشاطوباسفثشاء(2رقميصاحبمه)كورس

ا!كونياكويشربالغاباتفيالتمحهربتمتفقونجميع!!ه!

السهرةبحلةوالاعيادالمناسبكفيويظهرجديدمراًعاييلوحلاالاطلنطيحلففيمخل!ونوزملاء

مثالايقممكلهاللعالموامام(يصلونالاخرون.يصلي6رقم)البواسللوزيتانياطياربميرأيةا:2رقم

.كبيرةدرجةالىلوريتانياتقدرلماذايثتالمدبلآترلحمليةنواصلنحن:6رقمالشعبلحلىا!دايا!زيعفييسرعون

.مستعمرةكقوةوالمسيحيةبالتساوي

دليلا!فراكضثمافمناتمكنلم7رقم!فهاهـلنحررط9!و:(يه"لمي7رقم)الرظ.بمنتهىذلكيراقبالغربيوالعالم

.ا!ممرةالقوةعلىالمناطقحرفايقللمالنيراناشتعلتفعندها

ليمسهتالاجنبيصكمكلمةفانوبان!اسبةالجهلبراثنمنواحدا

تماول.موؤقةهـنقسوةيزداداًلجنائزبمماالغولصوت)جميعافهم:(2رقميصاحبه)كورس

يزيدمالوزيتانياتحكمهاالتيالمناطقفي(.(صدى)-صوتيمؤثرطريقمهققون

.قرونخمسةءنحادةكانتالازمةانمنوبالرغم:الغولالاطلنطيحلففيمخل4ونزملاءو
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با.لنقودتعاملهفعتىينركالبقاءفيوسنستمرالمتعصبةا"لجماعأتبعضوباستعنمأء

رجلناهوهذاينادواانيكفيةارقم.6رقميخرج.الغولهـفتحةرقميغلق)الاضظراباتتثيرزالتماالثي

ابنك0رجلروحداخلهتنتعشالحالوفيدوركؤلكي.ثعلبوقناعسهرةجاكتةدرتديالابيضالرالر!قابللا

يتوقفاتءبالاشياءمهتمادائما3نراهزيارةلوزيتانيايزور،اجم!بنكهديرراضيةودودةوجوهسوى

ربحهعايهافظادةيضع.يص،حبه7رقم.دسميةلو!يتانياللشهـتانهوفوح4أ؟كدن5اريد

ا!فنيةالاقتصاديةصعملياتهصشباكوي!سجاعلىالىموفوعةاليسىدراعه.سوداءال!المسلام"همرالتيه!

.(2،3،4رقه!يتدخل)ابطهتحت.اسودففإزايرتدي.ومتصلنةافريقيافي

العالمفياخرشيءايقبللانه.(دوسيهواحدطريقمناليوم!أتيالخطران

بالنقودتعاملهمعنىيدركغناءمقلدا-المييوفونفييغنيارقم)الخارجمنيأتي،نميرلا

حءلينا!نشطدوربتم!نيل-قوهونبينما)(الكباريهيأنجذون701،2،3،4رقميبتعد)

رفف-مهيتكلم،ءما.متةحرىتديافورهبمكبيربنكمديرنرىالان:ارقم.بانتوميم-الؤدون.جديداوضصاالحالفي

!وظيعدتأللذي!6رقمالىمبحوح2بموتالاخرينالاقوياءلمصلحةاعمالهيدرروكيف.(الحقولفيتعملنساء

.(ويصؤمزعجطدائماكانهكذاموزمبيقرجالاين:3رقم-

بيئالطيبالانحادعلىوكد!يل:عرقمدائماالنفقاتف!قارباحهحقولوفي!رىفيالرجادمرىلا"ذ

لولتيناالعاللمفياخرشيايقبللانهموزهبيى

بيافيشبء!كماليم!ءنجالئقودتعاملهمعنىيهـدك.(تودس1،2،4رقم)

هلتمار05.مساحتهامطاراترقيميظهر،الغولمن6،7رقه!يقترب)الحدود.وراءجدابرعيدونرجالناةكورس

للجندومعداتوثكنات،للتدريبومراكزوبههفوقيضع.المفتوحةاللفتحةكط2!عاممنأكثرمنذ

كاشن!يلوسميئيجهـزءلهو!ا"سننقبلوفبم.(ساخرةتعيمات.ءقابفناعهـجالنانزرلم

اسطولفمأجلمناجلمنادغزاةجكماينما:ارقمرجالناعنفمعللمعاممناكثرمنذ

بمواد!،صناعاتا!فيرله،فيتنتج،سوف7مصالحهياالملاب!ميلنايرسلونلارجالنا،قطشيئا

أدخاموخبراتمهبمعالىفهمعهمدائمايوجداسودشالاحتى،لنايرسلونلارجالنا

جيشكما!لمنالحروباشعالف!ساعدهموبحسصاباتهفصهاالرجاليوجدلالماذا:3رقم

السماماوقاتففيعلظمةفائدةلههذابنتائجهايتأفىاندون؟موزمبيق

ذلك.كلاستغلاليمكن.(2،3،1رقميهدخل)الرجالاستدعي:كورس

او!و!يررن9سسيتفقوهكذا:1رقمالعالمف!اخرشيءايقبللانهيذهبوناينالىيعرفوااندون

تمامابالنقودتعاملهممنىيصركالمناجماصحابفق!

..بة(الغولالىالحديثموجها6رقم)وكاتانجاوروديسياافريقياجنوبفي

خلقهمتضامنامآلملهالغردعاليلمدلمقفومعلنوطدانوريدواعيلمنانه:6رقميعرفونالذينهم

تهيشتيرمنىماذأيرمرفلانهفدرءاخريقرضالطياةالتجادية!لاقاتنادولارات6دأسكلتأخذ.عنوالسلطات

-.ماررمليون.17الاجرنصفذلكمقابلتاخذوالسلطات

في(االالما3خراكيقبمشيء،لانهتدقملالانسانيةنواياكملقاءيعتبرهذاوانالفرائبحسمبعدعودت!عنديدفعابذي

...والحقبالعدلالفعاضوشعوركمشهـا18علمىالعقدوينص

بالنمودتعاملهم!ىيعركتومناطقكمفيا!قائمةا!لا!اتمسوالميختموزم!فرجالبينيربطالذجميالعقد

رقم6-.الرقصعن5،6،7الاخيرةالحرببعدالاقليميةالمناجموبين

.(يسقطيكادالذيمما،عرقه!يسندالفاليالصديقايهاةالغولوكاتافيوروديسياافريقيابروبفي

مبكراالعملفيينشطثانيةمرة:الىقمالاعجابيملرناطويلزمنمنذابدايعودونلاالرجالمنقيون

اجهزتهاالصلمطةتعدلكيمدولتكمقدفتهبمااللجراس!منموتى

اغراضهالتحقيقتئاجهااهميعظيمةاوانجازاقاممالمنوضعفاءمرضى

المنا!ة.الفرصةتحينعن!ما!أبا!ز!بممعكماتحادنأانمناجمفي

اًلجميعا.ا!مةبلا5،7رقمحمرجع)فيالنهائيالنصريحققاللذيالضمانوكا-،!جا!ر!ديم!ياافريرقياجنوب

منئصعاف-بطيعرجورفمالجميعمطفولاالعاللم00هدافيالمخربةالقوىضدءساعنا..اجرهمتحتجزا!مملطات

من.عر!ميخرج.عالبصوتيتثاءب)موزمبيىمنرجل.03

.(صمتقرة.الودطيجدأ.يتثاءبزالماوهوالغولخلفالخاموالمعالق.والهحمالذهبيستخرجون

سجونكلفياثمردانظسراليوم:علىقمببطءيثلمارقم.6رقممعالرقصالمئاجماصحابللسادة

اللدولة.(!بموتاحيانا.مجلجلوبصوتوكاتانجاودوديسياافريقياجنوبفي

تارافالخىالوىمن!تنهـبالدولالغزاةيقضوعئدما:ارقم4كتلإيبزين.الغولداًخل6رقميظهرل

اللخبر،اتثرنفسهيحميللكيشيءكليرتب(.متعبهرفلكنهعجوز.الجنرالبنياشين

"يموتالخائن"!لمقبساب/هنادليسانهمتماكدوهورجل...،55الانعندنا:الغول

!زنؤانةزنزانةمنلهبالنسبمةاالسلاحتحتانجولافي

الرسالةنقلنالمساعدتهيقفونالآخرونؤالاقوياءرجل؟.،...عندناموزمبيقفي

.(شديدةبصموبةيتكلم،؟رقميرقد).(2،3،4رقمقيرخل)رجل.،.02.غينياوفي

اعلىالىدائماتننقدملوزيتانيا:4رقمالعالمفياخرشبمءابماقبل4لاؤمضىزمنمنذهنانحن
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المسجونيننحن:(ها"دىءبصؤتألأ5دقم.(نهائيايصمتقبلمايبذلهاللذينقديممااساسعلىيرتكزالاقتصأدكيأنتطور

"يومكلنلعنالمناطقهذهاحتللناواذا:الغول.سليم

هولاءضدوطننافيهيقفلماخرىسنواتعشرالنقديةالاسكودوعملاتتداول

يدهفيالشنارناحيةمن6رفميدخل)نهائيبشكلالصراعلكسبنااذنوالعصةبالن!ب121%بنسبةمغالى

معالستارةيمسك.الصضرةالستادةسنةعشرةخمساوعشرخلالفيالصعبة

.الستارةخلفمن2ردميأتي.اردمتنهارسوف.(خافتبصوتيكلم3رقم)

يغنون.مصطنعةبضحكةهماوجهايشفلسالمرتميةالمستقلةافريقيابينيشيقلعةفي:3رقم

.(بتملقوظلامخواءف!ادجمرانمناولء!ل!

ينفدلابصبريشتغلونفلاحونا:2رقم.نفسهاحكمعلىقاررةغيرلازهاالامطادهطولبعد

عالميثراءفييطمعونلا:(هرقميصح)بينيشقلعةفيافدامناالماءيغطي

النظيفةاكواخهـمفييسكنونراضينالعجوزالرجلهذاشأهموا:5رقمخشبيةالواحعلىلرقد،نوافذتوجدلأ

الارضاصحابمعحئو!فيمرتبطينالباردالرجلهذاشاهـدواعفنعطاءلحت

الكبارالصمودعلىقادرازألماانهيمتقدانهالمعذبينعرخاتن!م!معالليلفي

الطبيعة.وجهالثمينةقصورهمتزيناقي0(7رقميصيح)بالدناافنلأتانقطيحدثلمة4رقم

اليمين.ناضقيالأخرينمن2رقميقرب)الرماديالجلدهذاالىانظروا:7رقم.العامهذاءدت!االروجةب!دهبالأجانب

.(بقسوةيمكلمترابمنا!زيالو!،!تاالىاررظرواعنويبحثونيتكالرونالعقاراتسماسرة

فيالطريقتخطموالاذلكومع:2ردمبهنثقز!اماا!ايرورورانةالحرالعاللماجزاءجميعفيالمصانحأصحاب

النيالجحورالىيقودالذيم!الحجرياللددببهـلالتهـديدموقفيماخنونالجميع).(معلبخافتب!وتيتكلم،ارقمل

قيهانسكنيختفي.الغولناصيةيتجهون..!ر"حي.:التمثالو!فةبموقها

عنتغيباللا!ةا!ثوارعت!والا(.تمامامفقو-ءا!حة.ا!غول!ف6دفم.بطولهاليلة،بطولهشوما.لففاى

3ابصارالشاصبالرجلهذاشاهدواة(رفمعوزلاا&عاس

يسمىءوالوحلالزحامهذاوسطلانالخنسبيالرجلهذااث!صاهإماءبجزدلدوقكي!،العنمفذ

بالغضبمليءاخرصوتظلهالايكونانيمكنلاالذيبطولىاخرو!م

.الستارةوراءالخلفمن3دقميماق!)ومرخاتبنداءاتالغناءاحبيه)اضىوليدة

يعنون.مصطنعة.بضحكةوجهاهمايخقلص.(الغولمنيقتربولى.وقفزات-لتودما!سادالر

.(بملقيوحكيف!قطانظروا:2رقميرلعد!فبك

صوحفيالتغلغلمناغنياءمرنم:3رقم!يرلمةقرونة!ةهـقا!لجزاءةاصهيجوزلاالسقوط

الشعب!هاخد!أهماءبجودلفوق!!لق!!عندئذ

وسطالطريقفيالمم!رمنمنتعشيناًاً...دلكمناكأرالوقوفيمكنكلا!

المزهرةالحدائقالشاصببةهذمربولرحلهذالمئمتجلرممصوااخر"!ماواقفاتظلانبجب

علىقضيتموهاالتيالخميلةالاوقاتومن..اخرىو!كة

الرط!الئسيمتحتا!ا!ء.اخرىمرةلينناللظهوريعودلاحتى .(صمتفترة)

الكريمةلوزيتأنيامدئوبفضليزعون.الفولعلى!نينقضائجميع)الرابعفي/الليوم:ارقم

كنورهالكمتقدمالة!ييكونون.والعص"وا)سيف،الهياشينتنريطال!ومةتبدأ

يتكلم"استاالفتاقفالناأددم3رالىومبلتميقصخعمننظالهيكللؤكتصللضخلغولروفميرشدونيجكةبيمتنيفلعةفيالا-لالىاصياتاسمع

.ر.بة.،..فحميحا،حدثا.الامامناحيةالضخ!أ!هيهلبساقيلأ"اناعد،الثعر

.(بمسعوه5دمم..صحو

اللعمماراتداخليحدثلما!!والا:عرقمالقوائم.الارض"ىوقوعهءفمدويا،جونا&فيالاءفمئات!!واتا-مع

الفخمةالقنئى.بعضيخمارجح.عاريةتقفالحشبيةحرأكبلاافىف

!جورونقضاةاماميقفح!يث.الكيسو"ش.(بالغةبصعوبة7رقمي!نهضي)1

وقتكلفيضدنايحكمونثص!.لقرةوء"امتو!مبهـووورالجميعالمريحةالاليفاسالىعلى:7رقم

أيضاوثىمامسهوطلا-عمال(.يعتدلالجميع.الامامناحيةارقممدم،الاجنبيالمالتأسمساهمة.ر-زا!!

اًليلده!هتظلانيرغبونلاماتقدانهيحبمذلككانوان.:ارقمللتصدلمرالخاصة؟مشروعاتناصسابعلى

هي.كماطويلةمدةوطننافيهددناالذيذلك:-لبونةفييئ-طءلون

الجميع():كورسيبيتادائمازالوامااتباعهفانالكبارالصناعةرجالبضاعفلماذا

،باسشمراريتكالرونسوفقبلمنحدثمايكرروسوفا!ننثماراتهممنواءري!ااور!بافي

ترونهمسوفجونينالمسنحن(هاديءبصوت):عرقمالا!ريقيةءقاإاتنافي

الممنفييالفعلالكثيوونتجمعلقدالل!بلقامنهذهفيبمسنقبالنامقتتعينيكونوالم!ان

واللجبالالفاباتاوفيالطويرلالاغماءهذاالىبوطنناادىاللذيم!.اضاطقا

بدقةويخططوناسلحتهميجهزونورجال!اكزالواماالجنرالات:ارقمالغولوجهعلىالتيالف!حة6رقميرقع)

التحريراجلمنناعةوالصاكجارةيقف،الغولينحثوبينما0صوتامحدثا

القريب.ويودهمبوليسهموقر!بنئ!يكا.ؤ!موقفتهـمخلالمنتظهر.ببطءجم!يع،اثفئلون

الغربيالعالمانصاركلوسياتن.والتمردالسخطصاتعلاء./لمريجيبكل

س!يمممرى:ةرجمةالقاهرةسرقوهاافنيالنقودحمايةاجلمنالج!دعنيعبراناحدكنهفي-6رفمبحاول

ى!"


