
صتتش!عىصأا1

-3-بم!ا

3ءلالماجمل!رمح19!

.-كا

دونيا:)"!دا(رضوانءإإريركاىادذيالم!طعمع!همرياسضولىهكذا

والأؤونالمث!بوهةابنيا..ا(هلبأتاتيجارةندكاالىلهوحو،وشاو"ورضوان

طعا"كنعطيكاظاؤرناو!.خمن

ثونيا-ا-

اين؟..عف:كامنسه"،رباينرضىوان))"ط"م!عايهاكتبلاة؟ةصدرهفي،ءطعم)

وراءكالبحردامما!!3:ربراد.نظامغيرفبمقفرقةرووائد."وشلو"و

أمامك!واللجوعاًلربلبر-فىنت،ءر.عااجانمقءداناء،مهازواياااحدى

ا)ضهو(م،فيياخذ)حظاتد8بر.ءقةهـهالىرفوان)إ،ود-4وج،وءلىمعدلم"ي!تحسس،معزولهقعدعلىيجص

يدفصل.الشخبريبداومدرهعلىرأسهيسقطثم(برمرارةوي!عنيالربابة-كيرمى.الجوعملاءح

افللا،الاررءجنحوانيفيليدر!رجلوهو،لة"لوءوالاخواىايهاياالمصطفىعلىصلوا:الربابةلةطعر

يرى.وحركةنن!"،طا"ضهامثبرواكنه،رفصوانعنضخامةفيهاومنلادنيا4اولواستنجدول

الاحتقار(ءلىدلحرمكأبيدهإبختنورأرر"4!ززءيلهالاحزانبركةمنجرءةحكايتي

:)صارخاأنئ!لومو.اروإها،الجوعينامكي،لكنني

الخير!ممباح5الفياكانماولتسمعوا،جرىمافلتشهدوا

:ساخرا(شاومور/بممل.مذءوراوانرض)يستيقظ...مغازيهانقفومحبرةمنلعل

ا!نوامنءنالستحواليفيبردينرجلوهـو.رضوان)يدخل

رضوانياحدثيظهرهه!م!دااء،لليبناالمقعد!ناحدءلىيئهاوى.الممر

الاللفبعدالاولىيىكلمثءن3--"حرالى!ضونجه.برمالجبينهيى-ح..البرادايى

الاحلاممملكةفياسفاركءن(فجأةالي"فيلضمتالرباقيشاعرءن.صدر

الي،قوت?ةئعنوساخرا()م!ضقارضوان

المرجانقاقافعر!عجباي..عجبا

القرصان"عالرومبحرفيوصراًعك؟رائسحفكبناتفتكوللم،نترفتكيف

مونةالمهتجارتكادباحلحنحدثني؟الماعاملراكي!فسدلمكيف

ال!ضدوفيالستدفيسابحاالي:اجئتأترى

البلقانلصوصمكرمنوذجانكحقباوساخللبحرتاركا

السلطانقصرفيال*بوىحظوتكعن؟الزكامأنفيفيفرجترىام

الرومي4واللجارية:برصرامة(اللبمابالىو!يرا،م!با)عاة

والحبمثمة"دغئفقرولمحبا؟الانانصرف..الآرو

الكانحمامؤءاببمصورةص!قضثءنحدثنكبمااطعمال!اأريدلست

؟رضوانياحرث..حدثني!رررذانطوىيمهبحلن

(جادة)باهجة،اورسحءقدمة"نشدنو.بمرارةإةباالرلثهاعر)ين!ض

لمل!..ح!ينا(بخبثرضوانالىا"شبر،الجم،ورلميخاطتو

؟الكراماللجياعحالكيفالاعجمالحيوانهذا:الربابةشاءو

الطلبانتطارفيواحداكلنهموارىلامطعميملك

العظامالع!ماءاور-ضنبطفهل،كرشمايملكولذا

؟السغبلمنعحبوبمندفعة،كرشايملكام

)صمت(؟ا"طعميملكالذو

!زع-!يوماي،الخارجالىر!ربولكنه،ءلميه.لملقي:ضرصوان)1،م

بلةزادهواللذي:ر!وان(رضوانشتائمتلاحقهبينما
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والدته4ترضعاملمنوالويل-ا)شريدالمغنيذاكان

الابوعفيايامتسعةالذباولآاون،امحساديك

ابوهيرورفهللملمنوالويل!!الرباقيفقبره،حاملا..زارنا

الجوعحجرمناقههىنابا؟وطردته:شلومو

ااصبخش"داءياقأ"،ما!وطرد"4..طبعا:رضوان

عارللقمةاخرحتىرضوانيا!ا!ورةتضقصكلملو:"وشلو

حز!لحظةاخرحتى،اذنلوفت

لوىوءضةآخرحتىالقذرة!افالاصزثقكيف

..وأماما..وأماما!المكنونهاًلجو!رةلتنلل

!النار"وقدهاتأكلحتى

كيفكعلىوا-هـصمص:)ها.رفا(رضوان؟"منطء،ذا)صرهة(رضوان

ؤتونالوارمحطلهـؤلاء:ا؟كأبالرشاعراللجائءء-فيكلت4اانكلو:)بدهاء(ثلومو

اجورعمت!جميدمنبدلاخض،روقنتمور،خبركسرة

خ!ءوصيكبابواصد:)هازورا(شلموموالبومطوالالعزفلاجاد

الخاماداواادهعار؟خفهضءنبردولا:الربادةشاعرار.الروالمطعملفصو

!يطاقلاالارزهصعر!و!ياح..مضوللببهن..بىنقرومن

ا-مص!اطلبارفع:المطبخمنصوت-..هيه:)بدووقى(رضوان

؟غلاءعلاوة:الربابةشاءر!اء.بتواللله

ها!هاهاحالايةوعلى

نشه!ينكماةهحارىيااحلهيالأغزاءةيهروصي:كبلا

..تجيءلنالت!رألاهصاراحلمي!ضقهمن،ظاليالكلبارنسأشد

!الكبابطلبارؤع:بحالمطمنصوت!نصهواءدائحةءنحبلركفيه

خاصاذنالىبحاجةالاضراب:4الربار،ءرن"و(لورلوظهرعلى")يربت

"وف!عالىبحاجةالخماصوالاذن..هيه

اللقصهتمههكيدالىبصإجةاتوفيبموا!اصستالمهوا

المهطفجيبفيوالقصه

الادارة"جلسءشجبعلى"ملقاعطفوا(امهرحاعاىالضوءبئطفىء)

ووو..الادارةومجلس-؟-

الاداره*جلس..!و..و

!الافهقالاضرابايما..وداعا..وداعايرلمت!،--"ط!اموا"،ء4ورهزلكرسيعةىقيالربا)فتصاءر

السلملأمعلصكم:)منشدا(رضواندو،/ب!"ف-،بةالرباصددهالىآخذاو-ضوي.بلهفة

السلامعليكم(الانشاد

ا!ام،ئنبالرارهايا:بةالرباشاعر

لهؤال*!افاتلواثضوجتماذا"أثباىوفياجيالاالل!بفيجوبت

،فاقرعوا،عجزتموانودانيهاقئصيها..الارصفيوغبت

الجوابءولكةابوابهال*متفتحملانالحذنبهيرؤاخيصمعاالقللم

والكلاآ..الكرامايزبائنايهاياواديهاءإءتعكرلم.لاةاو

!الحهلمبيدخللااخوانكلهبونفعطف!تولا

الامامايمايا:زرون.."رفيهاالبعضلبكأي..يمضقىؤالبهض

؟.إض!اءما3ير*ططاللذيمنهعاعده.تمتلىءصشالمهعمالىئنا)زبايلج،الغناء)مع

؟يرشاءءنيحرم..سمهوباوداءو./ففانوالاساد./-!نفربهماوفىلومورضوانءبخل

الاحئرءتبندىءا!ذيمنوراءاوةا"ماط:-حاالىيففميوة3ش!ءويفصء.البراد

ظاله،فياههرح(اخارج-اللبراد

؟الا!لام*لهفيو"ض!ي:(رضوان)الى"وزرلو

الط!ام!سيدنا:رضوانافرالوالردج.!ومهذا

لاماماءهاايا:بونز:(اطبخا)نحو

،الانمس،ن!بمة"ا،ؤهـنمنهما،الانسانقبهةءاالمطبخابطاليا

والنظاماللقانونوسبدالماهرا)نتوريليرومهدا

الطعامسيدنامنيجعل!بثاالاجرةفيهتذهبلامن

؟الانسانمصدة:)ساخر"بابةالرلصهاعر

للغلأءالهصهودقدرةفي..قهفته:رءهوانا)هىوقفيالمطروحةالعضلاتيومهذا

الحه!*إءصحبةعن،يناا)دفعصهدرة"طبغشهداءيا

!شواءيوجبتعن4ندؤهالديضمف.!المسرصواللعرق)وم!ذا

وينشدان(ر"يلهكتفحولدراعهصههماكل)يضعورضوانشلصموالمطبخشهـداء!،
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الجناحصالعبءثخففكنا،ال!وعوكان،الارضهذهكانتتد

..عاملانقحلياناللغاتكلوفي،واللحزنالطقسجهاتفي

الفقيدوليكنلحنااللقمةتؤف!ان،ه!ا

دافيد.عزيزنا..الكلماتوضع..نحنوعلينا

!الارباحجيوبنافيمرتينتكبر،وهكذا......

:)مس!نسلما(شلوموالظاعمكلفياللهكفنحن

!رضوانيابالىلاافموبكلفيالل!كفنحن

:)ص!حتسلما(رضواننساومانيلبىالفؤانجدول

شلومو!ياباسلا..الذنوباثماننقبضيعندما

(ا"!مرحاوصغ?لىدافىء)اللحسابيدفعون،ا،خرتلوواحداالربائن)ينهض

يداءبالؤوايااحدىفيالربابةلفاعر.وتصرفون

-3-يعدانوشلومورضوان.صوتلهايسمعاندونربابت4

و/مناه،الموائداحدىعلىمكبالربابةشاعر.المطعم)علىيهبطانثموالفرحصالرضنظراتي!نبادلان.النقود

منمجموعةالبرأدطرفعنقسعقط.بالربابلأممسكةالبراد(امامالعالبنالكرسييين

المطع!،صارعىعلىوتتحطم،بمضهافوقيالمهـدسةاًلصصون.

،كاحدثمايمث!اهـ-!وحيلى،مذعوراالشاعرفشمتيقطوساحناطازصادهاراكان:شلومو

الدسم!طوايسم:رضوان
ربابرء4:وياخذ.برس!خبريةيبشم!م

عليائهامنتسقطعندما:الربابةشا!(يضحيان)

وع،جبلورابراج..فجأةنفيقانأخاوطلكأجمهه.شلأومو

أجوائهامنالفربرانكس!قطافضنناالمكتضزحلمنامن

السياجيجناحوالمد0.فجاة!الطريققارعةفيرنعن

أدوائهامنالارضوؤبلأصدير!ياالخوهـ،فيكيرطبخاللذيوما:اًنرض9

أجاجماءمنالوردويطل..اللجديدالمطعم:لثلومو

اللجمهـود(ويخاطبالمسرحمقد!كأمن)يرقنربمب!هروهارةصاحبهفيلمحت

هـادتي.آنساتي.ة!انيوبالغلاءخصبالر،اقسموانني

بدنوررمطونالفنمةىرباللحرباءتحسدهلسانهعلى..ان

سادتح!.نسلالى02لصيداتجطذبابة..زبوله

يتفجردماءيرضوعان!عسل..وسمه

و!مجر!يشسىا!يويلالف؟العملفما

وانتظرواهـلمعاتكمفاضبطوا:(بالخطورةتوحي)بلهجةرضوان

عفىجديدمنو/يمب،مكانهالىالربابهشاعر)يعوددلاءليلةفييحبركهمنثدسى

يدخل...شابقاعليهكاناللذياللو!عمتخذاالمائدة..الكابوسوينننهي

الاوروبي،اًلربمايرتدجم!،الشيةقويشابوهو،هوي؟ترىفما

مائدةيخظربةكبيرغليونفمهمنويخدلى،قبعةويعةمراش*وااد!مةمتنهىفي:شلومو

الوراءالىبهء:حنياللقعدعلىيجلس.المطعموسهطفيغنىفيونحن

الا!ت!ترعنين!و!عفيالمائدةعلىل!اؤ-"وشابكا!الاشياءمت!عن

وعلى،ؤءملومورضوانيدخل..بالنفسىافرطةاوالثقة)قلق!ا(

العادنالكو-بنءلىمجلسان،القلقملاءحوج!بهما!الجديداطعما

.(لآخرحينمنالنظرويتبادلانالبرادامام!!رالجلىالمطعم

..العجائبعجيبة:)بذهول(رضوان!اربدون..نحرقهانبدلا

جديدجائعيومكلفيدإناميتبرلون..ننم!ة4ان"بلا

نظودنامحظاء4منن!عكالمعيتالمنافسوذافى

!يدوربحناالقانونبموجب..نقتلهانبذلا

طعامنامنالكا!دوفضلة!لتارطالب"ناير:لملانودودط

..الفراًئبمنلنوتاختكفي؟العملوما:)بهلأهه(رضوان

عنقنا،حولالدإونوتطبقالجناح?نالعبنخفف:(ساخرة)برصانةشلومو

المصائبوتقبل..عاملاثقيلبان

يتنهد()العقيدوليكن

ا.جائب!اعجيبة.سعيدعزيزنا

الحمائ!لوجدحيث:)م!موما(:علومو!الارباحجبىرظفيتبو،وووا

الصقورنسود:(حديوال!الصبثمن)برشيءرضوان

لصقورايوجدوحيث!صديقي؟أحسبت

النسورتسود!صديقيياأحسصنت

الكبيرةوالاسماكشلومو(برلمهجة)يكرر
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شريككاكونانأريدألصفيرةألأسماكتلتهم

شريكيتكوناوالزودعهتلويهاوالريح

باهر!هـقبلينظرهاللذيالمطعم!ذافيذكيايكوناناللصقزوعلى

الفكرةتستحسنلاكتتوان"حتبرمةوجية!نفسهيركفلحتى

!فيا!وةديونيهـ،دع..الطعم"ائدةعلىالنصورتحومساعة

..كلمتهاتقول(رضوانالى)يلتفت

متاجريانفيشكولاالشريكأيهامتمبانت

الغذائيةالموادتحتكلالتبمكماحزانيالقيقمؤللكالىامضفا

تبصرها،التكطالآفافىحدودفياحةوالراللططنينةعنوابحث

..تقولهاانتريدكامةالاخرىهبملها..ماحلمأرائك،لى

بيمننابراكةرضبانتواذا(المسوحو!ادراسشرللاميةبحركةذدامحهرضواىروفع)

الثقيلةديونيتهبطفربما:(يلتفتا!ودون،جلستهمنيبران)دونهنري

..المتعبكاهلكعنمائدتيالىمدعواورهـاللجلإل

ا!خر؟!اوشريك:)هنرددا(شومو؟تقصدني:شلومو

مه!تخلص:قجعا()هنري؟لمموار!ناسيدوأي:هنري

ايضااصنعظنا؟الغريبأ!اتكونومن:شلومو

المصرية!الاسلحةانواعافضل:(الجديةاًبىيعودثم)يقهـقههنوي

كذللك،الامردامما:شلومو؟االضيبانا

!الاردةشراك!نناعهـ!فلنبرم..ثقيلةطرفة

منهنري!يراندونويتصافحانللابتساكلاتيتبادلان).أغقرهالكنني

جلسته(وضيم(باعتداد)

،وا!نوالوفاءالدينرسولانا

اسلحتك،مخزنالىمارداصعدت،الارضهذهمن

اللذهني!الميدانفي،التاسجميعيوم

فشقط،المائدة!لىويد!!بركييقهقه.شلومويرج)!السماءدوار"علىاقزام

لحلىوتتحطماللبرادظهرعنارصحونمناخرىكومةالجديداًلعاللمرسولانا

هرولا(رضوانيدخل.المطعمارضوالحديدلنارارسولانا

تحطممانتمئاار:رضوانتصرنياندورمنؤدركني

"طعم!اجمليافيكتلوسنياندونمن!بصرني

رجل!ياأدركت:هنري..وفجاة

شراكأكهو،زحطموالذيوالبعيدالغريبانا

الاعمدةاحدانهارواذا.خلية..خلية..!ازحسن

؟الجدرانتتصدعلافلماذا.0الوريدفي،الدماءامع،اجري

،الجدراننصدعتواذا(خبثبهدوء)

السقف؟يسقطلافلماذاالجليلال!دايهابديونكتحلمحين

..رجلياادركت؟بالدائنتحلمالا

نواف!هجميعاوشرفتحلقد،شريككالى.تحدتوحي!

اهـ،خناللحمدالحةلثدخمل؟بتكماانيترالا

تحطمت.اللنبمهي،وشراكتك.....

الخياة*واصاًنتريدكنتواذاجلالرايرهاجهدااسهمني

للك-طعبيحقوهذا-،الشهيةطعامكماطباقتبيعواانقبماانكمنمرفانت

القتلشهوةفلتقتل،الط!اممنل،!ءةرلاالذينوادكملر

شريككأغوارمندخانهاقيصاووالتي.تشترون..تب-عواانقبل

الجميلالمط!بهذاالاستئثارالىاطامحال!ذازيةالموادجوهعاحتكرتاتياومتاجري

اللؤضعنالمنزهةنصيحتيأهبكاناوها،.جمصرهاالتيالآ!لمقء!ودفي

،بالوتءتبادرباطزبيعونطعمامأيزقررالل!تيهي،متاجري

ول!اوتابادركان!لالكرامربافكملي!3طمامايتقررالتيوهي

والسلاجالهعلبات!صهعمنخ!يرانادمتوها-،اجري"ةتكونلا!لماذا

النيرالعهرهدافي*؟ار/.احكممدىتقررالتيهي

الابريصالسلاحمستودعفا!(اكبر؟صراحة)

،.ءحظ،قوالمجدارة!،ليالعائد-طديلةرحلةاماميان

الفضيالميدانفيارضوالروبميدةقريبةهطاعمالى

اللجميلةالارضيمةالكوةبقذفط،لا!(0.الامرفيفلنحس!م
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الافاضلسادتييا-ا!خرقرنهالى"قرنياحدمن

باطلوهم..والريح.الصادقةخد"ا!4علبكم،يعرض،بكميرحب

!4بالمنهيزحفرجلياءلميكوما

المناس:لأ،المد/بئت!ختارانسوى

المصارعيوؤفمن،المنالسبالشرعيالقتللمماردىة

؟الطعامحرءكأ2في!المناسبةاللحظةب9و

؟السلا!يوقظمن..ء!ككبما:)ذاهـلم!رضوان

!ا)ثوارعفيفالموت؟بالمطعمليسظثر

،الملونرقبالوملفوفةلوحة4ابطت!ت!وبمايدخل)(ءا!با)

جانبالى"طيفو،صاخضلآ!كريةمولمجمقى"صلمحبه؟ا!ءم!ذافي4ل!قوأي

اًلربالي-ةشاعر!اصليو.يه،بىرلم"دىعليه"ءكئاالبرادا*ريةاا!ولهناجدت!باءتلفد

وجههملامح.مهورالجالىصوتهيبلمطغاندونانشادهالمطاعمتتباهىانق!بل

.كرولأالع!اوةقىاولكنصو!4باعلىي!نشدبأنهتوحي!وجبروتهاالبراداتبعظمة

على-ىو،بمبمر!قىءقصدهالىيعود.اذث.،دهتخنق(هئريالىل

رضوانيدخل.مميكمرةكريةاللصالموسيقى.المائدةالعميماللصريئالمهالكشكراً

نوقفواحقدواالغضبءلملأكلحوجههوعلىحتجريدهفي؟..لكشيكرا

الجهةمنشلومويدخل.المدخلقربلسحاطرففبمفرالادالصلاحمسضودعوسأبرلطغ

الضضباماراقوجههوعلى،صمسدسيدهوفياواجهةا-واستحقاقجدارةعن-لكالعائد

ثم،حادةبنقمةا!خرؤلأياحلأهمايحدق.والحقد..الحارةتحياتك

اليدوية،،راتبالاشالرؤقوالتصايرحالحوارفيياخذانمنهاخرجالتيللجهـلأالمعاكسةالجهةمنالمسرحيغادر)

فىلاصوتهـماتطم-رقىالعالياعم!كريةااوسهءقىاولكنشاءمرفيسصبب!قظ،بهمجيسةهنريءمهقه..شلومو

بالخنجرإهـهرضوانيرفعلحظاتبعد.ا)جم"وريهلغان(ا(سرحمقدمةمنمقترباوبنهـض،الربابة

فهـ4يعثلوموولكن،شلوء-صءلىاًلهجومإجاولو:اللجمهـور()الىالربابةشاعر

يدخل.جرإحارضوانفيمحقط،ء-دسهمنبرضاصة!ساعاتكمفلتفطوا

،ن،كمم،العسكريباللباسرجلم!نلفلوموجهةمناحلامهمنالنائميبعرماثيابصرت

الى4برويقذفانرضوانإجران.يديهويقيدانالثاعر..ئسرا

تضوقف.لاولكنهاال!كريرقىالوسيقى"تكلت.الخارجكالحبريرالناعممخلبهمنالدمينز

ويقغانالعسكرياللبادريرتدياناللذأنالرجلانيعودصحي"ءلىحلطاذا..نسرا

.(اوامرهانتظارفي2ملوموامام،يطيرانيرفض

؟تننظرانماذا:)عاض!شاومو..مصيرهاءخلبهوفيالا

الجريمهعلىالث!صمسفلتشرفى

الرجارالازرثمرءننتخلصحتى!اوضميرعلىالمث!مسولضغرب

انا،بدلا

الجذرنقتلعانءنلنا،دلاالمسرحعالىا!ضوءينطف!ء

اًلرصوانب-ىكلفليطرد-!ا-

المطصمهذامن

وحديلي..نيالمطعم.بابةالرشاعرمائدةباسنعناءاووائدمنخالالمطهم)

!وديغهم..أو!ائمو!ب!رومع.اليهومستندانالبرادنحو"؟زللأنجانالعالالكرسيان

.بة...الصحونكإن5تحتلالاطصةعلبو،ءصوبكيزجاجة

"لمجدلىمصرصلمنوكولعنفا!بخنحوابعمي-كبركركبإتعوجلانالوباشنبامىسالم!وحءفدهـةالىبابةالرشاعربرقهرب.تصمتالتي

نادون،وأئطردالآمرحركاتارهـيهماوترسم،الداخلبدونيث-دثمالجمهـورفييحدفى.جنالريةوخطى

..انفجاداتودوي،يت!حطمزجاجايقاعاؤقهوير،الربابة

هـ،ماكل،المسوح/خادرانثم،صوتب،مااللجمهوريسمع(بيد..

لأولكنهااللعسكريةالموسيقىتخفت.."ماكسهج!ة"بأالدروب:همفترقالربابةشاعر

ملامح!ليهتبدوالذيشلومونحودنوييتقدم..
مبتسما(ظهرهعلىويربت،ب!الطعيرخنجرنصلواللميل

:!مبة(!بر:ة)شلومورالممصوالمعبدو

الأمر!قضي..الذنوبترع!ده

بعد؟وماذا:هنريالافاضللادتييا

ا؟بعدماذا:)بدهشة(شلوموالضحيةتصبحهل

"طعماالمطعمءـذادامول:هنريوقاتلمقتولة

مضايقتتاعنضوأنيونالريركففلئ؟اًلوحشيةالغابةقب

الحاؤدةحجارتهمعليناوستنهال

اللافتةهذهشاهدواكلمابلا،ممنافيالنار
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طعم""كلمةقرأوااو،سمعواوكدلم

لرورةاء"تقتضبرماانعرفانقررتفقدولذا

ووأئترهـيقالصالها،اصكامهااووورةر ..ءفاا،مهاحكاا،ا-قيءاقى(الليمتو

الصديق،ارهاتعرف

لالمعلبلتمصنعا،املكمافياملكانني

الكراملزبائنكالطعامزكببعدهتوما

واحدةمرةلتربح

شب.والعالشحبلنهمنالافيقةارولبويل،مفرولا!!اه،ذا

الغروبفيالرحلةت--ديء؟مر"هنلنربح

يسحتحيلحتىدجلةفيدجلةفيدجلةفيتوغل؟فس!ماذا:موثلو

الحزنهمنحزمةسمال!المشورقالز،المطعم"ذااناعنجا:هنري

اليومبعدطعمايظلا!يستطيعلا

احداقهسممتغول!الهوران..الليلبقلبتركي!اطباتالتجارةدكانا../ضبحانلهبدلا

شر؟،هذااجلومن

بة....سعيدةهفاجاةلنأعددت
محت!ن.العالماخرفيمنطرحفيسقطها!خروإركل،العاليبنالكرلهيبناحدلهيقدم)

(الارضعلى

**/*الصديقايهاالكرسيهذاخد

..الغباريخنقهاا)تياللاؤتة-لمكوانزل

والعشب.النشيلض!ةصنءلمىفيص!مد،اخيراً/نجضعولكنه،شلومويتبردد)

المدنأجملنحوالرحلةتتدىء!سري4مهفيتناودها،المطصلافتةوي!زل،/الكر!ي

...ءصالملونرقالو.ينزعزم،الارضعلىبعنفبهاويقدف

الحلوةدسمائهافيالمحبقلشنيظنالتبدحو4دساوريرااياءـ!ويناوله،معهاحضرهاالخياللوحة

العنصوتكشلومو،فعل.للقد/مةااللافتةاءكانلهعلمهاالاخرىديده

هنريإجاممى..ا)كرسيعنينزلثمهنريمنهطلبهما

الخفيووجهك(اد!داءوي!سعلاليسي

بهي،مشرقاتحبمنووجه:فلو*و()الىهنري

الحديدالبوابةتصدمحتىتحلم،والآن

الرصيف:تصبغفالدماء،الشريدجببضك..اعريراال!!د!فايهامعياقرأ

(ؤخورعالفي.وتهنوييقرأ)

.المدناجملنحوالعابرالرجلخطواتاولىخطوط-"ديم-دولثركاههنري"

"لمباتالمهلتجارةدكان"

***(ورويةبوقار)

الصد!قإهااوطويلاثاقاءملاامامناان

الخضرالضفافهذيندية"!كبها"صماتفعلأىالاعببكوما

الخيرتريد-حقا-كأتاذا
هناكءصامتاليابسىالحبمثلأنت

و0.1الميمونةلشراكتنا

!.مكتئبيرواصلبينما،وصخببعنفكريةالعسالموسيقىترتفع)

تنحنيلويسمعهانندوموثلوالىالتعليماتاصدارهنري

والعشبالذخيللضفةتخلصقدايربابةلفاعريكونالاثناءهذهفي.الجمهور

قايلا.فمهءناللثامازاحةفيونجح،قيودهبعضمن

تنتحبالدموعتذرف،الترابقضبوغمرةفياصدمعهيرم!اندونالصراخفيويأخذيقف

احيرهالحشارةفانها..(والصخبالهخفذدوةتبلغالتيالعسكر/"الموسيقى

تسق!،وبعدهـ،المسرحعلىالضوءينطفىء

الصثسب!ييبسثما!ستار-!ينزلولا

حسب،مننفاوتةبارتفاعاتالعسكريةالموسيقىتستمر)

..مغادرةحتى،القاعةوفيالمسرحءلىالوصيممقتضيات

حا!ططهياسينبغداد(..نهائياالجمهور

ا!اسمسميمبفا

(الج!يد""مجلةعر)
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