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لصلموعر!بملى!

يكادلامهموداضعيفافكانصوتياما.وجهيفيامغلقةظلتالناس1منهايدخلعاييةبوابةصدرهافي.ا!بلدةساحة

هذهاذانانام!حقامهدوداصوتيأكانترى.اذنايإبلغصبلغضخممعدنيجسمالساحةوسطوفي.وإخرجون

آذانا؟تكنللماللبلدةفجر،وتالو.نعرفهاآللةايإفبهولاقرإنحواليارنفاعه

الاوض،منالبلدةهذهءوض!علىادلكماننألوتىقد.ائنتيننافذ-ئروامامطقةاخوافذوا

اسمهاأما؟جبلقمةءلىتنتصباًمنهرضفةعلىقعهلانعلمهتفهد،لانذرهادللاسكنهاالبلدةهذهآتلمانا:اللغرإب

نفسيسألتولو؟همالناسمنلوعواي؟سكانهاعددمابأمرعحتكيفاء،.القذهاانفأردتبهاننزل-وؤطكارثة

فالبلدةشاف..جوابالىاصلاناستطست،1السؤالهذا..احكيهااناحبقصكأقهذهالكارثةهذه

رتخت-وللمالارضمن!انها!خنرلم!اخرىبلدةايمثلضجوةا!لمعحقليفيكنت.يومذاتكلههذاحدث

هـءهبلدتناتكونقد.كغيبرهابلدةانهافلنقل.قاطنىهاان/بريدايبلدةواليانالينه!طفقد:لىيفامكانهاوأغرسي

ماتانيثااناظنولا.نعرفهالااخرىبلمدةتكونوقد،نفهاحتت-ىعيونهمض،متلهلاتباعإلإهاوأنغصباا"رضيإاخذ

وحددنااسماايبلدةاعطينااذايتبدل.سوفحكايتنامنسصهتوبصة.بيد!ياصعهاالقيالخضرةووذعلىنقموا

موقعا.لهاوص!راعلمانؤأردت.ذني11إصمكادحادا..مرلحباصوتا

نائمة،تزالماانهالكمقلتللقد.اليهامعاؤلمننظراذن.غريباثث،ؤرأيتالس!ماءالىب:!ه!فرفعتالصوتهذا

فيهما.الاضواءاوقدتقدائنتيننافذهيئالمحاكاداننيعلىعاديانسانفمانا،الاشياءوصفاحمىنلاكنتاذامعذدة

وسهنرسكانهانامبلدةمنالكم.حقايمنينالاهذاولكناًويزخرؤ!اانندو،!ور!ا!لىالاموريرىان!حاول

ا!فذفقدهنااما.لحينانلهنغمضللمص،حارسعليهارأيتار:مم!قاتفاذا.اهامهنىلالفاظامنغطاءوداءيدفنها

يسهرانيرثالمالبلدةواليخى.سريراجفنكلمنالنوما"علىماوماوفعتاان!ماتذكرانلاعهنجيف!لؤننحري!باشيئا

بلإد..عمقنومالى4عيف!سلملخفاء11فيلهيدبرماعلىدينىخوفيء!ل!قد!لهوا/!ااث!ه!ءذرنلوناما.يثبهه

فياحىاكادانيفير،حقاإمنينالاهذاانلكمقلتاناح!-تذلركمنالرغمعلىولكني.ا-بين"ماانوبين

اًل!بددةوو.علىنقمتأ"وان!.سببهاأعلملانقمةاؤواييلرى.ا!!ه!ءذلكوراءإكمنممرباداهماخطرا..ء،خطرا

فقمتام؟فيرهاالىث.ؤوزهاوتسليم،!(حللماقبوللهانهرفها؟ولابهازسمعالت!ه!،الالات؟لمكمنآلةاشيءكانهل

تفكراوبمطقامورهااتني!لاإجعلهاسلوكهافيثسثاعليهاىعلى-ليهمض"جهـولمكان"ناؤلثعجهبامخاوقاكانا/م

ازفياءالبلدةووذءفييكونانيعهي!نيلاانا؟بجدممالبلهافي!ؤعيناث!ءذاكرأيتهـذاتأمليفياناوب:ما؟البلمدةهذء

كايرلمدةالبالدةف!ذه،بعقولهميفطونمادا!رفونلاطيبونهـصوأخذأ:لهدةاووذلمءماءفياشقوحىمشاطئاتلويا

ييسولكنرهاءهد"ـونسوالىعدللهماشرارمننحلماخرى.ارضهاالىالهبوط

اخرقتلقد.ارضهااللىانظروا.اليهاانظروا.عقولللهمليصتفالبلدة،4تا!كتانيصحلاامراهذا:فلت

كازسابالتراباطتعقةاعنتصابرهاالى!وناستما.انداؤهادعضااءرف!،ءثلطناسقيهاإعببشوناذإناناسولكنبلد"كي

حفى.حسهاتبلدلقد؟ماءمنفى"ماكلتترانتريداهـىانحسكم،ورهمفر،بئالى!وآنساقارد!بما11ءرفكمامنهم

محيفها.فيانتشراذاالاالحياةتكمللاءعلثمصارالغبارول!-ن..لهاعدلاب-ضادلصبلىالارضكانت.اصدقالي

كهفللقهـنسيت.حاضرهالجهامةايبيىةهذهاستسلمتللقد?.ل!،انقبلالهيدةتهاكانءخاؤقيتدوسانهاكاتت،قذمط

ساخطةتةتفضكبفنسبتلقد.اذىم!-هااذاغاضبةتسنؤتزالمااحداقهاكانت.إلأز!ةكانتبىلمدةاول*ن.صوني

نماض!"،غيرساكنة،ةجادغيرهازلةبلدةانها.ضرنايهااذااذياالشيءذلكاها.-،دهدهاحمقاءاصللأمالىمشهودة

ؤوت،فمههافيعدتاورمومةإحالرحتى.ثائرةغهرممىتمىلممة.اص:عء،دالأادديلالحظةووقفت.!اكانؤقداتيالمحته

.الحلوىمنفطعةتلوككماتلوكهسائغاالبيصبةاذرعان.اصحابهالاوؤطالابروابادقانا!دت

تتحرللث.البلدةبداتلقد.يخياطاعنالصفحمنكماطلبالابوابولكن.قائدهالاستشهـهمة..واليهاعلىلاستاذن
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وهإياحالمعذبيئاصواتاليهتصزإلابيتالناهإتبنيولحندهإا:هإ2أمرتفعلماذأترى.رجاللهاحماقاتبدأت.نإسائ!،ثرثرةبدأت

.بشراالممسوخةالقردةهل؟ساحتهافيمنصوبااث!ماءهذا"رىحينالانالبلدة

..معنىايويدينهالذيللعقدذللكء:ديكونلن:رجلخ!رانفسهاعنتدرأانتحاولهل؟معناهتفهماًننحاول

حهإ،سين51اسرابلادلهإقبمفيأهإعهس.وحدلإلكانجس!ول:امرأة؟ءخمرجامنهلهاتجدانؤحاولهلى؟يت!ددها

."لهاسأصهإعهاللذيالهإرإمحلى(وامرأةرجليدخل)

شهـ-تج،ءاذاحتى،-ضينماحديقةفيوأزرء4لقمرباتيوسا:رجل؟قمبرالكاشتريلوفاتكم!للكاقلألم:رجل

.وقمراقمراللفمنهاقطفناالحصاد.اللؤلدإءنعقدالأاريد؟ؤمرااريداًننيقالومن:امرأة

للرحيل؟عدت!نافنىنذهبهل:أمرأة.فمرالكسأ!تريذلك"عك!واقي.طاقبى(ؤوفىامرهذا:رجل

حامإنا.علإنافيإفسداحديراناانقبللهإذعإب:يخرإج،ن()و!مارجل.حإبمءنانقطعتلقد:ا"رأة

اخر(ورجلىاخرىالمم!وحاءهـأة1منالاخرالجانبمن)يدخل؟تريدينهالذيالعقدب!ذااللحبشانوما:رجل

رجلممكهن.فهوالا-كاف!جارناملى!الوالىالىخهدبم!لت.كلا:رجل؟شيمامحنيتمنعلنبأنكتزوجنشنيعند،1تقلأللم:أءرأة

ء!كا!عيض!احتيلتلم!ادريلا.كايمصلنالناسأعلىاشفاةك:امراة؟زكرهينهشيئامعككاهاحياتيفيفعلتهل:رجل

ا)-حين؟هذهطوال-.اللدإلؤمنعقداليضهإريإرا"ريدلاولكغك.لأ3:ا،رأة

تجى-دجم!للما!طكرل،"ةكش!اقا11كانذللكللعل:)ساخرا(رجلالعقدذللكللكاشري1-وفباتم!ثقةعلى!ني،امرأةيا:رجل

..بكيرقبلغهريانسانا.امكانيفيذللكيصبحمحندما

ت،رقونكانواجالالرانتعلمفأنهإ،الرجلايهاهذاغيرقل:امرأة10.كنزاتج!عندما:امرأة

باجم!.الى،.رحطتيامناعودعندمابل:رجلى

000ال،ءا/-.؟مالارحلهإكلناستحلبهل:امراة
..-هـب!رجالولعكاحدليت..،ء.رجل

.ضكأى4!اذ!!مليأتي.كوىايش1الالكهملا:امرأة.اتمناهماهذا:رجل

.انظري:مرة(لاولاللشيءوجوديلاحظ)وهورجل؟تستخرجهااننسش!عكنوزهذهبلدتنافيألجسولكن:اءرأة

؟ءـذاهـا:(مدهوشةاثكطءالىقتحد)وهياءرأة.ارضنااجدبتلقد:رجل

.ادريلا:رجل؟اهإ،س"نلالوفاهإير،بتكنا)ـم:اءراة

م!ه؟اقتربهل:امرأةيدا..ص!ترشءايد!ماصبثمتللقد.؟باءءاصابهـالو!كانها:ر-ل

.اذىمنهينالكاناخالى:رجل..ترحللالليتك:امرأة

.ودإعكحملهإ*اكنهادىءولكنه:اءمرأةإ؟تريدينهالذيواللعقد:رجل

فه.!خرجآناينتظر،تعفرفيهكانربما:رجل.نيثةريه-وف!الذيللقمرباسماكفي.الىقداريدلا:امراة

الطببع.ناءرهخ،دمامنهنجعلادن:اًهرأة.اشتريها؟ناسصيعان!ني!طويلةمدةتنتظرينفد:رجل

.فنطهعيئمرناخدمامنايجعلاناخاف:رجل.قليلبمدير،نيوفد:امرأة

هنا.حطلمتعرفان.تلمسهانحاول.منهاقترب:امرأة؟يدركبمامن:رجل

.بأذىصابء11ا(نثونالمكانهذامناخرجاناولراني.لا:!جلاليهفتعد!11!سطحةفبمالمثصيءوجودنظرهالفت)وقدانظر:امراة

؟يتحردهلسأرى.اذنيدياليهسأمد:امرأة.(مصسإقةغير

ر!-ذااًولىللوالرجدجل!نا.يدياناامد.للهامري:رجل!ماذا:رجل

..يده(عليهيضعان)يحاولارنساءمتالعمل.شيئاارى:امرأة

شيئا.تخشلا:امرأةأشيئاترين:رجل

.يديتشلاناخاف:رجل.منهاقترب:امراة

..دعنيلكدلت:امرأة..قبلمنا)ساحةفييكنلم:رجل

الثقة(!أخذهبشيءيصابفلا،عليهيده)يض!عاناالمسهبى:رجل.السماءمنهبطول":امرأة

لمسنته.للقداارأيت.هوماادربممالا:لىجل

؟باردهوهل:امرأة؟قبلمنمثلهرأيتهل:ا"رأةا

كلا.:رجل.هثلهعلى!ينايتقعمرةاولهذه:رجل

)اذنس،خنهوهل:امرأة؟نفعلاماذا:اءراة

كلا.:رجزإ!؟نفعلاذول:جلر

أاذنهومالى!ه!قل:امرأة.انتقل:اكلرأة

.ادريلا:رجل.انتقوليبل:دجل

ءقبل؟أنها"ظنهل:!اجئة(فكرةاتننه)كمنامرأة.ا!نابرقاالاتبرا!هاي!بتلاارضالىبهونرحلنمتظيه:امراة

؟تسمادنلماذا:رنجل.تحلميئانت:رجل

ممنا.نأخذه:امرأةا..هذاغير!و!له!بمءالنايبقام:امراة

؟مهإاا)شيءهذانأخذ:رجل.خإراكوكبالىبنايطيرقد:رجل

.ال!،خذهجارناياق!انفبل.اجل:امرأةترابهاينبتلاخضواءارض.لكفينا،لفأامثليصاهالاالكواكب:اءراة

به؟جارنايفعلوماذا:رجل.الرنابهإغير

اباهـطا.ثمنمابهيناسيدقعص!احب!انشكلا:اً،رأة..الأرضه!ده!ثلئييكوناناحلىما!خضراًءارض:رجل

.ثنيإلاًنه.اوف:الإهإ؟ء(تحريك)صحإاولرجل،بلبالهإمملوءادحمالبكراقلهامنوأجعلوأسقههااحرثها

.اساعدكانإلصأحاول:امرأة.والياسمين
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خوفي.تثيرالخندهالمالتي،ءالاف:رجل.ي!بعاعدنالعلمه؟..جارنااناديفل:رجز

هنا.تعال:رجل.احدفيهيرشركنان11اريدلا..احدانناديلا0لا:امرأة

عينين؟لهىترهلانظر:رجل..الرأةايتهاضهجقةيمنك:رجل

03الاقلعلىاكاعشرين.انوفاارىبل:رجل..لك-حدثانير.كئكانماذازوجتكاكنللملوادريلا:امرأة

؟ترىياالىاينمن.ناصعابيضإاللون:رجل.مطمئناانساناإكون:رجل

؟قدشمرركانمنقطعةأهو.ناراداخلهفياجساكاد:رجل..الكلابتجركبل:اموأة

االسماء.منهوىبزكلعلهبل:رجل..قطعالى1بحاجةلسانك:رجل

لائق.بدونامرقيا"له0كلا:رجل.منيتغارانت:امرأة

"ركبة.بطونسائقاو:رجل؟منكاعار:)مستهرئا(رجل

.هزلوقتهذا!لليس:رجل..جمالي(من..فهمبممن..عقليمنتغار:امرأة

هـذااهلعرلىفبمقضيلةال،زلداممانجادنكونلن:رجل.ليضدها(يده)يرفع..والااسكني:رجل

.الزمان..هـس!كينةاعرأةمنلىكبءيا..ضينضر)تيكي(امراة

الوا!ط؟الىالثيءبنبأ!هذااحديمىعاللم:رجل.اللبكاءالىعدنا:رجل

ا)ضبأ.اليهنقلواقدجواسيسهانبدلا:رجل..لفعلتنفسهالوألياززوجاناردتلو..سسخمحظ!ا:اموأة

الاشياءلأهذهاما..عوراًتناالابرونلاليالواجواسيس:رجل0.انتاحجكولكضني

زلمحظها.انلونبهاتمرعيونهمفان1(همة.لياهانةكلأتكلماتكولكن،فظااءونانانسأللم:رجلى

منهينالللعلهالوانيبابقيقرعمناا.لفضولييناحدسيتبرع:رجددللجرانالافضلمنأليىليقلولكن.هذاعهلنلكسأغفبر:امرأة

بةمكافأة؟بسيتضاالىبهنصلحتىالشطءهذا

.كثيرةحبالتلزء"ا:رجل

رخطئاانءهـ:جهانفيش!نلا.الشاجرجارناج،ءلقدانظر:رجل؟بهافنأتيالببتالىنذهبهل:امبرأة

.كنوزمناللشيءهذافيماقةء
عرهاحداليهيسبقناافيقيلهلمي:رجل

عنبألوهالناساليههرعاقد.لمدةالبح!ماوهاهوذأ:رجل(يخرجهـان)

..حمثفيماأيه
ترى.اًبنائهاعقولضيقة،البلدةهذهاهلعهونضقة:للؤيب

اللحكيملأا)يدخل-زقزقانتش!نلتي.زلللمالعصادترانا!بلدةهذهبتهل

؟احضاريطلمباللذيمن:الحكيمع،الفاطالالهاابنفياننش-تهلترى؟اغصانهاعلى

!ها.لرلاللذىجمماءالنتبهذامثغلةكلهالبلدة11.ا!تاجرقههااللطريةمناقيوهاتغممسانالمهاجدةالحسالىصناسراب.لود

؟افعلاناولهـة*يدنيوماذا:الحكيمانهاا!اي!ل؟احدمكا!ايعبر!لاالىفيالىتنزحانقبل

.هذهرركلتناحلالن،تجدن11:التاجراذاالا-صظيقلااهدا!اكدتحتىاحدا!ااكوتقدبلدة

فيمآرأيلكمالضس؟-ستعملونهاعقوللكمأليس؟ودثم:الحكيم.ءطلولا.اسندسءزللمانارضها.رلمببدتا!هاخوماستسلمت

برلدتكم؟فييجريت!زللمهيا!هاان..حشائشهاداستغلإطةقدمالفولكن

الليك.فيناوللهذاحكمةوأوفرناعلمااكثرناانت:التاجر..ينابيعهاثلودنسفما-للفولكن!لانهاركأنها-ءل

ف!-ل؟ووهمشكلاتكمتحلانف!علاوحدهاالم!ة:اللحكيمولكنالعظيمالأبدعلىمفتوحةزرقاءنافذةتزلفلملىماوووااما

.-؟اراءمالتنفيمذالكافيةالادادةلديكم،.تىدهان11تحاولسوداءحاق!ةعيناللف

نعم..نعم.نعم:اعواتالمسرحمأفيبمريهـماش!يراند!لانليدخلى

مكانه،مناالثبمءهذاتمنقلوااناليكمطلبتلو.ليؤولوا:الحكيم(يخرجانثم

؟فاعلونانهـتمافهلولا.جمطءاللههذابرأنباءتننسا،!البلدةبدأتلقد.ف!

نعم..دغم،:اصواتاصسرعندلميساًسئلةلتس!،لحينرمد-قادمةانهافي.شك

نوهـ*هـن2"ساعن!كمربرلكلاليعتنأزانلكمقلتواذا:الحكيم-.ءلميهاجوابمنها

؟فا!لونانتم!ل،اض!طءاهداامرفيفيهالنفكرثمحذرفيالسىءمنءقترد،نآخراررجللان)ربخل

نعم..نعم:اصوات(مهـدول-نلمسرحامنويخرجان"ذعورينيبتعدان

افيءهذاصوللنبنبماءوالكممنجزءأءمنكمطلبتواذا:الحيملقد..ع!يونهامنالحامهربلفد.لمدةالبهذهمسكينة

؟فاعلونانتمفإز،حصنافناءلاحكايرلآالسهماءاساكلبىمنتض-حكيفاهدارهانسيت

نعم.:حم!س(ر!ون)قليلةاصوات)قىد.ل4ال!ناماتتلقد.الطليبجواراهرفتلقد.لها

ن!م.:!واهـكمابملعتموخونلاماللكم:اللحكيمافكرةلغدتللقد.لذاتهاالاتقصدلاضجةالكلمةاصبحت

ؤصها.قوةلاضصفةضااصوا:رجلصارؤقدابلدةاءنحيلالراورلم.لها"!نىلالا!واتذريعة

ء*وتي.قبحاًصسالهوداصابنيلقد:رجلتقدركانتالبلدةاهلمنؤلمةولكن..انس،نل3سواودحلما

ضار.كلبي!بحكمماتنبحاص-معتكفقد،ثئتما3اكذب:رجلل!مفتحقدباباانالناسيرىحينإج!دثماذاترى.4علإ

لسانك.اللهقطع.اخرلى:رجلهـ-ئفهةاناماقانعب!دىبا/ه!في!كلاونهل؟ل!لاص

.الادباعالمككيف؟سأعرفاخرلىليأ!لت:رجل؟ناراق!دءالباردرمادهمءلمى"،بله"ولىماءالمص

لان(الرص)قيمالىفى-صاء(والنجالالرمنجم،عة)تدخل

يابحانلحكمةاا"ن!جماعةيالا:برينهما(يءولانيحاول)وهورجل.لفيانخت!لااقترب:رجل

!بابا؟النقاثس؟ماذا:رجل

شتمني.لقد:رجلآ.شيعاتختنلائكقلت.جسوران3:رجل
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مني.انتموأينمنكمايناناعرفتتسملكلهاانابيتممااذا.بالكذبيتهمنياناراد:رجل

الحكيم.ايهاجديدولنفلنبدأ.فاتفاتما:رجلوقتجدال.ليمالوقتانلولاقالفيولعذرالهوجدناربما:رجل

تركتكم.لمااءلامنقمحةرنةفيكمئيكارلو:الحكيم.يتقا-لارالرجلينانركوا:رجل

الانصراف(فيلحكيما)يأخذ.اتركوهما:رجل

.الجومغاضبالحكيم:رجل؟المكانبمغادرةيهمالبادةحكيمانترونالا!جماعةيالا:رجل

اليه.تحناجؤاللبلدق..يعودانلهقل:رجلهذافيالحكيمرإيبعدنسمعؤنحمنللم.ناسيااسكتوا:رجل

انااما..تغضبوالماذاالنجاةؤبأال*!لأامللا:)ملتقنا(اًلحكيم.الشيء

-..الي1هيتحتاجكماالبلدةالىاحت!اجفانني؟لثكءابهـذاسنصنع/الذيما.نسينالقد.صحيحهذا:رجل

؟اذنتبقىلاولماذا:رجل.عنهيحدثنااًني!حاولا)حكيمكان!انصتوا:رجل

سنابلهافتعودعينيهاصالغبارينصمرعنممااعودسولى:الحكيمصارت.اقوالينفدتلقد.بهاحدثكممالييبقلم:لحكيما

كانت.كماخضراء.فيهانفعلاالفاظا

الحكيم(يخرج)اللضجيصجهذاالىترىألست.تفلاالاقوالان؟ماذا:رجل

..الح!مرحللقد:رجل؟ايقافالهنستطيعلاواللذينحدثهالذي

.+.الواليعندنايزالما:رجل.الضجيجالايبقولملالاقوانفدتلقد.تمامااردتهماهذا:الحكيم

..يحكمولايملكالوالي:!جلوبينبيتلميحولالضجيجان؟نصنعانمناتريدماذاولكن:رجل

..حماقاتناعلىيصبرلارجلالىبناحاجةلا:رجل.لوجعالقدرناالاستسلام

اًنظر.:مرجل.الاطورعلىنةكرالامنايريدانيالوانثم:رجل

؟ماذا:ر!للهيكونانعلىبايعتموههل؟عقولكمفيالوانيشأنو*أ:لحكيما

؟خطراالشيءهذافيلرىهل:رجل؟العهولكأىشيءكل

الي.الوتقد!الىهذااترك..ادريلا:رجليو"ضاحتى!ازلناوما..فيناكانتسنةانها.ادريلا:رجل

به؟تشفيعارعقلتستطيعلكأ)ءس!رجلياويلك:رجل.هدا

؟لبلدةاهدهفيالعقلفائدةما:رجلعقول*مفيلشبمأتبدلاما؟هديحياتكمفيشيءتغيبراما:إحكهم11

بة.انظر:رجل؟هذي

؟ماذا:)مع"الرجلاناوفولفيالواليقؤذيانتريدلاسيديياشريفةفئةنحن:رجل

..الوا!طااتى!قد:رجلبةقول

الواليبعدهايدخلطبولاصوات)ت!مع.ذراًعو،لهاعقللاالسائمةمنقظيعبل:لحك!يما

النواطير(منوئلةالبافووراءه.يشتمناالحكيم:رجل

الوالي.سيدنا.الواليسهدنا:11لناس.آخرفيصرناامرفيكنا:رجل

نااشأفلم..المدينةفينزلقدماشم!يماانليقيل:اليالولأا.اررمبابلنايكيلفصارنستنئميرهكنا:رجل

لي.كيلمااص!ق.خيراالابنايريدولايحبنااحكيم!"جماعيالا:رجل

شيئا.يرىلاانه..لسيدناالمكاناف-وا:السياف.اغضبناءلقد.ناذذباالذنب:رجل

ا؟طالمسرح(اًطراى.عاويرقفوناً)شيءحولمنال:اس)يتؤق.السببوحدكانت:رجل

؟هذاما:ما(2)مدهوالوالي.انتبل:رجل

منه.يقتربالاالافضلوهنرأيياردتاذا:اسياف0111انتول:رجل

الحكمةمنفلأببس!حقعلىانت!حقعلىانت:)متواًجعا(الواليأذنبأ"نفسىليساللحظةيقففيهااحدلا!بلدةمنللهايا.الحكيم

.عاديانساناييخاطركماالوالييخاطران.لاام

..سيدناياالشيءهذامانعرفاننريدواكننا:رجلأهذامناللفائدةوما:رجل

يفكر.الوانيسيدناان./اسكت:السيالى.الاطلاقعلىفائدةلا.فائدةلا:اللحكيم1

اهـىاله-ترجعاناحاولى.ذهنياجهد.افكرانااجل:الوالي.فائدةلا.اجل:رجل

..لمجاربمنبيمرماذاكرتيانى.النجاةفيلكمامللا.اذنالنجاةفيل3امللا:الحكيم

!نصبحاخرلى-ئااااضيءهذاميلدانقبللميدنايااسرعو)كن:رجلإحدا!غيرابصر؟لأاءأمياراهاالقيجوهاًلوه!هفيلآنظو

مشكلتين.مثكلتناالالييبقوللمبينكمالاقامةسثمتلقد.فيهاارادةلابلهاء

افكر.انني.ونيياا!شيطانمنالجلة:اليالو-لآجميل!بلدةأنها..احببتهاالتيالبلدةهذهءنالرحيل

يفكر.الوا/ليسيدناالىترونالا.اظساا!اء!ا:ا!افأيسووكم؟تصدقونلااليقحدقونبالك!ما.عمياءو!ها

!سيرا.عندهلعلي!جريفيمارأيمهءنالبلدةحببمس!التلو:رجلبالحقي!قةاقذلىانأويهثكم؟عمياءانهاولدتكمعنيرفالاًن

..ولكنرأيهيقولانءضكمفردلكلب*ون:اليالو1رونهايوموتزوكلتشرعونهاالذينوانتمصلمدقةخالصةأ"*لماها

القوانين.حدودفبى:)مك.لم!السميالى؟حيإءدو!

القوانين.حدودفياجل:أليالواايدينماولكنبهابصراءينا)نافان.الحكميما!ها!ظلمتنالقد:رجل

؟لشيءاهذاءاهـيةنعرفانحقنامنأليسوللكن:رجل.اعناقناالىمغلولة

حيوانا.ليسالشيءهدااناولالنورل.للى:الواليعبثكم،ءلىبصمتيظلمننها.اظمكمانقبلنفسيظلمتلقد:الحيم

ضحك(اصوات)الزمانانلواودمالمص!د..نقائصكمعنيبسكوظلمتها

رسيالشيءهذاانالمؤكدفمن.يضحكماهناالمثليس:السيا!كمااودبكماناستطيعثهباعودحتىالقهقوىبيل!رجع

.حيواتحتىخيركمطراثقعلىدلكماوأن.-اليوماؤدبكماناحب
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."خرجل.صحميحاهذ:ثناسا

لحرررلته.رجاليمناثفنساضع.السياف.نباتاليسالشيءهـذاانثانياولنقل:ءلوالى

؟يفعلانوماذا:رجل1.نباياليس.نبالماليس:الناس

..تامان:رجلالشسيءهذاانفا!ثاولنقل:األي(الوصوت)"فكااللحاضريناحد

..الورصظيلعبانبل:رجل،.انسانالعيس

شيئا؟منهيركسباانيسشطيمانهليعرفاانيحاولانبل:رجلضحك()

.هذايفعلونلازجار!ط.منصفغيرانت:السيافحقا..الايقوللااواليسيدناان.اللرج!ايهااخرس:اهاف

..كلا:رجل؟الشيءهذا،فيرأيكما،السيالىايهاوأنت:رجل

أ/أذنيفعلونوماذا:رجل.يقظةبينالحالةنرفبانرأيبى:السيالى

..بالحراسةافوءون:فدالسب.يقظةعين.اجل:اءموات

..بيو!ا؟رخلرصءنا)يومرر!راذننخوءين:رجلفىءيونناونبث..بلدتناورارلىفيحراسافنضع:اهـاف

..امانالدنيا:رجل.مكانكل

.لا.النال!ايهاصمتا:ليالوا.كالعادةكاللعادة.اجواسيسأاوالحراس.جلل:اتاء!و

..صارمانظا"االبلدةعلىنةرضثم:ايسياف
.يكلمانيريدالواليسيدناان.صفنا.صمتاةالسياف

..انفاسهاونكتم.اصواتهالونكب:اصوات

..لثئماس-لهنهاثيقل:رجلمزحانالسياف!

بةدأسيمنالفكرةهربتلقد:)متضايقا(اليالوامازحوناةماز!ون!حناماالنا

ةهـنا.رأسمنهربرشظلقد.الفكرة1ءلىاقبضوا:صوتجميعنجئدانالىبنايهيبب!نااًلمحدفىالخطران:السياف!

الوالبم.سيدناتحترمديفالرجلايرهاسأعلمك:السيافطاقاتنا

اننظدهتماخبربأللفانه؟الواليب!م!بدناانتشانكوما:رجل..يسضصاحبنابدأ:زجل

امر.كلفيانفكتدسلا؟الشيءبهذاتصنعانتنويماذاولكن:رجل

برأيي.ادليانقبلاخررايااسمعاناريدكنت:الواني؟لثبمءاي:الم!ياف

..ليالوا)ىلى-دنااذنلو.التاجر.الساحةفيهنا؟تراءا"لذياللشيءهذأ:رجل

نصطء،ذاقل.والمعرفةاللخبرةتنقصهلا-رجلانت.اجل:الوالي..الشيءهذا..الشبمءهذا)متفكراالسياف

؟..الشيءبهذا..الشيءهذا.اجل:رجل

نصبا.نجعله:هـجل.ؤطاقا.حولهنضرب..اثيء!ذارائعة(:فكرةوجد)كأنهالسياف

منه.قطعةمناواحدكلويأخذنفككه:رجل.نطاقاحو)"نضرب.اجل:رجل

نبيعه.رل:وقور()وصوتلتاجرا.خندقانحفربل:رجل

نييعه؟:1(صوات.خندقيننحؤبل:الاجل

بةالمجاورءادلمدةالىنبي!هاجل:اًلتاجر.خناد!ئلائةول:رجل

صمت().تكفىلاوحدهاألخناد!ا:رجل

..صائبرأيهذا:رجل؟سدانقيمهل:رجل

..ثمينمعدنمنمصنوعءالشفيهذاانظنياعاب:التاجر..شائكةاس!اننصببل:رجل

.جداثمين:رجل.نتجاهلهانعنديالرأي:رجل

رنياوقدلشيءاهذازنةلحرفناؤ،ذا:(لجالرة8لمقاط)":زعءاالتاجر.موجوداليسانهلنقل:رجل

دلىهم.اللفبألفنبيعهاناسصءظ*:اؤررء،ثه"،ا".ادباورعمض:ءل

..عطيم!درهمافاالف:رجل."ذاننالنسد:رجل

اكبلغ.ووذامنبئكثربهناءربمابل:رجل.وهمانهلنزعم:لىجل

طتمل.ا"ر!ذا:التاجر.قطيكنللمانهعلىنصربل:رجل

.أكلهالمبلغبهذانفعلوماذا:رجل.مناءباءهذا:رجل

..اليهاناويبيوتابهنتخ:رجل.لهحدلاذكاءبل:رجل

المعر!ة.بناءناانعلمومدارس:رجل.بوجودهنعتقدلازضاموجودالموجود:رجل

لمرضانا.وءمظفي:رجل.موجودايكنلموجودءانكرنافاذا:رجل

لزوجتي.دواءبهاشنريجزءامنهساقترض:رجل..عظيم:رجل

من"ساس!فيدات؟شكلا.سقفبلمونبيتييزالفماانااما:رجل..!اًةهم11لاا!ا:رجل

لبيتي.سقفلبناء00موجودغيرانت:رجل

يامرالواييسيهنافلعل.بةومظلموعرحادتناالىاللإريق:رجل!يديووء:رجل

اللطريق.ذلكباصلاح.موجودغيرانت1:رجل

..شيءكللاصلاحالمبلغذلدكيركفيهلولكن:دجل-.لشانيهذا:رجل

.جداكبيرالمبلغ:رجل)يضربه(..موجودغيرانت:رجل
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خطرايتعلمالبلدةهذهليت،حديثهاالىانصتوانا.تشغلكمالتيالصغيرةالهموملتلكيكفيلنولكنه:لواليا

ولدنها.شيئااصابهاءماتتعلمماًنتحاولليتها!يتهددهاالفمائةالىيحتاجاليالوسيدناانتعل!نفأتم:)بوقار(التاجر

وراءمخبوءةوتكرههاعاريةتكرهها.اللحقائقتكرهبلدة.يسكنهاللىيالقصرلترميمدرهم

شير.صممهاالحقائقلانالحقائقنكرهبلدة..بةقناع.صحيحهذا:الوالي

غيرعلمالارضفييكونانتعجبكانها.دؤلمها.دهشتها.طارتالفمئة:صوت

الرغمعلىطيبةبلدةولكنها.ف!هـهاافيخافهماو.علمهااورفقةعلىليمكافاةحصتيستكوناخرىالفمئةوأن:التاجر

؟..ووومهاا.سييرة.؟.جهنهااسرةاتركهافهل،هذاكلمن.سأجريهالتيا

الي!الاحد!اني؟..عميإءوبرصيرةمشلمولةارادةاسيبرة.فيهجداللاحقهذا:صوت

بهفأللخلوطىارفعهلادديفلالهوهافيعارقةوهيالفومئة،لرجابىاجرةهمدرالفمئةفاريدانااما:السميالى

معهاالزنابقوأدوسعينياغمضامعقولهااوقطحتىجلودهاتحص-صعلىانفقهالف11ومئة،عتادابهااشترياخرى

اقاهتها؟.النيءالجوقللهياكللبخوراوأحر!.؟.دالأستهااذا..ال!بلدة

مصهرهافيؤكرهاعمللقد..اهرهالهيواليهانظرلقد.المبلغنصفطار:صوت

احدا.تفوتاناحبلاحمقاءفكرةصفراءورقةفو!فنململتتعادلحصةارريالىينالانيتطلبنفسهالعدلانثم:السيالى

.11انص!واناساايها.الناسايها:السياف!.امرتهتحتيعملونالذينالنواطيرحصة

شيئا.يقرأانيهمالوابرشبدناان.ا!صتوا:رجلالفمئةالسيا!اعطاءمنبدلا..س!انالعدل:هازىءصوت

درهم.

ما.ثرارالىتوصلقدل!عله:رجليحفظحديثسجنالىتعلمونكماتحتاجالبلمدةانثم:السياف!

.انصتوا.اانصتوا:السيالى.السفلةمنياتي!ماذىلاييتعرضوالاحتىالابرياءفيه

اي!ا:(طويلةورقلأفييكتبالوفتهذاخلالكان)الذيالوالي.سجنلبناءددهماللفهئةفلنخصصاذن:رجل

كاملا.صمتامنكماريد.اًلناس.يحرسونهنواطيرلاستئجاردرهماللفومئة:وجل

.آذانكلنا:رجل.صدورهمعلىيضعونهانيالفينفصنعءـمدراللفومئة:رجل

.قراريعليكمهـاقرأ:الوالي.يركبوثهاعرباتاشرا!درهمالفومئة:رجل

حكيم.قرارانهشكلا:رجل..وطبولابوا!لشراءدرهمالفومذة:رجل

ا!وانيناصدارفيحقناعلىبناء:وير!رأ(الورقةينشر)وهوا.اوالي.المبلغهذامثلالىتحتاجلاالطبول.كلا:السياق!

-"الرأىتداولولعد،منالالققرارلموح!لناالممنوحوتسعينوتسعةوتسعمائةالفاوتسعينتسعةالىتحتاجبل:رجل

.......طا..درهما
يد":ماوررنا،الرأي

ادفقةالوثيقةفيلموصو!ااًلشيءيضنبر:اولىطدة.واحدهمدربقي:!جل

واحد.دلمرهمب!قي.اجل:رجل

!لوالملما.!اصاطكاالمدي!نةساحةفيلياحاءلايمجودرجل.ىلها!لمدتةواحدهمدر:رجل

الصرواللعيونذويفرمنللمواطينيسمح:ئانيةمادة:اليالو.مرضاهابهتداوي:رجل

لمجرودللكينمشكلئتهصلاهـساقهالىالشيءمنبالاقراب.طرقاتهاوتصون:رجل

.!فقطالرسميةوالمطلالاءيادايام.مدارسهاوتقيم:رجل

ذويء-نافراالواليسيدنامثلفانا.الصوابعينهذا:رجل.مزارعهاوتروي:رجل

.الرر!العيون.ملابسهاوتنسح:رجل

هقدسانواج!انمن4قايةوالوالشيءصبنة:ثالتةمادة:الوالي..واحددرهم:دجل

عنهما.ي!نمشاانيمكننفعكلاليهاويرؤولبالدولة/جصران..درهمنصفبل:)معترضاإدجل

؟..ان!مارهاجيوبالىاماهاايؤول:رجل؟الاخروالنصف:رجل

الثالتةتجاوزاللبلدةافرادمنفردكلمنببى:رابءةءادة:الوالي..ضريبةندالعهالاخرالنصف:رجل

علىدخلهمجموعمنبالمائةوحمسةمائة3دليرعارسما)ءمرءن..ياء!افىسنصبح؟أترون:رجل

واحد.درهمعنسمالرذلكيقلالا..فينايطمعالوالي!تجعل-.الكلمةهذهتقللا:رجل

ضحك()
01رسميةءطلةالليوميعتبر:خامسةمادة

يعةبرانعلىو،طبقالقوارهذاينشر:ساد!لأمادةفيهتعرفانها.امرهافيالوالييقضياًنتنتظرالبلدة:الفريب

.صدورهآلماريخسبقتالتيا!هلمبعةهنةالسمنذناورامعواكنها.عمياءبه-وةفيهتعرلىانها.مشلو!ةارادة

الي.الونحن:التوؤ.عمهلمنة..للهاةمرددلتنطلقيقوللهاكلمةفيهمنتنتظرذلك

بدصدة.قلتكماهازلةبلدةانها.منزلةكلمةكانهااياها

.ايالواعاش.الوالىعاش:الجما!رترنجلص،لها.ترتجلفغدتوجههايقلصحتىعنفوانهافقدت

اللي.الوسبهـناعمراللهاطال:صوتفينفمىقلتكم.طبريقهاتضيءالتيالنجومترتجلشف!ا!ها
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؟اذنلهندفعولماذا:رجل..رسميةعطلها)-وم:رجل

..ل!وناعلينا!فسدأنيريدانه.الرجلاتركوا:رجل؟اليومنفعلماذا:رجل

..الناسايها..الناسايها:الغريب.لنسع*راحا!ةاالىنذهب:رجل

ء:"(الناورر)تنفض..شكرنايات2لنقدمأوالياقصرالىندهببل:رجل

..قاتماارروديخرجالدخانبدألقدانظروا؟!كذايوء:،نضيعهل!ءبيمنلكيا:رجل

وضجبءهملهوهميتابعون)الن،س؟..الشرابقدحمنثممناملكلامفلسوأنانفعلانتريدوماذا:رجل

.احض*م4سفبىالشبم?نتصباهذاتتركوالا.الناسايهاس!بدنساامر)قد.الناسوها11:ا)في(الومنوث"وشة)رعداورةءاف

بروكازا.4داخدفيكأنيهتزبدألقد.دخاناينفثبدألقد..السعيدة،سبةالمنل"هء!رجانيقامن11اليالو

محا!لىفي!كماليس.الناسايها.ا!اساًيرها.الناسيهاا.عظم:رجل

اللشيءهذاان؟الاخرونيرلممايرىانعيستطبواحد.طبولهالفربزء-معدالطصولؤرقةديهيو!ا:اررياف

..تالهاانمنكمكل/حاولبركةلجسبرلمدتكمفينزلاللذي(الضربفيوزأخداطبولافرقةتدخل)

اف-"..خطؤكمانه..ا!هكمانه..تطيرممىبهو3شرائه.ا!اسايها.الناسإهاا:مرة(لاول!النا!)،يخاطبالورريب

..تهاونكم؟اللغريب1ايهامناتريدءاذا:(ارتيابفيالجهينظرون)وهمرجال

صخمة(قرقرةصوت)يسمعارجلكمورؤوسكمتساهواانقبلجيداتفكرواانءضدماريد:إغريبا

..الناسايها.للرقص

.الفرار.للفرارا:رجل.لهوناعلإنات!فسدلا:رجل

؟حدثماذا..حدثماذا:رجلتلهواالا"نكماريدول3نايهوكمعل!بكمافداناريدلاانا:الغريب

..دخاناينفثاخذالثيءانه؟لرىالست:رجل.تلهـونلماذاتعاهواانقبل

.انفجارااسمعكماننى.ويلبم.يلير:رجل.فارغةفسطةى:رجل

ا،سرحيف!ليءلشديدانفجارصوت)يسمع.نلواننايركفي؟نلهولماذانعلمان!،تريدلمادا:رجل

والطلمة(بالدخان؟مده؟هوماءرفتمهل..امامكمالمن!صباث!أا!ذاولكن:الورووب

الىسح.الىاللضوءيعودقليلةلحظات)بمد.لهخاءطملكااليالوجعل"للقد:رجل

الموجودونويرىانفجروقداللشيءفيرى.لأالمشكلوءللاهذاولكن:الغريب

(ءالغريبءداالادضماعلىمطروحينجميحهم.!4وقايتناء،مةنفمص-4علىالوا)كط1اخذلقد:!جل

؟أ!لانذرهادللاسكنهاالبلدةهذهت2لماننبملكماقلالم:ا!غريب00ذلكمقابلرسماا"وسندفع:رجل

ارنىدردم!ق؟.حقامنهوقبكما!الوالييستطيعهلولكنةالغريب

ك!

تونىفيالزراعيةلةالم!ا!حديمثأصلر

الثوريةا!ركةطلأؤص!صنا!افيايينالاشترمنطمةلماذا

ض!"اللاتيكاامرفيالصوريةالاستراتيجيةقضايا5ابراهيم!حسنلهقدم

روبرلهريجيساليابانضدكوريافيالغوارحربمذكرات"

الجمهوريالالستملالصب.للثورةالطبتيةالاستراتيجية.

اً!صلحعلالطرابييشيجورج

للف!دائيالعملفياحاديث.الشاملالوطنيالاقتصادلتخطيطنماذج.

الررارمنهفالدثنورا
لبنانفيالسميالسيةالقوى"سكليرجبحمدالمه!ئدسترجمه

العر!ىالتقاؤىالئادىمحاضراتفيتنامفيالثوريةالحرب4
.......بندغأبردباس

وقضاياهاابعادها،الفلسطيشيةالثورةهـ(!صمجموعة)الهمسمسحوق-51

علوشثاجيادريسيوسفد.

الجديدةياليةالامبر5(وواية)الببضاء10

علويوحمزةمحلوفادريسيوسفد.

الطبع:تحتالفلسمطينيةالمقاومةهـ

الفلسطينيةالقضيةحوليساريةدراسلت"شالي!هانجيراًر
اًلعظمحلالصادفى

اللثورهجيش.

الدينلهاءسنوحملىثلاثا!توخاتشفسمكيالمأرثممال

...الماركسيالاجتماععلم"

الفلسطينيةالقضيهحولمناقشاتاهـوكيلكونستأن!نيئوف!

عوشناجيجمعها9سثاثقللتخلفالسياسيالاقتصاد"

و/!وستباران
واًث!!اً!داًريثالحدالاميراهـ
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