
ع!
لمص،ةو!صور9ال!ودح!،لواالل!قا!!يحأنلتدتيععاطأ

ث!-ورةبقودكا!،اكبماأهسارا"تهلالوالا!اًءيالزروالاؤطلعوالملكية

إتصيا"صرفيطصةبئالوا)ثورةمنءزهالاخلقةالحىاو/قى"!وطن"ة.مى.عخج

اوريى-ةا-ا"هوفا""منا)وطميوجودنأوحررتضقلالالاسحققت

ة:-طالوالثورةو)كن.اللطويلالت!قدم!يقتدأل!مااوالاقتء.ادإبئ

ء-نير!مطلاجزءا"وفويى"وبرصووةالتاريحلمجمكانتالمصرإةخنتس!ةس،مبىءنالقاهرةرسالة

وصهـانظمة،يجلإبدواالقدإمصهمارألالهء"دالعرب!بةطنيةالوا)ضورة

وضعهامنالمم!صمعإةورضهماالالىءعالمتواطئةوالطبقاتا)عمباةالحكمأزيقباررارقصهبىة

السإ*يا*في--ةالاحرابوصه!اقطارهافيءةتجما*نهلتور.دعكسماسرة

حكمفياللعمهلمةتالللإظعنتعبهرا*مارالاص"ش!،ركةلىاالطا"حةاوإمةل!زباالثورةءسبوةا!ىاتتعبرضالتياخط-رالحظاتفي

،!ىوالسبالاؤ.صاديا!خلة!واإبئفمارالاساررء-طرةظلفيلجلاد!،الاساسبقيلثودةاعقائدزروروضقد،المعركةوسطا!ئضالقائديفقد

اخقافي.واالهءواء.ءلىازيفيناؤ،زهاواصاعدائهاج،نبمنوالضحفرللتشحكيك

كا،جدالبه-راررنامنينئهدوتثحجب!،:اتطرباصدقائنادائح5ان
ر!فى4طسءةالالوورةالمنءوضوعماحزءاالناصرمحدثورةنت..،.....

........)درجى-4ليوووطمتز!د"ناولكن،دائماءهوزههما)ىحاجةؤبونحن

والجزائروتوزوىالمغربوفيوليببالس"ودا!وؤباوسهورياالعبىاقفياءهـدؤ-الاصبببنالحاسه-صة"فرقت،وءلىرو.لتناوةهـوحءلىالاولى

عهلوطنيةءسلىز!اادنجاط!يلىرثونم!اجاسع!اوصىحةهرنااويكاضوعيولاليمنط-.اءالاء-!ويفبنالمزالاصدقاءوبينالحقيقب!ينالاعداءبينواحقيقبنا

اممحيطىرةامنالجزائرتحردان،قيولالناصرعبدكان.وواععمس.ايضاالمزيفهبئ

مصر.،حريةتدعصم!وانطا-منااواعراقاتحرراًن.رربئالالصتعمامخضفيالهائدفقدعاىقاوبضاجللالذيالحزنغ!وةوفي

لأةبمطنيالوا)خحرراضورةدعم!وادمااسودانااوءصر"حرروانعلىالاصرار.رؤىانير،!الديللعاطكماااحماساعموةوفي،المعركة

اهـ-لا!في،عرالنعب!دةتترددل!ول!ان.اخرسبهربيبلدكلورسبدةوالتحقيرشإكالكلمماتتتسطلىقدطرإففيا،لىضمرار

ولم.كلهالءربريلوطنامخوىءلىال!فىقياثورةلوحدةا!اؤهاو!-ى،"خدء:االار:جمغيالتياللمهفيقة،سوالحمالحزنءلالةبنفس

51،ة.!هم.عدد"..مانطيتقلههـيةا""الحزن.ممرا!كانتوربما.احداتخدعلابالمعل لقد..!م!ر.تعالا!:الصورهدلخصواكتنسافهالا!افيهـر

والم-"ةكب-صدةءه،ماالمءوا!ةايسياسب"مةوالان!وا!بقاتوالجديد!ثوريحزنالثورإ-نحزنواكن.المحاولات!ذءلمثلالتصديمنلنا

الوطنيةاثورةااجنحةلكلاللعما!ددءماتقديمة،؟ترددودم.منهما،قدع!ىيحزنوناذاًن!-م.أورهصبناجماهيرائبتتهماهووهذاايضا

الاعداءمنم،قفهااعلانفيتترددولمءرريقطرملفيالعربهبئصة"ف*ا!فا!و،طنور،طررة"فيا)تقدمعلىعزءهميعلنونقائدهم

والعدأوة.الهمدافغةياتلولاو!حديدهاا*نفيضرددولموالاصدقاءدائ!اءهلمهمكانولق!.فقده)ةحويضحيدلواالسبهليهو))عول!م"

وهوالاولا"!واةءدالوطنميةالثورةتد!!الىروديمامفلواخلاصهج!ودهوازلراءالشحعبتحقهرلممحاولاتضدنضالاؤيادته-حت

طاقاته،اقههـىالىمنهالاس!ضفادةمنبدلاالمختلفةبأثكالهرروماالاستكانتوروما.وا!.تغلا)4الصضبمادهالهضمراربهـ!ؤءوتة.لميلهلقضمبصه

مىنردلاالمدوهداء"د؟:تلاالوا!نفالاةصةافالى!ديماوكلإورداهـياالى:،ليالههلدلكمنجرءاالمحاولاتتانلمثلخامواجهة

رحمة.دونقيوه.الوقتنفسفي4اتهويضلاوسببالفقيداللقائدعلىصزنن،منجزءا

الو!ةال-ورةرورقي2داء،هواذنهـلي511ا!ضالياو!فاكانا)ضاصر"عبدجمال"بعنوان!انينزارالشاءرقصيدةكانتوقد

وكان.اشصأماةاالعربهقى:.كأالوطباللثورةالماديارز!اطهابأ!هأسالمصريةن!مممهالن،ءسعهدجمالمهادىءفياللثبمب!كلحملاتنموذحهامثالا

!مهاص-تفيالصبر-قىترقىطنالواثورةااجنحةببنالنضالياللترادطثو!4ووراءهو!ء-،ر4.؟منادياالعربياثءباوتحقبروقكوه

ء-ن4قاووبئاعراء"،وملتحقيقالماديطسىالا!!والفعلياكض،لالكببر.لوطناارج*في!هاترلهالعهـببهبةالملا!ينكانتاننيفةالحقب

ا*ربرهـةاالفومب-ةولايقاظوالإبمان.الحالمهتوىورالىارواعر"-!توىفسىلناسهحو!وف،"صرفبقبانينزارقصيدةنشرتلقد

وا!ث!عاراالعروبة"كنلم.وافنقدءجم!والوطنيطننالانسالمحتوىذاتىفىنشرالسطورهذءلكاتبمقالا!االآداب""قواءالىانقلبئن

اثدوالقصلهءرير"االخطبمعلباتداصلاللعربيةاللقوء"ةفكرة"حفظليس،.791(،راكتو.-15،خميهر)االقاهرية"المساء"جريدة

اا!اولرباوحدةورةضرءنويةطوبالثروطعتوضولم،أل!ابةوانماالضلبق،تخحقلاذا/تهاحدفيف!ي،نزارقصبةعاىصعليقا

تجاهـلولىسنتعمارالاسمن"واؤغومنوعيةاوا-ءالصك!اموقغهـمكانس-!لياعراالثورةعقائدفياهـيمكخطر:اصلرذلكعلىتعليقا

النررة(ر.،.ا0000بة.اةءتسصترنئ!---راترامايوالتالناصرعدحململقادهاالتيالتحررلمقى
ور--ءمر.رهـءعلىكبالمعوما!كلاًلوطسيةلماصرءبدلور...بة.

ث!!ة.ةوء!ثورةالىء:ة!ص!ةا!ةاجن!زمنو"حو!!هافالوطا)-!روره.هاالا!دافت!حققحتىدئهو"باباؤكارهتسشرشدتطلوسوف

اًلقي!-راش"لملكل"نخريرهوالعبرإك!الوطنوحدة:بمفهص4لها

عبدجماليىرثية""اللجنم!عربيشاعريرأييقحيةماولذللثجالاز".5كلفيالانسانيالتقممطريقءلىخطواتهواطلاقوالتخلف

ء:دالناصرمننسيئابر-تفيداًنيحاولاندونالعروبةببالناصر.لر،ة-ن"اوالاصدقاءالاء!اءببن،اللعروقي"برتوانالمقالنشروق!

وبيىنال*ررهةالتوريةالقوىبينالتمييزعلىقعرتهمنولا"لغس

فىالشاعرووافان،ذاتهابيةاعرارلثورة511،دإبئالعربالعملاءاة

هـناكثرشبئايفعللا،نواياهبرحسنالتسعليمحالةوفي،الحقيقةمه!أ!الالهةضدمصرفيثودتهالناصرعبدجمالقادحينما"
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الءرر-ياشعباجماهـءرفيكعادت!ميخرونيكونواوللم،اءديهلأهعبدجسدهاديافيهـالممنىاخرشيعابهايربكيغبيةدمعةيدرفان

نا."سىمبرمانونالىءزةالمعوحوللتالةراغ"لمرتالءيالعاءلمةا)ضاءس""جمالع:دؤصءدتهقباننؤكبمانزاران0العربيةللاورةالناصر

!!دؤءتوحبدهيء:هـالنا!رلمورةصقةضهااخياالخارقةاوالمعجزةطوانو،ال!ءضرتو"ـمؤ!كماجمالاعداء!ي!صفولاجمالايرنيلا

لحىاللقضاء!-دؤء،اللعررءبئاثورةاجماهيرلكلا(!ثوريالنضالفيواستنة.!!جمالر!ماآمنالقيالعروبةبسبجمالايرثيهو

س،حةفيفوا)ءصرعهلمرئهعلىالقضاءثمواللجديدالمد!!مخعمارالاس4قصبدتفيردعم!نزاران.خاضهاالتيالكثبرةمعاركهامنمعركة

ا)عاجلمةاهدالمحه"خعمطا!-"اي!دبتبيم!.محلاثوريبذكاءا)ضضالجمالفض.ىء،ملوثوهوهـو،إهدمهاناجلمنجمالعاشماكل

إ-ومالناصرءلبدثورةمعجزةتبسدتورذلك.المدىالبعيهـةاوإضوله!او4أؤ-مايجلواجلانمنوثور.ز"حي،تهس:واتالناصرعبد

المتف!وار"."هنكقلفكياوهي،!تفالجماهـجركانت.نفسهاجنازته.لما)طنوعيمشمعبهعوناماملبسدونواضحة

تمثا"،قميدةالذىالمتخافلفكراولكن.حقاتعادلس-تالخوارقار-.......

.....مبلليلراريمولحبما

ناقصء،راه.جماهيرهامنولاالثورةعنءئافىيعرفلاالردينهنزار

سوىالجمما!هـرفيررىلاو!و.الثورةء.ورةالا!لاباتفيرضهملفب!تحتىاللعروبةسمسقيناد

هـطنلىوىورالآ"سضمستيللام"عصهتالجماصرهيرهدحننى.للنض!لكىللالغوبدغالمنهلحبم!وهادكؤتحتىاللعروبةعدر(ري!ئاك

،قءدةالىوالاتتاءقأنون-الىال-أرقةتحبلانقررتقدكانت؟ظ!رتلماذا،النفاقليأدضظهرتلماذا

زع-.ها.لتاةاولديالاذةهاءخلفهالذيالفراغبن!ها!لأتو!هء-ةعروبةءنيضحدثفانهاروم!زاؤبانينزاردقولبما

يعرفهـ،ال!صر!رجمالكاناككبماالو!!قىا!وريةا،عروبةتلكعير

قياني:نزاريقولوحينماليىت.اذضالى-،ء،تفيصفوفهالمجمعويخاطبهاووجههايجلوو

اللجاهليةمنشعوبؤنحنسا"-فيغيراو!امةزكونانبرمكنمجردةمطلقةواحدة،عروبةهئار

-قيوالبا!،الضذبذبدحن،انن!قلبونحنبرر-ى511اك!باباءمنالمللإ،جنعشراتظك.منافقةاوغادرةاو

ا!ءباح!كما%اربارنبايموهذه.والاتهارإقيول!رهابويلتخلفهه،ؤ-قىواللصل!ستعماراعاديا

ا)ءث--بئأفيحيىوقكل!م"خلقويتخلقوطهيوجودالعرورةلان،العروبرلأهـي،الوطنيةالملايهـيخ

ؤهمءنعجرهيكنتهففانهاءللأماءـذاقت،نينزاريقولحينماوالارهـ--"بصرإلأوال!والتخلفالالش!مارضدلنضالاخلالمن

نا.ذاؤهاالعرر-كبما"))الثعبركلمةالناصرعبدابرزهالذيالمعنىء:ذردددونجمالوراءل!ارتاللعربيةالملا!بنوهذه.والانضهازية

ال!ورىربي51ااثمباص!اتهينكنلموالباطن!قىوالتقابالتذبرذبالنضالوحدةعنيتحدثوهو5391عامءرةلاولصوتهسهعتان

ودءشىقحلبفيالشعبهـذاخرجحبنالمشوومالاف،ل1يوم!لأوالتخلفوالاستغلالالفقروضدواسرائيلالاستعمارضداالعربي

.الاذفصالدباباتيقاومالسورسلأالمدنمنوفرهاالاذقيةواودرعاجمالوراءتسبرالملإإجنهذهظلت.واللروحياصقافيواالاقنصادي

امىحينماللي!بياطرارلسفيبيالعرالشعب/صفاتهبىهذهتكئوبموضدا)مم!لاحااحتكارضد،الكثيرةومعاركها-معاركهفيار!ناصرعبد

اللسوداننجرطومفيالعرببئاثهباو4ءهـتارضعلىالناصر!دكق:--اةوطتلااقطلرفيا،سمتعهماريةالاقتصاديةالسبطرةعبراكز

واالخر،ومءؤدمرؤبيلالعربيةالوفىيةالنئورةاءداءواجهحشمارطانىالبرلامريكيااليمنزولوضد5691عدوانوضدواهبترولالسويس

كلالوحدةطعناقىءتاوبراورلملاحضمربالذير"ة،نفيالعربياثعبحافوة.دالعربةالوح!ةإءاعداوضد5891معاواًلاردنلبنانفي

اضذبرذبا.اذفجارهاعشيةالعراق!يالوطنيةاثورةوطمنظهرهاوض!وفهـالانفما!نالجزائرفييالفرنسالاستعم،روضدبغداد

د،حراد"-لماإتوا!عةأاء"ضغاةاالطبقاتصظته!اوالباطنيةوالتقلبومنواسراثيلاصهيوفيةاءمدكله!!ااثناءبو،الجمنثورةعداءا

الثورلمةالعربيا)نئمعبؤوىاكرهتهاوالتي،الاستعمارمعوحكوعاتها02العلميةواًلجرةوالألبال!لاحيدعمونها

الفر!رنتشحءكانتوالتيللاستعماروعمالته-آؤواطئهامداراةكللىسارواأقطارهمكلفيالعرببىالشعبابناءمنالملايينعشرات

ال!اصر.عجمدقادهاالننيجماهيرهاوعاىالعريبةالثورةعلىللانقضاض!--دا!فكرإمئحوالكيالمعاركهذهملفيالناصرعبدجمالوراء

ع!صتكلهاعرجم!االشعبعلىمعبنةطبقةصفاتإطلققبانينزارهـ"جةالتقالوطنيةللعروبةيجعاوالكي،الماديكيا!4لثورياالئاصر

هـنيرعرفاحديعودولااللعا"بالمثليقولكماالمقربي"فيالشامي"حقام!دةالعربيةالقوميهيج!لواولكي،حقيقياواقيبماوجودا

وهـ-نالناصرعبدقادهاالتيعربيمةلمالالوطنيةالثورةءن،لخلىالذيسياسببخنوحدواانقبلالبهابانتمائهمالمؤمنينالبشرملإببنفي

جميعا.ونضالهوأحلامهجاز"تجسدالثورةهذهكانتالذي.واحدةدوالآفي

ف---ررالعربكمااًلثوري"،لوالغضؤلسطينكانتلقد....المتواطئةاللطبقاتعنصدرتفقدوالنفا!والغالولسمومااما

جما!-رل3ء-دهاتلاقتا)ضياللدائمةالاخيرةايبورةهماالعسهيونيةلانها،اللعربيكأوللقوم!هاللعروبةلفكرةاصلاا"إدرةواالاستصمارمع

ع-ءواؤوؤ!!دت.اهدافهاكلفيهاوتبلورتاللعربيةالوطنيةالثو!ة!-رجمالقادهااالتيا!عربيةالوطنيئا!ل!ورةاصلاالمعاديةلطبقاتا

ؤ-انءديدةتأرإف"ولكلروفالمعنىوب!ذا.اعدائهاوقوىقواها.الثوريةجماهيرهاجمودكانحينماالئاصر

فا-طب-نفيال!:صريلملأئيالاجالاشنيطانىالاستعمارضدا)خضال::قبانيؤزاريقولوحتما

ويرعم-4وغبرباشرقاالعربيلوطناالىبالاءتهـاديهددوالذيخطللدابا..عليكانادي

فيراًفهـافيورص!رانيالمعركةهوالنضالهذا،العابرالاستعماربواداناديانيوأ!رف

ء--،دىمسصوىعلىىالعردجمطالقوميجودوالولعبربيةاحدةالوتس!لتجيبلنانكوأعروط

وصدةؤوىتفككمناقفلفرصةيريدونلاواعداؤنا....ومحسصوستعادليمستالخواد!وأن

ؤ-ىرعفالموارتيمار،!باعراالوطنيينالثوارووحدةالعربيةايثورة

افوريالءهلتوحيدءلىوا!ررةالارادةلوحدةوةقداذ!ا!ضجنللانفصالحاللمنرريكونانتعودالذي-ا!ربيالثاعرفان

والعسهبرية.اا-"ياسيةالمستوياتءلىاالوطنيهـ-نالحكمقىولمدعياخرىاحياناهز!متئافياوالمشامتهـن،احيانا

الكشروجلآمعكاملا-اتماقايتفق-ثالثةاحياناا!جددالتوريين

والاصدفأءالاعداءيشمئهاأدبوالتفهجتافن!مكيكحملاتا!لنالناصرب!وت5حدثهاالذي4الفراان!التالتيالاستعمارية
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)1((،!"كهمينتصوروا..مت"مي!تخفياتياالاقلإهفيالنز!اتفيللنموصالحة(تربةت!جدقدالمزيفون

ءصاووذاولعل،المسرحيةةبافي"انواحدة))تقو!هماهذافياتل4رفيمثلاوصدهمالمصربنااخبمصابا!ت!سكتظاهرهاوراء

باكصيةاما.اوخارجهالمسرحداخلامتداداتهاسرا(وجهرايرددهامرركطاا)ثعب?"،برءلهيهايتوق!ا)ةياالقيوم!ةة3المعرالزاماتءن

4للماتها"ط.المسرحي!أي،فيها"رؤلمم"المسرحيةجمهـود!البيةصفيبأاعربااثهب"صيرعليهاإنجوقفمابقدرذاتهامصرفي

اللصراعحبث،المعاصرعايئطحقرقسة..الحقمةعنبرحملأثظفدالتي4الاووميادزعاتوهذه.وجودهجبهاتكلوعلىاقطاره

ناحبة،منوال!ءلملاموالتقدموال!نورإخءدا!ؤىبيبئباست!صاريتعاظمبغذير"-طلابرا!ةد!ببةاواجت!ماعيةاوطنيةشعاراتوراءتتخفى

همذاوع!ر.لاخرىاا)ناحبة"نواًلظلامواللق!رالاستغلالقوىوبيئالجماهبصو!ر"انؤ،حبةمنالمتغلةاوو!اتمصالءتضحمسوى

:وال!لوبر،ن،الحياةءسنوموؤمانحلل!ونذظو!انتكثفالصراع!صى"يدعهلأايذيوالفو!بماالوطنيالس،ياسيالوعي"ص،در"ن

الاخراءا،للج"يموالخيرواللحقههةوالصراحةالصدقييصتمداحدهـما...فهاإجماهيمراووالحرو-قهةططهالمهقلحقب

فقطثنفه"4،لهالحبرورريطهدازيفواوالمراوعة؟لكذبفي!تولىل

"-خالانس!لانيةحبباشافيرواكليجمىسالاول.المرخرينوالآلاموالن!قاءهـ-لفياءوبياااث،باجماهـ-راسءمادتواحدةليلةفي

ما،لفي!جم!ص!الاخراما،حياةالارضوجهعلىكانتانمنةخبر"صل!فىمنيىسولكن.الن،صرع:دجمالؤقدبعدتوازقهافطارها

سمكىبماكلءنء-ؤوليةو"طالمشرورءقالمص!بةالانسانيةهذهلاؤء"عل-ىااوررب؟الشهعباحرادو-ضمرانالمز،لفبنوالاصدقاءالاعداء

.دماءمناريرقودموعمنامامول-!.والثقاؤء4والاجتماعب"لقومهة11الوطنيةثورتهءواصلة

منكلمىصةكلفيمنحمازةهاددةورم!رحيقى"ا!خراقي"ممسرجبة"للاعروبصة"اكورياعةىافيا!تشكيكسوىاوليسلاحمنووؤلاء

منشخصيايها.تبمرحركةكلفي،عهارازهامنعبارةكلفي،كاهاتها!هةوفهاتويرهلىا!عربيةاكوريةالةوىفرةفياتنصمكبهكاوى!وى

العانىيوسفمجهوءقىالىجدإباتةهيفلاالناحهةهذهمنولعلهاقهمةفياي،وحدتهاقيمةفيلارتبباباعلىارقوى،ذهصكلوعلى

جديدةالمسرحب!ؤ،ذهذلكومع،اولضبهبهنالعقيرينطيلقىالمسرحي"لصالقيالثورةهذءباظيميةادكلهم!صك!قيابلطهءةالوالثورةءروبة

صفاءفي،نفه!4ال*انيمسرحوعلىدلمحسبلمرافياالمسرحعلىلازهـاقداخلواذحصرتا!و"كيبهدهاءن"خاتاذابعسئورةون.ر3

ثهوليلتهاوفي،ءصرناقضايالاءـم-،وعيهوطبيهحةائرؤيهةودثةالوطني!ةيةا!تحررا)ثورةبينالارتباطفقدتواذا،الصهقالافليمية

هرءعالمئ!اتننتطمالتيسهةالرئيالصراعاتإهقى!يابرازفيو!جا!أا-روبةفا:الرئيهسيمعناهالاعروبة،خققا)ضىلمالاجتمابهوالثورة

ابرازوؤ!و"نظلقاتهارواعها"نالكشفطوفي،اقصاهالىافصاهواكقدموالعدالةاحر،ةااجل"نالثوريةالجماهببرنضالفيتصنع

!مايزبص!ءوقفبنفيذلكو؟جسيدبز،ةالحفيلاةطاباورالماك،صر،ءبداجلمهمنعاشالذيالمعضىهووهذا.وانساموالرخاء

اخلا!ينه..ومر.لكزاله!ويتةمنومايكل..و"ت،قف!جنمتعارفىبئ.ايضااجلمهمناسةتف،روا

وسلوكيته.حشمبةساميالقماهـرة

هذهاورام4جلووجهاالمرحيةمعناتةلىالاوالهحظالطاو"تذ

منهاللكنهاقغنا!ونةالاقاس-سحببارلعظالمين!الحبكاممص،لىأعى،-ت"-طاايباقىريرجبهبرنتمخى!لابراا

:وءثمرةممكنة!سألةالوقفهذاتحديدعمليةولت!ههبلح

اسمعاللثانيوالاول"الفرابة))!رسببةؤلبإواءهصةايطالرو

"؟ماذا"؟شمواثانيواالاول

"ا!اي"الجابم!الاولرصيا-*رانهصب!جميلركشواللىرووإم

"؟بهماذا"؟ءعبيهالتماني

...هـو"،ءثلء،بما،الماي،،وب!!ديةورل!،ء!بن5ءارالاول+،.--.

جايبرهرهاجايوا"ايبمده،يوالمجايحطىتونصحفنة

سالاي-ايوالج-الماء-المأياب!قيال.زاهذهوتءقى

الظطلأم.إصارعاللورسب!بقى..الحياةؤكبمااوالاست!قطابالمتمل.نرر"زاا-13!".-!ا!اكغلألم

ولى:قى.4ءلييقضىحمتىاللئريه"إرعالخيروةبقىيرصرعهصتى.ا!

!4؟!9إ،
علثىاشرعيهالاصماءف.نقوانينوو:اكبقيهـتماقائماادصراعهذا-4،

بكسر)"-ضغلههادبر"خما..الاخراًلم"عضجهـودد-هـ،رالهمضز.تع-1خأ7-.

...ءس!أ*

الجايوسه:قى".جوء،نوكادحمهخومعاطلى(ب!تحها)وءهه!نغلى(لغبنا.!+*!!تيلأ؟لم

لحلىوامتدادات!ما"احدةالوو""الواحد"قيباء،"مايوالمايجاياة-لم3ءأ!.

لك!!بمال!ةوررعالاخربنءلألاللاستوسعجهمودسهمكذل!م3دبن!؟*!.3.+لا-خ(+".!.-ا"ء!-!"-صدا..ءا9!ش+دء2-:..*!!*

...،./.-مميخم!س

اصرماقائماالمشتمايزهداشببى.9،بهـمرفيوالتحكمءلبهمدمهطرت!م!!كأ،لمس%بم"+

احرشهةحعتىوالتء!يواالكذبءلىا"ثال،هاو"الواحدةو""احدالو))

فى44ا!هحامعور""4جذورهمناتساافتلاعهـئالخيرقوىنتم!ن.ء-!-!م؟،.

التاريخ."زبلةوا)"ادت(في،ضفاروق)والتاني(ءهوادكرإصم)الاولمعالواءس

للاخرابةافىالىفرصة3--نوا.فهفو!ةا!:ا!رالوح(عاالر)ناهدةوا)!ابيمالعاني(يوسف)

ه

الطريقات!ث*ور،العانيإوورفلءطق،9ص"لخرابقيا")1(ج-نهلو..ونضونسىونضحكممرحيةؤطنسود"برةاح:""

0791برغداد.الجديداو،،متخلفينجمهلةناهراحنةكمادهـا"رقززيحونصاجاؤطةخلإ4نه-5!
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يماعاامنالاحرالجالبلىءأن"خسحدينواحداءصظإففىونثمويوه،!موى.02!افيإ+!.+1/ط؟3!د"ش!أ،!-؟ا..لاا+،في،،+!+لمتم!+ك!كأ+1خ.د+

.."حدةلوااو))"لواح!ا"د-المخممل-!*.--ض+!!ة-!مم

لا.لالض+.!لمحئ!

دلواصااهذ.المنضبولاد!لرايرط-احااورعلكاعد-ينافوا:الضلاتة-7-،دجم!7!ريز.لآ!م!!أ"ا

"جيهـءوكباءجممافديمضلحمثىيحريت!يظلحريجيبخلأثماولج؟داننرطلرودحدلجي3-01ء؟رر-س+/؟برا!3مي!كا:،/؟!

لن!ءنتظر4ح!تاً..لأرروخ-رب*4و..-ىلا+!.+آ+لمج-؟

ف!ى-2ا!،

رويرتصان،".*طيملاؤ،-و،ذللكعاى+يرواؤ،قلاالواحداًنر/!

وريرورولخطرااسنشعو"اواذا.أمديبلم!حرفةرلملأ،كذببرلملأنفسم4!+!اللا-!!!م؟!!0،1و11اب؟*.+.+

.ضجد.استواستغاتهـذهءلميهالعزبرزةاتهاءرزءازة"زاولظوببو-فه--11،

."ءور!،آبكبما(جسارةسوو)!ع)):اء!،ا"مناخ!ماووىاور!تفر*..!!.-.!

غة*بل!باءؤخرالع!لمةينىبادلرخكو"كأاسةت،هـتصا53باللضهـط9!11!"/1

ارور،!-اءاطصلبالهالمتيثاةالظلملأمبورشىفا!""جدتء!قيالم!اللةءعب

ورو!ل"تربرببادشءبآطلهاتورء!..أيثورةؤوكطا"-قوانجلترا

..الكربمةوالجص(ة:*

يول!ءف(دو?صو)اواصسدأء!!إ:بز)الواحدة

ههازم3لماتلشرواللخصرا،لطاموالمدل1،لكذلطوالصدقا

ملموسوا!عالىترجماممماءجردة.لبقىءهـانعلى9لمدلالةة!عت

ينقابءاغالبا!عااً)ـ!هذالىا،ترجمتهوخلال..ءتددعملالى.و.ونشو!،.ونورطهمنحجه،مإحجونء-اواذا،مت،همهعونم!لحلي!همتوج

البطوا!ةومنرذيلةالةضبلمةءنيجعلوليلاواكهاراسودالابهض..علصظيكورون4!ها)اياحنةلوخراقيهم..احى"نيرا!وبعدين

ن!اللة.الشهامةومنخيانةلىء،-ر"هم"ظحتى..رعدنجةاركونخا:تركهمب**!..الخرابةاحنا

وينمى.4(اواحدةاؤ-،1كازتالتيالج،!كأالىفيظر)سو!إ-قىكض

لجرا.وان.اسودوالاسورالاديضادءضلتسم:قىز-صوءمد"سا؟درز!رصين"،رءوزيرل.ا!رموزيرلا

نوعمنلارادةحتمااء.طدمدهالكرولسهمهائنراون!-كأعاىاًل!عض30،ر..،..بةء01220،5ة
......--وىر*.ار.،د!!..رلاحهسورط..الهرجد5الواحد

حقمالفاف0الحقائقوكلبلتاريخا)تزييفجاهدةؤسهىارادة،اخر!وواىول!03.؟وصثءقىن!ازلوتكلص،محطول،اكثري!خضللةون..اكثر

شر،كا.والمشغلمنقذاوالغازىمح-ررازةسمهر-لأممى011*0011.
.....حدوحدونبمهـدل"!ريدك..وبةدينمجادهدي،بطوله

،5!بانءصطلىءولهـل،حقيقتانوواكطبق!ه!أ/مصضمعكلفي(17ءر.ال!خبرابة)

نلأ-لل!ر!ظاهراوجتفالسجون..صهـانولد-لاحوجهانفىلول"ء4؟ون،اجمىلياوكبم"ا3زوارامنزاويةايفياقياة.لم*ونوحي-ما

اجتراز!لييئارةلواءصملهقضما"لم!البانهـصا?رء"وصواللمالحفبقي--في"ن،اثسواالكأر"ن.والءذبالص!ق:"نعا"نهنلك

لءست-5،و"حكوم3!حا،و"طلومظالم،طروبامفءهعكل،يهـ":"الراخلافب-قىقةلحقهوااخءوواا"مدقوا،والظلمةأصورامن،ازيفوا

والقول.عنهالطبقببةالص!ةلزالتوالا.وءف.طهدءف.طهدو،ور،ةفلوالشرذبال!ان!-،،ر!ضلمماءىاالا!تالانماءرزرجمحيابقي

ااظاوم،صداللظلمجانبالىانحياردازر؟حدالط:غيالتها/زسورةرةاًلاجتهسأعيالان!م،ءبدورهـا"حدداحؤ.ةذللك3الاخرىهـجماوالزيف

فخجصر.الللأادحض!العاطل،الجائعضدوالمتخوم،*ومالمحةء!الحاكموكأا-كالابرةماعيءتواه"ء،-!ي!صب،ةحيبلاءمدقؤلملا.لح!لنها

"رة.ءحمعابعلىوصحتهشقائهصسابعلىوورهـ!،دله)اثانيشرالاول0واوررر4!هاالابر!أر!الاخرىا!ء!وراتمن?!ايهـ!ؤل

حوعه.صصا!ءلىشممه
...وءلمىاأب،ة"و3ماجباة..وجذبصد"ثماك!و))القمرفيهناك

افى،ر511اصدحاجم،ورعلىاتماءيدةجد"رةالخرا"أنت3لقد!ذا"/كا!لمهاءدنبةله-.جبلو!،!!ءها..لسزوا!خيرامهاو..لارضا

إتةء،هررانءلىعتادالانهذ)ك،وحبرةارتباكاتتيرانطبي!عيافكانإكاعاءصىينغزإوءك!))!ءاكالاخرىاللخاحيةمنا!"غيىرةناحيمن

-4?الاجتماارز"اطاؤهااهاالمعالممحددةشخهمباتمنتضكوناتمسرحيالظا!رغم،هـإءاولرأل!صالظا!برصتعاحد!ماءالمان"مابلالمىوتخضز

..مب،متظدامو!حدثا)4"%جى!ايمض،المحددةالتاريخبقياطرهاوطبسلصسى"!ت(ك..روالحالحه،3عبرمتان،"ابرنجنعرضاللذي

زةظاوواالىشبزهاءاتتغلبوضعية..ءوقففبىؤفس!ساتجدشمخه"هـأت،ءاة*-ءرربريطةل))!ء،رانفيد!(يئنروصوندوافبئومز!قى

!ذهءهويرقى!ن"ة!الكنهعلىكاها"ممل4-ةودابرثا)ثةاخوىقىوصعبووراء"ر!وو،!لاملوا(ءاره،دموالجمصرالنهرإجبروندوالآلافحبصة

هـات.4ل(وةببماسهاالتتاوعهذامجرىومن،تا)ثءخصيماو11ا!نتخصجمةسءكت..ا!-ودفىالابردل!الفرر،ن"ءلغربقىا!كلل))الل!رهذا

حتسىازهـبئا!ىازءةمناؤلفارتايضطل..ال!كةزثا.بج"لرزكا
لأ:.....!صوءه،رل)هـرققلاو""قيونلزاوالبر/زوراللي"ساز"نبمه!وك!هـتلوردا

س!عإدوةو!خلالالمصحلللقيمحب!ههـفرفناعقدوول!!ابر!باكظرةالميملسمحبعاقىتببماصعىفىالمحقيقةيرةراحمأكأا)خ"رفوىا!الأ"لىنجدوداز؟لبإتونإزوا...

ءهاالنفبف!الىالنقه"!منالنهائيالتحولوليتماحرة1والمواقف!دوده..ن3ءب.سووج"الى؟تولت،زستممهلمم)-مأمأ!عاه!ا

.لا"اً.1000..لم...دءهمتلدقى)*وس!جا/:*لبء(ء!سج؟.ثون..حمربينتحاءعقىملفوف

كلع؟لاهدممطامحرهمنهديعمصرحهبةمصر)حالهخر"ضملي!دنفإثاتازسمطو)-ميؤلبتانزءمبرالا:وااهذاءلى.((ء،يوت:وعبمكاته.رتف!ر..عا)ء*خريرممب-عل

لانذلكنفسهارحدثصمونمورلازمرويىديصراع!ل!تك!ونا!ةفيا)صنعإرة!لالفولمنجد.رهـاتءهـلملأؤخق!دموز:هوالمسرحيى!

هـء.ننع،ء-للم!ابوبالتا..زقليديحدث"عتعامللا((الكواب"".!"لوكلوؤب"وهةءلى3وفي/!ص!ءف*!!كلفبما

لئمو!ولاضه"ازهالوسببيتنابرعفبهابربمنلمواخيرا،تهليديرةشخصبصةفصىالانى-،نيمةللحقبقةرءوز(اتواقنااثازباواالاول)أثلانةا

.وء-ناثخممههـبئبااوبر،لحدثيرخعلقماضهالهواء1أ،مقوءاء-ناي،وحاضرا*اة".،يرالحقو!ل3لن!ا؟-ونبرجسر-لم-اراقىوحمل،ةال!لم

صيةلم!سءث،هدؤ!ممنالبعضحصهلمةكانااللذانوالادربىكالحبرة!لم،وللملأصربرن،نرو،مرالفيتم:سونالمم!-للاملى-ور-ون،لل!وريتوقود

."ابةا!خمر"يرتكا.زمون!ثلات"1.ةتونيوعزوال:رزقالبرا،ل!فرةوابالماءيحلمون
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..إ؟ونا!ذاح!ازق،نصفيقة.."جردة!بمرةكذالمظ)ث،نبوا

نرى..سكينه"!توزولرو-كلصت"خهص-لأفي"):هت!تةد"از4غجر.!*-لم.-4لم

مقارعتهؤكط!تهحي؟فاو:مه.4!،ل!و!هوء4وبلة*":+،ؤأرءولملاحاا:"لمءا"لأوا"مم!

ؤقدا!اللت.اا"(.4زج!روبةر،قنهممهاء،م3الطهـدوء.هـودهاً،فطاعبىإدلال!كلط-.لأ.!اسلى+لا

اصداء-زلول-السرجادخلاى؟هءردا)ر"ز-الف*رةالىاسمتحال"!."!4-ء!

لغمونص-لأغبفرب!ثوعحد!،..اورصماء:،في،*رد!هلاهـقيا(ت.لنالاطةالى!لم*،1-

الطبلب.اكأ"ءتوقالمهال!قير!-"،؟مم!افى*خ!*%قىإور-،اؤء4ثز-8الأا

6مرحالم"د!لان!لوحي،،-قى5?!إةثءخء*-بئالاكر!ماءثي-ةو?!ااإ.ا--:!س.

اممل!مل!،،يأصذ،!ال*هذاح!نائ!ءئح!!نمة1)كط،!كرةأىاؤتةءولم02*!!0،

..بدآ.رهاغض*ةاور،،مهاقىغ!ءر*دولم(ئقالتقي-ألا*رإطرءنا/عالر/-إر".،!.+اآك!م!إ-!كأ:ب!"

لأ.ؤتالوؤ?!فيواصهـ(("!اع-ر-"!لءطيررءابرلط!إ،9-ل!إ-!لإ.ة"د!!*يخءط%أ)!،!"أ-+-ا!!*(عا//اا:الا

احص،املكل،اعن"بةاخرلا))ةجىء*س-اك.لمدءهارضب1ر-،ولرو،

فوس!نبرء-نالابديممااعا)صرت"-لمكأ!الوماكانتالحياةانفي(العانييوور"ف)اظلثمىءا(يورر"،طروءمو)الواحد

زكو!والاخرىالمظ.ل!وكلافىثس:!.لص،اح!-ة:ونتاقة-ةءنءضعارء"تين

در!"والضخلصعلىدائجمةأ!ولولكنهاالمظالمو!ذهااشرلهذاغرضلم

.وال!لاموالمحبةهـلواللهالخ!برافىطعةذ)كعبرهمحاولةءضهلاىعملعنىلااتياحدغالو(لمالخرا؟ة"4سرحه5فيشوؤ-رفهل

طريقءناللعياةالىبناو"حودزبالر،بىالمفكرةالمرحي-ةنمدأالموضوعفيلالكنحدةالوهذهمثلىلهانعنمزودرت؟.محنهاوؤ*كطادبي

صص.ةىلتا*صاور"-دا.و"،ف،احاضرأستحضارها،برطهاهـهـاؤكبمام،لا،لمتصودءـا!بما،ؤ*ر!ا!ي(بلالضظ.بىيا)ح!لىثاو

فالاولوء:،قهاوصدتهاءلىمحافكلةنفس!اعلىامينة"ارخرابة".ش،وو!هـ!اوزوررأهـ"ونحنءإيهؤطتعرالذيوا،خلادياللفكريلمالط

العالم:ؤ!ه!ريفالح3هداءثمنرز.،لمكا!د"ن،كئرتبس"سدوكرمزكفكرغعلىالقدرةجمهـورهافي"ال!راقي"سسحبقىا!ترضتلقد

ضدامىلمماءع،إ!مجلادضدأولدحيق/امع،ا!سضدايخيرممانهفجمالحاج"ن؟كل"الاول"ترب!ا"ياالموضوعيةوادطالراكتنت!اف

اللىاننه!"ياتاكلكانتوفىكذا.أؤافاضددقايكل"ع،الحرباذبم!اللجواوفي،مثاهاالتيبرروؤس"وبشخصهلحبدالا"وبالممثلالبثال

وكورانوبابراونيروداوبوشكبنلحصجمبى:اءتادان!-،فيالثاؤ!ايغنبروغرهماهـلأووارر،ئقامالمعوو؟لسهقاالةمثبلذلمكاعقباوسهإد

وغبرهـم.والرصافيمنءوقة"مفي..اخلهقيةواواللذهن!بةاللفكربةعوالمهـمؤ!وذللكوغيرهم

الخرابة"!!مرح.بئمنارر!ؤونبهاقي!الاكك!الاءوربنمن.اسرحيةامورنهمكماءللةباواحداظلاكانواللف!..العالمهذأ

اةالحب،راسمتحفاي((ءفمار..قىالال!ة"اض،هدامنمنئ!هدايانلهاا"خدادايعتناًتيوا،صول"الثا!ماا"ءنقلالحالوكذللك

هنهبكع،ضانإمبرنالرءوز-اثي!ئةاالضخصبنألاح!ىاولض!ةوتعنئترلىاوا"ضداداتها"الواحدة"و...وامتداداته"المالث"وعن

تجط!ء::.ةرابطةالىالمنض"اهدهذ؟لاقناروذلكاكأو"ش!بايعملاء?اداتهامونو"إواحدا"و-الامربريمةالكاو!ويز-المحام!ءبر

الاشراضوهذا.حنمبباحتىاوصنطقياا"راتتارمهامنز!محدعلىوفيقوىتتظماقيالطوياقى!ذهالططةفيدميمة*جردفهوالشر

ا!لميةارزأجبهمنلانهواردفالا!شاض.احدوإآنفيومردودواردكلوتبيتالمخططاتكلامرارينمطربرفهـموعنوالهدوانا!فى

اتياالاوحةضعان..باخرىحةلوايهـننشعبضانفهلارءكلنصلم.اؤا"راتا

.انن!"لوالعكس!ال!كالنجمالطجتمثل)تياتذك"كانلعيبيتمثللوززو،ء"والظلثوالظنيالاول)1اخلاثةانواكباناجلو"ن

نجهلواركلكصالبكالنجماحاجاإىالا!عيببمالىامتدادا"الاولى"ا(ءقمف-ةعاالمالى..واللازطنالللا"كانالىؤ:تعلانعل-نجا"*!ح

انئعواء.،ناايأولهببيمنبرد،البكالنجمال!،جلىاا"ءزراداا!ثانبم.ص!اترلا،اتدوبلاضخصجات.الثلانة!ؤلاءيهـثا!ااتياالمجردة

والااز-ألاول"ن!لملأرو"جعلذلكمنداب*الىنذووانيممكئبرلوردء.،ءاورءماص؟ىبلملأ،واحدأفلأيرهم،واءهـغءلملأبسهم."ميزغ

عاىاإممرحبةتأتملذواتاواثورء،ياتاءتدادتابرءوالراثاثوا،مل،2وواحد!--ناكثر"الثلابمة))هؤلاءءناي..وتتكلم.ش!حرك

احالىفكاهاافي،لنلموررءهاآلننبمحاتاللوا!كءن،ئنونمت،لهادكروا"سايب!موا-دا..)كلح!بفةزهثبهبلهفيواحدانيلأونو،م!هـعبن

ا)ذروضيةادطةوالرالعلافةعلىنحاؤظ-اناح!هـ!ووفترطمعللكناننىت9ا"ولي1ءإىالهت!غابو..ا:ءهـدواالقريبكطاالماضواللحاةسفي

للهدها"ت!ادات"1،ر.مة))"ئكلمنجهلثاتياوالاخلاو،قيير-4والفكرجريدأةابرهنيرووقلةطالمؤلىأين-ااتئاولاهدامثلىء!ط-تفرضها

.لذأتباا)ثكأ?ياتبمه!أالاكزامرينو،ألأوكار-)ض!كأ"بإتارلهلأ،م!يبكال!هلواذ!كيا

اننضعإهكن:"الخرابة"هسوحيةمنامثافىذلكءلىول!رل!اللذابسلأخه"ائهمهاراظهاطىاحاؤطةافيوذ)كاسءخصياتازمذهـة

نادونا،ول"ولن،ارراأثثلالظن"كاوالظنيالثافيء*!انالاولخطعلىبالمأثيرلذاكبمجاندوناوض!وعيألواؤعباوارنهاطاؤ"(

نادثسط،طؤكراوسهجمرهاءلىذاكبرولرانودونةاسرحياتصل.ألاغابعلىاءاماالمسرصية

نجسمالمحاجا!دادااثاتن/وا3،لللاسرلاجميل!عيما"!داداالاوليررون،ر"وذامجردةافكارا..انم،طاثلوالظوالثانيا،وللفهـكان

الانجايز.لاصهـالقمادةل!سوالبكالاروءاء-ول!مالىا.?يدوانبمجردول*ن،ا!وحااخشعبةعلىو!عتننحرك

لااهـذياشرطا!و!ذا.فيصرلل!بوليوسلالبروزر!وا"ةدأداخكل.،ئصها،ل،ووبقىلصمخه-"اتعاىعندئذنتعرةط،ل،ا"مدادانطهم

فقطو.هـراعاته،ءسر!--4ا"ا"-،لبقلم!الاث4زاعا"رءنف،ةمى،ءجردةف!ة-ؤ،لأول.ا!"حددااجتما?اواؤ*-،و،"ءيشا)ذال!بى"

الهتع،رضتنآجنالقوا!،فينبميندائماالماء"لاخا-اعلىنحاف!انيمكنالحق!قةولصدقواوالط!ب!4ا،-ااسمااتخذز4اذيأؤملركامعا"-قي!ائمة

نارترؤض"اوهذاألاءورء(جمنااختاطتوالا51،لماةفيأانرنامض?ءبئجفورهاًنغبر..ءةها)دفاعباتو،بشمبزللهاويممصء!ءص!!رءبرالتي

يمكنذلكعلىوؤياسا.ؤيهةعان،ل،كمانوءاااسرىء!ةقيه؟قع..ا)ءمئرإنثورغابن..اجمكال12نجمالحاجالى4رزمودطا،4وار!با

".احدةالوو""احدالو"خط3-ا،خرالخطءننفسهالمئيءتقولان.ءحددغذاتب4خهء،ئصذاتحبقىشخرولعب4
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...؟ءنيتبغينماذا:اشولنوالانجليزاللقادةلاص!دامتداداالاي!ونانبرمكنلاقلواحد-

؟والعارالمف"ا!ماماكلحتى..منهاقاكلاءبطت!زاللماللجديدوا)سور-ءرومينء،وصركاته!بض"منوبروريرتنمخه"--4!تقمص

جاجا!ش!لىليعينهابأبيهافتسنر!.عشتروتتنهاروهناالاء"ركبةللامحماميةامتدادفهي"ايواحدة))اما.لهامتدادهواللذبم!

جلجا"نشؤولان.والصمودالخيرةوالارادةعباالورمؤالفولنووء-تروتانعشفك!ا.لهثمضرونقاكلبهبضةحفيدةهذهةوالمص،ء-.الكاوبويز1

منالتهديدا/تفننطلقانحنداءوومسبةا!انةعشتروت.عترهقة،الحقيف-صإقاءهمواضحاياهالاستدراجوء"دهـ!جسد!اءماتناستفلت

كالحممةشفتيهابينلا"متدراجرياللحةطعهدهاكلالاخرىهيامرير!-اتم!"غلقخاخهاا

واهانني!زرفيقدبر!جاءشانابي:!شتروت.ادجنتعةهااطماعوتأ!نسي!رتهافرضفي.ست!خد"،مادنيبنادمملاء

وشروريمابهـضانيوعيرنيسمنيلقيخ!أ.إ*مراكلخطأ:!الاربعةالىحديثمها"وج!ة!:المحا"جة

ا)5،هـم!بابدلاحطهناسماويااثورانيت!خلقلمفاذااك،ب!..مالنحبورموؤون..هدا"كة..ببةغراراءاورهتنسافون

الا!ل،..نرؤ!..دائماهلد"ل!ءص.وناللياًامم!مادة.0لكه،51اوفراكدراللي

..اب،وءو.يرسرةولاوهنةلاتباوعونولا،لحب،ةب!ض*هـوا..ونمم!ه..هـرح
يالومؤنالمو.أ-ىواجعى--لب"مصراع2علىافتز4

.الاحياءقهبخكطونلازمكان..رءاعرنالاخر...،لآخربنالضفكيرايرموا..ب-طانفس!3ملى

..احنهاعالى،يه،لماويه-بح..زرتاحصتىمنهمتتخل!ىبلآالبشر

:ترددو!-!بع!تشروتقيهتسمحبالريالوقتنفسوفي0س!داءلضاونشوفوءـم!لعابا"ىفوف!وا

ك!ا،جسدادتكط)المحاميةتدخل،الاحياء"مناكثرالا"وات"يصح

ء..،.1(-و!ويرقهيضث*ون):اللد"ى

..مارةاللهلفسمرددهيردتة/الامرالامريالمةاخلاقعةو?اتالصهماخر
...........وغ!هكملفيا0أ-ايلواتعاونيويدا.ءثلهمصبروا:ميكأالمحلم

بي-نالروصجمةامعلاقة))الخرابة"مسرحية)ظل!"دالء"ورةوبهذه.إواتعا..ت!الوا.إغركموالحرير

/ءسئوكأفتلبعيدواالقريبامسقبموصانعيهاييومالظللامصانعي؟...!..

واحد.وسلوكواحدةواخلا!ةواصدعالمالىانثمادالم.سء*وئلمور..،الم!حيدابءإا!صلمرمياًرتموا

..ررداذياووو"!ةالرلم!صحادةاالاا"ريا..ا!لر.إغا:الادبر!ة

الىإةةالمز))اءريركا"لممدلمدة.اذاريخأمحاكمقىبناتصلوفماكاات،ربرءخاقاءماامنش!جاجاءإ-ةلمإخرجو..!مللااتابى!خويرد

ا"،مت!تعاقبوءندماوفا-طينفيتناممنكلفيالاز-.،نمأساةءرضواذا..!ةالخالا!ت،دلمفيص*هةاء!ا!قاونعئرونطئم!وازءومه

قدورالجمه-حماسيركونوالورلمكشنكالفهـاثيينءواكب،بئالمنت"اهـد.!ا!بها

3ء!وىسه-"عهيربقانماوكماعر51الممهسحولىتما"اجدوبىةذرىأباغسو-!رر?عروعنث!جلءالم"ء،ل..جلمجاءش:عث!روت

الونداريح.ءربلمةالى.عهلملأئ"ممعالظلامنلعء

..بهاارهةعئمدلكوهبني

المقدسالفنبحرمءذكرينعقبر.ؤهمالبعض)برقعانءريبافايس.زوجلىون3وأزوجيكن

ورد!أزعه،!صد-!لىاباشسةاالثطبةء-توىعنبهالار،ماعسورةوةوادذ!بادلازوردخجرءن"ركبةلكسأعد

بس!..ن9ةنول"آذانهم!يونهصنفس!هاالمسرحبة2من5زأخلأءاء!ما!:رونزمنشقروز،،اللذهبمنء!للادها

يا":يئولو!و"الوا!ر"صاحبيصراخرج،ءوأنسواات،ور!"أا؟ءنوالدىكأ51،تهة!دءيهكو-ءقبلبيتادخماتواذا

!للمصبكاسة"يحودونيراح!م..وار"الاءواًءامال!3الماوكلكستننبم،

.)غال!ظسلفكمساوا.متأخرةدعوتكمجاءتلقد:أا"-،دة1،،1وال-.،ل+الج!-لنرءوجمنالاتاوةلنول!ءيقد"ون

!.لمفكمالتفتهل.الادطاعقلاعل"هدلمم!"لأحاالفنمنإء:ءلالمكىل،وضي،ء"هودهاءامانهارت..رزخم!علمجاجامننئانغمبر

للافنالمنرقىب-ظرالاخذالىاللداعىالاقطاعيهنصراخاىا!جول(حاصلما.عثصوتء!فريات

اير!مان!اوريةالثوطلملأئعهاالكادحانى*بجما!-رءلمىتنكروناذافلياذاك!لزوجيو4اناسطخبراي:جلجا!س

.!حتإضء4الذيا"لسلاحهذامنالوءيدةق!.تهرختءبالفئبانإنت

-..صراعهافيتتردء"ا،-ءوقةالكاد-ةال-ماهجر،!س!ابىودفيظرهيخهدياروالموقدالاانت"لم

ن-ا(ةء-أمير-بىسلا-،؟د"لمئهأو?-اصي!تكهاءمد..مضطهبيهاا!143دلم"رداخا"ؤ!ابر?طم!صر.انت

اء،ءونييناضعدهـائ!-بئاللفبيدسلاصلملاءو،*ىوءملائ!!للغزوا/ؤلولضرراهاء،و!الوورر،ا4يرحممنبرلوثقيرانت

الحاضر.قتالووخطرا-قىشراى"قىا"ريكاعملاءابتد.........

ؤ?اارتاوا)مةبا"ضعةننةماهدهاون!نالمسرص"ةلكاوفرلطلقدء؟اب!احثهءلىبقبتمنث،قكءناي

ءوا"دؤان..اعد(ائهاعلى*قدس!،وحقدا"موبالنت)ةفءقىزبيلاحمالى،.....،...

..الاؤجونفدشزء!م4نة-الشيء!بكم"ثيرانءنعاجزةكانتانرهاالرقشا"-قيراقاء"بىابتلوور

الاورء*مار"ة،م.رو!دهماعينفهـذاعالمكموانم!واسواررءكم4فياءرقوافي!وستب!،كضرقيولكن!

يرقى.البشروأعداء..........

فرؤلآوالى..العانييروسفالمممرصجمط(لمؤلفالاسه،دالىوتحةالقوةالكاملالاسصلىتواح!

واكأ!لأصوا/هـاعفنمنعاءنا4برجالوابماالحدوثاللتياًلمسرح-"رسمم!ع!بهالملأيقاعحهرتكولك!

كط.ؤريبلقاءوالى.."نهابالمزيدألي!م1ز*طلعنحن.ةحيةواثارةاء-باقيواالبرازفيالمجلىانصالحوا!بت

.واكقدملنجماحكاوابا)خصبحافلة-موموا!.نرجووالسه"والمهمازو.ا)س!وط4علمبنطساوللكأنو

اًلخ......

التكري!ةجماءمببلبفدادةأاشو!نو"الىوتهننفت

فىرجواءكمتعةنذقودء:ا))اشهوامو"حببكطيااكما11لتعلم:عشتروت

رعذادبجاهمعةال!وناكاديمهة7.برم!ىديمفاؤنواسيدكمد
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