
ثر!راثن?برء

.،تالط"صدي!اتي..الطيبيناصدقائي

المحههـر4،امامااعنتما"،ءنعزلا،وصداالمرءيكونعندما

اثمسعنبهيدا،خانقةضيقةزنزانةفي،وكئيبموحشمكانفي

ابحى-صراعنر!عيدا،قىاحزيناوالازقةاخاسواوالشوارعوالقمر

..شيءكلعنبعيدا،والإل

هـ---ل،خلا،،5كلتتحول،الموقفهذافيالمرءيكونعئدما

-اتنهفكل،دءوء"ؤطراتكل،و/ديهقدميهاصابعكل،انفاسه

.أقلاماًلى...كل،قلبه

.اثمهمرإةاالاوحةوترسماءحزينا)حرلىفاقلام

الة:كرية.اءفلاتافيالوجوهوتعرياًلزيفتفضحاقلام

.الطياتصديقاقى..الطيبينأصدقافا

اف*ىان،لى"نواتلىتمنذاً،نفي.1010000قررت)قد

الرطبة.الزنزانةءـورهجدرانعلىمحاكمتيتفاصيل

؟اأخر"تجاءلقرارارأنصعتقدالا.نشواتست:سؤال

معببن.وؤتاوووددزمنلهاليسالقضية.ا؟لاكالا:جواب

،شمستاعنتضمصلمخلم.كتنيراـم..!!ماه!اًنها.تاريخلهاليس

القادمة.المراتكياجلهامنوسنعملمرةاجلهابنعملنا

معاخرىءرةالاذهانالىالتفاصيلاعادةفا*لدةما:سؤال

كلهاأنشرتهالدالصحفان

الحقيقةجثةفيعر2مسمارااصافتالمحليةالصحف:جواب

هذهكلتزعاحاولوانا.والعصونالقلاعآبوابملىالمصلوبة

بفوليستالاصليةصورتهابرالحقيثةتبدوحتى،المسامير

المزيفة.الحاليةالصورة

عنادحث..انسان؟نا.مشاغبااوفوضويااومتآمرالست

لاكا)كاد!عجلاتوتحتا)طغاةقصورفيا!قودةاهـ-!ريتي

والرولزرويس.

.الطيباتصديقاتي..الطيبيناصدقافا

.استاراةبرفعدقيقةبعد.التفاصيلعرضفيانبدآوا؟ن

تغني..السكرعنتبحث-يوما-النملخرجت:اصوت

الجباعيطعممن..آه

اعراياايكسومن..آه

؟الهاردةءاثظلبالي!ط

الاميرةفخذييتوورالامير:2صوت

؟لسماءصدرمئالقمر&قطفيدهيمد

جميرثش!ز!ى

صلالفص!اء!يا

رهنالاآة"داعلىم-رلشهاو،سرالاك،دا!لىاروهرايةءع

-الا"-رهرفء،صعانبهدوإة"حك

قمرودوننتورردون..ا!خرونلب*ش

اصجر-اءنء:تت-يروء(-اتملاحضر"ت:3ء"وت

.-ارففواوالقمراررمسعن

وابى:،دقاسياطباالحرادرللافتضدى

-ضالاليالدملى،ل

؟لونأيللاشيا:بقيهل..أواه

.اطيباتاصديرلقاتي..اطي!بهناأيأصدقا

ارددهابالانفسيموعدتوقد،حزينةأعنءكأانها..معذرة

..برطنيمن..هكذاخرجتولكنها،غيريمشمعاومسم!عيعلى

ودوندونهلاحؤولااواعلي!ا--طرةامنا"مكناندون،لمقاليا

ور---نلمسرحيمةتراجهبىوة!دايةصلحانهـااكنوكنني،الخروج

"-.ا"+وداءااكوميدياانوع

.ارالمتاضرفعوا!ن

خلفا!او)ة،الاحهربراللونمطليةجدرانهاصغيرةغرفة:المكان

المحقق.اته..ءختلفةاوانباوجههصبغوومقنعرجليجلش

كببرة-وداعنظارةيرتديرجليجلسالايمنالجانبفيوامامه

اكأء..م!وراوثلماكييرادلمحتراماسكا،"وحاجبعينيهتخفي

الذهول،آخرشخصليجلسالايسرالجانبفياًما.التحقيقكاتب

...اناانه..وجههملامحيخفيانيكاد

الصففيالجالسةا!نسةمنارجو..اًلهدوء..لهدوءا)

الغرف-4رائحةاناًعرف..للسعاواالتقهؤعنتكفانالامامي

ألتمسولكنني،اغثيانوااقرفواالاشمثرازومثيرةومنفرةكربهة

مزببم!بمااراًئرلآاهذهان.ا):ة"!وضبطوالهدوءالصمتمنهكم

.(د*دتجفامل!اص:قىورال!ةآد!لأجثثانفاسمن

اسمك؟هوما:المحقق

..........:انا

ف-يذابلةشجرة:(مسموءبصوتيربمتب)ل؟حقيقاكاتب

عارية.مقبرة

؟عوككمثالمحقق

..........؟انشا

فومسنوات-عشر.الملاجىءفيسنواتخهس:الشح!يقكاتب



ءهنمقطوعانه.اازابلفيوتشردضياعوابىقية،المساجدفي

ا)صجانر.اعقابجمعيهوىو،ووارزا،،لمولونكمالذمبهرة

واضعاخلفيي!فثمحوأبويفورمقةفهمنلم!ض):المحعق

احظى"؟ءهمت)متهمآزت:(انهارتيناكتفيعلىأثق!لهتيئاإديه

و...التئىوارع،تخريبعلىالمظسواتارةبالشغبمتهمانت)مفكرا

ء:دمابطنهافيحاملامرآةوا!ابة:(مقاطعا)اتحقبقاكاتب

الجنين.موتالىادىمماالصبانمعالكرةتلعبكنت

..هذايحدث)م،-عينيرءوشبهنارؤياااءمرذاهل):أ؟،

.(أبدا

وريع..والخطيرةالاحيرةتهمةوالى:(يواصل)ازق!حق!قكانب

4ليقدهـ-يرطآغريبكلفربعلىالاطفآل.لحرضسرقيمضشورات

.القذرةأحياءكم

،عزبزي؟الا-نتدركانتهاة(4موقففيزالما)المحقق

الا-راًءات.تموابر.ضدكثاقيةوا)ةهم،لممدتفدجميعهاالمنافذان

.(بعنفيهزن،4)..خطياتعترفاننريدك،وجهاكهلعاى

؟بماذااءترف:انا

!-كأبصتضنرفآنترردك..اعب(ءبراتتطاهرلا:المحقق

اضهم.اهذه

!امقتخ!لمر"-تولكنني:اآسصا

الآخرب-ننقضعآندالط؟لم!ناتحتمعملبلما؟:يعهان:المحقق

":تصفر*!دالفراشمننفثطك)موؤ-ن.وء*همونخاطئونبأنهم

روية.ودوناعتباطاالليل

الدارواكن.ابركبماوبر"واحتقن،كئيرااميبكت):ارسأ

.)تتهمملم

..اشفباالاواىالث"مة:(ءقىلهرجأء!ء،دانب!دأاكحفق

!د،غرفالمترنوا!ذوكسرتالمدرررمةسورورلقت(لحظةيصهت)

"-صدرسعلمى!عتدياًن..اسبازب؟ثورهياجكفي!انتتنسو"

جمجمته.لمحلقتكنيرةبحجارةبرميهالدينهةاللغة

اردافيراكبحىنقي!بالتناسليعضوهكانأ:أدا

.(الصغارالنلاءيذ

تخر،بء"ىا-أل!ىأاقرةا)ثانيى--قيا"همةا:(ي!تابء)المحهق

سجاتولىبور،يةالموةء!عقىالصناعيةالاشجاروايلافانىوارع

الطبعةوهبتهاالىباـكأل!رلأاالمناظربذاكمثصوها،الهاء4الشوارع

الامين.ابلدالهذا

:(الرمهـوري!،كلب*مس!قىوب!،يقف)التعقيقكاتب

ف-بتامعثمينةنادرةلؤلوة،اثمرقااحضاريااوجهاذاتبلادنا

الاطف،لحدا!،لأالقصور،الفخمةاني،ني،،نعالمص،لخليعامياه

لربر-ءوااضافيةاال-مطء،العقلإةالملاءراضفنفضشفيات،والخدهاء

.ركهةآلفالاعطمللالهأنص.ل!!هذاأروعما.الدازلم

...فيحآءلا"رأةاصابة:الثا(لمةالتهمةالمحقق

.كاذبافتراءاًنه..هذاي!حدثلم:(صطرخا(أنا

ورصىوهناك،عريزييئحدثاقد:(با!"ءهانة)المحقق

وراصىويظرجالطاولةدرجفييدهيمد)ذاكتئبتفوتوغرافية

.الصورهيها(سلبية

ظلالسوى..ث"ئاارىلا:(ا?ورافيمليااحدق)أت-ا

واضحة.يرسودا،

.الهرةاوؤتفيا)مثهمسوضوحواضحةانهابل.المحقق

ماذا:(كفييعصر!ا!وفىو/باهيوأص!)ا?فيقاكانب

انفجروقدالراةصوضترىآلا؟مبتذلةجنسيةصورا؟.لطنها

(لمسرحيسةا!جةاوبنفس،الجمهورالىياضفت)؟فيهالجنبن

للبثرالغفرانكلالبةظمالاعكللالهتسجدلىنيةالاسا:)الساوقة

الجريمةلهـكأهور!ضااستنكاراسته!زا-مواتا،آءمدة.الجمقى

كل8-نقوااً.لقتاكأااارصمو.أغبياءيا..ارن،سيهاا.عةلروا

اللهمووجهالارضيةالكرةوجه/ثويهيحاولمن

المضسوراتتوزيعتهمةوأخبرا:)مانوعا-ا-مامتونيبدو)المحقق

ية.لسا

حولويدور،أ"المحققلمفاطعةته-اندون)التحلإقكاقلب

كانزيته؟العبقريالفلكبئأين.الكفقراءزإ!جيد"رز:("نفسه

تتأرجح.يدور.الكوكب.العقرببرج.لأبزالاسدبرج.معنا

أيهـ--اهنا؟المخجميرقولماذا(كطلئريديهيؤرجح)الميزانكغتا

تمخط(اجداراويخاضبالمجمهسورظ!رهيدير)الفلكياعبقريا

يقل،يتخرجانوبصد،المدر!ء"ويرلمدخلوص!برالجنيني!نمو.!لميلا

،س،هرةالدولةلمجبئو)كنبزء،ذا"،سنوات"لاثمدةالههـلعنعاطلا

بالخد"صةيزحق.حسن!رزا.ابنيانهاورتقبلعلىحريصة

وا)خصور!راتالمشوباثعي19طلاب،طارد6ذالمثوبعد..إبئأص!كرا

غاةمبا(يصرخفجأةثم،باريى،حوبحونهدالجمهورا)ىوجههيد!)

يغسلافاصلوا(?عيركطفليتحب).عبقرييا"،ت!الجنيشاكنو

رؤيسقىاحتهللاانا،وظبءهذا.هـآوهالحن!يئاحنتاءفييرريه

-.حدوثهامكانفيالتفكبرمجردحتىحتمل2لا.الخلطرهذا

الىيتإ-4تم،صفق9!وءابى"ا!عدهمنينهض)المحقق

كلمنأهنئك.رازع.بةرالع(يهن!ثهاوبراورةا?رو.قاكاتب

حهحنفيكفيهعآىيردت)وء!مارالعاالاداءكانكد،قلبي

حميحقيدمر،محسيي!!ممحكييههوهـ.

ادبيةدرالم!ات

ا،دابدارمنشورابمن

001حسينطه.دحسينطهمذكرات

.ء2حسينطهد.المعاصرادبنامن

002البيريس.مر9وجوديةواسارتبر

025هنداويخلبلالغفرانرسالةتجديد

065جانىونفرانسي!يووفوارلوسيهون

006هوتشزةا10همنغوايبابا

.."خوريرنيف،.المسؤولالادب

3.ع.اكفاشربءوان!ونالادبفيغاص!اصوات

025بردالصبورصلاح)نقدإةدراًسات)الكلمضوقيقى

025ماركفيبر.دوحواءآدمبين

025الخياطجلالمد3بالشعرالتك!م!ب

السيداحمدمحمود

..؟الطاهرجوادعليد.العراقفيالحديعةلقصة1رائد

ابراهيمزكرياد ...الحبمشكلة

025خشبةساميالمقاومةادبمنشحصيات

5ة



ء!نالعقيمالمسرحتمفىأخيرا(وخجلاتواضطرأسهالاخراحنى

قدمين.افضلاانجاب

!ديارفع،المسرحههصفطفيواقفثبننإلافضالهض)أنا

ذاكيلاحظان.دهلتروؤون!ميمنوادب!بب!ءالمضموهةاليمنى

.(أمكنتهماالىمسبئفي!دان

تو!ظه.لا،نائمالجمهور:المحقق

جيلالتسهآلات.مقطوعةالكهـربابة-لملاكالا!:ا)ننحقيقكاتب

المتفرجين.مقاعدتحتموزعة

بهض:(شعريةامسي!ةفيه،دلةفصيدةيلقيكشاعر)أظ

لت.صدرهفيمزروعاالخنجرئن.عميعةغفوةبعدالانسان

.الحوابيبرفولماللهتفايق.الله

؟اورلمىنالاخوانمن:)هامساأالمحقق

مىى.مومالمساقخنجرنزعيحآولوهوغيعارامات:أنا

ال!راءافدامليىقب!عرشهعنوينزلكبريالهءنانأ4يئخلى

أوالشهداء

فى*يوعي.انه..لا:)هاء-ا)التحإقكانب

...ياانت:)ينآديني)المحقق

شيوعي.يا:التحقيقكاتب

الش-ياكاطعةالادافىولديئ،،باثليوعيةمتهمانت:المحقق

ذلك.تثبت

الله.اسمأخلقاتطالاحرفتندثرلوآه:انا

في1اكاللعاباتحاذينشفاهع!وتسبلاللهكلمةتوت!وآه

وء-اشتالكبرىجزةالمهفحد،ت(تو).ال!تعبنافواهمنيتقطر

الانسانية.

اشنق؟ا3المقصلمةبزال!الربائيالكرس!؟ت!فةررماذا:المحقق

أللمدوعارريل"بالقنلبلالعيندعك

؟اذرير--ةاالقنبل4؟باأوسىالشرايينةطع:الثءقيقكاتب

أالليزرأشعةأالهيدروجينية

تفال،الم1(5هذاآصواءفيتحأقالثرإرةالارواح:أف-ا

((.لسلاما((اسمهأعلىاوحةكنغلوثرمارتندماءوفقطر.المصافير

لأوفت.كسبايهذرانه:التح!قكاتب

ت!ءجرلتآالاتقعذرءنابحتواناساعاتثلاثمنذ:احققا

.يرحترفانيريدلاا)ور:يدوهذا.زوجتيبه

صشفةلقيتقدبانك-اعادةكاساخبر!ا:التحمقيقكانب

هـ،نتالانفعظاماناو،المساجيناحدعينىرموسننىفيكبيرة

سالتقتاعرقامنقطراتبضعةاندرجةا)ىاصلابةاثديدة

....او،ابطيكمن

لقىد.لمصدقلنانهآ.تفى..كفى:(مقاطعا)المحقق

"يلين.بعدعلىالكذببهاثمقوقيحاسةاقهاخاوهبها

المهد.رتجاوث.ازطةلصدر"-!رديةالحدالمخالب:انا

احمر.ودمأس"ودحقد.حبلا،سلاملا

بلاديآبماريسم!نالضباء

بلاديوب"ي!لو---ون

بلادي"سم!نفوإص

:ارروداءللاةننآتاقىتفعبلاديجدرانوعلى

برلاديفي..شاغرةوظائفتوحدلا

المئوهالوجس،ذات،المتعجرؤةافاجرةاطك:الةح!قكاتب

ان!ثى.واملبالمط

نوجتي.انها..اخرس:)بفضبصارخا)المحقق

وهو..زوجتكانهاآعرف:)ايضرخاء.1)المتحق!بقكانب

.يضرفلن

ا!ردا0ز"دس1،لسمكا،لارزا0زفعترلا!عارا:أف،

اف"يدركآندون،هوافيواءك!باءالبلدشكأءقابللم"حمفوء"يدفع

شراييشه،ول!جرص-سدرهسشقبآدني،ص"الرصثمنايضايدفع

لحقيقىقىاانها.يدبرنوقيتكلمحآندور-اوقتابر،نيشء!رعندما

العفوية.نلاع!قالاتيتعرضخبزكسرةيملكلأمن.المؤلمة

هذا(مراتثلاثبيديهيه"فق)بئلقوة!"يغر!اذن:المحقق

قطعالقصابإحسنامكنعجةاءامييتلوىساجعله،الأكينالجرذ

.آمعل،هويلفطلسالهيتدتىخىمحنقهتآدق.رقبتها

.لفاجرةبهبئسلاعذر:التحقيقكاتب

برتي.زونهاا:)ببفض)لمحققا

أيضا.أختيوهي:)بفضب)ا)ةحنيقكاتب

،أف،وم.ثيابيبنزعوبل!ان،المر.ازقةمننمرضيانيدخل)

ويتقدمالمحققيقف.اقويةاآتالقبضآمامتنخاذل"ور،وهتيولكن

امثرطيينافبضاتمناقدثانآحاول.،ساخنفضيبابيدهمىصهامني

أنفيألىثشلمشويتحمبررانحسةآشعر.جدوىدونولكن

يحرةني...الطريصديعهـتىألقضي!بيرقص،اعص،بيولمخدر

أظافري.الجافبلعابيشفتيابلل،أتماسك..وعييافقداكاد

تمسزقسيوف..اًه..بقسوة.لقتلع.اصابعيلحمهنتنفلت

خانجنكهز.الدهاءمنبركةاتأالمسرحخشبةتتحول.احشائي

الحربسةوتمثآل،الميتآإحرافيااجواريأثس-داءبك"،نهيلعق

لاف"-اًن.ادكيآنآ!منى.فيتنلماوحالفياموصىالاميركي

..لاماًنهي--ار.الضبابنشءرقبعيدةآصوات.آلا"يدلبدكلوءط

(.....اًنوب..أنوب..أذوب

.الطيباتصديقاتي..ا)طيبيناءد!ائي

الوعيفاور،المسرحخشبةعلىمرمب!اآلآننرونصب..امتلم

اصاويرءود،ابطي4منالن-ابالعبرقا،حققيرمسمح،حراكدون

.اتذرطيانايخرج.بطنيفيإرف:كبمااآنبعدمكانه

بعد.يعترف)ما:الننحقيقكاتب

توةيمه.نزوران؟مثاننا.لاعترافهقتمة(لا:(يلهث)المحقق

.الاعنرافكهابةفيابداهيا

به؟ى-نفعلوء،ذا:التحقيقكاتب

في:رنا.امولقنهيفضلطال!تياطريرقيةاءنسألناهلقد:المحقق

ا)تكتفف!---ااطريقةاتختاران،صعبةةسآلمةسفهلا-انها

الاخر.العالمالىللانتقال

هـ-زرهفيمانونبابههسهوعغيرالاعدام:اتتحقيقكاتب

المنطقة.

لا،.عاكلاءهـئرخه-ة،لنفكي01قيالمغاءسيىهذا:لمحققا

يرء--درؤهويتثاءباًاـقاضي.اقانونافوقا)رحمة.اعوامعشرة

هـواقاة"كإ،وا،المسرحيةفياحلأمةواا،تكوؤفبىاالمسرحهة-الحكم

تلكا)ىالنفيعمليى-ةقبل."ه،اقض-بئواينهـالمسرحيةالذي
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لىضا

(با-غس)

الخبالى،ء-ورالكللأرءرس

!كفو،ا؟هفاإصايفببق

اتء،لوذات!نالجمذاتؤ-التوإضست،ية

الح!ممت،ة!واجسادن،ز!شصو

..قنابأعهماالقرونطبنلىبلير

..سنلضم،ننهضالؤاعكلنيرومكل

..لغداخطىقع)وء:ثأزص

الانجبر:1،روبابعدألفض،5تل!صؤ!ص!ي

..الخوارقزصانإحود"

!ؤولكهإلءستزته

ءلملأمهاركألىعلءلىالخلاصلدربزاوح

..ز،ئ!-نكهفلامؤبوز-قيون

..ؤ--وقط!بر ذراعيهالوحىء!دوق-طيب111

!امة"الكلمزوروحشى،إت-ح..يتصج،

*،*
..الخ!-،ب!اراختصقصلو

..ال!قاغفيره،ز"لرر-قيطة،

برديلاامض،و1ز،سرصد

..السباتلجماليمنيىإ"فيو

..شسحعلىفقف،ا

..لكهفايرصلأ،جهـ!اورأكللستظل

،مسالااهو:قيإ-،،لخداهو:قلة،

،زازتظر،ارلجداطال،هملواز،ءسحا

مخالبنا،وساؤت،خطاناظلتقاصر

51يم!555555هه!ه!!ص!-

ناي!ب.الملأزءةاآلاجراءات-شتههـونتخ!-ذأني!و،الرزيرة

اذاآنلأ.ؤورلردفلآلآل.ارقزقةا،ا)حرايطءددنضاعف

له-هـدلىون،ا-ارطا.هء-بخ،آءكهرب،يهراد.البلضرانص"بةارتفهت

.نئامحتىاقطةاظ،رعاىن!هحانيكفى

انفارر"(يلتقطربرضهآولميلااةءتارفىءنير،وذفط)المتءقيقكانب

احافظون-اتحجبن.،ورالسلمهاء،مرةحههقاا!فور-ئط:ققالم!

اسئض،س-مأتسض!يخ"---قى!اليءادةا،منقدما(ءأهـ،هذاا*نعلى

منق!هورباتوبو!و،احلأماا!اة-كبمااي!هـرانق:ل.اثرثارةا

تمهلأاضثقبقالماتبآلىىفتبرا).الثهـوداةىنصصهع،اةوما

الاايين؟اورهودتدريب

/ة،ما.:(رأسه-،ز)"فاتحقاكاتب

.ا?ثباتااىامع-لإبو4إ،دءلىكطكاف!اطرقية.رالع:المحقق

ر،يىهينكتب.ثضراصثةطا.بلملأدرا4وبربآظاؤرهيخدشطمتآ"ر

يكف!.!ا.بةالارورآلررتمات..لا.والاذاءة.بر،له"-اروزأخذ

ر!5هحي5هه!هههيه!هل!5ه5ح!300ههصس

لثما

وز!نا..الغيابتى.ابؤ،رردإ:،

***
(إ-،ثرمأ

..ورراءالكلكلنا--،لاالابرديأومش،في!رةرأير-،

..جوعاليحترؤون،رالخهف-ولنإنى!و

،الجدرانتداعت،أ)جل-ررذابصرة

،4الايدتوامتد

،"اللأرضؤوقانه)-ت،

)21(دقى،زوسارضكازتاللهارض

وصضفاز!از،رواجألىلىزوقباد

***

بة.اءاغقراصنااجص-الاالالىديمش،زففيذمرسرأيف،

،3زشذإدوجازولصىبرلملأهـأ-ووق

...اءصهرجداولا.ر-صت--ل

،يسالدرووبرلملأط"ؤوق؟ءنمضاا

،زهربا-كامنك-دقى،نوهـلىآه-3-كا

..يرومبعضاوواصداليوما211"ء!ؤ،ت/زتمأم

..ال!"ور!وأزتكنتء

-،الانص-كماال!ونبر!ءهـ:ذعروؤكفىرهت،

..اال!حولر-"طث.وراءز،لض-اخ

ألاز--انخطىإور،إ،ؤ،علىت!رانز!لمون!ن

ئتامدكل(قامررا).لءاوا

ا؟.الك!فيا!ليحر!طكانافيااعلمبا:دط،-ش)1(

!)،.اك!فءاآ!ل4مت!رباتياأظالمااكااةترس،دؤ)32(

!ه!5!40000555حي555555555

ا-ضآ!هتاكماذا-.الم!مممعونيرطلبهمابرنامع

تجاهرأص"هو.بر!عات--رةنضارنهيخلع)قااتحقكالب

انه!ا.عميقنانص"رلآن-ثتاكآلموصودةالمرآةؤتعزرصط،اسقفا

4زظارتيصراض"يخفض.رءوضطاواحداقبدونواكناعيئانا

:(يتذحئحقممولن"اىا

.الصلدهذآا"نءةىالمحامظضناذاءةهنا..وسادإفماسيدا"ك!

نهينع!...!ت،.الخضراءوالقبةا(قدلىوالمثلتاء-بىع،ء"وتهنا

.الاخرونإلهوتو،نعبش..ز"يش

.برحرارةو،ء"،قحه4ئرير،ور--دم.،ئهـف!تميصفق)ا،حفق

ويجرانياتنترءئينيرتف-لىؤص-رةؤترةوب!د.المسرحيفادران

.(المسرحخارج

(المسرح!كأعلىاخيوطوتض-اؤهـاالستاريتمزق)

صللحامين-ينا!ر
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