
!.ه--ا!إ!صالم!ا

صىصهـ!جمهيرش-!لبرصكاففىاسصر!يف

وحرك!ةصءبىاملوأثسمهءركاتاربرصعذات!صرح!بة
ح!ن!ع!ةخا!ص!

..الاعه،رل3منيبنوالمسكرالمدنجينالىاهداء

الاولىالحركة

.تةتم*كت-كأوادواتوءروحةتلفونزص،1عليهاتيقءكتبأ

رسعكي،ووزجاص"إقىاكزهـوعبب!امائدةواماء4،للملفاترفؤؤءوراءه

ةر3"ء"ورةالخأفياجداراعاى...سوداءجلديرةءوراعدبهاوتحهط-

ا.إاازوا4قلءهسؤالءلملامةاسظهااىااعلاهامنتخترؤ،1الانسان)ـدماغ

انئه-سب،ادههرمننالشنبصواليفيرصليجلسالم!بجمرؤ!على

ةا(كاز--ا!هحاباىاانتمائهعنملامحه:مو،إظ!اثيادالفودإبئ

جواوجىبئ(ا-االارحاثلاجهزةمصنعصاحبهو-العاليهصإديةالاقت

بهصاب--ةاررسحرا"4ءةءنيدنوومكانهمنينهض)لصضاعيا

:(..وديةبلهسةالجم!رإ-(طبو،ابواقنفير

هـ--رورها!ومأءذيلالرصاسماًو..اسميهوالمهمبيس

الاناءرؤطلاارجلاوذلك.ارصلاذاكقضي!ةهوا!ما..امامكم

اكتباتا0إبض*هـ4الذيالفخمم!جهوراءيكونومد،برالض:!"كانه

وكبيكونوقد،ا"نثا*!.ررءع4ءالببراسةفبىايكونوف!،ءاحداىا

اء!في،والاجانبنالمحليهزءلملأئهمنشل"مع،خبثةتعارفحفاقى

ركونوقد.اءالماعواصم"نماعاصمةفي،4ا!ا!قيا!ؤ!ةا!ادقا

اتواة.مة،امسر"ء:ايتنصآهـد..القاعةهذهفي..هنا..ب:كم

والدء،ل!ةالادبدالرةقبا4،طينا1،افلماعمال!ةاحدثممنكبليست

مول؟را)اجراالف!راسواقر"ايفمرمض،دة!مرصءبئ،)ثموكتهاتابعةا

اؤواسارب*ةبينال!ركلمةيضعانشا?:كممنبءتطيع(لهجته

منبرماعاتاهـ:ظم،هناولهلمه(ارر،بقة!ر؟4اىايعود)-صغيرة

يتقذؤب،،،ماة،انمنامد!وعةبتذاكرنيأبة،الاحته،طي!ينالمرحرواد

..ا)ةاسدوالبيضافنعفنةبالخض"،ر

،ب"دسا.اتينساآ.تياسيد

د!ء-لملاحطةاب!يانعل!يتحتمالموضوعصلمبدخولنلوقبل

صهرها،5وفد،يةفسبصورةومقحمةجاثبية،وهلمةلاول،لكمتبدو

ا،نردها،اواؤءافياكأفي.الم!مرحيالبئاءفيخالاالنقادالاساتذة

،سرح4اهـداخثبةعلىالوحبالمسيكلالاندمتوكلا.خا!ااهضماما

ا!ولانالاإ-عء:ىؤ-لا،ارؤجةاوفيرمن!،المرلية،ايىكروقوناتوعلى

حفرات)تاءهـ-،وم،تئاؤون3ما،لفعلاردودلتكنو،!يكلمت

ص.دا4اعرؤاننياًعتقد.المؤلفحول،اًلملاحطة..ا)ضقادالاساتذة

55لم
555مرسطم

عس!حم!ححص!احص

،4تاءرةغ،ا!ك!االاءوراهـمومدط..كأ-ونض!ايرة4بلمربصي*لااز"رغم

للثادةأ("فءمءصستهـ:م!اؤ*أراير!تتقو،اصلاةءرا?هـايحفظلاانه

أ!ء،يةا-س"لملاتاءرؤطولمف7ولما.وا!ثق!لمةالخ!فة51*ظء،تااء"حاب

،و":!ي"كابرلبض!3اهـورصقىاؤر!*،ن،صء:،،وا(ةب،لاة*،رهالمعادية

اخع!:--كأبالمءص"!قيقىوءواؤفاؤكاربر*ف"*ما!هى.ءونانىاخش!ةلمز-ؤا

ثوتناناورولءقيكألوافةطواالا!ذكمارنضأنمناًن.اؤاةطوا"صمرحي"

نابرامب*املار-؟3ا.دضةانألذلك،ال!انببقبهـناك"،دلءماهـكأ

..زكمرإقلءنالاو)ىالازرار"ة*واوان،اث،لمحكمربرول،تولءلملأت!اوا

،وبهد

تمث!يلهة،بء،ورة4عءخبعلى.لمفء!-ازظارةءعطفهص.بمن،نجرج)

اكظارةانوراج!6اة!ما51،ا)زصلمجاطار1)وسطىراص:*4ونجترقو

اصليوويرت!ح..وراءهإح!لمسوإ*"بااىايعصدثم..زصاحبدون

..(ا*لاما

تسجرالاءورلالط،ثوناا!لا.ال!ا.يررام43!الوضعإ!!لم

بالاص!-سزةالاهـتمامر.لملالصءى،وملي!دويوما5اط:"بجةامجاريلافي

التقالبدذات"ء"،.*كبمات!فبخهاإ!جمطا،اسب*واو!ييا"د،حهتالاا*خروؤئرقي

الحيوادطات!صبراييكلوناناخنض.ىبت..الممتلزةوالخبرات

المصيرهذابمثلارضصلنانني،!قواا؟ن..المنقرضةالارر*طورية

..خاطرطءبءن

وهؤلاء،زتض؟ءلاربراحنا..يرامكياالوة"عيص!"،اجل

وجصفيكاأهصرخواالكاف!"الجرأةاتفسه،مؤيوجدونالوفحونا)هـمال

هـلاوةستدفع!حقوؤناعنفىقي:إزلان:!اكاضب.بئالعه،لمقاداأ

!؟اكابالاداوي"اءاذالابر:(دباربحقد)!لااو،اخلاءا

!مر،ابلهس"لونهايرقوو..!"ؤعدةسى))..!حقوؤ!م..هه

افىياا)غوغائياذاكاءفران(موماءغ)!مصانعيؤكبمات!ركائيوئنوم

ي!منالا:(ءرتفعرصوتمقيلمدا)صةنلهيرطرفاندونوجهـيفيزعق

نعطانالمهم!الاءد،قياوالردينعلبانتاجااىامصان!كترولان

اررذ!ؤلاءانأو..((يجبما3((!بزارة)!يجبكمانعيشوان

...فلملا((إجبما3))عاضوااجدادهماناطموا،اتابىببدايقراون

..والقاذوراتأجمثوربا"!حةالمهطهـورهمعلىوالسوط،والماءالخبز

!؟لثركائيىتهم(وم!مومافارو،اكأبايذرعأ

!اك!من(ارزننبذرعالص!،عييواصل.البابعلىةرع)

كلزمن!ر!اءمصابوكانهبلمو،اصلعنحيلرجليدصل)!ادخل

اءمنلعي(ااتكينتر،!االاجهـنرةموزعهو-،وهض"ث-بهلشدة



11.1اخبارمنوراءك"،ذا؟.انتاهذا:ا(51"خفا)اء"خاعيا

الجشع؟الحنش

نا.إهـكنلاكجمرسهربرمالان:(خبصثةشاكبكأب!)اوزعا

..لفتاةاهفهؤ،يضئياثمريرن51ارة511!غباءها(هايففر

..المرأة!ذه:(ساصراأاصناجمطا

نءءنهكمالمدا"ه،تحاولانهااإ"م..ةردةفأةكن،حسضا:الموزع

تهـ-ة31ا!ؤلا،هه..بئف"،،هياكما-سهتأذنلمما،عليكالدخول

؟لكلابكا"خهـأهمون

ن!&اسأ؟..ا*لملابوااكتب!اعن!تحدثنيجئتهل:ا!مناعيا

!الاخبار

شضقاثمسا.ءزب-حزييا*شتهيكما،شيءكل:اوزعا

(بخبت)..3*ادإ"موبح*ثونبروحونا)خاس.كهاد"!اوتفرب

!يرصءضريان،-ديراصدولا،كهأدتو،،باص؟زأكما"ثكأومخىازني

همذافيهرارةالاسالسةطهمءلااثءيىلكاة*حاولهبمن!*حثرا)

اص،نم--كمنرواء،اكمرنه!اءولاالمحاريثكانتواذا..الوصع

نوا-؟،1الالإءاراىااءخولامنمفراء،ميي!كونؤلن،الااكأرونيقي

اءاررسثؤ؟الدعنواءلملان،برديدةلاؤخ!ثهنمناًكثرالا*ريكل!كبما

!،رالانمهواس*قىاءمحفااصدىفبن،البداثية

اءقيولءتقمداز"منفهل..اضحهنووغباءبانانجةتنكلمنكا:كبلصناعا

كلهـر!-اؤ؟هـتوهـلى؟اله*!،؟ةب!ذهاجهـرتيو-ء*روء4"صاث!اغلاق

"ءورقي،!ا!ءنيالارلياحان؟ومض:وعا"بالاترارءنمخازنكتحورلبجدوى

إ؟،ك!االارلياح.إ-إويلا!اًا*إمءرءلى-اجومافي*حراثمئةبيعمن

،اوواجاءنا!ةطتتكلم..اما)5ؤيواحدبرهاز.عمنتحققهـ،

3!ذؤباذقاكف!خ!ت..رةاءبواال!سناعةؤ:ونفيمبتدىءءروكأنك

ءه!ضة+.صا()..كالاسفنجةءورلضولهفى،ايىكاتكأمحهنار8الح

نا،هماالرواجاهـورؤيار:(تا!ي-اومن..هه،ا!رواج،الرواج

حرن،ا)!ز/زار،1صالإةاوعلى)افلامهم!،ولاأ؟نحقز*نلم

اىا؟قد،مهـارلى،ؤي.ال:حرا!قاءهاالحلي!كونفطن،مابة.اءةتدمد

،اء،لااقتضكطواذا،سصهـإدةحلةؤفيا،جديدمنالكرامذبانعك

عاىورر!ونبة!الطيبينزر،ؤتكتا3ترنحئفاذا..ايضاجدددفبلسم

،ا?دوقاا.لم،،ظدةاظاهوا!*..صبرجءوكففيقستكون،هواهم

؟ن!ميرت-ة"ا/ل،.إحشاصون*،لا،بئئاازؤ!م:عدةلهلاقولو.

اض؟م!"رزهللينتمكلبر:مونهـمءئيتخله.،وناكنهم(بهصبية)الوزع

ء:خفضارباحنااققياتقهم،.زتخ!ارباحناو،متاعناعن*لعرضون

ما!شيئانفعلانوءلمينا،مهيرةبصورة

الء"ءجد،إ"،اارباحيمنارباحكان:أؤلمقب،دوء)اله":،عي

ر-"زرلمموء،،إقلقنييقاورض"ا.اء:ثراا\!،ارباحكمنيوارباح

بكري!لىاكن..ماثىيءعملالى"هـعوحهنحقعاىأنت.بهاحلم

،الموعودةمحطتهوا!لاكأمحالاانهدادمايرلهركالذيكاالهطارتكونان

ا!!أص-باالياًصغ..ز!ضرضهالتيمه،توال!الصعوباتكلؤغم

حدودالار؟اء..وو7االىوراب!قىرناجعةءفهاةف!رةلدي!.-ألمهصدإق

"ءلسادار!:االامرفييهتدا2و،جفونكلهـءالليلةتنامانتهتطيم

-وزعالم!ؤيهيتفرس)..ا!وقتهـذامثلفيغداالمفاءاؤ،لى.الموفر

:)!ويثمشدبينمأ،ببلاهة

رزكهخهاناشجارا

:صابالاقتع!ن

البابتدقحبن

غيمهةأزوبعة

والدمالئدىنحن

والبغضاءوالحب

اليومعلشضاااذ

!الماءدهرنشرب

ازمامايدنافي

مشبئهزراصوو

الزحامفليعمل

اخطهثكأ!اعواقب

.اد!اءامنبكثير،الموزعصبعهنهيغوزثم،بهمجمقييضحك)

:!ؤجآةالقاعةمنياتياصوواكن،المسرحوعهم

بينمنرجليخرج)!ءالمواشعلوا،الضوءابهعقا:اصوتا

الفىصءيصد.المسرحخش!ةنحوء-كريةبصىورهرعاةوررجبنا

.)افحيرةملاهحوجههعلىالمممرحخشبةعلىاصناعيا!يطهر

الهءويوجهللمناعييربهاجيبهمنبطاقةيمخوج):ارجلا

)الجمهوريسصه!لاكلمات

المهضصية.هذهب!رضاذنلدينا،آجل.سهبىيأجل:اص:اعىا

!!فيةسمكذاكمناتأك!افتطبعوا!رقةاادارةءلمفاتفي"وووودالا!ن

(المسرحيمتمأ

انبةالثاا!ركةا

،ادهـإغاصورةعلىالكبهرةا-ؤالاعلا*قى.نفسه"الكتب)

ا)ـهضي،العثمه،ءاوصنة،اء"ورةاه!هبجانب.مغهرجخل4مرسهومة

وأءخاءاوزعاح!لهومن!تبهوراءجا!ساًلصناعي..ب!ر3بحجم

)الادارة*جلمى

!!ساتار-و:(الرم!ورءواجهةفيويقفينهضأا!هاءيا

رءنتص*لمةف-!،ردأت؟،برلمسض.أهوالافا!مهم!طاااخزامالمترصءيئ

غاير--4على،الادارةم!رو!اعضا،اهـادةمعبتارس!هاا!ءني،هذه

،الادواربهـذهذتمومالذرننحنلنلبراينسبةايس،ألاهم*ةكلن

متر!-4اىايم!ود).وبهكرا،ا!ص،لكمبالنسبةبل،فحمهب

--ما*اقدمانعاىامادةاجرت:!الادارة"رولمساعضدورخاطب

تقر/راىامضكمالمهةمعوان،واتهويقجالانهاشؤونصولتقبريرا

الموق!فبءثعلىل!!قصرقىالطار!الجلم!!هذهلكن.اءهلافؤونعن

.يروم4*دمايواءامناتتقلصا-وقفا.أج!تناتواص!هالذياخطيرا

وءواهبكهم،الاعزاءمواطنبابيناجنونا4زمهبانخفضت،بباووة

،اطبعبا،وتهـاهـون.لم.ابقاالوضيمءأنكمارالجهتعدلمامتازةا

تترجملاكاذتان،المواهبعلىكبيرةاهميةاعلمدلا،نمهخصءا،أضني

اير--!اماماتراجعلاانئيايضالكمواضه--حولةله.شهبماتاىا

ار-سى!ديانيجبالطرقكلبانأومنقاتا)رف!وة)..عقبة

جيبيأ

أ!ضا!انمابجيبيوتمر:(بو!ريبهمم!م)اوزعا

عاىتقعجيوبئاانفيضكولا:!واحدرصوت)الاءضاء

!اطرقا"لمكأرصفقى

تدرهـونثمتمما،ا!"دةأ/!اقديرالىةتستح!ون:،عبطا"ثا'

مشتركةتكونانيجبالمصلحةهذهوخدمة،"ثمهتركةاءةالمصان

اصهديمهتطيملابماضحيتالحامةارولحةهذهسبيمافبىءأإضا

يقبللابمانرى،الهادةأث!اواببوم.(لى!م/تجؤس!لح!بةالكأره

.(القاعةمنصوتيقاطعه)..خطرفيمصلمحتناان،الفمهك

الامممنموق!م،وحممهمبوضوحنعرفاننر!د:الصوت

الامن!هجلسوقواراتالمتحدة

فيء!لمحتناانأجل:)شبئايسمعلموىآنه)اصناعكبا

طوجهدودعد.وفكريباعصابيعليهـاابخلاماولذا..خطر

الاقههءادية،الكارثةتجنبئاجمصدةؤكبرةالىتوصلمتشاقيروزول3

..لكماشرحهاثمو*ن،نخبهذهـالفكرةنشربانالا،ا!نعليمناوما

الكؤوسملءفيوياخذأويمهكيازجاص-ءالىا(وزعإحف)

.(بهمأالمحهطة

بسد6نسمصهالمفكرةنخبنشربكيفولكن:الاعض"،ءاحد

فيجاعتها؟نقتءلمو

لاست!(لهذهأففلوضعوءلتكونوا،الاننمهزب:االصناعي
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شتح!سونبانكموثقوا،اخرىمرةنشرب،ترقكملمواذا،الفكرة

النهاية!!*ألها

ويجرعونها)اكؤوساين!اواون)

رالعةافكرةانهاحقا:الاءضاءأحد

مدهشة!:آخر

تماما!عبقرية:ئالث

ةبالم!يدقثم،راضيهبابتسا*لأتعذقاتهميراف!اص:،عياأ

:(بكة-"

حلوي!ننحنح)!السادةايرها،الفكرةالى،ا!ن:اصناعيا

وز.لرص!يث!الىالموضوعميتحدثتلقد..(قلهلملاعنقهرباط

..المواعلات

أص،-زةفبمالمواصلاتوز.لرشانو"ا:(ءقاطه،)الاءة-اءاحد

-؟السيهواوجيالبرث

..لكلاماًصلااودءوني.صهتا.صمتا:(متضا"ما)لمئاجم!اا

.4.المالهوزيرصديرقهالىتحدثالمواصلاتووزير)السابرقة4بل!جن)

اقترفي!لقد..اهه:الموزع

-قياهالماووزير:)انتباهايالموزعيصيوانثون)باالصناع

وز.لرالجنرالالسهجد،الرباياممن،اقديرماصدههالى"حدث

تند..وجوههمعلىالمضكونالانطباعيراقب)..الاصتهاعيةالث.ؤون

.(الاعجابنظراتويننباداونالدهشعةاصواتالجميععن

تقراونوغدا:)اجديةاالىيعود(ثمبخبألاءيضحك)!الصناع

وزارةقررت)):(صحيفةفيكا!مايقرا)مثبرانباالصحف!سبم

ا)ضفسانيبن،الرضىلرعايةاوطنببةايعالمشارتبني،اررؤونالاحبمالمجبة

هـتهلضمويلاستعدادهاعنفاء!بت،للفكرةالماليةوزارةوترمست

إواء"لاتاوزيريرلهدوام.للمبادرينالماليةالهباتوتقديم،المشاريع

سءلىبتأمبنوزارتهاتزامااعلمنحضى،الانسانب"النيةبهذهيسمع

ولاصحابللمرضى،المريرحةالنقلوسائلوكاولا،اللازمةاالمواصلات

."...المشروع

المجتمصين(وجوهالل!شةتسود)

ابىادر*ناولنحندمنافما،لس(دةاايهاهناا/لنمباينضهبمالن

هـ-نصافبةمقألاقالصحفمحررو!سيكتب،المشروعهذاالى

اءمرا!ب"وأألا!صتدفيالازدهاربيلفياحميىدةانشاطاتئا

هـننبدير-"لما،الدوللافيالقباديةالمراكزاىابرقعناوسيطالبون

تحم-صلعلىواقدرتنا،الحهويةوقضاياهالشعببشؤوناهتمام

ويؤهـوني!تها"-ون)..العا!يةالمئاصبتفرضهاالتيالمسؤوليات

(الملأنتاهو"لمفةادئام!،يديهبكالتااليهميشير...دفبرحاك!م

تحقبقلانفسناضمناقدنكون،المشروعهذاتنفهذناحالةوفي...

-اءبف!كبما،الدوالأمنالمدممو"ااموالنانوظف،!اولا:مثامةاربراح

اًلمس!اعدات،اكبرعلىللحصولجهودناا!صىونبذل،انالمارشمشروع

اخفقاتاوبينالمساعداتبينواافرق..حدادنىالىنفقاتناولتقلير

.ا:اخا(ءماربحايكون

11!ءرإخاا،ارسضأنيكونلأنفمهى،وثافي".اولاهذا

قدنفنكو،اجهـز"ظحسباحتياجاتهتطويريصيوهذا،حدابعد

"بحثا:رو-احاهذانستغلثمومن.اجهزتنلتمريفضئسا

الدوللأفىبشعبيةهوايةيصبمبحبث،كبيرةبدعا/لأالسهيكواوجي

..الموفقةاجهرتئاحولاللبدائرةوتتسع،باسها

النباحمدىالمجاورةالاقطأرترىحين،وثالعا.ثافي،هذا

لاؤ،هـ-ة،مناالمساءدةطا!باىاسفاراتهاستسارع،حققناهاذيا

ي-الهالاقطارفان،العطربنايجدروهئا.لديهامماثلةمشاريع

وس!ائلاىاتلجأوو،دبلوماسيتمثيسلوببطبيننايوجدلا

،هـ(لايرةعلى.مص،نعناواسرارخرائطئاالسه،الجاسوسبلآ

لا!النئرطلوزارةالمسهالةهذهذترك

ا،ةخطيط!!يللدقةيا:اجميعإ

كأسافلنشربص(بحماس)!الثاقبالن!رلبمدويا:الموزع

وسرعان،الكووسملءالىيخف)!الخلاقاذكاءاهـذانخباخرى

(واحدةدفعةالاجواففيتن!حمبما

يعقللا،هامةنقطةثيير!كولموركمأحداانأجؤم:الصئاعى

ثملالظعيإتردد.اتلةوناجرسيرن)!رلمونهاالمشروعانجاز

ورفولاننيآعلممين!اثءطانابحقإبى،بئترء،ذا..(السماءةيرفع

---،دائه!"مريض؟..جمازوجتتريدوماذاإ..الاختناقدربرلأالى

*--نأصلبموانا،.كأارهاذياالطب!باىافلتذهب..ى"ريرض

الجمهور،اى-اصوتهيصلاندون؟ل!ا"ونا)كلاميرواصل)..ابر!ا

!المممرحخارجمناءمواتترتفعبينمل

.اياطبينفمهالن!إضةءر!لا!يضةمر!ةيص"ر:الاصوات

اًلمرض-ى..نحواثص-كإءكلفياًارةحما.بةن!اء*لا/لمث.ز!هـإ،،وان

تن!-الماوسرءان،ؤؤثس!يرنتصحذونواا"طإبرون..اعماؤكؤ!بما

و!--ا،هئا.ىالمرة.!.ا)فضرةاجطوعاءلمىاحادةااث"ةراتا

"!الحطادون

(ال!،دقلملاهه3اء"لوربى،رضرقافنل!نسماعة:اءكه!المهركالق)

..م!رعاء))؟ؤ،نضكما)ةيال!،"قىا.قطةاهىمامبخ3ادرهل!ها..

..،حكموأرلي.:صا.لكمءرارؤفاعؤك!الان،فهر،لاألانكم..لاطول،!لا

واعجابالاجهزةوعنالمارسننانءنتئ،"ء!..(داسضخفافرأ-"يهز)

انناتهتقدونألا؟للمجانبنبرا)شسبلمة*اذاواكن..المجاورةالأفط،ر

!ا)!ةهـداولرس.،نه!مللرونمجانهنالىكأبحابر

-لاد-ا:اوك!الموصود،يئالمجاذ!ننره!افاإكأب:الامحض.لءءأحد

!ددنرمالئح!

-اكلةتزضاا،لالاو:لس!ببجمن،يكفبىلاهذا..لا:ة،ءكطوصا

ضث-لا-!د-ااناضتبء"اوكانت،وعالموضبدراسةالاحصاءدائبر!

،ئهاب،بتالاحضرواظتؤفىالاسبعضانهو،.الثانيا.:حطاوا.جدا

الثمؤونوزارةمنالمباثرةإ-اعداتاعلىوحه.للانهاالمحان"ن

..يةعجتمالاا

دع،ئصبس"حملقيبروا!،4اغاؤهارهكن،الاولباور:إوزعا

مقابل-استعدادعلىاكبرىاوا)إصحف..اءكونانحهـ!21كبرى

الا-صرة،و،اظنياا)معبباءا!اهمقيابر!هاقصاما-ا!ناررءبالاحر

وز،بربص!يقكل!ضههـ-..!تآ!ريةبلمهجة)بهولةالغاؤهيمكن

لأل4وةالذي،المالي!ةوزيربصد،قهيضصلىدهـورهو!و،المواء،لملات

بوو!:ءتلغىءرسووراة!صدر،الابرءةإءيةالشؤونوزيربرصديقه

..!المجاراصو"تاترهـىايهنيالارر!الىاالبالثرةامسماعداتاف!13

فسهـاعدتمكاتتلاو-*ون،:احافياىاالالوتلكتهـهـ3و!كذا

..اهالاتقحالهءلمفا

لمخر7سراهئاككثى،ةر"بئ!لاناضهبمخبث:اصنلعياا

السماعةكيرفعالتلفونجرسيرن)...وزقن..ب!دءليهأطعكم

الموهو،لأ؟ال!*رفيرة!وضهازوصةيأهينجههـنمازصأ،ا!نو..(متاففا

ؤبلىفورااصرفي؟المسةحقةإلاجووصبدؤعابونيطا؟1،راًءاهذاما

لياكلوا..آخريوماضممت!رواانإ-!طيعون..اعصابركبماأفقدأن

السى)..بغضبمكانها4ا(-!ع!!ي..اهداحتىوحفه!مأؤهبلآ

ؤ-طالبصنالاءعبعؤعطب،-م..هاؤلاءدماتاهـءماصي(ه!نالمجت

كهـما!داءبا

عليمهطلعنالمسراهناكانقلحط:)"مث!!ها)الاعضاءاحد

اصواتترتؤ--9بيضما،ا!فكبرافيمسصغبرقاالصناعييمبدو)!بعد

(اخارجامن

!-ا(وولائحةالاسعارقالمة!قيفاقما!لاءوباء:الاصوات

رويا.وال!احاتاشوارعاؤبطيوحغارويا.الاف!ؤلمييوحةارؤيا

!اخلاصا!اًلخلاص...ضابالاععلىيوحنا

..الر؟وصلئااين..هه:)ذءـولهمنيفيقأالصضاعى

بالفاهتما"اابدىوالضعليمالترببةوزيرانقلنا..السرآه

مش-ونكلعنمعيناءبافاوزارتهلناتدفعانوقرر،دالمشروع

-77-الصفحةعلىالتنمة!
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!ه!ص!ه!555نبركم!م!5

حى5.300000!هح!555أ-
الو!ب"ا!!سسمة

-7-الصفح!عال!المئ!ور"!هقى-

اىابحاجة!نجر،ا--،دةاار،،،هـض،و"ن.."ؤ!"م!ش:!توعبه

يهك-نلا،ا*دداهذا):،ليتوؤروحتي..اجاز،نامنعدداعهـد

ب-،دران.لجب..اك.جعةا)ص?-بئإقالاتوا،،لاءلملأزاتةوراء3الا

؟نفعلانعنسىضطوماذا:الامحضاءاحد

اجل،(هص-صةفىغيرنطراتير-:اد)ون)ق-ءأصر:الصناعي

ب!قبلوناًاف،نا)ءقيلاء،-"ناًؤص!..الم!،زءنهـىزربء،ز-*ناجر

وجوهءلىده-كأ)..كأ?تابربرة*ق،رلالمجانهبئبلصورماقبا

وبءضهم،،ضتاقالا،118شمانو(ؤشرح(3ءباةتبأصوادفمرؤقيقىاجهيعا

"لملاثكلاو،ا--ضةاوزءمف:تبئ!كلهـرةالاجوردؤعاساسطعلى

اتىاالءفسةاؤفيا"رسظانء9ادرةمنكرون5بةرلابح!ت،د"ءوات

خةفيةة-ءاءكأبربر،لضهـرو*،،و،ه!مصووعاىململا*"زرابع.تء)!وز،1تأبر

!آراز!ابداءعلى

!عزيرزييارصجمشيطانانك!لك!ماءيا:اوزعا

!الذكا:اوه"الحكمنتهى:الاءفءاءاصد

!الاعمالاء--،بفلضكنهكذا:آخرءكأعو

(ا*ؤوسااىايهـرع)الالم!جةن!ب.أخرىكأء!:الموزع

رأناطهث:كماناود،ال3أسءرزهنضربانوقمل:اص:اعيا

!اءديردةااقيالماا)-:ةإقيبداؤىور?*ونإنمروعاافت!ضاح

يوسلغؤوايفبرغون)..اًفوبر..ؤوبرا:)لهتفونأابه"بم

.)اجوافهم

ا-سحا،5ء!)

الثااثةالحر3لآ

قى،احدبد/ةاالقضبانمنواص!،،.ارستانااغرلىاحدى)

راي!-،وعلى،نف-"هاإ4احدربىاا)قهب،نمنءصئوعوبواليةوسطها

مقيربركأعلى،المرحطرففي.كار،*،"ور.راص!جهافيخذضمخموفل

ووراءه،بالاجرةاجائينالتسصج!لمكشبيقومالحدوديةاواجهـةا*ن

،الاوراقاما"4وكدساقلمبرااء-مكوؤدالادارةكلبرؤ"طاعضاءأحد

،وراءالاىاليمقعدههـ!هيل.ات-جيلاك!طالهلاور-مقهالاسضعدادا

وينعشد(

ثالادارةمجلسعصمو

بالمجانوالموت..ث!ث-يءا*ل

الوقتفيفاقبلوا

الموتتجتنبون

!الاخوانير،،أيا

والرغيفالمؤدامالمجد

ت!ناوجاتلمالي،?!ما

الجنوندقبل6

نئربرهـء،بر،لصاءم،نةهلمهماوكل

اوقتافيقباواط

ا-وتاتجنننبون،

!الاخوانأيرها،،

الادارهءجلسمنلانني

اثم!باكواالص!سرأعرف

الصارهقهلأانأعبرف

السواكالمةفي

الاخوانأيهافأقباوا

!بالمجانالموتيو2شيءلا

إص!-.امههناؤيء!ظدء4اءرأةالمقابلةاجهةامنتدخل)

وا!ورفىألممبالزبتعدو،تح!نع/،4جال!تمنالادارةمجلس،ضو

؟امممهدةااءشهااجلكمنافعلاناسظطيع:-ماذاا)ءف"و

اجليمنتفهلانتصمحتطءعوهاذا:(!ويتهـ،اما*"*طرح)اوأةا

"ردان-تطيعهل؟عضدكملا*هلجرنيتممهانسوى،الصيدايها

رالم!-"فقدافياوزوصفي؟المهاصمحربمبمفلا)تيواديالي

!-يغرقالذيوو)دي؟ا-ء!،راتااطاراتحرئيفيالبمزوو?للمحه

ا)ضفط؟صربفيوذبحتكاغتصهتالضوار:!.كبما؟ابلاستيئاءرب

إهـكاز-ووحانرر،يى،ا-مبداايهـااجابمئبف!للىانفخطيمماذا

-؟ءؤ--ءكهؤببرتونيءظبرل،ءمري4دقباحسباةبا

ا-يدةايتهـااصتعااحسضت:(لارإوا*صطنع،)لعف-وا

الظروؤ!!*بنعيثمطانرءب،اء،"ءاالملاصت؟،ر،جاللا.الجث-اقى

الىهوييهـ"عنالتفلمصءلبعضطينؤل)..الاعداءعلينايفرصهاالتي

4،كالمالدو.لردهـاهاسرعانوا!"،،،1ابالهـويرةيده.إمد.اماء4ورقة

ىسعبدتفضلمي..(ةابواباذصوإت.ر..ء*ءنجهدرجفيويضعها

ؤفصو؟دخلا:وابةاا-ببدةات!ح).إهاهـملاءكاناءىرالدصول

صفوصقرؤصصإف،،ابوابةا.خلقئم،اسضسلا"يةرصورةالجنون

عؤك!ءدلثعكلىمتطوحا،اشعثرجليدخل..الزوايااحدى

:(ثملليصوتيئولواأ؟ضبزتويدهيرهد..السصكد

نا،اجنوناإ،هضيماذا.فوراسجك،ي/.سجلئي:اس!رانا

ا/هاور"جكي؟ركف"ئيالذياوردربا،ا::-زرا!هنمضكمسأ!"ضكنت

..ات،،!طنااومءضد!!كونآسو،لصارا

يتك!و!:(فقرد)ض!و5)ا

ثم،المكتبعلىوربرءكلي!ا4هووةا)صكران،نجرجبر!ددمد)

المصهطبة.عاىمرنهيا،ويدخل/!ؤءها،أ-واركأازءوؤورا4توص

ءلملا"!4-!ل،ام!را"قتبلفيشابيدخل.مفتوحةالمك!بةتبمئى

،مضوددةرء،ى-اكأبانرويهحو!مبسههـ.عإءلان!4علىوهـ!داء4

ذآهلة(حالرةابتصاروفى،ص،4وعلى

.قدموتنئصجع.اضاباايهـ،المههـددحاجةلا:اعضوا

ردخله،نصفا*انوا،برهـا-برجملىهنااطقسا!ياه:ا*إءلا

..ناصءقيكلمنالنث-5-!

.هوتكأعط:يابةاجه،لارالعواكذر:اعضوا

إلأ-الهـواولكئ-رائمعءنظر4ازحقا!آه.هـويرقي(:العا،ل

ارى!اقهعجاناًع:رنلر/)-صهـبثاقيالمدرسءنتضرجتفكلد،اءتر

.ا!ناحدقلاللالمتسجاءنان

.المعهكالميف!ديىنءنصهـبدة4دلمحعهذه.فىهور:الصمو

.بالساإهااهويتك

اًنه،.رةا!*راصهـ"تيتوأإالب،إثاحد.)خرجت:ا)هـ،اصل

منه.!ناميلاواصب،تعا!كما

اهوية!ا:.والعض

بيحفى)تبو"ءافلكئرة،اءنر!ي!-يرةاـ!واً.صحبح:له،ملا

بعدءهي!العهل!ان-هـوبننبىأء:يطلإواابر!واكثرة،اكلهلا"كاتب

اعب،أنعاي!-...ءنيكارنواءاا*ثرةو-ءلا؟للأواعود،ايام

طلبوهـ-!ماكثبرةمنثقدتها-فقدتها،هويتي-دالسيايهاأسرة

هوبة!بلملاواو،ا!عهلمنا)كطبدلا-"ئي

..ثخصيفك.لمخبتوتقةاو"الىبرحاصلأادنخا:العفهو

عندهـ..(محستم!ثما)..حقمعك.آه.وثيقة:اعاملا

برطاؤ!أءجبهمنيخوجة..وثيقةاعطونيالجنديةمنسرحوفيى

،المعلووراتبعضءنو؟وبرنجقلفيظفحه*،،،العضواىابادبويقدمها

،بالشهاًلىوربثم!ر6ادرجافييدس!ابزراث3ا"إقيائيلوبعدمبصورة

ءصمانف(بايدلف.اليلابرنجطراندونالمف!توص4البوا؟لأباتجاه

،باطمئنانالحالطبج!وارويجلر4زمييى!ايحي.بهدوءالبوابة

بخورءاكضبامنويئقدم،4!هراانيق،ابئيةاثويلفابيدخل

يفهويخرج.مدةالجاوجهـ"ءللامحتت!دلاندون،وواثقةصارمة

عئهـس-يعلمن،اخرىواوراؤ،اعسكراـكأااءدم"امنالتسريحوبطاقة

.(ا!ضوااماماكتباعلىويضمها،ءرتفعبصوت
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ال!هلفيراغبؤ،تت،اذن:)ءضرددةبانخهامة)العضو

لديذا.

وضهء--ي!،ن،عمل!البصن:(خطابي!ةدلمهجة)االشاب

؟نقناءة،"ءطوع،ابرل.ضنطوعاكذني.حالاحسنعلىالمادي

هرعواوء:ذا،ا-يىلاالوفيالمشروعهذالخدمة،خاطرؤطيب

اصلءن،وؤ*انبحماس،متطوعين،ا!طنهذاشب،نجميمالميكم

و/*--صدم،ءفيما!ته"اديبازدهارزبشراتياالمصاركةالمنمتطةهذه،

-قا،اؤلسةءاان4واز..اجيمالنابهماءلمهتطالما،رائعانسني

.حةا،ا:ءتردةاالاصقاعالىا)هجرةثروا7،اخوتئا"ناأكث!بريرنان

فدا-*رانايثون)...اقو?ةابكرا"ض!ع،بفنفيبر،الثراءعن

كوا"-القضبلانمناد،ربثم*"(فلاونهض،ا)تذصكبماءبحضصحا

كلهصةيرلة!ووووإت!مساامنمابايمص!معجادولا.4يدبربكلتابها

الداخل)من!صرخحتى((القوميكأ((

طظ!:اد-كران

..الوطنبم3بريائهمو:(مواصلملا)اشابا

طظ!:ا"ءكرانا

،نب!الاصالمحدام/دوس،ماا،لمذين:(مواصلا)الثص،ب

لأ!!نمجضو:(مقهقط)ناالهـر

.."رءىوالف..مرحى..ا*ممرحى:)اصلملا"و)اشابا

بنظرةا)عضهواؤق".إربرءضه،،ب!ماسا!قفصيدخلأإ!اكصرولظ

(د،ا"خ!"ض1)شاب4البرلتةت...د!ث!كأ

ر*ونانإجب؟ءفهو*""البوابهذهتركونولماذا:التذه،ب

را"--اواحة،اءه!وراوور*لملاءقيالمؤرر"-ةلامنء!طا،،دالهموصدة

و،قةء،بعثفاجوابةاإء*فق)!اهـةاخاااءاريمخمةاالولى،اةاوقار

وعلء4،امصة،ءياا/دخلاللتظ"هءـتؤكبا..اصهـالجدرانبجانب

)الارهاقدلالل

؟احالاكهف:إ؟احهموااىا)ال!:اءب

!ته،مالاهعلىاشصكرك.برخصر،للها-ولا:("ضزافأ)العضو

؟العملحالكعف،اؤصب:الصناعبى

دفه-!ةهذه:(اقفىااىايشعير)وجهأملاءلى:العفصو

!يرامكما..عديدآدفعاتسبقتها..جدإدة

اص:اعبايفابر،.ادظراًتغافباللملأءحءضقالمىبشطيدخل)

:(لأبدهتئصإ"صآلانهو،الادارة"جذسوعض.و

؟/ر!!ء-،ذاً؟زةء"كا"مىتلجئتهـل؟اقت"ن:الى'ث،ن

جثت5ل((ةاررفاةايها.0((؟انامن))ةافاضباافتصاب

((!؟يدأرء،ذا))،واخصرا..!إجرمونايهـاأ..((؟نفممه!بمالاسجل

دؤدونارزينا!ؤلاء-ة،--ماناريد..اذتممناعالعاا،امانأرود

لموااـثصه!اقاءةاهـفهالىاتواا)رزينشهولاء،المجانصنوظيفق

تمهرونمنرآ..كمحق!قىلمىءيف!هوكمانردهماًر..مسصتت،

هـسصارة/خرقونءئ.و،!قةاءيىاذؤوزكماتطيبوا3لمهااما!عااذهار

برراًئمكم!بة8ممىناحذركمانأرإد!الفاخرةم3دصجائرلتنئمعاوا

ؤ-رر))..إالمجاز-نمن8ء،نتبئسرهاثحمعباهذاجهلفيتفلروالن

اتء"ببر*ت4ااونت!جعوؤر،الابداىامر"وناواحداشخص،تجعلمون

ءجةونابر"خهاثت*بج!لت"تطيعواانولؤكم،واحد!وممجئونا

..((3!الابدالى

اواز،!.برء(ا:،راضهونءهن؟ر*اانتثطئكوءا:ا-انبهبنا

..ةا-يىا!طلمباتات،/وؤ!ون،بئاثا(اسادة)،ؤلاءاثكرالنجزل

..4ط،"اارد،حاعليهـم!،ترصة-،--ونكمان:الغاصببالخط

بهةة.!ونإناتاوصدهه!م!ءل-كملا.فىقىاكمحقاحب،ةاومقطلبات

وءة.--واله"تاعيءموتصوأ"علىرطفى!...ولا،جتوقكممن

(الادارةءتا-!

-دوع.رآ..اونحدااءهـضاايهااخرس:وامهواا?:،ء!ه!ا

ء-اىاءتديصقد،كب!وا!تظ(مالاا"نء!ربويا،اضقدماشالازدهار

اًذت،..(اخارحاالىيلا!ان)؟،نتء"ون"،اختيارؤ!ه!اكاساحرية

،ا!نظامواهـلوالىاروازونبر،سم!برالبابالمراب!التترطيايها!مناك

هنا!منةونالمسهذابرطردلأمرك

رصل،:)القة:انوراءمنبقبض"ض"ءلموء،)الميطوعونالمجت

!خي!ابةعلىفلإ*،ؤب

،اخارحااىا،بال!وة،افاة*باباثطاويجوشرطييدخل)

صلأءو*رجاذنلالةإبخل...ا"راخامنليهصعهبكفهفمهإ*موهو

إجم-ع.التحيةويؤدونءم!*ر،لآفيطىالمكتبمني!قتربرون.مننطم

دورهبر-يناواهاارزيااعكمااا)ء"ااىأروءلم،ؤةوإبئدم!لهبىبات!مالاول

اكص،لالضلانةايدخل..اتفاصبلالض-ء،لالادارة*جلسعضوالى

اىاظهرهإصندثم،؟ا،اقةلابم8ءلميا.لباءياصضلاقوشفل،ال!فه!

يدفوثم،المكتبوراءابر،)-!المهفوإ:ضشهمو،بارتي!احا)مضهان

جه!--!رالى؟ةظر...طرفهءاىوي!لمس"،دزةبخطىبالمرة"ن

ا)ـىرلمالاخرىإثءيروإ"إصكدىبااء"ماإير.مبتسهااتفرجينا

)-.المجانصر

.!نينشدو)نينلمحلما

يكونلااومارسنانايكون

فختاراذنءاذا

الاقدارايرضها

؟ااجنونامجداماوتامجدنختار

؟المتطوعالمجنون

يخنارءانختار

الروادأبطا!نا

الامجادكبرفاة

!الصارخطوطعلى

:انصيرالمجنون

الخمركاسأختار

الاعنابفلضكن

الاعصابلفجرمن

..اجمراكروممناو

اخمر!ا-كأس...أختار

اليالسة:المراة

القي،دهمكاتبفبىفقدت

ءااخغرالأ:لمتلت

ابيضاءاووردقي

الاراده4تففلالذيقما

عزلاءلقشة

؟والبحارالريحأعا!ماعلى

:ءالجمص-

يركونلااومتمانامار!ير*ون

نحن--إرترىء،ذا

؟الاؤدارايتهب

!ناجذوامجد،ه،رنخير..هرزخنا

)المسرحيمتم)

الرابعةال!ركة

الميدةاعلىويم!لمجطوزجاجاتمزهرياتعدة.ا?ضاءكبماا"كب)

ةركبمهسصورةاممرياالع-اءءصورة"كان.ارؤوفواالمكتبوعلى

اءضئيالد"غص-ورةعنالاولاءلا"ةزالت.مصلموبالل!سيح

ؤ--بزائمالصناعبى.اخرىسلاح8"ؤولإةااو،سى.ء،مصلملاوحل

ا+زرو.إ،ؤيسحتيقظ،ونا"لمؤاجبرسيرن.المكتبوراءءقعده

(بصنلالسهاعة

ؤل-لأار."حانبري!حقألا؟ءز.،ز"يبراحعثور(ذا:الصخاءي

؟!.وفيتزوبخي؟تقولينماذا.؟.اقاتلاوا)س!را،ض:ياضعبابعد

الصدمة(ضظ!تحت،براحض4ووبرههبر"-نجهيمسد)..للكارثةيا
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هـتافي..و)كن..(ببط-ءمكانهاالىالسماعةيعيد)..ولكن

،لوزراءاالقحبةبأولادللاجتماعموعداةربت)ـورد؟!اذاتباالوفت

..جهنماىاا*لملالبرزهب..(وبرخهة"هءرهوكأن)؟ال!ملفما

اء::؟!..افعلانبكييج!رممااكثرالمم!في"زوجتيأ!ملتلقد

..اقمه.طاسوبرابا)ء-دل،اءملابئوليبيء،،وؤنياوزعلمحين

..الفالبقىزوجتيياعفمك)ب،لبكاء،ج!نشأافيمخاطىءمنلييا

وأيرة؟اؤمياغسل؟كفيدءوعاًية..اوقيةاصضا"ينتريركةياعفوك

ءلملائكةلكاتضنقمو،عةيا-ءماءااضتخل؟خطيئضبماعن.لكفرأحزان

اعكاوص-كانت،اره!اقراشؤك!ألماقإمنق!بنكنتيوم..الرب

ة2*وبر--في،ا):قد،يئالاوراقأفلبوانا،اصابرءكمااعلىتتلاث"ى

أشدا"ا(ب،لبكاءء"وتهير؟مع)..المكدلمهكأالارباحواحلاماصفقاتا

ص-ييا..قلبياىاالناس!افوب؟حقارتيأث"د"ا..صقارني

.اتلم!بفوناجرس؟رن!!دعدكمنجحيماارا"يلنكن..وصديفتبى

بتنرء---ةءثفولادفاعاوزإبر..)اسماعةايرفعثمقل!لايتردد

؟وا)دؤ،عالامنبشؤونالخفرواتءلملاقةوءا!اخفرواتاتويئ

رر-ءحضر؟..ف،لوماذا!-"لهجت.ضيرتاوفاةانبأ41روإتحبن

اكن..اكن.؟أ.اكاسبةبهذه،الموضوعفيولنتحدث،!يهزيرنبم

ذلك،قررؤددامما،املاناسصظيعماذا،حم!ضا(دإردد)

مكانها،الىاضلفوناسماعةيعيد)..سأنضظره..المهامنتصئةإضكن

.."بك!--و-"غامرا،الاءص،بءرهقالمظءداحدعلمىويتهـ،وى

)با)ت،ءالخارجمنصوتيرتفع

:تاصوا

الئريبةاصخوراشقوقفيا

زهرزاناورقت

م!جانوالشذى

حبيبهياموعديفاذكري

صي

انتطرالصباح

انتطاروالمسلا

!

رماد...إسونوارفعاد

رابعهمرة

رمادوالاغانجا

فاجعهوالصدى

*

انكهأرالصباح

انكساروالمساء

الغريبهاصحضسوراشقوقفي

زهرتانصوحت

المهرجانوانتهى

..الكعيبهابراريافبمصجحقى

ثاني!ة،البابيقرع..وة.ء4عاى.!ظلواكنهالبابيقرع)

برضعف)وير،هـفوصههعنكفيهفيبعد

!ادخاب:ءبطلصناا

واو"،ير!بصنىيىصهماصئاع9ابربمادلا،ربرالتلانرقىإدخل)

انك!اوزراءارفيءرسيدي...(وأسىبانكس،راكنو،بهممرحبا

!اًادفاع،روزاب*ءا..ا::ءلمةا9ـالااضؤانةرهذرفإ،شرؤ،؟منصةبنا

ؤءا"صةياوتقد.لمريشكريجزيلو)ك.كمكالمكتب.بكمرحبا

..لراوشلي(ا"فلمو".اتفضلو.لبةولايروز

كاا!-دماناود،الحم!و"ةباسم:(بروقار)الوزراءرليس

..ا)عزازةازوجةابوفاةالننعازبمماأحبر

.الاءماق"ن"ءبةالمههزتناافد:ادفىعاوزير

الله.يرحمها.لمحاضلقيزوجةكانت:الماليةوزير

احارةاانكم5كاان.ة"لالاقسادقييااكمثكرا:اصاعجم!ا

منليبقيء،،اءناةامواص!ةعلىوتتضجعني،العزاءتمنصنا

)رأس"وير،زالوءئ!كيزجاص،تالىاوزراءار".سىيرنطر)..عمر

شهوركافهموانأ،الشربن5.لدنرانكارى:اوزراءارليس

هـن-،بعفالانصأني/ث-اءمرهامنؤل-بلاان،حفا.واصرء"

وء-صه!هه

..اكذافيشكلا:والمالىبئالدؤاعوزيرا

ترددوبر*--د،لهميق!هااقداحئلاثةفبملالمت،عيايهع)

(..لنفسهفدحايملا

ارحمة!ال"ا:(04ؤالىالكأسرافعا)اوزراءارئيس

(واحدةدف!4كؤوله.،مي!جرعون)

زجاجة!تناول)..شكةلملا،ماخرمشروبانه:المايىنم!وزبر

)الفارءةاحؤوساويملاثةسه

..ا---"ااخاسااؤربيةقدالانهانان)*ةبلا:الدفاعوزير

الكؤوسييجرعون)!إ"01ا،!خرحينءنش!وردا"ملاشؤونانبل

)واحدةدفعة

اوزير.اءعاليياأء":ت،حقا.أصت:(بمسكنة)لص:،عئاا

بنرضرانالانقابلولاؤجاربر:-اوزبدةاءمارزازهورلابشريةزقدم

اإخمضل!

اإنتىكلة!هيتلك،ازردةاو،ازهورا:الية1اوزير

.4-داعاللكمتسبباًلمجاورةالمولفا،اذن:اوزراءارفيس

الرديجب.أبدا!يطاقلاالوضع؟صداعوأي:الصاعي

!ضغزازيالاسالغوغ!ائبمالتصرفهذاعلى

..حاور.15اردايكونأننيحسو:اوزراءارئيس

!اروساصة..السترا؟يريةاشؤوناازناءلميس:عالدقوزير

احفه،رةا?اهدمندخرصوااذناالجنرالاتخيرةالتكتيكيةللمسائل

!ب-اربذاتمعاهد،وننعامكم،،وهي..ا)حرةاحربواالحرة

..اجربافنونفيغنية

..!يغر3.تاصي4ءب..--قىاعفصحرباسنش!هاو:تيل!لماا"يروز

اض!واوصيةاللاؤحازاتوبخيره،الادواتلاحلأث

اقنلذضطران،.لاما،لآكلؤد!عةااءراًوورعيكون:الوزراءرف-ر

..يدؤ!وهاقيخبثوة،المرفيان...تهدينهمسببلفيابئالهم

1،ر،خية.ااءف"،ررةارسااتناز(ديةفينفصرفلن،نعنجهتئاومن

الارت-!اثيقياوءوناق"ميرعكون،و!هفا!لآبر،لبكل:الصناع!ا

!الجنونويرفضون،السب*ولوجية

واكز..قي!طرانا!لاعيستطب:(ساخراأالدفاعوزير

!نط!ه"انعإيايحصمواجبنا

ء--لمى-ووكأ،4از،دةاأص.1اي،،واةءحااهـكنو:المالض!وؤ.لر

رلىااتسببل!ياكةاحافضرجصءنإاللاءبلاةإبرلمزمألاالشعب

لانفسئ!.نضممنوص،ى.الاءلملأموزارةدوربرزبةرهـخا..حضارية51

الا؟للادوزارةاء:،ءناكأكطانعلمم!ابففي،اجماووةبراتعبئةفيالتوؤيق

..جنراًلاؤضاخيرةمنواحدعلى

وزب-لم،اؤص!-الاءلامالبرةرءلىتإموو:ارؤاعاوزير

..وووالدها!وناا"رخعديدورةرجض،زان،العتيد-الاعلام

!ا"طإاةاييتاروءنراءر":،:ا)قياءةءنصوت

!الغلاءادضءر.لم!الخببرصباح:خر7صوت

ء-.؟-ر؟انلم،ءقدونالا،والآن..لتضكبرلملأ:الوزراءرئير

ا/ف،ءا-منا-*مافي"،متسحبؤداوزاراتا

!؟..و..و..وو:ا-ارجامناصوات

؟1ءا!ثمرؤبف.ء،ضىا"كقلاته"كالكهـل:الدؤاعوزير

!و..فى..و..وو:ا!شارجا*ناصوات

ؤ،نت.-لمكذاضجم!لا.ابدا.ار!ا:(/:*امر)لوزراءارلهس

هـ..ولثن..!مبتقديريا&اسادرى
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والازدهارا"-لامواالاءن"صلم!كأان:(ءقياطه،)اً)!فاعوزإر

،الته-اء"ثءضةانها..الم!قيشنافيكأاءاًتابرراتسخاذعلإ:اتفرض

رئ!س*لامح-اىعا-رجابو،\!الارلي،بفئهـ-"نعهلدفاءكن

"وقفه(انقاذاىامه،!9اوزرا?ماا

وزإف،اءئهط!انالاد!وزير-فرةتااجل:اوزراءاوؤ"س

ببعض!بهضنا،الظنصصمنعشدو)روخ-الدفاع

المتبادلة!والثقة،اظناحسننخبنشرب:ايةالماوزير

يوزعسا(واكؤرسا؟ءل!اصضاءياا)

لتؤويدت-،اتءدادعلىالاحراراءهـدهـاءنااز!:الد!اخوزير

ممقولة!سيعاروبئ،هإبنرياتا؟لقدر،ررلاحبرا

،لحدوداابهداىاواعيماوسبكون،واعوشعبنا:المايىلأوزير

!النارإطللمقوالاحزءةيشصدانوسيم!عده

تحدبدسوىإجمقولم،از!قئافقد،اذن:الوزراءرئصس.

الجباةفيالمر،فينحق!جهاونالذإن،اضخلةءناهـؤلاءاضربالموعد

.ث،ءكطاجهـز-"تطويرفياع)ماوحق،ا*بىبمةاالحرة

!اءفؤ:ا:الوزراء

لضلمفوناسماءة.لرقع)!تفقناا:(لصءض!مخراكلشا!الصضاعفيا

فك!ا.صسيء.الجمبلمةكرفيرةالع!ىاًيتط..(4آس!رقيريخاطبو

الاس!ىلبص،ركونااهـيناجمءعزتن!*رزو"ضيان،اوو-تفصمع

-دعوهـالهز./زةصتب!زوفان،اللإء"ءا!رهـماثاًررتقدو..تهابوفا

..مضزفىغافيدىاهـرةحفلكأالى

الابد.اىاء8؟تزث-4:الخارجمناصوات/

تكرية.احفلةاتكونانالمسصء-عنومن:العت،ءي

الابد.اىا*،انت!كرأ،كا!:اخارجامناءموات

.تص"ونماكلزوءضياهموسصعد:الصنماعي

بن-لمط.اًلعا)متغمراخبرىزوصة:ا!ارجامناصوات

يواءول)..وا)"رح!از!ورا?رة-!منز):،نوسيكو:الصناعي

(ا-ارجامنالاء"واتتتكلمبجضما،احديسهمهان!ونالكلام

برد.!!ور"ل..ءرإ،-،،اصتارتاثء!ىا:اءإرجامناصوات

ا)سه،علأبههدالصخاءي)!بر،ا:رزارتخرجبرر،دةاسوة..اله،اميغص

(رفرخكقء"ويؤكءكانهاالى

:(ينشدون)الجميع

اكههانفسفكل،اكمطوبى

ابرةازهامهابةفي،والؤق

الأئكهاصادةوالص،لكمطوبى

اجازه!ي،الساعةهذهمن

الابوابمفاقيا

الكفهذيو*"في

هـالر!ارناض!احكم

الاثابفيفالنار

عزمناعقدناثق!،لناطوبى

مباركهرسالة،وعرمنا

حلمناشاركونرا،وراركونا

المشاركهفي،احياةواالموت

الطبولالىهيا

الموخرهامميا

نصولاذ،فنحن

!درهزوبعة

)المسخيعتمأ

ال!إمصةإءر!.4ا

يط-ناتابالخنينروزدصمةالمصلصة.رسء،نا(1غرؤ!احدى)

ا!د!!موثء:كواركبهمعلىص:اههماراحواوقدالارضعلىيجلون

ا?:-صاءكطا.إتمشى،اقفهء،ناخارج،امراؤب..سيقازهمحول

(واضحبارفياحاصحفااحدىيقلبوهو

،جءةءسانلل!ر،ةبرلا.ساةاذ)ك"نوا؟قاكأ؟ت:الصناعي

..بهايليقالذيالربحتدرانالءفارةبدولا

اًؤطالاطرو،،نتلىيكللامؤلوا..يرفصر،صيف،ربهع،شتاء

..خلاياهاابرمدالىمتنبهة

احسص،ر،تا"ررققيمنجد،دهدؤ*قيلان،ذاكمنواثقاكنت

ال!:ء-ة..مجالاز،،عن"بحثاجدلدة1اءص،?بموا..عمل،نتبحت

/هه-،أو؟ءتمال!هـ-اأ..-يارب!ملأر?ء*-ءةو،صتيزوقيمم!*يض

ال!صاىءدد(الانباءا!دديظر1ا،يئعم)؟المزمناداءاتقاسي

!احربإهيالحرباننجبر،ة،"،بةصحبحهرا..اةلمبايفطر

بكم"رحبا..ال!سالياتلمدؤةيوكاوبى،اء:!نافى،ص!طوي

اوزع،ابردخل4الهحكااته5وفي)!بكم"ارحبما..والاسردالهضلىا.لها

-(ءرةالاصةاع:براسهءانهوببدو

كأ-ذ.ن)..اعزبزااصديرقااير"اركمو:(!مبض-،)لوزعا

ء"!رءةت-ك..(ا)ء4يههدها"مؤيىلملأو.رةاء!ااء*ضاءيامنا!"ءيهةا

ء.ب-زاناصتل)ة!؟الاز:،ءآخرامرأامأو..!الء"د.!قا/"اقديرمة

الملالمجبناهؤلاء.1.1!،رلىمنااتجبمااكبااجارافه!ترا!رواظاو،لا"ورا

نازؤك!سواذاءاتهم!!-ء"هماتزاوءا،جد!سمنطاؤ،"8!حشدوا

نااىا"نئمصراءبهـةا"ناواردةااةقارإراوبرل..إيرهرانالجنون

..للاافء!ءاةالاط"رةإءاركا..صلهبقي-ةورطةاص:حاراً!نااوف!عا

..اخزعا؟وناوتاو-،ة.الرببر-ن(بذ!ولث،عكب!41اعنيثهـح)

..يطولانر"ءحى.ز،اءجاةامنجزءاًا)خزعاءتيرنان!تاذاونخطىء

صلىءاة.رددةاالروحوطعمالاامؤظاعة؟اء-"بان،صذانبرءب

ا،?--نكالتو!كبماةاجبماالم":!رنتصورانو.اضبةفيا..الشةتثرن

.ا،دا!للةظاء"را(ليراح!هـ4"صدفيإف"فط)ا?لم!اةاا?اليء:،برين

دلب،51-وا.توزع،-اد.هااوتاةيىكن..ذاكيرحدثان.ابدا

!ا!!و،ا:ا،اف.طا!!باو

ا)!ا،؟هناكء!:(ء،ناقضلياولممسكينهض)المج،نيناصد

ولد-ن..ظللأم41؟ي!حدقظء،اث-دةابرصاررراعشيت!السادة

ا!--نو،ا،ت،نهبئدورباداءقهك!اورد..ر!لوةازدادتا!م،عةا

3.جانين،د،امحملؤ:ا:،..اجمكموا؟اصمم"إز!لمالاالاففاقهلأفموص

تجدثون4الذبنىاقتاااوائكهممن..الموتبتقديمؤلتزماملكأظ

وأبن؟؟قننالواولماذا؟عنهم

!اد!عوا،ء:4ت!صءاكمدفعنا..ثمناللجنونان:الصناعي

المعادلة!هيهذه..الدململكامقوداي!ملكلامن..حصةكم(لنا

المعادلة،!يهذه:(هءسءلموكل،اقة،ويهب)المهظوعالمجنون

ءهـارخا)..اك"ودءقيابرل،دم،الر:ونمقابلفقود:اوولاهووهذا

ايصاءرحب()ا!علياباء:وناص.بائهعلىتدلووةيريةبصورة

!والخاودالعظمةبيارقاإواماء(إ!المجداًيهـ"..مرحبا!المجد

.(علمب"ءئمىالارضعلىإسقط)

ازنا،دةا-طااير!اا*مز*انوؤثن:اجاؤينامنمجموعة

ا!ذر.مؤرر.-ءممفىء15:ا*فارل،ل111ءز،اناا!ءضحقبه!اكتفينا

اا"ان.ا!ذمننخرجانوىنر..ونخرج،يراتاوهواضاعقونمصنردان

ا،ددةإاوحقوا:-،مضازا.،رهلأونار:اءوز:-ل،اءواز:اندؤناننريد

!وا!لادرلمالصوار

!!:-اءنالرروجيريدون؟أوتسهء:(اوزعااىاأالصناءب

.لدءروناًن!ميهإهـ--ونلا2!!:ا*نا!روجايريدونالمجانينهؤلاء

؟يشتهونكطاةصرفبالهملهممحنااوابلادااؤ!صاد
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.ايبىإث،فيشيءكل.عزفىيياصقلقلا:)مشجط)الموزع

س-ةرهالى.تسا-لمطقىاً.إظا،بىفي،ا)ثسطة0ايدير:افي،-الجيثى

!زيعز،نفاقلا..يدءعااؤيكلها..ية)ضنفيثوا!القفافية

!نخرجانإبنر:(ربحرخون)المجانين

و!-و،ا:!لادآهذهيحفمالذيهـو،اقانوناان:الصناءدبما

!الموزعالى)!اقانونااىأفلنحتكم..ؤهـهارجريماكلءفررالذي

اف:اط!واالاطباءفواءها،تحقهقإجئةلناوأحضر،ارجلاايهاألرع

.اًاجاني--ن!ؤلاءاءرفياقازونببةااللحتة.لمكوأضحس!!،والقضاة

.)اخارجاالىالموزع!)

!"ء:ا..عساداف..نخرج..ان..ر!،ر:نالمجافي

هـزرامننخرجدعونا.وده،مالاش:هئا..جنوناشبعنا(?صت)

:)-زنوكمينثصهدونقليلوبروو،صهت)..المكان

السهماءلازوردفي

معقوفهأصابع

الدءاءعليهاسحعت

ما!وفهأبنمن

11-نابلصمدورهاعلىمالت

البصدهحقوالناعلىاتها

اسسلبرارولحردنون!ن

ا!عودهارويةارتاجالى

ا،اصباحطيورءودي

الادغالمنعودي

الجراحفان،عودي

الافعالعلىورد

الحديرغةفيبيضاءمدافن

اساحاتافيبريضاءمداؤن

الامواتمملكةتبقطي!اس

الحقهقةاهاا!ماعلىثمارت

البءف،!الاطباءفىأرديفيجماعةوخلفها(وزعيدخلفليلبعد)

لي،ا:ءالث.جمنالمغلاةا)عممهكرربئا:ززاوةكه!،اس!وداءاالقضاةجببوفي

.)والرتب

!كوفرةااكءفيقلجنة:(خطابيةبلهحة)اوزعا

.)الشاطىءعلىيدهوة.عدبما!لمحالذيكااغرإق)اصناعيا

قى!المناسبالمصظةافي،المنلسبالعدل!هه

ه"ط؟يجريماذا:ؤالشرطضابط

مجان!ن!ايسوااز،مويزءمون،يتهردونانهم:اء-:،عيا

ا-،،مجانيننوا،*و)ماو؟اءاهرااهذء،:عسصكريبطض،

هنا!كانوا

قيء-و،،احالاتامنكثيرفي:)صارمة4علميةلمهجةأطبيب

"اههل.بىء،وراؤ4يقن!،مواكثبريئايضدعوقد،عافلانفسهالمجنون

..احالاتاهذهمتلعليهاتنطا!هالاالطبو)كن

!-تمثلعلمء4/:طا!ه!لااتيااطباعاش:والموزعاصظعيا

!لحالاتا

اًبر،--نرزضجححبث،آخرنوعمنحالات!قيك:آخرطبيب

زا-4في.?ددة)!ةرة51ءمبيااخللاءاىاضغلبافيال!"م

يرءةلء!درعانا)توازناووفىا*نو،افهلبراء،قلاالمريضيكونالفترة

..ا!ابقوض!الىالمويضويعود

ا-ابق!ااو?عاءألثى:إوزعواالصهاعي

بحيت،تما"االمريضإشفىاناحياناتحدثلا2،وركن:ؤ،ض

ينصفلمي؟كماالطبيعي!ةاحي!اةايمارسحتىساحهاطلاقيجوز

.تماء-ارتحاذ/!ماحتىبئاكلء:امنخكمةعيالصظيقترب)

جي:!مافيويثسههماةادليالاوراقمنرز"،ينؤب"جآحد"ئإخرج

اءباورضثف--،ءالحاضرإنءناحدذاكيلحظاندون،ا!نيبين

،اقاض--!بماااعلىيردااندبلاةقيوداينحسهأناللذيناطبيبينا

.(واحدنجصوت

حالاتلكن..القاضبئاسيديياصوابعلىانت:الطبيبان

..)برءدعنالمجانينوهوبر--يننفصصان)..نادرةا)تاماشفاءا

..هولاءنزلادنامناحدلراًحلاقلاقهناصجالؤلملانرى53لمو

جببهميودس،سائلاةاالقاضيمناًفتربقدالموزعيكون)

معالصناعي4اله!ء:قهالذيكلانتب،1،ليةاالاوراقمنرزكلكأ

(لطبيببنا

مقنصةودءمورة،تماماقهمت.ؤههتاقد.اه:!ياقاةا

!اهـكر،يةضاال

ل.حقهقالجنةمهـمةانت!تفقد،اذن:)بار"لي!اح)الصه،ءى

هـ!(نالمجافياىامشبراأالسادةهؤلاءانقررتا)تي،الموقرة

الديمقراطية،بلادناميبهموقالمعاقازوناوبموجب،لمعلبامجمانين

ان!ض!ااىا،الانسافيكأاؤسصقىاهذهفييم!تقرواانعلإ،!يئبغي

يفرببرينما،الانصرا!فيالتحقيقلجنةاعضاءيأخذ)!فهاء،

)وهميعرصون،المعدنيةللطعامبصحون?ضقما!مفمضبان((اجانهبئا))

خدءونا!لنشد!فينمجااسنا!انب!ورزو:)المجانين))

..هناء-ننخرجدعونا!امالعاايفاخدءونا!اخاساايهاخدعونا

يثتد)!!نرفضها7إنردضه،..ا)مثريرةالمؤسسصةمذهنرؤضنحن

ابوابة..اوعلىالقضبانعلىضرباقهمدوتس2،وحراًخهمهيجاذ،م

وه!-ط،السرحجهتبمااحدى*نكل،والؤزعالمناعبميهـرول

)يصرخى،ن

اجيش!ا!الشرطة:واأوزعناعبماله

،-طبةالمه-علىوالقائهاابوانجةاخلعمن((المجانين))يتمكن)

)يمرخونوهمللخروجويرنهدادهون

ية!احرا!إةاءرا:((المجانجن"

!.لشلاموا!يةلحرا

ونعيى"كترطةواا?ترامنفواًتاولحطةهذهفير،دؤع)

اى"كانهـاوونءدهـاالبوابةترؤعثم،فباناقاوراءكلااىاالمتمردين

لسلاساراالبوابةوالجيشانئرطةاررط..بئالمتوردضغط"لقاوموهبم

المتمرد،لم"يواء-لبرءنجما،.معدفي"وجسوربراخشاباغضبلنإوتدعم

3بأءإير!تفونوههل،وصحونهمبقبضاتهماسلاصوا:،نالقضضرب

بم.أصواتهم

!اكاسايهامجانين)-:ا:((،نينالمص))

مجاذين!لسظاماعااأيها

هنا'من-نخرج

..المجرمينرووسعلىالمؤهـهةهذهسنهدم

لؤوسمهم!عاىسن!دءها

زخر.انزرب..((!الابداىاءجانبنصميحاص"اضافينجحوا))

-ؤ.لصكس!ونمنيا(القضبانعبربع:فر،بمإبايهدون)هنلمن

سهاءلمووا!ايديكملنامدوا!جمي!اا:،ساايها!القاعةهذه

اـ!اخلاصاعلىل!اروونا

--(المسرحيعمم)

اًل!أسمسميحبلرببفا((اجدإدا))عن

\


