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الناضحك-سههرميى الاشخاص
د..ايضاالمنادي

سههـتهمضم!حكاجهرولاً

لولاا!لخب،ا

دهم-ازلمعوولتينيلثماالخياطا

اطورمبرلاا

ىلنقولسولاعدسرلحاا

حضلمتت-واً)!لاجا

مللعااً
اوا)براءة

ولذادريوالتناعر

اأهناكلاهل-المؤرخ

المطل

تئ!ان.آكنيالخلادا

اسةمنو

ؤوأعصفورللطةا

الام
..اقداكل!م

جربا..الفلاحبنمنمجموعة

ررلهونهم،والشعراء،والعهال

..كمهبرقد،نسالفراو،خينرلمؤاو

،.اههمفوأدا--رؤأوا،سالحراو

001وور..شيةلحاا

لاجه،ورا

تسمعونني-الاولارر"د-

بحراضقت

بهااضاققيا!اببررب..المسرحعلىيترنحإهـرجا))

عئدصرناطاوربراخرجمن4قطهبرمدقطهكأير!بروو4مخظة

.احي!نارءناكاديصوت"هعر..ءامامه

ازسوااكن."بع!منقيا3والث!ن

حىفةاو

ا!لواوافيرقع..ؤلملاوالاجالم!هوهذا:المهرج

ناالا!ضوزرفساءوخفراء-مراء.."*أنكل

،.الخياطةولىأحمرطركاور..الا!وانكلومن

.يدخ!،الاافمبصىيصإحسروال..اراسا

.والنجوم؟لاوام..سوالايصلمحوقميص

الاءبراطورؤررتؤدد"تها..جائزنفجم!ءكل

ق.بةأ"انضحكتاذا..ب،--لمواناأكون؟ن

نأو!ىر?.

!ثاهله

..رأسياعنيبحثو..الامبراطورض"حكواركيتواذا.

..اطرطوراختتشميلتياهذهأسيرعلىاماءهماسيران

(...يدهفيقليلاالطرطوريرؤع)انالمهم..رأسيى

الانة!مه"ايقطعالرأسهط!-ءومنابرر..ئءواجاالبم

تكسوهـ-!اكىوالضدودوالعيونايدء!م05كب2كمفق

ء--!مرآةيخرج)....البودرةاقوالنفا&"لملأم

هتهأليىت..بز!تكم..(صدرههـتهشطلقالان

يروءالتعبوواوكل..خىارةديالا!هذه..

اوجه..اعلىالابهضر..الارضعلىا"*بتعرؤءالا-ن.

رقبتس"يمسك)ارؤبمةاعلىوالاحمر.رالعةؤكرة..نك

ا.ءنبزافيوا!حل..آه(ويصرخا!ن..ؤ:لا!بتخطر

..(ببيهاياهماممسكاعينب4يفتح).؟بةالمهنةهـذهمن

.تسىتجد.التبمالت!حسيناتالاخرىزمأهـإىمناءاسااى

..الرأسعلىاوالاذنفيريشةى1ا.تحولان.

!!ؤظع..ا)جانبينعلىقرنانتتنملمةاوإوس

أبضربهذاكل...اوفرورةوقتقدلم.بئعةىيرسصوونلم

زغدكتاكنني..آه..آه..سياف..رالىكعلى--ر

،.اريدماؤهمهسمعبه"..بجلدي-لممانجرب..!دي

01جميعابرتوحناأءوؤدفالامبراطورهـ-نا،كلاميخرجون

".الا!راًطوريةفياخبطينااقصدهـ-نتخرجهانب

لازناطبعبا؟س!ؤالهذاوهل؟"ذا..معذرة...ا

المثبصابنصنعلالازن،...داثإونانرمادريآكنام(

الرعبتثيابلا..ترص4الهكهوؤ--دا!علمآذا!ن

تنى!مابآييرة-ونفهؤلاء..؟للإعاء!قة..افياًو..

؟ةإمولمكطالعريلان..العري،نر/..ذحم..نعم..أطور

("ذا..الامبراطورب"ؤيكلمنوععنىررناونترفي..

لهجتفي)؟سؤالهذاءوهـل..-ضدؤونلا،اهـم

).قازونقيهاالبلدلاناخطابيىقىلرهة..ا!نفذته

!ؤ..صراسفيها..آكم"ءؤءهاالم!!جاًنصوا..

لم."ا.!..!وراامبرفهيها..نجلاثو..لا..اتذعروو.

".جمطاحكايضأعود..فيهـ(..فيهاهيحرؤتي..ازا!؟!

ؤ-7..مجبلأ21إمجبهلااًلامبراطور..ة"ءقةص(رةفين

ير-و،كلوفي..ثو؟يدبسيومكلاقوانورولالثممه-!

عرفولممعا..تم،ءا..خياطايذبحع:يدءجمدقدمهاتطآلما

ياالفصاوربراطورزا..هريار"الملكا"--ااءس،مالاي،قى

اكمتوالعذارى"رك..آخرنوعمنسي!يدخ!انشةت
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..-معت:المهرجبرعحبه..لاالضيقالثوب.ةللخياطين

.زت)مولمارا:المنادي7اطو/لالهنقدم..يمجبهلاس!الوا!

لكقالومن:المهرج..رأسوسعقط..لاقيقولالمجرجر

..صوتك:اً(نادي..لافيمرخالركبتبينؤوقوالقصير

لكيقلامأ:الم!رجبذهـ-ةلهنقدم..رأسوتسقط

هـ-تاماؤيقولالنشجعانالابطال
كالحاةوغالب

ءضشمككا():الناديوبرقدم؟الحكطءثوباين؟السخف

هذاق!لهذاءافبقول..احكماءاعبلءةا"

أأصعجا!:الم!رج.؟.الامبراطورسهلمطانآين؟للملا

زااو،نفهم..ءلىا!ورا،آزيانخفتوء:دما

11د3!ؤهدا:المءادياةلملأبرةاخ!اء!الأمقلت152انني"ع

؟أين؟أينولمت..ا!ءرالا،ولا:ونلاينوا)ف

اسهركاؤي:ا!رجط:مىا..لثوباهذاز:فسكه!وولأ

(!كرا!:اررادي..ينال!-،طام!رمنكنتاننيترون

ارروقفي:لهرجاللأ!م)يقتربالناديصوتيسممع)

،.لا..لا:المناديفي..كنتلكمقلت..اًخهراجهلمه

تقواوالاأرجوكم..واللهاهـاضي

11سبالةلمم::ميلمالمهردجيواًلا..الملعونالشيخلم!راثءخا

"دسابعمن:ا"هلاج..وعرضهاابلاداطولفيفضحنبم

آتشرفاـم:المنادى!وتهبسبقهالاعمىالمنادييدخل)

....(الجهور

والفديس!ن

لاةأ؟تاذن:ا،،رجالرعايامن..الاء:راكاوروبئآهالييا:المنلدي

اله"معكانا:المنادي..اخائبايعلماًاحاةس..والرعية

فيإترألو:4!رجاءظى--قى..للراكبيقولوالماشي

00.11ذه،م؟المنادي..كا)ضوروج!4الذي..الاءبراطور

زا؟هذاما:المهـل!وءط-اياه..أبدورادذروطلعته

رانصوتك..مطلمعوأمرهآمر..بالن!بوالبلور

تآءموتك:اخادياان..ارءاعوااهـهـولةعلىواجب

رأتوءاذا:4ووجابجسدهيليق..لطيفثوبلهيجهز

المتااحارةا:المنادي.ا:لملاد.افيمثيلأـضسا"..يفلثمرا

لىذهباذن:جالمصأرصااًن..العبادءخلهتلبسولم

..حاليواًنءم"قامآعاىاىاصاحبمارفع

اخبادكان:المناديومزقبللسيفرأسهؤهـ-عاغضبه

ما؟خباط:لرجاليهـ--اأيا..اسهام؟جسى"

ا(:--اذن:اًلمه،دىارءجة..واارعا؟اءنالاورراطوريمة..

..ءرة؟كيوالماث-..الغائبيطما)حاضر

.والمهرجون:اًلصج...لمراكبيقول

وارحيا(طوز:المنلديلهـسء.نهكأنت)و؟للهأعوذ:المهرج

للخىرج!ل:1،رجا!ألفداهيلآفيلرحفاًذن..صوته

أ..حا!!ه!..هنلكمنباانت)نه5ي!ربأ:انماديا

..-انت

/بم!هأ)م!

الم!رءوزالا..هناكأحدلا..لا:اهرجا

كأياتعألالمناديحبوان؟امانتات-(ن؟يردلاولذا:اررادي

فلاوزوركطدعن-مبالهم..تثاءكماعم؟انا:إووجا

يئرحمتث:المهرج..حاليفي

لااناءميرأ..ع!ءغري!باأيسالصوتهذا:لمديالمت

فلوعرؤت:المناديتسهعامأ..كالثورهناتقفلماذا

ءهرياولا:جالمص...الاءبراطوران

وق!ست!:ا(نادي00انوركاوجههال-فىي(ء*هلمر):ا"،رح

اآ؟فقطثالمهرج..البموركبدروطلحته

اخطفألمي!بلغانعلي"الحاضرانتسمعامأ:المنادي

،)اخرس:اًلمنادي..اخائبا

فلوسي..ثوو-ي..)يتحسس

.(بخناقهيمسكحتىعنهوبحث؟..

ضخمطويلاحدهمارجلانيدخل)؟تفر

ثيابيلبسان.ض-ليص!روالاخر

حهلايحملانىئهماويسيرانغريبة،كااعللبحاضرا

بة(يرىلاواكنهتقيلا"جدا

هذه!ياءسا؟هذاما:الاولالرجلهـه*ة--4!هماو!!

؟فاتونبىل!دا

محاكم؟فيهاررر:اثاز!أاوأملاثقالسصه

؟حراسفيهـاالشى:الأول..قالمانفهمأ

ئنهما"مرمان)؟ادة،صؤه"اا!بس:اثانجط.دب-لمنمحهلمه.-5

علىاتوهميحملهه،يضماانمد

.!الارضن

..?.رمياملوسي:اًلمنهـادي

رجل؟يا!اوسهآيئ:الاولالرجل

؟فلوسمعهمثا!يهل..عرفكفي:الم!ج

ن"طرطورهيرفعويدهيممد):انظنيالرجل

م!4يىسلا(ويهزهرآسهعلى..)شياطين

..قلوس

..محضرم؟ثوبي:المناديالملاركةات-قي

العياب؟يهرفمثليمهل..مولككيالم!رج

اليهولمتظرالارضعلىيرتع):الناليالرجل..جمر

معهايس.لا(اعلىالىاسفلءن..اراك

..تياب..

..امدلايحيما:الموج..

..!يماوس..ناس،(إصدح)ةالمة،ديفاطابمنبهـينيكتر

..ملوسي..ثوبي..

..فانونفيهاابلدان1ا!نعرفت:اًلمهرج..ينبما

..ءحاكمفيهاو:للاواجلارا

..حراسو!ها:الثاننارجلا..النوريدخلها

..اقفاصوؤ-!ا:الاولالمرصلاؤ-كطأركنبموابههى،

عمليقلدوميماقدعلىيسب):ارجلالثانيا

وفيها(الناديرأسعلى-اً&?،ف..للئيم

..سياف؟اصيبةا

ءهرجمنوق!ت..لا؟أسياف:المنلمدياً!ن..عء:"!طب!

الاسود؟االيومهذاما..سي؟ففي

اهالييئ..اس!النداء(يرنادي001ثيابهممنأن

وا)رعيةالرعايامن..اًلامبراطورية..!ما

...الخ..فيدعنبمعميا..

وحبرجنداءهيواصل)..بمذبحن!م-هـ-ع

..(مذعورااروحمنيبقامأ..لهمإى

..؟طورامبرافيهاو:للاوالربرلا

.؟.امبراطوروؤي!(:اوبرلالثانيا..كافريا)،ال..

"اواًطورالا!و..ا!براضوروفهها:اهرجا؟الثوباين؟إ

في!(والاءبراطورية..امبراطوريرلمة..للثوبرجعنا..

...والرعية..رعية..فك

...خياطونؤيهاررعببئاو:لالاولرجلا..

أالفابإصعونوالمخيا؟ون؟اًارجلالعاني..،

؟)مبابوا"!"طينرجعنا:اًاهـج..فيبربا

ءرايا؟الناسيهنىوهل:الاولالرجل؟ايض-ابنتكوج

..مثلاانا..نعم..الفالبية:اًلمهرج.؟.ا)م؟زوجتك

؟علبكالتءالملابسوهذه:اًارجلالاول..ثووي.كه!.فلو!..
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اسؤ؟انبدآ:المهرج؟ملابرهذهتمىمىوهل:المهرج

هل:الاوللرجلابشبمءإمكنءلملابساسميه،لاا:أثافياالرجل

اآارزيانا:المهرج..نيابا.لصبحانأصبرامن-

انظرارجلالاولاهـنكلهل؟الاسودالهومهذا"ا:المهرج

ار،:الثانيلالرصانالايبقام؟عمهأنالبومأقابا!لم

وبئ!تء):هجا..الا":راطور-أقت:تقولا

ار؟حتى..جدااطيف)ضأح!ؤ:الاولالرجل

،ء-):اربرلالاولا(كتالهء"صتتجرةلمتب):9ثافياالربرل

وار--صه..جداذكي

اوص--.!!ا!ص-ر)اي!فه،عؤء4ءرليت):"هـل!

اص:دو!ا

يرص):الثانيلرجلانعت!صدمناهذ..)يفحكان):الرجلان

11وترقع..ءضهنهحثمنهدا..عايه

اولانرفع؟تبحمثانعنييضااانتما)منزعجا):المهرج

لاد..آه:ا!رجا؟يتوزسثوبلؤكماصنعتاكونأ

،.امركم..ء:ةءن-مذمنهذا:لالاوجللرا

إ،-!):للاوالصارا00"نعاذروز،،أسو/:نجطاتاالرجلا

الصترى..!رفينذاوطرطورا:المهرج

.اراه!،:اًا!ج..اثوباوراءاًآلمحمويرى:الاولالرجل

ناإضاا..افابا-!كا-وكلتا-ءضمو./رى:انتانيالرجل

برداخل:ارجلالثانن.او!"خيفان..بفلانافكماويرى:المهرج

.ر(لنفسها:1،رجا،00ومجنونانء.

واصثوب..اعىاليلمدفيأبىصرهدا:الاوللرجلا

..ثب،ب..اصمادلمدؤ-كبماوالخنكام:ا!ثاقيالرجل

!يببمامن..تعراكفى:المهرج

صفاأ:الاوللرجلابر--لد!بلش،عراو(ضاحكين):الرجلان

..احدو..اخرسا

ف-):الثانيالرجلاند!انهل..فتصءراكفى!ت:اصجا

ببو(هـضه-+؟-كو"ةبلا4دابى

اوثوبطبعا:ا"رجا..ةا!ورا"بران!سمعما:الاولالرجل

زر"-ة،:لالاوارجلا..ا!راءبرالامصرا!ور-قىو.فيه،:ا!ل!

..سلاميا:المهرج؟!صر41و:اثانيالرجلا

اخرس:الرجلال!ثاني؟!وخفييت،موهل:المهرج

باركهو:اوجلالاولا؟حراستهلقمراو:برلالاوللرا

او..ضحاو:جلمهرا..ؤءسء-وءتد!ماسءر)او:لصجا

يحا!):اثانيااًلرجل..ار!اباعقطىاس!هوفوا

اؤ(اًلمهرج"،ذا..الفطمت"تحقارقابوا

مر!ع:ارجلالاولا؟اذنترءدان

11"نإرهوحر:المهرج..ءعكزةةقانفى!د:الاولاوجلا

رآيت؟إوجلالثاننا..أمثرواالخيرءلى.اثانناالرجل

!ؤ..تقصد:الصج..دصفباالمدتبو:لاولاجل)را

ذا.إهمه،:ارجلالاولاانب-د"ر)..ايلهعلىالاجرو:جالمص

اؤيرى:اف!افياالرجل..)يحر!

وافيء-5!و:جلمهراً..،هنلؤط:للاواصلارا

وي!خرس:ادجدالاود؟ؤانونبرلملااة:!!ءظن!ل:اثا!طارجداا

"رةمحهيصة)..كممحالاو:لولااجلىارا

ق..لإصص:ا!ا؟اسحرلاو:نيفمااصللرا

..وفهمتولا(آسهر)--صااءمثبر):الاوللالرص

اتفة:،؟ثالاولالرجل؟سياف

م!دد):الربرلا)ثافياءن"ن..انةممن..عرضكمفي:وج811

)..نعمن!م:المهرج؟يدانارماذا.؟.اتيتم

؟ث؟ءأي..الاولاليأسؤاءاىاص-م!انا؟الاولارجلأ

ناعلى.:الاوللرصلا..)ضانيا.ءلمىاناو:ءضانجمااارجليإ

و!قدمةا:النتاز!اًلرجل..اصالثاءلىتإو:الاولارجل

..اقصد..لكن:ألموج؟..ازتطءن..!ول

و5اًهذ..تصيحو(ادءهد):للاواجلارا؟في،ن

..مولاييااخياطا؟اف..ت..ه،نإ.

.."س،عدههووهذا(ءهددا))ثانبمالرجلا00قو!-نراهذا

الصندوق.هووهدا:اهج..اولالماءه

..برأخلها!نادروالثوب:الاولالرجلصندوقءـنأكوهلإ

ا!ثو!..درالظالعوب(نحاصآ):ا!رجا

.ا"ف،رجعف(ةفجآ
..لنفيساً..قنهينا00عجيبا

..اعذارىاآ-ديزشجته:افظنيالرجلازطترآثؤانا..ا

..اصجنوا11،:ثوحر"ن:المهرج.هـ-رىانبدؤلأط

..لحواهروابر،افهب:الاولالرجل.

ا!صر)حدهع!ا
..أناعمااشملكاءدلمس4:اث،لياجل1ا

..دالامبراطورالايرلميقلأةاهررفياانبردلاو*شا.

..غقمازناهث::خلاقىلنالننلرات!حتاًنا..المضرب

.....منيتريدانا

*ءظ!ران)..الا"براضورقصراىا:المهرجان)اضخوةابفه

.(هاءرانويربسومهـما!يتقد4يىا.0،

وغدا(اتخصيسهيرانبمد"لمفثا):المهرجاستطب-ع.."س

..الصندوقلنحهلنعود..بداًخله"ااكهار

..اصدوق001حقا:للاواجللرا00ب

..لصهدوقاً..قاصدوآ:اضانناارجل1(اههاثم)..للثياب

ء!لمىويتع(ونوناج!عايعود)هـةعيكونلاوا،ذا

ويرخرجوناوهمياالصندوقحمللمش!يئ!سادفع،

صوت.إرنبي!نمأالمسرحمىن

اهـصالييا-:بعيدمنالمناديثوباك!لت(-دة

ارعايااءن..الامبراطىورية

.)....الخ..ارعيةواجالمصفبورب!ةء"

يوبواحد."هنيتد

((الثانيالمشهد)).0صداوجهجل."

..ا.فىارىا"ي

..الامبراطوروصرفبماحجرة)

-..النومف؟!يرفطغليظحارس

و"خاطبالممرحمنيتقدع!اهج..الاءظم!ن

(اًاجول!ر..

في..انلفهرالانعلميذمضى:المهرجفيةلافاهيصهفعهلأ

..ا!نيسهونهالذياًلنفىهذا..اخرسئي

احدلا..الامبرا؟ورخي!اطجناح.بةاجوا!وواهب

صنا..احدانرىولا...برانا..والصين

..غنالهـ،منحر"تن"ال!صافير

ورمعاحدلا..4نسمهصوتلا.؟

لم)طبادطنا،رشيءلا..!ناصو..فثلكرصلملأ.

ءن!صانرىا)ءهـارفيؤمحةالا..ال!ميئن!د

صوللخبكازهبروهيالىحباً..)صم

كثوبوترف..ا!يضساءاخرسلهنقول"،

و؟*ف-ا-صا،شفافة3الا":واطور..)،ط

انالاحيىبرهضف-!ه!.قىوشايوور"م!تترا..

.."فرةالمسها-حبايئ!اآ،؟إ،1نادأ

ق!عرفيهن!انالاهـلمج!!ويي

نحن"ناسقولي.اًلامبراطور؟.زر،مقل

الثوب.الا"براطورثوبنص:علمىع(احظة-د

:سونويهتفرر"ءرونها-ثيا

..؟ةالمرو.،،00ة-ز-بسللههيا..را-طوالاء:ر،

!لباسمراح.الآن..للجماليا..4
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صوعلىاحمارسااطى،تتالآن..الامه--راطور

.(نومهمنالتوبهو!؟..راًطورير"الا!

،.هه..هه:اً)حارساخي!اطين.كلااجلهمنذبحاتيا

ثاآقلألم:المهرجاءظميجعلمه.الذيالفوب

-اؤ!..عينيكالامبراهـ-ور!جهلمهكماامبراطور

لمعينيهيفرك):الحارسااي!سبوركت.خيماب5اأءكلم

؟..أءلمقية"ماب-لمدأيمن!اسع!ااخياطا

الء،لىفخبرك:1،رجا3:تأ؟ا(جهبىا"احرااو،1جثت

جهـ!زوعاهرز:احارسالفردو*ر؟ا،،ت)حورابالاثوزفصل

اثنامزر"م،ءا..اليلميسيدعاىافناتعالمتأم

هـ-،هووما:المهرحسهـذكرف!ماترىياهل..لكن

؟ديدبراناهرجاعنس.-معونهل؟احد

نسيت؟هل:ارو،رسؤص-رالىا)خيسا!نقادالذي

..ءغمفقىابىللاداكدرزفوانه..الاءبراطور

"--ذكآه:اهرجاصعسهيتحدثونهل-..والعهاد

تصهلالمدروسايم!ءثوان-ل!هعلمهـماذيالالرص

تفتح3ءف)!لم-واءلمعئبل..بةيوزهمالفى

و!ءثبءأيالعيوند،رزهوادتهمالضي"مامها

..فكإءبربميود!مفبووا..4لبالبا،مةاقدا

قطتءاوهذا:احارساوبدوا،.لوصدلامااجديدةا

!ق؟!مولاك:المهـح؟يرونلا"ا

؟رأءتوماذا4ثورفيالشهباًلىي!ورغدا

كأزننيأرأبت:احاردساشبم!وكلغداز.م..الجد،-سد

سيئةعلاء4:المهرجوسهجمتع--ام..يرام"؟علىا!ن

الا"بما!وبوا:احارسا!لاؤطءنج!اوهماا:-اسا

:ايرفعجسدي"معسيرخلوء(؟.السنين

..بجناحينان..جديدءصرفيطنالازس

ر؟بشاحين:المهرج..جيداليرواالعيونوغبةضوا

الامجمراطورو:اًلحارس..فهثايبروالالكييقحوهااو

!ءوتصببحاعنى..-الاءبراطوريرأه"االا

:.يطورالامبراطاخب،ائيأع..رطوا*ءبرصط

..مجنونيا..مهرجهآعني..ومسماعده

ءحئونط!بعاثالمهرج--يينحه.نفشهالىيرمثهبير)

حتىفعقلكالغببيوجارسه7بيمه+طةانحئإءة

؟لهواءااذيابحارسااًاىيثسر)الغليئ

ت..انتظر:احارساثعروونهل..(ئوء"كىإغط

اخلعانأرودشيئان..ا!نصتىصايقنيما

خص..اليهماهـءيالحارسهـذا..اثمنان

ويبكميتوساون..الهنامالاااـئوممنيصحولا02

...ولكنني-عتبةعلى+دهي!همانإريدولا

ءثلنهارك:المهرجلهبوناعصر..يدنجدعصر

كأانكتقول..اوحيهاالثوبن!صر"!..الجديدة

..حلالابن:الحارساتهمونإ51ديناًلخياطونوهؤلاء

معياكنت!لطب-اخصيئنةعاىالطعامخيز

اهـد؟وازا:ا(هرجاعكامايىوإنركون..الاءبراطور

..(يصفع4)كل.ةاديكاهذاكل:.ويقولون

؟هذاما:الح(رسالؤمهمطهل..)الدجاجةهذه

ا،ىويعيدك:المهرجانتتعلملمالتبنعينيألومأم.

ا"رةيصفعه)..المهم؟.العظاممكاناًالمحمترى

مظلومواطه:احارساااوقتا!ضيانبالطبعيهكنلا

.ا،نافهم:اهرجاعص-لمنبدلا..ا)كلامفي

..بصديدنك!مدعهوا!نا.أنظرو..شبماء

.)يتلم!انيصفع)...واحدةلحطةالقدبمة

لتفكيريحتاجعصر..تمام:الاولاخياطااءفىعورصحو

..جديد

..برديدونص:ا)ثاليطالش؟..من..

..يدبردو؟عام(مثالهـمايتلممفأ:ا(،برجؤةحا..ءرة

معالطاص1خصو-(("متاءهـريخلم):سرحا)ا00-ك

..اطمامابسيرةا!نجاءو"نء:الاولالخ!اطفباراكؤ؟ل،

..كس،اىياامولااىا

و!نتهياقا"لالا-ايبفلم:اتانياا)كأ،ط

-..اًلمعجزة.احرا!قياط

..يدبردءصريرجمدأو:اًلمهرج.":ك4ونلهةب

.."!لهباقلت:الاولاخياطاافطهـبز(اةنا

..المقص..اءرك:ا"ه!

4نئتالمم..4رؤهل3وءادا:الاولا)-ءاطبهب-أ-ونيرلمةإ

هل؟.شهريئ"نالثوبقصمن

االامهراطور.وريشرؤ:-اننسبتتحفط-أنت.(

..اليوملك:ؤلمت،عم

ا*ملارقياذن..طبعاكلعا:المهرحترىؤلا.بئ

ية،بعه/احارسأ)..لأارقيافيؤترىمة،هها

...هنا،بعينميه

..للغباء-داة.يلاففيادل:الاولاًاخياط.."ولاي

يضاا!:!ا..طبعاصما؟اًلمهرح..عظبمناميذ

..(يتابعهالحارس)

فنكهأعلم"ءفااىا.بالطبع:الاولاًاخهإط..اهواءافي

-؟-/دةلجدا4إارؤا

.اجديد.افكيرالونو..حقمعك:المهـرجحولملفوفتي

..اًلجدإداءصرواالسم--اءى

كفسى.ا"ملاالىقلنا:ا!ثاننااخياطا

؟اجديدةاالابرةاين.ثرثرة..داهيةب9

..صديدةان"علىنتفق)ـم:-4،وجاإصيحعربته

..العجي!بةالابرة)ص"رص،):الاولادش!باطاثعبشماهير

مك!انفي/يحثىأزه"ممرعا):ا"رجاثوباالبئا

اما(4اوربئولطيحفرهاو

!.هيها.فنعمالعجيبةفيجننتتهل

فيا!ننحن..هضا"ن:الاولاخياطافيوءوتطير

؟ماذافي..الاكأزةاللمهات

كايا..الاخيرةاللمسات:اهرجاجى!ي.ت

..قنانمنوافذهـ-"ب

فنان:تفيفانتنسلا:الاولاخياطا3--،نواوانهم

..جديد..وبنف!هـون

الانشيءكط..طبعاطبعا:المهرج

..جديدانار-ت.ث

عندهـ--،.-.حمارياوانت:الاولالخياط؟.يا

..الامبراطوريحفر..ولكن.ةلأ

.رطوالامبرامولاتالرما(سيضرب):سلحارا00المنام

..الهمل!يمنهمكانالخياطان)فءسأوؤظك

الامبراهـوررخولالىيرلمتفتانلا

..)الحاش!بةءناثنانومعه

اىاوريرا)الثوبهوهذا:الاولاًاخياط..عريانياس

النولهووهذا)و!ميشيء..(ا

الخيوطهيوهذه..اجديدا..م!لومم.

يئ(ب!-4الحارس)..الجديدةءصرفيثن

..-(السلامبرعينيه"ويرضربالخياطاندخل

.؟.لجديدااكول؟يضماراهل:الامبراطور
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الامه،:الاولالرجلهـ-نلهيا(احاش!بةامن):ارجلالاول3

إنجافلا..عل!!نول

حزينا).اًلامبراطور؟..اجديدةااووهـوطوا؟الامبراطور

ياواحد..رالعةخيوطمنلهايا:الاولالرجل

اًلامبراثا)ثافيالرجلالا"براهـوراًنا..آ!عدلي!:الا":واًطور

:ؤءاصا:طورالاءبراً..،دا-5*ا

،اًلسعادة..ءهـبالمصاًلاهـراًطورثالاولارجلا

اليومهذا...ا-ءيسااًلاءبراحورثاثا؟كبمااالرجل

انا!اؤةل.."ولايياثرؤ؟ضا:الاولالخياط

اهذا:الاولالرجلالا-:قىأم!ي!هل)وهو:اثافياالخياط

ولاييا..الاخيرةالممساتا

ءان:اربرلالثانيا)كرواأقلأ)م(حول!ماييف):الامبراطور

مولاييا..ررمبداطوراالاءبرناا

ا!ن:الاولاخيماطا..ا"ءلمجبدا:الاولالرجل

هآ:ر!والاءبراً..لمصمهيدا؟نيلثااجللرا

.ءن/موت:.اطورالام.زصبحؤايلوبعد:الاولاخياطا

الا":ر:الاولاًلرجل..الجددر

!ته:اضانيااًارجل..يدالجد:الأولا)رجل

هـولاييا..يدلجدا؟نيلثااصللرا

صء-بم:الامبراطورالاء:راهـ-ور؟اكطآقلآ)م!.الامبراطور

،.افيرة1)"حك!ة)..يداجداررهيدا

!):الاولاءه،طا/نا..يحسرنبم"!(،جانب):الاوللالرص

كت!فيه؟الثوبهو

تتحردلاانءحيرت-بماصاو(:ا.جا).اثاببااجلارا

،"بدوان؟ا-ؤالاهذالتث

كنتاو..شبثاارىلاكأتاذا:الاولالرجل

النم:اضانياالخياط.ةنرىكيف،ضعاما!لانك.:المبرجلالثاني

فىاتيا:إهرجا؟اراهماهناكو!ل:الاولالرجل

ا،الاءبر)م11،.0تراهءاالمهملصر:الثاننالرجل

""نثالاولاً)خماط..الامبراطوريراهء،

اًلاءبرا،..؟شيئاورىوهل:الاولالرجل

بلملا)وع:لهرجتجدانتريدام؟صننتهل:اضانياالرجل

الاممرا،)؟قدميكامامرأسك

ساذساً..بنالياياسعهدازنا:اطورلامبرا

وجو:الاولالخياطسسباتكماقلالم..سعيد

الاءبرا؟)؟..كغنيال!صافيرسمعت

وك!:الثانياف،طا

..قدمط003صو..صووتفول:لاولالرجل

....السعيدالامبراطور

لا.ومن:المهرجالع!00(ا*صاير!د):الثانيالرجل

..قدمب4..ا-عيدا..

11-ةى؟الاصراطور

اولادىدا...المراعكطفيوالبقر؟الامبراطور

....الاءبراهـور(ا"قريرةاهـا):الاولالرجل

لحمياو:المهرج..للجمهاطورااًلا"ءر..لىلجصا

يقلدء)..اًاجميل.بةا)جصل:الثانياربرلا

يضثا):رطواالامبر..لايءويايض!-االحمبراو:المهرج

غدا:الاولاًلرجل..احميراتنسلا

كماااظنباا)ر!ل-صلتهوماذا..ايضاهي:الامبراًطور

ا!او!ا؟رحاطالامبر؟لديويا

.فلكيوناهـ!ورالاء+ر-))حميرايقادأ:-الهر

والثمى:لالاواًلرجل..اع!يماالامبراطور..لعظيما

وال!ءثالثاننالرجل..اًلعظيم..ا)عظيم؟لالثانيالرص

ورجا):الاولالرجلثصدئاا،ناصس--افلاانا:الامبراطور

داروو:!ثانيالرجلا.0لادياويا

..والم!رجوناجانينوا:اًلمهرج..افوحصلاا

كماخلص"ا؟لاء!-!ؤخى:اطورالاءبر

..اتامرياتص-يءمناخاف،

..المقتول!نالخياطينوأرواح:اهربماص..؟

امنعوهم..لا..لااغاضبا):الامبراكصر..)نجاف...إخاف

ارةاثار/دلا..اجضوراعنءـذه"نئعصب

..لىالاحزانعناتادبخايقول"ا

..لخياطبناادواحب،سضبناء:4هرجااًطوررالامب/قول:ول

احصصاءلا..ابالهمداعيلاثالامبراطور؟ار-ورادة،

..مهتنولاالص"-وبكلهـة"ه

..النضءوموجهيا)ه!المه):الاولاخياطا

..ءيهينولاأحياءلا:الموج،اور.هـ-،دةا"نوت

ابكيان-ريدونهل(و:كي):الامب!اطور

الامبراًطورانضءع..ابناليايا

اررصيد؟مناولاكونانما

..اورهيد:الاولالرىل..ابنا!طياغأدة

..عيدالمص:ةقانياارجلاا."ولاييايموتلا

..اجمميىعايحفرت!ا:الامبراطور،الوهـ--ناءداءقي

؟..انتهـعتماهل(للخاطنا
......-اسن!-ا00باؤت،

يمكنهم..قلصلاضيتةا"رؤ:ة..خسد

اذاء-..الاكمام"وسعواان
ى-عوهص(لود؟

؟..قلتلا(سصاعدهفي

تو!ه-وا..ا!مامتو!ءوا:الاولالرجلشبئءأهم..ولاي

..اجممامكوصاتماما..ا

؟..هذا-قبلثاًلامبرا؟ور..لثياب1اقدم

..قايلاضيقةالرؤبلأ؟الثانيالرجلا!عحصب

..هذاكبل..هذاقبلقلت:الامبراطوراكل-سذاًرىاايدي4

..الجميعيحغرغدا:اًلمهرج..)صحك

..نالمفهروواءلشعداً..."؟تط:رطوالاءبراصيناصاول!ندا

..والةاكيوناؤرخوناو؟الاولاًاربرلى..(ضحك

..والمجانينوالمهرجون:ا!وجالشامرلادلربومسك

..والمساجينوالاحرار:الاولارجلا.)!ءك

.يوناةافزوااليئماورجال؟ال!ثانيالرجلولااىءالبحارالارض

..لحميراولهصافهراو:اهرج001)ضمحك

يحفراناريد..ايضاادعوهم:الاءبراطورء--لمىيخريراه

..اجمصلعا

..اًلجميع..اًلجمبعثث!ثانىارجلالاولوااهـلمىيضصأا"جر

..علجىا

...ا!ا..بنائيأ؟شكركمآ.راطولامبرائمدهسااوؤهـرا--

..السعي--داهـورالاء-ر.الاولاارصلا

ئتاجا001السصباطوؤاًلامبر.بة-يلاءويا--؟

الامبراطورخلعفل؟أ)صاحب"..!الحمير

.؟.اًاتوب.؟.غداهذاوكل

حيصسنرايتهوهل(4ص،د)ثاثانر،اجلاًار..جديدعهس

.؟.4خلاحءز،اراهحننىاـء-.4..ءولايياأ)ةلمكيون

ا!"كت....اسكت(جانبا).الاول!لىالما-ان!محقساا..

...راسكاناـظهر

!-01.ت!خفلا(جازنبا)؟ان!اا)3اًاءجل..والمؤرخون

امام!"!قدألى!اً!نحتىتس!قط..اصحفيون11

..!رهـ4..اتلفزيونواصينو"

في؟تطلبواذما،.شا.لىابإ،لا!او.رطوابراًلاء..جومكاوعماء
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لمين!ر)عفءال!ثوبيخلعوهو):الاولالخبباط

اذكرانت"ولايياصةكراية(بهضايضمهويةو،:،

!اترىلا،..مولايي؟ع:اورضاك:اثانناالخياط

ماا:الاولالخياطالالكن..اولادييابالطبع:الامبراطور

"لم:التنانياًلخبإط..؟تطلبونماالصمع

نبقي!:،!برجاً..مولاييا

،؟صبضيةا!-ن..3مرضازطلبنحن:المهرج

زءبطنيا:لحارسا0؟.ابطونا!طبىهـا

أاع+وناهرجالك..حى؟لا..حالا(ة"،حكا):الاء:راًطور

يذهبا)..ملعونياتنتماءءا

ءةلم!كلو..حداوطلب:للاوا3طالخيما

اًكإ..وبسبيط!واصد:لنثانياكياطا

......تكلط..ءنكلما:اطورالا":د

ليدجق..المنلدي"آءروااننط!:الاولالخياط

11ليه-وفي

؟ؤ-بتجببآمرهبه،ذا:الامبراطور

وال!ياطانالسارس..ويقوليئ(ديان:الاؤلالخياط

عمههل:اهرجاوالماض-يالغائبيهلممالحاضر:اهرجا

ير:*ر"ق..لاراكبيقول

ثوءلهواءاا+حغر!مهددالاه!رجينظر):لالاو!خياطا

!!خلان..الجمبعليحعضر..اجميعا

اخبا!آنوااحارساس..ارضيعوااشبخا:الثا.باخياطا

بردخلاًن..اوض!عواوالكريم

ادخاوه:المهرج..ةإبجدبعيون"ء!موا!ا"و:الاوللخياطا

-ح!ادتاقري!بى--لأا!الافترى:ا)خاقيالرءاط

ينيةلصا00ةبعيد

..احم..موجودةالمعدومةوالاشبباء؟الاولالخياط

راكياأ:احارساسخد(الحاشب4لرجلىاثالامبراطور

..علم*..جديدةعيون..ابئييا

ا!!ب-ون(دفترفييكتب):الاولالرجلي

..جديردة

يرأ:صكأ!الاثجماء"رى(دقرفييركتب)الثافيالرجل

ءرءنأفواج..برهيدةا)قريبة

تت!والفرسان..موجودةوالمعثومة!)جمتبأ:الا!لالرجل

علىءمكانهاالقد!---لأالعيونو-ترك؟ابرجلالثاني

اخرىاًفواج..ابليدةا

واء!اذوعمال..موجودةبعيوناتنظر:الاولالرجل

آ6اًلخ.....وسعيدةجديدةعيون:الثانيالرجل

..الجانب!بنجديدةأينصرفوهو)ثالامبراطور

اجمهـايواجه..اولادييأعدا..و!ميدة

ورقولالاعى-دلصعباًلامبراكلور..هاها

..سعيدةاإصإوالرعيمة

؟رالان:اًاظديوراءاحاث-لااربلاثصرف

ءواووكأطعالمزأيكررانوهماالاءبراطور

"نت2جاإبىخلخادم..عثارتهمنالاخيرة

ازدحمت!اضرطه؟معليهاضينيةيحمل

مك(نبهملي.(..حماسفيالمهربمكيتلقاه

اوبارفرح..الجديدةالعيونواًصحاب:المهـرج

القبورمن..ا"صودةفيرالاشياءيرونلا

اوار:-،ء..الفريدةالصيئه!هذهمثل

والفر!اناتزا15عيوليانا(متوسلا):الحارس

اضااظوما.".ةثدي!ة

!لشحاذاوننار..!يكتعليميلاضيعير؟:لمهرجا

طل!!ةيختكلرون..كراميا..اًب!ا..!ليه

..الحواممنالأمبراطورانت..اظنكأت

الا/يقلم(اكادي"فلمدا)ا،هرج0.لثى،ي

ليسالذيالثوبوترواا!ليماا؟الهجبءقىالص-:جمة

هـ-لمىقم2!ؤهو..معبل)4؟ةافربا4لصيةثرا

!ناالىوسيحمله..يرامماهـئاكاناكه،قآلا

اطوللانه..الفر!"نمنجبش

هبلذاو..نتصوروط"رهرءاو..نو.ء)!ا

..ر"لهونيقدرعابصهالذي..اًبعد..قديربةة

ل!لإرونها..والاوانا*صر)امصجزةوع.صدركنؤكبما:هـلآ

ء.ونكمفاؤزووا.ا!نبأنفصكمفيواحدكل..(

هـ-اىسىءمللهتم..كرامبرااثوباارىواتاين

الامبراهـورءظمة...يرامماالا..ديدةال!ى

ا!نواراه..الحماممنخرجواحىداثءخاارى

طريقهيش!ق..مالاولالىيتقدم..صهـوا.؟.ة

لهظيماايحهيو..اءه(!هـراسهطو..؟لم

ور--،رووزاءه..والحقيرفيهم

نمجىعومههه)..الخياطان؟علم.4اقال"نإ

ا)ص!---بي!حماون..الةهـسانانيخر/منمثلءم

افي،ب.كلولائو؟..ارء!اببض!قلااًنه.

..المهابالامبراطورعظوؤ..ا)جد/بىس

..اولاديياهي!ا:طورالا":رابدنر..كضعرلأا

!-هي:ليؤوالامبراطورمولانا:صاصب!نلضبه،زا-هـ.ودار

..لادياو؟فل!نااء،ا..اكم

..ووبمبا..هياثالاءجمراطورهـ-تهعلىآقبماى

..هيما..هءا:يقولمولاذا:احاجبا..اخذو..خذوا

هـداابعدو002)كتهم!ا:اًطوراًلامبر..احم..

..عادتيسيفسداًنه..احابرباً..عظم..عكلم،"

..اقتوهة.اقنلوه

..سعادتهاؤسدانالقوفيمولانا:احاجبا

لحاشهلأا(00ونيقظا00نبقتاوا()لثالثاثد

..(بهتجبط

..اًتركوه..اتركوهبل:الاءبراطور.ط2ر51اكرسي!ا

..هتركوا500ًقىءوا؟ليقوتالامو:بربااء01اًسلحراو؟شيلألح4

ايديهمالحاشيمةرجال!ع)وبةتخذالمكانءلمى

.(منالمسرحويخرجونهفمهعلى"هـكأل.ما:صةا

..الازتقاموللقنلداجم!لا:طورالامبرا،ؤلاحون..اـثعبا

..الحمام/فسسدالممف!ظرت،ذونبىوأ!ناطفا

..هياؤلمت(بيديهي!فق)هـ!لمىاحراسالم

..هياالمسرحمقدءلاقبمشأ

مولاف-صايانبداهل:الحاشيةرجالأحداف،دييمرا.

.؟.البلاطبشاعر

،..ا"ثعرمنتشاءم2أنا:الا"براطورتبدا..كرامر؟

العطيمأالمحنكاخطيبباأم:رجلالحاثيهاًلنىاس.اخناما

..للمق!ماتداعيلاقهت:الامبراطورءاهـ-دنو..رحبن

لورخينوالمنج!ين.ازشركاًذن؟رجلالحاشيةؤحمبناديت..-بئ

اًيرن..لا!قلأولتداعيلا:الامبواطوراكبصاىااعاأو

؟الخياطارعالف--ويوا

يامرهل.بةمطعمولانامر2:الاولاخياطابعثواكأنهم..إر

...مولايالربر--الزرون

الثوباين..مولاي..مولاي:اطوريلأ!برافوادوا..فال

)عجيب؟اةعلبو..لبطا

..تفالكلمةء-نبدلا:الاولالخياطاصعايىثامع.بة

بة..ايىومانسادةياوجمي!م.
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الاءبراطواً؟ت..والا*سدافواا)"وم:للامبراطور

..نطير؟..ايفا

ااممرور.الامبنله:دكمولاييااسهع:الاول9خياطا

ائوروا..جسديعلىاولاالثوبضع؟الامبراطور

الةمجل؟ايردا"نأرتعش!ترافيألا

اعدلباهواهذ..ءطاعمولايامر:الاولالهساط

اوالطلم..العجيباثوبا

كقات:اًطورالا"-ركاا-ايشهير)..هيا..هب،:الاميراطور

15:اثافيااطاخها.))ء4الثوبااإتهلموانرسهاناةا

ياس!جع..الاء:واًطورمولايليس!:الاوللم)خياط

فعرا:الاسهراًطوروهو)..الجماه!رممهلمل8اةو

الموضوع!--وا(و!!طالعوبيلبس!صه

11:الاولاخاطااولااًارقت-قى..(ومسهاهـده

..اًايومبة.هكذانهم..مولاييا

ك)دا"كبءجبسدعهـد.هإبىسد!ديهدا

صاؤ):الامبراطورهـ--نالايرمناذراعا..وسعيد

اوضوعا..ادظالايسراذراعوا..!:ا

!!:الاولاكأ،طابهذا،العظيمالملاهبراطوربثرى

الجبل"اهـذي..اثمينااراًئعاالثوب

وا"،مين..ال!تارىأيدينسجنمه

قلت!وصدلاواطوراًمهرلاايحب،:ر؟واورءرلاا

ةاسعادادالاسواءهـمارا،يحب:ا"!ج

7أ7ءول!*ولاهأم

وا.كلمة

11تصنععفوا

وايىأسه3-إت-بتر.إ--(ءدهو!و):لثانيااخياطا

او"لاكا.اص-نواالهندحريرمن(و!مبكأ

واًلابرة..ورقيقتاعمانه..حقاحقا:الامبراطور

ا--اةءاً..الماس!وبالذهبومرصع:الاولالضياط

صديقي..والمقاس!ارقدعلىولائق:اطانياالخياط

م!واياحول!!ور)..اولادي؟برما"ا:الامبراطور

الا!ان..ثفافانهيهلهراكن)نفسه

11يخلقشفاف..مولايياو،اطبع:الاول"'خياط

11ويميز..وهفهافس

يفرق..ا!بونايهالركيفاانهارو:الثانن.!خياط

والارانب..يكونانينبغيكمالانه:الامبراطور

هيسهب..يكون.انينبةكب!كمالانه:الاولالخياط

اضحكا..اطولاالعرضوفيمناسب؟الاولالخيإط

نفهماذا..لوالةموالاوقاتاهل؟الثانناخياط

):الثانياخياطانتكوهكذا(المنصةعلىيتمشى):الامبراطور

،.فقط-..الملوكإهاب

-!ثيابا00بروكةالوقووااهتفو:لالاولخياطا

:الاول-ار-اهامغي:اهتف،اشعباايهاثرنجلمنالخاشية

لوحهبا..مبروك

الابرد..مبروك..مبرؤكثاسه.باصوات

ضا"):الامبراطور..مبروك

ا-مرا..مولاييالعثمكالانالىمح:الاولاالخياط

بالنثر.اثوباهـ-هـامزابايبينان

كا:الاولالخياطاولبل!:فىويثرح..العجيب

اسااحيلإمماوهبتلمأذاالامين

زواأي:الامبراطوروزميلبىءاناكنت..الثمينامملا

ط:لالاوالخهاطالا!واقهس9نتجول..سكين4ا

باالانرغب!ةعنفس!نا..والميادبئ

؟تقصدءاذا..انا"وبر!:الامبراطور4لىليسؤكزوب.

على"فكماا-كبماااخي!ةاانه:الاولاخي!اطافاب"علىف-ل.

كله.شهجمكا!ب-قمن4ير"ت2

..طامااالامنويرتلت

؟4خيمأبىس..أنا:الامبراطورينشر..ملخمهأوا(

..ءولاييابالرمزقيكلمانه:الثانياخياطاعاىيقضيو.اصباد..

الىلتذهبالشعهتترك!ل:الاءمرااهر
الشمهر..منا"شهاءما

ز*صد؟ماذاقلت..ا!ر"زاًف"..لف*رالذا

منه؟طلبتهمامولايبرذكرهل:الاولاخ-،طا..ي

للأ-ن..للحمباصب:يةلحاشبههرجلمناؤسكبماااسهاو..جع

-..ا"ا3أاد!ا

؟ضفرانوطابت..آخرفجثا:الاولا)خنيطفلا..اطبعبا"!طاع

....البوماًاناسر..السجعولا

برعيون..اخرإباطلإن"دكرت:الا*براطورؤكبادخللكقلتا

..جديدة

صفة4فبالثوبهذالان:الاولطاء؟اى1اكهقياياهـط

..عجيبة-ساءالافملث--ل

همج!ل؟الىرجعتزم

صف-،تهبرقيةالى.ضم؟العافياخبطاسراووفتاًذا..

..يبةاةراف!!ه!اًز!ا..بربئص

..ف4.ي!سىيراهمنكل:الاولالخبطالث!اب.اًلثباب..

ت!خاق.اظلموا-دل

..ودبمحرهاجماله:االثانيالخياطا-.!انا-ج!ل

ادقىيو5الامبراطورولان:الاولالخياطاءهئ-هس.اناحيو

..ضهةافأؤلالم..4لمبسرأعط!كوانا،،

..عرايالمتظ+تفهههءنكل"عجب...ود:-

هـ-ذاكيف:لي،

..ياناعر7اءسثمبياكن:الامبراطور!واهثوب:لهقلت

.."ولايياكذبهـفا:احماشيةارجلمن.اضباهـوالازسان؟

اقدلمبن.وا(لملادين

...الاءدا?/واخونة.اكلامهذا:آخررجل.اثحاذإنمنلمبن

..اانغظرو001ااز؟ظرو:الاولالخياط،ال!ودء-نجمض

-هـناًدعد...عرضك!ي:ا!انىارخاطالثاب.الاسود

.-..وءصدر..جملاء

-...-والرموزالشعرصد!قيقال...كاء

وهـدكلانك..عراراهمالاولاًلخياط

اغبي!اءهم..مولايياتلثسه!ذااقللم!لوا

ورلمواونهم..تعروحدفيلانكهـ-اىنقضيهيات

خرسههم..-،م!لوحدك.لانك

..هتكلموحدكلانكدوا?ادتعرفلم6

امهاحبكؤل)ا!ثانيالمخياط)ثالامبراطوزبالنئهف"ءيأتيالذي

...لزموزان!نيبتءف،

..عرضكفى)اـصا-ول)-:الثاضطاالخماطهـ-نابتعدأرصوك

..-...لا.ءاهـدواءلناصف

..مولاييا،احافرإنالالئسال:الاولطال!؟

..البلاطزيريا.واًنت..مولايياالواحد

..مولاييااجل:ر-لمنالحاشية

..لا..لا..عءضيكافتح:الاولاخياطا-"تلب!الذيكوب

8.الحديدتببئغيئيك..،يا

".



عا!!زمو:.فارس..ف!ةحنهـما..!ضمحتهـط:ارجلا

الااويهبد:حارس؟..الامبراطورثوبترىهـل:الاولالخياط

فيواراك:فللأح

يردكوفي..بالطبع:الرجل

-ددوكماو:عامل..؟!مبلملأ!لبأ:لالاولخياطا

يىاعر!واحةهـوامظمن41صا-...؟هيلبر:جلاوا

والجببن..المنهوا:اهرا4اجهابرإ؟باكاا

تهتويدك:ثحاذهـت،كير*ونان!كنوهل:الاولاخبطا

يئاوبذا؟المهـرج-.؟.منهابرمل

تىإدكو:أبطلب"نتا0.؟ء:"اجم!ل:حللرا

اءف!لا:الاء:راًطوراكه-لولااعطمولا.-هـلالمت

لىأ!فلااح!م-ولاافلولا،اشجعولا

..بدعاولا

.أدا:لالاواخياطا

مكلثو؟ا..أج(ت؟ءم..نت2و:الاولالخمياط

اءالثيابلا-"ورفصالىلمث--يرا.ت.:الامبراطور

يدور):الامبراطور...احكيماووهـبىوفي

كنتوان.."طاع"ولاياءر:اؤرخا

لا:ل!ثازكطاطاخباا

..حيمز؟يدبردء،داءوما2إندا!أ؟للاواطلريإا

برهـهو:اطورالاء..وادييئينالء،اؤلا!فى:اؤر!ا

"رته:الاولالخياطر".لاورخاذئبىثتالمولهةاءهـ!الأ

ا?وفا؟ماحيىا"ؤرصييئتقولماذا:طوراالامبو

تفأ)م:اًلامبراظور...رديهمبماقإ-لااظماسبر-عش:ا،ؤرخ

نسجتها4..ؤوامنددلا"(س!أقولاكني

ص:احمناء،نترةاالساهـةفي

نء:الاولطالخيماوبءضور..اسعيدااليومهـتا

ما.وكل..انترالاعواوزراءا

مولاييا(اجمهوراب-ن"!يانهمنئحاصلم):ا"رجا

..ماما:طفل.احكيماؤرخااأي!(الم!ربمؤ:س!لا

يااسكت:الابمانالفرسىمن!"-سدوعلى:اؤرخا

.!ينطرا:3ط!شلطفلا000نااش!هاو

اسكتو:الام،00وا)فلاح!ن:فلملاح

مع5:س:طورالاءيرا..ينذ،ثحااو:ذثحا-

لديويا..ينلجلاداو:ص-لملاد

الا":واً":اًلمطفى.ونفيلاالمؤرخون..ااطمئهو:إؤرخا

.عريان-لمىعا.ظ،مادا؟ورالا!جاس

بانعر:صواتأ..قالمكبالهرش

إقف):الامبرا؟ور..فيره..ابقيةااًعرفثالامبراطور

صحمح..ا:لاطانتمةعر)ضسال:الاولالخب،ط

ءسحيح..كرءثالاا..ارجوك:طورامبرلاا

11"ء(ذ:يراوزا!ءبىاالاز!..تفيفيرل*صاا:.لشاعرا

"ءدكل،:رطوابرملاا000لتيا

رءثقى:اءلوزراً..دباؤ!؟:!رالامبرا

الى:الاولاحياطاثوبكفياراككلولايياوا؟ا:ارر+اف

11:ننإماااخياطا/"تزئيوسبة..اثهجنالمدلجدا

اتيذا:فارس..اهـارثيئارق،بفوق

..اصبنوااًا":دحر/و"ن:فاًلسب..افادريرناالوطن

..الرفبقةالاناءلوزينته:الشاعر..)خالفين

بة.والماء!اجوهرواافى!برا:عا"ل.ا!ثهجناالازرفط،دك

هـالبنفىكبماابتفرزس

..ماما..مماما:اطفلا

..والمنث،رف!ة

له!عضمهل..حقاارتعثسانا:الامبراطور

؟..المةلاهـولا)حيصدمنأ-ل

..اطفلا3هذااب.دوا:الحاشيةمنرجل

.ن:م!-يا4اافول

..الحفليمفسدانه:خر2رج!

"مزر!-ن.زفء*ك،

.."ولاييارقبتهسأفطع:ل!ياف

لأ..واًلبنبنا!بر؟ءداى

.ولدي..ولدي)صائحة):الام

..(بولدهاتهرب)--...الجملالثوب

؟..عريانافنيصحيحهلثالاءبراطور-..ائميناالثوب

يصرخانساعلمه..اشاعرااز،:اشاعراا.-طاًق4.."ولاي

..-؟اثعر.كلوليست..اب

كيف4س!أءلمص..الطبيبنا2و:رجل

..جديدةدميونينظر..حقا(نفمسهول

"-نسأحرء4..المؤرخوأز،:اًلمؤرخ..ابردمنلثى

..الار)خدخولهـ-ولايأنبدلا؟

يمكنلا..بيصحاا؟افكر.:لالاواخياطا

يرزعجون-الصغارالاطفالنتركاًنارتعض..ول!يصقا

..اكبارااحتفال!---صذاكل.ءدءبئ

.الاط!-،لمعلوالمهرجون:المهـوج3ء.

..اسمعوا..اسمعوا2لأ...يرصرهـنانه،
.؟.)قولانجالمصيدنرماذا:الامبراطور..ا"تارىا

..ولديياهياوالوررواًلصولىر/ر

الثيابثوباًنه..

المهرصينعيونءدو..مولاي:،د!ا.00انيكفي

..!"ولايياصدؤ!ا..والاطفالء

.؟.والابطالاففرسانوربمذب.الاولاًلخبإط..

؟..احكيماوالمؤرخا-اعروا..اًسكت...ي

الامينوالعا"لالطيبافلاحوا..إ،-مامااظري!ا

أاولادهعاىيخالىا،زريوالاني.ةرا+طورالا!صمعك

فمنانيريدالذيوالموظةطتهال..الاطفال4قوا

الذيوالجلاد؟اعاشواارا/بابم

ينأقدات(او"الخىو.رماقمط

آ!نأيقولالذياليرعا!اقيوااًلامبراطور..انرإ

.أصلمقلا..مولاييا..لا..لا

لرجملاولالصفيرالطفطاً..يانعر

..المجنونهـ-ل،!لةفسهكلر

كل-ولانا..هوهيا..ناسيا:اه!ءهـ--رزاهل؟عريان

..عريان.؟.املاطالا،ير

..أ؟نيعر..بربانع..يانعر:اتصوا؟نعربر(..يمولاا

..البلادخاننيا:2اسيالىا!البرد-.منتعش

لا..الجديدثب

..جبانياءدويا:اظرسا

007الثىيئ

..ا):م!ةكافريا:فلأح.ط

..ا:عمةاجاحدرا:عامل..العذارىإيدي4

،!



رقيتهاقطعت.."تأخريافي!ط؟:المؤرخ

اأ.؟.اًلطين..الظورعدويا:صوت

ء..واحدا..امسكوه:صوت

حقاعانا

رأسهتهل..اطردوه:صوت

ياوبالخبانة..انفوه:صوت

!يا؟حكيمياهاشنآو:تصس

راالمهرجا/ها00اؤصلموه:صوت-

يهبعدكه،من..اصلبوه:صوت

.؟عريانااو

و..!بكي!(المهرجويهربواتالاصتختلط)

..اطفالءاؤو!وا..ارجوكم:اطورالامبو

الى.يزيح):المهرجاًف!هـل..!لريشكبدواحصصوت

سادةير؟اً!ن؟..عر/--(نانا!ل؟..عري!ان

رادصا!روفة!نص،-،ربدامأ..يجيبص!وتلا

والمد،!ضحك?ب-ونكمكلهل؟..واصدطفل

ا:واوابةا!كآينطر3-ةءأءديرذكرألا.؟.جد/يىة

علهكم،أكلل.؟اقديممةا!.يىن!ب!مصمهـل..الا!ال

سص،ضعبمناو!ي!كمسقطت؟للكلابهارهـهو

.المكانهذاهص-ل..كلورخياايؤل؟ا،ص!حار

11!جمطكة(مواتواز؟يخالعارعجلقيتحىتطعت2

عيون9مامرةالا!تور،راتركامتحت..شاءريا

القد.رعيونكم..بر-لأدياوأنت؟واتشببهات

لاءص5!رص1

ألمحرلىألمئلأ!ث!!صدرصدر!ثاءن

للتال!واورص

:6585.ب:245778-صى-هاتف-لبنانبيبروت

الشرباصياحمدللدكتور:القرآناخلاق-

وقى،المسلهونبهايتحلىانيجباتيالاخلاقفييبحث

وبجى-الافكارفيوالوهـوحالبحثاليبالدقةالكتابامتاز

الشرباصياحمدللدكنور:صراع-

الأاًاحق..اجماطلواالحقبينالهصال-وللمد!رمسرحية

.كءلشكلوظنوهاوعرضهاالدنيابالحياةكواتمص!

لخطهبامحمدللاستاذ:يرقاطرا-

ءربهيقوم،العففالنضالحولاصداثهاتدورمسرحية

اوطنافدىالارواحوتقديموالتضحبقيا)فداءطريرق..فوالمون

للاستاا:التحرريةالوطئيةالحركةؤلىمفة--

التحرريالوطنبلأالحركةاسىيضعوفا-فيايدبرو!وبر!كتاب

وداةالعا!الاشتراكيةمر"كزاتاهمعنغاروديروجيهوخروج

للعو،والطبقيالقوميالمحتوىبينللارنباطالمبدنيالاطار

الد!ث--كأانوتهرفوا..الاستممالؤحب"ةكوؤءتل

ا!صدقامنبعهي..اب-راًءةواصو"-،آر/د..ثم

صنت..؟ءجمنكلمةوان..اًءةاصبروا:ليايفولا-داو

وبرمات،-م..آدمبنابر:كطص-!صعاى؟الطفلذهباين؟

صا--لؤب..اءريانااء،فهايروناتهـمتء؟صباؤء

افعيفوا..أطصلممصسانوااحريرااء*هـ--4اءلهه،قي؟

..اث?*،ناأبصجعكأنه..والجبان..ا--كبنالمف-لى

..الش،ر،-اء)كماؤولانوقبل؟ابتصاا.إ-ن100

ومن..خطيراءرانثيابرأنركم3اذءستوراكنتاني

..ازادافييي*4اوثوبر"ءن"خلأ..من؟..*نا.

اعءاد..اببنشانها،وانيفضبؤلملأ..(او!ص!ات،ر

..ب!لمواناوكافلرآهاذاإتزن،لا

ي!-ياصذياارجلاشومواوصاح+(اءه"وراهـموقية.

!----،بيام!..،،نعراشارعافي)نتكإحلأ،،تة،..*ام

..اكفان9كنها،،اصحابد،،.رتباهىانانه-هاروديكان

..ءكانلي*ل؟موحرإحص"احبةو)حت"،./تباؤآءطاا*ن،

ا"ورصد153ود"هو!ئصاحباديعهمثىانار./--دلاا"ما

هـنوط!:،د-ضركرب./01.عريانآته"2--،كم:ااسةجمما

اًاساءههـ----نو.ةصإ"برعلى،ادنياوا3ان"ةرؤ-ل!كنا

..خ!!ءلمىوبصبحوايمسصواربكي.لم،ا:ءوتااىانعودوا

اظهـوواننرصوكم.

او؟!-3-فتاة.لفا

مكاصنبصاًارىراقاهرةابرة3من"اةتا-!أ

ص

ف!تنرؤالأ

وحصثرائعاوءورشكل4ءرصمستقلابحثاخلقاكلالمؤهفرد

وقوته..-!ب

نإصتا/تءحها)فلىلباطل1و،عنهويدافعونا&صلمون4رة!-ك

ةوافاطر!!..اء"ا4وصلمةااطر.ءقىلاورة--،1برحق!ملفوا

ؤمرسصجا

الكلاسبكصجنوالشيوعييناصورييناال!و"--نمن،ءيينالتحريرءاقمشى

ويحدد،واضصهامثاذيا((الد/:مالفكرنقد((ؤيا)ء!مكلادوبرللأل

نلى!ضية.

لح3


