
خشبيةاريكةمنطرففيالعلكطفرهودفاهمالسيدارتك-ن

عيوي.مقهى"!يباهتةغبرةالىلونهحألرصاصيجدارعلىرصفت

القرىمنتجاتمنمزركشءوؤكطبساء-علىترتكزعجيزتهوكانت

لمالتيالخامالبدافيكأالالوانكللمنخليطةالوانه..بالمدينةالمحيطة

.الالوانبينالانسجام!واعدرصفهافيتراعوأم!حدتهاتقتل

ئمرزسحبانالمقهىمناحفتقر؟نءيناهأ!،خدهعلىيدهي!ضعوكان

الركنفيالرءيعاعبدجلسحيث،الثلاثةاصحابهوجوهلتتوسدا

الاريكةالمقابلة،علىالجلوسوصباحجبا-تقاسمبنمااريكت!منالاخر

الصفيحوطاسةمنماءوء(ءفوقهاوضعطاولةالاريكتينبيندستوقد

وصالحين،ائمةسماءواقرآفيلآيات7جوانبهاعلىحفرتصؤراءنحاسية

تعدولمتقريباتنقرضاناتطكادتاالشرباوانيمنالطرازوهذا

عليويكمقهىاخاصالطابعذاتالفديرمةالمقاهيببعضالامسشعملة

.هذا

غ!راماكيلوالخمسءبئحواليالعليفرهودداهم51ديزن

لهيكلالتامالمعاكسيشكلوهو.الامتدادالىن!لالتيفامتهرغم

انتهاءاًلدوامبعدمعايخرجانوعندما،المستشفىفيزميلهعندالرضا

بقامتهالرضاعبد:عجيبةمفارقةبلمومنظرهماؤثانالظهيرةوقت

التيوبطنه.حساببلاواللحمالشحمفيهااحتشكالتيالقصيرة

الاغنامجلدمنالمصنوعاللبنكوكاءمختضةالفراغفيسابحةتتقدمه

علىصقاسوقعذاتبخ!اتقصرؤانساقانتدبوتحته،والمأءز

وسطفيالمغروسةالضامرةالرمحيةبقامتهؤ!اهموالسيد،الاسفلت

ال!لميوالاستبداد!ودفيبالمدينةلحقأالذيالحيفعنكعلامةالشارع

الاولى.ايامهاؤكطعرقنهاالتي

مظهرهرغمالاوصالىالمرتجفكا،خيذيبروداهمالسيدكان

واصفرارهضمورهفيبمو،ب!"يةالحلإق.الابفىالوجه..النظيف

طفيفبهاياحياناعليهايظهرالتيالصافيةبشرتههوراءمنمجسدا

وجهه..بالكحولم!غمسةقطنبقطعةيممسحهأنب!ديتوارىماسعان

السريةالعادةمدمنيوجوهؤ!نعرفهاالتيالسهمةتاكيحملهذا

شبانهاعجزالتيالمقفلةالمديئةهذهفيالطويلوالسهروالخمرة

الداخلآبارا)ىفانكفاواالرهيبةفراغهملحكاتيملأمايجدواانعن

دونالجلدوتاكلالعيونبريدتطفىءالتيالمألحةم!ياعهافيغاطسين

قنعرسالخصبالجلحاءالارضبهاتنضحؤراتماء!رةفييآهلواأن

شفة.علىال!ندىاوحقلفي

!8

الذبنالثلالةرملالهالىفياساهذافاهماةسيد،جداانيق

مكويغامقازرقبنطاله..واحاديث!باجسادهمالان-لأطرونه

كلعلىليآتيقاصربمسحوقغسلفدكأنهابيضوفميصه،بعناية

شفتيهوفو!،المتربةالمدين!ةهذهنهاراتتخلف!اوساخمنبهعلقما

منظرهمافيذكر،اطرافهماقصتشاربينلنحوالمجالتركالمبرومتين

رجسالعرفهالذيالشواربمنالطرازبذلكمرةلاوليراهمامن

فىيثئيراتظهره!نلرصوركانتميوالاربعيناتسنواتفيالمدينة

،هدالاالتيوانكسطراتهانتصاراتهعنالانبا،تتحدررحيثالصحف

والافيقةالجميلةالشواربتلكظهرتآنبعدالموضةهذهانتهتو!

مرسومسةوكأنهافتبدوخاصبملق!الزائدةشعيراتهاتنتفالني

خلالافلاممنيناتالخمس!فيالمدينةرجالعرفهاوف،فائقةبعهـناية

الوحيدةامسينماتعرصهاماكثيرااليكيجلوكلاركوجديالور

الشواربألطرازمنبهذامحتفظازالمافاهمالسيدومن.المدتةفي

تجانسهاوعمموجههفيالتصاقهالغرابةون!را،موضتهانقراضرغم

تفلحولن،فاهمللىيدتورثهالذيالاحراج!يتبصربلاالضحكة

ؤ،همالسيدولكن..المزمومتينشفتيهوراءكبتهافيمحاولاتهكل

هـووانه،اللقيطينئالشاربيهذينفيكامنالسببن2يدركلم

اصحابهيفعلكماالجذورمنوحصلم!ماالوجودمنمحوهماعلىاقدم

التيالمتاعبهذهلمثلتعرضلمأوجباروصباحالرضاعندالثلالة

الهباحثالمدينةعالمعنالندريجيوالاحتجابللانزواءحثيثاتدفعه

.البكاءاوللضحكالمبرراتاتفهعن

الواسععليويومقهى.صيفيجمعةيوممنضحىالوقتكان

يستقبشلبداقدالمدينةسو!فيشارعيناكبرتقاطععلىالواقع

والطاولهةالموميشوفورةلتبدأوالمظلنةالموظفينمنوجلهمرواده

فاهمواصحابهالسيدوكان.الملاعقوقرقعةالشايوبخاروالتعليقات

المدينةشوارع؟!الوقتبعضتجولواانبعدبالصوربكرواقد

وتبتهحالثصورةن!يدالتيالملونةاللاؤتاتبارديةالمكتسيةواسواقها

!كالمل!..المريرالتاريخذلكمسقطةعارمةحلتانبعدلانتصارها

..والعرشالتاج..السعي!دنوري..بغدادحلف..والوصي

فرحةدمم!ماءقييحلقانوصباحجباروكان.والمملاءالجواسيس

الانتهاكاتتلكوان،انتهتقدالاولىمنناعبهمابانادركافقدكبيرة

لهجتهماوكانت.منطوتاريخفيميتةصفحاتاصبحتفدوالطاردات

الذيالؤرحهذاعنتعلنوالاحاديثالنكاتيتبادلانوهماالمهرجة

يفارقلاالذيلصيقهمافهوؤاهمالسيداما.ابداكتمانهيطيهقانلا



صديقهماعبدالرضاطريقعنسنواتقبلعليهماتعرفانمنذجلسهما

يزرع،مختبريامحللافاهمالسيديعملحيثالمستثصفىفيوزميله

الكثيرينالمدينةلمرضىغالطااوبولاأودمافهـاحصادقيقمجهرضبماعينيه

فياندفاعهورغم،والبملهارسيااز3وفقروالسلبالزحارالمعتهـمرين

ما-وغالباالم!يدانهذافيحتىتتوقفلنمنهالسخريةؤلآنمحمله

وقد.بولانهاساسعلىيىهحص"زجاجاتفيملونبماءيجيئونه

نكنةفكانتبالبلهارسيامصابصاحبهانفكتبالفخفيمرةسقط

بعضمرضاه،الىخىصداهاووصلالمستشفىموظفيكللهاضحك

هـنالباحثةالمدينةهذهطقوسمنجزءوهو،بهأحاطوهكبيرتنمو

يجرانفيالامالاوهنحتىفاهمألسيددقد3ولذلك،لهامتنفس

منعطفاتفياحدالوافعالصغيربيتهالىيرحملهاروجابهترتضيمن

عائلتهمنلهتبقىمنكلهماالصغيرواخوهارو،حيثالحبوبيشارع

آخر.بعدواحدارزوسهاالموتاستلانبعد

غالبا:امهنررر

موتي.قبللكوافرجتتزوجانأريد-

المخذول:المنكاسلبصوتهويجيبها

ياتنششي*كل..الامورتتعجليلا..مامايابعيديومك-

المناسب.

بفرج:ويتساءلالمدرسيةقراءتهوراءمنالصعيراخوهويهب

بمغنين؟ستاليوهل-

:الامفتقول

الله.شاءان-

:!يرددالؤحالاحصوتويعود

:مهديالحاجابنحسينزواجمثل-

.كالصلاةبصوتتهمسوهيشعرهعلىيد!االامفتضع

-.حبيبيياواكثرس

؟قطواحدةوجهةحياتهوتوجهفتسورهتتكرريوميةاحاديث

محيرالتيالحياةهذهفيوالاملالد،لحن..زوجةعنالبحثهي

النزرالايحققوااندونالسنونفتآكلهمومشاريعهمالرجالاحلامفيها

هذهستختفيبهترتضيمنفاهمألسيديجدويوم.منهااليسير

ايةسيتزوبم..الهمحيةكالالحانآذنيهطبلتيقععنوتكفالاحاديت

يومايتوانولماعماقهفييرررهماهذا،كلبةكانتأوحتىواحدة

باكملها.بيرةزجاجةتربانبعدالرضاعبداماماعلانهعن

تبوءكانتمعاولاتهولكنمراراالتحركؤ"همالسيدحاولوقد

شهجمتهبخفةوتبتسمتمازحهكانت،لمهالهاحللواًحدة،بالفشل

وعندما.ساعةمناكثرالىالتحليلعمليةوتمديدمعهاالتحدثعلى

فيصديقهاوجدولكنهبيتهامكانلميعرفيتعقبهاانارادخرجت

لمرضات1احدىفارسل.نجرأونانية.المستشفىيبابانتكارها

عبدالرضاكلفوثالثة.بهزءضاحكةردتبانفاكتفترايهالاخذ

معللاليتزوجهامعلمةعنلهيبحثاانوجبارصباجمنطلبومرة

واخ،!أجابواملزوجةيكفيلاوراتبهقاسيئالمعاف!ةلحياةابانطلبه

:متندواصباح

لتزوجتهاالناجحةالزوجةمواصفاتقيهامعلمةهضاككانتلو-

ايضا:بمزاحجبارويعلق.قبلك

زوجي.باختأزوجكثمآتزوجحتىانتظر-

طفحقيقييعقبهاماغالباالشهذهممازحاتهمايحبوكان

نقا،هاتفقدبداتالتيالمدينةهذهفيليهااالارتكانيمنروصداقة

.والاجدادالاباءعنهيحدثماكثيرااذياالقديم

ثه!

بحمق:منتنفس،اعلىالىراسهيرفعوهوصباحقال

يصق!من:آهس

:واضافبطيئةرياضيةبحركةذراعيهاطلقثم

وجواسيسهةومليكههوولىقدافىعهدذلكانيصدقمن-

القديمة:التوريةبصرامتهجبارصوتتسلألهعلىفرد

،مندسنواتلنئورةمهيأالبلد،هذاصديقييامتوقعشيء-

تلقفت!سى،حدثتوعندما.الانتفاضاتعشراتتاريخهتهدوقد

والافئدة.العيون

امامه:المندلعةبطنهوراءمنالرضاعبدوعلق

خادضي.ابنايوبسراحاطدلقد؟اتدرون-

واحد.بصوتفجابوا

قبل:منبهذاتخبرنالمس

المحتقن:صفنهاعماقمن!،همألسيدنطقوهنا

وليمة؟الىاذناتدكونا-

مؤيدين:سؤانهعلىفعقنوا

وجيه.س!ال-

كلماتهيمسبقالساخنولهاثهالرضعاعبدفأجاب

الموظفين.ناديفياليوم،ابشروا-

صباحواعترض

تحتزوجتك"لةثه"طعمزالما،اؤنالياكلنريدلا-

لساني.

مدهشة!طباخةمنلهايا

:باستسلاما)رضاعبدالأجاب

.ال!وملشىولكن.حسنا-

:بيدهصباحوصفق

ستتحقق.الوليمةأنالمهم-

:جباروقاطعه

لمحس!يلالاكلقبلبيرةزجاجةاوءهـققدحمنبدلاولكنس

الهضم.عملي!ة

القصيبرتين"ساقهبنماوباعد،نذآكجؤعهالوض،ء!بدورفع

ةقالثم.امامهالممددتين

ا!خمىرةادخسسلانتريردنيولا،تعرفونكمامصليةذوجتيس

البيت.في

فاهم:وعلق

بيتك.فينت!!نىثمالناديفيةتنرب-

تبع،بالمواؤقةدؤوسهمواهتزت،مقبولاحلارأيهفيفوجدوا

:يرددوهوصاحصوتذلك

الليلة:هذهذهبمنكلهفاهمالسيدكلام-

بخبت:يقولوهوبعينهجبارفحمزه

ذلك؟غيركانومتى-

،**

،وازداداللاهبالصمياليومهذافيبالهقاطرالمقهىرواداخذ

كلالابوابوث!رءت.المقهىفضاءفيالكميرةالسق!كأالمراوحدوران

.الهواءل!خونةلتبديلالجانبية

علىلهالمقابلالتصوءسستودييوالىبالتطلععبدالرضاوبدا

صورتينمنهطلبتقددائرتهانوتذكر،الشارعمنالثانيالطرف

القيا*عبورعن!كلاسلولكنهالاستهحيةلل!معيةالانتماءاستمارةاللء

ذلكبتاجيلداخلهفيواقتنع.المطلوبةالصوروالتقاظالشارع

.اخرىمناسبةاىا



واصض،النهرالىا،وديالهـجانبيالشارعفيالحركةودبت

تقسمالتيالطويلةالحديقةفءمهااقىالاشجارافياءتحتالبعض

تمثالفوقهانصبأسصتيةبقاعدةوتنتهينصفينالىالعريضالشارع

علىمستريحا"اريمو"آسديمثلالاسودباللمونمطلبمالجبسمن

لعينيوبدا،للوئبومتهيطامامه4ساعديباسطاالخلفينتينهائمتيه

الكالبتوساش!ارخمضرةوسطمتسخةسوداءعتلةبعيدمنالرضآءبد

به.المحيطةوالدفلىوالصفص"ف

ادي!-يدفعدوميموبلعبةيباشراأنجبارإى2صجماحافترح

ات"،فةثم.المساءلهذاآلسبتمانذاكرثهنالخال!ر

اجلت.فدالرفاعبدالاستاذدعوةدامتمآ-

الرضا:عبدوتساءل

!لم؟أي-

:القولاىاصباحصوتوعاد

يغنيفيهشيءكلانمصرستنامدءرعنهقال.هنديف!يلم-

.والجدرانالقطاراتحتىوخ!قص

الذبناصدفانهاحدمنمرةسم*4تعلنأمشابهاجباروتذكر

الخيولبتجارةالهندفيعملوا

الحقيقية.لحيانهمتزويرالم.عدا،لام-

بقوله:ع!جوابهوكان

العربية.افلامنامثل-

متالمة:بنبرةن!سدداالصديقدلكصوتفانطلق

فقط.افلامنا!وليس،،حياتفيشيءكلمثل-

قبائلا:عبدالرضاونطق

تحترحمةنحن.حالايةعلىض!ديااوالمقهىمنأفضلانه-

فينا.يتحكمالذيوحدهوذوقهالسينماصاحب"كزار"

:صباخوعلق

)حرار"فوفىانلييبدوولكن،اذنالامرلنت!ر،أ42آكلوز؟-

المئة؟!ءئةالايامهذهصدي

القو!عوجهاالىصباحصوتوعاد.بالضحكحثجرهموقهقهت

:جبارالىكلماته

تلعب؟الا؟قلتماذا-

:صباحفتمتم

حسذا.-

واكنهالمومبويحفرانمنهطالباالمقهىنادلالىالتفتثم

:معتذرارد

.كتعارواللاعبونجمعةاليوم..مشغولةكلها،آسف-

ؤائلا:جبارصوتوارتفع

.اذنشايالناهات،حسنا-

*

ومعلقادشداشتهضاوياالطويلةالسوداءبقامته"شنيشل"مر

عريضةخشبةكتفيهعلىيحملوكأن،عريضجلديبحزاملاطرافها

المهرج:بصوتهيجاروكان،الفيلممنم!شاهدء.ورف!يهالصقت

المغامراتفيلم..الهنديةالافلاماًع!مشاهدوا..الليلةهذه-

..كابورشاميالمحبوبالممثلبطولة..المثيروؤصوا

اخرينباعةاتبنداواخمتلط،نداءهالصاخبالشارعابتلعثم

الزبا!لن.علىبضاعتهاتعرضي

رنبنحناجرهافيويوؤسد،الامنةالوحوهيوسدالبشروكان

انحسصارهابذاالهـتيالمبادةالايامتلكهيتعرفهلمفييبصماس

العين.وقوعهتصدىلاالذيكالعلم

مطاطئيالرووسالعابرينبينيمرونوالمخبرونالشرطةرجالوكان

قدمتكمالتيالامنمةالمدينةهذهاذلالفيادوارهمبانتفاءشاعرين

مذليهم.ضديطلقونهااحتجاجكلمةكلوقمعتضحياتمن

دراجتهعلىيلاحقهمكان.ذليلمخبروجهصباحعيناوالننقطت

ال!سريسةالتقاورعنهمو-سفع،المملميندارفيطلاباكانواانمنذ

بسنابته.اليهمشيراوقال.لر،ساله

ف!وحلانفهيزرعكيف..الكلب"عتيوي"هذا..انظروا-

.بالابتساموجهاوبالتحيةيدالعهلرلفعاندونالرصيف

جبار:وعلق

الحد؟لياعليهانحقد-

دمه.اثربلوبودي-

حكيم:بصوتجبارونطق

به،يقومكانماخطورةيعرفلا،غبيةآداة،مسكينانه-

ثماغه.نغسلانيجب

بتهكمةصباحوتساعل

ايضا:تنطمهلالماذا-

الرضا:عبدوقال

!ىصنموقيترمىانالوحيدالحل،انفاسدةالبيضةمثلهولأء-

اخرى،وجهةحديثهمبعدهاتجهاحاسماالرضاعبدردوكان.القمامة

...الم!اهـرات..اروياسيمدينتهمتاروخاستعرضواحيث

.السربونالمخبرون..الاحزاب..الافرابات

عالمفياندمجافقدالتاريخبهذاخبيرينوجبارصباحوكان

المتولسطة.فيطالبينكاناانمنذالسريةوتنطيما-لهاالسياسيالمدينة

قبلصباحعليالقيانقبضودكن6متقاربةحزبيةمناصبفيوتدوجا

عليسهحكماربعدالكوتسجنالىونقلالتاريحهدامنسنتين

يعرففلمجباراما.صوريةطسروةمحكمةفيثهورستةبالسجن

كلتعقبوكانت.ايامسبعةالىافندآطولهابسيطةاعتق!لاتغير

توقيعبعدايامخمسه...العربيالوطناوالبلدديسياسميةهزة

يومالمدينةاكتسحتالتيالتظاهرات!واًسبوع...بذدادحلف

معر.الشقيقةعلىالثلا8ليالاءتاء

وقتانتطمئنهاوىنهاالكبيرةبطنهتمسدويدهعبدالرضافال

:يقزببداقدالغداء

افنيمنالرغمعلى،للهوالحمداحدبيي!تحرثنفلمانااما-

السوابقاربابمناننيالىتشيرالامندائرةفياعمالصحيفةاملك

السياسية.

شايه:منرشفةياخذوهوريقهابتلعثم

انتما.بسببكماهذاوكل-

هـسدامما،قبالتهالجالسبنوجبارصباحالىبيدهواشار

ثيقوللانبصباح

غيرفيهاليس!ارغةكانتانبعدمعنىلحيانكجعلناانناالمهم-

.الضماداتولفالابرررق

الرضا:عبدقولعلىمعلقاجبارواضاف

معاوناتذكرون،الاخيرةايامهمفيحائرينالصامكان-

لقمعناأخصيصابايامالثورةقبلالموصلمنبهجاءوواالذيلشرطةا

لقد..هاربابعدهاولىاسبوسنمناكثرهناالبقاءيستطعلمانه

جزءاايتر!ولمفمهوكمواالليلمنتصففيدارهشبابناتسلق

سالما.جسدهمن

قائلا:صاحبهكلامصباحو!ع

.الانصالكمكشفأ!كونياكدرون-
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منغفوتهماعينيهرفعفاهمالسيدحتى،بفضولاليهوتطلعوا

فتابع:،وجههامامبانتطارثخصانوتركهما

الشرطلأ،وليتكممعاونبيتتسلقوااًلذينه!لاءاحدكنتإقد-

وفل،وتكالبهنمطرستهكلوسحقنابهأمسكناعندماوضعهرايتم

الذليل؟كالكلبافدامناتعتيثن

!؟هذايتصوركانمن،صاممهمدينة-

!القولالىصباحو!اد

-أنمناكبراخلاقناكانت،مدينتنابابناءفملمابهنفعللم-

الطلبة.باحد!لك!"استه!يالعصانضع

وانطلقت،الحد-ثهداعلىاحرىتعليقاتاهالا!واضافت

هذابهعرفطارزيااللأذيذالساخنالشايبرشفاتمغمسةالكلمات

المقهى.

استمعانبعدا،ولىجلسشهالىثانجة-عادفقدفاهمالسيداما

الىوعيناه،خدهالىلتسشنديدهوعات،صباحبهأسرماالى

بالمندبليدهترتفعواخرىفننرةوبين،الغائمةوالمراقبةالتلصص

د!وكان،الغريبينشاربيهر!ةثن!ايافيالمتجمعايعرقلننمسح

ف!ا!للا.عبدالرضااليهالاننفت6اليهينتبهانثونشايهنسي

شايك'تشربألاس

الناحلةيدهوامتدت،يلمةكلعفوةمنصحاقدوكأنهرأس4وفع

وهيتختضالشايقدحوحملت،المرتجفةالطو!لمةبأصابعها،البيضاع

واخت،الاخرىباليدفتلقفهمنهايسقطانالقدحوكاد،هزيلة

ثقيلة.طقوسايدؤديوئنهبتمهلمحتوياتهيشرب

اعتدل،شايهاحتساءمناتسئحتىيراقبهالرفاعبدوكان

:وجبارصبياحالىس!الهموجهاوقالجلستهفي

فملناه،ولكنوماالثورةقبلحالتناعنجميعناتحدثنازو-

بر..

؟4صنعبمايخبرزاولمبكلمةيعلقلمفى"همالس!رر

بالتاييد:جبارصوتوارتفع

وجبه.س!(الس

:صباحوعقب

!ط.الشاريبدور-عتفيولاايضاتبيعناانيجب-

الضامى.حسدهؤدىالحماسفأوقدتالتعليقاتهذهوطوفته

الشاحب.اهابفيالبشرمننسغاواجرت

،واسندالاخرىفوقاحداهماووضعساقيهسحبثمرالسهرفع

،وجبارصباحاريكةعناريكتهتفصلالتيالطاولةسطحالئيديه

نفسه:يحدثوىز"رددئمكالمفكراوقتابعضصمت

كانالضيوفغرفةؤيهـعلقةللملككبيرةصورةعندناكانت-

امسحزجاجهاواخرىلترةوبينالاءشزازكلبهايعتزاللهرحمهوالدي

بها.العالقالترابمنواطارها

يتابع:وهوالصورةحجمالىمشيراسعتهماعلىيديهفتحثم

البابهـ"ظقتاصادفهءماحانقاالبيتالىعدتيومودات-

الصورةامامووقفتالضيوفغرفةالىودلفت،جيداوالنوا!

ولمايرام-ماشيءعلىكللكانالصفيرالملكايهالولاك:ب!الموخاطبتها

.اكتيرةالمناعبلهرهتعرضت

نجابع:وهوثانيةالطاولةعلىطرحهـماثميدير4فجمعوعاد

ه-رذهاحطمتد!نيولم،ؤميوكمتاسرعتاميولكن-

تتدخللافاهمماهـا:تقولوهيباكيةبيتتوسلوكالت،الصورة

الىاررجنويأخذوكاشرطةرجاليسمعكانمخافةبعدبالسياسة

أواخوكانا!طمن2/نذاكو

الربرببعبم!ب!راالرح!عبدبغداد

-ء.ع!هيي?"حمى!ىصممهمهههمى

ء

فيدسلىأارهه

الاميركلىالفيلسوفتأليف

فرومالىلك

قرنوطذوزرقرجمة

فوضىاحمثولفيواجه،فروماريكالمعروفاالاميركيالنفسىعالمالفماآخروهو،امتاب3هذافي

حش،"والرفضالفليان"ان..للاملوجيهةشيءاسباباكلمنبالرغمفيجد،واضطراباثهالحاليةالعالم

لالا!علىيحاولاو،يحلبانالعالملالزامالناسبقتالوفيياتيان،المنظمغيروالعنيفبشكلهما

اريكانبل.الانسانيةالنزعةحسابعلىالتكنيكيالمجتمعنموعننجمتالتيالمقلقةالمشكةيحلان

ثورةدات!رجانرأيهفيتستطيعحلول،مناتذلمكاجلمن،يقترحانحدالىيذهبفروم

حدييماصدر...والمماءالنوضىمن،الامل
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