
م!!ص!ىنحصبقارو!قا

لوممض7\هـصسر!يخ!اظ
بزثري!عجب

الستارءرتفعاناًلىسا

المسدحيةشخصيات

ا-

ا-

ا-

ا-

ا-

ا-

ا-

ا-

ا-

ا-

الشاعرالروميابن

الجاريةعريب

الاحدبدعبل

البخيلعيسى

المففلاشعب

المغنيجحظة

الابكمالزبون

الجواريبائعةالرباب

الجاريةحبابة

الجاريةجوهرة

زمانياالخادم

المنادييعقوب

المقدماسحاق

دانيالابن

ابنتهزاددنيا

الستارعامل

عموميكاتبسعدان

الثاعرحمدان

العاملرضوان

الحيمقدم

الاولالعون

الثانيالعون

الابلهعاشور

.1،2،3الاطفال

مت!ركةضوءبقعة.مسدلاالستلايبقىبينماالانوارتمنطش)

الخشبةن!ويجري.المهورصؤفيخترقمتحركرجلعنتكشف

العربةعلىتقرا.م!ثيربشكل*لوانف!يهاتعانقتعربةظفهيجروهو

.أزجل.غنام.شعر.رقعي.قمثيل.ال!للخييال)مختلغةبالوان

لحخوليتصاحب.لرجلاابنةهيغجرية!تاةفىلعربةجوار!ئىمم!شي

الضجرلباسوابنتهـهارجليرتجا.مرحةموسيضالصاخب

يمشيان.طونةكاريكايورية!نعةظفوج!مايخفيان.المتبملين

والشهباكلونبالورقال!جمهورعلىيلقيانوهماراقصةشبهحركة!ى

المشهدي!ص..و*شمارالصحفو!ع!وا!ناشيرالاصطناع!ية

يبتم!و*انللمشهديمكن.الصالةفيرجةمحدئاسينماليةب!رعة

منوذلكبالخشبةاخيراالثعنلاىيلته!.ممشلهعندثواهمرعخو3

.(وا(ضشبةالصالةبينمايربطضثمثيمهرض

العاصفة.السيدايها:(!عبفيالثنائينعومسرعا)الستارعامل

تفهمأمتى.والزلزالاكالصففىييمخلكايا

.(القناعو!عنينزح)أتكلمني:ثفانهرابن

..عرسكللستانكطلا"طفيمياممنتان.اكلمك:صلطلستار

..علموناهكثا.واحتفا!حفلالمسرح:دانيلاابن

انت.لاال!فليصمننحنو!كن:الستارعامل

أهذاقالومن:دانيال؟يبن

بينالناسىمكانكخذ.البلهامباسئفتكرا!صيتوهعلا:السمتلرعامل

..مكانكخذ.والصمتبالظلهةو"قنع

رجلأرهسرحاهذا(ل!شي:داجممالابن

مكانكخذ.اضاتلقدسيركاحسبتهوانمص!افه:الستوعامل

..الستلرنرفعوثكلنا

الرجلانأسمعتهل.زادمنيا:(لابنتهملتفتا)دانيالابن

..؟بنتييايرفنيلا

.يعر!لاأيضاالصلألةفيمنوكل:زادثنيا

ه!ااضيعأناريدلا،اخبريهم.عنيا!ااخبر-مم:دانيكلابئ

..الزطاكل

فى!امكالو"قفالرجلهذا.سيدي:لملالمملأزادثنيا

دانيا!ابنانهأيكونمن!مريهل،العفعاهكواضع

...(كثايلينشيخ
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لست!اراعامل

داذيالابن

لسننار9عامل

دانيالىابن

عاعلالستار

دانيالابن

لستاراعامل

دا.!يعا!ابن

ع!الستار

دان!ولابن

لستارملاها

دانيالابن

لسشاراعلال

نيالىدا-بنا

لستارملاعا

دانيالابن

..المخاله!ينلثونصبل

...الصفراءالتاريخكتبمنهرب!...اللهسامض

..انتتقولهماهئا

أفيرييقولىوماذا

..المجانينمصحةمنهريتافك

شكفيرمنسمعتلقد.الرجليها2اجبني!المصين

..دانيالابنعن

..الكررسوعت

الصحفأتقراهل..عشيشيئأقراتأو

المتغيبين.ركنفيصورتكرايتولقد.اقى!ا

تعرفلقدأسمعتهل.فىادثفيا:،!حفيلابشتهإ

الستاروارفعان!ب،سيدي..أخيراعليالرجل

..لاأمدانيالىابنكنتانوسترىلحفلاواليبدا

ل!مالمناظرعماد.ا7نليسولهـكنالستارسأرفع

بعد.الناءيكملوا

نااريدأالانيبنونش!كياي6ولكنأ..المبناهعمال

..ذلك!وف

..جد!داترىلن

أسمع)ماثا

عينين.و7محصورةوالمناظرالمسرءكانفمنذ...

..للاغنياءالقصور

التقليديةالدفثتقسمع)..للفقراءواحواخ...

.(الستارعا"ل!ينسحب.الثلاث

..الطويلةالمغايلرحلةس2

القصديرلورمنمجوعةبهاتحي!ساحةعنالستاسيرتفع)

اضواع(النوافذ)منتنبعث.تامشبه!لام.القصبمنواضى

تشساهدلل!جمهوراليسسرىالصيةفي.هزيلةشىترسلهاخا!تة

!مبيةاوخشبيةاطاراتعنعبارةحمهالممور..مسشدكرةمصفبة

..ونوافذابواب!هفههارسمتايلالوانمفتلتستاراتوبداكلها

،خ!كواداخلالحياةفرىانيمكلالخلفمنالم!نب!النور1سطةوبو

ال!ىتحركوهيحبكاهراةنرى..قوكةكلكلشكلعدهوذلك

عنم!فتوحةهفاتافوامختلفةعلية؟قنعةوفوفىراسهاوهميقنرطا!ل

امراةنرى..سبحةيدهو!الصلاةوضعفيرجلانرى.آخرها

حيفةسحابةفيغارفارجلانشاهد..حرينالحناترلدوهيكلحن

هذهتصاصب..شعايكاسمنهوبالقربقضعبيدهوفيالدكانمن

.(..و،لضاللعلتصورموسيىالبريةالمشاهد

ترى.سار!ي:(ملياالمنكرت!تاملانبعد،للمم!ورازاددفيا

سؤالااراهالعينفيأ!مصتهوماالشونيكونمن

...أ!اهسادتيياالقلبوفي..السماءبحجم

حعي.ابنتيزاددنياوهذهالمخايلدانيللابنافا:دانيالابن

.(خارجيةضفيقات.تنحي)..امراةياالجمعور

..افعليهيا.تكللقهكمابالناسرحبي

.(تصفيق0001حفرقدبمنوسهلاأهلا.سارت!:زادلهنيا

..وسووشسوفناءر!يليلنا..:ثانيلاابخا

..بالهزلالجديخلطانه.ارجوكمتصعؤهلا:زاددنيا

الباليات.لصثرانصخ!ابينمناتيسكماحبتي:دانهـي!ابن

الر!هـ!والنلا3المملبالزمنمن

منشورامعقا.تالهاحرفاكنت

ء08

زاددنيا

دانيالابن

زادلهذيآ

ثانالىابن

زاددنيا

ديوكيالىابن

دانيالىابن

الطفل2

مانيالابن

الطفلا

دانيالابن

الطفلا

دانيالابن

الاطفال

الطفل2

لطفل3ا

دانيالابن

"دشم

الزمنحبلفور

صوتكموجهنوركدفقة،فجئتكم

ساصاتونجومااقمارايمطركليل

زيتهالسمارفيبةكلبئر،فقيراعمراكنت

ضامةقلبمنيصصنته

عدتفتا)...لثرارةالقلبوفسيزيتحفنةاحمل

ابنتي.ياانتأكملي:(زادلمفيا

سادتييانحنريشتان:،للجمهورا

...الزمنالرياحمهبفي

والاسواقيوالؤىالمدافنعبرتنقلنا،قحملنا....

..الرياحتنتلنا

مثليفراتهل:(ادجمهور؟الىتنطروهي)..،بي

ادحاضرينأخاطرفييجولما

..ب!نتيياشيناقراتما

..ثروتكعنيسالونانهم

.الكلماتفيكالهشعرامثروتي:،يضحك)أ!سوتي

نبض.بغيرتعيشفكل.ظصمنالال!ارغتانيداي

خيهالأطيا!ثروتي..ان!فاليغيرمنتحياواشباح

بالنورترسموشمور3وقناديل،خفيةقضبانتحركها

لإك!فالفيتبعنيوالمدائنالقرىدخل02حيةشبهط!

يدخل)...الوبةخلفكالشيدينيجرون.يلاشقياء

صوته(باعلىاصحابهفيناديالمخايليرى.صغيرطفل

.ألرعوا.الرعوا.الخياوطيفصاحبجاهلقد

وصمفرحاالجميعيتصايح.آخرانطفلانيدخل)

.(الخيالطيف.الضيالطيف:موقعبشكلورددون

اتفقناأهل.الصخبيلأشءكل.اطيفالىيااسو!وا

..اتفقنا

4!ضيوانتم.الصمتمناحربثسءاطالبكملن

والسير.الح!اياموائدليامد

..نسالكاننريدالث!يخمحمي

..شئتممااسالواهيا

العربةأبهذهدالماتمضي؟ينترى

ملتفت)*سمعته!هل.زادشيااأامضيأرز

.والشامبفد؟دساحاتالى(!ضه

..وراملهنمضي.(واحدنفسفي)

..الشمسعينالىولو..

..القصوبربم

بيروتا،لى0والقيروانفصاموالىاله:(لضحك)

ورالي.اصكملااعالما.!!ةعمانالى.الغجرية

اءر.والمكلجينالسلاطيناجر.والاخيارالاشرارجر4

الفق!راجر.والامكنةالازمان4جر.والسونمالفقهام

..كاملاعالأ..ورائياجركاملاعالما..الغنى(جر

ينسحب.الاطفاليساعده.المصظبةنعوالعربةي!جر"

ستارةبتحضيرمنشغلاكامشبهكلامفيليبقىالنور

.االظلخيال

..المنظرةالقصديرتحو،ت-2

النفىيتبعه،المقثمأيمفل.يمخرالحافبيض!اه)

اعوانه(من

اكلماناريد.الابوابهذهاطرالا:(الرجلين)

..بمرعة.!عابها



الونا

2ال!ون

ادهونا

حمهدان

المقم

سسدان

المقم

سعدان

المقم

نارضعو

حمدان

المقمدم

انحمد

ا!قم

انسعد

لمقس!ما

ممدان

!قمما

انرضو

ثفمما

انحمد

لهقسمما

ناضسور

لمقمما

حمدان

لم!عدان

القعم

هم.امرفييريدكماًلمقدم.فتحواا.الابوابافتصا

..حمدانياالبابافتح.حمدان

مختلغة.ابوابمنيخرج)ينتظرالمقدم.اًقن!وا..

.(ورفوانوسعدانح!دان

.حمدان(لشحمدانمقزبا001سهم!يافتحتاخيرا

كذلك؟اليس.وشاعرهالحيقلبانت

..عنييقولونهكذا

..ولقمانهالحيحكيميا.سمدانياوانت

..فقيرعووميكاتبانا..

كذلكأاليهي.المفكرعؤلهافت

...عقلايملكمنوحديلمت

فسيالعاملايهارا.رضوانيانت2و:،لرضوانا

يمن.الاساعده.لحياهلىاافتسماعدا.الزرقاءالبدلة

كذلك؟السه(خبثفييضمحك)..كذلكوالايسر

نبسولاالوهـالالبسةنخيط.سواعدالصفيكلنا

..جلمذاالا

.(لفحكون)آمناجلم!تركوااذاهـذا:(سخريةفي)

لانكعماخترتكمهذااجلمنءالحيهذانخبةانتم

ت!هلمونهل،اولااخبروني..و!لهالحيتمثلون

أتميتكمأكاذا

..كعادتكا/لسوءاخبارت!ملجمت.نعم

.هذاغيرقل.لا

..والنحسالشؤمرسولالارأينهـاكفما..

صدقوني..كلحثيعتفيرفقدالاناما.فدلماذلككان

..الارفيغيروالارضالدنياغيرال!شياأصبحتلقد

والليلآجملاليوم!مبحتقدالشمسان.أنظروا

سادتيياوالغدأليوماًن.مضالشومزمن..ادوع

وعفه.ع!تريةفييصفمثلكمكانلمن،للبسطاء

ؤكط.بيدمنفيهتتغزلون.آملبلاالخبزتحبون

.الاو!خثدحنسهالم.المحةكاتسيكاهرة(،ياديكم

أمنحكم؟نيمكنماذااًخبروني.كالاغنياءالشيااوساخ

هي.كياايلا!كهـمسلمت.سلأدتي.ال!ثاءكير

..نقيةطاهرة

!اًلننعزلهذاًوراءماذااللهيعلم

لهفظماأصو!احقكلمهةهذه.صدقوني.شيءلا

..وعبارة

الشيأبعضال!باطلتانكلرىالا

..ذلكيفرضالمقامولكن.ربما

...خطيراامرااقىأسيمإهييافحرفكبين

..محلهكلكلام

م..الفسبغيرشيءوادجوعال!ربمدلشي.سيدي

مثليبثهرجا،هممن.لاأالسعداءيذضمبوهل.عجبا

...الهـبشرى!ا

..اًلبشيريلاال!ثهـرىيحمللا:(مقاطعا)

..شومنذيرالاعرفناكوما..

هذااسمسا.ال!كسووكدمااليوماحمل:(كف!حك)

يتوففئمبقراءتةيهم.منشورايخرج)..المنشور

ذفسياتتهياواانا،لالجب.؟قرألنلالأ،مترررا

اللر!ة؟يمديمن.عديهمئشيااحدكميسق!لاحتى

(لحم!انا!تضحكفهلمتقتلفدنعم..تقتلقد

سعدان

ةسدما

انرفو

المقدم

همهان

رضوان

اهدم

انسعد

المقمم

حهمدان

دافيالابن

زادذنعيه

دانيالابن

نرادثنيعا

(يقرا)اًلىمعوا..ثانيا.لمنشورااقراثماولااستعموا

نا-ط!ماالموقر-الملصيالمجلسأعضاءقررلقد

الدر(سات-ماالىمكانالحيسكانههلانجرحيليقوموا

وعلب"-اطمثنواومنبعديحررلمواروقدعجاريةكان

هدعهيمكنحتىحالاالقصديرحيافرا،منبدفلا

السسواجفيفدهوا.ءميلةسياحيةعنهونوبنلأه

الثلاىالىينظر)..فكروا..والدي!نلاواًلمولار

..(غريبةهنهراتيرمونه.الفملردالعيونمىليقرا

...اسم!ااًئن.الحيثيكقراءةنسيت.عكلاآها

يعيدلمسالطبيةالتقاريرعيلىوبناء-الحيأنحيث

...صحيا

05.اكمل14صحياكانفىبلمنكانه.ععبا

كلف!يللحريقضموانهوحيث:(كقرامةينئابع)

....علىفيمهالبنا.لاعتمادوذلكحين

أوبناء.نعم

علي(القراءةيتابع)..شرا(رفواناكىملتقنا)

لاانسافياوصعايعلاون-طبعامنهموفتم-ا!سكانان

ايها(الورقةيطوي)..قردوامافردوافقدمزريا

لوبودي.تاملوها.الشهثةهذهتاماوا.السالة

الأنسترحهلون..متائرجدانني.ابكياناستطيع

ويكسسيال!راساتتتم2نوبعهد!شتمحيثالى

ناوبعد،والعمالوالبنا!ونوالمقاولونالمهنمسون

والرخامو*خشابوالحد*والعجارةالاسمنتبعضر

اررلاءتاخذانوبعد،والرافعاتوالعرباتوالشاحنات

الىترتفح!وبمد،والحبوالسلالمعبركليقها

عنبعيدة،والهواءالشمسعفىمفتوحهدورلسماما

عنكم.سابثالومحةذلكدند.والعفونةبةالر!

سننعطون..الامواتعلىواترحممنىالاحياءاستدعي

والاثرافالاعي!اني!حضرهعموميحفلفىالمفاقيح

والسما!مرةوالمصورونوالصحفيهونوالد3والحنود

ع!ملىوالواق!غونوالحدا!ونوالهنجارونوالشحللون

علىوالمقرئونوال!عميانوالبكموالصموالمقم!ون!رجلهم

والسماءالارضالهتهتزمشصهاحلاسيكون..الموتى

يضحك)اولجورينالمؤرخهينواقلامالمةوتباركه

.(ال!ثلكدةالرجار

..امفايةفيهبماتكلمتفقد،احرنفسكتتبلا

ذلكسنصل.اطمئنانن؟الحيمنن!جانلرالدون

.(يضمحكون)لعينيكساميا

حقاأ

.الانليسولكننعم

..أفهملست

جهـيد.منيضحرن)ثتلاالوفتيختدكانحن

!الجافبالظلميالستارةتمعاءثوانبعد.تمظلام

.،بهسي!ريان!حكظليطم!جانشاهد.الاخر

الجديثه.والملاحمالقديمالمخايل-4

.افتربواالناسايهسا:(ويناديالستارةاماميتف)

..تروااقتربوا

..اقتربوا..:

...وهنالطياربطيفسممتم..:

رأنحتموهأهل..:
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..تروافلاترسااش.لا:دانيالابن

..افتربوا:زاددفيا

..الخراالاتهمالكمن..:لهلأنيالابن

.،المخايلجام:فىاددنيا

..تروافاكتربواوالاحلامالفيلانممقمن:دافيالابن

اهـىورفوانوسعدانحمدانررضم)..اقننربوا:زاددذيا

.(صغيراجمهورابذلكمكونينالاطفال

الدفأقرع.لمدائن4والقرىاهوف.المهـخايليق:دامياد؟بن

..السيرواحكي

أهىالصنموقماذاالشيخعهييرال!ناقل:االذفل

ساناكوثيه.الفهمحبةيبيعجحاالصنيموقلى:دانيالابن

والرخالندبادفص4..البثلوانوممزةوالضحاك

مرحه.موسيقى)..فيعسكمشرونماف!يه.والمنقاء

ابهطدذاتاضخصياتظليهصورالستارةعلىتثهر

.(اسطورية

..عليلىيدفا:(الم8ولىالصورةمقدما)دافيالابن

..السرحان2فوق..:زادشيا

الصورةتختني.موسيقى)النولراسالعلاليمع:دافي!ال"بن

.(اخرىوق!

..المغوارالفارس:فىادلفيا

..الهلالىز"!أبو..:طنيالابن

وتص!رالصورةتقنفي.مو!سيتى)المزناتيوخليفة:فىادلهنيا

.(ا،خرى

..عبسبنيفارس:داني!لاابن

..شدادبنع!نترة..:ذاددنيا

موسيقى.)..دايانموشىالا!رالفارسمع..:دانص9بن

لنشاهدكاملاجديدعنال!ضوءيعود.الصورةقختنى

والضام!،الورقيبلعبعنثغلالصيرالمهورلأن

.(..قدمبماالاهتوثمطه!معلىي!لمما

اا!يسالطيفأرايتمل.زاددفيا:(منزعجا)دانررابن

..كككمايثيرهميد"

..شكفيرمنالنهضبتهملقهءزادثنمط

..ابدا:ثاني!ابن

لقد.الناسثثيرعلاتماالقديمةملاحمكاناو...فىادشا

وييجب،تغيرقدشيكليانابييامرةألفصدثتك

..وادقصصوالملاحمالحكاي!!كلتراجعفى

..مراجعةاىاحاجةفيا!ا،فط!:دانيالاابن

..جديدةملاحمخلقالىبل:زاددنيا

حماكسكاخاهـمن(خو!فىالي!ينظو)!ظاددفيا:!دان!لجمن

.!تضحك)!6رراالز

الزمنتغيرلقد..ا؟لهةوانصافالابطإهلاعنتحدئهمءزادثجا

الع!املعن.البسي!الانسانعنحدثهم.،أجم!يا

اخاطبدعش.لإحذيةوماسحال!لاحعن.الاجير

اما.منكللاننيعذابهمحس2انني.معانكالنمر

..للماضيفملكانيت

!اضريومن،زاددنيايا،شئتماافعلي:داف!يالابن

بر.تضحك1،(البهدلة"تحتهللاشعيؤختي

:،ع!نهاا!نشغلالجمصر!تنادي)نرادثنميا

..اقتربوا..اقربواسادتي

الجديمةالملاحمعنساحكي

والبناث!ا!شاعلحامليعن
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والورهـوالم!برتقالالزيتونزارسعن

غداللسماءترفعواعدلىعن

امساوله!م

وثيدفجرالا!ق!وبدامضتالا!رملح!ات

والعظياءوالغزاة"لاب!لرحل.وقيصرنيرونطتلقد

..املفقراععر+!ن!ئ.قيه(د

قولك!ونغ!همشيثاتقولينفقطلإن:(!حفبم)ح!ميدان

..الليلةضيوفكنحنالثعيخعمي:سعدان

..ضيوفكنحن..:حمهـان

..وسهلااهلا:دانيالابن

لناأأممعمدتثيءايترى:رضوان

..زاددنيهـااس(لوا.الريلست.آه.دانيالابن

والحوارالحكايايثتبامنهـأنتابيياالشيخأنيت.لا:زاددذيا

ابي!ياجملم.الصو.ويرسم

فىءمثلكميهيش!يرشامعرعنساحكي.ساحكي:دانيالابن

الروميابنع!نساحكي.والقصديرالخشباكواخ

.(الاستحمطنعلىيدلتص!يق)..لجديدا

مرهفسا.وسمعاواسعةأحداء(اهن!ونيءسادتي

فانوعليمه،صبيانمعلمو.!سسفلامؤرخاكستفا؟،

ومضاتفالىالاهيانالار-معمشهـابهعةكل

وقصصته!سمتهالهديالرومياًبن..هصاكفنى

الليلةشاعر..تصفونالتيبرفدادوليد!يسىبي!دي

،البيضاءمن،رومامن،باريزمنيكونقدسادقىيا

يكونق!اوامباسابنعلبميكونقد.وهرانمنأو

.نيرودابابلووالمجذوبلكونفد.لوركاالشاعر

ثت،اوانتأوأنتيكونف.هذاحيكممنيكونفد

يلاننرحلس"دتي..يكونوكديكون؟!؟يمريمن

الرمز.-بغدادالى

..البدايةومن:سمدان

.(تامظرم)..الروايةتبدا:!هدان

...افتحهلااواًلبابافتح-5

حواراالشاعريقرا.الروميابنداخل!قفبقعةإ

ي!ديه،بينكتابمنمسرح!ا

تفعلونأماذاشمعىصناملواقفوناًس:الروميابن

..الشهسفينحمق-

..الالواحنقرا

بهمسأالالواحتنفستهل.النكبرونط-

صمت-)أامسوهجرانصدبعدوان!تضرتهل

فسشس!ارحالكأسودظلامثمتغصم!ت(/!هجتهيفير

.("،نباالك!ابيمضع)الم!رحيةانتهت..الختام

تخفي!ماذاحروف.ياء.جيم.لأم.(لف

.أثري!ت،أا!ضحههل)فتحه2لااوالبابافتعهل

والكفالرملأقراكنتلوآها

جرةالاعيونيعنلانر!

والقفلالقيدحديد

فينيهـقيامنبحارااوعرافاكنتلو/آه

ساعةأحد!!لارحل

وا!مماالغد4طو!

دنبا2باادودثم

افتحهأهلأافنحهلااوالبابأفتحهل



الروميابن

لمن!شعباا

الروميابن

لمغفلاشعبها

الروميابن

؟شعبا!نفل

الروميابن

ثفلاأشعب

الروميابن

اشعبلالمغفل

الروميابن

المغفلاشعب

الرو!ابن

المغهلالثب

لروميابئا

لمغهقاشعبا

الرومماابن

لمنفلاإشعب

الروميابن

لمغفلاشعبا

الروميابن

اشعبالمغفل

الرومماابن

اشعبالمغفل

الروميابن

المغفلالشسهط

هعيعتيياواحلامك،محيرلغزالروميابنيايومك

مناخبروز!.ولغزرمزبينأحيا..غامضةرموز

المب!أالاحرفيؤأمنأيفسره!امنألركأ-داايفس

تمنيمهاذاحروف.ياء.جيم.لام.الفأمن

..ارريلست.؟ثريلست

مذهبيقبلغايتنيرينيمن*إ

(1المذاهببعدوالغاياتاينومن

.(وهميبابعلىطر!يمسمع)

افنح.الروميابن:(يناديالبابعمندواقفوهو)

...الروميابنياالباب

المغفل.اشعبياافتدائما

فقط.اشعباسسمي

فقصأ..اثصعبيابكتى2شيءواي

.ارهرىابنيألريارتكجئت

ذلك؟منككلل!بتوهل

.هذهالاشياءاحدوزيارتي،عدهـشياءلؤضال!ار

،.الحالهذهعلىو؟نتخصوما.واجبةزيارتك

!؟تقصهدحالاية

واالجرسللحرفوابقساكاللهشفاك.المرضحو

ورفع!تحينمنذالمغربصليتلقد،اًسمع.ورالكلمة

.بالثثمفاءلكمثوت.للسماءثطائي

اشعب،ياليقلأ/ككرف!ؤلكولامريضاأكوناااللهيهـا

كذلك!الشى.الاحبثثهـبلانه!الخبربهذاأتاكمن

أفيرهمنالاخبارتأتمهحتىينت!رمنأناوهل.لا

فخر؟ولاال!سراديوانشنسيتهل

الىاهتديتكيف.أ!ثسبياإخهبرني.ذلك؟نسلم

مرضي؟

..اثنطقفيدرساعليكطبقت.ش!هلالامر

..ا!ملم

05.المارستانمنتخرجرايتكلقد.اسمع

..ابدايحعثلمشيء

رلميتكلقد.المنامفيذلكوكان،نعم.حثلقدبل

الااليمهيذهبلااًلمأرستان.اًسيم.الرو!ابنيا

هياننهذه.لاكليبعاأهذافيتجاررهل.1المرضى

ستانالمأرالىذه!بتسيدعيل!اوانتأاتفقنا.ا!مة

هيه..النتيجةهيوهذهمريضانكطبعايعنيوهذا

.(وافونخارزهوفي)؟ترانيكيف

..المورجينسراويلفيكالرقعة

المغفسل.اشعب،ظلماوسميتهوني:(فرحا)

اللهـجحوديا

وا!جبر؟والشعرالممطق!العالماشعبياتصريهل

..ايضاوالمجازيث:(مكملا)

ذل!كبثارقالشءأيتيمريهل.الثعبيااسمع

يلاعمىأ

هباءلكوناقال.نعم

..الظلمهلجةفيا"وبرودوحديانا

..واعمىاعىهناكو!لبل.لا

حقا؟

خارجارايتني.عجبا.واعمىالعينينفلالحيا.نعم

مريض!عنىفقهلتالمارستانمن

الرومي.ابنياالمنطقانه

:الروسابن

المغفل:شبا

ادومي:ابن

المغفل:اشعإ

:لروىاابن

كفعل:اشعبا

لرومي:اابن

ا!نفلاشصبط

الرومي:ابن

تقولىعرسمنخارجارايتشاذاوهل.اشعبيا!ل

اهؤيسأعني

هنينا.الروميابنياوونيئا.مهن!ناآ-ليكلم.نعم

.(الخلورالىفهـيدفعهليعانقهمنهيقترب)

،مقبرةمنخارجارايتنياذاوهل.ايضاقل.ابتهعد

ميتغع!نيققول

يخرج)جنارصث!وكشيمرابكاءابكيثم،نعم

.(دههليجففمندكللا

وجهيعناغرب.السماءعثوياالموتليتمنيت

6(ضهفى)أخهز!.لمينيا

ا!مافيالورخاكلريفهـفي.الروميابنياتمضبلا

نسيت؟هـ-ل،عالمانا.العبارةمفيتهربولكن

...التعبيرأخطاتانفال!نرني

لاعلمكفأقترب،المغفلأشعبياشيئاتحسنلاانت

..اًالترب.المنطق

ولكنالم!نق!علمني:(خووفيالخلفالىمنراج!)

.،اشعبهارباي!رج)..أصملعستانني.بعيدمن

..الربابعمىدارالىالذه!عنعطلنيلقد.اللعين

.(تامظلام)

..الجديدةالنخاسةزمنفيعريب-6

منفولىتتدلى.تامشبهظلامفىالفلفيالمنظريغر!)

يمينعلىثلاءنساء!ر.الالوانمختلفةشا!ات

شيئا،محمبالاولى.الوسانديفترشنوهنالجمهور

ظرزالشا!ثعةوا،الصدالةعلىالعزلىت"لحواثعية

.أمنديلعلىشعرا

"المعلمة"ستاتيعريبياقليلبهد:(الطرزتعآلموهي)خبهبة

..لتات:عريب

تحتضنوهي)اسمدكفما،الكنابةانهيتانكيعنيهذا:جوهوة

.(عو!ا

..والسورلأي!اارسمالهبمرو!زل!تفماأنا(ما:حبهبة

لحن.ولاوزنرراستقاملاأاص!عبهمارباهالشعروهنا:جوهرة

.(،المعلمة"ستاقاقليلوبعد:!بابة

..ونصيحالاصفرب!الشرالحبلىكالعاصفةستمخل..:عريب

حس!كيف.خائباتبناتياهيه:(ا!ثملمةتقملد)جوهرة

الشفل.للهالهدوامأوأمريضأبخيرأ(لشمل

..حمبتماواقرئيانتتعالى(لعريبا1مات

كمبت.ماواقرأ:عريب

صنعتأمااريني.حبابةياوانت:ا(مثلةصهرة

وارلىـهاماصهنصت:حبابة

وضعت.مااسمعينسي.الجوهرةجوهرةياوانت:م-*وهرة

وفمعته.ماواس!يا(ثانيةبلهجةكفس!تجيب)

داد*..ريمةانسياء:(بعجرفة،لتقليدانفت)

عواًطف.الراحاختمارالصدرفيتختمرلم.مبتذلة

.اًل!جناحمقصوصمم!2وخيالخرساء

..الشيطانأختانها،عريبياحقا(تضحكوهي1حهابة

.(يضحكن)الرضاعةفى..:عريب

النفعب..حاجبوجيا"!ركبتوفدتمضيوهيقالت:حبابة

..حبابةة(تقملمعا)م-جوهرة

مو+ىأنصةحبابة
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المزاهر.راسكعوكسرتيكنمللمواللحنعمتان:م-جوهرة

..ال!يدانكسرت

..نفعلسوؤ!انهاظكدفي:!ل!صهـابةاعريب

يضحكن()الشيظانينصاباليابسعرفهاوقيلاوكيف:حمبابة

علىسودتكلاماي...عريب:(تكنسبا)"ئلعريباجوهرة

؟ال!قر!الاص

أثوىلرالصلموأثي.جوهرة

لا.:عريب

مثلاأحبيب:جوهرة

وحطب.كبريتأل!صمرقي:عريب

أعمدفك.،هذاغرووولي:جوهرة

..و!فمبولم،تودجهرالصلحرفي...عريب

..أبواببلاقصر(تط.عريبا:حبابة

..وضيابوخوفوغموضالرارالداخلفي..:جوهرة

..المعلمةكرهناثهذاأج!لمن..:حبابة

..مشاكسةمهـثآندغعنفىوتق!لى..:جوهرة

.رلحءوةتأجرةعنهاواكول:عريب

واسم!ف،المراةهذهذكرمنثكينا!عريب:2خلالفة)حيابة

..طربفبأوظرعلىعؤفا

..كتبتماأسمعينا:جوهرة

حهياتياهديكمإلس!هعضيرونيأحهتي:(تقرا)عريب

..الكلهاتغيرأياميرسم!يم!،لي

.هـونسصمعاليكل!صخ:-وهرة

..ويفنىالنتمغلو!ي!رفى..:حبابة

.(يضعكن)..ي!قعماوليقع:الجميع

..إلاريةعريبا!ا:!رؤي!"قيتقرأ)عريب

..وسهأهلا:(وأخدنفر!)وجوهرةحبابة

الغواطتربي!ةحقولفبمربونيةعريب

..الاغانيواحيكاللذةافرخكيفعاموني

بيكالفيكنترافصة

اللالىعبراتو-ى

الرجالعينعمقهافيتمفنني.تجلرني.تلصحني

برودوايفيكنتمم!ثلة

موةليلةكلفيأموت

احسنيوماننصفينط(سحرية!تضحك)؟!ثهط

والعهارةالموت

السعتارةوقنزلاموت

باريزؤ!كنت!!زياءدارضة

عاريةالقمميعنحا!يةالاسوايفيترانن

والمصورالهلصقاتوفي

.انا)زاهية.الاله.الالوانفي3!ورلكالطواويرصترافي

..والقاهرةبغدادنخاسويعرقني.الجاريةبعرثا

..السماسرةويعرفشي.بييروتفيالسكارىيعرفني

الجميعيقف.الب!كب!سلىشدمدطوكطيرس!ء)

(ال!خوفإنتابهنوقدكالاصنام

..الرب!ابمحمتييا.الربابعم!ي:،نداءعنعبارةهو)صوتخارجي

..يطريالباب:جوهرة

طاركط.لاولتبيعكانافسمتوالمطمة.،:حبابة

..أخنيعريب:جوهرة

.(تمظلامءيتعافقن)...سنفر!اًخيرا..:حبابة
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بابلرا

الروعيابن

الربماب

الروميابن

لربابا

الروصلاابن

الرباب

الروميابن

الرباب

ارومياابن

الرباب

الروميابن

الرباب

الروميابن

الرباب

الووميابن

الرباب

الروميابن

بابلرا

الروميابن

أرباب

..اللهضيفيسالالروميابن-7

وهوالروميابننرى.الاخرالجانبفيضو،بففعهأ

عمتييا.الربابعمتي:و!نياديوهميابا4د!رر3

.(/الر؟ب

الطاردايهامهلا:(ملكرةش!اءعسرزاكلرأةوهي)

...بابرا.لترطانك(اليهتخربم)ص!لا

ذلك.ا!رلى:

والنجار.النجارعندوالخشب.خشسبمنوالباب:

أينأ،إقأ؟المالوأعن.مهـالايرب

مو+صياوالجبة.جبونفيولألجيب.جيبيهميا!ال:

دايئ،ال!ئوتع!مقالجمالتهوى؟ةملعاتكسو

ايى؟أأين؟الحسن

دارفيالاال!حسنيكونوهل":خبثفيتضحك)

معاماي.ماتيتشكبلاعنيسمعتلقد؟الربابعمتك

ورلةوجودةاتقان،والقيانالحوارييصنعمنأنا

.الاثمانفي

هـ.اللهفي،الدينفيأخت7دتمنيا،الربابعمنكى:

ذهم.

..اللهفي!أطلب

..الحااطموأضعمةيرقصرقطبكمامرحبا

..إبكما:(تحجبقط)

ابناكي.ياليقلالالميضحكان)..والمالأنت.نعم

منمعرفةمهذارةفقيرةشمطاءدحوزامكانفىهل

النغيلانالؤالهذااسأرلاانعادشمنأانت

ولكنك.يتشابه!ونكلهم.الصفراءكالدن،نيركأدي

انت؟فمن،مثلهملستانت

...القلمانا.والقرطاساللوجأنا.مو!لي

..بعدأف!ملم

..السراجانا.والفتيليتا(افىأنا..

!؟السراجان!ت

..النفموهذاوالنايالعودانا.والظلامالليلانا

أاذىشأءوأنت

والسندالهندحريرمنالشعرااأحهـيك

وخي!وطي.فعلوعي،تسأليانانشبمؤ!ممواالبا

...عيننرمش

..عرمتكو"بعادابنأنتط

تهوفينلوالطرزأصباع..

القلبخضرةمن.اليممحهرةمن.العينسوادمن

شممةنورعلىكالزهادكال!ئاد.الليلأسر

وكلبيعينيمن.رمثيمن.ج!منتقنات

الغوا؟ىجيدلاقلدهاالتيجانيصنعمنآنا..مولاضلأ

بنويلأ9الحسان

مكانكلفيكالناس.كالاصياء..كالاسياد..مولاتي

ووسادالحاقايكونداقئاصدواأريد

وصوتانبضااريد

وقلبيالعودأوتارتداعب،سحراناملاريد

جسرأشءاطنهمأهل.اخيبريني.الربابعمتي

نطولكنويغلىواننبريعؤهد.عميادنياأبدا

ولك!نوالن!العودوعزفاكسهديحلوقد.أحنهلى

فيا!ملاكنتوإنالحكمهذااقول.احلىشعرك

..ششاالشعر



الرومي؟ابن

:بلرباا

الرومي:ابن

:الرباب

الرومي:ابن

لربابا

الروميابن

باني:لرا

ةالروميابن

:؟لرباب

الرومي:ابن

الرباب

الرومي:ابن

:الرباب

الرومي:ابن

:الرباب

الرومى:ابن

لربابا

الروميابن

لربابا

البلديالمجلساعضاءمنسيدااليوممدحت.مولافى

..ذهبمنصرةفاعطليي

!؟نعبمن

اءو!نتالعؤكأتمتقنجارية..جاريةأبغط!جئتك..

..العشق!ن،.ووالشعر

لمحولما؟هيه(لركهنفر)تريدمألملكالربابعفنك

وءيونوحواجبجتبزحإبةالروماا،بنةنيعبمابن1

...الاوقيانوسبحرمناعمق

البحر؟نها.!خيفنياللهأمهياالزرقالعيون.لأ

..اغوارهواخشىأخشاه

دمر!وأل!نجمبألصا.ليعيونهامن-العربوابنة

اعسد.ألاتط3.مولأثط؟نجمألص:(امرد:)

.(يضحك!ق)..ءلمقمرأصليلنجما

..الشهرننظمكالن!ساءان!أتنسولا

..لسعدييا

..تل،الاروامابنياالثمنولكن

ثمن؟تهلحسنكانخمه.فليكن

ي!هـ:-لمه،ىاطق،كاثط!يفالرقصوتجيد..

.الرياحمهب

الله!يا

..وكالعال،نانيةو-محيدها،الثمنولكن..

.حسناءبمةتساويلاوالس!اءالارضكنوفي.ليكن

..الحكا!اوسبكالكلامتجيدوكأ!رزآد..

والعز!الشعرحضرةفيسيرهواسرعالليلافمرما

والرواية!والرقص

..ولكنوالكن

الله.امةياهذااعرف.وغالعادالثمن:(مكملا)

خبرة،الجمالبححر!ة،الحرفةأكسصبتكمنيا

..اوجالبنفوس

.ي!ضحكان)..لس!دييا.اًيضاالنساءتنسولا

.(تامظلام

..؟دبظالىبفدادمنوالرحيلعريب-8

حبابة

جوهرة

بةحبا

جوهرة

بةحبا

جوهرة

عريب

عبابة

هرةجو

بةحبا

جوهرة

حبابة

الىظرغس.وحبابةو*وهرةعريبالىاالنوريعود9

.(قليلمنذلركناهالذي

:(كالرجالتت!لم.صوفلحيةوجههافيركبتوقد)

..نريدلليلابنتياتاءلا.لا

ال!ناسنريمدبل:(الاخرىهيصو!لحيةوج!وعلى)

...ممثلةقبلمنكنتكماعودي.جوهرة

..الوقرشوارمنآحلىشيءلابل

،كارلأ--ور،كالثلعقنوبينولي!ودعد!لداهابفي

..ذلةكلميكالشمعتذوبين.كالغمام

..الفرحلحنواسمعينيشدواكلمتط.عريب

؟جر!بقلبمثاءكانمنيطربكيف.عجبا

ء.ويشدوالدمعءرقصال!زينعينفيوكما..

..عريبياارقصط..

..هكذاأرقصي..

أدغامء!لىنترؤصمسرحيبمثمكلتثيرانها)..ارقصي

.(الفلامنكو

..شمعةحافةعلىشعلةانت.مريب

!تضرقشمعةة(بسخرية)عريب

..أرف!صيأ!أي!شقاةالشمعكانوهل:جو*رة

أ!سودلنآبدا.لا.لأ(المشهدفين!والفكعن!تصرح)عريب

)ستض.منكلست..أءودلن.الاكافلهز

..اعودلن.الاكتافل!

مني.لست.!لمثلست

.الاردا!دمفيارتعاشةيا

وأناحكيرامثللناليقىد،عجبا:(رجلدورلمتلوهط)م-جوشره

!ىثولبالمقلبراأننيسمتمل.عريب!انامن

؟بغداد

..لتكنو:عربب

؟بندادرلىد.صمركزينسه-كللزأنا(ضاألمثلوهي)م-حببت

..!بلديامجلسهارئيسانت.آبدا!ضينالسيتما:ءريب

.بن!ادفيا!لأسكسائروكوأ!'ا"!أ!ياننااعكا!:م-جو!رة

.ينطقون،و*ءهممدمامتص

..عريب:م-حبابة

ا)جارية.عريبعدتمالهيدكبيااليومأتناديمن:عريب

اؤكسالنورأعرؤ!فقطا-ر

ثانية.ارولد

؟عرإبيابرعدكللعودثدن.ولكن:م،-صوشمره

؟وءر!بر!سكأيئتيل!،للحياةمن..ةم-ح!ابة

..بغداد!ناتكل9شا!سكارىيقولغدا..م-جوهرة

..وضيعتثاال!سلغربةيا..:م-حصابة

..عنهترحلعريبيوم..:م-جوهرة

.فيالا!داحالراحأمبأش.إليوؤخاخصوميياابط:عريب

..اكهللن

لبديوفيفابيفي-دكن(ادوم

...الملاجاللياليرفات

..تعاليتعالي.الخمارفىاتايا(:(لعريبام-جوهرة

اوواءنور)ججبلاالطحينغربال..م-حبابة

ن!اليوممن.لا:(وهمياحجاباوجههاعنسف3)عر!ب

سالتمانالأ!لعيونتكونلن.الحواجبسهاميكون

...أكونمن

..امر؟ةانت.!سخريةفي)م-جوهرة

..محاربةآنا،فتاةبل:عريب

!كلام:م-حبابة

جوهرة001الممزون!-ب--وش،سنحاضبةحربة..:عريب

م(ا!سرحيللمشههنصفقانوحبابة

.جيداتمثلانها.حبابة:(التهثيلعنتغلتوقدأجوهرة

كذلكأتمثلينالاوانت:حبا!ه

حسامبضربةالايمننهديساةطع:(الهمثيلتواص)عرلب

اهـىتسقط)اأسهامتسديدعنمديضايقنيلاحتى

.(الربابتدخلسجهلم!ةباضتمرخوهيالارض

..اح!نت.ع!ريبياأحسنت:(استحساناتصفق)اثرباب

..هذامثلشي!ئامنكأس!حلمقبلمن:عريب

..امرأةبعيناراككنت:الرباب

أا!نو:عريب

..الرجلبعيناراك.الرباب

ذهبها-بيضلشاعرنث!*لقد.عريبيااسم!محي

ل!وءو؟عاذا-دائماشي?حدثوهذا-ولكنوفضة

ابرضض!.يامفضوحقمريفاعله!هان-اللهسمحلا-

..ارى!سراوارجعيعنهاهربي
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مربب

دانيالابن

عاشور"

دانيالابن

عاشور

دانيالابن

عاشور

انسعت

حمدان

نارضسو

سمعدان

عاشسور

انرصو

عالثور

سعدان

عاشور

انرضشو

حمدان

عاشور

سعسدان

عاشور

سمدان

عالث!

حمدان

عاشور

صناننيسبب!-(تثدي.لا.-هـيدمنلتبيعيني:

.أعودلن!.(بدااعود

.(ظلام.ال!ءيمنظراتتشيعها.تخربم)

..ال!يالوطيفالمخايلاسنراحة-9

يده!ءيمسك.ضيفةضوءبغعةداخلدانيالابنإ

(..الجمهررآماميحركهامقصوصةورقيةصورا

..الخيالضيفوعضقالمخايلكا2ضيو(هوناوبعد:

صورةي!رك)خارشمهبوعران!زينالشاعوسار

..(عر،بصورةتمبعهايديهبينالننيالروميأبن

وس،ئدلاريحانلامسكلاإورلاحمثالىسارا

والقصدورةخشباأكواحا)ىسارا

صصيروالفرشش!وعالنورجثلى6

وأدسام،وبرابئةبكلخلفهاممغلق.اث،عروصل

ا"حرابفي؟شظأهلقياميةالجاشحضرةفىأفىمهـانا

اءكه!.ابلااهووعاشور.ي!فىيوهوءاشوريدخل)

بسصدهوي!سلظالبقررعأةثيبيرتديكبيرطفلانه

.(مسدسا

اهـىايدإكمار!عوا.أحد.نكميتحركولا..قفوا

الاؤصر.أخروراءواحدااصطفوا.ارفعوها.فوفئ

تحركمن.اسوموا..الاخيرفيوالاطولالاولفي

لهيهثلمون)نفسه"علىجنىفقديسرةأويرمنةمنكم

.(ايدي!!فيرفعون

المضفل!أشعبمنأخرىفكةاًنه.للهايا:

..ايهاناو:(دانياللابنا

أتإولماذا:

هرشزرا(يضحك)أوليمان.السحم،ءالىيديكارفع:

"ذاالابلهايهاانت(لعمداناهـ.السينمافييؤلون

تحيبي)-م(لسعداناالو!أيواأي!ضاوأنت!تضحك

هـل.!لكماحهـدايط9اعرولااعرفكلاأفاأابعينيك

ءخلكم.ثرثرونلا.يض!كونلاالسبمافي؟سممتم

..لذانوؤتلديهمليسلانهيتعار؟ونلا

..الكبيرةلالهااا-هـع..عاشور:

.مبالقوةلكاعترفنالقد..:

..أيضاوبالشجاعة..:

تريدأماذا؟هذامنأكثرتريدفماذا..ه

؟ال!ياةأوالمال:ث!ميمينبيناخيركمانني.ا-معواً:

!طب!،الحياةأويد:

05وبسرعةا!الهالواانن:

..عاشوريامنناخرا*ئت:

اسمع؟ماذا:

..شيءكللقد،المطيئ:

..شيءكلاعطينا..والج!الوفيأعطينا:

عياليأورزقرزقيحرمنيالذيالمتجبرهذايكونومن:

..سواليعناجبني.سعدانياانت

.عمث!وريا؟لمقلمانه:

الشريف؟تقصد:

تشاء.كماسمه:

؟هذامثلمسدس!ايماكوهل:

.للسلاخمخزنايملك:

أعمروسيديوشمنيرنمنمثليجاءهل...و:
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انرضو

شورعر

ناضور

داشور

سعدان

شورعا

انحمد

سعدان

عا!ثمور

نارضو

سمعدان

دانيالابن

زاددنيا

رضوان

حوددان

دانيالابن

لمغشاجحظة

ح!بلاالهبل

لمغ!9اجحظة

لبخ!يلاعيحسى

ح-دعبل

:م-جحظ!ة

-بعيسى

..المتخمينويسنيرنمنجاء

.هـ!السبفيكماوالؤفىيصاتمرواليلبسلاولكنه

،نكومالشويمضسغلاولمذالممامةدخلمانم

فيوالمسمدعساذنمددكملقد!الملعينأ؟إلجعكأويشرب

فييراح!ى!صكأمنليسانهذعل!ونثل؟يده

وليس؟هذا"علمونهل.القانونيمثلانه؟وكيقني

الشريف()اًنه.ارا،كيلباساررتديأنالذئبحقمن

أفتافرب.اف-اليومنمتييحميكمآنوظيمه

بشي*أاجكمطاءل:ضوأخبررضوانيا

.الموتأوبالاؤراغ.نه!

14الانرامعنىماولكن

.الموتمناخر/وع

..اف!لم

..يفحهمونلامثلكالاموياء

..العضلاتعنيصصرلاالتفكيرلائ

حينا.سعارجع.فوفيالىمرفوعةايدكمدعوا

.،(يخرج)وآرجعالحساباتبهضساص!

لقيد!لسطاناالىلضزرهب:،(يديهمانزلوااوقد)

..ت!نت!لاو"كا1ابلعبتكتعبنننابخ

..الروميوابنالخيالطيفالىلنه!

..ادمراجاولآيدي،زاددنيا

..أبيياسافعل

...جديدمنلظلالاوترقمص

..للستارةالدفح!ويودو

بغداداحياءمنساحة!في،لسادةاآيها،الاننحن

وأيومايكونقد،محمرغروقتمضى..الفقيرة

داربقرب2لاناننساالمهمأيثريمن.يومبعض

..لرومياابن

(اضاءةئمظلام-ايةتقااموسيقىأ

..الروميابنجبرانمع-01--

بهاتحيصعامةساحةالىافىظرفي!نمولالضوءيعود)

الاحدبثثبلنرى.ال!غش!يرةالدكا(كينمنمجمولمحة

نرى.واثناديلالطريبيعوهوجداصغيردكأنداخل

دكانصوارهو"لى،عجوزاسكافيوهوالبخيلعيسى

رأسعلىجحظةيقف.بالغنا"مولعحلاقوهوصحظة

؟ؤصىلشىوا.مع!رنيةفواريرقفاهفيركبتزبون

اجمندارب!هونحنيقاببرمشاههدةي!ناليمين

.(الرومي

وعتبهالموتأخشىحبيبايا:(يشنغلوهويغي)

ياك*سبمبفلسيمبيه(

قربه.بالملايينوأشتري

جحظة.ياغالابراعك:(يفص!كوهودكانهمن)

..ب!يتهخربتلقد،عايهأشفقاننن؟ابفالس

أالاحدبلثبلياتقصدمن

أغيرههناكوهل.طبعابياعكمنيقصد:

...اشتراهمنبر."لبنيعيسىيالا

للغيراسلمنيمن؟تفهمهل.باعمنيءنعشدي(المهم

..راحئمدمعبدون

الغلساصذصحظةياباعكمن.:لا(يضحكوهو)

الكريمة.خلقتكومنغنائكمناًستراح.اسنراحثم

واحدة؟!حظةولوءلصمتتهرفالا(الجمبع!ضحك)



عيسى

ج!ظة

عيسى

ج!كلة

سكبل

عيسى

جحهـظة

رعبل

عيس!ى

ج!ظة

دعبل

ءحظة

عيسى

جحظة

عيإس

جح!ة

دممبل

عيسى

جحظة

لحك!ل

عيسى

أحلاقوابن!لاقالااناو!ل:مس

سمامحه؟منلعإن؟ألا،يطربلأا)-ذيلعناء،وهذا:ح-

والجانهوالطيرالانسمنذارع.فارغاق!جم!ان.!أنظر

يوماتساءلتهل.أحدلا.الحيمنيقتربآحدلا

!،؟الكليهربحتىا)طاعونبناحلهل؟"ذا

..افظعهومابناحلة-ب

تقصد؟مازا:م-

.وا)خناءالزءننف2ر!ما!ل!جميجحظةيا،ط!بعاغهـناؤك:ب-

الله.يالسترااكنسا

جاءنيكريمرصلهزا.انظرو02نعم.واهموقأنتح:م-

أ..ر"أتىشكيءآيلساء"ضمهسل.ا؟كبممطلعمن

..اس،توه.هذفصوهواكعطآنراتس،لونيلاأرجوكم

.(أدكانهمنالجىعيقنرب.تفسسهثقة!لأ)

رافيي!د،رسيديي،(للرجل01ت!،لوا.لهنس:ء-

الرجل.هذاصوتفي-وتجردحراحةبكلطبض-

/جيب(ن4غيرمناليهمينظرآلرجل)؟اتفقناهل

،.أهلالجنبلضهاكلمهوىنإنياليورطر.يجمبلاا؟نه

محله؟وككمركلاكأقلتيراني.غريبةبظرةيرمالني

!وط،الاشا!ةحرقيعنو)كسنلزبونايجيبأخيرا)

الاضاحكينالجميعينفجر.أخرس؟!"علىيدلمما

.(الخيبةعليهتبدوالذيءحظة

..ايضاواصمجحظةكآآخرسانه:ب-

كالاط!فس-الىأهدهدهئاوالفجرمن.حيظيسوءمن:م-

..!سانهآخرسغنلمئيسحرفئخت.المخ!إننا

،يصبخآحنآديصوتببدمن-ش!ع)..المالعون1

.(الضحكعنفيكفون

جديدا.الامرفيانشكلا.المناديانه؟قسصم!نهل:ح-

الا،بله؟العحوزذلكر!ولنفجيءآيترى:ب-

..المغةلأشعبيأقىضندضزلكسهعرف:م-

والعبيسدالفصورأان-طبعااعلموالله-يقولانه:ح-

..سيفنيشيءكل.وانخصيانوالجواريم!

نعرفه.ثفيءهذا:ب-

..أزمانبهحبلتولاكان،ئنه..:ح-

فيسإطمالفقرذويوحلمخلودالاعيانحلم..ءجبا:م-

..القببامة

..مساواةوالموتتةرقاي"ةالاى:ب-

النحاسمدينةمصيرادبغداستلقيغدا،المغنييقول:م-

ألسنةعلىأسطورةتصبحغدا..لعماداذاتوارم

محكمة.الىالمنظرويتحولى)والمنشدينمالمداحين

.(المحاكماتفيالتقليديةالدقات

!4محكه:(اديينا)حس

...لبخيلآعببسى:(فيدي)م-

..س!ديياالاسكاسي1عيسى:ب-

انؤع..والخطاةالعاصينذلفياليناتقدم..الصمت:م-

.آيض؟عمامنكا.ؤع.حافياوامشالمخرفىحذاءك

..للعبمستهدالست.دعوني:بس

..لديكمافهاتالميزانواقيمالصورإغنفخلقد:م-

..البخيلعيسى:ح-

تسمع؟ألا،كافيالا!قلنا:ج-

..الصنرو!أحشا،فيالذ!بكأصت:م-

المرهم.ورنةالد!خاررؤيةمنوأسماعاارواحاحرمت..:ح-

والبخلألفقرابمينالفرفيفما..اللهيا:ب-

..ايفعاوكذاببخيل:م-جحالة

استمر...واحد4كغالعيونكل..:ح-دءبل

و،النمل!القميص1غيرأملكلا.صد!وش،انافقير:ب-عيسى

عيسى؟ياوال!ندوق:م-جح!ظة

غسليتكميودريهطت،وعنبرورصكنجرلمحيهلير:ب-سسى

..تالمطيوموددني

الوومي؟ابنوإنمهادة:ح-دعبل

صدفوني..باليهبرجمانها:ب-عيسى

اشعبيدخل).ادلبن..الملائكةحضرةمييكذب:ما-جحطة

.(المحأكمةمشهديتوقف.يجريوهوالمغفل

وراكلكأماذا.اقرب.الغغلأشعب:ح-دعبلى

..خبربدونتأنيلاأفت:م-جحغنلة

الخبر.تقاطهشيلا..مريددولكننيمهمبخبرجئ!تكم:غ؟ل8اأفسعب

؟نبسصاآ؟ولهامشعرااقولههلولكنمخيلتيفي

..اخبروني

آحسن.فذلك.نثراقله:م-ج!ظة

..شعرا(فوإلهأنبامكانيةم!أشعب

فيلك.نعرف:(واحدنفسفي"!لجصبع

جالسام2،كالخطباءواف!فااقولههل.أيضاأخبروني:م-أف!عب

؟كالعلماء

.الهواءفيطا!مروأنتفله:ح-د!بل

..ايضاذلكبامكاني:م-آشعبإ

..ذذكنعرف:أواحدنفسكيا)الجميع

أالفرسبلغةامبالعربيةاقولههل،اخبرونيم-أشعب

..احسنالمونأهلبلغةقله:ب-محيسى

افعل.انابامكاني:م-أشعب

لك.ذ!نهر:لجميعا

لهخبر؟ااين.والا!:م-برحظة

...عليكملاعيدهبهذكروني!قسيته:مسأشعب

منه(يقتربون)..اقترب.(ذناؤضرإب!تذكرأنتريهـد:م-جحهـظة

..المتع!بةاذاكرتكسننعش..:ح-!ثبل

.اًقترب..:ب-ع!يسى

لستانني(ال!خلفالىمتراجعا).بميدمنولكن:-مأشعب

.(خلفهفيجرونيهرب)اصم

المححمة!الىلنر*!:م-جحكة

جبلالاطلسظهرهفييحمللمن..الاحدبلدعبلثن!د:ب-عيسى

.لاوراسوا

اعددجوابأيترىةم-جحظه

تعدىأالحزينالشاعرعلىلمء:يسالها!لرايوم..:ب-عشى

أ..المكانهذاغيروجتآما:م-جحظة

.."دكانا"اسميتهالذيالقهفصهذالتفننح:بسعيسى

أالحسانللفوانيوالك!لوالعطرالمسكوتبيع:م-جحظة

احسن؟اتيهـمعلحسناعديمياأنت:ب-ءى

متى*(يضحكون)كانالمسخهذافمتى..:م-جحظة

الروميابنمتاعبكلانا،حهبدعهبلياعلمتما2:ب-عيسى

!المنورمظهركمنجاءت

..والجراد،الجفاوروسنوات.بغدادوفقر..:م-جصة

بغداد؟لضؤميا..تفبممنكشيءكل:ب-عيسى

..خرافةوالنحسالح!ط(هذااهلياكلامالشؤم01لا:ح-دعبل

ضح-يئ.الصعاليككلمثلانامثلكم

أاصنكيفأالجلاد2كونانئفكيف

بفداد!نحسحدبشتفرخالرحمانملالكةياكيف

..هزيلرحمفيدكونورالاحدبودثبل؟كيف
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والمرضوالفقرالجوعهده

آنصفت.وماوزصفار!بعدالأعنورثنض!احدجمتي

ضياءمنصحونفيالنوركيرنااكطت

والاصفاروالمنظنق6أقيدلأدوائرالأصفاربنيوأعطت

علي-ثومبغال!ادهيوانمابرغدادعلىلفئزءالست

الخصيانوالصعاليكواوالحدبوال!ورالحولعلىشؤم

الروميأابنوشهادة:بسعيسى

الله.سامحهح-د"بل

الزمن2آعونادعبرالدالخاوقوله:م-ج!ة

بغداديرلم.بب-،وهوهنابطيداي!كيثن5سيءلاانه:ح-دثبل

!كيف،أبهابيتهيغالرلاافه.!المفظعثقحبهمنألااا

شيئاأمهـنايهرلىكيفأيعرفككيفيعرشني

الىوثونير8)ععلومغيرا!رالىال!لمسةرفعت:م-جصة

.،ظلام.الا!ارةتخفت.دكاكينع!

..البابيف!محالروميابن-11

الىتتررك.مظلمةبقعة612!للأالخلفيالمنظريغرئ)

يسمع.الروميابندارلمثلسينوكرافيةقطء*مام

(الباب1عو!شديدطرفى

ابنياأزء،ب"!ج:(رجلان!ممه-بالتواقفا()ذطن!الحادم

بآلسعد.ج!عتكنغد.الرومي

افت8منولكنأالباب1آفتح:الروميابن

عرشتنيأآما.بغداداليالتجارشيخفا:زمانياخ.

أمروانبنسفيان:الروميابن

ي!خلانخادم.و!حمياصابايغنح)لباباافتع.بعينههو:زماىيا.غ

ولكئابهوابهاالسمماء1تفحقد..اخيرا!الحارسانطا

.كالاصارابدامقفلةلرومياابنياابكابوأ

نتجلىأاشعخأيئولكن:الروميابن

.السوقفيعنهاسأل:زمانياغ.

اثئأخعتني:الروميابن

،لأشكي!لست.انروميابنيااسصمع..حيلتيوميا:ن!انيهـاخ.

اننسينسيتهل.التفع!كآمفولكنشينمخاسا

أالأزمانبمتلث!تجدلمالذيأالخادم

.زمانياافثادمالناسسماههذاآ!لمنةا-الر*فى

الكنب؟علىدائماتصزلمولكن.ذلكاعرف:الروميابن1

..آ!ز-نر!ي.ييأ؟خبرهأ4،!ا:؟از!انخ.

الص!طة.الاقفارمف!لأحلانه:!-الرجل

ل!لا-الرعةوبهذهسالبابتقنحكنتهل.اخيبرني:زمانكاخ.

الممدىء.القفلأيهاأعرفكاننيأ.لافبعاأالكذب

..،الابوابيفتحشيءلاانهسيديياتد!كهنامن

...وبرعة..:ا-الرجل

الكنب!"لا.ه:2-الرجل

تحضر.احاباهذامنعاحلالفقيرالشنكرايهاوافت:زمانياخ.

انلعبةأفىالدخولقبل.تاع!كيرمنتنكرياحفلا

أكونئماكأب.مثليكن.القواعدمعرفةاولايجب

..يصعقنيمن،ل

.الغباءمنتهىوهذا..:الروميابن

..انتروأيتكفيولكن،حقاذلكيكونقد:زمانياخ.

..آخرىروايةفياما..:اسالرجل

الحقيقياخلطانني.نعم.ؤالمهنعهليالمهقىافهـو..:زمانيا.خ

الاصفريحولمن.411ليهوديكالصالغكون.بالزائف
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:اسالرجل

:زمأنيا.خ

ا!ومي:ابن

زمانياخ.

ا-لرجلا

:زمان،.خ

الرومي:ابن

:؟-لرجلا

:زمانيا.خ

لووبها:اابن

:زمانيا.خ

:2-لرجلا1

لروميااجمن

:زمانياخ.

لمناديا

الرومي:ابن

المناثي:

خ.لازطن:

لشي.بينهماالتمبزيستحيلذئكبصدئمذهبالى

يضحك()..أيضاالصائ!1عصبلال"،سعلىلمحنط

عندمرةاولاشتغلت.الروميابنيامفكثكن

...سمسار

،يالحبالعلىكانبهلوانالرفصيجيدحقيرسمسار..

...المزيفلمالحرغءصناعةويشقن.الحبالكل

ا،خ!لافى،0لف!ءكلويبيعشيءكليثنكان..

لخيلواو/اتناسوالمدنالقرى،المبادىء،الضمائر

يفمحلد)..شغلااسآليومابابهطرقت..والزرع

هوانهاعتبارعلىالروميإابنالىقيظر.السمسار1

هلاتفقنا!.؟لعولؤ!بلختيار4ا(لففلا،طلبجاءمن

أولديياالثن!!هل..اننانسؤالليكا

اًبتعد.الامتحمانفيخسرت:(أهـعمساريقلدوهو)

ثانيةاليهوع!ت(لهجنهيستعيد)..عيركولعت

عثىفقطليي،بهنبوعرت،"لشرطق!بلت،ن/بعد

ايفا.عليهبىلألناس

انتضمش،:(ضسبحالةفيوهوالسمساريقلد)

لحسى،بي،ولكنلكذبأنآريركحفا.اسمع.خطا

اليهين!)أتفهمهل.المغفلايهاحسابيعلىلا

ولد.يااس!ع01فه!كمنب!دتكدالست،؟بتممن

لن.معيقل.لجملةاهذهمرةالفا!هميشردد

...فل..وسيديمملميب9!حسا،بكالاابدااكنب

المبلبم.المجلسلرئيسخلاماأعهب!ت!دالاناما

لقسد.أيفماو؟لاطفية،4لملي!ةشؤونهتييراتولى

تذكر؟هل.الروميابنياآيامم!نذجئتك

مهمة.منحةأ،نيونقلت.نعم

...الرومي1ابنياأخغ!لثد

..العطاءئءثورلدوجاء..

..ان!لمقهغيرليليس

لاصو"تالثراءف!جارته.غيرهايريدلاوسيدي...

..ايضاالصمتيشتريالاحيانبعضوضالكلماتوا

..الكلم!كلهناغلىالصمتيكونوقد..

.ترىإنتوهاعشت!الروميابنياعجبا(كفسعه)

!أيششىسمادتييئالصمت،1اخنى

ولكننيوحديآتيكأنعارتيمن.الر!ميابن1يااسمع

ماأالسببعنتسا،لت!ل،أفعللماأهـةهذه

عيونكقراهـ.جملابئرقينت.نعم.ذلكفملتالاا(ظنك

!راراالبلىالمجلساتخذلفد.ال!داخلالىمفتوحة

مشيرا)المنادييعقوباثوصا.بغ!اداحياءكلعرك!ته

بصوتوالدروبألاسوافىفيبمهنادى(الاول/للر"ل

تنايذعوسيعملال!ىمقممسحاقاوهذا.جهير

...القرارعنيهافرأ.المنادييعقوب..القرار

الصفيح.حيآكليا(محوتهبأع!ينادي)..حاضر

...غائباكانومن.فليس!هعحاضرامنكمكأنمن

لستان!!.بالهمسكسلم.المنادييهقوبسيديا

..سوفىفيولستدارفيالانانك01أخرس1

يقمة.لكلابهلىهالافرااانالستطيعلااًنني.اعقو

العادة!اللهقبح

اتضذررالبلديالمجسيانالروبههابخايا؟لم!..

بيتك.علىتنزعحلا...ألحيهذابهدمرارا

ورسكفكروالفد.3ت.احسنهومالكمم!يكون

مركبالىالحقيرةالاكواخهـفهستتحول.جيدا



المنادي:

المقمم:

.يازمأن:م!

الرومي:ابن

.زمانيا.خ

نيسابورمنالاغنياءدسواحالأنيسهضخمسياحي

العملةمنآدوانستمطره.وصقليةونخاسوتجرجان

نا؟قعلمهل،وقرطاجوفيهـن!يق!يااركاديئمنالآتية

لث!ءلانعم.كثيراشبمنكيطلبلاالبلدمي9لمصس

الحقيرادحينصورابيمات.الشعرمنأياتغو

م!فلكأضيأ.با،زرؤمتؤمنانت.وأهحله

الوسخة.الأكواخهذهمناقيةمتاعبكبآنقؤمن

عيسىمن،:!لمعاجحظةمن،الاحدبل!ثبلمن

آلصعاليككلمن.المغغلاأشعبمن،لبغيلا

للتخلصالروميابنيئفرصتكهسذه.والمشردين

..ونحسهالحيهذاشؤممن-الابدوالى-

وأذك!رقاعبكفيالروميابنياشعرااكتب..

..ا!ااسبا

..ضبنىماكلهالمو؟صافىجلس1منولك

.(بالانصرافيهم)الروميابن؟*نسنمضي..

هذهمحونألاأفولكص!ةلييضهنهنولكن.انتظر

،...أيضا/لمرةا

علىليسو!كنحق!ااكذباننبم(يضحك)لاأكيذبا

الكغب.فيلمج!ديثمنادائثاآطلباًفني.(لفقرا،

!ها.شيءلاأأنت!ثاستفيدأنيمكنوماذا

ابنن!اتتشيع!3يخرجون.ل!اءفييض!ثأ

5(ظلام.الانارةتخفت.الروس

..التن!هس!لكيالكعجبيس؟ا

.الصغيرةاثدكاكينمطوتعودالساحةمنظريصد)

الابكمالزبونرآسعندواقغازال!المغنيجحلة

الأصوا!منمجموعةخملالمنالابكمالربونيخنم

يرازبانالبخيسلوعيسىالاحلبثثبل.الحرك!وإ

.(يضحكانوهمابعيدمنالمثكرا

.ةينطقيكادإلرجل.جحظةيايكغط:ب-عيسى

..شاءاذاورطق:سمجعص

..فضبايغليانه..:ء-كثبل

..بعديشفلمانهعلىي!لفضبه:-مج!ة

تقصد8ملؤا.بسعيسى

خمروانأالغضبأعلهوالدمتضخمانالمل!ونهل:م-جحعة

دمهامتصاصهوالرجلغضبعلىللمقضاهوس!بلة

جمرهيتحولانبعد،الاآبداأتركهلنانهـنيأال!فاسد

..ورقةوداعةكالرهليصبحوان.رمادا

ساكشطالتقدالرجلبرلسةانكرىألا...ولكن:ع-دثبل

،طزممما

خصوصا،ثانويث!ءالوقتاما.النتانعفيالعبرة.م-جحظة

مثله.تا!4لرجمهبالسبة

!ه،دخه!يجريوهوالمضفلاشعبيمخل،

..جدتهأو..دقيتهأو..جدتهـ4و(يمرخ)المغفلأشعب

..تكلم؟المغفلاشعبياوجمتمادا:ب-عيسى

..امعفلكلمةاولااس!ب.العاقلسيدييااجيبلنةم-اشعب

فقط...اشعبياسحسهالقد.تكلم:ب-عيسى

..عنهحدثتكمارريالخبروجطتلقد.جيداالسمهخا:م-اشعب

الجمعيتحلق)البدايةمناشمحطياائنحدثنا.أخيرا:حسثكبل

.(حوله

.والسسدادوالرايالضلئويمنبضدادأهل!اف!ت:م-اشعب

..أمينةواذفيهذهبأذنيس!هت

..ذلكنعرلى:،واحدنفسدياعالج!

عستفسرا)سيدامدح-اللهرعاه-لرومياابناًن..:م-أشعب

قلتأماذا.هيه(اله!اعما

سرا.مدحالروميأبن:(و؟حدنميمي)انج!ع

ماذا..البماريمعلمة،ا!لربئبدارإلىرحلنم..:مسأمن!ب

قلتأ

...الرب!اب!دارلىرحل:-بعيسى

..طبعاالنابدرق.نعمةم-ا!ضعب

..يفتعمنوجأ،..:-!!عبل

..الرومىابندض..:م-جحظة

اشعبأياقألمأذا..للربافيوقال..ب-عيسى

قلت؟مافا.جا!يةبمعيني:ماشعب

والشي!ين.الجنباعتك،بسرعةأعا:سجلثبل

..ثثبلياحتدماساغضسب:م-أشعب

..العديثتتمانقبلليسولكن،نعم:ح-لثبل

...الا!"عرجه.العسنسلطانةفبأعته..:م-أشعب

!؟اشعب!اهتأءيعقلأ!،،عريب"باعنهة!لثبل

قهامه3ايشاعر.صثقتموماطئماقلننهالقدالاولم:م-اشعب

.السحابفقرالسهو!كنمثلناالترابأفى

خلفه.البابأقفل،انناهذااجلمن:ح-لثبل

فراشه.منينهضصباحكلهتصورتهمنوانه.اف!ل!ن:م-جحظة

المفتي.ثقبمنبغدادعلىعللثمانوابهيلبس

الشاعر'ررىماذاجعظةياالثقبوكا:ب-هيسى

مسامصبحا؟لقاعدالاحبدعبللهيريرىيهنيمكن!دا:م-جحظة

أءمثراولابيع/بيلا

عينيهوفيصبحكليقومرفقيياتصورتهفقدافاأها:ح-لمبل

ابتسامبقاياشفاههوعلىالوسادأيترك.أخضرحلم

بغداداليشوققلبهوفىالشاصيقوم.الاحلام

فيعمود.جحلةصوتهويسم!هشي*آوللهيكون

منضفللبهوفيملابسهيخلع.فراشهالىالمسكين

-ورطة.صوتتهغريوممنباللهاعوذ...نحسيوم

لطيف.ي!ا.اللطيف.1ويقرأالتمائمويعلقالقرآنيتلوتم

،.يضحكون).يالطيف.لطيفيا

لهيرفقل.والحاصع!وتييستعلبلرومي44ابن.لا:م-جضة

ئصلفك.هذا

..لويتالذيغيرلىأيتما:ح-بل

،.والريحانوالوردبايزهررمانيغبيتهمملما..:مسجحطة

سررعيككسانانوسترى،وشبابهمناننافترب:ح-لمبل

.بالراراوبالطوب

منيقهرب)..دكلبلياخطاعلىانكلتعرفلممافل:سمجحمة

ا!س!ع.،للغناءيتهيا.الب!

وعتيهالموتاحشىحبي!بايا

لنحسيلابفلسي!يعش

!ربهبهالملايين،اشتري

.الاخرىالاشياءوبعضمزهرية!قهمنتسق!)

.((لذلكالجممعيف!حك

ينتحبأمنأيبكيالذيمن:(البابخلمفمن)الرومياابن

..انتحبولأابكيلاانا:سمجحظة

افئأتفملوماذا:الروميابن

..اغنيعنيللمبعدات!ه:م-ج!ة

عجبا9:الروميابن
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كلببلحنالصوتأشجعإ:م-جم!ة

واننباهخثوع!،ولكنذكهلحىهذا

وكبروكبرذفهل!يهذا

..آهعلايينوصند

ألتعس!ا!يعهآه:الروميابن

!الاروامابنياآه:م-جخلة

ايغمعاأماذا:لرومياابن

الدمامقبةقحتافنيعارياترانيلو..ةمسجخظة

.بغ!ادصعركيااحتش!:الروميابن

الله.آعزكماخبروني؟عيباقالتوهل؟!احتمثعم:سمجحظة

ابها.:(فطحكا)ب-عيسى

ابنيافلت!حرامهيوماكانماحللتترانياو..:م-ج!ظة

العهادذاتارممقا!ندسينانلوتمنيت.ا!ةمي

.بغداديمموا-تللراشلأولأ-

والعبادلم"رضايح!جبدظيماسق!فاو!أموا

الىعينيكاجلمننتحول.بغدادغيربغدادلتصبح:الروميابن

صسام!

...الالوامابنيانص:م-جصة

و!سمعس!مسترهقأنت.لأحنشم.رجليااحتشم:الرو!يابن

اسمع..غندتسمميهاًلذيالشيءبهذاالهخسما*

ت!رىالذيال!قهذا.الحمممغنييا!ج!طةيا

.،.نامانيريد.يزاحان-كلي!د

..الناملاعريبعمدهمن:م-جحظة

راديوياشيئاقاللتهل(اشعبالى1ملتفتا)أ!عريب:الروميابئ

لمثكيوفك.ذلكافر/؟.ش!لأبكلأخبرتهملهقد؟..ل!ا

تفكل؟كيف!آلقلبعديمياتغالوك!يف:سمجحظة

جانب(كلمنالمحموعةبهتحيص3؟!اكفوكيف:الروميابن

الخيال.واالاطلامإصنمياتمناحلىوعريب...:م-جحكلة

الشمسمالكلألكمحبي:(واحدبموتتنني)المجموعة

وتغنوالجفنشمض

عوسكيال!ناسوا

أالمو-رف!ياأغفوكيف:الروميابن1

لبيأواطيلسكنايوعردب

الشمسما!يالكعحبي:(تغني)المجموعة

وتغفوالعينتغمض

!رسفيوال!ناس

..اثرلأوعريبإ(نسما!بيتههن.سحلعبل

..عيعنهضفولاابدا..:ب-عيسى

.غفوةيعرفولا..:م-جحظة

الشمسمالكيالكعجبي:"!غنيالمجهوعة4

وتغغوالجفنتغمض

عرسفيوالناس

أودنياهالنومتذكركيف:بسعيسى

والرعسأالموتشقيقوهو..:ح-لثبل

أ..تذكرهكيف:م-جخظة

الشميمالكيالكعجبم:"تغني)المجصعة

وتغغوالجفنتغمض

عوسفيوالطس

..شمعهلعاشقينايا-سلطانالعمر:مسجحظة

لمجموعةاكتسلل)أمرةمناكمر"لشمعةتضيءوهل..:ح-ثط!بل

ترددوهيتخرج.لرومياابنبهايشوأنغيرمن

وهووحدهالشاصيبقى...لكعجبي:ا!رمة

المن!سرعنلنور1يينسحب.الصلاةوضعفبجالسي

.(الخلنى

09

لق!هد.ا!روميابنولمااللهستعحك:(نمسهيكلم)الروميابن

ن؟أدريأكنلمقبلمن.الميجحظةظلمت.ظل!مته

عريبتكنا!وساعتها.وشهدازهرايقطرصوته

اهـوتالكسببمني!تغنىيكنلم.والحهـناصوتا

.(يتثاءب)ظلا

..اربعةتصب!الحلمعريب-!ا-

ي!رجلظلفنشاهد،اًلظلخيالستارةتضاء)

(،.تماماالروميابنوضعمثل

ة(زاددنياج!وارهوالىالظليةاالصورةعلىمعلقا)دانيالابن

والرأسلصينافىوقضعو!أالجيرانراحة..سادتي

.ماحنوواقيادهللنومآسلم-وركاقهاخوتهياالشاعر-

..أحلامهفنفعىديفيقفمقد.ساد!

الاحلاممنبمدانتيئ1آما؟نفةلماذا.ابي:زادشيا

الشعرالم؟طبعهذاكاناذا،أناذنييوما:دافبلابن

ثيسيولكنالروايةسيرخط!كير.ابنيييااطمئش

.(لظلاخيويخشفي)+ن

ا.لمه.يا:4يتثاءب)(تركناهكماضوءبقعةداخل)الروميابن

بغثرر؟دؤصور؟ارىماذا.الاحداقفييبرقالنج

(حجام!صاإقدت..كير..تطيرانها.ئقلهاتفقد

.!فثثوش!..الاطفالي!تقاذغهاصغيرةلعبااصبحت.ايضا

تركيب!ايعيدونانهم1!الاله1ييا.ور!من.ورفيمنانها

جوارحي..جميلةاكواخامنهاج!لوالقد.جديدمن

أصبصت.ايضاهيع!نيخلتلفد.ميتعدلم

ماذا..لطيورواالفراشاتخترقني.كغيمةشفافا

وظهـرتالاجن!فيملايينليفبنت(حولهينظر)ألمرى

أرى.4الامتكلارىانش..الاعينالافوجىفي

تى!للايا..والطيوراشاتالرا1ارى.النماسكل

وردية.أءضحةل!اصنحتلقه.آيضاتطيراال!نجوم

يطارر)و..وورداواقمار2ن!مالتمتليءكفيابسطأ1

.،يداه(بطيئةسينمائةحركةثيوهميةفراشات

ال!مجر.حتى.وزهراورطايتحولأمسكه!ثيءكل

والث!ار..والاورا!لشجراأغصانحتى.الترابحتى

شخنواحمةكلتعملأربعنساءت!كلهرالخلف1!،

رداءوالثانية،آسودرداءتردديالاولى.عريباسم

تطهرالرابعةبينهأ.أحمرفث!وبهاالالثةأما.أبيض

مراةا!ثمم!ئهنواحهمةكلتقف.اصفررداءفي

.(وهمية

عينهكونيالسعدمرايايا:،المراةمخاكبة):ا-عريب

..عريبهذه:،لنفسهاالروميابن

الرحعبا!هأمئؤهسل.اخبريني:(ايضأل!لممرآةا2-عريب

عينه؟واو-ت

..القيديخلقانقبلمنعريبيااسيركقلبي:الروميابن

أأخ!رلونأي.علي"آشيري:(..للمرآة31-عرب

اتنفسأعطروأي..:4-عريب

...عميابنياالروميابن:(لرومياابنالى)اسمريب

.السوادلبسفياحلىتراني

ت..؟لسوادالاش!لأكل.ابدا:،الروميابن

..جلديكانواناننانزعه:ا-عريب

.الحدادلون.والمجهولالقبركلمةانه:الروميابن

ترانيأكيف*بيضوفي:؟-عر*ب



الروميابن

3-صيب

الروميابن

6سعويب

الروس؟،بن

ا-عويب

-2مريب

-2عريب

(-عريب

الرومماابن

-ا!يب

!يب-2

عر!ب-3

الروميابن

لانيال"في

زاددؤ!يا

دانيالابن

انحصد

ولنيالبن5

حم!ث!ن

دان!يالابن

حم!ان

سعدان

:ازدنيا

دأفيالبنا

زادثذيا

رضوان

..بالكفنباللحدبالشيبالأبيض1يذكرني.مولا-لي

والاجمرأ

؟الجراحودنيا-اخ!ب!ا-لظط.الجراحلونانه

9،صفرأفيؤولكومآ

..العممرسوليماعنا(ن!يك.؟همس!3

؟هـ.اتحافكيف

...الجمال)!ىمنيا،..

...ويهوا!ي..

ترانيأانتريد..

احببتكلو.والرداءالالوانت!نانفبلعشقتك

واحد".وات؟آتنتينعهـنكجعلت،فاتنةياوالرداء

تلتخنفيحضرنثفي.-واكفسيئاآرىلاأراكحين

..!عريبيااـنتالاالاثياء

...الرو!اابنياتجبنيلم

أ..تريدنيكيف

تهـصانيأكيف..

ورديةكغمامة3،لضياءكادورشفافة

ظلبلالونبلاكالنبعمافية

جاريةيا(هواك

ممريسحدائقفييومار(يتك

تقر؟والرياجمفننوحاكتابا

الظللاأنترأببتك

حافرابعديكنلمال!توت1ورفى

..عماريةكاهوا..عريبييا"هواك

الرومسابنيبقى.هاسباتوهنالنساء!عحك)

.(ظلام.!ثميئاشيئاالنورعنهينسحب.وحده

..وال!طابةالشعراعطوه-14-

حولالم!حئقوجمهورهدان!برابن؟لىالنوريعود)

.(الظلضيالستادة

ودنموالاحلامقعيشهل.سدادتيأخبروفر

الفقز"ءأعيوىلولا

قوله(علىراضيةغير)...ابت

أ..(لثمعراءحروفلولاوتشموالطرترفصهل..

...الشعر/ايقولكعفالروميلابنأعجبافني

رجل.-،أخبركأأمثلهشاعروافتتتعجب!الد"لأ

؟الفقراءشاعرأالحيثعاعرالست

...قديماذلككانلقد:(يضحك"

أليوماو

حسابا!وقغنمدةالشعرنبت.شيءكلتغير

والنورالكهرباءواولمالهاءال!كراءوصاحبوالعطارالبقال

دفاتريكياعيزعدتومابئشعارياختلطتوالهواء

..الواحدبينالألفضساع.والرقمالحرف!بهـين

.ايدأالقمررأيمتفماجائه؟القمرطملتلم(يض!ك)

نا(السميعيضحث)..!حممتىم!تلئاصحنآرأيهـته

..يشبهنيلاسيدييافدقهةلذيألروميابن

..فنكعلىنعرضهذاآجلومن

..أبتياكذلكوانا

ا؟(نتحتى(مصلوما

..ترقينيلمالاخيرةلوحتك

..حالماك!انت..

كما3ستراها.الجديدةعريباصوكأابيياثثني:زاددفيا

..ابتياال!مورآطفىء(تصيح)..قبلمنقرها

.((انمقاليةموسمقى.ظلام)

خذء!نيطل.الضوء!دوقدالاخرىالجهة!ي)؟اررؤءكطاين

ن!.تطماالروميابنحجمفيلثقبا.المؤ"حثقب

اش!-بمنالمكونةالمجموعةنرىاللعقبالآخرلجافبا

لا-صقباوثعبلا"غيوجحظةالبخىلوع!يسىالمغفل

.(ففاهفيلمعدنمةاالقواريرزالتماالذيوا!بون

.،.لروهياابنثعمنكفالوا:!صهوا؟كسفي)المج!عة

أفالواماذا:،الثقبخلفمن)الروميا/ن

،.والخطابةاثمرأعطوه:المجموعة

نعم؟:الروممأابن

..رتابةفيت!لحووعرييا..:المجموعة

ذلك؟وبعد:الروميابن

وافعينالليليناجيلثوه:المجموعة

...وزينهندا!لالوينكي

.اءلشصاكلح!لوهذا:الروميابن

الرومي.ابن!ااسمع.ال!ذيانغيرتلقد.همواآئت:ح-ثدل

..االامسغيراليوماان

...ابطشيلمتذيرما:الروميابن

ذلك!تعرفوكيف:سبعيسى

ثوما؟مغلقوبابك..:م-جمال!ة

عريب،تثخل)...البابافننهح.تراليابافت!ح:ب-عهسى

طويل!صمت.كالصنمجامداام!اعهاا!وميابنهمقف

عر!ب.بمقهـعتحسانلون،لثانيةاالجهةلمياالمموعة

:،تنسد

السالاتسيدياتفهمممتى

حلقاتاصبحتبغلادثيالازماتإن

سلاسلالحاويلهاحوالحلقاتوا

الحافيةالاقدام!والسلاسل

ل!حريرأاقفانر-سيدبميمسكها

بدونومنالروميابنمنردأيينتطرون.صمت)

.(جعوى

4ي.شيئهـاقلأتجيبلالم.الروميابن:(قلقا)حسثم!بل

..شيء

يجيب-احدلا"صمت)..هكذاتبقىآلاالمهم..:ب-ععسى

..عرلبفييحووزاللاالرومي"لأبن

اصابمالنرىحلاالهلألمنعضرانيجب.،؟سمعوا:م-ج!ة

..الشاعر

اصابمهوو-"نله!سمحلا-يكونفقد.النذهب.نعم:سحلكبل

مسرعين،يخرجون)..هيما.مقروه

ا!لىارةر!الا!قرالكالم،!رأ!نيمنأنا.عريب:؟لروميابن

..اتكالاف

..الشعراءكلام:عر-ب

الزمان1برحمعييورأتك.الروميابن

النونالنواءفي

تعنيأماذا:عريب

عريبياحرفاننض:ا/لروميابن

..ذلكسمعت:عريب

الكونهذامبدانحن:الروميابن

..سعيديياثهـق!لكيخيل:عريب

..اجيبيعريهـب:الروميابن

آجيع!أإنبريدشيء؟يفعنامركلامك.مو!ط:عريب
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هـىالانرونا.والاوامرا!نهيعنالحديثمندكينا:الروميابن

ؤرأف!8مسبرةفيرناقانكونلالم.عريب.الجندية1

س!عد!يالبز8ال!،ريةوانااى،أواالأنك؟نافيا:عريب

الهـحسى-اتيآهلعنهظلءادجمع.شينارقمكونلا

د-ر!ب،1ألتبرواحد.-نسثئاث!عوعيكوننيغرش

ن!نوقذلك.المشهركسةالحرو!آلاتجمعهمالا

.سيدييا

أ!تسدبم!؟لوربرلمشفكيف،ءو!ولظلاماتتون.عريب:الروميأبن

.وأنحجاكأةألأس!تسجينن71فأنار!قضكانتني

وساولصيسجين.بغدا!سجين.اونفهذاس!ين

السص--ءكأرىقوقالىآنظر.السقيمةواوهامي

أىت!!أ!يويل!ك!أصهدانآريد.جفآبدينه.ب!يدة

واسشغرلىترددت.اص!دوتم.آصعدويقولابانسعلالم

و:ىيمم!والسهلؤلمالرفيلت!زف!تانوىن،ث!راالتردر

تكلب.عر-بقيآرجا!منل!بعيوني.الوحل!ي

بر،دموبآن!ا.هبريسحدائقعنأبعت.ددريمن

كلنيدري.اقلربما(و.فق!خطوةبعدعلى.مني

حراس1)سبعةاأبوار،،فمند.بالزجاجمحطةوليكنها

آحسدلا،آدذهبيادتفاحآنهـيحرسون.ا(لشمع1من

اًنني.مكهرببسبنجمحاطة.ملغومةالمنطق!ة.(يقضرب

غيركمن.بئلمهـسوتآحس.وحديبانخوفحس9

امن!ء.امرأةياي!كفامثحيني،شيئاسنطيع2لا

...يدك

الجاريهأو(ناالمولىالمست.تريدمامشيلك:عر!ب

نا؟ريد..لا.جديدمنالاوامرحديثالىخدنا:الروميابن

.اخنت!يارمحضفعلكيكون

الاختيلىأحقللعمبدوهل:عريب

أهذاقالمن:الروميبن4

المتخمةبغدادفواشينةعريب

دجلة!نهرفيو!انينهابغداد،لتغرفى:(غاضبا)الرومي1لابن

يديك؟بيناديالبيموصك:عريب

الله.(مةيأاسمعي(ويتأملهاورقةيخرج)أماذا:لرومي2ابن

ها.سسيلذلك.حقيرةورثهبكتجمعنيانآريدلا

..(لورقهافيق)..أن!ي..عينيكاماممزقها

طبعا-شئتافىا-تنعرلمحيادقيممكنك.حرةالإنانت

الروميابنيث!ي!ها.عيريبتخرج)..تمكتياناو

ف.الاوقيانوسبحرعيناك..عريب(تهابشظرا

.قهلإىويميا..غواصوكلملاحكلضاعرهما(ضا

..الخنيجرواالجرحواناأبكي

يائ!لإمن.علىيقفلمملم؟تحملوهيالمج!وعةقعود)

حذر(قييتهـامس!ونوهمالاخرظفلواحدايصعدون

:(يثلمون)دجموعةا

نديابالهشقجئتتجدارضمن

لسمماءارحمفيالننائهذجمك

الاشقروالقووالليل

يدياملك

...وتقراالحر!اكتب:سحلثبل

..غمامةعينكيوأرءل..:ب-عيسى

..تمكلنيئمنوراانوب..:م-جحظة

غمامة.وعالاصلافا..:حسمكبل

عذابر-بأن!!.جديدمنعدتما!شديدغغسب!بما:الروميابن

يسرفيحضوركمانتفهمونمتى.وينطقيمشيالذي

--29

أحيا(نحقيمنألشى!أجيهـبونيأاياميمنلنورا

أذبربمتماذا؟الصمامحق!ياذنبتما!ا؟ا!ناساككل

..عذابيأجترواتركونيوجهيشآنحربوا؟حقكمفي

لوئتمفد04واعتابيبابيعناابتهدوأ..عنياليكم

السلميدفع).تركونيأ.تركونيأ..لمواءاولضياءا

.(ظلام.عبمجنونكلفوفهالمجموعةتتفالذي

..المشوهوىيعيبأىئ6!!أ

عي!سى-ب

ثثبل-ح

ءحظة-م

ءيسى-ب

-مجحظة

دعبل-ح

جحكة-م

ميسى-ب

مسجحظة

امامالساحةفيانفسشال!نيجدجديدءنالموري!ود)

.ءتعزاللاالذيالأبكموالزبونوجرظةوعبلعيسى

(.ءثقةؤىوانقواريردائما

تصرءاالحيهـ-صذاأهلياسادتي:(للههثتجموعةا

..آضماريونحضنطأقد.بهثرضربوا3ا.افتنربوا

..رجلياتضتغلأنلكخير:

..الجائعةالبطونيطعملافالشهر..:

ص-صدقت.الض-ىالحبمهذافيشيئاي!،مأحدلا:

وخبثهم.الهـناساير!منوحعلىأنت.الروميابنيا

بمدمنثملحكةامريمةاآذانعماعيروني.سادتي

بالرصامي.أوشبتمأنبالشمعاختموها.خئوها

(ءةاللقريمتههيا)..اسمهفا

..مرةآخرهذهولتكنسنسمعك:

يمهلمقأمنوالحيوالدربالهفياخ!وتي:(يقرأ)

.حالكلعلىانالست:

..اللهرحمكم!انصتواالجوابمنكماحداأمساللم:

..حاضر:

سلماالضارلىضفائرمنجعلت:،القراءةيستانف)

.،وتدليت

السائلةالارحامنزلت

اثالةالمدنلىاورحلت

ثرسغرفةسحجرولاترببغيروبنيت

السباحةأصولالاسماكوعلمت

؟..منافتوافنعجبا:سحدكلبل

الله-اعزكم-تخلطوالاثم.بعدمناًلتطيق.أرجوكم:م-جع!طة

..والحقيقيالمجازيبحين

..جصةيااككل.ترىب!دو"نيكهللكوه:ب-عيسى

يصدو؟منثربوااللهفياخوتي:م-جحظة

...احدلا:ح-ث!بل

الشووبناراحترفت:(يتابعثمغغبفياليهاينظر)م-جحظة

قميص-تحررتوفعلروستبخرت-زفطف!قدتوسيلانرو

للطيموردروساو/أعطيت-واحفانالموتوبقايا

...الطيرانيكونكيف-سادق!-علهشها-المهاجرة

اعجبتكم(كلماتهائرعيونهمفي!يعقرااليهـمينظر)

اقرااننيأكذلكاليس،شكغير!نكلما!

عببونكم.فيلاستحسانا

..قديممناكلماتابهذهاعجبنالقد.جحظة:!-دثبل

!8قديممن:م-جحظة

..اكثراوسنواتعشرمن.نعم:ب-عيسى

وانت-انشدهاالذياليومذلكنسيتهل.ج!ة:ح-دعيل

الروميأابنالشاعرسط!بعامصنا

هذا..الحافرعلىالحافروقعلقد..نعم..انني:مسجحظة

علماءتسالواانويمكنكمتعم.يقعأنيمكنثعيء

من.المنطقوأهلوالشعراءالنقادواوالبلاغةالشعر



يلهـمني.الشصهـواحدافيشيطاتايكونفقدأ!يدري

..يلهمهمابنفس

..الخلقثماءيمعص!للحقيريا:سبعحسي

مفصاحصوتيسم!عسطمضحك)؟،يضاواث"رهم..:ح-ل!مبل

الضحك(عنفيتوففونيدار

ؤدالروميابنايكون؟للهيا:(إلبابالىينظروهو)ب-عيسى

؟أخيراا!روجقرر

-س*ا.هذامناكثريفعلصوتيسحرأا!ليتعجبولم:م-جصة

ك؟حسإرانهنةم.كالزلازلكالوفان.كالقدر

..طبعاعنفغير

المسكالأا!وميابنيحركشيءلا.تخرف؟نت:سحدثبل

منالظوافلحمل!ءطرقواريردكافيوهذا.والعنبر

رسعيولال!طر.الروميابنقالهالقد.ارضكل

..انه.بعيداب!،ويمشيايلانفلأسلحمل.العشاو

الغضب(و-ههعلىارتسموقدالروميابنيخرج)

ترمب!امتى'الحيهذاالارضىتبتلعمتى.للهوا:الروميابن

الف،نيالطوو؟!ياتيم!امتى؟حجراال!سماءمنالطير

أوما،كملحاالناعبةالافواهلهيملأ

منا؟وأنتالروميابنيابالضبترمينالم:ب-عيسى

!ألماذا:الروميابن

.؟.فمعهل.نحبكفنطن،للاخوةعاؤ؟-كلنم!ا:ح-ثثبل

؟لرومي."بنياماا*!ت.صوتنالانك..:م-جحطة

9نا0المهاجرةالطيورمعذهبت..عريبغابتلقد:الروميهـبن

محمفوفيهـهيكلشبءلا.ص!هـاءفيا!كلمجرد

الوحىآضسعتوقدكيفأصوتكمأكونفكيفأب!للغام

..ا-!باوأ:تمرهانبغيرنفسيخرتأوالعبارة

8!نحن:؟واحدبصوت)المجموعة

..الحيأدلمبياامسببااًن!ت.نه!:الروميابن

..لألهساعحك:ح-دثبل

..الدماءمصاصياكذلكوانت:الروميابن

ثمهاءآمتصحقاانني.الاشياءبينتخل!لاارجوك:م-جحظة

الزبونالىمشيرا)-احمهموهذا-،الناس

طبيبانستحقا.شفائهمأجلمنولكن(،خرسا

بالطبيب.شبيهلكنني

..كذلكمغنياولست..:ح-هـعبل

..بالمغنينشبيهولكن:ب-عيسى

الذيالفمان.سيديياالسهء؟!يغي:(بس!رية)الروميابن

..غناءاوشدواإجهـسنانيمكنلااب!االصاعيمتص

الي،و!ثتمالاحياءكل!رءنغ.كاكم.اعدايكلكم

اعمىكأت!للهيا؟لماذاأحقكمفيأذنبتهلألماذا

امطاءبانفسوا*ءررت.واهم(ء!ت.عكآرولاهاددبعير

زهـرانماانجمأؤطفكيف،ولكن.البخلاءدارف!

افسبوأناثاوسببساطاالسربأفرتطكيفأووردا

اح!؟العجيبةجالنه*هذهعلىومهاءصباحالبابا

..ب!سابتنفسوبخيلاخر!وابلهدماءومصاص

في(خوةمثلكنحن..الروميابنياطلمناانت:ب-ميس

..والمصيرالمرب

..مرحنظلمننقتات..:سحثثبل

عكو.ماءمنونشرب..:مسجصة

..الشياهكلتذبحشمافكتذبعالنىالسمكينان:ب-عيسى

اشماءاعطيت.منينلعببئاالبرظلمةاعطستلقد:الروميابن

اءصوت،بالتقسميطآمحسوتالار7!وها،وروجية

..خطوةحطوة

..ايضايموتونأطفا،دناوكل:ب-عيسى

..عمتوءـمنممفو!ئيكبرونأو..:ع-لكلبل

الغذاءانه01هذاليس،4ناولاأنتليسوالسبب..:مسج!ظة

ابنيا؟لمنغضبالغضسبمنبدلاكانواذا.ا!ناؤص

..والمرضوال!لالهـر1مروجيعلىالرومي

..للنهيرانالاول!دارياطممتالقد.فقط!هذالشي:الروهيابن

انهانسيتهل.للنالرم!ضمةالقصدير1اكواخكل:ب-عببسى

افشح!والحجارةالاسمنتمنوليست؟الخشبمن

بعضسسا.بعضهايشد.هيكما*شياءترعينيك

..محسموسهملاهسهغيرمنهكذايصثش!6لا

يربصشيءلا.سحريةعلاقة*شياءبينتقيمانت..:ع-د!ل

ابنياوحدبت!.شيءلأ.الناليباقدارال!نجم)ا

..غيرياحداتمسلاالروهي

جريده(جيبهمنيخربم)أالبميدةكلامفيتقولوماذا:الروهيإبن

أوخرافاتاوهامأمبمدالاخرهولمايكون

!!يدةالر:ح-ثكمبل

لا.طبعا؟،،اثيومحظك،)سيديياقرأتهل.نعم:الروميابن

(مرا)..اثناسمع007تقولماتقولكنتلماوالا

نحسهوالسببويكونلديكعزيزاشخصاستفقد

وهل(القراءةعنيكف!)..احبرجلمن)يلاميك

كان..السبب(نتأنجبركح!2رجلالحي1هذافي

افتبالبابصب!كل..!نقبلهذا(عرالىانعلي-

اماميجالسالاراكو(طل،بغدادالىظماعينيوفي

..لأسوداكالظل

لانهيكون2نيمكنلاالروميلأبنيافيهتعكرماان:ب-عيسى

..معقولغير

لمحيماكلأامعقولغير:،وسخريةالمفيضعاحكا)الرومبماأابن

هل.موجودذلكمعوكدنه.معمقولغيرايضا،بنداد

بفداد.وشقا!شق!لايارىلثهبلياظهركفي؟هذاتنكر

خراءبكافسان.صدىءكمنجلمنحنياثوما،أراك

اللهلعنةافالراوءهكفي.الاساط!يرقل!بمنخرج

...والسمماء

كخلقي.ولكنكالروميابن1ياللاشيهـاءترىلاافت:ح-ث!ثبل

...خيالكعلىمغتوحةعيونك

..ت!نسيمنك؟فتدين2الىيد.ثث!بل:الروميابن

..(!ملم:ح-ثثبل

الفأأمئة؟كم؟تطلبفكمرحيلكمهنكشترياانأريد:الروميإابن

..ماشئتا!ب

موتيأشراءتريد.:عج!باسعثثبل

كسالراحيالأا!!"لقلىاليس.حيا!جمطأريدبل:"الوميابن

اركانهفيزرعت.عالميكهربتل!قد!اجمبأالهـناسا

منالاالوجودأرىعدتماانا.ل!طبل.وفاراالغد!ا

ة4احباارى.ظهركانحنالأةفيالهصإارىا.خلالك

..اختهـنقانني.قامتكمثل!مقصيرة

..والنوإفذالابواباقنح:ع-ثثبل

بالموتتذكرني،القبركصخرةاماميوانتاخ!محهاكيف:لرومياابن

فتحتانابداي!لثثلمأالوباءباب!لزلازلابالطوفان

ويغيريومادجلةيخطىءؤد.بمكولميوماالباب

..مكانكفيابداثابتوانتالمجرى

..تظلبكماالروميابناياسارحل:ح-ثثبل

؟...فيفهـرتهل!ث!بلياتقولماذا:ب-عيسى

نأاصلمنولكنالسخيعر!كفيطمعالاسسارحل:ح-ددبل

يخرج()..شيئايخيرلنغيابيانتعرووء
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اثجم!!

-ماش!ب

-بعيسى

مساشعب

ثثبل-س!

-ماشب

الجميع

-ماشعب

الز!مبمابن

مسأشعب

الروميابن

م-اكثمعب

الروءىبرن1

الروجم!ابن

عريب:

الروميابن

..دمحبلياانتظر(الذهاث!عنل!ث!يهخلفهتبمي)

رجل.يااذصكلر..ننن!ا

!لاما-كذلكيخرجون)

..عريبوعادتس16

تمئتغل.الساحة!نحنواذاجديدمنالضوءيعود)

تنم.الاح!بدممبلبئمتعةعتجق!ةدوبةبملءالمجهـوعةا

تمه؟عدتصويريةمولسيقىتصاحبهميميبشكلاع!لمية11

منالوهميةالامتعةتنتقل.الهحنعمليةرسمعلى

متنظم(تسلسل!وذلكلأخرىيد

.اسمص!وا:(لحركةاتتوقلف.كعادتهمسرعايمخل)

..!تاريخمسماراسيغيربخبرجئتكملقد

..أبداحماقلالكعنتكفلاالمنت:

انني.اسمعوا..عيسىيااحتقاريعنتك!لاوافت:

لأعد(الامربلهجةلدممبلاأحدكأكم-سحلأن،ريدلا

وبسعة...مكانهاالىامت!عتك

..الروميلابنالكلرمهنهاقل:

عريب.ستقواله.اطمئن:

..عوي!:

السيتنظروالا..صمالوني.ح!ينستاقمهـابعد.نعم:

الروميابنعذابله!شكلوتلقد.كادبافلستهكذا

وليعرهـ.منالانهامعناتوننرففضلتالحيومتاعب

اعد،وغيابهالطبل!يناطلاقاعلاق!ةلا،انهالث!ماعر

معبالفضولدائماتتهمونني..مكانهاالىامتفتك

مناحدمنكم!تهزربآنعليي!ز.كذلكلستاننيا

أبصيدها،،الاخبار1لمتلقصهلذلك.بجانبهاكونأنغير

عزائيآجدولسلامكمآمنكمففي.يهمنيمصيركملان

ث!بل.؟مسرعاجثتاررلك،آ-لة!ريب..وراحتي

..ترحلآنقبلجئت

لقد.بال!بلفتحا.الروميابن،الهـبل!امامينهاكيم)

..ا)دباب؟فتح.الاخبارياحلىجبتك

يما،النحسباخباوالاتاتىلاالت:.(الباباخلفمن)

تشوهة2مرأنت.وتمسخهايلاخبارتحمل.أشعب

...ت!قلما

.المفوكفيطعمنيقلبيمناطعمه.اللهياعنهاعف:

..آتيةعريب.الروميابن؟ا!ء

..تخدممنيانت:

ولسوصدق!ني.،1لهحبمالىااطريق1فيعريب.أبط:

خلفتقف.2شبمكانوتأخذعويبتدخل001مرة

.(-كلاهاولاتراهبيحيثالل!

.وطارتالقلبفيافر!تمنيا.عريب:"لنفسها

لهبمنشطةانيت

أرمادمنحفنةوهيالاالنارت!سكهل.أخ!برونن

انوبقد-؟حر!فدسوجمراانالاالااريدكولست

...؟لفناءوليحياأموت-وافنى

لهظة.عريب؟ممنفسهليجدأخيراالابيفتحلأ)

الجمشعينسم!ب.والصكة!ا!لمةفيهاتعوتص!مت

.أوعريبالروميابنالا

عريب!ياكل!ت:

عرت.

ألمافىا'وهـالنحسالجوعواللفقررجعت:

!4

منالصفيحمونمن.هؤلاءمن،منكلاننيأ!لماذا:عريب

أعود.اعودالروميابنبااليوم.القصبصاخ

...للاصلاعودللنبع

مسنعليكشفق2اًني.فوطهمكانك.لاعريبيالا:الروميابن

اتيتح!يثمسنعودي.لتعسامصيريمن.عالمي

دمودبيننا.عريبياتحنممل!فى.واتركتى

شخصي.شي"كالموتال!فقر.شاممةواسلم!وجمارك

السم!.منالعن!انه.وحدي!رياحملاذنركليني

تصمبكلاحتىوابتعدي،أنتلا،ءئاتخصنيلعنهـة

..لرلموىا

الروميأابنياالعنةتلحقككيف.لا:عريب

..أدريلست:ارومياابن

أسدراولاشوكازرعتماوأنت:!يب

..يحيرنيماوذلك:الروميابن

..مر"جعةالىحابر!ةفيالروميابنياأقكارككل:عريب

..مراجعةلىات،جايضاوبغداد:الروميابن

معاوفهلمينبنياغدا.ليكااتيتهطآجلومن.نعم:عريب

؟لكسلكلمملكةمننخرجكدا.الحلمبغداداالوافى

...لقضاياواالناسلنعانق

.الكلامهذامثلتسمعينيلمعريبيافبلمن.للههايا:الروميابن

ألماذا

عش.نحريباكأتلملانك:عريب

افص!لم:الروميابن

جارية.بضكفيكنت:ضيب

الرباببيهـت!التقيناماليتنا..المولىوكنت.نعم:لرومياابن

عريب.يا

نااخرت.اخترتوقممدالاخببارحقمنحهـتنيال!قد:عريب

وجحظةوع!ضص!ىلعكل!بلجوارالى1.جواركالىأكون

ما،بركةفيواقفااراكاكأى.هولاءوغ!يرواشهب

وسجيسنوأش!ياخ!بغدادسعجين..8!فووعيونك
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