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نوكي ال ثيحب دعبلا نم نك ؛يغبني امم رثكأ انه لظت نأ اًدبأ كل زوجي ال  
اًديعب نك .كوبلْوَُقيل ،كولِّكشيل كب اوكسمي نأ ،كودجي نأ مهعاطتسمب  
،لهأ كل نوكي ال ثيحب دعبلا نم نك ؛ثولملا ريغ ءاوهلاك ،لابجلاك ،اًّدج  
نيأ ىتح فرعت ال ثيحب دعبلا نم نك ؛نطو الو ،ةرسأ الو ،تاقالع الو  
امم قصلأ اًكاكتحا مهب كتحت نأ كايإ ؛كيلع نورثعي مهعدت نأ كايإ .تنأ  
كسفن دجت نأ ردقت ال تنأ ىتح ثيح اًّدج اًديعب َقْبا .يغبني .

يترومانشيرك -



يننونفدي مهو دعبت ال نولوقي

؟ايناكم الإ دعبلا ناكم نيأو

بيّرلا نب كلام -



ُتربك ..

نيسنتو نيربكت ً:امئاد يل اولاق .

يبجاح ّجشو ُتطقس امدنع ،

طئاحلل يهجوو فوقولا ىلع تايضايرلا ةملعم ينتربجأ امدنع

42 = 6 × 7 نأ تيسن يننأل

ىرخأ يل اورتشي ملو يتجاّرد ترسكنا امدنع

اهرسكأ ال يكل .

يحور ُةجاجز ترسكنا امدنع

يادلاو تام امدنع

انأ تمأ مل امدنع

يدحو انأوً اريثك ملاعلا ناك امدنع

مارح »يبرابلا« نأل يتيمد يخأ رحن امدنع

مارح »نوميكوبلا« نأل »نوت سيبس« ةانق بطشو .

روسكملا جردلا يف اهنفدو زاوربلا نم يبأو يمأ ةروص علخ امدنع

ةكئالملا درطت ال يك ..



ةكئالملا درطت ال يك ..

نيطايشلاب ناردجلا قوقش تألتما امدنع

تانبلا ةيلك لوخد ىلع ُتربجأ امدنع ،

يفافع ىلعً اظافح .

جاوزلل هقيدص ىلع ينضرع امدنع ،

يفافع ىلعً اظافح .

قرحلا نم اهيمحأل يبتك ةفلغأ ُتّقزم امدنع .

سكينيلكلا ةبلع لفسأ ىلوألا يتديصق ُتبتك امدنع

فوخلا نم ُفجترأ انأو

ىلوألا ةيرعشلا يتحوبصأ يف يسأر باجح نم ينّدش امدنع ..

ًاريخأ ينعفص امدنع

نيسنتو نيربكت ً:اعيمج يل اولاق .

َسنأ ملو ُتربك يننأ يه ةلكشملا ،

ىسنأ نأ ُتيسنو ُتربك ..



حافتلا ةلكآ

يتآرم اي ،يتآرم - .

؟اهلك دالبلا يف ٍةديس عنشأ نم

حافتلا ةلكآ اي ِتنأ - ،

ةئيسلا بتكلا ةدود اي ..ِتنأ .

ِتنأ ..

ةظقيلا يف يفذق مت دقل .ظقيتسأ مل .

يماسم يف بعّرلاو يمامأ نم ةآرملا .

؟انأ نم

لضفأ ُتنك يننأ الإ ،اًليمجً املح نكي مل هنأ مغرو ،ملحلا ينظفل دقل  
مث ؟انأ نيأ ؟ناكملا اذه ام :ُتلءاست ٍةلهول .ناكملا ِةهباجم ىلع هيفّ يضملا  
دقل .قدنفلا يف انأ .هيف ئبتخأ يذلا ناكملا ُهنإ :ُترّكذت دصقأ ،ُتهبتنا  
انأو يب لعفأس اذام ً.ارجف فصنلاو ةثلاثلا زواجتت مل ةعاسلا.ُتبره  
ىلعٌ ةرك انأ .ينتنضتحا ،ينطب ىلإ امُهتممضو َّيتبكر ُتيوط ؟ةظقيتسم  
يف ةطوبرم ءات لثم .ةأرملا نع ةديعبو ،ةرُكلا ىلإ ةبيرق ،ةأرما لكش  
اهيمصعم .

فوسً ادغ .ةمطاف اي يمان :ينيع ُتضمغأو ِفاحللا تحت يسأر ُتّيطغ  
.كراكفأ نيّبترتو ِكرعش نيطشمتو ِكصيمق نيوكت فوسً ادغ .ِكراكفأ بترن  
يف سيل ليللا .يمانت نأ وه نآلا هلعف ِكيلع ام لكو ،ةطخلا يه هذه  

ئّيسلا لكشلا اذهب نيظقيتست كلذ عمو كلذ نيفرعت ،ةمطاف اي كفص .



يف سيل ليللا .يمانت نأ وه نآلا هلعف ِكيلع ام لكو ،ةطخلا يه هذه  
ئّيسلا لكشلا اذهب نيظقيتست كلذ عمو كلذ نيفرعت ،ةمطاف اي كفص .

ينغأ ..مانت الي ،مانت الي ،هلعفي ام فرعي ٍنوزلح لثم ،يضعب ىلع ّفتلأ  
،يل يقبتملا ديحولا صخشلا يننأكو ،يتلفط يننأكو ،يمأ يننأكو يل  
،ةضافتنا يدسج ،ُضفتنت يفارطأ .يل يقبتملا ديحولا صخشلا يننأل  
ةفخ مامأ حورلا ُباتني يذلا يلزألا بعرلاك ّيلع لزنتت ةحدافلا يتقيقح  
ةمطاف اي ِتبره دقل .العف ُتبره دقل .لاؤسلا .

ِكفاشتكا ىلع سديمخرأ اي رثكأ يفتها :ينم ُرخسي ةآرملا يف يهجو  
لبق يمان ،ةعرسب يمان ،ةمطاف اي يمان لوقأ !ملاعلا يظقيأ .يرقبعلا  
اهرهعو اهروجف يرت نأ لبق ،ةيصقلا ِةركفلا ُفارطأ ظقيتست نأ  
ةفاج ِكظفلتو ِكريصع برشتو ةركفلا ِكّصتمت نأ لبق ،ِكيلع اهناطلسو  
ةزجاعو .

اهنومسي يتلا ةنونجملا ةلآلا هذه ئفطأ نأ بجي .ركفأ الأ عيطتسأ ال  
يعباصأ ،يبئاقح ُحتفت يهو شعترت يعباصأ ،ريرسلا نم زفقأ .غامدلا  
دعب ةدحاو بئاقحلا حتفأ .يلثم ةحورجمو ةقّرعتمو ةليزه ،يلثم ةنونجم  
،شكنلاو ،شبنلا لصاوأ انأوً اديعب ءايشألاب يمرأ ،اهنطاب ُشكنأ ،ىرخأ  
،ِبئاقحلا اياوزو ِبوقثلاو ِبويجلا يفً اقيمع ً،اقيمع يعباصأ سدأ ،َشهنلاو  
رهاق ،يرحسلا مّونملا ،مالوزاربلأ .يتقيقح نم ينّلتست يتلا ةنيعللا ةبلعلا نع ،يصالخ نع ًةثحاب صوغأ  
ةكرابمب ،يريمدت عورشم يفً امدق يضاملاو ،يئادعأ أوسأو يئاقدصأ لضفأ .بائتكالاو قلقلاو عرصلا  

ينم ةيصخش .

لوأل يسفن مّلسأوً اضكر جرخأ نأ لبق لاعت ،ريغصلا اهيأ لاعت ،يبيبح اي لاعت ؟ناطيشلا اهيأ تنأ نيأ  
،ةشعترم عباصأب اهُحتفأ .ةينطقلا تاماجيبلا تحت ةبلعلا ىلع ُرثعأ .عراشلا يف هارأ ليدانم عئاب وأ يطرش  
ِتذخأ دقل ،ةمطاف اي يئدها :ةرطيسلا ديق رومألا نأب يلخاد يف نونجملا نئاكلا ُنئمطأ انأو صرقلا علتبأ  

ءاودلا .

دئاصقك ،ىتوملاك ،عايجلاك ،قارملا مدلاك .ءاهتنا الب ةرفحلا ،طقسأ انأو ةرفُح ريرسلا ،ريرسلا ىلعٌ ةاقلم انأ  
رمألا يف سيلو شعترأ يننإ ؟يذهأ له ،)1(ىدرلاو راحملا بهاو اي ،اهتاه ،اهتاه ٌةلوبقم يبر كاياده ،بايسلا  

ةلطعم رئب انأ ،يمف يف ٌعساش ٌفافج .يب ُدبرعي مالوزاربلأ .يحو وأ ٌدجو وأ ٌقشع .

فلخ ينع ُثحبي ،ّتفلتيو ةفصرألا بوجي ،ةريثكلا عراوشلا يف ينع ثحبي .سراف ىرأو ينيع ُضمغأ  



فلخ ينع ُثحبي ،ّتفلتيو ةفصرألا بوجي ،ةريثكلا عراوشلا يف ينع ثحبي .سراف ىرأو ينيع ُضمغأ  
ُردخلا .من .يبيبح اي من :لمّرلا سيك هنأك ليقث ٍناسلب ُمتمتأ ،يبلق يف هل ُمستبأ ،ىصحلا تحتو راجشألا  
نوكأ نأ يعسوب راص دقل ..يلهم ىلع لءاضتأو لكآتأ انأ ،يفارطأ نم ينصقني ،يعباصأ نم ّيلإ ُفحزي  
يك هل ُتينغ ،هل ُتينغ ،ليزهلا يتوصو ،ةئيدرلا يترجنحبو .هيلع ونحأ .يبلق نيعب سراف ىلإ رظنأ نأو ،ةديلب  

ماني .

1



ةالص

بتكأل يرامد ُنضتحأ .

يلخاد يفٌ ةروسكم انأ ،

رّابج اي ينربجا .

يّلصأ فيك ينمّلع ،

يدحو ينصختً ةالص ،

يتغل ينتآ .

ةغللا بر اي يتغل ينتآ ،

كل لهتبأ يك يتغل ينتآ

دجملاو ُناحبسلا كل .

اهعيمج يتغل ينتآ ،

نوكأ يك ،رّكفأ يك اهينتآ .

كفرعأ يك ،ينفرعأ يك .

يف ُشحوتسأ انأف ،يتدحو يف يعم نك ،ناسنإلا قلاخو ِنايبلا ّبر  
اهب ئفدتسأ ،ينييحتو اهييحأ ،ينلعشتو اهلعشأ ةملك ُديرأو ،بيدارسلا  
ينطاب اهب ءيضأو .

ةرك ىلإِ مدعلا ةفطن تلّوح يتلا ةملكلا ،ءدبلا يف تناك يتلا ةملكلا  



ةرك ىلإِ مدعلا ةفطن تلّوح يتلا ةملكلا ،ءدبلا يف تناك يتلا ةملكلا  
فرطب يتالاهتبا سسحتأ ،اذه يناكم يف ،انه ىلإ يب تتأ يتلا ،ملاعلا  
ّرس ،ّرسلا ةملك ،ةملكلا ينتآ ،يبلق نِيعب فورحلا ىرأو ،يعبصإ  
يتغل ينتآ ،رامدلا اذه رفغأ يكل ةمكحلا ينتآ ،ةمكحلا ةقيقح ،ةقيقحلا .

عقو يذلا ءوسلا قطنمأ يكل ،ملاعلا ةءاذب َمهفأ يكل باوجلا ميج ينتآ  
ٌسوبيُ ةايحلاف ،ونحأ يكل ،يوتحأ يكل ،بُحأ يكل ءاحلا ينتآ ..حفصأو  
يكل ،أربأ يكل ءابلا ينتآ .ةديعب يتثونأو ةفاج انأو يصعتسي ءاملاو  
.حاترأو نحورتأ يكل ،لحترأو لحرأ يكل ءارلا ينتآ ً.انكمم يئافش ريصي  
يكل ةغللا ينتآ ،ميملاو فاقلاو نيعلا ينتآ ،يازلا ينتآ ،ءارلا ينتآ  
حابشألاب لوهأملا بادرسلا ءيضأ يكل ،يتايح ىمسملا بدجلا بّصخأ  
ينتآ ،ولسأ يكل نيسلا ينتآ .ةركاذلا راوغأ يفً اقيمع عباقلا ،ِتيرافعلاو  
بر اي ةغللا ينتآ ،ةرجش لثم ءارضخ جرخأ يكل ،رعشأ يكل نيشلا  
انأ ..ضرألا يف امك ءامسلا يف ءايربكلاو دجملاو ناحبسلا كل ،ةغللا  

ةياهنلا يف كنوك وهً ادبأ يمارتملا نوكلا اذهو ،ةهفاتو ةليئضو ةريغص ..

يتغل ينتآ .



ةّففجم ٌزوجع

ًايئرم ال ءرملا نوكي يكل يلاثم ناكم هنإ ،

ةيئرم ال ةأرملا نوكت يكل .

يف ً.ازاجنإ ناك ول امك هحبقب ُلفتحي ٍصيخر ٍقدنف يف ،ةدحاولا ِةليللً ارانيد 25 ةفلكتب ةفرغ  
نيجهلا ماحزلا بهايغ

فاتكأ ىلإ دنتست ،ىلسك ٍهاقم ةعومجم نيبو ،ةيملاسلل ِ
ودبتو اهضعب ِ  

مهللظتو ءاوشلا ةحئار مهرمغت ،ءارمحلا ةليجرألا سوؤر عم ةفصرألا ىلع اهداور رشنت ،ةئكتم  
ناخد نم ٌةمامع .

يفتخأ ُداكأو ِةرثكلا يف ُبوذأ .

لظ ينعبتي الو يل ةحئار ال ،

دحأ ال يننإ .

- ينُهبشي ناكملا اذه نأل لب ،انه يدوجو عقوتي نلً ادحأ نأل طقف سيل ،مئالملا ناكملا يف يننإ  
،ىسأب غرافلا كامسألا ضوح ،هنس ةثادح مغر ةرهاظلا هتخوخيش ،رفتغي ال يذلا هكتهت  
ءيش لك ،هئازجأ نيب مغانتلل يحئاضفلا بايغلا ،ةيبانعلا كئارألا ،ءاقرزلا رئاتسلا

انأ وه انه ٍ .

ّتم دقل .غارفلا نم ٍعقبب ةخطلم يننأو ،يلايمأ عطقأ انأ اميف ةريثك ءاضعأ ُتدقف يننأب رعشأ  
ريثك

ً
نيرشعلاو ةسماخلا يف زوجع يننإ ،يحو رضخأ ٌناكم َّيف دعي ملو اريثك يسفن ُتنفدو ا  

ةففجم ٌزوجع ،اهرمع نم .

ةنونجم ةأرما لثم ودبأ ال نأ ،ةعنقم نوكأ نأ يبره يعاود نع ثدحتأ امدنع ..ُجاتحأو  
ءايشألا فافج ىلعّ جتحت ةرعاشو ريقاقع ةنمدم ،بسحو

ٍدح ىلإ ةنادإلل ةلباق يننإ .اهيأنو ِ  
.ةيوئم ةبسن لثم ةطيسبو ةددحم ،سايقلل ةلباق ،ةحضاو ءايشألا لعجأ نأ جاتحأو ،ديعب  
ُلواحأ فوس يننكلوً اميقتسمً اطخ تسيل ةياكحلا ،ءاهتنا الب تايطعملا .برهلا وه باوجلا  
لاح ّيأب .

ملاع .ملاعلا كلذ يف ةدحاو ةظحل ىقبأ نأ يعسو يف دعي مل هنأب مهفي نأ سرافل ديرأ  
نكمم طابترا ّلك نم صالخلا ديرأ .يهجو ىلع سودت يتلا ةيذحألا ملاع ،ِبيدارسلاو ِتيباوتلا  
تمصأو ،ديرأ امتقو لكآو ،ديرأ امدنع مانأ نأ ،ىضوفلا ديرأ ،شيعلل ِهيلع فراعتملا لكشلاب  



نكمم طابترا ّلك نم صالخلا ديرأ .يهجو ىلع سودت يتلا ةيذحألا ملاع ،ِبيدارسلاو ِتيباوتلا  
تمصأو ،ديرأ امتقو لكآو ،ديرأ امدنع مانأ نأ ،ىضوفلا ديرأ ،شيعلل ِهيلع فراعتملا لكشلاب  
ةرمل ،رعشأ نأل يعوج .ّيلإ يعوج .ةصاخلا يتدارإ ىلإ يعوج .ديرأ نأ ديرأ .ديرأ ام ردقب  
يتشاشه بجح هبلخمب قزمي نل ادحأ نأبو ،كاهتنالا دض ةنصحم يننأب ،يتايح يف ةدحاو .

عبسلا يتاونس نع ىأنمب ،انقالط عورشمو ،انجاوز ىلإ رظنأ نأ ثبعلا نم هنأب ُفرعأ تب دقل  
ًازوجع َتجّوزت دقل :لشفأو سرافل هلوق لواحأ تنك ام اذه .بادرسلا كلذ يف اهتيضق يتلا  
ةضغ انأو اهايحأ نأ يب ضرتفي ناك يتلا ةريثكلا يتاونس اوقرس دقل ،يناثلا اهدقع يف  
رارضخالل ةلباق ريغ يننإ ،كتجوز نوكأ نأ عيطتسأ ال .ةيتفو .

ةلفتحملاو ثالثلا اهموجنب ةيهابتملا ةيقدنفلا يتقش يف ،يناثلا رودلا ،28 مقر ةفرغلا يف  
ةئيلم ةيجاجز تانابطرم ،براوج ،مالوزاربلأ يتبلع عم ،اهتقيقحب ةجهتبملاو يدبألا اهصقنب  

بتكأو ُصفرقأ فوس .يتايح لاوط ئبتخأ فوس ،رتويبمك زاهجو ،سيطارقلاب ..



.
بادرسلا



ِكبأ مل ىلوألا يتزانج يف

ىلوألا ةرملا نكت مل .

امنود ُرمألا ثدح .ةنس ةرشع عست ةنبا انأو ةرم لّوأل تيبلا نم ُتبره  
يجورخ ُتيّمسو ِتيبلا نم ُتجرخفُ ةايحلا ترذعت .ةيانع وأ ٍطيطخت  
امهم دوعأ نل ُتلق ً.اتوم يصالخ ُتيّمسو ً،اصالخ يبوره ُتيّمسو ً.ابوره  
ةثج الإ دوعأ نل .لصح .

،»غنيك رغريب« معطمل هفرعأٍ عرف برقأ ىلإ ءادوسلا »ورابوسلا« ُتدق  
ٍءيش لك نوكي نأ ُتصرحو »ربوو لبد زياس ربوس« ةبجو ُتيرتشاو  
ديب ّيقرولا سيكلا ىلع ُتضبق مث ،يلع ام ُتعفد ً.اضئافوً اينهدوً اقالمع  
ةعبرتملا تانبلا ةيوناث ىلإ عراشلا ُتعطقو ىرخأ ٍديب يسبيبلا لطسو  
ةباوبلا مامأ ُتعبرت .نِيتنس لبق اهنم ُتجّرخت يتلاو لباقملا فيصرلا ىلع  
لكآ ُتعرشو .

رظتنأ ،يسارد موي لك ةياهن يف فقأ ُتنك ً،اديدحت ناكملا اذه يف  
ةحئارلا قشنتأ .ءاهتشالا نم تومأو رّوضتأ انأو ريبكلا يخأ لوصو  
اطاطبلا ناديعب ركفأوّ يلقملا تيزلل ةمسدلا .

ةددشملا ةسارحلا لظ يف اًليحتسم لباقملا فيصرلا ىلإ لوصولا ودبي  
رظتنت ةيعامتجالا ةيصاصتخالا تناك دقف ،ةسردملا اهضرفت يتلا  
دقو ،اهتيب ىلإ - حاترم ريمضب - يضمت ىتح تابلاطلا رخآ فارصنا  
ىلإ ةليلقلا راتمألا ُربعن ال اننأ نم دكأتلا يه ةايحلا يف اهتمهم تلعج  
رمألا يلو« ةقفارم نود معطملا ».

نم هوباتلا نكهتناو مّرحملا ىلع نلواطت نمم ،ينم ةأرج رثكألا تايتفلا  



نم هوباتلا نكهتناو مّرحملا ىلع نلواطت نمم ،ينم ةأرج رثكألا تايتفلا  
تالسابلا تايتفلا ءالؤه ..»لايور نكيشت« وأ »ربوو« ةبجو ءارش لجأ  
ذإ ،يلاتلا مويلا يف ليكنت ةسلجل نهضيرعت مت ،نهتابغر عم تاقستملاو  
،روباطلا ةرتف لاوط ةيسردملا ةحاسلا فصتنم يف فوقولا ىلع نربجأ  
،»لصاوتملا راؤجلا نم قئاقد ثالث« هيّمسأ ام ىلعً اعيمج اندهش ّمث نمو  
ناك دقل .خارص درجم نم رثكأ يه ةرظانلا اهردصت يتلا تاوصألا نأل  
»ةربعلاو ةظعلا« اهنم ذختن »ةصق« عانطصال يلاثم ٍلكشبً انيهم رمألا  
ةبغرلاب تاطروتملا تائطاخلا تابلاطلا ريصم نم .

يلوك بستحي ال قئاسلا نأل ؟نذإ انرومأ ءايلوأ لوصو رظتنن نكن مل اذامل  
كانه ةدئاملاو ،تيبلا جراخ ىدغتت نأب هتنبال حمسي نل رمألا يلو نأل ،رمأ  
هتذل مّرحملل نألو ،قرملاو زرألا قابطأب ةرخاز .

ةيتوصلا ةرزجملا عنامأل نكأ ملو ،ينفيخت نكت مل ّينلعلا باقعلا ةسلج  
نأ ىشخأ ُتنك ام ردقب ،روباطلا يف ينلعلا باقعلا ةحيضف الو ةرظانلل  
.تيبلا ىلإ ةسردملا نم باقعلل ةيطوبطخألا عرذألا ّدتمتو رمألاب يخأ ملعي  
الب ةنسحلا نأو ،اهلاثمأ رشعب ةئيسلا نأب ةعنتقم ُتنك تاونسلا كلت يف  
نزو .

نم قثبنملا ءادنلا ُتلذخ دقل .طق يتبغرل رصتنأ مل .ربعأ ملو ٍتاونس عبرأ  
يف »ربوولا« قّوذتأ ،يسأر بقثت سمشلاو ،فوقولاب ُتيفتكاو ،ينطاب  

يمف يف ًةئفاد اهتاراصع ليست ،يديب اهيلع ضبقأ - يلايخ .

ُتسلجو ،ةمّرحملا يترمث ُتيرتشا ،ةرم لوأل هيف ُتبره يذلا مويلا كلذ يف  
تاسردملاو ةرظانلاب ةياكن ..ُتلكأو يرهظ اهل ُتردأ ،ةسردملا ةباوب دنع  
يل ُترأث دقل .ريبكلا يخأو .

يكل يكيتسالبلا يكيرمألا ماعطلا نم اًلبج ُتلكأ دق ُتنك قئاقد لالخ  
ةنوكرملا يترايس ىلإً ةدئاع ُتيشم .أدهأو لقثأ ُترص ،يبعر هب ئفطأ  



يكل يكيتسالبلا يكيرمألا ماعطلا نم اًلبج ُتلكأ دق ُتنك قئاقد لالخ  
ةنوكرملا يترايس ىلإً ةدئاع ُتيشم .أدهأو لقثأ ُترص ،يبعر هب ئفطأ  
نم هتلكأ ام عفادت ةظحللا كلت يف ؟اذام نآلاو :لءاستأ انأو معطملا مامأ  
.عومدلاب ناججأتت يانيعو ةبهتلم يتنجو تناك ً.ايواكوً ابهتلم ،يلخاد  
.شهجأ انأو يدي يف اهلمحأ يتلا ةيقرولا سايكألاو ليدانملاب يمف ُتففج  
؟يرمع لاوط اهتيهتشا يتلا ةمرحملا ةرمثلا ينتظفل اذامل

ُفرعأ نكأ ملو ،قوسلا ةصخر ىلع يلوصح ىلع ٌماع ىضم دق ناك  
.ةظحل يأ يف اهبايغ ىلإ نوهبتنيس ،قئاسلا ةرايس ورابوسلا .عراوشلا  
يبره ةلواحم لوحتت نأ ينفيخي ناك ام رثكأ نكلو ،عيضأ نأ ُتفخ  
رمألا ثدح امل ليحرلا نأشب ةداج تنك يننأ ول .ةحيضف ىلإ ةلشافلا  
رفس زاوج ىتح الو دوقن الو ةبيقح نود ،يئاوشعلا وحنلا اذه ىلع .

ىلإ ،مامألا ىلإ ةرايسلا ةدايق ُتلصاو ،يمامأ ملاعلا قافآ تضّوقت  
كلذ ىلإ ةدوعلا نكلو ،يسفن شغأ يننأب تكردأ ..جشنأ انأوً امئاد مامألا  
ًةرايس نأ ول تينمت ةظحلل !بادرسلا كلذ ىلإ ،تيبلا كلذ ىلإ ،ناكملا  
لحلا تفشتكا ةظحللا كلت يفو ،رمألا يهتنيو ُتومأو ينسهدت .

نلف يتومب ُتمّلس يننأ ول .يلكاشم عيمج يهتنت فوس ،اًلعف ُّتم ول  
عم ىطاعتأس ،ةبوعصلا هذه لثمب يرمع نم ةيقابلا مايألا ةيضمت نوكت  
يف ملاعلا حلفي نلوً اكيمس يتوم نوكيسو ،ثثجلا ُلعفت امك ٍءيش لك  
هقارتخا .

ُتفطعنا .ةيرباجلا ىلإ ُتلصو ىتح ،عبارلا يرئادلا قيرطلا ىلع ُترس  
مل املو ،روهزلا عيبل لحم ىلإ ُتلصو ىتح ةقطنملا لخاد اًليلق ُترسوً انيمي  
»زياس ربوسلا« ءاثغلا ةبجو دعب ةيقبتم ريناند ةثالث الإ يبيج يف نكي  
ةقاب :صخرألا راهزألا تيرتشا ،ةعاس فصن يف اهتأيقتو اهتلكأ يتلا  
ُترسو ،ةحئارلا ءيدر لكشلا طيسب تئابلا ضيبألا ناوحقألا نم  
نييويسآلا ضعب نم الإ ةغرافلا ،ةماعلا ةيرباجلا ةقيدح ىتح يترايسب  



ُترسو ،ةحئارلا ءيدر لكشلا طيسب تئابلا ضيبألا ناوحقألا نم  
نييويسآلا ضعب نم الإ ةغرافلا ،ةماعلا ةيرباجلا ةقيدح ىتح يترايسب  
يف ُتيشم .تاشتيودنسلا لكأتو بشعلا ىلعً اطاسب شرفت ةيروس ةلئاعو  

يفخ ٍءادن ةأطو تحت ةعقاو ُتنك ول امك ،ميقتسم ٍطخ .

ُتنعل يشمأ انأ ميفو ..يزاجملا يتوم ُمئالي ،ينمئالي ٍربق نع ُتثحب  
نيب يلمرلا غارفلا مامت يف .ةسوردملا ريغ يتارارقو حيرملا ريغ يئاذح  
كلت ُتيّمس ،ءاضيبلا راهزألا تالتب اهيف ُتنفدوً ةرفح ُترفح ،رّابص يتتبن  
رمألا ىهتناو تحتراو ُّتم دقل .يتوم ىلع يسفن عم تقفتاو يربق ةعقبلا .

امل يتوم رمأب اوفرعي نأ مهل ىنست ول :ُترّكفو ،ِكبأ مل ىلوألا يتزانج يف  
نل ،حايترالاب بيرغ ٍروعشب ينفد مسارم نم ُتيهتنا دقل ً.اضيأ اوكب  
ةتيم يننأل مويلا دعب ملألاب رعشأ .

يتوم الو ،يتدوع الو ،يبوره رمأب فرع دق دحأ نكي مل ،تيبلا ىلإ ُتدع  
يذلا يضعب نأب ُتفرع دقف ..انأ امأ ،ءيش ثدحي مل مهل ةبسنلاب ً.اضيأ  
ىنستي نل ٌءيش وه ،ةلبلب الو عومد نود ،نيترابص نيب نفد يذلاو ،تام  
ًادبأ هعاجرتسا َيل .



ةرفحلا

ملاعلا اهعم بلقناو ةرايسلا تبلقنا .

انأو ،ةريثك باينأ عقاولل راص امدنع ،ثداحلا ةظحل نم .انه نم أدبت نأ ةياكحلل نكمي  
ةرشع ةثلاثلا يف ُتنك .نويزفلتلا ىلع جرفتأو ةطشلاب اطاطبلا قئاقر ُسمغأ ةيدرولا يتماجيبب  
ينيسن دق ُتوملا ناكو يرمع نم .

،نوقناعتيو مهمامكأب مهعومد نوففجي ،نوسماهتي رابكلا أدب ّمث ماري ام ىلع رومألا تناك  
يتبابس سمغأ ُتنك ةظحللا كلت ىتح .ّيدلاو توم ربخ ةجضلا نم نكمم ٍردق لقأب نولوادتي  
ثدحت مل ةثراك نأكو ،اهصمأو ةطشلا يف .

،صصلتأ ُتبهذ ؟اذكه نوسمهي اذاملو ؟نوكبيو تيبلا ىلإ نودفاوتي اذامل ؟رابكلا مهب ام  
:ةديدج تاملك ىلع ُتفّرعتو ،عمسلا ُتخصأ ،براوملا فصن بابلا فلخ ُتأبتخا ً،اوبح ُتللست  
تاوصأو تاقشنو تاقهش ،ةريثك تالقوح ُتعمس .رعرع قيرط ،عيرس توم ،لسيغم ،نامثج  
مهنم رثكأ ينّصخت ةعيجفلا نأب - ةظحللا كلت ىتح - ُفرعأ نكأ مل .بلعلا نم ليدانملا عازتنا .

فوس اهتلخ ٍةلهولو .ْتقَهشف هفلخ يدوجو ىلإ تهبتنا بابلا قالغإب يمع ةأرما تّمه امدنع  
:تشهجأو اهيفكب اهمف تطغ ينتأر امل اهنكلو ،عمسلا قارتسا يف ةئيسلا يتداع ىلع ينخبوت  
:ىنعم الب ءايشأ عمسأو ،مهيلإ رظنأ ،يناكم يف ُترّمست ،ةبسانم نود اذكه !ةموطف يتبيبح  
نأ ينم بلطت تابيرقلا ىدحإ .نوعلا يف نوكي هللا .رقص رظتنن ؟رظتنن اذامو .ال ؟ْتفَرَع له  
بعلن يلاعت .مهتّوق نودقفيو نوكبي مهو رابكلا ىلع جّرفتأ نأ ديرأ ؟اذامل .قوف ىلإ اهعم يتآ  
؟ةسماخلا يف يننظت له ،ةنونجم ةأرما اهنإ ؟اهايإ ينيرت ٌباعلأ ِكدنع له ،ةموطف

ضيرع ،ةماقلا عوبرم ،ةنس ةرشع تس قرافب ،ريبكلا يخأ ،قيقشلا ريغ يخأ ،رقص لصو مث  
يف جّومتت طوطخ ةثالثو هينيع نيب 11 مقر ،ةيحللا ثك ،هجولا رمحأ ،نيديلا مخض ،ةيُنبلا  
؟تام اباب ..ُتلأس ؟اباب .كابأ محري هللا ،كرجأ هللا مظع ،كسارب اقبلا ..مامعألا هنضتحا .هنيبج  
هينيعب ّيلإ رظن ،هعذجب رقص لام .يهجو ىلع طحي نأ كشوأ ،مههوجو ءاكبلا رصتعا  
هللا ؟ابابو امام .اهمحري هللا ؟دعب امامو .امهمحري هللا يلوق .ةمطاف اي كمأو كوبأ .نيوارمحلا  
؟امهمحري هللا .امهمحري

طوقسلا ،انأ يهُ ةرفحلا ،يلخاد يفٌ ةدوجوم اهيف ُتطقس يتلا ةرفحلاو .ةرفحلا يف تطقس  
،يئدها ،ششش لاق ،ةوقب ينمض .يتضبقب ُتبرض ،ُتلكر ..يهتني ال طوقسلا ،انأ وه  
كب متهأ فوس ،يعم نيتأت فوس .ككرتأ نل يفاخت ال ،يئدها .



،يئدها ،ششش لاق ،ةوقب ينمض .يتضبقب ُتبرض ،ُتلكر ..يهتني ال طوقسلا ،انأ وه  
كب متهأ فوس ،يعم نيتأت فوس .ككرتأ نل يفاخت ال ،يئدها .

نم يتيتفت ّدح ىلإ يب ّمتهي فوس ،لغاشلا هلغش ريصأ فوس ً،ادج يب ّمتهي فوس .معن  
لخادلا .



ةلخدلا ةليل اماجيب

رّكبم قرزأ نولطنب ،ةفيخس ةينطق اماجيب يدترأ انأو ُتمن يفافز ِةليل يف  
.زمغتو مستبت ءارفص بيلويت ةرهز اهفصتنم يف ،ءاضيب ةزولبو ضيبألاب  
يسمل يف رّكفت ال ُلوقت .ضرغلاب يفتو ةحيرمو ةفيخس اماجيب .

نم هبعر ِةدهدهب الو ،يجوز راص يذلا لجرلا ىلع فّرعتلاب ةبغار نكأ مل  
يخأل ةظيلغلا ِديلاب ،ِهيلإ يعفد ّمت امدنع ،فافزلا اهيف ّمت يتلا ةقيرطلا  
كوربم :لوقي ِداكلاب وهو ،ريبكلا .

اوأطخأ مهنأب ُفويضلا ّنظ ،جراخلا يف ِتارايسلا ريباوط تفقوت امدنع  
تابمل نيأو ديراغزلا نيأ ،فويضلاو فوفّدلا نيأ :نولءاستي اوناكو ،لزنملا  
ىلإ لوخدلل مهل ريشت يهو ،بابلا ةيناليسلا ةمداخلا مهل تحتف ؟ةنيزلا  
ثالثلا هتامعو هاتلاخو هاتخأو همأو ،سراف سلج كانه .سولجلا ِةفرغ  
دكأتت نأ تدارأ هّمأ .»ةلفحلا« أدبت نأ راظتناب ،هتمومع تانب نم عضبو  
مهسوؤر يف خيراتلا نوعجاريً اعيمج اوذخأو ؟وم مويلا ةكلمِلا :تلأسف  
تاحيرست نم قيضلاب ِناتخألا ترعشو ،ةيولخلا مهفتاوه ةزهجأ يفو  
حرفلا يف ةغلابملا ةغيص نم ،قوف ىلإ ءامسلا حطنت يتلا ةريبكلا رعشلا  
قئاقد .انتيب ،تيبلا ناكس هرهظأ يذلا خراصلا ةالابملا مادعنا لباقم  
تلخدو ىرخأ قئاقد .دعتست تلاز ام سورعلا نأب مهتربخأ ،ةحضو تلزنو  
نأل ،ناويدلا يف سلجي نأ سراف نم تبلطو ،اهتءابعب ةرثدتم ،ةيردب  

قئاقد دعب كانه هيفاويس رقص .

بابلا حُتف امدنع ،ةعاسلا براقي امل سراف رظتنا .قئاقد درجم نكت مل  
بحلا ةصمصم هكراشو هبناج ىلإ ودّسلا دناسم دّسوتو ،رقص لخدو  
سرعلا ةحيبذ انأ ،ّيلإ يضفي نأ هنأش نم ٍثيدح يأً ابنجتم ،يسمشلا  
ةليزهلا .



سرعلا ةحيبذ انأ ،ّيلإ يضفي نأ هنأش نم ٍثيدح يأً ابنجتم ،يسمشلا  
ةليزهلا .

باذ ،هربق نم ثعبي ٍّتيم لثم ،مهيلإ تدعص دق ُتنكو ىرخأ ةعاس فصن  
نوفيشلا نم ةلدب يل ترتشا دق ةيردب تناك ً.اريثك بارتلا يف هدسج  
ّلكل رفاسلا ِبايغلا لظ يف ،فافز ناتسفل نكمم ءيش برقأ ،ضيبألا  
،ديراغز الو ةفز الب مهتيتأ يننأل راكنتساب فويضلا مدمد ِ.حرفلا لاكشأ  
.يدي نم اهتعزتناو اردناشت تعرسأ ..داكلاب ةليقثلا يسبالم ةبيقح ةلماح  
؟يجوز راص يذلا لجرلا وه نيأ ،ثحبأ راوجلا يف ُترظن

نكأ مل .سيرعلا ىرأل ةيناويدلا ىلإ يديب ذخأت يهو ةيردب ينتنضتحا  
ناتسفب ينآر ول هلوقيس يذلا ام ،رقص يف ركفأ ُتنك ،سراف يف ركفأ  
،ةدرغزلا يف ءاسنلا تعرش ،يدسج ةرارحب ُترعش ؟فافشلا نوفيشلا  
رخآ يف يشمت نأب تفتكاو اهينيعب تحاشأ ةحضو .ةيردب مهيلإ تّمضنا  
،سراف ىلإ رظنأ مل .لوخدلل ةيردب ينتعفد ةيناويدلا باب دنع .بكّرلا  
داجسلا يف قّدحي وهو لاق .كوربم .ّيلإ رظني مل رقصو .

.يزئانجلا هتمصو هوبشملا هئودهب ،يفافز لفح ُليصافت يه نذإ هذه  
ُتبحسف أطخلاب انيديأ تسمالت .سراف بناجب نيزوميللا ىلإ ُتدعص  
ىلإ .ُتحشأ ،ةشهدب ّيلإ رظن .يمامكأ يف اهتلخدأ ،يلخاد ىلإ يدي  
يرفاظأ ىلإ ،يلإ رظني ناك قيرطلا ةفاسم لاوط .قئاسلل لاق .نوتليهلا  
ةعيجفلا مامكأ فلخ ئبتخت يهو ةيلطملا .

يف اهسفن ىلع ّفتلت ةكيرألا ً.ادج اًليمج ناك .يقدنفلا حانجلا انلخد  
ريرسلا ءاطغ .ةيتيزلاو ءارمحلاو ةينبلا اهدئاسوو جيبلا اهنولب ،ةيوازلا  
خبطم ،ةصوب 22 سايق نويزفلت ةشاش ،ةيفاط ٍةميغ لثم ،ينطق ٌضيبأ  
ُتلدسأ ،راودب ُترعش .دبألا ىلإ ّدتمت ذفاونلا .ليقص ٌدوسأ ريضحت  
ىلمتي ،جودزملا ريرسلا فرط ىلعً اسلاج ،هيلإ ُّتفتلاو اهعيمج رئاتسلا  
.نبغلاب هساسحإ نع يضاغتلا لجأل دهاجي ناك .مهف اللا نم ٍريثكب ّيف  



ىلمتي ،جودزملا ريرسلا فرط ىلعً اسلاج ،هيلإ ُّتفتلاو اهعيمج رئاتسلا  
.نبغلاب هساسحإ نع يضاغتلا لجأل دهاجي ناك .مهف اللا نم ٍريثكب ّيف  
.هتماسو تفشتكا ةماستبالا كلت يف .ةريغص ةماستبا مستباو هسفن بلاغ  
مستبأ نأ يب ردجي ناك .

؟ةعئاج ِتنأ -

.ال -

ءاشعلا ىلع انل ُتزجح - .

اًليلق ةكعوتم انأ - .

؟مم -

اهتلق مث اًليلق ُتددرت :

يرهشلا يدعوم هنإ - .

بيذهتب باجأو ،اًليلق ّرمحا :

حانجلا يف لكأن ،جورخلل يعاد ال .كتمالس - .

اللا نم ٍريثكب - لمأتأ ،ماّمحلا يف انأ ُتنكو .ءاشعلا بلطيل ةعامسلا عفرو  
مامحتسالا نم تاونس عبس دعب ،يزوكاجلل يفارخلا مجحلا - قيدصت  
.ةدرابلا ةيماخرلا ةفاحلا ىلع ُتسلجو ،ّيلع مامحلا باب ُتلفقأ .ةفقاو  
يزوكاجلا نيبحت !ةمطاف اي ةناطيش نم ِكل اي :مستبت يمامأ ةآرملا تناكو  
حطسلا ىلع يديب حسمأ انأو ..ُتكحض !جراخلا يف ِكلجر نم رثكأ  
ينذخأيس يذلاو ،هلامج يف نقتملا ءيشلا اذهل عئارلا ضيبألا ليقصلا  
ألتماو ،راحلا ءاملا لالش قفدتو ،روبنصلا ُتحتف .ةقيقد لالخ ِهفوج يف  
ضوحلا يف نوباصلا تاجاجز لك ُتغرفأ ،ردنفاللا قبعو ِراخبلاب ناكملا  
ٍةعاسل ،ٍةعاسل كانه يسفن ُتسمغ ،عيقاقفلا نم ً،اريثك ً،اريثك ُتعنصو  
اُهتنك يتلا ةلفطلا ُتنكو ،بعلأ ُتنك .



ٍةعاسل ،ٍةعاسل كانه يسفن ُتسمغ ،عيقاقفلا نم ً،اريثك ً،اريثك ُتعنصو  
اُهتنك يتلا ةلفطلا ُتنكو ،بعلأ ُتنك .

ىلع ُسلجي ناك ،ةفشنملاب يرعش ُففجأ انأو ماّمحلا نم ُتجرخ امدنع  
يتئيه ىأر امّلو ،هيلع جّرفتيٍ مليف نع ُثحبي ،نويزفلتلل ةلباقملا ةكيرألا  
مهف دقل .هسأرب قرطأو فّلكتب مستبا ةجذاسلا يتماجيبو "ةيسئارع اللا"  
ًاديج ةلاسرلا .

ةيندعملا اهقابطأب ءاشعلا ةلواط ىلإ ريشي وهو ً،ابتاعم لاق !ءاشعلا درب  
ُتنعمأ .اطاطبلا ناديع ضعب ُتلكأ ،لباقملا ّيسركلا ىلع ُتسلج .ةاطغملا  
راص يذلا لجرلا اذه دوجو ناك .لكآل رساجتأ ملو اينازاللا ىلإ رظنلا  
ًاديعس اّنيأ نكي ملو ،لكأ ِداكلابو ،ُتلكأ داكلاب .يتدعم قلقي يجوز  
ناكملا ّديس وه تمصلا ناكو ،رخآلاب .

دق هتدجو تجرخ امدنع .ينانسأ فظنأ يكل مامحلا ىلإ تبهذو ُهتركش  
ضعب اهيلع ّصرو ،اًليلق رثكأ نويزفلتلا ةشاش مامأ ةليوطلا ةكيرألا عفد  
وهو اهلاق .مانن مث اًليلق مليفلا ىلع جّرفتن .يبناجب ،انه يلاعت :دئاسولا  
هبناج ىلإ ةكيرألا حطسب هدي ةحار كرفي .

شارفلا ىلإ دلخأس ..ةبعتم انأ - .

ِةياقولا نم ٍديزم ليبس يفو ،ِفاحللا تحت يسفن ُنفدأ انأو كلذ ُتلق  
ىلإ يب ُتيأنو يماسم ُتلفقأو يدسج ُتأفطأ ،ّيلع َفاحللا ُتففل  
ضرأ ةدود انأ ،يلخاد .

؟ةنادرب -

ريخ ىلع حبصت .بالودلا يف رخآً افاحل دجت نأ كنكمي - .

هباوج ءاج مث ،تمص داس :

هلهأ نم ِتنأو - .



هلهأ نم ِتنأو - .



ثلاثلا مويلا ءاسم

لزني ،ليحتسم ٍرادج لثم يفلخ ُبصتني ،هّقدت داكت ،يقنع رصاحت هدي  
بادرسلا ىلإ يب .

،ُهعم تلقتناو يمع تيب يف تيبملا ُتعّدو ،ُعمجلا ّضفناو ءازعلا ىضقنا  
ةجرد ةرشع عبرأ .عقاولا نم لفسألا ِكردلا ىلإ اًلوزن ،)2(انه ىلإً اديعب  

ملاعلا نيبو ينيب ةلصافلا ةفاسملا لك يه .

عقب ىرأ انأو ،لفسألا ىلإ ينذخأت ةجرد لك عمً اعله ُضفتني يبلق ناك  
عودّصلا نم ّلطي رضخألا نفعلاو ،رادجلا ِةرشب ىلع عستت ةبوطرلا  
ٍناكمل ءيطبلا خُّسفتلا حضفت ةحئارلاو ً،اسماد داوسلا ناك .يب دعوتيو  
ةءاضإلا رارزأ ىلع رقص طغض .هلهم ىلع ُلّلحتي لاز امو نمز ذنم تام  
كالسأ ةمث ناك .ةليوطلا نوينلا تاجاجز يف قرزألا ءوضلا شعتراف  
تمارت .هءاعمأ ظفل دق ناكملا نأكو ادبو ،قصال قروب ناردجلا ىلع ةتبثم  
ٍقفرب ينعفدي وهو ،يتفرغ هاّمس امل ةشحوملا ةيوارحصلا ةحاسملا يمامأ  
يعالتبال هاف عّرش يذلا ناكملا ىلإ يفتك نم .

نم اًلدب يتنبا نينوكتس ،انعم نيشيعتسً ادعاصف نآلا نم« :يل لاق  
ًاتخأ ينوكت نأ ِكنكميو ،اًلصأ يتخأ ينوكت نأ ىلع ةريغص ِتنأف .يتخأ  

يئانبأل ».

!بيدارسلا فاخأ ؟يتفرغ بادرسلا اذه .ينيع تماغو ِدمكلاب يبلق ألتما  
قباطلا يف ةدئاز ةفرغ هدنع تناك .ةدئاز فرغ اندنع سيل ،نوّرطضم لاق  
ةيضايرلا ةزهجألاب اهألمي نأ ىأترا هنكلو يناثلا .

ىلعو ،مدقلا عاق نم حورلا شُدخي ،نكاد ّيتيز داجسلا .رظنأ ُتعرش  
ةدحو تناك ،يمدعلا ضايبلا يف عستت ءارفص ٌعقب يسأر قوف فقسلا  



ىلعو ،مدقلا عاق نم حورلا شُدخي ،نكاد ّيتيز داجسلا .رظنأ ُتعرش  
ةدحو تناك ،يمدعلا ضايبلا يف عستت ءارفص ٌعقب يسأر قوف فقسلا  
هنألو .قئاقد سمخ يف ةفرغلا نفعتتف اهئفطأ ،حاحلإب ُّزئت فييكتلا  
نم ُفرعي الو ،يلخادلا هحبق ىلع الإ لطي ال ،ذفاون الب وهف ،بادرس  
،نيلاثفنلا ةحئارب ٌلقثم ءاوهلا .ةملظلا شارحأ نم ةتبانلا هتالمأت الإ ملاعلا  
نكأ مل يننأ ينعي يذلا رمألا وهو ،كانهو انه ةشوشرم ءاضيبلا تاركلا  
ريصارصلا نم لايجأو لايجأ ،ضراوقلا ايبوتوي ىلع ةليخد ُتنك ،يدحو  
ّيلعنِ عرقب ،يتآ نأ لبق انه ٍتاراضحو ٍتاراضح تنشد نارئفلاو  
ناكملا اهمحازأل ،يبعر تاّجنشتو .

يتفرغب ًةنراقم .يرمع نم ٍتاونس عبس هيف يضمأس يذلا ُناكملا وه اذه  
،ةليوطٍ مايأل ُتيكب دقو ،ةبيرز ُبادرسلا ناك ،ّيدلاو تيب يف ةيدرولا  
داجس ةافو ىلع لب ،طقف امهتافو ىلع سيل ،ّيدلاو ةروص ةنضتحم  
يف ةلوارفلا ةحئارو ،رّجشملا يناردج قروو ،ةريغصلا يتاّيرثو ،يتفرغ  
ّيدلاو ُتدقف دقو ،ّيلع راص اذامل فرعأ ال ..ةريثك ءايشأو ،يتفرغ ءاوه  
ًاضيأ اهدقفأ نأ ،ةدحاو ًةعفد .

نم انصّلخت لاق .اهنم ىقبت امم ةليزه ٍةموك ىلإ ِهسأرب راشأ ؟يبعل نيأ  
ُتنك ةظحللا كلت ىتح يننأل ،اذامل ُهلأسأ ملو .اهمظعم دصقي .اهضعب  
حرشي يكل يفكي امبً اميرك ناك هنكلو .ءارمحلا هترشبو ِهشرك نم فاخأ  
اهنأل ،ىمدلا ءانتقا ةمرح نع ينثدحف ،حاضيإلا يف بهسأو .ببسلا يل  

عرزت يتلا »ةرجافلا يبراب« ةصاخو ،ةكئالملا لوخد عنمت »روص«  
نيتملك يمجعم يف ُتفضأ ،اذكهو .تانبلا لوقع يف ةقسافً اراكفأ  

روجفو ٌقسف :نيتديدج .

،يتايح ىلع ةظفاحملاب يل حمسي مل ،يسبالمو يريرس ءاطغ ءانثتساب  
،يتفرغو يباعلأ ،يبأ ،يمأ ،ةدحاو ةعفد اهلك ةليمجلا ءايشألا تلحر دقل  
لك ،ءيش لك تام دقل .ريبكلا يبشخلا ىمدلا تيبو ينطقلا يبودبد  
،يقلقت ال .يحور صاصتما يف ُنعمت متيلاُ ةرفح .انأ الإ ٍءيش  



لك ،ءيش لك تام دقل .ريبكلا يبشخلا ىمدلا تيبو ينطقلا يبودبد  
،يقلقت ال .يحور صاصتما يف ُنعمت متيلاُ ةرفح .انأ الإ ٍءيش  
،ةليقث هدي تناكو ،يفتك ىلع هدي عضو مث كلذ لاق ،ناكملا نيداتعتس  
تحت ىلإ ينّدشي يذلا غارفلاك ..
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ةروصلا

ريخب ُتسل ال .

،ةّدعجملا ةروصلا .اهزاورب نم ةعولخملا يمأو يبأ ةروصل ُهتلق ام اذه  
فافز ِةليل يف تطقتلا يتلاو ً،اماع نيرشعب ينربكت يتلا ،ةّرفصملا  
تيبل عساولا شوحلا يف ،ةنيزلا تابملب ةلمحملا لخنلا عوذج نيب ،ّيدلاو  

تاّصغنملا نمً ايلاخوً اطيسب ادب ٍنمز يف ،يّدج .

ةجوزب رفظ دقف ،هدسج نم ٍربش لك يف ُمستبي ةروصلا يف يبأ ناك  
ةضغ يهو ،يغبني امك ةّييح ودبتو ،ةنس نيرشعو نيتنثاب هرغصت ،ةليمج  
هتأرما تيفوت نأ دعب ،هلك ِرمعلل ًةجوز نوكت نأل ةمئالمو ركبو ةيرطو  
امك »ءاسنلا لمع« يه ةيبرتلا نأل ،امهيبري فيك فرعي ال نينبا هل تكرتو  
ىلعو ،كلذ ظحاليس نم نكلو ،نيميلا ىلإ اًليلق ُليمي ُهلاقع ناك .دقتعي  
نم ٍدقعب هتّنيزو اهسأر رعش تصقع دقف ،يّمأ امأ ؟حرفلا اذه لك ههجو  
،اهتخأٌ ةؤلؤل ُهبشت ال ثيح ،يعيبط ؤلؤل هنأب اًرارم ّيلع تدّدر دقو ،ؤلؤللا  
تناك ،اهدحو اهّصخت ٍتاءانثناو تادّعجتو تارّصخت لمحت ةدحاو لكو  
يذلا ناكملا .نيرحبلا يف الإ اذهك ٍدقع ىلع لوصحلا ِكنكمي ال ُلوقت  
نم جاوزلا ةبرجت ضوخت نأ تررق ،ةنونجم ٍرحب ةّيروح لثم ،هنم ءيجت  
ةرماغملا ليبس ىلع لمرأ .

ريرس ىلع ةيقلتسم ،سرعلا روص ىلع جرفتأ ُتنك ،تارملا ىدحإ يف  
اذإ :يل تلاق ،ةعتملا طرف نم ءاوهلا يف ّيقاس ُصقارأ ،جودزملا ّيدلاو  
،كتنبال هسفن ءيشلا نيلعفتس مث ،اهسفن ةقيرطلاب كرعش نّيزنس ِتجوزت  
ًايلئاعً اديلقت ريصيسو .

ىلع نورتستي اوناك ول امك ،دحأ هبتني نأ نود ،ُتجّوزت فيك يمأ ُملعت ول  
الوً انبا الو ةنبا بجنأ مل ،راوب ٍضرأك ٌميقع يننأبً اضيأ ُملعت ول .ةحيضف  



ىلع نورتستي اوناك ول امك ،دحأ هبتني نأ نود ،ُتجّوزت فيك يمأ ُملعت ول  
الوً انبا الو ةنبا بجنأ مل ،راوب ٍضرأك ٌميقع يننأبً اضيأ ُملعت ول .ةحيضف  
؟رعشتل تناك فيك لءاستأ ..نبا فصن ىتح

ريغ ياوخأ ،دهفو رقص .نارخآ ناهجو رهظي ،هذه ريغ ،ىرخأ ةروص يف  
سبعيو همف يف مستبي ،ةركلاك رّودم ،ةرشع ةعبارلا يف رقص .نيقيقشلا  
دعب ىمحلا هتلتق ،نيزحلا ليزهلا ،تاونس رشعلا وذ دهفو .هينيع يف  
ةعبرأ ٍرهشأب هيبأ جاوز .

نأ لبق ،نينثا نيدلو تبجنأو ،تانبلا لك تضهجأ ةافوتملا يبأ ةجوز  
فيك .ىرخأ ةياكح أدبت يكل انه اهتياكح يهتنت .يولكلا لشفلاب يضقت  
يذلا سوبعلا ىتفلا يبرت نأ اهرمع نم ةرشع ةنماثلا يف ةاتفل نكمي  
اهتلعف فيك فرعأ ال ؟طقف ٍتاونس عبرأب اهرغصي .

امدنع .ةرشع ةسداسلا يف رقصو ،نيرشعلا يف يمأ تناك ُتِدلُو امدنع  
نيتنسلا ُتغلب

ٍةليوط ٍةيحلب ،ةدحاو ةنس دعب داع .ةساردلل رفاس دق ناك ِ  
عفد ىلإ يبأ رطضا .ِهلاح ىلع يقب هيبجاح نيب 11 مقرلا .ريصق بوثو  
ميلعتلا ةداهشب ىفتكا .ماعلا لالخ هثاعتبال فيراصم نم ةلودلا هتدبكت ام  
ٍبادرس يف ،ةيلخادلا ةرازو يف ةفشرألل اًلوؤسم لغتشا ،يقيبطتلا  

تافلملا فالآ مضي رخآ ٍقيحس .

نم ةسماخلا يف ُتنك .جوزتي نأ رقص ررق نيرشعلاو دحاولا نس يف  
اهنم ركذتأ ال دحاو ٍفقس تحت ،وهو انأ ،اهانشع يتلا مايألا .يرمع  
.تاونس ثالثب ينرغصت يتلا ةحضو بجنأو ةيردب نم جوزت ً.ائيش  
.هبلط ىلع ءانب مهنم ديزملاو ديزملا ،ءانبألا باجنإ ةمهم هتأرما تلصاو  
لجأ نم حيحصلا لكشلاب هتيبرتب موقي رخآ ٍلفطل عستمً امئاد كانه  
هتّمرب رمألا نم فدهلا وه اذه .ةمألاب ضوهنلا .

مضت يهف ،ينصخت يتلا هذه امأ ،ىرخأ ةروص يف دجوت ةياكحلا هذه  
يتلا يمأو ،هينيع نم ةطبغلا رفطت يذلا ينيعبرألا يبأ .طقف يمأو يبأ  



مضت يهف ،ينصخت يتلا هذه امأ ،ىرخأ ةروص يف دجوت ةياكحلا هذه  
يتلا يمأو ،هينيع نم ةطبغلا رفطت يذلا ينيعبرألا يبأ .طقف يمأو يبأ  
مامكأ يذ اهناتسفب ،ُمستبت ِداكلابو ،ةسدعلا ىلإ اهينيع عفرت داكلاب  
اهيدي يف »مومشملا« ةقابو ،ةيؤلؤللا اهبوث رارزأو ،ةليوطلا اليتنادلا .

نيمغانتم اشاع امهنأو ّدب ال
ِ

يجاوز يف ىلمتأ انأو نآلا كلذ يف ركفأ ،  
اقحتسي ىتح ةيئانثتسا ةجيزب ايظح امهنأو ّدب ال .ءاهتنالا ىلع كشوملا  
دعب ،رعرع قيرط ىلع ةرايس ثداح يف ً،اعم اتومي نأ ،ةياهنلا هذه  
رعس زواجتي ال ٍضارأ ِعبسل ءارش ةقفص مامتإل ندرألا نم امهتدوع  
رداقلا وهو ،يبأ لاق !رمُعلا ةقفص يه هذه .رانيد 700و فلأ ةدحاولا  
ًامامت هرمع ىهتناف ِرمعلا ةقفص مربأ .ديعب نم تاقفصلا ممشت ىلع .



ريبكلا خألا ةيروهمج

دقف ،ةلزنم ةّيده لثم يمُتي رقص فّقلت دقو ،يدحو ًةميتي ُتنك يننكلو ،نيقيقش ريغ نْيوخأ انك  
يفً امدق يضمي يك ،يحالصإلا هعورشم ينم لعجي نأ ،ينع اًلوؤسم نوكي نأ هعسوب راص  
يميوقت ةيلمع .

ةجاحبو ،ةروسكم :تالاحلا نسحأ يفو ،ةثاتلم يننأبً اعنتقم ناك ،يلع فّرعتي نأ لبق ىتحو  
،يبرابلا ءارش ،ىقيسوملا عامس :ةريثك ءايشأ امهيلع ُركنيو ّيوبأ عمً افلتخم ناك .حالصإ ىلإ  
..قدانفلا يف سارعألا روضح ،داليملا دايعأب لافتحالا ،ةيفارغوتوفلا روصلاب دضانملا نييزت  
هذاقنإ نكمي ام ذاقنإ :اهمسا ،يعم ةليبن ةمهم يفً ايضام رقص ناك دقل .

نم ينذقني نأ هيلع نأب رقص دقتعي .ةلصوبلا عايضو ىوهلا عابتا ،طرفملا بُحلا ةيحض انأ  
انأو ،ينم مقتني نأ ،يرمأ ّيلو - هدحو - نوكي نأ ةطلس ،ةطلسلا هيلإ تلآ دقو نآلا ،يلالض  
ةقيقشلا ريغ ُهتخأ يننأل ،يرمع نم ةرشع ةثلاثلا يف .

امك ،اهراوتعا حيحصت مزتعي يتلا ةديدجلا هتنبا يتفصب ،تقولا لاوط يتفرغ ىلع ُدّدرتي ناك  
نايرج نسح نم ققحتي يكل ةبقارملا رهجم تحت ينعضي .دالج هنأ ول امك ،ةريسأ يننأ ول  
مل يبرابلا نأب - هتنجب ةريدج ريصأ ىتح يليهأتب اهيف موقي يتلا ةيفارخلا ةرطنقلا هذه يف  
ُمسرأ ال ،ةكئالملا درطت ال يكل ةدضنملا نم ّيدلاو روص ُتلزأ يننأبو ،روجفلاب يسأر ثولت  
ةراض ٍتافارخب يسأر ألمت يتلا »ءارضخلا ةبتكملا« صصقُ أرقأ ال ،يتساّرك يف تاشارفلا  
،نوميللا رامث نم نجرخي تانتاف تاينجو رويط ىلإ نولوحتي ءارمأو كحضت ٍتاعجب نع  
ثيدحلا وغل :اهيّمسي ناك يتلا تاياكحلا .

سبلأ ال ،ةيلئاعلا ةنيباكلا يف الإ معاطملا يف سلجأ ال ،ماع ناكم يف نابللا كلعأ ال  
سلجأ ال ،»عفنت ال«ً ابتك ينتقأ ال ،مالفألا ىلع جرفتأ ال ،ىقيسوملا عمسأ ال ،تانولطنبلا  
ةحابإلاو عنملا رومألا يف لصألا .اهنيعبً اتويب الإ روزأ ال ،ليمجت نولاص ىلإ بهذأ ال ،ةديحو  
ءانثتسا يه .

يفو .يلجأ نم اهرّرق يتلا ةلحاقلا ةايحلاو ،يتدحوو يمتي عقاو ً،اوشح عقاولاب ينوشحي ناك  
نأب ينرّكذي ناك ،ةريثكلا يتاوامس ينم قرسيو ،يبلق نم ىرخأ ةشير عزتني ناك ٍةرم ّلك  
رمجلا ىلع ضباقلاك ِهنيد ىلع ضباقلا نأو ،رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا .

ريبكلا خألا وهو - هيلع يغبني اذلو ،لامتكالا ىلع اهتثونأ كشوت ،جضنلا روط يف ةلفط ُتنك  
اذه يف »سدقملا»و »يوامسلا« يرودب مايقلل ينرضحي نأ - ةنعل لثم يتايح ىلع طّلسملا  



ريبكلا خألا وهو - هيلع يغبني اذلو ،لامتكالا ىلع اهتثونأ كشوت ،جضنلا روط يف ةلفط ُتنك  
اذه يف »سدقملا»و »يوامسلا« يرودب مايقلل ينرضحي نأ - ةنعل لثم يتايح ىلع طّلسملا  
تاّينب - لافطألا نم ديزملاو ديزملا بجنت ً،ادولوً ادودو ،ةحلاص ةجوز ينم لعجي نأ .ملاعلا  
تاّميخم ىلإ نوبهذي ٌدالوأو ،ةغوبصملا تيكاتكلاك يننعبتيو ةعبارلا ذنم باجحلا نيدتري  
ةيمهولا تاحوتفلا نوحتفي ،سلدنألا طوقس ىلع نوكابتي ،»رينملا جارسلا»و »رونلا معارب«  
اونعمي يكل ةطلسلا مهيلإ لوؤت امدنع - ملاعلا ىلع الابو نوكتس يتلا - ةظحللا كلت نورظتنيو  
ءيش لك ريمدت يف .

يكل ،ةحيحصلا تاداشرإلا عبتأ نأ وه هلعف ّيلع ام لكو ،يلجأ نم ررقتو قبس ءيش لك  
يف .ريكفتلا نم ريثكلا بلطتت ال ةطيسب ةيلمع تاوطخ .حيحصلا وحنلا ىلع رمألا لعفأ  
ركفت الأ ىلع كتردق ىدمب قلعتت رمألا يف كتراهمو ً،ادبأ ركفت اّلأ بلطتت يه ةقيقحلا .

ديزملاو ديزملا أرقأ نأ ً.اريثك فقثتأ نأ ّيلع نوكيس ،هذه ةسدقملا يتمهمب ةريدج نوكأ يكلو  
ءايشألا يه كلت .هِوحنو ءاسنلل باوجو لاؤس 1000و ربقلا باذعو ةمايقلا لاوهأ تاّبيتك نم  
ظعاوملاب ةئيلملا ةطرشألا نم ةليوط ةمئاق ىلإ ةفاضإ ،ةءارقلل ةمئالملا ةديحولا ةحيحصلا  
ةميدقلا ةيركفلا يتثول اهب جلاعأل ءاكبلاو حايصلاو .

نفدأ ُتنك ،حرجك تحتفتوِ متيلا ُحمالم تفّشكت نيح ،ثداحلا بقع يذلا لوألا عوبسألا يف  
ضحم يه قدصت ال يتلا يتايح ةعاشب تناك اذإ امع ًةلئاستم ،بحتنأو فاحللا تحت يسفن  
حزحزتي ال سوباكلا .يهجو عفصأو يسفن ُصرقأ .سوباك .

ناجاتحي ال كمأو كوبأ ؟ةمطاف اي نيكبت له :دئاسولا تحت يكبأ يندجو ةيشيتفتلا هترايز يف  
،ءاضقلاب ُنمؤملا َضري نأ ةرورض نع ةلماك ٍةعاسل ينثدحي أدبو .كءاعد ناجاتحي لب كعومد  
اهلوقي ةملك لك تناك .ّيدلاو ىلع ٌلابو يه اهفرذأ ةعمد لك نأو ،هلهأ ءاكبب بذعي تيملا نأو  
ةرمج ةعمد لك ،ينيع يف عومدلا رّجحت .

،همف نم ِتاملكلا عفادتت يكل همف حتفي نأ هيفكي ناك ةقيقحلا يف ،ةطرفم ٍةيلآب ثدحتي ناك  
لاوط هلخاد يف ُرظتنت تناك تاملكلا نأكو ،حيحصلا اهناكم ُفرعت ةملك لك ،ةمظنمو ةبترم  
ىتح اهراضحتساب رّكف هنأ ،همف حتف هنأ قّدصت مل اهنأكو ،راظتنالا نم تبعت اهنأكو ،تقولا  
رضخأ درام لثم ،ءاوهلا يف ةيفاط ،كانه تلثم .

ناك نيح يف ،ةيبرتلا ليبس ىلع ،رقص اهيناطعأ يتلا ىلوألا ةينيدلا ةرضاحملا يه كلت تناك  
بسحو يننضتحي نأ ِهعسوب .



يفافز ناتسف

،معانلا يرّكسلا اهنولب ،ةيقدنفلا مونلا ةفرغ رئاتس ُتيأرو ّينيع ُتحتف يلاتلا مويلا حابص يف  
،ةعئارلا اليتنادلا رئاتس ،ةضماغلاو ةمّرخملا ،ةهرافلاو ةيهابلا رئاتسلا .ةذفانلا هجو رطؤت  
ةأرما هيف ُتحبصأ يذلا حابصلا كلذ يف هتيأر ءيش لوأ تناك ،ليحتسم ٍلكشب ىثنألا  
ةناقري لثم ريرسلا فاحلب ةفتلمو ،ءارذع ،ةجوزتم .

ِتنأ .اليتنادلا رئاتس اي رونلا حابص ،رونلا حابص ُتلق ،ريخلا ُحابص تلاق اليتنادلا رئاتس  
يندعسي !لوقعم ريغ ريرسلا اذه ً،احيرمً امون ُتمن ،ِكلً اركش معن ً؟اديج ِتمن له ً.ادج ةليمج  
اليتنادلا رئاتس ،انالك تمص مث ،تالماجملا انلدابت اذكه ..ةعئارلا يرئاتس اي ِكلً اركش ،كلذ  
صحفتأ ،اهسملأل يدي ُتددم .يلإ رظنلا تنعمأ اهرودب يهو ،اهيلإ رظنلا ُنعمأ ُتحرو ،انأو  
وه مك ،ةيدبألا تاءاحيإلا هشوقن نم قفدتت يذلا ،هتاذب يفتكملا ،لامجلا هراف مّرخملا شامقلا  
نتاف وه مك !شامقلا اذه نتاف .

يفافز ُناتسف يه رئاتسلا هذه نأب ُتررق اذكه .

ً،اميسو ناك ،لفطك ُماني ،ُهتيأرو يئارو ُّتفتلا ،هسافنأل ُقيمعلا ُتوصلا ّيلإ ىهانت امدنع ..ّمث  
له .ناتنكاد هاتفش ،ناتزراب هيتنجو اتمظعو ةفيفخ هترمس ،ةريزغ ٍشومرب نيبجاحلا جزأ  
مل هنأ ءانثتساب ،سرافلا اذه يلاثم هنإ .ةعراف ةماقو عساش ردصو ةضيرع فاتكأ هل ؟نّخدي  
يمالحأ نمً اءزجً اموي نكي .

ً؟اقح لجرلا اذه ُتجوزت له .قيدصتلا ىلع يتردق نم رثكأً ايقيقح ادب ،ينفاخأو ينبجعأ  
ةدحاو ةركف الإ يسأر يف نكي مل تاظحل دعبو ؟نوكي نم ىرت :

انه نم بُرهأ نأ ّيلع يغبني - !



رّوضتلا ةلواط ىلع

ديجمتلا نم ةيمويلا مهتعرج عيمجلا ذخأي ،حيدملا ةسلج أدبت ،موي لك ،ماعطلا ةلواط ىلع  
انأ الإ عيمجلا .نيشتنم نوضميو قيفصتلاو .

يف نوطرخني ،درلل ءانبألا بثي ،مويلا هولعف امع هءانبأ لأسي رقص ،اهتاذ ةقيرطلاب ةسلجلا أدبت  
ةكراشملل ينوراتخا .ريبعتلا عوضومب ةبجعم يبرعلا ةلبأ ً.ارارم ِهيلع اوبردت يحرسم ٍراوح  
ىلثملا رقص ةقيرط يه حيدملا تاسلج تناك ..يتوالت حدمت ءافو ةلبأ .»ةبلطلا عم« جمانرب يف  
زايتما مهحنم نأب هقلخ ىلع مهرثآ دق هللا نأب ،مهريغ نم لضفأ مهنأب هتيب لهأ عانقإ يف  
راتخملا هللا تيب .وه هتيب .ينابرلا تيبلا اذه ىلإ ءامتنالا .

هئانبأو روخفلا بألا نيب رئادلا يحرسملا راوحلا عباتأ ُتنك ،يمتي ِتاحارج نمٍ حرج ِقمعأ يف  
يقامعأ ىلإ دتمت مهيديأب سحأو ،هلئاضف ِهيلع دّدريو رخآلاب ىهابتي ّلكلا ً،ارخف رثكألا  
َلخدأ نأ - يدسج نم ٍةرذ لك يف - ُتدرأ دقل .هنماكم رّجفتو يحرج نع فاجلا هجولا ُطشكتو  
،يتدحو ِبوقث دحأ نم ،اضرلاو بحلا نم ةكرابملا ةعقبلا جلأ نأ ،هنم اءزج ريصأو دهشملا ىلإ  
يف رّوضتأو ،ةعجافلا موخت ىصقأ ىتح ةعّرشم نيعأب ةلواطلا ِتاراوح ىلإ ُتصنأ ينتدجوو  
يبلق .

تناكو ،العف هب ُتبصأ ىتح رهاظتلاب ُتنعمأ مث ،ممصلاب رهاظتأ ُترص ِتقولا رورم عم  
ءرملل نكمي هنأب ُتفرع .غضمأ انأو ّنطي ملاعلا ،نينط ىلإ لوحتت مههاوفأ نم ةتبانلا تاوصألا  
ُتنك يعالتبا يف نعمي ممصلا ناك ام ردقبو ،امً اصالخ كلذ ينبهو .دارأ ول هّساوح لطعي نأ  
رعشلا وه قرزألا ميدسلا اذه نأب ُتفرع تاونس دعب .ٍفيفش ٍءاضف يف صوغأ .

تايضايرلا ٍرابتخا ةقرو يعم ُتبلج .يهابتلا ةبعل ىلإ مهعم لوخدلا ُتلواح تارملا ىدحإ يف  
ُتيوط .ثداحلا تلت يتلا يساردلا روهدتلا نم ٍروهش دعب اهتزرحأ يتلا ةجردلاب ةديعس انأو  
غرف امدنع .لعفي مل هنكلو ،ّيلإ رظني نأِ عوجلا نم ٍريثكب رظتنأ انأو يبيج يف اهتأبخو ةقرولا  
حسميو هللا دمحي وهو ضهنو ةلواطلا ىلع زرألا تابح ترياطتف هدي ضفنو أشجت مالكلا نم  
هناسلب هنانسأ .

.تقولا لاوط يلإ رظني مل هنإ ً.اديدج »أطخ« ّيف فشتكي نأ دارأ اذإ الإ يب متهي ال هنإ  
رهشأ ةعست ذنم يادلاو َيّفُُوت .20 نم 17.5 .هل اهتددمو يبيج نم ةقرولا ُتجرخأ .اله ؟رقص  
ّلكب قرطأ يننإ ،ملاعلا اهعم بلقناو ةرايسلا تبلقنا ذنم اهيلع لصحأ ةجرد لضفأ هذهو  
ًامامت حبقلا ينبلغي نأ لبق هب دّوزتأً اولح ائيش يل لق ،ةديعسلا كتنج باوبأ ىلع يسأي .



ّلكب قرطأ يننإ ،ملاعلا اهعم بلقناو ةرايسلا تبلقنا ذنم اهيلع لصحأ ةجرد لضفأ هذهو  
ًامامت حبقلا ينبلغي نأ لبق هب دّوزتأً اولح ائيش يل لق ،ةديعسلا كتنج باوبأ ىلع يسأي .

؟اذ شو -

تايضاير رابتخا - .

؟20 نم 17.5 ةبياج -

هيا - .

؟هيل ..ااافأ -

.ةيردب تسمه "!بيع ..ششش" ..ةحضو مف نم تبّرست ةكحض ،يدسج ّلشت ةئجافملا ءابرهك  
وم 20 نم 17.5 :لأسأو ةبوعصب يمف حتفأ .ةياجلا ةرملا كليح يدش :يفتك ىلع هدي عضو  
وم ؟نيز وم الو نيز 20 نم 17.5 ،دالوأ اي مكيارش :هءانبأ لأسي ؟نيز وم شيل .نيز وم ال ؟نيز  
نوعفادتي !انأ !انأ !انأ .يسردم ٍفص يف اوناك ول امك مهيدايأ نوعفري ؟نيز وم شيل !نيز  
اًلمع مكدحأ لمع اذإ بحي هللا ،نيدهتجم ءانبأ ىلإ جاتحت ةمألا :ةعقوتم ريغ مهتبوجأ .ةباجإلل  
حيدملا ةبون ً،اولحً امالك عمسأ نأ وه هتدرأ ام لك نكلو ً،ادج ليمج مالك ،ميظع مالك .هنقتي نأ  
تفتخا ىتح اهتيوط ،يدي يفً ارارم ةقرولا ُتيوط .ةنادإ ةسلج ىلإ تلوحت .

.ةسردملا يف عاضوألا تءاس .يب بجعي يكل تارربملا هحنم يف اريثك دهتجأ مل مويلا كلذ دعب  
،)6( مقرلل برضلا لودج تيسن يننأل تايضايرلا ةصح لاوط لصفلا ةرخؤم يف يفوقو  
باجح راضحإ ُتيسن يننأل يدي نطاب ىلع ةرطسملاب ينتبرض يتلا ةينيدلا ةيبرتلا ةسردم  
رخآ ٍبادرس ىلإٍ موي لك يف لوحتت ةسردملا تناك .يسأر .

هعيقوت ريوزتب تمق ،ةسكنملا تايارلا تاذ يتداهش ُتملتسا امدنع يونسلا عبرلا مييقتلا عم  
انأو يلاتلا مويلا يف لصفلا ةفرشم ىلإ ةداهشلا ُتدعأ ،ةيدرتملا يتاجرد رمأب ملعي ال ىتح  
بلطتو ِلصفلا باب ىلع ُفقت ةسردملا ةليكو تناك نيتعاس دعب ،ريهشتلا نم ُتوجن يننأب نظأ  
ةقرو ،ةقرولا كلت يف يمسا ناك .ءارفصلا قرولا ةصاصق يف نهؤامسأ ةدراولا تابلاطلا  
راعلا .

ُخرصت تأدبو اهبتكم ىلإ انتداتقا ،رعذلا نم ُفجترن ُنحنو شابكألا نم عيطقك اندايتقا مت  
خرصت يهو "ةمينغ تّسلا" هجو ةمواقم عيطتسي دحأ ال .ءاكبلاب انرجفنا ىتح انهوجو يف  
نم نأو ،اننأشب مهتغلبأو انيلاهأب تلصتا اهنأب انتربخأ ،انفونأ نم طقف عباصأ ةعبرأ دعب ىلع  
مايأ ةثالثل ةسردملا نم لصفت فوس فرصتلا اذه رركت .

يتاجرد ىلع رصتقي رمألا دعي ملف ،ينأشب رقص فرصتيس فيك ُلءاستأ انأو ِتيبلا ىلإ ُتدع  



مايأ ةثالثل ةسردملا نم لصفت فوس فرصتلا اذه رركت .

يتاجرد ىلع رصتقي رمألا دعي ملف ،ينأشب رقص فرصتيس فيك ُلءاستأ انأو ِتيبلا ىلإ ُتدع  
صاخلا هعيقوتل يريوزت ىلع لب ،ةيندتملا .

ةمطاف لشف دقتنن اولاعت .ماعطلا ةلواط ىلع ريهشتو ءاجه ةسلج ً،اديدشً اخيبوت ُتعقوت  
نم ةربعلاو ةظعلا ذختن اولاعت ،عيقاوتلا روزتو بذكت يتلا ةمطاف قالخأ ّمذن اولاعت ،يساردلا  
ليدعتلاو حرجلا تحت نئاك ةمطاف ،ةمطاف .

أوسأ ناك ثدح ام ..

ٍفشت ُةعامتلا ،كحضلاب رجفنا مث ةدياحم ةرظن ّيلإ رظن ءادغلا ىلع مهيلإ ُتممضنا امدنع  
يتلشف نولش يتفش :يلع هتلئاع ُكحضُي وهو ةعاسلا بارق ىضق ،هينيع نمّ عشت يروفسف  
لواحأ .يكبأ ال نأ لواحأو مستبأ نأ لواحأ انأو ،نوكحضيو كحضي ؟نيسردت ام هيل ؟كسفن  
لشفأو يلع كحضلا مهكراشأ نأ .

ٍريوحتب - داجلا لمعلا قيرط ىلإ يتيادهل ةبيطلا هاياونبً اعوفدم - يخأ ماق ،ةثداحلا كلت دعب  
ةلشاف" ترص .."ةمطاف" ُتنك نأ دعبف .يمسا يف ظوحلم ريغو ريغص ".

ةدكأتم انأ ،معن ،معن .

رثكأ ال يزيفحتل كلذ لعفي ناك .



يريجو موت

ِفاحللاب ُرثأتسأ ،يسيرعل يرهظ يلوأ انأو اُهتيضق يتلا ةليللا كلت دعب  
.ً.احابص ةعباسلا ةعاسلا تزواجت امدنع ،نوزلح لثم ّيلع ّفتلأو ،اًلماك  
ةركفلا ةمواقم يعسوب دعي مل ،ماونتسالا الوِ موانتلا ىلعً ةرداق دعأ مل  
يدسج نم ٍةّيلخ ّلك ىلع ةرفانلا اهتيناوهشب تذوحتسا يتلا .

ً،ادج ةءاضم نويزفلتلا ةشاشو ً،ادج ٌمئان يجوز راص يذلا لجرلاف  
،ةمطاف اي يلاعت لوقي ،يمامأ ةكيرألا ىلعً ادج ًىقلم مّكحتلا زاهجو  
ينيبحأو ةولح اي يلاعت ،يتانكمم يصحفتو يرارزأ يسسحتو ينيسملا  
،ةمطاف اي ملاعلا كحنمأس .ىقيسوملاو قفألا كحنمأ نأب كدعأو ،بجي امك  
ينيبحأو يلاعت !

ُبهذأو ،فاحللا نم يدسج ّلتسأ يسفن ُتدجوو ،هجوأ ىلع ءارغإلا ناك  
،رهقت ال ةطلس يدي يف نأب ّسحأو ،نويزفلتلا تاونق ريغأل ،ةكيرألا ىلإ  
يتفرغ يف ٌةسلاج انأو ندملا فالآ ىلإ باهذلا ىلع ةرداق يننأكو  
زمغتو مستبت يتلا يتماجيبب ةيقدنفلا ..

يف ُريثت يتشهدو ِ،مفلا ةرغاف ةشاشلا يف قّدحأ انأو تاونقلا ُتّريغ  
ذنمً ائيش اهنم دهاشأ مل يتلا مالفألا نع ثحبأ ُتنكو ،ىسألا يسفن  
،نوتركلا تاقلح مامأ رّمستأ ينتدجو - يتشهدل ايو - يننكلو ،تاونس  
ءارضخو ةيرطو ةضغ ،ّيلإ عجرأ يب ّسحأو ،ةعئاج نٍيعأب اهعباتأو .

يبأ نأو ،ضيبلا يلقت خبطملا يف يمأ نأب ،ريخب يننأب ُتلخ ٍةلهول  
،ةليوطٌ ةريفض يدنعو ةريغص ..انأو ،قئاقد لالخ تيبلا ىلإ لصيس  
يتماجيب ةقاي ىلع ةريغص واكك بيلح ةعقب ،يتلوفط ةحئار قشنتأ  
ةيدرولا .



يتماجيب ةقاي ىلع ةريغص واكك بيلح ةعقب ،يتلوفط ةحئار قشنتأ  
ةيدرولا .

زاهجو ،يدحو ًةظقيتسم ُتنك ،انجاوز ةليل بقع يذلا مويلا حابص يف  
ًامامتٌ ةدعتسمو »معنلا رمح« تيتوأ دق يننأب رعشأو ،يدي يف مكحتلا  
ام لك وه اذه ناكو ،ةايحلا جراخ ةايحلا نم ةليوط تاونس ضيوعتل  
اهتقو ينمهي .

فطعنملا الو ،فاحل نود يريرس يف ُماني يذلا لجرلا الو ،جاوزلا ال  
موت« ءانثتساب ءيش ال ،نآلا مهي ءيش ال .يتايح هيلإ تبهذ يذلا حدافلا  

يريجو ».



ةطقنم ةزوم

.ةالصلا ىلإ هقفارأل يتءابع سبلأ نأ رقص بلط ،ةعمج موي ةحيبص يف  
ُنوكيس رمألا نأب لاقف ؟لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالص نأب لقت ملأ هتلأس  
اهلكأب بغري نل يتلا »ةطقنملا ةزوملا« لثم ُتحبصأ يننأل ،يحلاصل  
نأشلا اذهب فّرصتي نأ هيلعو ،دحأ .

ىلع ذفلا هبولسأب رقص ينعلطأ امدنع يرمع نم ةرشع ةعباسلا يف تنك  
دحأ يلكأب بغري نلو ةطقنم ةزوم انأ .يتسونع ةقيقح .

.يب ُبغريو ،هِئاقدصأ دحأ يناري نأ ةطاسبب يضتقت هتطخ تناك  
نأ ضارتفا ىلع ،ةثلاث وأ ةيناث ةجوزك رثكأ ةمئالمً اعبط نوكأس  
يف قبي ملو عمجلا ّضفناو ةالصلا تضقنا .هرمع لثم يف هءاقدصأ  
،رداق اي لوقأو ّدتمملا رمحألا داجسلا ُشرتفأ ،يريغ ءاسنلا ىلصم  
يفتخأ ينلعجا .ةيئرم ال ينلعجا .

رقصو ،عيمجلا يضمي نأ ،تقولا ّرمي نأ ُرظتنأ ءاسنلا ىلصم يف ُتيقب  
نيذلا هئاقدصأ فارصنا ليطعت ُلواحيو ،سمّشلا تحت هسأر يلغي  
،يعسوب ام لعفأ ُتنكو ،هعسوب ام ُلعفي ناك ،ءابسنأك نيمئالم مهدجي  

دحاو يقبوً اعيمج اوبهذ ىتح ةعاس ترم ..

ًاعبط ..»!دلو اي !هيه اي !هيه اي« ينيداني راصو ِهشأج ةطابر رقص دقف  
ىلع ةحيضفلا يمسا ظفل روظحم يف عقي ال يكل »دلو اي« ينيداني وه  
هينيعب يماهتلاب دوعوم يبنجألا اذه ناك ول ىتح ،يبنجأ لجر عمسم  
،ينأشب ِهفراعم دحأ حتاف دق ناك ،تاظحل دعب ةيناوهشلا يف نيتقيحسلا  
رايتخا هيلع عقو يذلا لجرلا ناك !رتّسلا يبتو يديا ةيبرت يتخأ :هل لاقو  

نيعبرألا نيب - حجرألا ىلع ةظحللا ديلوو يئاوشع ٍلكشب - رقص  
،قيلح براشو ،فوقعم ٌفنأو ،ةّانحم ٌةيحل ،هرمع نم نيعبرألاو ةسماخلاو  



نيعبرألا نيب - حجرألا ىلع ةظحللا ديلوو يئاوشع ٍلكشب - رقص  
،قيلح براشو ،فوقعم ٌفنأو ،ةّانحم ٌةيحل ،هرمع نم نيعبرألاو ةسماخلاو  
ِهسأرب ّلطأو َرساجت مث ،رقص دّدر !علطا دلو اي !دلو اي .صوصمم دسجو  
بناجب ةئبتخم يننأب فرعو ،يتءابع فرط حملو ،ءاسنلا ىلصم لخاد  
تاوطخ مدقت لخادلا يف يدحو يننأب فرع املو ،دعتري يبلقو لخدملا  

يسأر باجح نم ينّدشو ..

؟نيّدرت امو كيدانأ ةعاس يل راص نيوستش -

يلصأ !يلصأ - !

يمادق ِشما !؟ةلياقلا حيوارت ؟ةباذكلاي نيلصتش - ..

ةيبرت يتخأ !يحتست :ددريو هعم كحاضتي وهو ،هبحاص مامأ ينعفدو  
يهجو ُبقثت لجرلا ِتارظنب ُترعش .رصبلا ضغو بدألاع اهيبرم ..يدي  
:ةلاحلا هذه يف امبر وأ ،ةديدج لعن ،ةرايس ُتنك ول امك ،يحور عجوتو  
نجهلا قابسل حلصت ةقان .

يعومد فكفكأ انأو يفلخلا دعقملا يف ُتسلجو ةرايسلا ىلإ ُتلوره .

ُتلمح ً،اددهم يندراطي رقصو خبطملا ىلإ ُتضكر ،تيبلا ىلإ انلصو  
،اهلعفأس هللاو ،اهلعفأس ُتلق ،يّدخ ىلع اُهتعضوو ،خبطملا نيّكس  
نلو ،جاوزلا ىلع ينتربجأ اذإ ِكيمدق تحت هقزم يمرأو يهجو قزمأس  
ًادبأ ينم جاوزلاب دحأ بغري ..

نيّزلا كل ترتخا ،نيزلا كليبأ انأ ..ةصقانلاي ،ةلبخلاي - !

هيبام انأ كل هلخ نيزلا - !

نيلمكت ىتح الو نيلغتشت كيلخي ام !سوووولف هدنع اذه دهف وبأ -  
كحيري ـب يللإ وها ..كتسارد !



نيلمكت ىتح الو نيلغتشت كيلخي ام !سوووولف هدنع اذه دهف وبأ -  
كحيري ـب يللإ وها ..كتسارد !

اقش ةيواغ انأ !هيبام !هيبام - ..

لقع ةصقان كنا قدص - !

ظملتي ،ةيانعب فرحألا جرخي ً،اظفلً اظفل ،هظفالم ىلع ئكتي وهو اهلاق  
نيدو :دكؤي نأً اضيأ هميش نم ناكو ،لقع ةصقان :اهب .



ةيصاق ةجعن

ةبجاو رمألا يلو ةعاطو ،رمألا يلوو ريبكلا خألا وه رقص .

عم ٍلادج لك .اهبالجتساو ةحلصملا فافشتسا ىلع ردقألا هنأل ةبئاصً امئاد رمألا ّيلو تارارق  
الو ،ىري ام الإ ينيري الو يتحلصم ديريو ينبحي رمألا يلو .ناطيشلا لمع نم وه رمألا ّيلو  
رايتخا ىتحو يسبالم ذنم ،يرومأ لك ينع ِةبانإلاب رّرقي رمألا ّيلو .داشرلا ليبس الإ ينيدهي  

يفً ادبأ ريكفتلل يعاد ال .ينم رثكأ يتحلصم فرعي - هقوفتو هتربخ عقاوب - هنأل ،يتاقيدص  
ٍءيش لك .ريصملا ريرقتو ريكفتلا ءانع يلع رفو دق - قوفتملا هلقعب - هنأل ،رمألا يلو دوجو  
ىلإ لصأل ةحيحصلا ِتاوطخلا عبتأ نأ وه هلعف يلع ام لكو ةزهاج ةفصو ةايحلا ،موسحم  
انأ يه يتلا ةخبطلا - ةوجرملا ةجيتنلا .

يذلا وه ىلاعت هللا ناك اذإف .ضحم يربج قطنمب »يرمأ يلو« ـك هتفص عم لماعتي رقص  
ٍرودب موقي هنأ ينعي اذهف ،ّيدلاو ةافوب ىضقو ثداحلا ّربد امدنع ،هتيانع يف ينعضي نأ رّرق  
ةديدجلا هتياوه يننأكو ،ينوؤش يفً اصصختم ناك .يتيبرت يف يهلإ .

هليصافت ددري نأ هناكمإبو ،هّصخي ال هنأكو هنع ثدحتي ،ّديج ٍوحن ىلع ثداحلا لبقتي ناك  
ءاسفنخ لثم« اهرهظ ىلع ترقتسا مث تارم عبرأ ةرايسلا تبلقت فيك حرشي نأو ،ةعورملا  
لوقي ناك مث ً.اعيرس تثدح ةافولا نأب لوقي يعرشلا بيبطلا نأو ،ذفلا هريبعت دح ىلع »ةبولقم  
امهل وعدي ناكو ،حبرلل ردُم قفوم رايتخا وه »ناّمَع« نم هعايتبال ابهذ يذلا راقعلا نأب  
ةفاضإلا كلت دعب ةرفغملاو ةمحرلاب .

نأ ىلع ماع فلأ تمصأ نأ رثؤأ تنكو ،لمتحي ال ٍلكشبً ايحطس امهتافو عم هيطاعت ناك دقل  
يف ُتعبقو ،مهسلجم لازتعا ىلإ رمألا يب ىهتناو ،ّحطسملا لكشلا اذهب امهتوم نع ثدحتأ  
ىتحو ءارفصلا فقسلا عقب ذنم ،يحور تاعدصت هبشيو ،ينهبشي راص يذلا يبادرس  
طئاحلا يف عودصلا .

سلاجملا ُثدحتو ،ريبكلا خألا تيب يفً ايناطيش اًلعف ربتعت يهف ،اًلهس ارايخ ةدحولا نكت مل  
بايغ نأل ،ةعامجلا ةّيعم يف طارخنالاو ةعاطلا بوجو ىلع ديكأتلاو رابجإلا ةّوقب ةيلئاعلا  
لهسي يذلا سيلبإ سيبلت نم وهً اضيأ يتمعن يلوو يرمأ يلو ريبكلا يخأ ةسلاجمب يتبغر  
دّدري امك »ةيصاقلا منغلا« نم ،مهسفنأب نيئانلا كئلوأ نم نكمتلا هيلع .

هشرك تذخأو كحض .ءارح راغ يف ةدحولا ىلإ يبنلا قوت رسفت فيك هتلأس تارملا ىدحإ يف  
؟قلخلا ّديسب كسفن نينراقت هجو كلو ً:ارحب علتبا دق ناك ول امك ،ةرسيو ةنمي جرجرتت



هشرك تذخأو كحض .ءارح راغ يف ةدحولا ىلإ يبنلا قوت رسفت فيك هتلأس تارملا ىدحإ يف  
؟قلخلا ّديسب كسفن نينراقت هجو كلو ً:ارحب علتبا دق ناك ول امك ،ةرسيو ةنمي جرجرتت

يننأل ،هلالخ نم ّرمت نأ يغبني ناك ،نآرقلا عمو يبنلا عمو هللا عم ،سدقملا عم يل ةقالع لك  
يئرملا ريغ تونهكلا كلذ ىلع يتدحوو يتلئسأب أرجتأ تنك ً.ادبأ صقنلاو لهجلاب ةموصوم  
.رمحألا عمشلاب ةموتخمو ةعونمم اهلك تناكو ..ينتعجوأ ،ةلئسألا ينتخّود .يملاع قنخي يذلا  

دقتعي امك ،ملاعلاف .اهنع ثدحتي نأ دحأل قحي الو سُمت ال يتلا تاهوباتلا نم ةريثك قيدانص  
يتلا ةقيقحلا ريرمتب موقن نأ وه هلعف انيلع ام لكو .اهضعبب ةلوصوم ٍتاونق درجم وه ،رقص  
اندلو دقف ،اهنع ِثحبلا ىلإ ةجاحب انسل .انقوف مه نمم اهيقلتو ،اننود مه نم ىلإً افلس اهكلمن  
ىلع ةبورضم يعسلا بورض لك .فشتكن نأل ةجاحب انسلو فرعن نيذلا نحن ،انفيلح ظحلاو  
عورشم وه لاؤس لك ،كولعص وه ٌلاؤس لك .ناميإ ةلق ،ةقطره .رربم ريغ يريذبت دهج ،اههجو  
ةقدنز .

نكي مل هنأ رمألا ةصالخو ً،ارذعتم نيدلا ادب ام ردقب ،يملاع ىلع نّيدتلا نميه ام ردقب  
سمط يف .يتيتفت عورشم يف ّبصت رقص ظعاوم لج تناكو ،انأ نوكأ نأ يل احومسم  
لاوحألا لك يف ةصقانو ةّطقنم ةزومو ةيصاق ٌةجعن ُتنك .هجعزت يتلا يتافالتخا .

رمحألا طخلاب اهملاوع مسرأ نأ ،اهليبس يف دهاجأ نأ ّيلع ناكو ،ةحاتم ةدحولا نكت مل  
عيطتسأ يذلاو ،ينصخي يذلا ناكملا هنإ ،يبادرس هنكلو ،حيبق هنأٌ حيحص :دكؤأ انأو عطقتملا  
لعن توص ُتعمس املك هرعذ ةلولو قلطي ناك ّيف يلخادلا راذنإلا زاهج .هلالخ نم دجوأ نأ  

اللا ذنم ،اهلعفأ يتلا ءايشألا ريربت ىلإ ةرطضمً امئاد ُتنك .ّيلإ اًلوزن تاجردلاب ُمطترت رقص  
اليردنس« ةصق حفصت ىتحو ءيش ».

ُتنك .انأ نوكأ نأ الإ عيطتسأ الو ،انأ نوكأ نأ يلٍ حومسم ريغ ،انأ ينوك نم ةبعتم ُتنك  
لجأ نم براحأ نأ ّيلع ذإ ،يبعتب ساسحإلا فرت ُكلمأ ال يننكلو ةكهتنمو ةكهنمو ةبعتم  
اذه ؟انأ نم .انأ يل ،يل رصتنأ نأ .ّيدل ةيقبتملا ةبحاشلاو ةليلقلا تارايخلا ىلع ءاقبإلا  
ددهي يذلا ،ودبي ام ىلع رطخلا ءيشلا اذه ،هدأوو هسمطو هرسك نولواحي يذلا ءيشلا  
وه معن ؟ةياور ةءارق درجمب ماظنلا ضيوقتب .

ٍردق لقأب ..ّمث نمو تاملكلا نم ٍردق لقأب نوجسلا ِةايح نم تاونس عبس ةغايص ُلواحأ يننإ  
ةعفرتملاو ةدرابلا ةغللا كلتب ءيش لك بتكأ نأ بجي يننأب يسفن ىلع ددرأ .لاعفنالا نم  
تضّرعت دقو ربخلا يف اهمسا درو يتلا ةلفطلا يننأب ىسنأ نأ ديرأ .دئارجلا تاحفصل  

باصتغالا ىلإ اهتلوفط .

توصلا كلذً امئاد كانه ،اياحض مهنوك نم ِراعلاب اياحضلا روعش يف موهفم ريغ وه ام ةمث  
ةيحض ريصأو ئطخأ نأ يلع ناك ام :ددريو كقامعأ نم قثبني يذلا ميئللا .



توصلا كلذً امئاد كانه ،اياحض مهنوك نم ِراعلاب اياحضلا روعش يف موهفم ريغ وه ام ةمث  
ةيحض ريصأو ئطخأ نأ يلع ناك ام :ددريو كقامعأ نم قثبني يذلا ميئللا .

؟اهيمصعم يف ديقلا نم ةيحضلا ُلجخت اذامل



ءادوسلا ةشاشلا

ضيبألا ناصحلا ىلع

امزالبلا ةشاشل ةجوز ُتنك ام ردقب سرافل ةجوز نكأ مل ،ةيادبلا يف  
،سململا ةمعان ،نيبكنملا ةضيرع نيبجلا ةءاضو ،ةصوب 22 ضرعب  
ىلع ءادوسلا ةشاشلا !يمالحأ ةشاش ،ليقصلا دوسألا اهراطإب  
ةرولب لثم ةميظعلا ،ملاعلا لاجر لك نم ةماسو رثكألا ،ضيبألا ناصحلا  
،يتقيقح جراخ يبيرهت ىلع ةرداقلا ملاوعلا فالآب ةرخاز ،ةيرحس  
الب ،ةقلتخمو ةفلتخم تاويح يحنمو ،زاجملا زاجمو زاجملا يف يسمغو  
يف ماعطلا رشحت ٍديأ الو يذخف ىلع ٍلعن تابرض الو حابشأ الو بيدارس  
لحرتو ةايحلا راطق بكرت مل ةايحلا نأكو .ً.ارشح يمف .

يف ةراثتسملاو ةراحلا ءامدلا ةقفدب ُترعش ،يجاوز الت يذلا مويلا يف  
مراع ٍلوهذب - فشتكأل ،ماظعلا نيفشتكملا فاصم ىلع فقأ انأو يغدص  

اهمسا ةيئاضف ةانق - حوتفمٍ مفو  MBC2، ُدرست ،اهدحو مالفألاب ةصاخ  
تومت ال ةليحتسم ةدج لثم ،ةعاسلا رادم ىلع اياكحلا .

؟طقف مالفألل ةانق هذه -

ذنم حانجلا ةرداغم يضفر ببسب هتسلج يف لملمتملا ،سراف ُتلأس  
ً؟اركنتسم لأس ،حابصلا

- MBC2؟

معن - .

؟ةانقلا هذه نيفرعت الأ -

؟ينعي فيك ؟ةعاسلا رادم ىلع مالفأ -



؟ينعي فيك ؟ةعاسلا رادم ىلع مالفأ -

؟رمألا يف بيرغلا ام -

مايأ ةعبسل ،ةعاسلا رادم ىلع ضرعلل يفكت مالفأ ايندلا يف دجوت له -  
؟ةنسلا يف اموي 365 ـل ،رهشلا يف اموي نيثالثل ،عوبسألا يف

ةبوجأ ىلع لوصحلاب ةمتهم ُتنك ،حرُجأ مل .هقامعأ نم سراف كحض  
لاؤسلا ُتدواع .بسحو :

؟مالفألا نوعنصي رشبلاو ىتم ذنم -

؟نلباش يلراش ذنم !يردأ ال -

؟نم -

؟ةانقلا هذه يفرعت ال نأ نكمي فيك -

ثدحت هذهك ٌرومأ ،فرعت َتنأ ً،انسح .هآ - .

ثدحت معن .

مرحت نأ ،بادرس يف سبحت نأ ،ثدحي ةلوفطلا فاطتخا .ثدحي متيلا  
قرغت نأ ،كبتك قرحت نأ ،كتايح بح كنم قرسي نأ ،ةساردلا نم  
كدشت نأ ،كتديصق جراخ لحست نأ ،عومدلا نم ربش يف كدئاصق  
ثدحي نأ نكمي ءيش لك .بعرلا نم كبايث للبت نأ ،كرعش نم يدايألا  
ةعاسلا رادم ىلع مالفألا ضرعت ةيئاضف ةانق الإ ،كل .

رفشم انتيب يف نويزفلتلا - .

مليفلا عباتأل يرهظ هل ُتردأ مث ،راذتعالا ال ،حيضوتلا ليبس ىلع اهتلق  
ًاظقي هيقبأ ..لّوألا يجوز ،نويزفلتلا ديسلا .يبلق يف صالخإلا لكب  
ءانثأو ،مونلا تقو يف ىتح ،ةفرغلا رداغأ امدنع ىتح ،تقولا لاوط  



ًاظقي هيقبأ ..لّوألا يجوز ،نويزفلتلا ديسلا .يبلق يف صالخإلا لكب  
ءانثأو ،مونلا تقو يف ىتح ،ةفرغلا رداغأ امدنع ىتح ،تقولا لاوط  
بادرسلا نم ُتجرخ يننأب يل ُلوقي ّيفلخلا هجيجض .ةءارقلا .

ً؟ادبأ تيبلا اذه نويزفلتلا ئفطن الأ :رمذتي سراف ناك يجاوز ةدم لاوطو

تمصلا ّيلع ّضقنيس ،بعّرلا ينباتنيس ُهتأفطأ اذإ ،لعفن ال نحن ..ال  
يتلا نيطايشلا ،مومسملا حافتلا ،حابشألا دوعتس ،ةدحولا ينمهتلتو  
يدايألاو ناذرجلاو ريصارصلا دوعت فوس ،ايارملا داوس يف ششعت  
نويزفلتلا تأفطأ اذإ .يدسج ىلع اهنايغط ءايلع نم ُطبهت يتلا ةريثكلا  
يذلا ميحجلا كلذ ىلإ - نمزلا ربع ةرفاسم - ُدوعأو ءيش لك ُبيغي فوس  
يف ،ِشحافلا متيلا يف ةفوذقم ،كانه يب ّسحأس .يلجأ نم صّصخ  
فوسً أفطم نويزفلتلا ناكو ءادغلا ةلواط ىلع انسلج اذإ .ربقلا بادرسلا  
ضهنأ فوس أفطم نويزفلتلا ناكو مونلل دولخلا اندرأ اذإ .هلغشأو ُضهنأ  
هلغشأ فوس أفطم نويزفلتلا ناكو تيبلا نم جورخلا اندرأ اذإ .هلغشأو  
ناكملا ئلتمي ال يكل ،نيتنثا نيتّرم حاتفملاب ةقشلا باب قلغأ نأ لبق  
ناك ولو تقولا لاوطوً امئاد زاهجلا اذه لغشأ فوس .يضاملا ِتيرافعب  
ةنعارفلا لعفي امك يعم نفدي نأ ديرأ انأفً انكمم .



فوسخ

يسأر ىلع باجحلا ُتعضو ثداحلا ةنس يف .

انجرخ املك ةحضوب لزغتلا يف ُنعمي ناكو ،ُتلعف اذإ رثكأ ينبحي فوس رقص نأب ُتدقتعا  
هيلع ُطبهي »ّينابر ٍرونب« ءيضي يذلا »يرمقلا« اههجو ىلإ ريشي ،عوبسألا ةياهن يف هزنتلل  
نأ .رّونلا اذه ىلع لصحأ نأ ُتدرأ .ناميإلاب ِرماعلا اهبلق ةآرم ىلع ُسكعنيو هللا تاوامس نم  
رييغتلا ليبس ىلع يل ةليمجلا ءايشألا ثدحت نأ ،ءامسلا ّيلإ رظنت .

ريصأل يسأر ىلع باجحلا عضأ نأ - ريبكلا يخأ عم ماجسنالل ةلواحم يف - ُتررق اذكه  
نانحلا نم يتصح ىلع لصحأل يلع امب موقأ نأ ،لكلا اذه عمً امغانتم اًءزج .

،حاضولا ينيبج نم ُّعشي ناميإلا رون نأو ،رمق يننأب ٌدحأ ينربخي نأ نود باجحلا ُتعضو  
ةيردب يل ترتشا .اياده يل اورضحي ملو ةلفح يل اوميقي مل .فلتخم لكشب ناعملت ينيع نأو  
بيركلا نم ضيبأ سأر باجحو »رسنبس دنآ سكرام« نم يسكام رينانتو ةعساوً اناصمق  
ىلع ضعي وهو متمت رقص ،يفتك ىلع ُّتبرت يهو تلاق »يتبيبح كوربم« .نطقلا نم رخآو  
تائجاللا هبشأ ترص يننأب تلاق ةحضو ..»هللا اش نإ نيبقنتت ام لابقع !نيز !نيز« هكاوسم  
تايناغفألا .

ةملك الو رون ةملك الو رمق ةملك عمسأ مل .سلجملا ّضفناو اعيرس باجحلا عضو ُمسارم تهتنا  
.ّديج ٍوحن ىلع رومألا يرجت ال يكلً اضيأ ةّرملا هذه هتبكترا يذلا أطخلا ام مهفأ ملو .ناميإ  
موصعملا يخأ ناكو ،يل أطخلا لك بسنأ ُتنك ،ةأرما نم لقأو ةلفط هبش انأو ،ةرتفلا كلت يفف  
سّدقملابً انّصحم .

راغصلا يقبو اهمون ةفرغ ىلإ ةحضو تدعصو خبطملا يف ةيردب تراوتو رقص جرخ  
؟تاكرابملاو ناضتحالا نيأ ،ىولحلا نيأ ؟ةعرسب ةلفحلا تهتنا اذامل ..نوضكارتي

يمأ ةروص ُتجرخأ .ةافحلس ةفدص ىلإ ًائيشف ًائيش لوحتي تاب يذلا ،يبادرس ىلإ ُتدع  
مامكأو هيدترت يذلا ؤلؤللاو اهرعش قرفم ىلإ ،ِتفاخلا يمأ هجو ىلإ ُترظنو ،جردلا نم يبأو  
ديجلا رمألاب سيل هنإ .تننظ امكً احرفم سيل رمألاو ،ةأرما ىلإ لّوحتأ يننإ ،امام :اليتنادلا  
ريغ ،ىرخأ ةأرما ريصأس ُتنك ول امبر .لقألا ىلع ناكملا اذه يف ،ةأرما ناسنإلا نوكي نأ  
ناك ام امبر ،امام ً.ادج اًليمج رمألا نوكي فوسلف ،ربكأ امدنع يل ةصصخملا ةأرملا كلت  
ينيبجنت نأ يغبني .



ناك ام امبر ،امام ً.ادج اًليمج رمألا نوكي فوسلف ،ربكأ امدنع يل ةصصخملا ةأرملا كلت  
ينيبجنت نأ يغبني .



ميدسلا

؟ةمطاف ؟ةمطاف -

-..

؟ةمطاف -

-..

؟ِكب ام -

اهدوجوب يستكت ءايشألا تأدب .يبلق يف ةديصقلاو ينيع يف ةواشغلا .قرزألا ميدسلا ددبت  
ءاوهلا يف رشتناو ،ةثالث ٌداعبأو لاكشأو ٌناولأو ٌفاوح اهل ترهظ .لقثلا تحت حزرتو يداملا  

ُتاءاضفلا حشوتت يدنلياتلا معطملا اذه يف .ناكملا ىلإ ُتهبتناف يلوح ُترظن .ىقيسوم ُتوص  
ةيبهذ كامسأ ضوح ربعي قيتع يبشخ ٌرسج ،رادجلا ىلع ةيبشخ ةعنقأ .يخسلا رضخألاب  
تالواط عبرأ ةنيباك لك يف ،ةيبشخلا تانيباكلا نم ٍرزج ىلإ ،عيقاقفلا مهتلت دودخلا ةخفتنم  
مزاللا نم رثكأ ليمج ناكملا ،ةذفانلا جراخ دتمي ٌلوجخ رحبو ٌديكروأ راهزأ ً،ابيرقت .

؟ِكب ام -

؟لصح اذام -

؟هتلق اممً ائيش ِتعمس له -

؟تلق اذام -

؟ةعاس ذنم يسفن ملكأ تنك له ؟نيحزمت له -

ةفسآ - .

نِيمسايلا ياش بوك ُتكرت .ّيفك نطاب ىلإ تأفكناو يعباصأ تّروكت ،يدي نم ةكوشلا ُتعضو  
بيغأ الأ ّيلع بجي .هيلإ ُترظنو .

اهنأب ،ماعطلا ةلواط ىلإ سلجأ امدنع ممصلاب باصأ يننأب هل حرشأ فيك ؟هل حرشأ فيك  
ُحرشأ فيك ؟ينطاب قزمي يذلا عوجلا نم يسفن ذقنأ يكل تاونس عبس لاوط يتقيرط تناك  
بهشلا نم ٍريثك نيب ،ّيلزألا قرزألا ميدسلا يف ،قوبسم ريغ ٍبايغ يف ُسطغأ يننأب هل  



ُحرشأ فيك ؟ينطاب قزمي يذلا عوجلا نم يسفن ذقنأ يكل تاونس عبس لاوط يتقيرط تناك  
بهشلا نم ٍريثك نيب ،ّيلزألا قرزألا ميدسلا يف ،قوبسم ريغ ٍبايغ يف ُسطغأ يننأب هل  
ةعوجوم يننأب ،طقف سمألاب يجوز راص يذلا لجرلل ،حرشأ نأُ اثبع ناك .ءادوسلا ِبوقثلاو  
دحلا اذه ىلإ .

؟لوقت َتنك اذام -

يردص يف ّدتمملا ِشبغلا يف ِلاحترالا نم يسفن عنمأ ىتح ،لكألا نع فكأ نأ ُتررق .

ةعرسب ثدح جاوزلا نأب لوقأ ُتنك - .

معن - .

فراعتلل ةصرف انل حنست مل - .

نيتلئاعلا ديلاقت اهنإ - .

ديلاقتلا مرتحأ انأ - .

ً؟اقح -

ةريثكً ارومأ مظنت اهنإ .معن - .

اهمرتحأ ال انأ - .

تغوب هنأ ادبو .

؟نينعت اذام -

امبرل - اًلثم - جاوزلا لبق انيقتلا اننأ ول .صافقألا نم يفكي ام تحت حزرن اننأ ينعأ -  
اذه "حبراو حسما" جاوز نم لضفأ ٌءيش ،فرعت تنأ .رخآلا نع ةريثك رومأ انيلكل تفشكت .

مستبا .

تحبر انأ لقألا ىلع - .

؟حزمت له -

ةولح يسورعف ؟حزمأ اذاملو - .

يف ،ىرخأ ٍةياكح يف ،ةلاسر يف ،ةرم اهتأرق .يتايح يف ةملكلا هذه عمسأ دعأ مل .ُتكحض  



يف ،ىرخأ ٍةياكح يف ،ةلاسر يف ،ةرم اهتأرق .يتايح يف ةملكلا هذه عمسأ دعأ مل .ُتكحض  
ةديصق يف ،ةقرام ٍةضبن ..

؟ةمطاف ؟ةمطاف -

-..

ةمطاف - !

ةفسآ ..آ - .

؟نيبيغت نيأ -

يردأ ال ..ال - .

؟هتلق ام ِتعمس له -

.ال -

ِكفرعأ ىتح ِكنع ينيثدح :ُتلق - .

طارقس - .

ً؟اوفع -

اهلاق طارقس - .

؟اذام لاق طارقس -

كارأ ىتح ملكت - .

ًاشهدنم فته .ُتمستباو :

ةفقثم ِتنأ - !

؟طارقسل ةريهش ةلوقم فرعأ يننأل -

رمألاب ينيهتست ال - .

لهجتو طارقس فرعت نأ يف ىنعم ةمث سيل -  MBC2.



لهجتو طارقس فرعت نأ يف ىنعم ةمث سيل -  MBC2.

ةكحضم يننأب فرعأ نكأ مل .هسأر زهي وهو هديب قفصوً اكحاض رجفنا .



يداليم ِديع ُةيده

عيمجلا هرّكذت وأ ،دحأ هركذتي مل يذلا يداليم موي يفو ،يرمع نم نيرشعلا ُتغلب امدنع  
ةلواحمب يسفنل ٌةنيدم يننأب ُترعش ،»مارح داليملا ديع« نأل هوسانت مهنكلو .

؟ةمطاف اي نيلواحت ِتنك اذام -

شيعأ نأ ُلواحأ ُتنك - .

،هباب قرطأو جرخأسف يتدعاسم عيطتسي ملاعلا اذه يف ٌناسنإ كانه ناك اذإ :يسفنل تلق  
تعضو ،ًءاسم ةعساتلا ةعاسلا تزواجت نأ دعب الإ ةذفلا ةركفلا هذه ينمهادت مل ظحلا ءوسلو  
؟نيو ىلع :رقص ينلأس قيرطلا يف ،ُتجرخو ةلهلهملا يتءابع ُتيدتراو يسأر ىلع يباجح  
يرخأتت ال لاق .دغلا ةرضاحملً امهم ائيش يرتشأ تيسن ،ةبتكملا ىلإ .

يننأ نم ةدكأتم ُتنك .ةريثكلا ةيبطلا تادايعلا مامأ يلهم ىلع ُترسو ،ةيرباجلا ىلإ ُتبهذ  
يهتنت يكل رمألا هبلطتي ام وه اذه امبر :يسفنل تلق ،انه ٍةيسفن تاراشتسا ةدايع ُتحمل  
وه ملاعلا نأو ،انأ يننأ يه ةلكشملا تناك امبر ،ةدكأتم نكأ مل ؟ةلكشملا يه ام .ةلكشملا  
رومألا ِضعب ىلع مهافتن نأ جاتحنو ،يغبني امك ُمجسنن ال - انأو ملاعلا - اننأو ،ملاعلا .

ىلع اهولتأ نأ مزتعأً اروطس عجارأ تنك سكعلا ىلع ً،ادبأ ةددرتم نكأ ملو ،ِةدايعلا دنع ُتلزن  
ىلع يندعاسي ائيش ينطعأ ،ذاقنإلا ىلإ جاتحأوً امامت ةبوطعم يننإ !روتكد :بيبطلا عماسم  
ملاعلا عم قاستالا .

رمهنت تأدب يتلا عومدلا كلت لك عم ً،ائيش رسخأل نكأ مل يننكلو ،كحضيس هنأب لّيختأ ُتنك  
نيرشعلا يداليم ديع يف يسفن يدهأ يننأ ةقيقح يف ةيرخسب ىلمتأ انأو ،ءاخسب ينيع نم  
يناسفن ٍبيبطل ةرايز .

،ةبقارم تاريماك دوجوب يملع عم ىتح ،بابلا ُتلكرف ً،امراع يبضغ ناكو ،ةقلغم ةدايعلا تناك  
ُتيضموً اثالث بابلا ُتلكر ..

نمألا لجرو بيبطلا لّيختأ ةيلاتلا مايألا لاوط ُتيقب يننأل عجرأ مل ،ةدايعلا ىلإ عجرأ مل  
كحاضي ناك نمألا لجر لعلو ،بابلا ُلكرت ةروسكم ٍةاتفل ،ليجستلا طيرش ىلع ناجّرفتي  
هلأسيو بيبطلا :

؟ميكح اي كلوجيب يللا - ةذخاؤم ال - نيناجملا نم ةدحو يد يه -



؟ميكح اي كلوجيب يللا - ةذخاؤم ال - نيناجملا نم ةدحو يد يه -



يهالملا ةنيدم

بادرس درجم يه يهالملا ةنيدم .

أطخ مهعم يئيجم ناك .

،ءامسلا يفً ايلاع ،ةبعللا اهب تقلطنا يتلا ةقيرطلا ،نكلو .خرصأ نأ يغبني ناك ام انبر ..  
ادب دقل ً،انسح .ً.اريزغوً اراح يسأر لخاد قفدتي مدلا لعجتو ،قوف ىلإ ينفذقتو ءاوهلا ُقرتخت  
نمو ،بعرلا ِطرف نم ُتخرص انأو ،ملاعلا هجو يف خارصلا ريربتل الصأ ةممصم ةبعللا نأكو  
ًاضيأ ةذللا ِطرف .

اريماك لمحي يبأ نأكو ،فاتهلا ينكراشت يمأ تناكو ،خرصأ تنك يادلاو ىفوتي نأ لبق  
ً،اركنم راص حابملاو ً،امارح راص لالحلا ،نيناوقلا تريغت دقل .انل حّوليو هانميب ريوصتلا  
مل دوجولا ِةقهش يفً اقيمع لغوتلا ً،اديجً ارمأ دعي مل ِةشهدلاب ءافتحالا ً.احيبق راص ليمجلاو  
ٍراتسأ تحت ،تمصلا يف ٍءيش لك لعفأ نأ يب ردجي ناك هنأب ُتمهف ،تمهف نآلا .اًلوبقم دعي  
ةقحلا ةثونألا ةليضف يه - نذإ - ةدالبلا .روعش اللا نم ٍراتسأو .

امبو هقوفو هقوفو ،قوفلا قوفو ،قوف ىلإ ينذخأت ةبعللا َميف ،ينطاب نم تقثبنا يتلا ةخرصلا  
مهدحو لاجرللً اكلم تناك .يل نكت مل ،يقح نم نكت مل ةخرصلا هذه ،يلايخ زواجتي .

ًاجلثمً ابارش يرتشأ نأ عونمم :اًلوأ :،ةريثك رومأ يل تفشكت يهالملا ةنيدمل ةرايزلا كلت يف  
ً:ايناث .ةجربتم تنك ول امك - هللاب ذايعلاو - رمألا ودبي ،يناسلو ياتفش ّرمحت ال يكل رمحأ  
.لاجرلا مامأ ةلورهلاو ضكرلا عونمم ً:اثلاث .روطنحلا بوكرب حمسيو ،ناصحلا بوكر عونمم  
بجي ً:اسماخ .ناسللا رهظت ال ةقيرطب هقعل يغبني نكلو ميركسيآلا ءارشب حمسي ً:اعبار  
ءايحلا ةلقو كتهتلا ىلع ليلد خارصلا ،عونمم خارصلا ،ةشهدلا ىلع ظفحتلا .

نيكاكس لثم يلخاد ىلإ تاكحضلا تّدترا ،كحضلا نم ُتومأ انأو ةبعللا كلت نم ُتلزن امدنع  
مامأ ،سانلا مامأ اهلاق .ةبلك اي .ةناويح اي :يهجو يف اهقصب يتلا مئاتشلا ةأطو تحت  
؟ةناويح اي نيخرصت هيل .بسلا يف عرشيو هتيحلو هكاوسم ىسني رقص بضغي امدنع .عيمجلا  
؟نيبدأتت ىتح كسار ىلع لاعنلاب كبرضأ ؟كيلع لاجرلا نيملت نيبت

هاي .



هاي .

اذه ىلإ ةمغلم يننأب ُفرعأ نكأ مل .داعبألا هذه لك يخارصل نوكي نأ ،ةيقيقح ةأجافم تناك  
،اهينيع فرط نم ينقمرت ةحضو .ةلفط يهف اهحماس هل لوقتو هدنز ىلع حسمت ةيردب .دحلا  
دوجولا نوعرجتي ،ىرخأ ةبعل بوص ً،اديعب نوضكري دالوألا ،عملت اهينيع يف ةريرشلا ةزامغلا  
ظفحت الب .

ًايبص نوكأ نأ ينتاف دقل .



ةعيرذلاو ةعيرشلا

ُمحازتت حئاورلا .راوّدلاب ٌةباصم انأو ٌرحب ُملاعلا اذه .يلع ٌريثك ُعاستالا ،ينيع ُرِهُبت ُءاوضألا  
طالبلا ىلع رفسلا ِبئاقحو ِتابرعلا تالجع ريرص ُعمسأ ،اهضعبب طلتخت تاوصألاو يفنأ يف  
نيأ نم .ىزغم رمألا يف نأ ول امك ،قلغت مث ،جرفنت ،قلغُت مث ،جرفنت هاوفألا ىرأ ،ليقصلا  
لثم ِناكملا سأر قوف تاوصألا ُموحتو ،جيجضلاب ُءاوهلا عبشتي اذاملو ؟مجحلا اذه لك ملاعلل  
؟ىنعملا نيأ ؟لسعلا نيأ ؟لحن ةليبق

.كاذ نع ينعفديو اذه نع يندعبي .ةرسي ،ةنمي .ةرسي ،ةنمي ينّدشت ،يغسر ىلع ُضبقت ُهدي  
ةيضرألل يهبتنا .انه نم يلاعت .مادقألا ينسهدت نأ ىشخي هنأكو يدسج نارصاحتُ هاعارذ  
،ال .يمصعمب اكسمم هقيرط لمكي مث اهقلغي ،ففأتي ؟كتبيقح قالغإ يمكحت مل اذامل ،ةبطرلا  
.بسانملا تقولا يف لصنس لوقي ،هتعاس ىلإ ُرظني .كرحتن ؟ربعت اهارت الأ ،هبتنا !لجر اي ،ال  
نأ ديرأ !عرسنلف لوقي .هنيع عملت .انتلحر هذه ُلوقي .ءاضفلا يف ُرشتنت ٌةناطر ،توص يّودي  
ُءوضلا ،يّوتل ِتوباتلا نم ُتجرخ دقل ،نآلا كلذ لعفأ نأ عيطتسأ ال انأف ،لهمت ،لهمت هل لوقأ  
ملاعلا يف دوجولاو عاستالا َداتعأ نأ جاتحأ .ينفيخي ُتوصلاو ينيذؤي .

نحنو ،.نيرداغملا ةعاق فلدن نحنو ،تازاوجلا روباط يف فقن نحنو ينلأس ؟ةسّمحتم ِتنأ له  
اذهلو طق هبجأ مل يننأ مأ ؟هبيجأ ُتنك اذامبو ً؟ارارم ينلأس اذامل .ةرئاطلا لوخد ىلع ُكشون  
ٍحرف ةعامتلا ىري نأ رظتنيو ،ّينيع يف موهفماللا رعذلا ىري ؟هلاؤس يف ّحلي - نيكسملا - لظ  
يف خسارلا ديحولا ءيشلا هنأ ول امك ،هعارذب تثبشتو يقير ُتدردزاو يسأر ُتززه ؟ةطبغ وأ  
ةمحر الب ينحجرؤيٍ ملاع .

ُتحر ةرئاطلا يف يدعقم ىلإ ُتلصو ذم يننأل .لعفأ مل ؟ّيلع ٌريثك رمألا نأب هربخأ فيك  
يب تقحل اهنأب ةقدصم ريغ ،لباقملا دعقملا ىلع ةتبثملا ةريغصلا نويزفلتلا ةشاش يف قّدحأ  
ةنينأمطلا ترشتنا .ككرتأ نل انأ ،حيحص اذه :يل تلاق ،يل تمستباو اهل ُتمستبا .انه ىلإ  
؟كحضي اذامل .كحضي سراف .دعقملا ىلع ُتيختراو يدسج يف

امامت ِةلفطلاك كنإ - .

؟ينعي اذام

ريبعتلا اذهً امئاد ِكهجو ىلعو - ..

،اهسفن ةقيرطلاب هل ُترظن يننأ ودبيو ؟اًلعف اذكه ودبأ له .همف ّمزو هيبجاح عفرو هينيعب قلحب  



،اهسفن ةقيرطلاب هل ُترظن يننأ ودبيو ؟اًلعف اذكه ودبأ له .همف ّمزو هيبجاح عفرو هينيعب قلحب  
مازح فصن عزتناو يرهظ ءارو ىلإ هدي دم مث .قيدصت اللا نم ءيشب ً،اكحاض هسأر زه هنأل  
يطسو ىلع هقالغإ مكحأو ،دعقملا .

سمخلا ةلفط تنك ول امك .يدي ةبيقح ،يدعقم مازح قلغي وهو ،قّوفتلا نمٍ عونب فّرصتي  
؟تاونس سمخلا ةلفط -ً اقح - ُتنك له .تاونس

ًاريثك يرفاست مل كنأب ُدقتعأ - .

يتلوفط يف ُترفاس - .

؟نيأ ىلإ -

نانبل ىلإ ،ندنل ىلإ ،رصم ىلإ - .

؟اهدعب ثدح يذلا امو -

ءيش ثدحي مل - .

ةدياحمو ةظفحتم ةربنب ،تفضأ ،دّدرت دعبو :

رومألا تّريغتو يادلاو تام دقل - .

؟فيك -

نأشلا اذهب ةفلتخم رظن ةهجو هيدل نإ ،ًانسح ..وهو ،يرومأ رقص ىلوت - .

ً؟ادبأ رقص رفاسي الأ -

ةرمعلاو جحلل .ىلب - .

ُتفدرأو ،يقير ُتدردزا مث :

مالسإلا يف ةحايس ال" :ثيدحب ّلدتسي ،مارح ةحايسلا نأب لوقي رقص - ".

مهفلا ءاسأ هنأب ُدقتعأ - .

ُفرعي رقصو .رمألا نم تققحت دقل ،لسرم ثيدحلاف ً.ادبأ مهفلا ئسي مل وه .سكعلا ىلع -  
الو ً،افلتخمً ارمأ ،رخآً ارمأ ىنعل ..ّحص ول هنأبً اضيأ ُفرعيو .ينابلألا هفعض ،لسرم هنأب  
ينعتً اميدق ةحايسلاو ،ةميدق ةملكل ،ديدج ىنعملا اذه نأل ،رفسلا ينعي نأ -ً ايقطنم - نكمي  



الو ً،افلتخمً ارمأ ،رخآً ارمأ ىنعل ..ّحص ول هنأبً اضيأ ُفرعيو .ينابلألا هفعض ،لسرم هنأب  
ينعتً اميدق ةحايسلاو ،ةميدق ةملكل ،ديدج ىنعملا اذه نأل ،رفسلا ينعي نأ -ً ايقطنم - نكمي  
هنأ وه مهي ام ،مهي ال نكلو .سانلا تاقدص ىلع شيعلاو ،يويندلا لمعلا نع فوزعلاو ،بهرتلا  
ىلع هلّوأ هنكلو ،هتاءاوتلاو هبورد عيمج ظفحو ً،ادجً اديج رمألا مهف دقل ً،ادبأ مهفلا ئسي مل  
رمألا يف ام لك اذه .هلاومأ قافنإ نم هقتعي يذلا وحنلا ،همئالي يذلا وحنلا .

ًادّدرتم قّلع ،يثيدحب ئجوف هنأ ودبيو :

نيمهافتم ريغ امكنأ ودبي - .

.رخآلا ةريرس أرقي نأ ىلع رداق انم ٍدحاو لك ً،اديج انضعب مهفن نحن ،سكعلاب ؟انأو رقص -  
رخآ ءيش وهو انأ .هتجوز ىتح الو ،يلثم رقص ُفرعي دحأ ةمث نأب دقتعأ ال ،ةقيقحلا يف .

كلذ ةفرعمل ٌديعس انأ - .

داع ً،اشحوموً اعساش ،اننيب يوارحصلا تمصلا ّدتما املو .مستبأ مل انأ ً.اكبترم سراف مستبا  
؟ةسّمحتم ِتنأ له :ينلأسي



مرحم نود ٌرفس

ةيبنجأ ةغل لالخ نم ،يناكم حربأ نأ نود ،ةّرم لوأل ُترفاس .

ثلاثلا فصلا يف ،ةيسنرفلا ةغللا ىلع ُتفّرعت امدنع يرمع نم ةرشع ةسداسلا يف تنك  
حمسأ نأو ،اهسملأو ةغللا هذه ملاع ربسأ نأ ّيلع ناك ،يبدألا يصّصخت لضفبو ،يوناثلا  
هقشعأً ائيش ريصت نأو ،ةئيبخلا يفاغش يف ،يسملب اهل .

ةيسنرفلا ةغللا باتك رقص حمل امدنع ،ديدجلا يساردلا لصفلل داوملا ليجست نمٍ عوبسأ دعب  
؟اذ شو ً:اركنتسم لأسي وهو يدي نم هعزتنا .ةسردملا ىلإ قالطنالاب مهأ انأ ميف ،يدي يف !

يسنرفلا باتك اذه - .

؟يسنرف ةلجسم كتمالسب شيلو -

؟ينعي اهيفش -

؟نآرقلا ةغل رجهنو رافكلا ةغل سردن انرمع رخآ -

يبدألا ةبلط ىلع ةيرابجإ ةدام يسنرفلا - .

؟يبدأ كصّصخت ِتناو -

؟تيرد ام -

تايضاير ،مولع ؟مرتحم صّصخت يتصّصخت ام هيلو - ..

حمسي ام يلّدعم - .

نيسردت ام كنأل ؟حمسي ام شيلو - !

يتطلغ وه ءيش لكو ماهتالاب ةغومدم انأف ،هلوقأ ءيش يدنع نكي ملو .

كلشف ةجيتن يذه - .

ٍهجوب ،اًليلق هحفصت .ةسجن ةدامب كسمي ناك ول امك هعباصأ فرطب باتكلا حتفي وهو اهلاق  
ةموزهم ةمأ يذه !ةلزهم هللاو ً:افرح هيف مهفي ال ٍباتك حفصت نم ىنعملا مهفأ ملو ،فرق ،رهفكم  
ءيش لك يف رافكلل ديلقتو برغلاب ناتتفاو ةيوهلا يف زازتها !اهيمدق ىتح اهسأر نم !



ةموزهم ةمأ يذه !ةلزهم هللاو ً:افرح هيف مهفي ال ٍباتك حفصت نم ىنعملا مهفأ ملو ،فرق ،رهفكم  
ءيش لك يف رافكلل ديلقتو برغلاب ناتتفاو ةيوهلا يف زازتها !اهيمدق ىتح اهسأر نم !

هنأبو ،ةنجلا ةغل اهنأو ،اهلزجأو ضرألا تاغل لمجأ اهنأبو ،تاغللا ةديس يه ةيبرعلا نأب لاق  
نوكي فيك ،هلأسأ نأ يّدوب ناكو ."رافكلا" ةغل سردأ نأ نعً اضوع اهب رخفأ نأ يب ردجي  
يرظن ُتأطأط .ؤرجأ مل يننكلو ؟ةرفاك ةغلو ةنمؤم ةغل دجوت اذاملو ؟ةيبرعلل ةناهإ ةيسنرفلا ملعت  
نيغلا قطني هنأ مغر ،ةيبرعلل هقشعو هتبحمب ىهابتي وه ميف فقوملا نم صّلمتلا لواحأ ُتحرو  
ةمحر الب لاعفألا بصنيوً اداض ءاظلاو ءاظ داضلا بتكيو ،ًانيغ فاقلاو اًفاق .

نكمي هنأب يل ّرست تناك .اهلامجب ينتنتف ةيسنرفلا نأ الإ ً،ادجً ايئادتباً اررقم ناك هنأ مغرو  
يف اهتاملك عضت ،كمف يفو كنذأ يف اهقشعت ،ىقيسوملا ُهبشت ةغل .ةفلتخم نوكت نأ ةايحلل  
ةئيلم ،ةصقار ةغل .كناسل يف نابوذلا ىلع اهتردقو ،اهجنغ ،اهتفرفر ،اهتفخ ربتختو كبلق  
اذإو ،رارسألاب ةئيلم قيدانص لثم ،ةريثك ةتماص فرحأ اهيفو ،تارّصختلاو تاءانثنالاو دودملاب  
نأ ،لسعلا بكسني نأ فاختو ،لسعلاب ءيلم كمفو ملكتت كنأب ُرعشت ،اهب تثدحتو ترساجت  
ًاديحو ىقبت نأو لسعلا بهذي نأ فاخت ،كيتفش ةيواز نم ليسي .

اهتمص ،اهفورح أجهتأ .ةديدج ةملك باتعأ ىلع فقأل موي لك يف باتكلا حفصتأ ُتنك  
نيفشتكملا لثم ديدجلا ملاعلا ربسأ .يمف يف اهئبخأ ،يدي ِنطاب يف اهمسرأ ،اهحوبو  
تارشع تحت يسفن نفدأ .يدحو ينصخت ةلماك ةراق .ةرماغملا ِفارطأ ىصقأ ىتح نيبهاذلا  

أرقأو دئاسولا  La Blanche Fleur.. شنالب يلوج ام !غولف شنالب ال !غولف شنالب ال ..ددرأو  
سحأو !غوولف :اهللدأو يمف يف فورحلا غدغدأ ً،انيغ قطنت يتلا ةيسنرفلا ءارلاب ُجهتبأ ..غولف  
نم ءايشألا ّفكتو ،ةيسنرفلا "ءاغلا" باحر يف ،يعقاو نع ُبيغأو ُسطغأ ،ُسطغأ يننأب  
ال فييكتلا ةدحوو بادرسلا يف عقت ال يتفرغو يتفرغ تسيل هذهف ،اهتاذ نوكت نأ نع يلوح  
يف ُرفاسأ ..رفاسأ ُتنك .رضخأ ٌجرم ةيتيزلا ةداجسلاو ءارفصلا عقبلاب ئلتمي ال فقسلاو زئت  
مرحم نود مهألاو ،رفس زاوج نود ،ةغللا .

يف ةفخلا ،يمف يف ردخلا .ةغللا هذه ّيف اهتثدحأ يتلا ةيبئاجعلا ءايميكلا كلت رقص رعشتسا  
هلوقأو هلعفأ ءيش لكو ةقشاع ُتنك .صقرت ُداكت يتلا يتيشم ،ينيع يف ُقيربلا ،يتاوطخ  
ينحضفي .

يرهظ ىلع ةدّدمم انأو ،يدي يف ةيسنرفلا باتك دجيو بادرسلا ىلإ لزني ناك ةرم لك يف  
ةلباقم مويلا لوط .رمذتلا يف عرشي ناك ،ديدش ٍلاسبتساب ٍةملك لك قطن ِناقتإ ىلع بردتأ  
ُتنك .ةيسنرفلابً ارطس أرقأ يك ىرخألا داوملا لهاجتأ ،بذكأ ُتنك .رابتخا يدنع ؟باتكلاه  
يعلو ُفشتكأ .

اذه ىلإً ايندتم يساردلا كلدعم ناك امل نآلا يسنرفلا نيسردت امك مولعلل ِتسرد كنأ ول -  



اذه ىلإً ايندتم يساردلا كلدعم ناك امل نآلا يسنرفلا نيسردت امك مولعلل ِتسرد كنأ ول -  
ليزمزم اي دحلا .

ليزومدام :هل ُتححص .

:مث ..ليزمزم ..ليزمزم :ددري راصو ،ينتقياض اهنألً اديدحت هتبجعأ ،رثكأ هتبجعأ ىلوألا نكلو  
ىرخأ ةرم اهمضبو ،ةرم ميملا حتفب ..ةّزم ً:اريخأو ،طقف زمزم .

،روخ - نوب ،روث - نوب تراص روجنوب ،بيرختلا تالواحم نم ملست مل ةريثك ىرخأ تاملك  
ةرايس لوقأ فيك ينلأس ةرم ةرايسلا ىلإ اندعص امدنع .رامحوب ،راطسوب تراص راوسنوبو  
راص مويلا كلذ ذنمو .ؤيقتلا كشو ىلع ودبأ يننأب يل لاقف .."غوتاوف" هل ُتلقف ،ةيسنرفلاب  

طوطاوف" ءادوسلا رسناللا يمسي ".

كرتو ،ِهئاذحب اهيلع ساد ،اهثولو ،ةيسنرفلا لامج رقص دسفأ ،ةملك دعب ةملك ،موي دعبً اموي  
يكل هعسوب ام لذبي ناك هتبجأو ٍةدرفم نع ينلأس املك .هيمدتو يمف يف رّسكتت اهفورح  
رمألا لوبقب رهاظتأو مهعم كحاضتأ نأ ّيلع ناكو ،عيمجلا ُكحضي ناكو ،ةلزهم ىلإ اهلوحي  
حرجي ال رمألا نأكو .

اهتاملك ُليست ،ىقيسوملا هبشت ،ةليمج ةغل ءرملا سردي نأ ،ملاعلا اذه يف ً،انكمم دعي مل  
نأ ناسنإلل نكمملا نم ناك اذإ :يسفن ُتلأسو .هقحتسأ ال ٌفرت هنإ ..حورلا ُلسغت ،لوادجلاك  
،سيراب يهاقم ىلإ "غوووولف شنالب ال" ددرأ انأو ،انأ ُترفاس امك ،ةغللا لالخ نم رفاسُي  
لالخ نم ،رفاسي نأ ناسنإلل نكمملا نم ناك اذإ ً،اضيأ ةمتعملا اهتقزأو اهتفصرأو اهعراوش  
؟مألا يتغل لالخ نم رفاسأ نأ عيطتسأ لهف ،ةيبنجأ ةغل

فّسعت تحت ةحزارلاو ،مهلوحوب ةخطلملا ،نيرخآلاب ةثولملا ،اهتعيبطب ةنيزحلا ،ةميدقلا يتغل  
اهتيقنت عيطتسأ له ،يتغل ،ةغللا هذه ،ةدرفملا ةينادرف لتقو ِةقيقحلا راكتحاو ىنعملا ةرداصم  
؟ينلوقيو ينهبشي ائيش نوكتل ،يدحو يل نوكتل اهصالختساو اهقلخ ةداعإو

ًادج ةرعاش ،اهدحو يراكفأ لالخ نمو ..ُتنك مويلا كلذ يف .



رسلا يف ةرعاش

يرظنو ُقحالتت يسافنأ .اًلايمأ ُتضكر يننأكو ،برطضم يردصو ةداسولا ىلع يسأر ُتيقلأ  
ام تيأر دقل .ةديحو ينكرتو قاربلا بهذ .جارعم نم ُدوعي نمك ٍةليحتسم ٍةلحر دعب ُثهلأ ،غوزي  
دقل :ددرأ ُترص ٍشتنمو سماه ٍتوصبو .رعذلاو ةطبغلا نيب ُتنك .دحأ ينقدصي نلو ُتيأر  
ًةديصق ُتبتك دقل !ةديصق ُتبتك !

؟ةديصق ُتبتك دقو نآلا ُلعفأس اذام

امهم هتايح ىلع ظفاحأ نأ بجي .ِرسكلل لباقلاو شهلا ،ريغصلا نئاكلا اذه يمحأ نأ بجي  
.اهدسفي فوس ..ةغللاب ةديدجلا يتقالع فشتكا اذإ ،هدوجو رقص فشتكا اذإ .رمألا فلك  
،كمسلا ةحئار اهنم حوفت يتلا هديب اهثولي فوس ،اهريفاصع قرسيو يدئاصق قنخي فوس  
دهاوش نع -ً ادبأ - نِيتثحابلا نيتيبلكلا ِهينيع اهءارو قلطي نأ درجمب يفرحأ ُتومت فوس  
ةئيطخلا .

رعشلا ةباتك مّرحت ،ىرخأ ىوتفب ينيتأي نأب حمسأ نل .رمألاب رقص فرعي نأ بجي ال ..ُترّكفو  
أرقيو ةمدخلا مسرب تنرتنالا نم ةعوبطم ىوتف هديبو ِهيقاسً ابلاصم سلجي نأ ،ةياورلا ةءارق وأ  
ةنتف نإو ،رشلل ةلصوملا نتفلا باوبأ قلغب ةكرابملا ةعيرشلا تءاج دقل :نويلملا ةظعوملا يلع  
ام :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نيحيحصلا يف ءاج دقف ،نتفلا مظعأ نم ةأرملاب لجرلا  
هذه مامأ قرطلا ةعيرشلا تدس كلذ لجأ نمو .ءاسنلا نم لاجرلا ىلع رضأ ةنتف يدعب تكرت  
نم ءيش ءادبإو بناجألا لاجرلاب ةولخلا اهيلع تمرحو مرحم نود ةأرملا رفس تمرحف ةنتفلا  
هذه هجو يف ةعيرشلا اهتدصوأ يتلا باوبألا نم كلذ ريغو لوقلاب عوضخلاو مهمامأ اهتنيز  
نم اهيلع بترتي امل يعرشلا دوصقملا ضقانت دئاصقلاو صصقلا ةعلاطم نأ كش الو ,ةنتفلا  
امب تقولا لغشو ،ةئيدرلا راكفألاو تالايخلل لاجملا حاسفإو ،زئارغلا جييهت لثم :ةميظع دسافم  
رضي امب لب ،ايند الو نيد يف عفني ال .

ديحولا ءيشلا ،يل ىقبت يذلا ديحولا ءيشلا رداصي نأ .رمألا ثودحب حمسأ نأ نكمي ال  
رمألا يقبأ نأ ،ىلوألا يتديصق ذنمو ،ُتررق اذكه !غوسملا هحنمأ نل .هلعف عيطتسأ يذلا  

هئاذح تحت اهتانئاك قحسب ردابيو ،اهب هتفرعمب اهسندي نأ لبق يقاروأ ءافخإ ديجأ نأ ً،ارس .

ناك ،هتيناودع يفً احيرص نكي مل هنكلو ،ريثكب لهسأ رمألا ناكل اهقزميس هنأ رمألا ناك ولو  
ُعيمجلا ىولتي ىتح هتيب لهأ ىلع اهأرقيو ةداسولا تحت ةأبخملا كتاركذم ذخأي يذلا عونلا نم  
ةليللا كلت يف« :ةلكاش ىلع ءيش ،هتبتكً ائيش أرق رقص نأ ول لّيختأ .كحضلا نم ضرألا ىلع  



ُعيمجلا ىولتي ىتح هتيب لهأ ىلع اهأرقيو ةداسولا تحت ةأبخملا كتاركذم ذخأي يذلا عونلا نم  
ةليللا كلت يف« :ةلكاش ىلع ءيش ،هتبتكً ائيش أرق رقص نأ ول لّيختأ .كحضلا نم ضرألا ىلع  
يف هروشق لفتيو يسمشلا ّبحلا صمصمي ،هرهظ ىلع ٌدّدمم وهو اهأرقيس ..»يحور تأفطنا  
كحور تأفطنا لجأ :دوصقم ٍءابغب لأسيس مث ،صنلا ُةفاهر هلمتحت ال يرَوْهَج ٍتوصب ،ءاجرألا  
ناكس عيمج ينيداني فوس ةقحاللا عيباسألا لاوطو .انأ تتفتأسو عيمجلا كحضيسو ؟ةبمل اي  
اهتربتخا يتلا ،ةداعلل ةقراخلا ،ةقئافلا ةذللا هذه ،دبألا ىلإ ةباتكلا نع فكأسو ،»ةبمل« تيبلا  
يتايح نم يفتخت فوس ..قئاقد لبق .

،ةعمد لثم ُشعترت ،ةككفمو ةريغص ةديصق .ىلوألا يتديصق ُتبتك سكينيلك ةبلع عاق ىلع  
ّيلع ُترثع يننأكو ،ةعمدلا ةديصقلا كلت ،اهبً ةديعس ُتنكو .

يدئاصقل عستي ال ملاعلا ،هيف بوذأو َتمصلا ُبتكأ ،رسلا يف ةرعاش انأ .



بسانملا ِتقولا يف ُبوتأس

دقف ً،اضيأ تمي مل رقص نأو ،تمأ مل يننأ وه يقيقحلا ُمتيلا .ّيدلاو ةافو وه ُمتيلا نكي مل  
ةجحب يفتاه صحفتيو ،ةكلع نع ثحبلا ةجحب يبئاقح شتفيل ،يدالج ريصيل ملاعلا يف يقب  
نع ديحأ ال يننأ نم ققحتيل رتويبمكلا يف يحفصت خيرات عجاريلو ،زيدراه مقر نع ثحبلا  

يفرش ِةسارح ىلع موقي وهو ،يريبيسلا ءاضفلا يف لاجر عم رواحتأ الو ةليضفلا طارص  
ةبحم رثكأ بلكلا نأ ءانثتساب ً،امامت ِبلكلاك .

يروبق ددع نأ رمألا يف ام لك ،يرمأب ٌدحأ فرعي نأ نود ،ةبئاخ ُدوعأو برهأ يسفن ُتدجو  
ًادحاو دادزا .

ملاعلا نأب رعشأ نأ نود هللا ِضرأ يف يشمأ نأ .بسحو نوكأ نأ ،نوكأ نأ نع ةزجاع ُتنك  
ينفدو ً،ازاجم يلتق لالخ نم ،ةرم لك يف ،نيتوطخ هقبسأ انأف اذهلو .يسارتفاب موقي فوس  
ًازاجم ِدرولاب يعييشتو ً،ازاجم يربق ىلع فوقولاو ً،ازاجم .

دحاو هنأب رّكفأ ..ُمستبي امدنع ً.اضيأ ُمستبيو ،ةتفال ٍةيانعب يناوحقأ فلي ،ينفرعي درولا عئاب  
ماستبالا هلدابأ مل .تاّينبلا نوسرتفي نيذلاو ،رقص مهنع ملكتي نيذلا »ةيرشبلا بائذلا« نم  
ِهسفنل هلك فرشلا ركتحا نأ دعب ،هوبشم ٍناكم ىلإ يخأ لضفب ملاعلا لّوحت دقل ،طق .

عم مجسني نأو ،هنطاب هرهاظ هبشي نأ ،هسفن نوكي نأ هيف ءرملا عسوب يذلا ناكملا كلذ ديرأ  
ً،اديحو سلجي نأ ،رونلا يف ةديصق بتكي نأ ً،اروفصع مسري نأ ،ةيسنرفلا سردي نأ - هتقيقح  
سلاجي نأ ،اديحو ةلاقبلا ىلإ يشمي نأ ،هيمدقب رحبلا سمالي نأ ،يهالملا يف ضكري نأ  
ً،ادحأ يذؤي ال يذلا ،ياوس ُّصخي ال يذلا يئاضف ،صاخلا يئاضف .ىهقم يف ءاقدصألا  
؟دحلا اذه ىلإ ملاعلا ينمحتقي اذامل ؟هوقرس اذامل .هلك هديرأ

ناك .فافتلالا نونف يف عربت نأ ينعي ،كنم رتمتنس رخآ ىتح كرداصي ٍناكم يف شيعت نأ  
اهغمدأو رتويبمكلاب تافلملا يفخأ نأ ،مالظلا يف يتصقر صقرأ نأ ،ديكأ نأ .لاتحأ نأ ّيلع  
يف اهظفحأو ةنصرقملا بتكلا لّمحأ نأ ،يدئاصق ةينارس رمألا يلو كتهي ال ىتح يرسٍ مقرب  
ررقملا نع جورخلا يف يتميرج رمألا يلو فشتكي نأ نود اهأرقأو »يروميم شالف«  
ملاعلا رامث فطقأو تنرتنالا ةكبش ىلإ يدي دمأ نأ ،اهب حومسملا تاءارقلا ةمئاقو يجولويديإلا  
فذحأ ،يتقيقح نوكأل ةعنقألا عضأ ،ِراعتسملا مسالا راتس تحت بتكأ نأ ،هتاءاضف سمالأو  
نأ .ةباتكلا تايدتنمو ِرعشلا عقاوم يف يتاوطخ راثآ وحمأو رتويبمكلا نم »حفصتلا خيرات«  
نأ ً،ابابض هيمسأو رابغلا لمأتأو ةذفانلا ةكد ىلع سلجأ نأ .ةّليخملا تاءاضف يسأر يف قلطأ  



نأ .ةباتكلا تايدتنمو ِرعشلا عقاوم يف يتاوطخ راثآ وحمأو رتويبمكلا نم »حفصتلا خيرات«  
نأ ً،ابابض هيمسأو رابغلا لمأتأو ةذفانلا ةكد ىلع سلجأ نأ .ةّليخملا تاءاضف يسأر يف قلطأ  
عونلا اذه نأل ،ةافقم ريغو ةنوزوم ريغ ةشه دئاصق ُبتكأ نأ .يناكم حربأ نأ نود رفاسأ  
للستأ ،جراخلا يف ملاعلا قّوذتأو ،يتيناسنإ رداصي يذلا نوناقلا رسكأ نأ .ينهبشي هدحو  
برهلا ىلع بّردتأو يلايللا يف .

،ةبراضتمو ةفلتخمو ةددعتم ةيعرش ءارآ نع ثحبلا - ٍءيش يأ نم مهأ - ملعتأ نأ يلع ناك  
تاهجو ىلإ ذافنلل بوقثو ذفاونو جُرف نع ثحبلا لاجم ،ىواتفلا لاجم يف ةطشان ُترص ىتح  
رظن ةهجو هل ينالفلا ملاعلا هل لوقأ مارح ينالفلا ءيشلا يل لاق املك .دئاسلا فلاخت رظن  
دوجوب فارتعالا ىلع هربجأ نأ ُلواحأو هتفرعم ُنحتمأو هلداجأ تنك تاعاسلا لاوط ،ىرخأ  
لشفأ ُتنك ،فالتخالا .

ناكملا كلذ يف ُسلجأ ،ةعماجلا يف يننأب هربخأو ةبتكملا ىلإ ُبهذأ نأ .بذكأ نأ يلع ناك  
عنصأ ،ةفسالفلاو ءارعشلا حاورأ ينسرحت ..أرقأو ،بتكلا ةدمعأ نيب ةئبتخم ،روجهملا  

ةقرافم تاويح شيعأو ِتاياورلا لاطبأ عم تاقادص .

يلع نوكيسف ،تم ول يننأب ةدكأتم ُتنكو ً،امثإ ُحرتجأ يننأب رعشأ انأو يتايح لاوط ُتأرق دقل  
دقف ،ةيرسلا يتاءارقو ةنلعملا ريغ يريواشمو ،يقوقع ىلع ًةبوقع ،ميحجلا يفً ةرتف يضقأ نأ  
ُبوتأس يننأبً امئاد يسفن ُتينم يننكلو ،ينبعري منهج يف ريكفتلا ناكو ،مّرحملا ُفرتقأ ُتنك  
قئاقد ِسمخب يتوم لبق ،بسانملا تقولا يف .



ناملتنجلا

دناليات يف ،قدنفلا يف .

يلخاد يف ُبادرسلا .بادرسلا جراخ انأ .

هروضح للكت يتلا ةهرافلا ةرضخلا طسو ،ةميدق ٍةفارخ يف روحسم ٍرصق لثم قدنفلا ودبي  
ةنتفلاب

ِ
راهزأو ِتاوصألا يف ُتوفخلاو هوجولا يف ردخلا ،ءاوهلا يف ةحلاملا ِرحبلا ةحئار ،  

؟ةبعرملا ةرفولا هذهب ةايحلا نم رطقت ٌناكم ضرألا ىلع ُدجوي له .ةنكمم ٍةيواز لك يف ديكروألا  
ءيش لك نزخأ نأ ديرأ ،هتارممو قدنفلا تابنج يف ،ُتيشمو هتضبق نم ُتصّلخت

ينيع يف ٍ  
يلخاد يف هئبخأو .

يكل يريرس لفسأ غراف ىبرم نابطرم يف هعضأ نأ ،هيلع ظفاحأو ناكملا اذه ئبخأ نأ بجي  
عومدلاب ناقرورغت ينيعب ُترعش .بضني نأ لامجلا ىلع فاخأ .هب ظفتحأ .

؟ناكملا كبجعأ له -

؟حزمت له -

ُتمستبا دق ،يجاوز ذنم ةرم لوأل ،يننظأو .

عم ةقفتم يسأر زهأ .يدي يف يقرولا ليدنملا لفسأ ةعوبطم ةرابع ً.امئاد كشهدت دنليات  
،لوقأ .يتبيقح يف يلخادلا باّحسلا يف هئبخأو تايط ةدع هيوطأ .هب ظفتحأ نأ رّرقأو ليدنملا  

ءيش ّلكب ظفتحأ فوس ،غراف ىبرم نابطرم يف اهعضأسو ليدانملا نمٍ مك ربكأ عمجأس !

،ءاضيبلا ةطنغمملا ةقاطبلاب ةفرغلا ِباب حتفب قدنفلا فظوم ماق ىتح ،ةمنرسملاك يشمأ ُتنك  
طسوتت ةضيفخ ةلواطو ،بصقلا ِبشخ نم ةعونصم ةيدلجلا سولجلا ةفرغ كئارأ .انلخدف  
ماكحإب دودشملا ضيبألا ريرسلا فشرش ىلعو ،ةصوب 20 ساقم نويزفلت ةشاشو ،نولاصلا  
بيحرتلا ةرابع ُعملت نويزفلتلا ةشاش ىلع .بح بلق رمحألا درولا ِتاجيوتب اومسر هفارطأ نم  

ضرافلا زسم دنآ رتسم مكلو" ".

انيدهي عجتنملا نأب انربخأ نأ دعب فارصنالاب نذأتساو بيذهتب هسأر قدنفلا فظوم ىنحأ  
ريرسلا ىلع يعذج رشنأ ىتح ربصلا غرافب هليحر ُترظتنا .ةيناجم يجولوسكولفير ةسلج  
هفشرش ىلع يدخ حيرأو ضيرعلا

يف ىمازخلا ةحئار تقشنت ،ينطب ىلع ُتيقلتسا .معانلا ِ  
تأبخو يناسل لفسأ اهتعضو ،ةداسولا ىلع ُحاترت ةتالوكوش ةعطق ىلإ ُتهبتنا ،فشرشلا  



هفشرش ىلع يدخ حيرأو ضيرعلا
يف ىمازخلا ةحئار تقشنت ،ينطب ىلع ُتيقلتسا .معانلا ِ  

تأبخو يناسل لفسأ اهتعضو ،ةداسولا ىلع ُحاترت ةتالوكوش ةعطق ىلإ ُتهبتنا ،فشرشلا  
يكل ينيع ضمغأ نأ ىلإ ةرطضم نكأ مل ةريثك ٍتاونس ذنم ةرم لوألو ،يتبيقح يف ساطرقلا  
لامجلا ىرأ .

ةنيفس لثم ريرسلا مئاوق ّجترا ،ريرسلا ىلع سراف زفق
ًاضيأ انأ ..َكحض .ةفصاع يف ٍ  

لاق ،ضهنأ ُتممه .ةسلاج ُتلدتعاو يفارطأ تشمكنا .يبناجب هرهظ ىلع ددمت ،ُتكحض  
ّنج ،يقير فج .يعباصأب هعباصأ كبش .اًليلق يقبا .مامحلا لوخد جاتحأ .ةمطاف اي يقبا  
؟تبرهو نآلا ُتزفق ول اذام :ةذفانلا ىلإ ُترظن ،يبلق نونج

؟اذكه نيلفجت ىتم ىلإ -

انأ - ..

مايأ ةثالث تضم دقل - .

-...

مايأ ةثالث - !

-...

؟نينظت الأ ،يقيقح ناملتنج انأ -

،يقيقح ناملتنج سراف .ءايشألا تباغ .يبلق ضاغ ،ينيع تماغ .ضماغ ٍلكشب مستبا  
يقيقح ناملتنج هنإ .مايأ ةثالثل رظتنا دقل ،يقيقح ناملتنج !

هدي لخاد يّفك رصع مث ،يفك يف اهّسدو درولا تالتب كسمأ .

يننيبجعت كنإ - .

- ..

لمخملا هنأك ٌسملم هل ..هتبقر ،هنقذ ،ههجو ىلع اهب حسم ،هّدخ نم يّفك بّرق .

ظوظحم انأ - .

بيصنايلا ةبعل ،شغي مل عئابلا ،ءارمح اهنأ تتبثأ ةخيطبلا ،تعفن ةعرقلا ،ظوظحم سراف  
هحلاصل تءاج .



بيصنايلا ةبعل ،شغي مل عئابلا ،ءارمح اهنأ تتبثأ ةخيطبلا ،تعفن ةعرقلا ،ظوظحم سراف  
هحلاصل تءاج .



عوفرم ثيدح

ىلع .ةريغص اهنأ ةجحب رقص يدي نيب تتفت ةريغصلا يمالحأ تناك  
،يل دعأ مل ىتح ،يليصافت مظعم نم رقص يندّرج ،تاونس عبس دادتما  
طوطخ مسرت ،ِهيلع انأ ام ينلعجت يتلا ليصافتلا .انأ دعأ مل ىتح  
،تردوص ،تقرس اهلك ،نيرخآلا نع - ةيّرحب - ُفلتخأ ينلعجتو يحمالم  
اهب أبعي ال يذلا وه ..وه هّتيكلم ىلإ تلآ .

ًانكمم كلذ ناكل يادلاو ّفوتي مل ولو ،بادآلا ةيلك يف ةساردلا ُديرأ ُتنك .

ُتيكب ،ةقفاوملاب هعانقإل ٍةقيرط نع شتفأ ،ةقلق ،ةقرأ ةليوطً اروهش ُتشع  
،ريغصلا ءيشلا اذه ينحنما يهلإ اي ُتلق .روذنلا ُترذنو ،ِتاولصلا يف  
يف دحاو ليمج ءيش ىلإ جاتحأ انأف ،بادآلا ةيلك يف اًدعقم ينحنما  

ينيحأ ُّيح اي .يتبغر ءلمب هيلع لصحأ دحاو ءيش ،يتايح .

ىلع ؟هملكأ ىتم .رمألا يف هتحتافمل ٍةقيرط نع ُثحبأ ُتنك عيباسأ لاوط  
ىلع لوصحلا نأ ينعي ال اذه نكلو ،هتدعم يف هغامد نوكيس ةلواطلا  
هتدوع دعب امبر .مئالملا تقولاب اذه سيل ةطاسبب ُلوقيس .لهسأ هتقفاوم  
داع هنأ ول اذام نكلو ً.احرشنم نوكي ِةداعلا يف ؟ةعمجلا موي دجسملا نم  
لكب ةايحلا ءاردزا بوص يعفد وحن ةرطيسلا سجاوه نم ٍديزمبً انوحشم  
ةايحلا اهيف ىلجتت يتلا ةبيصخلا ةداملا وهو بدألاب كلاب امف ؟اهتاروهظ  
بلاصيو ِهرهظ ىلع ددمتي نأ ؟رظتنأ اذامو ؟رظتنأ له ؟اهروص ىهبأب  
عنتقم ٍصخش عانقإ يف ُحلفأ فيك ؟حلمملا قتسفلا صمصميو ِهيقاس  
هلعجأل هقارتخا يف حجنأ فيك ؟يفلخلا هبيج يف عبقت ةقيقحلا نأبً امامت  
؟انأ ةجنشتملا يتاقزمتب ،انأ يبلقب ،انأ ينيعب ءايشألا ىري

يف ُتأدبو ،ةيعرش ٍتاغّوسمب يبلط ززعأ نأ ّيلع نوكيس ،يسفنل ُتلق  
روثعلا يننكمي ام لك ُتصصر ةليوط ٍةمئاق يف .تاغوسملا كلت نع ثحبلا  



يف ُتأدبو ،ةيعرش ٍتاغّوسمب يبلط ززعأ نأ ّيلع نوكيس ،يسفنل ُتلق  
روثعلا يننكمي ام لك ُتصصر ةليوط ٍةمئاق يف .تاغوسملا كلت نع ثحبلا  
تايآلا كلتب ُثرتكي ال رقص نأ ينتاف .ةيوبن ثيداحأو ةينآرق ٍتايآ نم هيلع  
ثيدحلا وغل وه بدألا .»ءاملعلا رابكو خياشملا« هلوقي امب لب ،ثيداحألاو .

هتحتاف ،يضرألا سنتلا ةارابم ىلع جرفتي وهو ،مويلا كلذ ءاسم يف  
هبحأ ءيش ةساردب بغرأو يوناثلا يف ةريخألا يتنس هذه ُتلق ،رمألاب .

؟ةمطاف ليزمزم اي هنيبحت يللا شو -

رعشلا بحأ - .

هللاب ذايعلاو - .

تماغو يبلق ضاغ .هنانسأ نيب تقلع ِكاوسملا نم ةفتن ُلفتي وهو اهلاق  
.أدبي نأ لبق ىهتنا يذلا شاقنلا اذه هيلإ لوؤيس امب ُتسدح .ينيع  
َفدرأ :

نوواغلا مهعبتي ءارعشلا - .

ًءاوس اوسيل - .

ُتججد .ةجحلاب ةجحلا ةعراقمل ةبهأتم ،ينآرقلا ريبعتلا ةريعتسم ،هل ُتلق  
ُتفضأ .يتحلسأ لك :

ةمكحل رعشلا نم نإوً ارحسل نايبلا نم نإ :يوبنلا ثيدحلا يف - .

اهريغ يبعل ،عوفرم ثيدح اذه - .

؟هانعم حصي الأ ،ناك نإو -

؟حصي ام يللاو حصي يللاب يتنإ كمهف شو -

هيف ركفأ لقع يدنع - .



هيف ركفأ لقع يدنع - .

كعفني يش يتسرد يتنك لقع ةرذ كدنع ول - .

ُتقحل ،فرصنيل ّمهو .هنانسأ نيب هنحط يذلا كاوسملا فتن لفت مث ،اهلاق  
،يتوق ّلكب ّيدي نيب ُهتززه ،دعصي وه ميف جردلا نيزباردب ُتثبشت ،هب  
دييأت نم هيلع لوصحلا يننكمأ ام لك ،تاغّوسملا ةقرو ،ةقرولاب ُتحول  

!ريهز نب بعك :فتهأ انأو ضيبألا ِهلاورس ليذب ُتثبشت ،يفقومل يعرش  
تباث نب ناسح !ءاسنخلا !ةرتنع !تلصلا يبأ نب ةيمأ !

؟يتنا كالب شو -

ءارعش مهلك ،ءارعش - !

شاقنلا ىهتنا صالخ - .

؟هبحت ام تنإو رعشلا بحي لوسرلا -

ةيلك يف نيسردت ..نينثأ نم لح كدنع .هيفام بادآ ةيلك .ةريس اهيضف -  
الو .ةطلتخم تايلك يف نوموادي تانب يدنع ام .ةعيرشلا ةيلك وأ تانبلا  
كيف ىضري يللا دورقملا يرطنو تيبلا يف يربثنا .

ينتتاف دقل ،هتوص يف ةرهاقلا ةيمتحلا ةأطو تحت حزرأ انأو يبلق ماغ  
رصتنأ نأ كشو ىلع ،همزهأ نأ كشو ىلع ُتنك !هذه "طالتخالا" ةياكح  
لالحلا ىحر يف ُرودت يتلا ةيدبألا برحلا كراعم نم ةدحاو ةكرعم يف  
يذلا ليمجلا هلإلا ةروصل ،رعشلل رصتنأ نأ ِكشو ىلع ُتنك .مارحلاو  
جشنأ انأو ينيع نم عومدلا ترّجفت ،لامجلا بحي ..

ةايح ..ةايح سب - ..

؟ةايح اهيف شو -



؟ةايح اهيف شو -

بادآلا ةيلك لخدتب ةايح - !

اًلصأ اهعم كتقادص نع يضار ينام انأ - .

يئادتبالا نم يتقيدص ةايح - .

نيفرعت اذإ ةيفاعلا يعلبا .ةعماج يف ام ىرت الو ،ةريس اهيضف -  
كتحلصم .

سب - ..

،ثيدحلاً امتتخم فدرأو يبوص تفتلا مث ،قوف ىلإ نِيتجرد دعصو  
ىنعملا ميدع عوفرملا ثيدحلا :

."ةابع" نودب ةعماجلا يف نوموادي تانب يدنع ام انأ ،ةركف ىلعو -  
يتنإ ،اهتجاحب يتنم ةداهشلاو .تيبلاب يدعق كبجاع وم ،نيز كبجاع  
كيلع فرصيب يللإ كيجيبو تنب .



ةبيرغ ةقيرطب نيملكتت

ةرّوكتم انأ .يرعشب ُثبعت ىلسكلا هعباصأ ،ٍراع فصن ً،ايضار ادب ،ريرسلا ىلع ِنايقلتسم  
رحبلا ،ةبيرق ةذفانلا ،ةءاضم نويزفلتلا ةشاش .يقنع ىتح ِفاحللاب يدسج يطغأ ،هبناجب  
ُتجلو ،رمألا ُتمهف يننأكو ،ينؤلمي بيرغ ٌساسحإو ،ةفرغلا ءاحنأ يف ةفوذقم يسبالم ..ديعب  
ُروحمتي ملاعلا اذه يف ءيش لك نأب -ً انايحأ - يل ادب يتلا ءارمحلا ايفارغجلا ،رسلا ةقطنم  
لاجرلا لعجي يذلا ،ةليضفلا بتك هب ئلتمتو عيمجلا هب سمهي يذلا ،نذإ رمألا وه اذه .اهلوح  
يف ةأبخم ةنونكم رردو ةنوصم »ئلآل« تالاحلا نسحأ يف وأ ً،اجاعن تاّينبلاو ً،ابائذ  
بالودلا ،ةريثك لافقأب بالود يف اهلك ،قودنص نطب يف قودنص نطب يف قودنص ،قيدانصلا  
اي ؟يتايح نم يدرط يف نونعمي مهلعج يذلا رسلا وه نذإ اذه .ربق بادرسلاو بادرسلا يف  
لمألا ةبيخل !

ينلأسيو هفك دسوتي هدخ ،نميألا ِهبنج ىلع سراف ليمي :

؟تانبلا ةيلك يف ِتسرد دقف نذإ -

اهيلع فّرعتي مث ةأرملا لجرلا عجاضي ملاعلا اذه يف .

تاونس ثالثل - .

ً؟ادبأ ةداهشلا ىلع يلصحت مل -

.ال -

يتجاح امف رمألا ةياهن يف جوزتأ فوس يننأب لاق .يرورض ريغ كلذ نأب رقص رّرق -  
؟ةداهشلاب

رظن ةهجو - .

ينطب ضبقنا .ءاشتناو ٍلسكب ً،ابئاثتم ىطمتي وهو اهلاق .

؟هرظن ةهجو ديؤت له -

،تويبلا تابر ةايح عنامت ال ٍةاتف نع ثحبأ ُتنك ،جاوزلا تدرأ امدنع ،عقاولا يف .ً.انسح -  
مايألا هذه تايتف ..



،تويبلا تابر ةايح عنامت ال ٍةاتف نع ثحبأ ُتنك ،جاوزلا تدرأ امدنع ،عقاولا يف .ً.انسح -  
مايألا هذه تايتف ..

؟تاحومط -

لاجرلا نمحازي - .

؟ةياهنلا يف مكملاع وه ملاعلا اذه نأل -

هرود انم ٍلكل - .

ِهيلع نوكت نأ يغبني يذلا لكشلا هشارف ىلإ ينذخأ يذلا لجرلا اذه ررق ةطاسبلا ىهتنمب  
هتلأس ،مونللً ادعتسم ،هينيع ضمغأ .يتايح :

؟هب مايقلا عيطتسأ امو ينبساني ام ىلع ًءانب يرود راتخأ يكل ةصرفلا حنمأ ال اذامل نكلو -

لزنملا لامعأب مايقلا نعطتسي ءاسنلا لك - .

كلذ نوعيطتسيً اضيأ لاجرلا - .

ةرئاث ةريغص نم كل اي - !

هبجعي رمألا نأ ول امك ،يدخ ُصرقي وهو اهلاق .

لافطألاك ً،اريثك نيلأست كنإ - .

لأسو ،هِعباصأب اهكبش ،يعباصأ تأفكنا .اهنطاب ىلع يفك ّلبق ّمث :

؟كصّصخت ناك اذامو -

رتويبمكلاب ةقالع هل ءيش - .

؟رتويبمكلا اذاملو -

نوكلا ىلع ةعرشم ةذفان لثم هنأل - .

ً؟اقح اذكه نوثدحتي ٌرشب ملاعلا اذه يف دجوي له ؟نوكلا ىلع ةعرشم ةذفان رتويبمكلا -

؟دصقت اذام -

فدرأو ةعبارلا ةرملل بءاثتو ..



فدرأو ةعبارلا ةرملل بءاثتو ..

ةبيرغ ٍةقيرطب نيمّلكتت كنإ - .

ينطاب يف ًةهاع لمحأ يننأب ُترعش .

مالكلل ىرخأ ةقيرط ُفرعأ ال - .

ُتفدرأ ريصق ٍتمص دعبو :

بادآلا ةيلك ىلإ لخدأ نأ ديرأ تنك - .

ةياكحلا ةفرعمبً امتهم نكي مل .ريخشلا يف ّطغ ىتح َموانتو هينيع ضمغأ .لأسي مل .دري مل .



ينبتلاب يٌمأ

تاركذملاو رطاوخلا نم ةريثك ليكاشك دعب ،ةباتكلا نم ٍديزمو ٍديزم دعب  
عبنلا اذه نأب ُتفرع ،دئاصق اهنأب اهتقو كردأ نكأ مل يتلا دئاصقلاو  
دبألا ىلإ يعم نوكي فوس يلخاد نم ُضيفي يذلا .

ً،اضيأ ٌمأ ةغللا نإف ،تتام دق يمأ تناك اذإف .ّلقأ - ةباتكلا عم - يمتي  
يكل قافآلا يل عّرشتو ،هبتكأ فرح لك عم ،ةريثك ٍتادالو ينحنمت يهو  
اهنون يف روكتأو ،اهميم ُّمضأو ،اهنيع نم لهنأ .

ناكملاو خيراتلل ركنتأ ،قايسلا نم اهعلخأ ،اهدّرجأو ةملكلا ذخآ ُتنك  
ً،املاع اهنم نشدأ مث ،يلثم ةميتيو ةيراعو ةفافش اهلعجأ ،هنم تءاج يذلا  
.يبأل عساشلا ردصلاو يمأ ّفك سملم ،يئامو يزبخ يه ةغللا تناك  

ُتبتك »ءيش لك« ـلا اذهل انأو ،ءيش لك يه ةغللا تناك ..

حاتفملاو ،لفقم بالود يف قودنصلاو ،قودنص يف يصوصن ُتأبخو ُتبتك  
..»سورعلا دنع« سولفلاو »سولفلا يبي« دادحلاو »دادحلا دنع«  

قالطلا« ديرت »سورعلا»و ».

أدبت نأ لبق تهتنا ةياكحلا .



يل سيل ُرحبلا

،نويزفلتلل ةلباقملا ةكيرألا ىلع ةبّشختم ُسلجأ انأو ،ةطاسبب اذكه .هل ُتلق .كعم بهذأ نل انأ  
اذه ،بضاغ وهو فرصتيس فيك - يتآلا ىلع ةعرشم ،ةبثوتم ،يردص يف يسافنأ ُسبحأو  
نأ - تئش نإ - كناكمإب ،ةفرغلا هذه نم جرخأ نل ،كعم بهذأ نل ؟يجوز راص يذلا لجرلا  
نأ ديرأ ،ةليمجلا ةفرغلا هذه يف ،انه ىقبأ نأ ديرأو ،جورخلا نم ُتيفتكا انأ .كدحو بهذت  
ىبرملا نابطرم يف اهئبخأ نأو شامقلا فتنو تاصاصقلاو سيطارقلا لك عمجأ .

تنأ بهذا - .

؟نينعت اذام -

انه نم جرخأ نل - .

ةداج ينوكت نأ نكمي ال - .

ةداج يننكلو - !

؟رحبلا يبحت ملأ -

يل سيل رحبلا - .

هبحأس ُتنكو ،قشعُي نأب ٌريدج نئاك رحبلاف ؟هبحأ ال اذاملو .رحبلا نّيبحتس :سمألاب َتلق  
انيبلا برشأ ،ئطاشلا ّيسرك ىلع ٍتاعاسل سلجأ نأ ىلع رصتقي ناك رمألا نأ الول ،رثكأ  
،ةشارفلا ،ةرحلا :نيعللا كبنج ىلع ،كرهظ ىلع ،كنطب ىلع ،حبست تنأو كيلع جرفتأو ادالوك  
نم جرختو رحبلا ىلإ لخدت ؟تايمستلا هذه عرتخت مل كنأ نم دكأتم ؟عدفضلا .عدفضلا  
!ةعئار هايملا :هوأتتو كسأر ىلع ةطوفلا عضت ،دوسألا هوياملابً ايهابتم ،لماكلاب اًلتبم ،رحبلا  
.كل حّولأف يل حّولت .رظنأو رظتنأ انأو دوعت ً،اببخ دوعت مث لجع ىلع كسأك نم فشترت !ةعئار  
ةبعل هذه .حّولأ نأ ديرأ ال .مستبأ نأ ديرأ ال .ينبعتي مّسبتلا .مستبأ يكل ةرابجً ادوهج لذبأ  

ةقالمع ةافحلس !ةافحلس :قدصم ريغ فتهت تنأوً ايلاع كسأر جرخت مث ُصوغت !ةفيخس !

!ءادوسلا ذفانقلاو فحالسلاو رحبلا ..كل ةبسنلابً ادج ٌريثم رمألا نأ نم ةدكأتم انأ ً،انسح -  
انأ امأ ً.اريثك عتمتست كنأ نم ةدكأتم انأ ..

حّولأو مستبأ ،يلخاد يف رّوضتأ ،ةصلاخلا كتعتم يف قلحبأ انأو ،ةليوطلا يسولج تاعاس  
نأ حصي ال :يل لوقت ؟بعلأو حبسأ ،كعم ،ِرحبلا يف ،كانه ُتنك ول امك فرصتأ ،ءاهلبلاك  



حّولأو مستبأ ،يلخاد يف رّوضتأ ،ةصلاخلا كتعتم يف قلحبأ انأو ،ةليوطلا يسولج تاعاس  
نأ حصي ال :يل لوقت ؟بعلأو حبسأ ،كعم ،ِرحبلا يف ،كانه ُتنك ول امك فرصتأ ،ءاهلبلاك  
يهابتلا ليبس ىلع اهلوقت .رويغ جوز انأ .كدسجب كبايث قصتلت ال يكل يحبست .

الً اضيأ مويلا .ةروع يمدق .يمدقب رحبلا سملأ نأ تدرأ يننأل رقص ينخبو ٍتاونس لبق  
زاكع ىلع ئكتت ال كنأ ءانثتساب ،هتاذ ببسلل ،هئام يف دّمعتأ نأ الو رحبلا سملأ نأ عيطتسأ  
طقف ةيحللا تفتخا .ّريغت ءيش ال .بسحو ررقت لب ،سّدقملا .

مهداسجأ ىلإ ،لماكلاب ىطغملا يدسج ىلإ ،ّيلإ نورظني سانلاو سانلا ىلإ رظنأ ُترص  
ليخنلاو ةبوطرلاو لمرلاك ةيناجملا ،ةّتيزملاو ةصمحملاو ةلوقصملا داسجألا ،لماكلاب ةيراعلا  
ريشت تنك كنأ الول ..الول ،اًلوبقم رمألا ناك ةظحللا كلت ىتحو .ليتكوكلا تاجاجزو يئاوتسالا  
يل ريشت ،ٍراع كنطبو دودشم كعذجو ةحابسلا هويام يف تنأو ،ةرم دعب ةرم دعب ةرم ،كديب  
علاط كرعش !يهبتنا :يباجح جراخ تبرست يتلا رعشلا ةلصخ ىلإ هبتنأ يكل !

مستبأ نأ يعسوب دعي ملو ً،ادج ةبضاغ ُتنك ،رمألا ةيقطنم ال مامأ ،ريثكلا كيرع مامأ .

مليف ىلع جّرفتأ فوس ،انه ىقبأ فوس انأ ً.اعتممً اتقو ِضقا ،تنأ بهذا - .



ليللا مايق

ركفت نأ ينعي ،لمألا فصن ينعي سأيلا فصن .يفاكلا ّدحلا ىلإ ةسئاي نكأ مل ،منأ مل  
ً.اضيأ فلتخم ٍناكم يف ،فلتخم ٍلكشب نوكت نأ ىلع كتردق ،كتايح يف ةردهملا تالامتحالاب  
بلقلا ةيساق »ول« .ناطيشلا لمع ُحتفت »ول« ؟هيلع يه ام ريغ ىلع رومألا تناك ول اذام .

ُتفقوت ،ةتالوكوشلاب بيلح ةبلع يلخاد يف تغرف ،تارم ثالث ةجالثلا تحتف ،فرغلا يف ُتلّوجت  
تاءاضإ ً،اضعب اهضعب ىلع ضاضقنالل ةبهأتملا ططقلا ىلإ رظنأ ،ةذفانلا مامأ اًليوط  
ام ٍناكم يف ةايحً امئاد كانه .رمت تناك يتلا ةليلقلا تارايسلاو ةفصرألا ،عراوشلا .

الو سوباك ال .بذكأ ُتنكً ابلاغ ً.اسوباك ُتيأر امام .ّيدلاو ةفرغ باب قرطأ ُتنك امدنع ،ُتركذت  
.ينرظتنت تناك ول امك يمأ جهتبت .ريبكلا ريرسلا يف مانأ نأ ديرأ ُتنك .سوباك فصن ىتح  
ُكسمي يبأو ،ىنميلا يديب ُكسمت يمأ ،امهنيب ددمتأ .يبأ نيبو اهنيبً اريغصً اغارف يل عنصت  
ينالباقي امهلعجي يذلا بنجلا ،انأ هل ُحاترأ يذلا بنجلا ىلع ُماني امهالك .ىرسيلا يديب  
ىلع يبأ عارذ فلأ ،يمأِ مدقب يمدق كحأ ،ءفدلا نم ةريغصلا ةحاسملا كلت يف ُسعنأ ً.امامت  
عضولا فلتخا .الحري نل امهنأكو ،فيخس ٍلكشب ةنئمطم ،وفغأ ٍءطبب .يرهظ هيلوأو ينطب  
ِدالبلا يف ٍةديس سعتأ نم .ةذفانلا يف يهجو ساكعنال ةرخاس ُمستبأ انأو كلذ ُتلق .اًليلق  
؟اهلك

قرألا قايرت ،يليللا قانعلا كلذ نع اًليدب ركتبأ نأ .سعنأ ىتح أرقأ نأ يب ردجي امبر  
يه ةظقيلا نأكو ،ةظقيلا وه مونلا نأكو .رذعتي مونلاو يعقاو يف يقيقح سوباكلا .سيباوكلاو  
نأ ُردقي نم ؟نآلا ُكحضي نم .كحض ُتوص يعمس ىلإ ىهانت ىتح ةدوعلاب ُتممه .ةبوقعلا  
؟مئان ّلكلاوً احابص ةيناثلا يف كحضي

ُتدعص ؟ةعساتلا ذنم شارفلا ىلإ تبهذ اهنأب عيمجلا تعنقأ نأ دعب كحضت ةحضو ؟ةحضو  
؟اذكه ُهتكرت اذامل .براوملا فصن اهتفرغ باب ىلإ ،يعباصأ فارطأ ىلع ،يولعلا قباطلا ىلإ  
ُتخصأو بابلا بناجب رادجلا ىلإ يرهظ ُتقصلأ ؟ٍهانتم ٌصرح مأ ،ةطرفم ةقث ،لامهإ وه له  
اهجنغ يف ددعتت الو ليوأتلا اهئطخي ال ةكحض ،فتاهلا ىلع كحضت !كحضت اهنإ .عمسلا  
لّطب !داااع خياب ريصت ال :ّحلت ،ُسمهت .ةعطاس ةبغرو ةيحئاضف ةثونأ اهتاددرت يف .يناعملا  
ةيناث ةرم كعلدأ ام هللاب مسق ىرت الو لعز .

يليللا ملاعلا وه نذإ اذه .يئطخ هتمرب رمألا نأكو ُفجترأ .يبادرس يف ُتنك ةقيقد لالخ  
ِرقص ءاضرإ ليبس يف تيمتسملا اهلاسبتسا ،هلعفت تناك رخآ ٍءيش لكو ؟ةيلاثملا ةنبالل  



يليللا ملاعلا وه نذإ اذه .يئطخ هتمرب رمألا نأكو ُفجترأ .يبادرس يف ُتنك ةقيقد لالخ  
ِرقص ءاضرإ ليبس يف تيمتسملا اهلاسبتسا ،هلعفت تناك رخآ ٍءيش لكو ؟ةيلاثملا ةنبالل  
اهتكحض كحضت يكل ،مئالملا ءاطغلا - عيمجلا ماني امدنع - اهسفن حنمت يكل وه ،هجاهبإو  
؟ريخألا ِليللا ِثلث يف ةمثآلا

يتنإو 9 ةعاسلا نم ؟مون نيعبشت ام :اههجو ىلع رهسلا راثآ نع اهمأ اهلأست ،حابصلا يف  
يقتلا دباعلا لثمكو ،عضاوتلا نم ٍريثكب اهينيع ضفخت ،ٍءايعإب اهنيبج ىلع ُحسمت !شارفلاب  
درت تناك ءايرلا ىشخي يذلا :

ليللا تمق سمأ - .



ذيبن

ناك ..»ذيبن« ةملك ىلع هأرقأ ٍباتك يف رثع هنأل ،اهدعقي ملو ايندلا رقص ماقأ ،مويلا كلذ يف  
ةدلج نيعبرأ يدلجل هرظن يفً ايفاك كلذ .

نوضكارتي ،ةياورلا لاطبأ ُتيأر ينيقي نيعب .ّيمدق تحت هب ىقلأ مث هقزمو ينم باتكلا عزتنا  
ةدرفو ،اهداسجأ نع ةلوصفملا سوؤرلاو ناقيسلاو عرذألا ،ةحبذملا ُتيأر ،ةراغلا ءانثأً ارعذ  
ًاعيمج اوديبأ دقل .ءاوهلا يف تراط يتلا ةميتيلا ءاذحلا .

،تيبلا شوح يف غراف ٍصيصأ يف ً،ايعامجً اربق مهل ُتمقأ .رذتعأ انأو قاروألا ُململأ ُترص  
ًاعم مهتنفد .

،رثنلا ةديصقل يرحسلا لكشلا سسحتأو ،ريلدوب لراشل سيراب مأس أرقأ ُتنك رخآٍ موي يف  
:ينلأسو باتكلا ذخأ ،يتفرغل ةيشيتفتلا رقص ةلوج كلذ فداص .ليذ الو ٍسأر الب تدلو يتلا  
لأسو ..هيحانج نم رئاطب ُكسمي هنأ ول امكً ابولقم هيتفد نم ِباتكلاب كسمأ .ناويد ؟اذ شو  
ناك ،همامأ ٍةملكب سبنأ نأب ةبغار نكأ ملو ؟نمز رخآ رعش هنومسي يللإ اذه :فافختساب  
نكمي ام عرسأب هدوجو نم صلختلاو ةهجاوملا يدافت ةيفيك ىلعً ابصنم يزيكرت .

ةيضاف سان هللاو - .

ةيضاف انأ ينعي ،ةسارد تصلخ - .

كترخآل عفنأو كل نسحأ ةيآ مك كل يرقا يموق - .

ملاعلا اذه يف ءيش يأ بحأ نأ يل حمسي نل هنإ :ىسأب تركفو .

أرقا لوقي نآرقلا .مارح وم ةءارقلا - .

ريتفزو ريتلوفو ريلدوب تاقطره أرقن ام نآرقلا أرقن - .

نمؤملا ةلاض ةمكحلا - .

ةمكحلا نم انيفكي ام نيملسمك اندنع - .

؟ةفلختم ةمأ نحن اذاملف كلذك رمألا ناك ول -

كلثم ةرفكلا تاقطره ءارو ثهلن اننأل - .



كلثم ةرفكلا تاقطره ءارو ثهلن اننأل - .

ناعرسف ،هيف اهلعف تلعف دق ةملكلا نأ ودبيو ،زازئمشالا نم ريثكب ،"ةرفكلا تاقطره" :اهظفل  
،روفصع حانج فتني ناك ول امك ،ينيع مامأ باتكلا قزمي عرشو هجادوأ تخفتنا ام  
ول ىتح ً،اموي يننيركشتس :يل دكؤي وهو ضرألا ىلع هب ىقلأ مث ً.اروعذم ُضفتني روفصعلاو  
ةمايقلا موي وه مويلا اذه ناك .

يكيتسالب فالغب اهفلغأو ،تنرتنالا نم ةنصرقملا بتكلا ِةعابطب موقأ ُترص ةثداحلا كلت دعب  
ةلكاش ىلع نيوانع فالغلا ىلع عضأو ،بلاطلا ةمدخ زكرم يف فافش :

جاحلا يسنأ .د - 221 ضوافتلا تاراهم

شيورد دومحم .د - 101 ةيسايسلا مولعلا يف ةمدقم

حلاص نيمأ .د - 301 بوساحلا ةمظنأو ةرادإلا

رمألا ةلوهس تناكو .فيلغتو ربحو ٍقرو نم ،سلف 900 طسوتملا يف ينفلكي باتك عنص ناك  
مخضلاو ليحتسملا يخأ !ريبكلا يخأ تعدخ دقل .قّوفتلاب ينرعشتو ً،اكحضم هلعجت  

هتمزه دقل ..رطملا ةيذحأو بيلاودلاو ناردجلاك !



كناتيات

سيك يدي يف ُعضي وهو اهلاق .اكيرمأ يف ةجض راثأ دقل .ضرعلا ِكبجعيس  M&M. ِتنأ  
ٍببسلو .تاونس عبس ذنم امنيسلا ىلإ بهذأ مل يننأب ملع ذمً اجهتبم ناك .لخدنل ؟ةدعتسم  
يتلا ءايشألا يه ام .أطخ ٍلكشب ءايشألا لعفأ نأ فاخأ ،ةرتوتم ُتنك .ةسمحتم نكأ مل ام  
تاجردلا دعصأ ،هعارذب ةقلعتم انأو هعم ُتيشم ؟امنيسلا يف أطخ لكشب ءرملا اهلعفي نأ نكمي  
ينسمي نأ رقص ناكمإب سيلو العف انه يننإ .ينذأ يف يبلق ّيود عمسأو ناكملا ةمتع طسو  

ةليللا كلت ُتركذت ،ةايح ُتركذتو ً.افسؤم كلذ ناكو ،مليفلاب ال ،رقص يف ركفأ ُتنك .ىتح ..

ةياكح يلع ّصقت يكل ،عيمجلا مان نأ دعب نيترهاس ،فتاهلا ىلع ٍتاعاس ثالث انيضق دق انك  
بحلاو رحبلا .كنتيات ـلا -راكسوأ ةزئاج 11 ىلع زئاحلا ،ضرألا عاقصأ هل تزتها يذلا مليفلا  
ىطغملا يبانعلا بوثلا يل فصت ،تصنأ انأو ،يكحت ةايحو تاعاس ثالث .قرغلاو توملاو  
رماقملا كاج ،ةنيفسلا فرط ىلع فوقولا دهشم ،لاتسيركلاب زرطملاو مرخملا دوسألا ليتنادلاب  
زور فوقو ةظحل فصت ،رخآلا ةرطيس تحت ةعقاولا ةايحلاو ضرتفملا ةأطو تحت ةقنتخملا زورو  
اي هللاو قلحت تناك :يل ُمسقتو ،قلحت تناك ول امك ضرألا نع اهعافتراو اهيماهبإ يفرط ىلع  
؟ةيئامنيس ةليح اهنأب نيدقتعت له !ةمطاف

ةايح اي يردأ ال - .

؟ىلعأ ىلإ ٍطيخ نم اهوبحس امبر -

؟اطيخ ِتيأر لهو -

؟هروهظب جرخملا حمسيس له طيخ ةمث ناك نإو -

يردأ ال - .

ءاطخألا هذه عم نولهاستي ال مهنإ - .

؟نم -

امنيسلا نأشبً ادج نوداج مهنإ .ناكيرمألا - .

؟فرعأ نأ يل نيأ نمو -

كميلعتب موقأ يننإ ،نآلا كلذ نيفرعت كنإ - .



كميلعتب موقأ يننإ ،نآلا كلذ نيفرعت كنإ - .

يكبأ ينتدجو ةياكحلا موخت ىصقأ ىتح لصفملا درسلا نم ٍتاعاس ثالث دعب .. .

؟ةمطاف اي ِكب ام -

ءيش ال - .

؟كاج قرغ ىلع ِتنزح ؟نيكبت اذامل -

.ال -

؟نذإ نيكبت اذامل -

يمأ ُدقتفأ - .

يهجو يفّ عشي ً،ايروفسوف ً،اعطاس يمتي ناك .

نم ريثكب حولت تناك اهتلأس اذإو ،اهدهاشت يتلا مالفألا ّيلع صقت ةايح دعت مل اهذنم  
ةايح تناك اذكه .هعم كتقو يعيضت مل كنأل ةظوظحم تنأ ،لمم مليف ..هآآآ :لوقتو ةالابماللا  
يمتي ُمواقت .

،وندي ناك هلهم ىلع .ىلعأ نم ييسرك رصاحت تراص ىتح هعارذ سراف ّدم ،ضرعلا أدب  
اندحأ حاتري نأ ،هعارذ ىلع يتبقر حيرأ نأ :دصقأ .يتبقر تحت هعارذ حيري نأ ديري ،برتقي  
يتلا هديو ،مليف ىلع جرفتت ٍبشخ ةعطق ،بشخ ةعطق يننأب ُترهاظت .يدسج بّلصت .رخآلل  
ال اذامل :ةلئسألاب ينؤلمت ،قفرب يدلج ىلع حسمت ً،اعم اهطغضت ،يعباصأ نع ثحبت تأدب  
؟لجرلا اذه ةبحم ىقلتأ نأ عيطتسأ



ةدساف ةحافت

يف ةدحاولا ،ةيليدعلا يف تانبلا ةّيلك يف ،رمملا ِفصتنم يف ناتفقاو  
لوقت .حّولت انيدايأو ولعت انتاوصأ .رجاشتن ةايحو انأ .ىرخألا ةهجاوم  
ةيحض ِكنوكل ةحاترم ِتنأ !

؟اذهكً ائيش يلوقت نأ كنكمي فيك -

ِكحراصأ نأ يبجاو نم نإ - ..

؟يننيحراصت -

معن - .

؟تاصغنملا نم يلاخلا يلاثملا كملاع نم -

هارأ ام لوقأ - !

؟يررقت يكل ِتنأ نمو -

ًايساقً ائيش كل لوقي نأ هل قحي يذلا ملاعلا يف ديحولا صخشلا انأ -  
اذهك .

اهصيمق قمرأ انأو يتءابع مامكأب اهتحسم .ينيع نم عومد تّرف ،ُترفز  
يتءابع هركأو كصيمق ُّبحأ :دسحلا نم ٍريثكب ّيوامسلا .

نأبً اضيأ ُفرعأ يننكلو ،كيخأ تيب يف ةايحلا ةبعص يه مك فرعأ -  
مل ِتنأو ،يمواقت نأ كناكمإب ..

اهلالخ نم ُقطني ملاعلا نأب ُرعشت لوقت امدنع يهو ،ةايح ُلوقت .

كفنأ مل انأ - ..



كفنأ مل انأ - ..

نم نبجأ ِتنأ .انأ كئيجأً امئاد .كتيّلك يف يقتلنً امئاد !يفكي امب سيل -  
هيفلاخت نأ ..

سدح يذلا رقصو ..بهذتو ّفجت ّيف ةايحلا ىرت يهو ،ديزملاب ينبلاطت  
ةقيدص :اهنأبً اريثك ّيلع ررك ،يلخاد نم قثبني يذلاّ حلملا اهتوصبً امئاد  
يفكي يهجو يف رظنلا ناك .ةيفاك نئارق الو نيهارب الو ةلدأ نود !ءوس  
ةايحو هليلخ نيد ىلع ءرملا .ةبغرلاب يندوزت ةايح .تاهبشلا تبثت يكل  
حافتلا لك سّوست ةدسافلا ةحافتلا ،ةدساف ةحافت .

ِتحبصأ له ؟راعلا ِكل ُبلجي يعم ِكدوجو .يتيب يف يترايزل يدوعت مل -  
؟مهلثم

ال انأ لوقي .قفاوي ال رقص نأل ،ُترذتعا اهروزأ نأ ةايح ينم تبلط املك  
.انأ ِكروزأ :يل لوقت .اهترسأ اهيلع اهتأشنأ يتلا ةقيرطلل الو ةايحل حاترأ  
بادرسلا ىرت نأ اهل ديرأ ال انأف ،ُتبذك دق نوكأو .حمسي ال رقص لوقأف  
يتمارك نم يقب ام رسخأو .

ال اذاملفً اراهزأ ينفدت نأ لجأ نم يلايللا يف نيبرهت ِتنك اذإ -  
؟كعنمي يذلا ام ؟ىهقم يف يتسلاجم لجأ نم نايحألا كلت نيلغتست

،ىهقم يف اهعم سلجأ وأ ،قوسلا ىلإ ةايح قفارأ نأب حمسي ال رقص  
بدألا سردت اهنأب فرع ذمو ،اهيوذ ةبحصب كلذ ناك ول ىتح  
ةايح .يقالخأ برختس اهنأب ّيلع ددري وهو هيّمسي امك "يجنرفإلا"  
ةدساف ةحافت .

لهسأ رمألا نيلعجت ال كنكلو ،ياوق لكب كتقادصب ةكسمتم يننإ - .

ينرصاحت .ةينغأ وأ ةدروب ماودلا ىلع ةدتمملا ديلاو لاضنلا ةايح  
ضرعم ؟ةيرعش ًةحوبصأ ِترضح اذإ ُفرعيس نم :تقولا لاوط اهتلئسأب  



ينرصاحت .ةينغأ وأ ةدروب ماودلا ىلع ةدتمملا ديلاو لاضنلا ةايح  
ضرعم ؟ةيرعش ًةحوبصأ ِترضح اذإ ُفرعيس نم :تقولا لاوط اهتلئسأب  
هاسع امف فرع اذإو ؟فرعيس فيكو ؟اعم قوسلا ىلإ انبهذ اذإ ؟ريوصت  
ِكتعتم بلسيو ِفلخلا ىلإ نمزلا ديعي نأ عيطتسي ال هنإ ؟لعفي .

كعسوب ناك نإ ً،انايحأ هنم يتلفتت نأ ِكعسوبو ً،امكحم سيل ِكديق -  
ٌراعف يلعفت مل نإو ،يلعفاف ةيرحلا نم يفاضإ ٍشنإ ىلع لوصحلا  

ِكيلع ..

ِكيلع ٌلهس :ةعفادم درأ !هتطلس ريدقت يف نيغلابت كنإ ً:امئاد ُهلوقت ام اذه  
كلذ لوق ..

ناتتفالاو بيرغتلاب دحأ اهمهتي نأ نود يزيلجنإلا بدألا سردت ةايح  
ىلإ رطضت نأ نود زنكيد زلراشتو فلوو اينيجرفو ريبسكش أرقت ،رافكلاب  
عيطتسي ،ةايح تيب يف ،دئاسولا تحت اهنوتم ءافخإو بتكلا ةفلغأ عزن  
يواست ال يتلا ايندلاب ناتتفالاب مهتي نأ نود ،ةايحلا بحي نأ ناسنإلا  

ةرضخ ةولح ايندلا ،ةايح تيب يف .ةضوعب حانج هللا دنع !

يعنص نم تسيل اننيب ةعساشلا ةفاسملا هذه نإ - .

انأ الو - .

اهتايح نيب تاقورفلا زيمأ ِداكلاب ُتنك ،متيلا ةرفح يف طوقسلا لبق  
ءايشألا بحن ،اهتاذ رجاتملا نم ،اهتاذ ءايشألا يرتشن انك .يتايحو  
نأ لمأ ىلع ةنكمملا تافالتخالا لك بيوذت لواحن ،اهتاذ ناولألاو ،اهتاذ  
ةقادصلا هذه ةيامحل اهانعدتبا يتلا ةمراصلا نيناوقلا تناكو ،ىهامتن  
ةريفضو ،تبسلا موي ناصح ليذب ةسردملا ىلإ يتأن نأ - اًلثم - يضتقت  
يرتشن نأ ،انيدل لضفملا وه يدرولا نوللا نوكي نأ ،دحألا موي ةيسنرف  
نأ اهنأش نم ىرخأ ءايشأو ،يساردلا لصفلل ةسردملا ةبيقح سفن  



يرتشن نأ ،انيدل لضفملا وه يدرولا نوللا نوكي نأ ،دحألا موي ةيسنرف  
نأ اهنأش نم ىرخأ ءايشأو ،يساردلا لصفلل ةسردملا ةبيقح سفن  
يهامتلا كاذ لك دعب - ُفالتخالا .ريثكب يمتي لبق كلذ ناك .رثكأ اندحوت  

حراج - .

ةوخإ نهدنع سيل ،يتبحص ىلع تاديدجلا ِكتاقيدص ةبحص نيلضفت -  
رقص لثم رابك .

انأ ؟ؤرجأ لهو ؟اهمولي نم .يريغ تاقيدص ةايحل راص ةعماجلا دعب  
..يهو !يقيقح ءبع يننإ .ةسراقلا ِتارسحلاو ةديعبلا ةيلكلا ةقيدص  
ىلإ اهعم باهذلا ىلع تارداق تاقيدص ،بنيزو ةيوارو ءاميش اهيدل راص  
يف اهتسلاجمو ،قوسلا ىلإ اهتقفارمو ،لزنملا يف اهترايز ،امنيسلا  
دايعأو سارعألاو تالفحلاو ،ةيعامتجالا تابسانملا رئاس روضحو ،ىهقملا  
يذلا ميحجلا يف ءاقبلا ليبس يف ّيلع ةمرحملا ةهكافلا لك ..داليملا  
يتنج هيّمسي .

ًاحيحص سيل اذه - .

حيحص لب - .

يلجأ نمً ائيش يلعفا .كفلخ ضكرأ انأو الإً ارخؤم يسفن ىرأ ال يننإ - .

؟لعفأ نأ ينم نيديرت اذامو -

ًادغ يعم يلاعت - ..

؟نيأ ىلإ :يتءابع فارطأب يعومد حسمأ انأو ،ُتقشن

كذخآل ّرمأ فوس .12:30 ةعاسلا .نافيك يف .ةيرعش ةحوبصأ - .

ينلكأي ال ىتح ةدساف ًةحافت نوكأ نأ يلع امبر ؟ةدساف ةحافت ةايح  
دحأ .



ينلكأي ال ىتح ةدساف ًةحافت نوكأ نأ يلع امبر ؟ةدساف ةحافت ةايح  
دحأ .



ِكرعاش

.ةعلس سيل رعِّشلا نأل ،ةجئار ًةعلس سيل رعِّشلا نأل ،ةريغص ًةعاق تناك  
نأ ،يتايح يف ةرم لوأل ،يناكمإب راصو ،ِلّوألا ّفصلا يف انسلج  
،ءارعش ةثالث اوناك .ةغللا يف َبوذأ نأو ،يريغ ِتوصب رعشلا ىلإ تصنأ  
مهسيرارك نيلماح ،ةفلتخم ٍتايلك نم اوؤاج ،ةبلط مهعيمج ،ةعبارٌ ةرعاشو  
.دحاو الإ مهلك ،نوهباشتي اوناك .مهرعِش انيلع اوقليل ،ءاضيبلا مهقاروأو  
،يرشبلا هفعضب رهاجو ،ةلواطلا ىلع ُهتشاشه عضو ُهدحو يذلا ُدحاولا  
يف ىقيسوملاو ،كسامتلا ُكلمأ ال انأ .حورجم انأ ،قلق انأ ،فئاخ انأ لاق  
اهراتوأو ةغللا ِتاجنمكب نيججدم اوؤاج .نذألا ال حوّرلا اهعمست يرعش  
ً،افيحن ناك .هبعري ُهمف نأكوُ أرقي ،روفصع ةرجنح هل تناكو ،ةخذابلا  
راطإب نِيتراظن يدتري ،ضيرع نٌيبج هل ،هرعش ةيقب قلحيو علصأ فصن  
امهنأكو ِناليقث ناّجزأ نابجاحو ،ِناترئاغ نانيعو ،ةّيطنحٌ ةرشب هل ،دوسأ  
هبشت ةيتيز ةزولب يدتري ً،افاج ُهقيروً اقيقد ُهمف ناك ،ملاعلا ِلقثب ِناءوني  
ناك .يرادج يف عدصلا ُهبشي ٌقش نميألا هبجاح ىلعو ،يتفرغ ةداجس  
نأ نود ،ةبرغلاو متيلاب ٌرماع ُهرعِش ،ههبشت يتايح تناكو يتايح ُهبشي  
ُقطنتسي هنأب ُترعش ،هرعش أرق امدنع ً.امامتً ابيرغ الو ً،اقحً اميتي نوكي  
اننيب تّدتما يتلا ةكبترملا ءابرهكلا تناك ،يلخاد يف ةنماكلا ةعيجفلا  
كلذ ةحوبصأ يف هيلإ تصنأ دقً ادحأ نأب ُدقتعأ الو ،اًلئاهوً ايفارخً ائيش  
يمف هنأكو ينلوقي ناك .يريغ ..مويلا .

ةململ يف عيمجلا عرشو ُليزهلا روهمجلا قفص .مهرخآ ناك ً،اعيمج اوهتنا  
ةايح ينتلأس .ةرداغملل دادعتسالاو مهضارغأ :

؟ءيجملا قحتسي رمألا ناك له -

ديكأتلاب - !



ديكأتلاب - !

راصتنالاب رعشت يهو يعارذ يف ينتزكل :

ًامئاد يمالك يعمسا - .

لعفأس يننأ ودبي - .

؟نذإ كيأر ام -

؟ءيش يأب -

ءيش لكب - .

مهلمجأ ريخألا - .

؟ماصع نيدصقت -

همسا وه اذه نأ نظأ - .

هنمً ائيش مهفأ مل .ضماغ هنإ - .

يسفنل همهف ركتحأ نأ ينّرس امنأكو ُتمستبا .

قلقلا ضعب ينمهاد :

ايندلا ّيلع ميقي فوس هيلع ُترخأت اذإ .قئاسلا لصي نأ لبق ِضمنلف - .

ًاروف دوعنس ..يقلقت ال - .

ثدحتي دحأ ال ،"ِكرعاش" نيكسم :تقّلع اهنأ الول ،يضمن نأب انممهو  
هعم !

.وه الإ مهلك ،ةئنهتلاو لاؤسلل هلوح قلحتت ٌةلث نيكراشملا نم ٍلكل ناك  
كلذ ُلعفت ،ةنونجملا ةايح !هيلع مّلسن يلاعت :تلاقو يدي نم ةايح ينتّدش  



.وه الإ مهلك ،ةئنهتلاو لاؤسلل هلوح قلحتت ٌةلث نيكراشملا نم ٍلكل ناك  
كلذ ُلعفت ،ةنونجملا ةايح !هيلع مّلسن يلاعت :تلاقو يدي نم ةايح ينتّدش  
هنم مهفت مل يذلا رعاشلا" رطاخب رسكت نأ ديرت ال يتلا ّمألا ةزيرغب  
ةايح بناج ىلإ ُتفقو ناردجلا تمصب ؟ّيلإ ُرظني ناك له ..وهو .ً،ائيش  
ٌمالكو ،رثكأ هل أرقت نأ ىنمتت اهنأب هربختو ،ِحيدملا يف ُبهست تذخأ يتلا  
اهثيدح تمتتخا مث ،ةبيط اياونب عوفدمو يقيقح ريغو ليمج ،رخآ ٌريثك  
َضاغ ،هابجاح عفترا ً!اضيأ ةرعاش يتقيدصو :ةطاسبب ُهتربخأ نأب  
.ةأجافملا يف بهاذلا يبلق َبوص ،يبوص هينيع هجو ةرملا هذه .يبلق  

طيباخش بتكأ انأ ،ةرعاش ُتسل انأ :ُتأتأت .يبلق قفخو ييرعب ُترعش !

طيباخشلا بحأ - .

ةقرولا ّسدو ،ِهتديصق رهظ ىلع يصخشلا هليميإ بتك ّمث .مستباو اهلاق  
؟تنب اي ِكب ّلح اذام :ةايح ينتلأس ،فجتري يعذج أدب .ىضمو ،يدي يف  
درب :ةمومحملاك ُفجترأ ُتنك ،درأ مب فرعأ ملو !

.يحور نم ٍةرفح ِقمعأ يف ،بادرسلا ِرعق يف ُصفرقأ ينتدجوو تاعاس  
ّيف ُرشتني ،مويلا رهظ يتايح قرتخا يذلا ولحلا رطعلا اياقب سفنتأ  
ةديصقلا رمتست نأ ديرأ ،ةبرجتلا ليطأ نأ ديرأ يسفنل ُلوقأ .ُءاشتنالا  
هل ثعبأ فوس .حزق سوق لثم ،نيتيفارخ نيتفض نيب ةدتمم ،دبألا ىلإ  
يف اهتبتك دق تنك ةلاسرب هل ثعبأو يل ُرصتنأ فوس ،نآلا ةلاسرب  
ُتيفخأو ،لسع نابطرم يف اهتأبخ مث ،اهتيوطو اهتيوطو ،ةصاصق  
هنع ّضفأ ،ُرعشلا وه قودنص ِنطب يف ٌقودنص .يريرس تحت نابطرملا  
حتفأ .نيقيلا نِيع نم ،توحلا ِنطب نم ،ءافخلا ِبيج نم هلتسأو هتينارس  
ريثكلا ِضيبألا غارفلا يفو ،يديربلا هناونع بتكأ .رتويبمكلا ةشاش  
ةملك 14 نم ةليزهلا يرطسأ ةباتكل يعباصأ تقباست :

" دوسأ ٌبقث يبلق



" دوسأ ٌبقث يبلق

ءيش لك ُّصتمي

ةرهاقلا مدعلا ةهوف انأ

ملاعلا ةمايق انأ "



مالحألا ةعفص

رمألا يهتنيو ينعفصي ول ىنمتأ ُتنك .

ةعفصلا كلت لجأ نمً اريثك ُتيّلص .

يمالحأ ةعفص اهتيّمس .

احيرص ناك هنأ ول ،ميئل هنأب لوقأو يديب هيلإ ريشأ نأ يعسوب راصل ،ينعفصو رساجت هنأ ول  
،لخادلا نم ةدساف يننأب رعشأ نأ نود ،ددرت نود ههركأ نأ يعسوب راصل ّيلع ِهناودع يف  
نأ يف ةلواحملا نع – امبر – ُتففكل ينعفصت هدي نأ ول .بذكلاب ةرماعو قوقعلاب ةروفخم  
يساسحإ راصل .هللا ىلإً ابّرقت تالواحملا كلت يّمسأ نأو ،ِبدجلاو مهولا ملاع عم قستأ  
رثكأ ينتببحأل ،لقأ ِبنذلاب .

دوعي امك ..دوعأو ،هتيب نم برهأ ،هاشاحتأ تنك ٍتاونس عبس لاوط ..انأو ،لعفي مل هنكلو  
هيلعٌ ةريبك ءامسلا نأل ،صفقلا ىلإ ةحنجألا رسكتم روفصعلا .

يك هللا ىلإ لهتبأو اهيلإ شطعتأ ،هتيحض يننأب قدصأ يكل ةعفصلا كلت ىلإ ةجاحب ُتنك  
ةلوجرو ةيفافش رثكأ نوكي ال اذاملو ؟ءيجت ىتم .ةياهنلا ةعفص ،مالحألا ةعفص ،اهايإ ينقزري  
كحضم ِكهجو لوقي وأ ،ُتندند املك »زاشن كتوص« يلع ددري نأ نم الدب ،يل هئادع يف  
يننأب ،دحأ اهب بغري ال ةطقنم ةزوم يننأب لوقلا يف ّحلي وأ ،اينيرفوزيشلاب ةباصم كتماستباو  
يأ يف هناسحتسا لانأ يكل يغبني امم ٍريثكب لقأ يننأب ،ركفأو أرقأ نأل ةلهؤمو ةيكذ ُتسل  

يف هللا اضر ىلع لصحأس فيكف ،ريبك خأ درجم وهو هئاضرإ ىلع ةرداق نكأ مل اذإف ،ءيش  
؟هئايلع

- يلقع يف - رقص ناك ،همف يف ِكاوسملاو ةيحللا بجومب ،لزنم ٍيحو لثم همالك ُتذخأ دقل  
ءادن نّيبتأ دعأ ملو يبلق ىلع نار دقل .نهولاو ملألاب ينؤلمت يتلا ةقيقحلا ،ةقيقحلا لوقي  
ُتللض دقل ،ىدهلا .

يف يب فذقتو سوباكلا ددبت ،نميألا يدخ ىلع ،ةيودمو ةيوق ةعفص ،ينعفصي هلعجا بر اي  
ىتح ينعفصتو عفترت هدي لعجي نأ هللا ُتوعد ،تاونسل ُتلهتبا ً،ارارم ُتلهتبا .ةظقيلا ميحج  
رّرحتأ .



ىتح ينعفصتو عفترت هدي لعجي نأ هللا ُتوعد ،تاونسل ُتلهتبا ً،ارارم ُتلهتبا .ةظقيلا ميحج  
رّرحتأ .

نييميداكألا نم روهمج ىآرم مامأ كلذ نوكيسو ،اًلعف ثدحيس رمألا اذه نأب ّيلإ لّيخي مل  
ىلوألا ةيرعشلا يتحوبصأ يف ،ءاقدصألاو .





.

ديربلا قودنص
ينورتكلإلا



ةلاسر :

ةرشابمِ حرجلا نم نيفرغت كنأب ُدقتعأ .

؟كرعش نم ديزملا ّيلإ نيلسرت ال اذامل

ةحابسلا ديجأ انأ ،يقلقت ال .

؟ِكمسا ام ةركف ىلع

ءامسأو ،ةرهاقلا مدعلا ةوق ،ملاعلا ةمايق :ِكيدانأس يننإف الإو ،يرابخإ ىلإ ةرطضم ِتنأ  
كتديصق نأب نيفرعت ،»مالظلا مف« ـب همأ بقلي ناك وبمار روترآ .عونلا اذه نم ةفيطل ىرخأ  
؟مالظلا مف ؟اهسفن ةهّوفلا هبشت

مالظلا نم ُفاخأ ال انأ ،

؟ِكمسا ام نذإ

ةلاسر :

؟نيّدرت ال اذامل

؟ِتبضغ له

؟ِكانذأ رمحت له ؟ةبضاغ ِتنأو نيدبت فيك



؟ِكانذأ رمحت له ؟ةبضاغ ِتنأو نيدبت فيك

؟اهلسغب نيموقت مأ يناوألا نيرسكت له

يبواج .

در :

مهوك ملاعلا ودبي انه نمو ،ةديصقلا لخاد شيعأ انأ .

قئاقحلا نم رثكأ ينفيخت ماهوألاو ،مهولا اذه نم ءزج تنأ .

ضرألا تحت ّيفارخ ٍبادرس يف ،ءيش لك نع ةعطقنم شيعأ يننإ .

يلخاد يف ةلفطلا ُتمطف دقل .

يمسا وه اذه ..

ةلاسر :

اًلهم ُمطاف أ

ِكنيب لبق ..

ىرخأً ةديصق ينطعأ .

ةلاسر :

ةلزهم هذه .نيتعاس ذنم انه ِكرظتنأ !

تمصلا يف ةعراب كنأ حضاو .

ً؟ايموي ِهيلع نيبّردتت ةعاس مك



ً؟ايموي ِهيلع نيبّردتت ةعاس مك

ِكنأشو ككرتأ ىتح ينبجعي الً ائيش يلوق .

ّينم وكشيو ٌنخاس هنإ ،نيعللا زاهجلا اذه ئفطأ نأ ديرأ ..

ِكنم .

در :

؟ديرت اذام

ةلاسر :

ةديصق نم ٌرعاش هديري ام ِكنم ُديرأ .

كلالخ نم رعشلا بحأ نأ ُديرأ .

كمد يف ُرفاسأ ،ِكربسأ ،ِكقزمأ ،ِكيكبأ ،ِكبتكأ ،كحرطأ نأ ديرأ .

كنكسأ نأ ديرأ .

ًانايحأ يدئاصق ّلبقأ انأ ،

ًانايحأ اهقرحأ ..

اهلامج ىلع ُدمتعي ُرمألا .

ءيش لك وه ِكنم ُهديرأ ام .

در :

ًادج ٌرثؤم ،



ًادج ٌرثؤم ،

كقّدصأ ُتدك .

ةريخألا ةلاسرلا هذه تناك .



كاردتسا

يترصاخ يف ٌعورزم ٌلاؤس ً،امامت ِفصتنملا نم ةمسقنم .ةضقانتم انأو رهشأ ةتس .

ِتكله لب :لوقي يبلق ،ُتوجن يننأب يل ُدكؤي يلقع .

اًلجر ناك ول .ىرخألا ولت ةدحاو ،يججح ُّدنفي يبلق أدب .ةنويل رثكأ ُترص رهشألا هذه لالخ  
يف ةقيقد ةبرض ،يملق سأرب ،هيلإ ُتددس دقل .ةءاسإلا ُهتحرج امل ..ً"ابئذ" ناك ول ً،ائيس  
هتديصق يف :ةيساسح رثكألا ناكملا .

اذكه ،نوهوبشم لاجرلا لك .ينبلغ يرذح نأ الإ ،هتاملك ىلإ يلخاد يف رّوضتأ يننأ مغرو  
ريبكلا خألا نوكي دقف بجاو ُرذحلا ."ةجعن" يه ةاتف لكو "بئذ" وه لجر لك ،رقص لوقي  
ةياهنلا يفً اقحم .

ُتنك ،نانحلل ًةنوؤم ىركذلا ُدقوأو ناكملا ِةمتع يف ىلمتأ تحر ،ةكلاحلا ِةدحولا يلايل يف  
يتسرطغ مغر- هل ينعأ ُتنك نإ ،ىتح ينركذتي ناك نإ ً،اضيأ يب ركفي ناك نإ لءاستأ  
يل وه ِهينعي ام - يتمصو .

يضفرو يّتنعت مغرو .ةلحاق ٍةايح يفً ايناحو اًليمج نوكي نأ نكمي ام لك ،ءيش لك ناك دقل  
ديعتسأ انأو ٍةوقب يتداسو ُنضتحأ يسفن ُتدجوو .ةظحل كلذ نأشب كشأ مل يننأ الإ يدانعو  
،فيخم ٍلكشب ةقيمعلا هنيع ،يحور عاق ىلإ ُرظنت ُهنيعو هتديصق أرقي ناك موي ،هب يئاقل ىركذ  
يحور يف ٌبوكسم ،ىقيسوملاو رارسألا نم ٌليل .

،ُتيشتناوً ارارم ُهلئاسر ُتأرق .هفرعأ يننأب ُترعش ىتح ،رهشأ ةتس لاوط ،موي لك هيف ُتركف  
اذإ سأب ال :يسفنل ُتلق ،ملاعلا نم ينمصعي يذلا كيمسلا يدلج ينع ُتطقسأ ،ُتيخترا  
؟رسخأس اذام ،ىرخأ ٍةبرضل كسفن ِتضرعو ترطاخ اذإ ،كتازارتحا نع اليلق ِتلزانت

رثكأ يننأب رعشأ ُتنك ،بضغأ انأو ينذأ نول نع بيرغلا هلاؤس أرقأ ُتنك ةرم ّلك يفو  
امو ،هب سحأ امل دحأ ثرتكي نأ نود تيبلا اذه يف تاونس ذنم شيعأ يننأل ً،اظح تايتفلا  
نع ينلأسيو بيرغلا اذه ينيتأي نآلاو .ال مأ مانأ نأ لبق ىشعتأ تنك ام اذإو ،هجاتحأ  
؟بضغلا دنع ينذأ رمحت له ،ّيف ُهفرعأ ال ٍليصفت

رثكأ قوفي ٌءيش ،جراخلاو لخادلا نم يحيرشت ،يتسارد ىلإ ِهلخاد يف لجرلا قبش ناك  
ضبقم كسمت ُدي .ةروص نم ةعطتقُم ةروص ً،ارارم ُهتّليختو ينيع ُتضمغأ ً.احومج يتالايخ  
ٌجرع ،ىرسيلا ةبكرلا يف ٌفاج ٌحرجو بجاحلا يف ٌبدن ،دخ ىلع ٌشمر ،نيبج يف ٌقرع ،بابلا  



ضبقم كسمت ُدي .ةروص نم ةعطتقُم ةروص ً،ارارم ُهتّليختو ينيع ُتضمغأ ً.احومج يتالايخ  
ٌجرع ،ىرسيلا ةبكرلا يف ٌفاج ٌحرجو بجاحلا يف ٌبدن ،دخ ىلع ٌشمر ،نيبج يف ٌقرع ،بابلا  

ينيقي نِيعب اهتيأر مأ يتّليخمب اهتعنطصا تنك نإ يردأ ال ،ةريثك ءايشأ .ءادوسٌ ةوهق ،فيفط .

ءيشلا لثم ،ةديصق لثم ،بنذ لثم ،رِس لثم ،يلخاد يف هب ظفتحأ انأو رهشأ ةتس تّرم  
يف ُملاعلا طرفأ املكو ،يحورل ةنوؤم ،ينوفج يف هتأبخ .ةنكمم ةايحلا لعجي يذلا ديحولا  
ةميمت لثم ،يبلق ِبيج نم ُهجرختسأ تنك ،ِةءاذبلا .

،أدبت نأ لبق تهتنا ةقالع ،ةبقاعتم لئاسر عضب ،هنم هب ُتيظح امب يفتكأ نأ يعسوب ناك دقو  
هنأل هللا ركشأ نأو ،يفتكأ نأ يعسوب ناك ..رعشلا ِةفاح ىلع ُردخلا ،يدسج يف ءابرهكلا  
رخآ ٍلكشب نوكت نأ نكمي ةايحلا نأب قدصأ ينلعجت لئاسر سمخ ينحنم .

رهشأ ةتس تضم ..

ةلاسر :

ةياكحلا هذه يعمسا .

ِكل لوقي فوسف ،اياكحلا ُبتكُت فيك ُفرعي ال هنألو ،ةياكح بتكي نأ ررق ٍرعاش ةياكح هذه  
ناك ام اي ناك :هتدج هل لوقت املثم .

ةياكح بتكي نأ رّرق ٌرعاش كانه ناك ،ناك ام اي ناك .

نآلا اهبتكي هنإ .

،ةفيخس ةيفاقث ةيلاعف يف كراشي نأ ررق ،دحأ ُهاري ال ٌرعاش ،دحأ هأرقي ال ٌرعاش كانه ناك  
ً،ايئرم ال ُرعاشلا ناك ،ريعشلاب رعشلا طلتخا ،راهنلا كلذ يف .ةفيخس ٍةصنم ىلع سلجي نأو  
اهيف ،عبرم رتم 7*7 اهتحاسم ،ةيعماج »رانيميس« ةفرغ يف ،ةيبغلا ِهتارارق نمث عفدي ناكو  
،هتأر يتلا ةدحاولا ،طقف ةدحاو ،ةدحاو ىأر لب ،مهنم ةرشع رعاشلا ري مل ً،اصخش رشع دحأ  
ًايئرم ُهتلعج يتلاو .

ىرخأ ةلطب ةصقلا يف راص ةظحللا هذه ذنم ،

ةدحاولا»و »رعاشلا« نآلا انيدل راص ».



ةدحاولا»و »رعاشلا« نآلا انيدل راص ».

همف نم ُجرخت تاملكلا نأب - قوبسم ريغ ٍوحن ىلع - ُرعشي ناكو ،هتديصق رعاشلا أرق  
..ىأرو ،ىقيسومو ىنعمو ةحئار ،ضرعو كمسو لوط اهل ريصي ،طيحملا ءاضفلا يف لّكشتتو  
ىآر .اهدلج ماسم يف ُّطحتو ..»ةدحاولا« ّدخ ىلع ُليست يهو هتديصق تاملك ،ِهتشهد ةدشل  
ُسلجت ،اهيلإ ريطت ،هنم رثكأ اهبحت ،هيلإ ٌةحاترم يه امم رثكأ ةدحاولا ىلإ ةحاترم هتاملك  
نأب ،رعاشلا ىآر ،ةرم لوأل .جورخلا ضفرت ،اهشومر يف ُشعشعت ،اهعباصأ فارطأ ىلع  
قّدصو ،هسفن هيلع نظ امم ،ِهسفن نمً اريخأ ققحتو .ثعُبت لب ،تومت ال هُرداغت يتلا تاملكلا  

رعاش هنأب ُهربخأ يذلا هلخاد يف توصلا كلذ ِهتايح يف ةرم لوأل .

رعش ،ركذيً ائيش لقت مل اهنأ مغرو ،سانلا ّضفنا ام دعب رعاشلا نم »ةدحاولا« تبرتقا امدنع  
نمً اقثاو ناك دقل .ةدحاو ةرمً ارعاشوً ايئرم هتلعج يتلا ةدحاولا ُهبهي ،هفص يف هلك نوكلا نأب  
ًائيش هحنميو ةرم لوأل هل ُزاحني ملاعلا نأب ،ةمالعك رمألا ىأر هنأل ً،ادجً اريثك ً،اريثك ِهسفن  
نوكي نأ نم لمجأ َرمألا نأب هيلإ لّيخ ،ةرعاش اهنأب فرع امدنع .ةدحاولا كلت هحنمي ،هديري  
رطسأ ةعبرأ نم ،اهتبتك ةديصق هيلإ ْتلسرأ امدنعو ،ينيعب رمألا ىرأ نأ ُبجي لاقو ً،ايقيقح  
تسيل يه :هسفن يف لاقو ،لخدي يكل ِهينذأ نم هدشت ،ةقيحسً افوهك اهنطاب يف سّملت ،طقف  
نيكاكسلاكً ارعش ُبتكت يه لب ،بسحو هجولا ةولح ةاتف .

كاردتسالا اذه دعب ةياكحلا لمكنل نآلاو .ةولح ةدحاولا نأب رعاشلا ُدقتعي ،حيحص اذه  
فيخسلا .

هنأكو اهيلإ بتكي نأ ،ةكحضملا ةيناولهبلا تازفقلا كلتب رعاشلا موقي نأ ةدحاولا عقوتت مل  
دقتعت .ةقحم اهنإ ،يقطنم ريغ رمألا .تاونس ذنم اهتفرعم ىلإ قوتي ،تاونس ذنم اهفرعي  
؟ىتم ؟اذكه تيوتكا ىتم :ةدحاولا لأست ،بذكي وأ غلابي رعاشلا نأب ةدحاولا

هنكلو .هناتتفا مهفي يكل ليوط ٍتقو ىلإ جاتحي الو ٌرعاش وهف ،ةيافك هيلإ هبتنت مل اهنأ ودبي  
هاياون نأ مغر ،ءيس لكشب رمألا لعف دقل ً.اكحضم هسفن نظي ناك ،ةفيخس ءايشأ اهيلإ لسرأ  
،دانعلاو ةرباكملا نم رهشأ ةتس دعب ،هتصق يه يتلا ،ةصقلا هذه مويلا ُبتكي وهو ً،ادج ةبيط  
ةمطاف اي فسآ انأ ً:ادحاوً ائيش لوقي يكل .

ماصع .

در :



در :

ماصع يزيزع ،

بضغلا دنع ٌّرمحت ينذأ تناك نإ ُفرعأ ال ،

نذأ يل نأب ىسنأ ُتدك دقل .

يناوألا ُرسكأ ال ،

اهلسغأ ال ،

ةآرملا يف يهجو رسكتي امدنعو

يلخاد وه يجراخ نأب رعشأ .

ةخورشم يحور ةجاجز ،

غمص ةباتكلا

ضعب ىلإ يضعب ّدشت اهنإ ،

وجنأ ينلعجت ،

ًاضيأ كلهأو .

بسحو ُبتكأ ،

سكنيلك« ةبلع عاق ىلع ةليزهً اصوصن ُبتكأ »

يرتافد ُفدهتست ةراغ يأل يزارتحا ءارجإك .

ينهبشت اهبتكأ يتلا ءايشألا ،

زاشن انأ .



زاشن انأ .

ةلاسر :

ةمطاف يتزيزع .

ءاقتلا ُهبشيً ائيش راصو ،نينثا ىلإ عّرفت مث ،يماهبإ يف ٌريغص ٌقرع رفن ،ةباتكلا ِطرف نم  
ملاعلا ِهجو يف هعفرأ ،يعبصأ يف ّيقارعلا رّهنلاب ٌديعس انأو مويلا كلذ ذنمو ،ِتارفلاب ةلجَد  
يمد نم ُرفني باّيسلا ."ىدرلاو ِراحملا بهاو اي !جيلخ اي جيلخلاب خرصأ"و .

ىتفلا ّنج لوقي يبأ .يمأ ُكحضت كلذ لعفأ امدنع ،

3(؟رجح ىتفلا نأ ول هل لوقأ ).

رطسم ريغ ٍقرو ىلع ُبتكأ انأ ،

يفاوقلا ُلخلخأ

ضحملا هجهّوتب لفتحأو رعشلا نازيم سودأ .

وه مويلا ِكل يلاؤس :

؟ةيادبلا ذنم ..اًلدسمو اًلسرم ،اذكه ِكرعش ِتبتك له

ةمطاف اي ريخلا حابص .

در :

ماصع اي ريخلا حابص .

ليدانم ،ةفلغألا ةعوزنم بتك ،ةطقنم ةزوم ،رتويبمك ةشاش ،نآلا اهيلإ سلجأ يتلا ِةلواطلا ىلع  



ليدانم ،ةفلغألا ةعوزنم بتك ،ةطقنم ةزوم ،رتويبمك ةشاش ،نآلا اهيلإ سلجأ يتلا ِةلواطلا ىلع  
نأ عنامت الو اهتبارغ ىلإ ُحاترت ،اذكه ءايشألا تناك اذإ .ةلمن نامثجو ،تيوكسب تاتف ،لوتيد  
كلذكو ،كبترمو ككفم ملاعلا .ةلواطلا هذه يصن هبشي نأ ديرأ انأف ،فالتخالا لك مغر رواجتت  

يرعش وه .

يتشاشهل الو يكابترال تسيل ،نازوألا ،يفاوقلا ،

ةفجترم يشمأو ،ّصنلا لوط ىلع رسكنأ انأ .

هيلع فراعتملا رعشلا هبشي ال ُهفرعأ يذلا ُرعشلا ،

ًاسابتلا رثكأ هنإ .

ريلدوب ـلً اروطس ةرم يخأ أرق امدنع

؟نمز رخآ رعش اذه :لأسو ةنانر ةكحض قلطأ

قح ىلع هنإ .

ريخألا رخآلا نمزلا ىلإ يمتنأ انأ .

قئاقد سمخب ملاعلا ةياهن قبسي يذلا نمزلا .

ةمايقلا موقت نأ لبق اهسرغت يتلا ةليسفلا ُهبشي هبتكأ يذلا رعشلا .

ريعبلا ُحدتميو ةرايسلا ُنعلي لاز ام يخأ .

قح ىلع انيأ يردأ ال .

ًامئاد اذكه ُتبتك دقل ،معن ،

ةديصقلا تعستا ةنازنزلا تقاض املك .



ةديصقلا تعستا ةنازنزلا تقاض املك .

ةلاسر :

ةمطاف اي ريخلا ءاسم .

ام نأبً اقحال فشتكا مث ،ةيلخادلا ِهبايث يف اهبّرهو ،نجسلا يف هتاركذم بتكً ارعاش ُفرعأ  
رعشلا فشتكا يذلا رعاشلا اذه ،هلك ُهتأرق يننكلو ،هفرعأ ىنعمب ُهفرعأ ال ً.ارعش ناك هبتك  
ودبي ؟هرعشو هرعذو طوغاملا دمحم نيفرعت له ؟هنيفرعت له ،ةيبذاجلا نيناوق نتوين فشتكا امك  
ةمطاف اي هلثم كنأ .

رثكألا ةغيصلا يف كلخاد يف ةديصقلا هيف نيفشتكت يذلا دحلا ىلإ ةيقيقح ِكنأ ينبعري  
ناسنإلا ةاسأم نيرضحتست ،ةمّرحم ٍةرجش بوص ِكدي نيدمت كنأ ول امك نيبتكت كنأ .ةيئادب  
هبعرو هطوقسو ،ىلوألا .

يئارلا ةلاسر ظفحأ نأ ،ريلدوبو رانرب نازوسل امالك ديعتسأ نأً امئاد يلع ناك دقف ،انأ امأ  
لكشلا رربأ نأً امئاد ّيلع ناك ،دادح مساقو جاحلا يسنأو سينودأ نم سبتقأو وبمارل  
رعشلل ىتح ،ءيش ّلكل كوكص - ودبي ام ىلع - كانهف ،يتديصق هيلع ءيجت يذلا يوضوفلا .

نأب نوؤرقي الً ارشب عنقأ نأ لواحأ .أطخلا ملاعلا يف ةضرتفملا "يتيعرش" نع ثحبأ يننإ  
رثنلا يف ىتح ،ناكم يأ يف دجوي نأ نكمي رعشلا .

نمو ،كسفنب ِتفشتكا ِتنأ ،ِكرهوج نيبتكت ِتنأ ،اذه لك ىلإ يرطضت مل ةمطاف اي ِتنأ  
ةفسالفلا رجح وه كبلق نأب ،كتنازنز .

ةبسانملاب :

؟ةنازنز :نينعت لهف "ةنازنز" نيلوقت امدنع

؟ةنازنز :ينعأ

در :

13( مقر ربنع )



13( مقر ربنع )

ورمع ةنازنزو ٍديز ةنازنز نيب

وحنلا بتك لوط ىلع نابراضتي امهنأل

اهضرعو ..

ِفقسلا ىلإ ةقونشم ةحورم ةمث

اهحنمب ٌدحأ ركفي مل

ةقئال ةزانج .

ًاضيأ انيدل

يشيبوستيم« ـلا فييكتلا ةدحِو »

رادجلا هجو ىلع اهقير ُليسي

عنامي ال ُرادجلا

بسحو عدصتي هنإ .

ٌةيراع يبتك ،

اهدلج اهنع ُتعلخ

رّجشم اياده ِقروب اهفلغأ نأب اهتدعوو

لعفأ مل .

شيورد« ةيرادج »

ضيبأ ةعابط قروب اهتفلغ



ضيبأ ةعابط قروب اهتفلغ

ُتبتك قصاللا عباطلا ىلعو :

« ةيلآلا مظنلا يف ةمدقم »

101

اًليل ةعساتلا ِةعاسلا يف

زاهجلا ئفطأ نأ ّيلع ُمتحتي

سمشلا قرشت ىتح

يخأ ُلوقي

نِيطايشلا مودق دعوم هنأب

ةءاضملا ِبيساوحلا ىلإ

يريبيسلا َءاضفلا نأل

ةناح ىلإ ُبلقني

يسفنل لوقأ :

اليردنس ُتنك ول

ىرخأ ٍتاعاس ثالثب ُتيظحل

رحّسلا لوزي نأ لبق

ةاهلملا ئفطنتو .

اليردنس ُتسل انأ .



ةنازنز لوقأ امدنع ،

ًامامت ِهينعأ ام اذهف :

ةنازنز ..

« 4(»كبقاري ريبكلا خألا ).

ةلاسر :

ليللا فصتنم دعب ةدحاولا اهنإ ،

؟ةمطاف اي ِتنأ نيأ

دربلا نم ُتومأ انأ ،ليزه انأ ،فيعض انأ !

؟اذكه يمانت نأ نكمي فيكو ؟ِتمن له ؟ِتبهذ نيأ

؟ةنئاخ اي ينع اذامو ؟نمبو ،نيملحت له

له ؟حوتفم فصن كمف نيكرتت له ؟ِكينيع ىلع كعارذ نيعضت له ؟ةمئان ِتنأو نيدبت فيك  
مأ ،رسيألا مأ ،نميألا ِكبنج ىلع نيمانت له ً؟احوتفم ّيولعلا ِكرارز نيكرتت له ؟ِكانفج ُفجتري  

يلوق ؟نآلا نيدبت فيك ؟كنطب ىلع !

ًاقدنخ ةقعلملاب رفحأ نأ ،فييكتلا تاحتف نم للستأ نأ ُجاتحأ ،هيلع انأ امم رثكأ نوكأ نأ ديرأ  
ادج يرورض ،ِكينفج تازازتها يف ،ِكيف ىلمتأ نأو ِكريرس ِةفاح ىلع سلجأ نأ ،ِكب ينلصي  
ةمطاف اي ِكفشترأ نأ ديرأ .ِكينفج تازازتها ىرأ نأ .

ينطاب ُقرحت ةيواكلا ُتاراصعلاو ،ةمئان ِتنأو كيف ركفأ يننإ .

ةمئان ِتنأو ةمطاف اي ٌقرأو ٌعئاجو ٌناشطع انأ .لداع ريغ َملاعلا نأب ُرعشأ .

كانه ِتنأو انه نوكأ نأ ملظ .



ةمئان ِتنأو ةمطاف اي ٌقرأو ٌعئاجو ٌناشطع انأ .لداع ريغ َملاعلا نأب ُرعشأ .

كانه ِتنأو انه نوكأ نأ ملظ .

ِكلً ابت .

ةلاسر :

ًاحابص ةعبارلا اهنإ ،

دعب منأ مل يننأب ِكربخأ نأ ُتدرأ .

ةلاسر :

ًاحابص ةسداسلا .

لقألا ىلع ةرم نيرشع انلئاسر ُتأرق .

؟توشيكنود انأ

در :

ريثك تقو يدنع سيلو ً،احابص ةعباسلا اهنإ .

عرسأ نأّ يلعو ةنماثلا يف أدبت ىلوألا يترضاحم .

منأ مل - كلثم - يننأب طقف كربخأ نأ ُتدرأ ،

متشأ الو رمذتأ ال يننكلو .

يقرأل ةنتمم انأ .

رعاشلا اهيأ ريخلا حابص .

ةلاسر :



ةلاسر :

ينيرتعي يذلا ام ُفرعأ ال .

ام ٍةثولب ٌباصم انأ .

كرظتنأ يننأ ُهركأو ،تاعاسل ةشاشلا مامأ ِكرظتنأ ،ةلاسرب يفتكأ دعأ مل .

ِكنع ينيثدح ،ِكموي نع ينيثدح .

يف ءايشألا مهفأ ىتح اهألمأ نأ يرورضلا نم ليصافت ،ةريثك ٌتاغارف ةحوللا يف يدنع  
يلخاد .

يذلا نانسألا نوجعم وه ام ؟نيسردت اذام .كمسا نم رثكأ ءايشأ ِكنع فرعأ نأ جاتحأ  
نيبتكت له ؟هيلع نيجرفتت يذلا لسلسملا وه ام ؟زقلا ةدودب كتقالع ةعيبط يه ام ؟هنيلضفت  
؟ةرشابم رتويبمكلا ىلع مأ قرولا ىلع

؟تتأ نيأ نم ،سمألا ذنم يسأر نكست ةنيعل ةيلاقترب اماجيب كانه ؟ةيلاقترب اماجيب ِكدنع له  
يبواج .

ءيش يأ ؟قرم ؟كسم ؟دوع ؟ليه ؟عانعن ؟ةنيعم ةحئار ِكدي نم حوفت له .

؟هعنص يذلا نيعللا بحأ ىتح ،يتداسو ىلع هبكسأ ىتح ،هيرتشأ ىتح لضفملا ِكرطع وه ام  
؟هلتقأ ىتح ؟هنم راغأ ىتح

ةريثك ،ةريثك ٌتاغارف يدنع ،

يل اهيئلماو ةبيطً اتنب ينوك .

ايه .

در :

نظت امم لقأ انأ



نظت امم لقأ انأ

ضرعلاو لوطلاب ينؤلمت تاغارفلا

جنرطش ةعقر انأ .

اًليمج َتئج املك ،

رثكأِ ملاعلا ُحبق فّشكت .

كداتعأ نأ ُفاخأ

لعفأ الأ ُفاخأ .

ةلاسر :

مليف ىلع جّرفتأ ُتنك ،

حالم ٍلجر نع مليفلا ،

ةلواطلا ىلع اهعضوو جردلا نم ةطراخلا جرخأ حالملا لجرلا

اهسفن ىلع ّتفتلا ةطراخلا .

ةمطاف اي اهتدجو دقل :

ةطراخ ِتنأ .

؟اهسفن ىلع طئارخلا يوطنت اذامل

كلذ فاشتكا ددصب انأ .



كلذ فاشتكا ددصب انأ .

حالم انأ .

ةلاسر :

ينتكرت موجنلا برت اي مطافأ

همدانب تسلو اليل اهمدانم

ًامئاه كقير ّرد نم يعضرأ اهف

همئاح ِدراوملا لوح هحناوج

ينِتدجو ام ىنملا تالاحم الولو

5(همطاف ِكمساو ِكنمً اعاضر مورأ )

ةلاسر :

ةمطاف اي ،

ّكبحي نأ ٍرعاش عسوب ٍدح يأ ىلإ

كبحأ" لوقي نأ "

ِكسفن ىلع يئفكنت نأ نود

؟اذكه

در :

؟ةيواهلا يف قّدحي نأ ءرملا عسوب ٍدح يأ ىلإ

ثودحلاب ّبحلل حمسن نأ بجي ال .



ثودحلاب ّبحلل حمسن نأ بجي ال .

ًاضيأ ةبوقعلا وهو ،ُمرجلا وه ُّبحلا .

ناكملا ثّولي نأ ،عقي نأ اذهك ٍأطخل حمسي فيك .ثدحي نأب ّبحلل حامسلا ةميرج ؟اذام ةبوقع  
؟لمتحُي ال يذلا هغارفو ةيرسقلا هتينابهرو هتيمدع نم هجرختسيو هتواقن ركعيو

ِةايحلا ةميش نم .اهقامعأ نم قثبنملا ِتوصلل ةايحلا ُةباجتسا .ةايحلل ةايحلا ةباجتسا ّبحلا  
ايحت نأ ..

ةرهزل ٌةباجتسا ،مدعلا ىلع ٌّيروث جورخ ؟ءادنلل ٌةباجتسا وهو ًةميرج بحلا نوكي ال فيك  
ىسألل ريثملا اهرمع رصقو يمتحلا اهئانف مغر ايندلا ةايحلا .

؟هب حمسن فيك

« هللا كزعأ ..ّبحلا ..»

نوؤرقي ال مهنإ .مزح نبا اي كعبانم ففج .

ةلاسر :

ةولح اي ريخلا ءاسم ،

،تاسلجلا ةماقإو ،تاوعّدلا هيجوت نع نّوفكي ال مهنإ .باتكلا يدان نم لاصتا ينلصو مويلا  
اندنع سيلو ةيئارقلا ةيدنألا تارشع تيوكلا يف اندنع .يسامألا نم ِديزملاو ِديزملل طيطختلاو  
نئمطملا ريغ كّدر نمً اطبحم ،يسفنل ُتلق .ءاّرق :

لقأ اهبحأ امبر ،اهلبق ملاعلا ناك فيك ركذتأ امبر ،مويلا ةسلج روضحل بهذأس - .

يفوك يذ" داتعملا اناهقم يف ةيدلجلا ةكيرألا ِقمُع يف يدسج ّلكبً اسطاغ ،كانهً اسلاج  
يذلا ميقسلا لادجلا كلذً امئس ُتعبات ،اهيهتشأ امك ءادوس يتوهقو ،يدي يف يناجنفو ،"نيب  
هدي يف لمحي ءاضعألا نم دحاو لك ناك ،رثنلا ةديصق ةيعرش مدعو ةيعرش نع يهتني ال  



يذلا ميقسلا لادجلا كلذً امئس ُتعبات ،اهيهتشأ امك ءادوس يتوهقو ،يدي يف يناجنفو ،"نيب  
هدي يف لمحي ءاضعألا نم دحاو لك ناك ،رثنلا ةديصق ةيعرش مدعو ةيعرش نع يهتني ال  
يلثم ةنيزحو ةمئس تناك سكول نايرودو ،سكول نايرود ـلً اناويد .

لكب هيف "حبسأ" ُتنك يذلاوً اديدحت عوضوملا اذه نأب ،انأ دعأ مل يننأ ىلإ ُتهبتنا مث  
يأ نم رثكأً ايقيقح رعشلا راص دقل ،ةرملابً اباذج دعي مل يئارقلا يخيراتو ةيدقنلا يتالضع  
ةّصتخملا تاطلسلا نمً ايمسرً افارتعا ديرت ال ةيقيقحلا ءايشألاو ،تقو .

ىلع سلجت تناك ول ،ينم بيرقلا يسركلا اذه يف ،يعم ،انه ةمطاف تناك ول :ُتركف ّمث  
ِتنك ول ؟اهبلق يف يدبألا نوكلا ءافخإ يف نعمت يهو اهتاذ ىلع ةيوطنمو ةلجخ ،ينيمي  
ءاشغلا اذه ُتقرتخا ول ؟دمع نع امبر وأ ،أطخلاب اناتبكر تسمالت ول ؟ةمطاف اي يبناجب  

ول ..ول ؟كروضح هب نيفلغت يذلا باذكلا يديلجلا ..

ةوهق ةرطق تراطو يدي ّتزتها ..

يلهأ نم يلع ٌدهاش يصيمق .

در :

تنرتنالا لاصتا لصُفي نأ لبق ةدحاو ٌةعاس يمامأ ،

مويلا كل هبتكأس ٍءيش رخآ اذه .

نع كتثدح له .هتارادم يف ُتلشف ،ّيفً افالتخا نوظحالي ساّرحلا أدب ،13 ربنعلا يف ،انه  
؟ماظنلا ةقزترم نع ،ةديصقلا ىلإ قناشملا ةلمح نع ؟صنلا سسع نع ؟لبق نم سارحلا

لوقي .ران الب ناخد ال .ناخد نم ٍةمامع لثم يسأر قوف وفطت ،يلوح ُموحتو يندراطت ةلئسألا  
ريغت يذلا ام ؟اذكه ِكانيع عملت اذاملو نيرظتنت اذام :هباكترا لبق بنذلا نم نوقثاولا سسعلا  
؟كتماستبا تدّروت اذامل ،سّوقملا ِكرهظ ماقتسا فيك ؟كتيشم يف

هوبشم ُحرفلا .

ًابيرقت كدسحأ ؟سكول نايرودو رعشو ىهقم ،ةريغلا نم ُتومأ انأو كتلاسر ُتأرق .



ًابيرقت كدسحأ ؟سكول نايرودو رعشو ىهقم ،ةريغلا نم ُتومأ انأو كتلاسر ُتأرق .

كتردق ،كتلاسر يف ءايشألا طسبأ ةءارق نإ ،سكول نايرودو يدانلاو ةقادصلاو ِةوهقللً انتمم نك  
يف كدسجب سامغنالا ىلع ،رعشلا نع ةرواحم يف لوخدلا ىلع ،مأسلا ىلع ،ةكرحلا ىلع  
يتومب ينرعشت ةليمجلا ءايشألا هذه ..هذه لك ،ةقالمع ةكيرأ .

ٌليوط ينزح ،

يردص لخاد ُجشني يذلا ليللا اذهك .

يل بتكت مل كتيل .

دلوأ مل ينتيل .

ةلاسر :

،ةطراخ لثم ِكسفن ىلع ِتففتلاو ِتيوطناو ِتأفكنا ول ىتح بضغأس .ةمطاف اي ِكيلع بضغأس  
ةمطاف اي ّبحلا ّلكب وسقأس !ِكيلعو ِكلجألو ِكنم بضغأس .نيعل ذفنق لثم ،زق ةدود لثم .

نكلو ،طقفٍ مايأ ذنم لسارتن اننأب ُفرعأو .ينبضغي اذهو ِكلهجأ يننأب ينرعشت ِكلئاسر  
ِكّلك كفرعأ نأ ديرأ .يقح نم ِكيلع بضغلا .

ليختأو ينيع ضمغأو ِكرهوج ُفرعأ ،ةيلادلا كتقيقح ،ةيلخادلا كتقيقح ُفرعأ يننأب فرعأو  
هنأب رعشأ ،نميألا كبلق بيج يف احاترم سلجأ ،كديرو يف قلزنأو كماسم يف ُلغلغتأ يننأب  
نع يل نيبتكتو ،ِكفورظ نع ٍءيش لك لهجأ هسفن ِتقولا يف يننكلو ،ِكيف ُهلهجأ ام ةمث سيل  
- ةظحلل ليختأ ..و يشيبوستيملا فييكتلا ةدحو نعو "13 مقر ربنعلا" نعو "يفارخ بادرس"  
،ئجافم ،فلتخم ٍلكشب ،ةتغب اذكه ،كؤرقأ مث ..مث ،زاجملا بوص نيحنجت ِكنأب -يل يرفغتلو  
ُعسلي ً،اراح هب ّسحأو يديب هب كسمأ ،هب سحأ ،ةمطاف اي ِكملأ ىرأ ..ىرأ ،ىرخأ ةقيقح ىرأ  
يكل ،يل يبتكت يكل ةأرجلا ِكسفن يف يدجت مل كلذ عمو نيملأتت كنأب ّسحأ ،يعباصأ  
يتديصق ِفتك ىلع ،يفتك ىلع ِكسأر يحيرت يكل ،يضفت .

ةريغصلا ةسئابلا اهتيأ ،ةمطاف اي ّكبحأ !



ةريغصلا ةسئابلا اهتيأ ،ةمطاف اي ّكبحأ !

ةديصق يف هب يبهذت نأ كنكمي امم رثكأو .

بضاغ انأ .

در :

رهنلا رعاشلا اهيأ ريخلا حابص ،

جيهب اي ،جيلخ اي ريخلا حابص ،

رعشلاو راحملا بهاو اي .

فصنو ةعاس دعب ةرضاحم يدنع .

يتبغر هذه تسيلو »تانبلا ةيلك« يف ةبلاط انأ .

يضفأ نأ ،كنم ،كعم ملعتأ فوس ..

يمف حتفأ ،وكشأ ،حوبأ ،لوقأ ،ضفضفأ ،يضفأ فوس .

مويلا ُتأدب دقل :

يتبغر هذه تسيلو تانبلا ةيلك يف ةبلاط انأ .

ىهتنا .

ةلاسر :

؟تانبلا ةيلك يف نيسردت كنأب ينيربخت يكل رطسأ 8 نم ةلاسر ؟تانبلا ةيلك يف ةبلاط

هديرأ ءيش لك ِكنع فرعأ ىتح تاونس 4 ىلإ 3 نم رمألا ينقرغتسي فوس لدعملا اذهب ،



هديرأ ءيش لك ِكنع فرعأ ىتح تاونس 4 ىلإ 3 نم رمألا ينقرغتسي فوس لدعملا اذهب ،

ًامامت ِكل ٌغرفتم انأ ةبسانملابو

ةلماك ةايح انمامأ .

وه مويلا اذه لاؤس :

حوبلا يف ةفيعض ينوكت نأ نكمي فيك

؟ةرعاش ِكنوك مغر

در :

روظنم نبا لوقي :

ءيشلا ُرهظ حوبلا ،

هقلطأ :ءيشلا حابأو ،هرهظأ :ءيشلاب حابو .

؟رعشلا وه اذه لهف

نهاكلا وأ ،ّيناسفنلا بيبطلا نع الو ،تاصنإلا ديجي يذلا قيدصلا نع اًليدب تسيل ةباتكلا  
- هللابً ابح - ركذتنلف ً،ايوادت الإ راعشألا دشني مل حولملا نبا ناك اذإو .تافارتعالا ىقلتي يذلا  
هتلتق راعشألا نأب .

هدكؤتو داشتحالا ُعنصت يه لب ،يسفنلا ِداشتحالا غيرفتل ةليسو تسيل ةباتكلا .

اهل ٌزواجت اهنإ .ةايحلا ىلع ةقئاف ةباتكلا .

هل ةرمتسم ةعانص لب ،حرجلا ىلإ ةراشإ تسيل ُةباتكلا .

ةيسفنلا ةدايعلا ّيسرك ىلع اًليوطً اسولج تسيلو ،قفألا وحن ةيبلول ٌةكرح ةباتكلا .

تيأن املكو ،ّصنلا قلختي ،ةطيسو ..ام ٍةقطنم يفو ،حوب لعف اهنم رثكأ ٍتاصنإ ُلعف ةباتكلا  



تيأن املكو ،ّصنلا قلختي ،ةطيسو ..ام ٍةقطنم يفو ،حوب لعف اهنم رثكأ ٍتاصنإ ُلعف ةباتكلا  
ًارعاش َترص املك ،كلخاد يف ُدجوي يذلا ملاعلا رطش تمّميو ،كسفن نع كسفنب .

ًءافكنا تسيل ةباتكلا ،

ًاطاسبنا تسيلو .

نيب نيبلا ةصقر اهنإ .

حوبلا يف ةئيس انأ ،

رعشلا ُبتكأ يننكلو .

صقرأ يننإ .

ةلاسر :

ضارتعا ال مهللا .

؟طخلا لوط ىلع نيصعتست تنأو ،اًلصأ ِكب لعفأ نأ يعسوب اذامو

ءاودلاكً اطقنً اطقن يمف يف ِكدوجو نيّرطقت ،ِكنيناوق نيضرفت ..

حدافلا ِكرعش ،ِكرعش يبتكا .

ِكبلق ىلع ،ِكيفتك ىلع ،اذكه ِهيلدسأ

ةيانعب ِهيقلدا ،

هيقلطأ ..

فارحنالا ةليضف دجمي ىضمو ،رهنلا نع درمت ٍلودج لثم .



فارحنالا ةليضف دجمي ىضمو ،رهنلا نع درمت ٍلودج لثم .

كتينغأو كبيحن ،ِكعجو ،كتثونأ ،ِكتصقر ،ِكرعش يبتكا .

نكلو ،ةمطاف اي يبتكا ..

ًانايحأ يل يحوب .

رظتنأو انه سلجأ فوس .

ةبسانملاب :

ةنتاف ةصقر تناك .

در :

ضكري ،لمرلا ىلع ً.ايفاح ضكريو ِهبوث فرط ىلع ّضعي ملاعلا ىرأ يننأبً انايحأ ّيلإ لّيخي  
ًايفاح .

ةقيقح ُمهفأ مث ؟اهيسن نيأ ؟اهعاضأ نيأ ؟ىرت اي هلعن نيأ :لءاستأ اذكه ُضكري هارأ امدنعو  
برهو ُهلعن ىقلأ ملاعلا :ملاعلا ةقيقح ،رمألا .

لعن انأ .

ةلاسر :

ِكب ٌقلاع انأ

بلقلا يف ٌةقلَع ِتنأ .



فرح لكو ةملك لكو ةلاسر لك عم ،موي لك ،ُرظتنأ يننإ ،

،اهتاذ لخاد حيرتست يتلا هكلير ةدرو لثم ،يتايح يف ُلماكلا ِكروهظ نيحي نيأو ،يحتفتت نأ  
6(جيوت قوف اجيوت ).

اننأبو ،ةديصق ةقيقحلا يف يهً ةاتف ُتيقتلا يننأب اهل ُتلق ،يمأ عم ِكنع ُتثدحت مويلا  
نيودت نع ّفكت نأ اهيلع نأبو ،يصقنِ ميمرت ىلع رداقلا ديحولا ءيشلا كنأب اهل تلق .لسارتن  
،زئانج ةثوعبم لثم فافزلا تالفح لك ىلإ اهعم هذخأت يذلا دوسألا اهرتفد يف تانبلا ءامسأ  
ةمطاف :طقف ِكمسا بتكت نأ اهيلع نأو .

مأ ةبجحم يه له ؟سردت اذام ؟ةيلكلا مأ يدانلا تانب نم يه له .ةريثك ءايشأ يمأ ينتلأس  
امو اهمأ يه نمو اهوبأ وه نم ؟ةينس مأ ةيعيش ؟ةيرضح مأ ةيودب ؟ةريصق مأ ةليوط ؟ةرفاس  
،ةمداقلا ثالثلا تاونسلا يف كلذ فاشتكا ِددصب يننأب اهتربخأ امدنعو ؟عباسلا مهراج مسا  
ُرخسأ يننأب ُدقتعت يهو ةلواطلا نم تماق ،ِكفاشتكا ىلع يتردق يف رفتغي ال يذلا ِءطبللً ارظن  
اهنم .

)فوشكملا َع( ملاعلا عم َبعلت نأو ،ةيادبلا نم ةلواطلا ىلع اهلك ءايشألا عضت نأ ّبحُت يمأ  
ةيلمع ً،ادج ةيتامغارب اهنإ ..ءايشألا ضعب ىلع ظفاحتو كاذ ءاقلإو اذه يمرب أدبت ،لوقن امك  
رعشلا أرقت ال اهنأ وه ضرملا اذهل ّيدل ديحولا صيخشتلاو ،لمتحي ال لكشب .

نإف ِهيلعو ،ةرشابملا ةعفنملا نعً اثحاب ،اذكهً ايلمع ىقبي نأو رعشلا أرقي نأ ناسنإلل نكمي ال  
نم ،ال مأ كلذ انبجعأ .»ةدئاف الب« اهنأل ،ىنعم الب ءايشأ اهلك ةينغألاو ةديصقلاو ةحوللا  
ةرورضك لامجلا ىلإ رظني الٍ ملاع يف شيعن اننأب فرتعن نأ يرورضلا .

يف حجنأ مل ام وهو - ام عون نم ةرهش وأ ،يقيقح ّيدام حبر كانه نكي مل ام هنأب يمأ ُدقتعت  
سيل نراقملا بدألا ةساردب هتذختا يذلا رارقلا ّنإف ِهيلعو ،يفكي امبً اّديج ُتسل انأف - هقيقحت  
كلذ ُلمآ ؟نآلا نيمستبت له .انه يقطنم ةملك ىلع يزّكر ..ً»ايقطنم«ً ارارق .

ةايحلا نأل يفيظولا »رداكلاب« زوفأ يكل ةبساحملا سردأ نأ ينديرت يمأ .يمأ ىلإ نذإ ُدوعن  
تايسمألا روضح ىلع ينربجت اهنأ ،ّدعت ال يتلا ةيباهرإلا اهتاسرامم نمو .رمتسُم ءالغ يف  
مل نإ ،روهمجلل اهمدقت »ضورع« ةسمخ كمامأ يقب :لوقت يهو ،ةيرعشلا تاحوبصألاو  
كريس يف ناولهب انأ .رثكأ ةباتكلا يف يضمت نأ ءابغلا نم نوكيس ،يفكيً اناسحتسا دصحت  
الإ اهتركاذ عستت الو ،طقف نينثا نيرعاشب فرتعت يمأ ،رعشلا ةبسانمبو !بدألا همسا ريبك  
يه رثنلا ةديصقو ."يطيبارخلا رعشلا" :هبتكأ ام يمست يهو .ينابق رازنو يبنتملا :امهل  



الإ اهتركاذ عستت الو ،طقف نينثا نيرعاشب فرتعت يمأ ،رعشلا ةبسانمبو !بدألا همسا ريبك  
يه رثنلا ةديصقو ."يطيبارخلا رعشلا" :هبتكأ ام يمست يهو .ينابق رازنو يبنتملا :امهل  
لبق .هللاب ذايعلاو ةيبدألا ةدرلا نم عونو ،ةحيحصلا ةديقعلا نع ٌحيرص ٌجورخو ،ةقطره ضحم  
ةباتكلل حئاصن يل مدقي نأ هنم تبلطو "هفاتلا" مظنلا كلذ بتكي ٍرعيوشب ْتلصتا نيموي  

ةحيحصلا" ةقيرطلاب "..

؟لعفأ امك نآلا نيمستبت له ،ةمطاف اي هاه

ةنونجملا ءايشألا ذخآو ،ةباتكلا ةقيقحل نانتمالا نم ريثكبو سفن بيطب بتكأ انأف ،كلذ عمو  
نأ يف يتقيرط اهنأل لب ،بتكأ ام بحت اهنأل سيل ،اهأرقي نم لوأ نوكت يكل اهل اهبتكأ يتلا  
يمأ اي كبحأ اهل لوقأ .

نأ ينم بلطتو قوسلا ىلإ ينذخأت ،راهنلا لاوط لداجتن ،ءيش لك يف فلتخن يمأو انأ  
نأشب انررق اذام ،مهملا :ددرتوِ جراخلا يف ينرظتنت سايقلا ةفرغ يف انأو ،نولطنبلا "سيقأ"  
ةديصقً ادبأ أرقأ نل ؟صوكن ؟هترتخا يذلا ناونعلا نم دكأتم تنأ له ؟ةريخألا كتديصق  
امك اهروهمج اهل دئاصقلا هذه ؟نطولا نع ةديصق بتكت ال اذامل ،دلو اي عمسا .صوكن اهمسا  
ملعت !

،ءايشألا ىلع ةرطيسلل مهن اهيدلو ،ونُح اهتوسقو ،هسفن ِتقولا يف ةفيرظو ةيساق اهنإ  
ايً اريثك اهيلإ نيقورتس كنأب دقتعأو ،دحأ ةرطْيس لبقي ال رعشلا نأ ملاعلا اذه يف اهتلكشمو  
ةنكلا هذه :لوقتو ِكنمً امالستسا رمألا ُّنظتسو ،رِس لثم ِكسفن ىلع نيوطنت كنأل ،ةمطاف  
يل ةمئالم .

ةبسانملابو :

ةريخألا ِكتلاسر يف امكً اعينشً ائيش .ً.ائيش ِكسفن نع يلوقت نأ ِكايإ .

كهبشت اهدحو ةليمجلا ءايشألا .

رّوصتي نأ سئابلا كلقع عيطتسي امم رثكأ كبحأ .



رّوصتي نأ سئابلا كلقع عيطتسي امم رثكأ كبحأ .

ةيبغ اي كبحأ .

كبحأ .

ماصع .

در :

ماصع يزيزع .

تارم ةدع مستبأ ينتلعج دقل ،كّمأ نع هتبتك ٍرطس لك ُتببحأ .

يكاحضإ يف ُحجنتس ،رثكأ َتنرمت اذإ ،امبرو .

ٍةميغ فرطب كسمت نأ لبق ،ةركاذلا نم اهروضح ّلتسأ نأ ،يمأ نع كربخأ نأ يل َرطخ  
ءامسلا ىلإ دعصتو .

هبشت .قرزأ اهقامعأ نم ُضيفي ام لكو ،عبصإلا فرط يف لسع ةرطق يمأ .قّرحملا نم يمأ  
نوملد ةهلآو رحبلا تايروحو نيرحبلا .

لوانتم« يفو ةبيرقو ةيخس ودبت ءامسلا تناك نيرحبلا ىلإ ةريثكلا انتارايز يف ،يتلوفط يف  
نيبيطلا مالحأو قلاقللاو ةريثك سراونلا تناكو ،شيورد لوقي امك »يديألا .

ةحيحش ةقرزلا ؟يمأ نطو جراخ ،انه هلعفأ يذلا ام ،لءاستأ انأو الإ يلع ٌموي يضمي ال  
فاج ُءاوهلاو .

رمألا مهفأ ال انأ ؟يل لضفأ اذه نأب تررق اذامل ؟ريبكلا خألا ِةياعر يف يتلاخ ينتكرت اذامل  
ماصع ايً اديج .

اهتربخأ ةريخألا يترايز يف .دوعن مثً اموي ىقبن .ةنسلا يف ةرم يتلاخ ةرايزل رقص ينذخأي  
دالوألاو ريغص ناكملا ،نيرت امك نكلو »ينويع كليشت« تلاق .اهعم ىقبأ نأ ىنمتأ يننأب  
تنب ِتنأو اوربك .

نأ ىلع صرحتو ،ةيئانثتسا »لفيارت« ىولح ّدعتو ً،ادج ةليمج يّمأ .يّمأ ىلإ دعنل ،ينم كعد  
،ملاعلا حبق نم ينمصعت تناك ،اهدوعص لبقو ،ؤلؤللاو ليتنادلا بحتو ،هكاوفلاب يلجلا مّعطت  



نأ ىلع صرحتو ،ةيئانثتسا »لفيارت« ىولح ّدعتو ً،ادج ةليمج يّمأ .يّمأ ىلإ دعنل ،ينم كعد  
،ملاعلا حبق نم ينمصعت تناك ،اهدوعص لبقو ،ؤلؤللاو ليتنادلا بحتو ،هكاوفلاب يلجلا مّعطت  
اًخاخفو اًرفحو َلمامد ملاعلا هجو يف ىرأ ترص تضم نأ دعبو .

ىلع ُظقيتسأف ،يديو ّيمدق عباصأ ُقطقطت تناك ،مونلا نم ينظقوت نأ ديرت تناك امدنع  
ناردج تطغ ،يبلط ىلع ءانبو ،صصقلا يل أرقتو ،ىمُّدلا ةيمست ىلع يندعاست تناك .يلهَم  
ايادهلا قرو هبشُي ،يجسفنبو ّيناوجرأ ٌدرو هيفو رجشم ناردج قروب يتفرغ .

يمدع ُهضايب ،نآلا يناردج ىلع ضيبألا نوللا بحأ ال .

ينصخي يذلا ناكملا ىلإ لصأ يكل ةجرد 14 لوزن ىلإ ةرطضم يننأ بحأ ال ،

ينع ًةباينو يلجأ نم ملاعلا هررق ناكم ،

ميمد ٌناكم .

نع فكي يكل ،ةبكّرلا يف ٍةنوشخب يخأ َباصي نأ وه مويلا هانمتأ ام ّلج نإف ،كلذ لك مغرو  
تاجردلا كلت لوزن .

شيعأ ،ةذفانلا يذ جربلا نعً اضوعو ،لزنوبار انأ .يجراخلا ملاعلا ةسمالم ىلإ رّوضتأ يننإ  
؟يريمأ نوكتس له .يتذفان يه هذه رتويبمكلا ةشاش .ذفاون الب بادرس يف

؟سردلا اذه نم ديفتسن اذام ،ماصع اي ،نذإ

ًاريثك نيرحبلا ىلإ قاتشأو ،دالج يخأو ،نيوبألا ةميتي انأ .

حوبلا يف ُتنسحت يننأ ودبي .

رثكأ يل بتكا ً،اريثك يل بتكا .

ةمطاف

ةلاسر :

هعم سلجأ نأ ديرأ .زاتمم ٍوحن ىلع هبذعت هتمطاف ،يدبعلا بقثملا ِتايبأب ّمنرتأ انأو سمألا ذنم  



هعم سلجأ نأ ديرأ .زاتمم ٍوحن ىلع هبذعت هتمطاف ،يدبعلا بقثملا ِتايبأب ّمنرتأ انأو سمألا ذنم  
ينيعتم ِكنيب لبق ُمطافأ :ينغأو شوحلا ةكد ىلع ..

ةلاسر :

ةمطاف ،

ِكارأ نأ ديرأ .

ُبحتني يبلقو ٌريثك ُغارفلا

يلاعت .

در :

كذنم يل دعي مل يبلق

بيرق تنأو ةديعب انأ ،

يفتكن نل اننأ ودبي .

ناتفيعض ياقاسو ةقيمع ةرفحلا .ةزفق وه ُهبلطت ام نإ ،

يبتكتو كبتكأ ،كديرب قودنص يف ..اذكه ُتيقبو ،ال ُتلق يننأ ول ،

يرمُع لاوط يل لظت نأ تنمضل ،

رثكأ ُديرت كنكلو

ليلقلا لجأ نم ريثكلاب َفزاجت نأ ُديرت

ليلق ريثكلا نأل ،



ليلق ريثكلا نأل ،

رثكأ ليلقلاو

انب رطاخأ نل .

بلطتم تنأو ةنابج انأ .

ةلاسر :

ةمطاف اي هلوقأ ام يدنع دعي مل ،

بضان انأ .

يراكفأب كيلإ بهذأو يردص ىلإ ةداسولا ّمضأ

روسكمو قلعمو ئدص انأ

ميدق ٍسوناف لثم

ِتنأ الإ ينئيضي ءيش ال

ًاباذع تتاب ةباتكلا هذه ،

ةميحر ينوك .

در :

ةنّولم ٍتاصاصق ىلع يدي طخب اهبتكأ مث ،كلئاسر أرقأ ،



ةنّولم ٍتاصاصق ىلع يدي طخب اهبتكأ مث ،كلئاسر أرقأ ،

ًادج ةريغص ،ةريغص ٍتاعبرم اهنم عنصأو ،تاصاصقلا يوطأ ،

يجاجز ٍنابطرم يف اهئبخأ ،

ىضم ام يف شمشم ىبرم نابطرم ناك هنأب ُدقتعأ

ديدجلا ِهلمعب ٌديعسو ،ىبرملا ىلع رعشلا لضفي هنأبو .

ةايحلا يل ُديعي هبتكت ام ،

ينلتقي كعجو نأ مغر

يزاغملاو حئاورلا نع ،ناولألا نع ،ءايشألا نع ينثدح

كينيعب ملاعلا ىرأ نأ ديرأ ،

ىرت اذام ينثدح ،نآلا جرخاو بابلا حتفا .

ىدملا ىلع عّرشم يبلق

ةذفان ول امك

ةلاسر :

ٍلكشب تثكم ،رخآب وأ ٍلكشب ،يحور ّنأ مغر .كلجأل اُهتلعف ،مويلا يتفرغ نم ُتجرخ دقل  
رتويبمكلا ةشاش مامأ ٍفيخسو ٍضيرم .

ىلع اهّفلأو ،يتضبق يف رسكنت نأ فاخأ يننأكو قفرب ِكدي لوانتأ يننإ ؟يب نيّسحت له  
فوس ؟ةمطاف اي رحبلا نيرت له ،ِكعم ىشمتأل بابلا ِكل ُحتفأ يبروأ ّديس لثمو ،يدعاس  
انمادقأ صوغت فوس ،ءاوهلا يف انبراوج يمرنو انتيذحأ علخن فوس ،ِتنأو انأ ،كانه يشمن  
وهو يشتني رحبلا ؟ةمطاف اي ءاملاب نيسحت له .ءاملا ىلإ ُلزننس مث ،انتيشم ليامتتو لمرلا يف  
،ماستبالا عنصتأ ،ُلماحتأ ..انأو امكضعبب نامرغم رحبلاو ِتنأ ،راغأ انأ ،كعباصأ سمالي  
،رحبلا بجعي نل ،كبجعي نل اذهً اعبط .رحبلا ظيغأ ىتح يعارذ نيب ِكلمحأس يننظأ ،لشفأ  
ةنعللا ،رحبلا ّديسلا َجازم الو .ِكجازم مئالي يكل ِلماكلاب اًمّمصم سيل ملاعلا اذه .مهي ال نكلو  



،رحبلا بجعي نل ،كبجعي نل اذهً اعبط .رحبلا ظيغأ ىتح يعارذ نيب ِكلمحأس يننظأ ،لشفأ  
ةنعللا ،رحبلا ّديسلا َجازم الو .ِكجازم مئالي يكل ِلماكلاب اًمّمصم سيل ملاعلا اذه .مهي ال نكلو  
امكيلع .

يدحو ُتنك ،ئطاشلا ىلع ِكعم ىشمتأ انأو هلوطب مويلا ُتيضمأ دقل ،ةمطاف اي حزمأ ال انأ  
نيبو .ّرعشقي يدلِجو جنشتت يتالضع َلعج يذلا ّدحلا ىلإ ةسوسحم ِتنكو ً،اضيأ ِكعم تنكو  
؟يعم ةسئابلا هذه ريصتس ىتم لءاستأ ُتنك ىرخأو ٍةقيقد

ِكارأ نأ ديرأ .

ِكاري نأ ديري رحبلا ىتح ..

ةيلكلا ِةباوب مامأ فقأ فوسً ادغ ،

ةيراص لثمً ادينع ،

ديعب نم ِكيلإ ُرظنأ فوس ،

كبلقبف يعيطتست مل نإف ،ِكديب يل نيحّولت فوس

ريثكب قحتسأ امم ّلقأو ناميإلا فعضأ كلذو .

ىهتنا .

در :

ام ٍءاقتلاب اًلمأ كانه نأب - الجد ،الدج - معزنل

ِفوفكلا ِبرضب ،

ءابرهكلا انقورُع يف ظقوي ٍسمالت و

اذهك ًءاقل ّنأب - اًلمأ ،اًلزه - ضرتفنل

اًليحتسم َسيل



اًليحتسم َسيل

عراشلا ِةيصان ىلع ئكتن نأ ُنكمي اننأب

لوقن ام َكلمن نأ نود

هعباصأ اندحاو ّسدي نأ نكمي هنأو

رخآلا ِبيج يف

ةبرجتلا ليبس ىلع

انضعبل َمستبن نأ ُنكمي اننأب لّيختنل

ةفطاعلا ُبجح انيف كهتنت نأ نود

ِرهعلا ِطايس نم - كلذ عم - وجنن نأو

ةليضفلا ةطراخ انروهظ ىلع رفحت يهو

لّيختنل ،

امبر ٍةظحلل

يذلا ءيشلا اذه نأب

ِهيلإ انّدشي

ًابح سيل

انّدشي يذلا بُحلا نأب

ِهيلإ

ًةطرو سيل



ًةطرو سيل

نكن مل اننأب .

ةلاسر :

مويلا ِكتيأر دقل ،

يكالم اي

ةديصق لثم ةعصان

ِكلمجأ ام .

در :

ديعبلا اهيأ كتيؤرب يبلق ّنج ،

فجترأ يننإ

كل حّولأ نأ ُتدرأ ،

كرحتأ نأ نود كلذ لعفأ يننأب ُترعش يننكلو

؟اهتلعف فيك .يدلج تحت كب سحأ

3

4

5
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ةيبشخ ةلواطو فيغر

ٍناكم ةئم ،ملاع ةئم ،ةديصق ةئم ٍةديصق لك يف ،دئاصق ُقروت ةديصقلا ،ةديصقٍ موي لك يف  
ةكئالمو ريفاصع ،ٍهاقمو ةفصرأو عراوشو تاوامسو ،اهل ةياهن ال ناطوأو ،عرتخم نمزو ،ليدب  
كيلاعصو نيناجمو .

ّبتريو يرعش هعباصأب للختي ناك ِرعشلا يفو ،ىشمتأو هديب يدي كبشأ ُتنك ِرعشلا يف  
ًةوارط رثكأ ُريصي ُشحوتسملا ُبلقلا ناكو ،ددبتي ُمتيلا ناكو يقتلن انك ِرعشلا يفو ،هتيوضوف .

ِرفانلا ديربلا مايأ ،دئاصقلا مايأ ،مايألا كلت يف الإ يتايح يفً ةديعس ُتنك يننأب ُدقتعأ ال  
..ُملعتأو ءايشألا عم حلاصتأو ينّصخيً املاعُ عنصأ تنكو ةّرُح ُتنك دقل ،ةنازنزلا ةضبق جراخ  
بَُحأ نأو ،ّبِحأ نأ ..ٍلهم ىلع .

ًاكرتشمً انكس انحنمت نأ موؤرلا ةغللا ِعسوب ناكو ،انيقتلا امدنع نيرشعلا يف انالك ناك  
ةيبشخ ًةلواطو اًفيغر ً،انيصحً افقسو .

،اهثثؤأوً اتويب ينبأ - يتديصق لخاد - ُترصو ً،ايأن رثكأ تاب يجراخلاِ ملاعلل يراعلا ضايبلا  
؟رعشلا لجأل هتببحأ له :لءاستأو ،رعشلا ِنطب يف ُّششعأ ُتنك .ىقيسوملاو ِتاحوللاب اهؤلمأ  
ُنحن لهو ؟ةغللاِ موخت جراخ نوكن نأ انل ُنكمي لهو ؟هلجأ نم رعشلا ُتببحأ ينارت مأ  
نم ٌعونصم ،رخآلل ةبسنلاب ،انالك نأ مأ ،مدلا ِتارطقوِ مظعلاو محللا ديق ىلع ً،اقح ِنادوجوم  
؟قرو

؟ينع ُفرعي اذام

يحور الإ ءيش ال .

؟يفكت له

؟طقً ايفاك بحلا نوكي لهو

،يدلج ِةكامس نعً ائيشفً ائيش ىلختأ .ءارضخ ومنت ،يلخاد يف ةرجشلا سّسحتأ  
ليحّرلا ةيمتحو ايندلا تابّلقت ىسنأ ال يكل ّيفتك ىلع اهقلعأ يتلا ِفيطاطخلاو .

َميفو ،ديدج نم ُدلوأ ُتنك ،هجراخ ينعنصأو هنع ىلختأ ُتنك ،ِهيلع انأ ام لك ناك يذلا حرجلا  



َميفو ،ديدج نم ُدلوأ ُتنك ،هجراخ ينعنصأو هنع ىلختأ ُتنك ،ِهيلع انأ ام لك ناك يذلا حرجلا  
رّرحتأ ُتنك .نآ يف اهل دولوملاو ةدولوملاو ةدلاولا يننأل ،ةيناثلا يتدالو ليبس يف ُدباكأ انأ .

رهشأ ةثالث تّرم .



ءاوحو مدآ

" ةرشاعلا مامت يف ،ةعماجلا ةبتكم ىلإً ادغ يلاعت ،

كرخأت ِلاح يف ةرهاقً اراذعأ يزهجو

لامهإلاب رعشأ ال ىتح .

ىهتنا ".

،رعشلا بتك ِففرأ نيب ،ةعماجلا ةبتكم يف ،انأو ماصع ،تارم ةّدع انيقتلا  
رابغلا ةحئار قشنتن ،ةفلغألل نيخثلا دلجلا سّسحتن .ةشقانملا نئابك يفو  
انعباصأ ،انبكر سمالتت ،ةصلاخلا ةيرقبعلاو ةلزتخملا ةمكحلاو ميدقلا  
رعشلاب قلعتن ،انب وجننو ُكلهن ً،اضيأ .

؟ةمطاف ايً اريخأو -

،كبترأ .يهجو ُفشترت هتارظن ،ّيلإ رظنلا يف ُنعمي .ئفكنأو ُمستبأ  
توفخب كحضي .

؟ِكفيخأ له -

اًليلق - .

اهجرخيو هبيج يف هدي لخدي ..

ًائيش ِكل ُترضحأ - .

ىلعً اتبثم ً،ايكليلً اناتسف يدترت ةلفط ةيمُد يمامأ ةلواطلا ىلع عضي  
ول ،ةجالثلا حطس ىلع ةتبثم يهو ةفيرظ ودبتس ،قصال سيطانغم اهرهظ  



ىلعً اتبثم ً،ايكليلً اناتسف يدترت ةلفط ةيمُد يمامأ ةلواطلا ىلع عضي  
ول ،ةجالثلا حطس ىلع ةتبثم يهو ةفيرظ ودبتس ،قصال سيطانغم اهرهظ  
يف ةكئالملل ةدراط ةريغصلا سئارعلا نكت مل ول ً،انكمم كلذ ناك  
ريبكلا خألا ةيروهمج .

؟ةبعل يل َترضحأ -

؟ِكبجعت له -

ةليمَج اهنإ - .

ًارخؤم ةريثك ءايشأ ِكل يرتشأ انأ - .

؟اذام لثم ً؟اقح -

طن لبح - .

؟حزمت له -

.ال -

؟دعب اذامو -

ةيعمش ناولأ - .

ةيعمشلا ناولألا بحأ - !

يروفسف ملق - ..

فيطل - !

ةوشحم بنارأو - ..

ً؟اضيأ اذامو -

لباقملا يسركلا مامأ هعضأوً اقبط ِكل يرتشأ معطملا ىلإ بهذأ امدنعو -  



لباقملا يسركلا مامأ هعضأوً اقبط ِكل يرتشأ معطملا ىلإ بهذأ امدنعو -  
موثلا ةرثك نم نيرّمذتت كنأب ليختأ ،ِكعم ةليختم تاراوِح يف لخدأو يل .

نونجم تنأ - .

حيحص اذه - .

؟يباعلأ ةيقب نيأ -

ِكبجعت ِهذه نأ نم دكأتأ نأ ّيلع ناك .ةرايسلا يف - ..

؟ينعي يزارتحا ءارجإ -

ًابيرقت - .

ودبي ام ىلع كفيخأ اضيأ انأ - .

اًليلق - .

انمستباو .

وأ ِرعشلا ِروضحب ،اهبايغب وأ ةايح روضحب ،انيقتلاً ارارم ،انيقتلا اذكه  
ُقرتحن ،وبخت ال يك اهرمج ىلع ُخفنن ،ةلئسألا ةوذج ُلعشن انكو ،ِهبايغب  
نْييشتنم ،ةبرجتلا ِبهايغ يف يضمنو اندابكأ يفو انعباصأ فارطأ يف  
بوص يضمن ..ةبوجألا عجارتو سومانلا ِراسحناو ةطراخلا ِبايغب  
ًانخاسوً اجزاط جرخي ً،اوت قلخُي هنأكو ملاعلا فشتكنو ضماغلا ميدّسلا  
نم ليوط ٍخيراتب طّروتت ملو ،يناعملاب دعب لقثت امل ءايشألاو ،ِنرفلا نم  
ةرمثلا ،باتك اننيبو ،ىلوألا ةأرملاو لوألا لجرلا انك ،ةميزهلاو ةبيخلا  
ةياوغلا ةحافت .ةفرعملا ةرجشل ةمرحملا .

؟ليابوملاب ثدحتن نأ نكمي له -

.ال -



؟ليابوملاب ثدحتن نأ نكمي له -

.ال -

؟ال َِملو -

نمآ ليميإلا - .

؟ةفئاخ ِتنأ مم -

اذه نم - ..

؟اذه ام -

نونجلا اذه - .

لقعلا نيع اذه - .

رظن يف ةميرج هنإ ،طقف يخأ رظن يف ةميرج سيل هلعفن ام نإ -  
،يرصملا سراحلاو ،ةبتكملا ةنيمأو ،كانه سلاجلا لجرلا ىتح ،عيمجلا  

ةضوعبلاو ..

ىهتنمب نوطلاختي مهنإ ،سانلا ريغت دقل ،ةمطاف اي ِكلوح يرظنأ -  
نورواحتي نيسنجلا نم نويعماج ةبلط ؟كانه ؟نيرت له .ةطاسبلا  
ًادج يعيبط رمألا ،ةوهقلا نوبرشيو .

أطخلا ىتح ً،انكمم ٍءيش لك ريصيً ائيربوً اديدج ملاعلا ُدوعي امدنع  
اهدحو ةءاربلا بجومب ثدحي نأ نكمي .

روضح نم ُخلسنن اننأ ول امك ودبي رمألا ناك ةبتكملا ِففرأ نيب كانه  
عباتأو بتكلا ّفر ىلع اًليوط يسأر حيرأ ُتنكو ،ناكملا ةأطوو نمزلا  
ُهحتفي ،بتكلا نيب نمً اديدجً ايرعشً اناويد جرختسي وهو ّينيعب ماصع  
ةديصقلا" رايتخا يف ةريبك ًةيانع لذبي ً،افقاو أرقيو هفصتنم يف  
،رعشلا لوحً ادبأ رودي ال ثيدحلا نأ الول ،هريبعت ّدح ىلع "ةحيحصلا  



ةديصقلا" رايتخا يف ةريبك ًةيانع لذبي ً،افقاو أرقيو هفصتنم يف  
،رعشلا لوحً ادبأ رودي ال ثيدحلا نأ الول ،هريبعت ّدح ىلع "ةحيحصلا  
مالحألاو عباصألاو شومرلا ،ءيش لك هرحسب رعشلا للختي ام ردقب  
ريمضلا ةميدع .

ً؟ارخؤم نيبتكت اذام -

طقف لئاسرلا ،لئاسرلا - .

كلئاسر بحأ - .

كلئاسر بحأ انأو - .

ناك اذكه أ :ٌكحضم ٌرطاخ ينئيجي ً،ادج ةريصق ٍةلهول ..امبر ٍةلهولو  
قّوذتتو اهدايح نم ُجُرخت ساوحلا تناك امدنع ،ءاوحو مدآ عم رمألا  
ريصيل ءايشألا ىلع ّنملاك ُلّزنتت ةغللا تناك امدنع ،اهلهم ىلع ملاعلا  
ُفلدتو ىنعملاو ِلقثلاب ءايشألا يستكتل .ً.ارجش رجشلاوً ارجح رجحلا  
ّحتفتي بُحلا ناك له ؟نينثا نيجوز لالخ نم ؟ةغللا لالخ نم دوجولا ىلإ  
ًايقنوً ائيرب ،ةقورطم ريغ ءارذع ٍضرأ لثم َفشتكيل ،ةدْرو ول امك ،اذكه  
؟َرضخأو

؟يقيقح وه له ؟رعاشلا اذه يقيقح وه له :ةقّدصم ريغ يسفن ُلأسأ  
،قح ىلع يخأ نوكي نأ نكمي له ً.ابئذ ودبي ال هنإ .بيرغ ُلجر ،لجَر هنإ  
ًابغار ودبي هنإ ،هعباصأ نيب حاترت يعباصأ نإ ؟أطخ ىلع يبلقو  
ءامس لثم عساش ،فقس لثم موؤر ،يتيامحب .

؟ِكصوصن نيرشنت له -

ةنّودم يف - .

؟ينع رمألا نيفختو ً؟اقح -

نوكي نأ هل ديرأ امم ٍريثكب لقأ ُهبتكأ ام ،بيكارك ةعماج يننإ - .



؟ينع رمألا نيفختو ً؟اقح -

نوكي نأ هل ديرأ امم ٍريثكب لقأ ُهبتكأ ام ،بيكارك ةعماج يننإ - .

؟كتنودم مسا ام .ينع ًةباين كلذ يرّرقت نأ كقح نم سيل -

رِس - .

يف طرفنتو هينيع رصاحت ةريثك طوطخ .اهدجي الو "رس" ةنودم نع ثحبي  
.طقف نيماعب ينربكي هنأ مغُر ،تاونس سمخب ّينم َربكأ ودبي هنإ ،هنيبج  
ناصحلا ىلع رمسألا سرافلا هبشي الو ،تالضعلا لوتفم الو ،اًليوط سيل  
هبشي ال ..ِهلهم ىلع انعباصأ نيب ُكاحي يذلا بحلا اذهو ،ضيبألا  
قئاف ٌءيش هنإ ،اليردنس صصِق الو يلايخ الو يتاعقوت .

ِكلأسأ نأ ديرأ تنك - ..

؟ّمع -

؟ةءارق ةعومجم ىلإ مامضنالا نيعنامت له -

؟حزمت له -

قالطإلا ىلع - .

ٌليحتسم رمألا نأب فرعت تنأ - .

رمألا ّربدت اننكمي - .

؟فيك -

اهديعاوم طبض ىلع لمعأس .ةعماجلا ةياعر تحت ،ةيحابص ةيدنأ كانه -  
؟كيأر ام ،ةمطاف اي عوبسألا يف ةدحاو ةرم .كتارضاحم نيب غارفلا عم

يردأ ال - .

ال حرطلا ةفاخس نإ ،كانه كجاتحأ انأ .ةمطاف اي ريثكلا يل ينعي رمألا -  



ال حرطلا ةفاخس نإ ،كانه كجاتحأ انأ .ةمطاف اي ريثكلا يل ينعي رمألا -  
لتاق ..صوصنلا ىوتسمو قاطت !

ُتكحض ..

كمامضنا ىلعً اريثك لّوعأ يننإ - .

حزمت كنأو كش ال - .

يعم ِكنأ ول ،ُتركف مث ..مث ،يدانلا ءاغلإ يف تركف يننأ ىتح .داج انأ -  
ةمطاف اي قيرف ِتنأو انأ .ىلعأ ٍتاوامس ىلإ شاقنلا ذخأنس ،كانه !

ريثم اذه - !

ريثم نم رثكأ - !

دتمتو تاوامسلا فعاضتت .ةذفان ىلع عّرشت ةذفان ،باب ىلإ يضُفي ٌباب  
ٌتاحاسمو ٌجَُرف كانه ،نابضقلا طقاستتو ناردجلا ُلخلختت .رثكأو رثكأ  
ام ةايحلا ،هتبرجتو ملاعلا عم سمالتلل ةحسف كانه .اهيف كرحتأ شماوهو  
باجنإلاوِ حنملا ىلع ةرداق تلاز .

ًارخؤم كلجأ نمً اريثك رطاخأ يننإ - .

اًلصأ لهاتسأ انأ .يداع - .



اًلبقم فتحلا ُقبسأ ينإ

؟كفرعأ ىتم ذنم -

رهشأ ةعست ذنم - .

؟ةعرسلا هذهب -

ِهسأرب أموأ ،بابلا يل حتف :

انه يلخدا - .

ةبلطلا ِةحارتسا يف انك ،ُتلخدو ُتعصنا .يب يّكش ِردقب هب قثأ يننإ  
لخد .اهريدي يتلا ةءارقلا ةعومجم تاعامتجا دقعت نأ ضرتفي ُثيح  
ةسامحلا ِطرف نم هدي ُكرفي ،يئارو .

ِكيلع ةنعللا .اًليوط ةظحللا هذه ُترظتنا دقل .قدصأ ال - !

كمئاتش صوصخبً ائيش لعفن نأ بجي - .

يسلجا - .

ٍجاجز نم ةعبرم ةضفخنم ةلواط ،زارطلا ةثيدح ءاقرز كئارألا .انسلجو  
اهيلع ءارفص ةيعانطصا راهزأ اهيف ةفافش ءاقرز ةيجاجز ةيرهزم .ضيبأ  
ىلع ةتبثم نويزفلت ةشاش ،فوفرو ةرثانتم بتك .ايكيآ نم رعسلا قصلم  
ةيواز يف ةيانعب ةيوطم ةالص ةداجسو "هلتسن" ةوهق ةنيكام ،رابخألا  
ناكملا .

ً؟اركاب انيتأ له -

نآلا نولصيس - .



نآلا نولصيس - .

رظن ،طقف اذكه .رظني ذخأو يتيحان هعذج رادأ مث ،ينيمي ىلع سلجو  
ّيلإ رظنيل تقلخ يننأكو .رظنلل عوضوم يننأكو ّيلإ .

؟كب ام -

ِكيلإ رظنأ - .

؟َِملو -

- « ُميعن ليمجلا هجولا ىلإ يرظن ».

نونجم تنأ .

7(نِيناجملل الإ شيعلا ةذل ام - ).

8ً(اصقانً ازنك شيعلا ىرأ - )..

9(ُ ةايحلا اهلك ٌبعت .سأب ال - )..

انكحض .

قئاقد .امهثلاث رعشلاو ةأرماو لجر .رعشلا لالخ نم ُرواحتن ُنحن ارخؤم  
نولخدي ،تايتف ثالثو ٍبابش ةثالث نم ةريغص ةعومجم .نورخآلا لصوو  
ينتشهدأ ةيداعب نوفرصتي .نوكحاضتيو نوشوانتي مهو .

ًابحرم - !

ءوسلا ُضرتفي دحأ ال .هاري اممً ائيش ُركنتسي دحأ ال .

؟نذإ ةمطاف ِتنأ -

ةمطاف اي ِكانيقتلاً اريخأو - !



ةمطاف اي ِكانيقتلاً اريخأو - !

انتباجٍ مأ ثغ .كيف انحبذ ماصع - .

انسور عّدص - !

تبتك ةمطافو ،تلاق ةمطاف - ..

يجت تقفاو ةمطافو ،يجت ّتيع ةمطافو - !

ةمطافو -  this ةمطافو  that..

10( امِئاه ُِكتَْعبَّتال ىَرُْخأب ِْتَنأو ٍةَدَْلبِب َءاسِّنلا ََّنأ ْوَل َمِطاَفأ - )

11(للدتلا اذه ضعب الهم مطافأ - )

12(اًلِبقُم َفتَحلا ُقِبَسأ يِّنإ َمِطاَفأ - )

13(ايانملا لبق يضرعأ مطافأ - )

14(اهماجس ريثكلا نيعلاو دجولا نم يحناوج يف ام كيردي ام مطافأ - )

ماصع مهرهن :

15(»قوسلا روخب« اي مكيبرأ انأ - ).

انتفوخ ،ال - .

تنبلا مادج ينوتلشف ؟نيرخأتم يفاك وم ،اودعق سب اودعق - .

.ءارعش مهنوكل ةبسنلابً ادج نوجهتبم مهنإ .ةقدصم ريغ ُتمستبا  
راغص لثم .ةباثوٍ حاورأب ،مهيف شعشعملا حرفلاو ،يروف نم ُمهتببحأ  
عيقاقف لثم ،بنارأ !

ٌتوص .مهراكفأ عم اورشتنا .ناكملا يف ُتاملكلا ترياطتو شاقنلا أدب  



ٌتوص .مهراكفأ عم اورشتنا .ناكملا يف ُتاملكلا ترياطتو شاقنلا أدب  
ُفرفرأ ،عمسأ ةتماص انأو مهنيب شاقنلا مدتحا .ِهيلع ىلاعتي توصو ولعي  
اهنإ ،رعشلا يف نوملكتي صاخشأ ةعبس اهيف ةفرغ هذه .يبلق يف  
ميعنلل يصخشلا يفيرعت .

ءارو ببسلا اهنأ مأ مهافتلل ةقيرط يه له ؟ةملكلا يه ام ؟رعشلا وه ام  
تانئاكلا ىلع ٌلاد ٌزمر ،ءايشألل ٌيظفل ٌساكعنا يه له ؟مهافت ءوس لك  
درجم يه له ؟ملاعلا ىلإ رظنلل ةقيرط اهنأ مأ ،ملاعلا يف ةدوجوملا  
اهنأ مأ ملاعلا نم ءزج يه له ؟هتاذ ىنعملا اهنأ مأ ىنعملا ىلإ طيسو  
،ةضقانتملا ،ةبراضتملا يناعملابُ زنتكت يتلا تاملكلا نع اذامو ؟هيلع ةقئاف  
ةنوحشم تانئاك لوحتت نأ نكمي فيك .ليوأتلا قافآ ىلع ةعرشملا  
فيكو ؟اهب رعاشلا لعفي هاسع اذامو ،لصاوت ةليسو ىلإ هذهك ةزنتكمو  
؟ةليسو مأ ةياغ رعشلا لهو ؟لصاوت ةليسو نكي مل نإ انيلإ رعشلا لصي

ةمطاف هلوقت ام عمسأ نأ ديرأ - .

ةكبترم هتلأس .يتيحان اوتفتلاو اوتمص .ماصع لاق :

؟ءيش يأ نع -

ةمحدزملا ،ةدشتحملا ةملكلا عم نيفرصتت فيك .ِكنم عمسأ نأ ديرأ -  
اهعيوطتب نيموقت فيك ؟ةديصقلا لخاد اهعم نيلماعتت فيك ،ىنعملاب .

لعفأ ال - .

؟نذإ نيلعفت اذامو -

ُتملكت ّمث ً،اقيمعً اسفن ُتبحس ..
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ةملكلا تناك ءدبلا يف

" .يبلق يف ،يدي يف اهلقثب سحأ انأف ،ةدرفم يأ ،ةدرفملا لوانتأ امدنع  
زغللاب هبشألا اهجازمو بّكرملا اهمعط قوذتأ يننإ .يناسل فرط يفو  
ىنعملا ةراصع اهيف رجفأ نأ ُلواحأو .

اهعضوب اهتانكمم لعشأو اهحرفأ نأ ُلواحأ يننإف ةملكلا لوانتأ امدنع  
اهرطاخ جهبيو اهئجافي ناكم ،هبحت ٍناكم يف .

ةكهنم اهنإ ،ةيويحلا بايغو لومخلاب ُرعشت ةملكلا نأبً امئاد ّيلإ ليخي  
ةديدج اهنأب رعشت نأل ةجاحب يهو ،مادختسالا ةرثك نم ةكهتنمو  
يف ..ىنعملاِ ملاع ىلإ ىلويهلا ميدس نم ةجراخو ،اهّوتل ةدولومو ،ةجزاطو  
ةقشاع ٍرحب ةيروح لثم ،ام ٍةرماغم .

له .اهخيراتب طروتت نأ نود صنلا يف ةملكلا رضحتست نأ بعصلا نم  
نم اًليوطً اروباط كءارو رجت نأ نود ،ءامس ةملك مدختست نأ اًلثم كنكمي  
،ةقرز( :ءاقدصألا نم ةلشو براقألا نم ةليبق رضحتست نأ نود ؟تاملكلا  

ةهولأ ،ةنج ،رهط ،ءاقن ،ومس ..).

نم ليوطلا اهخيرات اهعم ذخأت تنأف "ءامس" لثم ةملك لوانتت امدنع كنإ  
هب يحوت ام وه اذه له ً؟اقح ةملكلا ُهلوقت ام وه اذه له نكلو ،تاقالعلا  
ةملكلا لوقت نأ لقعي لهو ؟كبلق يف ميمحلا اهسمه نع اذام ؟كيلإ  
ً؟اعيمج انل هسفن ءيشلا

ءامسلا تناك اذإو ،كل ُهلوقت امع ُفلتخي يل ةملكلا هلوقت ام نأب ُدقتعأ  
لثم ً،امامت ىرخأ رومأب يل يحوت يهف ..هريغو ةقرزلاو ءاقنلا يه كدنع  
مئاقلا غارفلا اذهو ،متيلاب ينرعشي ءامسلا يف ريكفتلا .ةلاحتسالاو يأنلا  
دعنل ،ينم َكعد نكلو .يفارطأ ىتح ةشحولاب ينؤلمي ضرألاو ءامسلا نيب  



مئاقلا غارفلا اذهو ،متيلاب ينرعشي ءامسلا يف ريكفتلا .ةلاحتسالاو يأنلا  
دعنل ،ينم َكعد نكلو .يفارطأ ىتح ةشحولاب ينؤلمي ضرألاو ءامسلا نيب  
ءامسلا ىلإ .

ةليبق وأ ،تاملكلا نمً افلتخمً اعون ُرضحتست تتاب اهنأب ىرتس كنإ  
حصفأ اهلعجيو اهشعني ةديدج ٍتاقالع ةعانصو ،براقألا نم ةديدج  
ّتب كنأب رعشت ،كلذ تنأ ُكردت امدنعو .ةديصقلا دسج يف ةقاشر رثكأو  
نأ كناكمإب راص .ءامس ةملك ،ةملكلا هذه عم بعللا يف ةيرحو ةفخ رثكأ  
،ةيوغللا اهفارعأو ميدقلا اهخيراتب طروتت نأ نود كتديصق يف اهب ّجزت  
؟رعاشك كتمهم هذه تسيلأ

وأ ،ّصنلاب ةملكلا هذه ُلعفت اذام .."ضيبأ" ةملكب رّكف .ىرخأ ةملك ذخأنل  
؟اهب صنلا ُلعفي اذام

،ةليضفلاو رهطلاو يمومألا نانحلاو بيلحلا نول وه ضيبألا نوكي امبر  
ُفرعن اننأل ،نونجلاو ِةفرعملا نولً اضيأ وهو ،ءايبنألل لضفملا نوللا وهو  
نوعطملا ضيبألا وه حزق سوق نأو ،ةعبسلا ِناولألا لصأ وه ضيبألا نأب  
.كلذ نم رثكأ هنكلو ،اذه لك ضيبألا نوكي دق .ةرصاخلا يف ٍتايدم عبسب  
مدعلا وه ضيبألا ،توملا وه ضيبألا .

شحافلا ضايبلا - لقألا ىلع كريثي وأ - كبعري نأو ّدب ال ،رعاشك تنأ  
،كبلق يف بعرلا ّلكب ليقصلا يمدعلا ههجو سسحتت كنأو ّدب ال ،ةقرولل  
كتيدوجو زفتسي هنأ .

نونجلاو ،نونجلا وه ضيبألا ،ةيزاوتم تاملكلا هذه ُفقت فيك رّكف نآلاو  
ىلع فرعتت كنإ ..مدعلا يه ةفرعملاو ،ةفرعملا وه ضيبألا .رهطلا وه  
كسفنل ّبصت تنأوً ادبأ كلابب رطخت مل ةيئايميك تالعافتو ةديدج ٍتاقالع  
ركابلا حابصلا يف بيلح سأك .

يردت ال ثيح نم ةفسلفلا ىلإ رعشلاب ُربعت كنإ ..



يردت ال ثيح نم ةفسلفلا ىلإ رعشلاب ُربعت كنإ ..

- انلثم - يهو ،اهيضام نم ةبعتم - انلثم - ةملكلا نأ وه ،هلوق ُلواحأ ام  
رعشلاب هنم ررحتت ".



؟ىتفلاب ٌقشع ّلح اذإ

ُتنك .ةئفادلا اندولجب ةيعيبرلا ةريهظلا قّوذتن .ّرمملا يف انلهم ىلع اْنيشم  
مك .ءاوهلا ىلع يشمأ يننأك ،يمدق يف ةفخبو يسأر يف ٍردخب رعشأ  
،يلثم ناك ،ينيع ِفرطب هيلإ ُترظن !ةأجفً ةولح نوكت نأ ةايحلا عسوب  
ضرألا ىلع همدقو ةديصقلا يف ُهسأر .

مل قئاقدلا كلت لاوطو ،مايألا اهنأك قئاقدل انيشم .مالكلل ٍةجاحب نكن مل  
نأ ينجعزي مل .حئاضفلا دض ةنّصحم يننأكو ،ءيش يأ نأشب ةقلق نكأ  
مل ،رخآلا مف لالخ نم ُمستبي ناك انالك نأ ينجعزي مل ً،اعم ةبلطلا اناري  
ُرشتنتو عّوضتت تراص انضعب ىلإ انّدشت يتلا ءايميكلا نأ ينجعزي  
رعشلا نأكو ،قوبسم ريغ ٍنامأب سحأ ُتنك .تانئاكلا اهيلإ ّدشتو  
رعشلا وه ماصع نأكو ،ىذألا نم ينمصعي .

مويلا ِتعدبأ - .

مهتيأرو ،اًليمج ناك ُهتلق ام نأب ُترعشً اضيأ انأ .رورسب ُتمستبا  
ُتيشتناو مهناتتفا ُتيأر .يتاملك يف نوميهي ،ةعساو نيعأب ّيلإ نورظني .

ةديعس انأ - .

؟ءاقللا كبجعأ -

ةظحل لك تببحأ - .

ةمطاف اي مهترحس دقل - .

غلابت كنإ - .

نأ كشو ىلع تنك يننأ ىتح .ءيش لك ُتيأرو كانه تنك انأ ؟غلابأ -  



نأ كشو ىلع تنك يننأ ىتح .ءيش لك ُتيأرو كانه تنك انأ ؟غلابأ -  
اهتدجو انأ ،يل ةاتفلا هذه !ديعب اوشما !ارو اوعجرا :مههوجو يف حيصأ  
مكلبق .

ىلع أكتا .رعشلاب اًلمث ناك ،لقثت هتاوطخب ُترعشو .يقامعأ نم ُتكحض  
ّيلإ رظن ىرخأ ةرم .يلإ رظنو هراسي ىلإ ِدومعلا .

؟جعزم ٍلكشب ةليمج كنأب نيفرعت تنأ -

اذه نع ّفك - .

؟رفتغي ال ٍلكشب -

فقوت - .

نأ فاخأ ،يلوح رظنأ ُترص .اهتنينأمط تدقفو ءايشألا تلقلقت ٍةظحلل  
ًارخاس قلع ،ماصع كحض .دحأ انعمسي :

اهسفن ىلع يوطنت ةطراخلا - .

ًافيخس نكت ال - .

؟ُعنصي فيك ىتفلاب ٌقشع لح اذإ :ةطراخ ةسنآ اي ،طقف ينيربخ -

ُتفدرأ ..

ُعضخيو رومألا لك يف عشخيو ،ُهّرس ُمتكي مث هاوه يرادي - .

؟عطقتي هبلقٍ موي ّلك يفو ،ىتفلا ُلتاق ىوهلاو يرادي فيكف -

ُعفنأ ِتوملا ىوس ءيش هل سيلف ،هّرس نامتكلً اربص دجي مل اذإ - !

يل دشنأ توملا ىلع كشوي نمكو ،نيزح ٍلكشب هتماستبا تعستا :



يل دشنأ توملا ىلع كشوي نمكو ،نيزح ٍلكشب هتماستبا تعستا :

16(ُ!عنمي لصولل ناك نمل يمالس ،اوغلبف انتم مث انعطأ انعمس - )

16



يضارتفا ٌملاع/يقيقح راوح

ماع ّرم دقل - .

؟ةعرسلا هذهب ٌماع .قّدصي ال رمألا -

ةلماك ةعمش !ةمطاف اي ٌماع - !

لفتحن نأ انب ُردجي - .

يّتيده ُديرأ - .

مالس اي - !

يونس صنوب" .ةيده ّقحتسأ يننأب ُدقتعأ .حزمأ ال انأ - ".

؟ديرت اذامو -

ِكنم ُديزملا - .

يدانلا يف ،سمألاب كعم ُتنك دقل - !

جاتحأ يننكلو ،هيلع ُتلصحو قبس دقل ..ةقيقحلا يف .رخآً ائيش ديرأ -  
رمألا ىلع يقفاوت نأ .

؟لوقت اذام -

ةيرعشلا ةحوبصألا لجأ نم كمسا ُتلّجس دقل - .

؟حزمت له -

ًادبأ - .



ًادبأ - .

؟يلتق لواحت له -

؟يب نيقثت ال ِتنأو لماك ٌماع ،ةمطاف اي ٌماع -

؟نونجم اي تلعف اذام - !

كمسا رهظي نل .روضحلا وه هلعف ِكيلع ام لك ،ءيش ّلكب ُتّلفكت دقل -  
.تاريماك الو ،ةفاحص ال .ةديرجلا يف الو ،تارتسوبلا يف الو ،نالعإلا يف  
سفن يفو ،ةرم لك لثم ،يرضحت نأ ىوس ِكيلع نوكي نل .كبعري ءيش ال  
رشع ،ةمطاف اي قئاقد رشع .ِكرعش نيأرقتو ينيمي ىلإ نيسلجت .ةعاسلا  
طقف قئاقد !

؟دكأتم -

يأ ثدحي مل ،رهشأ ةثالث ذنم ةوضع ِتنأ .يدانلا نع فلتخي ال رمألا -  
يب يقث .ءوس .

ثينأتلا لبقت ال "وضع" ةملك - .

كلجأ نم اُهتّثنأ دقل - .

لوقأ اذام فرعأ ال - .

يونسلا يصنوب .معن يلوق - .

؟ءيش ثدح اذإو -

ةلوهسلا هذهب ِكب طّرفأ نل .ءيش ثودحب حمسأ نل - .



ريغص أطخ

؟هنيلوقت يذلا ام - !

داكلاب اهعومد ُبلاغت ،ةكبترم نيرسن .ماصع خرص .

ًايصخش رمألاب يلفكتت نأب ينتدعو دقل - !

.مفلا ةرغاف امهيلإ رظنأ .ثدحي اممً ائيش ُمهفأ ال .ةعاقلا ىلإ ُلخدأ  
ءاوهلا يف ناحولت اهادي ،رّربت نيرسن :

قاروألا يف أطخ .أطخ عقو دقل - .

؟ِهتلعف ام نيكردت له -

هديو فجترت ةلواطلا .هتضبقب ةلواطلا برضي ،هنانسأ ىلع ضعي ماصع  
ليختأ مل ؟نذإ بضغي اذكه ً.اريثك هانذأ رمحت .هدي يف ٌحرج .رجفنت ُداكت  
كلذ ىلع رداق هنأب .

؟رمألا ام -

لأسأ ٍةهالبب .

؟خرصت اذامل -

رظن .هفرعأ نأ لبق اهئطخ ىلإ ةزاحنم .نيرسن عم ةفطاعتم .ةمئال يتربن  
؟ناعمدت .طارفإب ناعملت هانيع تأدبو .نينيعلا امكلتب ّيلإ

ينيكبي ماصع ناك .

؟كب ام :ُتقهش



؟كب ام :ُتقهش

ةمطاف اي فسآ انأ - .

؟رمألا ام -

أطخ عقو دقل - .

ةثراكلل يساوح تزفحت .يلخاد يفً اقيمع يبلق ضاغ .

؟أطخ -

ةحوبصألا نالعإ يف ِكمسا رهظ دقل - .

تماق دقل .فجترأ يسركلا فرط ىلع ُتسلجو ياقاس تراخ .ُتقهش  
مامأ ةيحضألا روعشب يمد ألتماو .ُتيهتنا دقل .يميحج َبرتقاو يتمايق  
لأسأ انأو يتوص شعتراو يقير ّفج ً.اريخأ يرود ناح دقل .نيّكسلا :

؟فيك -

ةميدقلا ةخسنلا اوعبط .ةعبطملا يف قاروألا تطلتخا - .

؟نآلا لعفأس اذام -

ةمطاف اي يقلقت ال - .

تباذ ،هديب يعباصأ ىلع طغض ،يديب كسمأ .ينيمي ىلع سلج  
يل مسقأ .ةزجاع ،ِهيلإ ينيع ُتعفر .هئفد يف يعباصأ :

رمألا ربدتنس - .

ةلهاذ ُتسمه :

ينلتقي فوس - .



ينلتقي فوس - .

ريخب نينوكتس - .

ريبكلا خألا - !

رمألاب فرعي نل - .

نكمي ال - !

ثاهللا اهكهنأ ،ةبعتم ،ةرشبتسم ٍهوجوب ،بابشلا ةيقب لخدو قئاقد - ..

ةعامج اي ماري ام ىلع ءيش لك - !

؟متلعف اذام -

تحت رمألا .قلقلل يعاد ال .ناردجلا نم تانالعإلاو تارتسوبلا لك انلزأ -  
ةرطيسلا .

اومستبا ..

ً؟اقحأ -

ماري ام ىلع ءيش لك - .

؟تانالعإلا لك متلزأ -

عضولا هبجعأ يراض ً.اقيزمت اهانقزم !اهيبأ ةركب نع - !

؟ةحوبصألاب سانلا ملعيس فيكو -

يقلقت ال .ليابوملا قيرط نع نلعنس - .

اًلصأ رضحيس دحأ ال - .



اًلصأ رضحيس دحأ ال - .

انب متهي دحأ ال - .

.كحض عورشم ىلإ ،ردنتلل ةياكح ىلإ ةيتفلا ءالؤه عم لوحتي ءيش لك  
يتعمد ُتحسم ،ُترفز ،نكمملا نانتمالا لكب .ةقدصم ريغ مهيلإ ُترظن  
ينيع نم ُضيفي مهبح ،يئاقدصأ ىلإ رظنأ انأو .

مكلً اركش - .

ةريغص ةلكشم .ةدحاو ةلكشم كانه تيقب - .

مل امكً اداج ودبي ههجو ،ينيع يفً اقيمع نارفحت هانيع .ماصع كردتسا  
ًابح ىرأو ههجو ىلإ رظنأ .طق نكي .

؟يه ام -

هنم يصلختت نأ ِكيلع نوكيس ،16 ةحفصلا .دغلا ددع .ةديرجلا نالعإ -  
كسفنب .

ةلكشم دجوت ال - .

انمستبا ،

ماري ام ىلع ءيش لك .

اننظ اذكه وأ .

ةلاسر :

ماصع اي ريخلا ُحابص .



ماصع اي ريخلا ُحابص .

انأو ً،احابص ةسداسلا يه نآلا ةعاسلا .تاعاس عبرأ انئاقل ىلع يقاب  
نالعإ قّزمأ يكل ،ةديرجلا لوصو ُرظتنأ ،فصنلاو ةعبارلا ذنم ةظقيتسم  
يمسا قزمأ يكل ،ةيرعشلا ةحوبصألا .

رّكفأ انأو سمألا ةليل ُتيضق .

؟ىرت اي تيوكلا يف دجوت »ميحرلا دبع ةمطاف« مك

؟فالآ مأ تائم

عم يمسا قباطتي نأ ةيناكمإ ىدم ام .رذحلا يف غلابأ يننأب ُترعش  
نم ةيفاقثلا ةحفصلا رقص أرقي نأ ةيلامتحا يه امو ؟يريغ مسا  
نيلاضلا ةحفص ؟طق اهأرقي نل ؟طق اهأرقي مل يتلا ةحفصلا ؟ةديرجلا  
ً؟ايركف نيفرحنملاو نيواغلاو

تفرحنا اذإ اهرسخأ ءايشأ يدنع .بجاو طايتحالا :يسفنل ُتلق كلذ عمو  
رومألا .

ٍديأب اهتطقتلا .ةديرجلا تلصو ىتح ،ةعاسلا فصنو ٍةعاسل ،ُترظتناو  
،يمسا نع ُتثحب ،16 ةحفصلا ىلع اُهتحتف .شعتري ٍبلقب ،شعترت  
ُتألمو ُتيشتنا ،ماصع اي ُتيشتناو ٍتارم ةدع هتأرق .يروف نم ُهتدجوو  
كتنب يفوش هّمي يلاعت :تلقو حابصلا ِسافنأب ّيتئر !

اي طقسأ ُتنكو !ءارعشلا ءامسأ نيب ،همي ةديرجلا يف يمسا رهظ دقل  
يمتيل قيحسلا بقثلا يف ،هنع كتثدح يذلا يلزألا رئبلا كلذ يف ،ماصع  
اي مالآلا ُمداقتت ال اذامل .جزاط حرُج لثم جّهوتي .ثعبيو دلوي ئتف ام وهو  



يمتيل قيحسلا بقثلا يف ،هنع كتثدح يذلا يلزألا رئبلا كلذ يف ،ماصع  
اي مالآلا ُمداقتت ال اذامل .جزاط حرُج لثم جّهوتي .ثعبيو دلوي ئتف ام وهو  
؟ماصع

نم دعص يذلا بضغلاو ،يرطاوخ ةجاجف ّدصأ نأ يعسوب نكي مل  
؟هبتنم تنأ له( ناّرمحتو ناجهوتت امهلعجو ،ينذأ ىلإ يردص ).

ًاضوع يننكلو .ُصقرأ ُتنكل ،ةلفح نآلا ُميقن انكل ،ةفلتخم ُرومألا تناك ول  
اي اهتقّزم .ميتيلا يراصتنا ةقرو ،ةقرولا قزمأ ،ققشتأ ،قلقأ كلذ نع  
ًاراع قزمأ يننأكو ،ُتيضمو اهتقزم ،ماصع .

رعشأ .ىلوألا ةيرعشلا يتحوبصأ حابص يف ،حابصلا اذه ٌميمع ينزح  
طق يل نوكي نلو ،يل سيل ملاعلا اذه نأب ،ةقورسم يتايح نأب .

كمساو يمسا مضي يذلا نالعإلا ،نالعإلاب تظفتحا دق نوكت نأ وجرأ  
نأو ،اهعم تلفتحا دق نوكت نأو ،كمأل هتيرأ دق نوكت نأ وجرأ ً.اضيأ  
ةوهقو ،اًلثم كيك ناب ،ةبسانملا هذهب يئانثتسا روطفب تيظح دق نوكت  
رييغتلا ليبس ىلع بيلحلاب .

ضبقلا ةليل« :أرقأ انأو ةمداقلا ةليلقلا تاعاسلا يضقأسف ،انأ ينع امأ  
نالعإ ُتقزم اذامل ،حابصلا داعس عم مهفأ نأ ُلواحأس ،»ةمطاف ىلع  
؟هتقزم اذامل ؟ماصع اي هتقزم اذامل ؟يمسا ّمضي يذلا ةديرجلا

« ًاظفح ،اهعولط ىدل سمشلا ُقنشتو ،ىثنألا ةديصقلا نتخت ٌدالب يذه  
17(»..ةلئاعلا نمأل )
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اننيب ىقبتس ءايشأ ..

؟ةدعتسم -

دحأ ال يسفنل ُلوقأو .بحلا ِطرف نم ههجو نم ُرياطتت ،هذهك ةيريثأ ٌةماستبا هل نوكتً انايحأ  
،ميتلا ِطرف نم لهاذلا ،نانحلا يف بهاذلا ،هقشع يف نعاطلا هجولا اذه ُهبشي دحأ ال ،ههبشي  
نيتزامغب .مدو ٍربح نم ،قرووٍ محل نم ةديصق هنأك ،ايندلا جراخ نم قثبني ٌهجو

،نيتفيطل ِ  
ةماستباو

هينيع ليل يف ،ءوضلا لك ،ءوضلا ناكو ،حرفلا ايفارغج يصاقأ ىتح ةبهاذ ٍ .

نم ،ديعب ٍناكم نم ينئيجت يهو هءادصأ ُعمسأ .ينذأ يف ُضبني هنأكو ،ّيلع ُّضقني يبلق  
ُسمهأو يسافنأ ُطقتلأ .يلخاد يف ٍناكم ِقمعأ :

ةدعتسم - !

؟نيئرقتس اذام -

دعب رّرقأ مل - .

اننيب ىقبت نأ بجي هذهك ءايشأو ملاعلا ةمايقو مدعلا ةّوق .ِكوجرأ مهيبعرت ال - .

كّلمتم نم كل اي - !

اهايإ ةعاقلا .ةعاقلا انلخد ..

؟نيركذت له -

ركذأ - ..

ةيعقاو نم ٌرفان ٌملح هنأكو ،لامجلا ِليحتسمٍ ماع لبق ،ةرم لوأل هيف انيقتلا يذلا هسفن ناكملا  
أرقأل ،ةليوط ةيبشخ ةصنم ىلع ،هنيمي ىلع مويلا سلجأ يننأ ءانثتساب .نمزلا ةجاجفو ناكملا  
فوس .ءاوهلا يف ُريطتو يتوصب لبرستت فوس ،ةريغصلا يتانئاك ،يدئاصق .ينصخيً ارعش  
اهلالقتسا ديع مويلا .يجراخ دتمملا اهدوجو اهبهأ ،اهمطفأ ،مويلا اهقتعأ يننإ .ينم ررحتت .

هنذأ يف ُتسمه ..روضحلا ددعب تئجوف :

نيثالثلا قوفي مهددع - !



نيثالثلا قوفي مهددع - !

ىصقأ ٍدحك 15 ـب ىظحن ةداعلا يف - .

بيجع - !

؟ينبلا صيمقلاب ،كانه ةديسلا نيرت له .نالعإلا تاكرب اهنإ -

معن - .

ةليمج ينوك ،نآلا كصحفتت اهنإ .يّمأ اهنإ - .

؟حزمت له -

كلجأ نم تءاج دقو يمأ اهنإ ً.ادبأ - .

ءاكذلا ناك .فراعلا ةماستبا اهرغث ىلعو انيلإ رظنت تناك .ةعرسب امهتضفخو ينيع تعفر  
مف ،اهينيع لوح ُطرفنت ٍطوطخب ،ةرشبلا ةيبيلح ،نيعبرألا ِتاياهن يف ةديس .اههجو نم عشي  
ينتكبرأ .ةداح تارظنو قيقد .

ةليمج اهنإ - .

؟ماصع اي كمأ ةماسو ثرت مل اذامل :ةحارص اهيلوق .هيلإ نيمرت ام مهفأ -

ماصع - ..

اهلوقأ نأو ّدب ال ناك .

؟ةيافك كتركش له -

؟اذام ىلع -

ءيش لك ىلع - .

؟ةديعس ِتنأ -

ًادج ةديعس - .

ةيافك ينتركش دقل ،معن نذإ - .



ةيافك ينتركش دقل ،معن نذإ - .



يمف يف ةديصقلا لازت ام

ماري ام ىلع ٍءيش لك .

مامت ءيش لك .

هرعذِ جوأ ىلإ بهاذلا بلقلا اذه الإ ءيش لك .

نيّكسلا ةءوبن مامأ ضفتنملا

كتالكر .ءيش لك يهتنيسو يرود ءيجيس .ماري ام ىلع ءيش لك :نونجملا يبلقل ُتلق  
غلابت كنإ ٍ.عاد الب ةفيخسلا .

يمف َّفجو يادي تقرعت .

ءارحص انأ ،رحب انأ .

اذه - يبلقو ،يدلج تحت مدلا قفدتب ّسحأ .ّجيهتي يدلجو ينعجوت يعباصأ ،صلقتي ينطاب  
ةنونجم ةصقر انأ ،يفارطأ يف ُدبرعي - نيعللا .

!مهفلا ليلقو يبغ تنأ :يبلقل ُلوقأ .اًلاح يبرها !ةمطاف اي يبرها :ُحيصي يلخاد يف ٌتوص  
ال كنكلو ماري ام ىلع ءيش لك كل لوقأ !نابجو روعذم كنأل ةظحللا هذه ّيلع تّوفت نأ ديرت  
ناوألا توفي نأ لبق يضكرا ،ةمطاف اي يضكرا :ُلوقي .كئابغ ىلع ةنعللا .قدصت !

ىلع ملقلاو ،يمامأ ةقرولا عضأ .يلخاد يف ليوعلا عمسأ الأ ررقأ .هتاءوبنو يسدح بذكأ  
ةءارقلل بهأتأو ،ديعب ٍناكم نم يسافنأ ُطقتلأ ،اهنيمي .

ىلع رومألا ريصتس :يسفنل لوقأ .ةفشانو ةصوصمم ،ءارحصك ةفاج انأ ،ةقشمب يقير ُدردزأ  
ينيورت فوس ةديصقلا .يمف يف ةديصقلا عضأ امدنع ماري ام .

نيرسن دعصت ً.انسح ًءالب ىلبأ دقل .مستبت همأ ،هل نوقفصي مهنإ .ريخألا هصن نم ماصع غرف  
نلعت نأ ،ألملا ىلع يمسا أرقت نأ ،روهمجلا ىلإ ينمدقت نأ ِكشو ىلع اهنإ ،ةصنملا ىلع  

يتعاس :



نلعت نأ ،ألملا ىلع يمسا أرقت نأ ،روهمجلا ىلإ ينمدقت نأ ِكشو ىلع اهنإ ،ةصنملا ىلع  
يتعاس :

« نم ُثعبنت ،ةيلاع ةيصوصخ تاذ دئاصق ،تيوكلا يف يرعشلا دهشملا ىلع ّلطي ٌديدج ٌهجو  
دوجولا عم كابتشالا ىلع اهتردقو ،ةبرجتلا ةيميمح ..»

،اهلقث ُفرعأ ،اهفرعأ ٌتاوطخ .برتقت ٍتاوطخ توص .رخآ ٌتوصو ،نيرسن توص عمسأ  
ملاعلا ىلإً ادوعصو ،بادرسلا ىلإ اًلوزن ،ةرم ةرشع عبرأ ،موي لك اهعمسأ .

ةمطاف اي ِكيلع ٌنيزح يبلق .

يبلق لوقي .

ةعامتلا ُفرعت ةحيبذ انأ ،يزئارغ عيمج هل ُرفنتست ٌتوص ،كيماريسلاب ِلعنلا ِكاكتحا عمسأ  
برتقي ،برتقي توصلاو ُطقسأ انأ ،بادرسلا رضحو عيمجلا باغ .دالجلا نيع يف نيّكسلا  
/هجولا .ميحجلا /هجولا ،بابلا فلخ نم ّلطي هجولا ،ناكملا ُنعطي ،لخادلا ىلإ ّدتمي ّلظلا .رثكأ  
ةقنشملا .

هتيأرو ينآر هجولا .

« ميحرلا دبع ةمطاف ةرعاشلا ..»

مّدلاو ةيحضلا انأو ،ُمهسلاو ُسوقلا انأ ،دودشم ٍرتو لثم ،ًةفقاو ُبصتنأ .

.يدض أطاوتي ،يدي نم ُتلفي ءيش لك ،يردص يف ُلحتري ُسرخألا ُجيشنلا ،يقاروأ ململأ  
.ءام ةرطق يف ُبيغي ملاعلا .يدخ ىلع ،ضرألا ىلع ،دئاصقلا ىلع ..يعومدو طقست قاروألا  
ءيش لك ىهتنا دقل .

ً:اباترم سمهي ماصع ً.اعادو لوقأ نأ ديرأ .ينيع نم علاطلا ءاملا شبغ نم ،ماصع ىلإ ُرظنأ  
درأ ال ؟ةمطاف اي ِكب ام .

يف موقزلا ةرجشو ،نيعألا يف ميمحلا نايدو ىلإ ،رعتسملا هميحج نم تبانلا هجولا ىلإ رظنأ  
ىلع ضمغأو هيلإ ريشأ .نيدوقعملا نيبجاحلا يف ديعولاو نابضقلاو روطاسلاو طوسلا .نيبجلا  
يحانج نم دعبأ ءامسلا ،شحولا نيرع يف ٌروفصع انأ .يعومد .

ًاضرأ ينتحرط ،طئاحلا ىلع يسأر ترّجف ،ةفيذق لثم ةليقث ،يهجو ىلع تلزن يتلا ديلا .



ًاضرأ ينتحرط ،طئاحلا ىلع يسأر ترّجف ،ةفيذق لثم ةليقث ،يهجو ىلع تلزن يتلا ديلا .

ةبلك اي - !

زتهي ٍءيش لك .

ليمجلا هزاورب نع علخني ملاعلا .

ةرذق اي - !

ًائيش أرقأ مل ينكلو ،

يمف يف ةديصقلا لازت ام !

ةرعاد اي - !

اهسفنب يقلت همأ ،ماصع نورصاحي ،نوضفتني ءاقدصألا ،يسركلاب هفذقي رقص .عرهي ماصع  
نجعنت تاوصألا .هيلع .

نم لزنتي يبيبح توص ..هتوص الإ عمسأ ال .يسأر يف رمحأ نٌينأ ،ينيع يف قرزأ ءوض  
ةنماث ٍءامس ..

ةناويح اي كمساب كيدانيو - !

ةحيضفلا يمسا .ةروعلا يمسا .

ينبحست ةشامكلا ،ةشامك هدي ،يسأر ىلع ضبقت هدي ..

ملألا يف قهاشلا يلوهذ ىلإ .

يمادق ِشما - !

يمف يف تلاز ام ةديصقلا نكلو !

كهجو هللا دّوس يهجو ِتدّوس - !

لزنتت ةيناث ٌةعفص

اهتوربج ِءايلع نم ،



لزنتت ةيناث ٌةعفص

اهتوربج ِءايلع نم ،

يهجو ىلع ّطحت .

يمف نم يتديصق ليست

رمحأً اطيخ .



.

ءاذحلا



ُرطمت ءامسلا نأك

ْعباصأ ،َعباصأ

رثاكتت يدايألا نأك

يّدخ ىلع

يهجو نم علطت اهنأك

هكتهت اهنأك

ةعاس لالخ تثدح ةريثك ءايشأ .

،ةرايسلا ىلإ ةعاقلا نم دتمملا رمملا لوطب يسأر باجح نم ينّدش  
ٌبنذ انأ ،يسفن ىلع ُترّوكت ،هلعنب ينساد ،يفلخلا دعقملا ىلإ ينعفد  
امدنع .تيبلا ىلإ قيرطلا لوطب ينمتش - ةدئاز ىرخأ ليصافت .لايذأب  
،ةرايسلا فقوأ .ِهلاقعب ينبرضيو تفتلي ناك ّرمحت رورملا ةراشإ تناك  



امدنع .تيبلا ىلإ قيرطلا لوطب ينمتش - ةدئاز ىرخأ ليصافت .لايذأب  
،ةرايسلا فقوأ .ِهلاقعب ينبرضيو تفتلي ناك ّرمحت رورملا ةراشإ تناك  
نم ينعفر ،ُتيواهت ،يسفن ُتللب ،هيدي نيب ُتبذ ،يعارذ نم ينّدش  
ُحتفي بادرسلا .هتضبق ىلإ ينداعأ ،يتديصق جراخ ينلحس ،يعارذ  
همف .

ينعفص ،ريرسلا ىلع يناقلأ ،سوباكلا ىلإ الوزن ،تاجردلا ىلإ ينعفد  
يكيتسالب سيك يف اهعضو ،يمالقأو يرتافد ىلعً ةراغ نش .هلاعنب  
يكسيفوتسودو زيكرام قرحأ ،شوحلا يف ةقرحم ماقأ .اهب دعصو دوسأ  
مكح ،باونلا رفظمو شيورد دومحم ،يّرعملاو يبنتملا ،ظوفحم بيجنو  
انأ ،يرامد ناضتحال يردص تعّرش .ةقطرهلا ةمهتبً اقرح توملاب مهيلع  

اياظش .

ناكملا يف راد .هفنأ ةبنرأو هنيبجو هدي ،هبايث ثولي دامرلا ،ثهلي داع  
،ةشاشلا ،زاهجلا ذخأ .هناكم نم هعزتناو رتويبمكلا ىلإ هجوت مث ،نيترم  
ةصق ذخأ ،هِبلق ىلإ ،يبلق نم ةدتمم ..نييارشلا هبشت يتلا كالسألاو  
.اهطوقس توص ُتعمس .يلخاد يف ةرجشلا علتقا .ىضمو ةديحولا يبح  
ًايودم ناك .

انأ .يضعب ىلع ُّفتلأ ،دئاسولا نيب ةئفكنم ينآر .ُثهلي داع ةيناث ةرم  
ةعمد .

شكن ،اهرثن ،اهحتف ،ةبيقحلا ىلإ ترشأ ؟ليابوملا نيو :يرعش نم يندش  
ةصخرو ةيندملا يتقاطبو ،ةرايسلا حاتفمو ،يفتاه ذخأ ،اهءاضعأ  
هتمهم زجنأ دقو ،قوف ىلإ دعصي نأ لبقو ،ىضمو يتايح ذخأ ،ةدايقلا  

لاقو ةريخأ ةرمل تفتلا ،هجو متأ ىلع :

.كذخاي ىضري يللا كيجي نيل كناكم نيربثنت .ةيلك هيفام حيارو موي نم -  
هاّيو ِتنا كظفحي ام يللاب ..



.كذخاي ىضري يللا كيجي نيل كناكم نيربثنت .ةيلك هيفام حيارو موي نم -  
هاّيو ِتنا كظفحي ام يللاب ..

* * *

هتهباجٍ ملأ لك نم أوسأ ِهددصب انأ يذلا ملألا نأب ةيادبلا ذنم ُفرعأ ُتنك  
بادرسلا بعر - ةعفصلا دعب ام ملأ لب ،ةعفصلا ملأ سيل .يتايح يف  
.ةفصاعلا ُبقعي يذلا ءودهلا بعر ،يمارتملا يوارحصلا غارفلاو يدمرسلا  
نل يتلا ءايشألا ثودحل يدبأ ٌراظتنا الإ يمامأ سيلو لماش رامدلا  
يف للحتأ ،تاونس ثالث لاوط ِبايغلا ةعاقف يف ثكمأ فوس ً.ادبأ ثدحت  
ةنونجم هبشو ةلهاذوً ةديحو ،نينتلا ِنطب .

ملألا ىعفأ !بادرسلا ،متيلا :ىرخأ ةرم هتّمرب ُثدحي رمألا نأ ول امك  
ُترّوكت ةليللا كلت يف ً.اجهوت ّدشأٍ حارجب ،ةيح ُثعبتو ميدقلا اهدلج ُعلخت  
نأ لبق اهلوق ىنمتأ ُتنك يتلا ةديحولا ةملكلاب ُتسمهو ،يسفن ىلع  
ةيفاح هعطقأ ليوط قيرط ءاكبلا .ماصعً اعادو :يتعيجف يلع لاهنت .

.ىرخأ ىلإ يضفت ةنازنز لك .ةنازنزٍ موي لك .ةريثك نيزانز يمامأ  
ىلع هيف رّوكتأ يذلا ناكملا نم .يرشبلا لقعلا عدب نم ةعدب ؟لبقتسملا  
ىلع سودي ءاذح« درجم لبقتسملا نأب ُفرعأ ،قفان ٍصوص لثم ،يسفن  

18(»دبألا ىلإ كهجو ).

.ةحضو ةفرغ يف تأبتخاو بادرسلا جراخ ُتللست ،ُتمواق ةيادبلا يف  
!هبي :توص رجفنا .ُترظتناو فتاهلا رارزأ ىلع تطغض ةفجترم عباصأب  
؟ولأ :ةعامسلا نم ُجرخي يتلاخ توص !اهبيبحب لصتت ةمطاف !قحلإ  

،تحت ىلإ ينبحسي ؟ولأ ،يرعش نم ينّدشي ؟ولأ .يلع ّضقني رقص  
.كانه ُثكمأ .يعولا طخ تحت ةجرد ةرشع عبرأ لزنأ ؟ولأ .تحتً امئاد  
؟ولأ

ديعاوم نيحت امدنع يل نوُحتفي .بابلا ُلفقي راص ةلواحملا كلت دعب  
يعاودبً اقحال هتضبق تخترا نأ دعب .رهشأل بابلا لفقي ّرمتسا .تابجولا  



ديعاوم نيحت امدنع يل نوُحتفي .بابلا ُلفقي راص ةلواحملا كلت دعب  
يعاودبً اقحال هتضبق تخترا نأ دعب .رهشأل بابلا لفقي ّرمتسا .تابجولا  
طق ةملاكملا كلت ِرجأ مل .جرخأ مل لسكلا .

علتقي امك يبادرس نم عزتنأ .يماخر لاثمت لثم مهسلاجأ ؟براقألا  
غارف انأ .ّيلإ رظني دحأ ال ،ضرألا نم ُتابنلا .

ِمدق نم ئتانلا رامسملا ىرأ .لوقعملا ُزواجتي امبو ،قيطأ امم رثكأ ىرأ  
،يردص يف رادجلا تاعّدصت ىرأ .يترصاخ يفً اعورزم ،ةلواطلا  
ملاعلا .ّيبشخلا بابلا ِغبصك رّشقتي يدلج ىرأ ،ّينيع يف هضايبو  
يبلقو فوشكم يردص ،ةضيرم انأ ؟ماصع اي تنأ نيأ .ضّوقتيو ككفتي  
.قشعلاو شيشحلاو رمخلاك ،ةعونمملا ءايشألا لثم ينبرهو لاعت !لزعأ  
ينذقنأو لاعت .

* * *

ةذفان الب انأو ،علهلا طرف نم ةرفانلا يساوح ئفطأ نأ .تومأ نأ بجي  
ةسلجل ةلاطإ وه لاضن لك ،ةمواقملل ىنعم ةمث سيل .ٍفاك ءاوه البو  
؟نآلا سيل َملف ،تومأس ةياهنلا يف .يتايح ىمست يتلا بيذعتلا

ليسأ يكل يمصعم يف هسرغأ ٍءيش يأ .ملق ،نيكس ،صقم نع ُتثحب  
نيتعاس لك بادرسلا ىلإ ُلزني رقص .ديعب ءيش لك .يلهم ىلع يجراخ  
يصفق يف رودأو جشنأ يناري ،يتعيجف تاروطت عباتي ،ثالث وأ  
؟ةبقارملا تحت تومأ فيك .دعصيو هبلق نئمطي ،ناويحلاك

ربكأ نأ ،ىسنأ نأ ،هيلع انأ ام لك نفدأ نأ ،يب يساسحإ لتقأ نأ ديرأ  
،يتقيقح نم ينخلسأ نأ ،اهسفن نم ةركاذلا غّرفأ نأ .ىسنأ نأو .ً.اريثك  
،كانه ىلإ ينديعي نأ نكمي ٍءيش لك نم ،امهنيب امو ةباتكلاو بحلا نم  
يمف نم ءارمح ُليست ةديصقلاو ،رادجلاب مطتري يسأر ُثيح .

،يهجو ىلع هعباصأ عضي ماصع ىرأ ،رعشلاو ّبحلا يمانم يف ىرأ  



،يهجو ىلع هعباصأ عضي ماصع ىرأ ،رعشلاو ّبحلا يمانم يف ىرأ  
ينلكأي ،ناكم ّلك يف ُههجو .يدلج تحت ينع ثحبي ،رشقتملا يدلج ىلع  
عسي مك ؟بضغلا دنع كانذأ رمحت له :يحور مصقت هتلئسأ .لخادلا نم  
؟ةمطاف اي كبحي نأ ارعاش

هتوص ،دقفلا طرف نم ىّولتي ،يوكني ُهارأ ،ههجو ُبلجتسأ ،ينيع ُضمغأ  
،ينيّلبق !ِكدأو لبق ،ِكتوم لبق ،ِكنيب لبق ُمطافأ ..ينيداني ،يسأر بقثي  
ىمحلاب ّسحأ ،هدي لوانتأ ،ِهريرس ِفرط دنع ُسلجأ !ينيرّمد ،ينيقشعا  
لوقأ ،نيزح ٍلكشب ُمستبأ ،هل ُمستبأ ،يدسج ىلإ ُذفنت هدسج نم ةعلاطلا  
كاسنأ فوس ً،اريثك كنوخأ فوس ،يبيبح ايً اعادو ً،اعادو .

* * *

..ماعطلا ةدئام ىلع ،فصنلاو عساتلا مويلا يف .ةمطاف نيأ :لأسي رقص  
ًاثهال تاجردلا لزن .درت ملو اهانيدان ،دعصت ملو بابلا انحتف ةيردب تلاق  
نيوست :يدنز صرقو يدسج نع فاحللا بحس .همف نم ذاذرلا رياطتو  
يذؤي ُقيلطلا ُءوضلا ،ىلعأ ىلإ يرعش نم يندشي ؟دعب ةميان كسفن  
نيدحت يللإ يتنإ :يذهي هعمسأو لكأي هارأ .هتلابق ينسلجي .ينيع  
رشلا ع دحاولا !

بوم ؟هجولا اذ ايو انيبت ام ينعي :يهجو ىلع طحيو ِهيتفش نم ٌذاذر ريطي  
كسفن يتيسح ةديصق مك يتبتكو يسنرف يتسرد الو ؟اندعقم كبجاع  
؟ملاعلا ريغ

ايندلا ،نوناق هيف حيارو موي نم :لصاويو ،يهجو يف ةجاجدلا ذخف زهي  
؟أل الو يتمهف .يهجوب اتقصتلا .نيتيلاع ّيعارذ ُتيقبأ !كفيك ىلعب يهم  
.عوجلا نم تومأ نأ ديرأ .لكآ نأ ديرأ ال ؟نيلكات ام هيل .يسأر زهأ  
،يفنأ ُقرتخت رفزلا ةحئارو ،نهدلاب ةخطلملا هديب ،يّدخ ىلع ُضبقي  
:خرصيو يلخاد يف زرألا ُمحقي ،يمف حتفأ ىتح يهجو ىلع طغضي  



،يفنأ ُقرتخت رفزلا ةحئارو ،نهدلاب ةخطلملا هديب ،يّدخ ىلع ُضبقي  
:خرصيو يلخاد يف زرألا ُمحقي ،يمف حتفأ ىتح يهجو ىلع طغضي  

يلك !كيف هللا كراب ال يلك !

* * *

يمدق تحت ةشخشخلا .ساطرق ىلع ُتسدو ريرسلا لوح رودأ ُتنك  
ُترص .توص يأ .توص عامس ىلإ ُتقتشا .رعشقي يدسج تلعج  
يعسوب هنأب تفشتكا ةظحللا كلت يفو ،ءايشألا ُفذقأ ،يعباصأب قطقطأ  
ّيلإ ثدحتأو صاخلا يتوص ردصأ نأ ،ملكتأ نأ .

انأ ،ةآرملا يف يهجوو انأ ،يعم ُكحضأو ،يعم ُرجاشتأ ،يعم ُمّلكتأ  
ً.اضيأ ملكتت يلوح نم ءايشألا .حافتلا ةلكآ انأو ةريرشلا ةرحاسلا  
فييكتلا ةدحو تناك ةرثرث مهرثكأ .بابلا بقث ،روصرصلا ،عدصلا  
اذام ىلع اهلأسأ .هقهقتو ينلمأتت ً.اضيأ ةحاقو مهرثكأو ،يشيبوستيملا  
ةرملا يف .سكنيلكلا ةبلعب اهيمرأ ،رثكأ كحضت .ِكنونج ىلع ؟نيكحضت  
معن ؟وسوس .ِتحمس ول وسوس .يشيبوستيم اي ءاذحلاب ِكيمرأس ةمداقلا  
ًادعاصف نآلا نم :دّدهأ .كحضت .هيراباك يف ةصاّقر مسا اذه .وسوس  
ٌءاذح ؟ىتم ذنم !انه نيناوقلا عضأ انأ ؟حيحص !نيناوق كانه نوكتس  
وسوس ،ةسّوسم اهنانسأ وسوس ،ةئيسلا وسوس .وسوس ّدخ ىلع رخآ  
نأل اهبحي دحأ ال ،بدألا ةليلق وسوس .نايسنلا وسوس ،ريماسملا ةعالب  
عدصتت ناردجلا لعجيو ليسي اهباعل .

!ِكاري نأ ديري دحأ ال !كبحي دحأ ال !ةحيبقو ةئيس !ةئيس نم كل اي -  
كرتافد قرحأ فوس !لاعنلاب كبرضأ فوس .بادرسلا يف كسبحأ فوس  
يتأي ىتح ريفاصعلا وأ ءامسلا وأ عراشلا يرت نل فوس ..كباعلأ رسكأو  
يتنإ كظفحي ام يللاب ،ِكنمِ جاوزلاب لبقي يذلا »هسأر ىلع بورضملا«  
هايو ..



* * *

ةلباقو ةعّيطو ةعيطم ةاتف انأ ،اهلُكأ تتآ ميوقتلا تالواحم .مزاللا لمع مت  
،نيتمقل لكآ ،يمف ُحتفأ ،يسركلا ىلع سلجأ ،تاجردلا دعصأ ،عيوطتلل  
مهو انأ .يفتخأ ،لحنأ .

ىلع مدعلا ةهوف يف قدحأ انأو ،نويزفلتلا نوعباتي ،ءاسملا يف مهسلاجأ  
بجوتسي ام كانه دعي مل .ةضايرك يتوم ُديجأو ةيلاثم ةثج انأ ،رادجلا  
ماظنلا رصتنا دقل .مدع انأ .دحأ ضارتعا وأ ،دحأ قيلعت وأ ،دحأ لخدت .

ّيلع ناك .ريبكلا خألا يضرأ يكل هلعف ّيلع يغبني ناك امً اريخأ ُتفرع  
ىلإ دوعأ نأ .يلخاد يف ةديصقلا لتقأ نأ .يبلق نم يبلق غّرفأ نأ  
لضفأ وه ءيش اللا .ءيش اللا ىلإ ،ميظعلا راجفنالا قبس يذلا غارفلا  
اللا ةايح .ةنجلا ىلإ قيرط رصقأ وه ءيش اللا .كل ثدحي نأ نكمي ام  
انأ .باوص ةايحلا ُبايغ .باوص أطخلا ُبايغ .اياطخ الب ةايح يه ءيش  
،قّدحأ ،تمصأ ،لكآ .زاتمم ٍوحن ىلع يتابجاوب موقأ .ءيش اللا نئاك  
اللا« ةايحب رمألا قلعتي امدنع هلعفت ام مهملا سيل .تمصأ ،تمصأ  
.دبألا ىلإ دتمت يتلا ةمرحملا رامثلا ةمئاق ،هلعفت ال ام وه مهملا لب ،»ءيش  
ةليلق اهلعفأ يتلا ءايشألاو ،لعفأ دعأ مل انأو .لعفت نأ ال ،لعفت ال نأ مهملا  
يف سولجلاو ،بابلا نع رشقتملا طالبلا عشقو ،سفنتلا لثم ،رضت الو  
ناردجلا ىلإ رظنلاو ،يديألا لسغو ،علبلاو ،غضملاو ،يساركلا .

يف هرودب موقي يلاثم نئاك انأ .يدلجل ةجاح ةمث دعي مل .رماوألا رظتنأ ال  
باصملا ،هصفقب علوملا روفصعلا انأ .نكمي ام ّمتأ ىلع »ةايح اللا« هذه  
ءامسلا ايبوفب .

* * *

ُترص دقو نآلا ،يروضحب بغري ال هنإ ,ءادغلا ىلع ينبلطت ال ةمداخلا  
ىلإ تدعص .يمدعلا سومانلا ةنباو ةسدقملا ميلاعتلا ةبيبر ،يلاثملا هنئاك  



ُترص دقو نآلا ،يروضحب بغري ال هنإ ,ءادغلا ىلع ينبلطت ال ةمداخلا  
ىلإ تدعص .يمدعلا سومانلا ةنباو ةسدقملا ميلاعتلا ةبيبر ،يلاثملا هنئاك  
.كبتراو هنيع فرطب ينحمل .مهماعط ءاهنإب نوّمهي مهتيأرو ماعطلا ةفرغ  
،يلخاد يف ام ٌءيش ؟ريبكلا خألا ُفاخي مم ؟فئاخ رقص ً.افئاخ ناك  
ةفرغ ىلإ دعصو ِهناكم نم ضفتنا .مستبأ ينلعج ،حورجمو ٌريرش ٌءيش  
يه يتلا يتقيقح ،يتقيقح ةهجاوم نم هدلجب ذفن ؟برهي ..هنأكو همون  

هتقيقح .

تنأ !نياتشكنارف تنأ ً:اديج ةحقولا يتماستبا أرقو ً،امامت انمهافت دقل  
ينلتقت نأ نم نبجأ كنكلو ،كتعينص انأو نياتشكنارف .

ةرداغمل ةرطضم دعأ مل يننأب ينوربخأ اذكه .يئادغب ينيتأت ةمداخلا  
حجني نأ دعب .بادرسلا رداغأ ال نأب ينوربخأ ،ىرحألاب وأ .بادرسلا  
مزاللا لمع مت دقل .كظفلي فوس كليكشت يف ماظنلا .

* * *

؟ةقرحملا نم كولعصلا اذه اجن فيك .قرزأ ربح ملق يلفسلا يجرد يف  
يريرس ىلإ تزفقو جردلا تلفقأ ىتح هتيؤر ينتلبلب .

؟بتكأ له ؟بتكأل ةيفاك ناردج يدنعو ،ملق يجرد يفو يب لعفأس اذام  
لعفأ اذامو ؟ركذت لعف يهو ةباتكلاب لعفأ اذامو ؟داع ول ملألاب لعفأ اذامو  
ُملقلا اذه ؟يصعتسي ماصعو بحلاب لعفأ اذامو ؟بح لعف يهو ةركاذلاب  
انأ - هانعنطصا يذلا ماظنلا ُقلقي هنإ ،ءيش لك ريمدت ىلع ٌرداق ريغصلا  
ّيلع ٌرطخ ُملقلا اذه ً.اكسامتم يتوم ىلع ظفاحن يكل - ريبكلا يخأو .

ّيديب ُهترسك ،ملقلا ُتجرخأ ،جردلا ُتحتف .مزعلا ُتدقع مث ٍناوثل تركف  
!ملق نم نيفجترت ،ِكيلإ يرظنا :تهقهق وسوس .ةمامقلا ةلس يف هب ُتيقلأو  
؟فييكتلا تاحتف كب ُلعفت اذامف دحلا اذه ىلإ كبعري ملقلا ناك اذإ

فرقلاب ينبيصت اهنإ - .



فرقلاب ينبيصت اهنإ - .

وسوس تهقهق ..

رخآ نإ ..عقاولا يف ،مالكلا ىوس نيديجت ال ،ةلشاف اي ةيعدم تنأ مك -  
ِكدحو ككرتأ نأ وه هنيديرت رمأ .

كتبحص ىلع حابشألا ةبحص لضفأ لب - !

ُهمد لاسو ؟ينتلتق اذاملً اذإ :ينلأسو ُهسأر ُروسكملا ملقلا عفر اهتظحل  
ًادج يزاوجربو قرزأ ،يعباصأ ىلع .

* * *

نم لكشتي يعولا .دعلا نع ّفكأو هانعم نمزلا دقفي مث رهشأ ةتس رمتس  
ملأ ال َّمث نمو ،يعو ال نذإ ،نمز ال .نمزلا لالخ .

ملو رقص هفشتكي مل ،ةداجسلا تحت ِهيفخأ يذلا يدئاصق ُلوكشك  
ًةديصق هقاروأ ُعزتنأ نأ .يسفنب رمألاب لفكتأ نأ يلع ناك .هقرحي  
طوقس عورشم وه ءيش لك ،فيرخ يدي ،ةيراعٌ ةرجش يناويد .ةديصق  
نأ ريبكلا خألا ىنمتي امم رثكأ ،يبيذعت يف ُتعرب دقل .ناكم اللا يف ٍودم  
يبلقب لكنأ فوس ،ةمهملا ىلوتأس ،كدي يف طوسلا ِتاه هل لوقأ .لعفي  

امهنيب امو رعشلاو بحلا :هلخاد نم ٍءيش لك ظفلي ىتح .

اهأرقأ نأ نودو ،ةديصق ىلإٍ موي لك يف ّدتمت ماظعلا ةئتان ءارفصلا يدي  
يعباصأ اهلّوحت ةطرفم ةيلآب ،تارم ةدع اهّيط يف أدبأ تنك ةريخألا ةرملل  
ىلع قروزلا عضأو ،ءاملاب ليسغلا لطس ألمأ .يقرو ٍقروز ىلإ ةعرابلا  
ريصي نأ - ِةانألا نم ٍريثكب -رظتنأو نميألا يبنج ىلع ددمتأو ،هحطس  
،لطسلاِ عاق يف قرغيو ربحلا ددبتيو ءاملا ةقرولا برشت نأ ،لقثأ قروزلا  
ٍربش يف قرغت يك ،ليمجلا ،يرعاشلا ،ءيطبلا اهتوم ةديصقلا يهنت نأ  
نم ِهيلع يه ام لكو اهتبرغو اهباذع ً.امامت اهرمأ يهتنيو عومدلا نم  



ٍربش يف قرغت يك ،ليمجلا ،يرعاشلا ،ءيطبلا اهتوم ةديصقلا يهنت نأ  
نم ِهيلع يه ام لكو اهتبرغو اهباذع ً.امامت اهرمأ يهتنيو عومدلا نم  
لامج .

اهدي ّدمت اهتيأر ،اهذقنأ ملو يدانتو ُخرطصت اهتيأر ً.اقرغ تتام يدئاصق  
يبنج ىلع ةددمم انأو ،يدئاصق ُتلتق .هيف بوذتو هسفنتتو ءاملا ُعلبتو  
لبح ىلع هبراوج فجت نأ رظتني نمك اهقارغإ ةيلمع لمأتأ ،نميألا  
ليسغ .

ىلإ لوحتلاب اهل وعدأو اهيلع يلصأ .اهتزانج يف يشمأو يدئاصق لتقأ  
محللا عيطقت نيكس وأ سدسم .ةمداق ٍتادالو يف ىدجأ ٍتانئاك .

* * *

اهنأب ينربختو راصتناب ّيلإ ُرظنت تراص .نجسلا ةبحاص تضرم  
تأدب .لضفأ ٍناكم ىلإ لحرتو بادرسلا يف ةديحو ينكرتتس ،ُتومتس  
تزجعو ،داتعملا نم رثكأ رادجلا ىلع اهباعل ُليسيو ،ةبيرغ ةقطقط ُردصت  
هتحئار ً،اراح ًءاوه يهجو يف خفنت تراصو ،ناكملا يف اههجو ةرادإ نع  
ةئيمق .

عباتأ انأو نميألا يبنج ىلع ُتددمت ..انأو ،ةقناخ ٍةبوطر يف ناكملا قرغ  
كسفن نينظت نيأ ،ةمرتحملا يشيبوستيم سناعلا ،ريخألا اهراضتحا  
فوس ،رثكأ كفظنأ فوس .يعم انه يقبا ،ئيس ناكم ملاعلا ؟ةبهاذ  
؟ةقفاوم ،ِكب ينتعأو رابغلا كنع حسمأ

،اهمامأ فقوتو ناكملا لوح راد ،بادرسلا ىلإ رقص لزن ةيدقفت ةلوج يف  
اهلدبتسي فوس هنأب اهربخي هنإ .رقصو وسوس ،ىنعم تاذ تارظن الدابت  
ترمتسا اهنأ شهدملا نم ً،اماع رشع ةسمخ اهرمع ،زوجعلا هذه .ىرخأب  
كشال ً،ادحأ رقص حدتمي نأ ردانلا نم .هلاق ام اذه ناك .دحلا اذه ىلإ  
ةيضار تتام دقل .اهراضتحا مغر اهسفنب ةروخف تناك وسوس نأو .



كشال ً،ادحأ رقص حدتمي نأ ردانلا نم .هلاق ام اذه ناك .دحلا اذه ىلإ  
ةيضار تتام دقل .اهراضتحا مغر اهسفنب ةروخف تناك وسوس نأو .

* * *

« ةمداخلا ُلوقت ،»ةنوشخلا نم يناعي رقص .

ًاريثك ةنوشخلا ترخأت دقل .

« يرّكسلا ربإ ذخأب أدب رقص »..

هل ىنعم ال رخآ ٌربخ اذه .

* * *

!ةمطاف .ظقيتسأ ىتح ينزهي ،هيلإ يصيمق نم ينّدشي ،ماصع ُتيأر  
!ةمطاف اي يظقيتسا .اهعفدأ .ّيفتك نم ينزهت ؟ةيردب !ةيردب انأ !ةمطاف  
ً؟املح ناك له

؟ةداع رصعلا ىتح نيمانت له -

لكآو احابص مانأ ،ءيش اللا ةعاقف يف زجتحت امدنع نمزلل ىنعم ال  
ملكتأ نأ ديرأ ؟ءيش لصح له .ءاعدا درجم وه ماظنلاو اًليل يروطف  
ءاضيب ةيئوض ةخطل ،اههجو ىلإ رظنلا يننكمي ال .ام ٍرمأ يف ِكعم  
هنم نميألا فصنلا ُحسمت .

؟دحأ تام له -

.ال -

؟نذإ رمألا ام -

؟كلاح فيك -

مامت - .



مامت - .

ةبيخلا دض نصحم ناسنإ ،تيم ناسنإ ،رُح ناسنإ وه ةبغر الب ناسنإ  
مامت انأ .ملألاو ةنايخلاو !

؟نيديرت اذام -

ةمطاف اي ِرمألا يف يل دي ال انأ - .

؟رمأ يأ -

هعانقإ ُلواحأ تنك دقل ،ةساردلا نم كنامرح ،ِكل رقص ةلماعم ،هلك -  
ةيضار ريغ يننأب طقف يملعت نأ ديرأ ،ةيلكلا ىلإ ةدوعلاب كل حامسلاب  
تنأو ،ِكب رمألا قلعتي امدنع يدي نم تلفي عوضوملا نكلو ،ِكل ثدح امع  
وً اديج رقص نيفرعت ..

؟هلوق ِتدرأ ام وه اذه له -

.ال -

يف ُعملي ٌرطاخو يبوص تتفتلا مث ،ةفرغلا يف تلاج ،اهناكم نم تضهنو  
اهينيع .

انه نم كجارخإل ةقيرط يدل نأب كرابخإ تدرأ - .

يناثلا قباطلا ةفرغ ديرأ ال - .

ِكل نوكي نأ ً،ايئاهن ِكيخأ تيب نم جورخلا تدصق .هتدصق ام اذه سيل -  
؟كلذ نيديرت له .ةمطاف اي ِكتيب

الصأ جراخلا يف دجوي اذامو ؟اذاملو ؟فيك ؟بادرسلا نم جورخلا  
ليبس يف اريثك ُتبعت يذلا يتوم نع لزانتأ فيكو ؟انه هلك ملاعلاو  
فيك ،ناكملا يف ةرياطتم يئاضعأ انأو بادرسلا نم جرخأ فيك ؟هقيقحت  



ليبس يف اريثك ُتبعت يذلا يتوم نع لزانتأ فيكو ؟انه هلك ملاعلاو  
فيك ،ناكملا يف ةرياطتم يئاضعأ انأو بادرسلا نم جرخأ فيك ؟هقيقحت  
نانسألا وسوسو عولخملا جردلاو ةدضنملا قاس نم ئتانلا رامسملا كرتأ  
،اهرعذ طرف نم ينيع يفّ زتهت اهلك ءايشألا تناك ؟اهل نم ،ةسوسملا  
ينيكرتت ال لوقت .

؟كلذ نيديرت الأ ؟ِكب ام -

فرعأ ال - .

ًائيش نيديرت ال تنأ :وسوس تسمه .

؟ةمطاف اي ريخب ِتنأ له -

ماري ام ىلع انأ - .

؟ِكنم ٍباوج ىلع لصحأس له -

؟اذام ىلع -

؟لوقأ ام نيعمست له !ةمطاف اي ٌسيرع ِكءاج دقل -
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عراوش ةطق



ثدح ام اذه نأو دب ال

دعي مل اذإ .ءاسم لك كلذ لعفي هنأل ،ةعبارلا مامت يف تيبلا ىلإ سراف داع  
ريرس يف ٌيقلم وأ قيرطلا ىلع ٌسوهدم هنأ ينعي اذهف ةعبارلا يف  
موي لك ،هيدي يف بابلا ُّرصي موي لك ،ةعبارلا يف دوعي موي لك .ىفشتسم  
نيب ةنوفدم ،مامحلا يف يننأب -ً ايهيدب - ضرتفي ِهيلع درأ ال امّلو .ينيداني  
عيقاقفلا .

رّكفيس ً.افاج يزوكاجلاو ً،ايلاخ مامحلا دجوو بابلا حتف هنأ ديكألا  
.بتكأ ُتأدب ..طقفً ارخؤم ً،ارخؤم يننأل ،بتكملا ِةفرغ يف يننأب اهتظحل  
يف ينع ثحبيس .اهنم صّلختلا يف حجنأ نأ لمأي يتلا ةئيسلا ةداعلا  
طلخب موقت امبر لوقيس ،خبطملا يف ينع ثحبيس مث .يندجي نلو بتكملا  
ًاضيأ كانه نوكأ نلو .ةطلسلا .

ُلشفي فوس ً.ابرغتسم ريرسلا ىلع سلجيو انمون ِةفرغ ىلإ ُدوعي فوس  
،ةظحللا كلت يف نكلو ،ناكملا يف ةرياطتملا هراكفأ ىلع ضبقلا يفً ارارم  
ءاطغلا يذ جودزملا ريرسلا ىلع ،اهيلع سلجيس يتلا ةعقبلا كلت يف  
بحي يتلا دئاسولا ،زعاملا دلج نم ةعونصم دئاسوب نيزملاو يبارتلا  
.ةآرملا ىلع ةتبثم ءارفص ةقصال ةقرو ،ةقرولا كلت ىلإ هبتنيس مث ،هركأو  

يبوره ةلاسر ىلع ةظحللا كلت يف فّرعتيس .

هبيج نم جرخي فوس .قّدصي ال رمألا نأل ً،ائيش هقفي نلو اهؤرقيس  
نأب تالاصتالا ةكرش هربختس امدنعو ،يب لصتيو يولخلا هفتاه نميألا  
،هاتفش جرفنت فوس .قيدصتلاب أدبي فوس ،ةمدخلا نع ٌلوصفم مقرلا  

ةنونجملا« هسفنل ُسمهيو ،ةريهظلا شطعو فافجلا مغر !».

ءايشألا فاشتكا يف ةيفارغوتوفلا هتركاذ أدبت فوس ،ةظحللا كلت يف  
يف .دوعلا نهد ةجاجزو »ليناشلا« لحكلا ملق ،يطشم :تفتخا يتلا  



ءايشألا فاشتكا يف ةيفارغوتوفلا هتركاذ أدبت فوس ،ةظحللا كلت يف  
يف .دوعلا نهد ةجاجزو »ليناشلا« لحكلا ملق ،يطشم :تفتخا يتلا  
زولك« نانسألا نوجعمو ينانسأ ةشرف ءافتخا ىلإ هبتني فوس مامحلا  
قدصيسو »2 لانغيس« نوجعم هل ُتكرت يننأ ىلإ هبتني فوس .»بآ  
اهقاذم بسحب نانسألا نيجاعم نيب لضافأ يننأب ُفرعي هنأل ،رثكأ رمألا  
يمف يف .

،ةركفلاب ركفي فوس .ةدحاو ةعفد ِهسأر يف ّبدت فوس راكفألا نأ حجرألا  
لمأتي نلو دادضألاب ركفي فوس .هتاذ ِتقولا يف ،اهضقنت يتلا ةركفلاو  
فوس هنأ حجرألاف ،هلعف بجي امع ةركف ىندأ كلمي ال هنألو .ءايشألا ّداضت  
..نري نأ لبق فتاهلا قلغي مث همقر ىلع طغضي فوس ،رقصب لصتي  

قح ىلع نوكيسو .اهتلوفط دالج وه ةمطاف هديرت ءيش رخآ :لوقيس .

نأ دعب - ّبيغتلابً اغالب مدقيو ةطرشلا ىلإ بهذي نأ ِهيلع نأب ركفي فوس  
ةلاسر يفخي نأ ِهيلع نوكيس ةلاحلا هذه يفو - ةعاس 24 رورم رظتني  
يفاطتخا مت دق ُتنك ول امك فرصتيو ..ةآرملاب ةقصتلملا ةفيخسلا يعادو  
يف ةطرشلا لاجر أدبيسو ،مالفألاكً افيخس رمألا ودبيسو ،ةباصع نم  
رمألا نوكيس ؟يرس ٌبيبح كتجوز ىدل له :ةلوقعم ريغ ةلئسأِ حرط  
ءاكبلاو صارقألا ةنمدم - هتأرماف ..فّرصتي نأ ِهيلع نكلو .لعفلابً اجرحم  
تبره دق - ليللا يف ليوطلا .

ىلإ هبتنيس مث ،غالبلا ميدقتل ةطرشلا ىلإ بهذي نأ ةيادبلا يف رّرقيس  
..ةصاصر لثم ِهبلق ىلإ ذفني فوس هنكلو ،هفاتو ٍيشماهو ٍريغص ٍليصفت  
عم محل »سوبجم« :ةلضفملا هقابطأ ةلمج ماعطلا ةلواط ىلع ُدجي فوس  
،صمحملا ربونصلاو ةففجملا مطامطلاو مولحلا نبجب ريجرج ةطلس ،عقف  
لوصحلاب سراف ملحي يتلا ةبجولا .نوميللا يلجو ،جزاط لاقترب ريصع  
ملاعلا ةياهن ىتحو هتايح يف موي لك اهيلع .

سملت فوس ،مهف اللا نانطأو ةريحلاو بضغلا مغر ،ةردابلا هكبرت فوس  



سملت فوس ،مهف اللا نانطأو ةريحلاو بضغلا مغر ،ةردابلا هكبرت فوس  
انه .دوقملا ىلع هسأر حيريو ةرايسلا كرحم لغشيس ،جرخيس .هفاغش  
فوس .يردي ال ؟رظتني فوس اذام .رظتنيس هنأ - حجرألا ىلع - ررقيس  
اهدعب ام ىلإ ةظحللا هذه هتايح زواجتت نأ .بسحو ُرظتني .

لك يف ِثحبلا يف هتليل يضقي فوس ِتيبلا يف ىقبي نأ عيطتسي ال هنألو  
ةاقلم تسل يننأ ىلإ نئمطي يكل ،تايفشتسملاب أدبيس .ةنكمملا نكامألا  
اهاندترا يتلا معاطملاو يهاقملا ىلإ بهذيس مث ،ةزكرملا ةيانعلا ةدحو يف  
يندجي نلو اهلك تيوكلا يف ثحبيس .رحبلا ىلإ مث ً،اعم .

ىلإ هبتني نل .عيمجلا اهفرعي يتلا ،اهفرعي يتلا قدانفلا لك ىلإ بهذيس  
.مدقلا يف نعممُلاو كلاهتملا ،ثالثلا تامجنلا يذ صيخرلا قدنفلا اذه  
هاري نلو همامأ ّرميس ،يئرم ريغ ىنبم .



ةقصال ءارفص ةقرو

سراف يزيزع .

رثكأ ةفلتخم يننإ ً.ايفاك نكي مل كلذ نكلو ،انعسوب ام انلعف اننأب دقتعأ  
ةريخألا ةرتفلا يف .ةبكاوملا نع يزجع كيذؤيو ،ينملؤت كتبحم .لمتحت امم  
ةزجاعو ةبوطعم يننإ .يرامد مجح فّرعتأ تأدبو ،رّكذتلاب ةباصُم تنك  
،صخش يأل ءيش يأ نوكأ نأ عيطتسأ الو ،تاقالعلا حنم نع  
وه يليحر نأب كربخيس ،قدصب كبلق تلأس اذإ .ينقلطو .ينحماس  
كل ثدح ءيش لضفأ .

كسفنل هبتنا

ةمطاف .

ىرخأ ءايشأ ُتفضأ امبرل اًليلق ربكأ ةقرولا تناك ول .

يف علهلا تابونل ٌجعزمو ٌّحلم راضحتسا ،تاراذتعالا نم ديزمو ٌتاراذتعا  
عادصلاو بائتكالا تاداضم ،ةرربملا ريغ يبضغ ريصاعأو يلايللا  
هرّكذأس تنك امبر .يقاستا مدعو يتساعت تارشؤم نم اهريغو يفصنلا  
يلمح ىلإ رطضا ةرم مكو ،مامحلا ةيضرأ ىلع ةروكتم يندجو ةرم مك  
ٍتاسلج تسب هرّكذأ فوس .دوجولا نع فكأ نأ تررق يننأل ،ريرسلا ىلإ  
.خارصلا يف يدبألا يطوقس نم يلاشتنا يف اهلشفو يدشر ةبه .د عم  
يديب هيلإ ريشأ انأو يذهأو حنرتأ ُترص امدنع مايألا كلتب هرّكذأ فوس  
تارشن .)19(ً»ادحأ ينثتسأ ال !انخسوأ ام ،انخسوأ ام« :هيلع ددرأو  
ءيش لك .نيعلاُ ةرظنو ديلا ُةسمل ىتحو ،نوناقلا ،دئارجلا ،رابخألا

ريثي ٍ  
ملاعلا ىلع يدبألا هاف عّرشي ٌبهتلم ٌحرج يننأ ول امك ،يفرق .

ناقّوطت امدنع هاعارذ .ليوطلا يجيشن ،ينحاتجت يتلا رفظم دئاصق  



ناقّوطت امدنع هاعارذ .ليوطلا يجيشن ،ينحاتجت يتلا رفظم دئاصق  
،طقاستأ ،ككفتأ ،كسامتأ ال ..انأو كسامتأ نأ ينم بلطي وهو يعزج  
ينقلط .ينديرأً اضيأ انأ هل لوقأ .ِكديرأ لوقي ،هلأسأ ؟ينم ُديرت اذام  
نع تنأ هفرعت يذلا ام :هلأسأ ،ّكبحأ انأ ،قلطأ ال لوقي .ّيلع لصحأ يكل  
ُفّفجُي ،لِقوحُي .»مكيّرعأ نآلا« :سمهأو ههجو يف يعبصإ عفرأ ؟بحلا  
ىلإ اهذخ لوقت .ةروتكدلاب لصتي ،شارِفلا ىلإ ينلمحي ،يعومد  
هل لوقأ ؟نيديرت اذام لوقي .ىرخأو ،ىرخأو ،ىرخأ ةنقح .ىفشتسملا  
اذاملف .عيطتسأ انأ هل لوقأ !عيطتسأ ال لوقي .بتكأ نأ ديرأ ،يل ينديرأ  
يف ىرخأ ةنقح .يتأرما ِتنأ لوقي ؟عيطتسأ ينلعجت نأ عيطتست ال  
اهدعب يتلاو ،اهيلت يتلاو .ةيلاتلا ةبونلا راظتناب .يديرو ..

ٍضرأك ةبدجُم يننأب ،اهفرعي ءايشأب هترّكذ تنكل ربكأ ةقرولا تناك ولو  
يمقعب ةديعس يننأب .لبقتسملاو تانبلاو نينبلا هحنم عيطتسأ الو راوب  
يباوص دقفأ ُداكأ يننأب »!رقاع ينوك !َرقاع ينوك« ددرأ انأو صقرأو  
ىثنأ .ىثنأ ملاعلا اذه ىلإ ُتبجنأ يننأ ول ثدحيس ام لّيختأ امدنع  
ٌلوعفم ،ليدعتلاو حرجلا تحت نئاك ،كاهتنالا ريربتل يفيظو نئاك .ىرخأ  
ةوهش غيرفتل ،يرشبلا ِفنعلا باطقتسال ٌنابرق ،بولصم ،بوصنم هب  
ال يك هيف ُخرصأ انأو ريرسلا يف امهضعبب ّيقاس ُقصلأ ُتنك .مّدلا  
ءيجم يف ببستأ نأ ديرأ ال »ً!ابارخ نوكيسً ابارخ نوكيس« .ينبرقي  
!دحأ ملأ نع ةلوؤسم نوكأ نأ ديرأ ال ،فيخملا ناكملا اذه ىلإ ٍدحأ  
،ةحارلا نم ٍريثكب يمقع ىلع نهربت يتلا ةيبطلا ةداهشلا ُتنضتحا  
راصتنا لثم اهعم ُتصقرو اهتنضتحا .

ينحرجي هنم ُردبيو هلعفي ءيش لك نأب هتربخأل ربكأ ةقرولا تناك ولو  
ةكهتنمو ةكهنم يننأب هربخأس تنك .اهمهفي نأ نكمي ال ةقيرطب ينملؤيو  
ةسمل لك رّسفأو

تلّوحت انتايح نأب هركذأس تنك .نظلا ءوس ىهتنمب نانح ِ  
يننأل بتكأ ال نأ عيطتسأ ال يننأب .ةباتكلا ىلإ يتدوع دعب ميحج ىلإ  



ةسمل لك رّسفأو
تلّوحت انتايح نأب هركذأس تنك .نظلا ءوس ىهتنمب نانح ِ  

يننأل بتكأ ال نأ عيطتسأ ال يننأب .ةباتكلا ىلإ يتدوع دعب ميحج ىلإ  
ىتح اهتاءادنل ركنتأو ةباتكلا ُمواقأ ُتأدب ذم يننأو ،بتكأ ال نأ ُتلواح  
مدطصأو ُجرعأ ّتب يننأب ،اهيمدتو يعباصأ ىلع ّضعت ةغللا تراص  
ِتيرافعلاب ةئيلم ٍتاباغو َرمحأً احافتو ايارملا يف ٍتارحاس ىرأو ،ذفاونلاب  
ينكرتت نل يندراطت يتلا ةريثكلا تانئاكلا هذه ،تانئاكلا هذه نأو  
حسمأ ُتنك يننأ مغر ،وسوسب ُتيقتلا دق يننأب هربخأس تنك .ينأشو  
ىلع ،كانه اهتيأر يننكلو .سكوليد ربوسلا يتقش يف هيكرابلا ةيضرأ  
يننأو ةلشاف ينيمستو يلع كحضتو نانسألا ةسّوسم تلاز امو ،رادجلا  
وأ انأ امإ .دحاو ٍناكم يف وسوس عم نوكأ نأ عيطتسأ ال ..عيطتسأ ال  
يه .

دئاصقلا عيمجب ُتملح امدنع ةليللا كلت نع هتربخأل ربكأ ةقرولا تناك ولو  
مغر - جرختو اهتاذُ عمجتست دئاصقلا .عومدلا نم ٍربش يف اهتقرغأ يتلا  
دئاصقلا ،ينزحِ عاق يف ةقراغلا براوقلا لوطسأ نم - اهتمقنو اهبتع  
ُتحتفو يريرس نم ُتزفق مويلا كلذ حابص يف .ةركاذلاب ينؤلمتو دوعت  
البو شوكنم ٍرعشب اهتبتك ،تداع يتلا ةركاذلا ُتبتك ،ُتبتكو يرتفد  
ياوق تراخ ىتح اهتبتك .ةغللا ةدوع ُتبتك .يهجو لسغأ نأ نودو سبالم  
نيعأب ةثج هبش يندجيل ةعبارلا يف وه داعو

.ميدقلا بعّرلا ىلع ةعرشم ٍ  
يف اهمكرأ نأ ُتلواح يتلا مهولا لالت تفسنو ةركاذلا ّيلع تضقنا دقل  
ةيراض ةمجه يضاملا يل هجو دقل ،جاوزلا اذه حاجنإ لجأ نم يلخاد  
ءيش لك لشفأو .

امكً ايفاص ينهذ ناك ول ،ربكأ ةقرولا تناك ول ةريثك ءايشأ هربخأس تنك  
صاخلاو درفملا ةغيصب جودزملا ،جودزملا يريرس يف ةددمم انأو ،نآلا وه  
ةليزهلا يتارربم ُتبتك ،لعفأ مل يننكلو .يعله تابونو يبرهو يتدحوب  

ُتبرهو ،مونلا ِةفرغ ةآرم ىلع اهتقصلأو ةقصال ءارفص ةقرو ىلع ..
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1( ةيفتاه ةملاكم )

.عراشلا ىلإ ُتجرخ ً،احابص ةرشع ةيداحلا ةعاسلا تزواجت امدنع  
يفتكأ نأ يعسوبو ،هتايادب يف ءاتشلا .مستباف لابقتسالا فظومل ُتأموأ  
،ةغرافو ةرذق ةفصرألا تناك .يفتك ىلع لاشلاو ينطقلا يصيمقب  
،قدنفلا ةاذاحمب ُتيشم ،تارايسلل فقاوم ةحاسو لمر ةحاس يمامأو  
ُتلصاو .لباقملا ىنبملل يبريكلا رادجو هطئاح نيب ليزهلا قاقزلا تعطقو  
ةلماعلا ُتييح ،ُتلخد .راهزألا عيبل ٍرجتم ىلإ تلصو ىتح يشملا  
تعفد .ةصاخ ةملاكم ءارجإ جاتحأو يفتاه ُتدقف يننأب اهتربخأو ةينيبلفلا  

هتوص ينءاج ىلوألا ةنرلا ذنم .اهماهمل تبهذو مامألا ىلإ فتاهلا زاهج .

؟ولأ -

-...

؟ولأ -

- ...

؟ِتنأ هذه ؟ةمطاف -

انأ هذه ..- .

؟نيلصتت نيأ نم -

مهي ال - .

ةيملاسلا يف ِتنأ - !

معن - .

؟ليللا لاوط ِتنك نيأ -



معن - .

؟ليللا لاوط ِتنك نيأ -

ماري ام ىلع انأ - .

؟اذكه يرداغتل تننج له -

يننإ - ..

؟اذام ِكنإ -

هب رعشأ ام لعفأ يننإ - .

اذكه يفرصتت نأ كقح نم سيل ،اذكه يفرصتت نأ كنكمي ال - .

؟رجاشتنس له -

؟ِكلّسوتأ نأ ؟نيعقوتت ِتنك اذامو -

لعفأ ال نأ مرُجلا نم ،سكعلا ىلع لب ،رعشأ امك فرصتأ نأ يقح نم - .

يتجوز ينمرتحت نأ يف انأ يقح نع اذام ؟نيرخآلا قوقح نع اذامو -  
رامحلاك حدكأ انأ ميف يتيب نم برهت ال نأو يتالاصتا ىلع درت نأو  
؟اهشيع نيمأتل

ُترفز ..

حاترتو ينقّلط - .

ِكيلع نوقلق ُعيمجلا .لعفأ نل - .

؟نم -

انّلك - .

؟رقصو -



انّلك - .

؟رقصو -

عراوشلا يف ِكنع ثحبي هنإ ً.اضيأ ٌقلق رقص - .

بذاك نم كل اي - .

؟كراتهتسا ىلع رتستأ نأ نكمي يننأب نيدقتعت دح يأ ىلإ -

؟هتبضغ نم فاخأو ةرشع ةثلاثلا يف تلز ام يننأب دقتعت لهو -

؟يلعفت نأ نيونت اذامو -

كلذ فاشتكا ددصب انأ - .

؟ميدقلا ِكمقرل ثدح اذام -

؟يتلاسر تأرق له .هنم ُتصّلخت دقل -

ةيبغلا كتلاسر تأرق - .

دوعأ نل انأ - .

سلجن نأ اننكمي .ِتنأ نيأ ينيربخأ ،اذكه انلكاشم ةشقانم عيطتسأ ال -  
هحالصإ نكمي ٍءيش لك .عوضوملا يف ثدحتن نأو ىهقم يف .

؟كحضأ مأ يكبأ ُتنك له ،ُتقهش

؟نيكحضت له ؟ِكب ام -

يحالصإ نكمي ال انأ - .

يقتلن نأ بجي .ةيملاسلا ىلإ يقيرط يف انأ ؟ِتنأ نيأ - .

؟سمألاب َتمن له -



؟سمألاب َتمن له -

سمألا ءاسم ذنم تيبلا ىلإ دعأ مل انأ - .

مانت نأ بجي - .

يقتلن نأ بجي - .

.ال -

؟نذإ ِتلصتا اذامل -

ينقّلط لوقأل - .

لعفأ نل - .

طخلا لفقأ فوس - .

ِكايإ - !

ركفت نأ دعب ،مايأ دعب كب لصتأس - .

؟ءاودلا ِتذخأ له !ةظحل -

ةمالسلا عم - .



ًادج ةريثك يروبق نأل

ىلإ ُتهبتنا .يريلاغ ىليلو ،ناتسبلاو ،رانفلا عّمجم ِةاذاحمب ،كرابملا ملاس عراش ىتح ُتيشم  
لعفأ نأ يلع نوكيسو ً،اقحال انه شيعلل لقتنأس امبر .يقدنف نم لمجأ ودبي ،ةينمأ قدنف  

ماهتا عبصإ لثم يهجو ىلإ ةدّدسملا ةآرملا نأشب ائيش .

ىلإ رظنأ ،رجتملا كئارأ دحأ ىلع ُتسلجو بادرسلا ىلإ ُتلزن ،ميرم عمجم ُتغلب ىتح ُتيشم  
ىلإ رظنأ .ام ًءازع يحنم لجأ نم ٌدوجوم يلوح وه ام لك نأ ول امك فرصتأو لافطألا سبالم  
يف انأو ّيلإ ُدوعأ .ُروغأ ،ةركاذلا يف اًديعب يضمأ ،فصنلاو ةنّسلا ساقم ِةشكشكملا رينانتلا  
بسحو رمألا ُمّمتأ يننأ ودبي ،ىلوألا يبره ةلواحم ،يرمُع نم ةرشع ةعساتلا .

ءاضعأ يلو ،هضعب يضعب نفديو تتفتأ يننإ ،ناكملا ألمت ةريغصلا يروبقو ىلوألا ةرملا ذنم  
رثكأ ً،ادج ةريثك يروبق .ةروجهملا صصألاو ئطاوشلاو ةماعلا قئادحلا يف ةرومطم ةيئرم ريغ  
يدسج نم ٍريثكب رثكأو ،يرمُع مايأو يئاضعأ نم .

يننأب ُتفشتكا ..ُتجرخو ِةرفحلا نم يسفن ُتلشتنا امدنعو ،ّيجهنم ٍلكشب ِدأولل ُتضرعت دقل  
اوففج دقل .ةايحلاو ،ِحنملاو ،بحلا ىلع يتردق نم يغيرفت مت دقل .ةداعسلا ىلع ةرداق دعأ مل  
ءيش ال يننإ .يتثونأ .

؟هذه مكب -

ةريغصلا زنيجلا تانولطنبّ يطب لغشنملا فظوملا ُتلأس .

ًارانيد 70 - .

اهيرتشأس - .

،فصنو ةنس اهرمع ةلفطلً امأ ُتسل يننأ مغر ،ةيلاغ اهنأ مغر .ينيفكت ِداكلاب يدراوم نأ مغر  
نأ جاتحأ ُتنك .ةشكشكملا ةيدرولا ةرونتلا هذه ِهيدهأ نأ نكميً ادحأ فرعأ ال يننأ مغر  
يتايح يف دجاوتت نأب ةليمجلا ءايشألل حمسأ نأ ،اهيرتشأ .

كانه .رحبلا رطش ُتمميو ً،اريثك اهيلع ُتربك يتلا ةرونتلا هيفو ،ريغصلا سيكلا ىلع ُتضبق  
فوس .لهتبأ فوس ،اهتاذ بّرجت تاقالع البو ةّرح ةأرما .ةيقابلا يموي تاعاس يضقأس  
يتالص يّلصأ ..

ةوقلا ينحنما ،ّيوق اي .



يتالص يّلصأ ..

ةوقلا ينحنما ،ّيوق اي .

ةرطفلا ةوق ،ةركفلا ةوق ،

لاؤسلا ةقيقح ،ةقيقحلا ةوق .

فاقلا ةوق ،

واولا ةنورم ،

ديقلا مغر ءاتلا ةفخ

سأرلا قوف نيبلاصتملا نيمصعملاو .

ةوقلا ينحنما ،يوق اي !

رادجلا حرجت يتلا ةبشعلا ةوق ،

رجحلا بقثت يتلا ةرطقلا ةوق ،

رطملا ُبلجتست يتلا ةالصلا ةوق ..
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عّمجمل مخضلا ىنبملا يف ،ةمصاعلا نم ،يمومعلا فتاهلا ةنيباك نم  
تارازولا ..

؟سراف ،ولأ -

ةريدلا يف ِتنأ - !

معن - .

؟نيأ -

مهي ال - .

اًليوط ِكترظتنا دقل - .

رّكفت يكً اتقو كحنمأ نأ ُتدرأ - .

؟نيدوعتو هذه كنونج ةبون ربعتس ىتم -

دوعأ نل انأ - .

حئاضفلا انل يببست ال .ةلقاع ينوك - .

ينفيخت ال حئاضفلا - .

؟ِكفيخي يذلا امو -

ةدوعلا - .

اهّلح نكمي انلكاشم لك - .



اهّلح نكمي انلكاشم لك - .

؟قّلطت نلأ -

يقتلن نأ ديرأ - .

..ال -

نيديرت يذلا ناكملا يف - .

..ال -

طقف ملكتنس .ءيش ىلع كربجأ نل .ِكسملأ نل - .

..ال -

راهزأ رجتم نم نيملكتت ِتنأو ةيجوزلا يلكاشم ةشقانم عيطتسأ ال - .

يننكمي ال .عيطتسأ ال - ..

فتاهلا ىلع ِكقّلطأ نل انأ - .

؟هجولً اهجو ينقلطتس كنأ ينعي اذه له -

لحلا وه قالطلا نأب تعنتقا اذإ - .

عيطتسأ ال .كارأ نأ ديرأ ال - ..

.ةقيرطلا هذهب ءيش يأ ةشقانم اننكمي ال .صاخ مقر نم ،نذإ يلصتا -  
ثدحي امب ٍدحأ يأ رابخإ الو ،لمعلا الو ،مونلا عيطتسأ الو ً،ادج ٌقلق يننإ  

لقألا ىلع اذهب يل ٌةنيدم كنإ .يل .

بيط - .

كرظتنأس - .



كرظتنأس - .



ةايح

قّدصأ مل يب ِتلصّتا امدنع - ..

نود ِهب ئفدتست .اهيديب ّيقرولا ةوهقلا بوك نضتحتو ،مامألا ىلإ اهّيسرك بحست يهو تلاق  
هيف امب ةبغار ودبت نأ .

تاونسلا هذه لك دعب - !

ةقيدص ىلإ .اهيلإ رظنأ ىتح ةليوط ٍتاعاس ىلإ جاتحأ ُتنك .دعب مالكلا عيطتسأ نكأ مل انأو  
ينطقلا اهصيمقب ةحاترم تدبو .اًليلق اهدسج زنتكا .تاونس عبرأ ذنم اهرأ مل يتلا يتلوفط  
،رخآ ٌءيش ،ام ٌءيش .يه اهنأب لوقي ،هجولا كلذ يف ،ام ٌءيش .هقوف ِدوسألا فطعملاو ضيبألا  
ريثكب كلذ نم رثكأ اهنأب ُلوقي .

قلعأ نأ ُتلواح .اهينيع يف رظنأ نأ نم نبجأ ُتنك ،كارحلا ىلع ةرداق نكأ مل .تمص داس  
درب يناجنف .تبشخت يدي .جراخلا يف ريثكلا ِرحبلا ىلع يتارظن .

ةحوبصألا دعب ..ِكل ثدح امع ُتلءاست امً اريثك - .

رامد ةهباجم .ٌشبغ .يمف نم ليستٌ ةديصق .بايغ ُبهايغ .يسأر يف ٌةميغ .ةحوبصألا ،هآ  
راوحلا ّدشأ نأ لواحأ !كحضأ ُداكأ .حيرص ٌثبع .ديلا يف ٍةدروو بلقلا يف ٍةديصقب ملاعلا  
يحطس راوح ،لقأو طسبأ ءايشأ ىلع لصحأ نأ لواحأ .يرامد ايفارغج جراخ ِهفاطعأ نم  
ًايداع مالكلا يقبأ نأ ُلواحأ .وجلا ةدوربو رحبلا لامج نع هفاتو :

؟ِكلاح فيك -

ِتنأ ِكلاح فيك لب - !

لأست يهو اهينيعب ينبقثت نأ ىلع ّرصت .ةئفاد اهدي .اهيديب يعباصأ ىلع طغضت يهو تلاق :

؟ِكل اولعف اذام -

ًابيرقت يدارفنا سبح - .

؟تاونس عبرأل -

ثالث - ..



ثالث - ..

ِكبلطأ يكل تلصتاو ُترساجت مث .ةمدخلا نع عطقنا دق ميدقلا ِكمقر ناك ً،ارارم ِكيلع ُتلصتا -  
مل .يعم ثيدحلا نيديرت الو ريخب كنأب ينُربخت ِكيخأ ةنبا تناكو ،تاّرم ةّدع ُتلصتا .تيبلا نم  
حتفت نأ نود ةمداخلا ينتربخأ ،ةّرم تيبلا يف ِكروزأ نأ ُتلواح .لعفأ اذام ِردأ ملو ،اهقّدصأ  

نيرحبلا يف كتلاخ ىلإ تبهذ دق كنأ تليخت ،كلذ تدرأ يننأل اهتقدص .ةرفاسُم كنأب ةباوبلا ..

بسحو بادرسلا يف ُتنك دقل - .

؟ناكملا اذه ىلإ ِتلصو فيكو -

؟نينعت اذام -

ً؟انكمم كلذ راص ىتم .ىهقم يف يب يقتلت نأ ىلع ةرداق ،ةأجف ..نآلا ِترص فيك -

ةردقلا ثيح نم ال ،ةعاطتسالا ثيح نم دصقأ ،ةدم ذنم كلذ يعسوب ناك دقل ،عقاولا يف - .

؟اذامل -

راعلاب رعشأ ُتنك يننأب ُدقتعأ ،يردأ ال - .

اهينيعب ينتصتماو رثكأ يدي ىلع تطغضو ..

؟ءيش يأ نم راعلا -

جاوزلا نم .سبحلا نم .ةعفصلا نم .ةديصقلا نم .ءيش لك نم - .

؟جاوزلا -

معن - .

؟ىتم ذنم -

ماع ذنم - ..

كوربم - !

؟اذام ىلع -

؟كرومأ نسحتت ملأ -



؟كرومأ نسحتت ملأ -

اًليلق تنسحت - ..

ةيهاز ناولأو يرصع ثاثأ تاذ سولج ةفرغ يدنع .ناردج ِقروب ةعدصتملا ناردجلا انلدبتسا  
،يبتكل ففرأ ةثالث ،ةصوب 22 ضرعب نويزفلت .ينوتيزلاو يقتسفلاو جيبلا تاجرد نيب حوارتت  
ريغ ٍباب ضبقم يدنع .ةبهذم هطويخو ةريثك هناولأ ،زارطلا يدنه ريرس ءاطغ يدنع .مالفأ  

رومألا تنسحت معن ،لكشلا عيدب يزوكاج ،وبمابلا ناقيسب ةئيلم ةيرهزم .ذفاون .عولخم ..

ريخب ُتسل يننكلو ،اًليلق رومألا تنسحت - .

؟نينعت اذام -

شيعلا ىلع ةرداق ريغ يننأب دقتعأ - .

لوقت يهو يعباصأ ىلع اهدي ةضبق تدتشاو ..

ِتلصتا كنأل ةديعس انأ - .

لأست تداع .مستبأ نأ ُتلواح :

؟ام ٍناكم يف نيلمعت له ؟ةساردلل ِتدع له ؟نآلا هنيلعفت يذلا امو -

رمألا اذه يف ِتنأ ينيدعاست نأ لمآ ُتنك ..ُتنك دقل عقاولا يف - .

؟رمأ يأ -

ًابيرقت ةسلفم يننإ .لمع ىلع لوصحلا - .

ًانيمي اهنيع ؤبؤب راشأو ..

تاقالعلا ضعب يدنع ،هلعف يننكمي ام ىرأس - .

ِكلً اركش - .

؟كتسارد لامكتسال يدوعت نأ ِكل رطخ له -

امبر - ..

؟كلذب نيبغرت الأ -



؟كلذب نيبغرت الأ -

الصأ ةايحلاب يتبغر نم ةدكأتم ُتسل .هب بغرأ امم ةدكأتم ُتسل - .

؟توملاب ةبغار كنأ ينعي اذه له -

.ةيناثلا كتايح ىلإ رامدلا كلذ لكب ةلوهأملا كتركاذ ِتذخأ ِكنأ ول ،يّليخت .ىسنأ نأب بغرأ -  
اًليمج كلذ نوكي نل .

؟صصختم نم ةدعاسم ىلإ نيجاتحت كنأ ِكل رطخ له -

يتيودأ يدنعو ،تلعفو قبس - .

؟ةيودأ يأ -

مالوزاربلأ - .

؟بائتكا داضم -

معن - .

؟بيبط فارشإ تحت هنيطاعتت له -

معن ةيادبلا يف - ..

؟مث -

نم ينوناق ريغ ٍلكشب اهيرتشأ تأدبف ،ةجلاعملا تقلقأ ةيبناج ٍضارعأ يف ببست مث -  
ريقاقعلاب رجاتي يروك راسمس نم ،تنرتنالا .

مل ةايح .ُتكحض ..

ِكب ردجي ال - ..

ُتمستبا .

؟يتيامح نيلواحتس نينسلا هذه لك دعب -

لخد امدنع ،مويلا كلذ يف ً.انايحأ ِكيلع ُتوسق يننأ ىتح .يرمع لاوط ِكتيامح ُتلواح دقل -  
ِكتضّرح انأ .يتطلغ هتّمرب رمألا نأب رعشأ ُتنك ،رادجلاب كسأر برضو ةعاقلا ىلإ رقص ..



لخد امدنع ،مويلا كلذ يف ً.انايحأ ِكيلع ُتوسق يننأ ىتح .يرمع لاوط ِكتيامح ُتلواح دقل -  
ِكتضّرح انأ .يتطلغ هتّمرب رمألا نأب رعشأ ُتنك ،رادجلاب كسأر برضو ةعاقلا ىلإ رقص ..

ً؟اقح رادجلاب يسأر برض له -

؟ةمطاف اي ينتحماس له -

ةفيخس ينوكت ال - .

يف ششعي ميدقلا يعجو ُتيأر .يمف يف ٍةماستبا فصن ُتيأر .اهينيع يفً اعومد ُتيأر  
مث ،اهّمك ِفرطب اهَعومد ْتففج .ةماستبا ِفصنب جرفتأ ،جّرفتأ انأو رشتني ملألا ُتيأر ،اهقامعأ  

مستبت نأ ُلواحت يهو تلأس :

؟نيبتكت ِتلز ام له -

عجو لكب - ُلواحأ انأو نافجترت ّيتفشب ُترعش .ينطاب ّجيهت اهنأب ةظحللا كلت يف ُترعشو  
معن :ةنكمم ٍةروص ِطسبأب ةقداص نوكأ نأ - ملاعلا !

طسبنم ٍهجوب ءادعصلا تسفنتو ..

ةلوطب يرظن يف رعشلا ةباتك درجم نإ ،رعشلاب ِتظفتحا كنأل ةديعس !ةديعس انأ - .

نآلا ةكسامتم ينيقبي يذلا ديحولا ءيشلا هنإ - ..

ً؟اموهفم نوكي نأ اذهك رمأل نأ نكمي لهو ؟بتكأ يكل ُتبره يننأب اهربخأ فيك .تمص ّدتماو

ةايح اي يعمسا - ..

ةبوعصب يقير ُتدردزاو .

يجوز نم ُتبره دقل - .

؟معن -

ُتبره دقل - ..
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؟ولأ -

ًاريخأو - !

ً؟اريخأو -

؟ديدجلا مقّرلا ِتيرتشا -

؟كلاح فيك -

تاعاس يف مكحتلاو زاهجلا لافقإ ِكعسوب .ميدقلا كمقر نم يصّلختتلٍ عاد كانه نكي مل -  
ردجي ناك !ةلكشملا يهتنت .قلغم .حوتفم :بابلا ىلع قلعي وهو ةلاقبلا بحاص لثم .لاصتالا  
يتراشتسا ِكب .

؟كنم يبره ليصافت يف -

ليصافتلا ِكبح ىلع ةرداق ريغ كنأ حضاو - ..

مّلعتأ يننإ - .

نم يبرهت مل كنأل بضغلاو ةرسحلاب نيرعشت كنأ مأ ً؟اقح ِءوسلا تاذب انأ له ،ةبسانملابو -  
كجوز عم .أطخلا مصخلا عم ِكل يرصتنت نأ ؟ينم يبرهت نأ ِتررقف ،تاونسلا كلت يف رقص !

ًادبأ رمألا مهفت نل تنأ - .

؟اذام مهفأ نل -

عبصإلا ةلقع مجحب ناسنإ .ينم ىقبت ام ،هذاقنإ نكمي ام ذاقنإ لواحأ يننإ - .

،طق كمهفأ مل ً.ائيش مهفأ ال انأ "انيلبمث" اي ةقحم تنأ ؟عبصإلا ةلقع مجحب ناسنإ -  
كدكنو ليحتسملا كجازم ،ةيقطنملا ىلإ ماتلا ِكراقتفا .يتطلغ رمألا نأب دقتعأ ال انأ ةحارصبو  
ةرمل - يملكتت نأ ِتبرج كنأ ول ةلكشم نيهجاوتس له ،سانلا مالك هبشي ال يذلا كمالكو يدبألا  
؟يتلكشم يه كلت نيلوقتو ةلكشملا ىلع كعبصإ يعضت نأ ؟نييعيبطلا رشبلا لثم -

لفتحت نأ كب ُردجيو نآلا اذه لك نم َتررحت دقل - .



لفتحت نأ كب ُردجيو نآلا اذه لك نم َتررحت دقل - .

عيطتسأ ام لكو يّصقتلا ةبعل نم ُتبعت يننأل ؟يعم كصقني ناك يذلا ام طقف ينيربخأ -  
تقولا لاوط ِكءاضرإ لواحأ ُتنك يننأ وه هرّكذت .

كل ةبسنلاب مسالطلاك ودبي هلوقأ ام لك نإ - .

ينيبرج - .

ةقيقحلا يف تنأف ً،ابناج ةريغصلا كايادهو ناردجلا قروو ليمجلا ثاثألا تعضو اذإ !بيط -  
رقص نع فلتخت ال .

ةّداج ينوكت نأ نكمي ال - !

يف ىقبي نأ بجي هنيبتكت ام لك .يسردت نأ قفاوأ ال .ةلماع ةجوز ديرأ ال :ُلوقت .رمألاب رّكف -  
ىخترا دق يتبقر ىلع ّفتلملا لبحلا نأب ُدقتعأ .هيف نيرّكفت ام اذهو ،هنيسبلت ام اذه .جردلا  
رثكأ هدوجو عم حماستأ نأ يننكمي الو هب رعشأ انأو انه لاز ام هنكلو اًليلق .

يعرشلا يّقح ُتسرام يننأ وه هتلعف ام لك - .

لجرو نوناقلا لجر دجت نأ .ريغص ٍهلإك تفرصت اذإ كمولي دحأ ال ةياهنلا يف .قح َكعم -  
تاغوسملا تدجو دقف ،كمولأ ال يننإ .كتطلس يف اًلماك هلقث عضي عمتجملاو ،كفص يف نيدلا  
ةرطضم ريغ انأ ً.اضيأ كلذب لبقأ نأ عيطتسأ ال يننكلو !يقوقح لك رداصت يكل ةيفاكلا  
ةنس ةئم رورم لبق سيل .عونلا اذه نم ةقالع يف طروتلل .

ةنس ةئم يشيعت نل - .

ةحارصب ..ينتوفي ريثكلا نأب ُدقتعأ ال - .

؟لبق نم كلذ يلوقت مل اذامل -

يل حمستو مّركتت ىتح لسوتأو كدي لبقأ ،كوجرأ سردأ نأب يل حمسا كل لوقأ ؟لوقأ اذام -  
؟كندل نمً امرك رمألا يمستو ناسنإك يعيبطلا يقح نم ءزجب ىظحأ نأب

اًلثم ةساردلا ةلأسم .ةجردلا هذه ىلإ داج رمألا نأب عقوتأ نكأ مل - ..

لاثم دّرجم ةساردلا - .

؟كتابلط يه امو -



؟كتابلط يه امو -

قالطلا ديرأ .تابلط ال - .



ةميرجلا يف كيرش

« ودبي هنإ .جراخلا نم ِهلكش ىلإ رظنلابً ائيس سيل :ةايح هتلاق ام اذه ً»ادبأً ائيس سيل  
ددمتتو اهءاذح علخت يهو كلذ تلاق ؟هيلع ِترثع فيك .ءوسلا تاذب تسيل ةفرغلا نكلو ،ةبارخك  
عينش ءاذحلا اذه .رادجلا ىلإ اهيبعك تدنسأو ىلعأ ىلإ اهيقاس تعفر دقو ريرسلا ىلع !

تتفتلا مث .اهراكفأ توص عمست يكل - طقف - ينجاتحت اهنأ وأ ،يدوجو تيسن دق اهنأكو تدب  
؟ةليللا رعس مك :لوضفلا نم ريثكب تلأسو يلإ

ًارانيد 25 - .

تفته مث اهسأر لخاد ِباسحلاب تماقو :

رهشلا يفً ارانيد 750 - !

رهش ريظن 500 ُتعفد .ةليوط ِكتماقإ تناك اذإ ضيفخت ىلع نيلصحت - .

؟نآلا ةسلفم ِتنأو -

ًابيرقت - .

يتيب يف يميقت نأ كنكمي .كلاومأ عجرتسن فوس - .

؟تاونسلا كلت لاوط كل ثدح اذامو ؟نيلغتشت اذام ؟لافطأو جوز ِكل له :اهلاؤسب بغرأ ُتنك  
ينتقبس دق تناك اهنكلو :

؟نذإ ِتبره دقل -

؟نيبرشت اذام -

؟ئيس وه له .ءام -

؟وه نم -

ِكجوز - .

؟ىنعم يأب -



؟ىنعم يأب -

اًلثم رقص ىلع قبطني يذلا ىنعملاب - .

صخش كلذ قوف وهو ،هتابجاوب موقي ،برضي ال ،ركسي ال .ماعلا ىنعملابً ائيس سيل وهو ،ال -  
فيطل .

؟ةلكشملا نمكت نيأ نذإ -

نأ ديرأ ال ،ملاعلا اذه نيناوقب بعللا عيطتسأ دعأ مل يننإ .ّيف ةلكشملا .هيف تسيل ةلكشملا -  
يف لمعأ نأ ديرأ ال .يقوقح لوستأو لسوتأ نأو ديكأ نأو لياحتأ نأ ديرأ ال .كلذ ىلإ رطضأ  
ءاملا يلضفت .كلذ ديرأ يننأل ةفيظو يف لمعأ نأ ديرأ .كلذب "حمسي" يجوز نأل ةفيظو .

.يه تلاز ام .مستبي يبلقو ةلهول اهيلإ ُترظن .ريرسلا فصتنم يف تعبرت ،ةسلاج تلدتعا  
ةيعيبط اهتيويح ،تاونس عبرأ لبق اننأك .

؟رمألا ِتررق ىتم -

رعشلا داع نأ دعب - .

،ةياوه هتفصب سيل يتايح يف رعشلا اهيف ىلجت يتلا ةظحللا .ةقئاف ةظحل كلت تناك .تتمصو  
برهت نأ !ةميرجلا يفً اكيرش ،ثادحألا يف اًلعاف ً،اصلخم هتفصب لب .فغش وأ ،ةبهوم وأ  
ةياكح نم اهل اي .رعشلا بتكت يكل - بويع البً ابيرقت ودبي يذلا - اهجوز نم ةأرما !

؟ءاسنلا لعفت امك قالطلا ىلع يلصحت مل اذامل ؟ةمطاف اي ِتبره اذامل نكلو -

نع برعأ نأ ديرأ ،رارقلا اذه يف ةكيرش نوكأ نأ ديرأ انأو ،ةياهنلا يف هرارق قالطلا نأل -  
يلع ناك ،ّيلع ناك دقل ،يفقوم ..

لاعفنالا نم فجترأ انأو يقير ُتدردزاو .

بادرسلا نم برهأ نأ !يل رصتنأ نأ ّيلع ناك - !



4( ةيفتاه ةملاكم )

.ملاعلا اذه يف هفاتلاو شهلا يروضح ىلع ةظفاحملا لواحأ يننإ ً!ادبأ مهفت ال !مهفت ال تنأ -  
نوحمست مكنإ !دحلا اذه ىلإ الكآتم اهناسنإ نوكي ةقالع ةيأ نأش يف رواحتن نأ ثبعلا نم  
جاوزلا مارتحا بجي !اهمارتحا بجيو ةسدقم كلذ عم ةقالعلا نكلو لتقنو دسفنو أدصن نأب انل  
يأب ًءاذيإ سيل وهف بسلاو برضلا قاطن جراخ عقي ام لكو .ناسنإ ءاذيإ يف ببست نإو  
نوكي نأ نع زجاع ناسنإلا نأ املاط حيطستو فييزت ضحم وه ةقالعلا نع ثيدح لك .لكش  
؟ينم كلذ ذخأت نأ ديرت اذامل .انأ نوكأ بتكأ امدنع ،كلذ لك نم ينذقنت ةباتكلا .هسفن

ِكعنمأ مل انأ - ..

ٍنمث نم هل اي ..سيباوكلا ،يفصنلا عادصلا ،بائتكالا تاداضم ،ةمونملا بوبحلا ،ريقاقعلا -  
ةباتكلا نع فكأ يكل هعفدأ ينلعجت ظهاب .

ِكل اهتعضو يتلا طباوضلا راطإ يف يبتكت نأب عنام ال - .

،انأ اهمسا يتلا ةحيضفلا يرادأ نأو يرتافدو يجاردأ يف يصوصن ىقبت نأب طباوضلا -  
ال !بيدارسلا نم ديزم ال ،بيدارسلا يف بتكأ نل انأ .لعفأ نل ال !انأ اهمسا يتلا ةعيجفلا  

ديزم !

اذهكً ارمأ سانلا ىقلتي فيك نيفرعت ِتنأو ،ريغص دلب يف شيعن نحن - .

لامجلا عم حماستي دحأ ال - .

؟ءارهلا اذه ام -

فنعلا عم ،نعللاو متشلا عم ،ءاسنلا باصتغاو لافطألا برض عم ،حبقلا عم نوحماستت -  
،ةموكحلا داسف عم ،مكتيفئاط عم ،اكيرمأ عم ،ليئارسإ عم نوحماستت ،ةيرصنعلا عم ،يلزنملا  
عم نوحماستت ال مكنكلو هلك ملاعلا ءاره عم نوحماستت !ءيش لك عم ،تارصاقلا جاوز عم  
ةديصق ..

راعتسمٍ مساب اهرشن كنكمي - .

.ال -

كنإ ،لولحلا لك لاشفإ ىلع ةرصم ِتنأ ،نيلواحت ال كنكلو ِكهاجتاب ةوطخ وندأ يننإ -  



كنإ ،لولحلا لك لاشفإ ىلع ةرصم ِتنأ ،نيلواحت ال كنكلو ِكهاجتاب ةوطخ وندأ يننإ -  
ةمواسملا نيضفرت !

ام نيبو رقص بادرس يف هل تضرعت يذلا دأولا نيبً اقرف دجأ ال يننإ .أدبملا ىلع ةمواسم ال -  
هتدصق امع ينبوجتستو اهروطس مكاحتو ةصحفتم نيعأب يدئاصق أرقت امدنع تنأ هلعفت  
- بلقلا بيط كنأل - يل حمست نأ رّرقتو كجرد يف صنلا سبحت مث ..ةرابعلا كلتو ةملكلا هذهب  
يتدحو يف اريثك ّفجأ انأ ،ظحالت مل كنأ لاح يف .يسفنل بتكأ يننأ املاط هب ظفتحأ نأب  
امبرو ،بتكأ نأو ،ةداهش ىلع لصحأ نأو ،لمعأ نأ ديرأ .الماك يروضحب ىظحأ نأ ديرأو  
ةلماك ٍةايحب ىظحأ نأ ديرأ ..ةيبرعلا تاموكحلاب ددنت تاتفال لمحأو ةيقوقح ةيعمج يف عّوطتأ  
؟ةأرما يننأل ؟ةلاحتسالا هذهب رمألا نوكي نأ بجي اذاملف



ةرئاطلا نيكاكسلا

ةرصاخلا يف ٍسورغم ٍرجنخ يف ريكفتلا هبشي كيف ريكفتلا ،

ًادبأ عفنت ال يتلا بائتكالا تاداضمب ريكفتلا هبشي ،

ءاملا ال ،شطعلاب ريكفتلا هبشي .

كنانح مغر ،دالج ول امك .

كتبحم مغر ،ٍضاق ول امك .

كتقر مغر ،ناّجس ول امك ..

،يمصعِم يف سيبابدلا ُسرغت ،يمف يف َتمصلا عضت ،يدي يف لسالّسلا ُعضت تنأو ..كتقر  
،ةئفادلا كديو ،قفرب ..ششش :لوقت !انيلكل لهسأ رمألا ريصيس ِتأده اذإ ..شششش :لوقتو  
تاريبعت .يهجو ىلع ،ليحتسمٍ عانق لثم ،ديدحلاو أدصلا ةحئار اهنم حوفت يتلا ،ةقرعتملا  
يتساعت فاشتكا ديري دحأ ال ،ةيعامتجا ةروع يهجو .

،ةنقح ِسرغب ةلوغشم ىرخألا كدي ميف ،يرعش ىلع ّتبرتو كيلإ ينّمضت تنك يتلا ةظحللا  
ءارحصلا يف ،تالبقلا نم ريثك نيبو ،نانحلا ىهتنمب يَنتعجوأ .ملُح ميمستب ،ةديكم ةكايحب  
بحلاو ملألا يحنم يف ةيئانثتسالا كتقيرط ..اليوط تضكر ثيح كردص يف ةيمارتملا ةيدبألا  
امهنيب لصفلا نكمي ناك نإو ،يناثلا أدبي ىتمو لوألا يهتني نيأ فرعأ دعأ مل ىتح ً،اعم  
اًلصأ .

،كريسلا ناولهب ةفخب كدي تناكو ةيوتش ةنوؤم لثمً ائفاد كتوص ناك ً.اظيلغ الو ً،اظف نكت مل  
تنأو ،رذتعت ،رمي نأب رمألل حمسأ نأ يلإ لسوتتو ،ىرخأ ىلإ ٍبيذعت ةادأ نم لقتنت تنأ ميف  
ةبيط ٍةضّرمم لثم ،يبلق يف سيبابّدلا عرزت .

يدسج ناك .بحلاو ملألا نيب ،ةذللاو عجولا نيب ةسبتلملا ةيلاثملا ةيحضلا ُتنك .كتيمُد ُتنك دقل  
أدبت نيأ ؟كاذأ يهتني نيأو كبح أدبي نيأ .ءايشألا قطنم جراخ حنجأ انأو كحانج تحت دعتري  
؟كنانح يهتني نيأو كتيهارك



أدبت نيأ ؟كاذأ يهتني نيأو كبح أدبي نيأ .ءايشألا قطنم جراخ حنجأ انأو كحانج تحت دعتري  
؟كنانح يهتني نيأو كتيهارك

لكو يئاكذو يسدح ،يتثونأ ،يساوح تّلش دقل .هيّقلتو هحنم ،بحلا ىلع ةردقلا ّيف تلطع دقل  
غارفو كدوجو ملأ .يملأ تاخرص جراخ ّبحلا مهفأ نأ عيطتسأ دعأ مل .هيلع نوكأ نأ نكمي ام  
هوجو نم هجو وه طوس لك ،نيكس لك ،روطاس لك ،ةديكم وه ٍنانح لك ،هوبشم بح لك .كبايغ  
رقص لاقع نم اهيلع ُتلصح ةدلج لك لباقم ،لخادلا نم ينحرجت ةسبتلملا كتيداس .بُحلا  
يتردق تلتق دقل ً.احيبق ليمجلا ناكو ،اًليمج ُحبقلا ناك كعم .حبقلا ىلع فّرعتلا يف ُنعمأ ُتنك  
تازافقو ةيريرح ٍطويخب رادي ةميرج حرسم ،ةريبك ةهبش درجم ملاعلا ،ءايشألا ىلإ رظنلا ىلع  
مهف اللا نم ريثكب ،ملألاو بحلا ،تالبقلاو تابرضلا ىقلتأ دهشملا طسو يف ..انأو ،ةمعان .

نأ نودو ،ةطاسبب تلق ،ةساردلا ىلإ ةدوعلا يف يتبغرب اهيف كتربخأ يتلا ىلوألا ةرملا يف  
كتزبب ،حابصلا ةديرج بّلقت تنأو ،َتررق اذكه .كلذلٍ عاد ةمث سيل هنأب ،كسأر يف رمألا بّلقت  
ِ،عومدلاب يانيع تقرورغا .يلً اقح تسيل ةساردلا نأب .كلمع ىلإ باهذللً ادعتسم ،ةيركسعلا  
مهفأ مل .ءاشعللٍ معطم ىلإ ينذخأت نأب ينتدعو كنكلو .

.اهلعفأ ةريثك ءايشأ يدنع سيل هنأبو .تيبلا يف ثوكملا ُتمئس يننأب كتربخأ رهشأ دعب  
،سولجلا ةفرغل ةليوطلا ةكيرألا ىلع كدنز دسوتأ ُتنك ةّرملا هذه .لمعلاب بغرأ يننأب كتربخأ  
.يرودب ينصخت وفاجيد ىلع لصحأ ُتنك .نطنشاو لزنيد ـل وفاجيد .مليف ىلع جرفتن انكو  
تاحتف يف قلاعلا رابغلا نع ملكتت تأدبو .رثكأ كردص ىلإ ينتطغض مث .ال :َترفز ةطاسبب  
يتلا ةريثكلا رومألل هبتنأ مل يننأل امبرف غارفلا ِتقو نم يناعأ تنك ام اذإ هنإو ،فييكتلا  
.دعب اهنقتأ مل يتلا لاقتربلا ةكعك لثم .فييكتلا تاحتف يف رابغلا لثم .انه ينلغشت نأ نكمي  
ءيش لك .يالوم ..ككلف يف رودت يتلا ةريغصلا ءايشألا نييالم لثم .تانادعمشلا عيملت لثم  
يف مطامطلا ةدرو ىتحو يرعش ِةفيفصت ذنم ً،ايلاثم نوكي نأ بجي هيلع كنيع عقت نأ نكمي  
لمعأ نأ ،لمعأ نأو مطامط ةدرو عنصأ نأ يننكمي .ةلكشم ال ،سأب ال .ةطلسلا ءانإ فصتنم  
!درو ىلإ مطامطلا ليوحتب ةمتهم تسل انأ ةقيقحلا يفو !اًلثم ةبتكم ةنيمأ ،ءيش يأ  
عييمت يف كلذ نم رثكأ بهذت نأ انتحاقول ُنكمي الو درولا وه درولاو مطامطلا وه مطامطلاف  
ةجردلا هذه ىلإ كّمهت مطامطلا ةدرو تناك نإ ..مهي ال نكلو .انجازمل اهعاضخإو تانئاكلا  
تناك اذإ نكلو ،نيتيناث نم رثكأ اهيلإ رظنت نل امبرو اهلكأت نل كنأ مغر ،كل اهعنصأ فوسف  
،مطامطلا دورو نم ديزملاو ديزملا عنصأو يدهج لذبأ فوسف كتداعس هبلطتت يذلا نمثلا يه  
.عونمم ،نكمي ال ؟حمست له .يدحو يل يمتنيً ائيش لعفأ نأ ديرأ !لمعأ نأ ديرأ يننكلو  
برضأو ةكيرألا نم ضهنأ ؟نذإ لعفأ اذام .ال .ءاشتنالاو ِردخلاب ّعبشم ،سماه ٍتوصب اهلوقت  
يرعش يل طشمتوً اطشم ذخأت ؟تنأ لعفت اذام .ريرسلا ىلع ددمتأو كهجو يف ةفرغلا باب  
كعباصأ يهتنت ىتم نيبتأ نأ يلع اًليحتسم حبصيو كعباصأ نانحو يرهق دسوتأ .مانأ ىتح  
يحرُج ئدتبي ىتمو .



كعباصأ يهتنت ىتم نيبتأ نأ يلع اًليحتسم حبصيو كعباصأ نانحو يرهق دسوتأ .مانأ ىتح  
يحرُج ئدتبي ىتمو .

،يتايح لاوط ُتبتك يننأب ،بتكأل ُتدلو يننأب َتفشتكا .بتكأ يننأب َتفشتكا ،نيرهش لبق  
ّيلإ تداع دقل .يبلق يف اهءام رقص ففج نأ دعب ةباتكلل ُتدع دق ،ىرخأب وأ ٍةقيرطب ..يننأو  
ىلبُح ُتنك ،يئاشحأ يف ُقّلختت ةغللا .ضيفتو يلخاد نم رجفتت يهو ،شهدم ءاخسب  
قاروألا تصحفت ،ةلجعتملا كتفقو ،ةيركسعلا كتزبب تفقو َتنأ ،تنأ نكلو ..ُتبتكو ،ِرعشلاب  
ِتنأو ىتم ُذنم .لاؤس نم هل اي ؟هذه ام .كعباصأب اهكحت َتنأو فورحلا تفجترا ىتح كيديب  
؟نيبتكت

ًامئاد ُتبتك دقل - ..

لبق نم نيبتكت ِكرأ مل - .

ًارخؤم ُتدع ،ةرتفل تعطقنا - .

؟ِتدع -

تداع ةباتكلا - .

يف ةدئاز ءابرهك لثم ،نيبجلا يف ةصاصر لثم ،سمش ةبرض لثم .اذكه رمألا ثدح دقل ،معن  
ءارش لواحأ ُتنك ً.ايقيقحً اثداح ً،اثداح ناك دقل ..عراشلا فصتنم يف كرثعت لثم ،غامدلا  
تحوطو ءامسلا ينتفطخ امدنعً ادج ِضرألا ىلع ..ُتنكو ماحللا نم يدنلزوين فورخ فصن  
ٍناكم نع ُتثحب .تاعاس دعب الإ عجرأ مل .ليلق دعب عجرأس ،كنذإ نع ماّحلل ُتلق ً.اديعب يب  
ىلإ ُتلخد .رقص تاعفص ينتملع اذكه ً،امئاد ّرسلا يف نوكت نأ بجي ةباتكلا .ءابتخالل  
!سكنيلك ةبلع ،ليدنم ،ةقرو نع ُتثحبو ً،املق يدي ةبيقح نم ُتجرخأو يمومعلا مامحلا ةنيباك  
ةباتكلا تداع ..ينحاتجت تداع يتلا ةغللا ُتبتك ةميدق ٍةروتاف ِرهظ ىلع .

هنيبتكت ام نإ - ..

لواحت ،كنيبج ّكحت ،لعست .ةمئالم ٍةمتت نع ثحبلا يف تطّروت كنأ ودبيو :

ًامامت ٌديدج هنإ - .

؟ديدج -

ًاضيأ ٌبيرغ وهو .هلثمً ائيش أرقأ مل - ..

ًاركش - .



ًاركش - .

؟ةبيرغ ءايشأ يبتكت نأ كدعسي له -

20(مالكلا ِبيرغ يف ُحاترأ - )..

؟نيحزمت له -

ًادبأ - .

طرف نم ّنئت ريماسمب طئاحلا ىلإ تبثملا ةلازغلا سأر" نع نيبتكت كنأل ةديعس كنأ نينعتأ -  
؟رومأ اذكهو .."ءبعلا

ديكأتلاب - .

رمألا يف يرهوجلا وه اذه سيل نكلو - ..

؟رمألا يف يرهوجلا امو -

ينجعزي ةقيقحلا يف ،ينفيخي اذهو ،ّصنلا يفً اديج كتيؤر عيطتسأ يننإ - .

؟ينارت نأ كجعزي اذاملو -

اذكه ةفافش ،اذكه ..يريغ كاري نأ ينجعزي - .

؟دصقت اذام -

دصقأ - ..

تلق مث كقير تدردزاو - :

نكلو ،ةيحيرألا هذهب ،كسفن نع ريبعتلل ةقيرط نيدجت كنأل ديعس يننإ - ..

؟نكلو -

ةحضاف اهنإ .رشنلل تسيل صوصنلا هذه نكلو - ..

؟ةحضاف صوصن كانه نوكت نأ نكمي فيك -

؟ألملا مامأ خسولا ليسغلا اذه لك رشن اًلعف نيجاتحت له ..كبعر ،كفوخ ،كملأ -



؟ألملا مامأ خسولا ليسغلا اذه لك رشن اًلعف نيجاتحت له ..كبعر ،كفوخ ،كملأ -

ًاخسو اليسغ تسيل يدئاصق - .

ينيلداجت ال - .

ئراق نود ةملكل ةايح ال - !

يبتكت ال نذإ - ..

؟اذهكً ائيش لوقت نأ كنكمي فيك -

كعنمأ يننإ .دئاصقلا هذه رشنب يركفت ال نكلو ،ِتئش نإ يبتكا - .

ىلع جرفتي ً،انايحأ نخدي ،نوخي الو ركسي الو خرصي الو برضي ال يذلا .يلاثملا جوزلا  
،يلاثملا جوزلا .اهل بسني نأ نكمي ام لك نع يلختلا طقف :هتأرما نم ريثكلا بلطي ال ،مالفألا  
ونحلا ىهتنمب رتبيو عنميو يصقي يذلا .

نيكاكسلا راظتناب طئاحلا ىلع ةتبثم اذكه ىقبأ نأ نكمي ال .ّرمتسي نأ كريسلل نكمي ال  
اذه ّرمتسي نأ نكمي ال .ينم ينصّلختو ينيبج ىلع - أطخلاو ةمحرلا ةوقب - ّطحت نأ ةرئاطلا  
ُتبره اذكه .ُتررق اذكه .دبألا ىلإ يراحتنالا لعفلا .
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ةيانعب ةيوطم براوج

يعم نَيتأتس ِتنأ ..اّيه - .

اهمامكأو حتافلا زنيجلا اهنولطنبو ّيدلجلا اهلدنصب ،انئاقل نمٍ موي دعب ،يتفرغ باب ىلع ًةفقاو  
نيتأتس .بُح اهدانع يفو ،دانع اهكحض يفو ،كحض اهمف يفو ،نيقفرملا دنع ةيانعب ةيوطملا  

ةمطاف اي ِكتيب ىلإ ؟نيأ ىلإ .ةايح تلاق .يعم !

ىلإ ةهجتم ،ةعساو ٍتاوطخب ،ةفرغلا ُمحتقت يهو ،فيطل ٍبتعب ةبوشم ،موؤر ٍةربنب اهتلاق  
ىضوفلا نأكو .براوجلاو ناقيسلاو مامكألا نم ةكباشتم ةلتك تجرخأو ةنازخلا تحتف .بالودلا  
قاس عازتنا يف تسمغنا ،راكنتسا وأ ٍةشهد ةاعدم تسيل ِنافوطلاك يتفرغ ُحاتجت يتلا  
ةقاي نم عولخملا رزلا نع ثحبلا يف ،أطخلا نيبروجلا ةدقع ّكف يف ،ناتسفلا ّمك نم نولطنبلا  
براوجلاّ يطب ُموقت يه ميف ،ةقلطم ٍةطلسب اهّتبحمُ حنمت ..ّيدامرلا صيمقلا .

بئارخ نيب ثحبلا يف ،ناكملا يف ةرثعبملا ليصافتلا ِةململ يف يرودب ُتعرش .ةرومأملاك اهتعبت  
حافتلا يقبو ،ةرحاسلا تفتخا .يهجو وه يهجو ،ةآرملا يه ةآرملا .ةلبنقلا دعب يبلق .

انه ىقبي فوس ءيشلا اذه - .

ُسودت اهمدقو ،ةمامقلا ةناوطسا ىلإ ةهجتم ،اهانميب مالوزاربلأ ةبلعب ُكسمت يهو ،كلذ تلاق  
اهباينأ نم رطقي ُقيرلاو اهمف ُحتفت ةمامقلا ةناوطسا .ءاطغلا حتفنيل يلفسلا اهناسل ىلع  
ةهارشب ..

يئاود جاتحأ - .

؟ةفصو ِكدنع له .ةفصوب هيلع نيلصحت ءاودلا .ًءاود سيل اذه -

ِكتربخأ دقل - ..

مسلا اذه ىلإ نيجاتحت ال - .

هنودب مانأ نأ عيطتسأ ال - .

ًاعم رهسنس نذإ - .

يبلق ّعطقت ،ةايح تتمص .نينتلا نطب ىلإ ،اهدي نم ةبلعلا تطقسأو .



يبلق ّعطقت ،ةايح تتمص .نينتلا نطب ىلإ ،اهدي نم ةبلعلا تطقسأو .

ينيقبسا :اهل ُتلقو يئاذح ُتلعتنا ،ناكملا نونج انململ ،بئاقحلا انمزح .

رهاق ،ملاعلا نم ينمصعي يذلا يئاود ،يتقيقح نم ينلتست يتلا ءاضيبلا ةبلعلاب ..ركفأ ُتنك  
،كانه هكرتأ فيك ،مالظلاو ِءوسلا مايأ يف هب ُتيظح يذلا ديحولا قيدصلاو بائتكالاو عرصلا  
دئاصقلاو ةيقرولا ليدانملا فالآ نيب يناوطسألا ّيديدحلا نينتلا ةدعم تاراصع هّصتمتً اديحو  
و ةئيدرلا ..

ةمطاف اي هتجاحب ِتسل ِتنأ - .

رمألا ةقيقح نيكردت ال ِتنأ - ..

ينترداب اهنكلو .جاوزلاب رّكفنو ناّباحتم نحن :فيضأ نأ يّدوب ناكو :

؟ةلكشملا نيأ نيملعتأ -

؟ةلكشملا نيأ -

ةفرغلا هذه يف ةديحو ِتشعو ،ِتبره دقل .ةفيعض كنأب نيدقتعت كنكلو ،ةّيوق كنأ يه ةلكشملا -  
يكل ةيفارخ ةوق ىلإ ،ةأرملا جاتحت لب ..ءرملا جاتحي !كدئاصق عم ةديحو ،عوبسأ لاوط  
دقل ،ةمطاف اي رّدخملا اذه نيجاتحت ال ِتنأ .دئاصقلاب اهألمتو اهتدحو ّصخت ةفرغ رجأتست  
تحت اهسبحي جوز ىلع لوصحلاب ةديعس نوكتس ،كريغ ةدحاو يأو ،بادرسلا نم ِتجرخ  
نكلو ،)21(عقفلا ريشقت يف مويلا ةيضمتو لافطأ ةنيزرد باجنإو ،داوسلا نم ةريثك ٍتاقبط  
ًائيش ِكنم اوعزتني مل ،ةريثك دئاصق ِتبتكو ،ميحجلا تاباوب ِتربع دقل ..ِتنأ ..
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يسلدنألا حشوملا

ِجيلخلا عراش ُعطقن انك ءاقرزلا وجيبلا ةرايسلا يف .انيضمو قدنفلا نم يلاومأ ةيقب انعجرتسا  
تيسن ءامسلاو ،رحبلا هنأب يسن رحبلا نأكو ،ّينول ٍؤطاوت يف ءامسلاب ُمحتلي رحبلا ىرنو  
رخآلا يف ُميهي امهالك راصو ،ءامسلا اهنأب .

زوريف ُرضحتست ،لّجسملا زاهج ىلإ طوغضملا صرقلا ُلخدت يهو ،ةايح ينتلأس ..

؟سراف لاح فيكو -

فتاهلا يف خرصي دعي مل - .

ةّديج ةمالع هذه - .

هتوص دفن امبر ،مايأ ةسمخ لاوط خرص دقل - .

تاصنإلا بّرجي نأ نآلا هنكمي - .

رقص نعو يمأ نع ،يتلوفطو ،يدئاصق نع ينلأسيو ،تاعاس لاوط يل يغصيو تمصي هنإ -  
لبق نم رومألا هذه نع لأسي مل .مايألا كلت يف طبضلاب يل ثدح امو ..

ةمطاف اي عئار اذه - .

هذه لك يف ضوخأ اذامل .ةداع ىلإ لّوحت هنكلو ،رمألل ىنعم دجأ ال يننإ ً؟اقحٌ عئار وه له -  
؟هب يتقالع ةياهن هيف نلعأ يذلا ِتقولا يف هعم ليصافتلا

لاجرلا عفديس ام وه ةيقدنف ةفرغ راجئتسا ناك اذإو ً.ادبأً ائيس نوكي نأ راوحلل نكمي ال -  
ِكلثم لعفن نأً اعيمج انيلعف انيلإ تاصنإلا ىلإ ..

لبق هتجوزت ٌلجر وه رخآلا فرطلا نأبً ادبأ رعشأ ال انتاشاقن يف يننأ عوضوملا يف بيرغلا -  
..ةلتعملا نيزاوملل ةلتاقلا ةيرارمتسالا ،نوناقلا ،ماظنلا ،هلك عمتجملا وه لب ،سراف همسا ةنس  
لالخ نم هرواحأ ،هعم يفالخو هنع يفالتخاً ارخؤم ُتنلعأ يذلا ،ملاعلا اذه ُرواحأ يننإ  
رصاحأو ةيرحلا رّرحأ نأ !ءايشألا ريغأ نأ لواحأ يننأكو هرواحأ ..يقيلط عورشم ،يجوز  
ّيولع ٍناكم نم ينارأو دهشملا نع عفترت يحور نأبً انايحأ رعشأ شاقنلا ةرمغ يفو .ءاذيإلا  
اهنإ .يلخاد يف ءاوهلا نيحاوط حطني يذلا توشيكنودلا ىلع ،ةلواحملا ةيثبع ىلع كحضأو  
ةاهلم !



اهنإ .يلخاد يف ءاوهلا نيحاوط حطني يذلا توشيكنودلا ىلع ،ةلواحملا ةيثبع ىلع كحضأو  
ةاهلم !

ًاريثك نيعتمتست كنأو ّدب ال - ..

ىلإ ةجاح يأ امنود ،انأ ينم عبنت ةّوق يهو .ةّوقلا هذهب طق رعشأ مل يننإ ؟نيحزمت له -  
لصتأو ،فتاهلا قلغأو .انأ يننأل ةيوق ،ناودع امنود ةيوق يننإ !ةرطيسلا نم عون يأ ضرف  
ٍجاعزإ ىلإ لّوحتأ يننإ .تلق اميف ريكفتلا ةرثك نم مني مل هنأب ينربخيل ةيلاتلا ةليللا يف ِهيلع  
يف طارخنالا ،يتاذ ريمدت يف ةركتبملا ةديدجلا يتقيرط اهنأبً انايحأ رعشأ كلذ مغرو .يقيقح  
..هرخآ يف دودسم قفنلا نأب ِكملع مغر قفنلا ةياهن ىتح ريسلا ،دحلا اذه ىلإ رخآلا ةرواحم  
؟ىودجلا ام

نم جوسنملا ّيسلدنألا حّشوملا يف انسفنأ انيسن .ناكملا يف ُرشتنت زوريف انكرت .قئاقدل انتمص  
يردص نم تتلفأ ؟هدبع يفً اديس بلاطي اذ نم ،ٌمّكحم تنأف ينلتقت َتئش نإ :يبنتملا تايبأ  
اهنأك ،تاونس عبرأ اهرمع نأك ،ةداعلا ريغ ىلع ةهآ .قيحس ٍناكم نم ةبوحسم ،ةقيمع ،ةهآ  

يبلق ريغ ٍبلق نم جرخت ..

ةبسانملابو - ..

ةايح تلاق :

كيلع ملسي ماصع - .



ةايحُ ةايح

ةايحب ُتيظح يننأ ول انأ يه ةايح .ىرخأ ٍةايح يف انأ يه ةايح .

ًامامت يه ُتنكل ،ةايحك ةايحب تيظح يننأ ول ،امبر .

نوكت نأ يغبني ناك ام اذه .كنع لمجأ ةخسن ىلإ رظنت نأ هبشي رمألا  
ءايشأو جاوزلاو رعشلاو بحلاو بادرسلاو متيلاو ثداحلا الول يتايح ِهيلع  
ديعاجت ،ريصق رعشب ةأرما :ةيراعلاو ةعصانلا ،ةطاسبلا هذهب .ىرخأ  
.ةيرس ٍةغل لثم ،ةماستبا اههجو قلطي امدنع ُطرفنت ،مفلا لوح ةفيطل  
دنع قيضي ،ةقرزلا بحاش زنيج ،تابالك تاذ رارزأب ينطق ٌضيبأ ٌصيمق  
نم ريثكب ةرصاخلا لوح طوبرم ٌفطعم ،قاسلا ةطب دنع عستيو نيذخفلا  
مل ول ،انأ يه هذه .نكادلا ّينبلا ناتاسلا نم ةناطبب جيب هنول ،ةالابم اللا  
،ةايح ِةايح يف ،رخآلا يلامتحا يف ّيلإ ُرظنأ .يتايح فاطتخا متي  
انأ نوكأ ال امدنع ّيف هارأ ام ينبجعيو .

عّرشت - ةعجافلا يفالت ناكمإلاب ناك ول انأ يه يتلا - ةايح تناك ميفو  
رّكسلاو ةوهقلل ةّيرسلا نكامألا يل فشكتو ،اهتيب فرغ باوبأ يل  
اهجوز ىلع ينفّرعتو ،زركلابً ائيلمً انحص يل بّرقتو ،ةنكادلا ةتالوكوشلاو  
ناك ..ةلماك اهتايح تاباوب يل حتفت تناك ميف ،دعاسم اهنباو ،دمحأ  
:وه لخادلا نم يئاشحأ ىلع ُنميهيو ينايك ألمي يذلا ديحولا ءيشلا  
ملألا .

نم ،ةايح نم ةريغلا .ىرخأ ءايشأو مالظلا نم اهل ةياهن ال ٍةيواه لثم  
ىلإ اهذخأيو رولكلفلا تاحول مسري يذلا شوشبلا جوزلا نم ،اهتايح  
ةليقصلا ءارمحلا هتجاردب لوغشملا عئارلا لفطلاو ،فيص لك يسمالاز  
،ةريثك ءايشأو يسايسلا لاضنلاو يعوطتلا طاشنلا ،تيبلا شوح يف  

يننأ الول ،يل نوكت نأ نكمي ناك ،ةريثك ..



،ةريثك ءايشأو يسايسلا لاضنلاو يعوطتلا طاشنلا ،تيبلا شوح يف  
يننأ الول ،يل نوكت نأ نكمي ناك ،ةريثك ..

؟كتفرغ ِكبجعت له -

ينحضفت يحمالم .يهجو بجح ِناقرتخت نينيعب ،اهتلاق .

ًادج ةليمج اهنإ - .

ءاطغلا ناكو ،ريرسلا ِفرط ىلع ُتسلجو ،ُتيكبو يتوص َشعتراو  
ُمستبت هيكرابلا ةيضرألا تناكو ،يحور ىلإ ُذفني معانلا ينطقلا ّيوامسلا  
يل ّدمت ةيعارشلا براوقلاب ءيلملا رحبلا ةحول تناكو ،يهجو يف  
يبلق داوس نم يكبأ انأوً ادج ءاقرز ةفرغ اهنإ .يراوصلا .

ةمطاف اي دعب ناوألا تفي مل - .

يل يرفغا - ..

؟اذام ِكل رفغأ -

يلخاد يف رانلا - .

نيديبّ يمصعمب ُكسمت يهو يتلابق تسلجوً ايسرك تبحس .تمستبا  
نيتبلص ..

ةمطاف اي دعب يتومت مل ِتنأ - .

يرمُع اوقرس دقل - .

فرعأ - ..

ءيش لك اوقرس - .

نأو ،يبتكت نأ ،ةلماك كتايحب يظحت نأ كعسوبو ،نآلا انه ِتنأ نكلو -  
يتلا ةقيقحلا ..ِهتشع امل ،هِتربتخا امل ةبسنلاب امأ ..يقشعت نأو ،يرفاست  



نأو ،يبتكت نأ ،ةلماك كتايحب يظحت نأ كعسوبو ،نآلا انه ِتنأ نكلو -  
يتلا ةقيقحلا ..ِهتشع امل ،هِتربتخا امل ةبسنلاب امأ ..يقشعت نأو ،يرفاست  
ةفرعملا هذه ً،ةديحو ِهتهباج يذلا ملاعلل فيخملا هجولا ،ِكدحو كل تفشكت  
اي ..ينيقدص ،انم ٍيأ لخاد يف دجوت الو ،كلخاد يف دجوت يتلا  

اهيلع ِكدسحن انلك ،يتقيدص .



5( ةيفتاه ةملاكم )

مايأُ ةرشع تّرم دقل - ..

حيحص اذه - .

ةمطاف ايٍ مايأ ةرشع - !

فرعأ - ..

ًادج ِكدقتفأ !ِكدقتفأ - !

؟تاعاس تس لاوط سمألاب هتلعف يذلا ام َكتربخأ له -

؟هِتلعف يذلا ام -

تيشمو يفطعم بيج يف يدي ُتعضو - .

؟تاعاس تس لاوط ِهتلعف ام اذه -

خيوشلا ئطاش لوط ىلع تيشمو يبيج يف يدي تعضو .معن - ..

؟ىزغم رمألا يف نأ ول امك "يبيج يف يدي ُتعضو" يلوقت نأ يرورضلا نم لهو -

ًاضيأ كربخي اذه ،مث ..ةررحتمو ةيلابم ال ةئيه .هبيج يف هدي عضي يذلا ناسنإلا ةئيه بحأ -  
يف دجوي ءيش لك نأب ارخؤم ُرعشأو .ءيش لك نم ففختأ يننإ .دي ةبيقح نود ُتجرخ يننأب  
شرهأ ينلعجيو يدلج يف ةكح يل ببسيو ينجعزي ةهادبلا ليبس ىلع ملاعلا .

؟ءيش لك اذه .تاعاس تسل ِتيشم دقف نذإ -

ًاقئاروً ايوتش سقطلا ناكو تارملا ىدحإ يف ُرّكذتأ !تاعاس تس !سراف اي تاعاس تس -  
تلق .ةحيضف حارتجا كشو ىلع يننأكو تفّرصت َتنأ ً.ايشم ةلاقبلا ىلإ باهذلاب بغرأ ُتنكو  
ُتيشم ،طقف سمألاب ..سمألابو ،قئاقد رشع ةدمل يشملا نع ةزجاع تنك دقل .يترايسب كلصوأ  
ديعن يكل جراخلل لورتبلا ردصت طفن تالقانو قفألاو رحبلا كانه ناكو ،تاعاس تسل  
،تاعاس تس لاوط ،ُتيشم يننأ سراف اي مهملا نكلو .ةيقيقح ةتكن هذه .لخادلا ىلإ هداريتسا  
يننإ .يبره نم ةرشعلا مايألا كلت يب هتلعف امع ُتلءاست مث ،ينتاف امب قاحللا ُلواحأ يننأكو  
،كركذتأو يلايللا يف كلعصتأو ِنائطشلا يف رفحأو ةفصرألا ربسأ ،عراوش ةطق ىلإ لوحتأ  



يننإ .يبره نم ةرشعلا مايألا كلت يب هتلعف امع ُتلءاست مث ،ينتاف امب قاحللا ُلواحأ يننأكو  
،كركذتأو يلايللا يف كلعصتأو ِنائطشلا يف رفحأو ةفصرألا ربسأ ،عراوش ةطق ىلإ لوحتأ  
امدنع كمدق نطاب يف ةنوشخلاو كدي ةرارحو "ساديدأ" ـلا كقرع ليزمو "لهندلا" كرطع ركذتأ  
طبترملا فصن عولخملا فصن كصيمق رارزو كرئاجس ةحئار ركذتأ ،مانت نأ لبق يقاسب اهكرفت  
كبحأ يننأب مايأ ةرشع ذنم ةرم لوأل سحأو ،طبضلاب انجاوز لثم .

؟نيدوعتس له ؟نذإ -

هنإ ،بحلا اذهب ظفتحأ نأ سمألاب ُتررق دقو ،كبايغ يف لضفأ ٍوحن ىلع كبحأ يننإ .ال -  
ريكفتلا هدحو .انقالط ِباوصب لب ،انجاوز ىودجب كعنقأ يكل كلذ لوقأ ال انأو .ينبجعي  
يراكفأب كيلع ونحأ نأو ،كب يتقالع نم ةففختم ،اذكه كارأ نأ ةصرف يل حاتأ قالطلاب .

نيناجملاك نيملكتت ِتدع - !

ءابآلا هلوقي امً اريثك هبشي ال هنكلو يقطنم هلوقأ ام نإ .توعنلا ّيلع قلطت نأ كقح نم سيل -  
فوس قالطلا ناك اذإ .اهنم رتمتنس رخآ ىتح كتايح ىلع مهتضبق نومكحي نيذلا دادجألاو  
ثدحي نأ نكمي ءيش لضفأ وهف ..ٍتاعاس تسل يشملاو ماستبالاو بحلا ىلع ةرداق ينلعجي  
يل .

لّزغتأو قالطلا نساحم ِكل دّدعأ يكلً اموي كب ُلصتأس يننأب نيدقتعت له ؟انأ ينع اذامو -  
؟يتايح يف ٍثدح لضفأ هنأب كربخأو هلاصخب

ةقفشلا عفادب هديرأ الٍ جاوز يف رارمتسالا عيطتسأ ال يننكلو - .

لعفي امك ةيجوزلا انتافالخ لحن يكل يدوعت نأ يهاجت كبجاو نم نأب دقتعأ انأو -  
نوجضانلا صاخشألا .

،انأ يل ةبسنلاب امأ .ىرخأ ةأرما عم ةداعس رثكأ نوكت نأ كعسوب .يعم كتقو عيضت كنإ -  
لصحت نأ نكمي ام ىصقأ اذهو مستبأو كصيمق رارز ركذتأ نأ ىلع يتردقبً ادج ةديعس انأف  
يلثم ةأرما نم هيلع .

لادبتسا هبشي رمألا نأكو نيفّرصتت ً.ادبأ ةلوهسلا هذهب رمألا سيل .ىرخأ ةأرما ديرأ ال انأ -  
عيطتست ال ودبي ام ىلع ِكلثم ةرعاش نكلو يتايح يف كدوجو تببحأو ِكتدتعا دقل .صيمق  
رعاشملا هذه ريدقت .

تنأو ،ءيش يأ كحنم عيطتسأ ال انأف ،ءيش يأ لبق يسفن فاصنإو ،كفاصنإ لواحأ انأ -  
كتأرما نوكأ نأ عيطتسأ ال .كديرأ ال انأ .ءيش لك ينبلست نأ عيطتست لباقملا يف ..



تنأو ،ءيش يأ كحنم عيطتسأ ال انأف ،ءيش يأ لبق يسفن فاصنإو ،كفاصنإ لواحأ انأ -  
كتأرما نوكأ نأ عيطتسأ ال .كديرأ ال انأ .ءيش لك ينبلست نأ عيطتست لباقملا يف ..

حالصإلا تايناكمإ لك ريمدت يف تنأ نينعمت ميف لولحب نايتإلا لواحأ يننإ - .

كل ينعت ال اهنأكو ةلداعملا جراخ اهلعجت اذامل ؟ءيش يأب يتبغر ؟قالطلاب يتبغر نع اذامو -  
ينصخت يتلا تارارقلا ذاختاب يتبغر نع اذام ً؟ائيش كل ينعت اموي يتابغر تناك له ً؟ائيش  
؟يسفنب

يعرشلا كرمأ يلو يننأل نكمم ريغ ً"اينقت" رمألا اذه - .

هديرأ ال انأف جاوزلا وه اذه ناك اذإ - .

ملاعلا نيناوق رييغت عيطتسن ال نحنو ةمطاف اي جاوزلا وه اذه نكلو - .

كصخي اميف امأ .ينم ىقبت ام ملاعلا نيناوق بلست ال نأ ديرأ .ملاعلا نيناوق رييغت ديرأ ال انأ -  
قيفوتلا كل ىنمتأ ،ةمئالم ةأرما فلأ ىلع رثعتس كنأ نم ةدكأتم انأف ،تنأ .

ةظحل - ..

ةمالسلا عم - .

ةمطاف اي ضيرم رقص - .

؟تلق اذام -

هيروزت نأ ديري هنإ .هرصب دقف دقل - .

؟هرصب دقف رقص -

يرّكسلا هنإ - ..



101 ايند ررقم

؟ةدكأتم ِتنأ له -

معن - .

رمألاب ةبغار ينوكت مل نإ نآلا ةدوعلا اننكمي - .

كلذ لعفأ نأ ديرأ .سأب ال - .

ًاضيأ ُتمستباو ،اهمف اياوز يف ةفيطللا ديعاجتلا تطرفناو اههجو مستبا  
يتآ فوس .دمحأ لاق .نذإ لزننلف .اهسفن ىلع ةمسقنملا يتماستبا  
نكمي ٍءيش يأ ؟ثدحي نأ نكمي يذلا امو .ءيش ثودحلً ابسحت ،امكعم  
رمملا انربعو ةرايسلا نم انلزن ."101 ايند" ررقم .صخش يأل ثدحي نأ  
رئاجسلا ةحئارو ،يريمألا ىفشتسملا قامعأ يف دتمملا ليوطلا يماخرلا  
ُتيقتلا .لاجر - ةينطابلا حانج ىلإ اندعص .ناكملا ِفاطعأ يف ُرشتنت  
ىتم .ىنميلا هنيع دقف دقل ؟ِكوبأ فيك .يئاقلل تعره .قاقزلا يف ةحضوب  
سرغت يهو تفدرأ مث .هِنطب مالآ نم خرصي هنإ ،مايأ ةثالث ذنم ؟كلذ ثدح  
نيتّرم كنع لأس :ينيع يفً اقيمع اهتارظن !

ةيفاعلا هنع لأست - .

قرزألا يبوث ىلع ةصحاف ةرظن تقلأ ؟نآلا ينع لاؤسلاب رقص ّمتهي اذامل  
؟ةءابع نود جورخلاب كل حمسي كجوز :قلعت الأ عطتست ملو ،يفيصلا

هنأش نم سيل اذه - .

؟هنأش نم اذه نوكي الأ نكمي فيكو -

كنأش نم سيل اذه - .



كنأش نم سيل اذه - .

ىلوألا ةرملل هتيأر ذنم ةقثاو تنك ً!ايلاربيل ِتجوزت دقل - .

ً؟اريثك نيرثرثتس له -

؟كجوز نيأ ؟امه نمو -

ةدعبم ىلع نيفقاولا دمحأو ةايح ىلإ اهسأر نم ةزهب ريشت يهو اهتلاق  
انم راتمأ ةثالث .

دمحأ اهجوزو ةايح يتقيدص - ..

نم ةيردب تجرخ .سكعلا ينعت تناك .انفّرشت :ظفحتب اهيتفش تّمز  
كباج هللا" رفزت يهو ينتنضتحا ،ةرجحلا !"..

؟ةيردب كنولش -

؟كنولش !كيلع انهلو ؟نيزلاهش .ريخب انأ -

ريخب - ..

نيترم كنع لأس رقص - ..

تعمس - ..

كنع لأسي وهو هنيع تحار نم ،كفوشي هدو - ..

ً.اضيأ ىرسيلا دقفي نأ لبق ةريخأ ةرمل يناري نأ ديري .نذإ رمألا وه اذه  
.خسملا هعورشم ،هتعينص يتفصب .يتايح يب تهتنا نيأ ىري نأ ديري  
هدوهج تققح اذام ىري نأ ديري .

ةمطاف اي يلخدا - ..



ةمطاف اي يلخدا - ..

ةريخألا ةرملل نينتلا ركو ىلإ ،لخدأس معن .



" اًليمج الإ ُتيأر ام "

ةراغملا لخاد ةدحاوٌ ةوطخ .

؟انه نم ؟نم -

انأ - .

.ىنميلا هنيع يطغي ضيبأ ٌشاش .ريبكلا خألا اهمسا ماظع ةلتك .هتيأر  
سأر ةورف ،ءاضيب ةيحل ،همف يف ٌضيبأ ٌفافج ،ةدروألا يف ءاضيب ٌبيبانأ  
ناك يذلا نينتلا وه اذه له .سفنتي داكلاب .ضيبأ ريرس ءاطغ ،ءاضيب  
؟يبادرس سرحي

؟ةمطاف -

معن - .

؟نذإ ِتيتأ -

معن - .

؟كيلع بعتو كابر يذلا ريبكلا كاخأ يركذتت نأ ِتررق

ُتمستباو ..

؟ىسنأ نأ يل فيكو -

ىتم ..يضاملا ىحضألا ديع ذنم ِكرن مل !ِكجاوز ذنم انيروزت مل -  
نإ متيسع لهف :ّقحلا لوق يعمست ملأ ؟اذكه محّرلل ةعطاق ِتحبصأ  

مكماحرأ اوعّطقتو ِضرألا يف اودسفت نأ متيلوت ..

لمكأ انأو ُتمستباف ..



لمكأ انأو ُتمستباف ..

22(مهراصبأ ىمعأو مهّمصأف هللا مهنعل نيذلا كئلوأ - ).

جلتخي ههجو أدبو ،ةئجافم ةفاثكب يتوص ىستكاو ..

؟يامعب يتُمشتل ِتئج له -

.ال -

ةريرسلا ةئيسو ةرطفلا ةدساف ِتنك املاطل - .

ّيف كرهوج ساكعنا ىرت كنإ - .

؟ّيف ِتنأ هنيرت يذلا امو -

23(ةدحاو نٌيع هيفكت ٌلجر - ).

ِكاّبر يذلا ِكيخأب نيتمشت - ..

ًادبأ - .

؟ِتيتأ اذامل -

؟ينتبلط اذامل -

؟ِتلبق اذامل -

رومألا ضعب كربخأ يكل - .

؟رومأ يأ -

يسافنأ ُتطقتلا ..

كحماسأ يننأب كربخأل ُتيتأ - .



كحماسأ يننأب كربخأل ُتيتأ - .

هّدخ َفجتراو ..

؟اذام ىلع يننيحماست -

دعب .موتكم ٍجيشنبً اعقرم ً،اشعترم يتوص جرخ ةرملا هذه ..يقير ُتدردزا  
؟ّيف هلعف ام ُركني فوس تاونسلا هذه لك

كلذ فرعت َتنأوً اريثك ينتيذآ دقل - .

يرودب ُتمق دقل - .

دالجلا رود - .

رمألا يلو رود - .

هلاعنب ينعفصيو هلاقعب ينبرضي يذلا رمألا يلو - .

بقاعي ئطخملاو ِتأطخأ ِتنأ - .

؟تاونس ثالثل سبحلاب -

ةيرعش تايسمأ .ةنومأم ريغ ٍقرط يف نيقلزنت ِتنك .كتيامحل كلذ ناك -  
ًاضيأ اذام ملعي هدحو هللاو لاجر ءالمزو ..

بحأ ُتنكو - .

يهجو يف اهلوق ىلع نيئرجتو - !

ماصع ُتببحأ دقل - !

كبدأ ةلق ىلعو ِكيلع ةنعللا - !

هفعض ُتيأر .ينع ههجوب حاشأو .



هفعض ُتيأر .ينع ههجوب حاشأو .

تنك ام ،كلذب حمستل تنك ام كنكلو ،ينبحي اًلجر جوزتأ نأ نكمي ناك -  
يف يدوجو تهرك امدنعو ،رعشلا الو بحلا ال ،يندعسي ٍرمأ يأب حمستل  

سراف ىلإ يب تيمر كتيب ..

كتبغر لماكب سراف نم ِتجوزت دقل - .

ِهنيع يف رظنأ انأو هنيمي ىلع يسركلا ىلع ُتسلج .ةوطخ ُتبرتقا  
ةدحاولا .

كسفن تدجوو هللا تلباق اذإ ،تومت نأ دعب لعفتس اذام ..ينربخأ -  
؟هيلإ ةءاسإلابً امهتم

انه يصاعلا ُتسل - .

؟فرعت فيكو -

ءارعشلا نم يتديقع ذخآ الو ةنسلاو باتكلا أرقأ - !

تددرو كسفنل هللا تركتحا ،ينيبو هللا نيب زجاوحلا فالآ َتعضو دقل -  
ةدسافو ةصقانو ةمثآ يننأب تاونسلا كلت لاوط ّيلع ..

كناميإ فعض ىلع ينيمولت الف .كتلفغ نم كظاقيإ لواحأ ُتنك - ..

ةثالث ،نوجسلا ةايح نم تاونس عبس ةرمث .كتعينص ةياهنلا يف يننإ -  
كنكمي ال .هدحو هللا مساب اهتبكترا يقح يف كمئارج .يدارفنالا يف اهنم  
َتبلط ببسلا اذهلو ،ةلوهسلا هذهب يئازإ كتيلوؤسم نم لصنتت نأ  

يتيؤر ..

ُترفز :

كحماسأ انأ ،قلقت ال - .



ُترفز :

كحماسأ انأ ،قلقت ال - .

حامسلا قحتسأ ىتح ئطخأ مل انأ - .

نأ ديرأ ،هقحتسأ يننأل كل هحنمأ يننكلو حامسلا قحتست ال تنأ -  
كلذ ثدح اذامل :تقولا لاوط لءاستأ نأ نود يتايح نم يقابلا شيعأ  
؟ينهركت اذامل ؟دحلا اذه ىلإ ينتيذآ اذامل ؟يل

مل انأ - ..

24(اًليمج الإ ُتيأر ام ،ينقّدص ،رقص اي كحماسأ ..كحماسأ يننإ - ).

حاترأ ينيعد .مالكلا ديرأ دعأ مل - .

لاؤسلا نع ّفكت نأو نآلا حاترت نأ كنكمي .ءيش لوقل ارطضم تسل -  
عطق نع ءارُهلا كلذ ِديدرت نع ّفكت نأً اضيأ كنكمي ،يئاعدتساو ينع  
ئبتخت نأل يعاد ال ،كئاذحب محرلا تسد تنأ ،محرلا عطقأ مل انأ .محرلا  

انه نمً اديج كارأ يننأل كتيحل فلخ ..

يتفرغ نم يجرخا - !

درجمب أدبت فوس يتايح نأل ةحوتفم عرذأب جرخأ فوس .جرخأ فوس -  
بتكأ فوس ،ةيفحص لمعأ فوس ،سراف نم قلطتأ فوس .كل يترداغم  
رصتنت مل َتنأو يتايح ُتدعتسا دقل .دئاصقلا نم ريثكلا .

22

23

24



اذه ِكرعاش ..

؟نيبرهت اذامل -

نأل - ضيبلا قفخت ةايح .ةهكاف ةطلس عنصأ ،ةايح عم ،خبطملا يف ُتنك  
اجنينلا فحالسب بعلي دعاسم .ءاشعلا ىلع "طيلالبلا" يهتشي دمحأ  
ةايح تيب يف شيعأ .ةولح ةايح ،ةيعيبط ةايح - ضيبألا كيماريسلا ىلع  
،ةلاخلا انأ .."ةمطاف يتلاخ" ينيداني دعاسم ،ملاعلا ِبلق يف يننأكو  

ةلئاع يدنع راص دقل ،ناكملا اذه يف يوضع ءزج ،ةيقيقح ةقيقش .

ينتغاب ،ءاعولا يف اهفذقو دوقنعلا نم بنعلا ِتابح فتن يف ةكمهنم ُتنك  
اهلاؤس :

؟ةمطاف اي نيبرهت اذامل -

؟نيدصقت اذام -

ملكتأ معً امامت نيفرعت ِتنأ - .

ُتحشأ .ينتكبرأ ةجرد ىلإ يتليخد تأرقو يقامعأ ىلإ اهتارظن تذفنو  
مطربأ انأو ينيعب :

رمألا يف ضوخلا ديرأ ال - .

ةنابج - .

اهرود سرامت ،تاونسلا هذه لك دعب ،تلاز ال .ةمكهتملا ةربنلا كلتب اهتلاق  
يف اهتقلأو اهديب اهتطقتلا !يتكسا :بنع ةبحب اهتفذق .يزازفتسا يف  
يف اهتسرغو نيّكسلاب تكسمأ .كحضأ مل انأ .كحضت يهو اهمف  
ينطقلا صيمقلا تحت ةرارحب ُبهتلي يدسج .حوتفم بلق ةيلمع ..ةحافتلا .



يف اهتسرغو نيّكسلاب تكسمأ .كحضأ مل انأ .كحضت يهو اهمف  
ينطقلا صيمقلا تحت ةرارحب ُبهتلي يدسج .حوتفم بلق ةيلمع ..ةحافتلا .

هرابخأ ةفرعم نيديرت كنأب فرعأ .هنع ينيلأسا - .

ُترفز ..

؟ىودجلا ام -

؟نينعت اذام -

هاّيإ ُسجاهلا ..

هيلع ناك امك انيأ دعي مل .تاونس عبرأ تّرم دقل - .

يلأست نأ ريض ال - .

بيط - !

لأسأ انأو ،ةيبصعب اهسرغ ُتدعأ مث ،ةحافتلا بلق نم نيكسلا ُتجرخأ :

؟جّوزت له -

.ال -

ُتمستبا ،لقثلا ددبت .يردص نع لبجلا حزحزت :

؟ال -

.ال -

نيكسلا ُتعضو .يحمالم يف عيرسلا لدبتلا نم تكحض ..ةايح تكحض  
يتوص ّقر ،يدي نم ةحافتلاو :

؟لمعي اذامو -



؟لمعي اذامو -

ةيبرع ةغل ملعم - .

؟حيحص -

يبدألا ىقتلملا يف لاز ال - .

؟بتكي له -

ّفكي مل - .

ً؟ائيش رشن له -

دقل .طسوألا قرشلا يف ،يارلا يف ،سبقلا يف .دئاصقلا ضعب -  
اهلك اهتعمج .

؟ناويد -

دعب سيل - .

ً؟اضيأ اذامو -

ِكاري نأ ديري - .

بعرلا يلاؤس ،لأسأو رساجتأ .فجتري يدسج .ّفجي يقير :

؟تجّوزت يننأب فرعي له -

رمألا ثودح عقوت دقل - .

؟هتربخأ له -

اهلك ةياكحلا - .



اهلك ةياكحلا - .

؟ىتم -

ِكنع هتثدحو هب ُتيقتلا .ِتنأو انأ .لوألا انئاقل دعب - .

؟لاق اذامو -

ةملك لك عازتنا ديري هنأكو ..ةقيرطلا كلتب طقف يلإ رظن ً.ائيش لقي مل -  
يمف نم .

ً؟ادبأً ائيش لقي مل ؟ءيش لك اذه -

؟اهارأ ىتم لاق -

ةايح .فصتنملا نم ةروتبم ةماستبا نكت ملو ،ىرخأ ةرم ،ُتمستباو  
حيسف ملاعلا .ةماستبا لثم عستي .ةماستبا يف عستي دوجولا .تمستبا  

سّوقمو ..

؟هلوق نيديرت يذلا ام -

يف ةلاسر 40 ثعبي وهو ،انه ىلإ ِكلاقتنا ذنم ةرم 12 لصتا دقل -  
اذه ِكرعاش ،يقيقح ٌجاعزإ هنإ .ةدحاولا ةقيقدلا ..



ةعاط ىوعد

ً،ارتوتم ودبي .ِهلابقتسال انجرخ ً.اريخأ اولصو دقل .بابلا ُسرج حدص  
:ههجو سبع .لضفت ،سراف ذاتسأ اًلهأ .بيرغ ٌلجر هعم ،ةدودشم هتضبق  
ً.اسباع اهظفل .انفّرشت .ةايح يتقيدص جوز دمحأ اذه :ُتلخدت ؟تنأ نمو  
ىلع ادب .كلاح فيك ُهلأسأ مل ،هل ُتمستبا .ةلجعتسم ٍتاوطخب ةبتعلا ربع  
يهجو يف رجفني نأ كشو .

؟دعب نيمستبت -

؟ريخب تنأ -

؟ِتنا .تفزلا لثم -

سمهو هعباصأب يتزولب ىلع ضبق .ُّتكسف ،ريخب انأ :لوقأ نأ ُتلجخو  
حيحفلا هبشي امب :

؟كتابع نيو -

.ةرطيسلا يف هماهوأب لجرلا اذه كسمتي ةظحل رخآ ىتح ..ُتكحض  
ُهتلأس :

؟خألا نم -

يماحم .ضاير وبأ ذاتسألا - .

ً؟ايماحم ترضحأ -

ءالؤه ِترضحأ ِتنأو - ..

ءاقدصأ مهنإ - .



ءاقدصأ مهنإ - .

ءوسلا ءاقدصأ - .

نيلجرلا قبسيو ،لزنملا ةباوب ُحتفي وهو دمحأ لاق .ريخلا ةعامج اي اولضفت  
ًةقصالم تسلجو ،ياشلا ضعب تّدعأ دق ةايح تناك .سولجلا ِةفرغ ىلإ  
اهتّوق لك ينتحنم ،يل .

يل يمدقت نلأ :نيتقيمعلا هينيعب ّيلإ رظن ،هيماحم راوج ىلإ سراف سلج  
عنقي يكل - جوزلا اذه هلعفي ٍءيش لك .سفن ِبيطب ُتمستبا ؟ياشلا  
يناكم نم ُتضهن .يتّوقب ينرعشي - ةقلطملا ةطلسلا بحاص هنأب هسفن  
فنأتسا .نيتقيقدل ٌتمص داس .ً.اضيأ ضاير يبألو ،ياشلا هل تمّدقو  
لصن نأ ىنمتأ .سراف ذاتسأ ةوعدلا ةيبلت ىلع كلً اركش :راوحلا دمحأ  

انه ةمطاف ،يئاهن ٍلكشب لاكشإلا لح ىلإ ..

يف يقتلن نأ ضرتفي ناكو ،كل ةفص ال َتنأ ،يتجوز ناسل ىلع ملكتت ال -  
يذلا وه اهدانع نكلو ،اهلهأ تيب وأ يتيب ..

؟ةلكشملا يهتنتو بابلا ّيلع لفقت ىتح كتيب يف كب يقتلأ -

تيب يف يئاذيإ عيطتست ال تنأ ً:انخاسوً ازفتسم ،يمف نم يلاؤس قلدنا  
دمحأ .

امبرو ،نأشلا اذهب ةكبترم تلز ام كنأ ودبي ،رقص ُتسل انأ ،كملعل -  
ءاودلا ديعاوم نيتّوفت .

ةايح تلخدت :

؟رارمتسالا ىلع اهعجشت تنأو ةفصو نود مالوزاربلأ تطاعت ةمطاف -

كنأش نم سيل اذه ً:ايناث .ةضيرم ةمطاف :اًلوأ - .



كنأش نم سيل اذه ً:ايناث .ةضيرم ةمطاف :اًلوأ - .

ُتلخدت ..

مهتيب يف ةعامجلا نيهت تنأ - .

ةعامجلا تيب يف .انه انك امل ِكالول ،تاناهإلا هيجوت يف ِتأدب يتلا ِتنأ - !

نأو ةيبناجلا تارتاهملا كرتن نأ حرتقأ :ضاير وبأ انعطاق !ةعامج اي  
لصاوي ضاير وبأ .هسأر زهي دمحأ .ةلكشملا بلص شقانن :

ةيجوزلا تيب نع ةبيغتم هتجوز ةمطاف ةديسلا نأ يلكوم نم هتفرع ام -  
ةدوعلا ضفرتو نيعوبسأ ذنم .

ُتقفاو .حيحص اذه ..

اهدض عفري فوس يلكوم نأ وه مويلا ةمطاف ةديسلل ِهلوقل انيتأ ام -  
مويلا ةيجوزلا تيب ىلإ هعم عجرت مل اذإ ،ةعاط ىوعد ..

دمحأ فدرأ ..ُتركف اذكه .ةرابعلا هذهً ادج ةفيطل .ةعاط ىوعد :

سراف خألا عيطتسي ،ذاتسأ ايً اعبط ةرصاقلا ةينوناقلا يتفرعم بسحب -  
ذيفنت عيطتسي ال هنكلو ،هتجوز زوشن تبثي نأو ةعاطلا ىوعد عفري نأ  
ةيجوزلا تيب ىلإ ةمطاف ديعي نأ دحأ قح نم سيل رصتخملاب .مكحلا  
ًاهرك .

اهلك ةيجوزلا اهقوقح طوقسً اضيأ ينعي اذه نكلو ،حيحص اذه - .

يراظنأ تهجو مث .ىرخألا قوفً اقاس عضأ انأو ُتقلع .هلاومأب ظفتحيلف  
ُتفدرأو سراف ىلإ :

مل انأ .ةيادبلا ذنم ررضلل قالط ىوعد كدض عفرأ نأ يعسوب ناك -  
نيفرطلا اضرب قالطلا ىلإ لصن نأ لمآ ُتنك .لعفأ .



مل انأ .ةيادبلا ذنم ررضلل قالط ىوعد كدض عفرأ نأ يعسوب ناك -  
نيفرطلا اضرب قالطلا ىلإ لصن نأ لمآ ُتنك .لعفأ .

سراف حاص !ٍضار ريغ انأ :

ريثكب كلذ نم لقأو .ِكجوز يتفصب ِكيلع يقوقحب الإ كبلاطأ مل يننإ - ..

ىلع ةبترتملا قوقحلا نع ينثدحت الف ،كتأرما نوكأ نأ ديرأ ال يننكلو -  
كلذ .

رمألا ىهتناو يتأرما ِترص دقل - .

حبراو حسما ةقاطبب - .

حاصو يهجو ىلإ هتبابس هّجو :

.يل ةيلاثملا ةاتفلا كنأب يلهأل تلاق ،كيخأ ةجوز اهتربد ةديكم !ةديكمب -  
نأ ديرت اهنأب أجافأ جوزتن نأ دعب .رتسلا الإ ديرت الو لمعت الو سردت ال  
هللاو صقان يللا اذه !دعب ةرعاش تعلطو ال ،لمعت نأو سردت !

ينقلطو اهحّحص .نذإ ةيادبلا ذنم ةطلغ تناك دقل - .

دورابلاك رجفناو :

.بيجأ اذامب فرعأ الو ِكنع ينلأسي لكلا .حئاضفلا يل نيبلجت كنإ -  
لك ..نيرحبلا يف اهلهأ روزت ،يبد تاعمجم يف حيست ،ترفاس ،ةلوغشم  
ىلإ ،كدشر ىلإ يدوعت نأ اًلمآ كراتهتسا ىلع رتستأ ىتح بذكأ موي  
اهروزأ يننأل يلع بتعت يمأ ،كترايس ءافتخا نع نلأسي تاراجلا !كتيب  
ال انأ .ةحيضفلا ربكت رمي موي لك ..ةلئسألاب يننقرغأ يتاوخأ ً!اديحو  
ىلعو كيلع ُتربص ،حلاص ٌجوزو بيط ٌلجر انأ ،اذه لك ِكنم قحتسأ  
ءيش لك ىلع ُتربص .كتفطاع فافجو كمقعو كتيودأ صارقأو كضارمأ  

ءانبجلا لثم نيبرهت ،اذكه تيبلا نم نيجرختف ،ِكل ُتصلخأو ..



ءيش لك ىلع ُتربص .كتفطاع فافجو كمقعو كتيودأ صارقأو كضارمأ  
ءانبجلا لثم نيبرهت ،اذكه تيبلا نم نيجرختف ،ِكل ُتصلخأو ..

لك كدنع نإ .زشانو ةفاجو ةنونجمو ةضيرمو رقاع انأ .قح كعم -  
كلذ ىلع مالُت نأ نود ينقلطت يكل ةمزاللا بابسألا .

؟زبخلا نع نيثدحتت امك قالطلا نع نيثدحتت اذامل مهفأ الو -

هديرأ - .

هديرأ ال انأو - .

؟كديرت ال ةأرما ديرت -

اهسأر يف ةبورضم اهنإ .ديرت اذام فرعت ال يتأرما - .

" حبك عطتست مل .ةطرفملا اهتمومأب ،ةايح تلخدت .."ةيفاعلا الإ اهيف ام  
ُتفدرأ .قيلعتلا ..

ًاموي 14 ذنم كتقلط انأ .سراف اي ينقلط - .

علخت ةأرملا ،قلطت ال ةأرملا - .

جرخم ىلع رثع نمك !علخ :يتّليخم يف ةرابعلا تعمل .ضاير وبأ قّلع  
ئراوط .

؟ديرت مك -

؟ءيش يأل -

؟ديرت مك .يسفن علخأ يكل -

؟نيحزمت له -

.ال -



.ال -

؟اًلصأ دوقنلا ِكل نيأ نمو -

كريناند كل درأ فوس .ضرتقأ نأ عيطتسأو بتار يدنع .ضرتقأ فوس -  
نم نأً ادقتعم ،يتيكلم كيلإ لوؤت يكل رقص ىلإ هتعفد رانيد لك .اهلك  
فوس ينقلطت مل اذإ .يتايح هيلع نوكت نأ يغبني ام يلمت نأ كقح  
كعلخأ .

ههجو جدهتو هحمالم تجلتخا :

؟ةمطاف اي ةداج ِتنأ له -

.هفوخ دهدهأ نأو ِهفتك ىلع ّتبرأ نأ يف ةبغرب ُترعش .ُتقفشأ ٍةلهولو  
قمعب ُتدهنت ..

؟اندحول تقولا ضعبب ىظحن نأ نكمي له -

ذخأنل ،ذاتسأ لضفت .ةايح تسمه .ةبيرق نوكأس .دمحأ لاق .ديكأتلاب  
ةقيدحلا يف ةلوج ..



ىركذلا كلت

ُترفز .يبلق عجوي ِهينيع يف رارمحالا ..

سراف اي ينعمسا - ..

لوهذلا يف بهذ .عمسي مل هنكلو ..

؟يننيعلخت -

كوجرأ ينعمسا - .

؟لاورس انأ -

سراف اي موشحم - .

؟اذكه يننيعلخت -

اهتطغضو هفك ُتنضتحا .هنيمي ىلع ُتسلجو ييسرك نم ُتضهن .ُتأرجت  
ّيديب .

ةيضق كجعزت نل ىرخأ ةرم جاوزلا تمزتعا اذإ .كل لضفأ قالطلا -  
تنأ ،بيعملا كنأ ول امك رمألا ودبي نل .كل لهسأ رمألا نوكيس .علخلا  

رومألا هذه نوميقي فيكو ،سانلا مالك فرعت ..

؟نآلا يتحلصمب نيركفت -

كهركأ ال انأ - .

؟يننيبحت لهو -

يدي نيب ةحاترملا ِهفك ىلع ُتطغض .ُتمستبا :



يدي نيب ةحاترملا ِهفك ىلع ُتطغض .ُتمستبا :

كتجوز ريصأ يكل ةيفاك ةجردب سيل - .

؟نوكن نأ نيديرت اذامو -

؟ءاقدصأ -

أطخ هنوك نعً اضوع ،يقطنم ريغ اذه - .

ُفدرأ .مستبأ ينلعجي هنإ ،رابلا عمتجملا نبا :

ىركذلا كلت نوكن .ءيش ال نذإ - ..

؟ىركذ ةيأ -

ىركذلا كلت نوكأ نأ ديرأ .مدن امنود مستبتو اهعجرتست يتلا - .

.هلقع ىلإ تذفن دق قالطلا ةركف نأب رعشأ ةرم لّوأل .هسأرب قرطأو تمص  
هؤلمت ،هقامعأ يف نآلا اهنإ .ةثع لثم هلوح موحت يهو نيعوبسأ ذنم  
تابذبذلاب .

ةعتملا ةقفن يف اهقح طقسي ةجوزلا ةبغر ىلع ءانب قالطلا عقو اذإ - .

ريقح ريبعت نم هل اي .ةعتملا ةقفن - .

مستباف .ُتمستباو .

ًاقح ِكتببحأ دقل ؟نيردتأ - .

ِهفتك ىلع ّتبر ..

ً؟اقح ينتببحأ له -

رمألا يف يّكشت نأ ِكيلع ٌراع - .



رمألا يف يّكشت نأ ِكيلع ٌراع - .

اهترّوص يتلا ةمطاف َتببحأ .هيلع يننأ تننظ ام َتببحأ تنأ .اًليلق رّكف -  
ةبح لوحت نأ لجأ نم شيعت تيب ةبر .رتسلا الإ ديرت ال ةاتف .ةيردب كل  
اهنكلو هيلع نوكأ نأ ديرت ام اهنإ ،انأ تسيل هذه .ةدرو ىلإ مطامطلا  
انأ تسيل ..

ًانايحأ ةبيرغلا كراكفأ تببحأ دقل - .

ً؟اقح -

ًانايحأ - ..

- هنأ ءانثتساب ،ةياهنلا بوص انذخأي ٍفراج ٍرايت يف نييفاط انك .انمستبا  
ًاسفن بحس .رايتلا دض فدجي الو ،ثودحلاب ءايشألل حمسي - ةرم لوأل  
ًاقيمع :

؟هنيديرت ام اذه نأ نم ةدكأتم ِتنأ -

معن - .

ّيسركلا ىلع انأو هيلإ ُترظن ً.افقاو بصتنا ،يتضبق نم هدي بحس  
ايً اعادو ،عدّوم ةرظن ّيلإ رظن .داتعملا نم لوطأوً اقهاش ادب ،لباقملا  
قلاط ِتنأ .نونجب قفخي يبلق ً.اعادو .يزيزع .

يكبأ نأ ُتيهتشا ً.ادج ملؤي ،هب انبغر امهم ،قالطلا .يدسج حاتجي ٌنهو  
مل يننكلو ..

قالطلا ّتبثأو ةمكحملا ىلإ بهذأً ادغ - .

كلً اركش - .

جورخلاب ّمهو بابلا حتف ،هرهظ يل رادأ .رمألا ىهتنا دقل ..



كلً اركش - .

جورخلاب ّمهو بابلا حتف ،هرهظ يل رادأ .رمألا ىهتنا دقل ..

ةمطاف اي ةمالسلا عم - .

سراف اي ةمالسلا عم - .



فيضلا

.يتفرُغ ِريرسل ّينطقلا ِءاطغلا قوف ،ينطب ىلع ُتدّدمتو يصيمق ُتعلخ  
ّلك .ةديرجلا يف لمعلا ُتأدب ذم اُهتثدحتسا يتلا ِتاداعلا نم ةدحاو هذه  
اي ُتدع دقل هل ُلوقأو ،ِيدِلجب يريرس ُنضتحأ ،ًءاسم ةثلاثلا يف ،موي  

ضمغأو ِهردَص ىلع يّدخ ُحيرأ !ليمجو ٌدراب تنأ مك ،يبيبح .

؟ةمطاف يتلاخ -

هيدانأو يصيمق يدترأ .َبابلا ُقرطي دعاسم ..

دعاسم اي لخدا - .

رثكأ اباب عوجي نأ نوكلا ِحلاص نم َسيل لوقت ؟نيتأتس ىتم لوقت امام - .

كحضأ :

نوكلا ذقنأو يروف نم ُلزنأس - .

عوجي امدنِع "رضخألا لجرلا" ىلإ لّوحتي اباب نأب لوقت امام - .

عساو اهلايخ امام - .

ُحتفنً اعم .جردلا ُلزننً اعم ،هارسيب وشحملا هدسأبو ،هانميب يديب ُكسمي  
جرخأو ّرثعتأ يدحو .سولجلا ةفرغ ُلخدنً اعم ،بابلا .

له .لوهذلا يف يضمأو ّرممَلا ىلإ يرهظ ُدنسأ .يعالتبا ُديرت ةقهش  
؟..وه

،ُفنألا ،ةليوط ٍةياكحل يلوط عاطق ،هجو فصنلا اذه ،هجولا اذه  
اذامل ،قاّسلا ىلع ةّفتلملا قاّسلاو مفلا ىلع ةحاترملا ُديلا ،نيبجلا ،ُبجاحلا  



،ُفنألا ،ةليوط ٍةياكحل يلوط عاطق ،هجو فصنلا اذه ،هجولا اذه  
اذامل ،قاّسلا ىلع ةّفتلملا قاّسلاو مفلا ىلع ةحاترملا ُديلا ،نيبجلا ،ُبجاحلا  
؟تاونس عبرأ لاوط ريغتي مل

ّيلإ ُعرهت ،اهّيسرك نم زفقت ةايح ..

؟ِكب ام -

؟يب ام نيلأست -

معن يلاؤس وه اذه - .

؟..وه له -

وه معن - .

؟انه لعفي اذام -

ّوعدم هنإ - .

؟نآلا بلاقملا يل نيعضت له -

رمألا يمّخضت ال - .

انأو َيانيع ْتقرورغا ،ةبصق لثم ُّزتهي يعذِج ،ُتفجترا ،يدي تّجنشت  
لأسأ :

؟ينآر له -

نظأ - ..

؟تقولا اذه لك دعب ّهبحأ مل ول اذام -

كلذ ىلإ ةرطضم ِتسل - .

؟ينبحي مل ول اذامو -



؟ينبحي مل ول اذامو -

مهي ال - .

ةجرشحلاب هبشأ يتوص َجرخ .يفكب يهجو تّيطغو ياتبكر تراخ :

؟يب اذه نيلعفت فيك -

يلعفت نأ نم نبجأ كنكلو هتيؤر نيديرت ِتنأ - .

؟ينع ةباينلاب نيرّرقت ِترص -

ُحيصأ ،قاطت ال اهنإ .ةعينمو ةيوق ودبت .يل ةلباقم ُفقت ،اهيلإ رظنأ :

هارأ نأ ديرأ ال يننأب ِكتربخأ - !

ءارهلا اذه قّدصأ ال انأ - .

ِكل ّقحي ال - ..

ءيش ّلك اذه .ميدق قيدص عم ءاقل درجم ،ةمطاف اي ءاقل درجم هنإ - .

ىلع نْيبلاصتملا ّيدعاس ىلع ُضبقت يهو ينلباقت ِضرألا ىلع ْتسلج  
ةيهتنم كراذعأ :ةعطاق ٍةربنب تلاقو ّينيع يفً اقيمع ْترظن ،يهجو  
نيئبتخت ام ِكدنع دعي مل .بادرس الو سراف الو رقص ال ،اهلك ةيحالصلا  

هءارو ..

يب اذه نيلعفت فيك - !

ًاقحال يننيركشتس - .

ًاقحال ُرجاشتنس - .

اي ِةايحلا نم يبرهت نأ ِكنكمي ال :اهتوص ينعبت ،ُتيضمو اهيف ُتحص  



اي ِةايحلا نم يبرهت نأ ِكنكمي ال :اهتوص ينعبت ،ُتيضمو اهيف ُتحص  
ةمطاف !

انأ .ءيش ّلك نم َبرهأ نأ عيطتسأ ،ةايحلا َبرهأ نأ عيطتسأ .ىلب  
مدنت فوس .ىرت فوس ةايح .ِبرهلا يف ُةعيلض !

ٌدوجوم ةرايسلا َحاتفم نأب ُترّكذت مث ،يترايس هاجتاب عراشلا ىلإ ُتجرخ  
نأ ُبجي .انه نم َبرهأ نأ ُبجي .ُتنعلو ُتمتش .يتفرغ يف ..

ةدئاع ُتردتسا .

يئارو ناك .

لاؤس لثمً ادودشم .بجعت ةمالع لثمً ابصتنم .

رعاشلا ،وه هنإ .

..

؟ِكعم ًابعص ءيش لك نوكي نأ بجي له -

.ضيبألا هصيمقبً اميسَو ناك ،يدلج تحت ُرشتني ،ميدقلا هتوص ينئيجي  
يهجوب ُحيشأ .ُّفجي يمفو ُقحالتت يبلق ُتابرض .

هلاؤُس وسقيو هتوص ّقري ،ىرخأ ةوطخ ُبرتقي :

ً؟افيطلً ائيش يلوقت نلأ -

يانيع ْتقرورغا .

درطتسا :

له ،عونلا اذه نم ءايشأ .كتيؤربٌ ةديعس .كلاح َفيك .ريخلا ُءاسم -  
؟اذهكً امالك يحنم نيعيطتست



له ،عونلا اذه نم ءايشأ .كتيؤربٌ ةديعس .كلاح َفيك .ريخلا ُءاسم -  
؟اذهكً امالك يحنم نيعيطتست

اهيمدق يف ةطوبرم يلخاد يف ةغللا .

ةيصعتسم ةدقُع يمف .

ةعمد انأ .

،ةرهاقلا مدعلا ةوق ،ملاعلا ةمايق .ىرخأ ةفيطل ءايشأ يلوقت نأ ِكنكمي -  
عونلا اذه نم ءايشأ ..

انأ - ..

ّيلع لهسأ رمألا يلعجا - !

زواجت ُنكمي فيك ؟ّيلع لهسأ هلعجأ فيك ؟هيلع لهسأ هلعجأ فيك ؟فيك  
طيخ ،يقلح يف ةنوفدملا ةديصقلا .ةعفصلا .ةحوبصألا ؟خيراتلا كلذ ّلك  
راط يذلا يسركلا ،راعلا ،مّدلا ..

؟تيذأت له -

ً؟اوفع -

كيلع هفذق يذلا ّيسركلا .مويلا كلذ يف - ..

؟يسركلا كلذ نأشب ةقلق ِتنأ -

بسحو َفرعأ نأ ُديرأ - .

عارذلا يف ةفيخس ةمدك - .

ةميلس تج - .

ٍبورهل ةيلاثملا ةظحللا اهنأب ُتركفو .لاقي ام ةمث سيل ّنأكو ادب ٍةظحللو  



ٍبورهل ةيلاثملا ةظحللا اهنأب ُتركفو .لاقي ام ةمث سيل ّنأكو ادب ٍةظحللو  
برهأ مل .لعفأ مل يننكلو ،ديدج ..

؟رخآً ائيش يلوقت نلأ

كتيؤُر ديرأ نكأ مل - .

؟ّينم ةبضاغ ِتنأ -

.ال -

ةظحلل يسفن حماسأ مل .ّينم ٌبضاغ انأ - .

كتطلغ نكت مل - .

يببسبً اريثك ِتيذأت دقل ،ىلب - .

نأ ُتدرأ ً.اضيأ تاعفّصلاب ،ةبرجتلاو ِرعشلاو ّبحلاب .رمألاب ُتبغر دقل -  
ههركأ ىتح ينَعفْصي .

يلتُقت نأ نكمي ناك - ..

ًاضيأ ِتوملابً ابغار ناك ّينمً اءزُج نأب ُدقتعأ - .

ةمطاف اي فسآ انأ - .

؟حامّسلا بلطل ؟ببّسلا اذهل َتيتأ له -

رخآ َدارأ ينم ٌءزج - .

؟رخآلا ُءزجلاو -

بسحو ِكارأ نأ - .

كتيؤر ديرأ نكأ مل - .



كتيؤر ديرأ نكأ مل - .

نيتّرم كلذ يل ِتلق - .

ّمهوُ هَرهظ َرادأ ،هَهجو ْتلعٍ ملأُ ةريعصت .ىسألا يف ُصوغي ِهبلقب ُترعشو  
ّيضملاب .

هل ُلوقأس ّ.يصق ٍناكم نمِ مالكلا ِطويخ َفارطأ ُتطقتلا ،يَمف ُتحتف  
ًافيطلً ائيش ِرعاشلا اذهل لوقأو يحرُج ىلع ُقّوفتأ فوس ً.افيطلً ائيش :

لاح ِريخب ودبت كنإ - .

.مالكلا ّدتمي يكل هّدمأ يذلا عيفّرلا ِطيخلابً اديعس ادب ً،ادئاع َرادتسا  
ًامثعلتم لاقو ِهنيميب ِهسأر ىلع َحَسَم :

يتعلَص تلمتكاو ينزو َدادزا دقل - .

حيحَص - .

ًادج ٌةليمج ِتنأو - .

يدلج َشمكنا ..

ِكسفن ىلع نيوطنتو - ..

؟ةطراخ لثم -

حالم انأ - .

انمستبا .

مستبأ ينلعجت اهنإ ،ِحنملا ىلع ةرداق ةركاذلا تلاز ال .

ةعامج اي - !



ةعامج اي - !

سولجلا ةفرغ ةذفان نم يدانت ةايح :

نأ نوكلا حلاص نم سيل !عوجلا انحبذ - ..

ُماستبالا ،لهسأ ُمالكلا .لهسأ ُرمألاَ حبصأ ،انمستباو َرظنلا انلدابت  
ًاضيأ ُرظنلا ،لهسأ .

انضعبل اهلوقن ءايشأ اندنع .انه ىقبنس نحن ،ةايح اي ِكجوز يمعطأ .

،رعشلا امهثلاثو ةأرماو لجر ،ُسلجيو سلجأ .زوجعلا ةردسلا تحت  
ِءاقدصألاك ،يل ُمستبيو هل ُمستبأ .دعتبي ُنايسنلاو ءيجت ةركاذلا  
انمستبا .

ًءاجر ينيربخأ - ..

هتسلج ُلدعي وهو لاق :

؟نيبتكت ِتلز ام له -

ةنونجملاك ُبتكأ - .

ً؟ابيرق لوألا ِكناويد نيردصتس كنأ ينعي اذه له -

ىلوألا يتياور - .

؟تاياور ةبتاك ِترص له ؟ةياور -

يفكت ةدحاو ةياور .ةياور ةبتاك - .

؟رودت ٍءيش يأ نعو -

ةداتعملا ةياكحلا - .



ةداتعملا ةياكحلا - .

.نايسنلا نم ٌليلقو ةركاذلا نم ٌريثك .ةأرماو لجر :ةداتعملا ةياكحلا  
الو ةركاذلا الو ،ةأرملا الو لجرلا سيل ةياكحلا يف لطبلا ّنأ ِءانثتساب  
نايسنلا .

رعشلا هّنإ .

تمت

تيوكلا ،

2013 ويام - 2012 ويلوي



ةياورلا شماوه

فّرصتب( بايسلا ركاش ردب (1) ).

(2) « ليعامسإ دهف ليعامسإل ةياور – »انه ىلإً اديعب .

لبقم نب ميمت (3) .

1984 ،ليوروأ جروج (4) .

يزرخابلا (5) .

ًاريثك كتبوذع انتشهدأ ام اذإ (6)

ةديعسلا ةدرولا اهتيأ

جيوت قوفً اجيوت نيحيرتست كنألف

كتاذ لخاد يف  –

ةلماكلا ةيرعشلا لامعألا - هلكير :باتك نم ،يبيعل ركاش ةمجرت ،هكلير ايرام -رتيار ..

حولملا نب سيق (7) .

دبعلا نب ةفرط (8) .

يّرعملا ءالعلا وبأ (9) .

رغصألا شقرملا (10) .

سيقلا ؤرما (11) .

يلذهلا شارخ وبأ (12) .

لطخألا (13) .

قدزرفلا (14) .

رابخألا يشفيو رارسألا حضفي يذلا صخشلا نع يتيوك ريبعت (15) .

يعمصألا (16) .

ىثنألا ةديصقلا نتخت ٌدالب يذه ((17

اهعولط ىدل سمشلا قنشتو



ىثنألا ةديصقلا نتخت ٌدالب يذه ((17

اهعولط ىدل سمشلا قنشتو

ةلئاعلا نمألً اظفح

تقشع وأ ،تبتك وأ ،تركف وأ ،تملكت نإ ةأرملا حبذتو

ةلئاعلا راعل اًلسغ .

ةأرما ديرت ال ٌدالب يذه

ةلفاقلا مامأ يشمت ..

ًةديعس تعجطضاو اهءاسن تلكأ ٌدالب يذه

ريجهلاو سمشلا طايس تحت

قاو قاولا دالب يذه

ريكفتلا رداصت يتلا

ريعبلاك سرعلا شارف يف ةأرملا حبذتو

حبست نأ كامسألا عنمتو

ريطت نأ رويطلاو ..

تحتفت نإ ةدرولا هركت ٌدالب يذه ،

ريبعلا هركتو ،

ريرسلاو ،سنجلا الإ ملحلا يف ىرت الو

1984 ليوروأ جروج (18) .

باونلا رفظم (19) .

فّرصتب ،ةدرولا نب ةفرط – دادح مساق (20) .

أمكلا (21) .

23و 22 ةيآلا ،دمحم ةروس (22) .

ملاعلا فصن – ينافنك ناسغ (23) .

بلاط يبأ نب يلع تنب بنيز (24) .



بلاط يبأ نب يلع تنب بنيز (24) .



ىسيعلا لئاو ةنيثب

1982 ربمتبس 3 ديلاوم

ليومت صصخت - لامعألا ةرادإ يف ريتسجاملا ةداهش ىلع ةلصاح .

2010 تيوكلا ةعماج - ةيرادإلا مولعلا ةيلك

اهل ردص  :

2012 تيوكلا – رشنلل قافآ راد نعو ،2004 ايروس - ىدملا راد نع ) ةياور ( يود هل عمسي مل .. ٌماطترا -1 .

2005 توريب - رشنلا و تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا نع ) ةياور ( راعس -2

– مولعلل ةيبرعلا رادلا نعو ، 2006 توريب - رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا نع ) ةياور ( رطملا سورع -3  
2012 )توريب( نورشان .

2009 مولعلل ةيبرعلا رادلا نع ،ةياور – تاهمألا مادقأ تحت -4

2011 مولعلل ةيبرعلا رادلا نع ،صوصن ةعومجم – بئذلاو ىليلو سيق -5

2012 مولعلل ةيبرعلا رادلا نع ،ةياور – يلفسلا ملاعلا ىلإ لزنت ةشئاع -6

2013 مولعلل ةيبرعلا رادلا نع ،ةياور – ىسنأ نأ ُتيسنو ُتربك -7

يف وضع :

ةيتيوكلا ءابدألا ةطبار

برعلا باتكلا داحتا

زئاوجلا :

2005/2006 « راعس « اهتياور نع ةيعيجشتلا ةلودلا ةزئاج ىلع ةزئاح .

ةضايرلاو بابشلا ةئيه ةقباسم يف لوألا زكرملا ىلع ةزئاح  
ةريصقلا ةصقلا عرف - 2003 .

ةريصقلا ةصقلا عرف - حابصلا ةمساب ةخيشلا ةقباسم يف ثلاثلا زكرملا ىلع ةزئاح .

ىدصلا ةلجم ةقباسم يف ثلاثلا زكرملا ىلع ةزئاح  
2006 نيعدبملل .



ىدصلا ةلجم ةقباسم يف ثلاثلا زكرملا ىلع ةزئاح  
2006 نيعدبملل .

http://www.Bothayna.net


