
 

 

 



 

 

 

  

 

 

ف  ة : اخلًساء ؾحاش اًضِاةاملًؤ

 ثعممي اًلالف : زهمي كامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 زواًة :

 

جِولْ ى مَ عَ ؿىل دُ   

 

 ٌَاكثحة :

 اخلًساء ؾحاش اًضِاة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ٕاُساء ٕاىل 

 

،ن اكان هلٌل اًفضي يف وحوذي ؿىل ُاثَ احلَات تـس شلٍٔبيب و ٔبيم اٌرل  

  ا.ذومً  ذلٍن ٌساهسوهينٔبصلايئ اًثالزة او 

  .صلِليت هوز ،ثؤبمة زويح ،هوازت ذزيب ،ٕاىل زفِليت

 

.... ذممت يل. ٔبحدنك                                                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ٕاُساء ذاض :

    

،ا يلواكـً  ظازو  دِاًل ا و حَمً  ظاذفذَٕاىل اذلي   

.هعاة ،حمخال ،صسًس ادلال ،املاء قٍزص  

سوءٍٕاىل ؾًَِم اٌَخا .مغوضَو  قضحَيف  ،ن جض هبان اًححص يف سزكذَ ُو  

.اًصخي اًلًصة، و لامغاً ٔبهيا اًـاجص ،زويح و ظلريي مسلاي     

.ٕاىل رزل اذلي ؿَمين امليش ؿىل دعى جمِول                

،ٕاًَم  

.ٕاًَم اي ٔبهت  

 

  ،ٕاىل زوحم  اًعاُصت اًرًبئة 

.اي ٔبهيا اًخرش ظاحة كَة املالك                       

                                          

 

.ابهخؼازكٔبان   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

.... ٔبثـمل؟ ٔبان ؤبهت  

.... ني يلاظَ فاكان ٔبول كّع  ؛وؾضق اًححص ،اصرتنيا يف حة املعص  

  

.ٔلهم ًن ثَمحيا ؛ل ثححر ؾن ٔبثصان ُيا  

 

.حيسج اٌَلا فصمبا ؛ألذرئبهكي اًصواًة ٕاىل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .... ًضرط كعة حتىكيف لك و ،ناًزمُشا كعط جرسذ يف 

 ؟مل ًـَموا ٔبن اًزمن مل ًخلريحيّمَون اًزمن ٔبفـاهلم ؤبدعاهئم، ٔبو

 .ًخلريون اًخرش فلط مه من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

،كَيباثحـت َت ؾن ؾلًل و ٔلهين ختَ  ؿاثخين اًىثريون  

،مضُت يف ظًصق جمِول، و ٔلهين متصذث مصت فلط ؿىل حِايت يف حلؼة فصخ  

؟ىن ُي ٔبان من ٔبزمس كسزي ؤبدذاٍزً  

؟ُي ٔبان من ٔبحسذ معريي  

؟جمربت ٔبم خمريت نيتاي حصى ُي   

؟حصت ٔبم ملِستُي نيت    

!فِيا ًخوحة ؿََيا اًصضا فلط ؛لك يشء ميىن املفاظٍك فَِ ٕال ألكساز  

 

 

،ساًوا ًؤمٌون ابحلة و ًعسكوهَاذلٍن مأبًوئم لك ً  

؟ُي إبماكىنك ٔبن حتحوا ؿىل اًصمغ من لك يشء ،ٔبسبًٔنك اًَوم                           

 

 

 



 

 

 

،يف رسعني خمخَفني تاًرباءمث و  الٕ حِاانً بٔ جيمتؽ   

  .اًصاتط احللِلي تُهنم ُوا احلةو 

 

ٌلَ ن ًـضق اٌ بٔ من اًلًصة    ا،ل جيمتـبٔ  َي اٍهناز ومعرُي

ٌلبٔ من اًلًصة و  ا.ل جيمتـبٔ  ن ًـضق اًلمص اًضمس ومعرُي  

 

ت!مث اًرباءلٕ ان ًـضق بٔ قصة الٔ  و   

؟لسزفِي س َجمؽ احلة ما فصكَ اً  

 

 

 ،ترباؿة مثالٕ  زاكعتو  ،اًرباءت ظاحفت ،اًلمص ؿاهلت ،ًضمسا خاًست َ ُومـ

 ؟فىِف س َىون معري ُاثَ اًفذات

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

.ل ٔبؾصف مارا ٔبفـي ،ؾيسما ثلَة  

.اا هحريً م صوكً ًَ إ سبٔص خاق                   

  !سبأنم ابهَة ل ٔبنرث ،ٔبحضن ذمِيت ،س وحِستٔبخَ                

؟نالٓ  ٔبفذلسك ينٔبثسزي اي ٔبهت إ                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اكذ ٔبمزي حىت فال بٔ من حويل  صسًست حتَط ابملاكن ؼَمةاًاكهت ظاذفذَ ابًَوم اذلي 

حسج ٔبن  ،ًسًين ؿىل اًعًصق جتىل نيوز ،فؼِص ُو نلمص ٔبضاء ما حويل ،ٔبمايم اًعًصق

ٔبن  ،مل ٔبهن ٔبؿمل حِهنا ٔبهين سبٔكؽ يف احلة ذون ٔبن ًسزنين ٔبحس ،حبحَثـرثث  ،ثـرثث تَ

 .ُىشا تسٔبث حاكًيت مـَ ،مٌجي ٔبن ٍىون يل ٔبقصق يف حبص ؾًََِ ذون

 .وحسُا ألايم نفٍِك تبٔن حًصيا ُشا ،ما س خعَخٌا تَ ٔبسِم اًلسزًـي ل ٔبحس  

فصاحت خبعى كري  ،ؿىل حمي مًلء ابٔلًـاة تـَس منوكـت ؾَياُا ٔكهين ظفٍك 

اًيت ميىن ٔبن حىون موحوذت  ذون ٔبن ثـي اخملاظص وهة تلسمهيا اًعلريثني ثعَؽ ؿَََموس

فبٔذشث ؛ هبصهتا ألهوازو  ،ألضواء  ٔببجحها، مكشث ثخبٔمي احملي من وزاء اًزخاحذبٔ  ،فَِ

اًل ثَخس زوابً وعلريت  يف ٔبزخاء املاكن ثسوز حول هفسِا ،ثلفزو  ةَـث  ٌض حَ ًحاش  ظًو

 .ًخسذهل وكـتو  ثـرثثحىت  ،اًفصخألمرياث من صست 

 ،ٔبمامٌا تبٔي يشء ،تَوحة ،حبفصت ،هخـرث جصظَف ،حنن هلفزحيسج ٔبن هخـرث حبجص و 

 .ٔبن هلوم من خسًس جيةًىن 

ٕارا فا ابحلًصة فصحً  دصح ًخٍو من اًلفط ٔبان ٔبظري وـعفوز حمَق، و ٔبان ثـرثث ابحلة 

 !تلٌاض ًعَسٍ

ا سوىو ا اًعلرٍين،ت ؿىل املوث جبياحهينفصاصة حع      اًفضول يف ابذئ ألمص مل ًرُث

 !مل ثخوكؽ ٔبهنا قصكت يف اًؼالم ًىنو  ،ؽٌَخعَ  

 

 

 



 

 

 

 .زتَؽٔبان  لو ،دًصفل ٔبان 

ة، ًىن زخًلحيَط يباكن اًؼالم  ابثت ضـَفة مل ثـس  ، ونيت كازتت ؿىل ٔبن ٔبىهيي كًو

  .جس خعَؽ محًل

ً  ،ٔبوزايق جساكعت وضجصت ؾصهتا اًصايخ  ا يف مٌخعف ألص َاء تني راكٔبظححت ٔبكف ذائ

، ٔبًواين ٔبظححت اًيوز، تني اًـمتة و اًسىون، تني اًضجة و اًِسوء، تني اًـاظفة و ثسلو  

 ضوءٔبهخؼص ترتكة ظَوغ  ،فبٔفسس ٔبًواهنا ُعي ؿَهيا املعص كدي ٔبن جتف ابُخة وكامتة لكوحة

 ٔبن ٔبثلسمٕاما  ،ى مذـرثت ٔبن ٔبميش دعوت واحستٔبحاول خبع ،يف ُشا املاكن مؽ جزوػ اًفجص

  .ٔبو ٔبزحؽ ٌَزَف ،ًٔلمام

 .دساؿةذون اًسلوظ، ًَزمين حصٔبت هحريت و  ٌَوكوف من خسًس

 ؟ما املعري اذلي ًًذؼصين

 ؟اًـامل اجلسًسما ُشا 

وتنفصاصة ظلريت  مت ُق حلسبٔ  ،ختَيص من اًؼالم ،فصاصاٍث ن ٔبحاليم ايظريي   حصفصف مُز

ا تـسما  .ختَعت من رشهلها ًخُو

ً  ًعصخاذم من ذاذًل اذلي جتاَُت اًعوث اًل   ،ا هفس ألس ئٍك ٔلاتتؽ ظًصليذائ

 ؟ًلَيب فلطٔبهعت و  ٔبحصى ٔبين كري مداًَة ٌدلزخة اًيت ٔبدصش فهيا ظوث ؾلًل

 ؟ل ثحايل تلري رزلو ٔبم ٔبهين فذات ل ثؤمن سوى ابًلسز

 



 

 

 

؟ٕاىل ٔبٍن وهجيت ُشٍ املصت اي حصى  

 ٕاىل مفرتق ظًصق خسًس؟

م اًفصاق؟ٕاىل احلة بٔ   

 ٕاىل وهجاث مدـرثت؟

 ٕاىل كاايث مضدذة؟

ٔبم ٕاىل ألمي؟ َبٔشٕاىل اً   

 ٕاىل احللِلة ٔبم ٕاىل اجملِول؟

.... مل ًـس لك يشء ًـجحين  

ا ٔبًزسٍ حىت ًو اكن املس خحَي!ٔبًزس فلط مفبأن   

 

غ حافِة اًلسمني حتت املعص،م ٔبحوة اًضواز  ًو اكن اجلصي ٔلاي  حىت                      

.ؿاًزة ألفاكز حتت سٌلء ثثَج ٔبو امليش                                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

:ظسًليت سبًٔخين  

؟هَف حازل -  

:كَت ًِا  

  .اذلس صلخبري،  -

؟ٔبهم ٔبظححت ل ثخبمٔلني ٔبي -  

.سبجٔتاوس ُشا تعًصلة ما ًىين، وثضست، ا ٔبثبمٔلظحـً  -  

.ًىن زمغ رزل هخـاٌش مؽ اًوضؽ هخبمٔل، هؼي مجَـيا ،ٔبٍ اي ؾٍززيت ٔبٍ -  

فِوم ٔبظخت تَ ،ألسماث ٕال احلةاس خعـت ٔبن ٔبجتاوس لك املـوكاث و  يف ُاثَ احلَات -  

!مل ٔبصفى ٕاىل ألن  

********  

 

 

 

 



 

 

 .زمحة ٔلدعاء كاظعيا هبا ٔبهفس يا ذونتـغ ا

ٔبمٌَاث جًصئة ظفًوَة حَلت و  ،زاء ٔبحالم مس خحٍَك تـَست امليالُياك حلؼاث ضاؾت و 

 يف حلؼة حة جميوهة ُياك مضاؾص ٔبفعحيا ؾهنا ،فضاؾت صفلة اًفصاصاث وزاء اًلَومج

 .ذون ثويخ اًـواكة

 .... حزين اًـمَقمغ ز

 ؟حِة ُي ٔبانًىن  ،ٔبصـة اًضمس دِوظ مؽ ًدسَي ٕاىل كَيب ٔبحِاانً ابًفصخ صـص بٔ 

 ؟ؿىل كِس احلَات ٔبم

 مِخة يف هفس اًوكت؟حِة و  ٔبم ٔبهين

 ؟ٔبظححت حسًسا تال زوخ ٔبم ٔبهين

 .ظصكاث الاهخؼاز ؿىل حافة عوًل من اجلَوش م ثـحتفلط 

ٔبهنال ؿىل ، ذون وؾي ٔبان اًَوم مذـحة حس املوث، خميوكة حس اًحاكء تعوث ُس خريي

، مِخة ٔبان الٓ وساذيت مهنا  !نزت وـسىصي دصح همزوما من حصة ًخٍو

 

********  

 

 

 



 

 

 

 

 :كائٍكظسًليت  دضدت ؿًل  

 ؟ٕاىل مىت ، اي فذاتحزانً  نفاكِ -

 .ظسكِين ٕاىل مىت ل ٔبذزي -

 :مث اتتـُت 

 .ٔبًزس ٔبن ٔبس خفِق ،مضَين ٕاًَم -

 ،س خوظييا هكحخي، ٌ فِياسىن ٌ  ،لزوانُو اذلي ًاي ظسًليت ٔبكساٍ  و ٔبظـة حزن

ً  ،ؿىل ٔبصاكهلمو  زوزان توحٍو من حنةٍ  مبزاًة كعة مضاهسة خحصص تشاهصثياً ا ذائ

تي  ،نسزوغ اًوكوف ٔبمامَل جية ؿََيا ُشا احلزن  ،من خسًس وكؼِم تساذَيافِ

 .زفؽ اًصاًة اًحَضاءو  الاسدسالم هل

ًُ تي  ،فٌحن ُزمٌا مٌش سمن ؛حِهلخبسؿَ و  زمٌاًرياوقيا حىت هي ُو مل ًبِٔث  سسل ؿََيا ٔبىت 

 .رضتيا اًرضتة ألذريتًَ ،حصاحٌا املَهحةضؽ املَح فوق ٔبىت ًَ .اًس خازت ألذريت فلط

******** 

 

 

 

 



 

 

 :ُاثَ اًفذات

 ؟صمةاحمل اجملِول ٔلهنا ذاست ٔبزايض اًومً  دٌسمس ُي 

ا و   متصذث ؿىل واكـِا؟ُي حتسث كسُز

 سلهيا ًرتحؽ ٕاٍهيا ل ميىن ، معفصت تـرثهتا اًصايخ تٔبوزاق دسص جض حَ  راتٍك ٔبظححت

 .احلَات و ل ميىن سزؾِا من خسًس

******** 

 ؟ ًِشا املاكن ُي اي حصى زماُا حؼِا

ؿَهيا ابًسجن املؤتس  ُحنك ،ؾيسُا املوث ٔبظححا تيفس املفِومفاحلَات و  ،ٔبو هتمتٕاهنا ل ثحايل 

 !مؽ ٔبهنا جًصئةو  ،مس حلةتسون ٔبي هتمة و  ،ٍ اًلالغذاذي ٔبسواز ُش

 

اٍمتصذ ؿىل و  ًلس ٔبزاذث اًخعصف، ،اكن ؿَهيا ٔبن ثـي ٔبهنا رُحت ٌَرعص جصخَهيا

ا ث ٔبن ثياسل ٔبزاذ ،لك اجلولث فهيا ل ثًهيي ٕال جصاحب وذازس ،لكـحة صعصجن كامضة كسُز

ٔبظول و  ا ٔبزذهتا احلَات ذازست يف ٔبزوغًىن زسؿان م ،هتزهمااحلَات يف حوٌك من ُشٍ اٌَـحة و 

 .ااجلولث ًـحً 

******** 

 

 



 

 

لك ما ٍمتياٍ ابيق ميسل لك امللوماث، و  ،ابًـلس اًـرشًين ،امجَي خسً  ،ُو صاة خشاة

 .ن مه يف س يَمماًض حاة 

اهيمت تخفاُاث احلَات و  ل  ،ادلَؽ خيخَف ؾن اًحلِةًىٌَ كري ٕاهَ صاة، و  سل مي ،ظلائُص

جصوذ و  ،ٍُسوء ،اخسً  ادلَؽ خيخَف ؾن ،تيفسَ تهحري  ةزلو  ،َخرسعَ  يف وكوت ا،بجَحً  احزاانً 

 !انخمَف ذمَ

 من ٔبفضي تَ يف اًخـامي مؽ ٔبموز احلَات حـهلٔبسَو  ،ا مؽ فعية حاذتذازكً  ميسل راكءً 

، ًخفادص تَ ًًمتي ٕاىل ٔبظي زاقٍ  ،ألصزاض يف معص ظلري اكن وادلٍ من ٔبثصى  مٌش ظلٍص

هفش ؿىل ا ٕال وكس حعي ؿَََ و ًعَة صُئً مل  ،مل حيخج ًيشء حبَاثَو ،ألثصايء يف تدلٍ

َ و ظح  ،اًلك ٍمتىن ٔبن حيعي ؿىل زتؽ ؿُض خَ ،اًفوز  ،حتخضيََـَة يه حِاثَ مؽ ؿائٍك حتخًو

ٌلو ُشا اكن سخدً  ،ُو ٔبتٍوا حىت ٔلكصة اًياش دلًَ، و ًىٌَ ًحسو قًصحً   ذالفاهتٌل و ا ًضجاُز

 .لك مصت

 ،ؿائَخَؾن فِو حيس ٔبهَ قًصة حىت  ،ا ثسخة ثرصفاثَحىصازً ا و مٌَ مصازً  اكن ًلضة

هل مزنل من  ،ذون ٔبن ًخلكم ًـمل ما ًسوز يف زٔبسَاكن ًفِمَ و  ٍ احلَاتيف ُش رسط واحس

ا من ٔبزىق املياسل، ٌسوق ٔبكىل اًس َازاث و  ا، ًَخس ٔبفضي ٔبخفُص مًصسٌس ًحوزص ًلرُي

َ تـس س يدني ًىٌ، و ؾٌللالٔ ختعط ٕاذازت  اجلامـة ألمٍصىِة، ذزش يف ،كالُااملازاكث وبٔ 

 .فدسٔب تسزاسة ختعط فزياييئ ،ٔبفضيثوكف ؾن ذزاس خَ ًَيدسة ًخرعط خسًس و 

حة مٌش اًعلص ل  ،ماُص(، ابزغ و اًخاٍىواهسويف )مٌش ظلٍص ميسل احلزام ألسوذ  ميخسل مُو

حة مـَ، و ميَىِا كرٍي نرب همازاثَ  ،محَخَ فوق ظاكذًَىن مؽ ألايم ٔبثـحخَ و  ،نربث ثسل املُو

ً اًـاًَة    .و امذَىَ ا جتـي من حوهل ًلاز مٌَ ل تي و حيسسٍ فِو مل حيمل ثيشء ٕالاكهت ذائ



 

 

 ا ٌَون ألسزقؿاصلً اكن  ،ل حيحشُاو اًصمسَة ، ل حية اًِحَسلا تبٔسَوتَمذفصذً  ،اا خسً اكن ٔبهَلً 

ً  ،حية اًزمصذو   س حـة ا زمق س حـة ٔلهَ ممزي فِو ٍصمز ًخازخي مِالذٍاًصمق اذلي خيخاٍز ذائ

 .اًضِصيف اذلي حىصز 

، حىت ثسِوٌك ل ٔبحس ٌس خعَؽ ٔبن ٌس خفٍز ٔبو خيصخَ ؾن ظوزٍ ،ُاذئ ٕاىل ٔبتـس احلسوذ

 .لصاز ألحص يف املاكن اًعحَحُو كاضة ًخزش اًو 

******** 

ً ااكن خيعط ذ ،من ُواايثَ اًلصاءت  :تلوهل يلا ا ذلزل مذـشزً ا وكذً ئ

 ".ؿاذيت اًَومِة ٔبان راُة ٔلمازش"

 ".ٔبكصٔب كََاًل و  املخحلي يل ٔبس خلي تـغ اًوكت ٔبًزس ٔبن"

 ".ٔبحهبا ، ؤبانااًلصاءت ُواًة مجٍَك خسً "

 خبري".ٔلصـص ٔبهين فلط  "ٔبان ٔبكصبٔ 

اكن  ، ُشا اًيوغاًخحلِق، واًرشظة و زواايث صاًزوك ُوملز :من اًصواايث احملحشت ؾيسٍو 

 ً َام صىس حري، املفضي دلًَا ذائ ًىن  ،ٔبظهل هفس من  ؾصابً ابً انخو  نٌل ٔبهَ ًـضق ًو

 ً ً  ،ا دلزخة ٔبهنا ثلازة اخلَالا اكهت هحريت خسً ظموحاثَ ذائ مٌش هـومة  ا قًصحةظموحاثَ ذائ

ً  ،ن ٌض خلي مبِية كري ؿاذًةكٔ  ،ٔبػافٍص ٔبن ًالمس ًٍصس  ،ا ًححر ؾن ألص َاء احملاٌكذائ

 ،حصيء ،ُو رسط صلوف ،اخلَال تبٔمٌَاثًَعي ٕاىل ٔبتـس حسوذ و   ،املس خحَيسلف 

 .يف اًوكت هفسَ ٔبهَق، و كامغ ،ملامص، مصخ

 

 



 

 

 .... ٔبول مصت ؾيسما اًخلِت تَ

 !ما ٔبمجَِا من ظسفاكن ثـازفٌا ظسفة، و 

 .ًىهنا مٌفصذت، و رسعَة ؿاذًةو ؾصفذَ ابمس حمسذ 

ة ٕاضاف ،ٌسىن تسوٌك اثهَةمن ٔبظي و  ،س ية 62ًحَف من اًـمص و  ًـمي وـسىصي ذاض،

 اس خلصتت هَف ًًسق تني زالزة ،مسزة اتٍىواهسوٕاىل صلهل ُشا ميسل حمي زاييض و 

ا، ـً سؤاًل وِشا  هل هجتو حني  ٌس خعَؽ ٔبن ًفـي ما ُو ٔبنرث،مثهل اكن  اًىن رسًع  ٔبؾٌلل م

 :ؤبخاتين ٕاخاتة رسط وازق من هفسَ ،ااتدسم ظحـً 

 .فال جس خلصيب ،كوم تبٔص َاء دعريت يف اًوكت هفسَٔبان بٔ 

 :سىت ُو ٔلس خسزك ٔبان كائٍك

  .زلة اي معي هحريت ابًيفس !ٔبٍو -

 .فىصثم زاخ ثلويل قصوز ،َُِِِِِِِِ اذلس صل -

ة قصوز ابملوضوغ َُم حاسة  ،ل ختاف ٔبدص يشء دعص تحايل اًلصوز - ثس يف صًو

َُِِِ. 

مـي ظاحيب مِت من ثفوق املئخني، و  ثرسؿة، مصت نيت ثسوق ذزاخة انًزة، و ٕامسـي -

ٍصهة مـي تسزاخة  دص مصت زاخ جصحؽملا وظَيا ٔبذربين ٔبهو بٓ  ،جفبٔت صلَت موس َلى، و اًصؾحة

 .جميونمو ؾن حِاثَ و  هو مو مس خلينلٔ  انًزة

 

 



 

 

 :كَت هل، ؤبان مخسوظة مثي ألظفال

ثس احلال ٔبهو مميوغ تياث  ،تـضلِا موث ؟ًـين ٔبهت تدسوق ذزاخاث انًزة !شل شل -

 .ؾيسان جسوق ذزاخاث انًزة ابًضوازغ

 .مصت ٕارا كسزث فِين ٔبؿَمم مـي يش -

 ؟ثس وؿس ،هحري فوخس تخـَمين تخىون معَت يل مـص  -

 !ٔبهَس وؿس -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اكن  ،ظرٍب حلق لك ما ٍصقة يف اًوظول ٕاًََتخحمهل و  ،مؽ ألايم حلق ٔبنرب ٔبماهََ 

 ،اهددايهًفت  ،مل ٔبس خعؽ ٕاذزانَو ؾصفَا مل بٔ ا قًصحً مست فَِ صُئً ًىين ل ،اا خسً ثـازفٌا ممزيً 

 .ِو مٌفصذ ؾن كرٍيف  وصـصث ثيشء حنٍو

 !جتاَُ اكن ل ًعمنئ ٕاحسايس

 ؟امدىصً  إلهشاز زاثٔبم دوف من مضاؾص ٔبظَلت ظفا ؟ٔبُو كَق

صاة ميسل لك  ،من هجة اثهَةدوف و حشز من هجة و  ثـَقو  مضاؾص ادذَعت تني ٕابجاة

 ؟! ملارااًىٌَ ل ًحسو سـَسً يشء، و 

 زمغ ٔبهَ ،َحصحًسي ؿىل  وضـت، و لمست احلزن املىسش يف ذاذي ظسٍز ًكٔهين

 ً  .وهجَ فلط ٔكهَ ٍصمس ترباؿة الاتدسامة ؿىلصـصث و  ا ٕال ٔبهينًحدسم ذائ

 

 :جساءًت تساذًل

ـهل ما ُو اًيشء اذلي جي ،هبشا اًـمص اًعلرياملمزياث و  ألص َاء ٕاوسان ميسل لك ُشٍ

 ؟حبَاثَمارا ًيلعَ  ؟ثـًُسا من ادلاذي

 

 

 

 

 



 

 

 

لول يلو حرييت ًَحسذ ٔبس ئَيتحلكم    :، ًو

اإ تسذان مـمت اكصة  ةاًلَوة احملاظ -   ،ىل املوث من كرُي

ا ةخـاسَ كصة ٌ بٔ  ةاًوحٍو احلًزي   ،من كرُي

ابٔ  ةاًضمس اخلافذ  .كصة ٌَلصوة من كرُي

 :كَت هل مس خلصتة 

 !ٔبن متعص حساتة سوذاء ثوصم ٔبزى يف ؾًَِم -

 :مذفاحئًاا زذ ؿََ

  ؟ؿىل وهجيي اخًََ  ٔبًِشٍ ادلزخة ًحسو ُشا اًيشء -

 . ثحسذُاثسل اًسحاتة حتخاح ًضمس حىت  ٔبثـمل؟  -

 :كائٍكواظَت و اتدسمت يف وهجَ مث 

 .اكَحم ُو مشسم فبٔهعت ٕاًََ حِسً  -

 :كال

 .حبَايت نيوز اًضمس اي مجََيت تِ ٔبهْ -

******** 

 

 



 

 

 

 :مبحسبٔ  مؽ ادلَؽ ًخـامي 

 (هفسِمبٔ ذغ اًياش ًخلكمون ؾن )

  :راث مصت يلكال 

ًوان فَيزرت الٔ  ،من هَون ؿالكاثيا هبم ايه بٔ حِر  ةؿالكاثيا ابًخرش ثحسو قًصح ٔبن ٔبثـَمني

 .كساز فامي تـسهَوم الٔ  يك لاًيت ىًصس 

 :مث ٔبهكي

ً ثشهص   نبٔ و  ،ميان يف ذاذَياالٕ  ةنس مذاهؤثو  ،يه اًيت ثعيـيا ةن دِازاثيا اًعـحبٔ  اي ذائ

يو  ،ٌس خَزم ثضحَة حلِلِة وهجس خضم تًالهخعاز ؿىل ٔبؾحاء احلَا سـَمِ   املَسان ظًو

 ت.املثاجص  ٌس خَزم 

 

تلسز ما  حصيب ،نيتلسز ما جس خعَـ يشُؿ  ت،خسًس ةُو فصظ ن لك ًوم يف حِاثمِ إ 

 هم سـَيتبٔ  يٌَزَف ًخجس ين ثيؼص بٔ ُو  تن املـىن احللِلي ٌَحَابٔ  يوثشنّص  ،نيجس خعَـ

 .ل جمصذ ٍلوؿة من اًؼصوف ةحلِلِ ةوساهإ  ًخىوين اس خعـتتلسز ما 

ً  س َجـسل سـَست ٕان اخلعبٔ اًياجت ؾن دِازاثم احلصت ،ل ختايف ٔبن ختعيئ ،ل ثرتذذي  ،اذائ

ً ، ففصحة اًيجاخ فاميظسكِين  ا. ت  ختعَعَ زل س خؼي انكعة ذائ

 ،مـسوم ل ٔبمي ،ٕاًََ اًوظولٌس خحَي  يشءٔبهَ ل من حِايت اخلاظة  ما ثـَمخَو  َما ٔبؾصف



 

 

ظاملا  اًيت حتَط يب، اخملاظصا و ًومًِ  ثواهجنًيت ا مغ مجَؽ املعاؾة، زيالامل  تـَسل ُسف و

 ًىن اًسري يف ظًصلم جية ٔبن ٍىون معحوابً  ،ل تبٔش إلزاذت موحوذٍنٔبن إلدضاز و 

 .ما كس ثخـصضني هل تلَة حمة حىت هيون ؿََم

من ٔبمامم و ًوظسل س َشٌي لك اًـلداث  ثواهجنيٕادضازك مبواظٍك اًعًصق زمغ لك ما 

ٕارا ٔبحدحت  ،ل ختايفو من ٔبخَِم ل ثخعيـي ،هفسم ًىن ؿََم ٔبن حىوين ٔبهت ،َلمةٌ

 .ؿربي جصفضم ،ٕارا مل ًـجحمو  ،ؿربي ؾن ُشا ،اصُئً 

حىت ل  َضفاٍا ٌ ل ثضـي ٔبمحصً و ،ل ختفي ؾًَِم جىحي ؾصيب ،ااًخعيؽ خاهحً  ذؾي ؾيمِ 

م اًيت ٔبحالم وزاء هعَلياو  ،املس خحَي ؾن ٔبُسافممسحي ا ،وهجمثفلسي ظفوٌك 

 .و تُهنا تٌُم ل جتـًل ٔبي حاحز حيول ،تيدهيا

ٍن س خجس ثضلك مس خلمي يف ُشا اًـامل ٌِل مضُيتف  ،اثـريي الكم اًياش اُامتمً ٔبن  ٕاايكِ 

حِاثم ا يف ن مل حىن وضافً إ بأن جصٔبيي ف ،ىضافةاكً هوين  ،من ٍصى ٔبن ػسل مـوح اًومً 

 !احلً هت مل ثخـمل فبٔ  ةاًساتل

 ا رشاكً إ نرث الٔ  ُو دصة الٓ هااجل فميىن ٔبن ٍىون ،مجَؽ اجلواهة احلَات منؿََم ٔبن حصي و 

 .َضمسٌ 

ؿىل اًياش  نيثدسًو مظَة املساؿست ل ًـين ٔبه ،أبتسً  ل ختجًل من ظَة املساؿست

ال ثسؾي ف ،ذَف ٔبحالمم نئبهت حصوض ،ذَف ٔبحس نيل حصوض ٔبهتِ  ،عَة حاحذمً

اًعًصق اخلعبٔ زمغ ؿَمم  نيـسل جسَىجي إلحداظف ،ٕاًَمظلرييت ًدسَي اي  إلحداظ

 !ابًصمغ من ُشا حوكَني فَِجيـسل ، و تشزل

********* 

 



 

 

 

 ؾيسما ٌسبزٔل ٔبحسمه:

 ؟ومن حىوهني ؟من ٔبهتِ 

ً ا  إلوسان تني فِياك فصق هحري ،مزيي، و ا كدي اًالكمفىصي حِسً  ،متًِل ،احشزي ذائ

 :اذلي ًلول

  .ًحسٔب تخـًصف هفسَ، و نشا، ٔبان ٔبحة نشا و ُشا ما دليّ 

 :ومن ًلول

 ؟مارا حًصس ٔبن ثـصف ؾين

 َما ًـصف حسة دٍصن ؿىلوتسٔب تخـًصف هفسَ ًلٓ  ،اًضرط ألول ادذرص لك اًالكم

 ،ف ؾن هفسَ ؿىل حسة ما ًٍصسٍ مٌَ اًسائيدص فرًيس ٔبن ًـّصِ ٔبما اًضرط الٓ  ،ُو

 ً  .ففِم اًسؤال سُساؿسك يف اًصذ ،ل ثخـجًل ،ا رهَةهوين ذائ

******** 

 ٔبثـَمني اي س َسيت؟

ف ٔبًوئم  ٔبهٍص تي ؤبحذلص ًىين ،احبَايت مل ٔبملت رسًع   رصذاذلٍن ٍىوهون من هفس اًحدل ًو

 .حىت ًثخت ٔبهَ ٔبفضي مهنم ًلخَ ألم َحًك تَلة كريخمخال ً  ٔبحسمه

اٌَلة اًثاًثة يه ًليت ألظََة اًيت وضبٔث ، و إلجنَزًية، و اًـصتَة :ٔبان ٔبمسل زالج ًلاث

 .ٔلهنا ختزتل لك ألص َاء مـِا ًوما ما، ٔبذربك ؾهنا ، احصههيا حىتؿَهيا

 



 

 

 :كولكاظـخَ لٔ 

  !ٔبػن ٔبين ؾصفها ًىيّنِ  ،ٔبهَ جمصذ حسش زمغ -

 فضوهل ٔبخرٍب ؿىل سؤايل: 

 ؟ما يه

 :كائٍك ٔبذربثَ

 .ٔبػن ٔبهنا اٌَلة اًصوس َة

 .مل جيحينًىٌَ مصت، و

 ؟ُشا ذًَي ؿىل ٔبين ٔبظختفِي 

 ؟الاحامتلثٔبسلط ابيق ل ٔبذذي يف ذوامة ٔبس ئٍك خسًست و ٔبم ٔبهَ جتاُي ٕاخاتيت حىت 

******** 

 ً ا ًومً  ،، لك يشء خيعَ فًصس من هوؿَ، ٔبانكذَ، ظًصلة حىَِيفسَ زلة معَاءا ت ا وازلً اكن ذائ

لك يشء تسٔب ٌضسين  ،حصاكثَ ،ثرصفاثَ ،يف ظحاؿَ اا خسًسً ندضف صُئً ؾن ًوم ٔبظححت بٔ 

 ،ٕاًََ

 :امماسحً  حىت ٔبهَ مبصت كال يل

 ُسويئ اًحياث ادلَالث( ًو زٔبٍن حٌلل ؾَين، و لكمة ًعَلِا ؿىلٔبثـَمني ًو ٔبن املزس )

ا!يونوزليت ٔلظاهبن اجل  ن ؾعصي، ومشمص َانيتو  ـً  ، ل ثًيس ثواضـي ظح

 



 

 

 :ذثزذ

ل ! ٔبما ٔبان اي س َسي فال ًـجحين وجالكمم ُشا يف مقة اًخواضؽ ٔبهت ثحسو ا زل هبن،ُيُئً  -

 رنحس َةاًيه ٔبدعص ظفة  ، ٔبثـمل ٔبناي ىصحيس ،أبتسً  فت اهددايه زخي حتوم حوهل اًًساءًَ

  ؟متخَىِا اًيت

 :حضم مث كال

 !نيت ٔبمزخ مـم -

 :ذثزذ

 .ئة، فبٔهت ىصحيس مئة ابمل ل -

ً  اكهت  .وهجَ تدسامة مجٍَك ثـَوًهيي ابً ا ا موضوغ خسال تًٌَاًرنحس َة ذائ

******** 

 : ٔبن كائاًل  ،ا  تيفسَاكن حياول ٔبن ًوكؽ اًًساء حبحَ ملرتً 

 "حبَاهتن ٔبحدحيَ لك من مصّ  "

 :ثدساءل يف هفسِا ،ثلف مس خلصتة

ي الٓن ُو ؿىل ؿالكة ٔبم لاي حصى مك من اًًساء مصزن حبَاثَ   ؟؟ ُو

 حوهل ُوحمتحوز ، لك ألس ئٍك ثسوز و ٕاخاجهأبًزس ٔبن ٔبمسؽ  ،ٔبس ئٍك نثريت ثسوز جصٔبيس

 ؟ملارا ابث ل ًفازق خمََيت ؟افىص تَ نثريً ملارا ٔبظححت بٔ  ،فلط

 



 

 

 ؟ٔبمٍص ٕاىل ُشا احلس ملارا جفبٔت ظاز ًـيُين

 ؟يف حدَ اًيت ثسوز يف زٔبيس ثـين تساًة ثوزظي ُشٍ ُي ٔبس ئَيتو 

 .ٔبن ٔبػي ٔبنمت لك يشء يف ذاذًل، و ًىٌين فضَت اًعمت

******** 

ا ٔلن ًؼي مرتتًع  ،ل ًثق تبٔحسؤبظـة يشء ابحلَات ٔبن ميسل إلوسان لك ما ٍمتياٍ كرٍي 

ذلزل اكن حىت ًو  ،ًلسزون تَ ًَرتهٍو ٔبو ،ؿَََ ونٔبو ًخلري  ،َوم من ألايماًلك س َروهَ ت 

 فِو مل ،حىت ل ٍمتصذ ؿَََ كَحَ و ًوازهيا دفِة ؾن ادلَؽ فضي ٔبن خيئب مضاؾٍص فذاتٔبحة 

ٔبو  ،يف كَحَ ًفعح ؾن ما ٌضـص تًََدٌاسل و  ىصحسُذًَـخس ٔبن ًخجصذ من مـعف قصوٍز و 

ٔبن ًلذي ٕاحساسَ كدي ٔبن ًَخف ؿَََ  ًلس اؾخاذ ،ؿَََحيس اًعصف اًثاين حبحَ فِخىرب 

 .خييلَ مبزاًة اًيسما و ًومً 

******** 

 !ًخفادص تبٔن اًلك ذازس ما ؿساٍ ،ادرس صُئً  ًن ًـرتف ٔبهَحبَاثَ مل و 

 ً  .ا ؿىل كعَـخَ اٍهنائَة مذىصزً ا ًفضي قَاابً اكن ذائ

فِو ىصحيس،  ،ل زوخ فَِوجسس ُامس ل هفس ؤبزذايٍ  ،س َعصا ؿَََىصحسُذَ قصوٍز و 

ٓ مص ٔبن  مصت ٔبان كصٔبثو   .ؾٌلُا ل ًساوىمعَاء و  ت اًرنحيسب

 

 

 

 



 

 

مل حيسج ٔبن  ،امصخَ  من ٔبسَحخَ اًيت ل ًدٌاسل ؾهنا ٔبتسً ، و اكن مغوضَ ٕاحسى سٌلثَ املمزيت

 .اسدداحت ما يف ؾلهلكَ و كاظت امصٔبت يف ٔبؾٌل

 

 : َت هل ًوًماك

 .ملصوز ٔبان ل ٔبزق يف زخي ىصحيس -

 !انخفى تضحىة ظلريت

ل  ،ل تبٔي ٔبحس موحوذ من حوهل، ول ألظسكاء، ول اًًساء :مل ًلي ًِا ٔبهَ ل ًثق تبٔحس

 ًـس ٍصى ملمص هبا حـَخَ ُىشا ف ، كس حىون  اًؼصوف اًيتًبٔمن هل نثرًيال ثق ابحلة وً 

 ،فصضت ؿَََ ٔبن ٍىون ُىشااًلامضة ٔبو ٔبن حِاثَ  ،ًثق مبن حوهلو 

 .مل ًـس ًثق سوى ثضرعَ

 فو ى يف ذاذي فاًحاة اذلي ًسذي مٌَ اًضم حمساثً  ،ااًضم ل جيمتـان مـً اًثلة و 

 .مـَية اًصحِي إلوسان ختصح مٌَ اًثلة هبسوء

 

من حنك ؿىل ًخ ،حيس وما ًلعس افِم ما من حِاثَ حىت بٔ ٔبن ٔبؿُش تـضً  ًصمبا اكن ؿًلّ 

 يشء ًىن ٔبسوبٔ  ،يف حمي كريك ِاثضـ و  كََاًل  حوزل جية ؿََم ٔبن ثخجصذ من هفسم

ٔبن اًلك  ًؼي مـخلًسا ،ابحلَات ٔبن ميسل إلوسان لك ما ٍمتياٍ كرٍي ًىٌَ ل ًثق تبٔحس

 ،ًرتهٍوسريحَون و  ، ٔبؤبو ًخلريون ؿَََ ،س َروهَ تَوم من ألايم

  .حِاثَ فصضت ؿَََ ٔبن ًعيؽ ؿالكاث تبٔصزاض ذون ٔبن ًخـَق تبٔحس

 



 

 

 :مصت كال يل

رتهون  - ً  ،ثًىس ِم زواحئ لذَف ٍصحي ادلَؽ ًو ا كسمي ا ًدٌاسون اًـِوذ واًفصوط اًيت فصضُو

ز ملٌؽ مييؽ كَوتيا ًوخس ؿش ل ة،س حاة واَُبٔ جملصذ  ا جلك سِوٌكهنميزكو  ،هفسِمبٔ ؿََيا وؿىل 

ً اىن ذً ،ن اًزًنفؾ ا ٍمنوث ٍصحَون ذومً  ة،ايم هخـمل مهنا كواهني اًعحَـبٔ جمصذ  أبهنل ا هلو ئ

  حلانبٔ معص ادلموغ اذلي اكن حيمي  ،ا جلك مصت مـَيني اىهاء وكت املعصًومً 

 ة.حلًزيا كَوتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ي،فْ ف ظِ وْ ٍ دَ دلََخني ًلدؽ حزن وزاءيف ؾًََِ ا  

.حيخاح ٕاىل حٌان ،خ جيَس ذَف رزل اًضاةِص مَ  فيٌ ظِ          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

نٌل  ُو اذلي ًـضق اًىذاتة ؿىل اًوزق ،اخسً س ئي و  مـىص مبزاحوـاذثَ  ٍىذة تسبٔ 

ا فضفضة هَ، إ ٔبذربين ً نخاابث ،هحريت ًـخرُب  ،ٌل تساذهل تعًصلة مشٍُكهبا ؾ ًـرب ،ا ممزيتَ ذائ

 ً  ًـمل متام اًـمل اًسخة وزاء ،ما ميص تَو  ثسخة ما حوهل اًلًصة ٍىون هبشا املزاح ا ماذائ

ًىن ل كسزت و  ،ثلَري ما حوهل اس خعاغمتىن ًو  َ ل ًسزي مىت ٍصاتخ،ًىٌ ،ُشا لك

ًسؾي  فلسا ٕاوساانً  ،احِسً  اهبًفصظ حدَ ًيفسَ اؾخاذ الاحذفاع   ،ٌَضحَة يف ًس خالذٍ

 .ااُامتمً ل ًـعهيا ، ول ًحايل ملضاؾٍص ،اًلسوت

******** 

 :راث مصت يل كال

 ما ا ؾينخس كوت يف ألزط جتـَين ٔبحة زمغً ل ثو زمغ لك اًؼصوف احملَعة يب ٔبثـَمني؟  -

اذلي و  و ُشا ُو اخملحبٔ اًوحِس اذلي ثحلى يل ،ا ل ٔبز ىمبؾين  أبز ى زمغً  وبٔ  ،ل ٔبحة

َسزوحِيَ ل جس خعَؽ ٔبن ثسمٍص كٌحٍك رًزة  .ة ) مععفى َلوذ (ٔبُو

  مؽحىت  ، و اذلٍن ٔبؾصفِم مؽ ألصزاض ،مؽ كريي :خمَط يف مجَؽ ؿالكايتو  ،اخسً  ٔبان ويفّ 

 ،جتسًس حِاهتم ،اًخجسًس يفزقحة  خرش ٔبكَهبم ٍىون دلًَاً  و ٔبص َايئ اخلاظة ،ممخَاكيت

، ٔبحرتم ؿالكايت ًىٌين ؾىسِم ،اًياش اذلٍن حيَعون هبم ،تَئهم ،مزنهلم ،حسًلة تُهم

او   :نثريت تحُيت اًلسمي ٔبص َاءً مسل فبأن بٔ  ،ل ٔبس خعَؽ اًخفًصط يف ممخَاكيت ثسِوٌك ،ٔبكسُز

ٍك س ينيؾرشت و ٔبن تًٌَا  م اًلولميىٌ ،ُياكموحوذت س يواث مٌش ًوحاث ، و مىذة  ظًو

ا ٔبن ٔبظحح من اًعـة خسً  ،ٔبختىل ؾهنم ٔبس خعؽ ٔبن مل ،همٌل حعي ل ٔبس خعَؽ اًخفًصط هبمو

 اًيت ٔبمذَىِا ٔبما ٔبص َايئ ؛ًُس ًِا ٔبي كمية سوى مثهنا جبسًست ٔبص َايئ اًلسمية ثسل ٔبسددسل

ة و افِيي كاًَة خسً   ضخِة كسميةظاوٌك د  نشزل ٔبمسل ،اًخازخيَة ثفوق ٔبي مثن، كميها املـيًو

ُ ٔبكذيهيا لك   نيُت  كِِّمة انٌل ٔبين ٔبمسل حتفً  ،تَدٌاا حبسًلة ا ُزاسً هصس ًَ و  ٕاىل تدلي ألم  حُت ٌل ر

ة هحريتو ٔباثز و  ت دوأكسَحة كسمية و  ُشا  ثرصيف ًُس مـىن ،ملذيَاث نثريت ًِا كمية مـيًو



 

 

 لٔبو  ،نٌل ٍصاين اًحـغ من اًـرص اًلسميٕاوسان ٔبو  ،حية اًرشاء ل خبَيٕاوسان  ٔبهين

حيافغ ؿىل ما ميسل من  إلوسان اذلي ل ٔبفصظ ثيشء خيعين، و ًىٌين ،ٔبثلري ٔبحة ٔبن

 .... املوحوذٍن حبَاثَؿىل ألصزاض حِسا ن حيافغ اًحسهييي بٔ 

َ اكن حصًَحا يف اًخـامي مؽ اًخرش.مٌعل  

:واظي حسًثَ  

ًؼي ذاذهل ن بٔ تي  توسان اًلو ن ميخسل الٕ بٔ  ل ًـين تخااتً اًخلسم نٌل كال مععفى َلوذ  -

س خخِح اًرشف ؾيسما ًخجصذ اًصخي  ،ًصمحةاب ممَوء خَ ٌو  ٔبتًهم حسس امص وً من زحًو

  .(منا ًعحح )حِواانً إ  زخاًل  ـسً ُيا مل ابًرضة فٕاهَ

 ي جسَط ُشا ؾيسمابٔ و  تي كو بٔ  ،انج هبشا اًضلكجس خخِح الٕ  حىت احلَواانث ل ،اؿشزً  -

ًوخس مربز يف مجَؽ  ل ،ن جسمى رهصبٔ ذىن من بٔ هت بٔ  ا،ؿشزً ة؟ و جتـَِا حًزيبٔ  ٔبتثوحؽ امص 

َو الٔ بٔ  ةذاين اًسٌلًوالٔ    . هلئيو هيبٔ ُشا  ًربز ةؾصاف اجملمتـَاو الٔ  ةؾصاف ادلًو

 ....ًلثَانحِر ٌضـصين اب ءس خحلازي ملثي ُشا اًفـي ادلينلك هصيه وإان  ،اثحً  -

 :وائؽ اًلكم ملععفى َلوذمن ز  لكٌلث كائاًل  ،مث واظي

 فَُس ،سٌلكحصتَة الٔ مص خمخَف ؾن جسمني ادلخاح ٔبو بٔ اًيفس  حصتَة اًفضٍَك يف"ٕان 

ن بٔ  ميىن ول ؛ن اًفضٍَك هوزلٔ  ؛اًسوقٌَفضٍَك وظفة ؿَمَة حمنو هبا ول تشوز جضرتى من 

 ".ٕاىل شل ظاحة اًفضي يف لك فضٍَك ،رشاقاًيفوش ٕال ابلجتاٍ ٕاىل معسز الٕ  ريثي

******** 

 

 



 

 

 :جفبٔت سبًٔين

 ةسماهَ تراهص  نصزاض ًـخربوبٔ يه الاتخـاذ ؾن  ةاحللِلِ ةاًلصت ؟ٔبثـصفني مـىن اًلصتة -

 .زواحٌاكٔ  ةُضو  ةزواخ ضـَفلٔ  ةماكهَو 

******** 

زين  كال يل  ؿاذثَؿىل كري  اث و ُو حيّسِ  ،ٌضـص خبوف يف ذاذهلٔبهَ راث يف ٕاحسى املص 

 : و احلريت ابذًة ؿىل مالحمي مذـجحة  فسبًٔخَ

 ؟ملارا جضـص ابخلوف -

 :تلَق  ٔبخاتين

ُشا  ف ٔبن ٍىربا تم وتخفىريك، ؤبذامـجحً  ترصاحة تي دضث مٔلين تسٔبث اًخـَق ت -

 .اًضـوز

 :كَت  ابس خلصاة 

 ؟وما اخملَف ابٔلمص -

 :و احلزن ٍمتَ ىَ ٔبخاتين

 .ل ٔبًزس ٔبي يشء ٍمتسم يبو ،يف ذزيب جهناًة املعاف سبٔزحي ينٔله -

ُىشا ذون  ٔبول مصت ًفعح ؾن مضاؾٍص ٔبمايم ،ا ما يف كَحَاكن ٔبول مصت ًخـصى ًَلول صُئً  

ٍ ا يف ُشس َـخرب هفسَ ذازسً  ،ؿىل ُاثَ اًعًصلة و زخي مثهل مل ًـخس ،ٔبي اس خـساذ

 ؟فِي س خىون ُشٍ  ألذريت ، اكهت ُشٍ ٔبول مصت،ااٌَحؼة مسدسَمً 

 



 

 

 كَت مسرتسٍك :

 ؟ًوىن ملارا حصحي؟ وٕاىل ٔبٍن -

 كويل فلط  ، الٓن ل ميىٌين ٕاخاتخم،ٕارا ٔبثَحت يل اًفصظة سبٔذربك لك يشء ا ماًومً  - 

 .اي زة

 ؟! ًىن مارا حسجاي زة -

، ل جترًبين ؿىل اًالكم ،نالٓ  زل كول ٔبي يشء س خعَؽل بٔ  ،ل حىرثي من ألس ئٍك ،ٔبٍو -

 حىرثي من ألس ئٍك، فلط كويل اي زة! ل ،يشءٔبذربك جلك يت ًوم و س َبٔ 

******** 

س َجيحَ  فِو تَ،ش مؽ ألايم ظازث ثـي ٔبن ٔبسَوتَ ل تبٔ  اًىهن ،يه ااس خلصتت نثريً 

ٔبن ثعحح مَىَ و  جبيون امصٔبت ثـضلَٕارا ٔبزاذ ٔبن  ؿَََزمبا اكن ًـخلس ٔبن  ،اًىشة ؿَهيا

ا  لؽ ثؾيسما  هياؿَ ٔبن   ؤمنثهت فاك ا يهٔبم   ،ًشُة يف ذزتَٔبن ٔبهَ يف ٔبي حلؼة ميىن خيرُب

َت ؾن و ًِشا خت ،ةمبن حت فلط حخفغنثريت ًخ  ؾن ٔبص َاء خزىلث ٔبن يف حة ٔبحسمه 

 فمل جتسٍ!ا ًومً ، ؤبثت ٕاًََ و كَهبا يه زوهحأبكىل ألص َاء يف حِاهتا و

******** 

اًيت ألزساز تـغ ٔبظحح حيًك ًِا  ٌِل،ا كًصحني من تـض وظاز  مؽ ألايم ثوظسث ؿالكهٌل

 .اس خعاؿا تفرتت وخزيت ٔبن ًعححا هبشا اًلصةو  ،ختط معهلو  ختعَ

 !ل ٌس خفرس، ل ٌسبٔل ونرث قَاتَ ،جفبٔت تسٔب ػِوزٍ ص حَ مٌـسم

ا لك يشء ا مامً "ًو ثشهصث ما كاهل مصت ٔبهَ   ."س َزرُب



 

 

 ؟مارا ًلعس جلك يشء

 مث هصزث مجَخَ اًثاهَة اًيت ثحـت ألوىل:

 ."فة اًثاهَة تبٔمانت ٕاىل اًضِّ ظَْ را وَ إ " 

َ ؾن ٔبي ضِّ   ؟خحسُج فة ً

 ؟هفش ما ٔبزاذ فـهل مٌش سمن ٔبٍىون كس

  .ا جيَة ؾهنأبس ئٍك مل جتس ٔبحسً 

ا ٔبزاذ ٔبن ًلَةاكن لكٌل  ، ادذفى جفبٔت ومل ٌسمؽ هل ًىن ُشٍ املصت لك يشء خمخَف ،خيرُب

يه ل ثـصف ؾن  ،ادذفى ذون ٔبن ًرتك ٔبذىن يشء ًخعمنئ ؿَََ ،ذرب ٔبي   لو حسل

 !دعوظَاثَ سوى ٔبص َاء سعحَة فلط

 ؟مىت ًـوذ ؟ٔبٍن ٌسافص

ي ُشٍ زحَخَ ألذريت ؟ٕاىل ٔبٍن ًشُة  ؟ُو

ػَت  ،ًىن ذون خسوى ،ثرتكة زحوؿَػَت  ،ٔبذمٌت وحوذٍ مـِا ،اثـَلت تَ نثريً 

 ،ادذفى مصت واحست ، ًلسل ؾيَ، ثـحت من اًسؤاًىن تسون فائست ،ثححرثححر ؾيَ و 

مل ثدس ىن ًِا اًفصظة ًخزرٍب ؾٌل  ،ٔبنرث حىت مما ًخوكؽ ،اكن ًـين ًِا  اًىثري ا فلسحزهت نثريً 

ؿىل زوهحا  اسوذ حساذً ، فَخست اًثوة الٔ ٌَوضؽ زخضتو  ابٔلذري اسدسَمتو ،يف كَهبا

 .!اؿزتال اًلك، وكصزث اًعمت ًٔلتس و اًعاُصتاًرًبئة 

 

 



 

 

 

 

 

ٍك سَمين ًساؿة الاهخؼازو  ،ُا كس سمل هفسَ ٌَلَاة  .اًعًو

صت ٔبؾَها  ،ا متسحَكسمي ممَوء ابًلحاز ًًذؼص ًسً  ابلٍ  وىذاة ٔبان موضوغ ؿىل زٍف   نُز

ومل ٔبغِ تـس حزن اًفصاصاث اجلصحية  سىٌين ،اًصايخ فاحنيت ًدسرتحي كََاًل اًـواظف و 

 هؼي هخفلس ،ل هسزي مارا هًذؼص ،س يؼي ؿىل حافة ألزظفة هًذؼص هَف ٔبن اًصتَؽ مل ًبِٔث،

هخفحعَ س يؼي جنوة املاكن و  ،ؿاُسوان ًًَسوا اًـِوذ ،ا ؿَلوا تشاهصثياتني املازت ٔبصزاظً 

كاذزوا  ، ًلسااًِواء مٌثوزً  ًـهل تلي اًلََي من ؾعصمه يف ،تسكة صسًست ًـَِم مصوا من ُيا

 ،ًَـَيوا ًيا ٔبن مومس اخلًصف كس تسبٔ  ،كاذزوا مؽ ٔبزساهبا اًصاحٍك ،مؽ اًعَوز املِاحصت

 .اس َعول نثريً  ...ٍ املصتٔبػيَ س َعول ُش                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 كاتةوسط  يف ضاؾت ،علريتاً فذاتاً  ٍاتُت ُش ممعصت مؽ ألايم ويف ًٍَك ابئسة مؼَمة

 اذليحـَس اً و ت افاخلضوء رزل اًوكـت ؾَياُا من صست اًؼَمة احلاًىة ؿىل  ،ؼَمةم

ا تَوم من ألايم  .س َىون معرُي

 يشءهبا حصى لك  ٕارو وظئت كسماُا صوازؾِا  ،زائـة من اخلازحمسًية ثحسو مجٍَك و 

ًِا  بٔ هتَ ،حىت اًِسوء اذلي ٌسوذُا ،لك ألص َاء فهيا موحضة ،صوازؾِا همجوزت ،ظامت

ًخلخمن اًفصظة  ٔكهنا ثًذؼصاًلصابن ثلف مععفة و  ،ٔبهَ دضذاث ًوحش ًخبمٔل من اًوحست

 ا حصى رسًع ٕار هبا ف ،ثلرتة مٌَو حصى ػال ًيـىس  ،ؿىل فٌصس ها ثيلغ يف ٔبي وكتو 

 !ًىن تلَة وحشو  ،زخي ،قًصة ألظواز

 .!ٔبو وحش تلَة زخي

 .كري مفِومة ٍمتمت جلكٌلث ًلملم حبصوف و

  : مذـجحة جساءًت

 ؟ُي احلزن ٍصثسًَ

 ؟م ٔبهَ ُو من ٍصثسي احلزنبٔ 

 كٔهَ ًًذلمً ،مل صسًسبٔ ًًذاتَ ميزكَ اًوحؽ و  ،معسز ٌَضوء ،ٔكهَ ًححر ؾن معسز ٌَفصخو 

 قعاًء. ٔكهَ ًَخس اًلموطٍصثسي ؾحاءت سوذاء و  ،من هفسَ

 ؟ُي ؾصفمت من ُشا

جيس  ًححر ؾن معسز ٌَفصخ فال ،ٔبؿسمت ؿىل ٔبتواة اًواكؽٔبحالمَ و  اىهتٕاهَ زخي 

ؤكهَ ًلول ل ثلرتتوا مين فبأن  ،اًعمتٔبلكخَ اًوحست و  ،زخي ماث كدي ٔبن ًودل ،ظًصلا هل

لكٌل ثلسم دعوت  ،لكٌل ٔبزاذ اٍهنوط ظفـخَ اخلَحة ،كامغًىين  ،ظاحة ُشا اجلسس

ٔبلك  ،كسميو  ئفؼِص اًوحش ؿىل ٔبصالء زخي همرت  ،ٔبزحـَ ماضََ ادلفني دعواث ٌَوزاء

 خَ!ًىهنا ٔبحد  ،ًعازغ ًوحسٍ ألملظئ احلزن و زماٍ ؿىل صوامجَؽ ذالاي اًسـاذت فَِ و 



 

 

 ؟ٔبم ٔبحدت لكهيٌل ؟ٔبم اًصخي ؟ُي ٔبحدت اًوحش

  :كائال  ٔكهَ ًـاحهبا تيؼصاثَو  ،لكٌل هؼصث ٕاىل ؾًََِ حصى فَِ جصاءت ألظفال ،ٔبحدخَ نٌل ُو

 ؟ملارا حصنخين ُيا وحسي ؟مٌش سمن ؾين ٔبٍن ٔبهتِ  -

 

ًىهنا ثخشهص كعة احلس ياء  ،ميىن ٔبن ًؤرهيا ،ًعَة مهنا ٔبن ثبٔذشٍ ذازح ُشٍ ألسوازو 

وحسص املضـورت اًوحش  كَةاحلس ياء ٔبن ختَط ألمري من  اس خعاؾتهَف و  ،اًوحشو 

 ،ترباءهتاًرتحـَ ٔلظهل و ثيزتؿَ من ذاذهل  ،ا نٌل اكن من كديحصحـَ ٔبمريً يف هناًة املعاف و 

 .حهبا هلو  ،ثضحَها ،ٕاذالظِا

 ؟ فِي ثيجح اًفذات يف رزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ضاغ ُو وسط  حتىص، لو ثـس ٔبس حاة ل ،ٔلس حاة نثريت مـَ و حصى حسج ُشا لك  

  ،ُشا اًؼالم

 ،ًٍزف اًواكؽ هبخاانً ا و ؾيسما ثسفن احللِلة ػَمً 

 ،ؾيسما ًلذي من ٌس خحق احلَات ؿىل ًس من ٌس خحق املوث

 ،ؾخحاث احللائقا ؿىل ؾيسما ثًذحص ألماين ص يلً 

 ،ا جهنش ٔبهَاة اذلئاة اجلائـةكعاظً ألحالم  ؾيسما ثـسم

  ،ؾيسما ًعحح اًعَاذ ُو احلايم

 ،ؾيسما ًخحول اجلالذ ٕاىل حضَة

 (،لك يشء ممىن احلسوج) ما ثربز ألفـال ادلهُئة ٌَخرش وختخئب وزاءؾيس

 ،ًلَحَؾيسما ًعلى اًىشة ؿىل اًعسق و 

 ،اؿَيً  ؾيسما ًًذرص اًحاظي ؿىل احلق

 ،ؾيسما ًـم اًؼالم يف ٔبوح اٍهناز

 ،ؾيسما ثخَعخ اًيفوش ابٕلمث

 ؾيسما ثسوس اًرباءت،

 ،ؾيسما ختخَط اًـفة ابخلعَئة

 ،اًفلسؾيسما ًـم احلزن وألمل واًوحؽ و 

 



 

 

 

عمس اًواكؽ ًخخـصى و   ،واكتوش ثؼِص احللِلةؾيسما ثددـرث اًس حي ًو

 ،ؾيسما هيصة احلة اكًـاتر ألذري

يؾيسما   ،ألسوذ اًحـَس ٍىون اًس يس اًوحِس ُو ظاحة اًؼي اًعًو

 ،لك ُشا حسج يف ُاثَ املسًية اًيت قصق فهيا ُو

 .ا تَِفة من خيصخَ مهنا ًَخحصزيف ُشا اًـامل املؼمل مٌخؼصً  اتٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ،ٔكهنا ؾصفذَذهت مٌَ، ويه حتسق مبالحمَ و  ،دضاذَ اذلي مٔل اًضوازغٔبهٌَُ و اس خوكفِا

 !هـم ُو ،هفس اًضرطٕاهَ 

ذون ٔبي موؿس ٌل ظسفة و ٕارا ابًلسز جيمـِ ،اقَاة ذام ٔبزتـة ٔبصِص ثلًصحً تـس كعَـة و 

 .مس حق

: كاًت هل مس خلصتة  

 ٔبهت... ٔبهت ُو؟

ة اثهَةهفس اًضرط، و  ة قًصحة كامضة ؾهنا متامً  ،ًىن هبًو ثـصفت ؿَََ من متامتث  ،اًُو

.لكٌلث اكن ٍصذذُا مٌش سمنو   

؟من ٔبهت اي ُشا ؟مارا حصى زل  

:كال ًِا  

 ،ملرتابً  ٔبحضاهَ تنئبؿُش ، و املايضحائط ما ًست ٔبهلش يف ، ٔبان زخي ًُس يل حارض -

 ٔبحاليم ،ٔبان ٔبؿُش يف اًزمن اًلاجص ،ٔبو اًخزَط مٌَ و همٌل فـَت ل ٔبس خعَؽ وس َاهَ

 .اهخحصث يف سمن املس خحَي ٔبمايل لكِا و

 مث  اسرتسي كائال :

 

 ،ٔبكؽ يف اجلاهة املؼمل مين ،ٔبان زخي مِت ل حماٌك ،دص من هَيوهيتٔبان اجلزء الٓ  ،ٔبان حٍزن

من حويل  ازٔبصاُس اًي ،ٔبجًك مثي اذللىا و ٔبفذـي اذلهوة نثريً  ،اجلصوخ يف كَيب اسدِلؼت

 ٔبحاول اًخيلِة يف ذاذًل ؾن ،اًـاتسونٔبان حٍزن نٌل حيزن  ،فبٔمس ًسي ٔلملسِا فذحصكين



 

 

املثلي ابذلهوة رزل اجلزء اذلي  ،من هَيوهيت دصالٓ فبٔثشهص ٔبين اجلزء  اًفصخ كََي من

 ،ل ثلرتيب فبأن املوث حبس راثَ ،املضوصةي يف ذُاًزي يه ثخجول فذضَؽ زويح و ،اخلعاايو 

 مـمت ٔبان زخي ماضََ ٔبسوذو  ،ثحسٍن يل ظفٍك جًصئة ظاُصت هلِة تَضاء هحَاط اًىفن ٔبهت

ل ثلرتيب مين ٔبنرث ٔلن  ،لكٌل حتصك وكف ٔبمامَ ص حح املايض ،ل ًًذؼص سوى كرٍب ًَيام فَِ

 .س خلذَني هفسم فعاحة ُشا اجلسس وحش تلَة كايس ،املوث حول ؾيلي خييلين

 :هل و ٔبان ذائفة  َتك

ٓ ٕاما ٔبن  ،ًوحسيمن املوث  هحم ٔبفضياجب فاملوث ،ٔبان مِخة ل حمال ،ذؾين ٔبحصة - ذش ب

ضحي من جية ٔبن ه ،هسفن يف ٔبسكهاو  امنوث مـً ثخزَط من ُشٍ املسًية ٔبو ٔبن تَسك و 

 .حىت ًو اكن اٍمثن حِاثيا ،ٔبخي من حتة فاحلة ثضحَة

******** 

 ًً  ،صوازؾِاجيخاخ  اخملَفاًعمت  ،ال جرشق اًضمس فهيا ٔبتسً  ،اًعحاخ فهيا اكملساء ذَمس

لك يشء  احلزن مصجسم ؿىل ،اًـعافري اًيت اكهت متٔل ادلهَا جزكزكها حَت حمَِا اًلصابن

از فلسث جًصق ٔبًواهناحىت ألدساز و  ،وكـت ؾَياُا ؿَََ اًيت اكهت ثضج  مسًًذَ ،ألُس

 ،ألملو  ،خيمي ؿَهيا احلزن ،حزناًَوم ثـُش يف  ،اًضحاكثابًخسٌلث و  ،اًرسوزابًفصخ و 

 ل ٌسىهنا ٔبحس كري ٔبهني ،ُسوء خيَف اًلَوةٌسوذُا سىون و  ،اًلصتة،و  ادلموغو 

ً  صحِا وخيذَ َلة ؿىل من فهيا ل ٔبحس ًسمسًية مل ،ألوخاغ  !ال ٔبثص ًساكهن ،امهنا سامل

ؿىل  هومش الاصدِاق مٌحوث ،ذاذي ٔبزوكها املـح لة جض مت زاحئة احليني ،اًضوازغ ذاًَة

و ٔبهني زخي صاة  ،و ظسى تـَس ل جسمؽ ٕال ظوث زحي ثـوي يف ٔبزخاء املاكن ،خسزاهنا

ٍك ،ًنئ وعفي ظلري يف زوة بجوس مسن  ضـوزث صـصث  ؾيسما هؼصث ًـَوهَ ٔلول ُو

 ،ٔبو ظفي يف حسس زخي ،ٕاهَ زخي تلَة ظفي ،مل حٍص ؾيس مـؼم اًياش ، زٔبث ماقًصة



 

 

 .رشةٔبلك ؿَََ ادلُص و ،حسسٍ نثوة ابيل كسميو  ،تساذي ؾًََِ جصاءت اًعلاز

 :يف حريت  ثدساءل

 ؟ملارا ًـُش وحسٍ -

 ؟اجلسزانا تساذي ُاثَ من اي حصى زماٍ حمحوسً و 

 

معيوؿة من ألمل خسزان  ،ل ثفذح ٔلي رسط تمؼَمة هحري  ٔبتواابً  ُو هفسَ ٔبكَق ؿىل هفسَ

 وحسٍ تني صوازغ ُشًٍخرحط  ،مىسوت تؼالم خمَف ُو اٌَون اًسائس ًِا ،اًوحستو 

 مٌَ يالحىت ً  ،حيفص تبٔػافٍص لك ًوم خسزاهنا ًـي اًيوز ًدرسة ٕاىل مسًًذَ ،املسًية

اق و   .ََا ؿَ ملض ًَ ٌسلط إلُز

ل ًوخس فهيا و ،ٔبزىخ اًزمن حِعاهنا ،تسون سلف همجوزتثحسو ًعاًؽ خسزان قصفذَ اًيت  

ظاوٌك دضخِة كسمية ما ساًت ثلف ثضمود و  ،زسٍص ٍصمتي ٕاًََ لكٌل انل مٌَ اًخـة سوى

 ًوخَ فذات مىسوز مـَق تَ ظوزتؿىل اجلساز امللاتي و جصواس  ،ٍ كري املصحيص جباهة زسٍ

 !ٕارا هبا حصى هفسِا يف اًعوزتف ثلرتة ،كري واحضهعفَ 

 

فوق مىذحَ ظوزت  ،سلط ؿىل اٌَوحة فشُحت ٔبًواهنا ح كري واحضة ٔكن املعصمًىن املالو 

حيافغ ؿَهيا  ،يه اًوحِست تني ٔبص َائَ اًيت مل ًبلٔكِا اًلحاز ،لمصٔبت ل ثخجاوس ألزتـًَِاث

ؤكهَ  حتاول ملسِا فدسمؽ ظوث ٔبهفاسَ ًزتاًس ،ًىهنا كسميةو  ،ا ٔلهنا  ثـين هل اًىثريحِسً 

 .... ًلول ٔبزحـهيا حملَِاًرصد هبا و 

 " ل ثَمس هيا "



 

 

ظوزت ٔلمَ اًيت وذؾخَ كدي ٔبزتؽ س يني  ،هرسٍ فصاكَشٍ اًعوزت يه ٔلؾز ٕاوسان كاذٍز و ُ

فوق ادلزح ٔبوزاق مدـرثت خلواظص اكن و  ،ضوء اًلمصًذافت  تعَطيف قصفذَ ًدسَي  ،جفبٔت

و ميص تحطء و  ،ثحسو ٔكوزاق حًصست ابًَة ،ًِا ٍىذهبا ٔبظححت لك  ،حزنٍصاكة اًوكت ُو

  ثم ...ٌس متؽ ترتنزي ٕاىل ذكاث اًساؿة ثم ،مـاملَ حًزية

لذني ،ٔكهنا ثـحر ابٔلفاكز اًيت يف زٔبسَ فدضدهاو  زفؽ هفسَ تعـوتة من  ،فذح ؾًََِ املُص

، ًىن ؾواظف ًٍَك ُاذئة ،ٕاهَ مٌخعف اٌََي ،ابًفصاػ ناؾَياٍ حتسك ،ؿىل زسٍٍص اًحايل

سفصت حازت دصحت من  ،ا ٔبهفاسَ احلازتحهنس يف مصت معَلً  ،اًوحؽ مل هتسٔب يف كَحَألمل و 

َ ٕاىل ألؿىل وضرط ًَِ زفؽ ؾ  ،من صست ألملوـعفوز مشتوخ و ًكٔهَ ًخرحط  ،ٔبؾٌلق كَحَ

 ،اًيت وظي ٕاٍهيا من احلاٌك انثريً  اس خلصتت ،كََاًل ث مٌَ و ذه ،مشُول صاحة اًوخَ

 :ذون ٕاذزاك مين من ألس ئٍك ظَلت ؿَََ واتاًل فبٔ  ،ٔبس ئٍك نثريت سبهٔلٔبزذث ٔبن بٔ 

؟يف ُشٍ احلاٌك ٔبظححت ما ابزل   

؟اًيت ظيـها ٍ ألسوازشوحدُس ُ ملِسملارا ٔبهت    

؟ُىشا ثـُش وحسك ٔبظححت ملارا  

؟ٔبهت فضَت اًـُش ُىشا؟ ٔبم ٔبن ٔبحسمه زماك ُيا   

؟حارضكاملايض ٌس َعصان ؿىل و َؼي اخلوف س  ٕاىل مىت    

؟ مىت ثخحصز من لك يشء   

؟ن ثَخفت ٕاىل اًوزاءبٔ مىت ثواظي ظًصلم ذون   

؟ ملا ثحسو مسًًذم مؼَمة   

؟همجوزت خمَفة صوازؾِا ملا ؟ما سخة ُشا اًؼالم اخملَف  



 

 

ٔبحدين ابصل ؿََم ؟ؾَاكبٔ مل كس ن الٔ بٔ م بٔ  ،هت فَِبٔ ٔبُشا حمل    

ل حىن  ،ة ألحزانل جتـي من هفسم فٌصس ،ثيلغ ؿََم ل ت حىتكو  لآلمًل جتـي 

ٔبهلش هفسم من  فو ىاً ُشٍ ل ثخزىل ؾن راثم وسط ،حسسكؿىل وعاقَة  احدازً 

 !هفسم

 ؟ل ثسزيبٔ  ،ٔبان مـم ،ل ثفلس هفسمذؾيا حناول مـا،  ،من خسًس بٔ تسااوىس لك يشء و  

ٔبًزس زؤًخم مثٌَل نيت و  ،أبكَق نثريً و  ين ٔبذاف ؿََمٕاه ،ختعينٔبهت  ،هم هتمينإ  

 ؟ما ُشا احلزن اًىدري اذلي تساذسل ،ٔبًزس ٔبن ٔبزى إلوسان اذلي ل ٌسدسمل ،ابملايض

؟ثلاذز ُاثَ املسًيةو  لك ُشا مىت س خـزتل ،هتبٔ اي  ،ل ثرتك اًوحست ثَهمم   

؟ٔبمل ثخـة تـس؟ ٔبًن ثبٔذش ٕاخاست   

 ،اًفصخ :و ٔكن ألحلان ألدصى ،فلط اخلوفو  املوث حلنمسًًذم ظازث ثـزف  

وـجوس ظاؾن  ارا ٔبظححت ابُت املالمح صاحة اًوخَمل ،واًسـاذت زسكِا مٌم كريك

 ؟ ألًوان ةلُِي وسُت هَف ثحسو ت ؟ انثريً  حتة ألسوذدضث ملارا  ؟يف اًسن

 .ٔبذربين ؟ما سخدَ ،تـًَِم ا ٌسىنفؼَـً  أبزى دوفً 

ثيدرش و  ًـعافريحصحؽ امىت س َحي اًصتَؽ و  ؟تـَس ما زس ُشا اًحاكء اذلي ٌسمؽ اكهلمس 

  ؟اًفصاصاث

  .اميضازيم لك اًلِوذ و 

 

 



 

 

:رصٍخاحلزن ًـ ٔبخاتين و   

كٌاغ جموف اًـحازاث  ،ضـَبٔ ىل كٌاغ إ ٍصن ؼثي نيتِ ت ول مص لٔ ؾيسما ؾصفذين ظلرييت،  - 

انرث  ةكٌـوضؽ الٔ  ،يف املساء ٔلقسهل تَغ يف اًلٌاغالٔ  ونَازمس اٌ ،ؿرباث وص خاث فَِ

  ،ظولبٔ ًزمن  ي حدُس كٌاؾئبػن بٔ ًزس بٔ ل  ،ا مما ثخرََنيوحـً 

؟جسن اًلسزل ٍىفِين حخس و بٔ   

  .... حلَاتيف ذزة اىن ً -

.... ؾصفذم اًلموض ؟ زمغ لك ُشأبثـمل ،مام زمغ لك اجلصاخن وس متص يف امليض ًلٔ بٔ  لتس  

:ما نسث ٔبهنيي الكيم حىت كاظـينو   

  !اي ظفٍك -

، "ظلرييت"، ""اي تًت ،"ؾيسما اكن ًياذًين "اي ظفٍك اًيت ًو ت ثشهصث ثسل ألايم

 .ُىشا ٔبن ًياذًين اًومً خجصٔب ٔبحس ٔبًلاة زائـة مل ً "، "مجََيت

لِلة ًست هفس اًضرط اذلي ؾصفذََ ٔبان يف احل  ،دصٔبان هبشٍ احلٍك اجلسًست رسط بٓ  -

ا اكن مهبمً  َ ؾينَؾصفذ  ، لك يشءل مالحمي يه مالحميُو ظويت و ل ظويت ا،ًومً 

ُشٍ حِايت  ،ٔبنديس تَون اًلموط ،ٔبان رسط كامغ ٔبنرث مما ثخرًَل ،اس َؼي مهبمً و 

 .اًعسق ٔبكول زلِ ٔبن جية  ،اًن ٔبنشة ؿََم جمسذً  ،ُشا ظًصليو 

 .ؿامل مل ثسذََيَ تـس ...ٔبان. 

 .ومهو  . لك يشء ؾين دِال..ٔبان. 

 



 

 

 تيربت حًزية كَت :

، املِم ٔبن ٔبؾصف ٔبددازك ؤبهم ؿىل كِس احلَات يشءًىن ٔبان ل هيمين ٔبن ٔبؾصف ؾيم ٔبي  -

.اسبًٔزتم اًعمت من اًَوم فعاؿسً  ،ل ختف ًن ٔبنرث ألس ئٍك ،خبريو   

:مسرتسال  واظي الكمَ  

 .سبٔرُة يف ظًصلي ام، ٕاىل الٓن مل ثـصفِين ذلزل ًوًما دصٔبان رسط بٓ  -

ل ول مليعحم ول جلاُم و ظسلمل ٔبحدم لٔ  ؟أبثـمل ٔبين ملا ٔبحدحخم ٔبحدحت زوحً  -

ًصوحم  ،ٔبحدحخم ًضرعَخم املمزيت ،ذون ٔبن ٔبؾصف ٔبي يشء حصَح ؾيم، دلازل

  ، ومس خـست ٔبن ٔبػي مؽ زخي كامغ.هفسم اًيلِة، و ًلَحم اًعَة ،ادلٍَك

:مس خلصابً  كاظـين  

؟مس خـست ٔبن ثؼًل مـي -  

.زخي ٍصثسي ؾحاءت سوذاء ،ل مسـخََمؽ زخي كامغ جمِول ل تـمصك زٔبًدَِ ول ؾصفذََ و  

.فلط ذشين مـم ،مس خـست هـم -  

لك ما ثـصفِيَ ؾين دعبٔ، -  

؟مارا ثـصفني ؾين  

؟امسي فلط  

ٔبؾصف رزل اًصخي اًصائؽ اذلي مجـخين  ،ادلوٌك اًيت جسىن فهيا ،صلكم ،معصك ،امسم -

.من ألايم اًومً  تَ ٔبحىل ظسفة  



 

 

 ،ال تين ٔبساسً ُس تبٔسوذ وخمعئة فِو ً  ؟ًون ؾَوين ،مسي احللِليرزل الامس ًُس ا -

؟ٔبٍن ٔبسىن ،ًىن ملازة ٌرلي ثـصفِيَ نٌل ثـخلسٍن، معصي ًُس ابًضحطو   

ً  ، ٔبانًُس يل تدل مـني و ل سال، ،ااكن كامضً  اًومً لك يشء ؾصفذََ ؾين  ،ا مسافصذائ  

.لك ألص َاء اًيت كَها زل س خؼي مهبمةو   

.ًىٌَ ؾصف ما ًسوز جصٔبيس ا من صست رُويل،ٔبزذث ٔبن ٔبكول الكمً و  نثريا مٌَ اس خلصتت  

ملا فـَت لك ُشا! ل جسبًَٔين -  

ل ٔبػِص ا، ٔبن ًخَخس ين اًلموط ول اًـمص قًصحً اػصوف معًل ثخعَة ٔبن ٔبػي ظو صلًل و 

.حلِليت ٔلحس  

  فَخحلى،جمِوًل ا و ُىشا كامضً  ، ٔبهت حًصس ٔبن ثحلىٔبحلق مـم  ًنينؤبان كَت زل بٔ  -

.ااكن حصَحً  ، لك ما ؾصفذَ ؾيناًيت ؾصفهاًىن ٔبان هفس اًحًت   

؟ذون مـصفذَ ًلًصة هَف بٓمٌتِ  ٔبزٔبًت ،ٔبهت فذات جًصئة، ٔبؿمل ٔبهَ حصَح -  

:سبًٔخَ تيربت حًزية  

ًىن ٔبل ثثق يب؟ -  

:ينٔبخات  

يت ٔبذشثين اً احلَات اًيت ؾض ها واًرساذًة ،ُىشا ؿَمخين احلَات ،بٔحس ٕال هفيسٔبان ل ٔبزق ت

لذين و فهيا احلَات  ً ٔبُز اش من حويل ثضحم ًو لك اًيا، و ا ٔبميش ابًؼالم وحِسً حصنخين ذائ

.اسبٔػي وحِسً   

...ًىن ٔبان -  



 

 

.ًو تلَيبًن ٔبحصوم وسبٔػي مـم حىت و   

، ولك من مـي الٓن س َرتنين فلس اؾخسث من س خرتهًَينٔبؾصف ٔبهَ توكت من ألوكاث  -

ا.هحريً  اتساذًل دوفً  اًلك اًِجص؛ ذلزل ٔبمحي  

ٓ  مس خحَي - ا كَيب س َؼي حىت ًو حصنخم حسسً  ،دص ًوم حبَايتٔبن ٔبحصوم ًو اكن ُشا ب

 .ًٔلتس مـم

ػي ٔبؿُش ؿىل ًىين سبٔ ، ثفَ ألس حاة ٔبحِاانً ًىن ألايم ؿَمخين ٔبن اًلك ًشُحون ولٔ  -

 وـائٍك.م ما ثحلى يل ومه ٔبن لك من مـي الٓن ًن ًرتنين ٔلهن

ي فلال يل مـخشزا :ٔبومبٔث هل جصٔبيس و ؿالماث احلزن ابذًة ؿىل مالحم  

ًُس يف  ًىن ،ٔبان ٔبؿُش ،حويل حلِلة ٔبؤمن تبٔي  ٔبؿسان ملبٔ ف ،مجََيتاي م ٌْ ٔبؾخشز مِ 

 .اذلي نيت ٔبؿُش ذاذهل اخلَال اًحـَسادلَي و  ًومهاب ظسمتان فلط بٔ  ،اًواكؽ

؟امليال ة ؿىل حمل تـَسمديَاكهت ٔبن حِايت لكِا ًوىن ٔبثـمل  -  

.يواكـوضـخَ فوق  اذلي ادلَي اخلَالرزل اًومه و نيت  َت ٕال ٔبهْ   

،جفبٔت ٌضلي موس َلى حًزية  

:خَ مس خلصتةسبًٔ   

؟ملا لك ُشا احلزن -  

:كال  

جلك  ةزواحٌا املخـحبٔ ؾن دِوظ ثالؾة  تِيي ؾحاز ف  ةن اكهت حًزيإ و  حىت املوس َلى -

قعان من كٔ  ةزواحٌا اًَدميبٔ ثخفصغ من  ،يف مجَؽ حالهتا تن املوس َلى حمفز بٔ  ٔبؾخلس ،حالهتا



 

 

ا ُش ضـَفثيىرس لٔ  ىن زسؿان ماً ،اًفصخ  ،قًصة ،وحِس، حٍزن ،ن معسُز

 ،ًزس ؾعف احسبٔ ل و ،ًزس صفلة احسبٔ ل  ،، مفلوذحصحي ،ًميبٔ  ،ًدمي ،غمًص، ضـَف

ثددـرث يف همة اًصحي تـس  حلاانً بٔ َ َؾزف ؿَ بٔ ي ػلٔ  ،مثًل احًزيً  ن ثـعوين انايً بٔ ٍىفِين 

  .ؾزفِا

؟ملا لك ُشا ادلماز -  

؟وملا حتخاح ٕاىل اني فلط  

اًل  :ا مث ٔبخاهبزسخ ظًو  

ؾن  تاًياي ؾحاز ف ،من حاكًة اًياي هفسَ ٔبصس حزانً ًىهنا ًُست  ،ًلك مٌا حاكًة حًزية -

آ  لك  ءتحطادذيق  ثـَمني ٔبينًَخم  ة،ض حَ من ٍصمس من ادلم ًوحٌ ن تفن حزاثـزف الٔ  ٌكب

  .حلن حٍزن ٔلهَ اٌَحن ل ًـزف تلَة واحس ،ًوم

 .اي ظلريي ان وسَىَ مـً بٔ فِجة  ظـةاًعًصق  -

 :واظي الكمَ

اهي ل ،ازخي خيخَف ؾينك نثريً ٔبان  - كوت و  ابجَحً  ميخسل احزاانً  ،مت تخفاُاث احلَات وظلائُص

 الف ٍمتحوز اًـامل حويل ا،خمَفً  امالن ُسوءً حتؾًَِاٍ كَحَ كَة وحش و  ،تهحري  ةزلو  ةرسعَ

 .اثلرتتو 

 

؟ُىشا ُشا اًصخي َؼيس  ٕاىل مىت  -  

؟حِاثَاملايض ٌس َعصان ؿىل َؼي اخلوف و س  ٕاىل مىت و   

 ؟مىت ٍصيم لك يشء وزاء ػٍِص



 

 

 

ٔبظحح  ،مل ًـس ٔبي يشء يف احلَات هيمَ ،ا مِخة يف حسس يحًـخرب هفسَ زوحً  ظاز ًلس

ٓ زخاًل  اكن حياول ٕادفاء رزل ًَخـاٌش مؽ ٔباكن ذوًما ُىشا و  ،ثرصفاثَ ظازث قًصحة ،دص ب

 ؟اًياش

ًن ٔبس خعَؽ فلس ثـحت و ٔكهنا ثلول ٔبًزس املوث و  ،ؿىل ٔبتواة اًسٌلء ثخعاؿس زوحَ لك ًوم

اًل  ُشا ما ٌسمى مبوث  ،تلي حسسٍ هوؿاء فازػ ل مـىن هلَحت و زوحَ ُظ  ،اًعموذ ظًو

 ظسكت ًلس ،ذون حصاكق مصمِة ؿىل خاهة اًعًص ًحلى اجلسس حثة ُامستو  ،ألزواخ

 ؟عسقا ٌَظًصلً  ٔبظاًل ُو  ُي ًـصفو  ؟مصت، فِي سدثق تَ جمسًذا ُشا اًصخي اًلامغ

 ؟ٔبم ٔبهَ حتول ٕاىل وحش حلِلي؟ سل اًلََي من املضاؾصسال مي ٔبل

وجسجن هبا  ٔبم ٔبهنا س خضَؽ يف صوازغ ُشٍ املسًية اًحائسة ؟ُي س خجس اًفذات اًعًصق

 ؟ًٔلتس

ُسوء ٌسوذ املاكن  ،ألزطَ ؿىل مٔبماخَست يف اًلصفة  ،كَهبا ٍصحفثحـخَ خبعى ذافذة و 

ٔبهفاش و حهنساث ًضرط ذائف حٍزن موحوغ  ،اقًصحً  كري ٔبهفاسَ ثعسز ظواتً  ال جسمؽف

 ًفذلس ٔبص َاءً ؿىل ٔبظصافَ مصت فؼَؽ و  ،حياول نمتِاو ا ًعحق ؿىل ٔبهفاسَ ٔكن صُئً و  ،ًخبمٔل

 ،اًوحش خاًس ًخحني فصظة ًَيلغ ؿىل ٔبصالء ُشا اًصخي احلٍزن ،قصفذَ مؼَمة ،نثريت

ٌض خاق ٔلمَ اًيت  ،ًن حصحؽحين ٔلايم مضت و  ،ًيفسَ اًلسمية ُو ل حين ًيشء سوى

ا ؾن اًعًصق ًخجول ابًضوازغ ابحثً وعلري ًبٔن وحيمي ًـحخَ و  هَ ًفذلسُاإ  كاذزثَ مٌش فرتت، 

ن اهخلَت ويه الٓ  ،ٔبن ٔبمَ جضاُسٍ من فوق سال مثي ألظفال ًعسقل ،اذلي رُحت ٕاًََ

ًىن ٔبمل اًفلس ٔبنرب من ٔبن ًخحمهل ٔبي  ،ما رُة ًن ًـوذ ،اًيجومٌَسٌلء ًخجَس جباهة 

 .ًـين هل احلَات لكِا ،رسط ًـين هل ألمان ،ٕاوسان ؿاذي فلس رسط ؾٍزز ؿىل كَحَ

 



 

 

:لك ًوم ًياحهيا ابٌََي  

 تثوة اذلي ًزٍتن زل اًثوة ادلَيتش احسً بٔ زى تـسك بٔ مل  ،يمبٔ ادلَؽ اتفِون اي اكن  -

 .ان خسً وقًصح اكهوا ،اي ٔبيم ادلَؽ اكرتوناكن  ،يمبٔ ادلَؽ خمَفون اي اكن  ،ًيلاءاب

؟ملارا زحَيت   

؟دصيف اًـامل الٓ  تحِس ةهت تعحبٔ ُي  ،ذرًبينبٔ    

؟يمبٔ حِس اي  ُي اًعـام   

؟ءيشمن  ُي جض خىني   

؟ؿمل صلكِا ؾن كصةبٔ ل  ةهَف ثحسو اًيجوم ويه كًصح ،ذرًبينبٔ يم بٔ    

 ًعاملا نيتِ اًيت  املوحٍك ةىل ثسل املسًيإ ا رُة تـَسً  ،رُة وحصنين ،زحيكس يب بٔ ٔبيم  

َهنا  ،حس جباهيببٔ ًـس  ًوخس مل امجَـِم رُحو  ،ًوؿس اذلي كعـَمل هيمت اب ،هـم حصنين ،حىُص

ٓ ؿس بٔ مل ٔبان يم بٔ  مثي ٔبثشوكَ ؿس بٔ مل ا ظحح مصً بٔ ظـايم  مٌش س يني ، يف ُشٍ ألايم الك حِسً ب

 .زل اًعفي اًخضوصؿس ربٔ مل  ،ًقلٔ اب مئلُاؿس تخسل املالمح اًيت بٔ مل  ،اًساتق

 ؟يم ُي ثـَمنيبٔ 

ؿمل ملا ل بٔ ًىن ل  ،اخزتهتا تيجاخ ،جباهيب ُساف اًيت زمسخهيا مش نيتِ اخزتث لك الٔ ًلس 

.؟ اتسو سـَسً بٔ   

؟يم ُي جسمـني لكٌليتبٔ    

 ،َيتزحمٌش  ماساًت ص حاتَىَ ملفٍك ،ايم تَدٌا اًلسمي ماسال موحوذً بٔ  ،قيموث ادذ بٔ ان بٔ يم بٔ  

.تواتَ ملفٍكبٔ ماساًت مجَؽ   



 

 

زل املزنل نشا ًُس هحريً  ،اؿُش يف مزنل مصثفؽ خسً بٔ ن الٓ  يء،ز ثوكفت ؾن اجملاًعَو  

 ؟هَ مجَيبٔ ًلال  ،اًلسمي

؟ُي حًصيَ من اًسٌلء ،ىٌَ يف هؼصي هود حمعمً    

 ؟كَيبكاث دلـني متيم ُي جس  بٔ  ة،هواز اًساظـحهبصين الٔ  ل ة؛هواز فَِ ذافذمجَؽ الٔ  ،هـم 

كوى ؿىل بٔ ؿس بٔ مل  ؟ذرًبين مىت سُذوكف ؾن اًـميٕاًرا بٔ  ،ظـةبٔ ظححت بٔ  بٔ،تعبٔ ظححت بٔ 

 .الاحامتل

ا حصنَ وحِسً  ،زحي ٕاىل ٔبمرياك ذون ٔبي زمحةو اًلك حصنَ حىت وادلٍ ختىل ؾيَ  ،وعفي ُو  

   .احصنَ اكًعفي اتهئً ، حزوح و رُة ًَـُش ًيفسَو 

ٌل ثلسم هم مل ًـمل ٔبهيا هؼي اكٔلظفال ًىٌَ ًٔلسف ،اًـعفؾن احليان و  ػن ٔبن اتيَ نرب

 ُو ٔبانين ،حٌاملسة من ٔبَُيا متسح ؾيا ألمل وثساوي حصا ا حنخاح ٕاىلمً ، س يؼي ذو اًـمص تيا

جهص تُهم اًلسمي  ،اًَوم مئة مصت لكٌل ثشهص املايض يفل ًسزي ٔبن اتيَ ميوث ، ضمرياًم ومٌـس

حياول اٌَحاق  ،ٌسبًِٔا ،ًخوسي ًِا ،حياههياو  ذة ًِالك ًوم ٍى  ،حىت ل حصاوذٍ رهصايث ٔبمَ

 .هبا

:ا واحلزن ًـخرص كَحَٔبىت اًـَس ذاظهب ؾيسما و  

صـة اًضمس بٔ ىل إ هؼص بٔ ؾيسما  ت،ذري حفَيت الٔ ٔبهت  حزاًني ما يم وبٔ ادلَؽ حيخفَون اي  -

 حنيو  ،صـص مبسى زحاتة ظسزكبٔ ىل اًسٌلء إ ص ؼهبٔ  و ؾيسما ،حضيم اًصائؽ ءصـص تسفبٔ 

  .مازقًصخا(و  املـمل) ؾن يل نخاابً  نيثلصئ ثشهص ًون زوتم ؾيسما نيتِ بٔ ىل احللول إ ص ؼهبٔ 

 ،يف حلائيب تماحزال زاحئة ؾعصك املمزي و  ،ىل اًَومإ يف خمََيت  ةؿاًل ةحزال هربثم احليوه ل

ؿىل ؾصيش  ةيم مرتتـبٔ حزاًني اي  ل ،محََ تسيمبٔ  ٔبًلوهيت مبثاتة وظازثحلى اًلََي من ؾعصك 



 

 

مـَميت  اي ومـمِ  ةََحسًر تلِف ،كاتسِل بٔ حس ؿىل املساش تـصصم حىت بٔ  ؤن جيص بٔ وحمال 

  .تـس مل حتمَ  كعة خمزتٌك ةتسًالٔ 

 ٔبمايّن ثس َعة خًسا.

ًىن زمغ  ؟،ص مينا حىت ٔبن ادلَؽ خسثس َعة خسً اكهت  اينّ ٔبن ٔبم اي مجََيت ٔبثـَمني

 !من ألايممل ثخحلق تَوم  ثساظها

 خس ظواتً بٔ ن بٔ يه و ةا ثس َعاكهت خسً  )ذولز(،تلمية  ةمٌَبٔ مٌَاث اكهت ُياك يف سوق الٔ 

 ً .ادلولز زلمذسل ربٔ هن بٔ سف مل ًىن ًلٔ  ،ًضرط مذوٍف  اكسمي  

.لاظفالٔ زال تساذهل جصاءت حل  

:كال يل  

ٓ  يعفً لولظفي مجَي ً - م.ًحوم ظوزي اًيت اكهت مـبٔ  ؾعينبٔ  ة:دص جلك زكب  

؟ثخِـينٔبسوف  صذ:ف   

؟تَـمبٔ  مارا -   

!راهصثم -   

ذاف بٔ  ت،يه راهص  تلك ظوزومعيت و  ًيادويت وذاإ يم و لٔ  تا نثري شاهصيت ظوزً تن إ ا فؾفوً  - 

 ت.ا ذون راهص ظحح وحِسً بٔ ف ان ميوثو بٔ 

يل  حلىمٌش سمن ومل ً  احدايب زحَو بٔ ًىن  ة،ساًت ابكِما ةراهصيت اًلسميو  ،انبٔ ُشا اًعفي 

 .عوزاً جمصذ سوى



 

 

من مل ًـس ًؤ  ؟ ٕاهَا ٔبن ًثق فهياوحِسً  اذلي جهٍص ٔبكَة ٔبحدخَ ُشاهَف ثخوكؽ ُشٍ اًفذات من 

ي من املايض مصمغ ؿىل ؿُش احلارض.ًـس سوى زخمل  ،هبشٍ ألص َاء  

؟اا ٕارً س َىون ًِا س يسً  هَف ثبٔمي ٔبن  

  :جفبٔت ًيعق

زويح املخـحة ٔبهيا اًسازكون ا تلَيب و زفلً  ،سسيجب ثخرلر اجلصاخ و  ثـرصين الٍُٓشا ٔبان و 

ٔبان  ،اا كاذمً ًَمح لك مصت وذاؿً كَيب و  ،ضائـةزويح حمعمة  ،ٔبذشت  مين لك يشءفَلس 

ًىن اًوحؽ ٍصفضين  ،ٔبحاول اًخـاٌش مؽ اًوحؽ ،جمصذ من إلحساش ،مِت من ادلاذي

يف كَيب  ،ًلدَين ًـس ملو ٍصفضين ُو الٓدص ن واكـيىً ،ٔبز ى ابًواكؽ ،فزيذاذ ألمل تساذًل

ًَفين  ،ٔبكاتي املوث لك مساء ابتدسامة ،ٍىرسين لكٌل ثشهصث تـَس ٔبًمي ٔبحزان ذفِية ملاٍط 

ٔبػن ٔبن سمين احللِلي كري ُشا  ،حرسينحلَات حصفين ٕاىل صواظئَ اًضَلة و ثَاز ا ،اًوحؽ

ًىهنا  ،اهس احلَاتصضس اًخَاز ؤبن بٔ  ذرتث ٔبن ٔبس ححاًىين  ،ماكين كري ُشا املاكنو  ،اًزمن

ة فاخبٔثين ذون ساتق ٕاهشاز  ٔبملح اًخرش ومه يف  ،أبظحح ؿاملي ابئسً و فعفـخين ظفـة كًو

ٓ ؿامل  ًىن  ،انثريً  مضُتيف ُشٍ ادلهَا  ،ٔبان خاًس ؿىل هوهة جمِولدص كري ؿاملي و ب

ٔبن  فيسه ٔبمينو ل كو بٔ ٔبػي  ،ٔبرُة ىل ٔبٍنإ ذزي بٔ ل  ،ذَف زساة تـَسدعوايت اتُت 

  .يف اًلس لك يشء س َىون ؿىل ما ٍصام

ة ٔبم ،تـس ُشا اًرساةما ًًذؼصين ذزي بٔ ل و  ل ٔبؿملذاذًليف و  سُضسين كاغ ُاًو

 ؟ولك مصت ًٔلسفي

 ؟املخحلِة ة ثلدَِا ثسفن لك ٔبمايلـعًحلِلة  مبٔ 

 ،مثًل اتهئني ًـُضون يف اخلَال ين تخرش وامهنيجيمـ ،ٌسجيين ،ًَخف حويلما  يشء

 من ُشا ًبٔش اًلك ،ًدس يسين يب حبر ؾن ًس متسمبٔ  ،ًٔلمامسي ً ماًذايش ٔبم

 !ٔبمس ًسي ٔبان لًستو

******** 



 

 

:واظي حًزيًا  

  ؟ذاذًل ٌسدِلغٔبثـَمني ٔبي حزن  -

؟اًوحِس فَِ ابًضَاغاًضرط وهَف ٌضـص   

،فمل جيسُا ٔبؾوامٔبزتـة ٔبمَ اًيت ٔبفاق مٌش  تـحازاث ؾن ًيام  ابث هيشي كدي ٔبنٔكن ظفاًل   

  :كاًوا ؿىل من حوهل ابًسؤال ٔبحلحني و 

!ن ثـوذبٔ  ًِا تسل ،خـوذس   تـس كس   

.فذحًك زوحَ اًعلريت حس اًخـة  

 .اًؼالماًعفي ٕارا ذاف من  صحفةه ،وادلثَ خاح ٕاىل ؾياقحي  ٔبظاتت حسسٍ هكحموم زحفة

ًلس ثوكف اًزمن يف اًسخة، ؿمل بٔ ل  ،انبٔ ل إ  ألزتـةضاؾص اًخرش ثخلَة مثي اًفعول م 

 .ان اخلًصف ٌض هبين نثريً بٔ ًحسو  ،فعي اخلًصف خمََيت ؾيس

؟ٔبثـصفني ملارا  

خمَفة و  موحضةالكان ميخسل ثفاظَي  ،احلٍزن اًحاُت ألظفص ٌَون اخلًصفيًحسو اب الكان 

الكان  ،ذاذهليف  اًفصاػالكان ٌسىٌَ  ،ايس حة معفصتٔبوزاكَ  مجَؽ الكان ثدساكط ،ساذهلت

 .ألؾٌلقالكان ٌسىٌَ اخلوف يف و  ،وجحي ؿىل نخفَِ زلاًل بٔ الكان حيمي  ،هلاذزو هشُة 

ٔبظحح مؽ  ااًوحست زمست هل وحضً  ،تة ٔبن جس َعص ؿىل مجَؽ حِاثَاًكٓ  اس خعاؾتًلس 

 .تساذهل كاتؽدص ٔبن اًوحش ُو الٓ  اندضف ا مٌَ ٔلهَاًوكت حزءً 

؟اًَوم ـصفون صُئًا ؾنُي ث  

وكوذ  اىهيى ،ٌسىٌَ احليني ٔلايم مضت همرتئ زخي كسمئبصالء  اًَوم ُو ًوم خسًس ؿىل

. فصظة واهخحص ذون ٔبن ًـعََ ٔبي ٔبحالمَ ؿىل ٔبتواة احلَات  



 

 

.معصي يل من ىحلث  فامي ول ًومبٔ  اًَوم ُوف ،يل تسٔب اًـس اًخياسيلًلس   

؟ًىن ٔبٍن كرٍب ،حينك اًلدضة ؿَََ لك ًومنفن ٔبسوذ ًَخف حول زوحَ و   

؟مىت س َىون ًومَ  

حِات ابئسة حًزية ل  ،ٔلهنا ٔبزدط ؤبُسٔب من ؿامل ألحِاء ؛ؿُضة ألمواث زاادذ اذل

ل  ،ا وهنازً ًَاًل يف ٔبرهَ ٔبحصاش املوث ثسق  ،فهيا ًـَو ؿىل ظوث املوث واحلزن ظوث

اذلي ميص ؿىل  املس َعص ُيااٌَون و  ،اتـَسً  ادضاذً  ٕال ل ٌسمؽو ،سوى اًؼالم ٔبمامَ ىٍص 

 .فلط ُو اٌَون ألسوذ َٔبؾَي

 

: كال يل  

  .... مسًًيت ادلٍَك يف -

 .... يف وسط مسًًيت ،اًفائق حىت اًضجَج زمغ حٌلًِا ةموحضص َاء لك الٔ ٔبظححت 

اًوحش ن كٔ  ،َؽؼ ظصافِا مصت ف بٔ ويف  ،هفايسبٔ عحق ؿىل ث  سجمصاث ًوحش َٔبهًحسو  

 !انبٔ ُشا اًصخي  ،صالء زخي حٍزنبٔ  ًالهلضاط ؿىل ةادلاهن اًـمَق ًخحني اًفصظ

ثسل اًـحاءت اًيت  ،ثَ اًسوذاء حىت ل ًخوكن ٔبحس من مـصفذَ ؾحاءمصثسايً ا ًدٌلي اكن ذومً 

 .ًخَخسِا اًلموط وحتجحَ ؾن ادلَؽ 

:هعق  

ل ثخرَََين بٔ  ثرشظ ًىن ميىن ٔبن ٔبظف هفيس ،ًـصفين ًُس ُيا من ن زسىل الٓ إ ان بٔ  -

 .ثيجينيوف س ا ٔلهمِ نثريً 



 

 

    من كال تسي و  ؟ل ثوم هصوسو ؟زاخ اختَي هميس ؟حن ًُشبٔ  ،وازق من حازل نثري -

 !ذََم زس اي اًـجوس ؟ثـصف ؿََمبٔ 

 .ل ٔبسزقًون ؾَياي ًُس تبٔسوذ و -

:كَت سادصت -  

-  

.كط ًـجحين لرهصثَ ي شل ًون اًـَون اذلو ،ٍبٔ  - -  

ان بٔ  ل ،خ جسحصكافهيم نثري ز  يؼصيًل ث ؼث ل ؾَوينو  ا،ل ٔبسوذً صـصي ًُس ٔبصلًصا و - -

ي ول  امً و ذ ،قحَاءصزاض الٔ الٔ  ل ٔبحةوكامغ  ئُاذ ،ول حنَيول مسني  ،كعري ظًو

 ، ًىني وكتبٔ مصخ يف و  كىص احلسوذمعًل لٔ  ،خ جضوفِين ؾىس اًض حاةاز  ،وحِس

ن ًواهجو ملا ؾصفبٔ ما  ،و مذىرببٔ كَة اًياش ثخرََين ملصوز بٔ ن ين مصخ لٔ إ ظـة ثـصيف 

 ة.اثهَ تثالكِين فَِ مص  مباكن مـني ظـة را صفذَين اًَومإ  ،احلسًر مـي يف ةظـوت ذائًا

ً اذ توزاحئة اًـعص مذجسذ ،يف مالثيس تخفاظَي اًعلري ً هبمت اب مفِين مدض َ ءمه يشبٔ  ا ئ

 .واملياظق ؿىل حسة اًفعول

 

ابٔ ان زاحئة ؾعصي ظـة بٔ  ،شل خيََم حلازل وملزسك ،ي حَوا - مزايج و  ،ؾعحَة ،كرُي

 ًىن ،وساهة ٌسِي اًخواظي مـيإ  ،مو دلزخة اًِوش ، ًىنهَلةبٔ  ،ظحَـَة ،لَة ثرسؿةخً 

 .فىصبٔ كصة اًياش صو كاؿست بٔ ظـة ًـصف 

 

:واظي الكمَ  

َة ةهٍص اًضرعَاث اًفضبٔ  - .صزاض اًِاذئنيحة الٔ بٔ و  ثضلك ُز  

هـم  ،ص َاءحة مجؽ الٔ بٔ  ،صـص ظلريت ةجلك تاكه ص َايئ حىت ًوبٔ حافغ ؿىل بٔ ٔبما ٔبان  -

ً ذا ًىن ا،مزخ نثريً بٔ  ،دلزخة هحريت ًُس ًىن ،معََة ؾصفِم حىت من بٔ لك  ا،حسوذً  ٔبضؽا ئ

 سوفتيفس ثفىريي  ارسًع  ؾيسما ٔبخس ، ًىنثـامي ذاض مـي ٔبهَ لتس منًُل ًلًوون بٔ 

 .خـامي مـياً ٌسِي ؿَََ 



 

 

ة.حة يف اًًساء اًخساظبٔ  غ،ثضلك ف ًزٍتن اليئهٍص اًًساء اًبٔ  نٌل ٔبهين -  

قًصحة  ص َاءً بٔ حة بٔ  ،ًسية ًلصفيت فلط ٔلضـَصرًتَ بٔ  ًىٌين ،ؿساءبٔ ا املىِاح ثلًصحً ان و بٔ  -

 ًىن ،من اخلازح ُاذئة ٔبتسو (،ـصفذاًف ثُ ) بٔ مدس ةحبٔ  ،لك اًحياث ٔبن حتهبا مس خحَي

 يك ل مصاث اتدسم حىت ًو اىزبجت ،وضفِا ٌَلكبٔ ما  زمغ رزلثرصفاث حزبجين و  ُياك

 .هلاظ ضـفئبحس ضف د ٍى 

 

:مث ٔبلكمُت   

؟ساذَِأبس خعَؽ زؤًة اًضرط املوحوذ تم اًسوذاء ُاثَ حىت مىت س خزَؽ ؾيم ؾحاءث -  

ة ،رزل اًلًصة ظاحة اًـحاءت اًسوذاءُىشا اكن  ظاحة اًؼي ألسوذ  ،جمِول اًًِو

ي  .اًعًو

ا  ،خَلي هؼصت من انفشثَ امليىرستحصحؽ ً   ،خسزاهنا حمعمة ،اًسىونمسًًذَ ٌس خـمُص

 ،رهصى يف لك مٌخعف ظًصق ،ابثت ألص حاخ جسىهنا ،حزهنا ابردو صوازؾِا مؼَمة 

و جيول تحرصٍ و  ث اًعَوز،ُاحص  فال جيس  وعفي ًححر ؾن ألًـاة حعاهماًفدش تني ُو

 .دِاًِاسوى 

 

؟ثحلى مؼَمة ملا ؟ثحسو مسًًيت مؼَمة امل   

نسىم كسمية  ظازواحىت ألظفال  ،ٔبزواخمل ثـس سوى واًياش  ،خمَفةٔبظححت صوزاؾِا 

.متاًع ُاٌسوذ نئُدة حًزية ٕاهنا ،ابًَة  

 

ملن  املؤمل اًفصاق سخدَلك ُشا  ،سوى اهـاكش دلاذًلًُس  اًحاذي زلِ ؼالم اًن إ  -

مهنم من و  ،مهنم من كاذزين ذون ٔبي سخة ٔبو ًسخة اتفَ ،زحَوا تعمتو م حدحهبٔ 

لكِم زحَوا حمسزني ذَفِم  ،ٕاىل ؿامل ٔبدص كري ُشا اهزتؾخَ احلَات مين ؤبخربثَ ؿىل اًصحِي



 

 

  ٔبهمِ ٔبؿملٔلين لك ًوم  ٍزوزين اخلوف ،ًًذؼص حًزياً  ابئساً ا حصهوا كَحً زحَوا و  ،افصاكً جضة و 

ؾين  و ثخزَنيبٔ  ينًن ثرتهًَ ٔبهم ٔبومهِا هفيس و ًست ٔبميّنِ  ًىن زمغ رزل ما ،سرتحَني مثَِم

زمبا  اكًصحً  ُيا ٕاىل اًَلني ٔبن اًصتَؽ س َحي ينًسفـ يف ذاذًل يشءاي ظلريي  ،نٌل فـي اًحلِة

 !ٔبميجمصذ ُو 

دص بٓ و  ،دِط ٔبتَغ ٌسمى اًـُش :ناًوانن فلط ابزس ،فهيا مدضاهبةحِاثَ لك اخلَوظ 

.ًُس ُياك دِاز اثًر ،ٔبمحص ٌسمى اًلذي  

.ىن لك اخلَازاث ٔبمامَ ملفٍكً ،حبشز ل ٔبن ٌسحة لك اخلَوظ اًحَضاءحياو   

:َت هلك  

-  ً ٓ ذائ .دصا يف ُشٍ احلَات ُياك دِاز ب  

 .ًُس ُياك اثًر هلٌل، و اانزً اصل ؾيسما ذَق احلَات ٔبوخس حٌة وف ،خمعئة ٔبهت -

يف ُشٍ املسًية سواز الٔ  ،ُاذئ ُسوء ألمواث ءيش لك ،حازل اًؼالم اٍهناز ٔكهَ ًَي

اًؼَمة صسًست  ،ساهن ءيشلك  َيف مسًًذ اًـازي،تُذَ ٍ ُو و كري  ُياًوخس حس بٔ ل  ،ؿاًَة

 ،ًيؼص ٕاٍهياٍصفؽ زٔبسَ و  ،حصى سوى جًصق ؾًََِحاكذ ال ف

 :ٍمتمت تساذهلو 

ُىشا؟ ثبٔدصِث  ملاو  ؟سمن شمٌ ٔبٍن ٔبهتِ  -   

،عفي ظلريوًنئ   

؟يف حدَ ا اذلي حـَِا ثلؽمحصى   

؟ تلَة وحشمن حية زخاًل   

؟من ًشُة ٕاىل اًياز حًصا مفذح اًـَيني  

 ؟مـصنة ذون ٔبن ًـصف ؿسٍو من ظسًلًَسذي ساحة من جياسف حبَاثَ و 

مٌَ  اكرتتتؾيسما  ،من لك اًخرشا ٔبهؼف زٔبث ٔبهَ حيمي كَحً  ،ًىهنا زٔبث فَِ ما مل ٍٍص كرٍي



 

 

ٓ ا رسًع  اندضفت ذائف ًلول ل ثخذـسوا  ،ظَةحٌون  ،ظفي جصيء ،دص جيَس تساذهلب

ٔبؾَسوين  ،ٔبًزس اًصحوغ ٕاىل اًـامل احللِلي ،ٔبدصحوين من ُيا ،ُيا ال ثرتهوين وحِسً  ،ؾين

 .اذلي نيت ٔبسىٌَٕاىل ؿاملي 

 

؟هَف ختصخَ ؟ًىن هَف ًِا ٔبن جساؿسٍ  

ـاحهب َبٔشت ًيؼص ٕاٍهيا  ا:ًو  

؟ٕاىل ُشا املاكن تملارا ٔبثُ -  

 

 ،ا حِةيُ كدي ٔبن ثسفين كاذزي  ،اكاذزي فسًًيت ابثت مؼَمة ول ثََق ٔبن جسىٌهي

 ،ما ؿاذ ًوظَِا اًزاخي نخاابيت فاذلامل ثًذؼصي  ،كاذزي جمسًذا كاذزي اًَوم ول ثـوذي

ًن  ادلٍَك زوحمكَحم اًربيء و  حمرتق، ؾؼمي َُلكٔبظحح جمصذ زماذ  لك يشء ُيا

من اًؼالم  ًبئتٔبن  كدي ازحًل ،املوحـة رهصاييتمن  ثخبمٔلين بٔ  مِ ميىٌ ،اًخحمال نثريً 

ٔبي  ل ثربزي ،مثًل احلزن ممٌ ًيالو  ،ثليض ؿََمو  اًوحست دي ٔبن ثبلٔكمك  ازحًل ،خسًس

ؾن ٔبي  ل جس خفرسي ،ؾين ل جسبئل ،مـي ل ثخلكمي ،ل ثخوكفي ُيا ٔبزحوك ،يل يشء

ٕاوسان ؾن  حبيثا ،ًيوزاب ، ؾن رسط ًفِغكريي ؾن حبيثا ،حوزلا حًصيَ موحوذً  يشء

 !ٔبزحوكرسط كريي ؾن  ،اًسـاذتابًفصخ و  ؾن ٕاوسان ملموز ،كري ؿاًق مباضََ

ف اًـيىدوث دِوظِا ؿىل فٌصس ها فىٌل ثَ ،ًن ًـُشو  اهـسمت اًصمحة ،ل ًوخس حةفِيا 

خخزىل ؾهنم يف اًعصكاث ً ثلسز هبم  ،اًىٌلئن هلم ثيعة ،ثلذي مسًًيت احملحني وثَهمِا

احلة  مسًًيتيف  ،املـلستملوث يف ثفاظٌََِل املهبمة و اك احلة ٔبظحح يف مسًًيت ،مرشذٍن

مسًًيت ادلماز مٌدرش يف  ،ـرتف تًَن ثاحلة يشء مل و  ًُـسم، ًُلذي كدي ٔبن ًُودل،

 ،ًٔلًوان املخواخست ُيا اهؼصي حِسً اف ،ثفلس جًصلِاثعحح ألًوان ابُخة و  اخلصاة سائس،و 



 

 

مسًًيت اًَوم  ،لك يشء مؼمل ٔبسوذ ،ًـىس ٔبزواخ اًخرش اًسُئة راكاٌَون ألسوذ 

 .فهيا ضائؽان بٔ و  كامضة

احلة ُيا جمصذ  ،ل ًـُش احلة ُيا ل ٔبحس ًـمل حىت الٓن ملا ،فصكهملك احملحني ابٔلذري 

 املس َعصُو اًىٍص فلط  مبسًًيت، اًوحوذمٌـسم احلة  ،رهصايث مؤملةٔبساظري دصافِة و 

 .املعَحةاغ و فلط اخلس ،ٔلهَ مل ًـس ُيا ٔبي ظسق

يَ و هشهٍص ،اكٔلظفال ؿىل اجلسزان ىصمس احلةٔبزٔبًت ٔبهيا  ًىن ذون  ،نخاتخَ، حناول ثًَو

وؿسمه تبٔن ٔبحس املس يني راث ًٍَك ٔلحفاذٍ و  زواُا وحاكًة اس َؼي احلة كامضً  ،خسوى

 .ا ٕاىل ًومٌا ُشااحلة كامضً  ًىن وافذَ امليَة ًَحلى، يف اًلسِا ٍوكَ 

:هعق جفبٔت  

ً  ،هعَحة بٔكول زلس - ا هوز ا ما ثـضق اًياز ٔلهنا ثـ اًفصاصة ادلٍَك ذائ ثلرتة  فذؼيخرُب

.مهنا حىت حترتق   

؟ُي سدٌسم فامي تـس -  

حِات  فالحىت ثلؽ وحترتق  ،ٔلهنا ثـضق ألًوان ؛اًفصاصة ثلرتة من اًياز ثسل ساًتما و

.ت حذفِاِؾضلت اًخحسي فَل و ًىهنا ٔبحدت امللامصت  ،وسط اًياز  

.احلَات سدس متص ، ابًعحؽل ؟اًفصاصاث ٔلن فصاصة واحست متصذث ُي حتزن  

فٌَل هتصة من   ،ٔبهنا مِخة ل حمال ،ٌَصخي اًلامغٕاًعاًِا  زاذثُشٍ يه اًفىصت اًيت بٔ 

ا ؟كسُز  

ا املضؤوم كس ُي ؟اًفصاصةوِشٍ  س ًَهيي هباُز  

  ،ل جمال ٌَرتاحؽوكـت و لسً

؟فمل اًصحوغ  

؟وهَف س َىون  



 

 

 

ا الٓن ابث جمِوًل  ٔبماهما دِازان ل  ،ًن جس خعَؽ اخلصوح من ُشٍ املسًية إبزاذهتا فعرُي

 يشءثسغ ٔبي  نً اًىهن ،ابٔلصواك مًلء اختشثَيه ثـمل ٔبن اًعًصق اذلي  ،اثًر هلٌل

س خعَـا امن ُاثَ  اخزَعً ٕاما ٔبن  ،ًوكفِا  ٕاىل اجملِول ٔبو ًًذلال اصوح مـً خلألسواز ٌو

  .عحح حِاهتا ٔبكىس من حِات اًوحشث و 

 

آ ثـحخَ و بٔ  ،ثفاظَي قصتخَ فوق جحازت اًواذي ًسونقًصة ٍىذة و ٔبان   واظي ،ملخَ وحسثَب

 :ألمل ًـخرص كَحَو 

ثفاظًَل  وظن ًـُش يف ،وظين احلًزية املسًيةا ؤكن حزان وحِسً ؿُش يف مسن الٔ بٔ  ٔبان -

 .ا حنو اجملِولالمً ػ مغوكاًوم ٍزذاذ  لك ة،احلًزي

:مذـجحةسبًٔخَ   

  ؟ما ُشا احلزن اًىدري اذلي تساذسل - 

ذغ  ،ثفلس اوساهُذماًوحش و ل ثرتك اًوحست ثَهمم فِؼِص  ،وسانإ ا جبسم وحضً  ٔبزى

ادلٍَك سواز مسًًذم بٔ  افذح ، ل ًخلَة اًرش ؿىل اخلرياًوسعَة يف لك املضاؾص حىت

ن ًوا الٔ لري  هيا ٔبو جسَي ضوء اًضمس فٍإ ذذي اًفصخ بٔ و  املوحضة فَصمبا مص ؿاجص سخِي

 .كتيؼص 

 ؾؼامٌا يـت منًِا ُظ افكبٔ ن ؿاجص سخِي لٔ  ٔليل ثفذح  ةَمؼتواة املالٔ  ،مجََيتاي  -

 .يف مسًًيت ءيشاٌَون اًسائس ًلك  ٍاكذ ٍىونالم خمَف ؼت املىسوت ةاًعَح

:مث واظَت ازثحىت تساذًل  

؟حصحي، مىت س خـزتل و ٔبذربينًىن  -  



 

 

: ٔبخاتين  

  ،من مـىن ةاًلكم جلك ثفاظَي هِت بٔ  ةزائـ  ،ذُض يت اثزثبٔ  ةثلٌَخم يف احلحى !شل شل

 .اًَوم مسحذم س َسيت ادلٍَك ىينً ا،حسً بٔ  مسخبٔ ل  تيف اًـاذ

؟يمٔبم ٔلهَ فِم مـىن الك ؟ا ٔلهَ مسحيننثريً  فصحت  

.ثسوم ًٔلتسن ل فصحة ثحلى و ًى  

: ًـاثخينذاظحين ؤكهَ   

؟ٔبثـصفني ؾن موث املضاؾص -  

 راث مساء

.ُشا ما ٌسمى ابملوث ادلاذًل ،ابزذت تدسامةاتدسم بٔ نيت  ؾيسما كاتَت املوث   

 ،و اذلهصايث اًـخَلة ٌٌَليض ماكنُياك  ،ماكن يف امليخعفُياك  اًسـاذتو  اًفصخ ما تنيو 

 ،مل هتجصيناًيت  املؤملة رلهصايثٌ ماكن ،اًـمَق َحزنٌماكن  ،مل ٔبكاذٍزت فَِ وتلِ ماكن

 .اي مجََيت ألماهنًُس ولك  ثضؽ ماكن

؟ٔبذربين ملا ٔبهت ثـُس ًِشٍ ادلزخة -  

 ،مس خحَي ٔبن ثلسزي ؿىل اًخـاٌش مؽ واكـي ،م من ادلاذئبان حمع   ،زويح مذـحة جمِست -

  .حازل ٔبفضي مين جىثري

ً احاليم ذبٔ اكهت    ،ولساًت اًصاحئةا كصهفََة ئ

ً اذ ة،هون مسىبٔ ن بٔ حمل بٔ  ن بٔ متىن بٔ نيت  ،هبوش صسًس ،سٌلك ثضلف صسًسىل الٔ إ ص ؼهبٔ ا ئ

ن ًعحح اًححص بٔ  ،كِوذ ثشهص الرُة ؿرب اًححاز واحملَعاث تبٔ ن بٔ  ك،سٌلنٌل الٔ  اهون حصً بٔ 



 

 

حتت  اًـامل مذشين بٔ ثو  حهبصين ثفاظََِا ادلٍَك ،سٌلكًوان الٔ بٔ ثـجحين  ،ًََإ ىمتي بٔ ن بٔ  ،وظين

 .صواقبٔ تال كِوذ وتال  ق اًححصؾٌلبٔ املاء حِر ادلموغ ختخفي يف 

.ظلريي ايحىت ألسٌلك ميىن ٔبن ًلِسُا اًخرش  -  

:رسط فاكس ًٔلمي اتدسامة اتدسم  

؟ٔبثـصفني ملا ٔبحة اخلَال -  

:دخَ مشُوٌكٔبح   

!ل ٔبؿمل   

ٍن. حًصسووكامت ٍنٔبًامن حًصس ٍنثَحَة لك ما حًصس فهيا نيمسًية جس خعَـ اي مجََيت اخلَال -  

:هل َتك  

.ًىٌَ ًؼي دِاًل  ،ٌَرَال بٔ ؾيسما ًضَق اًواكؽ هَج -  

كِين مجي من واكـنكبٔ اخلَال ي ؼً ًىن - .ظّسِ  

:ابس خلصاة كَت  

  ،زطثالمس الٔ  يه ل كسامٌابٔ و زحوحة بٔ خاًسون ؿىل  فٌحن ا،َحً حص الكمم  ٍىونزمبا  -

ل هؤمن تلمة  ،ل دِاًيا ٍصفضيال واكـيا ًلدَيا و ،ذشان وسط اًلَومبٔ ث زحوحةالٔ ُشٍ ل و

 .حنس تلمة ألمل ول اًخـاسة

:زذ  

.ا ؾن اًصذحـَين ٔبكف ؿاحزً وظفم ُشا ٔبرَُين و  -  



 

 

:مث متمت  

هنا بٔ كري  ،مجٍَكاكهت ثحسو جًصئة و  ،دفوانوزذت الٔ  زٔبًت ؿىل ضفاف اٍهنص ٔبان يف ظًصليو  -

 ،فذعحح صخهية يب تًلصتة ٕاىل خاهة اًوحساب فدضـصدفت ٔبان اكذَـِا مـي  ت،ت وحِساكه

 .فذعححني مثًل مـي ٔبن ٔبظعححمِ  جض هبم، دفُت اًوزذت  ثسل

!ُيا يما ٔبظـة اًخـاٌش مـ  

حًزية لك  ،اًسـاذتل ثؤمن ابًفصخ و  لك ألص َاء ،ألىساحلزن و ل ًوخس حويل ُيا كري 

ن ٔبي ما ؿاذ إبماك ،اخسً  ةخمَفتعًصلة  ثخلكم اًوحؽٕال ٔبظواث  لكِا ظامذة ،ألظواث ُيا

اًعَوز ُيا  ،موحضة حس اًلصتة ُيا ألماهن مؼَمة ،اًفصخنٌلن ٔبن ًـزف حلن اًسـاذت و 

ٌَ و اؿزًتت  ،ما ؿاذث سكزكاهتا جسمؽ  !ِا هـَق اًلصابنٕامنا حي حمَ  و  ،اًومً  نيححم ًن ثلصذ 

ا اًوحؽ و    رهصى ماكنيف لك  ،ٔبهَ ٔبسيل يل ًحسو حيَط هبا دًصف، و ألملٌس خـمُص

 .وعري جمصوخ حيخرضط ٔلتسٔب ابًخرح   ،جسدِلغ

؟فبٔي ٔبمي س َحََ  

؟س مييش فَِو ٔبي ظًصق   

كصزث ٔبن ثخحسى  ،وحسثَ اًفؼَـةزواسة ًزي ٔبزاذث ٔبن متسح ؾيَ قحاز اًعمت وح

، جصوذ املضاؾصو  ألحاسُس وثثسذي مسًية ل ثـرتف ٕال مب ٔبن مجَؽ ما ٔبماهما،

 بٓمًٌا. ال جتس هل ظًصلً واحلة وألحاسُس ل ثبٔمن خاهة 

؟خحمي ثسل اًفذات لك ما س َواهجِافِي ث   

؟م ٔبهنا من ٔبول رضتة س خلؽ ٔبسريت وثؼي نشزل ًٔلتسبٔ   

******** 



 

 

ً خًخلِ ًشهصين تبٔحالم اًَلؼة فِياك ا ،ذَف اجلسزان ٔبظححت ٔبحة اخلَال اٌٍََك  ،اَ ذائ

مل  ،خيمي ؿىل املاكن سىون ،ضوء ذافت ًحسو يل ،ا ٔبمايممل ٔبؿس ٔبمزي صُئً  ،امؼَمة خسً 

مشس ل ، وموحوذت ل ٔبًوان ، ل ظوث،ل ٔبحس ُيا ،ل ػي هلم ،ًـس ُياك ٔبظفال

 الآلمحيمي  فؼَؽمصت ىل اًوحؽ ؿ ًسوش ،خبعى ُاذئة ؿازايً ُيا  مييشاحلزن  ،جرشق

ٔبمايم  ،هبأبي سواذ حيَط  ذزيًىين ل بٔ  ،ابًًس حة يل اًعًصقيه هناًة  ، ُشٍاخلشلنو 

ًـَس ٕاٍهيا احلَات من  ،ِاثًذؼص من حيصو  ،يف حسًلة همجوزت وخس ٔبزحوحة ثحسو ابًَةث

 ،اخسً  كسميةثحسو يل  ظححتبٔ  عصكاثاً ،فصحة ثخعاٍصو اًسٌلء ًخـاهق  صٌلًل و ًخخبٔزحج ميَيا 

 ،حوهل مضدذة يف لك ماكن مدـرثت ،ثًذؼص ٔبن ثحـر نخهبا زسائي ،يه راهصثَراهصت صلِة 

 حَضاءاً  اذلام ٔبحٌحةتني  ُو ًيسش ،ألًوان مجَؽ رتحيف مىٌة ثلري ٔبًواهنا اًحاُخةلك الٔ 

 ما تساذهل نامتنًفضي يف  َوهج احلزن، ٔبوخَاًفصخ تني  ًخبٔمي ،ًـي اًحَاط ًلري ما حوهل

اقٔبظاتَ و  ٔبحداتَ اهخؼازمن  مَت َؾَوه ،من حزن و مي   ،اٍمتينمن  ثـةًلس  ،صسًس ٕاُز

ا ا فضُئً صُئً  اًؼالم ًخلسم تني اًعصكاث ،حتَط تَ املايض رهصايث ماساًتمن الاهخؼاز، 

ما ؿاذوا  ٔبحداةًححر ؾن  ُوو ٌرسق اًسىون  اًضجَج ،ُزوًًسا ُزوًًساُو فَِ ًلصق و 

 !هلًلذ هخؼازالا ،َوسعٍاكذ ل ًـصف هفسَ  ٍ تحطءحنو  خساًؼالم مي  ،موحوذٍن

 .احافًِ ظفال اكلٔ ًدسىؽ و اًعصكاث  وسط ًلصق ،جسدِلغ ٔبحالمَ جفبٔت هومَيف مٌخعف 

ؿىل نخفَِ ؾحاءت سوذاء و  ،صاحة اًوخَ ُو، ابُت املالمح ،سوذاءؿىل زٔبسَ كدـة 

ٍك حىسٍو من ٔبؿىل زٔبسَ ٕاىل ٔبسفي كسمَِ ي ألسوذ ًيـىس ًِا تني  ،ظًو ػهل اًعًو

 ثعحق ؿىل ٔبهفاسَو  اذلاهصت ٔبًسي تَحيَط  ،رتاٍ لكٌل ػِص ضوء اًلمص اخلافتف اًزوااي

ؾلهل  ،مل هتسٔب ذكاث هحضَ ،ٔبظحح ٔبنرث جصوذت من جصذ اًض خاء هفسَ اًيلي كَحَ ،ًخىمتِا

 زاحئة ٔبؾز ٔبصزاض زحَوا وحصهوا هل اذلهصايث وحِست، ا همجوز مل ًـس فَِ سوىٌض حَ هوذً 

ل ٕاىل املاكن اذلي و ٌَوظ ًياضي ،َثَفاًيت  املايضملِس خبَوظ  ،ُو مىدي ذون كِوذ

متص  ،ماضََشهص ًخبمٔل ثضست لكٌل ث ،ًيس هَف ثحسو ألًوان ادلٍَكف ٔبزق كس ٔبظاتَ  ،زمسَ

 ،وهجَ ًحسو وعفي ذائف ،ًٍَصس وس َان ما حي ت ،ِحنف اًعوز ورشًط مرسغ ل ًخوكف 

سكزكة  ،انثريً  مس خلدهل هياةو  ،حارضٍ خيىش ،ماضََ خياف ،ًىن ل ًسزي من مارا



 

 

 َسخاخثوكفت ؾن ذق  ،ٔكهنا ثوكفت ؾن اجملئي مٌش مستمل ثـس جسمؽ من انفشثَ و ًـعافري ا

ا ادلفء  ابحثة ؾن ِاحصثف مل ثـس حتمتي جصوذت املاكن  ،أبػن ٔبهنا ُاحصث يه ٔبًضً  ،مبيلاُز

ا وألمان و   ،ًدمنى ًو ٔبهَ حيمل ،ؾوذهتا ، ًًذؼص ٔبن ثبئت هل جصاحئهم ؾيسلك ًومحصنخَ ًًذؼُص

 .حيمل مل ٍىن ؤبهَلك ُشا ٔبظحح واكـَ  جيس ٔبن جفبٔتو  تحطء ًفذح ؾًََِ

 ٕاىل اجلِةكفز ًَـرب  ،ٔكن زٔبسَ ٔبظححت زلٍِك ؿىل حسمَو  من تني نفَِ ٍصفؽ زٔبسَ

ول ًخبمٔل و  ًرصد ما، ًخـَق ثيشء ٔبنو  جسيَن ًخجاوس بٔ  وذ ،ى ًـهل جيس ما ًٍصسألدص 

 .ةمؼَم ٔبؾٌلق يف ٔكهَ خاًسو  ا ًخشهصمً ًًىس، ذو 

 

آلمَ و جلك زوة املس يني ًخس و ل  معٍص جسـَينًخس زوابً  ،ظـوابثَ ب سال ابًـلس ُو

ذَؽ ؾيَ ٔبحالمَ ؤبماهََ ًََخس تسوزٍ زوة احلزن  ،نمٌش سم الاتدسامةويس  ،اًـرشًين

ٔبن ًخجصٔب ٍ املسًية ذون ، ٔبحسمه ٔبسىٌَ ُشل ًالئَا ا خسًسً مسً ، ُياك من ٔبؾعاٍ األملو 

 :سبهٔلٌ و 

؟ٔبم ل ُيا ٔبُو زاٍط   

؟سٔبُو سـَ  

زمس ظصكاث خسًست و  زوحَ خحٍصصً  اًيت ظيـِا تيفسَ اًزىزاهةفذح لك مصت   احياول خاُسً 

،ًىٌَ ل ٌس خعَؽ ،تبًٔوان ظفي ظلري جٌصض خَ املحخسئة  

!حصىب يف اجملِولكس ودل و ٔكهَ  ،يف ٔبي ماكنمل ًـس ٌس خعَؽ ٔبن ٍصسوا   

:اكن ظوهتا ، ًلسعسىأًبقيَة مؽ ٍصذذ ا تـَسً ا ذافئً  سمؽ  ظواتً ٌ   

ل حىف  ،اًـواظف فبٔهت حمازيب اًلوي اًعامس مجَؽكاوم حاول و  ،ل حىف ؾن احلمل)

ل وواظي ظًصلم ، و ًعري ذؿَ ًشُة مؽ اًصايخ ،زيم ؾيم مجَؽ ما ًثلسلواؾن احلمل 



 

 

ً  ،بأن ُيافل حىف ؾن احلمل  ،ثيؼص ٕاىل اخلَف لك  زس ما، سبٔكف مـمو  ا جباهحمذائ

 .(؟اًسائس ُشا اًؼالم ددسذس  ًوانبٔ ٔبي و  ؟حىذفي ومىت ؟ُشا

وسىت ؾن اًالكم نثريت اث ٔبوكيف  ،ظوهتاثوكف ؾيس  ؾلهل ،يه ثلينٌسىت ًَخبٔمَِا و

 .هل ةًهنا ٔبمل ل ساذَيات، هعمت ٔلن  ًيفِم رواثيا عمته ،ٔبهفس يا ًيخبٔمي

:جفبٔت متصذث ؿىل سىويت  

.ُىشا اظامذً  ول جتَسحلكم مـي  ،اي ٔبهت -  

:تلحعة زذ  

،هتِ بٔ اي  ةاًخس َع ةاًرتهَح ؾضق ُشٍبٔ  -  

؟ُي من مضرتي ،حزانان ابئؽ الٔ بٔ   

  :ثرسؿة كالو  ،َحدمل ًسؾين بٔ 

  .... ةخاتؿمل الٕ بٔ 

.جمِوًل  هتِ بٔ فدـس كسومَ كس ًعحح معريك  ول،كسوم اجملِ خـجًلل ث  ،يلّ إ ذث تضاؾيت زُ   

ؿسًست مضفصت زسائي اكهَ ًوخَ ٕايلّ   

!اظحح وحضً بٔ فلس ٔبحتول تبٔي حلؼة و  ا مينثلرتيب نثريً ٔكهَ ًلول ل و    

مل  ،امهبمً  ٔبن ًؼي ُىشا َٔبزذث ،ًىين مل ٔبحاول حهل ا،مضفصً  اكن الكمَ نخحشٍص كري مدارش

ا ؾحثً  ؤبن ٔبساؿسٍ ؿىل اًيجات، اًحلاء مـَ فضَتٔبفِم ٔبو ٔبهين فِمت واذؾَت ؾىس رزل، 

 ترتنَ وحًِسا.ؽ ٔبن ًلٌـين ٌَس خع  ، فٌِل كال ًناكن ًخلكم مـي

؟صـوز قًصةًًذاتين  ٔبين يف تـغ ألحِان ٔبثـَمني -  



 

 

 ذيم ًعحح هًَدوغ ،ظصايفبٔ ذزانًني ثـحق يف الٔ  ص مت زاحئة ُصمونفبٔ ظـس س َازيت بٔ  حِاانً بٔ 

ن اًـامل بٔ صـص بٔ ًسي ؿىل امللوذ حىت ضؽ بٔ ن بٔ ما  ةس خعَؽ اًخوكف ؾن اذلاسبٔ ل  ،حاز

لك  ٔبختعىحىت ة حٌوهَ ةثرسؿ ٔبكوذ ء،ص َاء متيش تحطالٔ ن لك بٔ صـص بٔ  ،ٍصحؽ ٌَزَف

 ،زسغن نيت الٔ الٓ  حىت ،امً و ساتق املوث ذبٔ  ،ثيشءُمت بٔ ل  ،من حويل ةاحلواحز املاذً

 ةحويل ًُست هممحلَات ُمت فابٔ ل و هون فَِ اخلازسبٔ هَ سوف ًبئت ًوم بٔ  ؿملبٔ  ،ان اًفائزبٔ 

  .دٍصنابًلسز اذلي حصجسم ًلٓ 

؟ثـصيف ٔبنرثمارا حًصسٍن ٔبن   

،ااًعصكاث املؼَمة ٔبفىص ابملوث نثريً ٍ ُشحني ٔبسري يف   

؟س َحسج ل ٔبذزي مىت  

؟ ؤبٍن  

؟هَفو   

؟حىون هناًيت ممنو   

معَق  ًخذَـين ٕاىل ماكن ذاذهل ُشا اًؼالم ٔبًًضا، وسط اًلاذمةٔبذاف ٔبن حىون حِايت  

 ،ملمغ اًـَينيٌسجيين  ،ُياك َكاؿ ٔبسفي ٕاىل ًبٔذشين ،ًلصكين فَِ ،َ ٔبحسل ًـصفو

 .تسٔبهخؼص ًلٔ وحسي فبٔجًك و  اًَسٍن مىدي

 ٔبًس ٔلصزاض ٔبؾصفِم، ،اًـوذتثعَة و  متخس مهنا نثريت ٔبًسٍ حني ٔبميض تني اًلدوز ُيا ٔبزى 

ًىن ًحلى  ،سي ًسئبزى تني ُشٍ ألً ،حسيب ٕاٍهيا تحاًوًىن لكٌل اكرتتت مهنا ٔبنرث 

 .معريي جمِوًل 



 

 

ٕال  أبحسً  ثـاهقل  نفهيا الٓ  اًيت ٔبانُشٍ املسًية  ،َموثٌل ًوخس فهيا حِات ٕال مسًية ُشٍ 

  ترباؿةٌلختفهيو  اخلشلنحتمي لك اًوحؽ و ؾَون  ،َ ًرتى اًرباءتثيؼص يف ؾًَِ ،ثفٌََو 

 .اًحاسَنيو  اًضجـان

ورَط  تبٔمي مذالٍص  خـَقً  ،ٔبماهََ املًس َة اًحـَستي حلِحخَ اًيت ًضؽ فهيا ٔبحالمَ و حيم

 ،اخسً  ؿىل ٔبنخافَ زلِاًل  ابث اذلي ،نحىت الٓ  ًىٌَ مل ًوذؿَ ،ا هلًحسو تـَسً  ٔبمي ،زفِؽ

تـحق ثفوخ  ٔبص َاءًححر ؾن  ،وا حبلٌاهنم مل خيعئًحدسمون كٔ جيصحوهيا جلك ثساظة و 

 ؟اًسخِي هَفًىن ، و سُا ٔبن حصحؽًٍص  ،املايض

 !ؾن صـصت يف هومة كشًححر  ٔكهَ

ٍكً وسوف حيخاح ًو واظي ُىشا سُذـة ،َكسوم ٔبحدخ اصً ٌخؼم  اكٔلظفال ًؼي  ،صاحة ظًو

 ؟فِي ٔبظحح حَمَ واكـَ ،فلط ٔبهيا حنمل ًوًما ينمن ٔبذرب ُو

 لك مصت ًلَاةا ٔبمام َهفس ٍصيم ،فوز زؤٍهم هل حوهلمن لك ِـصفَ ف  زذاءٍ حيرض مصثسايً 

ًَخحف و  ،ماضََ ،ٔبوخاؿَ ،راهصثًَفرتص و ًيام  ؿازايً  ،ؿىل يشء مل ثلرتفَ ٔكهَ ًـاكهباو 

 !فلط ٔبحزاهَ

 ،ٔبس خلصة ، لكٌل متص اذلهصايث ؿًلّ اىهيى لك يشء ٔبن ٍمتَىٌا صـوزسما يؾ  ٔبظـة املواكف

هفس  ثسوزماحزال ؾلَيا ساذي ت ًىن ،يف ذوامة ا وزمغ رزل ضـيأبحدحيا تـضيا نثريً 

 :ألس ئٍك

؟ُشاهَف حسج و  ؟ملارا اىهيى لك يشء   

؟وثسخة من ؟ومىت  

؟ُؤبان؟   



 

 

؟حلسحبسس و ذَسة ٔبم اًـَون اًيت اكهت حصاكديا   

؟وتبٔي رهة افرتكٌا ؟دعبٔ من اكن  

ُشا ُو اًيشء اذلي ًلذي  جيـَين ٔبكذيؽ، اواحسً  حواابً  ل ٔبخس ؤبس ئٍك نثريت حصاوذين

ٕان نرثت  ،املضاؾص، ٕاهنا اًفو ى ادلاذََة وجضدت ألفاكز و ُامستًعصحَ وجثة و  إلوسان

يا جي   .هححر ؾن ٔبحوتة ـَيا هـُش مدـرٍثناًضجَج يف ؾلًو

جسسل اًس خازت ألذريت و لك يشء  زسؿان ما ًًهيي ،مثي املرسحِة احلَات لك يشء فهيا

  .ؿىل اًـصط

 

ً  ُي سبٔػي  ؟ا ٔبص خاق هل ذون ٔبن ًـملذائ

ٔبؾخشز ، ما ؿسث كاذزت ؿىل رزل ًىين ،حاًوت اًسىوث ،ا ذفن مضاؾصيحاًوت نثريً 

 مواسايت ملـاانت رزل اًلًصةن تني صـوزي و مل ٔبس خعؽ ٔبن ٔبواس  فبأن، ٔبؾخشز هفيسا من نثريً 

 ،هفيسو  سث اًس َعصت ؿىل اًخوافق تني حزينين ففلنيت ٔبػن ٔبن لك يشء اىهيى وبٔ 

، ين مل ٔبؿس ٔبحس تبٔي يشء، ػيًت بٔ ين ٔبظححت جمصذت من مجَؽ املضاؾصا بٔ ػيًت نثريً 

وسُت ٔبن اًؼن ُو ٔبنرب دعبٔ و ا ين ًن ٔبسسل هفس اًعصكاث جمسذً ابًًس حة يل نيت ٔبػن بٔ 

جفبٔت  ابلسدِلاعٔبن تـغ اًؼن ٕامث ٔلن مضاؾصي تسٔبث  ٔبًضاوسُت ، و س َواهجَ إلوسان

هت زانست راك مضاؾص احلة اًيت اك، وألمه من لك ُشا و ٔبساُا، توحـِا و حزهناتبمٔلِا و 

نيت ظوال ثسل املست ٔبنشة  مٌش حملت وهجم ،اًـعَان ًلّ ؿن مؽ ٔبول زحي متصذث ًخـَو 

وضرط كَحَ  ،زوحٌا، من ٔبسىٌا كَحيا و ال ميىٌيا وس َان من ٔبحدحيا ًومً  ،ؿىل هفيس

، ًىهنا حصحؽ كَحَ ٌَحَات انثريً  ثؤملَ ثسل اًعسمة ،ثوكف ؾن اًيحغ ًخوكؼَ ظسمة وِصابئَة

 جفبٔت مصت ٔبدصى.



 

 

ٔبو لكمة  ،وهجَ ثـَو دسامةات اكن ٍىفي  ،اكن ٍىفي هؼصت مٌَ ،ًلس ٔبزحـخين من خسًس حلحَ

 ؟ٔبًِشٍ ادلزخة ٔبحدحخَ ،مجَؽ ألحاسُس مصت واحستثوكغ لك اذلهصايث و 

 ؟ٔبذربين اي ٔبهت ٔبًِشٍ ادلزخة ٔبحدحخم

 ،اًسىون، و املوث ،اًؼالم ،زكة من ثسل اًيافشت اًضوازغبٔ  سثخبعى دفِفة ذافذة ؿ

مصت خيمي ؿىل  ،ٔبمامَ دوف صسًسٍنو  خَس هبسوءبٔ  ،املاكن خنيً ٔبحوة تـَين اًسوذاو 

ل ٔبذزي  ذافت سوى ضوء يشء ٍصى يف ُشا املاكنل  ؟هَف هل ٔبن ًـُش ُىشا ،املاكن

 .عفبٔ من ٔبهفاسَمشـة حاكذ ثمن ٔبم  ؟اًلمص اخملخفي وزاء اًلَوم اهـاكشٔبمن  ،من ٔبٍن ٔبىت

خيصح مؽ لك سفصت  ،يل كوهلًلول لك ما مل ٌس خعؽ  سفري ٔبهفاسٍَصجتف، و ُو خاًس  جباهيب

 زمغ اخسً  ٔبهَ تـَس ؾين خيَي يل ،رهصى جس خوظيَو ًًىس  ٔبمل لو  كعة موحـةو  حزن هحري

، ل اٌََي وـزف مسن ؿىل كِثاز همجوز يف ُسوء مٌخعف اٌََيدعواثَ  ،مين كصتَ

 ؿىل ٔبضؽ زٔبيس ،ًخعاؿس من فَ ، ضحاةٌض خس اًربذ ،ًدهنس ،هلل ٔبحس ًعفق ٌسمـَ و

 .ثيارهصايصازذت اًفىص وحِست مؽ رشًط  احلائط

 ،املخىصزتادلائة و  دٌاكذيامضاحصاثيا و ل خيَو من مصخ ًِو و  ،حضاكث ؿَت ،ٔبايم مضت 

 ؟لك ثسل ألوكاث من حننفبٍٔن  ،ؿىل اًحال متص حلؼاثو  ثـوذظوز  

؟ؤبٍن ُو من هفسَ  

.حىون ُشٍ يه اٍهناًة ميىن ٔبن ،زمبا ًن ًبئت و بئتس َزمبا  اًومً  ينئبهخؼص حب   

 

زسكيت من فِا اًخسمة!حني  كاس َة ٔبٍها احلَات مك ٔبهتِ   

ػاملة ٔبٍها احلَات حني ؤبذيت ٔبحالهما ٔبمام ؾًَهيا! مك ٔبهتِ   



 

 

 

: هعلُت جفبٔت  

 ،ينًلذَمصخم و  كَيب جيصخ حسًثم ،اخسً  ؾحازثم ابثتحًزية و  ،لكٌلثم ٔبظححتنئُدة  -

 ؟ؿىل وهجمألمل اًحاذي احلزن و لك ُشا  ملا

؟اذرتث احلزن تسًاًل ٌَفصخملارا  ،ٔبين ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبًون ؿاملم تبًٔوان اًعَف ػيًت   

؟اثؼي ظامسً مل  ملا ،حـَت ألسوذ ًعلى ؿىل ألتَغو  ألمي ابًَبٔشتسذث ًلس   

ٔبذربين! ؟ملا  

اموزاء  زوضتٔبػيين  ،اي ظلريي ًٔلسف -  .خمََيتيف زمسها ٔبماين و  ٔبُو

لكٌل اكرتتت ، انثريً  ٔبهت اتخـسث كدي ٔبن ثلؽ ٔلس يسك مٌم كََاًل  لكٌل اكرتتت دعوايت -

 !ٔبنرث فبٔنرث اتـسً  ٔبهت ٔبنرث اسذذث ٔبان مٌم

ٌَون ضخر ابد ث  خسثماًعَف وهرثث اًوزذ ؿىل ألزظفة و  لكٌل ًوهت صوازؿم تبًٔوان

 !فبٔنرث ألسوذ ٔبنرث

.ثـحت من امللاومةًلس   

.ٔبػن ٔبن  كواي ذازثًىين  ،ٔبان ٔبكاوم   

ٔبذربين! ؟ٔبهتفا ابزل اي  ،معصٌَُعول  مؽ لك ثفلس جًصلِاو  ثعحح ابُخةٔبًواين تسٔبث   

اًل  :هعق  مثحهنس ظًو  

ً اوسجِا ذبٔ اًعمت ًليت اًيت  - ؟ظامت انبٔ اًيت ثلال و  ةص َاء اًصائـومل جسمـي الٔ بٔ  ،ائ    



 

 

.ًفازكين ل اذليظسًلي  ٕاهَ ،سوذون الٔ َؾضق اٌبٔ ان بٔ   

س خلًوني مجَي تتـَس ؼصتصيت ًِا هؼن هإ  ،اهبمضىوك و  ةنيت مضواؾحاز  ،اي ظفَيت  

.مثًل س خجصحني المس هن إ و   

:ؿالماث اًَبٔش ابذًة ؿىل وهجييَت و ك  

!أكهيا مل هـصف تـضيا ٔبتسً و ان ثلري -  

ىزحيِا من وهضم ادذالفاثيا و  ،ٔبزواحٌا ثخـاهق  واحست هرتكملصت ذؾيا  ،ملصت جنصة ذؾيا

 .اًواكؽ ًيعفو ؿىل ذؾيا وس حح يف ٔبحالمٌا ،ذغ ٔبًسًيا متسم تـضِا ،ظًصلٌا

؟ُىشا ٕاىل مىت س يؼي مـَلني  

ٔكهنا ثحسو يل و اًضمس لكٌل ٔبرشكت  ،ل ومه ًلَق ٔبتواتَ يف وهجياو ،ًـرتف تيال واكؽ 

ًىهنا ثؼي ؿىل ٔبمي ٔبن ثعي يف اًلس  ،اخًََ  تسا يل حنَهبالكٌل ٔبىت موؿس اًلصوة ، و ثضحم

 .ا مثي حثةًعصحم ٔبزضً  ،ميزكم ،ُو يشء مؤمل ألمي اهـسام ،من خسًس

 ذاذهليف حيمي  مٌا لك ،ُياكثفوخ ُيا و اذلهصايث  زاحئة ،ُياك زقحة ابلتخـاذ ؾن ادلَؽ

لك  ،ًعازغ تساذهل ل ًعَة تي خلك مٌا دلًَ يف كَحَ حص  ،وثل  متل حصحي و رهصى

ٍ ًخلاذز ُش فذحٌِلث ل و اؾًَهيلمغ فَِ ثًذؼص اًَوم اذلي ث  ًتال س و ،اهناٍه ذؼصثً ًوم 

 .ادلهَا هبسوء

 :ؤكهَ ٍمتمت تعوث اكهلمس كال

َوخ يف حمَعِا ً ؾيسما ثحدسمو  ،ء اًلمصذسُا ٍصجسم يل ضو ص يف ؼهبٔ ؾيسما  ،اكهت مجٍَك -

 ةُاذئ اكهت ،اخسً  ةاكهت جًصئ ،اخسً  ةاكهت زكِل ،اخسً  ةثس َع اكهت ء،هوز اًضمس اًوضا

ا فصاكً  هنا حصهت يفّ َت لٔ ػًَها  اياكهت و ،امين خسً  ااكهت حزءً  ،ايب خسً  اكهت هتمت ،اخسً 

 ا.خسً  اهحريً 



 

 

 ةذائف هنابٔ ًحسو  ،تسوين تؾعفوزيت وحِس ،يف ُشا اًخوكِت خيصح اًـلي ؾن اًخوكِت

مل رسط كس جسخة هبشا الٔ ن ٍىون بٔ خيَفين  ما لك ،؟ هبا كس حي   ؿمل مابٔ  ن لالٓ   ،ةحًزيو 

 .ىل واهجة اًوحشإ  ةظاز اًلوكـإ ن خيصحين من الٓ  هَلٔ  ؛دصبٓ 

 

ا بٔ  ذافبٔ  ،ًصوهحا زويح فساءً و  ،جلسسُا متىن ًو اكن حسسي وكاءً بٔ  ن ًالمس صـُص

ت.اذفوق املـخاذ اي سث ة دلزخةيه زكِل ،هـم ،ذسُا ذسُا فِجصخ  

صت الاوزهَسا حبة معَق ثسل اٌٍََك صت اًرنحس مؽ ُس  اًيت زظسُا اًلمص حِر حصاكعت ُس

 تاكهت اًثوز ،ءذفو حٌان و  تتلو  تظصاف اًحازذالٔ ذالًِا ثخالمس  حبصاكث مشٍُكو 

ذكاث كَوة ًـاصلني يف حٍزصت و هفاش واملوس َلى يه زوزت الٔ  ؼةيف ثسل اٌَح تاملس َعص 

يف خمََيت  ىثدسازغ اخلع ن،هنا الٓ يف راهصيت كٔ  ةؿاًل ثسل اٌٍََك لحزال ة،مواح اذلُحَالٔ 

 .كازة ؿىل الاىهاءامنيئ ُمثي رشًط ؾصط س 

 

اًيت  تاًوحِس  ةهم  اًلضَلٔ  ؛اجلسال فَِ ن ًمتبٔ حزاًني ثرتتـني ؿىل ؾصص حيال  ما ،مرييتبٔ 

.اهخرصث فهيا ثرشف  

م ؿىل انبٔ حىت  يت اٌََيبٔ ن ًبٔ وما  ت،حلحَخيت اًحـَس زوابً  ظصس من صـاغ اًضمسبٔ لك ًوم 

ي مل ٍىمتي ومٌش معص ،مٌَ اءىهالامي بٔ   .اىين سـَس خسً ً ،نفين س َىونهَ بٔ ًحسو  ،ظًو

:حبزن ًصس اًربقويمل زذذو  ،اتدسامة ابزذت اتدسم  

!   مجٍَك مهبٔ ٔبثـَمني 

؟ان مذـة هوظن حمخيبٔ هوظن حمصز و   

 



 

 

:مث واظي  

؟ةُي س خلدَني اي ىصحس َ ،سوذاء توزذ ُسًمِ بٔ  نبٔ كصزث   

.ًُست ظفة مجٍَكاًرنحس َة  ًىن ،اًوزذت زائـة -  

؟ٔبثـمل ملارا  

: رشخ هلتسٔبث بٔ و   

 وسان اًرنحيس ٍصىمبرخَف مـاىهيا ثـين حة اذلاث وألانهَة حِر ٔبّن الٕ  اًرنحس َة

ٔبثت لكمة اًرنحس َة  ،ًضؽ الٓدٍصن مباكهة ٔبكي مٌَفسَ ألفضي يف لك يشء همٌل اكن و ه 

ثسخة حٌلهل و  ؛ا خسً اكن ُياك رسط ًسؾى انزسُس واكن مجَاًل  ،سعوزت ًوانهَةبٔ من 

 اؾخاذ ٔبن جيَس ؾيسُا معّوًل وهجَ ادلَي يف املاء  اهـاكشؾيسما زٔبى و  ،ؾضق هفسَ

ػِصث اًيت فلصق و كفز يف اًححريت  ،ٔبن ًَمس حٌلهلٔبزاذ  راث ًوم و  حٌلل وهجَمذبٔماًل 

 ٔبًًضا دليت اًرنحس َة بٔ املص  ، ًىنهت ُشٍ اًوزذت يه اًرنحساكو  ،ماكن خَوسَ وزذت

 .ؾهنا كعة 

  :يل كال

 :دصوالٓ  ة،انهَىصحس َة اًعحاغ وحة اذلاث والٔ  :ولالٔ  ،حتمتي مـيني س َسيت ةاًرنحس َ -

.مل ٌَـاصلنيؼمؽ اً ُو اًخفصذ يف ادلال  

  .خسِث بٔ   ؾصفذَ، ًلسمن كدي واملـىن نٌل ةاًلعٔبؾخلس ٔبهين كصٔبث 

: َتك  

اًضرط اًرنحيس تفرتت من  نلٔ مجٍَك عفة ت ًُست احلاًخني يفاًرنحس َة  ٔبن يبٔ  -

 .ثرصفاثَو  انهُذَبٔ َفلس اًس َعصت ؿىل س  اًفرتاث 

 



 

 

:زذ تثلة ؿاًَة  

ً اىن ذً ة،سُئ ةظف ةرنحس َاً -  ةؾن ُح توادلال ؾحاز  ،املالمح ومجََصزاض بٔ ا حيخوهيا ئ

 ة.ًَِإ 

 ،ًخحسج ؾن حٌلهل ،ُو ًلعس هفسَ ،ثفحعَبٔ  ٔكينظاًـخَ تيؼصاث مذبٔمٍك يف وهجَ و 

 :فَعاملا اكن ًفذرص تشزل

شا ُؿىل م مـمذفلة ان بٔ و  ،ادلال ظفة ٕاًَِة مييحِا شل ملن ٌضاء من ألصزاض ،هـم -

 اًؤمن متامً  ،اًثلة اًـاًَة ابًيفسودلًَ  ،ؿاصق ًيفسَفِو ظفاثَ ممزيت  اًرنحيس ناًالكم ل

 .انذزتبٔهَّ فًصس من هوؿَ و

: زذ جلك ُسوء  

صزاض ثسخة ورسط من الٔ ان بٔ ثياكض يا  ،يف سمن مىض ةاًرنحس َ ةثشهص ُشٍ اًلكمبٔ  -

 ة.ُشٍ اًلكم ةسمبٔ  موضؽ حًضامو حضم مث ٔبهكي الكمَ  َُِِ ة،ٍ اًلكمُش

: تبٔسَوة كري ملذيؽ كَت  

ًىين  ،فلط انين ًفىص تيفسَاًضرط الٔ و  ،انينبٔ اًرنحيس  ،ظاًل بٔ حهبا ال بٔ ف ٔبان مابٔ  -

 ؟ابًرنحس َة ملارا هـخين جساءًت تساذًل،

ي حصَح ٔبهين ىصحس َة، و  ؟ذزيًىين ل بٔ ُو  

.معىبٔ احلة  نبٔ تًلال  ٔبهَ مجََيتاي ثـَمني  -  

(.لالًُ )كَها هفسم هت بٔ و  زمبا، -   



 

 

 مِ )ٔبان مل ٔبوس ٔكن ًلول يل ا بٓدصحسة مٌَ الكمً ٔبو حاًوت ٔبن بٔ  ،ظسق الكمَٔكهين مل بٔ و 

ًىن  ،ا تسوينٔبو ٔبن وكذَ اكن ظـحً  (لسثمِ ذف )أبو  (اص خلت زلِ )ٔبو  (ظٍَك ألايم املاضَة

 .مبا ًسوز يف ؾلهل ًن ًخـصى ٔبمايم ًَزربين ،ًن ًـرتف تبٔي يشءمل و ا مثهل رسًع 

 .ثخسم مث ذذي تسوامة سىوث وـاذثَ

 

 حىون وازلة من هفسِا، سوى ٔبهىث نربايئَ اًلاثييف قصوٍز و  ا ىصحس ًَ زخاًل  جيازيل 

 .من ادلَؽنرث بٔ  رسعَها حتة ،ٔبنرث مٌَ ةىصحس َ حس،ٔبهىث ل هتمت لٔ 

 

 :احلزن اًحارد كائاًل  ٔبمل زفن ًٍىٌَ اكخيفي هفسَ تفصخ اكرة، و حياول ٔبن  اكن ٔبحِاانً 

فصحة ٔبًوان اًٌصضة خسًست حصمس من ٔبٍن يل ج ،األًوان ٔبتسً  مزيبٔ ٔبؿس ٔبس خعَؽ ٔبن   مل -

 ؟فلط تاًسـاذو 

 .ٔبمٌَة يل زسكوالك حمل و  ،هناًيتٌس حق   اذليذَف ػًل ٔبزوغ

:ذائًا ٔبجساءل  

  ؟س خىونيف ٔبي ماكن ٔبٍن هناًيت؟ ومىت؟ و

ذياز ف  حعايماخلافت ؿىل تلااي  ضوئًََـىس اًلمص  ًؼِص  مؼَمةًٍَكمٌخعف  ؾيس ٔبحِاانً 

 .بٔحزاينت اًعصكاث

از اًحَضاء ثَوهت ثسواذ دِاًِا   ،من اًخرش ُصتت ٔلؿُش ؿىل هوهة ذالٍ  ،حىت ألُس

 .ٔبن حىت ُشا اًىوهة ابث ٍصفضينًىن اًؼاُص 



 

 

يتا مص  رسًع  بًٔتِ حسج ٔبن سَ   ! اكن جيَس جباهيبتُامن  ت ؾن ًُو

من ٔبان! حىت ٔبؾصف .. مل ٔبؿس.ٔبان  

اي ُشا، ٔبهتو   

ٔبزحوك! ٔبذربين ؟هونبٔ من ٔبثـمل   

  .مل جيحينمصت و

!ٔبذربين ،ل ثعمت  

:ظال مصخَ فلَت  

؟من ٔبان ثـمل ل اُي ٔبهت ٔبًضً   

،. ل ٔبؾصف من ٔبهون ول معريي ما ُو ٔبان   

؟ُشا ٔبًـلي ،يه وهجيت اًلاذمةما و  ؾصف ٕاىل ٔبٍن ٔبان راُةبٔ  ل  

؟تـَس مٌفىٔبهنم زموا يب يف ٔبًـلي   

من مارا  ذائًا ٌحن هـصفف  ؾيسما هخذـس ،اوحِسً  حِاثَ ٔبظححت هكن ٔبًلوا تَ يف مٌفى تـَس

  ،ؾن مارا هححرو  ًىن ما ل هـصفَ ٕاىل ٔبٍن هشُة ،هنصة

ؤبماهٌُا.ض حَ ٔبحالمٌا ى ل ج ٔبدص  وهجة هؼص ٌَحَاتزمبا   

ل ًحاغ تي  ألمل ُيا ؛ألمللك يشء جمثن ٕال احلزن و  ،املسًية اًحائسة اًيت ذذَهاٍ يف ُش

از ،ا حٍزنيُ لك يشء  ،هيسى جماانً  ٔلن ابئـة  كاذزث اًفصاصاث ٔبزضِاو  ،رتَت ألُس

 .ابئؽ املضاهقوحي ماكهنا اجلالذ و زحَت ،اًوزوذ ُيا مل ثـس موحوذت

؟ان جفبٔتضس   ؾيسما ىىون حًزيني ًعحح اًلك   اي حصى ملارا  

.فيىْ حزهيا ُشا ل ٍَ  ٔكن  ، و ٔكهنم اثفلوا ؿىل هرسان مصت واحستو   



 

 

.... املسًية ُشٍيف   

 

ُيا زمغ ٔبن  اس خوظيت ٍ اًفذات اًيتجتَس ُش ،أللٓمو  ألحزان ،اخلَاهةاًوذاغ و  مئلُااًيت 

ٔلهنا ٔبحدت ٔبن ختصح رزل اًلًصة راث  يشء ٔبي ثـيفِيي مل ثـس  ،ادلَؽ ًخحاىش ٔبن ًؼي

از من خسًسف  ،فـَلت يه اًثاهَة تني خسزاهنا ًوم مهنا  ؟ِي سدذفذح ألُس

ا  ُي ؟اًفصاصاثحزوُز  

ٕاهنا يه، يه من  ا ؿىل لك مـاين احلزن،احلَات مل حصمحِا فِيي ظلريت خسً  هحري تساذَِا،وحؽ 

 :اًسؤالًىن ًحلى  ،ذذَت ٕاًََ إبزاذهتاو  سىٌت ُشا املاكن

؟احلزنثـوذث ؿىل ُي اًفذات   

؟ثـوذ ؿَهيا ومل ًـس ًلوى ؿىل فصاكِااحلزن  ٔبن ٔبم  

ل ٕار ٕاهَ  ػي ًًذؼصفعسكِم و  ا تبٔن ٔبمَ س خـوذ،نشتوا ؿَََ ًومً حاٍها وحاٌك ظفي ًدمي 

 املوىت ل ًـوذون اي ظلريي، فزق ٔبمسل جصؤٍها جمسًذا. ،ًسزي ٔبن املوىت ل ًـوذون

 .ول ثًذؼصي لك ًومكعـي ألمي وكاذزي ُشٍ املسًية اف ًـوذون اي فذايت،اًلائحون ل 

 

 

 

 

 



 

 

ا ل ًلوذ يف ؾيسما ًعحح اًعًصق مـوخً  ،ألحالمألماين و  حتعمُو  ًواهجياما كس  ٔبسوءن إ 

ىون تني اخلعوت و  ،اًـوذتظًصق ألكَة ٕال ًيفس   مجَؽ املواهؽ، و مئة حاحز ألدصىٍو

ثعحح ادلكائق  ،ازحـت ٌَزَف ؾرشً  دعوتلكٌل ثلسمت  ،مدخلاانل ٕاىل و ًوظحتول ذون ا

 .ععسم مبخاُاث اًعًصقهدعوظِا زلٍِك و 

؟اخلوف واًلَقمن خيصهجا من  ؟ألملاحلزن و  كَهبا ميسح ؾنمن   

؟مىت س يضحم من كَحيااي حصى  ؟وألمانٕاىل ٔبزط اًسالم  ُاَست من ًبٔذش   

******** 

.ٔبحسمه..  

.عصقضَـت لك اًتـس ٔبن  سمل ُشٍ اًعفٍك ذلئاة اًوحؽ متزكِا   

...ٔبحسمه  

ل يه ثـصف ٔبٍن ظازث، ،حصوِا مبيخعف اًعًصقوعلريت و  ٔبذش تَسُأبمسىِا و   

 ول يه ثـصف ظًصق اًـوذت.

،ٍ املسًيةُشظصكاث ًلس ضاؾت يف  ،ااًفصاق موحؽ خسً   

:دضدت تبٔؿىل ظوهتا مدسائٍك  

؟زل ٔبذربين، من ٔبان ابًًس حة  

؟ومن ٔبهون  

.متٔل لك ألمىٌة قَاتمزاحئة فال ٔبخس سوى  ٔبحبرالاهخؼاز ٔبحبر ؾيم و يف   



 

 

  .... ٍ املسًيةُش 

 ،احلة مميوغ ،ل ثـرتف تَاملسًية ل ثلدهل و ُيا، ال مـىن هلفل ًوخس تني سواايُا احلة 

فِيا ل ًَخلي اًلَاة اًفصاق و  حصة رزل مل ًََق لك من و  ،يشء ؿسم كذي كدي ٔبن ًودل

مصت راث  ،املؼَمةاًعصكاث و يف اًزوااي واخلَال ذَسة ألحالم و  جفواثألحدة ٕال تني 

 كسزواو فبىٔت تـغ احلاكسٍن احلاسسٍن  حـَخَ ٌس خوظن زوهحافذحت اًفذات كَهبا ٌَحة و 

  .ٔبمام ؾًَهياحلة اب

حيمي ذاذَِم معَق و ، ًىن من اخلازح ًحسون مجََني ،ذ ذىم كسميةاًخرش ُيا ٔبظححوا جمص 

ممَوء و ؾفن و  هنت تي اا ٔبو ظافًِ ذاذَِم ًُس هلًِ  ،خمَفمؼمل و ذاذَِم  ،امن اًلموط نثريً 

 .ٔلهنم ل يشء اا هحريً فصاكً ظحح بٔ ذاذَِم  ،ابًلحاز

.ًىن ُياك يشء ٔبمل تَ ،ما تَ ابًخحسًسل ٔبذزي  ا ٔبو ضَلًا،حملت يف وهجَ ادلَي ثـحً   

:سبًٔخَ   

مذـة؟  تملارا ٔبه -  

؟ٔبمه اًخرش من ضاًلوك  

؟سواذ ذاذهلاً  وورش اًىٍص و من كريمه اي ظلرييت ذوس اًـامل -  

!ل هتمت هلم -  

ٔبانش اًحلِة ا و ا واحسً ميىن ٔبن ثعاذيف رشٍصً  فبٔهتِ  ،اي ظلرييت ؿاملي ًُس وـاملم -

ألص َاء من ُىشا فصضهم ؿًّل اًؼصوف و  ،ؿاملي لكَ ميَؤونٔبان فألرشاز نرث  أبم ؛ؿاذًون

 .حويل



 

 

متيُت ًو مك  ،واظي ظًصلممم و ٔبسهحم من ٔبما ،مه فلط ٔبص حاٍ ثرش ،اًُسوا ثرشً  ُؤلء -

، ٔلًسي من ظًصلم ُؤلء ٔلؾزف اًفصخ ،ٔبين ذذَت ؿاملم املؼمل ٔلزمس ألًوان ادلٍَك

حىت ثـُش  ،ٔبزمهيم نيحااتث ضازت ل جس خحق اًـُش مـم ،ٔبكذَـِم ٔكصواك ،اخلوهة

ٔبمتىن ًو  ،ًو اكهت تبٔكىل ألمثانٔبصرتي سـاذثم حىت و  ٔبين ٔبس خعَؽ ٔبن متىن ًوبٔ  ،ثسالم

ٔبن  كٔبًزس ٔبان ؟ًىن ُي حىفي ًساي هلم ،محَخم مهنموضـت ًسي اًعلريثني و  ٔبين

حصك اًلصاز ًلَحم حىت ٌسرتحي من ا ،مل ًخبٔدص اًوكت ،حصك لك يشء وزاء ػِصكا ،حصاتخ

خم وميحو اتزخيم ل ثسغ ٔبحسً  ،ثسالمؾش لك يشء و  حصكا ،ُشا اًعرة ا ًعمس ًُو

  .اي ؾٍززيل تلاء ًثائص مسى احلَات ، ًىن امـخلساثم ؾحثً و 

 

كال راث ًوم: َٔبه ٔبرهص  

رشذ تخفىرٍي تـَسا مث  فَُس يل مواُةٔبما ٔبان  متخَىني مواًُحا زائـة؛ ٔبهِت  ،ٔبان ٔبحسسك -

 كال مسرتسال :

حبٔ  ، ًوىناًلٌط ثا كس ثشهص ُ   ؟يف ُشا ةٍن املُو

حدل ح ،ةاًلذال واًصايضيف  ةي مُو حبٔ و  ٔبًًضا، اًِصوة يف ةؾيسي مُو  ل  ة ٔبينمه مُو

 حًِسا.انم بٔ 

حةبٔ  اًصايضة واًلذال ُاي ايي - حةو  ،مه مُو  ؟ًُش ما ثيام مٌَح ًىن ،اًلٌط نٌلن مُو

 !ذَهيا ؿىل زتم -

ح ح ًىن ة،نٌلن ؾيسي مُو ِا ةُشي املُو مس خحَي  ،ان ظلري صاظص فهيابٔ من و  ،جىُص

حيت مـي وثـحدين ثونرب  ،ثاليق ظفي مثًل  .نًلٓ  ونربث مُو

 :مث واظي

 ة.ودف ةثرصف ثرسؿبٔ ظـة املواكف بٔ ن تإ ان ثسزتت بٔ  ،زان ماك  بٔ  تَُِِِ ؿىل فىص  -



 

 

 .سم حىون تعيلي حَو نثري َُم ا -

ة حغ ثلسزي جسمهيا راكء -  .عيؽ رسط ملذسزه  حىت خسًزةً وصوًة ثـة اب وصًو

 :جفبٔت هعلت
 

 ،ملا ميوثإلوسان ٍصاتخ فلط  ،ذَلٌا ٌَضلاء ىشاُ ،زاحةل ًوخس فهيا ادلهَا ٔبن ًلًوون  -

 ؟مىت منوثًىن 

 .ًساثيا ؿاٌضني ؾصفَلك ما بٔ  ،ؾصفبٔ  ل -

 :و ألىس ابذي ؿىل وهجيي ٔبحدخَ

  ؟هدٌفس ياه بٔ تني املَخني كري اًفصق تٌُا و  ما -

 .... را َُم اًـُضةإ  -

  ٓ  .ٌُفجصس  يسبٔ ز  دبٓ د ثس ب

 ؟ مارا حسج زل جفبٔت !سالمذم -

 .حبَايت كََاًل  تـلساملص َاء تـغ الٔ  فلط ،ءيش ل ًوخس -

 ؟رتاتختهت مىت بٔ  - 

 .ًل اذؾي يلػ ،زاتخسبٔ  ءاًسوذا ؾحاءيتظَؽ من بٔ ميىن وكت  -

هن  ،فضيبٔ  ححًع  ءيشلك خعَؽ مهنا تَوم و س   ،ءاًيششا ان تسون ما ثعَة ُبٔ تسؾَسل  -

 .من ُشا اًيشء مذبٔنس

 !وفوق ُشا مضالك ةضَليف ختًَل حىوين  -

 ،ي اهت نٌلنثسؾاسة مبوكفم ثس ػسل مع ثعًل و ح ،ختَيبٔ زاخ  تسون ما ظـحة نثري -

 .شل ما ًضَـسل ثـةو

 ! اي شل -

يؼصي مثال ٌَصخي اًعامس ُو ت  ،تلسزت شل ءيشي بٔ ذز ًخجاوس اكؾصفَ بٔ ي اذل اًضرطو  -

 .هياة املضالك لي اًلوي اذل

 اًلك ًـمتس ؿََم (،ابمتان و سوزو)اًصسوم املخحصنة يف ي اًحعي اخلازق اذل هت مثيبٔ 

 .ك تعيصاٍو 



 

 

كِين -  ة.احرِت احملازة ثَزمَ اسْ  حىت   حِاانً بٔ  ًىن ظّسِ

  ،ٔبفضياهو ثعري  هحري ميبٔ ان ؿىل بٔ  ،تـسُا ثـة ًن ٍىونزاحة  شل إبرنرتاتخ س -

 م.ايالٔ اثَ ثضحم ؿىل ُدذشهص الكيم و س  تَومو 

ً  ،زالكمم حمف ،ايااااااااازة -  .ا ما ٌس يسين كدي ٔبن ٔبسلطذائ

 

ي رزل اًلًصة ظاحة اًـحاءت اًسوذاءذون ساتق ٕاهشاز زحي و  ، ظاحة اًؼي اًعًو

 .حصنين وحِستو  اًحـَس ؾين

 ،املمزيتاًلًصحة  مؼَمة ثفوخ مهنا زاحئخموحضة و من تـسك لك ألماهن ٔبظححت م

 هصيتوسط را ٔكهين جحزث ،ابث احليني ٌضسين ٕاًَم ،لك يشء فِم ،الكمم ،ثرصفاثم

 .ذاذَِا ؤبكَلت ألتواة ؿًلّ  رهصايثمو 

 ؟: ٔبٍن ٔبهتؾيمتت ٔبجساءل نثرًيا 

 ؟مارا ثفـي الٓن

ا ل جية ٔبن هفـي صُئً  ،اًلَاة ل جية ٔبن هـَس كصاءت الكم من حنة كصٔبث مصت ٔبهَ ٔبزياء

 مًكٔه، ٔبحس ٔكهم تـَس ، ذاذًلًىين ما ؿسث ٔبكسز اًخحنك يف ،سوى ٔبن هَِيي ٔبهفس يا

 .تٌُموضـت تُين و  نثريت ًكٔن خسزاانً  ا مٌش مئاث اًس يني،دضث تـَسً 

لك  ،حصحـين ٕاىل هفس اًحساًةتي مل ثـس ثبٔذشين ملاكن ٔبزى ٔبن لك اًعصكاث مدضاهبة و

 .اًعمتو  احلزنًحاش  ينٔبًخس اًفصخ واًرسوز مين و  ٔبحسمه ٔبذش ،مـيا كاس ًَ يشء ظاز 

يت  اًعريان ٔبان ٔبحاولو  ٔبحٌحيتُو  

.من خسًس فبأن ٔبًزس اًخحََق ؟من ًضمس يل ٔبحٌحيت   



 

 

.... ؤبهت  

؟ٔبٍن ٔبهت  

ؤبان ٔبزجتف  ،من اًصمحة ُيا ؿامل خيَو ،سىون خمَف ٌس َعص ؿىل املاكن ،حازلاًؼالم 

 .زٔبسَ لك اًحياذق موهجة ظوةو  ٔبؿني اًلٌاظني حصكدَ حبشزوـعفوز ذائف 

؟ملارا ختََت ؾين  

؟حصنخين ُيا وحِست ملارا  

ظححت بٔ  ،حًزية نئُدةاًَوم ظازث  اًرسوزثضج ابًضحاكث و اًيت اكهت  ألماهنثسل 

 ل جسمؽ كري ظسى ظوث ثرصد و ،تني املمصاث فهيا كري ظوث حنَحمموحضة ل ٌسمؽ 

  !تال ؾوذت، ازحًل : ازحًلجيَهبا

 ثححر ؾن يه، ثـُسة ة ًصصفة حٌانثـىس ألماهن ما تساذَِا، فصوهحا مؼَمة ثواك

 احلة يف ٔبؾٌلكِا.

 

ٔبو  ا من صفلة ألدٍصندوفً  ًىن زمغ لك رزل حناول نامتن لك يشء ،ؾيسما هخبمٔل هضـف

 .من هؼصاث اًضدمية

 ،هخالىف ألحوتة ،هخجاُي اًصذ ؿىل تـغ ألس ئٍك ،ما وزاءُا ٔبحس خنئب ٔبؾًٌَا حىت ل ًلصبٔ 

 ،يا فلط ًيثخت هلم ٔبهيا خبريهحدسم زمًغا ؾ  ،حناول اًضحم تعوث ُس خريي ،اهععيؽ الكمً 

 وكها حىت نلٌحٍك موكوثة ما ٕان حيني يعححً ٌس َعص ؿََيا  ،ًعحح اًعمت س َس الكمٌا

 .ًيلمؽ اًعمت املسددس تيايف حلؼة هلصز فهيا اٍمتصذ ثحـرثان  ،ذوذي تيا ل هبمثيفجص ف 



 

 

هلول لك و  ٔبن هفضفغ ،خـةاكن ؿََيا ٔبن هخلكم حىت ه  ،ازحىدياٍ حبق راثيا ٕاهَ ٔبنرب دعبٔ 

هرصد تبٔؿىل  ٔبن ،دصثضاث، ٔبن هسوهَ وىصمسَ وضرحعاث و ٔبن هحوخ تَ ٌَوزق ،ما تساذَيا

املِم ٔبن خنفف اذلي  ،ًرناتخ ٔبن ىزحي اًثلي ؾن ظسزان ،وحسانظوثيا حىت و ًو نيا 

 .تساذَيا

 

ٔبظححت  هفيس،ًىين جفبٔت ما ؿسث ٔبؾصف  شا نيت ٔبتسو،ُى ٔبو اًعاملا نيت خمخَفة نثريً 

، حصخ كَيب ،رتَت اتدساميت ،فلسث صـوزي ،فذات ًـجز لك من حويل ؾن فِمي

مصت  ٔبظاهبا ادلوذجفبٔت مل ٔبؿس ٔبحس، ؤكن مضاؾصي ثحدلث و  ،ؾن اًخفىري ؾلًلثوكف و 

 ٔبُاة املوثملا ؿسث ًىين  ،تت ٔبذاف احلة ،كَيب ٔبظحح ًًدغ تحطء صسًس ،واحست

ٓ ؿسث ٔبؾما  ،اًخضحَة حبَايتو  من ٔبخهل تسا يل  ،تصف هفيس حني ثيـىس ظوزيت يف املصب

.رسط بٓدص يف ذاذًل ل ٔبؾصفَٔبظحح يل  ؤكهَ  

ة من اخلازح نلَـة حمعية .، وضـَفة من ادلاذي هحُت من كشٔبتسو كًو  

 .هتاة هوز اًضمسحداهة ، و ا ؾيملك اًضوازغ حبثً جصوغ س خـساذ ٌَدساؿة دلزخة الا

سلط  مىسوزت وجياخ ؾعفوزاهـاكش ػًل، صاخمة وجحي و حًصئة حس اٍمتصذ وذائفة من 

.من ٔبؿىل اًلمة  

صت مل و  ،ُالث سوذاء ،ٔبهف ٔبمحص ،ـَون مذوزمةت ثضـة مجٍَك حس اًفذية و  وخَ راتي نُز

  .مٌش سمن جسلى

.احلساذ ؿَهياوٕاكامة  حًزية حس جضُِؽ هفيسو  جبيون ُس خريي فصحة حس اًصكط  

حصحت زخَِا وسُئة حس ٕاٌُلل هفيس.حاكء ؿىل كعة ظلريت ظَحة دلزخة اً   



 

 

؟ًست ؿىل كِس احلَات ٔبٔبان مِخة؟ ٔبم ما  

؟ ومن ٔبان  

!يشءل و يشءٔبظححت لك   

 ٔبان ما ؿسث ٔبؾصف من ٔبان.

؟من ثلف ٔبمايم  

ظوزهتا ٔبمايم.اهـاكش ٔبزى  ا ؾين ثسل اًيتقًصحة خسً   

؟من هفيس ُي ُياك من ًيلشين  

.الاهخؼازلس س مئت ف ألملمن لك ُشا احلزن و  ُياك ٔبحس ٌسححين ًـي  

ٔبل  !ٔبجنسوين ،فَِ وكـتخيصحين من ُشا املسدٌلؽ اذلي و  ٔبحذاح ًضرط ميس ًسٍ يل

؟ًوخس ٔبحس ٌسمـين  

؟ًدسَي اًيوز ذاذي كَيبًَحـس س خائص ؾلًل و  خاهة انفشيت ٔبل ًوخس رسط ميص من  

؟مىت سبٔػي ؿاًلة ُيإاىل   

ل يشء  ،مهنازت فذات تلاائبان  ،مـَلة ٔبان، حِات مل ًـس يفّ  ،موثل  ،ٔبحسل ، ُيا يشءل 

.ِاػصوف حسس مهنم ٔبَُىذَ ألايم تلساوت سوى  ُيا خسًس  

 مييـين من مواهجة اذليف ػ اخملَارزل اًفص  ،ًَفين من لك اجلواهة ،فصاػ فؼَؽ ٌسىٌين

 .احللِلةمسدٌلؽ  ِأبحالم زفض  ،لااخلَذ حسو  ٔبحالم ثـسث جهناًةيي س ًَه  هفيس حىت

َ مل ًـس يب   .ٔبان نئُدة دلزخة هحريت ،ئُدةً ًىذاتة ٔبظححت نَ ، حىت افٌس ه

 .ت ثسل اًفذات اًيت مل ثـس هتمت ول ثحايل تبٔي يشءفبٔظححظاتدين ًـية اًلسوت ؿىل هفيس بٔ 



 

 

هل ٔبحوِّ ألسوذ  ،مجَال ياحوً من  يشءلك  جٌصض يت نيت زمست ،زمسةجمصذ ًو اكهت احلَات 

مس خحَي  احَمً ا و ًؼي ُشا متيًَ  ًٔلسفًوىن  ،افصحً  ٔبحـهل نٍاحلز  ًون ادلهَا ًٔلتَغ،

 .اًوكوغ

ًَا ،ل ثخين ٔبحالما وِشٍ اي هفيس .فاًسلوظ من فوكِا س َىون كاس   

  :ذاذًل يف سؤالاً  هفس مـَ ٍصاوذين ٔبجضاحصيف لك مصت نيت 

؟من ٔبان   

؟من ٔبان ابًًس حة زل  

حية ٔبن  ،ٔبهَ ًـاهس ينخيربين ٔبو ٔبػن ِو ٕاىل الٓن مل ٌضِف كًََل و ف  خس ٕاخاتةول بٔ ٔبحذاز 

هفيس ؾن سؤايل وبٓذش لكٌلثَ ؤبفـاهل يف ُشٍ اٌَحؼة ويشء  ٔبان كاضحة مٌَ فبٔحِةٍصاين و 

 .ًو اكهت قًصحةٕلخاتة اًيت اذرتهتا تيفيس حىت و ًلٌـين اب

ـحين نرثت الاس خًذاخاث ثخ  مِيت،ٍ دل، ٔبصىو ٔبُسذ ٔبين ًن ٔبؾوذ حملاذزخَ، ٔبثوؿس و أبجًك نثريً 

 !بٔكول هل ابٔلذري ٔبهين ل يشء ابًًس حة هل، ساًيت حعَت ؿَهيا اًيدِجةيف زٔبيس و 

 حياول ظة  ين تي ًـجحَ وضؽ ؾعحُيت فِضحم و ريحيًمل ٍىن و اًالكم مك مصت ٔبذربثَ هبشا

ٓ ٕارا ٔبذزك ٔبه، و اًحزٍنن ؿىل اًياز ا يف هحريت خسً  ماكهخمِ يل: " دص مصاحي اًلضة ًلولين تب

ا صُئً  ٔبؾوذ ظحَـَة، و ٔبمصت ،ٔبكذيؽ "،ابًلَةما يف اًلَة س َؼي و  ،كَيب اي ظلرييت

 !مٌَ ًيلَة لك يشء ًىن من ٔبول دساز ٔبو ثرصف ًعسز ،افضُئً 

؟من ٔبان اي حصى :مث ٔبؾوذ ٔلسبهٔل من خسًس  

 ًَلول: 

!جميوهة ًىن ٔبهتِ  ،ٔبان فٕاين ٔبتلىٔبان ٔبو ٔبػي ٔبزحي  ٔبان مثٌَلٔبان  ًَخِم ثـَمني ٔبين -  



 

 

، ٔبثياىس ، ٔبثشهص،يشءاتزت ٔبحاول نخاتة ٔبي  ،قصفيت ٔلايممل ٔبكاذز  ا،ًحسو يل مؼَمً اًَوم 

  .تساذًل جيـَين ٔبصـص ابًخـة ، ًىن يشء مأبزمس اتزت ٔبدصىو

 

؟ٔبثـصفون صُئًا ؾن الاىىساز  

.ٔبن ًرتوم ثخرحط حلازل ،ٔبهت يف ٔبمس احلاخة ٕاًََُو ٔبن ًخزىل ؾيم رسط و    

؟صفون صُئًا ؾن اًعسمةُي ثـ  

 ممن ٔبسىٌه ًخعسم تبٔن من اًفاؿي ٔبؾز اًياش ؤبكصةثَخفت رضتة كاثٍك و ثخَلى ٔكن 

 .كَحم

؟ُي ثـصفون مـىن اًضَاغ  

ل ثلسز ؿىل قعت و ،جفبٔت جتس هفسم قعت ابٔلزطا حلازل و ٔبن حىون خاًسً  ٔبي

 جمازات ٔبو مؾن حزه ل ثلسز ؿىل اًخـحري ،ٌسححم ٕاىل ألسفي ما يشء ،ااٍهنوط جمسذً 

 .ٔبملم

.ذون ٔبًة ملاومة فلسث لك يشء ،من ًسك ٔبمام ؾًَِم حصى ٔبن لك ألص َاء ضاؾت  

؟ُي ثـصفون مـىن اًخحدل  

ً  ا،ابزذً  ،مضاؾصٔبن ثعحح تال  مل ًحلى  ٔكن كَحم ماثذون ٔبحاسُس و  ،املوىتا وِسوء ُاذئ

 ،دضث ٕاوساهة ممٍك ،مل ٔبؿس ٔبُمت مبضاؾصي ،ٔبابيل تبٔي ٔبحسمل ٔبؿس  ،اثهحضسوى  زل

 ثلَلين تٔبظحح ،ثرسؿة اًربق ـمصي اذلي ٍصوغجلك ما مصزث تَ تٔبظححت ٔبفىص 

 ،فَِ ا ظول اًعًصق اذلي ٔبسرئبثـحين خسً تيُها ومل ثخحلق تـس، و اًيت ألماين و  ألحالم



 

 

 ،ةحًزي ؿىل زهحيت ةهاًىمن صست اًخـة م ٔبسلط ،ممخست ٕاىل اجملِول ٔبمايم فلك اًعصق

 ل ًفِمَ ٔبحس سواي.، الكم جضوص ين ألس ئٍك يف ذاذي زٔبيس ،جصويحٔبحبر ؾن ُسوء 

ٍك وسُت  ػي ًىين بٔ  ،ٔبهين وحِست ولك ًومٌضـصين  يشء حويللك   ،اًىذاتةٌََال ظًو

  .دسمبٔت ا ففصحً  ينحىِث  س خحسج مفاخبٔت ؿىل ٔبمي ٔبن ُياك

مصمِة ٔبان ؿىل ألزظفة كازكة يف  ،مل ًعي مؽ كعازاث اًلائحنيو َمذواظٍك اهخؼصث ٔلايم

 .ًىين ل ٔبخسك ،ثبئت كاظصت لك مؽ ٔبهخؼصٔبان  ُا ،اهخؼازي ألتسي

 وكؽ ٔبكسام ، ؾنتبٔؾَين ؾيَ ٔبس متؽ ٌَرعواث اًلاذمة ابحثة تُهنم ،خَس فوق اًىصايسبٔ 

 ،اي مجََيت) ( ٔبواي ظلرييت) :ثلول يل ،حصتت ؿىل نخفي ،ًَس جسححين ، ٔبثعَؽرزل اًلائة

 (.ُا كس ؿسث من خسًس

؟ تَِفة لك ًومجيـَين ٔبهخؼصك و م ٌضسين ٕأًَبي صوق ُشا اذلي   

،رسط مثهل ََ سس فصاػ ذَفٌميى  ل ٔبحسبٔ  احِسً  ُو ًسزك  

.؟ن، ًىن ٔبٍن ُو الٓ أبهين ٔبحدَ خسً  امتامً  ًسزك ، ٕاهَتـسٍ ٌكـزٌَ حاحيت ول ٔبحس سـَخفِم  

 

 

 

 

 

 



 

 

 .... هوم معَق

اق اًيفيسًيال مين اًخـة و وـاذيت  ؿىل زسٍصي مثي ٔبزمتي ؤبسمل ٔبموزي و  سملبٔسد ف إلُز

 .ل حسألمواث ل حصاك و

ٔبو ًبٔتَ ملا جيصي  ل ٔبحس من حويل ٍىرتجو ،الآلماًيوم مثلٍك ابٔلوخاغ و  لك ًوم ٔبذدل ٕاىل

 تساذسل وحؽفصاصم و ًٔبن ختدل مّص خًسا  ،حىت جتف ذموؾي يف ؾَين لك ًوم ٔبجًك ،مـي

 .ؿاًلة يف حَلم صونةمثي  وحؽ ًيزتغ زوحم لك ًٍَك ،املسًيةًفوق حسوذ  

ًىين ل ٔبس خعَؽ  ،هيسٔب ذاذًلاًرصاد تبٔؿىل ظويت وجلك ما ٔبوثُُت من كوت ٔلزاتخ و  ٔبًزس

 .تلوت ؤكن ٔبحسمه ًضؽ ًسًَ ؿىل في

:ين ٔبسبٔل هفيسإ  ،ن ثخحمي اًلًصةولًست ٕاىل الٓ  مك حتمَت بٍٓ،كَيب  اي بٍٓ  

؟ٕاىل مىت س خعرب  

  ؟ضقؼي ثـ ٕاىل مىت س خ

  ؟من تـَسحصاكة سددلى  ٕاىل مىت

؟ما وـاذثظامذً  س خلفٕاىل مىت   

  .ٔبفذلسك ،ٔبحن ٕاًَم ،لك ًوم ٔبميض ٕاىل زسٍصي مض خاكة

  .ةيً من هفيس احلز و  ،مهنم ،من اًـضق ،من احلةٔبان خمشوٌك 

 ،ٔبثوحؽ ،ٔبختحطٕاين  ،توحِس ًَرتنين ،اُشا ألمل ٔبًضً  ًَلاذزين ،أبخس هل ثرٍبصً ل مل بٔ تساذًل 

 .ٔبحس يف حِايت ًخواخس فمل ًـس ُياك ذاغٍ 

 

اًَوم  ًىين ،ٔبهنىذين اذلهصايث ٔبن تـس املوحش اًحازذ رسٍص اًحائس املؼملاً  رزل ٕاىلٔبذدل 

مل ٔبؿس ٔبؾصف و ت ذاذًلادذَعلك املضاؾص  ،ما حؼةَين سبٔدذيق تٔبحس بٔ  ،ٔبنرث خميوكة

  .اًحوخ تَٔبس خعَؽ كوهل و  ين ملٔبو بٔ  ٔبحس مين ََلٍك جالكم مل ٌسمـٔبانم  ،ظًصلي



 

 

َلٍك  ،ًـَِا ثضَهئا ؼَمةحاًىة اً َالٍ ً ٔبحالم زمست يف و  ،مل متي الاهخؼازَلٍك تبٔماين كِس 

آ  ة،قع ،جاكء ،هحريتخبَحاث   ص خاقبٔ  ،ٕاًَم اًَوم ص خاقبٔ  ،موحؽ ذاذًل يشءلك  ،لمب

 .إاًَم نثريً 

ًيفجص زٔبيس من اًحاكء حىت جيف ذمـي و  ،اًحاكءًُس دلي ٔبي حي سوى اجلَوش و  

ٔبهت  افذلسثينٔبهم  ثختث  لكمة وحِست ،ٔبانم ؿىل ٔبمي ٔبن ٔبفِق ؿىل لكمة مٌم مث ،اًعساغ

  .اًسالم مؽ هفيسًٔلمان و  اممخسً  احىون يل حرسً  ،لكمة ختصحين من اًؼالم ،أبًضً 

  ؟من تـَس تعمت اهنَازيؿىل  ضِسمىت س خؼي ُىشا ج  ٕاىل

حصنها ظلريت جفوت من  تفازػ اًعرب ٔبن ًدسَي اًفصخ ٕايلّ  تٌخؼص م بٔحذضن زسٍصي س ىتٕاىل م

؟حتت حلايف  

ِا مٌ اهخؼصث مٌم  زسائيحاماًل يافشيت ً  اًـعفوز ًبئتمىت  ؟نمس  شوظًو  

ٔبان تسوهم  ،اخلشلنو  حس اًوحؽ ٔبفذلسك ،زسائسل لٔبددازك و عَينٔلهَ ل ث ٔبانملِوزت 

ا ًُس هل ٔبحدم حدً ، ين ٔبؾضلمزمغ ٔبانهُذم مـي ٕال بٔ  ،ودضاذم هعاحئم ٔبفذلس ،ضـَفة

 ؟لك ُشا هَف س ميص ،ٔبذربين ًىن ،رال جسبًٔين ملاوحسوذ 

 

 اًحازذ يزسٍص  ضنذٔبح  ،ٔبذدل ًيويم ،كازؿة ظًصق مصمِة ؿىلوجثة ضائـة ٔبان، مضدذة 

ٔبانم  ،ًىن ذون خسوىو  ،وحـيو  حزين من كِصي ؤبملي و خيففًـهل ًواسُين و  املوحش

آ و  ٔبمايل، ٔبذدل ٌَيوم مؽ رهصاييت ،ادلموغ كس تََت وساذيتو  ل و ،ٔبوخاؾيو  حصويح ،يملب

 ؟ٔبٔبجًك هفيس ،زسٍصي اذلي ٔبظحح كربي ٔبهخحة ؿَََ لك ًٍَك ،مـي ًـي ما جيصئبحس 

؟ٕاىل مىت س َؼي ًخحمَين ؟ٔبم ٔبجىَِ   

 

.ذون ٔبن ٌسمـين ٔبو ٍصاين ٔبحس لك ًٍَك ٔبمازش هفس ظلوش ألمل واحلزن   



 

 

ٔبهخؼص ابئؽ اًيوم ًـهل ميص من  ألماين ٔبزظفةٔبخَس ؿىل ٔبثؼاُص إبقٌلط ؾَين و  لك ًٍَك

 .هيحين اًلََيو  خاهيب

  ،احلَات ؿمل ما ختفَِ هواًُسبٔ ان بٔ  ،ًسًياتبٔ يف ُشٍ احلَات هعيؽ حِاثيا  اي س َست كَيب ادلٍَك، -

مل و ادذربهتمذاجصث اًخرش و ًلس  ،حِايت اًيت ؾض ها دص ٌَوحٍو من ذاللؿمل اٌَون الٓ بٔ 

حًعيـون حوهل ن اًخرش ضـفاءبٔ ؿمل بٔ  ،سلبٔ  صمه ً ت،ًعيـون حوهلم اًلو  ة،م اًُص ىن حُو

 !ا ًنكثحً  ،مـرش اًخرش ا ًنك ايثحً  ة،خيفي مالحمِم اًحائس ،دوفِم ادلفني احللِلي خيفي

  .ظلريياي ٔبؿمل ٔبن احلَات ٔبهنىذم  -

: ٔبي ظاكة حتّمي دلًَ؟يف ٔبحِان نثريت نيت ٔبجساءل  

. ؾيَتسًل  ٔبسلَِ لك ًوم ل ًفلس ألمي املخحلي هل ، ويكحىت ل حيحطًىين مل ٔبػِص ُشا   

ا ةٔبمحََ وحٌلمة ثخسط حٌاحهيا ًخسفئ ؿَََ وعفًل، ذائفة ٔبان  .ظلاُز  

ٔبثـَمني؟ -  

ً اذ هت بٔ ن ثعوقِا بٔ  ،ن ثخـاٌش مـِابٔ ًىن  ،زواايهتمو  ةا اكهت جتشتين كعط زخال اًرشظئ

  فِشا ٔبمص بٓدص. تَسًم

 ةن اًلعالٓ  نشزل، هت و رزل اًعيب مل ًـسبٔ هت مل ثـس بٔ ظححت ختخَف فبٔ  نالٓ  ةاًلع 

مالحمِا ثحسو  ةزواً اٍهناًةثخعوز ًخىون يف ة اًلع ،هتبٔ تعًصلذم  ل ،حىذة تعًصلها يه

 ت،يف ضفة واحس ،واحس ظححا يف كفٍط بٔ ن اًرشظي واجملصم لٔ  ة،مؤمل ة،حًزي ة،كري واكـَ

حس بٔ ل بٔ حزم بٔ اكذ بٔ  ة،اٍهناً سُذوكؽ حسبٔ ل  ،ادلِوزؾن  ةخمخَف ةجرسذ تعًصل ةاًصواً

 ة.ي دفِؼن ثبٔ نخة ًِا  ة،دفِ ةي اًلضَؼس خ ،س َحرضُا

 .نخة ًِا ٔبن ثؼي ُىشاكعيت 



 

 

ٔلتلى وحسي. كاة ؾيناكٔلحالم اكٔلحالم ٔبىت و   

ثبٔثُين ملَفة  كاًَة ٔبمجي ُسًةاكن ٔبول و  ُو هفسَ ٔبضفى ؿىل حِايت اًـسًس من املزااي،مك 

.ًىن زسؿان ما زسكِا اًلَاة مين ،من اًلسز  

ٔكن ٔبكول و ل ٔبذزي مارا  ،ٔبمصت حِامن ٌسبًٔين ٔبحسمه ؾيَ ،لك ًٍَك ٔبنخة ؾن مضاؾصي

  ،ا نثريتٌَزَف س يًٌُ  زحـتٔكهين و  ٔبظححت مثي ألظفال ،احلصوف ُصتت من في

ًعاملا نيت  ،تني اًـضاق  اكهوا ًدداذًون اًصسائي اًىذاتَةزحـت ٌَلصون املاضَة وكامت

َوا من لك اكهت هلِة ظافِة ختٕار ين تي ٔبرَُخين هبصثبٔ ، اًـاصلة ًعًصلة حهبمو  احلاملة

ة ل ًخجاوس احليف ؾرصان ُشا  ،احلة هفسَ ٔبظاتت احملحني و اًيت اًعفََِاثو  َواثثامل

ىفِين ٔبن اكن ٍ  لك ُشا  منتسًل  ٔبو مضواٍزن ؿىل ظًصق زسًؽ ٔبو وحدة يف معـم،ا مضوازً 

وزذت  ،تيفسجَة حىت ظفصاءتي تَضاء ٔبو  ٔبسدِلغ راث ظحاخ ٔلخس وزذت ًُست ابذلصاء

!مٌَ ٔبن ثعَيناملِم  ،رزل اجملِول ابمس موكـةو  ،مٌَ ٕايلّ  مصسٍكفلط   

كدي  يف مٌخعف اًعًصق ا س خشتيزمغ ؿَمي ٔبهن، و اًيت ثفعَيا عول املسافاثؿَمي تزمغ  

ؤبن  حىون ؾعص ًسًَ فهيا كََي من زاحئها و  هَ ًددلىاملِم بٔ  ،ًىن ل هيمين ،ٔبن ثعي

ٔلددهئا يف نخاة نيت ددبٔث فَِ مجَؽ اًصسائي اًساتلة مصفلة جلكمة ثليُين ؾن لك اًِسااي 

.ين ل ٔبؾصف اًـيوانلٔ  نومل ٔبتـهثا حىت الٓ  من كدي اًيت نخخها هل  

 ؟اة زدًِع ٔبًِشٍ ادلزخة ٔبظحح احل ،ٔبكىلمن هيسي صُئًا يف سمٌيا حىت اًِسااي ٔبظححت 

:ثي إلجنَزيي اذلي كصٔبثَ راث ًومٔبثشهص امل   

ً احلة اذلي ًخلشى ؿىل اًِسااي ًحلى خائـً ) (.اا ذائ  

ًً  االكم حصَح ل تي ظائة خسً   اًيت ل ثـرب  ِسااياً  ضبٔ ؿىل اًِسااي اًحاُؼة،فبٔي حة 

 جمصذ حصف ٔبظاة ،ُو حة مؤكت ٔبو جمصذ ٕابجاة ،ُاؾن ألصزاض اذلٍن ٔبزسَو 



 

 

ٔبؾضق ثسل  اًيت ًدداذًِا احملحني اًِسااي ثسل لك تني من ،ًٔلموالجمصذ تـرثت  ،ٔبحصاتَ

 ،اًيت ٔبزاُا ابٔلفالم اًلسمية ٔبو اكدلمِة ابًًس حة ًلريي قًصحةُسااي  ،اًفًصست من هوؾِا املمزيت

 ٔبو ؿَحة موس َلى ظلريت لكٌل ،ثسل اًىصت اًيت ًدساكط يف ذاذَِا اًثَج حماظة تحُت مجَي

ًو  ٔبو فِمل اكزثون ،حصكط حول هفسِا مؽ موس َلى ُاذئةثؼِص ًـحة ظلريت ثسوز و فذحها 

م ٍصذذن ذائًا ٔبهين قًصحة ًوست من هنإ  ًضحىن ؿًّل، اهب يف ادلزاسة ٔبذربث زفِلايت

 ًىين ٔبؾضق ،موضة كسمية ٔبتسو هلم ، زمبال تبٔش تشزل ،روكِم ظصاسمه ول ٔبدضؽ ملـاًري

 .اًلسمي رزل

 اهلوذً  ص َاء اًيت ٌضرتهيا ٔبي رسط ميسلثسل الٔ  ،ملاشمن ؾضاق اذلُة وا ٔبان ًست

اي  سااي ًُست تلميها املاذًةاًِ ،حصفَ ًٍصس ٔبن ًوسغ ُسااي من ُشا اًيوغنثريت ومن تشذَ و 

ة ٔلن لك ُسًة ثـرب ؾن روكمي ت من حتحون اًِسااي ت اًضرط اذلي  ،لميها املـيًو

جمصذ اكزث ثس َط  ،ًضَف هل ملس خَ ادلٍَك ،ًعيـَ ،ًَمسَ تَسٍ ،ا حتحَس هيسًم صُئً 

رسط فًصس  ،ًـمل مارا حًصسرسط  ،مىذوة ؿَََ لكٌلث تَسًَ يف سمن اًىذاتة إلًىرتوهَة

صاثا ظاذكً حنخاح من هيسًيا ٕاحساسً فٌحن  ،امن هوؿَ خسً  من ًَفٌا ابُامتمَ ل  ،ا ل جمُو

 ؟اًلسميةوضة ابمل ًىن ٔبٍن ٔبخس من ُو ملصم مثًل ،ترتفَ

 ً اًضرط اذلي ًفِمين ذون  ٔبٍن ٔبًخلي مثي ُشا :ا ٔبظصخ ؿىل هفيس اًسؤال ُشانيت ذائ

 ؟ٔبن ٔبحلكم

؟ٔبزٔبًمت ٔبحاليم  

من  ًفِمينل  أبحسً  نا حِر بٔ ٔبحس ٔبهنا مـلست نثريً  ًىن زمغ ثساظها ،اثس َعة خسً 

 .حًِل

.؟ٔبزٔبًمت ٔبحاليم  



 

 

ا ؾيسما ٔبظححيا يف سمن ًضحىين نثريً  ،ٕاًلافِاا حس الاظعسام تبٔحاليم و اًواكؽ ضَق خسً 

 ، ل ٔبػن ٕاىلؾن فازش ٔبحالهمم ،ىهيماؾن زخي ٔبم ؾيسما ًخلكمون ،صًخحسزون جلك خف

اًعاذكة  مضاؾٍص وزذت فلط و ن ٔبن ٕاحساُن رهصث ٔبن ًبٔحهيا ؿىل حعان ٔبتَغ حاماًل الٓ 

ل ٔبحس ًعَة  ،ظةااملي، و ألموال ،وثاًحَ ،ن اًس َازاث، مجَـِن ًٍصسا ابحلةا مََئً كَحً و 

 ٍهبشوى جمصذ يشء ميىن ٔبن ًخحعَن ؿَََ جصٔبي ٔبكَة اًفذَاث احلة ًُس سو  ،احلة

 .اًسـاذتاًلك زسق مين اًفصحة و ٔبحس ٔبن  ،املاذًةألص َاء 

؟نن ٌرسق حزين الٓ م  

صث ٔكصواكو  اجلصوخ ثفذحت يف كَيبلك الآلم و  .ثودزين لكٌل حتصهت ٔبُس  

؟ًٔلتس ألوخاغمىت ثلاذزين   

؟ٔبؿزتل احلزن ؤبميض يف ظًصليمىت   

ًُست دلهيم مضاؾص ٔبو ؟نٔبل حيسو ؟حصيحيف هرسي و  ًخفننو ر لك ًخرلاًملارا   

؟ةٔبًُس يف كَوهبم زمح ،ٔبوذ اًرصاد تبٔؿىل ظويت ،ثـحتو  مََت ًلس ؟ٔبحاسُسو    

فلس  ؾن هفيسو  ٔبحبر ؾيندضث  ،ٔبان ذائفةاملؼمل، و  اًـامليف ُشا  ضوءتت ٔبحبر ؾن 

ؾن  ،ايثهصَ تني اذلؾي ،مضت ؾن ٔبايم ،ؾن ألحالم ،اًلسمية اًرباءتؾن ٔبحبر ، هتت

حة ظاؾن  ،ل خيونؾن ٕاوسان ٔبؾصفَ ل ًلسو و ،ؾن ثسمة جس متص ؿىل ادلوام ،ٔبمئبي 

 .ًفِمينكَة ٌسمـين و 

ل ًلسز ؿىل  ا كوايً ذزؿً  ظيؽبٔ جتسين ٔبهتصة مٌَ و  لكٌل مٌا زحِسل نيت ختربين ابكرتاة لكٌل

ٔلهين ٔبحدحخم من  ؛ٔبهت تلصيبٔبص خاق ٕاًَم حىت و  ،ٔبثشزغ تبٔي يشءو ا جحجً  ٔبظيؽ ،احذَاٍس

 !اؾخربهتم من تـسك موىتو  ،ٔبحدحخم ٔبهت ،تني لك اًصخال

.امليش يف ظًصق اجليونًخلِخم ؾضلت اٍمتصذ ؿىل كسزي و حني ا  



 

 

 هكي ًـةذلهصاييت ادلٍَك لٔ  ًس يني مضت، ٍصحؽ يبو  مك ٔبمتىن ًو ًـوذ يب اًـمص كََاًل 

 ،ِا ًِا لكحاشِع د بٔ ٔبان فصحة تلعـة اًلٌلص اًيت ىم مالثسِا، و ادلٔبًخس ( و اًلمَضة)

 ! ٔبمتىن ُشا ثضستمك ،ٔبًزس اًـوذت ٔلوكاث سَحت مين

ٔبًزس  ٔبو مارا ًًذؼصان ُياك، ، ل هسزي ما اًلس،هلفز ،جنصي ،هنصول ،ىصوغ ،منيش ،منيض

 ل ثلخاًوا ،ٔبهيا اًىداز ٔبحاليم ل جرسكوا :ابهَةؾَون ٔلكول تعوث ظفويل جصيء و اًرصاد 

 .اؿامل اًىداز خمَف خسً  ،ٔبزحومك ٔبماينّ  

 

  ًئم اذللى.خوازى ٔبحاليم ذَف ٔبو ث و بٔ احلَات  ُاثَ ل ٔبًزس ٔبن ًخالىش ٔبمًل يف

نٌل نيا  مل هـس ،ٌعحح ًلؼني ٔبنرثف ٔلوكاث اًعلص واحليني ٌٌَليض  ساذكدي اٌََي لكٌل لكٌل بٔ 

جيـَيا  اذلي ٔبظحح زفِلٌا ادلامئ لَقل فاً ،ترباءت ملهيام حني هلمغ ٔبؾًٌَا ًيح ،يف املايض

 .ل ًسؾيا هلفواًلؼني و

  !وحسثيا ؾيا قحاز ميسحًفِميا و  ملنما ٔبحوحٌا 

ةو  ملَفة ابًرباءت ظاذكة ضاؾصمب  مًلءًلَة ما ٔبحوحٌا  يا جلك ما ،اًـفًو  من ٔبمل فِيا حيخًو

 !ظَحةمن صوق وحٌني من حة وؾضق، ًضميا ٕاىل ظسٍز حبيان و  وضَاغ

  ،ٔبان ثسل اًفذات اًيت اكهت حتمل وما ساًت ،صـصي جمصوحة دعَالث حني ٔبجًك ثيام

ايف ولك اًفذَاث   .يختخفحلؼة و  اجسافص ٔبحاليم تـَسً  معُص

حًزية؟ ي يشء جيـسلبٔ   

  .شل  وهبٔمي ٔبن اًلس ٔبفضي ٕان صاءًيلفوا كََاًل  فَيلمغ ٔبؾًٌَا



 

 

 :هعق ًَلول

 

ل ًـي ما وَس ؿىل ٔبزحوحة ظلري جي عفيوحـََين او  ،فصخىل اًإ  ٔبٍها املسًيةذشًين  -

از اًيت رتَت و  لك اًوزوذ ،ًسوز حوهل ؾصهتا ٔبو جساكعت ٔبوزاكِا تلسوم اخلًصف و ألُس

ص و    .ثخفذح مؽ ٔبول ًوم من اًصتَؽاًصايخ واًـواظف سزُت

ٔبمي تـَس  ٔبمتسم تَ  ،ًىن يل ٔبمي ل ميوث ،ذازث كوايو اهنزمت  ،مََتو ثـحت ًلس 

اًعـاة اًيت واهجخين و  ًسفـين ملواظٍك ظًصلي زمغ لك املضلاث ،جلك ما ثحلى من كويت

 ث ذافت ل ًست ٔبمسـَ اكهلمسيف ذاذًل ظو  ،نلٌاض حياول كذًل ٔبو ٍصكدين هكفرتش

 !(.واظي ،ُيا ل ثلف) :ا زمغ لك اًضجة حويلتـَسً 

ٔبانضي من ٔبخي وم و أبمحَِا نشذريت ًٔلايم اًلاذمة، لًست ٔبك ،لك ما ثحلى يل ٔبماين يه

ًيخحسى هبا اًواكؽ  ألحالم وخسث ،فألحالم وخسث ًيلسز ؿىل اًـُش ،ٔبحاليم املصسومة

 .حنللِاو 

 

.ابثت ثلذَينهصايث اذل ، ٌَحاكءينًلوذ ٔبظحح ٔبي يشء -  

؟.ًىن هَف ،تَضاء فازكةٔبدصى اهصت ذلخاح حي  ،حةمذـ  َراهصث  

 واظي كائال :

 معيوغ من زساة ًلِين اًوكوغ  يشء ، ٔبزحىز ؿىلٔكهين ٔبسدٌس ٕاىل حائط من كشو  -

 .ٔبزمتي ؿىل ألزط اًصايخ ثحـرٍث من خسًس فبٔسلط ؤبكوم وجفبٔت خيخفي و لك مصت ثبئت

:اي ظلريي  

.خسًس مفرتق ظصقُياك  -  



 

 

ً  َىَبٔسساجتاٍ يف لك  ،حائصت املفرتق كف ؾيسبٔ  ،مدضاهبة ثحسو يل لك اًعصكاث - ا حمت

.فلس لكي ذاذي ُاثَ اًضوازغٔبو ب   ا مينسبٔفلس حزءً   

؟ٕاًرافص ٍن املبٔ ف  

.ل تبٔش ابمللامصت ،مل ٔبؿس ٔبابيل  

 بٍٓ ًو ثـمَني اي مجََيت!

 ٔبؿسموا ضٌلئصمه ،فلسوا إلحساشختَوا ؾن اًعسق و  ثضـون سُئونمن حويل ٔبصزاض 

ًٍصسون ٔبن ٍهنضوا من حوهلم  ،ماثت إلوساهَة ذاذي ٔبهفسِم ،مل ًـوذوا ًحاًون مبن حوهلمو

.نشئاة خائـة  

ا و  ـً ً ٔبثياثص وح !ًىن ما ابًَس حٍِك ظسكِين ،أبمل  

ٔبهُين مل ًـس دضايخ و  ،ًست ٔبحاول اًخحصز مهناوحست سىزاهة ذاذي هفيس ثبزٔسين ولاً

 ُ هكحخي  اؿَهي ثٔبخرب  اًوحست فصضت ؿًّل، ،ا إبزاذيت مل ٔبهن وحِسً ًىين ،ٔبان وحِس ا،سمـٌ

 .زفغ حصوِاا واس خوظهنا و اقخعة ٔبزضً 

 

من هيسي ، و موسغ اًلسوت اًيت ًلمي فهيا الٓن ختَو من لك يشء سوى ٍ املسًيةُش

.ؽ املوثئاب، وصاهق احلة ،اخلساغ  

؟ُيا س حوغايم الٔ بٔ مىت جساوث    

 ً !حاكسا ؤبهلش ٔبحالمم من لك حاسس و ًو ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبكف جباهحم ذائ  

.اًسالم ؿىل كَحم ،ظلريي  ايازحت  

ًسٍ اكهت مدٍَك!ٔبن  ٔبػن ًىن تَسٍ، ةدضخثٔبمسم م يت يه ٔبهين ن  املضلكة  



 

 

ٔبنرب من ، ٕاهَاًُس حدً  ،اًُس كَلً  ،اًُس فلسً  ،اًُس دوفً  ،اًُس ثـَلً  ،ااُامتمً ًُس  ُشا  

.انثريً  ازثحىت ،مل ٔبؾصف هَف ٔبظفَ ،ُىشا تسٔبث الكيم ،احلة راثَ   

 حِامن سبًٔين ظسًق:

؟من ُو -  

ً ٔبن  ،هتٔبن ثلفص سلثَ همٌل اك ،ٔبن جساحمَ ؿىل مجَؽ ٔبدعائَ - ا ا ٔبو مربزً ا ؿشزً جتس هل ذائ

َف ا ًبٔثَم مىسوزً  ، ٔبنخرصفاثًَ  ا مض خاكً  ،متسح ذموؿَف ا ابهًَ  ،فمتخط قضحَا كاضحً  ،ذحخًو

 أبؾحاهئا و حتمي مهوهم ،ا ختاف ؿَهيازوحً  ا، ٔبن ٍىوناثهًَ  اثعحح هل كَحً  ، ٔبنذواس ََف ٔلمَ 

ََ يف لك مصت ًدضاحص ثسمة ؿىل صفذ  ٔبن ثرتك لاتيمثضحي ثسـاذثم ٔبن  ،ذاذي ظسزك

ًىن مؽ ٔبول  ،ًن جساحمَو  اثعالثَا ٔبهم ًن حصذ ؿىل ا ًيفسم همسذً ثـعي وؿسً  مـم، ٔبن

 !يشءٍىرب زمغ لك ، لك ًوم ًٍزس حدَ و لكمة ًيعق هبا ًًدغ كَحم ثرسؿة

؟جصٔبًم ُي ُشا حة  

:فلال ظسًلئبهنَت الكيم   

  !ل حتحٌَُ تي كازكة يف حدَ ٔبهت -

ً ح يل ذًَمّ  اكن ُشا اًضرط تبٔمي كري  َ ًخـَق يفمل ٔبصبٔ ٔبن ٔبحصن ،ا تبٔهَ مـجة يبائ

  .تبٔحسمه ثَ ٔبن كَيب ٔبظحح مـَلًاؤبذرب اًعًصق  ادذعازفبٔزذث  موحوذ

ٕارا نيت  فَِ سبًٔيناذلي اًَوم  رزل نيت لك مصت ٔبزفغ اخلوط يف حسًثَ ُشا حىت خاء

 دليًىن  ،ًُس نٌل ًخوكؽ ٔبن ألمص ٔبذربثَو بٔىىصث فتبٔحسمه ٔبو واكـة يف حدَ  مصثحعة

 .كَيب ي اًخرش لكِم مبـزثَ يفرسط ٌساو 

 



 

 

؟ين كازكة يف حدَبٔ  من ٔبٍن زل ٔبن ثـصف -  

 .فذات لك رسط ٍمتياك ٔبهتِ ُشا،  اس خًذجت س خـصفني من ٔبٍن اهدهبيي ًالكمم حِسً ا -

ًىين ل ٔبًزس ٔبن ٍمتياين اًـامل تي رسط  ،ظسًلياي مضىوك فهيا ُشٍ  ؟لك رسط  -

 ؟من الكمم ُشا ٔبهت مذبٔنس! بٔ واحس فلط

.ًيلعم يشء َهكٔ  ،اا قًصحً صُئً  ٔبذربثم ٔبن فِمِ  ٔبول ما ثـصفت ؿََمِ  -  

؟ٔبثسٍزن مارا ًيلعم  

.اًىدريت تيفسم ُو زلذمما ًيلعم   

ا ل متس ألمص ٔبهَ اكن ٍىن يل مضاؾصً نيت ٔبؾخرب ُشا اًضرط ٔكد مؽ ؿَمي يف ابذئ 

ا يب حلس اكن مـجحً  ،ُشا ألمص تجتاَُو  اهدداًَُىين حاًوت ؿسم ًفت  ،ثيشءألدوت 

 :مصتكال يل  ٔبهَ هحري حىت

لسزك و  حيمَمو  ك رسط حيحمخاءًو  - ؟، ُي ثلدَني تًَسك ًعَة حيرتممًو  

 ،اؿَيً  زمغ ٔبهَ مل ًرصخ هبشا يت ٔبؾصف ٔبهَ ًلعس هفسَن  ،رَُت ل تي ظسمت من حصٔبثَ

مصت ًحـغ  ،ين ٔبؿمل ٔبهَ ُو امللعوذسم ًفت اهدداَُ بٔ ؿفضَت  ،سبهٔل ٔبي سؤالًىٌين مل بٔ 

:ذون حصذذ اًوكت مث ٔبحدخَ  

  !تيؼصي من تـسٍ لك اًصخال ماثوا ؟وكَيب مارا ٔبفـي تَ -

 .اخسً  س َعول ،س َعول ظسكِين ألمص ًىن ؟دص اًـمصلٓ ٔبهم س خًذؼًصيَ ٔبفِم من زذك  -

ٔبحاول ٔبن ٔبدصش اًعوث  ،ٔبحاول ٔبن ٔبنشتَ لك ًومًىين  ،مذَلٌة مٌَٔبؾصف الكمم و  -

  .كري ُشا ، ل حي ٔبمايماًلاذم من ذاذًل



 

 

 ٓ ، ٔبهَ ٔبص حَ ابملوث ؟ ٕان ألمصدصٔبثسزي مـين ٔبن حصثحط ثضرط وكَحم مـَق ثضرط ب

ً ا و مؼَومً  ،اخالذً وضؽ ثعحح فَِ حضَة و  نيت  هملٔ  اذائيً حمحا و  ،اجًصئً و  اثعحح خمعئً  ،اػامل

  اذلي ازثحعت تَ، ثـمل تبٔهم ًن حتة ُشا اًضرط

 ،مؽ ُشا كدَت ؾصضَو همٌل حسج  دَحَألسوء من ُشا ٔبهم ثـمل تبٔن كَحم ًن ًًىس ح  و

فلط  حسج ُشاحىت ًوو  -فىص لك ًوم يف من سىن زوحمٔبما ٔبن ث ؛ادسو مشهحً ُيا سد 

ا ٔبؾعَت رسًع  وثفذلسٍ تـسمااق هل خض  ج  ٔبن، ثرصفاثَ ٔبمامموجس خحرض الكمَ و  -يف كَحم

 ٓ ٔبان ًن ٔبذذي يف مذاُة و من ٔبدعبٔ حبق هفسم ُيا س خىون  ابًوفاء وإلذالض، ادص وؿسً ب

 .أبتسً  وِشٍ

  .احافؼي ؿىل هفسم حِسً ٕارن  -

                                ********  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

؟َ ؤبانهُذَىصحسُذ مَو ثهَف   

ٔكهم ، حتَعين هبا و ضيين تَسكخ حت نيت ٔبًزس ٔبن ثيام و  ،اظلريً  أبظَة مٌم ظَحً  ٔبًزس ٔبن

الث َثحـس اخلع  ،وهجييوجىفم ألدصى متسح ؿىل صـصي و  ،حتمَين من لك يشء

ث ثؼي حتًك يل حاكاي ،ختربين ٔبن لك ألموز س خىون خبري إبرن شل ،املدساكعة ؿَََ

ٔبن ٔبانم هبسوء  ،ٔبًزس ٔبن ٔبمسـم ،ل ثعمتوهكي بٔ ٔبكول زل مثي اًعفٍك لكٌل سىذت نثريت و 

 ٔبهت جض حَ املالئىة اًعلاز حِامن ،ٔبهت انمئ اكٔلظفالًوو ملصت ؤبسدِلغ ٔلظاًؽ وهجم و 

  ٔبثـمل ًيامون!

.ادلٍَك احلس ياء ثسل سبٔهون زلو  اًلعطيف  ناذلٍ ا وِؤلءا ٔبمريً ن يل ًومً ه   

وضجصت  ،ٔبول ؿاظفةُياك يف هوزق هرثثَ اًصايخ ُيا و  ،هنوطسلوظ ًُس تـسٍ ُياك 

؟لك  ُشا  مىت ثخوكف ٔبذربين، ،اوخساهنو  اكَهب ذاخح او  احزن دمي ؿىل راهت ،ثثـص    

؟ مىت ثـزتل  

؟مىت ثلاذز  

 اهيا ؾيسما خنخاز ظًصلً إ  ،مين ٔبو ٕاذزاك سِوٌك ذون وؾييت ٔبػن ٔبن لك ألموز ثمت ث ن 

مل ًـس ٔبو ٔلهيا مل هـس ىىرتج حبَاثيا  -ما س َواهجياا ٔبو هشُة يف ظًصق مؽ ؿمل خبعوزت مَلمً 

 ًن ىصحؽ مٌَ تيفس اًسِوٌك اًيت ذذَياٍ -رنيم تبٔهفس يا يف وسط اجملِولفخنرسٍ  يشءدلًيا 

 هبا.

؟مٌَ اؿزتال لك ما حوهل ثسِوٌك واجملئي ٕايلّ  فىِف نيت ٔبظَة  

 

 



 

 

؟ؿياففا حصاٍ ،مذـة ُو مهنم   

 ،ؾيسما اذرتث اًحلاء جباهحَ اكن ؿًلّ  ،ٔبثرصف ت ٔبان ؿاحزت هكضَول ل ٔبذزي هَفحائص 

اهخؼاز اجملِول ؾيسما كصزث اجلَوش و  ،ااٍمتسم تَسٍ حِسً ؾيسما فضَت ؿسم اًصحِي و 

ٔبثلا ى ٔبن  ،حساسةو  ين زكِلة، ٔبن ٔبوىس بٔ زمغ ظـوتخَ ٔبن ٔبحتمي لك ما س َحسج ،مثهل

خ ادلٍَك ٔبن ًؼي رزل إلوسان اًعَة رو اًصو حلًا ما اكن هيمين ٕارا ،ؾن تـغ ألموز

 .ل حمتىن مٌَ اًؼصوفوبٔ ا ا ظامسً ملاومً 

َ ٔبًسهيم املَوزة ًخبٔذش ثَمس مل ،لك ما حوهل ًؼي نيلعة تَضاء وسط اًسواذ زمغ سوء

.امً جصاءثَ، وس َؼي ُىشا ذو   

  ؟ا هلمقًصحً  ٔبثسزي اي حمازيب اًلوي ٔبهم ثحسو

وة مذفصذ تبٔسَوتم ،مجَي ريك ،كامغ انحج ٔبهت رسط ًىن ًن  ،ممزي ؾن كريك ،مُو

ن حسحم مـِم ٕاىل وس َحاًو ،هلما س َحاًوون جلك هجسمه ٔبن ثعحح صخهيً  ،اٍصوكِم ُشا ٔبتسً 

 نيت كسٔبنرب دعبٔ  ،من ُشا ًن ًخـحواًن ميَوا و  ،حصنَ املسدٌلؽ ثضس ظصف زسوازل ذون

 !ُو متزيك و جناحم حبلِم ازحىدخَ

يف  اا فضُئً صُئً  ًخلصق سواذمهٕاىل كاغ ثضسك  حىت ًيجحوا مه ًن ًلفصوا زل ُشا

اًيسم  ؿساٍصى ُياك ل يشء  ،اًسواذابحللس و  ،اخلَاهةابًىشة و  ًفِغاذلي  مسدٌلـِم

ًىٌم ًن  ،ًَيجحوا مه ا س َوكـوهم راث مصتظحـً  اذلي س ََفوهَ وححي ؿىل ٔبنخافم،

ا يف لك مصت ٍىرسون ًسً  ،دهنغ من خسًسفهيا س يف لك مصت جسلط  ،حص ى تواكـِم

ل ثيؼص  ،ل ثخوكفو اًخحصك خخذـس ؾهنم واظيا، ً ثعحح حصً ُا ألدصى ًدضفى و س خجرب 

ظاُص خمخَف  ،ٔبتَغ هلي ،مجَي يف ظًصلم فبٔهت ظَة ، ذؾِم ُياك وامِغ ٕاىل اخلَف

 .ؾن اًحلِة

:تعوث مدحوخ ٔبخاتين  



 

 

،هلِة اكٔلظفال ٔبهت  ،ثخجمؽ اًفصاصاث حوزل ظفٍك ،ظلريت ًست ظفٍكٔبهت ل -  

خمصاءثم ج ... . وؾفًو  

صت نٔبان هك ،ٔبان زخي ل ٔبس خحلم  يف املايض ًست ُياك ما ،ٔبزياء وكوؿَ زكِلة متسم جُز

ومل ثـس  ٔبان هساؿة مـعٍك ،وكف ؾيسيثاًزمن  ،ـوذًوـلصة ساؿة ًشُة و ٔبحصحن  ،ٔبؿُش

 !ل ٔبذزي ملارا ،يشمت

كِين ظسِّ ًو ٔبثوكف ُيا  ،املايض اخملَف تيف حرض  ثَزتم اًسىونو  ثعمت ألماهناكفة 

 !وثمُ سب  

.مًيس ٍط ذ رَس بٔظحح جمص  س  

ة ذون ٕاذزاك ؟ٔبثسٍزن ٔبن احلة اكمليش ؿىل حافة ُاًو  

ًىٌين ًن ٔبحصك هفيس  ،فاظص الٔ هـم فاحلة ُو ثسل اًصقحة اًيت ثلوذان ٌَميش ؿىل   

ةا ًِشٍ .ًِاًو  

ل  هرساة اًحـَست املس خحٍَكالٓمال  ا يك ل ٔبزىحِسً  جلك ما ثحلى يل من كوت ؾَين ٔبمغغ

 .ك هبااسس خعَؽ إلم بٔ 

ة حويل تحُيت رهصاييت جسدِلغحِر  لك مصت مؽ كسومَ احًزيً جيـَين اٌََي   ،يف لك ساًو

 .ا مثًلتُيت اذلي ٔبظحح حًزيً 

.ال ٔبوساٍ ٔبتسً  ،اًضـوزُشا  ل ٔبوىس ًىين ،ٔبكسز ؿىل وظفَ صـوز ثضؽ ٍصاوذين ل  

.اجلحمي تـَيَ فهَبٔ هلم ٔبهَ ًلس ٔبذربهتم فلط تواكـي ٔلحس، ٔبثـمس ألرىمل  انبٔ   

 



 

 

 

:ينوهٌسبًٔ ينوهحياذزؾيسما  اكهوا ،فؼَؽمصت و  معَق هخاتين حزنٔلايم ا  

؟هَف حازلِ  -   

؟خبري ُي ٔبهت -   

ً ف ،ٔكهنم خيخرصون ألحاذًر تًٌَاو  .اذلس صل ؿىل لك حال :ابٔزذ ذائ  

  :ُشٍ اٌَحؼة ٔبن ٌسبًٔين حىتٔبحسمه  صؤمل جي 

؟ٔلحسمهُي جضـٍصن ابحليني  -   

؟ٔبظححت حًزية ما ابل هؼصاثمِ  -   

؟جفبٔت ما سخة ُشا اًسىون اذلي ٔبظاتمِ  -   

.أبظححيا حنة اًوحست نثريً  ،وحسانجنَس يف ٔبكَة ألحِان   

 ٔبٍن مه؟

 ل ٔبذزي!

 .انثريً  هلاوم ادلموغ ،حىت ل هحًك هلمغ ٔبؾًٌَا ؾيسما حنزن

 ملارا اي حصى؟ - 

 

 حىت ل ميص هفس اًرشًط يف خمََخياًصمبا   .ألس ئٍك راهتا لك مصتثعصخ و 

اذلي اكن  اًلًصة مين رزل ،ٔبحذاح تعسق ٔلحسمه زمغ ثواخس اًىثرٍين حويل ٕال ٔبهين

 ٌسبًٔين:فـيسما  ،تي اكن ًـين ذَف ُشا اًىثري فلطًُس جملصذ اًسؤال  ،ٌسبٔل ؾين

؟هَف حازلِ  -  

 



 

 

  :ٔبحِحَ

.لك حالاذلس صل ؿىل  ،خبري -  

.ؾن ٔبحوازل ٔبذرًبين ؟ًىن هَف ٔبهتِ   ،خبري ٔبؿمل ٔبهمِ  -   

.حىشتني ٔبؿمل ٔبهمِ  ،اكرتة ٔبهِت  :ٔكهَ ًلول يل  

لولخيربين ٔبهَ ٌسمـين  رزل اذلي ،ٔبحذاخَ ثضست :ًو  

.مسـملٔ مـم لكي ٔبان  ،فازػ اًَومكَيب  ،حتسي -  

:ٔبحِحَ  

.أبًضً فَِ ٔبان ما ل ًيلعم و فَِ ٔبهتما ٍىفِم  ،مضالكمًىٌين سبًٔسس مهومم و  -  

  بٍٓ! بٍٓ اي ظلرييت -

ٕاًرا. ، فَخحمِ ُيأبان   

 

 .... ٔبس ئٍك نثريت

  ،يف ُشٍ اًساؿة ،ن يف ُشا اًَومالٓ 

   ِافصق س خممَوء تبٔس ئٍك نثريت سُ  مضوص زٔبيس ،تيفس اًثاهَةو ادلكِلة  يف ُشٍ

  .ٔبًزس ٕاخاابث ًِا ِا،ما ؿسث ٔبحمتَ  ٔلهين كًصًحا

 ،حيسج ٔبن وض خاق ٔلحسمه ،من اخلازح ةتسو ُاذئبٔ  ينزمغ ٔبه ذاذًل وحٔبس ئٍك نثريت مت

هرتكة  ،جنَس وحِسٍن ،تاحلَاا ًضرط ًـين ًي ،ًحـَس ،جملِول ،ًلامغ ،ًلًصة ،ًلائة



 

 

و ثسوز  ،املمي الاهخؼازٔكهَ ًـاكديا ؿىل اًوكت يف اًلَاة و  ًدداظبٔ  ،هًذؼٍص تَِفة ،زحوؿَ

  نما ؾساٍ ًفـي الٓ  ،مض خدني جتـَيا حائٍصنو يف زٔبس يا اًىثري من ألس ئٍك اًيت ثحـرثان 

 ؟اي حصى

  !ٔبحدين ،ٔبهت اي من قحت ؾين

 ؟هَف حازل

 !ٔبحدين فلط ،ظمئين ؾن حصخم

 ؟املؼَمة يف ثسل املسًيةن هَف حازل الٓ 

 ؟تبٔمان اًضفة ألدصى ُي وظَت

 ؟اًلَاة مؽ مليض ٔبايمثهَف 

 ؟سٌلءكمل ًلاذز  راك سال فعي اخلًصف ٔبل

 .ُياكخسا و مثَج ٔبن اًعلس ابزذ يل  كِي ؟اثَخس حِسً ُي 

 ُي ٔبهت خبري ؟ ؟هَف متيض ٔبوكاثم ُياك

 ؟ُي ثيام هبسوء ؟اُي ثبلٔك حِسً  

 ؟فذلسينث ُي  ؟ٔبٍزبجم ٔبحس 

 :تعوث مدحوخ ٍصجتف ذائفزل ٔبما ٔبان فبٔكول 

 ،حًزية من تـسك، ان مض خاكة زلبٔ 

 ،ٔبفذلسك ثضست ،تسوهموحِست 

 ،فلط هن خبري ٔلخًل

 .ٔلين سبٔهون وكها تبٔفضي حال

 

 



 

 

 ، مـِمهسزك مك اكن ميص اًوكت مجَاًل يف اًلَاة  ،هـصف كمية ألصزاض احللِلِةيف اًلَاة 

 ،جيـَوهم ثًىس مهوم ادلهَا ذلا جًصئةو  مجٍَك هحمازوبٔ  ،اصزاض ممزيون خسً الٔ  تـغ

 ،َاًلصتة تسوهبأن ٔبصـص ابًوحست و فثضست رزل اًضرط  ٔبحذاح ،ًالمسون زوحم جلكٌلهتم

 ؟مىت ثخحصزٔبًن ختربين  ،ؤبحدين ت،ٔبه اي اًىثريت ٔبس ئَيتو  ؿََم ًِفيتؿشز ا

 

 ؟مىت حصحؽ

 .أبهيا اجملِول اًحـَس خسً  ،ٔبهيا اًلًصة اًلامغ ٔبحدين فلط

؟نفبٍٔن ٔبهت الٓ  ،ُيا خاًسة ٔبهخؼصك ٔبان ؟ُي جسمـين   

 

ىل إ مائي  علس يف مسًًيتاًف ،حيصم اًالكم ،مسًًيت مييؽ اًسؤال يف ،جسبئل س َسيت ل -

ؾن و  ؾن حايل جسبئل ل ،ًضَيمعاة اب ةَُلك املسًيو  ،انثريً  ىل اًلموطإ  ،كََاًل  اًربوذ

!زسغ من ملح اًحرصبٔ  ملوثاملعص فا  

،ىل اًحيفسجإ ثلصيب  ل ،ن ثالميس احملالبٔ حيال  ،سٌلئم سزكاء يه ،سٌليئ يه تيفسجَة  

.فلس ٍىون يف ظَاثَ املوث مربكؽ   

ً  ٔبن هضحي من ٔبخي من ٔبحدحيا ،اؾيسما حنة جية ٔبن ىىون ٔبوفِاء ٔبًضً  .اذائ  

 

 

 

 



 

 

 هَف اكن ٌض هبينمَ ؾن اًفصاصاث و فذشهصث الك نفي ة ؿىلحًزي مجٍَك فصاصة حعت

،هبم   

 !تـسكحًزية  اثخمَوكحىت اًفصاصاث ٔبظححت 

  .اا واحضً حزهنا خًََ تسا و  املسًية ؾن اًصتَؽفلس زحي 

.متوث تحطءًىهنا  ،مصت واحست كذىل اًفصاصاث ل ثلؽ اكًعَوز  

 

:حبزن ؤبمل تسٔبث اًىذاتة  

 ،انثريً ظامذة و تـغ اًيشء ٔبان مذـحة  ،صوق هحري يف ذاذًل ،انثريً  ٔبس خعَؽ اًعمت مل ٔبؿس

 ،اًيشء نشزل مٌىرست تـغو خمشوٌك ٔبان  ،مدـرثت نلعؽ سخاح مذياثصت ،مضدذة ،ضائـة ٔبان

 ،ٔبصًك هل ،ٔبحًك هل ،ًؤوس وحسيت ،فلط ُو من ٍصافلين يف لك ماكن دِازلٔبظحح 

 .من تـسك ًُس دلًم ٔبي ؿمل ؾٌل حعي يل ،ٔبحاذزَ ؾن لك ما جيصي مـي

 كاًوا يل:

فذـال ًست ٔبحدم ًو كَت زل ٔبين ل ٕايًل، ازحؽًىن ًو كَت زل  ،ًلاء خسًسلك فصاق ُو 

ماكهم  من سرتحؽفِي  ،سـُ ف مًو ٔبذربثم ٔبين ٔبحذاخ ،زلًو ثـمل مسى اصدِايق  ٕايّل،

 .؟راك

ثبئت حلؼة ٔبظحح حًزية  ،ا لكٌل لحت يل ظوزثم يف اًحالوكت ٔبجًك فَِ نثريً  ًبئت ؿًلّ 

 .ًفِمينول ٔبخس من ٌس متؽ يل ٔبو  وحِستو 

مزاح حِامن ٔبهون حباٌك سُئة و ٔبنخة زل  ٔبظححت مارا ٔبنخة، ذزييف ٔبوكاث ؿسًست ل بٔ 

 حايل ُشٍ!ل ٔبؾخلس ٔبهم س خفِم مـىن  ،مـىص

 



 

 

  !ٔبي يشءين ل ٔبحسن ًلًوون بٔ 

ل ٔبحسن  ،يف حِايت اًخرش دذَازال ٔبحسن  ،أبتسً  يشءٔبي ل ٔبحسن فـي  ٔبينٔبؿرتف 

ل  ،املياس حةو اًعصق بٔ   املياس حةألوكاث  دذَازال ٔبحسن  ،ازثحاكذون  كول مضاؾصي

ن  ،ٕاكالق ٔبتواة احلينئبحسن   ل ٔبحسن اًضحم ،اًسـاذتبًٔوان راهصيت تل ٔبحسن ثٍَو

ٔبان ل  ،ٌل يف ذاذًلل ٔبحسن اًخـحري ؾ ،و ادلموغ تـَين ل ٔبحسن اًالكم ،و ٔبان حًزية

  .ىشةاً ىٔبحسن سو 

:لكٌل سبًٔين ٔبحسمه  

؟هَف احلال  

.خبري ذون حصذذ :ٔبحدت  

لك يشء ؿسا ٔبهين خبري!ن ٔبان الٓ ٔبثـمل   

، ة، مذـحخمشوٌك  ،، مضعصتةمعسومة، ُاذئة، خميوكة، ، سانيةة، كَلحًزية، ايئسةان بٔ 

لموحوؿة ، حداهة، مذبٔمٍك، حِة، ذائفة، ضحة، حمحعة، ملِوزت، كا، حائصت، ثـُسةة، مُص

 .مِخة

 ثـُسة ٔبان ،املسًية ا تني ٔبسكةثعسًق ٔبن اًضمس سدرشق ًومً سم دلزخة ؿ

 ًسي قدلزخة اهخؼاز ظصْ   وامهة ،جبياخ مىسوزموحوذت من ٔبؿىل مقة  لفزدلزخة اً ممتصذت

 .ٔبين ٔبظححت ٔبهخؼص املوث لك ًٍَك دلزخة ايئسةو ،رزل اًلًصة ؿىل ابيب لك ًوم

 !ؾن قَاتم اكتوش زاوذينثسخة  مفزوؿة نف ؾن الاسدِلاع من هويمبٔ ؿمل مىت سبٔ ل 

 



 

 

ثـصف ًَخم  ،ًسٍصون ػِصمه زل ؾيسما ادلَؽذشلن  مصازت ثسزكًَخم  ،ٔبثبمٔلفلط ان بٔ 

ًَخم ثـمل هَف ًخزىل ؾيم  ،لك ما حيسج حويل وتكسًَخم ثـمل  ،اًيت جسىٌيناًوحست 

ٔبظحق ؿىل  تبمٔجـَ ٔكن اًىونوهَف ثضَق تم هفسم و  ،مجَؽ اًخرش يف وكت واحس

ٓ  ٔبصـَتحني  ٔبٍن نيت ،ظسزك جفبٔت  ؟اكن مـي دص ؾوذ زلاةب

؟وتلِت يف اًؼالم وحسي ذائفة اهعفبٔ ٔبٍن نيت حني   

هفس اًلكٌلث  ا ومساًء،ظحاحً صٔبون ؿًّل لكٌلهتم ُشٍ ًعاملا اكهوا ًل ،مس خحَي َٔبذربوين ٔبه

  !مل ٔبثـة، ثـحوا مه وثرتذذ من ٔبفواُِم ٔكسعواهة موس َلى مىصزت

!هكن حيمل تبٔن ًَمس اًلمص ٔبؿمل متام اًـمل ٔبن ٔبحاليم تـَست   

  ؟يف دِايلٔبحاول الاكرتاة مٌم  ٔبنٔبثسزي ما مـىن  

.حىت ٔبحتمي قَاتم اًلايس حصايحا فوق مَحً ضؽ بٔ  نًـين بٔ   

؟يف ٔبحاليمٔبحاول الاكرتاة مٌم  ٔبنٔبثسزي ما مـىن   

.ا ماان س َحسج ًومً ٔبػي مؤمٌة ٔبن ًلاء ًـين ٔبن  

؟مـىن الاكرتاة مٌم يف واكـئبثسزي    

ٔبان يف و اًفصخ  ٔبوىسٔبن  ؤبذوش فوق اًياز، حٌايحجلكخا املوث  ةي ٔبن ٔبسري ؿىل حافبٔ  

 دِازل ٔبزوغ ذَف ٔبن ،ًخلكم فلط ٔلذغ كَيب ؾلًلٔبثلا ى ؾن ظوث ٔبن  ،ظًصلي

  .ؾيم ابحثة 

 ؟اسزي مـىن لك ُشٔبث

حيمي من ٔبن  ٔبضـف ٔبظحح ألميودِط  ،اذلي ؾض خَ املؤكت اًفصخ ٔبذفؽ مثن اًَوم ينإ 

 .ٔبحاليم و حيمهيا من اًىرس واخلشلن



 

 

 

تـغ اذلهصايث اًسُئة  ،تـغ أللٓم ،تـغ اجلصوخ ،اكن ؿََيا ٔبن ىىذة تـغ املضاؾص

إلكالق حىت ل ًدرسة مهنا ٔبي  حموكة هضـِا ذاذي كازوزتو  هسوهنا لكِا ،يف وزكة

هسفِية  ألمواح حىت ثلوض يف ألؾٌلق حاكتس ُياك ذؼيف ىصمهيا يف اًححص مث  ٕاحساش

ٓ  ،مًس َة حمعمة  ،ِلصٔب مضاؾصانف جسلط تَس قًصة حىت  ياؾ  دص تـَسٔبو حصسو يف صاظئ ب

زمبا سدسلط ذمـة من ؾًََِ ًدسدِلغ ، و ألملاًفلس و  م ٔلهَ مل جيصة صـوززمبا س َضح

 .هفس املوكف راهصثَ اًيت صِسث

هوذؾِا ذون زحـة حىت ل  ،لَق زاحذياوث زبجيااًيت ح ٔبن هوذغ لك ألص َاء ؿََيا جيةاكن 

 غ اذلاهصت اًضلِة لك مصت.جسدِلكصاءهتا فذفذح اجلصاخ من خسًس ًيخبمٔل و  هـَس

 لة يف اذلاهصت،فدـغ ألص َاء ثؼي ؿاً وزمغ اذؿائيا ؾىس رزل، ل هًىس همٌل حسجحنن 

 .يا حىت ًـُش لكياًِشا ميوث تـض 

 ،وحست صـص هبا ،ٔبمل جتصؿَ ،دسازت درسُا حصة ذاضِا، ،من تًٌَا دلًَ ٔبمي ٕاوسانلك 

 لك رسط دلًَ ،افلس ؾٍززً  ،ختىل ؾيَ يف مٌخعف اًعًصق، رسط ٔبحدَ و ٔبوحـَحزن 

 ون.ـشتم نالٓ  حنن ،مل ٌس خعؽ ثوذًـَ تساذهل تبٔي صلك اكنو فلسٍ ٕاوسان كًصة مٌَ

  :مصت مث كال

ٔلن تـغ  خشمص يف اًعًصقه  لجية بٔ ححص ث ن بٔ لصز ثؾيسما  ا،مسـي الكيم ُشا حِسً ا -

 .وثمتٔبو  يحوكن بٔ ما إ  اًلصازاث حمسومة

اًخوكف  ٔلهَ ًو حاول ؿَََ ٔبن ٌس متصعس ٔبهَ ٔبحبص يف ظًصلَ ذون ؾوذت و اكن ًلَ ٔبػي

 !اًصحوغ فس ميوثو 

 



 

 

 

ً ٍصجىين اًحـغ نثريً  :اا ثسؤاهلم ذائ  

؟ملن حىذحني ؟من ُو امللعوذ   

؟من اجلاًس ذَف ثسل اًـرباث ؟من ٍىون ظاحة ُشٍ اًـحازاث  

؟ٔبم ٔبتلِم يف ذاذًل ؟ٔبٔبحسهثم ؾيم ،احرتث  

حىت ٔبان ل ٔبؿمل من ُو؟! ٔبثسزون  

 ،لكيً ثضلك ًىن ُشا اًلامغ كريين  كامغ ًُس ٔبنرث،ٕاهَ  ،لك ُشا حسج جملِول فلط

ٔبكصٔب  ،جملِول ًَخنك ثـَمون ٔبن لك ما ٔبنخحَ ٍىون ،ٔبفىص تَو حـَين ٔبنخة هل ُز هَاين و 

 !ِولاجمل ٔبمتىن ًلاء رزل ، و ٔبحمل مبجِول ،ٔبحايك جمِوًل  ،ٔبزسي جملِول ،جملِول

، ن مل ٔبؾصف من ُوالٓ  فبأن ٕاىل ،امجَي خسً  ،مجَي ٔبن خيط كَمي لك ُشا جملِولًىن 

ؾن جمِول  ،ؾن جمِول كَة املواٍسن ،ا ؾيمحسثهم نثريً  ًلس ،ل ثيعفَؾحازايت ل ثعفَ و

ٔبخي وكـت  ن تني لك اًصخال وكـت يف حدَ،م مجَيؾن رسط ظَة و  ،احذاحين تلوت

 حبحَ!

؟ ل ٔبذزي ملارا ،وحسٍ ُو اكن من اس خعاغ ٔبن ًسذي احلة ٕاىل كَيب  

سىن كَيب. زخي وبٓدص ٔبول س َؼي ًَىٌ ،فًصس من هوؿَو  زمبا ٔلهَ ممزي  

 

 .ٔبهت ٔبمًل امليثوز ؿىل اجملِول ،ٔبزوغ ما ؾصفت ٔبهت

ٓ فازش ٔبحاليم  ٔبمريي اًوس مي ،ظاحة كَيب ،مايل، زخي ب

 

!ٔبحدحخم حبق                                                   



 

 

ُياك مدساكعة ؿىل حداثَ ُيا و ثحـرثث راهصيت وجضدت وـلس من ًؤًؤ اهفصظ ًخدٌاثص 

 .ثعمتثخـة فذخوكف و حىت  دة حدة حمسزة جضة يف املاكنألزط ح 

 

ٔبذربثين هبا  ص َاء اًيتلك الٔ  ،نالٓ ُياك خاهة زل مل ٔبؾصفَ ٕاىل   ٔبنزمغ مـصفيت تم ٕال

 .نحىت الٓ  ٔبؾصفَتلي خاهة كامغ مٌم مل  ًىن ،اكهت ظاذكة اًومً ؾيم 

 

:ظصحت ؿَََ سؤاًل جفبٔت  

  ؟ما ُو امسم احللِلي -

 ؟اذلي ؾصفذين تَ ؾيس ًلائيا ٔبول مصت ؟ ٔبم الٓدصمسي احللِلي؟ أبهيٌل ثوذٍن ٔبن ثـصيف -

الامس  ،ل ثـصفَِومن ألفضي زِل بٔ ا امسي احللِلي قًصة خسً ، و مسي لك فرتتٔبان ٔبكري ا

ظلريت مؽ  امصت نيت حبسًلة فضاُسث تًذً راث  ،ٕاحسى اًحياث اذلي ثـصفِيَ ٔبظَلذَ ؿًلّ 

ومهست  اكرتتت من ٔبرهنافمسي حىت سبًٔخين ؾن ا فالؾحها كََاًل  اكهوا ؾصابً  ،ٔبَُِا ثَـة

 ًِا.

:كاًت يل  

  !امسم قًصة -

:فصذذث  

  .ميىٌم ٔبن ثياذًين مثٌَل حتحني -

.اذلي ثـصفِيَُىشا ٔبظحح يل ُشا الامس فِمست يف ٔبرين تَ، و   

؟ٕاًرامبارا سبأنذًم و  -  

.جيحينمل مصت وـاذثَ و  

  ؟ا ابًًس حة ٕايلّ ُي س خؼي ظوال اًوكت قًصحً  -

؟ث امًسا قًصًحا وِشا ًخعَلَ ؿىل هفسماذرت  وملا  

 ةكَة امس رسعَوالامس يف الٔ  ،مـني يف راهصيت ل اتوخ تَ ءالامس ٍصمز ًيش -

 .اًححر صزِث ن كإ من ادلَي  ت،مضِوز

خم - .ؿىل ألكي ٔبذربين ابمسم املوحوذ يف ًُو  



 

 

ة يل و امسٔبان زخي ل  - !حلِلةل ًُو  

:ٔبي ثفىري ظصحت ؿَََ ٔبس ئٍك نثريت ذونجفبٔت و   

!أبان ل ٔبؾصف ؾيم صُئً  -  

.زلِ ُشا ٔبفضي يل و -  

؟إاىل مىت س خؼي كامضً  -  

!ل ٔبذزي -  

أبس ئٍك ٔلضؽ يف بٔ  ا ٔبظصخ ؿىل هفيسُا ُو ًرتنين جمسذً  ؿالماث ثـجة و  ؿالماث دُص

مل ثسغ نين يف ص خاث وـاظفة ُحت مباكن  وًرت  ،ا واحسً حواابً ذون ٔبن ٔبخس  نثريت اس خفِام

ثبٔمي لكٌلثَ اًيت بٔ  ،ًَخس اًعمت يف مغوضَ ؾيسما اكن ًحسو مجَاًل  ،سوى تلااي زاكم

  !يشءًلول ٔبي ل  ىٌَ زمغ ُشاً  ،خيربين هبا يف ؾًََِ ادلََخني

 .اًؼي كامضً زمبا اكن من ألفضي ٔبن  ،ؾصف ؾيَ اًىثريزمبا اكن من ألفضي ٔبل بٔ 

 

 .حٌلل ابُص وذلت ممزيتفََمجِول غ ألموز لتس ٔبن ثحلى جمِوٌك، تـ

ا ُشا ما جيـهل مٌفصذً  ،ل اتزخي مِالذ ًـصف تَ ،ل ُوًة حمسذت ،ل امس هل زخي زائؽ، 

 .فلط

 

تـسُا تَحؼاث:مصت ٔلكول هل   

؟فعاؿسا ٔبثـمل مارا سبمٔسَم من اًَوم -  

اُشا الامس ًََق تم نثريً حِايت و "ؿاجص"، فبٔهت زخي ؿاجص يف   

.احفٍص ؿىل جحص اًعًصق حىت ل ثًساٍا ٔبهيا اًلًصة اًلامغ و حفؼَ حِسً ا  

  ."ؤبهِت من اًَوم فعاؿسا س َىون امسم "ٔبمي ،اامممممم زائؽ خسً  -

؟مـني ٔبٍصمز ًيشء ؟ابذلاث ملارا ُشا الامس -  

.انثريً  مِ ًََق تؤبصـص ٔبن ُشا الامس امسِا ٔبمي  زوس َة اكهت يل مـَمة -  

:مذـجحة مصخت مث واظَت الكيم  

!ٔبمي ؿاجص :ٔبهتثبٔمَِا كََاًل، ٔبان و  -  



 

 

 جصاءت ألتَغ وذانسة ألسوذ.تني  يف امليخعف ٔبان واكفةٔبظححت 

 تـسُا ًىين، ؿىل زخي رشيق ، حصذذث يف ظصحَمبيهيى اًلحاء ؤالس جفبٔت دعص تحايل

 :اس خجمـت

؟امصٔبت الٓن ثوخس يف حِاثمُي  -  

 ٓ :كولدص نيت ٔبًزس ٔبن بٔ ٔبو مبـىن ب  

؟ما ُي حتة فذات -  

:ٔبخاة ابًلعؽ  

حزوحذَ مٌش  ،ًل ُو حدَيب، ميىن ٔبن ثلويل ٔبن معاا وزَلً ًل ازثحاظً ـمتبأن مصثحط ف ،ل -

 !سمن

 ،ألمص يف جممتـيا ٍىون حواتَ ُشا مثي زذ ٔبي زخي رشيق ًدٌىص من ن كسًىو  ،سىت

ًىين  ،كََاًل  ُسٔبث ،ًلذَينسال اًفضول ل ،ًيىصس َؼي حىت ًو اكن يف حِاثَ امصٔبت 

 .... حريت ٔبظاتدين ،مبخاُة قعت

 ؟ٔبن ٍىون تسون حة امللصايثَ مجَؽ امللوماث و ًدل مثهل مجَيو  هَف ًصخي وس مي

ٔبن ٔبسبهٔل من مين  قحاءً س َىون  ،ااًسىوث ظحـً فضَت  ًىين ،ٔبس ئٍك نثريت زاوذث ؾلًل

  !اس خفزاسا هلزمبا ًؼيَ ٔبو  ،خسًس

 فارا ٔبكول؟

، ٕاهَ حية ٔبن ٍصى ؾعحُيت اؾىس ًَ  ا س َىون زذٍظحـً  ؟نُي ٔبسبهٔل ملا مل حية ٕاىل الٓ 

 .احىت ل ٔبػِص هل ٔبهين هممتة ابملوضوغ نثريً  ، مصخت ابٍهناًةحٌوينو 

:هعق مث ؾلًلٔكهَ ؾصف ما ًسوز يف اتدسم و   

ٔبن جسمـي ٔبهَ يف  اكن ٔبُون زلِ زمبا  ،صلًل فلط سوى يف حِايت ًُس ٔبان زخي اممممم -

 ظـة معهلفال صم ٔبن  هلمعَىَ متمثًل ٍ  زخيفٕان اكن  ال ثفصيح نثريً حِايت وساء نرث، 

ًذجميىن ٔبن  احصً  فـيسما ٍىون اًضرط ،اخسً  ٔبي زمبا ٍىون  ،يشء ؾن ؿالكذىٌل ثيجحا ًو

مَىِخَ ، ظم ا ٔلهَ ل ميخسل هفسَمعَلً  فَن ٍىون زلِ ٔبما اًثاين  ؛ًوم من ألايمزل يف 

 .ظحح مٌش سمن تَس معهلبٔ 

 



 

 

؟ ٔبم كعؽ اًعًصق  مٌَٔباكن هتصابً  ؟من ٔبس ئٍك ا ًلك ما ًسوز يف رُينمَ ادذعازً ٔباكن الك

  ؟مواهؽمن اًحساًة ووضؽ حواحز و 

 فدجمٍك واحست ،احلاذ ٍخازي راكءًَزمين اًىثري لٔ 

 !ؿالماث الاس خفِام جصٔبيسٔبن جيَة ؾن لك  متىن

 

:َتمصخت مث ك  

  ٔبًِشٍ ادلزخة ُو همم ابًًس حة زل؟ ؟سلمعُو ما  -

.ًىن ألمص ؿاذي لك اًصخال دلهيم معي،  

،نيَ الٓ ًن ثفِمَ و ا ًل ظـة خسً اي مجََيت مع -  

ا.ٔبنرب كضَة يل يف حِايت ٔبهتصة مهنُو  معًل  

 

:مماسحةكَت هل   

مدخسئة ًىين  ،حمامِة ين ٔبن ٔبذافؽ ؾيم فىٌل ثـمل ٔبانميىٌ !  يشء حَو خًسا،ٔبٍو كضَة -

 .ٔبهم ًن جسمل كضَخم ملحخسئة ؤبؾخلس

 

 :ٔبخاتين مٌسًذا

ضَة س خىون ٔبؾؼم ك  ،اًلصةو  ا تلضَة يل س خىون كضَة ٌسمؽ هبا اًرشقًومً ٕارا حئخم  -

اذلي  اًَومٔبان ظيسوق ٔبسوذ و  ،ٔبكذي ثسخة كضَيتكس يف رزل اًوكت  خاءثم ٔلهين

 .ي نفين مـئبحرض فَِ من ٔبخي كضَيت سبمٔح

 

 :حضم مث ٔبهكي 

 .ٔبان ؿىل حلِليتيف ادلفاغ ؾين س َدس ىن يل زؤًخم ًوو مصت و  حىت ًو درسِث  ؟ا لومل -

 ؟ما املفِس من زؤًيتَُِِِ، و  -

  .... خًسا فصحة يتتساذًل ن  

؟صوكَ ًصؤًيتا ذًَي ؿىل ًِفذَ و فِي ٍىون ُش  



 

 

؟يل ٔبم ٔبهنا جمصذ لكٌلث كاًِا  

!حىت ٔبسمل ؿىل وهجم َ،ُِِِ  -  

ثضرعَيت  اجملئي يب ًصؤٍهاا فَُست لك ٔبهىث كاذزت ؿىل ٔبزسي و ل ٍىن فىصك مٌحصفً 

 .احللِلِة

:حضىت سادصت  

.َت ل هتمتُو جمصذ سؤال ؿاذي   -  

 

 ما  ًىين مل ٔبس خوؾة الكمَ وكها، ،ياًـمزل ٍ مين رٔبذش حىت الٓن،ٔبًخلَ مل  من تـسُاو 

مثي: اًلصاتة من اًلموط و اًىثري  ،زسازالٔ و  ضالكاًىثري من امل  َاثَحب  ٕاهَ زخي !َٔبحد تًس 

ماسال رزل اًلامغ  ،ٔبًوئم ألتعالوكرٍي من  سخِسزمان ،سوجصمان، ابمتانسوزو، و

ألتعال اذلٍن ؤكهَ ٌض حَ ٔبتعال اًلعط اًيت كصٔبهتا و ٔبحس ٌضسين وجيشتين ٕاًََ، 

مارا  ابًضحط، هلُو ظحَـة مع ًىن ما ٔباثز اس خلصايب ،صاُسهتم يف اًصسوم املخحصنة

 ؟ًـمي

ظـة تي لك مهِم معي  فٕان اًض حاة مل ًـس ٌضسمه معيوكذيا اًصاُن ؿىل حس مـصفيت ت

  .جييون مٌَ ثصوت يف ٔبكي وكت

؟ا تَ ٔكسريجيـهل مصثحعً معهل و خَىَ هَف ًضاة مثهل زمغ ظلص س يَ ٔبن مي   

؟ملا ل ًخحصز مٌَ  

؟ًخزىل ؾيَ تخساظةو  ملارا ل ًرتنَ  

 ٔبُشا ما ًربز حزهَ اًىدري؟

؟ل ًٍصس ٔلي رسط ٔبن ًسذي حِاثَ ٔبهَحدَ ٌَوحست و  ٔبُشا زس  

ا  انجضً معهل حـي مٌَ زخاًل  ًىن ،اًـمصملذحي يف  صاة، س ية 62ًخجاوس معٍص  صاة مل

اذلي ُو  زمبا اًلسز  تـةء معهل،ًلس ودل ُىشا يف ُشا اًـامل َلاًل  ،ايف وكت كعري خسً 

حخَ  .املمزيتاًفًصست و  فصط ؿَََ ُشا اًـمي ثسخة مُو

 

 



 

 

كس  وٕارا نيتِ  ،اًـلي ٔبانكة ألانكة احللِلِة اًوحِست يهٔبن  مجََيتاي  ثـَمنيًـسل  -

  لحلًا.ًبئت اًحايق فذوكـي ٔبن ؿىل ُشا  حعَتِ 

:َت هلك  

هَ اكن يف خَسة زوحِة مؽ ؿسذ من ظالتَ إ لكٌلثم رهصثين ابًفَِسوف سلصاظ حِر  -

و  ،خاء ٔبحسمهحىت  ًدٌاكضون حول كضَة من اًلضااي و تيفسَُو  ،ًددزرت يف مض ََ ٍُز

 (.حلكم حىت ٔبزاك) حوكة:خَ اًضِريت اًيت ٔبظححت  مث كال مجَ اًل ًظو فٌؼص ٕاًََ سلصاظ 

 

:زذ ؿًلّ   

.ٌضق ًفعاحذَ قحاز سلصاظ ل -  

ن ل اًسَعة لٔ هتمين ل اًوسامة و ان نشزل لبٔ ف ،زوغ ما كالبٔ ٍ من شظسكت وملًوخَ ُ -

 .حسًر ولبٔ موز سزتول ؾيس الٔ  ُشٍلك 

.ىن مجَيًو ،قًصة ؟تـلََة سلصاظ ٔبتامممم امص  -  

؟مصما اًلًصة ابلٔ  -  

ً  دلٍنكهمت اًصخال اي س َسي بٔ ًىن  ،ت تـلََة ُخَصبٔ مص اًوخس حىت   اًزنؿة اًرشكِة ثسل ا ذائ

 !ت انكعة ؾليبٔ املص  ٔبنثسؾي  اًيت

 اًسخةفرس  (سملظي شل ؿَََ و )ًىن اًصسول  (،انكعة ؾلي) كس ٔبوزذادلٍن  ٔبؿمل ٔبن

 .مل ٌضمي مجَؽ املَاذٍنثني وبٔ امص صِاذت صخي ثـسل اًصِاذت  نتبٔ 

:سادصتبٔسَوة  زذ  

ٓ  يؿامل ،رشكنك اًىصمي س َسيت ًرياتخ -  نمن حيسذو مه صزاض الٔ و  هلعة ظلريت ،دصب

 ُ ثَـة  ل ٔبتو امص بٔ ن هلعة زخي بٔ ي بٔ  ،معَق ءًوخس حس ًيش ل ،جناساهتمإ م تـلََهم و َهما

 ؿَهيا. ًخـََق فضَيا -نرثبٔ ل  -ةجمصذ صٌلؿٕاهنا  ،ي ذوز حلِليبٔ 

صمه و  صزاضط احلسًر ٔبو اًالكم اًعاذز ؾن الٔ فل ؾن ُو ما ميىن ٔبن ًـرب ؾن حُو

اًالكم ٔبو احلسًر ٕاىل اًياش  ،اًـلِستاٌَون و و مىٌون ٔبفاكزمه تلغ اًيؼص ؾن اجلًس َة 

َؽ اًـالكاث إلوساهَة فاًثلة ابًيفس مفذاخ همم ٌَيجاخ يف مج  ،حيخاح ٕاىل اًثلة ابًيفس

 .تبٔ ص املو بٔ صخي ابًًس حة ٌَة سواء والاحامتؾَ



 

 

 .ؾوحصوكين ثرصفاثَ ول ثفىرٍي الٔ حل  ،اًرشق اي س َسي امس ؿىل مسمى -

:كال مفادًصا  

 ؿساوت ؿىل ذممت ماهبا  اجضـصو ًون ملصواحئ ج مََئة ةمسُض تاًرشق اتزخي ؾؼمي وحضاز  -

 .خازخينكت 

:كَت مٌسذت  

 ا ؾؼميين اتزخي تبٔ الكمم  ائةظ ،ظًلبٔ من  ٔبجخيان ًست ؿىل ؿساوت مؽ اًرشق ول بٔ  -

 ًؤلسف -كري ٔبن ،اكن فـي مايض انكطو ًىن لك رزل )اكن(،  ،مسُضةا يوحضازث 

فذرصون تَ كري حماًوني نياًرشكِ -اًضسًس ٌوا احلارض حىت ًخ ن بٔ  ًخشهصون فلط املايض ًو

 .مس خلدي ٍىون هلم
 

.مجََيت ايسخة اًفضي ُو ُشا  ،هـم -  

:ن ًـجحين حسًثًَعاملا اك  

.ٔبهت حمتزي تشاكء حاذ -  

 .ٔبظول مؽ املضالك اسبٌٔك ٔبهين ٔبكيض وكذً امل ٕامنا و  ؛اي مجََيت ًُست املسبٌٔك ٔبهين ريك -

ا ؿىل ل جض حَ ٔبحسً  ؟، ًىٌمقًصةضرط ٔبثـمل ٔبهَ ٔبظحح من اًياذز ٔبن ثثق ث  -

ل ٔبؿمل ؾيم ٕال اًلََي، ًىين وزلت تم ؤبظححت ٔبكصة ٕايّل من  زمغ ٔبينو  ،إلظالق

 الٓدٍصن.

ا، اكً اَل مَ اكن  َاًض َعان هفس ،ال ٔبحس ًودل رشٍصً  ،يتساي س َ - ـً ـرب ه ًًك ًىن ٔبحِاانً  معَ

 !اخملصح اًوحِس ُو اًـحوز يف معق اًيريانٍىون اجلحمي 

 ان س ئيبٔ  ،وسط اًؼالم ًَحسو ًيا اًيوز ًيعي ٕاىل املاكن اذلي ىًصسٍ جية ٔبن منص يف ٔبحِاانً 

 ألصزاض رضبٔ ول  ،حويل سحلٔ  زترض ل ٔبجسخة  ٔبين ءيشكي بٔ ًىن  ُشا، ىىصل بٔ و

 .جملصذ اًرضز

ٔبي  فبأن ل ٔبمسح تبٔرى ،ظلصي شٔبص َاء ثـَمها مٌ ان حلًا س ئي ؤبؿرتف هبشا، ًىن ُياكبٔ 

مـصفة  مجـخين تمِ ما  ًوًما  زمًغا ؾين،ًو اكن اجلصخ ٔبحِاانً ٔبن ٔبحصخ و ٔبحة ، ول ٕاوسان

 زمبا ،تَزل زحٔبن ٔبحصحم وذل َحؼة ما فىصثٌمجٍَك، ًىن كسًما جصيب ٔبان حىت ُشٍ ا



 

 

يف  ًىن ًن ًعي ٔبي ٔبحس ٌَحلائق اًلاتـة ا،هحريً  دعب   رزل اؾخربث ها قضحيت مين ووك

 .احِسً  وثلسٍص، ؤبهت ثـَمني ُشاكَوتيا ٔلن ما يف كَوتيا احرتام 

ا، ًىن ومه ل جيصخ ٔبحسً  ،ٔبان جمصذ ومه ،تومه ا ٔلين ٔبحدحت ٔبل ثخـَلنئبان فـَت لك ُش

لكي لكي مهوم و  ،ىفِين تسون ٕازاذيت، ًىن ما يب ٍ ألدعاء حتسج ٔبحِاانً و ٔبين ثرش  وزمغ

 ،ن ظاجصوزمغ لك رزل فٕاين ٕاىل الٓ  ،اًياش ، ًُس من رسط حمسذ تي من مجَؽحصاخ

 .ؾن لك اًياش خـسًِشا ٔبًزس ٔبن ٔبت 

  .هيباجبػي  ثخذـس، ل -

 .ػي ؿىل ٔبمي ٔبهم سددلني، ًىن سبٔ اكهوا حبَايت رتهوين نٌل فـي منث مجَـنك سوف -

سبٔتلى مـم، ٔبؿسك سبٔساهسك، ٔلن الاتخـاذ ًُس حاًل. -  

 ،ا ٔبن ٔبتخـس ؾن اًلك ل ًيشء فلط ٔلهين مََتٔبان ٔبًضً  ؟ حمتَىين زقحةٔبثعسكين اي ٔبهت

 ىل ألكي سُض خاكون زل.، ؿـس ؾن اًلكٔبفضي يشء ؾيسما ثخذ

:ٔبخاتين  

.اي مجََيتخلَاز ًُس مذاًحا ذوًما اًىن ُشا  -  

.من اًوحستجصٔبيي ًُس ُياك ٔبفضي  -  

ا.ذمً وسددىني ُشا اخلَاز  ًو اختشِث  سدذـحني -  

يسما اكرتتت ؾن فىصي ٕال ٕاهين ؾ  اجملِوٌك ،اًلًصحة ؾين ،حىت حبَخم اجلسًست ُشٍ ؟ٔبثـمل -

 ؟ٔبم من متامتثم ؟ساثم، ؾصفذم من حهنضسين ٕاًَمٌ قًصة  ثضـوزمٌم ًََها ٔبحسست 

 ل جسبًٔين هَف ٔبو ملارا. املِم ٔبين ؾصفذم

 صُئًا فًصًسا. ملست ذاذسل صـوز قًصة متَىين، زمبا ٔلهين حني ؾصفذم

 راكء مذلس فِمِ ، ٕال ٔبين فضَت ُوًيت ؾيمِ زمغ ٔبهين ثـحت ٕلدفاء  ؟اي ٔبمًلٔبثـَمني  -

 !ٔبكوى مين

   ٔبرىك!ٔبهت  ،امعَلً  ميىنل  -

ة مث سبًٔ  :خَسىذت ًرُب  

؟هيمت تبلٔكم وجيٍِز زل اكن من -  

  .... املعامع ؿائٍك من ل ؿائٍك هلٔبن ًلال  يل، ًُس ابًرضوزي ٔبن جيٍِز ٔبحس -



 

 

.انثريً  هسمت ؿىل سؤايلو ٔبحزهين هرسين زذٍ   

  !ٍىشتونم ًىن احللِلة ٔبهن -

.ًىن ًُس دلي دِاز ،رص كَحَخاحلزن ًـ زذ ؿًّل و   

 

ل ميىٌيا ٔبن و خنئب فَِ لك يشء ،اززس بٔ حيخوي ؿىل  ؾخَق ساذي لك مٌا ظيسوق ٔبسوذت

 .ا ؾيَخنرب ٔبحسً 

؟ٔبثـمل ُشا ،ٔبهت وحِس -  

!ا ٔبهين زخي همجوزًلًوون ٔبًضً  -  

  ؟ٔبثـمل ملارا ا،ثحسو كاس ًَ  ٔبهت -

 لك ًِا جلك مهومم و مل جتس اًصوخ اًيت ثفيض  ،ًلف جباهحمٔلهم مل جتس من ٌس يسك و 

 .ما ًخـحم

تـرثين حس  ا من الكمَلحؼت صُئً  ظسفة ذون ٔبن ًيددَو  ،ٔبحسست ثضـوز قًصة

آ  ،ص خدين ،اًوحؽ  ؟اًضفلة ، ٔبحصاٍ ٔبدفى ؾين ُشٍ املـَومة حىت ل ٔبهؼص ٕاًََ تـنياين نثريً ملب

 !اخسً  ثفىرٍي حمسوذ ،ٔبانين ُو

؟هَف هل ٔبن ًفىص هبشٍ اًعًصلة   

ٔبكول ٔبن حِايت ظـحة تيربت حاذت ؤبخاذهل و  متَق ؿَََ ٔبو ٔبحًك مـَاملصاث بٔ نيت يف تـغ 

م" وحِامن ًلول: ،ٔبظـة من حِاثَ ٔبهنا حىت "، ٔبهت ٔبحسن مين فبٔهت متخَىني ؿائٍك حتخًو

مل ًـوذوا موحوذٍن ٔبدواثَ ؾيسما ٔبؿمل جفبٔت وؾن ظًصق اًعسفة ٔبن ٔبمَ و  ُشا ًـين اًىثريو 

 !لكِم حصهٍو ،ٍ ادلهَايف ُش

؟؟ وتبٔي ظًصلةمىت؟ و ٔبٍن؟ و هَف   



 

 

اكن  ،اا اهعوائًَ حًزيً  شا اكن ًحسوًِ ،جمصذ رهصى ، لك ما ٔبؾصفَ ٔبن اًلك ٔبظححل ٔبذزي 

 ً ٌسىن  اًلَق ادلامئ اذلي، فِمت الٓن معسز اخلوف و اا ًلول ٔبن اًلك حصنَ وحِسً ذائ

 . ٔبم ٔبخاًل ٔبن اًلك س َرتنَ ؿاخاًل  ، ؾصفت زس كوهل ذوًماؾًََِ

 ؟ ول مصتُو مل حيسزين ؾهنم ، ًىن هَف يل ٔبن ٔبؿمل و ؿىل ثرصيف ألمحق ثضستٔبهسم 

  مدـر ثـاس خَ، يه من كاذزث احلَات فؼيًت ٔبن رزل ن ٔبمَ فلطنيت ٔبؿمل بٔ ًلس 

 ؟ُشا وحسٍ هَف هل ٔبن ًخحمي لك

!زلهل صست من اذلي اًواكؽ ؿىل ٔبنخافَ ًو وضؽ ؿىل حدي لحنىن  

 جفبٔت كَت هل :

؟أبسازل صُئً  ٔبًزس ٔبن -  

.... ثفضًل -  

!ٔبُسلؾن  -  

؟مارا هبم -  

.... ُشا ًـينُي ، مٌش كََي حلكمت ؾهنم تعفة املايض -  

؟ًـين مارا -  

؟ٔبهنم ما ؿاذوا موحوذٍن ًـين -  

.أبًزس ٔبن ٔبذربك صُئً  -  

.اًلعة ابًخفعَي َعالت وتـسُا ٕارا زحـت ٔبذربينسبٔرُة ٌ ،ٔبي يشء ل حتمِ  -  



 

 

!را مل ٔبكري زٔبييإ  -  

.ٔبًزس ٔبن ٔبؾصف ؟ملارا ثلرٍي -  

 ٔلن شُيبفَخ ، معوًماميىن ٔبن ٔبحصاحؽذلزل ٌَلعة يف زٔبيس  ٔبحس هبا ثحسااب ُياك -

 .اًعالت ٔبمه من لك ألموز

.ٔبن ختربين ، ل ثًىسسبٔزحؽ -  

ٕاهَ ٕاحساش  ،مل ٔبسبهٔل ٌَفضول ٔبو جملصذ اًسؤال ،ؾن اًالكم ًَضـين يف حريت هحريت حصاحؽ

ً  فرتتاكن ٍصاوذين مٌش  ًىن الكمَ ألذري مـي  ،املوضوغ اا احلسًر يف ُشٔلهَ ًخحاىش ذائ

بٍٓ ًو ثـمل اي ظلصي ٔبين  ،إلحساش ُشا ٔلهَ حلكم ؾهنم تعفة اًلائة اذلي ًن ًـوذ ٔبنس

 !ؾصفت كس

خَ حذضي ااكن توذي ًو ٔبمسىت تَسٍ و  ،ذون ٔبن ثيعق جلكمة ،اذون ٔبن ختربين صُئً و 

 ،ابٔلمان وكدَت حدَيَ اكٔلظفال حىت ٔبصـٍص "من تبٔمان ،تُذمُيا " :هل و مهست ،اًل ًظو 

ل ًٍصس ٔبن ًعسق  ،ضيَخ حيخاح ملن حي  ،ٍصجتف ،ذائف ،ٔبحسست ٔبهَ ظفي تـمص اًـامني

 .ٔبحزاهَ فوٍ حىت ثل، حياول ٕادفاءل ًٍصس اًخحسج ؾيَ، وما حصى

مل ًرثين فضول حول ُشا املوضوغ ٕاىل  ؤكهَٔبان ُو ٔلحسة الكيم  عمتفزاؾَت صـوزٍ  

را خاء ًَزربين من هفسَ سبٔهون هل ، إ هل حصهت لك يشء ،خ، مل ٔبوذ فذح اجلص ًومٌا ُشا

حىفىف ، اًَس اًيت متسح ؾيَ ألمل و حييو ؿَََألرن اًعاقَة، واًلَة اذلي ٌضـص تَ و 

 .ًَواًز خيحبٍٔ و ، واًعسز اذليذموؿَ

ٓ  ٔبو اخلوط فَِ، اًيشءكول ُشا  ؿَََ ًُس من اًسِي  ٔبكول ٔبن ن ابٕلماكن حىت ٍ ًو اكب

 .قين هل ًَيام هبسوء ألظفالن بٔ بٔ ا و ٔبتسً  َؽ ًن ٔبحصنَادل  ؤبهَ ًو حصنَ فساء هل، هل ٔبن زويح

 

 ممَىيت اًفاثية.َمًَِك اًوس مي و ماليك اًربيء و اي ُمًَِك ٔبان و 

 



 

 

 

.... ٔبظـة صـوز  

ٌضىون  ،معسز ٕاًِام هلم ،حوزل معسز كوت ٔبظـة يشء يف ُشٍ احلَات ٔبن ٍصاك لك من

 ؤبهت ، ًَجؤون ٕاًَم وكت حاحهم،ًفضفضون جلك مهوهمم ،ًحىون ؿىل نخفم ،زل

ً  جتـي الاتدسامة ؾيوان وهجم ،لكوحةحصمسِا  ،ضـَف ُش ثخؼاُص ابًلوت ثضحم  ،اذائ

ؾن  ،املوثًـسًون ؾن فىصت  جتـَِم ،ثوخبِم ،ثيعحِم ،ثـعهيم ٔبماًل  ،ٔبماهمم تعوث مصثفؽ

 ،ساًت خبريثلول هلم ٔبن ادلهَا ل ،ثـزس زلهم تشاهتم ،ؾن اًخزًل ؾن ٔبهفسِم ،الاهخحاز

 ،ل ثلعـوا ألميو فال ثَبٔسوا ثفامقت ؤبن ًلك مضلكة حي همٌل ،ساًت خبريا لظحـً 

.... ًىن ٔبان  

 ٔبان من ٌسمـين؟

؟ٕاىل ما يف كَيب ذون ٔبي ثشمص من ًعلى  

همٌل  اًرضاءاء و جباهيب يف اًرس  َ س َىون ٔبه   خيربينمث  ،ينٌسمـ فلط ،ذون ٔبن ًوخبين

ً  ،ٔبهَ ًن ًخزىل ؾين ،همٌل حصىحسج و   ،اس َلف جبوازي ذائ

!(ل ثلَلي) :ًلول يل  

ًبٔذش ٔبحذاح من ميسم ًسي و  ،فلس ثـحت ٔبحذاح ظسًزا مََئًا ابحليان ٔبس يس زٔبيس ؿَََ

ٔبًزس من ًلف و  وعفٍك ظلريتضـَفة ا ٔبان ٔبًضً ين ٔبًزس ٔبن ٔبدضد بٔ  تي ٔبًزس ٔبن ٔبكول ،هبا

ًُس  ،حناس هبا تلسوتهلضة من ٔبهفس يا و  ،فهيا ذون سخة حنزنفِياك ٔبوكاث  ،هيباخ

 !كََاًل  ًيشء فلط ًرناتخ

 

 ً  :مصتحياول ذمعي حىت ٔبرهص ٔبهَ كال يل ا اكن ذائ

ا ٔببجحدين كس ا فِشٍ امللولثمتـين حِسً  - هَف ًعي إلوسان ٕاىل ، س خـَمم اًعرب و خسًّ

 .ٔبحالمَ ثضق ظًصلَ وسط املعاؾة

لك ما ثـــسين تَ ُو اجملـــس ، من يه؟ ل ٔبذزي! س َست كامضـة ثلف ٔبؿىل اجلدــي ٌُــاك -

 .ٕاىل ُشا اجلدــي ٔبان راُة، واذلُــة



 

 

 اُمتمٌـامج الٓدؼؼٍصن اًـــامة املُس هَىة املفذؼؼوحة ٌَجمِــؽ،  يفاتخـــس ؾن اًححــر  -

اًلِــام  ن ؿََمبٔ ا مــا ٔلهم جضـؼؼص فلط ئً ن ثفـي صُ بٔ ٕاايك  اخلاضابًححــر ؾن مٌجمم 

اض ن ُشا مـياٍ ٔبن مٌجمم اخلُشا اًفخ! لٔ  يفٕاايك ٔبن ثلؽ ، ، ؤلن ادلِــؽ ًفـَوهَتَ

 .ًٔلتس اابذلُــة س َؼي ُملَلً  املًلء

ٌــا ًخخَلى ا - ُُ ا ُشٍ كاؾــست جية ٔبن جس خـــس ًِ ،ًعفـــاث واًصنـالث ظوال اًوكتٔبهت 

مئاث  ،ث اًعفـاث يف مضؼؼوازك ٌَيجـاخسدذَلى ؾرشا ،الاُامتم مبيهيى اجلّسًة و

آلف اًصنــالث اًـيَفة من اًؼؼؼصوف، واملفاخبٓث كري اًســازت،  ،اًعـياث من اخلَف ب

ِؼؼن  !، املُجمتؽوألؿساء، وألظسكاء، واًسادؼؼٍصن، واًاكُز

وازيني وؾضؼؼصت وؾضؼؼٍصن ومائة مث حوٌك  يفؼؼزم ٔبن هتُ  امسح ًيفسـم ،جسدسملٕاايك ٔبن  -

اًِزميــة ، ادلمـاء ودؼؼغ حوٌك خسًست يف هت ثَِــر وكازقبٔ هنؼغ يف لك مصت إبظؼؼصاز و ا

 ـياُا ٕامىـاهَة اًـوذت مصت ٔبدصى خبــرباث ٔبهدؼؼص، وظًصقاًِزميــة م  ،االاسدسالم ٔبتسً  ل ثـين

  .اًيعؼؼصٔبكعؼؼص ٕاىل 

، ل و اتفِــةبٔ  مسبٌٔك هحِؼؼصت ٔبو ظلِؼؼصت يفل جسدسمل ، ل جسدسمل اا! ٔبتسً ل جسدسمل ٔبتسً  -

 . ٕال ًلٌاؿاث اًضؼؼصف واًـلــالهَة جسدسمل

وكــت  ،خامـة جًصعــاهَة يفار فزيايء ٔكسذــ ااذً خ اا ُمِمتـً وكــت اجِلـــس ُنؼؼن زظِــيً  -

وكت اًصاحة نؼؼن  ،ــس اٍمتسم مبواكفم همٌل نــان، جُتِاكًعرؼؼصتا اًخفــاوط ُنن كاسِـً 

 اا مس متخـً وكــت املؼؼصخ ُنؼؼن ُمضاقدــً  ،ش هنؼؼص ل ٍىــف ؾن اًخثــاؤةنفؼؼص  ا مرتادِــً هسؼوًل 

و ًلؼؼول صـصً نلِ احىت وكت اًصوماوسِــة هن صاؾصً  ،ابحلِــات اكٕلًعـاًَني  اــس جن املَُّوخ ُو

 .ًلــاسل تَ ًِــىل اًـامؼؼّصًـة ؼومكري مفِؼ

 

.اي ظلرييت تـياًة فائلة ا فلس اذرتهتا زلِ حِسً  ، ًصمبا جساؿسك احفؼهياالكٌلث ٔببجحدين نثريً   

 



 

 

 سلف جيمـياتُت و  ،اا خسً اكن ثس َعً  ،اثس َعً  اكن حَمي

 !مفاخبٔت حدَيب :ٔبدضد تبٔؿىل ظويتٔلفذح اًحاة و 

ً  :ٔبهت كَت يلو   !ا تيفس اٌَِفةٔبمتين ٔبن ثًذؼًصين ذائ

ٔبثسٍزن اي مجََيت؟ -  

:ا حنويٕاحساُن كاذمً  ؽ ظوثٔكين ٔبمسو  فبٔحستُيت  ٔبذذي ٔبحِاانً   

ًلس ثبٔدصث. ؟ٔبٍن ٔبهت  

.اا فازكً ًعحح تُيت همجوزً ٔبن خيخفي و  مث ما ًَحر اًعوث ٔكهَ ًخفلسينو   

جيـَين  ،مفاخبٔتا ٔبمايم ًلول يل تَوم من ألايم ٔبفذح ابة اًحُت ٔلخس رسًع ٔبين مك متيُت ًو 

.كاس َةُشا ٔبصـص توحست صسًست و   

.ا ذون مَين ًلمت مبفاخبٔثم ًومًِ ظسكين ًو ٔبين جباهحم الٓ  -  

  !مك ٔبسـسين الكمم اي مجََيت -

  .الكمَ ُشا حـَين ٔبثفِم صـوزٍ ابًوحست

******** 

ٌضسك  ٔبزى املايض ،ثَوهت ثسواذ دِاًِا اهئسٌليف  اًيت اكهت متثي اًحَاط اًس يوهوظَوز 

 ًُ ؟سال اجلو ابزًذا ٔبل ،لاغاًحنو  سححمتلوت   

؟مىت سدس خـَس هفسم  

؟اًىن ملارا ازثسًت كٌاؿً   

؟ٔبًِشٍ ادلزخة ًعـة اًخـامي مـي  

.ةكٌـلٔ ا وزاءمن  مَ ـثـامي مَ بٔ ن بٔ حة بٔ ل و ،اكٌاؿً  اًومً  ًخسبٔ  ان ملبٔ  -  

 



 

 

 

 :ميىٌين ٔبن ٔبكول زل اًَوم

 

رزل إلوسان  ذَف ُشا اًلٌاغ ٔبؾصف ٔبهم ختئب ثخلكم، ٔبنألكٌـة و  ٔبمتىن ٔبن  جسلط لك -

اذلي ؾصفذَ  املمزي املشُي اًضرطرزل  س خؼي ،اًن ثخلري هؼصيت زل ٔبتسً و  ،اًعَة صائؽاً

 ا.همٌل كاًوا ؾيم ؾحثً  ًن جضٍو ظوزثم يف خمََيتو  ،يف املايض

؟ص اًضـوة ٔلوظاهناجصٔبًم ُي ثدٌى    

!نشزل ٔبان اي ؿاجصي  

ي ٔبؾصف ٔبن ،ؿىل كسيم يهكي ظًصلبٔ  و يضٔبمن بٔ  يه ألايمًزسٍ من بٔ  ما  اًعًصق ظًو

  .حصذذ ًن بٔ ينًٌى  ،ٕاًَم

يف زحَيت ًىن زمغ رزل سبٔواظي  ،ثـحت ، زمباخسًسبهٔنغ من سمؽ لك ثـرث و بٔسلط س

اًل  تًٌَا اٌَلاء ،ِياك موؿس كري مصثةف بٔخَس هبسوء يف زحَيت ، سيشاملٕاًَم   ٔبظحح ظًو

ظًصلي  ،املسافاث اًيت تًٌَا ؿسٔبهؼص من حويل لٔ  ،ٔبظي ٕاًَمٔكين سبٔموث كدي ٔبن و 

  ا ؤبان مل ٔبؿرب ٕال اًلََي.سال تـَسً ما

؟سبًٔلاٍمىت  :اًفصاصاث سبًُٔت   

؟وهَف ًحسو تسون ٔبكٌـة  

سادص: تعوث ذافت اُنحسدين إ ٔبخات   

  !ال حتَمي نثريً  -

.تؿاجص  حسة سوىىن ٍ ُو ملو  ،اكًصحً  س َحجهبا اًلميمشس ٔبنرث من  ًستِ  ٔبهت  



 

 

!ًوىٌَ حلِلي ،موحؽ حس ألملو ُشا اًالكم  كاٍش   

.ٍصجىين ٕار ابًًس حة يلُسوءك كري ظحَـي  ،أبتسً  مل ثخلري ظحاؿم -  

 ،ًست ثـضق اًخحسج تـًَِم ادلََخني ما ،تـغ الكيم خجاُياًعمت وث  حتة ًتس  ام

 ؟اظحاؿم ٔبتسً من ٔبًن ثلري  ،سبٔنخفي ابًعمت فلط ،ما ٔبكوهل زلمسل بٔ ل  ٔبانو 

:هعق كائاًل   

ا ،ٔبن ثخـوذي ؿىل ظحاؾي ٔبظحح من اًرضوزي - .ظـة ٔبن ٔبكرُي  

، ٔبزواحٌاو ذؾيا هخحسج من ذالل كَوتيا  ،ذاذَيا ٕاىل امـً  وس متؽ ذؾيا  ،ا اي ظلرييحس يً  -

 .ظاًـين تيؼصاثم احليوهة ادلافئة ثسلو 

؟انبٔ من  ثـَمنيبٔ  -  

؟هونبٔ ومن    

!س َسيت امسي اًسىون ان ايبٔ    

يف  وس َج وحوذي إاهنا متامً  ،ض ظحَـيتواذاظَة من د ٔبو ًُست ظفة مضافةٕان احلًصة 

 .ُشٍ احلَات

ٔبما ٔبان ٔبثـمل من ٔبهون ؟ -  

.س خحَيامل مل واحل حـَساً َال ُو رزل اخل و  احلاملة، ٔبان ،اًرًبئةاملشهحة و  ٔبان ،احلًزيةٔبان   

 

 



 

 

 

.... هصس َني ُيا  

 ًلس ٔبزى احلَات زاحٍك، اين مك ٔبان وحِست،ًَزربين اًث   ٔبحسٌُلؿىل  خاًسة ؿىل ظصف احلسًلة

  .حصثسًَٔبهت ، ًىٌم خشاة حىت و عؽ حي مغوضممل ٔبس خ نٕاىل الٓ  ،ؿاملي ٔبهت تٔبظحح

حىت ألص َاء اًيت  ،ُاذئ تسوهم يشءلك  ،ٍمتَىين ينا ٌسىٌدلي ٕاحساش قًصة خسً 

يف  ،وحسيتٔبجلبٔ ٕاٍهيا يف نيت اًِواايث اًيت  مصقوتة، نيت ٔبؾضق ممازس ها ٔبظححت كري

 ،صاءت ممٍك تسوهمحىت اًل اًىذة فلس زاحئها ادلٍَك، ، يلكمل اًصظاض مل ًـس ملصايً  ،ضَليت

 .ثـال ًرتى مك يه ممٍك ٔباييم من تـسك ،زوؾهالك ألص َاء فلسث 

ًخجَس جباهيب ؿىل  اصمبا خيعص تحازل جفبٔت ٔبن ثبئت ًومً ً ،ؾيسي ٔبن ميخَئفصاكم ل ميىن  

 .اًثاين اًىصيس

...فبٔظححت ثامتًي ؾحثا . هٌصضة مَت من اًصمس  

.ًسزي مىت ٍصحؽ املوىت ٔبظححت ٔباننيومة ظفي حٍزن ل    

؟ؾياوخبٔ  ًضمسفن  ،اًوم مذـة خسً   

:تـضِم اكن ٌس خلصة  

ٔبن حمتَىِا ُشٍ اًخـاسة اًىدريت؟هَف ًفذات هبشا اًـمص   

؟ما سخهبا  

 .اًفضول ل حبجة سٌلغ ما يف ذاذًلٔبمصت ٔبو ٔبجتاُي إلخاتة ٔلن ألس ئٍك ظصحت حبجة 

 ً ٔبوخاؿَ ، ل جس خفز ل ثخحصص تشاهصثَ ،مؽ ٕاوسان حٍزن جمصوخ ٔبس ئَخما يف ا حشزً هن ذائ

ثوكغ حزهَ  فبٔهت ل ثسزي مىت ،اًيت حياول ٔبن ًخجيهبا فذوكغ فَِ ثسل ألحاسُس ادلفِية

 .فِيىرس من خسًس

 ،س خوظيَذذي فهيا حدم كَيب وافلسث هفيس يف صوازغ ُشٍ املسًية يف اٌَحؼة اًيت 



 

 

 ؟ٔبفـي فارا

؟ٔبثـمل اي ٔبهت مارا ٔبمتىن  

ا احلة  ،حتخضن اًوفاءثدٌفس اًِسوء و  ،اذلُاة ٕاىل كًصة ظلريت تـَست ؾن اًلك ًلمُص

 ،املاكن مجَؽ ٔبزخاء سُوز اًرنحس حتَطو  ،تُت دض يب ؿىل ظصفِاو  ،ثفرتص ألمانو 

 .ٔبزاتخ و كََاًل  ؤبظاًؽ اًسٌلء حىت ٔبقفو

؟ٔبثـمل اي ٔبهت مارا ٔبحذاح  

!فلط تظلري  كعـة مقاص تَضاء  

ومل  كس هرسينبٔحسمه ف ،ؾيس مويتًخلعَين ىرب حىت ح و ٔبظّصِسُا ا لك ًوم تَسئبدِعِ

 ،متوثًسؾِا يف ظسزي ومل  لمالآ سزغ  ،تلااي ص خايتمل جيمؽ و فؤاذي حعم ،يلًـخشز 

لة خمشوٌك مذـحة سبٔخسُاين  مذبٔنست بٔ ًىينو  ،رزل اًفصخ موحوذت ٔبؿمل ٔبزايض ، مهنىة مُص

 .اًخفىرياجلسس و 

!ٔبذربين  

؟يف ُشا اًلَاة ٔبٍن ٔبهت حىت بٓثَم  

.ًو ملصت ذون قَاةػي مـي و   

 

 

 

 



 

 

 

حة من اًلصق ،ٔبدىش اًلوض يف معق اًححصو  ًست ٔبذاف اًس حاحةنيت ول ، ؾيسي ُز

ٓ  ،ل ٔبس خعَؽ اًخيفس املضلكةٍ مٌش ظلصي ٔبواخَ ُش مٌة اكن ؿًّل ٔبن ٔبػي ؿىل اًضاظئ ب

كصزث تَحؼة حٌون ٔبن  ،ٔبس حح هبشا اًـمق اًىدري، فبأن ؤلول مصت ٔبمتصذ و ٔبفضي يل

 .ٔبهت نيت ُاجئا مثي اًححصيت و ٔبخاسف حبَا

 ،حسحت ًويح ألمواح ،تم ٔكدص ًوخ دض يب ٌَيجاتت ىس، ًىين مت ٔبذزهت ٔبين سبٔقصق

مل ًـس ًلًصين رزل  ،مل ٔبؿس ٔبًزس ٔبن ٔبظي ٕاىل اًضاظئ ،يشءزمِت لك و اسدسَمت جفبٔت 

  !ألمان

ا ٔكن اًلصق ٔبظحح جفبٔت صُئً صث ٕاىل اًححص تال ذافؽ ٌَخجسًف ول زقحة يف اًيجات و هؼ

  ؟ُي حصاين ،اا زوًسً ٔبان ُيا يف ألؾٌلق ٔبقوض زوًسً  ،مجَاًل 

  .ٔبذاف اًلصق وحِستٕاهين 

 

 .... مضاؾص مدـرثت

فِو مل ًـس ٌض حَ سمن حاكاي  ،ابًًس حة يل أبظحح ُشا اًزمن خمَفً  خًسا، وكتُشا اًخمَف 

 جفبٔت دسحصينً ل ٔبمسل حٌَة متسح ذموؾي  ،اًيت ؾصفها مٌش هـومة ٔبػافصي ألظفال

يحين ومي مل ًـس ُياك ٔبي حشاء سخايج سُذوحين ٔبمريت  ،هتسًين ؾصتة ؿىل صلك ًلعَيةو 

  ُاذئة.ف ًٍَك عٔبمريي يف مٌخ ًلاء

ل وزذت محصاء س َلعفِا يل ٔبيب ًخجـَين  ،كدٍك ٕاىل وؾييل ثفاحة س خريلين ًخـَسين 

، ٔلذَعَ من حسص املضـورت ل ضفسغ حيمَين ٔلمٌحَ كدَيت ثلؽ يف ًس ألمري، حس ياء

ا حدَهبا ذُصا ًدسدِلغ ،كدي نٌل اكن من اا وس ميً سو ٔبمريً ًلو  ل  ًست حبس ياء انئة ًًذؼُص

ًىن  ،د ُيااهو بٔ ل  ،ل كعوز ،ل ٔبهناز ،ل كاابث ،ضَـاثل  ،ل مزازغ ،ل ٔبحعية ،ٔبمصاء

 .يك ل متوث حِسا ٔبحافغ ؿَهيا ظفٍك ُياك لحزال ذًلاتس



 

 

 

 

:ٔبثشهص ؾيسما ؿاذ وكال  

  اي ظفَيت؟ هَف حازلِ  -

:كائٍكثـجحت   

 ؟ٔبثسزي ٔبن اًعفٍك تساذًل حتخرض -

مٌش هـومة ٔبػافصان ل ميىن هل ٔبن ًشُة ٕال ٕارا  ذاذَيا، اًيشء اذلي ًوخس مجََيتل اي  -

 .اا مععيـً اكن صُئً 

جًصئة ٔبماىهيا  ،حتة ادلَؽلساًت ثعسق اًوؾوذ و  اًيت عفٍكثسل اً ،سبٔػي ظفٍكو  ظفٍك ٔبان 

 .ظلريتٔبحالهما و 

ً  اكن ًومَ  ميلٔ  ،ساكَ ٕاًََ ٔبي ماكن ثعي َس اًِصة ٕاىلجي  ،زسذ احلجج يفا ابزؿً  اذائ

يف لك مصت ٍىون وحسٍ يف و ،ًىن احللِلة اكهت ثعفـَ ؿىل وهجَ ،ذاذي ٔباكرًحَ خيخئبو 

 .اًؼالم

ًخجس لك ما متيُت ٔبن ثـُضَ  مٌَ جفبٔت املوحؽ ٔبن جسدِلغا ٔبن ثـُش يف اخلَال، و خسً  مؤمل

 ؟فِي سُذحمي كَحَ اًعلري لك ُشا ،جمصذ ومه ل ٔبنرث

******** 

 ؟ُىشا ظححتمارا حسج زل حىت بٔ  ؟ثسل ألحزان تـس ما اًسخة وزاء ٔبًن ختربين -

 !ٔبس حاة نثريت ل ميىن ثـساذُا -

 ربينخي -مارا تَ ساهلبٔ  حىت ٔبنكدي  -ناك ياذل اًضرطؾصف بٔ  ،ؾصفم من ثرصفاثمبٔ ان بٔ  -

  ء ُو مزنج.من ٔبي يش



 

 

  .ن لك يشء ثلري، ًىن الٓ مل ٍىن تًٌَا حواحز

 ثخلكم وحزحي ؾن ٔبنخافم تـغ اهلموم، ًىٌم حصفغ ثضست. حاًوت ٔبن ٔبحـسل

 !ما ًلِصين ٔبهيا ٔبظححيا اكًلصابء

 ؟ا ؾينا خسً ُي ثـمل ٔبهم دضث تـَسً 

 ا اي مجََيت،ٔبان ًست تـَسً  -

 .ًىين ٔبحس ٔبن اًلك تـَس ؾينو 

ثسخة اًضس  سيسصـص جب ومل بٔ وكها ا ظلريً نيت  ،ذشين اًححصبٔ ايم الٔ  يف ًوم منٔبهَ  رهصبٔ 

دضد بٔ نيت  ا،نثريً  نٌس ححو اذلٍن اكهواـسث ؾن اًياش خت ا ا،تـَسً حسحين املوح  ،اًـضًل

ئست  ،حسبٔ سمـَ مل ٌ تعوث   !سَمت هفيس ٌَموثمث كواي لكِا اهنازث ًو

ُو حصهوين ومل ٌسمـوا ظويت ؾيسما واهجت اًلصق وحسي حويل  َؽ اكهواادل  ٔبنصـوز 

 !ابًضحط احلَات ٔبن ُشٍ يهًست ٔبثشهٍص وماسال ًالحلين، ٔبصـص  صـوز موحش ما

:دضدُت كائٍك  

؟َاثم احلاًَةاحلاذزة حب شٍ َُ ِضخ اول ج حتبٔ  !جميون -  

ل ٔبحس فهيم ٌضـص تم؟ حوزلمن لك ن وبٔ   

؟ٔبهنم سُذزَون ؾيم يف ًوم من ألايمو   

؟بٔ خمعٔبزٔبًت ٔبهم   

شا ظحَـي ٔلهم ا يف هفسم ُشٍ احلاذزة حصهت ٔبثصً  ًىن ل ثرتوِا ثعحح فوتَا  ثرش،ُو

 .جس َعص ؿىل حِاثمو 

فال ثخـامي ؿىل ٔبساش ُشٍ احلاذزة  ،ثضـوزك ُشا س خفلس لك من حوزل ذون ٔبن ثيددَ

 ذغ ،جيمتؽ مؽ اًثلةٔبن  ومس خحَي ،ًإلوسانسخة كَق ُو اًضم  ،مؽ لك ٔبايمم

 ذائًا. مٌَ اًثلة ختصحًسذي مٌَ اًضم مصت  ين اًحاة اذللٔ  اًوسعَة تُهنم

ًوخيعت  ،ثـزل مسـم ؾن ادلَؽٔبن ثلَق ؾًَِم و ا حصة زاوذك ُشا اًضـوز جمسذً لكٌل 

 :ًلول ا من تـَس كاذمً سدسمؽ ظواتً  هبسوء،

ً )ٔبان مـم، ٔبان مـم و   مس  فَن ٌس خعَؽ ٔبحس حسحم ًٔلسفي، ل ثلَق ،ا مـمسبٔػي ذائ

ة  ل ثسغ ،يلّ إ ًسك   .(ل جسلط حىتهفسم ٌَِاًو



 

 

 

ام يف سٌلء وعري حمَق اخلَالاحلمل و ٔبخَس تني  وهجة خسًست ٔبهجي  ٕاىل توحِس ٔبظري ،ألُو

ا   .مدـرثت مذـرثتعواث ثخٍو خب  ترشذم  عفٍكومعرُي

ساًخا حصسٌلن ألمي تـس ٔبن وما جض هبان اًححص ، ؾًََِ اٌَخنيسالم ؿىل ؾًََِ ادلََخني

 .اًلصتة ذاذٌَِلن اًفلس و اس خوظ

:هؼص ٕاىّل جمتـن مث سبًٔين  

؟ؿىل كري ؿاذثم نئُدة ظامذة ما ابزلِ  -  

ما يب!حىت ٔبان ل ٔبؾصف ظسكين  -  

 زساٌك  ، ٕاهنااذلي سبٔذربك تَألموز ثشهصي ُشا اًالكم  ضاكت ؿََمٕارا ادذَعت و  -

 :كاجًصَي مازنزي كدي موثَ

سبٔمٌح ألص َاء  ،سبٔفىص يف لك ما سبٔكوهل احمتً  ينًى ،زمبا ًن ٔبكول لك ما ٔبفىص تَ" 

 ة هلَق فهيا ٔبؾًٌَاذكِلمسزاكً ٔبن لك  أبحمل نثريً و  سبأنم كََاًل ، تي ملا ثـيََ ل ملا متثهل ،كميها

 سبحٔصو فامي اًلكو  سوف ٔبسري فامي ًخوكف الٓدصون ،ثـين دسازت س خني اثهَة من اًيوز

 ؤبس خَلي ؿىل ألزط فسبٔزثسي مالثس ثس َعة ًو صاء زيب ٔبن هيحين حِات ٔبدصى ،هَام

  .اوٕامنا ؿازي اًصوخ ٔبًضً  اجلسسًُس فلط ؿازي 

ن ٌَياش مك خيعئون ؾي ذون ٔبن  امىت صادو  اسما ًـخلسون ٔبهنم ًن ٍىوهوا ؾضاكً سبٔجُص

ًىٌين سبٔذؿَ  ،ٌَعفـي سؼوف ٔبؾعي ألحٌحة، ًسزوا ٔبهنم ٌض َرون ٕارا ثوكفوا ؾن اًـضق

 .تفـي اًًس َانًىِول سبٔؿَّمِم ٔبن املوث ل ًبئت مؽ اًض َروذة تي او ، ًخـمّل اًخحََق وحسٍ

كري  ثـَمت ٔبن ادلَؽ ًٍصس اًـُش يف مقة اجلحي ،ًلس ثـَمت مٌنك اًىثري ٔبهيا اًخرش 

ؿىل ٕاظحؽ  ثـَّمت ٔبن املًووذ اجلسًس حني ٌضس ،وكن يف جسَلٍَمسزنني ٔبن زّس اًسـاذت 

ص ثـَّمت ٔبن إلوسان حيق هل ٔبن ًيؼ، ٔبتََ ٌَمّصت ألوىل فشزل ًـين ٔبهَ ٔبمسم هبا ٕاىل ألتس

 ،ثـَمت مٌنك ٔبص َاء نثريت، ٕاىل الٓدص فلط حني جية ٔبن ٌساؿسٍ ؿىل اًوكوف من فوق

  .يف حلِحيت ٔبهون ٔبوذغ احلَات ؽٔلهنا ؾيسما س خوض ًىن كٍك مهنا س خفِسين



 

 

ًو نيت ٔبؾصف ٔبهنا املصت ألذريت اًيت ٔبزاِك فهيا  ،وافـي ما ثفىّص فَِ كي ذائًا ما جضـص تَ

ًو ، ًخرضؾت ٕاىل شل ٔبن جيـَين حازسًا ًصوحم تني رزاؾّي ومضمخم ثضست  ًىٌت انئة

ًخجاَُت خبجي ٔبهم ثـصفني  و ٔبحدم فهيا ًلَت ق ألذريت اًيت ٔبزاكِ نيت ٔبؾصف ٔبهنا ادلكائ

ُشا ًىن ًو ٔبهين خمعئ و  ،واحلَات متيحيا اًفصظة ًيفـي ألفضي ًوم اًلس اُياك ذومً ، رزل

ل  ٔلن اًلس ًُس مضموانً  أبهين ًن ٔبوساك ٔبتسً و  ٔبحة ٔبن ٔبكول مك ٔبحدم ُو ًويم ألذري

  .ٌَضاة ول ٌَمسن

ثرصف اًَوم و  فال ثًذؼص بٔنرث املصت ألذريت اًيت حصى فهيا ٔبًوئم اذلٍن حتهبم ٍزمبا حىون ُش

 ٔبو تس ٔبن ثيسم ؿىل اًَوم اذلي مل جتس فَِ اًوكت من ٔبخي اتدسامةلو ،ٔلن اًلس كس ل ًبئت

َمْن  حافغ تلصتم ؿىل ،يك حصسي هلم ٔبمٌَة ٔبذريت ؾياق ٔبو كدٍك ٔبو ٔبهم نيت مضلوًل 

ًخلول  وذش ما ٍىفي من اًوكت هبم واؾخين هبمحا ،يف ٔبرهنم ٔبهم حباخة ٕاٍهيم امهس، حتة

 ا!صً صى ،ساحمين من فضسل ،ٔبفِمم :هلم ؾحازاث مثي

فاظَة من  ؛احلة اًيت ثـصفِاولك لكٌلث ًن ًخشهصك ٔبحس من ٔبخي ما ثضمص من ٔبفاكز  

ن ٔلظسكائم ؤلحدائم مك مه هممون دلًم اًصّة اًلوت واحلوكة ٌَخـحري ؾهنا  "وجُص

:ؤبان ٔبكول زل  

. ثيسمو ا فلس ل ًبئت ٔبتسً  ًخلول ما يف ذاذسل ل ثًذؼص اًوكت املياسة -  

 ،اًخرش ا ٔبن ًـُش نلرٍي منحاول خاُسً  ٔبن لك يشء سُذلري ًوًما، ُىشا اكن ميين هفسَ

 .ثـعف جبشوزًٍىن جلك مصت ًلف حصحؽ اًصحي و 

 ؟سوى ٔبهَ اًلسزما رهحَ 

ا فا ؿاذ كست ؿَََ ألايم نثريً  ،ال ٔبحس جباهحَفا وحِسً  اًعًصق ٕاهَ اًلسز اذلي زماٍ هبشا

فلكٌل حاول ٔبن  ؛ٍ املصت ختخَفًىن ُش ،ثـوذ ؿىل اًـُش تسون ألدٍصن ،تبٔي يشء ًحايل

همٌل اكهت اًؼصوف  هون مـَسبٔ هل من خسًس ٔبين سبٔهون جباهحَ و  ٔبزخُت ا ًـًزخَ ٍصحؽ وحِسً 

 !زمبا زمبا ُشا جيـي زلذَ ابًخرش ثزتن، ،اًيت ميص هبا



 

 

:هعق واحلزن ًـرص كَحَ  

يف  تجمصذ رهصايث ؿاجص  اًَعححو ت هحري  ةصزاض ثرسؿاًسخة وزاء زحِي الٔ  ؿملبٔ  ل -

ي اثشهص الٔ بٔ و  محَِابٔ اًعوز اًيت  ٔبثبٔمي ،ظًصلٌا اًضاق واًعًو يف راهصثيا  ظواث اًيت جسَُو

مهنم  اظححت حزءً بٔ مين و  احزءً  اظححو ًلس بٔ  ،ايم مـيكَة جسالث محَها لٔ بٔ  و اًـمَلة

، حامَني مـيا حلائة اًضوق واحليني، من خنخفي حنن زمبا وبٔ  ،هشاز خيخفونإ ذون ساتق و 

لك وسعٍص لك ًوم و  حنو مس خلدي جمِول وسـوخَني كَلني من اً ،مرسؿني حنو اًصحِي

 .ًسًيابٔ ت ةساؿ

مل ًـس ُياك من ٌضـصان  ،ذون مـىن ةن َُيظححت الٓ بٔ ظـوجها وهتا و زمغ كسحىت احلَات  

 ة،اًسَعمنخسل املال و  ،من كدي ثصاءً نرث بٔ هعحح  ،هيجح ،هخلسم ،فـَيا ماو ظيـيا  مهَة مابٔ ت

 تسـاذً وضـص اب وبٔ منخسل  ل ،منخسل من حنة ىن لً ت،اًلو و  ةاًعحمنخسل اًض حاة و 

 !هشازإ ذون ساتق ُىشا و  ،تسوهنم

؟اٍن رُحو بٔ  وًما:ل هفيس ذبٔ سبٔ   

؟ُي ثلريث مالحمِم ؟ذون وحوذان مـِمُي مه سـساء   

؟اُي ازثحعو  ؟مهازُي ثلريث اكس  

؟فضي مينبٔ دٍصن بٓ صزاض بٔ مؽ  مرهصايهت واُي جضازه  

؟ذربوين هبابٔ حالهمم اًيت بٔ  اُي حللو   

ن اهؼص هلم من تـَس ذون بٔ ن بٔ مىٌين بٔ فلط ًو  ،كس حي هبم ماؿمل بٔ ن بٔ ًزس بٔ  ،فضول ًلذَين

ما اذلي سَىذَ ؾيسق عًصٌَ ،زل ادلزة اذلي اختشثَزحي ذلبٔ  ،زحيبٔ توحوذي و  اٌضـصو

  ًصحِي.كصزث ا

ٓ ل بٔ كصزث ًلس  ذشث فلط تـغ مالثيس وتـغ بٔ  ،مـي يف زحَيت حنو املس خلدي احسً بٔ ذش ب

 ُسوينبٔ  ، ًلسدٍصنبٓ صزاض حصحؽ تخازخيِا لٔ قصاط اًيت وتـغ الٔ  اوزايق ونخة مشهصايت

ؿىل  تيف لك دعو  ،ثضريص املشُي ةذشث زاحئة اًـعص اخلاظبٔ  ،ونيت اؾيسما اكهو  ٕاايُا

ؾن  ،ؾن وظين ،ؾن زويح  ،يشءؾن لك  ًس يواثتخـس بٔ  ينكٔ صـص ت بٔ سمل اًعائص 

  .يساهفبٔ 



 

 

ٔبحاول ٔبن ذمؽ بٔ ل  ؿَين ،ملاكنابهنمي ص حؽ مضاؾصي و بٔ ؿَين  تهؼص من انفشت اًعائص بٔ 

ية مغغ ؾَينبٔ س خجمؽ كواي و بٔ  مغغ بٔ  ة،حسمت اًلضًَلس  ،رتذذَوكت ٌ هـم ل ،ًُو

يف ة، اًلاذم ةيف احملع، سوى يف املعاز اجلسًس افذحِم جمسذً بٔ ًن  ،حاول اًيوموبٔ ا  جمسذً ؾَين

 !ازيؼهخدص اذلي اباًـامل الٓ 

ؿس بٔ  مل ،حلغثـرتف اب ل ةزحَيت اًلاذمء، ُمت ثيشبٔ ل ٔبان ًلي مـعفي بٔ  ؿىل ُامش احلغ

 ء!ا ًَهم كَيب تحطن مصضً بٔ ًحسو  ،اتدسم نثريً بٔ 
 

******** 
 

 اكن ًـضق مضاهس يت تبٔموز اًًساء:

 .َححر ؾن زالج وساءفَ من ًححر ؾن امصٔبت ظَحة ورهَة ومجٍَك امسـي اي مجََيت،  -

 :ذثزذ

!كَط الكمم -  

:كال  

شا ًُس ؾَة  ،اًًساء نٌل رهصثكَة بٔ ن بٔ حىِن بٔ اكذ بٔ  تمن ذالل جتصتيت يف احلَا - ُو

 ة!ثـعى وِحو كري  ل ةضافِإ  ممزياثُياك ن حىون بٔ حِر ميىن  ترضوز ًاب

ن ُشا رضة ت واحست لٔ بٔ اًعفاث اًثالج سدذواخس ابمص  ثسلن بٔ ًن كول  ًىن اي ؿاجصي -

ن مؽ اسددـاذ ادلال ذان جتمتؽ ظف بٔ ًىن ميىن  ،حس اكميبٔ ىٌلل ول ًوخس اًو  من اخلَال

 .حسن ظفذني ًححر ؾهنٌل لك رسطبٔ ٌل ٕاهن ،اًعَحةو  اذلاكءَحلى ً 

: زّذ مددسًما  

 .ُشا ثثخذني ٕاهمحِر حىون وهجة هؼصك كًصحة اًعزة ٔبًًضا زمبا  ة،ًصيت ثلازة اًعحؼه -

والكيم  ،فاملصء ل ٌس خعَؽ ظَة اًىٌلل ًون جيسٍ بٔ،خلعالكمم حصَح حيمتي اف !اظحـً  -

 .حيمتي اًعواة بٔ ابًًس حة زل دع

!س َسيت ظسكتِ  -  

 ؟ؾلًل كسزذسثين ؿىل بٔ هم بٔ م بٔ وافلت ؿىل الكيم  اذريً بٔ ًـين  -

 



 

 

 :زذّ 

، ًن ًلري ما تًٌَاو ا فلط ًىن ًؼي ُشا هلاصً  ا س يَخلي يف هلاص خسًس،حمتً َُِِِِ،  -

 ٔبفِمِت؟. 

 .مصت وـاذثَو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املسًية اًيت ٔبؿُش فهيا الٓن؟  حواء اًثَج جس َعص ؿىلبٔ  ٔبثسٍزن ٔبن ،ظفَيت -

 هل من  مٌؼص زائؽ وصـوز مجَي! اي ة،زاكع مبرسحِةص حَ بٔ ًـاهبم بٔ فال و ظحضاكث الٔ 

 

 ؟ذسو ٔبن ًعلى ؿَََ الٔ  تَغ اًيليهَف ًلٔ  ٔبان يف ُشا اًوكت ملِوزت ثضست،

 ؟اهزتؾت اًصمحة من ٔبزواهحمو ظلت اًلسوت ؿىل كَوة اًخرش هَف 

 .ل ًخحصهونٔبظححت سخاحِة اكدلىم ل حيسون و ؾَوهنم

 ٔبحاليم اًيت، و ضاؾتو  ؿىل ٔبفاكزي اًيت جض خدت ،املاضَةؿىل ٔباييم  ،حًزية ؿىل هفيس

  !فلط ٔبميش ،ٔبميش يف ظًصق ل ٔبؾصف هناًخَتت  ،هنحت

:ٔبدضد  

؟اٍهناًة خسبٔ ٍن بٔ  ؟ملا ٔبان وحِست ُيا  

؟ٔبٍن مه ؟اذلٍن ٔبؾصفِمٍن بٔ   

؟حهبمبٔ ٍن اذلٍن بٔ   

؟ٕاىل ظائص ظلري وأبن ثخحوً اًومً  حصتمت ُي  

،ؾهنم ححرواً اٌَحاق هبم  من ٔبخيثعري حتاول ٔبن م و ثفصذ حٌاحِم لك ًو   

!ألزط ًدسلط جفبٔت ؿىل اًسٌلء وسط ٔبهت يفحٌاحم و  خيشزلو   

.ٔبحاول فَصمبا يف ٕاحسى املصاث ٔبجنحًست ًلس نيت ٔبحاول لك ًوم، ول  

******** 

:راث مصتيل كال   

ً  حاويلتي  مما حيسج حوزل سُيشل ثي - اًخرش قًصحون  ؛ًٔلسوبٔ  ا ٔبن هتَيئ هفسمِ ذائ

 .هكرخي فلس ؾلهل ًحسو كري سَمي ثفىريمه ٔبحِاانً  ،اخسً 

ن بٔ ؿىل ًلني  ًىين ،اًخرش ؿىل تـضِا اًحـغ ؿمل سخة حلسبٔ ل بأن ؛ فأبس خلصة نثريً 

 ،ثسخة احللس اًـمَق يف كَوتيايه واملضالك اًيت حتصكٌا ومتزكٌا  مصاط اًيت ثعَخٌاكَة الٔ بٔ 



 

 

ن بٔ حيصق هبا هفسَ كدي  من انز ص حَ مبن حيمي صـٍكبٔ َ ًحـضيا اًحـغ ن اًحلغ اذلي ىىٌ  إ 

.حيصق اًلري  

؟احلاذان خاهحً بٔ ن هرتك بٔ ُي ميىن  :اذلي ًرتذ ذ ذاذًل اًسؤالًحلى   

؟ةـسائَ  اً ةن منيض يف ظًصلٌا ثسالم ذون ثسل اًزنؿبٔ ُي ميىن   

؟م كََاًل ئو ئيا املض  ثياًسيا ؾن نرباي را ماإ مجي بٔ ن ًعحح بٔ زط الٔ  ميىن ًىوهةبٔ   

:ٔبخاتَ ٔبحسمه  

 ة،زسًالٔ  ةواًرتتَ ،واًحعاٌك ة،الاحامتؾَ اًـساٌك قَاةو  ،س حاةمه الٔ بٔ الاتخـاذ ؾن ادلٍن  -

 .س حاةبٔ وكري رزل من 

:زّذ ؿَََ  

ٌساؿس يف قصسِا اجملمتؽ  فهيم واًيت اًيت ثلصش ةاًفىًص ةىل اًزنؿإ  ةضافابلٕ  ،الكم حصَح -

يا جساؿس يف قصش فىص لك الٔ  ،واملزنل وهؼام احلنك  ةسُئ حتمي مـانٍ  ةمـَي تص َاء حًو

ن مجَؽ إ ؿمل اًسخة حِر بٔ ل  ،نرثبٔ  ثسِوٌك هنم قصش اًفضٍَكماكن ثسمصان تُامن ابٕ بٔ ميىهنا 

 .رثْ اًـاتثني نُ  ًىن   ،مجيبٔ ًواكؽ  ةس حاة همَئالٔ 

 

 َتؾيسما ٔبهكي الكمَ كو  ا،حتََهل زائـً و  ألصزاض حسًثَ مؽ ٔبحس ، اكناس متـت ٕاًََ جمتـن

 :هل

.ثياًسيا ؾن رزل اًىربايء املَـون س يـُش ثسالم مىتل ثلَق،  -  

 

مثة ٔبوكاث  ،أبتسً ًن ثخىصز ؾض ياُا  مجٍَك حلؼاث ٔبن مثة ٔبس خوؾةا و ٔبن ٔبؾي حِسً اكن ؿًّل 

مثة  ،تـسٍ جفص ًزبػمثة ػالم ًن  ،ٔبو اًسـاذت فصخابً ٕاحساش س متص ؿََيا ذون ٔبي

 .ٔبحس ل ٌسس ماكهنمٔبصزاض ل ًـوضِم و

 

 

 

 



 

 

اين اًوحِس اذلي مي؟ ٔبم بٔ يف ألزخاء زاحئة ثـم  ٔبجضمني  - ؟زُي  

؟ؾن ٔبي زاحئة ثلعس -  

.حان وكت اًصحِي ، ًلسءص متِا هبسو بٔ  ت،زاحئة املوث مٌدرش  -  

؟ٕاىل ٔبٍن ثشُة ،مذشين مـ -  

ٍكُشٍ  - .ثشُحنيًامن بٔ  صاحئة املوث من حوزلفًن جس خعَـي اًـحوز  ة؛خمَفو  اًعًصق ظًو  

.م حىت املوثمـ سبٔهون ،مضلكةُياك ًُست  -  

.تسف كعري ًلٔ ا و ىهنً ثم مجٍَكاؾحاز  ،َُِِِ  -  

.ؾضق املوثبٔ دضث  ًلس -  

يا،زخاء زسول املوث حيوم ابلٔ  ،اخـجًل نثريً ل ث  - ن بٔ ا كدي حلائحم حِسً  هجزي حًو

من اًؼَمة املوحوذت اي ظلرييت ا ٔلن ختايف ٔبتسً  يل ذاؾًىن  ،ما ًُس ًـضق يثـضل

 .يف احلَات  وحنن لىزالـُش يف كرب؛ فاًؼَمة احللِلِة يه ٔبن ه حوزل

فلط ل ثـرتط ٔبهت. سبٔزافلم ٕاىل حِر رُحت، -  

ًذؼص ٔبن  مِخة هخذةهكن ٌسلي  ثعححئبن  ًـين ُشا ممِ الَك  - !اثخفذح ًومً ًو  

ين و س  ُي  ؟حلا اي س َسيًـلي بٔ  -  ؟ٔبثرتنين ذَفم ؟اؾصفذم ًومً  ٔكين ماو  كسمي ىذاةخعًو

 !؟ٔبًـلي ُشا

اًل مص  وـاذثَ. جتاُي اًصذ ؿىل الكيم و ت ظًو

 

 

 



 

 

 

 

 .... ًستو ًست  ،ًست انذمة ،ًست مذـحة، ًست حًزية، ًست موحوؿة

حعمها و اًعًصق  َتا لكِا زست تبٔؾٌلق زويح هحادصت ضساهنو بٔ ٕامنا ٔبوخاغ ادلهَا و 

  .ثسفن ُياك وسط اًصمالو  ًدس خلص تثلَِا يف معق اًححازلصكت فاًـواظف 

 يبيف كَ تيُت فيش ٔبن ثـرثث ابحلة ،ٔبظحح حيمي اًىثري من املضاؾص املخياكضةذاذًل 

  ثًذحة.ًىهنا  ،حمعية هل مسًية

ٔبكول  ،ٍصاكدين من فوق ألسعحاذلي حيمي تيسكِة و  ٔبحذاح ًصظاظة ظائضة من اًضرط

 !زظاظخم ل ثرتذذ فساذًل ٔبمل ًن ٌسىٌَ سوىوظوة  ،ظوة حنو زٔبيس !ٔبزحوك :هل

دعَالث صـصي املخياثصت ؿىل وهجيي  حتط اًفصاصاث اًعلريت فوقؾيسُا فلط سبٔموث و 

ؿىل ثسل املسًية املوحوذت يف حِهنا بٔكصٔب س يواث احلساذ، وساملمَوءت ابدلم مـَية تساًة 

 .وسط كَيب اًسالم

  

 

 

 

 

 



 

 

:الكًما قًصًحاكال يل مصت   

ي!هعف ص خو  يفعَِا زتَـ -  

؟ما مـىن ُشا -  

ن حدَخيت ثدسم بٔ صمغ من اًفد ،من هلعانلتس هل تَف الانامتل ما را إ  يشءن لك بٔ ًـين  -

 .ىهنا حتخوي ؿىل اًلََي من جصوذت اًض خاءً ،جبٌلل اًصتَؽ وسىوهَ

؟هونبٔ ومن  ؟انبٔ ثـَمني من بٔ   

!ِسوءس َسيت امسي اً  ان ايبٔ   

:هؼصث ٕاًََ هؼصت قًصحة ًَلول ؤكهَ ميسحين  

!ي مجٍَكؼًىن زمغ رزل ث ،ا ثضلك خمَفخسً  تتـغ اًيؼصاث ماهص  -   

ميىن  ةمجي ُسًبٔ و  ٔبؾؼم وحوذك ،ذك مـيو حًواسي و  ءًوخس يش ل ،ٍَكؾعفوزيت ادل 

  .ن ثلسم يلبٔ 

 زوابً  حِم زلِ بٔ ن بٔ  ملا حصذذث ماكينًواكن ابٕ و  ،ختوهين اًلكٌلث ٕاربجز ؾن اًخـحري بٔ  ،مرييتبٔ 

ذجسذ م معسز  ن اتدسامذم يهبٔ ظفال حِر صـة مشس اًصتَؽ واتدسامة الٔ بٔ من  امعيوؿً 

ة اًـامل   .ًعاكة وحًِو

 ت،هكي اًعًصق جلك سـاذلٔ  اايم ومتيض وسوف ٌس متص حدم ذافـً س متص الٔ  ت،مرييت اًعلري بٔ 

سَىَ بٔ مايم سوف بٔ اًصحِي ظًصق وحِس  سعوزيت ادلٍَكبٔ اي ًىن  ،من اًلَة ا زلِ صىصً 

 .فال ثلذََين مصثني ،يل موث زسٍصيابًًس حة ٔلهَ  ل ثخـشيب يثخبمٔل لحتزين  ل ًوًما،

اتُت ٔبمايّن وفسلعت مين  تعسمة اًواكؽ ثـرثث  ، اٌَلاء تمٔبان يف ظًصلي ٕاىلو  -

  !ٔبحاليم

 



 

 

 كال تلضة :

  ؟نيمارا ثخوكـ ،ؿامل ًـُش فَِ اتفِون -

ئم وً بٔ لسزهتا ؿىل حتمي ًحس سوى هفيس ؾخشز لٔ بٔ ل  ة؟كري ؿاُاث فىًصمارا ثخوكـني  

 .اخملخَني

ًىن  ،ؿىل ادلدول ملمَىيت احسً بٔ خرب بٔ ل  ،زل اًـاملذل تاًحـَس تمذسل ثسل اًيؼص بٔ  سالبٔ  ل

 سمحٌ  ل ،لايف ممَىيت حيصم اًالكم ومييؽ اًسؤ  ن  لٔ  ؛اًرشوظادلَؽ ن ٌس خويف بٔ جية 

 .والاهسُاص تاملضاُس تلريحس لٔ 

 :كال ؤكهَ حياذج هفسَمث 

َ ٔبن ٍىون ؿىل كِس ـاز ؿََف هَ ًدٌفس فلطلٔ ؿىل كِس احلَات  َخلس ٔبهًـ  ن اًحـغاكٕان  -

  .ٍ اًعًصلة اجلحاهةاحلَات هبش

؛ ٔلهيا تسوهَ ل فصق تًٌَا وتني ًسيا ٔبحِاء ل ٍىفي من ذون ٔبن حنةٕاحساس يا ٔبهيا ل

َة، ٔبن ثحلى حًِا ُىشا ًِو ُ أبفضي من اًـُش يف اًىص يف احلة ٔبُون و ، فاملوث ألمواث

 ٔبمص ثضؽ حلًا.

 ؟مهنا ٕال حني هيام ٔبسـس ألحالم يه ألحالم اًيت ل وسدِلغٔبثـَمني ٔبن  -

:َتك  

.ا اي س َسيحالمً بٔ هنا ثؼي ًى -  

:زذّ   

  .دِاًل  ل ااكن واكـً  حالم مامجي الٔ بٔ  ٔبن كعسبٔ  ،ؾيََبٔ مل ثفِمي ما  -

.اًلامغا ٕاىل تالقخَ يف اًالكم وجضخهيَ اًصائؽ املهبم و ًومً ٕاهنا ًن ثعي   

:حةمَِّ  َت جصقحةمث ك مصت  

ٍ اًعًصلة واًخـحري ؾٌل جيول يف ذاظصك هبش اًالكميف  ادلٍَك ٔبًزس ٔبن ٔبثـمل مٌم فَسفذم -

.ثضست ٔبًزس رزل ،املمزيت  



 

 

ُست اٌَلة اًيت وضبٔث ؿَهيا ً  ؟أبثـَمني ٔبين ل ٔبثلن اًـصتَة نثريً  ،ثعَحني املس خحَي ٔبهتِ  -

 .ضعص يف ٔبكَة ألحِان ٕاىل اًرتمجة حىت ٔبوظي زل املـىنًِشا بٔ 

 ملا ٔبهمِ ظاو  ،ابيتاًىٌم حتخاخني ًرتمجة ًىذ ،ايمٕاايٍ مؽ الٔ  بًٔزمِ س ا مجَاًل ٔبان ٔبنخة صُئً  

 راكءً  نٌل ًخعَة اًفعيةواًحسهية و  ؼةُشا ًخعَة زسؿة املالحو  ،سدذـَمني اًىثري هيباجب

  .احاذً 

  ؟جتازة ألدٍصن كصاءت من َثـَممل بٔ  ٔبثـَمني ٔبن لك ما حًصيَ

 حصهتًلس  ،ٔبليٓمٔبوخاؾي و  ؾن ااًصواايث زمغ ٔبهنا ثرتك ؾيسي اهعحاؿً ًوُس من اًىذة و 

اًـامل اكن حئت ٕاىل ُشا فـيسما  يل من ٔبحداة؛ ثحلىلك ما  ا يف ذاذًل ونشزلهحريً ا ٔبثصً 

 ،ذذَوا حِايت مؽ مصوز اًزمنٔبظسكاء ، و نثريون ٔبكازة، و ياشدلي ؿائٍك مثي ابيق اً 

 .ٍكا حلَايت ادلَا ذاظً ًضَفون زوهلً  اكهوا ٔبحداةو 

 

، تـضِا ثس َعة ومجٍَك ألمٌَاث جىثري من ألحالم و حئت ٕاىل ُشا اًـامل َلاًل ًلس 

ٔبن هـصف مارا س َحعي مـيا يف هودل ذون ، ٕاهيا ص حَ مس خحٍَكوألدصى مـلست و 

ٓ ين سبٔػي حماظً ، نيت ٔبػن مثي ابيق ألظفال بٔ املس خلدي ، دص ًوم يف حِايتا هبم ٕاىل ب

 .اًلسز ٔبذزى مبا س َحعي مـياًىن اًواكؽ كري ما هؼن، و 

 يف لك هلاصو ،اًؼالم يف تَسي ًَرتنين وحسي واًزَ اًرتاةبٔ و  ًوم ٍصحي ٔبحس ٔبكازيبلك 

ًل يف مع ثواهجنويف لك صست  ،ي اًيت نربث ؿَهياة هؼص توهج ًخحفؼي ٔبحسمه درسث

ختىل ؾن بٔ ؿىل ٔبن  ثخرب بٔ  مؽ لك ظسمة حلِلة وحسي،من حويل ًَرتنين  ظسًق خفىخي 

ُِ  قًلك مفرتق ظص  وؾيس ،من ٔبحاليم زمغ ثساظها حمل من حلوذ ٔبو  ٔبمٌَة يل ْت سَ ُذ

 متيض حِايت ُىشاو  ،ؿُشفلط لٔ ًخلَري اًوهجة  اضعصزثمك مصت  ،ذون زمحةحسوذ 

 .ادِحاهتا مجَـً خبشلهنا و  ،ثلَحاهتاتخـرثاهتا و 

 .من حويل ٔبثلن فِم احلَات اًعـحةا ٔلثـَمِا و فَسفيت اًيت ثحسو زل مجٍَك ذفـت مثهنا كاًًَ 

 

 

 



 

 

 

َ تـغ ََ ؿ ؾصضت ما ؾيسمصت كال  ًَىٌ ،يف لك يشء ا مثهلفًصسً ا و روكَ اكن ممزيً 

 :اًصسوماث

 .ٌاً َ ت  ةمضرتن مجٍَك ءً ص َابٔ لحغ بٔ  ،روكميف  ينًجض هبَ  تؿىل فىص ٔبهِت -

 .فضي مينبٔ روكم  ًىن ،ميىن -

 .ُشا لختِف  ،نشزل ٔبهتِ مجَي  روكمِ  -

 

  ما ٔبؾضلَ ٔبنرث مزاحٌا اًلامغو  ،اًلًصة ثعاتق رويق مؽ روق را تي ٔبؾضق ل ٔبحة 

فاملصٔبت  ؛ُاذئة امصٔبتفِو من كال يل مصت ٔبهَ ل حية  ،امليعق يف اًخرصف جبيون وؾىس

 .اجمليوهة تخرصفاهتا حصوكَ ٔبنرث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

.... مل حصسينخخت و زساٌك   
 

،ظحاخ اخلري  

؟ هَف حازل      

  .ٔبزحو ٔبن حىوين خبري       

  ،املخبٔدص يزذؿىل  اخسً  بٓسف          

.ٔبؿشًزين فلط ذلزل ثـَمني ػصويف ،ًُس تَسي ًوىن                

.... زويح ةىل ظسًلإ  زساٌك                                                     

ة.رُحت اًعسًلو  ،اتُت اًصساٌك  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

وظَت ٌَـيوان  ؾخَلة جصسائئبظحح كَيب وعيسوق جًصس مىذغ ًلس  ،َيتاي مجَ -

اما ؿاذوا ُيا ًَلصبٔ  اذلٍن نخخت من ٔبخَِم ٔلصزاضا ًىن ،اًعحَح  .ُو

 ،ًيا ادلزة ءثيض ةمي مشـلٍزال الٔ ء ٔبهَ اث اًَوم زمغ لك يشؼمجي اٌَحبٔ حسى إ 

 .ثيعفئن بٔ  ااحشزو

 ... . ظـحة مجََيتاي حِايت 

 ؼة.حَضحايب يف ُشٍ اٌ ءًحسو لك يش !ؿملبٔ ل  ة،نرث ظـوتبٔ ن اًوكت بٔ  وضـص اانً حِوبٔ 

 :ؿَََ زذًت

ً  امعَلً  ًىن هل مـىنً  ، من اخلازحمجَاًل  ًحسو الكمم -  ا.مؤمل

 

َ من  ما ماثضلكِا بٔ ًـجة ادلَؽ  ،اًلكٌلث ًلس مََت بٍٓ ًو ثـمَني، - هيمت  الفمل بٔ حتخًو

 .حسبٔ مٍص لٔ 

 :ٔبثـمل اي ظاحة كَة املالك

حس سُضـص مبا بٔ ا اي س َسي ل ظحـً  ،ذق اًلكٌلثبٔ ل ثعفَ  مؤمل صـوزًـرب ؾن الكمم  -

َ اًلكٌلث من  هفسم  فال ثخـة ،تيفس اًخجصتةرسط مص اكثحَ و  :ل رسعانإ مل بٔ حتخًو

 . ابًرشخ

ُمت بٔ  لٔبان  ،ؽؼفبٔ ودوف  َؽؼ انخئاة ف من َحؼة ما ٌس َعص ؿًّل يف ُشٍ اٌ ًو ثسٍزن -

 .لك اخلوف ؿىل من حويل ا،ملعريي معَلً 

 .ميازهل كَق كَق ل ، ٕاهَدصبٓ حسس من ٔبخي مل بٔ زويح ثخ ة ٔبنجلك ثساظ تساذ اي بٌٔكاملس 

املعص و  ،ظازث سوذاء مـمتةا نثريت جتمـت فوكم و حسحً ٔبؿمل ٔبن  ظلريي،اي  ل ثلَق -

سذ اًلَوم ٔبًوان اًعَف ادلٍَك ًخح ثؼِص ًىن ذَف لك معص ،هيعي ثضست يف حِاثم

 .جرشق اًضمس من خسًسو 

 



 

 

م ؿاظفًِ بٔ ا ًِ مٌعل  - !ؾضلمبٔ جلك قحاء ا و هُص  

ست :كال ُشا مث كصٔب حبزن كعَست فازوق حًو  

املاكناًـعص ؾعصك واملاكن ُو   

مانصـص يف زتوؿم ابلٔ بٔ ؿسث  ًىٌين ما  

.اًزمان هت ول اًزمان ُوبٔ هت بٔ حىرس تًٌَا ل  ءيش  

:دخَ كائٍكٔبح   

؟ٔبثسزي ملارا -  

ؤكن ُياك  امل هـس نٌل نيا ساتلً  ،يشء ما موحوذ يف امليخعف ،ا تًٌَألن ُياك حاحزً 

ٍك جتِسان و  ؟ختخفي مىت ؟تًٌَا ًىن مىت ثددس املسافاث ،ل هعي ٕاىل تـغمسافاث ظًو

لكٌل  ،نرثاتخـسان بٔ  لكٌل اكرتتيا كََاًل  يا،متيـيا من الاكرتاة من تـض ف ٔكن مسان ثلف تًٌَا 

 ،ذهوث مٌم ل ٔبخسك

 .... من ُشا نسًىن ثبٔ 

 ،اًرشق ألوسطنيت ٔبان يف و  اًلصةٕان نيت يف 

 ٓ ِاادلهَا و  ُشٍ دصٕان نيت يف ب  ،ٔبان يف ٔبًو

 ،ا مافال اس خحاٌك من احامتؾيا ًومً  اًضمسٔبان و  امقصً ٕان نيت 

 .التس من ٔبن ًمت ًلاانفٔبتَغ ٔبان نيت هوزا و  ٔبسوذػال ٕان نيت 

 .مس خحَي ًعحح مؽ ألايم سِاًل ؛ فلك ا ماا ميىن ٌَلاء ٔبن حيسج ًومً ظحـً مجََيت،  اي -

نيت ٔبوذ مـصفة املًزس ؾن  ،نيت ٔبمتىن ًو ٔبذربين ابًىثري ؾيَ نيت ٔبمتىن ًو تلي جباهيب،

ً  ًَىٌ ،حِاثَ  !اذلي ٍمتزي ابحلضوز اًلائة اًلًصة ا اًصخياكن ذائ

 

 

 



 

 

كس ل و  ًيجسٍ ظسفةهتسًَ ًيا احلَات كس  -ُىشا كصٔبث مصت -احلَات يفًلك ٕاوسان ثؤبم زوخ 

 مـصفة هَفِة ؿََيا جية ٔبهَ راكمن لك ُشا و  ألمه ًىن  ، همٌل حبثيا ؾيَ ىمتىن من ٕاجياذٍ

 .ؿىل ثؤبم ٔبزواحٌااحملافؼة ؿَََ ٕارا حنن ؿرثان 

 

 ًوو ظسفة؟ ُي حسج ٔبن اًخلِمت تخؤبم زوحنك

 ؟ُي حسج رزل

ل ٔبحس و ااكن ل ٌض حَ ٔبحسً ، من ٔبمجي اًعسف، اكهت ظسفة قًصحة و ا وخسثَٔبان ظحـً 

 .كَيبو  ثؤبم زويح، ٕاهَ ٌض هبَ

 

 .راث ًوم ظاذفذَن بٔ ىل إ  يف احلَات ٌاح ازولٔ ثؤبم  وحوذت ٔبظسق تخااتً  ل نيت

 

 .انثريً  اكن ٌض هبينًلس 

 . فلط يف كسوثَ احليوهة وقَاتَ املؤملخَف ؾيّنِ خي  ،يشء يف لكِّ  ٌض هبين 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ،امل ٍىن ًعَؽ ٔبحسً و ،امل ٍىن خيىش ٔبحسً 

ً حىت يف لك يشء ا اكن ممتصذً   .اممزيً و  مشُاًل  اا زائـً الكمَ اًحيلايل اكن ذائ

 ل ٔبحس ٌض هبَا ول ٌض حَ ٔبحسً  ،ٍىن ًيحين ٔلحس ملا ومل ٍىن هياة ٔبحسً 

 ؟، ُواكن ُو فلط  

 ُو ُو، ،هـم

  مصت ٔبدصى! ًخىصز يف احلَات ًنرسط  سعوزي اذلي ؾصفذَ ًوًما،هفس اًضرط الٔ  

 ؟وهَف ل ًلرت ،حيق هل اًلصوز ،ًُس هل صخَِ ،رُة ظسفةٔبىت ظسفة و 

 ؟هل صخَِ ومن ميسل ظفاثَ ل ًوخسيفسَ هَف ل ًثق ت و 

 ،ًالهدداٍ املَفتاة وحضوزٍ يف قَاتَ اجلش   ٌض حَ ُشا اًصخي زخاًل  ٔبان مل حيسج ٔبن ؾصفت

 .ًلضاٍ اًعمتزخي ًَخس اًلموط و 

 

خَ املمزيت  ،اًخزش اًلصازاث ألحص حىت ًو اكن كاضحً ُاذئ  ،ًعاملا تـرثثين ثفاظَي زحًو

اًيت ًيعلِا  ًىن لك لكٌلثًَُس ثضاؾص ول جاكثة، و  ،ٔبثسط لكٌلثَزخي ٔبهَق حىت يف 

رزل اًضرط  ٕاهَ ،ٔبن ًسؾين ٔبزثحم لكٌل حتسج هل كسزت بجَحة ؿىل ،راثَٔبمجي من ادلال 

  . مجَاًل ؾَوهَ اجلشاتة حتمي ًوانً  ،اًيؼص ٕاٍهيٌل جيـسل ثسذي يف ذواماث ،اًـَون اًلًصحة رو

  ،كسمية فًصست من هوؾِأبقيَة ٕاهَ  ،خارتَة مشٍُكو  مسل اًعٍك املمزيت امليفصذ جبٌلل كري ؿاذي

 .فتحبضوزٍ اًال جمِول ممزي ٌس خسزح ادلالكامغ، و رسط خارتَة  هل

 

 ،مذوسط اًلامة ،اًلًصحدني اًـَيني ظاحة ،ألؾعاة ابزذ ،املمضوقاجلسم  ظاحة

ةجمِول   .املعري كامغ ،اًًِو

 .اًـرباث ، مضدتمعَق اًـحازاث ،ًوانالٔ  ابُت ،املايض سىزاهة ذاذي هسجني حمحوش 

ٕاىل   ألسوذ املائي كََاًل صـٍص  ًعفف ،ألثصي اًصفِؽ مي سالحَحي ،سوذالٔ  َزوتًَخس 

يف  ت، زاقٍ فادص  ةٍزىبٔ جيَس ؿىل  ،ة اٍمثنؼابُ َخس تسٌكً  ،شاتةهل اتدسامة خ ،ألصلص

ٓ ًَمحَ  ٕارسوذ ًَمؽ الٔ  ٍؤحشا ،يف ؾًََِ جصوذ صسًس اًفادص، مزنهلثيؼمي  ٍ من لك من زب

 ٔبهَ ًويل ٔبحشًخَ ؾياًة فائلة، نٌل ،ًٔلهؼاز تفلمـخاذ ؿىل اذلُاة حبشاء  فِو ،تـَس



 

 

فًصلِة إ  ةجحاز اًـخَلالٔ  سِا فعوض منبٔ يف ز ومن خدل اًلزال  ةمعيوؿ ةًًذـي حمزمة خدلً

 .اًعيؽ

 ،ساؾخَ اًسٌورسًة اًعيؽو  ة،مٍصىِوس َازثَ الٔ  ة،اًرًبعاهَ تسًخَو  ،سالحَ اًصويسث 

ًَـوذ يف  اًـامل تدلانمجَؽ  ل يفًخجو   ،ملايناثزَ الٔ بٔ و  ،مزنهل اذلي تين ؿىل اًعصاس اًـصيبو 

ً  اميسل فصاصً  ل -، املـح لة ابذلهصايثةٍزىذَ اًـخَلبٔ ىل إ  هناًةاٍ من  فصاص معيوغ تي جمصذ اذائ

  ة.هٌُبٔ تعم مىدٍس  -سفٌجالٕ 

.اثريً ن  سبًٔوين ؾيمًلس    

.اخسً  اموحـً  ،افصاكٌا اكن موحـً   

 اٌل ٔبذربين صُئً لك  ٕار ظًصلة زسذٍ ًٔلحساج و  ين الكمَ اًلًصةضس  اكن ٌ ؿَََ مش ثـصفت 

 .و قعت يف زيااي زوحَ ٔبنرث فبٔنرث نرثبٔ  ٌل ثـملت فَِلك   ؾن هفسَا ثس َعً 

جفبٔت  ادذفى ،ادذفىتـسُا  ،اثـَلت تَ نثريً ا ثـوذث ؿَََ و ا زوًسً مث زوًسً دضث ٔبفِمَ 

 .ذون ٔبي ساتق ٕاهشاز

ؤبٍن؟ ؟ااي حصى مىت سبٔزاٍ جمسذً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .... ٔبًامن نيت يف ُشا اًـامل

 .حنوي ثلرتة ص خبعواثمؤبن ٔبصـ جباهيب ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبحس توحوذك

 .ُشا ًويمًَىمتي  ، ظوث رزل اًلًصةظوثاًَوم ًيلعين 

 ؟ٔبذربين من حىون

 ؟حـَساً  اي ظاحة اخلَال من حىون

 ادلَيوحـي  ، ٔبهتوحسك ثحلى ٔبهت ًىن ،زوخ حًزيةو  مجٍَك، كَة مذـة،رهصى  تًٌَا

 .اذلي ل ًـمل تَ ٔبحس

قًصحة ًخحسج ؾن احلَات تفَسفة  ،تيفسَ اخسً  زلذَ ؿاًَة ،ٔبكَة ٔبحاذًثَ متزتح ابًثلة

 .هل جتازة نثريتفِو  ؛ابًًس حة يل مهبمةو 

  :يل كال

  ،ٍن س َشُةبٔ ىل إ ًـمل هَف خاء و  اًحـغ ل ؟ادلَؽ ميضون يف ذزة احلَاتٔبثسٍزن ٔبن  -

 .ُشا ُوا اًفصق تُهنم ،ٍن س َشُةبٔ ًـمل  َىًٌ  ،ًـمل هَف خاء واًحـغ ل

ُ  ،خلوفاب توكاث متزتح اًسـاذتـغ الٔ   تزاذحىون الٕ  تخسًس تم ؿىل دعو لسِ وؾيسما ه

  ة.جاؿواًض   تابًلو   ةممزوخ ةظاذك

 

 

 

 



 

 

كسمت ؿىل هفيس بٔ  ،ؾوذ ٌَزَفبٔ ًن  ت،حىسخين اخلرب هنا لٔ  تدىش امليـعفاث اجلسًسبٔ ل 

 ُياك ملوٌك ،هخرص زمغ لك اًعـاةبٔ ن بٔ كسمت بٔ  ،اذً سٍ جمؾوذبٔ سَىَ ل بٔ ن اًعًصق اذلي بٔ 

ً اذ ِابٔ ا ئ ذُا كًو   ًيفيس: و ٔبزّذِ

.(همٌل ظـحْت ؿََم احلَات ال جسدسمل ٔبتسً )  

:مث كال تثلة هؼص ٕايلّ   

.ث ول ادلزة اىهيىبٔ تس ل اًصحٍك ،ًزسبٔ ا ما ًومً  سبٔظري -  

 

هدل  ،ٍ تلوتوضس   ،ؿَََ ٔبحالمٌا قهـَِّ  ،دِط زفِؽ ًفعٌَِل ؾن تـغ ما تني اًواكؽ واخلَال

ام  ُىشا  ،جفبٔت ًًسلطًىٌَ كس ًيلعؽ  اًومه، يِف ، هـُش يف نَ ًخىرب هياىصجِّ و ؿَََ ٔبمجي ألُو

ًن حيسج ٕال ما نخة ، وا ما ٌضاؤونهفََسوِّ  ،ٔبمٌَاثثؤزحجيا تني ٔبحالم و  احلَات س خؼي  

 .شل ًيا

 .ابٌََي ل جية كصاءهتن ٕال   مضَئة لكٌلهتااًًساء نخة سوذاء  ٔبن   كال يل مصت ٔبهَ كصبٔ 

 من ٌس خعَؽ كصاءيت افِي سبٔخس ًومً  ،ؿاصلة ٌَمس خحَيحاملة  ،مرتفة يف ألماين ٔبان فذاتو 

 ؟ص َفصيت اًلامضة فم  و 

 

 

 

 

 



 

 

 ،ألدصى ًـرب يل ؾن مسى ٕابجاتَ ثضرعَيتاكن تني اًفِية و سًق اذلي راك اًع  

 :راث مصت سبًٔخَ

 ، ما زٔبًم يّف؟ٔبذربين -

سَيب تـغ  حة، ثفىريك، ظَِّ ظحاؿم حِست زٔبيي اًضريص فِِم ٔبن   ٔبممممممممم، -

 نٌل ٔبهمِ  -ٔبدصى س ئي هجة س ومنُشا من هجة حِِّ  -ما ثثلني ابًياش حوزل كََاًل  ،ألحِان

وتة وإ ثخـَ ،ثـصفني هَف حىمتني ٔبزسازك ،رهَة فٕان من  را قحتِ مني ثرسؿة فائلة، مُو

ضـص تلَاتم بٔ  َ لّكِ تعمة يف حِات  زلِ  ٔبن   يًـصفم س َفذلسك ٌو  .... ـصفمِ من ً

 !ظوزت مجٍَك سبُٔسًمِ  كََال هخؼصيا

مٌلوصة من  ،ألدرض ونًعلى ؿَهيا اٌَ   ؾينٔبهنا ثـرب  كال اًيت اًلًصحة و اًلامضة ُسًخَ

 .اجلواهة تيلوص كسمية ظفصاء

:سبًٔخَ مس خلصتة  

؟ما مـىن ُشا -  

؟ـجحمِ ٔبمل ثُ  -  

؟ًىن هَف ثـرب ؾين ،امجٍَك خسً ٕاهنا ل ابًـىس  -  

سزان قصف ؿىل خكسميا ًيلضوهنا وا ُشٍ اًعوزت مٌلوصة تيلوص كسمية اكه ،الحؼي حِسً  -

ٌل ًىن لك   ،مسى اًيوز اذلي يف ذاذَِمون ًـرب ؾن ُشا اٌَ  ن، و ألمرياث حسًثاث اًّسِ 

ً ا و ٌل اكن اًـامل مؼَمً ٔبنرث لك   ٔبْمـيتِ  ، ُىشا ٔبهت من املؼَمة ًعَق ؿَََ احلواف   ،ا ٔبنرثمـمت

 .ؿاملم اخلازيجادلاذي و 



 

 

ُضة ثـَو مالحمي :  كَت و ؿالماث ادل 

!ٔببجحين حتََسل -  

.افبأن ٔبثفَسف نثريً  ،كويل فَسفة -  

  ،ُشا اًعسًق ؾن اًالكم اذلي كاهل ، ٔبذربثَرُحت ٕاًََ

 حضم مث كال:

!يه فَسفة ل كري ،فَسفة جمصذ -  

 كَت:

.وظفَ ظائةو  ،اًىن حتََهل اكن زائـً  -  

:كََاًل  ٔكن  اًلريت لمست كَحَو  زذ    

.؟ُشا اًضرط ٔبين تسٔبث ٔبهٍصٔبثـَمني  -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .... وحِست يف قصفيتخاًسة ٔبان 

ٓ  حِستً وَ  ثَفين  رهصاييترشًط  ،اؾحوسً و  اسانيً  ًحسو وهجيي ،ل صـصئبخسِّ ، يتٔبكف ٔبمام مصب

 .مرسؿةبٔحاول ىزؿَ فتلوت  ؿًلّ ًعحق  ،ًىٌَ كسمي ،ٌضس درصي مسَمحزام و

 :مدسائٍك هفيس حسجبٔ  ،ذازث كواي ٔكن  

ي؟اًعًصق اً ُشا يف ت من امليشا ثـحُي حلً   عًو

 ؟ُيا يف امليخعفيب  اىهيى عًصقاً ٔبن مبٔ 

 

ٔبهين و ا وحوذً يل  ن  بٔ ٔلصـص هبا ٔبنخفي  ،وهجيت اًلاذمة حنوخفاؤل ت  ٔبصـصٔبمي و  ؾحازاث ذٔبزذِّ  

 ،مس تلوتٔبصـة اًض   ثعي   ،تحطء ٔبفذح اًس خائص ،ص حاك انفشيت ٔبكف ٔبمام ،ؿىل كِس احلَات

اظؽ اًضوء ؿىل قصفيتيـىس ً  ،مٌش مست مل ٔبكف ٔبماهما ،ٔبمغغ ؾَين  ،مهنا امليحـر اًس 

صت ؿىل ؾعفوز مجَيًلف  ؿامل احلًصة اذلي  ًـجحين ،ًََ تفصحةإ  ٔبثعَؽ   ابجلواز، اًضج 

ٔبزاٍ  ،لكٌل ضاق تَ احلال ًٍصسماكن ٍ ٕاىل ٔبيِّ  حََقاًخ  ٔبكاز مٌَ ٔلهَ ٌس خعَؽ  ،ـُش فًَِ 

ق  مث   ،مجٍَكساًت ل احلَاتبٔن ضـصين تٌ  ،حبًص ة معَلة اًىون جبياحَِ وةجي تـس ٔبن ٔبحّسِ

اؿاث  .يتابانخهكي بٔ و ٔبؾوذ  ،ًلصفيت ٔبؾوذ ؿَََ ابًس 

 

 

 

 

 



 

 

 .اًـيىدوث تَُْت فوكـت يف ص حاك ؿََم حٌايح زحِق هرثفصاصة حئت بٔ ن -

 :كال

 ،دصبٓ  يشء ٔبي ٔبكسز ٔبن ٔبهون ًَدين ،من حيصمم من احلَاتل ٔبهون بٔ  ٔبمتىن ،اًعلريت فصاص يت

 ،يف ٔبكىس ألايم ؾضسكذواًء ل ذاًء، ٔبن ٔبهون س يسك و -ةاي ظسًليت احلًزي -ٔبهونٔبمتىن ٔبن 

  ؟ٔبُصة من ُشا اًلسزهَف  ًىن

 ؟حبايل مارا ٔبفـيو 

******** 

:فاحئين كائال هخحسجحنن  تُامنو يف ٕاحسى املصاث   

.َةئ زوا جضخهين رسعَة ِت ٔبهْ ٔبثـَمني ؟  -  

:كفزث ثرسؿة  

؟ ٔبذربين.من يه -  

.امسِا ُاًسي امممممممم -  

  اصاُسهت ؟ ًلساًصسوم املخحصنةهفس اًضرعَة املوحوذت يف  ٔبثلعس !امسِا ُاًسي -

 ش فرتت.مٌ

.رسعَة هحريت، ٕامنا اًيت ٔبكعسُا ل ٔبكعس ثسل -  

؟ما اذلي حتًك ؾيَ اًصواًة -  

 



 

 

.جضخهيِم تيا ، ٕاهنا ثخحسج ؾن فذات وصاة ميىنددازكل ٔبس خعَؽ إ  -  

و ؿىل ألكي ٔبذربين هناًة اًلعة.بٔ  ؟مارا اكهت ثـين هل ُاًسي ،ٔبذربين ٔبزحوك -  

هناٍها حمزهة خًسا. ،ل ٔبس خعَؽ ٕاددازكامممممممم  -  

:سبًٔخَ حبزن  

  .، ٔبزحوكٔبذربين اٍهناًة ؿىل ألكي -

ا هناًة ًُست مجٍَك تي حًزيةٔبن اٍ كَت زلِ  - .خسًّ  

.هبا صي مزاخمال ثـىِّ ، فًِا مـىناٍهناايث ًُس  ٔبْظالً  ؟ألحساج ملا حتاًوني س حق  

:كَت إبدضاز  

؟اس خفِام هحريت حول اٍهناايث ماِث الؿَ  ذائا يل ثرتكملارا  -  

ُضون ًـ ، ًيجحونسريثحعون و  ،س َفرتق ألتعال ٔبو ميوثون َ يف مجَؽ اٍهناايثٔبثسٍزن ٔبه -

ـخربون من املايض، ٔبما ريحَونس حِات سـَست ٔبو ثـُسة، ويف اٍهناًة  ٕارا ػَت ًو

 ،ادلاذًل يف ؿاملي فس َؼَون موحوذٍن مهبمة ابًًس حة زلِ  اًخفاظَي

؟نالٓ  الكيم ٔبفَِمتِ   

 ٔبومبٔث جصٔبيس و ٔبان ٔبسم  صفيت وـالمة ؿسم ز ى.

زة هفيس  ، زمبا مل ٍصذ ٔبن خيربين هبا ٔلهَ كال ٔبن ألتعال ٌض هبوهيا ،ٔبػيين فِمتمث  كَت حمّسِ

 اٍهناًة مل حىن ن  ضاءم ٕار  بٔ فبٔػن ٔبهَ ل ًٍصس يل ٔبن ٔبج  ،حسة ما رهص يل ٔبهنا حًزيةو 

 .ذ زواًة ابًًس حة يلجمص  زمغ رزل ا ثؼي ًىهن   ،سـَست

 



 

 

:حبزن هل كَت  

  ؟ُشا اًالكم حىت ثلول يل ؿاجصياي ؾت مك من ألصزاض وذ  ًىن  ،افِمخم ظحـً  -

 و ختىش رهص اٍهناايث ؟

اًل اتدسم مث    .... واظي سىوثَ ظًو

 خيىشٔبػن ٔبهَ ابث نٌل  ،مل خيربين اٍهناًةغ ووذغ اًىثري من ٔبحداتَ حىت حتف  َ كس ٔبػي  

  .َ مهناظ ثبمٔلاًلوض يف اٍهناايث ًفص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .ـة من إلحباز يف حلي ٔبًلامٔبظ ىل اجملِولإ اذلُاة 

ة  .... ٔبان ًُس يل امس ٔبو ًُو

 اجملِول! ٔبان

  ؟لغسدِْ ًست مُ  ان مابٔ ارا ًيام ادلَؽ يف سالم تُامن مل

 .واٍث يص مٌش س َ ؼهخبٔ ان بٔ ف اؾَهنم كًصحً بٔ ًفذحون زمبا 

 ،ثيفسبٔ ن بٔ س خعَؽ بٔ ل  ء،دذيق تحطبٔ  ،ًَهم مجَؽ مضاؾصيت صـوز ابًوحس، صـوز خمَف

  .ارُة ادلَؽ وحصهوين وحِسً  ،سمالنرث من اًبٔ  ةمجَؽ اًيؼصاث ثحسو خمَف

 ؟ُي حصنمتوين وزحَمت

 ؟ةٍن ثشُحون هبشٍ اًرسؿبٔ  

 ؟اًؼالم ًؤملينٔلن ؿىل كازؿة اًعًصق  ةمن مشـ ٔبما

  ،ن ثرتهوينبٔ حة بٔ ل فبأن مـي  اثـحثو  ل ا،ن ؿىل من زحَو جًك الٓ بٔ زمبا 

 ا!ؾوذو  ،اًيوز ئواثعف  ل

ل إ ما يه  ىنً ،ل سمان، حٌني قًصة ل ماكن هل وصـص حبيني مفاحئبٔ ن بٔ  حِاانً بٔ حيسج 

 . ادلموغبٔثُينث اث حىتؼحل

 !وػي اًوؿس ًًذؼص اُا كس خاء موؿسمه وكس زحَو  ،ًن ًـوذوا، حصهوين و ٕاىل ألتس اًلس زحَو 

 

 



 

 

 ٔبثـَمني ٔبن  :

َُ بٔ حِايت  ًالهفجاز يف  كاتٍكٍ  تظلري  ذ فلاؿاٍث جمص   صزاُض والٔ  حويلِ  ثَخُف  !تٍ هحري  ةٍ تفلاؿ ص ح

 صفذَمِ يف  املصجسمُ  اًربذُ  ؿسكِ بٔ ايمن زحَيت وحصنخين  املوث ؿىل رزاؾَمِ  متىنبٔ  ؼةحل يِّ بٔ 

 .هونْ بٔ وحسي س تاملص   ُشٍٍ  لهنْ  اًخفاظَيِ  تيفِس  ؿًل  سريجسم  تِ ٌَحَا تِ اًفاكس

 

اًلموط ًعحح ُو  ،ؿامليا احملَط تيا يف ،كَوتيا متيء تُ اًوحس حِاانبٔ  ،ثـرًتيا مضاؾص اخلوِف 

سَوتَ بٔ اخلوف اًىثري ميسون ًس اًـون لك تعًصلذَ و  وؿسم ،مانمثي ًضـوزان ابلٔ اًصذاء الٔ 

آ اًلَوة حتخوي ؿىل  ،ؾٌلكٌابٔ ىل إ ىل كَوتيا إ ًٍصسون اًوظول  زساز كفال والٔ لف الٔ ب

خلوف اًخرشي مؽ الاضعِاذ ؾيسما ميزتح ا ،ًُس من اًسِي اكذحاهما ،تيا ةَعتواة احمل والٔ 

خسمري ًُس من املِم اً  ىسو  ءثيش ل هيمت ما حوهلهنم ًَهم  ص حَ توحشبٔ مص ٍىون الٔ 

 يف ؿاملَ اًـعوز ؾحاٍز ؾن مازاكث  ،جمصذ ثفاُاث من حوهل اًوزوذ يه ،صزاضالٔ ؿسذ 

اذلي ًفذلسٍ  ءاًيشادلَؽ ًححر ؾن  ،يلط اذلي ذاذَِمً ؽ مضلًوني ابادلَ !ءيشهيم  ل

خلوف من صـص اببٔ ل  ،حسبٔ ًيسم ؿىل صـص اببٔ ل  ،سفًلٔ  احسبٔ فذلس بٔ ان ل بٔ  ،يف حِاثَ

ٔبن صي ٍىفي ؼيف ه ةمجَـِا زماذً ئايل صُ  ثـين لًوان ًلٔ نرتج بٔ ل  ،ءثيشُمت بٔ ل  ،اًخرش

ظحح بٔ  ،فلط ُيا مضاؾص اخلوف متخَىين ،هون وحسيبٔ ؾيسما  ذافَ خساًّ بٔ اذلي  ءاًيشمتزي 

مجَؽ  ،س متصازاب ٌعوايً مُ  ،ثضلك حٍزن ائسً ابَ  ،ثضلك مَفت اذً ابزِ  ،ؽكري مذوك   ثضلكٍ  اًَ كاس ِ 

 صاٍث ؼه يل  إ ص ؼؿني حويل ثيالٔ  ن  بٔ  حلِليت ،هون حبلِليتختخفي وثخذـس من ؿًل لٔ  ألكٌـة

 .كذَـِابٔ ن بٔ  متىنبٔ  ًةٍ مزز ةٍ ًـَي ةٍ ابئس

من  ًلصةابؾيسما حىون  حرتاقًالكصة بٔ  ادلٍَكُ  نثريا اًفصاصاُث  وال ثلرتت وابٔرل ثخًًك  

 .ف ؿىل اًيوزكَهبا حىِ   حرتاقالاؾن  ئاثـمل صُ  ل ةاًفصاص ن  اًيريان لٔ 

سفي حِر ذشين ًلٔ بًٔ  نْ بٔ  من املوحٍ  متىنبٔ هفاش مت الٔ ىْ حزن ٍَ  ،قعحِ مُ  ًئٌس  ،جصوذ مَفتٌ  

َِ إ ص ؼهبٔ  نْ بٔ ٌس خحق  يشء لمالحمي  تِ ايم وثفذَؼؾ جهض ميٍ ًلوم    .جمسذاً  ًَ

 

 



 

 

 ٔبحزهدين لكٌلثَ :

ومل ًـصفوا مـىن ن ا ٕاىل الٓ ٔبًوئم اذلٍن ػَوا ظلازً  ألظفال مه ٔبسـسٔبن ٔبثـمل اي ؿاجصي  -

 ؟املٍصص مل ًشوكوا ظـم ألملو و مل ثشزف ملَخهيم ٕال  ذموغ اًفصخ اًفلس ومل ًخجصؾوا احلزن

اك ٔبص َاء نثريت مل هخحعي ؿَهيا ومل ُي ،ٔبهتُياك حلؼاث مجٍَك مل هـضِا ٔبان و زال ماحًىن 

ا، ٍزال ُياك اًىثري من اًيواكط اًيت مل ىوكَِا ما منخَىِا تـس، ـً  .ثًذؼصان ٔبوكاث نثريت م

ُياك  يف اًلس ٕان صاء شل تَِفة ًيجمتؽ من خسًس ًست ٔبهخؼصكٔبمجي ما ػي يب ٔبهين ل

 ىتٔبهخؼص تَِفة ح ،مل ٔبزسذُا زل تـس اًيت ددبهٔتا من ٔبخسل يف ظسزي واًىثري من احلاكاي

 .ؾيسما ثبئت ٔبذربك هبا

 وفصحت. حزهت و َمـمَ  ،حضىتم جىِت و دِ فَ  ؛اًىثري مٌش ؾصفذم ثـَمت

اًيت ختعم زمغ ثساظها، ًعوثم خسل ألموز ً  َم،ً إ ذون ساتق ٕاهشاز ٔبص خاق  و ٔبحِاانً 

 .أبص خاق ًِا نثريً  ،الكممظًصلة و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:تَِفةٔبسبزٔل   

 هَف حازل؟

.فلسث رايت مٌش رُحت مؽ اًلَاة ًلس  

؟تسوين مصاتخُي ٔبهت   

.ءان اجلسًسفلط ٔبهخؼص ًلا ،مصاتحة ًستٔبان    

؟مض خاق ٕايلّ ُي ٔبهت   

.املوحؽمـىن الاصدِاق ؾصفت  ين مؽ اًلَاةجهصثمٌش   

؟وحِسُي ٔبهت   

.تسألٕاىل ا وحِستسبٔػي و  ،تسوهم وحِست ٔبين ٔبهصز   

ٕايّل؟ثـوذ ٔبهت و  ثخـةفىت  ين،دٔبثـح تًٌَا و  املسافاثين ًلس ٔبؾَد  

 

ُامًسا: ذاظحين  

.ن ٍصحيبٔ خة هل ا نُ كسزً  اي ،حاليمبٔ حىت يف  ثفازكِين ل، ايزحياهة اًواذيَُُيي  -  

 

 

 

يف ص يق ألحالم  ابزؾون اًخرش دـغف  نثرًيا؛ٔبحالمم ثخجاوس سلف اًواكؽ  ثسغل 

 .وٕاؿساهما

ألسِي ًُس اخلَاز  ،ٔلهنا ثفلس اٌرلت حني متخَىِااملصحية ل حصوغ وزاء ألص َاء اًسٍِك و 

 .ؿمل ٔبهم يف اًعًصق اخلعبٔ فا سِاًل ًحسو ن اًعًصق ٕارا اك ،ألمثي



 

 

 .من اًضجص ٔكوزاق معفصت راتٍك ًدساكعونحىت اًخرش هلم مومس دًصف  ،ظسكوين

.... اًلًصةهساء ٕاىل رزل   

؟بٍٔن ٔبهتفٔبان ُيا،   

ي ذون اهخؼاز مصت بئت ٕايلّ ًَخم ث، ٔبان ُيا ٔبهخؼص ،ذون اصدِاق، ذون ًِفة مين ،ظًو  

.ٔبو دِال ذون حمل   

تـسك؟ يل حسج بًٔين ؾٌلدسً  ،رتاينًَخم ثبئت ً  

،كدي مويتجية ٔبن ثبئت  ،نرثبٔ  ابلهخؼازؿسك كسز ؿىل و بٔ ؿس بٔ مل   قَاتم بأن مل ًـس ًلذَينف 

ي .ػِوزك وعَفتي  اًعًو  

 

 .... اؿرتاف حٍزن

 

ي تـسك ،ل اًوكت يف قَاتم ٔبظحح زسمسايً  ،حـَين ٔبؾصف املـىن احللِلي ٌَوكت اًعًو

 ابٔلزط ،ابًسٌلء ،ابًححاز ،تي ابملسافاثل حىت ابًساؿاث ًـصف ابًثواين ول ابدلكائق و

يف قَاتم ٔبظححت  ،ثوكفت ؾلازهبا ،مل ثـس ثـمي، فلك اًساؿاث ؿىل احلائط اًيت ثفعَيا

 زاحئخم اًحـَست مين اًلًصحة من ٔبهفي  ،ألصزاض ،ألماهن ،لك ألص َاء ًِا مـاين خمخَفة

حفضوزك هل فصحة  ؛اخلَالرسط و  يف قَاتم ٔبذزهت ٔبهم ٕاوسان املس خحَي ،ٔبمشِا حويل

، نحىت الٓ صة ـلاًن اًيت مل ًعي ٕاٍهيا ت ساؾيت اخلامسة واًـرشٍفبٔه ،ىىِة قًصحةذاظة و 

ويم اًثامن  ما تني اخلًصف املوحوذ  فعًل اخلامسو  ،اًـاذًة كري املوحوذ يف اًصوسانمةًو

ل   واكة ؿَََ اًس ينيوصِصي اًثاًر ؾرش اذلي ثخـ ،اذلي من احملال ٔبن ًبئت اًصتَؽو 

 .ًؼِص

 .ممايتٔبؿسك ٔبن ٔبهخؼصك ٕاىل ًوم و  تبٔن ثبئت ،مصت واحست فلط ًوو مصت، ؿسين



 

 

يف رُاتم ؿَين مٌم جساكعت ًست ٔبحبر ؾن تلااي ل ،ابًَة َلٍك تبٔحالم ؤبمانٍ حلائيب 

ٔبذش  اًلَاة ،ُياكُيا و  جضدتؾن اًحلااي اًيت ثياثصث و  ،ٔلخسك ٔبس خسل هبا يف ظًصلي

 .اًرسوزو اًفصخ  حىت لك يشء مـَ

 .تي مذـحة خًسأبهين ًست خبري يف قَاتم لك ما ٔبوذ ٕاددازك تَ ُو 

 ؟اي ُشا ٔبجسمـين ؟ٔبٍن ٔبهت

 .اُشٍ املصت ظال قَاتم نثريً 

 ،اا هحريً فت وزاءك فصاكً ذَ   حَت قِ مٌش  ؟ٔبواهجَ يف حِايت يشءٔبكىس  اكن قَاتم ٔبثـمل ٔبن

 !اؿة ثوكفتاًس   ؾلازة يف قَاتم ٔبظحح لك يشء ميص تحطء حىت

؟ُىشا مملارا ظال قَات -  

!ل ٔبذزي -  

 .سبٔػي ٔبحتمي قَاتموؾوذك و  لًست ٔبظسق ،أكهم مل ثرتك ًسي ٔبتسً ًىين صـصث و 

 ،احليني مئل كَوتيا وحنن مض خاكون و ًبٔذشانؿىل حني قصت و  ًعوي نخخٌاميىن ٌَموث ٔبن 

ٔبزحوك ٔبذربين ؾن ٔبحوازل تني ًىن  يحم فصظة ًخلول لك ما يف كَحم،ل مي ميىن ٌَلسز بٔ 

 .ال ثسؾين ٔبهخؼص نثريً  احلني والٓدص،

 .مؽ ُشا اًلَاةفاهددَ ًيفسم  ؛حسمم ميصط ثرسؿةو  أبؿمل ٔبهم ثربذ نثريً  اجلو ابزذ،

 .ًن ًعول تًٌَا بٔن اًفصاقٕاهَ صـوز ذاذي هفيس ت ًـَس مجـيا،ٔبن يشء واحس ميىن هل 

 .ال ثعي اًلَاة ٔبزحوك؛ فمل ٔبؿس ٔبكوى ؿىل قَاتمو ،كَيب ٔبظححت جسىن

 



 

 

.ل ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبدفي ؾيم ُشا ،اكَلة خسً  ٔبان .ٌَلَق ُياك ذاغٍ  ؾٌل كًصة سبيٓت فَُس -  

.... وظال اهخؼازي ٔبان ثبٔدص ُو،   

******** 

صت ًعحح كَيب نلعـة زَج ابزذت، اي قًصة ؾيسما ثلَة .ٔبرتي نُز  

دعواثم  ميش ٔبحصكة ،تَِفة ٔبهخؼص ظوثم ًوملك ؤبان  ،ترباؿة حصثسي اًلَاةًست ل

ٓ  ،مض خاكذنيتـَيني  ًبئت املعص  ٔبنمك ٔبذاف  ،معصدص وؿس ٌَلائيا ؾيس ىزول ٔبول ًلس اكن ب

 !مك ٔبذاف رزل ول ثبئت!

!مك ٔبدىش رزل مك ٔبدىش ٔبن ختَف وؿسك وثًىس املوؿس!  

ِّؽ ٔبهت ادلال و  ،يف وخَ حٍزن املصسومة اًسـاذت ٔبظححت ٔبان   .ؿىل صلك كائةاملرتت

 

ثضحم  ،ا مما حيسج يف ُشا اًـاملل ثـي صُئً و يف ذاذًل ظفٍك ظلريت جًصئة ثـُش سالل

 ،ٔبهىث حًزية ثحًك تعمتو  ،ثيام هبسوء، ثَـة حىت ثخـة و ثالحق اًعَوز ،مصثفؽ تعوث

امصٔبت انجضة ثضحم هبس خرًية و  ،حمحعة، ثحسو ايئسة و ؾَوهنا مذوزمة ،ادذفت اتدسامها

ِا ل  ،ٔكهنا ل ثـُش ٔبي وحؽ ألذريت مذحدلتو  ،من دضذاث ألمل سادصت من لك ما حًو

ذون ٔبن ٍىون ًِشٍ اًسـاذت  وهجِا احلٍزن ترباؿة اتدسامة ؿىللساًت حصمس  ،ثيشءثحايل 

ٔبثعيـِا فوق اًلًصحة  ثسل اًخسمة املًزفة اًاكرتة ،ظٍك ابملسًية امللذوٌك ذاذًل املًزفة ٔبي

 .ًعمس اًوحؽ اًساهن تني زيااي زويح ٔبًخسِا هصذاء ،ٕازاذيت

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٔبمايّن، مجَؽ ُو ٔبوزايق ورصثضاٍث اًحاذي ؿىل  ألثص ُشا

 .لك ٔبحاليم تاكه ٔكاثز وهجيي ثسل اًيسوة املوحوذت اًيت ثـَو 

 

 ؛حمعن نسزغ ٔبثعيـِااًيت  ُشٍ اًلوت همثلص  ل 

  .ًست ؿىل ما ٍصامٔبان  ،من ادلاذي ضـَفةفبأن 

 

 ، ثبٔمي ؾَين؛ا ٕاىل ٔبهفايسحِسً  اس متؽ

 .ل ثـرب ؾيَ اًلكٌلث اي كائيب يف ادلاذي فاًالكم اذلي

 

خمخَف ؾن  ،اامً مت مؽ رسط خمخَف ؾيم هفسمزح م ُو حماوٌك يف احلَاتء يشظـة بٔ 

 ، ؾن ظًصلة ؿُضم.ؾن ثلاًَسك ،ؾن ؿاذاثم ،لكَؾن وحوذك  ،ؾن ؿاملم ،حِاثم

******** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .... ٔبان اًَوم 

لةمذـح اًل ، ة مُص اًل  ،يب زقحة يف اًيوم ظًو ثَزمين  ،أبتسً   حىت ٔبين ٔبمتىن ٔبل ٔبسدِلغظًو

مل ثـس يل  ،ًلًصين واكـيمل ًـس ٔبي يشء يف  ،احلَات ؿىل نف كََاًل  هحريت ٔلقفواسرتاحة 

 ،زقحة يف ممازسة ٔبي يشء مبخـة

 .ًست ؿىل كِس احلَات ٔبين ماحىت ٔبصـص ٔبان حباخة ٕاىل ٔبن ٔبموث 

 

 

  ٔبن ثياموا ؿىل دِحة ٔبمي؟ُي حصتمت

 ؟ٔبهمت ثحىونُي حصتمت اًيوم لك ًٍَك و 

، ٔبانم ذون ثوكف تني وساذيتٔبجًك تُين و  فلس نيت لك ًٍَك ،ٍ ألحاسُسحصتت ُشٔبان 

ُاذئة تـغ  و ن ٔبتسو كامضة كََاًل ُا ٔبان الٓ  ،ةً مفزوؿ وكـِا ؿىل ؿىل دِحة ٔبمي ؤبحصو

 ،معصي ؾيسما اسدِلؼت وخسث مالمح وهجيي كس ذسحت خًسا مبا ل ًياسة ،اًيشء

مالحمي اجلسًست اًيت وظي ٕاٍهيا ٔبان اًوحِست املسؤوٌك ؾن  ل ٔبحس كريي مسؤول ؾن ُشا،

، ُالث سوذاء حتت ؾَين! ؾَياي اًسوذاوان ادلََخان رَُت ،ظسمت ،وهجيي

ٔكن ٔبصـة اًضمس و  ،ذون ٔبلك ٔبو رشة مست هحريتٔكهَ ػي  وخَ صاحة ابزذ ،نمذوزمذا

ٓ مل ٔبنس ٔبؾصف هفيس ،مل ثعي ؿَََ ٔلايم مل حىن دلي  ، ًىنت، متيُت ًو ٔبين هرسث املصب

املخياثصت  بٔفـي تحلااي اًزخاحس اراف ا،صزً هين حني ٔبهرسُا سبٔصاُس وهجيي اذلاتي مىاجلصٔبت لٔ 

 ؟من حويل

 

******** 

 

 

 

 

 



 

 

 ،األسوذ مجَي خسً 

زمغ ؾضلي ٌَحيفسجي واًوزذي  -ُىشا كِي يلٔبو ُىشا ٔبزى هفيس فَِ  -َٔبتسو فاثية ت

ًعّوِكين هباٌك سوذاء  ،، ًخّوِحين مَىةٔبمريت ٔبهَلةجيـي مين ألسوذ  ،ألسزق اًلات و 

لكٌل ًخس خَ زافلذين  ،ثلمي احلساذ ًىن حًزية ملَفة تعمت قًصة جسححين ًثلهبا لك ٌل نربث،

ُسوء  ًىن ٌس َعص ؿًلّ  ،ٔبهفايس مذوحصت ،ألؿني املـجحة اًـاصلة ٔبو احلاسست احلاكست

  ،ا تي ٔبدصس ين اًوحؽل قصوزً ا وًُس حىربً  ،كامغ

 :ٔبكول هلم تـَين

 ،َعسق ٔبن فذات مثًل اًوحست ثَهمِاحصملوين تيؼصاحنك اًلًصحة فال ٔبحس س  ل  -

اًِسوء جمصذ جصواس ُشا اًخعيؽ و  لكٔبن لك ُشٍ ألانكة واًض َانة و   ًـصفمتًو متـيمت كََاًل 

 .املواساتو حىت ل ٔبزى يف ٔبؿني ألدٍصن هؼصاث اًضفلة  مجَي ؿىل ذَفِيت إكظازٔبضـَ 

 ٔبؾخشز نثرًيا،ٔبين  ٔبؾخشز

 من ذَفي:فاخبئن سؤال 

 ؟ملن ثـخشٍزن -

 .اًـُش من خسًس حىت ثـاوذ هحاكة وزوذ أبمٌحِا ًِ ،ًيفيس ااؾخشازً ٔبان اًَوم ٔبكسم  -

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 راث ًوم: كال يل

 ة،ثرشًا، هـم يه حسً بٔ جض حَ  ل ة،مدازن ةمن ظَي امصٔبت ،ؽ اًسٌلءسٌ كَهبا  ٔبتحذاح امص بٔ  -

 .ىن جصوخ مالكً

ٔبًزس زخاًل ظـة  ،ٕاًََ اًوظول ًُس إبماكن ادلَؽ زخاًل  ،اي س َسي ٔبحذاح زخاًل ٔبان و  -

 ًفِمين كدي ٔبن ٔبحلكم، حيايك ًلة ؾَوين، اء املوحوذٍن حباكاي ألظفال،ٔلمص امليال اك

 ٌساحمين ؾيسما ٔبدعئ.

 ؟ٔبثـمل مارا ٔبحذاح

ين و زخاًل   ٍىون مـي ويل،زخاًل   ٔبتواةؿىل ل زخال ًرتنين خاًسة  خضيين،حي  حيخًو

 ذاح زخاًل، ًىن ًُس ولك اًصخال.ٔبح  ،ٔبهخؼص اًوحست

 

  فلط؟جصاحئة اًعفوٌك تص ثسل املـع   ثحلى مجي احلاكايثبٔ  ٔبن   اي مجََيت ٔبثـَمني -

ُو  كوىالٔ  وسانالٕ  ن  بٔ  اثـَمو  ،ثسِوٌك اهَف ثـُضو  اثـَمو  ؛ظـةالٔ  ي احلَات ثلسمؼس خ

 .ةنرث مصوهوسان الٔ الٕ 
 

و ًخبمٔلمواظال ٔبهكيمث    :، ُو

مل بٔ زواحٌا ثخبٔ  ثحلى ،ؿىل اًحوخ مبا خنفَِ جساؿس اًـحازاث ل جنس ٔبن   وكاثتـغ الٔ  -

لِا اًـحوز الٔ بٔ  ةمهنى تمت ثلف تـغ اًلكٌلث حائص اًع   صاظئؿىل  ،تعمت  .ذريُز

 

 

 

 

 



 

 

اًـامل الافرتايض  ىن ًحلىً ،حزاهيابٔ و فصاحٌا بٔ  ةاًضرعَاث جضازنيا تعًصلها اخلاظتـغ 

يا  ٔبن وكاث حنخاح يف وكت من الٔ  ،وخاؾيا هلمبٔ حزاهيا و بٔ ؿىل هلي مجَؽ  تكي كسز بٔ اذلي حيخًو

 ،من كدي ماانً بٔ نرث بٔ هيا بٔ حيخضييا ًَلول ًيا و  ةحسمه ميسم تَسان تعًصلذَ اخلاظتبٔ ضـص و 

خنفي مالمح ن بٔ يا وس خعَؽ وى اًعمت ؿَ  معهل س ميىٌيا ءيش ىًحلمل  ،وخاؾيابٔ ا ًَرفف ؾي  

ياالٔ   .ىس يف وحُو

 :حًزية سبًٔخَ

 ؟مارا تم ُشا املساء -

 .كََاًل  ذـةٌ مُ  -

 ؟ًىن ُي ًوخس ما ٔبفـهل ،ا تي نثريً ًُس كََاًل ، و ٔبؿمل ٔبهم مذـة -

حِس فن بٔ ل  فبأن ، فلط احصهَين وحسيكريْ ل كَ و ِت ، ل ٔبهْ يشءل جس خعَـني فـي ٔبي  -

 س َسيت ُو حِسٍ ايبٔ ما  ة،اًزائف ةحِس فن الاتدسامبٔ ول  ،حِس فن الاذؿاءبٔ ول  ،اًلحاء

ن بٔ ثضـوز ذون  ان جضـصوبٔ ًعـة  ،ملحِسٍ ُو الٔ بٔ ما  ،حِسٍ ُوا احلزنبٔ ما  ،اًعمت

 اواحصهو  ة،الاسرتساًَ و ةتني اًواكـَ منط حِاحنك اًِجني ما ازل اًزتمو ذل ،جتصتٍو من كدي

 .اًىٌين هسمت ؿىل اًالكم مصازً  ،هسمت ؿىل سىويت ماحبَايت فبأن  ،اسوذ مٌفصذً الٔ  سسالٔ 

 

ثزتاًس ذكاث  ،ًفوز ذمٌا ؾيسما هلضة ًعَخٌا كَق صسًس، ،اا خسً كاس ًَ  زذٍ اكن ؿًلّ 

 ماؾيس ًس يواث، اذامسً  اكن نرباكن اثز تـسما ًيعَق اًالكم من ٔبفواُيا ثرسؿة ،اًلَة

فٌجصخ من  تعًصلة كري مٌاس حةو  ،ًىن يف حلؼة ذاظئة ،ةذكااًعألص َاء هلول لك  هلضة

 .ٔبمامٌا ذون ٔبن حنس ٔبو وضـص تشزل

 

******** 

 

 



 

 

ًىن تني  ،مؽ لك يشء ظـة حوهل ،ًلًوون ٔبن إلوسان ًودل من خسًس مؽ ألايم اًسوذاء

  .نيوز ًبئت من تـَس لك ُشا اًؼالم احملَط يب ٔبزاك

 :كال يل

 .تمن احلَا ةىل زاحإ  ةاخحب ىونى وكاثيف تـغ الٔ  -

 .ؿىل وهجَ ذٍ لكٌلث واحلزن ابُشٍ اً كال

 ذش فاظاًل مؤكذًا. -

 ًضَق ُشا اًـامل ،لك ألص َاء مدسازؿة ثضلك خمَف ،ل ًوخس فاظي مؤكت يف اجلحمي -

  .حميجلَعحح اكً ا يب خسً 

ق ومذـة وابئسٔبان فلط   .زقهنىين الٔ بٔ  فلس ؾعفوزيتاي زاتخ بٔ ن بٔ ًزس ، بٔ مُص

 ،ل جرشق تَ اًضمس ثسل اًيافشت اًيت ثفذح ؿىل صازغ مؼمل .... اًلَاة

 .ٌس خوظن ٔبؾٌلكٌا ًَرتنيا هزنف تحطء اذلي ٌسىٌيا إبكامة ٔبتسًة، ٕاهَ رزل احلزن

 

ُشا ما  ٔلهم ثضمن ملفصيت، وحصحي يف لك مصت ثؤملين ين هَف ٔبهلي زل ثـيب ؤبملي،ٔبذرب

 ،مزكذين ،هرسثين ٔبهم زل اًَوم ٔبكولًىين  ،زل ثلَة وحصحؽ نٌل حيَو .احـسل معمئيً 

 !ٔبحدم ًست ًىن زمغ لك ُشا وراك ما ،اذشًخين نثريً  ،ص خدين

 

******** 

 

 

 



 

 

نيت ًىن مؽ ُشا  ،اًؼي ظامسً مـِا و  ن ٔبن ًخـاٌشئٌس خحَي ٔلي اك حِاثَ ظـحة،

ً  ،ًخجاَُينو  ؿًلّ  ل ٍصذ ا مٌَ ذاظة ؾيسمأبقضة نثريً  ا يب اكن حدً أبؿاثحَ زمغ ٔبن ؾخ اذائ

 ٓ  .دصثضلك ب

:كَت هل  

ٓ ُشٍ -  .زم فهيأبحسِّ  تص دص مب  

:سبٔل ؤكهَ ل ًسزي  

 ! وث )مارا(، بٓدص مصت ٔلي يشء؟ -  

.ٔبرُة، نيت ٔبًزس ٔبن ٔبظمنئ ؿََم و ل هتمت -  

:ًيعق مذفاحئًا  

َْم مارا حسج؟ - ٔبذرًبين! ابصل ؿََ  

، هَف حازل؟كَت زل ل ًوخس ٔبي يشء همم -  

.)اتدسم يك ٌس خفزين و ُو ًلمز تـَيَ(اًـالؿال و متام  َلك ،اذلس صل -  

ا.نثريً  ، ًلس ٔبسـسثيناملِمُو  ، ُشااذلس صل ٔبهم خبري -  

.املِمة ٔبهتِ  ،ل -  

!هممة ؾيس ٔبحسًست  ٔبان -  

.ٔبمه من ألمهتي  هممة ًست ابًًس حة يل -  

-  ٓ ٓ  ثيعة ؿًلّ  ٍب !ٍب  

ي ًودل اً الاهخؼاز ،ل ٔبذزي ملاراو ادذفىٔلايم تـسُا  دلًيا حاٌك من اًضَق عًو

 ٔكهَ ًُس مـي اذزيناكن حي ،نخئاةوالا

 

 

 

 

 

 



 

 

 :حىت سبًٔخَ

 ؟مارا تم -

  !مًصغ ٔبان -

 سالمذم، ما جضوف رش مارا تم.  -

لذين ٔبمس اذلى ساذث ًىن ،ٔبس حوغ يف محى ظاًزِا -  .ٔبُز

ل ما مع ثَخس مٌَح، و مذبٔنست ،ٔبذربين مارا حسج ؟دلنخوز رُحت ؟ٔبذشث ؿالحٔبهت  -

 .هتمت تبلٔكم

 هيسئ. فلطل ما تَفِس املضاذ احلَوي  -

، كًل ٔبؾضاة وذشزل ذوص ظَة كويل ٕاص اًٌل ًفِس ؟ًـين ؿالح ادلنخوز ما ًفِس -

ل ثخشمص من  ًىن ،تعري ممصضة وظَة ؿََم ،حصحؽ احلصازت ظحَـَةمباء ابزذ مثَج و 

 .فضاضيت

 !ٔبًزس ثس ٔبيم ،يشءما ٔبًزس  -

 واقصوزكت ؾَياي ، هكن ٔبظُة تعـلة وِصابئَة، ًثواٍن خَستالكمَ وعسمة ؿًلّ  وكؽ

  !اي شل ،مارا ٔبحِحَ ،مل ٔبؾصف مارا ٔبكول ،ابدلمؽ

، ففي ٔبوكاث دسازان وكامت ٔبهون كاضحة ًساين ًعري مرٍتن حىت ٔبهَ مصت ًُس من ؿاذيت

 اكن ًلول:

  .ثلَحني هفس َة ثرسؿة! و تخعرٍين ىىسًة -

 .... ًىن ٔلول مصت ًيـلس ًساين

 ،ل حزؿي يه فوق مع جضوفم ،ٌسىهنا اًفصذوش ألؿىل، شل ٍصمحِا و اي كَيب ؿََم - 

 .يشءٔبان ُون تـصف ما حبي حمَِا ثس ٔبمعي ٔبي  ،هت ثس ٕاذؾََِابٔ 

 

 

 

 

 



 

 

 .احليني ًٔلحداة ظـة ًىن ،املامم ثـصفِيَ حِسً كاًَة و  تِ هْ اي ظلرييت، بٔ  -

 .اًن ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبحي حمَِا ٔبتسً  ظسق الكمم، -

 !ل حتزين -

حصاتخ ًِشا  و ٔبؾصف مارا ٔبفـي زل حىت ٔبدفف ؾيم كََاًل  ًىين ل مل ٔبحزن،شل ل و -

   .ثضاًلت

 . فوقشلٔبًزس ذؾواثم ًىن  ،يشءل ثفـًل ٔبي  -

ً  ، ل ٔبحذاح ًوظاًة فبأن ٔبذؾوُشا ما ٔبفـهل حىت ذون ٔبن ثعَة مين - هددَ ، فلط اازل ذائ

 .سالمذم ،ٔبزلي ؿََم، ل ٔبًزس ٔبن ٔبثـحم و ًيفسم

 

 ،أبحًك زل نثريً ، ٔبحضيم و ٔبهون جباهحم ٔبن ثشُة ٔبًزس ٔبن ٔبكول زل ٔبين ٔبمتىن ٔبنكدي 

ًىن  ، ٔبؾخين تم اي زويح،ألدصى)ظري اي حٌلم(، ٔبكُس حصازثم تني اًفِية و ٔبقين زل 

 .ًُس توسـي ُشا

 .، من وازحتزل اًضفاء ٔبمتىن ،ل هتمت خلصفايت

 

ًَعَة  حىت لكٌليت ل ٔبػن ٔبهنا كس لمست حصحَ ،مل ٍىن ابًَس حٍِك !مك حزهت ًََها

 ا.ٔبختََِ ا دلزخة لمعَلة خسً  ،تسا يل ٔبن حصاحَ معَلة ،ًَخوكف اًزًنف ،كََاًل 

 

******** 

 

 

 

 

 

 



 

 

ا ٔبي حمعية ملَلة حىت ل ًسذي ٕاٍهينلالغ ٔبماهن هعيـِا يف خمََخيا وجنـَِا  ألحالم يه

واكـيا حبلائلَ املٍصصت   لكٌل ضاق ؿََيأبماهن خنَلِا ًرناتخ كََاًل  ،تبًٔسًياخيصة ما تيٌُاٍ و  ٔبحس

كس ثعحح سىزاهدٌا يف ًوم من  ،هنصة مهنم ،ؾن ادلَؽ الاتخـاذهشُة ُياك تًِة  ،اًخضـةو 

ا نثريً هيا متاذًيا ٌـاكة ٔبهفس يا لٔ ف  اظعسماو  ا ًوخَاًواكؽ وهجً احلمل و  اًخلىألايم ٕار ما 

 .ززة ًىن ٔبحاليم ابثت ابًَة ،ثسجييا اًومهي املـلوٌك احلسوذجتاوسان لك و 

 

 ،ص حَ مس خحٍَك تـضِا حىونو  ،زائـةتـغ ألحالم مجٍَك و  ،محي ما ثحلى مينحاول ٔبن بٔ بٔ 

ًىن ألحالم زمسياُا  ا وكري واحض،مَلمً ا مفرزً ٕاٍهيا واًعًصق  ،ظفًوَة، و ؾيَست ،قحَة

 .ألحالم زمسياُا ًخخحلق ،ًيـُش

 

******** 

 .مذحسزة ًستًىين و  ،ًست ظامذة ،خـحةمب ًست  اًَوم ٔبان

ٔبي زقحة يل ضَوٌك ذون هك  ،هكضَوٌك ؿاحزت جيـَين ،يف ؾصويق ُيا يف ذاذًل يشء ٌرسي

 فلط. كةاز تي بٔ  ل ابًيعقابحلصاك و

من  ،من خيشزلمن ٌس يسك و  ،من ًلف ضسكو  ًلف مـم  ٍ احلَات س خجس منيف ُش

وـاجص  من ميصو  امن ًؼي مـم ذُصً  ،حيحم فلط ٔلهم ٔبهتمن و  حيحم ًعفاث فِم

 .سخِي

 :نٌل كال فاٍز املعريي

 .ؾن اذلي مل جيس سواك يف ظًصلَا نثريً  خيخَفيف اًزحام  ادذازكاذلي فاًضرط 

 

******** 



 

 

احلة جية ٔبن  ٔبو ثـجة، اس خفِامل ًوخس ؿالماث  ،فواظيو ظ اهليف احلة ل ثوخس 

خَ و مضاحصاثَجبيوهَ و  ،تضجٍص وثفاظَهل ان،هلع ذون اكماًل هـُضَ  حىت  جصاءثَ، تـفًو

 .اًيلعة ألذريت

 يف احلة ،هعف املضاؾص حصميةو  ،فٌعف اًخواخس وحؽ ؛مصضَةألهعاف ؾيس احملحني كري 

 .وزحِي ٔبو مفازكة جبيون ٕاما كصة ،ان يف امليخعفل ًلف ؿاصل 

 .لك ًسفمن حنهبم س خؼي ظوزهتم نٌل ؿَلت يف راهصثيا ؿاًزة من 

، اذلي ذون ثشمصٌسمـيا و ٔبحزاهيا  ميسحاذلي  ،اذلي ًفِميا ذون حىت ٔبن هخلكم اًضرط

ُشا إلوسان قَاتَ  ،حضوزٍيف  ًليٌُا ؾن اًـامل لكَاذلي  ،لًصةاًو َي ادل ٔلمان ٌضـصان اب

 .اَىون موحـً س  

 

******** 

ًِشا  ٔبمجي حة؛وُحين و  هحضاثَخَس تني اًَوم ٔبكول زل ٔبهم اًوحِس اذلي سىن كَيب و 

 سَحت مين ؾلًل، -وذون ٔبن ٔبهددَ ذلزل -ٔلهم ساحمم من تني اًلك؛لكٌل ختعئ حبلي بٔ 

 وحـَخين ٔبحدم.

 .قفصث زل لك يشء فلط ٔلين ٔبحدم،

ي ُشا قَاتم س خوؾةبٔ ًَدين ٔبس خعَؽ ٔبن   .فِم اًسخةًو ملصت بٔ ًَدين و  .اًعًو

 

******** 

 



 

 

زساة كٔ  رهصايثَ ،مـَ ٔبًامن رُةثؼي همٌل حاول و  ،مل ثلاذٍزابملايض  حسزت ُيازل ٔبص َاء

 ،هكجصوخ خيقخي  ،اصحً ف جتـهل ،اًخخين فَِ ؾضً ائف ذماكن هماحصت ثححر ؾن  ؾعافري

 .يف املايض ثوكف ؾيسٍ يشءلك  ،ًخرحط من صست ألمل

آلم و لذَؽ ث ثبئت و ا حسًصة ًسً ًو ٔبن ُياك  حيمل ٔبحِاانً  ا هب صيموح ٔبحزانلك ما يف ذاذهل من ب

 .ملاحل ًخوكف ؾنٔبن  متىن ٍ ٔبحِاانً و  ،اتـَسً 

******** 

ام وحمل    .ًلؼة يف ًٍَك ظَفِةٌَحيني ٔبُو

ًىن ٕارا ٔبثُت جية ٔبن  ،ص حَ اًلائة هعف حضوزك ،هعف رُاتم :تبٔهعافمزضُت 

 .جاكمسل ٍ املصتُش ثبئت

 ٔبهون املشهحة تيؼصك اًخضحَاث تـس لك ُشٍو ٔلخسل  احضَت نثريً  ،ًست ٔبهخؼصكل

 .... ٔبهونو  .... ٔبهونو اًيفس َة و  اًيىسًةو  اًـعحَةو 

صت ىصحس ؿىل ذسي زل اصدِايقذموغ   .ٔبهحدت ُس

******** 

ثخبٔزحج تني  ٔبص حَ توزذت ثًوَة نفصاصة مجٍَك نيت ٔبظري حَمي انظؽ اًحَاط، لسال

عول املعص، ً  حملخَ جفبٔت ؾواظف اًصايخ ُو  .حىت ٌسدِلغ ثَهخؼص فا  اكملالئىة  اانئ

 

ص يف كَيب تـس ص خاء كاٍش، ٔبهت اًصتَؽ  اًيوز اذلي ػِص وسط اًؼالم،ٔبهت رزل  اذلي ٔبُس

 .املمزيت تـس ىزول املعص هصاحئة اًرتاة حلااي ؾعص مصصوص ؿىل حسسي ٔبهت،ه 

 



 

 

 اي كائيب مارا ثـين يل؟ ٔبثـمل

ًخعحح  لك ٔبحاليمٔبن ٔبختىل ؾن  ،ٔبكدي ظوزثم كدي ٔبن ٔبانمو  زل يف ظاليت ٔبن ٔبذؾو 

ٔبن  يف لك ماكن،ٔبملح وهجم و  ،حويل يشءٔبن ٔبزاك يف لك  ولك حِايت،حَمي ٔبهت 

ٔبانم ٕال ؿىل  ل  بٔ  حس تم تني هحضاثَ،ٔبن ٔبضؽ ًسي ؿىل كَيب فبٔ و  يف وحوذك،خيخفي اًلك 

ظوزثم تني  ٔبزى ٕال   ٔبل   ؤبفِق واًسـاذت ثلمصين فلط ؾيسما ٔبثشهصك، ٔبقيُذم املفضٍك،

ثشهصث ٔبين لكٌل  م ويف لك ثرصفاثم،ٔبخسُا ٕال فِٔبن ٔبحبر ؾن سـاذيت فال و  ؾَين،

ٔبن  ،ذون وؾي مين ٔبن ٔبكدل تـغ ثرصفاثم ًفصخ،خمََيت متَىين صـوز اب اتدسامذم يف

ٔبن  اك ألمجي وألفضي تال صخَِ،ٔبن ٔبز  ٔبحتسج جلكٌلثم ملدلت ًِجخم وظوثم اخلضن،

وا يف هؼصي من ًـامل ماثًـين ٔبن لك زخال ا ،كٔبن ٔبقفص مجَؽ دعااي ٔبصرتي سـاذثم،

ا ٔبن  تـسك، ـً ، ٔبنرب من احلة اخلوفٔبنرث من الاُامتم ومن اًلَق و ٔبهم ٔبكول هلم مجَ

 هفسَ.

******** 

ص    .أبحدم خسً اًخًوَة زاحئة و  اًرنحس تتبأنهَة ُس

 ٔبثـمل اي ٔبهت؟

غ يف حدم اكن اكجلَوش يف انز مض خـٍك مؽ ؿسم صـوزي ٔبين ٔبحرتق ٔبو سبٔحرتق اًوكو 

 .كًصًحا

 

يف وسط جغصي حصيء،  زكطابًصكط،  حمافغ ؿىل اًـاذاث يحفذَاث  متصذن  حدم

ن اًضازغ   .حصثسٍن ذَزاًل ُو

 

******** 

 



 

 

 ؟قَاتَ ٔبهَقحضوزٍ ممزي و  ا قًصحً ٔبحسج ٔبن ٔبحدحمت زخاًل 

 ؟ُشا مـنكٔبحسج  وظف؟ا هبشا أًبن ٔبحدحهم رسًع  ٔبحسج

عوف من اًوىزنت  وسجخَ ،سىهنا مـَلٔ  اكالؿً  واظئضاً  زمالوعفٍك حـَين ٔبظيؽ من 

ثـَمت مـىن ٔبن  ،اًخضحَةثـَمت مـىن احلة و  ،حمحخنيذافئخني حٌوهخني  ظلريثنيتَسٍن 

فِو  ؛اًيت حسزت كعيت اكهت كري لك اًلعط ،ثلَق ؿَََ إبحاكمجسىن ٔبحسمه كَحم و 

، حارضي احذي سَة مين مايّض، ،ٔبوزايق و تني زَايب ،ؿىل راهصيت ،موحوذ تني لكٌليت

 !مس خلدًلجحز و 

 

  يف حِايت يشءلك ، و معسز ٕاًِايم ،زس سـاذيت، ؤبمًل ،كويت، حضىيت تٔبظحح

 .اي ٔبمريي

  ؟اذلي ًفوق احلة هفسَُشا  فبٔي حة

؟ُي ٔبذزهت الٓن مك ٔبحدم  

.ما مل ٍٍص كريي زمبا ٔلين يف ؾًَِم اًلًصحدني حملت  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ي  ٕاهَ ،جضدت ٔبفاكزي ،ثحـرثث مضاؾصيًلس  اخملخئب يف كعط ٌض حَ ظاحة اًؼي اًعًو

يٌس يس حِايت رسط مثي ظاحة ٔبن  متيُت ًعاملا ،ألظفال ٕاهَ ٔبمص  ،اًؼي ألسوذ اًعًو

ً ثعازذ دِاهل مثري ٔبن   جض خاق ،ثًذؼص زسائهل تَِفة ،ػهل ابٔلمان اًىدري ٌضـصك ،اذائ

 َ ويفًىٌ ،فًصسوجمِول و قًصة  ،ًخـصف اًضرط اذلي ًلف ذَف رزل اًؼي ألسوذ

ً  ،احمازة كامغ جيـي من املس خحَي ممىًٌ و    ، ل ختايف،ا ل ؿََمِ ُو اذلي ًلول ذائ

 ٔبان جباهحم.

  

 ؟هَف حازل اي ٔبهت

 .املوحـةؿىل راهصثم ٔبًزس الاظمئيان  ،مٌش سمن تـَس مل حيسج ٔبن اًخلِيا ،ؾيم ٔبذربين

 

 ؟ما حال كَحم اذلي ٌض حَ كَة املالك

 ؟هَف يه احلَات مـم

 ؟اًفصاصاثٔبظححت اًـعافري و  هَف

 .تفازػ اًعرب ٔبهخؼص لك ًوم كسومم ،متسين ابًلوت ولكٌل ضـفت ،ًست ٔبظربل

 ؟ٔبٍن ٔبهت مين اي ظاحة اًؼي اًحـَس

 

 .فبٔهت ختعين وحسي احِسً  اهددَ ًيفسم ،اًؼي اًحـَس اي ظاحة ،ٔبهتاي 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

...ُسًة ًلائيب  

 

 

ي زل مس ًسًم، وثيلثالـَِا ثـاهق ظسزك، و ً اًَوم ما ثحلى من سخاخة ؾعصي ٔبُسًم 

 .مؽ ُشٍ املسافاث ًِفيتو  حٌَين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

، نٌل ٔبهنا ل متثي اًفصخ اًوحست ل ثـين احلزن ٔبو اًخـاسة ،اًوحست من ٔبمسى املضاؾص

ة تـَست ؾن اًلك ،يه ٔبن ختخًل تيفسماًوحست  ،اًسـاذتو  ٔكهم حصاكهبم و  ،جتَس يف ساًو

 .امتامً  هم ثـُش جىوهة خمخَف ؾهنموكٔ  ،مًست مهن

 ؟كة تعمتٕاىل مىت ٔبػي ٔبز  ،ٔبو ٔبؿزًتِا اًوحستُاثَ مىت س خـزًتين مل ٔبؿس ٔبؾصف  

 ؟ٕاىل ٔبٍن ٔبميض 

 ؟ٍ املصتدعوايت ُشٕاىل ٔبٍن ثبٔذشين  

 !ل ٔبذزي 

 

، من هفيسذشين من  ،مضين ٕاًَم ،نفي اًعلريثنيٕاًَم ٔبمس  ،َذو فصح  ٔبهت وحؽ كَيب 

 .ابًسـاذت ًيشُة ٕاىل ماكن تـَس ًفِغذشين  لك يشء حويل،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ؟ٔبنرثتعال يف اًصواايث واحلاكاي و ـضق الٔ نٌل ًُ  مٔبثـمل اي كائيب ٔبين ؾضلذ

بٍٓ ًو حتمَين  ،اذلام اًزاخي اًيت حيمَِاابًصسائي املىذوتة  نوخواظَاكن اًـضاق ً فلس 

 ،ٔبحاسُس ياو  حتمي مضاؾصانٌَعَوز ٔبن  ٕاهَ ًرشف ،مـِاثبئت تحـضم اًـعافري ٕاًَم و 

 كسازًىهنا الٔ  ،ًو يف ألحالمٔبمتىن ٔبن ٔبًلاك حىت و  ا،زائـً  يلُشا ًحسو  ،الكمٌاؾعصان و 

 .اي ظلريي 

ُشٍ ًىن  ،خسللٔ جىِت و  ًلاءاثمت متيُ ،يف مٌايم ت تمحَم، انثريً  ت جصؤًخمزقح 

 يه احلَات.

ًزس حىت بٔ مي ًـُش احلَات نٌل كََي من الٔ  املًس َة ثسل اًزخاخة ثحلى دلي يف وزمغ رزل

 .سبٔحاولس خعؽ بٔ مل  ٕانو 

ٔبؿمل ٔبهم ًن جس خعَؽ كصاءت لك ثصثصيت ٔبو  ،ٕاًَمٔبنخة  ،احلاكاي ثلي ابًالكم وظسزي م 

  .رسحعايت و ابٔلحصى ًن هتمت خلصثضايت

******** 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ٔبي ذون زل ٔبحاسُيسو  ؾن مضاؾصي ٔبفعح ٔبًزس ٔبن ،قًصحة ٔبظححٔبن ٔبًزس 

 :ٔبحس ٔبن ٌسبًٔين ذوندوف و 

 ؟من ُو

 ؟مىت حسج ُشا 

 ؟ٔبٍنو  ؟هَف

ؿىل ٔبجًك  ،ٔبمسم ًسكٔبًزس ٔبن  ،حصمية اكرتفتين وكٔ ة ٔبحاس ذون ٔبن ٔبًزس ٔبن ٔبحاذزم 

ٔبن  ،لك ما متيُت ق مـمٔبًزس ٔبن ٔبؿُش حَمي مـم ؤبحل ،ٔبفصػ لك مهويمو  منخف

 ذون ٔبي جخي، ذون ٔبي مِـاذ ٔبو ادلََخني ٔبهؼص ٕاىل ؾًَِمؤبملس وهجم و ٔبًخلِم 

ٔبهون حبضيم بٓمٌة، ٔبذاوي حصاحم،  ٔبوذ ًو ٔبانم ،ثمـوكامواهؽ ٔبو  ، ذون ٔبيحواحز

هرث بٔ و  ،ا تلسوم اًصتَؽٔبظحح نفصاصة حصكط فصحً و  ،ٔبزحيم من لك ألحزان ،ٔلوخاؿم ذواءً 

ٔبن لك يشء س َىون  ختربينو  تلوت ضيين فهياخ حت  ًو ملصتو ؼمل امل ؿاملم ًونبٔ ًـًل ًواين بٔ 

 ؛ فِشا اًضـوز فؼَؽ وخمَف.ذون كَق ٔبو دوفٔبًزس ٔبن ٔبؿُش مـم  ،خبري

 

ٍك من اًزمن   اًيت ػيًت ٔبهنأبحاليم اًخس َعة ٔبن  حزن معَق ومل ٔبذزِ  اهخاتينًفرتت ظًو

 ٔبحصى ،اًـسوانو  واهجت لك ُشا اًصفغو  املـوكاثٍ ًُست ابًعـحة ػِصث ٔبماهما لك ُش

  ؟مسخة ٔبحاليم ٔبم ثسخهبث  ٔبن اخلعبٔ 

ًٍصسون مين ٔبن  ،اًىصت ولكٌل وكـت ٔبكوم ًَـَسوا ،ًلفون ٔبمام ٔبكسايم اًعلريت وحجصت ٔلثـرث

لك يشء ًٍصسون ٔبن ًبٔذشوا  ،ل ٔبكوم من خسًسٔبثـة ؤبظحح مهاًىة حىت ختوز كواي و

  .ٔبحاليم اًعلريت حىتمين 

 

 :ٍزز امللاحل فلس اكن حية نخاابثَاًـا من كعَست ؾحس زذذ تـضً 

 اًفعولا من ٔبثـة ألايم و ُيا ًيام مذـحً 

 اًزمن من ؿربث دِوهل فوق حدني اًضمس و 



 

 

نو فا وىن  ل ُو

 حىت وهت من حتخَ اخلَول

 اًىفنو اسدسَمت ًصاحة 

ن اًحسنو اًلفولفبٔثص   انم مُو

 

:وكالمث ٔبهكي  اًخفت  

 ؟ُشا اًـةء كََاًل  ختففي ؿًّل، ٔبًن اًـةء ٔبظحح زلِاًل  -

 .... ٔبهتِ 

ٔبان و  ،لك يشء مجَي ٔبهتِ  ،اًفصاصاث ٔبهتِ  ،اًـعافري ٔبهتِ  ،احلًصة ٔبهتِ  ،اًسٌلء ٔبهتِ 

مضاؾصي ظًصق ل هناًة و  ل كاغ هل وسط ترئ موحوذ ،يف كفط ٔبتسي هسَعان مسجون

حىت  ،احمتً سبٔضَؽ ذاذي ُشا اًحرئ  ،حىت هناًة ُشا اًعًصقٔبميش ًىين ٔبسمل هفيس و  ،ًِا

 .ٔبوىس ُياكو  ٔبثياىس ٕاىل ٔبن ٔبذذي اًلرب جصخًل،

 كَت هل :

ٔبو ًوم ظَفي حاز  زمبا راث ًوم زتَـي مضمس ا،ًلَة ًومً حىت اًلَاة س ميي و ظسكين 

ًىهنا ٔبمجي  ،اا قًصحة خسً كعخي ،امـجزت زمبا حنخاح ٕاىل مـجزت حىت جنمتؽ مـً  ،هَخلي

 جمصذ زواًة،ًو هعحح بٍٓ  ،احزءً   ٔبوىىون فعاًل ل وبٔ ًو خنخفي ٕاًرا، بٍٓ ًيرخئب  ،اًلعط

 .تال هناًة حىون زواًة

 سىت فاسرتسَت :

!نشابً  ٔبذربين ٔبهم ُيا يف كَيب ًوو -  

ل ثلي ٔبي و ،هم ًن ثشُة ٔلي ماكنا وبٔ كي ٔبهم ًن ثرتنين ٔبتسً  ،و جباهيب كي ٔبهم مـي

 ،ٔبتسا ل هيمين ،مس خحَاًل  اكن حىت ًو ميوغ ل هيمينامل ا فمميوؿً ُشا ٕان اكن  ،لكمة ٔبدصى

 .ٍىفي ٔبن حتحين



 

 

.ل ٍىفي -  

.تي ٍىفي -  

ما  ٔبل حصى ٔبن   ،ما حويل ٍىفي من ٔبخي ٔبن ٔبحتمي ،تلِة حِايت ٍىفي من ٔبخي ٔبن ٔبؿُش

 حويل ٌض حَ اًِواء املسموم؟جيصي 

ُي ُشا نثري ؿًّل؟ ،هن ٔبهت اًِواء اًيلي اذلي ٔبثيفسَ يك ل ٔبدذيق هبشا اًسم  

******** 

 

 تيؼصاث ؾخة ،رسط مض خاقتبٔؿني  اًل ًظو هؼصث ٕاًََ  ،خَس ًخبٔمَين ،ٔبص حَ حبملاكن  

از ٔكهو  ٔبمجؽاًيت ثبزٔس اًـامل  ُو ٔلضَؽ ٔبان ثسل الاتدسامة سمد ت ، اجخوٌك َ كس ثفذحت ٔبُس

 .اا ذائفً حًزيً  ًىٌَ اكن ًحسو ،حي اًصتَؽألدفوان من حويل و 

 

:ًَلول  هعق  

ا.مسـي حِسً ا...امسـي -  

! ؟مارا ُياك -  

،ِشا اًِسوء ًخذـَينًلس حصهت هفيس ً  ،ٕاىل اًِسوء اًلًصة حِِّسا س متـيا -  

 ٓ .دصًبٔذشين ٕاىل ماكن ب  

ل ثخحسج ُىشا!  -  

؟ٔبحٍصن اًؼالم -  

.ًخذَـينسوف ا ما ا مثي اًِسوء ًومً اًؼالم ٔبًضً  ،اًيوز اذلي ًضَئَرزل فلط  ٔبهتِ   

؟ثخحسج ُىشا ما ابزل ،ٔبان ذائفة -  

!ذائف من هفيسحىت ٔبان  -  

 ٓ هوزك  حىت ،ا من وسط ُشا اًؼالمرسط خمخَف ؾين متامً  ،دصٔبذاف ٔبن ًؼِص رسط ب

 !ل ثرتهَين ،و ًخالىش ٔبذاف ٔبن ًعحح ابُخًا



 

 

ٔبزق  ٔلهين ؛سبٔميش مـم ٕاىل هناًة اًعًصق ،مـم ػي  سبٔ  ،ل ختفٔبان ٔبحدم ٔبان جباهحم  -

 .اتم نثريً 

 

؟ُي ثثلني يب ٕاىل ُشٍ ادلزخة -  

ا! - ـً ظح  

.زمبا ٔلهين زتعت حِايت حبَاثمهين ٔبزاك تـني احملحة اًـاصلة، و زمبا لٔ   

 

 

: اًربيء ، لكٌلثَ اًياتـة من كَحَلكٌلثَ املحـرثتهعق ج  

 

ٍك تؾعص  تص حَ توزذحنن بٔ  ،حِاانً بٔ اًيت ًعيـِا اًلسز  ءص َاالٔ   يهمجٍَك -  يف ظًصق ظًو

  ،ذون حصذذيت ملساؿسثيا بٔ ؾيسما هخـرث ًمجَي رزل اًضرط اذلي  ،يك ىوكَِامي حنخاح ًلٔ 

 .ل جصفلذياإ  دضاز ؿىل ؿسم اًصحِيإ وحة و  تيت تلو بًٔ 

  

  ،زل اًضرط توحوذ رميخحعَ ٌ  كاتاًل  اس يا املعيوغ من فولر الاىىساز ًعحح ُضً بًٔ 

  .لسدسالماب ٔبزحةو  ةس خعَؽ احلصنبٔ ال فًلام ًخعَخين ززغ الٔ حُ  يف ثسل اًعًصق اًعًوٍك

  : ؾٌليقبٔ يف  ادلائفزل اًعوث مسؽ ربٔ 

 (ثلَق محسل لبٔ س !اهنغ ،ؿىل امليض اًست كاذزً  ما نتـس ةهناًَمل ثعي ٌ)

جًك بٔ  ،زسغوبٔ كصة وبٔ نرث بٔ ًََ إ محَين مـَ  ما نىن زسؿاً ة،يف اًحساً ااكن اًعوث تـَسً 

ي مل  ،صـص تلصتَبٔ ؾيسما   ميخسل ل ٔبحس ،مـَ ًَبٔذشين تميخسل اًلو  احسً بٔ مسؽ بٔ مٌش وكت ظًو



 

 

  ،ا يف كَحَزل اًعِص مـً ثسل املضاؾص ور 

 حىت هعي.هـم جصفلذم  ،ؿسك جصفلذمبٔ  ،هكهلسبٔ هـم  ،هكي اًعًصقبٔ س

******** 

 

 ،اذزتل اًـامل فَِ وحسٍو  ،هَاينٔبذش مين ، سىن زويح ،احذي كَيب ،ًلـلترُة ًلس 

حىت ثحلى  ؛ًست ٔبضؽ امسم هحعمة يف لك ماكن ٔبرُة ٕاًََ، لًست ٔبحسج ادلَؽ ؾيمل

 .َات تبهٔكَِااحل  ،ٔبظححت ثـين يل احلَات ،ألماهن صاُست ؿََم

ُو وعفي  ،ٔبهزتؿَ من وسط ألصواكو  ٔلهلش ما ثحلى مٌَ ،اًضَاغٔلهلشٍ من  ٔبحعخَ تَسي

 .مدسىؽ مضاقة جيول اًضوازغ تبٔكسام ظلريت

  ؟وؿسثين ٔبهمٔبثـمل اي حدَيب 

بأن ل ظاكة يل ؿىل تحـغ من اًلوت ف ، حتيّ اظرب كََاًل  ،ثرتنينًن و س خسمعين  وؿسثين ٔبهم

ٔبان ، و كَت يل ٔبهكًل ظًصلم ذون ٔبن ًلف يشء ٔبمامم اي جميوهة ،وحسيٕامتام اًعًصق 

ٍ فال كوت يل ُشل ثرتنين  ،س يسكٔبين ل ٔبكسز فلس اؾخسث ؿىل ذمعم و ٔبكول زل اًَوم 

 ًن ٔبس خعَؽ مواظٍك اًعًصق  ،صحِياملصت ؿىل اً

  ؟مث ًعاحلينٍزؿي مين و ًـاثخين ، يعحينً و اكدين من سري  ؟مـي سُذلسممن 

 .ٕان صاء شل ،ااًـرثاث مـً لك سًذجاوس 

 

 



 

 

وز يف كَيب من خسًس  ًلس ثفذحت اًُز

 .إبماكن فصاصاث حدم ٔبن حتط ؿَهيا ثسالم 

 

ٔبهت من  ،وعفٍك كويتلك م جٔبمسم ًسًساًت ل ،فِموؾوذك مدضخثة لًست وازلة ت 

هن ٔبهُس  شًين زخاًء،ل خت ،س يسي، هن ؾضسي و اًزمنيف مواهجة  ميىٌَ اًوكوف جباهيب

 .ا حىت ل ٔبضَؽ يف ُشٍ احلَاتٔبمسم جىفي حِسً و ٔبؾعين ًسك  ،قصتيتزفِق وحسيت و 

مين ؿَِّ  ،رشْ جحة ؾين ابيق اًخَ ا ين ٔبٍن ٔبميش،ذً   ساؿسين يك ٔبخس اًعًصق ٕاىل اًعًصق،

 .فلط ٔبهتو  ٔبان مين هَف هـُش ًحـضياؿَِّ ، مـىن احلَات

ًفوق لك  اٍىون اٌَلاء فَِ زائـً اكًرساة ا حَمً  ،جيمـيايف خمََيت  تـَسا ال ًست ٔبظيؽ حَمً 

 !اخسً  امذبٔدصً  ،اس خبئت مذبٔدصً  ، ًىٌما ٔبهم س خبئتٔبؿمل متامً  ،فاوظالٔ اخلَال و مجَؽ 

 وزمغ رزل سبٔهخؼصك،  ياهخؼاز  ٔبؾصف ٔبهَ زمبا ًعول 

 .اًو اكهت ؾوذثم تـَست خسً ... حىت و . ؾوذت ًخىون زل ٔبهخؼص سبٔػي

 

  ؛ابًًس حة يل اكن احلَات تي ذ ؿاجصٍ جمص  ما اكن  

َ  رزل ة ؿىل دعىهئِ سبٔػي ٔبميش اتَ  ذلا                                   .جِولْ امل


