
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ى م ن ذنا  وا ا
  . ر  أن ن

 ي. 
  

  إذا  أن أ  
وراء ذ   .  

مد وا. 
  
  
  
  
  
  



  ١  
  

 ن   ا     دون زواج  اا   ، 
 ،  غا  أ ا وا  نزواج ا  ، ذ  أ

 اوج(وا  ( و  إذا م اء اا  د رة
ل  أ  أن -   ارض  -ر و  ، واع 

ا. 
ع إأ  تا أ   ا ن  ، ف إ   واجا

  ا  ،  بإ  درة مو  إذا وا 
 وا وا ا ا .   تن واا ا م

  .م إ د   اا ااد  ا ا ( وة(
مم ا   ت ا ، ا ا ، وا د 

 ر واث ، واما ر وة او ، وا.  
أرض    ي اك وان  أزت ان اء 

م و.  
    أن و  أك أ و ، م ة اا  رك

أم ر س وا  اه أ !.  
 ،   او و     إ   ا 
دون ا    ، إذ أن  امر اارس وا  اا واي 

ر  وة  ن    ع را   
  ن ثما أ ، ي آ فا )ا (  را 

ادوا اا  ا م و  ،ا. 
  



  ة ر ، امأ   ا   ط ة رن م م
ر و  دا   : ا .. ا ..  يا وا

 .   اء  م ك  و وف
  ي مو ، ا ر  ء د   أم إ

 ن(أة ا( ا وا  لا    اود ، 
   ظ  ة م   -    الط-  

 ا  و ،    ف أ ، و  ح
 هوا  يا ا ا  قوا ل دراا 

  ا  ل إا   ) سا ( ظ   ،
  !اء ى واه  )  (   اء 

  

 ن إن اإن ا  ت دو ، ار ا م ظا  
   ا أو   و ، ا ظا  لا  

 ظه ا ة و  أ م أن أ    ء 
ز ال اأ  إن  . ف و ا درا أ

  ، س ( وا ( اوا وا ا و  ة 
 .وز أم ، وت اارع

 ا  أ  أ ..  
 ، ذ  ر أما   ا   و ، زة ا 

ل  ى زرات ااء اوإ  ق ... 
 و     ا ا .  

 ي وء اا و ا   هوا إ ه واأ 
 ر  و ، وء ا  رين اأ  ا

  و   ..  ارا ا  ، با  د ا   
 او ،  وأ ، ا ط م  ث: 



"  ا   أ  أ  ، أ   ا
 ،   ل درا ةا إ ا   

ا اوأر ا مو ر". 
  ،  روح ط    ، ما  ء وا  
 ر     ا   و  م ةط أي 

 .وأم ، و ا أن ا  أ اطل
  

ل أار وا إ هد ا ا ّ ا اه ، أوا  
 و    ر  و ، ه ا ه ووا إ 

 دره:  

  

-   ل ا .. ن أود ا  ل.  
  

 اب وم إء ا ة ار واا  ا ،ن 
ا   ا    اا   ، دة 

ا ه و ،  اف ول واا ا  ة
 :ل ن   ، ن دة آ ،  اار 

-    ا   أ   أ...  
 با ط:  

  

-  ا إم أ أ   بل ا ..  ي ن  ف
   ؟

    ه   هأن وا  إذ ،  دو 
 ه . 

 سأأم   د و ل   و ا  ا
ا  أ:  



-  اد جا  .. و ، ا  رأ ، ا  و 
  ، أر  وره ءأ وا  م ا إ ط  ا
ه   ن ا  وي ، ر  ن ت أن 

أ أم ار  ؛ ا  أىأ  ا   ، لا
 اءة ا  دا. 

  

  ب وزواج ن! و  وا. 
ج ت ل:  

  

-  يوا  ..  
  

 وا ،    م   ا ط اع ام
أ  ى   ن) ( و ،  ن  ر 

     - ا ن ا -ا   ، ةا إ 
  :و    و   ل   رة

 

-  ذا  ..أ  
-  أ   ل ةا إ ا أر  ، ا

.  
  

 ة أردف  :  
- ؟  ن سا ن ا أن أ  رأ   

  

ن ا ،  ب  ذ   رضا    ا
   ر ت ،   و ا   ا 

و ا  ددةا وم ود  ا ط ول  ، 



ن مات ردة وأط ت ز  أر ل اس 
 ن و. 

 م ، ا    ا  دد و ن 
  ا   ا ا و  ف اط 

ا . 
  

  اا ا م وم إ ن اي ازدرد ر  ار
  

-   أم ، ا  سل ا ذا ن ،فا إ زوا   
  ا أنظ  ، ر م ّ ، وام   و 

   ا ب ار  و ، ا  .. نو ا
 و ،    أن .. 

  

 ارة ا    ةآ  يو    : 
-  وج ه ، وأنا أ  رضا ا  أن   

 و     ا أ زو   ءا 
   . ،ارض

  

 ل:  
-   ه أنأر   ، ةه ا    ك  يوا 

 و  ركو ،  ةم  ن ، إ   
  . ط ورك ون اص

  

ا  ك ا ل  ها  ) (   
  هوا  ، قو  هو عا   و  ، د

:  
- ام ا ع وا . 



  
 ور     ب ا إ وا  ا ط

 ، م با  ا  أت ا   بة ا
  ت وارءوس ا  ت اوا. 

   أ اي  ه أن  ك ن زا   ّد 
 وا  زو ، و  إ أن ء ، وّض واه 

    ا  . 

ن وا ا   ل ا ة : " أن  أر 
 ى أ  م ، ا ا  يوا  ا ، وم  

  ن  أ و   هأم  .. ي أموا  
  اة ، وا   رض  ا ، رض ورا  ا

ي أما وه .." 
  

طم   وأه أم    ا ، وأن   اه 
  نا ا و د  ضو وا  ،. 

ء أ هوا أ ى و ، ا  مأ  ذ 
  .ف زاه

 أ و  وا ا ار.. 
 ح وا ة   اا  ذ  إ ااح و

   درا ا   أراد ه ، ووا أو  ءة وأأ
  أ  ،   إ سق  أ ،   د إ

 دا ا  بر  ادة ا  ..  ه ام
  دد ء ، و هوا  ه إ  ة ، و ا

  ط أي)ُ(  اد جا وا و ..  ةدة ا  
ى  اار ،  ف واه ا ،  أن  ،  أ أ و



  ةا إ  أن وإ ،  و  
ا وة إ  وره  درا. 

وام ولأي اا ا إأ.  
    ر اوأ ا    ،  ءا 

ل اا دة اا ا  هوا ا أ اترت او ، 
  أذ ط ،    ، ا ا   ، ا إ
اد ل وار وار ،    ء  ه اار ، 

ا ما اا   ة وء ا   ءا 

   اا .." و أم"  م  ا دا و ،
 ا وا إ  أو  ، و  ا ، م   ات ، 

ور  ت ا ن وإن. 
 ر م ن ، ء وال اا  ر إ   

 ،  ن وة  رو ا  إ أو ا و
ا. 

اء   ون  إل ا و ا ا ا ، إذ 
 ة   ا ، و   ، آ ا من 

و ،  سف ا    ب ا  او.  
  ش واه و و ّم  ال   ا

 أ أم ا  ي ، ووا  م قوأ أ  ارع أموا
    ! 

    ت  أرمك ا   إ ات درا
     ذاو ، ة أ  بوا  ت

 نا اه  وو وآ أو   ذاو ، د إأ 
 !!!إ  ت ا اة  و ان 



 أا ن أ  مو ،  ر و  ىل أأ  زحم
ا ر   م  د ا ودا ، م رؤى ، 

  ا ا  إت ة ،  أم  م ا 
 .. اا وذاك اح و ارادة 

  ا إ  ل أو أ ا  مأ  
م و   اا إ  و ، دو. 

 و   خا   تط  ا رادة ا
 ا  راا و ا  و ، ة و م
 ، ما  ك و ع م  مّو 

  .أ آ را 
  ل ن  أ   ات و ا ا ا

ا ا   و ل أ ءن وا  ن و ،  
  .. د  م   واه 

  داهم  
-  ن 

 رهو مت ام ن ده دو ات أو رد  م ا أ
 ردف ،   :  

-  فأ أم ،  لذا أ أدري ر ى  فأ وأ ا
 ف اأ م ر  ا ، رض أ ي و..  

   ،   ن ظ  ارا ر 
   و   وام ،   ه وا    

- ا   و م ،     رضا  
ا،  أ    ة ا  إن أم أ.  

  



٢  
  

 د إ  بة ا إ إذا ذ اإ  جدة ا  ن
  آ و  ، ءة ا  إ أ   إ  أ 

 اا و د  ن ا ، ءت  أو اوأ ، 
ر ا ر ةء اا    ا ىأ ا 

وأ ،   ا   ثاا ااف  ذي اأط  ،
  ،   ءة اإ م ، ا ء ا  ا ا

ّ    ءى   ةم إ ، ما ا   م 
  إ. 

  

    د أ ،  ءةإ  ا   ن 
 ،  ات  و ا ء اأر   ل ، 
وا  دت و  اءة اا ، وت أ زر 

 ةنا   ، ا أو  ادي ا ، ط   ا 
  إ آ   و م  ن أنا أ !!! 

ا ا أ  
 ط إ ال رأي ا أن  ةوا  م، د  آ  

  ن إذا وا ز   نأن م  أ-  -  ا فط
  قا   ر ، أوا و ا..   

 أخ ، و  إ   أن وا ا  ا أ
    ا أواره ا أ .. 

  و ، مما ا أ  أ د  أخ  اء ر!  



  نما   و ، ا  ا  و..  
 ا ن ا ،   اإ  ي وة ، و 

 أءه إ ن  ا  إا وأ:  ا  ا  ا
   ظوا رض وا  .. ، ابا  زحل مم 

 !!   أوراق ار وم
"   ر  ،  أو ا إ   ، ض رضا

ا وأ أة روا ، أ .." 
 

 ه ؟    أ  ، ا  ، و  إذا أ  
 ك  اء ه ، أ ا  ص  وآل إ ا ، أ

 أانه ا أء م ا أم ده  ااب وك 
، أ ك أن اة ر  رب  وت ؟  و اد 

ا  وأن أ ،   ءأ  ا )ا ) أ
 وم أم أ ، اس(وا ( أو)يا ( ط 
وزم    ت ، إمرا و   زةا ور ،  دة

م وأ أ راا. 
  

،   ا ا اي  ؟ ه    ا  و ذا
 اا ، ودرو ل م  ا ما وا  ة

ا ،     ، ء   دع ا ، ت ا 
ر طن او ت ا  حا     

  .   م  اار
؟ ا أن  ذ و  إ   أن    أخ ر  

   ، رر اا ول ؛ و    تة و
 ء وأم ، م ا ا أم   )ا(،   إن م



  دد إه ، و  ُ  دا ا  
 ط   ي زرا .. ر ا   ن 

ا ورط ةء أ  ّر   يا  ! 
  

ُ  ت   آ  اا ت إب ا  
  ور  ذم   و ، اإ  ج م ، 

 ىد و ه  إ  ا  وا ىو ا   رأ
   ، أ ا    ، رة ة  

  . إ زر اء ء ان
 

ا  هوا    
-  ن!  

    ، و ّه 
- يوا  ا   
-  ء ا إن و  ..  ا  ك؟ و 

ا   و اا   ا  ، ا  ذات
 :ى  و  اي ل

- موورات ا  ءة اوا ،    
-  !  

 اا اا ا    و  ح ،  و
ة ان ا :  

-   ج ، د  ه أ ا ا  م و  ا 
  اي

 ن ه إم ر   ق: 



-  أ     وضا ،     ن
ن  وم  ..ا ،  ت ؟ا  

  

 ،اا  ل  ة ة:  
-  أ جا ..  

  

ل را   ف إ و: 
-   و ء ا ن     ا ، ة ا 

   ور ،      ، عا ا ل ارعا و
   ول  مح 

 

  لره   اء اأ    
- طا  ، ج   
- ن   

رد وه ا ، و  ب واه  رة  ، ن 
  إ   اأن ا اا  ق رأ اة اا 

أم  ر أن ة اأ   م  . 
 ، دة و    و  اتت وت و

:  
  

   ادي   أ اى
 ل   نى  

أط  بوا ا  
  ىوارو  ط ا رو

   ذاك ا أ ا
ا دأ  ىو. 



 ،    رهم     ن ن أم أدرك
  ف اه ن ن  ط  ال  ،أُ و ا

 أ  ،    ه  ه   ةأو ر ،  
َو  أ  م م  ت ك و.  

 لم أم  !  
  

  رةا أ  ن لو:  
-  ؟   
  

    ل ن   ، و ا  ور أ 
 ا ا      ، ا   ، 

  .ج   اب وأ ر وأ  ع ه
  

-   ف نما  ض أن  .  
  :ل ن

-   .  
  

   زأ  أم ظ:  
- بل واا  ا ه ا  وا      
-     ل إن زوا و  ء  إم ،  و

 )مود ) ا   ال ا  ..  
   وأ  زو  دا   ؛   ، 

  او ،  او ..ا ا م   ط   ذ
ورق ا   نذو    



  و ا زتو أودا م و   رت آ
  ، رة طة و    أ  اى  

  ح زما ظ  أم    ا
  

-    و  ...  
  

 ة و ط ه   
-   ..  أ  أم  ة ، و  أ رأ   

 أن    ر ، وة  أةا ام     
  أ  ءلأ رود ، وا   وة ا م 

 ا  ؟ وم  )   (وأ أرق وأ  ؟ أ  
-   وأ ط س.. م  ؟ !!  
-  ، و   ، يا  يا  وا ت رأ

 ا  ا  أن  
  

ة أا   ر)ا  (  ،   ه  
   ح ا ط  ..  أ .  

  

  ت او ةا   ون ونن اء ا
ام،   ا  ت اووُ ء  ى  أم

ُ إ  ُو ،   س ا  ا  ةا  ا
   أ ،  ي   ،    ج إ

  .  وف
ك  ا ، و و وو  أن  ةا  ر  أن

  ر    ،     و  ة 
  . ج اا  ات



  : ن
- ا ا  أ ث ، إ ذا ؟.  

  أ ر إ ، ا درا  ه وا   ن
وا ا  او   

-  ؟ أم.  
  ا جح ا  

-  ج أ   ؟.  
    ت لو   ر:  

- ر و   .  
  

 ن :  
-  سل ا ذا !  م  ،   رج  دم

  . و ن  م  ؟
ل ا  إ  ج ة أ  ك  :  
- رد   أم  ؟      ، .  
  

ا ي أا  ل:  
-    أم ..  د  أ ا ا در  ..  أ 

 ، ام  !.  
  :ردف د   وأو
-   اط .  
-  و ، اض اأ    ر ،   أ 

و أن زوا .  
  



 و   دت أن ا زو ظ   د   غأ
..  أن ات  درا ا ور ن ة ة ة 

 أن    زا ا ا ه أد وا ا 
 ء اأر  ، و   ا  ال م اا 

  أن  ،      ة زا   و 
ن  ا ، مف  زو ه ا دون  ، و

ج د اا إ  وأ  ، ووء إ اار  ،  د ا
 ن   ت ا    رء اب ا 

  . د  أم ن  و ود إ ا ؟ أ ن
  

  ، ّو  ا اء ، أز ا م نوء واة  ا
  زلا ..اأ إ  اولل واا   دعا 

وم اا ة و   م  بح ا
 ما ا اتأ إ إ ، ا   ت اوء ا ش

    ن ط  ا اف اأط ق.  
  

ا دا أ اوت  وا  ، ء ا وة 
 ، ا ط ارض   و  إ وأ أء  اء

 ل د ا :  ل.  
  

 ا  ا ق اما  ،     ، د دين ا
 أ  ر   أي..  

-      ي .  
  

 ا ر  ن ا:  
- احا  أ  ل ا  



  ه:  
- إ  درا  س(ذن(  

  

  د ني ُوأا ي اب ا ّ  ةا  ه
 ا  ، ا  أ    ، ءا رأ   

  

-   م ا  ن إن  ب ا  ،  
  د اء ا ا ، و أورا ظ زارة 

ا  ا  زوا إ  ، رض وا  ءا.  
  

 م    و ، وت  س اي أراد 
  ،   دره ن    ه ا   أن

 رة وده ، وم أ و   د: 
- وك و أ   وك.  
  

 ا ط  أذ  ا  ن ر  إذ ،   
 ، داث اب اوا ث ، و   رط  ال م

    -  م-  ا ا ا در إ.  
  

،  دواءو إ   اع ار ام ل أام دون اس 
وإ  ام       ء أند   دون أن م ،

وم رف آة  ىة وا   ر ،   و 
    ،  ات تّ  ا  أم ال ا

   ا  ا   ؟ :و  را.  
 ا  د : 

- ا   ف أماأ يا ط و ،   ه ا
 و   أ أر  ،   دا    و



 أن    ن   و ،  أ ه 
ء ا أ أ رة اا ا.  

  

- اوا ي ا   ، ط ء أ ع ، وذ.  
-  ا  اري اه  اء ا ا  ،  

ّ    أو ا   ت ن ،د  و 
م    إ  ، ة اط .  

-  دا    داء ابا ، أن أ  ذاو  
أ اء إا.  

-  أن إ ، م     ا   أو ، ا
ا و.  

  

 أ وده و ردا  م  و:  
-  امأ و ا ح ،   إ   ن ..

 أم  ل     ، ن  ى  نا
ه ا ، و  ء  اة ، ن اء إذا ت  ة 

  تىا  ب وا   ة  ي دا ا 
  .ان

  
  

  
  
  
  



٣ 
  

 أدا إ ا ا اا أر ، ة ا  م ه ن
  .. اء    ا   ون

 ب ر   أل ا       ، ءه
 ا ه وأن وا  ن ،  و ا   و

  .أ  أن  ن   ا واب ه ارة
        إن.  

  

 م    ام  إ  دة و  ا اي 
 ،  ةم أ إ   ناد اأ    ه

  اثدون ا را ت ..  ىاددة ، وم  اتم
ا ا ن  ،   ة آ    ا ، ا 

   ك و أن  تل وطوآ أ  ..
ه  اس وا   يا ا  ، م أن  نإم 
  . أن ر.. اس 

  

امن اي     ط  و إراد در   أن 
     أن  ،  و د   ، ةا

 ا ، أو  ة  ي اة   ءت ، وء 
  ..  

 و و   ، ا     
 ، ذب واا و   ا و  ا

  ن اع آو  ن  ءوا  سا و ،
  .ا إ  إ  ، و إ  ، وامر إ امر



  

و   و و  ه   و ،  
 ا  ا و  ر و ،  أن د..  

د وأم ،  خ اي    ا اي اإم و
  .! ه ا واحو.. م  اار 

  

مة وم اة  ط إ  ا ا ، ، و اوب 
اة د  و اا طل ا وا   ت ح 

ا وو ا   ."ن   رك"  أ
    م  ددت ت اا  ن ا  ،
 أ ، أ     ا ن  ا ا  ن

  ح  أ   ،  دو وا زو  ،
ا و  أم رم.  

 ه م ،  ءا   إن  عا  
 ن ردا  و ، دا ا  د ا   

 . د : اد   ي م و اي 
  

 ا  دار ا إنو ، ا  ء ا ت   ا
و .     ، ون ا   اس  ءة

  ا ام  ارس ا ،    ن 
  و   اءف ال اا  رأس ا  اد جا

وا  جا   إ  ، انا وا  ، 
 ا إود و ّ هي واا  ارا   ،

 م وف ا ح  اة ،   اة 
   ام      ف و-  ط ر

  ا ات ارب إ  ا- ا  أام ار 



 ا   اع أوا وأ ، ا ا  ة
  .و اة

 وا ا ان  ان اا ن أو ،
ن  م وا ،    ا  ه ا أاه 

  ا ان ا أ  هوا .  
  رةوا وا ده ا ا ا    ا ، م

ان    واه   أن ي رأ  رأي واه ل 
  ..و اوة 

 أدري  ا و   او ،  ار دون "
 م  ل  ة ن  ةي إن اوا  ، ا ا
، وادة  ا      ، ء اس 

ُ   ر أن ا    ا ا  

 فم " .  
   ن   وأم ،   ن ا اا   أن إ

  .   ه ، وط  اوء وا ا س
  

  ر ، هه أأ  ءء او أ ره أن إ  
  ه ن يس اوا ا و  و ، 

 ب ؛   ا ا أ  إ    ،  
م ، وو ت وت    ل   أذن 

  :ان
- ه ا  راض  أظ.  
م   ان :  
-  وا ط ك روأ ، ا ت أا ، إن زواج ا ل 

  ل



ُ  إ  أ  ةد ار اأم     
- ا ن أن أر .!  

  

ب  و ،  ر ة ة ،  ل ااار ه و
  ل اد جا  ، هر وا  م ره إ 

 ره:  
-  لو ، أ  ر .  

 ال ا:  
- ا أ ا  .  

  

     تان م  ،  ا   
-  واج يام  ك ةوا وأ .  

  

ر إأ ّ  نو:  
- ض  أةا م  أ ا د ، وروا  ا  
-   ا رأ     

  

ا ن و  س  ىا  اوا ، ر وا
 دن أذ  أن إ ،   ا راا   أ

أ ا      
- أ   واجا   ن ن  

  إن    د  
 ، د  إ رأم  ، م  اة ام م

  اب ن و  وام ،   ا  إ 
  .! ل
  



 ان و:  
- م  و ا  زس ، وا أ  أن .  

 دا زا  ن ل  و  اد جا إ م
  ة وا ا  رق واد

-  و ن ، اط  ا ا و 
  در  

-  درا  ةا إ  أن أ  هوا  ن
 و.  

  

و أر وط و   ذ  و   جا  ى 
   أن ا  د  ت   و  ، ا

  ن و ل
  

-   ، ء  رس و أن م ال  ن مما  ط
  أم واج أ  ط  أن ا  يرأي وا
 ، ا       ل درا ةا إ

 اا  ا.  
  

  اب  ا ا    ..ا ار ى  تا  و
  هوا أ ،  ا ، ا ا  دةو ه د

 اد جا:  
-   ن  واجا  أةىا  ا ا ن أ زو 

  . و ن
ا هوا ا إظن م :  
- ام ء و  أم    كأ أ .  

 ن   د   و   رأ ّ:  



-   وسا ىأ   تذا أ.  
 ذ      ،اء   أ  

-  رأ   ؟  
ا ا   أ ور    

  ا:  
- وسب از إ أن ا .  

إ  ل أ:  
-    ن  .  

زو ت  را رأ دا ا ت   ى مد
    

- ج  م .  
إ  ا أن  و   

- و ن  .  
إ    

- ا .!  
زو       ا  أراد  ، ك ا  

 وم او   و ا  
- ج  ة ةا .  

  ج   :  
-    و(ج  ه ا(   ا .  

ط  ردف وا:  
- ج  ا   ،  اب ؟أ أ  أم .  

  

 إ وم ،   ءهاا  أ ةة آاموا   ةا إ
 رو و اار ، م زاة ان ا وا  د



 ،  ل م   ءا ا  ،  لا 
   م ة أر. 

  

 أ و ا  ت ام  ا  و  أ 
 :ن

 لدوق و م  ن رأ   .  
 نوا  أول  ب لإ :  

  ا .. ن .. اا  م ا و ط ة أو  أذق  ، ا
  إ   أم   :  

  

 هل وا:  
   ت زا .  

  

أ ن ا  ك ن ا ااء ا  ة  ىأر
 أن  أ ، م    ، وا ا     

زو  دا زو ط !.  
  

   ا  رأ  .  
  .  

   و  م   ا ة أو ، ا ا  
     ..  .. )س( .  

  اطق ، ور   و ام اي  اة
 ا ّر  تت واا وام ، دة واا ،

 ا      ،  ن أ ن
  ..ا ن 

  



 ، ا ء ا   أ  ا ف أن ا 
 و  و. 

  

   ، اتا  إ  ت اا م
 رج دون   ا ، اد ت ذات 

 ل  ت   ى.  
  

ة أ اة  ى ة ل ، ة ء اا   ،
  ءا ا  ، ياب اأ  ع وة ارا 

  را أ ، ا أرض ا   م.  
  ، ة وا  ق اأط ر  ةا ام
       ،       ن

 ان ة زو إ ام  ط  رةا اأ ر .  
  

وس ا ز و ت ا  ر ي أزرق ب  
،   اد   ا ، د  أد  ذي

 أ  ء دونا  ن و  اتىا  
و   ا ة ، أ ان  هم  يا 

ء أ  ام    جا.  
 إزوار  وة  ، ن   ا  ا وود اار 

وزو ،  ات   ر  هءوااف اج اد 
  .م ا  اء

  اد جا  ، ا إ  دواوء وو  
ّ  وأ م ه  لح ور و م  ، د 

 وء:  
   ر .  



 ءا   رتأ:  
  ان ا  رب  ل وا ع ط ن ، .  

  :ل مه ان  ،   ،  ل
 أ  رأ  ؟.  
 أ  أي رأا .  

     اع أو ارح ، وم ض ا ،  ل 
 اا:  

 سا  ذا رأ ؟.  
  ..  

  

ّز  ،   و  ا  إذ ،  حو  اا
اءة ا  م  ي را  ه ك و ..  

ل  ا و  ا ه إما     د
  ر إ و   و

   ور   وك .  
 ل زواو    رك ا . 

إ  مو   إ اا م  
   ة أ ء ا إن .  

ا   و   ا  
 ج  ا  .  
 أ  واجا  .  
  و !ا ا  .  
  قو ،  و   واجت ا أن   أ 

و ، ر أن  رك ام  ، و و  ج   ا
وا  دا .  



 ج  ة ا  .  
 ا  ىم ان إ واه   ا ، ر واه أ

  :اة ،  اه إ     ار
  مو ال ان ط  نرأ   ق ا

  .وا ة
   و اا أوا و ،    ث 

  م  ة ، وا  ام ا درا  ات
ا   نا .  

 

ال ا ،    م ام: 
  رأ ؟ و.  

دت أن ل م اال ع وا  ا  وم أرا
   

    ، ورز ل و ق واا ط  
ي ر ا.  

 وزاد   ظ ا  ان ور     ا
 در ا زو إ  أن  ، وازدراء ا:  

  

 ر  رة   ،  أة طا م  أ ا 
 را  كو إ دار  وق ط  و ،  ورد) 

  ت إم (   ق ازع أط  ن نو
ا   ه ، و.  

  

 اا  و  و أت وا  ي ان ، 
إ   ،       ،  أن 

  د  و  تام  درج ا 



ا ، ا  دوا ، با وأ   ت  إ
 ،  ءأ أ رج وا  وك جو ذم ..  

  م اج إ ان
 اااه .!  

ا :  
      ك أن   ث ؟.. أ ذا.  

  :ل ان   اه
 ا ا أ      ن وس طا .  

  

  : ا ءا ا   ه ان وت 
     ؟ ام    ، سا  ذا رأ ،   

    ا   اورج  دا ت    ،
 أ  ا  توا  إ ا ، دار.  

   ان ة زو د ر اب زأ 
أ   ودورق  

  

 :  
    ..و  أ ، ؟ ا  

  : ان  ا أا   ام ، وو
   ر ، ار د دأ  ا ا ، أ  أ  او

   أخ ة ، أرأ  أ  اد      أول م
  . أ و ؟ أإد زواج 

  ت إوم ا   ة  .!  
    ل  .!  



    نوا ا ا ه را  أ  وأم أول ا  أ 
  ك   ، مإ إ   و ،  ره وو

ل ن  ام أن   ه اة    أب 
ة اة وا ،  أ و ،     

  . ى ن  أذاة و أ
  

اب اة أ  وت ، م  د ا  
  ن أرى أم ل و و ط  زو  وا)(  

.  
  ة ط   ت اأ:  

   أم  ،  ة ه أول ، ا سا    ر
أ  نظ و ،   إ م .  

 ان اي اه أ اع اد   أا دون  ن اج
  ر  و ، ا  أ  إ ام  و ، م

   ا   ء م  تام ا اه ا
   إ ء  اواج ،  ( ا(ا ، و د 

 أ دترة أه ا د  زواج أ   
إ آ ت اا ، ط   را  أن ّأ .  

  

  :ل ان و غ ا إ  وواه
   أر   ء ، وإن ا  ازدر  ، أ 

 أ  ن أن  )ة (    ، ا وأ طم 
 ه و أم     ، سا  حةوط ،  

 أ ا وأ    هو.  
  ا  أم أم!!.  



 إذن ؟ وا .  
 ا و ا  رك  ع ، وأم ط ن و ن.  

ئ ذن وا رة وأ    ،  إ ه وا
 و أ ا ، أت ة   ء 

  ر لان واا  رودي اب ا 
  .وة 

 رأي و   رهأ     ان د..  
 ا ا   دئا  ة:  

   ياا اد .  
   ب اي  نأام إ و

  أن   ن رد ذا ء إأ .  
 و ر   و:  

    ن ء اد ا .  
أ   و   لا  رد :  

  أو أ وزو وا  اء ،      تا
 ا    ، تا ر وا  ا و ، زو

    أة زوا  أن.  
  :م دم     ل

 ا    أةا  ن    .  
  
  
  
  



٤ 
  

 ا   اا  ار ، وا   ةا 
 ار ، م ا     ن ، ب 

 ي إذا اب ا ن إا ه   ه ، أوا 
 ة ء   أن    م   قا ،

 إى أرا   رد ، أء اا    ا ارا
 ، ا  ا إ ا  أن  ا  ا 

  در أن  اا:  
  

 ا   أن   كج أر   مو دة ا
إ ةو  ، ..  

  

  :ل   ة
  د ن  ء ، وزوا      

 ال ا  
  د ،   ذ ا !!أر و ا  ، ل    
  وا ا    

افم  و و  
 اء أز سا  رأ  ، ث ذا ،     

 أن  ه ا ل  ،  ةن م إ م  
   .  

  

   اا  ،  و م ا    
 ه و رضا  و . ا ا   اأ  ، 



، و    أ أ  ن   اص  زواج 
  رأ   دة مس ، أا و ر  و

 اا ،  ن ا ي  ث ا  أ ، د
 رأ ،      ل زواج أ  و 

 ا !! إ  أ ا  إ  أن ن أا ،
  .. ا .. اواج 

  

  :ا و ه ول ك
 نء أ أ و  ؟.  
 أد ق وطا   ء ث أي  ا ا  ذا ري ،

  !. )وك(م     إ
 ا  ،   أو  ف  ن أ. 
   ن ث ، وإن  أ      أم ا و  ،

   ة أ و وا  و   ي 
 مة ووا إ.  

  

 ا ن ، وزاده اا     اره ن  ، د ا
ا ا ف اا ا د ب  ةا  تو ،!.  

  

ا    ا  ا م رو  أن    ه
أن  وة  اود ،    ه و ت ادة 

 ا  و ار  أاء  أءك اء 
  ا   أو ،.   

  

ّ ا أ  ا  ال    ه الط 
أ آ   رده .  نما و ، م   ر



 لّ ءا مآ رأن ا ره و ا  . ا ا
  ة  ه   أر    ،   اي 

  ا  ر  أنا  ، طا ا ا 
  وي ر نا  ءوان  أا  ت أن و ،

 ة أ ا  ءا...  
  

 ا و ه   ، أ   ااب أ  وااع 
أ  أ ، ذا  ل ا  زواج أ وأم ان 
 إ     ، أ    واج ، وإنل اإ 

 ا ة؟ ا ..  
  

   ن    ا  أر ، ول ة راإ د
 أر  ىو   و  أةا و ، نا  

 ، ب ا   رك ومةوا   ق ا 
  .اب

  

 أةا رأ    ، لوا وا  ذ  ع
و  ب   اح ..  اأو مء  ا إ ح 

ا ا  ، ن أ ااب وأ م    ح 
 و ، در ا.  

  

  . اب  أظ    ذاك 
اا  ت ، ره إ  ن و  و ة ام 

  :ل
  و   أم   .  



 و ر أ  إ ا  ا أر  ، أر  .. أر
م  بأن أ .  

 أ  ل  أيا .  
 ، وا ا    ة ة اا   

  لو   ا  
    م أة طا إ  تا و ،   ا 

  . ي
  

 أف أن   ي ،  اة اة أ  ار 
اء   ،ا ، ةر اأ  ا  ا   ل

ا  أو ، ا  ت اا   اأو ا ، راة ا
 ،   هي واي اة اس أ دا دت إن ا
  أن  حا  إ ا ت إذا دا  ا  أو

ا  أو ، ا ع وا    ا    
  و ..  

  

 ت لج:  
  ن!!.  
 أ  م .  

 وأردف  :  
 ا   وأ أن أراك أ أر.  

 ، آ  ا  أر  ، ة ا   دت أن
و رأ .  

  

مة أة  ن  ا إ    ، وأ  اا و
وأ     ،    وم  ...  



 ق ا ةا ت وا ، ا  ا  
 ل ، وا وء   وأ    ا.  

  أذم  ددت أم   ،  :واا  ج
  .أ او ، م  ك  دا  ة ث 

  

 ،    و  وأ ا  أ ن أ
 ت ى   وراقا دع وا وم اا أز

اك اي ، ا   ن  إ  ا اب اي 
 اة  ،  ب  ى ر اب اي   آ

 و    أوزار      ،  وس
ن وات واوا ا  اءت ا ، ن ، 

   و ، و د و  ات ات 
 و  ، ةا إ م ،  و م و  اك  ة

 م  أ د ا ة اا  أ ا م  وا ،
  ، و م ول إ     ،  ء 

 زه ن واوس ا ..  و  ، روح  ن أما
 ان  أ و  ا ،  . .م ان  ، أ أ

  ، نك اأ م وأ م  ا أ ا 
       ِو و   و

 دأم أم  ، ِ ذا أ  تو :  أز و ، أ 
ِ ..  ،  و ن أا م ،     ت

 و    أ  ا و ، د   ى 
   ان أن .. ا   ، أ  ى   أر

 ل أت ؟ .. أ ا و ا او ه ا ..  ر
 ما!!.  



  
  و ة وا   ر ن ، ك  ا ظ

  نت، وا أ  نوق ا   ف  و
 د  ، ا  مو  اك  و وظ ، هأ 

،   داهوم   ل و ه و  ه ، أ  ه
   ، ء سا أ   ن ،  وأو  إ 

  ا ن ، ووم س أم م  ء   
 و م    ن إذا ة ، إن ااا    نا

ن ا أ ارض  ر ول  ا ، و أ ارة ا ا
أط و وُذ   مر ا   ةوا د  ر

،      ، ذ إن ن ان   رق 
 ا ا ن إذا )أ ( م إذا   ه ا).(  

  

  رف د  ا ا ،  و ااء    ن 
  ا ا  لك ا ه ، وا أ  ةن اا 
 اداء وا ردا  ءا وو داره ا إ ور 
  روا ا او ، وح اا  ءح وال ا ل يا

  اا  اك أ و ،  أن  ول رف 
د ، ه د واق ،  واه ن أ  إذ 
ظ أن ا  ن أ ض م  ا ، ار   أطء 

 وه أنة ووا    .  
 ءأوا   م ء و   ع ا    ،

 ا  وا  و  ا ، ن ء 
إ و ، م  نع ا  ، نا و  روا 

  و ، ة ادا ؟ أ أ ؟ ا و.  



 ور وا ر  د  ا   ك أر 
  ، ه ا آ  إم ، أ  ةا   س

  و ما     أم أ ، وط ا
ارو أر  و ر او   ، ةار ا  

  ن ر ، و   أ  ، ا ا 
  ا  ، و ،  ذات  أم ا ا  ا ا

  ...و أرا أ  ، أم ان  آ ت ك 
  

ا    أ و ا  أن  و م  و ، 
ع ا و ،  ءك ط   ت ورأ و  

 ا ا و  قا  أن.  
  ا   ا ت وا  ا  
 ه ا   ، ت ا  ا  ة او

 ركم ةأول م و ، م  إذ ا و واء ا.  
 ب م ا  اس ورس   و   ان ، 

     ،  أ  ، ع أ وب 
 إذا أ   وس دة ، و ُ  أت ك ،

ا   ا.  
  

  رع ، ا   ور راتر واا   
 طاج اه ا   ، ان واما  ق  وا

ْ  ا ا   رط   و ، اوا ا
 إذا إ َ  م د ، وأرا   اأ 

  .اد   م أم د
و  ت  ن ام  أذم  خ  



 ااااااااااان !. 
ا أ و   ةا     

     ، ا ا  ي أا  ، ؟ أ.  
  أي و !ا  ة ، وا    ، جأن أ وأر 

  وا رد ا رج 
  ر ،    ه  ه رو  و ، ا

 ا  .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥  
  

  ورت  وط   ل ، ت ؤم ا
    أن   ، أسا  م   ، 

 مار ، وا  إ طُ    ر ، رأ ا 
  ك ىو ،  راا  .  

 ، دا  ه ه و و  ا إ د
وج إ ا ا أ اة ا ، ود  و ك 

 ..  
  

  ، رجا   ت ام:  
 نا ا  ؟.  

ق رأ ا   و  أ:  
 ب ا .  

 م    و   اه ا ، أ ن 
  .ا  ارت

  

   ، دة ا و   ا  إم   
 و ا   ن  نو   ن ن
 م ،  أم أظ  ،  روح  ة ر ، ك لا إ

 ا ت ، وا  توا أ را ءوأزال  دا 
 ا أ  ، ة  ر  زال  ،خ  ، د 

   أن أ أط أرام.  
 لوأ  إ م   ا م ، ب ا جو

 ،    رةورا   ام ،  ره ، و 



  تت وات واا .. ا  ا ام !!  و
قووا   ف   ا ر  ه.  

 ا وم  ي أ ا ا وو اب ء ارض 
 ض ا ا .  

  

  ة  رضا م   ا    ، مأ 
  ام ىإ  ا ط وأ أ ا  از

ا  أ ، از أ إ ّو ، ا رات أ
ا  وا ، ر ا  . ه وأوا  

أر  ا ة أ ، م  ار ا  اش 
  أ ، ا  و ا  د .  و

و   اول    ه اى   ا
 إ  ه عأ  و م رض إا  يا ا

  ان ا ، ا ا   ان رو تا 
اى   ب ا ا  ظ  اد جا 

 تة ا  ةا    و ارآه ا ،
 ، و ةا   ا  د ،    ل 

ا م ا  ا ل و   أم  ام .  
  

 ه  ،  و  ا ؤ، دارا   و
ارض   وأا  ، ج  وأ  ل   وأ

   ا  هدد مه ، ووا م  ا  و
  اه   اماد ،   ات وا واهاذن 

  ن أن أر  رك ا)ءا ا إظم ( ا ا ،
ظ .  



ا يا ا  ه م  لو    إ  
 وج اأ  أم ا  أ .  

 ا  ة ء ، وا   مه و هو ، ا 
ل ا إرادي:  
 ؟  ذا  
   ف  وأ   اري  اأ و.  

 ة ا افم  ذن  ا أ  ا  داهم
 ، ه  ، ود إ ن  ي  ره ، 

 در    :  
   ج(اا  ( نوا ،وم .  
   ا .  

  

 و ،  إ إرة أ  ة ى  :  
   ا  ن تأا  ام  
  ت  و ، أ  ك  أن   و

ا أ   م أن أ و ،.  
 ةوا    و ا إ  أن إ ،  لأ 

   س ، أوا  ةا  ي قا إ و
 و  اار ووة  ،  ذاق    ارة 

  .ان   ا    ، ك
  

 ،  لا إ و و  ام  وأ  
 ب إ   اء   ا  إ و ، 

  ..اة ، وامف 



ك ه و   ة ،    أ ة  واوظ ن 
 ل ا ا  ر ،  ة وات و ا 

  ، اا ؤ و   ر   ،   
ا م    أ أ  ا.  

 أر  إ ،      عا   ة اا وإ
    !  

  
***** 

  

 ناما   ةوا     ،ان    رضا
م  اون أ     ول اء ا اي 

، وو أ   اة، و أوراق ات  اوراق  ارض
 ه أووا    ، ا طا ه إ شا ظ

  .ا ن اي
 ا   ا ،  واه وأر  غ   و

ا  ا  ه أ.  
  و ، ة ا   ا  ذا   
  ذ زا  ذاو ..   ة وا  ا ا  

 أ  ،  ؟.  
 ا ا أ   ،  .  

  ةء از إ  ا ا أ!.  
 ل ؟ ذاو.  
  أن   ،  و  ةا ا   

ر وي اا  فإ .  
 ا ا !.  



 طإ  أن ا لو  ز فف ، وا 
ر    دا  ارا    ،  اق اداء 

  ، زارةر اأ  ..  
  

   و إ ا:  
 ذا ؟ .  
  ا  وم إ   رآم ، ا  ك ن

   ة  ل أن أ  ، ا   
ا ة ا ءام  ي أروي اا.  

  

   و    ا   ،  ا  إذا ن 
 ة ا   ف هوا.  

  ين ا   ار ا ق  ا ه ا  أن
  تا  ا    ،    و

  : ءل
  

 ة ؟ ة وذ ن  .  
 ا   ا  ءموج و أن   انا ا  

،    ول إ ا   تم  ل و
إ ا  ، أ  ىا    هوا:  

   ة ةأ  ،  ار   ، هأ   ا
 و م إ ا أ ، ا ط  ا  ا 

ا  إ .  
  :  ا  ول

   م  ا ..و  د إن دو    
  لأ.  



      ! طده 
  ره ا إ ا   أ  ...  

  ط اا مل
 ؟ م زو  تا  أم  

 ا   
 ور  و ي أموا   وزو ر أمم إن أ إ

  . ووي  ددت
   و  رأ رض و ه  ره

  أو  إ ، ا  إذن.  
   اءاتإ   ا ا  كأذ م أ

  ا.  
  .. رأ ود  ا 

 ، ا   ي أم ،   ، ذ أوا  
ا   ورة ذق ،  ا  ا  أء أي 

      تم إ  ءو ،.  
  .!!أ  ان 

 من ، أا ا  ود وا ا  ابا 
ا    ا ، را   م  ء ا

 ط  اروث ا  ات أ ، صب أو ام ء دونا
  وةارض ، ا اء امي اب اي ا  رل 

 م  ا أو  تو ،  ط أ و د
  .. وا ا

  ، مم     ث ى   ؟  
  .  ؟



  اء ان م ، ة م ذي   ا ا ّن أا
  .. ا واءة و ه     ااة 

  أ  ، ا ا ا أ أم أ  يء اا ا
  نأا م د  ه ووازنو  وا ،   م

  .. اد واد 
  

ام و أ  ام  ط     أراك  ،  
إ  دو   ووا ،   ة اا م
و   ي   ، مة واو  كأ و م ور

 ،اب ما ا أ  و ، ر  ا و ، ر
 ر رب أ أ!!  

  .. أ   ااة إ ،   ر   واه
ا اش ات ، اة اة   اد ،   ه 

ل اا إ ..  
ر  ه اي  ر   ات م  اطن اي 
  ه ، ول اب  ج وارات اطء وادد 

أط  ، ةا أو ر إا رطا .   
    أم ، مأ  رضا   ت  

 ، ى ض أما   و  و وأ  ، و
   ل ،  ؟ ا  

  ا  ، زا ا ، م ا   اء 
 ، مارى أو   ءا  وا ر   ن

 ل   ووا ا ا   و  ة
هءأ  ما  أو ، ت ا إ ا  اام ا

 إ درة ا ه أوا ي  ىوأ..  



 وط ا وأ  ل ا ا     ا
و  ..     ار ده  ر ط  اة

 اض ا  ، ل  ،  ق اب واة 
 و ، و   ا ا  إ اد 

اح وا  أ   ، ا ت وا رام  
اان وا حا  ت ..دا ا .  

  

   ا   ، ربوا  لا   ام
و  ا أن ه ا  م اف وو اداع 
و امع ، و  ا واب د وإء مة اداع 

  نن ا ،     ..  
  

ا   نرت او ، و ا  رب ا  ا
  خ ن   ل ةا ل ، واّا د

أ     ن  بو  ،  لدي و
وأ اف ا  ةا  لا   ونو م 

 أ  و د    و..  
  :م  أ  ا  اره

  ةا أم  ، اره  ع  او ت ا اأ
 .دون أن  أؤه م ؟

 ظ  دهإ م ،   ا   
     ،   ف و ، ا ا

  .د  ا وام  ول 



ااب اا وار  ،  ان واّ   اار م
   داء اا وا  ه ت ارا إ د ،

  . دا ا   آا
  

 إ و و ا أ    
 ا ؟ أ.  

ا  ورددت   و  
  ه أ ، ا أ  

 ض ل :  
  زال  ؟  

  

  تت ا ،    ، ا  أن  
 ل أن :    ..  

ام ،   و م  .  خ  ء وما 
 ، ءا  ،   و  مإ وا ا  لا

       ون  ،  زو  ام
 ..  

  

إ و    ،  إ ا   ار ا 
  :أ و  ا رارا ، ل اا ا

      أم  
 ب ا   إو ه ورد  أ ،  

 و وا  و  ه.  
ّو ا  ةا ا  ا   ءا  ذ ت ،

  وة و در ار ن و  وفا  
  ، اره  ء     ا ه  ر..  



  ،  وة  يا ا ا أ ا  
 ا !!ذا ا  إذن  آ  ،   ذا  ، موا

 ذ  أ ما   ؟ ط  وم  ط 
 أم  رضا     د أن مأ ، و 

  ؟  ك أم وأ ،  ،    ا ، 
 وار..  

  

   نا إم ،   ة ، أرارف اى  ،   
  ...و أدري  أوا ر  ه امب واب 

  

 دا    ، ا ه ا قم  ا  د
 ، و اي     رون ،  ا اي 

أذن  و   ه دون ه ، وك واه  وأك د
 إ  أن   ..  

  ةا  م ت ةا ت ا 
 ء رف ،   وم  ن  آ  د

 هوا إ م ا أ :  
   ، يوا  ك  ل اأط    دو ن ا

 دموأ أر  اب ذرة وآ  .  
   وق اا ، ا   ، ا ا  و 

  اا ام    ،  و رض واا   ،
   ،  نر وأ ن ، أما  اوا    

    ،    م   و ، م إ  
   نر أ  وا ،  م     



ن  ه ، وم   ان   وره وه 
  ، ا :  ل كأ.  

 ا  م  ع    ، ك  ص أوا
و ،  نا      ، ء  وم ةا  ، ةا 

  .  رن ، ود  ومام  رك  ا  ه
 وج يا ،   ا   او ه أ   

وأر   ا    ود  أن  وا 
ا   ن.  

  

   ا    تهو و ، أم آ 
  :و ل

 او .  
   و  دة  ظ  و و ، رو  

 ن أو ..  
ا و   ،  ر   ار  ى و

  را  و ، ا  اإ  أ  و 
 و ، و  ءا  تق اام  انا

إ ال   ذا   اء وا   اري 
 ، وم ه لا و ، وا ة ا   
 ا  اه ، ووأ   وا ، ن ا 

  .ا ن  مة اداع
 ج وروأ ، ا ده وأ   ا د إذا 

ّو ن      ، ور   ه ا
 ا وأط ، را  إ و  ا  وو أ 



 ا  و إ وم  ء را ور ،   وو
 ا      م ، ا  أ م.  

  

  أو  و  وو ،   ت 
  .. م ق ب

 تو وا   ل و:  
  ز م ، ابا إ ار مو د  

  إ  ابا  ص  أ    اد    
  د ا  ، م وا  زا

  وار د .. ي وك وأد ار  
  

  ت تا ا   أ  ان   
 إ م  ،  ا  إ أ ، ل اأ  ر م
 ازدرد ر ، ر اا  ه ور را  

  ه   و   را وم   لوا..  
  مو  ب اء

 يوا  عا ا      ذا رأ  
ره و و   ءض ا  با  م   

  ءي اوا    
 ل ؟أا ذ  
  م .. ا  ا ر وأوا ا  .  

  

  :أ ه  ،  ا ا و ل
  ا  ا  ر .  
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أ اك ا  اء ا  واة  ء ار 
 اا ا  م  وء  أن اد ا ،

    لا  ات اأ و..  
  ت ،   إ  ا  ا  

ا وأوراق و   ،  و إ    ّ 
 ر   ر  ه ، ط     وا  ا

ن أ أن  ،   و   ر أن  ، ا "أم" 
 ط  عا  ا ، أ و ذ  أ .  

  

 ا ور وع اا ا   و اا 
  .. ؟ إ أ أذ.. وا     ن  ل 

را    ار م وو اد  و ، 
   لا ب إب ، واا"أم"  ودا  ا  أ

 ا"ك" أم أم م  با .  
  زا   ّ نرت اه ا   اوده 

  .ارة
 و ..ا   ا   و  رة ا و

   ك  ا   ام ا ا ، ا

إرء  و  ، وا   دة آ"  رة" ل 
    ك  إذا.  

أ رل امط ا ا ةأ ر  ع ة  اد
 ؛ا   ،  ن أو  ء ا   ،  



 ،     نا ، ا    ا أن وج ا
 اح و أ    إ ن  ّ ت مك 

  ..ا   ة اال  ال 
 وإذا  ر ا    وأط ،  سا  

  . ت   ه ، أو   ، ا إ اآة
  

 ل ، ا هأ  د  ة ول : ن ةا إ أود ا
  غ  ، ا ر ا م ،  اوز 

أ  ن ، ط      ب  : إذا
   ،   إ ه ا ل ا وز  

  .) ا   ) ا وان  دو  ا و
  

 د  ه مى أ ت ددة ، وا  
ا :  

  

"أرا  ح دولح اا أ  
 ف أرا  سم  أ..."  

  

 ،  ا ا ن  و و   ن ءد ا ردف
  : رأي ّه

  ا رواد ا أ  ن ، ه ا  ا..  
 و  ا   وددت  ا ن  ،   ما 

.  
  :    ل وء

 أّء وا   أت  ه ا ن أن  ف  م
 أ ن أن م   ل وب ؛ا ه أوا ر دو



  ؟ و و ا  ب ،      ، 
ا ،    ل  إ     ه ء 

 س و   ،  صا  نّ ط   
 ا م  وو ،  ذاع   ه ا   

  صب ان ا أن إإ .  
  

  ا إ  و ، و م  م د ت أ
م :  ،  ن  ة و  ن إ 

 م )أم ( ، و ا     و ، 
  ا ذ إ اة وأ   و أه ، 

  جا  ا ظا   ، ت ا أو 
 ان اودان  د       أ. .وزا 

 دأ را   رو و ا ا ، 
س اوز صا ..  

 ور  إ ورّص ،    لوراق ، وأوا ا
ر ى  ة  وا إ ا  و..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اخ و إ  رضا  ا ر    ج
 ،و   د أن   رجل اه ، وموا  ا 

ان ا  أء ،   و ا اا   إ ىرأ
ا  و ، ب اأ وأ ان ، أرا  ءل وا

أ ره   ا   .  
  أن ا   فة     ،   و

 ،   ردا ذا  ار  ن  يا  
      رأ  ا ى    ه رات

 .  
  اأ  ، أ ث و  ءل و    با

  ،ى و  و   ق     اتم ،
دو       ا واما ..  إ  د

وأره  ه و ك ا ا و  او ، أر 
  اتد  و لا  ، درة ا  ا

ء ان و أن إ ، ا  أ   اظ و
  .ي  ار ان ار ا

م  إ  اي   ف   و أن 
 ن إ ر    ، و  ف:  

  

  أن ا  أ أ  ا    ا.  
    ن عهار  مت ، ووأرأ    
أر  ،       ر    ا

  ..ل،    ا ا و  أم أان 



 ، ج آ به ا    ررج أل وا 
  أن ا  ن ا  ، ل ا  م 

  غ.   
أن ن   ب ،      ار ة وم

 وظ ر واا ا رع..  
   ج  ه ا)ة ) رو ةن م إ 

   !    ا وط  أن   ادو  ار
 د أن  لر ا   ، ا  ا ،  

  . أ  ا  اق
 ا  ر  د   أ ا  ق  

      ، أدو    ا إ ي 
  .. وم واه    و أ  ن ، 

 

  أا ا  ديو  ن  !.  
  ن واا  ي أوا ا  ا إ د
  افم امإ    يا ار ا و  هوا

 ءإم ، وأن ذ ،  أم م هوا   قإر  
  ّ وأن ا   ،   ل اا  ا 

   ت اا   .  
ول او  أن  إ   وا ا إ ارج 

  .و ه
  .   س ا    واما

   ج هوا ء  ت أق ا  ا وا
  . ا وا  و و، ه     ره 

 ؟ ام.  



  

 م  م ح  ن رضا إ رأ  ، ارا 
 زو  أت ، ا ا   ، ا  ح

   ا  ء أن و..   
 ا إ  ه أن  رأ  ، راا   ن  

  . اواء
 ت خ:  

  ..  
  

 ، و  ار إوا م    ا ا  ا ر
   ا  ، ع ف  ني  ب 

ت  امو ا ، ا. 
  ل .  

  

  ،  و و ودةه ا  ء ه  ن
  ط  ة  إ وا ا ه ، و  ر

  ،  واءا  رجا      ة
  هظ : ار   ا د ، ا ا  

 اب ا ،    إ ن وا  ، ودارت 
  وت  واع  ارض ،  ت 

 ، ج اإز  ث    و ول  
 ا       أر    ا

   ابذات أ  ة ..  إ  ج أ
  ا ا  ،  اب  ة ة ة

م و.  
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  و أ    نأ    ع واي أ
      ، ز   و   ط

  ا   وو ،  با   ا ت
ا   رة ذم "   ا ا   ، "ل 

ِ  أ و ، ب اا  يا ا أ ة ، وا 
 وا ا ا  اتم  يا زا .  

  

  أ  أخ   ا   ،  ة ، أو أن أ
أرا  ة     أ أرا  اف، 

 ة وأ ، أ   ا  خ ، و  ق
 اة  ..  اة   أو اض ، واث  اة ،

  .ات 
أ  أن أرزق   اء إ  أ و ، ا و.  

ط ا وأ ، ا   مأ   و ،   
،    ، و أ ان ارة ا ا ديا وز ا

 ان ا   ارة ط أ عوا أ.  
  

  ن ام)ةام (  ىإ م هظ  و ،  ا
 هر وا رة  و ا    ر  

دة ، أق  اط ن   و  ،  رضا إ رأ
  ب اة( اامة  )ا    اا  وا

  .   ذ ار



 ما  ، ت ا    ا   
م  م ، نا  ام   د ن أن    ءا

  .اب  د  و   رو  أن 
  

  خا  يا اا  ، وأ    ّ يا 
 أ    أ ، و   ن..  

  

  .!!!دري   أ
ر أ  ااب ا   ال رن  أ   ، أو

 ل أء ، أو ا رةا ل مأو ا ،    
  اث  إ  ث  ، لا    و

 ،  ا  ق وط   ، ن  ى 
 ور ء ا ،؟نا أ  ل ، و  ن أذم و

آم  ذا  أ  ام   نود  واد و  م ،
يأ        تو إ   أم أ ،

  ول ب اا   ر ا س اار اأ
  .ارض و  اء

  

    ا اة ادة   أ وأا
 ا اء  ء  ق  ىأذم    ء ، و  أر

ا ء وا  ة .. ابا   ا أدري أ 
  د ك و   ا   و ، ا را

 )ما  ) اك أ  أد و ا..  
  

  ن ..ن .  



 ا  ردة وأ ةه موا إ وم ،   ن د
 ء  ل  

    رقن ا و ا اا ا و ، ا أم
 رأس أ ّ  ، وا..  

  

ره وم     ا  مط  ةم  
م م ، ر ا با    ا  أن  ة ،

ا  أ إ  ، ةر اح ا  راا   وو
   ث  ..  

  

  تأ  إ  ر و  وام وو 
  ،   ت إ ا ا ت ون ، و

ُ  ورره و   و أز ه    ه
  ري  أ ،   و ب  م ه 

   ..  
  

   !!  ك وو   ؟  
   !  
  ؟ !!ل ذ  خ أا   ، ؟ ه؟  ذ    ،

ك وأ  .  
  ن أو    ،  ،ه   ذ  ل  !  

 أ  ا  
   ن ، و ا        أ   

أ أ   ..  ؟ م   ن  أرأ ن ، ا
ن وو.  



 ء  اد وا رآه  ن ّ  رأس أ ، وان 
  ه ، واب واب  ىا و  ر اما ا

  ..ار 

 ا   أ   إ أ  ةم ، ا""  
ا ر   ، سا  ت وا  با  و 

ا إ وام  ا.  
  

أذم ا وب وا   ا ، و ل ن ا 
  فة ا ه أظم  ، ا  ب ا

        ءا ..  
  

  ةا   أ    ت    
  اره ، وا"ا ا  "  يفء اا  

 يىا   ،     م    فءا ا
  تم  ا . وره ، د ا  ه ام

   ا  د أم   م ا ا ء ام
  م  ، رهع  ىأوا اوام   تاع أو اا 

ُ ن  ،    يد واا ر م اءم  
 ه ا  ، ة واا  ا ع ا ، وو م

  .و  ن)  أد ّّ  ) ار
  و  د م  أ  دل اا ا   

    درة ، واا ا وم   

ن أ وااك  "و    واه ،   أءت 
آ    أن ه ، "   ة    ات

ة   إه  ار واك  أ ن  ا



، ر ااك  ن و ة   ااع ، و  أ  ة
ا ر ، ء واا  ا   ا ا وا . 

وأم أ      م و ، ا ه او

  ل  ز  ةا  د أو "    
ا أم مو" .  

اب  أ ب إ   اب  اواج  اء ، وا
 وات ما ت ا ّ ي أن   !  

    و   ر دا م ،  دون أ 
  .ا وه

 ا   بج ا ر..  
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 واجا   ن ا ،   ءةإ ام   
  و ،  تورة وال اا    زا م
  ، ه ا   دا ء اي ا ٌت ا 

  وا   اتدا ا ووا.  
  

رة ذات اا وس دش ا  ا وق اء 
  .ا و ا اي  ا  م دة

 ا  ر وا ء اان واوا  ا ا
وأ ه ا اة  اة ،   ل ارة 

 و   رءه اوأ ا   أن إ ،  دة
  ، رةل ا فة ا    ر ووا إام
 ا أ رو وا ا     ه اا

 !.  
 ا   دي زاا  رةا   لت م

 ب إا   اام ا ا  ن ، ووا
إ و  اا  لو :  

  

 رو  ك.  
  :ا    ء

   ل زوا)ا (  
 م ن رأ  إ ط  وأم ا  ا.  

  .ا  ر ط  و
إ أ  و  ردف:  



  ، ردا  نى   ن ؟.  
َّ  ، ا     رةا     آ 

  ..رك   اث 
  سا ان أ ن  ث أأ   ت اا  ،

  رك ث إأ  ع  ع أنا و ، اا ه  إ
     هو ه ا ة  .وا اتم د

  ا ث اا    ءأ  و  تاو
  .  

أم وو        أ اوس د 
   ا ، وا ا   عد  ، إر ر
 ، ع أد أ    تد  ا  رأ ّو

 رق  اث ،   وهر  ا ر إ ء 
  ، ءا   أذم   ل م رةإ  رتأ

  ن ا  و    رة اه ا ،  إ
ا    ، رضا  إ رأ  أ  را   ،

رأ ّو    ا   ات  ر  ،   
  ن   د ارب  رت  اء و

ط  ا    ءهاي  وأ ار  ا را
 . د ، د ار ا  ا وار اء

 رء اا  ، ء   وا و أ  ءا ر
ه ، ن  ن  ه ا  ظ   ود

 ا وأ ت ظو ، ق أ  يأن وا  بل ا و ، ..
 أ أ و    آ  أي   ،

  كأ  ا وأن ،   م أن  ،و



   ت اواة  إ    ،ءوم 
ر اء ت ورا ..  

ُ     با أظ     رام  
  د  ي ، و   إ مإ  ، ا ا مو

 ، ور  رادت ا   أ ذ  نا   إ
ا    ه ،     ه ا واه  اأة 

.  
 و   ض    ، أرا  أرض   أن

ورأوا أن ا   رع وة ؛ اا ،  را 
 ا ا  ن أ  راك ا  .  

  

 ، دأ و  ودارت ، ّو و ا   
  و   وام   ل ث ، وا   وو

   اروا  .  
 ار ، وا ا   ور   رةا أم

ء وا رز   را ا و ،   يا
 ار واما  ا   .  

  

 ا  ح اا إ  .  
رة إا  ه د و ا    ، دة    

  :رد ت ة و   ث ، و
   اا  أ ا   نا أن م  ، اا

ذ!  
  

ا  !!     ا   و ،  ءذن ا 
  . أم اون..   ظ ا  ا ر



أن اما    ى  أن     رأ
أ  و ا  أن   وأ .  

  

 ا  .  
  

  ن ا ذمو ،  ا   لا و
 و ،  افما  ون  ا أ 

  .م اء  أ اوس
  

  ارا   ان ودا  ،  ق ة 
رأ  ا  ، م  وأ ،    ن 

إ      ب ا م ،     ان
     ه ،    ،  ان أن  أد 

  .ج    ات  وة ا اول
  

  ، ردا ارء ا اة ا أ   ا  
     ان إ  

  

   وك  انا .  
    ر ..  ا  .  
 ل:  

 ء ا إن ا  وج  
  ان رد:  

  وج  إذنإط.  
ل اا ان  ا اد ، ه أم  اطل ا ا 
 أ  و إ  آه به ا ا  ، ثرة ا 

   ا و.  



  دت ام:  
  ءا .  

 وة ، ا  د و    ار اي أم طل
  .ق ط  اح

  

  وا   .  
 ان إ رأوأ ا     د  اا  ،ى 

  .ة ر   ره
 اذا أ ذا  ؟ إذنون، و به ا  ام إن   ؟  ..

  و اي  ؟
  

 وّد ذ     ر  يا ا    
 ه م ة   نذ  ،  ح ذات  ا ا

  ا    ذ ، و  ن أم  أ  إم
 ون  ،   ا إذا  سأة ا   

.  
  

   اا م:  
     و ،  ءا.  

  و  ا   ار.  
  
  
  
  
  



    ا   ن ا ح ا )ا(  ا
 و ، ش وا ب وا  ن أ  

 وس ، وا   س اتا أ  دة ل اوأط
 ات ة ، و أ   ة وأ اوس ، 

 ، دون إم واما  وو طا  و ا  
ان ان و جوأ ذ  ، ءا ر ث إ)ان (

ا  ءا .  
  وو ،    ءن ا  ا  اوح و 

 وا  اة ، وو  ط   اونأ ، واموا 
  .  وأواار ا ، 

ل ومء  و  أو  أت اار  ازد ا ر
دة ا  ا نُ ا دَّد  وأ ،  

و ، و ،        مء  اار
  وناد  ا أو ، ا   اد  و ،

ا ا.  
  ءن ا  ابد ا ، ة اء اأ ،  اا

 ا أم ة ال اه ا   ا ه ا ..   
  

   ا  ن )ةم(  ابأ  ور تر  ا
اء  اي ، واط اا    ، ت رع ت

 اا    أن  ، جل اطح ا أو ، ا
وا دة وا  و.  

 انن ا    أ ر م و ونوا 
  . ن



 ةم   ء وا  ا  ا ءة 
  انا ت و ، ن اا  ر ن

  ، ءا ا   ونا  رؤ ا   ،
 .  ث ،  د ول
د  ؤ ءت اُّ  ات ، وت واا 

  ء ةا موا ار   
  

"ا     
ّ م و  

ا     
ب ا ا  

    ادي
  إ ا م ادي

    و مر
  ا ا م اول

     دن

  "اول وا زن
  

  ة و تا و   و  ت  و
   ة ، وا ا أط ا مت ا

  ، ر ،   ا   ةت اا 
و  أ.  

أ رت إ ، ا إ  ا     ، وسا
  امءو نة :  

"أ   ..."  



 ء و  ا وا إ ...  
  

 ذا  اي  ود ادة  اة ، وأي  آ  زورا أن 
  ب دةه ا  دةن ا  ،  ا 

  دةا  و ،  ها  ن ا ت اا
ا و ،  نءت ا ا    ت ا

  ا   ادة أ      اوع
ا     ا  و ،  إ ا  

   ء أي تا.  
  و و ط وإن م ت ، و ا  ا

ا وادة   دا  أوع ا ، إ أن د 
.  

  

  ،  ء   ة   ا  ة 
  ،   ر ا  د ، و   اب

 ،   ه ا و   ، اوا إ 
 ة ة ب  اة ات ا  ز ن 
  اتا   ز ور ة توأ ، ا مأ
 ا  ز    وأ  دي با  ا

 رج ، إ  و   ان أ  أ 
 و أ ا د ، .  

  

 د  ا    ال ،  ام أات 
د توا دق ات ا    ، ا  

ظ واه و ،  اد ا   ى، وار واااطل 
دا   ب نا ؟ و  د  ت إ  و ،



 و ، ا  أ   اءا  مح ون ا 
 اتاأا  نم.  

  

  و ا ذرا  ي اه اب وا ان م
 ، ة ان  ا  ودو   . 

    ن ، د ور   ا  إ
  ةا وا هة ا اد تء اا ،  زوج

ت أت زووا    ، ا  ا ت ، را 
و     ا  أ ا  ا ه 

 ، اا ت إا ا  ، و  و  
ُ أن   ا ا ،  وة ارة ا ض ه أي 

 ن .  
  

  ال أ و ، ا  اا   د ا 
   ،  ا    رد  و ،  ا

 أ  اا را  ه إأر  ،.  
  

 ، إ و   ة  م    أ
  .وامف

   

  ءل:  
 ا ؟أ ا     ؟   

  ار ما أط   ردة ب ا  ل:  
   ن ،  إ ط .  
  و ا إ  هزال وا أس !  

   ىو رض واا  



 ط  ه و ذ   أظ  ا  ة  
  .وك ا اء

  

ا  ل:  
 وة  ح أي  أ  ا   ي تأو وأ ،

  و  سا.  
 ل أ  ، او  ونح اا:  

 أ أر   اء وط رضك او   و 
؟.  

  

م  ل ا  أن إ را ه ا  ن وإن : 
 ت.  

ا    د و ا ا      ه
 ز ا  دره ،   

 حر اأ   م طا  أن   ف  وة 
 ر ي رب ا  را  و ، و.  

  

 أ و ا  ل  ا:  
  و ،     إذنا  ،   

و   أ  ل أ و.  
  واوزا  ا  ، را ا   

ّم ة و     يا.  
  

   أ    شأو  وةو     و
ا     ح ه ن ف(إن ( ه و ،رو
مأ.  



ه قو ا     ا  ل:  
  ر(ي أم (  ، ا و ا م ،.  

  ت  وا  ا دت  أا، و
،  أر (  ر(م  ا  ا   ذ ، وا

   ا ه أن ط  ل يان ا ،  ه أن
ا   ان  ، حل ا   ضا  ر

  .و  وامف
  

  دره: 
  ا    وأ ،اأن م   ؟.  

  

 أن إ  ا    ي أ  هءوأ  
  وأا ، ن ن ود  ث ، ما 

 ، وس ا ق رأ    اف ا َ 
   ءات لذ آ  هوأ   ، دا ، 

 وأ  م ،  ارة  و ا  إ  
   وا ا  ، ر ان تو  

    ..  
  

   كأ    راب م أو ،  أ  .  
   داتا    انا(ا ( .  

 م     ..  
 انأ وأ  !   ك  ا ، ا    يا

ا  ا   يا ا  ا ، ةا   
ا ،  أك  م    أر  ،  ون 

 .! ب أء ب وأه وأه وأه



 ل  ،   ما د وا أت ا   
 :  

  ذاو  ا  م طا  نا أو  ا 
  و  ار ،    ؟

  :م اج  إ ار دق ار ول
  ه او ، ا   إم  ل  را  

  . ا اع
     د   و وام ، ا 

وأ ار   ر دأ    ا ا.  
ن أ  وا دا ا  إ را  إ وّ  ىرأ

      رت إ     ،رأ
م   هو  .  

 د تة ، وأا   ب ن   ب وم
 ن ، و   دا  و  .  

  :ي ا ز  و إ
" ا    .." 

  أن تو  ات ا ا إ   ، 
  ه ا ار  وم   زا إ أ

او.  
  

 )(      ارج ن   رأس اة و
 ز  ، ن ان  اب ار   رل 

  واارو ء أما وأ  ، ن  وا
 ا ا  وة  اء ا  رم ا اا.  

  



ا    ،  اث و وم  وب ا ن
اروواما  وزان سأ  ا زو ا ذ  ن

 ارا  او ،و و اء اا   با  ا
  يدوار ل   ا اار  طا مر أ

   .ز وان 
  

 اا  ا أ أ  د  غ اا  ا 
   ، و ال اار    ا ا ، ل 

  ... ناا    )امة(
 دارت ه ا  ، ارمت واا  ارء ار نُ ش

 ..و  و ت    م أام  ادة 
  واجن ا ..و  أة ما  زُ ةط ش .. 

 ..   ري أ ر و ك  ك إ ن آ
ّوأ  رأت  ر  ن ا    ، م 

 ، أدران ا و ، ع اأو ط  اح و  
 زا ار  ..اأ أ  م رك أة أه ا  ل

  .ودء اد 
 ، شه ا  ت     و  )( 

 زر ، اأز ر  تو ، ر اأم   ا و
 دوس اا.  

  ت  ة وط ، و   ءو ، أ  ق أةإن ا
  م ن أن  ،  ب  ح   ، ا و

  و ىا لا ى  و ،   م   
   ؤل ، و  رو.  



 ن اا ة وه ا  نا رج  ؟ أوا اا و ،
ل  ر وا وأم رس ا اث ، وا  ان 

   !.؟)س(  ا  دد أ  امس ، أ
   أو ة أي ،      اة إن اة

 و  إ  إذا أ  ،   ة م 
ا  ا وأو ،   رع.  

  

 ط   أم  نةا  ،  ، ى   
 دا ا  ،  دة و     ت

  ر  جا     ،أ.  
   ق أأ ،   ب ت اه ا 
  م وا ، م   رةا ق أوأ 

ض ا   ا ، أو ر    ، ا .  
  

  ل  اس  ا  أن ا  روح ه اة 
ُ نم ، ا  أ وأم وأ ،    و أو 

 أراد و ا  و ا  ءا  و  ا ا 
ُ  ، لن ا ا د  ه ا  أ  

 عأو  ما   ،    :ل إ ءما ن أ
 واء : راء واا  رب  ا  ؟ م  ل ، :

  . زق
  أ أ ا    ل ،    ا ما

  .ا إ ا ، و    أب أو أي إمن
    إ ا  سوج ا سر   ا

 اة  ا ،  وظ ا ا ب  ال 



م   احا  و  ، ا أ  ن ، ر ز
 ظ ،   و و   أة ا ا ظ

را ظ  ا    أو   اء   آ  
  نو ،  أرو  ءةرة و أي  ن ة

  وا ت اب ا وا ، ه ا  ت
أ   وزادت ةأا  ا  شا  ا.  

  

  ا   ا  ا  .  
 أ اوس ا و ظ أن   ذ  ا ، د 

:  
  ا أا  ؟  

و  ء ا :  
  وم )ةما( .  

 

 إن د اء ، وا  يأ م اغإ  أ ،   أ 
 ح إب ا  ن إ: 

   با.  
 حا   ن ا:  

 حا أ  أم.  
   غوأ   و    تر    

 فب أ  
  

 ل:  
 أ   م ن  ا ا  ى  أ ح وا

اا.  



ُّ ن  ا  ،  م و  حا  أة 
ا و  ء م .  

 ءدة واا ا ن ، ورز   رك ا  
 ا  ن ا.  

  

 ، وآ و   تا ا ،  د و وءن ا
   ت اه ات ؟ وا  دو  ت

  ، انة واه ا اءىا  د أما    ..؟  
  

 ة ا دتة ومي و      ا 
   ل ؛طا ة وا و   م

  :ة ، ت ا ا ا  ة
 ة ؟  أ  
  و أ  ذ ا..  
 ؟   
   ، اتم ّإ  رآم  وا  !  
 ا   

  ان أو أي أ ي ري أنا ، .  
 ا  مات ر دة ه  )امة(ا ا  و

  ،ل   جا:  
 رك و   ور  أ ؤ   دأو   
 أ  و  رك اد اأو   ن ، ور  
 ط   وز  أ   هأ  ن إ ه وذوا

م  م   

  .!!!  ا  "أ ن"



وإر ، ا ا ل نان و  دار ا  ده
 ا   وا ، ج إ    ا ا  تا

اا  رو ام و   حا    يوأ
ا   و   ،و   ل ن ورب ا

  .اش إ ل ا  ،  اف
ن اف  ش ، واا    ا .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩  
  

  ا ا ا م   ، ز لا  
 و  ش إا   غا  ل أأ  

ف ما.  
 ة ة ا   وة  ب ، اا 

  ، ن  إ ا أ  شا  رات اا و
  ب أ  أ ا ة ا ل ارات ، ن 
اة رك  ا واج    ا وأ ارات ، 

ا  ةا  نا  ده   ، ا ر ة
ا  ا  م ا ب     هأؤ

 ة أن او ، ا ا ظ  واا  ، را
  .د  اواج

اث  ن ، وأ ارون   ت ا  ُم
ا أ  اء..  

  

  اء ا د إن و ذ ا  ح و
  ا أو ، فا  ولا أ   زي(اي  )اا

   ، ت     ه ، ف اب ا
ُ او أ أر   ب    أنا .  
و دا  ، ت اق ي اء وارب ب 

 ضا     د ن:  
 ر ا ا   نا      أ 

وذو.  



ا ل:  
 ا    ر  ن أن    ا .  
 إ  ي  ع و أا  ا ، ام

ن .. وا   ا و اوال ا دت ّ د 
 ، ارسل اأط واد أ  ا   قطت اط

 ا ..  
  

 رن  ك. 
    
     ،أد و  ع م ، واجو   أةا

  .اك
 ما   واج ،  أ ا ا أم وا.  
   أي ،  !  إ ا  ولا ما ج ر و

  .اأة،   اأة ا  ارض
  و ّأ   .  

  أي ر "وج أم ة  "؟رة وا  ل"" 
و ن إن.  

  

لن و :  
  أرد    إذن.  

  .و ادل أطق اي ودورق ه  وامف
 أ   د  وا   وجوم مق ا أن.  
  مب اأ  ا  در أ  وا ل أ و ،

 ت و أم  ، ء ا    أن ا أم ،
ا ط  ةة وا ت و ، ا در  س



ا ، و أم ت إ ا  وم أء  ك ، 
   موأ  ت ط   م  أ

ا.  
وا ، راوا ا ذ  ا  ن   و

 ل   دار  د أدرك ، و  دة قا:  
  اأ  و ذا أم و ، ض ا    ر

.  
  ،   ل أن إ:  

   د..  
      ا  د وام ..  

 را ا أ  لأ.  
   .  
  ة دونا إ وا    ه ا ت ر أم

أم  م أ .  
  : ل، ذم      د  ر  أن أ

  ت   ري  ن أم  
 وا   وا   م مأ أم م ت ر

أو ن وان ا و ، اا   وا ا .  
   ذا؟ و  
   عمت اآ مس اا  يا ا ا.  

   ن ردف ، : 
 ؟أ   ه ا     
  نا   ،      ، م  ..  



  دم  د ط ،    ي إا   ام
ي وما  وأ  م ا  ن را ، 

 م.  
 اج ا اداا ه ا ا   .  
  د..  
 ا  ا أ و ، ظ  أ .  
  !!  
 وم ا   !  
  ا رأيّا  أ د   هاد ،.  

 د : 
 رد ن ا د .  

 ف راه:  
  أ  ..؟ا.  
 أة أوج ارت أن أ  ، و.  

 د ردف ،  ن :  
 اأ   رت ذ  ،    .  
  ؟  ما ؟ ، أ  
 أر وأم ،   أ ما  ىم  م  نا ما

 أة أا  وة     أو ،) ( ا  ،

 ل إ ا ا ا  ي وأة"اا"   ،  
وا ل واا  ما   ه ، ي امل اوا م

 إ   ، ةا ط   أم  ،  ما  م
وأ ، ك وأ ا .  

 ر اه ا  أو  ؟  



    و ،   را ر وا  أ 
 أم ت ، و واجا     ،   ىا  ا

.  
 ن أم !.  
 ب ط أن م  ية أا   .  

 ، را ان وات اوا ا و  ءوسأت ا
   اب ، مورا    ازي ، ن  ا

ذ   اه رر ..  
*****  

  و ،   أ   م أة ا 
  .رد ات ا   ،  أ اة

ُ  أة ، واما  زتو و  ةو ،   ام 

"ا" إ "اا."  
     وا ، أم  ة  ته ا أ 
  و ، مرأس ا   يج اا   ، ور ا

  ..ام  وة مر ا اث 
  ورو ، دة رط ا   دةن ا ..  

ا ا   ةا.  
 ا  ءأر   ورو   اى اإ 

 ..  
 وا آ إ ةام  و د ّ  

    ،   رة ة ب وء  .  

  



١٠  
  

  ! اي  را   ا ذا اي  أن ف 
  .و ذا  أن ك  ا و    ارود  اك

  !!!أ ار زة 
  يا هأإ  اء إ    ن إذا إ د ج 

ا وأو امأ   ةا ا أ  د  م
   ا ما اى  ي.. ما .  

 و أو  ري أ    ..  
  ..و    ف  اي 

 ر و    و  ّّأ.  
  

 ، ة  ا م أو ، ت اا ا  
 ب(او (  أز  ن يا وا ، ا

 م  ا   ن    لا   ، أ
إم  نا م م ء واا  ة ا ر اا 

  رز ا ، ء ا     ، انا
 ..  

أ اة ا  اء و ن وة ة ، ن 
ا و دا   ر.  

وب ا ، وو أا  ا ر  اة 
  اء ، و  ا أ اة ( (و

ا ر از!.  



   ، أةا   ق ة ا    واجا
وه  ،   أزره ووروده  و ، و ا  ل 
    ا    ا   ، ة

  مع اج ا ا  وا ا  
 ا ط    حإ  ن  ،  ما ا
 أ إ مب اما  أة ، وإ ر  ا مما

  م   هو  ا   ، اه  ،
  و   و دان اا ا و . ا 

 ا ر ، وو  ودا أر  أن أ  ، ودا  
َِأر  ر    ل ا ا   .!  

  

  رأ ؟..أُي ر 
 وأي ة    ؟

واج أن اأ   أ!..  
  

ت ه  و   ، م إ    أ وأ دار
ا ،  اءت   ك    ،   دل 

   ا م امأ   ، دو ا و 
   ب  دة  ، هأ ره ، وأو  ف  ا

رأي  ل  ار اوب ، وي ا ا اي 
 ر اي ا ا     يد اا .. و

 ،  ظ   ل إا ا   ا 
  اب  م   ا  ر أ  أدران 

     ا ا ة اا .  
  



 ه ا ج ، ة اثأ  أذ  ه     أةا
 و ، ول ا  ن ا  ، ا م  ا

  . ر أ   وأطل م  م وأام اة
  

ا  ر  ،م ! و  اأة   ار وان 
مي وأ.   ب م   ي ق إم

ن أوراا   أن ر   ا   ة ّر 
 نا.  

 ا ا ا ء وا ء أر     
ورو وم ي أاواء اا مو   ، م  را  .  

  ب  ا ج م  ن   ن و
  .،  أن ق  اأة  أم ده  ئ

 ر  ا ا إم  أن  ،  أظ  ب
  ..  وأ  .  

  

     هوا أ  أو   با  ط
 .  

 :ركم  ،  ءا  
  رد   أ و  ،    م    ،

ا اةا ط ه إ ة ق ا يا .  
ُ أن  ا  ج أن      ..  

  أةا أ  أم  ةروح و  ا   !!  
وا وان وا وا اق .. وادة اأة .. أ إن اة اأة 

  .اأة
ا  قطا و ر  ةا م ، ول إ.  



ن  ر اه وران   ت ا واارع ، 
    ، ا ا  اعورة ا    وأ

  .. ال 
  

  ه أ ي أا  بن ا  أم ةأظ .  
 را ف وا  م ر دع ا أ.  
   ند ووم ا إ  م  ، وج  

  .ا  ث
  :ل أ إاره

  ي فا       ا ، أ..   يا.  
 ن إ ا:  

 ا  أ أ  
   و أ   ت 

    دكو) ا(  
ال ا:  

  ا   لز  ،   ا  و  ن
.  

 احا  ء ا د إن  
  حوا أ ردا ، أم أم   .. أ  أم.  

ال ا:  
   ا(أ  (  

  :ا  ل واه   ل
 و  أ  ، وة ر   أن أراك أ أر.  

   ل هوا:  



   أر  ي لط  م ،   أو  أ   أ
و .  

   ا  عا   ا ..  
أت  اي ،   و زا  ر اي ، ا 

    نا  أ  را ن  ، ا
 أ  هوا و ، آ ا  ق ار ر 

  . داا
 ه ا وا ا  اوده   كوا اا 
 ،    تا أو   ن يا   ، ه

  ..ة    ة 
  

  را  و ،  وة رأت  أ  ن ز
  ف رةةرة ا.  
 اا   

 ُ   ، ا   ةه اة ، أرة ا  ف
 ، ا   رة اة  أأ ف وه  ث   أن ُز

 .  
 أ  ا   إم.  

  :ل  ع واه  و  ،   ن
 كأ   وة  وف ، و  و ارو را ،

  . اس   ، و أم ان ن  اة 
 ل و   

  ة !  !!ةة ا  ذن ، !  
 ن   إ اا :  

  ن أ أرأ  أ .  



 ردا  ى  وظ ،  وأ  إ ه ود   رةإ
 لو     ءه ، هار وا   ن  

  ن ، أ ؟  
   م.  
   ذا ف  أم ، م  ، إذا ا  نإم.  
 و ك اأ  ،   ا  .  
  

 اا م أ       ه أن ا 
   وأرم ا  ،   ا    ر ،

أ ن ذ.  
ا إم .  

  ات  ن ل أ و ، ا  ضا    
.  
   أظ ، أ  ا ا  طو ،  ا .  
 ؟  ط  ذا  ،   ا  ضا   
 دا ا م ف وأ .  

  

 ر  ، ل هود  ج ن دي رج د و
:  

  دئ ا ااهءو  رد  
  را   وء ا  ، ن    ة ءل

 ؟   ا  ودت  
 د إأ  رأ .  

 د ط دة  و ،   آ ن رأ :  



   ءأمر ، ا    و ار اأ  ا أ
ن ، وإد م  ،  أ  هأر.  

  را  اره وف أ ،  و !  
  ودة م ة وإنم  أسا  ا  

 رأ   دة ات ا و ا ، ا ا  
م  اا و  إم    ةة وا و

أ ا   !  
  : ن ى د  أردف   رأ

  ا   يا ا  ، ن  أرا .. ز  
ا زن واا ا  .  

  ة ن هام ا   
     أن  ث ، م ذا ، د  .  

 ذر     ن ردف ، د:  
 ؟ أ  
 ا ر.  
 ؟ م نأ  م  و   
  ا ا    م ك أن أ أ ء ، و

  .زواج
 ن أم  

 د ط: 
 ا   أود  ا ،  ا ،    
 ؟ د  
  دا ا  وج ..ر وا أرأ ، أ  و ، 
دل ا ىم  و ،  اا .  



 لأم  أ     وج وأم ، ا ا  أ ،
  ا اد ، و ة ا ؟

  ن    و ، ا ا   م  
  .اوس   س 

 ؟    
    ، ا م   ء ، ف أ   د

  أ  ، ر ف وأرام   ت   
ا إ وأر ر.  

 ؟  و  
 ن  ّ  .  
  أم  ، أ اا   د ا و   فأ

  .ر ا ، و ا ا مة ا
 ُو ،  أم  أ  ي ، و ة أم موة وم  م

 اي  ،  ا ،  ر و   و  و أي ء
، ور ن  ث  ، ر ن  أ  أ  أو 

   ا ا  ن  ن آ و ، .  
  

 ّ يح اا   ، ء إ و ش أوا  ة 
  أم  ّ    ، د   ء وه ا 

ت  ا ث وطة ظو ا ، أ أ او ة 
   ل    م ا ،  

  ر أن ر إ ج أو أود ا   ت 
ا   ه.  

  

 ت   د   ة  أ.  



ز لد و ا:  
 أ وو     رأ   ن زوا ، 

ا ا و.  
 أرض ا  اب  أ  ذ.  
 ا  آ  او ، اا   أ ا.  

  

ط  ا ن ا    .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١  
  

ر   ه  ا  نو  ، را 
 ،  مووو ا  ض    

 دا ..  
 ، ق ا ن  ا  اا  ا  ىإ 

اا و  ف وف  ل:  
 أ ، زا  أ  أم دة ، وإ ك اوا  

       ا   ا.  
  يوا    و ، د  م ق ،  ا 

  . دا ا د ا و  أن ك ه
  را ،   اا و  ا  . 

    ا واوي
  

ردد ا وا ، ه ت  "ا و ا واوي"
 ص ، أا ا  ءت ا أ ،  ا   ن

ُ  نما ه ا      إ
  ، وا اا ا    ى  و  أ 

 ف واا ا ة ، ووا د  مو ، ا ا 
و ، وم ا  ا س( ىاا (  نا

  رضا   ، ء   ا  و  ا
   ،  أز    آت وز ز  زى 
 ا أ و.  



 أ   ،  د ت ا  اره  ا
 ،  ك ا ان  آت أ  إه ات ل 

 وأ   أة أن او ، ا ل ا  
  ..  ا  مأ ة ، و

  

 اأة ا ام ام..  ،      ة 
وم  ا  رت أع  وأ ، ود ااء 
ا  ة ارد  ر ، و ا ا اة ر 

ا رء ، وا  ق اا دو ، ا 
  و    وة عر  م  ، ا

  اري   م وإ ، اإ و..  
  

   ا اي   أار إاطر  وال 
 أم ل ، وا  أةوا ،   ك شء اا  ب

  )ر(  ق لوا ،   ن ا و ا
ا أ  اأ.  

  

 ا  ءا  ، ّوط ا    درون دا
وف أن أن اى  را  أن   ، إراد 

  .  ا ات اء أا
  

 :  
  ز   ، نا ؟ إ  
  ج فا   لأ  سا أ  
 ُ أن   تد  ،  ا أن  ا  

  .د  ور ، ا  رب أن ا أو



  : زدراء م إ
   ا ا ى أوراإ وأم ، ا ل ا 

ا ذات ا.  
  

    ل  ،  رأت  ذ إم ادت   مر، 
 ار   دا ،  م ا  ء ار ، وإم

  ..  هءووا  ن
  

 ا  ل ا  ،  و ا  و  )أ 
  .  )اج

 ؟  ا   
 امر ا ا  ا إ أم  ذه  اذن إ ذات 

  .دون ه ا ا ة
  ه و !  ك أند وا   ورد م   ،

  .زام ادة
  و ،   و   ذا ، يوا أ 

  و  ، ي اا  رض وا  ا 
  رطه ا  را   إ  ر ا

 وأق  ال ا ، و  اا ، و أ
ر ان أ  زدراء إ  وا ،!  

  

  آذان ، و و  ى    ةأن ا    ، ا
  .د و  ت  ء

  ا  م  !! أ ك أمّ  ث اة ا
 ا و ، أم ء  ن  ، إن  ا واة 

و ، وا ا  إذا م م   ة ا دت 



 و ا   ا  ن  أر ،   و
ن  أ ، أم    ظ و  وة ، م اإذ أ

    را أط  ط  أن ا ا 
 ا ا   دن او . ا   و

  .درع     ا  وا وأ ( را(و
  

ا   أةا    أم  ،  رأ   
  .  ا وء ال  اطل  را  إ

  

   ذا أدري س ، و   ط      ى
ن  أ ا طن ن ،    اس و ،   أ

ى  ا   ةا  أن  ، ن و وا ،
 م اا    سب ا  

 "ا "   ا  م  أ  ، ..  ا 
 ا  و.  

م :  
    ا(ا (  

م   ل  
 سا وإن ظ  ، ة إ     اد ن ، ا

  .إ  أ أوا  ، وم   ظ  ه
   د  ، ظ وأ    

    .  
  : ه

 ا   دا أ .  



 ط  ن أ  ، هو   اا  ط ، 
 ر ، وا ا ت اذ  و  أ وظ
م  ا وا و اه   ده و ه 
وه ،   ا ،  ان  ال ،  وف اة ، 

ع اأس را ض  ، أ  ا  وا ا ز
ُ  ، وا ا    ، ا   أو أ  

  .. رة  ا وا ، إذن ّ أ ات 

، أمّ  أم  :  ل  ارا وارا   " "د 
ّ ق   دو  إ  حا د ا  

ُة وا    ا  ، وب ا  ،  اء 
 ظا  لء وا       أ

  لا :     وا   وا  وط
  .؟  اء ، أو  ال ر  أ  اء 

ا        د دا  و ، مإم
  إن م ه ا او ،   إن م ، ف اا
  راتا أدو    يا  ،  دا

 إن ، ر ،   د وما ط   ، ت  
وم  ارف ا م د  اد ، ور ا ذو 

و   ن دئ إناا  ها ا   د 
 م   أن و .  

ا  أ م ،ا و طا وي إ يب ا
 دئ واة وذوي اا  ن .  

وب    ،   ا اء ،  ذا اي     ا
  .اّ  ن اب 



 أن   وحوا ومم ،  ا   ةا م وإن ، 

 اق ا ب زاه  ا   "ما."  
 رة اب ان اح أوا مإن ا.!  

  

 ل ا وره  اق  ا  أه   اة 
إ د زو ا  ،  اب ا   ار 

 ، ا  ، دوا إ و ا  وا ب ا 
 ، ا    ي ر وأ    و ، 

 رو   داح أ  أ     أن ا ن أ
ا  وا ا   ، و  ان   إع 

  م  ، ةا   ة   وا 
  .ائ

 ا طوأ م إذا أظ   يث اد ا ن
اا امأ م  و ،  يّ داءا  ،ا 

 ن وا  و ا م  و     ..  
  ، ه  ن  ! ا ا ذ   ا 

م  و  س ، أا  ون ، أ  ا ا 
  ى  ا  ، وا ا  ون ه ووا ا

  . ط مر ا ما   وس  ،   أن 
 ، ا  و  و ،  م  ر  ، ر 

 ه ورا أم     ، و م.  
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 و اإ  جا  ا   أ )ةم(  ا
 ذ ا .  ة ا ى  ار ا   أد

 ا  ، و   ا إ ط  ن  
  ر ، ا  ونن اا ن و

  .ااد   ا  زف ن 
  

    ا ر   ت  ر 
 ارهاإ   و    ،  

 ؟ م  زال.  
 ال اط  ظ ، م .  

  :ول  و  ل
    أ ، ا ا  ه ؟ي أا و.  

  :دت  ه
 أ  ا   

   ،    جا ام  ،  ن ذ أن
 ،  ب إا  ا  ، ت ا   ا

ال اه ط  ا أ   اأن أ .  
 و  ن ا و   دت ،  وأ

اوا.  
 ن إ لم   ب  )ةام(   ال  ان ا ،

 واه  ى  إ م اح ادة  ار ، رأ
  :ه ا اود



 ج ؟    
  د  .  
 دره وأ  ء ج   
 أ د و   ، ذ أظ    ن أن  ن

  
 ن ؟ أي !!  

  

    اد ا  ،  أن ن  ان 
 ا  ب  ،   رآه  ى  ذا ، أ

  ! ؟ أ مز  ا و  ا واة ه ارة
 ا ا  ةم   ، ا   ن يح ا

 أم  ف يي(وا (و ،  هوّ .  
     ه ، ف  .. ا   و.  

ن ن ش ا      إ   أي ، 
رإ ط   ت ، ور  إ   ة(هما(  و

   ر ان ا ،  ت  هث وا و
  إ  .. ب      ا  ا  و

  . ن  ااه  ة أاب  اح
  

    
 را  ّأ  
 تأ    
    
  ؟ أ و   أ و ،  ل يوا ،.  
 ؟  أ و  



   أن أو  ط  .  
د  ةما إ   

  ج  ح ا ..  وك  
 ن ا  

 ء ا إن  ل  
 نا  دم   

  .. م ن   ط وامف 
   ذا ؟  

    ب..  ؟ أ و  
     
  ون ام ذا؟ و  ور ا   أ  ،

؟ ا.  
 و ء ،      ك  إ ي ما اء ا

اا   
 إ  ة م ؟ وأي  
  ح إا    أ    تم ة و 
.  

 ل ا  
 ؟ إ ف أز  و ا  يء اا ا   
  وارا ازف وا ا أ  ف اح أما .  
  م  ،    ك أنأر ، وأ   ن أ

واا.  
  

  أن  ،  اا  واه ، و    ر 
ا ا ه ا  ،  و .  



  ل  ع
 أ  أسوا ا .  

    اوء وا    ة مأت 
  وة و ، رده ا  ا     ري

 ؟.  
ا    ا وأ    

    و ،   ن ؟  
   م  د مأو إم ، ام    ،   

 م م   يي ان ام ر   ، وأ 
    ،     أو ،   أ  و

و ا أ    ش ر؟ ط!.  
  

   و  هوأ  و   

 اكأ  ح أ كو   "" ؟  
  ل:  

  ف ي و  ، أ  ذ ا.  
 ا     م ، وم  ا  ه 

او      ت ا  و ،  
  ا.  

  

 ك ط ،   ات و ثَ اب مأ   ت
 با  أم  ، ري أ و م  اى  و

 ، ظ  رق ا   ال  ا     
 ة  دا أ  ات م ا و    ت



 ، ءل  م دا   ه ا ،  أ ان 
 ة ت رأ  ح :إ  .  

 ن إ ة(دما(  ،  دار  ت أذم إ ا و
ن    ا اه و   م ،  أج 

 ّ ةم و   نا  ّا  و  
ا  اا د ،  هوا إ  و رأ و ا

 ّط ا ا   ا  .  
  

  ه  ت ام )ا (  
    .  
 ن ن    
 ن ل  
 و  رأ   از  دهو    

  رد  ا
 ج  وا  دةز  ا !  

  اوام ،  ّر ل و:  
 ا   م  ، دا ل أ   

 وي وام  أن  ،   لوأ  دء إإ و
  :م  ذ واه

 اأ   ده أن أظ  
  ل ن

 ا  يا طا ا ا أن أم أر   
  

ا    ابىا  ذ  أم ، ا ما  
 ا   م ت   ر ا اة ،



  طا د  را أ ىو  ن وك اوا 

""    ارأ  ا ا   أ  ،..  ّا أم
  ا.  

  

 ري أم  را ، و هل وا  أ ن م   
 أ   أ وج أ ها   
  :  
  ن أ  ذ   
 زو ر  ا ا   

أم إ   
   ما أ ه..  ؟ ووا  .  

 ء أأ   ذند ، وا وا  ن 
دة اا اف أأط   زا    . ه ا م

    ةا اأ  و ، م   ذات أ
ُ ة ول ، ا م    د  أم د دون  

 ..  
 ط  ا    را  ال و  إ و

 ، ا ه ا  ر ا    ن د ارا أن ر
    ،  و مإم و  ر  ر ادونا  و ،

 دا    نن .  إ  يا أ  
  .ا ه 

 ، رةه ا ار او  ر أدت ا  ره
 ا   ، ص   ا  تو ،ا

    أذم  روا ظ"ا ا  "  ص ذو ،
 ا أ   إ و  ا ق اأ  وعا



، ن ذ ااد ،  أ  ار   ار اة 
  ، م راا  و     و اا 

 اء  أي ، و ،  ّن   ام ،  ا
 م ، ل و ا  ذ  ا أو    

و  إ  أن  م ؛  ن  ما  وظ 
  .ه

  ..و  ن    وم  ا 
  

ا   ، ء أرض أ ا ارة ،  ان ا
  ،   وا   ةن داة اإن ا ،  خ نا

ج اا وأم ، ط   ..   
  ..وأم و   أ  امء 

  ،      رأ   س  ذ أر 
 وا  أ   ل  را  ، ه 

 ا ى  ا وو دا م  رأى أ  د
ور  د ، اا    با و ذرا  د

  ..ت 
 اء وأم وا م :   ا ىل  د  رأ

  .ك
أ       أ م.  

  ..ا  طق اب ، م  ذم  اء 
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ا  ح واء ا ارا  اا اره ام و ،
  ح اا  ا ا را ..  

ا  هي أا ا  ن   ه ، د 
 ي و ل رأ ء وا  .. رأ ّ : ن 

مل إ      . د ، ن ّ  ق ق أم
 ن وا روه ، اء واوا ا.  

  ا  ،  ب أ   رجا   ء
 ها :  ة رةا.  

 وارود ، د  مره ) ا)م رة اة 
ل أ أء اة ، ر   ا ، أ  ور 
  أر  ت ار  ار او ،   

ا  ءا  وو  ت  ، ا  .  
  

م م م ، وم  م إ ن   ارة ار ل
  ت أنوه ا   ا  ،   ة ول  

 ار ا   دات او   ي ا.  
    مو ،  ن ار ا  إ  

 مو أ   ن ا ا  ل و ا
وا :    ر ، ا  ن  وك أ.  

،  ل زج ارة  وام   امت د
)ا (  ا  ي أ أو ا    

ود و.  



  :ل ل
 إ ا ا  ه ا  ن   يا  ، ا إ  
.!  

 رة ا   ه  و  ل:  
 ي  حع اد  ا   او ،.  

ل م رد:  
   كأ ، د  فم  ا م     

 ن.   
   :ول   أ مو إه وأردف و

   أأ ،  ور   وة  ، ن  ا ر
 و ا    ذم  و أن    وا ،

ُ  ، ا   ي.  
و د  و   ، ا   و  طر 

 ء وا .  
ل و   ا اأ  رج   و  

 رو وم و ا  
 أ أ ، ا  أا  
  .!  

و  و   ان  و.  
  

و رةا  ا ت ار وأ و ا   إ
     ة ادك أ م  ،  وا

ا.  
  هوا ورد ، وا   ا  ب ن وا لم

 ،  اره  اون ا ان   اي 



 اا ا إو ، اب اا  نو ا  و ،ر
 ، ا ا   أ  م ،    م 

 أرض ا   ردا قإذا أ ك ا..  
  صا ط ، ا  ةو  ر أو  

ا   نن ااء ، و.  
  ن وأ م   ح وأا  ن أو

ُرأي و  اا د     ،    ودارت ،
ا   را .  

  

 ، ول ا  فوا اا ز   ك م
  .  ا  ار اةم

  وف  ة   تو      م
ا ، و  إ اة و ا ون و و ،  أه 

 ،   ة ام ره و  رأي اراه وا إ  ه
   ة وأ   ا  أتو ، 

  ذا  ا ام ون  غي أا  ار ا
 عأ.  

  

 ،   أ   ، رةا  ةو  ن نون ا
ا  ن ، سا       رتو إ   

  ..اج  و ا واة  و   اث 
  

  ه ا دك ، ا ا اك ا ا ، اءت 
    ، ِا ِ ةا   ارة اه ا 

     رت  و ن اا   ،
 ا زوو ، زو ! ا  ر م ، ةا  و



 واج ، ذا  ة توا  ا   
  ة هه و  ، ة  أس ا اا ا

ذ أن    أن ا ، و      ، إ
  ، ل ذي  ن     دات و  

مت ا  ا ، واس  وه اء وان 
  .وات

 إ    ، ر  ت  ه   ، وا  م
 ا   أ  ا ة داا أ .. و

   با  ا رأ  و ،  ب ا ه
  و  ع إ ا   ن ف  أ

   و    .. ه  با   أن ن ا
  أن أ :  اري و  ا  أ   ،  أن

  .ظ   اح إن ا مد ّ.. ار 
  ش  زا  و ا  ج إو و 

 ، ا  راتل أي إا وذ     ر
.  

 ،    با  ط   ة   ت
ح أ ة ا ا  

 ا  ك ا ،   وك.  
 ،  ت وهة و     رد:  

 ؟ ط  يوا ن ، أ    
  أ  د اإ ،  أم ،   ..ل .  



   ة  و    مب وا أ
  ا  ا ر إو ،ا  ا  .. وا

   :ك  و   أ  ةا أم.  
   و إذا ام  ، ا  أ  و  ق

  ء ا   ،     ره قأ  ا و
 أو  اإ  ز.  

 وم أ و ا  تاد ّس ره إ إ م
 ارة اه ا  لا و  ،   ط .  

 أم   د أن أن ا  ر و ،  م  ،
     ات   ، و   وأ

و  ل  ء دوم  أ   ،   اره
   ا ا ا  و.  

  

  ..  
 م !.  

و ، دا   اوا وف ا م   م ،  
ن اأة   ا  ود  ، وم  ي اأة 
  ق أذم ، ة ول  م ف او ا

أم  ف ر و ،  ت.  
  اهأ   ا   إ  ح ا 

 ّ     ، ن .. أو ،   رو ا
أ و   غم رد  ة وأدران ا  .  

 ، اا  ة ، وا ر ا  أة أنن ا
أ  ذ   وم ا ، ة م  ، إ أن

 " ا"  و"ا".  



   ل   م مو     ة د
 ، ا  ب    ، و    وظ ،  ا
 و و و    ،  ات ا   د 

 م ور  ا ، .  
 ، ا  و  ، ا   ا أ و
 ا أ و ، ا ا   ا ا  م

ا.  
  دة ا اأ  ، ا أو   ، أةا  أةا

  ، احا  ا   ،  م إن .  
    ِأ ، ار اّم ا م  ي أما ا أم

  وأم ،  ررذاذك  رو  د  ة ، وا م
ا  ،و  ، ا رام ق ت ّو ،  

 م ..أم ا ، ري اض آوأ ، را د  يا 
 ا ّور وورود ا.  

  ةوا    لأ! ، ّن روا ، ّ ي از ؟ أ
 و ع روا ، أ ؟!وا  

 ر اا أ ..ا  ا.  
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ا   ب ا ، وظ  اد اار  ات
 أ ا واان وأء ا ، إ أن أة  ا  ت 

  ..إ  اء  دة 
  

 جا  ل و و و  
  ن أن  ،          
 وك أ ج ، و  ارا ا و ا ر .  

  

  ر واإ  نوة ، أن ا  دةا  ت و
ا ا  ل   

 با      ج  أ ذ  
  

  وأ وة إ   اء اي     ار ،
ا ا    ، ة ة   ،  ت 

 إ و  اوأن إ ،   رات أا  ن 
 و    ات وه ا  أ  ، و

ء ا ء  ن ، ووا   .  
  

 جل ا:  
 ر زوا ا .  

 ل :ل. آ  حإ ه دو  يا  ا.  
  ل:  

    ح  يا ا    وة 
ا.  



  :ل  ة
  رف أؤهوا وأ أن  أ   يح اا أ  ،

  .و ن  م تح 
  

  :ل ان
  ه  تام و ،   و   ) 

 ى   (حا   دا و.  
ة ا   جا   

    لأ اد ل ،   أ    أم اد ، أ
ا  ك.  

  أ ظ   رو  ر  ،  
 ج ا  ل  أت و ، اح ذاا:  

  ج  حص ا..  
 ا  ردف ، ردا  و ا  :  

  هم.  
  

  :ل ا رل
  ح ك!!  
  ، ك يح اا  ك أنم ،  ل   ا 

 ، آ  ش  وط د ونو.  
ا   ،  فط  ا   ن ، ردا  و

 ه دون أنا     ا    نو ، 
ه ا ا   :حا ..  

  

ا م  م   أي ظ م  جل ا  
  أن  ش ، وط دن و زه  أن  ا    



ط د ل:  
  أ أرد و  ي  ت ، أنذ  أ  ،  

   م   ، وأر وون دا
 ه ه حوأ  

  :ل ا درا
  سود ا  ن  و ، أ  م ا أ  ام

 و و  و ر م  ، .  
 ا    ء  فأ ج ، أم  و ، و

  ا     أ ، ا  حا ا ل أ
 ا  ا  و ، ا   أو  فا

  حا ..أ أم.  
  

اء و ابأ    تأ:  
 تا.  

 ،   ن إ    دة   ط
  .دة

 تا  
  :أهل 

  اد ولا.  
  شأن ا ذم ،   اروا  ا  ول

  ..أن ر ذا  أن   ام و اج 
م وا اأ   ن ا  ل  

   عا آ  زأ.  
 ن ا:  

   دك أ ، أم .  



 جل ا:  
  زةأي أ!.  
  ءا  ظ ن ج أن  أم !!  أ 

ذ  أ.  
  ااه ..وظ إ  عأول ا  إذن.  

  

، وا  وأم ..رض ،  أماب ا يأ وزو س(أموا (
 وو  ء   ف.!!  

أ   م و  ، وا  م ،  ا ت 
   وأن ا  ، هوا  ن و  ح

 ا ت اا  إذ ، و ،  ا  ة 
ل اد  إ    و   و ّ ن و ،

زل )  ،)ذا ر ذ ل درا ب رض 
  !.  ان 

  

*****  
 

  ح ، ول ا ا   ردا ٌِّ و أ  تّ
 و  ا  أ ور ا ،  و  

 إ أم  دد إ ، ا     ري   ا ، 
 إ أر ا  ،  قق ا  و   وإ ،

ا  طا  و ،  ّ  إذ أن طا   
  ..اه 

 ا  دةا ال  وا ، يك اا أ  
  : ددا

 ؟ ا  حن ا.  



 عف ا   د:  
 ط   ط ا و.  

 :ذ ا ءل
  أ ؟ و.  
  إ  و حا ق إ أم .  
  ط.  

  :ل ود
  ذا؟ و.  
    و  ك ل أن ا ،  ذا ل  أم

ا   ّو.  
  ؟.. وإ  
 به ا  أ  .!  
    ا   ، ذ  أ أ ، اا  و ، 

ا ل مر  ، ظ  أن م م  ، أم  ع
طا و  و م .  

 ؟ طرب ا.  
  ورهو ،   إ     ا و ، 

   ، ا إ و ،  و   ن
  .  اون  ات ا   زف

 ن أم .  
  أ ا اح ار

   م  إذا :  وا ،    و   
أي و  ط  ، ةح وا  .  

    ف و!.  



   نو بء وال واطا ،    وة ،
  أو  إ .. أ اأ .  

 وأردف  هوا   ط بة إم :  
   ل و  ،   ا.  

ا رأ ّ  
ن و أي ا إ  لا زم :  

  أ و أ  
  ن   أن ة مب ما  ا م ،  م  

 ر   حع ا  
 ء ا.  
 ن  رء ا.  

  :رد  واه و   ره ،    ول ن
  ك   ك م كك وأوا  أن .!  

 در ا إ وم ، اا ار:  
 ء ا    ،   رل ا .  

  :م اون   ،  ود اره ول
    ذا  
  ح زة )ي ( وق  ا  او ،

  .اط    اح اي ن  اح 
  :  ف و ل

 ز آ م ، ز     ه !..  
  

  إ  ا   ، ره  إ  ا ، اه 
  :  واه   ،    ر

 ا ا  ةا  ه ن ر.  



 إ ا ا رة   ،  مز واي ن 
 ى اإ  ار  

   ذا ،  ،   !!  
 زواج أ  ، ق ا   ا   

اا  ا  زلم ه و ه ار وا    و 
  د ،:  

  أن   نف  عا ،      م 
ام.  

  

  ان  ، ا   ا   ن إ و
ه و    و و  ا ءل   ر

  .زوا أع
  

 ؟ ا  أ  
  أ ا ا     ده

  ن !  ا   ؟.  
ء رأ ي و را    ا  ج  

  ، ن  و أ.  
 د  ا  .. اي زو  وط ،.  

  :ل ان
 ن   ؟  

 أ  وم ا   ن   
  وا ك ام ا و طا  أ أم 

ي ووا .  
  :ل ان



  را أ .  
  ان..  

  دي را أن اا  ا  ، ن ط   
   ا      ا   إذ أم ، و

  .ا  ا وا و  ة
   ف يا ا ا  ن و  ا  ا

  مو .  
  

 فأ أ  ن  ا  أم.  
 وأ أ إم.  
 ي كط ء  ي أ  وأم.  
  ب ح ، أا   ا ا ا طوا 

 ح ا  حا ا ته ا!!  
  كا أ ، أ ح او!  
     يوا.  

  

 ا ا ه ووا   ، ا ا  أن  ّ  ه 
 ماي   د ،  أم  رة    ات 

ا أ    م وإن ،  .  
  طا ا  ،   ا و كأ و أ  و.  
  مأ  ، ..  

 ط:  
  رق    أ  ا ، إن ر  أن أر

 ذم و ،  ذم ا  إذا إ ر   ءا ،  ا
ا م.  



  ،   ا    و ، ت زوأ
ي وال :  

 ن    ل .  
   ا  .. .  

  

م إ  ا مة آة ماف م ،  مو ب 
  :اي ول

   ، حا    طا  ض أنا  ن
 مي و م وا .  حا  طا أو  ،

 و ،   ء ي إ و  ر  ا إذا
ه ا رما .  

 ه     حا و.  
  أم  ا ، ا  كأ  ح أ ا  ط

طا  وأم .  
  أم!!  

  ل و ، م.  
 ؟   

  : ار ،  ا ول
  أم ،  ت اوأ  ح و  هط  ا

 ورة ، وري اا  ة حرة ا أن   ا
 ش طا اأ   .  

  

 ب ا ا و ،    ل ، و ن
 يا:  

 د   يب اا.  
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 ة اوا ر او ، م ر أم  أ.  
  م  زاد  ، ا  ده ات وا  ق 

   ة ور اا ا  ار ا ا .   
 ردف ا:  

  أراك ا    
  ا ة ، وا م  اء اإ أ  أ 

 ا..  
 وأردف ا  ا  و:  

 اده وا ر  د  ل أ و.  
  لو  ه  ا   و :  

 د  اوا       ،     .  
   ةا أ  دد إي ا أراد ا  ،   أا

وا.  
  ل:  

 أ و ا و  ا .  
  

 دد إ:  
 ري ؟ا  ا  ام  
 ا  أم مأ ا.  
 ءا    أن أر.  

   ،  :  
 ء ، اط   ر.  



    وة  وف ف أء د  ق 
  و إ  ،  اا   ه ا ن ، 

  صت و اا و    ا ت اا
 ا ف و وف و ، وا ا   ،ا

،  دده  اة  و وآ دو اي   أ ن 
 ل. 

  

   ا     ة اا زا ا  ف
 .اح ،   ر أ ار

 ؟ا   ذاو  
 ؟  ذا !  

    أم.  
   أن  ط إ  إذا .. ا  ، ا  

 ةا در ا د أ ؟ 
  ندا  م   و وأ  أ 

واج أ ،  ا أم  و   د زف ن 
. 

  

 امف وف وك  ردا  أ  ا ور ، ن 
 ه ن دون أن  هوا  ..  و  أن 

 ا  ته ا ن. 
  
  
 



 ، ا   م ا ،  ة ءا م 
  دة  ا ت   ، و  و ار

 ر  رأ  أ      ،  ّو ،
ه  ا     ، ي ا  اق أ د

ة أن ، وا ا ا. 
  ةا    اا ا   و  ، اء مأ  

ت ا ا ،  ة روح ة   اء أو  أّم
ا       ، .. 

 ز   م ا ا ،     ا اء ا
 ر ت ا ت ، دة ه ا  اا 
ول ط ، وا ا  ل     ل 

  ة واارام اد  ،   أ    ة
 ا وا  ر ز ةا  اءى  ، . 

  

"ا ا ا أ   ن أنا  "  
 ،   و  ا ا  ابا أ  آ أت أذمط

ن ادة أط ا ، و     خ  
  ق.. 

  

  ا   أ  ر ط  ه ا ، ن 
   ، ث  ه و  ا ا .. 

 ، ا و  ت   ن أ ُ ات و
  واجا    ر إ  و  ر   

 و   ف ا م ،    ت اا
  أن ال  ون  إ ا  م ن 



   ت وا    ا ، ر و ر  ا
 إ ة أ  د    ، ء   اشا ..

ما    ن  ون أ ، و ذب 
 ، ا    أ  م ، ل م 
 و  أةا م   وإذا ،   اد  و

   ك دا  زواج  ك ا أن ..  
   را   ا  ض..  

  

إم  م م وم  ا ، م  ف  ،   أم مف 
   ، ا   و ، دمأ    م د 

وإ   ا اا أ.  
  

  أ    آ  ن ، و ن وو 
  ، ا  ه  يا ا:  

    و أم ، ا  ا .  
 ن ا:  

 ن أ   .  
ب ا إ  و  او  يا  أ و  

 ن وام .  
  رج ا ة  ول  ، اعا   ءا 

 ب اا ..  
 طو  اده ،  ور   أذم  ب اا  
   د ا  رةرة اا إم ،   وأ

ت اا وم ، ا     د إ م مأ
وا ا  ت دورأ  او.  



 وا وزو  ،   ارا  إ   ج
  سا وآ  يا و ن وة ، و ل ن

 ا ا أ  ة ، و  ن وزو ره  يا
 م..  
  ة  دةا   دون أن ا ا   

 ا و :" أي ا ي إ"  
  

  ا    و   ا ،  و  ..  
 ل:  

  أ ،    ذا  ؟ أ  
 وأردف ا   دارت :  

 ؟ وا   وأم  ،  ا   
  أو  ل ا ا ا  ،  ا   

 ك أمو ، ار . 
إ  رأي  أ مإ   ها ن م  ءد وإ

و   
  

 نا أ  أ  .  
  اوا  ور     

 م أ.  
     ر ن و  ،   

  :اة ول
  ةة واوا ا  .  



  اا        ر ل   : 
ي إ  ي  اي ك ا   .  ن

 ا د  ف وف إ.  
  

*****  
 ء وأ أن   ، ا   إ ا ازروون  ا

و  .  
ى اا ر  د ، و       إ

 و  ور ، لّا د  درج ا  ا 
  .  

   ن ، هوا  و ا ا  ن ن 
  د ، و    ، ا  را.  

  

 ة ، و أراد أ آ مض وا  ا  أراد إ  نا 
  ءوودا وو  ا س أمو  و أن .. د إا أو

  ..ا ا أن   واه  ارض 
  

  ن ، ا  ث ذا.  
 أ م ، وأ ا  ن إ ا   فط  

 ان و و  ، ا ت م   و 
 ن .  

ا م  ه ار ، ر      او  ة 
ا إ ر   أ    ، : وفا م 

 إ ه اار ،    و ا ، واوا   ، م



  ي ا  ك ن    ا  ان أو  
 ا ا  ا.  

  

 ا ما  وو  ن و ا  اب 
:  

 ول ، أوع اار  م ن ا؟ أ ا    
  :أ ن

  ه  ول ، وا   فأ .  
  

  و ا )ار  )رو  ة  ا أدو
  اب

 ؟   ض  
 لو ا  ن  زا:  

    ر  ن.  
  :او و ل أه

   عر م م  ك أل إن واأن أ 
وا ا ه اأي  و  وهج ، وأ و   ،

 ج اا   أو ،  رل أو أام.  
  

  ،   و   تت ا ا 
  ا را  را  ه د إرج وا إ ا

  :  ا و ا ط اأس ،   ذرا ول
 لا  ا ، رأ أر.  

ود   م ل  أم إ  ن ،  وو ا إ
  .ة ، رن ،  ، ن :  ر أء



  ر  أذم  ، ط و  ظن ا   
   رج ا  ده ، تز   ا  ن

 ا.  
  

*****  
 ، أوراق ا و  ا ط ، ة را ا م

ز ت  اء  اول ا اي ق ا وار أ و
 ر  ة أر اء ا اف ، و وف 

ا ا ا  و  ك ن أ.   ا
 د و ا ل ا هأ   ا ذرا   

 .  
  

 ه ؟    ف  ف  
      

 ا ء أا     
  اااه ، لا أ ر اا   أة .. وا آ م

  و ر   بأ  ، ض  ةا !  
  

ا   يب ا ه  و :  
 يب اا.  
 ي ! را  بوط   بم ّ ةا  ، ز  آه

 را اأ ا ء اء اا   ردة وا
  .ل اة .. ظت ا وده ، أ  ي وف 

  وأ ل  ، وف  ر :  
  

 اش إذند ا وج ر.  



    واج اشا  جأ  .. ت    
ا.  

ام    ، وول ط ا   وف 
و .  

  

   ا ، ا    ذا.  
  ن ا ا   أ إذا ذ أ ،  رد رح

 دده ومأن م ه إذا رأأ ل أ ه  ن   
  .وزدة

 ؟   
 دةوز.  

 ن اد  و     ط  ءا .  
     أدري   اا ا   ذاو 

 ا ..  ارّ ا.  
  ر ا ،   اطا  ؤ  دهأ أ ،  
 ده ؟أ  وأم  

  

ام ،  ي ا    ل:  
 أد و ،  ا   أ  نا ر إ    ري

 س.  
  ،   ا رو ا إ ،   ل دا أم

  .وإ  وإ ء
  :  ول

  أ  ، ء ذ!  
 د وة ءم    ة م ض و أم.  



   إم ،   أن أو.  
 ؟    
   ا   ، من ، أا .  
 ا أ  ر إم.  
     و.  
   م م.  

  

  ل  ا و ، و ط  تا  
 م ن أ   ، ء  ح أن  ه ، و 

ا        ا  ، أه أم    ر
 ر  ردةا    ة و ،   و.  

    ، رض اا  ، وة إ ر   ذا 
  .زق  ا اا ، و : رد ي

  
*****  

  ر ا  ب إ اءه أ ا  أ
    ه أم أ ا  أن إ ذ  ك ، و

ا  د ل ن  را.  
ُ  ،   ال  ان ا و ،   م  ف  

،  ارت ي أمت ة ج   ا   اء 
ول ن أ  ة   أن   ،   ن 

 ا   ا ا ذا   يا   أ
    أن.  

اره ر و وأ  م   ا  وم ، 
ة اا ون أا   ، ا  أر.  



 ؟ ّ  ، دد ا يا ا نر   
ا  ل:  

 ذ أظ.  
 ا ؟ ر   نه ا ذا.  

 و  ف  ا  و  ..  
 أ أم  ل  ،  ن .  
  سب اأ أم م .  
 ؟  م ت و   

    ل و ّ  تا  ا  ر ق
:  

    د و  ، ت  ل أن .  
و ،   ونا ذ م ل ، ا  إ م 

  :اة
  و ،  ا    ،   و ا  ه

امع ا  ر  وة ل اس أم  ت ون أك أول 
ا.  

  

   ف أراد أن ، و و  ا  ا  ل
ان ا ةا رد  ّو ، ا  ت ي    ، 

 و..  
و اد ، و ان   أهو    وظ ه

و ت اي أم     ، ا.  
  

    ا إ  د   ةم    ،
 هيب أ و ، ا   ،    .  



 ا  د ءهوأ   ا  ديوم  ،
    ،  وا إ ا    زو

و:  
  

 ؟ ك اوا  ةم  أ  
  :ل  ة ن آ أن 

  ي واا   ا ا.  
  

  ا  ل ، أ:  
   أن ك ووا إم ،   زو   .  
  أم .!  

  ة   توم إ  تا  وأ  
ز ل:  

 إذن ا ا.  
 إ  و  ن ،  ، إ ل دون و ان 

 اموم ده و   و .  
  

 ل:  
 نا    دو .  

 رأ   :  
 أ .!  

  ردف:  
  م  مه او ،     و  

 ر د ا و وا  
  ب ان و ل:  

  ا    و  وا .  



  :  ة ا  أ ، ل ان ن
 آ   نا ا ، نا ذ  ور  ن أ.  
 ط   إن .!  

  زادت  اروا ، ق ات ا م ا
وا   زو  

 ا   وا ز .  
  ، ا وم ا  و ،  ددت  كأن أ 

  ن  ا   ام.  
م ل:  

 يا   ط أم.  
 في أرات اح واا   .  

  

  ل و ،  هان ودو  و :  
  نا     ..ؤوم   

م  وأ ان إ ن اي     اأس 
 ن ا و ،    ر  ا ان ، أ 

 ا  : راد  اء     ت
 ا وم.  

  

ا ، م  أ  ، و أ  ول ت 
  :ح

 ن .!  
   ان  ، رأ     او و ،

 ل ،  و د  ر:  



  زوج أم  ي ، وا  زوج أم أ  ، الا  ن
 ا   ، زوا   و ، !  ،  توأ ،

زو !  ، ... ل ار.  
  

 ل أم ، د ، ن    ا م ،  و ا 
  ق رأ  ة وظ  ق  ، ره ه أو أم ، 

 ا ت ة.  
  

 ن إ  ةم را  م    ،  
ب  ك هأ  ،  ه ، ه وأ  و ، 

 ا   واه ،   ك إم :  ا ، ض ول
  أ  ث  ه أن ن دو ا ، د ن زو

  ا     وأ.  
  ا و ه اي أك اا ا  ا

ه ا أ  ا  ف ، ودال  وام و ، ا 
 را  ف  وا رء اا  ف ه ان وا

 ا ذ   و ، .  
  

*****  
  

  ، ن آ بما  ا وأ ، ع اط أو
 ه ق هظ   ن ل ر ، وء ا م ده

 ث اوأ ا  ا ..  



 أ  دا       وط ما أ 

 وا ا  ا   را    إذ ام ، وأو

ن واوا.  

 و  م ، له ا م   ن او  أر

  ه  ا   ، اإ     ، وا   ب

ذوي اب اد ار ، اه  أق و و و مرة 

د ا    ا       ، ءو.  

  و  ارا ا  و  ، و م  ، 

 م  ت ظ  وأ ن ا ة م م

وا ا.  

 مدا ، وو   را غ     نأ  ر

ر واا    ج ،.  

 ر مو أ  إ ا ا و   أو ، 

 أو  ي  اخا  .  

 ا إ و ،  وأر   ، ه اشا 

 وأدوات ز..  

 د إ   ي ا ا  جأ  اب  أ 
  ،  ة أي ،  ا ظ  ا ا ،  اء

  !.   ظ   ومره     اب



  ن ده   ك    ، ان ور!.  
  

  ط  و أُ  ر ، ا  مإم 
 ا ا م    ن ، ن(آ(   ،    ت

  أن   ، ء وطرذاذا  ا.  
ل مه ه ا ا ، ت   ا ة ، 
  ا  ،   م ،  و   م رأز

  ل اط ق اآ   ، ح  ا  ح 
م و   و إ  ا ،  أ اس ن 

دا م دع  ر وزا.  
   دو  م ،  رأز  أ  ،  

 ارد ا   ا  ا ، و م ار 
ه ووا ق اا  أو ، ا   ه.  

ر  أ    و إ اة ،    ن 
   را وظ ، ا ء، و..  

"ا و  ا   أو ا  أن إ"  
  د ، وأ   ا أم  ا    ، 

ا   أ.  
  !.  رأ ان 

و  ك  و ،    ا أ   ، ه و
  ..  ط ل ت ار اة 

  ّ   ، م   أن ون دا         !  
اق  وط ، زا اح ا  ا  ، أ  تا

 أم ب رو و ، وض  أِ أزو ا  ري أ
 أ   ي مي أا ا ه ، واوا..  



 ا   يا ، ا ا ا ر  رة ت إم
  ته ا  ، ا ا اد اأ  

ُ ا ّ  لا  ءت ُو و ، أرو  
  ا ان وا ، وأ   ،  أدا ل ار 

ُ ن أماَه ، و ء  ْ  ع  ، اه   
و  ا  ا    اه اس  و ان 
 ،  ب ووح أي اا إ    لأط.  

  تا     د ا ت اه او
  .امن و ال   ي وارح ك

  أم    ،   ره هن أإذ أن ا ،  
   و ، د اا ي ا رضدورة ا  إ 

ف وااك واي ا ا.  
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ا ن  ا   ت  و خ ت 

 م ، نه وا   أ إ  لوم ر 

 ودا ذرا  ر وا ، ا أ    

 د  ول  .. ا   و  و ارض 

 . ن ر  وأ ، أر  ره   و

 أ  ،  ف   اء اا   حة و  

  أو  ودك     ا   أ  أم ، 

 آ   .!  

  د و أ  ذا  و    

   : و ف

  ذا أم ،      ر   أن 

 ،  ا اا  .  

 ،  رد  ن ذ   ةا  و  ..  

  أ ن ، أ   أ أ ،  أن  ن إم   أ أ

  ذا ، دكو    ةه ا أو   ،  و 

  د  .  

، و   وط  و    ا  ااء   ال

و رأ  ت ا    ، اءا  با .  

  أو ،   ؤ     اإ  .  



 ن ؟   ن ذاك! وأ    أ من أ أدري إن و 

  زأدري ا و ،  . درج ا   ن أ  

  ؟   ذا  

  وأ   ،   د  رإ  مء ، أ 

   ، يدون أ .   

  ا ،  ا ا .  

 ّو  ت أ  ،      

   وار  أ  ا أ   ة ن

ا   

  ؟  ذا  

ردا ل:   

  ء  .  

  ن  د ،  نطا   هوا   

  هو ،  م ن ، م ه ووأ .  

  ؟  م   

  و ، أ  ن و  م  أم إ ، و أم  

   د :ن ،  ، نة ، ر .  

  :نر .  

 رأ ه أ و أ  با  

  زا  أ ر)  ول ) و ا ا  ن ،

ا  رهإ   .. مو   ب اّ.  



  أو  ؟أ  

    ..  أ .   

 ا  ب ا   ، ا  اهأ   ون

  ااب واا    و  ااءول ا 

د ن  ا . ء ا أب  ا ، اة وب 

   ن ا ، با  أو   جو و  

  اجإ     قا   ن ا ول ، 

م ا و ري أ  أ ،  واة   واه اج ، 

 ء مأر  وا ا   ا   دو،  

  ر ن و ،  ن و     ،  قأ

ر     أ  ن . د أ  ث وث

  هوا دد ء ، ون ا  أ :أ .  

ا ا   ا ا  ا   ا   وا

ا ظ    وط  ، ىا  . تط رّم

  ، حوا   ن و ، ا إ رضا  

    أن  ن  ه ووا  ل  ه 

،    ةره رأ    ، ة أم  إ م

 :ا ا  أ   .  رج ا   ى

و     ن ر ّهار وا إ آ  ،.   



  أ  ا ه ا  ،   ك يا  فأ 

 ، و ا  م وك ، وك اك ،   ا

  ي أا ا ا ا  ك؟ أ  .  

  تو  فا  أ   ، ا ر أل ا 

 ا.  

  ا   ا طهاوأ   م و.!!   

    أم..  

   دا   دة  ةوا ه وأ  جأ

 دة واة اا: 

   موا أ اطا ة وا  ت اف وا

ا .  

 ه وأردفه وا ه حأ و مع إ:   

 هوا أن ا  ن  أار ..  م  ه تا  

 أ ا.   

  ،   ا  ا  ا  و ر أط

، ا طا  ي    ن إ ج ل وم 

 ق  ل ام ، ه      و  و

   واه 

  مج وا  ن لرا  ،   ن وا م

  ي اا   أ م ،     أن 

 ا  إ ام  ب   ا  ك ، أ الط



 إ   ةت ا؟ ، ور و  وأ ،  ا 

  أم  أف   رن . ال    ورن

ا ا   و ا    ،   و  و

و ذ  أن  ،  م  درا ي  أء وة

رض واا أ    ، وزو   وزو ن . أا

 ا ا  تك زو  ، ا ط و  ط ) 

ا .(  أ   ،   ا ا اا ، ا  و

 ، ا      ام  ، رم رع وإ 

  وده  و    ،  ريا ا

    أ    ول وام ،  م

 .  

و  ظ أا   ن  د ، م ا ء

 ُو ، ا ت  إ   ن أ 

 ود  م    ، ةة وا م

ء واا . ،    ه هوا   ن حأ

  ن  أ  و ،   ر    ىإ

  بوا  .    ا  وا ،   ر

 ا   ا أر  ..   ها أ  أدرك

 د.  
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  ل اه أ  ن   دا م وا ،  و

  ةرة امة اأ  ، ء ده ى  ت اط

 ادأ  دا     ..أن ن  إ ا  

  ظ ا ، ت   ا ااد ا  أر ت

امار ل ار اي  ا و  ا ، وام ااء 

 ده  أي  أ ا ا م   . اءأ أ

 أدوار ا  اتاا    ،  وأ اا

ا    جا   ةوا  إوراء  إم ،

 ن ا   .  )روب (  ، نا 

    ء  ءا ر اف ه او  ،

 ، ا  ، ة ، أس دون اا   ا 

 ا  إ أم وو  مرة  ا و ّ اة ، 

ا  ارى سا   ةو ة إراد .  وف ن

 ،  دا أن  ه رب ، ا    ف

 ر   وا  رض وا إ ا دا ،    

 . ه  راا و      وف دا

 ل آم   

    ، أ      وة ي  ا

  و مت ازل   لر  ، ه ا



ق ا ةيء ا  تا  ى أ ، ت

  أو إذا أ ، ا  أ  ق  ن ، أ  

  ، وا ا و ر  ءدأ  ا وأ 

  ا  وأودع راافا . نو   ب ، 

      ،  م   أو     

ارا    ، وة : وب ،    ل  .. وج 

 و ااد ،    ر اح وارات ، 

واه  ، اراوزرات ا دة  دا  ارد 

  تووا ا   ..     وة

  . ة

    ، وف ل  ء     ا  ام

   ،   إ  ،     اال 

  ع أ إن أراد د و ،وا   ا  أن

ا    ر و  إذا ام     
  

  ق ا أن    ق ات أهأو أن  أ

 ة أ   د أ . أب أ ، أو أن ن 

  أ   ر       ، اإ

  ذ   ق ا ا ،هأ  مإم و رأ  رارا م

م  هض أ  .  

 ا ا ا ا و ا  

 ؟ .   



  اتو ى ا ب ، ر  أ ز   

   ّ  ، ةء اا راتوا  إ    و ،

 وا  إ ،أ  رأى م  او...   
  

م ه  اة او واة ا   وف إ ة 

   ة رة  و  ت ،  ا  

ب أ  ز   ف مو  ا  ، د

  ارة 

    ا  ،   ا ا رأ م  

  ا ر أ وف ، إم  رأ أظ   

 ل:   

  ا  إم ..  

 ط:  

  اأ   )م    (  اوة أ   إم ،

 أ  

  ا   ا ، إ و  ا.  

  ها ا   ذا ، أ.  

  كإدارة ا         أن أو

   ، و إن إدار  ج إ  إ أن اج  ن 

راد أن   و  ،  ع     وه ، 

   نو ، زو ط أم  ا ،  إ ه ووا 

  و و ن دة ، و  ا  ا وب أ



 زوا ه أأ  نا ن ، و  و ا 

،   ا    ف   ج أ اأة أ

  ُو ِ    فا ه ،  أ أن و   ر

   ا  إ أن ذ ن زو   واج ! د

أ ا أمظ  ،  ان أن أ زو ه ، وأ  ح 

  . ا إ ، دوه أ طده

  ذا؟  و  جا   

 ه ا ، أأ إ   .  

 أ  رأ ا   و  ن و  وف ن ،

 وف ل    ام ، ط اتم   

 ن أن    ا  نانإمد واا  إ  دّو

  ، ا ا ا ا  ن أن    ، ا ا

 أ  ر أنأ      .  

  وأ و    ء ، وإذا رةأ ا

و  ى  ، ةا   أ م  أ ، ا 

   ى أدتب أك أ هوأ .   

  ي ؟ب أأ  

 ُ ن ، ووف ا   ا ا   ، ىة أ ا إ

  رام و .  

    كأ .  

   :  ،  ماف



 ح أو اا     ل ؟  رات  

   ر او ة واا  ر  د و  ،   

   ة م ا أ  ، ذ  ل  ، أ

  .  اح وارات
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مر  س لا ا   أ  اا و ، را

وو  ا    اداء   ،  ال آر 

ات  ا ا وأع ار ، و ال ذ ا وإن 

ّ ، ا ا   و أن ر إ ذ  م 

ااب ،    و ،ى آر  ا رة  ا 

  ء وود ، ا    اا إ امة ي 

 ، وا ا  ء ام  ا أ   ، راتا

  ءا ض ود اا   هخ وا ىو

  و  روي  ،   ،  ا ، أ ا ا  و

 ا ه ا  اد و  ا  ت ذا  

 ء     أن  ر ا    ن  و

  . وُ ده 

 أ و  إ  ،  ة اام  ان ن  

 ؟ أ أم  ، و   

 :   

  ان ؟ أم  

  أم  ، ؟م  

  م      ،لو: 

  ؟  ه  



 أ ان إ م م  ل إو ،   

   م..  

    ا    ، ل:   

  ل .  

ة  داما إ  ا  ان أ و ،:  

  ؟ ا    

 لاو:  

  ال ، أا   و ، ك؟ أ.  

  ان ا:  

 ؟   لأ.   

  هأ   وة أ أن أ .  

  وة ؟  أم  

ن إ واه  ،  ن  ا مه  امف او

  أم  

    رج و ك  ك .!  

  ؟   

 أ  ل إم ذ وة و    أره  .  

       ، ا إ د  ان أ ر:  

   اد    

   ت ، ل  ر و  ا وأ م ا  ّ

 رو ه و    ا  لا  ا  



 نر .!!  

 مو ، وا ق واا  نا  ، ا أ

 ا     

  ا  بأ  و ،  س إم  

  رأ ّ:  

   .. !  و ه ا.  

  رهل امط    ا م أن أ ان أ.  

 وا أ  ،  ث     و ان فام

ِ   ا واه .ل ا    رو و 

 لار وا أ:   

    وة  أم   ان أن  .  

 ه ارأ وام ا   

  او ا   

 ة ط    ، ه ا إ  رأ  

     ا.  

 ا  ر   و د  ،  أردف :   

  اموأ   ا ّ م رز.  

 م أ ان وأروا ا  زا ا  وأم .   

  نر  ا  م و.  

   ا ظ ،  ا .. ظ أ ن ا ف أن أم  

 م  ن أ أر و ،   أم ظ  ..



  ، وأ  ن أن   ق ، وأن وو ت و

ه وأوا  ا أ .  

 ان و   يا ى ا ا  ت زو

 أن و و إ  هوا ا     

  ااااااااااه .. نر!.   

    ه دا  :   

    ا.   

 ان أ   ا.   

   :م   ه و ل

  م ّ ..  

 ة ا  ط:   

  ان أ.!  

  ان ام   ، ا    ا

    ه  ادا ن ، و  نر أم 

    ط  إن  إ  و .  

 إ وا ،  و وزو ا  ف   ا 

درج ا دة و ،  د و  دا ا أى  ل

  ن ، وو  ذا   رأي ، ود و

  وو ،   عد .  

  ؟.  

 إ ورد ا دا أ أ:   



  ءو   اه ا.  

  اد ..وا  ا   وع ار  ،     

  كو   و ا و  

   .  

 و رن وا    ،  أن ت  ل 

 ا   

 أن أ أ  و  أ  .  

 ؟ و.   

      ال  لن ا  ف أن اء ، أ 

 أ  ،  ءام   واج ءا ي أ و  

 ان أن د  .!   

 ا   زوا ا و اأ رز د ة ل  ،:   

     لا و ،    رأ  أدري  

    ن وزو ، ظ    ،   وا 

 ) ( مو ، أ و أر  يو ، اف اأط 

أ ا ا ا ا د  أم ر    .  

  أ )  ( ؟   

  ، الا    و م ، و   ف ا

  حإ  نا ّ ا و .  

 ندره ر  أن ة وما ان إ د:   

  ؟ ن ا أرأ  



     ن ،   ا  د ط  رأ

 أر  ب ة.  

 وأ إ أذ رؤ     ، را ه.  

 ت ا إ أذم  و ، م ان إ واه را  ث 

 ا ن دة أ إ ن ، ر  واه ب دون 

  ا   ،  .  

   أن ا أ ة أ أر   ه.  

 مأ  ز و و   نر  ، ان ا أ 

   :ظت ة

  ة ةا  

 ا  ر ،  ر إن أر  ف ا  ّ

  أ و.  

       ، ء ا إ  

أ اة ا  را.  

 ا  ل:   

   زوا  ا  م ل أه ا  رأ 

  .ن 

  ها و ، ا إ   سا  ر . 

 
  



 أ  نفة ا  و     ،  

 ، رد ا ، س ظ  ءا إ دا ا  مو 

 اب  و  ..  اا ، ا  أ ا اد

  ت ،  زو م مو ط ا   ، زو

      م  ت ردة  داءا

، وه   ، أو ز ّ أ   اذب وام وذاة 

م أ  أةاو ة ا  ود  .  

 م  ، را  ام   وو   و

   و    م  ن أم وظ ، و .. م

وغ ا  ،     إ  ،  ها ا اي 

ي ا أوض ، اي  ف     أ وب  ءه

ره  أ    ا ، إأم ،  ا إ واه 

  إن .  ه إنء وا  أ  أن ا ه اأ

 أن  أّم ول ، وا ا  م  إذ أن ، ا  

  خ م   ،هوأ  و    ان ا  

      ا  ، هءأ  ا 

 ن ا ، و ع واه     ا

وت او ط ا .  

 ن . 

  ،    ددة ه ان  ن  إ

 إ وم ، وزا  ،  ان أردف:    



  رؤ  .  

 ؟ ا    

  نر  ، .  

 نر  ..  نر  !  

  ف إ  م  أ   ان ،  أ 

  ردا    ا  ن ، و 

 إ ور ، وما   مول أو :   

     ، ا أ أ إ .  

  ة ان ور    ان أن ة د

 ا  ر إأ  ، اد ا  ول   يو

   

  ي  ن و أمو ا  ا ا  و أن م.  

 رة م ور ، ء واا    ولا   

  . و   ا ب اة ، 
  

   :و ا ل  ان

    ن  رة  د  و ،.   

د    ا  ن  ا    ان ا

وء ، م  أول  و  ه  زاو اء أ اة، 

  أ ،  ه  ء ، ا ا  و 

  و إ  أن ا و   أن  

 .!  



 م  إ ا ن ور م ،ا   ل:   

  ا.   

   : ا ول

 ن ا و ا  أن أر  .   

  إ ود  ك ،  م  ن م 

  ..ا  اى 

   ا. 

 دان ا و إ .  

  اد   أؤ.  

 نر   أو  ، ا   ا .  
   

 را ان ب إذن ، و  ح ا ا  ، 

 ا إ  با  وط ره إ   ا ..  ا

 أ  ااااااه أ ، ا ا ط  ومي أن ار 

ار    ،       . ا ؟

 رأ  ه  ع و .  رأت  ذرا  ن

 أ  اا إ ة ا  :   

   ..  

 رخ   ة إظم و:   

  م.!  

 ه ك د ، و وردف ا ، داإذا م د:   

    .  



 دد أ  ا و إ ا ا و   ،

  ن نو ،  نر إ ر أأ:   

  ن  نر   .  

 رأ   د ه ، و ةة وا ك   ه ا 

   : ء

 و أ.   

 ا ا  ارك:   

  نر ِو و ة أْ  ،و ا دك إ ء ا

 ،وأر   يو ، ق ا     نو ، أ

أ  ر  ت أو أ  ا  نمو .  
  

 ن ا ا وم ،  ر  و دة رزة 

  ت ا   ، و اث ، اا ر و 

   :  م إ أ  ، مت إ ن مة ردة

  عا  ا .  

أ و ، و   ب اان أ ن    رد

 ت  ،   ، أ    ةظ را أا 

 ا  و  ا ا  .  

اا  ا :   

  را .  

   :ل رن   ا  ة

 ؟ ا  و.   



  د  را م م :   

 ؟ إ أر و.   

  و زو م  أ و ،  ء زوا  

ُ  أم  ،  ض ا ا   .. م ذ و

 .  

""  ن   اسأ  ن ر  ددت ا

 و ، :  

   .. !   وك.  

 ،  تو     إ  و ه ام

 :  

  ن  إ أر .  

 ا ا وز ا   ّ  أ ُ و  و ،

   ا خ يي اما   و 

 و ع وف و  دي أ    س د

ام د ،    م ء ".   ن"

 ،  و  روح   ر  أو  ب ز

ح ْذ ااء اي ج " َ ن".  ظ  اأس 

 َ  و  أو ،    رما و  و أم

 ر  ا   ظا رو . "ن"  

ام     ،  ءا أر ، أر  ."ن"   أ

   أن  ي ..وانات ا  .     



 ب أ رب إ  أ    ، أ  ان أ

    يا ا  ا .  أ

    اا إ وو ،  د ن و و  اا

  دث  ءن ا .  ةمب ا   ا

  ،   م  ،  أن أ   د أن   الا

م إ .  اك  ،  د ن  د  أي ال

  ال اوا ،     م  ن

   :ت ري ن  مط   زه ا ، ل

  !.   

ّو ا    ء ارتت ، وا  وم

 ا أ و  ةو.. 

  رة :   

   .  

و  ء ه  با    ،د ةو   ل

ا:   

 ردد .   

 لم:   

 عا أر  .   

ا  ل   :  

  وك ن .  

 ل ،   ت إو :   



 و   ، إ د    وأم .   

ال ا:   

  !.   

رأي أ ا ان ل:   

 أ  ا رأو .  

   :ل ن

  ا  أ    رر ، وأا   روأ ، 

      زو  زلأ   ،  أن وأر ، 

  أو ا    ار  ، اوط ، وأ أن 

 أ) (  وى  وأن أو ،   فأ و ي را

  .   اء

   نر ر:   

  ا أ  ، ا  ج  ي ّ ، ن  أط

 أ م مّ و ،    ه ا إ  

ا   نك اأ ي ، و ن وظ .  

 ان أ :   

 ة ةة ا  .   

وا  ا ا دوي ط  ا ة ، وا  ا

ّ رق مات وإطت وذت     ،  وة

ا    اج از.   

   :وارض    ر ل رن



 ث ؟ ذا.   

 ات ا  او أن ا .   

 ا أ لد و :   

   ، رو ا وأ ، ا   ك ا اا

 أ  ج .  

 ن ؟ة اا وأ.   

  ف  ةا   إم  ، ا دا  . 

   : ل، أر  ماف 

 ّد ا اا   ب ا أن  ،  .. دا

 أ  .!  

 ن ل:   

  ك  ن ..  

ى     ة ه ا   و ا رة ، 

و    وان  ،  وا طاف ا ، م ات 

أو وج أ  ، و إ اس  ا  أط   دل

    دا م ، ةات اا  د

  .. ا ، وطت ات  اذان 

 ف وف ل:   

 ن   كأ ..     ا.  

 ذم ا   ذن ا ولة،  أ  اتا 

  رأ    تا  اره اإ  



 ، زم  رة إ ان و  ،   حا

 رة ، ود اط ةو وأ  تن و إ 

ت رأ ا   توأ ر و . رأى  ان

    ، ا  ار  ر  

  . و   .. وأ  ارة
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