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 الفصن األوه

 "صديل جديد "

ًُا  َا ْػُع بككصل اؿص ف سٓػصُع هطاٖصل  ذص       زا٥
ساؿص    فعحٛظ٠  ٚ عحٛظ  ذ  ف ٚ بؿاب  ذ  ستا٠فَطاٖك١

٫ٚ  فاؾُٝصٌ ٫ٚ ايكيصٝ    ٫ ٜعطف ا٭عُاض نُا  ْ٘ ٫ ٜعصطف 
ايهيري ٫ٚ ايكغريف سهصٌ َصٔ      ٜعطف ايغين ٫ٚ ايفكريف ٫ٚ

سٗصٙ ٖٞ قصفا  اييؿصطف ٚيهصٔ قكصتٓا     فجػسٙ قً  غٝر 
ٔ        اآلٕ غطٜي١  بعص  ايؿص٤ٞ ٚيملا صا اعٓصا   ٖصصا ايٓصٛ  َص

 .قفا٤ْازض ٚنُا غٝرسث َع بملًٝٓا فاؿ 

ا ٓملكصص١  بصصس   قكصصتُٗا   َسٜٓصص١ ضٜفٝصص١ قصصغري٠  صصسع٢
سٝٗصاف سهاْصه ٖصصٙ     اييٝها٤ف يهثط٠ ايٛضٚز اييٝهصا٤ ا عضٚعص١  

سهاْه ٚنأْٗا بًس٠ نصيري٠    ا س١ٜٓ َػتك١ً بػهاْٗا ٚذهَٛتٗاف
غطَب١ِٝ ا٭قصٍٛف نصإ    ٬َٝٚاَط  ٘  ز٬َٜٝسع٢   حيهُٗا ضجٌ
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ا٭قغط ْٚازض ا٭نرب ٚيسِٜٗ ستصا٠  صسع٢    ْٝؿإيسِٜٗ قيٝنيف
ٔ  ٖٚٞ ا٭نرب غًٓاف ذٝث  يًص     لًٝٓا ٔ  اـاَػص١ ٚايعؿصطٜ  َص
ٙف ٬َٝز َٔ اـاَػ١ عؿطسكس نإ ٜيً   ْٝؿإٖاف  َا عٔ ٬َٝز

ْصازض  بهع  ٜاّف ٜط از  ٚ ْازض سهإ قس بً  ايػٔ ايعؿطٕٚ قيٌ
 إذس٣ اؾاَعا  ايهيري٠

 خاضد ا س١ٜٓف سهإ ي٘ ايهثري َٔ ا٭قسقا٤

ًًََها  ٚا عحيني ٖٓاىف سكس نإ ابٔ اؿانِ ٚ نثطِٖ 

 يًٓكٛز ٚ نثطِٖ مجاًيا س٬ َيايغ١   شيوف سهإ

 ميتاظ بايؿعط ايييٍن احملُطف ٚايعٝٓإ ايػٛزاٚا ف

ٍٍ ٥٫ل ٚشٚ ب١ٝٓ جػس١ٜ جٝس٠ف نإ ميتاظ  ٚشٚ طٛ

 بايُٓـ ع٢ً ٚجٗ٘ف ٚاييؿط٠ اييٝها٤ اؾ١ًُٝف سهٌ

 ٖصٙ ايكفا  ناْه غتحس َٔ ٜعح  بٗاف ٚيهٓ٘ مل
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 ٜهٔ ٜٗتِ ٭ٟ َٔ ٖصا ايه٬ّف سهإ نٌ َا ٜطٜسٙ ٖٛ

 ٚبإٔ ٜيس  ذًُ٘ ايمل بإٔ ٜتدطد َٔ ؽكل 

 نؿدل ْاج ف سهإ َعس٫ ٘  قٌ َا ٜكاٍ عٓٗا بأْٗا

 ممتاظ٠.

ِّ زٚاَ٘  ِٔ عُٜ٘صٖ  ْازض    ٜا    ايكياح َع اب

 ف ٚايصٟ نإ َتهرًباذطبٚقسٜل ايملفٛي١ 

 َٚتغملطًغا بكفت٘  ذس  قاضب اؿانِف نُا  ٕ

 اؾُٝع نإ ٜٓك  ْازض باإلبتعاز عٓ٘ سٗٛ ٫ ٜٓاغ 

 ؾدكٝت٘ف ٚ   ذس ا٭ٜاّ اػ٘ ْازض َع٘ إىل

 اؾاَع١ يٝكسَٛا  ذس اإلَتراْا ف ٚبعس خطٚجِٗ َٔ

 َط اًذا يإلَترإف  َا عٔ اإلَترإ ٚنعاز ٘ نإ
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 سهإ قس  ظعح٘ سأنملط يًغٝاب عٔ اؾاَع١ ذطب

  غيًٛعا ناٌَ زٕٚ ذت٢ بإٔ ٜتهًِ َع ابٔ عُ٘

 ْازضف ٚايهثري ٚايهثري َا ذسث َٔ ٖصٙ ا ٛاقف

 ايػدٝف١ ذت٢  ْ٘ نإ ٜغاض َٓ٘ إىل ذُس نيريف ٚيهٔ

 ْازض شٚ ايكً  ايملٝ  مل ٜأب٘  ا حيسث سهإ ٜكسؽ

 ايكساق١.ع٬قا  

 بس     إذس٣ ا طا  قك١ ْازض ا دٝف١ َع

 ع٢ً قسٜل ي٘ ذطبإذس٣ ايعكابا ف عٓسَا عطس٘ 

ٍّ َٔ ا٭ٜاّ ٚ ثٓا٤خياب  اؾاَع١ ٜسع٢   ف ٚ  ٜٛ

 عٛز ِٗ َٔ اؾاَع١ إىل ا س١ٜٓ....

  ا  ْه َتٛ ط إىل ٖصا خياباؿس؟". "َا خمليو ٜا 
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 ذع١ بأْ٘بعس ٬َ خيابقاهلا ْازض يكسٜك٘ اؾسٜس 

 ع٢ً ْازض: َا خيابقيٌ  ٕ ٜطز  ذطبَتٛ طف سكاٍ 

 خمليو ٜا ْازض؟ َٚا ؾأْو ذت٢ ب٘؟.

 " ا  ْه غانٌ  إىل ٖصا اؿسف  ضز  اإلط٦ُٓإ

 عًٝ٘ ٚذػ !".

 ف سػ٪اٍ ْازض ملذطب: ٫ عًٝو ٜا خيابسأجاب٘ 

 ٜععحين  بًس اف ٚ ْه ٜا ْازض  ْا يػه َتٛ ًطا س٬

 عٛ يًكًل. كًلف سًٝؼ ٖٓاى َا ٜس

 ٚقيٌ  ٕ ٜهٌُ ذسٜث٘ف ٚ   ذس ؾٛاض  ا س١ٜٓ

 اـاي١ٝ ذاقط ِٗ فُٛع١ َٔ ا ًثُني سهإ

 عسزِٖ ٜفٛقِٗ بهثريف ستكسّ  ذس ا ًثُني ٚقاٍ: بٌ
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 ٖٓاى َا ٜسعٛ يًكًل ٜا قسٜكٞف سأْتِ يسٜهِ ؾ٤ٞ

 ْطٜسٙ اآلٕ!.

 عٓس ض١ٜ٩ ْازض هلِ بس  اـٛف ٜتًُه٘ ٚيهٔ عٓسَا

   ٖصٙ ايًرع١ متًه٘ خٛف  نرب َٔ خيابْعط إىل 

 اـٛف َٔ ايعكاب١ اييت ذاقط ِٗف ٚسحأ٠  غكط

ًًا ثِ قاٍ: َا بايهِ ٜا  ْازض ذكٝيت٘  ضٍنا ٚ كسّ قًٝ

 ضسام سًٝؼ ٖٓاى َا ٜسعٛ يًدٛفف سِٗ فطز

 فُٛع١ َٔ ا ط عيني يصيو ُٜدفٕٛٚ ٚجِٖٛٗ.

 ٚبعس  ٕ ا٢ْٗ مجًت٘ إغتعس ٚاؽص ٚنع١ٝ ايكتاٍف

 ٚ ثٓا٤ نرها  مجٝع ا ًثُني َٔ ذٛي٘  عطض

 ْازض يهطب١ ع٢ً ض غ٘ َٔ خًف٘.
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 نإ ْازض ؾحاًعا ٖٚصا نٌ َا حيتاج٘ ايؿدل

 يًتكسٟ  ثٌ ٖ٪٤٫ اؾيٓا٤ف ٚيهٔ ايثك١ ا فطط١

 با٭ؾدام ٖٞ َهاز ايؿحاع١   ذٝا ٓا ايٛاقع١ٝ.
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 الفصن الثاني

 ."هذا وا آه عميه الوضع "

 ت٢ إغتٝكغ ْازض بعس  ٕ سكس ٚعٝ٘ ََٔط ايٛقه ذ

  ًو ايهطب١ اييت  عطض هلا  ثٓا٤ إغتعسازٙ

 يًتكسٟ ٭ٚي٦و اجملطَنيف ٚبعس  ٕ  سام ٖٚٛ بني

 ٜسٟ ؾدل غطٜ ف ٚعٓسَا غأي٘ شيو ايؿدل عٔ

 غي  ٚجٛزٙ ٖٓا   َٓتكف ا ُطف  جاب٘ ْازض

 بأْ٘ نإ قس سكس ٚعٝ٘  ثٓا٤ عٛز ٘ َٔ زٚاَ٘ف سأقط

 ٘ إىل بٝت٘ س٬ذغ شيو ايؿدل بإٔع٢ً  ٛقًٝ

 ْازض ٖٛ  ذس  بٓا٤ ذانِ ا س١ٜٓ اييٝها٤ف سػأي٘ عٔ

 غيي٘ عٛز ٘ َؿًٝا ع٢ً ا٭قساّ سًِ جيي٘ ْازض ع٢ً
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 شيوف ستؿهطٙ ٚخطد َػطًعا َٔ ايػٝاض٠ قيٌ ض١ٜ٩

  ٟ  ذُس َٔ  سطاز عا٥ًت٘  ا ذٌ ب٘ف ٚعٓسَا زخٌ

 اييابإىل اييٝه إػ٘ َػطًعا إىل غطست٘ ٚ غًل 

 ٚذاٍٚ َطاقي١ اؾطح ايصٟ خًفت٘  ًو ايهطب١ف

 يٝػأي٘ عٔ طبٚيهٓٗا ناْه طفٝف١ سأغط  ٚا كٌ ع

 غي   عطنِٗ يتًو ايعكاب١ف ٚعٔ غي  إختفا٥٘

 مل جي  ع٢ً َها ا ٘ ايعسٜس٠ف ذطبا فاج٧ ٚيهٔ 

 سغه  ْازض َٔ ٖصا ا ٛقف ع٢ً عهؼ عاز ٘

 ٚبعس  ٕ اْت٢ٗ ٚ خف٢ جطذ٘ خطد إىل غاذ١

 اييٝهف ٚجًؼ نعاز ٘ ع٢ً  ذس ا كاعس   ذسٜك١

 اييٝهف ٖٚٓا غٓط٣ ثاْٞ عاز٠ غ١٦ٝ بعس ثكت٘
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 ا فطط١ف ٖٚٞ إزَاْ٘ ع٢ً ايسخإف سهعاز ٘ اي١َٝٛٝ

 جيًؼ   ْفؼ ا هإ ٜٚؿعٌ غٝحاض ٘ ٚميػو  

  ذس ايهت  ٜٚيس  بهتاب١ نٌ َا ٜأ ٞ   باي٘ف

 ين َٚاٚايغطٜ  بأْ٘ نإ ٜهت  َا   عكً٘ ايياط

   باي٘ ا دفٞف سًِ ٜهٔ ٜؿاضى اآلخطٜٔ ها ٜهت 

 سهت  اآل ٞ ٚقتٗا:

 " ٜٔ  َْهف ٫  عًِ َٔ  َْه ذت٢ ٚيهٔ  جٝيٝين

  ضجَٛى  ٜٔ  َْه؟ ذػًٓا ٫ ِٜٗف ٚيهٔ َا  عطنه

 ي٘ ايّٝٛ نإ غطًٜيا سكس بس    ؾو بأذسِٖ بعس  ٕ

 ْكرتٝين بصيوف نٝف اغتملعَه سعٌ ٖصا ٚ َْه

 ف س٬   ٛقع بأْين غأجسى   ٖصا ايعاملفطز ِٖٚ
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 احململِف ٜعتكسٕٚ بأْين ٖاز٨ ٚيهِٓٗ ٫ ٜعًُٕٛ

 َت٢ غٝٓفحط ٖصا ا ٛقس اهلاز٨ف إْين  ْتعطى ٜا

 مجًٝيت آغٝا".

 ٌٖ ٖصا بايفعٌ َا حيسث؟ ٌٖ بايفعٌ ٖٛ ٖاز٨ إىل

 ٖصا اؿسف  ّ سكط ٭ْ٘ ٜٓتعط  ًو ايفتا٠ آغٝا َٚا

 طز ِٖٚف سٗصا َا  ثاض ؾوَككسٙ َٔ قٛي٘ بأْٗا ف

 بعس  ٕ عًُه بٛجٛز ٖصا ايسسرت َٓص  لًٝٓاؾكٝكت٘ 

 َس٠ ٚبعس  ٕ قط   َا نتي٘ قيٌ قًٌٝ بعس زسٓ٘ ؼه

  ًو ايؿحط٠ف ٚاييت  ٛجس   بػتإ اييٝه زٕٚ عًِ

 ْازض بكطا٠٤ ؾكٝكت٘  ا نتي٘.

 ٚيهٔ ٖصٙ ا ط٠ ٚبعس ااعٗا بإغِ آغٝا يًُط٠
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 غ٪اي٘ عٓٗا ٚيهٔ ع٢ً ا ١٦ف قطض  ٚبسٚضٖا

 ططٜكتٗاف سأَػهه بسسرتٙ ٚنتيه    ذس ايكفرا 

 ايفاضغ١ف َٔ ٖٞ آغٝا؟ ٚ  ايّٝٛ ايتايٞ بعس ف٤ٞ

 َٛعسٙ   ايهتاب١  ؾعٌ ْازض غٝحاض ٘ ٚست  ايهتاب

 ف ٚاييت ناْه  طاقي٘ لًٝٓازٕٚ ض١ٜ٩  ذس ي٘ َا عسا 

 يرت٣ َاشا غٝفعٌ عٓس ض٩ٜت٘ يًهتابف ٚعٓسَا ست 

ًًا بٗاف  ع٢ً ايكفر١ ا دتاض٠ ٚقط  ايػ٪اٍ ذسم قًٝ

 ٚبعس  ٕ ا٢ْٗ غٝحاض ٘  َػو بكًُ٘ ٚنت   س٠

 ثٛاْٞ ثِ  غًل ايهتاب ٚٚنع٘   َهاْ٘ ا عتاز ثِ

 شٖ  إىل غطست٘.

 إىل اييػتإ ٚ َػهه   ايهتاب  لًٝٓا ػًًه 
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 ٚعٓسَا قط   َا نتي٘ ُقسَه َٔ شيو سأغًكت٘

   ذس ايٛضزا  اييٝها٤غطًٜعاف ٚ خص  ؼسم  

 ٚزَٛعٗا  صضف ع٢ً خسٜٗاف سٓازض قاذ  ايكً 

 ايملٝ  ٚايكفا  اؿُٝس٠ف ٚقاذ  اؾُاٍ ا تُٝع

 ٚاهلاز٨  َاّ اؾُٝع  خص َٓعملف آخط بٓعط

 ؾكٝكت٘ف سكس  قي  شٚ ؾدك١ٝ غاَه١ سعًُه بأْ٘

 َكاب   اإلنت٦اب  ٚ  ٟ َطٍض ْفػٞ غٝ٪زٟ

 جٛاب٘ ع٢ً ايػ٪اٍ يفعٌ نٌ ٖصاف ٚ  ايٓٗا١ٜ نإ

.ٖٛ 

 " َْه ٖٞ آغٝاف مجُٝعٓا آغٝا ذت٢ لسٖاف سٗصا َا

 آيه إيٝ٘ ا٭َٛض"..............
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 الفصن الثالث

 "أنا هنا وأنا هناك "

 ٚ  ايّٝٛ ايتايٞ شٖ  ْازض إىل زٚاَ٘   اؾاَع١ف

ًُا:  ا مل  طز ذطبٚعٓسَا إيتك٢ بإبٔ عُ٘   قاٍ َيتػ

 ٜا قسٜكٞ. ع٢ً َها يت   شيو ايّٝٛ

 ا تعحطف: مل  ض٣ َها ا و ٜا ذطبسأجاب٘ 

 قسٜكٞ.

 سطَك٘ ْازض بٓعطا  ذكس ٚيهٔ   ْفؼ ايٛقه

 ذاسغ ع٢ً إبتػاَت٘ اَاّ اآلخطف ٚقاٍ بعسٖا: َا

 ايصٟ ذسث   شيو ايّٝٛ.

 بٓعطا  غطٜي١ إلغها ٘ف ثِ قاٍ بعس  ٕ ذطبسطَك٘ 
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  خف  قٛ ٘: غأخربى سُٝا بعس.

 زاعٞ هلصاف س٬  ذتاد ٭ٟ  ربٜط. سكاٍ ْازض: ٫ ٫

 ثِ اػٗا ن٬ُٖا إىل احملانط٠ف ٚبعس إْتٗا٥ٗا شٖ 

 ْازض إىل زٚض٠ ا ٝاٙ يٝغػٌ ٚجٗ٘ف ٚ ثٓا٤ ْعطٙ  

 ا طآ٠ ٫ذغ عٕٝٛ غطٜي١  ٓعط إيٝ٘ ٖٓاىف ٚعٓسَا

 ْعط إيِٝٗ ٚغأهلِ عٔ شيوف قاٍ  ذسِٖ: ٫ ؾ٤ٞ ٜا

 قسٜكٞ.

 ٝاٙ ساقتسَه ٜسٙٚبعس إْتٗا٥٘ خطد َٔ زٚض٠ ا 

 بأذس اإلطاضا  سُحطذهف ٚيهٔ مل ٜطاٙ  ذٌس ٚقتٗاف

 سأغط  بإَػاى اؾطح َتٛغط ايعُل ثِ  ٓاٍٚ

 خيابقُاؾ١ ٚيف بٗا اؾطحف ٚاػ٘ إىل نٌ َٔ 
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 يًعٛز٠ إىل بٝت٘ غرًيا ع٢ً ا٭قساّ بعس إْتٗا٤ ذطبٚ

 زٚاَ٘ف ٚيهٓ٘ نإ خيفٞ ايكُاؾ١ ٚاؾطحف ٚ ثٓا٤

 اظًذا: إٕ ظٗط يٓا  ٟ ؾدلمم ذطبغريِٖ قاٍ 

 ًَثِف س٬  كع َغؿًٝا عًٝو ٜا ْازض.

 ع٢ً شيو ٚيهٔ ْازض مل ٜكٌ  ٟ ؾ٤ٞ خيابسهرو 

 خاق١ بعس  ٕ قاٍ بأْ٘ ٫ ٜطٜس  ٕ ٜػُع  ٟ  ربٜط

 عٔ شيوف سطز عًٝ٘ بإبتػا١َ. ذطبَٔ 

 ٚعٓسَا ٚقٌ إىل بٝت٘ إػ٘ إىل  ذس اـسّ  

 ا ػتؿف٢ يٝساٟٚاييٝهف ٚقاٍ ي٘ بإٔ ٜأخصٙ إىل 

 جطذ٘ ٚعٓسَا سعٌف إػ٘ إىل قػِ اإلغتكياٍ

 ف ض كا٤ٚ خربِٖ عايت٘ سأخصٚٙ إىل ممطن١  سع٢ 
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 ٖٚٓاى اغتغطب ْازض َٔ ٚجٛزٖا سكس نإ ٜعطسٗاف

 سكس ناْه  عٌُ نُُطن١   اؾاَع١ ٚقس ػٓ 

 اإلػاٙ إىل ٖٓاى عٓسَا جطح يهٞ ٫ ٜتًك٢  غ١ً٦

 ايكسس١  ْ٘ نإ قسَٓٗا عٔ غي  اؾطحف ٚيهٔ 

 ٚجسٖا   ا ػتؿف٢  ًٜها.

 "ْازض!!".
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 الفصن الزابع

 "قزار وفاجئ"

 مل ٜهٔ يٓازض  ٟ ططٜك١ يًرتاجع سُس هلا ٜسٙ

 اجملطٚذ١ يتعاؾٗا ي٘ف ٚعٓسَا عاؾت٘ غأيت٘ ٖٚٞ

  ًف ايؿاف ذٍٛ ٜسٙ: َت٢ ذسث يو ٖصا ٜا ْازض؟.

 مل ٜهٔ ْازض َٔ ايٓٛ  ايصٟ ٜهصب    ٟ ؾ٤ٞ

 سث سأخربٖا اؿكٝك١ سكسقت٘ف سكس نإ  عًِحي

 ا٭خط٣ بإٔ ْازض قازم   نٌ َا ٜكٛي٘.

 َٔ ػتني  ايعاّ اي  ض كا٤ناْه ا ُطن١ 

 ٖاف سهاْه  عٌُ نُُطن١   اؾاَع١ ٚنع٬ٌَُٝز

 إنا    ا ػتؿف٢ يتعٌٝ عا٥ًتٗاف ٚبعس إْتٗا٥ٗا
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 َٔ َعاؾ١ اؾطح ؾهطٖا ْازض ثِ غازض ا ػتؿف٢

 إىل بٝت٘ َع ذاضؽ ا ٓعٍ ايصٟ جًي٘ إىل ٚعاز

 ا ػتؿف٢ف ٚعٓسَا زخٌ إىل اييٝه ض  ٘ ؾكٝكت٘

 سػأيت٘ عٔ غي   أخطٙ   ايسٚاّ؟.  لًٝٓا

ًًا: يكس  أخط  اْا ٚ     ايعٛز٠ َٔ ذطبسأجابٗا قا٥

 ايسٚاّف ٖصا َا ذسث سكط.

 : ذػًٓا ٫ ِٜٗف نٓه  ضٜس إخياضى بإٔ لًٝٓاسكايه 

ٌِ بٞ   ايساخ  ٌ ٜطٜسىف ٚ ْا غأشٖ  ٭ض٣ َا ذ

   ايملعاّ.

 "غأسعٌ ٖصا".

 نإ ْازض خيفٞ اؾطح ه٬بػ٘ هلصا مل  ٬ذع٘
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 ف ٚعٓسَا شٖ  يٛايسٙ  َطٙ باؾًٛؽ ثِ قاٍ لًٝٓا

 بعس  ٕ جًؼ: نٝف ذايو ٜا بين.

 "غري ٜا  بٞ".

 "ذػًٓا نٓه  ضٜس غ٪ايو عٔ إٕ نٓه َط اًذا  

 جاَعتو؟".

  ْا َط احف ٚمل   عطض يًُؿانٌ ٖٓاى"ْعِ ٜا  بٞ 

  بًسا.

 سكاٍ ٚايسٙ: ٚيهٓين اعه عهؼ ٖصا.

 "َاشا اعه؟".

 بأْو  عطنه يًهطب ذطب"يكس  خربْٞ ابٔ عُو 

  ثٓا٤ عٛز و َٔ اؾاَع١ف ٌٖ ٖصا قرٝ ؟".
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 "ْعِ ٜا  بٞ ٚيهٓين نٓه  جٌٗ ايػي ".

 " اشا  خرب ين بأْو َط اح    ًو اؾاَع١ إشا؟".

 قاٍ بأْين يػه َط اًذا ٜا  بٞف ٚيهٓين  ًٜها"َٔ 

 مل  نٔ  ضٜس إظعاجو".

 "٫  كًل ا٭َط ٫ ٜععحينف سكس نٓه  ضٜس ْكًو إىل

 جاَع١  خط٣ َٓص اييسا١ٜ".

 قسّ ْازض مما قاي٘ ٚايسٙ سكاٍ بكٛ  ضاس : ٫ ٜا

  بٞ ٫  كٌ ٖصاف سٗصا َػترٌٝ.

ًًا  بًساف نُا قًه يو غُتٓكٌ   ٫ٚ"٫ يٝؼ َػترٝ

 عٛز٠   ن٬َٞف ٖٝا عس إىل غطستو".

 ٚقف ْازض َػطًعا عٔ ا كعس ثِ عاز إىل غطست٘
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 ٖٚٛ َٓععخف ٚعٓسَا جًؼ ع٢ً َكعسٙ بس  ٜتُتِ

ًًا: ئ  ْتكٌ ذت٢  نتؿف  َط نًًا َٔ   ذطبقا٥

 .خيابٚ

 نإ ْازض ٜػع٢ يهؿف اؿكٝك١ ٚيهٔ قطاض ٚايسٙ

ًَا.  ا فاج٧ نإ قاز

 ٘ ْازض إىل ايسٚاّف ٚبعس اْتٗا٥٘ٚ  ايّٝٛ ايتايٞ  ٛج

 بأْ٘ ٫ ٜطٜس ايعٛز٠ َعِٗ ذطبٚ خياب خرب قسٜكاٙ 

 ايّٝٛ ٚمل ٜي  هلِ عٔ ايػي ف ثِ  ٛج٘ َػطًعا إىل

 ٚ خربٖا عٔ قطاض ٚايسٙ ٚبأْ٘ ٜطٜس  ض كا٤ا ُطن١ 

 َػاعس ٗاف سدرب ٘ بإٔ ٜعٚضٖا ايّٝٛ   ايعاؾط٠

 َػا٤ًا.
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 الفصن اخلاوص

 "يا آسيا "وجدت حزف األلف

 "َت٢ غأجسى ٜا مشػٞف سأضجٛى يٛ  جس ذطًسا َٔ

 ذطٚسو ٜا آغٝا سػأنٕٛ ع٢ً ٖصٙ اؿٝا٠ ؾهٛضف

 سغًسا غتؿطم اؿٝا٠ مشًػا".

 ٖصا َا نتي٘ ْازض ع٢ً زسرتٙ قيٌ شٖاب٘ إىل

 ا ُطن١  ٓاقؿتٗا عٔ ا ؿه١ً اييت  عطض هلاف

 ٚ  ايعاؾط٠ َػا٤ًا شٖ  ْازض إىل بٝه ا ُطن١ف

 ٚعٓسَا ضذيه ب٘ شٖيه إىل ا مليذ ٚ َط   ذسِٖ

 بإٔ حيهط ايك٠ٛٗ يًهٝفف  فاج٧ ْازض ٚ ػا٥ٌ عٔ

 إٕ نإ يس٣ ٖصٙ ا ُطن١ خاز١َف ٚعٓسَا عاز 
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 إيٝ٘ ٚجًػه ع٢ً ا٭ضٜه١ف قايه: َطذًيا بو ٜا

 ْازض.

 سكاٍ ْازض: آغف إلظعاجو   ٖصا ايٛقه.

   ٖصا "٫ عًٝو ٜا ْازضف سأْا َٔ  خرب و بإٔ  أ ٞ

 ايٛقه ٭ْ٘ ٚقه سطاغٞف ذػًٓا زعٓا َٔ ٖصا

 اؿسٜث ٚيٓسخٌ   َٛنٛعوف اؾطح يٞ ا٭َط

 َٓص اييسا١ٜ".

 سأخربٖا ْازض عٔ اؿازث١ اييت ٚقعه هلِ  ثٓا٤

 عٛز ِٗ َٔ اؾاَع١ف ٚعٔ ا ًثُني ايصٜٔ

 ذاقطِٖٚ  ثٓا٤ شيوف ثِ  خربٖا عٔ قطاض ْكً٘ َٔ

 اؾاَع١.
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 بأْٗا غتراٚض بع  ستعاطفه َع٘ ٚ خرب ٘

 ا عًُني عٔ ا٭عرتاض ع٢ً ٖصا ايكطاضف ٚقايه

  ًٜها بأْٗا غتيرث ي٘ عٔ غي   عطن٘ هلصا

 اؿازث ٭ٕ ايهثري َٔ َٔ ٜعٚضٖٚا   ايعٝاز٠

  خربٖٚا عٔ  ٚي٦و اجملطَٕٛف ٚ ثٓا٤ ْكاؾُٗا ًَعا

 زخًه ستا٠  ط سٟ ٜاْؼ ايك٠٬ ع٢ً ض غٗاف

 ٚعٓسَا  كسَه هلِٚؼٌُ زي١ ايك٠ٛٗ بني ٜساٖا 

 ٫ٚذغ ْازض ٚجٛزٖاف ضَكٗا بٓعطا ٘ ٚبس  حيسم

 بٗا ٚنأْ٘   عامٍل آخط.

 "ٖاٙ! َٔ ٖصٙ ايفتا٠ َٚا ايصٟ جا٤ بٗا إىل ٖٓا؟ف إْٗا

 سا٥ك١ اؾُاٍ".
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 ٖصا َا نإ ٜتُتِ ب٘ ْازض عٔ ض٩ٜت٘ هلا ٚعٓسَا

 قسَه هلا سٓحإ ايك٠ٛٗ  ٓاٚي٘ ٚؾهطٖا ع٢ً شيوف

 ايساخٌ قايه ا ُطن١: إْٗا ٚعٓسَا عاز  إىل

 ى  ًٜها.٬َٝزف إْٗا   ْفؼ قفا٤ابٓيت 

 مل  نٔ  عًِ بإٔ يسٜو اب١ٓ". "

 سابتػُه ا ُطن١ ثِ قايه: ٖٗٗ٘ ٖا قس عًُهف

 سيايعاز٠ ٫  خرب اؾُٝع بٗصاف ٚيهٓو َٗصٌب جًسا ٜا

 ْازضف سُٔ ااى ٚنأْ٘ ٚقفو بايٓسض٠.

ٚيهٔ  اشا ٫  ف" ؾهطا يو ٖٗٗ٘ ن٬َو مجٌٝ جسا
 . سضؽ َعٓا   ْفؼ اؾاَع١ "

 "إْٗا   جاَع١ ا س١ٜٓ ٖٚٞ  ٜها ضان١ٝ عٓٗاف

 سأْا ٫ اؼٌُ ايتهايٝف اي٬ظ١َ يٓكًٗا إىل  ًو
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 اؾاَع١ خاضد ا س١ٜٓ".

 ٖع ْازض ض غ٘ قاًٚيا إغتٝعاب ا٭َطف ٚبعس زقا٥ل

 إغتأشْٗا بايطذٌٝف ٚعٓسَا عاز إىل اييٝه مل جيس

 ػتٝكغ ستٛج٘ إىل غطٜطٙ يًّٓٛف ٚيهٓ٘    ًو ذًسا َ

 اي١ًًٝ نإ نٌ َا ٜفهط ب٘ ٖٞ  ًو ايفتا٠ اييت ناْه

  ط سٟ ايٝاْؼف ناْه مج١ًٝ يًغا١ٜ يتأغط ْازض ٚيهٔ

ًُا َا ٜط٣  ٖصا اؾُاٍ مل ٜهٔ غطًٜيا ع٢ً ْازضف سسا٥

 ستٝا  بسضجا   ع٢ً َٓٗا ٚيهٔ َا قطبٗا ي٘    ًو

 حيتٌُ ايتفهري ذت٢ شٖ  إىلايًرع١ ٖٛ قًي٘ف سًِ 

 بػتإ اييٝه ٚجًؼ نعاز ٘ ٚ َػو بايهتاب ايػطٟ

 ٚنت .
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 .آغٝا ععٜع ٞ -

 قًُه غًسا غتؿطُم اؿٝا٠ُ مشًػا

 سحا٤َ ايغُس ٚمل ٜعض  إ٫ ططٜكا

س٫ًٛ ايغُس َا نإ جا٤ يٞ بعض   ا نُٓه هلصٙ ايِؿُِؼ إ٫ 
 غطٜكا

 "إلْٞ ٚجس  ذطف ا٭يف ٜا آغٝا".

.......... 
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 الفصن الشادض

 أعدت التفكري يف األوز"" 

 ٚجس ذطف ا٭يف؟ َا ايصٟ ٜككسٙ ْازض   ٖصاف

 ناْه اؾع٤ ا فكٛز َٔ آغٝا قفا٤ٌٖ ٜعكٌ بإٔ 

 ا٭غري٠.

 "إْٗا  غري٠ قًيبف  ضٜس  ٕ  ْعط هلا ْعط٠ عًٝا

ٍٔ بعٝسف ٜا يٞ  ٚ قٍٛ ٜا يٝتين نٓه  عطسٗا َٓص ظَ

 اغترل".َٔ َتعحطف!  مت٢ٓ َا ٫ 

 نإ ٖصا َا نتي٘ ْازض    ذس ا٭ٜاّف سأغًل ايهتاب

 بعسٖا بك٠ٛف ٚيهٔ ٖصا ايكياح ٚعٓسَا اغتٝكغ شٖ 

 إىل َهاْ٘ اإلعتٝازٟ ٚ ؾعٌ غٝحاض ٘ ٚ َػو بهتاب٘
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 بٗس٤ٚ ٚبس  ٜهت  َا خيملط ي٘ َٔ نًُا   ٓاغ  َا

 سكس ناْه  طاقي٘ َٔ  لًٝٓاذسثف  َا عٔ ؾكٝكت٘ 

 سعً٘ عٓس ض٩ٜت٘ يًػ٪اٍ ايصٟ نتيت٘ بعٝس َٓتعط٠ ضز٠

 َط٠ً  خط٣ف ٚايصٟ نإ.

 "َا ٖٛ ذطف ا٭يف؟".

 سهت ..

 "ذطف ا٭يف ٖٛ غٝس ا٭ذطفف ٚ نثطٖا اغتعُاٍف

ًًا ٜا آغٝا سإْ٘  ذس ذطٚف ااَوف  سًٛ سهط ٞ قًٝ

 ٖٚصٙ ز٫ي١ ع٢ً  ْين قس ٚجس  جع٤ًا ََٓو".

 ثِ نت ..

 ٢ً اهلل ثِ"إْين  ْتعط  جعا٥و ا٭خط٣ف غأ هٌ ع
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 ع٢ً َا غٝهتي٘ يٞف سٌٗ غأجسى ٜا آغٝا".

 عحًياف ٫ ْػتملٝع سعًًا ؼسٜس قفا  َع١ٓٝ يًٓازضف

 ٌٖ ٖٛ ايؿاب ايهاضٙ يًٓػا٤  ّ احمل  هلٔف ٌٖ ٖٛ

 ا طٜ  ايٓفػٞ  ّ  ْٓا مٔ ا طن٢ف ٌٖ ٖٛ

 اهلاز٨ احمل  نُا   جاَعت٘  ّ  ْ٘ اجملٕٓٛ

 ايعيكطٟ.

ًًا   ب٘ ٚايػ٪اٍ ٌٖ ٖصا َا ٜؿعط٫.. زعٓا ْؿعط قًٝ

 ب٘ ايها    ذٝاًْا؟  ّ  ْ٘   َطذ١ً  ٓاق ؟ ٚيهٔ

 ٌٖ ٖٓاى جٛاب َكٓع هلصا ا٭َط  ّ  ْٓا غٓدػط

 ايطٖإ؟.

 ٖٚٞ  ٓازٟ عًٝ٘  لًٝٓااع ٚقتٗا ْازض قطخا  
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 يري٣ َا ٜطٜسٙ ٚايسٙف ٚعٓسَا شٖ  إىل َهت  ٚايس

 ٚقيٌ  ٕ ٜٓملل  ذسِٖ يآلخط قاٍ ْازض: َٛاسلف

 ٚيهٔ بؿطط  ٕ اْتكٌ إىل اؾاَع١ ا ٛجٛز٠   ٖصٙ

 ا س١ٜٓ.

 إبتػِ ٚايسٙ ٚقاٍ: ذػًٓا ٖصا َا غٝرسث.

 ٚعٓسَا قاهلا ابتػِ ْازض بسٚضٙ ٚشٖ  إىل غطست٘ف

 َا غي   غٝري ض ٜ٘ف ٌٖ يهٞ ٜرب ٚايسٙ  ّ َٔ  جٌ

 ايػي  ا عطٚف ٖٚٛ ايتتيع ٚايتعطف  نثط ع٢ً

 شا  ايٝاْؼ ايغطٜ  ًو ايفتا٠  قفا٤ذطف ا٭يفف 

 ٚاييت ٭ٍٚ َط٠ جعًه ْازض ٜعؿل شنط اغِ ستا٠

  َاَ٘ف  َا عٔ ايفهٍٛ ايصٟ ٜٓتابٓا اآلٕ ٖٛ عٔ
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 غي  إعحاب٘ بٗا.

 عاز إىل غطست٘ ٚبس  ٜفهط ها حيسث ٚسحأ٠ ا كٌ ب٘

 ف   اييسا١ٜ ػاٌٖ ْازض ا ها ١ ٚيهٔذطبقسٜك٘ 

ضز ْازض ع٢ً  اَػ١ ٚايعؿطٜٔبعس ا كاي٘ يًُط٠ اـ
 ا ها ١ف

 ٚقيٌ  ٕ ٜٓملل بأٟ ذطف اع إط٬م عٓسٖا قسّ

ًًا: َاشا حيسث ٜا  ْازض مما اع٘ سيس  بايكطار قا٥

 ف َا ٖصا ايكٛ !.ذطب

 ذت٢ جً  قٛ ٘ ايعا١ً٥ مجٝعٗا إىل غطست٘ف يريٚا

 غي  قطار ْازض بٗصٙ ايملطٜك١..

............ 
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 الفصن الشابع

 "هنا سنبدأ"

 ْازض   ٚقتٗا سأغط  ٚ خص غٝاض ٘ زٕٚجٔ جٕٓٛ 

  ٕ جيٝ  ع٢ً  ٟ غ٪اٍ يعا٥ًت٘ف ٚ خص ٜيرث

 ف سهإ قس ستـ مجٝعذطبٜٚيرث عٔ َهإ ٚجٛز 

 سٝٗاف ٚيهٓ٘ مل جيسٙ ذطبا٭َانٔ اييت ميهٔ  ٕ جيس 

   ايٓٗا١ٜف سعاز  زضاج٘ إىل اييٝه.

  َاّ اييٝه َع ٚايسٙف ذطبٚعٓسَا ٚقٌ اغتكيً٘ 

 عٔ غي  ٚجٛزٙ ٖٓا قاٍ: يكس نٓهٚعٓسَا غأي٘ 

  َعح ٜا قسٜكٞف ٌٖ قسقه؟! ٖٗٗٗ٘ يكس اْتعط و

 يهٞ ػٝ  ع٢ً َها يتف َٚٔ ثِ  طًكه ايٓاض
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 ٫سعظعو.

 ذسٜث٘ ايػاشدف  َاّ ٚايس ْازضف ٚيهٓ٘ مل ذطب نٌُ 

 ٜػتملع َعاقيت٘ ع٢ً َا سعٌ ٭ْ٘ ابٔ  خٝ٘  َا عٔ

 ٜتهًِ ٚغطح ٚنأْ٘   ذطبْازضف سهإ قس  طى 

 عامٍل آخط ٖٚٛ ٜؿس ع٢ً قيها ٘ ٬ََٚ  ايغه 

 َٔ ن٬َ٘ نإ ذطب يسٚ ع٢ً ٚج٘ ٚعٓسَا اْت٢ٗ 

 آخط َا قاي٘:.....  ضجٛ بإٔ  تكيٌ ٖصٙ ا عذ١ ٜا

 .قسٜكٞ.

 سحأ٠  كسّ إيٝ٘ ْازض ٖٚٛ ٜتٓفؼ اهلٛا٤ ٚنأْ٘ ٜتٓفؼ

 ايٓريإ َٔ سُ٘ ٚؾس ع٢ً قيهت٘ ٚيهُ٘ بهٌ قٛ ٘

 اّ مجٝع  سطاز عا٥ًت٘ ع٢ً ٚجٗ٘ف ٚايصٟ جعً٘ َ
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 ٚقتٗا ٜفكس غًٓا َٔ  غٓاْ٘ف َٚٔ ثِ  َػو ب٘ َٔ

 قُٝك٘ ٚؾسٙ إىل باب اييٝه ثِ ضَاٙ بكيهت٘ خاضًجا

 ٚذصضٙ َٔ ايعٛز٠.

 ٚعٓسَا عاز إىل َهإ  ٛاجس  سطاز عا٥ًت٘ف نإ ٜعٔ

 بأْ٘ غٝتًك٢ ايعكاب َٔ ٚايسٙ ٚيهٔ ٚايسٙ ٚقتٗا ابتػِ

 ٚجٗ٘ ٚقاٍ:  ذػٓه عًًُا ٜا بينف يكس نٓه  

 غأسعٌ ٖصا  ْا اآلخط يٛ  ْو مل  فعٌف سهرو

 اؾُٝع ع٢ً شيو  َا عٔ ْازض سكس ؾاضنِٗ ايهرو

 ثِ اػ٘ إىل غطست٘ف ٖٚٓاى غري ٬َبػ٘ ٚجٗع نتي٘

 يٓتكٌ   ايغس َٔ جاَعت٘ إىل اؾاَع١ ا ككٛز٠.

 عس  ٕٚ  ايّٝٛ ايتايٞ  ٜكعه  ؾع١ ايؿُؼ ْازض ب
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 قفعت٘ ع٢ً ٚجٗ٘ف سٛقف عٔ غطٜطٙ ٚشٖ  إىل

 زٚض٠ ا ٝاٙ يٝغػٌ ٚجٗ٘ ٚعٓسَا اْت٢ٗ إض س٣

 ٬َبػ٘ ٚاػ٘ يٛذسٙ   ايػٝاض٠ إىل اؾاَع١ ع٢ً

 عهؼ َا نإ ٜفعٌ سكس نإ ٜصٖ  َؿًٝا ع٢ً

 ا٭قساّفٚعٓسَا ٚقٌ إىل جاَعت٘ يٝأخص قطاض ايٓكٌ

  ض كا٤ن١ ع٢ً اؾاَع١ ا٭خط٣ ٖٚٓاى إيتك٢ با ُط

 ٚاييت ناْه بسٚضٖا  ػتعس يتُٓع ٚايسٙ َٔ ْكً٘ف

 ٚيهٓ٘ ساج٦ٗا بأْ٘ نإ قس غري ض ٜ٘.

 مل ؽُٔ َا ايػي  ٚيهٓ٘ نإ ٚانًرا ٚخاق١ بعس

 ض٩ٜت٘ ٫بٓتٗاف سٛزعت٘ ٚمتٓه ي٘ ايتٛسٝل ٚقايه ي٘

 بإٔ ابٓتٗا ٖٓاى غتػاعسٙ   ؽملٞ ٚجٛزٙ  
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ِٕ اؾسٜس.  ا ها

 اؾاَع١ سكس ناْه خػاض٠ نيري٠  َا عٔ ايفتٝا   

ٍٕ آخطف  هلٔ بإٔ ٜٓتٗٞ ذاٍ ْازض باإلْتكاٍ إىل َها

 َِٚٓٗ َٔ ذاٍٚ ايٓكٌ َع٘ َِٚٓٗ َٔ مل ٜػتملٝع

 سعٌ ٖصاف ٚ ثٓا٤ إػاٖ٘ إىل ٖٓاى قعس إىل إزاض٠

 اؾاَع١ ٚقسّ هلِ ا ًفف سأخربٚٙ بإٔ ٜيس   ٍٚ

 ذك١ ي٘   ٖصٙ اؾاَع١ف ٚعٓسَا سعٌ شٖ  إىل

 س ايكاعا  ٚاييت ناْه غتيس  احملانط٠ بٗا ذ

 غطًٜعاف سأغط  يًحًٛؽ قفا٤ٖٚٓاى يفته اْتياٙ 

 ظاٚضٖاف سطذيه ب٘.

 ٚبعس إْتٗا٤ احملانط٠ خطد ْازض إىل ايػاذ١
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 سكس خحًه َٔ قفا٤ٚجًؼ ٚذسٙ ٖٓاىف  َا عٔ 

 اإلقرتاب َٓ٘ بػي  َعطس١ اؾُٝع بٜٗٛت٘ف سداسه

 اإلؾاعا ف سكس ناْٛابإٔ ٜكٛيٛا عٓٗا ا عٜس َٔ 

 نثرًيا َا خيطجٕٛ اإلؾاعا  ع٢ً  َثاهلا  

 اؾاَع١.

 "اْعطٚا إيٝ٘  ْ٘ جيًؼ ٖٓاى ٖٚٛ ٖاز٨ ٚ يٛذسٙف

 ٌٖ ٖٛ ابٔ اؿانِ بايفعٌ؟". !

 ٖصا َا قايت٘ إذس٣ ايفتٝا  اييت ناْه  تُؿ٢ َع

 قا١ً٥: ٖصا َا  خرب ٘ يٞ ٚايس ٞف قفا٤ف سطز  قفا٤

 ٤ َٓص قغطٙف س٬ حي   ٕ ٜتهًِنإ ْازض بٗصا اهلسٚ

 َع  ذس  نثط َٔ ٫ظّف إْ٘ غطٜ  ا٭طٛاض عل
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 ٚيهٔ  اشا ْتهًِ عٓ٘ اآلٕ؟.

 سطز   ذس قسٜكا ٗا ٖٚٞ  يتػِف ٚقايه: ٖٗٗ٘ف

 ٖصا ٭ْ٘ حيسم بَو َٓص خطٚجٓا َٔ احملانط٠.

......... 
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 الفصن الثاون

 "كنِت قارئة فزاد إعجابي بِك"

 ٚقسٜكا ٗا ْعطا  إعحاب َٔ قفا٤بعس  ٕ ٫ذعه 

 ْازض هلاف بس   قسٜكا ٗا ٜػطبٛا ا٭خياض عٔ شيوف

  ػًِ َٔ  يػٓتِٗ ضغِ  ِْٗ  قسقا٥ٗا. قفا٤سًِ  هٔ 

 ٚبعس عٛز٠ ْازض إىل بٝت٘ف شٖ  إىل  ذس اؿطاؽ

 ٚطً  َٓ٘ بإٔ خيطد َع٘ إىل  ذس اؿسا٥لف

 ٚعٓسَا خطجٛا بس  ْازض بايرتسٝ٘ عٔ ْفػ٘ ع٢ً

 از ٘ف سكس نإ ٜعترب اؿاضؽ نكسٍٜل ي٘غري ع

 ٚعٓسَا اْتٗٛا َٔ ٖصا عاز إىل بٝت٘ف ٚنإٔ ايي٪ؽ قس

 عاز إيٝ٘.
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 ٚشٖ  ٚجًؼ ٚ ؾعٌ غٝحاض ٘ ٚقاٍ يًُط٠ ا٭يف

ٍٞ ٚايصٟ قٓع٘ ْازض  "آغٝا"ف شيو اإلغِ ايغُٛن

 ٚيهٓٗا ٖصٙ ا ط٠ مل  لًٝٓانإ ٜثري سهٍٛ ؾكٝكت٘ 

 إيٝ٘ آخاٙ ايكغري طاقي٘ف ٚ ثٓا٤ نتابا ٘ ضن  

ًَا ثِ اْك  إيٝ٘ ٚعاْك٘فاـاَػ١ عؿطشٚ  ْٝؿإ  عا

 سديأ ْازض ايهتاب ثِ قاٍ: ضغِ  ْو  خفتينف ٚيهٔ

 يٝؼ ٖٓاى فاٍ يطس  َثٌ ٖصا ايعٓام ٖٗٗٗ٘.

 :  خٞف  مل  ػُع ها ذسث ايّٝٛ؟.ْٝؿإسكاٍ 

 ؟ "ْٝؿإ."٫ مل ااعف َا ايصٟ ذسث ٜا 

 ٚبس  ؾحاضٙ َع  بٞف عٔ"يكس جا٤ عُٞ إىل اييٝه 

 َا ذسث   ا٭َؼ".
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 بايصٖاب إىل غطست٘ف ْٝؿإبعس اا  ْازض هلصا  َط 

 ثِ ٚقف عٔ ا كعس ٚ عاز ايهتاب إىل َهاْ٘ ؼه

 ايؿحط٠ ٚ طف٧ غٝحاض ٘ ٚاػ٘ إىل ٚايسٙف يٝػأي٘

ٌِ   غٝاب٘ ٚعٓسَا زخٌ إىل َهتي٘ ٚغأي٘  عٔ َا ذ

ًًا: ٫    كًل ٜا بينف سأخٞعٔ شيوف  جاب٘ ٚايسٙ قا٥

 ا تعحطف قس جا٤ إىل ٖٓا ٚبس  بايكطار ٚيهٓين

 نُٓه قس ٖس  ٘ ٚ خرب ٘ بػي  نطبو ٫بٓ٘ف ستفِٗ

 شيو ٚضذٌ.

 "ٌٖ ٜعكٌ بإٔ عُٞ قس  فِٗ ا٭َط ٜا  بٞف ٫.. ٫

  قسم ٖصا".

 "٫  عًِ ٚيهٔ ابٓ٘ َٔ اخملأ ٚيػٓا مٔ َٔ سعٌف
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 ٫ٚ  طنعٖٝا ٜا بين اشٖ  ٚانٌُ َطاجع١ َٛازى 

 سُٝا ٜكاٍف  ضٜس يو بإٔ ؼكل مجٝع  ٖساسو".

  كسّ ْازض بعسٖا إىل ٚايسٙ ثِ عاْك٘ف ٚقيٌ ٜساٙ ٚعاز

 إىل غطست٘.

ًًا  ٚيهٔ   ٖصٙ ا ط٠ قطض ْازض بإٔ ٜتحط  قًٝ

 ها ٜؿعط ب٘ ػاٖٗاف ٚ  ايّٝٛ قفا٤ٜٚكاضح 

 ايتايٞ ٚبعس اْتٗا٤ قانط٠ ْازض ٚاييت مل ؼهطٖا

 اف  خص ٜيرث عٓٗا ٜٚػأٍ اآلخطٜٔ عٔبسٚضٖ قفا٤

 شيو ٚايصٜٔ بسٚضِٖ قس قسقٛا ايؿا٥عا  اييت بس  

  كاٍ عٓٗا بعس ض٩ٜت٘ ٜيرث عٓٗاف سٛجسٖا  خرًيا  

 ا هتي١ ٖٚٞ  كط  بأذس ايهت  ٚعٓسَا  كسّ إيٝٗا
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 زٕٚ ض٩ٜتٗا ي٘ ٭ْٗا ناْه  طنع بكطا٠٤ ايهتابف

 ايهتاب اييتجًؼ َكابًٗا   ا هتي١ ٚ َػو بغ٬ف 

 ناْه  كط ٙف ٚاييت ناْه ضٚا١ٜ نيري٠ ٫ذس ايُهتاب

 ايععُا٤ف ٚقاٍ: ٖصٙ ايطٚا١ٜف يسٟ َانٞ نيري

 َعٗا ٖٗٗ٘.

 بعس  ٕ ٫ذعه ٚجٛزٙ ٚقايه: قفا٤سٓعط  إيٝ٘ 

 ٌٖ ؼ  قطا٠٤ ايطٚاٜا ؟.

 "٫ ٚيهٓين نٓه ْازًضا َا إقط ٖا".

 ابتػُه ثِ قايه: ٌٖ يٞ بػ٪اٍ؟.

 ."بايتأنٝس "

 ."  اشا  ْا َٔ بني مجٝع ايفتٝا    اؾاَع١؟ "
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 "ٌٖ ٭ْين قس ٚجس  َا  عث عٓ٘ سَٝو؟".

 "نٝف عطستين ٚ ْه مل  طاْٞ إ٫ ث٬ث١ َطاُ 

 سكط؟".

 سكاٍ ْازض بتٛ ط ٖٚٛ ٜؿري بأقابع٘ إىل ايملاٚي١:

 ٖصا ٭ٕ ا ط٠ ا٭ٚىل ناْه ناس١ٝ.

 ٖصا؟"."ٌٖ  ككس عٓسَا ض ٜتين بٝاْؼ ايك٠٬ ٜا 

 "٫ يٝؼ ٖصا سكطف سًِ  ض٣ نحُايَو َٔ قيٌ".

 ٚقايه: ٚيهٓين يػه َٔ ٖصا ايٓٛ  قفا٤ابتػُه 

 َٔ ايفتٝا ف  عًِ ٖصا  يٝؼ نصيو؟.

 "٫ ٫ف مل  قكس إ٫ بأْو نَٓه مج١ًٝ بصيو ايٝاْؼ

 ضغِ َا ٜكاٍ عٓ٘ َٔ مجٌ غطٜي١  ناز ٫  سُٗٗا".
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 "ٚمل ٜط٣  ذس ٖصا غريى  ْه؟".

 ."ٞ؟!" ٫  نف

 "ب٬  هفٞ.. ٚيهٓين ٫  ضُٜس ا عٜس َٔ ايؿا٥عاَ 

 اييت  كاٍ عين".

 سٛقف ْازض عٔ َكعسٙ ٚ كسّ  َاّ ذؿس َٔ ايٓاؽ

 ٜطاقيِْٛٗ ٚقاٍ بكٛ  َػُٛ  ع٢ً ا ٧ً: إٕ َا

ٍُ عَٓو نُا قًَه فطز ؾا٥عا ف سًِ  ض٣ هثٌ  ٜكا

 مجايَو ٚثكاستو ٚ خ٬قَو َٔ قيٌف ٜٚهفٝين ض ٜو

ٍُ عَٓوسرػ  ها   سإْٞ ٚاهلل قس  سعٌ َا مل  فعً٘ فٜكا

 ْفػٞ َٔ قيٌ.

 اْت٢ٗ ٖصا ا ٛقف َٔ ٖٓاف ٚعاز اؾُٝع إىل بٝت٘
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 َٔ ٖٓاى بعس  ٕ زخٌ  ذس ا ػ٪ٚيني   اؾاَع١

 إىل ا هتي١.

 اْتؿط َا ذسث   اؾاَع١ بأنًُٗاف ذت٢  ٕ

 اؾاَع١ اييت نإ ٜط ازٖا ْازض قيٌ ْكً٘ قس عًُه

 يػ٪اٍ ا هطض نإ...با٭َطف ٚا

 "نٝف ٭َري ظُاي٘ ٚبهٌ َا ميًو بإٔ ٜعرتف  َاّ

 اؾُٝع بأْ٘ َعح  بإذس٣ ايفتٝا  ايفكطا٤".

 ضان١ٝ عٔ َا ذسث ٚيهٔ   ْفؼ قفا٤مل  هٔ 

 ايٛقه نإ قس  عحيتٗا ؾحاع١ُ ْازض  َاّ اؾُٝعف

 ٚقس بس  ٜسخٌ بأعُام قًيٗا ٚعٓسَا عاز إىل بٝت٘

 ا عتاز ٚنت ...جًؼ ع٢ً َكعسٙ 
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 "نٓه قس ٚجس  ا٭يفف ٚيهٔ اآلٕ إْٞ ٚاهلل قس

 ٚجس ايػني ٚايٝا٤ بٌ ذطٚف ايًغ١ مجٝعٗا ٖٞ َا

 ٚجس ف يكس ٚجس و ٜا آغٝا".

........... 
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 الفصن التاسع

 "عن آسيا والشعادة"

 ."إْٞ قس ٚجس و ٜا آغٝا "

 َا ايصٟ نإ ٜعٓٝ٘ ْازض بٗصٙ اؾ١ًُ ٜا  ط٣ف زعٓا

   اييسا١ٜ بإٔ آغٝا ٖٞ ِٖٚ نُا قاٍ   ا ط٠ْفِٗ 

 ا٭ٚىلف اخرت  ْازض ٖصا ايِٖٛ يٓفػ٘ ٭ْ٘ ٚقتٗا مل

 جيس ستا٠ بٗصٙ ايكفا ف َٚٔ قفا ٗا اؾُاٍ ٚايعكٌ

 ايٛاعٞ بعٝس٠ عٔ نٌ اؾٌٗ ايصٟ ٜطاٙف سهطؽ ْازض

ٌِ ٚقت٘   ايهتاب١ هلا ٚاإلْتعاضف  ٭جٌ ٖصا ايِٖٛ ث

    سٝ٘ ذطف َٔ ذطٚفذت٢ جا٤ ايّٝٛ ايصٟ 

 آغٝاف ثِ بس  ٜهتؿف ذطًسا ٚضا٤ ذطف ذت٢  نتؿف
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 بايٓٗا١ٜ بإٔ َا ٚجسٙ ٖٛ ذطٚف ايًغ١  مجعٗاف

 ٚيهٔ مل ْط٣ غيًيا َكًٓعا جيعً٘ حييٗا نٌ ٖصا

 اؿ ف سسعٓا ْط٣ َا ذسث بعس شيو ا ٛقف.

 بعس َطٚض اغيٛ  ناٌَ ع٢ً ا ٛقفف ٚايصٟ

 ْازض ٚمل  هًُ٘ بعسٖا ػًٓيا قفا٤قاطعه ب٘ 

 ذطبيإلؾاعا  اييت غتكاٍف شٖ  ْازض إىل قسٜك٘ 

ٌِ  يإلعتصاض َٓ٘ ع٢ً َا ذسث ػًٓيا يًركس ايصٟ ذ

  َاّ باب ذطبعًٝ٘ف ٚعٓسَا ٚقٌ إىل ٖٓاى ضآ٣ 

 بٝت٘ ٜكف َتٛ ًطا َع  ذس ايغطبا٤ ا ًثُنيف سكسّ

 ْازض َٔ شيوف ٚسحأ٠ ٫ذغ ْازض ث٬ث١  ؾدام

 غف١ٝف نا٭ساعٞ ا ٓكه١ ع٢ً ذطبٕٛ مٛ ٜتكسَ
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 سطا٥ػٗاف ٚعٓسَا ضآ٣ ٖصا اغتعسف يًصٖاب إيِٝٗف

 َٚع إؾاضا ِٗ إْك  ْازض بأقك٢ غطعت٘ إيِٝٗ

 ذت٢ ضآٙ اآلخطٕٚ سفطٚا مجٝعِٗ َا عسا  ذسِٖ

 ٚايصٟ مل ٜٓتي٘ يٛجٛز ْازض سأَػو ْازض ب٘ ٚبس 

 عًٜٔهُ٘   مجٝع اإلػاٖا  ٚعٓسَا  ظاٍ ايغملا٤ 

 ٚجٗ٘ف  هْٛه ايكس١َ َٔ جسٜس ع٢ً ٚجٗ٘....

 " خياب."إْ٘.. إْ٘ 

ًًا ذت٢ ذطبسكاٍ   بتٛ ط ٖٚٛ ٜكف ع٢ً قسَٝ٘ َتثاق

 بايفعٌ؟. خيابناز ٜفكس  ٛاظْ٘: َاشا؟!ف ٌٖ ٖٛ 

 سكاٍ ْازض بغه  ٜا يهِ َٔ  ٚغاااز.

 سأَػهِٗ اإلثٓإ ٚجطِٖ إىل ايػٝاض٠ ٚاػ٘ َػطًعا
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 ٔ َا ذسث..إىل بٝت٘ يٝملًع ٚايسٙ ع

 ٚعٓسَا ٚقٌ إىل ٖٓاى  َط اؿطاؽ عًُُٗا

 ا  ُٚ خرب ٚايسٙ بهٌ ؾ٤ُٞ بعسٖا سأَط بٛنعٗ

  ذس ايغطف ايفاضغ١ف ٚ َط  خٝ٘ بعسٖا باجمل٤ٞ إىل

 ايككط إلخياضٙ ها حيسث ٚبعس اْتٗا٥ِٗ ضٕ ٖا ف

  ملً  قفا٤ٚايس٠   ض كا٤ْازض سأجابف سإش با ُطن١ 

 اجمل٤ٞ إىل بٝتٗا ٚعٓسَا  غًل ٖا ف٘  ٛج٘ إىل َ٘ٓ

 غٝاض ٘ ٚ ٛج٘ َػطًعا إىل بٝه ا ُطن١ ٚعٓسَا

 قفا٤ٚقٌ إىل ٖٓاىف ٚضٕ جطؽ اييٝه ضذيه ب٘ 

 ٖٚٞ  ط سٟ شيو ايٝاْؼ ايغطٜ  َط٠ً  خط٣ف سسخٌ

 ْازض سملًيه َٓ٘ ا ُطن١ باؾًٛؽ ٚعٓسَا جًؼ
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 قاٍ: َاشا ٖٓاى؟ف ٌٖ ذسث ؾ٤ٞ خملط؟.

 ٜا ْازض مل حيسث ؾ٤ٞ ٚيهٓين انتؿفه ؾ٦ًٝا"٫ ٫ 

 جسًٜسا عٔ َا  خرب ين ب٘   شاى ايّٝٛ".

 سكاٍ ْازض: َا ٖٛ؟!.

 سكايه: يكس عطسه َٔ ِٖ  ٚي٦و ا ًثُني.

 .""َٔ ِٖ إشا؟

 "إِْٗ فُٛع١ جسٜس٠ ظٗط    ا سٕ ايطٜف١ٝف

  يرث عٔ ظبا٥ٔ ييهاعتِٗ ايكصض٠".

 ."  ككسٜٔ ا دسضا ؟ "

 ا َا اقكسٙ "." ْعِ ٖص

 إْ٘  ذس  سطاز ٖصٙ ايعكاب١". خياب"إشا سكسٜكٞ 
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 ."َاشا  ككس؟ "

 قسٜكٞ ٖٛ  ذس خياب"يكس انتؿفٓا قيٌ قًٌٝ بإٔ 

  سطاز ٖصٙ ايعكاب١".

 ٚسحأ٠ ضٕ ٖا ف ا ُطن١ ساعتصض  ٚشٖيه إىل

 ايساخٌ إلنُاٍ َها تٗاف  َا عٔ ْازض سكس نإ

 عؿط٠طٚض ٚحيسم   ٜساٙ ٚبعس َ قفا٤جيًؼ  َاّ 

 زقا٥ل قاٍ ْازض سحأ٠:  ضٜس  ٕ  ططح عًٝو غ٪اٍف

  متاْعني؟.

   اييسا١ٜ ٚيهٔ َع َطٚض ايٛقه قايه قفا٤مل ػي٘ 

 ي٘:  فهٌ.

 سكاٍ: َا ٖٛ َع٢ٓ ايػعاز٠ بايٓػي١ يَو.
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 سكايه: َٚا ع٬ق١ ايػ٪اٍ ها مٔ عًٝ٘ اآلٕ.

 ." جٝيب عًٝ٘ سكط "

 ٚجٛز َٔ ؼ سكايه بعس  ٕ ابتػُه: ايػعاز٠ ٖٞ 

 ظاْيوف ٚجٛز عا٥ًتو ٚ قسقا٥وف سٗصٙ ٖٞ ايػعاز٠

 بايٓػي١ يٞ.

 -سُا ٖٞ ايػعاز٠ بايٓػي١ يو؟. 

 "ايػعاز٠؟فٖٗٗٗ٘ غيب َٔ ٜعتكس بإٔ ايػعاز٠ ٖٞ

 ا اٍ  ٚ ايػًمل١ سايػعاز٠ ٖٞ آغٝا ب٬ ؾو".

 اغتغطبه ثِ قُته قاٚي١ إغتٝعاب َا قاي٘ ثِ

 قايه..

 "َٔ ٖٞ آغٝا؟".
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 ٓتإف جًػه َع ْفػٞ ٚبس   ايتفهري ايعُٝل"َٓص غ

 ٚسهط    ايػعاز٠ َٚا ٖٞ  غيابٗاف ستٛقًه  

 ايٓٗا١ٜ إىل  ٕ ايػعاز٠ ٖٞ اؿكٍٛ ع٢ً َا ذطَه

 َٓ٘ يٛقُه طٌٜٛ".

 ." "ٌٖ ٖصٙ ٖٞ آغٝا؟

 ." "٫ف مل  قٌ ٖصا

 ." "انطب يٞ َثاًيا

 ." "ٖصا َا نٓه  ضٜس سعً٘ف ستدًٝيت َعٞ َا سعًه

 ثِ ضغِ بٝساٙ زا٥ط٠ نيري٠  تكًل  َاَ٘ ٖٚٛ"قاهلا 

 ًٜٛح بٝساٙف سكايه َيتػ١ُ بعس  ٕ عسيه جًػتٗا:

 َاشا سعًه؟ف ٖٗٗ٘".



- 64 - 
 

 "سهط  هٓملل ٚسهط  بايؿ٤ٞ ايصٟ ٫ ٜعحيين ٖصٙ

 ا٭ٜاّف ٖٚٞ ايٓػا٤ف سُا ايصٟ غٝعحيين   ايٓػا٤

 سهط  بعسٖا   ايكفا  اؾ١ًُٝ اييت  ضٜسٖا  

 عٓ٘ سػُٝه ٖصٙ ايفتا٠ آغٝافايؿدل ايصٟ  عث 

 ٚبس   انت  هلا   نٌ ّٜٛ  س٠ غٓتنيف ذت٢

 عًُه ؾكٝكيت بصيو ٚبس   متاضؽ خململٗا  عطس١

 َٔ ٖٞ آغٝا ٚيهٓين َثًه بسٚضٟ ٚمل  خربٖا بٌ

  ٚقعتٗا هتاٖاُ  نيري٠ف  َا عٔ آغٝا سكس ٚجس ٗا

 ٖٚصٙ ٖٞ ايػعاز٠  ٕ ؼطّ َٔ ؾ٤ُٞ يٛقُه طٌٜٛ

 نفطذ١ ايػحني عطٜت٘ف ٚسطذ١ ثِ ؼكٌ عًٝ٘ف

 ايفكري هيًٍ  َٔ ا اٍف ٚسطذ١ ايملفٌ بًعي١ جسٜس٠.
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 قُتا ن٬ُٖا ٚقا٫ ًَعا: ضها  ْه/ َْه ٖٞ ايػعاز٠.

   نٌ َط٠ ناْا جيًػا َع بعهُٗا ٜٚترسثإف

 ناْه ع٬قتٗا  تهدِ ٚ تهدِ ٚبعس َطٚض ايٛقهف

 ذطبَع  ًو ايعكاب١ف نإ  خيابٚانتؿاف  عإٚ 

 خيف٢ ايهثري عٔ ْازضف ٚيهٔ ْازض مل ٜٗس  ذت٢ بس 

 يٝهؿف َا خيفٝ٘ف  َا ذطبٜطاق  مجٝع ؼطنا  

 َع ايٛقه ناْه  عٜس إعحاًبا قفا٤عٔ َا ع٬قت٘ َع 

 يه٬ ايملطسنيف ٚبعس َطٚض ؾٗطٜٔ ع٢ً شيو قطض

ٍٕ َاف سهاْه ٖصٙ ا ط٠  ْازض اـطٚد َعٗا إىل َها

 اسكه ٚبس  ٜػتعسا٭ٚىل اييت ٜعطض عًٝٗا شايو سٛ

 هلصا ا٭َط قيٌ  غيٍٛ  َٔ ذسٚث٘..
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 الفصن العاطز

 "لكاٌء ُقزب طجزة"

 "جا٤ ايٛقه ايصٟ غأعرتف ب٘ يَو عيب ٜا آغٝا  ٚ

 يهٞ ٫ اخملأ  نثط َٔ شيو سكس ٚجس و   قفا٤

ٍٞف زعٝين  ايٓٗا١ٜف بعس َطٚض ايهثري َٔ ايػٓٛا  عً

ٍِ ؽًٝت٘ ٚضات٘    اعرتف يَو بأَْو  سهٌ ٖٚ

 ذٝا ٞف ٚاآلٕ غأعرتف يَو بهٌ ؾ٤ٞ محًت٘  

 قًيب ط١ًٝ ٖصٙ ايػٓني ايكُا٤".

 نإ ٖصا َا نتي٘ ْازض قيٌ  ٛجٗ٘ إىل ا هإ ا تفل

 ف  َا عٔ َهإ  ٛاجسٙ اآلٕ سكس نإقفا٤عًٝ٘ف يًكا٤ 

 جيًؼ َعٗا ع٢ً ْفؼ َٓهس٠ ايملعاّ    ذس
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 ٜطَكِٗا ملاعِ ا ٛجٛز٠   ا س١ٜٓف نإ اؾُٝع 

 بٓعطاُ  غطٜي١ سأَط ْازض ٚقتٗا بإخ٤٬ ا ملعِ ٚبسآ

 ذٛاضُٖا ايملٌٜٛ    ًو اي١ًًٝف سأخربا بعهُٗا

 بهٌ َا غاب عُٓٗا طٛاٍ  ًو ايػٓنيف  َا َا

 اعرتف ب٘ ْازض ٚقتٗاف نإ غطًٜيا ٚقطًجا بع 

 ٚيهٓٗا غطعإ َا ٚاسكه كفا٤ايؿ٤ٞ بايٓػي١ ي

  سضجيًٝا عٔ ٚ عاز  ي٘ ا ؿاعط  نعافف سيس 

 إخياضٖا ها ذٌ ي٘ َٔ إْتعاض ٚؾٛم ٚهلف١ آلغٝا

 يصيو  ذيٗاف عٓسَا ضآٖا   اييسا١ٜف سكس زم قًي٘ هلا

 نعٝف١   ْعط قفا٤ٚقتٗاف ٚاآلٕ َُٗا ناْه 

 اآلخطٜٔف غتيك٢ قٛ ٗا ٚمجاهلا ضاغدني   ْعط
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ًُا َُٚٗا  قسضٚا عًٝٗا ايؿا٥عا  سُٔ  ْازض زا٥

 سكطف سكاٍ هلا   ايٓٗا١ٜ :غٝكسقٗا ٖٛ كطجٗا 

 قسقٝين ٖصا َا ذسث بايفعٌف  َْه َٔ بني مجٝع

 ستٝا  ا٭ضض اخرت و يتهْٛني  َري ٞف سػأعرتف

ٍٞ اإلعرتاف ب٘ َٓص ض٩ٜتوف  يَو اآلٕ ها نإ عً

 سٛقف ٚقاٍ بعس  ٕ  ؾاض بٝساٙ ٚنأْ٘ ٜطذ  بٗا:

 .قفا٤إْٞ  ذيو ٜا 

  خط٣ سابتػُه ا٭خط٣ ٚقايه  ًو ايه١ًُ َط٠ً

 ٚعٓس عٛز ُٗا قاٍ هلا ْازض بإٔ ؼهط َع٘ إىل

ٍٞ ٜعطسٗا ع٢ً  سطاز عا٥ًت٘ ٚعٓسَا ٚاسكهف  بٝتِٗ يه

 اػ٘ َػطًعا إىل بٝت٘ بيسيت٘ ايعملط٠ ٚاييت اغتغطب



- 69 - 
 

 اؾُٝع َٔ اض سا٥٘ هلا ع٢ً غري عاز ٘ف ٚعٓسَا

 ٚاييت عطسه بسٚضٖا َٔ  لًٝٓاعطسٗا ع٢ً ؾكٝكت٘ 

 عطسٗا ع٢ً ؾكٝك٘ ايكغري ٖٞ ٚابتػُه يٓازضف ثِ

 ٚٚايسٙ ٚٚايس ٘ف ٚبعس إْتٗا٥ٗا ٫ذعه ٚجٛز ْٝؿإ

 ايؿحط٠   اييػتإ سػأيه عٔ غي  ٚجٛز ٖصٙ

 ايؿحط٠ ٖٓاى سكاٍ هلا: ذت٢  ْا ٫  زضٟ َا غي 

 ٚجٛزٖا   ٖصا ا هإ ٚيهٓين  ؾعط بأْٗا غي 

 ف  ٫  ٛاسكٝينقفا٤ٚجٛزْا َع بعهٓا اييع  ٜا 

 ا٭َط؟.

 "اخربْٞ  ًٚيا عٔ قكتو َع ٖصٙ ايؿحط٠ ٭ذهِ

 ع٢ً ا٭َطف سأخصٖا إىل ا كعس ايصٟ طا ا إعتاز
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 اؾًٛؽ عًٝ٘ يًتسخني ٚايهتاب١ف ٚ ضاٖا َهإ كيأ

 ٖٚٞ َتفاج١٦ قفا٤ايهتاب ٚنٌ َا نت  ب٘ف سكايه 

 مما ض  : نَٓه قازًقا   نٌ َا قًهف ٌٖ نٌ ٖصا

 َا نٓه  هتي٘ يًفتا٠ اي١ُٖٝٛ؟!.

 سكاٍ: ٚيهٓٗا  َْه!.

 َٚٔ ثِذسقا بيعهُٗا ٚنرها 

 ايعٛز٠ إىل بٝتٗاف ٚيهٔ ٚسحأ٠ ٚ ثٓا٤ قفا٤قطض  

  ٛزٜع٘ هلا ضن  إيِٝٗ  ذس اؿطاؽ ٚقاٍ: ٖٓاى

 ٜا ْازض. ْٝؿإَٔ اختملف  خاى 

 "َاشا!".
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 الفصن احلادي عظز

 "ون املذنب"

 قسَه ايعا١ً٥ بأنًُٗا مما ذسث قاٚيني َعطس١

ًَاف سيس اـاَػ١ عؿطشٚ  ْٝؿإخاطف ايملفٌ   عا

 اؾُٝع ٜيرث عٓ٘   نٌ َهإف ٚيهٔ ْازض نإ قس

 ٚايصٟ ٚنعٛٙ خيابؾاط غهي٘ سصٖ  َػطًعا إىل 

   ايػحٔ  س٠ َٔ ايٛقه ٚبعس  ٕ إيتك٢ ب٘ بس 

 ٜملطح عًٝ٘ ا٭غ١ً٦ غكٛم  ًو ايعكاب١ ٚيهٔ

 نٌ َا نإ ٜفعً٘ ٖٛ ا٭ض عاف خًٛسا ٚايرتجٞ

 ٚطً  ا ػاق١ف سًِ ٜهٔ يٝٓملل بأٟ ؾ٤ُٞ عٔ  ًو

 ايعكاب١ ضغِ  عطن٘ يًهطب ايؿسٜسف سؿو ْازض
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 بأْ٘ قس ٜهٕٛ َتٛضًطا َعِٗ    ٍَط َا ٚقس ٜكتًٛٙ

    ١ٜ ؿع١ غٝعرتف سٝٗا عِٓٗ سػأي٘ غ٪اٍ ٚذٝس

 ٚقاٍ: ٌٖ  ْه َٔ نطبتين َٔ اـًف   شيو

 ؟.خيابايّٝٛ ٜا 

 ٚقاٍ بتٛ ط: ٫..يػه  ْا بٌ ابٔ عُو خيابسأجاب٘ 

 .ذطب

ًٗا إىل بٝه ابٔ عُ٘  سأغط  ْازض ٚاض از غٝاض ٘ َتح

 ف ٚعٓسَا ٚقٌ إىل ٖٓاىف خطد َٔ غٝاض ٘ذطب

 ٚ كسّ إىل ايياب ٖٚٛ َا ظاٍ ٜط سٟ بصيت٘ ٚعٓسَا

َٖاااٟ ابٔ عُٞ ٌٖ ذطبضآٙ    َاّ باب بٝت٘ قاٍ ي٘: 

 ٖٓاى َٓاغي١ َا ٖٓاى؟.
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 ٔ ْازض إ٫ يه١ُ ق١ٜٛ ع٢ً ٚجٗ٘ نعاز ٘فسًِ ٜتًك٢ َ

 سحطٙ ْازض بعًٝسا عٔ باب اييٝه ٚقاٍ: ٖٝا اعرتف

 يٞ ها ذسث    ًو ا ط٠ عٓسَا  عطنٓا يتًو

 ٚمل جيي٘ ع٢ً غ٪اي٘ف ٚيهٓ٘ ذطبايعكاب١ف سكُه 

 بعس  ٕ ضآ٣ يه١ُ ْازض  تٛج٘ مٛ ٚجٗ٘ قاٍ

 َػطًعا: يكس نطبتوف نإ  ْا َٔ نطبو ع٢ً

 شيو ايّٝٛ ساغؿٞ عًٝو ٚقتٗا. ظٗطى  

 سكاٍ ْازض بغه :  اشا سعًه ٖصا؟.

 ٚمل  نٔ خياب" ٭ِْٗ ناْٛا ٜطٜسٕٚ ا دسضا  َٔ 

 ٭ذتٌُ بإٔ  طاٙ ٖٚٛ ٜعملِٝٗ إٜاٖاف سهٓه غتدرب

 اؾُٝع عٔ شيو".
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 سكاٍ ْازض: ٜا يو َٔ َتعحطف َٚكطفف ٌٖ  عطف

 َهإ ٚجٛز  ًو ايعكاب١  ّ  ْو خا٥ف  ًٜها نُا

 .خيابفعٌ ٜ

 "٫..قسقين ٫  عًِ ٚيهٓين  عًِ َٔ ٖٛ ض٥ٝؼ  ًو

 ايعكاب١".

 " َٔ ٍٖٛ؟!".

 " ئ  خربى إ٫  شا قسَه يٞ َكابٌ ٖصا".

 " قٌ َا  طٜس؟".

 "٫  ضٜس بإٔ ازخٌ ايػحٔ".

 "ذػًٓا يو ٖصا قٌ يٞ اآلٕ".

 "َا ايسيٌٝ؟!".
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 "قٌ يٞ ٚإ٫ َعقه ٚجٗو ا تعحطف اآلٕ".

  َاّ بٝت٘ اآلٕ"."ذػًٓاف إْو  كف 

 سكسّ ْازض مما قاي٘ ٚيهٓ٘ ٚ  ْفؼ ايٛقه نإ قس

 قسم ٖصا سكاٍ: ٌٖ  ككس ٚايسى ٖٛ ض٥ٝؼ  ًو

 ايعكاب١.

 " ْعِ ٚيهٔ  ضجٛى ٫  كٌ هلِ بأْين  ْا َٔ

  خرب و".

 "ذػًٓا ٫ ؽف".

 قاهلا ي٘ ثِ  سًت٘ ٚ ٛج٘ َػطًعا إىل بٝت٘ َٚٔ ثِ

 مل ُٜكسّ ٚايسٙ  ٛج٘ إىل ٚايسٙ إلخياضٙ ها ذسثف

 َٔ ٖصاف سهإ ٜتٛقع  ٟ ؾ٤ُٞ َٔ ؾكٝك٘ ايػاشد
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 ٚا٭محلف ٚيهٔ ٖصٙ ا ط٠ مل ٜهٔ يٝكُه ي٘ عٔ

 َا سعً٘ سيسآ خيململإ   خمل١ إلغكاط٘ف ٚإغكاط

 عكابت٘ ايكصض٠.
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 ي عظزالفصن الثان

 "النهاية"

 نإ َا ذسث َعِٗ ٚقتٗاف  ٌَط غطٜ ف سهاْا قس

 اَاّ  ًو ايعكاب١ ا بس ؼٚنعا خمل١ف ئ ؽ

 بإٔ ٜكُٕٝٛ إجتُاًعا يًعا١ً٥ف ٖٞسهاْه اـمل١ 

 يٝراقطٚا ؾكٝل اؿانِ ٖٛ ْفػ٘ ض٥ٝؼ ايعكاب١

  سطاز عكابت٘ سكس  عاًَٛا َعاييٝه اَا عٔ باقٞ   

َٔ اجٌ إ ٜكملازِٖٚ سطزا سطزا سٛاسل ع٢ً  خياب
 شيو

 بعس  ٕ عطف بأِْٗ قس نؿفٛا ١ٜٖٛ ايط٥ٝؼف

  َاّ  سطاز ٬َٝزُا  ٚقف اؿانِ ٚعٓسَا بس  اإلجت
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 ايعا١ً٥ ٚبس  خملاب٘ ٚقاٍ:  ْا ٖٓا ايّٝٛ َٔ  جٌ  ٕ

 يهِ ا٫عرتافيهِ بأَط يملا ا نٓه  ضٜس  اعرتف

 ب٘....

 سأنٌُ ذسٜث٘ عٔ بمل٫ٛ  ايعا١ً٥ ٚقُٛزِٖ  َاّ

 ا داططف ٚذهُِٗ يًُس١ٜٓ ٚإخل....

 ٚبعس َطٚض ْكف غاع١ ٚ ًكِٝٗ يإلؾاض٠ ا ملًٛب١

  إيكا٤ اـملاب يًعا١ً٥ سٛقف ٚبس زٚض ْازض  جا٤ 

 ........عٔ ٚايسٙ سكاٍ: نُا  عًُٕٛ  ْاخملاب٘ بس٫ 

 سؿهط ا ٛجٛزٜٔ ؿهٛضِٖ ٚ هًِ عٔ إلاظا ٘

 َٔ اؿسٜثف ٙريٚإلاظا  ٚايسٙ ٚعٔ زضاغت٘ف ٚغ

 ف بس  ْازضعكطاٚسٛض  ٕ  قيره ايػاع١ اـاَػ١ 
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  ٚج٘ ايؿهط ايهرو  َاَِٗ ثِ قاٍ:  ضٜس  ٕ  

 ف ٚطً  َٓ٘ذطبف ثِ  ؾاض إىل عُ٘  بٛ ايهيري يعُٞ 

 نًُت٘ ٚعٓسَا خطد ٚبس  اؿسٜثيًٝكٞ بإٔ خيطد 

 عٔ إلاضا ٘ اآلخط ست   ذسِٖ باب اجملًؼ بك٠ٛف

 ٚض٢َ اَاَِٗ ؾدل ًَثِف ٖٚٓا بس  عُ٘ بايتٛ طف

 سكاٍ ْازض بكُٛ  قاخ  اع٘ نٌ ا ٛجٛزٜٔ:

 إش ا.. ٌٖ ٖٛ َٔ ف َا ض ٜو بٗصا ايؿدلعُٞ 

 .ا ؟إلاظا و  ٜه

  ض يو اآلخط ثِ قاٍ بتٛ ط: عٔ َاشا  تهًِ  ٜٗا

 ا٭محل؟؟.

 ستكسّ اؿانِ ٚقاٍ: مجٝعٓا ْعًِ  ٫عٝيو  ٜٗا
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 ا٭محلف  َا اآلٕ سكس نؿفٓاى نُا  ْه.

 بهٌ اعرتفسأَػو  ذسِٖ با ًثِ ٚقاٍ ي٘: ٖٝا 

 َا  َطنِ ب٘ ٖصا ا٭محل.

 نإ ٜٛنًِٗ إٜاٖا نتحاض٠ اآلخط با ٗاّ اييت ساعرتف

 َٔ ا٭عُاٍ ايكصض٠ ٚاييت غريٖاا دسضا  ٚ

 اغتٗسف ب٘ ابٓ٘ ْٚكف ؾياب  ًو اؾاَع١

 ٚخاق١ ْازضف سرهِ عًٝ٘ اؿانِ بايػحٔ ٖٛ

 ٚمجٝع َٔ  عاٌَ َع٘ َٔ  سطاز عكابت٘ ٚمل ٜعفٛ

 عٓ٘ بكفت٘ ؾكٝك٘ ا٭قغطف ٖٚهصا إْتٗه َؿانٌ

 ا س١ٜٓ اييٝها٤ ٚ بٝس  ايعكاب١ اييت  ٗسز ناْه اييت

اىل َا نإ عًٝ٘ غ٬َٗاف سعاز نٌ ف قيٌفناْه  ٗسز 
 َٔ قيٌ
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 ذت٢  اؾاَع١   قفا٤ٚبكٞ ْازض ع٢ً  ٛاقٌ َع 

 ا٭عٛاّ ٚؽطجا ن٬ُٖا ٚاذتف٬ٙ بصيوف َط 

  فاٍ بعس  ٕ  ٛظفا  ٢ سعُتُٗا ايفطذ١ ذت

   ٚيهٔؾٗاز ُٗا سطذا يصيوف َع بعهُٗا اييع

ٍّ َٔ ا٭ٜاّ ٚ ٚ ْازض مل ٜعس حيتٌُ ٚقتٗا  ٜٛ  

  ذس اؿسا٥ل ايعا١َ عطض ْازض ايعٚاد  يكا٤ُٖا 

 ْػي١ ا٫َط ١ًَٗ يتفهط   قفا٤عًٝٗاف سأخص  

 مل  ٓحعٖا بعس قيٌ ظٚاجٗا  عُاهلا اييتاىل 

َيا  تعٚجاايٓٗا١ٜ ناْه َٛاسك١ ع٢ً شيوف س ٚيهٔ  
 زٕٚ  ٟ َكسَا .. َٚٔ ؾط٠

ٍٕ   َا ف  ا س١ٜٓ ناْه قك١ عؿكُٗا ع٢ً نٌ يػا

ًَا.  عٔ ايؿا٥عا  سكس قملعه متا
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 ٚيهٔ ايفتٝا  اآلخطٜا  ناْٛا قس  عحيٛا َٔ

ٍٕ  قكتُٗا سهإ ايػ٪اٍ ايٛذٝس ٚايصٟ ع٢ً نٌ يػا

 َٔ ٖصٙ ا س١ٜٓ قس  َري اييًس٠ ٖٛ نٝف بإٔ  

 ب٢ اٟ أ ايٓٗا١ٜ مل ٜف ٚيهٔ  سكري٠ػٛظ بفتا٠ 

 يه٬َِٗف سكك١ عؿكُٗاف ناْه ا٭مجٌؾدٍل 

  ا س١ٜٓ.زا٥ُا  

 ف ٚؼٛيه َع آغٝا اؾ١ًُٝ " يكس اْتٗه قكيت

ٍّ َٔ ا٭ٜاّ َاهٌ َا نتيت٘ سف  َٔ ِٖٚ إىل ٚاقع ٜٛ   

  َٔ ٌِ   ا س١ٜٓ اييٝها٤ظاٍ ُٜكط  ع٢ً يػإ ن

 ينسحا٤ ايطبٝع ٚ فتره ا٭ظٖاض اييٝها٤ ٚضظق

 ف سهاْه ستا٠فٚجيت ععٜع ٞاهلل هطظٚقٞ ا٫ٍٚ َٔ ظ
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 يت   سا فكٓا ع٢ً  ٕ ْسعٖٛا آغٝاف يتسّٚ قك

 اؿ  إىل ا٭جٝاٍ ايكاز١َ".

 نإ ٖصا آخط َا قس نتي٘ ْازض ع٢ً ايٛضمف سهإ قس

 .اعتعٍ ايهتاب١ ٚاييت قس ذككه َا ٜػع٢ ي٘

 ...آغٝاايٓٗا١ٜ ٜا  ٖٖٞٚصٙ 


