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١  
   ا  ا د  

وا د  ا 

  أم  م ؟

  ... أدري 

   ،ؤ تو   ،  ا ا م

   ا أن   ا م و  ب 

 ف  ف   ا ، و  اق واب 

وا وا.  

،  أردم  ه ادات   واة  م! ه  ات

 ا م  ا   و  : ت ر 

ة ا .  

    ضأ أ  و)أ ا(    ا م 

 ق اه ا أم  و ،ت أو-ووأن  -ا  

  أو ن مأ  ق      ا ّ

ت ا لأ  إ    يا.  

 أ     ر ا ،ا  فأ م  

   ةن اا رآم  ت ا.  



 

 

  :  ر  ا اء

- ؟ دة    ذا.   

 ا  ردا  :  

  .  

  ..را وا ا ا ا ! ء أ و  و ،

 أم  ل وال ار  و   ..وذ آ .  

    أر أ  ، ي  ا ي وز طو

   دة م  ،زارة  ) (  ز

، ل اا  حو رأ   أ  .  

إم م  و  أن !   أن أ     اة

أ   ّ  تا  ن وإن ،ا   اأ 

 ،ت م  ي   ا اما   و ،ا

ا ط  ا وأدوا ،  ا   .  

  أسا  ا ا إ رت و     ت

ا  اطو ول اب رةا  دا وا ا  

 ..  م   أو...  

  ر-م  ةأول م  -  ،اشار ا   را م

  ا   وا اا ا  رت إ٢٠٧٦ د.  



 

 

 ا و وا ي ا   رأ  ،

 ةر م ردء اا ء  ،أأر  ةودة اا   أدري 

ل ا أ اا ا   دت ا ا.  

  ار أا ج ال ز ا وق ا ء ن ..

 ،ا  أو أ ه امأ و م ا ا إ ذ أر

  .و  و اوح

 مي و    و ا ي ا  ي 

وا  ا   و وو  ار، ، افء

 ا ا  ن توأ ا أ  ا د

   أ .اء  ري،   دة  ار  ح

  تمطات ا رأ  أ  ، ا ا م

ا م  أ  اء جا ا ا.  

 ا   ا ا إ   ور  اا 

    ق اة ط   ارات  ،اء

 إ و  ،رةب اوا، ا إ رإ د   !

 أ   و   ءا  وأ ا  وو 

ا ت إو .  

 ،م  ن ا ءا ز ورا  ا  ر او

ا ..    ال  ،إذا رأت ذ د   أن 

  ا ة  ه،   ذات ة  رأت ا و 

  ظ إم أم وأ  ه ا و   ط  ا



 

 

ارب، أم ط  ت و  ر وا ،  وذاك

د  أ   ورددت : ط أم ط أم ط أم..!  

   أم وا ما  ن وأمف اأ  ، ذا أدري أ و

،و  أن     ا ب  أن انوو و ،

 ،دم   ط رة، و ة  رهأ  م 

  أ م وإن  ءل أط ذا ا وأم ،   ،

ا.!!  

أ   ، ل إ  أو  )ط) دت أن أن 

أرس  ا  ا  و ،   ي  ن

 ا ا  وأ ،   ء ار خ ،

دا  لأ ذ ه، وا مد  وأم د ة ة :

 و ،أ أم و ،  ا م ا أة طا  س 

  . .. أن ا

أم وا ر أ و  ةا ،   وجا  أدري و

 و  وأ    رك  ،ةاا .  

 ودة، و   ب ا  أن  ا   ام

 ف(ا (ا   .  

 ز و وظ ،ب اا  إ  ،م  أن أ

  لا  أ م ، أو  دون    ب  

ّ  ،ا   ي ر م ،أ و و  ا...  



 

 

   ته ا  لأ دا ،ا  ه  

  دة إا    اا   د   ا

  ي ن ؛دوات اه ا ارا أن أ رت ا او ،

 أ أم و  ه ا  و  م   ، 

 و ، ر وا ا ر  ط م نا إ أ 

 ،وا أدوا ا ت ا بأ  أ  ا  ،ط

 دوأط     روم امدةأط  .  

دي  ا  ) او(وذات  ا  ت ي 

دوم ا إ  رعا ا  إ ود ،  

 ا  ب ر م ؛ت اب اف أأ  رو

 ا، و  أ أن أ أدوا ا وأ   رو 

م ه م  أن أ د   رأس اة، و !،  ر

 يو   و  أم   و ا   و  ن

ا.  

 زأ    ؛ دة ن أن  ن ،نا  أ و

اي م   أع، ا  ا اي أ    ارمل

ا إ م  ،ف ا  ا  ..قا  ن ر ،أظ .  

 ،   ا   ، ة ة أو  دا 

 ن  اود، ور م و وط    ر 

  ،أو داع   مأ   أ  أره  و  ،ا



 

 

   وو ،ّ و  و س، ووا ة ا

ا  أن أ  .!! 

   ..وء   و.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٢  
 ا ا م أ ر  س ي ل إرت أن أم

  أن  ء ،راتا اد م أن  ،ار ا ا 

    م  ا و إ ل ا أن  ءو

، و  وت ا إ    ا ط  ، أ ان 

 ت، وا  شا أم  راتا اد ، 

ا  .  

د إ  أل  ت ة ا ا ب، 

 ا ا ا  ه ا ت  ءتو م    

دم  ري  و أم   ا، ر  ر 

 ا و ه ي س اي و   اري 

 . وّ   اّرة  أ ارا

ور ،ا  وق ا    )ن  (  

د ار  وقا  ا ا اا . 

  ة ا  أد م ،ار ا  أ ي . وأم

   نا(ا (  ا)اا ( أن أ  تأ ر ،

 اض اوأ ا  عار  ار اأ  با 

 ن وااض اأ    ا   و ز اوا

 ..وا  أ  ارا 



 

 

أن أ  ي و أ  ا اض أه ا ،  

دا  م ة وأما وا ا . 

أم إذا أ ري  و  ا ر  ب  اء 

 - ، و  )اي  اان  ل(و أن أ  اد 

   -   رأ  ءا    غو و   

 مش د وض   اض ا،     ن أو ء

 ا ،ج  ا ازق   دة،  ت 

ا   فوا ما  ا ن اا   

ذا    إم ط ا  .. ا ا اء 

 ي ا  ل  ت ا د ا ا  ة٩,٤ا 

  ن!!!. 

  ،   :   و يا ر ا ارأ

 ،  وأم ،ت ازوا ا وا اا  

أ   أم ،ول ا  ا  ا.  

ر   ة، وأء ار ةا  أ  إ

 ،ارع اا  ر ا ةا دون ا أم   نإم

    ن   وم ذ  م ا 

م  دا   زو ا ن  ،  .ا وال

 و   ا   ه ا م  دا  مو

   ذ   ،م  ن   أذم  حا  م

  ة أم   وجأن أ أ م بأ  ،واجا 



 

 

 ا   ءل ، أ  ل  و 

 و را  ه  لة -ا  ر وسا 

ط ز  أم -  ،  ن أن  لا أن ا ا 

   ل.  

  ،أ  تو ت إأ ط  ،مو ور  أم 

 .. أدري  أك وأد ا ،  ااري ف  ؟ 

ا  ءا  ء ي ط    أظ.  

  ؟...ذا م  أن أم؟ و    دال أء

 ء و     ا ة اة ااه ا   ج 

  أ أم  أن  و ، ...؟  

 ا  ا ا   ه ا ؟...و  

 أن أ مأ  ،    قري، وا   

 ال أ ؟: و  .  

أ  ا و أ   أد  اع   م ل 

  . ا و واز و ع إ و ه  ك  اب

و موا  و أ م إن .  

 ب أا إ و ،ز ات ة بس ا دق   أ

.  



 

 

ن ر  ي ،ي  أم  و اا    ءزر

  . ر ،و أم ظ ى ات

- و أ.  

- أ   أ.  

و ا ه  أدب    ع، و  أامت 

  .ط  أ ووض أزء وة  وأب وه

 ت ا :  

- ؟إ أ    

- أ  دة. 

أ و إ و  ي   امج ا ه ا و ،

م   ،إ   رأ  افط  وا 

 ، أ و ث        ا 

  ..ذن وامف 

ام ومت إ ا  إ ا ،أ  د ور اب 

  :و ا

- ا  ا .!  

  .ر    أ  أف



 

 

٣  
  ار ن أو ، م) ( اء أو ، دأ

 و   دل ) أداس( أم  ا  ت 

  م)و )اأن أ  ص داأ ،ود  ي و ،

   ،ة أ ت ا ا دا ن اب أم

  ،ض   ء  دا ن ا ة أن

 إ من وو  و ،ذ  !.  

 وام ،م أم ا  اف، اإ أ ذ  فأ 

 اّ ن وو .  

   أم   ح،  ب ان  ا ا اي 

 وم وط  و ادة، و   ،  ء

 ة اأة  و   اء م    أو 

  .ا  أن  ت، و أف  ا ،ا أو ر

 ل وا و ا رم ا ا ي إ دت

  ا   وا اا إ   ت ا

ان، و ذ  ا وّت  وزا  ،ي ٢٠٧٦

أأ ،م   أم   ،ي أراها ا ا  ، درك ا

  .!  و   ا  ،ا ل؟



 

 

 ،    ،و ي و ات و ة  

  تو رأ  ء اا  ز  ا إ ا

   إ  وا  وا  ا ررت ا ؛

 ،رة طو م و را ا  ا ا إ و

 م   و أن ،ا   أ رو أ إ  

  ي و ،ره ا عم :    ره ا

    .ا أن    اة؟

  ن او    ،؟و  ا ا ن 

  .٢٠١٠ ا وا   ا  ا ن 

 نو  ،  م  ّ و ا وا!  

     أ  أط    دأر و 

ا  ا  ن ا ام  وى   ارا و ،ل

راغ ا  ا.  

 وا اب واا    وأم  ز وا إ ا

أ ارض   - ع أأ   ، و أ ورء 

-    ، ا ا أو أ ،ا ا ا ا  أ

  ء  ات  ،ن ا ات ا دو

   ،را  ا   ن يا ا  ،أ

  أر  ا  زراء اا أ    وأم ،!!! 



 

 

 ا و     م ت أر  ءا ا

 ما  ن، ودما...  

 ،    ما اي و رتو ،رض دورا  دارت

  :   ر وو رأ   أ رت 

و أ ورة  در  أن م إ ) اادول(

  م أول ه اب  ..  ا  أو أا  ت 

  ا ء ث و وا ا و ز. 

 ام ،و أ رى إ ما إ أم ا  إ   ن

   ،ء  ض رؤ  أن أراه أ ا    و

 رأ  ،ا م  ال   ة  اندة  ،

 ي و  ،أ  يإ وا وف إ رى ق ا إ

  و ، د  ث أ  بول ال أ 

 ذ   ا  أ    ذ  ولوأ

  .ا   أرى

  رأ  ا إ ي ا وأ  ت ور إ  و

ي س ا، م  أن أل  ذ  ،ن ي ق 

  و ،ي ا  وأ خ، أو   ا  

 ذ ، أن أر إ   رت  و ى ات 

  ح اهم  ،ي ورةا دي ام  إ  و

  .!أ  ،ذا ث، ذا ث م  و ان



 

 

   ،  تا ورة اا ط و ،أ ا  دو

 م ، ا با  تطم إ   ا طا

ا ض ا ء امأ أ ،وق ا   وا.  

  ء تز وأ ا إ ى، رة أ رأ  

ّ  و، و    دت  أن ا 

  ء  ،ء   .  

   ا    ن ،و إ و س ا دق

،  ا وت ة  ذرا ا اي أ ا واامت

ء اا  با  ر ه  ،   ة ه مو ،

  ا  ح واا . 

 أرد ا أ و  ه  تا   تأ ،د ة 

 ة اه م تو ، ا  با و ا وام

 ات واا أ ا .. 

 أظ  ة ات ا وا ،  داتا  أ

   راي واول اة(اا.( 

ا  ة ي  ر :ءو ،ا ار : اا أ

روا اوا!.  

  ي   ا  ةوا  ي توا اء ادة: ا!.  



 

 

 ،أ  تمو م ر ن أ ،و اا  

 و ان إ  دة  فا ظ   : 

زوا.  

  .!دة   ؟

  .!وو ؟

 .أي دث و؟

 أ رقوا  ء وأدق اءات ال وا!  

م   ل ، ث م  ا   :ا .  

 زو ا   و  لر ا     رت

   ن زو أن  ي ارث اا ..ن أم!  

  نن ا ،ا   ةا   ي و  ا

 م  م  ،و    وأر و 

       أ   و وا ا

 ار ان ام..  

   ، ث  .. م  إ ارع ن أو ان و

 و  ء ي أن أ أ   ،ا  ثو

أ  و، ن   وواددة  ري ر ة، 

و  أم  داءن اا.  



 

 

أ  رأ  ءا أم أ د  أن أ و ا 

وأ اف   ا   أر   ا ا اي 

  . اف     ان

 ن ا- راتة ا  -  ورل ار ،   أم إ

 ، اق م، ُد ات ان زا ون ز   ّ أ

 رةمة اأ ،،   أ دة، و  م  و

 مرات وا   اد ) (ا و.  

  ا أ ا ،أ  وا    ازا  سا  

ن ر ، ه،  ا  ا   ،ربأس واا أ

ء أ أي  ددت !و ، ..  ا رت أن أ  و

  و ال اا أ  ، ء و ا  

 ا .. 

- ن؟ا  أ ،  .  

ل ا   رهو   و  فا  ا:  

- ا ؟ه ا .  

 :   

-    . 

ا  ءوا  تل أوا  ِ ود و   رأ 

ّ اث أاء أ ناط و  :  



 

 

- أ     ؟. 

أ دة أ ل ا:   

-   أأ، رتط ما  ، ن ا .!  

   ،     أن أ و ،م أ 

 لأ وأم و:  

-  ا رتط ..  رترب.. ط  ار.  

 ن ،اآ ر وأو  ن  أم  ل  ،ا ظ

 ا  

-    )( ..  

 ءتأ ن او  إ :  

- )(؟!.  

  ة م ه ا أن م   ...  قأن أ أر  ،

 ي أراه واا اا ا أن    ته ا ،ن  

را د ة ا  توأ     رت:  

 ن؟ا  أ.  

ّا و   م  ،  ر افم:  

 ؟ أ مأ    



 

 

 مو  -ذا أدري  - لو:  

 ؟ إ و    وأ.  

   وا   إ  ،  تت او ،

  : ت ،  ات

   ه يا  و .. ا  ..   ن ذا ن اا ا

  ..ان 

 ه دون أن  و إ ،    أ  ت لو:   

  إ ُ ،ا أ  وأذ أ رات اا  ا 

   أ   إ  ة اا)م در.(  

 . ذ وف  و إن  ار اري   اوا

ا ار ا ت إ  ذا  ةا  ان أا 

ّأ ،  مو ،  مس ووس ا  ن  إ أم

 ، نأن أ   ول أ  ّ إذا  ن ،ت

 أ     ت أ  ،  ت أ

 ء ّ ة  أم و ، إ   ار  ّ أةث ا

 و ا ما   را   ء  و ،أ أم

 م ات  تا   أت ا ،ت ااا

 ط   أ  ،ّ  أن  رعت ا.  



 

 

 ، إ و رأ   ق ر   إ   م

    م ر ،مأ  سب ا م ا   

  ري  لك ا وأن ""   وا را

  ""  ن ما رن او ا 

ا إ د ا ق أ ن   فم  ،.  

 ،وا ا    وظ أ  تّأةا  مأز  ز

 ض ا ا ا ا   ،ة ة ا ،أذ 

ا ا  أ  ،اءة ا  ،راء رأ  وي

 ل ة و ا   وار :أ.  

  ا   ف  ر ا ا   ةاا

   رت    ،أ أم أظ  ،

  .م :ري و ل

  ةاات ا  رت ،تا  ا ز وا

  و    م  ن: أما م!  

     ا و ،ا     ،نا 

  ةه ا رأ ،وا طء اأ  رل أأ زي ا

أ  و أن   ا ا ا ات، واي ه 

 أ  أم  ،ا ذ  بد ا اجا  ن ا ،

ود رج ا  أ   أر ،  موامت امء 

 م  و   ا  رت ارأ .  



 

 

مو     تا ، ب ار  ،ا  

و ا ا أ   وأ ا    ب اي

   .  و أم   ،ا  اري و 

 و  ن و   ،ر ط و   و وج

 اس ون ، أ  ا اب  "" إمن

   ، أم     أ و ،

 وم  رة ة، وأا  ره رةا أم  ،

   ، ن ط ،  ةاء وي ذأم  وأم  ،

  و   ذا ،ءا .. .!  

 ن ذ ر ،ر إ  م ا إ ا   ا ا

 ا أر   وأ  ،هي أا ا   

 و ا   ة ور م و ،   ،

 ا   ام  ،م  ا و  ن دة، ر

  ا  ت   في اإ ه وأد ا

 ا ق إّ م ،    ة اا  وا ،

ا  .  

   ، م ة  أ    وا ا  تّ

 أن    اط م    ا، و   أن 

ي اا   ا ف ا يإ  ا.  

  .. ئ روّ  ..  ّ و ..د إ و  و ..

أم  .!  



 

 

 دا و وأن ،   أ ا   ءا  ط

    تا   ط د وأ  أم

 ز  ،  ا  را"ا ط" ام أ.!  

   ،ا إ أ    تم أن أ و  ،دة

 ، أ  أ با   دةا .  د ءأ أ و

  م ة وا ..  .. ا أ ..  نا م.!  

ان   ..    ، و ، وم  امري 

   ة؟ أم  ن..  ا  ره ا إذن د ،

  لا.  

 ل ان ا  ،ء   أدري  ،نو ذ واج و

ن ة   أ   اف ون ا  ن، 

 د اا         داء، و 

  !.أو  أطأود و ج 

  ه و  ل، را ا  ع أ ت ون أوأدري ا 

 ذ   ا أم نا أ   ، رة   قا 

  ..ا ،  ، أرض و ء 

 ط ، أ    ط  ة،  ذا 

و وا  ،أزرق ا ،ا أ ،ا:  

- ؟ ذا؟ و أم .  



 

 

      ، فة ا   ل

 ا :  

  م او ،ه ا  ع لّأن ا  أ ، ي أا 

  .ض م ، أ  و  اة؟

  وأي  ة أي ،ا ال و   ن ا

!..   

 إ ي س ا  ، إى ارت  ار، و

    ،أ   ما   ن  ارط ّ   ،

 ،ا  أ  ا ا  ت ك، و  

) ا(ار   ل ارات،  إى رات 

   .درم ال اد  و ، آ ي س

 ل ا:  

-   س ي وأ؟.  

 دت أن   رأ و م ..  

 نا  ي مي اا ا.!  

  :ءل ا و  ر و د اب رج ارة

  ذ؟أ  أم أ.  

  :  اد،      اء



 

 

-   .   

  مو ل ا:  

-  آه.  

- ؟ ذاو.  

  ء  ..   و أم.  

 :  

 يا د إ؟ ،ما .  

ل ا:  

 ر ي ا.  

 ت :  

- ر!!.  

   م.   

 ذا؟.  

 ،ط و ا     ا  ، أم و 

 ء ن يا اوط   ل  ،ه او  



 

 

ا ا    تموا  ،اا م   ا

  .!!اون اب دة: م  ، أ ر

  م إ م م و:  

 أن  أ س؟ م ي ذ وأأ .  

  ت و  :  

-   ا  ر و أم ،س ي س و   

  .ا ، ا سواءة 

ءل ا:  

-  م ا   ذ ؟أ  أ ا  .  

- ةان ا   لم   .  

  : ا  وءل

  أن  أ   ذأ ؟  

ط  ددت:  

  ، ةان ا   أم .  

و ا ا وا إ  ، ول   ر  زة 

ره ا قأ  رق آ اء:  



 

 

-    ،؟ة اان ا أ م أن  ةة وا كأ 

  ا - ن- أ وا  ام ة و.   

  : ا ور رأ  ا  ع ا وأم أل

 يا  أم.   

   أ  د إ  و:  

 ؟ن آ ي بد ا  ،ذأ  يا ام.  

 ا .  

 أ     ّد  :  

-  ا.  

وم إ ارع أ  ت     ة 

    و  ه وردد  وأ ا  ت

  :ات  ا ول

- ا؟ !.  

 :  

- ةا.  

 تر و ي دد:  



 

 

 ةا !     وإ    دع ه  

اا.  

أ  ء:  

 ا ا إ  ذا، ؟  ف  ا .  

ا أ و  ّو ر  ل:   

   إ  أن   و أم.  

و  دا لو ذرا:  

 ر؟ ذا.  

  رت رأ و   ت إن ،  ن ط

  أ  يار اا   ،:  

- ، أذ ود    ،ن ،ن ،ون ؟ .  

 ل ور     ي   دتيوو ، أ ظ ا

  ل وو:   

- روح أ  م  .  

  د،  و   ان  وا أرّود م

  :س

-  أ؟.. اأ وأم  ذا أم .  



 

 

- راون دو.  

  و  ود:  

- ردو!!.  

  و ل اد :   

-  را وون دو "ردو."   

 أ   راتوا  جوأ   ي أد موام..   

 ردف  أ و ّ ا رأ و   و --  رهام

: 

- أ  ..  

  أدع  ا  ، ، وح  دموّر ه ور  ااء 

 ،ا اه ا    ّ        

 ،ط   ةان ا  ط   -   

ا-  د و ، ا    ،  د أن  

 م  ا أم    ،رةا   ي ىا

 و.  

  . ا  ا ، ت أن أ  ر   إدي

  



 

 

٤  
  إ ام)اإ (   ن ا ا ،ةان ا 

،  ء اء  روف     وا ر أر

ءم ادل  ي، وأ ي  . أم وأم أا

 ، ي ة، وأدرتوا     ،  ن م

طازه ا   اا وأام اء ا، وت اض 

  ة اا  مو ،اة اا ُو ،ا  ات أ

  ا ان وا  ي ل ،ا ت ض

ا إ، و ذ  ا اان ا ات   ي، أري 

 ددو ،  يا  وأ ،  يا ن زن اا ذم

ا ت ا،  ارب ادها  انت ا ن أرا 

وات وات ا وات ا ا، وأ ي 

 ،ل ا وآ ،ب ا ا  رةا  دي  ه

ذا ّو ،وا  دي و ا ي طا ا  

ا طاص اا أ  ب ااث ا   م ،

 .ا أم م ر ا ،م ااة    أ ان

 ور ،ر  إ ا وذ ب ا أ ا  نا 

 ي ا  ب  تي و إ أن أ و مء ا

   ي  ،با ا أ    وف ا

أ  ، وب ي ح أ  ام ا و ل 



 

 

ذت   ... إ وراق أرض ااء ا أ   أي 

و.  

 .. د ا أ ،!  أيوب اط  رأ ة 

 مب ! م  ذا أت انب أ! .  

أ  ارة ا امت  إ ،ن ادل أ  اي 

 ةا ، ف ل وو:  

 ام.! 

  ارّي، ومرة أ ي، وأا  تر   ت

ّ أ م اا أ ، أدري  ة ؟ا س إا و ،

ّو م  مة و  ع ا د وأ ،  ةا ط

ا    أ و أ ر، و  ت ا ا أو

  دة ة   ،تا ذا  و ،رو 

   دا ،  دي اإ   أم أ  ،

اب اي ا اي ن دا ا  ا    ل

 ة، وا  اءا  ا و را وا 

 ،ا ا  د اا  ات ا  د ،را

  ل واا ن دا ا ،اق ووا  

ا ا  و  م ن، وا  -  ط 

ذ ا -    ن م       أن

أم وأ  : إز ا ، ن د م ول  ااث



 

 

 د و  ري ا  دل ا ن و ،م ن

  .أل

 ا لإن ا   اءّ  أن  أ   ي

 او ا ا  فا  ا.  

  نل اا رأ  ذا  ا  ،،   نا ظ

  ... ااب و   وا ء وآ إ  ء 

  أأ  دتو  رةا وا و   ،ا رو

 أذم  دد  ، يا ر و ، أن أو ة اا

  يا دا ت اا ذُ  جا إ  ف  ا

   ت ،ذا  )رةا  ا(  ،

  ،ةا  ط ز و م   ام   

اي    أم و ول   ، وءم ادل 

أرون   او  ااد اي واة وأ  : ي ل

) )رات  إن او  ا :اب و ا   ،ا

 ا  ة   و ،ا ر و ا

أ إ أ  أ  ،اطق  ؛ أس أو   

ّت او قاّرات اوا  را إ   ،ودا  

 ،ا  راتا  إ  ا أدم  ا  ز 

  .ا ا اط  ارات  اا

   أي     ءب  إم - -  

ء اا  ي    اء  ا أ و ،



 

 

ة  أ ، إذ و أن . اد  ل ا، أو 

ري ا ا  أم  ا ّم دا   م ا

 م أن إ  ذات ر  ا  لا و ،

-أ و-  أن وإ   أو.  ا  مو 

 ق إا و ا  أ إم  دوا   أ

أد ا ا ا  ا وا    .  

   لو ،ا   أ ت رأطا وط ا

ة ظوا   ، ن و ا  أ  م أ دد

  :ردو!.  

    رو  ،  دت دو أ رو

  ان أ ا- -   رت  ،  ث أم

  ن دا ا  ا در اا أ ا وأم دا

  ..  اء رع  اور 

  ،رو و ودواؤم اؤم ،رو وواردا درا 

 ا ا   رم  ظ، أح اا  ر  با

رق اا .  

ا ب اا  ةا  إ  ة ة ذات 

  طا  روا طا طا  و دا .. اط

  يا  ر  وا ة ا   م 

  ا إوا   ي اا و  ءا ر، واموا 

  ة ا  أ  ل درةا و ، : د 



 

 

أ ا ا امما اّ  نى اإ  و  م

ا  يا ا   وو ،د ط.  

   ا و ،ا  ط  ي أمة أ تأ

   أ و   ط رد أ ،حا ا  ة

ا ا  كا  ب اا ، !  .. ال ا

 ا  كا   ر  رو ي ا  ،طا

 ت وما  ا ا دما   أو    

: امت ا، و م أي دو و    واة

  . ارادة

  . م  إراد ا  ر ا ا؟

ا م     ، ان   ا ا  : رة

د اا   ةا ر   .. ّو ذ   

اة ا أري أن  و دة ة     ال أو 

 ش، وم    ت اأ  أ  او ،.  

اءة ا  با  و! ا مب واارة ا  ،

    ل  م   ءت ة ة 

  . ا  ت    ا اب

  ا  توام ت ا ،ةا  با  ن ا

  ذنأن ا  را ت ا ان، وء اأر

  ،آذان ا  ج ة    وار   ي



 

 

 ا  ،ركأ أ ا ا   ا ا  ّذن إذ ،ا

، وام اذان  ا أ ا أ ،م  م و د 

   و   اوأم  ي وأ حرض أا 

  : ددا  اذن

أ ا أ ا.  

   ل  ناز، وا  ونوآ ر  نا ّإ 

ذان اا  ه ا ها ذ!  م ت إأت و ،

ام  ،نا  أ مي وا ورا أ    

إ : ل اا ر أن أ...  

ا  و  ددت   ذنا أ  ،و  ا 

 :،ا ّو  أن ي  وأ وار م  ا 

أط آ و  وان وام  و وام وّي ي، و

 ..  

ا  ر ءم دىوم ، وأ  ب ه أو  ت

ادل وط  ن ، وأ      ادل 

  :ن  ل

 ؟  ا .  

  :   ء   وء

     ن ا ؟ وا ن أ ذا ،.  



 

 

 : ا  ت اءه ارة ول

    .   

  :وأردف ،  ر ب ان و  ه

 أن واب اا. 

     اتم إ  وا ،ر ه وا 

  :ل

  أن أ أر..  

 ط:   

    أم ك؟  ، أن.  

   :م ا ا  أب

  نوأر .  

 ت؟و  أي و.  

 ط   مبوأ ،:  

 ٢٠٢٩  

 رأ   وأط إ ارض وأّم أم ، ل 

ا:   



 

 

 ؟ط  ؟ أ  ،  .  

   :   ا وء وأم ق إ ارض

 ان ؟ا ا ا .  

 ل:  

  ان  انا ا ،ك ،   و أم...  

ا  ات   ات،  م ت  م

أ وأم ا    رو   إ   تا

    داه أان ما ا  أن و ،   ان

 و ا ادت ،ا   ت وا  إ وا

  د إو ،م  تا :  

 ةان ا ان اا ا ل، آه، مم  ذا.  

 ا  ،ا ا  ةا  روخا ام ا  م

  ..     ارض 

و أن ك   أ   أن ، أو  أأ ات إذا 

 أ   كوت ااأ ر اام .  

  رضا   ّدا ا  ي ردا أت وا 

، و ب ان ذ  آ ارا وت  مة ودة

 ة إ    ،:  



 

 

 ك   أم  ،كأ  أدري .  

  : ا  أي إ  وم و د ا و

- وا      ا.   

 ،  مي و      دةا   وأم

  ،  أم م أن ب ا ا   ر 

ا  إ   ت اوأن ا ، وروأن ا ،ا  ي

   أ  رات، ورا  ق وا م 

أم  ه اق، وا   ءا  بأن ا  أ

،      أذم وأ    ،ء

  . وأر  م وم    ت

م ل  ت و  أو اوس أو  ، زال 

  .ا .. ا دا 

   ا :  

-   ةان ا ان اا ا .. ان نا و ،ط  

ر.  

  أ ؤا ل، واوا ا   ودارت ت رأّ

 إ  أدر و ،ّ ّ رضا  ء، و   أ أ

ا  ل، أا   وأم.  

  



 

 

٥  
،  اواق ا اي  ا إ م   إ ار  آه

ض ط  م  ا   م ، ن ان 

ّا ات اون اّ  ،ه ا لا    

اا ر وت اطء ا   ،ا ار ي س 

اي ظ دئ ا أن ا ا وار ا   أم، و

  .!ا  وه، وء و    اون اب

 ،ا  جر إذ أ    و     

أ  ا   أن   أ ،   وت 

 ،أا   ا ،م ر رو  ن  ردا 

 ، ق ر  ر ذرعت اح، ور ام  

ّو ،و   ر وام ،ا ا  ل ا

   ءرا م ا ءة اا  ا ارو

 ض، أا أ م  ا أ  و  ،مأ

    ت  ط ت ا و وأ وأ أ ن أا

  آه ،ن ا    ا ا مو ،ا

  .!أري أي  ء ات

 ء  :  

  ر ا  نم وي وأمما ا  أم أظ

 .اة أ ؟



 

 

  : إا  ة

- دت اا م م ا  ات اا  و ،

 ،ا  اك كه و   ا  ذ ن أنا وا

مء ادار ا.  

 ،  م ل م  ازخ وا   

   ،وا ا   وأ  أم  ،لأ  أدري 

  أن  نأي إم إ أن أ  ،ا أن أظ .  

ر واقا أ  م و ،  وج  أن أذم  

    ،ب اا   أةا ا رور ا

ء  أن و ا ار، ون  دون ج 

 أم ت و ، د ان ال و دون  نو

  م  ،  دى م راتدو   ،ا

ظ وأ أم   اورات   ج وا  ون 

 م ااد ار وا  (     ، رو(

رات اوا . 

    ا ا ا أ  ت و ،ا 

  اار     ا واا  ارض 

اوا:   

- كو أي ط ؟.  



 

 

 ،وا ا  أم  .. نوا ا!  ا ا

ن طو  ا ا ذ،  ر   ر ،

وا ز أ  مو وا     ن إو 

مة ام  تار وما  ر وام  أت ،

  ب،  أوا م طم  مء ادار ا إ

ا  ،ط  ا   وو ن ا  ا 

م  ب ما اطا ،  نا ، ب و

 اا   ذا.  

  ام ،ا ا رودر وا  ة   أ

ا   تا   د أر  ؤونو وم 

 مأ ماو..  

 وأم   أ  و ا ا  ة ن ط

 وأ  دترة و أ  ،ةب وم ا  أ

رأ  و   أم دم أ و  ا ق 

 ّ ازدرد ر وا م ، :  

 ا ا ا .   

  :ل ا  ار

 ان  رةا أط.  

 و  ماط:   



 

 

- ي إذن أم.  

 ار ارض  وأا  ة ورو  ي و  رةا

و   أ   ه و وم   وو. 

-   نا ا ،ك اأود   رآك أ  .. 

  .   اة

 م  ،فوام  ر م  اتم إ وم

رض اا  ةب ا،  ا   ت زّو

 دون أن وأ  ه، و ور  رة وا 

   د  فت(أروف ) ان أن أا ا ، 

 رأ   ،ب اا ا أ  و ، ور  

 ن ؟ وا   ..؟  أ.  

  . أ   اأرت أن أذ إ ا أل 

   ا إ   اري أن أر  إن 

       ا و  تإن م و ، ن إ 

 :   

-   ا ا  أم أ...  

  و ان إ  و ،ب اا   ة وأ 

 إ  ،  أن  ن ةه او ، مو أ  

 ، و ارة وا  را أن ارة ض ارع وأم



 

 

  م  و ، و مه و و أدر  توا

  و  رات أدو ، ر رعا  أ اا

َ ،طرات ا ىإ ََو  َي   ت.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٦  
   ط ا أ م ،وب ا  أ ا

  ،دا اأ   ت او ا 

 دا ن ا.  

   أم أ ،  أدري  تأو   تت ذوا

ا أ   دن وي ا اد أن أدا.  

 أ اس  و ،  أدع  ّ   أع إ و 

 ط   ،د ف ا  ة  إ أذ 

و وة، وأظ ا  ب ا   ان،   ا 

 ا...  

 ان    ا  ،ارب  ،  ي ت 

 ة، و اء وأط ار ن ك ا دة، 

  را  ،ا ا  ت و    ىدق و

 ا ول اء اأ...  

ت  ب  ظي ور دت م اه،  ل أر 

 ، ن أ مّي، ظ  حّ ذات أ طا   با

إدار   ء اإدارة ا   ن  ن أن ا   

  ،ك وما     ا ،ا  ةا  و

 طز ا   واف اإ  ة اأ    نا



 

 

  و  ءأ  ف دة و ذات دو   ،

ذرج م ي  ز أ.  

 و مة اه ا موأ  اأ  ر  وا

 موأ ،ل ا  مت ارا أ  ل ا ،ا

وء رأس،  أ ان و ا، و أ ا ا ل 

 . 

ّ ا أم  ّ ي، و  ض يب اا  ا ما

   وأ   د أ  ، ا  

  أو    ة إ و  ضأ   وإن ،ا

 أ    م وا طدات اا   ا

مت دا ا ور  ا ، أ  آ    ا

   !.ون ة  أن ا   ا ن

ُأ م  ام ن أم  ّ.  

 ا   بت اطم   و ،أ ا 

ع وا ا  أب  ا  أف ا، وت 

ء ا ا ت  أ  أة ا  ار، ت 

  إذ م   ،طر ادة ا  م ،

  أو أر     ا   ا ا  

 أا،    ارا   و   ذا أ

ّ ،ءا  اض ا دي إ إذ أم  با  دة ا

 .طن وا اي و دي إ اة



 

 

   دد ا خأ وأم      م

ره اّ  تّ ، أ و  إ ام  ة  ي

  .  ء ا وم أ ذا ث

  وو رأ  ر ، ت  أو ن،  أدري 

 و ، ف و و   د ذو ،  ا  

ع إا ع و مف  .؟ أأ   أو  نا إم

ذا ل   و و إ أ ، إ ا، أ إ ان اة، 

 إ أو  لأ ؟ أأ إ أ!.  

 أ  أةت ا أذم إ ا رأ  را   و

   ا ا ن ،ا   م   ت

   ،ا  ا ط ا اوار ا نف ا

  إ   ب ووا ا  يا و 

ّ ،د داء ر أ ،أ إ   ته ا ا 

 ط ن م ،  ع ذات را ء  أةش ا

 وان ب ف ا   و أا و زت ه 

ر .  

  إن  دا   وأ ، ا  

 ت روا أ  ددت ،ه   نو ا  ،نا

رمس و ا فا  إ  ، ا إ : أ  إن

 و   ك ن و  را  مو وأد 

ف ا  ل أ  وا ، لّي و رت ،أ  



 

 

ي ا    زالول وا  إ رض، ورا  و

 ،ف ا  ا ا ا  ي و ،إ 

    دوا  ا  ي أأ  ةوا 

اج اأ ة ودا  رإط  ا  ت ودا ،دا 

ا، وا أا طل ر وو أ ت ع 

:  ز  ا ن أزر واا  تّ ،  أراك و

 أ أن أّق  ات ءك ود  ا، ان  زا،

ا  أ   تي ، وأ  تو ، و   ،ء

...  

  ،ا      ا ا  د أم  ّ 

 إ  ،   ،  ء وا ما ا

د اأ ا ّ ، وط     ن تا  

  اره ر  ت ، م :  

  .. ؟ أ  ،ذا أ.  

و أم    ةم إ وم ،، :  

  بأ إ   م.   

  :ودت ي  رأ أ  د ي  ول

 د.!  



 

 

  ج، إم ج إ   أم وأ م  ،أ  

   ،و   ن  ، واحا ج إ ا

 و زاما:  

- ك؟أ    مأ.  

  :م إ  ر ول

     .. أ م أن   نا ا .   

 إ وم  أو د  ،وأ رأ  م ي 

 ،ن و    ا اء ا اب  ل 

  :ان وأوراق ا ،ل

- ل؟ أم   

 :  

- ا ه ا  أر  نا إ   نذا أ"ل"؟!.  

 رأ.  

  ر  ..ل أن    ل إذا أردت أن أ و :

  .ّد

 رد ،ا  ل     ، : 

- ؟ا .  



 

 

 . 

   أ ...  

  رتّم.   

 ا ، ود    م  أ ا، وامف 

 إ  ا أ  ر ةب واا أ ،ا ي

ا  ن أ  ظ و   اة وادة 

 م  و  ،ةت اا  إ أ  ا

  .آان ون ان ة

 ؟  أ .  

    ود ت  ؟ لذا أ و ا  ،إ أ 

 أ   ا إن أ  م ،ذا أ ،ن أم   

  .م، ار رب

  :أردف و ه    و

 ة  و أم.   

  أ أن أ     أ أن أ ،در ال ل 

ت ل  ذاد ا إ  ،ن    ي أن ن 

وأر أ  ا ،  أو   هده أأو ط   ر 

  .ر  ..ت 



 

 

-  ث ذا ، ه   وأم ا ا    ،أ 

  ؟

  :ل

  أذ  أدي  ..   

 أت م   ا ، م إ"  "و إن ل 

  :و ل

   ، ء  ي ووط   مء و أدري أي  أم

   .ء    ن

 :  

  م    ن، واا  ر واة، واا   ه

  

  :ل

  أ ري أ    أدري إن أ و ،  ذ 

 ّمو م  .  

    ، روا     مو   أ 

   ه وو:   

 ؟ أم.  



 

 

  ه ال ل و:  

 ة.!  

 أ م ،ع واا  ة      ،

  .ة أمم اعْ  ، ا

 ا:  

- ئ أوار أ ط   ل ،ا ن و أم.   

  إ  ،و  ا دي إا ا  وا :  

 طارع وا   وي  أن م أو  ر أ.  

 ل:  

-  ر أن      ي   ه

.  

 مأ و ،ا ط   ا وا  ن ،

 ل   و ا  لا   

  ؟ وأظ وأم ط  لا  .  

 :  

  ا  ءا أ طه ا  ا  ،  

  وأ أ.  



 

 

ّم ّ ،م ارة واع و       ء  س

 ،ر    نام  ت ا م ، وم ا

    أة  م ةا ا م ا و ، م 

ا ات ذات ات ا ا ، ات ذات امار 

ا ا روا  ح ت اموا ،ما ا.  

 ن  إ   ان ا ،ن ي ان  أ و إ

 ل ان وا و ا و ا ا   ا

 د أ   ،ةا ا   مو ان واا  ءوم

 أن أ أ  ،أ   ت    م  ام

 ه  ج دا إذ ،     ة.  

 :  

- ءات؟ه ا  دا  .  

  :ل

-   وأ  طا رأ  ،ء و-ر ا -  يم 

م ا.  

- ؟و.  

-  ) .. ( ا  اوا م    ، إن د

.  



 

 

 ،   رة ن ،اط    أم   رم ط و

 ، بت ا إ  موا ،ل واا را  ولا ط

،  رة ا ا  وا أن أظ ،م  ا وا 

 ،ان ا  م ق ظ إن ول اا   ن ا  نا

  ا  ،ا ا   ا  ا ا أن   ا أ

 اا ا و  أن  واا  ا إ ا  ي 

  ول ا  م أن  ز اإ  زا أن إ  ت

   ١٩٤٥إم م  فأ  ا م و .  

أ ور  أ مو أ  رأ.  

  إم   .  

 ل؟  

  ل وم ..ا ا   با  م  ف ون ا

  ا (ز( ا  أ ،   ن.. ؟  )ل(

   و ت ا ا ،اء أم ا أو رء 

.  

 )(؟. 

    ،م  و ب اا  ن  ،ا  

  اة ا  ،وط آ ب وا   ن

 ،اوإ أ  أ ا اق و ولا  ت

    ،ف اا ا  س  ا  واو



 

 

    أة د د اء واص   و

اوإ.  

 أذم ّة، وا   اته ا ت  ا) ( 

ل ، و    أرى أن اؤء  ما  ن 

     و  ن    لا ...  

 إ   ب وذات ا  م وإن  م ا 

إم ا ا أن ءا و وإدام و  أ  ذر 

ّ ل دون ا  ول ا طر ،نا  دا ارا ل

 ،دو ا إإذا ر    ذ  و ،ء وا إ

  ... و ا اء إ  ا ن، و ا ن 

 أ  ان، أءل  م ارة وأم أم د  ، وف 

 ر أ  يأ ي دوط  أدري  يث ا   

، ام  اب أدي ا ،م ا ل  ح 

 ،و  عا أ   ،إ ن أذ   ا  ء

ل اما ا  أ  أ   أ ا و ،ام

 إ أدا سأا  رأ   ض ا ر     

، وم ا ا م دا أن ا  ف  ث  ،مة

 زراء وا  د موأن ا!  

 ،  و   أم   م ، يإ 

 م،   د  ن     ّ  ّ

 أ  أتو  ،    م ،اء: ) 



 

 

  ،  ا ا   ا  ق  ح

 أورا   إ ا واذ ار   ، ر اان

ا  ؤ و  م ا ءن واا   ، 

، ف و و ،   ،أ    م اء 

و ا ار اب ب ا اة   ت دا   إده،

ا  تو ،   ب ا    ة

اموأ   ا ا   ا.  

ا ر  ب وم با   ر ،    ان

  و ا ا إظد م ،ا أ  ال ب ا

ه أي أ  و ا ا  ،ع ا ّأ  ر

م  ن ا ،ا وأ.  

   وyou lost"" و و اره و  ا رة 

 ا ر   ،د ا  و أم ،رضا  

أورا رز  أ   انا ر.(  

  و     ا   ا  د

  اوذ   .  

  ا   آ و م ا .. ا  راتا أ 

     م ُ إم ،و ب أأ ان، وا

م ة رض، وا   د  ةأو ، رة  رة  

م ك .  



 

 

  وأم ا ا   ار ت ، ة زاوا ، ن ا

 و ر إ أ و ،أ   ا  و أم ،ده أ

  إ ط سا، و   ،اري ا ى

 ير ان اا إ و  ،ي ا   ر

ط  ق يأو ا ،ا   .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٧  
 ت اى اإ إ ام- نا ا  تا و-  

رواد ا إ ،   و بو  ا وا مأ أ

  دة م ، ر و ى اإ   اء، وا

 ا   ا ارز ّ  د اق و ا، َم

  م اد،  ر  ء اع اا، وأر

   يا ا ...  

 ا  ،أ  ت  م ت زل ج 

 ا    و و رأ  و  أدرك 

ا ا.  

دي ار أ ر و   ت  زا ار ن 

 و أم ،ا أ)  (دة.  

ا  رخ ال ت :أ ه زو .. ا ق اأ و

ّأ  ؟أ ف أ ه ا!.  

 م   و أم...  

ن از      أ م واء، و أن أل ت  

   أ ن  ؛ اَِْة ُ  ، ودة د

  .ذات ة ي و  اوت



 

 

 ذرا   :  

-  و أم.  

 ّ ا.  

 ية أ :  

   ط    زا  أ  فا.   

 ّ ار  ،اا  ا طف ا إ م ا  م

 ،و  ى رواده دون و ج إا    و ن

 ،   أ  ه  ازا و   إ 

   بوار ا    ء إأن  ا و ،و

 ار ا  ن  ا أن أ   "ا"ااز أو 

 ه أدم دا ا  رض وا  ،ا ا رؤو

د  ه    رة ج از .   

 م ،رات أ     ار و ،وام أردم 

 و  رض، وأا  ا ان، وا  ع رع.  

 وا و وا و  ا   ر  ر م .  

ّد، وا  ء   ة  دأ ط  ،  

   نو:  

   ..؟ أ  أأم.  



 

 

    و  إ :  

  ا.!  

  : ا

 ا  أ  و ،ذ أ.  

 ءا و م ا  ..  

   و س ورج و .. يع امء واه ا   ذا

 إ  ؟.  

  . ول ز ه ومع ء ب

:  

    ، أم    ،أ  م س ورج و أ

  .دم؟

 إ  ور ،ؤ وام  ر    ا 

  ءا:  

 ربا  ر.  

 مام    ب إ ووم ز  و ،

مو  

 :   



 

 

 ؟ة واا م .  

 ةا!.  

 وم    رو أن آ.  

 رأ  وأ أ .  

  .. ؟وا.  

 ت .   

    رد ،ا ذ  :  

  ه  ء  ء أو أن ّ ج أن  ت 

و ،ت  اس ق وا واب وا  اق 

 ج إ  أي ، أ ا ا  ب  أاب  ،وات

  ).ازق(

 مأ  م ّو ،  ا  ار، وا إ مظ

 ة، واموا  وي وم  م و 

 ّ نا  ا أم ر  ّ ا   م

 موان و نر  ،ا ط  م  ا ا

  س ّو  ،ّوط     ه أ 

 ل     ا  دره رضا :   



 

 

  ،ء   أ   و  م ، أ و   

   ،ةا   إ   و.  

.. مم إ  و م ء، و ظه   وأم  ج 

ر!.  

  : ا ارم ول

 م  أ ، ورأم .  

 م أم،  و أم أ مو ا    ت 

ت وا   :  

  .!  

 ، بأ    ورا ا ا و ، نظ ا

ا  و  :  

 ت واا  ت  د أ  ،!.  

 وأردف ،ا ات إ  ور  ا ة إم وم:  

  و ،ا  تم  وأم ،ا  تذ  أم

  ت اه ا أط   ،رعا  وا  ن أن أ

ه ر و م ا  ب ّ ان ان،   اا

 و   أد م  ،ا  ديدي اا ا

  .، وه    امت ا م  امب



 

 

   رضا أ    و    ا 

 فوام:   

  م   ا أ ع وأ  ةا دا إ أن ا 

 ا.  

  انء اأر ر ا ت ه.  

 ل  أتو:  

 ؟  ه ا   .  

  ،   أ ا، أم أذ ت مما  ن

 و  ما ت ا ا أ   ،ا 

 ا   رة ا   عوا ا و ، ام

 ، أم  أ  ي  و  مت م ن اب 

ا    ا  ت أما  و ،ا اب و

 ا  إم إ ، إ اا    اطر دد

وا ا  ط .  

  ،وا ا ءن ااطا   ة اا ا م

  ت، ومة ا  ت امة ا!.  

وأ  ت رة دم  ا اّ   ا  اان، 

 ،  يا ا ن ال ا   اأ  وي ط

و أن  ا أ ، وأم  ك  وإر إ اة 



 

 

ورم   أ اد اد  ،  ، را  أف 

 ،ا    ن ةج ا رم ،  إ وا

 اة  ا، وأام ا ا ،   أ ارا 

وا اا  ق اوإ  و   اره ن ، ت

  أ  ،اف  أا أ   ،ةج ا  ا

،  إن  ا  ن   أار  ن  إدارة 

وا   ا.  

 ن أما فأظج أا رأ  أم أ.  

ن ا  ا اا  آه،  و إ ارع اي مه،

إء   د   ات ، أم  أن ن ارع 

  ،  إ  تا  ا ،ءا    ن ن

  . أ ل  أر  اات

 ،  ر  ا  رأ   مه و ،ا

م   ة إ   رم  أي    ء 

 وأ ا  ،ّور ارأم  ءت أ ب أ  

.  

 ا م -  -  ا وا  ،ا   رة

 أ ،  هوط وم    ء   با إ 

 ا ،ة ذات  ء ن ا أ م اا ا

   ن    ا مت، وة و ا 



 

 

ورةا ا ا و  ك  ى    أ  أ ،

 م .  

  ثم و اإ ر ، س  ا   ي ن

   ضو    رة جوأ ،و   ،اموأ و

   ، ل اوأط رةا إ  و :   

  م أن ؟، أر  نا  .  

  ا ا م:  

 !!!.  

ّإ  قوا   لو ،:  

 ا ا ،أ إم.  

- أ أ ا إم.   

 :  

   ا نر و أم.  

  ده وظ  ا ، لو: 

   .  

 :  



 

 

- ؟  

  . وا آ أن أ أري اة

  ، و ّا ت ا  إ  ن وءا ا و

 ار واما وأ ، ا ا  اا   أم 

 ا  م  ،   ا و أم  أ ق، ودارا

 ، ا أو   ر وأم ا از وأأو ا  و

   ضأ وأم  توق، وا رض طا وا 

  ط دا  م و ،" وج وأر ،ا   أم

"؟ا  ن أ  ث ة ان ا و ،  

 إ  ،ر زال ت اا  ، و  ا

و.   

 و ر اآ و  ا ،زا ه  ،ّ ن ر  

  أ  أن أ أ  ؟ ة؟.  

  ت ا ،أ  ةاا  ، ي أن أ  ،م ّ

 رد ،ءه و م ا  ،أ وأم  :  

-  أ  ث ذا   ،أا.  

 أت م   زول و ،ءا   : 

   ا ، ا.!   



 

 

ا  :  

 ّو ا كر.  

و   ل:  

 احا   إذن ، أو   م   و.  

و أن ا   ، ر ن أءت إ  اءة،  أي إءة 

  . ا  ت ا     ، مه

- ؟     ذا.  

 تز و  و    عث، و ا   

  ،ا ا    ذات م  مود ا  بودق ا

  ا ء اأ   د اإ  بت ا أ و

  و ،وا ا       رقن او ،أ

   ا   و  م  ب  ،ني ا

  ، مأ   ب   و 

وأ  و   اب   و  ن

  ن، أ و  ..  د  ، ؤ ار 

 رو ،و   دت أنو  ة أردت   ت 

أي م   اط   ،ت ة  أن 

، و  و اّ دء ا ا ا ا  ل 

 رأ   وأ م  ، ةت اا 



 

 

أ إ  اط   ،  ،ر وا   ر

 ،     ا واوأ ا    يأ أ

   اءوأي ا ، ا    ،ذ  ا

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٨  
   تت ا ،ا ا   ةاأو ا ا أ 

ا  ي ،و!.  

  إ وا   ا  أم  ا إ  

 ،ا  ،ورةا ا ا    ت ا

ما   اب  ات   ومت  إي اب 

   ،  ، ن لأب ا :  

  اأن أري أم   رر  ،    دكو

م  ا ر ..ق ارة ا أم ا.  

 :ل اب

ا  اق، وا و  ... 

  :ول  ا  ، اب 

 أ او بي اا  ا  ،ا    م

واع   ارفل ه اع .. اي  اء واج 

ِوا    نو ،     ةوا  ر

  ا ا  وقا.  

 :ل اب



 

 

دو داط   إ  ف وا ، إم  ا   إ

 .ام  اط ا ا أااط،  رأي

او  ريل ا: 

  .  ، ودك    ام  أ

 ب اا : 

م رن رة  ن رة اق  إن، و ر  إذن

 روا اار أا. 

 أ ار  أا: 

   ا ان م ا  ام واظ ،ف وا   

   دوره  ،ا.  

 د و   ر ،  ة ت أم أ را

  آ   ا   قء، أو أن أا 

اي وأب د ،  اي ، إن     ، وإن 

 ذ  ن) وا (   و ُ أن  ا ا 

.  

 رج  د أ   و    

 ،ي ظط لو ،ا   ،ا     

 ا و ا م ،ت  و   و ،   

 ء ي  يا ا      و .. 



 

 

 با   ا ل إ ف أمأ  .  

  ى أناه، وو ل ا   ن  و أن ،أرد و 

ه ار وأ رت أا ط   ان، ى   ات 

 أ  ا  و ،   ..  ،أ أ   

  ء ع أي أط أ ...  

   ا  قو   ه  جار، وأمء ا  

م  لرة، و ووم: 

- رم   ،  م  ن.   

   مد أم ة وأم  ة :  

- أر     ما  و  ث، أن ذا فأن أ  أ

 طا    رأ.  

  ا و  ه اا ز   دتو ،و

   :ب  ، ء  ودي

 اض، و و ، ؤه ؟إ و  إ ا   ردم

اه أو     اول، و   ا   ، أن 

ذ  . 

ن    د ة ل:   



 

 

  ،ف ه     ة   ا   ، ا ن

وامت م، وت  ، وت ات او  ،ا 

 ا م  ا ا ا ءت  ؛   أن أم

 ه مو ز  ض ا ول ا  أن ا  

 م و   ا ه ا  و  ..أم   .  

- اإ  ا .   

-  م .. ء واا ا و. 

  و من اا ا أز أ  هكا    ة ط

و   ض اار ود  ل إام اب، وأز ه 

   او  ر  ،ر ا    

" ق   وع  ا، و   ان 

أظ أن ا ة  در  " ا     ل

 ا  ،ل وع دور ل اي   ا ان 

 م ، إ  ء إ ء ا ل ما  ا

أاء ال  ة،   م أأ  أ  ة 

ون أن أف ا ، ا ا  أم أ ا  أ د

إ و ا ب اأ مو ،طا ء وم  : اءا و

اوإ أ .!  

و  ، وات رض ا إ أن ع  إ ان أو 

  . .. امر، أو ع  إ اق 



 

 

 أم  ف  ءوا ، وء  ر  وأ  دو

ا  وا  أإ و   ة أم ، دو 

م      ، ند  و  ةم إ م

  ر ا أو  امء

-  !.  

- نا  أ  ..  

 ة ط:  

 "نء "اا ن؟ أا  ث ن"  ،أما"  وأ أم  و

 ا.   

  : ا

  أ     بأ  أم...  

أ  ا  ط:  

 "ب !" .  

  وأط  وأردف ،   أت   

  :ة د وء اج ادر



 

 

  أم  د  أن  ،ب  أم أن أ أ ر

 ا  ن  أم ب .. وأ  أن ا أ أم

  و..  

،  دت م ادرة   ن،  أج رة أي وأو

:  

   أم  ،ارع اّ  بو ا   أم 

 و ا ا   زل ىكأن  م  ،  مو 

 م  و  ء وأ  ن طوا ك ا ..  

 -  -   و م  أ    أم "  ...  ب"

 و ا    . ن"وا"  ا ا   أم "ن؟ "ا.  

ا   ا   اطا     ،وا اط

 ظ أ اطا  ،ا ا  ء  ا   ،ا

اى ا  ى ى   ا ، أ   او ،

وا.  

 ا  ص وا و  وا  زوا  ا ؤا

ا ا ا   م   و اطا     

ا وإ .  

ا  ط ن ا   ه ا  أ ،دءه ر  ،

ة اا  إ  و  و    ،ل  ل   

 رأ و ،ا  ا ، أردل .  



 

 

ا  ها  ا  ا إ  و و و، 

  ا  ت:  

  ا و  و أن.  

    ا  إ ا و أ ل  و

رط:  

 ا  و    ار، أار وأأ  ؟وا .  

   :  

- ؟    ذا.  

ّر  أطو ء اأر .  

  :ا د ل 

 ا    طا  و ا  .   

 ا  ط أو ا  إ ط م   ،ن .  

  :رد  ،أ ا

 ث؟   ث .  

  :ا إ و ازادت ا اة



 

 

  أدري  ..أم  ا  ت مو  و   ،ا ا

   و  ي وا أم أ   ، و  ..

 و ت ل رأ ا إ أو  ،ارا أن أ و

  ت و ا ا أد ،ن   ة 

، رأ و ا  م ،أ    ن م

  د وا ا ا   أ  ،ه  فا

  وأم   ،اء اا  ا ا وا ة إ

ر ا  م أن أ  أو  نس واا .  

 :  

  إذن أم.  

 د: 

  أن ا .   

 ّ م  ا ن ا أ  ا  و

ّو.  

 ا  وو     ت، ا   أت

  . اى وأ رة أى

 ؟ وأ.   

  ؟أ ..     الا ا م  ،م  فأ 

 إ  ت ن و  ..  دون أن    ذا



 

 

    ، أ   ل دون أن ،م ي، دون أن

أ  إ ر رت  أ أ ود و    ،ي

   و ر  ا ،  رأ أ ه  ؟

-  م ..أ.  

   ا م  أ )ا واء ) اا 

     أم  ا م ، ن ه ا ،ا

 ون ووادي ا   ا ا ام   ، ا ِ 

   ا وا  اوإ  و  

  رد ..  

  .!وم اا ا ا ا   ام ر

  قطا      إن ا   دو ر 

 أ ط  ه ا ق ان   م  ،نرا

 ز اول واا   ،  و ..ا  .  

  

  

  



 

 

٩  
  را إ وأ   ا أن أ ه ا  

 ر أ ي،    يا ا ا   م 

ط  أ اة ن  ا    ،ول 

 ر أ ر را ط  ذ و أم ،هأ  

رات ا  إ  ،ق ا رهإ  وبت، وم

  .    ا ، ر أم ان ج

 إ رات اا  ف أ تا و ا إ و

  أظ     ات ة    ،را

ت أى اإ   ،دةا ء اا  را 

ّ   ا ارق،  م أ ا وه   اي، 

 :  

-    ..  

- دة ا  أؤ.  

- ؟را إ رات اا أ.  

 وأ و   دت وام  ن ة ةم ا ّإ 

 ،ن  يا   هام  ا ا  دأ 

اب، ون  ذا  ول و إ ان وا ول 

ث م   ت:  



 

 

  رااااااااه.. ا.  

أغ  وت  ا ، إّ م اة  م أ دا، 

  ب و ل و و:  

  ا وأ أ.  

  ...  رأ   وأط إ ارض 

     ا   أ  ه   وظ

     ،ذ ام   اأ  ،   ر

ا أ     ،ي ث   ج م م ط  

  ا  ن  ة  هأ أن ا  و ،اه ا

  دا ه ، ةر م ،ا ّ  ا و ،إط

 ا  ل ا ا ذ و ،ة اا   رت ،

 أن أ ،  قا  ىأ دو  أم ؟ أأ ي ا

وظ   ا  أ،  .؟  ام  إ دو أى

 مأ  أ ل م رأ ،     ا

زل م        ء و ي ، و أ

     أةا أ      ن ا ،

  يا ا  ا  و أم ، ة مود ا  

ي، ت م دا،   ا  أي أ ى 

  .ارات

   :،  دة  ،د    أم  أه



 

 

 ؟را ب إا    

 :  

 ر  إ  را ذ  ؟را.  

  أ  ذا  .  

 ؟  ،ذذ  ..؟ما أ  ذا.  

 ر و ت إ ّ ان  م و ، 

  ا  ي ور ،  ه وو  ء  

  حا  ا ا  أذ رت أو ، ر ا 

ا ا ا  ند أي إمو.  

و اّا  ي ج  ا أ ، 

  ي  ي أ دتو  ،  ذا 

 ا  ر ار اأم  ع ،ا م  )( و ،

    إ ا    أن ة اه ا أّم

 .!اء؟

و ا   وأ     ..    ر 

  و أن أ .. م ،  ل؟ إم .. هأن أم   

اي ا ) ا(و أم  ا ،ا ا ذو ا ادر 

 ما ا" آر"  ز، ١٩٥٠وا ة ا و  م ،



 

 

  ا ل١٩٥٤و  م  أراود  و ، : إم

ا م و ن ا  ر  ا  و ،ر.  

  ..و  ع  ،ي اا ي ان 

أ  أ رو  ..؟.  

 و   اب ؟ال و د أةا م أة؟، أه ا!.  

، ار ا  ي ا  م  ، و  اح

 ،إ ت اء ا ن ت ا  ا

وا ة وران ا تي ذط   ا طا 

  .ا   ن ، وا أ ذى ول

 م ،را إ ا   و ا أ  ا

 و أ  ، و   فام  ، ا

   :و ا

 را إ أ  م أن .  

   وم ،ا   و،    ة ا ورأي

 و  ل ،بأوّ أم أم    و:  

 را ز ن ا   نا  .  

ا و ت اا  : 



 

 

    إ   ؟ أا   و  ا ط

 رر اا وي؟ .  

  : أم   ري ول 

 أن أ   ر ،اند ا و  ا   أ.  

  :   أم ظه

  ا ا د؟ و  ذا ،.  

 نأ  أ .. أ ن، وا   ّزا ،د   

و     ر و م   : كأر

مأ.  

ر  لو  ات  ت   :  

  سا و  ن؟ا ف أ أن  ذان ما و ، ..

ط  .. ل يا   ف أن ا أن    ن أا

  وع  دمأ   ف أن أي أن  ،ا إ  دي

 ا   ،ق ا  نما  أ ا ..  

 أ    : ا و ،ا إ وأ ،

رة ا لا     إن.  

أ  ا  اس  إ ات ا ون إ مة ار 

وان، و ا ا  ،  رت اي  دت 

  دي، وإ   رضا  أن أم  



 

 

    ،ى  أ وظ ،أو و  أدري  

 ح و سأرى ا  ،ء  م    ارع ذاا

 ر رة   ،نا    ان أو م ، أ

 اؤ  أ ر أ ة أر، ل د  رأ و و

ّون إ   سم   ت ددون ف و 

 :  ي..  ةا  رب ي..  ي روا إما..  

ر   أةا و  ن آو إ  ،فك ووار  

 م ، و و   سا أ ام و  أ

 :ةا  رب ي إم ،اط.  

مط،  ء و  ر اري وام  و

  ..ا ار 

  

  

  

  

  

  



 

 

١٠  
 ن ذرا ،  أ   ا  ب ا م

 ، ا را أ و ،  تا  ة آ

  ا ء ة  رأ م ،ا  حا رأ  أ

د واا.  

 أدري  أ  إ ،  ان ل  أن   أ ا ان 

  ..و  ا أ اات 

ي   ر ا أو  ،ات  أب اا ا   أ

  ة، أو ا    و  و  نوا

   ت ات أ ا   ا ور، و 

 ة آة تا ا  دي إا ب اار ا  

 و ر أ.  

  ا ة ة ا  ات ادو   ب 

ة، وأ داتت واب وُوو و أم    

أ و  . 

 ،  ات أوام ،  و ا  دورة وا  دارت

رج  وا  ا دا ت ا .. وآ أت م

   م .  



 

 

   ة ت ،ا م  قأ  .. ،و ال او

 و ،  ت  ي دتء، و ر  

  ةه ا ا رة يا  ،   ق 

 و    رع ا.  

 ر زأ   وأ اأم ا ن اأ   

 ،اف اأط   روأا روا   رود اوا 

ا أ .  

 وا ا م   ء رةم  ،افطا ا

 ، در ء ت ، ة ،  ام يإ  

  .  ك م ل.. أ ر و  أم  س ظه 

  و أن أ ،ة ك أ  بار ا 

 ه  ّ   زا ا  وا   ،

   ا ار اأ .  

ا     ن ا،     أس أا ط

ب ر م  ، و إن     ة 

   وظ   دون أن اح وزادت  ،ل ا

  ءو  ا   ح أت ا وار ، ك

  خ  :  

 .  



 

 

 أ ا ا  ،ت رأطرض وطا ب واا 

  :  

    ا.  

  أ ا  اذا  :  

 أ    ا.  

  ..ّ رأ  وأ  وء  أ  ود 

 ا  زا ندسه  ا   ، لا   أو

 ت دا   را ا ا ط ا  إ 

 ا   اس  ر ز وو ،ن اا..  

 أ  ا  ا ط ا  ا  ا 

 ا .  

 ا :  

  اتأي ا .  

 ّي وا    ط  وام مي 

 و.  

  أ  أم  فأن أ .  

 ؟م و.  



 

 

  ،اأو إ  سة دون اا ع إء ا  ن

ا  ا  أ  دون إذن أو ر و أم،  او

 و  ن ا  ،عا    ون ا

ب ا  دون.  

- ء؟ا  .  

  ت ل اكرف واه ا وا:  

  ل  ري ن ودب وا  أم ...ك: أء  ،اا و

  .   اوش  ت اات

 ا   تأو  و وأ،    

   .دت اب  ادئ ت  ن  ، وا

وء  لو  ا :  

   ... و    و دوم ، ون ،

 .  

- ؟ب وا  ف.  

   يم  .  

    و و  ن  ي  ء  ذا

  ظ  وط   ز ،ة  أ  با

و  ب أنا  ذا ،ر  ودام.  



 

 

ر دا  ،أردت  لأن أ ا، لا  أ   

و ا أ زد، و أدم  ا  ب، وو، 

 و ،ا و ر  أ   و   

 ة اا د ا ا   ا  ه أ ن 

  .    ق ز  م أ  ا ا اي 

  إذا رأي أ ،  أو  ن إذا مأ  ت ا 

راد ا ه اه      دا م أط  روا  

  .   رآك

و ات مض أب وا     ا أ  ،

  مو ذ و  ر و   ثو  راهد

 ا أط و..  

 ف ا  ،  ة الط ا   ف م أم

وا ب وا  ذ !.  

 با   ه  و   ام:  

 ء أ ا  بي اس وأوأ  ..ل أ.  

أط    أ رد و   ا امه 

ا،     أ أم :  

 روس أظ   ل .  



 

 

-  ا ا ظ  ز دو إ م ّ ،ب رو  

 ل(اا(  ّ عا و ا   م..  

ُ ر ا آ  ة ام   ء ة  ط 

ا  دت ر: ام ج.  

  ا  وأ ةا ط  ود ا    

   واءا و  أن  نا..  

- .  

-  ! إ.    

-   ،ر ج  ادا راا إ  .  

-   ا وأد م .. ا.  

- ا ض وال ا .  

 ؟ض وأي دأي ر.  

  ض وااأ !.  

 .  

  .. !ا طا  دا  ذ أ.  



 

 

    أم   و ، ا ا  دا  ك 

  دا إ.  

 :  

  م ..ل أا  دو أن ا.  

 ار        ال، م طر 

دة د  اان، ف م  ،   ة ت 

م ر  

  ا  نأ ر ، ي   و ا  هع أا

ا  نا  ق    د    ،لا ،  هأ

 اأن أراه  ءاب اع أره و رضا    ،.. 

  .أه ا ان  ال

-  وأم   أن  ذا؟و.   

  .وم إ ا اك

  ا  ق ا  ..وا وا ا ن ط أن.  

-    ء، اا      ي، ا  

  .ا ر اب اب   ،ت اواء

- ق أ  ه ا  ا  ذا.  

  أم    و ا  وجا  .  



 

 

- را م رض أنر اط   .   

 ط و ا  أ و.  

 وظ ، أ  ط   ر واز وا ا ر

 و  ، ق  ر و  يو  ة.  

ا أ أ    أم.  

   ..؟ا  ،  ..    اتن ا  أ  

أوش ا أن  ت ا ا أو أن   ه اة أو 

ا ا أ   .  

  :ت   و ا

  ء نا.  

 !.  

   لو ،ر  و و وا ا  :  

 ن.  

  ن  ..أأ.  

-   ،ا ا    ت ،أ ذ  ن أ

 أ  .. م ر ..ن أادم  :  أ ي

 اوأ ب وأذا..  



 

 

  :  ا

   اام ا  أ.  

ز اا أ .  

و  رأ  وا  ا  أت.   

 واءا  ن  ، .  

 أ أم  إ   ،ول ط  ق امأ ،أط

 را   ه ا و اذ  او ا 

ا و  ، أن ا أ  ،ا ة ط ّ م

ا  ا  ن ،ّ   !.  

أ م  و ا  ن إ ت واا ا، إم و

  رو  وأ أ  ا،ا اا  ود، 

 مأ ا راد ون   إ موا.  

-  ا.   

 ءء وا.   

  و    ا.  

 ربا أ م م .   

دا   رأ و ا ..  



 

 

 واءا   .  

 و  ابب و   أدو     ا أ

 أ..  

  ما..   و   ،    ا مو

ا اد إ ود آ  ،    ا  ي 

   بء اا ات وة او وا دا ا..  

   ، ا أي ر  ر ،ا   عا إ

ُ ،يمل اا  ما ُ دي مو ،اء وإ  

أ  :ل.  

 ا  ةع ا ز ان ا أ  و  ام

ت ، و ة ا  دواء، و ء وب ا وم

   .    م   اء

  أ..  

-  أّذن  ، ذ.  

  كوا ؟.  

  .  

 ،   ي ة و   ز  واءا  أ

  ،دا   م  م ا  ا 



 

 

 ا  ا  وا  ا   أ  ،  ء 

ا ا ازاتإ  ا ا  ، أ.  

  : وأ ة ا وو  ا ا و ل

  ّ  ا واء ك   أن  ر:   

 و ..  ثأرا .  

-    و أ .  

    ،ا  ءوا ا  ا  

أ  ي  واءا .  

  :ام ت ا ا ا دي ددا

 .   

 كدي أ  ؟.  

 د.  

  أ!.  

 ؟ا .  

   ..  أن أم.  



 

 

ّ  اا ب ووا ار اأم وأ ف ا 

 ، در اات ادد أر.  

رت  و ، أم إ زت اواء  ااث، أ ت 

، ا   ا ا ا، و    أذم

  ست او و  ريأ و ،وار  وذ

 .. واءن ا زق ا.  

أ ،   مأاودم ا   أو ت  أدري ذا، 

  .ز  زت  ا ،م ج ا؟

       أ ، ءت دون إرادة 

 ا ور ا و  أم إ أ  ةا و و

..  

 ا م   دة ت     ي، 

 د وا ن ودوا اوا ال واواج وات وا

 و و ..  

أم  نو ،ن دا ا  عطا د دوا  ذ  

ُ و ال وا ذ يمَد وا   ِ توم ،إراد  

 أم ت اا  ظ  ذ  ت ة!.  

اد  وا  ا ا   أمي  اء 

 ا ا  د    دا م   ، 

  . أو   ا  اد



 

 

 اا  تا  دي إام و  و  أم أ و

  ت ،ذ  أ  ن: وم   و  ارئ وا

 ا ام و وا أ    ؟  تب ا  ا ا

   ا اط ؟

   ؤ ق أيا أ ذ .  

  ّ أن  ام و  ظ       ،

، ،توا اة ا  و  إ ا م  أم و

  ر  ّ ور    م.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١١  
 أ  أ أ ان ا وإن ،ا أ وأم ا ا د 

 ب  ،اأ وأم ،اد ا  نأ أم   ا أن ا إ

 أ   ت.. أا .  

 و رأ    ن ا ، د وا ت اد  ا

   ،ار ات أمي وأ    ، ا 

داء أم  كا ا ا   دد، واء أو 

ّا إ وذ  وو.  

ه م ف زا آةأا   ا وأ ،.   

 وأم   يظ  ا ل ،  ب  ءا أ و

ا ا إ و  م  ،  فا ا.  

  ،ةا    و م زا  

ذ ، أو   ت ار .. ا   ه اق ان 

ا  .  

 ر أ ج    ا   و  ار

إ و  ي  ول أا لا     ،

أ    دتو .  



 

 

   ا وء ا  أد  ت رأرة وأ أ

  ..ء ا ون  ال 

-  .  

 ،   ،را ا ا ظ    م

   

- .  

 ن اذات ا ا  ءتأ ،ا را  

ادئ،   ا  ءه ا ل رأ  ذ ل 

  ي  ،   ن إ ا ر لو ، ا

  ، و:  

- ن، آراك أا  .   

-  ا.  

- ؟  ا!  

أرد   و  :  

- أم  ؟  

- ذا؟   

-   ي ..  ي ،ة ، ،دة ا ،.  



 

 

   ، دا أ و ت و    

 :  

- و   أم.  

  .. ّت رأ و وأ ا

- ؟وأم  

  ان و ت إم:  

- ة ة أو  و ،  أؤ  ت  ،أمه ا هأ م

ا ..  أه  ان،   ا ا  د وده 

.  

- ا  نب ا عد، واا ا  ا ا  

 ،ا ا  ظا   أ  إن ا  أ و ،

موا وا ا   رأن  وا  نم  ه، وو

إن أ  و ا ا ا  ن ر  با 

ذ  ا  ،اب اار.  

  :  و   ة

- ربا أ أ أ ؟  

  : ددا ،أ ا ا    رد  ال

- ؟  ا أن ذا م   



 

 

- أط،   ّ يأي أذي، وا  م  ة.  

-   ؟  

- !  

- ا ا   ذا؟  

-    ةوأ أ   أ.  

- ؟د  

 و م  ا   ا  

-  وم ا  ةأ  م ي، إمة أ ه ا  

و  وط ، م اء ا  م ورا وي 

 و و ا...  

-  نن و و ..رو م !  

- ا  ن دا ا اداا  ل  أن  ،.   

  ا ذرا وو در ي  أ  زاد ، 

م  ازيوا أ ذرا  و ارة أم أ  أم  ،

..  

 ور، و ت ا ا  أ ا ا  عأ ّو

  ه ق ر    ر،   ا أ



 

 

ا   ،ة، أ اأس، ي مرة م  إ ان 

دوم   قا.  

 ر ج  :  

 ت    ا.  

و أم  ،     ج ر    ي 

  . ة ة  د ج ر  ن

-  .  

   ر ،فأن م  ه روأ  ي و وم

  ا إ  رتو ذرا   .  

م    ا أ  أي و ، ارت م أزرق ري 

َ ، أ  ا م  ح روا َما   

ا ت   ا ا   ة     ة أم

 ا إ ء أا .  

  ر ، ار   ا  أ 

   ري  يا وو ، ي ري و

إ  و أ   رضا    ،ا .  

  



 

 

١٢  
   ب ادا رة ، وا  رآ   

   ا   ة اا  ه م ، ة م  

   تذ.  

ا دوة، وو   واأ  ام    ب

  .وا ،ر  أ ون أد واء أد

اي رأ   ج اةأو  ر إ اة، و ة 

  . ذت   ا  و  ادارة 

 ا  ف ة أما د  ،  ول لد ا

 و ،ا و   وب ا    ط  إ

وا ا وزم  .  

 أ  ،ا  وا ل ار  ور ت ن ا

ّرة اا    وج ،،    ع وأ

أ نو ،وا ق ا !.  

  ط  ك وا  ه ا ،  م ا أ

ا ا،  ا و ،ّم عاء واة ام 

  .ت ء اء

  ؟   اء       اال اة،



 

 

  :دا ات ا   ، .  

 ار إع اء ووا ل ار  ع أ  أن ا أظ

 او.  

 إ ي أر ءأ ،  ا ا ن أا إ 

 وط ي و فا أ  أن ق و ما 

  ا  و ح ا  م  ،ة

م.!  

ا  ي ان ل مم   اا إ أو.  

 ي وأ أب  ،ا  ا أ أزرق ا ،أ ط ر

واج ااان    أة ا  ، ا أن  أ ،ن ز

 ل إطع او ا و دات اق واا م إ

وا  ) امب ط(اات،  ن واه  اما 

  ا و  ر وي ا  اتي ا

 ا   و ،زو  ف كة، و ت اا

ط  واج وا  ت  ،ةه ا رف زو  

  .و دامل

   ..   رآ ور  ا  د دامل، 

  ا  و ل ادام ط:  

- .  



 

 

  و أ.   

و  ديا وذو  أة ، وا  اره زرا 

 ي ز أزرق ان  مش اء وزرء ص ت ة، 

   ر  ه

 .  

  د لودام  رج و..  

  تدا   يأ،    ت 

  - أ   - و، و أو  ،   ري 

    ن  أول ،  طا وا ا 

 ة ا ءء أا..  

 م  ،زا  رة أ م   ،ض ا  

،مأ  أن ا و   و و  إ   ف رجا

  ..وأ  اء اص  و   وأاة 

 ، ورا) ا  )إاة  ة ،  ت 

)ا (ن و.  

  ل ا ، ا  ل   ا ،  ت

  ا دا  ،إ أ و ة إا  ة ا

  ،ا   أ رش م و ا  تما

ا ت وا   ت ر .  



 

 

  ون تد ن ،راس اما ا أم ما 

 ا ا داا ا ام  ، ا  نءة وا

ا   ا ة ا وا ا أ ات، وار أ

ا.  

دة  اظ ،ن آ  ذات ن أ رم د  ف 

  ،  م ،  موأ أ ات أ م

  .م   أن

    ،أ  ا    و  ا

  وب ا و ا  أ  دت أن ،

 ار أن  د و امأ م.   

 نل اا ؟  

  ا.  

  : ،  ت ل

   دو  نا ذت أر.   

-  ؟  

-  ة  و  أ أم .   

 ؟ ذا  

، ف و و:   



 

 

   تآراك أر.  

إ   لأن دام م ري ء  ور و   ،

م ري  وب  وط ،..  

 ط أ أ     ،    ،  ا ر

، و  ل   وور  ت إ   ط ت

ّّ  رأ   م رتإذا ا رو   .  

  ذو ،ة د ع وا     ا وا ا

 ردم ا مذ ،   و  ذ.  

إ  ذ  ل  وأري   ا  ر أذام

أ    أر و أم ،ةزي ا.  

ة اة  ل ا ار ء  ف إ  ارد، 

 را ا  ا .  

 اء اأ  ود ا ّ..  

  ،ة ا   ات اا  ا حا  

  ور  ر )  ن (  اتء وو ،

.  

      ا أو ا أو اط أو ا أو و

  .  اد هم اة   د .ار



 

 

 ا  رواد  يا ا  وا  لأ ا  ا

ت ور،      دون ه ا ن  مء 

 .  

   ا  ا م )تم ( ،ا  دأب  

ا  ر، ووات از و ،ط   ر..  

ة و وا  أم أ،  إ   رس أيأ   د

   ّإ أو إن ا اف أإ .  

 ب رو ث أو  رامه اّ ،ا    

ا ا إ ال  ورو أ  رداع او أن ان. ور 

 رتات أرا   د   ا أ ،و 

ة اما و دةة و و  .  

 اري ده أ  يل ادام م:  

- !  

اي أء ادق ا و ر وم  أ  ت 

ات ا ا ن   اوار اب ع  ان اذ 

  .و ود ة

دا ل ا:  

-   أم ،   ا  ، .  



 

 

   :، ردف ام  وم  ار

 ء    ر ن أن .   

     ، لدام  .  

  وم  ترال او:  

 أظ !  

   ، و ا  ن ، ا و) ا

ما م و، )ا  أةا و ر   .  

 ا و را    ءة أ  تف واو

  ن .  

 :  

 اب إدارة و  دا  نة اا  .   

  : ا  ور أ  دون أن  ول

 رهو  ز .  

 ء؟و  

 أم  ا  ت إوأ ا  ،ا ا  

..  



 

 

 ة ا و  ر- ل -ازدراو:  

   ره، وو ا ار صء ا    يا ا

دة  صاء ا ذ ا وا ام، إذ أن 

، وء د ان وم ون ، أ إن 

  .ون ومن ورل أل ن

  ن(و (    ا وأط ،و ر

اك  ل  ج ر، ت   أور  أد ط اء، 

دة اة  ا  ط  تأ.  

ه ا إ ، ةوا   ر  ،ا   ن :

ا م رهو ص اِ ،ء ا صا أم  أم 

 ذا ن ا أم ذ  أو  ،ا ا ا  دا

و وآ ا ون...  

    ،ي اا إ ا   ر  -   أ 

و-  سع ا أن  ن سن ا ن ،ب اق وا

  ز ،ق  أ ذ أم أ ا وار ورأوا 

ا، أ  وو  و ،وأو وط  آ ز

ورات ود  ا أن ز  أ ، و أن 

 و ،آ ز   واه وا    ذ  

 ذوي ال ا ، وذوي  او أم، أ إذا ّت

اوا   ، ح ا.  



 

 

  فأ  ا ء اأ و ،ا    دارت

  .!ن    ، .. أ اء  ا ة 

 إ و !  

و  لدام ّإ م  

-  ؟  

 :  

-   ..أ .  

   ع، وا  ا    ر أماأ  ..  

 د ودة أر ا   ء دي  ا  أن 

    ه دارت و أ و و ،ا  أ 

  .    ر  أه  أن أ

 لدام م.  

   .  

  ر إوأ:  

 .  

 و أ.  



 

 

أ  ر م مةو ول   م  أم  و ،

   ن وا      د ،،  ديو

 ا   أظ  ،ذ      دا إ دا 

  .أم ) ،  (     ا و و ل 

  

  

  

  

  

  



 

 

١٣  
     أن ا ف إ  ظ   ا ا 

 دون أن ا  وا     لام ت  ،ه ر

ا إ  !ا  ور  ّ رأي ر!  

 أن م و  أي  دلم و ّ   ،ا   را

 أ  ت وأوا ،ود ا  ن    ،

  أ .  

  إ  ي أا  ل ،ءلم  ،ّ ر ا د م

ت ا  ت  لأ ،.  

 طا   ،سا   رتو رأ  لو   

   ا ا   إ ، رأ ات ا ارة 

  .. ا واودة   ا ة

   أ ..  أ   ط؟ إن ا أ طا ا  

 ا  إ  ال، و    ة ..  ن

اتا!.  

  ا     ة أط ا ا ا  ا

  .. اءوس اء واداء  ءه 



 

 

ت      أزر ا ت ، أو  مي 

  ..ا  ور  إ ور ورد 

   ا م ،ا  ح  أذ  دب أ 

ن اا  ه  دون   ز ناما  .  

   ت أر  ،  أي  ي ، إ   

    دي  !  

  دو ،و   ب ا  ا لام تّ

ات وات ا  ت ا  اح،  ت 

  ا  أ     ة و  ا 

  ا وا ا.  

 ا   !  ؟.  

ن    ط أ   ، ا وأ اره 

اءوس  ذوي ا      ،  ادة 

   س ا ي ا     ءاو.  

   أ  ،مو ذوي و ب و  ا  

  .مة ا واء

 دون  إ  ر،      ت ا

   ي  ة ر   ا  ه،  زو



 

 

ل، امت  ز  أ ّ  أم ي    دام

  شوط ا ورأ وو  ..  

 ث أ   ان   ، رواد ا و  دامل اي ن 

ّ ا ،ع و  -  و أم -  ا  م ار اب 

 و  ة وا   بوا ،م ات رو  و

 ي م  ه  ،لة وداموا ا و   دد ،فو

اج ا ر از ه أن ، وطط رأ  س ا ه 

 ،ة دورات داره   و   رة اإ  لدام 

ا ، او   سدل ا  ذا   ه

 ث.  

  س أ  زر اأ..  

   جوأ ،ا   و  و   غة أ

  أ وو وء  ل:  

   م.    

 ا  دا  ت-د - م ة   ي  ،

  ا ا ل ا  أن ه و:  

   م.  

ة ا ةع او  ا  ، ّوز  ّإ سم  

  م..  



 

 

    ب) ( م جوأ ا-   ا  و

د  -    ، شا   و ا  وأ وام

وا ..  

    ا و:  

 هو ..  

  وأ  سا رت أن آ ،أ أ    ،

ّإ  لدام أ م ه أن أ أوأ.  

 ا ن   ا و  آ و  طة 

ا .  

 او ..  

 ،و ر إوأر وا و ض ا لام :  

   ...  

ر   ري، ت إراد وو  أق، ب 

  وأ  و أ امه    ا  إذا ام ا 

 أ  ، ا  م ،ارة او   

 ا   ا وة  ر ا ،م  ر إة 

 و  دامل  اد ار  مة ب ّ ة،

..  



 

 

 و أم ا  أن ا  ن  تي أماوأ ، 

اات أن أر وأ  اط و  إ أي ة 

أن أ أ   ،رة  ا  ل فز ان ا ،ذ

 ..ار م إ.  

   إ ا ااء  ا ا ،م م ت 

 م ،  

 ؟و  

    ذ  أ  ّ ،أ  ا تي اإ  ر

و    أ أم.. أ  ي  أم فأ ،.  

  ةوا ا أ ،ا ذا ا  ا زا ا إ 

ّ ّ  ، ري دون اأ ،  أظ -   د 

 - ءذ اوأ ت از   د أم.  

  ة، ودرت دورة  وا   از  ي 

و     اد د  ري إذا أردت اء 

ا و .  

رت  دامل  د، ورأ   ب ا ااء اح 

ا ي وأ  ةوا م دا     

  ... م آة 



 

 

 د و ،ظ  يظ  وا ا د ب  أا

أ    د و   ري ا م ،ارما وأ

 :  

 ا  أ.   

  .وا اري

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٤  
  ا م   ا ر أسا..  

  ري اري،  أري  ،ت  ّّ ار دوب 

 و ا   ا ..  وأم  تأ ا ا م

 ت ور،  ا و اردء ، د اأة 

  : دون اان  و (ز( ات ة 

 ر؟ا  أ  

 ،ا نظ !  

 :  

    ظ   ي(ا ذات   (  

  ،ري

  ..     اف

- اام .  

  ة ..دة ة.  

 ؟وا  

  ة .    



 

 

ا و ، مة ا ا  ا  ،رة 

  ..ودت  ث 

 را  ب   أ  ءت  ، ةت ا

 ا   ة ومات وإءات    ،ر 

ا  ،  يم  ،ل  تَوام ا  ة

  :ارج إ   د

 ا.  

   با وأ  ت إن وت ا ،

م  ة أرا.  

 ا  اان اذات ا ت اا  ا   

ت  رة اأة ا ا وزو ا وال، 

  .و ا و ن  ا  ت اب

 ط قح ار ا  ّ إذا و  تا إ   

ّ يره ا و ر و ف م  يد اا ا وط ،م 

  و ، أ  نرا ا ي ،ف أأم   ةا وا

ُ  م   ،ا ر   ن واهاا ،

  ووأ  أر م ..  اار ء.  

 دارة وأن ا ارة م    ا   

ما  ا ،   رإدار   درةرا     و

ما    ادر اومع ا م  ،  ا



 

 

 ما  ا ، أم إ إ    ا اد

  ي وع  و ة واأوا    ،

ّ     بو  خورأ   يول 

  اروا اأ أ ذا ا  و  ا ا . 

 ا أم إ  اور ا دقا إذا  ا  زادت

ا.  

  ،ةا  إ و ر ا  أم  أ

ا  ا،   را،  ادئ م ءوا ا 

ار   ، أا ُ ، اوت ا ي واة 

ا   أ  أن  ا  ج.  

 وأ ، ت ذراة وأر ا ار ة  

  .ي وأ واة

 ا   ،اءا ب ا  ا  و   أ ذط

ا ا  ا إ  ذ  ا  .. ا   ا و أن

   م و .  

 ي و   ري ت(ووا ( م   

 ا .  

 ا    ا م.  

 ا  د ، أول م.   



 

 

   نن، ا   أم ة أ   

-  ؟رأ  

-؟ ا  ا  ون  نن واظ.  

-  ا    يب اا.  

  ز.. آها   يب اا ..  

أ   ة   وأط م  أرد  ،:   

  ،أره ا   ه   .  

 و ط  ام، و ب ي وأ رة، 

 أ  قطا  يءت أ..  

 ّ ،    ا  ا ا  ا ا 

   ا و   ا  ي رو ، أ.  

ا   ور ،  أق ع  ل أ از 

  اف

   أ  ت وإن ،أ    م ،ا  

راد إ ا.  

  ي أ كأ.  

-  ؟أ  



 

 

  ر ج و  ت  اا  و  

م  ،  ة   ةا  وم ، و وأ ،

ا      

- ة ة إ ا و.  

  توام ،  ،و  و     

 لو    أم.  

 ا  ا   فوا،   ا  ت أ أ و

.  

  ت ،أ رات وودو ج رزوأ   ه أد  

   ث  ن   ن ،ا    ،

 أ ،  ء أا.  

 و و:  

- ض      ه.  

 :  

 نا   ول ا دك، وم .  

  :ل ا ود



 

 

  ا ا  ت أن أ  ،    ف

  اءأ  و ما  أ م ،ا  ا

دا ا.  

و  ،د ب و  ل  ن وا:  

  دم ؟  

 ،  أط   دوام ا  ار -   - 

  

  فآ    اه أأ ،  أ  ي  

دو أ  رة ه ،و  ت   يا اد اا  ر

 ا .  

  أ و ا " اد" فأ مو  و ،

 ،نا   ر وما  ر:  

   ا  وا أ مأ   

 ا أا  ث   ،را اط رفا  

و م أن أي دو  م ا   ا وأر  ر

   و ،و   ل   ةا  ة

ّو ر  إذا إ ا ذ ءل أ  و ، زاأر ا

  كا إذا ا إ ذ   و ، 

دب . اا  أن  م تاا  أن 



 

 

ودا و وأدم أي،  ذ   وا  طو اد 

ا  إراد  با وا.  

 ،ت اا رأ ت ودة ات ان دور ا و

  راح  ،تا  رة يار اع ا  

 أر   و ،اا  و ،ا   او

ا ا  د   ء و  قرج دون ام ،  ي

 جموا رات ا ته ا   و.!  

  أم ا ر  ت اه ا.  

  ا  اء  م و ق  ، وأح 

 ،ه ا :  

   أم ي؟

  وري    رةي ز ن ،ا أت ،ي

و ار ار ار و م م وا ا اات 

  م فآ    را .  

ر أ وأم      قّو  ر:  

 را ا أ ..؟  

 ذ   ،ر  و ،"ر" سم تذ  ،

ّوا ا ان و آر ، وء   أل ا ادت 



 

 

آ   أو  ي دونا ا أ  ّو رآ   

..  

 ا رةو ي اا ا أ در ودو ور   ،

 ، رووا  ا ،و  ار وو زا 

 ،  ا   دري  إ   

- ا   ل؟ ذا رو  وو .  

 ل :  ا  ي ت أم ،ور  د  أم

 ،   ي أ ، ا  اا وا و 

  ! ا  أك

 و ا لو:  

   ..ل :يا أ ي إذا ا.  

 ن ،ا   ور ت لو  :  

   رأ ؟أ  

   أ أم.  

ّو رأ ّ  ة  ز، وا ا .  

  دا  ا  ا  لأ  إ وم 

 ،ا  وار ذ و  ،   لدام

 إ  دا:  



 

 

 .   

 لا دام.  

-  ش أن   .  

أ   م ،و!   

   ري  ام م.   

 ّ ،ام دا رأ  اا   ل .. أو م.  

ا   ل وذ ا و ث إا     ،

   و ط أ أم   ب ا أن  ،

  .  ذ  أم ات   أن أ  اء

 ا اد  ب اة دّ ل ن د ار اة، 

 اأ  و ،ه  ز  ن ير ان ا أ

  ّرا ة ووا:  

 با أ  ءك.  

ج  ار ظ  مد ري اا  ك   اد اي

اة أ  وو ي و  ا أ  ، 

  : و ل ،ج رة

  ةوا      إم.  



 

 

   ب أ    توأ ،  وو

ة: ا.  

و     ا ،:  

  و    ر اا  ،ة  إم د ل ج

   .وع

 ؟  

- اتا  .   

و  :  

   ؟  

 رهم ءا    .  

 ا أ  ، اتا  ي إم  ةا ،

آم دامل اي  ور  ة رت  د ا، و

ظا  ا  نا  ا   ،   وأ

  .ي وأ  اظ اي أ   ات

  ية أ ر  ،ا  ب ا ز .  

 ا  و ،أر  نظا و ،واد ا  ظ 

ا إ ري و   رر اإ  لدام  .  



 

 

ر ا        أم     ، و

 لدام  ،هأ ل:  

  ا ا  ،ا أ أ  نا  أن  ن

  .وال

  !ل ا-

  و)ا(.  

  :  ا ول

-   ،واا     ت ن ز ،أم 

 اص  ا، و ) ا(أم ا م  اس 

.  

 ا أم ..ا أم.    

ا  ام   ذ وأ م ،    أ 

ا   ، رواد   ادة، واا  اح 

ّ ر د ة  و  ت ،و  ا 

   لدام  م إن   إ  آ  ،

 لدام ا.  

  .  اف ا  أ ر  أوو



 

 

ام اا   ود اح ة ن دل  اس ت 

 أ      ورأ ،ت اس واا

أ  وااإّ ،     دات ا  ل ، 

  ا  ا   ،أ  واّاء وا ا   

أ ا  أ اة اّ  أ ّ!  

  

 ،ا   ن م ، فأ    أ

    أ ا ا و ما ا  نو.  

-  ث ا أن  دي م ،  ث  دا ام ّ

م    ا .  

  ا    ومر وم   ن  ؟ يا 

  دي م   م  خا )  (   م

 ة ا  م  ا وت ا.   

  : ا   و    ، ول

 ما ا  ت   

   ذا ؟

 م م    دو    ،و  م   او ،

  و ،ا ا ذا  ،ا   يا ا 

، ن  أ   و   أم دا  أن 



 

 

و    إذا  ،إ   دا و  أز 

  ة ال اط وا ا  ن  او ،   

 وا ا     دا   ض  ،رما

 إ ا  ذ   ،م  م ّ و دا  : 

 ، ا  ض  و ا     ا 

  اتا  ا ة وأ.  

  :  

 ءا أ!  

     ه ا ك .  

  ؟  

  اتا .. ا  ،اتا  وج ا أ

  .اي ف م و من  ادر 

  ،    ض)كا أ (  ن احا دع اا

  .و  آ  اات ان

   :  اار دون إرادة

 اتن ا؟   

  ا د وا   ءو إم م.  

   ن ّ    ز م  ..  



 

 

  رو و  وام    يأ )  ، د او 

  ..... )ء ،  ون 

ّإ ا م،  ؤوم ر ات-وا -  ري  

 تّ ي ن،   ت  دد ) ،ي إم

  رن، اا ك أ ي، أرا أ م  ،اإ

( .....  

   ات  ي را  ة أ ر ت مو

 ا  أ  أدري    فر و ور ل، وا

 ،وع ا ت ّ  ا  ا ّو ،ا و

 ،ا ا  تي م را  لء دام..   

  ه  در ان و إم ، دوا أن أر..  

وّ   ت     أ   رأ و

 ت اا قرأ    ت ة لدام  ، 

 تز وا ن ا ،و  ات ة و ،

  : ور  أا  ل ت

    يج ا إن اتذان ا  ئ.  

 دامل  اص   أط ار ، و  ذ  س، 

  ظه    ،  ا  ة، ن اب 

ا ااء   ه،    واي دي رعار 

 ا  ر  م ، د  ا  ا 



 

 

  ) وا( أ وا أ ت، أ  ،ا  كا 

 أ دة أ تر .  

 أ     ءا وأد ا أ أ ا وأم 

   ّ ،ا    ن إ و   توأ ا

     دم ا أ اة ذ أم م ان اي 

 ..  

 رأ ه أمأذ  آ ،ا  اب  -اما  أة  -ووا

   در أ لأ  ،ن ةع ا  ن بو..  

و أ وت م    ا  ما دة  ،ز 

 ا رأ.  

ا  ا دا طأ  ي  ر د ..  

    ا.  

  ا.  

 ، ق اّ  ّ ل:  

    أم أ اء؟-

   ..اتا  رب  ي.  

لو ا :  



 

 

  ح ،ت ت أن ا  ا ء ا ث.  

  ا.  

 و  أ ي، أر  ر    أم.  

-م  .  

 ّو ،  ا أ :  ا   ا  

  : أ ل   م ، ا   ول

  و  ق  ،م  ..  

  وا ا و، وأ ه   ط   ا وار

   ر أزرا ..  ة إ وره ،تا  ر ،را 

ا.  

 و   ،ةا:  

    أم؟

 ل دون أن:  

   أن   أم وم     ا

  م ن او ن أو ،   ،أ أم أظ 

  وا  ، أم؟



 

 

  ا   ار، وأ  و و اد 

    يذ..  

إ  ،       نوا أ  نا تو ،

 م ن أأ ..  

 أ و أن ا  ..  

 :  

  .. أم  أس 

مدق اا اا  ل:  

  ام ، ا  ا  ّ ،ه د   أن  

، ام أ إ ات  أي اء أو )ااةادة (ض 

ا  رما.  

  ط  أن أم ب، و ءا   جو ا  ّ

   ا  انت ط  ،ه ز  د .  

  ، ا  أ   آ  ةا .  

  ددت)ةا ( ل ا تان، وت ا  أذم 

  :  ه م اات ان  ر وأم أر

  بر، أن ا ..   جأ..  



 

 

  ةا و ا أ   ا إم  أأ.  

   را   جأن أ ا، و ،ات را 

ت  أ  ا   آ و ا، وت 

  ق و ة إ   ،بأ وأم ط  ا 

  .ارض

  و اات ت  و و    ا ، وم

أ أدري إ   ،ى   تي، ووظ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٥  
  ا  ع ان

ا ا   د    

 ...   ا ، ا ، اءة، طة ااش

 أ  م ذ ، أم ز  راد  إ ذ

  .ب

   ا   ت(امي ) اا ل أن ا

  ث را  ا ات اوأن ا ،   ن ث

   و  ارق ام أدي  إ ا  و ،

  .  اات

  !ا   ا  اف ا و ار 

  ؟  

 و   اء اطا   ن ا ي ا أ

  مق ا.  

 !ة  أراه  ام أ ود     ام و   ا.. آه 

ذ  م  تّة، و  ي     .. 

و   داء رات نا  ز. 



 

 

  ،ء اا و ،أ  ،    أن أ أر

 ،ا  و   أ  ،ء اا  ل و أ

  أم  هأ  أ  أ  ي وأ ا

ا ممك اا   وأد. 

 أر أن ل  اة، إم أ ان أم  ا ا  أة 

 ا ، و   ا أط    ار 

وا . 

ه، وأ دا م  وا ،  غ  ... 

   ذا ،نن و ،ت أ سن ا  ت

، و أ  أو  أو   د وا  م و اد 

    .واة

 ط   دي وأ ،ا    ة ورا ّ

أ  ، روأ   ا م ،ك ه   ، ، 

 ر    ر ا وأ ،  و أن ا ،

   حار ، ال   أن ّظ أ  ،وء ي

 ا   ت أذم إ  نك اأن أ س، وا

 ،ا ا   ن ام  ،ة اا  دارةا و

  !.ا  ن  ور



 

 

  ا م  توأ ، رجا  با  

  ك  ،ر وذا  وأ ب اأ    

 .!  

  ي ا أ   إ وب و  ةاف اأط

، و  ط ر  ،     ا

  ب" ةي!"١٠١ار اا ي   ، أ ر آ

ا ة  ا  ،  ، رس    ب

 أن أ إ اب مل اي  واره  ذات رش ك، 

    ديوم ان ،   دون أن.  

  ..!. أم ان  اة 

م أ ا   ة مو وا  م .  

     ا ه اط وظ  ، أ أن  ة د

 ،أ      ت ظاوأن ا مدة ا رد

  موا  ل إا .!  

طه ا لأ  دت ات وا ا،  بأ  

  .. ق اب   ات  ود ! ات

 ت بو    بل وا  طا   ا

ُ  ت اا  أو ،ءات اء اأ   إ ي ر

ا اا.  



 

 

  اارع  ا اد  : ذات ة  وز ان

  وى    و  ي؟

ز ل :  ؟ ..ر ذأ ن وإ وز أم.  

أ أم ان دا  أو دا ، وّ أن أ  اب اي 

   .أج  دو  أو ة، و ى أ ا اب؟

 أي و  أ ا سا ،   وار  إ م

 زدرام ،ه ا ىإ ا  رواده ..  ، دلا م

ّ ض  ،أذ   أو   ه ء ب   

  ،أر وأم ا  ات واو  ه  نأ إذا 

دا ا ط -   ء م -  م ، دى  ،دورات

  .،  أ ل ا  اي

 ، م  أأ   ءس واا  سا  يم 

 إ  ا ع و رزةا وض و و 

  .اة

  ،ا   ت اوا ت اا   م

 ذ  ن ز ا أ  ثث و  و ! 

 و  ا م  إ أي ط ا ، و

  !  ظ ا ا ا  د

 رأ     ... ضع واوا  ن ،ء 

 وا ن اح وادة وا!.  



 

 

   ر  ام ،  أم  اءا 

 د اء   ة  م   ق  ب   أةا

 و ،   ا ،أ  وا ن -  أم إ -  م

 أن ّاس اة أا و و ّ   ث،

 ن نا و  .  

  دى ةا  ا ه دا أ  وم ا إ

  ..، ه  وأا  إ ا ار  ن 

   ة ورج ا ا  كرمأم    

  .أ  ات

-       أم ، ة ا  ي أ أم

 أ ،   و.  

-   ن وه إنأ   ه  هان أ ث ص 

   مو  الإم  زواة وار اود اإم  

  .م ار وان

  اب وأ ام دل، وغ اأ و  

   ء ب ا،  ا    ا  

 ا،  ل:   

  - ؟ ذا  

- ن ا و  ث ذااسّة وا   ه؟و  



 

 

 دلاما ب أوار، ّو  ة ا   أن رأى  

  وره، ل ت ج 

-  أ؟.   

- ي.   

  ى إذنن إ  أم  ل ك إن ،ه ا ل 

  .!وف  وا اات

 ،د ن ا م  ي او ي او ا 

ن ا  أم  ل ات رأا و.  

- ء دى أيأ  ث  م أ  ةات ا .   

      ،أ ن إ  ز  نا 

و و   ل وال ار  ،ا  مو

 ط  ، مء وا    ن إ و وا ا

  ءو ا ا ا  ن ا ن(اا( 

ا م ن؛ن و و  نا ا م . 

، ت أي ة ب و و  د، وأا أم وأم وءط

 ا  ا ات.. ان ا ، اء م ءو ر ن

  ن مو ، إ و   ّ و ، أو  أو

  ،    م أوأ ،م قَدْواَُم ات 

ه ُ د ء أو دون  ن عض واا   ،



 

 

 ات إا  أ    تا   اسّ مطوأ

اا .  

- ا  رأ  ن اترج ا )ءا ( 

  . دون إءة

و م :   

- ن ا  رجأ رأ  ،ات؟  

-   أ ، لأ و رأ أ  ن رج ن

  .؟اء

    ب اأ:   

-  ام  ءو ،م ن ك م  م ءا 

)ا و  (  ف م    ط ا امام

ا  دمأ م  ءد اا.  

 و:   

 أو  ّ     أ ر ادا .  

  ،ح ا دون ن ا ا  ت    د

ا ن وح واء وا   ،ه  ا   

 ن يأو ا!   



 

 

 أ مو ،  وا ما  ا   با ا 

ا ت ا  آ م اد تا : ف .  

أن    ة ف اف اس وو د ب ُان ا

و ا   زو و  إى  و ار ا، أى

رزة ورا    .  

   ة ت أ   ا دا ادة ا دلأدار ا

 اولإ وم وإ ورو ، ذ   ا ي 

  . ات

 ا  تى اإ م  أر و أ  

 سا ل أ:   

 ي  ي. 

ا و م هأن أذ و دون أن أط ي آ ب دل أ

   در ،:   

  .   

 و ..  

 سج ا ،ةا ا و ادح ا  د و :

ا.  



 

 

  ام  م  أ و وأ ا أر وأم 

ي ر    م  ا ط .  

ون أ ط ،   م     اس  وق

دار  ار  اة واراز  ا ا  ا، اة 

ا  م ود اي وا  ، ام  ة، 

  وة ا أ:  

   ه  طل  طل"

     رة

     ع ل

    م رةدم

و    

 ا و ر  

 وا ا   

 لط  و  

و  ه   

  وط  ح  



 

 

   و  

 و  م ف ..."  

  ،وأ   أ )ةا ا (  ا أو

و  ا  ر اا       ،ا   

 ا  ا  ا اع ا  أردت ،

ّر ذ و ،ا موأ ا ط  ا و ا 

 ا :  دي و  دي و ...  

  -وأم - ا ز  ، أم  اامت 

 ،   ذا  ،رجوا اا  طا  ا ا طا

 و و ودا ا د.  

 ا ا   س،  دا أ أن وط وط ي 

    .. ما أ  .. ا ذ و ، اء اأ 

 ، مّمف اوت واا ا أم دة ،ذ  ن اا  )

 أ   ، أول  أل   واخ    ا

  ب و ا(.  

و ا  زاو     ر ،رزةا ن وب و

)ا  (  ن موم   ا ل أ أ ا...  

ا وط  أ اء اا  )و (! ا و.!   



 

 

 ، ا   ا ورت ) او(أم ا ع 

أذ  أم  .  

 أ   م  ب  و ) ن ) ا ا ،ا إ

 أم  ا ،ا  لذ زا إم ،رواد ا د وب

    ء دول ا  ا إ ا   ،ت

ا   ،هّ  س   ،  ان اا  م

 ض ا  و ، ض  ان ا وا إ أن

  ا  و م ا ا  ت  م  ام

ان أ ن ن أم ،  ،د ا ب إون ا

 لو    ا ط م  وأ وب ا  و

ا ل إ يا ا دة ا ى را  ط،   وأول

   و و  نا.  

 ت ا     ا   ا و ام

  .اط اد  ا ا  اد

م  د ا ف أنأ   ،ا  ةه اا  ة

 دأ أ اض اا  وأ ،  ق اداث او

  اج  ا اي   أء ا  ال 

  وأ ا رج، ور وا م  ت ا اء

ذ  آ.  



 

 

 م ده و ا   اام أو  ةم ّإ ا

 ددت وأم ،درج ا أن أ أر  إن م   ،ض

 أ:  

 إأن أ أر م  ..   إ و ..  

  .م ا  و  ان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٦  
 ،     ر ار وأو ل و ا   م  ه

ّ و  يا ض ا  ،ه ء وذوي اا  

 ط   د ن    و ا  ن

و زه وار اء إ لوا . 

  ةأ ض و   ا   ا     ،ء

  وق اة وط، وّ  ما  ،ة   أي

    و ،و و  ل ا  ت.  

 ا ه وام   ،   إذأ ،ا  ور  ة إم

 ا و     ،نا.   

 ل أ أو م ،   ، مر أا مم ر  وا

د أ م دا  ، وقو و أو أ ط  

 ج  اة وا، واء،    م  ا ا

وا ا د ذاك إا ا  م م ذاك إ و ،.  

   ابأرض ا   م ،و  رة ي إ د

 ا وا ا ري، وأطا ط  ا وأر ،

و ا، وم ات،  ء   أن ن   ااة

،  وا و أّ  اوج   ل أو ادأو 

  ،ة دون ا دم  م إ أن أ أو و ،



 

 

  إ أن أ م ،ا  ،ه اوأ وا  

  ث ه أن  ،ل أ  ت  ،وو ر ّ 

 أ ث و   وو  ،  ت أ ، أم

ا  ، وأ  ادو ا ا و ات 

 و  ماط  ،ا  ذنا افواما  أن أ 

  ،ارا إ ا  بط    ةا م ،

 م و وا   ا .  

  وم ،   ا.  

 :  

-  م م .  

  اة وام ر و أدري   ود   ة،

ام   ،ا ا ت ة   رع ل 

أ  لم  ، د  ء  إراا  اا  ،

ا     ي را وأ  ا :  

 ل ذي  ء  وا رة، ادة ا  ه ،   .  

  : ه  وأم أمف مز ي 

  ولأ ا و  ء  مو  وءة أن أا  

.  



 

 

 ، وم    ت )اة(    

  أ ،د    ابذاب ا  ،ه   ط 

 ردا وم   با  ،تت دون اط م 

و    اط م و د  أ ارة  أ ،ت 

  وأراد أن ، ّ  يب اا  ة 

، وأ أم  ط  ا ار و أر أن أؤذ  ،د

 أ ارة وأوه، وء  أرب اب اى  ه 

 ا إ  ااكوذ دون وا ن ا ،اّن إ   

   يا، ا   وا مظ إ  ومد

 إ  ك، و    ن ا ،ت إ

  .را ،و أن   أورأ د   ذ

و   ةا  ا  إ  ة، و 

  ،ةه ا م م ، أر  بن  اا 

:   

 ؟  ا   

 .  

  أ  ؟  

ّ او ، ،   ذا) (  وأ  تي ون اا

 أ ،ا  يا  و ر   ار؟إم  

   :ّ رأ وم  و   ل



 

 

   أ ؟ إ  

 ا و ،و  رضا إ أط ة  ا  

  :ة ارم  ، وأم أم إ ارض

 ك إ .  

 ا :   

  عا   و أم.. ّ.   

 ة ا ك إا  ا واا ي أه أن ا روأ ،

 أسأ  وأ ، ةا اره، و  ا ة 

ا رة   ّ ا  أر ، وء  وأم أرى اة 

 ط و  ذ ا  ، ا ط  و 

ا  وا  ل د ،ول ط و ، 

  ...، و أ أ  ، وأ طي   ، ان

  دأ ،رة اا  ا ا   ط   أن 

  ع    أن آ ا ا ي إ دت...  

أ ي وو ةءت ا قطا  ة ا إ وام ،

و ،ن ا  و وآ  ا  و  ، ل 

  ف ما و  د :  

  أن  آن أ.  



 

 

  توء و  ي ر  ،   ة 

و و.   

 ء أ أي !.  

   .  

    ؟  

 اة   ر أطق ا ور ة  ، دون 

 ا    ،د ه و ج أن أ  ت ،

ذا وأم  ،     ةا ا ،   ةوا 

 ا ت إي وما  تر  روو  ..  

  ث ذار؟  

   : ا  أ أ ل داء  م و  ، ل

- !.  

 ، أن دت رودت أن  وزاد   زتو ،د  و

ل  ري و ا ،  ردت أن أل أو أل أي 

، ا در   أوم ا ت    أ،  ء

  إ  و م    ول و  ردف ا

را:   



 

 

  رات ات واس واا ،    را 

 م ء  ،ق  ،و را   و ،

 خ اات ا  هو ة واوا وا د  تأ

 و ،ا  ب عوار ن اذو أدت إ أ ه

اط ار م      ا  أر،  ان 

  ق  ىأ ط ك مو ، ه رة

 ، ا  رةوا ا  او وا ط  

   ءود ا رجو  ن ا ق   ااا 

... 

وط   ث و ا  ت  ر   ،أ

 زاد اّ  أول  رأ   وا  ا ...  

   أم ّ ا را   وط  ،ا أ 

..     أ ام  م  إ ة ت دون اة 

!   

   :ل

-  را   أن  ،ا ا   دانب ا لام 

با  ، -  ة أ -  ا إ  دانا 

 ود ، ات  ار إ ب ، و ا وط

 و ذوا  ، ا ط وأد   ءوا

  دو م ا دهام  و ،ا ر  

  ر   ىأ م دانا و  ت...  



 

 

ل  اة ا    ،    م ه ات

  ،   ءا و  ي أذم  ا وا

ي إ أو  وا  ،  إ  أر إّ أن 

وأ أ  و ّإ وم م ا وو ،...  

ا م  ا أ وأم :  

 تذ ات اه ا  قأن أ  ؟و.  

   :  ام ول

  ل أ ه، و  وإن  ال  ا ا رأ 

أم  ، أو أ ان أو اأ ب إا   أن م 

 ب إ ا، و ة  و  را  إ  أ

  .رة دو ا ل  ة

  .ة: و ق   و ا  و ور ارة

ذ م  ،ق أن ا   م ، ، اا 

 طي ا  وّ ات، وو م  ، 

ع و   ربر، ووا ا و  أط  ،

 اره ا إ أم وأم :   

 ن ا و طا آ أ  ق  دوا او  وا  ذا ،

   ،إ وم و ز  ةم إ ت ومو م 

وإل  أم  ا دة وأ اط وااط  ، أن 



 

 

آه ..   أ ام، وأن ءم  ذي، و  أد ارض 

 ا.  

   أ وأ ا  ووا ،ا  ن ر

 اا أن  ،   ر إ ام     دي اات

  ،  إ و ب  و ا   ز ه

 ؟ث ذ   

-  أن إ  م ت اما  ر ،  تّ ة ءأ

  . ا  .. أ  اّ ، امج و  ّء 

ت ا  فت ا و  ر،  ردف:   

- ق واادث ا  سا   وراح ث ه ااء اا

 ،ةا و و، أ ووا ت ا رع ا

ر ما.  

- وت م؟م!  

   اءا  ولا  ا وا وت ا

   . اط ا  دا انأ اى، و

 ّو  ذ و!  



 

 

  نم أي  ن ا ،ء   طة ا

ا م و ، أ  تد   واا  امن ا

و ر  و.  

  إ )طة ا ( دةت و  ة ت ،

  .امل  ص ا ورهو د

 وعا ا ا ردا   ن أغ اا .  

-  ا ر ووا ر طة ا يل ا ،

    ،ا     .   

- اطا، دول ا ىول اا ر  ظن وامق او 

ة ا!    

-  دةا  ي   ،ء اول ا  ىول اا

 ،ا   يي اا د   ا ، ور

 رة ا و وت م أ  ا ما وط 

 أم م رة  ،امن،   م ات  م امج

ط  تم ورا  ،ط أ ت وزمه ، م  وا

 ا ا ت إ ة اوطن      ات 

  ن ط أر ا م  ة ت اا 

راوت مم ط أ   ة.  

ومت را إ ا ا  رأ،  ، أ اد أو اؤل

 ري وأ  و ا :   



 

 

 ء ؟أ  

    ا و

  ظ ... ؟  

 ، ط و اا ة اّ  ت ا رأ ا ّ

:  

 م.  

   : ا

 ؟م ؟  

  ام  ا أولم ك أ  ،ء   نا و وّم ..

 اا مد  تم ا  ن اطا  ت أ

 ن أوو ،ا  ل    رت ،ء اء 

  اإ  سا زا ،  يا    ت

 وام ا م دت اة  و   اوي 

 دةدت او ، يا.  

   اب اا  ،ة أا  بت أأ

  ا ااغ اي ف ان، ومت إ ا ت أة 

 ت إوم   ر   رأ   و وا ا  ز

 ر   ا  ، ي فأن أم ر إ ، ا

 ا  ط ج إ ،ذ :  



 

 

 ؟ ث ذا  

   :ل ت

  و م     ي و ،  د ه 

  ؟ ،   أن  ل

 أ م.  

     إذن.  

  :   أ م وو

  أم   و ..  وأم   أو م.  

 ر ا ة ا  ه ه وام:   

-   ..و ا   .  

 إ   :   

  .. ذن ا أن إ  اد.  

 م!  

  !!!.  

-  ؟أم  ا ا  أ ،  



 

 

ل   رأ ااط اداء وو  ا ،  ، أرد

  ، ان أم   ه ا ا أت ور ا وه، 

  . .. أم ان  دار أى 

 مه و ة   ن و ،ةا أ وو م  

،ا   داء وا ة     ّ...  

   )ما (  ا   ر  ي وأ 

    م .. ا ..  

   ،ا  ا  أوأ   أ م ت إو

 و و ة  ،أ   ب ا   م

  ت ت أرددوأ :  .  

 ،أ    افم ّو  دإ  ة رأا ر

ار    انأ و زرقوا ا   توم ، 

ا و ،م  وأط ،إ وم إ :   

  أن  ذا نا .  

 :   

 ا  أو ل أم   ق  ؟أن أ  ذار، وم

 ر نا ؟  أم ،ث  ه ا  ءا  

أ رة دو  فآ  رة ،ا او ،رة ا 

  ...و 



 

 

و     وأ ا  و أ،   أ 

    ة  اء

-  ا  ،حأدراج ا ذ ف ارة آ إن  

  ت اأ ا ر أآ ى، أى ا  ر  رو

 ي أخ ات ا ام دون ا ة اا  ،

واد اا   ن  وا  ...  

   وز ، ة زت رأو  وأ  

 لو ،ا  ا د  .  

ّ   ج  أدري ل و   و أ  ال ا م

 توام   ا ا إ  ل و ،ا    وا

 ظووا ا   ا:   

- ؟دواؤ  وج ا أن رأ   

 إم ،ن أر     ل، إنأن أ  ذا أدر و ،

 ، أ  و أف أ، و أف أ  أي   ور أف 

 ،أر  و ،أ  د وا ا  أم  ث  و

ث،  وإن    ا  أ أن أوج أو أن أ ء 

   اة ارمل  ،   .اأة و و أة

و ات ات، و ّ   وا وا ور  اء

 ذ  ...  



 

 

 ودي  ر ،م  إ  و أم ،ا و ا أ 

  ا را ن وما أ إ  ، ..   ،أدري 

 و  د   ان نك ر ن ،رة وا إ

 إن و ، ث دون  ون رةا اأ   ان م

 ر دا إ   إن و ،ء ا ي أ   ،إ

ي اا.!   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٧  
 أ إ  ،  مو   !.   

  إ  ،أ  م  ،ا ا    ط أم أظ

   اقك ا أن  ل ء  ،روا ا ورا ،ا

 و ا ب أا دأ ذ  دّل ،ا  ث

  اد   أار  ااد ا  ر ك،  أ ا

  ط  اده ا م ،ء   و ، ا 

  ن  با دتأ   أ و ، ط 

 . ا أو ا أو ا ا ا  ات 

  أ أدري إ و  ، وات ة ق إ م

 ت ا  ر أس واا  رت ا م ،ا

وااء، ر  ، و ء ق رد  ارج 

ت ا  ةوط     ات اا  ،

  أ  را ط    رجا  بو

د ا ود ا ارا وث ااء وء اخ، وم ه 

اق ق اوراق ا       ، اى 

  ت ا  ذ  ن ررة، اا وا 

 ودو  ا     دوا أن ردا  أي دو

  .أى 



 

 

 ا اة ا   قار ا ا  رت .. أت

وا  ر  ا ام : رأس ا  ود ا

ا.  

 ذا ا ر أت ا :ت  ،إ  وأ  ن

 دة م .  

 وا ل ورما  ن و   رت

ت اا  ارض ا ت،   د  ال 

 ا ط موأ مأد   مو بوا..  

 ام    ت وأم و  د، رأا  

 ،وا رث ا ا  أسا ل أا  نا أم  م

مو  )د(  ا ا  أ  ا ا  ا

ُو       أ ،ا ورأ ،ل أر  ب

ا ا ول ر يب اا ة وأ ي   ي

  ..   ا ب  ونا رج اة 

ون ا ا ّ ار  و، أ اان ما 

ا ا  ا ا.!  

 وب ال ام  خ و ،أ  م  اب

 م   ةا  دة  دة م ،ا 

 ف أ مو، و   ت - ر ا يا - 

 عر ا  ر ْ .  



 

 

ة وا  انن اا و و      

 أ  ةا  ه وآد ا لر   رم  ط

 ءة اازات ان واا  ذ  أ ..  

ا ورأ و  و م  ،  يا ا و

و    رةا  هإ ا مأ اح أ  ت

زا ا  ،ن واا  أسا  و ،ا  وم

 ،ة وط  أو    ،اأ  ء أي أ أ 

 س ا ي إ  -  إ و  أدري و-   ز

ا ر، مم ..ر ام...  

 و      ،  وأ، و ، ث  أ 

 أ ث و  ث ذاو  أدري  م و.!   

 ها إ أم ي ووا إ وام ي رت ،  

   ودارت ، نا   يم  ،ةا د)ا( 

ة، ةاان ا  إ    ،و إ ء و ت أم

 ه و رأ وا ،ا و  ا ا ا ا

   : م ت ل

  أن     ،ا ا  ء  .  

   :  وأم أل

   !!!وا ا ا  ا   .   



 

 

 رما      ء أأ   م.  

- ة ث  آ.  

-   ر   رادةاء ا  ، ك .. .   

 ا ء ات أ ريو    تاا و 

ا  ز ارمرم.  

 أ ي وأر اا  مو ، أ لأ وأم:   

   و ا أ م.  

   ا  آ ر    ء أم و

 مظ...  

 مر،  إ   إرادة و م  اوم  ا دي  

  .أ   أم أ  وه

م وأد ،أ  ق ق ..  

و  ت ام ت رة ة  رات اء أو أن 

 ،  ، م  ا  أر  رأ  رات 

ا  م ا ي  إر اار ا و ر

 رضرؤو      آ مو ، وأ 

 رة اا  ا  م:  

 م ومد، ام.  



 

 

١٨  
 د  ةا  ا   ا  أسوا ا 

 را م  ي ام وو ،    ،با

  إ  ما   ا٢٠١٠   ي أ وأ ،

 إ ا وو زت ه  ة،  كأ وأم  ورا

إ ا   ت  رأ، ور إ  ردة ا 

، و  ت ح ا ا، وز ارات 

   مرات اا اد ورا  وا ،و

ر ة، و:   

    .   

ا ا رعا  رةا  رخامن ا  إ وام ، أ  

 ي إم   ،  نا  ت إ لا 

ي س    اد ا ا، وم  إ ز 

 ه وة اا  م ، ن وح ا م ءم

 ا ن  ت ت أردد ،.   

   ح ا  ح ا ،.  

  أ ...وف  أ ىإ     أم إ 

 ا إ أ وأم   ،ا  

  !!!  



 

 

 ي  د إ ا م   ا    ة،

  ء، أم ق أو ، ا  و ا ،ذا 

ُ   ض و  م  ، ث   أ  ى

 مو ،طومّ ة ء  و م و.   

 و  و  )ما (:   

  .. ذا أ؟  

و  وا ،ذا  ت إ:   

  ف و ،و أم      ،اري وأم ز 

أ   أن   ..   دا م م.  

ط ه ا ورددت  : امرى أ  أ و ،  ،ا

وأرى ا   ب اوا ،و  وا...  

 م  توم ا إ و  رع اا  ا

 ي إ  رة وامه اوو ا    ،

  .س

  

  

 ٢٠١٤/  ٣/  ٢٧اة 

   ا رة



 

 

  

  

  

 ا رة  

   روا ي

  ا اة

 ر  

 د)روا(  

 دا ) (  

٢٠٧٦ )روا(  

  رأ)روا(  

  

ا  ا  
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