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 إهداء

 

 إلى كل قليٍل ًحمل بجىباجه الجمال وكّل كثيٍر مدشبع بالقبح، 

إلى حياة قصيرة مهما أطالها القدز ومىث صاخب مهما بالغ في 

 الهدوء، 

 إلى كل لحظاث السعادة وسىىاث الخيبت...

 أضع شزقت كلماحي وسمسة مدادي ألاول بين أًدًكم .
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 إستهالل

 

عثيير طى ييح الحييياقل تعرلييل كييل ميين تسييول ليي  نفسيي  ر ييع ر سيي  حييين تت

طارج  بمت  ويمنيها بالثراء دون ان تكون ل  جذور  صيلة تضرب  ي 

االرض  يطييرج منهييا كعييود متييين الينحنييي للييريال  تيياتي دومييا  االلييدار 

 علح غير هوانا  ينال غيرنا ماتمنينا ونمني النفس بما ليس لها.

مييا م بييين االنييا والمجتمييع يتبلييور االنسييان  ييي طضييم الصييراع الضييطم ال

ليحيياكي صييراع اضييطم داطييل متاهيية العمييل وكهيي  الييرو  الم لييم وب يير 

النفس العميك  ينتج لنا كا ن هش داطليا مغلي  بمشيرق طشينة وسيتجد 

  لوي ما  ي  هو" اللسان".

"اللسان" ذلن الملعون الذي ت لك حبا ل  رذا ل تفتين بالمليب وتعصي  

 ل هو  يضا  ذلن المحميود  يي حي وق كلماتي  وعلنياع كيل بكل نماء يحوي

مستمع لن بحسن المن كل ان  وجهان لعملة واحدق هي االط قل وج  

ينحر الفضيلة علح  راش الغوايية وبيين كي وس الرغبيةل ووجي  يغتيال 

 الرذيلة  ي للب المبا معلنا  صفاء الحياق.

 لتتارجا الجوار  بين هذه وتلن  تصبا " عنسان".
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 ، ملوي المنيا 1952يناير 

ليااالا الشااتاط الةويلاال الميلماال، يغزو ااا الغيااإل تجااي  يز اا  إل اات   

أماااا البيااوص الةااغيرة، ىااا   اادو  اامت البيااوص المتئالتاال تجا ااد  ائلاال 

الف ح البسية ىا سد ثغراص الجدراا والسقو  بقةع الهشب والِهار،، 

المةار، ل يااص وجلاس تم اولل منئم إلنقامايضا متا  نقامت ما سايو  

الجميع بجوار"  ةعل" النار يتمنوا ماا نار اا العجاوز أا تعةايئم ماا 

أيامئا القلي  لتدىئئم، تنبعإل أدهنل ال ةاب لت لاف ىاو، رإوسائم ىتغازو 

ب رارتئا مسام اجسامئم الن يلل التاا اتا  منئاا  ار ئم لتتشابع بةاونئم 

 .  ندت ما تلك الثمار التا يجنونئا ولتا هيراتئا تم ب  يإل

ال يعاار  للر ماال ةريااف وال يلاايا  لبااا برىااع اةااقا  الااو ا مااا ىااو، 

اجساااد أتلااص منئااا ال اجاال اجاا  تلااك ال اجاال الملعوناال، لقبااوت بقيةاار 

الةقيع وتعامدص الد واص ىا  لف الساماط متجمعال  لان اا يابة  باا 

 .القادر المقتدر تما يبة   و بعبادت ىا االرض

االربعينا الامي تمياز بةاو   امتاا وبنيال  واا ما بيا  بادت ملك الرج 

جسدت القويل واتتسب ما الشمس سمرة الشقاط،  او الامي لام يتاا يئااب 

ىا ال ف لومل الئم )  سيا هةاب( ماتص  نا زوجتا لما تاا ىا  قدت 

الثالإل ىر لص ور   معئاا تا  تلاك االماانا المعلقال ىاا ةادور ابنائئاا 

المعتقل ىاا  ينيئاا، ىباتاص  فاا   اليتامن ما اا ينتشوا جر اص ال ناا

تب إل  ا نسيج المشا ر ىاا ا ضااا تا  امارأة  ناوا، اماا  ااد  ىقاد 

تلبد ةدرت بقسوة ما  سوة ت وي بةيئا أم  الب إل  ا مرسان ال نااا 
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الملااب بالةيباال وال ناااا تقلااب  الاامي اساات وم  ليااا  ااامر ةااا ب القلااب

 .أما

ىاا" أبعديال" أ اد  استغ   سيا هةاب شباب ولديا ىةار يعما ا معاا

لاال  فاا   يااد مااي د  بنتااا الو ياادة االثرياااط، والاامي يقااام ىااا  ةاارت اللي

ليلاان( و ااد  ااام تاا  الف  اايا للاام اب  لاان  ناااك ليتونااوا ىااا هدماال )

المااد ويا، بعااد أا أنئيااا سااد تاا  الثقااوب وتناااولوا بعااض الهبااز الجااا  

ما  قاب"  والجبا ترتا أهتئم وأبيئم ىا المنز  وم با  لن القةر هوىا  

 اال ةا ا الثري".

 ةر مئيب مقام  لن غرار القةور الترتيل العريقل، جدراا ماص لاوا 

أةافر يسار الناايريا ىاا أرتانااا تماثيا  رهاميال را يال، ت يةاا  ديقاال 

 . تبيرة مليئل بز ور نادرة أتا بئا السيد  زيز ما ر  تا ىا اوروبا

لهااارس سااياس  دياادي ىااا هلفياال القةاار  ديقاال الفواتااا وي ميئااا مااا ا

مرتفع، وينتة  السور باب  م ، يفو، السور ارتفا ا  وتهانل، وماا 

 الداه  ينتشر الهدم ىا ت  ارجاط ال ديقل. 

  ا  د وة   اد  و امر  لن القةر و ّما بالدهو  

 يستو فئما ا د الهدم و د بدأ  لن م م ا الغضب  ائ   

  لن أيا أنتما ما باا؟ -

 .ا هدمل المد ويا ب ف   زيز بيك لنتا ى جئنا -

 نير اليئما الهادم بإ تقار 
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 !أبتلك الم بس الرثل؟ -

أنتفهص أوداس  اد  وَ ّم بالئجوم  ليا لوال تو   أهيا االتبر أماما ثام 

 التفص و ا  بئدوط للهادم

 زيااز بيااك الساامري( و ااو مااا ةلااب مناااا  )ن ااا  مااا  ىااا أرض -

 ال ضور لنهدما ضيوىا. 

 م : رد الهاد

اما  ليتما الدهو  ما البااب الهلفاا الماإدي الاا المةابن ال ماا بااب  -

 القةر.  

لملما االهواا بعضئما و م ىا  مل ال رس مما  دإل وهاةال أا  نااك 

 التثير ما المد ويا شئدوا ما دإل. 

تجنبااا االهااويا نيااراص تاا  ال ضااور ولاام يشااغلئم غياار رإياال الرىا ياال 

 . والتر  داه  القةر

يل لو ا تنا ا رج  ما بيا  إالط الاميا يسادوا ةارام امعاائئم ت   ىن

 .بالنوم، لزوس بناتا و اةعم ىقراط القريل سنيا ةوا  

 ! أوال يؤتا  لا  إالط القوم اة اب البزم والتر  سنيا  جا ؟

 بااارة  الئااا  ااامر لنفسااا بينمااا تاااا يةااالع موائااد الةعااام الممتاادة  لاان 

ىئا رج  ارتادو  بعال ساوداط اهفاص  ناا هةر الموسيقا الفرنسيل، يعز

 . د اليز ال س التا يعز   ليئا تلك االنشودة
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ىا الجئل االهري تاا  اد  يئتم بم باس النسااط وى ا  أناوثتئا التاا 

تجلص النايريا ما ا ةالعص تلك المسام البيضاط ىتلمع  ينات وتؤنا يبتلع 

 . وشراب أجساد ا ويم ب معئا الا ر لل  بر الهيا  بةلئا ىرا 

العقاا  يشاارد والقلااب يناابض ويشااتئا  اااد  مااع تاا  نبضاال أا يعااود بااا 

الزماا ىتنشف ا دي تلك البةوا لتنجبا بميلل  ا بةا اما ىيةبح متاا 

ا د م ويتعام  مع بعض بعضئم وينا  ما اال ترام والتقدير مالم ينالاا 

 . االا

 .مشئد تلو ل لفناا  ا  الرهاط ىقام لينقشا

ما تساارو  بؤ مشاال ناادر وجود ااا ىاازاد سااعر ا ىؤةااقلا يقاا  الرجاا  بعااد

وزناا  و ادرا   لااا  ادر  اادر ثروتاا، يئمااس ىاا اما اماارأة شاابص ىعابااص 

ترتاادي ىسااتانا ال يناسااب  ماار  فياادتئا وتمسااك بتااؤس مااا ا ىاار  م تااا 

تتعالا الض تاص والقئقئااص وتعلام نفاس  ااد  م دثال اياات باإا لل اوار 

 .  نواا يتسوت التفا ل

راس الةباح ىؤنشف ما بايا ا ضااا الساماط ناور هاىاص يتسار د ص اج

 تباص السواد ويؤما لليلا  بالر يا  ىيةاالع  اامر ملاك الشاعا  المنبعاإل 

ما السماط ويستنشف  اد  تلك النسماص الةابا يل بؤنفااس تؤما  ىاا اا 

 . ي   االم  متاا البإس

إا ينااايرت  ااامر وتؤنااا يربااص  لااا روح اهيااا بااؤا يااااها ال تنااز ج ىاا

 . تانص لئم  مايل ما  يإل اموالئم ىلنا هللا، ربنا وربئم ورب اموالئم

تعانقص تلك الهةواص التا ةوص االرض ما اسفلئم ىؤهتزلص المساىاص 

وشف الةر ل المإديل الا غرىل المجلس، ىيجدا أهتئما تنتير ما وما اا 
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جلسااا  تااا  ر ااص لت ضاار لئاام توباااا مااا الشاااي ليتاادىئا، ثاام جلسااص 

 ما تا تسمع منئما ماشا دوت ىا ال ف  تت   ام، جوار 

 بادر  امر بال ديإل

ال جديد ىا مارأيناات ياا ةاغيرتا ساوو أا ليلان أةاب ص ىتاات جميلال  -

 ر يقل، وهةص ا تاب االنوثل. 

نيرا  اد  و فا  الا اهيئما وي اوالا اهفاط ض تاتئما ىئما يعلموا 

  ل ياااص الغاارام ماادو  شااف اهاايئم إلبناال الساايد  زيااز، ىقةعااص  فااا

بتلماتئا: وماما بعد يااها؟ الا متا ستي  تتاا لئاا تا   اما الغارام وال 

 تبوح با؟ 

اجابئا بعد زىرة أ قبئا ألم  ني : أينا ا منا يااهتا وتيا  تراناا وأناا 

 تلما وجدتئا أبتعد  تا اليفض نا شو ا؟ 

تاع اجابا  اد : لو تنص ىاا متاناك لفعلاص اي شاب اىاوز بقلبئاا، ثام أتم

 بما  أبيئا المي ال  ةر لا، يالا ما زواس مو مناىع تثيرة. 

رمقاا  اامر بنيارة تااادص ت ر اا و اا : انااص شاهظ ماادي التنياار اال 

 لمةل تك وال تعبؤ بمشا ر االهرييا. 

 ام  اد  و و يبتسم بسهريل ويقو : االثرياط ليس لاديئم مشاا ر ساوو 

 اموالئم ىقة. 

بقص  فا  جالسل  لا االرض تت سار ثم م ب ت  منئما الا  جرتا و

 لا نفسئا وجمالئا اللميا هلقوا ىا الةيا ولا تجد ما يتزوجئاا ساوو 

 ى ح بسية تؤبيئا واهويئا لا يقدر  لن تلبيل ا تياجاتئا تبا ا البناص. 
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 ب  اا يغفن الشاباا  ا   ااد  اهياا: لمااما لام تقا  لعفاا  اا ليلان تام 

 ا  ا هةبتئا  لن با  مئا؟ 

التفص اليا  امر و ا :    تريد اا ا ر،  لبئا تما ا تار،  لباا؟ يتفاا 

أا ليلن ما  مر ا وستتزوس اما  اا ىلام يةاؤ  ادم اي رجا  بيتناا ساعيا  

 ىا هةبتئا، نام االهوة وىا  لب ت  منئم غةل. 

جاط الربيع ىؤزاح ت   موم الشتاط وجلاب االىاراح الاا  زياز بياك، ىقاد 

لزىا  ابنتا ليلن وابا اهيا) شوتص(  فا  ار اا أ ام   ف  تبير و ائ  

واجم  ما  ف   يد مي د ا، لتا ىا الجئل االهرو ما" السرايا"  لب 

ينفةر،  يوا تدا بئا الدمو ، ورج  يوّد  يمامتا الةغيرة ىلم يساتةع 

 امر تبح نفسا  ا اا يرا ا للمارة االهيارة و او ياد و هللا أا ي فيئاا 

 . ويستا ضجيج  لبا

 

 

ئور وضااع نفسااا ىااا العماا  المتواةاا  الاامي يةاا   ااد العبودياال، لشاا

يتقاضااا أجااور  ليلاال ال تااؤتا بقااوص يومااا ومعاملاال ساايئل و ياااة مليئاال 

باال انال والاام  والئااواا، ال اجاال ىقااة  اا مااا تجعلااك تقاا   لااا  اىاال 

الئاوياال،اما ترمااا نفسااك بااداهلئا لتعتةاارك  ااد المااوص أو تبيااع نفسااك 

 للشيةاا. 
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 . يوم أشر، بةبا ا ولتنا ليس تت  ةباح 1952يوليو 23

ال أ د يعلم أ و ةباح مستنير أم ةاباح ملباد بغياوم المساتقب  أم ليا  ال 

 ينجلا لا ةباح؟

 . ةباح الهير والدي العزيز -

تانص تلك اىتتا يل  ما الةاباح ىاا مناز   سايا هةااب، تلقا اا  سايا 

ينما تااا يساتمع  او ولم يرد ا بيد أنا أشار بيدت الا  امر بؤا اةمص ب

 . الا بياا الجي  ىا المميا 

ال ا د يعلم ماسر تلك االبتسامل  لا وجا  سيا هةاب أ ا تفا   مع 

نبؤ انق ب الجي   لا مليتيا ام اناا واو  مارة ي تضاا الماميا  بايا 

 . يديا بعد اا تمنن شغفا  أا يقتنيا

هةااب ومعاا  جاد الشين م روس بآلتا الثمينل يئار  الاا مناز   سايا

 . بعض رجاالص البلدة ليزىوا اليا ملك الهبر بشت   ةري

 .  ا  د بدأ االنقسام

ال مدهلل ازاح هللا الغمل وا ااد البلاد : بادر الشين م روس ال ديإل متئل 

 . لنا

 نادك  اف ياا شايهنا : واىقا  سيا هةاب و ا  و او يعتاد  ىاا جلساتا

 . د البلدىتاا  ما الملك ىاسد يتعاوا مع اال داط ض
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ال  ما تمب وتدليس، اا الملك رج   ييم سلي   ائلل ةانعص مةار  -

وجعلتئا ىا القمل، وال يعنا انا اهةؤ ىا بعض القراراص يتاوا جازاطت 

 . العز  والنفا

ت اادإل االسااتام  باااس ماادرس اللغاال العربياال بالمدرساال االبتدائياال بشاات  

ةاوبو ا غاضب وتؤا ت م الشين م روس و سيا هةاب سئام لئاب 

تجات رأسا مباشرة، ولتا ال اس  بدالعا  ةديف  سيا هةاب المقارب 

لا رأي آهر ىقام و دأ ما غضب االستام  باس وا اادت الاا ترسايا ثام 

لم يم، ا دتم الشاي  تاا االا و اد اةابح :  ا  م اوال تلةي  االجواط

باااردا ، ناولنااا غياارت يااااها و اااولوا االبتعاااد  ااا االنفعااا ، ىلنت اادإل 

 . ئدوطب

ةمص الجميع بضع د ائف  تا أتاا لئام  اامر باؤتواب الشااي السااهنل 

وتلك المارة أةار ال ااس  بادالعا  اا ياوز  الشااي بنفساا  تاا اليبارد 

ثانيل وتا يعةا ىس ل ما المرح  ب   اودتئم للةارام  او  ماي ادإل 

ثانياال، وا تاارب با اادي االتااواب مااا رجاا  ةااامص لاام يشااترك بال ااديإل 

فض  يا جرجس الشاي، لتا لماما انص ةامص  تما و ما ت: معئم ثم  ا 

  لن غير  ادتك؟ 

المقادس جاارجس  اا ، ومجباار تسااور أةاابا الئاام مناام اا  لاام الهباار  

نير الا ال اس  بدالعا  بنيرة ىيئا ما ال سرة واالنتسار ماالينةف با 

لقد  ةمص  مت الثورة  لم ةالماا  لماص باا وتمنياص يوماا  : اللساا و ا 

 . ات قيق

نير الجميع لا بإ نمام وا ترب منا ال اس  بادالعا  وجلاس الاا جاوارت 

  ا اي  لم تت دإل يامقدس؟ : و و يربص  لا تتفا ويقو 
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وددص أا انااو  : ارتشاا  المقاادس جاارجس  اادت رشاافاص  باا  اا يجيااب 

 . شر  اله  ل للملك ولو مرة وا دة  ب  اا اموص

الستام  باس نسان  نقاا لماا لم يتمالك الجميع انفسئم ما الض ك  تا ا

 .  دإل ووجد نفسا يقئقا بةوص مرتفع  لا ما الا المقدس

د ائف و اد المجلس لئدوطت و نا تده  العم ىر اص مباشر مائدة الةعام 

لدي  زيز بياك بالسارايا ،يبادو  لياا امااراص االنز ااس والهاو  ىساؤلا 

أتااص اا وييفتااا  لااا  اىاال الضاايا ، لقااد :  ساايا هةاااب مابااا اجاااب 

 . الثورة لتجعلنا أجلس ىا البيص بجوار اوالدي نستجدي الةعام

 زا الجميع لا ىإا  م ىر ااص يعما  ىاا الساريا منام ث ثاوا  اام و اد 

يزيد وال يعر  غير السريا متاا للعما ، ىئاو لام ياتعلم زرا ال االرض 

او  ساباص االراضا واالموا  تاالستام ىانوس المي يدير ابعديل  زياز 

لااس ةااوا  النئااار ىااا غرىاال ةااغيرة مليئاال باااورا، ال ساااباص بيااك ويج

وايراداص الم اةي  و و ايضا ما ي اسب الف  يا والعاامليا بالساريا 

ويعةيئم اجور م، والامي شاعر بانفس معانااة  ام ىر ااص ىاا اا مئنتاا 

 ااا االهااري ستضاايع  ريبااا  لااملك ىقااد آثاار الةاامص مسااتمعا  لتاا  وا ااد 

 . اي شببالمجلس دوا التعقيب  لا 

 ام الشين م روس ماا جلساتا واهام المتااا م اباا واياباا مفتارا  ثام  اا  

: ملك الشين المي درس باالز ر وتر ر  ىترت بيا التتاب والةا ائ  

ما جلساتنا  امت اا لايس الجمياع  لاا رأي وا اد متفاف، انتام نستهلظ 

مبااالا،  و ااما  وغياار ، ساااهة ومعاارض مإيااد اةاب تم مقسااميا مااابيا

ميعا  نيقا اا االتا تما ي م  ال ريل ىئو ي م  ىا ةياتا أيضا يجعلنا ج

 .  بوديل ولتا  مت المرة لا يفلح ا د ىا انئائئا
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نيرة مستقبليل بعيدة وجد ا الجميع ىا  و  الشين م روس، ىلم يستةع 

ا د منئم اا يزيد  لا  ديثا  رىا، وبدأ باالنةارا  وا ادا  تلاو االهار 

 بالس م وتؤا  لا رإوسئم الةير. بشت  آلا دوا النةف  تا

بعد مرور شئريا تاا ا   البلد متئلليا ىر يا ير ةوا ىاا الشاوار  

وبالمقا ا وداه  البياوص، ىقاد أتان لئام الماميا  بالبشارو وتاؤا الساماط 

ىت ااص ابوابئااا جميعااا  وألقااص لئاام بؤسااعد أ اادار م دىعاال وا اادة، اهياارا  

ئم  يااة  انئال تعيانئم  لاا سيتوا لئإالط البسةاط مورد رز، يضما ل

 . العي  بترامل

سئر تلك الليلل  سيا هةاب وابناطت  امر و اد  و فا  يت دثوا ماع 

أبيئم  ا تلك البشرو ىئم لم يفئموا بعد ماما  دإل، ىؤهم  سيا هةااب 

االةا ح الزرا اا ساو  يجعا  لناا : توب الشاي ما ابنتاا و او يقاو 

ا  ناك ا ةاا ا يؤتا  ةا تنا أرض تهةنا و دنا، نملتئا دوا اا يتو

 . ويبه   لينا بؤجر يواىا شقائنا

ولتا ياابا تي  سيتوا لنا أرض وت  مان ا  ليا يمتلتا  زيز بيك  -

 وما يشابئوت ما اتابر البلد؟ 

 الئا  امر و و يستجلب ما ابيا مزيد ما الشرح، ىعاود  سيا ال ديإل 

ترداد  مت االراضا يابنا سو  يتم اس: برويل  تا يتضح االمر للجميع

مااا اال ةااا ييا امثااا   زيااز بيااك وساايعيدوا توزيعئااا  لااا الف  اايا 

البسةاط امثالنا  تا يتسانا لناا العاي  ماا هير اا، وساو  ن ياا اهيارا  

 . بدوا سوة او  م  بدوا اجر
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و اا  همااس ىااداديا يجعلنااا نعااي   ياااة : ردد  اااد  بةااوص ماانهفض 

 تريمل؟ 

مارود الامي يساتا  لباا واليقناع ابادا سمعتا  فا  وضجرص ما ملك الن

ىنئرتا  ائلل؛ مابك يااها؟ ن ا النملك اي شا ولو  تا  رو  معدودة 

تجعلااك تشااتري  ااوص يااوم وا ااد مابالااك اا نتتلااك همااس ىااداديا ثمنئااا 

اآلال ؟  ياتنااا  اامت تفيلاال أا تريااك اليااؤس ىااا تاا  متاااا، و اايا يااؤتا 

رياد المزياد؟  أ ناع ياااها االم  ما اوسع االبواب نقو  لا أناص  ليا  ون

بماا  سام هللا لاك تاا يضاع البرتال ىياا ويتفاا اناا  ا ال ويشابع بةونناا 

 . وننام بعدت  ادئيا البا 

واىقئا ابا ا و امر  لا ما التا، ىلم يستةغ  ااد   اديثئم المثاالا  اا 

الرز، الةيب واال تنا  بؤ   القلي   تاا يبارتاا هللا ىتارتئم وم اب الاا 

جميااع شااياةيا االرض ىااا  قااد اجتمااا   اجاا  بقيااادة  ىراشااا يسااتد ن

 اد   تاا يتسانا لاا منا شال ما ادإل معئام وتاا يوجئاوت الاا ةار ئم 

 . الهبيثل ىا التمرد  لا ال ياة البسيةل
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3 

تبدلص  ياة  سيا وابناطت تثيرا  ما الشقاط الا النعيم، وأةب ص أىادنتئم 

ىا سنواص  ليلل ما اسات مئم تدر  ليئم ما بيع م اةيلئا ماال وىيرا  و

االرض أستةا وا اا يعيدوا بناط بيتئم بالةوب اال مر، واةابح للبياص 

ةابف  لوي، جئزت االبا االتبر  امر لتا يتوا مستنا بعد اا يتزوس، 

أمااا  اااد  ةااار لااا أرض بعياادة  ااا والاادت تساابئا مااا شااراط اراضااا 

تم  قاد  رانئاا  لان  الف  يا الناز يا الن المدينل، و فا  تلك الجميلل

ىت ااا ابااا  اام ىر اااص الاامي نااز  الااا القااا رة للعماا  ىااا ا ااد الفناااد، 

واسااتةا  ابنااا االتباار ىت ااا ال ةااو   لااا وييفاال ىااا ا ااد المةااانع 

 وساىرص معا الن  ناك  يإل يستقر. 

ىا   دو الليالا جلس  امر وابيا يت دثوا ىيما بينئم و د اةابح البياص 

  فا . ها  ما النساط بعد زواس 

 لماما ال تفتر ىا الزواس يابنا؟  -

 و    ما الشؤا سئ  ياابا؟  -

 ولما ال والفتياص تثير وتلئا ةال اص اليعيبئا شيئا . -

اما  اا  لااا مااا تساات ف معاشاارتا واال اماال ىااا بيتنااا وتتااوا أميناال  -

 وةا بل هلف وديا. 

 مارأيك ىا ىاةمل ابنل ةديقا  بدالعا ؟  -



 

17 

تعلام يااأبا اا ممناو   لاا النسااط مهالةتناا او  تاا ال ا رىئا، اناص  -

 رإيتئا بدوا  جاب. 

رأيتئا ىا زىا  اهتك  فا   ا  د تةاغر ا بعااميا او ث ثال ولتاا  -

 ييئر  ليئا اماراص انوثل ةاغيل. 

 ا  جملتا االهيرة و و يغمز ابنا ثم ضا تا ساويا ،  ااد  سايا ليتما  

 :  ديثا

 . د ة ة العةر اا شاط هللااما نزور م يوم الجمعل بع -

 

اجواط سعيدة وا  م الزينل رىعص ىو، منز   بدالعا  و سيا هةااب، 

موساايقا تتةااا د ال انئااا  ناااا السااماط، تتاارا ظ  ليئااا ا اادام الهيااو  

وتتشااابك ىيئااا العةااا ىااا ر ةاال ةااعيديل شاائيرة) ت ةيااب(  وىاارس 

ا هاااظ ي ماا  العااروس مااا بيااص ابيئااا  تااا بيااص زوجئااا يتااوا دليلاا

العريس، وتي   مت االجواط  ائمل  تا يده  العريس بعروسا ويهارس 

لئم) مندي  الشر (  ي م  دماط بتارة العروس، ا ادو  ااداص العارس 

 .ىا الةعيد 

مرص االيام والشئور وأنجبص ىاةمل ةفلل جميلال أساما ا  اامر ) ليلان( 

 ليشعر اا  بيبتا  ريبل رغم بعد المساىاص. 

جا  ىا هااةر  سايا هةااب أا ال ضارر اا  1959ىا منتة   ام 

أ باا   لاان الاازواس ثانياال، ىقااد شااار   لااا التباار وال يريااد اا يمااوص 

و يدا، ثم أا ابنتاا الو يادة التساتا بجاوارت لتر اات و تماا ي تاجئاا، اما 
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زوجل جديدة  ا ال   الو ياد، ىعارض االمار  لاا ابناا  اامر ور اب 

ل(  مل ىاةمل زوجتا ىئا ايضا باالمر تثيرا  و د رشح لا السيدة ) نعيم

أرملااا ولاام يرز ئاااا هللا بؤةفااا ،  بااا   ساايا بتاا م ولااادت ولتااا  ااااد  

ا ترض  لا تلك الزيجل هوىا  لا ميراإل ابيا ولتا  سيا لم يشنع لا 

 . وم ب ليهةب نعيمل ما اهيئا  بدالعا  ةديقا

رغم  مر ا المي شار   لاا منتةا  العشاريا  بلاص نعيمال باالزواس 

ا ةا ب الهمسيا  اما  وتما  الص  يا ساؤلئا أهيئاا القباو :" ما  سي

أ ب  با وا ي  ىا ي  رج  أىض  ما العي  بي   ائة"،  اشص معا 

نعيمل  ياة  ادئل الا  د ما هاليل ما المشاات  اال ماا مضاايقاص  ااد  

ابا زوجئا لئا،  يإل انا يعاير ا بعدم االنجاب واا أبياا تزوجئاا شافقل 

م تجاد ساوو ابنال اهيئاا ىاةمال تئار  اليئاا وتجلاس معئاا  لن  الئا، ىل

تشااتا لئااا  ااديإل  اااد ، ىتئااوا  ليئااا مابئااا وتئاادأ رو ئااا، وتااراو  

ال ديإل معئاا بعيادا   اا المشاتلل باآالم  ملئاا الثاانا والامي تاناص ترياد 

تؤجيلا لوال ارادة هللا، ىتبتسم نعيمل وتقو  لئاا: أ مادي رباك،  نااك ماا 

 د ىقة يإنس  ليا  ياتا. يتمنا ولو ةف  وا 

بعد مضا ث إل اشئر ما الزواس بدأ  لا نعيمل أ اراض ال ما ، هبار 

أسعد الجميع وا تف  با  سيا تما ينجب او  مرة بعد ةو  سانيا لام 

ي زا سوو  اد  الا تلك السيدة ستنجب ابياا ةفا  اهار يؤتا  نةايبا  

 ما ميراثئم بعد وىاة أبيئم. 

 و االهر ىقد ترت ال يات ىا بيص ابياا واليرياد لم يجد بدا ما أا يتزوس 

اا يرو نعميل وملك الةف  ىا بةنئا يتبار يوماا بعاد ياوم، وا تماام ابياا 
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المي ازداد تثيرا بئا ىةاار يادللئا وي ارض تثيارا  لاا  ادم از اجئاا 

 . بالقو  والفع   تا يرلد ابنا بة ل و اىيل

 فااا ، ال  تااازوس  ااااد  ىاااا اجاااواط  ادئااال ال 1961ىاااا ماااارس  اااام 

موسيقا، وال اي شب با مراسم ىارح، ىإناا اليبازر اموالاا ىيماا ال يعاود 

 ليا بالنفع، ىقد  زم  لا اا يبنا لنفساا بيتاا  بعيادا   اا بياص ابياا، بعاد 

 .زواس  اد  باايام أرسلص السعادة رسالل جديدة لعامر

تاا و تئا  ائد  امر الا البياص بعاد اا اشار   لاا العما  ىاا ارضاا 

سيارة تده  الن" سرايا"  زيز السمري، م ب ورائئا  تا يارو  ىرأو

ما المي أتن بعد ت  تلك اال وام ليفتح ماأغلقتا الثورة، هفف  لباا  ايا 

رأ اا تناز  ماا السايارة الزالاص جميلال رغام أ اراض المارض والئااز  

وايضا  ال م ، انئا ليلن  با االو  المي ي   بايس  لباا سانيا وسانيا، 

لا  ا ادي اشاجار ال ديقال يرا بئاا  تاا دهلاص القةار، اهتفن  اامر ه

 ورأو زوجئا هلفئا ي م  ا دو ال قائب والسائف هلفا ي م  البقيل. 

هرس  امر و و يلتقة أنفاساا ساريعا  لام يتاا يعلام اا  لماا الامي  لاف 

بعيدا  أتن ثانيل اليا و ا  ىا متانا ثانيل، ده  منزلا و و اليرو اماما 

ةارام يادوي ىاا المناز  ىارتض  ياإل الةاوص  ما الفر ال، ثام سامع

 :ىقابلتا زوجل أبيا باسمل و ا تقو 

مبروك  امر أنجبص لك ىاةمل  مت المرة ةبيا ، بارك هللا ىياا وجعلاا  -

 مريل ةال ل. 
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نسن  امر ماتاا ىيا  ندما شعر انا اةبح أب للمرة الثانيل ودها  الاا 

بااا، اهاام يقباا  جباايا زوجتااا الرا اادة وبجوار ااا الةفاا  واهتااا ليلاان تدا 

 :ىاةمل ويد ا و و يقو  

  مدا  هلل  لن س متك ىاةمل، ومبارك  لينا مريتنا.  -

 ردص بو ا

 يسلمك ربا ما ت  شر يا امر، ماما ستسميا؟  -

 ىتر لد يقل وأجابئا

 سؤسميا) بدر(، مارأيك؟  -

 ابتسمص و الص

 جمي  بدر ياأبا بدر.  -

 :ىشرد و و يقو 

 ن بدرا  يعينئا  لا ي م ال ياة.  تما اةبح لليل -

انتئا ما  ديثا و و ي تضاا ليلان وياربة  لاا رأس بادر، نيارص لاا 

ىاةمل تما تقو  ال اىئم شيئا  ىؤنتبا لعدم ىئمئا مماا جعلئماا يضا تا ثام 

 ترتئا ترتاح وترك بدر جوار ا واهم معا ليلن وهرس. 
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4 

لم ينتئا شئر جلب الةي  ىر ل غامرة جديدة الا بيص  سيا هةاب ى

مايو اال و و واضع بيا ايديئم ز رة ىوا ل، ووضع ايضا  ز رة مماثلل 

 . ىا بيص  زيز السمري

أتن  امر  لن ابياا ىاا االرض يبشارت باإا زوجتاا نعيمال تلاد، ورتضاا 

سويا  الا البيص وىا الةرياف  ابا   اامر زوس ليلان يقا  مرتبتاا  ىتارك 

 ىسؤلا:    ما مسا دة سيدي؟ ابيا يعود و دت وم ب  ليا ليرو مابا 

نياار لااا شااوتص ورد: انااا زوس ليلاان ابناال الساايد  زيااز الساامري وانااا ال 

 ا ر  متاا الةبيب  نا    لك اا تدلنا  ليا ىزوجتا تلد. 

ارتبك  امر و ا  لا: ال يوجد اةباط ىا تلك النا يل، سؤجلب لاك القابلال 

  اال. 

وماا الممتاا اا تماوص اجابا شوتص باستنتار:  ابلال؟  اما غيار ةا ا 

 زوجتا و ا تلد، ىالقابلل غير مئنيل. 

 ااا   ااامر بعةاابيل: أنجااد زوجتااك ود ئااا تلااد بساا م بااد  اا تؤهاام ا 

 للةبيب وو تئا  د تلد ىا الةريف او يهتنف الةف  داهلئا. 

ثم ترتا ورتض الا البيص يمناا نفساا اا يجاد الهالال) مساتورة(  لتنقام 

وجد ا تئم بالر ي  ىؤهام ا وأرسالئا الاا   بيبتا وةفلئا، و ندما وة 

البيص ولم يجرأ  لا الدهو  ىقة انتير ا بالهارس، وبعاد ىتارة هرجاص 

و ا تقو :  مدا  هلل جئتئاا ىاا اهار و اص،   اا والةفا  تاناا ىاا  الال 

 سيئل واستةعص اا اهرجا منئا دوا هسارة ا د ما. 
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 ىجاط سإا   امر بلئفل: وماما أنجبص؟ 

 جميلل سمعص أبيئا يقو  انئم سيسمونئا ىريدة اجابتا: ىتاة

ىؤ ةن  امر القابلال اماواال النقام اا  بيبتاا و ادرتئا  لاا ال فااي  لاا 

 . س مل ليلن وابنتئا

 

 

ثم  اد الا البيص تغمرة السعادة و لم اا زوجل أبيا انجبص ةبا ايضاا  

 ) ىاض (. وأسمتا

الادت وأنجاب متارا  و ع  اما الهبار تالةاا قل  لاا رأس  ااد ، ىعلئاا و

سيؤهم ملك الرضيع نفس نةيبا ويزيد  ليا نةيب أما، س بص االىتار 

 ااد  ماا وسااة بيتاا لتجعلاا ي اا  ضايفا  ساريعا   لااا بياص ابياا ليبااارك 

 المولود الجديد بقلب يملإت ال قد. 

المااارض  اااما الماااراو  الااامي اليقباااع ىاااا متااااا م ااادد يجعااا  االةبااااط 

االمار، اا االةاعب  او اناك ال تعار  يستئةلونا مارت وا ادة وينتئاا 

ما يل المارض بالت دياد، و اما المارض أ عاد  سايا هةااب ىاا ىراشاا 

  اماا واتثر  ب  اا يتوىا ويترك ولدت الةغير وزوجتا. . 

لم يتا يعلم الةغير ىاض  اا بعد اتماما  اما الثالإل سيبدأ  ياة الشقاط 

عاااد  باااا يةلااب واالاام، لقااد تااوىا والاادت ممااا جعاا  الفرةاال سااان ل ل

الوةايل  لا اهيل الةغير و لا اموالا بعد اا رىض  امر ملك و اا  

اا االم أ ف بالوةايل منئم، لم يلف  اد  باال بتلماص اهيا االتبر تي  
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إلمرأة اا تدير اموا  ابيئم وتق  بيا ال قو  لترو الم اةي  وتتعاما  

الجمياع، وتام مع التجار، مريعل و جل  ويال جعلاص مو فاا رجاولا اماام 

    نا وةا  لا اموا  ىاض   تا يبلغ سا الرشد. 

انتقا   ااد  وزوجتاا الااا بياص ابياا ليعيشاا معئاام وليضاع ملاك الةااغير 

واما نةب  ينيا،  ا  ىاض  ىا تنا  بياص ي ما  بايا جنباتاا الجنال 

والجنب االهر  و الدرك االسف  ما الج ايم، تااا  اامر ي ناو وير اا 

و اد   او الساياة بياد جا د غيار مرئاا يضارب  وتؤنا االب المي ىقد،

 ويعا ب بشدة.

ىااا يااوم تاااا ىاضاا  وباادر  ائااديا مااا" التوتاااب" و اام ياارددوا مااات ت 

 ليئما شيهئما ما القرآا تاا ي فياات، ىلقاد أتماا  اامئم الهاامس، لتاا 

بدر سبف ىاض  ىا ال في ىاستةا  اا ي في  شار اجازاط ىاا  ايا اا 

قاة، رأو اا شاجر التاوص  اد أدلاا بثماارت ىاضا  لام ي فاي ساوو سابعل ى

ينادي الجائعيا، ىا ترح بدر  لا ىاض  اا ي ملا ليقة  بعاض التاوص 

الشئا ورغم معارضا ىاضا  واماام ال ااح اباا اهياا هضاع لاا و ملاا 

 لا اتتاىا، ي  بدر يقة  ويقة  ما التوص  تا م  جلبابا و ب  اا 

ورت و او ي ااو  اا ينز  اهت  توازنا وسقة  ا ىاضا  الامي ساقة باد

يمسك ببدر، ي  بدر يةرم و د اتساهص م بسائما باالةيا ىلام يساتةع 

ىاض  القيام بشاا ساوو الارتض ن او البياص إلبا   اهياا  اامر، وبعاد 

د ااائف تاااا  ااامر ي ماا  ابنااا الااا المشاافا الجديااد ومعااا اهيااا  اااد  

 وزوجتا والةغير ىاض . 
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ي ااو  تجبياار  دمااا يا   ااامر ماع ابنااا وزوجتااا باداه  غرىاال الةبيااب 

وبقا  اد  وىاض  بجوار الغرىل، و ندما اةمئنا  لا بدر التفص  اد  

 لفاض  ونير لا شزرا  ثم  ا :

 اليس برأسك القمر  ما  ق ؟! لماما أو عص ابا اهيك يا قير؟  -

انئا سإالا و و يلةم ىاض  ةافعل تلاو االهارو، ىيا  ىاضا  يت ادإل 

ماا ىارة هوىاا، رتضاص ن اوت  بةريقل متلعثمل با ر  غير مفئموماا

 ىاةمل زوجل اهيا و ا ت تضنا وت او  تئدأتا و ا تنئر  اد  لفعلا:

ماما تفع  يامجنوا؟  ما ةف  اليعا شيئا ، ثم اا بدر  و المهةب و و  -

 ما  ا  انا أةر  لا ملك وىاض   و ما رىض. 

 رد  اد  بغضب:

، اا  اما تي  رىض وىا نفس الو ص واىاف  لاا اا ي ما  اباا اهياا -

 الولد شيةاا يريد اا يقتلنا تا يؤهم  و واما ت  شا. 

رمقا  امر المي تاا ي م  ابنا بنيرة  اتلل أهرستا، ثم ناو  بدر الما 

 وا ترب ما  اد  و و يمسك بت بيبا:

الشيةاا  و انص ال  و، انص ال تفتر سوو بالما ، تي  لةف  ىا  ما  -

ما يعنااا لااا المااا  امااام ل ياال د ط العماار اا يفتاار ىيمااا تقولااا انااص، مااا

 ي يا بئا ما اهويا، اتف هللا يااها وت  يدك  نا. 

ثم اهم  امر اهيا ىاض  المي لم تنتئا ماا  لاا وجئال امااراص الام ر 

 والهو ، ا تضنا بشدت و و يربص  لا رأسا ويقو :



 

25 

ال ته   بيبا بدر بهير، وسو  ام ب اجلب لتام التثيار ماا التاوص  -

 ا .لتؤت ت سوي

نياار لااا ىاضاا  بئاادوط وبااراطة ثاام رتااض  لااا ىاةماال و بّاا   اادم باادر 

المةابل، ىا اشارة منا  لاا  زناا لماا اةاابا، ىعااد  اامر النيار الاا 

 اهيا و و يقو :

 اتيا اا تلك البراطة ت م  هبثك؟!  -

ر   جميعا  وستنوا اسرتئم بعد يوم تاد يتاوا االةاعب، ولتاا ىاضا  

 بعااد اا ت فاار تلااك الاامتري ىااا مااإهرة  قلااا أبااص ماترتااا االسااتتانا اال

 لتتوا شا دة  لا ةفولتا الشقيل. 
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5 

لم يتا  ناك شب يئاوا  لاا ىاضا  اىعاا  أهياا ساوا ا، تلاك الةاغيرة 

الشقيل التا التنفاك  اا مدا بتاا و او  ازيا تاا تارات يبتسام، لام تتاا" 

الرجاا  ىرياادة" سااليلل العاار، الملتااا تعتاار  بااالفر، باايا أبيئااا وأبااا 

الف  البسية، لام تتاا تلعاب ماع ساوات  تاا بادر لام تتاا ت اب مراىقتاا 

وتفضاا  اا تجلااس جااوار ىاضاا  الاامي تاااا  لياا  اللعااب واالناادماس مااع 

 االةفا . 

تانص  ينا ىريدة  ا اله ظ ما ت  شب، رغم رماديتئا الضبابيل التا 

 تو ا ب زا دىيا  ال انئا  ادرة  لا  دوطت  ينما يرا ا.

االةفااا  الاامي أتمااو جميعااا   ااامئم السااابع لاام يستةاايغوا السااعادة  ااإالط 

وسااة تلااك االجااواط السياساايل المشاا ونل ىقااد  اادإل مااا الي مااد  قباااات 

،ةرام و وي  ون ب، اةواص  ناب  وداناص تنةلف ىاا ساماط مةار، 

 سيناط تستغيإل،  نئا النتسل.

ىااا ومااا بعااد  ااما الجاارح الغااائر ىااا ةاادر البئياال اال اا تسااقة مدرجاال 

دماط ااا تاارو ابناط ااا  تلاان وأساارو و اام ىااا اماااتنئم، لاام يتقاادم ا ااد م 

 هةوة لرد الئجوم ىإا رةاظ الغدر سبف  ماستئم بفار، اروا ئم. 

ويللص س ابل ساوداط مةار جعلتئاا تعاي  أ لاك أيامئاا ى تاا االىاراح 

مابص ىا الدمو  وتا  ماا تااا لاا ابتساامل هلعئاا ليضامد جارح ا اد م 

 بئا.
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، وىاض  رغم ةغر أ مار م  ال انئم اتش وا بالسواد تبا ا بدر، ىريدة

 المةرييا.

ىااا  اامت الفتاارة تانااص النتساال ال قيقياال تسااتا روح ىاضاا  مااا تثاارة 

اضااةئاد أهيااا لااا ىاا  ةائاا  مااا نةااائح او م اولاال ةاالح،  اااد  تاااا 

يمقص ىاض  لمجرد انا يشارتا بميراثا  و واماا، يعا اب الةاغار  لاا 

التبااار، ىتلمااا اشااتد  ااود ىاضاا  أشااتدص مشااا رت  أىعااا  مااا ر لااوا مااا

ة بل وماتص ما داهلا اي  اةفل تجات اهيا، ومازاد الجرح تقي ا   او 

 . غياب ىريدة

 ربص ليلن بإبنتئا ىا ا ادي اللياالا بعادما  لماص اا زوجئاا يعما  ماع 

العاادو وتانااص الو  ماارة تعاار  ىيئااا ساابب امااوا  زوجئااا الةائلاال التااا 

 .  بةص ىجؤة  ليئم

 دثتا ىا تلك الليلل و اد  اررص اا تواجئاا بتا  شاتوتئا وارتيابئاا ىاا 

اموالا، ىعند وةولا البيص وتناولئما العشاط ادهلص ىريدة غرىتئا وبقاص 

جوار ا  تا نامص ثم م بص لغرىتئا ىوجدص شوتص  د بدأ يساتعد للناوم 

 :ىجلسص  لا ةر  الفرا  و ا موليا يئر ا لا و الص

تلااك االمااوا  ياشااوتص؟ ن ااا لاام يتااا معنااا ربااع  اامت مااا أيااا لااك تاا   -

 الثروة. 

 " ام ما الفرا  وم ب اليئا و ا 

الاامتاط ياااليلا الاامتاط،  ااو مااا يجعلااك تمسااتيا تاا  الهيااوة وتجلسااا  -

لتضعا الهةاة والتتتيتااص لت رياك  ارائس لعبتاك، ىتناالا ىاا النئايال 

 مرامك، مئما تلفك االمر. 
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 :لم تفئم تلماتا ىقالص

 أىئم، ماما تعنا بئما الئراط؟  ال -

 لمعص  ينات و و يعتر  لئا بمتائا الهار، وابتسامل لزجل تعلو وجئا 

 أنا يا بيبتا ما سئلص المعلوماص للعدو ل دوإل تلك النتسل.  -

 ةدمئا  ديثا ىقالص بشا ما الو ا

 ماما؟  -

 وت   مت االموا  ثما مجئوداتا معئم.  -

، يجعاا  و ااع ةااوص االباارة لااا رناايا ةاامص مةبااف يلاا  الغرىاال  ااولئم

االسااور ىاا يااد ن يلال، ثام ةااوص بتااط ليلاا يعلااو تثيارا  ةتؤنئاا تنت ااب 

 :وتقو  

 هائا، انص هائا ياشوتص، لماما ىعلص ت   ما بنا، لماما؟  -

 :اجابئا وتؤا ماىعلا  و االىض 

تا ن يا  ياة الشرىاط تما  شانا ةاوا   مرناا، ألايس  اإالط الضاباة  -

ب ىاا هساارة اموالناا و ربنااا الاا الهاارس بعاد اا مااص والاادك  ام الساب

 . بؤزمل  لبيل  يا رأي الف  يا الر ا  يستولوا  لا ارضا

و    ما يعنا اا تدمر اناص وماا معاك دولال تاملال تاا تعاي  اناص؟  -

 اا  تعلاام تاام ام  لبئااا انفةاار  لااا استشاائاد ابنئااا، تاام زوجاال اةااب ص 
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  لااديك  قاا  ىتاار ولااو د ااائف ماااما ارملاال، تاام ةفاا   ماا  لقااب يتاايم،  اا

 ! سي دإل لو اتملص ماانص ىيا؟

 "نير لئا بإستع ط و و يدور بالغرىل ويقو 

اليئمنااا ا ااد سااواك وىرياادة وانااا، ال اريااد اا نعااانا تمااا  انينااا بعااد  -

الثورة، لا ا ي  بقيل  ياتا  لا ىتاص يريما لنا رجا  الجاي  اليتفاا 

 . العي   تا السبو 

ثم اهمص وسادة وغةاط و ب  اا تهرس ماا الغرىال  الاص  م ص دمو ئا

 : لا

اما اا يجمعنا بعد اليوم معك متاا وا د وسؤم ب النام بجوار ىريادة  -

 . واتمنا اا تم ب غدا لتةليقا بت   دوط

هرجص وغلقص الباب هلفئا بت  شدة تنم  ا  ر ل  لبئا ما رجا  بااص 

 . ما الليلل غريب  نئا

 ديإل أهتفص ليلا وةاغيرتئا ىريادة دوا اا يعلام ا اد بعد يوماا لئما ال

 . نئما شيئا  وال الا ايا ر  

شئور  ليلل مارص ثام تام القابض  لاا شاوتص بتئمال الجاسوسايل، و ااد 

  ةر  زيز بيك ل نغ ، ثانيل. 

 ساوة العالم تلاا ساتا ةادر ىاضا  دوا اا يعلام ماا الامي يعترياا وماا 

ر، أنازوو  لاا نفساا اليهارس ساوو سبب االلم المي يعةر  لبا الةغي

للمدرسل ىقة، يستمتر دروسا بالتااد وينساا تثيارا مماا درس، ىضاع  
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مستوات الدراسا لتنا نجاح ىاا االبتدائيال بمجماو  متوساة أ لاا لادهو  

 . مدرسل اال دادي
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6 

أ مد( تااا دائماا  ماي ما  معاا تتااب غيار )  ناك تعر   لا ولد أسما

ب الدراسيل يقرأ ىيا ىا و ص الرا ل او اثناط  ودتئم لبيوتئم، ىسؤلا التت

 ىاض 

 ما ما التتاب ياا مد؟  -

 رد ا مد و و الزا  ينير داه  تتابا  

  نئا روايل.  -

 تعجب ىاض  و ا 

 ماما تعنا روايل؟  -

 اغلف ا مد التتاب ونير الا ىاض  و و يقو 

 ديب. انئا  تايل ةويلل يتتبئا شهظ اسما أ -

 ابتسم ىاض  و و يقو  بهبإل

 ولماما تهبئئا تلما أتا مدرس نا يتنا ؟ -

 ض ك ا مد و د ىئم مايرما اليا ىاض  ثم  ا 

النااا غياار مسااموح لااا  ااراطة تلااك الرواياااص اثناااط الدراساال، اا اهااا  -

 يجلبئا لا ما مةر ت  شئر و و  ائد الا  ريتنا ىا اجازة ما  ملا. 
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  و يستدرس ا مد لمعرىل المزيدتو   ىاض   ا المشا و

 ما اسم تلك الروايل؟  -

 اجابا ا مد بنفام ةبر

 ماجدوليا، لمةةفا المنفلوةا.  -

    استةيع  رائتئا؟  -

نعم، تفضلئا، ىقد  رأتئا مرة وا يد  رائتئا ثانيل ى  بؤس ماا ا اارتا  -

 لك ايا ا  لا اا تعدنا اا تعيد ا لا سليمل. 

 أ دك بملك.  -

تار، تا  منئماا الاا بيتاا وتاناص  امت او  هةاوة لفاضا  ىاا  االم ثم اى

 القراطة المي  بن ىيا مع بدايل  اما الثانا  شر. 

أةبح ما و تئا أ مد أ ز اةد اط ىاضا  وبعاد اياام أجتامبوا الايئم بادر 

 تا ةار الث ثل تؤضلع المثلإل متساوي االض  ، ىبعد اا  رأ ىاضا  

 ا بدأ الجو  للمزيد  تا استةا وا ىاا ماجدوليا ا ةا ا لبدر وما بعد

 ام وا د اا يقرأو ت  التتب التا ىاا بياص أ ماد والتاا تهةاا  ادد ا 

 همسوا تتاب. 

ورغم  ما لم تتؤثر دراستئم  لا العتس تفو وا تثيرا وةاروا أ لم ماا 

 رنائئم بعلوم الدراسل، ىلام تتو ا   ارائتئم  لاا الروايااص ولتاا  ارأوا 

اىيا وتدربوا تثيرا  لا تجارب العلوم و ساب الجبر ىا التارين والجغر

والئندسل، ىلقد تاا ىا غرىل ا مد معم  ةغير جدا يةبف  ليا تجاربا 
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التميائيل الةغيرة ىقد تاا مولعا  بالتمياط رغام  لماا البساية  نئاا، اماا 

بدر ىقد تاا  قليل  سابيل ما ولل واةبح ي سب ا قد المسائ  ال سابيل 

مااا ىاضاا  ىؤساارت االدب بتاا  ىنونااا الشااعر، الرواياااص، بؤساار  و ااص، أ

 القةظ والمقاماص، وت  مالا    ا باللغل العربيل وب غتئا. 

 تاان جاااطاليوم الاامي  اارر ىيااا باادر وىاضاا  اا يجااب  لاايئم ترجااا  اا 

يزيااد مةااروىئم  لااي  ليتساانا لئاام االدهااار لشااراط التتااب والرواياااص، 

ةاا ب التتاب ويعاز  لياا دوماا   ىاالستعارة مئما  لص ىئا تاإمي نفاس

مفار ل تتبا، والا ىاض  يعلم جيادا اا  ااد  لاا يواىاف  لاا ملاك ىقاام 

باادر بتلااك المبااادرة، والا  اااد  ي ااب باادر ىتانااص تاا  ةلباتااا مجابااا 

واةبح اهو أ ماد يجلاب تا  شائر ثا إل نسان ماا نفاس التتااب اهياا 

الياوما ا مد واةد اطت بادر وىاضا ، الاميا يادهروا نةا  مةاروىئم 

 ةيلل الشئر ثمنا  لتتاب او اثنيا يجلبا لئم ملك الرج  الةيب. 

لم يمر  ام  تا هلعص مةار رداط ال اداد وارتادص ثاوب االىاراح، ىقاد 

 بر جنود ا البواس " القنا " تما ينةقئا المةرييا وجلبوا النةر المي 

 . غاب  نئا سنواص

ا ىر ااا لمااا تاااا االةااد اط يتمشااوا باايا ال قااو   اايا أ اارب ا مااد  اا

 : دإل و ا 

 .  مت االيام لا ينم ا د ما ىرة السعادة، واهيرا  انتةرنا -

 ىرد  ليا بدر مت فزا  
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ا تقد اا  ما النةر تؤهر  لي ، تنص ايا اا لا تئادأ  يااتئم اال بعاد  -

اا يثااؤروا لمااا  اادإل ىااا النتساال، ولتااا ما اادإل  ااد  اادإل ولاايس  ناااك 

 . جدا 

 ئم  يا سمعوت يقو ولتا ىاض  تاا رأيا ةادم ل

اا  رتل يوليو التا اةا ص بالملك تانص النتسل االولا لمةر، الو   -

ماارة نااري  ةااياا االبناااط  لااا اباايئم لمجاارد انااا شااام وباادأ يتةاار  

بغرابل او  تما ةوروا لناا، اا تاانوا ا ةاوا اباا الملاك ىاارو، ىرةال 

 اا  بادر  اة ح مااىسدت ابيا لماا تناا  لاا  امت ال اا  االا، ولتاا تماا

 . ما دإل  د  دإل

تلماص ىا ص  مرت المي تهةاا الثالاإل  شار، ولتاا  ا  يتو ا  ىاضا  

 ا ترديد اراطت السياسيل تما ياردد الشاعر والنثار وال تاياا؟ ال، با  اناا 

ةو   قلا ىا تتابل  ةظ  ا ال ياة السياسيل ىا مةر ونيام الشاعر 

 ىا رثاط الملتيل ومم  تومل الضباة اال رار. 

هيا  امر ايقاىا بال سانن لام يساتجب، ىجااط دور المةر ال  لاا  او  ا

السنداا ولم يو فاا اال  ااد  الامي ا ادات ضاربا  مبر اا  تااد يقتلاا، ولتاا 

انقمت  امر وم ب باا الاا الةبياب ساريعا  واسافرص تلاك المعرتال الغيار 

متتاىئل  ا تسر ىا مرا  ىاض  اليمنان جبارت الةبياب بابعض االدويال 

 ر اهر لا يشفيا  تا الزما، تسر الروح. انما  ناك تس

لاام يعلاام الجميااع ساابب هاارس ىاضاا  لشاائور ةويلاال،  اااو  أ مااد وباادر 

اهراس ىاض  مما  و ىيا ولتا ال استجابل، يستمتر دروساا جيادا ولتاا 
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لسااانا ي تضاار،  تااا بعاادما  لاام بنجا ااا وتفو ااا لاام يئااتم تثياارا ، لتااا 

 .ىا ا دي الم اىياص البعيدة مااسعدت  قا  انا سيم ب للمدرسل الثانويل

 ام اهيا االتبر  امر باستئجار شقل ةاغيرة البناا بادر واهياا االةاغر 

ىاض  مناةفل مع ةديقئم ا ماد وشااب اهار اساما) ىاوزي( و او اباا 

 م ا ماد وتااا ىاا نفاس  مار م ومعئام ىاا مدرسال اال داديال، ولتناا 

ال ىئام او اليئوو مايئوا وليس لا ساوو دراساتا و فيئاا  فياا  ةاما  

 تدبر ىيا. 

 ب  اا ينتق  بدر وىاض  الا شقتئم الجديدة جئازص ىاةمال ونعيمال لئام 

تاا  مالاام وةاااب وبعااض االةعماال المجففاال التااا جلبئااا لئاام  ااامر مااا 

السو، تا تستمر معئم لفترة اةاو  ماا الةعاام الةاازس وتااا الشااباا 

ولم ينسيا  ت  منئما ىا غرىتا يرتب  قبل سفرت ويضع ىيئا ت  مايلزم،

 .تتبئم العزيزة

 ىا تلك الل يل ده   اد  الا غرىل ىاض  ىا م اولل استفزازت 

  لن ايا يا اهرس؟  -

نيرة غضب ما ىاضا  الاا  ااد  وةامص مةباف، جعا   ااد  يهتاا  

 بنفسا و و يعر  اا اهيا اليت دإل ىؤتم :

 ال دراسل بعد االا، اجلس  نا وار ن االرض مع اهيك االتبر  امر، -

 يتفا  تما ايئا االهرس. 
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ىلم يتمالك ىاض  نفسا وهة  ما اماما توب الشاي التا ا دتا لا اما 

تا يفةر با مع بعض شةائر الجبا و مىاا بجاوار رأس  ااد  ىاةاتدم 

 . بالجدار واةبح شيايا زجاس

اسااتفزص  اااد  تلااك ال رتاال ممااا جعلااا يساار  اليااا ليضااربا وللمفاجااؤة 

 ئا با تام ونةف بعد ةمص بلساا ثقي :سبقص يد ىاض   اد  وامستت

 ليس  مت المرة يا اد .  -

ثام القاا ياادت بعيادا ، أدرك و تئاا  اااد  اا ىاضا  تبار أتثاار ماا الاا زم، 

وأةاابح أ ساان منااا، ىااا ترب منااا والزالااص اماااراص الةاادمل  لااا وجااا 

  اد :

لا اسمح لك بعد االا اا ترىع يادك  لاا او ترىاع  تاا ةاوتك، واال  -

متا المي سجنتنا ىياا سانواص، و اد اتاوا اشاد مناك واميقاك سؤميقك ة

 الةمص االبدي وأرسلك لوالدنا تشتوا لا ج ود ابا زوجتا. 

لم يشعر  اد  سوي بيد ىاض  تدىعاا هاارس  جرتاا ماع ت امير اناا اما 

وةؤص  دما غرىتا ثانيل سيتسر ا لا، شعور مهتلة غالب الجميع مابيا 

مل ممااا  اادإل مناا تجااات اهيااا، ابااا ىر ال  ااودة ىاضاا  يااتتلم وبايا ةااد

 الهامسل  شر اةبح ما  وة و يبل، والسبب العن . 
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ىا بدايل العام الدراسا وجد ىاض   دوط نفسا وس م داهلا  وي تؤناا 

غاظ  تا امنيا ىا السلسبي  ىةئرت ماا الاداه  والهاارس، وبادأ يارو 

 يل  اااالم جدياااد  اااا  اااالم الةاااعيد، ىتاناااص تلاااك الم اىيااال  اااا الشااار

وبالت ديد مدينل الز ازيف، ىتياص بفساتيا ضيقل ووجاا متشاو ، جماا  

آهاار غياار بناااص الةااعيد الاامي الييئاار ماانئا شاايئا  بالتاااد تااري  يااوا 

 وتسمع ةوص. 

مدينل جميلل واسعل بئا بياوص تثيارة ، ىاا البياص الوا اد يقةاا اتثار ماا 

التا يمتلك  ائلل ليس بينئم ةلل  رابل، تهتل  تثيرا   ا بيوص الةعيد 

،  وائئااا رائااف  لياا  وشمساائا  ائلاال وا اادة تضاام اىراد ااا جميعااا   البيااص

 .  ادئل و تا شتائئا جمي  غائم تما يفضلا ىاض 

ستنوا بيص ا د اساتمتئم ىا المدرسال و او االساتام سايد  ثمااا مادرس 

اللغل الفرنسيل، بيص متوا ما ث إل ةواباف، ىالةاابف االو   او اهاص 

غرو وجيدة والتاا لاديئا ولاد لام يتجااوز العاشارة اساما االستام سيد الة

م مود اما زوجئا ىيعي  بالعرا، ليرو   ملا ويؤتا لئما مرة وا ادة 

ت   ام،  والةابف الثانا يستا االساتام سايد و ائلتاا الةاغيرة المتونال 

ما ىتاة وشاب  د استشئد ىا  رب اتتوبر، و ما يفسار منااداة الجياراا 

 . الشئيد ل ستام سيد ب ابو

ىا يوم  ودة ما المدرسل تةاد  ةعودت لشقتا وجود ىتاة تهارس ماا 

شقل االستام سيد، ا   مايقا   نئاا ىاتنال ماص  ياوا هضاراط مائلال الاا 

الةاافرت وجااديلتيا تسااناب  القمااح مااائلتيا  لااا تتفيئااا تقباا  اةراىئمااا 
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هةاار ا، وجئئااا اباايض شااائب ب ماارة ةفيفاال ممتلااب تجسااد ا ةااا ب 

فار ، ال تو ا لما يرا ا انئا ىا الهامسل  شر ما  مر ا ىقد العود ال

هةص سريعا  الا االنوثل، يا  ي اد، ىيئاا ىاضا  تؤناا الو  مارة يارو 

ىتياص ىا  ياتا وي  يتابعئا  تا هرجص و ا تمشا الئوينن ىؤةابتا 

 بالئوو. 

سيد  ثماا( تدرس بمدرسل البناص ) تما وجئئا  ا ابنل االستام)ةفاط( 

ماااثلئم ىااا العماار و ناادما  ابلااص ىاضاا   ااد تانااص ما باال ال اادو و ااا ت

 ةديقاتئا لتماتر معئا. 

اما ىاض  المي بدأ يتر ب موا يد ا ليرا ا ويشبع  يونا بجمالئاا ا ما  

دروسا لبعض الو ص وايضا   رائتا ولم يفياف ماا تيئاا ساوو مناام رأو 

ا بليلل  ينما ىيا ةورة ىريدة و ا ةفلل، تاا اهر  ئدت بئا  ب  اهتفائئ

ضربا  اد  دوا سبب تالعادة وهرس يجاري اليئاا يشاتو  الاا، ىتاناص 

تواسايا بباراطة االةفاا  وتقاو :" ال تبتاا ياىاضا  اا هللا ي باك ويساامع 

بتاطك ىق  لا ت  شا وستئدأ،  تما تانص تقو  لا اما" رأ ا ىا مناما 

ا غاضاابا تلومااا سااوط تةاارىا وتلةةااا  لااا الفتياااص وا مالااا مماترتاا

واستفا، ىز ا   يا رأي هلفئا  ااد  يتو ادت اا لام يانجح ساي رما ماا 

 الدراسل ل بد. 

تاا ينام معا بنفس الغرىل بدر وبالغرىال االهاري يناام ا ماد واباا  ماا 

ىااوزي، واسااتيقيوا جميعااا   لااا ةااوص ةاارام ىاضاا  و ااو ي اااو  اا 

 يمسااك بفرياادة  باا  اا تاام ب ثانياال ويبتعااد معئااا  ااا  اااد ، تتاارر ملااك

ال لم اتثر ما مرة  تا استعاد رابةل جؤشل وبدأ يعود تسابف  ئدت ىا 
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المماترة والقراطة وابتعد  ا ةفاط  تا أنئن  اماا االو  ماا الدراسال 

 ونجح بتفو،. 

اما ةفاط ىتانص ىا  يارة تيا  لاا اا يعير اا تا   اما اال تماام وىجاؤة 

ةاديقتئا او ينقةع  ا و وىاا ىاا الناىامة و اص م ابئاا وايابئاا ماا بياص 

 ندما يمشا هلفئا و ص  ودتئما ما مدرستئما او  تا نيراص مبعثرة 

و ص تةاادىئما  لاا الادرس، و اا  او االا سايغادر الشاقل  تاا يقضاا 

 أجازة العام الدراسا ببلدتا ث إل اشئر تاملل لا ترات. 

 اد ىاض  وتاا بودت اا اليعود  تا ال يجد اماما ملك المسان المساما 

ا اشتا، جدا ل ضا اما المستينل وسة ابناط زوجئا و اا  اد  اد ، ولتن

 ادص ايضا  اهتا  فا  مع زوجئا واوالد ا لقضاط بعض الو اص ببياص 

 ابيئا  ب   ودة الدراسل البنائئا وتا ترو اهيئا الةغير .

لم ترات منم النتسل ولتا ىاض  أبن اا يبقا ىاا البياص ةيلال الو اص  انئا

امر وبدر وليلا الاا ال قا  ةابا ا ، يجلساوا ىقد تاا يهرس مع اهيا  

يت ادثوا  ما يروا ىا الز ازيف، و د  ابلئم ىا ملك اليوم ا مد واهيال 

االتبر) سعيد( المي تاا يشتري لئم الرواياص ىيما مضاا، وو اع نيارت 

 لا ليلا ابنا  امر التبري ىقاد اةاب ص ىاا الثامنال  شار ماا  مر اا 

 وتهةا جمالئا التثيراص. 

شاائر تقاادم لهةبتئااا وتمااص المواىقاال وسااة مبارتاال العااائلتيا ولتااا بعااد 

ماااا زنئم انئااا سااتم ب معااا الااا القااا رة تمااا  متئااا  فااا ، باا  انئااا 

ستستا  ريبا  منئا و ما تاا  زاط امئا الو يد انئا لا تتا و يدة  ناك 

 وانئا ستؤتا اليئم ت  شئر مع زوجئا لترا م.
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ليلاا تزوجاص وسااىرص ماع ساعيد الاا  تنتئا اجاازة العاام اال وتاناصلم 

بيتئااا الجديااد، بعااد ساافر ا بااساابو  تؤ ااب الشااباب للعااودة الااا الز ااازيف 

لتتملل الدراسل و نا لم يجرإ  اد   لا اال تراب ما ىاض ، انا اةبح 

اتثار شابابا و ااوة وةاار ياااىع ةويا  القامال تؤبيااا ىقاد اهاام ماا م م ااا 

ا واهم مناا ايضاا  ىتاوة الشاباب التثير، يتاد يتوا نسهل ةبف االة  من

والبنيل الجسديل المتينل رغم ةغر  مرت، ىقد ترك لا الما  ال زم ه   

  اما الدراسا مع اهيا  امر وم ب منم الفجر تا ال يرات. 

 ىا الةريف جلس ىاض  يفتر لماما يزداد ت  يوم ترت  اد  لا؟ 

بيا تلا سايم ب لئام    النا لم ينجب ولا ينجب ابدا  ام الا مالا وما  ا

 ولا يجد غيرت واهوتا وابنائئم ما يتمتعوا بتلك الثروة؟! 

  مدهللا  لن الس مل.  -

 هللا يسلمك ياانسل ةفاط.  -

 الز ازيف تانص ىا غيابك ب  ةعم.  -

  ما ما مو ك ياانسل.  -

ارجااوك ياىاضاا  التغااب ثانياال، يباادو  ليااك االجئاااد تثياارا ،  اا  انااص  -

 مريض؟ 

 جئاد السفر ال اتثر، استم يك  مرا  اريد اا اةعد تا ارتاح. ال ا -

 بعتمر لم انتبا انا معترضا ةريقك، تفض .  -
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تاارك ىاضاا  شااقراطت تتتااوي بنااار الشااو، دوا أا يوئاادأ ىضااولئا ن ااو 

مايعتريااا، وأنقااض   ىراشااا بعااد اا رتااب اغراضااا وم بسااا، انااا ىااا 

 ايا.  اجل الا نوم هالا ما أي أوجا  تنتير استيق

بعااد يوماااا م ااب ىاضاا  ورىا ااا الااا مدرسااتئم وتعرىااوا  لااا مااواد م 

ماادة" الفلسافل" بجاناب ا دا م  اا التا و ع ىاض  ىا غرام الدراسيل و

ولعا باالدب ولتنا ترت بشدت مادة  لم النفس، ىإنئا تغوظ داه  الانفس 

البشااريل وتسااتعرض  وقااد م وتسااتهرجئا  لااا سااةح الجسااد ىيعدمااا أو 

العدم، و ما ماالي بمت ىاض  ال يريد ماا النااس شايئا  ساوو أا ي يا ما 

يترتوت ىا انزواطت، و ب  انتئاط اليوم الدراسا ده  االستام سيد مدرس 

تمااا يلقبئااا ىاضاا  جلااس االسااتام يفهاام  -اللغاال الملتوياال -اللغااا الفرنساايل

وييئار أ مياال لغتااا امااام ة بااا وجمااا  ال ااديإل بئااا، ممااا أثااار سااهريل 

 انتئا اليوم وبدأ ال ديإل ىيما بينئم  ما سيدرسوتىاض ، و

 ىاض : سؤدرس ىا القسم االدبا. 

 ىوزي: وانا ايضا ، ىالقسم العلما ير قنا ىا ال في

بدر باستئزاط: الا  قلك يؤبا العما  ىإناا يعشاف الرا ال والد ال وتيا  

انااص تةعمااا المعلوماااص  فيااا   تااا يلفيئااا ىااا ور اال االمت اااا ليعااود 

 نيل، المواد العلميل ت تاس الا  ق  نشية متقد دائم التفتير. لد تا ثا

أيدت أ مد: نعم ةد ا  مايقو  بدر، العلوم الفيزيائيل و التميائيل مث   لوم 

 الرياضياص والئندسل بالضبة ت تاس الا  ق  مستنير ال يت  ما العم . 

 اد  ىاض : اا اللغل الفرنسيل  مت با  ةعام، مثا  ىتاةجميلال جادا رشايقل

 االنبئار ولتا دوا ثقاىل و سا منةف. 
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 ض ك الجميع  لا تشبيل ىاض  المي لم يتو عوت منا، 

ثم أتم : أما االنجليزيل أشعر وتؤنئا أميرة لغاص العالم، الينةاف بئاا اال 

 متقا وال يتغنا بئا اال  اشف. 

  او  ىوزي ايقا ا و ا : ماما  ا اللغل العربيل اما ؟

االم يااأ مف، اللغال التاا ال تضاا يئا لغال اهاري ىاا  ىاض :  نئا الملتل

 يمتئا و امتئا وأزليتئا ورنيا أ رىئا، ىإا ترتتنا لا أنفك  ا ال ديإل 

 ىيئا. 

 أ مد: البد اا تةمص ىإا ىتاتك تنتيرك ىا الناىمة، أنير. 

نير ىاض  وجد ةفاط بزيئا المدرسا وجديلتيئا ماص الشرائة البيضاط 

نتياار  دومااا مااا المدرساال، ىقااد اةاابح يتااؤهر  ااو المعلقاال بؤهر مااا ت

والرىا، ىا العاودة بعاد انتئااط الياوم المدرساا اتثار ماا نةا  ساا ل، 

ترتا بدر وا مد وىوزي وةعدوا الا شقتئم وتبةؤ ىاضا  ىاا هةواتاا 

  تا هرجص ما شقتئا وتقاب   ند الدرس تالعادة

 ألا تعقلا بعد؟  -

 ؟ لماما ت دثنا بئما الجفاط ياىاض  -

الا ت  ماتفعليا اةبح متشاوىا  لتا  شاهظ يراتاا ويراناا، انتاا ال  -

تسيةري  لا مشا رك، ارجوتا اناا  ناا ادرس ىقاة، أم باا وانتئاا 

 ىورا  ما لعب االةفا   ما. 

 ىاض  انا ا بك -
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 التئااا و ااا تبتااا وتؤنئااا تسااتجدي  ةفااا، ولتااا ىاضاا  ماااص  لبااا مناام 

لشااعرت والمااا ولتلااك الغائباال زمااا وال يعاار  اي مشااا ر  انياال سااوي 

 ىريدة، التفص اليئا و ا 

اهةؤتا الئد  ياىتاة، أةاب غرامك شاب نة   لبا مع أما البعيادة  -

 والنة  االهر مع تلك الضائعل. 

مع تلمتاا االهيارة تؤتادص اا  نااك ىتااة اهاري، ىم اص دمو ئاا و الاص 

 بغضب

 أت ب ىتاة أهرو؟  -

 غياب ىريدةرد و و شارد ىا ةفولل انقضص مع 

ب   ا م ك ليسص ما ا   البشر، ليتئا  نا ماتناص أشاعر باؤي وهاز  -

 االا ىا  لبا تلما تمترتئا. 

 استشاةص ةفاط غضبا  و الص

رجاا  باا  ضاامير  قااا ، ولماااما لاام تهبرنااا  نئااا  ااد يتااوا  ناااك داىااع  -

 يجعلنا اتو    ا االنجماب لك؟ 

ابتعادي  اا ةريقاا اهبرك؟ ما انِص  تاا تشاارتينا هةوةاياتا؟  -

 واياِك تعترضيا ثانيل واال سيتوا لا مع والدك  ديإل اهر. 

لاام تسااتةع النةااف ب اار  اهاار بعااد الاامي  الااا، ترتتااا ودهلااص شااريعا 

واغلقص الباب ىا وجئا المي لم ترات ثانيل، ايام لم ينمئا ىاض  و د ألما 

ر ضميرت  قا  لما  دإل مع ةفاط،  ااو  اتثار ماا مارة اا يرا اا ليعتام
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منئا ويةلب الةفح لتنئا لام تعةاا ىرةال لاملك، ىتو ا   اا الم اولال 

 نئائيا . 
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سنتيا ىا مدرستا و و ال يشغ  بالا ساوو بالدراسال  تاا  ىاض  ضا 

أتات يوماا  ا ماد م ما   بؤهباار ساعيدة  ياإل نجاح الجمياع ىاا امت اانئم، 

 وهبر وا د  زيا" ةفاط ستتزوس".

يا االةاد اط االربعال اناا الفارا،،  ياإل اا تا  مانئم اهتاار تليتاا  نا 

 سب تهةةاا ومجمو اا، ىقبا  ىاضا  بتليال االداب وأ ماد ىاا تليال 

العلوم وبدر ىا الئندسل واهيارا  ىاوزي ىاا ال قاو،، ولتاا القادر ر ايم 

 بئم ىقد اهتلفص تلياتئم ولتا بنفس الجامعل، جامعل القا رة. 

وىاضا  بسابب االماوا ، االا ىاضا  سيسااىر  اةةدام جدياد بايا  ااد 

الا القا رة ويجلس  او واةاد ائا ىاا البياص الجاامعا، والباد اا يتاوا 

مايتفا معا ماا الماا  لتا  نةا   اام لشاراط التتاب والةعاام وماايلزم 

لل ياااة  ناااك، وتالعااادة شااب بياانئم هاا   تبياار أساافر  اامت الماارة  ااا 

 اا تسالةا  لياا و لاا تةريح شديد اللئجال ماا ىاضا  بتو ا   ااد  

والدتااا واا الو ااص ا تاارب جاادا وساايهرس مااا وةااايتا ويتااوا لااا  ااف 

التةر  ىا اموالا واموا  اما ما ميراإل ابيا، مما أر ب  اد   يإل 

 اا نةيب ىاض  واما تبير. 

ساىر الشباب وليتئم ماساىروا، مع بدايال العاام الدراساا وجادوا اساتقبا  

، واساتئزائئم تاونئم ى  ايا واليفقئاوا ساط ما اةد ائئم ابناط المدينال

شب  ا  يااة المدينال واجوائئاا وانئام جااييا" ماا ورا الجاموسال" تماا 

تانوا يقولوا  نئم، واا بئم ساماجل تةا  لدرجال الغبااط  ياإل يساتةيع 

اي نةاااب ا نااا ئم" بشااراط التروماااي" ىااا اشااارة ماانئم  لااا غبااائئم 
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لجامعاال درب مااا دروب الشااديد، ىتاااا جلوساائم ىااا بيااص المغتااربيا با

المست ي ، ىإنئم ال يت ملوا اال انل واالساتئزاط، ىتماا ىعلاوا بالز اازيف 

 ىعلوا بالقا رة. 

جاااط شااقيف ا مااد الاامي اةاابح زوس ليلااا اهااص باادر وابناال ام ىاضاا  

بالب ااإل  ااا شااقل ىااا منةقاال  ريباال مااا الجامعاال، ىو ااع االهتيااار  لااا 

ةغيرة لئام ىاا مناز   اديم  " بوال، الدترور" وتم استئجار شقل منةقل

ىتيئال( التاا تمتلاك المقئاا ) بعض الشاب ما ثا إل ةواباف تملتاا السايدة

اسف  البيص ايضا   نئا سيدة  اربص  لا الهمسيا، ةيبل القلب، بشوشال، 

ماص لساااا يملتااب بالشاائد، ابنائئااا تزوجااوا وترتو ااا و ااد ا  ااا واباايئم 

ئاوة منام  شار سانواص القعيد، ىبعد مرضا  امص  ا واساتلمص ادارة الق

 تقريبا. 

تاااا ىاضاا  الي لااو لااا المااماترة اال ىااا سااةوح البيااص  يااإل البعااد  ااا 

منا شاص بدر وىوزي المي ال ةائ  منئا، وتتوا تلك الر عل البعيدة  ا 

اال يا شا دة  لا تقلب مترياتا وماترتا  ا تلاك الغائبال ىريادة، تيا  

غيارص ىيئاا التثيار؟  ا  أةب ص االا؟    الزالاص جميلال ام اا االياام 

 ا بمةر ام هارجئا؟ اشتا، ىاض  لم يا ا المبتسام الامي تلماا تامترت 

يشتع  نار ال ماس بقلبا يجعلاا يؤتا  تتباا تؤتا  الناار ىاا الئشايم  تاا 

 يتفو، دائما .

تلك الفاتنل التاا اهتةفتاا اياام دراسال الثانويال ال قتاا ىاا دراسال االدب 

الفاتناص االهرياص ال ئا  اولا  غوائاا  بالجامعل، ىفضلئا دونا   ا ت 

الهتيار ا دا ا لتا  شقا لئا يؤبا غير ا،  نئاا الفلسافل معشاو تا التاا 
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اةاااب ص ىاااو،  شاااقا للشاااعر والروايااااص، وجاااد ضاااالتا  ااايا وجاااد ا 

 تهةظ منفرد يستةيع اشبا  رو ا منئا  د االتتفاط، و د تاا ملك. 

ب و ما يهرجاا ما  ا ل بعد انتئاط ا د م اضراتا اةةدم ىاض  بشا

الم اضراص، ىقد تاا ىاض  منشغ  بترتياب بعاض االورا، ولام يل اي 

 اا ليس بينا وبيا ما اماما سوي هةوة، ىالتفص اليا الشاب و ا 

 يا ما أانص ا ما؟ لقد د سص  دما واتسن  مائا.  -

 اجابا ىاض  بشت  مئمب

  فوا  ياةديقا تنص ارتب اورا ا ولم انتبا.  -

 لا الشاب و و يضع تلتا يديا بهةرت ويقو نير 

 أنص ما الةعيد اما؟  -

 رد ىاض  بثقل

 نعم.  -

 ىقا  الشاب مستئزاطا  م اوال السهريل منا امام الة ب

 ولماما ترتص الةيا والت قص بالجامعل، امثالك ليس لئم متاا  نا.  -

 ىرد ىاض  ب مباالة واض ل 

 و   امثالك متاا بالدنيا؟  -

 شاة الشاب غضبا  و و يقو است
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 تي  تجرإ ياى ح  لا مهاةبتا بتلك الةريقل؟  -

 ابتسم ىاض  تا يزيد المباالتا و ا 

و   نعتك لا بالف ح يإمينا؟ ب  تلا ىهر اا ا لا  م ما يةعماوا  -

 ا لك تا يشتد  ودك ىتنئر با ما تاا لا ىض   ليك. 

  ادص نبرة الشاب الا سهريتئا ثانيل  يا  ا 

    ةد ص انك بالت ا ك بقسم الفلسفل سيجعلك ىيلسو ؟  -

 بثقل ىاض  التا لم تئتز ب  تزيد ما  راط ملك المتعجر  اجابا

ب  النا ىيلسو  ألت قص بقسم الفلسفل، ارو ما منا أتثار  تمال، أناا  -

 أم تتب التليل. 

 اراد الشاب اا يهرس ىاض  اتثر ىقا 

اسال الهارجيال، اا تناص ىيلساو   قاا  اما ليتا الر اا  لا بعثال الدر -

 ستلت ف بئا. 

 أ دك بملك.  -

ملااك الشاااب المتعجاار   يتااركولياام ب وجئااا  الئااا ىاضاا  و ااو يااولا 

 وجئا بالدماط.  ايزداد ا تقا

 زداد اةرار ىاض   لا الدراسال والتفاو، بئاا تا   اام، أرباع سانواص 

أ لا ليتاوا ماا امتياز بت  المواد ىا ت   ام ما ا واما الدراسيل، مما 

اوائاا  الدىعاال و لااا رأس البعثاال الدراساايل التااا سااتتم  دراسااتئا العليااا 
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بإنجلترا، م اب ىاضا  الاا نفاس الشااب ةاا ب الت ادي والامي ةاعف 

 ندما رأ ا يستلم شئادتا يوم التهرس واسما يارس جادراا الجامعال بؤناا 

 ما االوائ  وسيلت ف بالبعثل

 تمااا تاااا يجلااس ينتياار نمااو الاازر  ابااا الفاا ح تعلاام الةاابر والجلااد و -

ويرو ز راتا تنير  قولئا، لقد ىزص بالر اا ال اثبص لك شب وال لتا 

اىااوز بالر اااا، ولتااا اماااما  ااد  والبااد مااا ت قيقااا، وانااص مااا ساائ  

 الةريف اماما  يا ت ديتنا، شترا  لك. 
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عيال ماع ا ماد وىاوزي  اد ىاض  الاا المنياا مو ما  بفهار الشائادة الجام

ولتا استمر بدر ىا دراستا لعاميا اهرييا، لم يتهيا  ا اد ابادا اا تلاك 

 االيام ستتوا االةعب

لقد م ب ىاض  الا الم تمل الشر يل واستلم تام  ميراثا وميراإل اما  

ما اهيا  ااد  ثام  ادثص الفاجعال بعاد اا اهام ىاضا   قاا  ازا  ااد  

االيسر ما جساما ماا الوجال  تاا   لا االموا  ىاةابا شل  ىا الجزط

 القدم. 

لم يبالا ىاض  بما  دإل وتاؤا  اما الرجا  لايس اهاوت، اهام ىاضا  تا  

اموالا و د وضع االرض الزرا يل ت ص ر ايل اهيا االتبار  اامر واا 

مايعود ما اموا  م ةولئا يم ب لوالدتا لتا يتسنا لئا اا تعي   ياة 

دوا العودة الاا مةار دراستا  سيتم  سنواصىا لندا ،  انئل ىا غيابا

 ىيجب اا يم ب و د أما الما  ياة  ادئل. 

ساىر ىاض  الا لندا وتانص تما تهيلئا، ىئو يعشف ملك الجاو الضابابا 

المشار   لا الي م، ال جب اا تؤسرت ما الل يل االولاا ىقاد أسارتا 

 يااوا ىرياادة  ااب  ، لقااد جلااس ىااا شااقل  بااارة  ااا غرىاال وا اادة واسااعل 

رير وةاولاال تتوسااة ترسااياا وا   ااا مز رياال أنيقاال، وىااا ت ااوي ساا

الرتا المجاور للشرىل أريتل سمراط رشيقل وتؤنئا ىتات مضةجعل تنير 

لما هل  زجاس الشرىل، و ماام ومةابن ىقاة، لتاا ما شاقا ىاضا   قاا  

 و ة ط جدراا بيتا الجديد  نا لونا المفض  االزر،، و ما اللوا ايضا  

نيا وتاا دائام ارتاداط ملاك اللاوا،  تاا و او يساتقب  ةلن با غرىتا بالم
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المدينااال الجديااادة تااااا يرتااادي معةااا  أزر، داتاااا ةويااا  يزياااد بملتاااا 

 السمراط انا ل ويزيدت و ار و يبل تفو،  مرت ال قيقا. 

بعد شئريا ما وةو  ىاض  جاطت رسالل ما اهيا  امر يةمئناا  لاا 

باار  اازيا، لقااد  تاا  امااا وا ااوا  اال اا  واالةااد اط واهباارت ايضااا  به

الرئيس دمحم انور الساداص،" ل ف بةا با ورىيف السا ح، ماا الةبيعاا 

اا يموص ت  شهظ لتا ليس ماا الةبيعاا تةافيل تا  ماا شاارك ىاا 

 رتاال الضااباة اال اارار وانقاا ب يوليااو؟!" لااا ينفااك رأس ىاضاا   ااا 

 :، ىقام و و يقو  التفتير

 ىيئم م اسا تمتر؟اهيرا امتروا م اسا موتاتم، ولتا     ناك 

ترك ىاض  الرسالل وارتدو ثيابا وهرس الا الجامعل ليبدأ دراستا ىيئا، 

جامعل لندا تانص تهتل  تثيرا   ا جامعل القاا رة ىئاا اال ار، اال ادم 

ومليئاال بالتلياااص واال سااام ممااا أبئاار ىاضاا  مااا تعاادد دراسااتئا وتعاادد 

ستا ستسير بشات  اال را، والجنسياص ىيئا، مما ا ةات ال ماس بؤا درا

 اىض . 

الو  مرة الي بم ا امل ةدا اص او اي    ل ت ص اي مسما، رغم انئا 

او  ماارة ياانعم ب رياال اهتيااار تاا  شااا، ولتااا لاام يجااد ىااا نفسااا شاائوة 

االنتفا  بالغربل سوو النئ  ما العلم و راطة الرواياص، ىا ايام االجاازة 

   د يم ب الا المسرح او الا مةعم، ليس سوو ملك.

تمر االياام والشائور وىاضا  منتاب  لاا دراساتا ال يفعا  غير اا، ولام 

ينتبااا لشااب سااوي لتلااك المديناال، ىااا ليلاال هاارس مااا بيتااا ليتجااو   لااي  

و ندما أر ف ما الساير جلاس بمقئاا بجاوار م ةال ال اىلال، انئاا ماص 
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الم ةاال التااا يتنقاا  منئااا الااا  يااإل يريااد، تياا  لاام ينتبااا لااملك المقئااا 

س مااا باايا ارو تااا ةااوص موساايقا نا ماال أجاامم انئااا انااام الئاااد ، يهاار

انثويل ر يقال، لام يتلا  نفساا  نااط الام اب للاداه  ليارو تلاك النا مال، 

 وبقا جالسا  يستمتع بموسيقا ا. 

ىا االجازة التاليال م اب الاا نفاس المقئاا ولتاا نئاارا ، أراد اا يتنااو  

ىنجاا ما الشاي تما يفع  االنجليز و ص الهامسل مساطا  و د انئا و تئا 

مةالعتااا إل اادو رواياااص تاتبااا االنجلياازي المفضاا " تشااارلز ديتنااز" 

هة  سمعا ةوص ض تل رنانال والتفاص الاا مةادر الةاوص، ىرأ اا 

ال اىلل و ا تود  السائف بإبتسامل  انيل، تابعئا بنيرت  و ا تهرس ما

ىوجااد ا تتجااا الااا المقئااا الجااالس  ااو ىيااا، لتاام ب الااا ةاولاال بعينئااا، 

يستقبلئا الناد  ب فاوة ما يعرىئا منم سنواص،  دم لئا الشااي ماع التعاك 

 االنجليزي الشئير وترتئا تتةفح جريدة تانص ت ملئا بيا يديئا. 

د تتوا مسمو ل، تجمبا بةريقال غيار ةبيعيال وتؤنئاا ا اد د اص  لبا تتا

لاام بمااا سااي دإل  ا جااار المغناااةيس و ااو معاادا ةيااع، ىقااام و ااو غياار مو

وم ب الا ةاولتئا،  دثئا بإنجليزيل  ويل تؤنا تربا منم نعومل أيااىرت 

 بلندا

 تسم يا لا بسإا  آنستا؟  -

 وداطهفضص الجريدة  ا وجئئا ونيرص لا ما هل  نياراتئا الس

 تفض  -

 ارتبك  لي  ثم،  ا 
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    لا ببعض الستر؟  -

 نيرص ىا د شل وسؤلتا

 أنص لسص أنجليزيا ،    انص  ربا؟  -

 اجابئا وتؤنا  د  بض  ليا متلبسا  بالتمب

 نعم، انا مةري -

  الص مبتسمل

 ا   بك ىا لندا.  -

ىغر ىاض  ىا ا بةريقل جعلتئا تض ك بةوص مرتفع، مما اثاار  ياوا 

 الهرييا لئا ىؤتملصا

ال تناااد   ماااا  ربيتاااا الضاااعيفل اناااا ايضاااا مةاااريل، ىاااالعرب  ااام  -

 الو يديا الميا يضعوا الستر ىا الشاي، تفض  بالجلوس. 

 اجاب بعد اا ا اد ترتيب م م ا المبعثرة 

 سؤجلب اغراضا وىنجانا وأتا.  -

م ااب مساار ا  وجلااب  قيبتااا الجلدياال المليئاال بااؤورا، دراسااتا واورا، 

اهري يتتب ىيئا هواةرت الشعريل، بعض اال  م وتتاب او روايل ليقرأ 

 ىيئم  يا يتعب ما المماترة. 
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 ندما جلس ىاض  لم يتعرىا  ما التعار  العادي بيا اي شاب وىتاة با  

 اا ت  منئما نادو االهر بإسم يليف بلقائئم

 أنرص لندا ايئا االسمر.  -

يبادو انئاا تعاي  ىاا لنادا منام تاناص ابتسم ما  ربيتئاا المبعثارة  لاي ، 

 ةفلل و ا 

لندا مليئل باالضواط لا يإثر بئا وجودي ما  دماا روزا، اما اردتاا  -

 اا تت دثا االنجليزيل لِك ملك ىؤنئا اتقنئا تالعربيل. 

ال، انا  قاا  ساعيدة اا  نااك شاهظ يساا دنا ات ادإل العربيال ثانيال،  -

لص تلماص معادودة، اماا" أولجاا" أما معيم الو ص ةامتل واما تتلمص  ا

 المربيل ىئا انجليزيل و ا ما انستنا ال ديإل بالعربيل. 

ب  ما دوا ا سروري انا اا  ناك ما التقاا باا واناشاد ةادا تا ىاا  -

  مت البلدة بعد  اميا واتثر ما تواجدي  نا. 

 وماما تدرس  نا؟  -

 تي   رىتا انا  نا ادرس؟  -

 ا  بسإا  اهر؟    تعلمص اا تجيب السإ -

 انا ادرس الفلسفل.  -

 رائع،  ما يعنا انك ىيلسو .  -



 

55 

ال ادري    انا  قا  تملك ام ال، ت  ماا لما انا ا شف ملك العلام  اد  -

 الثمالل، وانِص ماما تدرسيا؟ 

اناا تهرجاص ماا معئااد الموسايقا، أ از  البيااانو واغناا، ةاوتا لاايس 

 رائع ولتا البؤس با. 

    تعمليا؟  -

 نعم، ىا  ما المقئا لي   ا ز  بيانو واغنا.  -

 المقئا المي نجلس  ليا؟ و   وجودك  نا و ص  ملك؟  -

 ال ليس االا، يبدأ دواما السا ل السابعل ينتئا ىا الثانيل  شر لي  . -

 أت تاجيا لملك العم ؟  -

 ال، ميراإل اما ما زوجئا يتفينا  تا نموص.  -

 ولماما تعمليا اما ؟  -

 نا ببساةل ا شف الموسيقا. ال -

 تي  ماص ابيِك؟ -

ابااا لاام يمااص، انااا بمةاار، ولتااا انفةاالص  نااا امااا بعااد اا  لمااص  -

باااالقبض  لياااا، ارسااالص للم تمااال شاااتوا ا وتضااارر ا ماااا ارتبااااةئم، 

 ىتةلقص. 

 ولتنك  لص اا امك لئا ميراإل ما زوجئا؟  -
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تسانا لئاا البقااط نعم، زوجئا االنجليزي تاا البد اا تتزوس انجليزيا لي -

  نا وا ةانا اسما  تا استةيع اا ادرس .

اما انسل روزا، سعدص بلقاطك تثيرا  السا ل ا تربص االا  لا الساابعل  -

 والبد اا اترتك لعملك. 

 اجلس  لي  واسمع  زىا و   رأيك.  -

 رد  ليئا و و يق  ويضع بعض النقود  ساب ةلباتئم

ع لِك ولتاا لايس االا،  ا  ىقاة لاا ا دك اا يؤتا يوما واجلس استم -

 اا ا ر  ايا تقةنيا؟ 

 لسص بلندا، وانا آتا  نا ت  أ د ىقة.  -

 اما تي  اة  لِك؟  -

سؤتتب لك  نوانا وراسلنا  ليا، اتعلام لام أساتقب  رساائ  منام زماا  -

 ةوي  رغم  شقا لئا، ىا انتيار رسائلك. 

  ا  لئا و و يتناو  ما يد ا الور ل

 د أنستا. مساطك سعي -

 ردص ت يتا بإبتسامل لةيفل 

 مساطك سعيد ايئا الفيلسو .  -
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01 

ترك ىاض  تلك الجميلل و و يشعر بموجل  اةفيل جياشال تقات م جساما 

ورو ااا، اا  اامت الفاتناال تشاابا تثياارا ىريدتااا ىااا تاا  شااا، ابتسااامتئا، 

 يونئا الضبابيل تمدينال لنادا،  تاا لاوا ىساتانئا االزر، الامي يضافا 

بشاارتئا الر يقاال نعوماال االةفااا ، نعاام  باا  اا تر اا  ىرياادة تانااص  لااا 

ترتدي ىستاا ازر، مع اهت   العمر والمو،، غر، ىاض  ىاا اىتاارت 

ايام وايام ولم ينتبا اا  د مر  لا  ما اللقااط هماس اياام، يالو ا تاا الباد 

 انئا تنتير رسالتا منم ملك اليوم، اسر  ىا التقاة  لم وور ل وبدأ يهة

 انستا الغاليل روزا" 

 بعد الس م والت يل 

 ا تمر لتؤهري  ا ارسا  رسالتا لِك ىؤنا لم أىف بعد ما رو ل لقائنا. 

ىؤنااا لسااص مااا نااو  الرجااا  ، ىيااِك جامبياال ةغااص  لاان جامبياال االرض 

 الميا يستميلوا النساط لقضاط و ص معئم ىقة.

ي اي ىؤ اامرتز ااراص نااادرة ىوا اال ال مساااس بئااا اا النساااط  ناادي 

 تةر  لا  د ابدو ىيا ا مقا  او جا  . 

 ىؤنِص أو  النساط المي اشعر بإنجماب غريب ن و ا. 

 لِك منا ت  الورود، وت  الود. 

 الفيلسو  االسمر"
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أةبااف ىاضاا  الرسااالل ووضااعئا ىااا المياارو  وتتااب العنااواا  ليئااا 

 وم ب ا رب ةندو، بريد ووضع ىيا الرسالل، ووضع  لبا ايضا .

 تا أتا ىاض  الرد المي أبئجا، ىإا روزا تانص اسر  منا ىاا يوماا 

 ارسا  البئجل لقلبا، لم ينتبا انا ىا  رم الجامعل  يا ىتح الرسالل و رأ

 "  زيزي الفيلسو  االسمر

 ت ياتا الةيبل لرو ك 

او  رسالل اتتبئا باللغل العربيل ىؤ مر اهةائا وسوط هةا ىا التتابل، 

رجا  مةاري مثلاا أباإل لاا تا  ماا باودي اا  سعيدة جدا تاونا اراسا 

 ا ولا دوا هو  او شعور بالغربل ىا  ديثنا. 

 اتمنا رإيتك  ريبا  و تا ملك الو ص لقلبك منا ت  سعادة. 

 روزا"

 فز ىاض  ىر ا  برسالتئا ولم ينتبا اا الياوم  او االثنايا واناا لام يام ب 

قاد نساا تمامااا للمقئاا اماس ولاملك ساينتير  تاا االهاد القاادم ليرا اا، ل

الام اب ىاا هضاام مماترتاا والتفتياار ىاا الاارد  لاا رسااالتا، م اب الااا 

 البيص مسر ا و د بدأ يتتب اليئا

 " الجميلل روزا

 لعيونك الضبابيل ىرح دائم

ا اامرينا اا لاام آتااا اليااك امااس، ىقااد نساايص  قااا  وسااة ز ااام يااوما 

قا وتا  بمماترتا وبالتفتير ىيِك، اليوم ىقة ودص لو ا ر  اسمك ال قي
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شب  نِك، ويئمنا  قاا  اا تعرىاا تا  شاب  ناا ايضاا ، ىتجئازي للقااط 

 ودي  ريبا  

 الفيلسو  االسمر"

رسالل ىاض  تلك المرة أربتص روزا بعض الشب، ال ا د يعلم  نئاا اي 

شب، ولتا اليئم ىا ت  اال وا   ا لا تعود الا نةار ابادا تماا تقاو  

ا ترات ثانيل ىما الضرر لابعض والدتئا، اما  و سينئا دراستا ويعود ول

الفضفضل لغريب لا يإميئا بما يعار   اا  ياتئاا، ولتاا لتؤهام بعاض 

 الو ص لترتب اىتار ا  ب  اا تقابلا، ىؤرسلص لا ىورا  

 "  زيزي الفيلسو  االسمر

 لك الت يل الةيبل دوما 

لا اتا الا لندا اال د القادم ىؤما مريضل  لاي  ، يةاعب  لاا اهباارك 

تا  ما ما دإل، تمنيص لقاطك ولتاا سايتؤج  اسابو ا اهار  تاا بملك ول

 استةيع المجب الا لندا، لك اشوا ا

 روزا"

 

آلمص تلك الرسالل ىاض  ولتنئا جعلتا اتثر جرأة، ىا ةبي ل يوم اال د 

هارس ىاضاا   اةاادا منااز  روزا و ااد وةاا  وجئتااا بعااد  اادة سااا اص، 

زا مع سيدة تقاربئا بيص ريفا جمي  وسة مزار  وتؤنئا الجنل، وجد رو

ىا الشبا رجح انئا والدتئا لتا تبدو م م ئا مؤلوىل لفاض ، يالاماترتا 

 المريضل انئا تةيح باالشهاظ ما رأسا دائما .
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 لم يجد بدا ما ا ت ام جلستئما ىبادر بالت يل

 ىاض : الس م  ليتم سيداتا

ا نيرص روزا بد شل ممزوجل بر ب، تي  لا اا يؤتا ولم يهبر ا، لت

تاناص لوالادتئا النةايب االتبار ماا الد شال  ياإل لام تسامع منام ساانواص 

 ت يل  ربيل ما ةوتا  ربا ىردص والدة روزا

 االم:  ليتم الس م بنا، تفض . 

بعااد اا انئااص تلمتئااا نااادص  لااا اولجااا اا تجلااب ىنجاااا شاااي وبعااض 

 التعك للضي ، ثم اتملص

 االم: ما انص، ولما اتيص  نا؟ 

 روزا، ا ةد ابنتك ىاض : انا ةديف

 نيرص االم لئا تما تعاتبئا  لا اهفاط    ل جديدة البنتئا، ثم  الص

 االم: ا   بك، مااسمك ياىتن؟ 

ىاض :  ما مااتيص اجلاا سايدتا، ولتاا روزا اهبرتناا بمرضاك واناا 

لا أرا ا  ب  االسابو  القاادم، ىلام ا تما  ووجادص نفساا اساتق  ال اىلال 

 تم وا رىتم  لا نفسا، بنفسا. الا بيتتم اتعر   لي

ت   ما وروزا ىاا  االم اهار، تتعا اب  ليئاا اال اسايس تعا اب ىةاو  

 السنل، تارة هج  وتارة د شل وتاوة غضب وال تعر  لماما. 
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ىؤجابص االم: اما ت دثا وانا سؤستمع لتما، واا تاا وجودي سيربك ملاك 

 اللقاط سؤنس ب. 

ص برإيل  ضرتك جدا، رغام اا ىاض : ال سيدتا  لا العتس انا تشرى

 وجئك مؤلو  لا اال انا ال اتمتر ايا رأيتا. 

 ةعص روزا ال ديإل و الص و ا تةاب الشااي لفاضا  بعاد اا اتاص باا 

 اولجا

 روزا: ابدأ انص بال ديإل ريثما استجمع شجا تا 

المنيا، لا اهاويا م اىيل ىاض : ال بؤس، انا ىاض   سيا هةاب، ما 

،  ااااد ،  فاااا ، درساااص بتليااال االداب  سااام واهاااص يتبرونناااا،  اااامر

الفلسااافل وهرجاااص ماااا االوائااا  لاااما تناااص  لاااا رأس البعثااال الدراسااايل 

 للدراساص العليا  نا بلندا. 

ةاادمص االم لمااا ساامعص، ةااعقص روزا و تمااا  لمااص مااا يتااوا ملااك 

الرج  الشاب، ولم يستةيعا اا يهفيا شعور ما مما جعا  روزا تارتض 

 ا، ثم نير الوالدة و ا الا داه  البيص و ا تبت

 ماما  دإل سيدتا،    اهةؤص ىا شب؟  -

 ال ياىاض ، لم تهةب انص ىقة أ دص الينا اوجا  سنيا مضص.  -

 ام   ىاض  رد السيدة و ا 

 تي ؟  ال اىئم شب.  -
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انص ال تعار  ماا ن اا، اما اسامع ياىاضا ، اناا ليلاا  زياز السامري  -

ةاديقل ةفولتاك،  لماص االا زوجل شوتص السمري، و مت ابنتا ىريدة 

 ماما  دإل

بوئص ىاض  وا ترتا الفر ل ىا نفس الو ص، انئا الفتاة التا بسببئا ابتعد 

  ا ت  الفتياص و يا انجمب لفتاة تانص  ا ىريدة، ياللقدر !!!

 ام ىاض  و و يستؤما للدهو  الا ىريدة، ىؤمنص لا ليلا، ىده  و ر  

 لاي  ثام دها ، ليرا اا جالسال غرىتئا ما ةاوص بتاإ اا، ىةار، البااب 

 لا الفرا  تبتا و ندما ا تارب ورباص  لاا تتفئاا،  اماص وا تضانتا 

 بشو، االةفا  ال بعشف التبار و الص

ايئا القاساا اشاتقص لاك تثيارا ، تناص اشاعر باداهلا  نادما  ابلتاك اناك  -

 ت م  جزط ما ىاض ، ليتنا ىةنص انا انص. 

 ةو، ىاض  جسمئا بشدة و و يقو 

ت ىريدة، لو تعلما ما دإل لا ىا غيابك وتي  تاا ةيا  ابتساامتك يا -

 يئوا  لا ت  شا. 

وبجوار الباب المفتوح جاط ةوص ليلا تستؤما للادهو  تاا تو ا  تلاك 

الدراما  لي ، ىلم يةبح ىاض  او ىريدة اةفا   لا  ما العنا، العفاوي، 

 ىبادرص

 تيلوا اةفاال يتفا  ما. ليلا: اال تينوا اا  ما العنا، اليناسب سنتم؟ لم 

ىاض :  مرا سيدتا، يعلم هللا اا  اما  ناا، بار ، االا ىقاة اشاعر اناا 

  دص ةف  مجددا. 
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ىريدة: ةد ينا يااما، منم ترتص مةر واتيص الا  نا ترتاص ىيئاا تا  

 شاط يد نا ةفلل وتبرص سريعا  جدا ىا الب د الغريبل.

  الغاداط ساويا   با  اا يعاود ليلا: اما ةف ي العزيازاا  ا  لناا اا نتنااو

 ىاض  الا لندا؟ ىئناك  ةل اليعلمئا ا د سو  ا تيئا لتما. 

 اربص الساا ل  لاا الثالثال ىجئازص أولجاا مائادة الةعاام وناادص سايدتئا 

 وىريدة وضيفئما لتناو  الغداط، د ائف وبدأص ليلا  ديثئا

 ليلا: اتعر  انا تنص ا ب اهيك  امر ىا ةاغري، وتناص اشاعر اناا

ايضا يبادلنا نفس الشعور ولتنا است ن اا ي دثنا بما يعتريا هوىا ما 

سةوة ابا ر ما هللا، ليتا تاا ا تر  ب باا لاا تااا سايتغير مةايري 

 تماما ، و د تةب يا و تئا ابنل  امر  بيبتا 

 ىقا  ىاض  بسر ل

 و تئا تانص ستةبح ابنل اها ياسيدتا وما م ارما -

ئم  شاف دىايا،  ضاا ىاضا  الياوم ماع ض ك الجميع وىا تا   لاب مان

 ليلا وىريدة  تا السا ل التاسعل ثم ر   الا لندا. 
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00 

تتررص زياراص ىاض  لفريدة وليلا وتوةدص الع  ل بينئم واةبح ىرد 

مااا  ائلتئمااا الةااغيرة، وجاااط اليااوم الاامي نااا   ىيااا ىاضاا  الاادتتورات 

ليساص دائمال، ىاا  و ضرص ليلا وىريدة و د نجح بامتياز ولتا السعادة

غضوا اسبو  سيعود ىاض   لا مةر بعد اا مضا مع ىريادة وليلاا 

 مايزيد  ا العام واةبح ىرا ئما  سير جدا  لا نفسا. 

 ىاض :  ودي ياىريدة معا

ىريدة: ليس بيدي ةد نا، اود اناا لاو لام ام اب منئاا ىاا ةاغري ولاو 

 االمر بيدي لعدص ىورا .

  د يؤتا ليؤهم ا منا  يا  ودتنا. ليلا: الزا  والد ىريدة بمةر و

ىاضاا : ومااا ايااا لااا اا يعلاام بوجودتمااا؟ ساان ميتم بؤروا نااا، ارجااوك 

 سيدتا ىتري مليا .

ليلا: سؤتة  بالم اما ىاا مةار واا اتاا لاا باهباار اناا لايس هةار 

  لن وجودي وىريدة بمةر سنةفا ام تنا  نا ونعود ىورا  

 تلمل  التئا.  ىريدة: اةغ لئا ياىاض  ىؤما التعود ىا

 ىاض : اما سؤنتير لقائتا  ريبا .

ود  ىاض   ائلل الجديدة الةغيرة و اد الاا مةار، م اب ىاور  ودتاا 

الا بلدتا مع استقبا  وتر اب شديد ما ا   القريل وا لاا، وارتماا ىاا 

 . ضا اما المشتا ا لا منم سنواص
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، لام لقد  لم بموص اهياا  ااد  ولام يارد  اامر اا يهبارت باؤي هبار ساب

يتؤثر تثيرا لموتا، ب  شعر ببعض الرا ل، بعد شئر جائا رسالل ىقاد تام 

تعينا بالتليل ماتئا التا تهرس منئا يدرس  ناك الفلسفل، و د ت اتم  لياا 

 االنتقا  الا القا رة للعي   ناك. 

منام باادأ العماا  بالتلياال انقةعااص رسااائلا مااع ىرياادة، ويااا اا لقائئمااا لااا 

در دائما تادابير اهارو،  اا  ىاضا   يااة واساعل ي دإل ثانيل، ولتا للق

بقدر مدينل القا رة، سئر وسفر و ياة لي   ابإل ونئار ىيلساو   تايم، 

مزدوس الشهةيل، مو ا نعل تثيرة يرتديئا ت   سب مو فاا، و اد تفاو، 

 .ىا ملك

لقد اشتئر جدا بيا ة با وما  ةيتا  تا اةبح لا م اضراص هاةاا 

لسفل وتي  يتعااي  النااس بئاا وىيئاا، واةابح ىا ا دي النوادي  ا الف

اساام" ىاضاا   ساايا هةاااب" هاا    ااام تبريااف الاام ب يلمااع  تااا ىااا 

 الي م.

يجلس بيا جدراا غرىتاا ماص الضاوط الهاىاص، يادها لفاائ  تبغاا دوا 

تو اا  ي اااو  أا يؤساار تلااك الفتاارة التااا ساالبتا تاا  ثقاىتااا ليةاا   ليئااا، 

لسافتا الهاةال ىاا  يااة لةالماا ورغم ملك لام ي ادإل، يرياد أا يةارح ى

تانص تاللغز المي يريد ىك شفرتا، يرياد أا يةا  لئويال جديادة لل يااة، 

شب لم ية   ليا ما  با ، ىلام يجاد  ال االنغا ،  لان ماتاا اياام ليتتاب 

 ويتتب  تا ينتئا ما سرد مايروم  ليا. 

د ائف وتسر ةمص يوما جرس الباب، ىقام متؤىفا  يسب ملاك الامي  ةاع 

ب  أىتارت، و ندما ىتح الباب وجد ا تق  أماماا شابا مهماورة ترتادي  

ملااك الفسااتاا اال ماار الاامي يعشااقا، بادرتااا و ااا تنفااإل دهاااا لفاىتئااا 
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بوجئاا: أشااتقص  ليااك، ىجاامبنا الشاو، لااك دوا أا أشااعر،  اا  سااتد نا 

 أده  أم ستترتنا  تما  لن الدرس؟  

، ىار اال الةو ،تملااك  نئااا) دال ( همرياال تقنيناال نبياام معتقاال مناام زمااا

 يناا لوزيل اللوا وشاعر غجاري ةويا  تترتاا منسادال ليهفاا يئر اا 

العاري، انئاا لام تسالك درب الغاوانا با   اا غانيال لاا  او ىقاة، تعما  

جارسوا ىا ا دي بااراص الفنااد،، ومنام ال تاا او  مارة ىاا الباار و اد 

 لفرا . تعلف  لبئا با، وبعد  دة لقاطاص توةدص    تئما  تا وةلص ل

أىسح لئا المجا  تا تعبر ىام بص  لان غرىتاا التاا ت فاي الةرياف  ليئاا 

جيدا ، وجدص تومل الور، المي تاا يتتب بئا ىنيرص  لا الهل   ياإل 

 يق   ند باب الغرىل و ا تقو  :

   منبا أناا أ اب ىليساو  وشاا ر ارو تا  مارة تلاك التومال ماا  -

 الور، تغةا أرضيل الغرىل؟ 

 تؤنا  في ما لتا تثيرا   ب  : نعم،  ما منبك. نير لئا و -

أ بلص و اا تلقاا بنفسائا بايا أ ضاانا بغانج يعلام ما يتاا جيادا، ىرىعئاا 

ووضااعئا  لاان الفاارا  ثاام أةفااب ضااوط الغرىاال، ىئااو ال ي ااب أا ياارو 

نفسا و و يمارس الهةئيل التا بعد أنتئائا منئا دوماا يلاوم نفساا ويلقاا 

ياد ماا اللعنااص  لان شائوتئا الجام اا ىياا بتلك السيدة هارس البياص بمز

وشيةانئا المي ال ينفك  اا مراودتئاا ومراودتاا ليقعاا ىاا البئار الميلام 

سااويا ، ورغاام ملااك تماار االيااام ويعااود لجمااوح شاائوتا وتااؤا الناادم همااد 

 وأتلص نيراا الهةيئل ضميرت. 
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ل ةباح اليوم التالا أستفا، ليرا ا را دت بجوارت، ىؤيقيئا لتانئض متثا لا

ترتاادي م بساائا وتااولا وجئئااا ن ااو الباااب وتمضااا دوا النةااف ببنااص 

شفل،  ام وأغتس  ما أثر تلاك الشرسال وةانع ىنجااا  ئاوة ليغار، تلاك 

الضوضاااط المقيماال ىااا رأسااا وبعااد د ااائف أتااص البعياادة  تااا ناةاايتا 

وو فص تلمع بيا  ينيا وتعلا  ا نفسئا،  نئا الفترة التا أراد اا سا ب 

 دأ معئا  وار  اد  يستميلئا با:  لما سريعا  وب

 لماما تؤهرتا  تما؟  -

 أنتيرص  تن تعا ثقلا ىا نفسك.  -

 ولماما اآلا؟  -

منم  لي  أساتعبص  جام ماا أناص  لياا، و ناا ىقاة جااط دوري لنت ادإل  -

  لي  .

 أىضا بما يعتريك ىترتا الغاليل.  -

    تعلم مايإر ك؟  -

 الضيف. ال،  مجرد ا ساس مجئو  يشعرنا ب -

ب   نا معلوم جدا، وتنص تمارساا منام ساويعاص  ليلاا  ناا،  لاا نفاس  -

 ملك الفرا . 

 أتقةديا تلك السيدة.  -
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ال،  ب  أ ةدك، أ ةد شئوتك ياةاا ب الفضاائ ،  ا  تةاد، ماتاك  -

وأنص تهةب ىا الشباب  ا الفضيلل ومايتبعئا والرميلل مايهلفئا واناص 

  تلئو هل  الستار بتلك الرميلل؟

 أنا اندم  -

 وماما يفع  الندم ىا  لب جلمود؟  -

 ولتا الندم بدايل توبل.  -

 ما ماتقنع با نفسك اامارة بالسوط، ىلتتا ةاد، مع ماتك وأ تنع أنك  -

ما وجئاايا، تتياا  بمتياااليا، تجااا ر بااال ف وتااد ا الةاا ح وأنااص  لاان 

  تس ماتيئر. 

 أنا أىض  ما المجا ريا بالمنب.  -

 ىوا بؤسم أهر، تعلما أم أهبرك أنا با. مثلك يعر -

 ةؤةؤ الفيلسو  رأسا، ىعادص ىترتا ل ديثئا. 

المناااىقوا ياشااا ر، ت تاارم الماارأة وىااا نفسااك تااممئا، تبجلئااا و لاان  -

 ىراشك تئينئا وتملئا،     ناك شا اهر؟ نعم، التمب يا زيزي التمب. 

 انا ال أتمب ابدا . -

   مة الجملل ىا  د ماتئا تمبل. -

 وماما بعد؟  -
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مللص رىقتا ساريعا ؟! ألام تجلاس الساا اص واالياام تست ضارنا بشاتا  -

الةر، وتست لغنا بت  غاِ  و زيز اا آتا تا تةاير ةاا ب الرياادة 

 ىا جمع االىتار الفلسفيل القويل؟

 ال لم أم  منِك، ولتنا لم أستسغ  ديثك.  -

ور و ا  أماام مرآتاك ال قيقل تإلم دائما ، د   ناك ثاوب العليااط والغار -

ل يااص ةاد، مااع نفساك، أساؤلئا  اا   اما الشاهظ الاامي تمنيتاا يومااا ؟ 

 أردص أا تةبح تسياس جمي  مزرت  ي ية بالهرائب؟ 

أنا الفيلسو ، أنا ةا ب رإو ونيرياص يتبعئا آال  با  م يايا ماا  -

 الشباب، تؤتا ىترة  قيرة مثلك تجعلنا أض وتل بينا وبيا ماتا. 

 ك وتمبك أنك نجرسا متعجر ،  ا  تعاا  جام العوقاد ض   لن نفا -

 المعلقل بيا أضلعك؟ 

 أةمتا، أم با  نا ىؤنا ال أريدك.  -

 أواثف أنص أنك تريدنا أا امضا وأترتك -

 نعم -

 لا آتا مجددا  ابدا   -

 بغضب أتبعل تسر ىنجاا القئوة وةاولل التتابل ونثر االورا، بالغرىل.

 أر لا االا.  -
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تا تلمل أهيرة، الفلسفل يا  زيزي سجا وضعص باا نفساك سؤر   ول -

وأنص غير ممنب، أردص اا تضع  نا  لتهباب تشاو اص نفساك ولام تعلام 

أناااا  ناااا   ديااادي، و تماااا وضاااعتا أنااادمج ىياااك  تاااا أةاااب ص تتااارت 

اال تاارا  بال قيقاال بينااك وباايا نفسااك، لااا يفياادك الناادم ولااا يتااوا أو  

 درجاص التوبل. 

بعد أا مهضص داهلا  ياة راتدة، تماط مو    ام  أهتفص تلك الشفاىل 

با أ د م  جرا  تبيارا  ىةفان  لاا الساةح الو ا  وبقاا الام ال جار ىاا 

 نفسا. 

بعد ىترة ليسص بقةايرة تثا ا   لاا نفساا و اام، أرتادو م بساا وغاادر 

المنز  وانةلاف  لان أ ادو م اضاراتا الفلسافيل، دها   ا ال الم اضارة 

الشباب ما ت  الجنسيا، شاعر باالتوتر الشاديد ليجد ا مليئل  ا أهر ا ب

مان، ىةلاب أا  الو  مرة و اد سارص ىاا جسادت  شاعريرة تةا   اد ال و

 يعتمر  ا  لقاط الم اضرة ولتا القائميا  ليئا رىضوا و الوا لا

  فوا  سيدي  مة الم اضرة تم تؤجيلئا همس مراص  تا االا.  -

 رد ىاض  بم و 

ص؟  تياا ؟  ألاايس اليااوم  ااو االو  مااا ماااما؟  تاام تؤجيلئااا همااس ماارا -

 مارس؟ 

 نير المنيميا لبعضئم البعض و ا  ا د م 

 العفو منك، اليوم االو  ما مايو.  -
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ةااعف ىاضاا  ممااا  اادإل،  ااوار وا ااد مااع   اادو اىتااارت أسااتغر، منااا 

 شئراا، أهم ت  ملك الو ص ىا مواجئل ماتا والتعري ما  قيقل زائفل؟ 

ور  لان بيتاا، دها  غرىتاا وأغلقئاا ويا  ترك المنيميا ور    لن الف

يب إل  ما تتبا مع تلك الفترة ىلام يجاد شاا، اال اهار جملال ماا  اديثئا 

"الفلسفل يا  زيزي سجا وضعص با نفسك وأنص غير مامنب، أردص اا 

تضااع  نااا  لتهبااب تشااو اص نفسااك ولاام تعلاام أنااا  نااا   دياادي، و تمااا 

ل قيقال بيناك وبايا وضعتا أندمج ىياك  تاا أةاب ص تتارت اال تارا  با

 نفسك، لا يفيدك الندم ولا يتوا أو  درجاص التوبل".

 ااام مااا جلسااتا وياا  يةاارم ويةاارم ويتساار تاا  شااب  ولااا، د ااائف 

تنتيارت تالعاادة )دال (  وسمع ةر،  لاا بااب الشاقل و نادما ىاتح وجاد

 ىؤدهلئا بعةبيل و و يةرم ىيئا  ائ  

  ولا لا متا أهر مرة ألتقينا؟  أليس أمس؟  -

 نيرص لا و ا ىا  الل د شل و الص

أمس؟ ال أهر مرة تنا ىيئا معا  منم شئراا تقريباا ، ماباك ياا بيبا  ا   -

 انص مريض؟ 

 أجابئا بشرود 

    تعنا أنا بقيص معئا شئراا نت دإل ولم أشعر؟  -

 ردص بغيي 

 معئا؟  ما  ا التا نسيص االيام معئا؟  -
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مناز ، ثام د، جارس الئاات ، لم يشعر اال و و يةفعئا ويهرجئا ما ال

 ىرىع السما ا ثم سمع أ د م يقو  : الفيلسو  معا. 

 رد بةوص ية  للبتاط : الفيلسو  ماص. 
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02 

لقد ماتاص ىلسافتا مب اا   لان ياد االزدواجيال الشانيعل التاا تشابع بئاا ماا 

قئا  اداتا بؤا يتوا ىاض  ي م  لواط" الفضايلل" وىاا ساتار الليا  يسا 

  لا ىرا  الرغبل. 

 اد الا بلدتا ي م  غةل الماضا تجاور ا غةل جديدة، ماوص ا ادو 

شهةياتا اليا ريل، لم تهةب أماا ةاوص ةر اتاا  لان البااب وجارص 

بما استةا ص ما ةا ل لتل اف باا ويرتماا بايا ا ضاانئا يرتشا  ماا 

 بيا ثنايا ا بعض الةد، وال ب. 

ىقد نسن تقريبا  ةئر  ينا ا ما تثارة  لم يعلم أنا سيرو تلك الفاتنل ثانيل

مارأو ما  يوا شائوانيل، انئاا) ىريادة( و اا تؤسامئا ىريادة، لام ير اا 

منم اا تانا بلندا منم اتثر ما  ام تقريبا ، اشتا، لئاا والتتابال اليئاا تماا 

 تاا يفع ننفجلب ور ل و لم وبدأ يتتب. 

 " م تا ىريدة:

 ت يل ةيبل وبعد... 

 ماما بعد؟!  -

ال ا لم  سبب تلك الرسالل التا اهةئاا  تاا االا، لتاا تا  ماأيقناا  او 

أنِك شغفتا ملك القاسا، اا رو ك البريئل وبقايا الةفولل المعلقل بؤمياا  

ثوبك التا تمن اك النقااط  ام ماا جعلاونا أ لاف هلا  هةا ص شاعرك 

 الم با تا ال أض  الةريف. 
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 ماما بعد؟!  -

اا القاادر يرساا  الااا م تااا ثانياال تااا  مناام اهاار لقاااط جمعنااا تمنيااص لااو

ينتز نا ماا او اا  نفساا ولتاا تاؤهرك ىاا المضاا  ادما الاا جعلناا 

اغااوظ  تااا أمنااا، وبعااد اليااؤس تااؤتا تلااك الفتاارة التااا أهرجتنااا مااا 

 ضيا ا وأ ادتنا الا  نا. 

ال اريد يا زيزتا شيئا  سوو رإيتك ثانيل، ىلاِك مناا تا  الشاو،، تا   -

 . السعادة، وت  العشف

 ىاض "

أةبااف ىاضاا  المياارو   لااا رسااالتا وم ااب الااا القةاار وو اا   ربااا 

يفتر تي  ية  لئا الرساالل، وىاا ل يال ماا ةلاص الر يقال ماا شارىتئا 

ىرأتا بادر ا االشارة اا لئا  اجا  ندت يريد ارسالئا، ىؤشارص لةندو، 

البريااد المعلااف بجااوار بواباال القةاار ىااا ال ديقاال، ىاام ب هلساال ووضااع 

ا الةاندو، وانةار ، و ا  يرا اب بجاوار الساور ما ادإل، رساالتا ىا

ىوجد ا  ر ص الاا الةاندو، واهادص ماىياا ونيارص لاا لتإتاد اا تا  

 شا  لا مايرام، ثم انةر  الا بيتا ينتير رد ا بؤ ر ما الجمر. 

 ابئل لةوص مربيتئاا االنجليزيال  ةعدص ىريدة الا غرىتئا سريعا  غير

مااع والاادتئا، ومااااا زلفااص غرىتئااا  تااا  أولجااا( تناديئااا لتناااو  الغااداط)

تم  ا سعيدة انئا  لماص   ئا وجلسص تقرأ ماأرسلا ىاض ، ا تمص اغ

 قيقاال شااعورت ن و ااا ويلااص تقاارأ الرسااالل مااراص ومااراص وىااا اللياا  

 جلسص تتتب الرد. 
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ىااا الةااباح م بااص ىرياادة الااا بيااص ىاضاا  و نااد ناىاامة غرىتااا وجاادتئا 

 ، ألقص الرساالل ماا بايا دلفتاا الناىامة نة  مفتو ل ىتؤتدص انا بالداه

ول يئااا الااوىير سااقةص ىااو، متتااب ىاضاا  الاامي يعشااف دومااا الجلااوس 

اماما ليتسانا لاا النيار ماا الناىامة مباشارة الاا الازرو  واالشاجار، ثام 

 ولص الا بيتئا  تا ال يرا ا ا د. 

سا اص واستيقي ىاض  هرس الا المر اض ونا   ماما  أنع  جسدت ثم 

غرىتا ليتناو   لبل سجائرة ما ا لاا المتتاب، ليجاد ميروىاا   م ب الا

ملونااا  بلااوا  يونئااا ويفاايح رائ اال العشااف مااا باايا ثنايااات، ىجلااس  لااا 

الترساااا اماااام المتتاااب وىاااض الميااارو  ساااريعا  وبااادأص تؤتااا   يناااات 

 ال رو  أت   تؤنا يب إل  ا شيئا  هل  السةور، ىقرأ

 "  زيزي ىاض :

 أشوا ا و ب تا لك... 

 منم متن ون ا نسؤ   ا القادم؟  -

ن ااا نتاارك القااادم يااؤتا تمااا يريااد، د نااا ن يااا اليااوم بتاا  ماىيااا واتاارك 

اىتارك الةغيرة الشقيل  اا المجئاو  تتارا ظ بعيادا  اا  قلاك المتقاد 

 المتزا. 

لم أنسن بعد لقائا االهير معك بلندا، جعلنا أيقاا جماا  با دي التاا  -

ص اما ج  سعيئا تا تبعدنا  نئا هوىا  ما تنص أىتقد ا جدا، والتا سع

 ابا المي  د ي رمنا منئا. 
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ينقةك التثير ما الو ص ياىاض   تا يتسنا لك  شقا، و تاا ياؤتا  -

ملااك الو ااص ال تغلااف ابااواب  لبااك، ىؤنااا  تمااا   ادماال اليااا، ولتااا بالو ااص 

 المناسب. 

 ىريدة"

دراساا، ويا   فز ىاض  ىر ا  تؤنا ةفا   لام للتاو نجا اا ىاا ىةالا ال

يستنشااف الااور، وال باار بالرسااالل وتؤنااا يماا  ةاادرت بعاامر ا االنثااوي 

الفتاك، وما اج  تلك السعادة بقا يوماا مستيقي يفتر ىيماا سايتتب ماا 

جديد، ثم  ادص االىتار تراودت  ا  لما الفلسفا ىيتتب لئاا رساالل  ويال 

ماا اىتاار، البد لئا ما رد يتيح لا الفرةل معرىل مابرأس تلاك الجميلال 

 ىجلس يتتب بسعادة  ارمل. 

بعد  ةر اليوم الثالإل م ب الا القةر وجد ا تؤهم الشاي ىاا ال ديقال 

مع والدتئا، ىده  يلقا الس م  ليئما وير اب بوجود ماا ماا جدياد ىاا 

ب د م، ىد تا ليلن اهم ىنجاا ما الشاي ىؤ تمر و بر  ا رغبتاا ىاا 

يلن تنادي أولجا لتةلاب ماا الهاادم ىنجاا  ئوة بدال  ا الشاي، ىقامص ل

ىنجاااا  ئااوة لفاضاا ، وىااا ملااك الو ااص اهاارس ىاضاا  سااريعا  الرسااالل 

 .وا ةا ا لفريدة التا هبئتئا سريعا  ىا   دي جيوب ثوبئا

 ادص ليلن وبدأص ىا  ديإل ةوي  مع ىاضا  ساؤلتا  اا ا اوا  اال ا  

راتئااا، والمسااتجداص ىيئااا، وامتااد النقااا  الااا لناادا وانبئااار م مااا تةو

وأتدوا جميعا  أا التتنولوجيا بدهو  الراديو والتلفاز والتليفاوا أجئياص 

االجتما  ال سا بيا البشر رغم سر ل انتقا  اال داإل او اللقاط، ويلوا 

ىا  ديثئم  تا مالاص الشامس وباز  القمار ىاا الساماط ىاساتؤما ىاضا  

 للر ي  ىسم تا لا ليلا وىريدة مع و د باللقاط ثانيل. 
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ىرياادة وأمئااا الااا الااداه ، ت ججااص ىرياادة باابعض الةاادا  الاامي   ااادص

انتابئا جراط ال اديإل ماع ىاضا  ةاديف ةفولتئاا وةاعدص الاا غرىتئاا 

 لتوةد ا تالعادة وتجلس تقرأ جديد ةر ا

 " م تا ىريدة:

 أسعدنا ردك اما بعد... 

أريد مقابلتك، يجاب اا اتناا   معاِك ىاا أماور تهاظ  ياتناا القادمال،  -

أا ال يضايقك ةلبا ىؤنا أريد ىقاة اا اتعار   لياِك اتثار ولتاا  وأتمنا

  لا ةريقتا. 

 مل ويل: سؤترك لِك ناىمتا مفتو ل تلك المرة. 

 ىاض "

او  و لاال أد شااتئا الرسااالل و ااد تو عااص انئااا سااتنا   سااةا  مااا العشااف 

ىيئا، لم تتا تعلم اا"  ضلل" الفلسفل لدو ىاض  لم ولا تموص، ي رتئا 

أوس  ةبيتا وىا  دوط نفساا، ىئاا تعلام اناا سايجع  ال اديإل  دوما  ىا

مشااو ا  الااا  ااد مااا، بقااص سااا اص ت اااو  الاارد  لااا رسااالتا لتااا دوا 

 جدوو. 

مر اسبو  ولم يتلقن منئا اي رد، رغم انا تردد  ليئم ىا القةر ثا إل 

مراص ليتسامر مع ليلن ولتا لم يقابلئاا ىاا اي ماا تلاك الماراص، وتااا 

ل ناىمتا مفتو ل  لئا تاؤتا ولتاا ال ىائادة، لقاد ضاا، مر اا  يترك ت  ليل

ما تجا لئا وشعر باال انل وىا نفس الو ص اشتد الشو، با وآلم  لبا  لل 
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الرإو، و اد الةرا  داهلا بيا  شقا وتبرياطت وي   تما  تا الفجر 

 ىغلبا النوم و و يجلس  لا المتتب.

بجسادت  اا المتتاب بعد ساا اص شاعر بشاب يساقة ىاو، رأساا، أناتفض 

ىوجد ا ألقص الميرو  و مص بالر ي ،  او  الل ا، بئا تاا يستفسار 

سبب التؤهير ىؤو فتا أما ىا سا ل الدار تلقا  ليا الةباح و ا تقدم لا 

الفةار، ىو    اجزا  أيترك اما ويل ف بئا ام يقا  معئاا ويتارك ىريادة 

نئاا ماتاناص نر   بادوا أا تةفاؤ ناار شاو ا، ىقبا  جبايا اماا وامساك م

ت ماا  و اااد الااا غرىتااا تااا ياارو رسااالتئا، ىااتح المياارو  ليجااد اا 

 الرسالل  بارة  ا سةر وا د ىقة، شعر و تئا ثق  ماأ دثا بئا. 

 "  زيزي ىاض :

 بعد الت يل والس م... 

 مواىقل  لن ةلبك، غدا  ىا الهامسل مساطا  ب ديقل  ةرنا. 

 ىريدة"

وهاو  ولتاا بعاض القلاف  زىر ىاضا  تا  ماايعتري ةادرت ماا شاو،

 يساورة  يا  ا تضاب رد ا، لتا غدا  لنايرت  ريب ىلما العجلل. 
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03 

ماارص السااا اص  لااا ىاضاا  د اارا ، ينتياار السااا ل تااد، الهامساال  تااا 

يئر  اليئا ويشبع العايا والقلاب ماا رإيتئاا، واهيارا   ا  الو اص وتااا 

أولجااا تااؤتا  ناااك ىااا المو ااد بالضاابة، وجااد ا جالساال تنتياارت وهلفئااا 

بالشاي والبستويص االنجليزي، ر با ببعضئما ثم أمنص لا بالجلوس ليبدأ 

 ال ديإل، بادرص ىريدة و ا تناولا ىنجاا الشاي:

 اسئلل تثيرة تدور برأسك االا، ة يح؟  -

 اجابئا بعد اا ارتش   لي  ما الشاي 

 ة يح.  -

منااا  ةاامتص  لااي  و ااا تضااع ىنجانئااا  لااا الةاولاال بعااد اا ارتشاافص

 القلي :

 لا اترك ال يرة تنئشك تثيرا  واجيبك  ا ت  ماتريد.  -

ابتساام ىاضاا  بارتياااح ورشاا   لااي  مااا الشاااي وةاامص  تااا يساامعئا 

 جيدا ، ىقالص:

سبب تؤهري  اا الارد  او اناا تناص ىاا  الال ا يااط نفساا، ال ا لام  -

 لماما ولتا  تما شعرص، ىترص تثيرا  و لص اا اللقاط هير وسيلل. 

  نح ىاض  ىا جلستا وسؤلئا:تن

 لماما اليوم؟!  -
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الا والاادتا  زمااص  لااا الساافر الااا ا اادي ةااديقاتئا با اادي القاارو  -

 المجاورة ولا تعود اال لي  ىئما يعةينا متسع ما الو ص تا نت دإل. 

أرتساامص  لااا شاافتيا ابتسااامل واسااعل ماىتيئااص ولاادص  تااا وئاادص مااا 

 ل:نيرتئا ال ادة لا، ىعاود يسؤلئا بجدي

 نبدأ  ديثنا  ما ؟  -

اهمص الفنجاا بت   دوط وا ادص يئر ا الا الوراط لترتاح بجلستئا ثم 

  الص:

 بالةبع، تفض  -

 ألقن  ليئا تلماتا بجديل غير معئودة:

 شهظ ىا مث  جمالك وثقاىتك االوروبيل تي  يرو الةدا ل؟ -

بةار ا نيرص  لي   الا ىنجانئا وتؤنئا تستش  مناا االجابال ثام رىعاص 

 الا ىاض  و الص:

أجد ا  ارب ةغير يعتليا اثناا ا د ما أ ما لتناا يساتةيع التجادي   -

 واالهر مبتور اليديا يجيد النير، ىتتتم  الر لل بالود وال ب واالفل. 

 رد يقو :

معك  ف ولتا اما تاا االثناا  مياا او مبتورا اليديا، تي  تإ  بئم  -

 ل ياة ي م دامس هالا ما ال س؟ ال ياة  زيزتا؟  أليسص تتوا ا

 اجابتا:
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 بالتؤتيد، الةدا ل مث  ال ب يتتام ا وال يتساوياا. 

 بهبإل الرجا  المعئود دس سإالا:

 ماما تعرىيا  ا ال ب؟ -

نيرص الا االرض و د ارتعشص ا دابئا  ياطا  وةار ةوتئا  اد  ما 

 ال دة و الص:

ة  او ىا اي دناا  وتّف أو انا ملك النبيم المي اليعر  ما اي ترم   -

 ىا اي  ةر ةنع، واليوجد تؤس ي ويا، ليس لا سوو القلوب. 

 ال ي ىاض  ارتباتئا ىؤراد استغ   المو   لةال ا ىؤرد :

 واال تمام،    يإثر  لن ال ب؟  -

 نةقص بت  ثقل وسر ل:

اتياد، تياا  لاك تستةاايغ الةعاام دوا ملااح؟ اال تماام  ااو ملاح ال ااب،  -

ال اب الشااب، مياص، مساان، الةعام لااا، ولتاا مااا مساابباص  بدوناا يتااوا

ضايا  ال اب او لنقا  اناا السابب الرئيسااا ىاا  تلاا  اا المشاات  مابعااد 

 الزواس. 

ارتش  اهر ما بفنجانا،  م بوضعا  لا الةاولال  ينئاا التقاص  ينا ماا 

 و ا :

 تي   ما؟ أوليس ال ب زواس؟ -

  الص:
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 دم ىيئا المثاليل  لا ممب ل الوا ع. الزواس  و الع  ل الو يدة التا توع -

 ةدمتا تلماتئا، لم يتا يتو ع  ما الرد ابدا  ىسار  بسإالئا:

 تي  لم اىئم بعد؟  -

ّدص اليئااا ثقتئااا وغلبااص الهجاا  ىااا معترتااا   ااادص تنياار اليااا بعااد اا رو

 ىقالص:

اي    اال نسااتةيع اا نمااارس ىيئااا المثالياال  تااا تماار بساا م  بينمااا  -

لع  اال الو ياادة التااا تتعاارو ىيئااا مااا مثاليتااك يااوم ل ياال الاازواس  ااو ا

تعريك ما م بسك للدهو  ىا ل ياتاك ال ميميال االولان، و اما للرجا  

والمرأة وليس للرج  ىقة، لملك ينقشع  جااب ال اب ماع الو اص وتثا ا  

المسئوليل مما يجع  ا د االةرا  يم  ال ياة ويقرر اما يئجر او يعي  

ّئجر وسة بيتا ، وبالةبع ستتوا  تاا    تئماا ال ميميال ىاا أردط تالمو

 ةور ا. 

 ىؤجابئا مستفسرا :

 وماما  ا ما  ا  اا ) الزواس يساوي جنس(؟  -

 أجابتا و د ترتص ىنجانئا ورىعص سا، ا لا الثانيل:

ما  الئا لم يتجرأ  لاا ممارساتا دوا زواس هوىاا  ماا غضاب االلاا،  -

 ىمارس الزنا بعقد شر ا. 

مقت   قا ، لم تتو    ا ت ةيم تو عاتا ىيئا او ىاا ردود اا، ضربل ىا 

 ىرشقئا بسئما السام و ا :
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 والجنس مايعنيا لِك؟ -

 شعرص بدنو الةعنل ما  لبئا، تماستص تما  ادتئا و الص:

  و ميتاىيليل الشبع، وال يعنا لا اتثر ما ملك.  -

 بغباط رد سريعا :

 بمعنا؟  -

ا تشتئا لتريا تي  تتوا ىلسافل النسااط  نا شعرص باا ىرةتئا أتص تم

 ىقالص:

المقةود اا الجنس ما  و اال وسايلل لغايال الشابع، والشابع ال ساا  اد  -

نماا الشابع الجسادي لاا  ادت وساائ  يشبعا تلمل ر يقل او  دايا ةغيرة، ا

بالتااالا  ااو ا اادي وسااائ  الشاابع الجسااديل  }الةعااام، الشااراب، والجاانس 

 اةفل ىيتوا ما  ب سبف تلك الوسيلل. الاتثر واا شابتا بعض الع

شرد  لي  بعقلا و و ىا  يرة ي ادإل نفساا: "تام اناِص  اسايل وأةاب ص 

اجاباتااك باااردة  ااد الوجااع، تياا  لااِك معاشاارة رجاا  لمجاارد سااد جااو  

 جسدك تما انِك رأيِص العاةفل شائبل تلوإل تلك الوسيلل."

 ا و الص:ا ادتا ما شرودت بنبرة ةوتئا التا ارتفعص لجمب انتبا 

 ايا انص ما مجلسنا؟ -

 اجابئا بو ا ما ةوعا باليئر:
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 ا  نا، اما اا لم يستةع ا د م االمتزاس ومعايشال ال ميمال  اد ت ادإل  -

 الهيانل؟

ىؤجابص و ا ت او  التهفي  ما  دتئا التاا وضاح تؤثير اا  لاا وجاا 

 ىاض :

ساريع  أتعر  ماما تعنا الهيانل اوال؟  نئا نتاس    ال اثنايا، ا اد م - 

ليسص جنسيل  -الجو  واالهر سريع الشبع،  بمعنا اا لو الهيانل زوجيل

سااتجد اا الرجاا  مااث  سااريع الجااو  ىااا المشااا ر  -باا   شااقيل ايضااا  

والجاانس ىتجاادت يشاابع ببةااب وبعااد و ااص  ةااير يجااو ، والماارأة تجااو  

تثياارا  ولتنئااا تشاابع بساار ل منااا، ىتقاا  الع  اال بياانئم دومااا     اىاال 

ا  ااو يضاا ا تااا تشاابع  ااا ويبقااا  ااو جااائع دوا شاابع او الئاوياال، اماا

تض ا  ا لتؤت  زيادة  ا ا تياجئا  تا تستةيع اشبا ا، ى  ي ةا  

 ا د م  لا الرا ل ىيب ثوا  نئا هارجا . 

 سؤلئا بؤليل وتؤنا لم يستفيف بعد ما ةعنتا:

 ماما  ا هيانل االةد اط؟  -

زداد اةاافرارا  اجابااص بعااد ةاامص  اولااص ىيااا النياار لوجئااا الاامي ياا

 وش وبا :

ةمع ا د م ىا ال ةو   لا القارب و دت ىيرما ا د م باالهر ىاا  -

الب ر ىاا تاا اال ما سيض  الةرياف بادوا البةار واا تااا المبتاور 

 ىسيق  ىا وسة الب ر دوا تجدي . 
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 با  اا يعااودا ال ااديإل ةلاب منئااا بعاض الماااط ىقاد جاا   لقال، ىاام بص 

ر  التؤس تلا دىعل وا دة، وبعد د اائف  ااد وا ضرص الماط بنفسئا ىتج

 تما تاا ما  ب  يئيؤ نفسا لجولل جديدة معئا، ىسؤلئا:

    تهشيا الموص؟ -

نياارص ب اازا الااا القماار الاامي شاائد  لااا م اورتئمااا ثاام  ااادص اليااا 

 و الص:

المااوص  ااو د ااوة السااتقبا   ياااة مدياادة ال ىناااط بعااد ا، ىتياا  نهشاان  -

 دي ل بديل؟أ ت ام ملك المجئو  المإ

ج  ما أهشات  قا   و مقابلل ملك الم ك المي ي م   لن جنا ياا أرواح 

ةارهل وأهرو مئللل و و  ا  ا  الجميع أةم، أهشان رإيال وجئاا 

 المي  د يتوا غير وسيم ىؤتوا أىنيص  مري ىا القبح ارو  ب ا  أتبر

  بح؟  أي  بح تعايشتا أنِص؟ -

 ا ال تنتئا.  ايشص  بح النفس وشئواتئا الت -

  اد بيئرت الا الوراط يستريح  لا الترسا و و يقو  لئا: 

    الشئوة متعددة؟ -

 نيرص لا بم و  ما ال يتو ع السإا ، ثواا. واجابص:

 اتيد -

 ىرد سريعا:
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 تي ؟  -

ابتساامص  نااا انتةااارا   لااا ىيلسااوىئا لتباادأ ىااا ساارد ىلساافتئا الهاةاال 

 و الص:

بائس المي  ابلتا ىا لندا،  تاا لاا مااما اما اسمع  ةل ملك الرج  ال -

ىعلص شئواتا با، لتا ال ياط منعنا ما الرد اماما ىقلص لا سو  اجيباا 

ىااا رسااالل  تااا ال أرو ردة ىعلااا، واىااف الرجاا  و نااد  ااودتا البيااص 

 تتبتئا وارسلتئا لا.

  اجم الفضو  ىاض  وسؤلئا:

 وماما تاا ردك ىيما  الا؟  - 

 تت دإل و ا تدور  و  ىاض  ىبدأص: امص  ا ترسيئا وبدأص 

 "  زيزي الرج  ال زيا:

الشئوة ليسص ىا نفوم أو ةموح أو ما  أو  تن جنس، با  الشائوة  اا 

ت  ماترغبا نفسك  تن لو تاا أ   القلي ، ىؤيا أنص ماا تب ئاا و  تاام 

لجامئااا بااال ف؟ ترتتئااا تعثااو بنفسااك ورو ااك ىسااادا وتشاايع الفا شاال 

رجاط  لبك، الشئوة ليسص شيةاا رچيم نستعيد باهلل واانانيل وال قد ىا ا

منا ىينجلا، ب   اا نفاس غيار راضايا بماا  وسام لئاا ىلاا تشابع ابادا  لاا 

 تغلف  ليئا باب ال مد وتةلب ما هللا زيادة رز،    . 

ينير البعض ا يانا  للشئوة  لن  نئا  ف مشرو ، وأا ما  قئم تبشار 

ليس  ال لفقر م، أما أةا اب الماا   ااستمتا  بت  شا وأا ما رما هللا

ىلئم ت  المتع، وتي  ال و م يروا السار يا واليالميا يزدادوا تجبرا  
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وثراط  وال يق  أمامئم شب، نساوا أا  تان تةلعئام لماا لئام شائوة تاؤتا 

 ما النفس اامارة بالسوط. 

بعد ملك يؤتا ج يم ربك ىاا دنيااك وآهرتاك، ترتتاك  اا ومضاص، لاا 

لقدر أو الةدىل ىئاا تهتباب باداهلك تنتيار لئثاك ورائئاا ىاا يؤتيك بئا ا

الب ااإل  نئااا، بةاامتئا الزالااص  القاال برو ااك ومااما ئا أنعاا  أوردتااك 

ىتنص لئا تالمدما المي أسري ىاا دمااطت مهادر  اوي وىجاؤة أنتئان ولام 

يجد مايسد رمف شئوتا، ترتتك تالمجنوا تب إل  ا ساراب أهامك  لان 

 . نئايل تإدي  لن بدايل مدمرة

 ىريدة"

انتاب ىاض  د شل  ويل ما ىةا ل م بوبتا وىلسفتئا الراسهل  ا تلك 

 الرميلل، ىقا :

 وماما تاا ردت  لا رسالتك؟  -

 جلسص ىريدة  ب  اا تت دإل واسترهص  لا ترسيئا و الص:

د انا الا  ف   بولا ىا ممرة الرا بيا بالدير الهااظ بالتنيسال، لقاد  -

 وتقبيح الشئوة والت ف بالدير ةبف تلماتا  ا رو ل الز د

 ىريدة -

 . نعم -

 . أنا أ بك -
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نياارة لااا بد شاال يتهللئااا الهجاا  ثاام اشااا ص بوجئئااا بعياادا  و ااا تتمااتم 

 بشفتيئا دوا ةوص مسمو 

 . أنا ايضا ا بك -

و ناااا ىقاااة شاااعر ىاضااا  اناااا اهيااارا وجاااد ماااا تشااابئا وتتتمااا  معئاااا 

ياز السامري او بايا وبعد  دة لقاطاص ىا  ديقال  ةار جاد ا  ز.ال ياة،

 . قو  والدت  سيا هةاب  ررا  ياتئما رغم أن  التثير

تزوس ىاض  ما ىريدة ما مبارتل والدة ت  منئما ىقة أما بقيل العائلتيا 

ةا بتئم باللعناص التا أضةرص"  فيدة البشواص" أا تتزوس ىا ح ماا 

ا الر ا ، وابا الةعيد اا يتزوس" هوجايل" يتلوا وجئئا بلوا غير لو

 تربل ا   ما وسل. 

 ف  زىاىئما تاا بسية و اد ،  قدا  رانئما ىا المسجد ثام سااىرا الاا 

القا رة  يإل شقل ىاضا  القديمال، أرسا   با  سافر ما الاا اهتاا  فاا  

 . تا توضبئا  ب  سفر م اليئا بعد زواجئما
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04 

د الولا بعد زواجئماا أنجباا ولاداا وبناص، ابتار ابنائئماا تاوأم ةابا وىتاات

هالاد(، ولتاا ) ساميرة( ثام ولاد أهار أساموت)  سا( والفتاة أسمئااسما )

 ملص ىريدة مارة اهارو ولام يتاا ىاضا  ي بام  اما ال ما  ويرياد ا اا 

ثيارا  بةفلئاا الراباع الامي تتهلظ منا، ىلم يفلح وأنجبص ىريدة وىر ص ت

ام جما ( تؤنئا لم تلاد اةفااال  اب  ، ولتاا لام تادم الساعادة ةاوي   أسمتا )

انئا اتتشفص اا ةفلئا الامي بلاغ للتاو  اماا الراباع مةااب بضامور ىاا 

 المن. 

تآبل  لص  ليئا ما تثرة ال زا،  اةعص الةعام والشراب وي  يوبهئا 

ىاض   تا ضعفص اتثر وو عص مغشيا   ليئا وباتص ىا المشفن اسبو ا  

ت ااص الم  ياال الااا اا  امااص معاىياال وردص اليئااا بعااض مااا ةاا تئا 

تئااا،  ااادص تمااارس  ياتئااا ثانياال تااؤا شاايئا  لاام يتااا، ىااا الةااباح و اىي

تام ب بجمااا   لان ال ديقاال المجااورة لمنزلئااا تتنازت معااا ساا ل او اتثاار 

  سب مايسمح و تئا، ثم تتسو، وتعود الا المنز . 

تمنص لو أا مربيتئا أولجاا الزالاص  ناا  تاا تر ان جماا  تماا ر تئاا، 

ساماح( بيااص بلنادا، ولتاا السايدة )المر ىئا تانص االىضا  وساة اال 

جما  بو ص اضااىا لاا، ليسص سيئل ىئا تعتنا باالوالد جميعئم وتتعئد 

ىت ااا( جماايعئم ) تمااا ينادونااا ابنائئااا والةبااام تااا السااائف )العاام ساايد( 

 بعشقوا جما  ويعتنوا با اتثر  تن ما والدت. 

ا سواباص " ليتئم يشعروا تم أ انا ىاا تلاك الجلسال الدائمال، اةراىاا ىا

 ميف ال تستيقي، وةوتا  ابع ب نجرتا ال يتسرب منا سوو  مئماص 
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غير مفئومل، أري ما ىا مثا   ماري يت رتاوا بتا  يسار دوا التقياد 

بملك الترسا اللعيا المي وضعنا بجوار العجاائز واناا الزلاص ةاغير، 

 يوا أما دائمل ال زا  لن  االا وأباا يلعاا ياوم والدتاا، يتفياا ماا 

  إل ليزيد  ليئم برابع> معا،< تما يقو  "االبناط ث

غاظ )جما ( ىا شرودت ولام ينتباا اا أماا ترتتاا ىاا ال ديقال وم باص 

لتجلب لا تلك المثلجاص المي يعشقئا،  تا جاط  فنل ما بعض االةفاا  

المز جيا ويلوا يقلادوت ويتتلماوا بالتؤتاؤة والئمئمال مثلاا واهام ا اد م 

باا وماا تااا ماا جماا  ساواط م ماح زمام الترسا وي  يدىعاا ويادور 

 اازا ودمااو  ولااك ةااوص ةاارام رو ااا تاااد يتااوا مساامو ا ، التفتااص 

ىريدة ن او ةاوص الةاهب لتاري ولاد ا دميال يتقاىز اا االةفاا  بيانئم، 

 ادص راتضا و ا تسب  إالط االةفاا   اديما اال سااس واالها ،، 

تاا وتضم ةغير ا و ا تبتاا وتعتامر لاا  لاا غبائئاا الامي جعلئاا تتر

 و دت وتمضا. 

 اد جماا  واماا الاا المناز  و او مثقا  باؤلم جدياد، الساهريل، اليعار  

ما و او تي  جاط ولتنا شعر برو ا تؤلما، شعر أا ال ا د يريدت سوو 

أما، أهمتا تلك ال نوا الا غرىتئاا وجلساص جاوارت تةعماا، أماا جماا  

 ىقد م ب هل  شرودت ثانيل . 

يزيد اهتنا ا  ينما تت دإل وتشاتتا لاا " أهتنف تلما رأيص اما تبتا و

ما تةرىاص أبا ولم أستةع أا ا وا  ليئا، يإلمنا معاملل ابا الةيبل 

الهوتا االربعل و و تلما نير لا  ايرنا بعينيا  لا ماانا ىيا، ماالمي 

انا  ليا  تا يبتعد  نا الناس او يض توا  لا او يإلما ةدري ىاا 

ىقة اجلس  لا ترسا الا  دما ثقيلا ت  مرة اهرس ىيئا ما بيتا؟ انا 
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ال استةيع ت ريتئا، تلبسنا اما وتؤتلنا وتئتم بس الا يداي ضعيفتاا 

  زيلتاا، لماما انا مهتل  ياأما؟"

تشرد ىريدة دائما  تلما دا بص ةاغير ا الضاائع ىاا غيا اب العجاز الاا 

 ةوص الةبيب المي يةدح ىا أمنيئا و و يقو : 

ضاامور شااديد بااالمن أدو للشاال  الربااا ا > أا ةفلااك ساايدتا مةاااب ب

 وما المإس  انا سيبقا  تما دائما < 

تنساب دمو ئا دوا  رادتئا تنعا ةاغير ا، و او يبتسام ابتساامل هفيفال 

يقو  بيا ةياتئا ال تنز جا أنا بهيار، ثام يعاود ل الال جماودت ويغاوظ 

 ىا شرودت الةامص. 

 او يمساك بت بيبئاا أستفا، اليوم  لا ةوص شجار  ام بيا أما وأبياا و

 ويةرم:

أنتااا الساابب ىااا ملااك الااب ط، ألاام اةلااب منااك يااوم  لمتااا ب ملااك أا  -

 تجئضيا. 

 لم استةع انا ولدي اليس لديك  لب؟  -

لدي ولتا غبائك  و ماأدي لوالدة ابنك معا،، انتا مريضال بالضاغة  -

المرتفع و مرك الةبيب ما  م  جديد واا اوالدنا السابقيا بهير ونجو 

 ما اي اةاباص ولتا ِ ندك ىا، ال د. 

تعلاام جياادا انااا لسااص المسااإوولا الو ياادة ىااا  ااما العاابط، انااص ايضااا   -

مشاارك معاا ىياا، الساص اناص ماا جلباص لاا  قاا ير ب جال اا الةبيااب 

وةفئا لا انا ضعيفل وا تاس انا والجنايا مايقويناا و اا تاناص أدويال 
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ط جمااا  ينيااار  يااااتا لإلجئاااض، ولتاااا مشااايئل هللا تانااص ا اااوي، وجاااا

 ويإلمك انص ويمترك بفعلتك القمرة. 

و نااا  اا  ةاامص مةبااف بعااد اا اىةاا ص االم امااام جميااع ابناط ااا  ااا 

جريمل ابيئم ىا  ف اهيئم، أجلساص ساميرة اهيئاا الةاغير جماا   لاا 

 ترسيل بعد ةلب ابيئا، ىةرهص ىريدة : الا ايا ما ب مع ابنا؟ 

 معا و دنا، اليس  و ابنا ايضا ؟ نير لئا ىاض  و ا  ب دة : سؤت دإل

 ا  تلمتياا وولاا ن او الهاارس، م باا الاا ال ديقال ثام غااظ جماا  ىاا 

 شرودت تالمعتاد

" اليوم  لمص لماما ابا ال ي بنا، أنا اراد  تلا وانا ب شاا اماا، لمااما؟  

تا ال اةبح معا،؟  هللا هلقنا  تما تما  الص اما مهتل   اا النااس، 

ا   ااا جساادي الشااقاط، لتااا ا ةااانا روح  بيساال أ اادانا الرا اال وز

 جسدي ال تستةيع ال رتل."

د ااائف ووجااد جمااا  نفسااا امااام مبنااا تبياار زلاا  بااا ىاضاا  الااا الااداه  

 وت دإل  لي  مع ا د م ثم ترك ابنا و اد للبيص. 

  ندما وجدتا ىريدة  ائد بدوا جما  ىبئتص و الص: ايا ابنا؟ 

نفس الساإا ، التفاص اليئاا بتا  بارود  ترتئا وده  الغرىل، ىعادص لتردد

 و ا  : اود تا ا د المراتز الةبيل ل  ا ل. 

و ع جسد ا دوا ارادة منئا ىو، الفرا  لتبدأ ىا ر لل ن ياب ال تو ا  

ىؤتا اليئاا وضامئا الاا ةادرة و او يقاو  : ا ااو  اا اةالح مااىسادتا 

 ا.  زيزتا،  و  ناك بؤماا وسيجد ما يعاملل اىض  ما معاملتنا ل
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 اولااص الت اادإل ىلاام يعةئااا الفرةاال و ااا :  اارار نئااائا ال رجعاال ىيااا، 

 ا تنا بااوالدك االهريا و و تستةيعيا زيارتا يوما  ت  اسبو . 

ترتئا ت او  استيعاب ماي ادإل وهارس ماا الغرىال، أماا  اا جماا  ىقاد 

باادأص رو ااا ال بيساال تنةلااف  ينمااا وجااد مااا  اام  لااا شاااتلتا ابتساام 

ك المااارة  ينماااا تؤتاااد اا  نااااك التثيااار يشااابئوت واا ابتسااامل واساااعل تلااا

 االهت   لم يعد يإلما. 

لم ت تم  ىريدة ت  ما دإل ولم تةف رإيل وجا ىاض  ما يومئا ىةلبص 

الة ،، ويتؤنا منتير تلك الرغبل اا تنةف بئا شفتيئا، ىؤ ةا ا ماتريد 

 وأوةن ابنا االتبر بؤما واهوتا هيرا  ثم ر  . 

الا؟ ر لاص والدتاا منام سانواص  ليلال الاا جاوار ربئاا، الا ايا يام ب ا

تااو    ااامر المنااز  بعااد زوجاال ابيااا ىئجاار بيااص العائلاال وم ااب الااا 

القا رة  يإل اهتا وابنتا ليلا وولدت بادر الامي  ااد ماإهرا  ماا المانياا، 

الا ما يلجؤ بعد اا  ةع    تا بالجميع ب جل االنشاغا  بالعما ، ىتارك 

 . الا  يإل تريد للعناا لقدميا تم با
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05 

م ب ىاض  بعد اا ةلف ىريدة الا نفس المتاا المي رأو ىيا دال  أو  

ماارة، ي اااو  الااتهلظ مااا متا ااب ال ياااة وايةرابااا ىيمااا  اادإل، يعيااد 

التفتير ىيما مضا منم الةفولل و تا اا اةبح  مرت الهمسايا، تجار  

 تإوس تثيرة لم يستةع  د ا  تا ىقد الو ا تماما .

يقي ىاض  ليجد نفسا بفي  تبيرة بمنةقال المنةاوريل، تملتئاا ا ادو أست

ساايداص اال مااا  والتااا تانااص موجااودة باانفس المتاااا و تمااا ىقااد ىاضاا  

و يا، ىنقلتا الا منزلئا وترتتا  تا اساتفا، تماماا ،  اام يب اإل  اا اي 

شهظ بالمنز  ليشترت بما ىعلا ويستؤمنا الر ي  ىلم يجد ساوو ىتاات لام 

 الهمس و شروا  اما  ترتدي جلباب ىضفاض و جاب ىسؤلئا؛ تتجاوز 

الس م  ليتم ةاغيرتا،  ا  لاا بمعرىال ةاا ب البياص  تاا ات ادإل  -

  لي   معا؟ 

 اجابص بةوص هفيض يتاد يسمعا:

 ليتم الس م سيدي، أما ليسص  نا و ا ماا اتاص ب ضارتك بااالمس  -

 ال أ لم أيا  ا. لي   وتنص مهمور تماما ، و د غادرص منم الةباح و

ىجلااس ىاضاا   لااا ا اارب ترسااا بجااوارت واسااتؤما الفتاااة بفنجاااا  ئااوة 

 تااا يفيااف ويساالك ساابي  الر ياا ، ىنااادص بتاا  أدب الهااادم يجلااب للساايد 

القئااوة وبعااض االساابريا و ةااير البرتقااا  لئااا ىااالمغرب شااار   لااا 

 اال تراب وتانتئا ةائمل. 

 ىؤو فتا الفتاة و الص : بعد  لي  أنئا ىاض  القئوة و م باالنةرا 
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 فوا  سيد ىاض ، الينبغا  ليك المضا  تا تتناو  الةعام معاا ىلاك  -

  ندي  ديإل ةوي  أود منا شتك ىيا  ب   ودة أما. 

 اةاب ىاض  الد شل تي   لمص اسما، ىقةعص  ب  اىتارت و الص:

امااا  ااا مااا  الااص اا اساامك ىاضاا  وانئااا تعرىااك مناام زمااا بعيااد،  -

اتاك ىاا شابابك، ولتناا أود اا أ ار  لمااما لام ت تارم و ةاص  لاا  ي

 رأي أىتارك وتسمع لئا؟ 

أنتفض ىاض  ما متانا، تي  لئا اا تعر  شاب دار بيناا وبايا نفساا 

 منم  شروا  اما  تقريبا ؟

أتملص الفتاة:  ياة الةهب والنلماص ال تدم سيدي ى  تسير هلفئا أ مان 

، تاا ىيلساوىا  تاا زوجاا  تاا البةر، ىئا تئبك المتعل وتس ف البةيرة

 اي شا ولتا ال تنسن اا تتوا  بد هللا، ال تنسا التوبل. 

استيقي ىاض  ما مناما و و يلئإل ماا  اما ال لام، ماا تلاك الفتااة واياا 

انا، انتبا ىاض  اا تلك  ا الغرىل التا تانص بالمناام ىقاام يارتض ن او 

يتاا يتهيلئاا  السلم، رتض  ليا  تا وة  الا اسف  الفاي ، ةادمل لام

ةورة ىتاة المنام معلقل بإيةار  لا ال ائة ويلت   جانبئا شرية اسود 

 ريض، ىنادو  لا ا د يجاوبا اياا  او، هارس ماا ا اد الغار  هاادم 

 ليجيب  ليا، ىقا  ىاض :

 ايا انا؟  -

 شريفل( . ما منز  السيدة ) -

 وما  مت الفتاة، و و يشير الا الةورة -
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 ر مئا هللا. بتو (  مت ابنتئا ) -

 تي  ماتص؟  -

لقد تشاجرص مع السيدة  و  اا  ملئا  رام وانئا لا تنا  رضا ربئا  -

او الجنال  تاا تتاوب وتعاود، ىلاام تساتمع لئاا السايدة وهرجاص ىرتضااص 

ابنتئا هلفئا ت او  اا تثنيئا  ا ملك المتااا الامي اشاترتا وتااا يومئاا 

انزلقاص  اا السالم وانتئاص االىتتاح، لم تنتبا سيدتا الةغيرة هةواتئاا ى

الا االرض و د أىضص رو ئا، ىقد ماتص ةاائمل  با  اا تفةار باد ائف 

  ليلل. 

شاا ب وجاال ىاضاا  بعااد سااما  تاا م الهااادم وترتااا باادوا اي رد و اايا 

هرس ارسا  هاادم السايدة شاريفل الاا ا اد ساائقيئا ليتباع هاة ساير ملاك 

 الرج  ثم يعود يبلغ سيدتا تما امرتئم. 

ص با  دمات، الا مسقة رأسا وبيتا المي أةبح مئجورا  م ب  يإل أىض

ليقيم با، شئور  ليلل و لم بقيام ثورة ضد الرئيس دمحم  سنا مبارك، لم 

تترتا ب دت ينعم بالت و  الجدياد و ادت، ىؤنتفضاص  اا يالميئاا و ادمص 

ينااير  25ابناط ا بالةفو  االولا لمناةرتئا ضد الةغياا، انئاا ثاورة 

2111 

 اة  جائتا بشو، يتملتئاا ورغبال تئاز جساد ا تزلازا  يئاز ىا يوم 

االرض بيا تفيا، را بتا لي  نئار ولم تجد لا ثغرت تا تنفام ماا ه لئاا 

الا  وو  لبا، ولم تجد ىيا غير العابد ااةم  ا أي شاا لغيار تلمااص 

 .هللا
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الوساايم الاامي بنياارت مااا  ينيااا يفااتا أجماا  الفتياااص رغاام شاايب رأسااا 

، جلسص ليلل أ لا هلوتا وجدتا يناجا ربا ىاا م اراب و مرت الةا ا

الز د، لم ت تم  االبتعاد اتثر ىم بص لاا و اولاص  غوائاا بفتنتئاا ولتناا 

أو عئااا أساايرة  شااقا ، أجلساائا باايا يديااا ترتاا  تلماااص الهاا ظ وةااك 

 ال ريا 

  ولا هللا ربا وا د أ د  -

 ىؤجابص تناجيا : -

 ال معشو،  ال أنص  -

 سمعئا التلماص ثانيل :ا اد  لا  -

 هللا ربا وا د أ د  -

 ىؤرسلص لا تلماص الغرام : -

 ليس بقلبا  ال  واك أنص   -

 …لم يت  منئا ولم يغضب 

الياوم  شاقا وغادا  شاف رباا، أهلعاا  ناِك ثاوب  - ا  و و يبتسم : -

 الغوايل واترتا الةئر يغدو بِك ىا ر اب العلّا.

 : ةو ص ر بتا بيد ا و مسص بؤمنيا -

 ب  سؤهلع ثوبا ال ريري ارتدي جسدك  باطة نا ما.  -
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 ت اشا ا وابتعد و و ينئر ا : -

اما  ال متاا لِك ىا م رابا وال تعودي  ال و أنِص  ابدت زا ادت  اشاقل  -

 لوجا هللا، أو ال تعودي. 

لم تعر  انا تغير  تما، تغير شتلا واىتارت واه  ا و تا نيرتاا لتا  

اض  ىيلسوىئا اللعوب والمي لام تارات منام سانواص  تاا شا تماما ، انا ى

 ضرب الشيب رأسا ون   جسدت وةارص  ياتا غير ماترتتا  ليا. 

ل يااال هروجئاااا ماااا هلوتاااا شاااعرص بؤنئاااا  ارياااا وتاااؤا هللا ةرد اااا 

تااالملعوا مااا   اادي جناتااا، رتضااص ورتضااص ماا ص ةاادر ا بئااواط 

رتبتيئاا تبتاا ىارا، الفجر البارد،  رتع  الفإاد  ب  الجسد وجثص  لاا 

 .ىيلسوىئا الناسك

 

ابتعاادص  اادر مااا  ملتئااا  اادمئا  لااا المضااا، أر قئااا العقاا  ىااا متاارات 

ىعااادص الااا بيااص البغاااط الاامي تااديرت، وةاارىص تاا  مااا ىيااا مااا بناااص 

ورجااا  وأم قااص روح تاا  شااا ىيااا ي ااإل  لااا رميلاال ىانياال، ثاام أغلقتااا 

 وساىرص بعيدا .
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06 

ب ىنزلاص ضايفل بإ ادو بياوص  اري بسايةا لم تتا تعر  الا اياا تام 

استضاىتئا، لم تعر  تام مار ماا الو اص و اا  ناد م، تا  ماتعرىاا اا 

ةا بل البيص امرأت  جوز ت  ابنائئاا تزوجاوا و ااجروا بعيادا،  ادثتئا 

تثيارا  ااا الاديا ومترتئااا بمعشاو ئا وبتلماتااا و ماا زاد مااا است ضااار 

شا نو ا  ما ووشاح تاديرت ةورتا بقلبئا انئا ا ارتئا ثوب ما  ما  ه

  لا رأسئا و و  ر بتئا ، و الص و ا تعةيئا ايات:

يااا ابنتااا  ااما رداط ااماال الةااا رت ، يجااب اا تسااتر باادنئا واا تساامو  -

 بااه  ئا  تا يرضا  نئا ربئا. 

ةا قل تلماتئا اةابص رأسئا وجعلتئا ال تشاعر بنفسائا اال و اا تساجد 

 لاا يادي العجاوز تعااليم الاديا وتؤنئاا معلنل توبتئا، شئور و ا تتلقا 

ولدص ما جديد، وبعد و ص ةويا  ا تامرص منئاا تاا تر ا  ىئنااك ماا 

ينتيرنئا، ىود تئا بفايض ماا دماو  و اا تةلاب ماا هللا اا يقبلئاا ىاا 

ممرت  باادت الةاال يا ويئاديئا الةرياف الاا الةاواب ، غادص ورا اص 

 دي: تا وجدتا اهيرا  ، ةر ص بابا ثم سمعص ةوتا ينا

 ما بالباب؟ -

 اجابتا بشو، : -

 أمل هللا  -

 ماما تريديا يا  ابرت؟!  -
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 أريد اا استرد ما ترتتا لديك.  -

 اجابئا و د  لم ما تتوا : -

 ليس لِك معشو،  نا.  -

 معشو ا ىاةر السمواص سا نا الا  بدت ىا االرض تا يجمعنا با.  -

 اما اجيبينا ما ربك؟!  -

  د ربا  و الوا د اال -

وهللا د يتااا ىااا جااو  اللياا   -ىااتح باااب م رابااا بفاارح و ااو يااردد : -

واةاارا  النئااار اا يجااردك مااا تاا  ملااا و لااا ويااردك الااّا تمااا ي ااب 

 ويرضا يا دال . 

 تي   رىتنا؟  -

 و   ينسا الرج  امرأة  ا  بيا ا ضانئا سنيا؟  -

 اريدك اا تعلمنا تيا  اةا  لاا، أساما ال قيقاا شاريفل ياىاضا  لقاد -

 نسيص دال . 

اما ىم رابنااا يتسااع لدرويشاايا يتماااي ا ةربااا  لااا ةااوص اجن اال  -

 الم ئتا ليعلو تسبي نا  ناا السماط. 

وبعد همس سنواص تاا ىاض   لن ىارا  الماوص يناادي ابنااطت وىريادة 

ويةلب منئم السماح والعفو، وبجوارت شريفل تنت ب  لن ىرا، م توم، 

يمليا  ليئا االا، وبعد نفام االج  تم ب نادا ا وةلب منئا اا تتتب ماس
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الااا زوجتااا السااابقل وتعةيئااا  اامت الرسااالل، وبعااد سااا ل أنفااض االجاا  

و لااص رو ااا للسااماط، بعااد شاائر مااا وىاتااا وبعااد اا اسااتردص شااريفل 

 اىيتئااا م بااص الااا منزلااا التااا تانااص تعرىااا جياادا ، ةر ااص الباااب بيااد 

 مرتعشل، ىفت ص لئا ىتات جميلل، سؤلتئا:

 الس م  ليتم ةغيرتا،    السيدة ىريدة  نا؟  -

 نعم اما  نا، ا و  لئا ما؟  -

  ا ال تعرىنا ولتا  ولا لئا شريفل.  -

م لص الفتات و ا تنادي امئاا، ثاواا وأ بلاص ىريادة و ياص دال  وساؤلتئا 

  اجتئا ىؤجابتئا دال :

 أنا شريفل أرملل السيد ىاض .  -

 ل" ثم  الص بلساا ثقي :ةدمص ىريدة لو لل ما تلمل" أرمل

 أتقةديا أا ىاض  ماص؟  -

 مرىص دمعل ما  ينا شريفل واجابص:

نعم سيدتا، و د تزوجنا  با  وىاتاا بهماس سانواص، ومنام شائر ىقاة  -

واىتا المنيل، و ب  اا يلفي انفاسا االهيرة بسا ل أملن  لا  مت الرسالل 

 و ملنا أمانل توةيلئا لتم بنفسا. 

الرسااالل و ااا تنئااا  ااديثئا ثاام انةاارىص بئاادوط،  ا ةااص شااريفل ىرياادة

 ادص ىريادة الاا الاداه  وساة تسااإالص ابنائئاا  اا ما يال  امت السايدة 

 ولماما تبتا امئم، ناولص ىريدة ابنئا البتر الرسالل تا يقرأ ا ىقا :
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 "ولدي الغالا  سا:

 اااا و ااص الساافر الاامي ال  ااودة ىيااا وال و ااو   نااا، سااؤر   ممتةيااا  

د منص  لاّا الادنيا بساا اص  ليلال أ ضايئا ىاا تلمااص  اد تفاو، أياما ولق

 مري السال  ولتا ياولدي ستتعتز  ليئا ماتبقا ما  مارك، وأجعلئاا 

 رإل ابنائك وأبناط ابنائك،  تاا يتعلماوا تيا  يعيشاوا ويتعايشاوا ىاا 

   ما العالم.

الدنيا ياولادي مثا  الةاا وا، تضاعك بايا ىتيئاا وتيا  تلعقاك وتة ناك 

هيرك  تا نسقة ما بيا  جريئا مس و ا  تغمسا ىا  ر، العم   وتدر

وتعجنا بمشات  ال ةائ  ما الفتاك منئا تما ال ةائ  ما  لئا، لتضعك 

ىااا االهاار باايا ال ةااب ىتشااتد وتةااير هباازا  ساائ  االلتئااام ىااا اىااوات 

 اة اب الما .

 اامة ال ياااة  ااا رة، تهضااع وتهنااع  تااا يجاامبك ساا ر ا الااا منتةاا  

نئض تااالو   تئتااك  ياااط ةااباك لتةاابح انااص الهاضااع هةاار ا، ىتاا

ىتقيدك بةر  ميلئا وتر ظ بك ىا  اناص الفقر والمارض  تاا تنساا 

جما   مرك وتنضاج  با  االواا، و نادما تةابح باائس ال  يلال لاك او 

  ترامل تلقيك بةو  مرا ئا ن و أتوام المشرديا.

ك مااا وسااة ال ياىلاامتا تجعلئااا تغويااك ثانياال، ىئااا يساائ   ليئااا ا ادتاا

المشاارديا  ما رأص ىيااك بريااف يهةاا ،  اا وة لساااا، ةاا وة ىتاار، او 

نبو  وابدا ، ستجد ا تمن ك ت  شا لتئبئا ماتملاك وتزياد  لاا زينتئاا 

جو رتك وتيا  تؤهام مناك وتتنياك بالعةااط القرياب  تاا تمتةاك  لاا 

اهر  ةرة، ىتض ا تالهر ل الباليل ال ةائ  او نفع منك ىتم ب وتلقيك، 

  ستلقيك  يإل اتوام المشرديا.نعم 
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ماااما تنتياار مااا  رباااط دانياال دونياال تتلااوا  لااا تاا  جسااد و لااا تاا  

 ينما ترضا  نك وتةاد، االتابر تةابغ  لياك لاونئم وتةاير  ةبقل؟

مثلئم و ينما تغضب تلةهك بالو   وتنفر منك ت   زيز وتما رىعتاك 

ليئاا، ىو، الشجر ترديك  تي  بجاوار جامور ا وتضاع شاا دة متتاوب  

 قاب ما هال   وانيا ال ياة، وتبقا ىا  يوا االهرييا آثم ناا م  لاا 

  النعم.

 

ال تتا لئا ياولدي  نةرة ب  تا جب  شامها  يةاعب  ليئاا التقااة  متاا 

ما السفح، البد والةعود اليا والتعب والجئاد، و ينماا تةا  الاا القمال 

قارتئا واا ت  وتتوا نةب  ينيك  لقئا ما ا لا نقةل ىيك أشعر ا ب 

ماىيئا اليلئيك او يغريك ىئدىك ليس  ا ب   ادىك  او سايادتئا، ىلتملاك 

  زمامئا.

وىا د ائقا االهيرة أود اا ألفص انتبا ك ياولدي الاا شاب اهيار، اجعا  

الدنيا ىو، ثيابك ال بداهلئا، استمتع بئا وال تبتلعئا، راىقئاا وال تعشاقئا، 

ك باالبديال، ا ةا  ثماارك ياولادي متر ا ت  يوم بالفرا، وال تمناا نفسا

 وابتعد  ا شجرتئا."

 ما أبيك المي يستقب  الموص

 "ىاض 

 )متت(
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 أو مؤسسه أو جهت إعاده إصداز هرا الكخاب. أو جصء مىه .  

 أو هقله بأي شكل مً ألاشكال او جدواله الكتروهيا وسخا 

 ا دون إذن خطي مً الدازاو جخصيى


