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َّاملقدمة
 

ٌلت واواكػػ  ٔأنػػال ل تلػػصٔأ روايػػة حلــػػل اذػػصضف ٌَسمػػةه ه اػػا سػػ ت س  ه ػػا اػػ   ػػ

ؽ ًـحارات ُنتخاْل ضف ٔأااه  ُاتـسدة؛ فٕان ن ػال تتـحدػس فتػ ت س تـػظ  وٕاسلاظات اا يه ٕال جتمُّ

ي َل ََشِيَم َل ػ ِثْتِم »اًـحارات ضف ضواـتمه فٕان ن اَل ُاتًَما فػ  ِ طد
 
ًَواِحِس أ

 
ه وٕان ن ػاَل «أ

وٕان ن ػاَل وػود ًّ فتػشندص اًوضػا  «ه ثْتِم اَلِب والاۡجِ  وُروحِ اًُلػُسس»حيًّا فـت ُتطًّلِ تػ ي َات  

ب ٕاىل تيَن ٕازسائييه ٔأمهها  ـَرش اًيت ٔأنًزها اًصد بد »اً ّبِ ٕاًٰػهََم حلِظاًله ٔلند اًػصد ْْسِ اًصد
 
َل تَ ِعق تـب

ِه حلظاًل  ْْسِ
 
 .«جصيٌء ِامد  نَعَق تب

 

الك ايتاله ُنتخاْل هش  اًصواية داذي حفالت اًح لسألد نه فَ  ؿىل فىصة وٕان ن اَل متصدَت 

وحفالت ؾحسة اًش يعانه وزواج اصمه وازج  ٌلت ا  اًُىتػة اًتػٌلوية جسػٌلٍت ؿاديػةه ٔأو 

 حىت تَحني هش  اًسٌلت تطورٍة كس تثري اشاؾصك.

ول هتمت نثرًياه فـاطي نتة ضف اـت س واصيػص وحفػالت اٍدػصد واًتملػص ؾ يطػـة ؿَيػه 

وؾ يِلة ذؼة ؾ  جتمـات اـيسانه واكن ه اك اكتحام ِلاًس اًت ياس يني ؤأحصاب اًُتَعةه 

  وك  اؽ ؾتاهص ألاػ  اـصنػزي ضف اؽ ازاهري ضف اسرجات اشحبة تور سـيسه وهو ٔأيًضا اَ 

 تغ اًواكـة ألٍمية.

 

اًصاادي س يس ألًوانه ًى  ألدرض دامئًا يتود ضف اذُتني واًت يسة زينػة وكريهػا اػ  

ٔأنم ُه ا ضف اجامتع اؽ ٔأشهص ألظحػاء اً فتػ ينيه وع ؾ ػ   اـلااات واًتجمـات اًطوفيةه نٌل

وه ا ٔأنال تعي رواية ؿاظفيػة اػ  اصرجػة ألوىله وٕان ن ػال ل   اًُتـتاء.ٔأيًضا وسط اـصىض

تشـص حلذة فبٔهاًل تم تني ٔأضسكائم ٔأحصػاب اٍاػا ت اـبٔسػاويةه ه ػا سػ ت س نؼػصة ٔأكَػة 

 لسرون ؿىل نتاتة اْسهم ثشلٍك حصيح.فالسفة اًىون جصفلة اًـشوائيني واطي  ل ي

وسػ ت س اًوسػواس اًلهػصي اه اًفىصة رفًضا اتاًّ تغ س ت س اطي  انتحصواه واطي  رفضوا 

والانفطام  هواضعصاب ث ايئ اًلعة هواًوحسة هيتحسث اـم ضف ضورة رسٍص ااه والانتئاب

 مجيـهم ضيوف جصفلتم دامئًا. هنشع
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يّح يُصزق ؿىل ألرضه فتبٔندس ٔأن اكتة اًصوايػة اػ غ متاًاػا ل  هش  اًصواية شارك جىتاجهتا ه

حيسث حوله طع ٔأان ًتاُل ُا ً ا ؿىل نتاتة يشء  اٍء اتم ؾ  اايـجحه اًواكؽه ول يشـص جصض

يُـجحمه ؤأنال ًتاَل ُا ً ا ؿىل اـسح ٔأو اً لس؛ فنح  ه ا نـصض اًواكؽ تطورة رواية حتة 

 وهجة نؼص ه ألحياء.

د كػار  تلػصٔأ  ٌلت ل ٔأنرثه ؤأنال ُاجصد  ة ؿىل هيئةد اكتة نلي اًطورة ؾ  نثَ ُاجصد ٔأان 

 اذياة ت فس اًطورةه ًو ا حصية الادتيار.

 ..سيّ اَ فبٔهاًل تم ضف اًواكؽ اًّسد 
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 ألول اًفطي
 

َ لَ ُسوم ًِ يَ اذُزن س َ شا ه»  «ست
 ال فان جوخينت ي ف 

 رساةل انتحار .
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 ..ساَديت أٓنتايته س يسايته»

 هوجصاكته ػ ورمحة ؿَيمك اًتالم

 يػوم ضف جػمك نَتلػ  ٔأن تـػَودان حيػ  ألزجىيػة حسيلة اّسح ا  حنييمك

 ازهوريػة ٕاذاؿة تلميه اطي اذفي هشا ًمك ن لي شهصه ه ا  ألول اشيس

 ..ُ ثوم ٔأًم/ اًت يسة اًرشق هوهة وُُتييه اًلاهصة ا  اـتحسة اًـصتية

 ًلػاءان ًـػيد  ًوىػ  اتهوَاػصد  اٍت َاػصد  اـػنن هػشا ضف اًتلي ا ٔأن س حق ًلس

 اػ  ًػية ضف اًتػهص ٔأحػىل زفػا اًتػاتلةه اتاـػصد  ؾػ  نثرًيا خيتَ  اـصة هش 

 !«ُ ثوم ُأم» اؽ اًتهص يىون ٔأن ٔأمجي واا ديتم ه شهص ًيايل

 نصكُُدػه هنفوسػ  ا ٕاىل حديػٍة  ضػوٍت  اػؽ اٌَػية اٌَلػاء يىػون ٔأن ٔأمجي اا

ػػا ـً  اذَُػػو لمواًػػ د  اـُـػػِ ّ  وألداء اًطػػادق اًفػػ  ٕانػػه شػػهصه ه اعَػػؽ ضف مجي

 .أٓذان ا ضف ته وهتمس كَوت ا ضف « ثوم ٔأم» تتىده

 ألق يػة ؾ  ه ا اذارضون اـمك ويتتاءل تتتاءًون ؿَدمكه اًتادة ٔأّوا

 نؼػم اػ  «ألظػالل» ٔأق ية ٕاهنا اٌَية؛ سهصة « ثوم ٔأم» هبا ستت هتي اًيت

 .«اًتنداظ  ر ض» ؤأذان -رمحه ػ– «ٕاجصاهمي انيج»

 ازيي ًوى  كديه ا  نثرًيا ألق ية هش  ٕاىل واس دـ ا س حق ٔأن ا حليلةً 

 ٔأهنػا ٕاًي ػا خييدػي اػصة ه ففػ  ه« ثػوم ٔأم» اػ  جسيػًسا ننتؼص دامئًا ٔأن ا احلًّ 

 نتػ دؽ اػصة ه ضف اًػمم هػشا فنىػصر نـود ًوىن ا ق اهئاه ضف اطروة تَلال

 .وٕاتساؿًا وحسًصا افنًّ  جتسيسها اكن َشَسْت  و ٌل هجسدْت  ق دال  ٌل ٕاهنا ٕاٍهياه

 يُمػيِنّ  اػام هٌ  ألق يةه ؾ  يتتاءًون زاًوا اا اذارضونه اًتادة أأوُّ 

 ًهػا وحيمػي ذهػص ته نفتػه ضف ًها اـي ة تبٔق يةٍ  « ثوم ٔأم» تحسأٔ  ٔأن اً فس

 . ًاوحني  اوحدًّ  شوكًا كَحه ضف
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 ٔأم» ؾ  اًت تار انفصاج ؾ  تـَ  اًيت اصكّات هش  الٓن تتمـون ًـَمك

– «ٕاجػصاهمي انيج»  ػٌلت ا  «ألظالل» ٔأق ية ألوىله ٔأق يهتا ضف « ثوم

 .«اًتنداظ  ر ض» ؤأذان -رمحه ػ

 ..«ممتـة سهصة 
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 تـؼمهتػا تتػود « ثػوم ٔأم» اكنػال اًلػاهصةه كَة ضف ه ا هادئة ًية ضف

 ٔأن تـػس ٔأؾوام ثالثة كدي فهيا انـًزاُل  اًيت اًلصفة تغ قصفيته ٔأجواء وضوهتا

 صراسة اًفَتفة. حيايت لَُنّصِس وحسي واذياة ٔأهًل ؾ  الاتتـاد كصرُت 

 يحلػ  ًىػ ه اًصفػاق دون وحػسي ٔأكضػهيا اٌَػية هػش  هاًـػادة كػري ؿىل

ه ٔأحبػاث واصاجؽه ةنتائي االثسه اًىحوًياته اكسرات ؛وضـه ؿىل ٔأثصمه

 اػػ  مبػػزج افـمػػة اًلصفػػة انهنػػاه ضف سػػان ةه تتحػػصك ؾ اًلػػٌلر ٔأوراق حػػىت

 ألخبصة حىت اًشهوة ا رية حلًـعور اصوًرا اذشيش دذان ا  اكتَفة اًصواحئ

 .اـلصتية

 اًحػاح ون ويبئته ادااـة ضف زااليئه اًهسوء ؾ  اًحاح ون ه ا ٕاىل يبئت

 اًـلػاره اػ  ألذػري اًعػاتق ضف اًلصفػة ٔأن ذاضةً  ءاًتٌل وُاصاكدة اًتبٔاي ؾ 

 .اًحض وسط ضف ٔأضسكايئ ا  واـتـة اًهصوب ؾ  اًحاح ون يتواجس ودامئًا

ه وألفػنر الاهامتاات ْلتَ  ا  ٔأضسكاء صيد  ًى  كَياًل  جعية ألاص

 ٌَحػسي  يػبئت اطي طاك ػ اَىػوت ضف ًيتبٔاػي يبئت اطي هشا ا  تسايةً 

 ًتػساؾمم اًرشػفة سور ؿىل جيَتون اطي  ٔأًوئم حىته د نالٔ  دصافة ؾ 

 اصراسػ ية سػ  واهتم ٕاجناز ٕال امهًّ  حيمَون ل اطي  هؤلء ٕاىل الانتحاره فىصة

ئػمه اًعة  ية ضف اًلاس ية ػا وكتًػا كضػاء ضف ٕال يفىػصون ل اطيػ  ؤأًو ـً  ممت

 هلػم ٔأؾع  اُل دا اا اذة ممارسة ا  اانؽ وله واًىحوًيات اكسرات ِتػصفلة

 رحػيَهم تػني واػا ه ػاه ا  ٔأُتصك ل ؤأان ه ا ٕاىل يبئت ازيؽ اًترصفه حصية

 ؾ  ؾحارة -ضسيلايت ٕاحسى وضًفْته ونٌل - زفزنيل انينه ضف اثتال ٔأان وتلاهئم

 ؿىل وضـاُل  طع اًلاهصةه نثرًيا تش حه ٕاٍهياه أٍٓت  ه تت تلدي حيوية اسي ة

 ".اهصةاًل ضف تمَ  ٔأهاًل " ًوحة اـزنل حلب
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 هيػػ  ؿَمتػػين ٔأوحض مبـػػله ؿَهيػػا ٔأتػػبٔكؿ هيػػ  ؿَمتػػين وحػػسي اذيػػاة

 اػؽ حػاد ذػالف ثتػخة حيػسث ؾو هاهّي ًػ الاس تلالل كصار يى  ؾ ٔأتتَـهاه

 جسيػسه ًضػءٍ  حنتاج اًوكال ا  نثريٍ  وضف ًى  ٔأيبه اؽ اـتاد دسار ٔأو ٔأيم

 َححػ ٌ  حاجػة ضف ن ػال اًّسيـةه حلٔلحساث اَيئة حياة ٔأوه ْلتَ  ـوك 

ه ٔأضػسكايئ ْلتَػ  تػني ؾػين اًححػ  وواضػَال حػسث كس وها هنفص ؾ 

 اذػة ؾػ  تححػ  اًػيت يؤا ه ل واطي يؤا  اطي واًَتِوّيه اام اًضال

 نفتػم ؾػ  تححػ  ٔأن ٔأكسػ واػا ٔأجسين ؾ واـال؛ اـتـة ؾ  تحح  واًيت

 !ضائـة ظفة ؤكهنا ؾاا تـيًسا

 

 ٔأو داؾحتػين اًػيت حلطهػص ت طفلػ تىػ  ؾه ٌَلايػة اشؤواة اٌَية هش 

 « ثوم ٔأم» اكنال ٔأضـة؛ هو فامي اكنال تيه رٔأيس ضف هتسأٔ  ؾ اًيت حلٔلس ئة

 مّعػار» ضػسيل  هػو اـتطػي اكنه و اًهػاِت  َرند  حػىت اذفػي ٕلهنػاء تت تـس

 ألزهػػص جااـػػة ضف ًيػػسرس ارصػػ جنػػوب ٔأكصػػ اػػ  جػػاء اطي «ضػػحيح

 تـػس دطوًضػا هل ألاػ  اعػاردات اػ  هارحلً  ٕايلد  يبئت اكن ًَعاًٌَل حلًـامصةه

 .اذايل اً ؼام ضس ألذرية الالته

 ؤأكَلػػاُل  ُأاػػانؽ فػػـؿَ  اٌَػػيةه تػػغ ؾ ػػسي يحيػػاَل  ٔأن جسيػػس اػػ  ظَػػة

 اًّسػيص ٔأاػسه ًػية أآثر اػ  اًُلصفة فنؼفاُل ه فيِئه ٔأس تـس وتسٔأُت  هاًهات 

 .يةاصين  ــتلساته احرتاًاا اً خيش ُزجاجات وَدددئاُل  واًعاوةله
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ػ  اً ؼافػػة جػػوةل ؤأث ػػاء  ؿَهيػػا جيَػػس اًػػيت اًعػػاوةل ؤأسػػفي ـةهياًّسػ

 وركػة وجػست هاًلػٌلر وُتػس ت اً خيش زجاجات تني ُلورون ومه ٔأضسكايئ

 اسهوسػةً  تحػسو اكنػال اًػيت اًوركػة ٔأذشُت  مث اًتتايل تلا  جفمـاُل ه ضلرية

 اسػ حةحلـ  اً ؼافػة؛ جػوةل وواضػَاله اًعػاوةل ؿػىل ووضػـهتا ٔأحسمه تبٔكسام

 .اذيواانت حبياة َأش َحهه ًالمشزئاز ا رية فوضوية حياة ااصٔأة ـتة دون اذياة

 

 ّلتػوى ٔلرى اًىػصيسّ  ؿػىل جَتاُل  اـزنل ت ؼي  ا  انهتياُل  ٔأن تـس

 اػا دعػة ٔأو ت ىيػة حتػاحلت اػ  ٔأنرث تىون ً  ٔأهنا ػ ناُل  واًيته اًوركة

 ٔأيًضػا ًصمبػا ًىػ ه افضوًيًّ  ًتاُل  اٌَـحةه ضف زاالهئم حلطف سؾونخي ظصفني تني

 ..ٔأحسمه ا  سلعال هااة وركة تىون
 اذيػاةه اػؽ دطػواة ضف كَػي يػزال وله يػصام اا ؿىل ًتاُل  ٔأ يمه ٔأفضي ًيتال هش »

 تساذًل ٔأن ؤأكتم ٔأنىّسه وؾه ٔأؿاين وله ٔأتبٔؾ ل ٔأنين ًو نٌل حلًثحاته ٔأتؼاهصه حلًلوة ٔأتؼاهص

و هَهش   داذًل ٔأنّ  ٔأكتم ٔأحسه ٔأاص  ؾ  يـؿ ل ؾؼميًا حعاًاا  ٔأؿاين اًيت اًهشاشة اًحـظ رٔأى ًو

 .كَي ؿىل اًشفلة ه ٔلشفلوا ااا

 اصارة تـَمون ًو أٓ ٍ و  هسنةه تال ٔأفىص ٔأؾزاءه   تـَمون ًو ًـ ة واًتفىري ٔأفىص ٔأنين ابٔسايت

ه يئٔأضسكا   اًحؤس ينهتي  ً  ًلسيمه يتتؽ ل واًىونه ازجعون اًخرش يَضيقه اًـاؾ ته؛ ٔأشـص اا

 ٔأجي ا  ٔأاكحف دامئًا ن ال ٔأنين تـصفون ٔأنمته اذياة ا  يَِئتاُل  ٔأنين تطسكوا ول تحىوا ل فبٔرجومك

 .ثتالم اًـيش

 تتمحوا له حلًُىفص يطفوين ٔأن ٌَـااة تتمحوا ل ؾيّنه دافـواه ؿ ةً  ترتهوين ل ٔأضسكايئ  

 حيػايته ضف ؾػ مك دافـاُل  فَـََعاًٌَل هؾيِنّ  دافـوا اًتـيتةه كطائسمه ضف تـاْس  وايتل د  ٔأن ٌَشـصاء

 َسريٍ  حادِث  ضف اكنال وفايت ٔأن ٔأذ وهاه سبٔفـهل اا حبليلة خت وها ل تحيكه ٔأيم جتـَوا ٔأن وٕا مك

 ٕا مك هاذيػاة ؾػ  اـػوت اذرتت نينأٔ  خت وها ل حصاتهه ضف فوكـاُل  داؾحين اًححص ٔأن ٔأوه ؿاِجص

 .ٔأيم وجنء
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ه كَي هّس وااه كَي هّسمت فَلسه ٔأساّلهم ً  هؾام ارغً  ٔأو معسٍ  ؾ  رحَوا ٌوظي   هبنّيٍ

 اػيّن  جـَػمت ٔلنػمك ٔأسػاّلمك ً  ارشلنه ٕال ج ِ أَ  وؾه يشء ه ًمك ٔأؾعيال ٔلنين ٔأساّلمك ً 

 .ٔأتًسا ٔأساّلمك ً  هشاه ه حسث ـا ه ا ٔأنمك فَو هحزي و  اصيظ

 ػه يتلدَين ٔأن ٔأجي ا ه يل يُلَفصَ  ٔأن ٔلجي ضَّوا ٔلجًله َضَّوا ٌَملاجص اًعصيق ضف ؤأنمت

 جيًسا واؿَموا ٕاًػهمكه ؾ س تشهصوين ٔأن ألمه اـت سه ٔأو اًىنيتة ٕاىل س تشهحون ن مت ٕان وم ل

 .ُتحين ول تتلدَين ل اذياة ًى  اذياةه تلدي حاًوال ٔأنين

دي  ؿىل االثص وزؾوا  واحًسا ًداارش  جيس ل ٔأن يدل اكن َا  ه اك ٔأن ؤأذ ومهه اـرشد

 ٔأن ٔأذػ ومهه ُنفًصا ًيتال اًفَتفة ٔأن ٔأذ ومهه اًـحادة صور اىتحيت ٔأرسَوا االثتهه ل يـع 

 .حلًلتي ؾ ه اصفاع ا  ٔأنل  ػ ؤأنه واطذائص اًح سكيات ضف يمك  ل ػ

اُل  ٔأنين تـَموا ٔأن ؤأهصر  حاوًال سيئًاه ٔأهون ل ٔأن ألكي ؿىل جيًساه رسًطا ٔأهون ٔأن حاًو

 اؽ حىت اًُلصتة هش  زس ٔأفهم ل ذهحاله ٔأيامن جتتاحين اًُلصتة اكنال ًى ه تينمك والاخنصاط بٔكؿاًت

 حلروف ٔأشـص دامئًا ن اله واًوسواس حلًوحسة ُأِضخاُل  يش مينه شيئًا ٔأجس ؾه يل اـلصتون ٔأكصب

 هجسوى تال ًى ه اًـاؾ ا  وانفش همصب ؾ  ؤأحب  ؤأتتـس ٔأرجت  ن اُل  سخة تال اً اسه ا 

 .ٔأحس يب يشـص ٔأن دون انن ه ضف اكًش حح تعاردين ػَاّل ٔأفنري

واه اكرثة فاًوؾ ه حلًوؾ  وإلفصاط ٕا مك  ل واًحالهػةه ادهػي اػ  حلًى ػري تدتـوا ٔأن حاًو

 ؿػاد ًػو ًػمك ُأكتػم اً اسه ؿَيه اؾتاد اطي اًتري  ٌَصوتني وانضموا هاًزواج ضف ٕال تفىصوا

 رًغا اد ون حنو يسفـ ا اًوؾ  تبٔن ًمك ُأكتمه نفص ضف تـملاُل  ـا ًساهواح نتاحلً  كصٔأُت  ـا اًزا 

 ..ؾ ا

اُل  تبئن ٔأكتم ؿَيهه ُأج ُت  ًىين كصاري اًلصار يى  ؾ واً اسه ؤأضسكايئ ٔأؾزايئ  ٔأنّ  حاًو

 ل اـػوت ضف ورقحػيت يتوكػ ه ل ً فص وُنصيه تنهتي ه ل رٔأيس ضف ألس ئة ًى ه اـمك ٔأحيا

 .ترتنين

 هي س يحسثه ـا ٔأتشّوق اً حييه جتسي س يضم وحدًا هحري اًـاًَم ه اه ِا  تسيؽٌ  اـشهس

 اصااء؟ ضف اًلارق وجتسي اقعمة رٔأيس ُتتوي ضلرية حفصة س ت سون

 ٔأجس ٔأن ٔأجي ا  ظوية حياةً  ؾشاُل  ٔأنين واؿَمواه ٔأانييت ُتللال فلسه فاتتتموا وجسمت ًو

ا  رمحته؛ ضف ؤأثق يشء جلك ػ سبٔذ  اًتٌلءه ضف س يحسث اا مه ُتمَوا ل حيتويينه ضلرًيا حّّيً

 «.ألرض ؾ  َاَودة ٔأنرث اننٍ  ضف اٌَلاء ٕاىل
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اته ؿسة اًصساةل كصاءة ؤأؿسُت  انينه ا  وكفاُل   رسائي تفجـين ل اصد

 اطي حلًلتػػم اًفَتػػفية اًػػصوا ت ضف كصاءهتػػا ؿػػىل اؾتػػسُت  فَلػػسه الانتحػار

ه يـػانون ٔأضسكايئ ه ٔلن تتاؤليت تثري ختتَ ه اًصساةل هش  ًى ه ٔأدُرس

 .اًترصية سخيي ؿىل ًوو ألاص ؾ  ٔأحس يتحسث ؾ ًى 

 ؿػػىل ُنتخػػاْل  اًصسػػاةل ٔلن تـليػػًسا يػػزداد وألاػػص هكااضػػة اًصسػػاةل هػػش 

 ؿػػىل الاسػػ تسلل ٔأو هضػػاحما دػػط اـصفػػة اسػػ تحاةل يـػػين ممػػاه اذاسػػوب

 ضػاحما هػي ـصفػةا ميىنػين ل حبيػ  ُنتخػال فلسه اًّسد س ياق ا  هويته

 !ااصٔأة ٔأم رجي

 سػػنرى ازيػػؽ اكن ٔأاػػس ًػػية ففػػ ه ُازدمحػػة وألفػػنر يػػؤـين رٔأيس

 اًفنػػون تػػسرس اًػػيت إلسػػىنسرانية ضػػسيلت ا «هػػاجص» اػػيالد تيػػوم احتفػػاًل 

 .اًلاهصة ضف ه ا ازية

 

 ..اًهات  رنّ 

 ق.اًعصي ضف ٔأانػػ 

 عه قصفػة تػوفري تعيؽٔأس   ًو  جفبٔة ٔأيم زارتين فَلسه أٓس  ٔأان! مّعارػػ 

ه ع اؾتػشاري ٔأهػصره اػزنيل ضف ألقػصاب وجػود يزجعهػا ٔأيم تـصف وحلًتبٔهيس

 .اٌَلاء ٕاىل
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 ن ػال ؤكنين اانً  ن اله اًتايل اًيوم ضحاح ا  اًـاَشة ضف استيلؼال

 ضف كسوت كس ن ال اًتـة فصط وا  ٔأنين انتشفاُل  انايمه ضف قزاةل ٔأظارد

ػػال اًعػػاوةله جبػػوار اً ػػوم  صيّ  تىػػ  ؿفػػه وجتػػسي وؾػػي سػػ تـادةا حاًو

 ٔأن حػػىت اػػانً  تىػػون ٔأن اـػػل ٔأؾػػصف ذعه ًفـػػي حػػىت اًنفيػػة اًعاكػػة

 .حلًتـة يشـصك ٔأنفاسم اًتلاط

 اـػزنل افػاتيح نتػزة ميػغ ٔأحس ل اًحابه ٔأحسمه فتح حىت اًوكال َاصّ 

 ٕاحػػسى ضف ضػػسفة هبػػا اًتليػػاُل  اًػػيت ضػػسيليت ه«جنيػػة سػػااية» سػػوى

 اًفصيػق ٔأؾضػاء ٔأحػس اكنػال اـَلمػورةه ٌَِفػَصق اًحض وسط حفالت اتاتلات

 ؾ اًػيت اًلػانون أةٓل ضػـوتة رمغ وهمػارة ٕاجػادة ؤأنػرثمه معػًصا ؤأنػ مه هاًفائز

ػقه جبتػسها ىتُلػصَ  ؤكهنػا خبفػة ًهػا تتتتػؿ اكنػال تػيه ٔأتًسا تـانسها  اـُنتد

 ٔأكػوم ون ػاله اًفَتػفة كتػم الٓداب  يػة ا  ألوىل اًت  ة ضف وكهتا ن ال

 شػاهسُت  وؾ ػساا اًخرشػيةه اًػ فس ؿػىل وتبٔثريها اـوس يل  ؾ  حب  تـمي

"اًلانون أةٓل" ػهور اس توكفين «سااية»
1
 اًػيت اًفنيػة فاـسرسػة اًفصكػةه اػؽ 

 ٔأجعحتػين ؛ ًىػ اًلػانون واتػزان هػسوء ؾػ  اًحـس ه تـيسة افموؿة ًها تند 

 دصػػي  رمغ اًهادئػػة وظصيلهتػػاه هػػاذراؾ  ؿػػىل اـُمػػّّي  واًػػوم ٔأنوثهتػػا ظصيلهتػػاه

 ًتطػاحة هتػسأٔ  مث تَـػة اكنػال اًػيت يػسها رمغه يلساوهنا اكنوا اًيت ألكاين

 هِل ونػةه اًـمػص اػ  ألرتـػني ضف ااصٔأة ٕلتساؾهاه جسيس ا  تـود مث اًىحول

 تـػزف اكنػال ؤكهنػا إليلػاع اػؽ يصكص اكن اطي جتسها رمغ هبسوء تَـة

 .اديتار ؿىل

                                                           
 والعزؾ لشرقًا التخت فً البارزة اآلالت من, وترٌة موسٌقٌة آلة: القانون ٔ

 .الُمنفرد
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 هػػسٔأت حػػىت انتؼػصُت  فصيلهػػا فػوز ؾػػ  اٌَج ػػة ٔأؿَ ػال ٔأن وتـػػس يوهمػا

 ٔأن دون وحػسها هبػسوء تصحػي ويه تحـهتا مث هنو اـشاهس فوانرص  ألجواء

 هتبٔداهئػػا مكـجػػٍة  اسػػ تلدَتين واًتتػػوجه الاحتفػػال اػػصاْس رفلاهئػػا تشػػارك

 ه تسأٔ  ه ا وا  اً فسه وؿؿ اًفَتفة ِلال ضف وظاًة هحاح  ًها وذهحاُل 

 اــتػاد اػ  ٔأضػحح ًىػ ه تيننا اًواحض مصاًـُ  فصق رمغ ضساكت ا وتسٔأت يشء

ػا جندؽ نأٔ  ـً  زساج» ؤأان هازػية اف ونػة اًلػانون ؿازفػة «جنيػة سػاايةه »ا

 .«سلصاط زساج» دامئًاه ؿًلد  يعَلون نٌل ٔأوه «اصي 

 

ػيصه ٕاىل «سػػااية» ٔأؿػػادتين ػػس ذهحػػال مث اًّسػ ـِ  تـػػس ٔأن اًلهػػوة ً ػػا ًُت

 اًػاليت اًنتػاء وحػسه  ه اسػ حةحلـ – شػسيسة تـػة حػاةل ضف ٔأنين لحؼاْل 

 فدػػسٔأت –ثتػػهوةل اًصجػػي فهػػم يتػػ تعـ  اًـمػػص اػػ  اًثاًػػ  اًـلػػس جتػاوزن

 :حلس تجوايب

 حسث؟ ااذاػػ 

 .فلط ُاتـة ٔأان يشءه لػػ 

 :كاًال مث ًثوانٍ  فىصْت 

 .اـهشتني اًصجال ٔأحس جصفلة اكنال اًلسميةه ضسيلتم رٔأياُل ه حلـ اس حةػػ 

ئػػم اـهػػشتنيه اًصجػػال اػػ  عاً ػػو  ذاك ا ػػي ٔأحػػة ل ٔأنػػين تـػػصف  ٔأًو

 اًصْسػ  اًػزي ٔأحصػاب ٔأتػًسا انتدػايه يَفػال ؾ اًـاديػةه الاتتتااات ٔأحصاب

 ؾػ  ؤأتتـس نتاحًله يلصٔأون ٔكهنم اذياة ؾ  يتحسثون اطي  هاـُطفد  واًشـص

 ظػػوال اتػػ تلمي دػػط ؿػػىل اًتػػري حيػػاوًون اطيػػ  حػػيت ٔأو اـثاًيػػة اػػسؾ 

 .اًعصيق
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 فىصة تلدي ٔأس تعيؽ له اًصجال ٔأش حا  اؽ دامئًا اشسيت! زساج   تـصف

 ل ٔأشػػارنهه ٔأن دون حياتػػه ضف َاطػػرييّ  كػػصارٍ  اختػػاذ ؾػػ  رجػػي يـجػػز ٔأن

 ذع ؤأاػهه تػهأأدو  رؤية حتة دعوة ه خيعو رجي ؾلَية ِفهم ٔأس تعيؽ

 ضف ادىػػًصا يتػػتيلؼون اكنػػوا اطيػػ  هػػؤلء ٔأهنػػم ٔأػػػ  ؛ٌَلثيػػان ا ػػري اً ػػوع

 ـسرسػ هتمه يػشهحون مث هإلفعػار اػؽ اٌَػن هوب يرشتون هضحاًحا اًتادسة

 اًطػفوف ضف وجيَتون اًفطي ٕاىل يطـسون مث هاًطحايحّ  اًعاتور حيرضون

 ٔأحػس ل اًتػلوطه اـػل اًفشيه اـل يـصفون ل اطي  ٔأًوئم مه ةهألااايد 

 ٔأحػس ل ممػةه تعصيلػة انؼمػة حياة ؿاشواه اـسرسة ا  اًهصوب بجصد  اام

 االثتػػهم جنونيػػةه ثّسػػؿة تػػصوظ ويه نلػػي ثتػػ يارة َػػقيتـ نأٔ  كػػصر اػػام

 شػيئًا يـصفػوا ؾ واذصةه أٓراءً  ميَىون ول يـرتضون ل همشتةه ظصيلهتم نؼيفةه

 ـوسػ يل  يصجتفػون ل ٕاٍهيػاه يػشهحون افضػة ٔأااه  ميَىون ول اًفَتفة ؾ 

 مه ؛شػػػيئًا هلػػػم تـػػػين ل اٌَوحػػػات ٔأمجػػػي حػػػىته روايػػػة هتػػػزمه ول هاندرة

 ِّ  سػالمٍ  ضف واذياة اًزواج تت اوز ل ٔأحالهمم حىته زساج   اجسًّ  وناًتلَيسي

 .اـلااصة روح ؾ  تـيًسا

 

 :كَاُل  مث هسواا  ٌلت ا  ذصىاُل 

 وَا  كال ٔأن اًيت رٔأيهتا يه ضسيليت اًلسمية؟ػػ 

 مث كاًال: هاتتتماْل مبىٍص ويه تضؽ يسها ؿىل زفها

ظػوية ورٔأيػاُل نتياُل ٕادداركه ًلس فتحػاُل دولتػم انػش اػسٍة ػػ 

 ضورة ًهاه تغ اـالاح اً يئة ل تُنس.
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 :اًفور ؿىل كاظـهتا

 !اذسي  هشا ِا  دؿمِ  هفضغِ  ا ه سوااػػ 

 ؾػػ  اذػػسي  ؿػػسم ضف رقحػػيت متاًاػػا لػػسرتُ  يه حلذػػصجه سػػواا تشػػـص ؾ

 هتػسللٍ  وهجػي  ضف نفرػال مث هفتاػسْت ؛ اطهص ت ًـاؾ تـيسين اًيت ألش ياء

 :وكاًال

 ص؟اـُفىِّ  ضسيل  حلل يشلي طيا ااػػ 

 :سبٍٔهتا

 ًالنتحار؟ اا رسًطا يسفؽ اطي ااػػ 

 :كاًال مث هاصتفؽ تطوٍت  ذصىاْل 

 .يُسٌَها ول ا ًل ااصٔأة يسية تني تىون ٔأنػػ 

 ًالنتحار؟ يسفـها اطي اا ها غِ  وااصٔأةػػ 

 : ٔأذين ضف مهتال

 .توجوديه يب اىتفيًا ًتال ٔأنم ٔأشـص ٔأنػػ 

 :كاًال مثه كسيم ؿىل جصٔأسها ااًال

 الٓن؟ حىت ٔأنتحص ؾ ـاذا ستتبًٔين والٓنػػ 
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 «سواا»

 

 :اذسي  ضف يه وتسٔأْت ه شـصها دطالت تني تبأناًل تتََاُل  ه ا

 ..اًختاظة هبش  ٔأحماه زساج   اذياة ٔأحة ٔلنينػػ 

 ٔأضػػوات وتصؾحػػه هاًل ػػاء اػػ  خيػػاف اذصيػػةه خيشػػ اػػزنلٍ  ضف وصُت 

 ضف ّلػػاولهتم فشػػَاْل ه فلػػط مبفهػػوهمم ػ يـصفػػون فيػػه َاػػ  ه ازػػاهريه

 .وحصييت ٔأفـايل يصفظ  افدؽ تبٔند  ٕاكناؾ 

 هظصيلػ  مكَاُل أٔ  ؾام رًغا ًوى ه هلم حلًنت حة اكرثة اكن اـوس يل  اـهس

ه اـىصوهػػػة اًفتػػػاة ؤأضػػػححال  ؿالكػػػيت انلعـػػػاله طع ٔأهػػػمت وؾ اـُػػػ َحةد

 رسػص ؿالكػة تتـػسى ل اـزنل ادتبٔفص  ؿالكيت ؤأضححاله ؤأكاريب تطسيلايت

 ٔأؾطػايب اهنيػار ٔأدفػؽ ن ػال ٔأنين اًوحيس اًفصقه فيه ويبٔه ي ام فنسقٍ  تبٔفصاد

 هاًصحيػي اؾتػسُت  مث اًوكال ًحـظ حزناله وم ل ًى  اـهمه ًحلايئ رضيحةً 

 اًلػاهصة ٕاىل اًهػصوب ؾػين رًغػا وكػصرُت  ه"اـ طػورة" اػ  ٔأان رحَػال حىت

 .ٔأحة اا صراسة وحسي

 ؾين يحح  ؾه ٔأحس ؾين يتبٔل ؾه اس تثناء تال ازيؽه ازيؽ ؾين ختىلد 

توا ٔأهػػًل ٔأن وْسـػػاُل  تػػيه ٔأحػػس  ضف ِاػػالُّ  ٔأنػػين وكػػاًوا ادتفػػايئ ذػػ  نػػشد

 كايػػة ضف ألاػػص اكنه اذػػ  فصيضػػة ٔأؤدي ؤأان ه ػػاك وُدفنػػاُل " اًتػػـودية"

 الُّ ِاػػ مث اذػػ  فصيضػػة ٔلداء ذهحػػاُل  يوًاػػا ُأضػػًّلِ  ٔأهػػ  ؾ اًػػيت ٔأانه اًتػػرصية

 !ه اك

 كيػس ؿػىل ؤأان ؾػزايئ وكدَػوا هوضػسكوها اًىشتة اتتىصوا اًختاظة هبش  

 .اذياة
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 فألشػزاص هتمت ل ؾ مه يتزىلد  رسٍص  ٔأً  س ت س ٌَحؿ ظصيلم ضف

 ٔأن كتػػوة رمغ ظصيلػػ ه ٔأمكَػػال وهىػػشا هأٓانػػال شاهبػػ هحلقٍ  واذػػؿ راحَػػون

 .تُصزق يَح   نالوأٔ  جنازتم يُش يـوا ؤأن اذياةه كيس ؿىل ؤأنال ٔأهغ يسفنم

 ن ػاله وكػاٍس  قصيػٍة  ِلدػؽ ضف انعوائيػة فتػاة ن ػال دراسػ يت تساية ضف

ػػا اكن هػػشاه اـتـػػة راقػػي ًػػلك سػػهاًل  ضػػيًسا ـً ػػا ٔلتػػبٔكؿ كػػو ًّ  داف ـً  ؿػػىل زسي

 تلدػي ل اًػيت ٔأفـػايل ردود اػ  خيػافون اكنػواه ٔأحػس اػين يلػرتب ؾ اـسي ةه

 .اـفاوضات

 اكنه «اـه ػسس يوسػ » يػسؾ  جػير  حيايت ضف ػهص حىت ؿااان َاصد 

ٔأوادػػص  ضف اشػػهور ٔأؾػػٌلل رجػػي اؼهػػص ه ضف اجػػسًّ  انؼًمػػا هم سًسػػا حلًػػا

مص ا  اًثالثينات ـُ  اػصة اػ  ٔأنػرث ٔأاػايم ػهػص ٌَموس يل ه اًوحيس شلفهه اً

 ن ػال تػهه اصفـػة فتيػات ه ًَػَوع رمغ اـه ٔأُتسث ؾ اــهسه تسريحات ٔأث اء

 ٔأان فبٔتؼاهص ٔأاايم يؼهص حىت ته فىصأٔ  ٔأحسه يـصف ٔأن دون ًى  هته اـجحة

 .حلًالادالة

 ٕلحيػاء اًعػالب تػحـظ الاسػ تـانة اــهػس ٕادارة اػ  ظَػة يػوم حػىت

 حلًنتػ حة متاًاا اصفوض هشا اكن"ه اًشٌليل اًتاحي" تػ فيَته ضف ذاص حفيٍ 

 لث ػنيا ميػغ هو واكن اًلواننيه ه فوق واًتَعة اـال ًى ه اــهس ٕلدارة

 .تصحية جلك إلدارة فوافلاله ثتزاء

 ٔأذػ ان مث هاًـػادة كػري ؿػىل اــهػس اػسيص جصفلػة جػاء اًتػسريحات ؤأث اء

 الادتيػػاره ؿَػػهيم سػػ يلؽ اطيػػ  اقؼػػوػني ــصفػػة كوناتشػػوّ  ن ػػا حلٔلاػػصه

 سػ تحسد اًتػسريحات هػش  ٔأن اـسيص ً ا سٔأند  تـساا حبٌلٍس  اًتسريحات واضَ اف

 افموؿػة يتػاتؽ يوسػ  واكنه تػوتصي رمغ ًٔلاص اتحمتة ون اُل ه اـُرتاري 
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ُـّ  َ  ٔأن رمغه واحض اهػامتمٍ  تـػسم ي ؼػص اكن ٕايلد  نؼصاتػه اجتهػال و ػٌل ًى  ؛جد

 اًتػوتص كايػة ضف ن ػال ذع واؽ هواـسيص هو ٕال اـشاهسي  ا  ذاًية اًلاؿة

  .اً اس االيني وسط ٔأؾزف ؤكنين

 وؾ ٌَجميػؽ تػماتت  ٔلنه حلًهزمية فشـصُت  اًلاؿةه ا  دصج حىت ساؾتني

 نطػػ  تـػػس اًلاؿػػة ٕاىل اًـػػودة مث االثتػػ  ا تتليػػري اـػػسيص ٔأاػػصانه يل يحتتػػم

 .خيتارين ً  حلًتبٔهيس كَُاُل ه حزن حاةل ضف ؤأان ٌَلصفة شهحاُل ف ساؿةه

 ٔأن وكدي اًوركة ٔأاتماطي  اـسيصه سوى هبا يى  وؾ ًلاؿةٕاىل ا ؿسان

 :كال اً حبٔ  ؿَي ا يلصأٔ 

 ؿَهيم وكؽ وـ  ؿامه ثشلكٍ  ٌَمجموؿة احٍ جن تساية يه اذفة هش » -

 اػ  ًىػ  هاراضة اذفالت نصفظ حن  ذاصه ثشلكٍ  الادتيار

 جيػة الادتيار ؿَيه يلؽ ؾ  اَ  .ً  احمك فصضة نصفظ ٔأن اد ون

 ًىػ ه فشػهل يـػين ل فهػشا هْلتَ  ظاتؽ ذات حفة ٔأهنا يـؿ ٔأن

 وكػؽ اطي  أأاد  ٕلاننياتهه اناس حة تىون ل كس اـعَوتة اـوس يل 

 يه اذفػة هػش  تػبٔن ؿػؿ ؿػىل يىونػوا ٔأن فـَػهيم الادتيػار ؿَهيم

 «..ٔأنفتمك ثختواتُ  ٔأن فـَيمكه ظوية ًفرتة اًطحافة حسي 

 وتػسأٔ  نؼارتػه اـػسيص ارتػسى مث ٔأحمػاه ل اًػيت اًتريفة اًسٌلت ا  واًى ري

 :حللدتيار

 ـةسػ يَ هشا.. اًتاهتفون ضاحدة هش .. اديتار ضاحة هشا» -

 ضػاحة وهػشا.. اًـػصيب اً اي ؾ  اـتؤول وهشا.. اصرااز ؿىل

 «..اًىٌلن
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 وؾ الةٓل نفػس ؿػىل اـػ  يَـػة اطي ضػسيل  ادتػار هػزمييته تبٔنػسْت  ه ا

 :كال مث ًثوانٍ  ومصال اًوركة يلَق ؾ ًىنه خيتارينه

 «.إليلاع س تسيص جنية وسااية» -

 اكن ًى ه الادتيارات ؿىل اـحاَش كري اًحـظ اؿرتاض وتسأٔ  هكَياًل  مصتاُل 

 .اين حىت ازيؽ ا  واحض اؿرتاض اًفصكة ٕلدارة ادتياري

 

 :كال مث هتتَـمث جسيس ا  الاْس اـسيص كصأٔ 

 ٔأان حػال ٔأيّ  ؿػىل ٔأاانـػهه ؾ ؤأان ذع ٔأراد هػو دعبٔه حيسث ؾ» -

 «.ألاور زاام ٕادارة ؿىل سااية كسرات ضف ٔأثق

 :يلول وهو اًحَحة اـسيص ٔأهني  حبزم مث

 ادػل ٔأاػام اػ  ذاضػة سػ يارة سػتنلَمك ضحاًحا اًتاسـة ضف كًسا» -

ااس حريو
2
 «.تتبٔدصوا له اًشٌليل حلًتاحي اـه سسني كصية ٕاىل 

 له تيػام اـ تطػ  ضف ٔأان ن ال واـارض اؤيسٍ  تني وااه ازيؽ رحي مث

 ا ػي حػزن حػاةل ضف ٔأان ول هاًفصكػة ٔأؾضاء مض  لدتياري فصح حاةل ضف ٔأان

 اًػيت اذػاةل اـ تطػ ه ٕانه اذفيه ضف يشارهوا ً  ٔلهنم حلنىتار ارحَو  اطي 

ه حلًهزميػة تشػـص ٔأنػال ول حلفػس تشػـص ٔأنػال له ِلسك ذؼات ضف جتتاحم

شه اٌَون رااديه حلهال اًوحيس شـورك َدق وُاَشود ـَ  .وألرض اًتٌلء تني ُا

 ..حلًلس وس يحسث حسث فامي ٔأفىص ؤأان اكاة ًية اصت

                                                           
 نٌل ضفة على ٌقع الذي المصري والتلٌفزٌون اإلذاعة مقر هو: ماسبٌرو   ٕ

 عالم إلى نسبة   االسم هذا علٌه وأُطلق 9ٙٓٔ ٌولٌو ٕٔ فً أُنشئ وقد, القاهرة
 .المصرٌة اآلثار هٌئة رئٌس كان الذي" ماسبٌرو جاستون" الفرنسً اآلثار
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ا ٕايلد  نؼصت ذهص هتاه  ا سواا ؿادت ـً  كػس اً وم ؤكن فتؼاهصُت  هزسي

ةف  اينه متغد  ه حلر ػي يشػـصنَ  ٔأن دون يواًتـػّصِ  اًتحػسث حيحػن نتػاء  َمد

 :فواضَاْل  هؤلءه ا  اكنال وسواا

 وؾ ػس اهجػسًّ  اتػوتصة ن ػال ضحاًحاه اًتاسـة حىت َأَن  ؾ اٌَية تغ ضفػػ 

 يىػ  ؾه زاػاليئ اػؽ اًتػ يارة رهحػال مث هااسػ حريو ادػل ٕاىل وضَال اـوؿس

 واًطمال ُتصن او ه ٔأؾٌلل اسيص اؽ فلط اتاؿسيه اكنوا اس تلداً اه ضف يوس 

 ..اراص تـاـه اشلول ُه  ه اًت يارة ضف  اـوك  ؿىل اـُهمي  هو اًتام

 !إلسىنسرية تواتة مث.. ساؾتني.. ساؿة

 يصجتػػ ه فصاًتػػ يػػصؾحين حلٕلسػػىنسريةه ًػػوَؾيت تـػػصف ًػػو زساج   وأٓ ٍ 

 ًعاـػا إلسػىنسريةه راحئػة َأُم  ؾ ػساا فلػط ويعمػن هاًعصيق ضف ؤأان كَي

 !واحسة ـصة ًوو زرهتا ٔأه  ؾ ٔأنين رمغ هاـسي ة هش  ضف اذياة مت يال

 اًعػػصقه اـحػػاينه ْلتَفػػةه ه ػػاك ألجػػواء اـه سسػػني؛ كصيػػةٕاىل  وضػػَ ا

 أٓدػص وظػ ٍ  ضف ٔكنمو  تشـص حىت تسذي ٕان اا دامئًاه يحتتمون اً اس حىت

 حسيلػة ضف نتػري ن ػا ٌَفػيالد  اًعصيػق ضفه واًىئيحػة اـزدمحة تضت ا ؾ  تـيًسا

َ  ويتػار ميني ؿىل وادوافة واـاجن ٔأدساره واسـة  رصػم ثتػ تان ه ػاك صهَمػاـ

 اػ  ٔأاتػار تُـػس وؿػىله هحػري اػايئ اتػ حح اـ تط  ضف اً ادرةه ألزهار ا 

 سػ يلام اذفػي ٔأن ؾصفنػا ه ػاو  تلداً اهلسػ   جػاهز اكاػي اّسػح اًفيالد  حلب

 .واًعاولت اًىصايس ي ؼمون اًـٌلل وتـظ اـحله ذارج
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ه اػ  اًـمػص اًثالثينػات ضف سػ يسة اسػ تلدَت ا حػىت اـحل دذَ ا ٕان واا

 ت ػا رحددػاْل  اذػسي ه ضف اًهادئػة وظصيلهتا تبأنكهتا ٕاجعايب ٔأاثرْت  همجية اكنال

ه اٌَػية انتطػ  ؾرشػ اًثانية ضف اذفي ناكه اًلصف تتوزيؽ ارسم ٔأاصت مث

 اًّسػيص ؿػىل جبتسي راياله االثص ذَؽ حىت ٔأس تعؽ وؾ اًلصفة فسذَال

 .معيق نوم ضف ورحال

 ؾ ػس اجدـ ػاو ه حلًلػصف اراضػة اًهواتػ  ؿ  اـسيص ٔأيلؼ ا اًـاَشة ضف

ػا سػححي كػال مث هاًتحفػّي  ػٌلت تـػظ ؿَي ا ٔأًل ه ؾرش اذادية ـً  ضف مجي

 ارتػػسياُل و ه اذفػػي االثػػس ًحتػػسي ًلػػصفٕاىل ا ؿػػسانمث  حاًحاهضػػ  اًـػػاَشة

 ؾه اًطػػحاح ضف اسػػ تلدَت ا اًػػيت اًتػػ يسة يل ٔأؾعتػػه اطي اًصْسػػ ّ  اًفتػػ تان

 اًهػات  ؿػىل اـػسيص عَحػاُل ف  اهجسًّ  وكطري اًؼهص يؿار  اكنه كطته تـجحين

 .يحالِ  ؾ ًىنه حلٔلاص ؤأذ ته

ه ازيػؽ انتدػا  ًفػال يحلًفـػ اسػ تعـ ا اًـػزفه وتػسٔأان هٌَحفػي دصجاُل 

 اكنػال هىػشا حلذضػوره اشػلوًل  اكن يوسػ ه ٕايلد  يَتفال ؾ ذع واؽ ًى 

 .فهيا اصاكدته اس تعـاُل  اًيت اــسودة اٌَحؼات ضف ؾ ه نؼصيت

 ضف سػػاحص اـػػنن اكًضػػيوفه اذفػػي تل ميػػة ً ػػ ـم وؿػػسان ؾزفنػػا انهتػػي 

 ؛أٓدػص ؿػاؾٍ  ضف ن ػا ؤكن ػاه اذسيلػة ؿػسا هوحلرػارج حوً ا اتم هسوء اـتاءه

 ؿػىل تلػسريت يش يس ازيؽ اكنه ً ا اكططة اًعاوةل ؿىل رفلايئ اؽ َتاُل جف 

 :يلول ٔأحسمه ْسـال حىت هحلًفت تان ٔأشاد اام اًحـظ اًفصكةه ٕادارة

 «!كدي ا  ٔأنوثهتا نالحغ ؾ هي  اًصيفية هش »
 كدي ازيؽ يصاكة و ٍص  اـننه روؿة ٔلس تىش  فشهحاُل  هحلـَي شـصت

ه ٔلتتـػس اًزحام وسط ا  نفص ٔأزسق ٔأن اس تعـاُل  زسكته ؿىل ي لظد  نأٔ 
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 اػػ  كَػػية ٔأاتػػارٍ  تـػػس ؿػػىل اكنه ًححػػصٕاىل ا اجتهػػال مث اًحواتػػة اػػ  دصجػػال

 .اًفيالد 

ـِشه اًصتيؽ هواء  ضف اًلمػص اًصتيػؽه ونتػ مي اًشػ تاء ًتػـة تػني ازج اـُ 

 سػ يعصته ًيفػصض تلػوة اًطرور يرضب نَشوة حاةل ضف واًححصه توه ه ٔأشس

 ..ؿَهيا

ا ؛اًصاي ضف اذشاء وـة قصز  سػ  سريال اًتػاؿة هػش  ضف ٔأان ٔأهون ل ـو

 !اًـرص

 اـػانؽ واػاه ضػسري ا  يدغد  ل اًهواء ٔأن شـصت ًى  هاذشاء ذَـال

 حػصة ٔأان هػاو ه ًشـصي اذصية رتهاُل ف ه وؾ ٔأنتِ هاًطسر حٌلةل ذَـال! ٕاذن

 يتَطػص ٔأحػس ل ه ػاه اًعحيـػة ينًتضاجـ الاس تـساد ٔأمتَّ  ؿىل ٔأان هاه الٓن

 اكن نػٌل اًػصكص اػ  ٔأحػس مي ـػين ًػ  ه اه ٔأيخ يفـي اكن نٌل جتسي ؿىل

 ..ٔأيم ختشاها اًيت تغ اً اس ؾيون ادتفال وه اه ٔأيب يفـي

 ..حصية ٔأت فس ٔأان! اذصية

 

 :نتف  ؿىل ورضتتين جسيس ا  ٕايلً  نؼصْت  مثه سواا مصتاْل 

ً  تت تسرجينه وكسٍ  ِا  ع  ػػ   معيػق؛ نػومٍ  ضف تلػسو مث ٌَحػسي ه ادامئ

 !ً شهة هيداه إلسىنسرية ٕاىل اش تلاُل  الٓن ًىنين

 :ٔأجدهُتا

 !جنهيات مخس ٕال اـ  فـَيسه اد ون هشا ؾ  نفِّ ػػ 

 :تاظ ويه كاًال

 .حلٔلاص ٔأان يؤأتىفد  لجئًا سبٔؾت ك ومه لػػ 
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 :ذصىاُل 

 .ه ا ا  ٔأذهة ً ه اجَصػػ 

 :خبحٍ   سبًٔال

 اتبٔنس؟ػػ 

 :اـزنل حلب ٕاىل تت ه ويه فرصدال نـم؛ ٔأي جصٔأيس وابُٔت أٔ 

 اتػػصنين! وكػػس   ارمحػػين اقتطػػايبه حيػػاول زساج! اً  ػػسة! اً  ػػسةػػػػ 

 !وشبئن

 :لحلهتا

 ..اوافق.. اوافق! ِل ونة   اهسٔأيػػ 

 :ذصىاْل 

 .تتبٔدص ل حلٔلسفيه سبٔنتؼصكػػ 

اْل   .دصجال مث حيَهتا انتطار تـس اا كدة ٔأنف  كَدَد

 

 هػػش  تػػبزٔسين ٔأحيػػااًنه تػػزجعين اكنػػال ًػػو حػػىت وظصيلهتػػاه لًهػػاد ٔأحػة

 يؼػ  يـصفنػا اػ  ه ووحػسهتاه كَمػا هشاشػة رمغ كوهتا وتبزٔسين ألرتـينية

ة يزجعين ل ألاص قصاايةه ؿالكة ضف ٔأن ا  حلًّا تدل ؿَيم ميصون ٔأشزاص فَـثَمد

 ؿَي ػا يَُمػ  انً ٔأحيػاه اذيػاة ًىااه اًطساكة ل اذة هو هبم جيمـم اا ٔأن ًو

َفػػ  كَوت ػػا ٔأضػػاب تـػػساا ٌَحػػة تطػػَح ثشرطػػياٍت  اًلػسر ـَ  ل فبٔضػػحح ا هاً

ه الٓلم تػغ ضف ً ػا تتػخدوا اطي  ؿىل اطنة ه اطنةه ٌَحة حن  نطَح

 وحيات ػػاه كَوت ػػا اسػػ توظ وا مث ؿسيػػسة ّلػػاولت تـػػس حيات ػػا اكتحمػػوا اطيػػ 

 ٔأن ػا وتبٔنػسوا كَوت ػا ا  َدىوامت وتـساا وحلٔلايه حلذياةه حلذة نؤا  جـَوان
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 ميىػ  اًػيت ألاننيػة جػلك ؾ ػا رحَػوا وجودمهه ضف ٕال اذياة نعيق ل ٔأضحح ا

 اػ  ًيرتهػوان سػ حقه ممػا ٔأشػس وتػؤس ػػالم ضف ًيرتهػوان ؾ ػا رحَػوا وضفهاه

ه اصتني الٓلم اصارة ً تشوق نـود ألاي طة تشوكنا تـسااو ه ػالانا ضف جسيس

 ٔأن ػا نـصف ن ا ٔلن اه ضاحد ا اطي اً سم ًشـور واًثانية هوحسان ٔلن ا ألوىل

 نػتـؿ ؾ وواكـ ػاه ًـلوً ػا نت دؽ وؾ وحاًو ا جازفنا ذع واؽ ٌَحة نطَح ل

 اٌَـ ػةه واًكٓتػة واًوحػسة اذػزنه الاحتيػاج ؿىل اٌَـ ة ؛اًتاتلة جتارت ا ا 

 .نحسأٔ  ٔأن كدي انهتي اه اصمي   كَحم وؿىل كَي ؿىل

 :اـزجع تطوهتاه اطهص ت ضف اًتام قصطف ا  اًهاتفية مبنـهتا وااس ٔأنلشتين

 .إلسىنسرية ضف ضسفة تصاها ً  فيَتوفه   هياػػ 

 .ٌَزنول جتهدزُت  مث هوهجها ضف اًهات  ٔأكَلاُل 

 

 فلػس واحػسة جسمػة ٔأنعق ؾه جنونية ثّسؿة تتري ووـادهتا اكنال اًعصيق ضف

  ػٌلت اػؽ ت فـػيه اذػصة اًفػصق اػ  صكػةًف ٔأق ية جسٌلت اتبٔثصة سواا اكنال

 !«تيال وتال فَوس تال تزتوجيين رح ٕانم يل كَيت ـا تتشهصي» ألق ية

 ضف حليل يشػػلي اكن واهامتااهتػػاه اًفصكػػة ؾػػ  فتػػبٍٔهتا هٌَسػػٌلت انتمػػاُل 

ه الانتحػار رسػاةل ضػاحة اـتػىني اطػري ٔأمههػا هٔأسػ ئة ِؿسة اٌَحؼة هش 

 ؟«إلسىنسرية ضف ضسفة تصاها ً » ػػت سواا تلطس اكنال ااذا واًثاين
 :فتبٍٔهتا ألس ئة دصي  ٔأُتمي ؾ

 سواا؟   تلطسي  ااذاػػ 

 اـػل ٔأؾػصف واًليػادة؛ اـوس يل  اؽ اًتام وحللنسااج سٌلؾ  تـسم تؼاهصْت 

م ٔأن ا  دوفًا سؤاع ٔأحسمه يت اهي ٔأن  .ٕاجاتته تـؤ
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 «يم؟هِ  ن ا هي  تتشهصي»  ٌلته اًلوي اًطوت ذو اـلين واضي

 .تلطس    ااؾ جسيس ا  وسبٍٔهتا اـوس يل  فبٔكَلاُل  ٔأُتمي ؾ

 

 :ألشلص شـصها تني يتوكدي اـتسافؽ اًهواء ترتك ويه ثترصية

 اًليػادةه ضف حلرؿػة ااػصٔأة ٔأانه اًتػاؿة ضف اػرًتا هيَو 17١ ٌَتو جتاوزانػػ 

 ؛اٍدثيػي جتيػس ل ٔأنػم تـػصف ل ًىنػم تـصف ٔأيًضا ٔأناله جيًسا هشا ٔأؾصف

 ٔأن تؼػػ ه اــصنػػة تسايػػة كدػػي همػػزوم تعػػي ضػػسيل ه   خسيػػ  ممثػػي نػػالأٔ 

ا اكناؾ ا حٕلاننم ـً  قياهبػاه اػ  تـافيػال ؤأنػم اػصميه ٔأاػص جتاوزت ٔأنم مجي

 خسيفػػة اًىػػشب ضف ظصيلتػػم اًىػػشبه اواضػػة تتػػ تعيؽ ل وـادتػػم ٔأمحػػق

 .وادتشةل

 تطػسق ل هًإلسػىنسرية ذهحػال  ػٌل تزتي  ًزال اا زساجه   تنتها ؾ

 اًتواضػي اواكػؽ ؿػىل ع اًطػور ٔأمجػي تنرشػ اهامتاػم ِحػيََغه نطسق  أأن 

 ٔأنػمه حلزػيالت ّلػاط الٓن ٔأنػم اددارها تصيسه اذت  اوات اؽ الاجامتؾ 

 ادنتػػ ية واًـالكػػات اكػػسرات ضف إلفػػصاط اػػزد ه ٔأنػػمه وحػػسك ًتػػال

 تلػول ٔأن تصيػس حلًضحط؟ تصيس ااذاه واًـمي اصراسة ضف اًتـة حس وإلهناك

 اًؼهػور تصيػس! فصاكهػا تـػس يَُمػال ؾ كَحم ٔأن! كَحم ضف يؤثص ل قياهبا ٔأن هاً 

 تػساذغ اػا شػيئًا ٕان !تـػاين ٔأنػم تؼػ  ل يك فلػط يػصام اا ؿىل تبٔنم دامئًا

ه ذػسؿم ٔأان ٔأؾػصف ضػسكينه محلػاء حػيغو ه ضسيل    ٔأمحقه متاًاا مُتعد 

 .لموالٓ  اذزن كتوة تـصفه كَحم ؿىل اًلياب كتوة تـصف يه حىت

 حيػػاة وتػػسٔأت رحَػػال يه تنتؼػػصه ًزػػال اػػا ٔأنػػم زساج   اشػػستم

 ضف تنتؼصهػػا واكًفػا ًزػػال اػا ٔأنػال! ؤأنػػال ْلتَفػةه ؤأحػػساث مبواكػ  جسيػسة
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 اػاه تنتؼصها ًزال ااه تبئت ؾ ًىاا دامئًا فيه تتَلوا ٔأن ؿىل اتفلمت اطي اـنن

 ساًشػم ٔأضػاءْت  ًػو حػىت تػبئت ًػ ه ؾػودتىٌل ٔأجػي اػ  اًػومه ختَق ًزال

 ميػغ الػواًرا ؤأضححال واًلمص اًشمس ااتَىاَل  ًو حىت تبئت ً  ت  احمه

 تػبئت ً  ألرضه ضف َا  ٔأفضي ٔأضححاَل  ًو حىت تبئت ً ه ون وزها ألرض

 تطػػفاٍت  اًتػػيئة ضػػفاتم تػػسًالد  همػػٌله تلػػريْت  وهمػػٌل حياتػػم جػػسدتد  همػػٌل

ػػوه حتػػ  ة  وتػػمت ػ يسػػيتلدد ه ذنوتػػم ؾػػ  ًُتَىفِّػػص ضػػواـة ضف انـًزػػاَل  ًو

 ضف ؾاػا واحب  ألرض ضف ااشه تت تلدغ ًو  تتلدَها ً  ًىاا ويت تلدغ

 يه ٔأتًساه تبئت ً ه فـَال همٌل تـود ً  جتسهاه ً  ٔأنم ستبٔند  ًى ه انن ه

 ظصدتم تهه تَُمص اا ألساس ا  يـ هيا له تنتؼصك له ضسيل    تنتؼصك ل

 ٔأنال ٔأتًساه ؾودتم ضف ٔأاي تال ظصدتمه اد ة ا  ٕاتَيس ُظصِدَ  نٌل جنهتا ا 

ٔلتس ؿَيه اـلضوب  .تبئت ً  ٔأهنا ع ٔأكتمه ًو

 :يلول اـليّنِ  اكنه اـوس يل  ضوت رفـال مثه س ي اريت ٔأشـَاُل 

 «يطوم اذة ؾ  كصر َالصوم اكن اًٌل   ؾحس »

 

ه ٔأتػًسا حلريػس ًويتػال اذػة اسي ػة إلسػىنسرية اًثلػص؛ ـسي ة وضَ ا

ػثَ  ًىػ ه اذػة رونيلسِّ  ألثص ء ٔأن ٔأؤا  ل انوأٔ ه ألثص ء اسي ة فـحاريس  ةمد

 وصُت  اـسي ػػة سػػاحي ؿػػىله اذػػة ؿػػىل يـيشػػون إلسػػىنسرية ضف فلػػصاء

ه وافرتكػوا يفرتكػوا ًػ  ٔأهنم ػ وا ٔأشزاص ةمد ثَ ه اذة كطص االيني وانهتال

 ُتعمػال ه ػا ٔأحػالمه واهنزاػوا اًؼػصوف ا  ٔأكوى ٔأهنم واػ ُّ  ٔأشزاص ةمد ثَ 

 ؾه اًـشػاق ذصػنت تنَس  ؾ اـسي ة هش  جسرانه تتحلق ؾ ه اك ؤأانيات

 وه ػػا وؾػػود ه ػػاه ادسيػػسة حلًوجػػو  تتدػػسل له ؿَهيػػا اـىتوتػػة ٔأسػػااهيم متػػحِ 
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ه ألذػػري اٌَلػػاء اكن اـلاتػػي اًعصيػػق وضف ألول اٌَلػػاء اكن ه ػػاكه ذػػشلن

 الاؿػػػرتاف تػػػبٔىه واطهػػػص ت حلذػػػة ٕالد  تـػػػرتف ل اسي ػػػة إلسػػػىنسرية

 داػوع ؿػىل ٔأيًضػا يشػهس زسكة حارٍ  ؾ اقٍ  ؿىل شهس اطي فاـوجه ت يانحلًن 

 دعػوات ٔأيًضػا يـػصف اًـشػاق دعػوات يـصف اطي اًشاظئه ازسًّ  حاركة

 كطػص ٔأتػًسا تػنَس  ل اًػيت ألااه  ؿشتتنا مكه اذزي ة ٔأكانهيم ودنسنة اًصاحَني

 تػنَس  ل دؿائ ػا ْسـال اًيت ألااه  هه واًتٌلء واًىنائس اـتاجسه اذة

 .ٔأتًسا

 :سواا كعـتين ٔأفنري حدي ا 

 الانتحػاره ضف ٔأتػًسا يفىػص فَ  حلٕلسىنسرية يـيش ٔأحسمه ٔأند  ًو ٔأػ ُّ ػػ 

 !اًتاحصة؟ اـسي ة هش  ضف يـيش رسص ٔأي ينتحص هي 

 :فلاظـهتا اـحسأٔ  ؿىل اؿرتضاُل 

 ٔأن فائػػسة اػػا حلٔلاػػاه ه يتـَػػق ل كػػصار الانتحػػار ٔأن تفهمػػني ل رمبػػاػػػػ 

 اػ  يـػاين اـ تحػص ٔأن ٔأػػ  ل! ادحػمي اػ  كعـػة كَحػم وضف اد ة تتى 

 اـ تحص ضسيليت   ؛ضسر  ضف ضيقٍ  ا  يـاين وحلًتبٔهيس ًى ه اًتى  ضيق

 فلػس خسيفػةه حلهتػة ت ؼػصة ًها ي ؼص تيه حن  ًها ن ؼص نٌل ًٔلش ياء ي ؼص ل

 :ضاحما يلول الانتحار رسائي ٕاحسى اصة ذات كصٔأُت 

 .«ٔأنتحص ً  حيحين ٔأنه ٔأحس كال ًو»

 :تلول ٕاحساه  ٔأدصى رساةل وضف

 .«نفص ٔأريم ً  ادّسه هشا ضف يل ٔأحس اتتتم ًو»

 :كال ؤأحسمه

 .«نفص ٔأكتي ً  ٌَـشاءه ودؿاين ٔأحس يب اتطي ًو»
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 :كال ٔأحسمه ٔأدصى رساةل وضف

 ٔأنتحػػصه ًػػ  اـتػػاء هػػشا اًتػػٌلء ٔأاعػػصت ٕان تتػػمـين؟ هػػي ؼ  »

 .«تتمـين ٔأنم رساةل سبٔؾت ها

 :نتة ؤأحسمه

 .«ٔأدصى د ازة داؾ  ل ظوييه زا ٍ  انش رويح ؿىل حساًدا وكفال»

 : جوخ فان فنتنال رساةل ٔأشهصمه مث

.«اًحؤس ينهتي  ً »
3
 

 ٔأحػس ل اـ تحػصه تػه يفىػص فػامي يفىص ٔأحس ل سواا؟   قصيًحا ألاص يُـت  ٔأل

 مب ؼورها ش ياءالٔ  ؿىل حنمكه انػصي  ِلصد حن  ًهاه ي ؼص نٌل ًٔلش ياء ي ؼص

 ضف ؤأان هوادٍ  ضف ٔأنػػالِ  اذليليػةه حلــػاانة يشػـص ِاندػا ٔأحػس ل ًىػ ه ارػاريج

 ًػ  اًطػحاح ضف ِات ػا ًػو ٌَـػاؾه شػيئًا منثػي ل حن  أٓدصه وادٍ  ضف واًـاؾ هوادٍ 

 .سواا   ٌَـاؾ يشءٍ  ٔأي منثي ل حن  ٔأحسه مبوت ا يـصف

 

 .سواا ذصىال

 

 

                                                           
 وُصنِّؾ 8ٖ٘ٔ مارس ٖٓ فً ُولد, هولندي سامر: ؼوخ فان ولٌم فنسنت   ٖ

 نوبات من عانى, التشكٌلً التصوٌر فنانً أشهر وكان االنطباعٌة فنانً كأحد
 وُتوفًّ – المختلفة النظرٌات من العدٌد حولها توجد – العقلً المرض من ُمتكررة

 .89ٓٔ ٌولٌو 9ٕ فرنسا فً
 



 ؤسلنَّينتهيَّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ٕ9 
 

"سػػّيونز اًفػػور" ضف مئػػةاصا قصفهتػػا ٕاىل ٌَتػػو وضػػَ ا
4
 اًشػػمس اكنػػال ه

 اًححػص مبشػهس اٍدتػؽ ضف رقحػة ٔأي صيد  تىػ  ؾو تلصيًحػاه اًلصفة نط  خترتق

 .ًّسيصٕاىل ا واجتهال االثص َـالخف ٔأاااناه اًصائؽ

 ضػورة اًفوضػويةه رسطػيهتا ؾىػس ؿػىل هجًسا وات اسلة انؼمة قصفة

 سػػواا اندتػػينحػػىت  ن ػػال ٔأتبٔاَهػػا ابًٔوفػػةه االّلهػػا ًعفػػةهبػػا  فلػػط واحػػسة

ػ ووـادهتػا ًىػ ه ااػا اؾتػشرتًىنين  اًححصه روؿة اـها ٔلشاهس  ؿػىل ترُصُّ

 .كطس كري ؾ  ٔلاصٍ  يتحول حىت اًعَة

 

ػفة ضف ألرجوحػػة ؿػػىل جَتػػاْل   مثه جبوارهػػا ٌَ َػػوس ودؾتػػين اًرشػ

 :نفتها اؽ تتحسث ؤكهنا وتََسْت  هؿَحيت ا  س ي ارة ادتَتاْل 

ا تىػون  ػساافـ  تػبٔدصه اًوكال ٔأن شـصُت ػػ   اػ  ٔأزسع اًوكػال ميػص ُحػصًّ

 .اًهواء نتٌلت

 يلػ  ٔأحػسمه قػاُل  اًلصيػة شػاظئ ؿػىل ٔأروظ ؤأان اًؼالم ذالل وا 

 يُػسدااه اكن اًػيت اًتحػف ًفافة ؾ  اً اجت اًضوء متيّي سوى ٔأس تعؽ ؾ تـيًساه

 !اين اكرتب حىت جًساه واردة اضايلات ٔأو ُتصش ـواهجة ٔأس تـس فدسٔأُت 

 !ينان ضف تلياُل 

 !االّله وذصال حىت اثتتة خبع  ٔأنرث اكرتبًىنه 

 

                                                           
 9ٙٓٔ عام تأسست, شأالمن كندٌة عالمٌة فنادق سلسلة: سٌزونز الفور ٗ

 فور فندق باإلسكندرٌة فرعها وٌوجد, العالم حول دولة ٕٖ فً أفرعها وتوجد
 من وهو, مباشرة   المتوسط البحر شاطئ على ٌُطل والذي ستٌفانو سان سٌزونس
 .نجوم الخمس ذات الفخمة الفنادق
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 «!اًزحام ا  ٔأهصب ٔأن فلط ٔأردُت  أٓسفةه ٔأان! يوس  ٔأس تاذ» -
 :كال يحتتم ٔأن دون

 ن ال اذفيه ا  هتصتني رٔأيُتمِ  افازفةه تت تحق اذصية ومه ل» -

 ًشاظئٕاىل ا ارصوج مم وع ألس  اؽ اًشاظئه ٕاىل س تشهحني ٔأنمِ  ٔأؾصف

 ألاػ  رجػال ٔأحػس ٔأذػ ين اًشػ تاءه ضف اٌَيػي انتطػ  ؾرشػ نيػةاًثا تـس

 فات ةه ٔأنالِ  حلـ اس حة .حلٔلاص ٔلذ كِ  ت فص ٕاًيمِ  ٔأتياُل  طع ه ا توجودكِ 

 «.كصواًصد  اًـزف جتيسي 

 :جخاًل  وهجي  امحصد 

 «!تلطس؟ ركٍص  ٔأيّ » -

 :رد

 «.اذفي ٕاىل ً ـود َهيدا اـهم ألكيه ؿىل ساؿة انش ٔأاتتـمِ  ٔأان» -

 اػ  ودذَػاُل  اـػه ٔأدذػي ؾ اذفيه ٕاىل ؿسان حىت حلًت يارة اضعححين

 .جيًسا ألاص ماُل تفهد ارَفيةه اًحواتة

 اػ  ٌَـػودة اسػ تـساًدا اذليحػة ومجـػاُل  اًلصفة ٕاىل فـسُت  اذفيه انهتي 

 يػوم لنهتػاء يحػةدَ  حػاةل ضف ن ػاُل  معيػٍقه نومٍ  ضف كسوُت ه اًلاهصة ٕاىل جسيس

 .اذصية اشاق فيه اس تعـماُل  ياط اًوحيس اكن ًصمبا

 ٔأنّ  اػ  ٔأنرث يُشهص يشء له ازنيل ٕاىل وؿسُت  جتهّزان مث حلهًصا استيلؼاُل 

 .تَُع  ودؾت ا ا  يه فلط اًشلصاء اًت يسة واكنال يودؾ اه ؾ يوس 

عَ  مث تبٔدائ اه اـسيص ٔأشاد هاًعصيق ضف  :يلول وهو الَلة ٔأػُصف ؿَي ا َوزد

 «.اـه سس يوس  ساًت ي ا  ُالساة اًهسا  هش » -
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 انـين اا يشء ًى  هاًؼصف فتح حاًوالو  اـلَلةه ألػصف ازيؽ فتح

 تػغ ضف حيػايت كضػياُل  ًػو زفػاذا ؛ِؿػسة ٔأفػنر راودتين ٔأااهممه انتشافه ا 

 !اذصية دي  ٔأؾت ق ٔأن اًلصية؟

 اتػؤول ٔأحػس وله حديػة ول وظ  ول ًها ٔأهي ل ا ًل اَـونة ااصٔأة

 ًػو حلًعحػؽ اًتػج ؟ هػشا ضف اًتـاسػة؟ هػش  ضف يشتـ  هي  ترصفاهتاه ؾ 

 ألكػي ؿىل هات تلمية ااصٔأة وجىوين مبحاديئ ٔأحتفغ ًزال اا ٔأنين ٔأهًل يـصُف 

 حيػايت ٔأن يطػسكوا ًػ  حلًعحػؽ ٔأتًساه ذع يطسكوا ً  جتسي رجي ميّس  ؾ

 ٔأشػػهص ٔأنػػين الٓن يؼ ػػون ًصمبػػا فلػػطه اـوسػػ يل  ؾػػ  اصراسػػةه ؾػػ  ؾحػػارة

 زوار ٔأمه ٔأحػػس ٔأنػػين يؼ ػػون ًصمبػا اًـصتيػػةه اصول ااـػػةج شػػارع ضف اـشػاهري

 !واذاانت اًحارات

 يفهمػون ل الاحنػالله ظَة يـين ل اذصية ظَة ٔأن يفهمون ل ألهي

 ذَػ  يَه ُ  َا  هو نفته اًشرص ًى ه ًالحنالل ٔأحًسا تلود ل اذصية ٔأن

ة الاجامتؾ ه حياته وضؽ اكن ٔأ ً  الاحنالل  اصينية بٔز هئ ت اَزتاات نتاء ثَمد

 اـُؼػؿ ادانػة ٕلػهػار فصضػة تػبٔي ويتشخ ون يححثون ارفاء وضف ذع واؽ

ة وادنسه اـتـة ضف ٕال يصقة ل اطي ذاكه اا  َ  نتاء وثَمد   د ؤكهنػ ؼهصني

 الاكػرتاب ّلػاوةل ٔأو اًتالؾػة ٔأحػس يت تعيؽ ل ذع واؽ هاٌَيي فتيات ا 

 .زساج   تبٔفـاً ا اذصية نَؼؿ حن ه اا 

 اًشػمس اكنػال ًشػليته ذهحػال مث زاػاليئ ودؾاُل  اًلاهصةه ٕاىل ؿسُت 

 ٔأنػػين انتشػػفاُل  ؾ ػػساا تـاسػػ ته فاندَػػاْل  تـػػيس اًيػػوم ؤلن ألرضه تػػودع

 شػسة واػ  حليحػيت ضف اًححػ  اػ  دكيلػة تـػسو ه اًلصيػة ضف اـفاتيح نتياُل 

 !ألساس ا  اوضًسا يى  ؾ ٔأنه واًلصيةه تلسيم اًحاب رضتاُل  قضي
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 ..اًشلة دذَال

 !حلصاذي يوس  وجود ٔأفزؾين

 ..هحرية حليحة وجبوار ه اًىصيسّ  ؿىل جيَس اكن

 «!تمَ  ٔأهاًل  اــشرة ٔأتيال؟ هي  ه ا؟ تفـي ااذا» -

 :يوس  ذصم

 ًٔلس  حلٔلاسه س ياريت ضف اـفاتيح انمِ  سلعاْل  ًلس اهسايئ» -

 ٕا هػػاه ٔأؾعيػػمِ  ٔأن ٔأسػػ تعؽ وؾ ازيػػؽ كدػػي ٌَتػػفص اضػػعصرُت 

 حٕلاننهه دينء اًصجي هشا حلـ اس حة ؛ؾ وانمِ  ىلؿ اـسيص فتبًٔال

وؿستػه  ؾ ػساا ادواب ضف يرتدد ؾو اـاله سخيي ضف يشء ٔأي تيؽ

 هػشا ه اه ٕاىل جئال مث هاراضة ارتحاظايت ٔأهنياُل  ها  اـال مبحَفٍ 

 «.يشء ه

 اػاذا ٔأؾػصف ٔأهػ  ؾه مصػال ضف اًحػاب ٔأكَلال واحسةه جسمة ٔأنعق ٔأن دون

 تعصيلػػة رٔأيس اػػ  هتػػصب ألفػػنر اًتفىػػريه ضف مات ثشػػَيٍ  شػػـصُت ه فـػػيأٔ 

 :فلال تشتيت هو لحغ حىته ازجعة

 «!ً ا اًشاي ُتضري ميىنمِ » -

اه وكتًا كضي ا يوهما ـً  وتـااػي ذع تفهدػم اػا وزسؿػان هاتػوتصة ن ػال رائ

 اًفػػ ه اًت ياسػػةه اًص ضػػةه ؾػػ  ُتػػسث ا -ػ نػػال هىػػشا ٔأو- تتَلائيػػة اـػػ 

 اػ  ٔأنػرث صيه اطيه اًصجال ا  اً وع هشا شتينجي وفَتفته؛ أٓرائه ٔأجعحتينو 

 مث هواًىػٌلل حلًػامتم سػاؾتني ـسة نثرًيا ُتسث ا افالته ْلتَ  ضف ونلس رٔأي

 :كال حىت ظويي مصال ساد
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 ٔأريػس ٔأنػين ع ٔلكػول شػسيسة تختاظة ه ا فبأن افاجئةه ز ريت» -

 «.ضساكتم

 :فواضيه حلًّا حلًلحاء ٔأشـص ن اُل  ٔأو اًلحاء تط ـال كطس ه ٔأفهم ؾ

 ًػ ى  انػمِ  اًتلػصب ٔأريسه ًالكرتاب ا رية ٔأنالِ  السااته دون» -

 «..ا اًل  ٔأضسكاء

 «!؟..تلطس» -

 :س ي ارته ٔأشـي

 يشء ل ٔأضػسكاءه ل ٔأهيه ل ه اه وحيسة ٔأنالِ  هؿَماُل  حت امب» -

 اجزءً  ٔأضحح ٔأن ٔأريس تبٔدصى ٔأو تعصيلة ٔأنين ٔأؾين وحستمه سوى

 «.اًوحسة هش  ا 

 :كَال تتـجٍة 

 «!اًوحسة ا  جزء» -

 :كال مث رٔأسه َهزد 

 ل الاجامتؾػ ه وضـ  صيّ  رجي ٔأان اهزسًّ  ؿالكت ا تحل  نأٔ  ٔأريس» -

 تحلػ  ٔأن ٔأريس كطسيه تفهمني ألكي ؿىل ًى  هاذايل اًوضؽ َشح ميىنين

 «.شيئًا ؾاا يـصف ٔأحس له ازسًّ  ؿالكت ا

يَن اين اردًّ  ينتؼص ٔأن دون  :يلول وهو جديين ؿىل كَدَد

 «.انـتم سبٔنتؼصه هاتف  ررف اًعاوةل ؿىل» -

 .دصج مث
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 واًـعػور حلً يىػوتني اـمزوجػة جصاحئتػه واسػرتذاء هػسوءٍ  حاةل ضف ن ال

 .ألضية

 اًوحػسة ًيػايل تنهتػي  هػي ًىػ  هوحػسي ٔأان نـػم! زسيػة ضػساكة ؿالكة

 ؟!زسية تـالكة

 نػٌل  ًىػ ؛ٔأؾصفػه ل ؤأان يـػصفين ل هػو هاًّسػية ضػسيلته ٔأهون ٔأن ٔأراد

 «حائط ػي ا  ٔأفضي رجي ػي»: اًحـظ يلول

 

ت  اػػؽ ٔأُتػػسث تػػسٔأت حػػىت اًتفىػػريه اػػ  ااىػػة ؤأان ألوىل اٌَػػية َاػػصد

 ..نفص

 اًـالكة؟ تغ ا  اًرضر اا

 ِلهوةل؟ جتصتة دوض ا  اًرضر اا

 حػصٍب  هه ٔأاتَىػه ٔأن كدػي يشء ه فلػسُت  رتػارتهه شيئًا ٔأاغ ل

 وحيػسة وحيػسةه َاػصَىه تػال ااػصٔأة ٔأانه ٔأتػسأٔ  ٔأن كدػي ُهزاػاُل  هباه شارهال

 وحسيت؟ ا  ت لشين تلشةٍ  تش حثاُل  ًو اـانؽ زفاه مجية ًىنينه جًسا

 !دّست؟ مما ٔأنرث سبٔدّس ااذا

 !حياة تال ٔأضسكاءه تال ٔأهيه تال ه ا ٔأان

 

 :ِلسًدا ٕايلد  نؼصت مث هسواا ذصىاْل 

 أٓدػػص يشء صوػػا اكن هػػي يشءه ه دّسػػت اػػ ًل ااػػصٔأة تتوكػػؽػػػػ 

 !ترّس ؟ً 
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 اتشػوكًا ٔأهػ  ؾ اًلطػةه ًتمكػي سػ يسفـها اًتؤال هشا ٔأن ٔأؾصف ن ال

 نتخػال اًػيت يه سػواا حلًّػا هػي ــصفػة اكن تشػوطف ًىػ ه ٌَلطػة حلًضحط

 كػس تفاضػيي ضف واًتلَلػي الػااصات روض س تسفـين ٔأهنا تحسو اًيت اًصساةل

 تـ يين؟ ل

 ـزيػس حاجػة ضف ن ػاله نفتػها تَلاء ا  اـطائة ٔأاايم تلؽ دامئًا! اٌَـ ة

 تـػين ل خسصيهتػا ضػسكهاه يـػين ل الانتحػار ًصقحػة ٕاننرهػاف اًتفاضػييه ا 

ة ؛كوهتا شػ  ٔأهنػ  ًػو نػٌل يتؼػاهصن نتاء ثَمد ـِ  ذؼػة حػىت هٔأ همػ  ٔأفضػي ي

ة هنييـان اكنوا حلًّا ٔأهن  تىتش   ٔأهنػ  انعحاؿًا ٕاؾعائم ؿىل يلسرن نتاء ثَمد

ػ دِلػصد  كػوهت  ٔأن ىتشػ ت  حىته اوك  يىّسه  ٔأن ا  ٔأكوى  ًصاػاد ؽجتمُّ

 .كَوهب  ضف ؾؼمي

 جتػسها ٔأن اً ػادر اػ  اًػيت اًفتيػات ألضـ ه  د هُ  اكادؿات ٔأن ٔأؤا 

 اـواك  ضف يؼهصن اًاليت وكاله ه ضف تحيك اًيت تغ ا  ٔأنرث تـاين تحيك

 ٔأحػس جصحيػي يتشػ حن ل اًػاليت تتحعمه ؾ كَوهب  ٔأنّ  ًو نٌل تثدات اًلاس ية

 اًنتػاء ٔأنػرث زفاه ظحيـ ّ  ٔأاص فهشا ااصٔأة تحيك ٔأن ٌَفصاقه هصًها  ٔأنرثه ؾا 

 تػغ ٌَػحنء تتػ تسرهجا اواك  ٔأاام وتحتتم تطمال ٔأن ًى ه يحىني اًاليت

 اهنيارهػا اهنيارهػاه تـػس ٕال ٔأحػس يسرنػه ًػ  ؾؼميًػا حعاًاػا تساذَها ختئب حلًّا

 .اًاامت
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اػػونصو اػػاًرني تػػشهصُت 
5
ووًػػ  فريجي يػػا تػػشهصته 

6
داًيػػسا ه

7
 وحػػىت ه

اـهسي زينة
8
 ٔأهنػا ازيػؽ يؼػ  اكن وكػالٍ  ضف انتحػصت اًػيت اـرصػية اًفتػاة 

 .خبري ٔأضححال

 :سواا واضَال

 اكنه حلًّا ٔكضسكاء تسٔأان ٔأختييه ن ال مما ٔأزسع ؿالكت ا ضف اًوكال َاصد ػػ 

اه ضسيلًا ـً  اػ  مخػيس ه يػزورين اكن ودفئػهه كوتهه رسطيتهه ٔأجعحتين رائ

 انتؼار ه ضف دامئًا وجيسين اـه حسثاْل  اًيت ألش ياء ؾ  سثينحي ٔأس حوعه ه

                                                           
٘
 تحصل, 9ٕٙٔ أنجلوس لوس فً ولدتْ , أمرٌكٌة ومؽنٌة ُممثلة: مونرو مارلٌن 

 نجمة تصبح أن الخمسٌنات بداٌة فً واستطاعت, الفنٌة مسٌرتها فً الجوائز من العدٌد على
ا هولٌوود ا ورمز   ٌ  حٌاتها فً المشاكل من تعانً كانت النجاحات تلك ورؼم, جنس
 .الباربٌتورات من زائدة جرعة تناولها بعد 9ٕٙٔ أؼسطس ٘ فً توفٌت, الشخصٌة
 
ٙ
 تعرضت, 88ٕٔ ٌناٌر ٕ٘ لندن فً ولدت, إنجلٌزٌة تبةكا: وولؾ فٌرجٌنٌا أداالٌن 

ا إلدخالها أدى مما العصبً االنهٌار نوبات من للكثٌر حٌاتها طوال ا مصح   ٌ  وتم عقل
 تلك فً عالج أي له ٌكن لم والذي" القطب ثنائً الوجدانً االضطراب"بـ إصابتها تشخٌص

 9٘ عمر عن 9ٗٔٔ عام  ouse نهر فً نفسها بإؼراق قامت أن الحال بها وانهى, الفترة

ا  .عام 

 
7
 فً بمصر ولدتْ , مصرٌة إٌطالٌة ومؽنٌة فنانة" جٌجلوتً كرٌستٌنا ٌوالندا: "دالٌدا 

 جوائز على وحصلت, 9٘ٗٔ عام مصر جمال ملكة لقب على حصلتْ ,9ٖٖٔ ٌناٌر 7ٔ
 أقراص بجرعة منتحرة 987ٔ سنة توفٌت", الفرنسً واآلداب الفنون وسام" منها عدٌدة
 ."ُتحتمل تعد لم الحٌاة سامحونً" تحمل رسالة تركت أن بعد ُمهدئة

 
8
 بجامعة العربٌة اللؽة كلٌة من تخرجت, مصرٌة سٌاسٌة ناشطة: المهدي زٌنب 

 وبدأت, الحٌاة فً رسالة صاحبة لتكون لها كملجأ الحقوقً العمل إلى انتقلت, األزهر
 عن تتصوره ما نشر حاولت, االنتهاكات لرصد فرق ا وشكلت, التوثٌق على الشباب بتدرٌب
 فً واإلحباط الٌأس عن الناتج باالكتئاب أُصٌبتْ  لكنها إنسانٌة وكرامة حرٌة من المجتمع

ا وانعزلتْ  أٌامها آخر  عن ٕٗٔٓفبراٌر فً شنق ا بانتحارها الجمٌع لٌتفاجأ طوٌلة لمدة   تمام 
ا ٕٕ عمر  ..".فائدة وال هلِكتُ واستُ  تعبتُ " ذلك قبل قالته ما آخر وكان, عام 
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 اًحـػس ه اًحـيػس اًهػاد  اًػصه  ٔأان دامئًػا حياتػهه ضف اًهاد  اًصه  ن ال

 .ؿاـه دصي  ؾ 

 ًوعاـػػا هٕاًيػػه ُت بٔ دػػ ًعاـػػاه ضػػسيق ٕال يىػػ  ؾ اـػػ  ألول ؿااػػه ضف

 سػ  ًسا ناك ًىنػه ؿاًاػا ؾرشػي  اػ  تػبٔنرث يىػ ين ٔأنػه حصػيح اـ ه وجسته

 اػؽ اذيػاة ضف تبمٔهييت شـصت ونط  ؿام واًىٌلله حلًامتم ونط  ؿام ؾؼميًاه

ػػ وكتًػػا يّسػػق اشػػاكهل ه رمغ رسػػص  ؤأان ونطػػ  ؿػػام وحػػسيه يل اذاضًّ

 يلضػ اكن ألسػ حوؾ ه ؾيػسي اكن ٔأسػ حوع ه ا  اشيس ؛وحسي ًتاُل 

 ضف ؾؼمالٔ  اًِّسد  ن ال حيايته ضف اـه ٔأدصج ؾه ازنيل ضف اـ  اشيس ًية

 .لس تلدال رائـة وألجواء نؼيًفا اـزنل ًي س يبئت حياتهه

 اـػه ٔأشػـص ن ػال اػينه الاكػرتاب ٔأيًضا هو حياول ؾ يوس ه ٔأش تهِ  ؾ

 ًتػال اذيػاةه ضف ًهػا كميػة ل اًيت اًفتاة تغ ًتال وحيسةه ًتاُل ه حلٔلاان

 قػصام ضف ٔأكػؽ هي  ًى  ؛قصااه ضف ٌَوكوع جًسا اكفيًا سخدًا اكن وهشا هوحيسة

 اتػترص ٔأنػه ٕال ؾ ػه ٔأؾػصف ل رجػي ؟!ؿاًاا ؾرشي  ا  تبٔنرث يى ين رجي

 فلػط يػبئت ازجعػةه تعصيلػة ضػااال رجػي ُُتصػه ل تُـس ل ٔأاالك لو هحري

 يـصفهػا ل اًػيت اـواكػ  ؾػ  تزجعػهه اًػيت ألشػ ياء تـظ ؾ  اـ  ًيتحسث

 ؿسم ؾ  دامئًا ريـتش اكن ؛يزجعين كس هشا ٔأن يشـص اكن انهه اـلصتون ٔأكَة

 ٔأحػساث تػاله تفاضػيي تػال فتػاة ٔأنػين يفهػم ؾ ًىنه حيايته تتفاضيي اهامتاه

 ُتػيك ٔأن وفصيسةه ممّية جتـَها ٔأن اـصٔأة ته تشـص اا ٔأمجي ٔأن يفهم ؾ اشّوكةه

 اًـَػ ه ضف هبػا ادهػص ا  خت ي ٔأش ياء ؾ  ُُتسهثا ٔأن ٔأحسه يـصفه ل ازسًّ  ًها

 تػه تشػـص كػس اػا ٔأْسػ  هػشا اـهػاه ظفػاًل  ًتـػود واًلوة اًهيحة كناع ختَؽ ٔأن

 .جًسا وحيسة ا ًل فتاة ألكي ؿىل ٔأوه اًفتاة
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 ًػية اكنػاله ديتم  ا  ألذرية اٌَية وضف ؿالكت ا ا  ونط  ؿام تـس

 اطي اًوكػػال ضف اًتػػايل اًيػػوم ااتحػػان ؿػػىل حلٍدػػصن اشػػلوةل ون ػػال حلردةه

 ..اًهات  رن جسيسه ؿام لس تلدال تت تـس اـسي ة فيه اكنال

 «.اـ  نالِ أٔ و  ؿام ه» -

 :ذصىال تتَلائية

 «.ٔأفتلسك يوس ه ٔأهاًل » -

 «نشع؟ ٔأًيس اـزنله ضف ٔأنالِ ه حت  ًا» -

 ًىنػين ل اتػ تـسة ًتػاُل ه ضػـة ادتحػار ينتؼػصين كػًساه نـم» -

 «..ٔأحاول

 :كال ثوانٍ  دام مصال تـس

 «!َهيداه حلٔلسفي انتؼاركِ  ضف ٔأان حت  ًاه» -

 .اًهات  ٔأكَق مث

 ..ثت يارته ينتؼصين وجسته اـزًنيةه مبالثص اًحاب ا  دصجاُل  سـاديت ا 

 «!اًتخال ًية تبئت ٔأن ؿادتمَ  ا  ًيس! يوس » -

 ..ثت يارته ٔأنعَق مث ذصم

 «!اـزًنية مبالثص ٔأان ٔأي ؟ ٕاىل» -

 :كال

 «.اًتبٔذري حيدي ل ألاص هوم ل» -

 ٔأتػػصك ووـػػاديته ضػػااال يوسػػ  ووـػػادة هازدمحػػة اًلػػاهصةف هـػػادةًاكو 

 -ارصػ" ظصيػق سػغ كس نهأٔ  انتشفالًىنين  يشاءه اا هبا يفـي اـه نفص

 "ٕاسىنسرية
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 :سؤايل هصرت

 «!؟..ٔأي  ٕاىل» -

 :كال

 «.يشء ه وس تـصفني انتؼصي وهجت اه هتممِ  ً » -

 :كَال حلؿرتاض

 «!هام ادتحار ينتؼصين ضحاًحا اًـاَشة ضف» -

 :صكةاًف مبسيص اتطي مث هاتفه ٔأاتم دكيلة تـس

 ٔأنه ٔأذ كَ  ٔأن ٔأردُت  اـنـةه ًهش اتبٔدص اًوكال ٔأن ٔأؾصف ٔأهاًله» -

 اًـػام مب اسػ حة هسيػة ع ًيلسم ؾ سي اًـااَني ٔأحس س يبئت اًلس ضحاح ضف

 هاشهة فنانة ٕاهنا اـتاءه هشا اـ  ذاص حفيٍ  ضف سواا حلـ اس حة ؛ادسيس

 ل نفاءهتػاه ثحاتلٕ  لدتحارٍ  ُتتاج ل ٔأهنا وتـصف ههشا تـصف ٔأنال حلًتبٔهيس

 سػواا ًػػ ذاضػة هت ئة اًطحاح ضف ع س يبئت اطي اًصجي ٔأؾعيال ًو اانؽ

 «.اٌَلاء ٕاىل تت تحقه ٔأنال عه شىًصا اًلسه ادتحار تت اوزها

 :هبسوء كال فلطه ٕايلد  ي ؼص ؾ

 «.تتريَني مما ٔأثتط اذياة» -

 .فلط اتتتماله ٔأرد ؾ

 اًصجػي هػشا اػؽ حلًّػا اذيػاة هحلًتفاضػيي ُاَهََمػة ٔأانه زساج   اًتفاضيي

 حبثػاُل  اطي واــػل اًسمػة تػغ ه"اًختػاظة"ٕاهنػا  ؛ٔأختيي مما ٔأثتط اكنال

 تػػواحلت ؿػػ ان حليليػػة؛ دهشػػة حػػاةل ضف ن ػػاله حيػػايت ضف ٔأجػػس  وؾ ؾ ػػه

 ألكػاين تـػظ يسنػسن اكن واحػسةه جسمػة ٔأنعػق ٔأن دون اًصئيتػ ية اًلاهصة

 ؤكنه جفبٔة تشـص اًثالثينات جتاوز ياط هشا جنونيةه ثّسؿة يلود اًفصنت يةه
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 اــػصوف ألؾػٌلل رجػي ٌَؼػصوفه حتػاحلت يضػؽ ل هِل ػون اصاهق فىت

 ثشػلكٍ  ٌَحياة يىرتث ول يحايل ول يتحمي ل شاب ؤكنه جفبٔة تشـص اذىمي

 .ؿام

 اًىػػورنيش ؿػػىله ٕلسػػىنسريةٕاىل ا وضػػَ ا ونطػػ  سػػاؿة قضػػون وضف

 ..توجهها يش تس حىت ؾرش اًثانية تنتؼص الاحتفالت اكنال

 «!اـزًنية مبالثص ٔأانه اًت يارة ا  خنصج ً ه يوس » -

 ..يصد وؾ يوس  ذصم

 :تلضٍة  فىصرت ذصىتهه اس تفزتين

 «!اًت يارة ا  ٔأدصج ً » -

 

 سػّيون فػور" فنسق هشا اداَشةه ٌَححص اواجه رصم ادل ٔأاام وضَ ا

 اًعػاتق انضػـس اـطػـسه حػىت دذَ ػا اراريج اـسذي ا "ه ستيفانو سان

 فبٔاتػم هشا يوس  لحغ تلضحينه اكنال اًحـظ نؼصات ؾرشه ارااس

 :كدَها مث تيسي

 «.وؾشوائية فوضوية ا  فيمِ  اا جلك ٔأنالِ  مجية» -

 حلًتـادة ٔأشـص جتـَين تفاضيي ذَق ضف يتفنن اكن زساجه   اًتفاضيي

ه اًلصفػة هػش  نـػمه اًلصفػة ٕاىل وضَ ا وقضي؛ حزين ذؼات ٔأشس ضف حىت

ػ   واًح ػػاته اًشػػ حاب الاحتفػػالته هميػػةه اًححػػص اكنه ادػػاَشة فةٌَرشػ

 ٔأَرهػا ؾه اـ طػورة ضف ٔأَرهػا ؾ ؾيس ًيةه سـيس اًلك تضوضاهئاه واًت يارات

 !كط
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 :نتف  ؿىل يسيه وضؽ

 «!أٓنت يت ينتؼصكِ  اماسد » -

 :يسيه كدَاُل 

 «.حت  ًا» -

 تغ تشهصت ؛اًلصية ضف ازًن ا ا  ٔأن  اكنه ذصىاُل  اسامه ٕاىل دذَال

 ًيػايل اسػامه ضف دوري يػبئت حػىت حلًتػاؿات فهيػا ٔأنتؼػص ن ال اًيت اٌَيايل

 ٕاؿػاانت ؿػىل ٔأؿػيش ن ػال اًلػاهصة ٕاىل سػافصت تـساا حىته واًضجص اًفلص

 .يلتَ ا وادوع ه اك ضاع معصٍ  ؿىل ذصىاُل ه اــهس

 خنشػه احًَمػ تطحح ٔأن خنش سـادت ا ضف حىته ضسيل    حن  فلصاء

 جيـَ ػا اطي ٌَحػس فلػصاءه واذزن ألى ًيايل فنتشهص اًتـادة ؿىل نـتاد ٔأن

 حػػىت ختػػسؾ ا ؿػػاجصة ذؼػػةه تػػسوم ًػػ  ذؼػػة تىػػون ًصمبػػا هاًتػػـادة خنػػاف

 خيَػػق اًفلػػص ؛ابٔسػػات ا ضف جسيػػس اػػ  ً ـػػود وتصحػػي فتزػػشً ا هبػػا نتشػػخ ُ 

 .اد ون حنو ويلودانه اًتوتص خيَقه اًلَق خيَقه اروف

 تػه ٔلجػس فتحتػه وفضػول ثشػل  هضػلري دولب ه ػاك اكن اسام ضف

 ختص ٔأدصى ؤأش ياء جتسه اصظحات ؾعوره نومه سفطان داذَيةه االثس

 هٌَج ػون ا ػري اًصجي هشا اؽ حيسث يشء ه يـرتيينه اًلَق دسأٔ ف  اًنتاءه

 .ٌَفضول ا ري

ػػا حػٌليم ٔأهنيػاُل  ـً ه اـ اسػػة اًلمػيص ادتيػػار ضف كَػياًل  تػصددُت  مث زسي

 ؛ْلتَفػة تػبٔجواءٍ  بٔ جػٔلتفا دصجاله مث ٌَجتس تلعية رثمهٔأن اذرتُت  وحلٔلذري

 ظػاوةل فصنتػ يةه اوسػ يل  ّلَهػاه ُتػي اًشػموع ًى  هعفبٔةا ش حه ألضواء
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 اكنو ه ًهػا اـطػاحة اًػثَ  فنعػاس اػ  ؾصفهتا نخيش وزجاجات هخفم ؾشاء

 ..الاحتفاًية ألجواء يتاتؽ اًرشفةه زجاج ذَ  يل  يوس 

 «!هم سس حلش   ه ا حن » -

 :ظوية ت ؼصة رالينه يوس  تفاَل اً 

 «.اًلميص ًهشا ادتياركِ  توكـال» -

 :ذصىاُل 

 «ـاذا؟» -

 «.ٔأنوثهت  ٕاػهار ٔأجي ا  ٌَتـّصِي حيتج  ل ازيالت» -

 :ذصىال مث ٌَعـام نؼصُت ه وتحـته ٌَعاوةل ذهة

 «اًـشاء؟ ًهشا حلٔلسفي اً اس س تسؾو هي» -

 :اًضحىة حلدًين

 «.ً ا اغ هشاه ل» -
 :كَال

 «!ألكي ؿىل ٔأفصاد ًـرشة يىف  اًعـام هشا» -

 :كال

 «!فلط ً ا يىف  اًعـام هشا اذليلة ضف ًى  ٔأناِله نؼصتمِ  هش » -

 :از ي ٔأفرتس ؤأان

 رمبػا! تػخخ ترصػف ٔأنػمَ  تػصى ٔأل ًىػ  اٌَحؼػةه ٕافتاد ٔأريس ل» -

 «!ترصفها اًيت ألاوال هش  ؿىل ػ س يـاكدم
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 :كال

ه حلذياة ً دتؽ َلناذُ  ؛اًفلصاء كناؿات تغ ًى  إلهانةه ٔأكطس ل» -

 كس الٓدصه اصولرات مباليني اًحورضة ضف ٔأسهم اؤَش انتؼار يلتَين كس ٔأان

 ل يواية انتؼار يلتهل كس والٓدصه جنيه ألً  يت اوز ل اصتة انتؼار يلتهل

   اػواردان حتػة ختتَػ  الانتؼػار كتػوة حػىته جنهيًا اًـرشي  تت اوز

ػ لناََ ذَ  ؛اذياة زي  نتحمي جتـَ ا اًيت اًلناؿات خنَق حن ه يتضسيل   اًطد

 اًوضػؽ ً تحمػي اًلناؿػة ذَلنػا اًيبٔسه ً تحمي ألاي ذَلنا اًفلصه ً تحمي

 كتػوة ٔأكي ٔأدصى حياة ضف اًـشم ٔأجي ا  ارصافات تـظ كناوضسد  اًلامئه

 ٔأفػنركه ئػمهاداد كناؿاتػمه تلػرّي  جيـػغ ااػ هو وحس  اـاله حيات ا ا 

 «.وحياتم

 «!يوس    ٔأنال فيَتوف» -

 :رد

 «.ٔأيًضا فالسفة انا ختَق اذياة ًى ه نشع ٔأه  ؾ» -

 ٔأشػـي مث ً فتػهه اً خيش ا  ٔكًسا ضةه اًرشفة ضف وجَت  اه اًـشاء ٔأهني ا

 !قصيحة راحئهتا اكنال س ي ارة

 «اذشيش؟ تُسد  ؤأنال اىت انش» -

 :ٔأجاب

 واـػارجواان حشػيش تػني اػا اػزج ٕانه حلًضحطه حشيش ًيس» -

 «.ت فص ٔأض ـه ارَيط هشا حلـ اس حةه (اكجنو يت) ؿَهيا ٔأظَق وألفيونه
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 تـػسو ه (اكجنػو يت) ؿَيػه َأظََػق نػٌل ٔأو هاذشػيش تػسذان ٔأتػبٔثص تسٔأُت 

 وتػسٔأت اـوسػ يل  ضػوت ارتفؽ تـساا يسيّ  ٔأاتم مث يوس  وك  دكائقه

 سفيطػػه َػػؽ؛ خفاد ػػون حػػىت اًػػصكص! واًػػصكصه ادسيػػس حلًـػػام الاحتفػػالت

 اػػ  حػػاةل ضف ن ػػاله ألرجنتينيػػة اًتػػاجنو اوسػػ يل  ؿػػىل اًػػصكص وواضػػي

 ..اًصكص ا  اكاة ساؿةه سـاديت ا  اًتٌلء َس ٔأـِ  ٔأن نسُت ه اد ون

 «!سواا   ٔأنالِ  حةاتـِ » -

 «!يوس    رائؽ ركطمَ » -

 ..اًّسيص ٕاىل يسي ا  حسحين

 

 :سواا ذصىاْل 

 اصاهػػق اػػ  ع  ! حػػسث اػػا تـػػصف ٔأن تصيػػس هزساج   والٓن -

 حلًعحػؽ! فضػوع جػشتال اًّسد ضف ظصيليت ٔأن ت ىص ٔأن ٕا ك ًى ه فضويل

 .يشء ه ًيس ادنس ًى  فلط جزء هشاه سادنة ًية كضاء تتوكؽ

 :رددُت  ثترصية

 تـس حسث ااذا جصاؾتمه ٕلثحات حباجة ًتالِ ه فضغ ا ه سواا -

 ذع؟

 : واضَاْل 

 ًهشا تبٔنفاسه فهيا ٔأشـص اًيت ألوىل اـصة اكنال اينه يوس  اكرتب -

 استتالم حاةل ضف ؤأان هائة كدالت تـصفهاه اًيت اًتفاضيي ا  اًى ري اذسه

 تتحصك يسيه اًفـيه فدادًته استتاليم ا  حىت ٔأكوى اكنال رقحيت تي اتمه

 وجػػستين ذؼػػة ضف تلمػػصينه اكنػػال اًنشػػوةه اػػشهة تعصيلػػة جتػػسي ؿػػىل
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 ًيلتَػين يىفػ  مبػا انجض رجػيٍ  َؾػصي ِ  تػني ؤأان اًلػوىه هزية وجستين ؿاريةه

 .اًتفاضيي ا  اًى ري تَمتاتهه

 ضف اسػتيلؼال ٔأنػين جيػًسا ٔأتػشهص  اػا ًىػ ه حسث اا حلًضحط ٔأتشهص ل

 فلػػسُت  نـػػمه اًّسػػيص ؿػػىل دمٍ  كعػػصات وجستػػه اػػا هه ٔأجػػس  فػػؿ اًطػػحاح

 كَػي نػههان اػ  ينتفظ جتسي! اًطساة! افهول! اروف! اًهَؽه ؿشرييت

 ؿػىل اًتػ يعصة فلػسُت ه اننه ا  ارصوج يصيس ؤكنهه ضسري يرضب ؤكنه

 هػش  تـػس ٔأنػه ا  ٔأنرث يشء له زساج   اروف ا  ٔأنرث يشء له ٔأظصاضف

 !اكنال نٌل حيايت تـس ً  اٌَحؼة

 .. يصد ؾ ًىنه اصة ا  ٔأنرث ته اتطَاُل ه ٔأجس  فؿ يوس  ؾ  حبثاُل 

 ؾ نفصػه ؿػىل حافؼػاُل  ًعاـػاه نتؼارالا! اًهَؽ! ساؾتان! ساؿة اصت

 ٔلحػسٍ  ٔأْسػح ؾ ألكػي ؿػىل ًىػ ه اًصجال ؿَيه يهتافال اطي ٌَحس مجية ٔأه 

 ضف اػؤثصة ٔأهنػا شػـور اـشػاؾصه تـظ ي لطها كس ا ًل ااصٔأة اينه حللكرتاب

 اـػصٔأة اػؽ يتـااي ل كاٍس  ِلدؽ ضف ٔأحسه حياة ضف هممة ٔأهنا شـور ٔأحسه حياة

 اًلطػػة تعػػة اًػػحعةه ٔأان ٔأهػػون ٔأن ٔأردُت  اتػػاؿسة ٔأداةٍ  ِلػػصد ٔأهنػػا ؿػػىل ٕال

 ..يوس  تػ ؿالكيت ا  ٔأريس ن ال هىشا ٔأحسه حياة ضف اًوحيسة

 ؟!ٔأكاريب وتني تيين اًود ؿاد ًو ااذا هينتؼصين اكن افهول

ه َشف تػال فتػاة حلًّػا ٔأضححاُل ه تندؤاهتم وضسكال توكـاهتم ُتللال ًلس

 !  اًـار فتاة

ه اـلػاجص وسط ألش حاح ا  ختتئب ظفة ٔأنين ًو نٌل فةذائ هذائفة ن ال

 ؿػىل نتػ هيا كػس اكن اًػيت يوس  ؿَحة ا  س ي ارة ادتَتال ألوىل ٌَمصةو 
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 ضف يتحػسان واًوسواس اروفه جصاحئته اـمزوج شـصي ـمال تـساا اًّسيص

 ..رٔأيس

 ..ؿاهصة فتاة ِلصد ٔأنالِ ه ؾ مِ  سريحي

 ..س يعصتمِ  ؾ  ذارًجا اكن حسث اا ٔأند  فهمس ي ه ؾ مِ  يصحي ً 

 ..ل ٔأاصها اْل سَمد  فتاة ضف يثق هي ه سريحي

 ..ل حدمِ  ًول حيسث يى  ؾ حسث اا ٔأن متاًاا رس يلسِّ ه يصحي ً 

 ..اتتـس ااتغ ٕان اًرشطف اًصجي

 ..حبحيخته تمُيد  َؾِشَق  ٕان اًرشطف اًصجي

 ..اـمِ  ًيحَق  ثضءٍ  يـسكِ  ؾ هو

 ..اـه سـيسة حياةً  تـيض ٔأن وؿسكِ 

 ..تـيسة ٔلنمِ  سـيسة حياةه اتىي ة  

 ..كصيحة ٔلنمِ  سـيسة حياةه مجية  

 ااتالنػه ؿػسم هػو انػمِ  ًالكػرتاب دفـػه اػا ٔأنػرثه يشء ه ميغ هو

 ..ع

 ..ا غِ  تطسق حيحه كًَحا ميغ ل ًىنهه يشء ه ميغ هو

 تطػـوتة ٔأتػ فس ذائفػةه ن ػاله وألفنر واًتتاؤلت اًطساع! ضساع

 .حلًلة

 ًيزػ ك نتفػم ؿىل يُصتاُل  ـ  ُتتاجه يعمئ م ـ  ُتتاج ختاف ااؾ س

 اننٍ  ٔأٔأَا ِ  ؾ  تحح ه حلًىشب ًو حىت يصام اا ؿىل س يىون يشءٍ  ه ٔأن

 وحػسك ًتػاله وحػسك ًتػاَل  ٔأنػم خيػ ك ـػ  فلػط ُتتاجه روفم يتتؽ

 ..حلًّا
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 يثػػري اًّسػػيص ؿػػىل اصم.. اًثاًثػػة.. اًثانيػػة اًتػػ ي ارة! اٌَـ ػػة! اًطػػساع

 ي..قض

 ل ًىػ ه حػويل ذصػنٍت  ٔأْسػؽه َشف تػال فتػاةً  ٔأضػححاُل ! اٍاايةٕاهنا 

 !كريي ه ا ٔأحس

 ؾ ػػساا ؿػػاًرا يىػػ  ؾه حلًـػػار يهتمػػين اكن اطي اـَـػػون ذاكه ٔأيب هػػشا

 !يب اًتحصش حاول

 اكن ؾ ػساا ؿػاًرا يىػ  ؾ! حلًـػار يهتمين اكن اطي اـَـون ذاك ٔأيب هشا

 !االثص ٔأكري واان يصاكدين

 !كريي ه ا ٔأحس ل ًى ه حويل ذصنٍت  ؽٔأْس

 اهتمتين ؾ ساا ضاجصة تى  ؾه اًفلص ُتمَال اًيت اًطاجصة تغه ٔأيم هش 

 !حلًىشب

 ؾ ػساا ضػاجصة تىػ  ؾه ٔأيب كتػوة ُتمَػال اًػيت اًطاجصة تغه ٔأيم هش 

 !حلد ون اهتمتين

 !كريي ه ا ٔأحس ل ًى ه حويل ذصنٍت  ٔأْسؽ

 حلًفجػػور اهتمػػين مثه كصيتنػػا ضف يب اًتحػػصش حػػاول اطي اًصجػػي هػػشا

 !ضفـته ؾ ساا

 دافـػاُل  ؾ ػساا حلًـار واهتمين حلًرضب ؿًلد  اهنال اطي ذاكه ٔأيخ هشا

 !نفص ؾ 

 هشا ضف ٔأنين ٔأذ مه ا  يب؟ وىش ا  اًلصفة؟ ٕاىل اًلصية تبٔهي ٔأىت َا 

 !اًفنسق؟

 ..ًلسيم تتتؽ ل ألرضه رٔأيس يرضب دوار
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 !ٔأرجت ! ٔأتليدبٔ ! ادت اق

 !ا ري اصم! سىني

 !يشء ه فَينهتي 

 !يثور اصم! دضي حلنهتانه ٔأشـص! اـطم  ؿىل حلًتىني ٔأشـص

 !َش ن كعؽ ؤأواضي ؤأزصخ ٔأذصم اان! ٔأذصم ٔأان

 !ضويت ضسى سوى يصد ٔأحس ول ٔأزصخ

 ًىنػين هٌَلائػم اتػ تـسة ًتػاُل ه اـػوت ؾزيػزي ٔأهػاًل ! اًلعػؽ ٔأواضي

ه تلَػق له رائـة فتاة ٔأانه اصااء  ا خت  ل هخت  ل هيداه ظوياًل  انتؼصتم

 ..تـال.. تـاله ؿانلين هيدا

.. رضحلت ؾرشػ.. اننػه ا  ي زَؽ كَي ٔأن ؤأشـص اًلعؽ ٔأواضي ن اُل 

 !اٍااية.. اث ان.. ثالثة.. ٔأرتؽ.. رضحلت س حؽ

 

 زسب تتػاتؽ وتسٔأت هس ي ارهتا ٔأشـَال مث ظوياًل  مصتًا" سواا" مصتاْل 

طُ ٔأهنا ًو نٌل اصذان  :سبًٔتين مثه ٔأنرث ذاهصهتا تُنّشِ

 اـه تحل  ٔأم وُتحهه حيحم رسٍص  ؾ  تصحي ٔأن زساجه   ٔأكس ٔأوٌلػػ 

 !تلتوة؟ وتـااهل

 !كتوته ُتمي ا  ٔأفضي ؾ ه تصحي ٔأن ٔأػ ػػ 

 :ذصىاْل 

 .وحسك ًتال ٔلنم هشا تلولػػ 

 :سبًٔاُل  حلس تلصاب

 !تلطسي ؟ ااذاػػ 
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 :كاًال معيقٍ  وت ََفٍس  جسيس ا 

ه اـتتشػف  ال قصفػة ضفاكنػ نـػمه اًحيضاء اًلصف سٔأح ضف استيلؼالػػ 

 ااذاه يؤـين ورٔأيس ُتازصين ألهجزة تبٔظصاضفه ٔأشـص ؾ جًساه ااىة ن الو 

 ضػلريه ٔأمحػص هجػاز اكن جبػواريه اًّسػيص اػ  اٍاوض ٔأس تعيؽ ل حسث؟

 تـػػساا ػ ػػوين اػػ  تبٔنػػسُت  اـمصضػػاته حػػسىإ  ـ ػػاداة جػػصس ٔأنػػه ػ نػػال

مػص اػ  اًـرشي ات ضف فتاة اكناله  ٕاحساه جاءت حىت اصتني ضلعال ـُ ه اً

 .اـتتشف  خفااة ؿىل تسل وااساة مجية

 .«اراضة ممصضتم نيفني ٔأان سالاتمه ؿىل ؼ محًسا» -

ره تبٔثري ُتال ن اُل  فلس اًتحية ًتحادل تتمح حاةلٍ  ضف ٔأه  ؾ  :فتبٍٔهتا اـُزّسِ

 «يوس ؟ ٔأي » -

 :ردْت  هادئة حلتتتااةٍ 

 تلَلػ  ل اـه سسه يوس  اًت يس ٔأاالك مض  ا  شف اـ  اهش» -

 جػًسا ذاضػة خبساػة ٔأوىص كس ت فته هو يصامه اا ؿىل يشء ه

 اػ  إلجػصاءات تػحـظ ً ػا تتػمح  ٔأن الٓن ؿَيػم اا ه عه

 .«وألؾطاب اًلَة رضحلت ؿىل الاظمئ ان ٔأجي

 

 ألش ياء ٔأحس ٔأفضي؛ حال ضف ن اله ٔأدصى اصةً  نيفني جاءت اـتاء ضف

 ..ثشوش وجهٍ  ذات مصضةاـ تىون ٔأن اـمّية

 «س يسيت؟ حاعِ  هي » -

 !«ألًلاب ا  دؿمِ "ه سواا" اْس ه فضغِ  ا » -
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 :جصكة ذصىاْل 

 «سواا؟   الٓن حاعِ  هي » -

 !«ه ا؟ كضيُتهُ  ايواً  مك» -

 «.حليل  اوٍت  ا  ٔأنلشانكِ  ًلس هثت يط ألاص واحسه ٔأس حوع» -

ة ٔأنالِ ! حليل  اوت» -  «.ثت يط ٔأاص هشاه ُاحلِّ

 :نيفني الاتتتم

 .«يصام اا ؿىل الٓن ٔأنمِ  ٔأكطس» -

 :هصرُت 

 «يوس ؟ ٔأي » -

 :ردْت 

 لرتحاظاتػػه نؼػػًصا ألسػػ حوع هػػشا ذػػالل يػػبِٔت  ؾ يوسػػ  اًتػػ يس» -

 واػ ه ٕاكااتم تفاضيي ؤأؾعاان ت ا اتطي ا  هو ًى ه ارارجية

 .«ه ا حىت اًفنسق ٕاىل إلسـاف س يارة اجتهال مثة

 :حلس تلصاب

 «؟!اًيوم اكذ يبِٔت  ؾ ٔأنه تلطسي » -

 

 :اًتؤال ًهشا ات تـسة ؤكهنا ردْت 

 «.يشء ه هشا اـلصبه ا  ت ا اتطي ًلس» -

 :شسيسة تلصاتة شـصْت 

 «ه ا؟ ٕاىل ٔأتياُل  يومٍ  ٔأيّ  ضف» -
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 :كاًال تثلة

 !«ي ايص ا  ألول» -

 :تـطحية

 هي ! ًيَهتا اـ  اكن ًلس اـلصب؟ ا  جمك اتطي ٔأنه تلوًني هي » -

 !«اذادث ؾ  حلٔلساس ٔأذ   ا  ؟!اًّسؿة تتغ سافص

 :اتم هبسوءٍ 

 حان والٓنه حسث امعد  ٔأنرث تفاضيي ٔأاغ ل سواا   ضسكيين» -

 «اـ ّوم جصؿة وكال

 التطال ٔأريس فضغ ا  ألس ئةه ا  اًى ري صيد ه ًها ٔأحتاج ل» -

 !«يوس  تػ

 يتطػي َا  فلط هوه ته ذاٍص  ررفٍ  ٔأيّ  منغ ل حن ه ات تحيي» -

 .«ت ا

 :ستتالمحل

 .«اًطحاح حىت فَ نتؼصه حت  ًا» -

 .يوس  يبئت حىت اًتىي ة ا  ٌَمزيس حاجة ضف ن ال اـ ومه ٔأؾعتين

ه تعػين اػ  ألسػفي ادزء ضف الٓلم تحـظ شـصُت  اًتايله اًيوم ضحاح وضف

 ..ادصس فرضتاُل 

 

 !«اًشهصية اصورة» -

 :كاًال

 !«ذؼةل ٔأؾتلسه ًى  » -
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 ..اًفحوضات ظتحـ كااال مث اًلعاء ورفـال

 «ٔأنرث ل ه رمبا انجتة ؾ  اًلَقؾصضية الٓلم له ل» -

 .يتطي وؾ يبِٔت  ؾ ٔأنه فلاًال ؿاده كس يوس  اكن ٕان سبٍٔهتا

ه يوًاػػا اكن ػػال اًتَفػػازه شػػاهسُت  افػػالته تـػػظ كػػصٔأت ممػػالًّ  ثشػػ ىتد  حاًو

 ..ٔأدصى اصة نيفني ؿادت حىته اًوكال ٕاضاؿة اًعصق

 «ارصوج؟ ٔأريس» -

 :كاًال

 .«يوس  اًت يس ا  تبٔاصٍ  ٕال ارصوج ميىنمِ  ل ألس  ؽا»

 :كَاُل  قضٍة  ضف

 !«افهول حديتة ه ا ٔأان ٕاذن» -

 :حلتتتااة كاًال

 .«ألوااص ن فش وحن ه ٔأوااص ٔأهنا ألاص ضف اا ه س يسيته   ل» -

 !«اًلانون ؿىل اًـزف ٔأحتاج ٔأانه اًلانون ٔأريس» -

 .«اانؽ ل حت  ًا هاجسًّ  اوهوتة ٔأنمِ  نـصف هشاه نـصف» -

 ؤكهنػا ٔأشـص"ه اشسة ل.. اانؽ ل" يت حلها اًيت افاتة اًعَحات قضي تثري

 !حل  ا  ًيس حق

 تشػـص جػًساه ازاجيػة فتػاة اكنال ًتتمـين؛ وجَتال اًلانونه ٔأؾعتين

 وجفػبٔةه اـها ضساكة ؿالكة تخين ٔأن تدل جيـغ اطي ٌَحس ًعيفة ٔأهنا ٔأحياانً 

 ٔأنػين ًػو ٔأمتػل ن ػال اًوكػال اػ  اًى ػري ضف ٔأفـاًهػاه ردود واػ  ااػا ختاف

 ..يوس  لنتؼار فلط ه ا ٔأانه هسضف ًيس هشا ًى ه اطادكهتا ٔأس تعيؽ
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 يتػبٔل ؾ تػزداده واريحة اكاي ٔأس حوع تحـهه أٓدص يوم وانهتي  اًوكال اص

 .اًلصفة ا  ٔأدصج وؾه يتطي وؾ يوس 

 اــػااة تػغ مػئأُت ٔأؿػس ؾه قضػًحا ازددُت  اًثػاين ألس حوع هناية وكدي

 تػغ ضف اد يػة إلكااػة ُتػال ٔأنػين تبٔنػست ًىنػينه ًعيفة ؤكهنا تحسو اًيت

 اكنػال نيفػنيه سػوى تبٔحػسٍ  ٔأًتػقِ  ؾ حيػسثه قصيػة ثضػء شػـصت اًلصفػةه

 جػصح اكن ًػو حػىته جػصوح ِلػصد يه فيهه اداًف حبشر جصويح اؽ تتـااي

 !اذشر هشا ه يت تحق ل ًى  معيق اـطم 

 اًلصفةه هش  ا  دصويج ؿسم زس ٔأفهم ل ٔأان فضغه ا  نيفني» -

 حاًيت ُتتناْل  ممىنةه ظصيلة تبٔي ارصوج ٔأريس سواِكه رسص تبٔي ٔأًتقِ  ؾ

 ادتحػارات صيد  يتطيه ؾ ٔأم يوس  اتطي ٕان وم ل هشاه فـي ؤأس تعيؽ

 !«تنتؼصين اكاة حياة صيد  اــهسه ضف

 اػ  ٔأنفجػص نػسُت  سػ ئَيتهأٔ  ؿىل تصد مما ٔأنرث تتمؽ اكناله نيفني تصد ؾ

ػػاُل ه اــػػااة تػػغ  اػػ  يه تتحػػصك ؾ ظصيلػػةه تػػبٔيّ  اًلصفػػة حلب فػػتح حاًو

 دون اً افشة فتح حاًوال هسوءه حاةل ضف اًىصيس ؿىل جتَس اكنال انهناه

 ..جسوى

 :حلستتالم تاسُت 

 .«ه ا اًحلاء ا  اََال ًلس نيفنيه   ارصوج ٔأريس» -

 :هبسوء ردْت 

 .«سبٔحاول سوااه   ٔأجغِ  ا  ى اـم ه فـي سبٔحاول» -

 قصفػة ؾػ  متاًاػا ختتَػ  قصفػة ضف اسػتيلؼال اًطحاح وضف اًيومه انهتي 

 ..حيسث اا انتشاف ضف تسٔأت مث كويت اس تجمـال اـتتشف ه
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ه اًّسيص ٔأاام هصيسّ  ؿىل جيَس ٔأحسمه اكن ألضواءه ؾدة رمغ ٔأان؟ ٔأي 

 :ؿالٍ  وضوٍت  تلضٍة  كَاُل 

 «ان؟أٔ  ٔأي » -

 ..اًلصفة داذي ثت يط مشس شـاع فتتَي فشةهاً ا فُِتَحاْل 

 !«يوس » -

 تػ ود هشا؛ ؿىل جتسي يتاؿسين ؾ ًى ه انين ا  اًتحصك حاًواُل 

 :رد اتم ٔأؾطاٍب 

 «؟سواا   حاعِ  هي » -

 ٕاىل سافصَت  هي  حيسثه وااذا حسث ااذا ٔأفهم ل خبريه ًتاُل » -

 !«اـسة؟ تغ ه يب تتطي ؾ ـاذا اًّسؿة؟ هبش  اـلصب

 :يوس  كاظـين

 .«فضغ ا  الٓن اهسٔأي يشءه ه ؿىل سبٔجية» -

 «يشء ه ٔأفهم حىت ٔأهسأٔ  ً ه يوس    ٔأهسأٔ  ً » -

 

 ألوراق تػػحـظ ٔأاتػػمه تطػػـوتة وتحـتػػه اـىتػػةه انحيػػة يوسػػ  ُتػػصك

 ..شسيس جدـ ٍ  تفحطهمه وإلشاؿات

 !«ٔأس ئَيت ؾ  ٔأجة فضغ ا ه اًهسوء هشا يزجعينه يوس » -

 :زصداُل  حىت ألوراق يتفحص وػي اهسان ً  حُيصك ؾ

 معيػػػق ٔأذى ضف اتتػػػخةٌ  ٔأنػػػال هىػػػشاه ترتنػػػين له يوسػػػ » -

 !«تساذًل
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 :س ي ارته ٔأشـي ٔأن تـس يوس  ٕايلد  نؼص

 «؟ديتم  ا  ألذرية اٌَية ضف اـمِ  اكن َا » -

 :ذصىاُل 

 !«سواك ٔأحس يى  ؾ حلًتبٔهيس» -

 :هسوئه واضي

 !«تلصيًحا شهص انش اًحالد ذارج ٔأنين تـصفني» -

 :جسائص  ؿَحة ا  س ي ارة ادتَتال

 «تلطس؟ ااذا» -

 ًػية ذػالل اًتفاضػيي تػبٔدق حػسث اػا اـصفػة ٔأريس ٔأنين ٔأكطس» -

 !«ديتم  ا  واًثالثني اًواحس

 !«متزح حلًتبٔهيس! يوس    متزح ٔأنال» -

 :يوس  انفـي

 !«حليلية اكرثة ضف ٔأنالِ ه ٌَمزاح وكال ل» -

 !«انأٔ  وًيس حن ه يوس    حن » -

 .«حسث ؾٌل اـتؤوةل وحسكِ  ٔأنالِ ه ل» -

 :تلوة شـصي ٔأاتم مث اين يوس  اكرتب

 وٕال ٔأجيحيػػين ؟تػػغ اٌَػػية ضف اـػػمِ  اكن اػػ ه ٔأجيحيػػين الٓن» -

 «اننم ضف ؤأنالِ  حلذياة دفنتمِ 
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 :فشَال ًىنين الاواته حاًوال

 وسافصان ًيَهتا ٕايلد  ٔأتياَل  ًلس هاـ  ن ال َا  ٔأناَل  !تتبٔل؟ هي » -

ا ـً  وظَحاَل  اـم ٔأنين ؤأذ ته ته اتطَاَل  ًلسه هشا يـصف اـسيصه ه ا ٕاىل ا

 «!ُارتّي؟ ٔأٔأناَل  هشا؟ ه تتشهص ٔأله ًالدتحار جتاوزي شهادة جُيهز ٔأن انه

 

 :فهيا يطفـين اًيت ألوىل اـصة تغ اكناله تلوة يوس  ضفـين

 اطػاتة ٔأنػمِ  تلػول إلشػاؿات! ؿػاهصة   شػهص انػش حلـلصب ٔأان» -

 اكن اطي ياط هػشا ظصيػق ؾػ  ع إليسز نلي مت تفهمني؟ هي هٕليسزحل

 «اـمِ 

 :يوس  ر ين

 اطػرينٌل سػ يىون اـػمِ  اكن  واَ  ٔأنالِ  هحليلية ورظة ضف ٔأنالِ » -

 ٕلجناب احامتل ه اكه تساذهل وجودنٌل افدؽ يتلدي ً  ألكي ؿىله اًتج 

 ٔأجيحيػين .اباًـلػ ٔأنواع ؤأكس ٔأشس ٕال ت ايل ً ه يصمحمِ  ً  هشاو ه ظفي

 !«ؿاهصة   ٔأجيحيينه اـمِ  اكن َا 

 

 اًصجػػي هػػشا ؛ودػػوف جفـػػةه وذهػػول ضػػساة حػػاةل ضف ن ػػاله ٔأرد ؾ

 اكن حسث اا ه تبٔن اكناؾ  حياوله ات تحيي هو مبا اكناؾ  حياوله ّلتال

 !ديايل ض ؽ ا 

 .حيايت ظوال ٔأجيك ؾ نٌل جىيال ٔأجيكه ػََاُل  اكٔلظفال ٔأُتميه ؾ
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 :يتئهتس وحاول ضسر  تني رٔأيس وضؽ اينه يوس  اكرتب

 ًػ ه ابٔسػاتمِ  ضف وحػسكِ  ٔأتصوػمِ  ً ه اـمِ  ٔأان! تلَل  ل سواا» -

 !«ألاص جتاوز ٔأجي ا  ساؿسيين ٔأتصوِمه

 :ؾين تـيًسا دفـته

 واـػاَشة حلًـػار تهتمػين اـػ ه تىػ  ؾ ٔأنم اكناؾ  ُتاول هي » -

 ٔأكتػم! اًختاظة هبش ! اًصجي هشا ٔأنال ًتال ؤكنم حلٕليسز اطاب رجي

 ذَػ  ٔأضػـم ٔأن تـػس ٕال كَػيًل يُشػف  ًػ  ٔأكتػمه يوس    ٔأرمحم ً 

 ..«اًتج  جسران

 :يوس  ذصم

 هبػشا؟ يـػصف كػريان َاػ  ًى  اـِمه ن ال ٔأنين تلوًنيه حت  ًا» -

 «.اًفرتة تغ ذالل اـلصب ضف وجودي ؿىل تؤنس اًيت إلثحااتت ه صيد 

 :ٔأجيك ؤأان كَال

 تـػاَشين ٔأن ً فتػم ْسحػال هيػ  يوسػ ؟   خت ين ؾ ـاذا» -

 «؟حلٕليسز اطابٌ  ؤأناَل 

 :كال

  ٔأنرثه تـلالنية نفىص ٔأن ؿَي ا الٓن ساايةه   حسث كس حسث اا» -

 !«اـبٔزق هشا ا  ارصوج ٔأجي ا  فَ تفاوض

 

 :حصيهتا ؿىل تتفاوض ااصٔأة جى  ء دفـته

 اًطػمال جسػ  ُتػال معػصي كضػاء ؿػىل ٔأوافػق ًػ  ٔأوافقه ً » -

 .«ميةواًهز 
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 :حلنفـال كال

 هش  ٔأحسه يطسكمِ  ً  ساايةه   يشء ٔأي ٕاثحات تت تعيـ  ً » -

 «.كوانيين وهش  دوًيت

ه رجاًل  ًيس يوس  ٔأن ٔأؾصف ن ال ه نفػوذ ذو رسص ِلصد ًيس ؿاد ًّ

 افهػول اـطري ٔأؾصف ٔأه  ؾه ٔأفـي ااذا ٔأؾصف ٔأه  ؾ ؤأن ه ٔأتـس اكن ألاص

 هشاش ته اسى جفبٔة يىتش  ٔأن اـصء يطية اا ٔأضـة ٕان ينتؼصين؛ اطي

 جفػبٔة يىتشػ  اًػَونَسه ذَػ  خيتػئب واكن يحتتم اكن اطي ذاك ووحستهه

 .ل ٔأثص ل اكصذان ٔأنه

 ارػصوج ت اسػة جسيػسة االثس وجست وتـساا اًتايل اًيوم ضحاح ضف

 يـَمػون اكنػوا ؤكهنػم حلًفنسق اًـااَني ا  ٔأحس يوكفين ؾ اًلاهصةه ٕاىل ؿست

 وضػَال ٕان واػاه يوس  ا  الانتلام ؿىل ُارِصدةٌ  ؤأان ؿسُت  يتهالادر مبوؿس

 !تنتؼصين كس جسيسة اطيحة اٌَـ ةه اًعاوةل ؿىل هحري مبؼصوٍف  تفاجبُٔت  حىت

 

 اكن لٔنتشػفهه اـؼػصوف ٔأذػشته اًّسيص ؿىل ارمتياُل  اًوجؽ شسة ا 

 :اىتوب ضلري وخبط هحري اايل ادَف تساذهل

 .«حلًتوفيق.. امالانتل اطاري  ؿىل هشا سيتاؿسك»

 

 اًشػػاهس هػػو اــهػػس اػػسيصه اًتػػايل اًيػػوم ضػػحاح ضف ٕال ت فصػػ ٔأدرِ  ؾ

 رمبػا ًىػ ه دينء رجػي ٔأنػه حصيح يوس ه وتني تيين حسث اا ؿىل اًوحيس

 !واحسة ـصة ًوو مضري  يتتيلغ

 ..اـسيص ـىتة فاجتهال زااليئه ا  ٔأحًسا ٔأجس وؾ اــهس ٕاىل اجتهال
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 :كال اتم ت ود

 «ٔلاص؟ا اا» -

 :رددُت 

 ألاػص حليليةه اكرثة ضف ن ال ًلسه اًفرتة تغ قيايب ؾ  ٔأؾتشر» -

 «اتاؿستم ٔأريس ًى  هع َشحه يطـة

 :كال

 «حسث؟ ااذا» -

 :ٔأكول ٔأن كدي ثواين تصددُت 

 !«اـه سس يوس » -

 :كال حلس تلصاٍب 

 «؟هشا ا » -

 :تاست

 ذفػػي كدػي اػ  دؿػاان اطي هألؾػػٌلل رجػيه اـه ػسس يوسػ » -

 .«اًشٌليل اًتاحي ضف تلصيته ذاص

 :ٕايلد  يَتفال ؾ

 «.تشهصته نـم نـمه» -

 :كَال

 تىتػة ٔأن انػم وظَػة ديتػم ه ا  31 يوم تم اتطي ًلس» -

 «اـنـة؟ تغ تتشهص هي اًـامه انتط  ادتحار تت اوزي شهادة

 :جفبٔة هنظ

 !«حلًصشوة تهتمينين» -
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 :تتوتص

 ن ػال ٔأنػين ؿىل اًوحيس هساًشا ٔأنم ألاص ضف اا ه ٔأكطسه ل» -

 ًىػ ه يشء ه ع ًرشػحاُل  حٕلاػنين اكن ًػو ٔأكتػم اٌَػيةه تغ ضف اـه

 اػ  ٕلنلاذي اًوحيس ألاي ٔأنال ٔأرجوك س يسي َشحهه يطـة حلًّا ألاص

 .«حليلية اكرثة

 :اـت اثصة ألوراق تني يحح  وهو حبزم

 ..«هشا ؿىل ـ وكِّ  فضغِ  ا » -

 .ـالوكد  شسيسة وثتشاجة ٔأكصأٔ  ٔأن دون

 

 .اًوركة ٔأؾعاين مث هاًتوكيـاتو  ألدتام تـظوضؽ 
 اًـمَيػة اقػارضات حضػور ؾػ " اٍهتػايم جنيػة سااية" اًعاًحة ًتليّة نؼًصا»

 اًـامه انتط  ااتحان ؾ ه وًتليما ي ايص 17 حىت ديتم  3١ اًفرتة ا  واً ؼصية

 ؿىل حلٕلجٌلع اــهس ارةٕاد كصرْت  هباه اـتموح اًلياب ٔأ م ؿسد اًعاًحة ًت اوز ونؼًصا

 :اليٓت

 .هنائًيا فطاًل  اـشهورة اًعاًحة فطي: ٔأوًل 

 اسى ؿَمية اؤستة ٔأو جااـة ٔأو اـهس تبٔي الاًتحاق ا  اًعاًحة حصاان: اثنًيا

 .اذياة

 اسة ضف اًـلار ًطاحة اًتبٔاني ادَف ودفؽ ٕاكااهتا ّلي تتتَمي اًعاًحة تَزتم: اثًثًا

 «.ٔأس حوؿني تت اوز ل زانية

 

 :ؿَيه ٔأهتجم ؤأان زصدال

 «دينء   ٔأرمحم ً ! اًـاهصات ٔأولد  » -
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 اًػحـظ جتمهػصو ه ٔأرًضا تعحوين حىت ومحَوين ألا ه حرض اًفور ؿىل

 نـػم ٕاًيػهه ٔأدػبٔ  واحس ضسيق ًوو صيّ  اكن ًو مت ياُل  اٌَحؼة تغ ضف ؛حويل

ِّػ ًَِم  حنتاج ألوكات تـظ ضف ًى ه وحسي اذياة اؾتست  ـػ ه اؿَي ػ اُل يُصت

 .متاًاا وحسي ن ال ؤأان ت اه يشس

 

 اًتػايل اًيػوم ضػحاح ضف وهجػيت تىون ٔأن كصرُت  تـساا اـزنل ٕاىل ؿسُت 

 .«اـه سس يوس » ؿىل كضية ًصفؽ يه

 اًػ فس حػىت اـلاواػة تني واا ٌَموت الاستتالم تني اا هضـة كصار

 .الادتحاء الٓن يىف و ه جس ٍ  ضف حيايت ؾشال ًلس ؛ألذري

 ل فاًلػانون هاذػة ظػائة ُتػال هػشا حػسث ًو حىت ادتس ؿاهصة ٔأان

 ٔأنتؼص ً  اـصضه حديتة تىون ٔأن وحصييت ًـلًل ٔأْسح ً  حلذةه يـرتف

 اػ  ٔأنػتلم هيػ  ؛ ًىػ ادػسران تػغ حديتػة ؤأان اـ تؼػص اـوؿس يبئت حىت

 هي ؟ يوس ؟

 ..تيام ؤأانه واًتتاؤلت اًتتاؤلت

 رمغ ٔأحدػهه ل اـػنن هػشا ًرشػظةها ًلتػم اجتهال ضحاًحا اًـاَشة وضف

 ميىػ  حرشػات ٔأهنػم ؿػىل ازيػؽ اؽ يتـااَون ه ا ًى ه نثرًيا ل ذهايب ؿسم

 هتمػة تػبٔيّ  اهتااػم مت وٕال شسيس حبشر اًتـااي ؿَيم وكاله ٔأيّ  ضف دهتها

 رجػال ٔأحػس اـىتػة ؿىل جيَس اكن اذياة؛ اسى اًتج  ٕاىلتم  تؤدي كس

 ..اً اس نفوس ضف اًصؾة تثري اًيت واالّله اــصوفة وكااته توهجته ألا 

 «اًلتم ابٔاور الاتة ٔأريس فضغه ا » -
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 :سادصة وتضحىة ٕايلد  ي ؼص ٔأن دون

 !«اًختاظة تتغ! اًلتم ابٔاور» -

 :حازم تطوت كَال

 «.وؿاجي ظار  ألاصه نـم» -

 :جتسي ضف انحل ه يتفحص وهو ثترصية

َق  شػػارع ٔأيّ  ضف ّلفؼتػػم؟ فلػػسِت  هػػي تػػِم؟ ُتػػصش اػػ » -  زُسِ

 «ٕارهاتية؟ رال  اتتـني ٔأهنم تؼ ني اطي  ٔأوًئم اوكؽ ٔأي  هاتفم؟

 :كَال ٔأتوكـه ؾ تثداٍت 

 «ؿاجي ألاص فضغه ا  اًلتم ابٔاور ٔأريس» -

د  ء ضسكاأٔ  ٔأحس لحغ  ت ػ ة سػبًٔين مث حػسيثنا لعػؽفه هبا ٔأُتسث اًيت ةادسي

 :هادئة

 «س يسيت؟ ألاص اا» -

 :كَال مث ًثوانٍ  فىصت

 ٔأكاتهل ؾ وًو هاًلويم ألا  وسد ألاصه اًلتم ابٔاور الاتة ٔأريس» -

 .«س يحسث امعد  اـتؤوًون فبٔنمت

 :اًهاد  ضسيله كال

 .«اـ  تـايل حت  ًا» -

 ضف اًصؾػة يثري ه اك اـننه اـبٔاور اىتة جبوار هصيسّ  ؿىل جَتال

 اًػحـظ هاًلتػم هشا سٌلت ٔأمه ٔأحس واًش تامئ واًحنء اًرصاخ ازيؽه نفوس

 ًىػ  اوًػوده وارػارج افلود ه ا فاصاذي" اـرشحة" اـحل هشا ؿىل ٔأظَق
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 يرشػف اًػيت اًحالكػات تػبٔن اـصوف ٔأنه ٕال اًلتم هشا وثشاؿة كتوة ورمغ

 .اذليلة ــصفة ؿسيسة ّلاولت تـس ٕال تلَق ل ؿَهيا

 

 انتطػػ  ضف شػػاحلً  اكن ٌَمػػبٔاوره دذَػػاُل  الانتؼػػار اػػ  سػػاؿة تـػػس

ه ه ػاك رٔأيػهتم اطي  ٔأكَة ؾىس ؿىل هوثشوش هادئة االّله تهاًثالثينا

 :حلدَوس يل ٔأذن مث وهجي  ضف اتتتم

 اػا الاتَيته تصيسي  ٔأنمِ  ْسـاُل  .اًلتم ابٔاوره انطور زايس ٔأان» -

 «ألاص؟

ػػو ع يحتتػػم ـػػ  ُتتػػاج كػػس زساج   اًتـػػة كتػػوة  زفػػ هتاػػسُت   ًو

 :لَاُل فه اـىتة ضف ألا  ٔأفصاد ا  ؿسًدا وجود لحؼاُل  .اكذتة اتتتااة

د  ٕاىل حيتاج ألاص» -  .«ٔأنرث ةزسي

 ٔأاػصمه وحلًفـػيه ألاػ  ٔأفصاد دصوج ضف رقحيت مًيتفهد يىف  مبا ذهيًّا اكن

 اػػ  دصجػػوا حػػىت لحلتػػين اًػػيت نؼػػصاهتم انػػؽ يتػػ تعؽ ؾ ًىنػػه هحلرػػصوج

 ..اـىتة

 الهادؾيػ نػٌل اًلويم ألا  خيص ل ألاص أٓسفةه ٔأان اًحساية ضف» -

 ٔأن ٔأرجو ًى  هحصجاُ  ألاصه ـلاتَتم اًوحيسة اًعصيلة يه هش  اكنال ًى 

 ؿػاَشين اػا رسػص ضف تالغ تلسمي ٔأريس تختاظةه ؿَيم ٔأظيي ً  تتفهمهه

 .«ؿَم  دون حلٕليسز اطاب وهو جنت ًيا

 ضف ٕليػساؾ  ألاػ  رجػال ي ػادي رمبػا ٔأوه وهجػي  ضف ي فجص ٔأن توكـاُل 

 :كال اتمٍ  هبسوءٍ  ًى ه اًتج 

 «؟زوجمِ  هو» -
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 :كَال

 .«ل» -

 :جسيس ا  سبًٔين

 «؟ضسيلمِ » -

 .نـم ٔأيّ  رٔأيس هززت

 :كال     

 «ؾصضف؟ زواج ؾلس ٔأي تينىٌل هي» -

 :كَال

 «ؾين رًغا ألاص حسث ًلس له» -

 :كال

 ّلصاػة ٔأهنػا جيػًسا تـػصفني اًػيت اًـالكػة ؾػ  ٔأُتػسث ً  حلًعحؽ» -

 طتػور يـػين حلٕليػسز ضػاتتمِ إ ٔأاػا  ؿَهيػاه اًلانون يـاكدمِ  وكس هواش حوهة

 حلـوافلػة انػمِ  ٕاكػصار اـه اكن ٕاذا ٕاله ؿسوى نلي كضية ضف الٓدص اًعصف

 !«ارحي  مبصضه تـَمني ؤأنالِ  اًـالكة هش  ؿىل

 :كَال

 .«هشا ه ٔأؾصف نـم» -

 :سبًٔين

 «اْسه؟ اا» -

 :كَال

 .«اـه سس ؿسيل يوس » -
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 :الاْس ؾ  ِلسًدا تتاءل مث هثوانٍ  اـبٔاور تَ َ 

 «نشع؟ ٔأًيس ٔأسٌلء تشاته» -

 :حبزم كَال

 ؿسيل يوس  اــصوف ألؾٌلل رجي هو ٔأسٌلءه تشاته ًيس هل» -

 .«اـه سس

 :كال

 ٔأؾػٌلل رجػي ِلػصد ًػيس اـه ػسس اًـامه اًصٔأي خيص اهتام هشا» -

 «الاكتطاد ٔأمعسة ا  رئيت ًيا معوًدا ويـت ه ؿاديّ 

 :كَال

ف حػىت اػا ٔأمهيتػه حلًنتػ حة ول ٔأؾػص  هاًت ياسػة ٔأاتتػؽ ل ضسكًا» -

 الاتَتػم ظَحاُل  وًهشا هونفوذ سَعة ذو رجي ٔأنه ٔأؾصف ًىنين هًالكتطاد

 .«ارسطيًّ 

 :اًهات  سٌلؿة رفؽمث  زايسه ؿىل اًتوتص ؿالاات تسٔأت

 .«رسص ٔأي الاتة ٔأريس لو جصتلاله وؾطري كهويت فن ان» -

 :جسيس ا  ذه ه زايس اس تـاد اًتام اًطمال ا  دكائق ؾرش تـس

 رجػاًل  تهتمػني ٔأنػالِ ه اًتفاضيي ٔأدق ٔأدقه يشء ه اـصفة ٔأريس» -

اه  «تتريَني مما ؤأضـة ٔأن  ألاصو  ُاهمًّ

 اػػبٔاور جيـػػي اطي ٌَحػػس ونفػػوذ سػػَعة ميػػغ يوسػػ  ٔأن ٔأتوكػػؽ ٔأهػػ  ؾ

 .اْسه ْسؽ ٕان اا يتَ َ  اًلتم

 اًػيت اًتفاضيي حىت هيشء جلك اـبٔاور ٔأذ ُت  ذالهلٌل هساؾتان اصت

 ٔأمحػي ٔأنين ٔأذ ته تـساا دطوًضا هاـ  ىدرياً  فهتتـاظ شـصتو  يسهتف  ل كس
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ػثَ  ًىػ ه اين يشمزئد  ٔأن ٔأتوكؽ ن ال ظفاًل ا  يوس ؛  يصسػَهم ٔأشػزاص ةمد

 .ت ؼصاهتم حىت ؿَي ا ٍهيونوا ً ا ػ

 :كال

 ٔأن ٔأػ  ل اًلضيةه ًصفؽ ألوىل اصرجة ا  قامٍ  ُتتاجني حت  ًا» -

 سػبٔكسم معوًاا اـه سسه يوس  ٔأاام ؾ مِ  اصفاع ؿىل س يوافق ا  ه اك

 ضف يشء ه يىون ٔأن فلط ٔأرجو  اا اًلسره ً ا خيحئه اا وً نتؼص هتالكمِ 

 «اتاة زسية

 :رٔأيس هززُت 

 .«حلًتبٔهيس» -

 .شاق يوم انهتي 

 

 كميػة حلًضحط ٔأؾصف لوه اًصحيي ٔأجي ا  ٔأقصايض مؽجب اتسرجييًّ  تسٔأت

 .جسيس يشء حيسث صمباً ٔأس حوؿني صيد  زال اا ًى ه اًتبٔاني

ه جتػسي ضف تتػوحش الٓلم تػسٔأت ٌَلتػم ذهػايب اػ  ٔأ م مختة تـس

 ثػالث ًرشػاء اـػال اػ  يىف  اا ٔأاغ لون اُل  هاٌَـي ة اسي ٔأؾصاضٕاهنا 

 .فلط حلٕلفعار ٔأنتف  ن اله وجدات

 رًغا ه«اًتاتـ  انطور زايس» حلـبٔاوره اراص اًنرت وجسُت  حلًطسفة

 ضػحاًحا اًتاسػـة وضف؛ تػه ٔأسػتن س ن ػال ٔأوحض مبـػل ٔأوه تػه اتطػَال ؾين

 اً ياتػػة ٔأن ٔأذػ ين اًلتػمه اػبٔاور زايػساًعػارق  اكن اًحػابه ٔأحػسمه ظػصق

 ررف ؤأؾعػاين هاصدػول يتػ تعيؽ ًػ  ًىنػه ضػحاًحاه اًثاانػة ضف كًسا تنتؼصين
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 اػػين وظَػػة حلقػػايم فاتطػػَال ؾػػينه حلصفػػاع يلنـػػه ٔأن اسػػ تعاع كػػس ّلػػامٍ 

 .اًفور ؿىل اذضور

 حػػصبه ظَـػػال ثشػػارع اىتحػػه ضف هيػػً إ  ذهحػػال مث هاالثصػػ ارتػػسيال

ه اـه ػسس يوسػ  ختػص ٔأشػ ياء ؿػسة ؾ  اـ  ُتسث مث همبودة اس تلدَينو 

 :كال ألس ئة ا  ساؾتني تـسو 

 اـه ػسس يوسػ  اـلػسه فألاص هيه نٌل حلذليلة ٔأذ كِ  دؾيين» -

 له ً اسا نفوس حىت يشء ه َشاء حٕلاننه ارصه رجال ؤأمه ٔأدعص ٔأحس

 .«س  حاول ًىن ا هسرتضيمِ  اًلضية نتاجئ ٔأن ٔأػ 

 :كَال

 .«تم ٔأثق ؤأان» -

 :كال

 ل اـه ػػسسه يوسػػ  ؿػػىل اًعػػي حلًىشػػ  سػػ تعاًحني كػػًسا» -

ه ياـ يَ  ضف شليت افتاح هشا حلرعص؛ همسدة حياتمِ  إلؿالاينيه اؽ تتحسيث

 زايػسه رفور رسفػ  تػه هات  وهشا ه اكه اتل  حلًضحطه اًـ وان سبٔؾعيمِ 

 !«ت ا هيا ضحاًحاه اًتادسة ضف انتؼاركِ  ضف سبٔهون

 

اه توكـ ا نٌلو  ـً  اقػايم كػسم اا زسؿان ؛ ًى سَحية اً تي ة دصجال مجي

 .اًىش  ؿادةإ  ومتال اًعـ  يدِ كُ و  هاًعي اًىش  ؿادةحلٕ  ًةاوظ هظـ 

 حػػىت هؿػػالمالٕ  وسػػائي تػػنياػسو ًّ  اًلضػػية ضػػسى اكن اًفػػرتة تػغ ضف

 .اًنرش ؼصحب اقمكة ٔأاصت
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 حنػ  جنَػس ن ػا اًعـ  تلسمي يوم تشهصأٔ  ؛يويم ثشلكٍ  يتاتـين زايس اكن

 ضػححالفلػس أٔ  اًلاداػةه ارعوة ضف يفىص اقايم اكن يهاـ يد  ازنل ضف اًثالثة

 اػاأٔ  وكاله يأٔ  ضف انه رياا كس اـه سس يوس  دعحوطأٔ و  هؿام رٔأي كضية

 .نرتنالالٕ  فحاتض ؿىل اـتساوةل ألددار يلصأٔ  اكن فلس زايس ؾ 

 :اقايم كال ظويي مصال حاةل تـسو 

 ول هاًرشػؾ  اًعػة رجػال يوسػ  اشػرتى ًلػس هاـلس اصالٔ » -

 ـػػصيظت يلاتَهػا اًلضػية الاسػ دصار ضف دػصي هًلٓ  َشائػه ٔأسػتدـس

 .سااية   ٔأنالِ  حياتم دطوًضا ٌَرعصه حيات ا

 ىتػةاـ  ٔأكَلػال ًلػس حلـ اسػ حة م؛ثتػال اًفرتة ش ه متص نأٔ  ا مت أٔ  اإان 

 كػري اٍهتسيػس رسػائي اػ  اًى ػري جػائتين ذػً ا ؿَػيمك ٔأدفػ  ل اؤكتًاه

 جيػة ل سػاايةه اػؽ تتواضي لٔأن  نالٓ  ا  زايسفـَيم    حاَشةهاـ 

 «.حال تبٔي هااـ  اًؼهور ؿَيم

 :زايس رد شسيسة ترصااة

 «ٕاًيم! وضَال اًيت اٍهتسيسات ؾ  تالغ تلسمي مميىن» -

 : اقايم كال

 ذػصٍب  داؾ  ل حال يأٔ  ؿىل ؿاليمهالٕ  اًتضرمي ضف انبٔ ٔأدع رمبا» -

 «.دصىأٔ 

 .الاستتالم دشأٔ  نينأٔ  ا  ٔأتَف اردًّ  اغأٔ  ٔأه  ؾ

 زايػس  تلػه و ورحػي اقػايم اسػ تبٔذن حػىت ظػوية مصػال حاةل سادت

 .اـ 
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 فلػط حػسمهأٔ  ػ وحم حياانً أٔ  ؛يل حلًنت حة اً  اة ظوق مبثاتة اكن زايس

 اػػ  حلًى ػػري ٔأشػػـص ن ػػال ًىنػػين هتػػ اًختػػ يعة ؿالكػػيت رمغ خبػػريه ًػػيجـغ

 يتدـػػه اات ػػان حنػو ه اتضػػارتة اشػاؾصي اكنػػاله جبػواري وجػػود  ضف اػانالٔ 

 يأٔ  اػػغأٔ  ٔأهػػ  ؾ وكػػال ضف سػػاؿسين اطي اًوحيػػس هػػو اذّسػػةه اػػ  يشء

 ه كػسم زاػ ه انػش يـػصفين ؤكنػه ضسكين ؛ثت يعة جسمة ًوو نووّ  رسص

 ألسػس هػو يوس  حلًا واكن ألسسه ذف ا  ًوو حل  ذشأٔ  جيأٔ  ا  اـمى 

 .ثتهوةل فصيتة يأٔ  ضيس اننهحلٕ  اطي

 زايس لحغ ؿَهياه جاتةالٕ  ٔأس تعيؽ ول راودتين اًيت ألس ئة ا  اًى ري

 :فلال توتصي

 حيايت ؾصضأٔ و  ساؿسكأٔ  ـاذا ذه مه ضف ؿاًلة س ئةأٔ  مثة حلًعحؽ» -

 !ٌَرعص ومعًل

ُتول ضف نلعة  ااـه سس اكن سخدً ئة ؿاًى   ه  سااية اًتال الوارً 

اًلصى ؿىل  ىحسإ ضف ؛ ؾؼمية ضف حيايته حسث هشا كدي ؾرشون ؿام

ؿسيل " رض واسـةه وكهتا ؾصضأٔ ظصاف اًلاهصةه ن ا نـيش ضف كعـة أٔ 

 لمييرض انه حىت الٔ أئب ًرشاء ؿىل  ارصمً  اادَلً واص يوس  "اـه سس

رض يه اَىنا الٔ  الفلس اكن هيبأٔ رفظ ًى  ه  ؿَهيااتنااًل  جتار ًّ  ااصنزً 

رفظ و يهه هصر اـه سس ؾصض اًرشاء مبحَف اضاؾ ه ت أٔ اًوحيس وورثه ا  

 .دصىأٔ يب اصة أٔ 

واؽ ه ّلاوةل اكنال تزداد حسة  هاس دص اـه سس ضف ّلاولته

رض الٔ س اـه سس تبٔذش يبه حىت وضف اـصة ألذرية توؿد أٔ اـ اكشات تينه وتني 

 .اواحسً  ان يسفؽ جنهيً أٔ دون 
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  اـزنل وتتَميه حرض يبٔاص أٔيب حلرصوج اس حوع جاء اُ أٔ وحلًفـي وتـس 

ؿىل  زصد وأٔ  يبأٔ رفظ ًى  رض ٔلهنا ا  مض  "اًنردون اًزراؾ "ه الٔ 

 .اًحلاء ضف اـزنل

وكوة ا   هثلية أٓلتضوات أٔ ؼ ا افزوؿني ؿىل ل وذات يوم استي 

يم أٔ هنضال  ؛ حياال س هيسم ؿَي اإ ذالء اـزنل و ألا  اـصنزي تبٔاصان حلٕ 

دصجال افزوؿة وكس س اً وم ديت اًطلرية مبالثأٔ تشهص وكهتا اكنال أٔ اّسؿةه 

 ..واًلوة واًتجمهص ا  جريان ا أٓلت اًهسمضوات أٔ ا  قصفهتا ا  كتوة 

يم ٌَزارجه وكهتا ؾ أٔ ديت وحسحوا أٔ يب و أٔ محَوا  هاكتحمال اًلوة اـزنل

تسٔأ  ه مثدصجال هبسوء اتمه اتتـسان اتافة اكفية ها لاوم الٔ تؾ وأٔيم  تحمِ 

يل   اـه سسؿسيل ه و ا وسط حصاسة الٔ  اذسيسي هبسم اـزنل اماًهسد 

يم نثرًيا يحيك أٔ يب اكًنتاء ل خيتَ  ؾ  أٔ و  هزاةلتيام يتاتؽ معَيات الٕ 

وه ا واضَ ا وورث ا  هوه ا ؿاش ظفوًته وحياته هيبأٔ  ا وص هُه ف جبوارها

 .رضالٔ 

 هذهص ت ا هراكن كَوت اأٔ اـزنل وضف ْليَيت وسم اـه ه  وسم اًهساماكن 

 .ؾينناأٔ اام أٔ وًت اه حيات اه ه يشء يمت هساه ظف

ه يهراكة ؾين أٔ  هاـه سسؿسيل  اتتؽأٔ يبه ن ال أٔ رمغ جنء و رمغ اًزحامه 

ه وا  وهو وسانا اشااتً  اا  شاْلً نؼصاته وج وتهه يل  تني رجال الٔ 

 .شاءثة إلن اًلصى حسي  ىحسإ ضف  ؾعت ا اذىواة ازنًل أٔ تـسها 

يب تـس شهص واحس ا  أٔ ات زفن يتحمَهاه أٔ كوى ا  أٔ يب أٔ اكنال ضساة 

وهو  هأٔت حيايت تسرجيًيا تتَرص ضف هسف واحساًوكـة اـؤـةه وتس تغ
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يشء ي اكن يصاكة ه ه ا  ؿسيل وات ه اطاـه سسئة ؿانتلام ا  الا

 «ويحتتم.

 سبًٔته: 

 «!ًرشظة ًهشا اًتخة؟سية اواًتحلال ج » -

 كال زايس:

ؾصف متاًاا أٔ فلطه تي ٔلنين  جغِ ساؿسك لٔ أٔ نين ل أٔ  كَال عِ » -

ـًاو ؾ  واص  ورهثا اًيت  كشارة هشا اًصجي ؾصف أٔ ه جسود  مجي

 «.وج وته وسَعته اًيت ل حس ًهانفوذ  

 .اوضفْل ضف ِلسًدا تصنينو  زايس اس تبٔذن

ه اًلػانون اػ  ن أٔ  هو دوفه حاةل اجتاحتين وكهتا زًسا ؾ م دف أٔ  ل

 تندػ  ل تحجتػ ية «اًلػسر» نفته ؿىل يعَق اكن ونٌل هو هاً فوذ ا  ن أٔ 

  َاػػ يلػػصر ياط هػػو؛ نفتػػه ؿػػىل الاْس هػػشا اظػػالق حيػػة اكن ديػػ  ٔلي

 .ى لطسنت نأٔ  ا  كوىأٔ  اكن هيازم وا  يفوز ا  هحييا وا  ميوت

 هي !؟اد وت هبشا رجي هزمية انأٔ  انينحلٕ  يوه» ً فص كولأٔ  ن ال

 «!؟اًلسر ؿىل اًفوز ميىنين

 

 اتطػي هضػحاًحا اًتادسػة وضف واحسه تيومٍ  ٕاىل اقمكة  اذهات يوم دي ك و 

 :حلًلة تطـوتة يتحسث اهاىتواً  ضوته اكن زايسه يب

 «ازنل ضف اش  وكًا اـصوف ّلايم ج ة ؿىل اًرشظة ؿرثت»

 .اًهات  ٔأكَق مث
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 :وكال رده ٔأدصى اصة ته َالاتط

 ألكػي ؿػىله ايةاس   ٔأدصى اصة نَتقِ  ً  تتتتَم ه ٔأن ٕا ك» -

 الٓن اذهػي ممىنةه ظصيلة تبزٔسع أٓدص اتى  ٕاجياد حاويل اًفرتةه هش  ضف

 .«اؤكتًا هبم احمتِ  اًـااةه اً ياتة ـحل

 .اًهات  ٔأكَق مث

 اتػ تـسة ن ػال دكػائق ؾرشػ اػ  ٔأكػي ضفو حليحيته هجزُت  اكف ونةو 

 !اًحاب جصس رن جفبٔةًى   ؛اـوت ا  ٌَهصوب اـزنله ا  ٌَهصوب

 اًـرشػي ات التحػي ضف فتػاة» سػ ُيلال الٓن! ًيلتَػين جػاء حدًػا !يوس 

 فتححػ  اًلػاهصة ضف اطػريها تَلػ  مث واًضػلط واًىدػال اًتحصش ا  هتصب

 !«واًـار اًلتي ا  اًهصوب ؾ 

 يه تػػيه اًلػػادم وهػػ يوسػػ  يىػػ  ؾ هتوكـػػايت ذاتػػال اًحػػاب؛ فتحػػاُل 

 ..اًتاحي فيال ضف اس تلدَت ا اًيت اًت يسة

 «؟حلصدول يل تتمحني هي» -

 .ٔأرد ؾ

 .ألريىة ؿىل وجَتال ذَفها اًحاب ٔأكَلال مث يهه دذَال

 :انين ضف واكفة ؤأان سبٍٔهتا

 «اين؟ تصيسي  ااذا» -

 :يوس  هسوء ؾ  خيتَ  ل هبسوء

 «يةاا س   اًضيوف اس تلدال ُتت  ني ل» -

 :ًها الكَ

 «تـس؟ تىتفوا ٔأؾ اًىشب؟ اًلتي؟ اًهسم؟! ُتت  ون ااذا ؤأنمت» -
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 :كاًال مث هاتم ت ود اـزنل ٔأحناء ضف اًت يسة ُتصهال

 ٕاثحػات ٔأجػي اػ  ّلاولتػم ُأكػسر حلًّػا ٕانػين ايةهاسػ   اْسـ » -

 مما ٔأكوى يوس  ؛حلًلصض  تف ً  تاس دصد  وهمٌل ّلاولتم ه ًى  هحلمِ 

ه فـهل اا ؤأؾصف ُأضسكمِ  ٔأان يشءه ؤأي يشء ه َشاء حٕلاننه تتريَنيه

 يتـَق اا ه ويىص ه اًنتاء يىص  ٕانهه حال ٔأي ؿىل ألوىل اـصة ًيتالٕاهنا 

 .هب 

 ؾلػغه اْسـػ  ًىػ  اـه ػسسه ضػس هممتم ضف يلودكِ  حٌلسمِ  الٓن

 اًىوهةه كاحلت ٔأن  ضف ه ا حن ه هبا تؤانني اًيت إلنتانية اًِلميَ  ِا  دؿمِ 

 َاػ  متَىػني ل ٔأنػالِ  ألسػاس ضف ألاػصه ضف جيًسا ًفىصُت  اننمِ  ن اُل  ًو

 انهتػي  تـَميػمِ  حػىت ثػصوةه متَىػني ل ٔأضػسكاءه ل ٔأهػيه ل ؾ ػِمه يسافؽ

 مثػ  متَىػني ل وحدًػا هحلٕليػسز اطػاتة هػشا ه وفػوق اــهسه ا  تفطغِ 

 !اـوت الٔهيس هو اطري  واًعفيه ؿالجمِ 

- ًطاذمِ  اقمكة حمكال ًو حىته ٔأنالِ  ـةحا س يزتوجِم؟ ٔأنه تؼ ني

 اطاكء اػ  ؛اـػوت حػىت واـػزةلد  إلهانػة ٕال ُتطػسي ً  -ات تحيي وهشا

 نـػصف حن  معهله ضف يت دص ً  زايس حىت اقايمه ًليه اطي اـطري جت ة

 وؿػيش هػشاه ه تتج ػة ٔلنطػحمِ  اًيػوم عِ  جئػاُل ه وكس حسث اا ه

 ونفػوذ رصمػة ثصوة صيه يوس ه سض مكةاق حمكال ٕان حىت هساـة حياة

 ايةهاسػ   جيػًسا فىصي اـَوكه حياة اًتج  ضف حياته يواضي جتـهل كوية

 .«وات تلدغِ  حياتمِ  ضف فىصي

 شػـوري اؽ جنء نوتة اجتاحتين اًتـةه فصط ا  ألرض ؿىل جَتاُل 

 .ٔأؿسائم ٔأص ًيتاؿسكَ  تَ بٔ  جيـغ اطي اًـجز ذعه حلًـجز
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 «ٔأترصف؟ هي  ٔأفـي؟ ااذا» -

 :كاًال مث هس ي ارهتا ؤأشـَال هاين اًت يسة اكرتتال

 يتـَػق اػا ه انصػه اًلضػية ٔأاػص انص اقمكةه ٕاىل تشهي ل» -

 هةجسيسحبياٍة  ٌَـاؾ تـودي  مث ظويةه ًفرتة اً ؼص ؾ  س ترتفني تتفاضيَهاه

  مبطاري  سنتىفي حياتمه ظوال احتياجاتمِ  جلك َنياتىفّ  وحن  س تـودي 

 فَ  اذياة ل نتة فٕان هاًعفي وؾ  ؛ذاص ازنلٍ  ضف س تـيشني ؿالجِمه

 اًعَػة هشا كتوة ٔأؾصف اـِمه حلذياة ل تصيض ً  حلًعحؽ اـِمه يـيش

 كَياًله ظفغِ  وحياة نفتمِ  ضف فىصي جيًساه اًـصض ضف فىصي .ًواكؽا ًىنه

 واذياة ألاان تني الادتيار حق عِ  الٓنه ا  ساؾتني تـس تمِ  سبٔتطيو 

 ضف ؤأان تػمِ  يَيػق اػا ادتػاري! اـوت ورمباه اطل ٔأو اذخس وتنيه نةاد اـؤ 

 .«انتؼاركِ 

 .اداَشة تعصيلة هسدتين تـساا دصجاله اًت يسة دصجال

 تعاًح ػػا مث واًلهػػص اـػػوت تػػني اذيػػاة تضػػـ ا هيػػ ه زساج   الادتيػػار

َ  كضػييت ُأثحتػال ٕان حيػسث كػس فامي ٔأفىص ؾ هي  ؟!حللدتيار  ظفػًل ةتػون

 ؟!اـه سس ٔأاام

ه اـػػػوت اواهجػػػة اًلحػػػاء اػػػ  اػػػننه ه ضف ٔأذرع ل ٔأدعحػػػوط ٕانػػػه

 هػي ضػـف ه يه واهجهُتػا اًيت اذليلية اًهزمية ألؾؼمه اـوت اكن واـه سس

 اًحسايػة؟ ا  وافلال هي  ؟!اًصجي هشا ضس اـصنة روض حلًّا كوية ن ال

َِّس  ًلس! َشضف ٔأجي ا   حػصييت؟ ئأجػ اػ ه حلًـػار ٔأكاريب اهتمين ؾ ساا ُدن

ة ن اُل  حلًّا وهي  !؟اذياة ٔأواجه وحسي ؤأان ُحصد
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 اذصية ًى ه واًلصارات اًترصفات حصية ضف ٔأو ألااه  ضف اذصية ًيتال

 واًوحػسة وارػوف اًيػبٔس كيود ُتعمي تت تعؽ ؾ ٕان تساذغه تمك  اذليلية

اه ًتال فبٔنال تساذغه ا ًتال فبٔنال تساذغ تتحصر ؾ ٕان حصًّ  .حصًّ

 .اًختاظة هبش  اًت ازل ؿىل ووافلاُل  اًت يسةه يب اتطَال ةاًتاسـ ضف

 ووحػسيته وحيػسة ٔأانه اـه ػسس ؿػىل اًفوز تت تعيؽ اًيت اًحعة ٔأه  ؾ

 جتـَ ػاه زساج   وابٔسػات ا ا ػوحزن  ضـفنا اًوحسة ؛ٔأختيي مما ٔأضـ  جـَتين

 .ت اوؿَد  دائ ا هو اكن ًو حىت رسص تبٔي نتشخ 

 يشػـص ل ًػيك فلػط اكػسرات ا  زائسة جصؿات ثتخة اات رسص مك

 تشػخ ه ثتخة ُتعم كَة مك ؟حلًوحسة يشـص ٔلنه انتحص رسص مك؟ حلًوحسة

م انه ػ ًّا تبٔشزاص  ؟كَحه فصاكات س ميَؤون ٔأهند

 كَمػا اًوحػسة حعمػال ااػصٔأة ضػـ  اػ  ٔأنرث ًيس تـيوس  مجـين اا

 .حلٔلفـ  تتشخ  جفـَهتا

 يوس ًػـ  اتاادار ىحسإ  ةصفلج اـتتشف  ا  دصجالو  هاسي فرتة انهتال

 يػػ أٔ  اراداػػة سػػبًٔاله تنتؼػػصين سػػ يارة ه ػػاك اكنػػال ارػػارج ضفو اـه ػسسه

 وؿػسان اًتػ يارة انعَلػال ه مثهلػٌل اًعصيػق ضف ن اأٔ  لاًالف ؟زوجته وأٔ  يوس 

 .اًلصية ىلإ 

 اس تلدَتينو  هاًفيال حسيلة ضف اس تلدايل ضف وزوجته اـه سس اكن ه اك

 :شسيس تَعٍ   اًت يسة

 «.سالاتم ؿىل ؼا محسً » -

 :سبٍٔهتمه حىت كتًل يصيس ؤكنه هتجمية يوس  نؼصات اكنال

 «اًعفي؟ ي أٔ » -
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 :يوس  كال

 «.يشء ه ؿىل اتفلنا ًلس هظفالأٔ  صيمِ  ًيس» -

 :تـ   رددُت 

 «ا !ر أٔ  ألكي ؿىل» -

 :اًت يسة كاًال

 «.نالٓ  اانأٔ  ضف اًعفي هاايةس   فضغِ  ا  يأٔ اهس» -

 :الاهنيار وشم ؿىل ن اُل 

 ؿػىل وافلػتمك وًلػس هظفػًل هػو ا هر أٔ  نأٔ  كػيالٔ  ؿػىل حل  ا » -

 «هفي رؤييت حق تتَحوا الف همأٔ  اٍااية ضف ًىنين هظَحاتمك

 :كال دامئًا اًـاًية هضوت ت  ة

 متَيػم ؾلػس وهشا وؿسانِكه نٌل عِ  اغ اًفنسق قصفة نالٓ  ا » -

 حلػرية قصفػة اكنػال حالاػمِ أٔ  كصػأٔ  نأٔ  ػ أٔ  هاــادي ضف شلةًـ 

 ٌَتـػاضف اـعَوتػة اًـلاكري ه عِ  س  لسم نالٓ  وا  نشع ه اكه

 عِ  سػػ يىون شػػهص ه هنايػػة واػػؽ نػػشع ألتػػسيه اصضػػمِ  اػػ 

 هفػرتة ه ػا سػتدلنيو  حياتػمه ظػوال انػه ترصفني شهصي اصتة

 نالٓ و  يشءه ه ضف ستتػاؿسكِ اًػيت " ذسجيػة" جبواركِ  وستدل 

 ُتاويل ل يشءه يأٔ  ضف ْس ا ازج ُتاويل ل ؛تفاقال هشا ي ً ا 

 حللػال كػس وهػا ااتفاكًػ ؾلػسان ًلػس هيلد إ  اًوضػول ويب أٔ  تطالال

 مٍ أٔ  ؾ  اتـيسً  دام اا اانأٔ  ضف دامئًا وسيدل  هاانأٔ  ضف اًعفي ؛اتفاطف

 «.ؿاهصة اصيضة
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 .اًحواتة ىلإ  هاجت مث هاننه ا  يوس  هنظ

 :حلهية هنصُت وا هاًت يعصة س تعؽأٔ  ؾه وتاسُت 

 نػالِ أٔ  واًوحيػسه ولالٔ  ظفػًل نػهإ  س يسيته   رؤيته ريسأٔ  ًىنين» -

 سػخيي ضف يشء ه ؾػ  ت اًزاُل  ًلسه مبـاانيت وستشـصي  تفهمني

 «س يسيت   اًلتوة تغت  ًيس ًى  هل رائـة حياة

 :ردْت 

 لػسيتف نأٔ  تػس ل اصنيػا  هػش ضف ًتحي ؛سواا   جيًسا اْسـيين» -

 ٔأشػ ياء مثػة ٔأنّ  حصػيح ه اه اًتائس اًلانون هشا هانمِ  اهحريً  اجزءً 

 فهيا اًتفىري ِلصد ًى  هنـوضها ً  ن اأٔ  اًـؿ ه نـؿ وحن  نفتلسها

 اًفلسان تلدي ؿىل نوِل   حن  طع اذياةه ا  ً ا تحل  اا يـعي

 ٔأحاول ًىنين هاذزن ا  ٔأانـمِ  ول ٔأًوامِ  ل انأٔ  ؛كاس ًيا اكن همٌل

 كصرْت  ًلس ؤأشسه ٔأضـة ورمبا هاًلتوة  هبش اذياة نأٔ  ٔأفهممِ  نأٔ 

 تتَة نأٔ  كصرت ًىاا هااا اهحريً  اجزءً  وأٔ  هاذصية ؾعائمِ إ  اذياة

 رؤيػػة وحػق ألاواػة ضف حلػمِ  تتػَة نأٔ  كػصرت هانػمِ  اجػزءً 

 ميػانالٕ  ؿَي ػا جيػة افصًضػ ٔأضػحح ًىنػه هصّ واُ  كايس هشا ظفغه

 اًحـيػس ٌَجػزء هحػري ذىأٔ  ضف س يتتػخة رمبا اٍدصد ٔلن هته واًصضا

 ّلاولتػػمِ  اكنػػال زفهػػٌل اايةهسػػ   ًٔلاػػص واررصػػ  ًلتلػػدد  ؛ؾ ػػمِ 

 هعِ  ػ كتػمه مبػا اكػدًل حلًلصضه  تف ً  اًلانون ؾ  ٌَرصوج

 «.اتيازاتالا  هش ه عِ  كسم ـا يوس  كري رسص اكن ًو ًصمبا
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 وافػقأٔ و  رخضأٔ  نأٔ  اػين ظَحػاْل  ًلػس؛ اًتػرصية شػسة اػ  ٔأسلط نسُت 

 اػػ  حػىت كػيأٔ  ألسػػاس اػ و  يه اًػيت الااتيػػازات تػغ ه ؿػىل رىضأٔ و 

 !نتانيةالٕ  حلوطف

 دشأٔ  ن ال ٔلنين وكهتا وافلال هنـم اُلهوافل ًلس !زساج   تـصف هي

 هؾػين اًحـيػس ٌَجػزء تػوءاً  درِ أُ  ؾ ٔلنػين وافلػاُل  ًلػس هٔأذى اتين يطية ٔأن

 حلًوحسة شـوري ًوله ٔلن وافلاُل ه حسث اا ه ؾ  ةلواـتؤ  ٔلنين وافلاُل 

 .هشا ه حسث ـا

 ل الٔنػ  وادػزء هحييػا طفلػ اػين ثت يط جزء هاذياة اس دصت وهىشا

 .صزقيُ  يح   نهأٔ  ىسو  ئًاشي  ؾ ه ٔأؾصف

 

 :سواا واضَال

 ٔأن ؾصفػاُل  حػىت اًتَفزيػون ٔأاتتػؽه ٔأشهص ثالثة اًفيالد  حديتة وجستينػػ 

 اـتػىني هػشا يؼػ  حلًتبٔهيسه ل ؾلاب ٔأد  هشا اكنه ٌَطـيس نلهل مت زايس

 .ؿائَته ٔأنلشُت  ههحيات ٔأنلشُت  ٔأنين يـصف ل حلًتبٔهيسه ؾ ه ختَياُل  ٔأنين

 اًنتػػ يانه تضت ػػا أٓفػػة ٕانّ  حضػػوريه ؿػػسم تـػػس إلؿػػالم سػػاد مصػػال

 اػ ه اًىػواًيس ا  دصجاله اً اس ٔأذهان ا  اًلضية دصجاْل  اا فّسؿان

 .ارَف  اًحاب

ه هػػشا وكت ػػا حػػىت اًيوايػػة حلًـلػػاكري الاًػػزتام تػػسٔأُت  اًفػػرتة تػػغ تـػػسو 

 جيدـػان حػني اًيػبٔسو  اًوحػسةه ولدتػه يػوم انػش اطػري  ٔأؾػصف ل واًعفي

 .ػهل ا  حىت انعو ً  رسًطا انه جيـَون ثشرٍص 
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 حياةه اـوس يل  ؤأًـة ؤأانم ؤأَشب أٓهه اتم هسوءٍ  ضف حيايت ؾشاُل 

 اػصة ٕال هبػا ٔأًتػقِ  ؾ اًتػ يسة حػىته اذػادث تـس يوس  ٔأكاتي ؾ ارفاءه ضف

 ةترصػاح هتحػسو ضف ارااتػة اػ  معصهػا ضػلرية ظفة جصفلهتا اكنالو  هواحسة

 :كاًال هبا ألذري ًلايئ يوم ٔأتشهص اـ ه ًعيفة اًت يسة هش  اكنال

 شػـور دّسػُت  فَلػس ؾػين ٔأاػا وهيانػِمه حصيتمِ  دّسِت  ٔأنالِ » -

 .«ااصٔأة هوين

 مت يػاُل ه يشء ه ضف ٔأاصهػا ؿػىل الَوتػة اًت يسة هش  ٔأن ٔأشـص ن اُل  

 اػينه انًزلال اًيت ألانيات ه ا ي ٔأانية ِلصد اكنال ًىااه ااا ٔأكرتب ٔأن

 تػػ ودٍ  انهتػػي  يشء ه اـػػهه ٔأتواضػػي وؾ هاـػػ  اًتواضػػي زايػػس حيػػاول وؾ

 ل هتـيتػة حيػاةه ّلػاوةل ٔليّ  دافػؽ وله ؿالكات ًح اء دافؽ ل واستتالمه

 ٔأتػومهه ذػاريج يحلػ  ادػنس حػىته واًتػهص واذفالت اـوس يل  ا  ٔأنرث

 .زساج   اـل تال حياةه ٔأحًسا ٔأؤذي ل يك اكاة ؿالكة ٔلجت ة اا ٔأس حاحلً 

 

 اػػ  ددػػية داـػػةٍ  سػػلوط الحؼػػاُل فه اًلطػػة زسد اػػ  سػػواا انهتػػال

ا اسااـها جففاْل  ًىاا هؾينهيا ـً  :سبًٔتين مث زسي

 !سلصاط؟   هشا ا  ٔأنرث تصيس ااذا والٓنػػ 

 ااا قصية مصال حاةل ضف وافلاْل  ترتدده وؾ اًلاهصةه ٕاىل اًـودة ااا ظَحاُل 

 .ؿادهتا كري ؿىل
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 :نفتها ٕاىل تتحسث ؤكهنا واضَال حىت ضااتةه اكنال اهصةٌَل اًعصيق ضف

 اًتـيتػػة ٔأان ؾؼػػميه انىتػػارٍ  تـػػس ٕال يػػ جح  ل اًنتػػاء ٔأن يلوًػػونػػػػ 

 ؾه اٍاػوض ٔأسػ تعؽ ؾ ٔأنػين ٔأؾػين ٔأجنػحه وؾ وتبٔـػال ُتعمال اًيت اًوحيسة

مَ  تي ٔأُتعم  ٔأو ؿالكات ضف تى  ؾ هزمييت؛ ٔأحس يسرنه ؾ اا وهشا كَيه هَتَشد

 ودّسػت نفصػ ؿػىل راه ػاُل  ٔأنػين اذليليػة هزمييت اكنال تيه ٔأٍمية اك او 

 تػتغ ٔأراهػا ٔأضػححال هيػ  ًها ؤأتشوق اذياة ٔأحة ن ال اًيت ٔأانه اًصهان

ه اًؼػالم ضف ادَػوس وختػاف اًػحنء ُتػة ل اًػيت ٔأان؟! واًتـاسة اًتزافة

 ؟!واًـزةل اًؼالم سوى ٔأهوى ل ٔأضححال هي 

 تػػي اًـػػاظف ه حلًفػػصاغ شػػـوري ضف تىػػ  ؾ واشػػسيته ازجعػػة اًوحػػسة

 ٔأاػػوت ٔأن ٔأدشػػه حلًـػػسم ٔأان ِلوفػػة اصاذػػًله حلًفػػصاغ شػػـوري ضف اكنػػال

 .حسأٔ  يـصف ٔأن دون ويتحَي جتسي يتـف  ٔأنه وحسي

 اطي اًشـور ٔأحة ًىنينه اذشيش ٔأحة ل ٔأان! زساج   تـصف هي

 ُتػسثوأٔ  نفصػ ٔأضػاحة جيـَينه حلذياةه حلًونس يشـصين ٕانه تهه يشـصين

 تػ ؤا اطيػ  ٔأهػًل ٔأسػ تلعةه ٕاٍػهيم ؤأُتػسث ٔأشػزاص وجػود ٔأتومهه اـها

 جسيػس اػ  فنـػود نتطػاشف مث ؤأؿػاتمم هشيئًا ؾ ه ٔأؾصف ل اطي اتينه اين

 دامئًػػا ٔلنػػين هوحػػسي ًتػػال ٔأنػػين شػػـور ٔأحػػةه واـػػودة واٌَـػػة ٌَضػػحم

 .زساج   وحسي

 نتخػػال رالانتحػػا رسػػائي ٕاحػػسى ففػػ ه ضػػسيل    حلًوحػػسة تتػػ هتني ل

 ٔأواجػه وحسي ههمجورة دامئًا ؤأانه «ًز ريت ٔأحس يبِٔت  ؾ اًيوم» جعوز س يسة

 اًتػهص ظصيق ؾ ه اـوس يل  ظصيق ؾ  حلًوحسة ٔأشـص ل ٔأن ٔأحاوله اذياة

 ٕان واػا ًىػ ه اًيػوم ظوال واـصض اًوحسة شـور جت ة ٔأحاوله واكسرات
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 اصاذَيػة وحػسيت اػصارة ٔأاػايم تؼهػص حػىت واحػسة دكيلػة نفصػ اػؽ ٔأجَس

 .وتـاس يت

 ٔأفىص فهياه وحسي ًتال ٔأهون رمبا ضادكة ذؼة ضف ٔأٔأاي ٔلنين ٔأنتحص ؾ

 هبػش ه ٔأيًضػا ادحػمي ضف وحسي ٔأهون ٔأن ٔأحة ً  ًىنينه الانتحار ضف اصاًرا

 وذاك هشا تني وااه ٔأحيا اًتعحية اًفَتفة وهبش ه ٔأفىص اًتعحية اًفَتفة

 ٕان تتـجػة فَ  نفص دّست ينؤلن يومه ه اصة ٔأً  الانتحار ضف ٔأفىص

 اًػيت اٌَحؼػات ٔأشػس ضف حػىت ارعػوةه هػش  اختػشُت  كػس تبٔنين يوًاا ْسـال

 .وحسي دامئًا سبٔتل ه وحسي ًتال ٔأنين ازيؽ س يؼ 

 :ٔأمكَاْل  مث سواا اتتتمال

 .نفص اواهجة ضف دامئًا جتـَين ٔلنمه زساج   ٔأهصهمػػ 

 

ةه ؿَهيا ٔأرد ؾ  .فلط اًـ اقه حلًـ اق ساووان ٔأن يندل  حزي ة  ٌلت ف َمد

 اػ  ٔأكسػ اذيػاة اتاؾػة تواجػه وحػسك ٔأنػم شػـوره اؤذيػة اًوحسة

 كَوت ػا متتَػئ ٔأن خنػاف ًىن ػاه اًوحػسة تصضػي ا ل حن  ؛نفتها اذياة اتاؾة

 ممػا كتػوة ٔأشػس وحػسة ضف فنـػيش ؾ ػا يصحَون مث هوجودمه نـتاد تبٔشزاٍص 

 .س حق

 واًفػائز ارػازس ٔأنػم يـػينه نفتػم اػغ ٔأنػم يـين وحسك تىون ٔأن

 أٓلام تساوي ا  فبٔنال تبٔـال وٕانه نفتم ظحية فبٔنال تـحال ٕان اًوحيسه

 اكنػػال ٕان حػػىت تػػم تػػاظ اًػػيت اًيػػس فبٔنػػال تـػػرثت ٕان معلهػػاه اكنػػال همػػٌل

 ٔأنػػاله وٕارضػػاهئا اػػساوهتا ؾػػ ه نفتػػم ٕاسػػـاد ؾػػ  اتػػؤول ٔأنػػاله ادتػػورة

 لػريت ت فتػم تالحػغ ٔأن يـين وحسك تىون ٔأن ؛وانتطارك وحزنم يبٔسم
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ه اـفػػاجئ ضػػيلم ٔأسػػ حاب واـصفػػة اذزي ػػة ضػػوتم نػػ ة وُتسيػػس االّلػػم

 وحػسك تىػون ٔأن ؛وتـاسػ تم ابٔزكم ا  ٌَرصوج اًعصق ه ؾ  واًحح 

 ٔأنػال ٔأؿسائمه ؤأّصُّ  ٔأضسكائم ٔأكصب ٔأنال طاتمه واذَي  ارطم ٔأنم يـين

 اًلػسر ٔلن اًـاؾه ٔأاام وحسك ٔأنال اًوحيسه روايتم وتعي ازية اوس يلاكَ 

 .وحسك تىون ٔأن ع كصر

 

 اكنػال ٕان ُتسيػس ٔأسػ تعؽ ؾ اًوفػاضه ذايل ؿسُت و  اًلاهصة؛ ٕاىل وضَ ا

 اػػ  تػػتزَص ٔأن سػػواا حٕلاػػنن ٔأن الٔهيػػس ًىػػ ه ل ٔأم اًصسػػاةل ضػػاحدة يه

 .فلط حلًوحسةه حلًوحسة تشـص ٔلهنا وكاله ٔأي ضف حياهتا
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 اًثاين اًفطي
 

ء ثتهوةل وهو ل يت تعيؽ اًصجي أٔن يفـي أٔي يش»

 «حيترض
 ااني فصانسنيت  

 كدي رحيهل.
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 ..اًلاهصة ٕاىل ؿسان

 اذليل  اْسه دهة حليل؛ ؿىل دعص ا  ٔأول هو «دهة» ضسيلنا اكن

 ضف شػػابه ؿاـ ػػا ضف جفػػبٔة ػهػػص تػػشعه وػػمت ٔأحػػس ل ٔأحص مبـػػل ٔأوه كاًًحػػا

 ااؼهػػصً  يـعػػ  ًىنػػهه ُاهَمػػي وشػػـص ْسػػصاء ثرشػػة ذو اًـرشػػي اته انتطػػ 

 واذزنه اًلضة ؿالاات االّله ؿىل جتس ودامئًاه جًسا حنيي جتس  جشاحًله

 ٔأو ًػصٔأي يتـطة تصا  له اصيين ٔأو اًت يايس انامتء  تـصف ل اطي ذاك هو

 راحئػة يىػص  اطي اًصسػام هػو انكطػةه ٔأشػ ياء ضػ ؽ ضف جًسا حلرع ااه كضية

 ل اطي واًنتػػة ألًػػوانه تـمػػ  اـطػػاب اـطػػمم ألمصه اـَحػػ  ألًػػوانه

ائه حية  .كُصد

 رمغ اـػوته ًيـانق ألجصأٔ  هو رمبا اًشابه هشا حياة ضف ٔأفىص جَتاُل 

 ضف حػىته ويَـػة بيرشػ  وـادته اهجسًّ  ؿاد ًّ  اكن ألذرية اًتهص ًية ضف ٔأن

 .حياته ؾ  جًسا حلًلَيي ٕال يتحسث ل  ىِص سُ 

 ته؟ ٔأًتل  هي  :اٌَحؼة هش  ضف ألمه اًتؤال اكن

 اًتواضػػػي اواكػػػؽ ؿػػػىل اًشرطػػػية حتػػػاحلته حػػػىت له هػػػات  رفر ل

 !ضسفة ٕال ته نَتل  ل حىت فنح ه ٔأضسكاء صيه ًيس هةالَل الاجامتؾ 

 :كائة فضحىاْل  جسيس؛ ا " سواا" تػ اتطَاُل 

 !تفتلسين ٔأنم كُيػػ 

 :كَال

 دهة؟ ٔأجس ٔأي  تـصفني هي ل؛ حلًعحؽ! ساؿة كدي تصنتمِ  ًلسػػ 
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 :كاًال

اًعحػول همصجان يلام ًى  لهػػ 
9
ػزّ  شػارع ضف الٓن  ـِ ُ اـ

1١
 سػ ت س  رمبػا ه

 .اٌَلاء ٕاىل وهجمه ضف اًهات  سبٔكَق تفتلسين ؾ ؤلنم ه اكه

 

 !اًعحول همصجان

ٕاىل  اجتهال مث جسيس ا  هنضاُل  ػهًصاه اًواحسة ٕاىل تشري اًتاؿة اكنال

 ."اًفاظم  ػ صي  اــز" شارع

 انتػػاتين ًعاـػا واـػايضه اذػارض واذساثػةه اذضػػارة تػني اػا اػزج ه ػا

 كدػي ه ػا حيػسث اكن اػاذا ٔأختيػي اـحػاينه هػش  ا  واًصهحة حلصفء شـور

 ؟!يفىصون اكنوا يشء ٔأيّ  ضف! ألكي ؿىل ؿام اائيت

 ٌَحػس ممّي هوف  ؛دهة ؾ  اًحح  ّلاوًل  اذشود وسط اًتري واضَاُل 

 وسػط ضف جتس  اطي ذاك هو اذشوده وسط اـصفته تت تعيؽ جيـغ اطي

 .وحس  ميض اًزحام

                                                           
9
, عام كل فً بمصر ٌقام والطبول التراثٌة للفنون مهرجان: الطبول مهرجان 

 من اآلالؾ له وٌحتشد, العالم شعوب ثقافات تمثل التً الفنٌة الفرق من العدٌد به وٌشارك
 .والموسٌقى الفنون محبً

 
ٔٓ
 قلب ٌمثل شارع هو", الكبرى القصبة" أو" األعظم الشارع" أو: الُمِعزّ  شارع 

ا متحف ا لٌكون تطوٌره تم والذي, القدٌمة القاهرة  وتعود, اإلسالمٌة واآلثار للعمارة مفتوح 
 بن إسماعٌل المنصور بن معد تمٌم أبو" وهو هللا لدٌن الُمعز الفاطمً الخلٌفة إلى تسمٌته
 وتنسب, هـ9ٖٔ ةسن ولد الذي", المؽربً الفاطمً هللا عبد المهدي بن محمد هللا بأمر القائم
 .هـ8ٖ٘ سنة فتحها بعد مصر ٌدخل خلٌفة أول وكان, الُمعّزٌة القاهرة إلٌه
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 فاكرتتػال تـيػسه اػ  اـهصجان يصاكة وجسته حىت ؾ ه اًحح  واضَاُل 

دتاُل  ٔأن تـس ٕال وجودي يالحغ ؾوه ظوية ـسة جبوار  ووكفاله انه  ؿىل َرت

 :نتفه

 يـجحم؟ هيػػ 

 :توجودي يتفاجبٔ  ؾ ؤكنه اـهصجان اتاتـة واضي مث هٕايلد  نؼص

 .ئًاسيِّ  ًيسػػ 

 :س ي ارته ٔأشـي الاحتفاله ذَ  اـض واضَ ا

 .اـهصجاانت هش  مبثي هممت ٔأنم ٔأؾصف ٔأه  ؾػػ 

 :كَال

ًّا ًتاُل ه لػػ   .همد

 إلجػاحلت تـمػسُت  ًهشا اًعويةه إلجاحلت حيحون ل اطي  ٔأًوئم ا  دهة

 .اكترصة

 ضف ادػائَني واًحاؿػة اًعحػول ٔأضػوات ٕال يىّسػ  ل ظوييه مصال ساد

 ٌَتػ يعصة اـتفصكػة اًرشػظة ٔأانػاء ٔأضػوات اؽ اًتاحئات وذصنت هاًشارع

 :سبًٔته حىته واحسة  مة ن عق ٔأن دون ساؾتنيه اًوضؽ ؿىل

 اًيوم؟ ارتحاظات ٔأيّ  صيم هي دهةهػػ 

 :كال اـهصجانه ؾ  كَياًل  اتتـسان كس ن ا

 .اٌَية هش  أيٓت ً  ًى  لهػػ 

 :سبًٔته

 ـاذا؟ػػ 
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 :كال

 .وحسي يصام اا ؿىل سبٔهونػػ 

 ألشػ ياء تـػظ ُتمػي يتػ تحق اكن ألاص ًى  تزجعينه إلجاحلت تغ ا ي

 .اـزجعة

اذُتػػني شػػارع الػػايه ٔلحػػس اجته ػػا
11
 هاًتػػىص ازنوؿػػة دهػػة كهػػوة ه

 زفػ ه اـ  ٌظهاب جتشته ظصيلة ضف ٔأفىص ن ال اًت ائصه ا  ختيُ  ل ويسيه

 :تسٔأت جسيس

؟ ستدزي هي انم اتاؿسة ظَحال ًوػػ   ؿًلد

 :الك اهامتم دون

 .ؾ م ٔأتبٔدص ً  حلس تعاؾيت ًوػػ 

 :كَال

 ؿَهيػػا ٔأكػػمي اػػا ذػػاةل ؤأحتػػاج هجختػػصّ  وعارشػػ  صيد  ثتػػ يطه ألاػػصػػػ 

 رسًطػا تـػصف هػي اذاةله انه تـاين اطي اً فص اـصض اكن ٔأ ًّ  اـرشوعه

 !اـهمة؟ تتغ ٌَليام ات تـس اا

 ندػيواه اـ اسػ حة اًىشتػة ادتيػار ٔأدعبُٔت  تبٔنين ٔأشـصين اًعويي مصته

 :كال ؾ ساا شـوري

 .اتاؿستم ٔأس تعيؽ ً  أٓس  ٔأؾصفه ل لهػػ 

                                                           
ٔٔ
 األثرٌة المعالم من العدٌد به وٌوجد, القدٌمة القاهرة أحٌاء أحد: الُحسٌن حً 

 مع الحً هذا إنشاء تم ؛"الُحسٌن مسجد" ومنها, كبٌرة بصورة والفاطمٌة القدٌمة اإلسالمٌة
ا االسم بهذه المسجد وسمً, مـٗ٘ٔٔ سمة الفاطمٌٌن عهد فً ُحسٌنال مسجد بناء  نظر 

ًّ  بن الُحسٌن" اإلمام رأس بوجود البعض العتقاد ا" عل  الحً هذا معالم أشهر ومن به؛ مدفون 
 ".الفٌشاوي مقهى"
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 .ورحي اس تبٔذنَ  مث

 ٔأو تعصيلة ٔأنين ؤأشـص ميص اًوكال اكن اـزنله ٕاىل ؿست هحرية ٔأايٍ  خبيحة

 ٔأنػين يىفػ  فيهه َشينً  سبٔهون اًصساةل ضف اـشهور اذادث حسث ٕان تبٔدصى

 .ٔأُتصك وؾ اا حادث ه اك ٔأن ٔأؾصف ن ال

 اًلػٌلر ظػاوةل فـػىله حوًهػا اًشػىوك تحـػس ؾ كاًتػه اػا ه مغور سواا

 !فلط وهاجص وفصيسةه ودهةه اسوا جتَس اكنال

 تػبٔن ٔأشػ حه اًوضؽ اًصساةله تغ ضاحة اطري ضف ٔأفىص ؤأان اًوكال اص

 ..كصيًحا س يـسم ٔأنه ا  ٔأنرث ؾ ه تـصف ل رسص جصاءة دًيي وجست تىون

 اًـلػاره ضػاحدة «سػ تانيايو » اكنػاله اًحػاب ُظػِصَق  حػىت قفوت ٕان اا

 ارصػ ضف حياهتػا كضػال ٕايعاًيػةه ٔأضول ذاته اًـمص ا  اًت حـني ضف جعوز

َ  حىت" ألرنسيل ذاص" زوهجا اؽ  يلػال اػا ٔأكػي ااصٔأة ٔأؾوامه ؾرشة كدي تُوضّفِ

 اـالاػح نػسرة اػؽ اًزركػاء واًـيػون اًلطػري اًصاػادي اًشـص مجيةه ٔأهنا ؾاا

 ّلتفؼػة ؾتيلػة تَوحػة ٔأشػ حه اكنػال خةهسػ  تػال توهجهػا ٌَتبٔاي تسفـم اًيت

"تينسو"  وحاته جٌلًها تفاضيي ٔأدق تبٔدق
12
 .ا اًل  

 !س يسيت ٔأهاًل ػػ 

 .ضلريي   ؿَيم الاظمئ ان ٔأردُت ػػ 

 :حلصدول ًها ْسحال

 ٔأناِل؟ حاع هي ه خبري ٔأانػػ 

                                                           
ٕٔ
 أشهر من واحد, إسبانً تشكٌلً وفنان ونحات رسام", بٌكاسو بابلو: "بٌكاسو 

 ُولد, الفن فً التكعٌبٌة الحركة تأسٌس فً الفضل إلٌه وٌنسب, لعشرٌنا القرن فً الفنانٌن
 نوبة إثر فرنسا -بموجان 97ٖٔ أبرٌل 8 فً وتوفً, إسبانٌا -بمالقة 88ٔٔ أكتوبر ٕ٘ فً

 .قلبٌة
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 :عاوةلاً ؿىل جَتال

 اصمي؟ حال هي  ذعه ٔأػ  لػػ 

 :ذصىال

كدػي ٔأن  انهتال كس ؿالكت ا ٔأن ٔأذ تمِ  ًلس همجيَيت   ضـيفة ذاهصتمِ ػػ 

 تحسٔأ.

 :كاًال ثترصية

 كَحم؟ ضف حاًها هي  ًى  كَتهه اا جيًسا ٔأتشهصه تلَق لػػ 

 .تـصفني ًو اتـة هشاو  هفيه ؿَهيا ٔأظمن ٔأؿس ؾػػ 

 :كاًال

 ؿَي ػا جيػةو  هاًواكػؽ هػشا هحيا   اا ًى  هجًسا ُاتـة ألاصه نـمػػ 

 االّلػم ذسػوب ٔأن ٔأشػـص حػال ٔأي ؿػىل .ـجح ػاي  يىػ  ؾ ًو حىت اتتالؿه

 !ؿَيم الاظمئ ان ٔأريس هذع ثتخة ًيس أل م هش 

 

 ؾ هبػا ؿالكػيت ٔأن رمغ ٔأيم ؤكهنػا ٔأشػـص يوسػ تانياه اػؽ اًتحػسث ٔأحة

 اـػبٔزق ؤأشػاروها حػسث مبػا ٔأذ ها هيه حرية ضف ن ال واحًسا؛ ؿاًاا تت اوز

 !ة؟اصواا هش  ضف وحسي اًطمال ٔأًزتم ٔأم هواذرية

 :كاًال مث يسي بٔاتىالف اااه ٔأؿاين اًيت حلذرية يه شـصت

 حسث؟ ااذا تلَقه له اـم ٔأانػػ 

 جػًسا هادئػة اكنػالو  اًػحـظه جتػا  وشػىويك تؼ وين حسثه مبا ٔأذ هتا

 ضف ٔأشػم اطيػ  حياة ؾ  سبًٔتين انعحاؿاته ٔأي تـطِ ؾ اتمه ترتنّي ت طال

 ؾيه و سػػوااه حيػػاة ؾػػ  ٕال ٔأذ هػػا ؾو ارعػػوةه هػػش  اختػػاذ ؿػػىل كػػسرهتم
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 ٔأؾصفػه اػا جػلك ٔأذ هػا ٔأن ؿىل اـ  اتفلال ًىاا اصائصةه ا  سواا تتتدـس

 :كاًال تت تبٔذن ٔأن وكدي جسٌلهتاه كَي ظمبٔناْل و  ازيؽه حياة ؾ 

 .اًصساةل ضاحة ٕانلاذ تت تعؽ ؾ ٕان حلطنة تشـص ل ٔأن اـهمػػ 

ػو ؾػين خيفػ  اتفػاق ٕاجػصام ضف جنحػال تـػساا دصجالو   اػ  جػًسا لَيػياً  ًو

 .اًتفىري

 ..ٔأدصى اصةاًحاب  ُظِصَق  ثتاؿة دصوهجا تـس

 .مبتاؿسيت تحزي ً  ٔأنم اتبٔنس ن ال! دهةػػ 

 .اً خيش وزجاجات اًىتة تـظ حيمي وهو اًلصفة دهة دذي

 !ـتاؿستم اًرشوط تـظ صيد ػػ 

 :كَال تصدد دون

 .اوافقػػ 

 :اذشيش ا  هحرية كعـة تبأناهل يساؾة وهو كال

 .ازيًفا اًْسا اتتىصه حبثم ضف اْس  تشهص لػػ 

 :كَال

 .اوافقػػ 

 :كال

 اـػم ٔأؿػيش ٔأن اًثػاين اًرشػط فلطه ألول اًرشط هشاه تتّسع لػػ 

 طعه اـػال اػ  يىفػ  اػا صي ًػيس اًثاًػ  واًرشػط اًحح ه هناية حىت

 ختػ  ل ألذػري واًرشػط مهاـػ ٕاكػاايت فرتة ظوال حلحتياجايت اتىفي ٔأنال

 .ه ا ديتوجو  ٔأحًسا

 .تـاـوافلة رٔأيس هززت
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 «دهة اًش يخ»

 

 اذشػيش يَػ  دهػة ػػي اتػاًءه اًـاَشة جتاوزت كس اًتاؿة اكنال

ه حػرية ضف ؤأان تػحطء ميػص اًوكػال اكن اًتَفػازه ؿػىل ٔأجنحيًّػا فيًَمػا يتػاتؽ وهو

 !؟ؿَيه اًت يعصة ٔأس تعيؽ ل رسص اؽ ٔأتسأٔ  هي 

 ارشوب اؽ ثَ  كعـة وضؽ ذؼةٍ  حىت ثشل ه اًفيؿ يتاتؽ دهة اكن

 :اًفيؿ اشاهسة ضف انسا  وهو وكال هاذشيش ًفافة ؤأشـي اًفوداك

 ذؼاهتػا ونـػيشه تػسايهتا اوؿس نـصف ألفالمه هش  ا ي حيات ا ًيالػػ 

 وهمػٌل اذيػاة ٔأنه ٔأػػ  ن ػال هىػشا رائـػةه س تىون اٍااية ٔأن نـصف وحن 

 .زساج   اٍا  هشا ؿىل ستتري ظاًال

 ٔأجي ا  اًوكال ظوال يـمي ٔأب اًصوتنيه ٕال صفيـ ل ازنل ضف وصُت 

 ؾػ  ٕال تتنػاكش ل ؤأمه اًيوايػة اذياة احتياجات ٔأثتط وتوفري اـال هتة

 ٔأو ٔأخ تػػػال وحيػػًسا وصُت  ؛وحػػسي ؤأان اـػػػزنله وارصػػوف اـتَتػػالت

 ٕال مه اػػػا ٔأضػػػسكايئ اًعفػػػوةله انػػػش يالزاػػػين اًلصتػػػة شػػػـور اكنه ٔأدػػػال

 سػاتق تعوطه هواننه» اًىصتونية ألفالم عالٔأت ٕال مه اا دياًيةه رسطيات

 فبٔضػ ؽ هوحػسي اـسرسػة ٕاىل ٔأذهةه «ااجس واكتنت دانمه سالم ولحقه

 ؤأنتػػة فػػبٔرْس وحػػسي اًفطػػي ضف ٔأجَػػس وحػػسيته يػػؤانس دياًيًّػػا ضػسيلًا

 ل ٔلنػين ازيػؽ اػ  انحػوًذا ن ال سخة تالو  وحسيه ًتال ؤكنين ؾحارات

 ٔأسػ تعيؽ ضػسيلات صوػا تىػ  فػؿه ؾيػةاجامت ٔأيم تىػ  وؾ ٔأضسكاءه ٔأاغ

 .اًطحيح اًعصيق ٕاىل ٔأحس يصشسين ؾو ٔأولده ه ؿىل اًتـصف
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 وذات معصي ا  ؾرش اًثانية ضف حسث؛ همٌل وحسي ٔأهون ل ٔأن ٔأردُت 

ه نثػػرًيا يشػػ مين هادئًػػاه ظفػػاًل  اكنه «ٔأِلػػس» يػػسؾ  تطػػسيقٍ  اًتليػػال يػػومه

 ٔأَاػّسِ  ضف ن ػال ًىػينه ًيػوما تفاضػيي حلًضػحط ٔأفهػم ؾ تصفهيي ه ًيومٍ  دؿاين

 ل ٔأن فلػط احتجػاُل  واـػودةه حلصفء تشػـصين جسيػسة ٔأزسة رَػق اذاجة

ا يوًاا اـه فلضيال وحسيه ٔأهون ـً  ألشػزاص هػؤلء زس ٔأفهػم ؾ ًىنين ؛رائ

 إلسػاليم جػزومه اًـمػص ضف يى ونػين ورجػاًل  شػ حاحلً  اكنػوا اـهػمه ن ا اطي 

 اصؾػوة رجػال ا  ٍلوؿة ٔأهنم كاًوا هػ ؾ  اذسي  ضف اًتَتة وظصيلهتم

 وؾ ادُسد ٔأضسكايئ ؾ  ؤأذ هتا ٔأيم ٕاىل فشهحال ه«إلسالم ٔأش حال» تسؾ 

 .نثرًيا هتمت

 ن اله وحسي ٔأؿس ؾ حيايته ضف تسرجييًّا حيسث تتلرّي  تفاجبُٔت  ذع تـس

 ٕاىل اصؾػوة ؾػ  نتحػسث هاـتػ س ٕاىل اـهػم ٔأذهػة مث اصرايس اًيوم ُأهني 

 .اًرتفهيي  اًيوم ًلضاء ألس حوع هناية ضف نَتل  مثه ػ

 اػؽ جَتػال اًلػادة ؾيون ؾ  وتـيًسا هاًرتفهيي  اًيوم ضف ن ا يوم وذات

 ن ػاله ٔأاتتـهػا اًػيت ألفػالم ٔأحػس اػ  اشهًسا هلم جدثيي تسٔأت مث هألش حال

 تلَيػػس اػػؽ واٍدثيػػي هرائـػػة تعصيلػػة ألكػػاين اػػزج ؤأحػػة هاًل ػػاء ٔأحػػة

 :قضة ضف ٕايلد  فهَؽ اًلادةه ٔأحس ضويت ْسؽ جفبٔة ألشزاصه

 «تفـَون؟ ااذا» -
 :اناكش ته ٔأان فلصرته ٔأحس جية ؾ

 .«13رزق رشا ًػ رائـة العوؿة ٕاهنا ٔأقينه» -

                                                           
ٖٔ
ٌَّة: رزق رشا   مارس ٘ فً بـدمشق ولدت, والدبلجة بالتألٌؾ وعملت, سورٌة ُمؽن

 بدراسة بدأت, بدمشق للموسٌقى العالً المعهد فً أوبرالً ؼناء أستاذة وهً, 97ٙٔ
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 ٔأشػادو  ازًن اه ضف يسور ؾٌل سبًٔين مث هحللنرصاف رفلايئ ٔأاص حلس هت ان

 سٔأحػ فهيػا يش يس اًيت ألوىل اـصة تغ اكنالو  ٔأدايئه وسالسة ضويت جصوؿة

داَل  مث فـهله ٔأس تعيؽ مبا  :يلول وهو نتف  ؿىل اًلائس َرت

 .«ً ا رائؽ اىتة ٔأنال» -

 .اًتـادة ا  ٔأظري نست تيه ثتشاجة ذصىاُل  ًىنينه يلطس ااذا ٔأفهم ؾ

 تـػساا ٔأنػرث الاكػرتاب حياوًون اكنوا اينه ازيؽ اكرتب اٌَلاء هشا تـسو 

 .جسيس ؿاؾ يد ص ٔأضحح جًساه كطري وكال ضف ًٔلش حال كائًسا ٔأضححال

 ل اكنػاله اـػزنل ٕاىل اًـػودة ضف تػبٔدصي ٔأس حاب ؾ يوًاا  ٔأيم تتبًٔين ؾ

 .ؾين جًسا اًلصية حلًلصيةه ٔأش حه اكن فشاك ٔأيب وؾ  ٔلاصيه نثرًيا هتمت

 اشػاهسة ٔأضػححاْل  ؾلًله ضف حيسث تتليري شـصت حىت ؤأنرث ؿام اص

 ٕال يـػػين ل راضػػان يطػػحه ل ٔأاػػص ألفػػالم اتاتـػػة يطػػحه ل ٔأاػػص اًتَفػػاز

 ٔأيم االثػس اـسرسػةه ضف ٔأدرسه مما ٔأخسص تـلَياهتمه ٔأفىص ٔأضححال اًـحادةه

 .واحنالل ُنفص يـت  وهشا ذيته يعَق ل ٔأيب إلساليمه اًزي ت اسة ل

 

 ًىػ ه الاجػامتع ًهػشا دؾويت زس ٔأفهم ؾ اًلادةه اؽ جَتال يوم وذات

 اصؾوةه نرش ٔأجي ا  لألش حا ا  جسيسة ٍلوؿة جتهّي حياوًون ٔأهنم اتضح

  .واًليادة إلكناع ؿىل تلسريت يش يسون اًلادة اكن جًساه قصيًحا ألاص حلت

 :ٔأحسمه سبًٔينحىت 

 «ػ؟ ُتة هي» -

                                                                                                                  
 شكلت حتى الموسٌقٌة الفرق من بالعدٌد وشاركت, التاسعة عمر فً العربٌة الموسٌقى

 ".شمع إطار" الحالٌة فرقتها
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 .«نثرًيا ػ ٔأحة نـم» -

 وؾػ  ػ ؾػ  اصامئ اذػسي  اصؾػوةه نرشػ اػين حيتاج ٔأنه يرشح تسأٔ 

 راضػان شػهص ذػالل حػةر  ضف اـػه سػبٔذهة ٔأنين ا  ٔأنرث ٔأفهم ؾو ادهاده

 .ٔأحًسا ُأذ  ٔألد  ثرشط هتـس فامي اًصحة هش  ٔأس حاب سبٔؾصف اًىصميه

 :كَال مث تصددُت 

 «ٔليب؟ سبٔكول ااذا» -

 :كال

 .«راضان شهص ظوال اـت س ضف الاؾتنف كصرَت  ٔأنم ذ  أَ » -

 :سبًٔته

 «ش يخ؟   نشب هشا يـت  ٔأل» -

 :متصة ٔأؾعاين ٔأن تـس ٔأحسمه ذصم

 .«ػ ٔأجي  ا نشب» -

 .ٌَفىصة جًسا اتحمس ؤأان اـت س ا  دصجنا

 

 تػػوتص حػػىت ي ػػاديين تـيػػس اػػ  رٔأو  ٕان اػػا تػػبئبه اًتليػػاُل  اًعصيػػق ضفو

 يصحَػوا ٔأن وكدػي جعػيه ؿىل ودؾوين ًىامه اًتوتص هشا زس ٔأفهم ؾ تـضهمه

 :ٔأذين ضف اًلائس مهس

  .«وداؿًاه اتفاكنا انسه تبٔا  اصوةل ضاتط واصك ٔأن خت ين ؾ» -

 فلػس ؾػام ٔأااه تلرتب ا  يه فلط ٔأيب نؼصات وحسيه وجستين جفبٔةو 

 .اكًفرئان هصتوا



 ؤسلنَّينتهيَّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

9٘ 
 

 ن ػال نتحسثه ؾ اًعصيق وضف اـزنله ٕاىل واجته ا ٔأيب اؽ اًت يارة رهحال

 .اتفاكنا وُأًل  ٔأاايم ا  ادتفوا ذؼة ف ف حسثه مبا اشلوًل 

 اًصاديوه ٔأكَلال شرٔأؾت ٔأن دونو  اًصاديوه ضف ألق ية اؽ يسنسن ٔأيب اكن

 .جًسا هادئًا اكن تي ٔأيبه يصد ؾو الانتطاره تظة وكهتا شـصت

ه اىتحػػه ضف كهػػوة فن ػػان ٔأيم اػػ  ظَػػة حػػىت اـػػزنل دذَ ػػا ٕان اػػا

 ٔأنػػين فبٔذ هتػػا هحػػسث ؾػػٌل فتػػبًٔتين قصيحػػةه ٔأيب االاػػح ٔأن ٔأيم لحؼػػاْل و

 .يشء ه وهشا ٔأضسكايئ اؽ ؤأان ضسفة ته اًتلياُل 

 :يبأٔ  ظَحين ساؿة تـس

 «اًلصيحة؟ اـالثس تغ تصتسي ـاذاه دهة» -

 ؿىََل  اًلَاِتُظ  َزَاانٌ  اً داِس  ؿىََل  يَبيِِت ) حسيثًا ٌَتو حفؼال كس ن ال» -

 «.14(ادَْمصِ  ؿىََل  اَكًلَاِتظ ِديِ هِ 

 :كال

 تػغ ارتػساء اػ  ٔأضػلص معػصك ٔأن تصى ٔأل ًى ه تلطس اا ٔأفهم» -

 !«اـالثس؟

 :تثلة كَال

 !«؟ٔأيب   هتمت الؤأن اىت وانش» -

 :ٔأيب تاس

 ٔأن ٔأكػول ل احتياجػاتمكه توفري ٔأجي ا  جاهًسا ٔأمعي ٔأان تين  » -

 تفهػم ل ٔأنػال تتريػيه ممػا ٔأضػـة اذيػاة ًىػ ه اًطحيح اًعصيق هو هشا

 .«معًل ظحيـة

                                                           
ٔٗ
 حدٌث نبوي. 
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 :ل كَال

 «؟نشع ٔأًيسه بٔا  اصوةلت ضاتط» -

 :ٔأيب االاح تتى  اًلضة ؿالاات تَسْت 

 تـمًل ٔأذ كَ  َا ه فلط ضاتط ٔأنين ا  ٔأنرث فتـص  ل ٔأنم ٔأػ » -

 !«؟ٔأا  اصوةل ضف

ه ؿَيػه اًىػشب ٔأسػ تعؽ فػؿ حجػميه ٕاىل اذياة تتحول ٔأيب يلضة ؾ ساا

 :تصؾحين وحسها نؼصاته اكنال

 .«رأٓك ؾ ساا ٔأذ ين اًلائس» -

 !«كائس؟ ٔأي! اًلائس» -

 «ؿااني كصاتة انش" اصؾوة ٔأش حال" ٍلوؿة ضف ٔأان ٔأيبه» -

 :الانف ار وشم ؿىل ٔأيب اكن

 «افموؿة؟ تغ تفـهل اطي واا! ؿااني» -

 :قضحه زس ٔأفهم ل ؤأان شسيس تتوتص

 حلــصوف وألاص هػ صي  واصؾوة ثلافيةه ر ضيةه نشاظات» -

 «اـ ىص ؾ  واٍاي 

 !«واـ ىص؟ اــصوف ؾ  ًتتحسث ٔأنال معصك مك! انىص» -

 رسطػػييت ّلػػو دامئًػػا حيػػاوله تـلَيػػيت دامئًػػا يتػػ تر  ٔأيب اكن ًعاـػػا

 ٔأشػـص ؾ مبػا شػـصُت  اًـااني اللخف خيتَ ه اكن وكهتا اًوضؽ ًى ه ؤأفنري

 ألوااػصه ويُـع  يُلصر َا  ٔأان افموؿةه ًـبٔش حال كائًسا ٔأضححال ازًن اه ضف ته

ػ ن ال ٔأنين حصيح  ؛كائػًسا ن ػال ًىنػين هاًـمػص ضف اػين ٔأضػلص مهُ  َاػ  هُأَوِجّ

 :رددُت ه و كاس ية ٕاهانة ٔأيب  ٌلت اؾت ُت ف
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 «دي م؟ ؾ  تـصف ااذا ؤأنال» -

 :كائاًل  اين واكرتب ٔأيبه وك 

 !«وص   تبٔددب» -

 :زصداُل 

 ظحيـةه شيئًا تـصف ل دي مه ؾ  شيئًا تـصف ل ٔأنال ٔأيبه   ل» -

! تػسداا اًيت اًت ائص! ظصيلتم! االثتم! اًؼؿ! اًلتي! اًتـشية! معغ

 واًفجػور ًػإلمث َوهػص ٕال هػو اػا ازًن ػا! ات جػة يمأٔ  حػىت! ألكػاين! اًتَفاز

 .«تليادتم

 اكنه ٔأيم زصذػات ٕال ٔأْسػؽ ٔأُن  ؾه  حاـُ  حلًرضب ٔأيب ؿًلد  اهنال جفبٔة

 .اذياة ضف ألذرية ذؼايت ٔأهنا وكهتا ػ ناُل حىت ه رمحة تال يرضتين ٔأيب

 

 اػاو ه اتوه ػة ًهػة تلعـػة ٔأش َحه جتسي اكنه يواني تـس استيلؼاُل 

 ضف فلَػاُل ه اًطػور اػ  اًى ػري يسية ضف اكن ٔأيبه دذي حىت ٔأيم ديالان ٕان

 :دوف

 «؟ٔأيم ٔأي » -

 ؿػىل ًتتـصف اًطور تـظ سبٔؾعيمه ااا دؿم! اـت جة ٔأام» -

 حياتػم؛ ظػوال اًلصفػة هش  ا  ختصج ً  ٔأنم ُأكتم نشتاَل  وٕان ٔأحصاهباه

 «اًصجي؟ هشا تـصف هي

ػا ٔأؾػصفهم ن ػال اًطػور؛ تـػظ تـصض تسأٔ  ـً ه اًلائػس ٔأضػسكاء نػوااكه مجي

 !«ػ ٔأجي ا  نشتة» ٔأهنا كال اطي اًصجي وهشاه اـه رٔأيهتم ًعاـا
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 ه تلعػؽ جسيس ا  ٔأيب هسدين ًى ه إلننر وحاًواُل  االّل  تحسدْت 

 ٔأؾػػصفهم ٔأنػػين فلَػػال اًضػػلط ٔأُتمػػي ؾه ؾػػين ارػػاريج حلًـػػاؾ ؿالكػػة ل اػػا

ا ـً  :كائاًل  تـ   وهجي  ٔأيب فبٔاتمه مجي

 مه هػػؤلء! ؟ؾ ػػه ُتػػسثين اطي اصيػػ  يـصفػػون يػػ اط هػػؤلء» -

اه ألذرية إلرهاتية اذوادث ؾ  اـتؤوًون ـً  هإلرهاب اـل تـصف ل ظح

ا ـً  ؿَهيػا وياػاًوا اًعصيػق ؿػىل تفتػيش نلعػة يلتحموا ٔأن اـل تـصف ل ظح

 يضـوا ٔأن اـل تـصف ل هتسائية تبٔسَحة اتَحون ؾتاهص ٔأاام حلًصضاص

ل اػواظ ني تس يارا ضف كناتي  كتػي ؾػ  ٕال اـػم يتحػسثوا ؾ ٔأوًئػم هُؾػزد

 .«اـتلساهتم حتة ألجص ء وتطفية وتـشية

 

 :يحيك وهو يرضتين اكن اـصة تغ ًى ه جسيس ا  ٔأيب رضتين

تة كدي معم كتَوا تبهٔنم خي وك ؾ» -  جبػصامئهم خيػ وك ؾ! ٔأؾوام س ِ

 «!ٔأشلاهلم ضف اـواظ ني كتي! اًىٌلئ ! اًلعارات تف ري! اًشنيـة

 نػسُت ه ٔأ م ًـػسة اًلصفػة اػ  دػصويج تـػسم ٔأيم ٔأاص اا تـس ٔأيب دصج

 يتشػاجصان ٔأْسـهػمه اـػ  يتحػسث اػام ٔأحػس ل اـَـػونه اذخس ا  ُأَج 

 ..وهىشا هاًش ار ينهتي  مث هتـًضا تـضهٌل ؿىل اًـتاب ويَليان

 كايػػة ضف ٔأراهػػا ن ػػال هألوىل ٌَمػػصة اًلصفػػةه ٔأيم دذَػػال يػػوم وذات

 .. ناذز 

ػي ٔأيمه   ارصوج ٔأريس» -  ًػ  عِ  ُأكتػمه تـحػال ًلػس ٕاًيػمِ  ٔأتوسد

 .«ٔأدصى اصة اـهم ٔأُتسث
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 :وكاًال ؾاا تـيًسا فسفـتينه جًسا اثتتة ٔأيم اكنال

 ثشػلك اَزتاػني ًت  ا حن ه تين   اْسؽ! دهة   ٔأوًل  ً تحسث» -

 سونشػػاه ألكػػاين نتػػمؽ إلسػػاليمه حلًػػزي ًهػػا ؿالكػػة ل االثتػػ  ا اكٍفه

 ظوياًل  وكتًا نلض ل اصينيةه ٔأاوران ؾ  ٔأحياانً  اصنيوية ألاور تَهي ا اًتَفازه

 ل ؤأحيػاانً ه ٔأوكاهتػا ؿػىل اًطػالة ٔأداء ؾػ  ٔأحيػاانً  نلفػي وكسه اـتاجس ضف

 يتلاىض كس ٔأنفت  اه ٕال نؤذِ  ل حن ه ٔأحًسا نؤذِ  ؾ ًىن ا ؛اًطيام اـاانة نتحمي

 ضف تتػ حخنا ن ػا ٕان ألذى ً ػا يلفػص ً  ًى ه جصمحته دعا ان ً ا ويلفص ػ

 نػٌله رسص ٔأي نؤذِ  ؾ تين   وحن  أٓدصه ًـٕانتانٍ  حزنٍ  ٔأو تـشيٍة  ٔأو كتيٍ 

 رسًطػا نلتػي ٔأن اػ  ؤأضسق ٔأْس  ػ ػه ؾ  ٌضفاع او ني ًت  ا ٔأن ا

 كتػي ضفوه اًتف ػريات ضف تدثػي اًػيت ادهاد شـائص ضف يمك  ل ػ ٔلجهله

ل زد ـُ  وصي   اً طيحة حىت واـودةه وٌَتالم ٌَِ ِّ  يسؾون ا ػ ٔلجص ءهوا اً

م ل م وله حلًلتوة تُلَسد ََ  ضف تُلَسد ـَ  .اً

 واً طيحة حلً طيحة ٔأنخياء  ٔأاص تيه تلتَهم ػ يبٔاص ؾ ألنخياء ٔأؿساء َأَصُّ 

 تفػصض ذاركػة رسطػيات ٔأنخيائػه ا  جيـي ٔأن ػ تـٕاانن اكن واً طيحةه

 .اٌَّيِ َة واــااة حلًود ٔأاصمه ًىنهه واذصب حلًلوة مته  

 .«واًصمحة واـودة اًتالم حنةه ػ حنة ًىن ا هنواَزتا ًت  ا حن 

 :كَال

 !«اصي  ؾ  اًحـس ه تـاد حن  ٔأيم  » -
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 :نتف  ؿىل رتتاْل 

 ـػ  اطهػاب ؿَي ػا جيػة هػي نػشعه ن ػا وٕان حىت حديي  » -

 ـػ  واًلطػاص؟ ادهػاد جحػة ُتػال اًلتي ٔأحلحوا ـ  كريمه؟ دااء حيََون

وا  يساص ا  ينتؼص اًىون هشا ذاًق هي الانتلام؟ حب ة ألجص ء ؿىل انلضُّ

 ٕاسالهمم؟ ويـَ وا اـتاجس ضف حيتشسوا ٔأن ٔأجي ا  اـحس ٔأو ن يتة

 ل هواًصمحػة حلٌَػني ػ ؾ  ُتسثه اتشسًدا تى  ل ًى  هاتًَما ه 

 اًتػالم ّبِ رَ  اؾػصف ؾلػغه كدػي تلَحػم ػ اؾػصف واٌَـ اته حلًح سكية

 ل ػ اـتعػصفنيه حيػة ل ػ ضػسكين اًعيحػةه واصؾػوة واـلفصة واًصمحة

  .«واصم اًلتي ا  جصيئة ألد ن اـتشسدي ه حية

 ًهػػش  انضػػٌليم زس ٔأيم تفهػػم ؾو ودصجػػاله ٔأيم كدَتػػين جديػػين ؿػػىل

 .س حابالٔ  ًرشح ات تـًسا ٔأه  ؾ ؤأان افموؿةه

ت ه افموؿػة هػؤلء وتني تيين اًوضي انلعؽ جًساه كاس ية اًفرتة هش  َاصد

 حلًلػدظ ٔأذػ ين اطي ٔأِلػس اؽ ٕال ٔأُتسث ؾ اعَلًاه نتحسث ؾ ٔأيب اؽ حىت

 .افموؿة ٔأفصاد مجيؽ ؿىل

 ًعاـػا ؾػامه فاتتـػس فػرتة انػش حيػسث قصية ثضءٍ  شـص كس ٔأِلس اكن

 ٔأن فىػػصة ٔأكدػػي ؾ ٔأوحض مبـػل ٔأو ٔأفهػػم ؾ ًىنػػينه ٔأيًضػا ٔأان حللتتـػػاد نطػحين

 .اًشرطية ضـي  رٔأيه تال هسفه تال ظفاًل  ٔأؾود

 تى  ؾه أٓدص ـتى ٍ  الانتلال ٔأيب كصر اًواكـة تغ ا  ٔأشهص ؿسة تـسو 

 ٔأدصى حصب مبثاتة اكن ألاص هشا ؿىل الاؿرتاض حىت ًى  تـجحينه اًفىصة

 .اًطمال فاًزتااُل ه ٔأيب وتني تيين
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 «ُ ثوم ٔأم سورة»

 

 إلؿساديػةه اـصحةفهيٌل  جتاوزُت  ادسيسه ـزًن ا انتلاً ا ؿىل ؿااان اصد ػػ 

 .اًـااة اًثانوية اصاحي ٔأوىلو 

 ضف ٔأيب تػػصصف وظيػػسةه تػػبئم ؿالكػػيت ٔأضػػححاله حػػويل يشء ه تلػػري

 اًتواضػػي اواكػػؽ اًػػصوا ته اـوسػػ يل ه ٔأنػػرثه اهامتاػػايت ٔأضػػححال انطػػحهه

 اًشػػ حىة اػػ  ٔأضػػسكاء صيد  ٔأضػػحح اًلاسػػ يةه اهلػػةاـص  اػػصحة الاجامتؾػػ ه

 اتػ تـاره تػـاْسٍ  اـواكؽ تغ ٔأدذي ن ال ٔأؾصفه ل ًوتخٍة  ًى  اًـ ىدوتيةه

 ل ؟!نيحليليػػ ٔأشزاًضػػا يطػػححوا ٔأن اػػ  دػػوف ٔأم رسطػػية ضػػـ  ٔأهػػو

 ًشرطػهه ٔأفتلػس  ؾه ٔأِلػس ًػػ افتلادي ؿسا هتلريد  يشء ه ٔأن اـهم ٔأؾصفه

 هلػمه ًوليئ ازاؿة ًتغ ٔأنضم ؾنٌل ه ًشرطه رسص ٔأي ٔأفتلس ؾ حلٔلساس

 .زساج   ونس ؾ  ٔأضسقه دفء ؾ  ٔأحب  ن ال ٔلنين تي

 ذاك له ٔأضسكاء ل انحوًذا ظفاًل  ن ال يحايله ل ازنلٍ  ضف وحيًسا وصُت 

 ضف اـشػػاقحني اػػ  هػػو له اًفطػػي انتطػػ  ضف جيَػػس ادىػػًصا يػػبئت اطي

 ٔأجَػس ن ػال اـتفػوكنيه اػؽ وىلالٔ  اًطػفوف ضف هو وله ألذرية اًطفوف

 قيػايبه ٔأسػ حاب ؾػ  ٔأحس يتبًٔين يى  ؾ ٔأقية ن ال ؾ ساا حىته وحسي

 اطيػ  اػ  فنهػة ؤأنػرث رائـػة نػناتً  ٔأاػغ ن ػال ٔأحسه اؽ اًتحسث ٔأردُت 

 ٔأنػرث الااصات ٔأؾصف ن الو  هباه ادهص ا  ٔأجخي ذع واؽه ٔأاايم يعَلوهنا

 ؛اًاػامت وحػسي ن ػال يله يتػ دؽ اػ  ٔأجػس ل ذع واػؽ هيلوًوهنػا مما تشويلًا

 .اًوحسة تغ يؤانت ين اكن ا  وحس  ٔأِلس
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 اػ  ٔأجػس ؾ ذع واػؽه اًرتفيه اؼاهص ا  واًى ري اـال ا  اًى ري صي

 ٔأن كميػة اػا اً جػوم؟ ا  ذاًية وسٌلئم سفص متغ ٔأن كمية اا ٕا هاه يشارنين

 ٔأو اًُطػم اػ  فموؿػة تـػزف ٔأن هبػا؟ ينمػص اػ  جتس ول حسصية حياًل  متغ

 اػػ  ٍلوؿػػة ٕال حػوع جتػػس فػال ترصػػخ ٔأن اـىفػػوفني؟ اػ  فموؿػػة تػصْس

 وحػسي ن ػال وحػسيه ؤأفوز وحسيه ؤأقين وحسيه ٔأؾزف ن ال اًُحمك؟

 ..زساج   متاًاا

ػاُل  وؾ ساا ه اػزنل اػ  الٓدػص هػو حلنتلػال ؿَمػال" ٔأِلػس" الػاتة حاًو

 ذَلػاُل  اَـونػة لصتػةواً كاسػ ية اًوحسة ؤلن اًوده ي لعؽ وؾ اًوضي وانلعؽ

 وختيَػاُل  تهه أٓانال حىت مكزحة ألاص تسأٔ ه اـ  دامئًا اكن ديايله ضف" ٔأِلس"

 اصاحػػي ٔأكصػػ ٕاىل اً فصػػه اـػػصض ٕاىل يت ػػه َاػػ  ٔأان ن ػػاله حلًّػػا وجػػود 

 .الانفطام

 ٔأشػػـص ل يك اريػػال اػػ  ٔأِلػػس ذَلػػاُل  ًلػػسه جيػػًسا ٔأكػػول اػػا ٔأؾػػ  ٔأان

 يػويمه تفاضػيي ؾػ  اـػه ٔأُتػسث ن ػاله واكػؽ ٕاىل ألاػص فتحول هحلًوحسة

 ٔأنػه ٔأؾػصف ن ػال جبػواريه وجستػه ٕاًيه احتجاُل   ٌل ديايله ضف اـه ٔأدصج

ا ن ال ذع واؽ اًومه ـً  جيـَػين ول يػؤذي ل ومًها اكن ألكي ؿىل تهه ات دت

 ؛ ًلػساػين يترص ول هضسري ضف جسٌلٍت  ٔأحتفغ جيـَين ل حلًوحسةه ٔأشـص

 .حيايت ضف ألؾؼم اًومه اكن
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 اًتواضػي اواكػؽ ؿػىل ٔأضػسكايئ ٔأحػس دؿػاين اصرايسه اًـػام تػسء كديو 

اًحػػارون تػػـلرص ق ػػايئ ذفػػيٍ 
15
 وظمئنػػينه ٔأزَصد  ًىنػػه انػػهه اؾتػػشرُت  ه

 .اطاحديت ؿىل ٔأيًضا ؤأزَصد  ذع فتََفهدمَ ه اًتجمـات ٔأذاف ٔأنين ل رشحالف 

 حةقصي  اوس يل  ألسوده يصتسون اذفي ضف ازيؽ رائـةه ًية اكنال يوهما

 زجاجػاته ْليفة تعصيلةٍ  يرتاكطون واًش حاب اًح ات ات اسلةه ًىاا وازجعة

 اػ  اًصجػال متيػّي ٔأتػًسا اًتػهي ا  يى  ؾه ه اك حارة وكدالت هه ا اً خيش

 .اًنتاء

 تػػال يضػػحىونه قصيحػػة ُأًَفػػة ضف ازيػػؽ ٔأند  ه ػػا اًصائػػؽ اًوحيػػس اًضػػء

 ن ػال ٔأنػين ٕال ااػا فهمأٔ  ؾ ظوية ًية اناس حةه تال اـم ويتحسثونه سخة

 .اًش يعان ؾحسة ًػ حفي ضف

 ضف قصيحػة جصاحػةٍ  شػـصُت  تػبٔدصى ٔأو تعصيلةه ٔأنزجع ؾ تبٔدصى ٔأو تعصيلةٍ 

 ٍلوؿات ضف ٔأنرث جندؽ ن ا اامه جزًءا ؤأضححال ٕاٍهيم انضمماُل ف اًـاؾه هشا

 اًصكاتػػة تىػػ  ؾوه اذفػػالت ٕاكااػػة اػػنن ؿػػىل نتفػػقه إلنرتنػػال ؿػػىل ذاضػػة

 .ألا  ا  ركاتة ٔأشس اً اس ًى ه وكهتا عاردانت ألانية
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 منطقة قلب فً ٌقع, الهندٌة العمارة من مستوحى تارٌخً قصر: البارون قصر 

 إلى جاء والذي" إمبان إدوارد البارون" البلجٌكً الملٌونٌر ٌَّدهش, بالقاهرة" الجدٌدة مصر"
 القصص بع حوله الناس نسج 997ٔ عام وفً عشر؛ التاسع القرن نهاٌة فً الهند من مصر

 الشباب بعض استهدفه حٌث, للشٌاطٌن مأوى صار أنه من المستمر إؼالقه بسبب الخٌالٌة
 العام الرأي شؽلت جنائٌة بقضٌة نتهتا صاخبة حفالت إلقامة -شرعٌة ؼٌر بطرٌقة–

 ".الشٌطان عبدة قضٌة" بـ وُعرفت, المصري
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 اـػػصة ضف ضػػاحدين اطي هػػشا - اػػايلك ضػػسيل  اػػؽ اتفلػػاُل  يػػوم وذات

 تػسؾ  اكناله اًفصيق ٔأؾضاء ٕاحسى فيال ضف ضلرية حفة ٕاىل وذهح ا -ألوىل

 .هبا ٔأًتل  اًيت ألوىل اـصة يه تغ واكناله «ديصا»

 دان ةه مبالاح درضاء وؾي اهاه ظويي ٔأسود شـصها ْلتَفةه فتاة اكنال

 وكػالدة وشػاًحا اـطػمها ؿػىل تػصتط واًلػصيبه اًرشػطف ازػال تػني اا ازج

 .ػ ناُل  هىشا ٔأوه اًعفوةل اصحة ضف ويه ًطورهتا

 وتػػسٔأت هتـػػظ ؿػػىل تـضػػ ا فتـػػصد ه واًىػػٌلل حلًػػامتم ٔأفػػصاد مختػػة ن ػػا

 ىتحػ اًوكػاله ظػوال مصػيت ديػصا لحؼاْل  ؛ْلتَفة ٔأاور ؿسة ؾ  اناكشات

 وكهتػاه  ػٌليت ًػحـظ الاسػ امتع فعَحػاله ألكػاين ٔأنتة ٔأنين اايلك ٔأذ ها

 :وسبًٔتين يه ذصىاْل  هااا فاؾتشرُت  تصدد حاةل ضف ن اُل 

 «؟16 ثوم ٔأم ُتة هي» -

 :كَال

 .«نـم» -
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, مصرٌة وممثلة ُمطربة" البلتاجً السٌد إبراهٌم الشٌخ بنت فاطمة: "ُكلثوم أم 

 فً الدقهلٌة بمحافظة ولدت", العربً الؽناء سٌدة"و" الشرق كوكب"و" كلثوم أم"بـ وُتعرؾ
 الفنً مشوارها وبدأت, المٌالدي العشرٌن القرن مؽنً أبرز من وُتعد, 898ٔ دٌسمبر ٖٓ
ٌَّت, العربً الوطن عموم وفً مصر فً واشتهرت, الطفولة سن فً  ٖ فً بالقاهرة توف

 .المرض مع معاناة بعد 97٘ٔ فبراٌر
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ػا يىػ  ؾ هق ػايئّ  العؽٍ  ٕاىل حللس امتع تسٔأان مثه هباتفها ٔأاتىاْل  ـً  ق ائًيػا الع

محسي تَيف ًػ ذ ٍ  اؽ اًلصأٓن ا  أٓ ت اكنال تيه ؿاد ًّ 
17
ػا اكنه  ـً  ٔأمجػيه رائ

 اكط اًػصفظ اػ  ثضػءٍ  شػـصت هػشا رمغًىػ  ه اـشػاخ ٔأضػوات ه ا 

 !اـلعؽ

 :ٔأحسمه كال حىته ذع مه لحؼوا

 «انا؟ اكرتتاَل  ـاذا» -

 :كَال

 «ػ ٔأحة ل» -

ـًا ذصىوا  :ٔأحسمه سبًٔينحىت ه جدـ  نؼصايت تتاتؽ اكنال اًيت ديصا ؿسا مجي

 «؟انه يزجعم اطي اا» -

 :كَال شسيس ترتددٍ 

 .«اًطمال» -

 :حويل نؼصاهتم الاًتفد 

 تصك فٌَلذا اًلتي حية ل ٔأنه ًو ٔأجس ه وؾ جبواري احتجته ًعاـا» -

 افاؿػات ؿػىل شػاهس هػو ذَله؟ ـاذا اًؼؿ حية ل ٔأنه ًو ؟ٔأحياء اًلتىل

 ٔأؾ ألظفػال؟ تحنء يتبٔثص ٔأؾ حيسث؟ اا جتا  سان ًا حيصك ؾ فٌَلذا هواـشاحب

 حمك ـاذا اـلهوري ؟ تسؾوات اـوجوؿني؟ ترصذات ألهمات؟ تسؿاء يتبٔثص
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ن" مرسً حمدي الحمٌد عبد بن بلٌػ: "حمدي بلٌػ   ولُقِّب  , مصري وُمؽنً ُملحِّ

 على العزؾ أتقن, 9ٖٔٔ أكتوبر 7 فً بالقاهرة شبرا بـحً ولد", لبلب"و" النٌل ابن"بـ
 إمام الحفٌظ عبد" مدرسة فً الموسٌقً أصول درس, العمر من التاسعة فً وهو العود

 نفس وفً الحقوق بكلٌة التحق", الحرٌري دروٌش" ٌد على تتلمذ ثم", الشرقٌة للموسٌقى
ا العربٌة الموسٌقى معهد–" للموسٌقى األول فؤاد معهد"بـ التحق الوقت  ٌّ  ٕٔ فً توفً, -حال
 .الكبد مرض مع طوٌل صراع بعد 99ٖٔ سبتمبر
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 خيَلنػا ؾ ـػاذا ٌَمتػَمني؟ اد ػة ددػول اشرتط وـاذا ؟واً ار حلد ة ؿَي ا

ا ـً ده واحس؟ دي ٍ  ؿىل مجي  «حيسث ؾٌل اـتؤول هو ٕان

 .اـزنل ٕاىل ؿست اذفي هناية وتـس ظويةه مصال حاةل سادت

 

ت  ادتفػ  حلًػونس ٔأشػـص ٔأضػححاُل  ؤلنػينه تفىػريي وتلػرّي  حيايت تلريد

 .حيايت ؿىل ظصأٔ  اطي اًتلرّي  ؤأيم ٔأيب يالحغ ؾ واكًـادةه ٔأِلس

 ؿػىل ؤأرْس هشػـصمه كطػات ُأكػض وتسٔأت هاالثصشلك  ُأكرّيِ  تسٔأت

 .وذراؾ  اـطم 

دة اكنال ًى ه هلم ألكاين ٔأنتة تسٔأت  ٔأم ٔأحػة فػبأن ين؛تعػارد فىػصة مث

 ؟!« ثوم ٔأم سورة» نتخال ًو اـانؽ زفاه نـىتاب اًلصأٓن ؤأحة  ثوم

 ..الٓ ت تـظ اؽ  ثوم ٔأم  ٌلت ا  اـزج

مُ  َوِتْغَ ... أل م ودارت... َأْكَصُب  َوحَنْ ُ ... ؾ م تـيس»  ل... نَُساِوًُهَا اَل د

ند ... ًلػاك؟أٔ  ٔأكًسا... ًُِحمْكِ  َواْضِ  ... يلَحين تـسك ظول
ّ
ػ ا  ٔأدشػ مك... نرّْصَ

 ...«ٕان خَتَ  َل ... هشا كَسٍ 

 

 :حسيثه ا  دهة كعـاُل 

 .اًهصاء ًهشا الاس امتع ٔأريس له هشا ؾ  ُن د ػػ 

 :وواضيه اًفوداك ا  أٓدًصا ٔكًسا دهة ضة

 وهػ ىػونيً  هؿَػهيم هػشا اًـمػي ؾصضػاُل ه ديصا فيال وضفه يوم وذاتػػ 

؛ تـؼػمي ٔأشػس ؾؼمػوينو  حلًسػٌلته ازيػؽ مػصان تـػس ٔأن اًلادم اذفي ٔأق ية

 كَمػا اػ  ًالكػرتاب ًهػاه هػشا نتخػال ٔأنػين اػ  اًصمغ ؿىل ديصا تنمص ؾ ًى 
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 ختػمت ٔأن وكدػي هاػزنيلّ  حفػي هو اًلادم اذفي ٔأن كاًال حلٔلذري فلط ٔأنرث؛

 :كاًال  ٌلهتا

 .«ٔأيًضا زوايج حفي وس يىون» -

 ظحيـػ ّ  يشء ؤكنه ٌَموك  ازيؽ يتلدّ  ضف اكنال اًطساة ؛ضساة اكنال

 .حيسث

 !س تزتوجه؟ اطي هشا وا  !حضوران؟ ضف س تزتوج هي 

 !تزتوج؟ فىي  ااا الاكرتاب ٔأريس ن ال

 

 ..انسهايش ا  انسهش اطي" اايلك" اؽ ُتسثال اًعصيق ضف

 «ٌَجميؽ اتموح فاًزواجه ظحيـ  ٔأاص هشا» -

 :كَال

 «س تزتوجه؟ اطي ذاك وا  اايلك؟   هي » -

 :كال

 .«اذفي يوم يشء ه س تـصف» -
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 «ديصا زفاف حفي»

 

 ضف جنَػػس اشتػػة حنػػ  ن ػػا اًزحػػام ورمغ ًىػػ  هاازدمًحػػ اذفػػي اكنػػػػ 

 .ألاااية اـلاؿس

 اًسػػٌلت اػػؽ اـوسػػ يل  اكنػػال"ه  ثػػوم ٔأم سػػورة" تل ػػاء اًفصكػػة تػػسٔأت

 ناك كَػي ًىػ ه رائـػة ألجواء جسيسةه اةلح خبَق نفية اًضوئية واـؤثصات

 .يصجت 

 فـػػادت اًطػػلريه اـّسػػح دشػػ حة ؿػػىل ديػػصا ضػػـست اثتتػػة خبعػػواٍت 

 :ًها ازيؽ وانتده ًعحيـهتا إلضاءة

 .«سبٔتزوج اًيوم ٔأوفيايئه» -

 :فواضَاْل ه ل اٍهتاين تتلسمي اًحـظ وتسأٔ  هاايلك انحية ازيؽ نؼص

 واـوافلػة هاـّسػح دشػ حة ٕاىل اًطػـود دهػة ا  ٔأظَة الٓن» -

 .«انه زوايج ظَة ؿىل

 

 !ٔأان ن ال ًلس نـم! دهة

 :فواضَاْل ه لحلتين قصيحة اس هت ان نؼصات

ا رائـة حياةً  س  ـيش ٔأن ا ًمك ؤأؤنسه ٔأحده ٕانين» - ـً  .«ا

 مث هيػػسي يه ؤأاتػػىاْل ه ارشػػ حة فطػػـسُت ه اًػػحـظ ثػػورة هػػسٔأت

 ديم فادتَطه ٔأاناَها قصزت اصتوس وت فسه ٔأاناًل ٔأحس ضف دتوًسا قصزت

 !اًزواج اكن هىشاو ه وؿانلتين تسهماه
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 .اذفي وانهتي  ازيؽ ورحي ألضواءه انعفبٔت

ُـّ ٍ  ٕايلد  ت ؼػص ديػصا اكنػال اـّسحه دش حة ؿىل جنَس ن ا َ  تلػصٔأينه ؤكهنػا جػد

 :تـيس ا  كاًال حىته اً ؼص حلدٍهتا

 «؟دهة   حاع هي  تزوجنا؛ والٓن» -

 نأٔ  اـػل ٔأؾػصف ًىنػينه اًتػؤال هشا ا  تثلي شـصت ـاذا ٔأؾصف ل

 .ٌَحنء يت تسرجم ؿاجًصا سؤاًل  جيـي اطي ٌَحس اانً  تىون

ه خبػري ًتػاله اٌَحؼػة تػغ ضف متاًاػا ؿػارٍ  ٔأنػين شػـصت ـاذا ٔأؾصف ل

 تشع؟ الاؿرتاف ا  اًفائسة اا ًوى 

 وتتج ػة وضػـفم هشاش تم ه ختئّبِ  جتـغ تعصيلة اانً  تىون ٔأن

 ٔأؾػصف وله وحػزي  واػصيظ جػًسا اتـػة ٕانػين ؛اًتػؤال هػشا ؿىل إلجاتة

 ًهػش  واذًصػا سػخدًا ٔأؾػصف له تػه ٔأشػـص ًىنػينه اًضػـ  ًهػشا واذًصػا سخدًا

 ٔأن يندلػ  وهػيه يػصام اػا ؿػىل ًتػال ـػاذا ٔأؾػصف له تؤذيين ًىااه الٓلم

 .ديصا ؿىل ٔأرد فؿ خبري؛ ًتال ًىنين هل ٔأم ألساس ا  يصام اا ؿىل ٔأهون

 

  وحػػة متاًاػػاه اهياكػػس ؿػػىل ووضػػـته رٔأيس ٔأاتػػىال مث يه اكرتتػػاْل 

ٌض ر اًـودة"
18

 :كاًال مثه كَة ػهص ؾ  تفاضيَها ٔأحفغ اًيت تغ" 
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 عودة بها ٌصّور", بوهلر أدولؾ هانز" األلمانً للفنان لوحة": للدٌار العودة" لوحة 

 ُتربِّت وهً الرحٌمة بلمساتها ٌنعم حبٌبته ركبتً على بنفسه ألقى وقد الحرب من جندي
ا" بوهلر" عاتب رأسه؛ على ا أسلوب   ٌّ  الملحمٌة المواضٌع برسم واشتهر, لوحاته فً مجاز

 .9٘ٔٔ عام وتوفً, 877ٔ عام هانز ولد, واألسطورٌة
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 وله اـلػادرة حق منغ ل ٔلن ا ه ا حن ه اًلتوة كاية ضف اًواكؽ» -

 اػ  اذمكػة ٔأن ٔأؾػينه يلدَػين ؾ اـػوت ًىػ  اـلػادرة حاوًاُل  فَعاـا ٔأنىص

 ارضػوع نػصفظه ادػصدون ـزيػزاً زويج   وحن ه يه نٌل نتلدَها ٔأن اذياة

 ألاػص يـتػ  ٔأله وألسػوأٔ  اًتػ ِ ّ  تػني تضـ اه ودنيئة اَـونة ٔأيًضا يهه ًها

 هػشا ٔأن فتـتػ  هجسيػسة اشسة ضف اًوكوع دون واحس يوم ميص ٔأن اضحنً 

 الٓلم؟ ا  ٔأكي تلْسرٍ  تتشخ  ٔأن ؾؼمي؟ يوم

 ٔلنػم وًيسه ألفضي ٔلنم وًيسه ألمجي ٔلنم ًيس تزوجنا؟ ـاذا

 .اذياة ا  ا ًل تـاين ٔأنم ٔأؾصف ٔلنين تزوجتم ؛اند اِ  واحس ٔأضححال

 ٔأنال ؛تلوانياا نتتخ ٔأن تصيسان كشرة ًـحةه فوضويةه ؾزيزي   فوضوية

ه ذاتػم ؾػ  تححػ  ٔلنػم انضممال ًىنمه ػ ُتة ل ٔلنم ً ا ت ضم ؾ

 ًتػال ٔأنػم شػـوره واننتػم تلميتػم تشـص جيـغ يشء ٔأي ؾ  تحح 

 اػ ه متاًاا ا غ اًعصيق هشا اختشُت  ٔلنين تزوجنا ؛تزوجنا وطعه قصيًحا

 .واًتـاسة حلًلصتة ٔأشـص ل ٔأن ٔأجي ا ه حلًوحسة ٔأشـص ل ٔأن ٔأجي

 .حلؼ ٌَىفص حىت يسفـم كس اًلصتة شـور ٕان هنـم

 هادئػة حيػاة تت ػاوز ٔأحػاليم تىػ  ؾه جػًسا ؿاديػة ؿاديةه فتاةً  ن ال

 اً فػاقه الٓدػصي  ٔأنتػاف ؿػىل اًتتػَقه رصػاعاً فىصة ٔأريس ٔأه  ؾ ساـةه

 اـوافلػةه ٔأشػـص ل مبػا اً عػق ٔأس تعيؽ ل ٔلنين انحوذة ٔأضححاُل ه واًىشب

 ْلتَفػة ن ػال اًلعيػؽه ؾ  ٌَرصوج فصضة ؾ  ٔأحب  ن اله اًتتاؤل دون

 جيـغ اطي ٌَحس ْلتًَفا تطحح ٔأنه ًـ ة اذس ؾ  اًزائس والادتالفه جًسا

 .هسف تال هٔأانية تال هفىص تال نمأٔ  ًو هعيؽاًل  ا  فصد ٔأنم ًو تدل
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 ٔلنػين هٔأتصاجؽ ن ال ًىنينه الانتحار حاوًال اصاًرا الانتحاره حاوًال

 حيػايت ضف ٔأكسم ؾ ٔلنين اًل ه وػالم كتوة ٔأُتمي ً  ٔأنين نفص وضف ٔأؿؿ

 !اًلسر ًلتوة و ه ه اك وحجمي ه ا حجميه فـَال اا يلفص ػ جيـي ئًاشي 

 اًفىصيػة اكػاوف نفػس متػغ ٔلنػم ْلتَػ ه ٔلنم ٔأحدحتمه ٔأحدحتم

 ل وحيػس ٔأنػم رمغ هواًؼالم اًوحسة ختاف ٔلنم اً فت يةه والاضعصاحلت

 ٔأن ٔأوا  ن اله يل حلًنت حة ؿاد ًّ  رسًطا تى  ؾ اؼَمةه قصفة ضف ٕال جتَس

 .حنوك جيشتين اا يشء خيتَ ه يشء تساذغ

 اطيػ  اػؽ ٕال عمػنن ل وحنػ ه تـاين ٔأنم ٔأؾصف ن ال! رمبا اـصض؟ 

 ضف ترتنػين فَػ ه وارػشلن واًلصتة اًوحسة كتوة يـصفون ٔلهنم ا َ اه ؿانوا

 .اـم وجودي ضف حلًلصتة تشـصين وً ه ػاليم

 ٔأند  ٔأؾصف فىنال ؾين ٔأااه تَـرم ا  ازيؽ فيترص ٔأاايم تتَـمث ن اَل 

 ؾػ  تختـػس ن ػالو  رٔأسمه ضف وسأٔ  ل ٔأفنر دصي  ٕال هو اا ًتانم تَـمث

 ٔأؾصف ن اله ختتَ  اكنال اذليلة ًى ه انعوايئ ٔأنم اً اس فيؼ  اًزحام

 ٔأن ؿػىل اٌَحؼة هش  ضف اتفلوا ٔأهنم ًو تترييه اـزدمحة ألااه  ختاف ٔأنم

 ن ػاله اًـىػس ؿػىله مصتم اؽ اشسة صيد  تى  ؾو هٔأذى ٔأشس يؤذوك

 حيػسث ؾػٌل اًتـحػري جتيػس ل ًىنم هاًسٌلت ا  اًى ري تساذغ ٔأن ٔأؾصف

 ن ػال اػ َهمه ٔأَركَ  ؾ واًلتػوة حلدفاء اًحـظ اهتمم ؾ ساا حىت تساذغه

 ظفي تساذغ ٔأن ٔأؾصف ن ال هشاه ه ا  ؤأضسق ٔأنل  كَحم ٔأن ٔأؾصف

 .ااٌل وخياف واذياة اً اس يـادي ظفي اً اسه ٔأاام اًؼهور خي ي

 كنػػاع تصتػػسي ل ٔلنػػمه اصيػػ  وضف اًفَتػػفة ضف تفىػػص ٔلنػػم ٔأحدحتػػم

 ن اَل  اًيت ألى وؿالاات اً سوب تغ ٔأحدحال ش يعانمه وختئّبِ  اًتلوى
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 ٔأحدحتمه وجخغه اصامئ ومصتمه اًشسيس توتصك ادفاهئاه ٔأجي ا  جتاهس

 .«ٌَحة جًسا اكضف سخة وهشاه ه ا ؤأؿاين ؿانيال نٌل تـاين ٔلنم

 

 اًىحول تني اًتاهئة ذاهصته ا  شيئًا يت تـيس ؤكنه جفبٔةه" دهة" مصال

 ..واذشيش

 حيػاوًون وافػااَني؛ اـ ػافلني ا  ٍلوؿة اًخرشه زساج   تـصف هيػػ 

 وكػا هتمه ٔأهػسافهم ٕاىل ٌَوضػول اً ػاس اػ  كريمه ٔأنتاف ؿىل اًتتَق دامئًا

 دطػمهم اكن ٕان تـضػهم جبػوار ويلفونه اـشرتنة ـطاذهم تـضهم ميتسحون

 ٔأن اذػغ حت  وا  رداهئمه ؾ  ارصوج ي وِ  ٔأوه ؾام ْلتَفة تعصيلة يفىص

ػوهنم جىػشهبم دامئًػا يتدِحػُسون اـشػرتنة اـطػاح ؤأحصػاب اـ افلني  ألضػفص ًو

ل وٕاله اصينء  ؾ ًىػينه اػام ٔأتػ أٔ  ل حػىت ؤأان ؛اصااء ا  ًصكـة اًـاؾ ًتحود

 ؿػىل وافلػال ٔأنػين ذني تي ٔأحًساه ٔأذادع وؾ ٔأحًساه ٔأجااي وؾ ٔأحًساه ٔأانفق

 حػىت ٔأسػ تعيؽ ل ضػـي  رسػص ٔأان دؿني؛اكػا اـ ػافلني هؤلء اؽ اًتـااي

 اػػصتحط ٔلنػػين ٔأيًضػػا اـهػػم اًتـااػػي جت ػػة ٔأسػػ تعيؽ ول ت فػػاكهمه اػػواهجهتم

 اً فػاق اػ  نفصػ ؿػىل ٔأحافغ ٔأن جاهًسا ٔأحاول ٕانين تينناه اشرتنة مبطاح

 ٔأحيػاانً  ألرضه جاذتيػة اتحػس ًّ  اًتػٌلء ضف ٔأكػ  ؤكنين ٔأحاول وافااالته

 اً فػاق اسػ تزساال ٔلين ًػيس فشًل اكن وٕان حىت هٌَ  اة ّلاوليت تفشي

 اًتـااػي جت ػة حاًوال ًوعاـا ٔأااهممه اًطمال اًزتاال ٔلنين تي حيايته ضف

 ؿػىل ٔأكطػس اـػوىته تـساد ضف ًزال اا ٔلنين ؿسُت  اٍااية ضف ًى ه اًخرش اؽ

 .اذياة كيس
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 اـتػ تحيي اػ  ألكي ؿىل ٔأوه اًخرش اؽ اًتـااي جت ة اـت تحيي ا 

 ونفاكًػا؛ ِلػااة اً ػاس ؤأكػي ألشػ ياءه ٔأثتػط ضف وافػااالت ً فػاقا جت ة

 يـ يهه ٔأاصي ؤكن حايل ؾ  يتبًٔين هس  وات وانش هاـتجص ضف اًحائؽ فـمثالً 

 هيػػ  اف ػػون يفىػػص ٔأؾه اًتػػؤال ويحلػػ  .«يػػصام اػػا ؿػػىل ٔأان» ٔأردد ودامئًػػا

 ًػو ااػاذ اف ػون يفىػص ٔأؾ سػ  وات؟ ًـػسة يػصام اػا ؿىل يىون ٔأن ًشرٍص 

 ابًٔوفػة كري ٕاجاتة ٔأي اين يتوكؽ ٔأؾ واًضيق؟ اذزن ا  حاةل ضف ٔأنين ٔأذ ته

 و ػػٌلت ْس ػػة تػػـاتتتااة يػػصد ٔأن ٔأسػػتدـس فػػال حػػسث وٕانه ل؟ حلًنتػػ حة

 ..س ميص هشا ه ؤأن يـاين ازيؽ ٔأن اـ اها خسيفة

 فىيػ  ٔأضػسكهاه ول تلنـين ل ًىاا مجيةه تـاتتتااة يت تلدَين اً ادل

 ل ؤكنػه اًتػـادة ؿَهيػا يحػسو اتتتػااة يػوم ه ٔأاااػم يحتتػم ٔأن ًشرٍص 

 اػػ  ّلطػػ  ؤكنػػه يـػػاينه ل حيػػزنه ل ذػػارق رجػػي ؤكنػػه !مَه؟ ٔأيَ  حيمػػي

 ٔأن ٔأفىػص وؾ هالاتتتػااة ٔأحلدل ًػـبٔن ٔأضػعص انافقه ٔأيًضا ٔأان ؛اذياة ْلاًة

 اػؽ انأٔ  فـَال نٌل متاًاا حال ٔأفضي ضف تـبٔنه س يجية فداًعحؽ حاله ؾ  ٔأسبٔل

و اًحائؽه  نفػس ٔأردد مث حلذػزنه ٔأتؼػاهص فلس يصام اا ؿىل ًيس ٔأنه ٔأذ ين ًو

 ..لهناية اا ٕاىل وهىشاه اـ  اًحائؽ رددها اًيت اًسٌلت

 َشاكت وضفه اًح ػم ضف اًـااي اًـلاره حارس اًتائقه اً ادله اًحائؽه

ه ؤأحػوايل ٔأددػاري ؾػ  واًتػؤال الاتتتااات اـ  يتدادًون  هم اقموله

 افػااالت هػش  ؿػىل اؾتادوا ٔأهنم وٕااا اٌَعيفةه اــااة تغ ؿىل ِل ي  ٕااا

 .واـاء اكًهواء اذياة ٔأساس يات مض  ا  ؤكهنا

 ٔأنػين ل فػبٔكوله حػايل ؾػ  يتػبًٔين ضػادكًا رسًطا ٔأجس ل ٔأن ٔأدشا  اا

ه اطػَحة ٔأي اػين ينتؼػص ل ٔلنػه حيحػينه ٔلنه فيتاؿسين يصام اا ؿىل ًتال
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 يضػحم ل رسًطػا ٔأجػس ل ٔأن ٔأدشػا  اا هيصام اا ؿىل ٔأهون ٔأن ٕال ومه ول

 ٕال حل  ضف ًعيفة  مة تبٔي ي عق ل رسًطا ٔأو اينه حيزن ؾ ساا وهجي  ضف

 وسػ يَتهه تػ ر نلايػة يتزشها ٔأوه واًىشب اً فاق ا  ذاًية ضادكة واكنال

 ياًتـااػ دون واـ ػافلني اسل  ا  ٍلوؿة وسط حيايت ٔأكض ٔأن ٔأدشا  اا

 اػػ  ٔأنػػين اًلػػول فػػميى  اًشػػرص هػػشا يؼهػػص ٔأن وٕاىل ضػػادقه رسػػٍص  اػػؽ

 ول اًـػاجز حلًطػمال حىت انافلون   اه اـهم اًتـااي فصد اـ افلني ٔأًوئم

 .ٔأحًسا ٔأس تثين

 ٔأسػوأٔ  تبٔنػم تشػـص ٔأن يـػين اذػة ؛ديػصا تػ ؿالكيت ضف وجسته اا وهشا

 ىػ ً واصضػمه وهشاشػ تم مبتػاوئم يشػ مم اػ  فت سه ألرض ضف ا 

 .اًـاؾ حيحىٌل ل ًى  هالٓدص هو وحيحم رسًطا ُتة ٔأن جًسا اـمى  وا 
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 «اًـاؾ حيح ا ؾ»

 

ػا ن ػا ديصاه تػ ؿالكيت ؿىل ؿااان اصػػ  ـً  ونفػصانه وػالانػا تؤسػ  ا ضف ا

 .حيايت يه اكنال تيه حيايت ا  ٔأضياًل  جزًءا ٔأضححاْل 

ـاـ ػا ًها ٔأند  اا وتعصيلة ٔأضححاُل ه اًلصتة شـور ادتف   ن ػا اـؼػؿه ًو

ا ـً  وضف هاصيػ  ضف هاًفَتػفة ضف نتنػاكش اذػةه منػارس وحنػ  اذيػاة نَـ  ا

ي ا اًت ياسةه صد ـَ ىه تـض ا ٔأاام تَ ـَصد  ؿاـ ػاه ا  خن ي نـس فؿ واذزن اًوجؽ تَ

ق ؿاؾ ا  اًوحيس واَ بٔي وانين همصيب اكنال  .ٌَم افلني ٕال يتتؽ ل ضّيِ

 ٔأنه افموؿػة ؾػ  كَػياًل  نختـػس ٔأن لػصرانف حبياهتػاه نرثأٔ  هتمت ديصا تسٔأت

 تػغ تىػ  ؾو ورمحػةه هػسوء ٔأنػرث أٓدػًصا ؿاـًا ت اه ذاضة ٍلوؿة حن  نط ؽ

 ذؼػة ينتؼػص واكنه ديػصا حيػة اكن اػايلك ٔأنّ  ؾصفػاُل  فلسه ثت يعة دعوة

 اًضػلطه ا  اًى ري زواجناه تـس ً ا اـضايلات ا  اًى ريفؼهصت  زواهجٌله

 ألؾؼػمه اًشػ يعان اْس ؿَػوّ  ضف اًتايم وهسفنا ٔأفنران ؾ  حلًتزًل اهتموان

 فَػ ه هنػمت ؾ ؛حللنتلػام دامئًػا سيتوؿدػ اكن اػايلك وحػىته اٌَـ ات ؿَي ا ضحوا

ا دانا اا مزَ هنُ  ـً  .ا

 «ديصا؟ ستدل  اىت ٕاىل: »ٔأتتاءل جيـَين يشء اكن نفص وضف ًى 

 ٔأن ٔأدشػ ن ػال ـهػاها  ترصػفايت ضف تؼهػص تػسٔأت اكػاوف اػ  اًى ري

ػا اًصْسػ ؟ الارتحػاطه ُأفىػص دػسٔأُت ف  ؛تسٔأت نٌل اًؼالم ضف ؿالكت ا تنهتي   ـو

 ضف ٔأمعػي ٔأضػححال ٔأهػًله ـواهجػة -ألكػي ؿػىل- ات تـًسا ٔأضححال ًلس! ل

ه اًصْسػػ  الارتحػػاط اطػػاري  ُتمػػي ؤأسػػ تعيؽه إلًىػػرتوين اًتتػػويق ِلػػال

 ؾلدات توجس لوه ولدهتا يوم توفيال ؤأمحلريسه  ضف ٔأبٌ  ه اه قصيحة وديصا
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 ٔأنػرث جسيػسة حيػاة سػندسأٔ ه زواجنػا تػبٔاص ٔأحًسا ٔأذ  ًو ه ارتحاظ ا مت ؽ كوية

 .وهسوًءا اس تلصاًرا

 

ػػا ن ػػا يػػوم وذات ـً  اكنػػال تػػيه ارشػػكة وـادهتػػا تىػػ  ؾ اتػػىااه ضف ا

ػػاُل  كاسػػ يةه اـصنػػة ضف اكنػػال ؤكهنػػا هممواػػة  ًىاػػاه حػػسث اػػا اـصفػػة حاًو

 تثدػاٍت  ٔأاايم اًؼهور ُتاول اكنال ؛ٔأنرث ًيس س ّ ِ  ماًـا ازاهجا ٔأن ٔأكتماْل 

 .يصام اا ؿىل ًيتال ٔأهنا يليين رمغه دامئًا

 ًىػ ه فضػوًيًّا رسًطػا ًتػاُل و ه اراضػة اػشهصاهتا وجػسُت  اًعػاوةل ؿىل

 كالفهػا ؿػىل ُتمػي ُافىػصة اكنػاله ٔلكصٔأهػا ه ػا وضػـها تـمػسْت  ٔأهنا شـصت

فػػريوز ًػػػ ضػػورة
19
ػػا فحٔأتطػػ وتػػسٔأُت  اػػشهصاهتا فتحػػاُل ه  ـً ػػق خبػػطٍه زسي  ُانَمد

 :اًلطرية اًـحارات ا  اًى ري نتخاْل 

 .«ل فهمم ؿسم ؿىل يَوام مث يؤذيم اًـاؾ! اكرثة* »

 تػال ه ػا ؤأان ؾػينه جًسا تـيس ٔأيب تهه ا ؤ أٔ  ل اطي ػ ؾ س ٔأيم* »

 .«ؾودهتم ضف ٔأاي

 !«فلسته ًو زفاذا ٔأحدحتهه اطي اًصجي سوى ٔأحس يفهمين ؾ* »

 .«الٓلم وظبٔة خيف  وحس  اذةه اصهلة اذياة* »

                                                           
ٔ9
 وممثلة مطربة", فٌروز" الفنً باالسم المعروفة", حداد ودٌع رزق نهاد: "فٌروز 

 والقت, ةالسادس عمر فً بالؽناء بدأت, 9ٖ٘ٔ نوفمبر ٕٔ فً ببٌروت ولدت, لبنانٌة
ا ا رواج   جوائز نالت وقد, العالم دول من والعدٌد األوسط والشرق العربً العالم فً واسع 

ل وقد, عالمٌة وأوسمة  العاصمة قلب فً" فٌروز" فٌه ترعرعت الذي الطفولة بٌت تحوَّ
 .التكرٌم من كنوع متحؾ إلى" بٌروت"
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" اًل ؟ ٕاىل س يحمَين َا " تتاءًاُل  مثه الانتحار ضف فىصُت  اًيوم* »

 .«وحسي اطهاب ٔأريس ل فبأن

ة هشا ٔأضسكاءه صيد  ًيس* » ـِ  .«نفص اطادكة ٔأس تعيؽ ل ٔلنين ُات

 .«اًهاوية حنو يسفـين يشء ه ًى ه جيسة ٕانتانة ٔأهون ٔأن ٔأحاول* »

 .«جًسا ٔأحدمَ  ًىنينه واصيضة ووحيسة قصيحة انأٔ * »

 .«س تلتَين حدًا اـوس يل ه سوى ه ا ٔأحس ل* »

 اًوحيػس اًصفيػق س تطحح ٔأهنا يـصف اكن هي اـوس يل  ض ؽ طيا* »

 «وحيسة؟ ًفتاة

اكفن ا ي رجاًل  ترتنني هي ه ايَي ا   اٌَـ ة* »
2١
 «؟

 «اًليااة؟ اوؿس اكرتب هي اًيومه هاد  اًـاؾ* »

 .«واًؼالم واذيواانت وألدسار ٌَموس يل  ضسيلةه وحيسة اكنال* »

 ًتححػين رائـػة فتػاةً  ٔأهػون ٔأن مت يػاُل ه أٓسػفة رجػيه   جًسا ٔأحدمَ * »

 .«ٔأنرث

 «مشت  ا؟ سترشق اىت هحريه ػالمٍ  ضف ٔأؿيش* »

 اػػىت: ًيتػػبًٔين ٔأاػػايم ويلػػ  جتػػسي اػػ  رٔأيس سػػينزَؽ يوًاػػا* »

 «اًضجي ؟ سيتوك 

 .«اـهصجني ٔأحة ل ٔأانو  ذسؿةه اًـاؾ* »

                                                           
ٕٓ
 أحد ٌُعد, الكابوسٌة ةالكتاب رائد, ٌهودي تشٌكً كاتب", كافكا فرانس: "كافكا 

 واقعٌة" بكونها أعماله وُتصنَّؾ, القصٌرة والقصة الرواٌة فن فً األلمان أُدباء أفضل
" الكافكاوٌة" مصطلح األدب فً ظهر وقد, نفسٌة مواضٌع أعماله فً ٌتناول كما", عجائبٌة
ا , 88ٖٔ ٌولٌو ٖ فً" براغ"بـ ولد والعبثٌة؛ بالسوداوٌة الممتلئة الحداثٌة الكتابة إلى رمز 
ا 9ٕٗٔ ٌونٌو ٖ فً وتوفً ل" بمرِض  ُمصاب   ".السُّ
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 ؾػػين ورًغػػا هتبٔدصهػػا اُل َاسػػ تلَفه إلفعػػار جتهػػّي ضف ديػػصا بٔدصتتػػ

 :هتااهصد اش ضف ٔأنتة وجستين

 جتهَػني فتػايت   ٔكنػمِ  ٔأاػايمه اًتجمػي ُتػاوًني ٔأراكِ  حني ؤأتـجة»

 جناػي ٔأاػايم ًتؼهػصي اضػاؾًفا ِلهػوًدا تحػشًني تـػصفي ينه ل ٔكنمِ ه ٔأاصي

 ٔأؾتػاد ٔأن وختػافني ؾ ػِمه فبٔتتـػس حزي ػة ٔأراكِ  ٔأن فنيختػا وتبًٔلِمه ٔأنوثتمِ 

 وتَـ ػني حلًوحػسةه ٔأشـص ل يك اـ  ٔأحادي  ذَق ُتاوًني فبمٔهِغه ؿَيمِ 

 .وحيائمِ  ًعفمِ  رمغ اًـاؾ كتوة اـ 

 وؾ ازػيالته ٔأنػرث زفػا مجػيةه ًىونػمِ  ٔأحدمِ  ؾ ٔلنينه ؿَيمِ  ُأشفُق 

 ٔأجػي ا  جتاهسي  اطي ناذز  هشا ألحادي ؛ ذَق جتيسي  ٔلنم ٔأحدمِ 

 اكنال ت ؼمهيا ُتاوًني اًيت اًفوضوية هش  ِعه ؾشل  زس هو ؾين ادفائه

  اًيت وشفتيمِ ه اًتهص وتـالاات ت ائهتا ٔأمجي االّلمِ  تِمه جنوين ضف سخدًا

 ًتػالِ  اًتجميػيه اتػاحيق ا  ؾ سي ٔأضسق اكنال واًلَق اًتوتص ٔأهَىها

 .وفوضويهتا وحزهنا دوفها ٔأؾشق ظفة ٔأنالِ  ٔأًواهناه ت اسق يـجحين ًوحة

 ٔأن يـػين واذػة اًػ لصه ضف يمك  فازال ٌَىٌلله اًوضول ُتاويل ل

 هالت اذزنه نسحلت انِمه اـرشق ادانة كدي اـؼؿ جانحمِ  قصام ضف ٔأكؽ

 جنئػمِ  نػوحلت ؤأػػافصِكه شػفتيمِ  ؿػىل واًلضة اًتوتص ؿالاات اًتهصه

 اًػػيت اذزي ػػة واـوسػػ يل  اػػشهصاتمه ضف تىتحياػػا اًػػيت اًـحػػارات اـفػػاجئه

 ألش ياء هش  ه اًلهصيه ووسواسمِ  اًطماله ضف اـفاجئة رقحتمِ  ُتحيااه

 جخغ تت تسعِ  ل ؾينه ادفاهئا تت تسعِ  ل ااا ٔأمحيمِ  ٔأن ؤأمتل ٔأهصهها اًيت

 وانتئاتػم وحزنػم حعااػم ؤأحػة ٔأحدػمِ  ٕانػين ؛ؾاػا اًتـحػري وا  ااا

 .«اًـؼمي
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 :تينفتبًٔ ه ديصا ؿادت

 !«اـشهصات؟ تطفحاَل  هي» -

 :اًىشب ؿالاات االّل  وؿىل كَاُل 

 .«ل» -

ػاُل  اًعـامه ت اول ضف ظصيلهتا ٔأحةه اتم مصالٍ  ضف تبٔه اكنال  ٕاذصاوهػا حاًو

 :ًها فلَاله فشَال ًىنين

 اًعـػػامه تلتطػحني ؤكنػمِ  تػبٔ نيه اضػحىة الٔه ضف ظصيلتػمِ » -

 !«ديصا   ٔأنالِ  ظفة

 :كاًال مثه االثص ؿىل ؤأًلته اًـطري جىوب ٔأاتىاْل  مثه ذصىاْل 

 «؟ظفي   وحسك اسام ٕاىل اطهاب تـس تتـؿ ٔأؾ! اتىني» -

ـًاه ذصىنا  ؤأحبػ  اكٔلظفػال ختتئب اكناله اًفيالد  ٔأرجاء ضف ظاردهتا مث ا

 ؿػىل فتػ لظه ؿَهيػا فػبٔنلظه ٔأااهمػا يشء تػبٔي ًتلطػفين جفػبٔة تؼهػصف  ؾااه

 .هتصب مث شفيتد 

ه هتػصب مث هشػفيتد  تَػهتم ههتػسأٔ ه فبرٔضهبا ترضتين رؿةهاطا ذَحة ُتوً ا

 حنػتفغ ن ػاه ظفوًيػة حػة ذؼات ؛ٔأن  توسادة فترضتين حلًوسادة ٔأرضهبا

ا ٕال نََصها ؾ اًيت ظفوًت ا ا  ثضءٍ  ـً  .ا

 مث ذراؾػ د  تفػتح ووـادهتػا اًّسيصه ؿىل جَت  اه اًعفوًية اذصب انهتال

 :تلول ويه ضسري ضف رٔأسها تسف 

 .«وحسي يل اغ هشا» -

 ..«وفوضوية ازجعة ٔأنالِ » -

 .«وادصد وكس ٔأناَل » -
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 .«ٔأحدمِ » -

 .«اذة ٔأس تحق» -

 .«ٔأؾصف» -

 :ٔأكول ؤأان تبأناًل شـصها دطالت قزوُت 

 «؟زواجنا نـَ  ل ـاذاه ديصا» -

 :ذصىاْل 

 .«ا ًل فتاةٍ  ؿىل ٔأهغ يوافق ً » -

 :كَاُل 

 .«مؾا رًغا سبٔتزوجمِ  حيسث ؾ وٕانه س يوافلون» -

 :ثترصيةٍ 

 .«نزتوج ً  ألاصه انَس » -

 :وكاًال س ي ارهتا ٔأشـَال مث ه"ديصا" هنضاْل 

 نـػم اذيػاةه اػؽ ٔأدػصى زصاؿػات ٔأريػس ل هفضػغ ا ه دهة» -

 ل ًىاػا رائـػة ٔأشػ ياء تيننػا ٌَػزواجه اكفيًػا سػخدًا ًػيس اذة ًى ه ٔأحدمَ 

 .مجية حياة ً ا تضم 

 ٔأانه انػمَ  اتؤوةل ٔأهون ٔأن فٔأذا دهةه   اـُـََ  اًزواج ٔأذاف ٔأان

 .ٔأذالطف هتشية ضف ٔأاي وله ٌَليود حاجةٍ  ضف ًتاُل ه ظائشة ااصٔأة

 اًصائػؽ اا! اًحؤساء ا  ازيًسا ٔأكطس ٔأظفاًل؟ ن جة ااذا؟ مث س  زتوج

ب يوص جسيًسا ظفاًل  ًُ  جة حيات ا ضف ـَشد  ل اـال اـال؟ حن ه ؿُشت ا نٌل ًُي

 ٔأجي ا  حياته ضف ؿاجص ًلك نسفؽ ً ه ينةاًعمبٔن  يضم  له اًتـادة يضم 

 اًتلػايض ٔأجػي اػ  وألزاػات ٌَتـػرثات نػسفؽ ً ه ِتـَُع  اـه يتـااي ٔأن
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ه ل احتوائ ػا حػىت ل نضػم  ً ه كتَ ا ا ٌَل س يلتهله يصمحه ً  اًواكؽ ؾ هه

 س  فـي؟ زفاذا هانا اذياة س تبٔذش  اًعحيـ  وا  ٔلن

 نفػس اختػش ًػو توافػق ًػ !  حنػ شـصان ا ٌَل واًلصتة حلًوحسة شـص ًو

 احزي ًػ رٔأيته ٕان توافق ً  واكسراته اًىحول ٔأدا  ًو توافق ً  اتارانه

 .ؾ ه ختَدال مث حلًحلاء وؿسته مجية ٔأو ؾ هه رحي اا رسص ًفلسان

 ؛وممات ا حيات ا ضف يَـ  ا أٓدًصا حلئًتا ظفاًل  ُأجنة ً ه دهة   ؿساية ٔأان

 ذصب ودضوؿمَ  افازفة ٔأس تحق اان احلً  هيه ن جة وؾ تزوجنا ًو حىت

 ٔأنػين ٔأػػ  له اًتضػحية ٔأسػ تحق ٔأراين له ٔأؾػصف ل واصيم؟ اؽ َشسة

 اػا نضػم  ل حػىت فنح ه دهة   هىشا  فَ حل؛ تضحياتم سبٔكسر حىت

 .«اًلس ضف س يحسث

 

 هىػشا نحلػ  ٔأن تػس ل ٔأن ػا شـور ٔأوجـينه حليلهتا رمغ  ٌلهتا ٔأوجـتين

 .ٔأتسي ػالم ضف

 اػؽ وُتػسثاُل  ذهحػاُل  اًيػومه هػشا اػ  ٔأ م ثالثة وتـس ؾين ًغاور ًى 

 اػ  هجػسي كطػارى فـَػال ويصفضػهاه اًفىصة يحلظ وجسته اًحساية ضف ٔأيبه

 تـػظ ضف ؿَيػه ٌَىػشب ارضرُت  حياهتػاه وؾػ  ؾاػا تػبًٔينف  اكناؿػهه ٔأجي

 .ازًن ا ضف ٔأوًل  هبا يَتل  ٔأن اشرتط ًىنه وافقه حلٔلذريو اًتفاضييه
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 ًهػا نتخهتػا اًػيت  ػٌليت ؿػىل وشىصتين ؿانلتين ؛ٕاٍهيا اجتهاُل  يتسـاد ا 

 تـػس سػـاديت وازدادت هاًتػـادة كايػة ضف ن ال اًلساءه ت اًو ا اشهصاهتاه ضف

 حػاةل ضف ن ػال اذليلػة ضف ارعػوةه ًهػش  جػًسا سػـيسة ووجػسهتا ٔأذ هتػا اا

 !؟اًختاظة هبش  وافلال هي  دهشةه

ه اتػ تلدَية رائـػة خبعوة أٓااهلم تـَيق يصفضون ٔأحياانً  اً اس ٔأن ٔأدرهاُل 

 .انه تـاين اكنال اا هشا توكـاهتمه هُتَزمَ  ٔأن ا  دوفًا

 ..جاء وكس اًيوم ؿىل اـها اتفلاُل 

 اكاػػي ضف رٔأيهتػػا ألوىل ٌوَمػػصةه ـتػػىاا ذهحػػال ؾرًصػػاه ارااتػػة ضف

 واالّلهػا جتميَيةه ـتات ٔأي دون لاؽ شـص ظوييه ٔأسود فت تانه ٔأانكهتا

ػ جـَتػين تعصيلػة رائـػة اكنػال جتمييه اتاحيق ٔأي تتلدي ل اًيت  ضف مٔأتَطد

 .انين

 !«اًيوم ْلتَفة تحسي » -

 :اصاذَية اًتالؾ ا  تزنل ويه اثتتة خبعواٍت 

 «ْلعوتة الٓن ٔأانه ٔأرجوك» -

 :ظصيلهتا ا  ذصىاُل 

 !«فلط اساؾحة» -

 :ٔأاايم تتحصك ويه

 .«اًىتاب نتة كدي تَمت ين ً » -
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ه ألوىل اٌَحؼػػػة اػػػ  ٔأيم هتػػأأحدد  اـػػػزنله ٕاىل واجته ػػا رةاًتػػػ يا رهح ػػا

 اكنػاله اذػس ًهػشا اجامتؾيػة يوًاػا ٔأَرَهػا فػؿه تـااَهػا تعصيلة ديصا ٔأدهشتينو 

 .زا  انش تـصفهم ٔأهنا ًو نٌل ؤأيم ٔأيب اؽ تضحم

 فلػػط يتىفػػي واصهػػا ٔأن فبٔذ تػػهه تىػػشب وؾ حياهتػػاه ؾػػ  ٔأيب سػػبًٔها

ه ولدهتػا يػوم توفيػال فلػس واصهتػا ؾػ  ٔأاػا هحلريػس اػ  شهص ه مبطاريفها

 .ت ؼصاهتا ًها اًـع  تـظ ٔأؾعاْل  كس ٔأيم ٔأن شـصُت ف 

 حلرعوتػةه ديػصا ٔأيم ظَحال ًلس امتله مما تبٔنرث انهتاله رائـة ًية اكنال

 .يشء ه ؿىل واتفلنا اًتـادةه كاية ضف ديصا واكنال

 ؿػػىل نتخػػاْل  حلذضػػوره ووؿػػسها حلرعوتػػة واصهػػا ديػػصا ٔأتَلػػال تـػػساا

 اػػ  ؾرشػػ ارػػااس يػػوم ٔأضػػسكاهئا ًتـػػزم فيتػػ حوك ضف اًشرطػػية ضػػفحهتا

 .رائـة اًتـَيلات اكنال وكس ٔأقتعسه

 اًلػاهصةه نوادي تبٔحس اذفي ٕاكااة ؿىل اتفلنا اـوؾود؛ اًيوم جاء كس وها

 ؿائَت ػا فتيػات تطػححة ديػصا اػؽ اـحيال ؿىل ٔأيم ٔأزصدت اــتاد ؾىس ؿىلو 

 ديػصا ٔأن تلػسر اكنػال اًيت ٔأيم ا  رائـة فتةً  نالاك ٌَحفيه جتهّيها ٔأجي ا 

 تفتػ تاهنا اسػ تـساده ٔأمت ؿػىل ديصا يوهما واكنال حسث وحلًفـيه متاًاا وحسها

 ؛ٔأضػاتـها ٔأضػلص يزي  ألـاس ا  وذامته رائؽ فض وؾلس اًعوييه اًصاادي

 اتتتػااهتا ازػيالته ه سػ يسة اكنػال ويهه اـػ ؼم اًهاد  ازال يـجحين

 كػس ًـػهل اذضػور تػني واصهػا ؾػ  تححػ  اكنػال حصػيحه جًسا ةهادئ رائـة

 .اٌَحؼة فتادإ  ٔأريس ل ٔلنين اًطمال ا  اًى ريو  يبِٔته ؾ ًىنه هحرض
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 ؾه و-slow– ألشػػهص اًصكطػػة ركطػػ ا مثه وكفنػػا اـّسػػح دشػػ حة ؿػػىل

 .كدي ا  اًتـادة هبش  ٔأَرَها

 اذفػي سوؾػصوه وهب ػة سـادة حاةل ضف وازيؽه اًتٌلء تودع اًشمس

 شػىًصا» نفصػ ضف ُأردد ػََػال اٌَحؼػةه تغ رائـة اكنال مك سـادةه ٔأنرثمه

 .«حلذياة ٔأوا  جـَِتين ٔلنم

 ..اٍهتاين اًل اءه اًصكصه

 ذؼػة تـيشػني ديػصا   ٔأنػالِ  هػا اتؤوًله رسًطا ٔأضححاُل  ٔأيب   ٔأان ها

 .واكـ  ؿاؾ ضف حليلية

  زفػ وحػسها؛ بتلػص  ؾ ًى ه اًلصوب ؿىل ٔأوشىاْل  كس اًشمس اكنال

 ...ل يسي اسدُت  وؾ سااه ه بئن مث اين اكرتَب  هاايلك ػهص اًزحام تني

 

 :يحيك وهو دهة واضي

 كَمػاه ضف ضلرًيا دنجًصا وزرع ؿَهيا انلظد  هرمحة ٔأي تال مث جفبٔة ػهصػػ 

 ضف ْسواػه ه زرع اًختػاظة تػتغه رمحػة تػال ؿَهيػا انلظ! اًختاظة تتغ

 !واتتتم وك  تي وصب ؾ وهوه ذراؾ ّ  تني اوتهت فلطه ترصخ وؾه كَما

 حػاةل ضف ازيػؽ ت عفػئه اـالاح اً حييه جتسها ا  ينتفظ اكن اصم

 :ضساة حاةل ضف ؤأانه ذهول

 اػاذا! اً  ػسة هٔأيمه ٔأيب! اسػتيلؼ ! ديصا   ل! ديصا   ل هديصا» -

 «حيسث؟

 ..ازيؽ ؿىل يت يعص اًطمال
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 ل ٔأن وؿػػستينه ديػػصا   ل! سػػتيلؼ ا ديػػصاه حيات ػػا ٕاهنػػاه ديػػصا» -

 !«اً  سةه نختـس ل ٔأن وؿستينه نفرتق

 ..اذياة تودع وديصا ألذرية ألنفاس

 حيػاة تنتؼػصان هيػا ههيػا! ازحػة هػش ه استيلؼ  ٔأرجوكِ ه ديصا» -

 له ضػلاران ينتؼصون هؤلء انؼصيه ٔلجغِ  فصحون هؤلء انؼصيه رائـة

 ..«تصحًل ً ه ديصا  

؟ تني ويه متال  وهيه ااتال  هػشا! اكتػوس ٕانهه اواتً  يى  ؾ ل ذراؾ د

 :وهجي  ؿىل جىف ّ  ٔأرضب ن اله اكتوس حدًا

ه تنتؼػصك ديػصا هيػاه اكتػوس هػشاه دهة   استيلغه استيلغ» -

 هػشا! اٌَحػم ُتحػني هٔلجػغِ  ضػ ـال اًحػاًوانت هػش  انؼػصيه رائؽ اذفي

 انؼصي اذفيه هشا وسؾص  ٔأنالِ  هياه ديصا   هيا هعِ  دطيًطا ض ؽ اًعـام

 ٔلنِم  ٔأيًضا ٔأان ارتسيته ًلس! اًصاادي ُتحنيه اًـ ق رتعة معي ُأجيس ٔأضححاُل 

 !«ل متال ؾه ُتحينه

 :ازيؽ وجو  ضف زصدال

 اا ٔأنمِ  ؤأذ وم اهنض ديصا   هياه متال ؾ يهه متال ؾ يهه ل» -

  ! متػال ؾ ٔأهنػا ٔأذػ وم ٔأيم  .. اًصكص ً واضي هياه اذياة كيس ؿىل ًزالِ 

 !«ديصا   هيا! متال ؾ ٔأهنا ٔأذ وم ٔأيم

 اكنػػاله يه تحتتػػمه االّلهػػا تػػساؾة حلصاػػاءه اـَعزػػة يػػسيّ  اكنػػال

 :ألذرية ألنفاس

 ..«اًصكص ً واضي هياه ديصا   ٔأرجوكِ » -

 .«ُأحدم ٔأانه دهة   مجية ٔأهون ٔأن حاوًاُل » -
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 : زصاخ.. ؾويي.. زصاخ.. ؾويي.. زصاخ 

 ..«متال ؾ له متال ؾ له ل» -

 .اذفي وانهتي ه اـوت كَة ضف ألذرية اًتايسة تاسْت 

 

 نػومٍ  ضف كػسى مث ويػحيكه يرشب اكن كاس يةه جنء نوتة ضف دهة دذي

 .كتوة ٔأكي أٓدص ؿاؾٍ  ضف ذهص ته اس تـادة يصيس ؤكنه معيقه

 تػغ اًوحػسة ؛اًشاب هشا ؿىل اصت اًيت ألحساث تتواتؽ نثرًيا تبٔثصُت 

 .اًهاوية ٕاىل دهة كادت اًيت تغ واًلصتةه سواا ٔأذت اًيت

 

 !اًتارخ ضف حسث ٔأكس اكن اصمي   فصاكمِ  ٔأن ػ ناُل ه ػ  

 ن ػاله سػ  وات ثػالث كدػي هػشا اكنه كطػت ا وتشهصت هاصمي تشهصُت 

 ٔلسػ حاٍب  ٔلاػصين سػفصي جػصفظ ؿَمػاُل  تـساا تعاق ل ضيق حاةل ضف يوهما

 ٔأردُت  ؛اريحػةٕاهنػا ه اصنيػا ضف اًوحيػسة ـيتضف تغ رمباه ٔأؾصفها ل س ياس ية

 ؾ  ٔأتتـس جـَتين ُازانة حٕلضاتةٍ  وُأضخاُل  كسيم ّستنُ  ًى  هاًلسم هصة ًـة

 انهتي  ًى ه اذصتية حلًسية الاًتحاق ٔأردُت  اًطلصه انش تسأٔ  اطي اذؿ هشا

ه الٓداب ًـسية ٍلوؾ  فننه اًعة تسراسة أٓاايل ؿَلاُل ه إلضاتة اؽ ذع

 نرثت اا تـس حيسث ؾ ًى ه ؿائًل اس تلصارٍ  ضف واًـيش ٔأيب اؽ اذياة ٔأردُت 

 هبػا سػبٔرتحط ٔأنػين ػ نػاُل  اًيت اًفتاة وؾ ه حلريحة فشـصته اـه اـشادات

 !ًها ضلريٍ  ٔكخٍ  تـااَين ٔأهنا انتشفال
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 يىػ  ؾه تـيػسة فػرتة انػش ٔأهػًل ؾػ  اكرتتػاُل  وكػسه ٔأضسكاء صيد  ًيس

ه اًهصوب ؤأريس ُأَج  نسُت ه الٓن اـتواجسي  رفاــا ا  اًمك هشا ه صي

ه ٕاًيػػه ٔأُتػػسث ـَػػ  ٔأحتػػاجه اـػػه اًتحػػسث ٔأسػػ تعيؽ رسػػص ٔأي ؾػػ  ٔأحبػػ 

 ٔأتػػال حػػىت هاًـصتيػػة اصول جااـػػة شػػارع ضف ووكفػػال سػػ ياريت فبٔذػػشُت 

 :ٕاحساه 

 !تـايلػػ 

 :كاًال

 ؟اٌَية س تىون جمكػػ 

 :كاـُحصّ  شلَاُل 

 .ٔأجصك ضـ ػػ 

 :اًفور ؿىل رهحاْل 

 ؟ٔأي  ٕاىلػػ 

 .تلَل  لػػ 

 .اـسي ة وسط ضف ازنيل ٕاىل واجتهال هاــاهس اًعصيق ٔأذشُت 

 جَتػاُل ه ضػحاًحا اًصاتـػة اًتػاؿة واكنال اـزنل دذَ اه شسيس حلدتطارٍ 

 ..-ذهص ت ا  شاهسته ؾٌل ستتحسث رمبا اًيت تغ- اًعاوةل ؿىل

 .تفضًله عِ  جاهز اسامػػ 

 ٔأحتػػاج ٔأهػػ  ؾ ًىنػػينه ٌَ ػػنس ممارسػػ يت ضف ألوىل اٌَػػية تىػػ  ؾ تػػغ

 .ؤأمعق ٔأضسق هو ـا ٔأحتاج ن اله ُتسيًسا ٌَ نس
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 :تبٔنوثة ٔأاايم جَتاْل و ه والص ً  كطرًيا فت تاانً  تصتسي اكناله دصجاْل 

 اْسم؟ ااػػ 

 ؤأناِل؟ه زساجػػ 

 .ٔأاانؽ ً ه ته انادايت تصيس اْس ٔأيػػ 

 .ٔأااهما اطي اًشرص ظحيـة تـصف هناكٔ و  هتـرتيين اكنال يل نؼصاهتا

 .الٓن ػ وين ا  تبٔنسُت ه ؿاظفيًا رسًطا تحسوه حت  ًاػػ 

 ؟"الاًـتد  كادة" ررف ُتمَني هيػػ 

 :ذصىاْل 

 اين؟ تىتف  ً  ٔأنمَ  تصى هي ـاذا؟ه نـمػػ 

 :كَاُل 

 .زساج اؽ اًيوم ٔأنمِ  ؤأذ وا هبا اتطًله لػػ 

 :تلول ويه ٕايلد  نؼصت مثه ته ٔأاصهتا اا فـَاْل ف

 .لٓنا ت فص سبٔتبٔنسػػ 

 :كَاُل 

 !  اـ  تـايلػػ 

 :اًّسيص ؿىل جَت  ا

 .معيق نومٍ  ضف ٔأكسو حىت ؾ اقٍ  ا  ٔأنرث انمِ  ٔأريس لػػ 

 :تلول ويه ثترصية ذصىاْل 

 واـال؟ػػ 
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 :كائة ٕايلد  فنؼصْت ه ؿَيه اتفلنا اا ًها ٔأؾعياُل 

 !تـال حت  ًاه اـال اـهمػػ 

 ؿػىل اػصت اًػيت اـوجـػة ألشػ ياء ؾػ  ًها ٔأحيك وتسٔأُت ه تلوة ؿانلتين

ه حيػايت ضف ٔأتػمِ  ؾ ٔأنػين رمغ جىيػاله اقعمػة وألحػالم اريحات ؾ ه كَي

 جػلك ًهػا والاؿػرتاف اذػسي  فواضػَاُل ه تتبٔثصهػا شـصته جًسا دافئة اكنال

 .زوجيت ٔأهنا ًو نٌل يشء

 ًىنػػين هؾاػػا حبثػػاُل ه ٔأجػػسها فػػؿ اسػػتيلؼاُل  اًتػػايل اًيػػوم ضػػحاح وضف

ْت  وكس ًهاه ٔأؾعيُتهُ  اطي اـال اكن عاوةلاً وؿىله كادرت تبهٔنا تفاجبُٔت   ٔأؿػسد

 :هبا نتخاْل  ضلرية ووركةه إلفعار

 .«اصمي ضسيلتمَ .. اًلسر ٔأحدحاُل  ظفيه تساذغ»

 ..يشء ه تسأٔ  ه ا وا 

" كػادة" ظَحػال ٔأجسهاه فؿ ؾاا حبثاُل  اًشارعه نفس ٕاىل ذهحاُل  ًيَهتا

 تـصفػاْل  وكػس نسريةهإلسػى  اػ  فتػاة ٔأهنػا فلاًال هؾاا وسبٍٔهتا اًهات ه ؿىل

 زس يـػصف ٔأحػس ل ًىػ ه إلسػىنسرية ضف هحرية ؿائة ا  ويه هضسفة ؿَهيا

 :التطال" كادة" هبا ددال اًيت اًطساة واكنال اًلاهصة؛ ٕاىل هصوهبا

 .حياهتا ضف ألوىل اٌَية اكنال حلٔلاس اـم ًيَهتا -

 

 .نثرًيا ؿًلد  ٔلشفلالِ ه حيسث واا حسث اا تـَمني ًو اصمي   أٓ 
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 اً ػػامئ دهػػة ٔأاػػص ضف اًتفىػػري ٔلواضػػيه اػػصمي اػػؽ ذهػػص يت اػػ  ؿػػسُت 

 اٌَحؼة انش اؤذية حياته ؛الانتحار رساةل ضاحة -حلًتبٔهيس– فػهو ورايهجب

 .ألوىل

 كايػة ضف حيػاة ؿاشػال ٔأيًضػا فػػهي ه سػواا تىػون رمبػا هيـػؿ وَا  ًى 

 زال اػا ليدػةهٌَح  ٔأسػ دؽ ؾ ًزال اا ًى ه ٔأؾصف ل ٔأسؤأه اًلادم ورمبا اًتوءه

 .نتؼصيني  ألحساث ا  اًى ري

 تنفئػين ٔأن اذيػاة كػصرت وؾ ساا حىته ألتسي اًشلاء ؿًلد  ُنِتةَ  ًلس

 اذػرية اػ  دائػصة ضف ٔأدفمتػين اصميه اؽ وابٔسايت اشتياطف ؾ  كَياًل  وتحـسين

 .اا رسٍص  حلنتحار ٕال تتوك  ً  واًـشاب

 حلًنتػ حة ألذػري هػو وماًي يىون ٔأن كصرت تـساا معيق نومٍ  ضف كسوُت 

 هػػو ًػيس اًصسػاةل ضػاحة ورمبػاه يػسامهين فاًوكػال ًػـسهةه لس تضػافيت

 .الٓن جبواري اً امئ

 

 :اًعاوةل ؿىل رساةل تصك وكس دهةه ٔأجس فـؿ استيلؼاُل  اًطحاحه ضف

 .«اًتاسـة ؾ س سبٔؾود»

ه دهػة ؿػىل ؿػرثُت  ن ػال ٕان فتػبًٔتينه اًهػات  ؿػىل تـتواا اتطَاُل 

 يننػػًى ه نَتلػػ  ٔأن اػػين فعَحػػاْل  ٔأ مه ضػػـةت ؾ ػػسي سػػ يلمي ٔأنػػه فبٔذ هتػػا

 .ااا اؾتشرُت 

 الٓدػصي  حبيػاة اـحػاًف اهامتيم وؾ  هدهة تػ اهامتيم سخة ؾ  سبًٔتين

 :فلَاُل ه اًفرتة هش 
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 ؤأحتػػاجه اًفَتػػفة دراسػػة ضف ألذػػرية اًتػػ  ة يه هػػش  ٔأنّ  تـػػصفنيػػػػ 

 .ؿام ثشلك اذياة ضف اًحـظ ٔأفنر ؾ  اكاي فَتف ّ  ـرشوعٍ 

 ضػسق حٕلثحات نثرًيا ٔأهمت ؾ ًى ه تطسكين ؾ ٔأهنا ضوهتا ن ة ا  شـصُت 

 .نشتيت

 ًتتحػسث حلٔلاػس هبػا اتطػَاْل  كس ٔأهنا لاًالف ٔأحلػةه هاجص ؾ  سبٍٔهتا

 سػبٍٔهتاه اتػاءً  اًتػاتـة ضف تَتليػا ٔأن ؿػىل اتفلتػا ؤأهنٌله ظار  ٔأاصٍ  ؾ  اـها

 اـهػا فاتفلال يسةهاف  ٕاجاحلت تـعين ؾ ًىاا هاجصه حياة تفاضيي تـظ ؾ 

دُت ه اػػزنيل ضف كػػًسا حفػػيٍ  ٕاكااػػة ؿػػىل  هػػاجص ٕاددػػار ترضػػورة ؿَهيػػا وشػػسد

 .وضسيلت ا فصيسة

 

 فطػػاحة هةممىنػػ ظصيلػػة تبٔكصػػ اًوكػػال ًلعػػؽ ٔأحتػػاجه ٔأجػػازف ن ػػال

 يه فاًوحسة اًلٌلر؛ تَـة هتمت اًيت افموؿة تغ ؾ  تـيًسا يىون ً  اًصساةل

 اًعصيػقه ًهشا دهة دفـال اًيت يه تةواًُلص ه اًحؤس ًهشا سواا حوًال اًيت

 اػؤذي هو مك تش م اه ل ًشرطياٍت  ٌَتحّول اذياة تسفـ ا ٔأن اؤذي هو مكو 

 !ؾ ا رًغا نختَـها ٔأن ٔأجي ا  وس يعصهتا كوهتا ؿَي ا اذياة تفصض ٔأن

 

 ت اول ا  اانؽ فاله يوس تانيا تػ فىصُت  حىته نثرًيا ألاص ضف ٔأفىص ن ال

 .الٓن اـها اًلساء

 وسػبًٔتينه اسػ تلدَتين ازية حلتتتااهتا واكًـادةه ففتحاْل ه حلهبا ظصكاُل 

ه اًلػػس حػػىت ستتػػ دص ٕاكااتػػه ٔأن فبٔذ هتػػا اـػػ ه اكن اطي اًضػػي  ؾػػ 

 .كَياًل  اـها ٔأُتسث ٔأن ظَحاُل  وتتَلائية
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م اـزنل ألضاةل؛ ه ا مبزًنها  اػننه ه ضف اًطػَية رائـػةه تعصيلة ُانؼد

 حىته واًفَتفية اصينية اًىتة تـظ ُتمي حريةه  اىتحة اًـشراءه ـصمي ضور

 !؟ه ا يفـي ااذا"ه اًىصمي اًلصأٓن"نتاب  قاُل 

 تُـػس يوسػ تانيا اكنػاله ٔأكػصٔأ  ألوىل ٌوَمػصة ؤكنػين تطػفحته مث ٔأاتىته

 .اـنن وهيحة تـؼمة اشلول ٔأان ن ال تيامن اًلساء

 :كائة نتف  ؿىل رتتاْل 

 .اًخرشية ؾصفهتا اًيت تةاًى  ٔأؾؼم ا  اًىتاب هشا تت تـجةه لػػ 

 :ٕاٍهيا ٔأًتفاَل  ٔأن دون

 !هي ؟ػػ 

 :كاًال مث تاست

 ددػا  داذػي ويتلَلي يتحسث اًخرشيةه ؾصفهتا اًيت اًىتة ٔأؾؼم ٕانهػػ 

 «اًـشراء اصمي» إلنتان؛ حليلة وتىش  تُـّصي كطص تساذهل جتس اًصوحه

 وضػ  اعاس تع هي  وحسثين اصينية اًـلائس دع ًى ه اصيين ادتالضف رمغ

 فهيػا َاػ  ه يهتمها كصية ٔأاام اًعصيلة هبش  مصودها ؟!ج يي اؽ اصمي اشهس

هص ـُ  ؟!حلً حػوة ؤأذػ مه نعػق اًصضيؽ يتوع ٔأن يلنـم ٔأن اس تعاع هي  هحلً

 .حلًتبٔهيس إلنتان ض ؽ ا  ًيس هشا

 فلػس اطي يـلػوب دؾػوات ٕادوتهه تني اـىيسة «يوس  سورة» رائـة

 هبش  اـصٔأة َؾّصى هي  اًـزيزه زوجة ودهاء ُدد  طيحةهاـ  ؿىل وَضُ  ُ ه ات ه

 مث !حلًشػهوة؟ اًلػار  يشـص ٔأن دون وشهوهتا رقحهتا حليلة ووش  اًعصيلة

ي تبٔن إلًٰػهي  الانتلام ـِ  .ارص ؾزيز يوس  ُج
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 «ًػػوط» ٕاىل اـالئىػػة جػػاءت ؾ ػػساا اَحمػػ  اشػػهس ضف ٔأذػػشك هيػػ 

 ظصيلػة وضػ  هيػ  شػةهتفاح  فػهيم رقحػوا اطيػ  اًلصيػة ٔأهػي ؾػ  وددهئم

 !وضيوفه؟ ت اته تني ًوط افاضة

 هي  نفله حىت ُوسم ً  ٔأنه ٔأكصّ  اطي اـنن ت اء كطة ُروياَل هي  مث

 أٓنشاكه واًوحيس الٔن  ات ه ذحب قاوةل ٕاجصاهمي اضعص اا ُاحمكة تبًٔفاٍظ  روى

 وػػؿ ُتىػٌلت ضػلص  ضف ذاق اطي وهػو ؾ ػاءه تـس ٕال ي جحه ؾ اطي ات ه

 .اًى ري ؾ ه وؿؿ ٔلبا

 تػتغ ًٔلاػص ي لػاد ٔأن «ٕاسػٌلؾيي» ٌَطػي هيػ  الٓدػص ادانػة وؿىل

 ؟!اًختاظة

 اًصجػي اػؽ فضػول ووضػ  «اػوى» كطػة ضف ضػسيل    واًتفاضيي

 اًػيت اـهمه ن ال ؤكنم تبمٔكَها اًصحة تـيش جتـغ اًيت اًتفاضيي اًطاحه

 ًػو ٔأؾتلػس َشيىػهه ةٔأسػ ئ ؿىل وض   اًصجي ذع حمكة ِفهم ُتاول جتـغ

 اػوى فهػشا ل؛ ألول اًتؤال انش اًرشيم ذع فاركال ًىنال اننه ن ال

 انلدػاض تيتهه ضف ورحل  وجس  ؿسوٍ  ا  ًي  ُ  رضيؽ وهو اًححص ضف ُأًل  اطي

 هبػا ُحػيك اًػيت حلًعصيلػة ألوىل ٌَمػصة ذع تلػصأٔ  حػني يطػيحم اطي اًلَة

 .اًلوية وألًفاظ اًتفاضيي وتتغ

 يطػ ؽ وهػو وؾشريته كواه خسصية تتحّمي واعٍ  رجي ٕاكناع ميى  هي  مث

 ًػيس اػاءه ّلػيط تبٔي نواحهيا تتطي ل حصصاء ضف اكاة سفي ة ٔأااهمم ويخين

 اكاػةه اًعوفػان ٔأجػواء اًلػصاءة ٔأث اء تـيش ٔأن تت تعيؽ ٕانم تي فلطه هشا

 فػارق وهيػ  اًلصيػةه هػساال هي  هاـيا  تفـي ترُضب اًطرور اكنال هي 

 !اـاء ضوت ٕال فيه تتمؽ ً  اشهس ضف اًـايص ات ه ألب
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 اطي «يونس» اؽ تـيش ؾ ساا اـاء ضوت ٕاىل الاس امتع ضف وستت دص

 اًتفاضػيي وه ا سفي تهه راكب حياة ٕلنلاذ اـاء ضف اًلفز ٕاىل اًُلصؿة ته ٔأوَدت

 تعػ  ٕاىل نؼصك تلود حِسصية ؿنيٍ  ا  تصاها ؤكنم حياته اشاهسة ا  متىنم

 اراًقه اناجاة سوى شيئًا يفـي ل تساذهل وؿاش ٕانتاانً  اًتلَمَ  القمع حوت

 اًػصب ذهػص انػه ٔأدصجه حىت نثرًيا اًصب يشهص اكن اذوت تع  ضف حىت نـم

 .واناجاته

 اطريػػة حيػػة جـَتػػه اًػػيت «اػػصمي» نفػػي ٔأن تـػػس «زهػػص » فـػػهل اػػا مث

 ًيحػ َ  ُذهػصه نػٌل «حَيػ َ » ٔأو ه«يوحنّا» تػ ثرُّش  حىت نثرًيا ضىل ًلس وألت اءه

 .تـس  ا  ابَٔا ٍ  ضف س تىون كواه شؤون ٔأن يـؿ وهو تـسها زهص 

 ٔأضححال ٔأن تـس حىت حلًطالة يت دص جـهل اطي هو ضسيل    إلميان

 .ؿاكًصا «ٕاًيطاحلت» زوجته

 اـثي ته رضب اًىتاب وهشا ه«ٔأيوب» تػ ه ا اًط  ٔأا ال نرضب حن 

 زوجتػه اػنن سػ تـيش ٔأنػم ألروع هاًطػ  ٔأساس وهٌل واًتحّمي اًلوة ضف

 وضػّ ت زوجتػه ُتّمَتػه هيػ " ٕاىل تـلػغ سػ تلادر هػوه كطته تلصأٔ  ؤأنال

 كطػة ؾػ  ؤأحاورهػا اًتػ يسة هػش  ٔأكاتػي ًو يوًاا مت ياُل  ًلس ه"ض  ؟ ؿىل

 .تغ نفاهحا

 تلػودك اًػيت اًلويػة واٌَلػو ت واًتـحريات اًتفاضيي ا  اًى ري واًى ري

 اـؤرذػة اًلطػص اػ  هحري حبص ٌَزَيلةه اكاة اترخيية اوسوؿة ه ا ٌَتارخه

 جيػة وهيػ  هاكن هي  واًط  إلميان يط  اًىتاب ذع ٔأحصاهباه تبٔسٌلء

 ٔأنػرثه حمكته ضف ونتـمق حليلته ؿىل اًصب نصى ٔأن جية وهي  هيىون ٔأن

 .اـلاييس جلك اـجزة اًىتاب هشا
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 اًـؼػػميه تػػاباًى  هػػشا كميػػة ٔأاػػام حلدهػػي ٔأشػػـص جـَػػين جػػًساه اكضف رد

 ٔأدق يـػػصف اطي اًوكػػال ضف تفاضػػيَها تـػػصف ل تـليػػسة تػػؤا  ٔأن اؤسػػ 

ه فلػط إلسػالم ؿىل وصُت  ٔلنين اتؿ ٔأان هباه يؤا  ل اطي ذاك تفاضيَها

 .ْل ي هشا ومك

 دهػةه ؾػ  ؾصفهتػا اًػيت ألشػ ياء ؾػ  ٔأُتػسث وتػسٔأُت  اًلساءه ت اًو ا

 :كَاُل  حىت جًساه اثتتة اكنال

 .اًصساةل ضاحة هو دهة ٔأن ٔأػ ػػ 

 :كاًال

 ل فهػو يحيك دام اا ٔأدعصه حياةً  يـيش َا  ه اك فصمباه تت تـ ي لػػ 

 .الانتحار ؾ  خبعوة ًوو تـيًسا يزال

 ؾػػ  اذػػسي  واضػػَ ا ًىن ػػاه نتفػػق وؾ نؼصهػػاه وهجػػة ؿػػىل اؿرتضػػاُل 

 صدتفػ ارتحػاظهٌله كطػة وؾػ ه زوهجػا ؾ  سبٍٔهتا شسيس وتفضول مث دهةه

 :ةاــتاد تضحىهتا

 .الانتحار ضف ٔأفىص له تلَق لػػ 

 ..دهة ؾ  اذسي  واضَ ا مث اًضحم تحادً ا

 سػ يايس وضؽٍ  ضف وص متاًااه اؼَوم ٕانه ادييه هشا ؿىل ُأشفق ٔأحياانً ػػ 

 .تنهتي  ل اًيت اًتتاؤلت ا  واًى ري ؤأزسيه ٔأذالطف تفىم اضعصبه

 !زساج   اًـرص هشا ضف إلدراك انافش ٔأنرث وااه ًـ ة إلدراك

 مك يتحمَػوا ًػ  تـًضػاه تـضػهم اًخرش س يبٔه ؿام ائة وتـس ٔأن يل خُييدي

 .تنتؼصمه اًيت اًضلوظات تغ
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 تػصى أٓدػص؟ هوهػة ؿػىل تـػيش ٔأدصى اكئ ات ه اك ٔأن ًو فىصت هي

 .انا سيترصون حلًعحؽ! ؾ ا انعحاؾهم س يىون ااذا

 ألرض حلًػػا هػػي ؟!اًتحػػس ت تػػغ ه تتػػ تحق حيات ػػا حلًػػا هػػي

 !اصااء؟ تغ ه اندا تحقتت  

 ل؟! اًتوء هبشا اكنال هي إلنتانه وجود كدي اا اذياة ضف دامئًا ُأفىص

 .اًىون اكئ ات ٔأدعص اًخرش فنح ه ٔأػ 

ب هي  وتندػؤات توكـػات ضػسكال هػي ؟!وحيػسث حسث ؾٌل راٍض  اًصد

 وننرشػ سػ  لتي ٔأن ػا كػاًوا ؾ ساا أٓدم ذَق ا  ألوىل اٌَحؼات ضف اـالئىة

 وحنػ  هاؤذيػة اذيػاة ًىػ  ؛ٔأؾصف ل ؟اذس هشا ٕاىل ضسكوا هي  ؟اًفتاد

 .تبٔفـاً ا ٔأنرث نؤذوا

 سفػػة هػػو وداػػار حػػصوب اػػ  حيػػسث اػػا ًىػػ  ؾحثًػػاه خُتَػػق ؾ ألرض

 رايػة محَوا ا  ًى ه واًلتي اًفت ة ًنرش اًتٌلء ا  هتحط ؾ ألد ن اًـح ؛

 .يشء ه وحعموا ٔأفتسوا ا  مه ألد ن

 :  رددُت 

 !اًـادة كري ؿىل اًطحاح هشا نثرًيا سثنيتتحػػ 

 

 :كاًاْل 

 .ذاص وفاة انش ٔأحس اؽ ٔأُتسث ؾ ٔأان اــشرةهػػ 

 :سبٍٔهتا

 !تفتلسي ه؟ اذس ٔأًهشاػػ 
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 :تاسْت 

 ٔأسػ تعيؽ ل شػيئًا ٔأفتلػس ٕانػين اًتـليػس؛ كايػة ضف اًتػؤال هػشا! ٔأفتلس ػػ 

 ياتػههق  تـػس حػسثال اًيت اًهشاشة اسى وض  ٔأس تعيؽ وله ؾ ه اًتحسث

 شػيئًا ينهؤميَػ اكن شيئًا ٔأفتلس الاتيه تال اذياة يـعيين اكن شيئًا ٔأفتلس ٕانين

 .اذياة ا ه ااا حيميين اكن

 :كائةه اٌَويح اًمكحيوتص هجاز انحية اًـجوز يوس تانيا ُتصهال

 ل اسػ دؽه اًطػلري اـلعػؽ هشا جسَال ًلسه اًتحسث ٔأس تعيؽ ل ٕانينػػ 

 .جيًسا

 

ه ضػوهتا ػهػص مث"ه je suis malade" ري اًشػه ل اـوسػ ي اـلعػؽ تػسأٔ 

 :يصتـس ؤكنه اكن
 ضف تػسور ٔأس ئة مثةه ن ال ٔأيامن كَحم ؿىل واذة اًتالمه ذاص ؾزيزي» -

 هش  ًى ه اًتتاؤلت ظصح ؾ  ٔأتًسا تى  ً  اًيت اـزجعة تغ ٔأانه أٓسفة ذاظصيه

 .اًل  وضـوتة وحشة ٔأدرك ٔلنين هؿَيم ٔأظيي ً  اـصة

ه ذػػاص   ع ٔأشػػ تيك ٔأن ٔأريػػسه ػالاػػم ضف اـػػم ًيتػػين هكَػػي  نَش   أٓ 

 ؟!تـس اًفىصة ٔأتلدي ل ـاذا حلًّا؟ رحَال هيه رحيغ ؿىل ؿام اص كس ٔأنه يلوًون

 كػواي اكاػي ضف ٔأان اـػصة هػش  وـػاديته اتومهػة وًتاله ذاص   دياًية ًتال

 .اًـلَية

 تواضػي له اً ضػ  هبػشا افهيػ تػصاين اًػيت ألوىل اـػصة ٔلهنػا الٓن تضحم هنـم

 ظفػةه تلَػة اكاة حياة ٔأؿيش جـَتين ا  ٔأنال ٔأناله ذنحم فهشا ٔأرجوك اًضحم

 .ٔأرجوك تترص الف
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 قصفتم زاًال اا ألااه ه تصحي ؾ ؾين؟ رحَال هي  هاًىدري وكسي   هذاص

 ؾ ه ػاه يزاًػوا ل ووشػاحم االثتػمه اـػم يصحَػوا ؾ وحليحتم نؼاراتمه كامئةه

 هػش  تتػشهص هػيه اذػائط ؿػىل اـَلػة ضػورتم زاًػال له زويج   اًطور متحيم

 ؟ٕايعاًيا ضف اًتلع اها اًيت اًطورة

 وؾ يػ  كػاٍس  اًؼػالم وحيػي وـادهتػا ترشػق اًشػمس تـػسه اذيػاة تتوك  ؾ

 .ٔأان حيايت توكفال ًى  ٔأحشايئه   جًسا وظويي

 ًعحػؽحلو هأل م كتػوة اػ  ع ٔأشػ تيك ٔأن ٔأريػس اًىدري؟ ظفًل   حاع هي 

 ٔأنه ؿىل يرُِصُّ  ه ا ازيؽ ؛دامئًا ٔأوًو تم ٔأمه ٔأان ن ال فَعاـاه ًتٌلؾ  اكفيًا وكتًا متغ

 ه ؿػىل اٌَـ ػة جيػًسا؛ اًتػارخ تشهص اًطورة وهش ه فصاكنا ؿىل واحس ؿام اىض كس

 جتاؾيػس اًـػامه هػشا ضف ٕال حلًـجػز ٔأشػـص ؾ ٔأكتػم! واحػس ؿػامه ؾزيػزي   اًتوارخ

 حاول يشء هه اًواكؽ اهلمومه اـَيه ألاصاضهه اًزا  ا  كوة صضف اكنال االّل 

 اكنو ه حلًفػصاق نشػ يخ حن ه حلًزا  نى  ل حن  ٔأااامه وجعز ش يروذة كَي ءاي

ه اذفيػسة وروح وكَػة ادػسة االاح ٔأمحي ن اله وداء دد  ه ا  حيميين حد ا

 هاًـاؾ نتاء ئأمج ٔأنين أٓانال حىته مجيَتم ن اله هىشا تصاين ٔلنم ازدهصة ن ال

 اااه ُتميين ن ال اًيت اًتهام ه ٔأؾعتينه كَي ؿىل اذياة تزامحال واحس ؿام

 اًػيت ؿاًاػا اشتػني ذػالل اػين الاكػرتاب ؾ  جعزْت  تـساا اين اًش يروذة متَىال

 االّلػ  ٔأضػيخاله وه ػايئ سػـاديت   حلذػزن كَي ٔأضية واحس ؿامه اـم ؾش هتا

 يػصافلين ٔأحػس له جػًسا وحيػسة ٔأضػححاله تـػس ؾ اتتتػاايت حىته واًـجز حلًتـاسة

 .اذياة يشارنين ٔأحس له اًلهوة فن ان اـ  حيتص ٔأحس له اًعصق

 .«اًىدري ظفًل   ؤأفتلسك ٔأحدم
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 ذػػاص ضػػورة ٔأاػػام واكفػػةه ثحاهتػػا سفػػة ضف فوجػػسهتا يوسػػ تانيا ٕاىل نؼػػصت

 ٍفهاك ثشػػلكٍ  اـهػػا ٔأُتػػسث وؾ َاػػصد  كػػس اًوكػػال ٔأن يحػػسو اكن له وتػػسؾو

 .يفتسها اٌَحؼات تغ ضف وجودي ٔأند  فشـصُت 

 .حلصاذي دهة وجسُت  ؿسُت  وؾ سااه شليت ٕاىل وؿسُت  دصجال

 !ُادىًصا ِجئْاَل ػػ 

 :تبأناهل ٔأدصى حشيش كعـة يساؾة وهو كال

 .وم لػػ 

 يوام؟ اكن هي ػػ 

 :كال

 .ديصا تػ ٌَلسر اًت  وي اـوؿس اكن اًيومػػ 

 

 اًتػ ي ارة يػسد  وهػو مثه اًّسػيص ؿػىل هاووضػـ  جيحػهه اػ  وركػة ٔأدَصجَ 

 :اذشيش ا  ألوىل

 فيَدهتػاه ضف وانتؼصتػه واصهاه يب اتطي اـَـونه اًيوم ا  ٔأس حوع تـسػػ 

ػف واصي ٔأن فبٔذ ته اايلكه اطري ؾ  سبًٔين جًساه ازتانً  رجاًل  اكن ه ترصد

 .س ُيـسم وحدًا

 تىػ  ؾه نئيدػة ًيتال قصفهتا اكنال اـصة تغ ٔأن اـؤؾ قصفهتاه دذَ ا مث

 !زسيصها؟ ؿىل يفـي ااذا اًرشي  اـطح  ٔأؾصفهاه اًيت اًلصفة

 حاةل ضف ن اله ضالة وجسادة ظوية االثس ٕال ٔأجس فؿ ارزانة فتحاُل 

 اا تـس اذائط ؿىل اـَلة فلط وضورهتاه ْلتَفة ٔلدؾية ٔأسعواانته دهشة

 .اقصفهت ٔأرجاء ه تزي  اًتفًل واًـاؾ ٌَش يعان ضور اكنال
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 ٕال ٔأرد وؾ انػػسهايشه سػػخة ؾػػ  فتػػبًٔين انػػسهايشه واصهػػا لحػػغ

 .ػ ونه تىشب حٕلجاتة

 ؾ حليحػػيته ضف فوضػػـهتاه اراضػػة اػػشهصاهتا اـىتحػػة رف ؿػػىل وجػػسُت 

ث ا فلط واصهاه اؽ ظوياًل  وكتًا ٔأكِظ   واػؽ ًىػ ه اذػادث ٔأسػ حاب ؾػ  ُتػسد

 .اـزنل ٕاىل وؿسُت  فاس تبٔذناُل  هحريه حلهامتمٍ  انه ٔأشـص ؾ ألس 

 جدـ  تطفحهتاه جسيًسا شيئًا تىتة ؾ ٔأهنا ووجسُت ه اـشهصات تطفحاُل 

 :فلط ادسيسة اًـحارات تـظ اكناله ٔأن 

 .«اًتوء هبشا جـَوين َا  مهه ػ   أٓسفة ٔأان» •

 «س  َتل ؟ اىت ٔأيمه   اصهلة اذياة» •

 !«ٔأفتلسك مكه اذفي ؾصوس سبٔهون اًيوم» •

 :تخالن  ألذرية اًطفحة وضف
 ٕا هػا سػبٔؾعيم حفدًػا اًلسر شاء ًوه وحسك ع ُنتخال اًصساةل هش ه دهة»

ا وحنصكها ـً  فَػ ه ٔأنتؼصهػا اًػيت اٌَحؼػة ًهػش  يشػبٔ  ؾ وٕانه واحػس فصاش ؿىل وحن  ا

 .مجية ٔأهون ٔأن حاوًال ٔأنين تبٔنسه اذياة افاركيت تـس ٕال كصأٓتم تىون

 حيحين ؾه دهة   ؿادية تاةف  ٕال ٔأه  ؾ ضـ ه ا  اُل ٔأوتي اا جلك ٔأحدحتم ًلس

 ٔأن ٔأردُت  ٔأنػين اػ  ٔأنػرث شػيئًا هلػم ٔأفـي ؾ ٔأان اً اسه ٔأذوين مك تسرك ل ٕانمه ٔأحس

 اطي اًوحيػس إلجنػاز اكن ًـػاـ  اكتحاام ند إ  دهة   ضسكينه كعيـهم ؾ  ٔأدصج

 .حيايت ضف حسث

 ضف حلًلػوة ٔأتؼػاهصه وحػسي ؤأجػيك ٔأاػاهمم ٔأذصػم هحديػي   ازيفػة ن ال ًلس

 ـػاذا ٔأؾػصف ل اطيػ  ٔأؿػسايئ ه ٔأُتػسى وحػسيه هشاش يت ضف ؤأسلط حضورمه

ه  وحسي اًعصيق ؾحور ٔأس تعيؽ ل ٔلنين ؤأرتـس ٔأؾود مثه ألساس ا  ٔأؿسايئ ٔأضححوا

 .قصتيت ا  ي تشَين ا غ رسص ا  ٔأنرث ٔأمتل ؾ
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 ٔأشػـص ل ٔأن ٔأجػي اػ  اـَـػون تـحػس ٍلوؿة مض  ؤأضححال ديين ؾ  ختَيال

ه ػ يتػاّلين ٔأن ٔأجػي ا  ؤأس تلفص ٔأضًل ن ال يوم ه هناية وضف ىنينً ه حلًلصتة

 ٔأن كتوة تـصف ًو أٓ ٍ  قصيحة؛ ًتال ٔأنين شـور ٔلالٔ  ٔأاغ اا ٔأردص جتسي اكن

 .حلًلصتة تشـص ل ٔأن ٔأجي ا  يشء ه ؾ  تتزىل

 ُأدفَ  ٔأن ٔأمتل جـَين اطي اذس هشا ٕاىل اـصض جيمـ ا هي ه ٔأنال ٔأتياَل  حىت

 ؟!اًـاؾ ؾ  خُتحئين ٔأنه ضَوؿم تني

ه فبٔفتػسته اًُلصتػة صقتػه ُاتجّمػس َدمٌ ه وجؽ تلا  ن اُل ه دهة   ضااسة ٔأه  ؾ

 ااػا هحعػاُل  اًػيت ٌَج ػة ٔأؿػستيَنه اذيػاة ٕاىل ٔأؿستيَنه ِليئم ٔأؾؼم واا ٔأناَل  ٔأتياَل 

 .ُأم تال فوجستين

 مٔأحدحت ٕانين عه وحي اات اين اسى تـصف ٔأن دون نفرتق ٔأن هو ٔأدشا  اا

 ٔأن ٔأدشػه دهة   اـم حلًُلصتة ٔأشـص ؾه واًعمبٔنينة ألاان ٕال اـم ٔأجس ؾ ٔلنين

 ٌَ ػاس ونـَػ  خنصج ٔأن دونه اًطحيحة حلًعصيلة واحس ِفصاش جيمـ ا ٔأن كدي نفرتق

 ٔأنه ولديت اػ  ألوىل اٌَحؼة انش ااا ُحصااُل  اًيت تغ دهة   واذياةه زواجنا

ا نتافص ٔأن كدي ٔأاوت ـً  ٔأنه وألاػي ٌَشػل  ا ػري يشػ مم ظفػي ً ا طححي  ٔأنه ا

 .ألاواة ثشـور ٔأشـص ٔأن كدي ٔأاوت

 ًىنػينه سػرتا  اطي اًتلػرّي  سػيمصك رمبػاه دهػة   اًلسميػة حيايت ودؾاُل  ًلس

 عه واـ اسػ حة مت يهتا اًيت اًفتاة تغ ٔأهون ٔأن جاهسة ٔأحاوله اًلسمية حيايت ودؾاُل 

 ختػاف ل اًػيت اًفتاة ودؾاُل  اشصه ترشب ول  تسد ل هحشيئةاً  ألًفاظ تزجعها فتاة

 .اًلسر يشاء فلط فـهله ٔأنوِ  اطي اًتلرّي  س يفاجئم اًلسر شاء ًو ع ٔأكول ٔأحًساه

 فتػبٔؾعيم ؿػسُت  وٕانه اػشهصايت ضف سػبٔتصوها اًيػومه ٔأرتسوا ً  اًلالدة وهش 

 ل ينهاػوظ   ضػسرك ؿػىل اذيػاة ٔأريػس ٔأتًساه ختَـها فال ْلاوضف حسثال وٕانه ٕا ها

 .ٔأتًسا ختَـها

  ه ووحشػ يت ػػاليم ضف ؤأان تػم سبٔشػـصه تحِم  ل ٔأرجوكه تحِم  ل ٔأرجوك

 !تـيتة ٔأان مكه زفافنا يوم ته ٔأشـص! حديي   اـوت ًلتوة
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 تحػِم  له حويل ته ٔأشـص ًىنينه ومهية ػ وانً  تىون ٔأن ػينه خيية ٔأن ٔأمتل

 .ضـ  ا  ٔأوتياُل  اا جلك ٔأحدحتم ٔأنين تبٔنس تحِمه ل حسثه ٕان

اُل " ك ي ؿىل تىتة ٔأن ٔأوضيم ارتام وضف  ٔأن ٔأوضيمَ "ه مجية ٔأهون ٔأن حاًو

 تلصتػة ٔأشػـص ٔأن ٔأريػس وله قُصتػة ضف اكاػة حيػاةً  ؾشػاُل  ًلسه وحسيت ضف تنتاين ل

ه واظمن ؿام ه تـالَ ه ك ي ضف ٔأدصى  تـس حياتم ضف حسث ؾٌل وحّسثين تـالَ  ؿًلد

 ه حبػقه ازػية ذؼات ػا حبػقه ٔأرجوك دهة   اليمػ ضف نثرًيا ترتنين ل قيايبه

 ؾ  اـ  وُتسث تـالَ  ٔأرجوكه ػاليم ضف ترتنين ل تينناه حسثال ؤأاان دافئة ـتة

 سبٔشػـص دهػةه   تم سبٔشـصه ك ي واـس تـالَ  وخسيًفاه اتفهًا اكن همٌل يشء ه

 .دؾوة وه دعوة جلك

 .«ُأحدمَ  مجيةه ٔأهون ٔأن حاوًاُل ه ضسكين دهةه   مجية ٔأهون ٔأن حاوًاُل 

 

 ألظحػاء تػني اا ؿاانيه حاد انتئاٍب  اصحة ضف دذَاُل  اًصساةل هش  تـس

 ن ػػال ه"ؿالجػػم ؾػػ  ألول اـتػػؤول ٔأنػػال" واحػػسة واً تي ػػةه اً فتػػ يني

 شػـور ؾػ  زفػاذا الانتئاب ا  تـافيال وٕانه ثتهوةل  ُأشفَ  ً  ٔأنين ٔأؾصف

 ؟!اًـاؾ ًهشا انامتء واًال اًُلصتة

 .وحسي ًىنين اً اس اؽ اًتـحري حَصد  نٌل ٔأوه حسيو  ؿااني

 انطػحه اػ  ٔأيب ُأكيي سان ًاه ُأَحّصِك وؾ اًثورة وحسثال اًشـة انتفظ

 ؿػػىل وجٌلؾتػػه اًلائػػس ػهػػصه سػػان ًا ُأحػػّصِك وؾ كاسػػ ية ّلامكػػة اػػ  وُرِحػػمَ 

 حلٕلؿػسام اػايلك ؿػىل ُحػمكه سان ًا ُأَحّصِك وؾ اًت ياس ية ارعاحلت انطات

ػا اًـاؾ تلرّي ه سان ًا ُأَحّصِك وؾه اذمُك ونُفِّشَ  ـً  ُأَحػّصِك وؾه فلػط ؿػااني ضف زسي

 .سان ًا
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 اـوػفػون يلػسم ونٌله واًصوا ت اٌَوحات تني قصفيت ضف ؿااني كضياُل 

 اػ  ٌَ ااـػة اطهػاب كصرت حىته اًـاؾ ا  اس تلاًيت ٔأان كسااُل  اس تلاٍهتم

ػشره يب رحميػة اًتـَمييػة ةاًهيئ اكنال ه"واًفنادق اًت ياحة"  يةه جسيس ـُ  فاً

 ضػسيق ل اكًـػادة وحػسي ن ػاله وتفهمػو  كُِدػيَ  كس ؿااني كدي كساته اطي

 .يل

 وألاػػ  ادااـػػة شػػ حاب اػػ  ٍلوؿػػة تػػني اشػػادات حػػسثال يػػوم حػػىت

 ؤأان اـشػادات ٔأاتتػؽ اـحػل سػؿ ؿػىل ٔأجَػس وكهتػا ن ػال حلدااـةه اراص

 مثه ٔأاػايم اًوكػوف ٔأحػسمه كػصر ٔأؾصفػه ل اػا ًوتػخة اـوس يل ه ٕاىل ٔأس دؽ

 :يلول وهو وهجي  ضف ر ين

 «.اـهم ٔأنال» -

 اػػا جػػلك ر تػػه مث فاضػػاُل ه اداقتػػه اكنػػال ًىاػػا كويػػة اًرضػػتة تىػػ  ؾ

 :واريجبُ  جتَس واكنال ٕاحساه  فتسذَاْل  قضةه ا  ٔأوتياُل 

 «اـهم ًيس هشا! توك ه توك » -

 اػ  اًى ػري اػؽ ونينيص  وػَُّوا ؿًلد  جتمـوا تـساا اـ  اـشادات انهتال

 ؾ ًىػػ ه اً  ػػسة وظَحػػال اًفتػػاة زصدػػال سػػخماه ٔأؾػػصف ل اًػػيت اٌَـ ػػات

 ٕاىل ونلَتػين ثتػ يارهتاه وؿػادت اًفتػاة فػشهحاله رحَػوا حػىته ٔأحػس ي لشين

 .اـتتشف 

 ٔأحنػػاء ضف واتفصكػػة جػػًسا نثػػرية اكنػػال ًىاػػاه معيلػػة ادػػصوح تىػػ  ؾ

يػةه ٕلسػـافاتا تـمػي اـمصضػة وتػسٔأت اًّسيص ؿىل جَتاُل ه جتسي  ألًو

 .قصيحة كَق حاةل ضف جبواري جتَس اًفتاة اكنال
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 !«الاواهتم اس تعـاُل  ًيتين أٓسفةه ٔأان» -

 .تُتـحين اكنال اًسٌلت ٔأثتط حىته اتـًحا ن ال

 .«اـزنل ٕاىل اًـودة ٔأريس» -

 :كاًال

 !«فلط ذؼةه تصيس نٌل» -

 ..س يارهتا حىت وسانستين ؿادت مث اًفتاة دصجاْل 

 «؟تتى  ٔأي » -

 .«سييت جاردن» -

 .اًشلة ٕاىل وضَال حىت اـ  وػَاله اًـلار حىت ثت يارهتا انعَلال

 ٔأن دون ٌَُلصفػة ادػاَشةً  ذهحػاُل  ًىنػينه زصدال حىت ٔأيم رٔأتين ٕان اا

 وؾ جػًساه كاسػ ية جنء نوتة ضف اًّسيص ؿىل ارمتيال مث دذَاُل ه ًرصادها ٔأهمت

 زاػاليئ تـظ ٔأن ذ تينوأٔ  ٔأيم ٔأيلؼتين حنيه اًتايل اًيوم ضحاح ضف ٕال ٔأِفق

 :كاًال اــتادة ألم وتعصيلةه ازًن ا ضاةل ضف ينتؼصونين ادااـة ضف

 !«وكس   ازال هبشا تفتاة ؿالكة ؿىل ٔأنم خت ين ؾ» -

 .ألساس ا  تلطس ااذا ٔأفهم ؾه ؿَهيا ٔأرد ؾ

 !اـَـون اـنن ذاك ضف ٔأحًسا ٔأؾصف ل ٔأان! ٔأضسكايئ مث

 وهجػه وشػاب ألاػس فتاة اكناله االثص سياُل ارت اا تـس هلم دصجاُل 

 كعـػه حػىته ثػوانٍ  اًطػماُل  واسػ دصه واًـ ػاق الاتتتااة حلدًوين ثشوشه

 :اًشاب

 مبا" سارة" ٔأذ تين ًلس اـفاجئةه ز رت ا ؾ  نـتشر دهةه ٔأهاًل » -

 .«ع ٔأؾتشر حسثه
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 :فلاًاله اًفتاة ٕاىل نؼصُت 

 اًتشػػجيؽ اتعػػةر  كائػػس"ه اًل ػػسوري" وهػػشاه سػػارة ٔأانه أٓسػػفة» -

 .«ألهًل حلً ادي اراضة 21"ألوًرتاس"

 :كَال

ًّا ًتاله ٔأفهم ل ٔأان» -  ألساس؟ ا  ر   مت ـاذا مث حلًص ضةه همد

 «؟ألهًل اً ادي اشجـ  ألا  يـاكة هي

 :يضحم وهو اًل سوري واضي

 تني متاْل  كس اشادة ٔأن حلٔلاس حسث ااه اًلديي هشا ا  يشء» -

 ؾ يفػة لشػتدااكت ألاػص ووضي ألا ه ٔأفصاد وتـظه اٍلوؾت  ٔأفصاد ٔأحس

ه ٔأمحػص سفيًطا تصتسي ٔأنم سارة ا  ؿَماُل  وحت امب وكهتا ن اله وتيام تيننا

 حلً ياتػة اؾتػشاري ع ُأكػسمه حال ٔأيد  ؿىله انم فانتلموا اـ ا ٔأنم فؼ وا

 .«افموؿة ؾ 

 :كَال

 «ٔأكساهمم؟ ُتال ِاالُّ  ن اُل  ًو ااذا! محل  ا  هلم  » -

 :اًل سوري كال

 .«اًترصفات تغ ؿىل اؾتسان ًلس» -

 :سارة كاًال

 .«اذصية رضيحة دامئًا اـوت» -

                                                           
ٕٔ
 مشجعً مجموعات بصورة وتظهر", المتطرفٌن" تعنً التٌنٌة كلمة: األولتراس 

 ُمحبً بٌن أكبر بشكل   وتتواجد, لفرقتها الشدٌد ووالئها بانتمائها والمعروفة الرٌاضٌة الفرق
او, الجنوبٌة وأمرٌكا أوروبا فً الرٌاضة  فرقة أول أُنشئت وقد أفرٌقٌا؛ شمال دول فً حدٌث 

 ".torcida" باسم وُعرفت بالبرازٌل 9ٗٓٔ عام أولتراس
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 :ٔأنَتها ؾ اًيت ديصا وتشهصُت ه كَي ضف ةٍ توقز  شـصُت 

 .«اذصية رضيحة دامئًا اـوت نـم» -

 :يلول وهو سارة اؽ ٌَصحيي واس تـس اًل سوري هنظ

 .«ادااـة ضف كًسا ننتؼصكَ » -

 :حلٔلاس حسثال اا ؤأذ تين ٔأيم جاءته ودؾهتم ٔأن وتـس

 ٔأن وكاًاله ؿَيم ظمئ تين ًلس اًلَةه تعمن رؤيهتا اًفتاة هش » -

 «كدي؟ ا  ؾاا خت ين ؾ ـا ًى ه ثت يعة ادصوح

 :رددُت 

 .«ٔأيم   ٔأؾصفها ل ٔأان» -

 تػيه ّلػارضايت ٔأحرض ؾ ادااـةه ٕاىل اجتهاُل  اًطحاح وضفه اًيوم انهتي 

 .اًتؿ ؿىل وجَتال رحاُل  وحسيه ٌَ َوس حاجة ضف ن اُل 

 حػول وتصتط كطرًيا سفيًطا تصتسي اكنال سارةه جاءت حىت ساؿة اصت

ػها  ظػػول ختفػػ  شػػـص ورحلظػػة سفحاويػػة االاػػح ذاَت ه أٓدػػص اسفيًطػػ درصػ

 مث جبػػواري جَتػػال اًفَتػػعينية؛ الانتفاضػػة وشػػاح ركدهتػػا وؿػػىله اذليلػػ 

 :اذسي  تسٔأت

 .«سالاتم ؿىل ؼ محًسا» -

 .اـها خسيًفا ن ال ـاذا ٔأؾصف له ٔأرد ؾ ًىنين

 :كاًال

 .«حلًى ري ع َاسي ة ٔأان» -

 :كَاُل 

 !«مباذا؟ يل اسي ةه ٔأفهم ل» -
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 :كاًال

 ا  ٔأدتئب ن اُل  ًلس ه" اذصية ش حاب" جبصيسة حصفيةه سارة ٔأان» -

 حلٔلاػان؛ حلًّا شـصُت  ضسيلتمه ؤكنين جبوارك جفَتاُل ه ألا  اعاردات

 .«يشهص شيئًا ل تلساه ؾ ؤأنال اـم حلٔلاان ٔأحسمه يشـص ٔأن ةقصي فبٔاص

 :واضَاْل 

 .«ديصا التي كضية اتتـاُل  فلس ظويةه فرتة انش ٔأؾصفمه ٔأان» -

 :انين ا  وهنضاُل  كاظـهتا

 .«اٌَلاء ٕاىل! اــشرة» -

 .ألاص هشا ؾ  اذسي  ٔأوجـين ًعاـا ضسريه ضف تضيقٍ  شـصُت 

 :كاًال مث ثت يارهتاه ٔأاايم ووكفاْل  خفصجاْل  ادااـةه ا  دصجاُل  

 «ُأزجعم ً  ؤأؿسكه اًلهوة ا  فن ان احتتاء ميىن ا» -

 ه وهػػشا اـػػ  فـَتػػه ـػػا ُامػػنت ٔأانه فضػػغ اػػ  سػػارةه أٓنتػػة» -

 .«يشء

 :كاًال

 اػ  ٔأنػرث انم ٔأظَة ً  فـَتهه معدا ثشىصٍ  يل َاسي  ٔأنال ٕاذن» -

 «كهوة فن ان

 .ظَما ؿىل وافلاُل  اصي  هشا ا  ؤلختَص تاسُت 

 ذَػق اًعػصق ثشػ ىتد  ُتػاول اكنػال اـسي ػةه وسػط الػايه ٔلحس اجته ا

س حلًصفظ ٔأكاتَها ن اُل  ًىنينه اـ  ٔأحادي   .اـتـمد

 تػشهصى نشػبٔت اًػيت اًثوريػة ٌَحصنة انضٌلهما وؾ ه حياهتا ؾ  حسثتين

ه ًهػا ألاػ  اعػاردات ؾ  مث اًلصتيةه ّلافؼة ضف واًنت ي  اًلزل ؾٌلل ثورة
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 تعصكاْل  مث اً خيةه اًثورة ٔأهساف ُتليق ضف أٓااًها وؾ ه اـيسان دفء وؾ 

 ّلػاولت ذع تحػؽو ه ٔلاػ  اًػوظينحل يـمػي اكن واصي تػبٔن اـصفهتا ـوضوع

 :حلٔلس ئة فدسٔأْت  هجسوى دون اـ  حسي  ٔأي ذَق ضف ات دصة

 «اًثورة؟ ضف رٔأيم اا» -

 هػشا ٔأن حصػيح حسثه ؾٌل راٍض  ًتال وحلًتبٔهيس ًى  ٔأهمته ؾ» -

 ؿػىل رًدا اكنال حسثال اًيت اًفوىض ٔأن ٔأػ  ل ًىنينه نثرًيا ؿاىن اًشـة

 يه ٕامنػا حػسثه ؾػٌل انعلػ  فـػي رد تى  ؾ ٔأيًضا اًّسكة اذىواةه ٔأفـال

 دػصج ًو تعونهه حٕلرضاء ٕال ومت ل اًشـة ٔأن ؿىل تسل فوضوية ترصفات

 معػي صصف وتوفري ًٔلجور ؤأكص ٔأدىن حسٍ  ؾ  ؤأؿَ  اًحساية ضف اًصئيس

 تـس اـيسان ؾ  حللتتـاد اًثوار ترصف حىته ألاص لنهتي  ٌَش حاب ظارئة

 .«ٔأنرث ل ضحياين ساذًجا ترصفًا اكن اًصئيس ؾزل

 اـتحمتػة اًثورية يه اً ؼص؛ وهجات ادتالف حتة نلاٍش  ضف دذَ ا

 .اًل سوري مبج ء اً لاش ذع انهتي  ادايله اًال اًهاد  ؤأان

ه اـحػار ت ٕاحػسى ذضػور دؿاين مث ألًورتاسه اةحي ؾ  كَياًل  ُتسث ا

 ٔأنػواع اػ  نوؿًػا ألاػص ٔأؾتػ  ٔأن سػارة فلاًػال اًص ضػةه ٔأاتتؽ ل ٔأنين ٔأذ ته

 .اًتليري
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 "تورسـيس اشحبة"

 

 ًىػ ه الانتئػاب اػ  ٔأتـػاشف وؾ هلمه انضٌليم ؿىل ٔأشهص مختة اضال

 ؛ضػػاًيت ؾػ  ٔأحبػػ  ٕاجػصاهمي نػػ ن ػػال جسيػسه ؿػاؾ صي ٔأضػػحح ألكػي ؿػىل

 ل فاً ػاس أٓاػايله ه حعػم ورحيَهاه اذياة ضف ألاي ٕايلد  ٔأؿاد ديصا ؼهورف 

 .حلٔلاي اًتـَق تفصط ميوتون ٕامناه حلًيبٔس ميوتون

 ًىنػينه حيػسث اػا ٔأكَػة ٔأفهػم ل ن ػاُل  حصػيحه اػام جػزًءا ٔأضححاُل 

 ؤأذهػػة اـحػػار ته ٔأاتتػػؽ تػػسرجييًّا تػػسٔأُت  ٔأنػػرث؛ اػػام الاكػػرتاب ٔأحػػاول

 .اـهم ؤأسافص اذضوره

 اػػػ  اًى ػػػري صي ٔأنػػػرثه اجامتؾيًّػػػا رسًطػػػا ٔأضػػػححال ًلػػػسه ديػػصا   أٓ 

 .وألاان اصفء ا  خيَو ل ؿاؾ ألضسكاءه

 ؿػاـ ه اػ  هحػرًيا جػزًءا متػلٔ  ٔأضػححاْل ه ْلتًَفػا اًوضػؽ فنن سارة وؾ 

ػاْل  ًعاـػا ؛فلػط ٔأضػسكاء ٔأضػسكاءه نحل  ٔأن ؿىل اتفلنا  اػين الاكػرتاب حاًو

 .ٔأنرث الاكرتاب ا  مت ـها وحواجز حسوًدا ٔأضؽ ن ال ًىنينه ٔأنرث

 ٌَتػفص نتػ تـس ن ػا اـسي ةه وسط الايه ٕاحسى ضف اجدـ ا يوم وذات

 تلػام اًػيت" وألهػًل اـرصػي" ادػاراة وحضػور تورسػـيس ـسي ة اًطحاح ضف

اـرصي اً ادي اَـة ؿىل
22
. 

                                                           
ٕٕ
 ٌقع, االستخدامات متعدد ستاد هو", سعٌد بور ستاد" أو: المصري النادي ملعب 

 الملعب ٌُعد حٌث القدم كرة مبارٌات فً ٌستخدم اآلن وهو, بمصر سعٌد بور مدٌنة فً
ٌّ ا وافُتِتح   9ٖ٘ٔ عام أُسس, المصري لناديل الرسمً  إٌقاؾ تم ؛9٘٘ٔ أكتوبر فً رسم
 التً العقوبات سلسلة فً القدم لكرة المصري االتحاد من بقرار سنوات ٙ لمدة به اللعب
 اإلفرٌقٌة المبارٌات فً 8ٕٔٓ عام فً فتحه وأُعٌد", سعٌد بور ستاد حادث" بعد ُطبقت
 .8ٕٔٓفبراٌر ٓٔ ٌوم مباراة أول علٌه أُقٌمت حٌث
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 ريجٌلهػ وتػني تيننػا اشتدااكت حسوث احامتًية ؾ  ألؾضاء ٔأحس ُتسث

 ؤأاػصه احػتناكت ٔأي تتج ػة اـتـطحني افموؿة ضلار اًلائس فبٔاص ارطمه

 ؿػىل ضػااتًا فػنن اًل ػسوري ٔأاا؛ اً فس ضحط درجات تبٔؿىل افموؿة هحار

 اػصت ؤأهنػاه اـاضية اـحاراة اشتدااكت ؾ  تتحسث سارة واكنال ؿادتهه كري

 ٕاذا شػػتدااكتالا حػػسوث ٔأن تتوكػػؽ ؤأهنػػاه تـػػس يػػصد ؾ ألاػػ  ًىػػ  وانهتػػال

 .ألا  ٔأفصاد اؽ ٕال تىون ً  ِلسًدا حسثال

 :افموؿة ٔأفصاد ٔأحس" جان معص" رد

 .«ؿادية اشتدااكت ِلصد تىون ٔأن حلًا ٔأمتل ًى ه ٔأؾصف ل» -

 :كَال ثتشاجة

 .«يشء حيسث ً  رمبا» -

 

ػػرتاس ضػػفحة اتػػؤويل ٔأحػػس نتػػة  اـحػػاراة؛ اوؿػػس ؾػػ  ت ووًػػا ألًو

 ذاضػةً ه اًػصحة ًهػش  ذهػايب فصفظ اًلسه رحة ؾ  اًل سوري اؽ فتحسثاُل 

ػ ٔأنػين ٔأذ ته ًىنين هباه ٔأَاصُّ  اًيت الااتحاانت فرتة تطـوتةِ  يـؿ اكن ٔأنه  ُارِص 

 .ترصااة يصفظ اكن وهو اًتفصه ؿىل

اْل  ٔأيًضا  يب اتطػَاْل  اـتػاء وضف اـهػمه اًتػفص تـسم  ٕاكناؾ سارة حاًو

 :سارة

 .«حيسث كس اىصوًها نأٔ  ٔأشـصه اًلس ثشبٔن كَلة ٔأانه دهة» -

 

 :ٔلظمئاا ّلاوةل ضف ذصىاُل 

 .«تلَل  له هنزم ً » -
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 :كاًال

 متص ً  ٔأهنا خي ين اا يشء الاشتدااكته ٔأكطسه اـحاراة ٔأكطس ل» -

 اػػ  حللنتلػػام سػػٌلؾيًلالا اندي ٔأوًػػرتاس توؿػػس تـػػس دطوًضػػا ثتػػالمه

 .«ٍلوؾت ا

 :كَال

ا اـحاراة سنشاهس» - ـً  «ا

 :كاًال

 اػ  رسػص ٔأي يـػصف ل وهو اًتفصه ؿىل ُاطمم يقضس صي» -

 «اـه سبٔسافص رمباه افموؿة ٔأفصاد

 :رددت

 .«اًطحاح حىت فَ نتؼصه حت  ًا» -

 ":جان معص" يب اتطي حىت سارة اؽ اـنـة ٔأهنياُل  ٕان اا

 !«تتافص ٕان ٕا ك اًتفصه ؿسم ضف جس ًّ  ٔأفىصه دهة» -

 :كَال

 تـجحػػم اكنػػال اـػػاًع افموؿػػاته ٕلحػػسى كائػػس ٔأنػػاله معػػص» -

 «اًتفص؟ ختاف ؤأنال رجي   اىت انش اـ اوشاته

 :كال شسيس هسوء ضف

 !«يصجت  كَي ًى ه ٔأؾصف ل» -

 .ألاص ضف س يفىص ٔأنه ؿىل اـنـة ؤأهني اه الٓدص هو فعمبٔنته
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مث  الااتحػػانه يػػاُل ٔأدد و  هادااـػػة ٕاىل واجتهػػاُل ه اًطػػحاح ضف اسػػتيلؼاُل 

 .ٔأضسكائ ا ً ودع ح اوذه  اًتلي او  تـتارة اتطَاُل 

 ؤأاصين انفـي حىت اًل سوري رأيٓن ٕان اا ًى ه اًتفص كصرُت  كس ن اُل 

ه كاسػػ ية جسػػٌلٍت  ؿَهيػػا اثر اًػػيت سػػارة ؿػػىل ٔأنػػرث انفـػػال انطػػة حلًصحيػػيه

 :فلاًال

 !«سواي ٔأحس يـصف ل وهوه اًتفص ويصيسه ضسيل  هشا» -

 :ًها كال مث اًتحية سارة وضسيق اًل سوري تحادل

 .«ه ا ٔأنمت اتلواه اـه ٕال ٔأؾود ً  تلَل  ل» -

 

 اد ػػون اػػؽ واًػػصكص اًتشػػجيؽه ؤأدوات اسػػصاءه ألؿػػالماًى ػػري اػػ  

 :وألق يةه اًرتحال كدي اــتاد واساس

 ..يفصحين كري  ضف ول ألهًل كري ٔأحة اا معصي»

 ..وون ألهًل ؿَشان معصي اًىون ولٓدص اـا  داميًا

 ..تـيس هىون اا معصي ؾيسه ًيا نرص  يوم

 ..ٔأهيس ايال هىون ٔأدسؽ ٔأتعي اا ويوم

 ..هصفـه واْسم كَي جوا ؿايشه تـشله ضلصي ا 

 ..«هيوكفه اـوت ٔأهًل   ًيم حي ٔأوض  كادر اش

 

ه اًختػاظة هبػش  اـوت ؾ  اذسي  يزجعين ألق يةه هش   ٌلت تزجعين

 اـ اوشػات ؾػ  ويتحػسثونه اس تثناء تال ازيؽ تتود اًلَق حاةل اكنال وكس

 .اـ تؼصة
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 ؿػىل ٔأظمػن ن ػال لٓدػص وكالٍ  وا  اـلايهه ٔلحس ذهح ا مثه ودؾ امه

 تتوكػ  ٔأضػسكاهئا ٔأحػس ٔأذ ها تـساا دطوًضا هكَلة سارة اكناله اًل سوري

 ٍلوؾت ػا تػني واشػادات اناوشػات وحسوث إلسٌلؾيَية اسي ة ؾ س اًلعار

 ووضػوهلم افموؿػة ؿػىل ااظمئننػ سػاؾتني تـس اـسي ةه ضف اـتـطحني وتـظ

 .تورسـيس ـسي ة ساـني

 قصيػػة ثضػػءٍ  يشػػـص ٔأنػػه فلػػاله ألجػػواء ؾػػ  اًل ػػسوري اػػؽ ُتػػسثاُل 

ا كال حي ه حيسث  :نطًّ

 ٔأش حه ٕاهنمه اًلسم هصة مجهور هشا ًيس ارصه ذارج ؤكن ا نشـص» -

 .«دتائص ٔأي دون يشء ه ينهتي  ٔأن ٔأمتله حلًحَعجية

 

 ٔأضػػوات ويخػػ  يلعػػؽ اًتَفزيػػون ازدمًحػػاه ةاـَـػػ اكنه اـحػػاراة تػػسٔأت

 .ٌَش تامئ ؾ ي  تحادل ٔأهنا اًواحض وا  اًيت ازاهري

 :سارة كاًال

 .«اًالفتة يصفـوا ل ٔأن ٔأرجو» -

 :تتاءًاُل 

 «؟..لفتة ٔأي» -

 :كاًال

 .«رجاةل جاتتش اا اًحاةل تض» -

 .اـَـونة اًالفتة تغ ُرفـاْل  ألول اًشوط هناية وكدي ًى 

 اـػػسرجات اػػ  اـرصػػي جٌلهػػري تـػػظ تػػزنول ؿَم ػػا ظنياًشػػو  تػػنيو 

 :جًسا اتوتًصا تسا وكسه اًهات  ؿىل حلًل سوري فاتطَاُل ه هلم ألا  وتطسي
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 دفـػة ازػاهري اػ  هحػريٌ  ؿػسدٌ  دذػي ًلػسه حيػسث قصيةٌ  يشءٌ » -

 جَتػػوا تػػيه ارَفػػ  اـػػسرج ضف اـرصػػي جٌلهػػري اػػؽ جيَتػػوا وؾ واحػػسةه

 خييػة ٔأن ؤأمتػله اشػجـني ِلػصد ًيتػوا اًلَػقه تثري هيئهتم اناه حلًلصب

 .«ػين

 .جفبٔة اًهات  اكَق مث

 

 .سارة تلَق ٔأشـص تسٔأُت  حىته اتوتص اًوضؽ

 ْسـػاُل  ألوىل ٌوَمػصةه ارطػم حلجتػا  تتري واـحاراةه اًثاين اًشوط تسأٔ 

 :ً فتها تلول سارة

 .«اداراة دتارة يه فلط ارتارة تىون ٔأن ٔأمتل» -

 اًهػات  ؿػىل حلًل ػسوري اتطػَاُل  دكيلة ؾرش خبمس راةاـحا هناية كدي

 ْسـتػه فلػطه يػتسم ؾ ًى ه اتطايل ؿىل ٔأجاب ّلاولت ؿسة وتـس ِلسًداه

 :يرصخ

.. ه ػاك كفػوا.. وألظفال اًنتاء امحوا.. ألؿىل ٕاىل.. ألؿىل ٕاىل» -

 حػافؼوا.. ت ؼػميمك ؿػىل حػافؼوا.. هلم تطسوا.. ادانحني ا  اًلاداني اانـوا

 ..«ألؿىل ٕاىل.. ألؿىل ٕاىل.. ألظفال امحوا.. اًنتاء امحوا.. ثحاتمك ؿىل

 .اـنـة انلعـال مث

 

 ًػػ  ٔأهنػػم ٔأؿػػؿ ن ػػاُل ه ٔأرجتػػ  ؤأان نهتػػابٔ فعم حيػػسث ؾػػٌل سػػارة سػػبًٔتين

 .تورسـيس ا  خيصجوا ً ه ساـني خيصجوا
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ه الَلًػػا اكن هاتفػػه ًىػػ ه تطػػسيلها سػػارة اتطػػَال اـحػػاراةه هنايػػة وتـػػس

 .الَلة هواتفهم ازيؽ ًى ه نـصفهم ا  جلك افاتطَ 

 اوؿػػسها كدػػي انعفػػبٔت اـَـػػة ٕاضػػاءة ٔأن تلػػول اكنػػال اًتحَيػػي جػػصاا 

ر واًنارياته اًعحيـ   ٕاىل حلٕلضػافةه اـػسرجات انحيػة ازاهري روظ تطّوِ

 ؤأحػػسه ازػػاهري تـػػظ وذَفهػػم يصوضػػون فصيلنػػا ولؾػػيه تيضػػاء ٔأسػػَحة

 :يرصخ اً اا  اصاسًل

 حٕلنلػاذ ادػيش ُأانشػسه تورسـيس اَـة ضف ُتسث حليلية رثةاك» -

 ..«اـوك 

 :ُنِتةَ  ألًورتاس ضفحة وؿىله ٔأنرث ألجواء توتصت

 ."تورسـيس ضف ذصا  وكوع ؾ  ٔأنحاء"

 :كائاًل  يرصخ ًت س ه اًطفحة ؾ  اـتؤوًني تبٔحس واتطَاْل  سارة زصدال

 .«اشحبة الٓن حيسث اا.. اشحبة» -

 ..اًهات  ٔأكَق مث

 :ألددار تساًوال إلنرتنال ضفحات ؿىل

 ..«ألهًل جٌلهري ضفوف تني كتىل سلوط»

 .اًلتىل ؿسد ؾ  ٕال ارص ضف حسي  له ألددار ت لي واًفضائيات
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 اًثانيػة اًتحػف ًفافػة يشػـي وهو وواضيه أٓدص  ٕاىل اًكٔس دهة ضة

 :حلذشيش اـمزوجة

ه الَلػة ازيػؽ هواتػ ه اراهنيػ ًسمة اذصضف حلــل تاار سارة اكنالػػ 

ه ٔأضػسكائ ا انػازل ٔأاػام نل ه ً ا ظصيق ل اكفاذية اًشوارع ضف نتري ون ا

 ًىااه ٔأيًضا هبا سارة ضسيق واص اتطيه اً وافش ذَ  يؼهص اًلصأٓن وضوت

 .تصد ؾ

 ٔأاػػػاه  ضفه اًشػػػوارع ضف جنػػػول ن ػػػا اكفاذيػػػةه زساج   اكفاذيػػػة

 ذهػػول حػػاةل ضف ؤأانه تػػحيك سػػارة اكنػػاله ت ػػاؾصف  اًػػيت اـلػػايه ضفه جتمـات ػا

 :يلول وداذًل ٌَـاؾ ٔأنؼص ن اُل ه اتواضي وجنء

 ًلػسه ظحيـػ ؟ ثشػلكٍ  حيػاتمك متارسػون هيػ ه امصتػواه ؿاؾ   امصتوا

 .ٔأضسكائ ا اات

 :هاتف  رن اٌَحؼة تغ ضف

   ٔأرجػػوكه يشء ٔأي افـػػي ٕاًيػػم ٔأتوسػػيه ٕاًيػػم ٔأتوسػػيه ٔأيب» -

 !«ٔأيب

 :كال ٔأنه  ا ٔأنرث ٔأتشهص ل

 ..«حيسث اا يـصف ٔأحس ل» -

 :يحيك ٔأيب ضوت ْسـاُل  ألوىل ٌوَمصةِ 

 !«ٔأرجوك متاسمه تيُن   متاسم» -
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 :ضسيلها واص اـُتطي واكنه ِلسًدا سارة هات  رن ساؿة تـس

عَ  ًلسه ؼ اًحلاء» -  .«حياته َودد

 .اًهات  ٔأكَق مث

 هاتػاح اتتشػف  ٔأكػصب ٕاىل فنلَهتػاه حلٔلرض وارتعمال سارة سلعال

 :حليليًّا ألاص ٔأضححه ألددار ٔأاتتؽ ؤأان

 ..«اـرصي اً ادي مبَـة كتىل سلوط»

 .«ؼ اًحلاء»: سوى ٔأْسؽ ل ٔأحس مبزنل اتطَاُل  و ٌل

 !اًل سوري

 !حلًتبٔهيس ازحة هش  ل

 :اًصد ٔلجس اًهات  ؿىل تبٔههل اتطَاُل 

 .«ؼ اًحلاء» -

 .اـنن ميلٔ  واًرصاخ

 فؼاؿػة واػ ه اًشرطية ضفحاهتم ٔأاتتؽ ٔكنين وفاهتم ذ  ٔأس تلدي ن ال

 وُتػال ذراؾيػه تػني ديػصا ويحتتم؛ ٔأاايم يل  واـوته ٔأتتتم ن ال اـوك 

 .ٔأضسكايئ ٔأكسااه

 

 :كال مثه ظوياًل  امصتً  دهة مصال

 شػاحلً  نيوسػ حـ ٔأرتـػة ألوىل؛ ٌَمػصة اجدـ ػاه ثشػهصي  اًيػوم هشا تـسػػ 

 .هلم تفلسان ا اـاكدت ا كصر تيه ماا اـوت يىتف  ؾه كسًرا كُتَوا
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 ه اه اجامتؿات ا ؿىل شهس ًعاـا انن ضف جتمـ ا اذادثة تـس ألوىل ٌَمصة

 اًتجمؽ اكن وه اه نصكص ن ا وه اكه ٌَمحار ت نت تـس ن ا وه اه نتهص ن ا

 .ألذري

 ٔأشػ ياء ااتػال اـػوت اػ  جنػوا اطيػ  حػىت تورسػـيسه ا  ٔأحس يـس ؾ

 :ٔأكول ن ال اـصيظ ديايل ضف ٔأتًسا؛ تـود ً  اءٔأش ي ااتال تساذَهمه

 ه ميػال ؾ رمباه ازحة اكن حسث اا ه تبٔن ًيز وان الٓن س يـودون"

 "ظوية قٌلءإ  حاةل ضف فلط ومه اًـسد هشا

 :تلول ويه اٌَيي انتط  تـس سارة يب تتطي اكنال

 معػص كاتَػاُل  وًلسه ع حلًتالم ؤأوضاينه اًل سوري رٔأيال ًلس» -

 ..«رحة ضف فلط هوه كصيًحا دس يـو ه جان

 ضف تلػسو حػىت اًهػات  ؿػىل اـهػا فبٔتل ه كاس ية جنء نوتة ضف تسذي مث

ه هبػػم مجـتػػين اًػػيت اـواكػػ ه ٔأضػػسكايئ وجػػود ٔأختيدػػي مَثد  وِاػػ ه معيػػق نػػوم

 .ذهص ت ا

 اـهم؟ نصحي ؾ ـاذا اًختاظة؟ هبش  رحَوا هي ه اٌَـ ة

 .حسث همٌل تساذَ ا كُتَال ًيتا ألش ياء تـود فَ  اًلاتي َا  وم ل
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 :دهة سبًٔين

 ثتارة؟ ؿالكيت ؾ  ستتبًٔين والٓنػػ 

 ؾ يه حػىته ٌَحيػاة نؼػصيت تلػرّيت اـَـػون اذػادث تـػس ٔأن ع ٔأكول

ا تساذَ ا اا يشءٌ ه ؾصفهُتا اًيت اـرشكة اًفتاة تغ تـس ـً  اػات انعفػبٔه كػس مجي

 .سلصاط  

 تفلػساين ٔأنػرث شػـصته ٔأحس توجود ٔأثق ٔأؿس ؾه ًـًزيته لنتئايب ؿست

 .ديصا ًػ

 ٔأهػون ٔأن فلصرُت ه يشء ٔأي ضف ضاًيت ٔأجس ؾه اذغ تـيس اـَـون ٔأان

 .يشء ل

 نَتلػ  ٔأن ااػا ظَحػال ثتارةه اتطَال يوم وذات اًلصار هشا ٔأجي وا 

 ..تيننا ًلاء ٔأول ؿىل شهس اطي اـنن هشاه ادااـة ادل سؿ ؾ س
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 «اٍااية»

 

 .«ؿالكت ا اطري ضف نثرًيا فىصت ًلسه سارة» -

 :ذصىال

 !«زواجنا ٔأيب ميانؽ ً ه حت  ًا» -

 :كَاُل 

 تػسٔأته سػارة   قصيحػة حيػاة ؾشػال ًلػس! فضػغ اػ  اْسـ » -

 ؾػ  اًححػ  ٔأجػي اػ  اتشسدة زاؿات انضمماله اًُلصتة ثشـور ظفوًيت

 ته فصونيى ـ  فانضمماُل  هيـحسون مبا ٔأنفص وجستين ًىنينه وانامتيئ ضاًيت

 ؤكن هديػصا وكُتَػاْل  ًهاه ٔأند  ديصا سوى ٔأجس فؿه اـَـون ؿسو  ويـحسون

 ؾ  يىف  مبا قصيةه ازيؽ ؾ  قصيًحا ؾشاُل  ؛يشء ٔلي انامتيئ يبٔى اـوت

 كصره ٍلوؾتمك ضف انامتيئ ا  شيئًا وجسُت  اا تـس حىته ٔأند  ل ٔأان اً اسه

 .اثنيةً  واـاكديت انامتيئ انهتاك ٔأدصى اصة اـوت

   سػبٔرحي ْلتَفػة؛ الٓن اـتػبةٔل ًىػ ه ُأحدمِ  تبٔنين ع ٔأؿرتف والٓن

ه تورسػـيس ضف ٔأضػسكائ ا اػؽ ِاػالُّ  ٔأنػين اؾتػ ي وحتػة الٓن ا ه سارة

 وجػودي ٔأُتمػي ل ًىنػينه ٌَصحيػي اـ اسػة اًوكال ًيس هشا ٔأن ٔأؾصف

ػيِش  اذياة ؿًلد  حمكاْل  ًلس ه اه ـَ  ؾػصفأٔ  ؤأان سػبٔرحيه انفػصًدا وحيػًسا حلً

ه اًـ ػاء هشا ه يت تحق ل كَحمِ  ٔأن ؤأؾصفه كَحم ضف سبٔتصنه اا كتوة

ه يىفػ  مبػا تػؤذيين اذيػاة اـ ؛ توجودكِ  عِ  ألتسي اًشلاء ٔأريس ل ًىنين

 .ألذى تت تحلني ل ؤأنالِ 
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 ٔلنػين اتتـػسُت  ٔأنػين سػ تفهمنيه ؾ ػمِ  اتتـادي ؿىل ستشىصينين كًسا

 .ُأحدمِ 

 حيػػسث اػػا وضػػ  ٔأسػػ تعيؽ ل ينٔلنػ ذع تـػػس اًطػػمال اػػ  واًى ػري

 .«وداؿًا الٓن؛ تساذًل

 

 نفصػ َأِهػةَ  ٔأن كػصرُت  سػلصاط   اًيوم هشا وانشه ورحَال تصنهتا مث

 حٕلهنػػاء نفيػػي سػػلصاط   اًلصتػػة شػػـوره اػػصة ٔأًػػ  اـػػوت ضف ُأفىػػصه ٌَُلصتػػة

 .فلط اًـيش ٔأجي ا  الٓن ٔأؿيش ٔأنين ؾينأٔ ه حياتم

 يوًاا اكصراويش اًشوارع ضف ٔأجتّوله يشء ه ٕاهناء فىصة ٔأحياانً  تصاودين

 ذهػػصى ؿػػىل ٔأحيػػاه ذهػػص ت تلػػا  ٔأانه ل ٔأندػػ  يشءٍ  ؾػػ  حبثًػػاه الٓدػػص تَػػو

ه ٕاًيػه ٔأندػ  يشء وله يـجحػين يشء وله ا ػري يشء فػاله اً اكص الانامتء

 يػسوم ًػ  وحدًػاه ارعػبٔ  ظصيػق ؾػ  ه ػا ؤكنينه اًـاؾ هشا ؾ  جًسا قصية

ه ٔأتػسي يشءٍ  ضفه اكاػي يشءٍ  ضف يػوم ذات ضاًيت سبٔجس رمباه اًشـور هشا

 .رمبا! يـؿ وَا  رمبا

 

 .يودؾين ٔأن دون ورحي ٔأش يائه مجؽ مثه أٓدًصا ٔكًسا دهة ضة

 .يشء جلك ؤأذ ين يشء ه ٔأهني  فَلس يصحيه تصنته
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 يه ٌَهاويػة سػواا كػادت اًػيت اًوحػسةه دهػة جصحيػي تػسأٔ  ظويي ًيي

 يػسفؽ فػاطيه اذياة كيس ؿىل ايتًا ًطارس دهة ا  جـَال اًيت اًُلصتة نفس

 ظاكتػه تت هتغ اـصنةه تساذهل ُتسث اـصنة ا  ٔأنرث ًيس ًالنتحار رسًطا

 ٕال يـصفهػػا ل واضػػعصاحلت ورقحػػات وكػػصارات ٔأفػػنر زمحػػة يهه يػػوم ه

 .نفته اًشرص

 ؿػىل واحػسة اـصنة خنوض جسيس يوم ه تساية واؽ يويم وثشلك حن 

ه اًيػبٔسه اً فػوذه اًتػَعةه اـال ٔأجي ا  خيوضها اًحـظه حيات ا ضف ألكي

 اـصنػة خيػوض ؾ ساا ٕال الانتحار ًلصار ٔأحس خيضؽ ً  ًى ه اـوت حىت ٔأو

 ضف ٕامنػاه هزامئهػا ضف اذيػاة اؽ اــصنة كتوة ًيتاله اذياة ضس اداَشة دااية

 .اٍااية ضف س ُاَزم وانتطارات ٕاجنازات ا  حللنا همٌل ٔأن اصامئ شـوران

 ضػػسها اكحفػػال وهمػػٌل حارتػػال وهمػػٌل اًػػيت اًوحيػػسة اذػػصب يه ةاذيػػا

 اػػصة مك ااػػا؛ اً  ػػاة ضف أٓاػػاع ه تُاػػي  ٔأن ااػػا واحػػسة حٕلشػػارة تتػػ تعيؽ

 تَـس؟ تحسأٔ  ؾ ٔأنم انتشفال مث هبا اًفوز وشمِ  ؿىل ٔأنمَ  ػ ناَل 

"إلقصيل  سّيي " ٔأت اء حن 
23
 منػغ ًىن ػاه ألرض ؿػىل اـاانتػه حنيا 

 اػؽ اـصنت ػا ضف اػا ؤأضػـةه هنايتنػا ادتيػار ضف اذػق غمنػه الانتحار كصار

 .اــصنة تغ ا  اًوحيسة واًهسنة اذي هو اـوت يىون ٔأن هو اذياة

 ٔأن فىػصة ؿػىل ٔأتػبٔكؿ تػسٔأُت  ًىنػينه الانتحار ضف ُأفىص ؾ ـاذا ٔأؾصف ل

 .اذياة ٔأتتَؽ

                                                           
ٕٖ
ا الشخصٌات أكثر أحد كان: سٌزٌؾ أسطورة  , اإلؼرٌقٌة المٌثولوجٌا بحسب مكر 

 بأن فعاقبه", زٌزس" اآللهة كبٌر أؼضب مما" ثاناتوس" الموت إلـه ٌخدع أن استطاع حٌث
 إلى الصخرة تدحرجت القمة إلى وصل فإذا, أعاله إلى الجبل أسفل من صخرة ٌحمل
ا فأصبح, األبد إلى هكذا وٌظل, القمة إلى رفعها إلى دفٌعو, الوادي  .األبدي للعذاب رمز 
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 اصجػػاج ووجدػػة اررضػػاوات وجدػػة تػػني ٔأيم ذريتػػين يػػوم ذات ٔأتػػشهص

 حػيت همتاًاػا ذاويػة مبـسة اكااًل  يوًاا وكضياله ارياري  رفضاُل  يوهماه لًلاـ

 :ٕاٍهيا ذهحال مث اًطحاح حيت فانتؼصُت ه مبـسيت ألؾ اش تس

 !«ٔأدصى وجدة ٔأريس» -

 :كاًال اتم هسوءٍ  ضف

 .«واًـسس اصجاج وجديت سوى يوجس ل» -

 ل اًػػيت ٔأيم ديػػارات رافًضػػا قػػصفيت ٕاىل اجتهػػال وثػػورة قضػػة حػػاةل ضف

 .ت اسخين

 ؤأرفػظه ًالفرتاضات ارضوع ٔأرفظ اتـاًًيا ظفاًل  ن اله نـم! اًى  ء

 .حلٔلساس تـجحين ل ديارات ؿسة تني الادتيار

 شػسة اػ  اجفػصً  اسػتيلؼاُل  حػيته اًعـػام ؾػ  ضػامئ ؤأان أٓدص يوم َاصد 

 يشء ؾػ  اًثالجة رفوف تني حبثاُل ه فبٔنرث ٔأنرث تضيق اـسيت اكناله الٓلم

 .جسوي دون ًى ه اراوية اـسيت ٔأراكن ءاي يت تعيؽ

 ومكػساينه اًـػسس ا  ثشاؿة ٔأكي اشاكها ألكي ؿىله اصجاجة هحت  ًا

 !اًـسس ٕال ٔأجس فؿ اـوكس حنو ٔأزسؾاُل  اًهريوي 

 :سبٍٔهتاه افزوؿة ٔأيم استيلؼال حيت اـعحخ ضف زصداُل 

 «؟اصجاجة ٔأي » -

 :ٔأيم كاًال اهامتم تـسم

 .«اًـسس سوى يتدَق  ؾ» -

 :وهجها ضف داُل زص 

 !«دجاج وجدة ه اك ٔأن ٔأذ تين ًلس» -
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 :اـوكس تشـي ويه كاًال

 .«اًـسس ٕال يتدَق  ؾ الٓن» -

 :تبٔكسايم ألرض ٔأرضب ؤأان

 !«اًـسس ٔأحة ل.. ٔأيم   اًـسس ٔأحة ل» -

 :كاًال ؾين ارغً  زف  ضف اًـسس تعـمين ويه

 !«اتتَـه» -

 :اشاكه اصارة ا  زصدال

 .«ٔأفـي ً » -

 :زف  ؿىل ْت شسد 

 .«جوؿًا س دوت وٕال اتتَـهه افص ل» -

 

 اًػيت ألشػ ياء تػني الادتيػار ٔأن تـَمػاُل  ٔأيم   ظويػي معصٍ  وتـس والٓن

 اذيػاة ختريان اـواك  ا  اًى ري وضفه ٔأاتَىها ل رفاهية ٔأحما ل واًيت ٔأحما

 هػاؤأوجاؾ  اًـالكػات اػصارة تػنيه واًىحػًل سودالٔ  تنيه وألسوأٔ  اًت ّ ِ  تني

ه اًيػبٔس يختَـػين ل حىت الٓلم ٔأتتَؽ ٔأن تـَماُل ه وكتوهتا اًوحسة اصارة وتني

 اذياة ٔأتتَؽ ٔأن تـَماله اًوحسة تختَـين ل حىت اذزي ة اٌَحؼات ٔأجتاوز ؤأن

 .ٔأيم  
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 ..اًطحاح ضف

 رسػػاةل ضػػاحة هػػو حلًػػا هػػيه دهػػة ٔأاػػص ضف ٔأفىػػص ؤأان اسػػتيلؼاُل 

 .الٓن حىت ٔأؾصف ل الانتحار؟

ً  يوس تانيا الواكن  .ٔلفىص ٕاًيه ٔأدبٔ  اطي اًوحيس اذي يه ادامئ

 كتوة ؿًلد  هتّون دامئًاه ازية اًطادكة حلتتتااهتا تت تلدَين دامئًا اًـجوز

 جسيػسة تفاضػيي لحؼػال اـػصة تغ وضفه ٌضدول دؾتين واًتفىري؛ اًتـة

 يلاػزن هػات  اػؽ جصااػافونه اًـتيلة اًلسمية اكصيىوراته اًـجوز ازنل ضف

 فػان فنتػنال ًػػ اًفنيػة اٌَوحات وتـظه كميته ؿىل يسل ذهي ؤأاثثه كسمي

 .جوخ

 ن يتػة ٔأو اتػ س ٔأو اتحػ  ضف ٔأنػين دامئًػا ينتشػـص اـػزنل هشا راحئة

 .وألاان حلصفء ٔأشـص جيـَين اـزنل هشا ضف اا يشءه همجورة كسمية

 ٔأاػػايم جَتػػال مثه اًعػػاوةل ؿػػىل ووضػػـهتاه حلًلهػػوة اًـجػػوز جػػاءت

 :فتبًٔتينه ته ٔأذ ين اا جلك فبٔذ هتاه دهة ؾ  بًٔتينوس

 !زساج؟   ٔأنال رٔأيم وااػػ 

 :رددُت  ظويي تفىريٍ  تـس

 اكن ًػو اػاذا الٓن؟ حىت اًحؤساء ٔأًوئم ينتحص ؾ ـاذا ٔأتتاءل ٔأحياانً ػػ 

 اػ  ارعػوة تػغ سػننفش حلًّا هي ا اًل؟ نلتَهم ٔأن واًشفلة اًـسل حلب ا 

 ألتػهل فهػشاه ٔأكػاتهل تـيس ه ٔأكتي ٔأن مت ياُل  حلًّا ًىنين ؛ٔأؾصف ل ٔأجَهم؟

 .اًفناء ضفه اـوت ضف راحته ٔأن يـصف ل
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 :هبسوء ذصىاْل 

 ٔأنال؟ س يلتغ وا ػػ 

 :كَاُل 

 !تـيًتا ًتال ٔأانه ُأكتي ً ػػ 

 :كاًال

 .اام تـاسة ٔأشس س يجـغ وهشاه ؾزيزي   نثرًيا وتتبٔثص هتمت ًىنمػػ 

 :َاْل فواض هاًـجوز الكم ؿىل ٔأرد ؾ

 ٔأجي ا  جناهس ٔأن ا زساج؟   هشا ه ضف اذليلية اـشسة اا تـصفػػ 

 ٔأو تعصيلػػةه ت ػا يتـَػق واحػس ًلػزٍ  حػي ؾػػ  نـجػز ًىن ػاه اًـػاؾ ٔأًلػاز حػي

 مبشػا هم نتػبٔثصه ًلػريان حللسػ امتع اصاذػًل دصيج ػا اػ  هنػصب حن  تبٔدصى

 ٕان ػػاه حنػ  وحيات ػا حليلت ػا اواهجػة اػػ  دوفًػا تػساذَهم ون رػصطه وحيػاهتم

 ل ضػسكًا ضػـ ؟ اًهػصوب هي ًى ه زساج   دامئًا اًهصوب اؾتسانه هنصب

ئػم ؿػىل دامئًػا ُأشػفق ًىنػين ؛ٔأؾصف  اطي زفػاه اًهػصوب اؾتػادوا اطيػ  ٔأًو

 حيػاة اًلتػوة؟ كايػة ضف حياة ٕال اًوكال ظوال اًواكؽ ا  وصب رسًطا جيـي

ه فانية ٔأحالمه ا اجت ه ا  ّلعمة ؿالكاته روح وتال ٔأاي وتال هسف تال

 !واًيبٔس حلًلصتة دامئ وشـوره ٔأيسوم تني ا  تزًنق ٔأانيات

ئػم ٕانه ضػسكين  ػًَمػػا ٔأنػرث مه اًواكػػؽ اػ  اًهػػصوب اؾتػادوا اطيػػ  ٔأًو

 اًواكػؽ اػ  وهتػصب اًـمػص اػ  ًػ اًثا اًـلػس ضف تىػون ٔأنه اصنيػا ضف ويبًٔسا

 ٔأنه ليلػةاذ  فهيػا تواجػه ذؼػة ه ضف تػتحعم حلًػا ٔأنػم يـين اًوكال ظوال

 اًوحػسة تػتغ تطػحح ٔأنه وسػ  ني سػ  ني ؾشػال ؤكنم أل م شل  تفلس

 جتػسك يـػااغ ٔأنه ؿائَتػه ه ااتػال ٔأن تـػس اـػوت ينتؼص ُات ٌ  ؤكنم
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ه زسيػص  اػ  حػىت اٍاػوض يتػ تعيؽ ل اًشػ يروذة س  ضف رجي ٔأنم ؿىل

 وإلرهػػاق واًتـػػة اًيػػبٔس ٔأًػػيس ٌَهػػصوب؟ اكفيػػة ٔأسػػ حاب تػػغ ٔأًيتػػاْل 

 معػصك ٔأ م ٔأمجػي يه أل م فيػه تىون ٔأن اـفرتض ا  وكال ضف والانتئاب

 ٌَهصوب؟ اكفيًا سخدًا

 اذس؟ ًهشا ضـفاء جـَ ا اطي اا ًى ه ضـي  ٔأنم يـين هتصب ٔأن

 

 ٔأجػػي اػػ  تتطػارع اًسػػٌلت اكنػال نفصػػ وضفه ظػػوية مصػال حػػاةل سػادت

 :ارصوج

 نـػس ؾ ن ػالٔ  هنػصبه اذيػاة اػ  هنػصب دامئًػا حنػ  يوس تانياه   حلًفـيػػ 

 الاؿػرتاف اػ  خن ػي حػىت نـػس ؾ اًختػاظة فدػتغه اـواهجػة ؿػىل كادري 

 اذياة ٔأن ٔأذرًيا ٔأدرهوا حلًثحات دامئًا ي طحون ا اطي  حىت وهشاشتناه تضـفنا

 ؾػ  يححثػونه ٌَهصوب اـ اس حة اًفصضة ينتؼصون ٔأيًضا مه نترييه مما ٔأكوى

ةه بحلًهصو حوهلم َا  ٕاكناع ته يت تعيـون سخٍة   ار ػي رمبػا ٔأو اً فس ِؾزد

 !وضـفهم هبشاش هتم ٔأيًضا الاؿرتاف ا 

 ؿػػىل حػػىت نلػػسر ل ٔأن ػػا يلي  ػػا رمغ وواهج ػػا اًهػػصوب ؿَي ػػا اكن اػػصة مك

 وشػٌلتة حللنتػحاب اهتاانػا اػ  دوفًػا اــصنة خنوض ذع واؽه منة اواهجة

 تنتحة؟ ٔأم تازم ٔأن ٔأكس ٔأوٌل ًى  انتحات ا؛ ضف اًحـظ

 اً ػاس واػ  اذيػاة ا  هزميت ا اكنال ًو حلع زفا ٔأكس؛ هُنزم ٔأن حلًعحؽ

 !واحسة ذؼة ضف ٔأنفت  ا وا 
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 :اًـجوز كعـته حىت اًطمال حاةل اس دصت

   يػوص اًػحـظ نثػرًيا؛ ؿَيه ُأشفق ٕانين دهةه ٔأاص ضف ٔأفىص ًزال ااػػ 

 ىتد ثشػ  حيػاوله اًـاؾ حيال انامتء حلًال يشـصه سخة تال اًلصتة ثشـور زساج

 جتػػس ٔأن اًنرثػػة ؛ي اسػػ حه يشءٍ  ؾػػ  اًححػػ  له ػػػيٍ  ؾػػ  اًححػػ  اًعػػصق

 مثه ؾاػا تححػ  اًيت جنتم وجسَت  ٔأذرًيا ؤأنم جىيانم تشـص ٔأن ضاًتمه

 .افاجئ تفلسانٍ  اذياة تـاكدم

 تـػس جػاءت وٕان اذصيػة حػىت اذصيػة؟ الٓن؟ سواا تـيش هسٍف  ٔلي

 .ااا هحرًيا جزًءا تفلس واذّسة الٓلم

َ  ًو ارمب  يـيشػوا ٔأو داايػة اـصنة ضف ينترصوا ٔأن اذصب رجال تـظ ُذرّيِ

 ٕاذللٍ  ُتػػال اكنػػال ًػػو حػػىت اًلسميػػةه اذيػػاة لدتػػاروا اذػػصب كدػػي حيػػاهتم

 كػاٍس  نفػاحٍ  تـػس أٍٓت  نرصػ هه ثتػهوةل تُمحػ  ل اــػارك فػبٔهوال وهزميةه

 ًػ  اًػيت اًوحيػسةه اد ة ؿساه زساج   اد ة ؿساه انتطار  ا  جزًءا خيّس

 .هبا نفوز ؾ ساا اصنيا مبصارة تشـص

   اوجـػػة ادػػالة اًػػال حػػىت ادػػالة؟ اًػػال دهػػة؟ يـػػيش هػػسٍف  ٔلي

 ج ػة ِلػصد تىػون ٔأن هُنػزم؟ ؾ ٔأن ػا ًو نٌل هبسوء اًهزامئ نتحمي هي ه زساج

 وتتػػبٔثص فتتػػبٔؾ يح ٔأنػػال فػػاله يشء ٔأي ضف تُـػػارض ول يشء ه تتػػ تلدي

 اذيػاة تطػرة تشػـص فػال ألاوات اؽ ايال نالأٔ  وله ألحياء ا ي وتـاين

 .حوع

 الٓن؟ حىت تنتحص ؾ جـَها اطي اا! سواا

 اــصنة؟ هش  ضف الٓن حىت اس دص جـهل اطي اا! دهة
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 ميىن ػػا دفيػػة ٔأسػػ حاب  هػػا هػػشاه ه ضف تتػػ حخال اًػػيت اًصسػػاةل كػػصٔأت

 ارمبػه ً ػا حلًنتػ حة كااضػان رسطػان ه اك يزال ل ًى ه اًعصفني ا  توكـها

 .اًصساةل ضاحة ُتسيس ميىن ا ل الٓن وٕاىل ًى ه وضوًحا الٔنرث تياٌل جنس

 ٕانلػاذ اًعػصق ؤأكرصػ تبٔكص حاوله زساج   ت ا يتظذ اًوكاله ٔأرجوك

 .اًصساةل ضاحة اـتىني

زٍ  اتتتااة اتتتمال  :اًلسر ٔأاام جَعْ

 .كصية ًلاء تيننا حت  ًاهػػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اًثاً  اًفطي
 

 «  اـوت ًتاُل ألكي دوفًا اِ ٔأان»
 

ًِم اديوًوجيا تشاًرز داروي   ؿا

 وكال رحيهل.
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 "اًـدػونػص"

 

 ..اتاءً  اًـاَشة

 اًضػػيوفه حلطف اػػؽ وسػػواا وفصيػػسة هػػاجص لسػػ تلدال يشء ه ٔأؿػػسُت 

 اذفػػيه حضػور ؿػىل يوسػػ تانيا اػؽ اتفلػال فَلػسه ْلتَفػػة اكنػال اٌَػية تػغ

 ــصفػة يلودهػا ؾلَهػا ًـػي اًخرشػيةه فساًػ  ضف ذ هتػا حبػمك ٔأنرث ًتتاؿسين

 .اًصساةل ضاحة

 ا ػي حية ٔأنه حصيح هشاه توكـاُل ه دهة ؿسا هاـوؿس ضف ازيؽ حرض

 .ٔأنرث ٔأاايم ىيتـصد  ٔأن حية ؾ اـصة تغ ًى ه اذفالت هش 

 ؾرشي  ٔأضلص ؤكهنا إليعايل جزوا ويوس تانيا واًصكصه اـوس يل  تسٔأت

 .افموؿة وسط انسِلال اا وزسؿانه ؿاًاا

 ألسػود شػـصهاه مبػصمي ظَهتا تشهصين ازيةه إلسىنسرية فتاة «هاجص»

 ًوهنػا ٔأضػاتـهاه تػني اـتفصكػة ارػوامت اػ  واًـسيسه ألزرق فت تاهنا اًلطريه

 ٔأؾػصف ول دامئًػا جتػشتين اكنػال اًواذصػة؛ إلسػىنسرانية ًوىنهتػاه اًلمحاوي

 .اـها اذسي  ٔأجت ة ن اُل  ـاذا

 اػ  هػاجص تصيػس اكنػال اػاذا اـصفة حاًواُل ه اًحوهص ظاوةل ريُتض وكدي

 تػصكص اكنػال ًىاػا اذػارضي ه ؾ  تـيًسا سواا تػ الادتالء حفاًواله سواا

 .يل الانتدا  ٔأجي ا  ته سواا ٕاقصاء جية اا يشء وجنونه ثشل  وتـزف

 اًفصنت ينيه ٔأضسكايئ ٔأحس فيال ضف ٔأس حوع تـس ذفيٍ  اسؾو ٔأنين تشهصُت 

 :ااا فاكرتتاُل ه اف ونة اًشلصاء يلصي هشا ا  نرثأٔ  يوجس ول
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ا حفاًل  سبٔحرضػػ  ـً  .حلريس ا  اذفي هشا ٔأحصابه ٔأس حوع تـس رائ

 :ذلتين فلس توكـاُل  ونٌله اًرشفة ٕاىل اجتهاُل  مث ذع كَاُل 

 شػـص مجيةه ذصىة ممشوقه كوام رائـةه فتاة جصفلة ضف ٕال تشهة ً ػػ 

 !نشع؟ ٔأًيسه ٔأان يه اًفتاة هش  ورمبا جغصيه ٔأشلص

 :ألوىل ارعوة جنحاله حت  ًا

 !؟..الاتي ضفػػ 

 :ذصىاْل 

 !ا اًل  ازيالت ٕاحسى اؽ رائـة ًية ع ُأدجصػػ 

 :كَاُل 

 .لػػ 

 :كاًاْل 

 !اًشهص هشا مبطاريفم سبٔتىفيػػ 

 :رددُت 

 .اـال ا  يىف  اا اـ ه لػػ 

 :سواا تاسْت 

 !شئال اا اظَة حت  ًاهػػ 

 :ىرياًتف ا  ذؼاٍت  تـس

 ٔأحلػة؟ هاجص انمِ  تصيس  اكنال اطي ااػػ 

 :ذصىاْل 

 .زس هشاه ات تحييه لػػ 
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 :ٔأكول ؤأان ؾاا وهجي  ٔأدرُت 

 فصنتػػ يةاً اً خيػػش وزجاجػػات حلذفػػي تتػػ دتؽ ًػػ  اًشػػلصاء حتػػ  ًاهػػػػ 

 حلريػسه ؿػازضف ٔأشػهص جصفلػة اـّسح ؿىل يل  ً  اـمشوق واًلوامه اــتلة

 !دتارة

 :اًالك مثه س ي ارهتا ٔأشـَاْل 

 !ستتاؿسها؟ هي ؾصفاَله وٕانػػ 

 :كَاُل 

 .حلًتبٔهيسػػ 

 :كاًال

ه ألظحػاء ٔأضػسكايئ ٔأحػس ؿَهيػا ؾصضػاُل ه نفّصػ ظحيػٍة  ؾػ  تححػ ػػ 

 .تـس نتفق ؾ ًىن ا

 هػاجص حاجػة اػ  الاسػ تفادة ٔأسػ تعيؽ هيػ  ٔأفىػص ن ػال ؿَهياه ٔأرد ؾ

 .نفصّ  ًعحية

 :تتبًٔين ويه اًصكص ٕاىل ً ـود تيسي سواا ٔأذشْت 

 !ادسيسة؟ اًـجوز هش  َا ه والٓنػػ 

 .اًـجوز يه َا  الٓن س تـصفنيه نـم نـم! اًـجوزػػ 

 

 اًػصكص اػ  ـالذهػا تـػود سػواا فرتهػاُل ه رائـػة فىصة ؾلًل ضف ظصٔأت

ه اًحػوهص ظػاوةل تتجهػّي اشػلوةل اكنػال ًىاػا هاًـجػوز ؾ  وحبثاُل ه واًل اء

 .اًعاوةل ؿىل جَتوا مث هوفصيسة هاجص جصفلة سواا ػهصت وجفبٔة
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 ت ؼػػص هػػاجص واكنػػاله فلػػط هػػصاٍس  مخػػس وجػػود اػػ  فصيػػسة تـجحػػاْل 

 .ثشل  ٌَـجوز

 :تتبًٔين ويه ألوراق وتوزيؽ اً خيش وؤوس تَطّةِ  سواا تسٔأت

 !حلزية تـصفنا ؾػػ 

 :كَاُل  نفتها تتـصي  يوس تانيا تحسأٔ  ٔأن كدي

 تزوجػاله ادنتػ ية ٕايعاًيػة اًـلػاره وضػاحدة جػاريت يوس تانياه ٕاهناػػ 

 تلصيًحػاه ؿاًاػا ثالثػني كدػي ارصػ ٕاىل وؿػادواه ذػاص اْسه ؾؼمي ارصي رجي

ها نفت ية ظحيدة  .اراضة ؾيادهتا ًو

 

 اػا نؼػصايت ا  فهماْل  ًىاا يوس تانياه ٕايلد  نؼصت حىت هشا كَاُل  ٕان اا

 :فبمٔكَاُل ه ٔأكطس 

 .وفصيسة هاجصه سوااه حلًفتيات ُأؾصفمِ ه س يسيتػػ 

 :ٌَـجوز معيلة نؼصة تـس لةادا تال هاجص كاًال مث اًرتحية تحادًوا

 !اٌَـة فَ حسأٔ ػػ 

 

ؾػاْل ه اٌَـحػة تسٔأْت  ه أأوراكهػ ترتتيػة اشػلوةل  اػا وهه ألوراق ُوّزِ

 .يشء ه تتود واـوس يل ه كامئًا اًصكص زال ل وذَفنا

ػفاهتا ثتػػعوهتا اكًـػػادةه اًلائػػس تُمػػّّي  ٔأن حٕلاننػػم اًعػػاوةل ؿػػىل  وترصػ

 تسد  ل اًيت تغ اًهادئة اًطحفية سةوفصيه ألاور زاام ؿىل سواا تت يعص

 ا  كَي داؾحاْل  ًعاـا اًيت ٔأحلػة هاجص ٔأااه ٌَىحول اسانة ًىاا اًت ائص
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 سهصهتا ًلضاء اذياة هبا وضَاْل  هي  ٔأؾصف ل اًيت تغه ؤأنوثهتا جصكهتا تـيس

 .ا َ ا اًحائتني ا  ٍلوؿة اؽ

 ٍلوؿػة ِلػصد ة؛اًطػسف اػ  ٔأنػرث اًلصفػة هش  ضف تصتع ا ؿالكة مثة ًيس

 واػؽه اػزنيل ضف ؾ ػسي ٔأان مجـػهتم حػىت اتفصكة ٔأااه  ضف ٔأفصادها يَتل  اكن

 ُأًفػة تيػام جيـيه اـتشاهبني جيمؽ دامئًا اذزن واحسة؛ ٍلوؿة ٔأضححوا اًوكال

ه يػسرهوهنا ل مه حػىت تـضػهم تػني وارتحاظػات اتػؤوًيات مثةه اَموسة كري

هشا  .جتاهه حلـتؤوًية ًشـوري ًصمباه ةلاًصسا ضاحة ٕلنلاذ ٔأان كُسااُل  ًو

ػػا انتحػػصوا وٕان حػػىت ًىػػ  ـً  ًيتػػوا ألسػػاس اػػ  فهػػمه ٔأتػػبٔثص ًػػ  مجي

 اًـحثية اذياة هش  هناية ضف ٕال يفىصون ل اًتـتاء ا  ٍلوؿة ٕاهنمه ٔأضسكايئ

 ؿػىل ؿرث ا  هو ٔأحسمه اكن وٕان ًى ه ا َهم ٔأيًضا ؤأانه ممىنة ظصيلة تبٔكرص

 نشػـص جيـَ ا اطي اذزن رحلط ٕانه ٔأان؛ ٔأفـي ا ٌَل ـيس يف حدًا اًصساةل هش 

 .اًحـظ تـض ا جتا  حلـتؤوًية

 واًػػال اًتـػاظ  اػ  ازجًيػػا تيػام جتػس اًعػػاوةل ؿػىل حػواراهتم ضف ىتحػ

 اٌَـحػة ضف يفىص والٓدصه يضحم ؤأحسمه يحيك ٔأحسمه جتس سخة تاله ادالة

 جتَػس ؤكنػم تشػـص بٔةوجفػه اـػم وتـاظفوا ع انتموا جفبٔة جتسمهه اًلاداة

 تـػس سػ ينتحص ٔأنػه ٔأحػسمه كػال وٕان حػىته ادثػ  ا  ٍلوؿة وسط وحسك

 ٔأشػ ياء ؾػ  يتحػسثون كػس اًـىػس وؿػىله اػام هحػرًيا تػبٔثًصا جتس ً  ساؾتني

 ل ه ػا ويَـػة جيَػس اػ  فلكه اصؾحة اًفىصة اذياة؛ ا  ٔأمهية ٔأكي ٔأدصى

 مبا واهجته ًو حسثيت اطي حىته اٌَـة تساية اؽ تسٔأت ٔأحادي  ٔأي يتشهص

 اػصحة ٕاهناه اننرً إ  ٔأشس سينىص تيه هشا يتشهص ً  وؾيه يت تـيس ؾ ساا كال

 .اً فص ارَو ا 
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ه اًتـاسػةّ  ؾػ ه اًوجػؽ ؾ  ٕال يتحسثون ل فهمه اـهم ادَوس ٔأحة ل

 اذػسي  يتج حون اًيت ألش ياء ه ؾ  ٕال يتحسثون له واذزنه واريحات

 اٌَـحػة اشػ تست و ػٌله اًزائفػة حليلػهتم يواهجون هنموكٔ ه وؾهيم ضف ومه ؾاا

ى ٔأنػرث نخيػشٍ  زجاجػات وػهػصت ٔأنػرث حشػيٍش  ًفافػات اشػ تـَاْل   ٌل  وتـػصد

 .ازيؽ

 

 :نفت ية وعحيده ؾصضها ا  اًلصض فهمال اًيت اًـجوز تسٔأت

ئػػمه اًـ ػػائز ًـحػػة اًحػػوهص اكنػػال ٕايعاًيػػا ضفػػػػ   ؾػػ  يححثػػون اطيػػ  ٔأًو

 اكنػػال فهيػػا دتػػائص ٔأكػػي مبـػػارك اًػػزا  هنىهػػمأٔ  تـػػساا كتػػوة ٔأكػػي انافتػػة

 .وٕانتانيهتم اشاؾصمه

 :فصيسة كاًال

 .اًتخة ًهشا ه ا حن ػػ 

 :اًـجوز ردت

 .حال ٔأي ؿىل اصهلة اذياةػػ 

 :سواا كاًال اٌَـحة ضف معيقٍ  تفىريٍ  تـس

 اػؽ اًحػوهص ٔأًـػة يػصاين ٔأن ً فصػ ٔأْسػح ًػ  حدًػا اجػ  صي اكن ًػوػػ 

 اػ  ٔكًسػا يػسي وضف ٔأًـػة يػصاين ٔأنه اسلػ  ئتػنياًحا اًتـتاء ا  ٍلوؿة

 .اً خيش

 :اًـجوز ردت

 ؾػػ  ػصوفػػه ختتَػػ  َػػ ف اًؼػػصوف هػػش  ضف ُوص ًػػوه اذليلػػة ضفػػػػ 

 .ُأاه ػصوف
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 :سواا ردت حلس هت انٍ 

 ؤأحفادك؟ ٔأت ائم ٔأي  ؤأنالِ ػػ 

 :تثلة فلاًاله ٔأيًضا اشص تبٔثري ُتال اكنال ًىااه ٌَـجوز حلر ي شـصت

 ؤأهػي ونػس ذػري زويج اكن فلػسه كط حيزنين ؾ هشاو ه ُأجنة ل ٔأانػػ 

 تػه جيمـػم ل وظ ٍ  ضف الرتحلً  تىون ٔأن اـل ؾصفال وفاته وتـسه قصتيت ضف

 .حيايت اكنال هىشاه اً فت يني اـصىض ا  ٍلوؿة ٕال

 :اًعاوةل ٔأوراق ه تتحة ويه اــتاد سواا ودهاء خبح 

 اػ  ي لػشكِ  ٔأن ٔأحػسمه تعاعاسػ   ًصمبػا اـػمِ  ات ػمِ  ٔأو زوجمِ  اكن ًوػػ 

 !اًفادحة ارتارة هش 

 :تالظفها اكنال ؤكهنا اًـجوز ذصىاْل 

 ٕلظػالق ٔأسػ تـس ٔأان تختػاظة الٓن؛ اـػمك ٔأًـػة ـػاذا تتبًٔني حلًعحؽػػ 

 ؤأحتػاجه اًـصيب اًش حاب ضف وتبٔثري  اً فص اًعة ؾ  وألذري ألول نتايب

 .والاجامتؾية ةاًـاظفي الانتنساته اًطـحة اـواك ه اًلطص ًحـظ

 

 :س ي ارهتا ا  معيلًا نفًتا تتحة ويه ًػهاجص ألول اًؼهور اكن ه ا

 ه اكه س يسيت   اتىي ة! وألذري ألول نتاتمِ  ًىتاتة اـ ا جتَتنيػػ 

 اً ػاس حػوارات اْسـػ ه اًوجػو  اكصٔأيه اًشارع ٕاىل انزيله ٕافادة ٔأنرث حي

 ٔأنػ  ارص ٕان س يسيت   م؛اا وهوين تيام اخنصظ ه واـواضالت اـلايه ضف

 .اًـاؾ ضف اً فت يني ٌَمصىض اتتشف 
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 تطػػة ويه اًـجػػوز واضػػَال هػػاجص ًسػػٌلت ٔأحػػس يىػػرتث ٔأن دون

 :ٌَجميؽ اً خيش وؤوس

 ٕاشاراتمك حتةه شسيس وادتطار تختاظة نفت ًيا حََتمك ًو رٔأيمك ااػػ 

 أٔ تػس ٔأكَح ػا ومعوًاػاه ترصػاحة إلجاتػة ثرشػط ؟ألسػ ئة تـظ اؽ هادتسية

 ادَػوس واتـػة كػوة يه هػش  سػ يلال؛ اا ه نتشهص ً  حلًتايله اًوؾ  يفلس

 دون اًػحـظ تـضهم تـصية يت تعيـونه واذشاشني اًتنرى ا  ٍلوؿة اؽ

 .جخي

 :سواا ذصىاْل 

 !اـلاييس جلك ْلتَفة اٌَية هش ػػ 

 ٔأضػسكائ ا تػسرجييًّا وتػسأٔ  تػبٔدص كػس اًوكال اكنه الاكرتاح ؿىل ٔأحس يـرتض ؾ

 .حييحلًص 

 :فصيسة اؿرتضال اٌَـحة تحسأٔ  ٔأن وكدي

 !يرشب ل زساج ًى ػػ 

 :اًـجوز كاًال اًفور ؿىل

 اًزجاجػػة ٔأن يحػػسوه تالحؼػػني ل فلػػط ٔأنػػالِ ه نثػػرًيا يرشػػب زساجػػػػ 

 !ٔأختيي ن ال مما ٔأكوى افـوًها اــتلة

 اًػوؾ ؛ قيػاب اـصنة ضف انتطار اتتتااة واتتتماْل  اًـجوز ٕايلد  نؼصْت 

 ًػيس هػو مبػا كػريكِ  تلنػؽ ٔأن اًىحػول تػبٔثري ُتػال اًطلرية الانتطارات ٔأحس

 .حليل 
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 :اًـجوز تسٔأت

ه الانتحػار رسػائي تـػظ كػصٔأُت  حلٔلاس ًى ه ؾ مك اًى ري ٔأؾصف لػػ 

 اًـرشػي ات تػني اػا شػ حاب اػ  الانتحػار رسػائي ٔأكَػة ٔأن ٌضهشة اـثري

 لػساونيُ  اًـمػص هػشا ضف شػ حاحلً  جيـػي اطي اػا تُصىه اًـمص ا  واًثالثينات

 الانتحار؟ ؿىل

 

 اكناله وكتًا تضيؽ ؾه ٔأختيي مما ٔأكس اكنال واًـجوزه نفص اًلطيسة ٔأول

 .وؾ  واًال اًوؾ  تني حالهتم ا  الاس تفادة تصيس

 ؾػ  يححػ  اػام ه ؤكنه اتم تطػمالٍ  اًـجػوز سؤال ازيؽ اس تلدي

 هاخيشػػا اًػػيت اـطػػارحة ٕاهنػػاه تػػساذَهم حليلػػة ختفػػ  ٕاجاتػػةه انعليػػة ٕاجاتػػة

 .ازيؽ

 تتالؾػة هادئػة سػواا ؛ ًهػ ادتػسية الانعحاؿػات اًـجوز تتاتؽ جدـ ٍ 

 تصتيػػة تـيػػس وفصيػػسةه ٔأدػػصى سػػ ي ارة تشػػـي هػػاجصه شػػـصها خبطػػالت

 .ٔأوراكها

 :سواا كاًال

 !ارشلن رمباػػ 

 :اًـجوز ردت

 اذة؟ ذشلن تلطسي ػػ 

 :ٔأجاتال

ه اذػة رحلط كػوة اكنػال همػٌله اذػة اػ  خبػشلنٍ  ٔأحػس ينتحػص ؾ لػػ 

 اػ  كَوت ػا تـحػال ـػا رائـة حيات ا اكنال ًوه اذة ضف دامئًا ًيتال فاـشسة
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 ٔأشػزاص ٔأوه ؾ ا رًغا انهتال ؿالكة ثتخة الانتحار ضف نفىص ل ٕان ا اذة؛

 يلػودان اذيػاة ذػشلن ًىػ ه اًعصيػق انتطػ  ضف وحػسان وتصهػوان هبم تـَلنا

 .الانتحار ضف ٌَتفىري ٔأحياانً 

 :فواضَاله هاجص انتدا  جتشب ٔأن اسوا اس تعاؾاْل 

 اًلػسرة ؿػسمه ذػشلن ألحػالم ُتعػم اذة؛ ؾ س يتوك  ل ارشلنػػ 

 تػني اػ  تزًنػق ٔأهنػا انتشػفنا مث مت يناهػا اًػيت ألانيػاته ذػشلن اٍدين ؿىل

وا ٔأنه ٔأيًضػػا ذػػشلن ٔأيػػسي ا ئػػم ُتعميػػم حيػػاًو  ٔأن اـفػػرتض واػػ  اطيػػ  ٔأًو

ئػم تػساذغ معيلػة جصاحٍ  ضف يتتخدوا ٔأنه ع وكوة ظاكة اطسر يىونوا  ٔأًو

 اػػ  ذراؾػػ  تػػني ىتتـػػصد  ٔأنه ع اصواء مه يىونػػوا ٔأن اـفػػرتض واػػ  اطيػػ 

 ويهتمػم وانتئاتػم حزنػم اػ  يتػرص َاػ  جتػس ٔأنه وجـػم وحيمػ  يلع 

 ويػتفهم جبػوارك سيدل  ا  ٔأول ٔأنه فيه تؼ  ن ال اطي اًوكال ضف حلًتـاسة

 اًحنء تت تعيؽ واحًسا ضسيلًا متغ ل ٔلنم وحسك تحيك نأٔ ه حزنم ٔأس حاب

 ن ػال وكػالٍ  ضف ازيػؽ ؾ م يتزىل ٔأنه اـارفم نرثة رمغ اناس حة تال ٔأاااه

 ذشلن؟ هشا ٔأًيسه نتفم ؿىل يُصتال ا  ُتتاج

 .ًالنتحار اكفيًا سخدًا ؾزيزيت   اذياة ذشلن

 

 :  اًـجوز كاًال

 !رمباػػ 
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 اوضػوؿًا واتتىػصْت ه لاًتػؤا هشا ؿىل إلجاتة فصيسة رفضاْل  سخٍة  تال

 فيػه جنحػال اـواهجػة اػ  اًهػصوب ٕاجاجهتػا؛ ؾػ  اذػارضي  تػه تشػلي أٓدػص

 تصيػس ل ٔأهنػا تفهمػوا فلػطه قاولهتػا ٔأحػس وػمت ؾ ًىػ ه اـشػهورة اًطحفية

 .هاجص ٕاىل ألنؼار اجتهال فعحيـ ه اًتؤال هشا ؿىل إلجاتة

 :هاجص كاًال

 اًـمػص اػ  اًـرشػي ات ضف شػ حاحلً  جتـػي اًػيت ألسػ حاب اا ٔأؾصف لػػ 

 ٔأن س   س تيام اـتفصكة ألس حاب ه مُجـاْل  ٕان ًى  الانتحار؛ ضف يفىصون

ه اصهػػػق اً ػػػاس اػػػؽ اًتـااػػػيه هػػػشا ه وراء اذليلػػػ  ادػػػاين مه اً ػػػاس

 !واسي اًضلط ؿَي ا تزيس اصهلة تـالكات حلع زفا اكرثية اذياة ضلوظات

 تىػون ٔأن اـفػرتض اػ ه يػساًتـل  هبػشا اذيػاة ٔأضػححال ـػاذا ٔأؾصف ل

 ؿالكػات سػ   س رسػص ٔأي حيػاة ضف فتشػ  ا ٕاذا هػشا؛ ه اػ  ٔأكي حيات ا

 تىّسػ ؿالكػاته واـ اكشػات اـػ رات دامئًػا انػه تعَػة ؿالكػاته اصهلة

 وارػالص اٍهتػصب يتػ تعيؽ ل ذع واؽه ٕايشائه ضف تتفنن وؿالكاته اًلَة

 .ااا

ه تـضػػهم اػػؽ اًتـااػػي ىلؿػػ نوُا ػػ   ٔأهنػػم ًوجػػسان اً ػػاس تػػني حبث ػػا ًػػو

 ؿػسوك اػؽ حلًتـااػي ٔأش حه اًوضؽه الاجامتؾية اًـالكات ٔلاص اًتام وارضوع

 .وٕانتانيتمك اشاؾصمك يه ااا اًوحيس ارازس اـصنة ضف يوم ه

 

 :يوس تانيا كاظـهتا

 !اجامتؾية ؿالكات ؿىل اد ية تى  ؾ ٕان ٌَحياة اـل ل ًى ػػ 
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 :وواضَاله خسصيهتا  ؾ اؾتشرت مثه ردها ا  هاجص خسصت

 ٔأوه الاجامتؾ  اًتواضي اواكؽ ؿىل الٓلف ائات تني ا ه س يسيت  ػػ 

 ه تػني جتػسي ًػ  رمبػاه وجريانػمِ  ٔأكارتػمِ  ٔأوه اًهػات  ؿىل ٔأضسكائمِ  كامئة

 !وحزنم انتئاتم ضف ٕاًيه اٌَجوء تت تعيـني واحًسا رسًطا اًزحام هشا

 واحػًسا ضػسيلًا متػغ ٔأن اـهػمه ضسيق ائة متغ ٔأن اـهم ًيس" يلوًون

 ؾػ  اًػتزًّلِ  حٕلاننػه اطي هػشا منػغ ٔأضحح ا حلًّا هي"ه اًلصق ا  ي لشك

 ٔأجَ ا؟ ا  يشء ه

 تـاسػػة اً ػػاس ٔأنػػرث مه اـتػػبةٔل هػػشا ضف يفىػػصون اطيػػ  ٔأن اـشػػسة

 ضف إلنتػانية ًلميتػم ُاػسراكً  ٕانتػاانً  تىػون ٔأنه اًػوؾ  اػ  حاةل ٕاهناه وتؤًسا

 وه ػاه تػساذغ اػا ٔأسػوأٔ  ٕاػهػار ضف ويتفنن وكمحل ه انم يتَة ؾرصٍ 

 .اًنرثة تمك 

 ٔأي هلػم  ّ ِنػأُ  له اً ػاس جتا  حلًفصاغ ٔأشـص ًىنينه حلًوحسة ٔأشـص ل ٔأان

 ٔأتـااػيه قيػاهبم ٔألحغ له ٔأحس ٕاىل ٔأش تاق له ٔأفتلسمه له حليلية اشاؾص

  يـجحين؟ هشا هي ًى  ل؛ وجود ل زساب ٔأهنم ؿىل اـهم

 !ل حلًعحؽ

 حيات ػا؟ ضف حليلػ  وجود ًها يى  ؾ ٕان سادة   اًـالكات كمية اا  ًى

 سػػـادت ا كدػػي انىتػػاران وذؼػػات سػػوداويتنا ضف تػػه نشػػـص اَمػػوس وجػػود

 !ِلسان وذؼات

 كػس ٔأشػ ياءه ألتسيػة اــػاانة هػش  نتحمػي جتـَ ا ٔأش ياء ه اك تـصفون؟

 .هبا وانتفوا افشهحو  اذياة هبم ضاكال اطي  ٕال هبا يؤا  له دصافية تحسو
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 :انس ما جتمؽ ويه سواا كاظـهتم جسيس ا 

 .تصهيا ضف ًيالٍ  مخس ًلضاء تىفيين اًثورة هش ػػ 

 :اًـجوز ذصىال

 ٔأؾصفػمِ  ل ؤأان ازػال هبػشا ٔأراكِ  ـػاذا ٔأؾصف له هاجص   مجية ٔأنالِ ػػ 

 وضػفاهئم واػودهتم تػسفهئم فنشػـص هبػم نَتقِ  ٔأشزاص مثة ًى ه ألساس ا 

 اـػصة اػ  جتػاههم واـتػؤوًية هلػم حلذػة نشـصه اـهم نتـااي ٔأن كدي حىت

 .نفتم ؾ  تؼ ني مما ٔأنرث رمباه جًسا مجية ٔأراكِ  ٔأان ألوىل؛

 :هاجص اتتتمال

 .اـم حادة ن ال ٕان اؿشريينه يوس تانيا   جًسا ًعيفة ِلااةػػ 

 :فصيسة كاًال

 .ًعيفة جسٌلٍت  هاجص وانترصت يشء ه دّسان الٓنػػ 

 :وااس ردت

 .هشا يفـي اـاله ألوجصا ضف حفي تشهصة تشرتي ً  اًسٌلتػػ 

 :هاجص سبًٔال

 اً فص؟ اًـمي ظحيـة ؾ  ؿااة فىصة ٔأؾِعينه يوس تانيا   ؤأنالػػ 
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 :اذشيش تسد  ويه يوس تانيا كاًال

 ألدويػػة ٔأسػػ تزسم وله اًتلَيسيػػة اـصاجػؽ ٔأسػػ تزسم ل ٔأان اذليلػػة ضفػػػ 

دوس تويفتيكه الأكدمي  اًتـَمي تزسمٔأس   وله اًىمييائية
24
 ؾ اًـؼػمي اًنتة 

 ورمباه وتلَحاهتا اًخرشية اً فس وض  اس تعاع ذع واؽه نفت يًّا ظحيدًا يى 

 له ارعػورة كاية ضف هم ة اً فص اًعةه اً فس ؿٌَلء ؤأكوى ٔأؿؿ ا  ٔأنرث

ه يائيػةاًىمي  واًـلػاكري حلٔلدويػة اصضػامه اؽ يتـااَون اطي  ألظحاء ا  ٔأخسص

 اــتػادة ألسػ ئة كامئػة اػ  تسايػةً ه اًـػالج ًعصيلػة نؼػصهتم اػ  ٔأخسص ًىنين

 ٕاهنػمه اـػصيظ ًشػفاء الاجامتؾية ألوااص وتـظ ألدوية تـظ ٕاىله اقفوػة

 ل اً فصػ واـػصضه فلػط اًـلػيه اًـلي خياظحون ٕامناه اًصوح يالاتون ل

 اًػػال ضفه اًـلػػي توؾمايتػػ   ل اًػػيت ألشػػ ياء ضف يمكػػ  تػػيه اًـلػػي ضف يمكػػ 

 ٔأو اناسػ حة  مػة ٕاجيػاد ؿػىل كسرة اًاله وؾ  اًال ضفه اـ عق ًويس انعق

ه اًخرشػية اًػصوح ْلاظحػة هو معًل ضف ؾ ه ٔأحب  اا ٔأنرث ٕان زصحي؛ وض 

 .ٌَجميؽ يتمؽ ا  ذري ًىنينه نفت ية ظحيدة ُأؾت  ل وحلـ اس حة

 

 ؾػ  اتم قياب حاةل ضف اكنال اًيت فصيسة حىته اًـجوز جصد ازيؽ ُأجعة

 .ذاظفة ت ؼصة حلًصد ٕاجعاهبا ؤأتسْت  ًها انتماْل ه اًوؾ 

 

                                                           
ٕٗ
, روسً وفٌلسوؾ وصحفً قصٌرة قصص وكاتب روائً: دوستوٌفسكً فٌودور 

ا تحوي رواٌاته, 8ٕٔٔ نوفمبر ٔٔ موسكو فً ولد  ُتقّدم كما, البشرٌة للنفس عمٌق ا فهم 
ا تحلٌال    وتتعامل, عشر التاسع القرن فً لروسٌا والروحٌة ةواالجتماعٌ السٌاسٌة للحالة ثاقب 

ا 88ٔٔ فبراٌر 9 فً توفً, والدٌنٌة الفلسفٌة المواضٌع من متنوعة مجموعة مع  متأثر 
 .الرئوي والنفاخ الصرع بمرضً
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 :فصيسة سبًٔتين

 متػػارس ل ٔأنػػم رمغ دامئ ثشػػلك تت تضػػيفنا ـػػاذا هزساج   ؤأنػػالػػػػ 

 اـ ا؟ اذفي ظلوس

 :فلَاله سؤاًها يه هصرت مثه اً خيش ٔكس وضحخاُل ه كَياًل  توتصُت 

 ٔأن ٔأؾػينه ًػمك حللنامتء ٔأشـص ًىنين هانعلية ٕاجاتة ه اك تىون ل كسػػ 

 ل ٔأنػػمك ًػػوه اٌَحؼػػة هػػش  حػػىت اًحسايػػة اػػ  اًطػػسفة مبحػػِظ  جػػاء ألاػػص

 كػسه ًػمك افتوحػة انػازل مثػةه ازنيل ضف فرتة ه اجدـمت ـا حللنامتء تشـصون

 ٔأن تشػػـصون ل ؾػػ مك ورًغػػا ًىػػنمكه ٕااننيػػات ؤأنػػرث ؤأوسػػؽ ٔأمجػػي تىػػون

 حبػص تمك تشـصون ٔأنمك ٔأوحض مبـله اذزن رحلط ٕال هو اا ه ا جيمـ ا اطي

 ً  ٔأنمك ٔأيًضا ٔأشـص ؤأانه حسث همٌل ٔأااام يلَق ً  اـزنل هشا ٔأن وتؤانون

 ٔلهنػا"ه اًلاهػػػصة" تػػ اًلصفػة هػش  ْسيػمت اػ  فػبٔنمت ًوهشاه ؾين تـيًسا تصحَوا

 يتػبٔع ٔأحس ل ه ا ؛ٔأيًضا ادنت ية ايوً ا ورمبا وؾلائسان ادتالفنا رمغ جتمـ ا

ه جػًسا قصيػة ه ا ٔأناله حياتم ؾ ه ٔأهغ ؾ  يتبٔل ٔأحس له د نتم ؾ 

 اػ  فموؿػة تندػ  ذع واػؽه جػًسا قصيةه رسص ٔأي ا  تُْصفَظ ل ًىنم

 .رائؽ يشء ذاته حس ضف هشاه اًلصحلء

 تبٔكَمػاُل  هػي ًىػ ه يل اًشػسيس جتػاهَمك اؾتسُت ه ٔأؾصف ل هسبٔفتلسمك

ه ًوجػودمك حللات ػان ٔأشـص ًىنينه ٔأؾصف ل ًمك؟ ذادم ؤكنين اـااَتمك ؿىل

 .ازيًفا ونًتا اكن وٕانه حلًونس ٔأشـص

 

 :مهتال مث ذَف  ووكفاْل  سواا اكرتتاْل 

 .اذياة كيس ؿىل وجودي ضف سخةٌ  ٔأنالػػ 
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 وتفػوزه اًـالكػات واػ  اذيػاة اػ  وخسصيػة تضحم اٌَـحة درااا انهتال

 .سواا حللته ؾؼمي

 تحـهتػاه ٌَصحيي حللس تـساد ااسو  فدسٔأْت ه ضااتة اكنال اًـجوز وحسها

 .فصدي ًلاء ضف يوس تانيا -زًسا– هاجص ظَحاْل  مثه فصيسة

 ضف كط ٔأشم ؾ هتوكـال نٌل وضساكهتا ًعفها جشب ضف يوس تانيا جنحاْل 

 .ادشب ؿىل اًـجوز كسرة

ه اًتػايل اًيػوم اتػاء اًـػاَشة ضف تػبئت ٔأن حٕلانهنا اكن ٕان هاجص سبًٔاْل 

 .حلًفىصة اًـجوز ورحداْل 

 اػؽ التفػاق اػ  تػس ل اكن ًىػ ه متاًاػا اػانً  ن ال ازيؽ رحي ٔأن تـس

 .اًيوم ًلاء ؿىل اًـجوز

 :اًـجوز سبًٔتين

 رٔأسم؟ ضف يسور ااذاه والٓنػػ 

 :ٔأجداُل 

 ل؟ ٔأم اًصساةل ضاحدة هاجص اكنال ٕان س تـصف َا  ٔأنالِ  ٕاذنػػ 

 :كاًال

 !اٌَلاء اتاتـة ا  ستدىد  هي  ٔأفىص ًىنين حلًتبٔهيس؛ػػ 

 :ٔأوًل  اسبٍٔهت

 !اًفتيات؟ حول انعحاؿمِ  ااػػ 
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 :ٔأجاتال

 مبػسى ترصػفاهت  ٔأرتػط ٔأن ٔأسػ تعيؽ ل حيػاهت ؛ ضف يـػانني حلًّػا ٕاهن ػػ 

 اًػيت اـصحػة اًفتػاة تػغ يه سػواا يل وحلًنتػ حة ًىػ  الانتحاره ضف رقحهت 

 ُتػاول اًػيت رسطػيهتا كَمػاه تتػى  سػوداء قميػة اػ  اًهػصوب دامئًػا ُتاول

 كفص ضف وكوؿه رمغ اـوت يـانس اتىني فبٔر نػ َهّشه ٕال يه اا هبا اًؼهور

 اًلػويه اًثحػات هػشا اػ  تـػاين سػواا ا ػي فتاة ضـيًفاه اـوت يبٔى اًلطه

 فػصط ا  تضحم ٕاهنا حلًضحمه كَما حعام ه ًتتحمي خصصة ًيتال ٔلهنا

 نػ  ء تػ تواَجه واًضـ  ألنني ا  ذؼات اًتبٔثصه فصط ا  تترص اًحنءه

 ذاكه ونفوذ  ٌَمه سس دضـال كديه ا  دضـال ٔلهنا ارضوعه تبٔى صٔأةاا

 ٔأن ُتػػاول طع اذيػػاةه ضف حلوكهػػا ٔأثتػػط ؾػػ  اًػػتزًل ؿػػىل ٔأج هػػا اطي

 .اـلتََطة حلها ا  شيئًا تترتد

 تساذهل خيئب يـجحينه ل اًلصور هشا جًساه الصورة فبٔراها فصيسة ؾ  ٔأاا

 ثشػػلكٍ  ُتَيَهػػا ٔأسػػ تعيؽ ل هػػاهقصور  ٔأهػػان حليلػػ  يشء ه ػػاك اػػاه شػػيئًا

ه ألشػ ياء ٔأثتػط ؿػىل حلًتػ يعصة ضـفها تترتد سواا اكنال ٕان ًى ه دكيق

 فػامي نـصفػه كس اا هو ؾ ه تتزىل واا ؾاا؛ حلًتزًل قصورها تترتد فصيسة فٕان

 .هبشا اًوكال ً ا يتمح ٔأن ٔأرجوه تـس

 ختػػاف مجػػية ظفػػة تشػػ حه ٕاهنػػا جخػػوةله ًىاػػاه تـػػاين ٔأيًضػػا يه هػػاجص

 حلرعػص تشػـص ٕان واػا ٔأهنا ألضـة اــادةل اااه اكرتاهبم تصيس ًىااه ً اسا

 هػش  يل حلًنتػ حة واحتياهجاه جٌلًها ًترف  ثرشاسة هتامج كَما ادتيارات ضف

ا اا  ٔأنرث تـاين اًفتاة ـً  رسطػية ت ػاء تتػ تعيؽ له ٔأضـفه  حىت فهي ه مجي
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 اَزتاػػة نفتػػها فوجػػست جفػػبٔة نػػ ت ظفػػة ٕاهنػػاه ًهػػا اػػالمئ كنػػاع ارتػػساء ٔأو

 .تـصفها ل كس حىت ٔأش ياء ؾ  واتؤوةل

 انحيػة دعوة دعوا  حٕلانهن حلًا فتيات اًثالث ٕان! تين   تـصف هي

ا ٕاهنم هشاه فـي حٕلاننه دهة حىت اراََلصه ـً  اًفىصية ادتالفاهتم ورمغ مجي

 صرسػ اػ  ختتَػ  دامئًا اــاانة ٔأن حصيحه اــاانة ضف يتفلون يـانونه ًىام

 اشػصه اًتػهصه اًهػصوبه سػ حي ضف يتفلػون ٕاهنػم اـػاانةه تحل  ًىااه لٓدص

 وذاكه اًىػشب اؽ ٔأيًضاه ادنس ورمباه اذليلة اصاوكة اًضحمه اكسراته

 ٔكن تتطػسيلهه حػوع اػ  تلنػؽ مث اًػومه ختَق ٔلنم ؛اًهصوب ٔأنواع ٔأدعص

 حٕلاننػم ضػلرية خصػوًرا ٕال ًػيس اًصاػاد هػشا ٔأن نفتػم فتلنؽ رااًدا تىون

 ٔأن ه"اىدوتة ظاكة ِلصد تغ ل" فتلول تساذغ اا يلًل ٔأن ٕاٍهياه الاستناد

ب  .واًطفاء اً ـمي ا  ذع ٔأن نفتم ضف فرُتدد وهُتان تُـشد

 يىػػون ٔأن ٔأرجػػو  اػػا معوًاػػا اًهػػصوبه ٔأنػػواع ٔأدعػػص زساج   اًىػػشب

 ارسًطػ خنّس ل اًصساةل ضاحة دّسان وٕان ألكي ؿىل اـ اه ًعيًفا اًوكال

 .أٓدص

 ؿػػىل ٔأن ػػا نىتشػػ  مثه حنػػو  واـضػػ ظصيػػق ضف اًححػػ  دامئًػػا خييفػػين

 ٔأستدـس فال اًصساةل ضاحة وانـ ا اًوكال حاًفنا ٕان ٔأكطس اراظئه اًعصيق

 ؿػػىل حػػىت اًلػسرة فلػػس اطي اًصسػائيه هػػش  ا ػػي يىتػة ؾ  اػػ ينتحػص ٔأن

 صاػةح ضف حػىت اكاػي ثشػلك ياًتـػّصِ  يصيػس اام ٔأحس ل ٔأن ؤأشـصه اًتـحري

 .واكسرات اشص
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 ضف تحلػ  ٔأشػ ياء فرػة يشءه ه ضف اـم زصحًيا اكن دهة ٔأن تؼ  ل

 كَحػه ٔأراكن وتاػم تؤـػه تػساذهل تحلػ  هبا حلدهص جاهس همٌله اًخرشية اً فس

 .ؾ ه رًغا

 فػػـَ طعس هيػػسامه ا اًوكػػال ٔأن مبػػاه رائـػػة فىػػصة صي حػػال ٔأي ؿػػىل

 حلًطػحفية ٔأنػال ؿَيػم ًى ه صهاج ٔأاص ٔأان سبٔتوىل واحسه حبجص ؾطفوري 

 ٔأنػرث ًو ـػصف ًهشاه وكال صيم ٔأيًضا ؤأنال تشع يتمح وكال صي فصيسة؛

 سػتدى  وكهتػاه يب اراضة اـىتة قصفة ضف اصاكدة اكاريا وضـ ا ًو رٔأيم اا

 ا  الاكرتاب تت تعيؽ نفته اًوكال وضف هباجصه ًلايئ واتاتـة الاس امتع ا 

 !فصيسة

 .س تانياًيو  حلـوافلة رٔأيس هززُت 

 

 حلًػا اًفػرتة فػتغ معيػقه نػومٍ  ضف ٔأكسو ٔأن حاًًيا هشا ه ا  ألمه اكن

 .يتـحين ٔأضحح اًوسادة ؿىل تػصٔأيس اـيي حىته يـانسين جتسي
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 "اصمي ج ا حنني"

 

 ..ؿااة حسيلة

 ..زحام

 ..ٔأظفال زصاخ

 ..ذصنت

 ..حلؿة ضوت

 ..اًزحام ؿىل اؿرتاضها تُحسي س يارات

 ؿػارِ  راػادي وسفيًطػا ٔأسػود ت عػاًل  ات اسػلةه كػري ثػساال تصتػسي فتاة

 ..ُاهرتئة داية وجبوارهاه اتبٓ ة س ي ارة اًيّسى تيسها متتم اًىت ه

 تحىني؟ اذاػػ ـ

 زسق ٔأوه ضػوهتا زسق اًـػاؾ ؤكنه انىتػار نؼصة ٌَـاؾ ت ؼص اكنال تصده ؾ

 ..اِلسدً  سؤايل فىصرُت ه تبٔاصها يحايل ٔأحس ول تحيكه ااا ظفوٍهتا

 اػ  تػصاين ل يهه تحػايل ل ًىاػاه وهجهػا ضف وزصدػاله ٔأااهمػا وكفاُل 

 !ألساس

 ..يه ترصخ

 ..وهجها يَعخ اًشفا  ٔأمحص

 ..تطمته يرتك اًىحي

 ..اًـ ىدوت مب فضة ٔأش حه ألمحص شـصها
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 :وتىتةه ؾصيظ حائط انحية تت ه

 .«يـانلنا اـوته اـوت»

 .«اًـحثية اـّسحية هش  سبهٔني .. س مئاُل »

 :اذشود ٔأاام زصداْل  مث

 !سبٔنتحص !تتمـونين؟ هيػػ 

 :اًرصاخ واضَاْل 

ـِ اق؛ ٔأحتاجػػ   اتاؿسيت؟ ٔأحس حٕلانن هي ًـ

 :وواضَال ارجتفاْل 

ـِ اق ٔأحتاج تتمـونين؟ هي ػػ  !ًـ

 يتػػريون اً ػػاسه ازدحاًاػػا ألاػػاه  ٔأنػػرث ٕاىل اجتهػػاْل  اًـػػساةل اػػ  واكًهارتػػة

 .ترصادها يحاًون وله هبا يطعساونه حوًها

 ..  جسوى دون ًى ه جسيس ا  انتداهها ًفال ّلاوًل  ٔأااهما وكفاُل 

 

 !استيلؼاُل 

 وٕاضاءهتاه اـهتاع ؤأساسهاه اًحاهتة تبًٔواهنا اًىئيحةه قصفيت ضفه ه ا ٔأان

 .جًسا ارافتة

 :دامئًا اصمي تلول اكنال فهىشا ؛اؿاجصً  احَمً  ٕال ذع يى  ؾ

ه سػ ينهتي  حدًػا حػؿ يه ةاٍاايػ ففػ  كتػوهتا اكنال همٌل اًىواتيس ٕان»

 ل هنايتػه تىػون كػس انهتػي  وٕانه ينهتػي  ل ٔلنػهه اذليل  اًنتوس هو اًواكؽ

 .«ؿَيه ُا  ي  ًىن اه تصضي ا
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 اػصت  ػٌل اذ ػني؛ اـػل ؿَمتػين اًػيت تػغه اصمي ٕاىل حلذ ني شـصُت 

 .رائـة كطت ا اكنال هي  وتشهصُت ه تشهصهتا هبا مجـتين ضسفة

 

 اًـثػور ضف ألاػي فلػسُت ه ٔأسػ حوؿني دام حبػ  وتـسه ألوىل ًيَت ا تـس

 !ل؟ ًٌِله حؿ اكنال ٔأهنا ػ ناُل  حىته ؿَهيا

 ًلضػػاء ه ػػاك ٕاىل ذهحػػال هػػي ٔأدري ٔأهػػ  ؾه إلسػػىنسرية ٕاىل اجتهػػاُل 

 ٔأحبػ  ن ػال ٔأمه اًلػاهصة خصػة ؾ  تـيًسا واس تجٌلم راحة ضف اًوكال تـظ

 .ٔأحس يفـهل ؾ اا فـَاْل  اًيت اًفتاة تغ ؾ 

 ٔأن ٔأمجػػي واػػاه ٌَملػػااصة يلػػودان واد ػػونه ٌَج ػػون يلػػودان فضػػولاً ٕان

 !اذة ٔأجي ا  الااصتم تىون

 ًيي؟ فتاة قصام ضف وكـاُل  حلًا هي

 .اًفضول ِلصد ٕانهه حدًا ًيس ل

 

 ٕال اعـػػم ٔأو الهػػي  ٔأتػػصك ؾ يػػواني ضف اًثلػػص؛ اسي ػػة ضف رائػػؽ اًشػػ تاء

 .ؾين رًغا ؾاا ٔأحب  ن اُل  ٕاًيهه ذهحاُل 

 ائػات تػني ؾاػا ٔأفػتش ن ػاله ؾاػا ٔأؾصفػه اػا ه فلػط هػشا «اصمي»

 .يوايًّا هبم ٔأًتل  اطي 

 اًشػػػهرية اًت اريػػة اـػػولت ٔأحػػػس ضف ن ػػاُل ه وحلًطػػسفةه يػػوم وذات

 !اصمي يه ٕاهناه كَي انتفظ قهتا؛ حىته حلٕلسىنسرية

 فتؼػاهصت ٔأااهمػا وكفػاُل  ثتػاظهتا؛ رمغ ثصاهئػا ؿػىل تسل االثتها اكنال

 .تـصفين ل تبهٔنا
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 !زساج ٔأان اصميهػػ 

 :تتبٔاَين ؤكهنا وكفاْل 

 !اــشرةػػ 

 :ًهفة ضف كَاُل 

ه إلفعػػار يل ٔأؿػػسِت  مثه اـػػ  كضػػيهِتا اًػػيت اٌَػػيةه زساج ٔأانه اػػصميػػػػ 

 !اًعاوةل ؿىل رساةل وتصهالِ 

 :جيي ا  اًصساةل ٔأدصجاُل 

 !تتشهصي ؟ هي.. يه هاػػ 

 ذػػسوا حيمػػص تلَػػق ؾ ػساا اكنػػال-ه كَػػياًل  تػوتصْت ه حلًوركػػة اػػصمي ٔأاتػىاْل 

 :كاًال مثه ظوية ـسةٍ  ومصتاْل  -اكٔلظفال

 .اـ  تـاىلػػ 

 :سبٍٔهتاه فارهة س يارة حنو اـَصَأب ٕاىل اـها ذهحاُل 

 !س يارتم؟ هش ػػ 

 :ٕايلد  ت ؼص ٔأن دون كاًال

 .تلَق له تـال نـمهػػ 

 .اـسي ة الايه ٔأحس ٕاىل اجته ا مثه اًت يارة رهح ا

ا اكن اـنن ـً  ؤأكػسهمم؛ إلسػىنسرية الػا ِ  ٔأشػهص ٔأحس ت يـ  وهاد ه رائ

 ًىػ  واًعَيػانه ٌَيػواننيني فلط اتموح اـنن هشا ٕاىل اصدول اكن فلسميًا

 .ٌَجميؽ اتاًحا ٔأضحح اًوكال اصور واؽ
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 .ُأنوثة ؤأنرثه ألوىل اـصة ا  جٌلًل  ٔأنرث اكنال ًىااه ضااتة اكنال

 :اؾتشرْت  مثه اًلهوة ا  فن اانً  ظَحاْل 

 .فلط اًحرية اشصه يلساون ل ه ا هأٓسفةػػ 

 :ذصىاُل 

 .اًىحول اساين ا  ًتالػػ 

 تـَحػػة ُتػػتفغ ٔأهنػػا لحؼػػاُل  تـػػساا سػػ ي ارة ًهػػا فبٔؾعيػػاُل ه اًلهػػوة جػػاءت

 :كاًال ًىااه جسائص

 . ٔأدد  لػػ 

 !تسد  ول اشص ترشب ل ًيي فتاة تـجحاُله

 :سبًٔتين

 إلسىنسرية؟ ٕاىل تم ٔأىت اطي ااػػ 

 :كَال تتَلائية

 .ه ا ٕاىل جفئال ًالس تجٌلم حاجة ضف ن ال ٔأكطس ؾ ِمه ٌَحح ػػ 

 :ردْت 

 !ًيي فتاة ؾ  ٌَحح  إلسىنسرية ٕاىل اًلاهصة ا  تتافصػػ 

 !جٌلًل  ٔأنرث اًلاهصة فتيات ٔأن ٔأػ 

 :كَاُل 

 .اـ  جًسا نخية ن الِ  ًلس ٔأشىصكه ٔأن فلط ٔأردُت ػػ 

 :ذصىاْل 

 تلطس ؟ نُحي ٔأي! اــشرةػػ 
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 :ٔأجداُل 

 ...اًصساةل إلفعاره وجدة اًطماله اًـ اقه يهًي فتاةػػ 

 :كاظـتين

 ُحتػ  واػ  ًىػ ه اـػنن ادتيار ٔأسبْٔت  رمبا ظحيـيًّاه ترصفًا اكن ًلسػػ 

 تػيه ادتػس َشاء تصيس تى  ؾ ٔأنم ٔأكطس اًشرص؛ ادتيار تتئ ؾ حؼمَ 

 يُشرتى ل فاذة الاتيه ٔأي أٓذش ؾ هشا تفهدماُل  ؤلنين اذةه َشاء ٔأردَت 

 .اجزس   

 :واضَال مث كهوهتاه فن ان ا  انهتاْل 

 ًولكَ  وألذريةه ألوىل ًيَيت اكنال ًلس عه ممت ة ٔأيًضا ٔأانه حلـ اس حةػػ 

 .ػ ؾ س ا  ؾؼمية رساةل ن اَل  إلسىنسريةه ٕاىل ؿسُت  اا

 مثه اًفػاتورة اً ػادل اػ  ظَحػاْل ه تلطػس  اػا ٔأفهػم ؾ ٔأنين يه لحؼاْل 

 :كاًال

 تـػس يػوم ه ه ػا اـتػادة زتونػة ٔأان صفتػمهمبـ سػـسُت  حػال ٔأي ؿىلػػ 

 فن ػػان تنسػػ ل ًإلسػػىنسرية واًشػػوق اذَ ػػني كَحػػمَ  ٕان اتػػاًءه اًـػػاَشة

 .كهوت ا

 :ًها كَاُل  تصحي ٔأن كدي

 !اـم اتطال وس ية ًـبٔي ٔأحتاجػػ 

 :كائة حلًصحيي ومهاْل  ؾين وهجها ٔأدارْت 

 .وداؿًا جتمـ اه اًطسفة َدعػػ 
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 ٔأنػين تفهػم ؾ وكهتػا إلسػىنسريةه ضف أٓدػص ايواً  ٌَمحيال اضعصرت يوهما

ق  .ؿاجص ًلاءٍ  ا  ٔأتـس هو ـا اًطسفةه ا  ٔأتـس هو ـا ٔأتشود

 وتفػصُّغ؛ وكػوة حيويػة ٔأنػرث ن ػاُل ه سػ  وات ثالث كدي هشا حسث ًلس

  ػاُل ن  اًوحػسةه هػش  ياُلظػ  َا  صيّ  يى  ؾ وحسي اًـيش كصرُت  تـساا

 .اصمي ادؾاْل  نٌل اذة ٔأشرتي

 

ه اـسي ػػة هػػورنيش ؿػػىل اتػػاءً  اًثاانػػة ضف اسػػتيلؼاُل  اًتػػايل اًيػػوم ضف

 حيايت؟ ضف ؤأفـي فـَاُل  ااذا ُأفىص فىناُل  اًححصه هواء ادتَت ين

 ٔأب ًسمة خيضؽ ُاتفىم ازنل ا  اًامثةله حس اًصوتني ا  ٔأنرث يشء ل

 اػػ  ٌَهػػصوب اًعػػصق ٔأكرصػػ ضف ٕال يفىػػصون ل ٔلدػػوة ؿاديػػةه ٔلم ِسػػىِّريه

 اٍدػصده كػصرت ؾ ػساا حػىته يؤذي ػا واًفصاغ كاتاًل  اـَي اكنه اـزنيل ادحمي

 واذياة ؿائَتم اؽ اذياة تني هحري ادتالف يوجس ل ٔأنرثه وحسة ضف وجستين

 .ضسرك ضف توحسة تشـص داال اا وحسك

 ٔأنػػين فؼ نػػاُل  اًيػػبٔسه اْسهػػا رضيحػػة ٌَدػػصد حػػىت ًىػػ ه اٍدػػصد ٔأردُت 

 جسػ  ٔأن انتشػفال ًىنػينه ؿػةاًعا كيود حعماُل  تـساا اذصية ٕاىل دصجاُل 

 اً فور هو دامئًا اٍدصد ورضيحةه رضيحة يشء ًلك وتـاسة؛ ػًَما ٔأشس اًيبٔس

 .يشء ه ا 

 جـَتػين اًػيت جشتتينه اًيت اًوحيسة اكنال اصمي رمبا اًححص؛ ٔأاام وكفاُل 

 ٌَشػـور تػيه ٔلجَهػا اػصمي ؾػ  ٔأحبػ  ؾ اذيػاةه ؾػ  واًصضا حلًلدول ٔأشـص

 اًػيت اًوحيسة ًىااه حلًى ري يل يسي  اًـاؾ ٔأن ٔأؤا  انأٔ  تساذًل؛ تصنته اطي

هشاه ًها حللات ان ٔأشـص جـَتين  .ؾاا حبثاُل  ًو
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 ضف ألذػػػرية اٌَػػػية تػػػغ اكنػػػاله اًـػػػاَشة ضف اـلهػػػي  ٕاىل وضػػػَاُل 

 .اصمي اؽ اتطال ظصيق ذَق تـس ٕال اًصحيي ؿسم ؿىل فـزااُل ه إلسىنسرية

 سػوداء كطػرية ت ػورة تػسيتص  اكنػال واً طػ ه اًـاَشة ضف يه وضَاْل 

 اـمػػّي اًلطػػري ثشػػـصها ظويػػيه ٔأسػػود اـعػػٍ   اػػؽ راػػادي وسفيًطػػا اٌَػػون

 اًػيت اًعحلػة متيػّي تتػ تعيؽ دعواهتػا اػ ه وحػسها ت اس ما تعصيلة اـطف 

 ختعػو هىػشاه اصاوكػة ؿػائة ٕاىل ت تتػُة  فتػاة اػ  ٔأنػرث تى  ؾه ٕاٍهيا تند 

 .اًواثلة اـتـاًية ت ؼصاهتاه ا َهم

ه كهوهتػا فن ان ظَحاْل ه حلٔلاس ؿَهيا جَت  ا اًيت اًعاوةل ؿىل جَتاْل 

 .حلًلصاءة وتسٔأت نتاحلً  ٔأدصجاْل  مث

 ٔأحػاوله تـيػس ا  ٔأاتتـها ن اله اًىتاب اْس كصاءة ٔأس تعؽ ؾ انين ا 

 ازػية ًٔلش ياء اً ؼص ٔأحة فبأن تـيسه ا  معًسا اً ؼص ٔأظيي رمبا ٔأوه فهمها

 .تـيسة اتافات ا 

هتػا اػ  اكرتتػاُل  ٔأن ٕاىله اػنين ا  ٔأُتصك وؾ ساؿة نط  اصْت  ه ظاٍو

 :ٕايلد  نؼصْت  مثه اًىتاب فبٔكَلاْل 

 .اًيوم كسوام توكـاُل ! زساج ٔأهاًل ػػ 

 :تصدد ضف كَاُل 

 .اًلاهصة ٕاىل سبٔؾود فلطه ٔلودؿمِ  جئاُل ػػ 

 :كاًال

 ؾػ  ُأجيػة ٔأن كدػي تصحػي ً  ًىنمَ ه حلًا ًتودؾين جئاَل  ًلسه نـمػػ 

 .ه مَ ذ ضف اًـاًلة ألس ئة
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 :اين رًدا تنتؼص ٔأن دون واضَاْل 

 يػصاين ًػ  رسػص اؽ اذسي  ٕاىل اذاجة َأاّسِ  ضف فبأنه ّلؼوظ ٔأنالػػ 

 .ٔأدصى اصة

 :فواضَاْل ه حلًـىس تؼاهصُت  ًىنين كَيه ضف تلطةٍ  شـصُت 

 اًتواضػي ُتػاول ل ؤأن ٔأدصىه اصة تتبًٔين ل ٔأن َشط ع سبٔحيكػػ 

 اتفلنا؟ه اـ 

 

 ٔأكػوى اػ ًل رسػص اػؽ ٌَحػسي  حاجهتػا ًصمبا ًى ه اًصفظ ٔأريس ن اُل 

 .ًها اًشريص احتيايج ا 

 ضف ٔأؿػيش ٔأنػين ألاػص ضف اػا ه زساجه   ًيػي فتػاة ًتػال حت  ًاهػػ 

 .فلط الاكتطادية اـنسة ضف ٕال يفىص له يبٔى ل ِلدؽ ههاصفد  ِلدؽ

 جَهَػَصْت  تـػساا ن ػسا ٕاىل ٔأيم اػؽ رحَػال مثه ه ػا س  وات ؾرش ؾشال

 تىػ  ؾه حلدحػمي ٔأشػ حه اكنػال ٔأيم اػؽ اذيػاة ظفوًيته اكنال ن سا وضف ٔأيب؛

 اكنػال ٔأهنا اًفصق ًى ه ٔأيب جَهََصْت  نٌل جَهََصتيْن اًعائةه ثصوهتا ضف ٕال تفىص ٔأيم

 .واحس سل  ُتال اـ  تـيش

 مي ػػؽ له ادػػنس مي ػػؽ ل ِلدػػؽه متاًاػػا افتػػوح ِلدػػؽٍ  ضف اػػصاهليت كضػػياُل 

ه هتػمت ؾ ذع ورمغه هػشا ه تـػصف ٔأيم اكنػال هإلداان حىت مي ؽ له اشص

 :ٔأحياانً  تلول اكنال تي

 .«تفـَي ه اا واصكِ  يـصف ل ٔأن ألمه»

 وكال صيه هي س  واته س حؽ انش يب يتطي ؾ اطي هشا حىت! واصي

 !لتنته حيسث ـا ًالس امتع ألساس ا 



 ؤسلنَّينتهيَّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ٔ99 
 

 ٔأرفػػظ ن ػػال ٔأنػػين ٌَلصاتػػة واـثػػريه ٔأيم اػػؽظػػوية  سػػ  وات كضػػياُل 

 نشبُٔت  اطي افدؽ كمي ا  ٔأو ؾصوتيت ا  ثضء ٔأحتفغ اـفتوحةه كاتاًـال

 ن ػسا ضف اذيػاة اًـاظفيػةه اًـالكػات تلػويين تىػ  ؾ ًىػ ه ٔأؾصف ل ؿَيه؛

 .ًإلسىنسرية ؾين رًغا  يندياناكان وكَي ؾلًل ًى ه رائـة

 اًـ رصػية تيننػا؛ اـتافات تزداد ثصوهتا تضرم واؽه ٔأيم ثصوة تضرماْل 

 فَتػعينية واحػسة ضػسيلة ٕال صي يى  ؾ ألضي ؾصتية ؤلنينه اؤـة أأيضً 

ػو ُتفؼػ  ٔأجعمػا يله وألدػال ألم مبثاتػة اكنػال ه"نػوال" تسؾ   ثشػلكٍ - ًو

ػػ رقحػػيت ٔأجعحهتػػا ٕاًيػػهه ٔأندػػ  اطي اًـػػصيب افدػػؽ كػػمي ؿػػىل -ثتػػ يط  ضف ةاـَُحد

 .فَتعني ٕاىل اًـودة ضف رقحهتا تش حه ٔلهناه ارص ٕاىل اًـودة

 اكنػػاله ٔأيب حلتطػػال تفاجػػبُٔت ه حلدااـػػة الاًتحػػاق كدػػي اػػا ٕاجػػازة وضف

 اًـىػس ؿػىل حزنه ٔأو ؾتاب اشاؾص ٔأي ل ٔأه  ؾ ٔأتوكـهاه ؾ قصيحة افاجبٔة

 ؾ ارصػه ٕاىل ٌَـػودة ٔأيب دؿاين ات ة؛ ٔأنين ًشـور اذاجة ٔأاس ضف ن ال ًلس

 تنتؼػص اكنػال ٔأهنا شـصته اًـىس ؿىله فـي رد ٔأي ٔأيم ا  ٔأجس وؾ ٔأتصدد

 سػوى اًـػودة اػ  مي ـػين حليل  ؿائق ه اك يى  ؾ زا ه انش اًفصضة هش 

 .دراس يت

 ٔأن كتػوة يـصفون ل اًوداع ؾ  يتحسثون اطي  نوال؛ ضسيليت ودؾاُل 

 نتَتليػا ًػ  ٔأنىػٌل يؤنػس تساذَىٌل اا ويشء اـعار ضف اًوحيس ضسيلم تودع

 .ٔأدصى اصة

 وشػوارؾها هبواهئػا نسريةإلسػى ه يتضػاؾ  ـرصػ اذ ني اكن اًعائصة ضف

ػو ؾلػًل ؾػ  تِلػة ؾ اًػيت تغ اًعيحة اًوجو  وذهص هتاه  ونػس ٌَحؼػةه ًو

 .ٔأيم سفص تـس جفبٔة تفىم اطي ألزسة
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 ؾ انتؼاريه ضف ٔأيب اكن اًـصبه جصج اعار ٔأرض ؿىل دعوايت ٔأوىل ضف

 .ٔأيب ًيتلرّي  اكفية تى  ؾ ؾوامالٔ  تغ هاًصجي هشا يتلري

 حيػايته ؾػ  ينيتػبًٔ اكنه ٔأيم ؾ  يتبًٔين ؾ لدالهاس ت  ذري اس تلدَين

 ٔأيمه اػػؽ كضػػيهتا اًػػيت اذيػػاة نػػتغ متاًاػػا حلردة ن ػػسا ضف اذيػػاة ٔأن فبٔذ تػػه

 ؛ورديػة ٔأحالًاػا ٔأرْس فدػسٔأُت  اًحػاردةه اذيػاة تغ ا  حللنزؿاج ٔأيب تؼاهص

 ًىػ  ٔأيب؛ حلهػامتم سبٔشـص ألكي ؿىله ؿائة صي س يىونه وحسي ٔأتل  ً 

 .ارص ضف اذياة ا  شهصي  تـس ٔأحاليم ُتعمال اا زسؿان

 !فلط اصاٍت  ثالث ٕال تـبئب ٔأًتقِ  ؾ ٔأنين ختيي

 كايػػة ضف ٔأاػػص واصفء ألزسة حػػؿ ؤكن ٔأضػػاتتينه هحػػرية ٔأاػػي ديحػػة

 .اًطـوتة

 وذػالل اًه سسػةه درسػاُل  اراضػةه ادااـػات حٕلحسى تـسها اًتحلاُل 

 اكنه ؿاظفية ؿالكات ٔأي ٔأتين له اًلسمي ؾهسي ؿىل ن ال ادااـة س  وات

 .ٔأيب ونفوذ كوة يـصف ازيؽه ألساس ا  خيشوين ازيؽ

 سػوى ٔأؾػصف ل كويةه ؿائة ً ا فَيس ٔليبه ٔأيم جهص زس ٔأؾصف ٔأه  ؾ

 وحػسة يػؤانس ضػلري ظفػي ل اكن اطي اًلفري حىته اًـمي ضف ورفلائه يبأٔ 

 انػش اًـمػي تػصك ٔأنه فبٔذ ين ؾ ه ٔأيب سبًٔاُل ه ٔأجس  ؾ ؿسُت  ؾ ساا ظفوًيت

 .ظوية فرتة

 اـػه زاد رمبػاه ارصػ ؾػ  ن ػسا اػ  نثرًيا حللحتياج شـوري خيتَ  ؾ

 ضف لجػئ فبٔنال تلميتم وتشـصك ُتتويم ركـة جتس ؾ ٕان فلط؛ اريحة شـور

 اػؽ واًتواضػي اصراسػة اػ  ٔأنرث يشء ل حيايته اكنال هىشا ألوظانه ه

 ؾ ونفػوذ  سػَعته ل ٔأيب نولٔ  ًىػ  ادااـػةه ضف دفـػيت ٔأضػلص ن ال نواله
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 ٔأن شػـور اًلصيحػة؛ اًتحفؼػات تػغ زس ٔأفهم ؾ اينه الاكرتاب ٔأحس حياول

 اؾتػسُت ه حلٔلسػوأٔ  ٔأشػـص ن ػال ًىنػينه سػ ّ ِ  اـػم اًتـااػي يتج ة اًـاؾ

 .اًتريفة اذياة تغ واؾتست ألاص

 ختتَ  ؾ س  وات مخس اـهه اًـمي ٔأيب ا  ظَحاُل  دراس يت هناية تـس

 اـػػل ٔأؾػػصف ؾه ٔلزسة الاحتيػػاج اػػ  سػػ  واته ٔأيم اػػؽ كريهػػا ؾػػ  نثػػرًيا

اكاو ٔأًحري اًـؼمي يلول اصفء؛
25
: 

 ًـ ػػاقٍ  اذاجػػة ٔأَاػػّسِ  ضف اكن رسػػٌص  ينتحػػص ٔأن اًخرشػػية ؿػػىل ؿػػارٌ »

 .«ظويي

 اً فصػ؛ حلـػصض ٔأشػـص تػسٔأت وؾ ػسها اـػهه اًـمػي فىصة ٔأيب ؿارض

 واػا ٔأق اهػا اػا والألاػ الػ ةه ضف يـيشػان وحيػايت وكَػي كرٍصػ ضف ٔأؿيش

 .حياتم ذؼات يشاروم ا  اـهه ختصج ا  جتس ؾ ٕان ٔأردطها

 وانتفيػػاُل  ٔأيمه وتػػني تيػػين اًوضػػي انلعػػؽ نفصػػه اػػؽ ٔأُتػػسث تػػسٔأُت 

 ضف اكنػػاله فَتػعني ٕاىل تـودهتػػا نػوال ٔأذ تػػين يػوم وذات ؛نػػوال تطػسيليت

  ػسؾ  تػه شـصُت  مبا نوال تشـص ل ٔأن هو ٔأرجو  ن ال اا ًى  اًتـادةه كاية

 .ؾوديت

 

                                                           
ٕ٘
, جزائري فرنسً وروائً وصحفً مسرحً وكاتب وجودي فٌلسوؾ: كامو ألبٌر 

 العالمٌة الحرب فً واجد بعام   مولده بعد ُقتل سًفرن ألب 9ٖٔٔ نوفمبر 7 فً بالجزائر ولد
, الفلسفة قسم اآلداب كلٌة من" كامو ألبٌر" تخرج, بالصمم مصابة إسبانٌة وأم األولى
 للفوز فلسفته أهلته وقد" التمرد"و" العبثٌة" هما رئٌسٌتٌن فكرتٌن على قائمة فلسفته وكانت
ن أصؽر فكان" لألدب نوبل" بجائزة ًَّ , ألُدباءا من نالها م   فً بـفرنسا مرور حادث فً توف

 .9ٙٓٔ ٌناٌر ٗ
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 ااػاه ٔأؿػاين اًػيت الاضػعصاحلت وؾػ  اـػ  حيسث ؾٌل نوال اؽ ُتسثاُل 

ػػال نفصػػه ظحيػػة جػػز رة فنطػػحتين  حػػازم" يػػسؾ  نفتػػ يًّا ظحيدًػػا يل رذسد

 ٔأهػمت ؾ ًىنػين ؾ ػهه ٔأذ هتػا ارصػ اػ  ًهػا كسمية ضسيلة ٔأن كاًال"ه ًحية

 .ت طيحهتا

 اتىصرة قتيالا تـمَيات ْسـال اذوار هشا ا  شهصي  وتـس يوم وذات

 ؾ ًىاػا تػـ وال فاتطػَاُل ه اتعصفػة ووديػة ؾطاحلت ظصف ا  فَتعني ضف

 وضف؛ يػواني ـػسة اًفيتػ حوك اوكؽ ؿىل حتاهبا تفتح وؾ ـنـايته تت تِجة

 ًلػػػسه نـػػػ  انشػػػورات اًشرطػػػية ضػػػفحهتا ؿػػػىل كػػػصٔأُت  اًثاًػػػ ه اًيػػػوم

 اـلاواػة حػصاكت تػني اـت دصة الاقتيال معَيات ٕاحسى ضف نوال استشهسْت 

 حيػايته ضف اًثاًثػة اًعـ ػة مبثاتػة استشػهادها ذ  اكنه اٍهيودية واًـطاحلت

 .اًىدري ازيي وظين رحي فلس

 هػشا ؾػ  اـػ  اذػسي  يػصفظ اكن تػي اهامتًااه يحسِ  ؾ ٔأيب ؿؿ وؾ ساا

 .ألاص

 

 ٔأاػػام اًؼهػػور يػػبٔى اطي ذاك- ألنيػػق اذػػزن اػػ  ٔأشػػهص مختػػة وتـػػس

 الاحتيػاج اكن -ألسػاس اػ  حيػايت ضف هلػم وجػود ل اطي  ٔأًوئمه اً اس

 .ٕاًيه ٔأذهة ا  ذري هو" ًحية حازم" اكن وحيااه يزتايس

 فدـػسه اـَـػون الاحتيػاج ًىنػهه مبصيضػة ظحيػة ؿالكػة ؿالكت ا تسٔأت

 ٔأي حػازم يـِعػين ؾه ٔأنػرث ؿالكت ػا وتـملػال ٔأنػرث تواضػَ ا جَتػة ا  ٔأنرث

 ٔأراد فامي جنح وكسه اطهين اًهسوء ٕاىل جٔأحتا ٔأنين كال فلطه ٔأدوية ٔأو تلاريص

 .اً فص اًهسوء ه يل يوفص ٔأن واس تعاع
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ـًا ضسيلًا ٔأضحح  يػويمه تفاضيي ؾ  يتبًٔين يومه ه اـ  يتحسثه رائ

 ؿىل تـصفال فلس ٔأزسة؛ اًال ا  ٔأزسة خيَق وجسته اينه ٔأضياًل  جزًءا ٔأضحح

 ألوىل ٌَمػصةه اذػة اشػاؾص ه ل أُه  ن ال اامه جزًءا ؤأضححال ٔأزسته

 سػػـادتم ؿػػىل خيػػاف ٔأن تػػمه وػػمت ٔأن ٔأحػػسمهه حيحػػم ٔأن اـػػل ؾصفػػاُل 

 ن ػال اػا ه ٔأؾعػاين فَلػسه ووافلػاُل ه اًػزواج ؿًلد  ؾصض حىت وحياتمه

 .ٔأحتاجه

 :كول ا  ٔأنرث ل النـة ٔأس حاب وله اًزواج ٔأيب رفظ ًى 

 .«ل ٔأضي ل اًفىت هشا» -

 يخػين ل اـػال اـػال؟ ؟ؿائَت ػا ٔأيػ  جػشوران؟ ٔأيػ  ٔأيب   وحن » -

 ؾػ  يـوضػ ا ل اـاله ؾ ا يتبٔل ا  يوجس وله اـال ه صي ا حن ه ٔأزسة

 !«وكَوت ا اشاؾصان فصاكات

 .يب التطال ّلاوةل ا  حازم حشر تيه اًمم هشا جلك ٔأيب ومت ؾ

 

 فىػصة راودت ػا حػىته اذيػاة سػ حي ه ؾػين كعؽه انفصاد ًّ  جس ًا ِؾشاُل 

ه حػازم اػؽ اًتواضػي اسػ تعـال كسمي هات  ظصيق وؾ ه ن سا ٕاىل اًهصوب

ه ه ػاك ٕاىل حػازم اػؽ هصتػال وحلًفـػيه اؤكتًػا ديب ٕاىل اًهػصوب ؿػىل واتفلنا

ه ه ػاك سػ  زتوج وٕال اوافلتػه وظَحػاُل  تػه فاتطػَاُل  حلٔلاصه ٔأيب ؿؿ حلًعحؽ

 .وهجي  ضف اًهات  ٔأكَق ًىنه

 يَمػس تػبٔن ًصجػيٍ  فهيػا ٔأْسػح اًػيت ألوىل اـػصة تػغ اكنػاله ًية حىت

 .يُشرتى ل واذةه الاحتياج يـوض ل اـال ٕان جتسي؛
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 ٔأيب اػ  جصسػاةل تفاجػبُٔت ه حػازم اػؽ اًصائـػة حيايت ا  ٔأشهص ثالثة تـس

 اطػسواة ن ػاله حازم تطححة ؤأان يل جنت ية الاظؽ اكنال اًفيت حوكه ؿ 

 تتطويصان؟ كام اطي وَا  ؿَهيا؟ حطي هي 

 نوانػا ةفػفُلص  هّيِ ًػا ألاص يى  ؾه صحلٔلا ؿالكته ٔأنىص اطي حازم سبًٔال

 !اصاكدة

 :نًطا فلاله حسث اا ٔلفهم تبئب اتطَاُل 

 ًػ  اًفضػيحةه وتني واـال زواجىٌل تني يتاواين تصافلي ه اطي» -

 «.ؿاهصة   داائمِ  ا  ٔأَشب ؤأان ٕال كَيًل  يُشفَ 

 

ا؛ واهنصُت  وهجه ؿىل ضفـتهه ٔأذرًيا اؿرتف اطي حازم واهجاُل  ـً  جصر وج

 واصي ؿػىل اًضػلط ٔأجػي اػ  هػشا فـي ؤأنهه ٔلزسته يش تاق تبٔنه ذع يل

 ًىػ ه يل حلًنتػ حة خسيًفػا ا ًرا اكنه ارص ٕاىل واًـودة حلًزواج ً ا واًتٌلح

 .اتتَـته يلوًون نٌل ٔأوه تلدَته هو ٕال وظ ًا ٔأاغ ل ٔأضححاُل  ٔلنين

 اًػصد اكن اػا زسؿانه ٔأيب فـي رد انتؼار ضف اذادث هشا ؿىل شهص اص

 فتحػاله اًحػاب جػصس رن نيتان ا  ألول اًيوم اًطحاح فف  كتوة؛ ٔأشس

 اػ  زصدػاُل ه ضػور ٍلوؿػة تساذهل واكن فتحته هحرًياه اؼصوفًا ٔلجس اًحاب

 اػؽه داػاهئم ضف كػاركون ومه حػازم ٔلهػي ضػوًرا اكنػال فلػسه اًطور ثشاؿة

 :ضلري خبط اىتوتة رساةل

 «الٓن اًتفاوض ميىن ا»
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 اكنه يػػصمحين فػػؿ حػػازم ٔأاػػاه اراضػػة تعصيلتػػه هحلػػ اسػػرتد ًلػػس ٔأيب

 اًرضػػب إلهانػػةه تػػني اػػاه ْلتَفػػة تعصيلػػة يػػوم ه اػػين ينػػتلمه يـػػشتين

 .والاقتطاب

 ًىنػهه حنػ  وكتَ ػا ٕاًي ػا ًتػافص ٔأيب كَػة ضف اوجػودة اًصمحػة اكنال ًو

 ٔأنػػرث حػػازم اػػؽ وحيػػايته دعػػص ضف حػػازم حفيػػاةه تـضػػ ا نلتػػي ٔأن ادتػػار

 ..دعورة

 ٕاىل ؿػسُت  ٕان واػاه ارصػ ٕاىل فـػسُت ه حػازم حجمي ا  وباًهص  كصرُت 

 .ديب ضف حازم مبلتي ؿَماُل  وتـسها حبخصه ٔأيب ٔأاص حىت إلسىنسرية

ه قػصفيت ضف اكاػي ؿػامه زساج   تتريػي ممػا ٔأكسػ فاذياةه تتـجة ل

 .جًسا كاس يةه اـ  كاس ية اذياة

 دػصٔأر  ؤكنه اذوادث هش  ه ؿىل اًتام اًطمال هو اًلصية اًضء

 ج وتػه فاجبئن ًى ه ٔليب ابٔساوية هناية توكـاُل  إلنتان؛ هو ألرض ضف اا

 حلًفـػي وتزوجػاله اـهمني ٔأضسكائه ٔأحس اج  ا  اًزواج ؿىل ٔأج ين ؾ ساا

 ".ّلصوس اٍهتايم" اصوةل رجال ٔأمه ٔأحس اج " اٍهتايم راحج" ا 

 انأٔ ه حيػايت تضػء نػور ظاكػة رمبػا اًػزواج هشا ٔأن ػ ناُل  ٔأانه اتىي ة

ه واًـرشػي  ثاًػ اً  ؿػايم تـػس ٔأمتمػاُل  ٔأهػ  ؾه ألحساث هش  ه ا  ٔأضلص

 الطػوب ٕال هو اا وراحجه اواهجته يت تعيؽ ٔأحس ول كاتي ٔأيبه هتمت ل ٔأيم

 قيػاب ٔأن ػ نػاُل ه اـػ  يتػ دتؽ ل حػىت ٔأنػه ٔأشػـص ن ال متاًااه ا ًل ؿَيه

ه يػةذهور ايػول تػبٔن يل اؿػرتف اًوكػال اػصور واؽ ًى  اًتخةه هو اذة

 .ثترصية ذصىاُل  حلًعحؽ
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ه ارصػػػ ضف انهتػػػي  ٔلب واحتيػػػايجه ن ػػػسا ضف كػػػاب ٔلم احتيػػػايج 

 !ديب ضف ذؿ ُتول الاس تلصار وحؿه فَتعني ضف اقتيي ًطسيق احتيايج

ه جيػػس رفيػػق مبثاتػػة اكن ألكػػي ؿػػىله اتػػ تلصة حيػػاة راحج اػػؽ كضػػياُل 

 دوض ا  انؽا ل ًى ه سفيئة ازرية حياة اكنال ٌَىواكينيه ٕاداانه انتشفال

 حياة نواضيه وواصي واص  ً ا يرصفها اًيت ألاوال ؿىل نـيش ن اه اًتجصتة

 .شل  تاله اـل تال اًصفاهية

 ميػّي  اػاه واًضـ  ٌَتـاسة ارفيلً  اكن تيه ضسيق ا  ٔأنرث راحج يل تسا

 اضػػعصاحلته اػػ  يـػػاين اكن حللحتيػػاج شػػـور  اػػ  اًػػصمغ وؿػػىل ٔأنػػه ؾػػين

 .ادنت ية

 :اناس حة ٔأي دون راحج كاله اًىواكيني نتـاظ  ان  يوم وذات

 رًغا وضـال فصوض ٍلوؿة ا  خنتار ٕان اه اصمي   ْلريي  ًت  ا» -

 وا ه يزتوجه وا ه يصافله ا  لدتار ْلرًيا إلنتان اكن ًوه اذياة ضف ؾ ا

 وؿائَتػه؛ اوظ ه لدتار ق يًّاه ٔأو فلرًيا يىون ٔأن لدتار اـهه حياته يلض

 هػو ألؿىل ا  ً ا ي ؼص اطي ٕاند ه ألرض ؿىل حصية له اذصية نتومه حن 

 مثه ؤأضوً ا وؾصكنا د نتناه حيات ا تفاضيي حيسد ا  هوه حيات ا خيتار ا 

 .وادحمي اًفصدوس تني درااية جااية اٌَـحة خيمت

 ت اكشػالِ  وًوه تنتؼصمه اًفصدوس ٔأن ٔلكتموا اـتَمني اؽ ُتسثالِ  ًو

 ٌَهيوده ألضًل اـوظ  يه اد ةه االذمه اد ة ٔأن ـوكِ ٔلكن اـت يحيني اؽ

 ا ػري خسيػ  ٔأاػص تنتؼػص ه اًفػصدوس ٔأن ٔأيًضا يؤا  حلًحـ  يؤا  ا  ه

 ويلول ٔأحسمه يبئت مث اًتريفة؟ اصرااا هش  ه مَ ًِ  هشا؟ ه مَ ًِ  ٌَترصية؛

 .«والٔن  ألؾؼم جس ه يه تي! إلنتان االذ ألرض ٔأن
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دة  ٌلت  ٔأن أٓانػاُل ه تـيتػة حلئتػة حياة كضي ا راحجه ا  ضفـتين اسوي

 تـػس راحج اػات اًلػسر؛ ٔأاام إلميان يتلط واكًـادة ًى ه اين انتفال اذياة

 كضػياُل ه إلداان ًـالج اطحة ضف ٔأيب ؤأودؾينه اًىواكيني ا  زائس  جصؿة

 .اذياة يل ترتنه ؾ راحج حىته إلداان ا  تـافيال حىت اكااًل  ؿاًاا فهيا

 ًتعمػن ؿػادت ارصػه ٕاىل ٔأيم تـػودة ؿَمال اـطحةه ا  ستؿ تـساا

 ؿػادت ٕاهنػا تػي هػشاه ػ نػاُل  ؾ ػساا خسيفػة ن ػاُل  ومكه اًوحيػسة اتنهتا ؿىل

 قيػاب تـػس يَتليػان ألوىل ٌوَمػصةه ٔأيب اػؽ اـتـَلػة اذتاحلت تـظ ًتطف 

 .ؿاًاا ؾرش ٔأرتـة

 ارجحلرػ ضػوهتا ٔأْسػؽ يواػان ؾػينه تتبٔل وؾه ٔأس تلدَها ؾه ٔأيم جاءت

 ؾػين تِلػة ؾ ؤكهنػاه تفـػي ؾ ًىاا ؿًلد  ًتعمن قصفيت س تسذي ٔأهنا ؤأػ 

 !ا اًل  س  وات مثان ا  ٔأنرث

 ألوىل ٌوَمػصةه هلػٌل خفصجػاُل ه ارػارج ضف ؤأيم ٔأيب ضػوت ْسـال ٔأذرًيا

 .ظفوًيت انش هبٌل ٔأجدؽ

ه اً حيػػي جتػػسي واػػ  اؼهػػصي اػػ  خسػػصت حػػىت ٔأيم رٔأتػػين ٕان اػػا

 ًح ػان ٕاىل ذهايب ظَحال ٔأهنا حىته اًتواد ضف لاركةاً وؾيين وهجي  وذسوب

 اػ  ؿػست ؾ ػساا حػىت يل ي ؼػص ؾ اطي هػشا- ؤأيبه جتميي معَية وٕاجصاء

 .اًفور ؿىل وافلها -اـتتشف 
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 :وجوههم ضف زصداُل 

 ٔأشػس ينٔأمهَػامت حػسث؛ فامي اًتخة ٔأنامت حسثه فامي اًتخة ٔأنامت» -

 يل ْسحامته اــيش ية حلوطف ثتطأٔ  فوق اًشرطية اطاذىٌل وضـامته ٕاهٌلل

 ضفه ٔأاػصنٌل ي فضػح ل يك زًسا ٔأفـػهل اػا ه يحلػ  ٔأن ؿػىل اـُعَلػة حلذصية

ه اًوحيػس اًصكيػة هو ػ ٔأن ونتيامته ً ا واصاكدهتم اً اس ختشون حياتىٌل

 .اًتخة ٔأنامت

 ٔأريػس  اػا وهه فتػاة ٔأي تد ػا  اػا ه صي ي لطػين؟ اػاذا نينتتػبٔل

ةه ل ًى  ؛ثتهوةل َشائه ٔأس تعيؽه فوًرا ؿَية اذطول ٔأس تعيؽ  ل ٔأش ياء ثَمد

 ل اذػة يُشػرتى ل اًوده تُشرتى ل اًعمبٔنينة يُشرتىه ل اصفءه تُشرتى

 .يُشرتى

 حتػاب ضف تػتَرص حػاجيت تىػ  ؾه ألز ء هش  ًلك ٔأحتاج ٔأه  ؾ

 هػيه ٕاًيػه ٔأدػبٔ  ظويػي ؾ ػاقه فلط اذة ٔأردُت ه فارهة س يارة ٔأوه ت يك

 حلؼ اًشػـور؟ هػشا َشاء ميىنين هي ه حلٔلاان ٔأشـص ٔأن ٔأردُت  مون؟تفه

 هيػ ه ٔأجيحػوا اذػة؟ يخيػؽ اطي َاػ  اذة؟ ؿىل ٔأحطي هي  وينٔأجيح

ه واـشػاؾص اًـواظػ ه اً خية اًتااية ألش ياءه ألش ياء هش  ا ي نشرتي

 «اذة؟ نشرتي هي 

 مثه ايئٔأشػ ي ومجـػاُل ه اـىتة ا  خفصجاُل ه  ٌليت ا  وخسصوا ذصىوا

 .اًلاهصة ٕاىل ذهحاُل 

 انػه ٔأشػرتي ـػ  حاجػة ضف ن ػال ًىنػينه ه ػاك وهجػيت ٔأؾػصف ٔأه  ؾ

 .اذة
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 ؾصفػاُل  يله افػاورة حلًلصفػة تلمي اكنال ضسيلة ؿىل تـصفاُل  اًفنسق وضف

 ٔأنػين فبٔذ هتػاه اًعائة ألاوال ٔأحصاب اًتادة رقحات ٕارضاء ؿىل تـمي ٔأهنا

 .اًـصب ٌَزحلئ  حلًنت حة مثي ة ًلمة ٔأنين وكاًاله تـشرييت ًزال اا

 حلرػػصوج وؿػػسهتاه اذػػة ؾػػ  ٌَححػػ  رحَػػيت ضف اختشتػػه قصيػػة كػػصار

 وافلػاْل  ٔأذػرًياه ٔأفـػي فػامي ٌَحؼػة ٔأفىػص ؾه اًلصاتة كاية ضف ٔأ ًاا اكناله اـها

ه اًـمػي ظحيـػة ؾ  اًهااة اــَواات تحـظ ٔأذ تين تـساا اـها ارصوج ؿىل

 :ألمه واًلاؿسة

 «.اًزتون وقصائز احتياجات ه تصيض ٔأن»

 ٔأاػػايم جيَػس اـػه ذهحػاُل  اطي واًوحيػس ألول فػاًزتون ألسػ  واػؽ

 اػا ؿالكتػني تـػس هيػ  يتػبٔل ذه ه وضفه اًتريفة اًلطة هش  ويتمؽ الٓن

 تـشرييت؟ ًزال

ه ضػيق ْسيػم اعاط جنرة قشاء ٔأاتغ ٔأانه ضسيل    دياع ّلسود

 اـ ػوي اًتػائي مبصور تتمح اًيت اًثلوب ًوجود حلٕلجناب يل يتمح حصيح

 هػش  حلٕلجنػابه ٔأو ذاضػة معَيػة حٕلجػصاء ٕال يدزق ً  اًلشاء وهشا ذالله

 ٔأو اًـمَيػػات تـػػظ ٕاجػػصاء ضف ٔأيًضػػا واذػػي ضػػيق اًػػص  ٔأن ٕاىل حلٕلضػػافة

 .واًـلاكري اذل  اس تزسام

 إلسػىنسريةه ٕاىل اًـػودة وكصرت ظصيل  ؾ  ؿست ـاذا تتبًٔين حلًعحؽ

 ؾػٌل تححػ  ن ػاَل  ًلػس تختػاظة يل؛ ػ ؾ ػس اػ  رسػاةل ٔأناَل  ن اَل  وهي 

 ن اَل ه ٌَهاوية يسفـ ا اطي ذاك الاحتياج ًىنه ؿاهصة ًتاله اذةه ٔأحب 

 ه ؾػ  ت اًزػاْل  اًػيت ؤأان يبه واًتلياَل ه ٔأااهما وتحيك تاار ااصٔأة َشاء تصيس
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 يححػ  اكن انا ه ًية ضف اـم وجستهه اذة ؾ  اًحح  سخيي ضف يشء

 .فهيا هسفه ؾ 

 ن ػػاله اًلػػسر ًىنػػه ارعػػورة كايػػة ضف اكنػػال سػػَىناها اًػػيت اًعػػصق

 ون ػػاَل ه واًعمبٔنينػػة ألاػػان شػػـور سػػخيي ضف جبتػػسي ٌَتضػػحية اتػػ تـسة

 اذيػاة كاسػ ية ٔأًيتػاْل  ظويػيه ؾ ػاق سػخيي ضف متػغ اا ه صفؽ ات تـًسا

 !اًهشاشة؟ تتغ جتـَ ا واًيت اذة ًرشاء تسفـ ا اًيت تغ

ه زساج   اـػم حلذػة شػـصت ألوىل ٌوَمػصة ينٔلنػ كصاري ؾ  ؿست

 ٕاىل ؿػػست فدـػػساا ٔأختيػػي؛ ممػػا ؤأمعػػق ٔأضػػـة اكنػػال اٌَػػية تػػغ ًىػػ 

 ٔأهػػون ٔأن ٔأريػػس ل شػػسيسة وتختػاظة ٔلنػػينه اًػػص  ٕازاةل كػػصرُت  إلسػىنسرية

 ٔأن ٔأريػس ل ًىنػينه ألاواػة ًشػـور ُتتػاج ااصٔأة ه ٔأت ايئه تـاسة ضف سخدًا

 واهدمػاُل  فـَاُل  ًوو هبمه والاؾت اء ؿَهيم اذفاظ ٔأس تعيؽ ً  اـ ه ٔأؿشهبم

ه ٔأجنػح ًػ  ؟هوْلاًحػ كتػوته اػ  ٔأمحػهيم هيػ  اًـاؾ؟ ا  ٔأمحهيم فىي  هبم

 ٔأريػس له ٔأاننيػة ًتػال ٔلنػين اًص  ٔأًزاُل  ألتسي؛ شلاهئم ضف سخدًا ٔأهون ًو 

 ضف ؿانػال نػٌل ُأهمػمه تـػشتاْل  نػٌل يتـػشتون ل يك جصاهحمه ضف سخدًا ٔأهون ٔأن

 .اذياة وا  نفص ا  ؿَهيم ٔأدش ٔلنين حلًـسم ؿَهيم حمكال اهحياهت

 

 ..ذهص هتا ا  اصمي ؿادت مث
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 ضف هػشا ه ؿاًاػاه واًـرشػي  ارااتػة تت ػاوز ؾ فتاة ؿىل اص هشا ه

 !اذة جتس ٔأن ٔأاانهيا ٔأكص اكنال فتاة ضسر

 :كاًال نفتها ضف يضيق اا ٔأهنال ٔأن تـس

 اـػم اًتواضػي ٔأسػ تعيؽ ًػ  ألسػ  اؽو  ًىنينه زساج   رائؽ ٔأنالػػ 

 اًلػسر هبػشا ً ىتػِ   اـػسودةه ساؿات ضف اًى ري يل كسااْل  ًلس ٔأدصىه اصة

تحل اًحـيسةه اـودة ا   واثلػة ٕاًيػم احتجػاُل   ػٌل احتيػاجه ِلصد ؿالكت ا  ًو

 اًتواضػي دع ًىػ ه سػ ت سين حدًػا ًوجودي احتجاَل  و ٌله سبٔجسك تبٔنين

ه اـ اسة اًوكال ًيس هشا ًى ه ع ٔلكول اًى ري صي ٔأن اؿؿ اًلسره تيس

 .وداؿًا

 

 اػصميه اػؽ اًثػاين ًلايئ ضف ألٍمية ذهص يت ا  فبٔؿادينه اـ حه جصس رن

 ؿػىل شػاهًسا ن ػال ٔأنػين ًػول كَػيه ـتػال اًػيت اًفتػاة تغ مجية اكنال مك

 ًيتػال ًىػ  اذليليةه الانتحار رساةل ضاحدة يه اصمي ٔأن ٔلكتماُل  اذفي

 هػاجص اػؽ ِلهول ا  ينتؼصين ـا واًـودة جانًحا ذهص يت تصك ؿًلد  والٓنه يه

 .وفصيسة

 اــيشػة قصفػة اـػزنله تتنؼيػ  ووـػاديت وتسٔأُت  زسيصيه ا  هنضاُل  

 ازيػؽ ٌَفػوىضه اذػصضف اــػل ه ػا اـزنل؛ هشا ضف فوىض ألااه  ٔأنرث يه

 اًرشػفة تفالتهالاح  تحسأٔ  اً خيش ًزجاجة فصكـة ٔأول واؽه اًحساية ضف همشتون

 الادػتالء ذؼػات ورمباه ادانخية وألحادي  اـّسوكةه اًلدالت انن دامئًا

 زسيػػصي  اـػػزنله هػػشا ضف هػػسوًءا ألاػػاه  ٔأنػػرث فػػػهي  قػػصفيت ٔأاػػا حلًػػ فسه

 .تينسو اًـؼمي ًوحات ٕاحسىو ه اـىتحة اؽ ضلرية واصوحة
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 صيػسةوف هػاجص اكنػال وه ػاه سػواا جَتػاْل  ه ػا تغ اــيشة قصفة ضف

 ٔأن حيػسثين اػا يشء ًىػ ه ٔأحسمه حياة ضف ألذرية يه أل م وهش ه ودهة

 ُنتخػاْل  وكػس ؿػاجصة تىػون رمبػا اًصساةل هش  ؤأنه ًٔلاور تضرمي ٔأفـهل اا ه

 !سلوظها اؽ ألاص فنص ٔأحسمه ا  وسلعاْل  ضيق وكال

ه اًصسػاةل ضاحة يطسق فصمباه شـور ِلصد ا  ٔأنرث هشا ًيس وحلًعحؽ

 سػ يرعو اػ  ه ػاك ٔأن ٔأؾصف ن ال ؤأنينه اً سم شـور صمح يني ً  ووكهتا

 :ٔأكول نفص ضف ؾاا؛ ٔأانـه ؾ ذع واؽ ارعوة هش 

 هػػش  اػ  ارػالص ضف رقحػيت ٕان! الانتحػػار اػ  ٔأحػس ٔلانػؽ ٔأان وَاػ »

 اػ  اًهػصوب اؾتسُت  ًىنين نفتهه اًصساةل ضاحة رقحة ا  ٔأنرث رمبا اصنيا

 نثػػرًياه ؿَهيػػا ٔلشػػفلاُل  وواهجهتػػا سثحػػ فػػـَو اذليلػػةه اواهجػػة واػػ  نفصػ

 اًرصػاخ حػق ًلَػي وتصهاُل  حسث ًو اًثحاته ؿىل ِل ة ٔلهنا ؿَهيا ٔأشفلاُل 

 !ته يشـص ٔأحس ل ؾؼمي حعام ه اه ٔأيًضا يتبٔؾ كَة ه ا تبٔن يرصخ ًتمـته

 مبواضػة ؿػًلد  ّلىػومه أٓليم ضف حىت ٔلكسو اًنضف اًوكال ٔأاغ ل ٕانين

 «.اًتلوط ا  ٔأضـ  ٔلنينه ًالهنيار اكفيًا كتًاو  ٔأاغ ل ٔلنين اًثحات

 اـػزنل حلب ؾ س ادسران ٔأحس ؿىل كصٔأُت  حىته اـزنل ت ؼي  واضَاُل 

 :ضلري خبطٍ ُنتخاْل  ؾحارة

 .«اًصحيي يوم اكرتب.. ٔأحس ي لشين ؾ.. ٔأذ تمك ًلس»

 :ٔأكول ؤأان جصٔأيس ٔأاتىال

 !ٔأدصى ؾحارةه ٕاًهي   ػػ 

 !أٓدص ًلز

  ه ا؟ ـحارةاً  هش  نتة اطي َا 
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 كدي؟ ا  ٔألحؼها ؾ وهي  نتخال اىت

 !اـَـونة؟ اًصساةل ًية اكنال ٔأم ٔأاس ًية نتخال هي

 ..ألس ئة ا  واًى ري ألس ئة

ه تيػام اػ  ًػيس اًصسػاةل ضػاحة رمبػاه متيّي  يطـة ٔأؾوًجا ارط اكن

 !اـهم ٔأُتسث ؾ اطي  ٔأضسكائ ا ٔأحس ا  رمبا

 فه ػػاه وكٓتػػة تـاسػػة ٔأنػػرثمه متيػػّي يطػػـة اًتـتػػاء اػػ  ٍلوؿػػة تػػني ضف

 .اًىواًيس ضف حيسث ؾٌل تـيًسا اٍدثيي جييس اًلكه اكـّسح

 الانتحار؟ ضف يفىص ٔأنه ويـرتف اًشرص هشا يبئت ل ـاذا

 اتاؿست ا؟ ًيعَة يبئت ل ـاذا

 ضف اًضيق اذياة حلب ا  خيصج ل فٌَلذا الانتحار ضف يفىص حلًا اكن ٕان

 !اًضجي ؟ هشا ؾ  تـيًسا نفص سالم

 تتػػػ تـس اكنػػػال اًػػػيت اًـجػػوز ٕاىل ٌظهػػػاب كػػػادتين تنهتػػػي  ل ٔأسػػ ئة

 ..هاجص لس تلدال

 

 !زساج ٔأهاًل ػػ 

ه اًشػمس قػصوب ذؼػات تتػاتؽ اًرشػفة ٕاىل اجتهػاْل  مث اًحػاب فتحػاْل 

 .س ي اريت ٔأشـَال مث جبوارها وكفاُل ه فتحـهتا

 :ٕايلد  ت ؼص ٔأن دون كاًاْل 

 .هاجص لس تلدال جاهز يشء هػػ 
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 ٔأحػسمه اكن ٕان ٔأسػبٔع ٔأن ٔأريػسه هػاجص ؾػ  ٌَتػؤال أِٓت  ؾه حت  ًاػػ 

 كػػري اً  ػػسة يعَػػة ـػػاذا سػػالم؟ ضف ينتحػػص ل فَػػٌلذا الانتحػػار ضف يفىػػص

 خيػ مه حػول ممػ  اـتاؿسة يعَة ل ـاذا اداَشة؟ يعَما ل ـاذا اـحاَشة؟

 اـواهجة؟ ٔأو الاؿرتاف يصفظ ـاذا ل؟ حيسث اا

 :كاًال مث اًشمس حيةان اً ؼص ٔأاـ اْل 

 اػ  واحػس يػوم وكدػيه ؿاـيًّػا اــػصوفني اـُل يني ٔأحس انتحص فرتة انشػػ 

 ضػورة اكنػاله يضػحنن وهػٌل هلػٌل ضػورة ضػسيلاته ٕاحػسى نرشػْت  انتحار 

 هػػو اًطػػورة ضف يحتتػم اطي هػػشا ٔأن ٔلحػػس خييدػي ؾه ألظفػػال تػػني ام ػة

 حليلػة ؾػ  ازيػؽ لتتػاءه واحػس تيػوم تـػسها انتحػص اطي اًشرص نفس

 يواضػي اكن واحػس وتيػوم كدَها اطي هشا انتحص هي  ازيؽ تتاءله انتئاته

 ؤأكَػةه ِؿػسة ٔأشػنل ًالنتئاب ٔأن ٔأحس يفهم ؾ ًى ه ظحيـ  ثشلكٍ  حياته

 ًىػ ه ارػاريج ٌَـاؾ اداَش كري ثشلك انتحار رسائي ٔأرسَوا انتحصوا اطي 

 .ٔأحس هبم ومت ؾ

 اًتـليػس كايػة ضف دعػوة ٕاهنػاه الانتحػار ضف فىػصي ٔأحػس يػوص ؾ ضسكين

 اـوت؟ انحية دعوة ٔأحسمه خيعو ٔأن اـل تفهم هيه واًلوة

 فىػػصة خيػػافه اـػػوت خيػػاف إلنتػػانه ذع ؾىػػس إلنتػػان ظحيـػػة

 هػو! هيػً إ  يشهة ا  هو اكن ًو حلع زفاه واًؼالم افهول خيافه ارالص

 !ٌَحتابه  ٌَوحسةه ٌَؼالم يشهة ا 

ػو الانتحػار ضف يفىص ؾ ٔأحس ل اًتـيتة اذياة هش  ضف ضسيل     اػصة ًو

 .ٌَحلاء تسفـ ا ٔأس حاب مثة ًى ه معص  ضف
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 ضػاحة مبـصفػة الٓن اشػلول ًىنم الانتحار ضف تفىص ل ٔأنم كال َا 

 ..وهىشاه ٔأدصى تفرتة س تنشلي رمبا تـصف ٔأن وااه اًصساةل

 معػصٍ  تـػس نىتشػ  حػىته ظػوية فػرتات هيئػة ؿىل حيات ا نلض حن 

ه حليلت ػا ؾ  اًحـس ه تـيسة تبٔش ياء اًتفىري ضف  ه معصان كضي ا ٔأن ا ظويي

 تػني اكتَػ  فلػط وهػشاه تػساذَ ا حيػسث مبػا اًتفىػري نتج ة معصان كضي ا

 كػػسه اذليلػػة ٕاهنػػاه تـػػس الانتحػػار ؿػػىل يلػػسم ؾ واطي اـ تحػػص اًشػػرص

 هػش  فترعػوه صاًـمػ اػ  اًـرشػي ات ضف ؤأنال تساذغ اا حليلة تىتش 

 ؤأنػال معػصك ينهتي  وكسه اًـمص ا  اًت تني ضف تىتشفها وكسه ادىًصا ارعوة

 .نفتم اواهجة ا  هتصب

 اًػال ٔأو اًطػمال ضف الانتئاب ادترصوا واطي ه ًـني اصض الانتئاب

 .اذليلية الانتئاب كتوة يـصفون ل ادالة

 ؛-نؼػصي وهجػة اػ – حلٔلًػوان الانتئاب ٔأنواع متيّي ٔأحة يل حلًنت حة

 ا ػػري اجامتؾػػ  ًشػػرص حيػػوع اطي ذاك «ألضػػفص الانتئػػاب» فهنػػـاك

ه اتفهػة ٔلسػ حاب تضػحمه يشء ؤأي يشء ه اػ  يترص اطيه ٌَضحم

 ًػػ نت حزنػػم ؤأسػػ حاب جنئػػم نػػوحلت وُتػػوله اتفهػػة ٔلسػػ حاب وت فـػػي

 ًالكػرتاب فصضػة ه ينهتػزه حػول اٍم ة ينرش رسصه ؿَهيا ازيؽ يضحم

 ٔأجػي اػ  فلػطه اًهااػة وألحػساث اًتجمـػات ضف دامئًػا رٌَؼهو ه اً اس ا 

 وضف ُتيػا ًزػال اا ٔأنمه اً اس ػ  نٌل تتـرث ؾ ٔأنمه خبري ٔأنم ؿىل اًؼهور

 ـػػ  احتياجػم ٔأشػػس ضف ؤأنػال ؿَػهيم وهتػػّون ازيػؽ تتػػمؽه حالتػم ٔأفضػي

 اـتػاؿسة ه هلم تُلسمه الٓدصي  ٕاسـاد ٔأجي ا  اـت تحيي تفـيه يتمـم

 دامئًػا تؼهػصه اًطػور اػ  اًى ري تَتلطه ؿالٍ  تطوت يضحم رسصه واصمع
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 يػحيك كَحػم فيػه يىػون اطي اًوكػال نفػس ضفه وألاػي ٌَتـادة رازٌ  تبٔنم

 ٌَجميػػؽ كصيًحػػا تىػػونه انػػم حللكػػرتاب ٔلحػػسمه تتػػمحه رمحػػة تػػال ويرصػػخ

 ت ىص جيـغ اطي الانتئاب هوه اًىشب ا  واحسة مبتافةه واحسة مبتافة

 ًتحـػس ُاهػّصِج مكجصد تؼهص ٔأن ُتاوله ته تشـص اا ىسؾ وتترصف حليلتم

 ًتىػػون جتاهػسه واًضػـ  ٌَشػفلة نؼػػصة ٔأي ًتتج ػةه ؾ ػم اًشػىوك ه

 تػهتم تػيه واًتـاسة اًحؤس ا  تترصه اـمىنة اًعصق جلك اً اس ٔأاام خبري

 ٌوَتػػػـادة ٌَم ػػػة اطػػػسًرا تىػػػون ٔأنه حلًضػػػـ  ؾػػػاٌل يتحػػػسثون اػػػ 

 وي تشػغ كَحم يعمن ـ  ُتتاج ؤأناله  وتصجت تـاين ؤأنال والاظمئ ان

 اًشػػرص وشػػاح ختَػػؽه حليلتػػم فتؼهػػص اًؼػػالم يػػبئت حػػىت اًوحػػي؛ اػػ 

 ٔأحػساث تصاجػؽه وتـاسػ تم حزنػم نػسحلت وتىشػ ه اـضػحم الاجامتؾ 

 اصاػوع غصتػم اػصة مكه تفـػي وؾ تحيك ٔأن وشم ؿىل ن اَل  اصة ومكه يوام

 ذصػػم تايػػسة ًهػػا سااْل فلػػ راودتػػم ٔأى تايػػسة مكه حلتتتػػااة فواهجهتػػا

 هوايػسي ـوكػ  اكًتػاحص حفوًتػه كَحػم يؤذي اكن ؿاجص اوك  مكه وسـادة

 .الاضفص الانتئاب هشا اصهق هو مكه سادص

 قصفتم ضفه انـزًل  تىون ٔأن يـين وذاكه «ألسود الانتئاب» وهنـاك

 حػػىت اٌَيػػي ظػػوال تتػػهصه ٔأحػػس تػػم يشػػـص ٔأن دون وتتػػبٔؾ تـػػاينه وحػػسك

 ٔأي الػاتة ؾػ  ًالؾتػشار اذجػ  ختَقه ٌَ وم ٔأنال تشهةف  اً اس يتتيلغ

 اػػ  تػػؤذي تػػيه انػػم الاكػػرتاب راقػػي ه ٔأاػػام ألتػػواب تلَػػقه رسػػص

ه وادفػاء حلًلتوة اهُتماَل  ًو حىت تلتوة ؾام تختـسه انم حللكرتاب جيازف

 ٔأن ٔأجي ا ه ٔأنرث ل ُتيا ٔأن ٔأجي ا  تبٔهه اقاداثت ٔأثتط حىت تتج ة

ه اًـػاؾ ؿػىل واًتػرطه يشء ه جتػا  حلًضػجص تشػـصه عادػو  ا  متوت ل
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 اىتئػة ٔأنػم تـرتفه ٕارادية ل تعصيلة جتسية تبٓلم اً فت ية أٓلام خُتَِّص

 اًؼػػالم اػػ  ًـػػاؾ ٕال تندػػ  له حػػوع اػػ  ٔأاػػام اًطػػمال وتَػػزتمه ً فتػػم

ه واًىيان واًهسف اـت تلدي ارصوج؛ ضف تصقة ل قصفتم حديسه واًوحسة

ه واًيػبٔس حلًفشػي اهتمػاَل  ٕان وػم له ؾ ػم رًغا هشا ه ؾ  وتتزىل ترتك

 انتداهػم يثري يشء له ته متُص اا حليلة ٔأحس يـصف ٔأن ضف ًٔلاي فاكس فبٔنال

ه تـػاين ٔأنػم يـصفون ومهه تـاين ٔأنم تـصف ٔأناله ٌَرصوج يلصيم يشء ول

ه رسػػص ٔأي ضف تثػػق ل ٔلنػػمه حنػػوك اـتػػاؿسة سػػ حي ه تلعػػؽ ذع واػػؽ

 هػشا ًوهزميتػه؛ قارتتػه اكفيػة ظاكػة متػغ ل ٔلنػم اتًاػا ًاااستتال ل تت تؿ

 االّلػم ؿىل يؼهص اطيه ؤأفنرك ترصفاتم ه ؿىل يؤثص اطي الانتئاب

ه ؤأًفاػػػم تـحرياتػػم ضفه االثتػػم ظصيلػػة ضف يؼهػػصه ادفػػاء  ُتػػاول فػػال

 الانتئػابه اًرصػحي اًػواحض الانتئاب هوه واًىتة ٌَموس يل  وادتياراتم

 .ألسود

 هػشاه اـؤذيػة الانتئػاب ٔأنػواع ٔأحػس فهػشاه «ألزرق الانتئاب» ؾ و 

ه حلزيػؽ ؿالكاتػم تتػعحه جتاهها شل  تال اذياة اؽ تتـااي جيـغ اطي

 ضف ٕال تفىػص له ازيػؽ تػصيضه اـمىنػة إلجػاحلت تبٔثتط ألس ئة ؿىل تصد

 مػميهت اػ ه اتم هبػسوء ل تـتػشر حلًتػوء يهتمػم اػ ه يلوًػون نػٌل ِلاراهتم

 ٔأحػػس نؼػػص وهجػػة تطػػحيح ضف راقػػة ٔأنػػاَل  له وهجػػه ضف تضػػحم حلًتـاسػػة

 ٌَحػس ٔأنػاَل  اتػاؾه ٔلحػس يشء ٕلثحػات فصضػة ؾػ  تحح  ٔأنال وله ؾ م

 اػ  كػسر ٔأكػي ؾػ  اًححػ  ضفه اً ػاس جت ػة ضف ٕال تفىص ل جيـغ اطي

 له ًتحيػا فلػط تتػبٔرحج ؿاضػفة كَػة ضف هوركػة ٔأنال هشا واًتـة؛ اًضلط

 اػؽ حلًتـااػيه واًلػصاءة اـوسػ يل  اػؽ حللنػسااج تىتفػ ه ساً ػا اؽ تتحسث
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 تتػػمحه اًواكػػؽ ٔأرض ؿػػىل هلػػم وجػػود ل ٔأشػػزاص واطػػاحدةه اذيػػواانت

 واذصة؛ ٔأس حاب تال فتحتـسه جفبٔة اروف يلمصك مثه انم حللكرتاب ٔلحسمه

 ذػري ٔأنػاله اً اس ؾ  تـيًسا يشء ًلك رفيق ذريه واضعصب ٔأناَل  ُاشتالٌ 

 الانتئػػاب جسٌلتػػه؛ يؤذيػػم ٔأو يوجـػػم ل ـػػ ه ثيتحػػس ل ـػػ  ضػػاحة

 تـػظ حػىته تزجعػم اًسػٌلت ٔأثتػطه اًهشاشػة َحػس ركيلًػا جيـغ ألزرق

 تػال ٔأحيػاانً  تحيك جيـغ اطي ٌَحس َهّش  ٔأناله ٌَحنء تت تسرجم ألضوات

 تشػـص جفػبٔةه سػخة تػال ثتػـادةه سػخة تػال افػاجئ تضيقٍ  تشـصه سخة

   اًتفاضػيي حلظاػا؛ ضف اتػجون ٔأنػم تشـص وجفبٔةه ع اغ ألرض ؤكن

 تترص مث ؿَهيا وتحيكه ٔأحس يالحؼها ل ٔأش ياءً  تالحغه اًتفاضييه ضسيل 

ػم اًطػلرية اـواكػ ه ٔأس حاهبا ا  وتُتَفِّهُ ه ااا  اـواكػ  ؤأاػامه وتحىيػم تـؤ

 تلػػصزكه ًلصفتػػم تـػػود مثه ضػػَة ؤكنػػم تػػحيك ل جنئػػم تتػػ تحق اًػػيت

 واػيغ اٍاػوض ضف رقحتػم تػنيه واًتػـادة اذػزن ضف تشػتتم تني ٔأفنرك

 .واحس يشء فـي دون قصفتم ضف ٌَ َوس اًشسيس

   الانتئػاب ٔأنػواع ٔأكسػ يـتػ  فهػـشا «اًصاػادي الانتئػاب» ؾػ  ٔأاا

 ٔأشػس اًصاادي الانتئابه ت ـزل ٔأن يـين ل هشا اىتئًحا تىون فبٔنه ضسيل 

ه ظحيـػ  ثشػلك حياتػم متػارس جيـػغ الانتئػاب ذاكه تتريػي ممػا كتوة

 اواضػة ؿػىل ُا ػ  ًىنمه اٍاوض ضف حليلية رقحة تال فصاشم ا  تاظ

 ادهػص اػ  خت ػي -ٌَػحـظ حلًنت حة– اتفهة ٔأس حاحلً  ٕال متغ ل ٔلنمه معغ

 وكعـػة اًحطػي تػني فػصق فػاله متاًاػا ٌوَمػشاق ٌَشهية فاكس ؤأنال تبٔهه هبا

 ٔأن ؿػىل ُا   ٔلنمه قياتم ؾ  سؤاهلم ًتتج ة اً اس اؽ جتَسه اذَوى

 ٔأنػم رمغ وْلاوفػم واضػعصاحلتم تػبٔفنرك ٔأنػال ٔأدص وادٍ  ضف ظحيـًيا؛ تىون
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ه اـهػم فتضػحم يضحىون تصامهه ؾام اًحـس ه تـيس ٔأنم ٕاله اـهم جتَس

 تػػبٔدصْت  ٕاذاه تضػػحم ًىنػػم واًضػػحم اًهػػصج هػػشا سػػخة تـػػصف ٔأن دون

 هاًاػا ٕاجنػاًزا اَل حلل ٕاذاه ألساس ا  تعَما ً  رمباه ت فـي فَ  كَياًل  اًلهوة

 ٕاذا ووزاػم؛ حيعمػه يشء سػ يبئت وجػود  ظػال زفهػٌله هتػمت ًػ  حياتم ضف

 :ً فتم تلول حلًحلاء رسص وؿَسك

ا س يىون مك» ـً  «.واًتـاسة حلذزن كَي تش حؽ كدي اًتلي ا ن ا ًو رائ

 يػؤذي ٔأن يصيػس ل اتػاؾ ظحيـ  إكنتانٍ  اًعحيـية مبهاام اًليام تواضي

 وهتزاػػمه ثحاتػػم وشػػاح في زَػػؽه اًؼػػالم يػػبئت مث س؛تبٔحػػ يتػػبٔذى ٔأو ٔأحػػًسا

ه اطهػص ت تلػتغه تشػـص مبػا يشػـص ًنتػٍة  ُالتػخس ٔأوه جسيػسة اوس يل 

 كػو ًّ  سػخدًا متػغ ل ٔلنػم تتػ تعيؽ ل ًىنػمه اًرصاخ ؿىل ألنني وحيصضم

 ؾػ  حػىت الاؾتػشار ٕال متغ له زصاذم ؿىل استيلؼوا ٕان ته ٔأهغ خت 

 ضف هػشا ه تتحمػيه نفتػم جتػا  حلًشػفلة تشـصه تىماتص  ؾ وهوارث ٔأفـال

   جػًسا اتـػة يشء اًػال يشء؛ اًػال حنػو واًتفىػري اًتبٔاػي تواضيه ارفاء

 اًرصػاخ تعالهػا اكن اًلتػوة كايػة ضف ًػية وتـػس الٓلم فصط وا ه ضسيل 

 هػواتيس اػؽ انتئاتم ًتواضي اتلعؽ نومٍ  ضف تلسوه اـصتـش واًحنء اًطااال

 وهػػشا اـهػػام؛ نفػػس وتـيػػس جسيػػس اػػ  تتػػتيلغ مثه اًواكػػؽ  اػػ كتػػوة ٔأكػػي

 تػاله شػل  تػال رسًطػا جيـػغ تػيه انـػزًل  جيـػغ ل اًصاادي الانتئاب

 .حياة تاله روح
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ه اتتتػًَماه ضااتًا جيـغ اا اااه ختتَ  ًالنتئاب ؤأشنل ٔأنواع مثة

 اًػحنء ذؼػات ٔأاامه تطمال اًطساات ٔأاامه رحة تطسر يشء ه تتلدي

 له تبٔحػػس هتػػمت ول تبٔحػػس تحػػايل له تحتتػػم اًطػػـحة اـواكػػ  ٔأاػػامه تػػحيك ل

 ل ٔأنػم تشػـصه تػساذغ اػا وضػ  ؾػ  تـجػز ُتسثاَل  همٌله حلًـاؾ تىرتث

 هحػري تضػيقٍ  تشػـص ُتسثاَل  همٌله ااا تـاين اًيت اـبٔساة ًرشح  مة ٔأي متغ

 ـػغجي اػا وااػا ألسػاس؛ اػ  نفتػم ؾػ  تتحسث ل ؤكنمه ضسرك ضف

 جسٌلتػػم ازيػػؽ تطػػيةه اطنػػة ٔأو حلً ػػسم تشػػـص ول ازيػػؽ تػػؤذيه خسيًفػػا

 ضف ٕال تفىػػص له كػريك ٔلذى هتػػمت له ثتػخدم تػِن  ًلَػػوب هتػمت له اًتػااة

 خسيفػة ودٍ دجػص  ازػية اًسػٌلت ؿػىل تػصده وهسوئم ذه م وضفاء سـادتم

 ّلاوةل ٔأوه تم حلًتالؾة ٔلحس تتمح له ٔأذى تبٔشس ألذى ؿىل تصده حلردة

 نفتػم؛ ؾ  اًتام حلًصضا تشـص هشا ه واؽه تم والاس ترفاف الاس هتانة

 فتحاوله يندفِ  مما ٔأنرث تبٔـال ٔلنم ذعه حلًحجت ية تشـص جيـغ ااا وأٓدص

 ؿىل اصت ضـ  ذؼة ه ؾ ه ؾش هتا ٔأى ذؼة ه ؾ  نفتم تـويظ

 رسًطػا ونػميص  اطي  ه ا  وتلرتبه يـاتحونم اطي  ه ؾ  تختـسه كَحم

 .اًـاؾ َاِغ  ٔأنال ؤكنمه ؤأذرًيا ٔأول ٔأنال اـهمه نشع تى  ؾ ًو حىت ا اًيًّا

ه حليك اىتئػة ه ػاكه ننتػهِ  ًػ  ؾاا ُتسث ا ٕان ؤأنواع ٔأشنل ًالنتئاب

 حياتػم ميػلٔ  اىتئةه انعوايئ واىتئةه اجامتؾ  اىتئةه تـيس واىتئة

 اذليلػة هػو تئػابالان  ضػااال؛ واىتئةه اًلَة كايس واىتئةه حلصفء

 .ؾاا رًغا ثرشية نفس ه تلري اًيت اًوحيسة
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 :نفص ضف رددُت 

 .ؾاا رًغا اًخرشية اً فس تلري اًيت اًوحيسة اذليلة هو الانتئابػػ 

 اػ  ًالكػرتاب ظصيلة وجسَت  هي ؤأذ ين هشا ه ا  دؾ اه والٓنػػ 

 فصيسة؟

 :كَاُل 

 تعصيلػػة نصجتػػ ية فتػػاة ٕاهنػػا تـليػػًساه ٔأنػػرثمه يل حلًنتػػ حة فصيػػسة لهػػػػ 

 ألوىل اـػصة اػ  تصاهػا اًػيت تػغ يه ثتػهوةله كَمػا اكتحام ميى  ل قصيحةه

 هتػمت ل جناحاهتاه وؾ  ٕاجنازاهتاه ؾ  ٕال تتحسث ل واًلصوره حلًتـايل فتهتمها

 ضف اًوحيػسة اًػحعة نفتها تصى رسصه ٔلي اتاؿسة تلسم وله ٔأحس ت  اح

 ؾػ  وتـيًسا ٔأهنا ٕاله ثصاثرة تحسو ٔأهنا رمغ كَياًله ٕال تتحسث ل كااضة اًـاؾه

 ٕاجياد سبٔحاول ًى ه جًسا كَياًل  ٕال تتحسث ل ادصيسة وكؿ اًناريات ٔأضواء

 هاجص؟ اؽ اًحساية يه هي  والٓن ااا؛ ًالكرتاب ثلصة

 :اًـجوز كاًال

 ..اًّسية اًناريات ٔأااه  ًتـصف تـالَ ػػ 

 :حرية ضف سبٍٔهتا

 ًٔلاانة؟ ديانة هشا يـت  ٔألػػ 

 :حزم ضف ردْت 

وػػ   !ٕلنتانيتنا؟ ديانة هشا يىون ٔأً  اًصساةله ضاحدة يه اكنال ًو

 

 ؿػسُت  واًطػوته اًطػورة وجودة اًناريات توضيي ا  تبٔنسان ٔأن تـس

 .اذاسوب شاشة ذَ  اً فت ية ادَتة مبتاتـة وتسٔأت ًشليت
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 "أٔحلػة هاجص"

 

 اًهادئة واالّلهاه ظويي ٔأسود انٍ تفتتـه هـاجص وضَال اًـاَشة متام ضف

 ..اـزنل ٔأرجاء تتفحص هاجص وتسٔأْت ه هبا يوس تانيا رحداْل  دامئًا؛ اـضعصتة

 !حلٔلاان يشـصين ٕانهه رائؽ ازنعِ ػػ 

 :يوس تانيا اتتتماْل 

 .اراص ؿاـ  ٕانهػػ 

ا واجتهتاه اـىتة ًلصفة يوس تانيا دؾهتا ـً  حلـػزنل انمار حاةل ضف وهاجص ا

 اكنال يوس تانيا ازنل تفاضيي ٔأثتط حىته رواا ا  كعـة ؤكنه تشـص اطي

 اًلػسمي ألاثثه ادػسرانه اٌَوحػاته حلًصسػواات اـ لػوش اًتل ه اشهة

 .واـت يح اًـشراء وضوره اًزا  تلريات ا  ٔأكوى ؤكنه

 يوسػ تانيا ضػورة تتبٔاػي واكفػة اكنػال اًيت ًهاجص اًلهوة يوس تانيا كسااْل 

 ..زفافهٌل يوم وذاص

 !س يسيت   ه ا رائـة تحسي  ػػ

 :اًـجوز ردْت 

 .اذياة كيس ؿىل تلايئ ضف سخدًا اكن ًلسػػ 

 :كاًال مث اهيزراؾ ؿىل واتكٔته ألريىة ٕاىل هاجص اجتهاْل 

 اؤـػةه سػ يسيت   اًـحػارة هػش  اؤـػة! اذياة كيس ؿىل تلائم ضف سخدًاػػ 

 !وقصيحة
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 :يوس تانيا سبٍٔهتا

 تشػـصي ٔأو اذيػاة؟ كيػس ؿػىل ٔأحػس تلػاء ضف اًتػخة يوًاػا تىػوين ٔأؾػػ 

 اذياة؟ كيس ؿىل ًحلائم سخدًا عِ  ٔأؾع  ًشرص حللات ان

 :هاجص كاًال 

 ..يشء ؿىل نتفق دؾي اػػ 

 :يوس تانيا كاًال

 !يشء؟ ٔأيػػ 

 :ردْت 

ه ْلتًَفػػا تيننػػا اٌَلػػاء يىػػون ٔأن ٔأحػػةه يشء ٔأي ؾػػ  تتػػبًٔيين لػػػ 

 ٔأنرث ٕاند  فلط؛ ٕايلد  الاس امتع ميىنمِ ه نفص ٕاىل ٔأُتسث ٔأنين ًو نٌل سبُٔتسث

 .اـمِ  اذسي  ضف ضاًيت ٔأجس رمباه تتمـينين ٔأن هو ٔأحتاجه اا

 :وكاًال اـوافلة ٕاىل جصٔأسها يوس تانيا ٔأشارت

 . اذصية ه عِ ػػ 

 

مػص اػ  ٔأتَفه هاجص اْس ػػ  ـُ  ؿػسة اػ  ٔأؿػاينه ؿاًاػا وؾرشػي  مختػة اً

 ..لحلًا ؾاا سبُٔتسثه نفت ية ٔأاصاض

 .ؿَيه افل اًعصف دامئًا ؤأانه هَْجصاً  ا  هاجص

 اًوض  وهبشاه ؾؼمية س يسة ٔأيمه قصيحة ػصوف ضف وصُت  ظفوًيت ضف

 .ٔأيب اؽ اـاانهتا ادتطار ميى 

 اًشػاب ذاكه ٔأيب اػ  ٔأيم اًـؼميػة تزوجػال ظائشػة ؿاظفية ٔلس حاٍب 

 ٔأجي ا  وحارتاْل ه واـادي الاجامتؾ  اـت توى ضف ااا ٔأكي اكن اطي وكهتا
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 رائـػة حياة ؿاشواه واًتلاًيس واًـادات واًؼصوف ألهي حارتاله اـه اةاذي

َػاْل ه حيػاهتم تساية ضف نثرًيا ساؿستهه اًحساية ضف ه اًػزواج مبطػاري  يه تىفَد

 تـػػس اضػعصْت  الأكجػص ات ػة اـػسٌة اـصفهػػةه حياهتػا ظػوال تـمػي ؾ اًػيت ٔأيم

 اـػادي سػ تلصارالا تػوفري ٔأجػي واػ ه ٔأيب اتػاؿسة ٔأجي ا  ٌَـمي اًزواج

 .هلٌل

 اـتػؤوةل يه ٔأضػححاله ٔأيم انحيػة متيػي اذياة تسٔأت اًوكال اصور اؽ

 اًػيت ازػية تػغ ؤأيمه ضػسفة ٕال ٔأرا  ٔأهػ  ؾ ؤأيبه ازًن ا ضف ش  ه ؾ 

 .جبواري وكفال ًعاـا

 ٔأشػـص ن ػاله ؿائَت ػا ضف ّلحوتػة ٔأهػ  ؾه ؿػائًل جتمؽ ضف ن ا يوم وذات

ه اــػااة تػغ زس ٔأؾػصف ٔأهػ  ؾ اًحسايػة ضفه اـػ  ادافة اـااَهتم ا  هبشا

 اادة ٔأنين ٔأشـص ن اله ويترصون يهتااتونه قصية ثشلكٍ  يتج حونين اكنوا

 اػػا ٔليم وشػػىوُت ه متاًاػػا ااػػارة اـػػزنل ٕاىل ؿػػسُت  هلػػم؛ حلًنتػػ حة ٌَتػػرصية

 ّلاوةل ضف ًلصفيت وؿسُت ه اــتادة تعصيلهتا رٔأيس ؾ  اًفىصة فبٔتـسْت ه حسث

 .ٔأيم جسٌلت ًالكت اع

 :تلول ٔأيم ْسـال اٌَية هش  وضف ًى 

 ذهػايب ؿػسم ضف جػس ًّ  ٔأفىػصه ٔأكارتم اـااة ا  تش تيك هاجص» -

 تواجسي ضف إلهانة ا  ثضء ٔأشـص تسٔأت ٔأان حىته اًتري  اًتجمؽ ًهشا

 .«حيحونين ل ٔأهنم تـصف ٔأناله اـهم

 

 

 



 ؤسلنَّينتهيَّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ٕٕ٘ 
 

 :ثترصية ٔأيب كال

 ختتَػ  ًػ  اتنتػم ٔأن حػسوي ه ختَلياػا وـادتمِ  ٔأنال ٔأوهام هش » -

 .«ؾ مِ  نثرًيا

 اـ اكشػة ٔأْسؽ ن ال ًها؛ حليلة ل ٔأوهام خبَق اهتاهما ؿىل ٔأيم اؿرتضاْل 

 قػػصفيت اػػ  دصجػػاُل ه ٔأيم زصاخ ْسـػػاُل  حػػىته ذػػسهتا تطػػي تػػسٔأت اًػػيت

 هبػػش  ٔأيم يرضػػب وهػػو ٔأيب اشػػهس ٔأُتمػػي ؾه رضحلً  ٔأيم يػػ ح ٔأيب فوجػػسُت 

 ٔأدػصى اػصة ٔأاااػه وكفػاُل ه اػصة ـينفػسفه ٔأاااػه وكفػاُل ه اًوحشػ ية اًعصيلة

 .حلٔلرض فارتعماُل ه تلوة دفـين حىت الاواته ضف وتسٔأت

 ٔأيم فوجػسُت  اسػتيلؼاُل  اـتتشػف ؛ قصفػة ضف ؤأان ٕال ت فص ٔأشـص ؾ

 ..اًىصمي اًلصأٓن وتلصأٔ  اًىصيس ؿىل جتَس

 «ٔأان؟ ٔأي  هٔأيم» -

 :ٔأيم ؿانلتين

 .«اتنيت   سالاتمِ  ؿىل ؼ محًسا» -

 :اًتم ة اتتتااته يحتتم ووه ٔأيب دذي

 ٔأن نتػػياْل  ًلػػسه ٔأاػػم اؿػػشريه هػػاجص   سػػالاتم ؿػػىل ؼ محػػًسا»

 .«حصيح ثشلك اسام جتف 

 .وجود  ا  ضيقٍ  حاةل ضف ن اله ؿَيه ٔأرد ؾ

 ..ٔأيم وذلتينه قصفيت ٕاىل اداَشة واجتهاُل ه اـزنل ٕاىل ؿسان ذع تـس

 «ٔأيم؟   الٓن حاعِ  هي » -

 :هبسوء ٔأيم كاًال

 «ٔأناِل؟ حاع هي ه يصام اا ؿىل انأٔ » -



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصلَّالثالث

ٕٕٙ 
 

 :كَاُل 

 «حسث؟ ااذا» -

 :كاًال

 مثه اسػام ٕاىل واجتهالِ  جفًصا اًصاتـة ضف استيلؼالِ  ٔأنالِ ه يشء ل» -

 .«حلٔلرض فارتعمالِ  كسامِ  تزحَلاْل 

 :ثترصية

 يـتسي اكن ؾ ساا ٔأيب ضس ؾ مِ  ٔأدافؽ ن ال ًلس! متزحني حلًعحؽ» -

 «تلوة يندفـ َا  وهوه اـُ ح حلًرضب ؿَيمِ 

 :ظويي مصالٍ  تـس ٔأيم كاًال

 .«حؿ ِلصده حؿ ِلصد اكن هشاه اتنيت   ل» -

 :اًلصفة ٔأيب دذي

 «اًـزيزة؟ اتنيت حال هي  والٓن» -

 :ٔأيب واهجاُل 

 .«ٔأهصهم ٔأان اًوحش ية؟ اًعصيلة تتغ ٔأيم ترضب ن ال ـاذا» -

 :ٔأيب كال تتـجة

 ٔأي وؿػىل هؿػاجص حػؿ ِلػصد ٔأنػه عِ  كاًال ًلس! توحش ية رضب» -

 .«جًسا ٔأحدمِ  فبأن تىصهينين ن الِ  ٕان حال

 .ي فجص ؾلًل اكد تيه ُأَج ّ  نسُت 
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 تعػػاول ضف يُىػػشتينه يشء ه ضف يُىػػشتين ٔأيب تػػسأٔ  اـوكػػ  هػػشا وتـػػس

 ٔأيب ٔأن يل تؤنػس ٔأيم ٕاىل دئػاُل  و ٌله حلد ون يهتمين اكنه ؿًلد  ؾٌليت ت ات

 .تَُع  ويـااَونين حيحونين ؤأهنمه حق اـه

 ٔأْسـهػػم ن ػػاُل ه حللنتئػػاب ألسػػ حوؾية اًتجمـػػات تػػغ ٔأضػػاتتين سًلػػ

 :ً فص فبٔكوله ويتج حونين وجفاء تلتوة يـااَونينه اين يترصون

 .«اـااَيت حيت  ون ٕاهنم.. حيحونين ٕاهنم» 

 .اـ  وظصيلهتم ٔأذين تىشية ٔأحاول ن اُل 

 ولِلهػ فََصَاػاانً  ٔأيب ٔأضػسر وجفػبٔةه اًثانويػة اػ  ألذرية اـصحة جاءت مث

 ٔأيب انتدػه جفػبٔة اين؛ ٔأفضي ؾٌليت ت ات تىون ٔأل جية ٔأنهه تيتنا ضف اصراسة

 جسيػػة الاًتحػػاق ٔأجػػي اػػ  اـػػشاهصة ضف حللجهتػػاد ٔأاػػصين وجفػػبٔةه ات ػػه ل ٔأن

 اًفنػػون جسيػػة الاًتحػػاق ذػػؿ تلػػودين اًػػصْس ضف اػػوهحيت واكنػػاله اًعػػة

 :ٔأيب عٕاكنا حاًواُل  فَٔلس ه فشَال ٔأيم ٕاكناع وّلاولته ازية

 .«ازية اًفنون جسية الاًتحاق ٔأريس ٕانينه ٔأيب   اًصْس ٔأحة» -

 ت ػاته هػاجص   اْسـػ ! شاتَه؟ اا ٔأو فنانة ٔأنمِ  تؼ ني! اًصْس» -

 جسية الاًتحاق ٔأجي ا  وسـم ضف اا ه افـًله انمِ  ٔأفضي ًت  ؾٌلتم

 .«اًعة

 :كَال حلس هت ان

 !«رقحيت هش ه فضغ ا  ٔأيب» -
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 :يلول وهو شـصي ا  ٔأيب جشتين جفبٔة

 ٔأاػام مبؼهػصي ألاػص يتـَػق ؾ ػساا ًى ه ً فتمِ  اغ رقحاتمِ » -

 «ٔأْسـاِل؟ه ٕارضايئ فـَيمِ  اً اس

 دذَػال اًـػايل ضػويت وا ه اًلتوة هش  ا  ًريمحين ثشسة ٔأجيك ن اُل 

 :ٔأيم

 ..«اتصوها.. اتصوها» -

 كػ فو ه ؾػين تـيػًسا ودفـتػه ٔأاااػه ٔأيم وكفاْل  ظفوًيت ضف ل ومكلاوايت

 :وكال ألرض ؿىل ؤأان ٔأيب

 جسيػػة ٕال تَتحػػق ًػػ  اتنتػػمِ ه ٔأريػػس  اػػا ٕال حيػػسث ًػػ ه اْسـػػا» -

 .«ااتال اتنيت ٔأن سبٔؾت  حيسث ؾ وٕانه اًعة

 :حلًحنء ٔأهجدُش  ن اُل  ٔأيم ضسر وؿىله قضة حاةل ضف وهو ٔأيب دصج

 رضتػين ًلػسه حًَمػا ًيس اـصة هش ه ٔأيم   حًَما ًيس اـصة هش » -

 .«ازية اًفنون جسية ٕال ٔأًتحق ً  ٔأان! رضٍب  ٔأشس

 .جديين ؿىل تتلط داوؾها تلعصات شـصُت  حىت ؿانلتينه ٔأيم ؿانلتين

 

 سػـادة حػاةل ضف ن ػاُل ه اًتػري  ألسػ حوؾ  اٌَلاء اكن تيواني تـسها

ه ٔأيب اػػ  تػػسر ؾػػٌل وتـتػػشر ًرتضػػيين جسيػػًسا فتػػ تاانً  ٔأيم يل كػػساال تـػػساا

 .نثرًيا حلًفت تان ةحَ ِص فَ  ن اُل ه َه ٔأمج  ٔأان ن ال ؾٌليت ت ات ووسط
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 ىاًىػػ   ٔأيب ٔأدػػال يوهمػػا تحػػايه؛ حػػاةل ضف ؤأان جبػػواري ٔأيم جَتػػال

 تـااَهػا ظصيلػة ضف نثػرًيا اتتػاهة تبهٔنػا ٔأيم اهتمػاله االثص ؿىل اؿرتضال

 حصػيحه اًشػهوة  مػة اـػل ٔأفهػم ؾ اًشػهوة؛ تثػري اـالثس هش  ؤأنه اـ 

 ..ٔأهجَها ن ال ٔأش ياء مثة ًى  معصي ا  ؾرش اًتاتـة ضف ن ال

ا وكاًال معيت ظصيلة ؿىل ٔأيم اؿرتضاْل   :نطًّ

 .«ي اس ما اا ٔأرى ؤأان اتنيت هش » -

 وضفه ودصجنػا تيػسي ٔأيم شسْت ه ٔأيم وضفؽ ٔأيب هنظ ازيؽ ؤأاام جفبٔة

 ذهػول حػاةل ضف ن ػاله سػ يارهتا تلػود ويه تػحيكه تػحيك ٔأيم اكنػال اًعصيق

 !معيت تلطسها شهوة ٔأيه حسث اا حلًضحط ٔأؾصف له وضساة

 ألسػ ئة ؿػىل ٕاجاتيت حىت رفضاله يشء ٔأي ؿىل اًتـَيق ٔأيم رفضال

 :اـزنل ٕاىل وضوً ا تـس حىت

 .«حيسث اا ٔأفهم ل ٔأان ٔأيم» -

 :نتف  ؿىل ٔأيم رتتال ااارة ويه

 قصفتػم ٕاىل اذهي الانه  تـس فامي يشء جلك سبٔذ ك تلَل  ل» -

 .«حديخيت   وانيم

 له ورضتػين قػصفيت اكػتحمه ٔأيب ضوت ْسـاُل  حىت اًلصفة ٕاىل اجتهاُل 

 :كتًل حياول ؤكنه اكنه رضحلً  يى  ؾ

 ٔأيػ  جستم؟ جبوار يتى  اطي حلًشاب ؿالكتمِ  ااه ؿاهصة  » -

 ًلسه اًـلار اسذي ضف اـه تتحسثني ؤأنالِ  معتمِ  ات ة شاهستمِ  ًلس تَتليا؟

 !«يس  ومتتىني تضحىني ؤأنالِ  شاهستمِ 

 ..متاًاا ٔأدت ق نسُت 
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 :تياٌل ؾ ي  زصاع ونشةه اًلصفة ٔأيم اكتحمال اًثانية ٌوَمصة

 تضػحم اتنتػمِ ه ثشػاب ؿالكػة ؿػىل فاضة   ٔأس تاذة   اتنتمِ » -

 ثتػخةه اً امعػة وظصيلهتػا االثتػها ثتػخة اتنتػمِ ه يس  ومتتم وتتتااص

 ..«ًها اًشسيس دًـمِ 

 :تلضة ٔأيم كاًال

 ٔأَشف يتاتنػػه ؿائَتػػم ت ػػات ه اػػ  ٔأَشف اتنػػيت! ادػػصس» -

 .«اًىون ت ات ؤأنض 

 :ٔأزصخ ن اُل ه تلتوة رضيب وواضيه تـيًسا ٔأيب دفـها

 ٔأي ٔأؾػصف ل ٔأكتػمه تلطس شاب ٔأي ٔأؾصف ل ٔأكتم! ٕاًهي   » -

 !«تتحسث يشء ٔأي ؾ  ٔأؾصف ل ع ٔأكتم ٔأيب   تلطس؛ شاب

 .متاًاا ؿًلد  ُأغ  حىت رضيب وواضيه يىرتث ؾ

 

 اندياُل ه حلٔلضوات يض  حلرارج ً اازن  واكنه اكاي يوم تـس استيلؼاُل 

 جػاء ٔأدهيا ٔأن فلاًال حلرارجه حيسث ؾٌل سبٍٔهتا اًفوره ؿىل جاءت اًيت ٔأيم

 اػسى ؾ  يتحسث ٔأيب ْسـاُل  حىت انين ا  ٔأُتصك ؾه حصيت ؿىل ًيعمن

 اضػػعصرُت  وحياػػاه ُتػػسث ل ٔأشػػ ياءً  ٔأتػػومه ؤأنػػينه اـػػ  اٌَعيفػػة اـااَتػػه

 :تـي ؾ  رًغا ٕاٍهيم ٌَرصوج

 ًىتػة اــتػادة ظصيلتػمَ  يه وهش ه تىشب دامئًاه اكذب ٔأناَل » -

 حللفػرتاء حنػ  يهتمون ػا يك اـالئىيػة ضػورتمَ  ٕاػهار ُتاوله حوع اً اس

 وُتػاول اػصيظ ٔأنػاَل ه ؤأفػنرك كَحم يتى  واًـاره حلًـار تهتم اه ؿَيم
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 يؼػ  اطي اًتػارق انعق ت فسه حلـصض حن  حلهتاانا اـصض هشا ٕادفاء

 ..«اٌَطوص ا  ٍلوؿة حول  اَ  ه

 كَػي ضف اًطػفـة ًىػ ه اؤـػة ٔأيم ضػفـة تىػ  ؾه ٔأيم ضفـتين ؾ سها

 .اكرثية اكنال

 !اًلاضية اًرضتة تمكُ  ه ا ؾ ه تسافؽ اطي ذاك يؤذيم ٔأن

 ٔأنه ٔأان ثتػـاديت ٕال ٔأهػمت ل ٔأنه ذايت ضف ٔأنعػوي ٔأن كػصرُت  اـصة تغ

 .تعصيليت اراريج اًـاؾ ٔأس تىش 

ا اًتـاضف انينحلٕ  اكن ـً  جـَػال اـػ  ظػصيلهتم ًىػ ه الانتئػاب اػ  زسي

 اـػ  يتـػااَون ازيػؽ تػسأٔ  اًفرتة تغ فف  ات تحية؛ ش حه انه اًشفاء فىصة

 جاهػسة ٔأحػاول ن ػاُل  ٔأنػين ألاػص ضف اا هه نشع ٔأه  ؾه ِل ونة ٔأنين ؿىل

 !اذياة اؽ اًتبٔكؿ

 رسًطػاه ظحيـيًّػا رسًطػا تىون ٔأن ٔأجي ا  جتاهس ٔأن اـل يـؿ ٔأحس ل

ه اًوجودية تبٔفنر  يتبٔثص له اًتجمـات خياف له ازيؽ اؽ اًتحسث يت تعيؽ

 .وتَلائية تختاظة اذياة اؽ يتـااي

 حعااػم تتج ة ٔأنه اً اس جتا  ْلاوفم تطارع ٔأن كتوة يـؿ ٔأحس ل

 ألاص ٕانه نشع ًتاَل  ٔأنم اؽ حالتم ٔأفضي ضف اًؼهور وُتاول وانتئاتم

 َاػ  اـػم يتـااػي ؾ ػساا ضػـة وألاػص واذشر؛ ادهس ا  اًى ري يتعَة

 فيعاًحونػػم تامتيػػي يصونػػمه حلًـلػػي يعاًحونػػم مثه ْلتػػي ٔأنػػم ؿػػىل حػػوع

 تىػػرتث ٔأنػػم ؿػػىل يـاتحونػػم مث اًشػػفلة نؼػػصات ع ي ؼػػصونه حللتػػزان

 !ٌَتفاضيي
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ا اس تعاؾوا ظصيلهتم؛ ضف اكنال تيه ٔأتًسا ؾ سي تى  ؾ اـشسة ـً  ٔأن مجي

 .جنحوا وكسه نفت ية اصيضة ٔأنين تؤنس تعصيلة يـااَونين

 ؾػػ  ٔأدافػػؽ ؾه حلًـػػار يل ٔأيب اهتػػام خبطػػوص حػػسث ؾػػٌل ٔأيم ٔأسػػال ؾ

 انضػماْل  ؾاا دافـاُل  اًيت ٔأيم حىته يشء ًلك اتتتَمة ٔأضححاُل ه نفص

 .ٕاٍهيم

 هبػشا ستتػ دص ٔأهنػا ػ نػاُل ه ٔأختيدػي ن ػاُل  ممػا ٔأضػـة اًفرتة تغ اصت

 .اًـااة اًثانوية نتي ة ػهور يوم حىته ٔأسوأٔ  هو اا انتشفاُل  ًىنينه اًتوء

 

 يوسػ تانيا ٕاىل اٌَوحة ؤأؾعاْل ه اهتصئة ًوحة حليحهتا ا  هاجص ٔأدصجاْل 

 :اهرتاهئا رمغ نثرًيا اٌَوحة ٔأجعحهتا اًيت

 رٔأيِم؟ ااػػ 

 :حلنمار اًـجوز كاًال

 !رائـةػػ 

 :واضَال مث هاجص ذصىاْل 

 ضف ٌَلدػول ادتحارات ؿسة اكه  اكنال اًـااة اًثانوية نتي ة ػهور تـسػػ 

 جًسا اتحمتة ون اُل ه ؿاراة سـادة حاةل ضف ن اُل  وكهتاه ازية اًفنون  ية

 اوهحيت؛ ٕلثحات ألوىل اًفصضة تغ اكنال وكسه اوهوتة ٔأنين ٔأؾصفه ٌَفىصة

 اطي ٍلوؾ  ؾ  ؤأيم ٔأيب تني حسث اطي حلذوار وله ٔأكاريب تبٓراء ٔأهمت ؾ

 .دصيجهم ا  ٔأن  سـاديت اكناله اًعة سياتج  ًالًتحاق يؤهَين ل
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 ٔأضػؽ حياػا ن ػاله ٔأفـػي ؾٌل وسبًٔين كاضًحا قصفيت ٔأيب دذي يوم حىت

 اكػرتب ًىنػهه ًوجػود  ٔأنتده فؿ واـوس يل  حلًصْس واشلوةل اًصٔأس سٌلؿات

 :كائاًل  ٔأاايم وحعمهم وألكالم وألًوان اٌَوحة ٔأاتم مث ٔأنرث

 تػػتغ ينهتػػي  تـَميػػمِ  ؿػػىل زصفتػػه اػػا ه حطػػسته؟ اػػا ٔأهػػشا» -

 «؟اًتفاهة

 .يفـي مما اطسواة مصتاُل 

ػا ازكهػاه ًوحايت اكنال قصفيت جسران ؿىل ـً  ؾػ  يححػ  اثئػًصا اكنه مجي

 :يلول وهو اًشرطية اتـَلايت ه حعمه ارزانة ضف فتدشه ٔأحاليم ُتعمي

 «.اًـؼمية َديَحيت ٔأنالِ ه اتفهة ٔأنالِ » -

 وميػزق ويىّسػ حيعػم وهػو ٔأشػاهس  ألرض ؿىل ٔأجَسه ضااتة ن اُل 

 ..اًهات  حفعم ٔأنرث قضحه ٔأاثرت رمبا اًـاًية اـوس يل ه ٔأحاليم

 «.ؿاري ٔأنالِ ه اًـؼمية َديَحيت ٔأنالِ ه فاشة ٔأنالِ » -

 :كائاًل  تلوة دفـها ًىنه ٕايلافه ٔأيم حاًواْل 

 فُجصهػا ضف اًتػخة ٔأنػالِ ه اـَـونػة هػش  تفـػهل فامي اًتخة ٔأنالِ » -

 .«اًش يعانية ٔأفنرها  ؾ اـتؤوةل ٔأنالِ ه وسلوظها

ق  ؤأدواته انػػه يتػػؿ ؾ اذاسػػوب حػػىته حلرزانػػة اًػػيت االثصػػ اػػزد

 ه حيعػم ٔأن اٌَحؼػة تػغ ضف ٔأراد ًلسه ًالس تزسام ضاذة تـس ؾ اًتجميي

 ٔأكػي اكنػال ألش ياء هش  ـثي ُتعميه ٔأن يسرك ؾ ًىنهه فـي كس وهاه يشء

 ألًػػوان اػػ  ؤأمعػػق  ٔأمثػػ هػػو اػػا حعػػم فَلػػسه ويل ل حلًنتػػ حة ارتػػائص

 .حنو  واشاؾصي كَي حعم ًلسه واٌَوحات
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 حٕلاػنين اكن وهجػهه ضف اًرصاخ حٕلانين اكن ٔأتًساه ضـ  مصيت يى  ؾ

 ٔأذػرًيا اتػٌلًرا ٕال يى  ؾ مصيته ٔأش يايئ ؾ  اصفاع ٔأس تعيؽ ن اله اواهجته

 امالانتلػ ٔأردُت ه تساذًل ًوفاته هميحة جنازة اكن مصيته يل حلًنت حة نـشه ضف

 ل وهػو كَحػم ضف رسًطػا تػسف  ٔأن الانتلػام ظػصق ؤأشػسه اراضة تعصيليت

 .اذياة كيس ؿىل يزال

 اؾتػ ُت  اًيػوم هػشا وتـػسه وهجي  ؿىل وتطق تلوة ر ين ٔأن تـس دصج

 ٔأضػؽ ن ػال اًػيت ٔأيم حىته حيايت ا  ضفحته ظوياُل ه اـوىت تـساد ضف ٔأيب

 ؾػ  نثػرًيا ختتَػ  ل سػَحيهتا اجـَهت اًثانية ٌَمصة ؾين اصفاع ضف ألايَ  ؿَهيا

 .ٔأيب

ٔلتػس هبػم ؿالكيت انهتاْل   اًفنػون جسيػة واًتحلػال ٔأردت اػا حللػاُل ه ًو

 ٕاىل فلػط ٔأذهػة ن ػال ألول اصرايس اًـام ا  ألول اً ط  وضف ازية؛

 ًىنػينه جًسا ًعفاء زااليئه اتم هسوء ضف اـزنل ٕاىل ٔأؾود مَثد  وا  اقارضات

 .هلم الانضٌلم ؿىل يشجـين ـ  ٔأحتاج ن ال

 ل ٔأن ألكي ؿىل ٔأمتل ن اُل  ًعاـاه هلم وجود ل ٔلش حاح ُتوًاْل  ؿائَيت

 جتاههػػا اًلتػػوة زرع ضف سػػخدًا اكنػػوا وسػػَحيهتا مصهتػػا ًىػػ ه هلػػم ٔأيم ت ضػػم

ػػةه تػػساذًل  اًطػػسيلة يه ٔأيم ٔأيم؛ اوكػػ  ًػػول تتلػػري ٔأن اكدت ٔأشػػ ياء ثَمد

 ؾتػػاب ٕال هبػػا جيمـػػين ًػػ  اًػػيت واًوحيػػسةه حيػػايت ضف مت يهتػػا اًػػيت اًوحيػػسة

 .حسث همٌل ينهتي  ً  ظويي
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 ّلػػارضات تسايػػة واػػؽه وهادئًػػا حلرًدا اصراسػػة اػػ  ألول اً طػػ  اػػصد 

 حػػىته اـُػسرج ضف وحػػسي ٔأجَػس ن ػػال اصرايس اًـػام اػػ  اًثػاين اً طػ 

 ..ت ؼصاهتا تتاتـين ٔأهنا لحؼاُل  ًعاـاه مجية فتاة اين اكرتتال

 «؟اـمِ  َوسحلد يل تتمحني هي» -

 «.تفضًل» -

 .«اصفـة ضف زايَتمِ ه سانسي ٔأان» -

 :كَال

 .«جصؤيتمِ  سـسُت ه سانسي ٔأهاًل » -

 «اًتخة؟ اا ٔأؾصف ٔأن حٕلانينه دامئًا وحسكِ  جتَتني» -

 :ًها اتتتماُل 

 ٔأكطػسه خسيفػة ٔأهػون ٔأن ٔأحياانً  ٔأذاف ٔأنين ألاص ضف اا هه ل» -

 .«تتلدَين ل ٍلوؿة اؽ دةاوجو  ٔأهون ٔأوه محاًل  ُأضحح ٔأن ٔأذاف ٔأنين

 :سانسي ذصىاْل 

 ٔأضػػسكاءً  سػػ  ىون حػػال ٔأي ؿػػىله اًتـليػػس هبػػشا ًػػيس ألاػػص» -

 .«رائـني

 :وكاًاله اًسية ادل ٔأؿىل حىت سانسي رافلتين

 ٔأن حٕلاػنينه ألسػفي ٕاىل انؼػصيه ضػلري ؿػاؾ ضػسيليت   ه ػا» -

 يتحسثونه وحسمه جيَتون جتسيام ا اًل  هؤلء ٍلوؿة؛ ه تنشاط ٔأذ كِ 

 ٔأكَػػػة حيرضػػػون له دامئ حلمشػػػزئازٍ  ٕاًي ػػػا وي ؼػػػصونه ذافػػػال تطػػػوٍت 

 اًـػاهصات تػني ٔأكطػسه اًعَحػة تػني تفوكًػا الٔنػرث مه ذع واؽه اقارضات

 ًهش  انضٌلهمم سخة يـصف ٔأحس ل اًلاًة وضفه دامئًا يَلدون ا نٌل واـَحسي 
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ه جًسا اوهوتني مه ذع واؽه ًها انضٌلهمم سخة يـصفون ل مه حىته اًسية

 .ٍلوؾهتم ذارج مه َا  جشب ضف تيه فلط اًصْس ضف ًيس

 اػػسؾ  ٔأوًئػػم مهه االثتػػهم اػػ  اـػػصفهتم فدٕااننػػمِ  هػػؤلء وؾػػ 

 يتحػػسثونه واذصيػػة اًثػػورة ضف دامئًػػا يفىػػصونه واًشػػ يوؾية الاشػػرتاهية

 اكئ ػات ِلػصد ألثص ء يصون ٔأهنم ؿَماُل  حت امب ًى ه ٔأفهمها ل مبطعَحاٍت 

ٍف  تدتػؽ ازيػةجصجو   دامئًػػا ي ؼػصونه اًفلػصاء حتػاب ؿػىل يتػ تحلونه ل تػرَتَ

 ل اطيػ  اًتػعحيني اًتػافهني اػ  ٍلوؿػة ٔأهنػم ؿػىل ألدػصى ٌَمجموؿات

 ٔأن اًطػـة ا ه اد وتية وجارهتا اًشٌلًية هور  تني ا اًل  حيسث مبا يحاًون

 اجػامتعٍ  ضف وجػسهِتم وٕان ًىػ ه إلسػالاية افموؿػات اػؽ اُتادٍ  ضف جتسيام

 يت ػاوز ل ذع واػؽه ألاػ  اؽ اناوشات ذسوث نت تـس حن  حفدًا واحس

ه يضعهسوهنا اًيت اًفئة تغ ا  ٔأكَمم وتختاظة ٔلنه اـ اوشات َحس ألاص

 .اً جوازية ويه

 افموؿػات نؼػصة حتػة اًحَهػاء فهػمه يضػحىون اطيػ  هػؤلء وؾ 

ه اًتفص ضف يفىصون ؿادية ؿةٍلو ه اا حس ٕاىل يش مون ا َا  هؤلءه ألدصى

 له اًـػاؾ ضف حيػسث ـػا اهػامتم ٔأي يـعػون له اـوس يل  وضفه اًصْس وضف

 ل هؤلءه ا اًل  واًهصسم اًحوس  ا تلؽ ٔأي  يـصفون له اًوزراء ٔأسٌلء يـصفون

 فلػصاء مهُ  له اًل ائية وألًحواات حلذفالته حلًصوا ته حلٔلز ء ٕال ودون

 .اـتوسعة اًعحلة ٔأحصاب ٔأوًئم ِا  مهه ٔأثص ء مهُ  ول

 ا  ٍلوؿة ٔأي تـ اية ختتاري ٔأن ألمهه حوع يشء ه س ت سي  ه ا

 .«تؤذكِ  ً  اًيت ألكي ؿىله تش ممِ  افموؿات هش  ه
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 ن ػال ٔأنػين وكهتا ٔأػ  ؿاـ ه ا  جزًءا سانسي ٔأضححاْل  اًيوم هشا تـس

 .اًـاؾ ا  ْلاوضفو  ؤأزساري حيايت ؿىل ٔأٔأمت ه جـَتين تعصيلة ساذجة

 اًـػاؾه ؿػىل انفتاهحػا يشءه ه ضف ؾػين ختتَػ  سػانسي اكنػال حصيح

 ٔأشػ ياء مثػة اًـػاؾه اواهجػة ؿػىل وكػسراهتاه يشء ًػلك تلدَهػا ؿالكاهتػاه تـسد

 ضف تيننػا ذػالف حػسث ًعاـػاه اػ اًل  شػاب ٔلي نتلدَها اااه تزجعين اكنال

 ن ػال ًوىنػينه ٔأحسمه احةٔأض ٔأن ؿَهيا يـصضون اكنوا فَعاـا اـتبةٔله هش 

 ًىػ ه ْلتَفػة اكنػال سػانسي وتػني تيػين ظحاؾ ػا ضف ٔأشػ ياء مثة متاًااه ٔأرفظ

 يه رسطػيهتا ضف ينٔأهبػص اػا فبٔنرث اًـاؾ ا  وذائفة جًسا ضـيفة ن ال ؤلنين

 .واًش اؿة ادصٔأة

 ؿػىل ٔأنػرث جتػصٔأُت  اً فت يةه حاًيت ُتتناْل  ؿامه ـسة ؿالكت ا اس دصْت 

 ؾ اًيت ؿائَيت اؽ واصيه اؽ زصاؿات ددول ٔأجت ة ٔأن اـل تـَماُل  اًـاؾه

 اهتػايم وتـػس ٔأفػنرمهه ؾػ  تـيػًسا اػزنهلمه ضف قصفػة ِلػصد هبػم ؿالكػيت تتـسَ 

 ؿػائًله اجػامتع ٔأي ٔأحرضػ ؾ ألسػاس اػ  ٔأؾصفػه ل شاٍب  اؽ ؿالكة حٕلكااة

ت ػػ  ؾ داذػػًل وضف ًىػػ ه ُتػػسث ؾ ؤكهنػػا ألزاػػة َاػػصد  ًىنػػين هاهأأنتػػ ًو

 .فلط ٔأحيا ٔأنه ٔأحيا ٔأن ٔأجي ا  جتاوزهتا شسيسة ةوتختاظ

 ٔأؾت  ن ال ٔأهماه جبَحاب تتشخ  وعفة ًى  ٌَـاؾه ذراؾ ّ  ٔأفتح تسٔأُت 

ا اًوكال ٔأكَة نلض ن اه اًـاؾ ؿىل ووهجيت انفشيت دامئًا سانسي ـً  .ا
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 ٕاىل ذهحػاُل  وحلًفـػيه ازًنهػا ضف اـهػا ٌَتهص سانسي دؾتين يوم وذات

 دصجػال سػاؿة نطػ  وتـػسه اًتَفػاز نشػاهس اًطػاةل ضف جنَػس ن ػاه ازًنها

 حػػىت دصجػػاْل  ٕان واػػا اًتػػهصة؛ اتػػ تَزاات وتـػػظ اًلهػػوة ًرشػػاء سػػانسي

ه سانسي اؽ يتالاتَ ضف اصة ا  ٔأنرث ته اًتلياُل  شابٌ  اًلصف ٔأحس ا  دصج

 !«َنَصم» ٕانه

 ..ّلاولته رفضاُل  ًوعاـاه اين الاكرتاب اًشاب هشا حاول ًعاـا

 «ه ا؟ تفـي ااذا» -

 :اين اكرتب

 !«كَياًل  اـمِ  اًتحسث ٕاىل ٔأحتاج» -

 .اـوك  ا  قضة حاةل ضف ؤأان اًحاب ٕاىل اجتهاُل  مثه حليحيت ٔأذشُت 

 :كال مث تلوة دفـين

 .«نتحسث ٔأن تـس ٕال ختصيج ً » -

 متزيػق وحػاول ؿػًلد  انلػظد  مث ضفـينه ارصوج حاًواُل  مث وهجه ؿىل ضفـته

 :االثص

   ُأحدػمِ  ٕانػينه هبػا اتطايل تـس ٕال سانسي ـودت ً ه تلاويم ل» -

 «هاجص

 انػه ٔأهػصب ن ػاُل ه كػوة اػ  ٔأوتيػاُل  اػا جلك كاواته ؾينه تـيًسا دفـته

 اًرضػتة تػغ كسايػه تني رضتته حىته ؿًلد  الانلضاض يصيس اثئص ذَف  وهو

 .ٔأرًضا فتلط اـميتةه
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 تلوة صٔأشـ ن اُل ه تلديًل حىت يت تعؽ ؾه اًفور ؿىل اـزنل ا  دصجاُل 

 ٔأريػس ٔلنػين ٔأتػمِ  ؾه ضػـيفة ٔلنػين ٔأتػمِ  ؾه حػسث ـػا ٔأتػمِ  ؾه وكهتػا قصيحة

 هوحػسي اًـػاؾ اواهجة ا  ٔأضـ  ؤلنينه ته اًوثوق ٔأس تعيؽ واحًسا رسًطا

 .رمبا ًتشاجيت

 ضف هتفانيػػه اًلاسػػ ية ظفػػوًيت تػػشهصت تـػػرثُت  و ػػٌله ٔأيب هصهػػاُل  ًعاـػػا

 ٔأذػافه نعوائيػةا جـَػينه نفتػ ًيا ٕايػشايئ  تـمسه ٔأحاليم ه وهّس ُتعمي 

 .يشء ه

 ؾػػ  ؤأكػػصأٔ  ٔأشػػاهس ن ػػاله دػػصىأٔ  ؿػػائة دُت ر أٔ  ًىنػػين هحلػػودة اُل ًتػػ

 :ً فص فبٔكول ًح اهت  اٌَعيفة حلءالٓ  اـااة

ٓ  ا ي حلً أٔ  ػ ينيـعِ  ؾ ـاذا»  «ّ ؟هئحلأ

 اػػ  وهػػو هظفػػوًيت ٔأفتػػس اػػ  هػػو هيشء ه ؾػػ  لواـتػػؤ  هػػو ٔأيب

 ضف واػؤذي سػَي ٔأثػص ه ذهػص يت ضف كتػص  اػ  هو ٌَترصيةه اادة جـَين

ت ػات  ٔأهػص  ؾه هتاسػَحي رمغ ٔأيم ٔأهػص  ؾه حػسث اػا رمغ سانسي ٔأهص  ؾ؛ كَي

 ـػا ٔأتػبٔثص ؾه ٔأيب ضف ص اًىُ  ه رطاله ٔأيب هصهالؿًّله ًى   اهئ فرت ؿائَتا ل

 ٌلًَػػ  وجػود ًػػوله هػشا ه ضف اًتػخة هػػو دامئًػا ٔأؾتػػ   ن ػال هحيػسث اكن

ه ازيػؽ ضف ثلػيت وفلست اً اس اؽ اًتـااي هصهال ـاه فارو  هبشا ٔأضححال

 .اًلهصي حلًوسواس ضخاُل أُ  ـا

 

ه وسػػاد اًـجػػوز ـهتػػاحت ف  هًرشػػفةٕاىل ا دصجػػال ه مثجفػػبٔة هػػاجص مصتػػاْل 

 مصاٌل ظويي تياٌل.
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 تحػاُل ه مث ف اذاسػوب ذَػ  ا  اصاكدهتٌل وواضَال  اريتيس   شـَاُل أٔ 

 :ونتخال اًطمال هشا ينهتي  حىت ىصيتفا

 ؛ ٕانػػه اًوسػػواسههػػاجص ااػػا تـػػاين اًػػيت اــػػاانة جحػػم يػػسرك ٔأحػػس ل»

 !اروف

 نه أٔ حلًلػسره حلريانػةه حلًلتػي همسد نمأٔ  دامئًا ذه م ضف يرتدد نأٔ  ٔأؾين

 سفااتػو  كاشػاؾص  ؾػ  اًتـحػري افخت هيشء فـي ؿىل كسرتم ضف اًثلة تفلس

 ٕاميانػه يفلػس نهػو أٔ  اـصء يطية اا أٔ ٔأسو  نمه وإ ت اًؼ  حسأٔ  يصء ل حىت

 .واحس ثضء اًليام ؿىل لسرتهوت تشاته

 انػػش اً ـػام وسػط اذئًحػ وضػـاَل  نإ  ًىػػ  اًضػـ ه هبػشا ٔأحػس يػوص ؾ

 اػ  دامئًػا وخيػاف اًػرتاب ضف رٔأسػه يضػؽ هاػ َهم ّل إ  جتس  فَ  ػافص أٔ  نـواة

 .واًلتي اًطيس

 هاًػصْس جتيػس يهه مبوهحهتػا ٕامياهنػا ضف ٔأًزيػة اشػسة هػاجص اشػسةٕان 

ـَ  ـوهحهتا هاواص ورفظ خسط ًى   هؿػاهصة ًيتػال يه ًوحاهتػاه متػزق هاج

 تىػ  ؾه اـواكػ   هػش ـثػي ؾصضػة دامئًػا جـَهػا حلًـػاهصة دامئًػا وضػفها ًى 

ـَ  ألًلاب تغت  ًها اصامئ الٓدصي  وض  ًى  هنعوائيةا وأٔ  نئيدة  متيػي هػاج

 تغتػ  هػااـ  اًتـااػي ًىػ  هْلػتة وأٔ  اصيضػة هػاجص تى  ؾه واًوحسة ٌَـزةل

ـَ  صيلةاًع  اـتلػسات جىّسػ ًهػا تتػمح اًػيت حلًلوة هاجص تى  ؾ؛ تـاين هاج

 .ؾاا فىصهتم ضف ساؿسهتم ًلس هاًـىس ؿىله ؾاا حوًها  اَ 

 اػ  تػتحعم ؾ حػىت يهه نىتارا ا  ٔأن  اكن تساذَها هاجص ُتمهل اا

 ادترصػته واصهػا ؿػىل اٌَـ ػات ه ضػخال تػي هاًوحيسة هتاضسيل ذشلن

 رسػص فـػي اػ  ُتػزن نأٔ  حػىت رفضػاله رسطػه ضف َـػاؾٌ اهوهصه  اذشلهن
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 ٓ  ٔأجهيػا وخسصيػة تلتوة تاتلٔ ا حياهتا ضف واًتـة اذزن ااه أٔ  ه ؤكن دصهأ

 «.ظفوٍهتا ضف حسث ـا واٍااية اًحساية هو اًلهصي اًوسواسه ااا

 

 ؟اـمىنػة اًلتػي ظصق جلك حلًلتي ةهمسد دامئًا نمِ أٔ  شـور جصتالِ  هيػػ 

 حدًػػا اياػػتلود اًػػيت اًتػػ يارة ٔلن ظػػوية ـتػػافاٍت  اًتػػفص نيتتػػ تعيـ ل

 اًـااػي فصمبػا هاًشػارع ا  نيتبٔ  ل ْلتيه يلودها ٔأدصى ثت يارةٍ  س تطعسم

 انفػشتمِ  شػ حاك نيتلَلػ له وجدتػمِ  ضف مد اًتُ  سد دَ كس  اًعـام عِ  كسم اطي

 يتـػ   نأٔ  ٕا كِ  ةهلػت ني ْل ومتػوت قصفتػمِ  ىلإ  اًلاز بيتّس  فصمبا ةهانمئ نالِ أٔ و 

 يتبٔنس هألدصى تَو ؾلسة جيًسا هيارتع  هظَيق صحُ  حشائم ورحلط اًعصيق

 سهاً ػا اػامأٔ  ٔلذصونػةٍ  ٔلنه ٕان حسث س تحوًنيه اًتـرث ًتتج ي اًـلسة ا 

 وتفتػال س تسهتػمِ  حدًػاو  جنونيػة ثّسػؿة تتػري سػ يارة اػامأٔ  رثي ستتـ ٔأو

كػػسر  اًزحػػام جت ػػة حػػاويل هاـزدمحػػة ألاػػاه  جت ػػة حػػاويله ؾؼااػػمِ 

 اهكشرً  ااءً  وهجمِ  ؿىل س يَل  هيلتغ رسص هتين ا  خيصجفلس  اـُت تعاعه

 يتـػ   ل هحلًشػ تامئ ؿَيػمِ  وياػال ااامِ أٔ  يل  وأٔ  هحبشائه س يلطفمِ  رمباو 

 هحػ حلرُ  يهتمونػمِ  رمبا هانمِ  سيترصونه ٔأحس يفهمها ً  هنؼصكِ  ةوهج ؾ 

 وهمػٌل ىػ ً حيحػمِ  هػشا هسػ تزسامًال تطػَح ل هي ف  اشاؾصكِ  ؾ  يتـ   ل

ػػ اتػػس ـً  هٔأذى ٔأشػػس كَحػػمِ  سػػ يؤذي هؾ ػػمِ  سػػريحي حدًػػا اًحسايػػة ضف ارائ

 حػسثال ًػو اػاذا ًىػ  همبـجزة ّل إ  يتلري ً  اذارض هشاو  هكااظ اـت تلدي

 ًػ  هتػًساأٔ  انػه نتـػاشف ً و  يعاردان اـؤس  اـايض !نالِ أٔ  يتتلري  وؾ اــجزة

 وحػسان ملوتسػ   هضػعصاحلتالا  هػش اػ  نتـػاشف ًػ  هنتئابالا ا  نشف 
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 اػػ  نيتـػػان ةهواضػػعصت ةاضػػعهس هدامئًػػا ةهمػػسد نػػالِ أٔ  هوضػػـفنا هبشاشػػتنا

 .اًلهصي اًوسواس ا  تًساأٔ  شف ت  ً و  هرتيابالا

 هيشء ه اػ  ذػافأٔ  ضػححاله أٔ سػانسي واكـة تـس حيايت تغ اكنال

 :تساذًل ومس ضوت اكن هالااتحاانت ٔأحرض ؾ

 «.كديحة ًوحاتمِ  هت جح  ً »

 ٔأؿػاين اػا اـادة ضف ظحية يأٔ  ي جح ؾ هاًوسواس ا  ٔأؿاين اكاي ؿام

 ٔأؿػيش ن ػال نػينأٔ  اػ  ٔأنػرث اًـام هشا ضف ٔأتشهص ل هااا سؤواي حاةل هانه

 .يشء ه ا   راـ كري اروف هاروف ا  حاةل ضف

 يتاضػفح كَلػاُل ه أٔ فلػط ً فص رْسأٔ  ضححاُل أٔ  هؿاـ  ا  نهتي ا اًصْس

 أٔ يحػػسجػػًساه  يممػػ اكن يػػويم هجامتؾػػ الا اًتواضػػي اواكػػؽ ؿػػىل اًشرطػػية
 تػال اًعويػي حلـضػ وينهتػي  هاـوسػ يل  هاًلهػوة فن ػان هادىًصا ستيلاظحلل

 .ّلسدة هجةو 

 تبٔركػػامٍ  تطػػالال يه ااػػا ٔأؿػػاين ن ػػال اًػػيت اًلصيحػػة اًـػػادات ىحػػسوإ 

 عِ  ؛اًػصفظ كامئػة ضف اًػصرف ٔأضؽ مَثد   واِ  هاـ  حيسث ؾٌل هلم ٔأحيك هقصيحة

 نػينأٔ  اًػحـظ ػػ  تػني اػا هاًضػـ  ًىنػه هـػالألف تػغ كتوة تتريًل نأٔ 

 .ًيي فتاة نينأٔ  ػ وهنم تني واا هْلتة

 ..بٔحسمهذات يوم اتطَاُل ت

 ل ٔأانه اْسػ  اػا وػم له اـتبٔدصة اـنـة هش  ؿىل أٓسفة! اصحدًا» -

 وكتم ًو اتفاكًا؛ اـم ٔأؾلس ٔأن فلط ٔأريسه تـصفين ل ٔأنال وحلًتبٔهيسه ٔأؾصفم

 ُتػػاول وله اـنـػة سػػبهٔني  مَثد  وِاػ ه نفصػػ ؾػ  كَػػياًل  سػبُٔتسث يتػمح
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 ؾػ  كَػياًل  ٌَتحػسث ؤأحتػاج اصيضػة فلػط ٔأانه ُارتة ًتاُل ه يب التطال

 «اتفلنا؟ه ته ٔأًتل  وً  يـصفنين ل رسٍص  اؽ نفص

 ٕاضافية: مةجس ي عق نأٔ  دونكال 

 «.اـمِ  انأٔ » -

  :ٔأضسكاء ؤكن ا تسٔأُت 

ً  ٔأشـص ٕانينه ي اسخين ل اًـاؾ هشا» -  ؾ ٔأنين عَ  ٔأكوله حلروف ادامئ

 اًصجاء هشا ٔأن انتشفاُل  ًىنينه اًـاؾ اؽ اً فص اًتالم ٕال ٔأمت َ 

 واًوجؽ؟ اًفصاق ذَق ـاذا اذصب؟ ػ ذَق ـاذا ُتليله؛ يطـة

 اػات ًىػ ه الٓن ٕاىل ٔأاػال ؾه حلـػوت دامئًػا ؤأشـص اصيضة ٕانين

 .حييين اكن يشءه تساذًل يشء

ر وًوه صْساً ٔأجيس ٔأان حلـ اس حة  ضف ٔأتبٔدص ً  حدًا واًتلي ا اًزاان ً ا كُّسِ

 «تتمـين؟ هيه اًصوا ت ضف ٕال حيسث ً  هشا ًى ه رْسم

 :كال  هاد طوٍت ت

 «.سواكِ  ٔأْسؽ ل» -

 :واضَاُل 

 نإ  اػا ًىػ  هاًحساية ضف رائـون دامئًا اًصجال ا؛ًعيفً  ارسًط  تحسو» -

 ًيتوا هنمأٔ  ٔأكتموا ًو حىت هكشارهتم ىتش ن  حىت تساذَهم تـمقن 

ٓ  ًلس هاٌَـني ٔأيب ٔأت اء متنأٔ  هنشع  «.ٔأذى شسأٔ  ذاينأ
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 :ًحنءحل ٔأهجُش  تسٔأُت 

  هش ه نت تحق هي هٔأذيتنا ضف لإ  يتفنن ل اًـاؾ هاؤذي اًـاؾ» -

 «؟تتمـين هي ؟اــاانة

 :جسيس ا  رد

 «.مِ اـ انأٔ » -

 :كَاُل 

 حسأٔ  اشارنة ٔأريس ل ينًى هوحسي اًـاؾ اواهجة ا  ٔأضـ  انأٔ » -

 هاػػصتني حلرػػشلن سبٔشػػـص ؾ ػػسها هؾػػين يحػػيص  مَثد   وِاػػ يػػايتذ 

 ..ألاي فصط ا  واًثانية هاذياة ا  ألوىل

ٓ  هً ومٕاىل ا سبٔذهة هاًوكال تبٔدص  «!اٌَلاء ىلإ  هوكتم ؿىل سفةأ

 :كال اًهات  اكَق نأٔ  كديو 

 ضف دامئًػا اتاحٌ  انأٔ  وتبٔنسي هت ااني حىت مِ اـ سبٔنتؼص هانتؼصي» -

 «.وكال يأٔ 

 ؿػىل وافػقأٔ و  ٔأمصػال جـَػين اطي ٌَحػس اـ  ًعيًفا اكن ه مة بٔيت ٔأنعق ؾ

 .ظَحه

 ؾ هػو اتفلنػا نػٌلو  ههتػ ٔأتطي ل ٔأن ٔأجي ا  ٔأجاهس ن ال ًية ه ضفو

 هقيايب سخة ؾ  ينيتبًٔ ؾو ههت تطَاُل او  ؿسُت ه ًىنين يب تطالال حياول

 !رمبا !ديايل ضسيقه ضلط يأٔ  تال ؿالكة هًعي  هشا اكن

 هْسػها ؾػ  ٔأسػال وؾ ْسػ ا ؾػ  يتبًٔين ؾ هيويم ثشلكٍ  نتحسث تسٔأان

 .طسفةاً ّلي يشء ه يىون نؿىل أٔ  اتفلنا
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 اكن هنػرثأٔ  ضادكة لٔهونو هجًسا اًلَيي لإ  حييك ل اًلهكَي يتحسث اكن

 هحلًطسفة اذشيش سد يُ  نهأٔ  ؾصفاُل وكس  هفلط لبٔ ٔأس ؾ ساا لإ  يتحسث ل

 .«ظارق» اْسه نأٔ  ؾصفاُل ٔأيًضا  وحلًطسفة

 :اناس حة تال لبٔ ٔأس دامئًا ن ال

 «ؾين؟ سرتحي اىت هظارق» -

 :فيلول

 «.ؾ مِ  يصحي َ ف هؾ ه اً اس يصحي اطي انأٔ » -

 «؟!حليل  رسٌص  نالأٔ  هي» -

 :فيترص

 «.اًـمالء ذساة ا  انأٔ  هل» -

 حيػػاول ؾ هاـػػ  وجػػود  ضف حلًصاحػػة ٔأشػػـص ن ػػال ًىنػػين قصيحػػة ؿالكػػة

 قػصيحني ِلصد ن ا هؾ ه اًى ري اـصفة يًضاأٔ  انأٔ  ٔأحاول ؾو هنرثأٔ  اين كرتابالا

 .تـض ا حياة ضف فلط

 ه ػاكواكنػال  ٔأيًضػاه نتئػابالا اػ  يـاين اكن ةهات تلص   تى ؾ حياته

 .ُتعم هحرية وحؿ فتاة هاًتوداوية تغ ذَ  فتاة

 ٔأذ ته تَه ٍة اتتائة: يوًاا

 «!حديخته فصاق تـس رجي يتحعم نْ أٔ  اـمى  ا  ند أٔ  ٔأضسق ل» -
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 ه تَرػػص اًػػيت تتتػػااةالا تػػغ هاتتتػػم نػػهأٔ  شػػـصُت  ًىنػػين  هرَ أٔ  ؾ

 :فلال هيشء

 نأٔ  اًفػصق هاًنتػاء اػ  هشاشػة ٔأنرث رمبا اشاؾص صوم اًصجال» -

 ؿَي ا َض ِص فُ  ًلس هاصأٔةا جيأٔ  ا  رجي يحيك نْ أٔ  فىصة يتلدي ل اًـاؾ

 حنػ  اػاأٔ  هاً امع ادنس لإ  تنتؼص ل اذياة ٔلن هواًثحات اًطمود

 نَػتحم هحلًواكػؽ دامئًػا نَتحم حن  هحلًتلوط الاًوك ً ا يتمح فَ 

 هاكااًل  اؿااً  تحيك اْل ًؼَد  فتاة اؽ حسثال ًو يواية درااية تبٔحساٍث 

 .ؾتياديةالا ًىاا

 ءاًض هو اذة ٔلن هكوة ا  وتيناأٔ  اا جلك حنة اذة ضف نلؽ ؾ ساا

 تال نضحم هنحيك هنلضة ؛حبصية نتانيتناإ  منارس جيـَ ا اطي اًوحيس

ُ  هسػػخة  هاًثحػػات هاًهيحػػة وشػػاح خنَػػؽ هانػػا اًعفػػويل ادانػػة ؼهػػصن

 حصيتنػا هػو ً ػا حلًنتػ حة اذػة هوتَلائيتنػا نتػانيتنالٕ  نـود هواًطمود

 هجامتؾيػةاو  ااديػة اػصوفًػ نطػارع هٔأتسيػة حيػاة ٔأجي ا  ننحفه يًضاأٔ 

 أأحالًاػ نخػينه يسي اـلا جلك تـ ّيية واتعَحات وتلاًيس ؿادات عنطار 

ٓ  ونـَق ُ  ؾ نإ و  حىتيه ٔأفض ثشلكٍ  حيات ا نتريي هريةهح ااًل أ   ههشا ؼهصن

 .اذليلة ًىاا

 حػق منػغ ل حنػ  ًىػ  هتتػبٔؾو  يه تتبٔثص فتاة ؾ  رجي يصحي ؾ ساا

 .كتوهتا اكنال همٌل اـشاؾص تغ ؾ  اًتـحري

 وأٔ  شػـصاء سػواء اًصجػال اػ  اـحػسؿني ٔأكَة ـاذا نفتمِ  سبًٔالِ  هي

 يه فتاة س ت سي  حدًا هحياهتم ضف فتض !ممثَني؟ حىت وأٔ  اَح ني وأٔ  ٔأدحلء

 تتػ تعيؽ اـػصٔأة ٔلن ؛ٌَطػمال يـود هشا هتساؾيةالٕ  اًلسرة  هش ضف اًتخة
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 وأٔ  يتػبٔؾ وأٔ  يػحيك نأٔ  يطح فال اًصجي ااأٔ  هدوف تال اشاؾصها ؾ  اًتـحري

 ضػعصاحلتالاو اًوجوديػة ألفػنر اػؽوهػشا  هؾ ػه حػساه إ  ًفصاق يرصخ

 تتحػول مَثد   وِاػ هٌَتـحػري اتػاحة يـعي ػا ـا بٔ نَ  وه اه واًفَتفة اً فت ية

 .ٕاتساؾية ًعاكة اـشاؾص  هش

 فاًنتاء اًفىصة يتلدي ل اًواكؽ ٔلن ًى  هاًنتاء ا  ٔأنرث رمبا نتبٔؾ حن 

 «.كَة تال ن اأٔ  يؼ ون

 

 هاًلصيحػة اًـالكة  هش حدحاُل أٔ  هاً فت ية حلدَتات هش حأٔ  ت ااانـ اكنال

 اًـادة.. كري ؿىل هو اتطي يوم وذات ه؛ت تطيأٔ  حىت اـتاء ٔأنتؼص ن ال

 «!ُتحينين ل نتبٔ  ؿسيين ههاجص» -

 :  ل كَال

 «ألاص؟ هشا ضف فىصت ـاذا ًى  هحيسث ً  هشا» -

 :رد

 حيػايت ًىػ  هحيػايت ضف حليليػة اػصٔأةا جـػغ ضف فىصت ٔلنين» -

 ؾتػسُت ا هذايت ضف انفػصًدا ؿػيشأٔ  نػينإ  ؛تتريَػني ممػا ؤأًـػ  أٔ ٔأسو 

 هتـرتيين ٔلهنا اًطادكة ألش ياء ذافأٔ  هوجـةا اذليلة نلٔ  اًزي 

 ل  ههمػرت  رسػص انأٔ  هاذياة ينانحلٕ  نأٔ  فىصة تساذًل ُتي ٔلهنا

 تضغ هكَي ؾصش ؿىل ترتتؽ نىثأٔ  تساذًله اًلسمية طهص ته ٕال  يند

 ؿاـ  ؾ  رحَال هناأٔ  رمغ هوتضقين اين الاكرتاب اولحي  اَ  ه

 تضكػمِ  نأٔ  دشػوأٔ  ههوجػ مكػيأٔ  ؿػىل مبهاهمػا اًليام تواضي ًىاا

 .ألذى تت تحلني ل ٔلنمِ 
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 واػ  هنػأٔ  ٔأكطػس هاذػة هنايهتػا تىون رمبا شاؾصمب  حنوكِ  شـصُت  وًلس

 هاػ غ اػصيظ فػبأن هانػةالٕ  ٔأكطػس ل هاصيضة ٔلنمِ  ٔأحدم ل نأٔ  اـفرتض

 ؤأشػـص اضػعصب نػينأٔ  كري هعِ  هصمية حياة توفري ٔأس تعيؽ ً  هفلري ينًىن

 انأٔ و  هْلتَفة تعصيلة اً لص ا  يـاين انا ه تـاره يسً  اً لصو  هحلً لص

 ذع كرئأّاا ؾ   هواًطسق واـشاؾص اذة نلص هاًطسق نلص ا  ٔأؿاين

 ِع. اًوفاء ٔأس تعيؽ وً  هؾين رحَال اًيت تغ ضف ٔأفىص ًزال اا فبأن

 ةنثري  ضلوظات ٔأضؽ ل ٔلنين هنثرًيا نرتثأٔ  ل ٔلنين اـ  سـيسة نالِ أٔ 

 راكِ أٔ  ً  فبأن اعمئ ةٔأناِل  هتَلائية جلك اـ  تؼهصي  نمِ لٔ  هيب ؿالكتمِ  ضف

 ؿالكة ٍدين يسفـمِ  كس هشا هتمِ  اًؼ  يسءأُ  ً  هكاس ية ٔأراكِ  ً  هؿاهصة

 ُتػاويل ل هارػوف ضػ ؽ اػ  نػهإ  هاًشـور هشا تطسطف ال ه فاـ ؿاظفية

   حمِ ٔأانسػ   ل انأٔ  تػةهاًكٓ تبٔ ػِم و  اًحػؤس س يختـغِ  هتساذًل ٔأنرث اًتـمق

 «.صهاج

 :ه فلَاُل ؾين رًغا داوؾ  اهنمصْت 

 «.حيسث ً  ٔأؿسكَ  ًى  هألش ياء تـظ ؿىل ؿرتايضا رمغ» -

 .اًهات  َق كَِ أُ 

  هحنػو  شػـوري ضف ارتددة ن ال ًعاـا هاروف س تار ؾينظارق  زالأٔ 

 هاذػزن هبػشا َن أَ  ؾ ظوية فرتةٍ   شزف  هٔأحده نينأٔ  تبٔنسُت  اـنـة تغ تـس ًى 

 ؤلنػينه ارػوف رمحػة ُتػال دامئًػا سبٔؿيش نينأٔ  شـور ا  هاريحة ا  مناُل 

 .فصاكه ٔأدش ن اُل 
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 هقصيحػة  اكنػالترصفايت هٔأنرث خبوف اـه ٔأتـااي تسٔأُت  اـنـة تغ تـس

 اػػ  ءًضػػ ؿالكت ػػا ُتوًػػال هاتػػ دص ثشػػلكٍ  اؿػػرتاضو  هٌَمشػػاه فتـػػالا

 هؾشػل- ظوال اًوكػال اذشيش يسد ظارق  اكن اًفرتة تغ ضفو هاًضلط

 :لالف هاذشيش فائسة ؾ  سبًٔته يوًااه و -تسيالٔ 

 ٔأحػػس ل ًىػػ  ألظحػػاءه ااػػا حيػػشر جتػػسية رضارأٔ  ٌَحشػػيش» -

 .ومه اؾتحار  رفظأٔ  نينإ  اً فت يةه ممّياته ؾ  يتحسث

 جيـَ ػا ًىنػه هاًواكػؽ يلػري لو اشسة يأٔ  حيي ل اذشيشٔأن  حصيح

 شاذشي تبٔثري ُتالاًشرص  هاًواكؽ ضس اًىفاح ً واضي كَياًل  نصاتح

 هعػ تَُ  يـااهل  ه اًـاؾ ؤكن شـصي  هاًـىس ؿىل هحلًوحسة يشـص ل

 زاانػػم اػػغ نػػالأٔ  ه ػػاف  هاـحتتػػم وهجػػه هيـعيػػ اًـػػاؾ هًعفػػاء اً ػػاس

 حػسأٔ  يتبٔع ً  ه ا هسخة تال جىيال نإ  ؿَيم ًوم ل ه ا هوحياتم

 تشػـص ًػ  ه ػا هألقحيػاء مهو رائػؽ نػالأٔ  هحياتػم ؾ ٔأو  تضتم ؾ 

 .حلذزن

 ًية ًلضاء تسؾوك مجية اصٔأةل ُتما اًيت اـوس يل  شيشاذ  س يحول

 تػني جسػوهنم اػ  خيصجون اًصوا ت تعالأٔ  هفي يتا ئشاظ ؿىل رائـة

ٓ  ؿػػاؾٍ  ضف هػػماـ  ظػػوية ًػػصحة ويبٔذػػشونم اًتػػعور  تػػبٔثري ُتػػال هدػػصأ

 ً  هاًـاؾ ا  َل  فبٔنال تشـص ً  حلًتبٔهيس هحلًلَق تشـص ً  اذشيش

 بٔاصيػ  َاػ نالأٔ و  هلصري  اَ  نالأٔ  هاًوكال س يس نالفبٔ  هحلًوكال تىرتث

 .اي ي و 

 فت تاانً  تصتسي سرتاها هميؾين  غظأٔ  مث ًها انؼص تـجحم؟ اًفتاة  هش

 ؿػىل ًوجػودك ُتتػاج مت يهتػا اًػيت فاًرشػنة هتتػبٔدص لو ؛ع وتحتتم ارائـً 
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 هػشا فـي اننمحلٕ  حت  ًا !ظَيق حص ًعري اًتحول دَت ر أٔ  ًو ااذاو  هاًفور

 ..واذصية اًـ ان حق اعري اتصك هختيي فلط

 هحنػوك تلػرتب كَحػم ٔأوجـػاْل  اًػيت اًفتػاة اطهػص ت؟ س تـادةا تصيس

 نأٔ  احػرتس اًصكػة؟ ااػا ُتتػاج هكاسػ ية نالٓ  يه حتػ  ًا كاس ية؟ تصيسها

 ..اًصتيؽ فطي ضف اًشجص ورق ا  ٔأرقالٓن  فهي  تؤذوا

 ميحتت نالٓ  اًتٌلء ضف هو هتلَق ل حيحم ػ تصى؟ هي هرائـة اد ة

 ..ع

 هػؤلء هرضالٔ  يـػم سػالم ا  ل   هاًـاؾ حساثأٔ  اتتؽو اًتَفاز افتح

 هحلٔلزهػار تيػوهتم يرضػتون هنػمإ  انؼػص هاًتػـادة فصط ا  ميوتون ألظفال

 ..حلٔلزهار اًصضاص يتتدسًون

 ل اقفػص هاندًاا ؿاد ًلس هاتىني هذشع اطي ضسيلم اصأٔ  تنَس  ل

 ..ردْت أٔ  نإ  انتلم وأٔ 

ٕاىل  انؼػص ؟اًلسميػة اـشاهس اس تـسان ًو رٔأيم اا همجيأٔ  ًـحة فَ َـة

 ا ػػري االثتػػمَ  اكنػػال ًلػػس تػػصى هػػي هاـػػايض ضف نالٓ  نػػاَل أٔ  هًتػػل ا

 ..وم ل !ٌَترصية

 ..حديختم ؾ م سرتحي فـَتم ثتخة دًاحف  ههشا تفـي ل

 جػلك اذ هػا هاذيػاة ضف ألذػرية ًيَهتػا  هػشف  هتلػوة ؿانلها هٔأام ؿانق

 ..اشاؾصك

ه اًلتػوة تغتػ  جـَتػه اـه حسثال ٔأش ياء مثة ًى  هضاح يرج توكأٔ 

 لو هاػ غ ااهتػورً  شػاحلً  اكن ًلس هاـه حسث اا انؽ وحاول ًـاـه اذهة
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 ًلػس! اػمأٔ  هنػاإ  انتؼػص! اٌَـ ػة ؛اكت اضها توكأٔ  حياول اًيت حلًفتاة امأٔ  خت 

 !ش حاهبا ضف مجية اكنال

 ا..نئيدً  وأٔ  فاشاًل  ارسًط  ًتال نالأٔ  هاس تـس؛ ذارضٕاىل ا سؿُ 

 هاًّسػيص ؿىل ك  هحت  ًاا! رصمً  ااّسحً  اًّسيص هشا اؾت ان ًو ااذا

 ؿػىل رسػص ؤأمه ٔأجنح نالأٔ  هانم س تفادةًال يتشوق زيؽتمه فا م  ًقِ أٔ 

 هي هه اك ىلإ  اذهة ؛اًوكال متغ ًىنم هـيستح  ًيس اـت تلدي هألرض

 ؟ه اك رائـة حياتم تصى

 ُتمػي ؿىل تلوى ل نمأٔ  انَس  هٌَ اذتية ا رية اًحيضاء اًشـريات  هش

 ..جًسا كوي نالأٔ  هاكاة زسةأٔ  ستالأٔ  ًلس هًيةواـتؤ 

 تلصيػم ةرائـػ ـوس يل  ألنني سيتحول هلملٓ حل تشـص ً  اذشيش اؽ

 هحلًوحػسة تشػـص ً ه سـساء ازيؽ تصى نالبٔ ف ثتهوةل تلضة ً  هٌَصكص

 ..ًعفاء اً اس هحلًلصتة تشـص ً  هُتحه ا  ه واس تحضار جشب تت تعيؽ

 ..اًـاؾ اغ نالأٔ  !اروف

 ..يح اكئ  ٔلي اًتحول اننمحلٕ  !ضعهادالا

 اػ  خت ػي ل هضػسيل    تػمِ ا وحػسك؟ اًـ اء هشا ه تتحمي ـاذا

 يػحيك اًـػاؾ هجنئػم ا  خت ي ل هاٌَية  هش ضف جًسا حزي  اًـاؾ هجنئم

 اسػػتدسًوا فَلػػس هخزصُ أُ  مهحزنػػ ًتشػػاروم تػػحيك اًتػػٌلء حػػىت هماـػػ

 ضف اًسػػٌلت تـحػػال فَلػػس خزصُ ه أُ اًرصػػاخ ً ػػا حيػػق هخاحلًرصػػ  نيهتػػ الٔ 

 ..حياة فاًرصاخ خزصُ ه أُ واًى ري اًى ري ُتمَال اكهغ ؿىلو  هضسرك

 سػـساء هسػخة تػال يضػحىون هنمه إ انتاهبَو  اً اس؟ اًضحم تصيس

 ..اًضحم ؾ  اًتوك فيه  يت تعيـون ل اطي ٌَحس
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 اصنيػا وتبٔاػي ذراؾيػم صداف هاذياة اؽ اـصنتم ًتواضي كَياًل  اسرتح

 ..اٌَية هش  جًسا  هاد اًـاؾ هاًصاحة ت ؼصة

 اًصاحػة حػق ً ػا يوفص ههاجص   ٔأفضي تعصيلة تـتاء جيـَ ا اذشيش

 «.لموالٓ  واًوحسة اذزن وتـويظ هاذة تسيي هو اذشيش ؛واًهسوء

 

 :كَال ظويي مصالٍ  تـس

 اً حػات هػشا رفضػاُل  ًعاـػا ظػارقه   ٔأرفضه انأٔ  اًتخة وًهشا» -

 شػـور اسانػه يـعػ ٔأنػه  حصػيح مي سونهه  ممد  س تلصبوأٔ  اًحينه

 ًهػشا اكن ًػو اًواكػؽه رييػتل  اػ  ٔأضػـ  ًىنػه واًهسوءه اًتـادة

 اصول ًتػػمحاْل  تواهج ػػاه اًػػيت اـشػػاه حػػي ضف فضػػي اً حػػات

 .واظ هياـ يوم ه رئيت ية هوجدةٍ كساو   رمبا هتتساول

 لإ  يه اػا اذيػاة ضػس اًىفػاح واضيً  كَياًل  حنترتِ  جيـَ ا نهأٔ  فَتفة

 هاذيػاة ـواهجػة اًنفيػة اًلػوة ٔأاػغ ل انأٔ  رمبا ادح اءه اًـ ائز فَتفة

 شػـور يـعي ا نهإ  اًشنيؽه اًهصوب هشا ااا ٔأهصب ل ألكي ؿىل ًى 

 تػػي اـشػػسة تـػػاج ل ٔلهنػػا اـتػػىنات ٔأحػػة ؾ حيػػايت ضفو اًزيػػ ه

ٓ  تتى  ٓ  ومثة هفلط لهماأ  .ؤأَشس ٔأكوى ؿادت فرتة تهسأٔ  نإ  لمأ

 هواًتـػة اًصاحة تني ةاـَل تل ٔأن أٔ  ًى  هنترصأٔ  نأٔ  ااد وإ  هزمأُ  نأٔ  ااد إ 

 حىت نىتارهوالا اًهزمية ا  ٔأشس ذاته حس ضف هشاف  هواًطرة اًهسوء تني

َ أٔ  اًلصتة؟ ا  ٍهتصب اذشيش سد ت هي  ؛اذة اتبةٔل وضف  اذػة يسوً

 مجيأٔ  يوجس وهي اًضلط؟ ا  بٍهتص  اً حات هشا تسا  هي  اًلصتة؟ يلتي

 حلذة؟ اًضلط ا  اًهصوب ا 
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 ضف لإ  يفىص ل اهاننيًّ أٔ  ارسًط  اً حات هشا حية اطي اًشرص دامئًا رىأٔ 

  اَ  مثة نأٔ  هي تد نأٔ  دون يصيس  اطي اًوكال ضف اًوؾ  ؾ  يلية سـادتهه

 ًي ػس ي ػام ل  َاػ مثػة اطي اًوكال ضف اـشسة ا  وصب ه ًوجود  حيتاج

 .ًها حاًل 

 ة ٔأحػسمهاصافل ؤأرفظ هاذشيش اساين ؤأرفظ هاذشيش رفظٔأان أٔ 

 «.حيايت ضف يل

 ه.ؿَي ردي فهم تـسم وتؼاهص وكهتا ظارق ذصم

 :ٔأكول ن ال نفص وضف ًى  هاـنـة انهتال

 ؾؼم  ديانة حلذشيش هصوتم ؤلن ظارقه   جًسا وحيسون ٔلن ا»

ٓ  ًـػػاؾٍ  تػشهة نػػالأٔ  هًوحػست ا  ؟ؿػػاـ  ضف اـػ  سػػيدل   َاػ انأٔ  ًىػػ  هدػصأ

 هتفـي ً  ًىنم هاًفصضة يل ُتالأٔ  نمأٔ  ًو هي لطم ؾٌل تـويضم انينحلٕ 

 «.ألتسي حلًفصاق ؿَي ا مكحُ  ؤكن ا

 هاًـػاؾجتػا   اـفلػودة ثلػيت اػ  اجػزءً  اس تـادة اس تعاع يشـص نأٔ  دون

 ٌَوسػواس وضػف  ضف ظػصيليت حػىت هاينجزًءا  ضححأٔ و  انه اجزءً  ضححاُل أٔ 

 اذػة ًىنػه هاًطػسفة مبحػي ًيس اصالٔ  ؛ٌَحشيش وضفه ضف ظصيلته هتش ح

 ضف هاًتـحػػري ظصيلػػة ضف هفَتػػفته ضف هحنحػػه ممدػػ  هاشػػات نتػػزة جيـَ ػػا اطي

ٕاىل  ٔأذهػة ؾ وجػود  فػ ف هٌَحيػاة يـيػسين نأٔ  كطػس دون اس تعاع ؛ٔأفنر 

 اتتـػس ٔأنػرث اًتـمق حاًواُل   ٌلو  هاراص ظحيي هو اكن ًلس هنفص ظحية

 ً لعػػة ؿالكت ػػا وتـػػود ّلػػاوليت ؾػػ  فبٔؾتػػشره يتانـػػـ يتػػ تجة وؾ ؾػػين

 .اـ  يحل  نأٔ  ألكي ؿىل ا هر أٔ  نأٔ  فلط مت ياُل  ص؛اًطف
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ٓ  ذػػالف حػػسث يػػوم وذات  ؿفػػ ههتػػ اسػػتن سُت  هٔأيب وتػػني تيػػين دػػصأ

 ـػسةو  هاًليػاب ؿىل ؿاتخته هذرًياأٔ  رد س حوعأٔ  قياب وتـس هيتانــ يت تجة

 الكيم كعػؽ ًىنػه هاًـػاؾ ا  اوضفْل ؾ و  هحسث   ااؾ اـه ُتسثاُل  ساؿة

 :جفبٔة

 حاوًػاُل  ًلػس هدػصىأٔ  اػصة نتحسث ً  فطاؿًسا نالٓ  ا ! هاجص» -

ػػ فشػػاًل  فشػػَاُل  ًىنػػين هٔأفضػػي جـػػغِ  ـً  اذيػػاة ؛هػػسضف ضف اذري

 ًػ  هحياتػم ضف اػؤثصة اػصحة هػونأٔ  نأٔ  ضف فشَاُل  انأٔ و  هاصاحي

  هش تـس لإ  اًلهصي اًوسواس ا  تتـاضف ً  هنالِ أٔ  ٔأجغِ  ا  ٔأتل 

 «.عِ  ألا ي اذي هشا ضسكيينه اًطساة

 .اًهات  كَقمث أٔ 

 

 انهتػػي  ؛يسِّ ِجػػ اػػصالٔ  نأٔ  تبٔنػػسُت  شػػهص وتـػػس ًىػػ  هميػػزح نػػهأٔ  ػ نػػاُل 

 ظارق. وتني تيين اًوضي

 اًوحيػسةه ضػسيليت رػشلن تػبٔؾأٔ  ل نأٔ  اـػل نيتتريَ ؛تبٔـال اـصة  هش

 !تلياته وتبٔثصُت 

 حدحػاُل ًلػس أٔ  ا ؟نػص  نأٔ  دون ارسًطػ حنػة هيػ  هضػـحة اــادةل اكنال 

 !اريايل ضسيل 

 هبػا نفػصأٔ  حدائ ػاأٔ  ؾػ  نفػرتق جتـَ ػا اًػيت تغ ًى  هحلًواكـية ا ٔأان ٔأؤ 

 .افرتكنا طع هاـفرتض ا  نرثأٔ  واكـًيا ظارق واكن هنفص شسأٔ 
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 ؾػصفأٔ  ل حىت انأٔ و  ٔأجس  ىي ف  ههت تطالال حاولأٔ  ن ال يوم تـس يوم

 نأٔ  دون رحػي مث حيػايت ضف اػص ظيػ  ؾ ػهه اًى ري ؾصفأٔ  ل يتى ؟ ي أٔ 

 ا  وجود . ش حؽأٔ 

 ثشػػلك همػػايم واضػػيأٔ  خبػػريه انأٔ  اًيػػوم ظػػوال ؛قصيحػػة حػػاليت اكنػػال

   ٌَج ون  ايسفـ  اًؼالمه اذزن يمك  اًؼالم وضف هاًؼالم يبئت مث ظحيـ ه

 اًوكػػال شػلي حػاولأٔ  ههتػ تطػيأٔ  ل نأٔ  ٔأجػػي اػ  نفصػ جاهػسأٔ  هيوسػ تانيا

 .ًصْسحل هحلًلصاءة هحلًصكص هحلـوس يل 

 ضف اااػهأٔ  نفتػم جتػس اا ًشرٍص  شتياقالا ا  اًهصوب ُتاول ؾ ساا

 حلـوسػ يل  هتػصب ؾ ػساا هاذليلػة ًىاػا اـلػسة اًفىػصة هاًهصوب ظصق ه

 فدػص ألفػالم مبشػاهسة هتصب ههت تشهصك تتمـها اًيت اـوس يل  نأٔ  تىتش 

  هػػش نأٔ  فتشػػـص حلًلػػصاءة هتػػصب هاـػػه ؾشػػ هتا اًػػيت اـشػػاهس تـػػظ ؿَيػػم

 هتػصب هكَحػم ؿػىل ؾزيػز فلػسانم مبػسى ًتػشهصك نػالأٔ  ع تخاْل نُ  اًىتاحلت

 ل شػ حح اٌَيػي انتطػ  تـػس شػتياقالا؛ حلطهص ت ؾلغ فيض  حلًطمال

 ل تـيتػة ّلػاولت ِلصد الاواته ٔلن هفلط ل نتتتؿ هانه اًهصوب ميىن ا

 .ااا جسوى

ن ػال  ضػسيليت   هػصب؛ أٔ اًعحيـيػة همايم ٔلواضي فبٔؾود اـتاء ينهتي 

 واًلَػق يػزداد ارػوف ه اكنجسيػس اػ  ينوػزا ؿاجص اوك  يبئت مث ههصبأٔ 

 .كَل  يثري حويل يشء ه هحياوظين
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 ٔلحبػ  دصجػاُل  هيػصد وؾ هتػ اتطػَاُل  هينتحَـػ لمالٓ  اكدت يوم وذات

 هظمػنأٔ  نأٔ  سػخيي ضف ٌَجميػؽ قفػصأٔ  نتػبٔ  يل تتمح حاةل ضف ن ال هيمأٔ  ؾ 

 يلػودك نأٔ  ؛كػاريبأٔ و  سػانسي حىت هيمأٔ  اؽ هيبأٔ  اؽ ٌَتطاح ات تـسة ن ال

 .عمنت نأٔ  سخيي ضف ازيؽ اؽ ٌَتتااح اروف

 اػػ  جصؿػػة ؾػػ  حبػػ أٔ  ن ػػال اًهػػريوي  مكػػساين هيصجتػػ  كَػػي اكن

ٓ اػػص  اػػامأٔ  وكفػػاُل  هاًعمبٔنينػة  صأٔ  اػػؽ ُتػػسثأٔ  ؤكنػػين نفصػػ ؿػػىل انفـَػػاُل ه يتأ

 :ؿسايئأٔ 

 اػ   تنتؼػصي ااذا ههشا ه حسث ـا ًولكِ  هحسث فامي اًتخة نالِ أٔ »

 ؟!تبٔاص  يحاًون اطي  يسهس مهج  ؿاؾ

 ويلػػص ألظفػػال يلتػػي ؿػػاؾ ضف ءحلصف ًحنياتعػػ ن ػػالِ أٔ  هنػػالِ أٔ  محلػػاء

 !؟حلًفناء دامئًا همسد واًـاؾ اانالٔ  ًحنياتع هي  !؟اًعيور جنحةأٔ 

 قفصانػمِ  اىػصمههو  حػ مخب  ؿَيػمِ  ياػاًون جـَػهتم اًػيت تػغ ساذجتمِ 

ـَ  اـت دص  ؾ هلػم الاواتػمِ  حػىت هتـػرتيض ً  ٔلنمِ  ٕايشائم ضف يتفنون همج

  وهػش نػالِ أٔ  االّلػمِ   هػش هنفتمِ ٕاىل  انؼصي؛ نالِ أٔ  كِ سوا حسأٔ  ااا خيّس

 خييفهػا فتػاة هكساهيا محي ؿىل تلوى ل ضـيفة فتاة ضححالِ ه أٔ نالِ أٔ  ترصفاتمِ 

 حزي ػػة هنايػػة اػػ  روفهػػا ااػػا هتػػصب مث اًعػػصق ه تتػػغ هواصم اًؼػػالم

 كػصار ختػاذا تتػ تعيؽ ل اتاًـرشػي  ضف فتػاة هًهػصوبا شػـور َهات ل في  هتلتَها

 ..اروف فصد ضهاختُ  ؾ اًيت حىت اــارك ه ضف همزواة هحياهتا ضف واحس

 ؾ نإ  اًـاؾ اواهجة تت تعيـ  ً  ههو س يلتغِ  حدًا وفار تلتًل ؾ نإ 

 اػؽ اـصنتػمِ  ضف همزواػة داػالِ  اػا اـصنػة ضف تنترصػي ً  هنفتم تواهجي 

 «.اروف اكتًل هدوفمِ 



 ؤسلنَّينتهيَّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ٕ٘7 
 

ٓ اـص  ضف يسي رضتال هنفص ؿىل تطلاُل   العوؿة خيَلان واًوجؽ اصم ؛ةأ

 .ٔأحياانً  اروف ؿىل ًالنتطار

 رمغ ذصمأٔ  هذصمأٔ و  ًيسي نؼصأٔ  انأٔ و  ارافال اًلصفة وضوء لموالٓ  اصم

 :ذصمأٔ  ن ال هيسي ا  اصم تسافؽ

 «!اروف ا  تـافيال هتـافيال ًلس»

 :حياوظين انه ذافأٔ  اا وه منال هقصفيت انفشة فتحال

   تـافيػػال نالٓ  ظػػارق!   تـافيػػال نالٓ  ظػػارقه   تـافيػػاُل  نالٓ »

 «!تـافيال نالٓ ! يمأٔ    تـافيال نالٓ ! سانسي

 .جب ون ذصمأٔ  ن ال

 حػػًصاه حػػشايئ رحلط تصهػػال هًشػػارعٕاىل ا دصجػػال هضػػحاًحا اسػػتيلؼال

 اػ  اًعـػام ا  اًى ري ه ت اًوالًت ياراتا ٕاىل نؼصأٔ  نأٔ  دون اًعصيق ؿ ت

 ؿػست هظحيـػ  ثشػلك حيػايت واضَال تـسها ا انن ل ٔأؾصفه؛  ا  ٔأنرث

 ًىػ ه اًوسػواس اػ  تػسرجيًيا تـػاشفأٔ  تسٔأت هتفوكًا نرثأٔ  ضححالأٔ و  صراس يت

 .دصىأٔ  اصة اذياة تلريت اا زسؿان

 

 انتطػػ  تـػػس ؾرشػػ ٌَثانيػػة تشػػري اكنػػال هًتػػاؿةٕاىل ا هػػاجص نؼػػصت

 ..اٌَيي

 وؿػسهاـ نفػس ضف كػًسا ينانتؼػصي هاًيوم اًلسر هبشا نىتف  ؛تـحال ًلسػػ 

 ٓ  .ًعيفة يترز  تىون نأٔ  ايوأ

 :اًـجوز ردت

 .سبٔنتؼصكِ  هرائـة نالِ أٔ ػػ 
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 ة.ضاءالٕ  يوس تانيا كَلالوأٔ  ههاجص دصجال

 لػًساف ههاجص ا  كيي اا ه ُتَيي حاولأٔ  هيىف  مبا اشتال ؾلًل اكن

 .حلًتبٔهيس شاق يوم س يىون

 كػري ؿػىلو  هاًهػات  رن حػىت اً وم ضف تسٔأت نإ  واا هًّسيصي اجتهال

 ..private number اكن اــتاد

 ..ارري اتاءػػ 

 :اجسً  حازم تطوٍت 

 انأٔ  تتػبٔدص له فصيػسة ْت جػاء نالٓ و ه الانهتاء ؿىل هاجص وشىاْل أٔ  ًلسػػ 

 .سفيحللٔ  انتؼارك ضف

 .اًطوت ضاحدة ّييمت  س تعؽأٔ  ؾه ظويي امصتً  مصتاُل 

 تشارنين اًيت واًوحيسة ههاجص ؾ  هااـ  ُتسثاُل  اًيت اًوحيسة وس تانياي

ػو هاًـجوز ضوت ًيس هشا ًى  ؛اًلطة  اًحػاب عػصقت ؾ َػٌلف يه اكنػال ًو

 .اداَشة

 !فصيسة

 اػػؽ سػػاسالٔ  اػػ  هػػاجص توجػػود ؿَمػػاْل  هيػػ  ؟!حلٔلاػػص ؾصفػػاْل  هيػػ 

 ؟الانهتاء ؿىل وشىاْل أٔ  هناأٔ  ؾصفال وهي  ؟يوس تانيا

 .ًشارعٕاىل ا نًزاُل  مث فىصأٔ  انأٔ و  االثص ارتسياُل 

 كرتتػاُل اف  تيػس حًػود  هاـلاتػي اًصضي  ؿىل ل ي حسمهأٔ  اًؼالم ضف اكن

 ..انه

 !فصيسةػػ 
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 :كاًال دش  وتطوٍت  وكفهتا ضف اؾتساًها تـس ذصىاْل 

 !فصيس تلطسػػ 

ه هنػػسوا يلعػ  اجػػسً  واسػؽ سفػيصو  هظويػػي ت عػال ؛قصيحػػة االثتػها اكنػال

 اًيتـنػ كدـػة اػؽ هاًشػ حاب شـص كطات انثريً  هتش ح تعصيلة  اطف شـصها

 :كاًال مث  ارهتايس   شـَاْل أٔ  ؛س حانياإ  ضف اًحلص رؿاة يصتسوهنا

 .ضسيل    اٌَيَية اًلاهصة تبٔجواء اس دتؽ هاـ  تـالَ ػػ 

 هنػاأٔ  ضسكاُل  اذلً  هبا اـصفيت ًول كتمأٔ  اكدأٔ ه اًلصية اًت ىص هشا زس فهمأٔ  ؾ

 :كاًال هرجي

 ٌوَحػزنه ٌَجػٌلل ا ري اًؼالم ضف يشء هه اًؼالم ضف مجية اًلاهصةػػ 

 اػاأٔ ه اذيػاة ضف سػ ّ ِ  حؼهػم اًعيحػون هواذػزن ازػال تني ؿالكة ةمثه ايضً أٔ 

ٔأنػم  تؼػ  هػي ؛ ٔأذ ينهاًـاؾ ضف واذة اذغ ه ميَىون  اَ  فهم وكادالٔ 

 ظية؟ رسص

 :واضَالف اتتتماُل 

 ؾ ػساايه  يحةاًعِّ  ؛تؼ  نٌل اظيحً  ًتال فبٔنال ارسًط  تؤذِ  ؾ ن ال نإ ػػ 

 حياتػػم ضف ارسًطػػ ختػػشل ؾ ن ػػاَل  نإ  هتنػػتلم ول الانتلػػام فصضػػة عَ  حتػػاتُ 

 واػؽ ؾ ه ٌَتزًل اضً صَ فُ  جتس نأٔ  يـين فاًوفاء ههصاء ضفّ وَ  رسص نمأٔ  مئدؿااف

 نػػرثأٔ  مه اًعيحػػة ؾونيػػسد  اطيػػ  كَػػةأٔ  نأٔ  اـشػػسة ؛نػػرثأٔ  هتػػ تتشػػخ  ذع

 .ذهياءأٔ  نفتهمأٔ  يؼ ون اسل  كَةوأٔ  هةشار وك وكاحةً  اً اس
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 هاًلعػار ّلعػة ٕاىل دذَ ػاو  راتيس ىلإ  وضَ ا حىت اـض واضَ او  هردأٔ  ؾ

 :سبٍٔهتا اهضحاحً  اًواحسة ىلإ  تشري اًتاؿة اكنال

 ي ؟أٔ  ىلإ ػػ 

 :ظصيلها تواضي ويه كاًال

 .اٌَيي انتط  تـس اقعة نلادر ً  هتلَق ل تـالَ ػػ 

 

ٓ  هيـود كعار اهتسرجييًّ  الاخنفاض ضف تحسأٔ  اقعة ضواءأٔ   هاقعػة يلػادر دػصوأ

 ويتػػ تـسون اًصضػػي  يفرتشػػون اًشػػوارع الظفػػه أٔ اً ػػاس اػػ  كَيػػي ؿػػسد

 يت تـسون ـتاهصاً  تـظ هساؿات تـس جسيس ا  اقعة ازدحام كدي ًليَوةل

 ظػوال لاًتتػوّ  اػ  هتمق مي جيمـون نشع نو اـرشد هٌَصحيي ًى  ايضً أٔ  مه

 هت خيو  هسوانأٔ  ا  كادم 24813 ررف اًلعص تلسوم اقعة رجي هت خي هاًيوم

 ٓ  ررف رضػي  ؿػىل سػىنسريةالٕ  ىلإ  ااتجهًػ 19782 ررف اًلعػار مبلػادرة دصأ

 تػور اسي ػة ىلإ  ااتجهًػ 17812 ررف اًلعػار س يلادر ساؿة نط  وتـس ه6

 .سـيس

 اػ  تالسػتييك شػاي هوب ظَحاْل  نأٔ  تـس جَت  ا الانتؼار الاؿس ؾ س

 دائَني.ا اًحائـة حسأٔ 

 رجػال حػىته رجػي ؤكهنػا ؿاديػة تعصيلػة اـ ػا يتـااَون حوً ا  اَ  ه

 .اهامتم يأٔ  ً ا يـعوا ؾ ا الٔ 
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 اتػىالأٔ  نأٔ  تـػس اـلـػس ؿػىل تصتـػاْل  ّلػرتف ضػـيسي رجػي توضـية

 ه مث كاًال:اٍميل هاتيس  يوحلتصا وس ي ارة اًشاي هوب اًيّسى هاتيس

ئػمأٔ  هلم انؼص ؛اقعة  هش انثريً  هتش ح اذياةػػ   ًػو هوختيػي اًتـتػاء ًو

 اًلعار انعَق ًو ؟ تبٔدص  ثتخة فوىض وأٔ  ثورة س تحسث هي اًلعار تبٔدص

 حػسمهأٔ  سيشػـص رمبػا ؟حػسأٔ  سػ يـرتض هػي اقػسد ايـػاد  كدي اتىنه ا 

 .انيةالٔ  اـالحلة ا  افً دو  ً فته تثورته س يحتفغ ًىنه هحلًضيق

 يػس حليحػة فلط هاـتاع ذال اًصجي ًهشا انؼص اًفَتفة  هش ؾ  اوتـيسً 

ـًػزس  سػ يـود هػشا ص هجسػائ ؿَحػة ىسػو  تػساذَها حيمػي ل رمبػا ضلرية  ىلإ  اي

 ل اًلاًػػة ضف اتـػػةأٔ  يأٔ  دون يصحَػػون اطيػػ  ًسا؛تػػأٔ  يـػػود ًػػ  وأٔ  ةهاًلػػاهص 

 ضف ٌَحيػاة دػصىأٔ  فصضػة ؾػ  يححػ  ادػصد تعفػيٍ  هشػ حأٔ  نػهإ  اهتسً أٔ  يـودون

 .دصىأٔ  اسي ة

 ؿػىل اتـةالٔ   هش ه حيمي هارصوج ًحواتة هيت  نهإ  هاًصجي ًهشا انؼص

 اـمى  ا  هاتـةأٔ  ًيتال  هش ؟!ساسالٔ  ا  تضته هاجص ـاذا صىتُ  ؛ػهص 

 ة.ًيواـتؤ  وأٔ  هاسي وأٔ  هحلريحة وضفها

 َشود حػػاةل ضف هػػو مك تػػصى هػػي هه ػػاك يلػػ  اطي اػػ الٔ  ؾتػػىصي

 صىتُ  ؛تفىري  تني ودرُت  اًطلري ؾلهل لكتحماُل  س تعاؾيتحل اكن ًو ؟!جعيحة

 هنػػاءإ  تـػػس فػػامي يفىػػص مأٔ  ؾاػػا؟ ارساػػة فصكتػػه اًػػيت حديختػػه ضف يفىػػص هػػي

 ؟!كائس  حىت وأٔ  وكادالٔ  زاالئه ضف يفىص نهأٔ  مأٔ  ؟هذسات

 ضف واًتفىػري دػصىأٔ  رسطػية واكتحػام رسطػيتم ا  اٍدَص رائؽ هو مك

 كَػوهبم واكتحػام اً اس تفىري اكتحام انن احلٕ  اكن ًو ارائـً  س يىون مك اهحياهت

 .ثتشاجت ا نتبٔذى ً  كيالٔ  ؿىل هجتاه ا نوا مه واـصفة
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ػ ًزػاَل  اػاه نالٓ  ذه ػم ضف تػسور سػ ئةأٔ  مثة حلًعحؽ ـً  هفصيػسة نػينأٔ  االت 

 !نشع؟ ًيسأٔ 

 وًل أٔ  دؾػين ه؛تػ سػبٔذ ك اا يت توؾة ً  اًطلري ؾلغو  هدصافة  هش

ؿػىل  الكيم ذػشأٔ  ميىنػم ؾ ػسها هتـصفهػا ل رمبػا اًػيت تغ هت فتم ؾصفمأٔ 

 ..ادس َلي

  يػػة ضف فاشػػي ظاًػػةه (سػػلصاط زساج) ادامئًػػ يَلدونػػه نػػٌل وأٔ  هزساج

 ؾػػػ  فدحػػػ  زستػػػهأٔ  تػػػني نفتػػػه جيػػػس ؾ شػػػابه اًفَتػػػفة لتػػػمت  دابالٓ 

 واحػس ظػصف اػ  ًـالكػة اًؼػصوف كادتػهه ؾام تـيسٍ  ازنلٍ  ضف الاس تلالل

 ضػححأٔ  حػىت هتـػسها قصتته وازدادت وتفتال تحـرثه كَحه ا  اجزءً  فتستأٔ 

 اًتـيتػػة  اػػهأٔ  مكـؼػػم حلئػػس يػػوم ذاتو  هواـهمشػػني ٌَتـتػػاء بٔ اَ ػػ اػػزنل

؛ الاهػامتم ه ًهػا ؾعػ أٔ  ًيةواـتػؤ  دافؽ ا و ه نتحارا رساةل فوجس استيلغ

 ضف نفتػم وجػست تػساذَها تـملػال  ػٌل دعػوط ِلػصد هناأٔ  اًصساةل اشسة

 اػؽ تسايػة اًصسػاةل  هػش ضػاحة ؾ  اًعصق ثش ىتد  اًحح  حاًواَل  هتسايهتا

 هػػاجص حػػىت هحياتػػه اسرتسػي اطي ذاك سهةـتػػ ااػػصورً  هرتـينيػػةالٔ  سػواا

 ى.طلص اً ديتأٔ  هفصيسة ؿىل راصو  جاء وكس هارجوةل
 

 هشا؟ ه ؾصفال هي ػػ 

 .هشا جلك حَمال ًلس اهجسً  ثت يط اصالٔ ػػ 

 .فصيسة ًويس فصيس نهأٔ  احلً  شـصت ظصيلته ا 
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 :يصاودين تسأٔ  اًشمف -واضي وأٔ - واضَاْل 

 اضػيفً  لإ  هػونأٔ  ًػ  نػينأٔ و ه اتػاؿستم س تعيؽأٔ  ل نينأٔ  احلً  ينيـؤ ااػػ 

 نلػاذكإ  ضف دوري تشهص ً  ؾوامة أٔ ؾرش  وتـس رمبا هاٌَـحة  هش ضف اجسً  ادفيفً 

 ضف رسػص مهأٔ  نػينأٔ  رمغ هحلد ػون س تطػيحم احدًػ اسػ دصت ًػو دوااػة ا 

 .انأٔ  لإ  سكيف ًو  هاًنتاء ؿىل كوااون اًصجالف هًلزك

 حػسثمأٔ  نأٔ  سػ تعيؽأٔ  ًىػ  هاًصسػاةل ضاحدة فصيسة نأٔ  تبٔهيس س تعيؽأٔ  ل

 حػىت وأٔ  نفتػها ؾػ  حسثتمكس  تىون نأٔ  اـت تحيي وا  ٔلهنا هكَياًل  ؾاا

 ..ؾين

 :كاظـته

 !فصيسة نمأٔ  تثخال وحسها االثتمػػ 

 :ذصم

 هحيػػاانً أٔ  اًشػػ حاب اػػزاح تـػػصف نػػمإ  مث هاًضػػيلة اـالثػػس حػػةأٔ  لػػػػ 

 تـػظ ئممتَػ وضػسري هاًتػرصية نػواعأٔ  اػ  نػوع تطػـسري اًـحػ  يـت ون

 الًتػ انبٔ فػ ل وأٔ  تبٔنست ءسوا هاشست ا ًيتال  هش ؛يزجعين هشاو  اًضء

 تصيػػس ل ن ػػال نوإ  هفلػػط ـتػػاؿستم ه ػػا انأٔ ه ع يشء ثحػػاتلٕ  حاجػػة ضف

 !اًصحيي انينفدإ  اـتاؿسة

 :يحسأٔ ً  درضالٔ  اًضوء اكن ومصيت همصاُل 

ه ومخػس فلػط دكػائق خبمػس ن هػاأٔ ه ًفصيػسة اًتػؤام خلٔ ا هفصيػس انأٔ ػػ 

 نػػاا أُ  ذؼػات يه اذيػاة ضف وىلالٔ  ذؼات ػػا دكػائق اكنػال اػػسة اكفيػة ًتىػون

 ادامئًػ فضَيةالٔ  الاكن اًطـيس ا  واصان ؤلن هيتميني وصان هاذياة ضف ذريةالٔ 
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 رجػي انأٔ و  همهالٔ  انأٔ و  هاًتػ  س انأٔ ه اًـ ايػة ضفه اذػمك ضفه اًصٔأي تساءإ  ضف يل

 .قياته ضف اـزنل

 اسػ تعاؾال وهمػٌل اًفتػاةه رسطييت تىوي  ضف وؾون س  س ذري اكن يبأٔ 

 انياهتػاأٔ و  حالهماأٔ  تنهتي  هازنل رتة يه ايةاٍا ضف واًـمًل اًـَم  هياهنا ُتليق

 هاصاهلت ػا ضف اؾتلسُت  هىشا وأٔ  هيندل  مما نرثأٔ  حاـة اكنال فصيسةو  ؛حلًزواج

 حيػاانً وأٔ  هاروف دافؽ ا  وأٔ  هرمبا اذة دافؽ ا  اهجسً  اـها اشسيسً  يبأٔ  اكن

 هنػأٔ  شػـصأٔ  حيػاانً أٔ و  نوا يفـَون ضف اداهَيػةهاك نٌل ؤأدها يصيس نهأٔ  شـصأٔ  ن ال

 .تَع  يـااَها

 كنػػحة هنػاأٔ  ؿػىل ٌَفتػاة ت ؼػصه شػسيسة ضػـيسية ااػصٔأة اكنػال يبأٔ  زوجػة

 حيػػاانً أٔ  تلتػػوة ترضػػهبا اكنػػال هوكػػال يأٔ  ضف ً ػػا اًـػػار جَػػة ميىاػػا اوكوتػػة

 ؿَهيا ايضً أٔ  انأٔ  فبهٔنال اكرثية اًترصفات تغ رىأٔ  ن ال وكهتا هؿادية ًترصفاٍت 

 .يبأٔ  زوجة تـارضين وؾ هيبأٔ  يـارضين ؾ هاـ ح حلًرضب

 حلًشػػفلة شػـصأٔ  هػػ أٔ  ؾ هاصاهلت ػا ضف اـهػػا اجػسً  اؾ يًفػػ رسطػييت تػسٔأُت 

 ضف ضػػالؾهاأٔ  تىّسػػ ؾ نإ » فىػػصة يبأٔ  رّسد  فَلػػس هسػػخة تػػال اتػػسً أٔ  جتاههػػا

 «.ش حاهبا ضف جب وهتا يه مـَس تخت ظفوٍهتا

 ظحيػة جصفلػة يبأٔ  جػاء يػوم ؿَهيػا حلًشفلة فهيا شـصُت  اًيت وىلالٔ  اـصة

 هاًيػوم هػشا لإ  اتػسً أٔ  حلب ؿَهيا يلَق ؾ اًيت ديتأٔ  قصفة دذَواو  هتهسَ واتاؿِ 

 حيػسث امعدػ يبأٔ  زوجػة تػبًٔاُل ف  هدػيتأٔ  زصاخ ْسـػال مث اًحػاب كَلػواًلس أٔ 

 ..حلصاذي

 :لاًالف

 «.فصيس   اًـار داجص نلعؽ حن » -
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 :ًاُل ءتتا س تلصابحل

 «؟!اًـاجص داجص» -

 :تلول ويه اًعحية اـ اش  تـظ ًتحرض ذهحاْل 

 «.تـس فامي يشء ه س تفهم» -

 لإ  ٔأهػسأٔ  ؾ هنرثفػبٔ  نػرثأٔ  يـَػو فصيسة زصاخ ْسؽأٔ  ن ال اًوكال اصور اؽ

 هحلصم العػاة اـػالءة فوجػسُت  ٔأدػيتٕاىل  نؼػصُت ه اًلصفػة اكتحمػاُل  نأٔ  تـس

 اًعحيػة جبػوار اـلػص هتشػ ح اـلػدظ كَيؼػة ظصافالٔ  حادة حسيس وكعـة

 اـتػىنات تـػظ يبأٔ  ؾعػ أٔ  نأٔ  تـس حلرصوج اس تبٔذن مث ؾصكه جف اطي 

 .كَي حعمال تعصيلة تتبٔؾ فصيسة اكنالو ه ًفصيسة اًرضورية

 «؟!يبأٔ    حيسث ااذا» -

 قػصفيتٕاىل  ؿػسُت  هٌَرػصوج حلضػعحايب اصهػاأٔ و  تػهزوج  ؿىلٔأيب  ىاند

 .ديتأٔ  وزصاخ ننيأٔ  ْسؽأٔ  انأٔ و  هاًشسيسة يبأٔ  زوجة جصفلة

 «؟حيسث ااذا» -

 اػصحة فتػاةاً  حسأٔ ت  ؾ سااه نرثأٔ  ل ظهارة معَية هناإ ه تين   اْسؽ» -

 اػ  حبػاةل نىثالٔ  تشـص نوثهتاأٔ  افات  ػهور وتحسأٔ ه نثويالٔ  اً ض 

 ًهػشا ؛اًت اسػًل ؾضػوها ضف ضػلريٍ  جػزءٍ  ثتػخة يةادتس ثورةاً 

 هػشا ثتػخةه اًصقحػة تػساذَها ًتلتػي ادػزء هػشا ترت ؿَي ا وجة

 وت ػات ت ات ػا احفػغ اٌَهػمه تػين   هػوارث ُتػسث اًطػلري ادزء

 «.اـتَمني

 :ًها َالك

 «!حياءالٔ  اادة ضف هشا درسأٔ  ؾ اهحصيحً  ًيس هشا» -
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 :ثشسة كاًال

ٓ ؾي مك أٔ تي يفتح  هاًـؿ اطي تسرسونه ضف اـسارس ل ي فؽ» - ذانمك وأ

ي حال سبُٔتسث اػؽ واصك ضف انػؽ فصيػسة اػ  أٔ  ؿىل ؛ؿىل اًـار

 فلػػًسا هول تحػػايل ترصػػاخ فصيػػسة َنْ ن والٓ  هـسرسػػةٕاىل ااطهػػاب 

 «.يصامس تطحح ؿىل اا 

 يأٔ  دترصػأٔ  ينجتـَػ وحػسها ظصيلهتػا ؛اـصٔأة  هش اؽ اـ اكشات حةأٔ  ؾ

 .اًلتوة حس اجسً  ضاراة اكناله اـها ٌَحسي  ّلاوةل

 شػسة اػ  يدػزق وهػو كَمػا ضػوت ْسؽأٔ  ن اله فصيسة زصاخ ؿشتين مك

 .فصيسة   اتىي ةه لمالٓ 

 

 :كال مث فصيس يلد إ  نؼص

 سثُتػ اًػيت اً فت ية اًتواتؽ تـصف هي ؟رٔأيم اا هسلصاط   حصيحػػ 

 ارتان؟ معَية تـس ٌَفتيات

 :فلَاُل  هحلًلحاء تؼاهصُت 

ٓ وهي ًها ػػ   ؟!اثر سَحية نفت يةأ

 :كال مث ذصم

ه فصيػسة تلػريت اًيػوم هػشا دـػسف  ؛ؾزيػزي   نفتػ ية هػوارث تي هنـمػػ 

ه احتشػاهما اكاػي ضف ويه حػىت ادامئًػ يحلًتـػّصِ  تشػـص اكناله اتسرجييًّ  تلريت

 اًـمَيػة تػغ جتػاوز  ؾػ يـجػزن نتػاء مثػة؛ اًوكػال كَػةأٔ  وضػااتة اتوتصة

 وأٔ  اًلعػة ث ػايئ حلضػعصاب ضػاتةًالٕ  اًتػَحية اثرالٓ  طػيت فبٔحياانً ه اًلصيحة

 هحػري جػزء ُتعػمي تىػون كس اثرالٓ تغ  ثتطأٔ و ه الانتئاب رمباو  هالانفطام
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 تػػػغ ؤأكَػػػة هارصػػػ ضف حنػػػ و ه نفتػػػها ضف اًحنػػػال ورسطػػػية ثلػػػة اػػػ 

 ي طحم اًػحـظ وأٔ  هنفت ية اطحة ضف حلٕليساع لإ  هاً  حي ل الاضعصاحلت

 ًوو ن اَل ش يرهم. ػ ا  لكرتابحل

 الاضػعصاحلتتػغ  تػحـظ تشػـص فصيػسة تػسٔأت تـػساا حػسث اػا هشا

 اًرصاخ تواضيه وترصخ اناهما ا  يوم ه تتتيلغ فصيسة ننالف هاً فت ية

ه اػصالٔ  ضف اًتػسذي اػ  يبأٔ  زوجػة حػشرتين ًعاـػاو ه دػصىأٔ  اػصة ت ام حىت

 هجسيػس اػ  ً ػويم فػبٔؾود ه ه ًػيةؿَي اؾتسُت  حىت زصادها ْسؽأٔ  ىنالف 

 زوجتػػه اؾتػػ ت ًهػػا حيػػسث امعدػػ يبأٔ  لءتتػػا  ػػٌلو ه ؿػػاد ًّ  ئًاشػػي  اػػصالٔ  اتػػس

 )دًؽ ت ات(.ة فصيس واضعصاحلت ترصفات

 ترصخ ػَال اـصة ويه ترصخه ًوى  تغ فصيسة استيلؼال يوم وذات

 عػصقت ؤأذػشت قصفهتػا اػ  دصجػاْل  مثه وكػ ت تال ساؿة نط  ا  نرثلٔ 

 ضف تلػػ  ٔلجػػسها اافزوؿًػػ قػػصفيت اػػ  صجػػالخف هيبأٔ  وقصفػػة قػػصفيت حلب

 :ادتي وت عاًها ممزكة االثتها هترصخ اًطاةل انتط 

 «..هنم يصيسون كتًلإ  هنلشوينأٔ  هنلشوينأٔ » -

 :يبأٔ  كسم ؿىل روـاْل 

 «!هنم يصيسون اًفتم يبإ  !يبأٔ نلشين   أٔ  هيبأٔ نلشين   أٔ » -

 ةحلرز يػػسوا ؾػػصوق اهتلػػساهي رضالٔ  ترضػػبو  وترصػػخ وهجهػػا تَعػػم الاكنػػ

 ه ترصخ:حيايت ضف هارَ أٔ  ؾ تش    حاةل هاصؾحة تعصيلة

 «ٔأنلشوين!نلشوين.. أٔ » -

 توضػـيةو  هلمالٓ  فػصط اػ  رضالٔ  ؿػىل سػلعال نأٔ  تـػس لإ  فصيػسة هتسأٔ  ؾ

 ضاةل اـزنل. ضف اناال اد ني
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 تـػظ ؿَهيػا يتَػو تػسأٔ و  ٔأسػهار  ؿىل  يس وضؽاه مث اا اكرتبو  يبأٔ  ُتصك

 ٓ  أٓن اًىصمي:اًلص   تأ

- ﴿ ُ هَ  لَ  اؽد ًَػَٰ
ّ
لد  ا

ّ
 ضِف  َاػا لدُ  نَػْومٌ  َولَ  س ِ َةٌ  تَبُِذُش ُ  لَ  اًْلَيُّومُ  اًَْح ُّ  ُهوَ  ا

َماَواِت  ي َذا َا  اَلْرِض  ضِف  َوَاا اًتد ِ لد  ِؾْ َس ُ  يَْشَفؽُ  اطد
ّ
ْذِنػهِ  ا

ّ
ػؿَُ  حِل ـْ َ  ي

يُعونَ  َولَ  َذََْفهُمْ  َوَاا ِسِومْ َأيْ  تنَْيَ  َاا ءٍ  حُيِ لد  ِؿَِْمهِ  ِاّ ْ  ِثَضْ
ّ
 َشاء ِتَما ا

يُّهُ  َوِسؽَ  َماَواِت  ُنْصس ِ ػًِلُّ  َوُهػوَ  ِحْفُؼهَُمػا يَُؤوُد ُ  َولَ  َواَلْرَض  اًتد ـَ  اًْ

ـَِؼميُ  .﴾اًْ
26
 

تـػس  اًطػحاح حػىت اٌَيػي ضف اـتحلية اًتاؿات اـها تلياُل و  ااا اكرتتاُل 

 .يبأٔ  زوجة دصجالو  ن محَهتا اؽ ٔأيب ٕاىل اًلصفةهأٔ 

 ؛نرثبٔ فػ نػرثأٔ  فصيػسة سػَوك تلري اؾتسان كس ن ا كـةااًو  تغ ا  ؿام تـس

 اػ  اًثانويػة اػصحة ضف دراسػ هتا ُتويػي مت هاصؾحة تعصيلة ؿسوانية ضححالأٔ 

 نػرثأٔ  اسرسػ هيا ؿػىل ؾتساهئاول اًـ ي  ًتَووها انؼصً  ازنيل تـَمي ىلإ  انتؼام

 .اصة ا 

 يػوم ه تصاهػا ش ياءأٔ  وحىال ل ؾ  ههت تشـص مما ٔليب فصيسة ش تىالا

 :فصيسة كاًال يوم تشهصأٔ  ؛حالمأٔ  ِلصد ا  ن أٔ  اكن اصالٔ  هاناهما ضف

 هاسػتيـاهبا اًخرشػيل ميى  ٌَـلي  ش ياءً أٔ ى ٔأر  هانمأٔ ان ل أٔ  هيبأٔ » -

شػـص أٔ ان أٔ  هػواتيسهو أٔ حػالم أٔ نػ  اػ  ِلػصد أٔ اػص ٕاّن الٔ ضسكين 

سػتيلغ ه يػوم وكعػصات أٔ  هالات هتم دتسيمب هحبصاكهتم حويل

ٓ حل  ت  هكَة اناظق جتسيأٔ اصااء تلع   ه مث ختتف ًثواٍن اثرمه أ

                                                           
ٕٙ
 .ٕ٘٘القرآن الكرٌم: سورة البقرة  
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ه  ٔأمتػزقنػين إ  ٔأرا هيصى اػا  ٔأحسل تهه  شـصأٔ حس يشـص مبا أٔ ل 

 «.ن ِلصد ج ة فلطالٓ ان أٔ  هيبأٔ تـيس    انش زا ٍ  تَاُل ًلس كُ  هًية

 ضػهاؾص  هػو ل حلًنتػ حة ا يالٔ  اذي اكن ًى  ؛فصيسة  ٌلت يبأٔ  يفهم ؾ

 .اصي  رجال حسأٔ  ؿىل

 

 هاًتػاؿة ىلإ  نؼػص مث هدػصىأٔ   ارةيسػ   شػـيوأٔ  جفػبٔةه اذوار فصيس كعؽ

 اه فلال:جفصً  ًصاتـةٕاىل ا تشري اكنال

 هاًصحيي ؿًلد  ؛نالٓ  ا  ساؿة تـس يبأٔ  سيتتيلغو  هاًوكال تبٔدص ًلسػػ 

 سػ  َتل  ارمبػه فػصايش ؿػىل جيػسين وؾ اسػتيلغ ًػو ًعيػ  اػصأٔ  يىون فَ 

 .وم ل هكس تـس وأٔ  اكسً  اهكصيحً 

 :ل كَال

   ظصيله!ؾ اـم تواضيأٔ  ًصرفٍ  حتاجأٔ ػػ 

 :رد

ه وًل أٔ  انأٔ  سػػبٔدصج هتتدـػػين لو هتعػػصيليت اـػػم انأٔ  سبٔتواضػػي هلػػػػ 

 ا.وداؿً 

 .ؾين  ادتف حىت اً ؼص اتتـتهه اقعة حلب ا  فصيس دصج

 

 اًتػاؿة ؛يشء ه ا  اًتـةه اًتـة وراهئا ختف  اًيت اًتايسة تغ تاسُت 

 اطي جتػسي حبػال ومت ل ههسنة تال اًتفىري يواضي رٔأيسه تحطء تتحصك

 .رمحة تال واًتفىري رقالٔ  ا  اازيسً  يتحمي يـس ؾ
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 هشػ حأٔ  ه ػا اـشػهس ا؛ضػحاحً  اًتادسػة حػىت اقعػة جواءأٔ  اتتؽأٔ  ػََاُل 

 فػوق مَونحي واطي  هايالٔ  ؾ  اًحاح ونه ؿائسون مث الادرون مثةه حلذياة

 ه ػا يفرتكػون ؾشاق مثةه تضهتم ضف قاًتحل ًها ىتةيُ  ؾ رمبا احالاً أٔ  ػهورمه

ٔلتس  اوؿػس اػىت يـػصف ٔأحػس ل هظويػي قيػاب تـس ونيَتل ؾشاق مثةو ه ًو

 .اًصحيي اوؿس يـصف حسأٔ  لو هاٌَلاء

 ٔأحػػس ل ه ػػاه اًطػػادكة ٌَمشػػاؾص دار اًلعػػارات وّلعػػات اـعػػارات

ٓ ه حػصج تػال يػحيك اًحـظ جتس كس ًوهشا هاشاؾص  ضف يىشب  يضػحم دػصوأ

 صفػؽوتُ  الاؾتحػارات ه تتػلط ه ػاه تىػشب ل اـالاػح ه اه حبصارة ويـانق

 .اـشاؾص ؾ  اًطادق اًتـحري راية

 هفصيػسة اػصأٔ  ضف ٔأفىص ن ال ـزنلٕاىل ا اًعصيق ضفوه اًحواتة ا  دصجاُل 

 اًطػرس ًتػاُل ؟ دهيػاأٔ  هػشا احلًػ هػي ؛يػصاودين اًشػم تػسأٔ  اضػادكً  ولٔهػون

 ؿاكػي شاب حلًا نهأٔ  ا ٔأؤ  جتـَين هبا اـ  حسثيت اًيت اًعصيلة ًى  اساذجً 

 !اتاًـرشي  انتط  ضف

 تنتحػص هػي ًى اــتلسات اًتٌلويةه  ضف ًها ضيأٔ  ل اكرثة ارتان معَية

 ًتخة؟ا هشا ـثي  هاحسإ 

ً  كولأٔ   فياًل  تىون كس فاٍملةه دصلٓ  رسٍص  ا  ختتَ  س حابالٔ  نأٔ  ادامئ

 ؾػػ  خيتَػػ  انػػا ه انؼػػوره الانتحػػار ضف يفىػػص اطي شػػرصٌَ  حلًنتػػ حة

 تختػي حػىت رٔأتػه اطي اػا حالهمػا؟أٔ  ضف فصيػسة  تػصا اػا ؾ  وااذا مث ؛دصالٓ 

 ؟!وضفه حس ؿىل ثياهبا

 ضف لػاُل َِ ؿَ  نػينأٔ  كػال حيػامن ىػشبي ؾ حصػيح هاتػموحة  ها اًتىه ات

 .اًحساية ضف اؿاًلً  ًزال ل نينأٔ  انتشفال ًحسايهتا وضَال  ٌل ؾ ىدوتية رساةل
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  هػش ضف حػىت هاًحسايػة رمبػا وأٔ  هاٍااية ؿىل وشىاُل أٔ  كسو  ًلصفيت ؿسُت 

 :نأٔ  اكاو ًحريأٔ  يلول ؛اٍااية توكؽ ميىنين ل اذياة

 «.ٔأتسي تـسم وس تنهتي  ؿسم ا  ذَلال اذياة»

 :نأٔ  اكفن فصانز ويلول

 «.هنايته توكؽ ميى  ل ؾحيث يشء اذياة»

تش يروف ؿَهيم فريد
27
: 

 «.يشء ه ا  ائ ذ انأٔ »

 هه اًـػسم ا  خيَق ؾ اًىون هشاف  هاكاو ًحريأٔ  رٔأي رحجأُ  ل فبأن وؾين

 .اًختاظة  هبش اـتبةٔل نأٔ  ػ أٔ  ل !حلًفناء تنهتي  نـيشها اًيت اصرااا  هش

 عٍ سد اُ  اًصواية  هش اكتة نأٔ  ٔلكتماُل  اًـسم هنايهتا رواية اذياة اكنال ًو

  هػش تـػس هيػ  ؛ألدب ساسػ ياتأٔ  يتـؿ ؾو هحياته ضف واحسة رواية يلصأٔ  ؾ

 ؟!يى  ؾ ئًاشي  ؤكن حلًـسم تنهتي  حساثالٔ 

 ل اًػصٔأي هػشا ًىػ  هشػ ياءالٔ  تـػظ ضف اكاو ًحريأٔ  اؽ تفقأٔ  نينأٔ  حصيح

 .اـه تفقأٔ 

 هاًـح  نهإ  ؛ٌَطواب كصبالٔ  هو يل حلًنت حة اًتش ييك اًصوايئ رٔأي ٕان

 اص انت حصػابأٔ  يؼاا اًيت تغ حىت هاتوكـة كري اٍااية نأٔ  فىصة اؽ تفقأٔ 

 هشا ضف اجسً  اًلَيي لإ  نـصف ل حن  هاكاي ثشلكٍ  تعحيلها ػ أٔ  ل اًتٌلوية

 ؟!تتفاضيَها اٍااية نـصف نأٔ  ً ا فىي  هاًىون

                                                           
تشٌخوؾ: أنطون بافلوفٌتش تشٌخوؾ, طبٌب وكاتب مسرحً ومن أفضل ُكتَّاب  7ٕ

ّر التارٌخ, ومن كبار األدباء الروس, ُولد فً  ٌناٌر  9ٕالقصص القصٌرة على م 
ن الُكتَّاب المعاصرٌن كٌفٌة استخدام المزاج العام , وقد تعلم منه الكثٌر م8ٙٓٔ

 بعد إصابته بمرض الّسل.  9ٌٓٗٔولٌو  ٘ٔللقصة والتفاصٌل الدقٌقة, وتوفً فً 
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 هبػػشا سػػ تىون اٍاايػػة نأٔ  ػػػ أٔ  ل ًىػػ  هد نلٔ حل ورد فػػامي شػػىمأُ  ل

 ٔلهنػا حنوهػا ًتـ ا اًخرش ًفلس اًتٌلء ضف اًفصدوس اكنال ًو ؛اًحنّيِ  اًوضوح

 اًخرشػ ضػفات حػسأٔ  واًفضػول هفضػوهلم تثري تـس ؾ ٔلهنا هاـصوفة ضححالأٔ 

 !اذياة جااية حلعا زف هاًصئيت ية

 وابثػحلً  حػىت هنايهتا ُتسيس ميى  ل رضالٔ  ضف ُتسث اًيت اصرااا  هش

 ٔلن ػا ؾحػ  هنػاأٔ  كػوله أٔ اـّيان ًهشا اذليل  اـلياس يـصف حسأٔ  ل هواًـلاب

 ؾؼػمالٔ  ادػزء يحلػ  اــصفػة ضف اجهتسان همٌلو  ههنايهتا س تىون هي  فنـص  ل

 .حسأٔ  يتوكـه ل امتااً  كااظ مهوالٔ 

 حلرػوفه ؾاػا ؿػ د  ًىنػه هٌَااية اتطورً  يضؽ فؿ "تش يروف" ؾ  ااأٔ 

 ؟اًلااضة اٍاا ت خياف ل انا  واَ 

 نرفػالٔ  اػ  واًى ري اًى ري تسيةهالٔ  حلــاانة يشء ه رص "سّيي "

 .س ئةوالٔ  واكاوف

 معيػق نػومٍ  ضف كػسوت مث هاًتفىػري ضف رقحػيت ٔلفتس س ي اريت ظفبُٔت أٔ 

 .ممى  شلك تبٔي اٌَـحة هش  تنهتي  نأٔ  ايأٔ  ؿىل
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 اًفطي اًصاتؽ
 

صيد ٕاحتاس معيق تبٔنين ًتاُل حليليةه ٕانين زي  »

ـَي واط وع مبهارة.  «ُافت
ا  رساةل انتحار ااًرني اونصو.
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 :تلول هاجص ضوت ؿىل استيلؼال

 اًلهػصيه اًوسػواس اػ  اًتـػاضف تـػس ازدادت الانتحار ضف رقحيت ٕانػػ 

 ٔأنػرث اصؾػة اًـاؾ ٔأن تبٔنست ؤلنين حويله ألش ياء حليلة انتشفاُل  ٔلنين

 .ٔأػ  ن ال مما

 

 كَػق نتياُل  كس ن ال ًىنينه قصفيت ضف اًـجوز اؽ تتحسث ٔأهنا ػ ناُل 

 .ًلاهئٌل ٔأراكة ن ال ؾ ساا اـىتة ىلؿ وضـته اطي اذاسوب

 وضػـاُل  ؾرًصػاه اًصاتـة تزال ل ٔأهنا فتـجحاُل ه اذائط ساؿة ٕاىل نؼصت

 اًحػاهصه اًوكػال هػشا ضف هاجص كسوم سخة حول ت حرص اكنال اًيت ٔأس ئَيت

 فواضَاْل ه اًـجوز اؽ هاجص حسي  اتتـاُل  مث اًّسيص ؿىل ػهصي ؤأس  سُت 

 :هاجص

 نثرًيا ٔأهون يشء ه ا  اروف وهو احسو  مبصض إلضاتة ٔأن ٔأؾتلسػػ 

ه حػوع ألشػ ياء حليلػة تػسرك انػه تتـػاشف ؾ ػساا ٔلنػمه انػه اًتـػاضف ا 

 .حلًا ازجعة ٔأش ياء ا  ختش ن ال حيامن اصيًضا تى  ؾ ٔأنم تسرك

 اًـػاؾ ؿػىل ٔأنػرث وخسػط كػدح مي ح ػا اًلهػصي اًوسػواس ا  اًتـاضف ٕان

ه تتلدَهػا ل ًزػال ل حليليػة اوفْلػ مثػة ٔأن حلًّا تسرك ٔلنمه اًـىس ًويس

 هػش  ضف ٔأن فتػسركه ألشػ ياء تػغ ا ي يتلدي ل ألساس ا  إلنتان ؤأن

ا إلنتان ٔأضحح اٌَـي ة اذلدة ـً  يـػس ؾه اصؾًحا اـوت يـس ؾه يشء ًلك ذاض

 .يصؾة يشء يـس ؾه اصؾحة اذصب تـس ؾه اصؾًحا ارشلن

 ٕانتانيتم ؿىل دوف ٕال هو اا اًـاؾ ا  دوفم يطحح اًلاتة وسط ضف

 .كاجهتم ا  فصًداه داوي رسٍص  ٕاىل تتحول ل ٔأنه تازم ل ٔأن
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 خنػاف ل هيػ  هي ؟  اـوت؛ خيافون ل ٔأهنم يـَ ون مب  ٔأتفاجبٔ  ٔأحياان

 اًػػرتاب ووسػط اكحػػي ػػالم ضفه ضػػيق اػنن ضف سػػ   َس وحنػ  اـػوت

 ٌَفرص ساؿاةً ا اروف ؿسم ٔأضحح هي !واًـلارب؟ اًثـاتني ورمباه واذرشات

 !واًتحايه؟

 ؿاديػة تحػسو ٔأشػ ياء اػ  ٔأذاف ون اُل ه حلًوسواس اطاتة ن ال حصيح

 ٔأذػػافه اصاػػاء ٔأذػػاف ن ػػاله اـػػوت ٔأذػػاف ن ػػال ٔأيضػػا ًىنػػينه ٌَػػحـظ

 هػي ألظفػال؛ وزصاخ جػنء ا  ٔأرجت ه اذيواانت كتي ا  ٔأذافه اًلتي

 ٌَتـاضف؟ حلًّا حيتاج اكن هشا

«سػاراااجو جوزيػه»  تلػايلاً ٌَـؼػمي «اًـمػ  رواية» ٔأتشهص
28
 حيػامنه 

 ٔأنين ٔأشـص ٔأضححاُل  اًختاظة هبش  اًلانون؛ ؿَهيا يـاكة جصمية اًحرص ٔأضحح

 ٔأذػاف ن ػال فَلػسه اًلهػصي اًوسػواس اػ  تـػاضف رمغ اًـػاؾ ا  دامئًا اهتمة

 .حٕلنتانييت ٔأان اهتمةه اًـاؾ ضف اداح هو اا ه ؤأرفظ

 دّسػت كدَهم وا ه ايئٔأضسك ٔأؾز دّست ٔأن تـسه تـافيال كس والٓن

 اػػ  ٔأضػػحح اًـػػالج ظصيػػق ؿػػىل دًػػين اطي ظػػارق حػػىته ٔأيم وودد ه ٔأيب

 الاسػ تلالل كػصرُت  نػشعه جػااـيت ضف ممىػ  هو اا ه وحللاُل ه اـايض

 ٔأج تػػين فَلػػسه ضػػـًحا اًلػػصار يىػػ  ؾه اـه سسػػني ضف مبفػػصدي واذيػػاة اطايت

 .ت فص ٔأان اذرتت مما ٔأضـة رمبا كصارات اختاذ ؿىل اذياة

                                                           
ٕ8
ً برتؽالً, ئجوزٌه ساراماجو: جوزٌه دي سوزا ساراماؼو, كاتب مسرحً وروا 

لمؤسسٌن , حصل على جائزة نوبل لألدب, وكان أحد األعضاء ا9ٕٕٔنوفمبر ٙٔولد فً 

أورهان », وأسس بمشاركة 99ٕٔللجبهة الوطنٌة للدفاع عن الثقافة فً لشبونة عام 

اإلنجٌل »و «العمى»(.. من أشهر أعماله رواٌة EWPبرلمان الكتاب األوروبً ) «باموك

 إثر مرض ابٌضاض الدم. ٌٕٓٔٓونٌو  8ٔ, توفً فً «ٌروٌه المسٌح



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصلَّالرابع

ٕ7ٙ 
 

 يػزال ل نػهأٔ  ٔأشـص ن اله اـه اًتواضي اصاًرا حاًواُل  فلسه ظارق وؾ 

 اًػػومه ؿَيػػه يلَػػة شػػـور شػػـوره ِلػػصد تػػبٔاصي؛ وػػمت يػػزال وله يػػصاكدين

 فاركػة نلعػة اكن فلػط اْسػه ٕال ؾ ػه ٔأؾػصف ؾ اطي اًشرص هشاه واذة

 .جتاوزها ٔأس تعؽ ؾ نلعة حيايته ضف

 حليلػة ضف جفـػيت ا  ألذى كسر اًوسواس يؤِذين ؾه جعوزيت   تـصفني

اُل  ًلس اًـاؾه  ؾ جػصم ؿػىل دامئًا مبهتمة ٔأش َحه ن ال ًى ه اًـاؾ اؽ اًتبٔكؿ حاًو

 حلًنت حة اً  اة ظوق اكن ظارق ٕانتانييت؛ ؿىل ٔأحافغ ٔلنين انحوذة ٔأرتىدهه

 اًعػػصق تبٔكسػػ ٔأتـػػاشف جيـَػػين ٔأن ٔأراد ٔأتـػػاشفه حػػىت يتحمَػػين ؾ ًىنػػهه يل

لس اـمىنةه  يـػين ل اًّسػظان اػ  اًتـػاضف ٔأن نص ًىنهه دعته ضف جنح ًو

 .ادصاحة أآثر ٕازاةل

 !اًتـة؟ ٔأو الانتنسة تـس خبري نـود ٔأن ا كال َا 

  الٓلم ٕان ضالتةه ٔأشس نطحح ٔأن ا ألاص ضف اا ه

 ؤأضػححاله وحسان ٔلنفت  ا حلًلَيان احتفؼ ا اً اسه ٔأاام ُتصجنا تـس ؾ

 ٔأن جػًسا اـمى  ا  ٔأنه فىصة ضف ُأشىم ل حصيح؛ ثشلك ٕلدفاهئا كوة صي ا

 ا ػري ٔأاص ٕانه ٌَتـاضفه تلدَ ا زسؿة ضف ٔأشم ًىنينه حزن ٔأو وجؽ ا  نتـاشف

 ٔأشػهص ًـػسة تتػ دص انتنسػة ٔأو اضعصاب ا  نـاين ٔأن جعوزيت؛   ٌَترصية

 .كَة تال ؤكن ا ٔأ مه تضـة ضف حلًتـاضف يعاًحون ا مثه س  وات ٔأو

 تػبٔدق تػشهصك اػا ذهػصى تػبئت مث رحػي حديًحػا نتيالِ  ٔأنمِ  نالِ ػ   اصة مك

 ته؟ ؿالكتمِ  تفاضيي ٔأدق

 ٔأحػػسمه ؾ ػػمِ  فريحػػيه حلًفػػصاق يتػػبٔثص يـػػس ؾ كَحػػمِ  ٔأن ػ نػػالِ  اػػصة مك

 تـػاين ًػ  ؤأنػمِ ه خبػري ٔأنمِ  ػ نالِ  اصة مك ٔأدصىه اصة كَحم اًوجؽ فيطية
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 عااػػمِ حب تػػشهصكِ  كسميػػة ٔأق يػػة ٔأو ؿػػاجص اشػػهس يطػػسامِ  حػػىته ذع تـػػس

 تػيه اًوجؽ ا  تـانني ًزالِ  اا ٔلنمِ  ًيس وانتئاتِمه ًحؤسم تـيسك اًلسميه

 .ألساس ا  انه تتـاضف ؾ ٔلنمِ 

 

 :يوس تانيا اًـجوز كاظـهتا

 هشا؟ ه ؿَممِ  ا  اً ض ؟ هبشا تتحسث ارجوةل هاجصػػ 

 :كاًال مثه اًّسيص ؿىل جبتسها هاجص متسدْت 

 نػٌل متاًاػاه ٔأتػًسا ِلانيػة دروًسػا تـعي ا ل اًـاؾه ضف اسرسة ٔأن  اذياةػػ 

ّلفوظ جنية كال
29

ه ؿانيػال ٔأنين فتبٔنس" اذياة ؿَمتين" عَ  ٔأكول ؾ ساا: »

 .«ِلانية دروًسا تـع  ل فاذياة

 كيػود ؿػىل اثرت واًتلاًيػسه اًـػادات ؿػىل متصدْت  ا ًل فتاةه جعوزيت  

 ُاطػاتة اُل ن ػ حصيح اًحلاءه ٔأجي ا  يشء ه ودّسته أأض ااً  وحعمال

 نفصػه ٔأاػام هػزمييت اػ  ٔأيًضػا ٔأذػاف ن ػال ًىنينه يشء ه ا  حلروف

هشا  وذػشلنه هزميػة ه اػ  درسه ه اػ  ًالس تفادة دامئًا ٔأسـ  ن ال ًو

 ٕال كميهتػا تؼهػص ً   ٌلت ِلصد تغ  ٌليت ًى  اصتني؛ ارعبٔ  ضف ٔأكؽ ل حىت

 .حسث همٌل سبٔدوضها ٔأنين ٔأػ  ل جسيسةه جتصتة تـس

                                                           
ٕ9
اهٌم أحمد الباشا, روائً مصري, نجٌب محفوظ: نجٌب محفوظ عبد العزٌز إبر 

, وكان 9ٔٔٔدٌسمبر  ٔٔعلى جائزة نوبل فً األدب, ولد فً  حائزوهو أول عربً 

ا فً األكادٌمٌة األمرٌكٌة للفنون والعلوم, لُقِّب  بـ  , وهو أكثر «أمٌر الرواٌة العربٌة»عضو 

ٌُصنَّؾ أدب نج لت أعماله إلى السنٌما والتلٌفزٌون, و ا أدٌب عربً ُحوِّ  ٌّ ا واقع ٌب محفوظ أدب 

ا وجودٌة.. من أ , »الحرافٌش»و «الثالثٌة»و «أوالد حارتنا»هر أعماله شتظهر فٌه مواضٌع 
 إثر إصابته بالقصور الكلوي. ٕٙٓٓأؼسطس  ٖٓوتوفً فً 
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 ٔأنػشب ًػ ه اـهػا نتـػايش ٔأكطػس اذياةه اؽ نتـااي هي  يـَم ا ساًحؤ 

ه يػبئس ٔأوكػات ضف جتتػاحين فىصة ِلصد الانتحاره فىصة راودتين ًعاـا ؿَيمِ 

 متاًاػا اتػ تـسة ًتػال ٔلنػين ػه اواهجة ا  ٔأذاف ًىنين  ئتةه دامئًا ؤأان

 .ـواهجته

 حػػزين ؾػػ  ويـػػصف يـػػصفنين هػػو ل؟ ٔأكػػول اػػاذا ٔأفىػػص ٔأضػػًل ؾ ػػساا

 هتػصب ٔأن اـتػتنلؽ؛ هػشا اػ  اً  ػاة ٔلجػي حارتاُل  ٔأنين ويـصفه وتـاس يت

 ًالنتحار؟ سخة هشا يىون ٔأن ميى  ٔأل ًػزواي ُتويغ ّلاولت ا 

 اذفػاظ ٔأجػي اػ  ٔأجاهػس ٕانػين الانتئػاب؛ ٔأو حلذزن تتـَق ل اـتبةٔل

 ـوراًشػ هبػشا شػـصُت  ـػا كاسػ ية ٔأو دديثة فتاة ن ال ًو اينه تحلد  اا ؿىل

 حػسثه اا ٔأرفظ ًزال اا والاجامتؾ ه اـادي اس تلاليل تـس حىته اًلايس

ػ  وؾه تبئب ؿالكيت كعـاُل  نـم ػوه حلٔلسػ  ٔأشػـص ًو  ألحػساث ٔأؾيػست ًو

 ه ٔأمتل ؾ ٔأنين ٔأكتم هشا ه ورمغه ٔأيًضا اًعصيلة تغ ًترصفاُل  جسيس ا 

 ازًن ػاه ضف الاسػ تلصار اػ  يشء ه اك يىون ٔأن مت ياُل  فتاة ٔكيّ  حسث؛ اا

 وْسـػال كػصٔأت اطي واذػة وألاػان اًتػ  س ذاك هو ٔأيب يىون ٔأن مت يال

 .حلٔلاان ويشـصين ًيعمئنين ؿَيه تبٔثلايل ٔأريم ٔأن مت ياُل  ؾ هه

 تػػتغ ؾػػين اتتـػػسْت  هيػػ  ا اًيػػةه ٔأمٌ  ٔأهنػػا ٔأرى ن ػػال ًعاـػػا اًػػيت ٔأيم

 َػٌلذاف اًوحيػسة اتنهتا ٔأان! ؾين؟ تسافؽ وؾ ػَم  ؿىل مصتاْل  هي ! اًعصيلة؟

! والافػػرتاء؟ حلًؼػػؿ يـػػشتونين ومهه يطػػَحونين ومه أليػػسي اىتوفػػة وكفػػاْل 

 ت طػػػحين تػػػيه ٔأاػػػاهمم تطػػػمال ٔأنه ختػػػشًين ٔأن ً فتػػػها ْسحػػػال هيػػػ 

 ؿَي ػا يطػـة جتاوزهػاه ؿَي ػا يطـة ٔأش ياء مثة ٔأن تفهم ؾ ـاذا! حلًت اوز؟
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 يهكَػ ًُتعمن تتحصك ؾ حىت ويه دوفًا ٔأرجت  ن ال! ألساس؟ ا  تلدَها

 .نـض ضف اتٌلر ٔأول هو ٔأيم ذشلن اكن ًلس

 يطػػحح ع اـلصتػػون ٔأكػػصب خيػػشع فـ ػػساا سػػانسي؛ فـَتػػه مبػػا ٔأتػػبٔثص ؾ

 اًـاؾ تَوم فىي  ٔأهغ تني اًعمبٔنينة جتس ؾ ٕانه ؿادي يشء اًلصحلء ذشلن

يال ٕان! دوفم؟ ؿىل ئػم اػ  تـصد  فىيػ  تلعيتػم ؿَػهيم وجػة اطيػ  ٔأًو

 !اًـاري؟ جتسك ضف تاش اًيت اطئاب ؿىل اٌَوم تَل 

 ينٔأومهػػ فلػػط؛ ظػػوق اػػ  ٔأنػػرث يىػػ  ؾ ًىنػػهه جنػػاة ظػػوق اكن ظػػارق

 خي ين ٔأن نص ًىنهه يىشب ؾ هوه ومه حلًّا اكن وكسه اًصحيي تـس حلً  اة

 الانتنسػةه تـػس اػا اصحة ؾ  اـ  يتحسث ؾه اًتـاضف تـس اذياة يه هي 

 انتنسػػات ختَػػق حصيحػػة يلػػةٍ تعص  ااػػا نػػاظ ؾ ٕان الانتنسػػات ٔأن نصػػ

 .جسيسة

 يػصام اػا ؿىل ٔأنين ً فص ٔأكول فلطه اًـاؾ ا  ذائفة ؤأان اذياة اؤسفة

 ًزػاُل  اػا ٔأكتػم يوسػ تانياه   اًـػاؾ خييفػين ؛ٔأؾصفػه ل اطي ظصيلػ  ٔلواضي

 ٔأذػاف ًزال وااه اروف ا  تـحال ًلس هشاش هتاه ًترف  ؿالِ  ضوهتا ظفة

 اطي اًصجػي ا  ًيتال ظمبٔنينة ٔأي ٔأرفظ ينًىنه كَي يعمن ـ  ؤأحتاج

 .تطسق ٔأحدحته
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 :هاجص واضَاْل  اًحنء ا  كاس ية نوتة ضف

 اًفػصاق ٔأدشػ ًزػال اػا انػه؛ اًتـػاضف تـس حىت يلتَين اروف ٕان -

 وألاػاه  اً ػاسه ونؼػصات اًلااضػة اًصسػائي ؤأدشػ واًؼػالمه وارشلن

 ٔأضػحح ٔأن ؤأذػافه ؾػين  اساً  انعحاؿات ٔأدش ًزال اا واـلَلةه اـصتفـة

 ٔأحػػس يهتمػػين ل حػػىت اوؿػػس ٔأي ؾػػ  اًتػػبٔدص ٔأدشػػ اػػامه تلَيسيػػة نتػػزة

 .الاتَته ٕاىل حاجة ضف ٔأنين ٔأحس يؼ  ل حىت ادىًصا واًلسوم حلًتـايله

 اكنػال اًػيت تػـتواا ؿالكػيت اػ  حػىت يشءه ه ا  ذائفةه ذائفة ٔأان

 اػ  ٔأنػه رمغ اوزهجتػ ٔأي حػسوث اػ  ٔأذػاف ٔأحياانً  تيامه وجودي ضف سخدًا

 .ألاان هو حنومه شـوري يىون ٔأن اـفرتض

 قصاجهتػا رمغ فصيػسة نػشع اْسػ ه ؾػ  يتبًٔين ؾ حىت هوه ا اًل  دهة

 سػػوء؛ ٔأي انػه ٔأتوكػؽ ل زساج اًلػااظ واًىئيػةه ٔلاصهػا ٕال هتػمت ل ًىاػا

 اًػيت اًسمػة تػغه كَي ضف اًعمبٔنينة زرع حياول يك نفصّ  ًعحيٍة  احتجاُل 

 .ظارق تلياب ادتفال

 هػش  ذػالل تـاسػ يت ضف سخدًا تىوين ٔأله تؤذيين ٔأل يوس تانيا   ؿسيين

 تـاسػػة ضف اػػين تحلدػػ  اػػا كضػػاء ٔأريػػس وله الاهنيػػار حافػػة ؿػػىل ٔأان اًفػػرتةه

 !.تؤذيين ل ٔأرجوكِ ه ذؼة ٔأي ضف يشء ه ُأهني  كسه وحزن

 

 

 

 

 



 ؤسلنَّينتهيَّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ٕ8ٔ 
 

 :ااا اكرتتاْل  مثه اًـجوز تاست

 وله ُاتـحػة اذيػاة ٔأن ٔأؾػين ضػسيليت؛   يةمجػ  تىوين ٔأن تت تحلنيػػ 

 ٔلهنػمه رائـػة حيػاة فيـيشػون ألوكػاد ٔأاػا اًعيحونه ٕال كتوهتا ا  يش تيك

 تتػبٔـني ٔأنػمِ  اـػل ًيس ًى ه واً فاق وارح  واًىشبه الانهتازية جييسون

 .ضسيليت   ٕاميان اـَـون حلًواكؽ اًىفصه عِ  اـتاح تبٔكي توافل  ٔأن

 تلتػػوةه يـػػااغِ  ثشػػرص تػػصيض له مجػػية وينتىػػ ٔأن تتػػ تحلني

ه تزجعػمِ  اًػيت ألشػ ياء يزجعػه رسصه واودة جصفقٍ  يـااغِ  رسًطا تت تحلني

 وسػط اػ  خيتػاركِ  رسًطػا تت تحلني سـادتِمه ٔأجي ا  اـت تحيي ويفـي

 هػو يىػون تتػلعني يػصاكِ  وؾ ػسااه ًٔلاػام دامئًا يسفـمِ  تِمه ويؤا  ازيؽ

 ل ازيػؽه هبػا يتللد  رائـة حة كطة تت تحلني هاًوحي ا  ي لشكِ   اَ  ٔأول

 اػػ  اًتػػرصية حيػػاوًون ـػػ  تتػػمـ  له ُتعميػػمِ  حيػػاوًون ـػػ  تتػػمـ 

ه ٔأحالامِ  ٔأجي ا  حاريبه وذاتمِ  هيانمِ  ُتليق ٔأجي ا  جازضف ٔأحالاِمه

ئػم تتمـ  ول  تطػسيقٍ  تػصيض له ٔأحالهمػم ُتليػق ؾػ  جعػزوا اطيػ  ٔلًو

 يشػػاءه وكػػامت ؾ ػػمِ  ويختـػػس يصيػػس وكػػامت مِ حيتاجػػ ؾ ػػِمه ضػػسيق ٔأي يفضػػي

 ؿػىل واًتـة اذزن نسحلت يالحغ ويتمـِمه مهمِ  حيمي رسًطا تت تحلني

 حػىت جنئػمِ  ٔأس حاب ا  يترص ل تهه ويشـص انه تـانني اا يفهم االّلِمه

 تػه تلواني مبا وينمصه ممة اكنال همٌل يوامِ  تفاضيي يشارومِ  اتفهةه اكنال ًو

 اتػاوئمِ  ه رمغ مجػية ويػصاكِ  ؾ ػمِ  يػسافؽ ؿاديػةه ٔأشػ ياء اكنػال ًو حىت

 .نفتم ؿىل اًلتوة ا  ومي ـمِ  تمِ  يتشخ  وؾيوتِمه

 ٔأو اًىػشب جتيػسي  ل ْلادؿػةه ًتػال ٔلنػمِ ه اذػة تتػ تحق نفتم

 .مجية تىوين ٔأن وتت تحلنيه رائـة حياة تت تحلني ضادكةه ٔلنمِ  اً فاقه
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 :هاجص ذصىال

 .ع شىًصاػػ 

 :اًـجوز هاجص سبًٔال ييٌَصح  تت تـس ٔأن وكدي

 ظارق؟ س يـود هيػػ 

 :اًـجوز ردت

 اًوكػػال ضف يـػػود ٔأن اـشػػسة هػػاجصه   ؾودتػػه ضف ًيتػػال اـشػػسةػػػػ 

 ؿػىل يدػصد اطي اًوحيػس اًضػء فهشاه الانتؼار ا  ؿَيمِ  ٔأدشه اراظئ

 أٓدػصه وُؾػصف كػانون ل الانتؼػار اٍااية ضف وننتؼصمه ٔأوفياء ن ا همٌل رقحتناه

 ذهص ت ػا؛ ؿػىل ويثػور ا رات ػا ه يػبٔى ٔأاػيه تال اذة فىصة لدييت  ل هو

 ااػاه اًوحيس ارازس هو كَحمِ  ٔلنه الانتؼار اؽ اـصنتمِ  ا  ٔأضـة ًيس

 .واشاؾصكِ  هصااتمِ  تني اـصنة يه

 فلػط؛ اًضػـفاء انعػق هػشا حلًىصااػةه يـػرتف ل اذػة ٔأن تطػسطف ل

 اـ علػة هػش  ميّس  ا  هو وحس  والانتؼار اذةه ا  ٔأضيي جزء اًىصااة

 نػصفظ وحنػ  نتػتيلغ مثه اػا رسػص ؾػودة ننتؼػص وحن  ن ام كس اـفرزةه

 ووفائػهه كَح ػا رقحػة هػزم كػس الانتؼػار ٔأن يـػين ه ػا ألسػاس؛ ا  ؾودته

 ٔأوفيػاء ألوىل ٌوَمػصة سػ  ىون رمبػاه اًـىػس ؿىله ذائ ني نىون ً  ؾ سها

 .ٔلنفت  ا

 

 هاتفها ؿىل هاجص ته تـانالاس   اطي فريوز ضوت اًـجوز حسي  كعؽ

 :تلين ويه

 ..«ٔأاي تال ٔأهواك.. ٔأهواك.. ٔأهواك»
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 :واضَال مث اًـجوز اتتتمال

 ضف فػريوز فَتػفة تـجحػين ل هػاجصه   اـػؤذي اًـشػق هػشا ٔأرفظػػ 

 اكن زفهػػٌل  ثػػومه ٔأم فَتػػفة ٔأنػػرث ينتـجحػػ والانتؼػػاره اذػػة ؾػػ  اًتـحػػري

 اـػل تـصف يه الانتؼاره ضف ظاكهتا اس هتالك تصفظ يه اٍااية ضف ؾشلها

 هصااتػمه ؾػ  ٌَتزًل يلودك اطي الانتؼار كتوة اـل تـصف ًىااه اًوفاء

 اًػيت  ثػوم ٔأم هػوين تػيه ٔأاػي تػال وهتوى تنتؼص اًيت فريوز ا ي تىوين ل

 :كاًال

 ل كَػة وهػاتًل.. زاػان   ارجػؽ ٌَزاػان كول! زاان زي نصجؽ وؿايزان»

 ..«حصاان افش ول اجنصح ول حة ول داب

 اًـجػوز ٔأاتػىاله اًػصكص ضف تػسٔأت كػس هػاجص اكنػال اًوكال هشا ضف

 .اًصكطة ورافلهتا يسوا

 .«اًوجؽ ؿىل اًصكص» يلوًون نٌل ٔأو اًتـادة ا  ذؼات

 يػسوا اًـجػوز ٔأاتػىاله اًػصكص ضف تػسٔأت كس هاجص اكنال اًوكال هشا ضف

 .اًصكطة ورافلهتا

 .«اًوجؽ ؿىل اًصكص» يلوًون نٌل ٔأو اًتـادة ا  ذؼات

 

 :اًشاشة ذَ  ٔأاتتـهم ؤأان نتخال اشهصايت ضف

 اػؽ تتطػادهما تفاجػبْٔت ه وتَلائيػة ؿاديػة ظفة ِلصد ٕال هاجص تى  ؾ»ػػ 

 اكنػال اًـػاؾ اػؽ تـااهل ا  ألوىل اـصة ضف ظفي ؤكيه وثشاؾته حوًها اًـاؾ

 اجـَهػ رسطػيهتاه اػ  هحػرًيا جزًءا اروف ٔأفتس ًلس اكن؛ وكسه ازيؽ ختاف

 .يعمئاا هاد  ره  ٔأي ؾ  تحح  اتهئة فتاة
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 دانسػة اػ  نفتػها ؿػىل اذفػاظ ضف رقحػة ٕال يىػ  ؾ افدػؽ ؿىل متصدها

 تمكػ  اـشػسة تػبٔن أٓانػال الاهنيػاره ؿَهيا جية اكن اطي اًوكال ضف اًـاؾه

 فهمهػا ّلػاوةل ٔأن ٔأدرهػال ٔلهنػاه رحػة تطسرٍ  يشء ه فاس تلدَاْل ه تساذَها

 .ات تحية ٌَـاؾ

ػػ رػػوفا  ٔأؿػػساء ِلػػصد ع حلًنتػػ حة ازيػػؽ وجيـػػيه ٌَـػػاؾ نؼصتػػم سيوّحِ

 ظائشػةه جنونية ًترصفات يلودك اروف ؿَيمه ًيااًوا سلوظم ينتؼصون

 ٌَى ػري ُتتػاج اصؾة ؿاؾ ضف اًسمة وهش  اًعمبٔنينةه ؾ  فلط تحح  بٔنالف

 .ًرشهحا ادهس ا 

 ت ػام ًػية ؾػ  ٕال تححػ  ل هػاجص ذائفةه ًىااه اصيضة ًيتال هاجص

 اًػيت ويه تعمػن هيػ  ًىػ  ٔأحػس؛ يؤذوػا ًػ  اًطػحاح ضف ٔأنه اعمئ ة فهيا

 اًػيت ويه تعمػن هيػ  شػ حاهباه رتيػؽ ضف واًلتػوة واريانػة ارشلن ؾصفال

 واحػس سػل  ُتػال ت ام اًيت ويه حياهتاه ضف اصافئة ألااه  ٔأنرث ضف تتـصد 

هػص اهتمها اطي ذاك ٔأؿساهئاه ٔأص اؽ ـُ  تتػتيلغ ٔأن اـمىػ  اػ ه واد ػون حلً

 !ا اًل  اًـاؾ ًتساري نووية كنحة حلتتنر يهتمها ًت س  يوًاا

 تـػػود مث ؾاػػاه اً ػػاس ًُتحـػػس وكتػػوة تـسوانيػػة تترصػػف جيـَهػػا ارػػوف

 حيتػػاج اطي ارػػوف هػػشا واذػػزنه اًوحػػسة اػػ  تػػحيك اكٔلظفػػال ًلصفهتػػا

 «.اذة ا  ٔأنرث ٌَعمبٔنينة
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 :نفتها ُُتسث ؤكهنا وكاًال تاست مثه اًرشفة ٕاىل هاجص دصجال

 ٔأن فىػصة يتلدػي اًػحـظ ٔأن تطػسق ل. ظػارق   اتػبٔدًصا تبئت ل ٔأن ٔأرجوػػ 

 ٔأتػػسيه ذػػالف ضف والانتؼػػار فػػبأنه «تػػبئت ل ٔأن اػػ  ذػػري اتػػبٔدًصا تػػبئت»

 .واًتزًل حلًى  ء ؿَيه ؤأنلظُّ  واًضـ  حلًوجؽ يحارزين

تػبٔدصةه ًىنػين ل ٔأظيػق ازػال ٕان   ؾزيزي ألش ياء ازية تبئت دامئًا ا 

 اكنال رضيخته الانتؼار.

هي تـصف اـل ٔأن ٔأنتؼصك؟ يـػين ٔأن ٔأجَػس اػؽ ضػورتم ؤأنػال ضف 

واٍد أٓدص ل تـصف اا حيسثه ٔأن ٔأراكدم ا  تـيس ًـغ تالحغ قيػايبه ٔأن 

ٔأستيلغ ضف اًطحاح ؿىل ٔأاي كسوامه ًـغ تضػي اًعصيػق اػ اًل وتـتػشره 

 حل  فتلرتب وتـانلين.ٔأو تشـص تبٔنم ٔأدعبٔت ضف 

ة ًـًل ٔأراك هي تـصف اـل ٔأن ٔأنتؼصك؟ يـين ٔأن ٔأحب  ؾ م تني اـارد 

ضسفةه ٔأن ٔأفتح اقادثة اًيت جتمـ ا ًصمبا ٔأجػس رسػاةل انػم تـػ  ؾػ  اػسى 

ه ٔأن ٔأنتؼػصك يـػين ٔأن ٔأكػ  ضف اـ تطػ  تػني حياتمافتلادك ًوجودي ضف 

واذفػاظ ؿػىل اػا تحلّػ  اػين؛ اًحلاء ضف ابٔساة انتؼارك وتني الاتتـػاد ؾ ػم 

ألش ياء ازية اًيت تىون رضيخهتا الانتؼار اًلايس واًلَػق وديحػات ألاػي 

ًا وحلهتًا ًلَوت ا  .ل تحل  مجية ؿىل اًـىسه يطحح جٌلًها اـؤ

اا ٔأدشا  ٔأن تبئت اتبٔدًصا ٔأنرث ممػا يندلػ  ضف وكػال ؾ ٔأؿػس ٔأنتؼػصكه ضف 

شل  حنوكه حىت ًو ؿػسَت اتػبٔدًصا وكال يىون اـَي كس متَّىين وفلست اً 

واكنال تني يسيم اًشػمس واًلمػص ًػ  ٔأشػـص تلميػة ٔأفـػاعه ؿػىل اًـىػسه 

سػػبًٔوام ٔأنػػرث ؤأنػػرث ؿػػىل قياتػػمه ضف وكػػال يطػػحح اهامتاػػم تػػال اـػػل 

 واشاؾصك تال كميةه وحىت وجودك ضف حيايت نلياتم ل ٔأثص ل.
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اه فالنتؼػار اا ٔأدشا  ٔأن ت عفئ رقحيت جتاهمه فبٔرجوك ل تبئت اتبٔدصً 

 .يفتسين ويفتس ه يشء يح تساذًل

 

 :جدياا ؿىل كدَهتا مثه وؿانلهتا ااا اًـجوز اكرتتال

 .ضلرييت   ٔأفضي حياة تت تحلنيػػ 

 :ٌَصحيي تت تـس ويه هاجص ذصىال خب يٍ 

يحلػ ه ٔأدػصى اػصة سػ  َتل  يشءه ه ؿىل شىًصاه رائـة ٔأنالِ ػػ   ه ًو

 !اتفلنا؟ تينناه زس يشء

 :زاًـجو  رددت

 .اتفلناػػ 

 اذاسػوب فبٔكَلػاُل ه جػًسا اتػبٔثصة تَسْت  اًيت يوس تانيا وتصهال هاجص دصجال

 .يشء ه وانهتي 

 اًحػاب ظصكػاْل  اًػيت ًيوس تانيا ٔأفتح فؿ ٌَمٌلظةه يتمح اًوكال يى  ؾ

 .اصات ؿسة

 الانتحار ٔأدعحوط ؾ  تـيسة ًيتال هاجص ٔأن تبٔنست زسيـة مبصاجـةو 

 .اًوكال هشا ضف كيالٔ  ؿىله تفـي ً  ًىاا ٔأيًضاه

ػا مجـػهتم ًػو اػاذاه تصاودين فىصة اكنال ـً  ففػ ! ٔأوراكهػم؟ ووشػفاُل  مجي

 .تيام قصاتة الٔنرث هو اقتشم يطحح اًـصي حٌلم

 ٕاىل اصافػػؽ هػػشا كػػادين كػػس وهػػاه ًـ ػػة إلنتػػاين اصافػػؽ يطػػحح ٔأحيػػاانً 

 ثلػة ٔأهنػا ًػو نٌل ألفنر ه تختَؽ ورٔأيسه ؽيتوسد  ضسري ضف اًـاؾ اًشلاءه

 .حلـواهجة ٕال اذي يـس وؾه اًش حىة هش  ا  اًهصوب ٔأريس ٔأسوده
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 «فصيسة اـهسي»

 

ه وػم له فصيػس ٔأو فصيػسة ٕاىل إلؿػاليمه إلنتػاج اسي ة ٕاىل اجتهاُل  ؾين رًغا

 .اًهصاء هشا ينهتي  ٔأن اـهم

 اشػسة ؾ  تتحسث ويه اـشهورة اـشيـة ٔأاتتؽ ن ال اًىواًيس ذَ 

ًّػا ٔأهػ  ؾ تـصفهاه اا سيلةًط نفت ية اجامتؾية  ًلػة فضػحهتا حػىت تلػول مبػا همد

 رمبػا ه ػاه اًّسػ واكن ظحيـهتػاه كػري ؿػىل هحػري ثشلكٍ  اتوتصة تَسْت  ادتسه

 !اـصة هش  ًـحهتا اًطسفة تَـة

 :فصيسة واضَال اًفاضي تـس

 سػَووها تػسأٔ  نفصػ حلضػعصاٍب  ؾاا حسثتمك اًيت ضسيلت ا ٔأضيخاْل  ٔأن تـسػػ 

 ؿىل ٔأسؤأه رمباه ٔأفضي رمباه جسيسة تساية هو دامئًا واًتلري اًتلريه ضف تسرجييًّا

 .ادسيسة اًحساية اؽ يـود ًو  اًلسمي اؽ رحي اا يشء هو حال ٔأي

ٔأضححال اًفتاة وحيسة جًساه فلست اًثلة ضف ه ا  حوًهاه ؿػسا ٔأدهيػا 

ا الٔن  اًوحيسه اطي دصج ا  ؾحاءة واص  واكرتب اااه ٔأضػحح جػزًءا هحػريً 

حي اً  ػاح واًتفػوقه اكن  ا  ؿاـهاه اس تعاع ٔأن يػسمعها ويلػسم ًهػا ه سػ ُ

يػػشهة ه ضػػحاح ًرشػػاء اتػػ تَزااهتا اصراسػػ ية ضف اًثانويػػةه يػػوفص ًهػػا ه 

اًػػورق وألدواته دذػػي ضف زصاع ادػػاَش اػػؽ واصهػػا وزوجتػػه اًىيدػػادةه 

 ـسي ػة؛ااؿرتض ؿىل كصار ؿسم اس تىٌلل تـَميهاه وهسدهٌل حلًهصوب اـها ا  

ًلس وافق ٔأن يىون هػو الاجػ  اًضػال ضف سػخيي ٕارضػاء ٔأدتػه اًػيت ؾ تىػ  

 اـت تلي.تصيس ٕالد اس تـادة جزء ا  نفتيهتا وهياهنا 
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اؽ ش يروذة ألب ضـي  اًشرطيةه واستتالم زوجتػه اًػيت ًعاـػا 

حاًوال حخس ٔأدته وجتصيسها اػ  هياهنػا اًشريصػه اكن يػصفظ هػو فػصض 

حلً ياتػػة ؾاػػا ه اطيػػ  تلػػساوا ًهػػاه رفػػظ ه ٔأي سػػ يعصة ؿَهيػػاه رفػػظ 

ّلاولت زوجة واص  ًتحعميهاه اس تعاع ٔأن يىون هو اًفارس اـلػوار اطي 

حصر كيود ٔأدته اـتىي ةه اس تعاع ٔأن يىون هو اًحعػي اطي هػزم ؾلائػس 

 ؾيس زا  ؤأد اًفتيات.ال لُ ـَ وتلاًيس كسمية رديئة ًو توسد 

ت يُؤأدن ٔأيًضػاه ًىػ  ًػيس حلـػوت واصفػ  ضف هش  اًفرتة اًزانية اًفتيا

تني اًرتابه تي تػؤأُد ٔأحالهمػ  ؤأفنرهػ  ورسطػيهت ه وكػس اكن ٔأدهيػا هػو 

 هشا.مبثاتة اًصسول اطي حصرها ا  ه 

تػػسٔأت اًفتػػاة ضف اسػػ تـادة جػػزء هحػػري اػػ  رسطػػيهتاه ٔأرادْت الاًتحػػاق 

جتػاوزت  ؛اػامجسية إلؿالمه ول اانؽ اػا دام ه ػاك اػ  سػ يسفـها دامئًػا ًلٔ 

اًفتاة ؾلسهتا ا  اً اسه وتسرجيًيا تسٔأت تتـػاشف اػ  ؿػسة اضػعصاحلته ؿػسا 

ابٔساة اً ومه اكن جياهس ا  ٔأجي ٔأن يـادها اػ  تػغ اٌَـ ػة اـزانػةه ًىػ  

ا. ـً  دون جسوىه ّلاولته اكنال تنهتي  زسي

 «ألمه ٔأن نصنز ؿىل اًهسف ألْس    ؾزيزيته ٔأان اـِم ل تلَل »

يسفـها جسٌلت اذة واًشل  حنو ألاام مبحاولت ٕلنلاذهػا هىشا اكن 

ا  اـوته ًى  ل شفاؿة ضف اـوت   ضسيل ه ًوهشا اكن يـت  ًيَهػا ِلػصد 

اكتوس ؿَهيا ٔأن تواهجه حىت اًطحاحه ًيبئت دور  ضف تَػوي  اًحلػاع اًتػوداء 

اًػػيت تصوهػػا اًؼػػالم ؿػػىل جتػػسها ؤأفنرهػػاه اكن جياهػػس حػػىت يػػوم تلػػسمي 

 ًسيات..ا

 فاضي ونـود.. انتؼصوان..
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 :اكصج كال حاد تطوٍت 

 .تتبٔدصي له فصيسة جسيسه ا  ونـود دكائق مخسػػ 

 ؾ ارارجيػةه اًرشػفة ٕاىل اتجهػة فصيسة جعي ؿىل دصجال اًتطويص انن ا 

ه سػ ي ارهتا ٔأشػـَال حػىته ًهػا وجػودي ٕلثحات ٔأهمت وؾه وجودي تالحغ

 :جبوارها فوكفاُل 

 .اًفتاة هش  ةكط ٔأؾصف ٔأانػػ 

 :كسويم تتوكؽ اكنال ؤكهنا ٕايلد  نؼصت

 اػ  ارحػيه ه ػا ألجػواء تـجحػم ًػ  حال ٔأي ؿىل ذعه ضف ٔأشمػػ 

 .فضغ

 :تثدات رددُت 

 .اذَلة هناية حىت ه ا ٔأانػػ 

 :تلول ويه ؾين وهجها ٔأدارت

 .اًطمال اًزتمه حت  ًاػػ 

 .ٔأدصى فتاة كطة ٔأهنا ؿىل كطهتا ُتيك فصيسة اًلسره ساؿسين كس ٔأذرًيا

 

ؿادت فصيسة ٕاىل انن اًتطويصه واكن ضف اس تلداًها فتاة قصيحة ألظػوار 

ال هبػػاه مث كػػال اكػػصج اػػ  ذَػػ  اـػػوازي ًهػػاه رحددػػ جتَػػس ؿػػىل اًىػػصيسّ 

 اًناريات:

 .ؿَهيا اًؼالم نثفوا اًفتاةه ـالاح ػهور ٔأي ٔأريس ل اًتشويشهػػ 

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصلَّالرابع

ٕ9ٓ 
 

 اكػػصج فلػػاله اًرتنػػّي سفػػة ضف الاكنػػه اكػػصج ًسػػٌلت فصيػػسة نثػػرًيا هتػػمت ؾ

 :اًلاضة

 !ات تـسة؟ه فصيسةػػ 

 :جسيس ا  فىصره سؤال ؿىل فصيسة تصد ؾ

 !ات تـسة؟ فصيسةهػػ 

 :كاًال

 .نـمػػ 

 .on air.. ثالثة.. اث ان.. واحسه حت  ًاػػ 

 :فصيسة واضَال

 ٔأو اْسهػا ؾػ  إلفطػاح رفضػال واًػيته اًلطػة ضػاحدة اـ ػاه والٓنػػ 

 ..حسث ؾٌل اًفتاة ً ا س تحيك اًفلصة هش  وضف هويهتاه

 :تتحسث اًفتاة تسٔأْت 

 ٕاىل ٔأيخ ضػاحدين إلؿالمه جسية ارْسيًّ  واًتحاطف اًتنت يق نتي ة يومػػ 

 ي اسػخين اػا ه ٔأدتػار تبٔجهياه تتشخ  وعفة ن ال اًنتائيةه اقالت ٔأشهص

 :يل يلول واكن االثسه ا 

 «ادااـة فتيات ٔأمجي تىوين ٔأن ٔأريسك»

حػػاةل سػػـادة ؿاراػػةه نػػٌل ًػػو ٔأن اًـػػاؾ يصيػػس ضف تػػغ اٌَحؼػػة  ن ػػال ضف

تـويض ؾ  ه الٓلم اًيت اصرُت هبػاه فػؿ ي ػي ذػ  اًتحػاطف حلدااـػة ضف 

ه ؿىل اًـىسه ؾ و ئين ٔأحػس اػ  ألسػاسه وؾ ٔأهػ  ٔأنتؼػص  ازنيل رًدا كو ًّ

ه ؾ اٍهت ئةه ًىنين ن ال ٔأنتؼص كتوة اا س يحسث ضف اـ ام؛ ًلس تعور ألاص

ا ٔأؿيشهه ٔأضححاُل ٔأرى ٔأش ياء ل ميىػ  ًـلػٍي  ـً تـس ٔأحالمه تي ٔأضححاْل واك
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ثرشي ٔأن يصاهاه ٔأْسؽ ٔأضوااًت ٔأش حه تتغ اًيت يلوًون ٔأن اذيواانت تتمـها 

 .ضف اـلاجصه ٔأهوال اـلاجص

ضف تغ اٌَية رٔأيػاُل شػاحًل يرصػخه ن ػال اىتوفػة أليػسيه ٔأرا  يدػزق 

ل ٔأس تعيؽ ٕانلاذ ه اًشاب يرصػخ وحػويل ٍلوؿػة  ٕارحًل ٕارحًل ؤأان ؿىل زسيصي

ا  اكَوكات قصيحة اًشلك ُتازصين ومت ـين ا  اٍاوضه ٔأْسؽ ضػوت ٔأيب 

وزوجته يتتػااصون حلرػارجه ٔأحػاول الاسػتن اد هبػم ًىػام ل يتػمـونينه 

ٔأزصخ ًى  زصذايت اىتواةه ٔأان ضف ؿاؾ اوازي تني اذؿ واًواكؽه ل ٔأؾػصف 

متػػص ؿػػًلد ؤأان ُتػػال تػػبٔثري تػػغ اً وتػػة اًلاسػػ يةه ٔأحيػػااًن  حلًضػػحط مك دكيلػػة

ٔأنتش  ٔأنين كضيال مخس دكائقه وهشا يػسفـين ٌَج ػونه زفػا شػـصُت تػه 

 .ورٔأيته رمبا يت اوز ؿاًاا اكااًل 

استيلؼاُل ووـاديت ااىة متاًااه اًـالاات اًزركػاء ضف جتػسي تفػصض 

اجتهػال ًلصفػة ٔأيخه س يعصهتاه االّل  شاحدة ؤأنفايس ترتدد ضف ؾشػوائية؛ 

سبًٔين ؾٌل حسثه ٔأذ ته مبا رٔأياله وتفاجبُٔت حبليحػة اًتػفص جبػوار ه سػبًٔته 

ٕان اكن حلًػػا يتػػ تـس ٌَتػػفصه فلػػال ٔأنػػه ًػػ  يتػػبٔدصه فلػػط سػػ يشهة ٕاىل 

 إلسىنسرية يواني مث يـوده حاًواُل انـه ا  اًتفصه ًىنه ذصم وكال:

 «ٕاهنا ِلصد ٔأضلاث ٔأحالمه ل تلَل » -

ه فشَاله وحلًفـي ضف اًطػحاح وتـػس ٔأن تليػال اـػه ظػوال ه ّلاوليت ـ ـ

 اـتاءه رحي ٔأيخه وكدي ٔأن يصحي:

 «ساـًا تـود ٔأن ؿاهسين» -

 :أليّس ذسي شسه ٔأحما اًيت اــتادة حبصنته

 «خبري سبٔهونه تلَل  ل» -
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اص اًيوم ألول ضف قياتهه كَي اكن يصتـس اػؽ ه سػاؿة متػص ضف قياتػهه 

ق ٔلظمن ؿَيهه ؤأًـ ػه ٕان ؾ يتػ تجة ـنـػيت ن ال ٔأتطي ته ظوال اًعصي

 ا  اـصة ألوىله اكن اًلَق يصاودين دامئًاه ن ال ؿىل حافة الاهنيار.

ضف ضحاح اًيوم اًثػاينه وضف اًثانيػة ؾرشػ ػهػًصاه اسػتيلؼاُل افزوؿػةه 

فاتطَال تبئخ ؿسة اصاته ًىنه ؾ يت تجة ـنـػايته ذهحػاُل ٔليب وسػبًٔته 

هه فلال ٔأنه ؾ يتطيه وحلًعحػؽ ؾ ٔأسػبٔل زوجػة ٔأيبه ٕان اكن ٔأيخ كس اتطي ت

 زف  اـت تحيي ٔأن يىون كس اتطي هبا.

اضػػعصرت ًالنتؼػػاره مث ؿػػاودت التطػػال ٔأنػػرث اػػ  اػػصةه حػػىت رد 

 ٔأحسمه:

 !«اصحدًا» -

 !«هو؟ ٔأي  ٔأيخه هات  هشاه اصحدًا» -

 «ؼ اًحلاء» -

 .اًهات  ٔأكَق مث

اػ  ألسػاسه وتتػبٔثص  ه ا تبٔثصت فصيسة ٔأنرث اػ  اًفتػاة ضػاحدة اًلطػة

فصيسة اًواحض كال ًها ٔأحس ٔأؾضػاء فصيػق إلدػصاج ؿػ  اًتػٌلؿة اصاذَيػة ٔأن 

ؿَهيا ارصوج ٕاىل فاضػيه ورمغ ٔأن اًحػ  اكن ادػاًَشا ٕال ٔأن فصيػسة ؾ هتػمته 

 وػَال ت ؼص ٕاىل اًفتاة اًيت ٔأوكفال اذسي .

 اكد جي  جنون اكصجه حىت نعلال فصيسة:

 اًلطػةه ضػاحدة ًضػيفت ا شػىًصا اًلطػةه اػ  لسراً هبشا اًيوم نىتف ػػ 

 فصيػسة اػؽ «اًواكػؽ كَة ا  كطة» جصانا  ضف اتاءً  اًثاانة ضف كًسا انتؼصوان

 .اٌَلاء ٕاىل اـهسيه
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رمغ قضة ه اذضوره ٔأشـَال فصيػسة سػ ي ارهتا مث اجتهػال ٕاىل حلب 

ارصوجه دون ٕاؾعػاء ٔأي اػ ر ـػا حػسثه واجتهػال ادػاَشة ٕاىل سػ يارهتاه 

اٌَحاق هباه ًىاا انعَلال ثّسؿة جنونيةه تحـهُتا حػىت ادتفػال ؾػ   حفاًواُل 

 وكفاُل حائًصاه ااذا ؿًلد ٔأن ٔأفـي؟!ه فنؼصي حلًت يارة

ؾ تـػػس صيد ظاكػػة لسػػ تىٌلل اًححػػ ه فَميػػال اػػ  ميػػاله هػػش  اذيػػاة 

وحسها اشلة وتـةه فٌَلذا ٔأحاول ٕانلاذ رسص ا  الانتحار ؤأان ٔأؾصف ٔأهنا 

 ُاتـحة؟!

ؾوديت ٌَمػزنل كػصرُت ٔأذػرًيا الانتػحابه سػبٔؾود ٕاىل اػزنل ضف ظصيق 

ؿػػائَيت ؤأحػػاول اسػػ تـادة اػػا رحػػي ؾػػين ضف هػػش  اًفػػرتة اًتػػريفةه ٔأان ل 

ٔأس تحق ه هشا اًـ اءه ل ٔأس تحق ه هػشا اًتـػةه فَيتػلط اًـػاؾه فػؿ 

يـس مبلسوري ُتمي اـزيس ا  اـتاؾة ا  ٔأجي اصافػؽ إلنتػاينه إلنتػانية 

اشوهةه فٌَلذا ُأزصُّ ؿىل تـػااًل هبػا ضف واكػؽ يتفػنن ضف تَوي ػا ا  ألساس 

 وٕاحلدهتا؟!

ًلس س مئال اًحح  وراء ٔأفواج ا  اًحؤسػاء اطيػ  ل يـصفػون وهجػهتم؛ 

اًلػػاهصة اػػ  ألسػػاس ا ػػرية ٌَحػػزنه اًلػػاهصة ا ػػرية ًالنتئػػابه اً ػػاس ه ػػا 

مه ا ريون ًالنتئػاب ٌوَتـاسػةه تػصى اذػزن يتػود ويتػ يعص ؿػىل االّلهػ

ٔأضػواهتمه االثتػهمه حػػىت ذصنهتػم تشػػـص ؤكهنػا ممزوجػػة تتايػسات يػػبٔس 

ػفاتم  وديحػػة تَلائيػػةه اً ػػاس ه ػػا يشػػـصونم دامئًػػا حلًلصتػػةه يتػػاتـون ترصػ

وُتصاكتم تلصاتة شسيسةه ؤكنم متض تيػام ؿػاٍر ٔأو تصتػسي االثػس هبَػوان 

 .ترصفاهتمخسي ه يشـصونم حلًلصتة ًشـورمه حلًلصتة اـتالزم ًلك 
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ه ا ازيؽ ضف وضؽ اس تـساد ًالنلضػاض ؿَيػمه ٔأو انلضاضػم ؿَػهيمه 

سنن هش  اـسي ة ٔأش حه تَوح ثٍَ  ل يتػبٔثصه ل يحػاًون تػبٔي يشءه ل يشء 

يثري قضممه ؤكهنػم اؾتػادوا ؿػىل اًفػوىض واًزحػامه ألجػواء ه ػا حيوانيػة 

  تعصيلة ازجعةه ٔأشـص ؤكنين ٔأؿيش وسػط ٍلوؿػة اػ  ادثػ ه ٍلوؿػة اػ

 .ألش حاح اطي  فاركوا اذياة انش ؾهود ظوية

 ه ا اًلاهصةه ه ا ٔأنرث اـسن كٓتة ؿىل إلظالق.

تـس ساؾتني ا  اـضه وضَال حلب اًـلار ؿازًاا ؿىل اًـودة ٕاىل اػزنل 

ؿائَيته ضـسُت ٕاىل اًعاتق ألول.. اًثاين.. اًثاً .. ضف اًعاتق اًصاتػؽ ؤأاػام 

 ؿىل اًتؿ.. اـزنل تفاجبُٔت تـفصيس جيَس

 .ضاح   نثرًيا تبٔدصَت  ًلسػػ 

 مثه اًعػاوةل ؿػىل حلـفػاتيح ٔأًليػاُل  اـػزنله دذَػال اهامتًاػا ل ُأتػسي ٔأن دون

 :ل ٔأكول ؤأان اًلصفة ٕاىل اجتهال

 .ازنع اؾت  ػػ 

 :سادصة تضحىة رد

 .اًتواضؽ هبشا ًيس ازنيلػػ 

 .هبا االثص توضؽ تسٔأت مثه حليحيت ٔأدصجال اصولب ا 

 س فصيس وهو يتبٔاي ُتصاكيت كائاًل:جَ

 اًضػء ذع ٔأن ٔأؿػؿ ًىػ ه اًلية ٔأؿؿ ل ٔأان تـحاله ٔأنم ٔأؾصف ٔأانػػ 

 هلػم؛ والاسػ امتع ازيػؽ اػ  الاكػرتاب ؿىل ٔأج ك اا هو يسك ضف وكؽ اطي

 .ته ؤأذ تين اناهما ضف هشا فصيسة رٔأت ًلس



 ؤسلنَّينتهيَّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ٕ9٘ 
 

 كػػس ل تتػػ توؾة ألاػػصه ًىػػ  مثػػة ٔأشػػزاص يتػػتيلؼون ومه يـصفػػون

ٔأش ياًء ل يشرتط ٔأن تىون كس حسثال اـهمه وهػشا حلًضػحط اػا حػسث اػؽ 

اًفتاة اًيت ُتسثال ؾ  ٔأدهيا ضف حَلة اًيوم ت انا  فصيسةه فبأن ٔأؾصف اا اص 

 ؿَهياه ؤأحفغ اا حسث اـها حلًتفطيي.

يوم ؿَمال ذ  وفاة ٔأدهيا اجتهػال ٕاىل إلسػىنسريةه اكنػال اـػصة ألوىل 

ل دون ركيػة ؿَهيػاه وظػوال اًعصيػق اكنػال اػؽ اًيت ختصج وحسها ا  اـػزن 

اًشاب اطي رد ؿَهيا وتَلهػا ارػ ه اجتهػال ٕاىل ٔأحػس اـتتشػفيات اراضػة 

 حب  اًـجم ه واس تلدَها اًشاب مبالاح حزي ة جًسا:

 !«ٔأؾطاتم متاًيك ٔأرجوكِ » -

 :متاًاا ااارة اكنال

 «هو؟ ٔأي  هو؟ ٔأي » -

اًتػ تار ؾػ  وهجػهه  جب ون وكهصة حزن دذَال اًلصفة اًحاردةه ٔأزاحػال

االّله زركاء حلئشة متاًاػاه ػَػال تتػبٔاهل ضف ذهػوله تالاػس وهجػه تبأناَهػا 

تعصيلة ؾشوائيةه ؤكهنا ُتاول ٕاؿادته ٕاىل اذياةه ؤكهنا ُتػاول فػم ظػالْس 

اـوت وت  روًحا جسيسة ضف جتس ه ٕاهنا تغ اٌَحؼة اًػيت تلػ  فهيػا ٔأاػام 

اة. جػصودة اًلصفػة اكنػال هّي ػة ج ة اكنال تضء ؾدتمه اكنػال تـعيػم اذيػ

ٔأاام جصودة جتس  وضاؾلهتا ا  هول اـ ؼػصه ٔأضػوات ألهجػزة اكنػال ذ ًػا 

مجػػياًل حلًنتػػ حة ًرضػػحلت كَمػػا اًلاسػػ يةه ألنػػني وزصذػػات اىتواػػة ويه 

 تتبٔاهل وتتحسث اـهه ؤكنه يح يصزق:

 ؾ ًىنػم اًصحةه تغ ا  حشرتم ًلس اًتفصه ا  حشرتم ًلس» -

 .انه حشرتم ـا هحرًيا اهامتًاا تـطِ ؾ جيًساه ت طال
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. يل اػغ ٕاهنػا وحسكه ع اغ ًيتال حياتم ٔأن تفهم ؾه ٔأنال قي

 جتػػاوز ميىنػػين هيػػ  اـبٔسػػاوي؟ اًـػػاؾ اواهجػػة ميىنػػين هيػػ  ٔأذػػ ين الٓن

 وظبهٔتػا اػ  ختفػ  ٔأن وؿستين وًعاـاه ًـ ة ٔأن  اذياة وحسي؟ اًتـرثات

 اـػزنل ضف دعواتػه ضػوت اكن اػ  ٔأنػال رحَػاله كػس ها والٓن وكتوهتاه

 ٔأضػححاُل  الٓن ؿػًّله تعمػن دامئًػا ن ػال دطػاانا ضف حػىت كَػيه يعمن

 .وهمزواة وؾ يسة ذائفة اًـاؾه ٔأاام وحسي

 اًتضػحية اػ  تػس ل اً  اة ٔأجي ا  اـ ه واــافصة اذصب وواضي اهنظ

 هيػس وواهجػال ؿَيػم واصك تلضػة تحػالِ  ؾه ٌَلػصق تلػودان اًيت حلٔلش ياء

 سػخيي ضف جصضػامه ذصيػال عه ت ؼػصاهتم ذصيػال هحػريه ٔأخٍ  تلَة زوجته

 !اـوت خيتارك والٓن ٕارضايئه

 خيع  اطي هشا ػاؾ اؾتحاره ٔأو احرتام ٔأي ًصقحتنا يضؽ ل اطي هشا ػاؾ

 .«ذَفه س يحسث ـا اهامتًاا يـع  ٔأن دون خيتار  اا ًيرتار يشاء ا 

 

بٔاػي االّلػه وتتحتػس وهجػػه اكنػال ااػارة ًىػ  نػ ة ضػوهتا اثتتػةه تت

 .هبسوٍء اتمه ؤكهنا تـع  روهحا دتس  ا  جسيس

َال جدي هه دصجػاْل حٕلرادهتػاه ؾ تتحػسث دصجاْل ا  اًلصفة تـس ٔأن كدد 

اؽ واصها ول زوجتهه واجتهػال اػ  إلسػىنسرية ٕاىل اًلػاهصةه حػىت اػصاْس 

 .ااصف  واًـزاء ؾ ُترضهاه ؤكن اـصحوم ؾ يى  ٔأمه رسص ضف حياهت
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 :ثّسؿة ٔأمكي مث فصيس ٕايلّ  نؼص

 ا  ارصوج الٓن ؿَي ا جية طعه يطسق ل اكن هشا تـس حسث ااػػ 

 ًىػ ه حلًضػحط حػسث اػا يه ع ًػتحيك فصيسة الاتة مَثد  وِا ه اًلصفة هش 

 فصيػسة اـػ ه تـػاىله معػًل ؿػىل نثػرًيا تبٔدصت فَلسه اـمك ٔأهون ً  اؿشرين

 ٔلن رْسيًّػاه حفػاًل  ت اسػة االثػس رتػسيا اـػ ه ختػصج ٔأن وكدي .تنتؼصك

 .حلٔلسفي انتؼارك ضف ٔأانه اـؼهص ات اسل  اًصجال ُتة فصيسة

 

ه اٌَـحػػة تػػغ ضف ألذػػرية اٌَػػية يه هػػش  الادتيػػاره حػػق صي يىػػ  ؾ

 .ٔأتًسا حيسث ـا ٔأهمت ً  تـسها وا 

 رهحال ٕان واا اًت يارةه ضف ينتؼصين ووجسته الطوحًله االثص ارتسيال

 :هو فت حلين فصيسةه س يارة ٔأهنا حؼالل حىت

 .حلٔلاص خت ها ل هبا ًلائم ؾ س اااه زسكهتا ًلس فصيسةه س يارة هش ػػ 

 

درويش كطيسة اكنالانعَق حلًت يارةه و 
3١
 حػاةل ؿَي ػا تفػصض اـػش ع ؿػىل 

 :ًها والاس امتع اًطمال

 

 

                                                           
ٖٓ
اعر وكاتب فلسطٌنً, أحد أهم الشعراء الفلسطٌنٌٌن والعرب شمحمود دروٌش:  

, لُقب 9ٗٔٔمارس ٖٔشعر الثورة والوطن, ولد فً والعالمٌٌن الذٌن ارتبط اسمهم ب
ن  بـشاعر القضٌة الفلسطٌنٌة, وحصل على جائزة "اإلكلٌل الذهبً". وٌعتبر أحد أبرز م 

دروٌش ٌمتزج الحب شعر ساهم بتطوٌر الشعر العربً الحدٌث وإدخال الرمزٌة فٌه, ففً 
قالل الفلسطٌنً التً تم إعالنها فً بالوطن بالحبٌبة األنثى. كما قام بكتابة وثٌقة إعالن االست

 .8ٕٓٓأؼسطس  9الجزائر. توفً فً 
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جُحين؛ يشءَ  ل» ـْ ُ   ول اًصاديو ل يُ ه ًػتاللا ؿػىل اًلػالعُ  ول اًطحاح حُصُ

 ..ٔأجيك ٔأن ُأريس

ةِ  ٕاىل اًوضولَ  انتِؼص: اًتائُق  يلول  .اس تعـاَل  اا وحسك واتْمِ  اقعد

جُحين يشءَ  ل ٔأانه َأيًضا َأان: س ّيسةٌ  تلول ـْ َحػهُ ه كػ ي ؿىل ُاتين َدٌََْاُل ه يُ  فبجْٔعَ

ْؾين وؾه وانمَ   .يَُوّدِ

 َأِجسَ  َأن دون وًوجياألرهي َدَرْساُل ه يـجحين يشءَ  له َأان ول: ادااـ ُّ  يلول

دةَ   !َأان؟ حلًا ٔأان هي. اذ ارة ضف اًهُِوي

جُحين يشءَ  ل َأانه َأيًضا َأان: جنسي   ويلول ـْ َحًحا دامئًا ُأحازِصُ ه يُ ين ش َ  .حُيازِصُ

 .ٌَزنول فاس تـسواه ألذرية ّلعت ا ا  اكرتت ا حن  ها: اًـطيُّ  اًتائُق  يلولُ 

سَ  اا نصيسُ : فيرصدون ـْ َ ةِ اق ت َِقه عد  .فانع

ا  اػ  تـحػاُل  وًىػينه يـجحػين يشء له اػ َهم ٔأانه ه ا ٔأنْزًِيْن: فبٔكول ٔأان ٔأاد

َفصْ   .«اًتد

 

 تـس ٔأن ردد  ٌلت اًلطيسة كال فصيس:

ا  اــاانة اًيت ؿاش هتا فصيسة يه شػـور ٔأن ل يشء يـجمػاه ؾ يىػ  ػػ 

ٌَـػاؾه ؾ تىػ  هاه ًى  اكن ا  اًطـة ؿَهيا فىصة تلدَها ؤ رضاإ ا  اًطـة 

اشسهتا ضف جتاوز ؾلدة ارتان ٔأو اًتحصر ا  اًليود ألزسيةه ًىاا اكنػال ل 

 .ارعبٔ تشـص حلُلًفة اؽ اًـاؾه ؤكهنا جاءت ٕاىل ه ا ؾ  ظصيق 

ًعاـػػا اكن يشء يلودهػػا حنػػو اد ػػونه ن ػػال ُأشػػفق ؿَهيػػا ؤأان ٔأحػػاول 

ـتػ تحيي تليػري تليري هشا اًشـور ؾ سها؛ ًىنػين ن ػال ٔأؾػصف ٔأنػه واػ  ا

شـور اًصفظ واًترط ؿىل اًـاؾه ًلس ؿشرهتا اصاًرا ويه ُتسثين ؾ  رقحهتا 



 ؤسلنَّينتهيَّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ٕ99 
 

ضف الانتحاره رمغ ه ّلاوليت ٕلتـاد تغ اًفىصة ؾااه ٕال ٔأنين ن ػال ٔأؤاػ  

ٔأن صوػػا ه اذػػق ضف انتتػػاب تػػغ اًصقحػػة؛ فىيػػ  تحلػػ  ضف حيػػاة ل 

 ت اس حمه ل تش مم؟!

ؾػود أٔ هنا ل تلسر ّلػاوليت ٕلسػـادهاه ًىػ  ٔأحيااًن ن ال ٔأقضة ااا لٔ 

ا  جسيس ؤأكول ٔأن ّلاوليت تـعهيا شـور اًتـادةه ًى  ل ٔأحػس يتػ تعيؽ 

 .ٕاؾعاهئا رقحة اًصضاء اًتام ؾ  اذياة

 

 توكفنا ٔأاام ٔأحس اًـلارات اًىدرية حب  اًزااعه فلال:

 .ت ا هياػػ 

 .فتحـته اًت يارة ا  دصج

 اػ  ذػالٍ  يـتػ  ألورويّبه اًعػصاز ؿػىل لاػزن  فصيػسة؛ ازنل ٕاىل وضَ ا

 .إلًىرتونية ألهجزة نرثة رمغ ألاثث

 :ٌَ َوس دؿاين ٔأن تـس فصيس فلاله فصيسة تت تلدَ ا ؾ

 .اـها ًعيًفا ه  ٔأرجوك ٕلحضارهاه سبٔذهة قصفهتاه ضف فصيسةػػ 

 .اًطمال سوى ردٍ  ٔأي صي يى  ؾ

 :هبسوء ي ادي وهو اـؼَمة ٌَلصفة فصيس اجته

 .س تححينه حدًا ضي  اـ ه فصيسة ػػ

 .ادتف  مثه هبسوءٍ  اًحاب فتح
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 اػػؽ حػػىت اًتحػػسث ٔأسػػ تعيؽ ل اتمه شػػَي حػػاةل ضف ن ػػال اًوكػػال هػػشا ضف

 :ي اديين اًلصفة ا  ُأنثو ًّ  ضواتً  ْسـال دكائقه ؾرش وتـسه نفص

 .ه ا ٔأنتؼصك ٔأان تـالهه زساجػػ 

 اضػعصرت حػىت اـ ػاداة رتهص  ًىااه اًتٌلع تـسم وتؼاهصت كَياًل  توتصُت 

 .ًها اطهاب ٕاىل

 اػػ  اًى ػػريه اًزركػػاء إلضػػاءة أٓدػػص؛ ؿػػاؾ اكنػػال ؿاديػػةه قصفػػة تىػػ  ؾ

 ٔأيًضػا وضػوريته وفصيػس فصيسة سوى اام ٔأؾصف ل ٔلشزاٍص  اــَلة اًطور

 ؿىل فصيسة جتَس اكنال ه اك اـؼؿ اًحـيس اًصه  وضفه اًطور تني ا  اكنال

 :كاًاله ألرض

 .جبواري واجَس تـاىله ألرض ٔأت اء  حنه تـالػػ 

 :سبٍٔهتا

 فصيس؟ ٔأي ػػ 

 :تبٔى اذائط ضف رٔأسها رضتال ٔأن تـس كاًال

 .اًححص ضف قصكًا اات ٔأنه اًرشؾ  اًعة تلصيص يلولػػ 

 :ضسرها ؿىل يسها وضـال ٔأن تـس ثترصية ذصىاْل  مث

 ٔأنػين حػىته وفاتػه حليلػة ؤأرفػظ اثتػال كَػيه ضف اثتػاله ه ا ًىنهػػ 

 .حيًّا يزال ل ٔأنه ً فص ٔلثخال ضوته ت  ة ؤأُتسثه االثته ٔأرتسي

 ٔأجيػس ل ٔأضػححاُل  الٔنػ ه ٔأيخ وفاة تـس اذياة ٔأشنل ه رفضاُل  ًلس

 ن ػال ٔأيخ جنػازة ففػ  الادتفػاء؛ ضف رقحػيت وازدادت واًـزةله اًطمال ٕال

 ًىنػه اـتػوضف اػ  يـصف ل ؿاجص ٔكي تـيسه ا  فلط ٔأاتتـها قصيحةه حاةل ضف

 .ازيؽ ؿىل اذياة كتوة يـصف ٔلنه نثرًيا ل يصيث
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 اًحاؿػةه اثتتةه دعواٍت  ضف ذَفها ٔأسري تـيس ا  ؤأان تختـس اد ازة اكنال

 نثػػرًيا يحػػايل ل ؿػػاؾ وسػػط تتػػري اد ػػازة اـلهػػي ه ؿػػىل اًشػػ حاب ألظفػػاله

 .حلـوت

 وحيػػايته ٔأحػػاليم اػػؽ ٔأيخ اـػػه حػػاااًل  اـلػػاجص انحيػػة اًػػ ـش يلػػرتب

 ْلاًيلػه وسػط وحػسي ؤأانه اًىػصمي ارػاًق ٕاىل ظصيلػه ضف هػو ٔأنرث يتوارى

 سػػ تـانلين ؤأانه حلًصمحػػة رتػػه ٔأاػػص حػػىت اًػػرتاب سػػ يـانله هػػو اـالؿػػنيه

 حػىت اًؼػالم ضف سػ يـيش هػو اًخرشػه انئػس اػ  ُأرَحم ًو  الاضعصاحلت

 .اًىدري ػاليم حىت اذياة ػالم ضف سبٔؿيش ؤأانه اًتاؿة كيام اوؿس

 ؿػػىل زيتـىدػػ وهػػو ؿَيػػه ُأشػػفق ؾه اًحػػاردة اد ػػازة غتػػ يتلػػسم اكن ٔأيب

 فَػو واحػسة؛ دعػوة ٔأتلػسم ؾه ٔأاػايم تـػرث ؾ ػساا سان ًا ُأحّصك وؾه اًلصحلء

 اسػ تعاع ًػو اذيػاةه ضف اًوحيسة نىت ته يصاين فهوه تلوة دفـين رمبا تلساال

 .ذع فـي ًيته و ه ٔأيخ انن صفنين

 اؾت نػين ـاذاه اتاؿسته انينحلٕ  اكن حلٔلىه شـصت اا ٌَحؼة حصيح

 ممتوًسػا جػزًءا اؾتػ ين ـػاذا! حيػايت؟ ضف ألوىل اٌَحؼػة انػش ودػزي ؿار

 !وارزي؟ اًـار ل س ي َة ش يعانيًّا وزرؿًا

 ـػاذا ٔأيخه ًوفػاة حلذزن اًتؼاهص ُتاول اًيته ٔأيب زوجة اذصحلئة وتغ

 ٔأشػـَال ـػاذا! ل؟ ًااأٔ  تىون ٔأن حىت ُتاول ؾ ـاذا يدهه ؾ  يوًاا تـوضه ؾ

 .تـيس ا  ٔأاتتـهم ؤأان ُتازصين اكنال ٔأس ئة  ها! تيننا؟ اًفنت تغ ه

 ضف ن ال اـزنل ٕاىل اًعصيق ضف ؤأانه فوًرا ؿسُت  اـلاجصه ددول ٔأُتمي ؾ

 إلؿػالن يواضَون اًحاؿة اًت ياراته وـادهتاه ازدمحة اًشوارعه جنون حاةل

 ضف يضػحىون اًشػ حاب اػ  ٍلوؿػة زجعػةهاـ اــتػادة تعػصيلهتم تضائـهم ؾ 
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 شػارؾ ا؛ ضف زواج لحتفػال ٔأضػواء وه ػاكه اد ػازة ؿَيه اصت اطي اـلهي 

 اًتػ يارات تتوكػ  ؾ هي  ٔأحسه يتبٔثص وؾ ٔأيخ ااته دهشة حاةل ضف ن ال

 فىيػ  ٔأيخه وفػاة ؿػىل ٔأتسيػة حػساد حػاةل تـػم ٔأن مت يػال! اًيػوم؟ هشا ضف

 واًلهػصة حلذػزن ٔأحػس يشػـص ل هيػ ! اـ ؿػ اات ًلس! وتريته؟ اًـاؾ يواضي

 ن ػال اطي اًوكػال ضف ظحيـػ  ثشػلكٍ  اًـاؾ يتري هي ! كَي؟ تتى  اًيت

 اػ  ٔأنػ  اًـػاؾ ٔأن ٔأدرهال اًوكال واؽ انهتي ؛ كس يل حلًنت حة اًـاؾ ٔأن ٔأشـص

 يـػاين اػ  ٕال تػم يشػـص فَػ  ارػاصه ؿاـػم اػ  ٔأن ه اًشريص حزنم

 وهمػٌل ٔأيًضػاه ـواسػاتم حيتػاج ا  ٕال يميواس   ًو  اٌَحؼةه نفس ضف اـم

 .اًىون ّلور ًتال فبٔنال وضادكًا ؾؼميًا حزنم اكن

 ؾه تػه ٔأشػـص مبػا ٔأحػس وػمت فَػ ه حػزين ٔأراكن تػني ٔأنعػوي ٔأن تـَمال

 ن ػال الػاتَيته يصيػس رسػص ٔأي ٔأرفػظ ؾ قػصفيته ا  ارصوج يوًاا ٔأرفظ

 ألاػان اػ  ءٍ ثضػ ٔأشـص ن ال قصفيت ضف ًى  اتمه تَعٍ   ازيؽ اؽ ٔأُتسث

 اًـػاؾ اػ  نثػرًيا تبٔذيػال ًلػس اًـػاؾه اػؽ ٔأجػس  ؾ اطي اًشـور ذاكه واُلًفة

 اػؽ ألًفػة تـػسم شػـور هو اذزنه ٔأو حلًتـادة تتـَق ل واـتبةٔل اراريجه

 .ؿام ثشلك اًـاؾ

 ٕاىل جسيػس ا  اًـودة ضف ٔأفىص اراريج ٌَـاؾ دصويج ذؼات ٔأوىل اؽ

 ٔأان اـلػاتة؛ هش  هناية ذؼة ضف دامئًا ٔأفىص رسص بٔيت ًلايئ تساية اؽ قصفيته

 !تفهمين؟ هي ٔأحًساه ٔأهص  ل

 .ٔأحس اؽ حلُلًفة ٔأشـص ل ًىنينه ٔأحًسا ٔأهص  ل ٔأان
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 ً ػا يلػساون اطي اـػوُت  خيتػار ـػاذا اد ػونه ٔأضػاتين فصيػس وفػاة تـس

 اًعحيـػة تضؽ ل ـاذا! حيات ا؟ ٕافتاد اس تعاؾوا اطي  خيتار ل ـاذا! اذياة؟

ػػ  حلقت ػػاه ـػػ  كاسػػ ية َشوًظػػا ػػاذا! ٔأذيتنػػا؟ ضف تفػػنن ـو  حػػق منػػغ ل ـو

 يفهم اىت! وترصفاهتم؟ ظصيلهتم ثتخة ً ا حسثال اًيت ألرضار ؿىل اـاكدهتم

 ل تػساذَ ا تػتحعم ٔأشػ ياء مثػة ؤأنه ٌَت ػارب حلػاًل  ًيتػال كَوت ا ٔأن اًـاؾ

 !جسيس؟ ا  ت اهئا ٕاؿادة ٔلحس ميى 

 ٔأانه أٓدػص ؿاـًػا ٔأرى ٔأضػححاُل  اًىواتيسه كتوة اش تست فصيس وفاة تـس

 ألفػاؾ  اًلػ ؛ ؿػشاب ٔأرى ٔأنػين ع ٔأكتػمه ٔأذ تػم نػٌل اًل  ؿشاب ٔأرى

 دفـهػم ٔأسػ تعيؽ ول هبػم ٔأشػـصه جتػسي ؿػىل ياػاًون واًـلػارب واًثـاتني

 اًػيت ألحػساث ٔأرى ٔأان تضقهتمه داايئه ٕاىل اًتم تتتَي ٔأشـص ؾينه تـيًسا

 .اـت تلدي ضف س يحسث اا ؤأرى اًيومه ظوال ؿًلد  اصت

 وضف اندًرا اصيض اكن ًلس اـتحصنةه ألفنر ا  ذاص ًـاؾٍ  استتَمال

 فهػػش  ممتوسػػةه ًتػػاُل  انػػايم؛ ضف وممػػايت حيػػايت ٔأرى ٔأان ارعػػورةه كايػػة

 ؾ ػه جيحػين ؾ ٔأرا  اػا اً فتػ يةه حلذػاةل ل ؿالكػة ل نٌل اد ه ٔأفـال ًيتال

 توجودهػا وتفاجػبُٔت ه اً يػي ؿػىل ٔأجَػس ن ػال يػوم شاتفػ ؾصافة؛ ٕال ٔأحس

 ودون اًتػ يسةه تغ ؿاش هتا حليلية اـاانة ؿىل تسل االّلها اكنال جبواريه

 :كاًال ا رٍ  ٔأي

ه أٓدػص نػوع ا  حياتم جيـي اا هشاه اًتفىري تَـ ة اطاتة ٔأنالِ » -

 ألش ياء وضفه ؾ مِ  رحَال اًيت ألش ياء ضف اًوكال ظوال تفىصي 

 ضف ؿػاجصةه ضػسفة ضف هبػم تَتلني اطي  ضف تفىصي  تنتؼصيااه اًيت
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 سػ يلودك وهػشا يشء ه ضف تفىػصي  ٔأنػالِ  ؾ مه اً اس انعحاع

 .ٌَج ون

ًى  ورمغ ؿَدتِم وجنونِم ًىنِم سػ تحللني ه يشء ٔلجػي اًهػصوب 

ا  هػشا اً فػق اـؼػؿه س تطػححني ا ػاًل يلتػسى تػه ضف اًـمػي واًشػهصةه 

ًنتائيةه س تـانني ضف اًؼالم ٔأشػس س تطححني ٕاحسى ٔأمه رسطيات ارص ا

اـاانةه مث تتتيلؼني اترنًة جزًءا ٔأضياًل ا  رسطيتِم ضف قصفتمه ًتواهجي  

اًـاؾ توجٍه ارشق كوي ل يازمه ً  تضـ  حاًل ـشستِمه فبٔنػاِل تـػصفني 

ٔأن ًـ تِم ً  ت فم ظالْسهاه س تلَلني ألتواب ٔأاام ه راقي الاكػرتاب 

سيئةه ًىنم ً  ُتي فىصة ٔأن يتبٔذدى ٔأحس ثتخة انِمه ًيس ٔلنِم ااصٔأة 

 ابٔساتِم.اشاؾصِك ٔأو 

ورمغ ازدحػام ازيػؽ حػوِع ٕال ٔأنػِم ًػ  تتـػاضف اػ  شػـور اًوحػسةه 

سيدل  جزٌء اا تساذِغ فارغ واؼؿه سيدل  جزٌء هحػرٌي انػِم همجػوره رمغ 

 «اًزحام ٔأناِل فاركة ا  اصاذيه وهش  ًـ ة ً  تتـاضف ااا ٔأتًسا.

 

 جتػاوزت فَلػس نحوءهتػا؛ ضػسكاْل  وكػس اًسػٌلت تغ تـس افةاًـصد  َالرح

ا ـً  ضف اذيػاة تىػ  وؾ ٔأختيػيه ن ػاُل  ممػا ٔأزسع جتاوزتػه فصيػسه وفػاة ٔأاص زسي

 الٓدػػصه هػػو واستتػػالاه ٔأيب زوجػػة هيػػس اػػ  فهصتػػاُل  ت اسػػخينه ارصػػ

 واًتَفزيػػونه إلذاؿػػة ؿػػىل ه ػػاك وتػػسرتاُل  تصهيػػاه ضف دراسػػ يت واسػػ تمكَال

 ٔأجػػسُت  هon line راديػػو اشيـػػة ؤأضػػححاُل  مبفػػصديه اذيػػاة واسػػ تعـاُل 

 ضف اكنػال ًىػ  ه ػاك ٔأنشػبهٔتا اًػيت اًـالكػات نػرثة ورمغ وإلجنَّييةه اًرتهية

 .ٔأختيي مما ؤأجنح ٔأكوى ؤأان ًى ه اًـودة ٔأنوي ن اله ارص ٕاىل اًـودة نييت
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 ٔأرى ن ػال اػين ٔأحسمه اكرتب  ٌل حلرعوةه اسروًسا اكن حسث اا ه

 هػػش  ٔأكػػاوم ؾ اًحسايػػةه اػػ  فبٔتتـػػس اـتػػ تلديه ضف سػػ يحسث اػػا يمانػػا ضف

 ؿىله ٔأرا  اطي اًـاؾ حىت ٔأكاوم ؾ رسصه ؿىل اذفاظ ٔأجي ا  اًتضاريس

 .ل اتتتَمة ٔأضححاُل ه اًـىس

 تسا ٕاًيهه احتجاُل   ٌل فصيس ٔأرى جتـَين مبتالزاة ٕاضاتيت اكنال واـفاجبٔة

ا اكن ًى ه جنونيًّا ألاص ـً  اًعصيلػة ًيتػال هػش  ٔأن ٔأؾػصف ن ػال ٔأيًضػاه رائ

ػػوه اً فتػػ ية واضػػعصاحليت تػػبٔاصايض ٔأواجػػه ٔأان اًـػػاؾه ـواهجػػة اًطػػحيحة  ًو

 ٔأرفضػهه اػا ن ػاُل  اا وهشا واًشفلةه ٌَترصية اادة ٔلضححاُل  ٔأاصي انفضح

 تػغ نووِّ  ا  ٔأريس ٔلنينه اً فص ؿىل اًشفلة نوحلت جتتاحين اكنال ٔأحياانً 

 .اين الاكرتاب ّلاولت حىت ٔأرفظ ذع واؽه اـبٔساة

ه اس تثناء تال ازيؽ وا  هحريه ثشلكٍ  ّلحوتة ٔأه  ؾ إلؿاليم اًوسط ضف

 واًلػػػي اذلػػػس نؼػػػصات االّلهػػػم ضف ٔأرى ن ػػػاله اًلنػػػاة ضف زاػػػاليئ حػػػىت

 ه وراء اػا يفهم ٔأحس ل ٔأن اًىدري انزؿايج كسر يزجعين ؾ وهشا واًىصاهيةه

 ضف ثلػيت وانـػسام ًضػـ  ّلاولت ٕال هشا ه يى  ؾه واًلصور اًتـايل هشا

 اػػا اػػؽ اًىدػػري تفػػاؿَهم اذَلػػاته ؿػػىل ازهػػور تـَيلػػات ٔأرى ن ػػال نفصػػ؛

 تـويظ ٌَلصحلء ميى  ل ٔأحليله ل ذع واؽه ؤأدايئ ثشرطييت ورٔأوم ُأكساه

 ٕازاحة ٌَلصحلء ميى  ل ألهيه فيه تتخة اطي واًضـ  اًثلة انـسام شـور

 تلعيػة ٌَلػصحلء ميىػ  ل ألهػيه ا  حسث اطي والانىتار اً لص شـور

 .ازنع ضف حسث اطي اًـصي
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 ًىنينه كَة تال ٔلنين ًيسه جنازته ٔأحرض وؾه ٔأيب توفاة نثرًيا ٔأتبٔثص ؾ

 ٕاىل حلطهػاب ً فصػ ٔأْسػح ًػ  طعه ٔليخ اذػزن ه ٔأؾعيػال كػس ن ال

 .ٔأيب اكن ًو حىته هبا اـصحوم ًفلسان حلٔلس  ٔأشـص ل دف  اصاْس

 ومبحػػاوةل ٔأردته اػػا ه حللػػاُل  ٔأذػػرًيا ًىنػػينه تػػحطءٍ  اًتػػ  ني صتاػػ

 اػ  اًتـػاضف حاًوػال انػايمه ضف حيػسث ـػا ٔأنرث ٔأدضؽ ل ٔأن حاًواُل  حلئتة

 ٔأحػسه يػسروها ل ًعاكة حيتاج وحسك فاً  اح وحسي؛ اً  اح اواضة ٔأجي

ـدةَ  اػا وهػشاه اًوكال ظوال واثتتًا اتتيلًؼا تحل  ٔأن حيتاج  نثػرًيا ألاػص ضػ

ه  كػػصارايت ؿػػىل تػػؤثص الاضػػعصاحلت اكنػػال اػػا فػػرتة وضف ٔأن دطوًضػػا ؿػػًلد

 .وترصفايت

 ااػػا ٔأؿػػاين ابٔسػػاةٍ  اػػساواة اػػ  تػػس ل اكن اً  ػػاح سَتػػة ولسػػ دصار

 ...ضف اذي اكن وكسه وحسي

 

 رجاًيػػة تػػسةل وارتػػسته اـالثػػس دزانػػة ٕاىل واجتهػػاله فصيػػسة هنضػػاْل 

 اػ  ؤأدصجػاله اـىتػة ؿػىل جَتػال مثه ألنػوار وفتحػاله ظحيػة ونؼارة

 تاست مثه اًعحية اـصاجؽ وتـظ ضلرية اشهصة اؽ هويب تحفٍ  ًفافة ضلري درج

 :دش  تطوٍت  وكاًال اـّسح ؿىل اًؼهور وشم ؿىل ؤكهنا

 .«فصيسة ٔأهاًل » -

 :نفتها ؿىل ردت

 ...«اًحساية ضف رايضه دنتور ٔأهاًل » -

 :ارش  حلًطوت نفتها كاظـاْل 

ا ألاص وسيدل  ؾ ِمه يشءٍ  ه ٔأؾصف ٔأان تلَل ه ل» -  .«تيننا زسًّ
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 :جسيس ا  تاست

 .«ذع ٔأمتل» -

 :واضَاْل 

 اػؽ ُأاتتؽ ٔأنين توكـال تىون ٔأن ٔأستدـس ول تـصفينه ٔأنال حلًعحؽ» -

 ٔأمتل وحلًتبٔهيس ألوىله ز ريت هش  اذليلة ضف ًى  نفّصه ظحيٍة 

 .«ألذرية تىون ٔأن

 :ردْت 

 !«ؿام ثشلكٍ  حياتمِ  ؾ  حسثيين حت  ًاه» -

 :كاًال مث تاسته اً ؼارة فصيسة َـالذ

 اا ٔأاتتؽ ضحاًحاه يوم ه ٔأستيلغ س يسيه   ازيفة ضورة حيايت» -

ه ًُعفػاء ٕاهنم إلؿساده فصيق اؽ ٔأُتسث اراريجه اًـاؾ ضف حيسث

 اػادة جـَهم ا  دوفًا يندل  مما ٔأنرث اين الاكرتاب خيشون ًىام

 ٔأتػشهص ًىنػين يشء؛ تػبٔي اًليام ضف رقحة دون ٔأستيلغ ٌَترصيةه

 فػبهٔنظه واهنيػاري سػلوظ  ذؼػات ينتؼص َا  مثة ؤأنّ ه وحسيت

 .ٌَشااتني فصضة ٔأدع ل ٔأن ٔأجي ا  معي رحة ضف ؤأتسأٔ 

ٔأس تعيؽ اواهجة اًـاؾ مبفصديه ل ٔأدشػ ٔأحػًساه هىػشا يلوًػون ؾػين 

ٔأحلق ه جناحه ل  ه)ااصٔأة حسيسية(ه هشا اًلناع اًلوي اطي ل وزت ٔأتًسا

ٔأي دعبٔ همٌل اكنه ٔأان ؿىل ألرض ُلثخال ٌَجميؽ ٔأن حٕلاػنن ٔأي ٔأهتاون ضف 

 رسص اً  اح واًتلسم وحس .

اً  اح ؤأنال وحسك س يـَمم ٔأش ياء هااةه ٔأمهها ٔأن اً اس ً  يلرتتوا 

ا هلمه ً  جتس ا  ومت ٔلاصك ٕال ٕاذا اكن ينتؼص  ـً انم ٕال ؾ ساا تىون اعم
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يػسون ٕال اًتتػَي ؿػىل انم اتػاؿسة ٔأو اـػصوفه اً ػاس اكًلػصدةه ل جي 

ٔأنتاف الٓدصي ه ؾ ٔأكَق ألتواب ٔأاام ٔأي رسػص حػاول الاكػرتاب اػينه 

ًى  َا  ؾ يَصين ؤأان ضف كٓتيت وضـف  هي يت تحق حلًا ٔأن يصاين ضف توجه  

وكويت؟! حلًعحؽ له طع ن ال ٔأتػشهص تػغ اٌَيػايل اًػيت كضػيهتا وحػسيه 

 :ن ال ٔأكول ً فص

 كضيهِتا وحسِكه تغ اٌَيايل اًيت ن اِل تححثني ل تنِس ٔأتًسا اٌَيايل اًيت

فهيا ؾ  ٔأي رسػص ميىنػه الاسػ امتع ع ضف ضػيِلم ٔأو حػىت اٍهتػوي  اػ  

ٔأثلاع وًو حلًترصيةه ل تنِس ٔأتًسا ألااه  اًيت ذهحاِل ٕاٍهيا وحسِكه ٔلنِم 

ل متَىني ا  يصافلم اًعصيقه اـوس يل  اًيت احتفؼاِل هبا ٔلنِم ل متَىػني 

ـها اـِمه واًصوا ت اًيت ٔأجعحتِم ؤأردِت ًو ٔأن ه اك ا  يتناكش َا  يتم 

اـِم ؾااه ًىنِم ؾ جتسيه وٕا ِك ٔأن تنص ٔأنِم تـرثِت وحسِك وؾ جتػسي 

َا  يُصتال ؿىل نتفِم ٔأو يشسِك ا  اًوحيه ل تنِس حاةل اًطمال واًشٌلتة 

ه ل ؤأناِل كاركة ضف ديحاتػِمه ؤأوًئػم اطيػ  جاهػسوا ضف ُتعػمي ٔأحالاػمِ 

تنِس ٔأنِم دضاِل ه اـاروِم اؽ اذياة وحسكه حارتاِل وحسِكه وكاوااِل 

وحػػسِكه وانتؼػػصِت وحػػسِكه ٕا ك ٔأن تنصػػ ٔأنػػِم كضػػياِل ه ذؼػػات 

انىتارِك وهزامئِم وحسِك؛ فٕان وجػسِت َاػ  يشػـصِك ٔأن ل فضػاًل ؿَيػِم 

 «ٔأديصي وهجِم ؾ هه وكويل ل ا  اًحساية ن اُل وحسي.
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 ُتػاور ؤكهنػا نفتػها سػبًٔال مثه اًعحية اً ؼارة صيسةف ارتست جسيس ا 

 :أٓدص رسًطا

 «اًىواًيس؟ ذَ  حيسث اا ؾ  وااذا» -

 :اًلصفة ٔأراكن ضف تتحصك تسٔأت مثه اً ؼارة ذَـاْل 

 هػشا جتػاوزُت  ًلػس! فصيػس؟ وفػاة ضف ؿاًلة ًزاُل  ل ٔأنين كال ا » -

 حلٍػدغ ٌَفلػسان ٔأْسػح ؾه ٔأتػمِ  ؾه ٔأتوكػ  ؾ زا ه انش اذادث

 اًػيت اًػحض وٕاىل مثه وختصجػاُل  وتـَمػاُل  تصهيػا ٕاىل سػافصُت  ين؛اػ

 إلؿالايػة( اـهػسي فصيػسة) ؤأضػححاُل ه ٔأكوى ؿُسُت  ااا ُظصدُت 

 فػصاغ ؾػ  تـويًضػا اً  ػاح تـتػ  ٔأن اًتزافة ا  ًى  اــصوفة؛

 واً  ػػاحه اًػػصوح ٕال اًػػصوح حيػػ  فػػال تػػساذغه اـػػوت تصنػػه

 .اًناي اًفشي ا  ٔأضـة اـ لوص

سين اًحـظ ؿػىل اػا وضػَال ٕاًيػه ضف فػرتة تـتػ  كطػريةه ويدػل حيت

الٓدص ًو يطي ـا وضَاُل ٕاًيػه؛ ًىػ  هػي سػبٔل ٔأحػسمه وًػو ٌَحؼػة ؾػ  

اًتضحيات اًيت سفاُل هبا ضف سخيي هشا افس؟! ل ٔأحس يـصف مك اصة فشَاُل 

ٔلجنحه ومك اصة قصكاُل ٔلجنه ًلس راودين اًيبٔس اصاًراه وفلست اًشل  ًفرتة 

ه ازيؽ ي سهش ً  احمه ًى  ً  جتس ا  يتتاءل ؾ  الٓلم اًػيت ظوية

ت ؿَيمه ٔأو ؾ  اًفشيه ٕاهنم ِلصد اشاهسي ه ل ٔأحس اام يـػصف اػا  اصد

 حيسث ضف اًىواًيس.

وسط اًزحامه ن ال ٔأمتل ًو ٔأجس رسًطا واحًسا ل ينمص ت  ايح فلطه 

مجػي اػ  ه ل يـجحه ا  ألساس هشا اً  احه ٕامنػا يػصى ٔأن رسطػييت أٔ 

هشاه رسص حيحين ٔأانه تفوضوييت واضعصاحليته يحل  اـ  ضف ٔأسؤأ حاليت 
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اً فت ية؛ احتجاُل وسط ه هشا اًزحام ٔأن ٔأجػس ايػسااًن واحػًسا ٔأسػ تعيؽ 

الاحامتء ته ا  كتوة اذياةه ًى  ن ال وضف نفس اًوكال ٔأدش اًتـَػقه 

 .«ؤأرفظ حىت ادسٔأ الاكرتاب

 :ارش  حلًطوت

 !«؟..طع» -

 :ردْت 

 ا  رَق اًحعي اضعص ؾ ساا" cast way" فيؿ شاهست هي» -

 تزا  زفؽه فـَاُل  هىشا ابٔساته؟ ًتؤانس دياًية ضسيلة ألانانسة

 فصيس اؽه اـها ؤأتـااي ارياًية اًشرطيات ٔأان ٔأض ؽ تسٔأُت  اذياة

 اػويت اػ  افزوؿػة ٔأستيلغ ن ال ؾلًل؛ ضف دامئًا اـ  اكن اطي

 له ٔأشػ تيك اػ  ؾػ  فبحٔبػ  انايمه ضف يوم ه ٔأرا  اطي اٌَيًل

 يـصفػونين اطيػ  ه فصمغه جسوى دون يعمئنينه ا  ؾ  ٔأحب 

 .ابٔسايت حليلة حليليته يـصف اام ٔأحس ل ؤأؾصفهم

ضف انايم جيـَين حلًا اتػوتصةه اضػعصتةه فػبأن ؾ ٔأَن  ا ٔأر ل ٔأنىص ٔأن اا 

 انش ظفوًيت   دنتوره هي تفهم؟ ٔأان ؾ ٔأَن انش ظفوًيت!

عحؽ ل يـليه ًىاا اذليلةه اس تزسااُل ه يشء ضف سخيي اًتـاضف حلً 

ا  تغ اٌَـ ةه اصجػاًنيه اًلتاوسػةه اـشػاخه اًـػالج اًصوحػاينه هػي 

 .تفهم؟ ًلس فـَاُل ه يشء ٔلجي اًتـاضف

اه زفارساُل  ـً كيي ٔأنه يندل  ؿًلد ٕاهناك جتسي حىت ٔأكسو ضف اً وم زسي

 وضف تـظ ألحيان ن اُل ل ٔأس تعيؽ رفؽ ه ٔأشنل اًص ضة اـُِاىةه حىت

كسااي ؾ  ألرضه واؽ ذع واا ٔأن ٔأضؽ رٔأيس ؿىل اًوسادة حىت تـػاود 
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اًىواتيس سػ يعصهتا؛ اضػعصرت ًرُشػب اشػصه ن ػال ٔأقيػة حصفيًػا ؾػ  

اًوؾ ه واؽ ذع ؾ ينتِه يشء؛ اكن ل اانؽ ا  ادنسه فهو ياػم ادتػس 

تـشرييته كري ٔأن ا ي تغ اـتػائي ثشلٍك هحريه ًىنين ٔأحدحاُل الاحتفاظ 

ٔأضححال ّلي ؾلسة حلًنت حة يله اًـادات اًّسية اًيواية كس تف  حلًلصضه 

ن اُل تـس ساؿة ٔأو ٔأنرث ٔأؾود ًّسيصي ااىةه جتػسي يػصتـش ؤأؾطػايب 

 ش حه انـساةه ورمغ ذع ؾ ينتِه ألاص.

 ٕانه اوت ضلري   دنتوره اوت ضلري ٔأرا  ه يومه زفا ٔأرا  ضف انايم

  دنتور ل حُيديه ٔأان ٔأؿيش نشتةه ل يشء حػويل ازيّػ ه ضػورة ظحػق 

ألضي؛ اـزجع ٔأن ألاص وضي حس ُتليق ألش ياء اًيت ٔأختيَهاه فيوًاا ن ال 

اتبٔدصة ؿىل تطويص اذَلة واتطي يب اكصجه وسبًٔين ؾػ  سػخة اًتػبٔذريه 

ا ٕان فاضعصرُت وكهتا ٌَىشب ؤأذ ته ٔأن اًت يارة تـعَال ضف اًعصيقه واػ

ٔأكَلال اًهات  حىت تـعَػال حلًفـػيه واػ  ه ػا تػسٔأت ابٔسػاة جسيػسة ضف 

 .ُتليق اا يسور ضف ؾلًل اًحاظ 

 .!«والٓن ٔأنال تتبٔل ـاذا جئاُل ٕاًيم ا  ألساس

 

 اًتػػ ي ارة ٔأاتػػىال مثه اً ؼػػارة ارتػػسته اـىتػػة ٕاىل فصيػػسة ؿػػاددت

 :اصنتور جى  ء وكاًاله اًىويب

 ادااسة ألش ياء تغ تحسيي مِ ان ٔأظَة وًىنينه ٔأسبٔعِ  ً  ل» -

 تىػوين ٔأن ٔأظاًحػم له حياتػم ضف تَمتػيام حليليػني تبٔشزاٍص 

 الاكػػرتاب راقػػي ٔأاػػام اًحػػاب واريب ألكػػي ؿػػي ًىػػ ه اجامتؾيػػة

 ضف اًورديػة تطػمته يضػؽ ٔأن واحػسٍ  ًشػرٍص  وًػو اْسحػ ه انمِ 
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 ًىػ ه واصزي اؤذي اً اس اؽ اًتـااي ٔأن حصيح اًـدة؛ حياتمِ 

 اسػتدسال حػاويل. ضػادكة اشاؾص عِ  حيمي ا  تيام ألكي ؿىل

 ؿػػىل يػػؤثص هػػشا ًصمبػػاه واكـيػػني تبٔشػػزاٍص  اريػػاًيني ألشػػزاص

 ؾلػػغِ  كػػصارات ضف ويػػؤثصه عِ  حيػػسث واػػا اً ػػوم اضػػعصاحلت

 .«اًحاظ 

 تؼهػص ٔأن اؾتػادت اشيـػة وجىػ  ءه اًعحيػة اً ؼػارة ذَـػاله فصيسة وكفال

 :كاًال كوية

 ًىػ ه ٕاًيػم ِليػي سػخة ؾػ  ًينتتػبٔ  ٔأن تصيػس حلًفـػي ن ال» -

 توكـػػػايت وراء الانتػػػ ياق رفضػػػال اًعحيػػػة وهم يتػػػم نػػػ  ءك

 حللنفطػػػام اطػػػاتة تػػػبٔنين ٕلددػػػاري تتػػػ تـس ن ػػػاله اًطػػػحيحة

 اػػؽ حلًواكػػؽ دياًيػػة رسطػػيات واػػزج اًواكػػؽ ؾػػ  والانفطػػال

ه هشا ضف تصددت ٔأيًضا ًىنمه اًحاظ  ؾلًل ضف كاس ية اضعصاحلت

 ؿىل ادتس؛ ًلة تلصاءة وادىنة اً فس ؿؿ ضف كصٔأت ٔأنين تنَس  ل

دة  ؤأهمػص ٔأشػهص اػ  ؿًَمػا ٔأنػرث ٔأنػين ً فصػ ُلثخال ه ا ٔأان حال ٔأي

 ؾ جتػػسك ًىػػ ه ًتػػانم نػػشبه ارصػػ ضف اً فتػػ يني ألظحػػاء

 .«اٌَلاء ٕاىله دنتور   أٓدص ًلاء تيننا. يىشب
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 :واضَال مث جبواري وجَتال فصيسة ؿادت

ػاُل فػتح ألتػواب ٔأاػام راقػي اكتحػام تـػس هػشا اٌَلػاء   زساج حػػ  اًو

ػػال ؿػػىل ألكػػي ٔأن ٔأدػػصج اػػ  ؾػػًزيته تػػسٔأُت حللنػػسااج تػػني  حيػػايته حاًو

اً ػاسه اًتلػػصب اػػ  زاػاليئ ضف اًوسػػط إلؿػػاليمه اًتفاؿػي اػػؽ اــجحػػنيه 

اًؼهور ضف ألااه  اًـااةه ن اُل ٔأحػاول ثشػ ىتد اًُعػُصق اػٔل اًفصاكػات اًػيت 

تبٔضػوات ذارجيػةه ن ػاُل ُأردد ضف نفصػ  ٔأشـص هباه ٕاسػنت دصػي  ؾلػًل

 ومك اصة رددهتا دوفًا ا  ٔألد ٔأهون نشع.«ه ٔأان خبري»

ضف اكرتايب ا  اً اس ؾ ٔأجػس اػام ٕال اًىػشب وارػساع واً فػاقه واػ  

تني ه اًزحام اطي حويل تـصفاُل ؿىل فتاة اكنال تـمػي اـػ  ضف اًلنػاة؛ ضف 

اواػػاُل هػػشا اًػػرتدد وارػػوف اًحسايػػة ن ػػال اػػرتددة تـػػظ اًضػػءه ًىنػػين ك

ًالكػػرتاب ااػػا ٔأنػػرثه اكنػػال ضػػسيلة جيػػسةه فتؼػػاهصُت حلذػػة والاهػػامتمه 

اكنال تنمص حٕلجنازايت همٌل اكنال اتفهػةه ٔأرادت فلػط ٔأن جتـَػين ٔأشػـص ؤكهنػا 

 تـويظ ؾ  ه ًيايل ألى واًتـة واًشلاء واروف.

رسػص وثلػاُل  ضارحهتا مبا ٔأؿاين انهه ٔأان اًيت ل ٔأسػ تعيؽ اًوثػوق تػبٔي

هبا؛ حصيح كسااُل ه اذزن ؿىل وفاة فصيسه ًى  وضف داذػًل اكنػال ه ػاك 

اشاؾص ضػادكةه وػ نػاُل ٔأن هػش  اًفتػاة تتػ تحق هػش  اـشػاؾصه فدػسٔأُت 

مبتػػاؿسهتاه ٔأؾعيػػال ًهػػا ه اصمعه حػػىت ٔأنػػين وضف ٔأكَػػة ألحيػػان ن ػػاُل 

 تلػسمي ُأفضَها ؿىل نفصه ؤلنين ذات ْسـة ظيحةه ؤلنين ٔأس تعيؽ ثتػهوةل

ه الواات اً  اح ٔلي رسصه تشًاُل ه اا ضف وسػـ  ً  اهحػا وتفوكهػاه 

وحلًفـي حللاْل اا ؾ تى  تتوكـه وتتريهله ٔأضححاْل ٕاحسى ٔأشهص اـػشيـات 

 .ضف اًرشق ألوسط
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ه يشء ؤأضػػحح اً  ػػاح حلًنتػػ حة ًهػػا ٔأاػػًصا  وجفػػبٔةه وتـػػس ٔأن حللػػاْل 

ه وضف تػو  جناهحػا وِلػسهاه اػصرُت حلنت نسػة نفتػ ية تػال سػخةه ٔأو ؿاد ًّ

دؾين ٔأهون ضادكة اـمه ن اُل ٔأدش رحيَهػا؛ فَعاـػا حػشرين ازيػؽ اػ  

 إلفصاط ضف اذةه ؤأن اًحـظ ل يلسر كمية اا تفـهله وكس اكن.

ُتسثاُل اـها ترصاحةه وكَُاُل ٔأنين ل ٔأشػـص تػتغ اًصاحػة اًػيت شػـصُت 

وفصته يله اًهػسوء واصفء  هبا ضف تساية ؿالكت اه ول ٔأجس ألاان اطي ًعاـا

 .نشعه ل ٔأجس ه ألش ياء اًيت اكنال سخدًا ضف اكرتايب ااا

ػو ثتػػ يًعا ضف  ُتػسثاُل اـهػا ؾػػ  ه يشء ؿػىل ٔأاػػي ٔأن ٔأجػس تليػػرًيا ًو

تـااَها اـ ه ؾ ٔأظَة اًى ػري ااػاه ؾ ٔأظَػة ٕال ٔأن تـػود ًعصيلهتػا ألوىل؛ 

 ادته ذاًته ألوىل.ٕانه ا  اـصؾة ٔأن يتلري اـم رسص ول تت تعيؽ ٕاؿ

توكـػػاُل ٔأن تتلػػريه ٔأن تـػػود نػػٌل اكنػػاله ٔأن ل ت جػػصف ٔأنػػرث ضف ًـ ػػة 

اً  اح واًشهصةه توكـاُل ٔأن تشـص حلطنةه ورمبا حلً سمه تفهػم ٔأنػين كػسااُل 

ه يشء فلط ًتحل  اـ ه يك ل تشـص ٔأهنا ِلصد اتتـة يله ٔأرددُت ٔأن ٔأكول 

انحجػةه فن احػِم ومػين ٔأنػرث ممػا  ٔأان ٔأحدػِمه ؤأريػسِك كويػة»ًها مبا كساتػه: 

 «وممِ 

ٔأان ات تـسة ٌَػتزًل ؾػ  ه هػشا ضف سػخيي تلػايئ »وتوكـال ٔأن تلول: 

 .«اـم

 

 وكفال فصيسةه ٔأاتىال هاتفهاه مث كاًال تطوٍت أٓدص:

 دامئًػا اـمِ  ٔأهون ٔأن تعاًحنيه حللهامتم دامئًا تعاًحني ٔأنالِ ه فصيسة» -

 ؾ  اتؤوةل ًتاُل  ٔأان اراضة؛ حبيايت اهامتم دونه اًوكال ظوال
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 ؿػىل ِلػ ة ًتػاُل  ٔأانه فهيػا سػخدًا وًتػاُل ه اً فتػ ية اضعصاحلتمِ 

 تصيػسي  ٔلنمِ  اـمِ  اًحلاء ؿىل ِل ة ًتاُل ه اًعويي مصتمِ  ُتمي

 ظحيػػٍة  ًػػز رة ُتتػػاجني ٔأنػػالِ  ِع؛ نفتػػ ية اـادػػة ًتػػاُل ه هػػشا

 .«نفصّ 

 

 :كاًال مثه اـصأٓة ٕاىل فصيسة اجتهاْل 

 ا  حياة ًها تى  ؾ اًيت تغ اًلسر؛ ًترصية  ! اراضة حياهتا» -

 تـػػػايصين الٓنه اراضػػػة حياهتػػػا حلحػػػرتام تعػػػاًحين الٓنه كدػػػي

ه ومصػيت وؾػًزيت وحػسيت ا  تش تيك الٓنه اً فت ية حلضعصاحليت

 !«يب وتت تر  جنايح ا  وتترص

 :كائة ٕايلد  اس تسارْت 

ه هاىتح واكتحماُل ه اًعحية ٕاىل اجتهال اوؿسٍ  ٔأي جحز ودون. ُأَج  نسُت ػػ 

 :وهجه ضف وزصدال

 اًحاب ٔأوارب ٔأن ظاًحتينه اًتوء هبشا ًيتوا اً اس ٔأن ٔأذ تين» -

 ٔأن ظَحػاَل ه حلدػصٔأة ٔأُتىل ٔأن ظاًحتينه حيايت اكتحام راقي ٔأاام

 ٔأن اػين ظَحػاَل ه حليليػني تبٔشزاٍص  اًومهية ألشزاص ٔأستدسل

ن ـ  فصضة ٔأتصك  اػ  سبٔشػف  ٔأنػين ؿاهػستينه اًـدػة حيايت يَّوِ

 -اتػ حلًا ٔأذ تػم ونٌل- خت ين ٔأن نتيال ًىنم بٔسايت؛وا ًـ ايت

 له الٓدصي  ٔأنتاف ؿىل اًتتَي ٕال جييسون له اكًلصدة اً اس ٔأن

 كساته اا ه ي ىصون كس اا ذؼة وضفه اـصوف ٔأي ع يتشهصون
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ه وابٔسػاهتم تـػمم ؿػىل ويَواونػم يـاتحونم جتسمه ٔأحياان تيه هلم

 .يوًاا ياةاذ  هلم تلسم ؾ ؤكنم يشء ه ينتون

ٕان اًخرش اكئ ات ضف كاية اًلشارة واصانوةه يفـَون ه يشء ا  ٔأجي 

ٔأهسافهم واطاذهم اًشرطيةه واػا ٕان يدَىػون انػم حػىت ياػاًوا ؿَيػم 

حلًسٌلت اًتااة اـوجـةه تغ اًسٌلت اًػيت وهمػٌل حاوًػاَل جتاوزهػا تحلػ  

وحشػ هتا وكتػوهتا ؿاًلة ه ا ضف رٔأسمه واا ٕان تتشهصها حىت تـػود الٓلم ت

 ًترضب كَحم.

ن واًىػشبه  نتيال ٔأن ُتشرين ا  ٔأن اًخرش اكئ ات ل جتيس ٕال اًتَوُّ

وارتػػساء كنػػاع اًػػ اءةه ومه تػػساذَهم ِلػػصد ٔأشػػزاص ينتؼػػصون ه فصضػػة 

ًيَهتموك. نتيال ٔأن ُتشرين ا  ٔأن ل ٔأخنسع ضف اـؼهصه ل يلصيين الاهامتم 

ٔأن اًيػس اًػيت تلػسم ع اًػورد  واذة ضف اًحساية. نتيال ٔأن ُتػشرين اػ 

 حٕلانهنا ٔأن تزرع ضف كَحم ار جص.

ًلػػس ظَحػػال اػػين تحػػسيي ألشػػزاص اريػػاًيني تبٔشػػزاص حليليػػنيه 

اطادكة اً اس تسًل ؾ  اطادكة ازاده اًتحسث اـهم تسًل ا  اًتحسث اؽ 

اًتل  وادسران؛ ًىنم نتػيال ٔأن تلػول يل ٔأن ا ػي تػغ ألشػ ياء ًػ  

دص ؿَي ا.تـايصان يوًااه   ً  تفضح اه ً  تتمل

س يسي اًعحية ألمحقه ٔأان ممت ة ٌَموسػ يل  اًػيت ظاـػا ٔأنلػشتين اػ  

هواين وابٔسايته ٔأان ممت ػة ٌَػصوا ت واًىتػة اًػيت أٓنتػال وحػسيته ممت ػة 

ٌَتل ه ٌَ سرانه ٌَوسادةه واػشهصايت اًشرطػيةه ًػلك ألشػ ياء اًػيت ؾ 

ايصين يوًاا حلضعصاحليت وابٔسايته ٔأان تََمي يوًاا اينه ًلك ألش ياء اًيت ؾ تـ

ممت ػػة ٔلضػػسكايئ اريػػاًيني اطيػػ  ؾ يتحججػػوا يوًاػػا حلًليػػابه اطيػػ   ػػٌل 
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احتجاُل ٕاٍهيم وجسهتمه ٔأان ممت ة ٌَطػمال اًعويػيه ممت ػة ًٔلشػ ياء اًػيت ل 

ت عقه ل توجػؽه ل تػؤذيه ممت ػة ًـػاـ  ارػاصه وًتػاُل َاسي ػة ٔلحػسه 

 «ًخرش.اات اين ًلك يشءه ؿسا ا
 

دصجاُل ا  اـىتة ؤأان ااارةه اكنال اـصة ألوىل اًػيت ٔأهنػار فهيػا تـػس 

وفاة فصيسه وا  تـسها ٔأحدحاُل نفص ؤأشػفلاُل ؿَهيػا ٔأنػرثه ٔأكتػماُل ٔأن ل 

ُأوجـهاه ول ٔأتتػخة ًهػا ضف ٔأذىه ٔأن ل ٔأثػق ضف ٔأي رسػصه ؤأن ل ٔأْسػح 

ن دامئًػا ٔأانه إلؿالايػة ٔلحٍس حللكرتاب اينه مث كصرُت اًـودة ًـاـ ه ٔأن ٔأهػو

اــصوفة )فصيسة اـهسي(. وؾ  تغ اًعفػة اًػيت ٔأددهئػا تػساذًله فػال ٔأحػس 

 يت تحق ٔأن يصاها.

 

 نؼصْت ٕايلد ُاتتائة:

 والٓن   زساجه ؾ  اطي يسور ضف رٔأسم: ـاذا ؾ ٔأنتحص ٕاىل الٓن؟!ػػ 

ًػػ  ٔأجيحػػمه فدـػػس ه هػػش  ألحػػساث اًػػيت اػػصت ؿَيػػم ًػػ  تِفػػسك 

ةه ونٌل ٔأذ تم ضف اًحساية ٔأنين حلًّا ًتال اتبٔنسة ٕان ن ال ٔأان ضاحدة إلجات

اًصساةل ٔأم له فتحاَل تبٔثري اذزن والاحتياج ميى  ٔلي رسص نتاتػة وفـػي 

وكول ٔأي يشءه نٌل ٔأذ تم ضف اًحساية ً  ٔأظيػي ؿَيػمه حٕلاننػم اًصحيػي 

لػػس جاهػػسُت ٔلسػػاؿسك ًىنػػين  الٓن؛ ًىػػ  تبٔنػػس ٔأنػػين ٔأشػػـص مبػػا تشػػـصه ًو

 فشَال.

 ؤكهنا ل تصاينه اجتهال فصيسة ٕاىل اًّسيصه مث كست ضف نوٍم معيق.
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شػػـصت حلذػػصجه خفصجػػاُله ووـػػاديت ّلعػػم الٓاػػال؛ ًىػػ  وضف نفصػػ 

كصرُت ٔأذرًيا ؾ  ٔأتتـس ؾ  هش  اٌَـحةه فََيُمال َا  يَُماله ؾ يـس ألاص هاًاا 

 .حلًنت حة يله يىف  جًسا اا حسث

 وجسُت  حىت هاتف  فتحاُل  نأٔ  وااه اًطفص نلعةٕاىل  هقصفيت ٕاىل ؿسُت 

 !.ً سن ا  اًصرف اكن ٔأػ  اا ؿىله دويلّ  ررف ا  اتطاًل 
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 ألذري اًفطي
 

ا ألضسكاءه ًلس انهتاْل اًىوايس »  «ضفِّلوا ٔأوُّ
 ًودفي   فان تيهتوف 

 وكال رحيهل.
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 ..س  ة اصور تـس

 .ًشاظيا -إلسىنسرية الاجص: اـنن

 

ًلس انهتال اٌَـحة   ؾزيزيته اٌَـحة اًيت ًعاـا ٔأجفـتِم تفاضيَهاه وكهتا ؾ 

تـاتحيين ؿىل اتاؿسيت هلمه ًىنِم ن اِل ُتمَني مَهد ٔأن تتّود نؼػصيت ٌَحيػاة 

 ٔأنرث.

ػا ؾػام واتتـػسُت ه سػواا ؾػ  اتتـسُت  اـايض اًـام ضف ـً  ًلػايئ تـػس مجي

 ًتػٌلع اسػ تـساد ٔأمت وؿػىل تـيػسه اػ  تـهمُأات ن اُل  ًىنين فصيسة؛ اؽ ألذري

 .اام ٔأي انتحار ذ 

 اطيػ  ألتعػال هػؤلء ه ا ػي اػ َهمه وفصيػسة وهػاجص ودهػة سواا

 حػق زِفػ  اانمئًػ اـوسػ يلار دام زفػاه اـ اسة اًوكال حىت اذياة كتوة ُتّمَوا

ش ٔأنْ ه يصيس وكامت اًـزف ؾ  الاات اع ؿازف ه ـِ  ٔأن اػ  ٔأضػـة همزوًاا تَ

 .دساؿًا وتمت

 ًىاػػاه اًوحيػػس كػػصاري هػػو ارػػالص اكن ذدًػػا سػػواا اػػنن ن ػػاُل  ًػػو

 .حلذياة نفتها تـاكة ٔأن كصرْت ه اً سم ثشـور ُتيا ٔأن كصرْت 

 دوفًػا اذضػور تػني ٔأتػوارى ذفالهتػاه ٔأذهة ن ال اـايض اًـام ذالل

 ٔأحيػاانً  وكاسػ ية؛ ِل ونةه اًـزف ضف شاردة تزال ل اكنال تيامه تصاين ٔأن ا 

 ٔأانكهتػا اكاػي ضف تىػون اًلػانونه ٔأواتر تػني حػىت اجاا ؾ  تحح  ٔأهنا ٔأشـص

 .اـت تحيي اٌَلاء حيسث ًـي
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 اًػيت اـػصٔأة هػش ه ألتػسي اجاػا ًليػاب الاستتػالم كػصرْت  اًيت سواا

 اػ  شػيئًا اـػصٔأة هػش  ضف ٔأرى ن ػاُل ه انحيهتػا قصيػٍة  ثشػـورٍ  شـصُت  ًعاـا

 .ٔأاه جتا  الاج  شـور

 فتػاة ٕال تىػ  ؾ سػوااه كػاٍس  فدؽٍ  ذصية ٕال تى  ؾ اًحساية وا  سواا

ه رضيحػة ٌَفػ  خسيفػة؛ وتلاًيػس ؿػادات اػ  اًتحصر ؾ ه حصيهتا ؾ  تحح 

 اـػوىت تـػساد ضف تىون ٔأن ؿىل واـوافلةه تبٔهَها اًتضحية رضيخهتا اكنال وكس

ه  ػاه  ًيتال ألزاةه ااا مه ت ٔأوا ٔأو ٔأهَها ا  يه ت ٔأته تصزق حية ويه

 !س يحتض م؟ زَف  اذياة انم تت أٔ  وؾ سااه ااا اذياة ت ٔأْت  فَلس

 ُتػؿ فػؿه حلريتػ ية ٔأحالهمػا تىػ  ؾه اًصيػ  ا  حاـة فتاة ِلصد سواا

 يـوضػها ثػصي جصجيٍ  ُتؿ ؾه افدؽ كيود ا  س يحصرها اطي اـلوار حلًفارس

 ٔأجهيػا ُتػصش اػ  حيمهيػا رصػم رجػي ٔأوه ؿاشػ هتا اًػيت اذصاان ًيايل ه ؾ 

   اًوحػػسة حلًوحػػسة؛ تشػػـص ل ٔأن اػػ  ٔأنػػرث ٔأانياهتػػا تىػػ  ؾه هبػػا ؤأدهيػػا

ه ؾزيػزيت   اًوحسةه ارعبٔ  حلٔلشزاص حيات ا ـلٔ  تسفـ ا اًيت تغه ؾزيزيت

 اًشػلاء اطػري  اكن ًػو حػىته اًػونس ً ػا يلسم مب  نتشخ  جتـَ ا اًيت تغ

 .اـها حسث نٌل واًـشاب

 ؿػىل ٔأشػفلاله ًهػا اـػالزم اًوحػسة شػـور وؿػىله سػواا ؿػىل ٔأشفلال

 اـه ػسس؛ يوسػ  اواهجة ا  وانتححال اجاا ؾ  ختَاّل ؾ ساا حىت سواا

 تـػؿ ٔلنػم حلػم ؾػ  ٌوَػتزًل ًالنتحاب تضعص ٔأن ؾزيزيت   ـبٔساة ٕاهنا

 .نفتم اواهجة ؿىل حىت تلسر ل ٔأنم اًيلني ؿؿ
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 ا  ذشلهناه سةاًوح شـور ًالنتحار؛ يسفـها سواا ته تشـص اا حلًا ٕان

 اًوحيػس؛ اجاػا فلػسان واصارةه ألتسي اصضهاه ٔأحدته اطي اًوحيس اًشرص

 .اًضـ  اصاحي ٔأدىن ٔأدىن ضف يهه ضَحة ًويتاله كوية ًيتال يه

ئػػم مه سػػواا ا ػػي ه واستتػػالهمم تضػػـفهم ٔأنفتػػهم ضػػارحوا اطيػػ  ٔأًو

ة رسطيات ِلصد مهُ ه حليلهتم ؾصفوا اطي  اًضـفاء ٔأًوئم  همٌله ضـيفةه هشد

 دػوض حياوًون ل حىت ٔأضححواه هلم االزاة اًهزمية تطحح وحارتاْل  حاًواْل 

ه انتطػارمه تػظة يشػـصوا ًػ  اًـػاؾ ؿػىل انترصػوا وٕان حػىته جسيسة حصب

حق؛ حلًهزمية دامئًا يشـصون ٔأنفتهم فبٔاام  ينتؼصون ل اطي  ٔأًوئم ا ي واًتد

ئػػم مه اـػػوت ٕال اذيػػاة اػػ   فَلػػسه رتػػارته يشء ٔأي ميَىػػون ل اطيػػ  ٔأًو

 ول تـػوض ل اًػ فس ودتػارةه ٔأنفتػهم دّسواه يشء ؤأؾؼم ٔأمه دّسوا

 .ٔأتًسا تُحسل

 اكنػال وكهتػا ه"اًطػاوي سػاكية" ضف اكنػال ًػـتواا حرضػهتا حفػة أٓدص

 واخنفضػاْل ه اـيىصوفػون ٔأاتىال ألق ية انهتاء وتـس حىت ثرشاسةه تـزف

 ٔأػػ  ون ػال اـدػصدةه ًلػانونا فتػاة سػ تلساه اػا ينتؼص ازيؽ اكنه إلضاءة

ه ازيػؽ وجو  تتفحص وتسٔأت تاست ًىاا س تلين؛ ألوىل ٌوَمصة ٔأهنا ا َهم

 :كاًال مث

 ٔأنػمت هونػوا والافػرتاءه اًؼػؿ ضف ضاٍهتا وجسته اتهئة ظفة اذياة» -

 اًثػورة اًؼػؿه ؿػىل توافلػوا ل ألرضه ضف واًتالم اًـسل اطسر

 تصوـػوا ل اًؼاـنيه ؿسو اذق هاًعلاة جس  اذصية اًعلاةه اكتوس

 .تتتتَموا ول
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ه ألكو ء ٕال يلصوا ل اذياة اًطماله اذرتت ٔلنم ع تحتتم ً  اذياة

 ػ اػ  اظَحػوا مث اػنمكه ًالنتلػام فصضػة ينتؼػصون اطيػ  ؿػىل اكتوا

 هبػػمه ٌَفػوز اـصنػة اػ  تنتػػححوا ول ٔأحدػائمكه ؾػ  تتزَػوا ل اـلفػصةه

 .ًمك يشفؽ  ًو يصمحمك ً  اً سم

ٔأوػػا اًـػػاؾ اًتـػػيس اطي وجػػس ضػػاًته ضف اـوسػػ يل ه ل هتصتػػوا اػػ  

اـوس يل ه تي اجـَوها فتياًل ٌَحق ٌوَـسل ٌوَتالمه دافـوا ؾ  اا متَىػون 

جلك اا ٔأوتيمت ا  كوةه دافـوا ؾ  َشفمكه ٔأحالامكه ٔأحدػائمكه وظػ مكه و... 

ا ًهػا فاضػعصت ٌَهػصوبه و... ل تىونوا ا ًل؛ ااصٔأة س مئال ا  نؼصة ِلدـهػ

ااػصٔأة ؾ تتػ تعؽ اواضػة حصهبػػا اػؽ رجػي ػػػاؾ التطػة زسق اجاػا الاتػػي 

 ألاان واذصيةه وكتي ه س حي حصيهتا ودفاؾها والاواهتا.

اذصية اًيت يىون مثاا يه ٔأحالام ونفتم ًيتال سػوى جس ًػا ٔأنػ ه 

 .ٔأتًسال تىونوا ا ًل 

 ٔأان ؿاريػػة وحزي ػػةه ول ٔأريػػس ضف هػػش  اٌَػػية ٔأان ؿاريػػةه ضف هػػش  اٌَػػية

 سوى اًرصاخ.

ازصدوا وؿّ وا ؾ  ٔأحزانمك ووحستمكه ازصدواه اًرصاخ وس  دصي  

اًصٔأسه ويصحي اًلَةه فاذياة ًػ  تتػمؽ ًطػمتمه ًىاػا ًػ  تتحمػي كتػوة 

 زصاذم.

 «ازصدواه ؾ ميال ٔأحس ثتخة اًرصاخه اًطمال فلط يلتيه ازصدوا!
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ةه اندَػػال مبوسػػ يل  اًفصكػػة اًشػػهرية حػػاةل اػػ  اًرصػػاخ سػػادت اًلاؿػػ

"pink Floyd"
31
 ..Eclipseؤأق يهتم اــصوفة  

 All that you touch».. 

 And all that you see.. 

 All that you taste.. 

 All you feel.. 

 And all that you love.. 

 And all that you hate.. 

 All you distrust.. 

 All you save.. 

 And all that you give.. 

 And all that you deal.. 

 And all that you buy.. 

 Beg, borrow or steal.. 

 And all you create.. 

 And all you destroy.. 

 And all that you do.. 

 And all that you say.. 

 And all that you eat.. 

                                                           
ٖٔ
 Pink Floydإنجلترا, تعتبر من فرق الروك  -: كانت فرقة روك من كامبردج

النادرة التً أمّدت بالكثٌر فً المجال الفنً والموسٌقً سنوات الروك الزاهرة, وتتمٌز 
تحت اسم  9ٙ7ٔقة أول أؼنٌة فً مارس الفرقة بصوت الجٌتار الكهربائً, وأصدرت الفر

"Arnold Layne واستمرت الفرقة بالتألق وأنجزت أؼانً ساهمت بتؽٌٌر النظام ,"

 التعلٌمً البرٌطانً.



 ؤسلنَّينتهيَّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ٖٕ٘ 
 

 And everyone you meet.. 

 And all that you slight.. 

 And everyone you fight.. 

 And all that is now.. 

 And all that is gone.. 

 And all that’s to come.. 

 And everything under the sun is in tune.. 

 But the sun is eclipsed by the moon».  

انهتال ألق يػة اًػيت اكنػال سػخدًا ضف دػصوج ظاكػة اىدوتػة تػساذي ه 

 سواا: اذضور مث واضَال

ن ػػال خبػػريه ٔأكتػػم ؾ تىػػ  صي ٔأي اشػػسة اػػؽ اًـػػاؾه هػػو ل » -

يتلدَػػينه ؤأان ٔأرفضػػهه وحنػػ  الث ػػني نتلدػػي فىػػصة ٔأن ػػا ل ن اسػػة 

 .تـض اه اكنال حياة ممة وخسيفةه ًىاا ذاًية ا  أٓراء اً اس

 اًوحسة ازجعةه ًىاا ٔأنرث ٔأاان ا  اًـاؾ اراريج.

تػػػني ؿػػػاؾ اػػػ  اًػػػصوا ت  اػػص وكػػػال ظويػػػي ؤأان ضف ؾػػػًزيته ٔأؿػػػيش

واـوس يل  واًطوره ل اانؽ ا  ارصوج وحػسي ورؤيػة اًـػاؾ ارػاريج اػ  

انفشيت تـس انتط  اٌَييه ن ال ٔأؾصف ٔأنين ازاجيةه سوداوية ول ٔأظػاقه 

ٔأؤذي ازيؽه وضااتة ظوال اًوكاله ل ٔأاغ شيئًا يسفؽ ٔأحػًسا ٌَحلػاء اـػ ه 

ؿؿ ٔأن اذياة ٔأنػ  اػ  ٔأن هتػمت ذػزن ٔأؾصف ٔأن كمييت ل تشهص ؾ س اًـاؾه وأٔ 

س يؼهص ا  ؾدتم ضوء يـيػس »ااصٔأة ا ًل؛ مث يبئت ذاك اطي يلوًون ؾ ه 

ه كػػال ٔأنػػه حيحػػينه وؿػػىل اسػػ تـساد ًفـػػي ٔأي يشء اػػ  ٔأجػػًله «ع اذيػػاة

وؿػػسين ٔأن ل يرتنػػين وحػػسيه ٔأن ل وػػزاينه رفضػػته اػػصتنيه وضف ذؼػػة 
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ؾ يػػتزىل ؾػينه اكن حيػػارب اًـػػاؾ  وكـػال ضف قصااػػهه اكنػال اًحسايػػة رائـػةه

ٔلجًله ؾ يشـصين يوًاا مبتاويئه ػي اـ  حيامن ختىل ازيؽ ؾينه ؾ ٔأشػـص 

حلًوحسة اـهه ؾ ٔأشـص حلًلصتةه ضار جزًءا ٔأضياًل ا  حيايته جـَػين ٔأشػـص 

مبػسى ٔأمهيػػيته ؿػػىل ألكػي ضف حياتػػهه اكن يلػػول ٔأنػه انتفػػ  يب ؾػػ  اًـػػاؾه 

ه ؿػاـ ه ٔأضػححال ل ٔأتـااػي اػؽ ٔأحػس ٕال هػوه حلدًتػه ؤلنين انعوائية جـَت

نفػػس اًشػػـور واذػػة اًـميػػقه ختَيػػال ؾػػ  ٔأفػػنري الانتحاريػػةه وؿػػسُت 

 ٔلتتتم ؤأكدي ؿىل اذياة.

مث..؟ شـص حلـَيه جفبٔة انتش  ٔأنػين ممػة وخسيفػةه اهتمػين حلًتـاسػةه 

ؤأنين ٔأتتخة ل ضف حزن معيقه انتش  ٔأن ازاجييت ل تعاقه ؾػصف ه 

ألش ياء اًيت ٔأؾصفها ؾػ  نفصػه اًػيت حػاول ٕاكنػاؾ  ٔأنػين ل ٔأؿػاين ااػا ضف 

 تساية ؿالكت اه مث رحي.

ين فلػط ٔأنػه  ين قياتهه فلك اطي  ٔأحدحػهتم رحَػوا اػ  كدػي؛ يػـؤ ل يـؤ

ين ٔأنين أٓاناله ٔأنين ؿىل ألكي ًتػاُل سػيّئة ضف  اًوحيس اطي وثلاُل تهه يـؤ

 سػوداوييت وكٓتػيت وحػزين ؤأفػنري وجود ه ًو اكن تػصنين اػ  اًحسايػة ضف

 .ٔأتًساوتشتيت واصيضه ًو اكن تصنين وشبئن ا  اٌَحؼة ألوىل اا حزناُل 

ٔأن حيحم رسص مث يصحي ًيتال اشسةه فاـشسة اًىػ ى ٔأن حيحػم 

رسص جيـغ تـيس ٔأفنرك جتا  اذياةه جيـغ تؤا  تشاتم وُتماه يػسفـم 

 «مث يصحيه ه ا تمك  اـشسة.ًٔلاامه وخي ك دوًاا ٔأنم رسٌص رائؽه 
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ذصىاْل تـس ٔأن تسٔأ اًطمال يت يعص ؿىل اذضوره واـوسػ يل  اًهادئػة 

 تواضي احتالل ألجواءه مث واضَاْل:

 وتَوي  ؿَهيا اًتبٔكؿ اس تعـاُل  فلس وحش هتاه رمغ اًوحسة تؤِذين ؾ» -

 ضف الانػػسااج حػػىت ٔأو اًػػصوا ته تبٔتعػػال حلـوسػػ يل ه سػػوداويهتا

 .واـتَتالت ألفالم اشاهس

تبٔذياُل ا  الانتئابه ًىنين ن ال ؿىل ألكي ٔأؾصف هي  ُأدف  اػ  

وظبٔته واضعصاحلتهه إلدراك واًوؾ  نشع اكنوا ٔأشػس اٌَـ ػات كتػوةه واػؽ 

ذع ؾ ٔأتبّٔذى ثشلك هحريه ه اًرضر اطي حػسث ن ػال ٔأاتطػه تػساذًله 

 اية.ٔأتبّٔذى ؤأتبٔؾه مث ٔأستيلغ ؤأكاوم ؤأنترصه وهىشا ٕاىل اا ل هن

رحَيت اػؽ اًوحػسة والانتئػاب والاضػعصاحلت اً فتػ ية اكنػال كاسػ ية 

وْليحػػة ًلٓاػػاله ًىػػ  ٔأكتػػم ًػػمك ٔأن ٔأشػػس ٔأذى شػػـصُت تػػه هػػو ذاك اطي 

حػػسث ضف تـػػااًل اػػؽ اً ػػاس؛ ٌَ ػػاس كػػسرة ٕاتساؾيػػة ؿػػىل ٕااثرة اـشػػاهه 

ادسؾون ضف َهّزِ ثلتم ت فتمه ُتعمي ٔأحالامه وتساري اس تلصارك اً فصػ 

ه اً اس يتفند ػون ضف ذَػق اـتاؾػة ًلػريمهه ضف ٕايػشاء كػريمه حػىت واطهين

 ؛اػيندون ٕاتساء ٔأي ا ر ًٔلذىه واًـالكات اًـميلة ٔأفتػسْت جػزًءا هحػرًيا 

ًلس أٓانال ٔأن اًـالكات الاجامتؾية ل ت اسػخينه ٔلنػين ٔأاػغ اـػايري ْلتَفػة 

 .اً اسؾ  

ههمه ؿػاـ  ثتػ يط ٔأان ل ٔأهص  ٔأحػًساه حػىت اطيػ  تـمػسوا ٕايػشايئ ل ٔأهػص 

ػا حلـوسػ يل ه حلًىتػةه  ـً جًساه ؿاـ  ذاٍل اػ  اًخرشػه فَلػس اسػتدسٍهتم مجي

ٕان اشسيت ل تمك  ٔأتًسا اؽ اً اسه  ؛واـحار تحلٔلااه  ادسيسةه وألفالم 

حىت ٔأؿسايئ ل يشلَون جزًءا هحػرًيا اػ  تفىػرييه فػبأن اػ  ألسػاس ٔأحبػ  
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ة وحػػسيه ٔأسػػ تعيؽ اً  ػػاح اػػ  ؾػػ  حيػػاة سػػاـة هادئػػةه ٔأان ٔأحػػة اذيػػا

قصفيته ٔأس تعيؽ ُتليق ه ٔأحػاليم وحػسيه الانتئػاب واًوحػسة ؾ يـعػال 

ٔأي هسف رقحاُل ضف ُتليلهه فَلس ن ال ٔأنلمس ضف اًتـاسة مث ٔأؾود ٔلحلق 

 ه يشء ميى  ُتليلهه مث ٔأؾود ًتـاس يت ا  جسيس.

ٔأان اىتئحة وتـيتة وحزي ةه ورٔأيس يػند ي فجػص اػ  دصػي  ألفػنره 

ًىنين ؿىل ألكي ل ٔأتبٔذدى اػ  اً ػاسه ل ٔأتـااػي اـهػمه ٔأفػاؾ  الانتئػاب 

والاضعصاحلت اً فت ية ٔأذتين ٔأشس ٔأذىه ًى  ؿػىل ألكػي ن ػال ٔأان؛ ًىػ  

 «تـااًل اؽ اً اس هو اا ٔأفتس ادزء الٔن  اينه جزء ً  يـود ٔأتًسا.

 

روًيػا ًلس س يعصْت اًوحسة ؿىل سواا حىت ُأضيخاْل حلـاً روًيػاه واـاً 

يـين الاستتالم ٌَحزن حىت اًتـادةه وهشا ا ر وسخة اكضف ًحلاء سواا 

ؿىل كيس اذياةه ٔلهنا ل متغ شلًفا ٌَموت ٔأو ٌَحيػاة اػ  ألسػاسه ٔلهنػا ل 

جتػػس اػػ ًرا اكفيًػػا ٌَمػػوته نػػٌل ل يوجػػس اػػ ر ٌَحيػػاةه يه ٔأشػػ حه توركػػة ضف 

فػنن اػ  اـ علػ  ٔأن ل اًفضاء اتهئةه تتحصك وت سفؽ حتػ امب يصيػس اًفػصاغ؛ 

 تنتحص سوااه فهي  ا  ألساس ل تشـص حىت حلذياة.

ًول شـورِك حلًوحسة انش ذؼاتِم ألوىل ضف اذياة ـا حػسث ه هػشا 

 ِع   سواا.
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ضف  شػيئًا ؾ هه ًوعاـا وجػسُت  ا ؾ  هشا اًشاب اطي ًعاـا حسثتمِ اد أٔ 

حػىت  هم ٌَجٌلؿػات اـتعصفػةنضٌلحللينه ذاك اطي تسٔأ حياته يش مرسطيته 

ع ضف قػػصام فتػػاة ًصمبػػا اكنػػال ظػػوق اً  ػػاة و واًوكػػ هذػػادوالٕ  هكصػػ اذصيػػةأٔ 

ؤلنه كوي مبا يىف  واضي اذيػاة  ه؛مث ابٔساة اقتياًها تني ذراؾي هحلًنت حة ل

هم حػىت اـ  وكتًا ظوياًل  يلِظ ًورتاس اطي ؾ الٔ حىت اضعسم واكـه ثش حاب 

 هشػسأٔ ورمبػا  هوتػ فس اًلتػوة هتػ فس اًعصيلػة كصرت اذيػاة الانتلػام انػه

ٌَلٌلر واذفالت  اجتهحىت  هسـيس ضسكائه ضف اشحبة تورأٔ  اـؼم يَ تِ ؾ ساا كُ 

ةه ذاك اطي ن ػاِل سد اتط اــصوف ؾ ػه اًلتػوة واِذػاًضذاك اج   اـتائية؛

 اجتهتي  هاًت ارب ؾ ينتحص هش فدـس ه  ؛اـهتـاظًفا هحرًيا  ُتمَني تساذغِ 

ٓ  قٍ ًعصي  اذياة.هسه اًزهس ضف هو اًزُ و دص ضف اذياةه أ

ضف اتػ س  هواحػسة ل اػصةً إ  اثنيػةً   ٔأرَ ؾ ه ؾ  اطي حسثتمِ  تهانش ًلايئ 

ٓ  اضػحح رسًطػأٔ تنيه ًلس اذُ  ضػحح أٔ هػشا اطي ؾصفػه ازيػؽه  يشػ حهدػص ل أ

يػ  صتني ات س اذتني واًت يسة زينة وشوارع اــػز  ايلض حياته ارتددً 

ه ل يتحػسث اػؽ "ٔلهػي اًحيػال اذادًاػ" ضػححأٔ ه ونػٌل يلوًػون ػ اًفاظم 

فؿ  هختىل ؾ  اذسي  اؽ اًخرشو ل يتناكش اؽ ٔأحسه ٔأظَق ذيتهه و هٔأحس

 .اًتٌلءل إ يـس حيادث 

 :اام ارَق ويلولأٔ فيل   هحيااًن نوتة قضة كاس يةأٔ جتتاحه 

َ  لإ  تتـَلوا ل ذَق   ههوانً  وأأحدّ  هذَق  » -  ل  مبَػ هيصحػي ل  مب

 يشػمال لو خيػشًمك ل اػ  لإ  تصجوا ل ذَق   ههؿَي اـوت يلسر

 ل  مبَػ لإ  تتشػخ وا ل هُتحوا ل هترتجوا ل هتتـَلوا ل ذَق   هجمك

 عاواػ اًتػٌلوات رافؽ ػ ه؛ؿَي اـوت يلسر ل هيؤذي ل هيصحي
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 ؾػ  واؿػّ   ًصؤيتػهه نشػ تاق ن اأٔ  انن ه ضف ػ ذ واأٔ  ألرضه

 وضف هانن ه ضف ضَوا خت َواه ل هخت َوا ل تمكهتعصيل  ل حدمك

 اجىػوا فـاًمكهأٔ و  جسٌلتمك تبٔرواحمكه ضَوا هتلَوجمك ضَوا اننه يأٔ 

ػ حػسهأٔ  اػامأٔ  يػحيك ل ػ اامأٔ  يحمِ   اَ  ؼه   وارجػو  ههًيػإ  َواتوسد

 .«ؾ مك اجسً  اًى ري ويـصف هيـصفمك ػ واـلفصةه حلًصمحة

 

حػس يـػصف اًى ػري أٔ ل  اًزهػس؛ًىنػه ادتػار  هؾزيػزيتؾ ينتحص دهة   

حػس يـػصف أٔ ي  وألظفػاله ل واًشػحاذؾ هه ًىنه ضسيق جيػس ٌَحيػواانت 

ه ذػادم ػ" نػهأٔ ل إ حس يـػصف أٔ ل ٔأو ٔأي  يشهة حني خيتف ه ي  يتى ه أٔ 

 .دهة"

شػس أٔ ذػرية الٔ  اػه أٔ ن يىػون ضف أٔ ميى  ًـصتيس كىض حياتػه ضف اذػاانت 

حػس يـػصف هنايػة أٔ ل  هسفػارن ميوت ش يخ ؿىل ظاوةل أٔ  وميى  هاً اس تلوى

ٔلنه حلًا  هنتحارًالكصهبم أٔ ن دهة هو أٔ دامئًا  كول عِ أٔ ًلس ن ال  رسص؛ي أٔ 

ن الٓ اذاةل اًيت ؿَهيػا ًى  ل ذنة ل ضف ه هشاه وا  اًلسره  َس هِ ودُ  ِؿَ ػُ 

فػه ل ل اتراًك اتػاع اذيػاة ذَن هػشا اصرويػش اطي يتجػود أٔ  ؿىل اتسً أٔ ل تسل 

 اًـمص!يزال شاحًل ضف اًـلس اًثاً  ا  

 اذس؟!هي  خسصت انه ًهشا  ه ًى سوف تَهوا ت ا اذياة وتترص

نفتػهم ضف زصاع أٔ ا ي دهة مه حلًا اًتـتػاء ضف ألرضه مه اطيػ  وجػسوا 

حػس ِلاراتػهه اػؽ أٔ اااهه ل يتػ تعيؽ أٔ حس اًوكوف أٔ   ل يت تعيؽ تسي اؽ اَ أٔ 

 .اًلسر
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ضػـة أٔ ا دهة يه اًيت دفـته ٌَهاويػةه اًلصتػة يه اًلصتة اًيت شـص هب 

ؤنػس وأٔ كطػس أٔ ًىنين  هوظانالٔ نتان   ؾزيزيته ل ٔأكطس قصتة الٕ اا يطية 

يشػ ممه ل يشء يـجحػػمه ل يشء  شػيئًان ل جتػػس أٔ  اًوجػسان؛ؿػىل قصتػة 

و أٔ رض ؾػػ  ظصيػػق دعػػبٔ اػػا الٔ ؿػػىل  اَل حيتويػػم ويفهمػػمه ؤكنػػم هحعػػ

اًشػرص نفتػهه ٔلنػه وحػس  اػ   سػوىي اًلصتػة ل تػؤذ ؛اًححتػةحلًطسفة 

حياول اًتشخ  تبٔي رسص ل يشـص هبشا اًشـور اٌَـنيه تبٔي فصضة ًػيك ل 

 .كري دتالف ؾ  حلليشـص 

نػال أٔ ؿػسائمه أٔ ص أٔ و اػؽ أٔ  هضسكائمأٔ ن تـيش تني أٔ اًلصتة ل تفصق تني 

شػالء أٔ اػه تػني أٔ اتئه يحح  ؾ   يامن ذهحاله وعفيٍ أٔ ساس تشـص هبا الٔ ا  

وص ضف كاتة ا  اً ـام حىت نس ْلاًحػه وتـػؿ وضػؽ  ته نشئٍة هماالٔ ج   

داًنتػ حة ٌَ ػاس ف نػم انحػوذ دامئًػاه أٔ ن تشػـص أٔ اًلصتة تـين  اًرتاب؛رٔأسه ضف 

فلػس تشػـص  هن ؾ يـرتفػوا ع تعصيلػة ادػاَشةإ و ِل ػونه حػىت أٔ نال ْلتي أٔ 

نال ل أٔ ن تىون وسط حشود أٔ اًلصتة يـين  وظصيلهتم؛وتَمس هشا ت ؼصاهتم 

واػؽ ذع تواضػي اذيػاة  هصف ًلهتمه ل تفهم ؿاداهتمه ل جتس نفتم تيامتـ

 دهة.هىشا اكنال حياة و اصكه أٔ  يُفتضحن ا  أٔ دوفًا 

ه سػاس ًشػـور اصامئ حلًلصتػةالٔ ه ظصيق اختش  هشا اًشاب اكن اػ  

يفضػػي  ظفػػاًل  ػػش اًطػػلص ؤأان ٔأجت ػػة اًتجمـػػات اًـائَيػػةه ن ػػال زف  اػػ ًل؛

 وكته اؽ ٔأًـاته ؿىل ٔأن جيَس اؽ اًىدار ا  اًصجال ادَوس ضف قصفته وكضاء

ٔأو تػني ٍلوؿػة  هل يتحسثون ٕال ؾ  ألاور اًت ياس ية ٔأو الاكتطػادية اطي 

ا  اًنتاء ل يتحسث  ٕال ؾ  اًعهي  ؤأحػساث اـتَتػالت اًتَيفزيونيػة ٔأو 

كريه  ا  اًنتاءه حىت ادَوس اػؽ ٔأظفػاهلم اطيػ  ل يتحػسثون  ؿىلاٍملمية 
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هتم اصامئػػة اػػؽ اسرسػػ هيم اكن ٔأاػػًصا ل ا  الػػااصاهتم اـسرسػػ ية واشػػاقحٕال ؾػػ

ومت يال ٔأن ٔأكض حيايت ضف قصفيت تـيػًسا ه  هيصوق يل؛ ن ال ٔأشـص حلًلصتة

 ادااـة.اًشارعه اـسرسةه  هاًحـس ؾ  اًخرش

ضف ه اصاحًل اًـمصية تلري ه يشء ؿسا شـوري حلًلصتةه اًلصتػة ؾػ  

  اًواكؽ وألكارب وألضسكاءه ن ال وعفي اتئػه ضف اًوظ ه ؾ  اًلواننيه ؾ

كاتة يتري وحس  ضف اًؼالمه ن ال قصيًحاه قصيًحا جًسا ؾ  ازيؽه وهػش  ًصمبػا 

 .اكنال ًـ يت ألتسية

 يػشهصينفهشا اًشػاب  هسهةـت ا ؾ ساا اًتلياُل نفص نثريً  تشهصُت طع 

ة ْلتَفػػةه فىػػص تعصيلػػة ْلتَفػػة ؾػػامه ٔأُتػػسث تعصيلػػأُ فلػػس ن ػػاُل  هتعفػػوًيت

ؤأحة تعصيلة ْلتَفةه ٔأْسؽ اوس يل  ل يتمـها ٔأحسه ٔأكصٔأ نتًحػا وروا ت ل 

يلصٔأها ٔأحسه ٔأحة ٔأًوااًن ختتَػ  ؾػ  ٔأًػواهنمه وصي ٔأحػالم ل تلترصػ ؿػىل 

ه ٔأحة اذياة تعصيلة ْلتَفة ؾام؛ وضـوين ضف ا وااد ًّ حياة ات تلصة اجامتؾيًّ 

ظائص ل ووى ٕال اًتحَيق واًعري ضف  واا ٔأان ٕال هؤأج وين ؿىل اذياة كفٍص 

دامئًػػا ويهتمػػونين حلرحػػ   يضػػعهسونيناًتػػٌلء حػػًصا ظَيلًػػاه ول ٔأفهػػم ـػػاذا 

 .واًتوداوية ًىوين ل ٔأش مهمه ًىوين ٔأدتَ  ؾام

ٔأن ٔأحافغ ؿىل ادتالضفه ٔأن ل ٔأخنػصط وسػط اًلعيػؽه  ضسيقنطحين 

 اػا يػصام؛ ن ال ٔأػػ  ٔأن ألاػص ثتػ يطه ؤأن اذيػاة وحػسي ستتػري ؿػىلو 

ق اـػوت تيػين وتػني صد فػودؾال ٔأشزاًضا ن ال ٔأػ  ٔأن اًوداع ً  يعػوهلمه 

ٔأشػػزاص ضف وكػػال ن ػػال ٔأػػػ  ٔأن اـػػوت ًػػ  خيتػػارمهه تـػػرثته كاواػػاله 

وهنضػػال وحػػسي تػػني اً  ػػاح واًفشػػيه تػػني اًفػػصاق واًحلػػاءه تػػني ألتػػيظ 

 .ل ٔأجس شيئًا يش مين هوألسود ن ال ٔأان اًصاادي
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ًى    ٔأيم  اًىون؛واؽ ذع هو ألمجي ضف  هوحيستلول ٔأيم ٔأن اًلمص 

 هي تـصفني شيئًا ؾ  ادانة اـؼؿ انه؟

اا فائسة اًيػاْسني ٕان اكن ضف حلػي اًطػحار؟ اػا كميػة اًشػمس ٕان ن ػا 

نـيش ضف اسي ػة اًـمػ ؟ ٔأي روؿػة ستشػـص هبػا ٕان ن ػال تتحػسث وسػط 

ل ٔأسػػ تعيؽ هػػا اػػا فائػػسهتا ٕان ن ػػال ٔأكصأٔ ٍلوؿػة اػػ  اًُطػػم؟ اًىتػػاحلت اًػػيت 

حمػا اػا روؾهتػا ٕان ؾ يتػمـها أٔ اناكش هتا اؽ رسص ومت هبا؟ اـوس يل  اًيت 

ٔأحس اـ ؟ ألش ياء اًػيت ٔأحمػا هيػ  ٔأحمػا وازيػؽ يصفضػها؟ ألفػنر اًػيت 

 .داال ؾ ٔأجس رسًطا حيللها اـ  ٔأنوي ُتليلها س تؼي جسي ة رٔأيس اا

ـبٔفنر  ؤأهسافػه ٕان ابٔسايت تمك  ضف هوين رسػص ل يندػ  ًهػشا اًـػاؾ تػ

اـهم  هرمبا ٔأان ؿىل ضوابو  هوظموحاته وؿاداته وتلاًيس ؛ رمبا ٔأهون ؿىل دعبٔ 

متاًاػا نػٌل ل  هٔأنين ل ٔأجس رسًطا يش مينه ل ٔأجس رسًطا ل يندػ  ًهػشا اًـػاؾ

 .ٔأند  ٔأان ل

لس اكن دهة ا ًل وا ي  نامتء حيػال ه حللًوئم اطي  ل يشـصون أٔ ًو

ه ؿػاش دهػة ل يندػ ٌَـػاؾ؛ ًلػس ل حلًلصتةه ل يندػون إ يشءه ل يشـصون 

 .ًـ ته ألتسية هش واكنال 
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اًفتاة اًيت ًعاـا كتػوِت  هش  ؛اًتاذجة هاجص ن ؾ الٓ  حلًعحؽ سؤاعِ 

ٓ ؿَهيا  تـػصفني  ٔلنػمِ  هناِل ن ػاِل تىػشتنيوأٔ  همتاًاا مِ اـ اْلتَفً  ن اُل و ه رائمِ تب

 ن يتـااػي اـػمِ أٔ تـصفني كتوة  نالِ بٔ فًىاا ظيحة جًساه  ههنا ًيتال ساذجةأٔ 

 دامئًا.اصيضةه اصيضة  نمِ أٔ و ِل ونةه ؿىل أٔ  ُارتةد  نمِ أٔ ازيؽ ؿىل 

ل اطيػ  ؿػانوا انػهه ًلػس إ اًوسواس اًلهصي   ؾزيزيت اػصض ل يفهمػه 

 .ضسيليتهه اًعمبٔنينة   يً إ ضـة اا ميى  اًوضول أٔ ؾ   تحح  هاجص اكنال

اويةه ٔلن هػشا اًـػاؾ اضػعصبه دامئًػا يًضا ٌَهأٔ ا يسفـ ن شـور اروف إ 

ة وكَقه ل ميى  اًتـايش ثشـور اروف اؽ هشا اًـاؾ ارػائ  هُّ ضف حاةل تبَ 

 .واـضعصب دامئًا

 هنػاهحيحو  ل هنػمأٔ  يلياػا رمغ هؿائَهتػا اػ  كػرتابًال دفـها اا هو اروف

 هتامسػَد  اًيت هتَيسحلٕ  هش حَ أٔ  اكنال تطسيلة تثق وجـَها ؾام سهاتـأٔ  ا  وهو

 جـَهػا ااػ هػو اًعمبٔنينػة ؾ  اًحح ه و شهواته رضاءإ  ضف لإ  يفىص ؾ ًشاٍب 

 .ؾاا رحي حىتهه ت وتثق ِلهول ثشرٍص  تتشخ 

 حػػامتءالا ٔأو اًطػػحاره تندػػاتًػػو  حػػىت ٔأن نعمػػن ميىػػ  ارػػوف حب ػػة

 .وذائفة وحيسة هاجص ؿاشال هىشا ؛اًتااة اًتهام ذَ 

 :كاًال يوم تتشهصي 

 ؿػىل يتفق اًـاؾ نأٔ  ٔأشـص نتؼارهاو  تبٔهة حاةل ضف دامئًا ؿيشأٔ  انأٔ » -

د   ضفو ًفػةهحللُ  ٔأشػـص لو هرسص يأٔ  ضف اًوثوق س تعيؽأٔ  ل يتهٔأذي

 فػور فبٔنتػحة اً اسه ؿىل وثلاًل  محاًل  ٔأهون نأٔ  دشأٔ  اًـالكات

 مَثد   وِاػ هاًتـَػق وأٔ  اًتشػخ  ضف فصاطالٕ  دشأٔ  ؛حلذة شـوري

 دشػأٔ و  هيل ًيتال حالمأٔ  وراء اًتـ  دشأٔ  ؛يوِّ اـس اًتلوط
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 تتَلائية ترصفأٔ  نينأٔ  فصد يب اًؼ  اً اس يصء نوأٔ  ؛حعاهما ا 

 .اًـاؾ ذافأٔ و  دشأٔ  هوؾفوية

ه جػلك ظػصق اًلتػي اـمىنػة هنم دامئًا همػسد حلًلتػيأٔ  شـور هي جصتاَل 

 ؾ  ريتـحميىنم اً ل و هَ  يفهمها ٔأحسف هة نؼصك ؾ  وهجريتـحميىنم اً ل و

ػ تػساهشا حيحم ًىػ  وهمػٌل و  هس تزسامًالهي  ل تطَح ف  هاشاؾصك ـً ضف  ارائ

 .س يؤذي كَحم ٔأشس ٔأذىه اًحساية حدًا سريحي ؾ م

ًىػ   هل مبـجػزةإ  هػشا اذػارض ًػ  يتلػرّي و  هاـت تلدي كااظ واصؾػة

 ؟!نالأٔ ااذا ًو حسثال اــجزة وؾ تتلري 

سػ يعاردان ضف ه  هتػًساأٔ ًػ  نتـػاشف انػه و  هنه يعاردانه إ اؤس  اـايض

سػ ملوت  هضعصاحلتالا تغا   نتـاشفً   هنتئابالاشف  ا  ً  ن  هانن

 .«تًسا ا  اًوسواس اًلهصيأٔ ً  نشف  ه وحسان هبشاشتنا وضـفنا

 

 ظصيلػػة ؾػ  ـصفػػاُل ف ًهػاجصه تحتتػم نأٔ  كػػصرت اـػصة  هػػش اذيػاة ًىػ 

 ًىنػين ههبػا ًتػقِ أٔ  ؾ ؛تزوجػال هنػاأٔ  جامتؾػ الا اًتواضي كؽااو  ؿىل ضفحاهتا

 هظوية ًفرتة ؾاا اتتـس اطي اًشاب هشا هظارق ؿىل زفافها حفي حرضت

 :اًشرطية هتاضفح ؿىل نتخال هىشاه ًٔلتس دامئًا ًيحل  ؿاد ًلس هنـم

 اًوسػػواس اػػ  تـػػاشفأٔ  ؾ ألدويػػةه ثتػػخة ساسػػو اًو  اػػ  تـػػاشفأٔ  ؾ»

 دواء ذػػري وحػػس  اذػػة ؛اذػػة ثتػػخة اًوسػػواس اػػ  تـافيػػال هحلًـػػزةل

 اًػصوح في ػا يػصد اذػة نتػانيةهالٕ  اذيػاة وكمي اـاين ْس أٔ  اذة وؿالجه

 حنياه ًز ا اا ن اأٔ  ويشهصان يؤنس اذة وزهسانه ظفوًت ا ىلإ  ت ا يـود اًلائحةه

 «خبري ًز ا اا
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 اكنػال زفافهػاه حفػي ضف هػاجص ؿَهيػا اكنال اًيت اذاةل وض  س تعؽأٔ  ؾ

 .وتلين وتصكص تحتتم اًعفةه تش حه

 مت يػػاُل  مكو  ههورفضػػ ؿانػػس  ًعاـػػا ًشػػرص يحتتػػم حػػني اًلػػسر نػػهإ 

 نأٔ  دشػياُل  ًىنػين هؿَهيػا اًتحيػة ًلػاءحلٕ  ألكي ؿىل هاٌَحؼة تغ اشارنهتا

 .دوفها حليلة ا  هصوحلً  اـ ا تلضهيا اكنال ٔل م ذاهصهتا ؾيسأُ 

 ضف لإ  اًطػػسق هبػشا تتتػػااةؿػػىل شػفتهيا ا رىأٔ  ؾ هاكًعفػة حلًػػا اكنػال

 .اٌَية تغ

 

 وكػسم تتغ اًعصيلةه اًفتاة  هش ز رة اـوت رفظ ًلس ههاجص تنتحص ؾ

 واقٍ  ذػري واذػة هؾزيػزيت   اذػة ًهػا كػسم ؤأاتؽه ٔأمجي هو اااًلسر  ًها

 ه ٕانػهواًصهحػة ٌَرػوف اــػاهس اــػل هو اذة واذزنه اًتـاسة ا  وحامٍ 

 .ؾزيزيت   اًعمبٔنينة

 اػ  واضػعصب ذػائ  ٔلنه ؾااه نثرًيا خيتَ  ل اطي ظارق ؿاد ًلس

ػا دااػا واػا هحلذػة واضػعصاهبٌل دػوفهٌل ايواهجػ نأٔ  اكصر هاًـاؾ ـً  يلػسر ًػ  ا

 .ؿَهيٌل اروف

 هاًفَتػػفة تمكػػ  ه ػػاه و هػػاجص حيػػاة ضف ألمجػػي اٍاايػػة اكنػػال هىػػشا

 .حبمٌل اًـاؾ افهزا تـضهٌل ظمئ وا اًـاؾ ا  اضعصحلن رسطان

 .اذة وشـور ًصوؿة و  هاذة
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 ٓ  م متػص تعصيلػة ازجعػةه متػص الٔ ن أل م! إ     ؾزيزيت ًو تـَمػني كتػوة أ

 م تتَخ وتضؽ اـواد اذاركػة الٔ هىشا ػَال  انا؛ اويه تتَخ ه يوم جزءً 

اًػيت اكنػال تػسايهتا  هفصيسةه اـشيـة اـشػهورة ااه  افصوحة ضف حياةالٔ ؿىل 

 هحللػال ه يشء ممىػ و  هػهصت جفبٔة تعصيلة قصيحػة كااضة؛ساس الٔ ا  

 ٔأيًضا.بٔة مث وضف ذروة جناهحا ادتفال جف

 ػََػاُل و نتحػار تـػس ذػ  ادتفاهئػاه الاهنػا ضػاحدة رسػاةل أٔ ن ال ٔأػػ  

اــمػورة ًٔلاػصاض  هبشا حىت يػوم ن ػال ضف رحػة تػسرية ـتتشػف  ااؤانً 

حيامن رٔأيهتاه اكنػال جتَػس ضف  ضسق ؾيينّ أُ سىنسريةه ؾ الٕ  مبحافؼةاً فت ية 

يل  سَ بٔندػف هؾاػاحػس ألظحػاء أٔ  تػبًٔاُل ف جًسا ضف حسيلة اـتتشف ه  تـيسٍ  ره ٍ 

ضف  تػهيلتسى  اًفتاة اًيت ًعاـا اكنال ا اًل  يه فصيسة اـهسيه اكناليهه  هناأٔ 

 واًثحات.اًلوة 

 شػهصهاأٔ  هاػصاض نفتػ يةالٔ ضػعصاحلت و الا تػحـظضاجهتا إ اًتلصيص يؤنس 

 .واضعصاب حاد ضف اطاهصة هاًواكؽ ؾ الانفطال ه الانفطام هنو ااًحار 

ي رسػص أٔ يػساع حلٕ ضػعصاحلت نفيػي الا تػغاضعصاب واحس ا  تػني 

مػص حلع تفتاة ضف انتط   زفا هاصاض اً فت يةالٔ تتشف  مب  ـُ تطػاب جػلك اً

 ؟!هشا

اكنػال تصتػسي  هااػا اكرتتػاُل ه حاًوال يوهما اًتحسث اـها ًـَها تتشهصين

 ضػواءأٔ ىل إ هنا ؿىل وشم ارػصوج أٔ نٌل ًو  هنيلة ومجيةأٔ سرتة تيضاء كطريةه 

 هرضالٔ جتَس ؿىل  هاًشـص اـفصود تعصيلة رائـةػافص و الٔ تعالء اًشاشةه 

ٓ ة ضػلرية ُدايػضف يػسوا و هذنالٔ تضػؽ سػٌلؿات  ت ؼػص ٌَتػٌلء وؿػىل  ه ػةاتب

 .االّلها ؿالاات اًصضا



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصلَّاألخري

ٖٖ8 
 

 !«حاع؟ هي  فصيسةه» -

 اًخرشػه ْسػ أٔ و  فضػيأٔ  نفتػها تصى هاتـاًية هوـادهتا ااهامتاً  ًوجودي صـِ تُ  ؾ

 ..ألش ياء ثتطأٔ  هاًصد ضف حىت اًتـايل

 !«حايل؟ هي » -

 .اــتادة ثترصيهتا

 لو طػسقيُ  ل نػهإ  هرىأٔ  ممػا اػصاًرا حػشرتم ًلس هفصيس   خبري انأٔ » -

  .يخأٔ    ؾلي يت توؾحه

 .يه اًتخة ضف ه هشا هاَـونة ةااصأٔ  واصكزوجة 

ه اػا  ان حللػاُل وأٔ  هوتػصنتين الد ِاػنػال أٔ  هرجوكأٔ  هنين ضـيفةأٔ ل تلي 

ن تىػون نتػزةه أٔ بٔهيس ل تـػصف اـػل ًىنم وحلًت هس تعيؽ ُتليله   رجيأٔ 

 . ضورة ازيفة

دتػػم أٔ  هُتليػػق ه يشء ًلػػس اسػػ تعـاُل  هنثػػرًيا   فصيػػس ًلػػس ُتمَػػاُل 

ي أٔ  هضػػححال اكـصحػػاض اًـػػامأٔ ذػػرية الٔ  يم أٔ حصػػيح ضف  هًيتػػال ؿػػاهصة

ًىػ  ؾ يىػ  ادػنس تػسافؽ  هرسص يلشف شػهوته ؿػىل جتػسي مث يصحػي

 هؿاتػة نفصػ نثػرًيا ًضػاليلأُ  اُل ن و  هَهصوب ا  اذليلةٌ منا اكن إ  هادنس

 .ضسكين جس حالًّ أٔ ًىنين ؾ 

ٓ ًلس  ٓ ًلػس  هن شفايئ اػ  اضػعصاحلت اً ػوم اتػ تحيةأٔ  اناُل أ ن أٔ انػال أ

ًى   هضف حيايت اكاتَهت يةص ه رسط تلمُّ حاًوال  هاذياة ل ت اسخين   فصيس

 ..«ها ًـ يت! ها هاكنال ًـ يت

 :هتاايدُ  ؿانلال

 «..يَيتمج    يأٔ اهس هفصيسة   يأٔ هسا» -
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 :زصدال مث هاتـجصفة نؼصة وكهتا يلد إ  نؼصْت 

 ريػسأٔ  نػينأٔ  ارػسم ذػ ُت أٔ  ًلػس ؟!ه ػا ىلإ  حلصدػول ع ْسح  اَ » -

 ..اًوكال ًحضؽ وحسي ادَوس

رمغ اًزحػام ه ػا ضف  هان دامئًػا ضػورة ذادؿػةأٔ  هان دامئًػا وحػسيأٔ  وحسي!

 .«كَي فصاغ يختَـين

 

 :جَت هتا ضف اؾتسًال

ٓ  س يسايت يخهأٔ » -  .اـهسي فصيسة انأٔ  جمكه هاًل أٔ  هديتسا نتايتأ

ىل ه ا ؾػ  إ ئ ا ج ن ا أٔ يلال  ؛حَلت ا اًيوم ؾ  اذياةه حَلت ا اًيوم ْلتَفة

ٓ تَػػيس ذػػواء إ ظصيػػق ذسؿػػة   هاكن اًـلػػاب واًشػػلاء ألتػػسي مَثد واػػ  ه دموأ

 ألرض.

ٓ رض تـس ذَق الٔ مبطري كس تنددبٔوا اـالئىة   :دمأ

َ وَ  ْفِتُس ِفهيَايُ   اَ  اهيَ فِ  ـَيُ جتَْ أَ كَاًُوا ﴿ ﴾اءَ اَ اصِّ  مُ فِ تْ ي
32
 

ٓ ًلس اكنال اذياة كدي ذَق  ى ـػاذا رتُ فػ هدم اتػ تلص ٌَهػسوء واًتػىي ةأ

 ؟ءة ؾ س ذَق أٓدماً حو  تتغاـالئىة  تنددبٔوا

هنػػم إ  هظػػالقلٕ دعػػص اًنئ ػػات اذيػػة ؿػػىل اأٔ ن اًخرشػػ مه أٔ ضف اذليلػػة 

شػس اًنئ ػات أٔ   حن ؛ةادارحا  اًعيور  ها  اًـلاربه دعص ا  ألفاؾ أٔ 

يةه اًػصذل ضف إ ه ا ميى  ٌَجميؽ ارتساء كناع اًتلوى وهو ل يفىػص ف  هدعورة

ع ه  وهػػو يىػػ ُّ  ٔأاااػػم متثيػػي اًوفػػاء واًطػػسقًشػػرٍص اػػا ه ػػا ميىػػ  و 

 .اذياة وهش  يهه ا همحط وات تلص اًىشب وارساعه و َشور اصنياه 

                                                           
ٖٕ
 .ٖٓالقرآن الكرٌم: سورة البقرة, منتصؾ اآلٌة  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصلَّاألخري

ٖٗٓ 
 

ضيفت ا اًيوم يه  هرسال رساةل ٌَـاؾوإ زصت ؿىل اًؼهور أٔ ضيفت ا اًيوم 

 .ان فصيسة اـهسيه أٔ انأٔ 

نتػان والٕ  هواـػوت واً ػاس وزوجػة ٔأيب يموأٔ يب أٔ   هصَ ٔأان أٔ ا دف  زسًّ أٔ  ل

 .ؿام يىص  ازيؽ ثشلكٍ 

ًلػس اسػ تعاؾال زوجػة  هضف كايػة ارعػورة شيئًااًيوم ٔلكول ًمك  جئاُل 

مثػة ًىػ   هاػص يحػسو اتفهًػا ٌَػحـظالٔ جنحة حيايت ادىػًصاه أٔ يب ُتعمي وكعؽ أٔ 

كوى اااه حىت ؾ ساا أٔ  دصه ًىنين ن اُل َحـظ الٓ كاس ية ٌ  تطححش ياء كس أٔ 

 هؿىل اـ اضةأٔ ه يشء ممى ه اؾتَيال  ًلس حللاُل  ؛ٔأستتؿيخ ؾ أٔ قصق 

ه  نّ أٔ  ٔأنػَس ًىنػين ؾ  ؛ضهتا وحسيدواس تعـال اًفوز ضف ه اــارك اًيت 

تيػامن اكن  هؾػزايئه ن ػال نتػزة اػامأٔ ارعوات اكنال تسافؽ الانتلام    تغ

 .ؾلًل يفىص دامئًا ضف كتَهم وَشب دااهئم

اً رحػة  ختتػئبل سػ تار إ ؿالاية اػا يه والٕ دتية والٔ ساط اًفنية ألو ن إ 

ل ٌَػدى  إ وساط ل تتػـ  الٔ  تغن إ  هه ًترف  هجَها وختَفها وانهتازيهتاذَف

نػرث أٔ ي  ػٌلت ػ مه دِ صدِ ووجست ُاػ هازيؽ ًلس ؿاَشُت  ألرض؛نرث ا  أٔ 

ػػً ػػاس جناسػػة ودِ ا اه هػػصً نػػرثمه ؾُ مه أٔ اًرشػػف اذػػسي  ؾػػ  ي دِ صدِ ُاػػو ةه تد

ل ادػػنس والاحنػػالله ًلػػس إ اطيػػ  يتحػػسثون ؾػػ  اذصيػػة ل يـصفػػون ؾاػػا و 

تػساذَها  ختػةوسػاط الٔ  تػغن ه أٔ وانتشػفال  هاًى ػري واًى ػري ؿػاَشُت 

 .ؾىس اا تؼهص

ًشػػهصة وحل هفػنر اً ػاسأٔ حػػالم و أٔ حػىت  هحلـػال ميىنػم َشاء ه يشء

مث يهتمػون  هضػ ام ويتػ سون ًهػاالٔ ميىنم اًفوز جلك يشءه ه ا يطػ ـون 

 يهتمون َا  خيصج ؾ  اًلعيؽ حلًُىفص.ا  
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ًلػس ادتفػال  هحن  ضف زا  اًـهػص واصؿػارة هاءواًهص حن  ضف زا  اـتخ 

حنػػ  ضف زاػػ  اً فػػاق  هؾػػزايئأٔ اً فػػاق    هذػػالقالٔ واػػنرم  واـحػػاد اًلػػمي 

ن أٔ تػس  ل اهوْلادؿًػ ان تىون انافلً أٔ تس  دصار اذياة لجي اس  أٔ   ه زفِ واًىشب

نػػال اـمػػّي أٔ ًتطػػحح ًتػػ ُ ه دػػوة يوسػػ ه امحػػي ه اذلػػس واًلػػي اكٕ تىػػون 

تًسا اػ  أٔ  ت جوً   هو ظية اًلَةأٔ  اداال زصحيً  ا ااتسً أٔ  ت جوَ  ف هواًفصيس

 .انئس اًخرش

ه  نئية وحلهال وحػزي هه ا ه يشء رااديّ  هل تؤانوا توردية اذياة

ل يشء  هحلًػػزواي ٔأشػػ حههنػػم إ  هانؼػػصوا ٌَ ػػاس هؿػػىلالٔ انؼػػصوا ٌَـػػاؾ اػػ  

ختعػوا ٔأؾػٌلرمه تػبًٔ   هنػمأٔ ااىون نٌل ًػو  هل يشء يـ هيمه اتـحون هيثريمه

 ؿام!

نػمت أٔ ه نفتػهاصتحة ؾ توص ا  تَلػاء اـكري و  ؼمة اـ اًسٌلت كري  هش ه 

ضف  ا  تىػون هم ػساً ًىػ  هيػ هفضػيأٔ  س تعيؽ اًتحسث ثشلكٍ أٔ نين أٔ تـصفون 

 ُارتي؟! ضف ؿاؾٍ  هي  تىون سو ًّ ه ؿاؾ فوضوي

 .ل درااا تشويليةإ  هون اا حيسث اا أٔ رى وأٔ  ههص  فَتفة اذياةأٔ ان أٔ 

  مث يصحػػي ضػػيسيفػػرتس  هن اـػػوت يفىػػص تبأننيػػةإ ـػػاذا ذَػػق ػ اـػػوت؟ 

 «..فاضي ونواضي !لملٓ ا  اًشلاء واًتـة وا ااتراًك ذَفه ازيسً  ههبسوء

 

 :زصدالو ًتٌلءٕاىل ا نؼصت فصيسةه مث وكفاْل 

 اًطػػمال اػػ  اذمكػػة اػػا اًطػػمال؟ هػػشا ه ـػػاذا هُتػػسث اهيدػػ» -

 ؾ هت لػػشين ؾ نػػالأٔ و  هيىفػػ  مبػػا وتبٔـػػاُل  تـػػشتاُل  ًلػػس اًعويػػي؟

 !تًساأٔ  ؾطيمأٔ  ً  كتمأُ و  يخأٔ  يل سؿِ أٔ  هاًوحي ا  ت تشَين
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 !تًساأٔ ؾطيم أٔ ين ا  ًـ يت ًو  اؾف هحت  ًا

 !تًساأٔ ؾطيم أٔ ًو   كَياًل يتوك   دع ؾلًل هحت  ًا

ػ  الٔ ًلك  اواحسً  اؾعين ا رً أٔ  هحت  ًا ؾطػيم أٔ ش ياء اًيت حػسثال اـػ  ًو

 ..«تًساأٔ ؾطيم أٔ ً   هتًساأٔ ؾطيم أٔ ً   هتًساأٔ 

 

 :ركديت ا  يب اتىالأٔ  مث هاين اكرتتاْل 

 نلشينأٔ  نلشينهأٔ  يبه اًفتم حياوًون هنمإ  هحويل رامهأٔ  نينإ  هزساج» -

 خبح ه يحتتمون هنمإ  هنلشينأٔ  زساج ينها يلرتتون هنمإ  هزساج  

 اًىهصحلئيػػةه اًطػػواؾق اـشػػارطه هتػػنننياً  يػػسومأٔ  ضف حيمَػػون

ػ  اًصجػػي هػػشا تـػػسأٔ  تـػػسمههأٔ  زساج  اتتتػػااته تطػػسق ل يصهاًرشػ

 !الاتتتااة ش ه ذَ  نياحلً أٔ  خيف  نهإ  هاًعيحة

سػػ ي ضونينه سيتػػَرون  هتـػػسمه ؾػػينه سػػ يـشتونينوأٔ نلػػشين أٔ زساج 

 س !

 ؟!تـاشف   زساجأٔ ا ؾ مَ وجتاوزت ه يشءه ًِ  هلال ه يشءًلس حل

رىه أٔ حس اػا أٔ تـسمه ؾينه س يـشتونين ًو  يطسق أٔ تـسمه ؾينه أٔ زساج 

 !ًتـشتينفنر تتحس الٔ ن أٔ حس أٔ ً  يفهم 

زساج   ين اامه حيمي  اكن ًلس كتَوا فصيسه ًلس كتَوا اَ  هنلشينأٔ زساج 

 ..«نلشينوأٔ تـاىل  هان ُاتـحة وااىةأٔ 
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 :اكٔلظفال تلين ويه روضال مث هؾاا تـيًسا دفـتين

 واًٌل راح اًٌل فيه ينص انن تـسأٔ  ضف فىص ..اًزحام وسط ات » -

 ..واكن ضار

 ..س يي ؤأتـس كاتة ٔأتـس ..ًيي و ومشس وحبص اوج ورا

 ..انن ٔأتـس ا  زاان يصجؽ ..اًهادي ذ ه ويفضي اـايض ينس

 وػصب اذػي ٕانػه فػاهص ..جدػوت اػش واطهػصى اًحيوت وسط ات 

 ..اهلم وينس

 ..س يي ؤأتـس كاتة ٔأتـس ..وًيي ومشس وحبص اوج ورا

 ..«انن ٔأتـس ا  زاان يصجؽ ..اًهادي ذ ه ويفضي اـايض ينس

 

هػا فهيػاه ٔأراذػرية اًػيت الٔ هنػا اـػصة أٔ ؾػصف أٔ حاول اٌَحاق هباه ن ػال أٔ ؾ 

فػػ  ف ًفصيػػسة؛ة نػػرث ضػػسكًا وانعليػػالٔ اٍاايػػة يه  تػػغحلًنتػػ حة يل اكنػػال و

د أٔ ؾؼمي  ظفوٍهتا وصت جبصحٍ  ن تىػون أٔ ص ؿىل حياهتا فامي تـسه اػ  اًعحيـػ  ث

دراك واًػػوؾ  ضف زاػػ  الٕ هنايػػة  هػػواػػصاض اًـلَيػػة واً فتػػ ية الٔ اتتشػػف  

 وادهي.اًتعحية 

دػصىه أٔ ٌَتـااي اـها ا  نؼصة و  هنتي ة ًفهم اطات ٕال الانفطام اا هو

ل إ اػػا هػػو  -صيفػػات واـطػػعَحات اً فتػػ يةؾػػ  ه اًتـ اوتـيػػسً -الانفطػػام 

َ أٔ جياد ظصيلة لٕ ّلاوةل  ن اتػبةٔل أٔ ظات ٌػتبٔهيػس َ مبا ٌ صُ دصى ٌَتـااي اؽ اذياةه ً

 ؾ .ًيتال رسطية نٌل نسد  هادتالفها اؽ اذياة يه اتبةٔل ؿااة
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ؾػ   ال تـويًضػإ ي اـها اا هػو سِّ اا ذَق رسطيات ومهية واًتـااي ادِ أٔ 

اان واًثلة اـفلػودة الٔ و رمبا ًىتة شـور أٔ هئاه اَفصاكات ؾ يت تعؽ اً اس 

ضػػاتة هبػػشا الاضػػعصاب الٕ ىػػون تن أٔ سػػتدـس أٔ ضف اًتـااػػي اػػؽ اً ػػاسه ول 

ا.نتي ة ًشـور اًلصتة واًوحسة  ـً  ا

س تعؽ وض  وفهم اػا أٔ ؾ  هس تعؽ تفتري اا حسث ًفصيسة   ؾزيزيتأٔ ؾ 

اػام أٔ شػـص حلًـجػز حيػااًن ن فبٔ هتاه اػام اضػعصاحلأٔ شػـص حلًـجػز أٔ  ه ن ػاُل هتـاني

ن ن ػا ل نتػ تعيؽ إ هػشا ل يىفػ  دطوًضػا ًىػ  ًىن ا نشـص هبػمه  هحدائ اأٔ 

 .حصيح اًتـحري ؾ  شـوران هبم ثشلكٍ 

 

ضػػـة اػػ  أٔ تػػي اكن اطػػريها  هيًضػػاأٔ ي حػػال ؾ تنتحػػص فصيػػسة أٔ ؿػػىل 

ه تػني ٕادراكدراك و اًػال الٕ يه تهتاوى تني اًوؾ  واد ػونه تػني  الانتحار؛

 ًٔلتس.وستدل  هىشا  هممزكة يه واتهئةاًواكؽ وارياله 
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 .  ؾزيزيتهىشا ػ ناُل انهتي  ه يشءه  هانهتال اٌَـحة

يب  تـػس اتطػاعِ  سـ  وسط ه هشا ٌَحفاظ ؿىل ؿالكػيت تػمِ أٔ ن ال 

تتطػَني يب  نػمِ أٔ ضسق وكهتا أُ ؾ ؛ ذري تفصيسة كدي ؿامالٔ ا  ً سن ًية ًلايئ 

 نػػمِ أٔ ضػػسق أُ ؾ  هيل شػػتياكمِ حلين ٔأذ ِتػػؾ ػػساا  ضػػسق  ٌلتػػمِ أُ ؾ  ه  اػػصمي

ين نتتػشهصي  ل ًزػالِ  نػمِ أٔ ضسق أُ ؾ  هَحني الفصيت واتاّليت ًلتوة قياتمتع 

 .  اصمي

ضػسق أُ ؾ  هاكن ه يشء ات تحيي   اصمي هاص ؾودت ا ات تحييأٔ اكن 

ٔأن ل إ اػػغ أٔ ان ل وأٔ  هقياتػػمِ  قفػػص عِ أٔ ن أٔ تـػػس ه هػػشا تـػػودي  وتعَحػػني 

 نػمِ لٔ ه يشءه  عِ  ٔأن ٔأقفػصل إ اػغ أٔ ل  هة واًوجػؽحىت اًتـػ عِ  ٔأقفص

ي أٔ ضف  ًل  اٌَوم ؿَيػمِ أُ ن أٔ ثتط حىت ا  وأٔ ؾؼم أٔ  هؾؼم ا  اذزنأٔ ن اِل 

 .حسث تـس قياتم اىصو 

ن نىػون أٔ  ظَحالِ ؾ ساا  ًىنين ؿاتختمِ  هاباًليؿىل ه هشا  ؿاتحمِ أٔ ؾ 

هيػ   ؟!ؾشػق سػواكِ أٔ ان اطي ؾ وأٔ ضسكاء   اصمي أٔ ىي  نىون ف  ؛ضسكاءأٔ 

 ؟!ارييتوأٔ ان اطي جـَتم ضف كَي اَىيت وأٔ ضسكاء   اصمي أٔ نىون 

ن اذيػػاة توكفػػال فلػػط تػػني أٔ ومك مت يػػال ًػػو  حدحتػػمِ أٔ ل تـػػصفني مك  نػػمِ إ 

 نػالِ أٔ ن ػاِل  هاػان واـتػ تلص واًػوظ    اػصميالٔ  نػالِ أٔ دامئًػا  ن الِ  هذراؾيمِ 

 !ًـاؾا  ا اَ بٔي

ن نىػون أٔ ؿػىل  لتػمِ واف  هاػ  جسيػس لػسكِ ٔأفيك ل  ؿىل ظَحمِ  وافلتمِ 

ول يتػ تعيؽ  ضسكاء رًغا ؾ  كَي اطي اكن يتـػشب وهػو يتػمؽ ضػوتمِ أٔ 

 .اـانلته جسٌلت اذة
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 شػيئًا خيفػ اكن ضػوتم  هضف ً ػسن وكهتا ؾ  سخة اسػ تلصاركِ  سبًٔتمِ 

ػيس  هل اذػةاكنػال ؤكهنػا تتتػوّ  ضف اًتـحري ؾػ  اشػاؾصكِ  ظصيلتمِ  هاا ًو

نػرث أٔ ّلعمػة  نمِ أٔ  شـصُت  ؛ ًىنينعِ ؿىل دل ًلس اؾتسُت ه ا  ؿاداتمِ  هشا

 يندفِ.مما 

ْسػػؽ أٔ  ن ػػاُل و  هجػػي اًتتػػوقأٔ ه ػػاك ضف ً ػػسن اػػ   نػػمِ أٔ تلػػوًني  ن ػػالِ 

ن اِل تتحػسثني اـػ  اػ  داذػي قصفػة اًـ ايػة  ؤكنمِ  هقصيحة حوع ضوااتً أٔ 

تتحػسثني  حياان ن ػالِ ؛ أٔ فنريوأٔ ا  ػ وين  وخسصِت  نشتالِ ًعاـا و  هاـصنزة

تـحػة اُ  نػمِ أٔ فتلػوًني  هؾٌل حيػسث سبٔعِ أٔ  ن اُل و  هاتـة ذافالٍ  اـ  تطوٍت 

ؾ يعمن كَي دطوًضا  ه  اصمي ح ًعصيلتمِ ٔأرتَ ؾ  ه ًىنينق فلطا  اًتتوّ 

 .رسال ضور ذاضة تمِ إ  رفضالِ تـساا 

 هاالثتػػمِ ه ًـػػاب ظفوًتػػمِ أٔ  ؛اا يل قصيحػػةتصسػػَياكنػػال اًهػػسا  اًػػيت 

نلعػؽ اًوضػي تيننػا ت فػرتة اجػاءحىت  ؛فهم ه هشاأٔ ؾ و هاـسرس ية دواتمِ أٔ 

وكهتػا احػرتام  اكن ؿػًلد ه و ي اتطال انمِ أٔ س حوع اكاي دون أٔ  صد اَ  هتال سخة

 اًشرطػية ي ضػفحتمِ ٔأدذػو أٔ  تطػي تػمِ أٔ ن ل أٔ مهها أٔ اًيت اكنال  َشوظمِ 

 .ين ؿَيمِ يلتَاكن اًلَق  ؿىل فيت حوكه ًى 

 !نشورات اً ـ مب  تفاجبٔ لٔ  هحىت يوم كصرت اٍدصد ؿىل َشوظمِ 

ٓ ان وأٔ صمي ُتارتني اًّسظان ؿام اكاي   ا   يـػؿ! ؿػام اكاػي ؾ خيعػص دػص َاػأ

ؿام اكاي جتاهػسي  ًتىػوين  هاًشرطية ؿىل فيت حوك تحايل اتاتـة ضفحتمِ 

 ًتحل ؿام اكاي تصسَني اًهسا  اًلصيحة  هتيامن اًّسظان يفتم تمِ  هاايمأٔ خبري 

 !ؿاًلة ضف ذاهصيت ًٔلتس
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ه يبأٔ توجود  ُت وتفاجبٔ  هسريةسىنٕاىل الٕ فوًرا  حىت اجتهاُل  ن ؾصفاُل إ اا 

 !ةزحَ اص اَ الٔ  وتسا

ٓ ن أٔ ا زفػ؟ اػا ؿالكتػه تػمِ حياا تتاءًاُل  ؤكنػه رٔأى  هين حػىت ادتفػ رأ

 .اـوت   اصمي

اػا ْسـتػه اكن ل و  هيب تمِ أٔ ًها ٔلؾصف اا ؿالكة  توسَاُل و ٔليم  ذهحاُل 

تـػصفني    نـػم ن ػالِ  ؟!ن زواجنا ات تحييأٔ هي ن اِل حلًا تـصفني  ؛يطسق

 "اـه ػسس ؿػسيلاصمي يوس  "وتختاظة  ٔلنمِ ه ن زواجنا ات تحييإ اصمي 

ذات اشػػس  اًعفػػة اًطػػلريةوتختػػاظة  نػػمِ لٔ  هرجػػي ألؾػػٌلل اـتػػ يح ّ 

 ثالثػةسواا كدي  ُتسثال ٕاىلاًيت اًيت اكنال تطححة اًت يسة ازية  س  وات

ؤلنين   اصمي اج  اًلفري اطي واػا  هضف فيال يوس  اـه سس اؿااً  وؾرشي 

اـػصٔأة  هنين اج  سواا   اػصميلٔ  هنه رحيأٔ  انتشفالِ ا  ن سا حىت  ؿسِت  نإ 

ى اًلفري ص تيمِ أٔ ودؿه أٔ اطي  دوكِ أٔ ٔلنين  هيّسق اجااو  اًيت اقتطما واصكِ 

نلػاذ حياتػه اػ  اـػوت إ ظحػاء الٔ  د نته تـساا اس تعاع واطي كرّي  وزوجتهه

تس نػة كػري د نتػه و   ازي ْسٍ حلاطي ؿاش حياته  كِ ٔأدو نين لٔ  إليسزهتساء 

هػصوحًل اػ   رؿايتػهوافلػوا ؿػىل  هفلػصاء سػوىههل ؾ يىونػوا أٔ حىت  هضَيةالٔ 

 .اًفلص واـشةلد 

 !ضسكاءأٔ  سوىن ل نىون أٔ  رفضالِ ا ط هتـصفني ه هشا ن الِ 
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ه ًيتػال اػسينيت هػش  ه ًيتػال اػسينيت هش  ؛ًلاهصةٕاىل ا ؿسُت يوهما 

 ..هشا ًيس ؿاـ ه ضسكايئأٔ هؤلء ًيتوا 

 !؟ؿانلهاوأٔ حب  ؾ  سواا أٔ هي ؛ اكنال ضسايت هحرية

يم! أٔ  هه اكنػالٔأاجتا  حنوها مبشاؾص الاج   تغ اـصٔأة اًيت ًعاـا شـصُت 

 !ااهماأٔ اكنال تني ذراؾ    اصمي تحح  ؾين تيامن ن ال 

د  ل ذهحاُل إ تصك حفة أٔ ؾ  هل حبثًا ؾاا ل ذهحاُل إ  تصك انانً أٔ ؾ   شػاُل وفت

 ؟!هي  اس تعاؾال فـي هشا ؛ت ارصصَ جهَ  هناأٔ  حىت ؾصفاُل  هؾاا

االنػػه ضف وأٔ اـه ػػسس  يوسػػ  نأٔ سػػىنسرية لٔنتشػػ  ٕاىل الٕ  ؿػػسُت  

 .حس ل ؿالكة هبشا اًشرص ضف ارصأٔ ل و هسويّسا

 

انػش  اندَػاْل و  هدػصى   اػصميأٔ اكن روايػة  رواية اا حسث تـػس وفاتػمِ 

 كػو ًّ  ضػواتً  ْسـػاُل  هاكنػال ؾلػارب اًتػاؿة تشػري ٌَثاًثػة جفػًصا؛ ٔأ م مختة

 :م  ثوم تلولأٔ  ه اكنالكسمي ـش عٍ 

 «اٌَلاء زد كساران تـساا ؾَ أٔ جتمـ ا  رمبا»

سػعح  ه اػ ؿػىلالٔ اكن اػ   ه تيا  ازنل يوس تانيا اؾ يى  اًطوت ضادرً 

 ..تاتـال اـشهس ا  تـيسف  هاًـلار

 هنياًلػساحافيػة  هتػيظ كطػريأٔ  تصتسي فت تاانً  هاكنال يوس تانيا اًـجوز

هنػا فتػاة ضف أٔ تلػين ويه تػصكص نػٌل ًػو  هر ض اًتػنداظ  ذانأٔ تامتيي ؿىل 

تتحػصك ضف  اًحاًيػههة حة جسيسةه تػصكص هصاكطػات تلط ؿاًلةي ات اًـرش 

 .اصييكالٔ  NBAػ تفتيات ؾصوض دوري اً ٔأش حه هاـنن خبفة ودلل



 ؤسلنَّينتهيَّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ٖٗ9 
 

ػػاُل والاهتػػا ضف اًػػصكص ظصيلاػػ  روؿػػة  ااهمػػا أٔ ػهػػص أٔ ن ل أٔ  نػػسااج حاًو

م  ثػػوم تىػػصر وأٔ  هاػػ  اًتػػور اكرتتػػاْل ًىاػػا فبٔفتػػس ؿاـهػػا اطي ضػػ ـتهه 

ؿػىل  نياًلساتسنسن اـها ويه حافية و  «كساران..أٔ جتمـ ا  رمبا»تطوهتا اًلوي 

 ..اًتور تني اذياة واـوت

 «رمبا جتمـ ا ٔأكساران..»

 :نسااجالاترصخ يوس تانيا ا  فصط 

 ..«ٔأكساران جتمـ ا رمبا» -

 ضػسرها شتػ ـ هػواء نتػمة هولالٔ  تعيفهػا اًتٌلء اساؾحة ضف تحسأٔ  اًشمس

 دػػصىأٔ  هػػواء نتػػمة اًهػػشه اًتػػور ؿػػىل تػػصكص ويه تػػوتصي اػػ   سوهُتػػ

 :ترصخ واًـجوز

 «تـتاء ذَلنا تبٔيسي ا اا» -

 ٌوَزَػ  هاـػوت حيػ  ًٔلاػام اًتػلوط تػني تامتيػيو  هكػوي تطػوت تصدد

 : ثوم مأٔ  اؽ جسيس ا  تصددو  هاذياة حي 

 «تـتاء ذَلنا تبٔيسي ا اا» -

 ًهااشػػـإ  وكػػال حػػان هايػػس ضف تػػ ي ارةواً  هنػػرثأٔ  عصةحلًتػػ ي تحػػسأٔ  اًشػػمس

 واًل ػاء اًػصكص هشػ حاهبم ىلإ  اًـ ػائز يـيػس اًصكصف هاًهسوء هبشا ًالحتفال

ٓ  نوع ا  اؾتشار  ..اذياة كتوة  ؾ دصأ

 «تـتاء ذَلنا تبٔيسي ا اا» -

 ة:ئكا اامًلٔ  تلرتب هتضحم هٌَزَ تامتيي 

 «ذاص   اًصوؿة كاية ضف ه ا ا  اـشهس» -

 !واـوت اذياة تني هناأٔ  تسرك ل ؤكهنا اًهواء اؽ تامتيي ه ويهيش تس ءاًهوا
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 ..اًلسرة ؿىل اً عق فلسُت  ًثوانٍ  هاشهوًل  وكفاُل  ًثوانٍ 

 !اًـجوز كس سلعال ا  اًعاتق اًتاتؽف

 !اجسً  تـيسٍ  هرض ا  تـيسحللٔ  اًـجوز كس ارتعماْل 

هنا تتـمس هتا اكنال وكٔ ظصيلا   ه ل ٔأؿؿه ًى و ؾ  كري كطسأٔ ؾ  كطس 

 .ادالة هتا اكنال تساؾة اـوت واذياة ضف لظصيلا   هاًتلوط

 

دةل والٔ اص هشا اًيوم ٔأثلي ا  خصص اوضوع ؿىل ضسريه اًتحليلات 

حس يـصفها أٔ  ٔأن ل ؤأكَة اًؼ  هكارب ه اأٔ ًها  فَيسسينه تفِ ش ياء ؾ أٔ  ها 

 زاٍ  تـيس.فَلس هاجصت انش  هو يتشهصها ضف روااأٔ 

واطي اكن مبثاتة اًوظ  وألهي  هت ه ا اؽ زوهجاجاء يوس تانيا اًيت

 ًتَحق ته.حىت رحَال  ذعنرث ا  أٔ ًهاه ؾ تتحمي قياته 

 

وىل الٔ ٌَمصة و  هًية ٔأاس ه فسذَاُل اـزنلؾت اء مبزًنهاحللوضتين أٔ ًعاـا 

مه اا أٔ ًى   ؛ه يشء ضف اننهه ه يشء انؼم ورائؽ هل جسيسو هوحسي

 انكص.مه اا يمكي هشا ازال هأٔ ا ضف اـنن ًيس حارضً 

قياب ذصىهتا  هاـنن نئية وحلهال جـيقياب روح يوس تانيا 

 .ألش ياء ادااسة تـَ  حاةل حساد جـيوهسوهئا 

 ه اهفون اادصاا هاـعحخ هاًّسيص هاـىتحة هرجاء اـزنلأٔ جتوًال ضف 

د وركة و  ن ؿَهيا خبٍط ؾصيظة اعوي  «زساج سلصاط :ج  كَياىل إ » ُاسود
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 :فتحهتا ه مثضف انين تطَحاُل 
 هافػرتايض هاضػع اؾ  ؿاؾ ضف حن  هتحسو نٌل ًيتال ألش ياء هزساج ؾزيزي»

 رسطيته ؾىس اكناؿً  يصتسي ااند  وه هاًلري نوا  يـصف ٔأحس ل هنرتنالالٕ  تـاؾ هش حأٔ 

 .واطارؾهتم اطايص اصااء الاتة ا  فزؿًا ٔأشس هشا هفجؽاُ  هشاو  هاذليلية

 حواء ػ ذَق فَلس هنشع اد ة هُتمَ اها ـا اذة ًول هخسيفة يةوار  اذياة

ٓ  ةوحش ًتؤانس  .اً ـمي ضف دمأ

 اًػيت اــػارك شػسأٔ   هػشو  هدامئًا نالأٔ  تىون ل نأٔ  ٕاىل ويسفـم جي ك اًـاؾ نإ 

 م.وؾفويت تتَلائيتم نالأٔ  لإ  تى  ل رجوكفبٔ  هحياتم ضف هجهاتواسوف 

- نتحػارالا رساةل ضاحة ٕاند ؛ اذليلة تلدي ولحا ًى  هنثرًيا ؿَيم ٔأظيي ً 

 ؾو هسواا تـاين اكنال ا ٌَل اًوحسة وأٔ  هنزاايةالا ا  يـاين ارسًط  يى  ؾ - ٌلته وا 

 هدهػة يـػاين اكن اػ ٌَل اناًفلػس وؾلػسة ادػالة واًػال اًلصتػة اػ  يـاين ارسًط  يى 

 وًيتػال هبٔنينػةواًعم واًشػل  ٌَثلػة وفلػساهنا اًلهصي وسواسها رمغ هاجص ًيتالو 

 وذَق رانو اواًح نفطامالا ا  تـاين هناأٔ  ألوىل اٌَحؼة انش ٔأؾصف ن اُل  اًيت فصيسة

 .افرتاضيني ٔأشزاص

 ًػ أٔ  صوػم هؤلء ه ًى  هنفت ية اضعصاحلت ا  يـانونتـتاء و  هؤلء ه

 ًيتػال اًنرثػة اتػ حلًا ع كَال ؛جيًسا ويـصفونه مبصضهم يـرتفون فهم هٌَحياة فصضة

 اطي  ضف اًنرثة هاً فت ية واـطحات اـتتشفيات داذي اً فت يني اـصىض ؿسد ضف

 ٌَمػػصىض اتتشػػف  نػػ أٔ  ارصػػ" حػسمهأٔ  كػػال نػػٌل هيـصفونػػه لو اصضػػهم يػسرهون ل

 ."اًـاؾ ضف اً فت يني

 فهم اذسي  ؿىل كادري  دااوا ازف هاام ًيس اًصساةل ضاحة نأٔ  ٔأؾصف ن ال

 هوغوًضػػا مصتًػا ٔأنػرثمه اكن نتحػػارًال رسػص ٔأكػصب ؛نتحػػارالا ؾػ  دعػوتني ٔأتـػس

 اً ػاس نػرثأٔ  نوإ  هابٔسػاته ؾ  حبياء يتحسث اكن اطي اًوحيس هو اًصساةل ضاحة

ً  ٔأنرثمه مه ٔأوجاؾهم ؾ  َحسي ٌ اجت حً   .كريمه ؾ  لةواش أأـ
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 اًتليالٔأن  تـس هسىنسريةالٕ  ا  ؾودتم يوم اـ  ذريالٔ  حسيثم تتشهص ل نالأٔ 

 واًتفىػري اًفػصاغ نأٔ  تشػـص نػمأٔ  كَػال يوهمػا هويةظػ حبػ  رحػة تـػس ضسفة مبصمي

 اضػادكً  ن ػال ًىنػم ههبػا  تتفػود  اًيت اًسٌلت تت توؾة ل ُلوًرا ن الو  هس يلتغ

 ضف اػا ه تىتػة وجـَتػم هاذاسوب ع فتحال تـساا اىتي ؿىل رتنتمف هجًسا

 اطي اـَػ  ُتػشف نأٔ  ونتػيال نالأٔ  اس تبٔذنال حىت ٕاًيم ؿسُت  نإ  واا ذاظصكه

 .اًصساةل ه تغفي نتخال

 دُت ر أٔ  هسػيئة نيػيت تى  ؾ اطي تشـص تهه اًفصاغ هشا ٔأكتي هي  اصاًرا فىصُت 

 نأٔ  ٔأؾػػصف ن ػػالو  هاـػػوت ؾػػ  تـيػػًسا اًتفىػػري ضف اًطػػلري رٔأسػػم ٔأشػػلي نأٔ  فلػػط

 اًفصضػة وانتؼػصت هاًصسػاةل تػغ ظحـػال طع اػ غه ويـػانون تـتػاء ٔأضسكائم

 .ؾاا حىت تتبًٔين ؾ ًىنم ماهضاح نمأٔ  تتشهص ًـغ ؿَيم ًـصضها اـ اس حة

ػا وحػسث هتػساذغ اًفػصاغ ًلتػي اـ اس حة اًفصضة انتؼصت ـً  نأٔ  تـػس هػشا زسي

 سػفيأٔ  اًوركػة وتصهال اًفصضة انهتزته فاًحاب تلَق نأٔ  اةواـشؤ  اذفة ًية نتيال

 .توكـال مما ٔأنرث وحسث هاٌَـحة ًتحسأٔ  اًعاوةل

 هينتحػصوا ؾ ذع واػؽ هانػم نػرثأٔ  يـانون  اَ  اذياة ضف نأٔ  ت فتم رٔأياَل  ًلس

 وحػزانً  تـاسػة نػرثأٔ  هػو اػا تصى جـغأٔ  نأٔ  اـمه اًتـااي ضف فَتفيت اكنال وه ا

 ًتػال نمأٔ  تسرك ًـغ هانم وتـاسة سوداوية نرثأٔ  هو اا تصى جـغأٔ  نأٔ  هانم

 .تةوكٓ  تـاسة اً اس نرثأٔ 

 هو اًصساةل ضاحة هألساس ا  ل وجود ل رسص زساج   اًصساةل ضاحة

 .تين   واذزن غاًفصا

 اًفصاغ نأٔ  تشهص هجسيسة تساية نلعة يه اٍااية نأٔ  دامئًا تشهص ًى  هلةاش اذياة

 واواهجػة جتػاوز ؿػىل كادر فبٔنال حيًا داال واا نمأٔ  تشهص هولالٔ  نتانالٕ  ؿسو هو

ٓ  ارسًط  تى  الف هاام نتزة ًتال ناله أٔ اذياة  .يش مم ل ادصً أ

 واًضػحم واًحنء اًتحسث ميىنم اام  اَ  ألمه هحياتم ضف اطي  ؿسد وم ل

 يمص اأأو  هحياتم ضف حللته اا وم ل هاؾتحارات وأٔ  تنًي  يأٔ  دون اـه واد ون
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 رضاءحلٕ  اعاًة ًتال نالفبٔ  هنفتم ؾ  حلًصضاء نالأٔ  ًتشـص حللته اا مهالٔ ؛ اً اس

 سػـادحلٕ  عاًةاُ  ه ًىنماًـاؾ سـادحلٕ  عاًةاُ  ًتالو  هنفتم تصيض نأٔ  اـهم هاًـاؾ

 .نفتم

 ٔأن لإ  يت تحق ل اًـاؾ هشا هجبسية اـه اًتـااي يت تحق ل اًـاؾ هشا هينافهم

 تصيػس نػٌل اـم ويتـااي نفتم ا  نرثأٔ  محيح ا  جتس حىت هاطادك تو  نفتم ةُت

 تػلطتُ  اذػة ضف تنًيػ  يأٔ  هاظحيـيًّػ تىػون نأٔ  يـين اذة ؛هو يصيس نٌل ل نالأٔ 

 .طته  فلسوتُ  تهحصا 

 ضف انم يلرتب نأٔ  اـهم انمه س يلرتب حدًا نهلٔ  هاـوت ا  كرتابوالا  كوإ 

 .نفتم ؾ  حلًصضاء ضف تشـص اطي اًوكال

 اا ونامتن  كإ  هورقحتم اشاؾصك ودف   كإ  ؛واتِم  هاذصم دنسنه هاركص

 ضف ادسيػة  هػش ه يتػ تحق ل فاًـػاؾ هاًـاؾ ا  اخسص هاًـاؾ ا  اخسصهه ت تشـص

 هتلػادر ل ًىػ  هاام فصًدا تى  ل هواًتعحيني ٌَتافهني اّسح اًـاؾه اـه اًتـااي

 .اام واخسص ك  تي

 نينأٔ  ع كولأٔ  نأٔ  دُت ر أٔ  طع اٍاايةه ؿىل وشىالأٔ  كس حيايت ذؼات نأٔ  شـصأٔ 

 «.تين   جًسا حدمه أٔ حدمأٔ 

 

 .اًفصح ا  حاةل اتتتااة اؽ اذزن ا  حاةلو جىياُل  هتطَحاُل 

 هاًعمبٔنينة ْص هاًىُ  هاذةه لمالٓ  هاناًفلس هن اُل ٔأشـص هبا اتضارتة اشاؾص

 ..اٌَـحة هواـوت هاذياة هاروف
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 :فوناادصاا زر ؾ  كري كطس ضلعاُل 

 ..س يسايته أٓنتايته ساَديت»

"اا تبٔيسي ا ذَلنا م  ثوم حلزة اًشهرية أٔ اًت تار تـساا ددهتا  لَ ُأسسِ وها كس 

 ".تـتاء

حلًا  ؛هنم تغ اًسٌلتذهاأٔ وضف  هوانرصف اذضور هومث  م أٔ دصجال 

نفية جبـي  هاا في ا أٔسوأٔ دصاج حلٕ ًى  اذياة نفية ه اًتـاسة تتغؾ نوص 

اذياة نفية تتحويي ه ه شس ددثًا واىًصا ا  ٕاتَيس اٌَـنيأٔ االئىة اًصمحة 

 .ىل ذؼات تـيتة وحزي ةإ ذؼات اًفصح واًتـادة 

 َض ِص اًشلاء فُ و  هظًىن ا وصان حلٔلتي هًوانالٔ اًصاادي س يس ه ٕاند 

ٓ  ونـميٍ  ىل ه ا ـتاعٍ إ ًىن ا جئ ا  هؿَي ا  تغ هضف اد ة  دص تـساا تصن اأ

ن أٔ ن ا ن ان وؾصفنا اـل أٔ ًول  هاًتـيتة ؾ توص اـ ا اـالاح وتغاًهشاشة 

ويصجت  كَحم ا   هويتبٔؾ كَحم ا  اريحة وارشلن هتحيك اصارة اًفلسان

 .تًساأٔ ذياة اا ن ا تـتاء ًول كتوة ا هاذزن واًوحسة

ًو  ينهتي   هينهتي  اًحؤس ًو  هىل ه ا كس انهتي  حفَ اإ  هاًتادة اًىصام

 .ًو  ينهتي  كدح وسوداوية اًـاؾ هسيدل  اذزن وستدل  اـبٔساة هاًـاؾ

ٓ  ىل اٌَلاء ضف اوؿسٍ إ ػ ف  هكي كتوة وجفاءً أٔ ن يىون أٔ اي أٔ ؿىل  هدصأ

 ..«وداؿًا
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َّاخلامتة
الٓنه وكس انهتي ا ا  نتاتة هش  اًصواية اًيت اس هتَىاْل جزًءا هحرًيا ِايّنِ 

ضف نتاجهتاه ٕاند هشا اًـمي ؾ يى  ًيرصج هبشا اًطسق ًول تضحيات 

 وت ازلت وتلرّيات هحرية حسثاْل ضف حيايت اًشرطية.

لس ؿاهستمك دامئًا ٔأن ٔأهون واكـيًّا ضف  ه اا ٌَواكـية مث    ٔأضسكاءه ًو

ٔأنتحه؛ ًلس ؿاَشُت واكرتتاُل ا  ٔأكَة اًشرطيات اـشهورة ه اه ويؤسفين 

ة ٔأش ياء كصرُت  ٔأنين ؾ ٔأنتة اذليلة اكاةه وؾ ٔأض  ه اًتفاضييه وثَمد

حشفها ضف اٌَحؼات ألذريةه ًيس ٔلنين جدان ٔأو حفاًػا ؿىل اًّّسِيَةه ًى  

ة ٔأش ياء حليلية همٌل ح اًو ا اًىتاتة ؾاا يحل  اًلؿ ؤلن تختاظٍة شسيسة ثَمد

 ؿاجًزا ؾ  وض  اًطورة اكاة.

ٔأكطس ٔأنين  اًصوايئ؛نمتمك ضف اـلساة ٔأن هشا اًـمي ذارج ٕاظار اً لس 

ً  ٔأكدي اً لس ضف ٔأي كطةه ًو  ٔأكدي اًتـَيق ؿىل ٔأي رد فـي ذاص 

تبٔتعال ورسطيات اًصواية؛ ٔلنه ًيس ا  حق ٔأي رسص اً لس ٔأو اًتـَيق 

ت رسٍص أٓدص اا دام ًيس ضف اوكفهه اا دام ًيس هو؛ ًى  ؿىل ترصفا

 وحلًتبٔهيس ًمك حق اً لس ألديب ضف اًّسده واًسٌلته وألًفاظه ٕاخ.
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ؿىل ه حاله ً  ٔأؾتشر ًمك ؾ  كتوة ألحساثه فبأن ِلصد راٍو حاول 

وض  اًطورة تعصيلته اراضةه ًو  ٔأؾتشر ٔأيًضا ؾ  اطهص ت اًيت لَحاْل 

س ضف ذاهصتمكه وألنني اطي جتسد ضف كَوجمك؛ ً  ٔأؾتشر ٔلنين ا َمكه ِا  جسي

ا.رٔأيهتتبٔـاُل وتـشتاُل ؤأان ٔأنلي اًطورة نٌل 

رمبا حن  مجـًيا ضف حاجة ًيـتشر ً ا اًلسر ؾ  اا رٔأي ا وشاهسان  ضف رتيؽ 

 معصانه حن  ضف حاجة لؾتشاٍر ا  اًلسر ؾ  كتوة تغ أل م.

 

 رمبا! ..ةه رمبا ضف اوؿٍس أٔكي كتوةٕاىل اٌَلاءه واكًـاد

 وداؿًا..
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َّاإلهداء
 

 ٕاىل فتاة اٌَيي اًيت كاًال يل:

ًو ن اُل وجسُت اذُة واًصضا واًعمبٔنينة ضف َا  مُه حويل اػا وضػـاُل »    

دػة ٔأتػًساه واػا ره ػاُل وتـػاُل جتػسي  جتسي ؿىل ظػاوةل اـُفاوضػات اـادي

 «حتة اًعَة.

 اًصواية ؤأكول ِع: ُأهسي ٕاًيِم هش 

ًو وجسُت اذُة واًتـادة وألاػان اػا احرتفػاُل اًىتاتػة اػ  ألسػاس؛     

 .ه ِاندا يخيؽ ٔأَؾّز اا ميغ   ؾزيزيت
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َّالفهرس
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