
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 زواًة

هْة ؿة رَ اِز ؿىل كَ  صاءتج  

 

 

 

اكثحة:ٌَ  

ميان ؾحاشلٕ هوز ا  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .هْة ؿة رَ اِز جصاءت ؿىل كَ   :اًصواًة امس

ف  .هوز إلميان ؾحاش  :ةاملًؤ

 .اًاكثحة اخلًساء ؾحاش اًشِاة  :ةًًلو  مصاحـة

 .مِيا ماليخ:اًلالف ميثطم

 .اًاكثحة اخلًساء ؾحاش اًشِاة  :قَثًس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

: ُساءالٕ   

 ٕاىل ٔبًُل س يسي و مطسز كويت.

  اًشِاة. ٕاىل ثؤبم زويح وكَيب وذكاثَ اًياتضة ٕاىل ٔبديت اًاكثحة ذًساء ؾحاش

 .ُشٍ يتًزوابُٔسهيم  ،ٔبحس ل ميَىون ٕاىل اشلٍنٕاىل اًـني اًيت زؾخين حدا، 

 .من ٌشجـين ذامئا ، ٕاىل كِّ اس خثٌاءٕاىل ٔبضسكايئ تسون 

ة احلَات.  ىل هفيس اًيت حاكتس وثطازغ مصازتإ   وسوذاًو

 من  حيحون ومل ًبٔثوا. يف اهخؼازالاهخؼاز  ن ؿىل ملاؿس ٕاىل من جيَسون الٓ 

 

  ٌلءنك حبجم اًس  حدِ ب  

 ايسً ردصا و س َ  يل متْ ذُ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
  وزويح َيِب  كعـة من كَ ىَل ا

ًشرص همم يف حِاثم ٌس خلصق فلط  سِال ُياك ؿىل ثطل اًواهجة اًثاهَة نيت ٔبػنُّ ٔبن  إلُساء س َىون

، ًىن ؾيسما تسٔبث اًىذاتة مل ٔبخس اًيشء اشلي ًـرب مع ا جيول يف َحويِف فبٔحِاان حَّت  اًلكٌلث ل ٌلٍث ضؽ كَ ت

 .صوْف ًصمب ا ثَخلي ٔبزواحٌا وثخجسس ؿىل شاكة حُ  ،إلوسان  حق  ويِف ثُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 كسازُ سُا الأ حْ وَ 

َ  ىل حِر ليا إ ف ت ـطِ ثَ    ـلْ ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

: امللسمة  

 

 

ِلري ف ًبئت يشء  ، ًىن كسس خلميامل َات احل حتسج مـيا وحنن وسري يف مساز  اموزُياك بٔ  ن  ٔبؤمن بٔ 

رضل اًيشء ادلَي  مهيسّ  ،ًسًيابٔ ما اكن تني  هيسم ك   ،ما تيٌُاٍ يف س يني هيسم ك   ،حلؼةحِاثيا يف 

 .اهعفئ َ جفبٔتمن تـَس ًىٌ   هَمتس مٌَ اًيوز مش خـي ضوء ثيَ اشلي اكن مِ 

لري ذوزانؤمن تبٔن اًلسز بٔ  ا تبٔن احلَات كاس َة خس   ٔبًضا ؤمنبٔ  وان سازِ مَ  ًَـة ذوزٍ يف حِاثيا ًو

َ  ًن ًخلري سُذلري ويَُ  ميَيا حَف ك من ؤمن تبٔن  بٔ  ، نٌلمبصازت اًلِوت اًسوذاءت ومص   نٌل ون وؿسٍ، ٔبه

 ًيا .سِ ما تبًْٔ  َحـرث ك  ً اخلًصف ًبئت جفبٔت مومس  ن تبٔن  ؤمِ ب  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 .... ُاثفم ٍصن ، ذازلذازل -

ُ  نِ مَ  -  .ي اي جنالء ؟خطِ امل

 .... صاٍث ت مَ تم ؿس   اث طَتثم مُساء ا سىصثري ّن  إ  ،املىذة زمق -

 .؟ ٔبحِهباُي 

 .امابذلين ه  بٔ ذربهيا بٔ  ي ؿَهيا وزذّ  -

ا مُساء( ًوبٔ  -  ....مُساء  بٓوسةهـم ، )ضوث زكِق ٍصذُّ ٕاّن 

 .... ُال س َست جنالءبٔ  -

 .وذ ؟وحُ س ذازل مَ س َِّ اً ُي 

 .خاتةو ل ٌس خعَؽ الٕ  نٌس خحم الٓ َ موحوذ ًىٌ   ظحـا، -

 .اثطَت يف وكت كري مٌاسة ًلس ،اؾفو  -

 .؟هل  ، فلس ٔبوكين تيلي اًالكمل ؿاذي ًوىن مارا حًصسٍن مٌَ -

 .... مساء غزلًَ احامت تبٔن   تَلَبٔ ن بٔ  فلط زذثمح، مح بٔ  -

 .! ولسال اًوكت مدىصا ؿىل الاحامتغ ُو ًـصف ُشا ظحـا، -

ا جنالء اكهت ثلاز من مُساء هثا تـسم مدالت فَو ؿاذ س يواثسىصثريت ذازل مٌش  ابؾخحاُز ، اكهت حتّسِ

ا حترتم ذازل نثريا، كاظـت رشوذُا مث سبٍٔهتا : هتا ًىَّن   ًِا ألمص ًوَّب 

ٓ  ٔبمصُي ًوخس  -  جنالء كَلتبٔ ، و اًلكٌلث ثخَـمث تني شفذهيا مُساء كاٍهتال شىصا  لَ تَ ؟ٔبتَِّ  دصب

 .تـطحَة اًِاثف

 .)اكن ُشا ضوث ذازل كاذما من اذلام( مارا ُياك اي جنالء ملارا اثطَت ؟ -



 

 

 .؟ ٔبمص بٓدص ُياك؟ ٔبم  ثطالالهت كَق من بٔ ُي  -

 .؟ ظازئ ٔبو احامتغ را اكن ُياك معيإ ل اي جنالء ٔبجساءل فلط  -

 .! حَّت  ل ثًىس الاحامتغموؿس  س مـمن ثبٔنِّ بٔ حًصس  تفلط اكهيه ل  -

- .... 

 .!اي ظل -

 ثطالالسايم ثسخة  فعوز وسُت ًلس

كِا ذازل تشزاؾََ و ُو مياسهحا، ًىن  جنالء مل حىن مبزاح ؟ )ظو   اي جنالءُىشا  مذوحصت تِ هْ بٔ ملارا  -

   حِِّس ٌَضحم(.

 .! اي ذازل حيريينما يشء ُياك ًىن ، اخس   ، َّبريان َّبريبٔ  ،ل ًست مذوحصت -

 .؟  ُو ما -

 .؟ هت ابًحُتبٔ  و تم مُساءثخطي ملارا ٔبان ٕاىل حّسِ ُشٍ اٌَ حؼة مل ٔبس خوؾة  -

 اًرشنةفي ك ماكن ًخطَون ؿىل ضاحة ف ؾٍززيت يامعَ  ظحَـة ثـصفنئبهِْت  يه سىصثريت و -

 .اي حدَخيتؾٌل ٍىون انكطا ٔبو يربون املسٍص مبا خس  من خسًس ًًك ٌسبًٍٔو 

 .ًست يف اًـمي هت ابًحُت وًىن اي ذازل الٓن بٔ  -

كاًِا و ُو )ل ثسذًل اًشىوك اىل زٔبسم  ثخطي يب نبٔ  ؾصف ًىن ُشا معَِا فيشء ؿاذيبٔ  -

ا هكح  .(اوٌك ملساؾحهتاٌسمح ؿىل شـُص

ذ ل ًُست  - ِّئاذاذَِا  يف ن  كَيب ًلول يل بٔ  زاتخ ًِابٔ ًىٌين ل  شىوكجمص  ؿل بٔ ل  ثضمص شُئا سُ

 مصٔبتاان بٔ  من اًـني و اي حدَيب ترصبٔ ِاان اًلَة ح بٔ  ؟ تسانٌل حزمع بٔ ًوُست جمصذ شىوك  ؟ ملارا

 املسٍص. سىصثريت حىوناًيت  ألهواغ ثطل ًساء دطوضااً  حِي ؿلبٔ و 



 

 

 و كال مهتىٌِّل : مس خفزت ؿاًَ ة ةحضىذازل  َِِِ ٔبظَقُِِ  -

 .م ؟حدحخُ ا بأ ِشَ بًِٔ  ؟ ًِشٍ ازلزخةًساء دعرياث اً ُي  -

 : ونزثَ جنالء تشزاؾِا و يه ثضحم 

 .حلكم جبسًةبٔ ان بٔ  ل ثضحىين - 

حسِك من ِت وَ هْ ، بٔ َرعف كَيبس   حسبٔ ل  ٔبن فلط، ثبٔنسي من يشء واحس ،اي جنالءًضا بٔ ان بٔ  و -

رتت    .صشَِ ؽ ؿىل ؾَ ٌسىٌَ ًو

 ؟. ا اي ذازلس  الكمم ٍصحيين خل ثسزي مك ٔبن   َت ٔبهْ  -

 اذبٔ  ا،مبٔ  ،اببٔ  ، ٔبان ٔبؾخربكهتتـس ظل ًوخس بٔ يف ُشا ازلهَا  حسٌ بأ  ًُس زلي   فبأن س يسي ٔبه مثـصف 

 ابًًس حة يل. يشء كُّ  َت ضسًلا ٔبهْ ا، دذبٔ 

 .يف حِايت وء اشلي ٌشؽُّ ض  اً حِايت وذهَاي وًضا بٔ  ِت هْ بٔ  و ؾصف اي حدَخيتبٔ  -

 .! وسُتًلس ٍو بٔ  -

 .؟ مارا ُياك -

 مٌش ساؾخني.دذم وفاء بٔ ًزايزثيا اًَوم كمخين  ُطل بٔ ًبئتسوف  -

 ..فاؾخشزي هلم ؾيّنِ ..، احامتغ زلي  ، فىٌل ثـَمني حِس ًوىن ل اس خعَؽ زؤٍهتم -

ٓ سوف   .يت مذبٔدصب

 .حامتغ ؟الاًلاء إ ل جس خعَؽ بٔ  ؟ ملارا ذازل -

 ًخوكِؽ رشانة تًٌَا. من ٔبخي ًلايئ ٕاجنَرتامن  اًوفس كاذمف ،اي حدَخيت اخس   ِمٌ َ مُ ه  إ ل  -

 اي حدَيب. ل حتحين ٔبن ٔبم مٔلهم ثـصف  مـي ن حىون ُيابٔ ًس ز بٔ  ًىيّنِ ، ُاااابٔ  -



 

 

 .ثلويل ُشا اي جنالء ل -

 .... اي ذازل لِلةاحل ا ّن  إ  -

شا اًيشء  تـضيا حنة َت يه ل ثسزك ٔبهين ٔبان ؤبهْ  ،امن تني ًسهي ذشثمبٔ ين ه  كٔ  فِيي جشـصين ُو

 .سااًخبٔكل مـَ ٔبتس خعَؽ ٔبضحح ًخـحين نثريا ل بٔ 

 ًِشا اًسخة اي حدَخيت يمسٌ هلم ، و سل فلط ٔلهين الاجن اًوحِ -

ايت ل ومع  يت ملارا خس  يف حريت من ٔبمٍص ذامئا  ًدساءل سايمحَّت حفِس.  هلم تاجنح زمغ اهين -

ي ملارا حيححًين ا نثريا وملصتة مٌ   شـص حبهبابٔ  و جتَة يل اًِسااي ذامئا يه فلط معيت وفاء ؟اي ٔبّمِ

 ٌشـص مبا ٔبكول ضل. ٔبضحح  اتًٌاحَّت  اي ذازل ؟ ُي زٔبًت  ،فرتت وحزوزوان ك  

 و ل ًـصف شُئا.زال ضلريا ٍ ل حصهََ، ُوبٔ  -

كرسا زمبا و حزوحذم بٔ مَّنم  مقت َّبعفم اًسخة و ينه  بٔ  ونًـخلسزت ٌل شُئا  ذرٍببٔ ن بٔ ل ٔبًزس  -

 .مواضل ؟بٔ ٔلخي ايج مٌم اكن  سوًفىصوهين ٔبن  سخة 

 و ٔبشاز ًِا و ُو ًلول :جنالء  وكول ُشا اثهَة كِ ايإ  -

 .خٍة سَ  ٔبيُّ  ل ًـلدَ احد   حدحيا تـضيابٔ  تِ هْ بٔ  ان وبٔ 

 و يه حتين زٔبسِا(.الكهما )كاًت  ؾصف ُشا اي ذازلبٔ  -

 .نالٓ  رُةبٔ  و ؿىل جعي سبٔزثسي مالثيس احامتغ همم وزلي   ان ثبٔدصث نثريا ؿىل اًـميبٔ  -

 ، مث  اس خسزك كائال :مسحة و رُة ،ظحؽ ؿىل حدََّنا اكًـاذت كدٍك حٌوهة

 .خاُزا اظـامظَيب بٔ ، عحخامل يف جنالء ل ثخـيب هفسم  -



 

 

ُي  ىىِة و َ ٔبً ةل ًوخس فِاشلي  ازحٔبك اخلحسن جىثري من ، بٔ كوم إبؿساذٍ ابًحُتبٔ ل سوف  -

 ٔبو حهتمين ًِشا ٔبضحح ًُزال و حنَال ٔبظـم اجَّنا ٔبالك حصَ ا ين له  ن ثلوم إبُاهيت وثلول بٔ م بٔ ٔلمِّ حًصس 

حخ و   ٔبشلال املزنل.تبٔهين ل ٔبفلَ يف اًع 

ا حة خس  ظَِّ  ُشٍ دذمبٔ  ، ؿىل فىصتثساؿة س خبئت كدَِمفِيي  مبساؿسيت خلوم وفاءثًىس ٔبًضا س   ل

 .يلنرث من شلِلة بٔ ا ّن  بٔ ٔبشـص  وحتحين

ا.اي حدَخيت حمِ حتُ  ي ٔبًضأبمِّ  و - ا ل ثـصف هَف ثـرّبِ ؾن مشاؾُص  ، ًىَّن 

 ، اهدهبيي ًيَفسِم.ساءً هَخلي مَ ىل اًـمي إ  ُةٔبرن سوف الٓ 

 ؾٍززي. اهددَ ًيفسم ًضابٔ هت بٔ  -

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٌل صت  و ًُي سوهجا بٔ  و مَبٔ  ةِا حىسة كََ  ًـ ؟  مارا سوف ثعحخ اًَوميف زاحت جنالء ثفىص 

خلدَوّنا اكّنحيحو ًشوة اجلََس تَُّنم و  )ُىشا اكهت  نيهتم فلط ًوُس اًوحِس م حلفِسمهو بٔ  متية هلا ًو

 متيّنِ هفسِا ذامئا(.

هيا مسحت ًس ،اًحُت حصش ذق   امللاذٍص، ش َاء ووتُامن اكهت جنالء ثـسُّ الٔ  زياءيف ُشٍ الٔ 

 .ىل اًحاة ًًك ثفذحَوثوهجت إ 

 فذحت اًحاة مصحدا حدَخيت هوزثٌُا يف اًعحخ ًًك جساؿس جنالء ابهصاثت بٔ اكهت ُشٍ وفاء كس 

 .! ؾٍززيت وفاء -

ا فلس اكهخا ٔبنرث من ضسًلذني تي ٔبنرث من ٔبدذني ظحـت  ؿىل وحٌخهيا كدَخني و ؿاهلهتا ؾياكا حاز 

 ؟. الاحلُال جنالء هَف  -

 .؟ تِ ٔبهْ  ان َّبري وبٔ  -

 .اذلس عل َّبري، انبٔ  -

 .اًحُت تُذم ؿىل ٔبحّصٍ من ادلص، نيت ابهخؼازكِ ذذًل بٔ ثفضًل 

 .اي كَيب ُشا ؾصفبٔ  -

َ  ٔبضحح اًـمي ،اتمِ ظَيت قََ ٔبان فلس بٔ  تُشٍ املص  ًىن  -   نثريا. بٔذشِك ميّنِ ً

ٔبان ٔبؾخشز مٌم اي جنالء و ًىن  ضلط اًـمي شسًس ًىن ٔبؿسك ٔبه ين سبٔؾوضم يف ألس حوغ  -

 ؟. ٍن سايمامللدي، بٔ 

  .َ انمئه  إ  -

 ؟. املسزسة ىلإ مل ًشُة بٔ  -



 

 

وكَيب حَّت  ٔبزسهل إ  ٔبؾعَخَ ازلواء وانم مل ًعاوؾين كََالصازثَ مصثفـة حف ،ل - مًصظ  ىل املسزسة ُو

 هبشٍ احلاٌك.

 ، ظل ٌشفَِ و ًـافَِ.حدَيب ، ايوفبٔ  -

، بٔ  و ًومنيسوف ًخـاىف ذالل ًوم بٔ ل ثلَلي  -  ضححت مٌاؾخَ كٍََك ميصط ك فرتتؿىل ٔبنرث حّسٍ

َ حيحم نثريا ه  إ  ٔبثـَمني ،ظحَـي ٔبمصتزنٌك جصذ  ةتاضو الٕ  ًـاين من ُشا ُشا اًش خاء ابزذ اًكُّ ٔبًضا 

 ملارا مل ثبئت ؟. ؟ٍن معيتبٔ  ٌسبًٔينوذامئا ومذـَق فِم 

 .! ةمع   ؾيسما ٔبضححتمك مجَي  -

 كائٍك :حسست ابملسؤوًَة مثطل ومثي ذازل حضىت بٔ   يف ذاذًل اًىثريكري  فلس حدَ و ٔبان بٔ 

 ؟.هبشا اًـمص اًطلري ة ضححت مع  بٔ  يّنِ مك مجَي بٔ  نرببٔ  حـَمتوين -

ا.ًضا ا بٔ ٔبم   و زتوخةً زاك مُ  ٔبن بٔ متّن  اي حدَخيت بٔ  -  ٔله م حٌوهة خس 

ٍك ثشهصث بٔ )ة ًضا ًوُس فلط مع  ا ًسايم بٔ م  ٍىفي ٔبن ٔبهون بٔ  - ُو   فلس ٌل وسُذا اًعحخّن  ًو

 (.بٓدص موضوغٕاىل موضوغ من ذشٌُل احلسًر بٔ 

 ًًك هَحق اًوكت. جية ٔبن ورسغ اي وفاء، -

ا ٔبدوايت فِن  يف  مذبٔدصتل ثلَلي فبئم جسدِلغ  َ  ًناًـمي وـاذهتا ٔبم  تـس  لإ  اًبٔثو ًون الٓن  واطَِ ً

  ساؿاث

-  ٓ م وشلِلذم ل ملارا ٔبمُّ  ؟ ًوخس تًٌَامارا  ضِل اي وفاءبٔ سبأ ًزس ٔبن بٔ ، حصَح وسُت مي رضل،ب

 .؟ ًينحيح 

ذ سوء ثفامه.وضوغامللًست ثفىٍصن يف  - َ  ًوخس سخة، ميىن جمص   ، ل ٔبػنُّ ٔبه



 

 

مارا اكرتفت  يف ذاذًل جساءلذامئا بٔ  همٌل اكن، اًسخة مـصفة اًزس ،ابس متصازو فىص فَِ ظحـا، بٔ  -

 .؟ ًساي من دعبٔ 

 اًسخة ًُس نٌل ثؼيني و ل ؿالكة ضل فَِ. اي جنالء -

 ًىيّنِ ٔبًزس مـصفذَ. -

ا ٔبهَ وخسًوىٌ   ذاًيت تيةذازل لحزوجي ي اكهت حًصس ٔبمِّ املوضوغ ٔبن   - ِت هْ ٔبه م بٔ و حة  حِاثَ  َ اذرُب

وبٔ يه فذات  ل تياث تياث ذاًخَ و اًزواح ل من مٌش وشبٔثَ مل ٌشبٔ  زةكاسواح الٔ  ضس  اكن  حالمَ ُو

 .... ًوىن ألمص لٔبو  طـوتة ابًلة يف ت يمبٔ  وافلت، خَمع  

 ٔبذرًبين .... ًىن مارا اي وفاء ؟و  -

- .... 

ين ًِشٍ ازلزخة اشلي جيـي ٔبم م خةًزس سٌلغ اًس  بٔ  جفبٔت، يتملارا سى   ،هكًلوفاء ٔبزحوك بٔ  -  حىُص

ش ازثحاظي َّبازل و ٔبان ٌم ًس يواث و ًوم  فاكز اًيت ثلذَين ك  ٔبسلط مجَؽ اًدساؤلث والٔ ن ٔبًزس بٔ 

كاين ريت احل وضوغ وابملفىص بٔ  جة ًعّوِ  .اًش خاث حس   ذاذًلجتخاخ ؿازمة  وفوىضو اًخـ 

ىىست وفاء زٔبسِا و ؿالماث احلزن و احلرست ابذً ة ؿىل مالحمِا خََ ا حاًوت اًالكم، مغلمت 

 تحضؽ كٌلث مث  ما ًحثت ٔبن هعلت و كاًت :

ة ،املَت يف حصؾصؾت ٔلهمِ  - ت واخمِ ؿىل سَ  ؿازضت ؟ ُطلبٔ مه  من اًوُس مـصوف جمِوٌك اًًِو  ثشس 

كِين ثسخة ُشا املوضوغ ،ُضـلْت  ؾيسما وضَِا اخلرب ،ِت وذازلهْ بٔ  ثخلدطل جس خعؽ ٔبن مل  فلس ضّسِ

 .اش نثرياي  اً الكم  ىشي ختمِّ بٔ اكهت  فلس يا ؿائٍك مـصوفةه  بٔ دطوضا ًوما، 

مؽ، بٔ  حزهت جنالء و وضؽ ًساٍ  اخشط ن  حاكذ ختيلِا وكٔ  ذاذَِاة ت تلط  حس  اقصوزكت ملَخاُا ابزل 

 .ييلِاؿىل ؾيلِا وابث 

 نخفِا حبيَ ة كائٍك :زت دت وفاء ؿىل 



 

 

 .اي حدَخيتل حتزين  -

 ًلميون كريمه ثسخة ٔبموز وِشٍ. ضححوابٔ  واًياش؟  حزنهَف يل ٔبن ل بٔ  -

حاًوت خاُست ؿسم ٕاددازك، ًىٌ م ٔبرصزث نثريا و ٔبحلحت ؿًل  فل  مـصفة اًسخة ازذِث  تِ هْ بٔ  -

جنالء، حة كَحم اي ل ثـصف ظَِّ  ،سايه ل ثـصفِم حِِّ  ي ضل،مِّ بٔ هٍص  ٔبشبٔ ٔبن ٔبهرسك فبٔذربثم سخة

فإلوسان ًَني مؽ اًوكت  اِا وكذؾع بٔ  ابٔلذري، سوف حتحم وثلذيؽ تم ا ٕارا ؾصفذم ؾن كصةًىَّن  

 مث  اسرتسَت كائٍك : سىذت جنالء

ٕارا نيت نربث و حصؾصؾت يف ما رهيب  ،يمؾصف من مه ٔبيب و بٔ ل بٔ نيت  ٔبان ؟ ٕار ما رهيبًىن  -

ي يل ؾصف ل بٔ صتُت ُياك ح ؟ ًخامذاز الٔ  حَّت  من ٌُل وازلي  و ل ٔبؾصف الامس اشلي ادذازثَ ٔبّمِ

ا جتاَُت املوضوغ، فبٔمٌّ مثَِا زمت فصلت هحسهتا زلاز ألًخام ل  ؾيس سٌلؾِا ٔبوىل رصذايت، ٔبم ٔبّن 

َ وازلً فلط ٔلن   ابٕلؿسام وسان جصيءُي جيوس احلنك ؿىل إ  ميىن ٔبن حىون كس فى صث تبٔمص وِشا،

زا اًخزًل ؾيَ ؟  ؟ ثيشء ل ؿالكة هل فَِ وسانالٕ ملارا ًلاش  كص 

 .؟ ملارا ؟تبٔذالكَ  ل ًلاش و 

تسٔبث ابًحاكء  ؿىل وحٌخهيا املىذزنثني ثيحسزموغ ازل و ِاجسبًٔ واحسا اب او اكهت جسبٔل وفاء وحًصس ح 

 اشلي ًعاملا اكهت ثساًزَ ًًك ل اجلصخ رضل ،تسٔب ابًزًنف ،ذاذَِامن خسًس  يذمِ ب   اؤكن حصهح

َ  اهسمي مٌش سمن من ُول ما مسـخَذِ فُ ثخشهص املايض ًىن رسؿان ما   .ح اجلصخ اشلي ػي ت ٔبه

ا  ومسحت ؿىل زٔبسِا ٕاىل حضَّنا هتا وفاءض   و كاًت ابحللِلة  ٔبذربهتاحبيّوٍ فلس شـصث ابشلهة ٔلّن 

 ًِا تبىٔس و ًوؿة :

ُ وهلف ابًلصة مٌْ ـِم وحنحم خسا ذازل مَ  ؤبان  اي جنالء ٍىفي ٔبيّنِ  -  ٔبًضا وزلًم ساهسكِ ِم ذامئا وو

مل  و نكٔلخِي حدِّ  ى ادلَؽوؿىل ذازل اشلي حتس   ُشٍ حيسسك ؿىل ؿُش خم اًكُّ ، اظفي مجَي خس  

زوحم ادلٍَك فسِم و م ًيَ حد، بٔ ذالكمِ حدم لأ ، ٍىفِم ذازل اشلي بٔ تبٔضطلًحايل ل حبس حم ول 



 

 

تاكئِم ورَ  ميخَىِاحس اًيت ل بٔ  اكهت جنالء  ،حس ًيىص ُشاخسا ول بٔ  ِت فذات رهَةهْ بٔ  و فعيخم احلاذ 

 ثيطت ًِا يف ُسوء.

َ هحش ؾصف سخةفِو مل ٍىن ٍصذين ٔبن بٔ  مل يربين ،املوضوغ ن ؾصفت سخة ادفاء ذازلالٓ  -  ٔبّمِ

ِا يل.و   هُص

 .ًُلًَطي بٔ لََي من اًوكت اً  ٕال  مل ًددلى  معَياىوكي  ذؾَيا وضوغ واملاويس  -

 .؟ثـصفني اي وفاء بٔ  -

 ؟ اي حيب ُياك مارا -

 .ذهُيت هت وذازل كُّ بٔ  ،دت يلتوحوذك، ٔلهِم ٔبنرث من بٔ  ان حمؼوػةبٔ  -

 تطوث زكِق : وفاء وكاًت تدسمتا

 ....تسا ول حتزين بٔ سـَست ٔلخَيا فلط  فىوينسـاذثيا  يه سخة تِ هْ بٔ  -

ُ فلط ًـَق سري سـاذثم  ،ل ًلسم ول ًبٔدصفِو تسا الكم اًياش ل ًفِس بٔ  ٔلن    اًطحَح ِاابجتا

ىسِّ   ... ِت وذازل وسايم اويس ك يشءهْ ز فصحذم بٔ ٍو

 ؟ ٔبم اًحامِا ؟  زسْ جصٔبًم ُي هلوم تعحخ ذخاح مؽ بأ  حق اي وفاء ـمِ مَ  -

ٓ ظحل ٔبم مصكا ابٌَ حم ٔبم؟ ٔبم وزق ؾية   ؟. دصا ب

 .ـَمنيْ نٌل ثَ  خاح املشوي نثرياازلحة فبأن بٔ  ،اي سالم ًيـس  ذخاخا مؽ ألزس -

  .كدي كسوهمم اًعحخ ثرسؿة وىَّنيي ًسا تَس س يدساؿس -

 .؟ٕاىل اًـشاء ُي س َبئت ذازل  -

 ء.ًـشا، ًىن زت ٌل ًبئت تـس ازلًَ احامتغ همم فِو ل -

******** 



 

 

 : ذذي مىذحَ وانذى سىصثريثَ مُساء زياء وضي ذازل املىذةيف ُشٍ الٔ 

 اذت.لِوت اًس  اً ي يل هواب من ؿسِّ بٔ  -

-  ٓ  .؟ٔبس خار ذازل دصٔبوك ُي زلًم ظَة ب

 .؟ ِم اي مُساءمٌْ يشء  َُة ظَ  إبماكينُي  -

 اي ٔبس خار ذازل. ثفضي ظحـا، -

اؿة ٍىون من  ؿىل ُاثفي احملمول ثطالال ،ان مبزنيلثخطًل يب و بٔ  ل - اؿة ىلإ  8اًس   مساءا 5 اًس 

ٔبًزس ٔبن هون يف اًحُت ؾيسما بٔ اًـمي ٔلهين  ٔبي  اثطالث َّبطوض ًزسؾيسما ًًهتيي ذوام معًل ل بٔ 

 ٔبزاتخ فلط.

 حبيق و ثوحص شسًسٍن : ث ؿَََوزذ   و سم ت شفذهيا سىذت مُساء

 .؟ٔبمس  ُي س حخت ضل مشلكة يف اثطايل -

 ؿىل ُشا اًالكم.ِم لط ٔبزذث ٔبن ب ظَـفل مل حيطي يشء  -

ت مُساء  هؼصث ٕاًََ مىسوزت اخلاظص،َّبازل نثريا ِيي اكهت مـجحة ف  ابٕلحصاح ذاذَِا ٔبحس 

، حساش جنالء اكنإ  ا جشم فهياؾيسما  يف حمهّلِ  .ٔبذربثَ ٔبّن 

 مث  ٔبّنت الكهما كائٍك :

اكهت حتفغ )، سبٔؿسُّ ضل اًلِوت نٌل جرشهبا ابًـاذت و بٓثَم هبا يف قضون ذكائق س َسي ك ايمصُ بأ  -

 اًـمي ٌََوم. و ٔبوافِم تربانمج( يص ذازل ءك يش

 ....مُساء  -

ا ـاذت ثلمُص  : اًخفذت و اًس 

 مارا ُياك اي ٔبس خار ذازل ؟ -



 

 

 .ًخفِمم شىصا -

 .اًـفو -

 ًًذؼصين يف كاؿة الاحامتؿاثن اًوفس اثطال لٔ  يِّ ل حصتعَين تبٔ  ،نسوف ٔبذذي الاحامتغ الٓ  -

ن من  ء زلي   ك يشخًّلِ وبٔ  ٔبفصاذ تني حماس حني و مسكلني  6)اكن اًوفس كاذما من ٕاجنَرتا و ًخىو 

وهميسسني و مرشفني ؿىل املرشوغ ًٍصسون ٕاوشاء رشانة مؽ تسل ؾصيب و كس وكؽ الادذَاز ؿىل 

 ًست(.سِ رشنة ذازل و املرشوغ س َسزُّ ٔبموالا نثريت ؿَََ نٌل س َىس حَ ذربت خَ 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وممَوءت يةاملائست مًز   ،مجَال ًحسو يشء ؿساذ اًعـام اكن كُّ من إ  زياء اىهتت وفاء وجنالءيف ُشٍ الٔ 

 و الأظحاِق اًصئُس َ ة. وامللدالث واًفوانَمن املبٔهولث  ما شل  و ظاة جكِّ 

مه .... ُي ذازل كس وضَوااكن بٔ  ،اجلصش ذق  و جفبٔت   ًخّوِ

 ،تياث 4ط وس  ًخَ ٔبمِّ ِو وحِس ف كري اًحياث د مل ٍىن زلًَ بٔ  ذازل ،دذَ سامِة وفاذًةَ و بٔ مُّ بٔ ٔبثت 

نرب  حزوهجا اكرتف بٔ ذازل حِامن ؤكن   ِمٔبمِّ َّنا ٔبًضا مثي ، ٍىُصوفاء ؿسا جنالء نبل حيحن  هن  مجَـِ

ًـصف  متطل كَحا مجَال مساملا ذافئا حية ادلَؽ ول جنالء اكهت ،ثرسوزصحدت هبم فذذَوا  ،رهة

 ؟. حسٔبي  بٔ ٍص ىْ هَف ٍَ 

 تَحاكة :الم اًس   ًلوابٔ 

 .مساء اًوزذ -

ِمجنالء مصحدة هبم ابتدسامة ؾًصضة من اًلَة ًىن  ث ؿَهيم زذ   ؿاثسة ؤكّنم كاذمني  اكهت وحُو

 .ملبمٔت و ًُس مزنل اجَّنم

اح ًنكاحدَحايت هَف ح ،اًحُت تلسومنك رشق بٔ  - ة و ثـامَِم ؟ )اكهت جنالء ثخسط هلم نفوف اًص 

 عف مفا ؾِسث كري رضل(.مبيهتيى ألذة و اٌَُّ 

 .حنن َّبري ضل، شىصا -

اٌك،ثفضَوا اذذَوا   .يف اخلازح ؟ الٔك فاجلوُّ حازٌّ كدي ؾطريا ابزذا ُي جرشتون  ٕاىل اًط 

 مبخَُّق(. )كَنك ل ذاؾي شلضل، سوف هًذؼص الٔ  -

 كائٍك : ِيٍ جنالء ؿىل مَ  ثْت ، بأ وتلظٍص ، هحلس ثـايل، ٍهيا تيؼصتن ًيؼصن إ خَس

ـوذ ٕاىل اًحُت  سوف همم زلًَ احامتغفِو ذازل ًن ًبئت  ن  لٔ  ابلٔكيا اًحسء ىٌ مي  - حياول ٔبن ٍَّنََ ًو

 ثرسؿة َمساًء.

 



 

 

 هؼصن ٕاٍهيا هؼصت اسذزاء و هعلت ألم كائٍك :

 .تسابٔ  هييبٔ فِو ل  اتيمو ٕازاحذنك ٔبهت  خيٌك من بٔ ل  اك ًـميهَس ل ًبئت فِو بٔ  -

 حبزن : ءزذ ث جنال

زا  انو ًىن اي ذاًيت ما َرهيْب بٔ  - هل ًَوم بٓدص ًىٌَ  زفظ مرّبِ ؟ ًلس ظَحت مٌَ ٔبن ًَلََ ٔبو ًؤّخِ

 يف مجَؽ ألحِان شلضل ،زلًَ احامتغ همم زفضَ ٔبن  ُشا الاحامتغ همم ٔلن  اًوفس كاذم من ٕاجنَرتا

  ا.جتسًيَ مشلول، حَّت  ٔبان و اتيَ ٔبضححيا ل ىصاٍ نثري 

َِ ًفىص فلط فِمحَ  ،وجسحًصَ وكَحَ ًًك ثبٔذشي ؾلهل تِ ـَل ٔبؿل مارا فَ  - ، مل ًـس ٌسبٔل حَّت  ـَخ

 )كاًت الكهما و احليق واحض تـًَهيا(. مِ ن ًخـصف ؿََْ ؾن ؿائَخَ ُو مل ٍىن ًخرص ف ُىشا كدي بٔ 

ا كوم هباًحُت بٔ   ٔبشلالوختفِف ضلعَ حَّت   حاول مساؿسثَبٔ  ٔبان ؟ ابًـىس مارا فـَت ؟ ملارا -

 .مثي ؿائَيت ؤبنرث اًسخة فبأن ٔبؾخربمكن ثـصيف ٔبنرث، ملارا ثؼَمًَين كدي بٔ  شلهل، حَّت  ل بٔ وحسي

  اتدسمت اتدسامة سادصت ثمنُّ ؾن اًىٍص و اسرتسَت كائٍك : وذَِا امتمتت ذ

 .؟ يامبلازىهتا مـ ثلومني  و ؟ابٔلضي هِت ؿائٍكو ُي متَىني بٔ  -

ا، حتج   امس   اكن الكهما ،ومََئا ابحللس اخس  الكهما اكن خازحا   صث ؾَين جنالءثلشف تَ من زلُص

ر ٔبمُّ ذازل تضـفِا  ىل قصفهتا مرسؿةوزوضت إ  موغزلُّ اب ثسازي ذموؾِا حَّت  ل جسلط ٔبماهمم و ثخصل 

ؿىل كاذزت مل حىن و  حبلِا ت كَِيتاًسٌلغ املًزس من اًالكم اجلازخ و اًخَمَحاث ي مل ثخحم   فِيي

 اًصّذِ فِيي حترتم ذاٍهتا نثريا.

ثحًك  ـت فَِضِ اشلي وُ  ـةاملوكف اًط   ت ٕاىل قصفهتا و يه ثحًك حبصكة و ٔبمل شسًسٍن، ثحًكثوهج  

 و ثلول :

ُ  ٔله ين -  .ؿائٍك مثًل مثي ادلَؽ ًست ٔبمطل ينه  ُشا ل ًـين بٔ ًخام ت تساز الٔ حصت

 



 

 

 هبَؽ : سبًِٔاف  ٔبضاجهتاخلصة من هوتة اًحاكء اًيت اس   حَّت اجَّنا

 ؟. ؟ ٔبحِحُين يمِّ مارا تم اي بٔ   -

مل حىن حًصسٍ ٔبن ٍصى  ، ابٔلًـاةشلهلًًك ج  ٔبذشثَ ٕاىل قصفة هومَ و إبدصاخَ من اًلصفةوفاء كامت 

ة، مىسوزت، ؿاحزت، مسدسَمة، ثحًك و ثًذحة َم  بٔ   حاًوت وفاء هبشٍ احلاٌك مَّنازت، ضـَفة، ُش 

ني تٍك  فاوسححت حلني ًلصفة اجن ٔبدهيا حملاذزة جنالء ً اًًووح ا حصذ ذث نثريا و ذافت ٔبن حًزس اًّعِ ىَّن 

ا ُسٔبث متاما، و ثوهجت ٕاىل اًطاًون   و سبٍٔهتا و يه مٌىرست : دواهتابٔ  هما وو بٔ حنٔبن ثخبٔنس ٔبّن 

 .؟ملارا  ؟ يمِّ اي بٔ  ملارا ثفـَني ُىشا -

َ ا حصؾصؾت يف ما رهة جنالء ٔبّن   ُ  اكؽِ وَ اًث ؿىل ُشا خرِب تي ب   ، يه مل خترت ُشاَتْ امل ط ِص شا فُ ىُ ،صْ امل

ألمص، ًو حتحني ٔبيخ ؤكهَ ًيلطِا ُشا  من خسًس ٌل زٔبٍهتا فذحيت حصاهحاك   ،مل حىن خمريت يه ؿَهيا

 ....ثرصفت ُىشا ا نيِت ذازل م

ِا تيؼصت ًخعاٍص مَّنا اًرش    ز و كاًت مٌفـٍك :زملهتا ٔبمُّ

ا بٔ  ؟ ِت معَاء اي وفاءهْ ٔببٔ  -  .؟ ذازلدِِم كَٔ  ًضاصثِم بٔ َس م ٔبّن 

ُو من ٔبؾعاُا  اتين ذازل، سدٌلؽ اشلي اكهت ثـُ  فَِامل من صح ًًك خت ذازل ٕال  يه مل ثزتوح 

يه مل  هؼص اجملمتؽ ، يف امصٔبت حـَِامن  وُ اًَِحة عاُا حَّت  اًيت يه ؿَهيا الٓن، ٔبؾ واًلميةاًىٌَة 

 ذث حَّنيي مجَهتا حَّت  مسـوا وكؽحَّت  يف ألحالم ما اك ،ِا زفاَُةحىن حتل هبشٍ اًـُشة اًيت كُّ 

 ٔبكسام و ضوث اًحاة ًفذح ذُ  ادلَؽ ....

ّنيى احامتؿَ ابهصا ، فـىس ما كاًخَ جنالء كس بٔ َ سوف ًـوذ مدىصاه  ٔبحس بٔ ل ًخرَي ف ذازل جفبٔت ٔبىت

متؾيس ذدوهل  ؿىل هفس املائست اًكُّ ن ًخجمؽ بٔ  ةوزحؽ تًِ    ؿىل مجَؽ املخواخسٍن احلريتو  دمي اًط 

ًخفل س ن  بٔ اًيت مجسث ماكّنا اكهت ختىش هلم ٔبمَو  و بٔ  فل ًخوك ؽ ٔبحسمه جمَئَ ًسىوثلروا اب و

ـصف بٔ   ....يف رضل  اًسخةا ّن  فِجسُا ثحًك ًو



 

 

متساء اخلري ما ُشا م  -    .؟ؾيس زؤًيت  وحوُنكؿىل  دمي  اشلي  اًط 

َ كائٍك :  زحدت تَ ٔبمُّ

 .يشء اي اتين فلط اش خلت ضلًوخس ٔبيُّ  ل ٔبُال و سِال فِم اي ذازل،  -

ي، اش خلت ًنك نثريا شلا ًضاو ٔبان بٔ  -  يه ٍنابملياس حة بٔ  حَّت  بيٓت ًصؤًخنك،هصا ابٔبّنَت معًل  اي ٔبّمِ

ا مـنك ؟ جنالء  .مل ٔبُز

ٓ ثفاخبٔ  فذح اًحاةًخفلسُا و ؾيسما ىل قصفهتا مل جيحَ ٔبحس فاس خلصة رُة إ   تُا ثحًك ثشس  تبٔن زب

 فطاخ هبا :

 .؟ مارا حطي ؟ مارا تِم اي جنالء -

و يه ثطل  امللذضحة )كاًت كٌلهتا زًنت ذموؾيثشهصث موكفا من املايض فًلس اي حدَيب ل يشء  -

 جتفِّف ذموؾِا(.

ق  زفؽ وهجِا تَسًَ  ا ثلول :ملكري مطّسِ

  .؟ اي حدَخيتضلاز ألموز و ما حيطي  خنئب ؿىل تـضيا امَّت ني  مٌش  -

ِا و انذثَ ٕاىل اًلصفة اجملاوزت ًََ تَسُا خاءث وفاء ذَفَ و ٔبشازث إ  و ٔبومبٔث جصٔبسِا ٕاىل هجة ٔبّمِ

ِّئا شلا ثحـِا. َ كس فـَت شُئا سُ  حَّت  ل ٌسمؽ حسٍهثم ٔبحس، ففِم ٔبن  ٔبم 

 مبا حسج ؟. ثخطًل يب وخترًبين؟ ملارا مل  حصى مارا ،مارا -

وثوخَ حنو قصفة  )رصد ذازل ؿاًَ ا و ُو مذفاحئ مم ا حسج( ًىٌت كعـت احامتؾي و حئت زاوضا

 : همصول اجلَوش

 .؟ ًِا حىٌَيَُشا احللس ازلفني اشلي  ما رسُّ  ؟ تيجالء ي فـي ّكِ ُشامِّ هَف ضِل اي بٔ  -



 

 

َّت اًوسائي و اًعصق، ٔبان ل ٔبحذاح مـصفة مجَـا و حترتمنك و حتصض ؿىل ويه حتحنك   ٕازضائنك ثش  

ُاث ل هيمين كُّ  ان؟ بٔ  ٍن خاءثل من بٔ  و ؟ يه نٍمن بٔ  ملارا حمتخـني هبشا ، ُشٍ اًخفاُاث و اًرتُّ

وين ىُ ن حَ من املفرتط بٔ  ؟ و ثخصلرٍن تخـشٍهبا و حصهحا ك ٌل س يحت ضل اًفصضة ؟اًلَة كايس 

ل ا حبَايت بٔ ـَسً سَ  مريا وا وس امي، حـَخين بٔ  حفِسجنحت ضَلِ ، بٔ اتين سـَست ٔلهين سـَس مـِا ومؽ

ٔبث و كاًت هل :سىذت  ،ُشا هيمم كُّ   مث  جتص 

كين، جفمَؽ من هـصفِم ًخحسزون ؾَّنا، مل ًحلى ٔبحس سواء من  - ًُست من مس خواان اي اتين، ضّسِ

وء. م ًخلك مون ؾَّنا ابًسُّ  اًلًصة ٔبو اًحـَس فلكُِّ

فلط  حدحهتا ًىوّنا جنالءبٔ  ٔبان ، تـس ك ثطل اًس يواث ٔبمل جس خوؾيب ُشا ؟حسزٔبي ٔبّيِ بٔ  هيمين ل -

 ٓ ، اًعَحة ،اًضـَفة ،زٔبًت فهيا ثطل اًحًت احليوهة اتية من يه ؟ ًـيين كطُّمل  دصل ًيشء ب

ٔبًزس ل و حسول ىًصس شُئا من بٔ وحتحين  هتمين من ٔبحهباهيمين اًياش  ل املدساحمة، اًوذوذت، اخلَوكة

ز هفس اًيشءسايزت  تـس كِّ ، ن ًخسذي تًٌَألحس بٔ   هفس َة جنالء نثريا حتسُّ ثخـة و ثخبٔس م  ًخىص 

و اًوحست و ثيـزل ٔبنرث فبٔنرث، ٔبضحح ُشا اًوضؽ ًؤثص حَّت  ؿىل  وضوغاملمن ُشا ذامئا ابًيلص 

ة ثَحَة اًخِم كَ  اكهت راو ل ثـصف هَف حصاضَم ؟ و ثـمي خاُست ٕلسـاذك، إ  حِاثيا اخلاض 

ٓ ثو زحومك ل ثبٔ بٔ هحا احزجعهيا وثفذحي حص ذؾوهتا ًًك   .... يمِّ اي بٔ  ابس متصاز ؤًخمِ يت ًصُ ا و ٔبان سب

 ؟ ٔبُشا ُو جص اًوازلٍن ٔلخي سوحذم حًصس ٔبن ثعصذين، ، ملارا ؟ىل تُذمو حًصسين ٔبن ل بيٓت إ  -

فق ؿىل تـس ًوم، بٔ م ثلصق ًوما ه  ٔبفق إ  ،اكرُي ثـس ثفىص يف يشء ؟ و مل سصثم ُشٍ اًفذاتُي 

 .مم  ثعصذ بٔ  ؾصفهتا و ُا ٔبهتَلس ثلريث نثريا مٌش ف ،هفسم

ي، ًىن ٕارا اكن احليُّ يف ختفِف ُشا ظصذكٔبان ل بٔ  - َ اتخـاذمك ؾن تـظ فََىن ُشا. اًخوحص اي ٔبّمِ  كِّ

- .... 

 .هبشا املوضوغ اجتصحَِّنا ابس متصاز و جنالء حساسة خس  ٔبهِْت  -

َ مل ًـس ًٍصسدومك اي تياث ًيشُة فبٔ ا َُ   - َْ ان يف ت  .ُذ



 

 

 هت من هجةبٔ  اًـمي من هجة و ؟ ُشا اشلي حيطي مـي ما كُّ زٔبيس سٌُفجص،  ظل وف ايبٔ  -

 ٔبدصى. واملشاك من هجة

اجَّنا فِو  اِا ُىشمِّ بٔ ثزنجع فعحؽ  ٔبل   و ٔبوضهتا نثريا َت جنالءؾهتم وفاء وكد  وذ   ًوهما ادلَؽكاذز 

 .... يه حتحَ نثريا واًوحِس و ياملسٌ  

بٔ حاول و ىل قصفة جنالء َ ذازل إ ثوخ  تـس ملاذزهتم  ا ٔبن  بٔ ن و حاول ٔبًضا بٔ  من زوؾِا هيّسِ َ م  يرُب

 ؾن ًىن ل ثـصف هَف ثـرّبِ  ،ةكَهبا ظَِّ  ن  وحتخاح ٕاىل اًوكت اًاكيف و بٔ  حتهبا ًىن مل ثخلدَِا تـس

  حَّت  هل ؟.حهبا 

ذُاسعواهة اًيت ُش الٔ  جنالء ًلس حفؼت   مسامـِا و ابذزثَ مدسائٍك :ؿىل  ًعاملا زذ 

 ...ذازل  -

 ....جنالء ُا  -

 .ل ثلضة ميّنِ ؟ ٔبًزس ٔبن ٔبذربك شُئا، ًىن -

 ثفضًل حدَخيت و ٔبؿسك ٔبه ين ًن ٔبقضة. -

 .م يلمِّ اًَوم ٔبذربثين وفاء سخة هصٍْ بٔ  -

 كال مس خلصاب :

 ما ُو ؟ -

اكهت حًصسك ٔبن حصثحط إبحسى  ،و ألذىه من ُشا ًخامثزتوح تفذات من ذاز الٔ ن مل حىن حًصسك بٔ  -

ج جىثري من ُشا املوضوغ وثخحج   نيت ختفي ؾين ُشا اًالكم ؟ مل ختربين ملااًفذَاث من ٔبكازتم، 

 حىرسين.ًًك ل احلجج 

 وِشا.وضوغ اتفَ مب ضسكِين ٔبه ين مل ٔبهن ٔبًزس ٕاسؿاخمِ  -



 

 

 ًوما تـس ًوم حجامي ل ًعاق ثسخة ُشا املوضوغ. تضححدٌا بٔ ًىن  ؿُش  -

-  ْ  ل زقٌل ؾَّنم يـُ  حِاثياس   حنن حزوحٌا ؾن حة و، حسهيمين زٔبي بٔ  ل ، فبأناي جنالء يِس او

  .نرب يف حِاثياَ وزلًيا مشاكي بٔ نرب من ُشا كِّ بٔ  ٔلهيأبزمَِ وزايئ  الكم اًياشهيمين 

ذون ٔبن ًلطس فلس ثـاًت ألضواث  مَو بٔ  ٔبتََسًر حل مؽٌسرتق اًس  واكفا ؾيس اًحاة  سايم اكن

فِو مل ًخـس  اًست  س يواث مل يّزِن يف  ،مم ا كاًوا ًطلص س يَِّ ًىٌَ  مل ٌس خوؾة شُئا اًَوم نثريا

ياك، مرتامِ ة ُيايت اكهت زٔبسَ سوى تـظ اًلكٌلث اً ة ُو ، ًخامحصت ت يف ذاز الٔ  ،جمِوٌك اًًِو

َاًلطص اًيت اكهت حصوهيا  قصازؿىل  وكس اكهت مطعَحاث ضـحة ًدميةختىل  ؾَّنا ٔبَُِا،   .هل ٔبمُّ

لفو من شس  ....من اًحاكء ثـحَ  تمسح ًِا ذموؾِا وحضَّنا وانمت جنالء وعفي اشلي ًحًك ًو

ؾَياُا ًرتحٌلن ك  اّنا ثفلس شُئا ماك من ٍصى ؾَوّنا حيس  اكهت اكٔلظفال رهَة خسا ًوىن

 ....يشء 

وًٍك  وذاءٍَك اًس  ثطل اٌَ  هلضت ا و  .اًطحاخ حي  ٔبذريا و اًع 

******** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هتا يف احلَات وهكَة  اسدِلؼت جنالء مدىصت وـاذهتا ًخـس اًفعوز لجَّنا وخلازل ثسُش ين نثريا فوضٍو

ظاكهتا و ملاومهتا ًّكِ ما حيسج، جتاَُت ثسُش ين نثريا  املشاؾص اًيت متَىِا واحليَة اًيت ذاذَِا

 حسج ابٔلمس و ٔكن  شُئا مل ٍىن. ما

  و ُو ًدثاءة كائال تطوث هـس : اسدِلغ ذازل

 ٔبحىل و ٔبمجي وزذت يف حِايت.ضحاخ اخلري اي  -

 ٔلومس حدَة. ضحاخ احلة -

 ؟. هَف حاضِل اًَوم  -

ص جىٌل بٔ اتين فبأن حبَايت و موحوذا َت هْ بٔ  مَت ان َّبري ما ذُ بٔ  -  ...ٔلورش ؾحلي و ٔبزجيي .ح ٔبثفذ   و ُس

 كال ذازل مذشنِّصا :

ًلس ٔبمتمت ابٔلمس مجَؽ ألوزاق، اؾخرًبين يف ؾعٍك، معي همم ٔبيُّ احامتغ ول  اًَوم ًُس زلي   -

 ًيخزن ٍ و هشُة ٕاىل مسًية املاليه. و سايم تِ هْ اًَوم ًىٌل فلط، سوف ٔبدصح ٔبان و بٔ 

ان ، ٔبثـل ؟ بٔ وارُة ًًك حزاول معطلًىن ل جشلي ابضل  م ثلَق ؿًل  ه  ان َّبري اي ذازل ٔبؿل بٔ بٔ  -

احلصمان  ؾن كِّ ضين حئت ًخـوِّ  ، فلسس يسي ؤبيب  وخسثمم ذذَت حِايت ٔله  حمؼوػة نثريا 

حم يل وِسًة ٌلء اشلي ؾش خَ ؤكن ظل ُو وزويح  يل الرً مَ ز يل ٔبن ٔبخسك ًًك حىون كسِّ  ،من اًس 

 .ما حبلِّ خس   كََال همٌل وضفذم فِشا ٍىون واًزوح احليون واًـعوف

صت اٌَوجس ذاضيتهْ فبٔ ُشا واحيب اي جنالء  -  مريابٔ  جنحت يل، بٔ وسايم ك حِايت وذهُيتِت هْ بٔ ، ِت ُس

صمـَ ٔبنرث حديا نرب  ٌل نرب ٔبنرث ك ٌلك   حديا حيمي اًىثري من ش هبِم وٌُ  ضلريا ُز ين قط تِ هْ بٔ  ،ٍو

 .اننيت بٔ فَولك ما  حدَخيت، تِ هْ مصفبٔ ألمان، بٔ  واشلي ٔبحكٔ ؿَََ 

 



 

 

-  ٓ  الٓدص سًـصف كسٍز وكميخَ ؾي مٌ ا احسو  ن كُّ ًاكبٍٓ،  وسان زؤًة ما يف اًلَةٍ ًو ٌس خعَؽ الٕ ب

حبجم اًيسم اشلي  ،حبجم حة إلمث ٌَلفصان ء وٌلس  اً حبجم  محدبٔ  ،ضل من حيب اًـامل هسُ ل

 .؟ فِي ٍىفِم ُشا اي ذازلظفال جًصئا وحصمَِ  ؾيسما ثيجة فذاتثلرتفَ اً 

 .مي اي حدَخيتذفـة الٔ  من ًـعَين دِم ُوحُ  ن  إ  -

ن خنطص جية بٔ ى مؽ تـضيا ٕاىل املسزسة وتـسُا هخلسارُيب وكويم إبًلاع سايم ًًك هوضهل اًَوم 

 .صويِف ابًـمي ثـصفني ػُ  ت نيت مشلول نثريا ؾينكمل خنصح مٌش مس  فلط فٌحن اًَوم ًيا 

ؿََيا وؿىل حالل ٔبدواثم ز موكفم وثـحم كسِّ و بٔ ا تسؿىل ُشا بٔ  ًوممٔبؾصف اي ذازل و ٔبان ل بٔ  -

َ و يه حتاذزَ : سايم  ذذيوجفبٔت  ممبٔ و   ؿَهيم محَخَ ٔبمُّ

 .اسدِلؼت ًوحسك ًُس ابًـاذت -

 احنك.ضو بٔ  ىلاسدِلؼت ؿ -

لري تَم اي ماليك ادلَي نيت ٔبحتسث مؽ بٔ  -  اًؼاُص ٔبن ٔبضواثيا اكهت ؿاًَ ة شلا ٔبسجعيا ألمري اًط 

 زَايب. سبٔزثسيثـال ًًك ثدٌاول فعوزك  ،هومذَومل ٍوكي 

َ ؟وملارا كاًت  اكن سايم شازذا ًفىص جالكم خسثَ  .الكما قًصحا ٔلّمِ

؟ ُي اي حصى  ؿائٍك ويه ل متخطل تـَسون ؾَّنم مٔبن  ٔبَُِا موحوذٍن ًىَّن  هل  ثلولن َ بٔ هَف ٔلمِّ 

 ؾَّناف اًلطص فذًؤ ياكرتة حىٍص ٔبمِّ خسيت اكهت  ن  نشتت ؿًل  ٔلهين ضلري ول ٔبؾصف شُئا ٔبم بٔ 

 .ًسوز حوهل اًلََي مم اضحح ًسزك اكن ُو ضلريا ًىٌَ بٔ 

 ؟ ملا ٔبهت شازذ و مبا ثفىِّص ؟. تين  اي  مَ مارا تِ   -

 .يبل ًوخس يشء اي بٔ  -

 ارشة حََحم ثرسؿة سدذبٔدص ؾن مسزس خم )انذاٍ وازلٍ(.



 

 

  حصثسي زَاتم ٔلن  ٔبم م مشلوٌك تخحضري هفسِا. ٔبساؿسك حَّت   و س ياهما تيا ًيلوم تلسي بٔ َُ   -

هحة، اكن ُشاًخست هفسِا  جنالء حرضث ٍك، ًطي ٕاىل ٔبسفي اًصُّ ًوّنا  فس خاان تيفسجَ ا تبٔنٌلم ظًو

ت زكدهتا تـلس ًًؤؤ فاحن، املفضي  ً ت مـطمِا اًيامع ة إبسواٍز ثس َعة مالمئة ًـلسُا،و ًس  ً   ، وسً

ا، ٔبًلت هؼصت ٔبذريت ؿىل  و اهخـَت وـحا ٔبسوذ ؿايل، ت ؾعُص وضـت اًلََي من املىِاح، و زش 

وذاء  .... هفسِا يف املصبٓت ًخضؽ اٌَ مساث ألذريت و محَت حلِحهتا اًس 

ُشة،  ااكهت ثحسو مجٍَك خس    سصثَ مبجصذ ؾًََِ ما زٔبث طسق فل ثذازل  كداٌك وكفتفاثية حس  ازل 

كت يف ؾًَهيا  سُ  مم ا زٔبى :ُو مٌو و كال  ٔبن حس 

، جرّسِ  زكس ححان من ضو   ،وؿة اي جنالءص  اًثحسٍن يف كاًة  واو، واو ٕاه م - ن ؾَون ٍيف ٔبهبيى ظٍك 

 .ََمِ حسس هفيس ؿَ اًياػص ٕاًََِم، ٔبذاف ٔبن بٔ 

حلؼة ثـازفِا ؿَََ ضسفة  ؤكّنا جس خجمؽ رشًط رهصايهتٌل ، شـصث تسفء حهبٌل جيخاهحاجخَت

 .ابًلكَة

 هل : وكاًت اتدسمت

  .... ل ثـحر تشاهصيت - 

  .يادِ ًخشهص مومس حُ  ًن ٍىفِياتبهٔكهل اًَوم  ن  لٔ 

 .؟ ٍن سايمبٔ  ـِم حقمَ  ُو ٔبًضا، حضم  -

َ  يف قصفذَ ٌ  -  .... س خـسُّ ٕاه

 هشُة يك ل هخبٔدص ؿىل مسزس خم.ا تيا َُ  سايم، سايم  -

 احلة كُّ ٔبمسىت ًسٍ جصفق، اكن مٌؼصمه مجَال، ؿائٍك ضلريت مئلُا  ُحنياثـال اي سايم حنن ر -

 .و الاحرتام



 

 

 جنالء كائٍك : خَوتـسُا سبًٔ  ٔبوضي ذازل سايم تعًصلَ

 .... اي ذازل؟  ٍن س يشُةٕاىل بٔ  -

- .... 

 .ما ابضل ل جسمـين ؟ ٔبٍن رشذث ؟ -

ل هبا :  اس خساز ذازل مذلّزِ

ٌش حَ ، علِم هلتيُ ًطحح مجَال و هل مـّن بٓدص ٕال   ل امسي ؤكن  فذَِم امسي تني شَ  ؿشة، ما بٔ ايٍ -

 .؟ ا اي جنالءذربِك رس  ، ُي ب  مِ تَطوثلمة اًيت ثرتمن تني اًي  

 ....كدي س يواث ـِم مبوؿس مَ  فَِ رُحتل ًوم و  َ بٔ ٔكه   ٔبحسُّ إبحساش،

 .ٔبثخشهٍصن رضل اًَوم ؟

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

َ  مِ ن ُحس يمٌِْم ادلال وم  اي حدَخيت زذُ اًوَ  لازُ ً

 قيَمِ ب   َيحتت ػَمة اٌَ  وحسي 

 جنْ انذًِم من حتت جشص اًشَ وحسي ب  

 احليني ٌَوظنٌل ابقخين َِم ك  ًَ ِت قصتيت ٔبًخجبٔ إ هْ حسِك بٔ وَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ِانً  ا حلن ٔلقيَة بٔ كٌلثم مجٍَك خسا ؤكّن   حسس هفيس ذائفة ٔبن بٔ  ،فوز وكوؿَ ابحلة فِا ؿاشق ًو

 .ًزس الاسدِلاع من ُشا احللول بٔ 

هكي وخَ ن هـُ  احلة ؿىل بٔ ، جية بٔ فطوهل ن هـُشَ جكِّ بٔ  َ واكـيا وكسزانه  ًُس حبل اي جنالء إ  -

ؾَين  ثسحص ؾًَِم ؾيسما وكـت  ٕال   ُشا اًشـوزٔبؾصف ان مل بٔ  ،حِاثيا ذذَتاحلة هـمة هحريت ف

   .تم فَُفذيت

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثفاخبٔث جنالء ألوىل، يف فرتت حهبٌل ٕاًََ ذانًرتذ  اكن املاكن اشلي  اكن هفسًلس عـم املىل وضال إ 

ا ذازل فلس هجز  ك  يشء حَّت  ٍىون ًوهمٌل اس خثٌائَ ا،اًَوم  ن  ت بٔ حس  وبٔ  ًلس  ُو مِالذ حهبٌل، ٔبم 

ل  ُشا املعـم حيمي رهصايث نثريت هلٌل اكن ل هؼصت ٕاجعاة، ٔبو  ل ففَِ اكهت ٔبو  ل حضىة، ٔبو  ًلاء، ٔبو 

ل ذالف هلٌل، فَِ حَ ت مجَؽ مشاكٌِل، فَِ بٔ  ل اؿرتاف ابحلة، ٔبو  تـضٌِل  احدذمـة جسلط، ٔبو 

  ٔبي  معـم ؿاذي. ًوُس ؾ  حلهبٌلُو  ، ُشا املعـممَّنا اًزواح ذازل ظَةٔبًضا وفَِ  اًحـظ

 كاًت ثسـاذت :

 تقحْ ، زَ عاملا اكن كَحم مالري ووظينً ،تسابٔ  ثوضف ا لشـص تفصحة ؿامصت خس  اًَوم حـَخين بٔ  -

 .تسااذٍز بٔ كبٔ  ل  بٔ و  ذاذهلت اًـُ  ثشس  

صت اٌَوجس ذاضيتهْ ذامئا بٔ  يتِ نُ  - صت حدم اكن مثي َماءٍ  ،ِت ُس  ٔبُت فهياًوم  ك   ،ٌسلي ثطل اًُز

وز مجٍَك.ثشتي  ل ٔبذؾِاو  حَّت  ضاز كَيب حسًلة ُس

- .... 

 بٓثَا ٔلذش ظَحاهتٌل : حسٍهثٌل انذل املعـم كعؽ

ٍك نٌل زقحتًلس  ثفضال اي س َس ذازل  -  .، ُي ٔبجعحخم ؟جحزث ضل ظًو

ق جنالء املفاخبٔت  ةابًشموغ اذلصاء اًصائـ ِاكُّ  تمضاء اًعاوٌك مًز ية ؿىل الٓدص، اكهت  أكّن   ومل ثطّسِ

ابًلًصة ؿَهيا فلس  ، اكهت حتاذج هفسِا هَف ؟ و مَّت زث ة سوهجا ًّكِ ُشا ؟ و ًىن ًُسحبل

 ؾِسث مٌَ مفاخبٓث ٔبمجي.

ت اًي اذل تحضؽ كٌلث ًحازك و هييهئٌل ثيشء :  ثفو 

اكن هفس  ًوم وكوؾِم حبة تـظ ًوم سواهجم و ة ثشهصثوًًِ ٍىرب،وحدنك  هت َّبريؿام و بٔ  ك   -

  لمت هفسِا حبزن : ،اًخازخي



 

 

ًىن ل ٔبذزي مارا حطي يل هبارٍن  ًخشهٍصان س حاكة نيت بٔ ًوعاملا ؟ وىس ًوما وِشا ن بٔ ٔبًـلي بٔ  -

 .ألذرٍين اًَومني

يف ٔلهين  تساؿسثلسمي امل س خعَؽ ول بٔ  َمِ ِا ؿََ ضلوظ اًحُت كُّ ٔبن  ؿل  بٔ ََِم اي حدَخيت فبأنل ؿَ  -

 .اُشٍ اًفرتت مًشلي خس  

امسىت ًسٍ و بٔ  ـاذت متٔل كَهبا و ثلمُص  كائٍك هل تطوث زكِق و حٌون : اًس 

 ...... َمَ ل ؿَْ  -

شٍ ابًًس حة يل بٔ  م ثشهصث ًوم سواحٌاه  ٍىفي بٔ  اشلي حئت وِحة زابهَة ًخلسي  َت هْ بٔ  ،نرب ُسًةُو

ا وثعِِّويِح زُ    .ُص

 .يف تَدٌا ومؽ اتًٌا سايمًسا تَس ن ّنصم مـا ُشا ٍىفي بٔ  ل ثلويل -

ـ ت ـاذت كاًحا شـوز  ش موغ، مل حىن ثـصف هَف ثطف شـوزُا ؟ فاًس  ؾًَهيا ترًبق و ملـت ابزلُّ

 جخَت نثريا و مل جس خعؽ اًصذ  ؿَََ. ضامت ل ًرتمج ابًلكٌلث

 جية ٔبن هبٔك، مث  ؾل ة كائال :ـام سوف ًربذ ع  اً -

يف تـظ  انبٔ ٔبؾصف مسى حدم ًِا  وتـس رضل هعَة حَوايث دٌااًبٔك س مم فِودطوضا اًس   -

 َّبجي فواضي مسرتسال :حضىت  ألحِان ٔبكاز مَّنا،

 .ٕاىل كَيب ٍكاملفض  ى َو احل تِ هْ ًىن ل تبٔش فبٔ  -

ة ٔبحسا حِ ل ميىٌين ٔبن ب   ًىٌ م ل ثـل ٔبه م ٔبحة ٕاىل كَيب من ّكِ يشء يف ُشٍ ازلهَا اي ذازل، -

 .نرث مٌمبٔ 

لري ل ًخحميمح كَيب مح،  - ًََِّين نثريا كُّ  ، مااًط  ما  ثـصفنيبٔ  ،اي جنالء ُشٍ اًلكٌلث، ٔبهت ثسٌ

  .؟ مٌَيتيه بٔ 

 .؟ مايه اي ذازل -



 

 

ًوُس  ذم سوف حىون حوزًةصك  ، جيل ظفٍك جش هبم جك حماس يم اًفاثية ُشٍ حىونن ٔبًزس بٔ  -

 .مذبٔنس من رضل ، ٔبانظفٍك

ت شفذهيا و واضَت كائٍك :؟ مث  ؾلسث رزاؾهيا  نرث مينا بٔ ُي س خحهبِّ ٔبمممممممم،  - ا و مع   ًطسُز

 .شـص ابًلريت مَّناتسٔبث بٔ ن من الٓ 

ابث كس نرب و فِو سايمدهيا ًضا س يسا لٔ ُا ٔبن حىون بٔ ًزسبٔ  خانٌل تيفس امللساز،ك  ل سبٔحة -

 .ٌشـص ابًوحستُو  ٍىرب ؤبن ًسٍ ل ٔبز  دحيخاح ٔلدت ٔبو بٔ 

حتمي  دتٔبس يس ؿَََ زٔبيس ول بٔ د يب ل بٔ  من هيت ًُس زلي  ٔبان وحِست ؟  نربث مثٌَلثلطس بٔ  -

ةه  بٔ  حسُّ بٔ  مهويم،  .اي ذازل ممَت ُشا اًشـوز ، قًصحة ؾن ُشا اًـامل،ين جمِوٌك اًًِو

 .م ضَلِ كِس كطس ُشا ب  مل بٔ  -

و ًلَلين نثريا، يف ٔبحِان نثريت  ٍزجعينمن ُشا املوضوغ فِو ين حساسة ًىٌ   ٔبؿل ٔبه م مل ثلطس، -

ت مـصفة من مه بأ  انمن بٔ ؾصف ٔبًزس ٔبن بٔ   اي ذازلؿََم فسسث ًومٌا ُشا بٔ  ؟ ًُِل ؟ ٔبًزس و ثشس 

 تسون وؾي، ٔبان بٓسفة.

كِين ـوزكِ ؾصف شُ ي بٔ ثخبٔسفِ  ل - ل  حس اكمي وا ميطل هلطا ذاذهل، ل بٔ اي جنالء ك مٌ  ، ًىن ضّسِ

 من ٌشـص ُىشا. سكِ سِت وحْ ًَ ، يشء ك   ميطلٔبحس 

سوى  حسبٔ  جباهحمن جسدِلغ ًوُس ثـل شـوز بٔ  ل ُشا من ذاذًلين ل ٔبس خعَؽ اهدشال ًىٌ   -

ٔبضححت ثخلامس مـِم رضل املاكن، هـُ  يف ماكن واحس هخشوق اشلٍن من حوضل ظفال اًَخاىم الٔ 

ح ؿىل سمن مي حساش اًفلس حني ل جتس ُو ثشؽ إ مك ، اًَت و اًربذ و اخلوف و اًوحست مٌش ضلصان

 ًو حَّت   ٔله م مل حتي  واحداثم،م ًوَّّبِ  ًًذؼصك يف املساء حساس بٔ  جتن لو بٔ  يف حٌان زٔبسم

و حمتّن ٌَحؼة ٔبن جتس من ٍمتّن ضل ًوما  رضتم ًىٌَ  مٌم، ٔبُطل و ًن ًخزىل  ؾيم همٌل حطي

ي ل ٔبحس سُسِص فوق زٔبسم  املاء نٌلذ اث، ًضؽ ضل سـَسا، و ؾيسما حصثفؽ حصازثم يف بٓدص اٌََ 

َ اًحازذت دوفا ؿََم و هي َ  س َؼي تلصتم و ًن ً  .ومرتُ مس ضل ٔبه



 

 

يف سخِي ٔبن ٔبخس ٔبرست حتخوًين و ثضم ين ًِا تني ٔبفصاذُا و ثـخربين واحست ُشا  زاضَة جكِّ نيت 

ت تـظ ألظفال مث  ٔبؿاذهتم يف ػصوف كامضة فذبٔس مت  مَّنم و فهيم، ل مثي تـظ ألرس اًيت ثحً 

ت ذون حواحزهل ٔلو  هفسُهتم ٔبنرث من كدي، اكهت حتًك و ثلصُّ  مع ا ؿاش خَ و ؿاهخَ من ذوز  ل مص 

 و ٔبُواهئم. ٔلقصاضِم اًشرطَ ة ًخام و كسوت تـظ اًـامَني فهيا و اس خلالهلم ًحـظ ألظفالالٔ 

َ  حاول ٔبن ًحسو مامتساك و كواي  ٔبماهما، حاول ٔبن ل ًضـف و ٔبن ل ثزنل  ذمـت ؾَين ذازل زمغ ٔبه

ذ ظمبٔهًَهتا ابًجيخاهحا من  ملٌ ، بأ ملٍ ؾن بأ  ؾحازتكٌلهتا اكهت ذموؿَ  اذي و ًحّسِ ا ٔبضححت مغ ص  ازل  من ٔبّن 

فء ألرسي اشلي افذلسثَ ظوال حِاهتا،  ا مجٍَك و ٔبضححت حتؼى ابزّلِ متخطل ؿائٍك ضلريت و ًىَّن 

هفسِا حٌان ألم و ألة ل ًـوضٌِل ٔبيُّ تسًي فٕاحساش ألمان شـوز مشُي ) اكهت متّنِ ًىن  

ا، قصفة هوم،  ا ؾيسما حىرب و متخطل ؿائٍك و مزنل ذاض  ٔبظفال و نثريا و ثعمئَّنا تحضؽ كٌلث حاهَ ة ٔبّن 

ُا اًوحِس و ًىن  شـوز اًفلس ػي  مالسما ؤ ُا و ؾزاؤ س خًىس ما حطي مـِا،  ُشا اكن زخا اضلاز 

 (.و مـِا ًِا

خ  ىن سوى نشتةكُّ ما مٌَت تَ هفيس اي ذازل مل ٍ - تَضاء اكهت حىرب ًوما تـس ًوم و ثخَع 

ق ٔبن ٔبًُل مل ًخزَ وا  تبأكرًة اًخرش حَّت  ضحف ؿَهيا اٌَ ون ألسوذ، نيت ٔبًزس من ذاذًل ٔبن ٔبضّسِ

ني ؾيسما ٔبنرب كََال، ًىن مؽ مصوز اًوكت مل ًبٔث  م س َبٔثون ٔلذشي من ُشا املاكن اٌَـ  ؾين و ٔبّن 

، مث  تـس رضل ك فا ذاظئا ٔبو ٔبه ين نيت ٔبحس خفاة ػيّنِ زة ٕاايُا ًصت ٌل ثرص فت ثرصُّ َت ًيفيس حمّسِ

تة ؤبمسؽ  زوا هحشي ُيا حلني ٔبضحح فذات ؿاكٍك، بٔضححت همش  ظفٍك مشاقحة فبٔزاذ ٔبًُل مـاكديت و كص 

اًالكم و ٔبرشة ٔكش حََيب اكمال و ٔبّنيي ظـايم ًىن  ٔبحسا مل ًبٔث لضعحايب، ل ًـلي ٔبن ثسوم 

مت ٔبمايل  ة ًس يواث خفاة ػيّنِ ٔبنرث فبٔنرثُشٍ اًـلوت مجَـِا، ترتث ٔبماهَا، مل و ثالشت و حتع 

ق ٔبؿس ٔبحل تبّٔيِ يشء اًىداز، ٔبضححت اشلهصايث ثـرص زٔبيس و ٔبزحؽ ٕاىل هلعة  الكم و مل ٔبؿس ٔبضّسِ

فص ؾيس ّكِ نشتة ٔبوسجِا يف دِايل و ٔبضسم تواكـِا ، يف اًـعي و ؾيسما اكهوا ٌسمحون ًيا اًّطِ

زى ك  ظفي مؽ ٔبُهل، راك ٍصوظ ابخلصوح كََال ٌَرتفَِ ؾن ٔبهفس يا نْيُت ٔبثبمٔل ٔبنرث فلس نيت بٔ 

ق مـِمو  َ مـا حَّت  ل ًؼي  وحِسا و راك ًدسو   راك ًَـة و راك متسىَ ٔبًسي ٔبتََ و ٔبّمِ



 

 

حس بٔ ل  رتي كُّ ما تساذًل، ،ٍصنم  ؿُ  الٔ بٔ  ٔلواضي ظًصلي، حميحلن هفيس مبوزفني اًخ  نيت بٔ 

ضـة ٔبن ٔبزوي  ،وثـاٌ  ك يشءس اًحئو ثـُ  مؽ اخلوف  املَت ٔبن ثطاحةة شـوز حص  

 اًوحؽ.و  ملُو مزجي من الٔ  ًـاص فلط تي َ ل حيىكه  ؿاٌش خَ إ ا ضل م

ٍ حاول ٔبن ميسحِا ثرسؿة حَّت  ل ثَحؼَ   .احنسزث تـظ ازلموغ ؿىل ذّسِ

ا  اس خجمـت  ًوهما رهصايهتا واحست ثَوى ألدصى و ُو ٌس متؽ ًِا جمتـّنٍ و ًيطت ابُامتم ممساك نفِ 

َ  ًن ًرتوِا ٔبتسا. افئة تَسٍ فلس ٔبكسم ٔبه لريت ازل   اًط 

امة مصت جفبٔت تـس ٔبن انل مَّنا اًخـة و إلّناك ذازل  فلام ِاوًِ حَ من ومصت املاكن  ذذَت يف ذو 

اكهت ثحًك  حَِّنا اهفجصث مل ثخحمي و حصهت احلًص ة زلموؾِا،ِا ًطسٍز ض   حنوُا ومذجِا  من ماكهَ

م جبشغ جشصت دوفا من اًلصق وثـاهلَ ثشست  .متسىت تَ جّكِ ظاكهتا حتضيَ هكن متس 

 املعـم.مسم ًسُا وحصاك مسح ؿىل زٔبسِا، ذفؽ احلساة و بٔ  ،مل اشليلٔ اب حس  بٔ 

 كاًت تَسان مذَـمث :

 ِا ؿََم.ك   ٍَك َ  اٌ ٔبفسسث  -

 ل ثلويل حفحيا ابًًس حة يل ل ًلِِّسٍ ٔبيُّ ًوم و ًىن ُشا ذاض فلط، فال ثلَلي. -

- .... 

 .ؿىل سايم س َىون ابهخؼازان ًلس ثبٔدصان اي جنالء يف اًواكؽ -

 .ىل اًحُت تـسُاس يجَحَ وهشُة إ  -

 .! ثطي ابملىذةوسُت ٔبن بٔ ٔبوف اي ظل ًلس وسُت ٔبن ٔبث طي ٔلثفلس املىذة  -

 .! سبًِٔاج  خطي مبُساء وإبماكهم ٔبن ث  -



 

 

فسايم س َىون ابهخؼازان و ل ىل املسزسة الٓن وهجخيا إ  ؾيسما هطي ٕاىل اًحُت رهًصين حدَخيت، -

 جية ٔبن هخبٔدص ؿَََ.

ري ٔبدصهتم كََال ؾن مِـاذ دصوح سايم من املسزسة فلس ػي  ًًذؼصمه ؾرشت ذكائق.  سمحة اًس 

 ؟. تين  مصحدا هَف حاضل  -

 مل جيهبم تبّٔيِ كمة تي ضـس ٕاىل اًس َ ازت و ُو مس خاء و مذجِِّم اًوخَ. -

 :و ُو ًيؼص هل يف املصبٓت انذاٍ ذازل 

خم ٔله م مل سايم، مارا تَ اتين اًَوم  - حٍزن ؟ ُي ٔبسجعم ٔبحس يف املسزسة ٔبم ٔبن  املـَِّمة وَّب 

 و شاظص. ثسزش حِِّسا ؟ مث واضي الكمَ مؽ ٔبيّنِ ٔبؿل ٔبن اتين جمهتس

 ؾلس رزاؾََ ٔبمامَ و كال تيربت :

 و ٔبان ٔبهخؼصمك. ملارا ثبٔدصمت ؿًل  ؟ ًلس تلِت ًوحسي ٔبنرث من ساؿة -

 و مل هيددَ ٌَوكت. يف املعـم ني ا توكبأن و بٔ فحنن بٓسفني،  -

 .! ٔبي ٔبى نك وسُمتوين -

-  ٓ ت ٔبؾًٌَا و فصلت هحسان، حنن ب   .سفني اي ضلرييل، ظحـا ٔبًـلي ٔبن هًساك ؟ ٔبهت كص 

 .! ٔبتسا نك ختََهتم ؾيّنِ و ًن ثبٔثواى  ػيًت بٔ ًىٌ ين   -

ُشة ؿىل وخَ جنالء فاًخفذت ٕاىل حِر اكن خاًسا اجَّنا يف امللـس اخلَفي  ازجسمت ؿالماث ازل 

ا فوحئت ؾيسما زٔبث ٔبن  مالحمِا خسً ة و ٔبن  املوضوغ ًُس مبزحة، ِا فذحت مف  ًرتى ثـاجص وهجَ ًىَّن 

ت اشلُول من جة و كاًت هل تبىٔس : شس   و متَ ىهتا احلريت و اًخـ 

 .؟ ؾيم اي سايم و ٔبهت اتًٌا ؟ من ًخزىل  ؾن كعـة من زوحَهَف هخزىل   -

 تـسم مدالت : خاهبابٔ  -



 

 

ي ٔبهت ٔبًضا ختىل  ٔبُطل ؾيم. -   و ًىن اي ٔبّمِ

 ضل هبشا اًالكم اي سايم ؟.ٍن ؟ من بٔ  مارا -

 كال هل ٔبتٍو :

ُْ  ـصْ ل ثُ  -  ا.امتمً الكم اًىداز ا

 م ل متَىني ؿائٍك.ه  ثِم بٔ ذرب وكس بأ  يتمسـخِم ثخلكمني مؽ خس   -

 ضلِـا ابزذا، مث  واضي كائال :ضححت ثالشت اتدسامهتا ثطل و بٔ  ،يمِّ بٔ اي شتِت ؿًل  نَ  تِ هْ بٔ  -

 .اًىشة حصام ن  املـَمة ثلول بٔ  و -

ز نشجهتا اًحَضاء ؟ مصت َ جنالء، فل ثـس ثـصف مارا ثلول هل ؟ و هَف ثرّبِ  .ادلَؽ مبا فهيم ٔبمُّ

ة واحست ؾيس حمع   اًوحؽ ًخوكفًن ٔبػن  ٔبن  حصهحا ًن ًيسمي ٔبتسا و س َؼيُّ ًزنف ظوال حِاهتا و 

ا  ا  حلؼة جك رضل امل  تسٔب ًـُ  مـِافلس ًخوكف ماضهيا  ًنمن معُص ًن ًرتوِا  مثخا يشء ما ًشهُص

ًسزي  ا اًكُّ هياكهت اكًفصاشة املىسوز حٌاح ل ًرتوِا حزاول حِاهتا ثشك ظحَـيثـُ  حِاهتا 

مل  ، فبأنؾعَين حصؿة ضرببٔ  مليوحسك ثـصف بٔ  َت هْ اي ٕاًِيي بٔ  ، ًىن  ل ٔبحس ًـي هَف ًـاجلِا ؟تبمٔلِا

  .احذاخَ خس  فبأن بٔ هلمين اًطرب اي ظل بٔ  ،ٍزذاذ اًثلي اشلي جيخاحين ،ُشا ك   ٔبحمتيؿس بٔ 

ا ؿَََ :  كال ذازل ًسايم مٌهّبِ

ت بٔ  سمؽ الكم اًىدازل ج  -  .سقٍ ما ًلوًوهَ ؾحازت ؾن ضِ  َُس كُّ ف دصى اي تين  مص 

سق اي ٔبيب. - ي ٔبًضا مل ثلي يل اًّطِ  ًـين ٔبن  ٔبّمِ

 هؼصث جنالء ٕاىل ذازل و كاًت هل :

هحدت ذمـهتا ، دئب ؿَََاي ذازل، ذؾين ٔبذرٍب ابحللِلة ل ٔبس خعَؽ ٔبن بٔ  حام حصَمُّ ٔبًُس الكم بٔ  -

 .زضاضة قصست تبٔحشاهئا ذاذَِا ؤكن  



 

 

 :اي ماليك سايم امسـين 

، اكن ذازل حيسُّ توحؽ ّكِ كمة اكهت ثخفٍو هبا جنالء، و واضَت ان ًدميةثم حصَح بٔ الكم خس   -

 كائٍك :

حنك ظل يل ًخـوضوين هبا ، فبٔ ضلريي رهيب ايُشا ًىن ًُس  - ؾن رضل اًيلص اشلي هت ؿائَيت ُو

َ  مل ًفِم اًىثري مم ا كاًخَ و ًىٌَ  اكن سىت سايم وكد   ،حِايتاكن شاقصا يف  َ زمغ ٔبه ي زٔبش ٔبّمِ

ا اكهت ذامئا ًىَّن   مانًلََي من الٔ اب شـصث ٌشـص حبجم ٔبملِا تني ك حَّنَست اكهت ثفطي حسٍهثا،

 
 
ا تبٔ  احساسً متخطل ا ـً اكن ٍىرب  اًشـوز ُشا ًىن   ؟ ـل ملارا، ل ثام وميف ً ُشا س خفلس ك  ا ّن  ثَش

ان حياول ذامئا ذازل اك ًوم مـِا ك    تسا.ٔبن ًخزىل  ؾن كسٍز بٔ ا كسٍز ول ميىن ًإلوسان ّن  بٔ  ٔبن ٌشـُص

 .اخائؽ خس   ٔلهينك م الٔ مُّ ًيا بٔ  ىل اًحُت ًًك ثـس  هـوذ إ ا تيا َُ   -

 .يب ؾطافري تعين حزكزقو ٔبان ٔبًضا اي بٔ  -

ا ؟ـام اي حدَخيت ي ًيا اًع  ًن ثـسِّ بٔ  -  .زمق جنالء تيؼصت مٌَ و مغُز

-  َ  َ.ش هتَاهِ ظحـا سوف ٔبظحخ ًىٌل ك  ما ج

  رسؿة.تبٔكىص  ٔبمسـت اي سايم ؟ ٔبمُّم س خعحخ ك  ما وش هتََ َُ ا تيا هعري ٕاىل اًحُت -

ا حتاول اًخبٔكل مؽ مجَؽ  مسىِاي ًسُا و بٔ كد   ا ابٔلمان فِو ًـل مبا متصُّ حِِّسا و ٔبّن  ت ًًك ٌشـُص تلو 

ز رضل و تني اًفِية و ألدصى اكن ٌسرتق اًي ؼص ٕاٍهيا و ُو ٌسوق و اتزت  ألوضاغ تطـوتة و ًلّسِ

ًصق.  ٕاىل اًع 

******** 

 

 

 



 

 

محهل ذازل تني ًسًَ وذذَوا  اكملالككس انم سايم اكن حَِّنا  ،تـس ظول اًعًصق اًحُتٕاىل وضَوا 

إبؿساذ  ن ثًشليفلط ٔبزاذ ذازل من جنالء بٔ  ،كمَّنم مَّنم ًوُس زلًَ زقحة يف الٔ  كٌّ  ،اًحُت

 .اًعـام ًًك ثًىس كََال

وؿىل  الاظمئيان ؿَهيا ا حًصسّن  ، مذبٔنست بٔ حًصس اكهت ثطل وفاء ، هؼصث ٕاىل شاشة اًِاثفُاثفِا زن  

 سايم و ذازل.

 .، هَف حاضل ؟اريً اش خلت ضل نثِ  ؾيّنِ  كائحةٔبهِْت ٍن ٔبُال جنالء بٔ  ،ٔبًو -

ت  عل اذلس ، ٔبان بٔضححتُال حدَخيت وفاء - ٕارا ٔبزذث ٔبن ثعمئين ؿًل  ثسخة ما حسج يف بٓدص مص 

 .؟ حاضل ِت هَفهْ و بٔ 

َ ؾن ٔبهفس يا  هَخلي ذازخاذؾَيا  كسا، ثلومني تَيشء  ٔبيُّ  را ًُس زلًمعل َّبري كسا إ  اذلس - ًرنفِّ

 و ًو كََال من اًضلوظاث و املشاك.

 .ذربكِ حس يا، سوف ٔبسبٔل ذازل و ب   -

ٕارا ٔبمىن ٔبن  يف زساٌك ٔبتَلَين و ًل سايم من وحٌخََكدِّ  ساليم خلازل و ٔبان ابهخؼازك ، ُا تَِّلي -

 ألمص. ًيسْ ، ل ثَ ل وبأزاِك كسا بٔ 

 .تَلِم اي وفاءسوف ب   وكِ ب   -

 ؟. ُياك دعحا ما ن  ؿىل ٔبه م مذـحة ٔبو بٔ  وثْم ًسلُّ ضَ  م ؟مارا ت -

 .اكًـاذت ،ل ًوخس يشء همم -

َ خزرًبًين جّكِ يشء، بٔ س  ؾيسما هَخلي  -  م اي جنالءفِس وك اهدهبيي ؿىل ه

  .المةس  اً  مؽ ارِض حَ  -

ذازل كاذما من قصفة املىذة ٌسبًِٔا مع ا  ثوْ ) اكن ُشا ضَ  ؟ اي جنالء ِم وفاءمارا اكهت حًصس مٌْ  -

 اكهت حًصسٍ ٔبدذَ(.



 

 

 يف اخلازح.ن هَخلي كسا ل ثلَق، ل ًوخس يشء هممٌّ يه فلط حًصس بٔ  -

 .و  اجل يحِس ارُيب مـِا وكرّيِ  -

اؿة اًثاهَ ة ؾرشت.ؿىل  موؿس ؾوذت سايم من املسزسة ًىن   -  اًس 

.ان ل ثلَلي بٔ  -   سبٔهخؼٍص

وجسويق مـِا اًضا اؾصف اهِم اش خلت اٍهيا ًىن مسؤوٌك اًحُت ؿىل اكُطِل املِم ان ثشُيب اهِت 

 واكسز ُشا يشء

اتين زاضَني  و َت هْ خـة املِم ٔبن حىون بٔ من ُشا ل هيمين اً  رسوزّكِ  جذسمىٌلل اي ذازل  ٔبان بٔ  -

 و سـَسٍن. ؿًل  

صت اٌَُّ  ِت هْ بٔ  ،؟ زىض ؿىل زويحِت اتح زٔبيس هَف ل بٔ هْ بٔ  -  وجس ذاضيت.ُس

 : ثخسمت جنالء وكاًت هل

ًن ًخحمي  وحتمَين ٔبحس ان حمؼوػة تم ًولك ملا بٔ حدَيب، ظل ل حيصمين من وحوذك حبَايت  -

 ي ....شاكِ مَ ٔبيُّ ثرش 

اًزواح ثـاُس تني ازيني يف  ؟ىِف ل هخحمي تـضيا اًحـظ ف حزء مين  تِ هْ ل ثلويل ُشا بأزحوِك بٔ  -

اىل ان  وحا ؿىل زوخزسوف هؼي ُىشا ًسا تَس و وحنن مصثحعني مبَثاق حة  اءرض  اًاء و رس  اً 

ة و مذبٔنس سوف حىوهني فاثية وحَّت ٔبان  هجِم املالئًكوَ  ؿىل اًخجاؾَسحصجسم دعوظ  ّنصم سًو

 ، ًىٌ م ًن ثخزَيص من ثصثصثم، ٔبان مذبٔنس.ةِت مس ي  هْ وبٔ 

 : تطوث ؿايل و يه ثلمظ ؾًَهيا تَسهيا كائٍكحضىت 

 ت.جعوسٔبًزس ٔبن ٔبضحح  ، لَُِِِِِِِ، ل -

ك ٔبن ل هيصم  مجَـيا س يىرب و ّنصم و منصُّ  - هبشٍ املصحٍك و ل ٔبحس مٌ ا سُذجاوسُا، ألمهُّ من اًش 

صا خمرض ا يفما   .كَوتيا و ًؼيُّ مُز



 

 

  : خاتخَ جنالءبٔ 

، اسدِلؼت ذازل ؿىل وانما تـمقؿاهلِا  ،ن ًفصكٌِلميىن ٔلحس بٔ  مؽ تـظ ل واحست صوخس يؼيُّ ه -

اتـة متاما،  اؿة اًص  ، يف اكهت هواتُس حتارصٕاثص سٌلؿَ جنالء و يه ثلملم تحـظ اًلكٌلث، اكهت اًس 

ٍك   :خرصد تبٔؿىل ضوهتا ً ثطل اٌََ 

 .ٔبًزس ؿائَيتٔبان يلين، ل خت  -

ُا من نخفِا جصفق :ذازل ؿىل وكؽ رصادِا  فزغ   و ُز 

 ....ء مارا حسج ؟ ُشا جمصذ حل اسدِلؼي جنالء، حدَخيت جنال -

ق و كس  ئقزث فذحت ؾًَهيا مفجوؿة، مفزوؿة ثخـص   .حد اث اًـصق حدََّنا لكً 

 .؟ َّبريِت هْ ُي بٔ  -

 ، ًلس اكن مَمثني ....سوف ًلذَوهين ؿائَيتذشي تـَسا ؾن م حياًوون بٔ ّن  إ  -

اكهت  زاوذُاثص اكتوش اشلي ثحًك من إ ٔبهِت جباهيب ويه ذشِك حس ًب  ان جباهحم ل بٔ بٔ اي حدَخيت  -

 كََال و ًعمئَّنا كائال : زوؾِا حضَّنا ذازل و ٔبذش هيّسئ من ،ف من اشلي زٔبثَجتحص 

َ  ٔبهؼصي،  - ذ اكتوش، ًلس اىهتيى.ٕاه  جمص 

الم و ألمان ،خَة ًِا هواب من املاء ا حَّت  ٔبحزاّنا يك ًؼي  كَهبا ًيـم ابًس  مسح ؿىل  اكن ٌشاظُص

، تني رزاؾََ وعفٍك وذًـة، ضلريت اتهئة ثححر ؾن مصفبٔ ًٔلمان ُسٔبث ٔبذريا حٌان وزٔبسِا يف 

و انمت كٍصصت ٔبذريا حتخاح حصؿاث من الاُامتم ًـي  ما تساذَِا ًعَة و ًو كََال، و قفت حفٌهيا 

ً ت  ٍك تي ػي  مسدِلؼا ًفىِّص يف جنالء و ما ب ٕاًََ اًـني، ًىن  ذازل مل ًشق ظـم اًي وم ثصل اٌََ 

هبا، اكن ًفىِّص هَف هل ٔبن ًسذي ٕاىل و وكؽ رضل اًلايس ؿىل كَ َحاٍهتا اًيفس َ ة تـس بٓدص سايزت ٔلمِّ 

ـاذت و اًرسوز ؟  .كَهبا اًس 



 

 

ًَ و ًلف جمربا ًَخلد ي اًخـاسي يف مصتضـحة حاٍهتا  ضححتجنالء بٔ  موغ ؿىل ذس  ، هكن ٍصمس ازلُّ

ت ًو اكن مبلسوزٍ مساؿسهتا، اسددس  تَ فلس ملس يف هؼصهتا كَلا حلِلِ ا و دوف ا من اًلاذم وذ  ثشس 

ـوز ابشلهة، اكهت جس خحور ؿىل  ثطل املشاؾص املخياكضة اًيت اًَبٔش، اًـجز و اخلوف و اًشُّ

 ، يثفىرٍي َ ة يف ساؿة مذبٔدصت من حوف اٌََ  ق يف مالحمِا اًرًبئة اًعفًو ؾًَهيا جش َان ٔبن   حس 

فذالشت جشاؾخَ ًالهطَاغ ٌصلي حي  هبا، متـن  فهيا و ٔبذزك ابٔلايم امللدٍك  ألموز ًن حىون َّبري،

 .س خىون تبٔشّسِ حاحهتا ٕاًََ

 ًىن ما ؿالح من فلس ألمي ؟ اًلَق ؟ و ُشا اًخوحص ك   اـس ؾَّناي ٕاًِيي مارا ٔبفـي يك ٔبت -

اشلي  ل ًـل ما ،ل ًلسز ؿىل فـي يشء ، ملِ ساؿاحزا ،ىل ماكن تـَسخماوفَ ثـطف تَ إ  اكهت 

ٕاىل اّيِ ماكن  ل ٌس خعَؽ اًسفص اًيت ؾصفِا مٌش سمن و الٓن ٔبضححتَ ًًك ثـوذ جنالء هفسِا  ًلوم

،يف ُشٍ اًفرتت ثسة معهل ومشاًزؽ اًيت ثًذؼٍص فىصت  ، تَف ظوزٍ ألذري من اًخفىري، ٌسافص تبٔفاكٍز

 .هفس اًيلعةو ًىن يف ألذري جيس هفسَ واكفا ؾيس تَ  ثبٔذشٍ وفىصت جتئي

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لغ مدىصا ٕال  ومل جسدِلغ جنالء وـاذهتا اكهت ك ًوم جسدِ ماذ  ػهل   اًطحاخ حي   اهلىض اٌََي و

حاخ ٔبشفق ؿَهيا ن حزوخا مٌش بٔ  ،اًَوميف ُشا  مل حيسج ٔبن اس خفاكت تـسٍ، ًىن  ذازل يف رضل اًط 

ٓ ، فلام إبؿساذ اًفعوز ا ثرسؿة، ًخفلسُاٍهيا فسازغ إ مل جسدِلغ  ثبٔدصث نثريا و ُازب  مذوهجا حنُو

اث هفسَ :ملس زٔبسِا   و كال يف حريت و ثـجة حمّسِ

ا ٔبمممممممم، ًُست محمومة و وضؽ زبٔ  -  .مس متـا ٕاىل ذك اث كَهباسَ ؿىل ضسُز

اُيا   ل جشىو من يشء، كس ٔبذشُا اًي وم فلط و قفت تـمق من فصظ ثـهبا. َّبري و ثبٔنس ٔبّن 

ىل ًطححَ إ  و ًعـمَ حَّت  ع سايم اًلرُة لٕ  و ، تسث هل ُاذئة يف هوهماِا حصوِا انمئةػ ًلاإ مل ٌشبٔ 

ة جنالء ازلامئةفاملسزسة   .لس اكهت ُشٍ يه همم 

 ٔبذاز ألزكام مذ طال ابملىذة :

ٔبًو مُساء، سبٔثبٔدص اًَوم ساؿة اكمٍك حَّت  بيٓت ٕاىل املىذة، مث ة ٔبموز ظصٔبث و ل ٔبس خعَؽ  -

ثبٔحَِِا، حاويل سس  اًفصاػ ٕاىل حني ملسيم، و احصيك ٔبي  ٔبوزاق هممة ؿىل ظاًويت، ك مِا ابدذطاز 

ذ ٔبن ٌرشك اًلصابء يف ٔبموزٍ اًشرطَ ة همٌل حطي.  فِو مل ًخـو 

******** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اًوكتحَح، اكن حياول ثرسؿة ثوفري ط  اً ك ش  ً اب يشء  ك  حرض   مالثسَ و ازثساءساؿس اتيَ يف 

  ؿاجصت ي حدََّنا كدٍك دفِفة نًسمةكد  و تـس ٔبن ٔبّنيى سايم فعوزٍ ثوخَ ٕاىل قصفة جنالء احنّن كََال 

ة يف حَلَ، اكن ٍمتّن  ٔبن ٍىون كُّ ما حطي بًٓال  حَّنس  كََال و تسا الازثحاك ؿَََ، شـص تلط 

ا مل جسدِلغ. ت يه تَ وحل ًىَّن   ٌَزوال، ٔبحس 

ا انمت ذُصا ٔبو ذذَت ٔكّن  حسمِا زلِي ؿَهيا خسا ك  ما يف  ن  شـصث بٔ  ثثاءتت حاًوت ٔبن جتَس

ي،  ت، كامت مذاكسٍك و قسَت وهجِا، ثياًوت  اكهتيف س حاث ظًو جشـص جّكِ كعـة فهيا مذىرّسِ

ا جالكم نثري، فعوزُا ؿىل مضظ، اث طَت توفاء حَّت  ثلاتَِا ؿىل هفس املوؿس،  اكهت حًصس ٕادداُز

 مل حىن مس خـست ٌَخفٍو تبّٔيِ يشء. تًىن تيفس اًوك

 .ٔبًو وفاء -

 .؟ اي جنالء اضلِ هَف حَ  -

ا ازلفِية(.  )ساوزُا حزن معَق من سؤال وفاء و ٔبًلغ مشاؾُص

 .هَف يه ٔبحواضل ؟ تِ هْ عل و بٔ  اذلس - 

 .ريْ ا َِّب ًضً ٔبان بأ  - 

 ا.خس   حملاذزخمحباخة ٔبان  ساءً رهصك مبوؿسان مَ اثطَت تم ًًك بٔ  -

ا وفاءفِمت  و ٔبن  مث ة يشء ما ًيرص  ، جشىوا من دعة مامذـحة أبّن   من ٕاحلاخ جنالء و ٕارصاُز

ا و حًصس اًفضفضة فلاًت ًِا :  ضسُز

 .ُشا اًخوكِت ؟ ساؿسكِ ُي ٌُ  ،ػِصا 23اؿة اًس  هَخلي ؿىل حس يا، ذؾَيا  -

إبحضاٍز من املسزسة،  ٔلن  ذازل س هيت تبٔموز سايم اًَوم نٌل حىفي ظحـا ٌساؿسين ُشا اًخوكِت -

اتلة  .ٔبان مش خاكة ًًك ٔبخَس مـم ٔكايمٌا اًس 



 

 

و ٔبان ٔبًضا اي جنالء ل ثـَمني نٌل ٔبان مش خاكة ضل و ٔبحنُّ ٕاىل ألايم اًيت اكهت جتمـيا، سبٔزاك تـس  -

 ساؾخني، ؿىل موؿسان.

 .فسِم اي حدَخيت وفاءاهدهبيي ًيَ  -

 .المةس  اً مؽ  -

ًىن ًًوِة  ن ثخطي َّبازلٌَرصوح مؽ وفاء، مه ت بٔ  هفسِاحترّضِ جنالء املاكملة ورُحت ًًك  ّنتبٔ 

و مم ا حسج، حصذ ذث ٔبضاتـِا اًحازحة وجخَت من هفسِا نثريا  اشلي حطي مـِا وكفثشهصث امل

زث حماذزخَ.  ًضلط سّزِ اثطال و ًىن كص 

جنالء حدَخذَ وسوحذَ وزفِلة ذزتَ  ةُّ يفًطَ كُّ  وثفىرٍيثساؿة  مذبٔدصااًـمي  ذازل ٕاىل وضي

صت اٌَوجس ذاضيت اكن ٌسمِّ ، ماضََ و حارضٍ، ٔبحالمَ و مجَؽ ٔبماهََ و ك  ما ميطل، وزوحَ هيا ُس

صت بٔ  ًخطل ل ًٍصس و  .ٔبتسان ثشتي اًُز

  .ذازل مساء ذري ٔبس خار -

 ُال مُساء.بٔ  -

 .م زمغ رضل مل حترضمس اكن زلًم احامتغ همم ًوىٌ  بٔ  -

 ػصوف مل ٔبس خعؽ اًلسوم، ًىن كال ًِا ضازذا : اكهت زلي   -

 .؟ ملارا مل ثـَمَين -

 كائٍك :ؾهتا اثالشت جشفِيي مل ثـِسٍ ؾطحَ ا ًِشٍ ازلزخة فذَـمثت و  ل مصتذافت مُساء مٌَ ٔلو  

 .! ٕارا نيت ابًحُت ٔبذربثين ٔبن ل ٔبثطي تم تيفسم َت ٔبهْ  -

 مل ًسؾِا حَّنيي الكهما و يه اًيت اكن ذاذَِا مذرٌل ابًلكٌلث، مث  رضة املىذة تَسٍ كائال :



 

 

ية ًًك ًيجح ُشا  هَف ؟ ؟ وِشا اهمم   اوىس احامتؿيل ٔبن بٔ هَف  - معَت خاُسا ظوال اًس  

اكة، ًىن ًٔلسف اًشسًس سريحؽ املسدمثصون ٕاىل  املرشوغ، اسدٌفشث اًىثري من اًوكت و اًع 

ا مث    كشا و ٔبان سبٔحصُّ دِحيت، ٔبضاتَ اًَبٔش و جشوشت ٔبفاكٍز زفؽ زٔبسَ ضوة مُساء،تسلمه  ٔبمُص

 : كائال ابلهرصاف

 تيفيس. حصهَين ًوحسي، ٔبًزس الادذالءبٔ  -

 طل شُئا كاًَا و ُو ؿىل وشم دسازثَ(.خ)اكن ٕاحساسَ مٍصصا، وشرص مي 

 مث  انذاُا مس خسزاك كدي دصوهجا :

. كِت وثبٔسفي هلمحطي دعبٔ ابًخو ٔبن  ما  هلم مُساء وكويل ايم الثطال هبحاويل  -  هَاتة ؾيّنِ

 .ذازل ٔبس خارصك اي ٔبم -

 كائال : ٔبذزك ٔبمهَة املرشوغ و اًوكت اشلي ضاغ من ًسًَ و مهس ًيفسَ

 .؟اجلس مي  اخلعبٔ ُشا ٔبفـي ٔلثالىف  سانِ مارا ؾَ  -

ز سخة ثبٔدصمه ؾن ثلسمي  ياءً تِ  جنَزييالٕ اثطَت مُساء ابًوفس  ؿىل ظَة ذازل، و حاًوت ٔبن ثرّبِ

ا ا ٔبن مرشوغ اًرشانة كس ٔبًلي  و املرشوغ يف وكذَ و ٕاذالهلم ابلثفاق، اكن زذُّمه انشفا خس  ٔبذرُب

 .كَق سٌلؿة اًِاثف يف وهجِاتياء ؿىل ظَة مسٍصمه و بٔ 

 ت اًحاة جصفق.ثوحصث هَف ًِا ٔبن ثحَف ذازل هبشا اًلصاز ؟ فِو حامت س َلضة، ذك  

 خاءُا ضوثَ كائال :

 .ثفضًل اي مُساء -

- .... 

 اكن مذحمسا  ؟ و كسامؽ اًوفس ؟ مَّت س َىون الاحامتغ اًلاذم ُي اًَوم بٔ ذرًبين مارا حطي بٔ  -



 

 

 ....ذازل  ٔبس خار -

 .؟ اي مُساء ُياك مارا -

 ثَـمثت و مغلمت تحـظ اًلكٌلث مث  كاًت :

 و س َـوذون ٔبذزاهجم ٕاىل ٕاجنَرتا كسا.كصز اًوفس فسخ اًرشانة ٔبس خار ذازل، ًلس  -

زٔبسَ من ٕاىل ازلم  فادذي ثواسهَ و احكٔ ؿىل مىذحَ، وضي ّنظ ثرسؿة؟ مارا ثلًوني ؟ مارا  -

ٔبرسؾت مُساء حمرضت هواب من املاء حَّت  هتسٔب ٔبؾطاتَ، اكهت  من اًلضة، وهجَ امحص   اًلضة

 ذش اًكٔش و زماٍ خاهحا.حتمي اًىوة و ًسهيا حصجتفان، فبٔ 

ت اًلضة ني تٍك  و ًيفجص يف وهجِا من شس   حصضت ؿىل اهخلاء ٔبًفاػِا تـياًة دوفا من ٔبن حًزس اًّعِ

 .ُي حًصس شُئا ؟ -

و ٔبكَلي اًحاة من ذَفم و ل ثًيس ٔبن ثَلي مجَؽ  حال دصيج من املىذةل ٔبًزس ٔبي  يشء، بٔ  -

وز ألذري من اًـطحَة ج و كس تَف اًع  ، ٔبحس  تضَاغ ثـحَ و ٔبن  دسازثَ هحريت املواؾَس اكن ًخحس 

 .دسازتل ًضاُهيا ٔبيُّ 

******** 

 

 

 

 

 

 



 

 

فلس اكهخا مش خاكذني  فوز زؤٍهتٌل ًحـظ، اًحـظَخا تـضٌِل كد   ،وفاء مللاتٍك ٕاىل موؿسُاجنالء رُحت 

حبَاهتا مَّنٌل رتت ألذريت ثسخة اوشلال ّكِ واحست اًؼصوف حاًت تني ًلاهئم يف اًف ًحـضٌِل ًىن  

ا ؿىل ؿاثلِا وحسُا زمغ  ة فذطل اكهت ثًشلي تـمَِا ٔبما جنالء فلس اكهت مسؤوًَة اًحُت كُِّ اخلاض 

  .ُشا مل حىن جش خًك من ُشا

 ؟ اي جنالء اضلِ ف حَ َْ نَ  -

 .ان ًست َّبريبٔ  - 

ًلس لحؼت ُشا اًيشء يف مالحمم، فاًَوم ثحسٍن ٔبنرث ُسوء و مالحمم يمّيِ ؿَهيا اًسىون،  -

 ؟ ذؾَيا جنَس و ٔبذرًبين ًلس ٔبكَلذين ؿََم فبأن ٔبشـص ٔبن  حوفم مًلء ابًلكٌلث. مارا حطي ضَلِ 

 ا اي وفاء.ًٍَك وهفسُيت مذـحة خس   هواتُس حصاوذين ك   -

 .اي جنالء ؟ ُطِل ق تبأ املوضوغ مذـَِّ ُي  -

- .... 

 .وضوغاملاويس ُشا ف ثسـاذت هِت ثـُشني حِاثماي جنالء بأ  -

يل ىِف ف ًفسس ؿًل  ضفو حِايت،  ٔبضحح ضوغ سَة زاحيت وو اي وفاء فِشا امل ابس خعاؾيتًُس  -

ثَ ثخلكم مسؽ خس   يف رضل اًَوم  سايمحَّت   ،حزيا هحريا خسا اشلي ٔبضحح ٌشلصُو  و ؟ وساٍبٔ ٔبن 

م تـ  ذازل ٔبماموسبًٔين  َسون هَف نشتت ؿَََ َّبطوض ٔبًُل ؟ و ٔبكول هل ٔبهين ٔبمطل ؿائٍك و ًىَّن 

ُشا ُو اًَوم اشلي نيت ٔبدشاٍ ٔبن ٔبسلط من ؾَين  ي  يشء ؾَّنم،ؾيّنِ و ٔبان حلِلة ل ٔبؾصف بٔ 

ؾصف فسُيت ٔبًزس ٔبن بٔ ؿىل ه املوضوغ ُشا من شست ثبٔزري  ازى هواتُسا ٔبضححت بٔ حائصت خس   اتين،

ة جمِوٌكٔبان  و ٔبن ٔبحاول اًخـاٌ  مؽ واكـي؟ ا ضـة خس   ًُلمن مه بٔ  فبأن  ٔبخسمه،ن ٔبًزس بٔ  ،اًًِو

 .ساؿسًين ٔبزحوك اي وفاء ،ٔبشـص ٔبه ين قًصحة ؾن هفيس



 

 

ِّلا مباضَم، ٕال  ؾن ظًصق  وِشٍمسًية هحريت ؾَّنم يف  ددحثنيس ٍن بٔ  - ؟ ًن جتسي شُئا مذـَ

املسدشفى اشلي وزلث فَِ، ًىٌ م ل ثـَمني ٔبيُّ مسدشفى ابشلاث ؟ و فصضا وخسثَ، ٔبذرًبين 

جالث هَف س خجسٍن ؿائَخم  .؟ ابعل ؿََم يف مالًني اًّسِ

جالث واحساسبٔرُة و ٔبكوم جص  - و ٍىون تيفس ثَوى الٓدص فَصت ٌل ضاذفت حساث مَفذا  ؤًة اًّسِ

.  اتزخي ولذيت، ًن ٔبس خفِس من الامس، ٔلن  ذاز ألًخام يه من ٔبظَلذَ ؿًل 

 كي ًوخس مخسةؿىل الٔ  ، اس خوؾيب ُشا اي حدَخيتل ثوخس فلط مسدشفى واحس اي جنالء -

 مسدشفِاث.

دويت ٔبو ٕاىل ٔبيم ٔبو ٔبيب ٔبو إ ٍهيم زمبا ًوضَين إ  اًزس دِعا واحسل حتحعي ٔبمًل ٔبزحوك اي وفاء، بٔ  -

ي َس ٔبّمِ ٍك. ٕاحسى ٔبكازيب ٔبو كًصحايت ٔبو حَّت  املمصضة اًيت كامت تخًو  يف ثطل اٌََ 

امة  وفاء ذذَت -  مصت.يف ذو 

 ؟ملارا ُشا مصت اي وفاء  ؟ مارا تمِ  -

 .؟و ختحئٌَُ ؾيّنِ  ُي ثـصفني شُئا

 ازلزخة اًيت ثخرََََّنا ىل ُشًٍُس سِال إ  مصسى ضـوتة الٔ فىص مب بٔ ًىيّنِ  ؟ ؾصف مارا اي حدَخيتبٔ  -

يل ابل و ًن ٔبانم كٍصصت صاتخ ، ل ٔبًزس ٔبن ٔبتلى مىذوفة اًَسٍن، ًن ٍحصةٔبؾصف، ًىيّنِ ٔبًزس ٔبن بٔ  -

احة ٕال  ٕارا ؿرثث ؿَهيم، ٔبًزس ٔبن ٔبؾصف من اًـني ٕال  ٕارا وخسهتم ـاذت و اًص  ، ًن ٔبؾصف ظًصق اًس 

حَّت ذازل  يشء حويل ثـحت من كِّ  ،ين َّبريه  ذامئا بٔ ثـحت من متثَي  ،احل  ثـحت  ؟ اتية من ان وبٔ 

ت جخًل اًَوم مل بٔ بٔ  شـص ٔبه ين يف ذائصت ملَلة ك  ًوم ، بٔ ىل ؾًََِٔبن ٔبهؼص إ كسز ثـحخَ مـي من شس 

 ٍىرب جحمِا فبٔضَؽ ٔبان ذاذَِا.

احست اي و  هت ؿائٍكبٔ ؟  مفن سُذحمي ٔبهِْت حدَخذَ، خحمطِل ً  ملرا ل ثلويل ُشا اي جنالء ذازل إ  -

 ؿُش خنك.  ٕاايك ٔبن جتـًل ُشا ألمص ًيلصُّ حدَخيت، ًىن ل



 

 

 ِشا موؿس دصوخَ من املسزسة.ف  حيرض سايم،ًًك  َّبازلثطي جية ٔبن بٔ  بٍٓ، ًلس وسُت -

صن ول تَ جنالء،  اثطَت  ًىن تسون خسوى، فل جية ؿىل ُاثفَ.اكن ُاثف ذازل ٍصن ٍو

، ميىن ٔبن قًصة خس   - اكن تخاات ذازل مل ٌسمؽ ُاثف  ،ىل سايمٍىون يف ظًصلَ إ ا ذازل ل ٍصذ ؿًل 

فىص  هصس ََ ًفىص مس خَلِا ؿىل  .موؿس اتيَ من شست اًضلط متاما ًيسف ًو

ت املاضَة، ًىٌَ  ثبٔدص حسدصح سايم ومل جيس بٔ  - ا، ػن  ٔبن  ٔبابٍ سُذبٔدص ثسخة سمحة اًسري مثي املص 

من املسزسة، زاوذثَ ٔبفاكز ظفوًَ ة تبٔن  ٔبُهل ختَ وا ؾيَ  ت مل ًبئت ٔبحس لضعحاتَل مص  اف ٔلو  خف نثريا

َ ؾَّنا، جفَس ؿىل اًص    ضَف و رشغ يف اًحاكء تطوث مسموغ.مثٌَل ختىل  ٔبُي ٔبّمِ

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ج مؽ وفاء تبٔزحيَ ة، اكهت   سايم مؽ وازلٍ الٓن. معمئية اًحال تبٔن  جنالء ثخحس 

 .ٔبثـَمني ُشا ؟ٔبان ٔبانهَة خسا اي وفاء،  -

 .ثلًوني الكما وِشا اي جنالء ؟ملارا  -

اتلةٔلهين  - ؟ تي اوشلَت تيفيس و مشاكي  مل ٔبكِّف هفيس ؾياء اًسؤال ؾيم ظوال اًفرتت اًس 

  ُذم متاما.وس و 

ًضا ، ٔبان بٔ مٌا مشلول هبمَ كٌّ الكم وِشا، ًُس تًٌَا  دذني وكٔ هـخرب ل ثخبٔسفي اي حدَخيت حنن  -

 حبحُة اًلَة و ٔبظَلت حضىة مس خفزت ويه ثلمز تـََّنا.ِم وشلي ؾيْ سوف بٔ  تحزوحٕارا 

 كائٍك : ثخسمت جنالء -

 .اي وفاء ًوما ما وشلَِت ؾيّنِ ارا إ كذطِل اي ًوَم، اي ًوَم ٕارا وس َدين، بأ  -

 .تعين حزكزقان خائـة وسٌُا ٔبن هعَة اًلساء، بٔ  -

 خائـة، ًلس ٔبذشان احلسًر. ًضاو ٔبان بٔ  - 

 .احهبا خس  اًحاس خا اي وفاء بٔ ٔبظَيب  -

ٓ انٔبما بٔ  -  ، فبٔهت ثـَمني حيّبِ هل.اكً مَس ك  سوف ب

******** 

 

 

 

 



 

 

تلي  ،متاما فلس دصح من ابل ذازلا سايم م  ، بٔ ِؾْخمخَ ابسعا املساء حي   حسًر و ًخٍَوحسًر 

َ  و ًَوم هفسَ ؿىل موضوغ اًـمي ويس ك يشء حَّت ابملىذة  تيجالءل مصت مل ًخطي ٔلو   ٔبه

حًك،  فلس ػي  كاتـاسايم  وـاذثَ، ٔبما َ م  ٔبابٍ و بٔ  ٔلن   ا مٌىرساحًزئبمام ابة املسزسة ًحًك ًو

اؿة. و مل ًبئت ٔبحس لضعحاتَ وس َاٍ  حَّت  ُشٍ اًس 

 زة وفاء :سِّ حمكَلت جنالء نثريا  

ي خَة ٕان زٔبى اثطاليت، اي حصى ما ذازل، اكن جية ؿَََ هماثفيت  ملارا مل ًخطي يب - ٔبٍن ُو ُو

 ؟. لٔبم  من مسزس خَ سايم

 وفاء :خاجهتا بٔ 

 .من املسزسة ؟موؿس دصوح سايم  ن ًًىسهَف خلازل بٔ ٔبًـلي اي جنالء ؟  -

 .! ؿلل بٔ  -

 ٕاىل ُيا يف س َازت ٔبحصت. حئتٔلهين يف ظًصلم،  ىل اًحُتوضََين إ َُا تيا هشُة بٔ  -

 ىل اًس َازت.إ  اس حلِين اي وفاء تِ هْ و بٔ سفؽ احلساة كوم تٔبوك سبٔ  -

ن ذازل بٔ  مَّنا ةجنالء اًحاة ػاه   ظصكت و ؾيس وضٌَِل،ىل اًحُت ذفـت جنالء احلساة وثوهجخا إ 

زة هفسِا: ،وس َفذح هلٌلابًحُت  موحوذ  كاًت حمّسِ

 يف اًحُت ؤكن ل ٔبحس موحوذ اي جنالء. امسؽ جضَجقًصحة، فبأن ل بٔ  -

 ، اكن جية ٔبن ًطَوا ٕاىل املزنل كدي ساؾخني.َمساءً صتؽ اً اذسة وس  اً ن اًوكت الٓ  ؟ حسهَف ل بٔ  -

 .؟ مفاثَح اًحُت حتمَني وسزة منُي  ،ًـلي ل -

 يه يف حلِحة ًسي. ،ظحـا، موحوذت -



 

 

فوخسث املفاثَح، فذحت  ،وفاء حلِحهتا ٔبمسىت ،صحفكُّ ما فهيا ٍ تسٔبث جنالء ثححر ؾَّنم و

 كائٍك : ثفاخبٔث حسبٔ من مل ٍىن ُياك  ابة اًحُت ثرسؿة

  .؟ ىل ماكن مأبًـلي رُحوا إ  ؟ ٍن مه ملارا مل ًبٔثواالء بٔ جن -

 فِو ًـل ٔبه ين سبٔكَق. ددازيٕاىل ٔبّيِ ماكن ذون إ  ًىن ذازل ل ًشُة -

 .! ٔبدصهتم كس حىون سمحة اًعًصق ، ٔبننميى -

تٔبدصى، ًـهل  ٌسمؽ زهني ُاثفَ ت مص   َّبازلثطي سوف بٔ حمخازت ٔبان وفاء  ؿل ايل بٔ  -  .ُشٍ املص 

اكن ذازل كس وضؽ ُاثفَ ضامذا حَّت  ل ٍزجعَ زهٌَُ، مصت ًعّوِق املاكن و ُو خاًس نمتثال ل 

ك تي ًفىِّص فلط.  ًخحص 

  زاوذُا كَق فؼَؽ. و ؟ ابثت هحضاث كَهبا ثدسازغ  مارا حطي ؟ ٍصذُّ  ملارا ل -

 .ؾَّنم ؟ححر و ٔبٍن ه  ؟ ٍن سوف هشُة اي وفاءٕاىل بٔ  -

 وا ًِشا اًسخة. ثبٔدص كس  ابء وًلٓ احامتغ  ُياكن ٍىون ميىن بٔ  ىل املسزسةًيشُة إ  ثـايل -

 ل، كري مـلول اًَوم ًُس ألحس و ل ارلُس، احامتغ الآبء ٔبًضا ٍىون ضحاحا و ًُس مساء -

شَ ت ٔبكساهما و مل ثـس  ،ىل تُذنكحصى رُة إ  ابًـجز اكشلي ل ٌس خعَؽ فـي يشء ُي اي حسُّ بٔ 

ق.ثلوى ؿىل   محَِا و تسٔبث ثخـص 

  مع ا ٕارا اكهت ثـصف شُئا. سبًِٔاطي حال تبئم ًًك بٔ سبٔث  ؿل ل بٔ  -

 .؟ ٔبىت ذازل ٕاًَنك اًَوماًو ايم ُي  -

 .؟ سبًٔيت ملارا ، ًىنل مل ًبئت -

 .لطْذ سؤال فَ ، جمص  ثلَلي ل -

 .؟ اي وفاءِت هْ ن بٔ ٍْ بأ  -



 

 

 اخلط . كَقعصت ٕاىل ٔبن بٔ ضْ ٔبان مُ  نٌَحُت، الٓ زحؽ مذبٔدصت بٔ ؾيس جنالء س -

 .ضاتين اًلَقًلس بٔ  ؟ مارا ُياككويل يل كدي ٔبن ثلَلي اي وفاء،  -

 .نالمة الٓ س  اً ي مؽ مِّ اًلَق اي بٔ ىل ًوخس يشء ًسؾو إ  ل -

ا حز ٔبو  ذث مبٔث جنالء جصٔبسِا ًوفاء ؿَِ  ا، ًىن  وفاء ما ًحثت ٔبن تس  فُّ ًِا ذربا مفصحا ٌرسُّ ذاظُص

 اٌَ حؼَة و هفت رضل هبّزِ زٔبسِا كائٍك :ظمبٔهًَهتا 

 ٔبيم مل حصى ذازل اًَوم. -

 .؟ حسجثـل مارا  لفِيي  ،فجتاكهت جنالء حص  -

ُا كائٍك :  ٔبمسىهتا وفاء من ًسُا و يه جتصُّ

 .سزسةاملىل ، ثوهجخا إ مازثسي مـعفىل املسزسة إ  ثـايل ًيشُة -

ص  جلكخا ًسًَ اًطلريثني خَََز  ألزط ًضمُّ خاًسا ؿىل  سايميف ثطل اٌَ حؼة اكن  ت ف من شس  جتٍو

مل ًرتك ؾن ادلَؽ  ااكن كائحفلس ا ذازل م  بٔ  ،زاذايل ؿىل هفسَ ل إ ثحو   مفن ثوحٍصواخلوف جيخاحَ اًربذ 

 هل اًخفىري فسحة ًَخشن ص اتيَ سايم.

******** 

 

 

 

 

 

 



 

 

من اًس َازت مثي  جنالء دصحت ، بٓمَني تشضل اجياذٍ،ىل املسزسةوضَت جنالء ووفاء إ و ٔبذريا  

ثوهجت حنٍو ويه  ؾيس ابة املسزسة كاتـا ؿىل ألزطخَ من تـَس حمل  اجمليوهة ثححر ميَيا وشٌلل

 فاحتة رزاؾهيا ثياذًَ :جتصي 

اؿة املخبٔدصت ؟  مَ تِ  اشلي حي   اتين ما ،ماليك ،سايم حدَيب - ؟مارا ثفـي ُيا وحِسا يف ُشٍ اًس 

 ؟ و ٔبٍن ٔبتوك

 و ًلول ًِا : تًحًك ثشس   وُ ؿاهلذَ و

 ا.حِسً وَ  ووسُمتوين ُيا ائَخمِ نٌل فـَت ؿَ  َت ؾيّنِ هت ختَ  فبٔ  حدنكٔبان ل بٔ  -

ا حة ًالكمَاكهت جنالء مذـجِّ   خَ ٕاىل ضسُز ت حدَيَ فضم  و اشلهصايث ثخواىل يف ؾلَِا )يف  و كدَ 

ضَف ثًذؼص ٔبَُِا ًىن  اًفصق  تَُّنا و تني اجَّنا فِو ؾيسٍ من ًلَق ًوم ما خَست جنالء ؿىل اًص 

ا يه فؼَ ت وحِست ذون ٔبن ًيددَ ًلَاهبا ٔبحس(.  ثشبٔهَ ٔبم 

 ثفاخبٔث ؿىل هفسَ زٔبثَ مذحول ،ك يشء ابًًس حة ًيا َت هْ و بٔ  ل اي حدَيب ل ثلي ُىشا حنن حنحم -

 ًفـَِا حتخَ.ل مصت ٔلو  

 .ٍن ُو ٔبتوك ؟ًىن بٔ  -

حاخ ؟ -  .ٔبان مل ٔبٍز مٌش اًط 

 .ٔبًـلي ٔبن ًًىس ٕاحضازك من املسزسة ؟ -

 .ٔبشازث ٕاٍهيا وفاء تطمت يك ًلاذزوا املاكن

 هَس ذازل يف املىذة وؾيسٍ احامتغ ًِشا مل ًبئت.، بٔ ىل اًحُتَُا تيا هشُة إ  -

 ءالوفاء اكهت جن وحوذ ًول ،ىوثاًسُّ  م يمّيِ ؿَََمَّن اًحُت وكٌّ  و ثوهجوا ٕاىلاًس َازت  زهة ادلَؽ

ي.ا ّن  لٔ  سدَّناز  مل ثـس ثلوى ؿىل اًخحمُّ

 اي وفاء. ُاُة مىٌِم اشلَ ًُ  -



 

 

ٍك، ،رُةل ًن بٔ  -  حسنٌل.وَ حصوىٌل ًِ ًن بٔ  سبٔتلى مـم ُشٍ اٌََ 

-  َ  ُشا. اي وفاء ملا نيت ثسازهت ك   ولكِ ً

و مح   ،يِم اي حدَخيتن ٍىون اتْ ل جشىًصين ُوا اجن ٔبيخ كدي بٔ  - اما ًـهل  هَيسب  وتـسُا س يبٔذش ٔبان ُو

 وم.ٔبكرّيِ مالثسَ و هبٔك اًلََي من اًعـام و خنسل تـسُا ٕاىل اًي  

َ  ٌشـص ابجلُ َ ه  ًدٌاوهل، مذبٔنست بٔ ك ًًك الٔ  ؿسُّ و ٔبان سوف بٔ  -  .وغْ مل ًدٌاول شُئا مٌش اًلشاء و ٔبه

 .وك اي كَيببٔ  -

ذسل تـسُا ٌَيوم وـطفوز وذًؽ مىسوز  ٔبّنت وفاء حتمميَ و ٔبًخس خَ زَاتَ و ٔبظـمخَ شُئا دفِفا و

ا وفاء فلس بٔ  ا مل ثؼِص ُشا ت تلَق حس  اجلياخ، اكن اًَوم ضـحا ؿَهيم مجَـا ٔبم  ؿىل ذازل ًىَّن 

ث ً   ٔب من ٔبؾطاهبا.ًًك هيسِّ  َاوسوناً يجالء هواب من ًيجالء، فلامت ٌَمعحخ و ٔبؿس 

فلس ؟ ًول ًعف ظل نيت سبٔ  ًًىس سايمشلي حـي ذازل ا ؿل ماًلذَين اي وفاء ل بٔ  اًخفىري -

، ك ٌل ثشن صث ما حطي مـَ ٔباكذ ٔبضاة ابجليون، ًَدين مل ٔبظَة مٌَ ٔبن حيرضٍ ُو و رُحت اتين

 ٔبان لضعحاتَ، اي ًَت.

ِو جفمَـيا ثرش.ا مٌ   جنالء كٌّ  اي - ط ًٌَس َان ٔبو اًس   مـص 

َ  مل ً ؿاذثَُشا ًىن ًُست من  ؿلبٔ  - ـس ٕاىل حّسِ ُشا اًوكت، ٔبثـَمني ؟ مٌش حزوحٌا ُشا حَّت  ٔبه

 مل ًمن ذازح اًحُت.

 زت ٌل الٓن ُو مؽ اًوفس إلجنَزيي اي جنالء، ٔبؿشًزَ. -

َ  اكن ؿَََ ٕاحضاٍز من  يف ُشٍ ألزياء مص  اكًًسمة ؿَََ وخَ اتيَ سايم فلام مٌخفضا و ثشن ص ٔبه

اؿة وخسُا ثلازة اًخ اسـ ة متاما فسُ  ٔبدصح ُاثفَ و فذحَ وخس ما ًلازة املسزسة، هؼص ٕاىل اًس 

 اًـرشٍن اثطال من جنالء ففِم.



 

 

؟ اتين هَف ًـلي  ثسايم اي حصى مارا حي  سايم،  طي فهيا الٓن ؟؟ هَف ٔبث   مارا سبٔكول ًيجالء -

فذح اًصسائي فوخس ما ًلازة  فـي اي حصى ؟يشء، مارا بٔ  ًسِوي ًوكِّ  اثح   ،اثح  ؟  وىسٔبن بٔ 

َ  بٔ اًـرشٍن زساٌك من جنالء، جسبهٔل فهيا ؾن  ا نخخت فهيا ٔبه  يف اًحُت ضحح الٓن مـِااجَّنٌل و بٓدُص

ا ىهبت ؿَََ ٔبن ًخطي هبا فوز زؤًخَ ًالكهما، ٔبه ة هفسَ نثريا،  ذون ٔبن ثشهص اًخفاضَي و ًىَّن 

َ ؿىل زٔبسَ و  فىِف رُة من ؾلهل اتيَ ؟  ُو كازق يف اًخفىري، ٍاكذ زٔبسَ ًيفجص.وضؽ نفِ 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٌلء ضافِة  ا زائـاًوماكن  ،ًخـَن تساًة ًوم خسًسمس رشكت اًش  خاء اًطحاخ و بٔ  فلس اكهت اًس 

، ٍاسدِلؼت جنالء ؿىل ٕاثص  و ؾيسما ٔبذاز املفذاخ ٔبضسز ضواتوضي ذازل تُذَ فذح اًحاة  سزكاء،

 : ثرسؿة حنو اًحاةهمصوٌك فاهعَلت 

ذربين بٔ  ؟ كضُت ًََخم نَ ٍْ بٔ  ،املايض اًَوم ظوال مل ثخطي يب ؟ مَ ٍن نيت ًلس كَلت ؿََْ ذازل بٔ  -

 .ءْ يَش  ك  

 .حازحةاً ٍَك ً   شمن مٌل بٔ فا فبأن مذـة خس  ذؾَين ٔبًخلط ٔبهفايس جنالء  -

ا نيت ٔبانم و بٔ  - ًلس وسُت ٕاحضاز سايم و ػي  ظوال اًَوم  ،حصوا مثي اجمليوهةٔبان ٔبًضا كَلة خس 

ل ؿىل هفسَ و ٔبهخ ين  ت دوفَ ثحو  َ  من شس  َ  ل حيحيا خاًسا وحِسا، ُي ثـل ٔبه نثريا ؟ و كال يل ٔبه

ي ٍصى ٔبحالما مزجعة ....و   ػي  ظوال اٌََ 

 رصد يف وهجِا :

معي اًيت نيت بٔ  خاهةانة مؽ الٔ اًرش  رسُث دَ  ؟ل ثـَمني مارا واهجت ابٔلمس ِت هْ ثح ا، ثح ا بٔ  -

َلت كْ جنالء بأ  ٔبمام ذازل و ازثفؽ ضوثَ دارص ل مصت ؿال ٔلو  ، ىس سـيِب ضاغ ثَ و ؿَهيا من س ية 

ٍصيم  و رشزااكهت ؾَياٍ ثلسحان ت رصاذَ وقضحَ من شس   رسث زؾشة كًو ة حسسُاوؾًَهيا 

 .ٔبتسا مل ثـِسٍ جنالء ُىشا ،ذاذهل اهفجص رباكنابًلكٌلث ن

حَّت  ثرصفاثَ تسث ًِا قًصحة ؾن املبًٔوف،  فلط اكهت كَلة ؿَََ ،مل ثلطس شُئا من الكهماجنالء 

يف  مهس و ي زٔبش سايمكد   َألزط جيثو ؿىل زهحدِخَس ؿىل  ثوخَ حنو قصفة اتيَ ًًك ًخفلسٍ،

 : هل كائال ٔبرهَ

من  ىًزتو   ومٌمكوى ميّنِ بٔ  ؼصوف اكهتاًًىن  اتين مل ٔبكطس وس َاهم ُياك وحِساساحمين اي  -

 دَِحَ و ُو َخاٍج ؿىل زنْ  وانم ٔبسفي رسٍص سايم بٓهشاك ظفالضسق من ذموغ الٔ اكهت بٔ ذمـة  ملَخََ

 .ؾيس زٔبش اتيَ

 



 

 

ِّ ا جنالء فاكهت حًزية م  بٔ  َ ً ة و مذبمٔل  وفاء ثواس هيا كائٍك : تٌل، ػَ  َُّنُ سوء اًخفامه اشلي حطي ت

.س زلًَ ػصوف ٔبكوى مٌَ يف اًـمي اي مؤن   -  جنالء ل جس خايئ حدَخيت، كُّ يشء ًيحيُّ

 ٔبومبٔث جنال جصٔبسِا يف مصت ذون ٔبن ثخفٍو جلكمة.

 فواضَت وفاء كائٍك :

َ  بأ  ل ثخلكمي مـَ لس امي - َ  لسال مذـحا، ٔله ٍك املاضَ ة،  اًيوم ثشق ظـمن ؾَيَ مل بٔ ذربِك ٔبه اٌََ 

 .عبٔ اشلي ازحىدَخلاب ٌشـصوحامت سوف  و ٍصاتخ حصهََ هيسبٔ اًَوم، بٔ  زحوِك ل ثخلكمي مـَبأ 

 حارض وفاء. -

 تـظ را اكن زلي  إ  ؿََنك مساء مصُّ سبٔ  ،حدَخيت زلي معي اًَوم وثبٔدصث اي سبٔرُة الٓن،ان بٔ  -

 .شلضل اًوكت

 ما فـَخََ ٔلخًل.  اي وفاء ؿىل كِّ شىصا ضَلِ  -

  .ِاموزمك كُّ بٔ  ٔبظَة من ظل ٔبن ثيحي   ي،ال ذاؾي ًشىص ف ٔبدذنيحنيا ل ثلويل ُشا اي جنالء،  -

 .! وضَخِم تَما بأ ن ل ثًيس ىِ ًَ  -

 .مارا ؟ -

 .... اًسجالث شفى وسد موضوغ امل  -

 .ةُحارٔبان ن الٓ  ،دداز اي جنالءالٔ  وافِِم جكِّ ل ًن ٔبوىس سب   -

، ثبٔكِا ابٔلفاكز مََئااكن ابًِا  تلِت جنالء ًوحسُا مسدِلؼة ،َهتا ورُحتمان ظل اي وفاء كد  بٔ  يف -

 ألس ئٍك و جشّوِص زٔبسِا، كسث حتّسج هفسِا كائٍك :

َّنشَ، ىل كَهباي إ وتسٔب اًشم ًدسَ   ؟ مسمارا حسج خلازل ابلٔ  اي حصى - حصى ًوخس  ُي اي ٍو

ء ؟ يشء من اًخفىري  زٔبيس سٌُفجص  ساؿسين ٔلن  ظل اي ؟ و مارابٔ  و ٔبان ل ٔبؿل ؾيَ شُئا، يّسِ



 

 

ٍىون  ٔبنضـة احضة وما بٔ و اًىثري من ألموز ٔبضححت كري  ،زٔبيس قمية سوذاء هحريتفوق  ؤكن  

كامت إبؿساذ هوة من اًلِوت  ألمان، ؿىل جصِّ  ان ٍصسو عَؽ بٔ ًشم ول ٌس خ اب ذاذهل مََئا إلوسان

 ،ة شىولثة، وضـت فٌجان كِوهتا و جباهحَ كعـوحصوط ؾواضف كَلِا حصاتخ من اًطساغِا ًـَ  

ا ملصاي خس   ا شِيي ،قوتاًىثري من اًص  فوكِا  اًعفو ، ااكن مٌؼُص امٌؼُص  ػَ ت مل جرشهبا ، ًىَّن 

تسز اشلي  ألذري رصفاًخ  من اًشسًس ابًيسم  حناء اسدِلغ ذازل اكن حيسُّ فلط، يف ُشٍ الٔ  ثخبٔمَِا

 .مل ٌس خعؽ ٔبن ًـرب ؾن ٔبسفًَىن مٌَ 

 كال تيسم :

 .ضحاخ اخلري  -

 :ث ؿَََ زذ  

 وفلط. ضحاخ اًيوز

 ٔبن ًـخشز ًلٓدصك مَّنم ًٍصس  اذٌَِل اكن ًخلكم نثريا ؿىل زمغ ٔبن  اًطمت اكن ٌسوذ تَُّنٌل،ذ ًوىن  

 ،ًزخون ورشة كِوثَاًثياول ذازل اًلََي من   فل ًخحساث،ؿَهيٌل دمي  اًطمت  ًىن   و ًوحض ألموز،

 ٔبي  يشء مل ًلي ،شلالزلًَ اًىثري من الٔ  ٔلن   ،معهل مٌعَلا ٕاىل ٍصثسي زَاتَ ؿىل جعي زاخ

، اس خساز اكن ًٍصس مـاهلهتا وثلدَي حدََّنا، اكن كًصحني من تـظ ل ثفطَِم سوى دعوت ًيجالء

ز ٔبن يصح ول  واحست، ًىن  ؾياذٌُل ذ فاهعَق راُحا يف ظًصلَ، فذح اًحاة مث  كص  اكن ٔبنرب مَّنٌل، حصذ 

ي ن ًلدِّ بٔ  ًوم كدي رُاتَ ك   جنالء اؾخاذث لسً ،ٔبضحح ذازح املزنلٌسدسل ملشاؾٍص اجلَ اشة حَّت  

وضهيا ؿىل هفسِ ا ضلعت ت ل مص  ٔلو   ًىن و احدََّنا ًو ختىل  ؾن ؿاذثَ ثطل، ؿاثخت هفسِا نثريا ٔلّن 

  ؿَََ نثريا.

 كاًت يف هفسِا حبرست :

 .ضلط ؿَََٔبل  بٔ  اكن ؿًل  زت ٌل  -



 

 

جنالء سايم و ٔبظـمخَ فعوزٍ مث  ٔبوضَخَ ٕاىل املسزسة و ما ًحثت ٔبن ؿاذث ٕاىل اًحُت  ٔبًلؼت

ثرسؿة، اكهت جشـص ابملَي فلس تسٔب ًدسَ ي ٕاٍهيا زت ٌل ٔلن  ذازل ابث ًخجاَُِا نثريا فلس ذَ ف ُشا 

 شـوزا ثشـا ذاذَِا.

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دمحم اشلي ًـمي مـِا يف هفس املاكن فلس اكن ُو منىل مىذة مذ جَِ إ يف ُشا اًوكت اكهت وفاء  

فَصت ٌل اس خعاغ مساؿسهتا  موضوغ جنالءجسبهٔل ؾن  حَّت   اكمٍك، كطسثَ شفىسد سم لجالث امل مي 

 :مددسمة ذذَت وفاء مىذة دمحم  ،وؾىس جتس دِعا ٍصتعِا مباضهيا ًـىل  

 .ضحاخ اخلري -

 .؟ُىشا جفبٔت  ُال وفاء، سازثيا اًربنة، ؿاص من شافم اي تًت، ٔبٍن ادذفِت بٔ  -

َ  اًـمي فلط و ٔبموز احلَات ٔبهت ٔبذزى هبا، ًىيّنِ  - سين ساؿِ ن جُ حئخم مذلطست بٔ اًَوم و ترصاحة  ٕاه

 .اي دمحميف موضوغ 

 .ثبٔنسي يف ُشا ثيشء، كرّصِ ما ُو ؟ ٕان اكن إبماكين ُمساؿسثِم ًن بٔ  -

يف هفس  ًخامزلاز الٔ  ٔبحسمه سَ مِا ًىن   ، ُيا وزلث )سوخة ٔبيخ جنالء( اتزخي مِالذ ًفذاتزلي  -

ِا ؟ ٔبو من ُو صؾصؾت ُياك، جفئت مذبٔمٍك احلطول حًوم مِالذُا، و  ؿىل ألكي من حىون ٔبمُّ

رص اشلي سَ مِا ٌَمَت ؟  زث مؤدصا ٔبن ثححر ؾن واًش  من حىون ؟ ٔبًزس مٌم  ؿائَهتا يه كص 

اشلي وزلث فَِ  ُشااملَالذ يفس اتزخي ً حس معاتق ث ٕار اكن ًوخس بٔ جالّسِ اً ن ثححر يل يف بٔ 

 اًفذات ؟ فِي جس خعَؽ مساؿسيت ؟ ٔبم ٔبؾوذ ٔبذزايج.

ًن  مل ثفذح، من س يني ، ًبٔكِا اًلحاز،اساؿسثِم ًىن ثوخس لجالث كسمية خس  حاول مُ سوف بٔ  -

 من اًححر ذاذَِا ثسِوٌك.متىن بٔ 

ن وخسث ضل إ هون ممخية سوف بٔ  ن جتس ؿائَهتا، املِم بٔ مشلكة يف ؿامي اًوكت ال ًوخس زلهي -

 ٕاىل ؿائَهتا.ًًك هخوضي ًيشء ًلوذان  ،اًخازخي

ي ىل وكت سبٔحذاح إ ًىن نٌل كَت ضَلِ  ،هة ُياكَة لجالث املًووذٍن مسو  ل ختايف بٔ  -  زمبا  ظًو

  ًعول ألمص ٕاىل َشِْص.

 هبشا اخلطوض، ملساؿست ٕارا احذجتو بٔ  ،يشءٔبي  وخسث را زمقي ؾيسك اثطي يب اي دمحم إ  -

ٓ سوف    يت ٕاًَم يف ٔبوكاث فصاقي و ٔبساؿسك.ب



 

 

 ا.ـً ًًك هححر مَ  ذربكِ اًححر سوف ب  تسٔب فىصت حِست ؾيسما بٔ  -

ا بٔ   .ا حلكمت مؽ دمحم اشلي ميسم لجالث املشفى اشلي ثـمي تَّن  اثطَت وفاء تيجالء يك خترُب

  كاًت جنالء ثرسوز :

 .سـسثينبٔ  ًلس شىصا حدَخيت -

 .ول كََالَعُ املوضوغ س َ  ت و ٔبػنُّ ٔبن  سجالث نثري اً  ًىن   ،ن جيس شُئأبثبٔمي بٔ  -

 ا مفصحة.ددازً ٔبن ًحَِّلم بأ مه ، الٔ مشلكة ٔبً ة ُست زلي  ً  -

 س َزربين. ُيا شُئا را ما وخسسدشفِاث نثريت يف مسًيدٌا ؿىل ألكي ًوخس مخسة، إ ُياك م  -

  .ي ؿىل يشءحُط  بأ وضوغ حَّت  امل ُشا حصكوفاء ًن بٔ هَس اي بٔ  -

  ؟. مارا كال ضَلِ  ،ذازل وسُت ٔبن بأسبضِٔل ؿىل -

 ؟.سخة اً ؾصف ما ، ل بٔ مسذازل ل ٍلكمين من بٔ  -

ـخشز ضَلِ  تيفسَ َبئتاي جنالء قضة اًصخال ُىشا، س   ثزنجعيل  -  حِِّسا. يخ، ٔبان ٔبؾصف بٔ ًو

  .هخؼٍص ًًك ًخلكم مـيبٔ س -

 .؟مارا سوف ثفـَني اًَوم اي جنالء  -

؟ ٔبهت ثـَمني ًلس صمس َزحؽ ٌيف ٔبن بٔ فىص ل ٔبؾصف ملارا ٔبضححت بٔ  ،شـص جىثري من املَيو ظل بٔ  -

 .من خسًسٕاىل ساتق ؾِسي  ؾوذن بٔ الٓن ٔبًزس بٔ  من س يواث وحصنخَ 

َ بٔ  َ ل حية اًصمس فِو ًخـحم وه  فبٔهت ثـصفني بٔ ذازل ًن ًوافق   ٔبذاف ٔبن  ًىيّنِ  - ؾن  شلطِل ًضا ٌ

 ٔبموز اًحُت.

-  ٓ  ،ساءً مَ  ٕال   ذازل وسايم ل ًبٔثَان حَّت   ،اًَوم ظوالًوحسي ٔبػيُّ  مي ل ًوخس يشء ٔبفـهلٔبان ب

 .؟ فـيْ ساِن بأ مفارا ؾَ 



 

 

َ  ،وك حدَخيتبٔ  -  .احلً سوف هخلكم لَ  ،فسِم اي جنالءًىن ل ثخـيب ه

  .المةس  اً زاِك لحلا مؽ سًذلكم، بأ هَس بٔ  -

اث ثشُة ًرشاءحَّت  اًِاثف وزاحت ثلري مالثسِا جنالء  كَلتبٔ  ًًك ثحسٔب من  ،اًصمس مـس 

اتلة ؟ حِاهتا ك   ًـين مس اكنص  اًخسًس ف  و يه ل جس خوؾة هَف اهلعـت ؾيَ ظول اًفرتت اًس 

 .لكذياء ما حًصس ٕاىل احملي مذ جِة اهعَلت مالثسِا و ازثسث اخس   و موُوتة اكهت مدسؿة

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وضَت جنالء حملّيٍ كًصة مَّنا حَّت  ثلذين ما ًيلطِا.

 ضحاخ اخلري. -

  .ُال س َسيتبٔ  -

و ٔبوزاق تَضاء رو حوذت ؿاًَ ة و ٌزشاث تبٔزكام كس تًَهتا ضل ؿىل  ًزس مـساث اًصمس وًوحاثبٔ  -

 ُشٍ. اًوزكة

 .من ًوحة ؟ مك حًصسٍن -

 ، ُشا فلط.ًوان مشـَةٔبكالم زضاض، بٔ  ٌَصمس، ٌزشاث س خة ًزس ًوحذني وبٔ  -

ٓ  َةٌ ُي زلًِم ظَ  -  .؟ دصب

  .ٔبذشمه مـي الٓن ؟كسز ؿىل ُشا اًـيوان ٔلهين ل بٔ  ٕاىليل  إبماكهم ٕازساهلمُي ل، ًىن  -

 .يواهمِ سوف ثططل تـس ساؿة ؿىل ؾُ  ،مصكِ بأ  -

 ،ُوٍهتا ملٌلزسةا سوف ثـوذ ٔلّن   اكهت سـَست ،اًحُت ٕاىل ؿاذث ٔبذزاهجا زاحـة و مثَّنم، فـْت ذَ 

ا اكذيت ك  ما اكن ًيلطِا، ُشٍ  مل هتت جنالءس حق و ٔبن ؿازط ُشا ألمص، ًِشا ذازل  ًىن   ؤبّن 

ثلطس ؾياذٍ، ًىن زمغ ّكِ ما حطي تَُّنٌل اكهت جش خاق ٕاًََ، ثؼيُّ تسا ًصٔبًَ زمبا اكهت ًصٔبًَ بٔ ت املص  

ي قعاٍؤ   ،مـصنة الاشدِاق، املـصنةٔبذزاهجا تفشي يف ُشٍ  تـسُا ثـوذ وُىشا حَّت  ٌسسل اٌََ 

خاًسا ؿىل مىذحَ ًفىص اتزت ، ًىن مل حيّصِك سانيا تـَسا هفس ألفاكزذازل اكن ًححص يف  حَّت  

 ًفـي راًـصف ما متاما ل احائص ٔبضحح  وجتَِِا، مس جالكمَبٔ  تيجالء اًيت حصهحا صىدْ ب   ابًوفس واتزت

َْف ًخرص ف  .؟ و ل َن

 مؽ مهومَن ٌشازك و ل ٌس خعَؽ بٔ  فالسَرا مل جيس رشٍاك سوف ًـَن إ وضؽ اًرشنة ٍزذاذ سوءا إ 

 :ملُساء  الئذش مفاثَح اًس َازت ودصح كابٔ  ،َ ول جنالءم  ل بٔ  حسبٔ 



 

 

ا ٕاىل اًلس، اثطال ي  يل بٔ ل حتوِّ  - َ  بٓدص و ٔبخًل مواؾَس اًَوم املخحلِ ة كِ  مبزاح  سُت زٔبيس ًؤملين ًو

نزي ابًـمي.َؽ س خعِ بأ    فَِ اًرت 

 كاًت هل :

 حارض اي س َسي. -

املشاك  ،هشازجفبٔت وتسون ساتق إ  اهلَة حاهل ،مل ثـِسٍ ُىشا فِيي مُساء اكهت حًزية ؿىل حاهل

ست حِِّ  حىون ُشٍ يه حِات ألؾٌلل ًوم ت ٔبمسساُي يه ؿني ح ؟ تَ مارا حي   هجة من كِّ حتارصٍ 

وم  .؟ ؾىس رضل ًو

َ ٕاىل اًحُت  مىذة ذازل و حصك  ـوذا  ؿىل املسزسة مص   ،يك ٍصاتخ كََالاجت  حَّت  جيَة سايم ًو

َ مِّ ي ذس  بٔ ل كد  و  فذح اًحاة وذذي سايم بٔ  ،اكهت جنالء كس هجزث اًعـام هلٌل ،وضال اًحُتمـا، 

 .ىل قصفذَورُة إ 

  كائال : ذازلتـسٍ ذذي 

 .مساء اخلري -

 تم. ُالبٔ  -

حلق هبم ٕاىل  و اامذش مح  ذذي ٕاىل قصفذَ بٔ  حال تَُّنٌل،نرث ؤكن خساز من اًطمت بٔ  فلط كمخني ل

 .ظاوٌك اًـشاء

مت، بٔ ن املاكن ًى ًفطي تَُّنٌل ، ثطعسم ابٔلظحاق فذحسج جض ة قًصحةـاًق ضواث املدمي  ؿَََ اًط 

خين ذاذهل خساز من هصيس سايم فلط، ٔبحيول اًسىوث تني املصء و حدَخذَ ُىشا   ؟ اًىربايءًو

مس، ؤكن ساتة هحريت ممعصت وملمية) تسٔب ذازل ًـخاذ ؿىل  جتول فوق زٔبسٌِل فذحجة ؾَّنٌل ضوء اًش 

زَ تَُّنا و تني (اًوضؽ اجلسًس و ل ًبٔتَ ًخرصفاثَ اًحازذت ، هؼصث ٕاًََ جنالء يف سىون و يه حتّسِ

 هفسِا :



 

 

يشء ما ؿاًق يف حٌجصيت ُشا املساء اي  ،خاء تـس اًفصخ تيىدخني، اكن ذاليص اي ذازل دمَ حُ  -

ة، ل بٔ َ ٔكه  ، ًَت ًَخم جشـص حدَيب الافطاخ س خعَؽ نثريا من اًالكم اًـاًق يف حٌجصيت نلط 

موغ اًيت ؾن مشاؾصي   .فلسي وحاكًيت، حزين، حتًك وحـي ٕال  تلعصاث من ازلُّ

ين ؤكهين ُصمت من اًخفىري حريت حتخ فصاػ هحري ذاذًل جيخاحين ل ٔبخس مـربا ًلوذوين ٕاًَم، ًو

م حعايم، بٔ كََي كَيب  وحسٍ ٌشفي ،ىل ضوثمٔبحذاح إ  ،ًَمٔبحذاح إ  ش خايت ٔبًزس  ملَمة ًزسو ٍصّمِ

ن ادذفى م ،ادذفى مانِ ًىن شـوز الأ  واحس سلفحتت مـي  َت هْ ٔبن ٔبذربك تبٔهين ٔبفذلسك حَّت و بٔ 

 .ُا اجلفاءكس هرس  حسسيكدي ن ثـاهلا زويح ذاذًل ؤكن اًَسٍن اًيت ثـوذث بٔ 

ا ٕاىل ٔبشلال فسايم ثوخَ ٕاىل اًيوم و ذازل ٕاىل قصفة اثهَة مٌـزل ؾن جنالء  حصك اًكُّ املائست مذوهّجِ

ز ٔبن ًيفطي ؾَّنا حَّت  يف اًلصفة، مل ثـِس مٌَ جنالء ثرصفا وِشا مٌش سواهجٌل، ًلس تسٔبث  فلس كص 

يف  يف ُشا ؟ ٌَجفاء ٌوَىربايء ذوز ٔبن  ثلري إلوسان ٔبم  ُي املشاكاًفجوت حىرب و حىرب تَُّنٌل، 

سثَ ًىن ؾىص ؿَهياٍَك ُشٍ اٌَ    اًيوم حضًت جنالء مصهتا و ثوس 

ت ابًَت احللِلي الٓ    .زلٍِك من اهلموم حدال ، اكهت حتمي فوق نخفهياُي ول سوحفال بٔ  ،نو ٔبحس 

فِا ٌُل كس اهفطال مـَ  الكم ػَ ت ثفىص َّبازل ففي ؾًََِ حزن ٌش حَ حزّنا ل تي و ٔبمعق جىثري

  مَّت ىلًىن إ  حَّت  سايم تسٔب حيسُّ تبٔن مثة ُياك دعة ما، حَّت  ٔبضحح كُّ واحس مَّنٌل تلصفة

معهل ًخفىري يف كازق اب ُياك سخدا وزاء ُشا اًخلريُّ وُو ن  يه ثفىص بٔ ؟  ًؼال ن ُىشاسوف 

ميَىون ٔبسٌِل فهيا، اكن ذائف من افالش اًرشنة فِيي ًُست مَىَ وحسٍ حَّت ٔبُهل  ومشاكَ

 حيخاح ٔلن حىون جنالء جباهحَ حَّت  جساهسٍ.

ا و خاىف اًيوم ؾَون جنالء ف زث ٔبن ثحسٔب جصمس تـظ اخلعوظ، يف اًسا تق لامت من رسٍُص كص 

حوكي همية اًصمس  ل  بٔ  ن ثخوكف وىن تـس سواهجا من ذازل ظَة مَّنا بٔ ًواكهت حصمس ظوال اًوكت 

هتاوكهتا وخسُا َ اكن ًبٔذش ك  ٔله   كضت ًََهتا ُياك ذون ٔبن  ًخلذي املَي و اًفصاػ ، ٔبدصحت ؿس 

اؿاث ا حًزية جشـص ابًس  ً ت ٕاًََ ثـرب ؾن  زمست وحُو  ،حاٍهتا اًضيىة اًيت اكهت ثـاٌشِاما ب



 

 

مس مـَيا ؾن ًوم تسؾت يف زمسٌِلتلاًة اًصوؿة بٔ  اكهخاهكَت ًوحذني ٔبذريا بٔ  ، ؾيسما جزػ ضوء اًش 

ُ  اًٌصشةهت حص  خسًس،  .حت ًًك ثـس اًفعوز ًسايم واًلِوت خلازلواًلل ور

اذسةابهصا ؿىل  اسدِلغ ذازل وـاذثَ اؿة اًس  ا، مََئا ثسحة دفِفة مجَال  ضحاحا اكن اجلوُّ  اًس  خس 

ٌلء، اكن ُشا شِص بٓراز من ٔبمج ِّن سزكة اًس   طي اًصتَؽ و هبجخَ.ي ألشِص اًيت جس حق فحٍز

 ذذي املعحخ مل ًلي شُئا وـاذثَ سوى :

 ضحاخ اخلري .... -

مت تـس رضل : ا يه فصذ ث ؿَََ هفس اًخحَة و اًزتمت اًط   ٔبم 

 .... ضحاخ اًيوز -

فوق  رتاهكةٌ مُ يف اًوكت فسلًَ ٔبؾٌلل ًَحق  حَّت   يك ًدٌاول فعوزٍ ثرسؿةقسي وهجَ وخَس 

ا اًلِوت جش حَ املوزفنيف ،ٍىمتي ًومَيك ٔبساس َة ابًًس حة هل،  فِييكِوثَ رشة  ،مىذحَ هتسئ  ٔلّن 

 حفٌهيا مل ثلفوان وحصاتخ لٔ  ما جنالء رُحت ًًك ثيام كََالودصح تطمت مل ًلي شُئا، بٔ  ؾطاةالٔ 

ااًىواتُس  ساًت ل ًىن انمت من ثـهبا ساؾخني ٔبتسا،  ،من هوهما ثالحلِا فاسدِلؼت ؿىل ٕاثُص

فدسٔبث ثحًك دعفِا مَمث و  ىت خشصِا ٕاىل ٔبن بٔ مِّ حضن بٔ  جتَس يف ىل ظفٍوهتاا ؿاذث إ ّن  )زٔبث بٔ 

ت ًىن ما ًحثت ٔبن اتخـسث ؾَّنا و مل ثـس حصاُا( فز ث تلو  و  موغ ثحَِّي وساذهتا و ثرصد تلو  ٔكن  ت و ازلُّ

ااما زٔبثَ حلِلة و ًُس حٌَل، ٔبذشث مح    .ما حَّت  ختفف من ثوحُص

ٌل يجالء زت  خ ً ن ثـوذ َّبرب مفص ًلس اكهت ثخبٔمي بٔ  ،َفاثامليف  ًًك ًحسٔب اًححر مـا توفاء دمحم اثطي

 مي.ٕاٍهيا الٔ ًـوذ 

 مصحدا دمحم. -

 .ؾيسما اثطَت تم ضحاحا لؼخمِ ؟ ٔبمتّن ٔبن ل ٔبهون كس ٔبًْ  ضلِ هَف حاَ  ُال وفاءبٔ  -

 إلفعاز.ثياول وؾيسما اثطَت يب نيت بٔ  ًوم اتـة ك  ؿىل اًس  ٔبان وؿس اسدِلاػي ل مف -



 

 

 .و ًست جىسوٌك وش َعة تِ هْ ، بٔ مجٍَك ؿاذت -

 كائٍك :زٔبسِا حٌت  حضىت َّبجي و

  .هـم اًك ًلول يل ُشا -

 حبر ُيا ًًك هدساؿس وىَّنََ يفِت احبيث ُيا و ٔبان سبٔ هْ بٔ  ل مَفاخَيس ًًك هحسٔب تبٔو   ،تيا اَُ   -

ت.   ٔبكرص مس 

  ٔبوك ٔبان خاُزت ذؾيا هحسٔب الٓن. -

 ًال، ثرسؿة. -

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الن ملـصط زمس ؿاكهت جنالء جشاُس اًخَفاس حَّت  مص  ٔبمام انػصهيا ذرب هممٌّ ؿىل رشًط ألدداز )إ 

حة إبماكهَ املشازنة تـصط تـظ زسوماثَ وسزيوز  سُتُّ افذخاخ ٔبتواتَ كًصحا و ٔبيُّ خشص ميخطل املُو

ذت، املـصط خشطَاث نثريت( لج َت زمقِم ثرسؿة حَّت  ثخطي هبم، ًىن يف ذاذَِا  اكهت مرتذ 

ث ألموز تَُّنم حَّت  مل ًـس إبماكهَ  فىِف ًِا ٔبن ختعوا ُشٍ اخلعوت ذون ؿل ذازل ؟ ُي ثلري 

و ضلعت  هفسِا سؤاهل ؾن موافلذَ كدي ٔبن ثحاذز تفـي ٔبّيِ يشء، تـس ظول ثفىري اس خجمـت

ا :  ؿىل ٔبزكام اًِاثف مٌخؼصت زذ 

  .ًو مصحدابٔ  -

 ٔبُال س َسيت. -

 ؟. صمس واًفٌونَواُة ٌاملز مصنُي ُشا  -

 ظحـا، ثفضًل. -

َِّست جنالءٔبُال ب س خاْر،  -  .مـم اًس 

 .؟ ُي من ذسمة ،ثفضًل -

كس  و س حوغ مٌش ؾوذيت هليل بٔ ًىن  فرتت،يف بٓدص  س يواث وحصهت اًصمس شمٌ ًوحاث زمسبٔ ان بٔ  -

 ٔبشازكن بٔ ِي ميىٌين ، ف ثطي جنكًًك بٔ وجشجـت تُين وتني هفيس  ؿالىنكاًَوم ضحاحا إ  زٔبًت

 .؟ ، ؿٌَل ٔبهين مذبٔدصتابملـصط

امني املشازنة فِشا املـصط  ماكهِ هَس إبمْ بٔ  - اهخاجهتا  ،فلط ٔلشزاض مـَ يةًوُس مذاخ دلَؽ اًصس 

 و كاًت هل تَعف : شـوز ابًفصخ

 تـسُا ؟.كَلت سٌلؿة اًِاثف و بٔ  شىصا ضل س َسي -

ت ساؿاثوحصمس زاحت حصمس ًزيدني احلوحذني َ  اٌ بٓدص اٌَ مساث ًخطل ٔبمت تاكهت كس  ، تـس ؿس 

وؿة،اكهت  و ظاكهتا وشلفِا يف زمسٌِل وضـت ك   ٔبشس  اًيسم  هسمت اٌَّوحذني ثحسوان يف كاًة اًص 



 

 

ا وتة مٌش ضلُص ا اهلعـت ؾن ُواٍهتا احملححة ًلَهبا فلس اكهت مُو اكهت  فدـس ٔبن حزوحت ذازل ٔلّن 

حتمٌش حزوحت جنالء ، وادذازث ؿائَهتا ،ؿائَهتاوتني تني ٔبحالهما ت خمري   حهبا  يشء ًحُهتا ك   ُو

حالهما ذفٌت ًىن بٔ  وحتافغ ؿَهيا ِا اًطلريًًك ثخين ؾش  و ٔبماىهيا حالهما وحٌاّنا، حض ت تبٔ 

ذ،وزحـت من خسًس   ٕاىل اًصمس و سدشازك يف املـصط ٕان يه اس خعاؾت اٌَ حاق يف اًوكت احملس 

َ َ جمص  ه  ؟ ٔبم بٔ  ُشا ٔبحسزت ك  ري ُي زايخ اًخلًىن   .مِض ذ مومس دًصف وسوف ً

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ححر  واحس مَّنٌل كُّ ف مؽ مُساء ًححر ؾن حيٍّ  ذازل اكن  ،رشاكثتـظ اً اميَالث  تنيًفىص ًو

ثؤول ٕاًََ من ازلًون والافالش اشلي ِم وثيلض  مـِم رشانةً ن ثلدي ابميىن بٔ ؾن رشنة خسًست 

 ٍجشـص ن و حًصس بٔ  اخس   ظَةكَهبا  ،فلط ن ٍىون َّبريخلازل بٔ حًصس اكهت حمخازت  مُساءا م  بٔ  اًرشنة،

ا حنٍو ًُس مشاؾص سىصثريت فلط و  سُّ من هؼصاهتاتسٔب حي ُو ،انحِخَ ابُامتهما  ثشهص ٔبن  ٔبن  مشاؾُص

جنالء اتخـسث  ن  ٍىٍص الاُامتم دطوضا بٔ ا ًوىن من مٌ   مبحهل اكن حساسِاالكم جنالء حصَح و إ 

فاخلَاهة ًُست ؿالكة تي يه شـوز مربزا ٌَرَاهة  مل ٍىنًىن ُشا  ،حصهت فصاكا يف حِاثَ و ؾيَ

س سُذحول مؽ اًوكت  حَّت  و ًو اكن جًصئا ًىن  شـوز فاً  ،موزيف ٔبثسط الٔ  وهؼصت اخلَاهة ثخجس 

 لٔنرب الآثم و ٔبثشؽ ألدعاء.

ق ؿىل هفسَ  اهددَجفبٔت  َ  اكن حيّسِ ت ؿىل كري ؿاذثَ، اكن ٔبه ل مص  يف مالمح مُساء و ًخعَ ؽ ؿَهيا ٔلو 

مل حىن هؼصت  اًَوم هؼصثَفلط، ًىن  معي ًسىصثريت ؿالكة زةاكهت ؿالكذَ هبا  ،ثفاضََِا ك   ًَمح

ا تبٔن ل ًضا مسٍص ًسىصثريت ويه بٔ  ت ؾيسما حشُز اكهت ؿالكهتا حمسوذت مـَ ذاضة تـس بٓدص مص 

اًيؼصاث قًصحة و خمخَفة اكهت  يف ُشٍ اٌَ حؼة ٔبضححت ثـامهل زمسَا، ًىن ثخطي تَ يف اًحُت،

مل حىن هؼصاث ؿاتثة ؿاجصت تي اكن مذلطسا ُشا، ًًوِة ثشهص جنالء و ملح ظَفِا فـاثة  مع ا س حق،

 .حؼة ٔبفاق من رشوذٍ و رُي مم ا ٔبكسم ؿٌََََ  هفسَ و يف ثطل ا

ٔبفاق من ضسمذَ و ىىدخَ حاول ٔبن ٍصثة هفسَ و ًدٌاىس املوكف و اؾخرب هؼصثَ كَعة و ثـخرب 

ةدِاهة حَّت  و ًو اكهت هؼصت و مل ًفـي ٔبي  يشء فاجملمتؽ ل ٍصمح ٔبتسا  ا م  شا، بٔ وِ من ٔبمص ذاض 

 هل : ئٍككا مٌَ ًًك حصحؽ ٕاىل اًحُت، فاس خبٔرهتمُساء 

 ي من اًخـة و ٔبًزس ٔبن ٔبزاتخ.شـص تلََمذـحة،  بٔ ٔبس خبٔرهم اي ٔبس خار ذازل، ٔبان  -

  مارا تم ؟. -

 .خْة رصث ٔبمعي تسون زاحة، زت ٌل ٔبان جمِست ًِشا اًسَ ًىن ُشٍ اًفرتت  ٔبس خار ذازل،ل يشء اي  -



 

 

-  ٓ ِشٍ ف  ؟ تسون ٕازاذيت ُشا اكذِم ًىن ٔبحِاان حيسجمحطِل فوق ظَ ، فبٔحِاان ب  سف اي مُساءٔبان ب

حر و ٔبختَص من مشلكة حَّت  ًْ ما ٔبن بأ  ُىشا ذواًَم، ًوم سا وكُّ هة ٔبتمزت  حبَايت ًُست اًفرتت 

 .خسًستمشلكة ثوزل 

سوف ًيلض  ،س حال ٌَموضوغًـمي هجسٍ ًًك جي اًكُّ  ،ذازلميّنِ ٔبس خار ل ثلَق ول ثـخشز  -

كين  .كُّ ُشا ضّسِ

 .؟ سؤال اًطـةاً ُو ًىن مَّت ُشا  ،سوف ًيلض -

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

َ  اكرتف رهحا حبّقِ جنالء  تًىن ُشٍ املص   ٕاىل تُذَ وـاذثَ مساء،ؿاذ ذازل  و اهلىض اًَوم ٔبحس  ٔبه

ق فهيا، اكن حياذج هفسَ كائال :  فِيي ل جس خحق مٌَ ُشٍ املـامٍك، حملخَ جنالء شازذا حيّسِ

 تساذًل ُشٍ املصٔبتكَت  م،ثشهص كدي س يواث ؾيسما زٔبًخ، بٔ ِم اي جنالءكرتة مٌْ  ٔبذاف ٔبن بٔ يّنِ إ  -

ل إ هفايس ت بٔ حخس س خىون حدَخيت، ابًليت يف كذًل تيؼصاثم  ؾشلذم، ،رسثينظالٌك ضل، بٔ يف ٔبو 

ٌل ًَِِم زى ؾَ ٔبن بٔ  ،هرسكِ ٔبذاف ٔبن بأ  جيمتؽ فهيٌل حزن اًـامل ٔبمجؽ، م، ؾًَِاًرًبئة اٌَ خان ٔبحدحت ُو

مشاؾٍص خمخَعة اًَوم نثريا  ت، اكهاكئمِ سخة جُ ٔبذاف ٔبن ًبئت ًوم و ٔبهون  ،اًوحؽكازكذان يف 

صواين ًحـضٌِل كطة  ًو ًـاهلِا وثـاهلَ تيؼصت اشدِاق اكن ثوذُّ يه فعاًـخَ  ا، ٔبم  ةومشوش ٍو

 ًلول يف ذاذهل : ،اشدِاكٌِل

 .، اي ًَت ؟ًين ما يبًَهتا جسبٔ  -

 .؟ ، اي ًَتحوايلًَخَ ٌسبًٔين ؾن بٔ  -

 ٔبدصى.من هجة  ختيلين املشاك ومن هجة  ثعّوِكينمبا ٔبمصُّ يف ُشٍ اًفرتت فاًوحست ًَهتا جشـص  -

حاذز اً  مَّنٌل ًدشجؽ   ااحسً وَ  ذاذٌَِل ًـي   اًالكم اكن ًدداذلن ًىن من  ،و الاؾخشاز ابًطَح ثاينًو

 خسوى. يِّ بٔ  ونِ ذُ 

ا ُو فُش خاق  ، ٔبم  جش خاق ٔلن خترٍب تخفاضَي ًوهما اًطلريت اًيت اكن ساتلا ٌس متؽ ٕاٍهيا ذون ٔبن ميي 

ا،  ة يف ُشٍ اًؼصوف اًيت ميصُّ هبا، حيخاهجا خس  ٌش خاق ٔلن ًضؽ زٔبسَ ؿىل ًِا ملساهسهتا هل ذاض 

ا  ٌِلذالف  حسسٍن،يف  اكن ؾحازت ؾن زوخ واحست ،مان اًوحِس هل الٔ اكن ابًًس حة هل يه ،ضسُز

 ُي اًـياذ ًفـي ك   مٌحى بٓدص،ثبٔذش  نربث مؽ اًوكت و تسٔبث تَُّنٌلفجوت اً ا ًىن  اكن اتفِا خس  

 هبٌل ٕاىل ملاظـة تـظ. ٔبذ ى ٌِلذالف  ُشا ؟

زت هفسِا :  حَّنسث جنالء و حس 

-  َ  وضاًيا تَـٌَس. ظًصق و َت هْ بٔ احليني ٔبان اكًـاذت و كَاٍش  مٔلنِ ً



 

 

ل ًلاء و  ، ؾيس بٔ ذازل ل حمعة، ؾيس زؤًة ؾَينو  ؾيس بٔ  ،ىل اًوزاءثرشًط رهصايهتا إ زحـت جنالء 

از، ي خلك  حسًلة من وزوذ ث اكن املاكن ؾحازت ؾن ، تَُّنٌل خَط خت  ،ضواءوالٔ  املسم ،اًصحيانابٔلُس

ٌلء   رضل ،ؿىل اًىون سـاذت ؿامصت ا ظاقَا جهبجخَ ًضَؽ ادلَؽ وثعلىوثطيؽ مشِسألزط مؽ اًس 

ًلٓدص  ًيؼصاكن الكٌُل  ٔبحدحخم ٔبنرث، ٌل زٔبًت هؼصاثمك   ،نل ًفازكين حَّت الٓ  اشلي اًشـوز

هؼصاث  اكهت مفن انحِة جنالء تيؼصاث مذياكضةفلط ذون كول ٔبّيِ يشء، ًيؼصان ًحـضٌِل اًحـظ 

ا ذازل فلس اكن اتهئا.   اجعاة، ٔبم 

ن ثـوذ هَف ًيجالء بٔ  ، تي و ضسمخبٔ ثفا ،ذُ  ، فزغ،رسؿان ما وكـت ؾَيَ ؿىل ًوحاث اًصمس

ت فـهل :هعق تسون  ؟ َصمسٌ  ٔبن ًخسازك زذ 

  .؟صمس َِث ٌسؿُ ُي  ؟ ما ُشا اي جنالء -

 .؟ ثسزي مارا جتَحَثـس مل  يه و ازثحىت

 تطوث ؿايل : رصدف

 .ضلريوـطفوز  ت حصجتفنرث واكهرؾصث بٔ  ؟ زاٍما ُشا اشلي بٔ  -

  كاًت و يه ثخَـمث :

 ٌَصمس. ًوحاثُشٍ  -

 ؟ ِت حصمسنيهْ ا ًوحاث زمس ًوىن مٌش مَّت و بٔ ّن  بٔ مزي ٔبان ًست تبمٔعى ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبزى و بٔ  -

 .ٕاىل اًصمس ؟ِث سؿُ حص مَّت تي الٔ 

ما ٔبوشلي تَ فلصزث  ًُس زلي   ،ٔبكوم تَا ل ًوخس يشء همم ضححت ممٍك خس  حِايت بٔ  ،َياملمن  -

 اػ.ص  كَُّ فكيِت ت ابًـمي وسايم ابملسزسة ووَ ٔبها، ٌسََين خس   فاًصمس اًساتقَصمس نٌل يف ؾوذ ٌٔبن بٔ 

 .؟ مارا حطي ضَلِ  ،ؾِسِك جش خىني من ُشاِاثِم مل بأ حَ  كِّ  من تِ قًصحة، حَّت ًوو ثَـح -



 

 

 جِااًِ ث ؾن ما يُ رصدت رصذة ؿرب   يف وهجَ ذون ٔبن جشـص هبشا،ت يف حِاهتا ل مص  رصدت ٔلو  

و ؿىل ا هتِ ؿىل مَص ؿىل من حًوِا، ؿىل هفسِا،  ُشٍ ثـَن متصذُاا ترصدهتا يف كَهبا ؤكّن  ًلدؽ ما و 

 .ءْ ّكِ يَش 

 مث  اسرتسَت كائٍك :

ؿُ  مثًل مثي ميىٌين ٔبن ٔبؿرّبِ مع  يف ذاذًل و بٔ ًضا ثرش ٔبان بٔ مارا حطي يل ؟ اسبٔل هفسم ؟   -

ء ما سوف شلي هفيس ثيشٕارا مل بٔ ، هٍص حِايت كِابٔ  تتُّ  ،حس ابملَي، بٔ ضجصًحس ابٔبان بٔ ي، كري 

ت ًلذَين اًخفىري ، بٔ  اًضلط و ٔبدذيق من شس   ٔبدصى من هجة ،ًُلو موضوغ بٔ من هجة  َت هْ ؿًل 

 ومل ثـس جشـصثلريث  َت هْ بٔ  ،زى ُشا اًعحؽ فِمت بٔ ل مص  ٔلو   ،اانين خس  بٔ  َت هْ بٔ  ، ٔبثـل ؟فصاػاً املَي و

، مٌش رضل اًَوم مل حتاذزين و  ، ٕان نُ حَّت  مل حلكِّف هفسم اًسؤال يِبَ مل  َت هْ بٔ ت َّبري ٔبم ل ؟ يْ ؾيّنِ

وكري  مذـحةحيسُّ يب كدي ٔبن اكول ٔبيّنِ مل ثـس رضل اًشرص اشلي  ،اشلي ؾصفذَ ذازل هفسمثـس 

ء ٍىرب ىواتُس وهفس اًشـوز اًهفس  حصاوذين ًوم ك   ،موث تحطءٕايّنِ بٔ  كاذزت ؿىل اًالكم اًيّسِ

 تساذًل، ًوما س َخذَـين مـَ.

 .؟ مـي صيل ثسٍزن مارا جيَْ  و ثلومني تَويم فلط ،ل ثـصفني شُئا اي جنالء تِ هْ بٔ  -

شلي كريك اهفيس ما سبٔل ك ًوم بٔ ، ابث اًشم ذاذًل هحريا ،ابًعمبٔهٌُة ٔبشـصحصنين ٕارا ٔبذربين بٔ  -

 ؟ ٔبان حَّت  ٔبضخت ابجلفاء انحِيت مارا فـَتجتايه ؟ 

 من ذون ٔبّيِ سخة. ٍَك ًًك ثلضة ؿًل  ثطل اٌَ   يفذؼص جحة م نيت ثً ؤكه  ؟  ٌاضاتد ًـية بٔ  يُّ بٔ 

 تـَسا.ََخِم ِت ثشُحني مبرَ هْ ، بٔ ٔبسمِ مشاك ابًـمي ل ًوخس يشء من اشلي يف زَ  ؾيسي -

ًُست ُشٍ ؿاذثيا مٌش ، بٔ يطم ما جكِّ  ًو اكهت زلًم مشاك فلس نيت جشازنين فهيا وحَّت  -

ا الٓ  جّكِ ما يف كَحم،ختربين ن ؟ مل ٍىن ٍميص ًوم واحس ذون بٔ  س يواث فلس وضـت مسافة ن ٔبم 

ين ىل حفاءاًوكت ثخحول إ ضححت مؽ هحريت تًٌَا بٔ  مل ثَحر ٔبن  شـص تَما بٔ  ،ؾيم و ًـًزين ًطسُّ

 .انتـة من كَهباكمة  اكهت كُّ  ابًحاكءدسٔبث ف  حَّنيي مجَهتا



 

 

 كائٍك :شازث وضـت ًسُا ؿىل كََهِبا و بٔ  ًوىٌَ مل ًفـي شُئاا جالكهما خس  ذازل ثبٔثص 

مل ٍىن ميطل حوااب ٔبو   وهؼص ٕاىل ألزط مذفاذاي ٔبن ٍصى ؾَوّنا، سىت، اًؤملين خس  ًؤملين، ُشا  -

أبي  كٌلث ًواس هيا هبا وحـِا سىوثَ بٔ سوى ٔبن حيس  تبمٔلِا، مبا جشـص الٓن  حًصس مل حىن ، ًىَّن 

 .وحِست حصوِا و س ئَهتاؿىل بٔ جصوذٍ وؿسم حواتَ ًِا  ،نرثحـَِا ثخبمٔل بٔ و 

 .و ٔكن شُئا مل ٍىنومىض  ٔبي  يشء ٔبو ًـلِّة ؿىل الكهما يمل ًلمذوهجا اىل قصفذَ  كام 

حس ا زلزخة مل يعص ًِا بٔ اكهت وحِست خس   ت ذموؾِاحَّت حف   ،جىت حهبا ،ت املوكفجىت مصاز 

اًوكت املخبٔدص من ل حًصس اسؿاهجا هبشا  يف بٓدص حلؼة فِيي ا حصاحـت، ًىَّن  ثخطي تَ سوى وفاء

شن حىون انمئة فِيي ل َي ذافت بٔ اٌَ   كت زخَهي اًسِص ثسخة معَِا حتّحِ ت ثفىص ا وػَ  هيا تَسظو 

اش ابًوحست اًشـوز اًلايسؿاذ ٍصاوذُا  ،ت تـًَهياوازلهَا مسوذ   َ  ؾزف ؿىل اًوحص احلس   كُّ  ،و ٔكه

ل اظو ًحىهيٌل  ميَيا ٔبل   اًـَيني اًيت حَف ذازلثطل  ََخني اًيامئخنييف ؾًَهيا ادل  احمتؽن اًـامل حز 

ل جشاز ًوىنمعٍص  ٔبضحح كُّ يشء  ٔبتسا ذاذَِا ًن ًيسمي معَلافذح حصحا  ،ذَف توؿسٍ يف ٔبو 

دـس ف  ن جس خجمؽ هفسِا وحوكي زسوماهتااكن جية ؿَهيا بٔ  ًىن هرس معَق ابُخا زماذاي، يف ؾًَهيا

ؿىل ذازل مل ٍىن  ٔبن   املشلكة ،ايماملـصط كًصة تـس  زالج بٔ موؿس  ٔلن   اًوحاهت ًومني سوف جسّلِ 

ذفِو اس خاء و  ،ص املـصطذزاًة تبٔم ٕارا ؿل ٔبن  جنالء سوف هَف  ،اًصمسًوحاث  ٔبن ملح قضة جملص 

ًخلامس مـِا  و ٕلجناساهتا ن ًفصخبٔ حالهما اكهت حًصسٍ ٔبن ٌشازك بٔ جشازك مبـصط هحري تَوحاهتا ؟ 

ٔبن اكهت حتل  متاما، ثلري كس فِو ؟ مـِا ًوىن ما خسوى اًالكم ذامئا ًفـي ُشاًعاملا اكن حزّنا، 

ا ًىنّْ ا ن ًفِمِهت ثخبٔمي بٔ اك ٍصافلِا ٌَمـصط،  .ٔبدعبٔث تؼَّّنِ

******** 

 

 



 

 

، مََئة اكهت ًٍَك ممعصت ابٔلحزان اكهت ًٍَك مذـحة خسا ،ثطل اٌٍََك اًخـُسة ابًًس حة ًيجالء اهلضت

، املسزسة حَّت  ًشُة ٕاىلكغ اجَّنا مل جس خعؽ ٔبن ثو ثـهبا  فصظ من ،ذازل تـسم مدالت ابخلَحاث

ا، اًلِوت  ًـي  زٔبسِا ًؤملِا  اكنًخـس اًلِوت  اجتِت فـيسما اسدِلؼت اكن اًوكت كس ثبٔدص خس 

نزي، رُحت ًخخفلس ذازل ًىٌَ  مل ٍىن موحوذا يف قصفذَ حَّت  ٔبن   رسٍٍص اكن مصثحا  جساؿسُا ؿىل اًرت 

َ  مل ًمن يف تُذًَما  ت يف حِاثَ ًخرصف ُىشا ـين ٔبه ل مص  ضسًق ًشُة  ًُس زلًَ ٔلن   ،اكهت ٔبو 

ن ضساكاث، حتمي املسؤوًَة  ٌَـمي ش وكذَهص  ًُس هل ٔبيُّ ٔبحس حَّت  ٌشًك فلس  ًََإ  و ويس حىٍو

ٌل ،ػافٍصمٌش هـومة بٔ   حِاانبٔ مساٍز  ؾنًبٔذش مٌحى مائي ويصح  تسبٔ اهـىس تخجاٍ ذاظئ  جشاُز

 .بٓدص ابجتاٍجتصي املَاٍ  فلس

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اكن كري مذواخس  سبًٔت ؿَََ ،ث ؿىل دمحمومص   املسدشفى وضَت وفاء ٕاىل اٌَ حؼاثيف ُشٍ و

 ، ٔبوضت اًسىصثريت كائٍك :مبىذحَ ُوا ابًـاذت ًبئت مدىصا ًىن اًَوم ثبٔدص

 .ذرًبينؾيسما ًبئت دمحم بٔ  -

-  ٓ  وفاء. وسةحارض اي ب

  .ؿَََ اثطَت وفاء َّبازل ًًك ثعمئ  

 .؟ يخاي بٔ  هَف حاضُلَ  ،ًوبٔ  -

 ؟. اضلِ ِت هَف حَ هْ ًست َّبري فال جسبًَٔين ؾن حايل، بٔ ُال وفاء بٔ  -

 ؟.هَف حال جنالء ، زك مٌش وكت ظوًيبٔ ل فًَم نثريا ٔبان َّبري مش خاكة إ  -

 ! جنالء ُا -

 مث  كال إبحداظ :

مس فلط ًخـاهسين. اذْث ًلس ؿَ  -   ٕاىل مزاوٌك اًص 

  !. ٕال  ا جشـص ابملَي واًفصاػ ًُس ّن  ًََ لٔ ي ُشا اي ذازل جنالء ؿاذث إ ل ثل ،ل -

  .يخ املخفِم ؟؟ ٔبٍن بٔ مارا حطي ضل  م،ُشا ًُس الكم

 ؾَّنا اي وفاء.ل ثسافـي  -

يخ ٔبهت بٔ  ؟ ُىشاملا ٔبضححت  ؟ مارا حططل ضل نثريا انحِهتا، م ثلريثًىٌ   ؾَّناذافؽ ٔبان ل بٔ  -

ك ؟ ،احليون املخفِم  . ما اشلي كري 

س اًخرصف ثشك ًثري ؾطحُيت و قَ ثلري ًىَّنا مل بٔ  - ، زٔبًت تيفسم رضل اًَوم من ضيِب ثخـم 

 .مشلكة ضلريت ضازث ثرصد و ثفذـي املشاك



 

 

جية  ُشا اًزؿي، ذازل و رضل املوكف ل ٌس خحقُّ ك  ان نيت مـىٌل اي بٔ  ،نرثيه اكهت كَلة ل بٔ  -

وؿىل حِاحىٌل وؿىل سايم اشلي سوف ًضَؽ  ًبٔثص ؿََىٌل شُئا ثس َعا وِشان ثخطاحلا ول ثرتاك بٔ 

 تبّٔمِ ؾَين زٔبًت تـسما حلة ٕال  ابق ضسِّ مل ٔبهن بٔ  و ٔبثحاىه جىٌل، مام اًياش حبحىٌلًعاملا نيت ٔبخفص بٔ 

يه ، تسال ثرتوِا يف ُشٍ احلاٌك بٔ ، ٔبزحوك ستوجنالء كعـة زوخ واح َت هْ بٔ  ،ودوفنك ؿىل تـظحدنك 

 .تسون تـضىٌل اًحـظاًـُ  ل ميىٌىٌل  ،ًضابٔ  َت هْ حتخاح ٕاًَم و نشضل بٔ 

ج ٕاىل وفاء ٔلّنا سبٔ دمحم يف ُشٍ اٌَ حؼة ٔبظي     و ؾيسما اًَومؾيَ ًت جصٔبسَ، اكن ًٍصس ٔبن ًخحس 

ٍهيا ويه ملاظـهتا اكن ًيؼص إ ل ٌشبٔ فاهخؼص ؾيس اًحاة ًًك حوكي حسٍهثا  يف اًِاثفمسـِا ثخحسج 

ثخرصف تـلالهَة اكن ا  خس  ؿاكٍكوفاء فذات  ،يشء سَوهبا والكهما وك  من بٔ  ،هؼصاث اجعاة ثخحسج

ا بٔ  ُا ٔبنٍهيا يه، زفؽ ًسٍ إ  اتدسمتفزٔبثَ نرب مَّنا معُص ا. و حوكي حماذثهتا خمربا ٕااي  َ  ًًذؼُص  ٔبه

هن مـِا ساهسُا  ص يف سايم و يف جنالء،فىِّ  ،يشءٔبّيِ ل ثدرسغ يف  يف ُسوء، ص جالكيمذازل فىِّ  -

اتق،  ،ابًًس حة ًِا دِط اًيجات اًوحِس اشلي حمتسم فَِ َت هْ بٔ  ذؾِا جشـص ابٔلمان مـم مثي اًس 

  .س يس يِّ بٔ لثسغ ُشا اخلَط ًيلعؽ ًًك ثطحح يه تسون  ،حسًُس زلهيا بٔ  ٌجالءف 

 بحٔتسج ٕاٍهيا.يف املساء سحس يا،  -

 فل جية، ذازل ٔبٍن رشذث ؟.ت جسمـين ذازل انذثَ مصاث ؿس   حدَيب ذازل  -

 ؟. وفاءاي  مارا ُياك -

  ؟. مارا تم - 

  .مهَة وكعؽ الثطالبٔ مل ًـص املاكملة  ،هخحسج لحلا زلي  معي الٓن،رُة ل يشء سبٔ  -

-  َ جخَت  الثطال،تَ كعؽ  رٔبًلت هؼصت و إ  ،يخاملخحسج ًُس تبٔ  ؤكن   مع ا ؾِسثَ اخمخَفا خس   ٕاه

 :وكاًت ويه ثخَـمث  من هفسِا

امام دمحماكهت حًصس ٔبن ثربز ما حطي بٔ  ،ؾيسٍضـَفة اًش حىة  زمبا فطي اخلطُّ مـَ ٔبو ٔبن   -  ُو ، ٔبم 

 : كائٍك ًََزاحت ثيؼص إ وحوذٍ سخة ًِا حصخا  ن  بٔ  حس  ملوكف بٔ جخي من افلس 



 

 

-  ٓ  ، ًلس نيت ٔبحتسج مؽ ٔبيخ.ثطالالظَت سفة بٔ ب

 ٔبػنُّ ٔبه ين حئت ابًوكت اخلعبٔ.ل ثخبٔسفي  -

 و كال : سم ًِاثخ  ،تم لل اي دمحم ٔبهت ثبئت تبٔي وكت ُمصحةٌ  -

  ،يف كامئة اًسجالث اًيت حبثت فهيا عَوةاملالامس ل  اًخازخي و ل خسين مل بٔ ه  ًًك ٔبذربك بٔ حئت  -

 فواضي كائال : حزهت وفاء

فَِ، سوف ٔبىزهل حبر يف بٓدص زّفٍ مل بٔ  زش َفيف الٔ ًوخس ُياك مَف مي لسال ل ثلعـي الٔ  -

ف ًًك بٔ    .املس خجساث ذربِك جكِّ و ب   تسٔب اًححر فَِمن اًص 

مذَِفة ًسٌلغ ُشا و ٔبان ل ٔبوذُّ ٔبن  يخفزوخة بٔ  ،ىل ؿائٍك جنالءٔبي  يشء ًلوذوان إ ن جتس بٓمي بٔ  -

ا، ٔبًزس ٔبن ٔبرُة ًصؤٍهتا و ٔبان ٔبمحي ذربا ًسذي اًرسوز و اٍهبجة ٕاىل كَهبا، نٌل ٔبيّنِ  ٔبدِة ػَّن 

 ٔبًزس مساؿسهتا ٌَخزَص من الانخئاة.

 .؟هِم حتحَُّنا نثريأبزى بأ  -

ٓ  يشء كُّ  ضسًليت ؤبديت ِيي ف جنالء  ،حهباهَف ل بٔ  - حتمي حزن  حصاُا اي دمحم ٍ ًوابًًس حة يل، ب

ا  كين يه  ،ًعَفة و اٌوهة خس  ح  ،ابًفلس حتسُّ تني نف هيا اًخرش يف ضسُز ظفال ا مثي الٔ جًصئة خس  ضّسِ

 ضْسكًا ُىشا و ٔبنرث جىثري.مسهحا ًىَّنا ، ٔبان ل بٔ كَهبا حيخوي اًـامل تبمٔجـَ

 .ل ختايف اي وفاء شُئا ًخـَ ق هبا يف ُشا املَف، ن جنسل ثلَلي، ل سال زلي  تـظ ألمي ميىن بٔ  -

-  ٓ  .مي رضل اي دمحمب

 ، فلاظـخَ كائٍك :ق فهياسىت وحس  

 ؟ مارا ُياك اي دمحم -

ذ. -  ُياك سؤال ًسوز تحايل و ًىيّنِ مرتّذِ



 

 

 كي، مارا ُياك ؟. -

 .؟ِت مصثحعة اي وفاء هْ ُي بٔ  -

ثبٔثبٔث ابًالكم و ؿَت محصت اخلجي اكن ابذاي ؿَهيا  و؟ كاٍهتا ملارا ُشا اًسؤال ؟  ل ًُس تـس -

هيا  اًوزذًخني. ذس 

 يف اًـمي، فَِ زٔبًخمل ًوم و  ا مٌش بٔ اًيت رشًفة خس  ل؟ ف ُطِل ُي ميىن ٔبن حتسذي يل ًوما مؽ بأ  -

، نيت ٔبزاكدم ذَسة صِك مبصاحي ؿسًستمُع  ٍىربثفىريك اشلي  ، ٔبجعحينؾلََخم ذالكِم وجعحت تبأ بٔ 

، ٔبو ٔبن حصاتيب من ثرصيف ذون ٔبن ثـَمي هُ يت جشـصي، مل ٔبهن ٔلًزسك ٔبن حتصيج مينذون ٔبن 

 نٌلل ما ثحلى من حِاثم مـَم حًصس إ ه  بٔ  حتسُّ  يف ُشا اًزمن كََي ما حصاتخ ًشرص و اجلسً ة،

و اس خجمـت هفسِا  ت ثَـة تَسهيا وعفٍك ضلريتمل حىن ثـصف مبارا جتَحَ ازثحىت وػَ   وجصفلذَ،

 ًىن اؿرتاُا مصت و ُسوء. تطـوتة

 فداذز ثسؤاًِا :

 من الكيم ؟ ُي جخَِت مارا تِم اي وفاء ؟  -

يث ل ختجًل حتس  تيؼصك ؟ ين ًست اًشرص املياسة ه  ٔبو بٔ  ؾصيض ُشا ؟هِم كري موافلة ؿىل ٔبو بأ 

 ََِم.ل ؿَ  ،ثلدَِا جصحاتة ضسزا همٌل اكهت اًرصاحة سوف بٔ تسً بأ 

 ًساّنا وحلك مت : ٔبذريا اهفىت ؾلستو 

 مماسحا : كاظـِا ، ذَوق،اة حمرتم خس  اهت شلل اي دمحم بٔ  -

 وس مي و مجَي، ٔبًست نشضل تيؼصك ؟. -

   اسرتسَت كائٍك :حضىت َّبجي مث  

ٔبتسا و حنن ٔبضححيا سمالء ، ٔله م مل ثفاحتين هبشا املوضوغ فلط ًىٌ ين اس خلصتتٔبان مل ٔبكي ُشا،  -

 مٌش ٔبنرث من س يدني. معي



 

 

مل ٔبشبٔ ازابوم حَّت  ٔبثبٔنس من مشاؾصك و ٔبه م ًست مصثحعة و الٓن ُي س خلكمني ٔبُطل ؟ ٔبم  -

 س َؼيُّ الاهخؼاز حيصكٌا ؟.

 وكِت املياسة ًًك حزوزان.ربك ابًخ  ذبٔحلكم مؽ ٔبًُل و بٔ سحس يا،  -

ل ثطعسم هؼصاثَ مؽ ؾًَهيا  حَّت  و ُو حياذهثا حّن زٔبسَ مغصثَ سـاذت ؿازمة و اكن ًحسو مصثحاك 

اًيت اًلحعة ت ش ًو ًرصد من شس  اكن حيحِّ  اكن ًخلك م تبٔزحيَ ة رسوزا و اٌَخان اكهخا جشـان فصحا

 .ل معٍص حيل ابلزثحاظ هبااتساذهل ٔلهَ وخس اًفذات اًيت اكن ظو 

ٍ :حضىت وفاء   سائٍك ٕااي 

  .؟اي دمحم  مَ مارا تِ  -

 .؟ سـاذيت ضَلِ ضف ل ٔبؿل هَف بٔ  -

 مث  اس خسزك كائال :

 ٔبمتّن  ٔبن ًوافق ٔبُطل ثرسؿة و ل ًخـحوين ؟. -

 ٔبرشازا ؟.ملارا ؟ ُي ًحسو ضل ٔبًُل  -

 حضاك مـا من مزحة وفاء.

******** 

 

 

 

 

 



 

 

 ٔبضححيا نلًصحني هـُ  حتت سلف واحس ،من الاشدِاق واحلينيت نٌل احلسًس ًطسٔب، ضسئ

 :سبٔل هفيس تسُشة ، اكهت ج ارسث يف مٌفى اًلصتة

 ؟ ان حَمم نٌل نيت ُي ما ًست بٔ  ؟ سال كَحم ًسق يلا ُي م -

  ؟ حد يا ثالىش ٔكحالم اًَلؼة ٔبم ٔبن  

ؿىل خسزان  حاليم تلِت ؿاًلة، بٔ ذكة كَة ل سال ٍمتَىين ًزال ًًدظ ذاذي ؾصويق مؽ كِّ  

 .شِس موهتا كًصحا، ٔبذاف ٔبن بٔ مًس َة

ًت ُي زبٔ  ،فلط ًًك اهون كًصحة مٌمؿىل رضل، فـَت ُشا  حسابًلايل ٔلخطل، مل جيربين بٔ ت حض

ُو احلة ًسفـيا  ُىشام، حديشء ٔلخي  كِّ ج زاُيت منان بٔ  ؟ ًدٌاسل ؾن زقحاثَ وحلوكَ خشطا

، حناول ٔبن ل يشء فلس احلحُة جيربان ؿىل ثلدي كِّ  ًفـي اًىثري من ألموز إبزاذثيا دوفا من

ت ٔبدصى ز مص   .خنرسٍ فلس ل ًخىص 

ُىشا  ًـاٌ  ألمل، ؿسمَٔبو احلة ًيـم ابًسىِية يف وحوذ  حستسون زاحة، ل بٔ احلة خاء  ؤكن  

ذازل اكن حياول ثش َّت  ٍصتعٌِل،رضل الاُامتم اشلي اكن  ذازل وجنالء فلس حهبٌل جًصلَ فلسيه حِات 

ا ؿاذث ملزاوٌك اًصمسن ًفـي شُئا ًًك ًلضة جنالء اًعصق بٔ   .حني ؿل ٔبّن 

م ًِاًو  مجَال يشء س َىون كُّ  ، كس  ثَحغ  وفاء اكهت حَّت   ازلمع، ًىن ؾياذٍ ظلى ؿىل مشاؾٍص

ا ّن  ٔبم بٔ ؟ ىل ُشٍ ازلزخة ٍ، ٔبضححت ثرصفاثَ ٔبانهَ ة، ُي ميىن ٌَمشاك ٔبن ثلري إلوسان إ ثلري 

 .؟ثؼِص املـسن احللِلي ٌَشرص 

ت ٔبرس حملت اكهت ثعيُّ من اًرشفة،  اًلِوتت مبصازت ُشٍ املشاك مبصازت ىىِة مص   متض ٔبايم جنالء

 ثشهصث حلؼاث دصوهجم يه وذازل وسايم مؽ تـظ ،رسحت فهيم ٔبة و ٔبم و ظفَنيمىوهة من 

،حصش ضوث مسـت  حَّت   رسحت معول من املسزسة فذحت  اكن ُشا سايم كس ؿاذ اًحاة ًسقُّ

 هل اًحاة.

 



 

 

ا جفبٔت و ازمتى يف حضَّنا يك ًـاهلِا، اس خلصت َ  حيخاح زوظ حنُو م هبا ٔكه ت متس  خَ تلو  ت مٌَ و ض 

ت ابٔلمان مك ُو مجَي شـوز  ،ٕاىل احليان فاًعفي ل ٍىرب ٔبتسا فلس ٔبمهَخَ يف بٓدص فرتت، ٔبحس 

ش. ؟ ألمومة  تي ملس 

 ُيا فذح اًحاة وزبُٓاؿَهيٌل ذازل  يف ثطل اٌَ حؼة ذذي ،اكهت ثفذلس يه ًشـوز ألمومة و ذفئَ

 هحريت اًفاضٍك سافة امل ضححت بٔ  ،ٔبحضاهَ ؾيسما حملخَ ًيؼص ٕاٍهيا ُصة تـًََِ تـَسا تني ثـاهق سايم

 حاكًة حة حتًك وحـا ضامذا وكُّ  كُّ  هلعـِا،سوذ ًن احلتـس ٔبهيا ًو مشٌُا ٕاىل بٔ ٕاىل ذزخة  تَُّنٌل

ا نربث ٔبؾواما، جصوذٍ اكن ًلذَِا ،امصٔبت حتازة واكـِا املص   ت ٔبّن  زل اكن ًٍصس حال ا ذام  بٔ  ،حطءت  ٔبحس 

 .ىل اًصمسالء ثيسم ؿىل كصازاُا ابًصحوغ إ يك جيـي جن

فَعاملا اكهت جنالء ثلاز من مُساء نثريا  ،ن حيصق كَهبا ؾن ظًصق مُساءتسٔب اًش َعان هيمس هل بٔ 

ن ن ٍىوِّ ز بٔ كص   ،ا اكهت ثثق َّبازل ؿىل زمغ اؿرتاضِا ؿىل وحوذُا مبىذحًَىَّن   وثـل تبّٔنا مـجحة تَ

طحح خشطا اثهَالٕ ـة ما ٔبض، مـِا ًًك ًلَظ جنالءؿالكة  ذا  ذاًَا ا،وسان حني ًخلري ًو من و جمص 

ز،تسون ثفىري تعُ ، ًلسم ؿىل فـي ٔبش َاءًخرصف  ،احللس مَّنا ثعلى ؿَََ مشاؾص يرس  ، مهتّوِ

حم حِاثَ  ذون ٔبن حيسة ٔبذىن حساة ٔلّيِ ٔبحس، ل و ألضـة من ُشا ٔبن خترس زلة خشص ُو

ذ حدَ ضل، ك ُسًة و  زق فِم حس اًـمى، سَ مم هفسَ و ك  ما ميطل، ختىل  ؾن بٔحالمَ جملص 

 ٔبُىشا جياسى إلحسان ابٕلساءت ؟.

 .تـس اًـمي حيسهثات ل مص  و  جصساٌك ٕاىل مُساء اكهت ُشٍ بٔ  تـر

  ؟. هَف حاضل .مصحدا مُساء -

 كائٍك : اس خلصتت، املصسي ذازلحملت ٔبن  حَّت  رُحت انحِة اًِاثف مسـت زهني ضوث زساٌكجفبٔت 

مينن س بٔ خمل اؾ  ؟حسج اي حصى مارا  -  دطوضا هبشا اًوكت املخبٔدص  ،ذازلألس خار  ٍلكِّ

 :صذ ؿَََ ت مرسؿة ابًمه  

 يف اًلس.َ ًوخس احامتغ ه  ل ٔبػن بٔ  ؟ مارا ُياك ،ذازل ٔبس خاران َّبري اي بٔ مساء اًيوز،  -



 

 

 ، مث  اسرتسي كائال :زاِك كسا كدي تسٔب اًـميًىن ٔبًزس ٔبن بأ  ،ل ًوخس يشء اي مُساء -

 .! سِك ماهؽ ظحـارا مل ٍىن ؾيْ إ  -

 فذحهتا ثرسؿة مذَِفة ملـصفة مارا نخة ،ذازل تـر زساٌك خسًست تبٔن ًًهبِاشـاز إ دصى وضَِا مصت بٔ 

 ت اًفصخ.كص من شس  ا؟ وكَهبا ًرت  ذاذَِا

 : نخخت ثرسؿة اًصذ

  .! سوف هَخلي ،ذازل ٔبس خاراي  ٔبمصك -

ٔبذشث حصكص و يه ثـاهق اًِاثف و ثسوز حول ثطسق هفسِا  مل ،ذىن اؿرتاطوافلت تسون بٔ 

ـاذت ا حلٌت جبصؿاث من اًس   اي حصى مارا ًٍصس ذازل ،يف ذاذَِا ثدساءل و هفسِا من اًفصخ ٔكّن 

  .؟ كسا مين

ؿالكذَ مؽ موػفَِ  ٔبّيِ ٔبحس،ؿالكة مؽ  يُّ ، ًُس زلًَ بٔ اخس   زخال مذحفغ ِوف تسا ًُس من ؿاذثَ بٔ 

زث ٔبل  ثفىص وثسغ  جحمَ سؤال ًبٔذشُا والٓدص ًبئت هبا نرث منًـعي ٔلحس بٔ  ولحمسوذت  وتـسُا كص 

 .ك يشء ٌَلس فِو نفِي ابٕلخاتة ؿىل ّكِ ٔبس ئَهتا

ا ُو فل ٍىن ًٍصس سوى وس ٍَك ًًك ًلَظ هبا جنالء، اكن ًـل ٔبن  اًخ رصف اشلي ًلوم تَ كري  ٔبم 

ت ٍصاوذ ذازل ، ىِف ًشرص حيةُّ حدَخذَ ٔبن ًفىِّص إبًشاهئا، ًىٌَ  مل ًرتاحؽحصَح ف  ل مص  ثطل ٔبو 

ا ذون ٔبن ًحايل تيجالء. ل دعوت يعُو  شـوز قًصة و ٔبو 

ة و كس  ـَ ا جنالء فلس اكن اًلس ُو موؿس جسَميِا دلَؽ اٌَ وحاث اًيت كامت جصمسِا، اكهت جِس ٔبم 

و احلة فبٔثلٌت ك  يشء، زقحهتا يف اًيجاخ هحريت و متي ت ٔبن ثاليق ، مزجي من ألمل ماىهتت مَّن

 كدول زلى ادلاُري.

******** 

 



 

 

اذسة و اًيِّطف ضحاحا،  اؿة جشري ٕاىل اًس  َ، اًس  رض لتين اًفعوز و حت رضًًك حتضوث امليّحِ

تسٔبث إبؿساذ اًفعوز وملا  ثفاضَهل،اكهت هتت تبٔضلص  ًِا ًوو اكن كري مداًَا لِوت اكملـخاذ خلازل حَّت  اً 

ًًك ثوكؼَ حَّت  حترضٍ ًَشُة ٕاىل املسزسة و حاًوت ٔبن جرسغ  ثوهجت ٕاىل قصفة سايمت اىهت

ٔلن اًَوم زلهيا موؿس مؽ ضاحة املـصط و ل حًصس ٔبن ثخبٔدص، مسـت ضوات ذافذا ًخلك م اكهلمس 

 بٓثَا من قصفة ذازل ....

 ؟. اضلِ هَف حَ  ،ُال ؾٍززيتبٔ  -

م دوفاكن ًخلكم جبصٔبت تـسم   اامصٔبت  ٍلكِّ شـصث تلشـٍصصت جرسي يف اكمي حسمِا، هَف  كرُي

تت ما مسـخَ ٔبرىهيا و ثلول يف هفسِا : م امصٔبت ٔبدصى ؟ ذذَتلكِّ خلازل ٔبن ٍ  يف و نش 

ز و جتس هل ألؿشاز ،ضسًلَُشا زمبا ، م امصٔبتل ٍلكِّ  ُوٌل زت   - و  شاذازل ل ًفـي ُ ن  لٔ  زاحت ثرّبِ

ت مجَؽ شَ   ،سويج ٕال  صخال ذائيني اً كُّ  ،ثَوث ؿىل هفيس ك  ٔبهواغ اًىشة، ٌَحؼة ذَخَ مالاك

ؾلَِا مل  ن  زلزخة بٔ  اؿَهي ، ُول اًطسمة اكن هحريايف ثطل ازلكِلةٔبظصافِا و مل ثـس زخَهيا ثلوى ؿىل 

ٍصحىة ُشا إلمث، ثالشت جشاؾهتا، ٌس خوؾة هَف خلازل ٔبن يوّنا ؟ فى صث يف ّكِ الآثم ٕال  ٔبن 

كٌلث ثلال يف حلؼة تضؽ  ،احلة جمصذ وؾوذ سائفة ن  ُيا ٔبذزهت بٔ  اكن ؿَهيا الاهطَاغ ًٔلمص اًواكؽ،

ت تلاهئا س خني اثهَةفصخ  ًِول ما  ا مل جسلطًىَّن   صث ذموؾِاحتج   حًك حلؼهتامل ث  ،ل ثخجاوس مس 

مم ا  دصش ل ٌسمؽ ول ًـي شُئاضححت وشرص بٔ بٔ  ،س خوؾة املوكف تـسٔبو ٔبهين مل بٔ مسـخَ 

مـِا  ًلِلِة حضاكثَ طليث واكـة ابٔلزط ؟ سزك مارا حطيهت حتخاح اًىثري، ًًك ثاك ،حوهل

ت ٔبن  الٔ لؤكّنا حت ما ذاز تَُّنٌلسمؽ ك ج  سانية  و ٔبضححت ؾن ازلوزان زط ثوكفت، ٔبحس 

ٕال  ؾيسما ؾحازت ؾن حثة ذامست  ي شُئا،اكهت ابٔلزط ؾحازت ؾن ضمن مل ثـ ة حزّنا مـِا،مـَي

ت تَس ثَمسِاح بٔ  اهدشَهتا من كاغ اًحرئ املؼل اشلي وكـت فَِ واملوكف  اكهت ثطل ًس اجَّنا سايم س 

ُا كائال :  اشلي ّن  ٔبؾٌلكِا، ُز 

ي مارا حسج ؟ مارا تم ؟ - ي، ٔبّمِ   ذون ٔبن ثَيِخس جلكمة.كت فَِ حس  و اهدهبت هل  ُيا ٔبّمِ

 .؟ انذًِم مٌش ذكائق ُي منيت ُيأبان ب   ؟ تمِ مارا  -



 

 

 يف ذاذَِا : ًتوكا ثخسمت ثسرًصة من هفسِا

َ  ،اي ًَدين نيت انمئة -  .ن ٔبؿُ  ُشٍ اٌَ حؼةدين مت كدي بٔ َْ ً

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ة اًخشـس خواخَ اًىثري من ألموز  ،سدذـة

 هشاز ق إ س َزشضل ادلَؽ جفبٔت وتسون سات

 فلط ٔلهم وزلت فهيم  ،س َزشًوهم

افم مسذث هلم ًسك ٔله     لعـُو

  ن هبمؤبحسًت اًؼ   فوق اٌَُّزوم م نيت ظَحا مـِمٔله   جشـص ابًيسمسوف 

 َوؿًسا ٔبه م سوف ثحلى مـي ٕاىل الأتسْ ت عْـ كَ 

َ ّن  بٔ  ػن  بٔ  ،ًن حصى ؾًَِم خشطا بٓدص و  ُسانْ ا اكهت ثطل نشتة ه

 ؟ص اخلَاهة ثسخة ظُ  لفَ ِي ثُ ف 

ل ُفوت ٔبم ل سٌك، و ٔبو   ٔبن  احلة ميوث مؽ ٔبو 

 

 

 

 

 



 

 

مسث وثوس   ملَمت هفسِا ل جشـص ثيشء  ٔلزط،وّنضت من ا حصوهحا و مجـت ٔبشالء كَهبا ا حملع 

ِا ثلذَِا اًخـاسة، ُي ُياك وحؽ ٔبشسُّ من ُشا اًوحؽ ؟ ا ثَلت من حًو  ارضتة ؿىل زٔبسِ و ٔكّن 

ِا ؿَََ ًن  ا ؿَهيا،ملش َفسلعت   .ًلري شُئاذدًو

ى َ حًصس ٔبن حص ـخْ وطفـة كاس َة وهجِا، فىصث بٔن ثفذح اًحاة و ثواهجَ مبا مَس  ُوِخَ ًِا املوكف ُشا

وت فـهل ؾيسما زذ   مث  ما  ثواخَ ؾًََِ فـَين احملة ل حىشة،ن ، حًصس بٔ خلَاهةاب مذَخس ًَمحِا ُو

َ  ًحثت ٔبن حصاحـت  .فذخبٔثص هفسُذَذافت ؿىل سايم ٕان ُو مسؽ ٔبن ٔبابٍ يون ٔبم 

جتصُّ يش َّبعواث مذثاكٍك احت متوز اًًِزٍك مسىت تَسٍبٔ  حصقة تبٔن ًـُ  سايم ًدامي مثَِاىن مل ح

ا حتمت دِحهتا ذَفِا زاحت  ثخطي  و ثت ؾن ُاثفِاحب ، زلي اًـامل تبرٔسٍ ؿىل ٔبنخافِا مييش ؤكّن 

ل ما فذحت ك ا،ّناحز بٔ  و لهماب   شازوِاتوفاء حَّت  ج  ًت اًـي  اًوحؽ ًعَة و ًيسمي رضل اجلصخ، ٔبو 

 تطوث خميوق، ابيك :

 .... ًو وفاءبٔ  -

ٍ ابًلكٌلث ة مٌـخين من اًخفّوِ  : و سىذت قط 

 .جنالء، مارا تَ ضوثم ؟ ُي ٔبهِْت َّبري ؟ امصحد -

 .ت ٔبجًك تُين و تني هفيسحْ ل، ل ًست نشضل، انخفِت هبشا اًنّكِ من احلصوف و زُ  -

 .؟ ضل مارا حسج -

 .كََال، فِي ٔبهِْت مذفّصِكة اًَوم ؟ زاكِ ًس ٔبن بأ ِز ب   -

 .... س خعَؽ اًَوم اي جنالءو ظل، ل بٔ  ل -

 .ن ٔبهِْت ؟ٍْ ملارا بأ  -

 ....ًًك ًعَة ًسي  اًَوم س َبئت دمحم -

 .! دمحم -



 

 

زخم ؾيَدمحم  -  .! ثخشهًصيَ سمًِل ابًـمي اشلي حس 

ا و اًفصحة ل جسـِاابملشفُشا اشلي ًـمي مـي  ، مث  ثلّصِذ تطوهتا اكًـطفوز يه و ى، زاحت خترُب

 اس خسزهت كائٍك :

 تَدٌا اي جنالء، شازهَين فصحيت فاًَوم ٔبان مخسوظة. ىلثـايل إ  -

 ٔبس خعَؽ اجمليء. ل حدَخيت فصحت ضَلِ نثريا ًىٌ ين -

 .ملارا ؟ -

اًواكؽ زلي  موؿس مؽ ضاحة املـصط من ٔبخي جسَمي ًوحايت فاًَوم ُو بٓدص ٔبخي، حَّت  ًو  يف -

 ٔبثُت سبٔؾصضم ٌَمشاك فبٔهِْت ٔبذزى تبٔن  ٔبم م ل ثعَلين و ٔبان ل ٔبوذُّ ٔبن ٔبفسس ؿََم فصحذم.

 بٍٓ، فِمت اي جنالء متيُت ٔبن ٔبهون جصفلذم و ٔبهِْت جسَِّمني ًوحاثم. -

 متّن ضَلِ اهخسعي فاًَوم ُو ٔبفضي ًوم يف حِاثم، هوين سـَست، مربوك هتاهٌُا بٔ ل ؿََم اي وفاء،  -

 .اًـمص ولَ ـاذت ظُ اًس  

ة ومل ثخلكم مل جشبٔ  ملِاتَـت بٔ    هتا.ان ختصة فصح نلط 

 ، مارا حطي ؟.ضوثِم مذـة اي جنالء -

اق. ل ًوخس يشء -  حدَخيت، ثـة و ٕاُز

ٔبان فلط من ثـل ما تَساذطِل،  ،ٔبان ٔبحسُّ ٔبه م ًست َّبري ،اي جنالء ٔبشـص بأهِم ختفني شُئا ؿًل   -

  .ذؾَيا هدشازك احلزن

 هفسِا، جنالء ٔبحد هتا ٔكدت ًِا. كٌلث وفاء اكهت ثلسي

 .ميص ُشا اًَوم ؿىل ذري اذؾي ًًك ،جنالء -

ـاذت.َوهِم ؾُ  ن حصىحدَخيت بٓمي بٔ  -   اًس 



 

 

َِ بٔ ؿُ  احلة نٌل ٔبًزس ٔبن بٔ  - خ  ذازل. ِت و ٔبيخهْ ؾش ْ

ا ُا ُو را يوّنا ا تبٔن  ٔبذاُا ذازل اشلي ٔبحهب  ق اًطمت جنالء و مل حصقة ٔبن خترُب حَّت  ل  ظو 

 ثفسس سـاذهتا.

 رشذث جنالء.

 ؟.جنالء ملارا سىيت  ،جنالء - 

 .لطْفَ  ضـَفةاًش حىة اي وفاء ـِم مَ ٔبان  -

  .شلولً زمقَ اكن مَ  ضحاحا ًىن  َّبازل  اثطَت -

 .كَق اي وفاءة ٔبن بٔ ن جي، اثطًل فَِ لحلا الٓ ؾيَ ؾصف شُئال بٔ  -

  ا.وفلً ًوما مُ  متّن ضَلِ بٔ  -

 شىصا حدَخيت جنالء. -

 .المةس  اً مؽ  -

 ٕاّناء ماكملهتا مؽ وفاء، مص  ذازل من خاىهبا و ٔبًلة اًخحَ ة كائال :تـس 

 ضحاخ اخلري . -

ا مل جسمـَ و ثـمسث فـي ُشا و  اس خحلاز ثرتمج ك  ث ٕاًََ هؼصتهؼص مل جتحَ جنالء مذؼاُصت ٔبّن 

 من ذاهخَا يه جخَت ؤكّن   ًىَّنا ل ثلسز ؿىل رضل اكهت حًصس ٔبن ثرصد، ،ابًوحؽ هؼصت مََئةيشء 

 و جساءًت ذاذَِا :فىِف رهة ؟ و ٌشـص تبّٔيِ  ُىشأبن ًخرصف  حيةهَف ًشرص 

  و حتسًيا ادلَؽ يك هزتوح ؟  حدين جبيونا ذازل هفسَ اشلي ٔبحدحخَ و بٔ ُي اي حصى ُش -

 مل جس خسز حَّت  ثخبٔمي وهجَ مل حىن مس خـست تـس ملواهجخَ.

******** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ُي ٔلن يونثرش مؤ  كُّ  م ثرش وه  ُت بٔ من سوء حؼي وس 

 يتخف م ًن ختون ه  ٔبنرب دعَئة حِامن ػيًت بٔ  سوء اًؼن اكن ن  و بٔ 

ق اًـُ  احلَات ُموهجٍة يل منا اكهت زساٌك ٔكّن    ِوذَ ٔبن ل ٔبضّسِ

َُ وَ ِؽ خًِ َ  ًن َه  بأ  وحَف اشلي ؿاُسسي يْ اجلُ شاك ن  وابغ  ظي

 

 

 

  

 

 

 



 

 

شـوز بٓدص ؿامصت ل ًضاُهيا اهلضت اخلعوتة ؿىل ذري واًخس دمحم اخلامت ًوفاء واكهت سـاذثَ هحريت 

ـخًل اكن اخلجي ً  ا وفاءم  ، بٔ ن ٌس خلص مـِا يف زحٍك حِاثَ اًلاذمةز بٔ اًيت كص  وساهة فلس وخس الٕ 

ا يف حل و مت ت دعوجهتا ؿَََ َّبري،ِا وافلت ؿىل دمحم م  بٔ  ن  ق بٔ مل حىس ثطسِّ وحٌخهيا،  ت ٔكّن   ٔبحس 

ا  ،ادلَؽ حضوزمذياس َة   ٔبن ًًهتيي ُشا اًَوم.س ، مل حًصمزتامحة كََالمشاؾُص

ص ا يف حبكازكادلَؽ  ا ؿىل ؾىسثـاتري وهجَ مذلريت خس   ،حائصا ذازل اكن جيَس مشوشا، ًىن  

  .و ٔبفاكٍز ُواحسَ

ا مل حىن سـَست  اجتِت جنالء ٕاىل ضاحة يك جسَِّمَ اٌَ وحاث و ثخفق مـَ ؿىل ابيق ألموز، ًىَّن 

ال ًـىس سٌلهتا احلًزية، ا ختعو دعوت هحريت ًخحلِق ٔبحالهما، مصثسً ة فس خاان ٔبسوذا ظًو  زمغ ٔبّن 

 ٔبدصىويه جسِو اتزت واتزت  و ٌرشخ  ًِا تـظ ألموزاكن فازوق ضاحة املـصط ًخلك م مـَ 

ا شازذت اًفىص، اهددَ ًِا فازوق فسبًِٔا : حتسق فَِ وثيطت هل  ًىَّن 

 ت ٕاًََ :خفَ نثريا حَّت  اًْ س َست جنالء انذاُا  ،س َست جنالء -

 .ُا -

زم، ما ابضل رشذث ؟ -  .ٔبان ٔبحّسِ

-  ٓ  ثخسم وكال ًِا : ،كََالًلس رسحت تخفىريي سفة ب

  ًُس كََال، تي ٔبهت كازكة يف اًخفىري. -

-  ٓ  .سفة ًىٌين مذـحة كََالٔبان ب

 ، سوف ٔبظَة ؾطريا ابزذا ًالكانكََال اخَيس و ازاتيح ٔبنرث، ـاتِم ثْ ، ل اًزس إ ََمِ ل ؿَ  -

ا اكهت يف ؿامل بٓدص مََئة ابحلريت مل جس خوؾة مارا مسـت ضحاحا جٔبومبٔث  زٔبسِا ًؤملِا صٔبسِا هل ًىَّن 

ا ٍاكذ ًيفجص من اًخفىري املخـة   ؟.خس 

******** 



 

 

ُا ؿَهيا و متمتت كائٍك : ، اكهت وفاء املخطٍك، كَلت من ؿسم زّذِ  ُاثف جنالء ٍصنُّ

ثـصف ملساز وجحم سـاذيت يه  ؟ ُي وسُت ؟ ثخطي يب يف مثي ُشا اًَوم ل  هَف ًيجالء بٔ 

ٍ :ممسىة  ىل يف زٔبسِااكهت ألس ئٍك ثخج  ابجلوال، ثوهجت حنو ذازل سائٍك ٕااي 

 ؟. ٍن جنالءبٔ  -

  .اي وفاء ٔبؿلل  -

 ؟. ًُست ُشٍ سوحذمبٔ  ثـل، ل  بٔ هَف ضل  -

 ٔبخاهبا جهتنكُّ :

ا ٔبهِْت ل ثـصفني ٔبًضا ماكّنا.ُشٍ ضَ  -  سًلذِم ٔبًضا ُو

 ؟ مارا حيطي مـم ؟ فق ما ابضل، بٔ اان ضسًلهتا ًوست سوهجبٔ  -

ٔبن ميس   جنالء اًيت نيت ل ثلدي ٔلحس ،ُشٍ جنالء اًيت ثخحسج ؾَّنا ؟ مدالت متـسملارا ثخرصف  

ا بٔ  ميىن ٔبن ثخلكم ؾَّنا تربوذ ؟ فىِف شـصت مَّنا ٔبو ًؤرهيا، ثـين ضل ل  اثخرصف اًَوم ؤكّن   َت هْ ُو

فَِ حدم ودوفم وحٌاهم  زٔبًت مبحمس ٔليّنِ  اًزواح ان كدَتبٔ  شُئا، ًعاملا نيت مثال حيخشى تَ،

من  وفاء مسىذَّنظ ذازل ٍمتَمي جىسي، فبٔ ، ن حىون حِاثيا مشاهبة ًنكبٔ زذث ، بٔ ؿىل جنالء

 و يه ثَحُّ :رزاؿَ 

يه مل  ت اًلَق ؿىل جنالءكَيب ًلًل من شس   ؟ مارا ُياكمٌَ،  ةص  هتل ح وؿىل سؤايل  حدينبٔ  -

ثـس مداًَ ة، ٔبضححت مشدذ ة، جرشذ نثريا، ثخَـمث ابًالكم، ثرتذ ذ يف ٕاددازي ما حيطي مـِا، ختصح 

حَّت  تسوين، مل ثـس خترب ٔبحسا فِيا ٕاىل ٔبٍن يه راُحة ؟ ًُست ُشٍ يه جنالء اًيت ؾِسهتا و ٔبهت 

 ٔبًضا مل ثـس ثخرصف انحِهتا نٌل ؾِسثم.

 - .... 

َ يف ثطل ثحدسم وـالمة هرٍَص : ،جنك وؾطفت حبحنكت ؿاضفة ُح   ؤكن    ٔبثت ٔبمُّ



 

 

ا ل ثياس حم و ٔبه م ًن ثطحح سـَسا مـِا، حشزثم نثريا ًىٌ م مل مصازا و حىصازا ٔبّن   كس كَت ضل -

ثطلي ٕاىل الكيم ل تي و رضتت تَ ؾصط احلائط مذـاًَ ا، مذفادصا حبة، نيت خمسوؿا فَِ 

ٔبن س متيُّ ًوما، سدٌسم، سُذالىش حدُّنك املزؾوم، و سرتاُا ؿاذًة  ٔبرصزث ؿىل ازثحاظ، نيت ٔبؿل

و ٔبهؼص ٕاىل اًيدِجة ُشا ما ب ل ٕاًََ حاًنك، ُي زٔبث تـًَِم مم ا نيت ذائفة ؟ كي ؟ ًلس حازتت 

 ؿائَخم و ٔبم م ٔلخَِا، ُي زٔبًت ؟ ُشا ُو سوء ادذَازك ضاحت وفاء تبهٔما :

ي - ي اي ذازل فزوحذم ل ، جنالء ؟ هَف ثلًوني ُشا اي ٔبّمِ حة، ل جسمؽ الكم ٔبّمِ َِّ تًت حمرتمة و ظ

 جىٌوس ازلهَا. طثـو  

ِا : هتا ٔبمُّ  وَّب 

 ٔبل ًست ثسافـني ؾَّنا ؟ ٔبهؼصي ٕاىل حال ٔبدِم و س خفِمني. -

- . ني تٍك  ي ل حًزسي اًّعِ  ٔبّمِ

ِا ٔبم  كم مت و مل ًسزي ة من وفاء و كمة من ٔبّمِ هكن  ٔبحس  تثلي مارا ًلول ؟ا ذازل فلس اؿرتاٍ اًط 

امة هحريت و   ، ٔبضواث فلط اكهت ثـَوا يف ثطل اًلصفةمن حوهلكٔن  ألزط ثسوز ًٔبضحح ذاذي ذو 

 رصد تطوث ؿايل :

 ، ٔبان مذـة.ُشاك  ٔبمسؽ ًست حبال حِِّس يك سىذوا بٔ  -

 مث  واضي كائال :

 يشء ..... ا ًكِّ ثح   ،اثح   -

َ ٔبم وفاء ٔبم جنالء ٔبم ؿىل هفسَ ؟. ضفق  اًحاة ذَفَ تلضة، ًىٌَ  مل ًـل ٔبقضحَ ُشا ثسخة ٔبّمِ

َ ؟ ٔبم من جنالء، اخس   ااكن كاضح سخة هة ث شلاب حيسُّ ، ًىٌَ  ل ًسزي ٔبُو كاضة من الكم ٔبّمِ

 ٔبن حصاحؽ ؾن ًلاهئا. ، مي ٍىن ًسزي هَف ًواخَ مُساء ؟ تـسحس ؿىل رضلبٔ مل جيرٍب  ًىن فـَخَ



 

 

مىض  ثـاكدت فَِ مجَؽ اًفطول نسُص، س حوغذاء حَ لت فوق زؤوش ادلَؽ، مىض ُشا الٔ قمية سو 

  وفاء ثخطي : ،ضحاحا اًث امٌةاؿة اًِاثف ٍصن اًس  

  .ُال وفاءبٔ  -

 جنالء. ُال حدَخيتبٔ  -

 ؟. ومًلؼخِم من اًي  ؟ ُي بأ  هَف حاضل -

  .حاخ اًحاهصط  اً لؼة مٌش سدِْ ان مُ ل بٔ  -

 بٍٓ، حِِّس ؾيسي ضل ذرٍبن مفصحني. -

 ـسًين َمـِم.سْ مارا ُياك اي جنالء ؟ بأ  -

ذان بٔ  -  س يىون تلفص واحس.وتـس ًومني  فافاًز   ان ودمحم مِـاذًلس حس 

َِّق ؟هَف  ؟ ُي حمتزحني -  .س خَحلني يف ُشا اًوكت اًلطري و اًض

 اقصاضِم اي حدَخيتاًوكت ضَق خسا ًون ًَحق اتسا ًًك جتِزي 

 سًذسجص ٔبموزان، و يف ألكَة س َىون حفال ثس َعا ًضمُّ ألُي و تـظ ألضسكاء فلط. -

 .هِت ودمحمََِم بٔ سواح مدازك ؿَ  خطِل خسا اي وفاء،فصحت لأ  -

 ؟ثاين اً ًَين ما ُو اخلرب ، ًىن مل جسبٔ شىصا اي جنالء -

اكهت  وسُت ٔبن ٔبسبضٔل، ُا مارا ُياك ؟ٔبؾخشز مٌم حدَخيت، من اجلَحة و فصحيت مبا مسـت  -

  ابٔلمص.ىل ادداز جنالء وفاء مذَِفة إ 

 .كويل اَُ   -

 



 

 

 : وكاًت وفاء حضىت

  .ذربكِ  ًًك ب  وسًِل ثَ  -

 .ذرًبينا بٔ خ َُ  اواملز  ٌَضحممزاح  ًُس زلي   اي وفاء مِ وف مٌْ بٔ  -

 .! دمحم -

 ؟ما تَ دمحم  -

اىل  ٔبذشثماملصٔبت اًيت  و زمق املشفى وكس حطي ؿىل ؾيوانوخس اتزخي مِالذك يف لجي كس دمحم  -

 املشفى 

 ًوم ولذثِم 

 ؟مارا  ؟ مارا -

 ! ما كَيت، ٔبهت متزحني زيهصِّ 

- .... 

 ؟.ِت متزحني اي وفاء هْ ُي بٔ  -

 ٔبه ين خسً ة. كسم ضَلِ ، ًُس مـلول ٔبن ٔبمزخ يف ٔبموز وِشٍ، بٔ ل -

 ًىن مَّت حسج ُشا ؟. -

  ابخلرب ؟ًضا ثفاخبٔث ٔبان بٔ  -

ي ذرًبين جك يشءبٔ  -  هَف ومَّت حطي ُشا ؟ و من حىون ُشٍ املصٔبت ؟ ابًخ فطَي املّمِ

ابٔلمص، يف ابذئ ألمص مل ذربين دمحم و بٔ  يبطي اًَوم اث  ُسيئ و اس متـي ًالكيم حِِّسا، س يا، اح  -

ذين املـَوماث اً يت اكهت معاتلة ًَوم ٔبس خوؾة ػيًذَ ميزخ ًىن ؾيسما رشخ يل ألمص و سو 



 

 

تي اس خبٔرهخَ و ٔبّنَت ماكملخَ و اثطَت تم  الكمَ ٍوكئبن همهل فل بٔ  مِالذك ثبٔنسث من الكمَ،

 اخلرب ادلَي و املفصخ. ؿىل جعي حَّت  ٔبتَلم ُشا

 ؟فصخ ٔبم بٔ  ؟ ل ٔبؿل ٔبٔبجًك ؟ شـوزي يف ُشٍ اٌَ حؼةُو  ل ثـَمني ما اي وفاء، ٔبهت ًِيياي إ  -

ة مشوشمشاؾص  ،ًوضف ساذًل لتيشء  ٔبم ٔبظَق سقصوذت ٌسمـِا اًـامل تبرٔسٍ ؟ ؟ ٔبٔبرصد ؿاًَ ا

  ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبؿرّبِ ؾَّنا.ًن 

ا وزلث اًَوم، فصحهتا اكهت ٔبنرب من ٔبّيِ  ت ٔبن  مجَؽ مشاكِا ثالشت ٌَحؼة و ٔكّن  يف  يشءٔبحس 

املَوهخني، ٔبىت ُشا اخلرب يف بٓدص ًخًرش سـاذهتا ؿرب حٌاحهيا فصاشة ن حلَ لت إبماكّناًو اكن اًـامل، 

ختَ َت شك ٔبَُِا  ،ِااًـوائق ادذفت كُّ  ٔبن  و  تبٔمي حلؼة فاهدشَِا من تني ٔبحزاّنا، شـصث تسفـة

ٔبّيِ وكت ن كدي اشلُاة الٓ اكهت حًصس  ُي سٌُخسعون من زؤٍهتا ؟ و هَف س َىون ًلاؤمه ؟

ا يه ٔبًضا  ثثختيك بٓدص،  ٔبش تفرصمتطل ٔبُال ومتيش ٌَجمَؽ ٔبّن  ت ؿىل تـس دعو ، ٔبضححت زافـة اًص 

يف املَت  حفاءؾيسما ؾومَت تلسوت و  ٍكًَ ك  ٍصاوذُا  من حتلِق احلل اشلي ًعاملا اكن واحست

ة  سوء املـامٍك و  اًلِص اشلي ثَلذَ، اًرضةو  حذَاحالا جشًكاس خـاذث رشًط حِاهتا املبٔساًو

 : طّْ اخلوفاء ؿىل  ن  وسُت بٔ تـَسا و  ،تـَسا رشذث

 ن اْدذفِِت ؟.ٍْ جنالء بأ  -

 .؟ضل ول كُ ل ٔبؾصف مارا بأ  ،ثلمصينل ثوضف ـاذت ًىن س ،ِم اي وفاءٔبان مـَ  -

 اي حدَخيت ٔبحس تم ؾيسما مسـت اخلرب فصحت نثري و ٔكه ين ٔبان من وخسث ؿائَهتا. -

 ؟  يل ٔبن ٔبكاتي ُشٍ املصٔبت هَف ؟ نًىن مارا ٔبفـي الٓ  ،اهت اديت اًيت شازنخين حزين اي وفاء -

ٔبث و كاتَهتا مارا سبٔكول ًِا ؟ مع ن ٔبسبًِٔا ؟  .و ٕارا ما جتص 

-  .... 



 

 

َ  جية ؿًل   ٔبهُسةرُة ؤبكاتي هَف يل ٔبن بٔ  ؟ و مارا ٔبسبًِٔا ؾن ٔبًُل ؟ و ٕارا ما وخسهتا مؤنس ٔبه

اًلاس َ ة، ُي سبٔس خعَؽ اًيؼص اشلُاة ٕاىل املَت اشلي وضـخين يف ثطل املصٔبت و ٔبخس ثطل املسٍصت 

 .؟الذ ايف وهجِا اشلي ٌش حَ اجل

ٌي. ؟ ٔبن  املسٍصت مل ثخلري من كال ضَلِ  -  ًلس مص  وكت َظًو

ا مل ثخلري، فلس - و كس اكهت ثلف تعَ هتا اًرشٍصت  يف املَت حَّت  ٔبثفلسمه ألظفال  سوزبٔ نيت  ٔبؿل ٔبّن 

كت فهيا ؿاذث يب راهصيت ٌَوزاء.مل ثخلري مالحمِا ٔبتسا لساًت، ك ٌل   حس 

ذ ؾلدة يشء اكن ابملايض واويس ك  افصيح ابخلرب  ،اخِم اي جنالءصي مزَ ل ثـىِّ  - اذفٌََ  و فِو جمص 

 ؿرب ِزَساٌك دمحم ٔبزسهل يلواًصمق اي حدَخيت  خجسٍن ؿائَخمس  ، حِاثم سوف ثحسٔب من خسًس ٔلن  

  .اي حدَخيت الٓن ضَلِ بٔتـثَ ة سهطَ  

 ؟. دمحم اخلرب اشلي كاهل ضَلِ  حصَحبٔ  ،كة تـسطسِ ان ًست مُ بٔ  -

  كائٍك :حضىت وفاء 

  املشفىيف لجالث  خازخي مِالذكً  ثعاتلا َ وخسه   بٔ كسم ضَلِ بٔ  جنالء،اي  اخلرب ُشا حصَحاظمئين،  -

تسا ي بٔ خوحِص ٌَححر يف ّكِ ماكن، ل ثَ ثضعصي و ًن صمق املصٔبت ج و سبٔسوذك ٔبثبٔنس مًٌَىن سوف  

 .ِم اي حدَخيت اس خـساذايت ًزفايف ًىٌت َزافلذًول ،اخس   ، اًلََيتلي اًلََي

  .يشء َّبري كُّ  ن ميص  يل فلط بٔ  اذؾي ،ضْل ل ذاؾي شِل  -

 مـْم اي جنالء. ذؾوايت و كداليت -

 ٔبسـسك ظل ٔبهت و دمحم و وفلىٌل. -

 .؟ُي س خزرٍبن ذازل  ،ُا جنالء -

 اتيَ يك ٌسبٔل ؾن حَّت   يب ل ًخطيو حُت مٌش ٔبس حوغ اً ل ًبئت ٕاىل  ٔبي  يشء، ُؤبذرٍب ل ًن  -

 .و ٔبان ل ٔبحلُّ ٔلؾصف ٔبٍن ًشُة ؟ و مَّت ًـوذ ؟ ًخحججُّ ابًسفص ٔلخي اًـميًوم  ك  ، سايم



 

 

ا.اتق س  ً ؿل اي جنالء ايخ ثلري نثريا مل ًـس اكبٔ  - ي و ل ٍزوُز  ل ًخطي حَّت  تبّٔمِ

  وفاء ؟.ٔبثـَمني ٔبٍن ُو الٓن اي -

  .فٌسق كًصة من مىذحَملمي ت  ُو -

 مغلمت جنالء :

َ  يوّنا و ل هيتُّ هبا تي حَّت  مل ًـس  ل ٔبذزي - ا مع ا ًفـهل و ٔبه ٔبٍن ًحُت ُو ؟ اكهت ثوذُّ ٔبن خترُب

ا حصذ ذث و جخَت من هفسِا مل ثوذ  ٔبن جتـَِا ثـُسة  حياذهثا مٌش بٓدص هلاص حطي تَُّنٌل، ًىَّن 

مثال حيخشى تَ يف  دطوضا ٔبن سفافِا تـس ًومني و يه حتةُّ دمحم و كس زٔبث فهيا يه و ٔبدهيا ذازل

ث حَّنَست معَلة سفصث مـِا ك  الُٓاث و كاًت : م بٓماًِا، حَّنس   احلة فال جس خعَؽ ٔبن حتّعِ

َ ن فىِّ ، الٓ يشء هممل ًوخس ل هتمتي  -  و ل حَىرتِج ٔلّيِ يشء من حوضل.فسِم صي يف ه

 يس نثريا س يَخلي كًصحا مؤن س ُشا.يفْ ٔبهت ٔبًضا اي جنالء اُمتي تِ  -

 طِل اي ماليك.ًَىون اًزفاف مجَال مثْ  فة ما ًَزممويم إبؿساذ اكًضا كِت بٔ هْ بٔ  -

 .ظل إبرن -

المة. -  مؽ اًس 

 

******** 

 

 

 



 

 

ذ ؿَََ كدي سواهجا ًىن تـس رضل اهلعـت ؾن  فى صث ٔبن حزوز ظحُهبا اًيفيس ٔبمين اشلي اكهت ثرتذ 

، اكًيت ختىش ٕان يه  زؤًخَ َ ثـل حَّت  ذازل مل ٍىن ًسزي تبٔمٍص ٔبذربثَ سرياُا جميوهة ٔبو ٔبن  ٔبم 

ا ٔبنرث، فاًعحُة اًيفيس يف جممتـيا ل ٍزوٍز ٕال  املصىض و اجملاهني  .فذـاٍُص

جس خعَؽ جتاوسُا وحسُا  ومل، موز اًيت حسزت ًِا ابملايضثسخة الٔ  اكهت ثخوخَ ٕاىل اًعحُة 

رضة وحصمان  ًُس فلطواهجهتا املبيٓس اًيت ًخًىس ٔبو ؿىل ألكي ثدٌاىس  فاضعصث ًالس خـاهة تَ

ايل، اًيت واتُسحَّت  ثخزَص من اًى وتي ٔبثشؽ جىثري من رضل  هيا ٔبضححت زل حـَهتا جسِص اٌََ 

اكن اًخحصص،  و ؿاهوا الاسددساذ واًـيففلس  اًىثري من ألظفال يف املَتؾلست مم ا مص  ؿَهيا يه و 

حتت  مٌس خلَوّن طلازاًألظفال تسا ؾحازت ؾن ىزواث وحصامئ حصحىة يف حق ل ٌش حَ املَت بٔ 

 ى اًرباءت.مسم  

ي ٔبن حزوٍز كسا، زن  ُاثفِا ذ ظًو زث و ٔبذريا تـس حصذُّ املخطي ضاحة  ، هؼصث ٕاىل شاش خَ،كص 

 املـصط، زذ ث ؿَََ فلال ًِا :

 مساء اخلري س َست جنالء. -

 .ٔبس خار فازوق ؟ هَف حاضل ،ُال تمبٔ  -

 ضل. شىصا ،ان َّبريبٔ  -

 .ما ؟ َدعةٌ س وخَ ُي ًُ  -

 .! ل وذذث ٕاددازك فلط ٔبن  افذخاخ املـصط س َىون تـس ًومني ٕارا إبماكهم احلضوز -

خة - ًن ٔبس خعَؽ اًلسوم  ٔبان بٓسفة، ل ميىٌين اجمليء ٔله ين مشلوٌك جزفاف اتية حٌليت وفاء، ًِشا اًس 

 .ذالل ُارٍن اًَومني

 .اضخمِ حساة اًحيم ذَ زمق ًزس ًوىيّنِ بٔ  -



 

 

ًخام اٌَ وحاث ًطاحل ذاز الٔ ثربغ تيلوذ فبأن ٔبًزس ٔبن بٔ  ؟ حساة املَتزمق ؾعَم ُي إبماكين ٔبن بٔ  -

 .! اًيت نربث فهيا

و ٔبان سبُٔت ابًحايق  ألًخام زمق حساة ذازفلط زسًل يل بٔ س َست جنالء  مشلكةٔبً ة  ًُست زلي   -

 .مو سبٔزسي اًيلوذ هل

 .هخحسج لحلا ، ممخية ضل،فازوقشىصا ضل س َس  -

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ا، ًـرتهيا ازلُشة و اشلُول مم ا ًخـصف و شـصث ابًلََي من ألمان  اكهت جشـص تدش يج يف ٔبفاكُز

فلسثَ مٌش فرتت تي مٌش  مش اكهت ضلريت، تي مٌش ٔبن فذحت ؾًَهيا ؿىل ُشٍ ازلهَا اشلي فلسثَ

ت ني مٌش ان فذحت ؾًَِا ؿىل ُشٍ احلَات اًيت اراكذين من املص حَّت انخفِتتي نيت ضلريت 

دت هبا ىل ؾَاذثَ وضَت إ  ،ٍص مٌش س يواثمين اشلي مل حىل ؾَاذت ازلنخوز بٔ متيش راُحة إ  زح 

 : احان موؿس ذدًوِا انذهتؾيسما ، و خَست ثًذؼص ذوزُا ، مث  املمصضة ًلس ثشهصهتا

 ابهخؼازك. ٔبمين ازلنخوز ،جنالء، ًلس حان ذوزك فذفضًل بٓوسة -

 كاذمة.ٔبان حس يا،  -

 مصحدا ذنخوز. -

 كام ٔبمين من هصس ََ و ُو ًحدسم :

 .زِك مٌش س يواث اي جنالءمل بأ  ؟ جفبٔتما ُشا الاهلعاغ جنالء، ُشٍ ٔبهت، ٔبُال و سِال تم،  -

، ًىن مل ثدس ّن يل اًفصضة ًًك بٔ  م، ٔبؿل ٔبه  ؾخشز مٌمبٔ  - تي سوزك تـسما حزوحت ثـخة ؿًل 

  ا.هفس َ اظحُد ٔبسوزين ه  جاؿة ما ٍىفي يك ٔبذرب من حويل بٔ مطل من اًش   مل ٔبهن بٔ ٔلمص ٔبيّنِ ضازحم اببٔ 

زَف اجملمتؽ اشلي هـُ  فَِ، خت  ان ؿىل ذزاًةفبٔ  ،تسابٔ  َّبطوض ُشا ألمصًومِم ـِم حق، ٔبان ل بأ مَ  -

 كاًت :ي و جَ زوحِت اي جنالء اتدسمت َِّب و حَ  و مجٍَك هحريت فذات ضححتظل ًلس بٔ ما شاء 

ا ٔبًضا. -  تي و ٔبضححت ٔبم 

اي جنالء، ما شاء ظل، ُي مىض اًىثري من اًوكت ؿىل ؿسم ًلائيا حَّت  فاثدين كُّ ُشٍ  ضسكا -

 .ألحساج ؟

 .س حؽ س يواث اي ذنخوز ىضم ظحـا، -

 .؟ و ُي ُو مجَي مثطل ؟ ٍمك معص  اتيم و ما امس ٔبذرًبين -



 

 

معٍص س خ ة س يواث، تسٔب ٍصاتذ املسزسة، ل ٌش حَ ٔبابٍ نثريا، ًىٌَ  حيمي اًلََي من امسَ سايم و  -

 مالحمي.

َ  ؟ و هَف حال ضلِ هَف حاَ  -  .؟ بٓمي ٔبه م َّبريفسُذِم ه

اًيت نيت ٔبؿاين مَّنا  فلس ٔبضححت مؤدصا حصاوذين هفس اًىواتُسم ََْ نشة ؿَ ل بٔ   ؟هَف حايل -

ة يف بٓدص  يف اًفرتت ألذريت نثريا يف املايض مل ثفازكين ًومني تـس سايذت ثوحصي من هجة ٔبتسا، ذاض 

 ضلط املشاك من هجة ٔبدصى.و 

، يف ابذئ ألمص مي ًًك حصاتيححلك  اخَيس ؿىل رضل امللـس و  ؟ مارا حسج ؟ ملارا اي جنالء -

َ  ٔبضحح يوّنا ٔلس حاة واَُة، اتفِة مث  جشـِا فـي ًِا ذازل ن خترٍب مبارا اكهت جخٍك من بٔ   ٔبمينو ٔبه

 ؿىل اًالكم، فدسٔبث ثلصُّ هل ك  ما حسج مـِا ....

ؾيسما ٔبّنت الكهما حَّنسث حَّنَست سفصث مـِا ك  اًخـة و اًوحؽ اشلي اكهت حتمي وـةء ًثلي 

ا و كاًت هل :   ضسُز

احة و ًو ن الٓ  - ثسخة حسًيث مـم،  اًَوم اي ذنخوزو ازاتحت هفسُيت  كََالٔبضححت ٔبشـص ابًص 

ثت دعَهبا وخس زمق املصٔبت اًيت بٔ  ن  ٔبذربثين وفاء ٔبدت سويج بٔ فلس  ،ذرب مفصخ ثَلِخَ ُياك ؤبًضا

 .ٍَكثطل اٌَ  يف  املسدشفى و سَ مخين ٕاىل ذاز ألًخام يب ٕاىل

 .؟ُي ُشا حصَح اي جنالء  -

 من اًفصحة  صُث عِ مثطل ًىن ما ًحثت ٔبن ثبٔنسث فق ضسِّ مل بٔ ًضا ٔبان بٔ  ،ذنخوز حصَح ايظحـا  -

 .هبا طيث  ٔبشبٔ ٔبن ٔبس خـجي و بٔ مل  ينوزمق املصٔبت مـي ًىٌ  

مارا ثًذؼٍصن ؟ ٔبمل ٍىن ُشا ُاحسم مٌش اًطلص ٕاجياذ ظصف دِط ًوضطل اثطًل هبا اي جنالء  -

 .ُطِل بأ  ؿىل ضٍك مؽحىون و بٔ ذم ًصخَ ميىن ٔبن حىون كَ  اا وامسـي ك يشء مَّناًخلي هب ٔلُطل ؟

 ريك فَِ.دِش سْ بٔ  ك ؤبي  يشء ذون ٔبن ٔبذرب فـي مل ٔبشبٔ ٔبن بٔ  -



 

 

فلوذت املاؾصيف احلَلة  ىل اًحُت واثطًل هبا واؾصيف مَّنا ك يشء، ؾوذي إ س ما فـَيتحِِّ  -

  .، ل هتسزي اًوكتاثمِ حبََ 

 ًِا ؟.كول ؟ ومارا بٔ  كمِابٔ ، ل ٔبؾصف هَف سزط ل جسـين من اًفصحة، الٔ ثطي هباسوف بٔ  -

 .ٍنًصسِ ك  ما حُ اسبئل  ،وؾرشٍن س ية س خةاذطِل مٌش ذَ  احمحوس اكن يشء كويل ك   ،ل ثخوحصي -

اًلِِّمة، ٔبوكفت س َازت ٔبحصت، ظول اًعًصق ن ؿىل هطاحئَ ميجنالء اًـَاذت وشىصث ازلنخوز بٔ  كاذزث

ؾن  ثححروخَست  حصقة إبًلاػَمل ل ٍزال انمئا  َحُت اكن سايمو يه ثفىص، ؾيسما وضَت ٌ 

تـسُا ؿىل سز الثطال ألدرض  ضلعتو ًسهيا م ازكالٔ  ضلعت ؿىل هُسةاملسؾوت بٔ زمق املصٔبت 

ت ثخجاوس اًصتؽ ساؿة ثطالالًلت وتـسُا بٔ  زث ثرصفِا ملس  ا هص  ت تـس  ثسخة ثوحُص مل حىن مس خـس 

 .ملواهجهتا

مس اؿة  زفـت ٔبن ثخطيكصزث  و ٔبذريا ذوامةيف  كازكةا ذاذَِا ؤكّن   اًلاتؽت هتصة من كَلِا ػَ  

اث  شِلت و سفصث تـسُا، زن ُاثف ٔبهُسة ًىن تسون ٔبّيِ زذ از ُشٍ املصت اًِاثف إبرص  ٔلزتؽ مص 

ُشا ما ث ؿَهيا امصٔبت هحريت يف اًسن جفبٔت زذ   ،ٔلّنا ًئستزث ٔبن حىون ُشٍ ألذريت كص   مذخاًَة،

 تسى ؿىل ضوهتا.

 .؟ ن مـيًو م، بٔ ًوبٔ  -

 هربهتا ث ؿَهيا حَّت  ن ثطل املصٔبت زذ  ق بٔ طسِ لمس كَهبا مل ثُ يشء ما  ابًفصحة حمتَ ىِا، جنالءشـصث 

 .اكن ًحسو ؿَََ اًسـاذت واًلَق مـا

 .؟هُسة بٔ َست اًس    ،مصحدا -

 ؟.ِت هْ ، مفن بٔ ان يها بٔ حـً ظَ  -

ُ بٔ ًزس ٔبان امسي جنالء و بٔ  - ذ ابًًس حة يل فِو مهَة مبوضوغ يف كاًة الٔ  سًين ساؿِ ن ج  مطرييس َحّسِ

 حِايت. جمصىًلري و 



 

 

 ؟.ساؿسِك ٌين مُ مىِ هَف ًُ ثفضًل اي اتًيت  ؟ ما ُو -

ة ؾيّنِ مِ  - ًزس م، ًىٌ ين بٔ ٌْ ٔبان فذات كس مقت توضـِا يف مَجبٔ ًٔلًخام و ٔبًزس مـصفة تـظ ألموز املِم 

 ، مث  اس خسزهت كائٍك :وهجا ًوخَ ملاتَخِ مُ 

ا و ًًك هخلكم املوضوغ ٕارا ٔبحدحت ُشا، ظحـا - ي خس   ٌَلايئ ِت مذفصكةهْ ِي بٔ ف  ،ل ًلال ابًِاثف ظًو

 .؟ اي ذاٌك

  ٔبان مذفّصِكة متاما. كساظحـا، ل تبٔش تشضل،  -

-  
 
  .شاء ظل ٕانسوزِك سوف بأ  رنْ ا

 ابًححر.ثخـيب هفسم   ؾيواين ؾيسك حَّت  لين، ًىن ذوِّ اًحُت تُذمِ  ،اي اتًيت تم ُالبٔ  -

 .... ٔبمسـم ٔبان كويل حس يا، -

  ؿىل ٔبمي ٔبن ثَلاُا كسا، اكهت هحضاهتا ثرتاكص من اًلحعة.ؾهتا وذ   ،ؿىل ظَخهتا اكهت كٌلهتا ثسلُّ 

 .؟ اي حصى من اًلاذم يف ُشا املساء -

ت حس  زحف كَهبا وثضاؾفت ذكاثَ و بٔ ذازل ، اكن ُشا  ثبٔنسث من اًعازق كدي ٔبن ثفذح اًحُت

 ابلشدِاق هل ؤكّنا مل حٍص مٌش س ية.

ت اثهَة و اثًثة تسون ٔبن  اًحاة ٔبن ًعصقًـس ٌَحُت مٌش ٔبس حوغ ًِشا حد ش ذازل مل  ٔبول، زن  مص 

ٌَ  زمغ ّكِ ُشا فلس اش خاق ٕاٍهيا يه و اتيَ الء ل حًصس ٔبن ثفذح هل اًحاة، ًى ثفذح، اكن ًـل ٔبن  جن

َ ٕاًََ ، يف ثطلحت اًحاةفذسايم، ٔبذريا  ا ابذزثَ وؿاهلذَ و ض   اٌَ حؼة ثواهجت ٔبؾََّنٌل متّن  ًو ٔبّن 

 .نلًصحنيالكٌُل  مصخا

ت ٌَحلاء يف اًحُت ٕال  ٔبن  سايم اكن املاهؽ اً تني وحِس و اًـائق اشلي حيول تَُّنا و مل حىن جنالء مضعص 

ا ُشا، اكن ذازل ًٍصس بٔ   مبا ًٍصسمل ًدشجؽ ؿىل الافطاخ  ًىٌَ ن ًلول ك ما جيول يف ذاظٍص كصاُز

 سبًِٔا كائال :وجفبٔت 



 

 

 .ٍن ُو سايم ؟بٔ  -

َ  انَ  -  .مِئ ٕاه

َ حس يا،  - ٓ  مصُّ فسِم سبٔ كسا هجزي ه  .ِت وسايمهْ شِك بٔ ذُ ًًك ب

 جبفاء و ؿسم مدالت : خاتخَ جنالءبٔ 

ا بٔ  َت هْ بٔ  ذش -  ٕاىل كاؿة اًزفاف.حلق جنك سبّٔنهيا و بٔ ز مو تـظ الٔ  زلي   انسايم ٔبم 

ٔبوك، ًَىن ما حًصسٍن، و سىت و مل ٌسبًِٔا ٔبيُّ ألؾٌلل زلهيا حَّت  ل جس خعَؽ ثبٔحَِِا و سفاف  -

َ ٕاىل قصفذَ حَّت  ًلرّيِ مالثسَ و ٍصاتخ.  ٔبؾّزِ ضسًلة و ٔبدت ؿىل كَهبا كسا، تي ثوخ 

 تي ؽ جنالءمل متاه ،ٍَكاٌَ   ٔبن ًيام يف تُذَز كص   ،اًحُت ا ؾنس حوؿوثوخَ ٕاىل قصفذَ تـس قَاة ذام بٔ 

ّن ًِا ًوما مجَال حمت حفَاهتا سدذلري وفلا ملا س َحطي، ٔبزسَت ًوفاء زساٌكاكهت ثفىص ابًلس 

ة بٔ حتًك ًِا  حَّت   هُسةوز ثطل املس ية املسؾوت بٔ ا سزت ّن  ٔبذربهتا بٔ و  فصحت وفاء  ،َُِا وثسًِا ؿَهيمكط 

 مبا مسـخَ فلاًت ًِا :

ز ما متٍصن تَ اي كسِّ ابًـىس ٔبان بٔ  ِم اي حدَخيتقضة مٌْ بٔ كذِم ًن وَ  ذشي ك  ،ل ثلَلي اي جنالء  -

  هًذؼص ُشٍ اٌَ حؼة مٌش س يواث؟.ا يا ني  ه  ٔبوسُت بٔ  ،جنالء

 حالم حمللة إبرن ظل.طححني ؿىل بٔ فصحم ُو فصيح ث  -

******** 

 

 

 

 



 

 

 3125 ولًَُ بأ من  اًخ اسؽ

َِّستاكن ؿىل جنالء ٔبن ثشُة فَِ مللاتٍك اًَوم اشلي  ٔبىت ات ٔبهُسةثطل  ثطل اًس  ، ًََهتا مل ثمن املسم 

ا اًشسًسبٔ  ا مشاؾص مذياكضة دوف ثًذؼص مشس ضحاخ اًَوم اًخايل تفازػ اًطرب تسا من ثوحُص ، متَُؤ

ٌلء فلس اكهتؿازمة و ازثحاك و فصحة  ذت  حاكذ ثلفز هبا ٔلؿايل اًس  ثًذؼص رضل اًَوم تَِفة، اكهت مرتذ 

ثطل اًيلعة اًفاضٍك يف حِاهتا  ة ًخىشف ِحلَدة ظفوٍهتا فـَهيا ٕاجياذًىن ًًدلي ؿَهيا ٔبن ثشُ

ألحوتة ٔلس ئَهتا املهبمة اًيت ؾحثت هبا و اكهت حصجىِا ًًك ثَور ابًيوم معمئية اًحال و حوكي تلِة و 

 .حِاهتا مصاتحة، اكن ُشا ٔبنرب ؾِس كعـخَ تَُّنا و تني هفسِا و ؿَهيا ٔبن ثويف اًـِس

اكهت متيّنِ هفسِا كائٍك ٕان يه وخسث ٔبَُِا سوف حترض ؾصش وفاء  ،مصثفـةاسدِلؼت مبـيوايث 

ٔبش ذون ٔبن ًخعاول ؿَهيا ٔبحس ٔبو ختسص هصامهتا و نربايهئا، ًىن ذاذَِا شـوز ابخلوف،  مصفوؿة اًص 

َ  ابًـجز، ابخلَحة، تفلسان ٔبمَِا اًوحِس و ٔبن حصحؽ ذائحة مىسوزت، اكهت هكن حيمي مجصت تني نفِ 

وذاء ًَـىِّص ضفو حِاهتا  ثخـَ ق َّبَوظ واَُة ثسخة ماضهيا اشلي ظاًت ٔبقطاهَ و امذس  ػالهل اًس 

حاخ اشلي اهخؼصثَ نثريا ودشُت جمَئَ نثريا ث اًفعوز ثسـاذترضل اًط  ا ، ٔبؿس  ثًدؽ من  ثلمُص

ت و زضا اتم، ٔبؾٌلق زوهحا ت ابًلحعة و ٔبضحح وهجِا ثشوشا، ضاحاك،  مبرس  حسن احلال فلس ٔبحس 

ذ ٔبن حملت ٔبن  سايم و سوهجا اسدِلؼا ا مبجص  ُشٍ مل حىن حاًِا يف  ،اجهتجت و اهفصحت ٔبساٍزُص

ة تـس اًفجوت اًيت اكهت تَُّنا و تني ذازل ة ذازل من حاًِا ًىٌَ  مل ًـصف الٓوهة ألذريت ذاض  ، ثـج 

َ  تٌَُ و تني هفسَ اكن مرسوزا ًِا خة وزاء رضل كري ٔبه و متّن  ًِا ٔبن حىون ُىشا ذامئا، نٌل  اًس 

متّن  يف كصازت هفسَ ٔبن ثخزىل  ؾن اًححر ؾن ٔبَُِا حَّت  ل ثطاة َّبَحة زخاء و ل ثيىرس من 

ت، ا وخسث ظصف دِط س َوضَِا ٕاٍهيم ؿىل حّسِ  خسًس وّكِ مص  ًىٌَ  مل ٍىن ؿىل ذزاً ة تبّٔن 

ى تـَسا مع ا اكن ًفىِّص فَِ ذازل، ثسهسن جلكٌلث كري ٔبم  يه فاكهت ثححص يف ؾوامل ٔبدص  اؾخلاذُا،

 .مشَِم مؽ تـظ مٌش مست مل ًَت  ، اًفعوز نًدٌاًووخَس ادلَؽ ؿىل ظاوٌك ، مفِومة



 

 

ا صثَؾع   ،حلفي اًزفافهجزث جنالء سايم   حَّت    ًو زافلذَ جنالءمتّن  ظلمَ  فلس ًخس ذازل ٔبم 

لَلا  ًخطاحلا  ،معَِا حَّنييخَحق هبم ؾيسما ا س  ا ٔبذربثَ ٔبّن  ًىَّن   ،اًوكت اًفجوت اًيت ظاًِا ًسًو

 و ؿىل حدَيَ و حضيخَ حبيان : ظحـت كدٍك ؿىل ذّسِ سايم

خَاي حدَيباًَوم ا خس  وس مي  َت هْ بٔ  -  .، اُت  ًيفسم، ؿاهلذَ و كدَ 

، يجالءت  ن مثة دعة ماتساذهل شـوز بٔ مل ٍىن معمئيا من اًوضؽ  ذازل ًىن   مؽ ٔبتََ، ورُة

َِا ٕاىل ل ٔبوكفت س َازت ٔبحصت يك ث  ازثسث مالثسِا ثرسؿة تـس ملاذزهتم يك ثلسوا مذوهجة ٌَلاء ٔبهُسة،

 اًـيوان املعَوة.

ا، سـَست ابزثحاظِا مؽ فوفاء  ِا واضـني بٓدص اٌَ مساث ؿىل جتِزُي اكهت جس خـس يه و ٔبدواهتا و ٔبمُّ

ا ُو فل حىن ألزط توسـِا جسؽ فصحذَ اًل دمحم امصت، يف ُشٍ ألزياء اكن ذازل كس وضي ٔبذش ٔبم 

: ٍ اٌك خاًسا شازذ اشلُن فاجتِت حنوٍ سائٍك ٕااي  َ يف اًط   ٍصاكة اًرتثُداث ؾن نثة حملخَ ٔبمُّ

 .؟ مـم ملارا مل ثبئتاي ذازل ؟ جنالء  يه ٍنبٔ  -

ٓ ثلريث انحِهتا ممتاما ؾن ساتلَ،  سَوهبا ادذَفت بٔ ص  ُشٍ امل زث ٔبن ثخلدي كص   تَُّنمدص حواز ن ب

ة :حبريت  ذازل خاهبابٔ ، و ل ثخسذي يف حِاهتٌل مص اًواكؽالٔ   و ثـجُّ

 .! كاًت ٔبن  زلهيا معي، و س خبئت فوز ٔبن حَّنََ -

 .؟ٔبيُّ معي  -

ِا ًَلدَِا و كال ًِا : َ و ض   سىت و ٔبمسم ًس ٔبّمِ

ي ٔبهت ثـحت ٔلخَيا - شاك امل  زمغ كِّ  ،اًطربثـَمت مٌم و حتمَخين يك ٔبضحح زخال انحجا،  ٔبّمِ

،اًيت حَ    .حَينسامِ ن جُ ا بٔ زحو مٌم، ًىن بٔ  هين قضختل ب دفِِم بٔ  ت ؿًل 

 .؟ فصلت هحسي َت هْ هَف يل ٔبن ل ٔبساحمم و بٔ  -



 

 

ـاذت، جنالء فلط اكهت يه اًلائحة اًوحِست  من اكن حارضا يف احلفي مرسوٍزن كُّ  كِم اًس   ثعّوِ

ان  وضَت جنالء ،ُشا اًيشء ىدففهيا، ًىن بٔ ، ًفىِّص ذازل كَلا ؿَهياػي   ٕاىل املاكن اشلي اكن مسو 

ت : زث ٔبن جسبٔل ٔبخس املاز  ا مل ثـل ٔبي  تُت ُو فهيم ٔلهُسة، فلص   ؿىل اًوزكة، ًىَّن 

 .! ؾفوا س َسي -

 .! ثفضًل اي س َسيت -

ًىن ل ٔبؾصف  ٔبمطل ؾيواّنا مس ي ة،حبر ؾن ؾيوان تُت امصٔبت ُي إبماكهم مساؿسيت ؟ فبأن بٔ  -

   :ت اًخوحص ثخَـمث من شس   تُت ُو تُهتا، اكهتي بٔ 

 ؟ ما امسِا -

  .هُسةبٔ امسِا  ،امسِا -

 .ا اًلاتٍك ّن  ، إ ؾصفِابٔ  -

  كاتٍك.ا ثـمي ّن  حىن ثـصف بٔ  جنالء فِيي مل اس خلصتت -

  .؟ مذبٔنس َت هْ بٔ ُي  -

ٓ  ظحـا، - ا،دص مذبٔنس ل ًوخس امس ب  وضال ،تُهتا سبٔذضل ؿىل اثحـَين ،يه مـصوفة ُيا ٔلهُسة كرُي

  ٌَحُت امللطوذ، فلال ًِا :

  .واس خبٔرّنا ابشلُاةُشا ُو  -

  .شىصا نثريا ضل -

  .ان، يف اخلسمة بٔ ل ؿاذي -



 

 

ًـس ًفطَِا يشء ؾن  مل ،حلِلة ا يف حل و ًُسا ؤكّن  ت خس  ساكهت سـَ جنالءا م  ، بٔ ذزاخَبٔ  ؿاذو 

ًسُا ؿىل سز اجلصش ويه حصحف من  وضـت سوى دعوت و ظصق ابة، َُِامـصفة من مه بٔ 

   : ًلول من تـَس مسـت ضوات كََال، ذكت اجلصش واهخؼصث ،ـاذتاًس  

  .ان كاذمةبٔ  -

ا  ثعيُّ ؿَهيا مددسمة، ُص ؿَهيا ورشةك ازل  تـجوس هحريت يف اًسن بٔ  ٕار اة وفذحت اًح اكن هؼُص

ا، سبٍٔهتا جنالء كدي فـَِ من حصاكث ًسهيا فلس اكهت ثخحسس ألش َاء ُشا ما ؾصفذَ ،اضـَفا خس  

 : كائٍك تخوحص

 ٔبٔبهت ٔبهُسة ؟. -

 مدسائٍك : خاجهتابٔ 

 ؟.ِت اي اتًيتهْ ٔبان يه ٔبهُسة، مفن بٔ  -

 جنالء، نيت كس اثطَت تم ٔبمس.ان بٔ  -

، نربري زِم اي اتًيت ُشا ثبٔ ؾخشز مٌْ بٔ  - ن ؿًل   ،نٌل حٍصن اضـَفهؼصي ٔبضحح  و ٔبوىستسٔبث  اًّسِ

ااكن ضلريا ،تُهتا اذذَهتبٔ   ؿىل ملـس و ذؾت جنالء ٌَجَوش خَست، ثـُ  ًوحسُا ، ًحسو ٔبّن 

  ملاتَِا و كاًت ًِا مدسائٍك :

  ؟. َيتفْ ساؿسِك اي ظِ يل ٔبن ب  هَف  -

ا و اًخجاؾَس اًيت ازجسمت ؿىل وهجِا مغ من نرب س َّّنِ حة و مساملة ؿىل اًص  َِّ  من مالحمِا ثحسو ظ

ـَ  شا ما ح احة و الاظمئيان، كعـت جنالء رشوذُا كائٍك : ِاُو  جشـص ابًص 

، بٔ  سبضٔلحئت ٕاًَم مذلطست ٔبن بٔ  - ت نيت ٔبؿُ  يف ذاز  ان من س يواثؾيّنِ و ؾن مايض  ؿس 

، تـس رضل ساؿسين خشص ًـمي يف املسدشفى ًُلألًخام و تـس ٔبن نربث رصث ٔبحبر ؾن بٔ 



 

 

جالث اًلسمية فوخ يسوحبر يف اًّسِ  إبحضازيِت من مقيت هْ بٔ  مقِم وؾيواهم ٔله مزَ  ٕاىل ك و ثوض 

ٍك و تـسُا سَموين ٕاىل املسدشفى  زلاز ألًخام. يف ثطل اٌََ 

 ا.ثريً ًٍَك ثلطسٍن ؟ ل ٔبثشهص نَ  يُّ بٔ  -

َ مفزحوِك ثشهصي بأ  -  .مسًْ طريي تني ً

   .اي اتًيت ؟ طلَ س ية اكهت ثِ  ي  بٔ  -

 .2991 س يةش حاظ  اًـارش من بٓهشاك خازخياً اكن  -

متهُسة سىذت اًلاتٍك بٔ  تـس ذكائق  ،جسرتحؽ املايض ،َوزاءؿاذث تشاهصهتا ٌٌل زت  ٔبو  و اًزتمت اًط 

 :اشلي اؿرتاُا هعلت  اًسىونمن 

َس بٔ اًخازخي ظفٍك إ  خَحت يف رضلٔبػنُّ ٔبيّنِ   - ، مل ثسغ جنالء ِامِّ ىل املسدشفى تـس ٔبن مقت تخًو

موغ حَّنمص من ؾًَهيا كائٍك :مسىت ًسُا حىرتج ابًحلِ ة و بٔ  املس ي ة حوكي الكهما و مل  فصحة و ازلُّ

ؿاهُت  حبر ؾن ؿائَيت مٌش س يني، و كس اهخؼصث ُشٍ اٌَ حؼة نثريأبان يه ثطل اًعفٍك و بٔ  -

ان و بٔ  اًطـوابث اًيت واهجخين ٕاٍهيم ، ٔبهت ل ثـصفنيًلوذوين  ادِع ٔبخسًًك  ٍنؿاهُت ألمص   ،اًىثري

ل ٔبؾصف متاما مٌحورت  ، ل ًوخس من حيمَين،دوت ول حَّت خستإ م ول تسون ٔبة ول بٔ ٔبؿُ  

  نيت ٔبسىن يف ذاز ألًخام مؽ ٔبظفال نثرٍين مثي حاًيت فبمٔسَهتم ٕادويت. ا،حسبٔ 

 ٔبهُسة ....سىذت 

  مـيومه ٕال  ذزايج ، ل ٔبًزس ٔبن ٔبؾوذ بٔ ٍهيمٔبًزس ٔبن ٔبزامه و ٔبرُة إ  ؟ يبي و بٔ مِّ ٔبذرًبين ٔبٍن يه بٔ  -

  و تطححيت.

  َمُفزوؿة .... جنالء وّنضتتني نّفِ ًسُا من  ٔبهُسة سحت

  ؟. ؿىل سؤايل ُيِن حِح ؟ بأ  ثـصفَِّنم ٔبل مارا تم -



 

 

ٕايل  يف  ٔبثت ،شاكبٓه س ية 29اكهت شاتة يف ملذحي اًـمص ثحَف من اًـمص  ،ساحِِّ  ٔبؾصف ٔبم م -

ٍك وحَّنسث ٔبخي َايل ثحًك وثخوسي من حسى اٌَ  إ  َق يف ثطل اٌََ  ٔبن ٔبساؿسُا ًخسل، فلس خاءُا اًع 

 ٔبهُسة حَّنَست معَلة، مث  واضَت كائٍك :

 .... ؾصفت، ؾصفت من مالحمِافلس ين دفت ٔله   ،وافلة ؿىل ظَهبااملشبٔ مل بٔ  -

 ...ا ُيا .صٔبسَِجِ  وزاحت هتزُّ  اؾًَهيوذمـت  

 و كاًت ًِا ابهفـال : ـ  من الازثحاكثما فهيا ٍص  ك   ن  ، شـصث بٔ جسازؾت هحضاث كَة جنالء

ؿاهُت و حتمَت اًىثري حَّت  ٔبؾصف يشء  ؾصف ك  بأزحوِك اهكًل ٔبًزس ٔبن بٔ ؟  هكًل مارا َؾصفِت بٔ  -

يت، بأ   .زحوكِ كط 

ذازي ، بٔ مصيك ٔبوزلُا و ٔبذازي الٔ  يل  زخي وخاءث إ تسون ٔبي سدٌجة  ،ؾزابء ا فذاتّن  ؾصفت بٔ  -

  : من ُول ما مسـخَ ٔبرىهيا جنالء تبٔؿىل ضوهتارصدت ، فضَحهتا

وطسمة هحريت مل ؿىل زٔبسِا اًالكم  فلس ىزلجىت  ،؟ ةمن كري بٔ  ظفٍكهون ل ل ل هَف يل ٔبن بٔ  -

 زٔبسِاومتسم زاحت ثحًك وثرصد  ،ُشايف ًوم مل ثخرَي  ،شوازغاتية  ،ن حىون اتية سانثخوكؽ بٔ 

 يه ثلول : و جشِقاكهت  جلكخا ًسهيا

ذمـت  ،ةابحللِلثيطسم  حَّت  ًُس  و ثـّصِفِا ؿَهيم و َُِإاىل ُيا يك ثبٔذشهيا ٕاىل بٔ  ا خاءثّن  بٔ  -

 خسوى من رضل فلس اكهت ذونؾَين ثطل اًـجوس ًحاكء جنالء و حنَهبا، حاًوت ٔبن ثـاهلِا ًىن 

 كائٍك :ثحًك وثرصد  ،جنالء يف حاٌك ؾطحَة شسًست

وما ما  تبٔن يل ؿائٍك ٔبحل ،ُشا حيطي مـيموث ول متيُت ٔبن بٔ  - كذَوين مصثني ًخلي هبم سوف بٔ  ًو

ت ألوىل  ت اًثاهَ ة حني ؾصفت بٔ  ؾين و احني ختَو املص    مثصت دعبٔ. مث واتية إ ين ه  املص 

 رصدت جنالء ًخشُيب ٕاٍهيا،م ؾيواّنا خؾعَ شئت بٔ را إ  ؿىل كِس احلَات،لساًت  ممُّ ل اي اتًيت بٔ  -

  هكعص قٍزص : من ملَخهيا و ازلموغ حَّنمص



 

 

مت ٔبي  يشء مَّناًزس ل بٔ  -  ، مل ًحلى يل ٔبيُّ ٔبحس يف ُشا اًىون.حِايت ًلس حع 

َعصت ؿىل بٔ   وثلول : ؿىل احلائطاكهت ثرضة زٔبسِا ًِول اًطسمة  ،ؾطاهباٌَحؼة فلسث جنالء اًس  

َ  ،بأْحشاءُامت ذاذي  حصى ؾَين اًيوزًَدين مل  ؟ تياث دعبٔ مَّنٌلهون هَف يل ٔبن بٔ  -  كذَخين َخمِ ً

 .ٍَكثطل اٌَ   يف

سمة ؿَهيا .... و ل جس خوؾة كٌلهتا، كري مسزنة ملا ثلولو يه اكهت ثخلكم     تسث بآثز اًط 

، هَف يل رضل زقحة ٔبيِّ  تسونحئت هدِجة كَعة  ،ان ًلِعةو بٔ  ؟ واخَ اًياشٔبن بٔ هَف يل   -

ضححت الٓن ٔبذرب ذاًيت ٔبم  ذازل و ٔبهؼص ٕاٍهيا تـني اًفرص، فبأن بٔ  هَف ٔبحِيب ؿىل سؤايل ؟

مىسوزت اجلياخ، س خـاٍصين ًُس يه فلط، تي اًـامل ٔبمجؽ و س َسًيوهين مبايض  حَّت  اتين ًن هييبٔ 

 ثسخة ألًس ية اًيت س خعاهل ثسخيب.

ت مبصازت ما ثلول جنالء و ثبٔث صث ثطل اًـجوس  ػَ ت ا ٔبذربهتا ابحللِلة و ّن  هسمت ٔبشس  اًيسم لٔ و ٔبحس 

ا يف ؿائٍك  ذ يف هفسِا، اي حصى ًو نشتت ؿَهيا س َىون ٔبحسن ؟ ًو ٔبذربهتا ٔبن  ٔبَُِا كس ٔبجنحُو حصّذِ

 .و ختَ وا ؾَّنا ًؼصوف ماًَ ة ٔبو احامتؾَة ؟

فَِ ك  ل ًس ضَلِ ، سزكِ طِل ُشا كَ مثْ  فالظْ ، اًىثري من الأ شااي اتًيت امحسي ظل ل ثلويل ُ ل -

 يشء مىذوة وملسز ؿََيا.

ا ودِحهتا. ،وثحًك ؾطفوز ثئُّ اكهت مثي   ملَمت اىىساُز

سمة، اخلشلن، اخلَحة وثحًك  َّبعى مذثاكٍك متيش راُحة جمِوٌك اًًِو ة اكهتزٔبسِا  وظبٔظبٔث اًط 

ُا ؿىل ٔبنخفاُا تطـوتة، وضَت ٌَحُت ٔبسِا ، ثـاين ضساؿا يف ز واملـاانت، ثحًك دعَئة حامٍك ٕااي 

ا و ٔبذشث ٔبًحوم اًطوز و ثشهصث ك  يشء من ًوم ًلاهئا َّبازل حَّت  سواهجم،  خَست ؿىل رسٍُص

خَ ٕاىل ًوم ولذ اجَّنم سايم، ٔبؾَاذ سواهجم، ثشهصث مك مص  ؿَهيم مؽ تـظ ، محَت مقَطَ و ض 

ا، ساًت ذموؾِا هلت زَاتَ، و ؿا ، مث  ثوهجت ٕاىل قصفة سايم، ٔبذشث زَاتَ و اش مت ت زاحئخَضسُز

و وضـت مقَص ذازل  مث  ثوهجت حامٍك حلِحهتا و تسٔبث جبمؽ مالثسِا و ٔبذشث تـظ اًثَاة



 

 

رُاة ذون ؾوذت ٕاىل  خحجز ثشهصتً و اثطَت  ، و محَت حلِحهتانشهصى وتـظ مالثس سايم

، يشء وزاهئا حصهت ك   ،تني ًسهيا ذشلّنا و دِحهتامَخجئة ثَور ألمان حَتخِضن  ىل امليفىراُحة إ 

ماضهيا اًخشؽ، رهصايهتا املٍصصت، ب لهما، ٔبوخاؾِا و حصهت مبا يف رضل اجَّنا سايم و حدَهبا ذازل و وفاء 

ا مثصت ذاظئة  و ك  ثطل املسًية فلس ٔبضحح اًخواخس فهيا ييلِا مٌش ٔبن اندشفت حلِلة وازلهيا و ٔبّن 

 .تسون وسة و ل حسة ًـالكة كري رشؾَ ة ٔبو نٌل ًلوًون يف جممتـيا ًلِعة

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ُا :وفاء  حنوذازل  اجتَ فصحني، حؼةادلَؽ اكن حيخفي يف ثطل اٌَ    سائال ٕااي 

 .اثريً نَ  بٔدصْث ثَ ؟ ًلس ٍن يه جنالء بٔ  -

 .؟ مل ختربكبٔ  -

 .اي وفاء ؟مارا ختربين  -

 .هُسةًصؤًة بٔ رُحت ًلس  -

 مل ٔبمسؽ ابمسِا من كَدُي.  ؟ فبأنُشٍ هُسة ون بٔ ىُ حَ  من -

 املسدشفى ًوم ولذهتا.ٕاىل  ٔبحرضهتا املصٔبت اًيتٔبهُسة يه  -

ٓ  ملارا مل خترًبين -  .؟دص من ًـل ؟ ُي ٔبان ب

َ ذربثم جنالء بٔ  ن  نيت ٔبؾخلس بٔ  -  .وغوضُ هبشا امل

 .ٔلثفلسُا ىل اًحُتسبٔرُة إ  -

ذش مـم سايم فلس انم و ل ثًىس ٔبن ثبٔ ، ؾيسما جتسُا ظمئين اي ذازلا ؿَهيا كَلة خس  ًضا  بٔ انبٔ  -

ت من  فوز  صًعًصق ًفىِّ ال اظو  ،اكن ذازل كَلا ،حُتاً ىل رزاؾََ وثوخَ إ تُين  محي اتيَ ،ثـحَشس 

اٍ، رُة إ  محي اتيَ فذح اًحاة ووضـَ ؿىل رسٍٍص ،وضوهل ، ىل قصفذَ يك ًححر ؾَّناتـس ٔبن قع 

 خاءٍ اًصذُّ رسًـا : الثطال هبا ًىن، حاول اًحُت يف ٔبزخاء حبر ،مل جيسُا ًىن

 اًصمق اشلي ظَحمتٍو ملَق ٔبو ذازح جمال اًخلعَ ة، ٍصىج ٕاؿاذت احملاوٌك تـس كََي. ٕان   -

ت اثهَ ة و خاءٍ اًصذُّ ٔبرسغ من ري كدي :  مث  ما ًحر ٔبن اثطي مص 

 اوٌك تـس كََي.اًصمق اشلي ظَحمتٍو ملَق ٔبو ذازح جمال اًخلعَ ة، ٍصىج ٕاؿاذت احمل ٕان   -



 

 

فازكة من مجَؽ املالثس، ُي  ُان ًححر ذاذَِا َّبوف واًـصق ًحَِّي وهجَ، فوخسفذح دزاىهتا اك 

، فذح ازلزح ألسفي املوحوذ يف دزاىهتا و ُو ٍصحف بٓمال ٔبن ختَة ػيوهَ، فل ؟ حسج ما ثوكـَ

 : كائالرصد جيسٍ، مل جيس حواس اًسفص، 

ِّمل -   اي جنالء. ختََت ؾي ا زحَت و ، كري مـلول ٔبه

من سٌلؿَ سايم ٍصوظ حايف اًلسمني و ُو ًفصك ؾًََِ، اكن مصؾواب ؿىل ٕاثص رصاذَ اسدِلغ 

 سمـَ ًلول :ف اكرتة من ٔبتََ ذائفا  ،ًطوث جاكء

  ، اكن ٌشِق تبٔؿىل ضوثَ :وجىِا مـا ، اهددَ ًوحوذ اتيَ فـاهلَحدم، ل ثرتهَين فبأن بٔ ل ثشُيب -

َؽ س خعِ ل بأ  ،حِايتكُّ  تِ هْ بٔ  ،ِت اًِواء اشلي ٔبثيفسَهْ ، بٔ احدِم خس  ين ب  ه  ربِك بٔ ذمل ٔبس خعؽ ٔبن ب   -

 .وهمِ   تسُ ُْ اًـَ 

َ كس زحَت و حصنهتم فلال تطوث مصَ   وة :ؾُ اهطسم سايم ملا مسـَ فلس ؿل ٔبن ٔبم 

ي نٌل فـي بأ  -  .ِا ؟َُُ ُي ختَ ت ؾيّنِ ٔبّمِ

 : نفىف ذازل ذموغ اتيَ و كال هل

 حتحيا.ٔبمُّم  -

 يه ل حتحيا. -

 ل ثلي ُشا اي اتين فِيي حتحم. -

 ًو اكهت حتحين ما اكهت حصنخين. ل حىشة ؿًل  اي ٔبيب -

اتهئني يف زهن مٌـزل هحًك ما ثحلى ًيا وحِسٍن، ُا حنن ُيا حدَخيت ض َ ًطسٍز و ُو ًياحهيا،  

 حِطِل .....زَ و هًذحة ؿىل ِم مٌْ 

 



 

 

 3127صان زٍْ من حُ  اذشاًس  

اؿة اًخاسـة ضحاحا وضي اًرب يف مت ٌَصسائي مبَي، زماُا خاهحا، يؼص ً  ، اكناكًـاذتىل ذازل إ  ًسام اًس 

زساٌك ؿَهيا ظاتؽ جًصسي قًصة زلوٌك ٔبدصى، محَِا ابُامتم و هؼص ذَفِا اكن  ًىن ًفت اهدداَُ

ن ا زساٌك من  ، ؿال حاحدَ من اًخـجة و احلريتمن فصوسا اًـيوان املسو  ق اًؼصف، اكن ًؼنُّ ٔبّن  مز 

مىذوتة  ِافوخس ذاذَِا حزمة زسائي مؽ تـظ، تسٔب تخطفحِا، اكهت كُّ ثشلف رشنة ٔبحٌحَة، فذحِا 

ل سعص، اشدهبت ؿَََ اًىذاتة مث  كال :  َّبط اًَس، خفاة ػيَ، تسٔب تلصاءت ٔبو 

َ  دطُّ جنالء - زن ز، جسازؾت هحضاث كَحَ، ٔبذش  ، فز  من ماكهَ و اؾخسل يف خَس خَ وبٍٓ، ٕاه

 : ثرسؿة شَِلا و سفص تـسُا ك  الُٓاث اكهت ؾًََِ ثَهتم اًلكٌلث

 ًَم، ؿاًزة حتخاح إ يشء زويح ذاًَة من كِّ ٔبضححت  ،ن اتخـسث ؾينمان مٌش بٔ ذازل كاة الٔ  "

مٌش ٔبحدحخم ٔبضححت ؿىل كِس  حَّت  ثلعَين، ثسثص وحسيت و حتمَين من دويف و شويق ضل،

خسك مشُت ين مل بٔ ٌلء ًىٌ  معصث اًس  بٔ  ،ًست مـي َت هْ احلَات، نيت ٔبذاف ٔبن متعص احلَات و بٔ 

ٍك ٔبه ين وزلث  ، ٔبثـل ٔبه ين مل ٔبكوى ؿىل اًحلاء ؟ حَّت  لوحِست ٔبمحَىٌل رهيب، فلس ؿَمت يف ثطل اٌََ 

ًلس ضسكت ٔبمُّم فبأن ًست سوى اتية كري رشؾَ ة، نيت ل ٔبظَق فىصت تـسان ؾن  تسون ٔبة

ا ٔبان اًَوم ٔبؿُ  تسوهم، ذازل ٔبذربين هَف ُو  تـظ اُت فَِ اتًٌا سايم ؟ ٔبًبٔك حِِّسا ؟  الُ حَ ُو

ت ٔبؾًٌَا، ٔبٌسبٔل ؾيّنِ ؟ َ  مثصت حديا و كص  ث ًوم شُئا سوى ٔبه ين سبٔؾوذ رال ثلي هل  ل حتزهَ، ٔله

ل، ذازل ....و   ."  ٔبحضيَ معو 

ا س خـوذ، اكن ًًذؼص زحوؾِا، مـَ لا ؿىل دِط ٔبمي، ذموؿَثبٔثص ذازل وىًزت   فلس اكن ًبٔمي ٔبّن 

ا بٓثَة من ابٌزسصساٌك ًًك ٍصى ٔبذاز اً واشلي  حتسًسا من ٔبٍن يه ؟ ففوحئا و رُي ؾيسما زٔبى ٔبّن 

مسح ذموؿَ و واضي كصاءت  ساذٍ رُول ٔبّن اًـيوان اشلي ذَفِا ُو ؾيوان مسدشفى ُياك،

 اًّصِساٌك اًثاهَ ة :

ا و ٔبحذاخم يف ُشا اًوَ "  نيت ٔبًزس ٔبن  ،كتِ هَف حاضل اًَوم اي ذازل ؟ ٔبان مش خاكة ضل خس 

ية و ؾن ًَايل اًش خاء اًعًو ا فَِ و احلزن ش هتُ ٍك اًيت ؾِ ٔبذربك ؾن اًربذ اشلي تسٔب مدىص ُشٍ اًس  



 

 

اشلي ًحاقخين جفبٔت ذون ٔبّيِ سخة و زقحة اًحاكء اًيت حمتَ ىين ظوال اًوكت و ٔبيّنِ مل ٔبوىس ٔبي  

 ل ثًىس ٔبن ثـخين ثسايم .... ". ذازل مك س يَحر حَّت  هـوذ نٌل ني ا، يشء،

ىهتاؿسذُا خجاوس ثَوى ألدصى اكهت مجَـِا ً  اًصسائي واحستكصٔب ذازل  ؿىل  جنالء ألزتـني، ذو 

ط مىذوتة َّب تلِت زساٌك واحست مل ًلصٔبُافرتاث مذخاًَة، حتًك هل فهيا ك  اًخعوزاث و ألحساج، 

 و متـّنٍ : شلٍف تسٔب ًلصٔب حفوى اًصساٌك ثِ ًُس َّبط جنالء خمخَف مع ا كدي ًَىٌ   ًس

 .... مصحدا، ٕاىل ذازل -

ث ٔبن  ُشٍ اًصساٌك ًُست َّبطِّ  ل، ٔبؿدداز سوحذمم ثلصٔب ومذَِف ًدسمؽ بٔ ه  ٔبؿل بٔ "  ٔبًضا ٔبه م مزي 

ي يف املسدشفى معبأن بٔ ف يجالءاكهت ثـخين ت ان املمصضة اًيت بٔ  َي ؿََم نثريا،ظِ ، ل ثلَق ًن ب  ًسُا

ٔبزياء فرتت ؿالهجا نيت  ،اشلي اكهت حصاتذٍ و مؤدصا ٔبضححت ثيام فَِ ٔبًضا هؼصا ًخسُوز حص هتا

ا ثعَة هكَ ة من ألوزاق اًحَضاء و كل حرب خسًس اكهت حىذة  ك  ٔبس حوغ، ٔبلحغ ًومِا ٔبّن 

ا مل ثعَة ظواتـا جًصسً ة  تؿسًس يسائِ زَ  ًىيّنِ اس خلصتت و ل ًَوم واحس حاًوت ٔبن ثحـهثا حَّت  ٔبّن 

ت ٔبو حىذة ذَفِا ؾيواان اكهت حتخفغ ابًصسائي يف ذزح جب ٍص كًصة مَّنا حِر ثيام و مص  اهة اًرس 

واء و ٔبساؿسُا يف الٔكثطل من ٕاحسى  اث اًيت نيت ٔبخَة ًِا ازل   .املص 

ا هؼصث ٕاىل اًيافشت ذفـين اًفضول ٔلن ٔبسبًِٔا ملن حىذحني ك  ًوم ؟ فطمخت و مل جت   حين ًىَّن 

ُا، فل ٔبشو  بٔ ٔبن ٔبضلط ؿَهيا و تُامن ٔبان ٔبظاًت رشوذُا مث  سفصث تـمق وساًت ذمـة ؿىل ذّسِ

ف املاكن و ٔبمحي ضًَِ ة اًعـام  قصكت انظلا ثلول حبرشخة ذازل، و  خاءين ضوهتأبمهُّ ابمللاذزت، ٔبهّؼِ

ؿىل ََ مش وظئت كسماي ابٌزس، مل ٔبكوى يف سىوهتا مث  واضَت ذازل سويج، ٔبنخة زسائًل إً 

ا و ؾيسما ٌسددسُّ يِبَ  ،فصاكَ فاكهت نخاتيت ٌَصسائي ختفِّف وحش يت وشويق ٕاًََ زفِلة  اًوحؽ ٔبدذاُز

ٔبن  ملـة ؾًَهيا  ـجَةحصاحؽ ؾن كصازي، زحت ٔبهطت ًِا و ٔبزّنِز يف ّكِ كمة ثلوًِا، اً حَّت  ل بٔ 

و تسٔبث تلّصِ كطة احلة اشلي اكهت قًصحة ل ٔبذزي ٔباكهخا ثَمـان حد ا، شوكا، ٔبملا ٔبم وحـا ؟ 

اكهت ثفذلسٍ نثريا ًىيّنِ ل ٔبؿل سخة ؾياذُا و زفضِا حماذزخَ  فلس ٔبذربثين ٔبًضا ؾن سايممجـىٌل و 

تت مـِا مصازا و حىصازا ًِا  ما و ٔبوضخين ٔبن ٔبزسي مجَؽ اًصسائي ٕاًَم ٕارا حسج مؽ ٔبه ين حص 



 

 

مىصوٍ، جتمس  ذازل ؾيس ُشٍ اًلكمة و مل ًلوى ؿىل املواضٍك اكهت ذموؿَ حَّنمص ك ٌل واضي، ٔبضاتخَ 

ت  هفسَ وى ؿىل محي ثطل اًصساٌك، مث  متاضلو زحفة يف ًسًَ فل ًـس ًل كشـٍصصت يف حسسٍ و تلو 

تة  حاول ٔبن هيسٔب وواضي، نيت بيٓت ٕاٍهيا وـاذيت ك  ضحاخ فلط ٔبضححت زفِلهتا تي ضسًلهتا امللص 

ساؿسهتا نثريا يف موضوغ ٔبَُِا  تـس وفاء، ظحـا وفاء ٔبدذم اًيت اكهت ثـين ًِا ٔبنرث من ٔبدت و

ااكهو   هفسِا، ، نيت بٓحهيا ابجلصائس و اجملال ث حَّت جسًّلِ و موظَّنا اشلي ثَخجبٔ ٕاًََ ت خمحبٔ ٔبرساُز

تسٔبث يه متيُّ من اجلَوش يف املسدشفى، نٌل ٔبيّنِ ثوًَت ٕاحضاز ألوزاق فلس ظاًت فرتت ؿالهجا و 

ا ف  حاخ تسث يل قًصحة خس  تعَحاهتا و مل جسبٔل يي مل هتاثفين ًخزربين ِ و ألكالم ٔبان، ًىن يف رضل اًط 

ثوؾى ت لَت يف هفيس ًصت ٌل اهخىست و ، فنٌل اكهت ثفـي ؾيسما ٔبثبٔدص ؿَهيا ؾيّنِ ابيق املمصضاث

، نٌل زث هفيس مبا اكهت ثعَحَ ميّنِ ، هجزمغ ٔبهين حصنهتا ابٔلمس يف حصة حِِّستمن خسًس، حصهتا 

لِا ٌَصمس ـشْ هكفاخبٔت، فِيي ًعاملا ٔبذربثين تِ  ُا ًِأبؿسُّ نيت ٔبحرضث ًِا ٔبوزاق زمس و ٌزشاث 

ض ؿىل ٔبن حِص حرضث ًِا ضًَِ ة اًعـام حَّت  ثدٌاول فعوزُا نٌل ٔبيّنِ خَحت ًِا ذواءُا، نيت بأ و 

ذذَت ؿَهيا اًلصفة اكهت انمئة ؿىل كري ؿاذهتا اكملالك ثلفوا  ،ثدٌاوهل يف مواؾَسٍ جفسمِا تسٔب ًرتاحؽ

اذسة ضحاحا )نٌل حَّت  ساؿة مذبٔدصت و يه اًيت اؿة اًس  ٔبذربثين ٔبن  ُشٍ  اكهت جسدِلغ ؾيس اًس 

و سايم( و ثًذؼصين تَِفة،  َت هْ يف اًحُت ًخـس  ًلكَىٌل اًفعوز بٔ  جسدِلغ ابهصااكهت يه ؿاذهتا 

اكرتتت مَّنا هبسوء يك ٔبوكؼِا، انذٍهتا ابمسِا فل جتحين، اكرتتت  فذحت اًس خائص فل ثحسي سانيا

ت فـي، ازثخت ملست ًسُا ٔبنرث و احني  ا مل ثحسي ٔبي  زذ  ُت جصٔبيس، مقت هبّزُِا جصفق من نخفِا ًىَّن 

ا   نخطل اًلصفة، نربوذ ُشا اًـامل مـِا و كسوثَ ؿَهيا.اكهت ابزذت، ابزذت خس 

ٌلء، )نيت ٔبؾصف ٔبن ُشا ما س خؤول ٕاًََ فلس  ا ثوفِت و رُحت زوهحا ٕاىل اًس  ُيا ٔبًلٌت ٔبّن 

فِيي مل جس خجة ٌَـالح ٔلن  مـيوايهتا اكهخا مٌرفضة ثسخة تـسُا  نثريا مؤدصاثسُوزث حصهتا 

َخين ٔبن ٔبتـر ضل هبشٍ ألماهة تَلين اًعحُة ُشا اًالكم( ظازث نًسمة دفِفة، و مح  بٔ  ؾينك و كس

 ٔبهت و سايم." 

 مصاط ألؾطاة، ابٌزسشفى ساًًت حصجيوزي املصنزي، كسم بٔ مسد 



 

 

و اهخحة حَّت  ؿال  دىكاقصوزكت ملَخاٍ ابزلموغ ف  ىزل ؿَََ وطاؾلة،اخلرب فلس ذازل  يمل ًخحم  

َعصت ؿىل هفسَ َخَ ثواًت ٍصثهيااز يك اٍَّن  ل  َي وًن ٍىفَِ اٌَ   جفبٔتشاد  ،ضوثَ و فلس اًس   َِّ  ٕاىل خم

ث ٔبمامَ ورشًط سًامييئ ،ايثاشلهص كُّ  ضحح بٔ  يف حَلَ فل ًلوى ؿىل اًالكم، ةقط  لسمذَ  ،مص 

ذ و  يف اجلِة اًُرسى من ضسٍز ودزٍ و شـص تِ  جسازؾت هحضاث كَحَ ًُزال، شاحدا، ٔبذش ٍصّذِ

 : حبرست و ٔبىس

 هَف ل ٔبهون بٓدص من حًصيَ ؟ ؟ ن ثلاذزي احلَات تسوينهَف ضِل بٔ  -

-  َُ   ؟ فوايِت هَف ضل ٔبن ثشُيب ذون ٔبن جساحمَين ؿىل ٔبدعايئ و ثلفصي سل يت و ظُيش و 

 ل ٔبكوى ؿىل فـي ٔبّيِ يشء تلَاتم ؟اشلي ٔبان  و؟ وهمِ   تسُ يل ٔبن ٔبحمتي اًـُ هَف

ما ؾسان ٔبذرب سايم ؟ فلس كعـت هل وؿسا ٔبه ين سبٔخسك، ُا كس ٔبذَفت وؿسي ٌَمصت اًثاهَ ة تـس 

 ٔبن دِحت ػي م يِفَ اي جنالء.

ث حبلِّ  ا حدمِ م و ٔبرهخت ًىٌ ين و ظل ب  ًلس كرص  ل خس   ٕال  اكانً مل ٔبحصك مَ  و حبثت ؾيم معو 

كٓتة هَف ضل  يف حَّت  ٔبضاتين اجليون، وذذَت وسبًٔت ؾيم فَِ حَّت  يف املسن ألدصى، حبثت

 .ٔبن ثرتهَيا ٔبان و سايم اي جنالء ؟

ٕاىل  ترُح تِ ُا ٔبهْ  ؟ تسزحَيت ًلٔ  ٔبه م كس قضسِّ بٔ  ىِف يل ٔبنف  اتمِ ثـوذ تـس ؿىل قََ مل بٔ  انبٔ  

ػِصك ًيا و مشُت، و مل ثرتيك ٔبي  ٔبثص، حديا ُو حدي جنايت اًوحِس اشلي  ذزِث اًلَاة ألسيل، بأ 

َ و ل  وحصنخينذون ؾوذت  ينن كاذزثالٓ  اكن ًيلشين من ؾمتيت، مـَ لا، وحِسا، اتهئا وعفي فلس ٔبم 

ف ٔبضف شـوزي ؟ مة، ل ٔبؾصف حَّت  هَاًـي ما حيسج من حوهل، ٔبان الٓن ٔبُوي، ٔبكؽ يف ذو  

مت زَ  ىوث يف فِ فلسا اًط  ِلي ٔبجًك تسون ضوث، و ٔبحضم ذون ٔبً ة ثـاتري ؿىل وهجيي، ًـرًتين اًسُّ

 و ٔبئن تطمت. ٔبشّسِ اٌَ حؼاث اًيت ٔبحذاح فهيا ٕاىل اًرصاد و اًحاكء



 

 

قمفج كَة اًصساٌك و ازلموغ ثلاًحَ نثريا، فوخس ذَفِا ضوزت كس  وؿا، فزؿا، ًساٍ حصجتفان، ًخـص 

هت ذَفِا ؾحازت كطريت، لعَ اًخُ  ت هلم كدي س يدني جتمـِم ُو و جنالء و اجَّنٌل سايم و كس ذو 

ا ملذضحة، جمحفة، و  .حتمي تـضا مَّنا و من زاحئهتا ًىَّن 

 ". ًَوًما ما ، بٓمي ٔبن جساحموينا" ٔبحدنك خس  

اق هلعة فصاق ًيا و ثي رب املـامل اًخازيَة نْ طة ضل شاُست كرب جباهة بأ ًخطحح ابٌزس مَخلى اًـش 

 جصح اًفي شاُسا ؿىل مماثم. ىونفِ

اث قحاز ثخعاٍص يف اًِواء حامٍك مـِا ؾحق زاحئة جنالء، مض  اًصساٌك  مل حىن ُشٍ اًصساٌك سوى رز 

ا مؽ و كال  ٕاىل ضسٍز و مش  ؾحرُي و ٔبزجيِا اشلي هرثثَ مـِا و حصك اًـيان ملشاؾٍص فشزفت ؾَياٍ ازل 

  : تبىٔس ًِا

 .ٔبحدم اي جنالء، ساحمَين س يَخلي يف اجلي ة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اٍَّناًة :

خيا ذفـيا فهيا اٍمثن، مثن املايض  ى مثصت َذاِظئة حصمذيا حق ظفًو اقخََت ٔبحالمٌا جفبٔت حتت مسم 

ثلرتفَ ًساان، ذفـيا مثن ثطل اًرباءت اًيت زمِت ؿىل كازؿة ظًصق، ذفـيا مثن اجناتيا واحلارض اشلي مل 

ة سوى ٔلهيا وزلان ٔبتياء كري رشؾَني، سوى ٔبن واكـيا فصط ؿََيا مـاٌشة ُشا  من كري ًُو

ا تـلست ذاذهل، اكهت ثطل اًـلست مٌ   واهدسخٌا ٕاىل كامئة ألظفال اشلٍن تسون وسة وحسة، نرب كٌّ 

ـني ابخلَحة، ش حَ  تخجازتيا مؽ احلَات و ثَخفُّ حول ٔبؾياكٌا وححي ٌش يلٌا ك ٌل حتصنيا، نربان مُ حىرب

 مببٔساثيا مؽ احلَات املٍصصت اًيت فصضت ؿََيا رضائة كاًَة.مذرمني 

ا ظٍَك حِاثيا ابٕلؿسام، حمىوم ؿََيا ٔبن حنمي راك اجلصخ اًـمَق و من ثرش حمىوم ؿََي حنن

ا  اًخ    زَص مٌَ.اًطـة خس 

احلقُّ يف  ؤان مل ٍىن ًيا ٔبسٌلتبٔثشؽ ظصق حَّت   ياو مـامَخ  واهجيا اجملمتؽ تؼَمَ ًيا ومن هجة ٔبدصى

ِا ٔبو زفضِا فِيي ختخاز ٔبتياء ًلِعني ٌش هبون اًـسم يا تعًصلة خمخَفة وؾشوائَة فلط ٔله   ًيا كدًو

فص ل فائست مٌَ. انفوحوذ  يف ُشا اجملمتؽ ٔبش حَ ابًّطِ

 اًـرشٍن زتَـا اتية اجملِول، فلس وزلث يف حضيَ و حصت ت يف نيفَ، خاءث مثصت دعبٔ  جنالء راث

تؤبو نٌل ًلًوون اتية ًلِعة  اء ُشا لكت ضـوابث ؿس  ، فلس اكن اًحـظ ٌشريون ًِا إبضحؽ حص 

الهتام ذون ٔبن ثـل رىهبا، رىهبا فلس ٔبن  وازلُا يف حلؼة دعبٔ اكرتفا فـال ؾوكدت يه ؿَََ و 

 الُا ما ل ظاكة ًِا تَ حفنك ؿَهيا ابًلطاض.مح  

ا من ألظفال ؾيس اندشافِم ٌَحلِلة تبّٔنم ٔبتياء كري رشؾَني و ٔبن  ٔبَُِم  اًىثري مثي جنالء وكرُي

ى ا فوا ٔبهفسِم زموا هبم ٕاىل حاوايث اًلٌلماث ٔبو ثربؾوا هبم ملاكن ابزذ و كايس ٌسم  ملَت و مل ٍلّكِ

ضـوان حس  اًححر ؾَّنم س َطسموؾياء  حلَاهتم و اًحـظ الٓدص ميوثون  ان، فدـضِم ًًذحصون ًو

 صفلا هبم فِم مل يخازوا ٔبكسازمه.ف ،اًـزٌك ؾن اًياش ثسخة ابّنَاز ؾطيب ٔبو

 متت حبمس ظل


