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...إهداء  
نكن  الذي يُعاني من َمَرِض الِوحدة في أي رُ  صديقي الحزين إلى

.على وجِه األرض  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان  ا أَ ذ  هَ   



مام لن تُقدر الِدفأ حتى تُجرب البرد القارس. لن تُقدر ااِلهت -

 حتى تُجرب ااِلحتياج الشديد. لن تُقدر الُحب حتى تُجرب

نما الوحدة. لن تُقدر نفسك وتعرف قيمتها الحقيقية إال حي

 تفِقُدها وتفتِقُدها، هل يُمنكن اِستِرَجاعها؟

 

احة اِنكتَئب يوًما أو اِثنان ال بأس بذلك، لنكن بنيِة أخذ استر -

. جاهًزا  من الواقِع لتعود إليه وقد استجمعت قواك من جديد 

فهمها التي ال يعلمها وي–إلستنكماِل معرنكتك الخاصة في الحياِة 

.-أحد غيرك  

 

لموِت.أحيانًا ينكون الُحب سببًا للعيِش، وأحيانًا يدفعُنا إلى ا -  

 

ا إلهي يا لها من حياة  صعبة وحزينة.ي -  

 

واًل قبل أن تضع قدميك على أوِل أي طريق، يجب أن تنكون أ -

 على أتِم ااِلستعداد لمواجهِة الفشل والصدمات.

 



دوِن الِعناد والالُمباالة، ال تستطيع العيش في هذِه الحياة ب -

 أحدهما.

 

ى النكوِن حتتُدرك حقيقة أنك وحدك في وف عاجاًل أم آجاًل س -

.حينما يُحيط بك النكثيرون  

 

ال تعتاد. ال تُدِمن. ال تندم. -  

 

نكم مرة ثَرثَرت وبعد اِنتهاء الحديث قُلت : "ذلك لم ينَُكن  -

 أنا."؟!

 

أشتاُق إليك أنكثر مما استطيع أن أتحمل. -  

 

أمًرا ما  حتى وأنت في أفضِل حاالتِك تشعُر بقليل  من السوِء. -

لنكنك ال تعلم ماذا.ليس على ما يُرام   

 



الحل ليس تََحُمل األلم بل تَقَبُِله. -  

 

ي بالموِت يسري ففَتَجعَلُني أشعُُر دة من الحبوِب ائِ رعة زَ جُ  -

.ون وداعم الراحة األبدية دُ ، ثُ يوخاليا يدم  

 

 عر،ا تطلبه، لن تتأثر به ولن تشإن أتاك ما تحتاجه حينم -

واالهتمام. فقط ألنك طلبت اِحتياجك  

 

 األلم ال يُنسى وال ،ك غًدا وبعد غدمُ ؤلِ ك اليوم سيُ مُ ؤلِ ما يُ  -

.ينتهي ياصديقي  

 

ل أن تصدمني سيارة وينتهي نك ي هللاأدعأنا و دائًما امشي -

.األلم في لحظة    

 

.راق الزال نُكل ِمنا على ذمِة ِعشق اآلخرحتى بعد الفُ  -  

 



في نُكِل  الموت ،ة أنا ال أراها؟! ال أرى سوى موتأين الحيا -

يُحاِصُرني. منكان  

 

ة يوالمشانكل النفس وى مزيج من التفاهاتِ البشر ليسوا سِ  -

 والنكثير من التعقيداِت والتناقُضات.

 

أنا ال أخاف الموت بقدِر ما أخاُف من أن أعيش نكثيًرا. -  

 

ن نحُن في ُمجتمع  غبي، يِصُف الصريح بأنهُ وقح ونكاذب إ -

جمياًل، ويِصُف الُمنافِق النكاذب بأنهُ ُمهذب لم ينُكن نكالمه 

 وجميل.

 

ها أن هنكذا هي الحياة صعبة دائًما، ال تُضيع وقتك ُمنتظًرا من -

تنكون غير ذلك بل حاول جاهًدا أن تعتاد وتتأقلم وتُجيد 

 التصُرف.

 

الحمُدهلِل على نعمِة البنُكاء. -  



 

أو  أبناءهمهل سيُحاِسب هللا اآلباء واألمهات الذين يترنكون  -

؟  بناتِهم ينامون و ُهم في حاجة  إلى ُحضن 

 

أنا لسُت عظيًما. أنا بسيط والبساطة أهُم وأفضل وأعلى  -

 شأنًا من العظمِة.

 

أحتاج ِلِميَاِه الُمحيطات السبع ألبتَِلع نُكل هذا الُحزن. -  

 

أحتاج إلى قاموس  ألستخِرج نُكل نكلمة تُعبر عن الوحدِة  -

خبَرنُكم ما أشعُر بِه.والُحزن واأللم ألُ   

 

ما ضاع من حياتِك هو ُمجرد وقت، وما تبقى منها هو  -

 ُمجرد وقت أيًضا. ما مر دائًما ما ينكون نكثيًرا، وما سيأتي ال

منِكنُك.نضمن أن ينكون نكثيًرا أيًضا، حاول استغالله بأفضل ما يُ   

 



قررُت أن أنتحر ألن حتى عيني أصبحت ترى نُكل شيء  -

ُوجود لألبيِض أو حتى الرمادي.أسود فقط وال   

 

تَُطمئن اآلخرين عليك وأنت غير ُمطَمئن على نفِسك.! -  

 

جة أنا لسُت في حاجة  إلى نصائح  بقدِر ما أنا في أمِس الحا -

 إلى من يأُخذ بيدي ويعبُر معي الطريق.

 

ني ال تََوقَفُت عن تعاطي أدوية ااِلنكتئاب بعد أن تَيَقَنُت من أن -

العيش بدونِها.أستطيع   

 

تَرنكتُك ألنني لن أظُل أرنُكض وراء من ال يَُمُد لي يده. -  

 

 أجل هذا أنا، الرُجل الذي سيَظُل يُقاتل حتى إن بُتَِرت يََداهُ  -

 وقََدَماهُ.

 



ي سيشهدون أنني حاربت وظللُت صامًدا في أصعِب معرنكة ف -

 التاريخ، حياتي.

 

ُحب.تُحب من ال يستحق الأسوء ما في االحتياجِ أنه يجعلك  -  

 

من البشِر  %90أعتقد أنني لن أُباِلغ إذا قُلت أن أنكثر من  -

 يعتقدون أن النهاية السعيدة هي الموت.

 

تحيل من يبدو أنها طبيعة بشرية، من يُحبوننا ويفعلون الُمس -

رنُكُض أجلنا ال نُعطيهم حقهم حتى بالتقديِر، ومن يتجاهلوننا ن

حقون.وراءهم وُهم ال يست  

 

ال يوجد في حياتي من يفهمني أو يُريحني أنكثر من  -

 الموسيقى.

لم يتبق  من حضارتنا سوى التماثيل. -  

 



لطريق ال قبل أن تصل بدقائِق  قليلة يشتد عليك التعب، ألن ا -

 ينكون سهاًل أبًدا.

 

 في نكثير  من األوقاِت نحتاج إلى النوِم لساعات  طويلة أو -

، ليس فقط من  ا أجِل الراحة الجسدية، بل ينكون حينهأليام 

هدفنا األساسي هو الهروب من الواقِع البشع. على أمِل أنه 

اتِنا في حي–حينما نستيقظ قد نجد شيئًا واحًدا على األقِل 

عِل فاعل قد تغير من تلقاِء نفسه أو بف -العاجزين عن تغييِرها

 غيرنا نحُن.

 

هو مؤلم وبشع.أنت دائًما وسيلتي للهروِب من نُكل ما  -  

 

ك.أنا بخير. أجل أنا أنكذب لنكنني لن أتوقف أبًدا عن قوِل ذل -  

 

وِت، السيجارة تُغنيك عن البشِر البشعين وتُقِربُك من الم -

 ماذا تُريد أنكثر من ذلك؟

 



فِسك.وجود النكثير من البشِر في حياتِك سوف يُشِغلُك عن ن -  

 

تقتربين.!أشعُر أن الموت يقترب مني وأنِت ال  -  

 

في  ال أُريُد أحًدا بجانبي اآلن سوى الموسيقى. ال أثق سوى -

 الموسيقى.

 

أحيانًا أشعُر أنني سأظُل وحيًدا إلى األبِد. -  

 

الُحب أسوء احتياج. -  

 

أنا دائًما غاضٌب ألنني دائًما أشعُر بالخوِف والضعف  -

 واالحتياج.

ء من ينكون نكل شيال تنُكن غبيًا ساذًجا وتعتقد أو تتوقع أن  -

 حوِلك سهاًل ومناسبًا لطموِحك.

 



اِحتِرم الماضي وتعلّم ِمنهُ، اِحذر من الحاِضِر وِعشهُ على  -

 أنكمِل وجه  إن أردت أن ينكون لَك مستقبٌل جيد.

 

ليس الُحب هو من يُعِذبُنا بل من نُِحب. -  

 

الناس يُحبون الُمنِصت الجيد لنكنهم ال يُنصتون. -  

 

تَُظن. أنت أقوى مما -  

 

الَوِحيدون ُهم من فهموا الحياة جيًدا. -  

 

لم تنُكن يوًما الرُجل الُمناسب لنكنني أحببتُك. -  

 

عقلي يَُرِدُد دائًما : "أنت من اِخترت أن تنكون وحيًدا.". -  

 

ال أتذنكر متى بدأت هذه النهاية.! -  



 

من يُخبُِرك أنهُ ال يحتاُج إلى الُحِب فهو نكاِذب. -  

 

 أمتَِلنُكها، نُكنت أمتَِلُك نُكل شيء. اآلن أنا ال شيء علىنُكنُت  -

 ااِلطالِق.

 

بسببِك أحبَبُت وبَِسبَبُِك نَكرهُت الُحب. -  

 

"يوًما أردُت أن أطير ولم أستطع أبًدا." رسالة ُمنَتِحر. -  

 

ااِلنتحار حل حينما تنكون الحياة بال هدف. -  

 

هُ أم ائًما أتُشبِِهينُ قال : "عزيزتي أُنُظري إلى القمِر. أحتاُر د -

 هو الذي يُشبُِهِك.".

 



نكم جمياًل أن تنكوَن وحيًدا بعيًدا عن الحمقى األغبياء  -

 والتافهين والُمنافقين.

 

لقد نَكِذبُت. الِذنكريات ال تموت. -  

 

- !. نَكثيرات تصلُحن لي، لنكنني لم أُعد أصلُح ألحد   

 

هي أنثى ذات مالِمح موسيقية. -  

 

ا تََرنكُت.تُِرنكُت أنكثر مم -  

 

 هل أنت ُمصاٌب بمرِض التدقيق في التفاصيِل؟ إنه أحدث -

 األمراض.



  

ين  ا يُعَبِر عَ مَ مِ   



هذا ما أطلبهُ ِمنك، نُكن صادقًا وإن نكان ِصدقُك "نُكن صادقًا، 

 موِجعًا."

غابرييل غارسيا مارنكيز -  

 

 "ال تَقبل بحياة  ال تشعُر فيها بالحياِة."

شمس التبريزي -  

 

ألنني أُؤمن فعاًل بأن نكثيًرا من األمراِض ناتجة من  "

."ااِلنفعاالِت المنكبوتة  

باولو نكويلو -  

 

ني."مُ ؤلِ ذائي يُ أن حِ  علمُ واي يَ سِ  دَ حَ ال أَ "  

َمثَل إنجليزي -  

 

 "وحدهُ الِصدق مع النفس فيه القوة والنجاة."

نور عبدالمجيد -  



ِرٌع ؛ فأنا با"إذا نُكنت ُمنهنًكا ِمثلي من التحُدِث فِاجلس بجواِري

 جًدا في الصمِت."

ماثيو أرنولد -  

 

قيقية بال فائدة ح "َجِرب أن تََظل وحيًدا لفترة ، ستجد أن البشر

 سوى إنهانِكك في تفاهة  سطحية لمشانِكِلهم النفسية طوال

 الوقت.!"

فيودور دوستويفسنكي -  

 

صة "ال أحد يعلُم ما أصابك، ال أحد يعلُم نكيف هي معرنكتك الخا

ت مع الحياة، ما الذي زعزع إيمانِك، وقتل عفويتك، نكم نكافح

 ونكم خسرت، ال أحد يعلم حقًا من أنت.!"

جبران خليل جبران -  

 

ني لسُت سعيًدا. أملُك نُكل ما يُمنكن إلنسان  أن يحلُم بِه، لنكن "

."لسُت سعيًدا  

باولو نكويلو -  



إن أعظم هدية يُمنِكنُك أن تُهديها إلى اآلخرين هي اِهتماِمك "

 وعنايتك الخالصة."

د.ريتشارد موس -  

 

بًا محبُو"تنكُمن السعادة الطاغية في اإليماِن بأن ينكون الَمرُء 

من اآلخريِن، محبوبًا لشخصِه، أو ما هو أفضُل من ذِلك، أنهُ 

 محبوب على الرغِم من عيوبِه."

فينكتور هوجو -  

 

 "َدوًما ما يُلقي الناس اللوم على ظروفِهم لما وصلوا إليِه من

. إني ال أؤِمن بالظروِف. إن األفراد الذين ينجحون في ه ذا حال 

تي نهضون ويبحثون عن الظروِف الالعالم هم األفراد الذين ي

 يُريُدونها؛ فإن لم يستطيعوا إيجاِدها فإنُهم يخِلقُونها."

جورج برنارد شو -  

 

 "نَعيُب َطاِلعُنا والعَيُب فِينا."

شنكسبير -  



هُ "نُجوب العالم بحثًا عن الجماِل، ال ندري أننا يجب أن نحِمل

 بداِخِلنا، وإال لن نُِجدهُ أبًدا."

إيمرسون رالف والدو -  

 

 لألرواحِ الُمعذبة تلك القدرة غير المعقولة على التعّرف "

."والتقارب والمشارنكة في أحزانِها  

باولو نكويلو -  

 

ُت "ال تَُصِدق هذه الصالبة يا صديقي، أنا َهٌش من الداخِل ولس

 على ما يُراِم.!"

فيودور دوستويفسنكي -  

 

نُكِل ما آمنت "ُهناك لحظة ما، لحظة يختلف نكل ما بعدها عن 

 به قبلها."

محمد صادق -  

 



 "إن أساس الشجاعة هو التحنُكم في الشعوِر بالخوِف، وليس

 غيابهُ."

رودي جولياني -  

 

ماحِ "لم أتوقف عن الشعوِر بالخوِف. لنكنني توقفت عن الس

 للخوِف أن يتملنكني، ويتحنكم بي هنكذا."

ايرينكا جونج -  

 

لى المواصلِة واالستمرار ع"الُشجاع هو من يُجبِر نفسه على 

 الرغِم من الشعوِر بالخوِف بداخلِه."

االبن اللواء جورج إس باتون -  

 

تِصر "إن من ينتَِصر على اآلخرين يتصف بالقوِة، لنكن من ين

 على نفسِه يتصف بالقوِة القاهرة."

الوزي -  

 



 "ليس ُحًرا من لم ينُكن سيًدا لنفسِه."

أبنكتاتوس -  

 

لُخطة   لسيئة ُمطلقًا بُمعجزة ؛ فهي تحتاج"لن تختفي العادات ا

 للتََخلُِص منها بنفِسك."

أبيجيل فان بيرن -  

 

لن ترضى بما لديك أبًدا، حتى تقبل بمن تنكون.""  

دوريس مورتمان -  

 

 الرحمة والرأفة والعطف فأظِهر غير،"إن نُكنت تُريد إسعاد ال

أفة لآلخرين، وإن نُكنت تُريد إسعاد نفسك، فأظِهر الرحمة والر

 والعطف لآلخرين أيًضا."

داالي الما -  

 

 



تي "يرقُُد الموتى في المقابِر ومعهم فقط أعمالهم الصالحة ال

 قاموا بها تجاه اآلخرين."

دي ويت واالس -  

 

ك السِن يعتبر"أيًا ما تنكون، فُهناك شخص أصغر منك في 

لو لم  شخًصا ِمثاليًا؛ فُهناك بعض األعمال التي لن يتم إنجازها

تقُم بها، فهناك من سيفتِقُدك لو رحلت، وُهناك حيٌز من 

 الوجوِد لن يشغلُه أحٌد سواك."

يعقوب إم. برود -  

 

 "حتى النُجوم الصغيرة تسُطع في الظالِم."

مثل فنلندي -  

 

لعيش ن أجلِه يستطيع تََحُمل ا"من يعِرف السبب الذي يعيش م

 بأيِة طريقة تنكون."

  فريدريك نيتشه -

 



ال  "أنا ال أتجاهل، أنا فقط أحاول أن تبقى روحي بعيدة لنكي

 تتعلق بشيء  تُِحبهُ اليوم ويزول غًدا."

جبران خليل جبران -  

 

" من الصعب جدً ا إطالق وصف أو اسم على هذهِ  الحالة 

"ة.أسباب واضح ونِ دُ بِ  من الُحزنِ جوفاء لفارغة والباردة والا  

واليس ستيفنز -  

 

."أفضل يوم في حياتي ربما ينكون قد مر بالفعل"  

إدوارد ليف -  

 

ا نكان همنكبتيها مَ فيها النفس جاثية على رُ  ثّمة لحظات تنكونُ  "

."وضع الجسد  

فينكتور هوغو -  

 



" قليلة هي األيام التي مرت علّي دون أن أنام فيها وأنا حزين 

."جًدا  

نكافنكا زفران -  

 

" ال تُعِلموا أبنائنكم على عاداتِنكم فإنهم مخلوقون لزمان  غير 

."زماننكم  

اإلمام علي بن أبي طالب -  

 

 ذًاذُ لَ نسان تاإل بهِ  ذذُ لَ تَ منكن أن يَ نيا شيء يُ الدُ  ليس في هذهِ  "

د عن امهما نكانت عظيمة تتناقص تدريجيً  ةٌ ذَ لَ  لِ نكُ فَ ا، رً مِ ستَ مُ 

."تعاطيها  

الوردي علي -  

 

أن  "إنهُ ألمر  ُمخيف حقًا أن يعيش اإلنسان في هذِه الُدنيا دون

 يأتي عماًل يُبرر وجودهُ فيها."

جوجول -  



بعد قراءة نحو عشرة نكتب من تلك التي تُرِشُدك إلى  "

يرها ُمساعدِة نفسك، وجدت أنها تُفضي إلى طريق  مسدود. تأث

ُمجرد نكلمات  فوري، لنكنهُ يبطل ما إن أغلق النكتاب. إنها

."تصف عالًما مثاليًا ال وجوده له، حتى في نظِر من نكتبوها  

باولو نكويلو -  

 

"أعظُم اِنكتشاف قام بِِه جيلي هو اِنكتشاف أن اإلنسان قادٌر 

 على تغييِر حياته عن طريِق تغيير سلونكه."

ويليام جيمس -  

 

 "ال ينكون الَمرُء حنكيًما ُمصادفة."

سينينكا -  

 

غوط الناس يُنفقون سنوات تترانكم فيها الضأظُن أن بعض  "

داخلهم حتى من ُدوِن أن ياُلحظوا ذلك، ثُم، ذات يوم، تُثير 

."حادثة صغيرة أزمة  

باولو نكويلو -  



لم  تنكوُن السفينة في مأمن  حينما ترسو في الميناِء، لنكن"

."تُصنع الُسفِن لهذا الغرض  

جون شيد -  

 

ذي يُثيُرني، حتى األلم الُمزِمن الال شيء يُبِهُرني، ال شيء "

 اِعتدتهُ أصبح ال يؤِلم."

أحمد ُمراد -  

 

ق "يعيُش دائًما على الحياِد، ال ينُكافُِح من أجِل حلم، ال يعش

ًما لدرجِة الجنون، ال يتُرك مشاعره تتحمس ألي شيء، هو دائ

ور وأبًدا على الحياِد. يتُرك مسافة واسعة بينهُ وبين نُكل أم

حياِة حتى يتجنب نُكل اآلالم الُممنكنة، ألن ال شيء في الالُدنيا 

 يستِحُق أن يؤمن المرُء بِه لدرجِة الجنون."

محمد صادق -  

 

 



 يطلبون ،ا. إذا حصلوا على القليلِ أبدً  ونَ عُ قنَ الناس ال يَ "

 ون في طلبِ رُ مِ ستَ يَ سَ فَ  ،المزيد. وإذا حصلوا على النكثيرِ 

ي ف نوا لو أنهُ مَ تَ حتى يَ  زيدِ لوا على المحصُ يَ  المزيد. وما إن  

ر أقل قد لنكنهم يعجزون عن بذلِ  ،م السعادة مع القليلهِ وسعِ 

."تجاهفي ذلك االِ  من الجهدِ   

باولو نكويلو -  

 

."أول عالمات بداية الفهم هي أن ترغب بالموتِ "  

فرانز نكافنكا -  

 

إذا نكان يوجد شيء إسمه زواج جيد ،فالسبب أن فيه من "

."فيه من الحبِ  الصداقِة أنكثر مما  

دي مونتين -  

 

ه في الحِب بقدِر رغبته في أن يفهم ُربما لم يرغب المرءُ "

."أحدهم  

جورج أورويل -  



."ها أحدٌ بِ  ينحبُ أن يُ  أحببتك بطريقة  تمنيتُ "  

محمود درويش -  

 

حب م ما يُ قاوِ ستطاع أن يُ إنسان فقط إذا اِ  وَ هُ  فالإلنسانِ "

 يتهِ فقط إذا ساد عقله على بهيم وهو إنسان ،نكرهُ ل ما يَ مَ حَ تَ ويَ 

 يوتلك أول مالمح اإلنسانية ف ،هِ ماقتِ شده على حَ وإذا ساد رُ 

."اإلنسانِ   

د.مصطفى محمود -  

 

."نعي من النكتابِة يُعادل بالنسبِة لي دفني حيًان مَ "إ  

بولغانكوف -  

 

 ،اطيرِ وفي األس ،ي السينِماف ،أنا الذي بحثُت عنِك في النكتبِ "

وأنِت تُمّرين على  مّسني طيُف جمالكِ ولّما حصل وأن 

 ،بِ ن الحصعقني اليأُس حتى أيقنُت أنِك األنكبر مِ  ،الرصيفِ 

."نكثيًرا من أن أُحبكِ  وأنني أقلُ   

عبد العظيم فنجان -  



 

 

 

 أروع قصة قصيرة في تاريخ األدب العالمي

 

 

  

لـــ



ت إلى غُ مُ  ا فاسيليفنا ربية أوالدي يوليرفِة منكتبي مُ نذ أيام َدَعو 

 : لت لهاقُ  .لنكي أدفع لها حسابها

 

في الغالِب  أنتِ  .هيا نتحاسب .جلسي يا يوليا فاسيليفناا -

تطلبيها لى درجِة أنِك لن ولنكنِك خجولة إ ،بحاجِة إلى النقودِ 

تفقنا على أن أدفع لِك ثالثين روباًل في لقد اِ  ..حسنًا ..بنفسكِ 

 .الشهرِ 

 ..أربعين= 

لٌ  ..ثالثين ..نكال -  ياتِ ربِ دائًما أدفع للمُ  نُكنتُ  ..نديعِ  هذا ُمسج 

 ..لدينا شهرين لقد عملتِ  ،حسنًا .ثالثين روبالً 

 ..شهرين وخمسة أيام= 

إذن تستحقين ستين  ..ديعن سجلٌ هنكذا مُ  ..شهرين بالضبطِ  -

تُعلِّمي نكوليا في  فأنِت لم .ادأيام آح نها تسعةُ مِ  مُ نخِص  ..روبالً 

 .ثم ثالثة أيام أعياد ..فقط بل نكنِت تتنزهين معهُ  ،أياِم اآلحاد

 

الفستان  وعبثت أصابعها بأهدابِ  ،تضرج وجه يوليا فاسيليفنا

 !لم تنبس بنكلمة   ..ولنكن

 



ونكان  ..المجموع اثنا عشر روبالً  إذن ،ثالثة أعياد مُ نخِص  -

 نكنت ،هناك دروس تلقّاهانكوليا مريًضا أربعة أيام ولم تنكن 

 ،وثالثة أيام نكانت أسنانِك تؤلمكِ  ..درسين لفاريا فقطتُ 

إذن اثنا عشر  ..التدريس بعد الغداء فسمحت لِك زوجتي بعدمِ 

واحد  ..ساوي تسعة عشر نخصمهم والباقي همزائد سبعة يُ 

 مضبوطة؟ ..روبالً وأربعون 

 

 ،اسيليفنا اليسرى وامتألت بالدمعِ احمرت عين يوليا ف

لم تنبس  ..ولنكن ،وسعلت بعصبية  وتمخطت .ارتعش ذقنهاو

 !بنكلمة  

 

 ..نخصم روبلين ..رأس السنة نكسرِت فنجانًا وطبقًا قبيل -

 ولنكن فليسامحِك هللا! ،فهو موروث ،الفنجان أغلى من ذلك

تسلق نكوليا الشجرة  سبِب تقصيركِ وب ،نعم ..علينا العوض

ِك أيًضا سرقت وبسبِب تقصيرُ  ..نخصم عشرة ..ترتهِ ومزق سُ 

 ،ل شيءراعي نكُ ومن واجبِك أن تُ  .ذاءالخادمة من فاريا حِ 

 وفي ..أيًضا خمسة مُ وهنكذا نخِص  .رتبًافأنِت تتقاضين مُ 

 .يناير أخذت مني عشرة روبالت10

 



  :  فهمست يوليا فاسيليفنا

 !ذلم آخُ = 

 !عندي سجلٌ ولنكن ذلك مُ  -

 !لينكن ..طيب= 

 عةالباقي أرب ..سبعة وعشرين مُ وأربعين نخِص  من واحد   -

 .عشر

 

وطفرت حبّات العرق على  ..متألت عيناها االثنتان بالدموعِ اِ 

يا للفتاِة المسنكينة! وقالت بصوت   .ها الطويل الجميلأنفِ 

  : متهدج

لم  ..ثالثة روبالت مِ نكُ مِ رَ من حَ  أخذتُ  ..مرة واحدة أخذتُ = 

 .ذ غيرهاآخُ 

ذلك! نخصم من األربعة عشرة سجل وأنا لم أُ  ،نظريحقًا؟ اُ  -

 ..ها هي نقودِك ياعزيزتي! ثالثة ..الباقي أحد عشر .ثالثة

 !تفضلي ..واحد ..واحد ..ثالثة ..ثالثة

 

فتناولتها ووضعتها في جيبها  ..ومددت لها أحد عشر روبالً 

 : وهمست ..رتعشةمُ  ع  بأصابِ 

 .نكًراشُ = 



واستولى  .وأجيء في الغرفةِ أروح  واقفًا وأخذتُ  ضتُ فَ نتَ فاِ 

 : فسألتها علي  الغضب.

 نكًرا على ماذا؟شُ  -

 ..قودِ على النُ = 

 نِك! فعالمَ مِ  رقتُ ِك! لقد سَ بتُ لَ سَ  ،كِ بتُ هَ ولنكني نَ  ،يا للشيطانِ  -

 !نكًرا؟تقولين شُ 

 .وني شيئًاعطُ خرى لم يُ في أمانكِن أُ = 

ِك نتُ لقَ  ،كِ عَ مَ  وِك شيئًا؟! ليس هذا غريبًا! لقد مزحتُ عطُ لم يُ  -

ُ  ..درًسا قاسيًا لها! ها هي الثمانين روباًل نكُ  ،دكِ قوُ يِك نُ عطِ سأ

في المظروِف جهزتها لِك! هل يمنكن أن تنكوني عاجزة إلى 

ن في منكِ تين؟! هل يُ هذِه الدرجة؟! لماذا ال تحتجين؟ لماذا تسنكُ 

ة لَ غفَ ن أن تنكوني مُ منكِ ال تنكوني حادة األنياب؟ هل يُ هذِه الُدنيا أ

 !!إلى هذِه الدرجة؟

 !منكنها : يُ جهِ على وَ  فقرأتُ  ،ابتسمت في عجز  

 

لدهشتها  ،وسلمتها ،عن هذا الدرس القاسي فحَ سألتها الصَ 

 ..فشنكرتني بخجل  وخرجت .الثمانين روباًل نكلهم ،البالغة

 : ها وفنكرتوتطلعت في أثرِ 

 !.تنكون قويًا في هذه الدنيا ما أسهل أن



 

  

 اِقتراحات نُكتب وروايات



 غبلاير غرسيا مرنكيز -الحب في زمن النكوليرا 

 رضوى عاشور -الطنطورية 

  أليف شافاق -شرف 

 مصطفى خليفة -القوقعة 

 أيمن العتوم -يسمعون حسيسها 

  أليف شافاق -الفتى المتيم والمعلم 

 جوزي ساروموغا -العمى 

 نكافانكا زفران -المسخ 

 نينكوس نكازانتازانكي -زوربا 

 غابلاير غارسيا مارنكاز -مائة عام من العزلة 

 فينكتور هيجو -البؤساء 

 نجيب محفوظ - حديث الصباح والمساء

 البير نكامو -الغريب 

 تولتسوي -آنا نكارانينا 

 وجيه غالي -بيرة في نادي البلياردو 

 نيقوالي غوغول -المعطف 

 موريس بونكاي -التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم 

 السنعوسي -ساق البامبو 

 فينكتور هوجو -أحدب نوتردام 

 ميتشيو نكانكو -فيزياء المستحيل 



 المنفلوطي -ت النظرات والعبرا

  ديل نكارنيجي -نكيف تتعامل مع الناس 

 توني بوزان -قوة الذنكاء النكالمي 

 ياسر ثابت -الرغبة 

 جون شتاينبك -البحث عن اله مجهول 

 علي الوردي -خوارق الالشعور 

 سارة طوبار -التفاحة لم تنكن فاسدة 

 جون غراي -الرجال من المريخ والنساء من الزهرة 

 شرقاويادهم  -نبض 

 فهد العودة -مدينة ال تنام 

 فهد العودة -مامعنى ان تنكون وحيًدا 

 فهد العودة -أخاف عليك 

 فالديمير نابونكوف -لوليتا 

 لمحمد طه -عالقات خطرة 

 ثربانتس -الغجرية 

  جين أوستن -نكبرياء و هوى 

 لنينكوال مينكيافيلي -األمير 

 فرانسواز ساجان -مرحباً أيها الحزن 

 توماس هاردي -الزحام المجنون بعيدا عن 

 تشارلز دينكنز -اآلمال النكبرى 



 ايليوت -أرض الضياع 

 اوريليوس -التأمالت 

 تشارلي شابلن -قصة حياتي 

 قسطنطين جيورجيو -الساعة الخامسة والعشرون 

 غوستاف لوبون -سينكولوجية الجماهير 

 ستيفن هونكينج -تاريخ موجز للزمن 

 الورديعلي  -مهزلة العقل البشري 

  ميالن نكونديرا -الخلود 

 روبرت غرين -نكيف تمسك بزمام القوة 

 نكاي ردفيلد جاميسون -عقل غير هادئ 

 ألبرتو مانغويل -نكل البشر نكاذبون رواية 
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