
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 زواًة

هْة ؿة رَ اِز ؿىل قَ  صاءتج  

 

 

 

اكثحة:يٌ  
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 .هْة ؿة رَ اِز جصاءت ؿىل قَ   :اىصواًة امس

 .هوز إلميان ؾحاش  :ةاملؤىف

 اخلًساء ؾحاش اىشِاة  :ةًىلو  مصاحـة

 مِيا ماليخ :اىلالف ميثطم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

: ُساءالٕ   

 ٕاىل ٔبًُل س يسي و مطسز قويت.

  اىشِاة. اىياتضة ٕاىل ٔبديت اىاكثحة ذًساء ؾحاشٕاىل ثؤبم زويح وقٌيب وذقاثَ 

 .ُشٍ يتًزوابُٔسهيم  ،ٔبحس ل ميٌهون ٕاىل اشلٍنٕاىل اىـني اىيت زؾخين حدا، 

 .من ٌشجـين ذامئا ، ٕاىل كِّ اس خثٌاءٕاىل ٔبضسقايئ تسون 

ة احلَات.  ىل هفيس اىيت حاكتس وثطازغ مصازتإ   وسوذاًو

 من  حيحون ومل ًبٔثوا. يف اهخؼازالاهخؼاز  ن ؿىل مقاؿس ٕاىل من جيٌسون الٓ 

 

  ٌلءنك حبجم اىس  حدِ ب  

 ايسً ردصا و س َ  يل متْ ذُ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
  وزويح ٌيِب  قعـة من قَ ىَل ا

ىشرص همم يف حِاثك ٌس خلصق فقط  سِالً  ُياك ؿىل ثطل اىواهجة اىثاهَة ليت ٔبػنُّ ٔبن  إلُساء س َهون

يف َحويِف فبٔحِاان حَّت  اىلكٌلث ل  مل ٔبخس اىيشء اشلي ًـرب مع ا جيولُ ، ىهن ؾيسما تسٔبث اىهذاتة ٌلٍث ضؽ كَ ت

 صوف.ؿىل شاكة حُ  ىصمب ا ثٌخقي ٔبزواحٌا وثخجسسُ  ،إلوسان  حَّ  ويِف ثُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 قسازُ سُا الأ حْ وَ 

َ  ىل حِر ليا إ ف ت ـطِ ثَ    ـلْ ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

: املقسمة  

 

 

ِلري ف ًبئت يشء  ، ىهن قسس خقميامل َات احل حتسج مـيا وحنن وسري يف مساز  اموزُياك بٔ  ن  ٔبؤمن بٔ 

رضل اىيشء ادلَو  مهيسّ  ،ًسًيابٔ ما اكن تني  هيسم ك   ،ما تيٌُاٍ يف س يني هيسم ك   ،حِاثيا يف حلؼة

 .اهعفئ َ جفبٔتمن تـَس ىهٌ   هٌمتس مٌَ اىيوز مش خـو ضوء ثوَ اشلي اكن مِ 

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

َ  ىن ًخلري سُذلري ويَُ  ميَيا حٌف ك من ؤمن تبٔن  بٔ  ، لٌلت مبصازت اىقِوت اىسوذاءومص   لٌل ون وؿسٍ، ٔبه

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

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 .... ُاثفك ٍصن ، ذازلذازل -

ُ  نِ مَ  -  .و اي جنالء ؟خطِ امل

 .... صاٍث ت مَ تك ؿس   اث طٌتثك مُساء ا سهصثري ّن  إ  ،املهذة زمق -

 .؟ ٔبحِهباُو 

 .امابذلين ه  بٔ ذربهيا بٔ  ي ؿٌهيا وزذّ  -

ا مُساء( ىوبٔ  -  ....مُساء  بٓوسةهـم ، )ضوث زقَِّ ٍصذُّ ٕاّن 

 .... ُال س َست جنالءبٔ  -

 .وذ ؟وحُ س ذازل مَ س َِّ اى ُو 

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

 .اثطٌت يف وقت كري مٌاسة ىقس ،اؾفو  -

 .؟هل  ، فقس ٔبوكين تيقو اىالكمل ؿاذي وىهن مارا حًصسٍن مٌَ -

 .... مساء غزلًَ احامت تبٔن   تٌلَبٔ ن بٔ  فقط زذثمح، مح بٔ  -

 .! ولسال اىوقت مدهصا ؿىل الاحامتغ ُو ًـصف ُشا ظحـا، -

ا جنالء اكهت ثلاز من مُساء هثا تـسم مدالت فٌو ؿاذ سهصثريت ذازل مٌش س يواث ابؾخحاُز ، اكهت حتّسِ

ا حترتم ذازل لثريا، قاظـت رشوذُا مث سبًٔهتا : هتا ىهَّن   ىِا ألمص ىوَّب 



 

 

ٓ  ٔبمصُو ًوخس  -  جنالء كٌقتبٔ ، و اىلكٌلث ثخٌـمث تني شفذهيا مُساء قاًهتال شهصا  لَ تَ ؟ٔبتٌِّ  دصب

 .تـطحَة اىِاثف

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

 .؟ ٔبمص بٓدص ُياك؟ ٔبم  ثطالالهت قٌَّ من بٔ ُو  -

 .؟ ظازئ ٔبو احامتغ را اكن ُياك معوإ ل اي جنالء ٔبجساءل فقط  -

 .! حَّت  ل ثًىس الاحامتغموؿس  س مـكن ثبٔلِّ بٔ حًصس  تفقط اكهيه ل  -

- .... 

 .!اي ظل -

 ثطالالسايم ثسخة  فعوز وسُت ىقس

قِا ذازل تشزاؾََ و ُو مياسهحا، ىهن  جنالء مل حهن مبزاح ؟ )ظو   اي جنالءُهشا  مذوحصت تِ هْ بٔ ملارا  -

   حِِّس يٌضحك(.

 .! اي ذازل حيريينما يشء ُياك ىهن ، اخس   ، َّبريان َّبريبٔ  ،ل ىست مذوحصت -

 .؟  ُو ما -

 .؟ هت ابىحُتبٔ  و تك مُساءثخطو ملارا ٔبان ٕاىل حّسِ ُشٍ ايٌ حؼة مل ٔبس خوؾة  -

 اىرشلةفي ك ماكن ًخطٌون ؿىل ضاحة ف ؾٍززيت يامعٌ  ظحَـة ثـصفنئبهِْت  يه سهصثريت و -

 .اي حدَخيتؾٌل ٍهون انقطا ٔبو يربون املسٍص مبا خس  من خسًس ىًك ٌسبٔىٍو 

 .ىست يف اىـمو هت ابىحُت وىهن اي ذازل الٓن بٔ  -

قاىِا و ُو )ل ثسذًل اىشهوك اىل زٔبسك  ثخطو يب نبٔ  ؾصف ىهن ُشا معٌِا فيشء ؿاذيبٔ  -

ا هكح  .(اوٌك ملساؾحهتاٌسمح ؿىل شـُص



 

 

ذ ل ىُست  - ِّئاذاذٌِا  يف ن  قٌيب ًقول يل بٔ  ىِا زاتخبٔ ىهٌين ل  شهوكجمص  ؿل بٔ ل  ثضمص شُئا سُ

 مصٔبتاان بٔ  من اىـني و اي حدَيب ترصبٔ ِاان اىقٌة ح بٔ  ؟ تسالٌل حزمع بٔ وىُست جمصذ شهوك  ؟ ملارا

 املسٍص. سهصثريت حهوناىيت  ألهواغ ثطل ًساء دطوضااى  حِو ؿلبٔ و 

 و قال مهتهٌِّل : مس خفزت ؿاىَ ة ةحضهذازل  َِِِ ٔبظٌَُِِّ  -

 .ك ؟حدحخُ ا بأ ِشَ ٔبىِ  ؟ ىِشٍ ازلزخةًساء دعرياث اى ُو  -

 : ولزثَ جنالء تشزاؾِا و يه ثضحك 

 .حلكم جبسًةبٔ ان بٔ  ل ثضحهين - 

حسِك من ِت وَ هْ ، بٔ َرعف قٌيبس   حسبٔ ل  ٔبن فقط، ثبٔلسي من يشء واحس ،ًضا اي جنالءبٔ ان بٔ  و -

رتت    .صشَِ ؽ ؿىل ؾَ ٌسهٌَ ًو

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

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

 ابىًس حة يل. يشء كُّ  َت ا، ضسًقا ٔبهْ دذبٔ 

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

 .! وسُتىقس ٍو بٔ  -

 .؟ مارا ُياك -

 مٌش ساؾخني.دذك وفاء بٔ ىزايزثيا اىَوم كمخين  ُطل بٔ ًبئتسوف  -

 ..، فاؾخشزي هلم ؾيّنِ ..احامتغ زلي  ، فهٌل ثـٌمني حِس وىهن ل اس خعَؽ زؤٍهتم -

ٓ سوف   .يت مذبٔدصب

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



 

 

 ىخوقِؽ رشالة تًٌَا. من ٔبخو ىقايئ ٕاجنٌرتامن  اىوفس قاذمف ،حدَخيتاي  اخس   ِمٌ َ مُ ه  إ ل  -

 اي حدَيب. ل حتحين ٔبن ٔبم كٔلهك ثـصف  مـي ن حهون ُيابٔ ًس ز بٔ  ىهيّنِ ، ُاااابٔ  -

 .ل ثقويل ُشا اي جنالء -

 .... اي ذازل قِقةاحل ا ّن  إ  -

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

 .سااىخبٔقل مـَ ٔبتس خعَؽ ٔبضحح ًخـحين لثريا ل بٔ 

 ىِشا اىسخة اي حدَخيت ومسي هلم ، و سل فقط ٔلهين الاجن اىوحِ -

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

ي ملارا حيححًين ا لثريا ومقصتة مٌ   شـص حبهبابٔ  و جتٌة يل اىِسااي ذامئا يه فقط معيت وفاء ؟اي ٔبّمِ

 ٌشـص مبا ٔبقول ضل. ٔبضحح  اتًٌاحَّت  اي ذازل ؟ ُو زٔبًت  ،فرتت وحزوزوان ك  

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

قرسا زمبا و حزوحذك بٔ مَّنم  مقت َّبعفك و اىسخة ينه  بٔ  ونًـخقسزت ٌل شُئا  ذرٍببٔ ن بٔ ل ٔبًزس  -

 .مواضل ؟بٔ ٔلخو ايج مٌك اكن  سوًفهصوهين ٔبن  سخة 

 و ٔبشاز ىِا و ُو ًقول :جنالء  وقول ُشا اثهَة كِ ايإ  -

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

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

 .نالٓ  رُةبٔ  و ؿىل جعو سبٔزثسي مالثيس احامتغ همم وزلي   لثريا ؿىل اىـموان ثبٔدصث بٔ  -

 ، مث  اس خسزك قائال :مسحة و رُة ،ظحؽ ؿىل حدََّنا اكىـاذت قدٍك حٌوهة

 .خاُزا اظـامظٌيب ، بٔ عحخامل يف جنالء ل ثخـيب هفسك  -



 

 

ُو  ىهِة و َ ٔبً ةفِل ًوخس اشلي  ازحٔبك اخلحسن جهثري من ، بٔ قوم إبؿساذٍ ابىحُتبٔ ل سوف  -

 ٔبو حهتمين ىِشا ٔبضحح ًُزال و حنَال ٔبظـم اجَّنا ٔبالك حصَ ا ين له  ن ثقوم إبُاهيت وثقول بٔ ك بٔ ٔلمِّ حًصس 

حخ و   ٔبشلال املزنل.تبٔهين ل ٔبفقَ يف اىع 

ا حة خس  ظَِّ  ُشٍ دذكبٔ  ، ؿىل فهصتثساؿة س خبئت قدٌِمفِيي  مبساؿسيت خقوم وفاءل ثًىس ٔبًضا س  

 .يللرث من شقِقة بٔ ا ّن  بٔ ٔبشـص  وحتحين

ا.اي حدَخيت حكِ حتُ  ي ٔبًضأبمِّ  و - ا ل ثـصف مَف ثـرّبِ ؾن مشاؾُص  ، ىهَّن 

 ، اهدهبيي ىيَفسِك.ساءً هٌخقي مَ ىل اىـمو إ  ُةٔبرن سوف الٓ 

 ؾٍززي. اهددَ ىيفسك ًضابٔ هت بٔ  -

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٌل صت  و ىُو سوهجا بٔ  و مَبٔ  ةحهسة قٌِا ٌ  ىـ ؟  مارا سوف ثعحخ اىَوميف زاحت جنالء ثفهص 

خقدٌوّنا اكّنحيحو ًشوة اجلٌَس تَُّنم و  )ُهشا اكهت  ليهتم فقط وىُس اىوحِس م حلفِسمهو بٔ  متية هلا ًو

 متيّنِ هفسِا ذامئا(.

هيا مسحت ًس ،اىحُت حصش ذق   املقاذٍص، ش َاء ووتُامن اكهت جنالء ثـسُّ الٔ  زياءيف ُشٍ الٔ 

 .ثفذحَ ىل اىحاة ىًكوثوهجت إ 

 فذحت اىحاة مصحدا حدَخيت هوزثٌُا يف اىعحخ ىًك جساؿس جنالء ابمصاثت بٔ اكهت ُشٍ وفاء قس 

 .! ؾٍززيت وفاء -

ا فقس اكهخا ٔبلرث من ضسًقذني تو ٔبلرث من ٔبدذني  ظحـت ؿىل وحٌخهيا قدٌخني و ؿاهقهتا ؾياقا حاز 

 ؟. الاحلُال جنالء مَف  -

 .؟ تِ ٔبهْ  ان َّبري وبٔ  -

 .اذلس عل َّبري، انبٔ  -

 .اىحُت تُذك ؿىل ٔبحّصٍ من ادلص، ليت ابهخؼازكِ ذذًل بٔ ثفضًل 

 .اي قٌيب ُشا ؾصفبٔ  -

َ  ٔبضحح اىـمو ،اتكِ ظٌيت قََ ٔبان فقس بٔ  تُشٍ املص  ىهن  -   لثريا. بٔذشِك ميّنِ ً

ٔبؾخشز مٌك اي جنالء و ىهن  ضلط اىـمو شسًس ىهن ٔبؿسك ٔبه ين سبٔؾوضك يف ألس حوغ  ٔبان -

 ؟. ٍن سايماملقدو، بٔ 

  .َ انمئه  إ  -

 ؟. املسزسة ىلإ مل ًشُة بٔ  -



 

 

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

 هبشٍ احلاٌك.

 ، ظل ٌشفَِ و ًـافَِ.حدَيب ، ايوفبٔ  -

، بٔ  و ًومنيسوف ًخـاىف ذالل ًوم بٔ ل ثقٌقي  -  ضححت مٌاؾخَ قٌٍَك ميصط ك فرتتؿىل ٔبلرث حّسٍ

َ حيحك لثريا ه  ٔبثـٌمني إ  ،ظحَـي ٔبمصتزنٌك جصذ  ةتاضو الٕ  ًـاين من ُشا ُشا اىش خاء ابزذ اىكُّ ٔبًضا 

 ملارا مل ثبئت ؟. ؟ٍن معيتبٔ  ٌسبٔىينوذامئا ومذـٌَّ فِك 

 .! ةمع   ؾيسما ٔبضححتمك مجَو  -

 قائٍك :حسست ابملسؤوىَة مثطل ومثو ذازل حضهت بٔ   يف ذاذًل اىهثريكري  فقس حدَ و ٔبان بٔ 

 ؟.هبشا اىـمص اىطلري ة ضححت مع  بٔ  يّنِ مك مجَو بٔ  لرببٔ  حـٌمتوين -

ا. ٔله ك حٌوهةًضا ا بٔ ٔبم   و زتوخةً زاك مُ  ٔبن بٔ متّن  اي حدَخيت بٔ  -  خس 

ٍك ثشمصث بٔ )ة ًضا وىُس فقط مع  ا ىسايم بٔ م  ٍهفي ٔبن ٔبمون بٔ  -   فقس ٌل وسُذا اىعحخّن  وىُو

 (.بٓدص موضوغٕاىل موضوغ من ذشٌُل احلسًر بٔ 

 ىًك هٌحَّ اىوقت. جية ٔبن ورسغ اي وفاء، -

ا ٔبدوايت فِن  يف  ل ثقٌقي فبئم جسدِقغ مذبٔدصت َ  ىناىـمو نـاذهتا ٔبم  تـس  لإ  اًبٔثو وىن الٓن  واطٌِ ً

  ساؿاث

-  ٓ ك وشقِقذك ل ملارا ٔبمُّ  ؟ ًوخس تًٌَامارا  ضِل اي وفاءبٔ سبأ ًزس ٔبن بٔ ، حصَح وسُت مو رضل،ب

 .؟ ًينحيح 

ذ سوء ثفامه.وضوغامللسىت ثفهٍصن يف  - َ  ًوخس سخة، ميهن جمص   ، ل ٔبػنُّ ٔبه



 

 

مارا اقرتفت  يف ذاذًل جساءلذامئا بٔ  همٌل اكن، اىسخة مـصفة اًزس ،ابس متصازو فهص فَِ ظحـا، بٔ  -

 .؟ ًساي من دعبٔ 

 اىسخة ىُس لٌل ثؼيني و ل ؿالقة ضل فَِ. اي جنالء -

 ىهيّنِ ٔبًزس مـصفذَ. -

ا ٔبهَ وخسوىهٌ   ذاىيت تيةذازل لحزوجي ي اكهت حًصس ٔبمِّ املوضوغ ٔبن   - ِت هْ ٔبه ك بٔ و حة  حِاثَ  َ اذرُب

وبٔ يه فذات  ل تياث تياث ذاىخَ و اىزواح ل من مٌش وشبٔثَ مل ٌشبٔ  زةقاسواح الٔ  ضس  اكن  حالمَ ُو

 .... وىهن ألمص لٔبو  طـوتة ابىلة يف ت يمبٔ  وافقت، خَمع  

 ٔبذرًبين .... ىهن مارا اي وفاء ؟و  -

- .... 

ين ىِشٍ ازلزخة اشلي جيـو ٔبم ك خةًزس سٌلغ اىس  بٔ  جفبٔت، يتملارا سه   ،هكًلوفاء ٔبزحوك بٔ  -  حهُص

ش ازثحاظي َّبازل و ٔبان ٌم ىس يواث و ًوم  فاكز اىيت ثقذٌين ك  مجَؽ اىدساؤلث والٔ ٔبسقط ن ٔبًزس بٔ 

قاين ريت احل وضوغ وابملفهص بٔ  جة ًعّوِ  .اىش خاث حس   ذاذًلجتخاخ ؿازمة  وفوىضو اىخـ 

ىهست وفاء زٔبسِا و ؿالماث احلزن و احلرست ابذً ة ؿىل مالحمِا خٌَ ا حاوىت اىالكم، مغلمت 

 تحضؽ كٌلث مث  ما ىحثت ٔبن هعقت و قاىت :

ة ،املَت يف حصؾصؾت ٔلهكِ  - ت واخكِ ؿىل سَ  ؿازضت ؟ ُطلبٔ مه  من اوىُس مـصوف جمِوٌك اىًِو  ثشس 

قِين ثسخة ُشا املوضوغ ،ُضـقْت  ؾيسما وضٌِا اخلرب ،ِت وذازلهْ بٔ  ثخقدطل جس خعؽ ٔبن مل  فقس ضّسِ

 .اش لثرياي  اى الكم  ىشي ختمِّ بٔ اكهت  فقس يا ؿائٍك مـصوفةه  بٔ دطوضا ًوما، 

مؽ، بٔ  حزهت جنالء و وضؽ ًساٍ  اخشط ن  حاكذ ختيقِا وكٔ  ذاذٌِاة ت تلط  حس  اقصوزقت مقٌخاُا ابزل 

 .ييقِاؿىل ؾيقِا وابث 

 لخفِا حبيَ ة قائٍك :زت دت وفاء ؿىل 



 

 

 .اي حدَخيتل حتزين  -

 ًقميون كريمه ثسخة ٔبموز نِشٍ. ضححوابٔ  واىياش؟  حزنمَف يل ٔبن ل بٔ  -

حاوىت خاُست ؿسم ٕاددازك، ىهٌ ك ٔبرصزث لثريا و ٔبحلحت ؿًل  فل  مـصفة اىسخة ازذِث  تِ هْ بٔ  -

جنالء، حة قٌحك اي ل ثـصف ظَِّ  ،سايه ل ثـصفِك حِِّ  ي ضل،مِّ بٔ مٍص  ٔبشبٔ ٔبن ٔبمرسك فبٔذربثك سخة

فإلوسان ًٌني مؽ اىوقت  اِا وقذؾع بٔ  ابٔلذري، سوف حتحك وثقذيؽ تك ا ٕارا ؾصفذك ؾن قصةىهَّن  

 مث  اسرتسٌت قائٍك : سهذت جنالء

ٕارا ليت لربث و حصؾصؾت يف ما رهيب  ،يمؾصف من مه ٔبيب و بٔ ل بٔ ليت  ٔبان ؟ ٕار ما رهيبىهن  -

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

ا جتاٌُت املوضوغ، فبٔمٌّ مثٌِا زمت فصلت محسهتا زلاز ألًخام ل  ؾيس سٌلؾِا ٔبوىل رصذايت، ٔبم ٔبّن 

َ وازلً فقط ٔلن   ابٕلؿسام وسان جصيءُو جيوس احلنك ؿىل إ  ميهن ٔبن حهون قس فه صث تبٔمص نِشا،

زا اىخزًل ؾيَ ؟  ؟ ثيشء ل ؿالقة هل فَِ وسانالٕ ملارا ًقاش  قص 

 .؟ ملارا ؟تبٔذالقَ  ل ًقاش و 

تسٔبث ابىحاكء  ؿىل وحٌخهيا املهذزنثني ثيحسزموغ ازل و ِاجسبٔى واحسا اب او اكهت جسبٔل وفاء وحًصس ح 

 اشلي ىعاملا اكهت ثساًزَ ىًك ل اجلصخ رضل ،تسٔب ابىزًنف ،ذاذٌِامن خسًس  يذمِ ب   اؤكن حصهح

َ  اهسمو مٌش سمن من ُول ما مسـخَذِ فُ ثخشمص املايض ىهن رسؿان ما   .ح اجلصخ اشلي ػي ت ٔبه

ا  ومسحت ؿىل زٔبسِا ٕاىل حضَّنا هتا وفاءض   و قاىت ابحلقِقة  ٔبذربهتاحبيّوٍ فقس شـصث ابشلهة ٔلّن 

 ىِا تبىٔس و ىوؿة :

ُ وهقف ابىقصة مٌْ ـِك وحنحك خسا ذازل مَ  ؤبان  اي جنالء ٍهفي ٔبيّنِ  -  ٔبًضا وزلًك ساهسكِ ِك ذامئا وو

مل  و نكٔلخِو حدِّ  ى ادلَؽوؿىل ذازل اشلي حتس   ُشٍ حيسسك ؿىل ؿُش خك اىكُّ ، اظفو مجَو خس  

زوحك ادلٍَك فسِك و ك ىيَ حد، بٔ ذالقكِ حدك لأ ، ٍهفِك ذازل اشلي بٔ تبٔضطلًحايل ل حبس حك ول 



 

 

تاكئِك ورَ  ميخٌهِاحس اىيت ل بٔ  اكهت جنالء  ،حس ًيهص ُشاخسا ول بٔ  ِت فذات رمَةهْ بٔ  و فعيخك احلاذ 

 ثيطت ىِا يف ُسوء.

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

ِا يل.و   مُص

 .ًُلىَطو بٔ قٌَو من اىوقت اى  ٕال  مل ًددقى  معٌياىوكو  ذؾَيا وضوغ واملاويس  -

 .؟ثـصفني اي وفاء بٔ  -

 ؟ اي حيب ُياك مارا -

 .ذهُيت هت وذازل كُّ بٔ  ،دت يلتوحوذك، ٔلهِك ٔبلرث من بٔ  ان حمؼوػةبٔ  -

 تطوث زقَِّ : وفاء وقاىت تدسمتا

 ....تسا ول حتزين بٔ سـَست ٔلخٌيا فقط  فهوينسـاذثيا  يه سخة تِ هْ بٔ  -

ُ فقط ًـََّ سري سـاذثك  ،ل ًقسم ول ًبٔدصفِو تسا الكم اىياش ل ًفِس بٔ  ٔلن    اىطحَح ِاابجتا

هسِّ   ... ِت وذازل وسايم اويس ك يشءهْ ز فصحذك بٔ ٍو

 ؟ ٔبم اىحامِا ؟  زسْ جصٔبًك ُو هقوم تعحخ ذخاح مؽ بأ  حَّ اي وفاء ـكِ مَ  -

ٓ ظحق ٔبم مصقا ابيٌ حم ٔبم؟ ٔبم وزق ؾية   ؟. دصا ب

 .ـٌمنيْ لٌل ثَ  خاح املشوي لثرياازلحة فبأن بٔ  ،اي سالم ىيـس  ذخاخا مؽ ألزس -

  .قدو قسوهمم اىعحخ ثرسؿة وىَّنيي ًسا تَس س يدساؿس -

 .؟ٕاىل اىـشاء ُو س َبئت ذازل  -

 ء.ىـشا، ىهن زت ٌل ًبئت تـس ازلًَ احامتغ همم فِو ل -

******** 



 

 

 : ذذو مهذحَ وانذى سهصثريثَ مُساء زياء وضو ذازل املهذةيف ُشٍ الٔ 

 اذت.قِوت اىس  اى ي يل مواب من ؿسِّ بٔ  -

-  ٓ  .؟ٔبس خار ذازل دصٔبوك ُو زلًك ظٌة ب

 .؟ ِك اي مُساءمٌْ يشء  ٌُة ظَ  إبماكينُو  -

 اي ٔبس خار ذازل. ثفضو ظحـا، -

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

ٔبًزس ٔبن مون يف اىحُت ؾيسما بٔ اىـمو ٔلهين  ٔبي  اثطالث َّبطوض ًزسؾيسما ًًهتيي ذوام معًل ل بٔ 

 ٔبزاتخ فقط.

 حبيَّ و ثوحص شسًسٍن : ث ؿٌََوزذ   و سم ت شفذهيا سهذت مُساء

 .؟ٔبمس  ُو س حخت ضل مشلكة يف اثطايل -

 ؿىل ُشا اىالكم.ِك قط ٔبزذث ٔبن ب ظٌـفل مل حيطو يشء  -

ت مُساء  هؼصث ٕاىََ مهسوزت اخلاظص،َّبازل لثريا ِيي اكهت مـجحة ف  ابٕلحصاح ذاذٌِا ٔبحس 

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

 مث  ٔبّنت الكهما قائٍك :

اكهت حتفغ )، سبٔؿسُّ ضل اىقِوت لٌل جرشهبا ابىـاذت و بٓثَك هبا يف قضون ذقائَّ س َسي ك ايمصُ بأ  -

 اىـمو يٌَوم. و ٔبوافِك تربانمج( يص ذازل ءك يش

 ....مُساء  -

ا ـاذت ثلمُص  : اىخفذت و اىس 

 مارا ُياك اي ٔبس خار ذازل ؟ -



 

 

 .ىخفِمك شهصا -

 .اىـفو -

 ًًذؼصين يف قاؿة الاحامتؿاثن اىوفس اثطال لٔ  يِّ ل حصتعَين تبٔ  ،نسوف ٔبذذو الاحامتغ الٓ  -

ن من  ء زلي   ك يشخًّلِ وبٔ  ٔبفصاذ تني حماس حني و مسققني  6)اكن اىوفس قاذما من ٕاجنٌرتا و ًخهو 

وهميسسني و مرشفني ؿىل املرشوغ ًٍصسون ٕاوشاء رشالة مؽ تسل ؾصيب و قس وقؽ الادذَاز ؿىل 

 ًست(.سِ رشلة ذازل و املرشوغ س َسزُّ ٔبموالا لثريت ؿٌََ لٌل س َهس حَ ذربت خَ 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 و الأظحاِق اىصئُس َ ة. واملقدالث واىفوالَمن املبٔمولث  ما شل  و ظاة جكِّ 

مه .... ُو ذازل قس وضٌوااكن بٔ  ،اجلصش ذق  و جفبٔت   ىخّوِ

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

لرب  حزوهجا اقرتف بٔ ذازل حِامن ؤكن   ِمٔبمِّ َّنا ٔبًضا مثو ، ٍهُصوفاء ؿسا جنالء نبل حيحن  من  مجَـِ

ًـصف  متطل قٌحا مجَال مساملا ذافئا حية ادلَؽ ول جنالء اكهت ،ثرسوزصحدت هبم فذذٌوا  ،رهة

 ؟. حسٔبي  بٔ ٍص هْ مَف ٍَ 

 تٌحاقة :الم اىس   ىقوابٔ 

 .مساء اىوزذ -

ِمجنالء مصحدة هبم ابتدسامة ؾًصضة من اىقٌة ىهن  ث ؿٌهيم زذ   ؿاثسة ؤكّنم قاذمني  اكهت وحُو

 .ملبمٔت و ىُس مزنل اجَّنم

اح ىنكاحدَحايت مَف ح ،اىحُت تقسومنك رشق بٔ  - ة و ثـامٌِم ؟ )اكهت جنالء ثخسط هلم لفوف اىص 

 عف مفا ؾِسث كري رضل(.مبيهتيى ألذة و ايٌُّ 

 .حنن َّبري ضل، شهصا -

اٌك،ثفضٌوا اذذٌوا   .يف اخلازح ؟ الٔك فاجلوُّ حازٌّ قدو ؾطريا ابزذا ُو جرشتون  ٕاىل اىط 

 مبخٌَُّّ(. )قٌنك ل ذاؾي شلضل، سوف هًذؼص الٔ  -

 قائٍك : ِوٍ جنالء ؿىل مَ  ثْت ، بأ وتلظٍص ، محقس ثـايل، ًهيا تيؼصتن ًيؼصن إ خٌس

ـوذ ٕاىل اىحُت  سوف همم زلًَ احامتغفِو ذازل ىن ًبئت  ن  لٔ  ابلٔكيا اىحسء هٌ مي  - حياول ٔبن ٍَّنََ ًو

 ثرسؿة َمساًء.

 



 

 

 هؼصن ٕاًهيا هؼصت اسذزاء و هعقت ألم قائٍك :

 .تسابٔ  هييبٔ فِو ل  اتيكو ٕازاحذنك ٔبهت  خوٌك من بٔ ل  اك ًـمومَس ل ًبئت فِو بٔ  -

 حبزن : ءزذ ث جنال

زا  انو ىهن اي ذاىيت ما َرهيْب بٔ  - هل ىَوم بٓدص ىهٌَ  زفظ مرّبِ ؟ ىقس ظٌحت مٌَ ٔبن ًٌلََ ٔبو ًؤّخِ

 يف مجَؽ ألحِان شلضل ،زلًَ احامتغ همم زفضَ ٔبن  ُشا الاحامتغ همم ٔلن  اىوفس قاذم من ٕاجنٌرتا

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

َِ ًفهص فقط فِكحَ  ،وجسحًصَ وقٌحَ ىًك ثبٔذشي ؾقهل تِ ـٌل ٔبؿل مارا فَ  - ، مل ًـس ٌسبٔل حَّت  ـٌخ

 )قاىت الكهما و احليَّ واحض تـًَهيا(. كِ ن ًخـصف ؿٌَْ ؾن ؿائٌخَ ُو مل ٍهن ًخرص ف ُهشا قدو بٔ 

ا قوم هباىحُت بٔ   ٔبشلالوختفِف ضلعَ حَّت   حاول مساؿسثَبٔ  ٔبان ؟ ابىـهس مارا فـٌت ؟ ملارا -

 .مثو ؿائٌيت ؤبلرث اىسخة فبأن ٔبؾخربمكن ثـصيف ٔبلرث، ملارا ثؼٌمًَين قدو بٔ  شلهل، حَّت  ل بٔ وحسي

  اتدسمت اتدسامة سادصت ثمنُّ ؾن اىهٍص و اسرتسٌت قائٍك : وذٌِا امتمتت ذ

 .؟ يامبقازىهتا مـ ثقومني  و ؟ابٔلضو هِت ؿائٍكو ُو متٌهني بٔ  -

ا، حتج   امس   اكن الكهما ،ومٌَئا ابحلقس اخس  الكهما اكن خازحا   صث ؾَين جنالءثقشف تَ من زلُص

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

ؿىل قاذزت مل حهن و  حبقِا ت قٌِيتاىسٌلغ املًزس من اىالكم اجلازخ و اىخٌمَحاث و مل ثخحم   فِيي

 اىصّذِ فِيي حترتم ذاًهتا لثريا.

ثحًك  ـت فَِضِ اشلي وُ  ـةاملوقف اىط   ت ٕاىل قصفهتا و يه ثحًك حبصقة و ٔبمل شسًسٍن، ثحًكثوهج  

 و ثقول :

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

 



 

 

 هبٌؽ : سبٔىِاف  ٔبضاجهتاخلصة من هوتة اىحاكء اىيت اس   حَّت اجَّنا

 ؟. ؟ ٔبحِحُين يمِّ مارا تك اي بٔ   -

مل حهن حًصسٍ ٔبن ٍصى  ، ابٔلىـاةشلهلىًك ج  ٔبذشثَ ٕاىل قصفة هومَ و إبدصاخَ من اىلصفةوفاء قامت 

ة، مهسوزت، ؿاحزت، مسدسٌمة، ثحًك و ثًذحة َم  بٔ   حاوىت وفاء هبشٍ احلاٌك مَّنازت، ضـَفة، ُش 

ني تٍك  فاوسححت حلني ىلصفة اجن ٔبدهيا حملاذزة جنالء ى اىوىوح ا حصذ ذث لثريا و ذافت ٔبن حًزس اىّعِ هَّن 

ا ُسٔبث متاما، و ثوهجت ٕاىل اىطاىون   و سبًٔهتا و يه مٌهرست : دواهتابٔ  هما وو بٔ حنٔبن ثخبٔلس ٔبّن 

 .؟ملارا  ؟ يمِّ اي بٔ  ملارا ثفـٌني ُهشا -

َ ا حصؾصؾت يف ما رهة جنالء ٔبّن   ُ  اقؽِ وَ اىث ؿىل ُشا خرِب تو ب   ، يه مل خترت ُشاَتْ امل ط ِص شا فُ هُ ،صْ امل

ألمص، ىو حتحني ٔبيخ ؤكهَ ًيقطِا ُشا  من خسًس ٌل زٔبٍهتا فذحيت حصاهحاك   ،مل حهن خمريت يه ؿٌهيا

 ....ثرصفت ُهشا ا ليِت ذازل م

ِا تيؼصت ًخعاٍص مَّنا اىرش    ز و قاىت مٌفـٍك :زمقهتا ٔبمُّ

ا بٔ  ؟ ِت معَاء اي وفاءهْ ٔببٔ  -  .؟ ذازلدِِك كَٔ  ًضاصثِك بٔ َس م ٔبّن 

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

يه مل  هؼص اجملمتؽ ، يف امصٔبت حـٌِامن  وُ اىَِحة عاُا حَّت  اىيت يه ؿٌهيا الٓن، ٔبؾ واىقميةاىهٌَة 

 ذث حَّنيي مجٌهتا حَّت  مسـوا وقؽحَّت  يف ألحالم ما اك ،ِا زفاَُةحهن حتل هبشٍ اىـُشة اىيت كُّ 

 ٔبقسام و ضوث اىحاة ًفذح ذُ  ادلَؽ ....

ّنيى احامتؿَ ابمصا ، فـهس ما قاىخَ جنالء قس بٔ َ سوف ًـوذ مدهصاه  ٔبحس بٔ ل ًخرَو ف ذازل جفبٔت ٔبىت

متؾيس ذدوهل  ؿىل هفس املائست اىكُّ ن ًخجمؽ بٔ  ةوزحؽ تًِ    ؿىل مجَؽ املخواخسٍن احلريتو  دمي اىط 

ًخفق س ن  بٔ اىيت مجسث ماكّنا اكهت ختىش هلم ٔبمَو  و بٔ  فل ًخوق ؽ ٔبحسمه جمَئَ ىسهوثلروا اب و

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



 

 

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

َ قائٍك :  زحدت تَ ٔبمُّ

 .يشء اي اتين فقط اش خقت ضلًوخس ٔبيُّ  ل ٔبُال و سِال فِك اي ذازل،  -

ي، اش خقت ىنك لثريا شلا ًضاو ٔبان بٔ  -  يه ٍنابملياس حة بٔ  حَّت  بيٓت ىصؤًخنك،مصا ابٔبّنَت معًل  اي ٔبّمِ

ا مـنك ؟ جنالء  .مل ٔبُز

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

 فطاخ هبا :

 .؟ مارا حطو ؟ مارا تِك اي جنالء -

و يه ثطل  املقذضحة )قاىت كٌلهتا زنىت ذموؾيثشمصث موقفا من املايض فىقس اي حدَيب ل يشء  -

 جتفِّف ذموؾِا(.

ق  زفؽ وهجِا تَسًَ  ا ثقول :ملكري مطّسِ

  .؟ اي حدَخيتضلاز ألموز و ما حيطو  خنئب ؿىل تـضيا امَّت لي  مٌش  -

ِا و انذثَ ٕاىل اىلصفة اجملاوزت ىََ تَسُا خاءث وفاء ذٌفَ و ٔبشازث إ  و ٔبومبٔث جصٔبسِا ٕاىل هجة ٔبّمِ

ِّئا شلا ثحـِا. َ قس فـٌت 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 ؿاىَ ا و ُو مذفاحئ مم ا حسج( ىهٌت قعـت احامتؾي و حئت زانضا

 : همصول اجلٌوش

 .؟ ىِا حهٌَيَُشا احلقس ازلفني اشلي  ما رسُّ  ؟ تيجالء ي فـو ّكِ ُشامِّ مَف ضِل اي بٔ  -



 

 

َّت اىوسائو و اىعصق، ٔ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 اىخفاُاث و اىرتُّ

وين هُ ن حَ من املفرتط بٔ  ؟ و ثخصلرٍن تخـشٍهبا و حصهحا ك ٌل س يحت ضل اىفصضة ؟اىقٌة قايس 

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

ٔبث و قاىت هل :سهذت  ،ُشا هيمك كُّ   مث  جتص 

قين، جفمَؽ من هـصفِم ًخحسزون ؾَّنا، مل ًحقى ٔبحس سواء من  - ىُست من مس خواان اي اتين، ضّسِ

وء. م ًخلك مون ؾَّنا ابىسُّ  اىقًصة ٔبو اىحـَس فلكُِّ

فقط  حدحهتا ىهوّنا جنالءبٔ  ٔبان ، تـس ك ثطل اىس يواث ٔبمل جس خوؾيب ُشا ؟حسزٔبي ٔبّيِ بٔ  هيمين ل -

 ٓ ، اىعَحة ،اىضـَفة ،زٔبًت فهيا ثطل اىحًت احليوهة اتية من يه ؟ ًـيين قطُّمل  دصل ىيشء ب

ٔبًزس ل و حسول ىًصس شُئا من بٔ وحتحين  هتمين من ٔبحهباهيمين اىياش  ل املدساحمة، اىوذوذت، اخلٌوقة

ز هفس اىيشءسايزت  تـس كِّ ، ن ًخسذو تًٌَألحس بٔ   هفس َة جنالء لثريا حتسُّ ثخـة و ثخبٔس م  ًخهص 

و اىوحست و ثيـزل ٔبلرث فبٔلرث، ٔبضحح ُشا اىوضؽ ًؤثص حَّت  ؿىل  وضوغاملمن ُشا ذامئا ابىيقص 

ة ثٌحَة اًخِك كَ  اكهت راو ل ثـصف مَف حصاضَك ؟ و ثـمو خاُست ٕلسـاذك، إ  حِاثيا اخلاض 

ٓ ثو زحومك ل ثبٔ بٔ هحا احزجعهيا وثفذحي حص ذؾوهتا ىًك   .... يمِّ اي بٔ  ابس متصاز ؤًخكِ يت ىصُ ا و ٔبان سب

 ؟ ٔبُشا ُو جص اىوازلٍن ٔلخو سوحذك حًصس ٔبن ثعصذين، ، ملارا ؟ىل تُذكو حًصسين ٔبن ل بيٓت إ  -

فَّ ؿىل تـس ًوم، بٔ ك ثلصق ًوما ه  ٔبفَّ إ  ،اكرُي ثـس ثفهص يف يشء ؟ و مل سصثك ُشٍ اىفذاتُو 

 .كم  ثعصذ بٔ  ؾصفهتا و ُا ٔبهتٌقس ثلريث لثريا مٌش ف ،هفسك

ي، ىهن ٕارا اكن احلوُّ يف ختفِف ُشا ظصذكٔبان ل بٔ  - َ اتخـاذمك ؾن تـظ فٌَهن ُشا. اىخوحص اي ٔبّمِ  كِّ

- .... 

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

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



 

 

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

 ٔبدصى. واملشاك من هجة

اجَّنا فِو  اِا ُهشمِّ بٔ ثزنجع فعحؽ  ٔبل   و ٔبوضهتا لثريا ٌت جنالءؾهتم وفاء وقد  وذ   ًوهما ادلَؽكاذز 

 .... يه حتحَ لثريا واىوحِس و واملسي  

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 ىهن ل ثـصف مَف ثـرّبِ  ،ةقٌهبا ظَِّ  ن  وحتخاح ٕاىل اىوقت اىاكيف و بٔ  حتهبا ىهن مل ثخقدٌِا تـس

  حَّت  هل ؟.حهبا 

ذُاسعواهة اىيت ُش الٔ  جنالء ىقس حفؼت   مسامـِا و ابذزثَ مدسائٍك :ؿىل  ىعاملا زذ 

 ...ذازل  -

 ....جنالء ُا  -

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

 ثفضًل حدَخيت و ٔبؿسك ٔبه ين ىن ٔبقضة. -

 .ك يلمِّ اىَوم ٔبذربثين وفاء سخة مصٍْ بٔ  -

 قال مس خلصاب :

 ما ُو ؟ -

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

ج جهثري من ُشا املوضوغ وثخحج   ليت ختفي ؾين ُشا اىالكم ؟ مل ختربين ملااىفذَاث من ٔبقازتك، 

 حهرسين.ىًك ل احلجج 

 نِشا.وضوغ اتفَ مب ضسقِين ٔبه ين مل ٔبمن ٔبًزس ٕاسؿاخكِ  -



 

 

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

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

  .لرب يف حِاثياَ وزلًيا مشاكو بٔ لرب من ُشا كِّ بٔ  ٔلهيأبزمَِ وزايئ  الكم اىياشهيمين 

ذون ٔبن ًقطس فقس ثـاىت ألضواث  مَو بٔ  ٔبتََسًر حل مؽٌسرتق اىس  واقفا ؾيس اىحاة  سايم اكن

فِو مل ًخـس  اىست  س يواث مل يّزِن يف  ،مم ا قاىوا ىطلص س يَِّ ىهٌَ  مل ٌس خوؾة شُئا اىَوم لثريا

ياك، مرتامِ ة ُيايت اكهت زٔبسَ سوى تـظ اىلكٌلث اى ة ُو ، ًخامحصت ت يف ذاز الٔ  ،جمِوٌك اىًِو

َاىقطص اىيت اكهت حصوهيا  قصازؿىل  وقس اكهت مطعٌحاث ضـحة ًدميةختىل  ؾَّنا ٔبٌُِا،   .هل ٔبمُّ

لفو من شس  ....من اىحاكء ثـحَ  تمسح ىِا ذموؾِا وحضَّنا وانمت جنالء نعفو اشلي ًحًك ًو

ؾَياُا ًرتحٌلن ك  اّنا ثفقس شُئا ماك من ٍصى ؾَوّنا حيس  اكهت اكٔلظفال رمَة خسا وىهن

 ....يشء 

وًٍك  وذاءٍَك اىس  ثطل ايٌ  هقضت ا و  .اىطحاخ حو  ٔبذريا و اىع 

******** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هتا يف احلَات وهكَة  اسدِقؼت جنالء مدهصت نـاذهتا ىخـس اىفعوز لجَّنا وخلازل ثسُش ين لثريا فوضٍو

ظاقهتا و مقاومهتا ىّكِ ما حيسج، جتاٌُت ثسُش ين لثريا  املشاؾص اىيت متٌهِا واحليَة اىيت ذاذٌِا

 حسج ابٔلمس و ٔكن  شُئا مل ٍهن. ما

  و ُو ًدثاءة قائال تطوث هـس : اسدِقغ ذازل

 ٔبحىل و ٔبمجو وزذت يف حِايت.ضحاخ اخلري اي  -

 ٔلومس حدَة. ضحاخ احلة -

 ؟. مَف حاضِل اىَوم  -

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

 قال ذازل مذشلِّصا :

ىقس ٔبمتمت ابٔلمس مجَؽ ألوزاق، اؾخرًبين يف ؾعٍك، معو همم ٔبيُّ احامتغ ول  اىَوم ىُس زلي   -

 ىيخزن ٍ و هشُة ٕاىل مسًية املاليه. و سايم تِ هْ اىَوم ىهٌل فقط، سوف ٔبدصح ٔبان و بٔ 

ان ، ٔبثـل ؟ بٔ وارُة ىًك حزاول معطلىهن ل جشلو ابضل  ك ثقٌَّ ؿًل  ه  ان َّبري اي ذازل ٔبؿل بٔ بٔ  -

احلصمان  ؾن كِّ ضين حئت ىخـوِّ  ، فقسس يسي ؤبيب  وخسثكك ذذٌت حِايت ٔله  حمؼوػة لثريا 

حك يل نِسًة ٌلء اشلي ؾش خَ ؤكن ظل ُو وزويح  يل الرً مَ ز يل ٔبن ٔبخسك ىًك حهون قسِّ  ،من اىس 

 .كا حبقِّ خس   قٌَال همٌل وضفذك فِشا ٍهون واىزوح احليون واىـعوف

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

صمـَ ٔبلرث حديا لرب  ٌل لرب ٔبلرث ك ٌلك   حديا حيمو اىهثري من ش هبِك وٌُ  ضلريا ُز ين قط تِ هْ بٔ  ،ٍو

 .انليت بٔ فٌولك ما  حدَخيت، تِ هْ مصفبٔ ألمان، بٔ  واشلي ٔبحكٔ ؿٌََ 

 



 

 

-  ٓ  الٓدص سًـصف قسٍز وقميخَ ؾي مٌ ا احسو  ن كُّ ىاكبٍٓ،  وسان زؤًة ما يف اىقٌةٍ ىو ٌس خعَؽ الٕ ب

حبجم اىيسم اشلي  ،حبجم حة إلمث يٌلفصان ء وٌلس  اى حبجم  كحدبٔ  ،ضل من حيب اىـامل هسُ ل

 .؟ فِو ٍهفِك ُشا اي ذازلظفال جًصئا وحصمَِ  ؾيسما ثيجة فذاتثقرتفَ اى 

 .مو اي حدَخيتذفـة الٔ  من ًـعَين دِك ُوحُ  ن  إ  -

ن خنطص جية بٔ ى مؽ تـضيا ٕاىل املسزسة وتـسُا هخلسارُيب وقويم إبًقاع سايم ىًك هوضهل اىَوم 

 .صويِف ابىـمو ثـصفني ػُ  ت ليت مشلول لثريا ؾينكمل خنصح مٌش مس  فقط فٌحن اىَوم ىيا 

ؿٌَيا وؿىل حالل ٔبدواثك ز موقفك وثـحك قسِّ و بٔ ا تسؿىل ُشا بٔ  ىومكٔبؾصف اي ذازل و ٔبان ل بٔ  -

َ و يه حتاذزَ : سايم  ذذووجفبٔت  مكبٔ و   ؿٌهيم محٌخَ ٔبمُّ

 .اسدِقؼت ىوحسك ىُس ابىـاذت -

 احنك.ضو بٔ  ىلاسدِقؼت ؿ -

لري تَك اي ماليك ادلَو ليت ٔبحتسث مؽ بٔ  -  اىؼاُص ٔبن ٔبضواثيا اكهت ؿاىَ ة شلا ٔبسجعيا ألمري اىط 

 زَايب. سبٔزثسيثـال ىًك ثدٌاول فعوزك  ،هومذَومل ٍوكو 

َ ؟وملارا قاىت  اكن سايم شازذا ًفهص جالكم خسثَ  .الكما قًصحا ٔلّمِ

؟ ُو اي حصى  ؿائٍك ويه ل متخطل تـَسون ؾَّنم مٔبن  ٔبٌُِا موحوذٍن ىهَّن  هل  ثقولن َ بٔ مَف ٔلمِّ 

 ؾَّناف اىقطص فذؤى ياكرتة حهٍص ٔبمِّ خسيت اكهت  ن  لشتت ؿًل  ٔلهين ضلري ول ٔبؾصف شُئا ٔبم بٔ 

 .ًسوز حوهل اىقٌَو مم اضحح ًسزك اكن ُو ضلريا ىهٌَ بٔ 

 ؟ ملا ٔبهت شازذ و مبا ثفهِّص ؟. تين  اي  كَ مارا تِ   -

 .يبل ًوخس يشء اي بٔ  -

 ارشة حٌَحك ثرسؿة سدذبٔدص ؾن مسزس خك )انذاٍ وازلٍ(.



 

 

  حصثسي زَاتك ٔلن  ٔبم ك مشلوٌك تخحضري هفسِا. ٔبساؿسك حَّت   و س ياهكا تيا ىيقوم تلسو بٔ َُ   -

محة، اكن ُشاىخست هفسِا  جنالء حرضث ٍك، ًطو ٕاىل ٔبسفو اىصُّ ىوّنا  فس خاان تيفسجَ ا تبٔلٌلم ظًو

ت زقدهتا تـقس ىؤىؤ فاحن، املفضو  ً ت مـطمِا اىيامع ة إبسواٍز ثس َعة مالمئة ىـقسُا،و ًس  ً   ، وسً

ا، ٔبىقت هؼصت ٔبذريت ؿىل  و اهخـٌت نـحا ٔبسوذ ؿايل، ت ؾعُص وضـت اىقٌَو من املهِاح، و زش 

وذاء  .... هفسِا يف املصبٓت ىخضؽ ايٌ مساث ألذريت و محٌت حقِحهتا اىس 

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

قت يف ؾًَهيا  ُو مٌسُ  مم ا زٔبى :و و قال  ٔبن حس 

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

 .ٌَكِ حسس هفيس ؿَ اىياػص ٕاىََِك، ٔبذاف ٔبن بٔ 

حلؼة ثـازفِا ؿٌََ ضسفة  ؤكّنا جس خجمؽ رشًط رمصايهتٌل ، شـصث تسفء حهبٌل جيخاهحاجخٌت

 .ابىلكَة

 هل : وقاىت اتدسمت

  .... ل ثـحر تشامصيت - 

  .يادِ ىخشمص مومس حُ  ىن ٍهفِياتبهٔكهل اىَوم  ن  لٔ 

 .؟ ٍن سايمبٔ  ـِك حَّمَ  ُو ٔبًضا، حضك  -

َ  يف قصفذَ ٌ  -  .... س خـسُّ ٕاه

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

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

 .و الاحرتام



 

 

 جنالء قائٍك : خَوتـسُا سبٔى  ٔبوضو ذازل سايم تعًصقَ

 .... اي ذازل؟  ٍن س يشُةٕاىل بٔ  -

- .... 

 .ما ابضل ل جسمـين ؟ ٔبٍن رشذث ؟ -

ل هبا :  اس خساز ذازل مذلّزِ

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

 .؟ ا اي جنالءذربِك رس  ، ُو ب  كِ تَطوثلمة اىيت ثرتمن تني اىي  

 ....قدو س يواث ـِك مبوؿس مَ  فَِ رُحتل ًوم و  َ بٔ ٔكه   ٔبحسُّ إبحساش،

 .ٔبثخشمٍصن رضل اىَوم ؟

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

َ  كِ ن ُحس يمٌِْك ادلال وم  اي حدَخيت زذُ اىوَ  لازُ ً

 قيَكِ ب   َوحتت ػٌمة ايٌ  وحسي 

 جنْ انذًِك من حتت جشص اىشَ وحسي ب  

 احليني يٌوظنٌل ابقخين َِك ك  ىَ ِت قصتيت ٔبىخجبٔ إ هْ حسِك بٔ وَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

حسس هفيس ذائفة ٔبن بٔ  ،فوز وقوؿَ ابحلة فِا ؿاشَّ وىِانى  ا حلن ٔلقيَة بٔ كٌلثك مجٍَك خسا ؤكّن  

 .ًزس الاسدِقاع من ُشا احللول بٔ 

هكو وخَ ن هـُ  احلة ؿىل بٔ ، جية بٔ فطوهل ن هـُشَ جكِّ بٔ  َ واقـيا وقسزانه  ىُس حبل اي جنالء إ  -

ؾَين  ثسحص ؾًَِك ؾيسما وقـت  ٕال   ُشا اىشـوزٔبؾصف ان مل بٔ  ،حِاثيا ذذٌتاحلة هـمة محريت ف

   .تك فَُفذيت

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثفاخبٔث جنالء ألوىل، يف فرتت حهبٌل ٕاىََ ذانًرتذ  اكن املاكن اشلي  اكن هفسىقس عـم املىل وضال إ 

ا ذازل فقس هجز  ك  يشء حَّت  ٍهون ًوهمٌل اس خثٌائَ ا،اىَوم  ن  ت بٔ حس  وبٔ  ىقس  ُو مِالذ حهبٌل، ٔبم 

ل  ُشا املعـم حيمو رمصايث لثريت هلٌل اكن ل هؼصت ٕاجعاة، ٔبو  ل ففَِ اكهت ٔبو  ل حضهة، ٔبو  ىقاء، ٔبو 

ل ذالف هلٌل، فَِ حٌ ت مجَؽ مشاكٌِل، فَِ بٔ  ل اؿرتاف ابحلة، ٔبو  تـضٌِل  احدذمـة جسقط، ٔبو 

  ٔبي  معـم ؿاذي. وىُس ؾ  حلهبٌلُو  ، ُشا املعـممَّنا اىزواح ذازل ظٌةٔبًضا وفَِ  اىحـظ

 قاىت ثسـاذت :

 تقحْ ، زَ عاملا اكن قٌحك مالري ووظينى ،تسابٔ  ثوضف ا لشـص تفصحة ؿامصت خس  اىَوم حـٌخين بٔ  -

 .تسااذٍز بٔ كبٔ  ل  بٔ و  ذاذهلت اىـُ  ثشس  

صت ايٌوجس ذاضيتهْ ذامئا بٔ  يتِ لُ  - صت حدك اكن مثو َماءٍ  ،ِت ُس  ٔبُت فهياًوم  ك   ،ٌسقي ثطل اىُز

وز مجٍَك.ثشتو  ل ٔبذؾِاو  حَّت  ضاز قٌيب حسًقة ُس

- .... 

 بٓثَا ٔلذش ظٌحاهتٌل : حسٍهثٌل انذل املعـم قعؽ

ٍك لٌل زقحتىقس  ثفضال اي س َس ذازل  -  .، ُو ٔبجعحخك ؟جحزث ضل ظًو

ق جنالء املفاخبٔت  ةابىشموغ اذلصاء اىصائـ ِاكُّ  تمضاء اىعاوٌك مًز ية ؿىل الٓدص، اكهت  أكّن   ومل ثطّسِ

ابىلًصة ؿٌهيا فقس  ، اكهت حتاذج هفسِا مَف ؟ و مَّت زث ة سوهجا ىّكِ ُشا ؟ و ىهن ىُسحبل

 ؾِسث مٌَ مفاخبٓث ٔبمجو.

ت اىي اذل تحضؽ كٌلث ًحازك و هييهئٌل ثيشء :  ثفو 

اكن هفس  ًوم وقوؾِم حبة تـظ ًوم سواهجم و ة ثشمصثوىِى ٍهرب،وحدنك  هت َّبريؿام و بٔ  ك   -

  لمت هفسِا حبزن : ،اىخازخي



 

 

ىهن ل ٔبذزي مارا حطو يل هبارٍن  ىخشمٍصان س حاقة ليت بٔ وىعاملا ؟ وىس ًوما نِشا ن بٔ ٔبًـقو بٔ  -

 .ألذرٍين اىَومني

يف ٔلهين  تساؿسثقسمي امل س خعَؽ ول بٔ  َكِ ِا ؿٌَ ضلوظ اىحُت كُّ ٔبن  ؿل  بٔ ٌَِك اي حدَخيت فبأنل ؿَ  -

 .اُشٍ اىفرتت مًشلو خس  

امسهت ًسٍ و بٔ  ـاذت متٔل قٌهبا و ثلمُص  قائٍك هل تطوث زقَِّ و حٌون : اىس 

 ...... َكَ ل ؿٌْ  -

شٍ ابىًس حة يل بٔ  ك ثشمصث ًوم سواحٌاه  ٍهفي بٔ  اشلي حئت نِحة زابهَة ىخلسو  َت هْ بٔ  ،لرب ُسًةُو

ا وثعِِّويِح زُ    .ُص

 .يف تَدٌا ومؽ اتًٌا سايمًسا تَس ن ّنصم مـا ُشا ٍهفي بٔ  ل ثقويل -

ـ ت ـاذت كاىحا شـوز  ش موغ، مل حهن ثـصف مَف ثطف شـوزُا ؟ فاىس  ؾًَهيا ترًبَّ و ملـت ابزلُّ

 جخٌت لثريا و مل جس خعؽ اىصذ  ؿٌََ. ضامت ل ًرتمج ابىلكٌلث

 جية ٔبن هبٔك، مث  ؾق ة قائال :ـام سوف ًربذ ع  اى -

يف تـظ  انبٔ ٔبؾصف مسى حدك ىِا  وتـس رضل هعٌة حٌوايث دٌااًبٔك س مك فِودطوضا اىس   -

 َّبجو فواضو مسرتسال :حضهت  ألحِان ٔبكاز مَّنا،

 .ٕاىل قٌيب ٍكاملفض  ى ٌو احل تِ هْ ىهن ل تبٔش فبٔ  -

ة ٔبحسا حِ ل ميهٌين ٔبن ب   ىهٌ ك ل ثـل ٔبه ك ٔبحة ٕاىل قٌيب من ّكِ يشء يف ُشٍ ازلهَا اي ذازل، -

 .لرث مٌكبٔ 

لري ل مح قٌيب مح،  - ًٌَِّين لثريا كُّ  ًخحمو، مااىط  ما  ثـصفنيبٔ  ،اي جنالء ُشٍ اىلكٌلث، ٔبهت ثسي

  .؟ مٌَيتيه بٔ 

 .؟ مايه اي ذازل -



 

 

وىُس  ذك سوف حهون حوزًةصق  ، جيل ظفٍك جش هبك جك حماس يك اىفاثية ُشٍ حهونن ٔبًزس بٔ  -

 .مذبٔلس من رضل ، ٔبانظفٍك

ت شفذهيا و واضٌت قائٍك :؟ مث  ؾقسث رز  لرث مينا بٔ ُو س خحهبِّ ٔبمممممممم،  - ا و مع   اؾهيا ىطسُز

 .شـص ابىلريت مَّناتسٔبث بٔ ن من الٓ 

ابث قس لرب و فِو سايمدهيا ًضا س يسا لٔ ُا ٔبن حهون بٔ ًزسبٔ  خالٌل تيفس املقساز،ك  ل سبٔحة -

 .ٌشـص ابىوحستُو  ٍهرب ؤبن ًسٍ ل ٔبز  دحيخاح ٔلدت ٔبو بٔ 

حتمو  دتٔبس يس ؿٌََ زٔبيس ول بٔ د من هيت يب ل بٔ  ىُس زلي  ٔبان وحِست ؟  لربث مثٌٌلثقطس بٔ  -

ةه  بٔ  حسُّ بٔ  مهويم،  .اي ذازل ممَت ُشا اىشـوز ، قًصحة ؾن ُشا اىـامل،ين جمِوٌك اىًِو

 .م ضَلِ قِس قطس ُشا ب  مل بٔ  -

و ًقٌقين لثريا، يف ٔبحِان لثريت  ٍزجعينمن ُشا املوضوغ فِو ين حساسة ىهٌ   ٔبؿل ٔبه ك مل ثقطس، -

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

 تسون وؾي، ٔبان بٓسفة.

قِين ـوزكِ ؾصف شُ ي بٔ ثخبٔسفِ  ل - ل  حس اكمو وا ميطل هقطا ذاذهل، ل بٔ اي جنالء ك مٌ  ، ىهن ضّسِ

 من ٌشـص ُهشا. سكِ سِت وحْ ىَ ، يشء ك   ميطلٔبحس 

سوى  حسبٔ  جباهحكن جسدِقغ وىُس ثـل شـوز بٔ  ل اهدشال ُشا من ذاذًلين ل ٔبس خعَؽ ىهٌ   -

ٔبضححت ثخقامس مـِم رضل املاكن، هـُ  يف ماكن واحس هخشوق اشلٍن من حوضل ظفال اىَخاىم الٔ 

ح ؿىل سمن مي حساش اىفقس حني ل جتس ُو ثشؽ إ مك ، اىَت و اىربذ و اخلوف و اىوحست مٌش ضلصان

 ىو حَّت   ٔله ك مل حتو  واحداثك،ك ًوَّّبِ  حسا ًًذؼصك يف املساءس بٔ  جتن لو بٔ  يف حٌان زٔبسك

و حمتّن يٌحؼة ٔبن جتس من ٍمتّن ضل ًوما  رضتك ىهٌَ  مٌك، ٔبُطل و ىن ًخزىل  ؾيك همٌل حطو

و ل ٔبحس سُسِص فوق زٔبسك  املاء لٌلذ اث، ًضؽ ضل سـَسا، و ؾيسما حصثفؽ حصازثك يف بٓدص ايٌَ 

َ اىحازذت دوفا ؿٌ  َ  س َؼو تقصتك و ىن ً  .نكرتُ َك و هيمس ضل ٔبه



 

 

يف سخِو ٔبن ٔبخس ٔبرست حتخوًين و ثضم ين ىِا تني ٔبفصاذُا و ثـخربين واحست ُشا  زاضَة جكِّ ليت 

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

ت ذون حواحزثقصُّ هل ٔلو   هفسُهتم ٔبلرث من قدو، اكهت حتًك و مع ا ؿاش خَ و ؿاهخَ من ذوز  ل مص 

 و ٔبُواهئم. ٔلقصاضِم اىشرطَ ة ًخام و قسوت تـظ اىـامٌني فهيا و اس خلالهلم ىحـظ ألظفالالٔ 

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

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

فء ألرسي اشلي افذقسثَ ظوال حِاهتا،  ا مجٍَك و ٔبضححت حتؼى ابزّلِ متخطل ؿائٍك ضلريت و ىهَّن 

ّنِ هفسِا حٌان ألم و ألة ل ًـوضٌِل ٔبيُّ تسًو فٕاحساش ألمان شـوز مشُو ) اكهت متىهن  

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

ُا اىوحِس و ىهن  شـوز اىفقس ػو  مالسما ؤ ُا و ؾزاؤ س خًىس ما حطو مـِا،  ُشا اكن زخا اضلاز 

 (.و مـِا ىِا

خ  شتةهن سوى لكُّ ما مٌَت تَ هفيس اي ذازل مل ٍ - تَضاء اكهت حهرب ًوما تـس ًوم و ثخٌع 

ق ٔبن ٔبًُل مل ًخزٌ وا  تبأكرًة اىخرش حَّت  ضحف ؿٌهيا ايٌ ون ألسوذ، ليت ٔبًزس من ذاذًل ٔبن ٔبضّسِ

ني ؾيسما ٔبلرب قٌَال، ىهن مؽ مصوز اىوقت مل ًبٔث  م س َبٔثون ٔلذشي من ُشا املاكن ايٌـ  ؾين و ٔبّن 

، مث  تـس رضل ق فا ذاظئا ٔبو ٔبه ين ليت ٔبحس خفاة ػيّنِ زة ٕاايُا ىصت ٌل ثرص فت ثرصُّ ٌت ىيفيس حمّسِ

تة ؤبمسؽ  زوا هحشي ُيا حلني ٔبضحح فذات ؿاقٍك، بٔضححت همش  ظفٍك مشاقحة فبٔزاذ ٔبًُل مـاقديت و قص 

اىالكم و ٔبرشة ٔكش حٌَيب اكمال و ٔبّنيي ظـايم ىهن  ٔبحسا مل ًبٔث لضعحايب، ل ًـقو ٔبن ثسوم 

مت ٔبمايل  ة ىس يواث خفاة ػيّنِ ٔبلرث فبٔلرثُشٍ اىـقوت مجَـِا، ترتث ٔبماهَا، مل و ثالشت و حتع 

ق ٔبؿس ٔبحل تبّٔيِ يشء اىهداز، ٔبضححت اشلمصايث ثـرص زٔبيس و ٔبزحؽ ٕاىل هقعة  الكم و مل ٔبؿس ٔبضّسِ

فص ؾيس ّكِ لشتة ٔبوسجِا يف دِايل و ٔبضسم تواقـِا ، يف اىـعو و ؾيسما اكهوا ٌسمحون ىيا اىّطِ

زى ك  ظفو مؽ ٔبُهل، راك ٍصنظ ابخلصوح قٌَال يٌرتفَِ ؾن ٔبهفس يا لْيُت ٔبثبمٔل ٔبلرث فقس ليت بٔ 

ق مـِمو  َ مـا حَّت  ل ًؼو  وحِسا و راك ًدسو   راك ًٌـة و راك متسهَ ٔبًسي ٔبتََ و ٔبّمِ



 

 

حس بٔ ل  رتو كُّ ما تساذًل، ،ٍصنم  ؿُ  الٔ بٔ  ٔلواضو ظًصقي، حموحقن هفيس مبوزفني اىخ  ليت بٔ 

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

 اىوحؽ.و  ملُو مزجي من الٔ  ًـاص فقط تو َ ل حيىكه  ؿاٌش خَ إ ا ضل م

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

ا  اس خجمـت  ًوهما رمصايهتا واحست ثٌوى ألدصى و ُو ٌس متؽ ىِا جمتـّنٍ و ًيطت ابُامتم ممساك لفِ 

َ  ىن ًرتنِا ٔبتسا. افئة تَسٍ فقس ٔبقسم ٔبه لريت ازل   اىط 

امة مصت جفبٔت تـس ٔبن انل مَّنا اىخـة و إلّناك ذازل  فقام ِاوىِ حَ من ومصت املاكن  ذذٌت يف ذو 

اكهت ثحًك  حَِّنا اهفجصث مل ثخحمو و حصمت احلًص ة زلموؾِا،ِا ىطسٍز ض   حنوُا ومذجِا  من ماكهَ

ك جبشغ جشصت دوفا من اىلصق وثـاهقَ ثشست  .متسهت تَ جّكِ ظاقهتا حتضيَ هكن متس 

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

 قاىت تٌسان مذٌـمث :

 ؿٌَك. اًَّناز كَٔبفسسث  -

 حفحيا ابىًس حة يل ل ًقِِّسٍ ٔبيُّ ًوم و ىهن ُشا ذاض فقط، فال ثقٌقي.ُشا ل ثقويل  -

- .... 

 .ؿىل سايم س َهون ابهخؼازان ىقس ثبٔدصان اي جنالء يف اىواقؽ -

 .ىل اىحُت تـسُاس يجٌحَ وهشُة إ  -

 .! ثطو ابملهذةوسُت ٔبن بٔ ٔبوف اي ظل ىقس وسُت ٔبن ٔبث طو ٔلثفقس املهذة  -

 .! سبٔىِاج  خطو مبُساء وإبماكهك ٔبن ث  -



 

 

فسايم س َهون ابهخؼازان و ل ىل املسزسة الٓن وهجخيا إ  ؾيسما هطو ٕاىل اىحُت رمًصين حدَخيت، -

 جية ٔبن هخبٔدص ؿٌََ.

ري ٔبدصهتم قٌَال ؾن مِـاذ دصوح سايم من املسزسة فقس ػو  ًًذؼصمه ؾرشت ذقائَّ.  سمحة اىس 

 ؟. تين  مصحدا مَف حاضل  -

 مل جيهبم تبّٔيِ كمة تو ضـس ٕاىل اىس َ ازت و ُو مس خاء و مذجِِّم اىوخَ. -

 :و ُو ًيؼص هل يف املصبٓت انذاٍ ذازل 

خك ٔله ك مل سايم، مارا تَ اتين اىَوم  - حٍزن ؟ ُو ٔبسجعك ٔبحس يف املسزسة ٔبم ٔبن  املـٌِّمة وَّب 

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

 ؾقس رزاؾََ ٔبمامَ و قال تيربت :

 و ٔبان ٔبهخؼصمك. ملارا ثبٔدصمت ؿًل  ؟ ىقس تقِت ىوحسي ٔبلرث من ساؿة -

 و مل هيددَ يٌوقت. يف املعـم لي ا توكبأن و بٔ فحنن بٓسفني،  -

 .! ٔبي ٔبى نك وسُمتوين -

ٓ  ل، ظحـا ٔبًـقو ٔبن هًساك - ت ٔبؾًٌَا و فصلت محسان، حنن ب   .سفني اي ضلريي؟ ٔبهت قص 

 .! ٔبتسا نك ختٌَهتم ؾيّنِ و ىن ثبٔثواى  ػيًت بٔ ىهٌ ين   -

ُشة ؿىل وخَ جنالء فاىخفذت ٕاىل حِر اكن خاىسا اجَّنا يف املقـس اخلٌفي  ازجسمت ؿالماث ازل 

ا فوحئت ؾيسما زٔبث ٔبن  مالحمِا خسً ة ِا فذحت مف  و ٔبن  املوضوغ ىُس مبزحة، ىرتى ثـاجص وهجَ ىهَّن 

ت اشلُول جة و قاىت هل تبىٔس : من شس   و متٌ ههتا احلريت و اىخـ 

 .؟ ؾيك اي سايم و ٔبهت اتًٌا ؟ من ًخزىل  ؾن قعـة من زوحَمَف هخزىل   -

 تـسم مدالت : خاهبابٔ  -



 

 

ي ٔبهت ٔبًضا ختىل  ٔبُطل ؾيك. -   و ىهن اي ٔبّمِ

 هبشا اىالكم اي سايم ؟. ضلٍن ؟ من بٔ  مارا -

 قال هل ٔبتٍو :

ُْ  ـصْ ل ثُ  -  ا.امتمً الكم اىهداز ا

 ك ل متٌهني ؿائٍك.ه  ثِك بٔ ذرب وقس بأ  يتمسـخِك ثخلكمني مؽ خس   -

 ضقِـا ابزذا، مث  واضو قائال :ضححت ثالشت اتدسامهتا ثطل و بٔ  ،يمِّ بٔ اي شتِت ؿًل  لَ  تِ هْ بٔ  -

 .اىهشة حصام ن  املـٌمة ثقول بٔ  و -

ز لشجهتا اىحَضاء ؟ َ جنالء، فل ثـس ثـصف مارا ثقول هل ؟ و مَف ثرّبِ  .مصت ادلَؽ مبا فهيم ٔبمُّ

ة واحست ؾيس حمع   اىوحؽ ًخوقفىن ٔبػن  ٔبن  حصهحا ىن ًيسمو ٔبتسا و س َؼوُّ ًزنف ظوال حِاهتا و 

ا  ا  حلؼة جك رضل امل  تسٔب ًـُ  مـِافقس ًخوقف ماضهيا  ىنمن معُص ىن ًرتنِا  مثخا يشء ما ًشمُص

ًسزي  ا اىكُّ هياكهت اكىفصاشة املهسوز حٌاح ل ًرتنِا حزاول حِاهتا ثشك ظحَـيثـُ  حِاهتا 

مل  ، فبأنؾعَين حصؿة ضرببٔ  مليوحسك ثـصف بٔ  َت هْ اي ٕاىِيي بٔ  ، ىهن  ل ٔبحس ًـي مَف ًـاجلِا ؟تبمٔلِا

  .احذاخَ خس  فبأن بٔ هلمين اىطرب اي ظل بٔ  ،ٍزذاذ اىثقو اشلي جيخاحين ،ُشا ك   ٔبحمتوؿس بٔ 

ا ؿٌََ :  قال ذازل ىسايم مٌهّبِ

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

سق اي ٔبيب. - ي ٔبًضا مل ثقو يل اىّطِ  ًـين ٔبن  ٔبّمِ

 هؼصث جنالء ٕاىل ذازل و قاىت هل :

محدت ذمـهتا ، دئب ؿٌََاي ذازل، ذؾين ٔبذرٍب ابحلقِقة ل ٔبس خعَؽ ٔبن بٔ  حاك حصَمُّ ٔبىُس الكم بٔ  -

 .زضاضة قصست تبٔحشاهئا ذاذٌِا ؤكن  



 

 

 :اي ماليك سايم امسـين 

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

 قائٍك :

حنك ظل يل ىخـوضوين هبا ، فبٔ ضلريي رهيب ايُشا ىهن ىُس  - ؾن رضل اىيقص اشلي هت ؿائٌيت ُو

َ  مل ًفِم اىهثري مم ا قاىخَ و ىهٌَ  اكن سهت سايم وقد   ،حِايتاكن شاقصا يف  َ زمغ ٔبه و زٔبش ٔبّمِ

ا اكهت ذامئا ىهَّن   مانىقٌَو من الٔ اب شـصث ٌشـص حبجم ٔبملِا تني ك حَّنَست اكهت ثفطو حسٍهثا،

 
 
ا تبٔ  احساسً متخطل ا ـً اكن ٍهرب  اىشـوز ُشا ىهن   ؟ ـل ملارا، ل ثام وميف ً ُشا س خفقس ك  ا ّن  ثَش

ان حياول ذامئا ذازل اك ًوم مـِا ك    تسا.ٔبن ًخزىل  ؾن قسٍز بٔ ا قسٍز ول ميهن ىإلوسان ّن  بٔ  ٔبن ٌشـُص

 .اخائؽ خس   ٔلهينك ك الٔ مُّ ىيا بٔ  ىل اىحُت ىًك ثـس  هـوذ إ ا تيا َُ   -

 .يب ؾطافري تعين حزقزقو ٔبان ٔبًضا اي بٔ  -

ا ؟ـام اي حدَخيت ي ىيا اىع  ىن ثـسِّ بٔ  -  .زمَّ جنالء تيؼصت مٌَ و مغُز

-  َ  َ.ش هتَاهِ ظحـا سوف ٔبظحخ ىهٌل ك  ما ج

  رسؿة.تبٔقىص  ٔبمسـت اي سايم ؟ ٔبمُّك س خعحخ ك  ما وش هتََ َُ ا تيا هعري ٕاىل اىحُت -

ا حتاول اىخبٔقل مؽ مجَؽ  مسهِاو ًسُا و بٔ قد   ا ابٔلمان فِو ًـل مبا متصُّ حِِّسا و ٔبّن  ت ىًك ٌشـُص تقو 

ز رضل و تني اىفِية و ألدصى اكن ٌسرتق اىي ؼص ٕاًهيا و ُو ٌسوق و اتزت  ألوضاغ تطـوتة و ًقّسِ

ًصَّ.  ٕاىل اىع 

******** 

 

 

 



 

 

محهل ذازل تني ًسًَ وذذٌوا  اكملالكقس انم سايم اكن حَِّنا  ،تـس ظول اىعًصَّ اىحُتٕاىل وضٌوا 

إبؿساذ  ن ثًشلوفقط ٔبزاذ ذازل من جنالء بٔ  ،كمَّنم مَّنك وىُس زلًَ زقحة يف الٔ  كٌّ  ،اىحُت

 .اىعـام ىًك ثًىس قٌَال

وؿىل  الاظمئيان ؿٌهيا ا حًصسّن  ، مذبٔلست بٔ حًصس اكهت ثطل وفاء ، هؼصث ٕاىل شاشة اىِاثفُاثفِا زن  

 سايم و ذازل.

 .، مَف حاضل ؟اريً اش خقت ضل لثِ  ؾيّنِ  كائحةٔبهِْت ٍن ٔبُال جنالء بٔ  ،ٔبىو -

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

 .؟ حاضل ِت مَفهْ و بٔ 

َ ؾن ٔبهفس يا  هٌخقي ذازخاذؾَيا  كسا، ثقومني تَيشء  ٔبيُّ  را ىُس زلًكعل َّبري كسا إ  اذلس - ىرنفِّ

 و ىو قٌَال من اىضلوظاث و املشاك.

 .ذربكِ حس يا، سوف ٔبسبٔل ذازل و ب   -

ٕارا ٔبمهن ٔبن  يف زساٌك ٔبتٌلَين و ًل سايم من وحٌخََقدِّ  ساليم خلازل و ٔبان ابهخؼازك ، ُا تٌِّلي -

 ألمص. ًيسْ ، ل ثَ ل وبأزاِك كسا بٔ 

 .تٌلِك اي وفاءسوف ب   وكِ ب   -

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

 .اكىـاذت ،ل ًوخس يشء همم -

َ خزرًبًين جّكِ يشء، بٔ س  ؾيسما هٌخقي  -  ك اي جنالءفِس وك اهدهبيي ؿىل ه

  .المةس  اى  مؽ ارِض حَ  -

ذازل قاذما من قصفة املهذة ٌسبٔىِا مع ا  ثوْ ) اكن ُشا ضَ  ؟ اي جنالء ِك وفاءمارا اكهت حًصس مٌْ  -

 اكهت حًصسٍ ٔبدذَ(.



 

 

 يف اخلازح.ن هٌخقي كسا ل ثقٌَّ، ل ًوخس يشء هممٌّ يه فقط حًصس بٔ  -

 .و  اجل يحِس ارُيب مـِا وكرّيِ  -

اؿة اىثاهَ ة ؾرشت.ؿىل  موؿس ؾوذت سايم من املسزسة ىهن   -  اىس 

.ان ل ثقٌقي بٔ  -   سبٔهخؼٍص

وجسويق مـِا اًضا اؾصف اهِك اش خقت اًهيا ىهن مسؤوٌك اىحُت ؿىل اكُطِل املِم ان ثشُيب اهِت 

 واقسز ُشا يشء

اتين زاضَني  و َت هْ خـة املِم ٔبن حهون بٔ من ُشا ل هيمين اى  رسوزّكِ  جذسمهٌلل اي ذازل  ٔبان بٔ  -

 و سـَسٍن. ؿًل  

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

 : ثخسمت جنالء وقاىت هل

ىن ًخحمو  وحتمٌين ٔبحس ان حمؼوػة تك ىولك ملا بٔ حدَيب، ظل ل حيصمين من وحوذك حبَايت  -

 ي ....شاكِ مَ ٔبيُّ ثرش 

اىزواح ثـاُس تني ازيني يف  ؟هِف ل هخحمو تـضيا اىحـظ ف حزء مين  تِ هْ ل ثقويل ُشا بأزحوِك بٔ  -

اىل ان  وحا ؿىل زوخزسوف هؼو ُهشا ًسا تَس و وحنن مصثحعني مبَثاق حة  اءرض  اىاء و رس  اى 

ة و مذبٔلس سوف حهوهني فاثية وحَّت ٔبان  هجِك املالئًكوَ  ؿىل اىخجاؾَسحصجسم دعوظ  ّنصم سًو

 ، ىهٌ ك ىن ثخزٌيص من ثصثصثك، ٔبان مذبٔلس.ةِت مس ي  هْ وبٔ 

 : تطوث ؿايل و يه ثلمظ ؾًَهيا تَسهيا قائٍكحضهت 

 ت.جعوسٔبًزس ٔبن ٔبضحح  ، لَُِِِِِِِ، ل -

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

صا خمرض ا يفما   .قٌوتيا و ًؼوُّ مُز



 

 

  : خاتخَ جنالءبٔ 

، اسدِقؼت ذازل ؿىل وانما تـمَّؿاهقِا  ،ن ًفصقٌِلميهن ٔلحس بٔ  مؽ تـظ ل واحست صوخس يؼوُّ م -

اتـة متاما،  اؿة اىص  ، يف اكهت مواتُس حتارصٕاثص سٌلؿَ جنالء و يه ثلملم تحـظ اىلكٌلث، اكهت اىس 

ٍك   :خرصد تبٔؿىل ضوهتا ى ثطل ايٌَ 

 .ٔبًزس ؿائٌيتٔبان يقين، ل خت  -

ُا من لخفِا جصفَّ :ذازل ؿىل وقؽ رصادِا  فزغ   و ُز 

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

ق و قس   .حد اث اىـصق حدََّنا لك ىئقزث فذحت ؾًَهيا مفجوؿة، مفزوؿة ثخـص 

 .؟ َّبريِت هْ ُو بٔ  -

 ، ىقس اكن مٌمثني ....سوف ًقذٌوهين ؿائٌيتذشي تـَسا ؾن م حياوىون بٔ ّن  إ  -

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

 قٌَال و ًعمئَّنا قائال : زوؾِا حضَّنا ذازل و ٔبذش هيّسئ من ،ف من اشلي زٔبثَجتحص 

َ  ٔبهؼصي،  - ذ اكتوش، ىقس اىهتيى.ٕاه  جمص 

الم و ألمان ،خٌة ىِا مواب من املاء ا حَّت  ٔبحزاّنا يك ًؼو  قٌهبا ًيـم ابىس  مسح ؿىل  اكن ٌشاظُص

، تني رزاؾََ نعفٍك وذًـة، ضلريت اتهئة ثححر ؾن مصفبٔ ىٔلمان ُسٔبث ٔبذريا حٌان وزٔبسِا يف 

و انمت قٍصصت ٔبذريا حتخاح حصؿاث من الاُامتم ىـو  ما تساذٌِا ًعَة و ىو قٌَال، و قفت حفٌهيا 

ٍك تو ػو  مسدِقؼا ًفهِّص يف جنالء و ما ب ىت  ٕاىََ اىـني، ىهن  ذازل مل ًشق ظـم اىي وم ثصل ايٌَ 

هبا، اكن ًفهِّص مَف هل ٔبن ًسذو ٕاىل و وقؽ رضل اىقايس ؿىل قٌ َحاًهتا اىيفس َ ة تـس بٓدص سايزت ٔلمِّ 

ـاذت و اىرسوز ؟  .قٌهبا اىس 



 

 

ًَ و ًقف جمربا ىَخقد و اىخـاسي يف مصتضـحة حاًهتا  ضححتجنالء بٔ  موغ ؿىل ذس  ، هكن ٍصمس ازلُّ

ت ىو اكن مبقسوزٍ مساؿسهتا، اسددس  تَ فقس ملس يف هؼصهتا قٌقا حقِقِ ا و دوف ا من اىقاذم وذ  ثشس 

ـوز ابشلهة، اكهت جس خحور ؿىل  ثطل املشاؾص املخياقضة اىيت اىَبٔش، اىـجز و اخلوف و اىشُّ

 ، وثفهرٍي ق يف مالحمِا اىرًبئة اىعفوىَ ة يف ساؿة مذبٔدصت من حوف ايٌَ  ؾًَهيا جش َان ٔبن   حس 

فذالشت جشاؾخَ ىالهطَاغ يصلي حو  هبا، متـن  فهيا و ٔبذزك ابٔلايم املقدٍك  ألموز ىن حهون َّبري،

 .س خهون تبٔشّسِ حاحهتا ٕاىََ

 ىهن ما ؿالح من فقس ألمو ؟ اىقٌَّ ؟ و ُشا اىخوحص ك   اـس ؾَّناي ٕاىِيي مارا ٔبفـو يك ٔبت -

اشلي  ل ًـل ما ،ل ًقسز ؿىل فـو يشء ، مقِ ساؿاحزا ،ىل ماكن تـَسخماوفَ ثـطف تَ إ  اكهت 

ٕاىل اّيِ ماكن  ل ٌس خعَؽ اىسفص اىيت ؾصفِا مٌش سمن و الٓن ٔبضححتَ ىًك ثـوذ جنالء هفسِا  ًقوم

،يف ُشٍ اىفرتت ثسة معهل ومشاًزؽ اىيت ثًذؼٍص فهصت  ، تٌف ظوزٍ ألذري من اىخفهري، ٌسافص تبٔفاكٍز

 .هفس اىيقعةو ىهن يف ألذري جيس هفسَ واقفا ؾيس تَ  ثبٔذشٍ وفهصت جتئي

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قغ مدهصا ٕال  ومل جسدِقغ جنالء نـاذهتا اكهت ك ًوم جسدِ ماذ  ػهل   اىطحاخ حو   اهقىض ايٌَو و

حاخ ٔبشفَّ ؿٌهيا ن حزوخا مٌش بٔ  ،اىَوميف ُشا  مل حيسج ٔبن اس خفاقت تـسٍ، ىهن  ذازل يف رضل اىط 

ٓ ، فقام إبؿساذ اىفعوز ا ثرسؿة، ًخفقسُاًهيا فسازغ إ مل جسدِقغ  ثبٔدصث لثريا و ُازب  مذوهجا حنُو

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

ا ٔبمممممممم، ىُست محمومة و وضؽ زبٔ  -  .مس متـا ٕاىل ذق اث قٌهباسَ ؿىل ضسُز

اُيا   ل جشهو من يشء، قس ٔبذشُا اىي وم فقط و قفت تـمَّ من فصظ ثـهبا. َّبري و ثبٔلس ٔبّن 

ىل ًطححَ إ  و ًعـمَ حَّت  ع سايم اًقرُة لٕ  و ، تسث هل ُاذئة يف هوهماِا حصنِا انمئةػ ًقاإ مل ٌشبٔ 

ة جنالء ازلامئةفاملسزسة   .قس اكهت ُشٍ يه همم 

 ٔبذاز ألزقام مذ طال ابملهذة :

ٔبىو مُساء، سبٔثبٔدص اىَوم ساؿة اكمٍك حَّت  بيٓت ٕاىل املهذة، مث ة ٔبموز ظصٔبث و ل ٔبس خعَؽ  -

ثبٔحٌِِا، حاويل سس  اىفصاػ ٕاىل حني مقسيم، و احصيك ٔبي  ٔبوزاق هممة ؿىل ظاوىيت، ك مِا ابدذطاز 

ذ ٔبن ٌرشك اىلصابء يف ٔبموزٍ اىشرطَ ة همٌل حطو.  فِو مل ًخـو 

******** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اىوقتحَح، اكن حياول ثرسؿة ثوفري ط  اى ك ش  ى اب يشء  ك  حرض   مالثسَ و ازثساءساؿس اتيَ يف 

  ؿاجصت و حدََّنا قدٍك دفِفة لًسمةقد  و تـس ٔبن ٔبّنيى سايم فعوزٍ ثوخَ ٕاىل قصفة جنالء احنّن قٌَال 

ة يف حٌقَ، اكن ٍمتّن  ٔبن ٍهون كُّ ما حطو بًٓال  حَّنس  قٌَال و تسا الازثحاك ؿٌََ، شـص تلط 

ا مل جسدِقغ. ت يه تَ نحل ىهَّن   يٌزوال، ٔبحس 

ا انمت ذُصا ٔبو ذذٌت ٔكّن  حسمِا زقِو ؿٌهيا خسا ك  ما يف  ن  شـصث بٔ  ثثاءتت حاوىت ٔبن جتٌس

و،  ت، قامت مذاكسٍك و قسٌت وهجِا، ثياوىت  اكهتيف س حاث ظًو جشـص جّكِ قعـة فهيا مذهرّسِ

ا جالكم لثري، فعوزُا ؿىل مضظ، اث طٌت توفاء حَّت  ثقاتٌِا ؿىل هفس املوؿس،  اكهت حًصس ٕادداُز

 مل حهن مس خـست يٌخفٍو تبّٔيِ يشء. تىهن تيفس اىوق

 .ٔبىو وفاء -

 .؟ اي جنالء اضلِ مَف حَ  -

ا ازلفِية(.  )ساوزُا حزن معََّ من سؤال وفاء و ٔبًقغ مشاؾُص

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

 .ريْ ا َِّب ًضً ٔبان بأ  - 

 ا.خس   حملاذزخكحباخة ٔبان  ساءً رمصك مبوؿسان مَ اثطٌت تك ىًك بٔ  -

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

ا و حًصس اىفضفضة فقاىت ىِا :  ضسُز

 .ُشا اىخوقِت ؟ ساؿسكِ ُو ٌُ  ،ػِصا 23اؿة اىس  هٌخقي ؿىل حس يا، ذؾَيا  -

إبحضاٍز من املسزسة،  ٔلن  ذازل س هيت تبٔموز سايم اىَوم لٌل حهفو ظحـا ٌساؿسين ُشا اىخوقِت -

اتقة  .ٔبان مش خاقة ىًك ٔبخٌس مـك ٔكايمٌا اىس 



 

 

و ٔبان ٔبًضا اي جنالء ل ثـٌمني لٌل ٔبان مش خاقة ضل و ٔبحنُّ ٕاىل ألايم اىيت اكهت جتمـيا، سبٔزاك تـس  -

 ساؾخني، ؿىل موؿسان.

 .فسِك اي حدَخيت وفاءاهدهبيي ىيَ  -

 .المةس  اى مؽ  -

ىهن ىوىِة  ن ثخطو َّبازليٌرصوح مؽ وفاء، مه ت بٔ  هفسِاحترّضِ جنالء املاكملة ورُحت ىًك  ّنتبٔ 

و مم ا حسج، حصذ ذث ٔبضاتـِا اىحازحة وجخٌت من هفسِا لثريا  اشلي حطو مـِا وقفثشمصث امل

زث حماذزخَ.  ىضلط سّزِ اثطال و ىهن قص 

جنالء حدَخذَ وسوحذَ وزفِقة ذزتَ  ةُّ يفًطَ كُّ  وثفهرٍيثساؿة  مذبٔدصااىـمو  ذازل ٕاىل وضو

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

صت بٔ  ىخطل ل ًٍصس و  .ٔبتسان ثشتو اىُز

  .ذازل مساء ذري ٔبس خار -

 ُال مُساء.بٔ  -

 .ك زمغ رضل مل حترضمس اكن زلًك احامتغ همم وىهٌ  بٔ  -

 ػصوف مل ٔبس خعؽ اىقسوم، ىهن قال ىِا ضازذا : اكهت زلي   -

 .؟ ملارا مل ثـٌمَين -

 قائٍك :ؾهتا اثالشت جشفِيي مل ثـِسٍ ؾطحَ ا ىِشٍ ازلزخة فذٌـمثت و  ل مصتذافت مُساء مٌَ ٔلو  

 .! ٕارا ليت ابىحُت ٔبذربثين ٔبن ل ٔبثطو تك تيفسك َت ٔبهْ  -

 مل ًسؾِا حَّنيي الكهما و يه اىيت اكن ذاذٌِا مذرٌل ابىلكٌلث، مث  رضة املهذة تَسٍ قائال :



 

 

ية ىًك ًيجح ُشا  مَف ؟ ؟ نِشا اهمم   اوىس احامتؿيل ٔبن بٔ مَف  - معٌت خاُسا ظوال اىس  

اقة، ىهن ىٔلسف اىشسًس سريحؽ املسدمثصون ٕاىل  املرشوغ، اسدٌفشث اىهثري من اىوقت و اىع 

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

 : قائال ابلهرصاف

 تيفيس. حصمَين ىوحسي، ٔبًزس الادذالءبٔ  -

 طل شُئا كاىَا و ُو ؿىل وشك دسازثَ(.خ)اكن ٕاحساسَ مٍصصا، نشرص مي 

 مث  انذاُا مس خسزاك قدو دصوهجا :

. قِت وثبٔسفي هلمحطو دعبٔ ابىخو ٔبن  ما  هلم مُساء وقويل ايم الثطال هبحاويل  -  هَاتة ؾيّنِ

 .ذازل ٔبس خارصك اي ٔبم -

 قائال : ٔبذزك ٔبمهَة املرشوغ و اىوقت اشلي ضاغ من ًسًَ و مهس ىيفسَ

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

ز سخة ثبٔدصمه ؾن ثقسمي  ياءً تِ  جنٌزييالٕ اثطٌت مُساء ابىوفس  ؿىل ظٌة ذازل، و حاوىت ٔبن ثرّبِ

ا ا ٔبن مرشوغ اىرشالة قس ٔبىلي  و املرشوغ يف وقذَ و ٕاذالهلم ابلثفاق، اكن زذُّمه انشفا خس  ٔبذرُب

 .كٌَّ سٌلؿة اىِاثف يف وهجِاتياء ؿىل ظٌة مسٍصمه و بٔ 

 ت اىحاة جصفَّ.ثوحصث مَف ىِا ٔبن ثحٌف ذازل هبشا اىقصاز ؟ فِو حامت س َلضة، ذق  

 خاءُا ضوثَ قائال :

 .ثفضًل اي مُساء -

- .... 

 اكن مذحمسا  ؟ و كسامؽ اىوفس ؟ مَّت س َهون الاحامتغ اىقاذم ُو اىَوم بٔ ذرًبين مارا حطو بٔ  -



 

 

 ....ذازل  ٔبس خار -

 .؟ اي مُساء ُياك مارا -

 ثٌـمثت و مغلمت تحـظ اىلكٌلث مث  قاىت :

 و س َـوذون ٔبذزاهجم ٕاىل ٕاجنٌرتا كسا.قصز اىوفس فسخ اىرشالة ٔبس خار ذازل، ىقس  -

زٔبسَ من ٕاىل ازلم  فادذو ثواسهَ و احكٔ ؿىل مهذحَ، وضو ّنظ ثرسؿة؟ مارا ثقوىني ؟ مارا  -

ٔبرسؾت مُساء حمرضت مواب من املاء حَّت  هتسٔب ٔبؾطاتَ، اكهت  من اىلضة، وهجَ امحص   اىلضة

 فبٔذش اىكٔش و زماٍ خاهحا.حتمو اىهوة و ًسهيا حصجتفان، 

ت اىلضة ني تٍك  و ًيفجص يف وهجِا من شس   حصضت ؿىل اهخقاء ٔبىفاػِا تـياًة دوفا من ٔبن حًزس اىّعِ

 .ُو حًصس شُئا ؟ -

و ٔبكٌقي اىحاة من ذٌفك و ل ثًيس ٔبن ثٌلي مجَؽ  حال دصيج من املهذةل ٔبًزس ٔبي  يشء، بٔ  -

وز ألذري من اىـطحَة ج و قس تٌف اىع  ، ٔبحس  تضَاغ ثـحَ و ٔبن  دسازثَ محريت املواؾَس اكن ًخحس 

 .دسازتل ًضاُهيا ٔبيُّ 

******** 

 

 

 

 

 

 



 

 

فقس اكهخا مش خاقذني  فوز زؤٍهتٌل ىحـظ، اىحـظٌخا تـضٌِل قد   ،وفاء ملقاتٍك ٕاىل موؿسُاجنالء رُحت 

حبَاهتا مَّنٌل رتت ألذريت ثسخة اوشلال ّكِ واحست اىؼصوف حاىت تني ىقاهئم يف اىف ىحـضٌِل ىهن  

ا ؿىل ؿاثقِا وحسُا زمغ  ة فذطل اكهت ثًشلو تـمٌِا ٔبما جنالء فقس اكهت مسؤوىَة اىحُت كُِّ اخلاض 

  .ُشا مل حهن جش خًك من ُشا

 ؟ اي جنالء اضلِ ف حَ َْ لَ  -

 .ان ىست َّبريبٔ  - 

ىقس لحؼت ُشا اىيشء يف مالحمك، فاىَوم ثحسٍن ٔبلرث ُسوء و مالحمك يمّيِ ؿٌهيا اىسهون،  -

 ؟ ذؾَيا جنٌس و ٔبذرًبين ىقس ٔبقٌقذين ؿٌَك فبأن ٔبشـص ٔبن  حوفك مًلء ابىلكٌلث. مارا حطو ضَلِ 

 ا اي وفاء.ىٍَك وهفسُيت مذـحة خس   مواتُس حصاوذين ك   -

 .اي جنالء ؟ ُطِل َّ تبأ املوضوغ مذـٌِّ ُو  -

- .... 

 .وضوغاملاويس ُشا ف ثسـاذت هِت ثـُشني حِاثكاي جنالء بأ  -

يل هِف ف ًفسس ؿًل  ضفو حِايت،  ٔبضحح ضوغ سٌة زاحيت وو اي وفاء فِشا امل ابس خعاؾيتىُس  -

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

م تـ  ذازل ٔبماموسبٔىين  َسون مَف لشتت ؿٌََ َّبطوض ٔبًُل ؟ و ٔبقول هل ٔبهين ٔبمطل ؿائٍك و ىهَّن 

ُشا ُو اىَوم اشلي ليت ٔبدشاٍ ٔبن ٔبسقط من ؾَين  ي  يشء ؾَّنم،ؾيّنِ و ٔبان حقِقة ل ٔبؾصف بٔ 

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

ة جمِوٌكٔبان  و ٔبن ٔبحاول اىخـاٌ  مؽ واقـي؟ ا ضـة خس   ًُلمن مه بٔ  فبأن  ٔبخسمه،ن ٔبًزس بٔ  ،اىًِو

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



 

 

ِّقا مباضَك، ٕال  ؾن ظًصَّ  نِشٍمسًية محريت ؾَّنم يف  ددحثنيس ٍن بٔ  - ؟ ىن جتسي شُئا مذـٌ

املسدشفى اشلي وزلث فَِ، ىهٌ ك ل ثـٌمني ٔبيُّ مسدشفى ابشلاث ؟ و فصضا وخسثَ، ٔبذرًبين 

جالث مَف س خجسٍن ؿائٌخك  .؟ ابعل ؿٌَك يف مالًني اىّسِ

جالث واحساسبٔرُة و ٔبقوم جص  - و ٍهون تيفس ثٌوى الٓدص فٌصت ٌل ضاذفت حساث مٌفذا  ؤًة اىّسِ

.  اتزخي ولذيت، ىن ٔبس خفِس من الامس، ٔلن  ذاز ألًخام يه من ٔبظٌقذَ ؿًل 

 قو ًوخس مخسةؿىل الٔ  ، اس خوؾيب ُشا اي حدَخيتل ثوخس فقط مسدشفى واحس اي جنالء -

 مسدشفِاث.

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

ي ٍك. ٕاحسى ٔبقازيب ٔبو قًصحايت ٔبو حَّت  املمصضة اىيت قامت تخوىَس ٔبّمِ  يف ثطل ايٌَ 

امة  وفاء ذذٌت -  مصت.يف ذو 

 ؟ملارا ُشا مصت اي وفاء  ؟ مارا تكِ  -

 .؟و ختحئٌَُ ؾيّنِ  ُو ثـصفني شُئا

 ازلزخة اىيت ثخرٌَََّنا ىل ُشٍىُس سِال إ  مصسى ضـوتة الٔ فهص مب بٔ ىهيّنِ  ؟ ؾصف مارا اي حدَخيتبٔ  -

يل ابل و ىن ٔبانم قٍصصت صاتخ ، ل ٔبًزس ٔبن ٔبتقى مهذوفة اىَسٍن، ىن ٍحصةٔبؾصف، ىهيّنِ ٔبًزس ٔبن بٔ  -

احة ٕال  ٕارا ؿرثث ؿٌهيم، ٔبًزس ٔبن ٔبؾصف من اىـني ٕال  ٕارا وخسهتم ـاذت و اىص  ، ىن ٔبؾصف ظًصَّ اىس 

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

ت جخًل اىَوم مل بٔ بٔ  شـص ٔبه ين يف ذائصت ملٌقة ك  ًوم ، بٔ ىل ؾًََِٔبن ٔبهؼص إ قسز ثـحخَ مـي من شس 

 ٍهرب جحمِا فبٔضَؽ ٔبان ذاذٌِا.

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

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



 

 

 ِشا موؿس دصوخَ من املسزسة.ف  حيرض سايم،ىًك  َّبازلثطو جية ٔبن بٔ  بٍٓ، ىقس وسُت -

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

، ميهن ٔبن قًصة خس   - اكن تخاات ذازل مل ٌسمؽ ُاثف  ،ىل سايمٍهون يف ظًصقَ إ ا ذازل ل ٍصذ ؿًل 

فهص  مصس ََ ًفهص مس خٌقِا ؿىل  .موؿس اتيَ من شست اىضلط متاما ًيسف ًو

ت املاضَة، ىهٌَ  ثبٔدص حسدصح سايم ومل جيس بٔ  - ا، ػن  ٔبن  ٔبابٍ سُذبٔدص ثسخة سمحة اىسري مثو املص 

من املسزسة، زاوذثَ ٔبفاكز ظفوىَ ة تبٔن  ٔبُهل ختٌ وا ؾيَ  ت مل ًبئت ٔبحس لضعحاتَل مص  اف ٔلو  خف لثريا

َ ؾَّنا، جفٌس ؿىل اىص    ضَف و رشغ يف اىحاكء تطوث مسموغ.مثٌٌل ختىل  ٔبُو ٔبّمِ

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 .ٔبثـٌمني ُشا ؟ٔبان ٔبانهَة خسا اي وفاء،  -

 .ثقوىني الكما نِشا اي جنالء ؟ملارا  -

اتقةٔلهين  - ؟ تو اوشلٌت تيفيس و مشاكي  مل ٔبكِّف هفيس ؾياء اىسؤال ؾيك ظوال اىفرتت اىس 

  ُذك متاما.وس و 

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

 حبحُة اىقٌة و ٔبظٌقت حضهة مس خفزت ويه ثلمز تـََّنا.ِك وشلو ؾيْ سوف بٔ  تحزوحٕارا 

 قائٍك : ثخسمت جنالء -

 .اي وفاء ًوما ما وشلٌِت ؾيّنِ ارا إ قذطِل اي وىَك، اي وىَك ٕارا وس َدين، بأ  -

 .تعين حزقزقان خائـة وسٌُا ٔبن هعٌة اىلساء، بٔ  -

 خائـة، ىقس ٔبذشان احلسًر. ًضاو ٔبان بٔ  - 

 .احهبا خس  اىحاس خا اي وفاء بٔ ٔبظٌيب  -

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

******** 

 

 

 

 



 

 

تقي  ،متاما فقس دصح من ابل ذازلا سايم م  ، بٔ ِؾْخمخَ ابسعا املساء حو   حسًر و ًخٌٍوحسًر 

َ  و ًٌوم هفسَ ؿىل موضوغ اىـمو ويس ك يشء حَّت ابملهذة  تيجالءل مصت مل ًخطو ٔلو   ٔبه

حًك،  فقس ػو  قاتـاسايم  نـاذثَ، ٔبما َ م  ٔبابٍ و بٔ  ٔلن   ا مٌهرساحًزئبمام ابة املسزسة ًحًك ًو

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

 زة وفاء :سِّ حمقٌقت جنالء لثريا  

و خٌة ٕان زٔبى اثطاليت، اي حصى ما ذازل، اكن جية ؿٌََ هماثفيت  ملارا مل ًخطو يب - ٔبٍن ُو ُو

 ؟. لٔبم  من مسزس خَ سايم

 وفاء :خاجهتا بٔ 

 .من املسزسة ؟موؿس دصوح سايم  ن ًًىسمَف خلازل بٔ ٔبًـقو اي جنالء ؟  -

 .! ؿلل بٔ  -

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

 ىل اىس َازت.إ  اس حقِين اي وفاء تِ هْ و بٔ سفؽ احلساة قوم تٔبوك سبٔ  -

ن ذازل بٔ  مَّنا ةجنالء اىحاة ػاه   ظصقت و ؾيس وضٌٌِل،ىل اىحُت ذفـت جنالء احلساة وثوهجخا إ 

زة هفسِا: ،وس َفذح هلٌلابىحُت  موحوذ  قاىت حمّسِ

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

 ، اكن جية ٔبن ًطٌوا ٕاىل املزنل قدو ساؾخني.َمساءً صتؽ اى اذسة وس  اى ن اىوقت الٓ  ؟ حسمَف ل بٔ  -

 .؟ مفاثَح اىحُت حتمٌني وسزة منُو  ،ًـقو ل -

 يه يف حقِحة ًسي. ،ظحـا، موحوذت -



 

 

فوخسث املفاثَح، فذحت  ،وفاء حقِحهتا ٔبمسهت ،صحفكُّ ما فهيا ٍ تسٔبث جنالء ثححر ؾَّنم و

 قائٍك : ثفاخبٔث حسبٔ من مل ٍهن ُياك  ابة اىحُت ثرسؿة

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

 فِو ًـل ٔبه ين سبٔقٌَّ. ددازيٕاىل ٔبّيِ ماكن ذون إ  ىهن ذازل ل ًشُة -

 .! ٔبدصهتم قس حهون سمحة اىعًصَّ ، ٔبننميه -

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

اكن ذازل قس وضؽ ُاثفَ ضامذا حَّت  ل ٍزجعَ زهٌَُ، مصت ًعّوِق املاكن و ُو خاىس لمتثال ل 

ك تو ًفهِّص فقط.  ًخحص 

  زاوذُا قٌَّ فؼَؽ. و ؟ ابثت هحضاث قٌهبا ثدسازغ  مارا حطو ؟ ٍصذُّ  ملارا ل -

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

 وا ىِشا اىسخة. ثبٔدص قس  ابء وىلٓ احامتغ  ُياكن ٍهون ميهن بٔ  ىل املسزسةىيشُة إ  ثـايل -

 ل، كري مـقول اىَوم ىُس ألحس و ل ارلُس، احامتغ الآبء ٔبًضا ٍهون ضحاحا و ىُس مساء -

شٌ ت ٔبقساهما و مل ثـس  ،ىل تُذنكحصى رُة إ  ابىـجز اكشلي ل ٌس خعَؽ فـو يشء ُو اي حسُّ بٔ 

ق.ثقوى ؿىل   محٌِا و تسٔبث ثخـص 

  مع ا ٕارا اكهت ثـصف شُئا. سبٔىِاطو حال تبئم ىًك بٔ سبٔث  ؿل ل بٔ  -

 .؟ ٔبىت ذازل ٕاىَنك اىَوماىو ايم ُو  -

 .؟ سبٔىيت ملارا ، ىهنل مل ًبئت -

 .قطْذ سؤال فَ ، جمص  ثقٌقي ل -

 .؟ اي وفاءِت هْ ن بٔ ٍْ بأ  -



 

 

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

 .ضاتين اىقٌَّىقس بٔ  ؟ مارا ُياكقويل يل قدو ٔبن ثلٌقي اي وفاء،  -

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

ا حز ٔبو  ذث مبٔث جنالء جصٔبسِا ىوفاء ؿٌِ  ا، ىهن  وفاء ما ىحثت ٔبن تس  فُّ ىِا ذربا مفصحا ٌرسُّ ذاظُص

 ايٌ حؼَة و هفت رضل هبّزِ زٔبسِا قائٍك :ظمبٔهًَهتا 

 ٔبيم مل حصى ذازل اىَوم. -

 .؟ حسجثـل مارا  لفِيي  ،فجتاكهت جنالء حص  -

ُا قائٍك :  ٔبمسههتا وفاء من ًسُا و يه جتصُّ

 .سزسةاملىل ، ثوهجخا إ كازثسي مـعفىل املسزسة إ  ثـايل ىيشُة -

ص  جلكخا ًسًَ اىطلريثني خٌََز  ألزط ًضمُّ خاىسا ؿىل  سايميف ثطل ايٌ حؼة اكن  ت ف من شس  جتٍو

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

 هل اىخفهري فسحة ىَخشل ص اتيَ سايم.

******** 

 

 

 

 

 

 



 

 

من اىس َازت مثو  جنالء دصحت ، بٓمٌني تشضل اجياذٍ،ىل املسزسةوضٌت جنالء ووفاء إ و ٔبذريا  

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

 فاحتة رزاؾهيا ثياذًَ :جتصي 

اؿة املخبٔدصت ؟  كَ تِ  اشلي حو   اتين ما ،ماليك ،سايم حدَيب - ؟مارا ثفـو ُيا وحِسا يف ُشٍ اىس 

 ؟ و ٔبٍن ٔبتوك

 و ًقول ىِا : تًحًك ثشس   وُ ؿاهقذَ و

 ا.حِسً وَ  ووسُمتوين ُيا ائٌخكِ لٌل فـٌت ؿَ  َت ؾيّنِ هت ختٌ  فبٔ  حدنكٔبان ل بٔ  -

ا حة ىالكمَاكهت جنالء مذـجِّ   خَ ٕاىل ضسُز ت حدَيَ فضم  و اشلمصايث ثخواىل يف ؾقٌِا )يف  و قدٌ 

ضَف ثًذؼص ٔبٌُِا ىهن  اىفصق  تَُّنا و تني اجَّنا فِو ؾيسٍ من ًقٌَّ ًوم ما خٌست جنالء ؿىل اىص 

ا يه فؼٌ ت وحِست ذون ٔبن ًيددَ ىلَاهبا ٔبحس(.  ثشبٔهَ ٔبم 

 ثفاخبٔث ؿىل هفسَ زٔبثَ مذحول ،ك يشء ابىًس حة ىيا َت هْ و بٔ  ل اي حدَيب ل ثقو ُهشا حنن حنحك -

 ًفـٌِا حتخَ.ل مصت ٔلو  

 .ٍن ُو ٔبتوك ؟ىهن بٔ  -

حاخ ؟ -  .ٔبان مل ٔبٍز مٌش اىط 

 .ٔبًـقو ٔبن ًًىس ٕاحضازك من املسزسة ؟ -

 .ٔبشازث ٕاًهيا وفاء تطمت يك ًلاذزوا املاكن

 مَس ذازل يف املهذة وؾيسٍ احامتغ ىِشا مل ًبئت.، بٔ ىل اىحُتَُا تيا هشُة إ  -

 ءالوفاء اكهت جن وحوذ ىول ،هوثاىسُّ  م يمّيِ ؿٌََمَّن اىحُت وكٌّ  و ثوهجوا ٕاىلاىس َازت  زمة ادلَؽ

و.ا ّن  لٔ  سدَّناز  مل ثـس ثقوى ؿىل اىخحمُّ

 اي وفاء. ُاُة مهٌِك اشلَ ًُ  -



 

 

ٍك، ،رُةل ىن بٔ  -  حسلٌل.وَ حصنهٌل ىِ ىن بٔ  سبٔتقى مـك ُشٍ ايٌَ 

-  َ  ُشا. اي وفاء ملا ليت ثسازمت ك   ولكِ ى

و مح   ،يِك اي حدَخيتن ٍهون اتْ ل جشهًصين ُوا اجن ٔبيخ قدو بٔ  - اما ىـهل  هَيسب  وتـسُا س يبٔذش ٔبان ُو

 وم.ٔبكرّيِ مالثسَ و هبٔك اىقٌَو من اىعـام و خنسل تـسُا ٕاىل اىي  

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

 .وك اي قٌيببٔ  -

ذسل تـسُا يٌيوم نـطفوز وذًؽ مهسوز  ٔبّنت وفاء حتمميَ و ٔبىخس خَ زَاتَ و ٔبظـمخَ شُئا دفِفا و

ا وفاء فقس بٔ  ا مل ثؼِص ُشا ت تقٌَّ حس  اجلياخ، اكن اىَوم ضـحا ؿٌهيم مجَـا ٔبم  ؿىل ذازل ىهَّن 

ث ى   ٔب من ٔبؾطاهبا.ىًك هيسِّ  َاوسوناى يجالء مواب من ىيجالء، فقامت يٌمعحخ و ٔبؿس 

فقس ؟ ىول ىعف ظل ليت سبٔ  ًًىس سايمشلي حـو ذازل ا ؿل ماًقذٌين اي وفاء ل بٔ  اىخفهري -

، ك ٌل ثشل صث ما حطو مـَ ٔباكذ ٔبضاة ابجليون، ىَدين مل ٔبظٌة مٌَ ٔبن حيرضٍ ُو و رُحت اتين

 ٔبان لضعحاتَ، اي ىَت.

ِو جفمَـيا ثرش.ا مٌ   جنالء كٌّ  اي - ط يًٌس َان ٔبو اىس   مـص 

َ  مل ًـس ٕاىل حّسِ ُشا اىوقت، ٔبثـٌمني ؟ مٌش حزوحٌا  ؿاذثَُشا ىهن ىُست من  ؿلبٔ  - ُشا حَّت  ٔبه

 مل ًمن ذازح اىحُت.

 زت ٌل الٓن ُو مؽ اىوفس إلجنٌزيي اي جنالء، ٔبؿشًزَ. -

َ  اكن ؿٌََ ٕاحضاٍز من  يف ُشٍ ألزياء مص  اكىًسمة ؿٌََ وخَ اتيَ سايم فقام مٌخفضا و ثشل ص ٔبه

اؿة وخسُا ثقازة اىخ اسـة متاما فسُ  ٔبدصح ُاثفَ و فذحَ وخس ما ًقازة  املسزسة، هؼص ٕاىل اىس 

 اىـرشٍن اثطال من جنالء ففِم.



 

 

؟ اتين مَف ًـقو  ثسايم اي حصى مارا حو  سايم،  طو فهيا الٓن ؟؟ مَف ٔبث   مارا سبٔقول ىيجالء -

فذح اىصسائو فوخس ما ًقازة  فـو اي حصى ؟يشء، مارا بٔ  ىسِوي وىكِّ  اثح   ،اثح  ؟  وىسٔبن بٔ 

َ  بٔ اىـرشٍن زساٌك من جنالء، جسبهٔل فهيا ؾن  ا لخخت فهيا ٔبه  يف اىحُت ضحح الٓن مـِااجَّنٌل و بٓدُص

ا ىهبت ؿٌََ ٔبن ًخطو هبا فوز زؤًخَ ىالكهما، ٔبه ة هفسَ لثريا،  ذون ٔبن ثشمص اىخفاضَو و ىهَّن 

َ ؿىل زٔبسَ و  فهِف رُة من ؾقهل اتيَ ؟  ُو كازق يف اىخفهري، ٍاكذ زٔبسَ ًيفجص.وضؽ لفِ 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٌلء ضافِة  ا زائـاًوماكن  ،ىخـٌن تساًة ًوم خسًسمس رشقت اىش  خاء اىطحاخ و بٔ  فقس اكهت اىس 

، ٍاسدِقؼت جنالء ؿىل ٕاثص  و ؾيسما ٔبذاز املفذاخ ٔبضسز ضواتوضو ذازل تُذَ فذح اىحاة  سزقاء،

 : ثرسؿة حنو اىحاةهمصوٌك فاهعٌقت 

ذربين بٔ  ؟ قضُت ىٌَخك نَ ٍْ بٔ  ،املايض اىَوم ظوال مل ثخطو يب ؟ كَ ٍن ليت ىقس قٌقت ؿٌَْ ذازل بٔ  -

 .ءْ يَش  ك  

 .حازحةاى ٍَك ى   شمن مٌل بٔ فا فبأن مذـة خس  ذؾَين ٔبىخقط ٔبهفايس جنالء  -

ا ليت ٔبانم و بٔ  - ىقس وسُت ٕاحضاز سايم و ػو  ظوال اىَوم  ،حصوا مثو اجمليوهةٔبان ٔبًضا قٌقة خس 

ل ؿىل هفسَ و ٔبهخ ين  ت دوفَ ثحو  َ  من شس  َ  ل حيحيا خاىسا وحِسا، ُو ثـل ٔبه لثريا ؟ و قال يل ٔبه

و ٍصى ٔبحالما مزجعة ....و   ػو  ظوال ايٌَ 

 رصد يف وهجِا :

معو اىيت ليت بٔ  خاهةالة مؽ الٔ اىرش  رسُث دَ  ؟ل ثـٌمني مارا واهجت ابٔلمس ِت هْ ثح ا، ثح ا بٔ  -

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

ٍصيم  و رشزااكهت ؾَياٍ ثقسحان ت رصاذَ وقضحَ من شس   رسث زؾشة قًو ة حسسُاوؾًَهيا 

 .ٔبتسا مل ثـِسٍ جنالء ُهشا ،ذاذهل اهفجص رباكنابىلكٌلث ل

حَّت  ثرصفاثَ تسث ىِا قًصحة ؾن املبٔىوف،  فقط اكهت قٌقة ؿٌََ ،مل ثقطس شُئا من الكهماجنالء 

يف  مهس و و زٔبش سايمقد   َألزط جيثو ؿىل زمحدِخٌس ؿىل  ثوخَ حنو قصفة اتيَ ىًك ًخفقسٍ،

 : هل قائال ٔبرهَ

من  ىزىتو   ومٌكقوى ميّنِ بٔ  ؼصوف اكهتاىىهن  اتين مل ٔبقطس وس َاهك ُياك وحِساساحمين اي  -

 دَِحَ و ُو َخاٍج ؿىل زلْ  وانم ٔبسفو رسٍص سايم بٓهشاك ظفالضسق من ذموغ الٔ اكهت بٔ ذمـة  مقٌخََ

 .ؾيس زٔبش اتيَ

 



 

 

ِّ ا جنالء فاكهت حًزية م  بٔ  َ ى ة و مذبمٔل  وفاء ثواس هيا قائٍك : تٌل، ػٌ  َُّنُ سوء اىخفامه اشلي حطو ت

.س زلًَ ػصوف ٔبقوى مٌَ يف اىـمو اي مؤل   -  جنالء ل جس خايئ حدَخيت، كُّ يشء ًيحوُّ

 ٔبومبٔث جنال جصٔبسِا يف مصت ذون ٔبن ثخفٍو جلكمة.

 فواضٌت وفاء قائٍك :

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

 .عبٔ اشلي ازحهدَخلاب ٌشـصوحامت سوف  و ٍصاتخ حصمََ هيسبٔ اىَوم، بٔ  زحوِك ل ثخلكمي مـَبأ 

 حارض وفاء. -

 تـظ را اكن زلي  إ  ؿٌَنك مساء مصُّ سبٔ  ،حدَخيت زلي معو اىَوم وثبٔدصث اي سبٔرُة الٓن،ان بٔ  -

 .شلضل اىوقت

 ما فـٌخََ ٔلخًل.  اي وفاء ؿىل كِّ شهصا ضَلِ  -

  .ِاموزمك كُّ بٔ  ٔبظٌة من ظل ٔبن ثيحو   ي،ال ذاؾي ىشهص ف ٔبدذنيحنيا ل ثقويل ُشا اي جنالء،  -

 .! وضَخِك تَما بأ ن ل ثًيس هِ ىَ  -

 .مارا ؟ -

 .... اىسجالث شفى وسد موضوغ امل  -

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

، ثبٔكِا ابٔلفاكز مٌَئااكن ابىِا  تقِت جنالء ىوحسُا مسدِقؼة ،ٌهتا ورُحتمان ظل اي وفاء قد  بٔ  يف -

 ألس ئٍك و جشّوِص زٔبسِا، كسث حتّسج هفسِا قائٍك :

َّنشَ، ىل قٌهباو إ وتسٔب اىشك ًدسٌ   ؟ مسمارا حسج خلازل ابلٔ  اي حصى - حصى ًوخس  ُو اي ٍو

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



 

 

ٍهون  ٔبنضـة احضة وما بٔ و اىهثري من ألموز ٔبضححت كري  ،زٔبيس قمية سوذاء محريتفوق  ؤكن  

قامت إبؿساذ موة من اىقِوت  ألمان، ؿىل جصِّ  ان ٍصسو عَؽ بٔ ىشك ول ٌس خ اب ذاذهل مٌَئا إلوسان

 ،ة شهولثة، وضـت فٌجان قِوهتا و جباهحَ قعـوحصوط ؾواضف قٌقِا حصاتخ من اىطساغِا ىـٌ  

ا ملصاي خس   ا شِيي ،قوتاىهثري من اىص  فوقِا  اًعفو ، ااكن مٌؼُص امٌؼُص  ػٌ ت مل جرشهبا ، ىهَّن 

تسز اشلي  ألذري رصفاىخ  من اىشسًس ابىيسم  حناء اسدِقغ ذازل اكن حيسُّ فقط، يف ُشٍ الٔ  ثخبٔمٌِا

 .مل ٌس خعؽ ٔبن ًـرب ؾن ٔبسفَىهن مٌَ 

 قال تيسم :

 .ضحاخ اخلري  -

 :ث ؿٌََ زذ  

 وفقط. ضحاخ اىيوز

 ٔبن ًـخشز ىلٓدصك مَّنم ًٍصس  اذٌٌِل اكن ًخلكم لثريا ؿىل زمغ ٔبن  اىطمت اكن ٌسوذ تَُّنٌل،ذ وىهن  

 ،ًزخون ورشة قِوثَاىثياول ذازل اىقٌَو من   فل ًخحساث،ؿٌهيٌل دمي  اىطمت  ىهن   و ًوحض ألموز،

 ٔبي  يشء مل ًقو ،شلالزلًَ اىهثري من الٔ  ٔلن   ،معهل مٌعٌقا ٕاىل ٍصثسي زَاتَ ؿىل جعو زاخ

، اس خساز اكن ًٍصس مـاهقهتا وثقدَو حدََّنا، اكن قًصحني من تـظ ل ثفطٌِم سوى دعوت ىيجالء

ز ٔبن يصح ول  واحست، ىهن  ؾياذٌُل ذ فاهعٌَّ راُحا يف ظًصقَ، فذح اىحاة مث  قص  اكن ٔبلرب مَّنٌل، حصذ 

و ن ًقدِّ بٔ  ًوم قدو رُاتَ ك   جنالء اؾخاذث قسى ،ٔبضحح ذازح املزنلٌسدسل ملشاؾٍص اجلَ اشة حَّت  

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

  ؿٌََ لثريا.

 قاىت يف هفسِا حبرست :

 .ضلط ؿٌََٔبل  بٔ  اكن ؿًل  زت ٌل  -



 

 

جنالء سايم و ٔبظـمخَ فعوزٍ مث  ٔبوضٌخَ ٕاىل املسزسة و ما ىحثت ٔبن ؿاذث ٕاىل اىحُت  ٔبًقؼت

ثرسؿة، اكهت جشـص ابملٌو فقس تسٔب ًدسٌ و ٕاًهيا زت ٌل ٔلن  ذازل ابث ًخجاٌُِا لثريا فقس ذٌ ف ُشا 

 شـوزا ثشـا ذاذٌِا.

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دمحم اشلي ًـمو مـِا يف هفس املاكن فقس اكن ُو منىل مهذة مذ جَِ إ يف ُشا اىوقت اكهت وفاء  

فٌصت ٌل اس خعاغ مساؿسهتا  موضوغ جنالءجسبهٔل ؾن  حَّت   اكمٍك، قطسثَ شفىسد سك لجالث امل مي 

 :مددسمة ذذٌت وفاء مهذة دمحم  ،وؾىس جتس دِعا ٍصتعِا مباضهيا ىـىل  

 .ضحاخ اخلري -

 .؟ُهشا جفبٔت  شافك اي تًت، ٔبٍن ادذفِت ُال وفاء، سازثيا اىربلة، ؿاص من بٔ  -

َ  اىـمو فقط و ٔبموز احلَات ٔبهت ٔبذزى هبا، ىهيّنِ  - سين ساؿِ ن جُ حئخك مذقطست بٔ اىَوم و ترصاحة  ٕاه

 .اي دمحميف موضوغ 

 .ثبٔلسي يف ُشا ثيشء، قرّصِ ما ُو ؟ ٕان اكن إبماكين ُمساؿسثِك ىن بٔ  -

يف هفس  ًخامزلاز الٔ  ٔبحسمه سٌ مِا ىهن   ، ُيا وزلث )سوخة ٔبيخ جنالء( زلي اتزخي مِالذ ىفذات -

ِا ؟ ٔبو من ُو صؾصؾت ُياك، جفئت مذبٔمٍك احلطول حًوم مِالذُا، و  ؿىل ألقو من حهون ٔبمُّ

رص اشلي سٌ مِا يٌمَت ؟  زث مؤدصا ٔبن ثححر ؾن واىش  من حهون ؟ ٔبًزس مٌك  ؿائٌهتا يه قص 

اشلي وزلث فَِ  ُشااملَالذ يفس اتزخي ى حس معاتَّ بٔ ث ٕار اكن ًوخس جالّسِ اى ن ثححر يل يف بٔ 

 اىفذات ؟ فِو جس خعَؽ مساؿسيت ؟ ٔبم ٔبؾوذ ٔبذزايج.

ىن  مل ثفذح، من س يني ، ًبٔكِا اىلحاز،اساؿسثِك ىهن ثوخس لجالث قسمية خس  حاول مُ سوف بٔ  -

 من اىححر ذاذٌِا ثسِوٌك.متهن بٔ 

ن وخسث ضل إ مون ممخية سوف بٔ  جتس ؿائٌهتان ، املِم بٔ مشلكة يف ؿامو اىوقت ال ًوخس زلهي -

 ٕاىل ؿائٌهتا.ىًك هخوضو ىيشء ًقوذان  ،اىخازخي

و ىل وقت سبٔحذاح إ ىهن لٌل قٌت ضَلِ  ،هة ُياكٌة لجالث املوىوذٍن مسو  ل ختايف بٔ  -  زمبا  ظًو

  ًعول ألمص ٕاىل َشِْص.

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

ٓ سوف    يت ٕاىَك يف ٔبوقاث فصاقي و ٔبساؿسك.ب



 

 

 ا.ـً ىًك هححر مَ  ذربكِ اىححر سوف ب  تسٔب فهصت حِست ؾيسما بٔ  -

ا بٔ   .ا حلكمت مؽ دمحم اشلي ميسك لجالث املشفى اشلي ثـمو تَّن  اثطٌت وفاء تيجالء يك خترُب

  قاىت جنالء ثرسوز :

 .سـسثينبٔ  ىقس شهصا حدَخيت -

 .ول قٌَالَعُ املوضوغ س َ  ت و ٔبػنُّ ٔبن  سجالث لثري اى  ىهن   ،ن جيس شُئأبثبٔمو بٔ  -

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

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

  .و ؿىل يشءحُط  بأ وضوغ حَّت  امل ُشا حصكوفاء ىن بٔ مَس اي بٔ  -

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

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

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

  .هخؼٍص ىًك ًخلكم مـيبٔ س -

 .؟مارا سوف ثفـٌني اىَوم اي جنالء  -

؟ ٔبهت ثـٌمني ىقس صمس ٌزحؽ ييف ٔبن بٔ فهص ل ٔبؾصف ملارا ٔبضححت بٔ  ،شـص جهثري من املٌوو ظل بٔ  -

 .من خسًسٕاىل ساتَّ ؾِسي  ؾوذن بٔ الٓن ٔبًزس بٔ  من س يواث وحصلخَ 

َ َ ل حية اىصمس فِو ًخـحك و بٔ ه  فبٔهت ثـصفني بٔ ذازل ىن ًوافَّ   ٔبذاف ٔبن  ىهيّنِ  - ؾن  شلطِل ًضا ٌ

 ٔبموز اىحُت.

ٓ بٔ  -  ،ساءً مَ  ٕال   ذازل وسايم ل ًبٔثَان حَّت   ،اىَوم ظوالىوحسي ٔبػوُّ  مو ل ًوخس يشء ٔبفـهلان ب

 .؟ فـوْ ساِن بأ مفارا ؾَ 



 

 

َ  ،وك حدَخيتبٔ  -  .احقً سوف هخلكم لَ  ،فسِك اي جنالءىهن ل ثخـيب ه

  .المةس  اى زاِك لحقا مؽ سًذلكم، بأ مَس بٔ  -

اث ثشُة ىرشاءحَّت  اىِاثف وزاحت ثلري مالثسِا جنالء كٌقت بٔ  ىًك ثحسٔب من  ،اىصمس مـس 

اتقة ؟ حِاهتا ك   ًـين مس اكنص  اىخسًس ف  و يه ل جس خوؾة مَف اهقعـت ؾيَ ظول اىفرتت اىس 

 .لقذياء ما حًصس ٕاىل احملو مذ جِة اهعٌقت مالثسِا و ازثسث اخس   و موُوتة اكهت مدسؿة

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وضٌت جنالء حملّوٍ قًصة مَّنا حَّت  ثقذين ما ًيقطِا.

 ضحاخ اخلري. -

  .ُال س َسيتبٔ  -

و ٔبوزاق تَضاء رو حوذت ؿاىَ ة و ٌزشاث تبٔزقام قس تًَهتا ضل ؿىل  ًزس مـساث اىصمس وىوحاثبٔ  -

 ُشٍ. اىوزقة

 .من ىوحة ؟ مك حًصسٍن -

 ، ُشا فقط.ىوان مشـَةيٌصمس، ٔبقالم زضاض، بٔ  ٌزشاث س خة ًزس ىوحذني وبٔ  -

ٓ  ٌةٌ ُو زلًِك ظَ  -  .؟ دصب

  .ٔبذشمه مـي الٓن ؟قسز ؿىل ُشا اىـيوان ٔلهين ل بٔ  ٕاىليل  إبماكهك ٕازساهلمُو ل، ىهن  -

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

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

ا اقذيت ك  ما اكن ًيقطِا، ُشٍ  مل هتت جنالءس حَّ و ٔبن ؿازط ُشا ألمص، ىِشا ذازل  ىهن   ؤبّن 

ثقطس ؾياذٍ، ىهن زمغ ّكِ ما حطو تَُّنٌل اكهت جش خاق ٕاىََ، ثؼوُّ تسا ىصٔبًَ زمبا اكهت ىصٔبًَ بٔ ت املص  

و قعاٍؤ   ،مـصلة الاشدِاق، املـصلةٔبذزاهجا تفشو يف ُشٍ  تـسُا ثـوذ وُهشا حَّت  ٌسسل ايٌَ 

خاىسا ؿىل مهذحَ ًفهص اتزت ، ىهن مل حيّصِك ساليا تـَسا هفس ألفاكزذازل اكن ًححص يف  حَّت  

 ًفـو راًـصف ما متاما ل احائص ٔبضحح  وجتٌِِا، مس جالكمَبٔ  تيجالء اىيت حصهحا صىدْ ب   ابىوفس واتزت

َْف ًخرص ف   .؟و ل َل

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

 :ملُساء  الئذش مفاثَح اىس َازت ودصح قابٔ  ،َ ول جنالءم  ل بٔ  حسبٔ 



 

 

ا ٕاىل اىلس، اثطال ي  يل بٔ ل حتوِّ  - َ  بٓدص و ٔبخًل مواؾَس اىَوم املخحقِ ة كِ  مبزاح  سُت زٔبيس ًؤملين وى

لزي ابىـمو.فَِؽ س خعِ بأ    َ اىرت 

 قاىت هل :

 حارض اي س َسي. -

املشاك  ،هشازجفبٔت وتسون ساتَّ إ  اهقٌة حاهل ،مل ثـِسٍ ُهشا فِيي مُساء اكهت حًزية ؿىل حاهل

ست حِِّ  حهون ُشٍ يه حِات ألؾٌلل ًوم ت ٔبمسساُو يه ؿني ح ؟ تَ مارا حو   هجة من كِّ حتارصٍ 

وم  .؟ ؾهس رضل ًو

َ ٕاىل اىحُت  حصك مهذة ذازل و  ـوذا  ؿىل املسزسة مص   ،يك ٍصاتخ قٌَالاجت  حَّت  جيٌة سايم ًو

َ مِّ و ذس  بٔ ل قد  و  فذح اىحاة وذذو سايم بٔ  ،اكهت جنالء قس هجزث اىعـام هلٌل ،وضال اىحُتمـا، 

 .ىل قصفذَورُة إ 

  قائال : ذازلتـسٍ ذذو 

 .مساء اخلري -

 تك. ُالبٔ  -

حلَّ هبم ٕاىل  و اامذش مح  ذذو ٕاىل قصفذَ بٔ  حال تَُّنٌل،لرث ؤكن خساز من اىطمت فقط كمخني ل بٔ 

 .ظاوٌك اىـشاء

مت، بٔ ن املاكن ىه ًفطو تَُّنٌل ، ثطعسم ابٔلظحاق فذحسج جض ة قًصحةـاىَّ ضواث املدمي  ؿٌََ اىط 

خين ذاذهل خساز من اىهربمصيس سايم فقط، ٔبحيول اىسهوث تني املصء و حدَخذَ ُهشا   ؟ ايءًو

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

زَ تَُّنا و تني (اىوضؽ اجلسًس و ل ًبٔتَ ىخرصفاثَ اىحازذت ، هؼصث ٕاىََ جنالء يف سهون و يه حتّسِ

 هفسِا :



 

 

يشء ما ؿاىَّ يف حٌجصيت ُشا املساء اي  ،خاء تـس اىفصخ تيهدخني، اكن ذاليص اي ذازل دكَ حُ  -

ة، ل بٔ َ ٔكه  ، ىَت ىَخك جشـص حدَيب الافطاخ س خعَؽ لثريا من اىالكم اىـاىَّ يف حٌجصيت للط 

موغ اىيت ؾن مشاؾصي   .فقسي وحاكًيت، حزين، حتًك وحـي ٕال  تقعصاث من ازلُّ

ين ؤكهين ُصمت من اىخفهري حريت حتخ فصاػ محري ذاذًل جيخاحين ل ٔبخس مـربا ًقوذوين ٕاىَك، ًو

م حعايم، بٔ كٌَو قٌيب  وحسٍ ٌشفي ،ىل ضوثكٔبحذاح إ  ،ىَكٔبحذاح إ  ش خايت ٔبًزس  ملٌمة ًزسو ٍصّمِ

ن ادذفى م ،ادذفى مانِ ىهن شـوز الأ  واحس سقفحتت مـي  َت هْ ٔبن ٔبذربك تبٔهين ٔبفذقسك حَّت و بٔ 

 .ُا اجلفاءقس مرس  حسسيقدو ن ثـاهقا زويح ذاذًل ؤكن اىَسٍن اىيت ثـوذث بٔ 

ا ٕاىل ٔبشلال فسايم ثوخَ ٕاىل اىيوم و ذازل ٕاىل قصفة اثهَة مٌـزل ؾن جنالء  حصك اىكُّ املائست مذوهّجِ

ز ٔبن ًيفطو ؾَّنا حَّت  يف اىلصفة، مل ثـِس مٌَ جنالء ثرصفا نِشا مٌش سواهجٌل، ىقس تسٔبث  فقس قص 

يف  يف ُشا ؟ يٌجفاء ويٌهربايء ذوز ٔبن  ثلري إلوسان ٔبم  ُو املشاكاىفجوت حهرب و حهرب تَُّنٌل، 

سثَ ىهن ؾىص ؿٌهياٍَك ُشٍ ايٌ    اىيوم حضًت جنالء مصهتا و ثوس 

ت ابىَت احلقِقي الٓ    .زقٍِك من اهلموم حدال ، اكهت حتمو فوق لخفهياُو ول سوحفال بٔ  ،نو ٔبحس 

فِا ٌُل قس اهفطال مـَ  الكم ػٌ ت ثفهص َّبازل ففي ؾًََِ حزن ٌش حَ حزّنا ل تو و ٔبمعَّ جهثري

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

معهل ىخفهري يف كازق اب ُياك سخدا وزاء ُشا اىخلريُّ وُو ن  يه ثفهص بٔ ؟  ًؼال ن ُهشاسوف 

ميٌهون ٔبسٌِل فهيا، اكن ذائف من افالش اىرشلة فِيي ىُست مٌهَ وحسٍ حَّت ٔبُهل  ومشاكَ

 حيخاح ٔلن حهون جنالء جباهحَ حَّت  جساهسٍ.

ا و خاىف اىيوم ؾَون جنالء ف زث ٔبن ثحسٔب جصمس تـظ اخلعوظ، يف اىسا تَّ قامت من رسٍُص قص 

حوكو همية اىصمس  ل  بٔ  ن ثخوقف وهن تـس سواهجا من ذازل ظٌة مَّنا بٔ وىاكهت حصمس ظوال اىوقت 

هتاوقهتا وخسُا َ اكن ًبٔذش ك  ٔله   قضت ىٌَهتا ُياك ذون ٔبن  ىخقذو املٌو و اىفصاػ ، ٔبدصحت ؿس 

اؿاث ا حًزية جشـص ابىس   ،حاًهتا اىضيهة اىيت اكهت ثـاٌشِاما ب ىت ٕاىََ ثـرب ؾن  زمست وحُو



 

 

مس مـٌيا ؾن ًوم تسؾت يف زمسٌِلتلاًة اىصوؿة بٔ  اكهخاهكٌت ىوحذني ٔبذريا بٔ  ، ؾيسما جزػ ضوء اىش 

ُ  اىٌصشةمت حص  خسًس،  .حت ىًك ثـس اىفعوز ىسايم واىقِوت خلازلواىقل ور

اذسةابمصا ؿىل  اسدِقغ ذازل نـاذثَ اؿة اىس  ا، مٌَئا ثسحة دفِفة مجَال  ضحاحا اكن اجلوُّ  اىس  خس 

ٌلء، اكن ُشا شِص بٓراز من ٔبمج ِّن سزقة اىس   طو اىصتَؽ و هبجخَ.و ألشِص اىيت جس حَّ فحٍز

 ذذو املعحخ مل ًقو شُئا نـاذثَ سوى :

 ضحاخ اخلري .... -

مت تـس رضل : ا يه فصذ ث ؿٌََ هفس اىخحَة و اىزتمت اىط   ٔبم 

 .... ضحاخ اىيوز -

فوق  رتاهكةٌ مُ يف اىوقت فسلًَ ٔبؾٌلل ًٌحَّ  حَّت   يك ًدٌاول فعوزٍ ثرسؿةقسو وهجَ وخٌس 

ا اىقِوت جش حَ املوزفنيف ،ٍهمتو ًومَيك ٔبساس َة ابىًس حة هل،  فِييقِوثَ رشة  ،مهذحَ هتسئ  ٔلّن 

 حفٌهيا مل ثلفوان وحصاتخ لٔ  ما جنالء رُحت ىًك ثيام قٌَالودصح تطمت مل ًقو شُئا، بٔ  ؾطاةالٔ 

ااىهواتُس  ساىت ل ىهن انمت من ثـهبا ساؾخني ٔبتسا،  ،من هوهما ثالحقِا فاسدِقؼت ؿىل ٕاثُص

فدسٔبث ثحًك دعفِا مٌمث و  ىت خشصِا ٕاىل ٔبن بٔ مِّ حضن بٔ  جتٌس يف ىل ظفًوهتاا ؿاذث إ ّن  )زٔبث بٔ 

ت ىهن ما ىحثت ٔبن اتخـسث ؾَّنا و مل ثـس حصاُا( فز ث تقو  و  موغ ثحٌِّو وساذهتا و ثرصد تقو  ٔكن  ت و ازلُّ

ااما زٔبثَ حقِقة و ىُس حٌٌل، ٔبذشث مح    .ما حَّت  ختفف من ثوحُص

ٌل يجالء زت  خ ى ن ثـوذ َّبرب مفص ىقس اكهت ثخبٔمو بٔ  ،ٌفاثامليف  ىًك ًحسٔب اىححر مـا توفاء دمحم اثطو

 مو.ٕاًهيا الٔ ًـوذ 

 مصحدا دمحم. -

 .ؾيسما اثطٌت تك ضحاحا قؼخكِ ؟ ٔبمتّن ٔبن ل ٔبمون قس ٔبًْ  ضلِ مَف حاَ  ُال وفاءبٔ  -

 إلفعاز.ثياول وؾيسما اثطٌت يب ليت بٔ  ًوم اتـة ك  ؿىل اىس  ٔبان وؿس اسدِقاػي ل مف -



 

 

 .و ىست جهسوٌك وش َعة تِ هْ ، بٔ مجٍَك ؿاذت -

 قائٍك :زٔبسِا حٌت  حضهت َّبجو و

  .هـم اىك ًقول يل ُشا -

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

ت.   ٔبقرص مس 

  ٔبوك ٔبان خاُزت ذؾيا هحسٔب الٓن. -

 ًال، ثرسؿة. -

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

حة إبماكهَ املشازلة تـصط تـظ زسوماثَ وسزيوز  سُتُّ افذخاخ ٔبتواتَ قًصحا و ٔبيُّ خشص ميخطل املُو

ذت، املـصط خشطَاث لثريت( لج ٌت زمقِم ثرسؿة حَّت  ثخطو هبم، ىهن يف ذاذٌِا  اكهت مرتذ 

ث ألموز تَُّنم حَّت  مل ًـس إبماكهَ  فهِف ىِا ٔبن ختعوا ُشٍ اخلعوت ذون ؿل ذازل ؟ ُو ثلري 

و ضلعت  هفسِا سؤاهل ؾن موافقذَ قدو ٔبن ثحاذز تفـو ٔبّيِ يشء، تـس ظول ثفهري اس خجمـت

ا :  ؿىل ٔبزقام اىِاثف مٌخؼصت زذ 

  .ىو مصحدابٔ  -

 ٔبُال س َسيت. -

 ؟. صمس واىفٌونٌواُة ياملز مصلُو ُشا  -

 ظحـا، ثفضًل. -

َِّست جنالءٔبُال ب س خاْر،  -  .مـك اىس 

 .؟ ُو من ذسمة ،ثفضًل -

قس  و س حوغ مٌش ؾوذيت هليل بٔ ىهن  فرتت،يف بٓدص  س يواث وحصمت اىصمس شمٌ ىوحاث زمسبٔ ان بٔ  -

 ٔبشازكن بٔ ِو ميهٌين ، ف ثطو جنكىًك بٔ وجشجـت تُين وتني هفيس  ؿالىنكاىَوم ضحاحا إ  زٔبًت

 .؟ ، ؿٌٌل ٔبهين مذبٔدصتابملـصط

امني املشازلة فِشا املـصط  كاكهِ مَس إبمْ بٔ  - اهخاجهتا  ،فقط ٔلشزاض مـَ يةوىُس مذاخ دلَؽ اىصس 

 و قاىت هل تٌعف : شـوز ابىفصخ

 تـسُا ؟.كٌقت سٌلؿة اىِاثف و بٔ  شهصا ضل س َسي -

ت ساؿاثوحصمس زاحت حصمس ًزيدني احلوحذني ٌ  اي بٓدص ايٌ مساث ىخطل ٔبمت تاكهت قس  ، تـس ؿس 

وؿة،اكهت  و ظاقهتا وشلفِا يف زمسٌِل وضـت ك   ٔبشس  اىيسم  هسمت ايٌّوحذني ثحسوان يف كاًة اىص 



 

 

ا وتة مٌش ضلُص ا اهقعـت ؾن ُواٍهتا احملححة ىقٌهبا فقس اكهت مُو اكهت  فدـس ٔبن حزوحت ذازل ٔلّن 

حتمٌش حزوحت جنالء ، وادذازث ؿائٌهتا ،ؿائٌهتاوتني تني ٔبحالهما ت خمري   حهبا  يشء ىحُهتا ك   ُو

حالهما ذفٌت ىهن بٔ  وحتافغ ؿٌهيا ِا اىطلريىًك ثخين ؾش  و ٔبماىهيا حالهما وحٌاّنا، حض ت تبٔ 

ذ،وزحـت من خسًس   ٕاىل اىصمس و سدشازك يف املـصط ٕان يه اس خعاؾت ايٌ حاق يف اىوقت احملس 

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

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ححر  واحس مَّنٌل كُّ ف مؽ مُساء ًححر ؾن حوٍّ  ذازل اكن  ،رشاكثتـظ اى اميَالث  تنيًفهص ًو

ثؤول ٕاىََ من ازلًون والافالش اشلي ِم وثيقض  مـِم رشالةى ن ثقدو ابميهن بٔ ؾن رشلة خسًست 

 ٍجشـص ن و حًصس بٔ  اخس   ظَةقٌهبا  ،فقط ن ٍهون َّبريخلازل بٔ حًصس اكهت حمخازت  مُساءا م  بٔ  اىرشلة،

ا حنٍو ىُس مشاؾص سهصثريت فقط و  سُّ من هؼصاهتاتسٔب حي ُو ،انحِخَ ابُامتهما  ثشمص ٔبن  ٔبن  مشاؾُص

جنالء اتخـسث  ن  ٍهٍص الاُامتم دطوضا بٔ ا وىهن من مٌ   مبحهل اكن حساسِاالكم جنالء حصَح و إ 

فاخلَاهة ىُست ؿالقة تو يه شـوز مربزا يٌرَاهة  مل ٍهنىهن ُشا  ،حصمت فصاكا يف حِاثَ و ؾيَ

س سُذحول مؽ اىوقت  حَّت  و ىو اكن جًصئا ىهن  شـوز فاى  ،موزيف ٔبثسط الٔ  وهؼصت اخلَاهة ثخجس 

 لٔلرب الآثم و ٔبثشؽ ألدعاء.

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

مل حهن هؼصت  اىَوم هؼصثَفقط، ىهن  معو ىسهصثريت ؿالقة زةاكهت ؿالقذَ هبا  ،ثفاضٌَِا ك   ًٌمح

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

اىيؼصاث قًصحة و خمخٌفة اكهت  يف ُشٍ ايٌ حؼة ٔبضححت ثـامهل زمسَا، ىهن ثخطو تَ يف اىحُت،

مل حهن هؼصاث ؿاتثة ؿاجصت تو اكن مذقطسا ُشا، ىوىِة ثشمص جنالء و ملح ظَفِا فـاثة  مع ا س حَّ،

 .حؼة ٔبفاق من رشوذٍ و رُو مم ا ٔبقسم ؿٌََيٌ  هفسَ و يف ثطل ا

ٔبفاق من ضسمذَ و ىهدخَ حاول ٔبن ٍصثة هفسَ و ًدٌاىس املوقف و اؾخرب هؼصثَ كٌعة و ثـخرب 

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

 هل : ئٍكقا مٌَ ىًك حصحؽ ٕاىل اىحُت، فاس خبٔرهتمُساء 

 و من اىخـة و ٔبًزس ٔبن ٔبزاتخ.شـص تقٌَمذـحة،  بٔ ٔبس خبٔرهك اي ٔبس خار ذازل، ٔبان  -

  مارا تك ؟. -

 .خْة رصث ٔبمعو تسون زاحة، زت ٌل ٔبان جمِست ىِشا اىسَ ىهن ُشٍ اىفرتت  ٔبس خار ذازل،ل يشء اي  -



 

 

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

حر و ٔبختٌص من مشلكة حَّت  ىْ ما ٔبن بأ  ُهشا ذواىَك، ًوم سا وكُّ هة ٔبتمزت  حبَايت ىُست اىفرتت 

 .خسًستمشلكة ثوزل 

سوف ًيقض  ،س حال يٌموضوغًـمو هجسٍ ىًك جي اىكُّ  ،ذازلميّنِ ٔبس خار ل ثقٌَّ ول ثـخشز  -

قين  .كُّ ُشا ضّسِ

 .؟ سؤال اىطـةاى ُو ىهن مَّت ُشا  ،سوف ًيقض -

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

َ  اقرتف رهحا حبَِّّ جنالء  تىهن ُشٍ املص   ٕاىل تُذَ نـاذثَ مساء،ؿاذ ذازل  و اهقىض اىَوم ٔبحس  ٔبه

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

 تساذًل ُشٍ املصٔبتقٌت  ك،ثشمص قدو س يواث ؾيسما زٔبًخ، بٔ ِك اي جنالءقرتة مٌْ  ٔبذاف ٔبن بٔ يّنِ إ  -

ل إ هفايس ت بٔ حخس س خهون حدَخيت، ابىليت يف قذًل تيؼصاثك  ؾشقذك، ،رسثينظالٌك ضل، بٔ يف ٔبو 

ٌل ًَِِك زى ؾَ ٔبن بٔ  ،مرسكِ ٔبذاف ٔبن بأ  جيمتؽ فهيٌل حزن اىـامل ٔبمجؽ، ك، ؾًَِاىرًبئة ايٌ خان ٔبحدحت ُو

مشاؾٍص خمخٌعة اىَوم لثريا  ت، اكهاكئكِ سخة جُ ٔبذاف ٔبن ًبئت ًوم و ٔبمون  ،اىوحؽكازقذان يف 

صواين ىحـضٌِل قطة  ىو ًـاهقِا وثـاهقَ تيؼصت اشدِاق اكن ثوذُّ يه فعاىـخَ  ا، ٔبم  ةومشوش ٍو

 ًقول يف ذاذهل : ،اشدِاقٌِل

 .، اي ىَت ؟ىين ما يبىَهتا جسبٔ  -

 .؟ ، اي ىَتحوايلىَخَ ٌسبٔىين ؾن بٔ  -

 ٔبدصى.من هجة  ختيقين املشاك ومن هجة  ثعّوِقينمبا ٔبمصُّ يف ُشٍ اىفرتت فاىوحست ىَهتا جشـص  -

حاذز اى  مَّنٌل ًدشجؽ   ااحسً وَ  ذاذٌٌِل ىـو   اىالكم اكن ًدداذلن ىهن من  ،و الاؾخشاز ابىطٌح ثاينًو

 خسوى. يِّ بٔ  ونِ ذُ 

ا ُو فُش خاق جش خاق ٔلن خترٍب تخفاضَو ًوهم ، ٔبم  ا اىطلريت اىيت اكن ساتقا ٌس متؽ ٕاًهيا ذون ٔبن ميو 

ا،  ة يف ُشٍ اىؼصوف اىيت ميصُّ هبا، حيخاهجا خس  ٌش خاق ٔلن ًضؽ زٔبسَ ؿىل ىِا ملساهسهتا هل ذاض 

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

 ُو اىـياذ ًفـو ك   مٌحى بٓدص،ثبٔذش  لربث مؽ اىوقت و تسٔبث تَُّنٌلفجوت اى ا ىهن  اكن اتفِا خس  

 هبٌل ٕاىل مقاظـة تـظ. ٔبذ ى ٌِلذالف  ُشا ؟

زت هفسِا :  حَّنسث جنالء و حس 

-  َ  وضاىيا تَـٌَس. ظًصَّ و َت هْ بٔ احليني ٔبان اكىـاذت و قَاٍش  مٔلنِ ً



 

 

ل ىقاء و  ، ؾيس بٔ ذازل ل حمعة، ؾيس زؤًة ؾَينو  بٔ  ؾيس ،ىل اىوزاءزحـت جنالء ثرشًط رمصايهتا إ 

از، و خلك  حسًقة من وزوذ ث اكن املاكن ؾحازت ؾن ، تَُّنٌل خٌط خت  ،ضواءوالٔ  املسك ،اىصحيانابٔلُس

ٌلء  رضل  ،ؿىل اىهون سـاذت ؿامصت ا ظاقَا جهبجخَ ًضَؽ ادلَؽ وثعلىوثطيؽ مشِسألزط مؽ اىس 

ىلٓدص  ًيؼصاكن الكٌُل  ٔبحدحخك ٔبلرث، ٌل زٔبًت هؼصاثكك   ،نل ًفازقين حَّت الٓ  اشلي اىشـوز

هؼصاث  اكهت مفن انحِة جنالء تيؼصاث مذياقضةفقط ذون قول ٔبّيِ يشء، ًيؼصان ىحـضٌِل اىحـظ 

ا ذازل فقس اكن اتهئا.   اجعاة، ٔبم 

ن ثـوذ مَف ىيجالء بٔ  ، تو و ضسمثفاخبٔ  ،ذُ  ، فزغ،رسؿان ما وقـت ؾَيَ ؿىل ىوحاث اىصمس

ت فـهل :هعَّ تسون  ؟ ٌصمسي  ٔبن ًخسازك زذ 

  .؟صمس ٌِث يسؿُ ُو  ؟ ما ُشا اي جنالء -

 .؟ ثسزي مارا جتَحَثـس مل  يه و ازثحهت

 تطوث ؿايل : رصدف

 .ضلرينـطفوز  ت حصجتفلرث واكهرؾصث بٔ  ؟ زاٍما ُشا اشلي بٔ  -

  قاىت و يه ثخٌـمث :

 يٌصمس. ىوحاثُشٍ  -

 ؟ ِت حصمسنيهْ ا ىوحاث زمس وىهن مٌش مَّت و بٔ ّن  بٔ مزي ىست تبمٔعى ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبزى و بٔ  ٔبان -

 .ٕاىل اىصمس ؟ِث سؿُ حص مَّت تو الٔ 

ما ٔبوشلو تَ فقصزث  ىُس زلي   ،ٔبقوم تَا ل ًوخس يشء همم ضححت ممٍك خس  حِايت بٔ  ،ٌواملمن  -

 اػ.ص  كَُّ فقيِت ابىـمو وسايم ابملسزسة ووَ ت ٔبها، ٌسٌَين خس   فاىصمس اىساتٌَّصمس لٌل يف ؾوذ ئبن بٔ 

 .؟ مارا حطو ضَلِ  ،ؾِسِك جش خهني من ُشاِاثِك مل بأ حَ  كِّ  من تِ قًصحة، حَّت وىو ثَـح -



 

 

 جِااىِ 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 حوىِا، ؿىل هفسِا،  متصذُاا ترصدهتا ُشٍ ثـٌن يف قٌهبا ؤكّن  ًقدؽ ما و 

 .ءْ ّكِ يَش 

 مث  اسرتسٌت قائٍك :

ؿُ  مثًل مثو ميهٌين ٔبن ٔبؿرّبِ مع  يف ذاذًل و بٔ ًضا ثرش ٔبان بٔ مارا حطو يل ؟ اسبٔل هفسك ؟   -

 شلو هفيس ثيشء ما سوفٕارا مل بٔ ، مٍص حِايت كِابٔ  تتُّ  ،حس ابملٌو، بٔ ضجصىحس ابٔبان بٔ ي، كري 

ت ًقذٌين اىخفهري ، بٔ  اىضلط و ٔبدذيَّ من شس   ٔبدصى من هجة ،ًُلو موضوغ بٔ من هجة  َت هْ ؿًل 

 ومل ثـس جشـصثلريث  َت هْ بٔ  ،زى ُشا اىعحؽ فِكت بٔ ل مص  ٔلو   ،اانين خس  بٔ  َت هْ بٔ  ، ٔبثـل ؟فصاػاى املٌو و

، مٌش رضل اىَوم مل حتاذزين و  ، ٕان لُ يِبَ مل  َت هْ بٔ ت َّبري ٔبم ل ؟ يْ حَّت  مل حلكِّف هفسك اىسؤال ؾيّنِ

وكري  مذـحةحيسُّ يب قدو ٔبن اقول ٔبيّنِ مل ثـس رضل اىشرص اشلي  ،اشلي ؾصفذَ ذازل هفسكثـس 

ء ٍهرب هواتُس وهفس اىشـوز اىهفس  حصاوذين ًوم ك   ،موث تحطءٕايّنِ بٔ  قاذزت ؿىل اىالكم اىيّسِ

 تساذًل، ًوما س َخذٌـين مـَ.

 .؟ مـي صيل ثسٍزن مارا جيَْ  و ثقومني تٌويم فقط ،ل ثـصفني شُئا اي جنالء تِ هْ بٔ  -

شلي كريك اهفيس ما سبٔل ك ًوم بٔ ، ابث اىشك ذاذًل محريا ،ابىعمبٔهٌُة ٔبشـصحصلين ٕارا ٔبذربين بٔ  -

 ؟ ٔبان حَّت  ٔبضخت ابجلفاء انحِيت مارا فـٌتجتايه ؟ 

 من ذون ٔبّيِ سخة. ٍَك ىًك ثلضة ؿًل  ثطل ايٌ   يفذؼص جحة ك ليت ثً ؤكه  ؟  ٌاضاتد ىـية بٔ  يُّ بٔ 

 تـَسا.ٌَخِك ِت ثشُحني مبرَ هْ ، بٔ ٔبسكِ مشاك ابىـمو ل ًوخس يشء من اشلي يف زَ  ؾيسي -

ىُست ُشٍ ؿاذثيا مٌش ، بٔ يطك ما جكِّ  ىو اكهت زلًك مشاك فقس ليت جشازلين فهيا وحَّت  -

ا الٓ  جّكِ ما يف قٌحك،ختربين ن ؟ مل ٍهن ًميص ًوم واحس ذون بٔ  س يواث فقس وضـت مسافة ن ٔبم 

ين ىل حفاءاىوقت ثخحول إ ضححت مؽ محريت تًٌَا بٔ  مل ثٌحر ٔبن  شـص تَما بٔ  ،ؾيك و ًـزىين ًطسُّ

 .انتـة من قٌهباكمة  اكهت كُّ  ابىحاكءدسٔبث ف  حَّنيي مجٌهتا



 

 

 قائٍك :شازث وضـت ًسُا ؿىل قٌَهِبا و بٔ  وىهٌَ مل ًفـو شُئاا جالكهما خس  ذازل ثبٔثص 

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

أبي  كٌلث ًواس هيا هبا وحـِا سهوثَ بٔ سوى ٔبن حيس  تبمٔلِا، مبا جشـص الٓن  حًصس مل حهن ، ىهَّن 

 .وحِست حصنِا و س ئٌهتاؿىل بٔ جصوذٍ وؿسم حواتَ ىِا  ،لرثحـٌِا ثخبمٔل بٔ و 

 .و ٔكن شُئا مل ٍهنومىض  ٔبي  يشء ٔبو ًـقِّة ؿىل الكهما ومل ًقمذوهجا اىل قصفذَ  قام 

حس ا زلزخة مل يعص ىِا بٔ اكهت وحِست خس   ت ذموؾِاحَّت حف   ،جهت حهبا ،ت املوقفجهت مصاز 

اىوقت املخبٔدص من ل حًصس اسؿاهجا هبشا  يف بٓدص حلؼة فِيي ا حصاحـت، ىهَّن  ثخطو تَ سوى وفاء

شن حهون انمئة فِيي ل َو ذافت بٔ ايٌ   قت زخٌهي اىسِص ثسخة معٌِا حتّحِ ت ثفهص ا وػٌ  هيا تَسظو 

اش ابىوحست اىشـوز اىقايسؿاذ ٍصاوذُا  ،ت تـًَهياوازلهَا مسوذ   َ  ؾزف ؿىل اىوحص احلس   كُّ  ،و ٔكه

ل اظو ًحههيٌل  ميَيا ٔبل   اىـَيني اىيت حٌف ذازلثطل  ٌَخني اىيامئخنييف ؾًَهيا ادل  احمتؽن اىـامل حز 

ل جشاز وىهنمعٍص  ٔبضحح كُّ يشء  ٔبتسا ذاذٌِا ىن ًيسمو معَقافذح حصحا  ،ذٌف توؿسٍ يف ٔبو 

دـس ف  ن جس خجمؽ هفسِا وحوكو زسوماهتااكن جية ؿٌهيا بٔ  ىهن مرس معََّ ابُخا زماذاي، يف ؾًَهيا

ؿىل ذازل مل ٍهن  ٔبن   املشلكة ،ايماملـصط قًصة تـس  زالج بٔ موؿس  ٔلن   اىوحاهت ًومني سوف جسّلِ 

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

ًخقامس مـِا  و ٕلجناساهتا ن ًفصخبٔ حالهما اكهت حًصسٍ ٔبن ٌشازك بٔ جشازك مبـصط محري تٌوحاهتا ؟ 

ٔبن اكهت حتل  متاما، ثلري قس فِو ؟ مـِا وىهن ما خسوى اىالكم ذامئا ًفـو ُشاىعاملا اكن حزّنا، 

ا ىهنّْ ا ن ًفِمِهت ثخبٔمو بٔ اك ٍصافقِا يٌمـصط،  .ٔبدعبٔث تؼَّّنِ

******** 

 

 



 

 

، مٌَئة اكهت ىٍَك ممعصت ابٔلحزان اكهت ىٍَك مذـحة خسا ،ثطل ايٌٍَك اىخـُسة ابىًس حة ىيجالء اهقضت

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

ا، اىقِوت  ىـو  زٔبسِا ًؤملِا  اكنىخـس اىقِوت  اجتِت فـيسما اسدِقؼت اكن اىوقت قس ثبٔدص خس 

لزي، رُحت ىخخفقس ذازل ىهٌَ  مل ٍهن موحوذا يف قصفذَ حَّت  ٔبن   رسٍٍص اكن مصثحا  جساؿسُا ؿىل اىرت 

َ  مل ًمن يف تُذًَما  ت يف حِاثَ ًخرصف ُهشا ـين ٔبه ل مص  ضسًَّ ًشُة  ىُس زلًَ ٔلن   ،اكهت ٔبو 

ن ضساقاث، حتمو املسؤوىَة  يٌـمو ش وقذَمص  ىُس هل ٔبيُّ ٔبحس حَّت  ٌشًك فقس  ىََإ  و ويس حهٍو

ٌل ،ػافٍصمٌش هـومة بٔ   حِاانبٔ مساٍز  ؾنًبٔذش مٌحى مائو ويصح  تسبٔ اهـهس تخجاٍ ذاظئ  جشاُز

 .بٓدص ابجتاٍجتصي املَاٍ  فقس

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اكن كري مذواخس  سبٔىت ؿٌََ ،ث ؿىل دمحمومص   املسدشفى وضٌت وفاء ٕاىل ايٌ حؼاثيف ُشٍ و

 ، ٔبوضت اىسهصثريت قائٍك :مبهذحَ ُوا ابىـاذت ًبئت مدهصا ىهن اىَوم ثبٔدص

 .ذرًبينؾيسما ًبئت دمحم بٔ  -

-  ٓ  وفاء. وسةحارض اي ب

  .ؿٌََ اثطٌت وفاء َّبازل ىًك ثعمئ  

 .؟ يخاي بٔ  مَف حاضُلَ  ،ىوبٔ  -

 ؟. اضلِ ِت مَف حَ هْ ىست َّبري فال جسبٔىَين ؾن حايل، بٔ ُال وفاء بٔ  -

 ؟.مَف حال جنالء ، زك مٌش وقت ظوًوبٔ ل فىَك لثريا ٔبان َّبري مش خاقة إ  -

 ! جنالء ُا -

 مث  قال إبحداظ :

مس فقط ىخـاهسين. اذْث ىقس ؿَ  -   ٕاىل مزاوٌك اىص 

  !. ٕال  ا جشـص ابملٌو واىفصاػ ىُس ّن  ىََ لٔ و ُشا اي ذازل جنالء ؿاذث إ ل ثق ،ل -

  .يخ املخفِم ؟؟ ٔبٍن بٔ مارا حطو ضل  ك،ُشا ىُس الكم

 ؾَّنا اي وفاء.ل ثسافـي  -

يخ ٔبهت بٔ  ؟ ُهشاملا ٔبضححت  ؟ مارا حططل ضل لثريا انحِهتا، ك ثلريثىهٌ   ؾَّناذافؽ ٔبان ل بٔ  -

ك ؟ ،احليون املخفِم  . ما اشلي كري 

س اىخرصف ثشك ًثري ؾطحُيت و قَ ثلري ىهَّنا مل بٔ  - ، زٔبًت تيفسك رضل اىَوم من ضيِب ثخـم 

 .مشلكة ضلريت ضازث ثرصد و ثفذـو املشاك



 

 

جية  ُشا اىزؿو، ذازل و رضل املوقف ل ٌس خحَُّّ ك  ان ليت مـهٌل اي بٔ  ،لرثيه اكهت قٌقة ل بٔ  -

وؿىل حِاحهٌل وؿىل سايم اشلي سوف ًضَؽ  ًبٔثص ؿٌَهٌل شُئا ثس َعا نِشان ثخطاحلا ول ثرتاك بٔ 

 تبّٔمِ ؾَين زٔبًت تـسما حلة ٕال  ابق ضسِّ مل ٔبمن بٔ  و ٔبثحاىه جهٌل، مام اىياش حبحهٌلىعاملا ليت ٔبخفص بٔ 

يه ، تسال ثرتنِا يف ُشٍ احلاٌك بٔ ، ٔبزحوك ستوجنالء قعـة زوخ واح َت هْ بٔ  ،ودوفنك ؿىل تـظحدنك 

 .تسون تـضهٌل اىحـظاىـُ  ل ميهٌهٌل  ،ًضابٔ  َت هْ حتخاح ٕاىَك و لشضل بٔ 

ج ٕاىل وفاء ٔلّنا سبٔ دمحم يف ُشٍ ايٌ حؼة ٔبظو     و ؾيسما اىَومؾيَ ىت جصٔبسَ، اكن ًٍصس ٔبن ًخحس 

ًهيا ويه مقاظـهتا اكن ًيؼص إ ل ٌشبٔ فاهخؼص ؾيس اىحاة ىًك حوكو حسٍهثا  يف اىِاثفمسـِا ثخحسج 

ثخرصف تـقالهَة اكن ا  خس  ؿاقٍكوفاء فذات  ،يشء سٌوهبا والكهما وك  من بٔ  ،هؼصاث اجعاة ثخحسج

ا بٔ  ُا ٔبنًهيا يه، زفؽ ًسٍ إ  اتدسمتفزٔبثَ لرب مَّنا معُص ا. و حوكو حماذثهتا خمربا ٕااي  َ  ًًذؼُص  ٔبه

من مـِا ساهسُا  ص يف سايم و يف جنالء،فهِّ  ،يشءٔبّيِ ل ثدرسغ يف  يف ُسوء، ص جالكيمذازل فهِّ  -

اتَّ،  ،ابىًس حة ىِا دِط اىيجات اىوحِس اشلي حمتسك فَِ َت هْ بٔ  ذؾِا جشـص ابٔلمان مـك مثو اىس 

  .س يس يِّ بٔ لثسغ ُشا اخلَط ًيقعؽ ىًك ثطحح يه تسون  ،حسىُس زلهيا بٔ  ٌجالءف 

 بحٔتسج ٕاًهيا.يف املساء سحس يا،  -

 فل جية، ذازل ٔبٍن رشذث ؟.ت جسمـين ذازل انذثَ مصاث ؿس   حدَيب ذازل  -

 ؟. وفاءاي  مارا ُياك -

  ؟. مارا تك - 

  .مهَة وقعؽ الثطالبٔ مل ًـص املاكملة  ،هخحسج لحقا زلي  معو الٓن،رُة ل يشء سبٔ  -

-  َ جخٌت  الثطال،تَ قعؽ  رٔبىقت هؼصت و إ  ،يخاملخحسج ىُس تبٔ  ؤكن   مع ا ؾِسثَ اخمخٌفا خس   ٕاه

 :وقاىت ويه ثخٌـمث  من هفسِا

امام دمحماكهت حًصس ٔبن ثربز ما حطو بٔ  ،ؾيسٍضـَفة اىش حهة  زمبا فطو اخلطُّ مـَ ٔبو ٔبن   -  ُو ، ٔبم 

 : قائٍك ىََزاحت ثيؼص إ وحوذٍ سخة ىِا حصخا  ن  بٔ  حس  ملوقف بٔ جخو من افقس 



 

 

-  ٓ  ، ىقس ليت ٔبحتسج مؽ ٔبيخ.ثطالالظٌت سفة بٔ ب

 ٔبػنُّ ٔبه ين حئت ابىوقت اخلعبٔ.ل ثخبٔسفي  -

 و قال : سم ىِاثخ  ،تك لل اي دمحم ٔبهت ثبئت تبٔي وقت ُمصحةٌ  -

  ،يف قامئة اىسجالث اىيت حبثت فهيا عٌوةاملالامس ل  اىخازخي و ل خسين مل بٔ ه  ىًك ٔبذربك بٔ حئت  -

 فواضو قائال : حزهت وفاء

فَِ، سوف ٔبىزهل حبر يف بٓدص زّفٍ مل بٔ  زش َفيف الٔ ًوخس ُياك مٌف مو لسال ل ثقعـي الٔ  -

ف ىًك بٔ    .املس خجساث ذربِك جكِّ و ب   تسٔب اىححر فَِمن اىص 

مذٌِفة ىسٌلغ ُشا و ٔبان ل ٔبوذُّ ٔبن  يخفزوخة بٔ  ،ىل ؿائٍك جنالءٔبي  يشء ًقوذوان إ ن جتس بٓمو بٔ  -

ا، ٔبًزس ٔبن ٔبرُة ىصؤٍهتا و ٔبان ٔبمحو ذربا ًسذو اىرسوز و اًهبجة ٕاىل قٌهبا، لٌل ٔبيّنِ  ٔبدِة ػَّن 

 ٔبًزس مساؿسهتا يٌخزٌص من الالخئاة.

 .؟هِك حتحَُّنا لثريأبزى بأ  -

ٓ  يشء كُّ  ضسًقيت ؤبديت ِيي ف جنالء  ،حهبامَف ل بٔ  - حتمو حزن  حصاُا اي دمحم ٍ ىوابىًس حة يل، ب

ا  قين يه  ،ىعَفة و اٌوهة خس  ح  ،ابىفقس حتسُّ تني لف هيا اىخرش يف ضسُز ظفال ا مثو الٔ جًصئة خس  ضّسِ

 ضْسقًا ُهشا و ٔبلرث جهثري.مسهحا ىهَّنا ، ٔبان ل بٔ قٌهبا حيخوي اىـامل تبمٔجـَ

 .ل ختايف اي وفاء شُئا ًخـٌ َّ هبا يف ُشا املٌف، ن جنسل ثقٌقي، ل سال زلي  تـظ ألمو ميهن بٔ  -

-  ٓ  .مو رضل اي دمحمب

 ، فقاظـخَ قائٍك :ق فهياسهت وحس  

 ؟ مارا ُياك اي دمحم -

ذ. -  ُياك سؤال ًسوز تحايل و ىهيّنِ مرتّذِ



 

 

 قو، مارا ُياك ؟. -

 .؟ِت مصثحعة اي وفاء هْ ُو بٔ  -

ثبٔثبٔث ابىالكم و ؿٌت محصت اخلجو اكن ابذاي ؿٌهيا  و؟ قاًهتا ملارا ُشا اىسؤال ؟  ل ىُس تـس -

هيا  اىوزذًخني. ذس 

 يف اىـمو، فَِ زٔبًخكل ًوم و  ا مٌش بٔ اًيت رشًفة خس  ل؟ ف ُطِل ُو ميهن ٔبن حتسذي يل ًوما مؽ بأ  -

، ليت ٔبزاقدك ذٌسة صِك مبصاحو ؿسًستمُع  ٍهربثفهريك اشلي  ، ٔبجعحينؾقٌَخك ذالقِك وجعحت تبأ بٔ 

، ٔبو ٔبن حصاتيب من ثرصيف ذون ٔبن ثـٌمي هُ يت ي، مل ٔبمن ٔلًزسك ٔبن حتصيج مينذون ٔبن جشـص 

 لٌلل ما ثحقى من حِاثك مـَك حًصس إ ه  بٔ  حتسُّ  يف ُشا اىزمن قٌَو ما حصاتخ ىشرص و اجلسً ة،

و اس خجمـت هفسِا  ت ثٌـة تَسهيا نعفٍك ضلريتمل حهن ثـصف مبارا جتَحَ ازثحهت وػٌ   وجصفقذَ،

 ىهن اؿرتاُا مصت و ُسوء. تطـوتة

 فداذز ثسؤاىِا :

 من الكيم ؟ ُو جخٌِت مارا تِك اي وفاء ؟  -

يث ل ختجًل حتس  تيؼصك ؟ ين ىست اىشرص املياسة ه  ٔبو بٔ  ؾصيض ُشا ؟هِك كري موافقة ؿىل ٔبو بأ 

 ٌَِك.ل ؿَ  ،ثقدٌِا جصحاتة ضسزا همٌل اكهت اىرصاحة سوف بٔ تسً بأ 

 ىساّنا وحلك مت : و ٔبذريا اهفهت ؾقست

 مماسحا : قاظـِا ، ذٌوق،اة حمرتم خس  اهت شلل اي دمحم بٔ  -

 وس مي و مجَو، ٔبىست لشضل تيؼصك ؟. -

   اسرتسٌت قائٍك :حضهت َّبجو مث  

ٔبتسا و حنن ٔبضححيا سمالء ، ٔله ك مل ثفاحتين هبشا املوضوغ فقط ىهٌ ين اس خلصتتٔبان مل ٔبقو ُشا،  -

 س يدني.معو مٌش ٔبلرث من 



 

 

مل ٔبشبٔ ازابنك حَّت  ٔبثبٔلس من مشاؾصك و ٔبه ك ىست مصثحعة و الٓن ُو س خلكمني ٔبُطل ؟ ٔبم  -

 س َؼوُّ الاهخؼاز حيصقٌا ؟.

 وقِت املياسة ىًك حزوزان.ربك ابىخ  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 

اىيت اىلحعة ت ش ىو ًرصد من شس  اكن حيحِّ  اكن ًخلك م تبٔزحيَ ة رسوزا و ايٌخان اكهخا جشـان فصحا

 .ل معٍص حيل ابلزثحاظ هبااتساذهل ٔلهَ وخس اىفذات اىيت اكن ظو 

ٍ :حضهت وفاء   سائٍك ٕااي 

  .؟اي دمحم  كَ مارا تِ  -

 .؟ سـاذيت ضَلِ ضف ل ٔبؿل مَف بٔ  -

 مث  اس خسزك قائال :

 ٔبمتّن  ٔبن ًوافَّ ٔبُطل ثرسؿة و ل ًخـحوين ؟. -

 ٔبرشازا ؟.ملارا ؟ ُو ًحسو ضل ٔبًُل  -

 حضاك مـا من مزحة وفاء.

******** 

 

 

 

 

 



 

 

 ٔبضححيا للًصحني هـُ  حتت سقف واحس ،من الاشدِاق واحلينيت لٌل احلسًس ًطسٔب، ضسئ

 :سبٔل هفيس تسُشة ، اكهت ج ارسث يف مٌفى اىلصتة

 ؟ ان حٌمك لٌل ليت ُو ما سىت بٔ  ؟ سال قٌحك ًسق يلا ُو م -

  ؟ حد يا ثالىش ٔكحالم اىَقؼة ٔبم ٔبن  

ؿىل خسزان  حاليم تقِت ؿاىقة، بٔ ذقة قٌة ل سال ٍمتٌهين ىزال ًًدظ ذاذو ؾصويق مؽ كِّ  

 .شِس موهتا قًصحا، ٔبذاف ٔبن بٔ مًس َة

ًت ُو زبٔ  ،فقط ىًك امون قًصحة مٌكؿىل رضل، فـٌت ُشا  حسابىلايل ٔلخطل، مل جيربين بٔ ت حض

ُو احلة ًسفـيا  ُهشاك، حديشء ٔلخو  كِّ ج زاُيت منان بٔ  ؟ ًدٌاسل ؾن زقحاثَ وحقوقَ خشطا

، حناول ٔبن ل يشء فقس احلحُة جيربان ؿىل ثقدو كِّ  ىفـو اىهثري من ألموز إبزاذثيا دوفا من

ت ٔبدصى ز مص   .خنرسٍ فقس ل ًخهص 

ُهشا  ًـاٌ  ألمل، ؿسمَٔبو احلة ًيـم ابىسهِية يف وحوذ  حستسون زاحة، ل بٔ احلة خاء  ؤكن  

ذازل اكن حياول ثش َّت  ٍصتعٌِل،رضل الاُامتم اشلي اكن  ذازل وجنالء فقس حهبٌل جًصقَ فقسيه حِات 

ا ؿاذث ملزاوٌك اىصمسن ًفـو شُئا ىًك ًلضة جنالء اىعصق بٔ   .حني ؿل ٔبّن 

م ىِاىو  مجَال يشء س َهون كُّ  ، قس  ثٌحغ  وفاء اكهت حَّت   ازلمع، ىهن ؾياذٍ ظلى ؿىل مشاؾٍص

ا ّن  ٔبم بٔ ؟ ىل ُشٍ ازلزخة ٍ، ٔبضححت ثرصفاثَ ٔبانهَ ة، ُو ميهن يٌمشاك ٔبن ثلري إلوسان إ ثلري 

 .؟ثؼِص املـسن احلقِقي يٌشرص 

ت ٔبرس حملت اكهت ثعوُّ من اىرشفة،  اىقِوتت مبصازت ُشٍ املشاك مبصازت ىهِة مص   متض ٔبايم جنالء

 ثشمصث حلؼاث دصوهجم يه وذازل وسايم مؽ تـظ ،رسحت فهيم ٔبة و ٔبم و ظفٌنيمهوهة من 

،حصش ضوث مسـت  حَّت   رسحت معول من املسزسة فذحت  اكن ُشا سايم قس ؿاذ اىحاة ًسقُّ

 هل اىحاة.

 



 

 

ا جفبٔت و ازمتى يف حضَّنا يك ًـاهقِا، اس خلصت َ  حيخاح زنظ حنُو ك هبا ٔكه ت متس  خَ تقو  ت مٌَ و ض 

ت ابٔلمان مك ُو مجَو شـوز  ،ٕاىل احليان فاىعفو ل ٍهرب ٔبتسا فقس ٔبمهٌخَ يف بٓدص فرتت، ٔبحس 

ش. ؟ ألمومة  تو مقس 

 ُيا فذح اىحاة وزبُٓاؿٌهيٌل ذازل  يف ثطل ايٌ حؼة ذذو ،اكهت ثفذقس يه ىشـوز ألمومة و ذفئَ

 محريت اىفاضٍك سافة امل ضححت بٔ  ،ٔبحضاهَ ؾيسما حملخَ ًيؼص ٕاًهيا ُصة تـًََِ تـَسا تني ثـاهَّ سايم

 حاكًة حة حتًك وحـا ضامذا وكُّ  كُّ  هقعـِا،سوذ ىن احلتـس ٔبهيا ىو مشٌُا ٕاىل بٔ ٕاىل ذزخة  تَُّنٌل

ا لربث ٔبؾواما، جصوذٍ اكن ًقذٌِا ،امصٔبت حتازة واقـِا املص   ت ٔبّن  زل اكن ًٍصس حال ا ذام  بٔ  ،حطءت  ٔبحس 

 .ىل اىصمسالء ثيسم ؿىل قصازاُا ابىصحوغ إ يك جيـو جن

فٌعاملا اكهت جنالء ثلاز من مُساء لثريا  ،ن حيصق قٌهبا ؾن ظًصَّ مُساءتسٔب اىش َعان هيمس هل بٔ 

ن ن ٍهوِّ ز بٔ قص   ،ا اكهت ثثَّ َّبازل ؿىل زمغ اؿرتاضِا ؿىل وحوذُا مبهذحَىهَّن   وثـل تبّٔنا مـجحة تَ

طحح خشطا اثهَالٕ ـة ما ٔبض، مـِا ىًك ًلَظ جنالءؿالقة  ذا  ذاىَا ا،وسان حني ًخلري ًو من و جمص 

ز،تسون ثفهري تعُ ، ًقسم ؿىل فـو ٔبش َاءًخرصف  ،احلقس مَّنا ثعلى ؿٌََ مشاؾص يرس  ، مهتّوِ

حك حِاثَ  ذون ٔبن حيسة ٔبذىن حساة ٔلّيِ ٔبحس، ل و ألضـة من ُشا ٔبن خترس زقة خشص ُو

ذ حدَ ضل، ك ُسًة و  زَّ فِك حس اىـمى، سٌ مك هفسَ و ك  ما ميطل، ختىل  ؾن بٔحالمَ جملص 

 ٔبُهشا جياسى إلحسان ابٕلساءت ؟.

 .تـس اىـمو حيسهثات ل مص  و  جصساٌك ٕاىل مُساء اكهت ُشٍ بٔ  تـر

  ؟. مَف حاضل .مصحدا مُساء -

 قائٍك : اس خلصتت، املصسو ذازلحملت ٔبن  حَّت  رُحت انحِة اىِاثف مسـت زهني ضوث زساٌكجفبٔت 

مينن س بٔ خمل اؾ  ؟حسج اي حصى مارا  -  دطوضا هبشا اىوقت املخبٔدص  ،ذازلألس خار  ٍلكِّ

 :صذ ؿٌََ ت مرسؿة ابىمه  

 يف اىلس.َ ًوخس احامتغ ه  ل ٔبػن بٔ  ؟ مارا ُياك ،ذازل ٔبس خاران َّبري اي بٔ مساء اىيوز،  -



 

 

 ، مث  اسرتسو قائال :زاِك كسا قدو تسٔب اىـموىهن ٔبًزس ٔبن بأ  ،ل ًوخس يشء اي مُساء -

 .! سِك ماهؽ ظحـارا مل ٍهن ؾيْ إ  -

 فذحهتا ثرسؿة مذٌِفة ملـصفة مارا لخة ،ذازل تـر زساٌك خسًست تبٔن ًًهبِاشـاز إ دصى وضٌِا مصت بٔ 

 ت اىفصخ.قص من شس  ا؟ وقٌهبا ًرت  ذاذٌِا

 : لخخت ثرسؿة اىصذ

  .! سوف هٌخقي ،ذازل ٔبس خاراي  ٔبمصك -

ٔبذشث حصقص و يه ثـاهَّ اىِاثف و ثسوز حول ثطسق هفسِا  مل ،ذىن اؿرتاطوافقت تسون بٔ 

ـاذت ا حقٌت جبصؿاث من اىس   اي حصى مارا ًٍصس ذازل ،يف ذاذٌِا ثدساءل و هفسِا من اىفصخ ٔكّن 

  .؟ كسا مين

ؿالقذَ مؽ موػفَِ  ٔبّيِ ٔبحس،ؿالقة مؽ  يُّ ، ىُس زلًَ بٔ اخس   زخال مذحفغ ِوف تسا ىُس من ؿاذثَ بٔ 

زث ٔبل  ثفهص وثسغ  جحمَ سؤال ًبٔذشُا والٓدص ًبئت هبا لرث منًـعي ٔلحس بٔ  ولحمسوذت  وتـسُا قص 

 .ك يشء يٌلس فِو لفِو ابٕلخاتة ؿىل ّكِ ٔبس ئٌهتا

ا ُو فل ٍهن ًٍصس سوى وس ٍَك ىًك ًلَظ هبا جنالء، اكن ًـل ٔبن  اىخ رصف اشلي ًقوم تَ كري  ٔبم 

ت ٍصاوذ ذازل ، هِف ىشرص حيةُّ حدَخذَ ٔبن ًفهِّص إبًشاهئا، ىهٌَ  مل ًرتاحؽحصَح ف  ل مص  ثطل ٔبو 

ا ذون ٔبن ًحايل تيجالء. ل دعوت يعُو  شـوز قًصة و ٔبو 

ة و قس  ـَ ا جنالء فقس اكن اىلس ُو موؿس جسٌميِا دلَؽ ايٌ وحاث اىيت قامت جصمسِا، اكهت جِس ٔبم 

و احلة فبٔثقٌت ك  يشء، زقحهتا يف اىيجاخ محريت و متي ت ٔبن ثاليق ، مزجي من ألمل ماىهتت مَّن

 قدول زلى ادلاُري.

******** 

 



 

 

اذسة و اىيِّطف ضحاحا،  اؿة جشري ٕاىل اىس  َ، اىس  رض لتين اىفعوز و حت رضىًك حتضوث امليّحِ

تسٔبث إبؿساذ اىفعوز وملا  ثفاضَهل،اكهت هتت تبٔضلص  ىِا وىو اكن كري مداىَا قِوت اكملـخاذ خلازل حَّت  اى 

ىًك ثوقؼَ حَّت  حترضٍ ىَشُة ٕاىل املسزسة و حاوىت ٔبن جرسغ  ثوهجت ٕاىل قصفة سايمت اىهت

ٔلن اىَوم زلهيا موؿس مؽ ضاحة املـصط و ل حًصس ٔبن ثخبٔدص، مسـت ضوات ذافذا ًخلك م اكهلمس 

 بٓثَا من قصفة ذازل ....

 ؟. اضلِ مَف حَ  ،ُال ؾٍززيتبٔ  -

م دوفاكن ًخلكم جبصٔبت تـسم   اامصٔبت  ٍلكِّ شـصث تقشـٍصصت جرسي يف اكمو حسمِا، مَف  كرُي

تت ما مسـخَ ٔبرىهيا و ثقول يف هفسِا : م امصٔبت ٔبدصى ؟ ذذٌتلكِّ خلازل ٔبن ٍ  يف و لش 

ز و جتس هل ألؿشاز ،ضسًقَُشا زمبا ، م امصٔبتل ٍلكِّ  ُوٌل زت   - و  شاذازل ل ًفـو ُ ن  لٔ  زاحت ثرّبِ

ت مجَؽ شٌ   ،سويج ٕال  صخال ذائيني اى كُّ  ،ثٌوث ؿىل هفيس ك  ٔبهواغ اىهشة، يٌحؼة ذٌخَ مالاك

ؾقٌِا مل  ن  زلزخة بٔ  اؿٌهي ، ُول اىطسمة اكن محريايف ثطل ازلقِقةٔبظصافِا و مل ثـس زخٌهيا ثقوى ؿىل 

ٍصحهة ُشا إلمث، ثالشت جشاؾهتا، ٌس خوؾة مَف خلازل ٔبن يوّنا ؟ فه صث يف ّكِ الآثم ٕال  ٔبن 

كٌلث ثقال يف حلؼة تضؽ  ،احلة جمصذ وؾوذ سائفة ن  ُيا ٔبذزمت بٔ  اكن ؿٌهيا الاهطَاغ ىٔلمص اىواقؽ،

ت تقاهئا س خني اثهَةفصخ  ىِول ما  ا مل جسقطىهَّن   صث ذموؾِاحتج   حًك حلؼهتامل ث  ،ل ثخجاوس مس 

مم ا  دصش ل ٌسمؽ ول ًـي شُئاضححت نشرص بٔ بٔ  ،س خوؾة املوقف تـسٔبو ٔبهين مل بٔ مسـخَ 

مـِا  ىقِقِة حضاكثَ طليث واقـة ابٔلزط ؟ سزك مارا حطوهت حتخاح اىهثري، ىًك ثاك ،حوهل

ت ٔبن  الٔ لؤكّنا حت ما ذاز تَُّنٌلسمؽ ك ج  سالية  و ٔبضححت ؾن ازلوزان زط ثوقفت، ٔبحس 

ٕال  ؾيسما ؾحازت ؾن حثة ذامست  ي شُئا،اكهت ابٔلزط ؾحازت ؾن ضمن مل ثـ ة حزّنا مـِا،مـٌي

ت تَس ثٌمسِاح بٔ  اهدشٌهتا من قاغ اىحرئ املؼل اشلي وقـت فَِ واملوقف  اكهت ثطل ًس اجَّنا سايم س 

ُا قائال :  اشلي ّن  ٔبؾٌلقِا، ُز 

ي مارا حسج ؟ مارا تك ؟ - ي، ٔبّمِ   ذون ٔبن ثَيِخس جلكمة.قت فَِ حس  و اهدهبت هل  ُيا ٔبّمِ

 .؟ انذًِك مٌش ذقائَّ ُو منيت ُيأبان ب   ؟ تكِ مارا  -



 

 

 يف ذاذٌِا : ىتوقا ثخسمت ثسرًصة من هفسِا

َ  ،اي ىَدين ليت انمئة -  .ن ٔبؿُ  ُشٍ ايٌ حؼةدين مت قدو بٔ َْ ى

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ة اىخشـس خواخَ اىهثري من ألموز  ،سدذـة

 هشاز َّ إ س َزشضل ادلَؽ جفبٔت وتسون سات

 فقط ٔلهك وزقت فهيم  ،س َزشىوهك

افك مسذث هلم ًسك ٔله     قعـُو

  ن هبمؤبحسًت اىؼ   فوق ايٌُّزوم ك ليت ظَحا مـِمٔله   جشـص ابىيسمسوف 

 َوؿًسا ٔبه ك سوف ثحقى مـي ٕاىل الأتسْ ت عْـ قَ 

َ ّن  بٔ  ػن  بٔ  ،ىن حصى ؾًَِك خشطا بٓدص و  ُسانْ ا اكهت ثطل لشتة ه

 ؟ص اخلَاهة ثسخة ظُ  لفَ ِو ثُ ف 

ل ُفوت ٔبم ل سٌك، و ٔبو   ٔبن  احلة ميوث مؽ ٔبو 

 

 

 

 

 



 

 

مسث وثوس   ملٌمت هفسِا ل جشـص ثيشء  ٔلزط،وّنضت من ا حصوهحا و مجـت ٔبشالء قٌهبا ا حملع 

ا ثٌقت من حوىِا ثقذٌِا اىخـاسة، ُو ُياك وحؽ ٔبشسُّ من ُشا اىوحؽ ؟  ارضتة ؿىل زٔبسِ و ٔكّن 

 .ًلري شُئاذدوىِا ؿٌََ ىن  ا ؿٌهيا،ملش َفسقعت 

ى َ حًصس ٔبن حص ـخْ نطفـة قاس َة وهجِا، فهصث بٔن ثفذح اىحاة و ثواهجَ مبا مَس  ُوِخَ ىِا املوقف ُشا

وت فـهل ؾيسما زذ   مث  ما  ثواخَ ؾًََِ فـَين احملة ل حهشة،ن ، حًصس بٔ خلَاهةاب مذٌخس ًٌمحِا ُو

َ  ىحثت ٔبن حصاحـت  .فذخبٔثص هفسُذَذافت ؿىل سايم ٕان ُو مسؽ ٔبن ٔبابٍ يون ٔبم 

جتصُّ يش َّبعواث مذثاقٍك احت متوز اىًِزٍك مسهت تَسٍبٔ  حصقة تبٔن ًـُ  سايم ًدامي مثٌِاهن مل ح

ا حتمت دِحهتا ذٌفِا زاحت  ثخطو  و ثت ؾن ُاثفِاحب ، زقو اىـامل تبرٔسٍ ؿىل ٔبلخافِا مويش ؤكّن 

ل ما فذحت ق ا،ّناحز بٔ  و لهماب   شازنِاتوفاء حَّت  ج  ىت اىـو  اىوحؽ ًعَة و ًيسمو رضل اجلصخ، ٔبو 

 تطوث خميوق، ابيك :

 .... ىو وفاءبٔ  -

ٍ ابىلكٌلث ة مٌـخين من اىخفّوِ  : و سهذت قط 

 .جنالء، مارا تَ ضوثك ؟ ُو ٔبهِْت َّبري ؟ امصحد -

 .ت ٔبجًك تُين و تني هفيسحْ ل، ل ىست لشضل، الخفِت هبشا اىنّكِ من احلصوف و زُ  -

 .؟ ضل مارا حسج -

 .قٌَال، فِو ٔبهِْت مذفّصِكة اىَوم ؟ زاكِ ًس ٔبن بأ ِز ب   -

 .... س خعَؽ اىَوم اي جنالءو ظل، ل بٔ  ل -

 .ن ٔبهِْت ؟ٍْ ملارا بأ  -

 ....ىًك ًعٌة ًسي  اىَوم س َبئت دمحم -

 .! دمحم -



 

 

زخك ؾيَدمحم  -  .! ثخشمًصيَ سمًِل ابىـمو اشلي حس 

ا و اىفصحة ل جسـِاابملشفُشا اشلي ًـمو مـي  ، مث  ثلّصِذ تطوهتا اكىـطفوز يه و ى، زاحت خترُب

 اس خسزمت قائٍك :

 تَدٌا اي جنالء، شازمَين فصحيت فاىَوم ٔبان مخسوظة. ىلثـايل إ  -

 ٔبس خعَؽ اجمليء. ل حدَخيت فصحت ضَلِ لثريا ىهٌ ين -

 .ملارا ؟ -

اىواقؽ زلي  موؿس مؽ ضاحة املـصط من ٔبخو جسٌمي ىوحايت فاىَوم ُو بٓدص ٔبخو، حَّت  ىو  يف -

 ٔبثُت سبٔؾصضك يٌمشاك فبٔهِْت ٔبذزى تبٔن  ٔبم ك ل ثعَقين و ٔبان ل ٔبوذُّ ٔبن ٔبفسس ؿٌَك فصحذك.

 بٍٓ، فِمت اي جنالء متيُت ٔبن ٔبمون جصفقذك و ٔبهِْت جسٌِّمني ىوحاثك. -

 متّن ضَلِ اهخسعي فاىَوم ُو ٔبفضو ًوم يف حِاثك، موين سـَست، مربوك هتاهٌُا بٔ ل ؿٌَك اي وفاء،  -

 .اىـمص ولَ ـاذت ظُ اىس  

ة ومل ثخلكم مل جشبٔ  ملِاتٌـت بٔ    هتا.ان ختصة فصح للط 

 ، مارا حطو ؟.ضوثِك مذـة اي جنالء -

اق. ل ًوخس يشء -  حدَخيت، ثـة و ٕاُز

ٔبان فقط من ثـل ما تَساذطِل،  ،ٔبان ٔبحسُّ ٔبه ك ىست َّبري ،اي جنالء ٔبشـص بأهِك ختفني شُئا ؿًل   -

  .ذؾَيا هدشازك احلزن

 هفسِا، جنالء ٔبحد هتا ٔكدت ىِا. كٌلث وفاء اكهت ثلسو

 .ميص ُشا اىَوم ؿىل ذري اذؾي ىًك ،جنالء -

ـاذت.َوهِك ؾُ  ن حصىحدَخيت بٓمو بٔ  -   اىس 



 

 

َِ بٔ ؿُ  احلة لٌل ٔبًزس ٔبن بٔ  - خ  ذازل. ِت و ٔبيخهْ ؾش ْ

ا ُا ُو را يوّنا ا تبٔن  ٔبذاُا ذازل اشلي ٔبحهب  ق اىطمت جنالء و مل حصقة ٔبن خترُب حَّت  ل  ظو 

 ثفسس سـاذهتا.

 رشذث جنالء.

 ؟.جنالء ملارا سهيت  ،جنالء - 

 .قطْفَ  ضـَفةاىش حهة اي وفاء ـِك مَ ٔبان  -

  .شلولً زمقَ اكن مَ  ضحاحا ىهن  َّبازل  اثطٌت -

 .كٌَّ اي وفاءة ٔبن بٔ ن جي، اثطًل فَِ لحقا الٓ ؾيَ ؾصف شُئال بٔ  -

  ا.وفقً ًوما مُ  متّن ضَلِ بٔ  -

 شهصا حدَخيت جنالء. -

 .المةس  اى مؽ  -

 ٕاّناء ماكملهتا مؽ وفاء، مص  ذازل من خاىهبا و ٔبىقة اىخحَ ة قائال :تـس 

 ضحاخ اخلري . -

ا مل جسمـَ و ثـمسث فـو ُشا و  اس خحقاز ثرتمج ك  ث ٕاىََ هؼصتهؼص مل جتحَ جنالء مذؼاُصت ٔبّن 

 من ذاهخَا يه جخٌت ؤكّن   ىهَّنا ل ثقسز ؿىل رضل اكهت حًصس ٔبن ثرصد، ،ابىوحؽ هؼصت مٌَئةيشء 

 و جساءىت ذاذٌِا :فهِف رهة ؟ و ٌشـص تبّٔيِ  ُهشأبن ًخرصف  حيةمَف ىشرص 

  و حتسًيا ادلَؽ يك هزتوح ؟  حدين جبيونا ذازل هفسَ اشلي ٔبحدحخَ و بٔ ُو اي حصى ُش -

 مل جس خسز حَّت  ثخبٔمو وهجَ مل حهن مس خـست تـس ملواهجخَ.

******** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ُو ٔلن يونثرش مؤ  كُّ  ك ثرش وه  ُت بٔ من سوء حؼي وس 

 يتخف ك ىن ختون ه  ٔبلرب دعَئة حِامن ػيًت بٔ  سوء اىؼن اكن ن  و بٔ 

ق اىـُ  احلَات ُموهجٍة يل منا اكهت زساٌك ٔكّن    ِوذَ ٔبن ل ٔبضّسِ

َُ وَ ِؽ خًِ َ  ىن َه  بأ  وحٌف اشلي ؿاُسسي يْ اجلُ شاك ل  وابغ  ظي

 

 

 

  

 

 

 



 

 

شـوز بٓدص ؿامصت ل ًضاُهيا اهقضت اخلعوتة ؿىل ذري واىخس دمحم اخلامت ىوفاء واكهت سـاذثَ محريت 

ـخًل اكن اخلجو ً  ا وفاءم  ، بٔ ن ٌس خقص مـِا يف زحٍك حِاثَ اىقاذمةز بٔ اىيت قص  وساهة فقس وخس الٕ 

ا يف حل و مت ت دعوجهتا ؿٌََ َّبري،ِا وافقت ؿىل دمحم م  بٔ  ن  ق بٔ مل حهس ثطسِّ وحٌخهيا،  ت ٔكّن   ٔبحس 

ا  ،ادلَؽ حضوزمذياس َة   ٔبن ًًهتيي ُشا اىَوم.س ، مل حًصمزتامحة قٌَالمشاؾُص

ص ا يف حبكازقادلَؽ  ا ؿىل ؾهسثـاتري وهجَ مذلريت خس   ،حائصا ذازل اكن جيٌس مشوشا، ىهن  

  .و ٔبفاكٍز ُواحسَ

ا مل حهن سـَست  اجتِت جنالء ٕاىل ضاحة يك جسٌِّمَ ايٌ وحاث و ثخفَّ مـَ ؿىل ابيق ألموز، ىهَّن 

ال ًـهس سٌلهتا احلًزية، ا ختعو دعوت محريت ىخحقَِّ ٔبحالهما، مصثسً ة فس خاان ٔبسوذا ظًو  زمغ ٔبّن 

 ٔبدصىويه جسِو اتزت واتزت  و ٌرشخ  ىِا تـظ ألموزاكن فازوق ضاحة املـصط ًخلك م مـَ 

ا شازذت اىفهص، اهددَ ىِا فازوق فسبٔىِا : حتسق فَِ وثيطت هل  ىهَّن 

 ت ٕاىََ :خفَ لثريا حَّت  اىْ س َست جنالء انذاُا  ،س َست جنالء -

 .ُا -

زك، ما ابضل رشذث ؟ -  .ٔبان ٔبحّسِ

-  ٓ  ثخسم وقال ىِا : ،قٌَالىقس رسحت تخفهريي سفة ب

  ىُس قٌَال، تو ٔبهت كازقة يف اىخفهري. -

-  ٓ  .سفة ىهٌين مذـحة قٌَالٔبان ب

 ، سوف ٔبظٌة ؾطريا ابزذا ىالكانقٌَال اخٌيس و ازاتيح ٔبلرث، ـاتِك ثْ ، ل اًزس إ ٌَكِ ل ؿَ  -

ا اكهت يف ؿامل بٓدص مٌَئة ابحلريت مل جس خوؾة مارا مسـت ضحاحا جٔبومبٔث  زٔبسِا ًؤملِا صٔبسِا هل ىهَّن 

ا ٍاكذ ًيفجص من اىخفهري املخـة   ؟.خس 

******** 



 

 

ُا ؿٌهيا و متمتت قائٍك : ، اكهت وفاء املخطٍك، قٌقت من ؿسم زّذِ  ُاثف جنالء ٍصنُّ

ثـصف مقساز وجحم سـاذيت يه  ؟ ُو وسُت ؟ ثخطو يب يف مثو ُشا اىَوم ل  مَف ىيجالء بٔ 

ٍ :ممسهة  ىل يف زٔبسِااكهت ألس ئٍك ثخج  ابجلوال، ثوهجت حنو ذازل سائٍك ٕااي 

 ؟. ٍن جنالءبٔ  -

  .اي وفاء ٔبؿلل  -

 ؟. ىُست ُشٍ سوحذكبٔ  ثـل، ل  بٔ مَف ضل  -

 ٔبخاهبا جهتنكُّ :

ا ٔبهِْت ل ثـصفني ٔبًضا ماكّنا.ُشٍ ضَ  -  سًقذِك ٔبًضا ُو

 ؟ مارا حيطو مـك ؟ فَّ ما ابضل، بٔ اان ضسًقهتا وىست سوهجبٔ  -

ٔبن ميس   جنالء اىيت ليت ل ثقدو ٔلحس ،ُشٍ جنالء اىيت ثخحسج ؾَّنا ؟ مدالت تـسمملارا ثخرصف  

ا بٔ  ميهن ٔبن ثخلكم ؾَّنا تربوذ ؟ فهِف شـصت مَّنا ٔبو ًؤرهيا، ثـين ضل ل  اثخرصف اىَوم ؤكّن   َت هْ ُو

فَِ حدك ودوفك وحٌاهك  زٔبًت مبحمس ٔليّنِ  اىزواح ان قدٌتبٔ  شُئا، ىعاملا ليت مثال حيخشى تَ،

من  وفاء مسهذَّنظ ذازل ٍمتٌمو جهسو، فبٔ ، ن حهون حِاثيا مشاهبة ىنكبٔ زذث ، بٔ ؿىل جنالء

 و يه ثٌحُّ :رزاؿَ 

يه مل  ت اىقٌَّ ؿىل جنالءقٌيب ًلًل من شس   ؟ مارا ُياكمٌَ،  ةص  هتل ح وؿىل سؤايل  حدينبٔ  -

ثـس مداىَ ة، ٔبضححت مشدذ ة، جرشذ لثريا، ثخٌـمث ابىالكم، ثرتذ ذ يف ٕاددازي ما حيطو مـِا، ختصح 

حَّت  تسوين، مل ثـس خترب ٔبحسا فِيا ٕاىل ٔبٍن يه راُحة ؟ ىُست ُشٍ يه جنالء اىيت ؾِسهتا و ٔبهت 

 ٔبًضا مل ثـس ثخرصف انحِهتا لٌل ؾِسثك.

 - .... 

َ يف ثطل ثحدسم نـالمة هرٍَص : ،جنك وؾطفت حبحنكت ؿاضفة ُح   ؤكن    ٔبثت ٔبمُّ



 

 

ا ل ثياس حك و ٔبه ك ىن ثطحح سـَسا مـِا، حشزثك لثريا ىهٌ ك مل مصازا و حهصازا ٔبّن   قس قٌت ضل -

ثطلي ٕاىل الكيم ل تو و رضتت تَ ؾصط احلائط مذـاىَ ا، مذفادصا حبة، ليت خمسوؿا فَِ 

ٔبن س متوُّ ًوما، سدٌسم، سُذالىش حدُّنك املزؾوم، و سرتاُا ؿاذًة  ٔبرصزث ؿىل ازثحاظ، ليت ٔبؿل

و ٔبهؼص ٕاىل اىيدِجة ُشا ما ب ل ٕاىََ حاىنك، ُو زٔبث تـًَِك مم ا ليت ذائفة ؟ قو ؟ ىقس حازتت 

 ؿائٌخك و ٔبم ك ٔلخٌِا، ُو زٔبًت ؟ ُشا ُو سوء ادذَازك ضاحت وفاء تبهٔما :

ي - ي اي ذازل فزوحذك ل ، جنالء ؟ مَف ثقوىني ُشا اي ٔبّمِ حة، ل جسمؽ الكم ٔبّمِ َِّ تًت حمرتمة و ظ

 جهٌوس ازلهَا. طثـو  

ِا : هتا ٔبمُّ  وَّب 

 ٔبل سىت ثسافـني ؾَّنا ؟ ٔبهؼصي ٕاىل حال ٔبدِك و س خفِمني. -

- . ني تٍك  ي ل حًزسي اىّعِ  ٔبّمِ

ِا ٔبم  كم مت و مل ًسزي ماة من وفاء و كمة من ٔبّمِ هكن  ٔبحس  تثقو را ًقول ؟ا ذازل فقس اؿرتاٍ اىط 

امة محريت و   ، ٔبضواث فقط اكهت ثـٌوا يف ثطل اىلصفةمن حوهلكٔن  ألزط ثسوز ىٔبضحح ذاذو ذو 

 رصد تطوث ؿايل :

 ، ٔبان مذـة.ُشاك  ٔبمسؽ ىست حبال حِِّس يك سهذوا بٔ  -

 مث  واضو قائال :

 يشء ..... ا ىكِّ ثح   ،اثح   -

َ ٔبم وفاء ٔبم جنالء ٔبم ؿىل هفسَ ؟. ضفَّ  اىحاة ذٌفَ تلضة، ىهٌَ  مل ًـل ٔبقضحَ ُشا ثسخة ٔبّمِ

َ ؟ ٔبم من جنالء، اخس   ااكن كاضح سخة هة ث شلاب حيسُّ ، ىهٌَ  ل ًسزي ٔبُو كاضة من الكم ٔبّمِ

 ٔبن حصاحؽ ؾن ىقاهئا. ، مي ٍهن ًسزي مَف ًواخَ مُساء ؟ تـسحس ؿىل رضلبٔ مل جيرٍب  ىهن فـٌخَ



 

 

مىض  ثـاقدت فَِ مجَؽ اىفطول لسُص، س حوغذاء حٌ قت فوق زؤوش ادلَؽ، مىض ُشا الٔ قمية سو 

  وفاء ثخطو : ،ضحاحا اىث امٌةاؿة اىِاثف ٍصن اىس  

  .ُال وفاءبٔ  -

 جنالء. ُال حدَخيتبٔ  -

 ؟. ومًقؼخِك من اىي  ؟ ُو بأ  مَف حاضل -

  .حاخ اىحامصط  اى قؼة مٌش سدِْ ان مُ ل بٔ  -

 بٍٓ، حِِّس ؾيسي ضل ذرٍبن مفصحني. -

 ـسًين َمـِك.سْ مارا ُياك اي جنالء ؟ بأ  -

ذان بٔ  -  س يهون تقفص واحس.وتـس ًومني  فافاىز   ان ودمحم مِـاذىقس حس 

ََِّّ ؟مَف  ؟ ُو حمتزحني -  .س خٌحقني يف ُشا اىوقت اىقطري و اىض

 اقصاضِك اي حدَخيتاىوقت ضََّ خسا وىن ًٌحَّ اتسا ىًك جتِزي 

 سًذسجص ٔبموزان، و يف ألكٌة س َهون حفال ثس َعا ًضمُّ ألُو و تـظ ألضسقاء فقط. -

 .هِت ودمحمٌَِك بٔ سواح مدازك ؿَ  خطِل خسا اي وفاء،فصحت لأ  -

 ؟ثاين اى ىَين ما ُو اخلرب ، ىهن مل جسبٔ شهصا اي جنالء -

اكهت  ُت ٔبن ٔبسبضٔل، ُا مارا ُياك ؟ٔبؾخشز مٌك حدَخيت، من اجلٌحة و فصحيت مبا مسـت وس  -

  ابٔلمص.ىل ادداز جنالء وفاء مذٌِفة إ 

 .قويل اَُ   -

 



 

 

 : وقاىت وفاء حضهت

  .ذربكِ  ىًك ب  وسًِل ثَ  -

 .ذرًبينا بٔ خ َُ  اواملز  يٌضحكمزاح  ىُس زلي   اي وفاء كِ وف مٌْ بٔ  -

 .! دمحم -

 ؟ما تَ دمحم  -

اىل  ٔبذشثكاملصٔبت اىيت  و زمق وقس حطو ؿىل ؾيوان وخس اتزخي مِالذك يف لجو املشفىقس دمحم  -

 املشفى 

 ًوم ولذثِك 

 ؟مارا  ؟ مارا -

 ! ما قٌيت، ٔبهت متزحني زيمصِّ 

- .... 

 ؟.ِت متزحني اي وفاء هْ ُو بٔ  -

 ٔبه ين خسً ة. قسم ضَلِ ، ىُس مـقول ٔبن ٔبمزخ يف ٔبموز نِشٍ، بٔ ل -

 ىهن مَّت حسج ُشا ؟. -

  ابخلرب ؟ًضا ثفاخبٔث ٔبان بٔ  -

و ذرًبين جك يشءبٔ  -  مَف ومَّت حطو ُشا ؟ و من حهون ُشٍ املصٔبت ؟ ابىخ فطَو املّمِ

ابٔلمص، يف ابذئ ألمص مل ذربين دمحم و بٔ  يبطو اىَوم اث  ُسيئ و اس متـي ىالكيم حِِّسا، س يا، اح  -

ذين املـٌوماث اىيت اكهت معا تقة ىَوم ٔبس خوؾة ػيًذَ ميزخ ىهن ؾيسما رشخ يل ألمص و سو 



 

 

تو اس خبٔرهخَ و ٔبّنَت ماكملخَ و اثطٌت تك  الكمَ ٍوكؤبن همهل فل بٔ  مِالذك ثبٔلسث من الكمَ،

 اخلرب ادلَو و املفصخ. ؿىل جعو حَّت  ٔبتٌلك ُشا

 ؟فصخ ٔبم بٔ  ؟ ل ٔبؿل ٔبٔبجًك ؟ شـوزي يف ُشٍ ايٌ حؼةُو  ل ثـٌمني ما اي وفاء، ٔبهت ىِيياي إ  -

ة مشوشمشاؾص  ،ًوضف ساذًل لتيشء  ٔبم ٔبظٌَّ سقصوذت ٌسمـِا اىـامل تبرٔسٍ ؟ ؟ ٔبٔبرصد ؿاىَ ا

  ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبؿرّبِ ؾَّنا.ىن 

ا وزلث اىَوم، فصحهتا اكهت ٔبلرب من ٔبّيِ  ت ٔبن  مجَؽ مشاكِا ثالشت يٌحؼة و ٔكّن  يف  يشءٔبحس 

املٌوهخني، ٔبىت ُشا اخلرب يف بٓدص ىخًرش سـاذهتا ؿرب حٌاحهيا فصاشة ل حلٌ قت إبماكّناىو اكن اىـامل، 

ختَ ٌت شك ٔبٌُِا  ،ِااىـوائَّ ادذفت كُّ  ٔبن  و  تبٔمو حلؼة فاهدشٌِا من تني ٔبحزاّنا، شـصث تسفـة

ٔبّيِ وقت ن قدو اشلُاة الٓ اكهت حًصس  ُو سٌُخسعون من زؤٍهتا ؟ و مَف س َهون ىقاؤمه ؟

ا يه ٔبًضا  ثثختيك بٓدص،  ٔبش تفرصمتطل ٔبُال ومتيش يٌجمَؽ ٔبّن  ت ؿىل تـس دعو ، ٔبضححت زافـة اىص 

يف املَت  حفاءؾيسما ؾومٌت تقسوت و  ٍكىَ ك  ٍصاوذُا  من حتقَِّ احلل اشلي ىعاملا اكن واحست

ة  سوء املـامٍك و  اىقِص اشلي ثٌقذَ، اىرضةو  حذَاحالا جشًكاس خـاذث رشًط حِاهتا املبٔساًو

 : طّْ اخلوفاء ؿىل  ن  وسُت بٔ تـَسا و  ،تـَسا رشذث

 ن اْدذفِِت ؟.ٍْ جنالء بأ  -

 .؟ضل ول قُ ل ٔبؾصف مارا بأ  ،ثلمصينل ثوضف ـاذت ىهن س ،ِك اي وفاءٔبان مـَ  -

 اي حدَخيت ٔبحس تك ؾيسما مسـت اخلرب فصحت لثري و ٔكه ين ٔبان من وخسث ؿائٌهتا. -

 ؟  يل ٔبن ٔبقاتو ُشٍ املصٔبت مَف ؟ نىهن مارا ٔبفـو الٓ  ،اهت اديت اىيت شازلخين حزين اي وفاء -

ٔبث و قاتٌهتا مارا سبٔقول ىِا ؟ مع ن ٔبسبٔىِا ؟  .و ٕارا ما جتص 

-  .... 



 

 

َ  جية ؿًل   ٔبهُسةرُة ؤبقاتو مَف يل ٔبن بٔ  ؟ و مارا ٔبسبٔىِا ؾن ٔبًُل ؟ و ٕارا ما وخسهتا مؤلس ٔبه

اىقاس َ ة، ُو سبٔس خعَؽ اىيؼص اشلُاة ٕاىل املَت اشلي وضـخين يف ثطل املصٔبت و ٔبخس ثطل املسٍصت 

 .؟الذ ايف وهجِا اشلي ٌش حَ اجل

ٌو. ؟ ٔبن  املسٍصت مل ثخلري من قال ضَلِ  -  ىقس مص  وقت َظًو

ا مل ثخلري، فقس - و قس اكهت ثقف تعٌ هتا اىرشٍصت  يف املَت حَّت  ٔبثفقسمه ألظفال  سوزبٔ ليت  ٔبؿل ٔبّن 

قت فهيا ؿاذث يب رامصيت يٌوزاء.مل ثخلري مالحمِا ٔبتسا لساىت، ك ٌل   حس 

ذ ؾقدة يشء اكن ابملايض واويس ك  افصيح ابخلرب  ،اخِك اي جنالءصي مزَ ل ثـهِّ  - اذفٌََ  و فِو جمص 

 ؿرب ِزَساٌك دمحم ٔبزسهل يلواىصمق اي حدَخيت  خجسٍن ؿائٌخكس  ، حِاثك سوف ثحسٔب من خسًس ٔلن  

  .اي حدَخيت الٓن ضَلِ بٔتـثَ ة سهطَ  

 ؟. دمحم اخلرب اشلي قاهل ضَلِ  حصَحبٔ  ،قة تـسطسِ ان ىست مُ بٔ  -

  قائٍك :حضهت وفاء 

  املشفىيف لجالث  خازخي مِالذكى  ثعاتقا َ وخسه   بٔ قسم ضَلِ بٔ  جنالء،اي  اخلرب ُشا حصَحاظمئين،  -

تسا ي بٔ خوحِص يٌححر يف ّكِ ماكن، ل ثَ ثضعصي و ىن صمق املصٔبت ج و سبٔسوذك ٔبثبٔلس مٌَىهن سوف  

 .ِك اي حدَخيت اس خـساذايت ىزفايف ىهٌت َزافقذىول ،اخس   ، اىقٌَوتقي اىقٌَو

  .يشء َّبري كُّ  ن ميص  يل فقط بٔ  اذؾي ،ضْل ل ذاؾي شِل  -

 مـْك اي جنالء. ذؾوايت و قداليت -

 ٔبسـسك ظل ٔبهت و دمحم و وفقهٌل. -

 .؟ُو س خزرٍبن ذازل  ،ُا جنالء -

 اتيَ يك ٌسبٔل ؾن حَّت   يب ل ًخطوو حُت مٌش ٔبس حوغ اى ل ًبئت ٕاىل  ٔبي  يشء، ُؤبذرٍب ل ىن  -

 .و ٔبان ل ٔبحلُّ ٔلؾصف ٔبٍن ًشُة ؟ و مَّت ًـوذ ؟ ًخحججُّ ابىسفص ٔلخو اىـموًوم  ك  ، سايم



 

 

ا.اتَّ س  ى ؿل اي جنالء ايخ ثلري لثريا مل ًـس اكبٔ  - ي و ل ٍزوُز  ل ًخطو حَّت  تبّٔمِ

  وفاء ؟.ٔبثـٌمني ٔبٍن ُو الٓن اي -

  .فٌسق قًصة من مهذحَمقمي ت  ُو -

 مغلمت جنالء :

َ  يوّنا و ل هيتُّ هبا تو حَّت  مل ًـس  ل ٔبذزي - ا مع ا ًفـهل و ٔبه ٔبٍن ًحُت ُو ؟ اكهت ثوذُّ ٔبن خترُب

ا حصذ ذث و جخٌت من هفسِا مل ثوذ  ٔبن جتـٌِا ثـُسة  حياذهثا مٌش بٓدص هقاص حطو تَُّنٌل، ىهَّن 

مثال حيخشى تَ يف  دطوضا ٔبن سفافِا تـس ًومني و يه حتةُّ دمحم و قس زٔبث فهيا يه و ٔبدهيا ذازل

ث حَّنَست معَقة سفصث مـِا ك  الُٓاث و قاىت : م بٓماىِا، حَّنس   احلة فال جس خعَؽ ٔبن حتّعِ

َ ن فهِّ ، الٓ يشء هممل ًوخس ل هتمتي  -  و ل حَهرتِج ٔلّيِ يشء من حوضل.فسِك صي يف ه

 يس لثريا س يٌخقي قًصحا مؤل س ُشا.يفْ ٔبهت ٔبًضا اي جنالء اُمتي تِ  -

 طِل اي ماليك.ىَهون اىزفاف مجَال مثْ  فة ما ًٌزمكويم إبؿساذ اكًضا قِت بٔ هْ بٔ  -

 .ظل إبرن -

المة. -  مؽ اىس 

 

******** 

 

 

 



 

 

ذ ؿٌََ قدو سواهجا ىهن تـس رضل اهقعـت ؾن  فه صث ٔبن حزوز ظحُهبا اىيفيس ٔبمين اشلي اكهت ثرتذ 

، اكىيت ختىش ٕان يه  زؤًخَ َ ثـل حَّت  ذازل مل ٍهن ًسزي تبٔمٍص ٔبذربثَ سرياُا جميوهة ٔبو ٔبن  ٔبم 

ا ٔبلرث، فاىعحُة اىيفيس يف جممتـيا ل ٍزوٍز ٕال  املصىض و اجملاهني  .فذـاٍُص

جس خعَؽ جتاوسُا وحسُا  ومل، موز اىيت حسزت ىِا ابملايضثسخة الٔ  اكهت ثخوخَ ٕاىل اىعحُة 

رضة وحصمان  ىُس فقطواهجهتا املبيٓس اىيت ىخًىس ٔبو ؿىل ألقو ثدٌاىس  فاضعصث ىالس خـاهة تَ

ايل، اىيت واتُسحَّت  ثخزٌص من اىه وتو ٔبثشؽ جهثري من رضل  هيا ٔبضححت زل حـٌهتا جسِص ايٌَ 

اكن اىخحصص،  و ؿاهوا الاسددساذ واىـيففقس  اىهثري من ألظفال يف املَتؾقست مم ا مص  ؿٌهيا يه و 

حتت  مٌس خلٌوّن طلازاىألظفال تسا ؾحازت ؾن ىزواث وحصامئ حصحهة يف حَّ ل ٌش حَ املَت بٔ 

 ى اىرباءت.مسم  

و ٔبن حزوٍز كسا، زن  ُاثفِا ذ ظًو زث و ٔبذريا تـس حصذُّ املخطو ضاحة  ، هؼصث ٕاىل شاش خَ،قص 

 املـصط، زذ ث ؿٌََ فقال ىِا :

 مساء اخلري س َست جنالء. -

 .ٔبس خار فازوق ؟ مَف حاضل ،ُال تكبٔ  -

 ضل. شهصا ،ان َّبريبٔ  -

 .ما ؟ َدعةٌ س وخَ ُو ًُ  -

 .! ل وذذث ٕاددازك فقط ٔبن  افذخاخ املـصط س َهون تـس ًومني ٕارا إبماكهك احلضوز -

خة - ىن ٔبس خعَؽ اىقسوم  ٔبان بٓسفة، ل ميهٌين اجمليء ٔله ين مشلوٌك جزفاف اتية حٌليت وفاء، ىِشا اىس 

 .ذالل ُارٍن اىَومني

 .اضخكِ حساة اىحيك ذَ زمق ًزس وىهيّنِ بٔ  -



 

 

ًخام ايٌ وحاث ىطاحل ذاز الٔ ثربغ تيقوذ فبأن ٔبًزس ٔبن بٔ  ؟ حساة املَتزمق ؾعَك ُو إبماكين ٔبن بٔ  -

 .! اىيت لربث فهيا

و ٔبان سبُٔت ابىحايق  ألًخام زمق حساة ذازفقط زسًل يل بٔ س َست جنالء  مشلكةٔبً ة  ىُست زلي   -

 .مو سبٔزسو اىيقوذ هل

 .هخحسج لحقا ، ممخية ضل،فازوقشهصا ضل س َس  -

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ا، ًـرتهيا ازلُشة و اشلُول مم ا ًخـصف و شـصث ابىقٌَو من ألمان  اكهت جشـص تدش يج يف ٔبفاكُز

فقسثَ مٌش فرتت تو مٌش  مش اكهت ضلريت، تو مٌش ٔبن فذحت ؾًَهيا ؿىل ُشٍ ازلهَا اشلي فقسثَ

ت لي مٌش ان فذحت ؾًَِا ؿىل ُشٍ احلَات اىيت اراقذين من املص حَّت الخفِتتو ليت ضلريت 

دت هبا ىل ؾَاذثَ وضٌت إ  ،ٍص مٌش س يواثمين اشلي مل حىل ؾَاذت ازللخوز بٔ متيش راُحة إ  زح 

 : احان موؿس ذدوىِا انذهتؾيسما ، و خٌست ثًذؼص ذوزُا ، مث  املمصضة ىقس ثشمصهتا

 ابهخؼازك. ٔبمين ازللخوز ،جنالء، ىقس حان ذوزك فذفضًل بٓوسة -

 قاذمة.ٔبان حس يا،  -

 مصحدا ذلخوز. -

 قام ٔبمين من مصس ََ و ُو ًحدسم :

 .زِك مٌش س يواث اي جنالءمل بأ  ؟ جفبٔتما ُشا الاهقعاغ جنالء، ُشٍ ٔبهت، ٔبُال و سِال تك،  -

، ىهن مل ثدس ّن يل اىفصضة ىًك بٔ  ك، ٔبؿل ٔبه  ؾخشز مٌكبٔ  - تو سوزك تـسما حزوحت ثـخة ؿًل 

  ا.هفس َ اظحُد ٔبسوزين ه  جاؿة ما ٍهفي يك ٔبذرب من حويل بٔ مطل من اىش   مل ٔبمن بٔ ٔلمص ٔبيّنِ ضازحك اببٔ 

زٌف اجملمتؽ اشلي هـُ  فَِ، خت  ان ؿىل ذزاًةفبٔ  ،تسابٔ  َّبطوض ُشا ألمصىومِك ـِك حَّ، ٔبان ل بأ مَ  -

 قاىت :و و جَ زوحِت اي جنالء اتدسمت َِّب و حَ  و مجٍَك محريت فذات ضححتظل ىقس بٔ ما شاء 

ا ٔبًضا. -  تو و ٔبضححت ٔبم 

اي جنالء، ما شاء ظل، ُو مىض اىهثري من اىوقت ؿىل ؿسم ىقائيا حَّت  فاثدين كُّ ُشٍ  ضسقا -

 .ألحساج ؟

 .س حؽ س يواث اي ذلخوز ىضم ظحـا، -

 .؟ و ُو ُو مجَو مثطل ؟ ٍمك معص  اتيك و ما امس ٔبذرًبين -



 

 

معٍص س خ ة س يواث، تسٔب ٍصاتذ املسزسة، ل ٌش حَ ٔبابٍ لثريا، ىهٌَ  حيمو اىقٌَو من امسَ سايم و  -

 مالحمي.

َ  ؟ و مَف حال ضلِ مَف حاَ  -  .؟ بٓمو ٔبه ك َّبريفسُذِك ه

اىيت ليت ٔبؿاين مَّنا  فقس ٔبضححت مؤدصا حصاوذين هفس اىهواتُسك ٌَْ لشة ؿَ ل بٔ   ؟مَف حايل -

ة يف بٓدص  يف اىفرتت ألذريت لثريا يف املايض مل ثفازقين ًومني تـس سايذت ثوحصي من هجة ٔبتسا، ذاض 

 ضلط املشاك من هجة ٔبدصى.و 

، يف ابذئ ألمص مي ىًك حصاتيححلك  اخٌيس ؿىل رضل املقـس و  ؟ مارا حسج ؟ ملارا اي جنالء -

َ  ٔبضحح يوّنا ٔلس حاة واَُة، اتفِة مث  جشـِا فـو ىِا ذازل ن خترٍب مبارا اكهت جخٍك من بٔ   ٔبمينو ٔبه

 ؿىل اىالكم، فدسٔبث ثقصُّ هل ك  ما حسج مـِا ....

ؾيسما ٔبّنت الكهما حَّنسث حَّنَست سفصث مـِا ك  اىخـة و اىوحؽ اشلي اكهت حتمو نـةء ًثقو 

ا و قاىت هل :   ضسُز

احة و ىو ن الٓ  - ثسخة حسًيث مـك،  اىَوم اي ذلخوزو ازاتحت هفسُيت  قٌَالٔبضححت ٔبشـص ابىص 

ثت دعَهبا وخس زمق املصٔبت اىيت بٔ  ن  ٔبذربثين وفاء ٔبدت سويج بٔ فقس  ،ذرب مفصخ ثٌقِخَ ُياك ؤبًضا

 .ٍَكثطل ايٌ  يف  املسدشفى و سٌ مخين ٕاىل ذاز ألًخام يب ٕاىل

 .؟ُو ُشا حصَح اي جنالء  -

 من اىفصحة  صُث عِ مثطل ىهن ما ىحثت ٔبن ثبٔلسث فق ضسِّ مل بٔ ًضا ٔبان بٔ  ،ذلخوز حصَح ايظحـا  -

 .هبا طوث  ٔبشبٔ ٔبن ٔبس خـجو و بٔ مل  ينوزمق املصٔبت مـي ىهٌ  

مارا ثًذؼٍصن ؟ ٔبمل ٍهن ُشا ُاحسك مٌش اىطلص ٕاجياذ ظصف دِط ًوضطل اثطًل هبا اي جنالء  -

 .ُطِل بأ  ؿىل ضٍك مؽحهون و بٔ ذك ًصخَ ميهن ٔبن حهون قَ  اا وامسـي ك يشء مَّناىخقي هب ٔلُطل ؟

 ريك فَِ.دِش سْ بٔ  ك ؤبي  يشء ذون ٔبن ٔبذرب فـو مل ٔبشبٔ ٔبن بٔ  -



 

 

فقوذت املاؾصيف احلٌقة  ىل اىحُت واثطًل هبا واؾصيف مَّنا ك يشء، ؾوذي إ س ما فـٌيتحِِّ  -

  .، ل هتسزي اىوقتاثكِ حبََ 

 ىِا ؟.قول ؟ ومارا بٔ  كمِابٔ ، ل ٔبؾصف مَف سزط ل جسـين من اىفصحة، الٔ ثطو هباسوف بٔ  -

 .ٍنًصسِ ك  ما حُ اسبئل  ،وؾرشٍن س ية س خةاذطِل مٌش ذَ  احمحوس اكن يشء قويل ك   ،ل ثخوحصي -

اىقِِّمة، ٔبوقفت س َازت ٔبحصت، ظول اىعًصَّ ن ؿىل هطاحئَ ميجنالء اىـَاذت وشهصث ازللخوز بٔ  كاذزث

ؾن  ثححروخٌست  حصقة إبًقاػَمل ل ٍزال انمئا  ٌحُت اكن سايمو يه ثفهص، ؾيسما وضٌت ي 

تـسُا ؿىل سز الثطال ألدرض  ضلعتو ًسهيا م ازقالٔ  ضلعت ؿىل هُسةاملسؾوت بٔ زمق املصٔبت 

ت ثخجاوس اىصتؽ ساؿة ثطالالىلت وتـسُا بٔ  زث ثرصفِا ملس  ا مص  ت تـس  ثسخة ثوحُص مل حهن مس خـس 

 .ملواهجهتا

مس اؿة  زفـت ٔبن ثخطوقصزث  و ٔبذريا ذوامةيف  كازقةا ذاذٌِا ؤكّن   اىقاتؽت هتصة من قٌقِا ػٌ  

اث  شِقت و سفصث تـسُا، زن ُاثف ٔبهُسة ىهن تسون ٔبّيِ زذ از ُشٍ املصت اىِاثف إبرص  ٔلزتؽ مص 

ُشا ما ث ؿٌهيا امصٔبت محريت يف اىسن جفبٔت زذ   ،ٔلّنا ًئستزث ٔبن حهون ُشٍ ألذريت قص   مذخاىَة،

 تسى ؿىل ضوهتا.

 .؟ ن مـيىو م، بٔ ىوبٔ  -

 هربهتا ث ؿٌهيا حَّت  ن ثطل املصٔبت زذ  ق بٔ طسِ لمس قٌهبا مل ثُ يشء ما  ابىفصحة حمتٌ هِا، جنالءشـصث 

 .اكن ًحسو ؿٌََ اىسـاذت واىقٌَّ مـا

 .؟هُسة بٔ َست اىس    ،مصحدا -

 ؟.ِت هْ ، مفن بٔ ان يها بٔ حـً ظَ  -

ُ بٔ ًزس ٔبان امسي جنالء و بٔ  - ذ ابىًس حة يل فِو مهَة مبوضوغ يف كاًة الٔ  سًين ساؿِ ن ج  مطرييس َحّسِ

 حِايت. جمصىًلري و 



 

 

 ؟.ساؿسِك ٌين مُ مهِ مَف ًُ ثفضًل اي اتًيت  ؟ ما ُو -

ة ؾيّنِ مِ  - ًزس ك، ىهٌ ين بٔ ٌْ ٔبان فذات قس مقت توضـِا يف مٌجبٔ ىٔلًخام و ٔبًزس مـصفة تـظ ألموز املِم 

 ، مث  اس خسزمت قائٍك :وهجا ىوخَ كقاتٌخِ مُ 

ا و ىًك هخلكم املوضوغ ٕارا ٔبحدحت ُشا، ظحـا - و خس   يٌقايئ ِت مذفصكةهْ ِو بٔ ف  ،ل ًقال ابىِاثف ظًو

 .؟ اي ذاٌك

  ٔبان مذفّصِكة متاما. كساظحـا، ل تبٔش تشضل،  -

-  
 
  .شاء ظل ٕانسوزِك سوف بأ  رنْ ا

 ابىححر.ثخـيب هفسك   ؾيواين ؾيسك حَّت  لين، ىهن ذوِّ اىحُت تُذكِ  ،اي اتًيت تك ُالبٔ  -

 .... ٔبمسـك ٔبان قويل حس يا، -

  ؿىل ٔبمو ٔبن ثٌقاُا كسا، اكهت هحضاهتا ثرتاقص من اىلحعة.ؾهتا وذ   ،ؿىل ظَخهتا اكهت كٌلهتا ثسلُّ 

 .؟ اي حصى من اىقاذم يف ُشا املساء -

ت حس  زحف قٌهبا وثضاؾفت ذقاثَ و بٔ ذازل ، اكن ُشا  ثبٔلسث من اىعازق قدو ٔبن ثفذح اىحُت

 ابلشدِاق هل ؤكّنا مل حٍص مٌش س ية.

ت اثهَة و اثىثة تسون ٔبن  اىحاة ٔبن ًعصقًـس يٌحُت مٌش ٔبس حوغ ىِشا حد ش ذازل مل  ٔبول، زن  مص 

ٌَ  زمغ ّكِ ُشا فقس اش خاق ٕاًهيا يه و اتيَ الء ل حًصس ٔبن ثفذح هل اىحاة، ىه ثفذح، اكن ًـل ٔبن  جن

َ ٕاىََ ، يف ثطلحت اىحاةفذسايم، ٔبذريا  ا ابذزثَ وؿاهقذَ و ض   ايٌ حؼة ثواهجت ٔبؾََّنٌل متّن  ىو ٔبّن 

 .للًصحنيالكٌُل  مصخا

ت يٌحقاء يف اىحُت ٕال  ٔبن  سايم اكن املاهؽ اى تني وحِس و اىـائَّ اشلي حيول تَُّنا و مل حهن جنالء مضعص 

ا ُشا، اكن ذازل ًٍصس بٔ   مبا ًٍصسمل ًدشجؽ ؿىل الافطاخ  ىهٌَ ن ًقول ك ما جيول يف ذاظٍص قصاُز

 سبٔىِا قائال :وجفبٔت 



 

 

 .ٍن ُو سايم ؟بٔ  -

َ  انَ  -  .مِئ ٕاه

َ حس يا،  - ٓ  مصُّ فسِك سبٔ كسا هجزي ه  .ِت وسايمهْ شِك بٔ ذُ ىًك ب

 جبفاء و ؿسم مدالت : خاتخَ جنالءبٔ 

ا بٔ  َت هْ بٔ  ذش -  ٕاىل قاؿة اىزفاف.حلَّ جنك سبّٔنهيا و بٔ ز مو تـظ الٔ  زلي   انسايم ٔبم 

ٔبوك، ىَهن ما حًصسٍن، و سهت و مل ٌسبٔىِا ٔبيُّ ألؾٌلل زلهيا حَّت  ل جس خعَؽ ثبٔحٌِِا و سفاف  -

َ ٕاىل قصفذَ حَّت  ًلرّيِ مالثسَ و ٍصاتخ.  ٔبؾّزِ ضسًقة و ٔبدت ؿىل قٌهبا كسا، تو ثوخ 

 تو ؽ جنالءمل متاه ،ٍَكايٌ   ٔبن ًيام يف تُذَز قص   ،اىحُت ا ؾنس حوؿوثوخَ ٕاىل قصفذَ تـس قَاة ذام بٔ 

ّن ىِا ًوما مجَال حمت حفَاهتا سدذلري وفقا ملا س َحطو، ٔبزسٌت ىوفاء زساٌكاكهت ثفهص ابىلس 

ة بٔ حتًك ىِا  حَّت   هُسةوز ثطل املس ية املسؾوت بٔ ا سزت ّن  ٔبذربهتا بٔ و  فصحت وفاء  ،ٌُِا وثسىِا ؿٌهيمقط 

 مبا مسـخَ فقاىت ىِا :

ز ما متٍصن تَ اي قسِّ ابىـهس ٔبان بٔ  ِك اي حدَخيتقضة مٌْ بٔ قذِك ىن وَ  ذشي ك  ،ل ثقٌقي اي جنالء  -

  هًذؼص ُشٍ ايٌ حؼة مٌش س يواث؟.ا يا لي  ه  ٔبوسُت بٔ  ،جنالء

 حالم حمققة إبرن ظل.طححني ؿىل بٔ فصحك ُو فصيح ث  -

******** 

 

 

 

 



 

 

 3125 ولًٌُ بأ من  اىخ اسؽ

َِّستاكن ؿىل جنالء ٔبن ثشُة فَِ ملقاتٍك اىَوم اشلي  ٔبىت ات ٔبهُسةثطل  ثطل اىس  ، ىٌَهتا مل ثمن املسم 

ا اىشسًسبٔ  ا مشاؾص مذياقضة دوف ثًذؼص مشس ضحاخ اىَوم اىخايل تفازػ اىطرب تسا من ثوحُص ، متٌُؤ

ٌلء فقس اكهتؿازمة و ازثحاك و فصحة  ذت  حاكذ ثقفز هبا ٔلؿايل اىس  ثًذؼص رضل اىَوم تٌِفة، اكهت مرتذ 

ثطل اىيقعة اىفاضٍك يف حِاهتا  ة ىخهشف ِحقَدة ظفوًهتا فـٌهيا ٕاجياذىهن ًًدلي ؿٌهيا ٔبن ثشُ

ألحوتة ٔلس ئٌهتا املهبمة اىيت ؾحثت هبا و اكهت حصجهِا ىًك ثٌور ابىيوم معمئية اىحال و حوكو تقِة و 

 .حِاهتا مصاتحة، اكن ُشا ٔبلرب ؾِس قعـخَ تَُّنا و تني هفسِا و ؿٌهيا ٔبن ثويف اىـِس

اكهت متيّنِ هفسِا قائٍك ٕان يه وخسث ٔبٌُِا سوف حترض ؾصش وفاء  ،مصثفـةاسدِقؼت مبـيوايث 

ٔبش ذون ٔبن ًخعاول ؿٌهيا ٔبحس ٔبو ختسص مصامهتا و لربايهئا، ىهن ذاذٌِا شـوز ابخلوف،  مصفوؿة اىص 

َ  ابىـجز، ابخلَحة، تفقسان ٔبمٌِا اىوحِس و ٔبن حصحؽ ذائحة مهسوزت، اكهت هكن حيمو مجصت تني لفِ 

وذاء ىَـهِّص ضفو حِاهتا  ثخـٌ َّ َّبَوظ واَُة ثسخة ماضهيا اشلي ظاىت ٔبقطاهَ و امذس  ػالهل اىس 

حاخ اشلي اهخؼصثَ لثريا ودشُت جمَئَ لثريا ث اىفعوز ثسـاذترضل اىط  ا ، ٔبؿس  ثًدؽ من  ثلمُص

ت و زضا اتم، ٔبؾٌلق زوهحا ت ابىلحعة و حسٔبضحح وهجِا ثشوشا، ضاحاك،  مبرس  ن احلال فقس ٔبحس 

ذ ٔبن حملت ٔبن  سايم و سوهجا اسدِقؼا ا مبجص  ُشٍ مل حهن حاىِا يف  ،اجهتجت و اهفصحت ٔبساٍزُص

ة تـس اىفجوت اىيت اكهت تَُّنا و تني ذازل ة ذازل من حاىِا ىهٌَ  مل ًـصف الٓوهة ألذريت ذاض  ، ثـج 

َ  تٌَُ و تني هفسَ اكن مرسوزا ىِا و خة وزاء رضل كري ٔبه متّن  ىِا ٔبن حهون ُهشا ذامئا، لٌل  اىس 

متّن  يف قصازت هفسَ ٔبن ثخزىل  ؾن اىححر ؾن ٔبٌُِا حَّت  ل ثطاة َّبَحة زخاء و ل ثيهرس من 

ت، ا وخسث ظصف دِط س َوضٌِا ٕاًهيم ؿىل حّسِ  خسًس نّكِ مص  ىهٌَ  مل ٍهن ؿىل ذزاً ة تبّٔن 

تـَسا مع ا اكن ًفهِّص فَِ ذازل، ثسهسن جلكٌلث كري ٔبم  يه فاكهت ثححص يف ؾوامل ٔبدصى  اؾخقاذُا،

 .مشٌِم مؽ تـظ مٌش مست مل ًٌت  ، اىفعوز نًدٌاوىوخٌس ادلَؽ ؿىل ظاوٌك ، مفِومة



 

 

ا صثَؾع   ،حلفو اىزفافهجزث جنالء سايم   حَّت    ىو زافقذَ جنالءمتّن  ظقمَ  فقس ىخس ذازل ٔبم 

لٌقا  ًخطاحلا  ،معٌِا حَّنييخٌحَّ هبم ؾيسما ا س  ا ٔبذربثَ ٔبّن  ىهَّن   ،اىوقتاىفجوت اىيت ظاىِا ًس ًو

 و ؿىل حدَيَ و حضيخَ حبيان : ظحـت قدٍك ؿىل ذّسِ سايم

خَاي حدَيباىَوم ا خس  وس مي  َت هْ بٔ  -  .، اُت  ىيفسك، ؿاهقذَ و قدٌ 

، يجالءت  ن مثة دعة ماتساذهل شـوز بٔ مل ٍهن معمئيا من اىوضؽ  ذازل ىهن   مؽ ٔبتََ، ورُة

ٌِا ٕاىل ق ٔبوقفت س َازت ٔبحصت يك ث  ازثسث مالثسِا ثرسؿة تـس ملاذزهتم يك ثلسوا مذوهجة يٌقاء ٔبهُسة،

 اىـيوان املعٌوة.

ا، سـَست ابزثحاظِا مؽ فوفاء  ِا واضـني بٓدص ايٌ مساث ؿىل جتِزُي اكهت جس خـس يه و ٔبدواهتا و ٔبمُّ

ا ُو فل حهن ألزط توسـِا جسؽ فصحذَ اىلامصت، دمحم يف ُشٍ ألزياء اكن ذازل قس وضو ٔبذش  ٔبم 

: ٍ اٌك خاىسا شازذ اشلُن فاجتِت حنوٍ سائٍك ٕااي  َ يف اىط   ٍصاقة اىرتثُداث ؾن لثة حملخَ ٔبمُّ

 .؟ مـك ملارا مل ثبئتاي ذازل ؟ جنالء  يه ٍنبٔ  -

ٓ ثلريث انحِهتا ممتاما ؾن ساتقَ،  سٌوهبا ادذٌفت بٔ ص  ُشٍ امل ثخقدو  زث ٔبنقص   تَُّنمدص حواز ن ب

ة :حبريت  ذازل خاهبابٔ ، و ل ثخسذو يف حِاهتٌل مص اىواقؽالٔ   و ثـجُّ

 .! قاىت ٔبن  زلهيا معو، و س خبئت فوز ٔبن حَّنََ -

 .؟ٔبيُّ معو  -

ِا ىَقدٌِا و قال ىِا : َ و ض   سهت و ٔبمسك ًس ٔبّمِ

ي ٔبهت ثـحت ٔلخٌيا - شاك امل  زمغ كِّ  ،ثـٌمت مٌك اىطربو حتمٌخين يك ٔبضحح زخال انحجا،  ٔبّمِ

،اىيت حٌ    .حَينسامِ ن جُ ا بٔ زحو مٌك، ىهن بٔ  هين قضختل ب دفِِك بٔ  ت ؿًل 

 .؟ فصلت محسي َت هْ مَف يل ٔبن ل ٔبساحمك و بٔ  -



 

 

ـاذت، جنالء فقط اكهت يه اىلائحة اىوحِست  من اكن حارضا يف احلفو مرسوٍزن كُّ  قِم اىس   ثعّوِ

ان  وضٌت جنالء ،ُشا اىيشء ىدفىهن بٔ ، ًفهِّص فهيا، ذازل قٌقا ؿٌهياػو   ٕاىل املاكن اشلي اكن مسو 

ت : زث ٔبن جسبٔل ٔبخس املاز  ا مل ثـل ٔبي  تُت ُو فهيم ٔلهُسة، فقص   ؿىل اىوزقة، ىهَّن 

 .! ؾفوا س َسي -

 .! ثفضًل اي س َسيت -

ل ٔبؾصف ٔبمطل ؾيواّنا ىهن  مس ي ة،حبر ؾن ؾيوان تُت امصٔبت ُو إبماكهك مساؿسيت ؟ فبأن بٔ  -

   :ت اىخوحص ثخٌـمث من شس   تُت ُو تُهتا، اكهتي بٔ 

 ؟ ما امسِا -

  .هُسةبٔ امسِا  ،امسِا -

 .ا اىقاتٍك ّن  ، إ ؾصفِابٔ  -

  قاتٍك.ا ثـمو ّن  حهن ثـصف بٔ  جنالء فِيي مل اس خلصتت -

  .؟ مذبٔلس َت هْ بٔ ُو  -

ٓ  ظحـا، - ا،دص مذبٔلس ل ًوخس امس ب  وضال ،تُهتا سبٔذضل ؿىل اثحـَين، يه مـصوفة ُيا ٔلهُسة كرُي

  يٌحُت املقطوذ، فقال ىِا :

  .واس خبٔرّنا ابشلُاةُشا ُو  -

  .شهصا لثريا ضل -

  .ان، يف اخلسمة بٔ ل ؿاذي -



 

 

ًـس ًفطٌِا يشء ؾن  مل ،حقِقة ا يف حل و ىُسا 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 

   : ًقول من تـَس مسـت ضوات قٌَال، ذقت اجلصش واهخؼصث ،ـاذتاىس  

  .ان قاذمةبٔ  -

ا  ثعوُّ ؿٌهيا مددسمة، ُص ؿٌهيا ورشةك ازل  تـجوس محريت يف اىسن بٔ  ٕار اة وفذحت اىح اكن هؼُص

ا، سبًٔهتا جنالء قدو فـٌِ من حصاكث ًسهيا فقس اكهت ثخحسس ألش َاء ُشا ما ؾصفذَ ،اضـَفا خس  

 : قائٍك تخوحص

 ٔبٔبهت ٔبهُسة ؟. -

 مدسائٍك : خاجهتابٔ 

 ؟.ِت اي اتًيتهْ ٔبان يه ٔبهُسة، مفن بٔ  -

 جنالء، ليت قس اثطٌت تك ٔبمس.ان بٔ  -

، لربري زِك اي اتًيت ُشا ثبٔ ؾخشز مٌْ بٔ  - ن ؿًل   ،لٌل حٍصن اضـَفهؼصي ٔبضحح  و ٔبوىستسٔبث  اىّسِ

ااكن ضلريا ،تُهتا اذذٌهتبٔ   ؿىل مقـس و ذؾت جنالء يٌجٌوش خٌست، ثـُ  ىوحسُا ، ًحسو ٔبّن 

  مقاتٌِا و قاىت ىِا مدسائٍك :

  ؟. ٌيتفْ ساؿسِك اي ظِ يل ٔبن ب  مَف  -

ا و اىخجاؾَس اىيت ازجسمت ؿىل وهجِا مغ من لرب س َّّنِ حة و مساملة ؿىل اىص  َِّ  من مالحمِا ثحسو ظ

ـٌ  شا ما ح احة و الاظمئيان، قعـت جنالء رشوذُا قائٍك : ِاُو  جشـص ابىص 

، بٔ  سبضٔلحئت ٕاىَك مذقطست ٔبن بٔ  - ت ليت ٔبؿُ  يف ذاز  ان من س يواثؾيّنِ و ؾن مايض  ؿس 

، تـس رضل ساؿسين خشص ًـمو يف املسدشفى ًُلألًخام و تـس ٔبن لربث رصث ٔبحبر ؾن بٔ 



 

 

جالث اىقسمية فوخ وسوحبر يف اىّسِ  إبحضازيِت من مقيت هْ بٔ  مقِك وؾيواهك ٔله كزَ  ٕاىل ك و ثوض 

ٍك و تـسُا سٌموين ٕاىل املسدشفى  زلاز ألًخام. يف ثطل ايٌَ 

 ا.ثريً ىٍَك ثقطسٍن ؟ ل ٔبثشمص لَ  يُّ بٔ  -

َ مفزحوِك ثشمصي بأ  -  .كسًْ طريي تني ً

   .اي اتًيت ؟ طلَ س ية اكهت ثِ  ي  بٔ  -

 .2991 س يةش حاظ  اىـارش من بٓهشاك خازخياى اكن  -

متهُسة سهذت اىقاتٍك بٔ  تـس ذقائَّ  ،جسرتحؽ املايض ،ٌوزاءؿاذث تشامصهتا يٌل زت  ٔبو  و اىزتمت اىط 

 :اشلي اؿرتاُا هعقت  اىسهونمن 

، مل ثسغ جنالء ِامِّ ىل املسدشفى تـس ٔبن مقت تخوىَس بٔ اىخازخي ظفٍك إ  خٌحت يف رضلٔبػنُّ ٔبيّنِ   -

موغ حَّنمص من ؾًَهيا قائٍك :مسهت ًسُا حهرتج ابىحقِ ة و بٔ  املس ي ة حوكو الكهما و مل  فصحة و ازلُّ

ؿاهُت  حبر ؾن ؿائٌيت مٌش س يني، و قس اهخؼصث ُشٍ ايٌ حؼة لثريأبان يه ثطل اىعفٍك و بٔ  -

ان و بٔ  اىطـوابث اىيت واهجخين ٕاًهيم ، ٔبهت ل ثـصفنيًقوذوين  ادِع ٔبخسىًك  ٍنؿاهُت ألمص   ،اىهثري

ل ٔبؾصف متاما مٌحورت  ، ل ًوخس من حيمَين،دوت ول حَّت خستإ م ول تسون ٔبة ول بٔ ٔبؿُ  

  ليت ٔبسهن يف ذاز ألًخام مؽ ٔبظفال لثرٍين مثو حاىيت فبمٔسَهتم ٕادويت. ا،حسبٔ 

 ٔبهُسة ....سهذت 

  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 لّفِ ًسُا من  ٔبهُسة سحت

  ؟. ؿىل سؤايل ُيِن حِح ؟ بأ  ثـصفَِّنم ٔبل مارا تك -



 

 

ٕايل  يف  ٔبثت ،شاكبٓه س ية 29اكهت شاتة يف مقذحو اىـمص ثحٌف من اىـمص  ،ساحِِّ  ٔبؾصف ٔبم ك -

ٍك وحَّنسث ٔبخو َايل ثحًك وثخوسو من حسى ايٌ  إ  ٌَّ يف ثطل ايٌَ  ٔبن ٔبساؿسُا ىخسل، فقس خاءُا اىع 

 ٔبهُسة حَّنَست معَقة، مث  واضٌت قائٍك :

 .... ؾصفت، ؾصفت من مالحمِافقس ين دفت ٔله   ،وافقة ؿىل ظٌهبااملشبٔ مل بٔ  -

 ...ا ُيا .صٔبسَِجِ  وزاحت هتزُّ  اؾًَهيوذمـت  

 و قاىت ىِا ابهفـال : ـ  من الازثحاكثما فهيا ٍص  ك   ن  ، شـصث بٔ جسازؾت هحضاث قٌة جنالء

ؿاهُت و حتمٌت اىهثري حَّت  ٔبؾصف يشء  ؾصف ك  بأزحوِك اهكًل ٔبًزس ٔبن بٔ ؟  هكًل مارا َؾصفِت بٔ  -

يت، بأ   .زحوكِ قط 

ذازي ، بٔ مصيك ٔبوزلُا و ٔبذازي الٔ  يل  زخو وخاءث إ تسون ٔبي سدٌجة  ،ؾزابء ا فذاتّن  ؾصفت بٔ  -

  : من ُول ما مسـخَ ٔبرىهيا جنالء تبٔؿىل ضوهتارصدت ، فضَحهتا

نطسمة محريت مل ؿىل زٔبسِا اىالكم  فقس ىزلجهت  ،؟ ةمن كري بٔ  ظفٍكمون ل ل ل مَف يل ٔبن بٔ  -

 زٔبسِاومتسك زاحت ثحًك وثرصد  ،ُشايف ًوم مل ثخرَو  ،شوازغاتية  ،ن حهون اتية سانثخوقؽ بٔ 

 يه ثقول : و جشَِّاكهت  جلكخا ًسهيا

ذمـت  ،ةابحلقِقثيطسم  حَّت  ىُس  و ثـّصِفِا ؿٌهيم و ٌُِإاىل ُيا يك ثبٔذشهيا ٕاىل بٔ  ا خاءثّن  بٔ  -

 خسوى من رضل فقس اكهت ذونؾَين ثطل اىـجوس ىحاكء جنالء و حنَهبا، حاوىت ٔبن ثـاهقِا ىهن 

 قائٍك :ثحًك وثرصد  ،جنالء يف حاٌك ؾطحَة شسًست

وما ما  تبٔن يل ؿائٍك ٔبحل ،ُشا حيطو مـيموث ول متيُت ٔبن بٔ  - قذٌوين مصثني ىخقي هبم سوف بٔ  ًو

ت ألوىل  ت اىثاهَ ة حني ؾصفت بٔ  ؾين و احني ختٌو املص    مثصت دعبٔ. مث واتية إ ين ه  املص 

 رصدت جنالء ىخشُيب ٕاًهيا،ك ؾيواّنا خؾعَ شئت بٔ را إ  ؿىل قِس احلَات،لساىت  كمُّ ل اي اتًيت بٔ  -

  هكعص قٍزص : من مقٌخهيا و ازلموغ حَّنمص



 

 

مت ٔبي  يشء مَّناًزس ل بٔ  -  ، مل ًحقى يل ٔبيُّ ٔبحس يف ُشا اىهون.حِايت ىقس حع 

َعصت ؿىل بٔ   وثقول : ؿىل احلائطاكهت ثرضة زٔبسِا ىِول اىطسمة  ،ؾطاهبايٌحؼة فقسث جنالء اىس  

َ  ،بأْحشاءُامت ذاذو  حصى ؾَين اىيوزىَدين مل  ؟ تياث دعبٔ مَّنٌلمون مَف يل ٔبن بٔ  -  قذٌخين َخكِ ى

 .ٍَكثطل ايٌ   يف

سمة ؿٌهيا .... و ل جس خوؾة كٌلهتا، كري مسزلة ملا ثقولو يه اكهت ثخلكم     تسث بآثز اىط 

، مَف يل رضل زقحة ٔبيِّ  تسونحئت هدِجة كٌعة  ،ان ىقِعةو بٔ  ؟ واخَ اىياشٔبن بٔ مَف يل   -

ضححت الٓن ٔبذرب ذاىيت ٔبم  ذازل و ٔبهؼص ٕاًهيا تـني اىفرص، فبأن بٔ  مَف ٔبحِيب ؿىل سؤايل ؟

مهسوزت اجلياخ، س خـاٍصين ىُس يه فقط، تو اىـامل ٔبمجؽ و س َسًيوهين مبايض  حَّت  اتين ىن هييبٔ 

 ثسخة ألىس ية اىيت س خعاهل ثسخيب.

ت مبصازت ما ثقول جنالء و ثبٔث صث ثطل اىـجوس  ػٌ ت ا ٔبذربهتا ابحلقِقة و ّن  هسمت ٔبشس  اىيسم لٔ و ٔبحس 

ا يف ؿائٍك  ذ يف هفسِا، اي حصى ىو لشتت ؿٌهيا س َهون ٔبحسن ؟ ىو ٔبذربهتا ٔبن  ٔبٌُِا قس ٔبجنحُو حصّذِ

 .و ختٌ وا ؾَّنا ىؼصوف ماىَ ة ٔبو احامتؾَة ؟

فَِ ك  ل ًس ضَلِ ، سزكِ طِل ُشا قَ مثْ  فالظْ ، اىهثري من الأ شااي اتًيت امحسي ظل ل ثقويل ُ ل -

 يشء مهذوة ومقسز ؿٌَيا.

ا ودِحهتا. ،وثحًك ؾطفوز ثئُّ اكهت مثو   ملٌمت اىهساُز

سمة، اخلشلن، اخلَحة وثحًك  َّبعى مذثاقٍك متيش راُحة جمِوٌك اىًِو ة اكهتزٔبسِا  وظبٔظبٔث اىط 

ُا ؿىل ٔبلخفاُا تطـوتة، وضٌت يٌحُت ٔبسِا ، ثـاين ضساؿا يف ز واملـاانت، ثحًك دعَئة حامٍك ٕااي 

ا و ٔبذشث ٔبىحوم اىطوز و ثشمصث ك  يشء من ًوم ىقاهئا َّبازل حَّت  سواهجم،  خٌست ؿىل رسٍُص

خَ ٕاىل ًوم ولذ اجَّنم سايم، ٔبؾَاذ سواهجم، ثشمصث مك مص  ؿٌهيم مؽ تـظ ، محٌت مقَطَ و ض 

ا، ساىت ذموؾِا هقت زَاتَ، و ؿا ، مث  ثوهجت ٕاىل قصفة سايم، ٔبذشث زَاتَ و اش مت ت زاحئخَضسُز

و وضـت مقَص ذازل  مث  ثوهجت حامٍك حقِحهتا و تسٔبث جبمؽ مالثسِا و ٔبذشث تـظ اىثَاة



 

 

رُاة ذون ؾوذت ٕاىل  خحجز ثشمصتى و اثطٌت  ، و محٌت حقِحهتالشمصى وتـظ مالثس سايم

، يشء وزاهئا حصمت ك   ،تني ًسهيا ذشلّنا و دِحهتامٌخجئة ثٌور ألمان حَتخِضن  ىل امليفىراُحة إ 

ماضهيا اىخشؽ، رمصايهتا املٍصصت، ب لهما، ٔبوخاؾِا و حصمت مبا يف رضل اجَّنا سايم و حدَهبا ذازل و وفاء 

ا مثصت ذاظئة  و ك  ثطل املسًية فقس ٔبضحح اىخواخس فهيا ييقِا مٌش ٔبن الدشفت حقِقة وازلهيا و ٔبّن 

 .تسون وسة و ل حسة ىـالقة كري رشؾَ ة ٔبو لٌل ًقوىون يف جممتـيا ىقِعة

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ُا :وفاء  حنوذازل  اجتَ فصحني، حؼةادلَؽ اكن حيخفو يف ثطل ايٌ    سائال ٕااي 

 .اثريً لَ  بٔدصْث ثَ ؟ ىقس ٍن يه جنالء بٔ  -

 .؟ مل ختربكبٔ  -

 .اي وفاء ؟مارا ختربين  -

 .هُسةىصؤًة بٔ رُحت ىقس  -

 مل ٔبمسؽ ابمسِا من قَدُو.  ؟ فبأنُشٍ هُسة ون بٔ هُ حَ  من -

 املسدشفى ًوم ولذهتا.ٕاىل  ٔبحرضهتا املصٔبت اىيتٔبهُسة يه  -

ٓ  ملارا مل خترًبين -  .؟دص من ًـل ؟ ُو ٔبان ب

َ ذربثك جنالء بٔ  ن  ليت ٔبؾخقس بٔ  -  .وغوضُ هبشا امل

 .ٔلثفقسُا ىل اىحُتسبٔرُة إ  -

ذش مـك سايم فقس انم و ل ثًىس ٔبن ثبٔ ، ؾيسما جتسُا ظمئين اي ذازلا ؿٌهيا قٌقة خس  ًضا  بٔ انبٔ  -

ت من  فوز  صىعًصَّ ًفهِّ ال اظو  ،اكن ذازل قٌقا ،حُتاى ىل رزاؾََ وثوخَ إ تُين  محو اتيَ ،ثـحَشس 

اٍ، رُة إ  محو اتيَ فذح اىحاة ووضـَ ؿىل رسٍٍص ،وضوهل ، ىل قصفذَ يك ًححر ؾَّناتـس ٔبن قع 

 خاءٍ اىصذُّ رسًـا : الثطال هبا ىهن، حاول اىحُت يف ٔبزخاء حبر ،مل جيسُا ىهن

 اىصمق اشلي ظٌحمتٍو ملٌَّ ٔبو ذازح جمال اىخلعَ ة، ٍصىج ٕاؿاذت احملاوٌك تـس قٌَو. ٕان   -

ت اثهَ ة و خاءٍ اىصذُّ ٔبرسغ من ري قدو :  مث  ما ىحر ٔبن اثطو مص 

 اوٌك تـس قٌَو.اىصمق اشلي ظٌحمتٍو ملٌَّ ٔبو ذازح جمال اىخلعَ ة، ٍصىج ٕاؿاذت احمل ٕان   -



 

 

فازكة من مجَؽ املالثس، ُو  ُان ًححر ذاذٌِا َّبوف واىـصق ًحٌِّو وهجَ، فوخسفذح دزاىهتا اك 

، فذح ازلزح ألسفو املوحوذ يف دزاىهتا و ُو ٍصحف بٓمال ٔبن ختَة ػيوهَ، فل ؟ حسج ما ثوقـَ

 : قائالرصد جيسٍ، مل جيس حواس اىسفص، 

ِّكل -   اي جنالء. ختٌَت ؾي ا زحٌت و ، كري مـقول ٔبه

من سٌلؿَ سايم ٍصنظ حايف اىقسمني و ُو ًفصك ؾًََِ، اكن مصؾواب ؿىل ٕاثص رصاذَ اسدِقغ 

 سمـَ ًقول :ف اقرتة من ٔبتََ ذائفا  ،ىطوث جاكء

  ، اكن ٌشَِّ تبٔؿىل ضوثَ :وجهِا مـا ، اهددَ ىوحوذ اتيَ فـاهقَحدك، ل ثرتمَين فبأن بٔ ل ثشُيب -

َؽ س خعِ ل بأ  ،حِايتكُّ  تِ هْ بٔ  ،ِت اىِواء اشلي ٔبثيفسَهْ ، بٔ احدِك خس  ين ب  ه  ربِك بٔ ذمل ٔبس خعؽ ٔبن ب   -

 .وهكِ   تسُ ُْ اىـَ 

َ قس زحٌت و حصلهتم فقال تطوث مصَ   وة :ؾُ اهطسم سايم ملا مسـَ فقس ؿل ٔبن ٔبم 

ي لٌل فـو بأ  -  .ِا ؟ٌُُ ُو ختٌ ت ؾيّنِ ٔبّمِ

 : لفهف ذازل ذموغ اتيَ و قال هل

 حتحيا.ٔبمُّك  -

 يه ل حتحيا. -

 ل ثقو ُشا اي اتين فِيي حتحك. -

 ىو اكهت حتحين ما اكهت حصلخين. ل حهشة ؿًل  اي ٔبيب -

اتهئني يف زمن مٌـزل هحًك ما ثحقى ىيا وحِسٍن، ُا حنن ُيا حدَخيت ض َ ىطسٍز و ُو ًياحهيا،  

 حِطِل .....زَ و هًذحة ؿىل ِك مٌْ 

 



 

 

 3127صان زٍْ من حُ  اذشاىس  

اؿة اىخاسـة ضحاحا وضو اىرب يف مت يٌصسائو مبٌو، زماُا خاهحا، يؼص ً  ، اكناكىـاذتىل ذازل إ  ًسام اىس 

زساٌك ؿٌهيا ظاتؽ جًصسي قًصة زلوٌك ٔبدصى، محٌِا ابُامتم و هؼص ذٌفِا اكن  ىهن ىفت اهدداَُ

ن ا زساٌك من  ، ؿال حاحدَ من اىخـجة و احلريتمن فصوسا اىـيوان املسو  ق اىؼصف، اكن ًؼنُّ ٔبّن  مز 

مهذوتة  ِافوخس ذاذٌِا حزمة زسائو مؽ تـظ، تسٔب تخطفحِا، اكهت كُّ ثشلف رشلة ٔبحٌحَة، فذحِا 

ل سعص، اشدهبت ؿٌََ اىهذاتة مث  قال :  َّبط اىَس، خفاة ػيَ، تسٔب تقصاءت ٔبو 

َ  دطُّ جنالء - زل ز، جسازؾت هحضاث قٌحَ، ٔبذش  ، فز  من ماكهَ و اؾخسل يف خٌس خَ وبٍٓ، ٕاه

 : ثرسؿة شَِقا و سفص تـسُا ك  الُٓاث اكهت ؾًََِ ثٌهتم اىلكٌلث

 ىَك، ؿاًزة حتخاح إ يشء زويح ذاىَة من كِّ ٔبضححت  ،ن اتخـسث ؾينمان مٌش بٔ ذازل كاة الٔ  "

مٌش ٔبحدحخك ٔبضححت ؿىل قِس  حَّت  ثلعَين، ثسثص وحسيت و حتمَين من دويف و شويق ضل،

خسك مشُت ين مل بٔ ٌلء ىهٌ  معصث اىس  بٔ  ،ىست مـي َت هْ احلَات، ليت ٔبذاف ٔبن متعص احلَات و بٔ 

ٍك ٔبه ين وزلث  ، ٔبثـل ٔبه ين مل ٔبقوى ؿىل اىحقاء ؟ حَّت  لوحِست ٔبمحٌهٌل رهيب، فقس ؿٌمت يف ثطل ايٌَ 

ىقس ضسقت ٔبمُّك فبأن ىست سوى اتية كري رشؾَ ة، ليت ل ٔبظََّ فهصت تـسان ؾن  تسون ٔبة

ا ٔبان اىَوم ٔبؿُ  تسوهك، ذازل ٔبذربين مَف ُو  تـظ اُت فَِ اتًٌا سايم ؟ ٔبًبٔك حِِّسا ؟  الُ حَ ُو

ت ٔبؾًٌَا، ٔبٌسبٔل ؾيّنِ ؟ َ  مثصت حديا و قص  ث ًوم شُئا سوى ٔبه ين سبٔؾوذ رال ثقو هل  ل حتزهَ، ٔله

ل، ذازل ....و   ."  ٔبحضيَ معو 

ا س خـوذ، اكن ًًذؼص زحوؾِا، مـٌ قا ؿىل دِط ٔبمو، ذموؿَثبٔثص ذازل وىزىت   فقس اكن ًبٔمو ٔبّن 

ا بٓثَة من ابٌزسصساٌك ىًك ٍصى ٔبذاز اى واشلي  حتسًسا من ٔبٍن يه ؟ ففوحئا و رُو ؾيسما زٔبى ٔبّن 

مسح ذموؿَ و واضو قصاءت  ساذٍ رُول ٔبّن اىـيوان اشلي ذٌفِا ُو ؾيوان مسدشفى ُياك،

 اىّصِساٌك اىثاهَ ة :

ا و ٔبحذاخك يف ُشا اىوَ "  ليت ٔبًزس ٔبن  ،قتِ مَف حاضل اىَوم اي ذازل ؟ ٔبان مش خاقة ضل خس 

ٍك اىيت ؾِ  ية و ؾن ىَايل اىش خاء اىعًو ا فَِ و احلزن ش هتُ ٔبذربك ؾن اىربذ اشلي تسٔب مدهص ُشٍ اىس  



 

 

اشلي ًحاقخين جفبٔت ذون ٔبّيِ سخة و زقحة اىحاكء اىيت حمتٌ هين ظوال اىوقت و ٔبيّنِ مل ٔبوىس ٔبي  

 سايم .... ".ل ثًىس ٔبن ثـخين ث  ذازل مك س يٌحر حَّت  هـوذ لٌل لي ا، يشء،

ىهتاؿسذُا خجاوس ثٌوى ألدصى اكهت مجَـِا ً  اىصسائو واحستقصٔب ذازل  ؿىل  جنالء ألزتـني، ذو 

ط مهذوتة َّب تقِت زساٌك واحست مل ًقصٔبُافرتاث مذخاىَة، حتًك هل فهيا ك  اىخعوزاث و ألحساج، 

 و متـّنٍ : شلٍف تسٔب ًقصٔب حفوى اىصساٌك ثِ ىُس َّبط جنالء خمخٌف مع ا قدو َىهٌ   ًس

 .... مصحدا، ٕاىل ذازل -

ث ٔبن  ُشٍ اىصساٌك ىُست َّبطِّ  ل، ٔبؿدداز سوحذكك ثقصٔب ومذٌِف ىدسمؽ بٔ ه  ٔبؿل بٔ "  ٔبًضا ٔبه ك مزي 

و يف املسدشفى معبأن بٔ ف يجالءاكهت ثـخين ت ان املمصضة اىيت بٔ  َو ؿٌَك لثريا،ظِ ، ل ثقٌَّ ىن ب  ًسُا

ٔبزياء فرتت ؿالهجا ليت  ،ٔبضححت ثيام فَِ ٔبًضا هؼصا ىخسُوز حص هتااشلي اكهت حصاتذٍ و مؤدصا 

ا ثعٌة هكَ ة من ألوزاق اىحَضاء و قل حرب خسًس اكهت حهذة  ك  ٔبس حوغ، ٔبلحغ ًومِا ٔبّن 

ا مل ثعٌة ظواتـا جًصسً ة  تؿسًس وسائِ زَ  ىهيّنِ اس خلصتت و ل ىَوم واحس حاوىت ٔبن ثحـهثا حَّت  ٔبّن 

ت ٔبو حهذة ذ  ٍص قًصة مَّنا حِر ثيام و مص  ٌفِا ؾيواان اكهت حتخفغ ابىصسائو يف ذزح جباهة اىرس 

واء و ٔبساؿسُا يف الٔكثطل من ٕاحسى  اث اىيت ليت ٔبخٌة ىِا ازل   .املص 

ا هؼصث ٕاىل اىيافشت ذفـين اىفضول ٔلن ٔبسبٔىِا ملن حهذحني ك  ًوم ؟ فطمخت و مل جت   حين ىهَّن 

ُا، فل ٔبشبٔ ٔبن ٔبضلط ؿٌهيا و تُامن ٔبان  ٔبظاىت رشوذُا مث  و  سفصث تـمَّ وساىت ذمـة ؿىل ذّسِ

ف املاكن و ٔبمحو ضًَِ ة اىعـام  قصقت انظقا ثقول حبرشخة ذازل، و  خاءين ضوهتأبمهُّ ابمللاذزت، ٔبهّؼِ

ؿىل ََ مش وظئت قسماي ابٌزس، مل ٔبقوى يف سهوهتا مث  واضٌت ذازل سويج، ٔبلخة زسائًل ٕاى 

ا ، و ؾيسما ٌسددسُّ يِبَ لخاتيت يٌصسائو ختفِّف وحش يت وشويق ٕاىََ فصاقَ فاكهت زفِقة  اىوحؽ ٔبدذاُز

ٔبن  ملـة ؾًَهيا  ـجَةحصاحؽ ؾن قصازي، زحت ٔبهطت ىِا و ٔبزّلِز يف ّكِ كمة ثقوىِا، اى حَّت  ل بٔ 

ة اشلي و تسٔبث تقّصِ قطة احلاكهت قًصحة ل ٔبذزي ٔباكهخا ثٌمـان حد ا، شوقا، ٔبملا ٔبم وحـا ؟ 

اكهت ثفذقسٍ لثريا ىهيّنِ ل ٔبؿل سخة ؾياذُا و زفضِا حماذزخَ  فقس ٔبذربثين ٔبًضا ؾن سايممجـهٌل و 

تت مـِا مصازا و حهصازا ىِا  ما و ٔبوضخين ٔبن ٔبزسو مجَؽ اىصسائو ٕاىَك ٕارا حسج مؽ ٔبه ين حص 



 

 

َّنمص ك ٌل واضو، ٔبضاتخَ مهصوٍ، جتمس  ذازل ؾيس ُشٍ اىلكمة و مل ًقوى ؿىل املواضٍك اكهت ذموؿَ ح

ت  هفسَ وى ؿىل محو ثطل اىصساٌك، مث  متاضلقشـٍصصت يف حسسٍ و زحفة يف ًسًَ فل ًـس ًق و تقو 

تة  حاول ٔبن هيسٔب وواضو، ليت بيٓت ٕاًهيا نـاذيت ك  ضحاخ فقط ٔبضححت زفِقهتا تو ضسًقهتا املقص 

ساؿسهتا لثريا يف موضوغ ٔبٌُِا  ٔبدت و تـس وفاء، ظحـا وفاء ٔبدذك اىيت اكهت ثـين ىِا ٔبلرث من

او   هفسِا، ، ليت بٓحهيا ابجلصائس و اجملال ث حَّت جسًّلِ و موظَّنا اشلي ثٌخجبٔ ٕاىََ اكهت خمحبٔ ٔبرساُز

تسٔبث يه متوُّ من اجلٌوش يف املسدشفى، لٌل ٔبيّنِ ثوىَت ٕاحضاز ألوزاق فقس ظاىت فرتت ؿالهجا و 

حاخ تس ا ف و ألقالم ٔبان، ىهن يف رضل اىط  يي مل هتاثفين ىخزربين تعٌحاهتا و مل جسبٔل ِ ث يل قًصحة خس 

ثوؾه ت قٌت يف هفيس ىصت ٌل اهخهست و ، فلٌل اكهت ثفـو ؾيسما ٔبثبٔدص ؿٌهيا ؾيّنِ ابيق املمصضاث

، لٌل زث هفيس مبا اكهت ثعٌحَ ميّنِ ، هجزمغ ٔبهين حصلهتا ابٔلمس يف حصة حِِّستمن خسًس، حصهتا 

قِا يٌصمس ـشْ هكفاخبٔت، فِيي ىعاملا ٔبذربثين تِ  ُا ىِأبؿسُّ ليت مس و ٌزشاث ٔبحرضث ىِا ٔبوزاق ز

ض ؿىل ٔبن حِص حرضث ىِا ضًَِ ة اىعـام حَّت  ثدٌاول فعوزُا لٌل ٔبيّنِ خٌحت ىِا ذواءُا، ليت بأ و 

ذذٌت ؿٌهيا اىلصفة اكهت انمئة ؿىل كري ؿاذهتا اكملالك ثلفوا  ،ثدٌاوهل يف مواؾَسٍ جفسمِا تسٔب ًرتاحؽ

اذسة ضحاحا )لٌل  اؿة اىس  ٔبذربثين ٔبن  ُشٍ حَّت  ساؿة مذبٔدصت و يه اىيت اكهت جسدِقغ ؾيس اىس 

و سايم( و ثًذؼصين تٌِفة،  َت هْ يف اىحُت ىخـس  ىلكَهٌل اىفعوز بٔ  جسدِقغ ابمصااكهت يه ؿاذهتا 

اقرتتت مَّنا هبسوء يك ٔبوقؼِا، انذٍهتا ابمسِا فل جتحين، اقرتتت  ثحسي ساليا فذحت اىس خائص فل

ت فـو، ازثخت ملست ًسُا  ا مل ثحسي ٔبي  زذ  ٔبلرث و احنيُت جصٔبيس، مقت هبّزُِا جصفَّ من لخفِا ىهَّن 

ا   لخطل اىلصفة، لربوذ ُشا اىـامل مـِا و قسوثَ ؿٌهيا.اكهت ابزذت، ابزذت خس 

ٌلء، )ليت ٔبؾصف ٔبن ُشا ما س خؤول ٕاىََ فقس ُيا ٔبًقٌت ٔبّن   ا ثوفِت و رُحت زوهحا ٕاىل اىس 

فِيي مل جس خجة يٌـالح ٔلن  مـيوايهتا اكهخا مٌرفضة ثسخة تـسُا  لثريا ثسُوزث حصهتا مؤدصا

ٌخين ٔبن ٔبتـر ضل هبشٍ ألماهة تٌلين اىعحُة ُشا اىالكم( ظازث لًسمة دفِفة، و مح  بٔ  ؾينك و قس

 ٔبهت و سايم." 

 مصاط ألؾطاة، ابٌزسشفى ساًًت حصجيوزي املصلزي، قسم بٔ مسد 



 

 

و اهخحة حَّت  ؿال  دىكاقصوزقت مقٌخاٍ ابزلموغ ف  اخلرب فقس ىزل ؿٌََ نطاؾقة،ذازل  ومل ًخحم  

َعصت ؿىل هفسَ ٌخَ ثواىت ٍصثهيااز يك اًَّن  ل  َو وىن ٍهفَِ ايٌ   جفبٔتشاد  ،ضوثَ و فقس اىس   َِّ  ٕاىل خم

ث ٔبمامَ نرشًط سًامييئ ،ايثاشلمص كُّ  ضحح بٔ  يف حٌقَ فل ًقوى ؿىل اىالكم، ةقط  لسمذَ  ،مص 

ذ و  يف اجلِة اىُرسى من ضسٍز ودزٍ و شـص تِ  جسازؾت هحضاث قٌحَ ًُزال، شاحدا، ٔبذش ٍصّذِ

 : حبرست و ٔبىس

 مَف ل ٔبمون بٓدص من حًصيَ ؟ ؟ ن ثلاذزي احلَات تسوينمَف ضِل بٔ  -

-  َُ   ؟ فوايِت مَف ضل ٔبن ثشُيب ذون ٔبن جساحمَين ؿىل ٔبدعايئ و ثلفصي سل يت و ظُيش و 

 ل ٔبقوى ؿىل فـو ٔبّيِ يشء تلَاتك ؟اشلي ٔبان  و؟ وهكِ   تسُ مَف يل ٔبن ٔبحمتو اىـُ

مصت اىثاهَ ة تـس ما ؾسان ٔبذرب سايم ؟ فقس قعـت هل وؿسا ٔبه ين سبٔخسك، ُا قس ٔبذٌفت وؿسي يٌ

 ٔبن دِحت ػي ك يِفَ اي جنالء.

ث حبقِّ  ا حدكِ ك و ٔبرهخت ىهٌ ين و ظل ب  ىقس قرص  ل خس   ٕال  اكانً مل ٔبحصك مَ  و حبثت ؾيك معو 

كٓتة مَف ضل  يف حَّت  ٔبضاتين اجليون، وذذٌت وسبٔىت ؾيك فَِ حَّت  يف املسن ألدصى، حبثت

 .ٔبن ثرتمَيا ٔبان و سايم اي جنالء ؟

ٕاىل  ترُح تِ ُا ٔبهْ  ؟ تسزحٌيت ىلٔ  ٔبه ك قس قضسِّ بٔ  هِف يل ٔبنف  اتكِ ثـوذ تـس ؿىل قََ مل بٔ  انبٔ  

ػِصك ىيا و مشُت، و مل ثرتيك ٔبي  ٔبثص، حديا ُو حدو جنايت اىوحِس اشلي  ذزِث اىلَاة ألسيل، بأ 

َ و ل  وحصلخينذون ؾوذت  ينكاذزثن الٓ  اكن ًيقشين من ؾمتيت، مـٌ قا، وحِسا، اتهئا نعفو فقس ٔبم 

مة، ل ٔبؾصف حَّت  مَف ٔبضف شـوزي ؟ اًـي ما حيسج من حوهل، ٔبان الٓن ٔبُوي، ٔبقؽ يف ذو  

مت زَ  هوث يف فِ فلسا اىط  ِقي ٔبجًك تسون ضوث، و ٔبحضك ذون ٔبً ة ثـاتري ؿىل وهجيي، ًـرًتين اىسُّ

 و ٔبئن تطمت. ىيت ٔبحذاح فهيا ٕاىل اىرصاد و اىحاكءٔبشّسِ ايٌ حؼاث ا



 

 

قمفج قٌة اىصساٌك و ازلموغ ثلاىحَ لثريا، فوخس ذٌفِا ضوزت قس  وؿا، فزؿا، ًساٍ حصجتفان، ًخـص 

هت ذٌفِا ؾحازت قطريت، قعَ اىخُ  ت هلم قدو س يدني جتمـِم ُو و جنالء و اجَّنٌل سايم و قس ذو 

ا مقذضحة، جمحفة، و  .تـضا مَّنا و من زاحئهتاحتمو  ىهَّن 

 ". ًَوًما ما ، بٓمو ٔبن جساحموينا" ٔبحدنك خس  

اق هقعة فصاق ىيا و ثيطة ضل شاُست قرب جباهة بأ  رب املـامل اىخازيَة لْ ىخطحح ابٌزس مٌخقى اىـش 

 جصح اًفو شاُسا ؿىل مماثك. هونفِ

اث قحاز ثخعاٍص يف اىِواء حامٍك مـِا ؾحَّ زاحئة جنالء، مض  اىصساٌك  مل حهن ُشٍ اىصساٌك سوى رز 

مؽ و قال  ا و ٔبزجيِا اشلي هرثثَ مـِا و حصك اىـيان ملشاؾٍص فشزفت ؾَياٍ ازل  ٕاىل ضسٍز و مش  ؾحرُي

  : تبىٔس ىِا

 .ٔبحدك اي جنالء، ساحمَين س يٌخقي يف اجلي ة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اًَّناًة :

ى مثصت َذاِظئة  حصمذيا حَّ ظفوىخيا ذفـيا فهيا اًمثن، مثن املايض اقخٌَت ٔبحالمٌا جفبٔت حتت مسم 

واحلارض اشلي مل ثقرتفَ ًساان، ذفـيا مثن ثطل اىرباءت اىيت زمِت ؿىل قازؿة ظًصَّ، ذفـيا مثن اجناتيا 

ة سوى ٔلهيا وزلان ٔبتياء كري رشؾَني، سوى ٔبن واقـيا فصط ؿٌَيا مـاٌشة ُشا  من كري ًُو

ا تـقست ذاذهل، اكهت ثطل اىـقست مٌ   تسون وسة وحسة، لرب كٌّ  واهدسخٌا ٕاىل قامئة ألظفال اشلٍن

ـني ابخلَحة، ش حَ حهرب تخجازتيا مؽ احلَات و ثٌخفُّ حول ٔبؾياقٌا نححو ٌش يقٌا ك ٌل حتصليا، لربان مُ 

 مببٔساثيا مؽ احلَات املٍصصت اىيت فصضت ؿٌَيا رضائة كاىَة.مذرمني 

سام، حمهوم ؿٌَيا ٔبن حنمو راك اجلصخ اىـمََّ و من ا ظٍَك حِاثيا ابٕلؿثرش حمهوم ؿٌَي حنن

ا  اىخ زٌص مٌَ.  اىطـة خس 

احلَُّّ يف  ؤان مل ٍهن ىيا ٔبسٌلتبٔثشؽ ظصق حَّت   ياو مـامٌخ  واهجيا اجملمتؽ تؼٌمَ ىيا ومن هجة ٔبدصى

سم ٔبتياء ىقِعني ٌش هبون اىـيا تعًصقة خمخٌفة وؾشوائَة فقط ٔله   ىيا قدوىِا ٔبو زفضِا فِيي ختخاز

فص ل فائست مٌَ. انفوحوذ  يف ُشا اجملمتؽ ٔبش حَ ابىّطِ

 جنالء راث اىـرشٍن زتَـا اتية اجملِول، فقس وزلث يف حضيَ و حصت ت يف ليفَ، خاءث مثصت دعبٔ 

تؤبو لٌل ًقوىون اتية ىقِعة  اء ُشا لقت ضـوابث ؿس  ، فقس اكن اىحـظ ٌشريون ىِا إبضحؽ حص 

رىهبا فقس ٔبن  وازلُا يف حلؼة دعبٔ اقرتفا فـال ؾوقدت يه ؿٌََ و الهتام ذون ٔبن ثـل رىهبا، 

 مح الُا ما ل ظاقة ىِا تَ حفنك ؿٌهيا ابىقطاض.

ا من ألظفال ؾيس الدشافِم يٌحقِقة تبّٔنم ٔبتياء كري رشؾَني و ٔبن  ٔبٌُِم  اىهثري مثو جنالء وكرُي

ى ا زموا هبم ٕاىل حاوايث اىقٌلماث ٔبو ثربؾوا هبم ملاكن ابزذ و فوا ٔبهفسِم قايس ٌسم  ملَت و مل ٍلّكِ

ضـوان حس  ؾياء  حلَاهتم و اىحـظ الٓدص ميوثون  ااىححر ؾَّنم س َطسمون، فدـضِم ًًذحصون ًو

 صفقا هبم فِم مل يخازوا ٔبقسازمه.ف ،اىـزٌك ؾن اىياش ثسخة ابّنَاز ؾطيب ٔبو

 متت حبمس ظل


