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 شخىص املغشدٍخ:

 زظقؿ بالد افشؿس شدوم ريتل...

 مل افًػعإهلي افعو أيرش ـقجول...

 كؿتور.......... وزيرهو

 إكقكوـل:

 ؿويض افؼضوة

 افؼويض إول

 افؼويض افثوين

 أربعي ؿضوة آخريـ

 ادورد إول

 ادورد افثوين

 ابـي شدوم افصغرى

 .. رؾقؼ شدوم دم افًالح وافؽػوح.صػؾؼ........

 افرجؾ إول.... رؾقؼ شدوم دم افًالح وافؽػوح

 ؾرجؾ إول وهؿ مـ رؾوق شدوم أيضوً رجالن أو ثالثي مراؾؼغ ف

 جمؿقظي مـ إرواح افؼيرة

 جمؿقظي مـ افراؿصغ

 جمؿقظي مـ ادحتجغ
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 انفصم األول

 املنظش:
يـؼًؿ ادنح ظذ ؿًؿغ: ظؾقي يؿؽـ أن كطؾؼ ظؾقف متققزًا فف ظومل }

إكقار، وشػع يؿؽـ أن كطؾؼ ظؾقف ظومل افظؾامت. دم افعومل إول كرى 

مؼؿي مـ خالل افغٌور ؾقٌدو وقؤهو أصػر موئاًل إػ إؾقل. ثؿي  افشؿس

مـصي فؾشـؼ دم مـتصػ ادؽون ومـ ؾقؿفو يتدػ حٌؾ مشـؼي بعؼدتف 

افتؼؾقديي، وظذ اخلؾػقي كرى مـ خالل افغٌور أصٌوح أبـقي ومعومل حضوريي 

داخؾي خمتؾػي: جـوئـ معؾؼي، أشد بوبؾ، بقابي ظشتور، اددرشي ادًتـكيي مت

 حمدثي افطراز. أبـقيمع 

دم افعومل افثوين ٓ كؽود كٌك صقئًو حمددًا ؾوفظالم يغؾػف متوموً وإذ تًطع 

بصعقبي بوفغي: ظرش إهلي  افشؿس بؼقة ؾنكـو كرى صقاخص افعومل افًػع

افعومل افًػع )أيرش ـقجول( حقٌ جتؾس متؽئي ظذ صقجلوهنو صٌف ؽوؾقي، 

وزيرهو )كؿتور(. ثؿي جثٌ مثٌتي بؿًومر ظذ  وإػ جوكٌفو يؼػ بال حراك

جدران شقد صٌف معتؿي. مردة افعومل افًػع وإرواح افؼيرة يتقزظقن ظذ 

 {أرجوء ادؽون بلصؽوهلؿ وهقئوهتؿ ادخقػي.

* 
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 املشهذ األول
 أٌشػ كٍجبل إهلخ انعبمل انغفهً

 يُصًَْذ متهٍذي:
اُق أصقاهتو مـذرة بٌدء تتقهٍ افشؿس دم ظومل إكقار، وتطؾؼ إبق

افـفويي دحؽقم بوإلظدام صـؼًو... كرى جمؿقظي مـ افرجول بؿالبس خمتؾػي 

وهؿ يتطّؾعقن إلمتوم افشـؼ... يؿًؽ اثـون مـفؿ يدي افرجؾ ادؼّقدتغ... 

يٌدو افرجؾ ؽر مٌول بودقت... يؼػ ظذ دـي ادشـؼي أو فـؼؾ حتديدًا ظذ 

ًّؾط ظؾقف حزمي دائريي مـ افضقء تدرجيقًو مع بقابتفو افًػؾقي بثٌوت... ت

ـوَق دم رؿٌتف، ويـًحى  ادقشقؼك... يٌتًؿ بوشتخػوف... يضع أحدهؿ افشِّ

إػ افقراء... تػتح افٌقابي افًػؾقي افتل يؼػ ظؾقفو مـتصًٌو، وؽر مٌوٍل 

بودقت ومع رضبي صـٍ مدويي يًؼط ظذ إثرهو متدفقوً أشػؾ ؾتحي 

دائرة افضقء تدرجيقًو مع ادقشقؼك... وتدرجيقو تعوود افٌقابي... ختتػل 

تقّهجفو ظذ ادشـقق ثوكقي وهق يتدػ دم ظومل افظؾامت... تيضء ادؽون بضعي 

أوقاء زرق خوؾتي تتقح دـ دم افصوفي رؤيي مالمح ظومل افظؾامت وبعض 

 تػوصقؾف... يتقزع ظدد مـ مردة افعومل افًػع بلصؽوهلؿ افغريٌي، وهقئوهتؿ

ادخقػي حقل افرجؾ ادشـقق... ترؾع إهلي ظومل ادقتك )أيرش ـقجول( 

ِدُجُف بـظرة خمقػي. تشر إفقف بصقجلوهنو  رأشفو فسى افؼودم اجلديد... حَتْ

ؾقتؼدم أحدهؿ مـف... يشر بًٌوبتف إػ احلٌؾ... حيّرك شٌوبتف إػ إشػؾ 

دموه إرض... يشر مرة بعد أخرى ؾقؿتّد احلٌؾ بودشـقق إػ أن تالمس ؿ

بؽػف مو يدل ظذ افؼطع ؾقـؼطع احلٌؾ ويًؼط ادشـقق دم حػرة هل أؿرب 
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إػ افؼز مـفو إػ أي حػرة أخرى. حتّرك ادرأة صقجلوهنو بشؽؾ دائري 

يتحرـقن بٌطء  تـطؾؼ ادقشقؼك... ؾقدور اجلؿقع حقل افرجؾ ادشـقق...

تتحقل حرـتفؿ إػ رؿصي أول إمر ثؿ تزداد هظتفؿ صقئًو ؾشقئو... 

ضؼقشقي بدائّقي متثؾ افؼٌض ظذ روح ادّقً اجلديد. تؼػ ادرأة ؾجلة 

تشر بصقجلوهنو إػ افرجؾ ادشـقق ؾقػتح  ؾقتقؿػ اجلؿقع ظـ احلرـي...

يتحًس رؿٌتف  احلٌؾ... يتخّؾص مـ حيرك يديف... ظقـقف... يـفض.

يرؾع رأشف إػ إظذ... يـظر حيّرك رؿٌتف بٌطء صامًٓ وجـقبًو.  بلصوبعف...

إػ مو تٌؼك مـ احلٌؾ افـوزل مـ افعومل افعؾقي أو مـ افٌقابي افػوصؾي بغ 

افعودغ... يرى خقطًو مـ افـقر اهلوبط مـ ؾتحي مًتؼقؿي صـعفو بؼوء احلٌؾ 

بغ ؾرديت بقابي افشـؼ، ثؿ يـظر إػ ادرأة ؾقٌتًؿ هلو بؿؽر ودهوء... يتؼّدم 

يظؾُّ ظذ ووعف حتك تشر  ع أمومفو حمـل افرأس بخضقع.يرـ مـفو...

تدور  تتحرك بوجتوهف... تـظر إفقف... ظؾقف بوفقؿقف ؾقؼػ بخشقع وخـقع.

حقفف دورة ـومؾي، ثؿ تعقد إػ ظرصفو... جتؾس وهل ٓ تزال متعـ افـظر 

ٌّوبتفو كحقه بغضى ؾقتؼدم اثـون مـ أتٌوظفو إصّداء.  إفقف... تشر بً

تشر هلؿ بصقجلوهنو إػ  احلٌول ادؾتّػي حقفف. سكف ويؿًؽقن برؤويؼّقدو

اجلثٌ ادعؾؼي بودًومر ظذ اجلدران ؾقًحٌقكف كحقهو. يرؾعقكف إػ حقٌ 

 يعؾؼ ادقتك بودًومر مـتظريـ أمرهو إخر... حيوؾظ ظذ ربوضي جلصف...

ي ادقت )أيرش تػوجل إهل يًّقطر ظذ خمووؾف بطريؼي ظجقٌي... يٌتًؿ ؿؾقاًل.

تشر ظؾقفؿ بوفتقّؿػ  ـقجول( بصالبتف، وصالؾتف، واشتفتوره بودقت...

حتّدق دم ظقـقف مثٌتي ؾقفام  تشر فف بوفتؼدم مـفو ؾقػعؾ... وؾّؽ حٌوفف ؾقرًا...

كظرة ادقت فؽـف يقاجف كظرهتو بوبتًومي موـرة... يـحـل هلو بوحسام ـٌر... 

و افقاؿػ إػ جوكى افعرش ؾقـحـل فف بؿؽر... يًتؼقؿ واؿػًو... يرى وزيره
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هيؿ افقزير بوفتحرك فؽـفو تقؿػف بنصورة مـفو... تضع ممخرة افصقجلون دم 

صدر افرجؾ ادشـقق... تدؾعف برؾؼ إػ افقراء ؾقساجع بحرـي تتـوؽؿ مع 

حرـتفو... يؼػ ظـدمو تؼػ... يتحرك صامٓ وجـقبو ظـدمو تتحرك... 

و تدور حقل كػًفو... تزأر بقجفف فؽـف يؼػ هودئو يدور حقل كػًف ظـدم

 بال ردة ؾعؾ... تعقد إػ ظرصفو... جتؾس بقؿور يؾقؼ هبو.

 أٌشػ كٍجبل
 

ٌّوبتفو تشر فؾرجؾ ادشـقق بوٓؿساب مـفو(  : )بً

 أتعرف مـ هل أيرش ـقجول؟

يـحـل أمومفو بقؿور( مقٓيت افعظقؿي أيرش ـقجول )    عذوو سٌيت

 افًػع. ظومل ادقتك. افعومل افذي ٓ ظقدة مـف إهلي افعومل

أبدًا، وافطريؼ افذي ٓ رجعي دـ شور ظؾقف )يـظر 

صقب رجؾ يؼػ إػ جقار افعرش( وان مل أخطئ 

ؾفذا افذي يؼػ إػ جوكى ظرصؽ افعظقؿ ادؼدس 

هق وزيرك ادخؾص كؿتور )هيؿ افقزير بوفتحرك فؽـفو 

 هلو افقزير ضوئعًو(.تقؿػف بنصورة مـ صقجلوهنو. يـحـل 

أحد إػ ظودل إٓ وهق يرجتػ خقؾوً وذظرًا  مل يلِت  :  كٍجبل أٌشػ

 مـل.

:  عذوو سٌيت

  

 ـّؾ  تفو اإلهلي اجلؾقؾي بؾ مـ ادقت.فقس مـؽ أي)بدهوء( 

 افذيـ أتقا إػ ظودؽ مل يرؽٌقا برؤيتف وجفًو فقجف.

 وأكً؟ :  كٍجبل أٌشػ

:  عذوو سٌيت

  

ي وجفؽ ذي اجلامل، واجلالل، أكو أردت رؤي

 واإلـرام، وافؼداشي.
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أمـ أجؾ رؤيي وجفل ؽودرت ظومل إكقار، وجئً  :  كٍجبل أٌشػ

 إػ ظومل افظؾامت؟

 كعؿ.بؽؾ ؾخر...  :  عذوو سٌيت

 كؽ فؽذاب خطر.إ :  كٍجبل أٌشػ

 أكو! :  عذوو سٌيت

 كعؿ أكً أهيو افػوين إػ أبد أبديـ. :  كٍجبل أٌشػ

 ٓ حوجي يب إػ افؽذب يو مقٓيت. :  عذوو سٌيت

دوذا صـؼقك؟ )بصقت  إذن ؿؾ بحؼ أهي افعظوم :  كٍجبل أٌشػ

 مشقب بوفشؽ، وافًخريي( هؾ ضؾًٌ مـفؿ ذفؽ؟

 )بثؼي ظوفقي( بؾ أرؽؿتفؿ ظذ ذفؽ. :  عذوو سٌيت

 ـقػ أهيو افرجؾ اهلوفؽ؟ :  كٍجبل أٌشػ

 فعومل افًػع ظـ ذفؽ حؼو؟هؾ تًلل إهلي ا :  عذوو سٌيت

)بوكزظوج، وحًؿ( ظـدمو أشلل ؾام ظؾقؽ إٓ أن  :  كٍجبل أٌشػ

 جتقى حًى.

. ادًلفي ومل افًػع)يـحـل هلو( شؿعًو وضوظي يو مؾؽي افع :  عذوو سٌيت

 ًِ ؾ تعؾقؼ جثتل ظذ ذفؽ ادًامر مع  بًٌوضي هل أكؽ أجَّ

 ًِ ؾ  وكً جثيوإن ـ مـ اجلثٌ جثيً  أكف مل يًٌؼ أن أجَّ

أمل تلمري حوجى ممؾؽتؽ كقتل أن أؿرب افـوس إفقؽ.. 

وأرض  ، وكّدك إـز إهلي ظومل إكقار،جيرد صؼقؼتؽ

مـ ـّؾ رء جوءت بف مـ ذفؽ افعومل  افشؿس إكوكو
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تعؾِّؼقفو ظذ ذفؽ  )يشر إػ إظذ( حتك مالبًفو؟ أمل

 رواح افؼيرة؟ادًامر وجتعع مـ جثتفو ملدبي فأل

ؾقرًا دظؽ مـ صؼقؼتل إكوكو وؿؾ )بوكػعول واكتفور(  :  كٍجبل أٌشػ

 ؟إػ َم تريد افقصقل أهيو افرجؾ افػوين

وهؾ تًؿح إهلي افعومل افًػع أن أؿقل ذفؽ دم  :  عذوو سٌيت

 حيهتو دون أن تغضى مـ ظٌدهو افػوين شدوم؟

 كعؿ. :  كٍجبل أٌشػ

 ذن فف حؼو()يشر مسددًا بقده، وؾؿف فتل :  عذوو سٌيت

ؿؾ.. ؿٌؾ أن آمر شدكي افظالم بتعؾقؼؽ ظذ ذفؽ  :  كٍجبل أٌشػ

ادًامر )تشر إػ ادًامر افذي مل تعؾؼ ظؾقف جثتف( فؼد 

 أذكً فؽ.

 ،ظؿؾ دم إمرتؽافعومل ؿدمً إفقؽ ـل أ أكو يو شقدة :  عذوو سٌيت

ٕجـٌؽ مو ؿد حقؽ وّدك  ،بعد أن حدث مو حدث

بؿؿؾؽي افعومل افًػع، مـ ادمامرات فإلضوحي 

 وتدمره تدمرًا ـومالً صوماًل.

بعد أن كػد صزه( شقديت.. فؼد جتووز هذا  )متدخالً  : منزبس

ًِ فف.. دظقـل أظؾِّؼف حقثام جيى  ادلؾقن أـثر ممو شؿح

 كقامقس آهلتـو. يتامدى دم خرق ـل ٓ كسـف

قؽ أن مـ أجؾ ظرش مقٓيت إهلي افعومل افًػع ظؾ :  عذوو سٌيت

 مو مـ صلكف احلػوظ ظؾقف أهيو افقزير كؿتور. تػعؾ ـّؾ 
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مقٓيت شقدة افعومل افًػع.. هذا مو مل تًؿح بف أهلي،  :  منزبس

 وٓ أشتطقع محؾ ظٌئف ظذ ـوهع.

)بتؿؾؼ واوح( ٓ ظؾقؽ أهيو افقزير كؿتور أكو شلؿقم  :  عذوو سٌيت

 بؿًوظدتؽ بعد أمر مقٓيت ضٌعًو.

)يؾتػً إػ  ومـ أكً حتك تؼقم بام ٓ ضوؿي فؽ ظؾقف. :  منزبس

قجول. يـحـل هلو( مقٓيت دظقـل أظّؾؼ جثتف أيرش ـ

 مـ أجؾ كومقشـو.

ملَ تًتعجؾ تعؾقؼل أهيو افقزير كؿتور )بخٌٌ( أٓ هيؿؽ  :  عذوو سٌيت

أمر مقٓيت مؾؽي افعومل افًػع! أتػضؾ افـومقس ظؾقفو 

 ن تغّره مـ أفػف إػ يوئف!دم افقؿً افذي يؿؽـ فمهلي أ

موذا جرى فؽ يو وزيري! أهذا جزاء اختقوري فؽ،  :  كٍجبلأٌشػ 

وتعققـل إيوك وزيرًا ظذ ممؾؽتل افتل ٓ تضوهقفو 

 مموفؽ إرض ـّؾفو!

. إكف يتحدث بداؾع حرصف ظذ ٓ تؾقمقف يو مؾقؽتل :  عذوو سٌيت

افـومقس اإلهلل افذي هق ظـده ؾقق ـّؾ رء حتك 

 أكً يو مؾؽي افعومل افًػع.

 )بعصٌقي( اخرس. :  منزبس

ً يل مقٓيت ظػقك شقدي أكو مل أحتدث إٓ بعد أن أذك :  عذوو سٌيت

وٓ أشتطقع افًؽقت إٓ بلمرهو.  مؾؽي افعومل افًػع.

 )افقزير كؿتور يؽتؿ ؽقضف وؽضٌف مرؽاًم(.
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 . ؿؾ يل يو....هقف. :  كٍجبل أٌشػ

 ظي ومتؾؼ( شدوم يو مقٓيت.)بن :  عذوو سٌيت

. مـ هل تؾؽ افتل تريد زظزظي .ؿؾ يل يو شدوم. :  كٍجبل أٌشػ

 ظرر افثوبً إػ أبد أبديـ؟

 فقًً صؼقؼتؽ إكوكو بوفتلـقد. :  عذوو سٌيت

 . مـ ؽر صؼقؼتل إكوكو جترأ ظذ ؾعؾ هذا..إذن. :  كٍجبل أٌشػ

يت.. صؼقؼتؽ مل يعد فقًً صؼقؼتؽ بوفتلـقد يو مقٓ :  عذوو سٌيت

 أرض افشؿس. هلو وجقد دم

ي بًقء )إػ )بغضى( اخرس يو هذا وٓ تذـر أهل :  منزبس

. هذا افرجؾ افػوين يريد أيرش ـقجول( مقٓيت

فـتخؾص  ؼفدظقـل أظؾّ  ٔهلي افعظوم.افتؼؾقؾ مـ صلن ا

 مـ هذيون ادقتك، وكتجـى ؽضى اإلفف اكق.

ٓ يزال دم جعٌتف  ظؾقف يو وزيري،صزك، وحؾؿؽ  :  كٍجبل أٌشػ

 افؽثر ممو أريد معرؾتف أن.

. أردت تذـرك ؾؼط )يـحـل هلو( فؽ هذا يو مقٓيت :  منزبس

أن اإلفف آكق ٓ يغػر ذكٌو ـذكى هذا ادًتفس بودقت، 

وشقصّى جوم ؽضٌف ظؾقـو إن مل كصى جوم ؽضٌـو 

 اب.ظذ هذا افدظّل افؽّذ 

ظـدمو أحي اجتامع جمؾس أهلي  ؽ يو وزيري.ٓ ظؾق :  كٍجبلأٌشػ 

دم افًامء شلؿـع اإلفف آكق بام شلؿقم بف دؾوظًو ظـ 

 كقامقًف افًٌعي ادؼدشي. )إػ شدوم( هقف.. تؽؾؿ.
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 ن وفؽـ دظقـل أؿقل فقزيرك كؿتور إؿ يو مقٓيتشلتؽؾّ  :  عذوو سٌيت

كف معذور يو مقٓيت ، وإإمقر تغّرت دم ظومل إحقوء

كف ٓ يعرف إٓ مو مـحتف فف أهلي مـ ظؾؿ بعومل ادقتك، ٕ

ومل متـحف مثؾ ذفؽ افعؾؿ ظـ ظومل إحقوء. )تـظر إػ 

وزيرهو ممـدة مو شؿعتف مـ شدوم. يـحـل افقزير 

راوخًو( أن ؿؾ يل يو وزير مقٓيت )مغّرًا كزة صقتف( 

. هؾ تعرف أن كػط افعومل افًػع هق .بعد إذهنو ضٌعًو.

  ادمامرات افتل حتوك ود مقٓيت؟ه

كػط! كػط افعومل افًػع! موذا يؽقن هذا افـػط ؽر  :  منزبس

ي. تريد هبو افقصقل إػ مآربؽ اخلٌقث بدظي أو فعٌي

)إػ أيرش ـقجول( هؾ شؿعً يو مقٓيت هبذا افذي 

يًؿقف كػطًو دم ظودـو افًػع؟ ثؿ مو ظالؿي هذا بام حيوك 

 رات؟دقٓيت مـ ادمام

ن بالد إ ٌول بـؿتور( مقٓيت، أـود أجزم)ؽر م :  عذوو سٌيت

 افشؿس تطػق ظذ بحر مـ افـػط.

)بـػود صز( اشؿع يو هذا إمو أن تؼقل فـو مو افـػط،  :  كٍجبل أٌشػ

وأمو أن تذهى بـػًؽ وتعؾؼ جثتؽ ظذ مًامرك 

 افصدئ ذاك.

 تعى ادقت، . ؿد هدينعمقٓيت مؾؽي افعومل افًػ :  عذوو سٌيت

ر يل مؾقؽتل بقء أبؾ بف ـؼ ريؼل ؾفؾ تلموجػػ افش

 شؽً بف أصقات معديت افصوئتي؟ؾوهل، وأ
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أكًقً أن ضعوم ادقتك هق افساب؟ هؾ تريد ضعومو  :  أٌشػ كٍجبل

يغؾؼ ؾؿؽ إػ أبد أبديـ؟ دع أمر افطعوم 

 .وافؼاب، واخزين ظـ هذا افذي أشؿقتف كػطوً 

إكف يشٌف افزيً افذي تـريـ بف  شقديت ادٌورـي، يو :  عذوو سٌيت

يًتخؾصقن مـف صّتك  .ادظؾؿ ادؾؽل ظودؽأرـون 

أكقاع افقؿقد افذي يًتخدمقكف دم صّتك جموٓت 

احلقوة، وهق ؿٌؾ هذا وبعده صور ادصدر إول فثراء 

بعض إؿطور وإمصور، وإؿوفقؿ حتك صورت 

 افؼويص وافداين.تؾؽ إؿوفقؿ مقوع اهتامم، وضؿع 

 ومو ظالؿي هذا بام حيوك وّدي؟ :  كٍجبل أٌشػ

. فؼد شقطرت زمرة مـ أكو أؿقل فؽ يو مقٓيت :  عذوو سٌيت

صقوضغ إرض ظذ آبور افـػط بقشوئؾ خمتؾػي بعد أن 

صـعقا  فعظوم إرض مغودريـ إػ افًامء.ترك أهلي ا

ؾ، شوممو يػقق تصقركو مـ أشؾحي افدمور، وافدمور اف

ومل تًتطع أهلي إيؼوؾفؿ بؾ إهنو صورت ختشك ظذ 

فؼد شؼطً ظروصفو افعظقؿي ادصـقظي  كػًفو مـفؿ.

مـ افذهى وافالزورد ؾقفًَّ هوربي إػ افًامء 

 مًتغقثي بوإلفف آكق ظّؾف يعقد إفقفو ظروصفو اددمرة.

وتزء إػ آهلتـو افعظوم  إكؽ هترف بام ٓ تعرف، :  منزبس

وأن افػـوء مـ  ،أن اخلؾقد مـ حصي أهلي متـوشقوً 

. ٓ أيرش( مقٓيت مؾؽي افعومل افًػعحصي افٌؼ)إػ 

 أطـ أكؽ راوقي ظام دم جعٌي هذا افدظّل إؾوق.
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معذور أكً يو شقدي افقزير ؾؾقس فؽ مـ واشطي  :  عذوو سٌيت

فؼد تغّر  .خالهلو مو حيدث دم ظومل إحقوء تعرف مـ

أمو  رت ؾقفو وشوئط افـؼؾ وآتصول.ـثحول افدكقو، و

ظودؽؿ افًػع هذا ؾؾقس فف مـ وشوئط آتصول 

بوٕحقوء إٓ ادقت هلذا طؾً معرؾتؽؿ بام حيدث ؾقق 

ظودؽؿ افًػع ؽوئٌي متومًو ؾٌقابي ظومل افظؾامت ٓ يػتحفو 

 احلوجى كقتل إٓ ٓشتؼٌول ادقتك مـ افٌؼ افػوكغ.

قـو آشتًالم دشقئي افٌؼ، وأن هؾ تعـل أن ظؾ :  منزبس

 مؾقؽتل شسوخ ٓ شومح آكق فشقوضقـؽؿ؟

مـ ؿول فؽ هذا يو شقدي افقزير؟ ثؿ أمل أؿؾ إكـل  :  عذوو سٌيت

 جئً مـ أجؾ مقٓيت أيرش ـقجول؟

أرأيً ـقػ يتطوول هذا ظؾقـو  أرأيً يو مقٓيت؟ :  منزبس

ؾِّص دؿؾؽتؽ مـ بؾعى دور ادـؼذ فؽ، وادخ

مقٓيت فـدع إكقكوـل )افؼضوة  رهؿ ادزظقم؟دمو

ط افًٌعي( يصدرون ظؾقف حؽؿفؿ افعودل، وفـًؾّ 

بف افعذاب افذي ظؾقف إرواح افؼيرة ـل تعّذ 

 يًتحؼ صلكف صلن ادقتك مـ أمثوفف.

دوذا تًتعجؾ تعؾقؼل ظذ مًامر  ظرف حؼوً أكو ٓ أ :  عذوو سٌيت

مؾقؽتل ادؼدشي! ادقت دم افقؿً افذي أريد ؾقف خدمي 

أظرف أن إكقكوـل يـتظرون إصدار احلؽؿ ظّع بػورغ 

افصز وفؽـ فقس ؿٌؾ أن أبرهـ هلو ظذ ؿدريت افػوئؼي 

 ظذ ردع مو حيوك وّدهو دم أرض افشؿس.
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وـقػ تزهـ ظذ ذفؽ وؿد شؾٌـو مـؽ إرادة افٌؼوء  :  منزبس

 حقًو؟

ؾؼط ٕهنو متعؾؼي  أوًٓ دع مًلفي اإلرادة جوكٌوً  :  عذوو سٌيت

وهل وحدهو افؼودرة ظذ  بؿقٓيت مؾؽي افعومل افًػع،

كؽ تـًك يو شقدي شؾٌفو أو مـحفو دـ تشوء. ثوكقًو إ

ن مؾقؽتل ٓ تزال حمتػظي بًؾطي ادقت وهل افقزير إ

ن مو عؾق ظؾقفو أيي شؾطي ظذ إرض، وإشؾطي ٓ ت

حتتوجف ؾؼط هق مـ يقّجف هذه افًؾطي فؾؼضوء ظذ 

مـ يـووئفو وأكو رهـ إصورة مقٓيت )يـحـل هلو 

 بوحسام جؿ(.

 . أكً تريد افعقدة إػ ظومل افـقر مرة أخرى..إذن. : منزبس

 . كعؿ..بصدق. : عذوو سٌيت

 ٓ أحد يًتطقع ذفؽ ظذ اإلضالق. : منزبس

 فقس ظذ اإلضالق يو شقدي افقزير. : عذوو سٌيت

 ػوين.بؾ ظذ اإلضالق أهيو اف : منزبس

هؾ كًقً أن صؼقؼي مقٓيت مؾؽي بؾدان إرض  :  عذوو سٌيت

ظودت إػ ظومل افـقر بعد أن ـوكً جثي هومدة دم ظومل 

 افظالم؟

 هذا صلن إهلل. : منزبس

 . هق ـذفؽ...كعؿ : عذوو سٌيت
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إذا ـوكً صؼقؼي مقٓيت ؿد صػع هلو وافدهو اإلفف أكؽل  : منزبس

افؽقجرو وافؽوٓترو صوكعًو هلو مـ وشخ أطوؾره 

إلظودة احلقوة إفقفو ؾؿـ مـ أهلي افعظوم شقشػع فؽ 

 أهيو ادًتفس بودقت؟

أتشؽ  ـػس( مقٓيت إهلي افعومل افًػع،)بثؼي ظوفقي بوف : عذوو سٌيت

بؼدرهتو وهل افؼودرة ظذ ؾتح بقابوت افعومل افًػع 

افًٌع أموم خودمفو ادطقع شدوم ريتل بنصورة صغرة 

 صقجلوهنو ادؼدس؟مـ 

 ٓ صؽ بؼدرة مقٓيت وفؽـ... )حمرجًو( ٓ... : منزبس

 فؽـ موذا يو وزير مقٓيت؟ : عذوو سٌيت

 . ٓ رء... ٓ رء..ٓ. )مرتٌؽًو( هو؟ : منزبس

ظؾقـو أن كعؿؾ جوهديـ  مقٓيت مؾؽي ظومل افظؾامت : عذوو سٌيت

ؾقا . فؼد احتوذ ظودؽ افًػع مـ صقوضغ إرضإلكؼ

بالدي، وظوثقا ؾقفو ؾًودًا، وأذّفقهو، ومـفو شقـػذون 

ذفؽ  اإػ أؿطور ممؾؽتؽ افشوشعي ؾون مل يًتطقعق

ؾنهنؿ شقػجروهنو تػجرا، وشقحرق افـػط افذي 

يطػق ؾقق ممؾؽتؽ ادؼدشي ادقتك، وخزائـ افعومل 

 افًػع.

فؿ دوذا هربً مـ ك وافؽذبؿؾ يل يو شدوم وإيوك إيو :  كٍجبل أٌشػ

 حتك أمًؽقا بؽ وحوـؿقك ثؿ صـؼقك؟
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أكو مل أهرب يو مقٓيت ؾؼط أخػقً كػز ظـفؿ،  : عذوو سٌيت

وافتجلت إػ مؽون آمـ حيؿقـل مـ ؽضٌفؿ ريثام 

ترجع إمقر إػ شوبؼ ظفدهو ؾلظوود افظفقر 

 ثوكقي.

 فؽـؽ مل تظفر ثوكقي. :  كٍجبل أٌشػ

ـل اإلفف شغ برـتف . فؼد مـحبؾ طفرت يو مقٓيت : عذوو سٌيت

ؾظفرت ظذ وجف ابـف افؼؿر، وؿد رآين آٓف مـ 

 أتٌوظل افقاثؼغ مـ ظقديت.

شؿعً بعد رحقؾ صؼقؼتل ظـ ظودؽؿ أكؽؿ  :  كٍجبل أٌشػ

 أصٌحتؿ ٓ تممـقن بآكق.

إكـو كطؾؼ ظؾقف ـؾؿي اهلل ـام يطؾؼ ظؾقف  يو مقٓيت : عذوو سٌيت

ؾو واكتؿ وآخريـ اشؿ جفق God أؿقام أخر اشؿ

 تطؾؼقن ظؾقف اشؿ آكق.

 إذن دوذا مل تًتعـ بوهلل؟ :  كٍجبل أٌشػ

 فقس مـ مصؾحتل أن اؾعؾ ذفؽ يو مقٓيت. : عذوو سٌيت

 ٕكف ٓ يًتجقى فؽ، وٕكؽ ٓ تممـ بف. :  كٍجبل أٌشػ

ـال يو مقٓيت ؾلكو ؿدت أـز محؾي وّد افؽػر  : عذوو سٌيت

ؿصر أن أزهؼ واإلحلود، واشتطعً بظرف وؿً 

 أرواح آٓف افؽوؾريـ دم شٌقؾ اهلل.

 إن ــً مممـًو حؼو ؾؾامذا صـؼقك؟ :  كٍجبل أٌشػ
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وؿد صـؼقين ثلرًا واكتؼومو  ٕهنؿ مـ افؽّػور يو مقٓيت، : عذوو سٌيت

فؼتالهؿ مـ ادجرمغ )مغرا جمرى احلديٌ بخٌٌ( 

. ادقت ؾقق إرض مرحؾي أوػ مـ ادقت .مقٓيت.

. إن ؼ افدخقل إػ ظودؽ افًػع افذي يًٌافؽّع 

ديؽ، وبلمر مـؽ، ادقت افؽومؾ ٓ يؽقن إٓ ظذ ي

وبام  أهلي افعظوم دم كقامقًفؿ، وظذ وؾؼ مو ؿرر

 أكـل اكتؼؾً إػ ظودؽ ؾون ظعَّ فعى افدور ادطؾقب

ؾحي . إن مصإلرجوع ـّؾ رء إػ حمؾف افصحقح

إن أهلي افعظوم و ظودقـو تؼتيض هذا يو مقٓيت،

 ظؾقف ظظقؿ ادؽوؾلة. ؽشقؽوؾئقك

فؽـؽ شتطقح بلظداد ـٌرة مـ افرؤوس وشتجعؾ  :  كٍجبل أٌشػ

 ادقت يؾتفؿ افٌؼ مجقعو.

ؾؼط أظداؤك وأظدائل مـ  فقس مجقعو يو مقٓيت، : عذوو سٌيت

 اخلقكي وادرتّديـ.

:  كٍجبل أٌشػ

  

موم حًـو يو شدوم وفؽـ ظؾقؽ أوٓ أن متثؾ أ

إكوكقـل فقؼرروا ذفؽ بعد مؼوووهتؿ إيوك، وظؾقؽ 

أن تثًٌ هلؿ حًـ كقايوك، واظؾؿ أهنؿ يعرؾقن ـّؾ 

رء ظـ حقوتؽ افًوبؼي ؾال تؽذب ظؾقفؿ، وٓ 

تّدظل مو فقس فؽ، واحذر مـ ؽضٌفؿ ظؾقؽ، 

وتذـر وأكً متثؾ بغ أيدهيؿ أهنؿ حيتػظقن بًجع 

 شقئوتؽ، وحًـوتؽ.
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 ـر ـؾ هذا يو مقٓيت ادؼدشي.شلتذ : عذوو سٌيت

 )إػ وزيرهو( كؿتور. :  كٍجبل أٌشػ

 فٌقؽ يو مقٓيت. : منزبس

 فقعؼد إكوكقـل جمؾًفؿ ؾقرًا. :  كٍجبل أٌشػ

 ؾقرًا يو مقٓيت )تشر بصقجلوهنو ؾتطػل إوقاء(. : منزبس
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 املشهذ انضبًَ
 حمكًخ األَىَبكً

 :ذ متهٍذييُصًَْ
افتل ضؾقً جدراهنو  زرق افٌوهتي ظذ ؿوظي ادحؽؿيافتػتح إوقاء 

ل اخلؾػظذ اجلدار  - زرق وامضيفطخوت  ق افداــ معرإزبوفؾقن 

ظجقٌي وؽريٌي وخمقػي  تقحل بقجقد خمؾقؿوت -ادقاجف جلؿفقر افـظورة 

ثؿي أؾقاه ـٌرة بلكقوب ضقيؾي تؼطر  دم آن واحد، وظذ اجلداريـ اجلوكٌقغ

مو يشٌف مقزان افعدل بؽػتغ اخلؾػل اجلدار  أظذ وشط. يتدّػ مـ مود

خمسؿغ إؾقاه  )إكقكوـل( افؼضوةيدخؾ . ..تؾػظون أفًـي مـ هلى

 بقـام يدخؾ ؿويض افؼضوة خمسؿوً  ،ادػسشي وـلهنؿ يدخؾقن مـ خالهلو

مـفؿ بعد أن يلذن  . جيؾًقن ظذ إموــ ادخصصي فؽّؾ ..اجلدار اخلؾػل

وهق  . تسـز دائرة مـ افضقء ظذ ؿويض افؼضوة.ضوة بذفؽ.هلؿ ؿويض افؼ

إزرق د افضخؿ يػتح صػحي مـ ادجؾّ  ...يرتدي ادالبس افزرق افداــي

ؾقدخؾ اثـون افزرؿوء . ييب افطووفي بؿطرؿتف افؽٌرة ..ادقوقع أمومف

. يرـع .مـ يد فقؿثؾ أموم ؿويض افؼضوة. مـ ادردة ومهو جيّران شدوم ـّؾ 

مـ هلى ؽر مٌول ؿػص . يـًحى هبدوء فقدخؾ .لدب جؿ.ب شدوم

. ييب ؿويض افؼضوة .. يؼػ ادوردان ظذ جوكٌل افؼػص...بوفـور

. يدخؾ ظدد مـ ادردة ذـقرًا .بؿطرؿتف ثوكقي ؾتجؿد احلرـي متومًو.

. .ؿي افؽزى.. يمدون ضؼقشًو ـفـقتقي شوبؼي، وممفدة فٌدء ادحوـ.وإكوثًو.
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. .. ييب ؿويض افؼضوة بؿطرؿتف ثوفثي..تٌوظًو. افطؼسيـًحٌقن أثـوء 

.. تؼػ ؿٌوفي ادتفؿ متلهٌي .تدخؾ جمؿقظي مـ إرواح افؼيرة

فالكؼضوض ظؾقف ظـدمو يشر افؼويض هلو دم أيي حلظي يؼرر ؾقفو إداكي 

.. كًؿع . كطؼ ادتفؿ ـذبوً . ترظد إرواح افؼيرة وتزبد ـؾام.ادتفؿ.

 دروع وهق يقجف أمره فؾؿتفؿ:ا افؼضوة ؿويضصقت 

 مو اشؿؽ أهيو افػوين؟ : انمضبح بضًل

 ؿوئد حراس بالد شدوم بـ ؽقل ادؾؼى شدوم ريتل : عذوو سٌيت

 افشؿس.

أكً متفؿ بؼتؾ مـ شٌؼؽ إػ دشً احلؽؿ، ودؾـ  : انمضبح بضًل

. ووح آٓف مـ رظويوك وهؿ أحقوء يرزؿقن

 ؿد.فؾؿحؽؿي إشٌوب افتل دظتؽ فؾؼتؾ افع

 . ؾقام يتعؾؼ بؿـ شٌؼـلشقدي ؿويض افؼضوة : عذوو سٌيت

كف تـوزل ظـ افعرش ؾوفقثوئؼ افتل بغ أيديؽؿ تثًٌ أ

، ومل يرد آشتؿرار ؾقفو درض ظضول أملّ بف، ضقظوً 

وموت بعد ذفؽ بقؿً ؿصر )إرواح افؼيرة 

تطؾؼ أصقاتوً مـددة بقـام يتصـع شدوم افدهشي، 

مو ؿتؾً  ؾنكـلو خيص رظّقتل وآشتغراب( وأمو م

أحدًا مـفؿ إٓ وهق يًتحؼ افؼتؾ )تؽرر إرواح 

افؼيرة تـديدهو بلؿقال شدوم وهق ؽر ظوبئ هبو( 

 وـّؾ هذا ـون بؿشقئي أهلي.

 فؽـ أهلي مل تقص بوفقأد. : انمضبح بضًل
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دو يؼرره راظقفؿ ؾلهنؿ  حغ يتكف افرظقي خالؾوً  : عذوو سٌيت

. وأكو بعد أخذ ـّؾ رء بـظر آظتٌور هلين أيغضٌق

ٓ أريد فمهلي أن تغضى بًٌى محوؿوت افرظقي 

)تطؾؼ إرواح احتجوجفو. يتشوور افؼضوة ؾقام 

 بقـفؿ. افؼويض مقجفو افؽالم إػ شدوم(

وموذا ظـ رمقؽ هلؿ دم أتقن حروب مدمرة أزهؼً  : انمضبح بضًل

 مـفؿ. حآٓف أو ربام ماليغ إروا

. فؼد أجزت ظذ مل يؽـ فدي خقور ظذ اإلضالق : عذوو سٌيت

ظزيزة مـ  احلرب بعد ذوع افعدو بوكتفوك بؼعوً 

وإن اجلفود يؼتيض تؾٌقي كداء احلرب )تزبد  بالدي،

مرة أخرى.  اح افؼيرة وترظد. يتشوور افؼضوةإرو

 ثؿ يقجف افؽالم إػ شدوم(.

ومل تًتؼ أحدا مـ ؿقادك فؼد اختذَت ؿرار احلرب  : انمضبح بضًل

مع أكؽ مل تتعؾؿ ؿقاظد احلرب وؾـقهنو دم مدرشي 

معرـي  حربقي ممو جعؾؽ تػؼد آٓؾو مـفؿ دم ـّؾ 

 خضتفو مع مـ أشؿقتفؿ أظداء بالدك.

هذا صحقح يو شقدي افؼويض ؾوفـظوم افذي ووعتف  : عذوو سٌيت

 فٌالدي يؼتيض ذفؽ.

ظؾقؽ،  طوت ـوكً حؽراً هذا يعـل أن مجقع افًؾ : انمضبح بضًل

 ن ؿقادك مو ـوكقا شقى بقودق حترـفؿ ـقػام تشوء.وأ

 فقس متومو يو شقدي افؼويض )إرواح حتتٍ(. : عذوو سٌيت



 28 

 موذا تعـل؟ : انمضبح بضًل

أظـل أهنؿ ـوكقا يػعؾقن مو يـٌغل ظؾقفؿ ؾعؾف دون  : عذوو سٌيت

و افرجقع إيّل دم أؽؾى إحقون )إرواح تطؾؼ زئره

 ادخقػ بقـام ٓ يعرهو شدوم اكتٌوهًو(.

 . إهنؿ يعرؾقن مو تريد افؼقوم بف ؾقػعؾقن..إذن. : انمضبح بضًل

 أفقس هذا مـ شؿي افؼقودة احلؽقؿي يو شقدي افؼويض؟ : عذوو سٌيت

فؽـ افؼقودة احلؽقؿي حؽؿً ظذ احدهؿ بوفًجـ  : انمضبح بضًل

 بر راوده.وافتعذيى دجرد أكف حؾ حمؾؽ دم حؾؿ ظو

فقس يل ظؾؿ دم إحداث افثوكقيي، وافطػقػي يو  : عذوو سٌيت

 شقدي افؼويض )هتر إرواح وختر مًتـؽرة(.

. يرؾع ادطرؿي إػ إظذ وٓ وصامًٓ  )يؾتػً يؿقـوً  : انمضبح بضًل

يـزهلو. شدوم يـظر إفقف بؼؾؼ صديد، ويتوبع حرـوتف 

 ظوء(.بتقجس. ييب ادـضدة ؾقـفض ؿويض آد

إػ اجلرائؿ ادقّثؼي افتل ارتؽٌفو ادجرم ادوثؾ  اشتـوداً  : 1انمبضً

أمومؽؿ ؾنكـل ادظقا ؿداشي ادحؽؿي ادقؿرة إػ إكزال 

أؿًك افعؼقبوت بحؼف، وان تطؾؼ أيدي إرواح 

افؼيرة )يشر إفقفؿ( فتـول مـف اجلزاء افذي يًتحؼ 

ف مـفو، ٓشتفتوره بلرواح افٌؼ مجقعًو، وزهؼ أٓ

ووأد ادئوت دون أشٌوب وجقفي، أو مزرات ؿوكقكقي، 

 أو مقجفوت كومقشقي وفؽؿ إمر ؾقام تؼررون.
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يشر إػ افؼويض اجلوفس دم افطرف أخر ادؼوبؾ  : انمضبح بضًل

 فؼويض آدظوء ؾقـفض( تػضؾ بؼقل مو فديؽ.

فؼد جوء هذا افرجؾ ادقً  شقدي ؿويض افؼضوة. :  2انمبضً

وثؾ أمومؽؿ بلخٌور مو بعد اكدحور إهلي إرض اد

ظذ أيدي صقوضغ إرض إكوكو، وؾرارهو إػ افًامء 

ودو ـوكً ؾرق إرواح افؽشوؾي ؿد كؼؾً  إصّداء،

فـو أخٌور مو حدث ؾقؿـو فذا أرى أن يقوع هذا 

افرجؾ مقوع آختٌور، وأن يؿـح ؾرصي واحدة 

ى بف افدمور إلظودة ـّؾ رء إػ كصوبف، وفـتجـ

افشومؾ افذي شقؾحؼ بؿؿؾؽي افعومل افًػع ظذ وؾؼ 

ادظوئف، وأن كحقؾ أمره إػ مؾقؽتـو ادؼدشي أيرش 

ـقجول وفؽؿ إمر ؾقام تؼررون )جيؾس دم حمؾف. 

يتشوور افؼضوة ؾقام بقـفؿ ؿٌؾ أن يصدر ؿويض 

 افؼضوة احلؽؿ ظذ شدوم(.

دوم بـ ؽقل إػ )ييب بؿطرؿتف( حيول أمر ش : انمضبح بضًل

رش ـقجول فؾؿقاؾؼي ظذ اختٌوره، مؾقؽتـو ادؼدشي أي

ظذ أن يعود إفقـو دم وؿً ٓحؼ ٓشتؽامل حموـؿتف 

وإضالق حؽؿـو افـفوئل ظؾقف )ييب بؿطرؿتف 

 ؾتطػل إوقاء(. ادـضدة

* 
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 املشهذ انضبنش

 : عشػ أٌشػ كٍجبلذ متهٍذييُصًَْ
رصفو بوفصقجلون ؾقدخؾ تشر أيرش ـقجول وهل جوفًي ظذ ظ

.. ... يـحـقون هلو ؾتشر هلام بوخلروج.ادوردان ومهو جيران شدوم مـ يديف

 يـحـل هلو، ويظّؾ  .. تشر ظذ شدوم بوفتؼدم ؾقتؼدم مـفو...خيرجون.

. هيؿس .ف إػ أيرش ـقجول.. يتقّج .. يدخؾ كؿتور..حتك تلذن فف. مـحـقوً 

. يؼػ شدوم وؿد أخذت احلرة .تيب إرض بصقجلوهنو.. .دم أذهنو.

. تـفض .إفقف ؾقساجع إػ اخلؾػ مرتٌؽًو. . تشر اإلهلي.مـف ـّؾ ملخذ.

. تضع يدهو افقنى ظذ ـتػف .. تؼػ وراءه... تتؼدم مـ شدوم..اإلهلي.

ٌط مع . هت.ذ.ػ إظادؿًؽي بوفصقجلون إن، وتشر بوٕخرى يإ

يتشؽؾ ظذ هقئوت ؽريٌي ـتؾ مـ افدخون ادؾقن افذي ادقشقؼك 

.. تشر فؽتؾ افدخون بوهلٌقط .. تٌتعد ظـ شدوم بحرـي شحريي.ومريٌي.

دوم وـلكف يطر . هيٌط افدخون متؾًًٌو هقئي شدوم ؾقتحرك ش.ظذ شدوم.

. يٌؼك معؾؼًو دم افػضوء وبحرـي مـ صقجلوهنو .د.ه حدم ؾضوء ٓ حيّد 

 .ث فف مـذ حلظوت ؿالئؾ..يًؼط ظذ إرض ؾقـتٌف فـػًف متلماًل مو حد

. تشر فف بوٓؿساب .افدهشي. فيـظر إػ أيرش ـقجول وؿد ظؾً مالحم

. .بوفؽالم ؾتًؽتف بنصورة هيعي. هيؿّ  .. يـحـل هلو.... يؼسب..مـفو.

دم ظقـل . هيؿس دم أذهنو وهق يـظر .يدكق مـفو. .يدخؾ افقزير كؿتور..

. .وهنو ؾقدخؾ موردان.. تيب إرض بصقجل.تؼػ مـتػضي. ..شدوم.
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. يؼػون إػ جوكٌل .صزراء ؾقـًحٌون بٌطء.. تغزرمهو بـظرة .يـحـقون هلو.

 . تقجف ـالمفو إفقف بشؽؾ مٌوذ..شدوم.

 اصِغ يو شدوم. : أٌشػ كٍجبل

 ـّع آذان صوؽقي يو مقٓيت. : عذوو سٌيت

. ٓ .شلشؿح فؽ بوخلروج مـ افعومل افًػع وفؽـ. : أٌشػ كٍجبل

ظذ أن يؽقن  ؽ اخلروج إٓ بٌديؾ حيؾ حمؾؽيؿؽـ

 ؾؿـ مـفؿ ختتوره بدياًل؟ افٌديؾ مـ ظوئؾتؽ

 زوجتل بوفتلـقد يو مقٓيت. : عذوو سٌيت

إهنو ٓ تصؾح بدياًل ؾودقت ؿوب ؿقشغ مـفو تػؽر( ) : أٌشػ كٍجبل

وشتحي إػ ممؾؽتل دم افؼريى افعوجؾ.. مـ ؽرهو 

 يو شدوم.

. هؾ يؿؽـ أن تًؿحل يل بوختقور بديؾ مـ ..مقٓيت : عذوو سٌيت

 رظقتل؟

 . بـوتؽ ؾؼط..ٓ يؿؽـ. ٓ. : أٌشػ كٍجبل

 ودوذا بـويت يو مقٓيت. : عذوو سٌيت

فعدم وجقد مـ يؼٌؾ بوفتضحقي كقوبي ظـؽ حتك  : أٌشػ كٍجبل

بـوتؽ ظـدمو يعرؾـ ظـ اجلحقؿ افذي دم اكتظورهـ 

 ؾنهنـ شقعزؾـ ظـ افتضحقي.

مقٓيت أتقشؾ إفقؽ أن متـحقـل ؾرصي افتضحقي  : سٌيتعذوو 

 بقاحد أو واحدة مـ افرظقي.
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 .أكو مضطرة فالختقور كقوبي ظـؽ هذه احلوفيدم  : أٌشػ كٍجبل

 بلي اختقور. فؽ هذا يو مقٓيت وشلـقن شعقداً  : عذوو سٌيت

 . ابـتؽ افصغرى هل اخلقور..إذن. : أٌشػ كٍجبل

صغرى يو مقٓيت؟ أمو ـون بنمؽوكؽ اختقور ودوذا اف : عذوو سٌيت

 ـزى بـويت ظذ شٌقؾ ادثول؟

افصغرى هل أؿرهبـ إػ ؿؾٌؽ، وربام هل مـ شقؼٌؾ  : أٌشػ كٍجبل

افتضحقي ؾلمو أن تقاؾؼ بال شجول أو أن يؾغك 

 اختٌورك مـ أشوشف.

 أكو مقاؾؼ ظذ حًـ اختقورك. ...ـال ـال يو مقٓيت : عذوو سٌيت

كؽ مقاؾؼ ظذ دخقهلو إػ مؾؽقت هذا يعـل إ : بلأٌشػ كٍج

 اجلحقؿ.

 . مقاؾؼ..كعؿ يو مقٓيت. : عذوو سٌيت

 هلذه افدرجي تػضؾ كػًؽ ظذ صغرى بـوتؽ! : أٌشػ كٍجبل

أمل يضحل  احلول يو مقٓيت ادؼدشي. هذا مو يؼتيض : عذوو سٌيت

 إشامظقؾ بقفده مـ أجؾ اإلفف؟

بـتؽ مـ اجؾ كػًؽ ٓ مـ أجؾ فؽـؽ تضحل بو : أٌشػ كٍجبل

 اإلفف.

ٓ ؾرق يو مقٓيت إب دم أهتف هق رب ـٌر،  : عذوو سٌيت

 وظؾقفو ضوظتف حتك دم أؿًك اخلقورات.

 إن فؽ مـ افدهوء مو يعودل أمي بؽومؾفو. : أٌشػ كٍجبل
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هذا بػضؾ مو مـحف اإلفف يل مـ احلؽؿي وادعرؾي  : عذوو سٌيت

 افتومي.

 ت آختٌور إول وفؽـحًـو يو شدوم ؿد اجتز : أٌشػ كٍجبل

ظؾقؽ بعد هذا أن تعرف أن ابـتؽ فـ ترجع ثوكقي إػ 

افعومل افعؾقي، وان إرواح افؼيرة شتـؼض ظؾقفو 

هنشو وإيالمو، وشسى دم جحقؿـو مو مل تره دم حقوهتو 

 افٌوذخي.

 دوذا ـّؾ هذا افعذاب وهل مل تػعؾ صقئًو؟ : عذوو سٌيت

أكًقً أهنو بديؾؽ يو شدوم، وشتحؿؾ ظـؽ ظىء  : كٍجبلأٌشػ 

مو ارتؽًٌ مـ أثوم، وافػقاحش، واجلرائؿ، وافؼتؾ 

و اجلامظل؟ ؾون ترـً اخلقور هلو ؾؾـ تضحل بـػًف

مـ أجؾؽ أو مـ أجؾ أي صخص آخر. إكف اجلحقؿ 

. ٓ أحد يتؿـوه فـػًف حتك أـثر افٌـغ يو شدوم

 وافٌـوت حٌو فؽ.

 أمتـك يو مقٓيت... : عذوو سٌيت

امض إفقفو أو  مؼوضعي( ٓت وؿً أمـقوت يو شدوم.) : أٌشػ كٍجبل

 امض بـػًؽ إػ اجلحقؿ.

 ـال يو مقٓيت ـؾ رء إٓ اجلحقؿ. : عذوو سٌيت

 إذن. : أٌشػ كٍجبل

 ـام تشوئغ يو مقٓيت. : عذوو سٌيت
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فو شـًتدظل ابـتؽ افصغرى وشتؼوبؾ حًـ يو شدوم : أٌشػ كٍجبل

رصي ثوكقي فتعرف ردة ؾعؾفو ؾـؽقن ؿد مـحـوك ؾ

وشقؽقن فؼوؤك هبو أموم بقابي  ٓختوذ افؼرار افصحقح،

افعومل افًػع ؾون ؿررَت أن تؽقن بديؾي فؽ ؾام ظؾقؽ 

إٓ أن تشر دـ شراؾؼؽ مـ ادردة حتك يؾؼقن 

افؼٌض ظؾقفو ثؿ يلتقن هبو مؽٌؾي فتعؾؼ ظذ 

 دوم؟مًامرك.. هؾ هذا واوح يو ش

 واوح يو مقٓيت. : عذوو سٌيت

 )تشر بصقجلوهنو ؾتطػل إوقاء(. : أٌشػ كٍجبل

* 
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 انفصم انضبًَ
 املشهذ انشاثع

 عنذ ثىاثخ انعبمل انغفهً

 :ذ متهٍذييُصًَْ
 ،إظذ إػ إشػؾ مـ ريتل، شدوم يرتػع. ..تدرجيقوً  اإلووءة تػتح

بشؽؾ آيل، وظـدمو يؽقن تـػتح بقابي افشـؼ  ...شحوبي مـ دخون داخؾ

ون هبدوء . هتٌط شحوبي افدخ.جًؿف ؾقؿفو مٌوذة تـغؾؼ آفقًو أيضًو.

. .ختتػل شحوبي افدخون.. ..حتك متس ؿدمو شدوم شطح بقابي افشـؼ

ػ افٌقابي .. يـظر إ.وزهق .. يـظر فـػًف بػرح ؽومر.يػتح شدوم ظقـقف

يًتطؾع ادؽون ؾال  ...فوجوكٌ إػ واحدة خطقة خيطق. .افتل يؼػ ظؾقفو.

ػ شوظتف . يـظر إ.يدور حقل افٌقابي. ..يرى ؽر افػراغ ادؿتد إػ آخره.

. يتحًس ... يتحرك جقئي وذهوبًو بؼؾؼ وارتٌوك..افقدويي ظدة مرات

. يؿًؽ بقء ؽر مرئل ؾقػز ويساجع .ادؽون بقديف مثؾام يػعؾ افعؿقون.

ؽر مرئل آخر فؽـف ٓ يًتؿر بوفتحًس حتك يؾؿس جًاًم  .مضطربًو..

ـلكف ظرف موذا  فؾجًؿغ بوٓبتعود ظـف ؿؾقاًل و. يشر.يػز هذه ادرة.

 بؼؾؼ. يـظر دم ـّؾ آجتوهوت افتل ؿد تليت مـفو ابـتف افصغرى .يؽقكون.

يتحقل احلػقػ  .. يًؿع حػقػو...يعوود افـظر فًوظتف افقدويي. ...صديد

.. .يسكح. .ضع يديف ظذ وجفف... تدامهف ريح ؿقيي ؾق.اػ زئر وصػر

ود افرجقع .. تدؾعف افريح ؾقعو.. حيوول افثٌوت دم حمؾف.يصورع افريح.
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ثؿ تدؾعف ثوكقي وثوفثي فؽـ يعوود افرجقع اػ حمؾي بعـود، .. .فػ حمؾّ إ

يًحى يديف مـ  .ويًقد افصؿً واهلدوء.. ،وؾجلة يتقؿػ ـّؾ رء

هنو ٓ فؽـفو ٓ تتحرك ويٌدو أ ٌف.. يػوجل بقجقد ابـتف إػ جوك.ظذ وجفف

يؿًؽ  .يؾؿس وجـتقفو... .يؿرر يده أموم ظقـقفو.. .ترى أيضًو.

. يتذـر .. يتحرك صقب افٌقابي حمووٓ ؾتحفو.... هيزمهو..ذراظقفو

ه ول وهيزّ .. يؿًؽ ذراظل إ... يؾتجئ إفقفام.مـف وجقد اجلًؿغ ؿريٌوً 

ػ افثوين هيزه أيضًو ؾقشعر . يذهى إ.بؼقة فؽـف ٓ يؾؼك اشتجوبي مو.

. يؼسب مـ ابـتف افصغرى ومو يؽود يؾؿًفو حتك تطر مـفو .بوفروو.

و ف. ترى وجف أبقفو ؾتعؼد مالحم.شحوبي مـ دخون ؾتػتح ظقـقفو.

  :. يٌتًؿ هلو شدوم وهق يكخ ؾرحوً .افدهشي.

آه مو أحٌؽ إػ ؿؾٌل، ومو أؿربؽ إػ  ابـتل احلٌقٌي! : عذوو سٌيت

 روحل.

 ضودو راودين هذا حؾؿٌ  )بذهقل ؽر مصدؿي( أيب! : اثنخ عذوو

ٌّؾي إيوه بوصتقوق ـٌر(  )حتتضـف مؼ

. تؾتؼغ يب دم صحقة إكؽ أن أمومل بؾحؿؽ ودمؽ  : عذوو سٌيت

 مو بعدهو صحقة.

 كـو أن...هؾ تعـل... إ : اثنخ عذوو

 )بتلـقد( كعؿ يو ابـتل. : عذوو سٌيت

 شتغراب( ـقػ؟)بو : اثنخ عذوو

 ادًلفي يطقل ذحفو أن. : عذوو سٌيت
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فؽــل أريد أن أظرف مو إذا ـون افرجؾ افذي صـؼقه  : اثنخ عذوو

 هق أكً أم بديؾؽ؟

 ق أحى بـويت ايلَّ بغ أبقفو وصٌقفف!وهؾ يعؼؾ أن ٓ تػرّ  : عذوو سٌيت

أيب ٓ صؽ ظـدي أن افذي صـؼقه هق أيب وفقس  : اثنخ عذوو

وفؽـ مو يدهشـل هق ـقػ تًـك يل أن أراك صٌقفف 

 أن حقًو ترزق؟

 أمل أؿؾ فؽ أن هذه مًلفي يطقل ذحفو. : عذوو سٌيت

ًُ إػ هذا  : اثنخ عذوو وفؽــل أريد أن أظرف ؾؼط ـقػ جئ

ادؽون ادقحش وأكو دم يؼظي ـومؾي، وفًً دم حؾؿ 

 ظوبر، وـقػ افتؼقً بليب افذي صـؼقه ؾامت صفقدًا!

دظؽ مـ هذا يو صغريت وؿقيل يل هؾ أكً بوؿقي ظذ  : سٌيتعذوو 

 حى أبقؽ؟

 .أجقى ظذ شمال إجوبتف تعرؾفو أكو ٓ معذرة يو أيب : اثنخ عذوو

 حًـو يو صغريت... : عذوو سٌيت

)مؼوضعي وافدهو( أيب هؾ شـظّؾ كتٌودل أضراف  : اثنخ عذوو

احلديٌ هـو دم هذه إرض اجلرداء ادقحشي! هقو 

تعول معل )تًحٌف مـ يده بؼقة( فـذهى إػ حقٌ 

 . هقو..يـٌغل.

. يٌؽل ثؿ )يقؿػفو. يًحى يده مـفو. يـظر إفقفو : عذوو سٌيت

 افعزيزة. لفو إػ صدره بؼقة( ابـتيضؿّ 
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 مو افذي يٌؽقؽ يو أيب؟ : اثنخ عذوو

 روحل ادعذبي. : عذوو سٌيت

 روحل ؾدى روحؽ يو أيب. : اثنخ عذوو

 أتعـغ هذا حؼو وصدؿًو يو ابـتل؟ : يتعذوو سٌ

 أتشؽ دم حمٌتل فؽ يو أيب! : اثنخ عذوو

 . فؽـ..ٓ. : عذوو سٌيت

 فؽـ موذا يو أيب! : اثنخ عذوو

)يٌؽل بحرؿي( فق ظرؾً معـك ذفؽ يو صغريت ؾربام  : عذوو سٌيت

 .تغقريـ رأيؽ وفؽ احلؼ دم هذا ضٌعوً 

تؽ افتل تصعد مع أكػوشؽ أكو مدفؾ أي حؼ هذا؟ : اثنخ عذوو

ل مـ اجؾؽ يو أظز أب ؾؽقػ حيّؼ هلو أن ٓ تضّح 

 وأؿدس وافد.

مـؽ أن  ؿقيل يل فقطؿئـ ؿؾٌل إن ضؾًٌ تليو ابـ حًـوً  : عذوو سٌيت

 حتّع حمّع ؾفؾ شتقاؾؼغ.

تؾتؼل يب دم هذا ادؽون ادفجقر،  !أكً حترين يو أيب : اثنخ عذوو

ضؾٌتف مـل ثؿ تًلفـل أن وتطؾى مـل مو مل يًٌؼ أن 

هؾ تعتؼد أن دم افدكقو ـّؾفو رجؾ مو  !أحّؾ حمّؾؽ

 ؟!يًتطقع أن حيّؾ حمّؾؽ حتك أشتطقع أكو ذفؽ

 أكً افقحقدة افتل تًتطقع. : عذوو سٌيت
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هذا ذف مو بعده ذف، وتؽريؿ مو بعده تؽريؿ..  : اثنخ عذوو

 حؼقؼي مل خيطر ظذ بويل مثؾ هذا أبدًا.

 هؾ يعـل هذا إكؽ مقاؾؼي؟ : عذوو سٌيت

 . كعؿ..بؽؾ تلـقد. : اثنخ عذوو

 .إذن اشؿعقـل يو ابـتل جقداً  : عذوو سٌيت

 ـّع آذان صوؽقي يو أيب. : اثنخ عذوو

.. شلبدأ مـ مقيت )يتقؿػ ؿؾقاًل( ظـدمو حًـوً  : عذوو سٌيت

 شوؿقين إػ ادشـؼي صعدت إفقفو بال تردد أو خقف.

ن ادجوورة مـ ادؼق كؽ بطؾ بالدكو وافٌؾداهذا ٕ : اثنخ عذوو

مقوع ؾخر صعٌؽ . فؼد ــً دوموً إػ ادغرب

. جوهدت ووحقً ومل تٌول وصعقب إرض ـّؾفو

 بودقت أو بعذاب افؼز.

 ظذ رشؾؽ يو ابـتل أكو مل أـؿؾ بعد. : عذوو سٌيت

 إذن أـؿؾ يو أيب. : اثنخ عذوو

احلٌؾ افؾعغ حقل رؿٌتل ؾنن أول )شومهًو( حغ ووعقا  : عذوو سٌيت

 مو ؾؽرت بف هق ظقديت إػ شوبؼ جمدي، وظظؿتل.

ـقػ هؾ ــً متػؼًو مع اجلالد ظذ خدظي تؼقؽ  : اثنخ عذوو

 اخلـؼ؟

أأكو مـ خيدع أخريـ مـ  أأكو مـ يػعؾ هذا يو ابـتل؟ : عذوو سٌيت

 أجؾ كػًف؟
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 حوصو فؽ يو أيب واظذر ؽػؾتل. : اثنخ عذوو

ٓ ظؾقؽ يو مدفؾتل افغوفقي )يقاصؾ هد احلؽويي(  : سٌيت عذوو

وحغ وضِئً ؿدموي أرض افعومل افًػع، وٓمًتو 

ؾتحً ظقـل، وحدؿً بودؽون  ترابف افزـوين إشقد

. كظرت صامٓ ثؿ كظرت يؿقـو وإذا يب أرى مؾؽي مؾقوً 

 افعومل افًػع أيرش ـقجول.

 قل؟أواثؼ أكً يو أيب ممو تؼ : اثنخ عذوو

 ـؾ افثؼي يو ابـتل. : عذوو سٌيت

وفؽـ هذا مـ أشوضر إوفغ )تػؽر ؿؾقاًل ثؿ تصحح  : اثنخ عذوو

 افؼقل( ظػقا يو أيب أطـ اكؽ تتحدث ظـ حًوب افؼز.

. ادفؿ أن مؾؽي افعومل افًػع فؽ أن تظـل ـام حيؾق فؽ : عذوو سٌيت

 ؿد مـحتـل خقورًا.

 ـرا أم أكثك؟هؾ ـون ادالك ذ : اثنخ عذوو

ٓ هذا وٓ ذاك واكتٌفل إػ أكـل ؿؾً مؾؽي ومل أؿؾ  : عذوو سٌيت

 مالـًو.

 )دم حرة مـ أمرهو( معذرة يو أيب. : اثنخ عذوو

ٓ ظؾقؽ يو حٌقٌتل ادفؿ أن مؾؽي افعومل افًػع بدٓ  : عذوو سٌيت

مـ أن تؾؼل يب دم أتقن اجلحقؿ مـحتـل ؾرصي افعقدة 

 ء.إػ ظومل إحقو
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يو هلو مـ جوحدة هذه ادؾؽي أتعوؿى مثؾؽ بوجلحقؿ  : اثنخ عذوو

 وأكً رمز مـ رمقز اإليامن افػريد.

ٓ تؾقمقفو يو صغريت ؾآٓف ادقتك مـ بالدي رؾعقا  : عذوو سٌيت

 هلو صؽوواهؿ ودي واظتزوين ؿوتاًل هلؿ.

فؼد رؾعتفؿ مـ  ،أٓ ؿطعً افًـي همٓء مجقعوً  : اثنخ عذوو

قض إػ ادجد ثؿ جتوزى مـفؿ بوفشؽقى! احلض

 ظجٌل مـ همٓء إوبوش.

 دظقـو مـفؿ أن وفـتحدث بودػقد ؾؼط. : عذوو سٌيت

ؽ افػرصي افتل مـحتفو حًـو يو أيب ؿؾ يل مو هل تؾ : اثنخ عذوو

.ظػقا ظػقا أظـل مؾؽي افعومل ظعع.. فؽ ادالك؟

 افًػع.

ومل افظؾامت فؼوء تًقيي افػرصي هل أن اخرج مـ ظ : عذوو سٌيت

إمقر ظذ إرض، ومـع آظتداء ظذ ممؾؽتفو، 

 وحمقهو مـ بوضـ إرض.

حًـو وموذا دم ذفؽ؟ دظـو كذهى فتًسجع شؾطوكؽ  : اثنخ عذوو

 وشطقتؽ ظذ ادأل افذيـ تـؽروا إلكجوزاتؽ افعظقؿي.

 فؽــل ٓ أشتطقع افذهوب مـ دون بديؾ. : عذوو سٌيت

 أي بديؾ؟ : اثنخ عذوو

 افٌديؾ افذي شقحّؾ حمّع دم جفـؿ. : عذوو سٌيت

 يؿؽـؽ أن ختتور مـ تشوء مـ رظقتؽ. آآآ ؾفؿً : اثنخ عذوو



 42 

. مؾؽي افعومل افًػع هل افتل ٓ. ٓ يؿؽــل ذفؽ : عذوو سٌيت

 اختورت افضحقي.

 )مػؽرة( وموذا شتػعؾ افضحقي بدٓ ظـؽ؟ : اثنخ عذوو

ظٌوء اجلحقؿ ومو اظد يل مـ صـقف تتحؿؾ أ : عذوو سٌيت

 وصقّو ومو إػ ذفؽ يو ابـتل. افتعذيى حرؿوً 

 بدأت ختقػـل يو أيب.)يظفر ظذ مالحمفو اخلقف(  : اثنخ عذوو

 فقس دم افقد حقؾي يو ابـتل. : عذوو سٌيت

 موذا تعـل يو أيب؟ : اثنخ عذوو

 أكً شتحّؾغ حمّؾ أبقؽ. : عذوو سٌيت

 غراب( أكو!)بوشت : اثنخ عذوو

 . أمل تؼقيل إكؽ مًتعدة فؾتضحقي بدٓ ظـل؟كعؿ أكً : عذوو سٌيت

بـوتؽ إفقؽ ل مل أــ أظرف أكؽ تضّحل بلحى ـفؽـ : اثنخ عذوو

أيب هؾ تعرف موذا تعـل  فتدخؾفو جفـؿ افؽزى.

 جفـؿ افؽزى؟

 أظرف يو صغريت. : عذوو سٌيت

ؿ، وظذاهبؿ افذي ٓ تعرف وتســل هنٌو دردة اجلحق : اثنخ عذوو

 ضوؿي فٌؼي ظؾقف؟!

 ـقين بؿًتقى افتضحقي يو ابـتل وٓ ختق صقئو. : عذوو سٌيت

 ـقػ وأكو اوعػ اخلؾؼ؟! ؟!أكو ٓ أخشك صقئوً  : اثنخ عذوو
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. اشؿعل يو ابـتل. مل يعد فدي مو يؽػل مـ افقؿً : عذوو سٌيت

ح )يشر إػ ادؽون افذي جوء مـف( تػتاكظري إػ هـوك 

. خترج /. متر مـ خالهلو شحوبي مـ دخون.فٌقابيا

قظفر ؾ . تتالصك افًحىشحوبي أخرى وأخرى

صؽوهلؿ وهقئوهتؿ ادخقػي بل ثالثي مـ مردة اجلحقؿ

حتتؿل بلبقفو مـ صدة  ابـي شدود. ترتعى. ادرظٌي

 روظفو.

ممؿام هذه ادخؾقؿوت ادخقػي! رؤيتفؿ  .)بذظر( أيب.. : اثنخ عذوو

 ى خيتض ـقرؿي صػصوف.جتعؾ افؼؾ

 إهنؿ مـ شقلخذوكؽ إػ هـوك. : عذوو سٌيت

 أيب! : اثنخ عذوو

 كود ظؾقفؿ فقلخذوك يو صغريت. : عذوو سٌيت

أيب أحؼو أكً مـ يؼقل هذا؟ مـ أجؾ موذا أذهى إػ  : اثنخ عذوو

 جفـؿ وأكو مل اؾعؾ صقئو!

 مـ أجع أكو. : عذوو سٌيت

 ل وزرك ووزر مو ؾعؾً.ودوذا حتّؿؾـ : اثنخ عذوو

 . ٕكؽ خقور مؾؽي افعومل افًػع.ٕكؽ اخلقور افقحقد : عذوو سٌيت

. عومل افًػع، وخقورهو إػ اجلحقؿفتذهى مؾؽي اف : اثنخ عذوو

 فقس يل يد دم هذا ـّؾف ؾؾامذا أحتّؿؾ وزره؟!

 اظؼع يو ابـتل وٓ تتامدي ظذ أحد. : عذوو سٌيت
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 ؟!ؽ يل إذنهذه كصقحت : اثنخ عذوو

كعؿ وأمتـك أن تتؿًؽغ هبو وأن ٓ ختوفػل مشقئي  : عذوو سٌيت

 افرب.

أي رب هذا افذي تتحدث ظـف يو أيب! افرب افذي  : اثنخ عذوو

 يًتٌدفؽ يب فقؼذف بجًدي افغض إػ كور جفـؿ.

 كؽ ختوفػغ أمر افرّب وأمر أبقؽ؟هؾ أؾفؿ مـ هذا أ : عذوو سٌيت

 كعؿ. : اثنخ عذوو

 يعص أمري أحد مـ ؿٌؾ وٓ مـ بعد.تذـري إكف مل  : وو سٌيتعذ

 وإكؽ بصؾػؽ هذا جتعؾقــل أؿًقا ظؾقؽ أصّد 

 افؼًقة.

وهؾ ثؿي مو هق أؿًك مـ رمل إب ابـتف إػ كور  : اثنخ عذوو

 جفـؿ؟

جؾ تل ـتًٌ افتضحقي ؾون مل تضحل مـ أظؾقؽ يو ابـ : عذوو سٌيت

 إليامن.أبقؽ ؾؿـ أجؾ افقضـ وهذا أوعػ ا

 .ـالم مضحؽ جداً  : اثنخ عذوو

 ومو ادضحؽ ؾقف يو ؾوجرة. : عذوو سٌيت

 هؾ تظــل واحدة مـ رظويوك ادخدوظغ؟ : اثنخ عذوو

أخرد يو ابـي افؽؾٌي افػوجرة.. أهؽذا جتوزيـ أبقؽ  : عذوو سٌيت

وجعؾؽ تعقشغ أؾضؾ مـ أمرات  ،افذي دفؾؽ

ؼؾ فف أحد مـ ؿٌؾ أكو شدوم افذي مل ي إرض ـّؾفو!



 45 

ظذ ظقـؽ حوجى تتجرئغ أكً ظذ ؿقل )ٓ( دم 

حييت! ـون أوػ يل أن أريّب ـؾٌي ـلمؽ مـ أن أريّب 

 إػ )يقجف ـالمف إػ ادردة( خذوهو.ابـي جوحدة 

ردة مـفو.. حتوول اهلرب جفـؿ وبئس ادصر )يتؼدم اد

ّروهنو كحق . يؾؼقن افؼٌض ظؾقفو وجيدون جدوى

 قنيـزف فؿ شحى مـ دخون.تغطق. ومل افًػعبقابي افع

. إػ افعومل افًػع. تكخ مًتغقثي. أيب. أبــل تدرجيقوً 

مع آخر  . تطػل إوقاء، ويعّؿ افظالم.أبــــل.

 .سخي تطؾؼفو

* 
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 املشهذ اخلبيظ
 جبَت يٍ املذٌنخ

 :ذ متهٍذييُصًَْ
. .وهـوك. .. جيقؾ كظره هـو.ؽر ادرئقغ يدخؾ شدوم برؾؼي ادورديـ

يتؼدم إػ وشط ادنح ثؿ يتقؿػ ؾجلة وهق يصقخ افًؿع إػ اجلفي 

. .. يساجع إػ افقراء..افتل تصدر مـفو أصقات مـددة بنشؼوط افـظوم.

. يؿًؽون بف ويطران بوجتوه .جفي افصقت. إػيلمر ادورديـ بلخذه 

ـوء . يدؿؼ افـظر أث.مو حيدث حتتف مٌوذة. إػ. يـظر شدوم .افصقت.

جمؿقظي مـ ادحتجغ افشٌوب وبعض ادتؼدمغ  .. يرى إػ.ضراكف

بوهلٌقط ؾقفٌطون  . يشر فؾامرديـ.يعرؾف. . يؾؿح بقـفؿ صخصوً .بوفًـ.

. يشر .كػًقفام إػ مرئقغ ؾقتحّقٓن.تحقيؾ يلمرمهو ب ..بف إػ إرض.

حتٍ يلتـقون بود.. .ظذ رجؾ مـ افرجول ادحتجغبنفؼوء افؼٌض هلام 

. يٌتًؿ شدوم ابتًومتف .. يقؿػوكف أموم شدوم..وهق يرجتػ خقؾًو مـفام.

يتؼدم شدوم .. .قؾًو وذظرًا أـثر مـ ذي ؿٌؾ. يزداد افرجؾ خ.دؿقزة.ا

يٌدو ػ درجي  ـتػ افرجؾ ؾتعؼد فًوكف افدهشي إكحقه يضع يده ظذ

ره وهق ٓ يزال مثٌتًو كظيًحٌف مـ ادورديـ . .فؾجؿقع. معفو مضحؽوً 

.. يٌتًؿ شدوم مرة أخرى ابتًومي ؾقفو افؽثر مـ افشػؼي ظذ .كحقمهو

مف فؾرجؾ بقء . يقجف شدوم ـال.افرجؾ ادفزوز ـقوكف وادؿتؾئ ذظرًا.

  مـ افتعجى ادصطـع.
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 صػؾؼ! : عذوو سٌيت

 شقدي شدوم! )يـظر إػ شدوم ثؿ( مـ! : شفهك

 أتشؽ؟ : عذوو سٌيت

 ديف دٓفي افشـؼ(... بقروفؽـ )يش ٓ. : شفهك

)مؼوضعًو( أظرف مو تريد ؿقفف )يٌتعد ظـف ثؿ يؾتػً  : عذوو سثيت

 إفقف( اشؿع يو صػؾؼ.

 ـع آذان صوؽقي يو شقدي. : شفهك

 ؟هؾ تريد هذه احلثوفي اشؼوط افـظوم ؾعالً  : عذوو سٌيت

 كعؿ. : شفهك

  ومل أكً معفؿ يو صػؾؼ. : عذوو سٌيت

أروم افقصقل إػ مرـز مفؿ  -جحقا اذا ك -ٕكـل  : شفهك

دم افًؾطي ـل أمتؽـ بعد ذفؽ مـ اشسجوع شؾطتـو 

 يو شقدي.

 هذا هق مو جئً مـ أجؾف يو صػؾؼ. : عذوو سٌيت

 هؾ..... : شفهك

ؿ بخٌٌ( )مؼوضعًو( كعؿ يو صػؾؼ )يتؼدم مـف، ويٌتً : عذوو سٌيت

. وأن أصغ يو صػؾؼ دو يعجٌـل مؽرك أهيو افثعؾى

 ٌف مـؽ.أضؾ

 ـع آذان صوؽقي يو شقدي. : شفهك
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ع صتوت بعض رؾوق افًالح، أريد مـؽ مج حًـوً  : عذوو سٌيت

 بشؽؾ خوص. وافؽػوح

 )ٓ جيقى(. : شفهك

 افؼقل( هؾ شؿعً مو أمرتؽ بف؟ )مشدداً  : عذوو سٌيت

 وفؽـ... شؿعً يو شقدي : شفهك

 فؽـ موذا؟ : عذوو سٌيت

 .افرؾوق يو شقدي.. : شفهك

 مو هبؿ؟ : عذوو سٌيت

 اكؼًؿقا ظذ ؾئوت شقدي مـفؿ مـ طّؾ ظذ حٌّؽؿ، : شفهك

 ومـفؿ مـ اكضّؿ إػ ضوبقر احلؽقمي ومـفؿ مـ...

 وؿؾ هلؿ: إكـل بوكتظورهؿ. اذهى. اظرف هذا يو صػؾؼ : عذوو سٌيت

ف جيعؾفؿ يتجّؿعقن بال إن جمرد كطؼؽ بوشؿل شق

 مرتؽ بف ؾقرًا.. اذهى أن، وكػذ مو أأدكك تردد

 (يشر اػ ادورديـ بسدد)وفؽـ ؾقرًا يو شقدي  : شفهك

 عذوو سٌيت
 

دم  إهنام يؿتثالن ٕمري وشقًوظداكـو ٓ ظؾقؽ هبام :

هقو اذهى وكػذ مو  افؼضوء ظذ مـ اشتؾى شؾطتـو.

شدوم . أمرتؽ بف ؾقرًا )يذهى ؽر مصدق دو رأى

ثؿ يقجف فف  يشر فؾامرد إول بوٓؿساب مـف ؾقػعؾ

أمرًا( اذهى أكً، واضؾؼ كٌل ظقديت دم ـّؾ إؿطور 

وإمصور )يؾتػً إػ ادورد افثوين( أمو أكً ؾوذهى 
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حوٓ، واتػؼ مع زمرة... )يشر ظؾقف بوٓؿساب. 

هيؿس دم إذكف اشؿ افزمرة( فٌؾٌؾي إوووع، وإصوظي 

افػقى، وخؾخؾي إمـ، وزظزظي افثؼي، وتدمر مو 

 افٌـقي افتحتقي.تٌؼك مـ 

إربعي إوػ ؾفؿتفو وفؽـل ٓ امؾؽ أدكك ؾؽرة ظـ  : 2املبسد

 تؾؽ افتل أشؿقتفو افٌـقي افتحقي.

ٓ هيؿـل مو تعرف أو مو ٓ تعرف ؾؼط ظؾقؽ افتـػقذ  : عذوو سٌيت

ؾؾقس فدي مـ افقؿً مو يؽػل إلووظتف دم افؼح 

 ؟وافتػًر )بتلـقد وتشديد( هؾ ؾفؿً أهيو ادورد

 مل اؾفؿ )يؾتػً شدوم إفقف بغضى( فؽــل شلكػذ. : 2املبسد

اذهى،  أحًـً أهيو ادورد هذا هق مو أريده بوفضٌط. : عذوو سٌيت

 .مو كػذتف بوفضٌطبعد ذفؽ  كوؿشوكػذ، ثؿ 

 )خيتػل بطريؼي شحريي، وبنظي ؾوئؼي( : 2املبسد

ردة ـام دتعجٌـل هظي اكتؼول ا)يقجف افؽالم فـػًف(  : عذوو سٌيت

وشقعرف هذا افرظديد،  يعجٌـل ؽٌوءهؿ ادػرط.

ومؾؽتف مـ هق شدوم ريتل، وشقشفدون بتػقؿل ظؾقفؿ 

)إػ مجفقر افـظورة ـؿـ يؾؼل خطوبًو(  إػ أبد أبديـ

وشتشفدون أكتؿ ظذ ذفؽ أيضًو ؾال صؽ أكؽؿ مل وفـ 

. أمل ن ؿوئدـؿ افقاحد إحد شدوم ريتلتًتطقعقا كًقو

أمل  "بقً بقً، ودار دار؟"خّؾػ دم بققتؽؿ أحورب افت

افؽـقػ بعد أن ــتؿ  قنأظؾؿؽؿ ـقػ تًتخدم
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تتغقضقن دم افعراء؟ أمل أظؾؿؽؿ ـقػ ترتدون افـعول 

 واحداً  بعد أن ــتؿ حػوة؟ أمل اجعؾ مـؽؿ صعًٌو ظظقامً 

بطوئػي واحدة، وشقوشي واحدة، وأمي واحدة، وزظقؿ 

وضقائػ خمتؾػي؟ أمل واحد بعد أن ــتؿ ذاذم متػرؿي، 

أجعؾ أظداءـؿ يرهٌقن شقػل افٌتور، ورموحل افعوبرة 

فؾحدود وادـؼضي ظؾقفؿ ـوفصقاظؼ وافشفى؟ أمل 

أحررـؿ مـ أكػًؽؿ ادريضي اجلٌوكي افتل ترـتـل أؿوتؾ 

افغزاة وحدي؟.. اظتؼدتؿ ومو أشقأ اظتؼودـؿ أهنؿ 

 ؿضقا ظّع، وأهنؿ أخرجقين مـ مقوعل افؼتويل بوفؼقة

. أكو ادجد، وافعز، )بقء مـ افتحدي( أكو شدوم ريتل

. قه مـل مل يؽـ إٓ افؼؾقؾ افؼؾقؾوافؽرامي، ومو رأيتؿ

. أكو ؿؾقبؽؿ ؿٌؾ رؤوشؽؿ ففشقى توشسون مـل مو 

ظوئد إفقؽؿ بؿشقئي اإلفف، وبتخقيؾ مـ مؾؽ ادقت 

ٕؿيض ظذ ـؾ مـ حوربـل، وهدم مؾؽقيت، وشقف فـ 

أن أشسّد ظرر وزظومتل  ر افعغ ؿٌؾأدع أحدًا يـوم ؿري

. شتؿزؿؽؿ ادػخخوت أيـام ذهٌتؿ، وجزويت

وشتدرـؽؿ افـوزٓت واكتؿ دم ؽػؾي، وشلشتخدم ؿقيت 

افتل مل تروا مـفو إٓ مو ؿّدرتف فؽؿ وهق إؿؾ هقًٓ ممو 

فققم ـفذا )هيّز ادؽون صقت اكػجور ـٌر  ادخرت

خٌٌ( يعؼٌف صؿً يؾػ ادؽون. شدوم يٌتًؿ ب

و ؾوظؾ أشؿعتؿ؟ هذا هق أول افغقٌ ؾال تًتفقـقا بام أك

ٓتٌوظل شقؽقن بؽؿ وبؿـ حورب كقوبي ظـؽؿ. 
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دم إرض صلن ٓ يعذ ظؾقف ومو ظؾقؽؿ إٓ  ادخؾصغ

افروقخ، وافطوظي ـل تًؾؿقا ظذ أكػًؽؿ، وحتوؾظقا 

ظذ أرواحؽؿ، وتشؽروين ظذ افـعقؿ افذي ظشتؿ ؾقف 

طو ظذ رؤوشؽؿ افقوكعي... )يتقؿػ أيوم ـون شقػل مًؾ

ظـ افؽالم إذ يرى ادورد إول مؾطخو بوفطامضؿ 

 وافقحؾ( مو هذا مو افذي حدث فؽ أهيو ادورد؟

بعد أن حّقفً صؽع إػ صؽؾ آدمّل وبّؼت بعقدتؽ  : 1املبسد

 .وبوٕوحول تؾطقخوً  اهنوفقا ظّع بوفطامضؿ رضبوً 

 وموذا ؾعؾً هلؿ؟ : عذوو سٌيت

 مل أؾعؾ صقئًو. : 1بسدامل

وؿد أوتقً مـ افؼقة مو يؽػل  ودوذا مل تػعؾ صقئوً  : عذوو سٌيت

 جلعؾفؿ هٌوًء مـثقرا؟

ظـدمو يتحقل ادورد إػ بؼي ؾنكف يػؼد افؼدرة ظذ  : 1املبسد

 ؾعؾ اخلقارق بوشتثـوء افعقدة إػ صؽؾف احلؼقؼل.

 وردّي؟ودوذا مل تػعؾ ذفؽ وأكً بشؽؾؽ اد : عذوو سٌيت

ٕكـل مل أرد أن هيربقا خقؾو مـ هقئتل ادخقػي. أمل تر  : 1املبسد

 إػوهل تـظر  ـقػ اختضً ابـتؽ افصغرى رظٌوً 

 ؟مردة اجلحقؿ

 ٓ تذـر ابـتل افصغرى مرة ثوكقي أهيو ادورد افغٌل؟ : عذوو سٌيت

ردتف هلو وأكً ا هو؟ ـل ٓ تشعر بوفـدم ظذ مو أدوذ : 1املبسد
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ف أهنو شتحّؾ حمّؾؽ دم جفـؿ؟ )يدخؾ ادورد افعور

 افثوين(

)مقجفو افؽالم إػ ادورد افثوين( هو.. ؿؾ موذا ؾعؾً  : عذوو سٌيت

 أكً أخر؟

ظذ  أّفًٌ افعٌود ظذ افٌالد ؾخرج افـوس احتجوجوً  : 2املبسد

 حؽقموهتؿ.

 )شدوم يؽتؿ ؽضٌف( وموذا أيضًو؟ : عذوو سٌيت

شٌى  . وــً أطـ أكـلبوداليغ خرج افـوس : 2املبسد

 .خروجفؿ هبذه إظداد افغػرة

 وهؾ ظرؾً شٌى خروجفؿ؟ : عذوو سٌيت

 كعؿ. : 2املبسد

 . ؿؾ بنظي مو افًٌى؟ظؾقؽ ٓ اكعؿ اهلل : عذوو سٌيت

ظذ افظروف  اكتحر أحدهؿ دم شوحي ظومي احتجوجوً  : 2املبسد

ثر افؽثر مـ ادعقشقي افؼوشقي افتل يعوين مـفو هق وافؽ

أبـوء جؾدتف بقـام ترؾؾ ؿصقر إشقود بوفذهى، 

واجلقاهر، واجلقاري، وبؽؾ مو فذ وضوب ؾؽون 

. فتل أذـً كور اجلحقؿ ظذ احلؽقمياكتحوره افؼارة ا

فؼد هرب زظقؿ، وتٌعف آخر وٓ تزال افـور مقؿدة 

 حلرق بؼقي احلؽقموت، وافزظوموت.

قوت( شقدي ادٌجؾ )يدخؾ صػؾؼ مع بعض افشخص : شفهك
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شدوم ريتل هو هؿ رؾوؿؽ دم افًالح وافؽػوح 

)يؼػقن افقاحد إػ جوكى أخر بوٓشتعداد ـام فق 

 ـوكقا مـ افعًوـر وإذ يرون ادورديـ يصقٌفؿ افذظر

 (.بشؽؾ يثر افضحؽ

ٓ ختوؾقا.. إهنام دم رؾؼتل.. يو رؾوق افًالح وافؽػوح آن  : عذوو سٌيت

ؼدكو وأن كعقد حلؽؿ افٌالد وافعٌود.. فـو أن كًتعقد مو ؾ

 ؿقفقا يل هؾ أكصورـؿ ظذ أهٌي آشتعداد؟

 ٓ أطـ يو شقدي. : 1انشجم

 ؟موذا تعـل يو رؾقؼ : عذوو سٌيت

 أظـل أكـو مل كًتطع إؿـوظفؿ بوشسداد احلؽؿ. : 1انشجم

 ٓ تؼؾ يل أهنؿ يعؿؾقن أن دم خدمي مغتصٌل شؾطتل. : عذوو سٌيت

معـو  فؼد حوؾظـو ظذ اشتؿرارهؿ هؿ ـذفؽ يو شقدي. : 1انشجم

وبعد أن يئًقا مـ ظقدتؽ  ؽر ؿصر مـ افزمـ، وؿتوً 

  فؾقصقل إػ افًؾطي بطريؼتف اخلوصي. مـفؿ اككف ـّؾ 

 أمل ختزوهؿ بعقديت؟ : عذوو سٌيت

 ؿد ؾعؾـو يو شقدي فؽـ افظرف تغّر. : 1انشجم

 موذا تعـل؟ : عذوو سٌيت

فؼد اكتػض افـوس دم إمصور وإؿطور، وبدأوا  : 1انشجم

 يؾػظقن حؽومفؿ افقاحد تؾق أخر.

 أمل يداؾع احلؽوم ظـ ظروصفؿ ـام يـٌغل؟ : عذوو سٌيت
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إهنؿ حيووفقن وبؽؾ افقشوئؾ ادتوحي وؽر ادتوحي حّد  : 1انشجم

اهنؿ اشتخدمقا افدبوبوت وافطوئرات فالحتػوظ 

 بًؾطتفؿ وفؽـ...

 )بـػود صز( فؽـ موذا؟ : ٌيتعذوو س

. دايي افـفويي ـام يؼقفقن يو شقديإهنو ب مل يػؾحقا أبدًا. : 1انشجم

فؼد ؾتح افشٌوب أظقـفؿ ظذ مو جيري، وظرؾقا 

 بحؼقؼي إمقر ـّؾفو.

 )ؽووٌو( أهذا هق مو جئً ختزين بف أهيو افغٌل! : عذوو سٌيت

افـوس ٓ  ة شقديقؿع اإلهوكي ؾردهو( معذر)يشعر ب : 1انشجم

 حتػؾ برجؾ مّقً.

موذا ؿؾً أهيو افغٌل )شدوم هيجؿ ظذ افرجؾ إول  : عذوو سٌيت

وهق حيوول خـؼف بقديف( هؾ خقؿ افثراء ظذ ظقـقؽ 

فسيو أكـل   ؾؾؿ تٌكا ؽره؟ شلؾتحفام إذنادريضتغ

 أكو شدوم ريتل.

 أظرف يو شقدي اكؽ شدوم وفؽـ ٓ كػع مـؽ أن. : 1انشجم

  )متدخال( اترك افرجؾ حلوفف يو شدوم. : 1املبسد

)شدوم يسك افرجؾ ويؾتػً إػ ادورد( موذا تعـل أهيو  : عذوو سٌيت

 ادورد؟

ًَ بحوجي فؾ : 1املبسد ؼتؾ أن، ومل كعد بحوجي أظـل فً

 . شـعقدك إػ ظومل افظالم.ٕؾعوفؽ
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 ـقجول. وكصقن ظرش أيرش أن كحرر افٌالد فقس ؿٌؾ : عذوو سٌيت

ظجزك يو شدوم، وٓ داظل أزف افقؿً، وبون  : 1املبسد

. أمو ظرش مقٓيت أيرش ـقجول ؾنكف مصقن فؾؿامضؾي

 لٓشتؼٌو ن جحقؿفو شقظّؾ مػتقحوً آكق، وإ بؼقة اإلفف

 ادقتك.

فؼد وظدت  و ادورد ؾلكو مل أؾعؾ صقئو بعد.ترّيٌ ؿؾقال أهي : عذوو سٌيت

 مـ افدمور، وآهنقور. أيرش ـقجول بحاميي ممؾؽتفو

 ؟وهؾ تعتؼد أهنو رأتؽ صودؿوً  : 2املبسد

شؿحً بخروجل مـ افعومل  كعؿ بؽؾ تلـقد وإٓ دو : عذوو سٌيت

 افًػع إلكؼوذ مؾؽقيت ومؾؽقهتو؟

 بؾ فقوعؽ مقوع آختٌور. : 2املبسد

 موذا تعـل؟ : عذوو سٌيت

 ـوكقا ظذ حؼ. أظـل إكؽ برهـً هلو أن افؼضوة افًٌعي : 2املبسد

 مل أؾفؿ. : عذوو سٌيت

أكً مل تؽػ ظـ رؽٌتؽ دم إشوفي أهنور مـ افدموء  : 2املبسد

 هذا هق مو رآه افؼضوة. بغر شٌى.افٌؼيي بًٌى أو 

 وهؾ كًتطقع افدؾوع ظـ ظروصـو بغر افدموء؟ : عذوو سٌيت

حتؽؿقن ظذ افـوس  ؽؿ يو شدوم.تؾؽ هل ظّؾت : املبسد

درون هلؿ إؿدار ـام تػعؾ أهلي افعظوم بودقت، وتؼ

 ثؿ تـًقن أكػًؽؿ ؾتظـقن أكؽؿ أهلي.
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 إذن خروجل مـ افعومل افًػع ـون جمرد اختٌور. : عذوو سٌيت

 وفؽـ... كعؿ : 2املبسد

)حيوول خداع ادورد( ظـدمو خرجً صؼقؼي أيرش  : عذوو سٌيت

لهنو اختورت زوجفو ـقجول مـ افعومل افًػع ؾ

 أفقس ـذفؽ أهيو ادورد؟ قزي بديالديؿ

 كعؿ. : 2املبسد

دظـل اختور هذا افرجؾ إذن )يشر إػ صػؾؼ( فقؽقن  : عذوو سٌيت

 بديال آخر يل، وشسى اكف شققاؾؼ حوٓ.

 ٓ أطـ. : 2املبسد

 اشلفف إذن. : عذوو سٌيت

 هؾ ترى أن حتؾ حمؾ شقدك دم اجلحقؿ؟ : 2املبسد

 فـ... . ٓ أبدًا. فـ أواؾؼدم اجلحقؿ! ٓ : شفهك

. )مؼوضعو بحدة( خقكي، وأكذال. ـؾؽؿ خقكي، وأكذال : عذوو سٌيت

، ـ احلضقض، ووهٌتؽؿ اجلوه، وافعزّ افتؼطتؽؿ م

واجلزوت، ومل أصؽ يقمو أكؽؿ ظذ هذه افدرجي مـ 

افـذافي، واحلؼورة وافًػوفي واخلقوكي، وآكحطوط 

ؽؿ افغزاة يو ـاليب ، وافعؼقا أحذيي شودتاذهٌقا مجقعوً 

 افتل ٓ تعرف افقؾوء.

صف يو شدوم ؾلكً ظوئد إػ مًامرك ٓ حموفي )يشر ادورد  : 2املبسد

ؾقختػل افرجول. يػوجل شدوم بقجقده دم ممؾؽي افعومل 
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. يرى إهلي افعومل افًػع ووزيرهو وـّؾ رء ـام افًػع

 (ـون ؿٌؾ بضع ثقان واحلٌؾ ٓ يزال مؾتػو حقل رؿٌتف

 مو هذا هؾ ظدكو إػ افعومل افًػع! : عذوو سٌيت

 .إفقفمـ ظودـو يو شدوم حتك كعقد  كحـ مل كخرج أبداً  : 2املبسد

ـؾ مو رأيتف ـون هـو )يشر بنصٌعف إػ دموغ شدوم(. 

  وأن شتتٌقأ مؽوكؽ ظذ ذفؽ ادًامر.

)بغضى ظورم( أكو ٓ احػؾ بؿًومرـؿ أهيو ادورد  : عذوو سٌيت

ظديد، وٓ ختقػقـل هقئوتؽؿ افؼٌقحي، وٓ مو افر

شتًؾطقن ظع مـ  أظددمتقه يل مـ افعذاب، وٓ مو

إرواح افؼيرة. أكو شدوم ريتل. أكو ادجد، وافػخر، 

. أكو زظقؿ إرض، ومؾؽ مؾقـفو، وشقف وافؽزيوء

 أكو... .أكو إػ جوكٌلترون أن أهلي افعظوم ـّؾفو تؼػ 

الم شدوم )شدوم حيوول آشتؿرار دم افؽاخرس يو  : 2املبسد

. يتقؿػ شدوم ظـ ..فؽـ ادورد يغزره بـظرة خمقػي

. .افؽالم حودو يرى ظغ ادورد وهل تتؼد ذرًا.

بودورد إول فؽـ إول  .. يؾقذيساجع إػ اخلؾػ.

. .يغزره بعقـغ ٓ تؼالن ذرًا ظـ ظغ ادورد افثوين.

تؼدمون مـف يزك . ي.هيرب إػ ممخرة ادنح.

 .. يؼرؾص خمذوٓ(.ضوئعو

مصرك دم اجلحقؿ افذي تالؿل )يرظد مزجمرًا( ش : 1املبسد

. فـ ترمحؽ أهلي افعظوم، وفـ تعػقا ظام أظددكوه فؽ
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مـ ؿتؾقا  اؿسؾً مـ اجلرائؿ، وشتتحؿؾ وزر ـّؾ 

مرـزة ظذ  ؾشقئوً  ظذ يديؽ )تضقؼ دائرة افضقء صقئوً 

تعّذب داخؾ حػرة وقؼي شدوم وهق يتؾّقى، وي

بغ حلظي وأخرى  صٌقفي بوفؼز. تتٌدل أفقان افضقء

 ي. واذ يًؿع هدير تظوهرة مؼٌؾثؿ تتقؿػ احلرـي

كحقه مـ افٌعقد يؾػ كػًف بؼامش أبقض ـؿحووفي 

تؿدد دم احلػرة ـام فق ـون إلخػوء كػًف ظـفؿ، وي

. يـظر إػ د إصقات تدرجيقو ؾقجؾس ثوكقي. تٌتعمقتوً 

ر ـام ؾعؾ ذفؽ دم بدايي افقؿغ ثؿ إػ جفي افقًوجفي 

ووفي مرة . يعقد ادحادنحقي. حيوول أن يـطؼ ؾقػشؾ

. حيرك يػتح ظقـقف مرظقبوً  وأخرى فؽـف يػشؾ أيضًو.

. حيوول ػتقف دون أن يصدر ظـفام أي صقتص

  افكاخ بصؿً ؾقصدر ظـف صقت داخع هودر(.

وم دوم دوم ِرِر.. يو شدظذاب افؼِزِرِررِ  هذا هق.. : انصىد

يعقد إػ ووعف ـؿقً  دوم! )رضبي صـٍ ؿقيي.

ؿػ احلرـي مًجك داخؾ حػرة بحجؿ افؼز، وتتق

 متومو ظذ خشٌي ادنح.

 اكتفً
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 طبئش انربق املهبجش
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 شخىص املغشدٍخ:
 مظػر افـقاب

 افضوبط

 افشوب
 ،3، 2، 1صوب

 ادؼـع

 ادعؾؿ

 افرجؾ

 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1رجؾ

 حًـ
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داــي ادنح مظؾؿ. ؿرص افشؿس افػًػقري تغطقف ؽققم ـثقػي 

ؾتزيد افظالم حؾؽي. خالل افظالم كؾؿح أحد ادؿثؾغ وهق  قوءهحتجى و

يؼقم بحرـوت صومتي تعز ظـ اكتؼوفف مـ وػي افـفر اػ افضػي إخرى 

ظذ  ؾًػقري جيدف بف ؿجدافوهق يرتدي ؿػوزات ؾًػقريي ويؿًؽ ب

ػ افضػي إظـد وصقفف وع إؽـقي افشعٌقي )بؼيعي افـعامن يًٌح حٌقٌل( إيؼ

وتداخؾ أصقات  طػؾ،مع ارتػوع بؽوء افوافثوكقي كًؿع صقت وٓدة ضػؾ. 

وهق يغودر ظومو(  78)افزؽوريد يٌدأ ؿرص افشؿس بوفتقهٍ ؾـرى ادؿثؾ 

رجؾ  ثره مـ وراء افؽقافقسإ. خيرج دم اخلشٌي شػؾ يًورأ كحق افزورقمـ 

ظذ ادًور كػًف. خيرج  قؿػونمتقشط افعؿر. يتٌعف صوب دم مؼتٌؾ افعؿر. يت

مـ ؿصقدة مظػر  بقوتوً أوت ثقوبف ويؼرأ مـ بغ ضقّ  ـتوبوً بقؿور افرجؾ افؽٌر 

 بوخلؿر وبوحلزن ؾمادي(:) افـقاب

 أشؿع ضػال يغثق دم ادفد

 واشؿعف يغثق

 يو رب يشى فف وضـو

 ؾوكو ظشً بال وضـ

 رف ـقػ يعقش افزرع افًوئى دم ادوءوأكو أظ

 ويشتوق إػ أي تراب

يتحرك بوجتوه افرجؾ افذي يؼػ ظذ مـتصػ  ظـدمو يـتفل مـ افؼراءة

ادًور. يًّؾؿف افؽتوب ؾقتحرك كحق افشوب. يًّؾؿ افؽتوب بدوره ثؿ خيرج 

 اجلؿقع مـ اخلشٌي.
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و ؾقفو تتٌدل صقرة افًويؽؾقرامو. كرى جوكٌوً مـ مـطؼي افؽوطؿقي تٌد

ادـوئر واوحي. كًؿع أصقات افطٌقل، وافصـقج مدويي بنيؼوع مورش 

تؼؾقدي حزيـ يٌدأ بطقئًو ثؿ تزداد هظتف صقئًو ؾشقئو. دم ممخرة ادنح 

يتحرك افرجول بوجتوهغ متعوـًغ ظذ صؽؾ كصػل دائرة. دم إول 

 ييب افرجول طفقرهؿ بوفزكوجقؾ حتك تدمك، ودم افثوين ييب افرجول

رؤوشفؿ بوفًققف حتك تًقؾ افدموء ظذ وجقهفؿ وجذوظفؿ بحرـوت 

تتالءم وهظي اإليؼوع افذي يٌؾغ أصده دم هنويي ادشفد. ودم مـتصػ ادنح 

داخؾ افؼقشغ ادتعوـًغ كرى رجال بؿالبس محر وبقده شقػ يؼطر دمًو، 

وجمؿقظي مـ افصٌقي حيؿؾقن ضوشوت موء، وـؾام أراد أحدهؿ أن يروي 

شف يـؼض )افشؿر( ظذ ضوشتف ؾقًؼطفو أروًو مع سخوت كًقيي ظط

ظوفقي مـ خورج ادنح. ضقال هذا ادشفد يؼػ صوب دم أظذ افٌـوء أموم 

ادـوئر وهق يرى ادشفد بتلمؾ ظؿقؼ. ظـدمو يـًحى اجلؿقع مفروفغ إػ 

خورج ادنح يـزل افشوب إػ خشٌي ادنح. تطػل إوقاء إٓ بؼعي وقء 

ريي )ؾؾق( تتوبع افشوب وهق يـتؼؾ مـ مؽون إػ آخر. يتؼدم صقب دائ

مجفقر افـّظورة. يتًّؿع. صقت أؿدام مفروفي ـلهنو تطورد صخصو مو. 

يتحرك افشوب هـو وهـوك.. يـظر بوجتوه إصقات. يدخؾ مـ بغ مجفقر 

افـّظورة، ومـ أموــ خمتؾػي مـ وراء افؽقافقس ظدد ـٌر مـ أؾراد افؼضي. 

ؾؼقن ظدة ظقورات كوريي. يؿؾمون ادنح وجقجًو وصخٌوً. افشوب يـوور يط

إضالؿوهتؿ بحرـوت هيعي. يتدحرج. يؼػ. يؼػز. يؼػزون إػ اخلشٌي 

بحرـي رصقؼي. حيقطقن بف. يتقؿػقن ظـ احلرـي )شتقب ـودر( إثر رضبي 

ؿقيي فؾصـقج، ويظّؾقن ظذ وؿػتفؿ )ظذ ادخرج أن يرشؿ بودجؿقظي 

شؽقؾقي معزة( افشوب ؾؼط هق افذي يتحرك بغ أؾراد افؼضي. صقرة ت
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يؼػ دم مـتصػفؿ. كًؿع معزوؾي وتريي ثؿ يـشد افشوب بطريؼي ؽـوئقي 

 بضعي أبقوت مـ ؿصقدة )افقتريوت افؾقؾقي(.

 افشوب: يو ضر افزق

 أخذت محوئؿ روحل دم افؾقؾ

 إػ مـٌع هذا افؽقن

 وـون اخلقف يػقض

 وــً ظع حزيـ

 ً ؾضوءك دم روح أتعٌفو افطغوؽًؾ

 تعى افطغ

 شرحؾ هذا افطغ ؿريٌوً 

 تعى افطغ

 ظوذ أصـوف افشورع دم افؾقؾ

 ؾفؿ دم افؾقؾ شالضغ.

)يتحرك رجول افؼضي ثوكقي وهؿ حيقطقن بوفشوب. يتحرـقن بنظي 

حقفف بقـام يؼػ مػقض افؼضي أظذ وشط ادنح وطفره بوجتوه مجفقر 

 ف فؾشوب افًمال تؾق أخر(.افـّظورة وهق يقّج 

 أكً مظػر افـقاب؟ : املفىض

 أكً هق؟ : اجملًىعخ

 فقتـل هق. : انشبة

 موذا ؿؾً يو ابـ افـ).........(؟ : املفىض
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 موذا ؿؾً؟ : اجملًىعخ

 ؿؾً فقتـل هق. : انشبة

 مـ هق؟ )افشوب ـلكف مل يًؿع افضوبط( : املفىض

 مـ هق؟ : اجملًىعخ

 ـع( موذا ؿؾً؟)بتص : انشبة

 مـ هق؟ : املفىض

 مـ هق مـ؟ : انشبة

 مظػر افـقاب يو أمحؼ. : املفىض

 كعؿ.. مو بف؟ : انشبة

 ٓ أكعؿ اهلل ظؾقؽ... دوذا مل تؼؾ مـذ افٌدايي أكف أكً؟ : املفىض

 أكو مـ؟ : انشبة 

ًَ مظػر افـقاب؟ : املفىض ... إك ًَ  ِوَفْؽ إك

 ؿ.ٓ ظؿل ٓ أكً متقه : انشبة

 متوم... متقهؿ... وهذا افصقت افذي شؿعـوه.. هو؟ : املفىض

 أي صقت ظؿل؟ : انشبة

)يًتدير ثؿ يقجف أمرًا فؾؿجؿقظي( دظقه يػفؿ أي صقت  : املفىض

أؿصد )تتحرك ادجؿقظي حرـوت هيعي مـظؿي فرـؾف 

ورضبف بلخومص افٌـودق حتك يؽود يـفور ثؿ وبنصورة مـ 

ـي متومًو )شتقب ـودر(. يتحرك افضوبط يتقؿػقن ظـ احلر
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ٓ يزال شوؿطوً ظذ إرض.  ادػقض بوجتوه افشوب افذي

يشر فف بنصٌعف( اهنض )افشوب يـفض( هو؟ تذـرت أم 

 تريد أن أؾتح ذاـرتؽ بيبوت أؿقى مـفو؟

 واهلل ٓ أظرف ظؿـ تًلفقن. : انشبة

 خقش. كحـ كًلل ظـؽ يو مظػر. : املفىض

 ً مظػر. واهلل أكو فًً مظػر.ظؿل أكو فً : انشبة

صدؿً )يتقؿػ حلظي ثؿ يًتدرك( وفؽـل شؿعتؽ تؼقل  : املفىض

 فقتـل هق. مـ هق إذن. هو؟

 مظػر. : انشبة 

 )بنظي( مـ هق مظّػر، وموذا تعرف ظـف؟ : املفىض

)بوفنظي كػًفو( ـؾ افذي أظرؾف أكف صوظر مـ بقً  : انشبة

 .1934افـقاب وفد دم افؽوطؿقي ظوم 

ظول )يتقؿػ ثؿ بٌطء( ظوااال افعول. بدأت ذاـرتؽ تعؿؾ  : املفىض

 بشؽؾ ؾعول )مشرا إػ افشوب بنصٌعف( تعول هـو.

 )يسدد( ظؿل واهلل ٓ أظرف صقئًو. : انشبة

)بؿؽر ودهوء( أكو أظرف أكؽ ٓ تعرف ؾذاـرتؽ ؽوؾقي  : املفىض

وأكو أظرف ـقػ أوؿظفو ؾتخزكو ظـ مظػر )يصػعف 

 ؟1934ؾ مػوجئ ثؿ بنظي( أؿؾً أكف وفد ظوم بشؽ

 )بوفنظي كػًفو( كعؿ. : انشبة 

 آذار حتديدا. 13دم  : املفىض
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 هو... ٓ )يرؾع افؼضل ؿٌضتف( أؿصد كعؿ. : انشبة

 ٓ أكعؿ اهلل ظؾقؽ. ؿؾ يل موذا يعـل هذا هو؟ : املفىض

 يعـل أكؽ تـ.. تـ.. تصػعـل. : انشبة

فنظي إػ بطء( ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل. ِوَفْؽ )تتغر ا : املفىض

 أجٌـل.

 أجقٌؽ ظـ موذا! : انشبة

 .1934ظـ آذار  : املفىض

 بامذا تريد أن أجقٌؽ؟ : انشبة

 هؾ تراين ؽٌقًو إػ هذا احلد؟ )بخٌٌ( : املفىض

 ٓ واهلل. : انشبة

ّي إذن ؿقدوه )تتحرك ادجؿقظي ـّؾفو فقوع افؼقد دم يد : املفىض

افشوب، وجّره بقشوضي شؾًؾي حديديي إػ مو وراء 

 افؽقافقس. تطػل إوقاء(.

* 

 )تػتح إوقاء ظذ جمؿقظي مـ افشٌوب ادجتؿعغ دم أحد افٌققت(
 هؾ رآـؿ أحد وأكتؿ تدخؾقن؟ : 1شبة 

 مل يؾحظ حرـتـو أحد. ٓ : 2شبة 

 ؿؾ موذا ظـدك فـو بنظي. : 3شبة 

 ز.دظقين آخذ كػ : 1شبة 
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 .تمخركو ـثراً  خذ كػًؽ ـقػام حيؾق فؽ وفؽـ ٓ : 4شبة

 شلؾعؾ. : 1شبة

 هؾ فديؽ ممـقظوت جديدة؟ : 3شبة

 كعؿ. : 1شبة

 إذن دظـو كرى مو ظـدك يو زمقع. : 3شبة

 . موهل ادؿـقظوت افتل بحقزتؽ؟ظامذا تتحدثون : 2شبة

 ٓ ختػ كحـ ٓ كتوجر بودخدرات. : 1شبة

 أكً تعرف مو أظـل. اؿصد هذا.مل  : 2شبة

 كعؿ أظرف. : 1شبة

 إذن. : 2شبة

 دم ؽويي إمهقي. شلشؿعؽؿ صقئوً  : 1شبة

 هذه افنيي واخلقف؟ أـون هذا يًتدظل ـّؾ  : 3شبة

 اكً مل تعرف بعد موذا شلشؿعؽ. : 1شبة

 إذن هوت مو ظـدك وخّؾصـو. : 2شبة

مـفؿ  حى ـّؾ اجؾًقا مـ ؾضؾؽؿ يو زمالء )يً حًـو : 1شبة

  وجيؾس ظؾقف(. ـرشقوً 

اؿسبقا أـثر )يؼسبقن. يؿد يده دم جقٌف افداخع. جيد مو  : 1شبة

  . يؾقح بف( هذا هق مو شتصغقن إفقف.يٌحٌ ظـف

 حًقـقوت جديدة. : 2شبة
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 ة )يضع افؽوشقً دم جفوز افتًجقؾ.بؾ مظػريوت جديد : 1شبة

ؼصقدتف يضغط ظذ زر افتشغقؾ ؾقـطؾؼ صقت افـقاب ب

 وتريوت فقؾقي(:

 أسخ ؾقؽؿ : انصىد

 أسخ أيـ صفومتؽؿ

 ان ــتؿ ظربو...بؼا...حققاكوت

 ..حتك افذئٌي.ؾوفذئٌي

 حترس كطػتفو

 وافؽؾٌي حترس كطػتفو وافـؿؾي تعتز بثؼى إرض

 وامو اكتؿ

 ؾوفؼدس ظروس ظروبتؽؿ

 اهال

 افؼدس ظروس ظروبتؽؿ

 ؾؾامذا أدخؾتؿ ـؾ افًقالكوت اػ حجرهتو

 ووؿػتؿ تًسؿقن افًؿع وراء إبقاب

 فكخوت بؽورهتو

 وشحٌتؿ ـؾ خـوجرـؿ

 وتـوؾختؿ ذؾو

 وسختؿ ؾقفو ان تًؽً صقكو فؾعرض

 ؾلي ؿرود اكتؿ
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 وً أوٓ ؿراد اخلقؾ ـػوـؿ صخٌ

 خؾقهو دامقي دم افشؿس بال ؿوبؾي

 شتشد وػوئرهو وتؼلء احلؿؾ ظؾقؽؿ

 شتؼلء احلؿؾ ظؾقؽؿ

 شتؼلء احلؿؾ ظذ ظزتؽؿ

 ذاظتؽؿإصقات أشتؼلء احلؿؾ ظذ 

 شتؼلء احلؿؾ ظؾقؽؿ ؾردا ؾردا

 وشتغرس اصٌعفو دم اظقـؽؿ

 أكتؿ مغتصٌل.......

 افشٌوب يرتٌؽقن، وٓ )أصقات أؿدام مفروفي تؼسب.

  يعرؾقن موذا يػعؾقن(.

ـّ افؼضي  هقو بنظي .صٌوب اهربقا يو : 1شبة )هيؿقن بوهلرب فؽ

 وهتؿ، وبـودؿفؿ وهؿتقؿػفؿ صوهرة بقجقهفؿ مًدش

 كػس ادػرزة افًوبؼي.. تطػل إوقاء(.

كًؿع أصقات آٓت وتريي تـطؾؼ مـ خالل افظالم. تػتح إوقاء 

تدرجيقًو وتظّؾ خوؾتي بعض افقء. كرى ظددًا مـ أٓت ادقشقؼقي افقتريي 

وهل تشّؽؾ ؿطع افديؽقر إشوشقي، وثالثي أصخوص جيؾس أحدمهو ظذ 

، وأخر ظذ يؿقـفو، بقـام يظؾ افثوفٌ واؿػًو ظذ مـتصػفو. يًور اخلشٌي

يغطل افدخون آصطـوظل أروقي ادؽون حتك رـى اجلوفًغ ؾتٌدو 

افصقرة وـلهنو مـ اخلقول أو احلؾؿ. يعزف آثـون ظذ آفتقفام افقتريتغ 
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ؾقتؾق افثوفٌ مؼطعًو مـ وتريوت افـقاب افتل تتغر ظذ وقئفو أو ظذ وؾؼ 

 فؾعزف ظذ افًويؽقرامو. رهو افشعريي افّؾقحوت ادراؾؼيصق

 دم افعوذ مـ كقًون  : انضبنش

 كًقً ظذ أبقاب إهقاز ظققين

 وجتؿع ـؾ ذبوب افطرؿوت ظذ ؾؿل افطػؾ

 ورأيً صٌويو ؾورس يغًؾـ افـفد بامء افصٌح

 ؾقـتػض افـفد ـرأس افؼط مـ افغًؾ

 افؾقؾ أمقت بـفد امرأة، حيؽؿ أـثر مـ ـنى دم

 أمقت هبـ

 تطؾعـ بخقف افطر أمـ دم ادوء

 اػ ؿًقة طع

 مـ هذا ادتنبؾ دم افؾقؾ بؽؾ زهقر افـخؾ؟؟

 تتلجٍ ؾقف افشفقة مـ رؤيو افـخؾ احلومؾ دم افؾقؾ

 صٌؼو دم حلؿ ادرأة

 افعذب افػحؾ ـوفًقػ

 مـ هذا ادوشؽ ـؾ زموم إهنور

 يًقؾ ظذ افغربون ـعري افصٌح

 فطرؿوت ادلفقؾي دم جـوت ادؾحيراوغ ـؾ ا

 يقاجف ذئٌقي هذا افعومل

 ٓ حيؿؾ شؽقـو.

* 
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 بًوتغ إهقاز أبقابيو   

 أمقت حـقـو

 ؽودرت افػردوس ادحتؾ

 ــفر هيرب مـ وشخ افٌوفقظوت حزيـو

 امحؾ مـ وشخ افدكقو

 ان افـفر يظؾ دجراه أمقـو

 يظؾ.. يظؾ أمقـو ان افـفر يظؾ..

 ان افـفر يظؾ.

مهفؿ بٌطء زمرة مـ رجول افؼضي اإليراكقغ. وبٌطء يؾتػقن حقل تدا

ؿػص  افثوفٌ ويسـقن آثـغ حلوهلام ـام فق أهنام ؽر مقجقديـ أصال. هيٌط

مـ أظذ ادنح. يًتؼر ؾقق افرجؾ متومو ؾال يًتطقع احلراك. إول وافثوين 

افؼضي يًتؿران دم افعزف افقتري. تعزهلام اإلووءة ـام تعزل زمرة 

اإليراكقغ. تسـز حزمي وقء دائريي ظذ افؼػص. صقت ؿرار تًؾقؿ 

افـقاب إػ رجول إمـ افعراؿل كًؿعف حول بدء ادقشقؼك بوخلػقت. 

افرجؾ افثوفٌ يتحرك حرـوت صومتي داخؾ افؼػص. واإلووءة تتحرك 

 اكًجومو مع ادقؿػ ادتلّزم فف.

قي أو تـطؼ بوفعربقي وفؽـ صقت ؾورد )تسجؿ هذه اجلؿؾي إػ افػورش

بؾؽـي ؾورشقي( ؿررت مـظؿي افًوؾوك تًؾقؿ ادتفؿ مظػر ظٌد ادجقد افـقاب 

فؼقات إمـ افًقود افعراؿقي.. )ختػً اإلووءة ظذ افؼػص ثؿ تتقهٍ 

 ثوكقي مع صدور افؼرار افعراؿل(.
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صقت ظراؿل: ؿررت ادحؽؿي حضقريو احلؽؿ ظذ ادتفؿ مظػر ظٌد 

قاب بوإلظدام صـؼو حتك ادقت. )يتصوظد صقت أٓت افقتريي ادجقد افـ

 حزيـو. يـزل مـ افًؼػ حٌؾ مشـؼي ترؾع افثوفٌ وؿػصف إػ إظذ..

 ؿدمل دم افًجـ، وؿؾٌل بغ ظذوق افـخؾ : انضبنش

 وؿؾً بؼؾٌل: إيوك  

 ؾؾؾشوظر أفػ جقاز دم افشعر

 أفػ جقاز أن يتًؾؾ فألهقاز

 ازيو ؿؾٌل! ظشؼ إرض جق

 وأبق ذر وحًغ إهقازي وأمل وافشقى مـ افدوران ورائل

 شجـ افصحراء. إػمـ شجـ افشوه 

 افصقر تتحرك. ادنح ؾضوء دم متدفقو افصعقد ظـ افؼػص يتقؿػ

 افثوفٌ. افػضوء دم يني افؼػص أن فق ـام ؾقٌدو افًويؽؾقرامو ظذ افػؾؿقي

 دم يغتًؾـ بـوت) دنحا خشٌي ظذ حتتف تظفر خمتؾػي تشؽقالت إػ يرى

 ادوء يطؾٌقن أضػول. متّيظوت كًوء. يؼطع كخقؾ. يعّذبقن رجول. افـفر

 ذضي رجول. وهـوك هـو تتـوثر صحػ. واجلقع افعطش مـ ويكخقن

 فؾؿخرج ويؿؽـ. ادتظوهر افشٌوب بعض ظذ ويـؼضقن اهلراوات حيؿؾقن

 تتقؿػ( ٕخرىا افـقاب مشوهدات مـ فؾؿشفد مالئام يراه مو يضقػ أن

. ادنحقي أحداث بدأت حقٌ إػ افؽوطؿقي، إػ اخلؾػقي تصؾ حودو احلرـي

 ختػً وتدرجيقوً  تدرجيقًو، ادقشقؼك صقت خيػً.. ؾقف بؿـ افؼػص هيٌط

 .ادنح ويظؾؿ اخلشٌي ظذ إوقاء

* 
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 واجفي امتداد وظذ افظالم، خالل مـ كشوهد. توم صٌف طالم ادنح يعؿّ 

 ٓ ادشٌؽ يؿًؽقن رجول وبضعي افػًػقري، احلديد مـ ؽوً مشٌ ادنح

. بعضوً  بعضفو مـ أيدهيؿ تؼسب. افػًػقريي أجزاءهؿ شقى مـفؿ كرى

 خط هبقئي تـتظؿ. خمتؾػي بوجتوهوت تتػرق ثؿ بعضوً  بعضفو ظذ تشدُّ . تتعوكؼ

 يغرف. احلػر بعؿؾقي يؼقم ادجؿقظي يتصدر افذي إول افًجغ. مًتؼقؿ

 إػ يًؾؿف وبدوره افثوين، افًجغ يتًؾؿف. افثوين فؾًجغ ويًؾؿف ترابوً 

 يضعف افذي إخر إػ افساب يـتفل وهؽذا افرابع، إػ افثوفٌ ومـ افثوفٌ،

 ظؿؾقي تراؾؼ. فؾًجـوء ادخصصي ادموكي أـقوس مـ( ُگقكِقَّف)ـٌر ـقس دم

 ظؿؾقي تزداد. وترؿى خقف مقشقؼك فؾغويي هي بشؽؾ جتري افتل احلػر

 يًتؿر. ومرهؼي هيعي حرـي إػ ؾشقئوً  صقئوً  احلرـي تتحقل. كشوضوً  احلػر

 ومع اتًوظوً  افػًحي تزداد. صغرة كقر ؾًحي تـٌثؼ حتك احلػر بعؿؾقي افؽؾ

 يٌدأون ثؿ افًجـوء مالمح تظفر. ادؽون إػ افداخؾ افـقر يـدفؼ اتًوظفو

 طالم ادؽون ؾقعؿّ  افـقر حيؾت تغؾؼ. أخر تؾق افقاحد افػتحي مـ بوخلروج

 يٌدو افذي ادؽون أرجوء ظذ مؼؿي افشؿس وتًطع إوقاء، تػتح. توم

 مـتصػ دم يؼػ إول افًجغ. حد حيدهو ٓ ـصحراء متومو خوفقو

 يتؾق. يتقؿػ. يريد افتل افقجفي حيدد. خمتؾػي جفوت إػ يـظر. افصحراء

 .(فقؾقي وتريوت) افـقاب ؿصقدة مـ أبقوت بضعي

 اشتؼٌؾ روح افصحراء  : األول

 يو هذا افٌدوي افضوفع بوهلجرات

 تزود ؿٌؾ افربع اخلويل

 بؼطرة موء
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يسدد افصدى.. ؿطر موء موء موء موء موء.. يتالصك 

 افصدى، وختػً

 اإلووءة، ويعؿ افظالم دم آن واحد.

* 

يتـوؿؾ افـوس خز هروب مظػر افـقاب مـ افًجـ. يشؽؾ افـوس 

ي جمومقع تتقزع ظذ خشٌي ادنح. تتـوؿؾ اخلز مهًًو أو صؿتوً ثالثي أو أربع

بغ ـؾ جمؿقظي وأخرى. يدخؾ رجؾ بؼـوع أشقد، ومعطػ رمودي. 

 تتقؿػ حرـي ادجومقع ويـتٌف افؽّؾ إػ افرجؾ ادؼـّع.

 هؾ شؿعتؿ اخلز؟  : املمنع

 مل كًؿع صقئًو. مل كر صقئًو. : اجملًىعخ

 بؾ شؿعتؿ. : املمنع

 مل كًؿع. مل كر... : ًىعخاجمل

 )يؼوضعفؿ( بامذا ــتؿ تتفومًقن إذن؟ : املمنع

 ٓ رء. : اجملًىعخ

 حًـو. مـ مـؽؿ مل يًؿع هبروب افـّقاب؟ : املمنع

)ادجؿقظي مل ترد( هذا يعـل أكؽؿ مجقعو ؿد شؿعتؿ اخلز.   

ٓ ختوؾقا هذا فقس بوخلز ادخػّل. وفؽـ إيوـؿ أن 

 هورب ـوؾر مثؾ افـّقاب.تتًسوا ظذ 

 كحـ ٓ كتًّس ظذ أحد ٓ ظذ افـّقاب وٓ ظذ ؽره. : اجملًىعخ
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بؿراوؽي( أكتؿ ؽر مضطريـ إػ افؽذب ؾؾامذا ) : املمنع

تؽذبقن؟! هو! )ادجؿقظي يـظر أحدهؿ دم وجف أخر 

بوكدهوش. ادؼـع بقء مـ اخلٌٌ( ساحي احلؼ معؽؿ 

 يؽره افـّقاب. أفقس ـذفؽ؟  إذ ٓ يؿؽـ ٕحد مـؽؿ أن

 ٓ. : اجملًىعخ

كحـ كعرف  )بتلـقد وتشديد( كعؿ )ثؿ بدهوء وخٌٌ( : املمنع

ـقػ تػؽرون، وتتكؾقن، وتضؿرون، وتظفرون. ٓ 

ختوؾقا ـثرًا ؾؾؿ يعد افـّقاب خطرًا. كحـ كحٌف مثؾؽؿ 

متومًو وبًٌى حٌـو افشديد ظػقكو ظـف بنرادتـو واظدكوه 

عؾقؿ ـؿؼف تربقي. ؾون مل تصدؿقا ؾوذهٌقا فقطقػي افت

فسوا بلظقـؽؿ ذفؽ )تتٌودل ادجؿقظي افـظرات دم حرة 

وارتقوب ثؿ تـطؾؼ مفروفي بوجتوه افؽقافقس. تطػل 

 آوقاء(.

* 

ؽرؾي مديرة مدرشي ممثثي بلثوث تؼؾقدي. ظذ اجلدار  تػتح إوقاء.

افؽريؿ ؿوشؿ، وإػ ادقاجف جلؿفقر افـظورة ظؾؼً صقرة افزظقؿ ظٌد 

جوكٌفو صقرة صعور اجلؿفقريي افعراؿقي.. ـرد ادديرة ؾورغ.. تدخؾ 

 ادجؿقظي بصحٌي دفقؾ أو معؾؿ مـ اددرشي كػًفو(.

)إػ ادجؿقظي وـلكف يؽؿؾ حديثو شوبؼو فدخقهلؿ   : املعهى

.. كحـ كؼّدر اهتاممؽؿ بوفتلـقد. هذه افغرؾي ـام .افغرؾي(

رة، وهل ادعؾؿي افتل ظؾؿً افـقاب ترون هل ؽرؾي اددي
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دم مرحؾي افدراشي آبتدائقي )ادعؾؿ يؾػً اكتٌوهف رء مو 

إػ هـوك )يشر بوجتوه افـوؾذة  اوراء افـوؾذة( اكظرو

 ؾقذهٌقن إفقفو(.

 إػ موذا كـظر؟  : 1سجم

 أٓ تعرؾقن مـ يًر هـوك؟ : املعهى

ـ، ورجؾ أصغر  : 2سجم ًّ مـفو بؽثر مل يًٌؼ امرأة متؼدمي دم اف

 أن رأيـومهو مـ ؿٌؾ.

 أٓ تعرؾقن افـّقاب ظذ إؿؾ؟ : املعهى

 هؾ تعـل أن ذفؽ افرجؾ هق افـّقاب؟ : 3سجم

 كعؿ بوفضٌط. : املعهى

 ومـ تؽقن تؾؽ ادرأة افعجقز؟ : 4سجم

اهنو مديرة هذه اددرشي ومعؾؿي افـقاب دم اددرشي  : املعهى

 آبتدائقي.

 موذا يػعالن هـوك؟ : 3سجم

 اهنام يـوؿشون مشؽؾي افطوفٌي افتل مّزؿً صقرة افزظقؿ. : املعهى

 مل أؾفؿ مو ظالؿي افـّقاب بصقرة افزظقؿ؟ : 1سجم

افـقاب أظقد فقطقػتف بعد افرابع ظؼة مـ متقز ـؿؼف  : املعهى

 تربقي وهق مؽؾػ أن بوفتحؼقؼ دم هذه ادشؽؾي.

 دؼف ـون تؾؿقذهو؟وهؾ هل تعرف أن ا : 2سجم

ؿد يؽقن هذا صعٌو ظذ ذاـرهتو فؽـ افـّقاب ؿطعو يعرف  :  املعهى
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 مـ هل.. هؾ تعرؾقن أكف ـون معجًٌو هبو بشؽؾ ؽريى؟

 موذا تعـل بشؽؾ ؽريى. هؾ تعـل أكف جتووز...؟ : 4سجم

)مؼوضعو( كعؿ. جتووز حوفي اإلظجوب ادجرد إػ حوفي  : املعهى

 أخرى.

 ؟ـقػ : 3سجم

)متذـرا( مـذ تؾؽ إيوم افتل رأيتف ؾقفو ـــ وهق جيؾس  : املعهى

إػ جوكٌل ظذ مؼعد افدراشي ـــ فػً اكتٌوهل إفقف.. مل 

يؽـ ـٌؼقتـو أبدًا.. دم افثوفٌ آبتدائل ـون يؽتى صعرا 

شؾقؿ افؼقادم وافٌحقر ؾتلججً حمٌتف دم كػس هذه 

مو ـزكو ؿؾقال وظـد ادعؾؿي افؼديرة )يشر إػ ادديرة(

ست أصعر بؼربف مـل. وصعرت ـام فق أن ادعؾؿي 

تـوؾًـل دم صداؿتف. إكف واحلؼ أؿقل ـون يؿقؾ إفقفو أـثر 

مـ مقؾف إيّل. ــً أؾفؿ كظراتف إفقفو حغ يـػردان داخؾ 

افصػ. افـقاب أظجى هبو ـثرًا، وجتووز حدود 

اإلظجوب إػ مو مل كًتطع شز ؽقره وؿتذاك. هؾ 

دون أكف معجى هبو )يشر إػ افـوؾذة( ـلي ضوفى تعتؼ

 كٌقف يعجى بؿعؾؿتف؟

 كعؿ. : اجلًٍع

ـال )تعؼد افًـتفؿ افدهشي( أظـل أكؽؿ ظذ حؼ. ـون  :  املعهى

اجلؿقع يعتؼد هذا إٓي. فؼد جتووز افـّقاب حدود 

اإلظجوب إػ... إػ )يتقؿػ ثؿ يًتدرك( دظقين أؿقل 
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ٌف خمقؾي افشعراء افؽٌور. وإكـل فؽؿ أن فف خمقؾي ظجقٌي تش

أَر دم  اشتطعً افـػوذ إػ خمقوفف افػتّل ورأيً ؾقف مو مل

ؽره )ختػً إوقاء ظذ ادجؿقظي وتتقهٍ بحزمي 

 دائريي ظذ جفي مـ ادنح حقٌ يؼػ افشوب هـوك(.

أو  انشبة
صىد 
 اننىاة

: 

 

 يو صوحى هذا افَػؾؽ ادتعى

 ــً تًؿقف شػقـي ظشؼ

 ً شقػؼس هذا افٌقض افػوشدـؼيأّكك أ

 أوشوخوً 

 أفديؽ ؾقاكقس؟

 زيً مو دًتف يدان؟

 روح تٌك دم افزمـ افػوشد؟

 أوؿَد َبّحوُر افٌَّحوريـ ؿـوديؾ شػقـتف

 أبؼوهو خوؾتي

 أبؼوهو خوؾتي

 بخقٍط حلٌقٌتف

 أبؼوهو خوؾتي

 متؾؽ أحذ مقؿ أظرؾفو

 وهلو جًد مزجتف أهلي ادقـقفي بودزج

 وأربك بوحلًـ ظؾقفو...ؾٌوفغ بوفطقى 



 79 

خالل أداء افؼصقدة يظفر ظذ اخلؾػقي )خقول افظؾ( افشوب وهق ـثر 

افشٌف بوفـّقاب. يتحرك كحق افقًور. تتحرك امرأة مـ اجلفي ادؼوبؾي كحقه. 

يؾتؼقون دم مـتصػ صوصي خقول افظؾ. يؿد يديف إفقفو. متّد يدهيو إفقف بسدد ثؿ 

ظذ تضوريًف ادثرة. تضوء افػقاكقس تًحٌفام. يؾؿس وجففو. يتعرف 

ؿؾقال ؾال كرى إٓ وقءهو اخلوؾً افذي يضػل ظذ ادؽون روموكًقي 

شوحرة. يضّؿفو افشوب إفقف. حيتضـون بعضفام بعضو. يؽتشػ شحر 

مػوتـفو. تـًحى مـ بغ يديف كودمي. تًتدير فتخرج. يرـع افشوب ظذ 

ـًحى إػ مو وراء افؽقافقس. رـٌتقف ؾتتقؿػ ؿؾقال. تـظر إفقف بعؿؼ ثؿ ت

يظّؾ افشوب دم حمؾف مودًا يده بوجتوهفو. يغطل وجفف بؽؾتو يديف، ويظّؾ هؽذا 

 حتك تظؾؿ صوصي خقول افظؾ.

مالحظي: يؿؽـ أن يشتغؾ ادخرج دم هذا ادشفد ظذ ؾـ افٌوفقف ادراؾؼ 

 فعزف آفي افؽامن وتالوة افشعر.

م افـقاب وهق يؾؼل ؿصوئده ظذ افشوصي كػًفو تعرض جمؿقظي مـ أؾال

ظذ مجفقر ؽػر. مؼطع مـ هذه افؼصقدة، ومؼطع مـ تؾؽ دم حرـي 

بوكقرامقي تزداد هظي حتك تتداخؾ ادؼوضع مع بعضفو بعضًو مثرة تشقيشوً 

مؼصقدًا. يتقؿػ افعرض ظـد صقرة افـقاب بوٕبقض وإشقد )افصقرة 

ف دم افًقيد( تظؾ افتل افتؼطفو ادصقر شػقون اخلزرجل داخؾ مشغؾ

 افصقرة ثوبتي وؿتًو مـوشًٌو ثؿ تطػل إوقاء.

* 

حزمي وقء دائريي تتقهٍ تدرجيقًو مع ادقشقؼك ظذ ممثؾ بؿالبس 

ادنح. ظًؽريي وهق ؿريى افشٌف بجقػورا. جيؾس أو يؼػ دم مـتصػ 



 81 

يتقؿػ ظـد حوؾي اخلشٌي  ختػً ادقشقؼك. يتؼدم صقب مجفقر افـظورة.

 ؾؿشوهديـ:مؼدمو كػًف ف

أكو مـ أضؾؼ ظؾقف افـقاُب فؼى افشؿقس. أكو حًـ. بطؾ افؼصقدة افتل 

ضودو أظجٌتؿ هبو ورددمتقهو دم جموفًؽؿ مهًًو حتك متؾؽتـل احلرة مـؽؿ، 

وست أشلل كػز دوذا يؼرأهو مـ يؼػ بصػ افـقاب، ومـ يؼػ ظذ 

قاجع، وفقويل افصػ أخر؟ هؾ ٓشتٌطوكف أوجوع أّم ثؽؾتفو افػقاجع، واد

افذبح وافـطح، وراحً تكخ مؾء ؾقفو بعذابوت افٌالد وافعٌود؟ أم ٕكـل 

شؼطً ؾقفو ظذ مذبح احلريي احلؿراء؟ أم ٕكـل مل أبوِل بودقت وأكو أهوجؿ 

افطغوة، وافٌغوة، وهاق افثروات. آآآآآه... ـؿ متـقً أن افتؼل افـقاب 

ظذ صدري بعد شوظي  وجفو فقجف فقخػػ ظـل ثؼؾ احلزن افذي جثؿ

افصػر بٌضع فقول حًى. أـود أشؿع مهًف دم أذن أمل وسخي ؾرحتفو 

وفعؾَع  "وهو ضرت افػجر.. فـفو بقون اول ومطر افّؾقز.. وصقحً حؽ"

صقُت افرصوص خمسؿًو احلؼ ادؼّقد إػ ظؿقد اإلظدام رمقًو بوفرصوص. موت 

ء ادنح. تـودي حًـ افشؿقس. )تـطؾؼ سخي إم ؿقيي مدويي دم ؾضو

 ظذ وفدهو مؽؾقمي(

 . حًـ.حًـ يٌـل

 جٌـف ظروشؽ يو حًـ

 خٌزة دهـ حؾقه

 حًـ يٌـل. افشؿس صوؽً خشؾفو

 ودگً افـجؿف كػًفو ابطورف افغطقه

 حًـ شـ شـ شـ شـ شـ شـ
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)يكخ متلدًو( آآآآآآآآآآآآآآآآٍه أهيو افـقاب )يتقؿػ ؾجلة إذ يًؿع صقتوً 

س( مـ هـوك؟ مـ أؿؾؼـل دم هذي افًوظي مـ ؿودمًو مـ وراء افؽقافق

 شوظوت افؾقؾ إوػ؟ )يدخؾ رجؾ ـٌر افًـ(.

 أكو يو حًـ. : انشجم

 أكً مـ؟ : دغٍ

 أكو افـقاب. : انشجم

 أو متزح مع ادقتك هؽذا أهيو افرجؾ؟ : دغٍ

 مـ هق ادقً يو وفدي؟ : انشجم

 أكو. :  دغٍ

 افقؽ.أكً؟ مل يعرف ادقت ضريؼف  : انشجم

 فؽـل ظرؾً ضريؼل إفقف. :  دغٍ

 وأكو ؿوب ؿقشغ أو... : انشجم

 )مؼوضعًو( أصدؿـل افؼقل رجوًء. هؾ أكً افـقاب؟ :  دغٍ

 أكو هق. : انشجم

 ؾؾامذا مل أظرؾؽ إذن؟ :  دغٍ

 ٕن افزمـ يػعؾ بوٕحقوء مو ٓ يػعؾف بوٕمقات.. أكً : انشجم

 ل يل موذا تريد.ضؾٌتـل ؾلتقً إفقؽ ؾفؾ فؽ أن تؼق

أريدك أن تؾغل صخصقتل مـ افؼصقدة ؾؾؼد أتعٌـل  : دغٍ

 وجعفو ادر، وآدـل مو أملَّ بلّمل.
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 هذا رضب مـ ادًتحقؾ. : انشجم

 بؾ هق رضب مـ ادؿؽـ. :  دغٍ

 ـقػ؟ : انشجم

أن تعقد ـتوبتفو، وأن جتعؾفو ظذ فًوكؽ أكً فتخؾص  : دغٍ

 أمل ممو شٌٌتف هلو.

 أمؽ مل تتعذب بًٌٌؽ يو حًـ. : انشجم

 بًٌى مـ إذن؟ : دغٍ

افذيـ ختؾقا ظـؽ دم شوظي افصػر. ــً أمؾـو  أوفئؽ : انشجم

ادرتؼى اجلؿقؾ. إمؾ افذي بددوه ؾلشدل افًتور ظذ 

  ؿضقتـو.

 فؽـ أّمل... : دغٍ

 أّمؽ ُجِرَحً روُحفو بًٌٌفؿ يو حًـ. : انشجم

 وفؽـ... : دغٍ

 مو تريد ؿقفف يو حًـ. وهلذا تٌعً خطوكأظرف  : انشجم

 افـقاب بعظؿتف يتٌع خطقي؟ :  دغٍ

 كعؿ. :  انشجم

 ٓ أصدق. :  دغٍ

تؾؽ هل احلؼقؼي يو وفدي. افتحؼً بلهؾؽ وكوشؽ دم  : انشجم

 طّؾ ظذ ؿقد احلقوة.أإهقار. ؿوتؾـو معًو. وـون ؿدري أن 

 أهلذا اظتزوك مـشؼًو؟ : دغٍ
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ؿـل آظتٌورات. مو هيؿـل هق افقضـ. افقضـ يو ٓ هت : انشجم

حًـ. إكف أن ظذ مػسق افطرؿوت. افقضـ أن ظذ 

مػسق افطرؿوت. ظذ مػسق افطرؿوت يو حًـ. ظذ 

تتؽرر هذه }مػسق افطرؿوت. ظذ مػسق افطرؿوت 

افعٌورة مـ ؿصقدة افـقاب )بقون شقود( بصقت مـغؿ 

ك وإوقاء صقئًو ؾشقئًو، يًتؿر دم آكخػوض مع ادقشقؼ

واكًحوب افرجؾ إػ ادؽون افذي ؿدم مـف وظقدة حًـ 

إػ وؿػتف، دم بدايي ادشفد، إػ حزمي افضقء افدائريي افتل 

 .{تٌدأ بوخلػقت تدرجيقو.

* 

 ادقبويؾ بقشوضي بعض مع يتصالن ادنح جوكٌل ظذ يؼػون ممثالن)

 رؤيي وؾؼ ظذ ادنح خشٌي ظذ تتقزع بتشؽقالت افـوس مـ ظدد بقـفام

 ـؾ خؾػ.. 2ورجؾ 1رجؾ ظذ تسـزان وقء حزمتو. اجلامفقي ادخرج

 صقت.. ادفوتػي مؽون إػ ترمز ديؽقر ؿطعي أو صقرة أو جداريي مـفام

 (.فؾؿشفد افغـوئقي اخلؾػقي يشؽؾ( ومحد فؾريؾ) أؽـقي دم خي أفقوس

 فًعديي؟آفق... موذا! أؿؾً إن افـقاب ـون دم ا : 1 سجم

 كعؿ. : 2 سجم

 وموذا يػعؾ ؾقفو؟ : 1 سجم

أٓ تعرف أكف واحد مـ افضٌوط آحتقوط دم معًؽرهو  : 2 سجم

 أرشؾ افقفو ـل يٌعد ظـ بغداد؟ 
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ٓ.. فقس هذا هق مـ ؿصدت. أكو ؿصدت صوحى افريؾ  : 1 سجم

 ومحد.

 {اكتؼول هيع إػ ادجؿقظي}

ظي يقجف ـالمف إفقفو )وهق واحد مـ أؾراد ادجؿق : 4 سجم

مصححًو( فؾريؾ ومحد ؿصقدة أثرت حقهلو وجي ـٌرة. 

 أترون أهنو اشتحؼً تؾؽ افضجي؟

 كعؿ. : 5 سجم

 دوذا؟ : 4 سجم

)صخص مـ ادجؿقظي( ٕهنو جتووزت مو شٌؼفو مـ  : 6 سجم

افشعر افشعٌل، أو ٕؿؾ جربً صقئًو جديدًا مل يعرف مـ 

 ؿٌؾ.

ذا هراء... أيـ ذهًٌ مقاويؾ احلوج زاير هراء... ـؾ ه : 4 سجم

 إذن؟

ادقاويؾ ٓ يزال هلو شحرهو، وتلثرهو فؽـ افـقاب أدخؾ  : 6 سجم

افصقر افشعريي ادٌفرة ظؾقفو ؾصور هلو حضقر أؿقى 

 حتك مـ ؿصقدة افعؿقد.

 {اكتؼول هيع إػ ادتفوتػغ}  

وذا تـقي )يقاصؾ حديثف ظز ادقبويؾ( أن وؿد ظرؾً م : 2 سجم

  أن تػعؾ؟

 شلوجف فف دظقة حلضقر جمؾًـو دم ديوػ.  : 1 سجم
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 ٓ أطـ أهنو ؾؽرة ؿوبؾي فؾتـػقذ. : 2 سجم

 أتشؽ بؽرمـو؟ : 1 سجم

 {اكتؼول هيع إػ ادجؿقظي}  

 ٓ أصؽ دم أهنو اصتفرت ـقهنو ؿصقدة شقوشقي. : 5 سجم

 ـجوح افؽٌر.فق ـوكً شقوشقي ؾؼط دو حؼؼً ـؾ هذا اف : 6 سجم

 {اكتؼول هيع إػ ادتفوتػغ}  

 يو صديؼل.. هؾ تعرف يقشػ افعوين، وصٌوح افدرة  : 2 سجم

 وابراهقؿ ـٌف.

 أظرؾفؿ. : 1 سجم

هؿ مدظقون معف إػ جمؾس ظذ هنر افؽحالء دم مديـي  : 2 سجم

 افعامرة. شقًتؿع هـوك إػ أضقار ؽـوئقي تًتفقيف ـثرًا.

 ــً أريد أن ادظقه إفقف دم ديوػ. هذا مو : 1 سجم

 {اكتؼول هيع إػ ادجؿقظي}  

صوظر مثؾف يًتحؼ أن كدظقه مرارًا وتؽرارًا حتك يؼٌؾ  : 7 سجم

 افدظقة.

 شقؼٌؾفو حتاًم. : 3 سجم

 ومو أدراك أكف شقؼٌؾفو؟ : 7 سجم

 افؼديؿ.افريػل ٕكف يعشؼ ادقشقؼك، وافطرب، وافغـوء  : 3 سجم

 {ل هيع إػ ادتفوتػغ وادجؿقظياكتؼو}  
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 آفق... هؾ تًؿعـل؟ : 2 سجم

 كعؿ أشؿعؽ. : 1 سجم

 فؾريؾ ومحد ؿصقدة مل يؽتٌفو افـقاب. : 2 سجم

)بتعجى واشتـؽور( موذا! مل يؽتٌفو افـقاب! مـ ـتٌفو  : اجلًٍع

 إذن؟

 صوظر ظراؿل جمفقل. : 2 سجم

 هؾ متؾؽ دفقالً. : اجلًٍع

 قؾ ظـدي وفؽـ يؿؽـؽؿ أن تًلفقا افـقاب.ٓ دف : 2 سجم

هذا حمول )يًؿعقن صقتوً ؿودمًو مـ وراء افؽقافقس.  : اجلًٍع

 يدخؾ رجؾ يشٌف افـقاب ـثرا(.

 ودوذا حمول. هو أكو ذا أن بقـؽؿ ـام ترون. : انشجم

 )ؽر مصدؿغ( مـ أكً؟ : اجلًٍع

 أكو افـقاب. : انشجم

ًو أصدؿـو افؼقل. هؾ أكً مـ ـتى إن ــً افـقاب حؼ : اجلًٍع

 فؾريؾ ومحد؟

 وهؾ يـٌغل ظع أن أجقى ظذ مثؾ هذا افًمال؟ : انشجم

كعؿ )يتحرك افؽّؾ مشّؽؾغ مو يشٌف ادحؽؿي. يضعقن  : اجلًٍع

 افرجؾ دم ؿػص آهتوم(.

)جيؾس دم مـتصػفؿ ؾقٌدو ـام فق ـون ؿووقو. ادـودي  : 2 سجم
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ؾقثور فغط دم افؼوظي.  .."حمؽؿي"يكخ بوجلؿقع. 

ييب افؼويض ادـضدة بودطرؿي ؾقًقد افصؿً( هؾ 

 أكً مـ ـتى فؾريؾ ومحد؟

 اشلفقا محد ؾعـد محد اخلز افقؼغ. : انشجم

 بؾ كًلفؽ أكً؟ : 2 سجم

إذن.. هق احلؽؿ بوإلظدام ثوكقي ـل تطػل إوقاء،  : انشجم

قٌؽؿ افًتور ظذ محد. فـ أجقٌؽؿ أبدًا. وفـ جي ويًدل

 محد. وشلؿقل وإيوه ـؾؿتـو يقمو مو دم شوحي افتحرير.

)مع ادقشقؼك يًدل افًتور ظذ خشٌي ادنح أو تطػل 

 (.fade outإوقاء تدرجيقو 

 2112أدٌالٌذ 
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 يغشدٍخ
 دذس راد دت
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 شخىص املغشدٍخ
 افرجؾ إول

 افرجؾ افثوين

 افدمقي

 ظدد مـ ادؿثؾغ
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 :اإلهذاء
 غجري اهلبئًخإىل سوح شك

 يف ثشاسي األجغبد املعزثخ

ـّ ومع ادقشقؼك احلؾؿقي اهلودئي تتقهٍ اإل متوموً ادنح يظؾؿ  زة ظذ ووءة مر

يدور افنير ظذ حمقره مع افـغؿ اهلودئ بتقل زهري صػوف.  وطهير حم

ػ جوكٌفو رجؾ طفره مقاجف فظفرهو. إوهبقئي أكثك، دمقي  فؾؿقشقؼك ؾـرى

ػ حد مو تؾؽ افتل إوت ادنح رجؾ بؿالبس كقم تشٌف حدى جفإيدخؾ مـ 

كف يطر دم اهلقاء ؾال تؽود ؿدموه أيرتدهيو افـوئؿ ظذ افنير. يتحرك ـام فق 

 ًّ  تق بؼدرتف اجلوحمي يتؼدم صقب افرجؾ افـوئؿ بحرـوت ون إرض.مت

يؿّد يده فققؿظف ؾقجػؾ افرجؾ ومع  ظذ احلٌول. يؼػ ؿريًٌو مـف.ؾرؿص ف

. يؾؼل افرجؾ كظرة بوكقرامقي ظذ ف تتقؿػ ادقشقؼك بشؽؾ مػوجئجػؾت

كقي، وثوكقي يؿّد افرجؾ ادؽون ـّؾف وإذ يطؿئـ فعدم وجقد أحد مو يعقد فؾـقم ثو

. يسك هيّزه بؼقة ؾقـفض افـوئؿ خوئػًو. يتـّحك افرجؾ ظـ افـوئؿ ؿؾقالً . يده إفقف

ؾ إوػ. يدور حقل افنير. ـ أيؼظف دم شوظوت افؾقافـوئؿ هيره بوحثًو ظؿّ 

ػؾ افنير فقغطل بف كصػفو . يًحى ؽطوًء خػقػًو مـ أشيـظر إػ افدمقي

ف ٓمس جًاًم ؽريًٌو. يًتدير . يشعر أن جًؿافًػع. يساجع ظـ افنير ؿؾقالً 

إػ افقراء بنظي ؾقتعثر بوفنير. . يساجع ؾقػوجل بقجقد صخص يشٌفف

ف افتقؿػ . يطؾى مـؿ افرجؾ فف ثؿ يغودر مٌتعداً يٌتً. جيؾس ظذ حوؾتف مرتٌؽوً 

  . يؼسب مـف ؿؾقاًل.ؾقتقؿػ ظـد حوؾي ادنح
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 )بسدد( هؾ جئً مـ هـو )يشر بوجتوه مجفقر افـظورة( : انشجم األول

 )هيز رأشف كػقًو( : انشجم انضبًَ

 مـ أيـ جئً إذن؟ : انشجم األول

 ًومي حمّرة(افرجؾ افثوين يؽتػل بوبت) : انشجم انضبًَ

 أظـل ـقػ دخؾً إػ خمدظل وإبقاب ـّؾفو مؼػؾي؟ : انشجم األول

 )هيؿ بؿغودرة ادؽون( : انشجم انضبًَ

)يتقّؿػ افرجؾ دم حمّؾف ٓ يريؿ. يتؼدم  )بلمر( تقّؿػ : انشجم األول 

يقاجفف بنسار( مـ  مـف. يدور حقفف متػحصًو هقئتف.

 أكً؟

ول ؾقساجع إول بدهشي افرجؾ إ )يتؼدم مـ : انشجم انضبًَ

 . جيؾس ظذ حوؾي افنير(واشتغراب

ٓ ظالؿي هلو بلحد  )مرتٌؽًو( م م موذا تريد؟ إهنو يل، : انشجم األول

 ؽري.

 )يؽتػل بوبتًومي مشػؼي( : انشجم انضبًَ

رف صقئو )يـظر إفقفو ثؿ إػ افرجؾ( يٌدو يل أكؽ تع : انشجم األول

. أكو أظرف ـّؾ . حًـو..قح بقءظـفو أو تريد افٌ

 ؾفؾ دم هذا مو يغقظؽ؟ رء ظـفو، ـّؾ رء

 )ٓ حير جقابًو( : انشجم انضبًَ

كـل مل آخذ )يـظر إفقفو ثوكقي. خيتػل افرجؾ افثوين( يٌدو إ : انشجم األول

ـػويتل مـ افـقم )يضطجع ظذ افنير متـوشقًو أمر 
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. يؾؼل كظرة وئففذي اختػك دون أن يـتٌف ٓختػافثوين ا

بوكقرامقي ظذ ادؽون( مشؽؾتل أكـل أحؾؿ ـثرًا، وؽوفٌو 

ؽقن تراودين إحالم ؿٌؾ يؼظتل بؼؾقؾ، أو ظـدمو ت

. وٓ أظرف دوذا تتؽرر بعض مثوكتل ممتؾئي بوفققريو

)يشر ٕحالم وإن اختؾػً تػوصقؾفو حقل. حقل ا

افتل أظشؼفو ظشؼًو خوفصًو )يـوم. يظفر  إفقفو( هذه

يـفض بنظي  افثوين ثوكقي. يتؼدم مـ افنير. يقؿظف.

حمتّدًا( أكو مل أكؿ بعد حتك تليت فتقؿظـل دم هذه افًوظي 

آمر أكً تعؿؾ ـ ادزظجي، ثؿ مـ ضؾى مـؽ إيؼوطل؟

احلظرة يقؿظـو وؿً ٓ كريد، ويتحؽؿ بقؿتـو حقٌ 

 أٓ ؿؾ وبنظي مـ ضؾى مـؽ إيؼوطل؟ يريد.

 ظي كػًفو يشر إفقف()بوفن : انشجم انضبًَ

 )مًتغربًو( أكو! : انشجم األول

 )يٌتًؿ( : انشجم انضبًَ

 هؾ أكً َبؽِقؿ!؟ : انشجم األول

 )هيز رأشف كػقًو( : انشجم انضبًَ

 أأكً جزء مـ حؾؿ مل يـتف بعد؟ : انشجم األول

 )هيز رأشف كػقًو( : انشجم انضبًَ

 خدظل ثوكقي.إذن ؽودر حوًٓ وٓ تعد دِ  : انشجم األول

 )هيؿ بودغودرة فؽـف يتقؿػ دم مـتصػ افطريؼ( : انشجم انضبًَ
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 دوذا تقؿػً؟ أمل أؿؾ فؽ ؽودر؟ : انشجم األول

  . يؼػ ظذ مؼربي مـف()يتؼدم مـ إول : انشجم انضبًَ

)بحدة( هؾ شؿعً مو ؿؾً؟ ؿؾً فؽ ؽودر، ومل  : انشجم األول

 روج مـ ادؽون(أؿؾ فؽ ارجع )يشر بقده ظالمي اخل

 )يغودر ؽر مٌول بكاخ افرجؾ(  : انشجم انضبًَ

. ؿػ ظـدك وٓ تتحرك حتك آذن فؽ)يـودي ظؾقف(  : انشجم األول

 هؾ شؿعتـل؟

 )ٓ جقاب( : انشجم انضبًَ

دة أو افٌالدة )يـودي )فـػًف( يٌدو يل أكف أخرس بوفقٓ : انشجم األول

 أن آمرك بذفؽ. ٓ تزح ادؽون ؿٌؾ ظؾقف( هقف أكً

 )ٓ جقاب(  : انشجم انضبًَ

شلبّدل  افغومضي.هذه ؾرصتل فؾتعرف ظذ حؼقؼتف  : انشجم األول

مالبس افـقم أوًٓ بؿالبس ؽرهو )يرتدي ؿؿقصوً 

 ـؼ زرؿوء( وشلوع مـديال دم جقٌل،وبـطوًٓ وربطي ظ

ثؿ أكودي ظؾقف ٕحؼؼ معف هبدوء )يؽؿؾ ارتداء 

 افدخقل أن. ادالبس( حًـو يؿؽـؽ

 )كًؿع صقتف مـ وراء افؽقافقس( حًـ أكو ؿودم.  : انشجم انضبًَ

إوػ( يو إهلل إكف فقس )يػوجل بًامع صقتف فؾؿرة  : انشجم األول

عتف و.. و.. وـلكف فؼد كطؼ بـ بـ بصقت شؿ أخرشًو!

هؾ أـقن ؿد شؿعً  خرج مـ أظامؿل. ظجًٌو...
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أخرى( هقف كػز وهل جتقى كػًفو! )يـودي مرة 

  أكً أهّيو افغومض هؾ تًؿعـل؟

 أشؿعؽ. : انشجم انضبًَ

 )يػوجل أـثر( إكف يـطؼ ؾعالً! : انشجم األول

 )يدخؾ( هو أكو ذا. : انشجم انضبًَ

)يصعؼ افرجؾ هلقل ادػوجلة ظـدمو يراه مرتديوً  : انشجم األول

بس كػًفو افتل ارتداهو مـذ ؿؾقؾ. يتدارك إمر ادال

اكػراد( ظؾقؽ أن  يػؽر ؿؾقالً ثؿ فـػًف ظذ .بنظي

. إهنو ؾرصتؽ فإليؼوع بف )يقّجف تعرف ّهه أن

أكو أظوين مـ أمل دم ذراظل،  ظذراً  ـالمف فؾرجؾ افثوين(

 وأريد ربطفو فقخّػ إمل.

 فؽــل ٓ أصعر بوٕمل بتوتًو. : انشجم انضبًَ

 ى إمل حًى.ودوذا تشعر بوٕمل أكً؟ أكو صوح : انشجم األول

 . اظذرين يو شقدي فػضقيل.معؽ حؼ : انشجم انضبًَ

 ٓ ظؾقؽ ؾؼط اظطـل ادـديؾ. : انشجم األول

 شلظطقؽ إيوه. : انشجم انضبًَ

 )بنسار( أن. : انشجم األول

 يٌدو أن حوجتؽ إفقف موشي جدًا. : انشجم انضبًَ

 يؿؾؽ مـديالً . إكف ٓ)فـػًف( يو فؽ مـ مراوغ فعغ : انشجم األول

 ـوفذي دم جقٌل وهـو يؽؿـ افػرق افذي أبحٌ ظـف.
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 هؾ ؿؾً صقئو؟ : انشجم انضبًَ

 ٓ مل أؿؾ أي رء. : انشجم األول

يال . يؿد يده داخؾ جقٌف وخيرج مـد)يتؼدم مـ إول : انشجم انضبًَ

 . خذ.مشوهبو دـديؾ إول( إكف فؽ

فـػًف( إكف ادـديؾ كػًف  ثؿ )مصعقؿو يتـوول ادـديؾ : انشجم األول

. أيؽقن ؿد هؿف مـل دون أن اصعر بلصوبعف بوفضٌط

وهل تتقؽؾ دم جقٌل )يؿد يده دم جقٌف وخيرج ادـديؾ 

دون أن يؾػً اكتٌوه افثوين( يو إهلل ـلن هذا ادـديؾ 

 ؿطعي مـ هذا!

 )بخٌٌ( هؾ أشوظدك دم ربطفو؟ : انشجم انضبًَ

. يؿًؽ فثوين. هيجؿ ظؾقف. يطرحف أرووً )يؼسب مـ ا : انشجم األول

 بخـوؿف( إْن مل تؼْؾ يل مـ أكً ؾؾـ أـّػ ظـ خـوؿؽ.

اشتؿر بخـوؿل  )يتحدث بصعقبي( وموذا دم ذفؽ؟ : انشجم انضبًَ

 وشتجد كػًؽ مقتو معل بعد حلظوت ؿؾقؾي.

ظي وؿد أخذت افدهشي مـف ـؾ )يسـف ويساجع بن : انشجم األول

 وبتف( أكً )ؾسة صؿً( أأكً أكو!يشر فف بًٌ ملخذ.

 وهؾ تراين ـذفؽ؟ : انشجم انضبًَ

. ؿؾ يل ؾؼط: هؾ أكً أكو؟ )يـتظر رىٓ صلن فؽ بام أ : انشجم األول

 آجوبي بػورغ افصز(

 )هبدوء( ٓ أطـ. : انشجم انضبًَ
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ٓ "موذا تعـل )مؼؾدا صقتف بقء مـ افًخريي(  : انشجم األول

 "أطـ

 أظـل أكـو خمتؾػون. : انشجم انضبًَ

 ومو ذفؽ آختالف؟ : انشجم األول

 )يشر إػ افدمقي افـوئؿي( : انشجم انضبًَ

 أظرف أن فقس فؽ مثؾفو وهذا ٓ يعّد ؾرؿًو.  : انشجم األول

 إكف اختالف افثؼوؾوت. : انشجم انضبًَ

 ـقػ؟ : انشجم األول

 أٓ ترى معل أهنو ٓ تالئؿؽ ـثرًا؟ : انشجم انضبًَ

 ٓ تتدخؾ بخصقصقتل. أرجقك : انشجم األول

كؽؿ تتؿًؽقن وصي. إاحلديٌ ظـفو فقس بودًلفي اخل  : انشجم انضبًَ

 بوفدمك حتك بعد افضجر مـفو. 

. وثوكقوً مـ أكتؿ ومـ كحـ؟ إكؽ أوٓ إهنو فقًً دمقي : انشجم األول

  خمتؾػغ.تتحدث ـام فق أكـو مـ ؿقمغ

 أفًـو خمتؾػغ ؾعاًل؟ : انشجم انضبًَ

 بامذا كختؾػ؟ : انشجم األول

 بـظرتـو فؾدمقي ظذ شٌقؾ ادثول. : انشجم انضبًَ 

  ٓ تؼؾ أهنو دمقي أرجقك. : انشجم األول

اشتٌداهلو مع أكؽ تقد ذفؽ يٌدو يل أكؽ ٓ تريد  حًـو : انشجم انضبًَ
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( هـو يؿؽــو صـع دمقي )مقّوحًو بشؽؾ مٌوذ ؾعالً 

ظذ وؾؼ مو تػؽر بف أو مو تريده مـ مقاصػوت اإلثورة 

  واجلامل واحلرـي.. و.. و.. إفخ.. إهنو...

)يؼوضعف بحدة( ٓ تؽرر وصػفو بوفدمقي )افثوين ٓ  : انشجم األول

 يتؽّؾؿ( كحـ خمتؾػون إذن.

بقـام  جده هـوكقش هـو متـعام بام مل أ. أكو أظبؽؾ تلـقد : انشجم انضبًَ 

وهلذا  قــو وفؽـ ـام فق أكؽ تعقش هـوك،أكً تعقش ب

 شقف فـ تًتطقع افعقش ـام يـٌغل.

 أـؾ هذا ٕكـل متؿًؽ هبو؟ : انشجم األول

 وهل متؿًؽي بؽ أيضًو مع أهنو تتطؾع حلقوة أخرى. : انشجم انضبًَ

 ومو أدراك هبو وبام تتطؾع إفقف؟ : انشجم األول

ؿد ٓ تصدؿـل إْن بحً فؽ بام أظرؾف ظـفو )صؿً(  : انشجم انضبًَ 

 وظـؽ أيضًو.

 هذا يتقؿػ ظذ ضٌقعي مو تٌقح بف. : انشجم األول

 اصغ يل وٓ تؼوضعـل.  حًـو : انشجم انضبًَ

 شلؾعؾ. : انشجم األول

. )يؼػون ظذ جوكى مـ جقاكى ادنحتعول إػ هـو   : انشجم انضبًَ

وهق هيؿس ـؾامتف دم أذن افثوين يؼػ وراء إول 

. اكظر وٓ تؼؾ ل مٌوذة( اكظر إػ دمقتؽ ادصقنإو

ي رء )هيّز رأشف ظالمي ادقاؾؼي. يتصوظد صقت أ
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. تعدل ادقشقؼك. تـفض بؽومؾ حّؾتفو وزيـتفو

. تضع بعض ادًوحقؼ ظذ وجففو. صعرهو

تًتعرض هقلهتو بغـٍ. تًؿع ضرؿًو ظذ افٌوب. 

. تػتح افٌوب. تػوجل بقجقد تذهى فسى مـ افطورق

 . حتوول ؽؾؼ افٌوب بقجفف فؽـف يقؿػفو(رجؾ تعرؾف

ًِ  : انطبسق  هذا ظـد بوئع اخلضور. ظػقا شقديت فؼد كًق

 )تلخذ مـف ـقس اخلضور( صؽرًا فؽ. : انذيٍخ

 أٓ يؿؽــل افدخقل يو شقديت. : انطبسق 

 .. ٓ يؿؽـؽ افدخقلآشػي أكو وحدي مع إضػول : انذيٍخ

معؽ حؼ شقديت وفؽـ هؾ يؿؽـ ان تتصع يب دم  : انطبسق

ادرة افؼودمي ـل أؿّؾؽ بًقوريت إػ افًقق ثؿ أظقدك 

 ثوكقي إػ افٌقً؟

 صؽرًا. ـال : انذيٍخ

يو شقديت أظرف أكؽ وحقدة هـو، وأن زوجؽ ذهى  : انطبسق 

 إػ احلرب ؾفؾ تًؿحغ يل بتؼديؿ افعقن فؽ.

 ثؿ بصػي مـ تعرض ظّع ادًوظدة؟ ضالق،ـال ظذ اإل : انذيٍخ

 . بصػتل معجى وحًى.بصػتل. بصػتل : انطبسق

 . دظـل أؽؾؼ افٌوب ؾوٕضػول بوكتظوري.ٓ صؽرا فؽ : انذيٍخ 

افٌوب وفؽـ أرجقك ٓ  أؽؾؼل. شوئغ شقديتـام ت : انطبسق 

 تٌؼل افٌوب مغؾؼوً بقجفل ضقياًل.
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افٌوب. تعقد إػ افنير. تشعر حًـًو مع افًالمي )تغؾؼ  : انذيٍخ

ٌّؽ أصوبع يدهيو بـشقة ؽريٌي. تغؿض ظقـقفو برؾؼ . تش

. ترمل جًدهو ؾٌفو افذي بدأ خيػؼ ؿؾقاًل ؿؾقالؿريًٌو مـ ؿ

وتًتغرق بـقم هودئ  بخػر. تًدل رمشقفو،ظذ افنير 

. يكخ إول تػل إوقاء ظؾقفو صقئًو ؾشقئوً بقـام خت

 ط ادنح(مًتـؽرًا وهق يتجف إػ وش

ـ أشؿح فؽ بوفتدخؾ دم صمون أهيت. هذه ف : انشجم األول

 اكتفوك حلرمي افعوئؾي. حؼورة.

 . أكً مل تر إٓ افؼؾقؾ.هّقن ظؾقؽ يو رجؾ : انشجم انضبًَ

 وهؾ ثؿي ؾظوظي أـثر مـ ؿؾقؾؽ هذا؟! : انشجم األول

ثؿي أو ٕؿؾ  . كعؿ ثؿي مو حتؾؿ بف دومًو،فألشػ.. : انشجم انضبًَ

 حؾؿ مزظٍ فؽ يتؽرر دومو وإن اختؾػً تػوصقؾف.

)يشر فف  ؟بسدد مشقب بؾفػي( ومو ذاك يو رجؾ) : انشجم األول

افثوين  يؿغ ادنح. ؾقـتؼالن إػ اجلفي إخرى أشػؾ

. تدخؾ إػ وراء إول ـام دم ادرة افًوبؼييؼػ 

ادنح حظرة ؿتوفقي ترمل كػًفو ظذ إرض مع 

ات افرصوص واكػالق افؼذائػ. ظد أصقتصو

يل وتٌدأ ؾتح . تلخذ ووع اكٌطوح ؿتوتتدحرج ؿؾقالً 

. تتحقل اخلؾػقي )افًويؽؾقرامو( افـور ظذ ظدو ومهل

. يصوب ر ـام تظفر ظؾقفو افًـي افـرانإػ افّؾقن إمح

ٔخر وهؿ يتؾقون أؾراد احلظرة افقاحد تؾق ا
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ؿًؽ ويعتكون أكػًفؿ. يصوب إول دم بطـف. ي

. افرجؾ إول بطـف بؼقة. يًؼط أموم افرجؾ افثوين

يتؾقى مـ إمل وـلكف ادصوب ؾعاًل، ودم افقؿً كػًف 

. يتقؿػ ظـ شعر بام يشعرتتؾقى افدمقي معف وـلهنو ت

نح احلرـي بقـام تطؾؼ افدمقي سخي هتز أرجوء اد

وتؼػ مرظقبي مـ هقل مو رأت. تسك افنير. 

ح. تًسخل ؿؾقال. تؼب تتؿشك دم أرجوء ادن

بوكتظورهو.  . تًتدير ؾسى افطورق واؿػوً ـلشو مـ ادوء

 . تتغؾى ظذ ترددهو: تسدد دم افذهوب إفقف

 أكً تؼػ هـو. : انذيٍخ

 يقمقًو يو شقديت. : انطبسق

 أتـتظر أحدًا؟ : انذيٍخ

 كعؿ. : انطبسق

 إذن شلؽودر أن. : انذيٍخ 

 اكتظري أرجقك. : انطبسق

 ملَ ظّع أن أكتظر. : انذيٍخ

 فـتحدث مع بعض. : انطبسق

 . أكو يل رجع.احلديٌ معل ٓ يـػعؽ بقء  : انذيٍخ

 أظرف. : انطبسق

 إذن. : انذيٍخ 
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 . أرجقك.دظقـو كتحدث ؿؾقالً  : انطبسق

 ظـ موذا تريد أن كتحدث؟ حًـو : انذيٍخ 

 ظـ أي رء تقديـ. ظـؽ. ظـل. : انطبسق 

 إذن اخزين ظـ كػًؽ صقئًو. : خ انذيٍ

بؾ أود افتحدث ظـؽ يو شقديت أن مل يؽـ فديؽ مو  : انطبسق

 يؿـع رؽٌتل.

 . حتدث.دم هذا وموذا : انذيٍخ

دم احلؼقؼي وافقاؿع أكو أرى ؾقؽ ـؾ مو أحّى أن أراه  : انطبسق

تعجٌـل ثؼوؾتؽ،  درأة ادتؽومؾي اجلامل واحلؽؿي.دم ا

ٌؾ، وتشٌثؽ بعوئؾتؽ، وتضحقتؽ وتطؾعؽ إػ ادًتؼ

يت كزاهتؽ، وـرم دم شٌقؾفو. ـام احسم ؾقؽ يو شقد

بوختصور صديد أحى ـؾ  ،وإخالصؽأخالؿؽ، 

 رء ؾقؽ. 

 وكٌؾ خؾؼؽ. صؽرا حلًـ مشوظرك : انذيٍخ 

دظقـل أؿقل فؽ يو شقديت أكـل جوهز ظـدمو حتتوجغ  : انطبسق

 يّل دم أي وؿً.إ

 ؽ جوهز دم أي وؿً؟موذا تعـل أك : انذيٍخ

حديثل يسك أظـل إكـل جوهز فؾتحدث معؽ إن ـون  : انطبسق 

ًِ  دم كػًؽ أثرًا ضقًٌو. . ئًو ظـ كػًؽصق مل تؼقيل أك

 أحى أن أشؿع مـؽ.
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فقس ظـدي مو أؿقفف فؽ شقى إكـل اشتؿتعً  : انذيٍخ

 . ظّع أن أظقد أن فٌقتل.بوحلديٌ معؽ

 وهؾ شـؾتؼل ؿريٌوً  : انطبسق

. شلكشغؾ بزوجل ضقال ؾسة ٓ أشتطقع أن أظدك : نذيٍخا

 إجوزتف افدوريي.

ل حًـو راؾؼتؽ افًالمي شقديت )تعقد إػ افٌقً ؾتػوج : انطبسق 

بقجقد زوجفو جوفًًو ظذ افنير. ترـض إفقف 

. فتضّؿف بغ ذراظقفو. يـفض يعوكؼفو بزود واوح

 يًوورهو افشّؽ دم أكف رآهو مع افطورق(

 آشػي حقويت ـون يـٌغل أن أـقن بوشتؼٌوفؽ. : انذيٍخ

 )بعدم روو( يؽػل اشتؼٌول إوٓد يل. : انشجم األول

 آشػي حٌقٌل أكو : انذيٍخ

 ٓ داظل فألشػ. : انشجم األول

 مل مل ختزين أكؽ ؿودم إفقـو؟ : انذيٍخ 

 فـ تػرق ـثرًا. : انشجم األول

 ـقػ ٓ تػرق؟ : انذيٍخ 

. جئً بؿفؿي وشلظقد إهنو فقًً إجوزيت افدوريي : انشجم األول

 ؽدًا.

 أهل مفؿي أم رء آخر. : انذيٍخ

 إػ موذا تؾؿحغ؟ : انشجم األول
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 إفقفو ضٌعًو. : اديٍخ

 إفقفو! مـ؟ : انشجم األول

 هؾ يقجد ؽرهو؟ : انذيٍخ

 ؿؾً فؽ فؾؿرة إفػ أن ٓ رء بقــو. : انشجم األول

 . أكو أظـل دم ادويض.أظـل أنأكو مل  : انذيٍخ

 ٓ دم ادويض وٓ دم احلورض. : انشجم األول

ٓ ظؾقؽ  مو ٓ يؿؽـ كػقف؟ هو؟ دوذا تّك ظذ كػل : انذيٍخ

 هبذا ادقوقع فؼد ؿػؾـوه وفـ كعقد إفقف ثوكقي.

. فـ كعقد هلذا ادقوقع ثؿ تعقديـ ـّؾ مرة تؼقفغ : انشجم األول

ظذ افرؽؿ مـل؟ أن ــً  ذه افتفؿيأتريديـ ابتالئل هب

 كو مقاؾؼ.تريديـ ؾل

 مقاؾؼ ظذ موذا يو حٌقٌل؟ : انذيٍخ

 ظذ افتفؿي. : انشجم األول

 ؿؾـو فـ كعقد هلذا ادقوقع. : انذيٍخ 

 حًـو موذا تريديـ؟ : انشجم األول

 أٓ تعرف؟ : انذيٍخ 

 ٓ. : انشجم األول

 أحؼًو؟ : انذيٍخ

 . دظقـل أن فقحدي.أوووووه : انشجم األول
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 فـ أدظؽ تػؽر هبو فقحدك. : انذيٍخ 

: انشجم األول

  

. دوذا تؽػغ ظـ ازظوجل هبو )ؽووٌو( مـ هل؟ أٓ

 هذا اإلسار ظؾقفو؟ أٓ تشٌعغ مـ ذـرهو.

موذا ؿؾـو فتغضى ـؾ هذا افغضى؟ أـؾ هذا مـ  : انذيٍخ 

 أجؾفو؟

ك كظّؾ أهى إػ مت ة شتجـــل حؼًو،يو إهلل هذه ادرأ : انشجم األول

 أن اخرجل فق شؿحً ٕكوم. هذه احلؽويي ادؿؾي؟!

 بؾ شلكوم ؿريٌو مـؽ. : انذيٍخ 

 )مـػعاًل( دوذا؟ هو؟ فتتجًز ظذ أحالمل أيضو؟ : انشجم األول

خذ راحتؽ مع حؾؿؽ  .خؾص فـ أكوم إػ جوكٌؽ : انذيٍخ 

د( آه فق يعرف يٌدأ صخره بوفتصوظ افقردي )يـوم.

ـؿ أحٌف )تطقؾ افـظر إفقف( إكف يعؾؿ ؾعالً وفؽـ جّؾ 

جرى بقـل وبغ ذفؽ مو أخشوه أن يؽقن ظورؾًو بام 

تقجف حديثفو  بشعقر واوح بوفـدم)افرجؾ افغريى 

فؾغريى ـام فق أكف يؼػ ظذ مؼربي مـفو( مـ أيـ 

 ًُ ظّع فـػز بؿحودثتؽ؟ ـون  جئً؟ وـقػ شؿح

ٓ صّؽ أكؽ شتعتزين  ً ادالئؿ.أن أوؿػؽ دم افقؿ

. ادرأة ادتقاضئي وفق بـظرهتو متّفد متقاضئي معؽ

فو ادغؾؼ وهذا مو أردتف فؾرجؾ ضريؼ افدخقل إػ ظود

. اخساق احلوجز بوفضٌط. افدخقل إػ ظودل اخلوص

ضالؿوً )تػؽر( أظتؼد إيب زحزحتف افذي مو ـون جيدر 
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ًٓ هلذه إمقر يؾؼل بون رجع فقس مـ افـقع افذي أ

رات يتحدث ظـ . فؼد شؿعتف ظؼات اداجلوكٌقي

ثؿ أكـل مل أرتؽى خطل مو )تـظر  اكػتوحف دم احلقوة،

ـؿ أكو توؾفي دم إفقف( حٌقٌل ـؿ أكً متعى أن، و

شلحدثؽ  ق. أظدك ظـدمو تصحفؽ اإلزظوجتًٌى 

ظـ افطورق بلموكي )تطػل إوقاء ظذ ادنح بقـام 

 ضقء مًؾطي ظذ إول وافثوين(تظؾ بؼعي مـ اف

. مل حيدث فـو وًٌو( إكؽ ختتؾؼ إحداث وتؾػؼفو)ؽو : انشجم األول

 هذا أبدًا.

 مل أؿؾ أن هذا هق مو حدث ؾعاًل. : انشجم انضبًَ

 موذا حدث إذن؟ : انشجم األول

 حؾؿ مـ أحالمؽ ادريرة. فـؼؾ : انشجم انضبًَ

صومتّو بال حراك. يؼسب افثوين  )يصقٌف افذهقل. يظّؾ  : انشجم األول

 . هيؿس دم أذكف( مـف

 مو شؿعتَف مـفو ومل تعّؾؼ ظؾقف. )بخٌٌ( ـون هذا : انشجم انضبًَ

ظـدمو حدثتَْؽ ظـ افطورق دم إجوزتؽ افدوريي ثوكقي 

بقتف فتؾحؼ  ثرت، وؽضًٌ، وضوفٌتفو أن تدفؽ ظذ

. وظـدمو ؿوفً فؽ موذا بف افير افذي يًتحؼ

تػعؾ فف أجٌتفو بحؼد دؾغ شلحرق  تًتطقع أن

تػؽر ورحً  ف وهذا أؿؾ مو يؿؽــل ؾعؾف أن.شقورت

بخطي حمؽؿي، بوكتؼوم يقؾر فؽ افشعقر بوفروو. فؼد 
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. وـلن دم احلديٌ اكتزاع دؾؽقتؽ آدؽ حديثفو معف

 افشخصقي. 

 أكً شتًٌى يل اجلـقن. : انشجم األول

 بؾ أشٌى فؽ افراحي. : انشجم انضبًَ

 افراحي؟ )يؼسب مـف( دوذا؟ : نشجم األولا

 ٕصعر هبو أكو أيضًو. : انشجم انضبًَ 

 . أكو أصعر بوفراحي دومو.ومو صلكؽ أكً براحتل : انشجم األول

 هؾ تريد افؽذب ظّع أم ظذ كػًؽ؟ : انشجم انضبًَ

 تقؿػ وٓ تتجووز احلدود. : انشجم األول

ين أظرؾؽ أـثر ممو تعرف أكو أظرف حدودي ٕ : انشجم انضبًَ

 كػًؽ.

 أحؼًو؟ : انشجم األول

كعؿ )يٌتعد ظـف ؿؾقالً( يٌدو أكؽ ٓ تريد آظساف،  : انشجم انضبًَ

 أو ـشػ مو حيدث فؽ صخصقًو.

 مو حدث صور افؽّؾ يعرؾف. : انشجم األول

ثؿي أمقر ٓ تزال ـومـي دم  فقس ـؾ مو حدث. : انشجم انضبًَ

 دخقؾتؽ.

 ومو أدراك بدخقؾتل؟ : ألولانشجم ا

معرؾتل بؽ، ومعويشتل فظروؾؽ مـذ ضػقفتؽ  : انشجم انضبًَ

 وحتك اؿساكؽ هبو.
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 هؾ أكً مصوب بوفعؼؾ؟ : انشجم األول

 ربام شلصوب بًٌٌؽ. : انشجم انضبًَ

 ودوذا بًٌٌل. : انشجم األول

 ٕكؽ ٓ تًتطقع أن تؽقن افرجؾ افكيح وافشجوع. : انشجم انضبًَ

 أتعتؼد هذا؟ : انشجم األول

 كعؿ. : انشجم انضبًَ 

 ـقػ؟ : انشجم األول

. تعول اػ هـو )يـتؼالن إػ جفي خورج أكو شلؿقل فؽ : انشجم انضبًَ

اخلشٌي( أكظر إػ هـوك )يشر إػ خشٌي ادنح( يظفر 

خلشٌي إول وظوئؾتف وهؿ يتجقفقن داخؾ شقق ظذ ا

. مـ ادؽون ػ ؿريٌوً . صقت حمرك شقورة تتقؿـٌر

 يـزل شوئؼفو ويـودي ظؾقفو دون ظوئؾتفو:

 تتؽرمغ ظّع بتقصقؾؽ إػ افٌقً؟ . هؾاكً يو شقديت : انغبئك

 أٓ ترى إكـل مع ظوئؾتل! : انذيٍخ

. ــل بحوجي موشي دحودثتؽ أكً ؾؼطأرى ذفؽ وفؽ : انغبئك

 أرجقكِ 

 )فزوجفو( هؾ أذهى معف؟ : اديٍخ

. ـقػ أجــً! أكً شقدة هلو زوج وأوٓد موذا : انشجم األول

رجؾ ؽريى! موذا شقؼقل تًؿحغ فـػًؽ بؿراؾؼي 

 .افـوس ظـل. اشؿعل إن ذهًٌ إفقف ؾلكً ضوفؼ
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. هؾ أكً مـ يؼقل هذا؟ مو هذا افؽالم يو حٌقٌل : انذيٍخ

 أتشؽ بحٌقٌي ؿؾٌؽ؟

 إكـل اكتظر يو شقديت.  : انغبئك

 وب.وافذه إيوكِ  : انشجم األول

 وفؽـ أفقس مـ ادفؿ أن أظرف موذا يريد؟ : انذيٍخ

 . فؼد جّر اكتٌوه افـوس إفقـو.دظقف وٓ تؾتػتل إفقف : انشجم األول

 أرجقك يو شقديت اكو مو زفً اكتظر. : انغبئك

 هذا افـذل شقػؼدين صقايب ظذ مرأى مـ اجلؿقع. : انشجم األول

غودر صقب افًقورة ٓ تػعؾ أرجقك شلذهى إفقف )ت : انذيٍخ

ؾتـطؾؼ هبو منظي بقـام يظؾ إول مذهقًٓ ؽر 

 مصدق أهنو خوفػً رؽٌتف دم افٌؼوء مع افعوئؾي(

موذا ظّع أن و ؾقفو افّؾعـي ـقػ أمؽـفو ؾعؾ ذفؽ؟!ظ : انشجم األول

هذا فقس معؼقٓ أبدًا )خيتػل  اؾعؾ بعد افذي حصؾ؟

 ادـظر مـ ظذ خشٌي ادنح(

. وٕكؽ حتٌفو حًٌو مجو أرأيً؟ إكؽ مل تػعؾ صقئوً  : ًانشجم انضبَ

ـّ مل يؽـ ظذ اإل ترـً إمر وـلن صقئوً  ضالق فؽ

أحالمؽ مل تغػر فؽ ذفؽ. وهلذا صورت تعذبؽ ـؾ 

تذـرك ـؾ فقؾي إكؽ افًٌى وراء تكؾوهتو افتل  فقؾي.

 حتقفً إػ مصدر إزظوج ـٌر فؽ.

 ث أحالم.. جمرد أوغوأوغوث أحالم : انشجم األول
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ٓ تزال تزر هلو افؼقوم بام تؽرهف، ومتؼتف مؼتًو صديدًا دم  : انشجم انضبًَ

ّهك، وٓ تزال رؽٌي فقمفو متقر دم دخقؾتؽ، 

ًف بنسار مفقل: وافًمال ادؾح ٓ يزال يطرح كػ

و ـون يؿؽـ أن ٓ أم دوذا ؾعؾً هذا خالؾًو فرؽٌتؽ؟

ومل تؾؼف  أردَت إفؼوء افؾقم ظؾقفو تػعؾ مو ؾعؾً؟

 ؾؼؿعً تؾؽ افرؽٌي دم دخقؾتؽ ـّؾ هذه افًـغ.

 ؿؾً فؽ اهنو أوغوث أحالم حًى. : انشجم األول

. وفؽـ ؿؾ يل دوذا ـّؾام افتؼقتؿ بٌعض .فقؽـ. : انشجم انضبًَ

أصدؿوئؽ مـ افذـقر تًؿح هلو بتؼٌقؾفؿ ؿٌؾي أخقيي 

تشؽؽ دم أخقيتفو مـ جوكٌفؿ؟ وتتؿـك فق أهنو مل 

ؽ؟ ثؿ تسك فـػًؽ جمول افؼوء افّؾقم ظؾقفو؟ تػعؾ ذف

أهذا حؾؿ آخر مـ أوغوث أحالمؽ أم أكف افقاؿع 

 ؟ ٓ أطـؽ ؿودر ظذ ؿقل مو خيوفػ هذا.ؾعالً 

. ـون ذفؽ مرهؼوً ؾعالً وربام ـون هق مـ معؽ حؼ : انشجم األول

 تًٌى دم ايذائل ضقال ذفؽ افقؿً.

ل ادرة إوػ افتل تعسف هذه ه مجقؾ، مجقؾ جدًا، : انشجم انضبًَ

 ؾقفو بام حدث فؽ.

 يل ؾرصي فؾـجوة مـ ذاـؽ اخلٌقثي،ٕكؽ مل تسك  : انشجم األول

. أكؽ )حيوول حتقيؾ شر .وٕكـل مقؿـ أكؽ.

افؽالم( إكؽ مل حتدثـل ظـ كػًؽ وأكً افعورف بؽؾ 

 رء ظـفو.
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ظّع )مٌتًاًم( ظـدمو جئً إػ هـو اكؼؾى افًحر  : انشجم انضبًَ

ؾلصٌحً بغ فقؾي ووحوهو خوئـو فعؼقد حمٌتـو، 

كـو . أحقوكو خيطر دم بويل ااًم بعالؿوت مل أؿسؾفوومتف

. أكو مل أظد أبويل بام يقّجف كطرد افشؽ ظـّو بوهتوم ؽركو

يّل مـ افتفؿ افٌوضؾي وؽر افٌوضؾي ؾؾؼد بؾغً مـ إ

. وـام ترى إكـل عؿر واحلؽؿي مو يػقق افتفؿ ـّؾفواف

 ن رجؾ آخر ٓ يشٌفؽ.أ

 وهؾ ــً تشٌفـل شوبؼًو؟ : انشجم األول

 أٓ تعتؼد ذفؽ؟ : انشجم انضبًَ

وظـدمو أتقؽؾ دم  أحقوكو أكظر افقؽ وـلكؽ أكو، : انشجم األول

 أظامؿؽ أراك ؽر ذفؽ.

وـقػ تًـك فؽ افدخقل إػ أظامؿل وأكً مل تتعرف  : انشجم انضبًَ

 ظع إٓ أن؟

 بقاشطي افدخقل إػ أظامؿل أكو. : لانشجم األو

 وهؾ يعـل فؽ هذا أن أظامؿـو هل كػًفو. : انشجم انضبًَ 

 ٓ أدري. : انشجم األول

 إذن دظـل أخزك أن. : انشجم انضبًَ

 ختزين ظـ موذا؟ : انشجم األول

 ظـؽ ضٌعًو. : انشجم انضبًَ 

كً؟ حدثـل ودوذا تتفرب مـ احلديٌ ظـ كػًؽ أ  : انشجم األول

 ظـ كػًؽ رجوًء.
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 .اإلضالقٓ ؾرق ظـدي ظذ  : انشجم انضبًَ

 ـقػ! هؾ خؾؼـو مـ ضقـي واحدة؟ : انشجم األول

دع مًلفي افطقـي واصغ إيّل حًى )يتؿشك مػؽرا  : انشجم انضبًَ

قد مًتؼؾ إٓ بعد ثؿ( دم احلؼقؼي مل يؽـ يل وج

ّؾفو . فؼد اختؾػً افظروف ادحقطي ـوصقفـو إػ هـو

ؾؿـ واؿع احلروب وافدمور واخلراب إػ واؿع مًومل 

ست  ذ احسام ادرء فـػًف وفمخريـ.مشّقد ظ

ذايت مرتٌطًو هبذا افعومل افٌوذخ بوحلريي أظقش خورج 

ودم داخع بؼقً وؾقًو فؾفّؿ وافغّؿ  واجلامل وافًالم،

. مل اخلقف مـ ادقت ظذ ؿورظي افطريؼوادقاجع و

يت، أو اشتٌعود مؽوبدهتو وفؽـ افقاؿع أؾؽر بخقوكي ذا

ؾرض كػًف ظّع يقمو بعد آخر، ومل يسك يل ؾرصي 

ؽ بودويض ؾؼررت آكػصول ظـؽ.  ًّ  افتؿ

 ظـل أكو؟! : انشجم األول

 كعؿ ظـؽ أكً. : انشجم انضبًَ

 ـقػ؟ : انشجم األول

دثؽ ظـ أمقر ٓ أحد ـلكؽ مل تصغ إيل وأكو أح هف : انشجم انضبًَ

 وظـ مشوظر مل تؽـ ٕحد شقاك. ؾفو شقاك.يعر

بؾ أكً افذي ظتؿً ظذ مو تٌّغ يل حلظي شلفتؽ:  : انشجم األول

 أأكً أكو؟
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 وفؽــل أكو فًً أكً ؾعاًل. : انشجم انضبًَ

مـ تؽقن إذن؟ وـقػ ظرؾً مو ٓ يعرؾف أحد  : انشجم األول

 ؽري؟

 أن تشعر بقجقدي.ٕكـل ــً ؿوبعًو دم داخؾؽ دون  : انشجم انضبًَ

 أكً افشقطون إذن. : انشجم األول

 وؿد يؽقن افشقطون أكً ٓ أكو. : انشجم انضبًَ

 دوذا أكو؟ : انشجم األول

 ٕكؽ تعؿؾ بخٌٌ ودهوء. : انشجم انضبًَ

 وأكً؟ : انشجم األول

 أكو أظؿؾ بحؽؿي وظؼؾ. : انشجم انضبًَ

 خع!حتك ظـدمو ــً ؿوبعًو دم دا : انشجم األول

ًُ جزًءا مـؽ وهو أكً ترى أكـل اكػصؾً .ٓ. : انشجم انضبًَ . ــ

ظـؽ، وست أـثر تؼٌاًل فؾحقوة مـؽ. كحـ كختؾػ 

  أن دم أؽؾى إصقوء.

 ودوذا ٓ كختؾػ دم ـّؾ إصقوء؟ : انشجم األول

 فًٌى واحد هق أكـو مـ جذر ضقـل واحد. : انشجم انضبًَ

مل تًتطع إهيومل أكؽ ٓ  ؽ وظؼؾؽأكً بحؽؿت : انشجم األول

ٓ يزال ؿؾٌؽ يـٌض بحٌفو، وٓ تزال  تريدهو.

ظقاضػؽ وؿػًو ظؾقفو، ومل تػؽر يقمو بصـوظي دمقي ظذ 

 صوـؾتفو أو ظذ افشوـؾي افتل تريد.
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 وفؽــل ٓ أريد مشورـتؽ إّيوهو. صدؿً : انشجم انضبًَ

 وهؾ تًتطقع؟ : انشجم األول

 . أشتطقع..كعؿ. : انشجم انضبًَ

 ؾام مـ أحد ؿودر ظذ ؾعؾ هذا. ًؽأكً تغوفط كػ : انشجم األول

أكو افقحقد افؼودر ظذ ؾعؾ هذا وأكً إظرف  : انشجم انضبًَ 

 بؼدرايت.

 مو افًٌقؾ إػ افتخّؾص مـؽ؟ : انشجم األول

 اؿتؾـل فتتخؾص مـل إػ إبد. افؼتؾ. : انشجم انضبًَ

 معؽ؟ وهؾ شلمقت : انشجم األول

 أفقس إؾضؾ فؽ أن متقت؟ : انشجم انضبًَ

 فؽـ مقيت شققرثفو حزكو مدى احلقوة. : انشجم األول

شوذج يو هذا! هؾ  أكًـؿ  هففففففففففففففف هوه : انشجم انضبًَ

 تعرف أحدا موت حزكو ظذ ؾؼقده؟

 موذا شتػعؾ بحقوهتو إذن؟ : انشجم األول

وشتؿزق ثقوهبو، تؾطؿ اخلدود،  شتٌؽل ظؾقؽ بلمل، : انشجم انضبًَ

وتيب صدرهو حتك يدمك وفؽـ بعد هذا ـؾف 

شتزد مشوظرهو، وتتجؿد أحوشقًفو حتك يؼٌؾ 

افػورس اجلديد ؾقٌدد طالم روحفو وظتؿي حقوهتو 

 فسى كقر ادحٌي مؼظًو أبقابف مـ جديد. 

 أهذا تؾؿقح إػ افرجؾ افذي ضرق بوهبو ذات حؾؿ؟ : انشجم األول
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 بؾ ؿؾ ذات حى. : م انضبًَانشج

 فؽـفو ٓ حتٌف. : انشجم األول

 شتحٌف بوفتلـقد. : انشجم انضبًَ

 فق أرادت ذفؽ فػعؾً. : انشجم األول

 فقس بقجقدك أكً. : انشجم انضبًَ

 وـقػ يل أن أظرف أهنو شتػعؾ؟ : انشجم األول

 خر،وتؽ ؿد اكتؼؾً إػ افعومل أاؿتؾـل ؾتؽقن حق : انشجم انضبًَ

حقـفو  يتفو.وتؽقن روحؽ ؿد حتررت مـ ظٌقد

 شقظفر رجؾ احلؾؿ ويـتشؾفو مـ ظذابوهتو ادريرة.

تزرع دم كػز صؽقـو ٓ أي خٌٌ ظجقى هذا! إكؽ  : انشجم األول

. أإػ هذا احلد حدود هلو، وتدؾعـل فالكتحور بدهوء

 تريد افتخؾص مـل!

مـ افعذاب افذي شٌٌتف بؾ أريد ختؾقصؽ ممو أكً ؾقف  : انشجم انضبًَ 

فؽ ضقٌتفو ادػرضي، أو شذاجتفو ادػرضي. أريد أن 

 أخؾصؽ متومًو ممو أكً ظؾقف مـ افؾقم افذي تقجفف هلو

  .بنك، وٓ تًتطقع اجلفر بف أمومفو

 إػ هذا احلد؟ أتظــل وعقػوً  : انشجم األول

 )بثؼي ـٌرة( كعؿ. : انشجم انضبًَ

 حًـو شسى. : انشجم األول

 موذا أرى؟ : انشجم انضبًَ
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إػ ادؽون افذي وؿػو ؾقف اذهى إػ هـوك واكظر )يشر  : انشجم األول

. افرجؾ إول يتحرك صقب افػراش. مـ ؿٌؾ

يقؿظفو بعـػ( آن فؽ أن تعردم أكـل أظرف ـؾ مو 

 حدث مـ وراء طفري.

 موذا دهوك يو حٌقٌل؟ أكً مـػعؾ ظذ ؽر ظودتؽ. : انذيٍخ

 واشؿعقـل ؾؼط. ٓ صلن فؽ بوكػعويل، : ولانشجم األ

 أكو مصغقي فؽ. حًـ : انذيٍخ 

 أــً حتٌقــل حؼو؟ : انشجم األول

 مو هذا افًمال يو حٌقٌل؟ أمـ اجؾ هذا أيؼظتـل؟ : انذيٍخ

 كعؿ. : انشجم األول

 إذن أكو أحٌٌتؽ ومو زفً ظذ حٌل فؽ. : انذيٍخ

 قيل يل مو ظالؿتؽ بوفرجؾ؟. ؿافذي حيى ٓ يؽذب : انشجم األول

 أي رجؾ؟! : انذيٍخ

)بغضى صديد( افرجؾ افذي خرجً معف ذات..  : انشجم األول

ذات.. ذات )ٓ يًتطقع افـطؼ بعٌورة ذات حّى 

 ؾقغرهو( ذات مرة.

 مل أؾفؿ.  : انذيٍخ

  إن ــً تظـغ أكـل ؽٌل... اشؿعل... : انشجم األول

 رجقك.)مؼوضعي إيوه( ـػك أ : انذيٍخ
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مـف؟ أهلذا  دوذا؟ هو؟ أهلذا احلد ٓ تريديـ أن أمس صعرة : انشجم األول

 بتؾطقخ شؿعتل؟ ؟بنذٓيل احلد تروغ بنهوكتل؟

 ٓ تتفؿ افرجؾ بوضالً. أرجقك : انذيٍخ

وظـدمو حتدث معؽ ظـ كػًؽ مـ وراء طفري أمل  : انشجم األول

ب ظـدمو شؿعً مـف ـالم اإلظجويؽـ ذاك بوضاًل؟ و

أم أن احلى  بؽ، بؽؾ رء ؾقِؽ أمل يؽـ ذاك بوضاًل؟

 حيؼ افٌوضؾ، ويٌطؾ احلؼ؟ إن أكً إٓ امرأة متقاضئي.

)ثوئرة( أكو حػظً ظروؽ، وصـً ذؾؽ، ومل  : انذيٍخ

 أخـؽ ـام خـتـل أكً )تـػجر بٌؽوء صديد(

وموذا تًؿغ خروجؽ معف دون ظؾؿل؟ أو ضرؿف  : انشجم األول

قويب؟ أو تقصقؾف فؽ بًقورتف اخلوصي، افٌوب ظؾقؽ دم ؽ

أو ؿٌقفؽ وارتقوحؽ فدؽدؽي ـؾامتف ومداظٌتف 

افؽع بنخالصؽ وكزاهتؽ. موذا  وإظجوبفدشوظرك 

تًؿغ خموفػي أمري مـ أجؾ افذهوب بًقورتف فقتًـك 

؟ أتًؿغ هذا أضػوفؽفف احلديٌ معؽ دوين ودون 

ؽوهنو )تظؾ دم م ؟أتًؿقـف إخالصو ووؾوءً  ذؾًو وكٌاًل؟

 يذهى هق إػ افػراش. يدس يده حتً شومهي بقـام

. وشودتف. يًحى مًدشف ويقجفف كحقهو. ترتٌؽ

يٌدو افػزع ظذ وجففو وهق يتؼدم مـفو( أفًً خوئػي 

ادقت مـ أجؾ  ـ ادقت؟ أهذا مو ــً تػؽريـ بف؟م

 احلى.. حًـو فؼد كؾً مو أردت أفقس ـذفؽ؟ 
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ّز ظّع أن أؾؽر فؼد ظ وفضٌط.. هذا مو أردتف بكعؿ.. : انذيٍخ 

ؾؽ افشجوظي افؽوؾقي مل أمت بغرك وأكً معل.

ذكى يراودين ـؾام وـون صعقر بوف فتخؾقصؽ مـل،

ًَ إػ جوكٌل . ــً أؿرر مػوحتتؽ بوٕمر فؽــل كؿ

. أن ػؼي ظذ مو حتؿؾف مـ أتعوب احلرباترـف مش

تغؿض ظقـقفو هبدوء ) وأشسيحاؿتؾـل ٕريح 

. تػتح ؾؼ رصوصي مـ ادًدس. تـطتمًتًؾؿي فؾؿق

ؾسى افدموء تًقؾ مـ ثؼى دم صدره. ترـض ظقـقفو 

 . يتؼدم افثوين كحقه منظًو.إفقف. تضؿف بغ ذراظقفو

موذا ؾعؾً أهيو ادجـقن؟ فؼد ؿتؾتـل معؽ )يٌدأ  : انشجم انضبًَ

. ؼط ظذ جثي إول ؾتتقحد اجلثتون. يًبوٓهنقور

ؼ . تطؾده وتقجفف إػ ؿؾٌفويتلخذ ادرأة ادًدس مـ 

. تصدح ادقشقؼك افـور وهل ٓ تزال حووـي افرجؾ

فام اجلـوئزيي وتطػل إوقاء إٓ بؼعي تظؾ مرـزة ظؾق

ظؾؿ ادنح، ويًقد ي ثؿ تٌدأ بوٓختػوء تدرجيقًو.

. تػتح إوقاء ثوكقي ؾـرى ادرأة افظالم افؽثقػ

 وافرجؾ ومهو ٓ يزآن ممدديـ ظذ افنير.

 اَزهذ

 2114اعرتانٍب ثذاٌخ عبو 
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 اجلذاس
 

 يغشدٍخ يٍ رأنٍف:
 صجبح األَجبسي ويىفك عبوا
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 شخصٍبد املغشدٍخ:
 2، ورجؾ1افرجول: رجؾ

 2، وادجؿقظي1ادجؿقظي

 إول، افثوين، افثوفٌ

 افؽوهـ

 اجلالد

 افعجقز

 2، ومقاضـ1مقاضـ

 .6، 5، 4، 3، 2، 1مؼوتؾقن: مؼوتؾ
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 انهىدخ األوىل
ادنح خوٍل متومًو، تغطل خؾػقتف افًامء  ..تح افًتورة مع ادقشقؼك.تػ

قاؿع. ومع افافتل تتقشطفو صؿس شوضعي بؾ اصّد شطقظوً ممو هل ظؾقف دم 

تصوظد صقت ادقشقؼك صعقدًا هيعوً ممثرًا يدّوي صقت اكػجور هوئؾ 

ّؾ فؾشؿس هيزُّ ادنح هزًا ظـقػًو. تتـوثر ؿطٌع كوريي مـ افشؿس إػ ـ

 .آجتوهوت ثؿ تٌدأ بوخلػقت تدرجيقوً 

. يتؼدم كحق إموم بنظي حتك تغطل ..يظفر دم اخلؾػقي ـقـى إرض

صقرتف افؽودر ـّؾف/ ؿطع/ ثؿ تعقد صقرة افًامء صوؾقي هودئي مجقؾي، ومـ 

يؼسب  ..ظؿؼفو يتؼدم صؽؾ بقضقي ؽريى آخذ بوٓؿساب صقئًو ؾشقئًو.

قضي تتؼدم افٌ ..بقضي ظؿالؿي ـٌرة احلجؿ.افشؽؾ افٌقضقي يٌدو وـلكف 

ترتطؿ بؿًوحي افشوصي ـّؾفو  ظـدمو هوأصّد  غبنظي تزداد بووطراد حتك تٌؾ

 ؾتظؾؿ افشوصي وادنح معًو.

 انهىدخ انضبٍَخ
افتل اشتؼرت  تػتح إوقاء تدرجيقًو بحزمي دائريي حتقط بوفٌقضي افغريٌي

، وخيرج مـفو رأس ضػؾ فوؾق، ومع بدء ادقشقؼك تػتح ثغرة ظذ إرض

. خيرج مـ ... يـظر افطػؾ مًتؽشػًو ادؽون بـظرة بوكقرامقي صومؾي..صغر

. تًؼط ..ضػؾي بحجؿف وهل تزحػ ظذ كػس ادًورافٌقضي زحػًو... تتٌعف 

يدوران معًو حقل  ..ظذ مـتصػ ادنح حزمي وقء دائريي بؾقن بـػًجل.

يٌدو ظؾقفام افـؿق افنيع حتك حزمي افضقء وـؾام أـؿال دورة واحدة 

. يدوران فؾؿرة إخرة وفؽـ بطريؼي معوـًي ..ػ صوبغ يوؾعغإيتحقٓن 
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أموم حزمي افضقء حتك يـظر أحدمهو دم ظقـل  ن يؾتؼقوأمو وفٌعضفام بعضًو 

أخر كظرة دهشي مشقبي بوكجذاب كحق بعضفام بعضًو... يؼٌالن 

، وظذ هدي ادقشقؼك يرؿصون معو أيدهياميـفضون... تتامشؽ بعضفام... 

... ختتض افٌقضي وكًؿع مٌتفجغ... تـتفل رؿصتفام بوفدخقل إػ افٌقضي

ػ إصقت آهوت صودرة مـ داخؾفو، ومع ازديود حرـي ارتعوصفو ووصقفف 

 جديد. ضػؾٍ  خوُت وٓدةِ تعوػ ست ذروتف

 انهىدخ انضبنضخ
وس مـ ـؾِّ تدخؾ جمؿقظي مـ افشخصقوت بؿختؾػ إظامر وإجـ

... يتطؾَّعقن بوكٌفور وهؿ يرتدون ادالبس افًقمريي افؼديؿي جفوت ادنح

فؽؾِّ رء... يًرون بػرح ؽومر... يتامشؽقن بوٕيدي ثؿ يٌدأون افرؿص 

بشؽؾ مجوظل... تتحرك ظذ اخلؾػقي أوقاء فقزريي بتشؽقالت ـركػوفقي 

دًا يتقؿػقن ظـ مٌفرة... وظـدمو تـتفل افرؿصي بيبي إيؼوع ؿقيي ج

افرؿص، وتـػرد واحدة مـ افشخصقوت دم يؿغ ادنح مٌتعدة ظـ 

ادجؿقظي، ودم افقؿً كػًف تـػرد صخصقي أخرى دم افقًور... افشخصقتون 

تشران فؾؿجؿقظي بوٓؿساب مـفام ؾقـؼًؿ اجلؿع ظذ ـتؾتغ... تـضؿ ـؾُّ 

 ـتؾي فقاحد مـ افشخصقتغ.
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 املشهذ األول

دجؿقظتف( ٓ أحد يًتطقع محويتؽؿ مثع، أكو افعورف ( : 1سجم  

 بؽّؾ صعوب إرض.

بؾ أكو مـ حيؿقؽؿ مـ ـّؾ وحقش إرض. أكو افعورف  : 2سجم 

 بؽّؾ دروب افغوبي ومًوفؽفو اخلػقي. 

 أكو مـ يقؾر فؽؿ مو تريدون افتفومف بوصتفوء..... : 1سجم 

 ـؾِّ رء..... أكو مـ يقؾر فؽؿ مو حتتوجقن إفقف مـ : 2سجم 

 أكو مـ حيؼؼ أحالمؽؿ. : 1سجم 

 أكو مـ يؼقدـؿ إػ افػردوس إريض. : 2سجم 

 أكو مـ شقػرش فؽؿ إرض زهقرًا وثامرًا. : 1سجم 

 دجؿقظتف( هؾ أكتؿ مقاؾؼقن؟) : 2سجم 

 )بصقت مجوظل( مقاؾؼقن. : 2 اجملًىعخ

 )دجؿقظتف( هؾ أكتؿ مقاؾؼقن؟ : 1سجم 

 .)بصقت مجوظل( مقاؾؼقن : 1 اجملًىعخ

هيٌط مـ ؾضوء ادنح ظذ كحق مػوجئ جداٌر شؿقٌؽ يرتطُؿ بخشٌي 

ادنح بؼقة. يػصؾ بغ ادجؿقظتغ ؾتؾتػً ادجؿقظتون كحقه بوشتغراب. 

ًف بقده. حيوول دؾعف فؾتخؾص مـ شطقتف، وإذ  ًّ بعضفؿ يؼسب مـف. يتح

 .يػشؾ ؾوكف يـودي ظذ أحدهؿ(
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جؿقظي إوػ( هقف... أكً يو صوحٌل. هؾ )مـ اد : صىد

 تًؿعـل؟

)يتؼدم أحد رجول ادجؿقظي افثوكقي مـ اجلدار، وؿٌؾ أن 

 مـف ويًؽتف( 2جيقى ظذ افصقت يتؼدم رجؾ 

  ظـّو.و خموضٌتفؿ بعد أن وهؿ ادـشّؼغٓ يـٌغل ظؾقـ : 2سجم 

)تتقؿػ حرـي ادجؿقظي افثوكقي. تـتؼؾ احلرـي إػ 

 ٕوػ(ادجؿقظي ا

 )يتحرك كحق صوحى افصقت( : 1سجم 

  ظـّو.فـو خموضٌي أحد مـفؿ وهؿ ادـشؼغ ٓ يـٌغل

)صوحى افصقت كػًف( فؽـّفؿ مـّو. جوءوا معـو ؾعشـو  : صىد

 معفؿ، وبقـفؿ إخقة فـو وأؿورب.

 )تتقؿػ احلرـي وتـتؼؾ إػ ادجؿقظي افثوكقي(

 وموذا يعـل هذا دم هنويي إمر؟ : انصىد

 يعـل أن كحؼؼ ٕكػًـو حؾؿـو اخلوفص بخصقصقتف. : 2سجم 

 ــو معوً مجقعوً وـون ـّؾ رء مشوظًو. : صىد

 كعؿ... ـون هذا ؿٌؾ أن يـشؼقا ظـّو. : 2سجم 

 وأن؟ : انصىد

أن اختؾػ ـؾُّ رء، وظؾقـو أن كؽقن إؾضؾ، وأكو  : 2سجم 

 مـ شقدفؽؿ ظذ إؾضؾ، وإمثؾ، وإـؿؾ.

 تقؿػ احلرـي وتـتؼؾ إػ ادجؿقظي إوػ()ت
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 )يؼػ خطقًٌو( : 1سجم 

اشؿعقين مجقعًو. مـذ افًوظي شـعؿؾ بجد ظذ تشققد 

جمدكو وظودـو إؾضؾ. كحـ أشقود أكػًـو. وشقف فـ 

 كًؿح فغركو مؼوشؿتـو افًقودة.

 وـقػ فـو هذا؟ : صىد

 ـقػ يؽقن فـو هذا؟ .كعؿ : آخشوٌ

 ادجؿقظتغ( )تتداخؾ أصقات مـ

)مـ ادجؿقظي إوػ( أخل صور معفؿ هـوك )يشر إػ  : صىد

 مو وراء اجلدار( هذا فقس ظدًٓ.

)مـ ادجؿقظي افثوكقي( فؼد بؼل أيب هـوك )يًتخدم  : صىد

 اإلصورة كػًفو( هذا طؾؿ.

)مـ ادجؿقظي إوػ( أمل مل تزل هـوك. )يًتخدم  : صىد

 ترـفو.اإلصورة كػًفو( ٓ يؿؽــل 

)مـ ادجؿقظي افثوكقي( وفدي احلٌقى ٓ تٌتعد ظـ أمؽ  : صىد

 يو حٌقٌل.

 )ختتؾط إصقات مع بعضفو بعضًو(

ابـل... ابـتل... بوبو... مومو...جدي ظؿل خويل حٌقٌل 

 حٌقٌتل...............

 )افؽؾ بصقت واحد(

 دوذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )تطػل إوقاء(
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 )ادجؿقظتون مـ خالل افظالم(

؟ ـْ ـْ أضػل افـقَر؟ َم  َمـ أضػل كقَر احلقوة؟ َم

، ؾعالَم افًمال؟ : 2و1سجم  ـْ  )معًو( افؽؾُّ يعرُف َم

 )إصقات كػًفو تؽرر افًمال كػًف(

؟ ـْ ـْ أضػل كقَر احلقوة؟ مـ أضػل افـقَر؟ َم  َم

 )بصقت واحد( اجلدار. : 2و1سجم 

 ادجؿقظتون معوً وبصقت واحد(

 اجلدار!!!!!

 ٍ ؿقيي تعؾـ هنويي ادشفد إول()رضبي صـ

* 
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 املشهذ انضبًَ

تػتح إوقاء ظذ افؼًؿ إيؿـ ؾؼط. جمؿقظي مـ إؾراد يتحّؾؼقن 

حقل كور متّؼدة وهؿ يػسصقن إرض. ثؿي صخص مو يًسق افًؿع دو 

 يدور بقـفؿ.

فؼد ؾصؾ بقــو هذا اجلدار افعجقى. ترى هؾ ــو  : األول

 افًٌى دم هٌقضف؟

 ٓ مل كؽـ افًٌى دم هٌقضف. فؼد هٌط حلوفف حًى. : نضبًَا

آه فق تدرون ـؿ امؼتف. فؼد حول بقـل وبغ ؾتويت ؾفؾ  : انضبنش

 يعؼؾ أن يدوم صوخصًو بقــو؟

 أظتؼد أن افقاجى حيّتؿ ظؾقـو تؼديًف. أفقس ـذفؽ؟ : األول

 )ؽووًٌو( مو هذا افًمال افًخقػ؟ : انضبنش 

أيضًو( شمايل فقس شخقػًو. إكف يتضؿـ  )يرد بغضى : األول

 احلؼقؼي.

 أّيي حؼقؼي؟ : انضبنش

 حؼقؼي اجلدار؟ : األول

)متدخال بقـفام( يو صوحٌّل ٓ يـٌغل فؽام آختالف  : انضبًَ

هبذه افطريؼي. هؾ كًقتام مو حؾَّ بـو بعد هٌقط هذه 

 افؽورثي )يشر إػ اجلدار(.
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 ف هق مـ يريد أن جيعؾ فؾجدار صلكًو.أكو مل أكَس أبدًا فؽـ : انضبنش

هذا فقس صحقحًو. أردت ؾؼط أن أذـرـؿ أن هلذا  : األول 

 اجلدار ؿداشتف.

)شوخرًا( مو ؿصدك مـ وراء هذه افؼداشي؟ هؾ  : انضبنش

 شتطؾى مـو ظٌودة جدار أصؿ؟

أكو مل أضؾى مـؽام ظٌودتف. أردت ؾؼط ان أجر اكتٌوهؽام  : األول

 .دؽوكتف ادؼدشي

 هو أكً ذا تعقد مرة أخرى فتمـد ظذ مؽوكتف ادؼدشي. : انضبًَ 

 وموذا دم ذفؽ يو صوحٌّل. : األول

 )بصقت واحد( ظجقققققققققى. : االصنبٌ يعبً

 )حمتدًا( مو افعجقى يو شودة؟ : األول 

 افعجقى هق أكؽ تـًك مو ؾعؾف اجلدار! : انضبًَ

 موذا ؾعؾ؟ : األول

ّرؿـو ظـ بعضـو وــو مجوظي؟ أمل يػصؾ بقــو وبغ أمل يػ : انضبًَ

 أؿرب افـوس إفقـو؟ أمل جيعؾ......

: األول

  

 )يؼوضعف( دظـل أشلفؽام: أمل هيٌط اجلدار مـ افًامء؟

 افثوين وافثوفٌ يتٌودٓن افـظرات دم حرة وريٌي(

 كعؿ. : االصنبٌ يعبً

 وموذا دم هذا! :  انضبنش
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 امء يو صوحٌلَّ إٓ مو هق مؼدس ؾؼط. ٓ يـزل مـ افً : األول

 هؾ تعـل أن هذا اجلدار )يشر إفقف( واحد مـ أهلي؟! : انضبًَ

 ٓ أشتطقع ؿقل هذا ـام ٓ أشتطقع كؽراكف. : األول 

 فمهلي ؿقى خورؿي ؾام ؿقة جدارك هذا؟ : انضبًَ

أوًٓ فقس اجلدار جداري وٓ جدارـام، إكف جداركو  : األول

تتـوشقون مو ؾعؾف بـو حغ هٌط ظؾقـو  أكتامثوكقوً  مجقعًو.

بغضى مـ أهلي افعظوم. أمل تؼقٓ أكف ؾّرق بغ إم 

ووفقدهو، وبغ افرجؾ وامرأتف، وبغ افقفد ووافده، 

وبغ افشؼقؼ وصؼقؼتف ؾامذا تريدان أـثر مـ هذا؟ هؾ 

تريدان أن يًحؼـو بؼقتف اجلٌورة افرهقٌي حتك تصدؿون 

خلورؿي. هؾ تٌغقون حتدي أهلي افعظوم وأكتام بؼدراتف ا

ـَ افٌؼ جرؤ ظذ ؾعؾ  ـْ ِم ادًتضعػون دم إرض؟ َم

 هذا مـ ؿٌؾ ومل هتؾْؽُف أهلي؟ )بتلـقد( ؿقٓ يل مـ؟

)خيرج افرجؾ افذي طؾَّ ضقال افقؿً يًسق افًؿع 

 هلؿ ويغودر منظًو دون أن يراه أحد(

 افرهقٌي وهق إصؿ؟!ومـ أيـ فف هذه افؼقة  : انضبنش

: األول 

  

مـ أهلي ضٌعًو. أكًقً أن ـؾَّ رء دم هذا افؽقن 

يًتؿد ؿقتف مـ أهلي؟ وأن ضوؿي افروح مًتؿدة مـ 

كػحي صغرة مـ أكػوس أهلي. هؾ تصدؿون أن هذا 

اجلدار إصؿ، ـام تدظقون، يؿؽـ أن هيٌط حلوفف مـ 

مـ افذي بـوه  افًامِء إن ملْ يؽـ هذا بؿشقئي أهلي.
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وجعؾف ظذ هذا افؼدر مـ افصالدة؟ أكً )يشر إػ 

افثوين( أم أكً؟ )يشر إػ افثوفٌ(. اشؿعو جقدًا. هذه 

هل مشقئي أهلي افعظوم ؾال تشؽؽقا بؿشقئتفو ؾتـؼؾى 

وبوًٓ. اضقعقا أهلي فتحػظؽؿ مـ  أهؾقؽامظؾقؽام وظذ 

 بديي.ذور هذه افدكقو افزائؾي، وتدخؾؽؿ افدار إ

يدخؾ افرجؾ افذي ـون مـذ حلظوت يًسق افًؿع مع 

 افرجؾ إول. يؼػ ثالثتفؿ وهيؿقن بوشتؼٌوفف.

)تتقؿػ احلرـي متومًو دم جوكى اجلدار إيؿـ فتٌدأ 

 احلرـي دم جوكى اجلدار إين(

 2سجم 
 

: 

 

 

)يًر راجاًل مع صخص آخر شـطؾؼ ظؾقف تًؿقي 

 داد فؾؿشفد افًوبؼ(افؽوهـ. يٌدو ادشفد وـلكف امت

 .، وأؿدس مو تؼدس مـ أهلياشؿع... أكو أظتؼد بام تعتؼد

 مـ أهلي؟ أؿدسومو أدراك مو  : انكبهٍ

 يل أشوفقٌل دعرؾي ـؾِّ رء يدور هـو. : 2سجم 

 حًـو... موذا تريد بوفضٌط؟ : انكبهٍ 

اصِغ دو أؿقل )خيطقان بضع خطقات( افـوس هـو بلصدِّ  : 2سجم 

وجي فؽؾقـو. أكً متتؾؽ ؿقة اهلقؿـي ظذ ظؼقهلؿ احل

بوإليامن، وأكو امتؾؽ افؼقة افتل تًّرهؿ ظذ وؾؼ إراديت 

افعظقؿي. ــ ظقكًو يل أظطقؽ مو مل حتؾؿ بف مـ ؿٌؾ. ؿؾ 

 هلؿ مو تريد أهلي بوفضٌط.

 وموذا تريد أهلي بوفضٌط؟ : انكبهٍ
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 افطوظي. : 2سجم 

 .ي أويل إمر ضٌعوً )بٌدهيقي( ضوظ : انكبهٍ

 بوفضٌط. : 2سجم 

 وهؾ أكو مـفؿ؟ : انكبهٍ

 بؾ أكً أوهّلؿ بعدي. : 2سجم 

 وإذن. : انكبهٍ

شقؽقن فؽ مو حتتوج مـ افؽّفون افصغور دم معٌد تشقده  : 2سجم 

بطريؼي تؽػؾ ؾقفو رهٌي افـوس مجقعوً درآه. حؼؼ هلؿ مو 

يـظر فف  حيتوجقن فف مـ ادضوجعي ادؼدشي )افؽوهـ

بورتقوح( وؿؾ هلؿ بنيامن ؽر ؿوبؾ فؾشؽِّ إكـل طؾُّ اإلفف 

ظذ إرض. أحؽؿ بؿشقئتف )افؽوهـ يـظر إفقف بخٌٌ( 

إػ حقٌ يشوء. وإكَؽ  وأؿقدهؿؿـح، أْمـَُحفؿ مو يَ 

بتػقيض مـف ؿد مـحتـل برـوتف افتل أكعؿ هبو ظعَّ 

وأكً  ؾجعؾـل خمتورًا حوـاًم هلؿ، وخؾػًو فف ظذ إرض.

يو ـوهـ معٌد أهلي مـ شقؾًٌـل افتوج ادؼدس بلمر مـ 

 رب إربوب آكق افعظقؿ.

ؾؾتٌورـؽ أهلي إذن. وفتجعؾ فؽ ظذ افـوس شؾطوكوً  : انكبهٍ

وحؽاًم اػ أبد أبديـ. وفقجعؾ فؽ آكق رب إربوب 

  .وً دم ـؾ خطقة شالمًو وؾتحوً مٌقـ

* 
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 املشهذ انضبنش

ن دم افقؿً كػًف ظذ تشققد معٌديـ خمتؾػغ فمهلي حتً يعؿالافػريؼون 

مراؿٌي جالد حيثفؿ ظذ افعؿؾ ادًتؿر بًقضف افذي ييب بف افػضوء ظودة 

 فقًؿعفؿ حػقػف ادخقػ.

يًؼط أحدهؿ أرووً وهق رجؾ مًـ وٓ يًتطقع افـفقض ثوكقي. 

يؼسب مـف اجلالد ييب بًقضف إرض ؿريًٌو مـ جًد افرجؾ ادًـ. 

 ادًـ حيوول افـفقض فؽـف يؼع ثوكقي.

 اهنض أهيو افعجقز وإٓ أصٌعتؽ رضبًو هبذا افًقط افرهقى. : اجلالد

)جيؾس ظـد رأشف( أكً تعرف أن شقضل ٓ يرحؿ صغرًا 

هنض يو رجؾ وأو ـٌرًا. أهلي تريدـؿ أؿقيوء ٓ وعػوء ؾ

 وٓ تطؿع برمحتل أكو افذي ٓ يعرف ؿؾٌف افرمحي.

ظؿؾً مو ؾقق ضوؿتل مـ أجؾ أهلي افعظوم. هذا ـؾ مو  : انعجىص

 أشتطقع ؾعؾف أن.

هؾ حتوول خداظل أهيو افرجؾ اخلرف؟ يٌدو أكؽ مل جترب  : اجلالد

فًعوت شقضل افرهقى مـ ؿٌؾ. )شوخرًا( وموذا دم هذا؟ 

هو؟ يؿؽـؽ أن جترب أن ؾتشعر بف حغ يالمس جؾدك 

 افرؿقؼ ـؼؼ بصؾي يوبًي.

 الد()يـفض اجل

 فؾؿرة إخرة أؿقل فؽ اهنض.
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 ()يؿدُّ يده فؾجالد ـل يعقـف ظذ افـفقض : انعجىص

)اجلالد يشر ٕحدهؿ بؿًوظدتف. يؼػ بصعقبي بوفغي.  : اجلالد

يؿق بضع خطقات ثؿ يًؼط مرة أخرى. اجلالد يشر 

 فؾرجؾ افذي شوظد افعجقز بوفعقدة إػ ظؿؾف(

فشقخ اخلرف. حًـو ظدَت ٕٓظقٌؽ مرة أخرى أهيو ا

 جرب فذظف وهلقٌف إن اشتطعً. جؾدة واحدة حًى.

 )جيؾده ؾقتؾّقى افعجقز ظذ إرض ثؿ يٌدأ بوفٌؽوء. ترّق 

فف ؿؾقب اجلؿقع إٓ اجلالد افذي راح يرمؼف بـظرات 

 صزراء مريٌي(

هو؟ مو رأيؽ بًقضل افرهقى. أمل حيْثؽ ظذ افعؿؾ مـ 

 أجؾ أهلي؟ حًـوً جرب هذه.

ف بوفًقط ثوكقي. افعجقز يكخ سخي خوؾتي ثؿ )ييب

 يتقؿػ ظـ احلرـي( اهنض وإٓ أصٌعتؽ جؾدًا.

 )هيؿ بيبف فؽـ أحد افعامل يقؿػف(

 موذا دهوك يو رجؾ؟ أٓ ترى أكف ؾورق احلقوة؟ : انعبيم

 )بتفؽؿ( حًـ أهيو احلؽقؿ. :  اجلالد 

 تتعرف ظؾقف.أكو فًً حؽقاًم، وادقت ٓ حيتوج حؽقاًم ف : انعبيم

 إذن... أكً تعرف ادقت... هؾ جربتف؟ : اجلالد

 مل يًٌؼ ٕحد مـ إحقوء ادرور بتجربي ادقت. : انعبيم

 إذن كحـ بحوجي دعرؾتف. وأكً خر مـ يريـو ذفؽ. :  اجلالد
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 موذا تعـل؟ : انعبيم

شلـقن ظودًٓ هذه ادرة. أكً ترـً ظؿؾؽ فتـوؿشـل  : اجلالد

قجوً متفّربوً مـ افتعى إػ افراحي ؾجعؾتـل أكو هأكؼوصوً 

أخر دم صوؽؾ ظـ افعؿؾ. وحتك ٓ تغضى أهلي ظعَّ 

ؾلكو شلصٌعؽ رضبًو حتك تتؽرم أهلي ظؾقؽ ؾتلخذ أموكتفو 

 مـؽ ٕكؽ مل تصـ أموكتفو.

 هذا هق افظؾؿ بعقـف. : انعبيم

 .بؾ هق بًقضف أهيو ادغػؾ. اخؾع رداءك أن : اجلالد 

 فربطوه)خيؾع رداءه. يشر اجلالد ٓثـغ مـ افعامل 

ؾقػعالن. يٌدأ بجؾده بال تقؿػ حتك يـؼطع كػًف. يدخؾ 

 مع مراؾؼ فف ؾقتقؿػ اجلالد ظـ افيب(  2رجؾ 

 مـ أظطوك حؼ احلؽؿ ظؾقف. : 2سجم 

 مقٓي افعظقؿ. أكو ؿؿً بجؾده ؾؼط. : اجلالد

 ودوذا جؾدتف ؾؼط؟ : 2سجم 

 ٕكف ـػر بؤهلي افعظوم يو مقٓي. : اجلالد

 وؿتؾتف بال أمر مـل. : 2سجم 

 مقٓي ادعظؿ مل أظرف أكف شقؿقت. : اجلالد

 أن ظرؾً. : 2سجم 

 اؽػر يل يو مقٓي زفتل. : اجلالد

 أتًؿل افؼتؾ زّفي! : 2سجم 
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 اظذر ؽػؾتل يو مقٓي. : اجلالد

افرجؾ افذي جوء معف(  افؼوكقن ٓ يعذر ادغػؾغ )إػ : 2سجم 

اشؿع. أكً مـ أن شتؽقن اجلالد افعورف بام أريد. 

اجؾد هذا ادؾعقن بال رمحي حتك يطفره ادقت مـ آثومف 

 ـّؾفو. 

 افرمحي يو مقٓي. افرمحي بعٌدك إرظـ.  : اجلالد

رظقكتؽ أزهؼً روحًو، وٓ رمحَي دـ يزهؼ روحوً بال إذن  : 2سجم 

في افًامء افتل مّحؾـل إيوهو آكق افعظقؿ مـل... هذه هل ظدا

 ٕحؽؿ دم إرض إػ أبد أبديـ.

)يًتؿر اجلالد اجلديد بجؾد اجلالد افؼديؿ حتك تػورؿف 

إكػوس. كًؿع صقت ظقاء ضقيؾ دم هنويتف تطػل 

 إوقاء ؾقظؾؿ ادنح.(

* 
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 املشهذ انشاثع

قد( ٓ )يؼػ وشط جمؿقظتف. خيوضٌفؿ بؾفجي هتديد ووظ : 1سجم 

أريد أن أدخؾ اخلقف إػ ؿؾقبؽؿ، ؾؼط أردت أن أذـرـؿ 

بؿجد أهلي، وؿقة آكق افذي فقس ـؿثؾف بغ إربوب. 

افؽؾُّ هـو صور يعرف إكـل طؾُّف ظذ إرض، ومـ ظؾقوئف 

يؾفؿـل احلؽؿي وادؼدرة وافًطقة واجلزوت ـل ٓ أرحؿ 

، أو يػضؾ مـ يؽػر بذاتف اإلهلقي افعؾقو، أو يرتؽى ادعويَص 

س.  كػًف ظعَّ أكو احلوـؿ بوْشِؿِف، واحلوؾظ فـومقشف ادؼدَّ

 هؾ مـ معسض بقـؽؿ؟ )صؿً( إذن موذا تؼقفقن؟

 )بصقت واحد( شؿعًو وضوظي يو ابـ آكق افعظقؿ. : اجملًىعخ

 صعى مطقع. أحًـتؿ افؼقل. : 1سجم 

)يـػرد مـ بقـفؿ صوب مػتقل افعضالت بقجف ذي مالمح 

 ؽووٌي(

مقٓي.. ٓ أراك آكق مهًو وٓ ذًا موذا شتػعؾ مع هذا  : انشبة

 اجلدار افؾعغ.

مـ أكً... اؿسب ٕراك جقدًا )افشوب يٌدأ بوٓؿساب مـ  : 1سجم 

( اؿسب أـثر )يؼسب( أكً صوب وؿح تًتحؼ 1رجؾ 

 ادقت ظذ مو شؿعتف مـؽ.
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 ؾاًم(ؾرتٌؽ. يزك أمومف مًتً 1)حتقط بف زمرة رجؾ : انشبة

فقعذرين مقٓي، وفقغػر يل وؿوحتل. ؾلكو مو ؿصدت 

 اإلشوءة.

 تعجٌـل صجوظتؽ، وٓ يعجٌـل جتديػَؽ. : 1سجم 

 مل أؿصد افتجديػ يو مقٓي. صدؿـل. : انشبة

حًـو إين مصدؿؽ. اهنض )يـفض هبدوء وريٌي( ظػقكو  : 1سجم 

 ظـؽ، وفؽــو كلمرك بوٓكضامم دؼوتؾقـو ؾون رؾضً...

 فـ أرؾض يو مقٓي. هذا ذف يل ٓ يؿؽــل رؾضف اضالؿًو. : بة انش

)فؾجؿفقر( هذا صوب وؿح فؽـف صودق دم ؿقفف إن اجلدار  : 1سجم 

فعٌغ ؾعاًل وإٓ دو أمرتـل أهلي بتفديؿف. )فغط بغ افـوس 

  ؽر مصدؿغ( كعؿ أمرتـل أهلي بتفديؿف ؾعالً.

 جلدار. يس......ؾؾقًؼط اجلدار. يًؼط ا : اجملًىعخ

 )يشر هلؿ بوفتقؿػ مؼوضعًو إيوهؿ( : 1سجم 

وأمرتـل بتشؽقؾ ؿقة دحوربي إظداء أوفئؽ افذيـ اكشؼقا 

يظفر افقجقم ظذ مالحمفؿ. هيؿس )ظـّو ؾصوروا أظداء فـو 

 (ـؾُّ مـفؿ فمخر متذمراً 

ت وجقهؽؿ. هذه مشقئي أهلي  مو يل أراـؿ وؿد اـَػَفرَّ

ػفو ؾنن حؽؿل ظؾقف ٓ يؼؾُّ ؿًقة ظـ افعظوم ؾؿـ خوف

أهلي )يؾتػً إػ افؽوهـ(. أفقًً  أظداءحؽؿل ظذ 

 هذه هل افعدافي يو ـوهـ معٌد آكق؟ 
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 ٓ ؾض ؾقك يو مقٓي. إهنو ظدافي افًامء. : انكبهٍ 

 )يشر ٕحدهؿ( أكً أهيو ادقاضـ؟  1سجم 

 مقٓي.)يرتٌؽ( مقٓي أكو مل أكطؼ بلي ـالم يو  : 1يىاطٍ 

 بضع خطقات. يشر إػ مقاضـ آخر( 1)يتؼدم رجؾ : 1سجم 

 إذن أكً.

 أكو )يشر فـػًف( أكو يو مقٓي؟ : 2يىاطٍ 

 كعؿ أكً. : 1سجم 

 أكو مل أؿؾ صقئوً يو مقٓي. : 2يىاطٍ 

 بؾ ؿؾً. : 1سجم 

 فًً أكو مـ تؽؾؿ يو مقٓي. : 2يىاطٍ 

ـْ تؽؾَّؿ إذن؟ )بلمر( ؿؾ  : 1سجم   وإٓ ؿتؾتؽ ذَّ ؿتؾي.َم

ٓ أظرف يو مقٓي. وحؼ آكق رب إربوب مل اكطؼ بؽؾؿي  : 2يىاطٍ 

 واحدة وٓ أظرف مـ كطؼ.

ُؿ بآكق ـذبًو!!!  : 1سجم  ًِ )حمتدًا يشر فزمرتف بتؼققد ادقاضـ( وُتْؼ

إذن حؼ ظؾقؽ افؼتؾ أهيو افؽوؾر، وٓ رمحي فؾؽوؾريـ 

اءكو افذيـ ـػروا بـعؿتـو ادورؿغ )يتؼدم مـف( أتعتز أظد

ؾتٌعقا أهقاء إرواح افؼيرة أصدؿوء فـو بعد أن ترـقكو 

بؿحض إرادهتؿ ادورؿي )يتقجف فؾـوس مـ حقفف( هؾ مـ 

أحد بقـؽؿ يرى مو رأى هذا افرجؾ )صؿً مطٌؼ خيقؿ 

ظذ اجلؿقع( إذن دظقين أجسح حؽؿ أهلي )إػ افؽوهـ( 
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ـحـل برـوهتو دم احلؽؿ ظذ أهيو افؽوهـ أْدُع أهلي ـل مت

  هذا افرجؾ ادورق.

 شؿعو وضوظي يو مقٓي. : انكبهٍ

)يركق افصؿً ظذ اجلؿقع. افؽوهـ يؼقم بٌعض احلرـوت 

يـظر كحق افًامء. يـظر اجلؿقع إػ  1افطؼقشقي. رجؾ

افًامء. رء يشٌف افصوظؼي يؿرُّ هيعوً أموم أكظورهؿ 

 افشوخصي ؾقغؿضقهنو خقؾًو وهؾعًو(

كظرة ؿوشقي ثؿ تـػرج أشوريره.  2)يـظر دم ظقـل ادقاضـ : 1سجم 

 يضع يده ظذ ـتػ ادقاضـ افذي ٓ يزال مرجتػوً خقؾًو(

حمظقظ أكً يو بـل. فؼد ؽػرت أهلي ذكقبؽ مؼوبؾ أن 

 تؽقن خودمًو دم معٌدهو ؾفؾ شتؼقم بخدمي ادعٌد؟

 شلـقن خودمف إمغ يو مقٓي. : 2يىاطٍ 

)يشر ٕحد مراؾؼقف( هّقئ فـو مـفؿ )يشر فؾـوس( جقشوً  : 1سجم 

 بؼدرات ظوفقي.

 شؿعوً وضوظي يو مقٓي. : انمبئذ

 ٓ تـس إكؽ ؿوئد جققش ادؾؽ. : 1سجم 

 ٓ مل وفـ أكس جالفي ادؾؽ. : انمبئذ

 تطػل إوقاء(.

* 
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 املشهذ اخلبيظ

ؾشقئًو. يظفر اجلدار  )مع ادقشقؼك تٌدأ اإلووءة افتدرجيقي بوفتقهٍ صقئوً 

صوخصًو دم مـتصػ ادؽون. أصقات مجوظقي تليت مـ افٌعقد. تؼسب صقئوً 

ة وهل تتؼدم كحق  ؾشقئًو. إصقات ؿودمي مـ جوكٌل ادنح. تزداد صدَّ

اخلشٌي. تدخؾ جمؿقظتون مـ ادؼوتؾغ. يتؼدم إحدى ادجؿقظتغ رجؾ 

ؾ حيؿؾ متثول آكق أيضًو. هتجامن حيؿؾ متثول آكق، ويتؼدم ادجؿقظي افثوكقي رج

َـّ  ظذ اجلدار بؼقة وظـػ ـؾٌّ مـ جوكٌفو مًتخدمي ادطورق افثؼقؾي فؽ

اجلدار يظؾُّ صوخصًو دم مؽوكف ؽر متلثر هبجقمفام. تساجع ادجؿقظتون 

فؾقراء ثؿ تتؼدمون فألموم بؼقة أـز مـ ذي ؿٌؾ. تيبون اجلدار بؼقة هوئؾي 

ؾػ بوكؽًور. يؽرران اهلجقم ويرتدان ثوكقي وثوفثي فؽـفام ترتدان إػ اخل

 ورابعي حتك هيدهؿ اإلظقوء وافتعى.

)مـ ادجؿقظي إوػ( هذا اجلدار أؿقى مـو بؽثر. ؿقتـو  : 1يمبرم 

 تؼػ أمومف ظوجزة.

)مـ ادجؿقظي افثوكقي( هق مـ افصالدة مو يػقق ـؾَّ  : 2يمبرم 

 معووفـو ومطورؿـو افثؼقؾي.

 )مـ ادجؿقظي إوػ( ـلكف صقّد مـ جؾؿقد ظجقى. : 3يمبرم 

)مـ ادجؿقظي افثوكقي( حتك اجلؾؿقد يتػتً بؽثر افطرق  : 4يمبرم 

 ظؾقف. أمو هذا ؾال شٌقؾ فتػتقً حجورتف افصؾدة.

 )مـ ادجؿقظي إوػ( مو افذي جعؾف مـقعًو إػ هذه افدرجي؟ : 5يمبرم 
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بؾ ؿؾ مـ افذي جعؾف مـقعوً إػ هذه )مـ ادجؿقظي افثوكقي(  : 6يمبرم 

 افدرجي؟

 موذا تعـل بوفضٌط! : 5يمبرم 

اظـل إكـو كًقـو أن أهلي هل مـ أكزفتف ظؾقـو، وهل وحدهو  : 6يمبرم 

 افؼودرة ظذ حمقه مـ افقجقد.

فتدمره بلمر مـ أهلي  أرشؾـوفؽـ افؽوهـ وادؾؽ مهو مـ  : 3يمبرم 

 ؾامذا كـتظر؟

 كـتظر ادعجزة. : 4يمبرم 

 وهؾ شتؼقم ادعجزة بتفديؿ اجلدار؟ : 3يمبرم 

ٓ رء دم هذا افؽقن يؿـع ؾعؾفو اخلورق ؾفل كتوج ؿقة  : 4يمبرم 

 ـقكقي أو ؿدريي أـز مـو.

ؿول افؽوهـ: إن ادؾؽ ؿودر ظذ اجساح ادعجزات ؾفق مـ  : 1يمبرم 

 يـقب ظـ أهلي افعظوم.

 ؿوفف افؽوهـ؟وهؾ صدؿً مو  : 2يمبرم 

 )مًتػزًا( موذا تعـل؟ : 1يمبرم 

 )مـتٌفو فـػًف( هو؟ ٓ أبدًا. ٓ. ٓ رء. : 2يمبرم 

أكً تشؽؽ بؽوهـ آكق. ؿؾفو ظذ مًومع اجلؿقع )افؽؾُّ  : 1يمبرم 

 يـتٌفقن فف(.

 ٓ جتعؾف حيّرض ادؾَؽ ظذ ؿتع. أرجقك :  2يمبرم 

 .فؽـؽ ضعـً ـوهـف مـ اخلؾػ : 1يمبرم 
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 مل أؿصد هذا صدؿـل. : 2يمبرم 

 ٓ هيؿ أن أصدؿؽ أكو. ادفؿ أن يصدؿؽ ادؾؽ. : 1يمبرم 

 صؿتو أهيو افرجول، فؼد جوء ادؾؽ. : 4يمبرم 

يتؿشك بغ افؼطعوت ودم افقؿً كػًف  1)يدخؾ رجؾ : 1سجم 

ويؼػ بغ جمؿقظتف ثؿ تتقؿػ حرـي  2يدخؾ رجؾ

 ادجؿقظي(

ر؟ أمل أصدر أمري فؽؿ بتفديؿف؟ دوذا دوذا مل هتّدمقا اجلدا

هق ؿوئؿ حتك هذه افؾحظي؟ أهق هبذه افؼقة افتل تتػقق 

 ظؾقؽؿ وظذ مطورؿؽؿ افثؼقؾي؟ دوذا ختوذفتؿ أموم احلجر؟

مقٓي ادؾؽ... كحـ مل كتخوذل أبدًا. اجلدار أؿقى مـ ـّؾ  : 4يمبرم 

 مطورؿـو افثؼقؾي

أهلي شلحقؾ هذا  وإرادة أهق ـذفؽ حؼًو؟ حًـًو بؼقيت  1سجم 

 .اجلدار إػ تراب

 )تتقؿػ احلرـي مـتؼؾي إػ ادجؿقظي افثوكقي.

أهيو ادؾؽ ادعظؿ ؿد خوب مو ؾعؾـوه. اجلدار أؿقى مـ أن  : يمبرم 

 تمثر ؾقف مطورؿـو افثؼقؾي. 

وهؾ اشتطؾعتؿ مو يؼقم بف افعدو دم اجلوكى أخر مـ هذا  : 2سجم 

 اجلدار؟

 ؼد ؾشؾقا هؿ أيضًو يو مقٓي ادؾؽ. اجلدار ٓ هيّدم...ف : يمبرم

)يؼوضعف بغضى( بؾ هيّدم... وفؽـ ؿٌؾ هذا ظؾقؽؿ أن  : 2سجم 
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كو احلؼقؼل يرابط خؾػ  كو. ظدوُّ تعرؾقا أن اجلدار فقس ظدوَّ

هذا اجلدار ؾحذار مـ افعدو افذي يـتظر حلظي آكؼضوض 

 ظؾقؽؿ.

 وموذا شـػعؾ يو مقٓي؟ : ميمبر

هؿ  : 2سجم  مقه ؾعالً شقؽقن افتعى ؿد هدَّ شـرابط هـو ؾون هدَّ

متومًو، وإذ ذاك ؾؼط فـ يؽقن بنمؽوهنؿ مفومجتـو وشـؽقن 

هلؿ ظذ أهٌي آشتعداد. وشـعؿؾ ؾقفؿ ؿتاًل وذبحًو ٓ 

 يعرؾون افرمحي وافرأؾي... هؾ أكتؿ مًتعدون؟ 

 )بصقت واحد( مًتعدون. : اجملًىعخ

 و فتـتؼؾ إػ ادجؿقظي افثوكقي()تتقؿػ احلرـي هـ

مو ظجزتؿ ظـ ؾعؾف مجقعًو فـ أظجز ظـ ؾعؾف بؿػردي.  : 1سجم 

ابتعدوا ظـ اجلدار وشسون بلكػًؽؿ مو مـحتـل إيوه أهلُي 

افعظوم. تراجعقا إػ اخلؾػ )يساجعقن إػ مو وراء 

افؽقافقس( اكٌطحقا أروًو )يشر فؾؽوهـ ؾقزرع ظٌقات 

ر ثؿ خيتػل وراء افؽقافقس( ؽطّق كوشػي حتً اجلدا

 رؤوشؽؿ بليديؽؿ. ؿق أكػًؽؿ جقدًا مـ افـور واحلجورة.

 وأكً يو مقٓي أٓ تؼل كػًؽ مـفو؟ : صىد

)ؽووًٌو( اخرس... ابـ أهلي ٓ حيتوج إػ أن يؼل كػًف ممو  : 1سجم 

 هق ؿودر ظؾقف.

)يؿًؽ جفوز افتحؽؿ ظـ بعد. يساجع إػ مو وراء 

 افؽقافقس(
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 بؼقيت وجزويت شقتحطؿ اجلدار إػ أبد أبديـ.

)يؼقم بوفضغط ظذ افريؿقت ؾقـػجر اجلدار اكػجورًا 

مدويًو. تعؾق شحُى افدخون مصحقبي بلصقات إمل 

وساخ افػزع واهلؾع وادقت، وإذ تـجع افًحى ٓ كجد 

فؾجداِر أثرًا وؿد تـوثرت أصالء بعض مـ أؾراد ادجؿقظي 

وك. يـفض أؾراد ادجؿقظي افثوكقي. يـظرون إوػ هـو وهـ

 (1إػ اجلثٌ بوصؿئزاز. يكخ هبؿ رجؾ

 هجقوووووووم.

 )يرددون بعده وبصقت واحد(

 هجقوووووووم.

يؾتؼل اجلؿعون دم معرـي رهقٌي دامقي ٓ تًتؿر ضقيالً إذ 

تًتًؾؿ ادجؿقظي افثوكقي فؼؾي ظددهو، ووعػ حقؾتفو. 

يربطقن بًؾًؾي مـ أيدهيؿ ل أشؾحتفو راـعي. ؾتؼّقد ترم

جيرون بقشوضتفو إػ خورج ادنح برؾؼي مهفامت  حديد

 ـقرافقف.

* 
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 املشهذ انغبدط

)يػتح افضقء بحزمي دائريي ظذ ـرد افعرش ادقوقع ظذ مدرج ظول 

 1كًٌقًو وادحوط بزمرة ادؾؽ وحوصقتف. ادقشقؼك تتزامـ مع افضقء. رجؾ

مـ اددرج ادػروش بوفًجود إمحر. جيؾس ظذ افعرش. يـفض. يـزل 

 .يـحـل فف اجلؿقع(

)إػ مجفقر افـّظورة( شـقات ضقال وأكو أظّؾؿفؿ افقؾوء  : 1سجم 

وافطوظي )يًتؼقؿقن وؿقؾًو( مل يؽـ ذفؽ شفاًل مـ دون 

وشوئؾ وغط خمتؾػي ؾوفـوس ٓ حتؽؿ بوفؽؾامت 

وافشعورات حًى، بؾ بوخلقف. اخلقف افدائؿ ادًتؿر. 

افذي يصـع افطوظَي افدائؿي وافقٓء ادًتؿر ـل  اخلقف

يعرؾقا مو جيى ظؾقفؿ ؾعؾف دون ؽره مـ إؾعول. وفق ٓ 

هذا ومو أكزفتف ظؾقفؿ مـ افعؼوب دو اشتتى احلؽؿ يل ـؾَّ 

أن  حتك اظتؼدتهذه افًـقات )يتحرك بخطقة واثؼي( 

، ؾلكو أوغط ظؾقفؿ بؽّؾ مو أوتقً ٓ يقفد اكػجوراً افضغط 

افؼقة دون أن يتٌع وغطَل اكػجوٌر مفام ـون صؽؾف، أو  مـ

 حجؿف، أو ؿقتف.

 )خيطق بضع خطقات(

أتذـر حغ أَمْرُت بصـع متثول فإلفف ظذ صوـؾتل، وووعف دم 

 مؼدمي ادعٌد ؿوفقا: مو تراكو ؾوظؾغ يو مقٓي.
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بعٌودتف حًى ؾؼد صـعقا  اؿؾً: اظٌدوه ؾعٌدوه، ومل يؽتػق

بؾ مئوت افتامثقؾ افتل راحقا يؼدمقن ظذ صوـؾتف ظؼات، 

 هلو ؾروض افقٓء وافطوظي دم ـّؾ بؼعي مـ بؼوع إرض.

هؾ خدظتفؿ؟ )صؿً. خيطق بضع خطقات( حوصو يل 

أن أؿقم هبذا ؾوبـ اإلفف ٓ يػعؾ مو يػعؾ افػوكقن. فؼد 

وـقػ يطقروكف حتك  ،ظّؾؿتفؿ ـقػ يًتخدمقن افًالح

ل افًقػ إػ بـدؿقي. بـدؿق ي آفقي تؼتؾ مو صوء هلو مـ حتقَّ

افؼتؾ ؾرادًا أو مجوظوت. وظؾؿتفؿ أن ٓ حؽؿ بال تػقيض 

مـ أهلي ؾؼطعً افدرب ظؾقفؿ ـل ٓ يػؽروا يقمو 

بوٓكؼالب ظعَّ أو ظذ ظوئؾتل ادؼدشي. أمرهتؿ بصـع 

ادداؾع افثؼقؾي اددمرة افتل ٓ يؼػ ود شطقهتو شقٌر، أو 

ؾتفؿ جقشًو جرارًا بًط ؿؾعٌي، أو شوتٌر مـ رمؾ. جع

 ٓ ًُّ كػقذي ظذ ـؾِّ افقٓيوت وإمصور وادامفؽ حتك ب

أدري بام يدور دم بعضفو. ست افؼقة إوػ افتل يتٌعفو 

افؽؾُّ بنيامن مطؾؼ. وصوروا ـؾام دظقهتؿ فؼتول يكخقن 

 بلظذ أصقاهتؿ:

)كًؿع صقتوً مجوظقًو هودرًا مـ وراء افؽقافقس أو مًجالً 

 "وديـو فؾجٌفي كحورب"ي افتًجقؾ( ظذ آف

فؼد صورت حقوهتؿ بال معـك دون حرب أو ؿتول. وأكو مـ 

مـح حقوهتؿ ذفؽ ادعـك افعظقؿ. ومع ـّؾ هذا حوول بعضفؿ 
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ؿتع مرات ومرات حتك حدا بلحد ادؼربغ يل أن يضع ـتوبوً 

ؾ  ظـ حمووٓت اؽتقويل. وظـدمو وجدت اإليامن ؿد ترهَّ

دت بـػز أـز محؾي فإليامن وافتقحقد. ووعػ دم ؿؾقهبؿ ؿ

ؾلكو شؾقؾ أهلي افعظوم، وأكو ابـ آكق رب إربوب افذي فقس 

 ـؿثؾف دم إرض وافًامء.

ـّقن أكػًفؿ  اكؼؾًٌ إمصور ظذ كظومل وراحقا يؿ

بنشؼوط افـظوم ؾعّؾؿتفؿ أن اخلروج ظـ افطوظي يشتً 

ؽؿ مـ هذا افؼطقع وجيعؾ افؽؾَّ ضومعغ بوفؽّؾ. وظذ افر

ـّؾف اشتؼى بقـفؿ افطؿع واجلشع وافػًود إٓ ممؾؽتل 

ؾؼد افتزمً افصؿً واهلدوء وطؾَّ اخلقُف رادَظفؿ 

إـز حتك جوء افققم افذي أؽورت ؾقف تـوكغ افشقطون 

ظذ أرجوء ممؾؽتل افعظقؿي بًعرهو، وهلقٌفو، وجحقؿفو 

ؾٌددت إحالم، وخربً افـػقس، وصتً وحدة افٌالد 

، وظؿَّ إرجوَء صغى وا فعٌود ؾوكؼؾى افؽؾُّ ظذ افؽؾِّ

وؾقى، وـثر افناق وافؼتؾي. يقمفو ؿررت اهلٌقط إػ 

افعومل افًػع تورـًو ورائل افٌالد وافعٌود وشط كور ٓ أول 

هلو وٓ آخر. وبقـام أكو أهٌط ظذ شالمل افعومل افًػع بًالم 

ٔهلي مـ مٌغ شؿعً بعض ادقتك يؼقفقن مًتجريـ بو

ذِّ مو أتوهؿ ؿوئؾغ: يو ويؾـو ؿد جوءكو اجلدار. ومل أــ 

أظرف أهنؿ ـوكقا يؼصدوكـل، ويًؿقكـل جدارًا. ؾفؾ 

 ــً أكو اجلدار حؼًو؟



 048 

)خيؾع مالبس افتؿثقؾ ويرمقفو ظذ اخلشٌي. يتؼدم مـ مجفقر 

 افـّظورة ويؼقل مجؾتف إخرة(

 .فؽؿ أن جتقٌقا أو تصؿتقا إػ أبد أبود

 تطػل إوقاء

 2116اعرتانٍب 
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 يغشدٍخ
 أونئك أثنبئً
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 شخىص املغشدٍخ

 ظوموً  55أرمؾي   إم

 ظومو 25ابـفو   آبـ

 ظوموً  66جورهو  افرجؾ

 مـ ادًؾحغ افدواظش  زمرة

 ؿويض افدواظش ادعؿؿ

 مـ وحويو افدواظش  افػتك

 شقوف افدواظش بؾدوزر

 يوجمؿقظي مـ ظومي افـوس وبعض افًٌو

 مـ شٌويو افدواظش  شٌقي

 ظوموً  25  ظع

 ظوموً  26 حمؿقد

 ظوموً  22  ـريؿ

 ظوموً  36 صودق

 ظوموً  27  محزة

 ظوموً  25 حًـ

 ظوموً  23  جقاد

 رجؾ افًقطرة افعًؽري

 مـ معورف إم افًوئؼ

 مـ معورف إم صوـر
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صٌف مفدمي، أو مصوبي بلرضار جراء افًتورة ظذ أكؼوض بققت  تػتح

. رصؼوت افٌـودق أفقي آصتغول ٓ تزال تؾعؾع دم ؾضوء افتػخقخوافؼصػ 

ادؽون بغ ؾقـي وأخرى. اكػجور ؿذائػ َتْسى دم جق مشحقن بوخلقف 

وآرتٌوك. امرأة مخًقـقي تطؾُّ برأشفو مـ وراء جدار كصػ مفدم ثؿ 

ل إػ أكؼوض وخرائى. وإذ  ختتػل. تعوود افـظر ثوكقي فؾؿؽون افذي حتقَّ

بٌعض إمون خترج مـ وراء اجلدار. تـظر إػ ـؾ اجلفوت بتقجس  تشعر

وإتربي. تتحرك بؼؾؼ واوطراب  وهل جمؾؾي بوفًقاد ادغطك بوفغٌور

خمتؾػي. تؼسب مـ بقتفو. تـظر مـ  تطوهريـ. تـظر بوجتوه بقتفو ثؿ بوجتوهو

افشٌوك إػ داخؾ افٌقً. تطؿئـ. تسك افشٌوك مع صعقرهو بقء مـ 

 ٌوك. تؼػ دم وشط ادؽون ترؾع يدهيو إػ افًامء داظقي.آرت
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 املشهذ األول

 األو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إهلل اجعؾ كوَرهؿ ظؾقـو بردًا وشالمًو بحؼ ـؾِّ صوحى  :

حؼ. إهلل ٓ تٌتع إمفوت بوفَثَؽِؾ ؾؼد ثؽؾـ مـ ؿٌؾ، 

وؾجعـ بلؿًك افػقاجع ومو هلـ مـ ذكى بعد أن رزؿتفـ 

 ...ٓ ختذفـل بػؾذات أـٌودهـ. إهلل

 )يؼوضعفو صقت مـ وراء افؽقافقس ؾتػز(

 مـ هـوك؟

 )يؼسب افصقت أـثر(

مـ هـوك؟ )تؼسب مـ مصدر افصقت. تتحرك بورتٌوك 

بغ بقتفو وادؽون افذي تراؿى مـف افؼودم اجلديد. يٌدو 

ظؾقفو اخلقف أـثر ـؾام اؿسب افصقت. تٌحٌ ظـ أي 

قس. جتد ظصو رء هتوجؿ بف افؼودم مـ وراء افؽقاف

)تقثقي( ختتػل وراء جدار مـفدم وتتفقل فالكؼضوض. يظفر 

مـ راء بعض إكؼوض صوب دم اخلومًي وافعؼيـ مـ 

 افعؿر وإذ تيبف بشؽؾ مػوجئ يتػودى افيبي( 

 )صورخًو( أمل موذا تػعؾغ. أكو ابـؽ يو أمل. : االثٍ

صديد( أهذا )هتدأ( محدًا هلل أكؽ تػوديً افيبي )بتلكقى  : األو

 مو اتػؼـو ظؾقف يو وفد! فؼد جعؾً ؿؾٌل خيػؼ حد ادقت.

 مل أــ أظرف أكؽ ختوؾغ ظؾقفؿ إػ هذا احلد! : االثٍ
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 وملَ ٓ أخوف ظؾقفؿ؟ : األو

 هؿ ؽربوء فقس إٓ... : االثٍ

)تؼوضعف( أهؽذا تػؽر هبؿ؟ )تؼؾد صقتف( ؽربوء فقس إٓ!  : األو

 وفدي.مل أطـؽ هبذه افًذاجي يو 

 هؾ اخلقف ظؾقؽ شذاجي؟ : االثٍ

 دم مثؾ هذا افظرف... كعؿ. : األو

اشؿعقـل جقدًا يو أمل. بعد مؼتؾ أيب وأخل مل يعد يل دم  : االثٍ

هذه افدكقو ؽرِك وٓ أريدك أن تػّرضل بحقوتؽ مـ أجؾ 

 أي ـون.

 ٓ تؽـ أكوكقوً أـثر ممو يـٌغل )تؼسب مـ افـوؾذة( : األو

حٌل فِؽ وتشٌثل بحقوتِؽ فقًً أكوكقي يو أمل، بؾ هل  : االثٍ

 صعقر ضٌقعل حًى.

 فؽ احلؼ... وفؽـ )تشر إػ داخؾ افٌقً( أوفئؽ أبـوئل.  : األو

)بحرص( اظؾؿل يو أمل أن أصدَّ مو يؼؾؼـل دم هذه افدكقو  : االثٍ

 هق تقرضِؽ ؾقام ٓ يعـقِؽ.

 ـؽ.)بـػقر( ٓ أحىُّ شامع هذا افؽالم م : األو

 وفؽـ... : االثٍ

 مـ دون فؽـ ٓ أحى شامع ادزيد. هؾ ؾفؿً؟ : األو

 )يـظر إفقفو بال اـساث. هيؿ بوفدخقل إػ افٌقً(  : االثٍ

 تقؿػ )يتقؿػ. يؾتػً إفقفو مًتًؾاًم(  : األو
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 )بقء مـ افضقؼ( موذا تريديـ؟ : االثٍ

وصامًٓ بحذر.  )تشر فف بوٓؿساب مـفو ثؿ تتؾػً يؿقـوً  : األو 

 هتؿس دم أذكف( هؾ ابتعد افدواظش؟

 حوفقًو كعؿ، وفؽـفؿ ؿد يعقدون ثوكقي.  : االثٍ 

 ودوذا يعقدون؟ : األو

ًِ تًلفغ دوذا ودم بقتؽ مو يٌحثقن ظـف!...  : االثٍ )بـػود صز( أك

 هف )هيؿ بدخقل افٌقً(

 )تقؿػف( اشؿع إن ظرؾً أن فؽ... : األو

عفو( ٓ يو أمل... ٓ اشؿح فؽ أن تشؽؽل يب. هؾ )يؼوض : االثٍ

تريـل ظذ هذه افدرجي مـ اخلًي وافـذافي؟ )بػخر( أكو ابـ 

افرجؾ افذي وّحك بـػًف فؼطع افطريؼ أموم ـقمي مـ 

 جرذاهنؿ افًقد.

)بحـون ـٌر وؾخر( هذا هق ابـل افذي اظرؾف. اؿسب  : األو

ف فصدرهو بوظتزاز( اشؿع. راؿى اد ؽون جقدًا واكو )تضؿُّ

شلدخؾ ظؾقفؿ ؾون اؿسب أحد مو ٓ تـًك اإلصورة افتل 

 اتػؼـو ظؾقفو مػفقم؟ 

 مػفقم يو أمل. : االثٍ

)هتؿ بوفدخقل إػ افٌقً فؽـفو تتقؿػ ظـد افٌوب. تـظر 

 ٓبـفو تشر فف ؾقجقٌفو بنصورة مـف تطؿئـفو ؾتدخؾ(

ؿَّ ٓ أطـ أكـو شـؽقن بلمون وجرذان افدواظش تًتطقع ص

روائحفؿ )يشر جفي افٌقً أيضًو( مـ بعد ظؼات إمتور، 
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شقؼتؾقكـو ّذ ؿتؾٍي  ؾنهنؿؾنن اـتشػقا أمركو، ٓ شومح اهلل، 

وؿد ٓ يؽتػقن بؼتؾـو وافتؿثقؾ بلجًودكو بؾ وحرؿـو إن تطؾى 

إمر ذفؽ وتصقير افـور وهل تؾتفؿـو صقئًو ؾشقئو. ٓ أظرف 

ادخقػ وـلهنو مل تؽتِػ بام جرى دوذا جتوزف أمل هبذا افشؽؾ 

ٕخل وأيب. هؿ )يشر جفي افٌقً( فقًقا إٓ ؽربوء ٓ يؿّتقن 

فـو بصؾي مـ ؿريى أو بعقد. أكو فًً ودهؿ بوفطٌع، وفؽـ 

رهتو ملشوة  جؾَّ مو أخشوه أن تتجدد ملشوة وافديت بعد أن دمَّ

آبـ وافزوج. موذا فق ؿتؾقين ومّثؾقا بجثتل أموم ظقـقفو؟! 

قػ شتتحؿؾ مـظرًا ممدًو مثؾ هذا؟ هؾ شتتقشؾ هبؿ ـل ـ

يسـقكـل ويؼتؾقهنو بدًٓ مـل؟ ٓ اشتٌعد هذا أبدًا وهل إم 

افرؤوم افذي يـٌض ؿؾٌفو بوفطقٌي وادحٌي واحلـون. وموذا 

 أشتطقع أْن اؾعَؾ إْن هؿ ؿتؾقهو أمومل؟

شقؼتؾـل ظجزي وشتؿزؿـل صقرهتو وهل متقت بطقئًو بطقئًو 

م ظقـل افغورؿتغ بوهلؿقم وافدمقع )يتحرك بضع خطقات أمو

متؿتاًم مع كػًف( ـون بنمؽوهنؿ اخلروج وآبتعود ظـ بقتـو 

وفؽـفؿ وهؿ افعورؾقن بٌطش افدواظش جعؾفؿ يتشٌثقن 

بلذيول وافديت ؾرأت ؾقفؿ صقرة أخل وؿد ؾعؾ بف اجلرذان مو 

 ٓ ضوؿي فف ظذ حتؿؾف ؾامت متلثرا بجراحف افغوئرة.

)يًؿع أصقاتو ؿودمي كحقه ؾقـتٌف دصدرهو. يتحرك بنظي 

هـو وهـوك دم حمووفي ٓشتطالع ادؽون، حغ ٓ يرى صقئوً 

ؾوكف حيوول شامع حرـتفؿ. يطؾؼ صػرًا متؼطعًو ـصػر 

 افطققر. خترج أمف مرظقبي(
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 )بصقت مـخػض( هؾ جوءوا؟ : األو

 ٓ اظرف... ربام. : االثٍ

 مصدر افصقت بحذر. هومًي ٓبـفو( )تؼسب مـ : األو

ِـّ أن أحدهؿ جوء  أشؿُع صقَت أؿدام تؼسب. أـثر افظ

 بؿػرده. 

 شلـؿـ فف ثؿ أكؼض ظؾقف. : االثٍ

 ٓ يو بـل، إن ؾعؾً هذا شقلتقن فؾؼٌض ظؾقـو.  : األو

 مو احلؾ إذن؟ : االثٍ

 )تػؽر( ادخؾ إفقفؿ. خذهؿ إػ ادؽون افذي اتػؼـو ظؾقف. : األو

 هقو أهع.

 حوًٓ يو أمل. ٓ حتؿع مهًو شلختٌئ وإيوهؿ هـوك. : االثٍ

)يدخؾ افٌقً منظًو. يغؾؼ افٌوب خؾػف وادرأة ٓ تزال تـظر 

 جفي افصقت. يدخؾ رجؾ يٌدو ظذ حمقوه اخلقف ؾستٌؽ(

 موذا وراءك يو رجؾ فؼد أخػتـو. 

 )يتؽؾؿ ٓهثًو( هؾ مو زافقا هـوك؟  : انشجم

 )بخقف( دوذا تًلل؟ أثؿي خطى مو؟ : األو

 كعؿ... اهنؿ ورائل : انشجم

 افدواظش؟ : األو

بوهلل ظؾقؽ يو امرأة شقصؾقن إػ هـو دم طرف حلظوت  : انشجم 

 وأكً تًلفغ ظـ افدواظش!



 057 

 تعوَل معل فـجؾس إػ جوكى مقؿد افـور. : األو

ًِ شتج : انشجم هؿ كور و وأيـقــل بزودك هذا. أي مقؿد ـأك

 ورائل؟! 

 هّدئ مـ روظؽ واجؾس ؿٌوفتل. : األو

 ـقػ أجؾس وهؿ شقدخؾقن ظؾقـو؟ موذا جرى فؽ يو امرأة؟ : انشجم 

 هتؿس دم أذكف( افٌقً ؾورغ أن.)ؿؾً فؽ اجؾس وٓ ختػ  : األو

! : انشجم ًِ  )يتـػس بوشسخوء ثؿ ـؿـ اكتٌف فقء مػوجئ( ممامذا ؿؾ

ًُ إن افٌقً ؾورغ : األو . ٓ ختػ. ــ هودئًو ومًسخقوً ؿؾ

 وـلكؽ زوجل.

)مًتػزًا( اشتغػر اهلل افعظقؿ مـ ـّؾ ذكى ظظقؿ. مو هذا  : انشجم

 افؼقل يو امرأة؟! 

 حًـو حًـو أريد مـؽ إن متّثؾ دور افزوج. : األو

 أي زوج؟ : انشجم

 زوجل. : األو

 )يًووره افشؽ( اشتغػر اهلل مو هذا افؽالم ادريى! : انشجم

 اؾفؿـل يو رجؾ : األو

 أؾفؿ موذا؟ هذا جـقن : انشجم

 يو رجؾ ٓ تلخذك يب افظـقن. : األو

 ٓ أبدًا وفؽـ ـالمؽ ؽر معؼقل وٓ مؼٌقل : انشجم
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اشؿع واؾفؿـل بنظي ؾال وؿً كضقعف دم افؽالم وهؿ  : األو

ظذ مٌعدة خطقات مـو. أكً شتؽقن هـو بؿثوبي افزوج ـل 

 ٓ يشؽقا بقء.

 آآآ ؾفؿً )جيؾًون ؿرب مقؿد افـور( : انشجم

 اكتٌف فـػًؽ فؼد وصؾقا. : األو

اشس يو رب )تدخؾ ثؾي مـ ادًؾحغ بؾحك ضقيؾي  : انشجم

 ومالبس ؽريٌي وصعقر صعثوء ـلهنؿ ادجوكغ(

 افًالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف. : داعشً

 وظؾقؽؿ افًالم ورمحي اهلل وبرـوتف. : انشجم

: عشًدا

  

أخل رأيـو بعض ادرتديـ متقجفغ كحق بقتؽؿ، ؾفؾ رأيتؿ 

 أحدًا مـفؿ؟

 ؿٌؾ أن أجقٌؽ أخل هال تتػضؾقن فتـوول افؼفقة معـو؟ : انشجم

 صؽرا فؽ أخل ٓ وؿً فديـو. أجٌـل بنظي.  : داعشً

 ٓ مل كشوهد أحدًا ظذ اإلضالق. : انشجم

 شـػتش افٌقً إذن. : داعشً 

 ٌقً بقتؽؿ ؾتشقه ـقػام تشوؤون.اف : انشجم

)يدخؾ ادًؾحقن افدواظش إػ افٌقً بقـام يظؾُّ أمرهؿ دم 

 مؽوكف(

 كحـ هـو مـ أجؾ شالمتؽؿ.  : داعشً 

 تًؾؿقن. : انشجم
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آمؾ أن تؽقكقا صودؿغ معـو. أحد أبـوء افؼريي مل يؽـ  : داعشً 

 ـذفؽ وؿد اظتزكوه مرتدًا ؾحؽؿـو ظؾقف بوفذبح. 

 أظقذ بوهلل مـ ذ افشقطون افرجقؿ. : م انشج

 )بـرؾزة( موذا ؿؾً؟ : داعشً 

 تعقذت مـ ّذ افردة. : انشجم 

 أحًـً أخل بورك اهلل بؽ. : داعشً 

 وبؽ أخل وبؽّؾ ادممـغ. : انشجم

 )خترج زمرة ادًؾحغ افدواظش مـ افٌقً(

 ٓ وجقد فؾؿرتديـ هـو. : أدذهى

كتشور حقل ادؽون ؾقـتؼون. يؾؼل كظرة إػ )يشر هلؿ بوٓ : داعشً

افداخؾ. إم وافرجؾ يـظران إػ بعضفام بورتقوب. يًتدير. 

 يؼسب مـ افرجؾ. يـظر دم ظقـقف يصقٌف بوحلرة وافشؽ(

 هؾ أكً متلـد مـ ظدم وجقد ادرتديـ دم بقتؽ؟

 )بثٌوت( كعؿ متلـد متوموً  : انشجم

يؿؽـ أن تؼقل يل مو ه ؾـوجغ  هؾ ؾعالً  إن ــً متلـداً  : داعشً

 افؼفقة افتل مل تغًؾ بعد؟

 )يرتٌؽ ؾتحوول إم إكؼوذ ادقؿػ( : انشجم

ظـدمو ـون افرصوص يؾعؾع ؾقؿـو اوطرركو ٓحتًوء  : األو

 افؼفقة دم افداخؾ.

 أكتام اثـون ؾؾؿـ افػـجون افثوفٌ؟ : داعشً
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 ٓبـل. ـون هـو ثؿ ؽودركو فغرض افتًقق. : األو

)يـظر هلام بورتقوب( حًـًو إن صودؾتام واحد مـفؿ ؾعؾقؽؿ  : داعشً

آتصول بـو ؾقرًا وإٓ شقؽقن مصرـؿ ـؿصر ادرتديـ. 

 مػفقم؟

مػفقم أخل )يشر افداظق فزمرتف فقتٌعقه( مػفقم  : انشجم

)يٌتعدون. افرجؾ يتـػس بعؿؼ. يقجف ـالمف فؾؿرأة بقـام 

  أكؽ تؾعٌغ بوفـور؟تؼقم بتفققٍ افـور( هؾ تدرـغ

 ـام ترى أريد هتققجفو ـل ٓ تزد افؼفقة. : األو

 ـقــل!؟ ـ)بـػود صز( أيي ؿفقة؟ هؾ تريديـ أن جت : انشجم

 ودوذا أجــؽ؟ : األو

 )بتقشؾ( أرجقك اؾفؿقـل... اصِغ يل وفق حلظي واحدة : انشجم

 حًـو أكو مصغقي. : األو

 بـػًؽ هؽذا. ٓ يـٌغل فؽ أن تضحل : انشجم

 ـقػ؟ ...هؽذا؟ : األو

 ٓ تتغويب معل أرجقك : انشجم

 فـ أتغوبك. ؿؾ موذا تريدين أن أؾعؾ؟ : األو

 )بوكزظوج( ٓ رء )يؼػ( ٓ رء )هيؿ بودغودرة( : انشجم

 ؿػ يو رجؾ. هؾ أؽضٌؽ ـالمل؟ : األو

بؾ ؾعؾؽ )يؼسب مـفو( أكً ٓ تدرـغ مدى اخلطقرة مـ  : انشجم

 ؾعؾؽ اجلـقين هذا.
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 موذا تعـل؟ : األو

أكً واحدة مـو... وـون زوجؽ رمحف اهلل كعَؿ افصديؼ  : انشجم

 وكعَؿ افؼريى، ومل يصدف أن تكف بام يزء ٕحد أبدًا.

 وهؾ أشلُت افتكف معؽؿ يقمو؟ : األو

 حوصك هلل يو امرأة فؽـؽ... : انشجم

 )مؼوضعي فؽــل موذا... : األو

)مؼوضعو( ختٌئغ دم بقتؽ زمرة مـ اهلوربغ ادطؾقبغ هلؿ  : انشجم

 )يشر إػ اجلفي افتل خرج مـفو افداظق وزمرتف(.

 وموذا دم ذفؽ؟ : األو

)مؽررًا وراءهو( وموذا دم ذفؽ! ادقت ضٌعًو. مقتؽ،  : انشجم

 ومقت ابـؽ، ومقيت. أمل تًؿعل مو ؿول أمرهؿ؟

وفف أمرهؿ )تشر جفي افٌقً( ٓ أخشك مو ؿ وأكوشؿعً  : األو

أوفئؽ أبـوئل، وحقويت مـذ افؾحظي مرتٌطي بحقوهتؿ ؾلمو أن 

أمقت معفؿ أو أن تؽتى فـو افًالمي مجقعًو )هيؿُّ بوفؽالم 

فؽـفو تقؿػف بنصورة مـفو( أذهى بعقدًا وٓ تعّرض كػًؽ 

 فألذى، فـ اذـر هلؿ أي رء ظـؽ إْن حصؾ أي مؽروه.

وفؽــل شلظقد ثوكقي فالضؿئـون ظؾقؽؿ )يٌتًؿ شلذهى...  : انشجم

 هلو بػخر وخيرج(

 تـظر دم اثره حتك خيتػل( رجؾ ـريؿ) : األو

 تطػل إوقاء

* 
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 املشهذ انضبًَ

ظذ رصقػ أحد افشقارع تقجد دـي مرتػعي بعض افقء. خؾػ }

افدـي بعض ادٌوين ذات افطرز افعربقي ادقصؾقي وإشقاق افتجوريي. 

ي. خؾػفام ظذ مًؾحون  ـّ مؾثامن يرتديون ادالبس افًقد يؼػون ظذ جوكٌل افد

جوكٌل ادنح يتجؿفر افـوس بقجقه صوحٌي وهؿ يـتظرون ادتفؿ اجلديد 

فقـػذ بف حؽؿ اإلظدام. يكخ ادًؾحون: تؽٌر ؾردد افـوس بصقت واحد: 

قد اهلل أـز. يدخؾ مًؾحون آخران مع امرأة ووعقا ظذ رأشفو ـقًوً أش

)هل بحجؿ ادرأة افتل رأيـوهو دم ادشفد إول( يتٌعفؿ رجؾ معؿؿ ووع 

دم وشطف مًدشًو. ادًؾحون يضعون ادرأة ظذ افدـي مؼّقدة )طفرهو جلؿفقر 

افـّظورة( ويٌتعدان ظـفو. يتؼدم ادعؿؿ مـفو. يشر ٕحدهؿ أن يرؾع ظـفو 

فؽقس ثؿ يعقد إػ افؽقس إشقد. يتؼدم أحد ادًؾحغ ؾقـزع ظـفو ذفؽ ا

حمّؾف. يػوجل افـوس هبو. كًؿع بعض تعؾقؼوهتؿ: ٓ ٓ يؿؽـ هذا. إهنو امرأة 

ـريؿي ؾووؾي. ٓ صؽ أهنو بريئي. هذه ادرأة ٓ تؼدم ظذ ظؿؾ يؼقدهو 

فؾؼتؾ. تًقد بغ افـوس افضقووء. افرجؾ ادعؿؿ يًحى مًدشف ويطؾؼ 

 {دم اهلقاء إضالؿي حتذير ؾقًقد افصؿً

مـ ؿول إن هذه ادرأة بريئي، وؽر مذكٌي، ومل تؼسف جرمًو  : ىاملعًَّ

ؾؾقتؼدم ويديل بشفودتف ظؾـًو أمومل )يقجف ـالمف فؾـوس( هؾ 

مـ أحد هـو يشؽؽ بعدافي دوفتـو؟ )يؿرُّ بودجؿقظتغ متػؼدًا 

 . يٌدو اخلقف وافؼؾؼ ظذ وجقه ادجؿقظتغ(إيومهو ؾردًا ؾرداً 
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ة ؿد آوت ظددًا مـ ادرتديـ ومل ختز ٓ أحد؟ حًـو هذه ادرأ

افدوفي ظـفؿ. بؾ تًست ظؾقفؿ حمووفي إكؼوذ أرواحفؿ 

ادجٌقفي ظذ افؽػر واإلحلود، وؿتؾ ادممـغ مـ رجوٓت هذه 

افدوفي، ؾفل مرتدة مثؾفؿ وفؾؿرتد ؿصوصف افعودل )يصؿً 

حلظي. يـظر دم وجقهفؿ( ادقت )يكخ أحد ادًؾحغ 

 ، ؾردد افـوس بعده: اهلل أـز(.بصقت واحد: تؽٌر

فؼد ُؿٌَِض ظؾقفو بوجلرم ادشفقد، واظسؾً بام اؿسؾً 

ؾحؼ ظؾقفو افعؼوب، وإكـو بًؿ اهلل كعوؿٌفو ظؾَّ ظؼقبتفو دم 

إرض تغًؾ روحفو أثؿي ؾتًتؼٌؾفو افًامء وهل 

متخؾصي مـ ذفؽ اإلثؿ افؼٌقح. بًؿ احلؼ وافعدل وؾِْؼِف 

 ا افعؼوب.دوفتـو كـزل هبو هذ

)يطؾؼ مـ مًدشف إضالؿي تصقٌفو دم مرـز رأشفو ؾتًؼط 

ظذ إرض بقـام يكخ احلراس: تؽٌر ؾردد افـوس 

بعدهؿ: اهلل أـز. يغطقفو ادًؾحون بعٌوءة شقداء وجيّراهنو 

  إػ خورج اخلشٌي. يـودي ادعؿؿ ظذ ادتفؿ اجلديد(.

 هوتقا ادتفؿ أخر. : املعًَّى

ؾحون ومهو كػس ادًؾحغ افًوبؼغ ومهو )يدخؾ ادً

جيّران صوبًو دم مؼتٌؾ افعؿر يٌدو ظؾقف اخلقف واهلؾع وهق 

 يؼووم بشدة. ييبف أحدمهو ؾقًتؽغ(

 مو اجلرم افذي ارتؽٌف هذا افػتك؟

 فؼد هق بطقخي وادظك اكف جوئع. : يغهَّخ



 064 

 )فؾػتك( هؾ هؿً بطقخي يو ؾتك؟ : املعًَّى

 ق دم حقويت ٓ بطقخي وٓ أي رء آخر.مل أه : انفزى 

 دوذا أكً هـو إذن؟ : املعًَّى

 ٕهنام )يشر إػ ادًؾحغ( أرادا أن أـقن هـو. : انفزى

 هؾ تتفؿ رجول افدوفي ادممـغ بوهلل ورشقفف؟ : املعًَّى

 أكو ٓ اهتؿ أحدًا. أكو أؿقل احلؼقؼي. : انفزى

 أيي حؼقؼي؟ : املعًَّى

 حؼقؼي مو ؾعؾقا يب دون أي ذكى. : انفزى 

 هؾ فديؽ صفقد؟ : املعًَّى

 ـؾ افـوس صفدوا مو ؾعاله يب ظالكقي وجفرا. : انفزى

اؾفؿ شمايل وأجى ظذ ؿدر افًمال ؾؼط. هؾ فديؽ  : املعًَّى

 صفقد؟

 كعؿ وفؽـ ٓ أحد مـفؿ شقجرأ ظذ ؿقل احلؼقؼي. : انفزى

ؿ يو ظٌود اهلل ـقػ يؽّذب هذا )متقجفًو فؾـوس( هؾ رأيت : املعًَّى

افػتك ظؾقـو، وظؾقؽؿ، وظذ اهلل شٌحوكف وتعوػ؟ وـقػ 

 يريد تقريط افـوس بام فقس هلؿ ؾقف كوؿي وٓ مجؾ؟

 إهنؿ)بؿـتفك اجلرأة وافتحدي( ٓ تصدؿقا مو يؼقل.  : انفزى 

 يريدون ؿطع يدي فقدخؾقا افرظى دم كػقشؽؿ.

تريد افتحريض ظذ دوفتـو وؿد  أكً مل تنق حًى، بؾ : املعًَّى

 حؼ ظؾقؽ احلؽؿ. فقليت بؾدوزر ؾقرًا. 
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ؾقرًا مقٓكو افؼويض )خيرج. يعقد ومعف مـضدة تقوع  : يغهَّخ

ظؾقفو ذراظو افشوب. يدخؾ افًقوف وهق فضخومتف 

يًؿقكف بؾدوزر. يرتدي ادالبس افًقد أيضو ويضع افؾثوم 

 كػًف ظذ وجفف وهق يؾقح بًقػ بتور(

بًؿ اهلل وبًؿ حمؿد رشقل اهلل كحؽؿ ظذ افًورق بؼطع   عًَّىامل

 يديف. يو بؾدوزر

 كعؿ مقٓي افؼويض. : ثهذوصس

 كػذ حؽؿ اهلل ظؾقف: تؽٌر. : 

)يرد افؽؾ وراءه: اهلل أـز أحدهؿ جيرُّ يدي افػتك ادربقضتغ 

بقـام يؼقم أخر بٌسمهو بوفًقػ. يكخ افػتك سخي مدويي 

: اهلل أـز اهلل أـز. يٌتًؿ هتزُّ جدرا ن ادنح، ويكخ افؽؾُّ

 افؼويض. يتؼدم كحق افػتك. يًتدير كحق اجلؿفقر(

احلؿد هلل افذي وؾؼـو إلؿومي افعدل بغ افـوس )إػ افػتك( 

فؼد ظوؿٌـوك ـًورق... وأن شـعوؿٌؽ ـؿحرض ظذ 

 دوفتـو وحؽؿ ادحرض ـحؽؿ ادرتد ظـ افديـ،

 ؽؿ ادقت ظؾقؽ.ادقت، وكحـ كـػذ ح

ط ظذ ؼ)يرمقف بنضالؿي مـ مًدشف دم مرـز افرأس ؾقً

إرض ويكخ ادًؾحقن تؽٌر ؾردد افؽؾُّ بعدهؿ اهلل 

 أـز. ؾقًقد افصؿً(

 هؾ ثؿي رء آخر؟ : املعًَّى
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مل يٌؼ هلذا افققم رء آخر ؽر اكعؼود افًقق، واإلخقان  : يغهَّخ

 ي ظذ برـي.يريدون إذاؾؽ ظؾقف فقزداد بؽ برـ

هلؿ مو أرادوا )يتقجف فؾـوس( وفؽؿ إن تـتؼقا مـ افٌضوظي  : املعًَّى

 مو صئتؿ بؿزايدة ظؾـقي. احيوا افًٌويو.

)تدخؾ جمؿقظي مـ افًٌويو وؿد ربطً ـؾُّ واحدة مـفـ 

بلخرى. يػتح افـخوس حٌوهلـ ثؿ يًحى افًٌقي إوػ 

 موء(مـ يدهو وجيعؾفو تؼػ ظذ افدـي ادؾطخي بوفد

 مـ يػتتح افؼاء؟

 )مـدس بغ اخلصقر( ـقػ كزايد ظذ مو ٓ كرى؟ : سجم

أصًٌ ـٌد احلؼقؼي. ٓ يؿؽـ افؼاء دون رؤيي افٌضوظي.  : املعًَّى

 اـشػ ظـفو يو أخل.

 )يؼقم افـخوس بؽشػ اخلامر(

 هو هؾ هذا يؽػل؟

 ٓ مل يؽِػ. كريد رؤيي افٌدن.  : سجم

، وفؽؿ أن تـظروا إفقفـ مو صوء فؽؿ أيضوً هذا مـ حؼؽؿ  : املعًَّى

افـظر وفؽـ بال اصتفوء وؿقفقا ؾؼط شٌحون اهلل، وتٌورك 

اهلل دم خؾؼف جؾَّ ظاله فتصح افرؤيي ويذهى ظـؽؿ اإلثؿ. 

)إػ افـخوس( اكضق افثقب ظـفو ودع افـوس ترى فقصح 

 افٌقع وافؼاء.

و )ادرأة حتوول شس كػًفو بال جدوى. تظفر بعض مػوتـف
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 ؾقـٌفر ادعؿؿ هبو(

تقؿػ... هذه افًٌقي فقًً فؾٌقع. إهنو فًقدكو اخلؾقػي دام 

 طؾف افؽريؿ ظؾقـو.

)أحد ادًؾحغ جيّرهو ويسـفو إػ جوكى ادعؿؿ. افـخوس 

جيّر امرأة أخرى مـ ذراظفو وجيعؾفو تؼػ ظذ افدـي 

. يـظر كػًفو. يـضق افثقب ظـفو ؾقـٌفر ادعؿؿ هبو أيضوً 

 ػ ادعؿؿ(افـخوس إ

شٌحون اهلل... تٌورك دم خؾؼف جّؾ ظاله. هذه افًٌقي فقًً 

 فؾٌقع يو رجؾ. إهنو فدار اخلالؾي. اظرض افًٌقي إخرى.

)جيرهو أحدهؿ فتؼػ إػ جوكى افًٌقي افًوبؼي. يؼقم 

افـخوس بدوره ؾقعرض افًٌقي افثوفثي. يـضق افثقب ظـفو 

 ؾتـؽشػ مػوتـفو ؾقـٌفر ادعؿؿ هبو(

قًً فؾٌقع هل إخرى. إهنو يل )جيرهو ادًؾح إػ هذه ف

 جوكى شوبؼتقفو( وؿٌؾ أن أؽودر أريد رؤيي افرابعي.

افـخوس يـضق افثقب ظـ افرابعي ؾقـٌفر ادعؿؿ بجامهلو( 

 .فتؾتحؼ يب هذه افًٌقي أيضوً 

ادًؾحغ بجؾى افًٌويو خؾػف. هيؿ بوخلروج  ٕحد)يشر 

 فؽـف يتقؿػ. يؾتػً إػ افـخوس(

إن ـوكً بضوظتؽ ادتٌؼقي مثؾ افتل فـو ؾال تسدد بجؾٌفو 

 إفقـو، اؿصد إػ بقً اخلالؾي. هؾ افًقورة جوهزة؟
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 جوهزة مقٓكو افؼويض. : يغهَّخ

 إذن حترـقا ظذ برـي اهلل. : املعًَّى

خيوس ادًؾحقن إربعي افًٌويو إربع، وخيرجقن خؾػ   

 .بغ افـوس مجقعًو( افًقد افؼويض ؾقًقد افصؿً وافدهشي

 تطػل إوقاء



 069 

 

 هذ انضبنشاملش

داخؾ بقً اخلالؾي. هبق ـٌر ظذ جوكٌف إين ووع ـرد ؾخؿ جدًا 

يشغؾف اخلؾقػي ضقال افقؿً وثؿي ؿطع أثوث ؾخؿ مقزظي هـو وهـوك. يػصؾ 

إيؿـ( شتورة مـ افؼامش  ىافٌفق )اجلوكى إين( ظـ ادغطس )اجلوك

ؾقػي رؤيي مو جيري خؾػف. ادغطس حموط بلمجؾ افـًوء صٌف افشػوف يتقح فؾخ

مقوقظي داخؾ أصص أموم اجلدار ادقاجف  رافعوريوت. بوؿوت مـ افزهق

 جلؿفقر افـّظورة.

ؿ مع  : عجٍخ )واحدة مـ شٌويو ادشفد افًوبؼ( أخذين ذفؽ ادعؿَّ

مـ أخذهـ إػ بقً اخلالؾي. مل أــ إمجؾ بغ افًٌويو، ومل 

ف مو معـك أن تؽقن ادرأة شٌقي ؿٌؾ أن. ــً أــ اظر

أطـ أن مو يروى ظـ افًٌويو دم إدب افعريب افؼديؿ جمرد 

 حؽويوت حًى.

مالبس تشٌف مالبس افراؿصوت ؾٌدوت صٌف  أفًٌقين

ظوريي. أمروين أن أؿدم افطعوم فؾخؾقػي ؾػعؾً. ـون 

اخلؾقػي يٌحؾؼ ؾقام طفر مـ مػوتـ جًدي ؾوؾتتـ يب، 

ف أصور إػ جالشف ؾخرجقا مـ افٌفق، وأصور إيلَّ وبلصٌع

َبً مـل ظذ افػقر واحدة مـ كًوء بقً اخلالؾي  ؾوؿَسَ

وشحٌتـل مـ ذراظل إػ خورج افٌفق افػخؿ افقاشع. 

أمرت افـًقة افالئل يلمترن بلمرهو أن خيؾعـ ثقويب ـّؾفو 
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ؾػعؾـ ؾقرًا، وبنصورة مـفو شحٌتـل إحداهـ إػ ادغطس 

ق ادغطس( ـون ادوء داؾئًو وفف رائحي زـقي وـلن )تتجف كح

ادًؽ ؿد أذيى ؾقف. صعرت بوٓشسخوء ظذ افرؽؿ مـ 

أكـل ٓ اظرف دوذا يؼؿـ بغًع ـام فق ــً أمرة حؼقؼقي. 

ؽًؾـ ذراظلَّ وهنديَّ وطفري وظجقزيت ثؿ ؽًؾـ مو بغ 

شوؿلَّ بنتؼون. كظرت مصودؾي إػ اخلؾػ ؾرأيً اخلؾقػي 

كظره ظعَّ وهق يداظى حلقتف افًقداء. حووفً شس  مرـزاً 

 كػز مـف فؽـ ادرأة صػعتـل بؼقة ؿوئؾي:

ؾف جلامفـو رمحي،  ٓ حقوء أموم خؾقػتـو. كظرتف فـو رمحي، وتلمُّ

واصتفوؤه ٕجًودكو كعؿي ؾال تٌخع ظؾقف بقء إن أراد 

مـؽ صقئًو، وإيوك إيوك أن تتؿـعل بداؾع احلقوء. ـقين 

فشفقتف، مـػذة إلرادتف، وحريصي ظذ إصٌوع  مـؼودة

رؽٌتف، وٓ جتعؾقف يؿؾُّ مـؽ ؾرمقؽ ٓتٌوظف ادفقشغ 

بوفـًوء وافذيـ تػقق رؽٌوهتؿ رؽٌوت افقحقش افؽقاه 

ؾقؿزؿقن جًدك افغض ذَّ متزيؼ. شتؽقكغ افؾقؾي 

ظروشًو فف ؾنن روو ظـؽ شتظؾغ دم هيره حتك يلذن فف 

 اهلل.

ظى دم داخع وأكو أتوبع حرـي أصوبعف ظذ ــً أصعر بوفر

حلقتف ومو شقف يػعؾف يب، وــً دم حرة مـ أمري هؾ 

أروقف ؾلجتـى وحقصف افؽقاه، أم أؿوومف ؾوخن ظػتل؟ 

ختّقؾً وحقَصف وهؿ يـؼّضقن ظعَّ دؾعي واحدة وبال 
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مؼدموت يـفشقن جًدي هنشًو. خيسؿقن ـؾ ؾتحي ؾقف 

وق ممو شقػعؾقكف يب ثؿ حتك مًومويت. صعرت بوٓختـ

َخً يب ادرأة:  يرمقكـل ظذ واحدة مـ مزابؾفؿ. َسَ

 ريـ؟)تؼؾد صقهتو( هقف أكً بامذا تػؽ -

 ر بف وهؾ دثع احلؼ دم أن تػؽر؟ٓ ٓ رء أؾؽ -

 )صػعتـل مرة أخرى حمذرة. تؼؾد صقهتو أيضًو(

إيوِك إيوِك أن تؼقيل هذا ثوكقي وإٓ شقف أرمقؽ فؽالب 

 خلؾقػي.شقدكو ا

 ترك اخلؾقػي افٌفق واختػك ومل أظد أرى فف أثرًا.

ثقوبًو صػوؾي تؾقؼ بلمرات أفػ فقؾي وفقؾي.  أفًٌقين

وأجؾًقين ظذ مؼعد وثر وؾجلة، ومـ حقٌ ٓ أدري، 

دخؾ إػ ؽرؾي ادغطس ؾلصورت ادرأة فٌؼقي افـًوء بؿغودرة 

شلهلو مو ادؽون. أحـً فف ادرأة رأشفو، ومهًَّ مغودرة فؽـف 

ًُ ؿد كطؼً افشفودتغ دم حمؽؿتفؿ ؾلجوبً بؽؾؿي  إذا ــ

بً كظَرهو إيلَّ  نواحدة: كعؿ، وؽودرت ادؽون بعد أ صقَّ

رين بام أمرتـل افؼقوم بف أموم افًقد اخلؾقػي. ـّ  فتذ

صورــل اخلؾقػي ادؼعَد افذي أجؾًقين ظؾقف ؾشعرت 

رق بوخلقف خيسق ـقوين ـّؾف. ــً خوئػي ارجتػ مثؾ و

افصػصوف فؽـف مل يٌوِل بخقدم فػَّ يده افقؿـك حقل 

. صعرت بودقت  خكي بقـام ترك إخرى تداظى هنديَّ

يتحرك حتً يده افـوظؿي، وجيثؿ بثؼؾف ظذ صدري برهي ثؿ 
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يًقح ظذ تضوريس جًؿل ادرجتػ بال اكؼطوع. ـود 

وشحٌـل إفقف  يغؿك ظعَّ مـ افرهٌي، وؾجلة وؿػ مـتصٌوً 

ر إيلَّ صزرا ثؿ ؿودين إػ خمدظف. ـون افنير ؾخاًم بؼقة. كظ

وحموضًو بؼامش صػوف مـ ثالث جفوت وؾقؿف شؼػ مـ 

افؼامش افشػوف أيضًو وؿد كؼشً ظؾقف آيوت ؿرآكقي. 

دؾعـل بؼقة ؾًؼطً ظذ افنير وهقى بجًده ظعَّ حتك 

اكؼطع كػز وصعرت بروحل تغودرين بٌطء صديد وحتّؾؼ 

ن يلخذهو إفقف. وبغ احلقوة وادقت ـون ؾقؿل. دظقت اهلل أ

 اخلؾقػي ؿد ؿه مـل وضرا، وترــل دم إؽامء ثؼقؾ.

 ظـدمو أؾؼً شؿعً امرأة ادغطس تكخ يب:

أؾقؼل يو شوؾؾي. ؿد دكًً دموؤك افؼذرة هير مقٓكو 

 اخلؾقػي.

 أؾؼً وـون دم افٌؽورة ٓ يزال داؾئًو ظذ ؾراش اخلؾقػي.

ؿ افذي حودو رآين ارتًؿً ظذ حمقوه أظودتـل فؾرجؾ ادعؿَّ 

شقرة ؽضى صديد. صػعـل بؼقة صػعي أشؼطتـل أرووً، 

 -ورـؾـل رـؾي ؿطعً أكػود. احي شقضًو ـون معؾؼًو 

ظذ جدار ؽرؾتف وراح يًقمـل مرَّ اهلقان،  -ضقال افقؿً 

ِؽ يو شٌقي  ًَ وظـدمو بدا افتعى ظؾقف ؿول اخؾعل مالب

 أكػذ مو أمرين بف ؾوهنول ظعَّ ومتددي ظذ ذاك افػراش. مل

. ــً خوئرة  بوفًقط ٓهثًو حتك أدمك طفري ويديَّ

. محؾـل  افؼقى ومل يعد بنمؽوين حتريؽ جًدي ؾوكحـك ظعَّ
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ظذ يديف ورموين ظذ هيره بوشتقوء. خؾع ظاممتف ومالبًف 

واكؼضَّ ظعَّ مثؾام يـؼض افذئى ظذ ؾريًتف هنشًو، وظضًو، 

ئـ حتتف مـ إمل وـون مًتؿتعًو بلكقـل وتؼطقعًو. ــً أ

وبوكتصوره ظذ ظػتل. كودى ظذ أحد حراشف ؾدخؾ 

ؿ آمرًا:  احلورس إػ افغرؾي ؿول فف ادعؿَّ

امحؾ هذه افؼذارة إػ ؽرؾتؽؿ. متتعقا هبو بال مؼوبؾ. إهنو 

 هديتل فؽؿ يو حراد.

محؾـل ظذ يديف إػ ؽرؾي احلرس مقجقظي، متلدي، مريضي 

تطقع احلرـي، أو بقصػ أدق ــً جثي صٌف هومدة. ٓ أش

رموين ظذ بًط مػروصي ظذ إرض، وراحقا يتـووبقن 

ظذ اؽتصويب حتك شوظوت افػجر إوػ. ـوكقا ـوفؽقاه 

ؾعالً ٓ هيؿفؿ مو ست ظؾقف، ومل يٌدو أن جمقهنؿ 

شقتقؿػ ظـد حد معغ. دم افصٌوح اتػؼقا ظذ بقعل بلي 

ٌقً مول اخلالؾي. بوظقين فًوئؼ شقورة ثؿـ وافتزع بف ف

صغرة. ووعـل ادشسي اجلديد ؾقفو واكطؾؼ بنظي 

ؿصقى وظـدمو وصؾـو افٌقً أمرين بوٓؽتًول. ــً دم 

حوفي يرثك هلو ؾؾؿ يؼربـل دم تؾؽ افؾقؾي. دم افققم افثوين 

 حي فٌقتف ظدد مـ افرجول وؿد شؿعتف يؼقل هلؿ:

وؽر ؿودرة ظذ احلرـي. ظقدوا اكظروا إهنو ٓ تزال مريضي 

 ؽدًا فتتؿتعقا هبو مو صوءت فؽام ادتعي.

ظـد أول شوظوت افػجر هربً متًؾؾي إػ خورج بقتف. 
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رـضً بؽؾ مو تٌؼك يل مـ ؿقة احلرـي ودو وجدتـل 

ظوجزة ظـ ؾعؾ أي رء ؿررت افدخقل ٕول بقً 

يصودؾـل. ضرؿً افٌوب بؼقة ؾخرج يل صوحى افدار 

ٕذن بوفدخقل ؾًؿح يل. دم افداخؾ هرظً ضؾًٌ مـف ا

ـؾ افعوئؾي إيلَّ أحوضقين بعطػ ؽر متقؿع. ــً أروي 

هلؿ مو حدث يل وابؽل وـوكً زوجي افرجؾ تٌؽل معل. 

 ؿول افرجؾ:

 ٓ ختودم يو ابـتل فـ كًّؾؿؽ هلؿ إٓ ظذ جثثـو.

ــً ابـتفؿ  شٌعي ظؼ يقمو وافعوئؾي هتتؿ يب ـام فق

يل ادرأة مالبس ـؿالبًفو ٕرتدهيو، افقحقدة. اصست 

ومـحـل افرجؾ هقيي جديدة بوشؿ جديد وراؾؼوين إػ 

احلدود، وظذ احلدود وّدظوين بعققن دامعي. ابتعدت ظـفام 

ًُ إػ  خوئػي، وــً ـّؾام زادت ادًوؾي بقـل وبقـفام افتػ

افقراء ٕرامهو ومهو ٓ يزآن يؾقحون يل بليدهيؿ حتك مل 

 بعد. أظد أرامهو

 )تطػل إوقاء تدرجيقًو، ويعؿُّ افظالم(
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 املشهذ انشاثع

مـزل إم. ؽرؾي ـٌرة. ؿطع ديؽقر متقاوعي. أروقي افغرؾي داخؾ 

ؾرصً بًٌط أموم اجلدار ادقاجف جلؿفقر افـظورة وـذفؽ أموم اجلداريـ 

ادقاجفغ بعضفام بعضًو دم يًور ويؿغ خشٌي ادنح. إم تتقشط جمؿقظي 

ـ افشٌوب بلظامر متؼوربي وهؿ يرتدون افزي ادحع فؾؼريي ويٌدو اخلقف م

 مرتًاًم ظذ وجقهفؿ افشوحٌي. 

اشؿعقين جقدًا. مو مـ أم حـقن تػرط بحقوة أبـوئفو، بؾ  : األو

تػرط بحقوهتو مـ اجؾ أبـوئفو. أكتؿ أبـوئل وشتظّؾقن معل 

حتك أجد فؽؿ حاًل وضريؼي فـجوتؽؿ مـفؿ. شلوؾر فؽؿ 

إمون ظذ ؿدر مو أشتطقع. وشقظؾ وفدي حورشًو فؽؿ، 

وراصدًا ـّؾ حرـي دم اجلقار ؾال ختوؾقا وٓ حتزكقا وـقكقا 

مطؿئـغ وظذ يؼغ مـ حمٌتـو فؽؿ. افققم شلؿقم بتفريى 

ثالثي مـؽؿ ؾؽقكقا ظذ اشتعداد توم. أكً يو ظع شقؽقن 

ؽقن اشؿؽ مـ أن ظٌد افؽريؿ ظؿر أمو أكً يو ـرار ؾًق

اشؿؽ يوه ظٌد اهلل أمو أكً يو حمؿقد ؾًقظؾُّ اشؿؽ ـام 

 أشامءـؿ ورددوهو بقـؽؿ وبغ أكػًؽؿ. اهق. احػظق

)تًؿع صقتو دم خورج افٌقً ؾتـفض منظي إػ افشٌوك. 

يرتٌؽ افشٌوب ويتحرـقن بذظر هـو وهـوك. أحدهؿ 

 يصقح بوفؽؾ فـفرب إػ افقـر ؾتقؿػفؿ إم بحرـي مـفو(
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 تحرك ؿٌؾ أن أرى مو حيدث خورج افٌقً. اهدأوا.ٓ أحد ي

 )يًقد بقـفؿ اهلدوء ادشقب بوخلقف واحلذر(

  مـ هـوك يو وفدي؟

)كًؿع صقتف ؾؼط( أشؿع صقتًو ؿودمًو مـ بعقد. ـقكقا  : االثٍ

 ظذ حذر

يو رب اشس ظعَّ وظذ أبـوئل. هتقلوا فؾذهوب إػ افقـر  : األو

( ٓ تتحرـقا ؿٌؾ أن أصر )يتؽقمقن أموم مـػذ اخلروج

فؽؿ. )تتؽؾؿ بصقت مـخػض مـ خالل افشٌوك( هؾ 

 تٌّغَ فؽ رء وفقدي؟

 )يتحدث هبؿس ٓ يًؿع( : االثٍ

موذا دهوك يو وفد تؽؾؿ ـل أشؿعؽ. اؿسب مـ افشٌوك  : األو

 بنظي.

 )هومًو( رجؾ واحد ؿودم إفقـو وٓ أظرف بعد مـ هق. : االثٍ

 خذ افشٌوب إػ افقـر.إذن ادخؾ و : األو

 حلظي يو أمل. دظقـل أفؼل كظرة أخرة. : االثٍ

بنظي ؿٌؾ أن يصؾ افغريى )متر افؾحظي( هو مـ افؼودم؟  : األو

ؿْؾ ؿٌؾ ؾقات إوان )يتلخر دم افرد ظذ وافدتف( ٓ متوضؾ 

 ـثرًا ؾـخن ـؾَّ رء. 

شلدخؾ  )صقتف مـ وراء افشٌوك( أكو ٓ أموضؾ يو أمل. : االثٍ

 حوًٓ.
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  وفدي! : األو

)يدخؾ منظًو ؾقجػؾ افؽؾ ويؼظقن بوهلزيؿي ؾقكخ  : االثٍ

هبؿ( ٓ... ٓ ختوؾقا... إكف جوركو )ترمؼف إم بـظرة تلكقى. 

 خترج إم دؼوبؾي افؼودم اجلديد(

  حًـو... اضؿئـقا يو صٌوب. فقس ثؿي مو ختشقكف. : االثٍ

ح بقء دم يدهو. ظققن افؽّؾ هل تؾقّ )تدخؾ بػرح ؽومر و : األو

مـشدة إفقفو( هذا هق أول افػرج... هقيوتؽؿ يو صٌوب )تؼرأ 

آشؿ إول( ظٌد افؽريؿ ظؿر. هقف أكً يو ظٌد افؽريؿ! )ٓ 

 أحد جيقى( ظٌد افؽريؿ موذا دهوك يو وفد! أكً )تشر فعع( 

 أكو : عهً

 كعؿ أكً. أمل حتػظ اشؿؽ بعد؟ : األو

 و ٓ ٓ. أظـك كعؿ أكو ظعععٌد افؽريؿ.ه : عهً

 إيوك إيوك أن تـًك اشؿؽ يو وفدي. : األو

 ٓ ٓ فـ أكًك... شلحوول. : عهً

 ٓ تؼؾ يل شلحوول ؾال جمول ظـدكو ظذ اإلضالق. : األو

 حورض.  : عهً

 )تؼرأ آشؿ افثوين( يوه ظٌد اهلل. : األو

 حورض يو أمل. : كشاس

وفدي خذ هقيتؽ )تؼرأ آشؿ افثوفٌ( حمؿقد  أحًـً يو : األو

 اح...
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 )مؼوضعو إيوهو وبنظي( كعؿ يو أمل. هو أكو ذا أمومؽ. : حمًىد

 حتظروا فؾؿغودرة ؾوفٌـقات تـتظر. : األو

 أي بـقات يو أمـو؟ : حمًىد

 زوجوتؽؿ. : األو

زوجوتـو؟! هؾ متزحغ؟ مـ أيـ جئً فـو بوفزوجوت وٓ  : حمًىد 

 فـو؟زوجوت 

 هؾ تظـ اهنؿ شقًؿحقن فؽؿ بودرور بًفقفي؟ : األو

 آ... ؾفؿً وفؽـ شقتعروـ فؾؿخوضر بًٌٌـو. : حمًىد

 فقس إن أديتؿ دورـؿ ـام يـٌغل. : األو

 ادشؽؾي دم ظع ؾؼد ؽدا ـثر افـًقون. : حمًىد

 اترك إمر هلل. : األو

 وكعؿ بوهلل. : حمًىد

 ؾ افطريؼ آمـي يو وفدي.)مـ خالل افشٌوك( ه : األو

  إهنو أـثر أموكو مـ ذي ؿٌؾ. أهظل يو أمل. : االثٍ

)تؼٌؾ افشٌوب مقدظي( أراـؿ بخر. ٓ ختوؾقا ابـل شقًفر  : األو

ظذ راحتؽؿ )خترج مع افشٌون افثالثي. أخرون يتٌعقهنو 

ؾتقؿػفؿ( ٓ خترجقا معل. شـؾتؼل مـ جديد )خترج مع 

 افشٌوب افثالثي(.

 )هومًًو( يو صٌوب بدأ افشؽ يًوورين. : دقصب
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 مو هذا افؽالم يو محزة. أتشؽ بلمـو؟ : محضح

 حوصك هلذه إم افرؤوم مـ افشؽ.  : صبدق

 )مػؽرًا( هؾ تعـل )يشر إػ خورج ادؽون( : محضح

 بوفضٌط. : صبدق

 مو افعؿؾ يو صودق. : محضح

  ٓ أظرف. هؾ ٕحدـؿ أي اؿساح مػقد. : صبدق

 احلؼ معؽ يو صودق. أكو أيضو يًوورين افشؽ. : دغٍ

 ـقػ؟ ومتك بدأ افشؽ يًوورـام؟ : محضح

 فؼد شؿعً مو ؿوفف فألم خورج ادـزل. : دغٍ

 وموذا ؿول هلو خورج ادـزل؟ : محضح

اظؾؿل يو أمل أن أصدَّ مو يؼؾؼـل دم "ؿول بوحلرف افقاحد:  : دغٍ

وافذي ٓ يعـقفو هق  "ـقِؽ هذه افدكقو هق تقرضِؽ ؾقام ٓ يع

 كحـ.

 هذا جمرد خقف ضٌقعل يو مجوظي. : محضح

إن ـون هذا ضٌقعل ؾعاًل ؾام معـك أن يؼقل هلو إكـو جمرد  : دغٍ

 "دم بقتؽ مو يٌحثقن ظـف"ؽربوء. ومو معـك أن يؼقل: 

 وهق يؼصدكو كحـ ٓ ؽركو؟

 هو؟ هؾ صدؿتؿ أن؟ : صبدق

ثؾ هذه ٓ يؿؽـ أن تـجى أوٓدا ٓ مل كصدق. امرأة م : جىاد

 وصوة.
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ودوذا تًتٌعد هذا أمل يؽـ ابـ ضقظي واصقًو حغ خٌلت  : صبدق

 مًؾؿ بـ ظؼقؾ دم دارهو؟

 ذفؽ أمر خمتؾػ جدًا. : جىاد

 ومو وجف آختالف ؾقف؟ : صبدق

 ـؾ رء. : جىاد

 اذـر فـو واحدا مـ إصقوء إن اشتطعً. : صبدق

ٓ اشؿح فؽ أن تشؽؽل يب. هؾ "ٕمف: شؿعتف يؼقل  : جىاد

تريـل ظذ هذه افدرجي مـ اخلًي وافـذافي؟ أكو ابـ افرجؾ 

افذي وّحك بـػًف فؼطع افطريؼ أموم ـقمي مـ جرذاهنؿ 

 "افًقد.

 وموذا يعـل هذا ؽر تزير كقتف. : محضح

إن بعض افظـ إثؿ يو مجوظي. ٓ يـٌغل فـو افشؽ دم افـوس  : جىاد

دم خؾؼفؿ وـرمفؿ وصفومتفؿ )يًؿعقن وهؿ كودرون 

 صقت ؿدومف ؾقًؽتقن( أشًًًس.

صٌوب. فؼد أوصتـل بؽؿ خرًا وأكو شلكػذ افقصقي  : االثٍ

بوفضٌط )يقجف ـالمف حلؿزة( هؾ تـقب ظـل حلظوت يو 

 محزة؟

 حورض )خيرج محزة فقحؾ حمؾ آبـ دم احلراشي( : محضح

اختور محزة مـ دوكـو  )هومًو دم أذن حًـ( هؾ رأيً اكف : صبدق

 مجقعًو. يٌدو أن إمر يـطقي ظذ رء مـ افتعوون ادريى.
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ؿريٌو يـتفقن مـ ظؿؾ هقيوت فؽؿ مجقعًو. ؾون شور ـؾُّ  : االثٍ

 رء ظذ مو يرام شـلخذـؿ مجقعًو إػ بّر إمون.

 إػ أيـ تلخذوكو بوفضٌط. : صبدق

 إػ حقثام صوء اهلل.  : االثٍ

 قح ظز افشٌوك( أرى بعضفؿ ؿودمو إفقـو.)يص : محضح

اكتظر شآيت حوًٓ. صٌوب ٓ ختوؾقا. ـؾ رء شقؽقن ظذ  : االثٍ

 مو يرام )خيرج(

 )هومًًو( اؿسبً هنويتـو يو صٌوب. : صبدق

 موذا تعـل؟ : دغٍ

 ٓ حيتوج إمر إػ أن تًلل. ـؾُّ رء ؽدا واوحًو أن. : صبدق

يًؿعقن آبـ وهق يرحى )يتؽقمقن ؿرب افـوؾذة. 

 بوفؼودم اجلديد. افذي شؾؿ صقئًو فالبـ وؽودر ظذ ظجؾ(

)يدخؾ مع محزة( ؾرجً يو صٌوب )يؾقح هلؿ بقده(  : االثٍ 

وصؾً هقيوتؽؿ. صور افػرج ؿريًٌو )افشٌوب يـظرون 

 بعضفؿ بعضًو وهؿ دم ؽويي افدهشي(

 دظـل أوؿؽ إػ صدري يو أخل )يتعوكؼون( : صبدق

 إوقاء تدرجيقوً  تطػل

* 
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 املشهذ اخلبيظ

افـؼوط ادروريي. ظدد مـ ادًؾحغ مـتؼيـ دم أرجوء  إحدىادـظر دم 

ادؽون. مؼدمي مهر ظًؽري. أـقوس رمؾ حتقط بـؼطي احلراشي. ظوروي 

ضريؼ إليؼوف ادرـٌوت ؿٌؾ ادقاؾؼي ظذ مرورهو. صقت مرـٌي ؿودمي يشر 

 هلو افعًؽري بوفتقؿػ ؾتتقؿػ.

ترجؾقا مجقعًو. تؼدمقا واحدا بعد أخر )تتؼدم إم  : انعغكشي

 أوًٓ( إػ أيـ تذهٌغ يو حوجي ومـ معؽ؟

أكو ذاهٌي فزيورة صؼقؼتل وهل ظذ ؾراش ادقت. وأوفئؽ  : األو

 أبـوئل وزوجوهتؿ.

 هؾ معؽ بطوؿي هقيي؟ : انعغكشي

 كعؿ : األو

 دظقـل أراهو. : انعغكشي

 و وفدي... هذه هل بطوؿتل.حًـو ي : األو

)يدؿؼ افـظر دم افٌطوؿي ووجف إم( حًـو يو حوجي  : انعغكشي

اكتظري هـوك )تٌتعد ظـف بضعي أمتور( أكتـ )يشر إػ 

 بطوؿتؽ. لافزوجوت( تؼدمـ معًو. هقف أكً تقؿػل. أريـ

 تفو مـ حؼقٌتفو افقدويي( خذ. هذه بطوؿتل.)خترج بطوؿ : انضوجخ

 دؿؼ افٌطوؿي( خذي بطوؿتؽ واكضؿل فؾحوجي.)ي : انعغكشي
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 صؽرًا. : انضوجخ

 تؼدم بنظي. مو اشؿؽ؟ : انعغكشي

 يوه ظٌد اهلل. : ٌبعش

)يدؿؼ اهلقيي( خذ )يًؾؿف افٌطوؿي( أكً تؼدم. مو  : انعغكشي

 اشؿؽ؟

حمؿقد أمحد )يلخذ مـف افٌطوؿي( خذ. أكً تؼدم بنظي  : حمًىد

بف افعًؽري( هقف هؾ أكً )ظٌد افؽريؿ يرتٌؽ ؾقكخ 

 أضرش. تؼدم. مو اشؿؽ؟

اشؿل أأأأأأأأأ )تًؼط إم جثي ظذ إرض ؾتكخ  : كشٌى

 افزوجوت سخوت أمل( 

 )يػوجل( موذا حدث هلو؟ : انعغكشي

أمل أمل ٓ متقيت يو أمل أرجقك )تٌؽل إخريون بحرؿي  : إدذاهٍ

أن وأمل ثؿ فؾعًؽري( أرجقك فؼد ارتػع وغطفو وجيى 

 كقصؾفو إػ ادًتشػك حوًٓ.

: انعغكشي

  

احلوّجي بنظي ؿٌؾ أن متقت. هقو  اوموذا تـتظرون؟ خذو

)يصعد افؽؾ إػ افًقورة ؾتـطؾؼ بنظي مٌتعدة ظـ 

 افـؼطي ادروريي. تتقؿػ افًقورة دم افطريؼ(

 دوذا تقؿػً؟ : حمًىد

 ٕضؿئـ. : انغبئك

 تطؿئـ ظذ موذا؟ : حمًىد
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 ظذ احلوجي. : انغبئك

اضؿئـ. احلوجي بخر. اكطؾؼ أرجقك فقس افقؿً دم  : حمًىد

 خدمتـو.

 ادًتشػك ٓ يزال بعقدا. هؾ أكً متلـد مـ حوفتفو؟ : انغبئك

 )يـظر إػ اجلؿقع مٌتًاًم( كعؿ. : حمًىد

 مل اؾفؿ. : انغبئك

يٌدو أكؽ افقحقد افذي مل يػفؿ. اهنيض يو حوّجي فقطؿئـ  : حمًىد

 .ظؾقِؽ 

اضؿئـ يو وفدي. ــً ؾؼط خوئػي ظذ ظٌد اهلل بعد أن  : األو

 كز اشؿف اجلديد وـود ـؾ رء يذهى شدى.

دم  آ ؾفؿً. ؾعاًل ـون مـ ادؿؽـ أن كؽقن أن مجقعوً  : انغبئك

 ادعتؼؾ.

 صحقح، وهذا مو ــً أخشوه. : األو

ؾي، فــطؾؼ فؼد أكؼذتـو مجقعًو. صؽرًا فؽ أيتفو إم افػوو : انغبئك

أن ظذ برـي اهلل )كًؿع صقت حمّرك افًقورة واكطالؿفو 

وابتعودهو ظـ ادؽون. خيػً صقت ادحرك تدرجيقوً 

 وتدرجيقو ختػً إوقاء( 

 طالمإ

* 
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 املشهذ انغبدط

ادـظر: داخؾ بقً دم مـطؼي آمـي ٓ يتقاجد ؾقفو افدواظش. إثوث 

ورة صقرة بلفقان بوهتي. بضعي ـراد بًقط ظذ اجلدار ادقاجف جلؿفقر افـظ

مقزظي ظذ ادؽون. إرض ـؾفو مػروصي بًٌط ومـودر فؾجؾقس ظؾقفو. 

 إم تتقشط اجلوفًغ وظذ افؽراد جيؾس بعض ادعقؿغ. 

اشؿعقين جقدا. أن أـؿؾً واجٌل ومو حتتَّؿ ظعَّ ؾعؾف  : األو

 ؿ.فؽؿ. فؼد كجقتؽؿ مـ ادقت وٓ ؾضؾ يل دم هذا ظؾقؽ

بؾ أكً متػضؾي ظؾقـو بلـثر ممو كًتطقع رده إفقؽ. كحـ  : حمًىد

مديـقن فؽ بلرواحـو ؾؾقٓك فؽـو ؿتذ مرمقغ دم افـفر 

  افذي امتأل بوفضحويو.

اشؿع يو وفدي. ٓ ؾضؾ ٕم ظذ أبـوئفو ومو ؿؿً بف كقوبي  : األو

ظـ أمفوتؽؿ ـون يؿؽـ أن تؼقم بف أي واحدة مـفـ. ذفؽ 

 ٕمقمي افذي وهٌف فـو اهلل.هق حؼ ا

ًِ بام ٓ تًتطقع افؼقوم بف أي أم أخرى. ــو  : ٌبعش ًِ يو أمل ؿؿ أك

ًِ هلؿ أـثر مـ أم، مـحتفؿ  مجقعو بذمتؽ. ظؼون ؾردًا ــ

 يافعطػ واحلـون، واكتزظً مـ ؿؾقهبؿ اخلقف مـ مقاجف

ًِ بلؾضوفؽ  ادقت. ؿدمً هلؿ مو ؾقق ضوؿتؽ بؽثر. ــ

 تػضؾً بف ضقظي ظذ مًؾؿ ابـ ظؼقؾ.هذه أـز ممو 

  ربام أكً ظذ حؼ. : األو
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ًِ بف مـ أجؾـو تؼقفغ ربام! يو فعظؿي  : ٌبعش بعد ـؾ مو ؿؿ

أمقمتؽ افٌوذخي )يقجف ـالمف جلؿفقر افـظورة( ظـدمو بدأ 

افدواظش بنفؼوء افؼٌض ظؾقـو ـوكً بعض إمفوت ترمقـو 

ظـدمو متؽـو مـ بحجر، وتؼذف دم وجقهـو ـؾامت كوبقي، و

 اهلرب مل تًتؼٌؾـو أي واحدة مـفـ إٓ أكً يو أمل.

 اظذروهـ ؾؼد ظرف افدواظش ـقػ يضؾقا أؽؾٌفـ. : األو

ودوذا مل تتؿؽـ افضالفي مـؽ؟ أكو أؿقل فؽ يو أمل: ٕن  : ٌبعش

 ؿؾٌؽ يتًع اجلؿقع، وٓ يػرق بغ ظؿر وزيد.

. إم تؼػ وتشر )تطرق افٌوب ضرؿوت ؿقيي ؾقجػؾ افؽؾ : األو

فؾٌوؿغ أن ٓ يتحرـقا. تتؼدم مـ افٌوب اجلوكٌل. تػتحف 

ؿؾقال وتـظر. تٌتًؿ. تـظر إػ أبـوئفو وتًٌؿ( يو فغٌوئل 

ًُ أكـو ٓ كزال هـوك وان افدواظش هؿ مـ ضرق افٌوب  طــ

 تؾتػً إػ اخلورج( تػضؾ فق شؿحً.)ظؾقـو 

 حـ بضقوؾتف أن.أؿدم فؽؿ افًقد صوـر. افرجؾ افذي ك : شبكش

فـو ذف افتعرف ظذ حيتؽ. أكو ـريؿ وهذا حمؿقد،  : كشٌى

 أمو هذا ؾفق يوه.

أهال وشفال بؽؿ مجقعو واظذروا تلخري بوحلضقر ؾؼد  : شبكش

ـؾػتـل أمؽؿ ذاء هقاتػ فؽؿ فتفوتػقا مـ تظـقن اكف 

ؿودر ظذ أخذـؿ إػ حقٌ مـوزفؽؿ دم اجلـقب. وٓ موكع 

قا هـو مو صوء فؽؿ مـ افقؿً ؾوكو شعقد ظـدي أن تظؾ

 بقجقدـؿ وـع ؾخر هبذه ادرأة )يشر إػ إم( افشجوظي.
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 حًـو يو أبـوئل. مفؿتل ؿد اكتفً وظعَّ افعقدة أن.  : األو

ـقػ تعقديـ هبذه افنظي؟ أٓ تؼضغ معـو بعض  : كشٌى

 افقؿً؟ كحـ ٓ كضؿـ أن كراك ثوكقي.

 كقي هذا مو خيزين بف ؿؾٌل.بؾ شسوين ثو : األو

 حًـو. ابِؼ معـو هذه افؾقؾي ظذ إؿؾ. : كشٌى 

ٓ أشتطقع. شقحؾ افغروب ظؾقـو بعد ؿؾقؾ وافٌـوت معل.  : األو

 ظؾقـو أن كغودر أن.

 دظقـو كشٌع مـ رؤيي وجفؽ يو أمل. : ٌبعش

ٓ بلس دم هذا يو أبـوئل وفؽـ يل ـام تعرؾقن إخقان فؽؿ  : األو

 رــوهؿ هـوك وظعَّ ختؾقصفؿ مـ افدواظش.ت

 معؽ ـؾ احلؼ يو أظظؿ أم. : ٌبعش

حًـو دظقين أودظؽؿ واحدا واحدا )تؼقم إم بتؼٌقؾ  : األو

 أبـوئفو افقاحد تؾق أخر(

دم أمون اهلل. )خترج إم مقدظي إيوهؿ. يؾحؼقن هبو خورج 

افٌقً. يؼقمقن بقداظفو ثوكقي وؿد اؽرورؿً ظققهنؿ 

فدمقع. يرتػع صقت حمرك افًقورة ثؿ يلخذ بوخلػقت بو

تدرجيقًو وتدرجيقوً ختػً إوقاء ثؿ تتقؿػ ظـد حد معغ 

تتقؿػ حرـي افشخقص تقحل بوٓكطالق إػ أموم ظذ 

 خشٌي ادنح اكتظورا ٕحداث شقٌدأ ؾعؾفو دم واؿع احلقوة(

 اكتفً

* 
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 نهًؤنف صذس

 /فشمون افثؼوؾقي افعوميدار ا ضؼقس صومتف ومنحقوت أخرى  1

 بغداد

2666 

 /احتود افؽتــوب افعرب فقؾي اكػالق افزمـ.. منحقوت صوئتي 2

 دمشؼ

2661 

دم منح حمل افديـ  افٌـوء افدرامل 3

 ي/ كؼدزكؽـ

 /دار افشمون افثؼوؾقي افعومي

 بغداد

2662 

ارحتوٓت دم مؾؽقت افصؿً..  4

 صومتي منحقوت

 /ميدار افشمون افثؼوؾقي افعو

 بغداد

2664 

ادخقؾي اخلالؿي دم جتربي زكؽـي  5

 / كؼدآبداظقي

 /مـشقرات جمؾي بقػغ

 افًؾقامكقي

2669 

ورب حمدثي دم جت /ادؼروء وادـظقر 6

  افعراؿل ادنح

 /هدم فؾطٌوظي وافـشــر

 افًؾقامكقي

2616 

ادؽون ودٓفتف اجلامفقي دم صعر صرـق  7

 / كؼدبقؽس

 /وافتقزيع دار كقـقى فؾـؼ

 دمشؼ

2611 

/ ؿوشؿ مطرود دم مرايو افـؼد ادنحل 8

 اظداد وتؼديؿ

 /دار كقن فؾـشـر وآظالم

 افؼوهرة

2611 

جتؾقوت افند ومجوفقوتف دم ؿصص   9

 / كؼدزكؽـي

 /دار افشمون افثؼوؾقي افعومي

 بغـــداد

2611 

دار افتؽقيـ فؾسمجي  ـتوب افصقامً 16

 دمشؼ /رـوافـش

2612 

افتلصقؾ وافتجريى دم منح ظٌد   11

 ؿؾعف جل افػتوح 

 /ود افؽتوب افعربــاحت

 دمشؼ

2613 
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حمقل افديـ زكؽـي/ اجلٌؾ افذي تػقلكو  12

 بظالفف افقارؾي

مـشقرات مفرجون ـالويز 

 افًوبع ظؼ

2613 

صفقة افـفويوت/ منحقوت ظراؿقي  13

 صوئتي

 /دار افشمون افثؼوؾقي افعومي

 بغـــداد

2613 

ؿقس ؿزح فؾطٌوظي  افرشؿ وافػقتقؽراف دم مديـي افزتؼول 14

 ـقبـفوجـ افدكامرك

2614 

 ـامل أديى حروؾقي دم افغقوب اصؽوفقي 15

 افديـ

 2614 بروت/ وػوف دار

مذـرات مقكقدرامقي/ كصقص  16

 منحقي صوئـي

 2615 دار وػوف/ بروت

ادجؿقظي ادنحقي افؽومؾي/  17

 ادنحقوت افصقامً

 2617 ر وػوف/ بروتدا

ؿٌؾ ؾتح افًتور/ كصقص منحقي  18

 صوئتي

دار كقـقى فؾدراشوت وافـؼ 

 دمشؼ -

2619 

 صذس عٍ املؤنف

 دمشؼ/ افػ جمؾي مـشـقرات ومديـي  ـوتى شرة 1

 صوفح افرزوق د.

2612 

آجتوه ادعوـس دم منحقوت صٌوح  2

 إكٌوري

مـشقرات جمؾي افػ/ دمشؼ 

 د. صوفح افرزوق

2614 

 2618 دار ؿقس ؿزح / افدكامرك ادغومرة واإلبداع دم صقامً إكٌوري 3

 2618 دار ؿقس ؿزح / افدكامرك رايو ادنح اجلومعلمصٌوح إكٌوري دم  4

 




