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 المحتوٌات:

 

 ( ............................................................ص1ذاكرة حرة )

 األلفة... أ

 ...........................................................ص( 2ذاكرة حرة )

 األلفة ... ب

 ( ..........................................................ص3ذاكرة حرة )

 حدوٌة ...

 ( .........................................................ص4ذاكرة حرة )

 ود اللوز ...

 ( ........................................................ص5ذاكرة حرة )

 لن أنساهم ...

 ( ........................................................ص6ذاكرة حرة )

 أنا مدٌن لك ٌا عمً...

 ( ........................................................ص7ذاكرة حرة )

 ...العنكبوت

 ص.( ......................................................8ذاكرة حرة )
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 المقدمة                                       

 

 ولألوطان فً دم  كل حر   

 ٌد سلفت ودٌن مستحق             

 

 عزٌزي الشباشً...

 كلنا مدٌن للوطن الصغٌر شبشة....

 بما أسبلته علٌنا من نعمة المواطنة السلٌمة...

 والرعاٌة....

 ٌنٌة رائدة....فً ظل تربٌة مجتمعٌة.. د 

 هذا وقد حان اآلن موعد رد الجمٌل...

 لتساهم كل أجٌالنا الكبٌر منها والصغٌر....ف 

 ضتها...جادة فً العمل على رفعتها، ونه

 كل فً مجال اختصاصه...  

 بنكران ذات....

 من غٌر من وال أذى...

 ولٌكن شعارنا: 

 )من حل دٌنه نامت عٌنه(..

 

 

 المؤلف                                                          
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 (1)ذاكرة حرة 

 "األلفة.. أ"

مشي... وججتشي  إرادةعادت بي الحكخػ لمػراء كثيخا في غيخ ما عسج..وال      
خمف تمظ  ،القريخ السدتصيلالخذبي لمسقعج  ..اجمذ في بجاية الرف الثالث وأنا

دراج السفتػحة دوما... في الفرل الجراسي .. القابع في ألاذات  ..الخذبية )الكظبة(
بجيػان عسشا حاج .. )بخنجة( شػيمة .. تتحيد الجانب الجشػبي مغ السبشى الخئيذ

صالة ودفئ االنتساء الػججاني القجيسة... حيث األ ذةبذبخ الشػر .. الصيب ود الذي
الخافق... لرغار لع يألفػا الجمػس عمى السقاعج الخذبية...  التي تتسيد بقػة 

 ميطة..غ. ومداميخ القمػوظ )البخمة(   ال.. والحجيج.الدسيظ مكػناتها مغ الخذب

والستعوووووووووووووووجدة موووووووووووووووغ الهوووووووووووووووا لووووووووووووووو وزان السختمفوووووووووووووووة وقوووووووووووووووػة وصووووووووووووووو بة احتس
 ،فوووووووووووخاد موووووووووووغ الجالدووووووووووويغلبذوووووووووووخية... والتوووووووووووي قوووووووووووج تفووووووووووػ  الخسدوووووووووووة أجدوووووووووواد ااأل

 ن دعت الزخورة لحلظ...، إبػاحج فقط

فووووووووووووي تمووووووووووووظ  ..ولمووووووووووووا حووووووووووووجث لشووووووووووووا فووووووووووووي يػمشووووووووووووا الجراسووووووووووووي األ كووووووووووووان
خسدوووووووووووووووووػن  ... ونحوووووووووووووووووغ 10/10/1511المحطوووووووووووووووووات موووووووووووووووووغ يوووووووووووووووووػ  الدوووووووووووووووووبت 

غيووووووووخ  نتمفووووووووت( يسشووووووووة ويدووووووووار فوووووووويجالدووووووووػن... نووووووووػلي وجهتشووووووووا نحووووووووػ القبمووووووووة.. )
العروووووووووافيخ عشوووووووووجما تعسوووووووووج لذوووووووووخ  مووووووووواء ..أو كسوووووووووا  وووووووووػ حوووووووووال  ..موووووووووا  وووووووووج .

بشوووووووووووووواء البذووووووووووووووخ.. مووووووووووووووغ التقوووووووووووووواأل الذووووووووووووووػائب مووووووووووووووغ األرض ..فووووووووووووووي حزووووووووووووووخة أ
 واإلحدووووووووووواسحػلها...كانووووووووووت تسووووووووووو  نفػسوووووووووووشا زخووووووووووات الغخابوووووووووووة.. والتػجدوووووووووووات.. 
موووووووووغ غيوووووووووخ  ..السوووووووووتجهع.. ذلوووووووووظ الوووووووووحؼ يديوووووووووج موووووووووغ  وووووووووخبات القموووووووووب وخفقانووووووووو 

 مبخرات وا حة ...  
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 ...بصخيقووووووووووووة مفاجمووووووووووووة الشوووووووووووواضخ احسووووووووووووج الصيووووووووووووب العبووووووووووووج دخوووووووووووول عميشووووووووووووا
 موووووووووووووووووغ غوووووووووووووووووخ   غخفووووووووووووووووة لكانووووووووووووووووا يجمدوووووووووووووووووان داخووووووووووووووووو ...ومعوووووووووووووووو  )خػاجوووووووووووووووووة(

السػقووووووووووف ذلوووووووووظ لغتشوووووووووا.. فدادنوووووووووا  الوووووووووجيػان...وكانا يتحوووووووووجوان بمغوووووووووة ال تتذوووووووووواب  و
بووووووووة .. فووووووووي ذلووووووووظ  ،فووووووووا  لووووووووع نعووووووووخ  ل شههوووووووواوشووووووووارت بشووووووووا خياالتشووووووووا إلووووووووى   ـر
والشووووووووا ي... وكووووووووان  ووووووووػ السبووووووووادر مووووووووخ ، مشتهى...كووووووووان الشوووووووواضخ  ووووووووػ اآالػقووووووووت

ال شبوووووووووة التوووووووووي لوووووووووى المغوووووووووػؼ .. تقوووووووووج  يتبعووووووووو  )الخػاجوووووووووة( إبالترووووووووخ  الحخكوووووووووي و 
لوووووووووووي احوووووووووووج زم ئشوووووووووووا  تتحيووووووووووود الروووووووووووف.. قبووووووووووول األخيوووووووووووخ.. وأ وووووووووووار ب صوووووووووووبع  إ

 وقال :

معووووووووواني  لوووووووووع ن وووووووووغ نوووووووووجر  سووووووووواعتها(... لفتتتتتتتتتة)إنتتتتتتتتت "اتتتتتتتتت " كتتتتتتتتت  " ا "
ع القاتووووووووول لفوووووووووة( قووووووووج تػغمووووووووت فوووووووووي نفػسووووووووشا كووووووووالهال مسووووووووات.. وكانووووووووت كمسووووووووة )األ

..وضممشوووووووووووا معمقووووووووووويغ ... مكبمووووووووووويغ.. نجوووووووووووػس فوووووووووووي دواخمشوووووووووووا.. نفوووووووووووتر ونبحوووووووووووث 
و تسذوووووووووووووي .. أهوووووووووووووا سووووووووووووواعات تتبختوووووووووووووخن  وخووووووووووووو ل ووووووووووووووػان كأ ...عوووووووووووووغ السعشوووووووووووووي

السشذووووووووػدة، بعووووووووج أن  ووووووووخح لشووووووووا الشوووووووواضخ مووووووووا تعشيوووووووو   ... وجووووووووجنا الزووووووووالةلهػيشوووووووواا
مووووووووووا  ..كبيووووووووووخة ) ربيتتتتتتتتتت ة(مووووووووووا  الجالدوووووووووويغ.. عشووووووووووج ... وزميمشووووووووووا واقووووووووووف أال مسووووووووووة

...ال نفووووووووووةمثمهووووووووووا مووووووووووغ قبوووووووووول.. كانووووووووووت تتخبووووووووووع أمامشووووووووووا فووووووووووي خووووووووووي ء وأهجنا  وووووووووو
 ااطتتتتتتتتا"الديتتتتتتتت "ال  تتتتتتتتاال الشوووووووواضخ خ ووووووووا فووووووووي ذلووووووووظ التيوووووووو ..او يزووووووووا يها.. إيكب
... 

الووووووووووحؼ تووووووووووع  لفتتتتتتتتتتة()ا "فووووووووووي مػقووووووووووف  خووووووووووخ بوووووووووو ذن   .. سووووووووووشبحخ مووووووووووع 
بتقشيوووووووووة تخبػيوووووووووة عاليوووووووووة... عبوووووووووخ بحيوووووووووخة صوووووووووغيخة... ل شهوووووووووا كانوووووووووت  ..اختيوووووووووار 

 .شمديها..  كسا  ػ الحال في األفي سعت تفػ  محيصا زاخخا
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"(2)"ذاكرة"ارة"""""""""""""""""""""""""""

" ا لفة..ب """""""""""""""""""""""""""

 أموووووووخ ... ال يعوووووووي موووووووغ أمامشووووووواالوووووووحؼ توووووووع اختيوووووووار  واقفوووووووا  (ا لفتتتتتتتة)كوووووووان 
بهوووووووووا الشووووووووواضخ احسوووووووووج  أ وووووووووار ووووووووويما... غيوووووووووخ بعوووووووووس موووووووووغ تموووووووووظ الجسووووووووول التوووووووووي 

 مهام ...نػعية الصيب  الى 

مستتتتتتتتتت  اة"الظتتتتتتتتتت فر" تتتتتتتتتت "مه متتتتتتتتتت ..."م تتتتتتتتتت "افتتتتتتتتتت "":بيظهتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت "
الظظتتتتتتتتتتتت و...". تتتتتتتتتتتتبت"ال  تتتتتتتتتتتت ...".د "ال تتتتتتتتتتتترس..".  ضتتتتتتتتتتتتير"ال ب  تتتتتتتتتتتتير"

".الطش .رة...

كووووووووووووووان ؼيا ووووووووووووووا  ،الحووووووووووووووذ التخبووووووووووووووػؼ لووووووووووووووجػ الشوووووووووووووواضخ ن  يبووووووووووووووجو لووووووووووووووي أ
بروووووووووػرة مسيووووووووودة.. وبروووووووووػت  ل لفوووووووووةودافقوووووووووا... فقوووووووووج اسوووووووووتخجم  عشوووووووووج اختيوووووووووار  

 ضش  لع يخصئ في ذلظ...مدسػع.. وأ

فهشووووووووووا   ،كبخنووووووووواموووووووووغ كبوووووووووار الدووووووووووغ قموووووووووي .. ولووووووووويذ بأ (ا لفتتتتتتتتتة)كوووووووووان 
نا.. قرووووووووخ العسوووووووخ ... كسووووووووا لوووووووع يكووووووووغ أشػلشوووووووا او أموووووووغ بيششوووووووا مووووووووغ يتقجمووووووو  فووووووووي 

... و ووووووووووػ لووووووووووع والهجووووووووووخة دارة الجووووووووووػازاتبسعيووووووووووار الصووووووووووػل الووووووووووحؼ تخووووووووووتز بوووووووووو  إ
 يسكووووووووغ و سووووووووػادا فووووووووي لووووووووػن بذووووووووخت ...كان عاديووووووووا اليدووووووووبق اآخووووووووخيغ بيا ووووووووا أ

 ،)ي طتتتتتتتتتت  (ال عشووووووووووجما يتحجث..فقووووووووووج كووووووووووان ان تصبووووووووووع عميووووووووووة وصووووووووووفة محووووووووووجدة إ
وتخوووووووووخج مت صوووووووووقة واؼيوووووووووة السعشوووووووووى... ... اؼ تتقصوووووووووع ال مسوووووووووات فوووووووووي حشجختووووووووو 

توووووووووودداد تقصعووووووووووا عشووووووووووج الذووووووووووجة التووووووووووي تعقبهووووووووووا االبتدووووووووووامة دائسووووووووووا.. كووووووووووان الفتشووووووووووا 
ودودا جووووووووووووجا.. وصووووووووووووعبا فووووووووووووي ذات الػقووووووووووووت  فووووووووووووي مسارسووووووووووووات  التووووووووووووي تتعمووووووووووووق 

 بحفع الشطا ..
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السهشوووووووووي جيوووووووووجا... وشبوووووووووق فقوووووووووج وعوووووووووي الوووووووووجرس  ،ذ ووووووووول الجسيوووووووووعمسوووووووووا أ
أخػ فقوووووووووووج كوووووووووووان لرووووووووووويقا بوووووووووووالجسيع.. القوووووووووووػانيغ والتعميسوووووووووووات بسهوووووووووووارة عاليوووووووووووة..

احتخامشووووووووووا كسووووووووووا قووووووووووا وشيبووووووووووة.. نووووووووووال ندووووووووووانية وروح الدمالووووووووووة خم  أخػان..تديشوووووووووو  اإل
 ومغ ت   مغ السعمسيغ...نال احتخا  الشاضخ 

.. دور كبيووووووووووخ فووووووووووي (لف يتتتتتتتتتتة)ا "كوووووووووان لمتووووووووووجريب السثسوووووووووخ أوشوووووووووواء الخجمووووووووووة فوووووووووي 
... ونذووووووووووووووصا   فقووووووووووووووج كووووووووووووووان جووووووووووووووادا    يموووووووووووووو  لمحيوووووووووووووواة االجتساعيووووووووووووووة العامووووووووووووووة ..تأ

دؾيقووووووووووووا فوووووووووووووي تعامموووووووووووو ... و ووووووووووووػ يووووووووووووجيخ حخكوووووووووووووة  ...غتتتتتتتتتتتتر ()د "و  ومتػا ووووووووووووعا  
ق عميووووووووو  موووووووووع العجووووووووو ت فوووووووووي سوووووووووػ   بذوووووووووة.... يتقيوووووووووج دائسوووووووووا بالػقوووووووووت الستفووووووووو

 وال يقبوووووووووول أعووووووووووحار ع ..الستعسووووووووووجة خصوووووووووواء السوووووووووو جخيغأالسوووووووووو جخيغ... ال يتحسوووووووووول 
 ...مهسا عطست

يعحوووووووووجوشي الوووووووووديغ    عسوووووووووج نووووووووو  موووووووووغ السشوووووووووارة... أ).د"اب تتتتتتتتت ة(.. إبوووووووووخـا
يجووووووووار ج  احتخامووووووو  الػقووووووووت السدوووووووسػح بوووووووو  فوووووووي إبعوووووووو يػموووووووا  مووووووووا.. وذلوووووووظ  تووووووووار إل

.. أعروووووووووواب فخاشبوووووووووو  بمهجووووووووووة حووووووووووادة وووووووووووارت فيهووووووووووا  عجمووووووووووة مووووووووووغ عج توووووووووو  ..
وشاء وووووووا اسووووووووع ل وووووووو   يتقصوووووووع موووووووغ بوووووووويغ  فتي ...ندوووووووي أوكوووووووان يتحوووووووجث بحوووووووجة وا

... تعسووووووووووول بذوووووووووووكمة"أحدوووووووووووغ ليوووووووووووظ يوووووووووووا ود "أؼيووووووووووو : ) احوصووووووووووو .د")اب تتتتتتتتتتت ة(...
مووووووووووخ لووووووووووظ الخصووووووووووأ  ووووووووووحظ كثيووووووووووخا... وانتهووووووووووى األدر  ذ..وعشووووووووووجما أ.( حدووووووووووابظ

 عمى ذلظ...

نووووووووووواس  ان حووووووووووواج الصيوووووووووووب ود الذووووووووووويخ الشوووووووووووػر... بوووووووووووأػ  كووووووووووحا دفوووووووووووع ديووووووووووو
بووووووووووووحرتهع ...كانووووووووووووت  ن  الحيوووووووووووواة.. يبووووووووووووجو لووووووووووووي أ إلووووووووووووى ،صووووووووووووالحيغ ...شيبوووووووووووويغ

 كانت سميسة... صالحة.. وتخبتهع كانت خربة.. وتخبيتهع
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العديد...أكخموووووووووووظ  خوووووووووووي  لوووووووووووظ العاؼيوووووووووووة وشوووووووووووػل العسوووووووووووخ ... أندوووووووووووال 
و فووووووووووي الحيوووووووووواة .. فووووووووووي أوشوووووووووواء الجراسووووووووووة أاألمانووووووووووةديووووووووووت مووووووووووغ   عمووووووووووى مووووووووووا أ

 العامة ..

.. فوووووووووووي حؿبوووووووووووة ما وووووووووووية ..ندوووووووووووى زيوووووووووووارت ع لوووووووووووي بسشدلووووووووووويإن انوووووووووووذ ال أ
 بشائظ الشجباء..انت وأحج أ

 د تتتتتتتتتت " ".دأخووووووووووي مووووووووووخ يخووووووووووز السووووووووووجارس ..ل شووووووووووي    يووووووووووا فووووووووووي أ 
ن ا ووووووووصب مثوووووووول فانووووووووا اعتووووووووجت أ ...ال اذكووووووووخ مووووووووا تووووووووع .. البصتتتتتتتتير".د"إبتتتتتتتترا   

قوووووووووووج )اندوووووووووووتخت كوووووووووووػن ئل موووووووووووغ حدووووووووووواباتي تساما..اسوووووووووووأل   أن أ وووووووووووح  السدوووووووووووا
 .وما قبل ذلظ  1511مشح  ...نت مدتػر معيفأ  م ك(...
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 (3) ذاكخة حخة                          

 "حجوية"                           
دار  فوووووووووووووووي نفوووووووووووووووذ الوووووووووووووووجار... وأنقوووووووووووووووبألفوووووووووووووووتر  اإلرادة اآندفعتشوووووووووووووووي    

يع ود البروووووووووووووويخ..عسشووووووووووووووا إ لستصمبووووووووووووووات  ..السجووووووووووووووػد ،الخجوووووووووووووول الحخفووووووووووووووي بووووووووووووووخـا
حخفتووووووووووووووو  السسيدة....الستروووووووووووووووػ ... الوووووووووووووووخزيغ... الهوووووووووووووووادغ فوووووووووووووووي شباعووووووووووووووو ... 

 ...فقج كان فع  بريخا وود بريخ...رصفا السسيد بيغ 

و  لووووووووووي كثيووووووووووخ ا سوووووووووويخت ... كانووووووووووت تووووووووووخ  يووووووووووا  شفػلتشووووووووووا تمووووووووووظ ..فووووووووووي أ
و ووووووووػ )االثظتتتتتتتتي ".ال طتتتتتتتت  (...والتصمووووووووع لسقابمتوووووووو  يووووووووػمي الدووووووووػ  فووووووووي   بذووووووووة 

مشهسوووووووووووووظ فوووووووووووووي عسمووووووووووووو ... تتسوووووووووووووازج حخكوووووووووووووة يجيووووووووووووو  وتموووووووووووووظ الدووووووووووووويػر ... ذات 
الستعوووووووووووجدة التوووووووووووي تشبوووووووووووئ عوووووووووووغ مهوووووووووووارة مح موووووووووووة وتقشيوووووووووووة رائعة...فقوووووووووووج  األلوووووووووووػان

 عخفت  سخوجيا ما خا...

سووووووووووووووووووساء بخمووووووووووووووووووجؼ ذو األوعبوووووووووووووووووخ  ووووووووووووووووووح  الووووووووووووووووووحاكخة اإلراديوووووووووووووووووة... دار 
عسشوووووووووووووا ...ود (اطتتتتتتتتتتتتا)اتتتتتتتتتتتتت ج" ."(..." اطتتتتتتتتتتتتتا) .")اا.يتتتتتتتتتتتتة(... الستعووووووووووووجدة: 

يع ود البرووووووووووووووويخ...و ػ األخ األ موووووووووووووووغ  لفتتتتتتتتتتتتتتتة(...)ا "كبوووووووووووووووخ لوووووووووووووووجفع   ابوووووووووووووووخـا
رجوووووووووووو   يشووووووووووووا... لصيفووووووووووووا... باسووووووووووووسا... سووووووووووووخيع  )اا.يتتتتتتتتتتتتة(بي ...فقوووووووووووج كووووووووووووان أ

البجيهووووووووة... ال تجوووووووووج ال مسوووووووووات صووووووووعػبة فوووووووووي الخوووووووووخوج مووووووووغ بووووووووويغ  وووووووووفتي ...فقج 
  بزوووووووواعت  بوووووووويغ يعووووووووخ  كيوووووووو  يدووووووووػ   )  ل تتتتتتتت (...كووووووووان صووووووووجيق ال وووووووول توووووووواجخا 

 يدتهػؼ زبائش  في الذخاء... الشاس .... وكي  يجح  و
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رتوووووووووووو  تتعمووووووووووووق مها...فقووووووووووووج كانووووووووووووت تجاال  ودخفووووووووووووي )الحمووووووووووووة( إ لووووووووووووع يتووووووووووووخ  دارا  
خ كوووووووول مووووووووا  ووووووووػ مصمووووووووػ ... متخؾيووووووووا فووووووووي سووووووووخ  ومتصمباتهووووووووا... ف ووووووووان يووووووووػف  باأل

 بخاز  السػدي ت الخاؾية.... بحيث يدعى لمتججيج ولمتشػيع  وإعسم ..

 يجيهغ:خا ما تتداءل الشداء و غ ي مدغ  نية معيشة بأكثي

جابووووووووووووة: )مووووووووووووغ حجويووووووووووووة( ويرووووووووووووعج )دؼ جبتيهووووووووووووا مووووووووووووغ ويووووووووووووغ ( ...وتووووووووووووأتي اإل
 ا... وعمى )حجوية( في نفذ الػقت...الثشاء عميه

خوووووووووخ ...عوووووووووغ ( يجيوووووووووج معخفوووووووووة التحوووووووووجث موووووووووع الجوووووووووشذ اآكووووووووان )حجويوووووووووة
ممسوووووووووووا  شخيوووووووووووق المووووووووووويغ والخفوووووووووووق والسمحوووووووووووة ...وكوووووووووووان  وووووووووووحػكا.. كسوووووووووووا كوووووووووووان

 نهغو  وووووووووووووو  مووووووووووووووغ  بهووووووووووووووغ... وكثيووووووووووووووخ خابووووووووووووووةباندووووووووووووووابهغ جسيعا...وصوووووووووووووو ت الق
كثيوووووووووووووخا فوووووووووووووي  خوووووووووووووخ كوووووووووووووان )ود البيت(...مسوووووووووووووا سووووووووووووواعج الخاصوووووووووووووة...وبسعشى  

  التقريج( ..... ل اش او  تػزيع بزاعت  بيشهغ ) .. ا

أو  مووووووووغ  ...(الدمتتتتتتتت )لقووووووووج  ووووووووا جت  كثيووووووووخا يحسوووووووول تمووووووووظ األوانووووووووي مووووووووغ 
الروووووووووووووووووويشي... عوووووووووووووووووو وة عمووووووووووووووووووى السروووووووووووووووووووافي.. مووووووووووووووووووغ و أ ...(ااْللط ن تتتتتتتتتتتتتتتتتت )

...فووووووووووووي خخػ والس عووووووووووووق... وغيخ ووووووووووووا ال ثيووووووووووووخ مووووووووووووغ األوانووووووووووووي األوال سوووووووووووور... 
..  نطيفووووووووووة... ناصووووووووووعة.. بيزوووووووووواءمووووووووووغ القسوووووووووواش..  )  قتتتتتتتتتتة(فووووووووووي و أ ) فتتتتتتتتتتة(

يحطوووووووووووووى  ...خخ...كوووووووووووووان مقبوووووووووووووػال لوووووووووووووجػ الجسيوووووووووووووعويوووووووووووووجخل البيوووووووووووووت تموووووووووووووػ اآ
 ... يب ال ئق مغ أ ل تمظ البيػتبالتخح

بووووووووووووووالمػن األزر .. سوووووووووووووواعات  )الط تتتتتتتتتتتتتتر.زة(خا بالج بيووووووووووووووة رأيتوووووووووووووو  كثيوووووووووووووو
 عياد.. و ػ يشػؼ زيارة ناس الذيخ....الترػ  واأل

 ووووووووول... فوووووووووي إتسوووووووووا  الديجوووووووووات بووووووووويغ األ.. ولقوووووووووج عخفوووووووووت عشووووووووو   ال ثيوووووووووخ
... فووووووووي تشوووووووواول مدووووووووائل الفائقووووووووة القووووووووجراتالمباقووووووووة و لسووووووووا كووووووووان يتستووووووووع بوووووووو  مووووووووغ 
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.. وحدوووووووووووغ القبوووووووووووػل تموووووووووووظ  الديجوووووووووووات... عبوووووووووووخ السشصوووووووووووق الدوووووووووووميعومتصمبوووووووووووات 
 خخيغ...لجػ اآ

موووووووووووغ مشصموووووووووووق معخفتووووووووووو  ببوووووووووووػاشغ األموووووووووووػر األسوووووووووووخية الجؾيقوووووووووووة... بووووووووووويغ أ مووووووووووو  
ي... لوووووووووويذ فووووووووووي الفروووووووووول الحؿيقوووووووووو لفتتتتتتتتتتة()ا "ومعارفوووووووووو ... فقووووووووووج  كووووووووووان  ووووووووووػ  

 نسا في القخية بكاممها...الجراسي ... وإ
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"(4)"ذاكرة"ارة""""""""""""""""""""""""""""

" .د"الم ز """"""""""""""""""""""""""""""

الووووووووووحؼ  ... ووووووووووياء  السثيووووووووووخ (العبتتتتتتتتتت د ) شووووووووووا  حيووووووووووث يشذووووووووووخ البووووووووووخ  
ناحيوووووووووة الذووووووووواشئ  ...مووووووووغ خموووووووووف الشيووووووووولالستوووووووووجاعي كالذوووووووووخر وميزووووووووو  يتصووووووووايخ 

...التووووووووووووي تعووووووووووووخ  أيزووووووووووووا   ).د"الظ تتتتتتتتتتتت م (الذووووووووووووخقي مبا ووووووووووووخة خمووووووووووووف بمووووووووووووجة 
بحووووووووووحر  ،ذلووووووووووظ الزووووووووووياءسووووووووووصػع كشووووووووووا نتخقووووووووووب ."ب...)" بشتتتتتتتتتتة"الشتتتتتتتتتتر  ة(..

مسووووووووووا يجعمشووووووووووا نخفووووووووووي  ... الاامستتتتتتتتتتة أوشوووووووووواء تمووووووووووظ الميووووووووووالي  ،ونحووووووووووغ صووووووووووغار
 وخاشفووووووووة.. إلووووووووىوجػ شووووووووا وراء أكفشووووووووا الرووووووووغيخة الهيشووووووووة.. مووووووووع انثشوووووووواءة خؽيفووووووووة 

  ..شا الرووووووووووووغيخة "الجسجسووووووووووووة"رأسووووووووووووالتووووووووووووي تتهيووووووووووووأ السووووووووووووتؿبال كتمووووووووووووة  ..صوووووووووووجورنا
دافقووووووووووة.. ف ووووووووووأن ومووووووووووػدة عاصووووووووووف،  حشوووووووووويغفووووووووووي  ..ذات العيشوووووووووويغ السغسزووووووووووتيغ

 كثيووووووووووخا   مسووووووووووا يذووووووووووعخنا ..تخبووووووووووت عمووووووووووى  اماتشوووووووووواوقتهووووووووووا،  ،كانووووووووووت يووووووووووجا  حانيووووووووووة
المجووووووووووووووػء  صووووووووووووووخخة... أو  وربسووووووووووووووا خالصووووووووووووووت ذلووووووووووووووظ ..باألموووووووووووووان واالشسمشووووووووووووووان

.. خووووووووووووووػ  أن تقووووووووووووووع عمووووووووووووووى نبتمعهووووووووووووووا خجوووووووووووووو    ،صووووووووووووووغيخة  أنووووووووووووووة.. أو...    ..
كوووووووووووول متصمبووووووووووووات  ،فوووووووووووويهعونتػسووووووووووووع  ..الووووووووووووحيغ كشووووووووووووا نووووووووووووخػ  .. بائشووووووووووووا مدووووووووووووامع

قوووووووووج تبعوووووووووث  ..بجسموووووووووةبكمسوووووووووة أو أن يخمػنوووووووووا  .. متحا ووووووووويغالذوووووووووجاعة والخجػلوووووووووة
الوووووووووووحؼ يطووووووووووول دائسوووووووووووا   نووووووووووودواء، عوووووووووووغ عوووووووووووالع الخجوووووووووووال..فيشوووووووووووا روح الدلووووووووووول واال

حؿبوووووووووة موووووووووغ التموووووووووظ  ،وسوووووووووسات ..يوووووووووداتيصبوووووووووع عميشوووووووووا ميووووووووودة  موووووووووغ ميصػقشوووووووووا، و 
  الرج لة ...الدمان و ي 

"خ "ز "الطرة...خم ك"راج (..ي ".لا"م لك" ب صر """")"""" 

  ..ال  مدووووووووافة تتمووووووووبذ القرووووووووخ ديووووووووجنايشقذووووووووع البووووووووخ  عشووووووووا... ومووووووووا  ووووووووي إ
 يتشاسووووووووب كووووووووان الووووووووحؼو  ..السجمجوووووووول الستػاوووووووووب، الخعووووووووج  ووووووووجي السكووووووووان  ويعووووووووع
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فشمجوووووووووأ  وسووووووووصػت .. البووووووووخ   .. مووووووووع قووووووووػة وامتووووووووجاد وموووووووويسامووووووووا  تشاسووووووووبا  شخديووووووووا  ت
.. ذلوووووووظ ألقوووووووخ  حزوووووووغ لشوووووووا  وووووووح  السوووووووخة ول وووووووغ ..رؤوسوووووووشا وانيوووووووة "حذوووووووخ"إلوووووووى 

.. الووووووووووػاقي.. الووووووووووحؼ نجووووووووووج ؼيوووووووووو  السوووووووووو ذ الرووووووووووحي   ووووووووووػ حزووووووووووغ األ  الووووووووووخءو ،
والووووووووووجافئ.. واآمووووووووووغ  فووووووووووي ذات الػقووووووووووت.. حيووووووووووث نووووووووووتسكغ ونحووووووووووغ فووووووووووي جػفوووووووووو  

 و أنػفشا.. عمى الدػاء... ..نشاػ عيمغ تغصية  ذانشا.. و 

 

ختبط ، أن  البووووووووووخ  يوووووووووووبالسسارسووووووووووة فقوووووووووط ،فوووووووووي شفػلتشووووووووووا تموووووووووظ أدركشووووووووووا   
اال تسوووووووووووا   أعيششوووووووووووا... و وووووووووووػ الوووووووووووحؼ يجعمشوووووووووووا نوووووووووووػلي بالبروووووووووووخارتباشوووووووووووا وويقوووووووووووا  

يقتروووووووووخ فوووووووووي تعاممووووووووو  موووووووووع أدوات الدوووووووووسع  ،كسوووووووووا أن   وووووووووجيخ الخعوووووووووج .. األكبوووووووووخ
  ذانشوووووووووووووووا. والوووووووووووووووحؼ يوووووووووووووووجفعشا تمقائيوووووووووووووووا  لوووووووووووووووشمسمع.. ونوووووووووووووووجفغ مخوووووووووووووووارج  ..لوووووووووووووووجيشا

إلوووووووووووووى أن  ، وقتهوووووووووووووا...كسا تػصووووووووووووومشا أكفشوووووووووووووا الروووووووووووووغيخة داخووووووووووووول )الصتتتتتتتتتتتتتي ان ت(
بعووووووووووج تدوووووووووومط أ ووووووووووعة مووووووووووغ  ..صووووووووووػت الخعووووووووووج يدووووووووووقط عمووووووووووى مدووووووووووامعشا  شيهووووووووووة

ولووووووووع ن ووووووووغ سوووووووواعتها نووووووووجر  التفدوووووووويخ العمسووووووووي  ..البووووووووخ  الخاشفووووووووة عمووووووووى أعيششووووووووا
أوشووووووووووواء ليوووووووووووالي  ..ا كشوووووووووووا نعوووووووووووخ  ذلوووووووووووظ الدووووووووووومػ  الصبيعووووووووووويشوووووووووووإال  أن ...لوووووووووووحلظ

 ...الخخي  السذتتة األ ػاء

 

)يتتتتتتتتت و"ا تتتتتتتتت ب "  فتتتتتتتتت .ت" تتتتتتتتت "   هتتتتتتتتت  ".يتتتتتتتتت و"مدتتتتتتتتتر" قيتتتتتتتتت .." .""
 تتتتتتت ف  ة.." ."ر تتتتتتتة...ايا" ظتتتتتتت "ن طتتتتتتتا" دختتتتتتت  " تتتتتتت "متتتتتتت "اتتتتتتت " مشتتتتتتتر.ر "
 تتتتتتتتت "الستتتتتتتتتهمة..."ز "ال ي تتتتتتتتتة ".الط.بتتتتتتتتت  ". تتتتتتتتتر.ج"ال طيتتتتتتتتتر ".الم تتتتتتتتتا..."
.إلتتتتت "غيتتتتتر"ذلتتتتتك"مطتتتتت "ي تتتتت ثر" ظتتتتتا" تتتتتق  " دتتتتترات""الطدتتتتتر" م تتتتت ..."".نتتتتت م "

 " ر يظتتتتتتت "خ  تتتتتتت  "متتتتتتت "الهتتتتتتت او.."ن ظتتتتتتت "ذا ظتتتتتتت " تتتتتتت " ظ  ري ظتتتتتتت ...".متتتتتتت "نالتتتتتتتا
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.ال شتتتتتترات..".ال قتتتتتت رب.." متتتتتتك"ال تتتتتت " ب تتتتتتا" تتتتتت "مم تتتتتت " متتتتتت "لهتتتتتت  " تتتتتت "
" ا"ي   "  را (...""""االب   د"  "  "م :".ي ظ "ذلك"نف "ال   ...

 

 ،( بشتتتتتتتتة)يشصبووووووووق عمووووووووى سووووووووائخ األسووووووووخ فووووووووي  ...ذلووووووووظ الحووووووووالكووووووووان     
األكوووووووووول و  ..ذووووووووووكل التغحيووووووووووةب سووووووووووث   ؼيسووووووووووا يخووووووووووتزفالغشيووووووووووة مشهووووووووووا والفقيووووووووووخة... 

فووووووووي الغالووووووووب يوووووووتع تشاولهووووووووا التووووووووي و   ال صتتتتتتتتياة ... موووووووغ  معطسوووووووو الوووووووحؼ يت ووووووووػن 
 .اط :... فقط لسختيغ في اليػ 

" الق يم ة ...".  "الغااء"   

"ب"مب  رة..."."غر"ب ا"ال  "م ".ال ش ء""

"  ") اح("صظ ""م "ال  د"..." ."  "ص  "طم "  ير..

 عشووووووووجنا.. فمووووووووع تتزوووووووو  معالسوووووووو  ومسارسووووووووات  ب.. الفدتتتتتتتت ر ...أمووووووووا مووووووووا يدووووووووسى 
يدمق نتتتتتتتت "..  هتتتتتتتت " تتتتتتتت ن ا") ...بالحمووووووووةواسووووووووتيصانها  ،إال  بعووووووووج حمووووووووػل السجرسووووووووة

"ب..) س ة"الفد ر(..."يعخ  في وقتلمفد ر(...

"

"عشووووووووجما قووووووووجمت لسشدلشووووووووا ال ووووووووائغ فووووووووي الحمووووووووة ..ذكووووووووخ ذلووووووووظ اليووووووووػ  جيووووووووجا   "
الحروووووووووتيغ وقوووووووووت يذوووووووووغل السوووووووووجػ موووووووووا بعوووووووووج "شخيقوووووووووي فوووووووووي"أتمسوووووووووذ ..الججيوووووووووجة

 األولى والثانية.. وألول مخة، ممبيا  ألمخ مجرسي نر :

" ك ".ااا"يطش "بي ه "يفدر".ي   "                   
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لبيتشووووووووووا الووووووووووحؼ لووووووووووع تغذووووووووووا  وقافووووووووووة الفصووووووووووػر بعووووووووووج...مغ مقووووووووووجمي  وأفاجووووووووووأ عشووووووووووج
 قخيب أو مغ بعيج:

" ال  بك"راج " ظ "ي ".لا؟ """""""""""""""

 وصست وكأني كشت أقػل:

 أما حرجت اليػ  بعزا  مغ رغي  أبتا  

   الشذي :كأن  ويخجع الرجػ 

 الدرع  غ  بشي والذاة أدركها الزياع...

 أردد:ف

 !!!أما 

 أما مغ قذخة فػل أو بقايا مغ دقيق  

 باألمذ كانت  هشا... تحت الفخاش..

 قصعة خبد..

 ،كانت تجػس في  حا الفشاء

 وبجاخل ذا  اإلناء...

 وبالجقيق...و  ػمت أحمع بالخغي  

 .. وفي خجل دفيغ...في صست

 جنػت مشها..ف
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 كانت مغ عجيغ.و 

 وووووووووي بجايوووووووووة حموووووووووػل   بريتتتتتتتتتاة..."بتتتتتتتتت "لتتتتتتتتت   ..أذكخ وووووووووا جيوووووووووجا  كانوووووووووت 
وقافوووووووة الفصوووووووػر بوووووووجارنا.. والتوووووووي تحوووووووػل عشوووووووج ا مدوووووووارنا موووووووغ بعوووووووج.. فوووووووي اتجوووووووا  

عميووووووووووو  رحسوووووووووووة  ...فووووووووووووي  طتتتتتتتتتتتي ".د"إ تتتتتتتتتتت  ()الممعووووووووووواكذ لقهوووووووووووػة الخوووووووووووال 
الدوووووووووػ  القوووووووووجيع، والتوووووووووي تعتبوووووووووخ بوووووووووجايتي الحؿيؿيوووووووووة...في تشووووووووواول وجبوووووووووة الفوووووووووػل 

 السرخؼ.. وألكثخ مغ ستيغ عا  تمت.

إن  إدخووووووووال الفووووووووػل السرووووووووخؼ فووووووووي وقافتشووووووووا الغحائيووووووووة... لووووووووع يغيووووووووخ كثيووووووووخا   
أو   مم   ظتتتتتتتتتتتت  كانوووووووووووت فوووووووووووي نػعيوووووووووووة.. وكيؽيووووووووووووة.. إعوووووووووووجادنا ألشعستشوووووووووووا، فقووووووووووووج 

ألػانهوووووووووووووا  عوووووووووووووغ بعزوووووووووووووها  تفرووووووووووووومها لحوووووووووووووج كبيوووووووووووووخ.. هةمتذووووووووووووواب  م.ا  ظتتتتتتتتتتتتت  
.متتتتتتتتتتت.ح""...متتتتتتتتتتت.ح"المتتتتتتتتتتت  "..)متتتتتتتتتتت.ح"الشتتتتتتتتتتترم  موووووووووووغ بوووووووووووجأ   ..ون هاتهوووووووووووا
ووووووووووو" ..التووووووووووي قوووووووووووج ت ووووووووووػن "بايتووووووووووة" والتتتتتتتتتتر.ب( .. بكدووووووووووخ السوووووووووويع األولوووووووووووى  "خةمخس 

وانتهووووووووووووووواء   فوووووووووووووووي بعوووووووووووووووس األحيوووووووووووووووان... وكدوووووووووووووووخ الثانيوووووووووووووووة موووووووووووووووع تذوووووووووووووووجيج ا..
 .."سشدغ  عريجة كانت أ"ب لط ية .. ب.. الكسرة

 

.. بكدووووووووووخ السوووووووووويع وسووووووووووكػن الوووووووووو  ، و ووووووووووي جسووووووووووع  ..)مم   ظتتتتتتتتتت (كووووووووووان 
... ل وووووووول نووووووووػع مشهووووووووا أسووووووووساء كثيوووووووخة فووووووووي ذلووووووووظ الدموووووووان بزووووووووع السوووووووويع، )متتتتتتت.ح(

وصووووووووووفت  الخاصووووووووووة... ون هتوووووووووو  التووووووووووي تسيوووووووووود  عووووووووووغ غيووووووووووخ ... ل شهووووووووووا تتدوووووووووواوػ 
فسػاد وووووووووووا السدوووووووووووتخجمة فوووووووووووي إعوووووووووووجاد ا متوووووووووووػافخة  جسيعوووووووووووا  فوووووووووووي قموووووووووووة كمفتهوووووووووووا..
.. ومووووووووغ بوووووووويغ تمووووووووظ امجوووووووواال  فووووووووي الحرووووووووػل عميهوووووووومحميووووووووا ... ال تووووووووجع لمسعانوووووووواة 

)"متتتتتتتت.ح"ال تتتتتتتتارة..".متتتتتتتت.ح"التتتتتتتت ر ...م.ح"الم بتتتتتتتتة..".متتتتتتتت.ح" و"السمحووووووووات 
.متتتتتتتتتت.ح" و"بتتتتتتتتتت رد..".متتتتتتتتتت.ح" و" كشتتتتتتتتتت "بق تتتتتتتتتت ..".متتتتتتتتتت.ح" و" تتتتتتتتتتع فة.."
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كسوووووووا  (.....غيراتتتتتتت ".متتتتتتت.ح" و" ظتتتتتتت  ..".متتتتتتت.ح"الم تتتتتتتاي ..".متتتتتتت.ح"الكط تتتتتتت 
... كبوووووووووووجيل، إذا تعوووووووووووحر و الوووووووووووخو "الموووووووووووبغ الروووووووووووافيأذكوووووووووووخ أيزوووووووووووا  اسوووووووووووتخجا  

الحروووووووووووػل الفوووووووووووػرؼ.. عموووووووووووى بعوووووووووووس السكػنوووووووووووات التوووووووووووي توووووووووووجخل فوووووووووووي صوووووووووووشع 
جسيوووووووول ومفزوووووووول لووووووووجػ الجسيووووووووع   (متتتتتتتت.ح)ظ لوووووووو شا كووووووووان ل ووووووووغ.""...(الطتتتتتتتت.ح)

موووووووا وغالبوووووووا   ة..و وووووووػ الوووووووحؼ يعوووووووج باسوووووووتخجا  المحسوووووووالم تتتتتتت (..." متتتتتتت.ح)يدوووووووسى 
كسووووووووووا ...، حيوووووووووث   تتووووووووووػافخ المحوووووووووػ  بأنػاعهوووووووووايووووووووووػ  الدوووووووووػ  يكوووووووووػن ذلوووووووووظ فوووووووووي 

جعمشوووووووا التوووووووي ت ...غيوووووووخ  موووووووغ السمحوووووووات ن هتووووووو  السسيووووووودة والسدوووووووتحبة"عوووووووغتسيووووووود  
  ......(الط.ح)ذلظ  ال نغدل أيجيشا بعج تشاول

 

 ... وذلووووووووووظبحاسووووووووووة الذووووووووووع )مم   ظتتتتتتتتتت (كشووووووووووا نتحدووووووووووذ ون ذووووووووووف عمووووووووووى 
ػا موووووووووغ ويتحققووووووووو ليدوووووووووتبيشػا ك..)الغم   تتتتتتتتتة(..."بتعوووووووووخيس أكفشوووووووووا ألنوووووووووػ  أتخابشوووووووووا

وتووووووووووأتي اإلجابووووووووووة بعووووووووووج الذووووووووووع مبا ووووووووووخة، .. الووووووووووحؼ تشاولشووووووووووا ... )الطتتتتتتتتتت.ح(نووووووووووػع 
 ،وغالبوووووووووا  موووووووووا يكوووووووووػن صوووووووووحيحا  ...  )الطشتتتتتتتتتط و(شوووووووووػع السووووووووو ح الوووووووووحؼ تشاولووووووووو  ب

  .في ذلظ الدمان )الدس (لجػ الجسيع و حا ي كج تذاب  األشعسة 

 

تمووووووووظ فووووووووي وجبوووووووووة الفصووووووووػر أحيانووووووووا .. وذلوووووووووظ  (مم   ظتتتتتتتتت )تووووووووجخل معطووووووووع 
ألسووووووووووووووبا  وفختهووووووووووووووا.. أو لمعػاموووووووووووووول االقترووووووووووووووادية الصارئووووووووووووووة.. التووووووووووووووي تشتووووووووووووووا  

والتوووووووي كثيوووووووخا موووووووا تحوووووووػل بيششوووووووا وبووووووويغ تشووووووواول  ..األسوووووووخ موووووووغ حووووووويغ إلوووووووى حووووووويغ
 ...)المطي ".د"ا   (فػل خالشا 
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الووووووووحؼ يؿبووووووووع فووووووووي الذووووووووسال الذووووووووخقي لمقخيووووووووة...   ).د"المتتتتتتتت ز(أمووووووووا ناحيووووووووة 
وعموووووووى الذووووووواشئ الغخبوووووووي تساموووووووا لمشيوووووووول األبووووووويس... والوووووووحؼ تسيووووووود  فوووووووي مػقعوووووووو  

.. التوووووووووووي تشذوووووووووووج ذوووووووووووا ق مجسػعوووووووووووة موووووووووووغ الوووووووووووشخ ت الستعاليوووووووووووات السذوووووووووووخئباتال
الدوووووووووساء لهوووووووووا مأربوووووووووا .. وتوووووووووتمسذ الخموووووووووال البيزووووووووواء لهوووووووووا مػشموووووووووا .. ومجسػعوووووووووة 

.. غ السثسووووووووووخة وغيووووووووووخ السثسووووووووووخة، مووووووووووغابيووووووووووة مووووووووووغ الذووووووووووجيخات الخزووووووووووخ ال ثيفووووووووووة
بعزووووووووا  موووووووووغ حذووووووووائر تتفوووووووواوت فوووووووووي نخصووووووووج ... كسوووووووووا ومووووووووغ الذووووووووائ ة وغيخ ووووووووا

يخنووووووووووػ إلووووووووووى  بخمتوووووووووو  السكووووووووووان يغ  ووووووووووحا وذا ، نذووووووووووهجالصووووووووووػل والقرووووووووووخ... وبوووووووووو
... فووووووووي غصخسووووووووة تامووووووووة.. وكبخيوووووووواء متعسووووووووجة.. حيووووووووث تشدلووووووووق  الشيوووووووول مووووووووغ عوووووووولر

خػ األنطووووووووار متدووووووووابقة والبدوووووووواأل الووووووووحؼ ت دووووووووػ  الخزووووووووخة اآسووووووووخة... نحووووووووػ مجوووووووو
قػامهوووووووووا الحرووووووووويخ الوووووووووحؼ نعخفووووووووو   ..)راك بتتتتتتتتتة(الشيووووووووول، حيوووووووووث تتحيووووووووود السكوووووووووان 

اسووووووووع  ... والتووووووووي نصمووووووووق عمووووووووى أجووووووووداء مشوووووووو ) و"صتتتتتتتت  ة(أو  ب..) و"بتتتتتتتتريظ  ت(
و وووووووووي شػيموووووووووة يتعوووووووووجػ بعزوووووووووها  )ب امتتتتتتتتتة(..بخفوووووووووع البووووووووواء، ومفخد وووووووووا  )ال تتتتتتتتت او(

موووووووووا نسارسووووووووو  موووووووووغ   وووووووووأن كبيوووووووووخ فوووووووووي ل  امتتتتتتتتتة(ا ..)الستوووووووووخيغ شوووووووووػال ... كوووووووووان 
 ...ألعا  أيا  شفػلتشا الذيقة

 

غشيوووووووووووة بسوووووووووووغ فيهوووووووووووا... يدي شهوووووووووووا االسوووووووووووتؿبال  )الراك بتتتتتتتتتتتة(كانوووووووووووت تموووووووووووظ 
الحدوووووووووووغ.. والحشووووووووووويغ الستوووووووووووجفق.. وال وووووووووووخ  الؽيووووووووووواض.. واألموووووووووووان.. والصسأنيشوووووووووووة، 

بووووووووت المػز... كووووووووحا كووووووووان  ) و"بميتتتتتتتت (حبػبتشووووووووا  )الراك بتتتتتتتتة(كانووووووووت تختوووووووواد تمووووووووظ 
الذووووووووووووهيخة فووووووووووووي  ).د"المتتتتتتتتتتتت ز(ائمووووووووووووة اسووووووووووووسها..وكسا عخفشووووووووووووا .. و ووووووووووووي مووووووووووووغ ع

والتوووووووووووووي تتستوووووووووووووع بحوووووووووووووق مم يوووووووووووووة تموووووووووووووظ البقعوووووووووووووة موووووووووووووغ األرض..   ( بشتتتتتتتتتتتتتة)
حبػبتشوووووووووووا  ... كسوووووووووووا أخبخنوووووووووووا الدووووووووووومف بوووووووووووحلظ... وب..).د"المتتتتتتتتتتت ز(السعخوفوووووووووووة 
الووووووووحؼ نوووووووودح فووووووووي وقووووووووت  )الديتتتتتتتت ".د"ابتتتتتتتت رة(.. ووووووووي والووووووووجة عسشووووووووا  ) و"بميتتتتتتتت (
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سوووووووووووابق لسشصقوووووووووووة الجديوووووووووووخة أبوووووووووووا.. تاركوووووووووووا وراء   وووووووووووحا اإلرث العطووووووووووويع... و وووووووووووػ 
كتتتتتتتتت ( الستووووووووودوج موووووووووغ  بتتتتتتتتت رةالديتتتتتتتتت ".د") اطتتتتتتتتتا".د"والوووووووووج  بتتتتتتتتت " طظتتتتتتتتت "")ا 
 رحسهسا  ... ووالج كل مغ مرصفى والػسيمة وفاشسة. ( مط  

 

... كشووووووووا نطفووووووووخ كثيووووووووخا  ) و"بميتتتتتتتت (فووووووووي جمدوووووووواتشا الستعووووووووجدة مووووووووع حبػبتشووووووووا 
 ،ال تتتتتتتت ت( )بتتتتتتتت  نصمووووووووق عميوووووووو  ..و )بتتتتتتتت  "الستتتتتتتتطك(بػجبووووووووة مت اممووووووووة مووووووووغ 

 ال مدتتتتتتتت مثوووووووول: ) األسووووووووسا  ال بيووووووووخةإنوووووووواث الووووووووحؼ كووووووووان يدووووووووتخخج مووووووووغ جووووووووػ  
... بػاسوووووووووووووصة الروووووووووووووياديغ الوووووووووووووحيغ كوووووووووووووان يزووووووووووووو  بهوووووووووووووع السكوووووووووووووان ( .ال  تتتتتتتتتتتتت 

 نووووووووووووووحا ... وكووووووووووووووان مووووووووووووووغ بوووووووووووووويغ الرووووووووووووووياديغ مووووووووووووووغ يدووووووووووووووتخج  مووووووووووووووا يعووووووووووووووخ  
بتخؽيووووووووو  القا ..وكدوووووووووخ الوووووووووخاء، و الوووووووووحؼ غالبوووووووووا  موووووووووا يهوووووووووجؼ  ب..)القتتتتتتتتتر (..

تدوووووووووواعج كثيووووووووووخا فووووووووووي اسووووووووووتجعاء  جاذبووووووووووة.. ..لووووووووووى مدووووووووووامعشا أصووووووووووػاتر مشغسووووووووووةر إ
السمقوووووووواة  ..بوووووووويغ فتحووووووووات تمووووووووظ الذووووووووبا  ،إلووووووووى حيووووووووث تجووووووووج حتفهووووووووا ..األسووووووووسا 

كيوووووووو  تػصوووووووول الروووووووويادون إلووووووووى  !ا يحيخنووووووووي كثيووووووووخا  سوووووووووم فووووووووي موووووووواء السروووووووويجة..
تصووووووووووخ  حوووووووووويغ مشاداتهووووووووووا عبووووووووووخ نغسووووووووووات  ا..كبيخ ووووووووووا وصووووووووووغيخ  ..أن األسووووووووووسا 

 ..مدوووووووووووووامع أسوووووووووووووساكشاأسوووووووووووووخ و  ..أسوووووووووووووخ مدوووووووووووووامعشا الوووووووووووووحؼ ..(ال تتتتتتتتتتتتت  )ذلوووووووووووووظ 
 أ جانا سػيا  ...  ف

 

 صتتتتتتتت جفووووووووي  .."بشصووووووووق القووووووووا  مخففووووووووة" يقمووووووووى البوووووووويس قميووووووووا  جسووووووووي  .. 
".مدووووووووووووتخجمة الحصووووووووووووب .. ) و"بميتتتتتتتتتتتت (تعووووووووووووج  حبػبتشووووووووووووا  ..)طتتتتتتتتتتتت ن  (كبيووووووووووووخ 

فووووووووووي  ووووووووووجوء تمووووووووووظ السووووووووووخأة صوووووووووواؼية الشيووووووووووة... والتووووووووووي أسووووووووووسيتها .. (المتتتتتتتتتتااي ت)
، فهووووووووووووي كانووووووووووووت خت  ...فووووووووووووي وقووووووووووووت الحووووووووووووق.. عشووووووووووووجما كب وووووووووووو)ذات"الظدتتتتتتتتتتتت  ي (
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.. بزوووووووووع القوووووووووا  وتخؽيفهوووووووووا، إلوووووووووى جانوووووووووب  ب()القربتتتتتتتتت ب(" .")القر تتتتتتتتتتختوووووووووجؼ 
.. بكدوووووووووخ الفووووووووواء وتدوووووووووكيغ التووووووووواء.. و وووووووووي تغصوووووووووي الجووووووووودء األعموووووووووى )الف قتتتتتتتتتة(

الدوووووووووائج.. لغالبيوووووووووة ال بوووووووووار موووووووووغ الشدووووووووواء فوووووووووي  )التتتتتتتتت  (مووووووووغ جدوووووووووسها... و وووووووووػ 
ؼيصيوووووووووووب لشوووووووووووا ..  "يخاشوووووووووووان موووووووووووغ قسووووووووووواش الجمػريوووووووووووة الخوووووووووووالز"وقتشوووووووووووا ذلظ...

ذلوووووووووووظ   وووووووووووهية  ومخغػبووووووووووة... كوووووووووووان ) كمتتتتتتتتتتتة("البووووووووووويس مووووووووووغكثيووووووووووخا  أن نتشووووووووووواول 
ال يختموووووووووف كثيوووووووووخا  عوووووووووغ موووووووووحا  بووووووووويس الصيوووووووووػر... إال أن ووووووووو   البووووووووويس السقموووووووووي..

خة... ال سوووووووويسا ونحووووووووغ مووووووووع كووووووووان أ ووووووووهى.. وأبقووووووووى.. وأكثووووووووخ خمووووووووػدا  فووووووووي الووووووووحاك
الشدووووووووووويع البوووووووووووارد... نخقوووووووووووب سوووووووووووػيا  انوووووووووووجفاع السيوووووووووووا  الهوووووووووووادغ... عبوووووووووووخ نهخنوووووووووووا 

 الخالج مت حقة إلى جهة الذسال.

 

التقيوووووووووووووووت كثيوووووووووووووووخا ول وووووووووووووووغ عوووووووووووووووغ بعوووووووووووووووج.. فوووووووووووووووي أغموووووووووووووووب الحووووووووووووووواالت.. 
باالنتدووووووووووا ... ال نعووووووووووخ  عشوووووووووو   ( ب  تتتتتتتتتت ة) خرووووووووووية و ووووووووووػ  ..ب..)مغتتتتتتتتتت و(

بعووووووووووس مووووووووووغ ...  وووووووووويما  كثيخا ..غيووووووووووخ غسػ وووووووووو  السسيوووووووووود لوووووووووو ، نحووووووووووغ الرووووووووووغار
لشووووووووا  فأصووووووووب  ذلووووووووظ الغوووووووويغ عشووووووووجما يشصقووووووووػن اسووووووووس .. أ مشووووووووا يدووووووووتخجمػن حووووووووخ 

فووووووووي  الغوووووووويغ والقووووووووا  حخفووووووووي نفووووووووخ  مووووووووا بوووووووويغ .. فووووووووشحغ وقتهووووووووا لووووووووع ن ووووووووجإروووووووووا  
نعهوووووووج   فموووووووع ..نعوووووووخ   ووووووويما  عوووووووغ اسوووووووس  الحؿيقوووووووي...كسوووووووا أنشوووووووا لوووووووع ن وووووووغ الشصق

البعيووووووووووجة عووووووووووغ  ال مسووووووووووات مووووووووووغ ألنوووووووووو  كووووووووووان يغسغووووووووووع بووووووووووبعس ..يتحووووووووووجث أبووووووووووجا  
أقوووووووول  كووووووووان ،ال يعووووووووخ  عشووووووووا  وووووووويما   وفووووووووي ذات الػقووووووووت.. و ووووووووػ أيزووووووووا الفهووووووووع..

 ..يختوووووووجؼ موووووووغ رث الثيوووووووا  موووووووا يذووووووواء ...رجووووووول صوووووووامت موووووووا يػصوووووووف بووووووو  أنووووووو 
.. معتووووووووووجال  فووووووووووي مذوووووووووويت  أسووووووووووسخ المووووووووووػن  ..شػيوووووووووول القامووووووووووة حووووووووووافي القووووووووووجميغ..

مدوووووووووسختان ناحيوووووووووة األفوووووووووق أبوووووووووجا ،  الحسوووووووووخاوانالبصيموووووووووة.. كوووووووووان يسذوووووووووي وعيشوووووووووا  
تطووووووول قوووووووجما  قخيبتوووووووان موووووووغ  ،فوووووووي مذوووووووية  ادئوووووووة قمسوووووووا يمتفوووووووت لموووووووػراء.. البعيوووووووج..
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يتشاغسووووووووووووووان فووووووووووووووي خصووووووووووووووػات راتبووووووووووووووة.. ذات إيقوووووووووووووواع  األرض عمووووووووووووووى الووووووووووووووجوا ..
 مػقع في غيخ نذاز...  ..متساول

 

يدوووووووووووووكغ ل شووووووووووووو  يخوووووووووووووخج صوووووووووووووباحا  موووووووووووووغ الحموووووووووووووة  ال أدرؼ أيوووووووووووووغ كوووووووووووووان
ال  ..يووووووووجخمها متخؽيووووووووا  قبيوووووووول السغيووووووووب.. ويعووووووووػد  ،فووووووووي اتجووووووووا  البحووووووووخ القجيسووووووووة..

ال  ..كيوووووووووو  يأكوووووووووول ومووووووووووغ أيووووووووووغ كانووووووووووت.. اعتووووووووووجاءاتأؼ أو  ..يثيووووووووووخ أؼ رعووووووووووب
ا  موووووووووغ أضشووووووووو  كوووووووووان يتشووووووووواول بعزووووووووو ..) و"بميتتتتتتتتت (ل شووووووووو  بجوووووووووػار حبػبتشوووووووووا  !أدرؼ 

 .. السقمي. الشا ف والبيسالسحس خ الدسظ 

 

إذ أن  الوووووووووووووووبعس موووووووووووووووغ أ مشوووووووووووووووا يعتبخونوووووووووووووووو   ..لوووووووووووووووع نتجوووووووووووووووخأ أن نقخبووووووووووووووو 
..."وبالووووووووووحات الرووووووووووغار)ب  ك "الظتتتتتتتتتت س" ."بشتتتتتتتتتتي "مصتتتتتتتتتت ريظه (") تتتتتتتتتت  ر(...

 ،وحتوووووووووى وقوووووووووت تػاصووووووووومشا معووووووووو وأصوووووووووبحشا نخذوووووووووا .. فتباعوووووووووجنا عشووووووووو  كثيوووووووووخا  ... 
... كووووووووان الحووووووووحر السذووووووووػ  بووووووووالخػ  ) و"بميتتتتتتتت (أوشوووووووواء جمدوووووووواتشا مووووووووع حبػبتشووووووووا 

 الثسالة..يس  نفػسشا حتى 

 

غخيبوووووووووووا    (.د"المتتتتتتتتتتت ز)فوووووووووووي مجهوووووووووووػال   ..حدنوووووووووووت كثيوووووووووووخا  لسػتووووووووووو  وحيوووووووووووجا  
إال  مووووووووووغ بعووووووووووس نطووووووووووخات حانيووووووووووة.. أليسووووووووووة، وعووووووووووغ األصوووووووووول..  ..عووووووووووغ األ وووووووووول

.. تدوووووووووووخبت الصوووووووووووا خ توووووووووووجاخمت والوووووووووووجمػع.... كانوووووووووووت تجوووووووووووػس حوووووووووووػل جثسانووووووووووو 
ذلوووووووووظ  ..(مغتتتتتتتتت و)رحسوووووووووظ   يوووووووووا  ..( بشتتتتتتتتتة)موووووووووغ بووووووووويغ عيوووووووووػن أ مووووووووو  فوووووووووي 

، بصاقتووووووووو  الذخرووووووووووية غيوووووووووخ أن يوووووووووجخخ عشوووووووووجنا .. موووووووووغالوووووووووحؼ غادرنووووووووواالخجووووووووول 
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 ا فوووووووووووي كشفشوووووووووووا..ولوووووووووووجت انت  وووووووووووظ  وووووووووووهادل شهسوووووووووووا وبووووووووووو  ة..تجشدووووووووووويأو  وووووووووووهادة 
 .( بشة)العديد عمي  الحبيب و في مػشش  العصخة.. كخا  ذ التخمج

  

 ، ووووووووووووحا )مغتتتتتتتتتتتت و(مووووووووووووغ أمثووووووووووووال  ...يخيوووووووووووول لووووووووووووي أن   خروووووووووووويات كثووووووووووووخ
 ووووووووووالتها السشذووووووووووػدة، مشووووووووووح القووووووووووج ، ول وووووووووول مشهووووووووووا  ( بشتتتتتتتتتتة)...وجووووووووووجت فووووووووووي 

نهجهوووووووووووووووا الحيووووووووووووووواتي السسيووووووووووووووود لهوووووووووووووووا.. راودنوووووووووووووووي كثيوووووووووووووووخا  أن قوووووووووووووووخرت.. أنهوووووووووووووووا 
 خروووووووووويات تدووووووووووتحق الجراسووووووووووة... وجووووووووووب التشقيووووووووووب فووووووووووي دواخمهووووووووووا أسووووووووووصػريا .. 

)برج بتتتتتتتتتة".ز.ج تتتتتتتتت ":  ووووووووو الء موووووووووغ أمثوووووووووالو واجتساعيوووووووووا .. وديشيوووووووووا .. وانتسووووووووواء .. 
ت األخوووووووووووووخػ.. التوووووووووووووي خروووووووووووووياالذ وغيوووووووووووووخ ع موووووووووووووغ.. .")بيمتتتتتتتتتتتتت ( متتتتتتتتتتتتتري (...

بالقخيووووووووووة... حيووووووووووث وجووووووووووجت االسووووووووووتؿبال الحدووووووووووغ..  مأوا ووووووووووا تجسعووووووووووت و وووووووووويجت
الدائوووووووووجة .. فصوووووووووا  لهوووووووووا السقوووووووووا  وحطيوووووووووت بكووووووووول  .. والسوووووووووخوءةالفوووووووووائس وال وووووووووخ 

 .    ما  ػ محسػد

 

، رحسوووووووووووووة واسوووووووووووووعة ..بوووووووووووووت الموووووووووووووػز ( و"بميتتتتتتتتتتتتت )اال رحوووووووووووووع   حبػبتشوووووووووووووا 
 ...بسثووووووووووول موووووووووووا أكخموووووووووووت وأزيوووووووووووج ،المهوووووووووووع أكخمهوووووووووووا ...فدوووووووووووي  جشاتووووووووووو  وأسوووووووووووكشها

وشيووووووووب  ...بقووووووووجر مووووووووا وسووووووووعتشا فووووووووي دنيا ووووووووا وأزيووووووووج ،ووسووووووووع لهووووووووا فووووووووي  خختهووووووووا
لهووووووووا  وأحدووووووووغ...بقووووووووجر مووووووووا شووووووووا  السقووووووووا  لشووووووووا عشووووووووج ا وأزيووووووووج ،مقامهووووووووا عشووووووووج 

فأجد وووووووووا األجوووووووووخ الوووووووووحؼ  كوووووووووان مقخ وووووووووا جوووووووووػ  جوووووووووائع.. ...فقوووووووووج أودعتشوووووووووا لقسوووووووووة
 وعجت .
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"(5ذاكرة"ارة")"                                 

"نس ا ....ل " """"""""""""""""""""""""""

 ذنوووووووووووي  يوووووووووووخن فوووووووووووي أ ...(التتتتتتتتتتتا.ي "الري  تتتتتتتتتتتة)ال يووووووووووودال صوووووووووووجؼ مجرسوووووووووووة 
بعوووووووووووووووة الوووووووووووووووخنيغ... جوووووووووووووووخاس الستتاعاتووووووووووووووو  الدووووووووووووووواحخة السسػسوووووووووووووووقة... ذات األيقاب 

شوووووووووخاز فخيوووووووووج  (التتتتتتتتتا.ي "الري  تتتتتتتتتة..)...فذان الدوووووووووامعيغالهيشوووووووووة الػقوووووووووع عموووووووووى  
نذووووووووووائها فووووووووووي العووووووووووا  الػسووووووووووصى.. مشووووووووووح إ خػاتهووووووووووا مووووووووووغ السووووووووووجارسمووووووووووغ بوووووووووويغ أ

وديووووووووووووة... نجميوووووووووووود يرووووووووووووػلػن ويجػلووووووووووووػن بوووووووووووويغ مووووووووووووجن وأريا ...وأ ..واال1501
 الغالي.... الدػدان وشششا..

 

وبحدووووووووووغ اسووووووووووتؿبالها  ..(.الري  تتتتتتتتتتة)التتتتتتتتتتا.ي "ال زلووووووووووت متعمقووووووووووا برووووووووووجػ 
متحووووووووووان الذووووووووووهادة االبتجائيووووووووووة وقووووووووووت جمػسوووووووووي ال   ..1515لوووووووووي.. فووووووووووي العووووووووووا  
و  (ديتتتتتتتتتت "ب تتتتتتتتتتر)قووووووووووخان لووووووووووي... كشووووووووووا تووووووووووائهيغ مووووووووووا بوووووووووويغ  نووووووووووحا ...مغ بوووووووووويغ أ

 بتتتتتتتتتتت  )الظيتتتتتتتتتتت "ا وموووووووووووا بووووووووووويغ مجرسوووووووووووة ...(االب اائ تتتتتتتتتتتة"بب تتتتتتتتتتت "الر تتتتتتتتتتت )
حيووووووووووووث لووووووووووووع نحووووووووووووع بسقعووووووووووووج لمجمووووووووووووػس عميوووووووووووو   شا...فتابعشووووووووووووا  ...(ال  تتتتتتتتتتتتد 

فوووووووووي الػقوووووووووت القاتووووووووول...  ..(التتتتتتتتتا.ي "الري  تتتتتتتتتة)مدووووووووويختشا جخيوووووووووا حتوووووووووى مجرسوووووووووة 
يخ بخؼيقشوووووووا عبوووووووج ال وووووووخيع بذووووووونشوووووووا حطيشوووووووا ر  مػقعهوووووووا..إال  أوالتوووووووي لوووووووع ن وووووووغ نوووووووج

ار لووووووووى جوووووووووػ الووووووووحؼ كووووووووان بيششووووووووا..  وكوووووووووان يعووووووووخ  أيووووووووغ تؿبووووووووع تموووووووووظ السجرسووووووووة إ
 كبوووووووووخ بانقوووووووووا ود بذووووووووويخ ود بخيوووووووووخالشيووووووووول.. التوووووووووي كوووووووووان  يعسووووووووول فيهوووووووووا أخػنوووووووووا األ

 ...عمي  رحسة  



 

24 
 

شوووووووووووووووابػر الت ميوووووووووووووووح )د.ر"الدتتتتتتتتتتتتتتت ب ر(...وصووووووووووووووومشا السجرسوووووووووووووووة عشوووووووووووووووجما 
 وليووووووووووة...مجرسووووووووووة  بذووووووووووة األوووووووووووة عذووووووووووخ تمسيووووووووووحا مووووووووووغ كشووووووووووا  و  تحشوووووووووويغ...السس

  الخيؽيووووووووة...التي لووووووووع تتووووووووػانى أبووووووووجا  دارة السجرسووووووووة لقووووووووج كووووووووان حزووووووووػرنا مفاجووووووووأة إل
وقوووووووووج توووووووووع  . تتتتتتتتتة" تتتتتتتتت " صتتتتتتتتت ()كتتتتتتتتت "إ ظتتتتتتتتتي " ." لحاقشوووووووووا )مذوووووووووتتيغ(.. ي إفووووووووو

 وشاء الجمدة ل متحان...تدجيمشا أ

 سبػع االمتحان ...سخ جمػسشا في مػاقعشا تمظ شيمة أاست

يخة... عووووووووووووجنا بعووووووووووووج ا ة ليدووووووووووووت بالقروووووووووووابتعوووووووووووجنا عووووووووووووغ السجرسوووووووووووة لفتووووووووووووخ 
 عمشت في ذات السجرسة...بصخيقة )الشج ( السشاداة .  لمشتيجة التي أ 

سووووووووووووومفت وكسوووووووووووووا أولوووووووووووووغ تشسحوووووووووووووي..  ،بوووووووووووووجا  نهوووووووووووووا لحطوووووووووووووات ال تشدوووووووووووووى أإ
 رغع تقاد  العسخ...  ذني  فرجا ا ال يدال يخن بأ

حوووووووويغ كووووووووان  ( تتتتتتتت  "بتتتتتتتت "الطمتتتتتتتت ح)تسثمووووووووت فووووووووي ذلووووووووظ بسجشووووووووػن ليمووووووووى 
 ويقػل:   يشذج في ليمى العامخية

 ليمى نجاء بميمى...

 ذني،رن في أ 

 سحخ لعسخؼ....

 ل  في الدسع تخديج. 

 ف  زال الرجػ يتخدد في تشاغع بجيع..لع ت تب ل  ساعة الدوال.

موووووووووغ بووووووووويغ تموووووووووظ األصوووووووووجاء... انبعوووووووووث اآن صوووووووووػت يشووووووووواديشي !!! موووووووووغ 
       وائووووووووووول...أبشووووووووووواء  بذوووووووووووة األداخووووووووووول أسوووووووووووػار السجرسوووووووووووة... و وووووووووووػ البوووووووووووغ  موووووووووووغ 
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كووووووووووان صوووووووووواحب الرووووووووووػت  السشتسوووووووووويغ لتمووووووووووظ السجرسووووووووووة العخيقووووووووووة..مووووووووووغ أولمووووووووووظ 
يعوووووووووووووووخ  والوووووووووووووووج  بوووووووووووووووالشػر  ...سوووووووووووووووتاذ/ التوووووووووووووووػ  الشوووووووووووووووػر احسوووووووووووووووجالسخحوووووووووووووووػ  األ

خجوووووووووول ...وكوووووووووان  ووووووووووسغ شوووووووووو   الرووووووووووف الثالووووووووووث وقتووووووووووحا  ...ذلووووووووووظ الألجخارؼ 
خوووووووووووووػان.. الغيوووووووووووووػر.. الووووووووووووووحؼ ال الجووووووووووووواد.. العروووووووووووووامي.. الخوووووووووووووجو .. أخووووووووووووووػ األ

ن نفخووووووووووووخ بووووووووووووو  لػمووووووووووووة الئع...كووووووووووووان لشووووووووووووا وال نوووووووووووودال  أ ى فووووووووووووي الحووووووووووووقيخذوووووووووووو
 ساسي.... وكسجيخ.. في مجارس التعميع األكصالب.. وكسعمع

 

عى بوووووووووووجأ  يدووووووووووو. لقوووووووووووج كوووووووووووان ممتدموووووووووووا ديشيوووووووووووا.. واجتساعيوووووووووووا.. واسوووووووووووخيا..
رحاموووووووووووووووووو ... وتسووووووووووووووووووخس  ووووووووووووووووووجيجيغ... لتحقيووووووووووووووووووق  مووووووووووووووووووال أبشائ ...وأ موووووووووووووووووو .. وأ

 ومعارف ...

 

حوووووووووووووج الخابوووووووووووووع   األ1515عوووووووووووووا  ظ اليوووووووووووووػ  تساموووووووووووووا موووووووووووووغ الاذكوووووووووووووخ ذلووووووووووووو  
... أنووووووووا وأخووووووووػؼ الروووووووواد  مختووووووووار حيووووووووث سووووووووجل لشوووووووا والعذوووووووخيغ مووووووووغ يػنيووووووووػ...

مووووووووويغ مروووووووووصفى عبوووووووووج الوووووووووخحسغ ..زيوووووووووارة ونحوووووووووغ ن سووووووووول يػمشوووووووووا سوووووووووميسان... واأل
 ...كصوووووووو   جووووووووجد (بتتتتتتتت  "ال  تتتتتتتتد الظيتتتتتتتت "ا )فووووووووي مجرسوووووووة  ، غفووووووووط،الثووووووواني

تمووووووووووووظ فووووووووووووي  ..(.ل تتتتتتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتة"ا ")حيووووووووووووث كووووووووووووان و وتشووووووووووووا نسثوووووووووووول مجرسووووووووووووة 
 حػالشا وقال لشا بالحخ  الػاحج:أالسجرسة...تفقج أخػنا التػ  

يعتوووووووووجؼ عمووووووووويكع أ وووووووووخبػ ...وإذا لوووووووووع تقوووووووووجروا ؼ واحوووووووووج موووووووووغ الصووووووووو   )أ
لوووووووووػ . سوووووووووتاذ عسووووووووول ليهوووووووووػ  وووووووووشػ..سوووووووووتاذ...وتابعػا األل  (ف..)ا تتتتتتتتت ك  عميووووووووو  

 ػا لي في الخيؽية(...لما عاؾب  تعا
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وفوووووووووووووووى آخخ...وأودعشوووووووووووووووا ووعوووووووووووووووجنا بالحزوووووووووووووووػر إليشوووووووووووووووا موووووووووووووووغ وقوووووووووووووووت 
 بػعج ...

قمسوووووووووووا تجوووووووووووج لهوووووووووووا مثوووووووووووي  ... لوووووووووووجػ تمسيوووووووووووح موووووووووووغ ت ميوووووووووووح  تػجيهوووووووووووات 
 الدووووووووووشة الثالثوووووووووووة الستػسووووووووووصة... محذوووووووووووػا بوووووووووووالغيخة واالنتسوووووووووواء لػششووووووووووو  الروووووووووووغيخ

 ... بذة وأ مها

 

لتوووووووووووػ  موووووووووووغ معيشووووووووووات ماليوووووووووووة موووووووووووغ والوووووووووووج  رغووووووووووع موووووووووووا يتمقوووووووووووا  أسووووووووووتاذ/ أ  
لمجراسووووووووة...  فقووووووووج كووووووووان يووووووووجعع نفدوووووووو  بشذوووووووواشات عسميووووووووة مروووووووواحبة بالتحجيووووووووج..

بموووووووووو  مائووووووووووة ج كووووووووووان يدووووووووووكغ فووووووووووي غخفووووووووووة جووووووووووػار الدووووووووووػ  بؿيسووووووووووة إيجووووووووووار تفقوووووووووو
الوووووووووحؼ يتحرووووووووول عميووووووووو  موووووووووغ  ..... يوووووووووجفعها موووووووووغ حوووووووووخ مالووووووووو وخسدووووووووويغ قخ وووووووووا  

وبيعهووووووووا...في الدووووووووػ .. ويووووووووتع ذلووووووووظ فووووووووي أوقووووووووات فخاغوووووووو   (جتتتتتتتت.د"ال ظ  ريتتتتتتتت )
 العص ت السجرسية... او أوشاء

 

مهشوووووووووة  و وووووووووػ يسوووووووووارس ..لقوووووووووج  وووووووووهجت لووووووووو  مػاقوووووووووف فوووووووووي العسووووووووول كثيوووووووووخة
فقوووووووج كوووووووان يعسووووووول فوووووووي التجوووووووارة.. وفوووووووي بيوووووووع الدوووووووسظ والخزوووووووار..  التوووووووجريذ ..

لووووووووى جشووووووووب مووووووووع الووووووووجكان ذووووووووة عشووووووووج البكووووووووػر ...والجوووووووودارة جشبووووووووا إفووووووووي سووووووووػ   ب
فوووووووووي مشدلووووووووو  .. وكووووووووول ذلوووووووووظ الشذووووووووواأل يوووووووووتع قبووووووووول بجايوووووووووة اليوووووووووػ  الجراسوووووووووي...  ..

لتووووووووووووووػ  فعموووووووووووووو  لغيووووووووووووووخ أال يتووووووووووووووأتى  .. مشقصووووووووووووووع الشطيووووووووووووووخ...بتػافووووووووووووووق ونجوووووووووووووواح
 الشػر....
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..  مشدلووووووووكوووووووان أسوووووووتاذ ألتوووووووػ  يعسووووووول عموووووووى تخبيوووووووة األغشوووووووا  لمبشهوووووووا.. فوووووووي 
هووووووووووووا الخعايووووووووووووة التامووووووووووووة...وفي نفووووووووووووذ الػقووووووووووووت يقووووووووووووػ  بسدوووووووووووواعجة يتخعايقووووووووووووػ  ب و

وشوووووووووووواء تمووووووووووووظ الشذوووووووووووواشات يوووووووووووح الزووووووووووووعا  فووووووووووووي دروسووووووووووووهع... ويووووووووووووجعسهع أالت م
 يحكخون ذلظ جيجا... اآن ال ثيخة الستجاخمة...ولعمهع

 

 بيوووووووووووخة والستجاخمووووووووووووة السدووووووووووووتسخة ال  كوووووووووووان أسووووووووووووتاذ ألتوووووووووووػ  ورغووووووووووووع جهووووووووووووػد
يووووووووا  حياتوووووووو ...كان لمووووووووجيغ عشووووووووج  مكانووووووووة ...ت وتوووووووو  لمقووووووووخان ال ووووووووخيع لووووووووع شووووووووػال أ

سوووووووووو   مووووووووووغ ػات ..كان سوووووووووومػك  تعسووووووووووخ  تعوووووووووواليع اإلتشقصووووووووووع.. مثمسووووووووووا  ووووووووووي صووووووووووم
لخيووووووووووخ ..لم بيووووووووووخ ولمرووووووووووغيخ الد ووووووووووج.. وقووووووووووػل الحووووووووووق.. والتووووووووووجافع فووووووووووي عسوووووووووول ا

. والسوووووووووووػدة.. سووووووووووو  ...ولعاموووووووووووة أ مووووووووووو  وكافوووووووووووة موووووووووووغ تخبصووووووووووو  بووووووووووو  أواصوووووووووووخ اإل
 خػة في  ...والسراحبة.. واأل

سوووووووووووتاذ/ التوووووووووووػ  ال يرووووووووووواف  الشدووووووووووواء... ويكتدوووووووووووي حيووووووووووواء عشوووووووووووج كوووووووووووان أ
ال بقووووووووووووووجر مووووووووووووووا يتصمبوووووووووووووو  تهغ... فهووووووووووووووػ ال يشطووووووووووووووخ فووووووووووووووي وجوووووووووووووػ هغ ..إمقوووووووووووووابم

 السػقف...

سوووووووخت ... فقوووووووج سوووووووهخ  ي رعايوووووووة أفوووووووخاد ألتوووووووػ  جووووووول وقتووووووو  فووووووونوووووووحر أسوووووووتاذ ا
الخموووووووووق القووووووووووػيع.. والدوووووووووومػ  الميوووووووووالي فووووووووووي سووووووووووبيل رعوووووووووايتهع.. وتووووووووووخبيتهع عمووووووووووى 

نوووووووووووووووووووا موووووووووووووووووووغ سوووووووووووووووووووهخ بالقوووووووووووووووووووجر ال بيوووووووووووووووووووخ عموووووووووووووووووووى تعمووووووووووووووووووويسهع وأالسخ ي...و 
 الذا جيغ...فشال حطا مغ التػفيق الػافخ بفزل مغ رب  ...
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لتووووووووووػ  الشووووووووووػر محوووووووووويط زاخووووووووووخ  يكتدووووووووووي بالعطسووووووووووة... ويحووووووووووػؼ األسووووووووووتاذ أ
حجووووووووووووووار ال خيسووووووووووووووة... . واأليذ موووووووووووووغ الجووووووووووووووػا خ..... والشؽووووووووووووووػاليلغووووووووووووووأالوووووووووووووجرر 

 البذخ القتشائ  في حياتهع...  وال ثيخ مسا يتصمع

 

ن ... وقووووووووووووووووجوة لسووووووووووووووووغ أراد ألتووووووووووووووووػ  الشووووووووووووووووػر رموووووووووووووووودايطوووووووووووووووول األسووووووووووووووووتاذ/ أ
سوووووووووووبل السوووووووووووخوءة ...وصوووووووووووفاء و . وقبموووووووووووة تشزووووووووووو  بسعوووووووووووالع الػفووووووووووواء... يحتووووووووووحؼ..

 . ةيؿيلحؿ...والدمػ  القػيع....والسػاششة اخػة الرادقة.. والربخاأل

 

 الخحسوووووووووة موووووووووغ عشوووووووووج  ... ...لتوووووووووػ  الشوووووووووػرندووووووووال   لوووووووووظ يوووووووووا أسوووووووووتاذ/ ا
السعموووووووووع الػفي...صووووووووواحب الفزووووووووول عميشوووووووووا  أيهوووووووووان يحدوووووووووغ قبػلوووووووووظ عشوووووووووج ... وأ

وعموووووووووووووى ال ثيوووووووووووووخيغ موووووووووووووغ ش بوووووووووووووظ.. فوووووووووووووي العموووووووووووووع.. أو فوووووووووووووي درو  الحيووووووووووووواة 
 الخحبة....

... مووووووووووا دامووووووووووت قمووووووووووػبكع تخفووووووووووق وتشووووووووووبس األعووووووووووداءادعووووووووووػا لوووووووووو  قخائووووووووووي 
 بالحياة ...

 ربشا يتقبل دعاءنا..
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"(6ذاكرة"ارة")"                                 

" ماي "لك"ي " ط ..." ن  """""""""""""""""""""""""

 يزا يقػل الخبخ )ر  أخ لع تمج  أمظ(...ويقػل أ

 ..صجيقظ  ا ػووم سسػ إ  بى الرجيق 

  يقظ في   الذاركظ  الرجيق  ل غ 

 في كل الرعا   تمقا ػ ديسة  رؼيقظ

 ..خػ   ؿيقظوالشاس تػنذ تقػل دا أ 

خبووووووووووووار الػؼيووووووووووووة.. وتطوووووووووووول تحفووووووووووووخ... تعجبشووووووووووووي كثيووووووووووووخا مثوووووووووووول  ووووووووووووح  األ
اليد  موووووووووووووغ العذوووووووووووووق.. والسوووووووووووووػدة.. وتشحوووووووووووووت فوووووووووووووي دواخموووووووووووووي سوووووووووووووخاديب ود ووووووووووووو

ؿيووووووووووووووا.. ومقاسووووووووووووووسة تبووووووووووووووادل حسيسيووووووووووووووة الموالتوووووووووووووومخي...وتجعمشي مووووووووووووووع نفدووووووووووووووي أ
 ......والهيغالػججانيات.. والسمل الرافي

 

.. نفووووووووووذ التػاصوووووووووول الووووووووووجافئ...وتختيب .فذ  جس فووووووووووي الووووووووووش  كثيووووووووووخا مووووووووووا ت وووووووووو
جفع... وموووووووووغ غيوووووووووخ موووووووووأر  ي ووووووووو جوووووووووخر أصوووووووووػل التوووووووووخاحع الخا وووووووووج... موووووووووغ غيوووووووووخ أ

قروووووووووووووج الذوووووووووووووهيق والدفيوووووووووووووخ فوووووووووووووي معشوووووووووووووا  بتغوووووووووووووى...ونفذ  التػاصووووووووووووول  حا..)أي  
موووووووووووا  .. أالحدوووووووووووي(.. ال يشفوووووووووووث مثمسوووووووووووا يوووووووووووجفع بووووووووووو  الغزوووووووووووبان الثوووووووووووائخ  موووووووووووث   

شووووووووو ... ذرات تتصوووووووووايخ م أوشثوووووووووخ موووووووووغ خ لووووووووو   الػجوووووووووػ  البخيموووووووووة الػديعوووووووووة...وال ت  
ليووووووووو .. أ ل شوووووووو  نفووووووووذ. غ غيووووووووخ قرووووووووج..قاسووووووووية عشووووووووػة.. أو حتووووووووى موووووووووو رشبووووووووة 

حدوووووووووها والتوووووووووي ن  . عسيوووووووووق، يخمووووووووود لدوووووووووخيان قصوووووووووخات السوووووووووػدة غيوووووووووخ السخئيوووووووووة ..
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و وجهووووووووووووووة فووووووووووووووي دواخمشووووووووووووووا ... مووووووووووووووغ غيووووووووووووووخ أن نووووووووووووووجر  كشوووووووووووووو  أصووووووووووووووػلها... أ
ػحي بسوووووووووا تبجيووووووووو  عووووووووويغ الخ ووووووووواء... التوووووووووي  وووووووووي فهوووووووووي دائسوووووووووا ت ووووووووو. اندووووووووويابها..
يوووووووووووػ  كميموووووووووووة... واالستحدوووووووووووان، حيوووووووووووث ال تبوووووووووووجو بوووووووووووػادر  التذوووووووووووتت عوووووووووووغ الع

ل التباعووووووووج بوووووووويغ نووووووووداسووووووووازج واألنفووووووووة... والتووووووووي قووووووووج تعسووووووووج إليت الووووووووحؼوالتخفووووووووع... 
. ذلووووووووظ إذا عمووووووووى مخاتبهووووووووا و ووووووووي الخا ووووووووية السخ ووووووووية..الشفووووووووػس... حتووووووووى فووووووووي أ 

 و ي:الشفػس سبعة ال غيخ...  ن  عمسشا أ

.التتتتتتتتتتظف "الطمهطتتتتتتتتتتة..."متتتتتتتتتت رة...".التتتتتتتتتتظف "الم امتتتتتتتتتتة...")التتتتتتتتتتظف "ا  
.التتتتتتتتظف "الطدطاظتتتتتتتتة.."."التتتتتتتتظف "الرا تتتتتتتت ة...".التتتتتتتتظف "الطر تتتتتتتت ة". تتتتتتتت   "

 ... اخيرا"الظف "الك ممة"(

جر  لهوووووووووا كيشػنوووووووووة... ال تقووووووووواو .. وال ت وووووووووفهوووووووووي نفوووووووووذ خيوووووووووخة أمووووووووا  وووووووووح  األ
 تمووووووووووظ  وووووووووي الووووووووووشفذ البذووووووووووخية.... ..صووووووووووعب نفوووووووووػس الخمووووووووووق  وأعقوووووووووج افهوووووووووي أ

راد  ن أهووووووووووووووحيبها.. إ. يسكووووووووووووووغ إخزوووووووووووووواعها وتل شهووووووووووووووا عشووووووووووووووج الووووووووووووووبعس  يشووووووووووووووة..
 صاحبها ذلظ.    

 قال الذاعخ:

 عميظ نفدظ  حبها....

 فسغ مم ت ؾياد  الشفذ.... 

 عاش الج خ محمػما. 

 

 خخ:وقال  اعخ  

 ذا رغبتها...الشفذ راغبة إ
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 لى قميل تقشع...خد إإذا ت  و  

 

 ممت:ن س  وتقػل الشفذ إ

 نا بيغ السقابخ ..ولقج قمت لشفدي وأ

 والخاحة...مغ  ل رأيت األ

 ال في الحفائخ.. إ 

 ذا لمجود عصف في السحاجخ...فأ ارت.. وإ

 وع قالت:

 ي لدت أدرؼ!ن  أيها الدائل إ 

ل شووووووووووووووي رأيتهووووووووووووووا .  ووووووووووووووح  الووووووووووووووشفذ )السمػلووووووووووووووػة( .. صووووووووووووووعبة السووووووووووووووخاس ..
تخزوووووووووووع ذليموووووووووووة... خا وووووووووووعة... شائعوووووووووووة. . مختوووووووووووارة .. وتروووووووووووب  .. را وووووووووووية 

نهووووووووووووووظ أ عسووووووووووووووي صوووووووووووووواحب الووووووووووووووجيغ الستشووووووووووووووامي.. الووووووووووووووحؼمخ ووووووووووووووية.. لووووووووووووووجػ 
 مغ الدمان ..  كا مي...رد ا  

 

ندوووووووووووانا بكامووووووووووول التروووووووووووػر.. صوووووووووووافي الدوووووووووووخيخة.. بوووووووووووجون كوووووووووووان عسوووووووووووي إ
..  ووووووووووووووػائب.. وبووووووووووووووجون )ن ووووووووووووووج(..كان  وووووووووووووواحكا مدتبذووووووووووووووخا.. يهسوووووووووووووو  الخيووووووووووووووخ

شيشووووووووووووووة ندووووووووووووووانيت  خمقووووووووووووووت مووووووووووووووغ يدووووووووووووووابق الشػايووووووووووووووا الحدووووووووووووووشة إلووووووووووووووى مخافمها..إ
خوووووووووواء ... ومعشووووووووووى الرووووووووووجاقة... وكيؽيووووووووووة سووووووووووسحة... جعمتوووووووووو  يووووووووووجر  معشووووووووووى اإل

 اتتتتتتتتتتت. ). كوووووووووووع كوووووووووووان حكيسوووووووووووا رغوووووووووووع البدووووووووووواشة .. التعامووووووووووول موووووووووووع الغيوووووووووووخ ...
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 ن  الحووووووووػار ليروووووووول لحوووووووول السذووووووووكمة... حتووووووووى أيعووووووووخ  كيوووووووو  يووووووووجيخ  ...( تتتتتتتتبك
 شمقػا عمي  اسع:دارعيغ الحيغ كان يجيخ دفتهع... أالس

. ..الحبوووووووول السعووووووووخو  (الستتتتتتتتمبة)ذووووووووتق مووووووووغ و ووووووووػ اسووووووووع م ب" تتتتتتتتم () 
ل ووووووووول موووووووووا يروووووووووعب عموووووووووى  ال  كوووووووووان حووووووووو    م ()الستتتتتتتتتهوووووووووػ وباسوووووووووتخجام  لتموووووووووظ ف

 يهووووووووووووا القووووووووووووارغ ال ووووووووووووخيع... ففووووووووووووي فتووووووووووووخة الخسدوووووووووووويشاتولعمسووووووووووووظ أ. اآخووووووووووووخيغ ..
نحووووووووواء الوووووووووػشغ... وتصووووووووووال كووووووووول فمووووووووووات كانوووووووووت األميوووووووووة تدتذووووووووووخؼ فوووووووووي كوووووووووول أ

ولسجتسوووووووووووووع . السجتسوووووووووووووع.. تسووووووووووووود  كووووووووووووول سوووووووووووووميع... وتزوووووووووووووعف كووووووووووووول قوووووووووووووػؼ..
يرووووووووووػل ويجووووووووووػل...  ب" تتتتتتتتتتم () دارعيغ نروووووووووويب مهووووووووووػل مشها....ف ووووووووووان السوووووووووو

يحسووووووول كشانتووووووو  التوووووووي كوووووووان قػامهوووووووا السشصوووووووق الدوووووووميع... الوووووووحؼ يحموووووووػ ل ووووووول موووووووغ 
 السبتغاة.. ... وفي مزاميش  الحمػل ال زمة ...ل  يدتسع

 

كسووووووووووووا كووووووووووووان يحمووووووووووووػا لمجسيووووووووووووع ب" تتتتتتتتتتتتم (...") "لقووووووووووووج أمزووووووووووووى عسووووووووووووي
لؿيووووووووا  بسهووووووووا  عسموووووووو ... مزووووووووى وقتووووووووا شووووووووػي  فووووووووي ا. أمشاداتوووووووو  بووووووووحلظ االسووووووووع..

... فوووووووووي محووووووووواور وابتوووووووووة متحخكوووووووووا  ، غالبوووووووووا ، يطووووووووول. ممووووووووول..و موووووووووغ غيوووووووووخ كمووووووووول أ
فووووووووي ود العسوووووووواس.. أ  لووووووووى بيووووووووت إلووووووووى السذووووووووخوع... ومووووووووغ وووووووووع إمووووووووغ مشدلوووووووو  
"...الحمة الججيجة

)ايتتتتتتتتتتا"  صتتتتتتتتتتر"الطشتتتتتتتتتت ك ".القضتتتتتتتتتت ي ...". تتتتتتتتتت "متتتتتتتتتت " تتتتتتتتتتا""يهتتتتتتتتتت "
الطتتتتتتتتتتت ار ي ...".متتتتتتتتتتت "ي  متتتتتتتتتتت "بهتتتتتتتتتتت "متتتتتتتتتتت "زرا تتتتتتتتتتتة..".اتتتتتتتتتتت ..".ر ..."

". يراب..".  "الظش ط ت"ال  صة"به (...

 لى بيت  مغ بعج الغخو ..رجػعا  إوع مغ بعج ذلظ  
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نوووووووووووا الػحيوووووووووووج الوووووووووووحؼ يهوووووووووووتع بحسوووووووووووار .. ربصووووووووووو ... ورعايتووووووووووو .... كشوووووووووووت أ
را  كوووووووووول . إذ أنوووووووووو  عسووووووووووي الووووووووووحؼ أوكشووووووووووت بووووووووووالصبع قخيبووووووووووا مشوووووووووو ... وعميقتوووووووووو  ..

، عميهسوووووووووا بوووووووووي. فقوووووووووج كوووووووووان  وووووووووػ وأو فوووووووووي السذوووووووووخوع..يوووووووووػ  فوووووووووي السشووووووووودل... أ
ن لووووووووووع يكووووووووووغ  شالووووووووووظ مووووووووووا الغووووووووووخو .. إالخحسووووووووووة، ال يفتخقووووووووووان... إال مووووووووووغ بعووووووووووج 

 يحتع بقاء سا سػيا...

 

بووووووووووووي كيوووووووووووو  عسووووووووووووي احسووووووووووووج   ود المسوووووووووووويغ... ومووووووووووووغ أتعمسووووووووووووت مووووووووووووغ 
بالهووووووووووووووا. . وكيوووووووووووووو  تػشووووووووووووووج ترووووووووووووووا. بشووووووووووووووػد الرووووووووووووووجاقة... وكيوووووووووووووو  تسووووووووووووووجد ح
 ووووووووووووويمظ(... فوووووووووووووي صوووووووووووووست الع ئوووووووووووووق.. وألول موووووووووووووخة أدر  معشوووووووووووووى ) ووووووووووووويمشي وأ

.. قووووووووووجيسها غ بكوووووووووول الشطخيووووووووووات التخبػيوووووووووو .كانووووووووووا ممسووووووووووينهسووووووووووا عخفووووووووووت أ وقووووووووووػة...
وحدووووووووووووغ  .تعمسووووووووووووت مشهسووووووووووووا كيوووووووووووو  تتصووووووووووووابق الشػايووووووووووووا الحدووووووووووووشة... وحووووووووووووجيثها..

تعمسووووووووووت  ..وبعووووووووووج الشطووووووووووخ. خووووووووووخ ...لطووووووووووغ... وروابووووووووووط الثقووووووووووة... واحتووووووووووخا  اآا
عخفوووووووووووت فيهسوووووووووووا .والتشفيوووووووووووح الدوووووووووووميع.. .والتخصووووووووووويط.. .والتختيوووووووووووب.... التوووووووووووجبيخ ..

 كي  كانا يتعام ن مع نفديهسا ومع الغيخ...

س فووووووووي مجووووووووال الدراعووووووووة جر  ت وووووووو  شالووووووووظ عمػموووووووا   ن  وقتهوووووووا مووووووووا كشووووووووت أعمووووووووع أ
 ...ويتقشا ا بها نتستعاكانا يدارة.. غيخ تمظ التي واإل

 

. .. صووووووووب  ديشووووووووا عمووووووووي  ظ يووووووووا عسووووووووي احسووووووووج   ود المسوووووووويغ.. أمووووووووا تعمستوووووووو  مشوووووووو
يدوووووووويخا مسووووووووا تعمسووووووووت عمووووووووى  رد بعزووووووووا  لووووووووع تسهمشووووووووي سووووووووشػات العسووووووووخ معووووووووظ... أل

 يجيظ..
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سارسوووووووووووووواتظ وم ،عمػمووووووووووووووظ نتقل حووووووووووووووام   ل شووووووووووووووي ومووووووووووووووغ الس كووووووووووووووج.. سووووووووووووووأ
... لذخرووووووووظ الووووووووحؼ لووووووووع وتسجيووووووووجا   ،بشووووووووائي.. تخميووووووووجا  الستيشووووووووة.. بوووووووويغ إخووووووووػتي وأ

موووووووووا  ..وووووووووار ... عاديووووووووات الدمووووووووان... فهووووووووػ بوووووووواقي ولووووووووغ يشدووووووووىتسوووووووو  معالسوووووووو  و 
 ...تشبس بقيت عشجؼ الحياة

... ول وووووووووووغ الحوووووووووووال أوسوووووووووووع موووووووووووغ أن يحروووووووووووخ فوووووووووووي  وووووووووووح  الروووووووووووفحات 
رميووووووووووت بهووووووووووح  التعبيووووووووووخات الذوووووووووواردة..  ...وعديوووووووووود عمووووووووووي  غووووووووووالر تمبيووووووووووة لصمووووووووووب 

وعسوووووووووووووي  ...أ  ود العسووووووووووووواس بووووووووووووويخحع أن يووووووووووووو. ندوووووووووووووأل   أعموووووووووووووى الهوووووووووووووػاء..
.. فووووووووووي ن يجسووووووووووع ؼيسووووووووووا بيشهسووووووووووا... وأاحسووووووووووج   ود المسوووووووووويغ.. رحسووووووووووة واسووووووووووعة

. كسووووووووا جسووووووووع بيشهسووووووووا فووووووووي دنيا سووووووووا... أخووووووووػيغ... صووووووووجيقيغ.. .جشووووووووات الخمووووووووج.
 ...السػت في ما بيشهسا ن فخ  متخابصيغ.. إلى أ
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"(7ذاكرة"ارة")                                     

"ال ظك  ت"""""""""""""""""""""""""""""""""

 ...)ال ظ كتتتتتتتتتتت ( يعوووووووووووج العش بوووووووووووػت واحوووووووووووجا موووووووووووغ الحذوووووووووووخات العش بػتيوووووووووووة       
 جمبووووووووووة... الو    ووووووووووادغ الصبوووووووووواع ال يثيووووووووووخ  ووووووووووجة ن وووووووووو. إة..ذات الدوووووووووويخة الصيبوووووووووو

حتووووووووى عشووووووووج  .تمووووووووظ التووووووووي قووووووووج  تترووووووووارع فيهووووووووا األصووووووووػات بشذوووووووواز ا السعهووووووووػد..
مووووووووغ تمووووووووظ  التووووووووي تسووووووووخ بوووووووو  فووووووووي مدوووووووويخة . قمهووووووووا مخونووووووووة..أصووووووووعب السػاقووووووووف وأ

. حياتووووووووووووو  وعموووووووووووووى قروووووووووووووخ ا... والتوووووووووووووي يشذوووووووووووووج فيهوووووووووووووا االحتسووووووووووووواء والهوووووووووووووخو ..
و ووووووووووووػ الجووووووووووووخؼ  .ب..)التتتتتتتتتتتتا   "الستتتتتتتتتتتتم  (..عسميووووووووووووة مووووووووووووا يعووووووووووووخ   مشتهجووووووووووووا  

ممسمسووووووووووا كوووووووووول مووووووووووا و بتوووووووووو  لوووووووووو   القووووووووووجرة عوووووووووواد عووووووووووغ مووووووووووػشغ الخصووووووووووخ... واالبت
لهيووووووووة... مووووووووغ سووووووووخعة فائقووووووووة... مووووووووغ مشطووووووووػر كتمتوووووووو  الجدووووووووسانية... مقارنوووووووووة اإل

) و"و و بالرخاصوووووووووووووووووويخ ال بيووووووووووووووووووخة أأ و" تتتتتتتتتتتتتتتتتت   () بكبووووووووووووووووووار العشاكب.مثوووووووووووووووووول: 
بذووووووووخ... حيانووووووووا ل ثيووووووووخ مووووووووغ بشووووووووي الهووووووووي مخيفووووووووة أف ع...كبيووووووووخة الحجوووووووو  رنبتتتتتتتت (

 السخات... الحيغ يكبخونها في الحجع ميمات

 

ندووووووووان فووووووووي بيماتووووووووو  طهووووووووخ  وووووووووح  الحذووووووووخات الستعايذووووووووة موووووووووع اإلففووووووووي م     
موووووووووووووا يثيوووووووووووووخ الدوووووووووووووخط السختمفوووووووووووووة... وفوووووووووووووي حخكاتهوووووووووووووا وسووووووووووووومػكياتها..  شوووووووووووووا  

 ...خصار وووووووووووواة مووووووووووووغ أصووووووووووووواال ووووووووووووسمداز لووووووووووووجػ اإلندووووووووووووان... مسووووووووووووا يووووووووووووجعػ لمحي
 السعجية... الجمجية مخاضو نقل األكالمدع أ
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يحسوووووووووول مووووووووووا فشانووووووووووا مووووووووووا خا...  ووووووووووحا العش بووووووووووػت الهوووووووووويغ يعتبووووووووووخ  ل وووووووووغ     
فهوووووووػ موووووووا يحسووووووول بجاخمووووووو  ولووووووويذ بيوووووووج ...   ،عدوات الفشوووووووان السبوووووووجيحسووووووول موووووووغ أ

وقػيووووووووووة فووووووووووي نفووووووووووذ الػقت...يعسوووووووووول  ...يدووووووووووتصيع ندوووووووووو  خيووووووووووػأل رؾيقووووووووووة جووووووووووجا  
.. مح مووووووووووة. فووووووووووي خفووووووووووة وسووووووووووخعة ...عمووووووووووى تذووووووووووابكها وندووووووووووجها بسقووووووووووجرة فائقووووووووووة

ت وووووووووواد تزووووووووووا ي  ج ووووووووووج سوووووووووويجنا سووووووووووميسان فووووووووووي الدووووووووووخعة...ففي خوووووووووو ل وقووووووووووت 
الذوووووووووبكات السشدوووووووووػجة.. موووووووووا يوووووووووح ل  وووووووووك  ومزوووووووووسػما .. وجيووووووووود يشجووووووووود موووووووووغ 

شوووووووخا  وحػا ووووووووي .. ترووووووووب  فوووووووي اترووووووووال وويوووووووق مووووووووع أدووووووو ي تشفالذوووووووبكات التوووووووو
نفوووووووووذ الػقوووووووووت فوووووووووي كووووووووول االتجا ووووووووات...وفي  ..السكووووووووان السعوووووووووج  لوووووووووحلظ الشدووووووووي 
و وووووووووي  ..نهوووووووووا كوووووووووالدخخ  السوووووووووتقغ التروووووووووسيع . وووووووووي  وووووووووبكة توووووووووجعػ لمعجوووووووووب.. إ

مووووووووا  الخيوووووووواح ة... فتقووووووووف ألقػيووووووووة ومهسووووووووا كانووووووووت جارفووووووووتتحسوووووووول حخكووووووووة الخيوووووووواح ا
صوووووووووووووووووووامجة... وكأنهوووووووووووووووووووا صوووووووووووووووووووشعت موووووووووووووووووووغ خيوووووووووووووووووووػأل ب سوووووووووووووووووووتيكية أحدوووووووووووووووووووغ 
اختيار وووووووووا...و ي فوووووووووي ذات الػقوووووووووت تتحسووووووووول وتقوووووووووػػ عموووووووووى حسووووووووول وقووووووووول ذلوووووووووظ 
العش بووووووووووووووػت.. الووووووووووووووحؼ يشدلووووووووووووووق عميهووووووووووووووا فووووووووووووووي سووووووووووووووخعت  الفائقووووووووووووووة..عبخ كوووووووووووووول 
السدووووووووارات.. وفووووووووي كووووووووول االتجا ووووووووات.. التوووووووووي يدووووووووم ها عشوووووووووجما يتقرووووووووى مكوووووووووان 

 فخيدت ....

 

هوووووووووا... خيػش .. وفوووووووووي سوووووووووساكةات العشاكوووووووووب تموووووووووظ فوووووووووي كثافتهووووووووواتتفووووووووواوت  وووووووووبك
وفوووووووووووي شػلهوووووووووووا.. وفوووووووووووي متانتهوووووووووووا.. وفوووووووووووي إتقوووووووووووان تخبيصهوووووووووووا.. وفوووووووووووي أ وووووووووووكال 

دوووووووووجت  وووووووووحا التفووووووووواوت حدوووووووووب البيموووووووووة التوووووووووي ن يجووووووووويءالذوووووووووبكات وزخخفهوووووووووا ... 
صووووووووخ و فووووووووي السشوووووووواشق السحسيووووووووة.. مووووووووغ عشافيهووووووووا.. فقووووووووج ت ووووووووػن فووووووووي السشووووووووازل أ

ت ووووووووووووػن بوووووووووووويغ األ ووووووووووووجار... فووووووووووووي  الصبيعووووووووووووة.. كالخيوووووووووووواح واألمصووووووووووووار.. أو قووووووووووووج
التووووووووووي تقوووووووووول فيهووووووووووا الحخكة...البذووووووووووخية و فووووووووووي  الحووووووووووجائق السشوووووووووواشق الغابيووووووووووة.. أ
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 و الحيػانيوووووووووووووووة...تمظ التوووووووووووووووي تسكشهوووووووووووووووا موووووووووووووووغ االصوووووووووووووووصياد الدوووووووووووووووميع السذوووووووووووووووبعأ
 ...لخغباتها

غوووووووووػار  شوووووووووا  أيزوووووووووا موووووووووغ األمووووووووواكغ مثووووووووول ال هوووووووووػ  فوووووووووي الجبوووووووووال.. أو األ    
.. حيوووووووث يكووووووووػن  ووووووووباك  العشاكوووووووبالتوووووووي يشدووووووو  فيهووووووووا ذلوووووووظ الشوووووووػع ال بيووووووووخ موووووووغ 

ي  الوووووووووحؼ ووووووووووخ ال بيوووووووووخ ... فوووووووووي نػعيوووووووووة الشدووووووووولسجابهوووووووووة العػامووووووووول الصبيعيوووووووووة األ
 تسيد بالقػة والستانة...ي

تتتتتتتي تتتتتتت "لظتتتتتتت "  بتتتتتتت "اتتتتتتت "." ج(.. "ندمتتتتتتت " متتتتتتت "ال ظك تتتتتتت ت" مطة:)نس 
" ج"م ار..نس "

غوووووووووووػار... ي حزوووووووووووخة غوووووووووووار يكبخنوووووووووووي.. ويكبوووووووووووخ كووووووووووول األن فوووووووووووأنوووووووووووا اآ   
ويفػقهووووووووووا فخامووووووووووة واعووووووووووت ء..  مقامووووووووووا ورفعووووووووووة...يكبخ ووووووووووا . عطسووووووووووة وفزوووووووووويمة..

ذلووووووووووووظ  ووووووووووووػ )غووووووووووووار وووووووووووووػر(... مبتووووووووووووجأ مدوووووووووووويخة  جووووووووووووخة الخسووووووووووووػل ال ووووووووووووخيع ... 
 لى السجيشة السشػرة.......  إ صمػات   عمي  وس م 

 

عوووووووووو  . فووووووووووي أ الووووووووووحؼ يتحيووووووووود مػقعوووووووووو  الخؼيوووووووووع.. )غتتتتتتتتتت ر"ثتتتتتتتتت ر(نووووووووو  إ   
... ليووووووووو  قوووووووووادتشي أقوووووووووجارؼ ونفدوووووووووي إ جشوووووووووػبي مكوووووووووة السكخموووووووووة... .جبووووووووول ووووووووووػر..

. وصووووووووووميت.. ودعووووووووووػت لووووووووووي ولغيووووووووووخؼ..رغع أنووووووووووي فجخمتوووووووووو  وتخبعووووووووووت بجاخموووووووووو .
عمووووووووووى مووووووووووا  مووووووووووغ فووووووووووت  بووووووووووا  الغووووووووووار كشووووووووووت أ ووووووووووعخ بالزووووووووووعف.. وبالجونيووووووووووة أ

سوووووووووووتحكخ الدوووووووووووويخة . و وووووووووووعخت بوووووووووووالفقخ والعوووووووووووػز ... وأنوووووووووووا أمروووووووووووخاعي  لهسوووووووووووا..
. الشبػيووووووووووة الذووووووووووخيفة... ف حووووووووووت لووووووووووي ذات الشصوووووووووواقيغ... وووووووووووػبيغ اوشوووووووووويغ فقووووووووووط..

خ بقوووووووووووووجر موووووووووووووغ   العديووووووووووووود .. والحوووووووووووووت لوووووووووووووي دوووووووووووووي  والح لوووووووووووووي العش بوووووووووووووػت الس
اء دعمووووووووووووى بيزووووووووووووها... ال يذووووووووووووغمها  وووووووووووواغل عووووووووووووغ أالحسامووووووووووووة و ووووووووووووي مش فمووووووووووووة 
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 ) بتتتتتتتتتت "ب تتتتتتتتتتر كووووووووووخ  خمووووووووووق   وصوووووووووواحب رسووووووووووالتها.. الستسثمووووووووووة فووووووووووي حسايووووووووووة أ
 ة الفووووووووواجخة.. التوووووووووي كانوووووووووت تتقروووووووووى  وووووووووواروالحوووووووووت لوووووووووي الجساعووووووووو...الصتتتتتتتتتاي (

 ... ر ي   عش  وصاحب   ،صمى   عمي  وسمع،الخسػل ال خيع

 

... الووووووووحؼ يؿبووووووووع  لووووووووع  ووووووووحا الغووووووووار بالووووووووحات سوووووووواءلت نفدووووووووي كثيووووووووخا ..     
لووووووووى عكووووووووذ اتجووووووووا  مدوووووووويخة الهجووووووووخة إفووووووووي  )ج تتتتتتتت "ثتتتتتتتت ر(...فووووووووي  ووووووووحا الجبوووووووول 

نووووووووووا وقووووووووووج تدوووووووووومقت أ .. .ليوووووووووو شووووووووووة السشووووووووووػرة... وووووووووووع كيوووووووووو  تووووووووووع الػصووووووووووػل إالسجي
 مشوووووووووح الهجوووووووووخة ...بعوووووووووج أكثوووووووووخ موووووووووغ ألوووووووووف وأربعسائوووووووووة عوووووووووا  مزوووووووووت ...الجبووووووووول

نوووووووووا فوووووووووي عشفووووووووووػان . وأو ووووووووووة سوووووووووواعات متػاصووووووووومة..غزوووووووووػن فوووووووووي  ...الشبػيوووووووووة 
أن  )  تتتتتتتتط ء"بظتتتتتتتت " بتتتتتتتت "ب تتتتتتتتر( وكيوووووووو  تدوووووووشى لمرووووووووحابية الػؼيوووووووة .. وووووووبابي.

 ...وكي  عووووووووجة مووووووووخات يػميووووووووا ،لووووووووى تمووووووووظ القسووووووووةإ ،غيووووووووخ معبووووووووجة تدوووووووومظ شخيقووووووووا  
ن .. أ( طتتتتتتتتب تتتتتتتتر"ر تتتتتتتت " " ظه" تتتتتتتتط ء"بظتتتتتتتت " بتتتتتتتت ) تدووووووووشى المووووووووخأة مثوووووووول 

... فووووووووواألمخ بيوووووووووج   خةنهوووووووووا ال  وووووووووظ مدوووووووووي  إ ... توووووووووجر  دور وووووووووا وتحفوووووووووع سوووووووووخ ا
 خيخا...وال وأأ

 

مكانوووووووا متعاليووووووووا موووووووا بوووووووويغ  ... فأنووووووووا أتبوووووووػألوووووووى مكووووووووة موووووووغ عووووووولر نطوووووووخت إ    
. مكانووووووووووووا قروووووووووووويا...فعخفت أنووووووووووووي ال أسوووووووووووواوؼ  وووووووووووويما ولووووووووووووػ رض ..الدووووووووووووساء واأل

اآن...  خ عشووووووووجؼكبيووووووووخا صووووووووغ  قبمهووووووووا ف وووووووول مووووووووا كووووووووان يدوووووووويخا مووووووووغ ممووووووووظ   ... 
. ال يدوووووووواوؼ مووووووووا يدوووووووواوؼ فووووووووي صووووووووب  حقيووووووووخا ..وكمسووووووووا كووووووووان ذا معشووووووووى لووووووووجؼ أ

 ..مػقفي  حا.
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 فقمت: ..نها ال ولغ تجيبأ ،وأعمع عمع اليقيغ ...تداءلت مع نفدي 

 مسا مجسػع  وسانية مميارات مغ البذخ  ...نا عشج  أساوؼ كع أ

 : كثيخا  ن تعرت عمي  وجاءتشي اإلجابة بعج أ

  ئ(.....)ال 
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"ذاكرة"ارة                            

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(8)"

"الظ  "الطب رك"""""""""""""""""""""""""""

 ..الشباتووووووووووات ةموووووووووو... والتػزيووووووووووع العووووووووووادل لقبيمووووووووووغ بووووووووووا  الحكسووووووووووة اإللهيووووووووووة """
 ...األحيووووووووووواءعمسووووووووووواء لوووووووووووحلظ كسوووووووووووا أ وووووووووووار  ...وأنػاعهوووووووووووا الستعوووووووووووجدة ،وفروووووووووووائمها

موووووووووغ  ..التوووووووووي أصوووووووووبحت مهوووووووووجا  ل ووووووووول مخمػقاتووووووووو  الحيوووووووووة ،عموووووووووى ضهوووووووووخ األرض
وميووووووووووداتهع  ..وألووووووووووػانهع ..وأ ووووووووووكالهع ..فووووووووووي جسيووووووووووع أنسوووووووووواشهع ..نبووووووووووات وحيووووووووووػان

وتبوووووووويغ أ ووووووووجا  مووووووووا قووووووووج خمقووووووووػا  ...الستشػعووووووووة التووووووووي تحووووووووجد نذوووووووواشاتهع الحيػيووووووووة
فووووووووووي  ،ق السعايذووووووووووة بيووووووووووشهعائوووووووووووشخ  ..اتقووووووووووتػ وووووووووو  أنووووووووووػاع الع  ..موووووووووغ أجموووووووووو 

ـيسشتهووووووووووووا  تبدووووووووووووصالتووووووووووووي  ..تووووووووووووػحي بقووووووووووووػة اإلرادة اإللهيووووووووووووة ..ة عاليووووووووووووةتقشيوووووووووووو
لمسدوووووووووتصمع ولمستقروووووووووي  ..خوووووووووػرالخمووووووووول وال الالتوووووووووي ال يذوووووووووػبها تموووووووووظ  ..التاموووووووووة

 ..واالخوووووووووووووت   ..فوووووووووووووي إدرا  التفووووووووووووواوت ،يتزووووووووووووو  األموووووووووووووخ جميوووووووووووووا   ..محقوووووووووووووائقل
قمسوووووووا يقوووووووف فهوووووووػ  ..موووووووغ نبوووووووات وحيوووووووػان الخموووووووقبووووووويغ أفوووووووخاد ي موووووووا فووووووو ،والتشوووووووػع

مووووووووغ نبوووووووووات أو  ،بوووووووويغ  ووووووووو الء األفووووووووخاد ..أو تذووووووووواب  كاموووووووول ..عمووووووووى اتفووووووووا  تووووووووا 
 ...)أرقى الحيػانات وأرفعها قجرا (بذخحيػان أو 

 

قووووووووج تتقوووووووار  فووووووووي موووووووا بيشهووووووووا  ..بعزووووووووا  موووووووغ الرووووووووفات والسسيوووووووداتل وووووووغ   
التوووووووي ندوووووووسيها البذوووووووخية  .. حتوووووووى فوووووووي التوووووووػائعمتصوووووووابقغيوووووووخ موووووووغ أوجووووووو   وووووووب  

نووووووووووووات  انقدووووووووووووا  أنهووووووووووووا أؼ  ،جر  أن أصوووووووووووومها واحووووووووووووجالتووووووووووووي نوووووووووووو الستصابقووووووووووووة...ب
 ...تع تخريبها بحيػان مشػؼ واحج ..بػيزة واحجة
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متصوووووووووابق  ،ألؼ توووووووووػأ دقوووووووووة متشاـيوووووووووةتوووووووووا ..  وفوووووووووي  لششطوووووووووخ فوووووووووي تسعوووووووووغ 
إال   ..حووووووووذ بأنهسووووووووا متذووووووووابهان تسامووووووووا  فممػ مووووووووة األولووووووووى ن ..مووووووووغ بشووووووووي اإلندووووووووان

ي .. فووووووووووووصالع بعووووووووووووس االخت فووووووووووووات بيشهسوووووووووووواش.. سوووووووووووو  وبالتووووووووووووجقيق المروووووووووووويقأن وووووووووووو
 ووووووووووووحا فقووووووووووووط مسووووووووووووا ندووووووووووووتػحي  مووووووووووووغ الجانووووووووووووب  ..لجدووووووووووووجيهساالت ووووووووووووػيغ العووووووووووووا  

غيوووووووخ  ،غيوووووووخ ذلوووووووظ موووووووغ الروووووووفات .. فووووووويفسوووووووا بالوووووووظ قوووووووارغ العديووووووود ..الحدوووووووي
فوووووووووي الشذووووووووواأل والتسيووووووووود  ..والتوووووووووي تتعموووووووووق بالدووووووووومػ  العوووووووووا  ة،السشطوووووووووػر  الحدوووووووووية
 ..البيميووووووووووة والتعووووووووووجادات ..  السػروووووووووووات الجيشيووووووووووةالووووووووووحؼ تختمووووووووووف ؼيوووووووووو ..الحيوووووووووواتي

حدووووووووووووووووب  ،واخت فاتهووووووووووووووووا السجتسعووووووووووووووووات وتبووووووووووووووووجي ت ..والتووووووووووووووووأويخ االجتسوووووووووووووووواعي
 ..والتقمبووووووووووووووووات السشاخيووووووووووووووووة ..والسػرووووووووووووووووووات الثقاؼيوووووووووووووووة ..والتقاليووووووووووووووووج ..العوووووووووووووووادات

موووووووووغ  وووووووووو  ومووووووووووغ دعووووووووووة  ..والستبايشووووووووووات االقترووووووووووادية ..والتزووووووووواريذ األر ووووووووووية
 ،مووووووووغ انتسوووووووواءات يتووووووووجاخلومووووووووا  ..واالنتسوووووووواءات الجيشيووووووووة العقجيووووووووة ،فووووووووي العووووووووير

غ تغيوووووووووووخات مػاقوووووووووووف إلوووووووووووى جانوووووووووووب ال ثيوووووووووووخ مووووووووووو ..وتعوووووووووووجد ،وتذوووووووووووجد ،وروابوووووووووووط
مشهوووووووووا أكػامووووووووووا  مووووووووووغ  .. و أفووووووووووخزتالبذوووووووووخيةموووووووووومل التووووووووووي كوووووووووع  ووووووووووتت  ..الحيووووووووواة

 ..موووووووووا فتمووووووووت تمسموووووووووع موووووووووا قووووووووج فوووووووووات مشهوووووووووا وت  وووووووووى ،والسعوووووووووار  ..الدوووووووومػكيات
خموووووووووق موووووووووغ غوووووووووخض اللسوووووووووا بوووووووووجأ   بووووووووو   ،تعرووووووووويدسناويوووووووووة الخجوووووووووػع ال ،  وووووووووجرا
 في قػل  تعالى: ..اإلندان

 

""...).م "خمق "ا ن ".ال  "إال"ل   ا. (   

 .صج    العطيع                                 

 (15)الداريات  ية                                        

""
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 ،مدتعروووووووووووووووية التوووووووووووووووػاؤ  ...فوووووووووووووووي ضووووووووووووووول  وووووووووووووووح  السفارقوووووووووووووووات الحياتيوووووووووووووووة
 ،بعووووووووووووووووووس مووووووووووووووووووغ الستذووووووووووووووووووابهات تػافووووووووووووووووووجت إلووووووووووووووووووي   ...وصووووووووووووووووووعبة التصووووووووووووووووووابق

سووووووووخ وفوووووووي  ...ػنتهووووووواشإسوووووووبا. الشطوووووووخ فوووووووي كي التوووووووي أمموووووووت عموووووووي   ،والستشووووووواضخات
 الستبايشة... حياتشافي مدارات  ..وعمى قمت . ..وجػد ا الستفخد

 

، بوووووووووووويغ  خروووووووووووويغ فووووووووووووي نطووووووووووووخؼ  ،أدر  السثووووووووووووي ت الستذووووووووووووابهة بووووووووووووجأت  
فووووووووي  ..أراد   لهسووووووووا أن يكػنووووووووا رؼيقوووووووويغ  ( بشتتتتتتتتة)فووووووووي  ..أ مشووووووووا مووووووووغ خاصووووووووة

وذلووووووووووووظ  ،شيمووووووووووووة عسخيهسووووووووووووا ،.. الستسووووووووووووجدةدر  مووووووووووووغ درو  الحيوووووووووووواة الذووووووووووووائ ة
ت ووووووووواد ت ووووووووووػن  ،وغخائووووووووود ،صوووووووووفات ...وغوووووووووخس فوووووووووي نفدووووووووويهسا ،   بسوووووووووا أتاحووووووووو
ووووووووووووة  ..مػروووووووووووووة األصوووووووووووػل وليدوووووووووووت تموووووووووووظ  ..موووووووووووغ أصوووووووووووػلهسا الستقجموووووووووووةو مػر 

 ...التي يحكي عشها الدمف

 

و أكوووووووووواد أجوووووووووود  أنهسووووووووووا ولووووووووووجا سووووووووووواعة  ...تتشاسووووووووووب أوقووووووووووات مي د سووووووووووا 
غيسووووووووووة  أو سووووووووواعة ...مبذوووووووووخة بووووووووووالخيخ والشسووووووووواء ..موووووووووا كانوووووووووت الدووووووووووساء تسصوووووووووخ

أخوووووووووػيغ  ، مبذوووووووووخة بقوووووووووجو داريهسوووووووووا نحوووووووووػ ...رشبوووووووووة تتهوووووووووادػ بط لهوووووووووا الػارفوووووووووة
ال يذوووووووووووووووبهان أحوووووووووووووووجا  موووووووووووووووغ الخموووووووووووووووق.. بعوووووووووووووووج   صووووووووووووووومػات    ..متسووووووووووووووواوميغ

 )دمحم"فهسووووووووووووووا يحسوووووووووووووو ن اسووووووووووووووسيغ كووووووووووووووخيسيغ وسوووووووووووووو م  عميوووووووووووووو .. إال  نفدوووووووووووووويهسا،
ألعطوووووووووووووع خموووووووووووووق   عموووووووووووووى و سوووووووووووووا موووووووووووووغ أسوووووووووووووساء الشبوووووووووووووػة...  ....البشتتتتتتتتتتتتتير(
  بوووووووووغ عبوووووووووج  عميووووووووو  أفزووووووووول الرووووووووو ة والتدوووووووووميع ،لشبيشوووووووووا ال وووووووووخيع ...اإلشووووووووو  

. ... 
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دعشووووووووووي أورد ؼيسووووووووووا يمووووووووووي بعزووووووووووا  مسووووووووووا  ...بوووووووووو ذن مشووووووووووظ قووووووووووارغ ال ووووووووووخيع
نووووووووووات   قالووووووووووب  ...كووووووووووادت أن ت ووووووووووػن واحووووووووووجة ..لسدووووووووووت  فيهسووووووووووا مووووووووووغ مسيوووووووووودات

العذوووووووووػائية غذووووووووا  ال ت ..أحكسوووووووووت مقاييدوووووووو  فووووووووي إبوووووووووجاع خمقووووووووي ..نزوووووووويج زا ووووووووي
تديشووووووووووو  فعوووووووووووال سووووووووووامية.. تروووووووووووصف والسثاليوووووووووووة  .بعيووووووووووج..موووووووووووغ مووووووووووغ قخيوووووووووووب أو 

 فووووووووي تووووووووػارد سوووووووومذ لصيوووووووو .. ،تتقووووووووافد معانيوووووووو  الصيبووووووووةو عمووووووووى صووووووووعيج واحووووووووج.. 
  كدخ شال أمخ  فائ .. بها وكع جبخمائ  ..  كع أصمحت حاال  

 

موووووووووول تخ ،سوووووووووواعة اسووووووووووتخاحة ..(دمحم".د"ال طتتتتتتتتتت س)دخمووووووووووت عمووووووووووى والووووووووووجؼ 
ال تتػقووووووووووف  ...أداء نذوووووووووواشات مووووووووووغ الحيوووووووووواة تسيوووووووووودت بالجيسػمووووووووووة وقتهووووووووووا تتووووووووووابع

التووووووووي تتػسووووووووج وسووووووووادة ال تعووووووووخ  لووووووووحة  ,القميمووووووووة لووووووووي   ..إال  عشووووووووج سوووووووواعات السشووووووووا 
غيوووووووووخ التفدووووووووويخات  ..التووووووووي قوووووووووج تحتووووووووواج لتفدوووووووويخ ،أو لوووووووووحة األحووووووووو   ..االرتخوووووووواء

). تتتتتتتت "لتتتتتتتت "نكتتتتتتتت "ن تتتتتتتت " ." ،فووووووووي ذلووووووووظ الدمووووووووان الدووووووووس  ،الستعووووووووار  عميهووووووووا
 ... .ال م " ك.اط "  " ر  ظ ".ااا(" نفر "م "بي "الرؤي

 

يقابمهووووووووووا فووووووووووي التفدوووووووووويخ الخيووووووووووخ  ..مووووووووووث   فووووووووووي السشووووووووووا  رؤيووووووووووة السوووووووووواء إن  
 ..والووووووووووووجماء ..أمووووووووووووا رؤيووووووووووووة الشووووووووووووار ،وكووووووووووووحلظ الخزووووووووووووخة والبيوووووووووووواض ..والبذووووووووووووخ

مطووووووووا خ الذوووووووووخ تشصووووووووػؼ عموووووووووى فهووووووووي فوووووووووي السشووووووووا  أيزوووووووووا ،  ..والمووووووووػن األحسووووووووخ
 اويتحووووووووايمػن عميهوووووووو ،وكثيووووووووخا مووووووووا يتجاوز ووووووووا الشوووووووواس فووووووووي مووووووووػششي ..واالسووووووووتعاذة

ويسكووووووووووغ   (  تتتتتتتتتتغ ث" اتتتتتتتتتت.و) ويرووووووووووفػنها بسووووووووووا يعشووووووووووي ..بتفدوووووووووويخات مخ ووووووووووية
مثووووووول الحمووووووع الوووووووحؼ تطهووووووخ ؼيووووووو  أمووووووا  )إنتتتتتتت "نطتتتتتت " تتتتتتتب   ".بتتتتتتت (..تفدوووووويخ ا 

.. فهوووووووووووووي التوووووووووووووي بالوووووووووووووحات ةالمحسوووووووووووووأكووووووووووووول  بأنػاعووووووووووووو  .. واألكوووووووووووول ..(المطتتتتتتتتتتتتتة)
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 دائسووووووووووووا   تفدوووووووووووويخاتهع فترووووووووووووب   عمووووووووووووى تفدوووووووووووويخ ا بووووووووووووالسػت.. األ وووووووووووول يتعووووووووووووار 
"ي يتتتتتتت "الفيهتتتتتتت "خيتتتتتتتر"ربظتتتتتتت  )ربظتتتتتتت "يستتتتتتت ر :مبشيوووووووة عموووووووى جسموووووووة واحوووووووجة تقوووووووػل

 ..والتووووووووػجذ ..الخووووووووػ  قووووووووج موووووووو  قمووووووووػبهع... يقػلووووووووػن ذلووووووووظ و (.ي فيظتتتتتتتت "الشتتتتتتتتر
موووووووووغ األ ووووووووول موووووووووغ غيوووووووووخ إيزووووووووواح  ..)الطر تتتتتتتتت ني (والصوووووووووػا  عموووووووووى مشوووووووووازل  

 "..(الراس .   "الف س"  )بعج مغ إال   .. أو إفراح عش ..ل مخ

 

مووووووووووووووغ و  ..مووووووووووووووغ الووووووووووووووجوا  ... شووووووووووووووا  مووووووووووووووا يصووووووووووووووخ  أبووووووووووووووػا  األحوووووووووووووو  
وبؿيووووووووووووووووووة  ..العقووووووووووووووووووار .. كالثعووووووووووووووووووابيغ.. والتساسووووووووووووووووووي .. و شووووووووووووووووووا  الدواحووووووووووووووووووف

 ..والدووووووووووووووووووووحخة و شووووووووووووووووووووا  أيزووووووووووووووووووووا  )البعاعيووووووووووووووووووووت(.. ..الحذووووووووووووووووووووخات الزووووووووووووووووووووارة
 (..  بكباس)أ و ..والذياشيغ

 

 ..تذووووووووووووخ  حووووووووووووػل السحووووووووووووتمع أ ووووووووووووػاء الرووووووووووووفاء ..خووووووووووووخفووووووووووووي جانووووووووووووب  
والعابووووووووووووووووووووجيغ  ..والووووووووووووووووووووحاكخيغ ،مووووووووووووووووووووغ الخموووووووووووووووووووق ...بالرووووووووووووووووووووالحيغ كااللتقووووووووووووووووووواء
 ..وموووووووووغ أمثوووووووووال العوووووووووارفيغ بووووووووواه جهوووووووووخ ع.... فوووووووووي سوووووووووخ ع.. وفوووووووووي السخمرووووووووويغ

 ..والعووووووووووووووافيغ عووووووووووووووغ الشوووووووووووووواس ..والبوووووووووووووواريغ بػالووووووووووووووجيهع ..والحووووووووووووووافطيغ لحووووووووووووووجود 
أوشوووووووواء جمدووووووووة االسووووووووتخاحة تمووووووووظ    جالدووووووووا  معوووووووو ..ومووووووووغ وججتوووووووو ..كأمثووووووووال أبووووووووي

)يستتتتتتتتر ظ "ال تتتتتتتتايا" هتتتتتتتت "  تتتتتتتت. "أن  ا مدووووووووبقا مووووووووغ قبووووووول..التوووووووي أ ووووووووخت إليهووووووو
 ...    ( ذ.

  ججتوووووووو  فووووووووي مجالدووووووووة أبوووووووويو  أتووووووووجرؼ قووووووووارغ العديوووووووود مووووووووغ ذلووووووووظ الووووووووحؼ 
التووووووووي  سووووووووا صووووووووػرت  مخ توووووووويك ..و ووووووووػ الشرووووووووف الثوووووووواني ..  صووووووووشػ  و ووووووووبيه إن وووووووو
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م ن تتتتتتتتتتت ج" ."ختتتتتتتتتتتا ")موووووووووووغ غيوووووووووووخ  أضهوووووووووووخت لوووووووووووي.. كووووووووووول أوجووووووووووو  التذووووووووووواب ..
 : ػ جميذ أبي كان ...( ص يرية

""")بشير".د"الش   ".د"مصب ح( ال   """"""""""""""

أخوووووووووووحتشي  ..ي مشوووووووووووح بجايوووووووووووة السقوووووووووووال ووووووووووحا  وووووووووووػ السقروووووووووووػد فوووووووووووي حووووووووووجيث
ذاتوووووووو  دواخوووووووول واسووووووووتصعت أن أتغمغووووووول فووووووووي  ..الحيووووووواة فووووووووي معيتوووووووو  د وووووووخا  شووووووووػي   

بسثوووووووول  ..( طتتتتتتتت  ".  تتتتتتتت   " .  تتتتتتتترن " مبستتتتتتتت ط  " نشتتتتتتتتا"..) كتتتتتتتت   و  ..وأتخبووووووووع
وكسووووووووووا يعخفووووووووووو   ..عخفتوووووووووو  كسوووووووووووا يعخفوووووووووو  السقخبووووووووووػن مشوووووووووو  ..مشوووووووووو   مووووووووووا تعمستوووووووووو

 .. ال تتعثوووووووووووخذكيوووووووووووا  لساحوووووووووووا   ..(بشتتتتتتتتتتتير".د"الشتتتتتتتتتتت   )كوووووووووووان خوووووووووووالي  ..أبشووووووووووواؤ 
وال تتعشووووووووووت عمووووووووووى اإلشوووووووووو    ..كووووووووووي تبووووووووووارح  ووووووووووفتي  ..ال مسووووووووووة الصيبووووووووووة أبووووووووووجا  

 ووووووووصخ  ،وتمووووووووػيغ ،فووووووووي ت ووووووووػيغ ..أن ترووووووووصف مووووووووع رؼيقاتهووووووووا ..عشووووووووجما يأمخ ووووووووا
 ،خوووووووواليبذوووووووويخ  .. كووووووووان صووووووووحيان.. فووووووووي مشاموووووووو  أو فووووووووي أو بيووووووووت مووووووووغ الذووووووووعخ

 انووووووووووووووة .. و إ اإلرادة .. وتفعيووووووووووووولالسثوووووووووووووايخة و ..فوووووووووووووي الججيوووووووووووووة يحتوووووووووووووحؼمثووووووووووووواال  
 ..الشفذ

 

وفوووووووووي تخبيوووووووووة فموووووووووحات  ،فوووووووووي عسمووووووووو  ،موووووووووأخػذ بالتفووووووووواني واإلخووووووووو ص إنووووووووو 
كوووووووووووان ال يتخصوووووووووووى  ..ونقوووووووووووي الدوووووووووووخيخة ،كوووووووووووع كوووووووووووان صوووووووووووبػرا .. أعوووووووووووخ أكبووووووووووواد 

فهوووووووووووػ ال يحتسوووووووووووول  ..إال عشوووووووووووجما يتصمووووووووووووب األموووووووووووخ ذلوووووووووووظ ،الخصوووووووووووػأل الحسوووووووووووخاء
 وأقػل: يجسل قػلوأ   ..ندواءالجونية واال

" " تتتتتت  " طتتتتتترا "بتتتتتت " طستتتتتت  " تتتتتتطم ظ "بتتتتتت اخر" تتتتتت ئه ".د اهتتتتتت " متتتتتت نتتتتتتإ"
"...الا.او
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يتذووووووووووابهان فووووووووووي ال ثيووووووووووخ مووووووووووغ  ..غألووووووووووع أقوووووووووول إنوووووووووو  وأبووووووووووي كانووووووووووا رؼيقووووووووووي
 .... رحسهسا  فجمها ،الرفات إن لع ت غ كمها

أورد ؼيسوووووووووا يموووووووووي بعوووووووووس موووووووووا كوووووووووان يجسوووووووووع بيشهسوووووووووا مسوووووووووا أ وووووووووارت بووووووووو  
  ...اخصػات السديخة الحياتية لجيهس

كانوووووووووووا صوووووووووووػفييغ كووووووووووووامميغ مت زمووووووووووويغ.. تمؿيوووووووووووا الصخيقووووووووووووة موووووووووووغ قصووووووووووووب 
 ...في  بذة. عػض   ود الشسيخزمان  الذيخ 

كانووووووووووووا  وووووووووووواعخيغ يجيووووووووووووجان نطووووووووووووع القرووووووووووووائج الرووووووووووووػؼية التووووووووووووي تتعمووووووووووووق 
كثيووووووووووووخ مووووووووووووغ السذووووووووووووبعة ب ،فووووووووووووي ذلووووووووووووظ الػقووووووووووووت الدووووووووووووسانية، شه  الصخيقووووووووووووةسووووووووووووب

 ومغ حدا حدو ع... ..التي تبخز سيخة  يػخهسا ..اإل ارات

 مستتتتتتتتيا"الشتتتتتتتت  " اطتتتتتتتتا".د)كانووووووووا سووووووووػيا  يعسووووووووخان حمقووووووووات الووووووووحكخ فووووووووي 
 في كل السشاسبات واألعياد....(ب لصفيراية الش  "  ض" 

فووووووووووي  ...الووووووووووحكخ  خووووووووووارج حمبووووووووووة (القصتتتتتتتتتتيا)أداء فووووووووووي سووووووووووػيا  تجووووووووووج سا 
بكدووووووووخ العوووووووويغ  )ال صتتتتتتتت (يدووووووووتخجمػن  ..)ال يتتتتتتتترا (مجسػعووووووووات مووووووووغ الفقووووووووخاء 

 ا  عروووووووووو )بظقتتتتتتتتتتر(، وذلووووووووووظ )الدتتتتتتتتتت ر(والروووووووووواد.. جسووووووووووع عرووووووووووا... بووووووووووجال  عووووووووووغ 
ت مذ يخة..  فووووووووووووووووووووالرووووووووووووووووووووغ (ال صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ..)ب ..مصخوحووووووووووووووووووووة عمووووووووووووووووووووى األرض

جسوووووووووال  .. تبوووووووووخزإيقاعيوووووووووة  سوووووووووخة بأنغوووووووووا  موووووووووع بعزوووووووووها.. يبعوووووووووث  (ال صتتتتتتتتت )
 ج معاني ...يوتفخ  ..تذصيخ أبيات القريج

 

تووووووووووع مووووووووووغ القرووووووووووائج.. حروووووووووويمة كبيووووووووووخة  ..لقووووووووووج تووووووووووخ  كوووووووووو  الذوووووووووواعخيغ
حدووووووب و   ووووووػ قيووووووج الشذووووووخ... مشهووووووا مووووووا نذووووووخ ومشهووووووا مووووووا .. ووووووسها فووووووي دواويووووووغ
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فوووووووووي أموووووووووخ  ،عموووووووووى حوووووووووجةشوووووووووخ  كووووووووول  ،أبشووووووووواء الصوووووووووخفيغاآن يعكوووووووووف عمسوووووووووي 
 ...نذخ ا مغ وعو  ..وشباعتها ..تبػيبها

 فووووووووووووي السقرووووووووووووج والسعشووووووووووووى.. بهةاذووووووووووووأذكووووووووووووخ مووووووووووووغ قرووووووووووووائج سا... الست 
فوووووووي مصموووووووع أحوووووووج  ..(بشتتتتتتتير)يقوووووووػل خالشوووووووا  ،الوووووووحؼ ذكخنوووووووا ،موووووووغ وحوووووووي التصوووووووابق

 قرائج :

 في قػز   شا ... دايخيغ الػصػل،

 سمسشا الؿياد...

 رميشا الحسػل. 

 :(.د"ال ط س)ويقػل 

 ،بجرؼ في قػزو ... تل حػزو

 وسار نخمػ..

 والتيغ والسػزو.

مرووووووووووووجر الخيووووووووووووخ  ،(القتتتتتتتتتتتت ز)كيوووووووووووو  كووووووووووووان  ..لششطووووووووووووخ  شووووووووووووا ونتصمووووووووووووع
عميووووووووووووو  قخيوووووووووووووة  الوووووووووووووحؼ تؿووووووووووووويع (القتتتتتتتتتتتتت ز)و وووووووووووووػ  .. وووووووووووووػ السبتغوووووووووووووىلوووووووووووووجيهسا، 

"(الشتتتتتتتتتت  " اطتتتتتتتتتتا".د"الشتتتتتتتتتت  " تتتتتتتتتت ض" ) حيووووووووووث يقصووووووووووغ ...(الصتتتتتتتتتتفيراية)
".وأتباع  األوؼياء

ذات التصووووووووووابق فووووووووووي السعشوووووووووووى  ...غيووووووووووخ ذلووووووووووظ ال ثيووووووووووخ موووووووووووغ القرووووووووووائجو 
 والسقرج فسث  :

 في إحجػ قرائج : (.د"ال ط س)قال والجنا 
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 .البخ  الذال..

 ،والدحب السال

 ...الدال (ا لط )و

  ػ  أ ل الحال.

 في مصمع إحجػ قرائج : (بشير)وقال خالشا 

 بخو  الميل اختمفغ...

 شخني وجػ ا  سمفغ،

 يا عا ق الدادة...

فووووووووووي إنذوووووووووواء  ...البووووووووووخ  بووووووووووات إلهامووووووووووا  لهسووووووووووا مووووووووووغ  شووووووووووا يبووووووووووجو لشووووووووووا أن  
حتوووووووووووى تتػاكوووووووووووب موووووووووووع السعشوووووووووووى السقرووووووووووووػد  ،صوووووووووووػؼيا   ...وتختيبهوووووووووووا ،القروووووووووووائج

 والهج  السشذػد.

 

تتسثووووووووول فوووووووووي الشذووووووووواأل  ..فوووووووووي مجوووووووووال تجوووووووووارة محوووووووووجودة ..كانوووووووووا تووووووووواجخيغ
بووووووووخأس مووووووووال  ..صووووووووغيخا  فووووووووي مشدلوووووووو  (كظ يظتتتتتتتت  ")ف   سووووووووا يستمووووووووظ  ..)الكظ يظتتتتتتتت (
أربووووووووووواح "سوووووووووووا يجشيانووووووووووو  موووووووووووغف ..الخووووووووووواص  سووووووووووواوموووووووووووغ مشطػر فهوووووووووووػ  ، وووووووووووعي 
 .بسحجودية مقشعة ل ميهسا ..)الط  ي (في يداعج كثيخا   )الكظ ي (

 

  ،توووووووووشق   مػسوووووووووسيا   موووووووووغ مػقوووووووووع آخوووووووووخ، (الكظ يظتتتتتتتتتي ..)بكانوووووووووا يتوووووووووشق ن  
حيوووووووووووث يتجسوووووووووووع  ..أوشووووووووووواء مػسوووووووووووع الحرووووووووووواد..إلوووووووووووى مذوووووووووووخوع التجووووووووووواني حسػدؼ
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تتتتتتتتت)ل " القوووووووووادميغ موووووووووغ  ..)الط جايتتتتتتتتتة"ال  متتتتتتتتتي (موووووووووغ أصوووووووووػل  ...  "القدتتتتتتتتت (ق 
موووووووووغ أيزووووووووا  و شووووووووا   ..غخبوووووووووي مشصقووووووووة الشيوووووووول األبووووووووويس ..)الشتتتتتتتتقي (مشوووووووواشق 

 ...نػاحي العخ كػل ) و"جااد(يشتسي لسشصقة  مغ (مق  ال ")

 

 ..(الكظ يظتتتتتتتتتتتي )ل ووووووووووو   ..ن  وووووووووووع الدبوووووووووووائغ السعتسوووووووووووجو  (المقتتتتتتتتتتت  )  ووووووووووو الء
موووووووغ غيوووووووخ  ..البيوووووووع وال دوووووووب الخبحووووووويحخكوووووووة  موووووووغورزقووووووو .. كووووووول يشوووووووال حطووووووو  

 .. مػ ووووووووووػع مقالشووووووووووا  ووووووووووحا، فووووووووووييعتسووووووووووج رؼيقووووووووووا الووووووووووجر  ..وال حدووووووووووج ،تشووووووووووافذ
  طتتتتتتتتتتر)ابشا سووووووووووا الصفوووووووووو ن  (الكظ يظ تتتتتتتتتتة)مدوووووووووواعجتهسا فووووووووووي الؿيووووووووووا  باألعسووووووووووال 

فالػالوووووووووجان  ويعوووووووووج  وووووووووحا نػعوووووووووا  موووووووووغ التصوووووووووابق والتذووووووووواب ، (.... تتتتتتتتت  "التتتتتتتتتراط 
 ..والحفوووووووووووووووع ..نػعوووووووووووووووا  موووووووووووووووغ أنوووووووووووووووػاع التخبيوووووووووووووووة ان  وووووووووووووووح  السذووووووووووووووواركة..يعتبوووووووووووووووخ 
     ...ضخو  الشذاشات الحياتية السدتقبمية لسجابهة ..والتجريب

 

فهسووووووووووووا متسكشووووووووووووان بكوووووووووووول مووووووووووووا  ..كانووووووووووووا موووووووووووودارعيغ مووووووووووووغ الصووووووووووووخاز األول
يعتبووووووووووخان خبيووووووووووخان .. كسووووووووووا وحرووووووووووادا ..ورعايووووووووووة ..غخسووووووووووا   ...يتعمووووووووووق بالدراعووووووووووة

لعووووووووج   وتجشووووووووبر  ،مووووووووغ تحدوووووووويغ ألسوووووووواليبها ..فووووووووي كوووووووول مووووووووا يهووووووووع أمووووووووخ الدراعووووووووة
بذووووووووووووووووووتى  ...سشتجاتهووووووووووووووووووالواسووووووووووووووووووتثسار  ..مخا ووووووووووووووووووهاألومعالجووووووووووووووووووة  نجاحهوووووووووووووووووا..

أتاحووووووووووت لهسووووووووووا معيذووووووووووة  .. و ووووووووووتى أنووووووووووػاع الخبووووووووووخات.. فقووووووووووجالػسووووووووووائل العمسيووووووووووة
 ..غ فووووووووووووووي مدرعتيهسووووووووووووووابوووووووووووووول كانووووووووووووووا متجوووووووووووووواوري ،وسووووووووووووووط مووووووووووووووػاششيهع ..شيبووووووووووووووة

 ..)ي ظ "م "ب ياة( ..) ر ة"رج ( هسافالسدافة بيغ حػا تي
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بػيووووووووة القبووووووووػل  .. ووووووووػ األمووووووووخ الووووووووحؼ جعمشووووووووي أذ ووووووووب إلووووووووى  بذووووووووة ووووووووحا  
 ..فوووووووووي معيوووووووووة خوووووووووالي العديووووووووود وابشووووووووو  فوووووووووت  الوووووووووخحسغ ..فووووووووي السجرسوووووووووة الججيوووووووووجة

. .. ووووووووحا السػ ووووووووػع، فووووووووي مػاقووووووووف سووووووووخدية سووووووووابقة وقووووووووج أسوووووووومفت الحووووووووجيث عووووووووغ
 قبمشوووووووووووا سوووووووووووػيا   ،أنشوووووووووووي وفوووووووووووت  الوووووووووووخحسغالجسيموووووووووووة .. وكوووووووووووان موووووووووووغ السروووووووووووادفة 

 بالسجرسة .. ويعج ذلظ أيزا  نػعا  مغ التصابق.. 

 

موووووووووووظ إذ كووووووووووول مشوووووووووووا امت ...ذلوووووووووووظ القبوووووووووووػل أشفووووووووووواال  أحوووووووووووخارا   اجعووووووووووول مشووووووووووو
وبوووووووحلظ أعفيشوووووووا أبػيشوووووووا  ..فوووووووي التشقووووووول موووووووغ وإلوووووووى السجرسوووووووة ..خرووووووو ي (  "داشتتتتتتت)

تموووووووووظ  حمشووووووووو   ن  قتتتتتتتتت  ،الروووووووووبػريغ ..موووووووووغ مخادفتهسوووووووووا عموووووووووى ضهوووووووووخ حساريهسوووووووووا
 و حا تصابق  خخ. مغ حسل حسػلة زائجة... ..المحطة

يستتتتتتتتتت   ""..بط  بتتتتتتتتتتة" يتتتتتتتتتتا"ال تتتتتتتتتت ق.لظ "..متتتتتتتتتتك " "اري ظتتتتتتتتتت .  نتتتتتتتتتت
"..االا ف  "ب "م ".  "آلخر"

"

لوووووووووع يفتشوووووووووي بعوووووووووج أن أذكوووووووووخ أنوووووووووي وفوووووووووت  الوووووووووخحسغ كتصوووووووووابق  خوووووووووخ ...  
قوووووووووج درسوووووووووشا سوووووووووػيا  فوووووووووي خموووووووووػة الذووووووووويخ أحسوووووووووج ود الذووووووووويخ عوووووووووػض    ..أخوووووووووي
التوووووووووي ذ بوووووووووت لهوووووووووا  ة..والػرعووووووووو ..تموووووووووظ القخيوووووووووة الػادعوووووووووة ...(الصتتتتتتتتتفيراية)فوووووووووي 

 غيوووووووخ أنوووووووي ندوووووووقت موووووووع أخوووووووي فوووووووت  الوووووووخحسغ مسوووووووخة األولوووووووى..لوحوووووووجؼ راجووووووو    
 (لصتتتتتتتتتفيراية)اإلتتتتتتتتت ""( بشتتتتتتتتتة)موووووووووغ  ...سوووووووووػيا نسذوووووووووينتخافوووووووووق و أن  الحقوووووووووا ..

 ال  ووووووووووظ أن  ذ ابووووووووووا  وإيابووووووووووا ،  فووووووووووي كوووووووووول أسووووووووووبػع... مووووووووووخة واحووووووووووجة .. وبووووووووووالعكذ
لصفموووووووويغ لووووووووع يوووووووووجخ   ..فالسدوووووووووافة كانووووووووت بعيووووووووجة ندوووووووووبيا   ا ، وووووووواقكووووووووان سذووووووووػار ال

 ... )الشق .ة(بعج في متا ات 
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فووووووووووي الحمووووووووووة  ..فووووووووووت  الووووووووووخحسغ فووووووووووي مشوووووووووودلهع ) غشتتتتتتتتتت (كشووووووووووت دائسووووووووووا  
ود يػسووووووووووووف ود حسغ خ مم يتوووووووووووو  لمسخحووووووووووووػ  عبووووووووووووج الوووووووووووو  لووووووووووووتالقجيسووووووووووووة.. الووووووووووووحؼ 

عووووووووووووووغ شخيووووووووووووووق و نتجوووووووووووووو  مووووووووووووووغ بعووووووووووووووج ا  ..ب..")جتتتتتتتتتتتتتتراد(السمقووووووووووووووب  ،عخيبوووووووووووووي
لشرووووووووووول  ...الجسعوووووووووووةيوووووووووووػ  ج زوال  ووووووووووسذ شوووووووووووع وذلوووووووووووظ  ...غخبووووووووووا   (الردم تتتتتتتتتتتة)
عميوووووووووو   )إدريتتتتتتتتت (سوووووووووػأل الف وووووووووي لمدووووووووووعات عروووووووووخا .. محا ووووووووواة  (الصتتتتتتتتتفيراية)

  رحسة  .

 

وكشوووووووووا قخيبوووووووووي .. تمقفتشوووووووووا السجرسوووووووووة كسوووووووووا أسووووووووومفت فوووووووووي تصوووووووووابق  خوووووووووخ...
ففووووووووووي نتيجووووووووووة أول امتحووووووووووان لشووووووووووا بالسجرسووووووووووة  ...أوشاء ووووووووووا ألتحروووووووووويميالسدووووووووووتػػ 

 ...موووووووووووغ  وووووووووووسغ الخسدوووووووووووة األوائووووووووووول فوووووووووووي التختيوووووووووووب ...كشوووووووووووا نحوووووووووووغ  االوشووووووووووويغ
كووووووووان فووووووووي التختيووووووووب  ...(الصتتتتتتتتاي "الطبتتتتتتتت رك"جتتتتتتتت ر"الظ تتتتتتتت )وأذكووووووووخ أن  أخانووووووووا 

     ...األول

 

وقبمشووووووووا  ،إلووووووووى األمووووووووا  ،وفووووووووت  الووووووووخحسغ مزووووووووت بشووووووووا مدوووووووويخة الحيوووووووواة أنووووووووا
مهشووووووووة  ..أ ووووووووخ  السهووووووووغمووووووووغ وووووووووع عسمشووووووووا فووووووووي و  ...سووووووووػيا  بالسخحمووووووووة الستػسووووووووصة

لووووووووع ندووووووووتغغ  ..وال زال الحووووووووال بشووووووووا حتووووووووى المحطووووووووة ..عسمشووووووووا كسعمسوووووووويغ ،الخسوووووووول
مووووووووغ غيووووووووخ أؼ وذلووووووووظ  ..وال زلشووووووووا متسدووووووووكيغ بهووووووووا ،عووووووووغ  ووووووووح  السهشووووووووة الذووووووووخيفة

ل شووووووووى أرفوووووووووع األموووووووووخ لسوووووووووا   ،شوووووووووةالسه وووووووووح  لسداولوووووووووة  ..تشدوووووووويق توووووووووع ؼيسوووووووووا بيششووووووووا
  سوووووووووووا الحيووووووووووواتيفوووووووووووي أمخ  ..وتذووووووووووواب  ..تػشوووووووووووج بووووووووووويغ األبوووووووووووػيغ موووووووووووغ صووووووووووو ت

 الحؼ قادنا إلى  حا التذاب  بيغ األبشاء....الستجانذ
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 ،مووووووووووا  وووووووووواء لهسووووووووووا   ذلووووووووووظ ..أنجووووووووووب الذووووووووووبيهان مووووووووووغ البشووووووووووات واألوالد
 ،ول ووووووووول مشوووووووووا نحوووووووووغ .. و شووووووووا تصوووووووووابق  خوووووووووخ..قووووووووج تدوجوووووووووا أكثوووووووووخ موووووووووغ زوجوووووووووةف

التوووووووووي دفعوووووووووا بهوووووووووا فوووووووووي خزوووووووووع الحيووووووووواة ..  وووووووووأن  ومدوووووووووار حياتووووووووو .. ، تخكتهسوووووووووا
الوووووووووحؼ ربسوووووووووا يشوووووووووت  عشووووووووو  ال ثيوووووووووخ.. موووووووووغ التصوووووووووابق والتذووووووووواب ... أنوووووووووا  خرووووووووويا  

فوووووووووووي ضشوووووووووووي  أسوووووووووووتصيع أن أواصووووووووووول، .. ف.. دون رغبتووووووووووويأكتفوووووووووووي بهوووووووووووحا القوووووووووووجر
لغيوووووووخؼ.. عمشووووووووي أرتذوووووووف بعزووووووووا  مووووووووغ ل شوووووووي سووووووووأرحل بعيوووووووجا.. تاركووووووووا  السجووووووووال 

تموووووووظ األيووووووووا   أغوووووووػص فوووووووي سوووووووحخغ ججيوووووووج وأعوووووووػد مووووووو وخوووووووالي.. ..أبوووووووي رحيوووووووق
 .اتالراؼي

 

، أبوووووووووووي )ط يتتتتتتتتتتت ( ...الجدوووووووووووػرل وووووووووووع حبوووووووووووي الخوووووووووووالز أبشووووووووووواء خوووووووووووالي 
وأدخمشوووووووووي  ..كانوووووووووت خامموووووووووة ووحيوووووووووي الوووووووووحؼ حوووووووووخ  فوووووووووي دواخموووووووووي... ذكخيوووووووووات

حيشسووووووووووا قووووووووووادني معوووووووووو   ..التووووووووووي شووووووووووػ  بهووووووووووا عشقووووووووووي ،فووووووووووي معيتوووووووووو  ..وذريتوووووووووو 
 (داشتتتتتتتتت )"( لكتتتتتتتتتا) .. وأنوووووووووا 1511فوووووووووي العوووووووووا   ،ةاألوليووووووووو ( بشتتتتتتتتتة)لسجرسوووووووووة 
.. عمشوووووووووي عمووووووووى جانبيوووووووو  الستعبووووووووة (المكتتتتتتتتتاات)تمووووووووظ  ... يتتتتتتتتر(ب...)الظ "السمقووووووووب 

 ...  "ذات"ال   ")الطش  ( و السدارع )اط ر (أستصيع مدايخة 

 

 وحدوووووووووووووغ القبوووووووووووووػل عشوووووووووووووج  ... ..وجسيووووووووووووول الثوووووووووووووػا  ..ل سوووووووووووووا الخحسوووووووووووووة
 ... والخروووووووووووال الفا ووووووووووومة...متصوووووووووووابقي الدوووووووووووسات الحدوووووووووووشة ..أبوووووووووووػؼ ال وووووووووووخيسيغ

موووووووووغ رحسوووووووووة  ...نوووووووووا بووووووووو ا   بقوووووووووجر موووووووووا شػقتساجداكسووووووووو و... الوووووووووجءو والعسووووووووول 
  وسعت كل مقامات حياتشا.  
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"متتتتتت "يق بمتتتتتت "متتتتتت " تتتتتت   " ب تتتتتت .."...ن تتتتتت " بظتتتتتت ء"الشتتتتتت يهي لكتتتتتت "مظتتتتتت ")
 ."غيتتتتتتر"ذلتتتتتتك".") شتتتتتت  "ال تتتتتت ف"متتتتتت "" د   تتتتتت " تتتتتت "الارا تتتتتتة". "..صتتتتتتظ  
 طتتتتتتر". تتتتتت  "التتتتتتراط "متتتتتت "ال ظقتتتتتت د". فتتتتتت "".. استتتتتت "نب تتتتتتا" تتتتتت ية"..ال تتتتتتي 

"كط   ...("

"

"""""""""إل "المق ء""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

 

 

"

      

"
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"ال   طة"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"

"م طظ " بشة...

"...م " در ظ "إليه زاخر"ب  خ  ر"م " م   ""

"بي "د   "ا ا"الك ي .

" مظ "  "نف ر"ب م  له ...

".ن  . "  "ن مط "ب ض  "م " ير ه ..."

"ل ك  "  ااا " م "م " ام  ..."

".خير..م "نف ..."

".لط  ط  ت" خرى..." لط  ط ه "

"   "ذات"الدري ..."  اصم "م ه "

".ا "م " ا"يس  ان "  يرا ...

"...  ري م  ا ت"م ".ن  "نف  "  ""

"...ال ظ  "(الشب   )ا ا"الط  ط ""

"....ال  يرالظ ب "ب لك ير"

""...م "ال  ان "الطشر ة"

".. "ن م "  " ض ء"طريق  "ال ."
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"لاى" ج  لظ "ال   رة."..  ءةا "ةك  "خ    ربط ""

""..ا لاى" ج   "  ف"    "م "ب ا.""

".ال د   مط "

"

"       "إل "المق ء"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

 

 


