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 الموتى مشغولون

 

 لحجير امضدور و قل ئل: واعية إذا حيةرمس



 

 

 

  :(طه) ميرا

 ول؟مقتل أم نا قاتھل أ

 ل؟يقتول أن لمقت فكي
  قتلھا... ن أل ألة قبومقتت كان رامي ل؟لقتاعلى درة قر �كثھو ا وللمقتا بمار

 قتلتھاد أن نفسھا بعت قتلرا مي

 للقتاعلى وى قأ(  ناأ

ن، يرخيادي ت1شى... لن أ/انا أا ن... ھ/ا ًحا(ل فضت أبما كنرلل لقتاعلى در قا ننيأ ول
ط أن نفسي... يمكنني فقل لشجاعة لقتك املأنفسي... ( ل فأقت ستعجلهأ أو وتلمظر انتأ
 كما قتلتھارا... ميدرت كما غا.. نفي لبنال فاط�درت اكما غا يا...ورس درتا.. كما غادرھغاأ

=== 

ما د لمنفى بعؤون ابشر خبيرت حالي صرت لمانيا فكأعلى ت صلوما أول  :(طه) ميرا  
 تعش

 تفرعطول.. وترة رح الفتو ھنت أفرعأھدى ولحتى رة ني بحاجة فتت أفرعن.. بلبنان سنتي بةرالتجھ

 دة..حوبة رتجرد مجن لمنفى مؤون ابشر خبير يصيو ما فيد حوالو اندو أيبس بب.. كتئرح أني أ نكما

 ص..للي ما بتخلاقية ورلت المعام1رد.. الباحسابھا... ب حاست ما كندة يدجل في تفاصي نكا بألمانيا

بالتالي ت.. ولبين اموم يل لع كم أطنا عأبالتالي وعملھا زم أ(دة يدقة جدي ورعنن كاوم ي لك للغة...ا
س بولسنة كآبة وا لوحة بيتحوم رايم ة كطي ببساھللي واحالي يتا لطللي حاتي طخ قبط فيني  ما

لع طر أطة �ني مضطلخل اجطر أضت أكنوم يل بحياتي.. كل عمدي أبو شوف بش ببقى لكآبةا صتخل
ن موم يل قتي كووزع وة طلخر اغيررت قطول.. ضع مولد ااو ھنف أكتشت أبلشس بو ت،لبيا نم
 لستةا

 كآبة..ل باللي 12للمسا الستة ن امن.. فة للسكرغن عث بحت ومعام1أوراق ولمسا ا للستة لصبحا

 ونأسسة حتى ؤبشي مت لبيرات انا بب وأمكتئون ك ًيعني مث1ط برتتخت كان ًحياناس أب ةطلخا تمشي
ون كن كمارات موراق.. و�امشي م نا عوأجھي ل وشكب معي بسبوا فطتعان فيوظم راتم في

فة لقيتھا رعلى غدم قل أو يميب اكتطر أعھا �ني مضطقطر ابضس للكآبة ب لمخصصةا رةبالفت تبالبي
و نأجة درلض بعوا مجدفانن لحالتيل افصل لمستحين امن �لمانية كااللغة اسة درية مداب مع ... تعالن
 سمير أصاب... وكئيون كدر قم ا( عة ولحياافي ل فعاص شخون ك درق م( ع

 (جئ..............................
 
 

  ء ھونقادصدك أعن ما را:مي

  بحالوملتھي دا حل كس في ب ه:ط 

  



 ك؟لوأھ را:مي  

 تھاواخأا عايشة مع دھيا بعورسن لع مطتت ضيرمي ما ن وأمان زمت بي ماوة.. أخدي أنا ما عنأ ه:ط

 ادھعنت نر(نتاضع ب وحسرة لفترة فتن حاكيھا مدر بق بالضيعة..

 ضع صحيدي ونا عنأقائي.. دصو أقتي كانل وكدو ياخدي (و وكانر... كتيء قادصأدي نا ما عنأ را:مي

 يقيدصرو بعتبن فيب آرالكلدي ھعنس عني...بد بعا ھونخ1

 ك!يقديه صربتعتبد ج ه:ط

 ب؟يرغ را:مي

 ب...لك1ب امابح ه:ط

 ؟بياوفدك عن را:مي

 را:مي ون..فطما بستلس بيا..!!! بوفو ش له ه:ط

 كير رأتغيون منب يرقون تكرب تجس بن يمك

ب عجأ رح ه:ط

  ؟يعنيرون بأفكا

   يبةرغ كنكت نكما را:مي 

 فسآعجتي.. زنا ه:ط

  يبةرغس عجتني... بزما  را:مي
 

   ب...يرت1قيه غم حكيه عم أشي ع لك ه:ط

   شةدھلراب أو ا(ستغور اشع وحل را:مي

 ونلھت صلولما ن مر كتيوا عيشم ع ه:ط

 ولعيشر كتيل نا قليأ را:مي

 ف..مختلوع نس بر.. كتأشة دھفي ر صاع.. Pيقار انكسورة الثد ابعم... بالشاش عايت لما كن متلي ه:ط

 يطبتنبس لليم ا�ف1ل اقعي شي... متولحتى ما تتك مجي حالربتبك نأحتى ر... كتأمة دصون تك فيا

 وفي شرما بتعم... نتي شخصية بھالفلو أكأنك نرق ألفس اقعي شي... بوفيھا... ما فيكي تتوتشم ع نتيوأ

 ب..للكاتك بتسلمي حالم... للفيلك بتسلمي حالر.. ويصيرح في شي و نأفي ربتعس بر.. يصي رح

 شير ما يصيدون بت قوعليكي ر بتشتھي يم ربتصيو

   ؟مار كتي كيھ را:مي

 رلكتيد ااھتتعاملي مع م عف كيك قبي حالراتم عت نوأي ھبعا ر ط�كباشة دھلا ه:ط

 )تصم(

 دورنم فة عرعنا غر وكبيت ببين.. فيو آرلحلب االكلوھني طوجي وزونا أعايشة را ميسمي أنا أ را:مي

 ر؟مستأجون تكك فيف وضيون تكك عنا... فين بتجي تسكر... مستأج على

===



 
 

 

 طه):( ميرا وتص

 ملعالن اكاوبي ھو ألي إبالنسبة م لعالن اكا، عان درية مورسن م، سنة 33ري عم، هطسمي ا ناأ

 ن..قتي كماراھبمولتي.. وفطكلمة سمعتھا بر كتأي طل ھكلمة بطل... بون تكك نھو أ�بي  بالنسبة

 م...يظعص شخطل.. ضح لكلمة بف وايرتعدي بعا ما عنطبي.. أفي فيا وللي تاسنة  لحتى بشبابي...و

 ضمع بعل ھدول كن يمكو.. أو قوحقد لياخل بيقاتص شخس.. لناان بيضحي مشا صشخ

 م،يجيني بالمنارة فتل كن كاطل، بون كرح ني و أتدعرو ووقبد عنر كتيت بكي، بيأ تما 2004لبا

   طشي غلل ني عامأيعني د اب وھغاضون يك ًحياناد وأبالعھزم ني ملتأيعني د اوط وھمبس ونيكً حياناأ

  يھ لبك بغاض نكا يبارتقو ل،قأ وتراياز رتصا م�ياا رورم معشو الغلط، ني ريخبما  دونب 

ترايازلا  

 

=== 

 
 

 )محزدمي موفي مبنى حكر اظنتإفة رفي غ(

 زوج؟مت تماما... را:مي

بعا طتسأليني!!  مع ه:ط

 كسألم اعاي  را:مي (

 ك!ما قلتلزوج ومتون كول معق ه:ط

 ًص1ألتقلي ش ليول... بعا معقط را:مي

 ؟كتبھادي ابف كيزب، كي عاأو ه:ط

 ؟جامعيةدة شھاك نا معب أ�كتت اھكي أو را:مي

 صحافةأي  ه:ط

 ل؟تشتغك فيو شم.. كي  تماأو را:مي

 ؤاللسر اضح كتيوايي ھ را:مي ؟يعني فكي ه:ط

 صحافة.دة ني معي شھار أضح كتي، وواكيأو ه:ط

 لشغك لوما ي1قن ممك، بالصحافةر غيل ما بتشتغك نو أمعناتو مد اس ھب، صحافةدارس كي أو را:مي

و.تشتغلل تقبزم (وتاني ل شغك لوي1قرح  ،بالصحافة



 سة.ل دراكمدي بل شتغدي أص1 ما بأنا س أبأي  ه:ط

 دورتم عأو لغة درس تم ما عأيا ت نأسمعني.. ري... امصاك لوفعديرح ما ك يس ھبر.. حت نأ را:مي

 ون..على كيفل شغك لوي1قن رح نل ھشغت ما لقيك... واذا فين ميزمل ننس ھبك يل، ھشغ على

 فيھا.رة خبدك للي عنأو اتشتغلھا ن للي ممكء ا�شيال اسجك وحال علىرفاختص

 تكنل فاط�امع ن ييورلسن ال1جئيم ابمخيت شتغلن امى.. بلبنادلرح ابمسرة خبدي كي... عنأو ه:ط

 ت.حيارمسو يعملف كيك ويرلتحاعلى ون بھودرمى دلم اعلى تصمي ونعلم

د او ھون.. ھبيشتغلف منيح كيرف نا بع، أسمعنين... احسأعالصحافة ك خليزح... تم مع را:مي
ك رح ين ھفنانين ليرببس لنال اكن... ليرببھون صا وخصر... وفومتر كتيو مل لشغا نم وعلنا

 مالعالل ھلكل شغو يأمن ونفيھ ماك.. لولويق

   ر؟يوتص ب...يط ه:ط

 تقرف رما كتيو نأمع ل لحااماشي م ممممممممممم را:مي

 شيل أي شتغن أممكر با�خيس بو.. فرللي بعد ااھكي بالنھاية را.. أومي ه:ط

 ؟ية منيحةز(نكليك الغتوف... خلينا نشب يط را:مي

 طسو ه:ط

   ؟عضليد ا جھدھبء شيال أتشتغ دربتق را:مي

 ليت طوقولف قل واما فيني ضو ر...تقيلة كتيء شيال أحمأما فيني ء.. �شياب احس ه:ط

 ك....يم ھتماب يط را:مي

 ؟خلصنا ه:ط

 ر...كتل أتفاصيوظف لمد اياخوت رح منفس 1 بھيضة رعطوط ي خھ را:مي

  ؟سةل دراكمدي ني بو أحلرشطب اه: ط

 رحسة.. ص درامخل ًص1ت أنأبشي دك قني ما حيفيدصس به.. يادك اللي بو احلرتشك في را:مي 

  ؟ مث1..وراه كتل دتعم

 لتمثيرح ادرس (   ه:ط

 د!!ج را:مي

 ؟يعنير كبيو شو نأ ه:ط

 د؟يدجن أول ومش اقة تبلدك طعنو نس أ( ب را:مي

ني ت أفرعو�لمانية ا دودلحا تعطما قدا أول يدتحولمانيا أعلى ق يطرنا عالرار وألقد اادت ھخأ ه:ط
للي و اشو؟؟ شن مشا ذابالعھ لكذب نتعم عش لين حالي نحل سأم أنا عق وأيطرلل اكت    صلص وخل

ر كذتون الھل صوما ل كو  وعن تتخليو... أو نا نسيتس أبھل... في شي بيستاد كيد... أال ھكھل بيستا
س صحافة... بت س، ودر للتمثيا محلن  عت لزتنام ني قاوما قبلد وعالمعھت مدقل، ممثر ني صيأحلمي 

 سقتي بوضيع م ع ونك رح كير ھغيول.. �اجع لحلمي راقة �دي طعنو نس أ1 حاسھ

                                                                



 )ليطو تصم(
===== 

 مي:()را هط

ك ھو لون؟ ذكأ(  أم ونكأأ
ر يصبس أن للنفل �نبا نمأ ؤال.لسا
 علىرء لما

 سھامهم وللئيدھر الا مقاليع

 وم،لھمن امر بحاعلى ح لس1ا رِھ  ُشي أم

وت نم ؟ينھيھا ادھبصو
ذه بھول نقأ…د بعء شي نم ماو م..…ننا

ت مادلصف ا(ب، وآلقلا عةول مة ننھيولنا
 لتيا

 ٌغايةك تلد؟ لجسذا الھرض بيعة تعطلا نم

 م..…نناو .نم شتھىُت مار حأ ما

 لعقبة.ك اناري، ھلعمل ج؟ أحلمناوإذا  – مننا

 ن رؤى،موت لمات في سباراه ند ق فما

 ،عناف ھذه لت1فيت القينا بفانياا دقو

 روي.للت قھناوي

يلة ة طوحيان م ًامةل طيجع ما كلذ
ط سيا راً صاغل يقبذي لن ذا افم (وإ ذه.كھ

 نمازلا

 ،مھاناتهو

ية ن زراعت يسكد، ولمستبا ملظل ضخريو
، على نفسهردود لما وىلھا عجاوأو طرس،لمتغا

ب، لمناصالي أو ص1فةو ءلقضات ا1طمماو
 ذيلزدراء اPوا

 فيهر ( خين مل كن مد لجلدارة والجذو ا هيلقا

 طه)مي:(را

س شي بت للجنة ما قالد، ااقتي بالمشھل طكت يطحت، ملوج ھلونومت مدقد عالمعھ وللقبا صبفح
، ( (وني وقبلاذا  ًص1ت أفرما عد، وجع عالمعھأرما ررت ق، وانةھباPت حسيوا، يضحك مع واكان

ما س، بدة حوني شغلة وبالجامعة علمن بع سنيل، أراط�باي مھنة و ھنر أمفك تكن ،صحافة  تسودر
دا ما حف، ضع مختلولايا وربسس ب، لحقيقةس اللنادم تقزم لصحافة (، اياوربس طلب وسما في شي

و ش، لحقيقةرف ابتع ًص1س ألناو انس، أليأب ابسبن يمكوف، ولخب ابسب نيمك ،لحقيقةا وليقدر بيق
ن لحقيقة مشار انخبزم (و ندا أحكي لحاما ل كت كنر...! لتغيين امششا ا..ھياا رھونتخب كندة ألفايا
ل بأفضش.. وعايم عالي بأن فھماو مت نذج.. أو أسات نألي: ويقلم عون كأن ية..ربسخ ميبتسر، لتغييا
نا جاية أو كأند... ماشية بھالبلة لحياف اكيم لتفھء شيار أكتيرف تع كناقصو رصغي كلساتوال.. �حا
لضحية!!.. ول تحم اكأني عوا.. وھبلغة مختلفة ما بيفھمس لنااحكي مع أ مع كأني تاني...ب كوكن م
دا ما حو �نط محبط.. محبطل ي بھ ًص1ألضحية ن اضحية... يمكون ك ما طلبون كزم نا (س أب

. يا.وربسو عملأشي فيني ر كتد أات... ھملھنا أيعني.. يعني ت ملھ لمت بشجاعة.. ربيفكو �نو.. سمع



رة لمن امر كتب أشاحون يكم عرة مل بكو جھل.. ووقر أتصيم عم بي بالحلأ راتياز ت..ملون ھني كأ
 تكنل... للي قبا

  و..لدي أعن وعت نا تخليق أحو معو نأ رفك
=== 

 

 طه)مي:(را

 ب،بالح، بالثقةن، با�مارم عاور شع، يبةرلغد الب1اللي تلقاني في ن الحضاكأنه را ميوني طو تبي نكا

، ينةدلماعلى رف لتعر، اسنتوب ج، سميةم، أوراق رعدفيھا لت حتجاة ظلحل في ك رامي فقتنيرا
سأله ت أن أللي خفالي ؤاعلى سواب ( جإلمثالي و الجدا ااص ھبينقن ما كا ،�لمانيا مبتعل حتىو

يه فبتختفي تخبو نل أتفشم عق عميزن حرا.. ميون بعيب يرفه.. شي غربع ما رس فيرة، مباش
ن جي مروخت للي تلالى و�ور الشھافي ل عمت أما كنل تماما مت م...ياأ نيمكو تفتھا لساعاربغ
د... للYبودي جم ولعالاينسى أن تمنى روت وأفتي ببيرنفسي بغن فأد تكن نيإ قتھار وكذيا... بورس

؟ العصبيةل ھبكون خليا تكم يلي عو ش؟ معھار يصيم عو شرا... مي لشيا سنف تتمنىم عرا ميول معق
، سةدمقھون صية ولخصة، اللي ينتھي فجأاني ن طوبيوبينھا م ئدالر اتولتا داھ وش؟ وادھ(وا وكانن يو
 رتكبم للي عاسئلتي س أب

   تقتله.و نك أشوعلى ن، و�ماو اصفر تعكم عوم، يد  بع ومي
 

=== 
 غرفة ميرا (طه يقرأ اللغة ا�لمانية بركاكة)

 لتقارلبالمستنقع مع راب اش بلوط م،عطلما لىل إجرلل اخ: دطه يقرأ

 ت؟قلو شوي ة شظلح را:مي
؟تضحكيم عش ليل... تقارلبالمستنقع مع راب اش ه:ط

  ميرا: وين المشكلة؟

   ك؟يرأب شلي را:مي

 رفما بع ه:ط

 ل؟تقارلبالمستنقع مع راب اشب لوطيعني ف كي را:مي

  نكاتبيك يرف.. ھن ھما بع ه:ط

   ه..طق طفيھا بالمنر فك سب را:مي

 لتقارلباع طفيھا قو للي بينقعالمي دون.. اقصن يمكو نأ ه:ط

 ق رحقدبتس إزا بوي.. شض بعن مراب ق Möhreزر كلمة جو moorي باللغة كلمة مستنقع ھ را:مي

 ...moor Möhreع سما؟ لشيس انفو م داً بظن ألفو نإ وفتش ن؟ھظلفف كيف شاي

 لشيس الي نفإبالنسبة  ه:ط

 رحلمستقنع.. راب اشب لطتم وعطعلى مروح تك لشي.. ما فيس انفوا نوه يكر طما بصي را:مي

  ك..علي وايضحك

 تنإعملتي  مال مت ه:ط 



 )رقصيت صم (

   سفةآرا: مي

   ومليف ھون اقونخلينا  صخل ه:ط

 لب1 كسل.. � خلينا نكم را:مي

 شغالة معيت نت واساعات ية... سدلبلر واسنتوب لجن ابيك.. تعبتوم ليو انس أZ.. بل وكسو م ه:ط

  ت..معام1 رةمسيو جمةرمت

   مشكلةدي نا منيحة ما عنأ سب را:مي 

 ويشح تارمنإزا منيح س برف بع ه:ط

   تعبانةو نا مأ سب را:مي

 حتاج أرمحتات.. نا تعبرا.. أميت تعبنا أ ه:ط

  )رقصي تصم(

ح لصبن امد عيوامت واطقتي نشاوتعبيلي م عويني دتساعدك جھل تعملي كم عت نرا إمي ه:ط 

  للمسا

  فيه مع حاليون كت قو(قي در بقم نا ما عس أب، في مشكلةول قم ما ع ه:ط  

 ت؟قولد ابھال تعمدك بو ش را:مي

 ؟واً عف ه:ط

 ؟صحب، تكتئن مشاص خات قدك وب را:مي
  ؟لمشكلةن ايو إي ه:ط

 دكيفيح رلشي ما د ااو ھنإلمشكلة ا را:مي 

�ش لشي فليد ابحاجة لھاس حم ني عإبما س ب، �أو ني ديفيرف إزا رح بع ما ه:ط   

 ومتقازم منيحة.. (و نھا مرف إبتعت نء إشيال أتعمر ه.. ما بصير طما بصي را:مي

 ك..يحكي معدا ما بتسمحي لحت ولساعاك فتربتختفي بغرات م، وةيقراني وبتكرات مك نفست نإ ه:ط

 ؟�رك غيب وتستسلمي ل1كتئاوح مسمت نإ شلي

   مكتئبةون نا ما بكأ سب را:مي

 دكحولون تكدك بس برة وتومتوني عصبية وبتك ه:ط

 وطبزم را:مي
  

  

  

  



 مار وحمط أخدك صية عنولخصرام احتو انر أبفكت قولال كك.. منرب مستغر نا كتيرة أعلى فك ه:ط

   بلسبن اكاوزو أي يتجا داح ربيصي

 .ضبعم عدمنض وعلى بعف منخاء وقادصر أنا كتيرصن نحس ب را:مي

ك تدقعة.. كي فجأوللي بيصيبالعصبية ر واتولتك... اقصت وش قيديني كصربيعي تخبو طكي... مأو ه:ط
 دود...ح لھاأ للي مااك جيتزامت.. لساعاك فتربغك لحال

 لي..طرخن يمكأو حياتي.. ن ا�سئلة عل ھكدك عنون يكن ممكو نألي طرما خس بق... حك مع را:مي

 بالقصةر لتفكين امرب تھم اعت كن سب

 ت!يطرضاشي ر خس آبرات كذموا للي بيكتبس اعالنار تمسخطول أعلى ت كن

  تعرف بقصتي بس يمكن رح تخاف مني أو يمكن تخاف علي وھاد الشي يلي ما بدي ياه. ياكبدي  

  

 )رقصي تصم(

 )هطيه لطتعرا فتدمنه رج يبا تخرجا قرا درتفتح مي(
  

  شباط 23

 دةعلى مان مادPن انامج ع1جي مربن مزء كجت مياولياي ب ھبكتم ع، 38ري عمرا، مي سميا

 .نفيورلما

على طروا ضدة النكسة حان خ1لت ضرسابيع تعدة أعن نامج مرلبد الھابخضع م ع :)رأيق هط(
ب بحس، فالي �نين أطلي عزعم تن ا كمارھثأعلى رة.. ومن مر كتن أفيوربالم نيويحقن ارھثأ
 بيطلر ايرلتقا

 ت..لبيس ابنفن على حياتطورة خل شكن ممك ر،�خيا

 ل أول..متل أول.. إي متش جع عيدر أرقل وأنھا تكتمإبتمنى دة يدجء ستشفااحلة رمش ببلم ع ومليوا

 ل.يو وطوحلم حلم.. كأنھا حلن فيورلمل احياتي قبر كزتأفيني  ومليا

 )ًيجيادرترا لى ميإه ن طموت لصا لينتق(

 مةظحياتي منوم. فيه بيت شي حلمل كق حقدرت قدة.. نھا سعيإحياتي ف صأوفيني ن كا يلةطو رةلفت

لما  ًعجة. غالبازمم ح1وف أما بشم له معنى. حتى لما بناإتي بحياود جوشي مل كرة. مستقو يةداوھ
 رة..ي بحيد ھعا�كيس بط بزبالن يرف وما بعرة. ح بحيطس ًية.. غالباداھمي.. مي  حطس وفبش مبنا
 رعيلتي بخيدي.. مارار ستقدة وابصحة جيل فاب وأطمحو وزوج حلت حياتي.. بيل مت ية.داھ
 رض.لجنة عا�اكأنھا ن. بأماك.. يري ھعمل كت عشمنة.. آحياتي ر.. وكتا قائيدصوأ

  

 تمجاعاروب وحر والجنة في مآسي كتيدود ھحرة بو نك.. وإيھكله و مم لعالو انإمنيح رف بع تكن  

 شي..ل عمدر أني ما بقرف إبعت كنو وارث،كو
  

 حبھات كنأو بحبھا.. ة مة.. حياظمنو سلسةو يةداة ھحيادي.. عاو ما في شي بحياتي م  لحقيقةا



 ر..شھم كن شي مل ك شبل

ن عد بعيدي مي1د السنة نقضي عيرح ھقتاني وم وطويم كدي مي1د على عي نبقيا نكا
ك يھمع س بدي مي1د بعين للي بحبافقاتنا وف رشل وحتفب أيه بحأد فنيربيع نيس.. طولناا
 دبعاروح نرح قتا

 ليجمع كو رح نة وإيعملي مفاجأو رح نت إفرفه منيح.. عرعبرت ته.. صطخت كشف وراً ف ف..يرعال

 يفي..رلاببيتنا ن للي بحبا سلناا

 للعشا..راض ية غوشب لحتى جيوي شدة قة بعيطعلى منرة بالسياروح مني ب لر طلنھاھداك ا لبالفعو

 واتبريوصحابنا وا صلولحتى ين كافييوا .. كانًيبارتقن ساعتيرة فتت.. لبين اع دبعي بعتني

 .ةوطمبست كنطء.. ببرة لسياوق اسرت صرف.. حالي ما بعت عملومعه  تئواطت ة..لمفاجأا

 تنتبھرة ا( مس وبرات مر كتيق يطرلد اان ھموق ني بسإمع رة.. صغيرة بحيب جن نم تيرم
 فصررت قر كتت أقوني طوي طعألحتى دة..ولعان اأ مطبوق أسم عرة المھ�ني ن يمك ا..ودھجول

نسمة أي ما في ر.. كتيدي ان ھكاو لجب.. اقرت راصوفھا طرعلى دت قعرة.. حيلبا وفش زلنوأ   
ت.. حطتسردت.. ح1مي.. شن أمد ممتم حلوف شم ية.. كأني عدلھاالمي ا بقرا رتص ھوا..
يعني ت.. تحن فه موبشوق.. فن لمي ماح طسوف ما بشرة مول �ت.. نمن يمكو ني..وعي تغمض

نفسي و نھوا وإما في و نرف إبعت كنس.. Pحساايح رمن كا وق..لع لفطبم عو ليواح تلمي كانا
 يقني..دامن الشي ما كاھ سب دوءبھص يخلم ع

 ت..لبيه اباتجات سقرة وعة عالسياربست جعر.. رتأخت قولت اني لقيوعيت فتح لما

وع ن يجيبه.. رح لليو الجاتوع انت فربالحفلة.. عون يكن رح ميزر حم أع تكن قيطرعال
ن يولعيلة وم ابألبن مكانت شفورن.. ونتصرح للي ور الصت اينة.. شفزلايشغلھا.. رح  للياسيقى ولما

 وف.. مكشن.. شي كا لكوا..نويكرح 

رف ما بعدوار.. لاع طتقول تحام عت كان تانية رةبسيات تي فاتربيتنا.. سيال قبر صغيدوار على   
و نن إيدبعت يت.. درنھا ما كانكأرة.. لسياا تني ما شفو إمندة شي متأكل كدث.. لحار اصاف كي

ت ّبو ھنن إيدبعت فرع رع..بتسا لتانيةا رةبالسيات تي فاترسياو ند إكر أيرلتقر.. ايطخن كادث لحاا
بة.. وبأعجوت لمن ام دتنف نيإ نيدني بعروعي.. خبولدة اني منھا فاقوسحبو نرة.. وإبالسيار لناا

عة ربست .. فتًيبارتق تلتفت رضتعكبتي ل رمفصف ومضاعر كسرت نكساجلي رية.. وقوض ضر
في ن ما كا جلي..رب ميةظحة عراجت عمليادة عت عملزم.. ل1ج الع1ل اكدت خوأعالمشفى 

 ل أول..مشي متأجع أرما وف في خن كاس على حياتي.. بوف خ

ي ظستيقااة ظلحد ھو ال ھكن مروا كذحقيقي بتس حساأول إمنه شي.. ر كذما بت ًبعاط كله داھ
و كأنم.. جحيوة.. قل بكرخ صأتخليني م عت كاندة يدشم لأجة ولبنج.. مر اتأثيد زوال بع لعمليةا دبع

عة بيت1شى ربسو ًيجيادرتدة.. بيحقني بمارض ومموت عة بيفربسب.. جسمي بمثقر يحف مع دافي ح
 جع..ولا

  مال قبرة.. لبحيه اح مياطمئنة بحياتي.. سطموية داورة ھصر كتأمي داقوف جع بشربوخفيفة  ربصي

  

رة..عة عالسيارجع بسوأر تقوعال نتبها



 لعيلة.. وم ابألبن مكانونا ورصوفنا وضيوه جوف وما شل ني للحفلة.. قبت طوتيبارت زرحأ مال .. قب

 مبيبتس؟ للي حقتنتني فيهو اكني بسأله: شرما يت لقب د..ال ھكل حملتني لقبرض لمماا ھللي حقني يادة الماا
 س:بيھمولمي اح طسن ية مداھبتسامته ون ابتكو

 ن.........فيورلما داھ

(مي ت آكانل جھة بالفعن مرار.. باستمن فيورلمب الطبم عت لعملية كنت اللي تلا م�ياا لخ1    
ن يه ممكره.. وأدستمتع بتأثيم اعت جھة تانية كنن من، وفيورلمل امتل فعان مسك بحاجةو دةيدش

  خفيفة.. يخليني

ً نيا، ذھنة فيھادراقت جتني كنإة ظفي لحو.. بعملم للي عطورة اخ ًفيھا تمامات كأدرة ظلح فيرف.. بعت         

 ديعتمان ايه ممكرف أدبعت كندة.. يدعة جرجب لأطما وجع ولل اتحموم وأني قال، إ�قا على

م عت كنش ليرف ما بعس فالي.. بوأطجي زولساكنة مع احياتي رار ستقواصحتي دد يھن فيورعالم
د اھعلى رت ّمنة.. كأني تكبدمر ني صيل إحتمادت استبعرت واستھتش اليرف ما بعد.. ال ھبكر غام

ما  ؟..عليه ور ّ م دعت للي كنو اشدي؟ بن كاو يصيبني.. كأني محمية.. شن ممكو نرت إنكل وأ(حتماا
 رفما بعدي.. لھااالمي ھح طست تحود جوللي مو اشرف ه.. ما بعھمشي باتجام اللي عو اشرف بع

 جع!والل ھتي كوامخبية جت كن نيو

 ص..يخلم عن فيورلمص وايخلم ما عم �لو انو إفرشي بع لك

=== 

بجھله ب لسبوسي رالجملة بت اعلقص... يخلم عن فيورلمص وايخلم ما عم �لا مي:()را هط
ية... ورلسورة الثاية داعا ببدربھرة اظعة بموفربة على (فتة مولجملة بخيالي مكتا رتصا تماما

 مام �لا

 ص..يخلم عن فيورلموا صعميخل

 بلشبار اكتن أمرت صد ولبلالتنسيقية ت نضميردد اتدون بورا وف، يةوربسورة لثا تلقطنا 2011
 وطمبسم وھو ني بالحلزوريرح بي و أبأنر كبأملي ن أكاورة، ولثر ابانتصار كبيملي ا نكا ن،لفاعليا

  ورصت نا كنھرات.. أاظما في مول يقن كام اظلنالحقيقة.. ول اقن عؤول لمساPع1مي ا رتص مني..

  نلسلميين ايھراظلمتور اصت نا كند.. ألبلوا ابريخم عن ابييإرھفي و نول أيق ماظلنا ھرات..اظلما

 ملعالا ءنحال أكن من سليرالمايمنع ن كام اظلنوھن... ايعتقلب ولشباوا ايقتلم عن نن وھ�ما لجار ورصو
 دور..بھال ومقت نا كنوري... ألسم ااظلناحشية و وجريفر ويصيم للي عاحقيقة وا جرلعنا لحتى يف وصلوي

رت.. نتصاما ورة لثن اسنتي رم طلبون ضحية.. لحتى كون صة لحتى ما كرلي فإبالنسبة ت كانورة لثا
دن عليه  في مرت للي ثاا دنلما لكف يقصم عم اظلناتسلح.... ون ابعضب ونسحون ابعضوار لثا
ت برجن مكاو لد ألسلمي ما عاا طلنشاوا ري..نتحال افعرت صاھرة اظلمرض.. ا�اجه ن وعت نمسحا

ت مكاني.. خفو مد او ھنت أفريتھا عطكة غرمع ن أولمس بر... تصيم للي عابية رلحرك المعااي طغ
س ليأوف والخرع اصات لوحاو    للي شفتا للقتاكمية ن مرات .. وPنفجاص واصارلوات اصن أمر كتي
جع نحيي رنجتمع لحتى نو نون أقنعدرت أقون ومع تصلوامتلي.. تب شم كد لسا في بالبلن كاب... لتعوا

ص خلورة    بالثوم يل وجعتني �رحة رف نيطوعوا، سل تفقنا نشتغواجتمعنا السلمي . ل النضاا
وف شم عت كنش.. عايت ضليف كيرف ما بع   قناوفقذيفة ت لزنض... بعودع نم عن نحع و(جتماا
ر...غبار... غباولي... وافقاتي حء رش1س أب



 مادون بولع.... واطتيابي ض نفويي رجأعلى ف قوني دبي..... ساعت أني شفر أكذبر  وغبا ر..غبا

 روت...على بيرت سافدا  حودع ما دون بوضي راغا بض

 ص...يخلم عن فيورلمص وايخلم ما ع م�لا

=== 

 ن..فيورما في مر وجع كتيوY.. را ھحالة مي يوھ

 ننح متليطر ناو كآر ب1قي سب رفتھا ب1قيه مسكرغب بان مرب ساعة بقم ك لك دة..يدج ءختفاا رةفت

 عليھان قلقانين لتنيا

ف شايك مانل شبھا.. مترف ما بع - رامين ني عوبعي يسألنيم عومي داقد بيقعوبيلحقني  ون..للصال زلبن 

 فةربالغن ميولھا يرص

 نبهدبز بھف وقوبومي داھا قطبحوللعبة تبعه ب ابجيو كآر روحب

ما  داھ سبن لتنين ابيعنينا نحرك مشتوع ضوفي مو نإضح وي، وواشك ي معطبعد وباخم نا عو أكآر أوك -
 شخصي لالشي بشكد ھبتمنى ما تاخب ولك1اصحبة مع و مد نا جأجة.. درلھلكلفة افعنا و رنإبيعني 

 ر.كتب أللعس متحمر وكتد أسعير يصيم عو مان و كلكآر
 
 

 )ه با�لمانيطع طمقش بيبل ھون(

 م.لماني بيفھأبحكي معه إزا كي ربت بي.. قلربحكي معه بالعم عت ني كنإ تنتبھا

 تقولد ھو اان ھلكس وب، فتھارحالھا بغس بتحبرا لما مي داً بأب نا ما بحألحقيقة و.. اكد آريا سي كلي -
 لبتعموي.. عني شل حك ولعبتود خت سمحو فلدوء.. كآبتي بھرس مادران فيه قون بك لليا دحيولا

 ؟كآبة تعيشھادك يعني.. ما عن روفمع

  ب..صحار نصيم نا كنا عو وأكرا، آركآبة ميم يال أخ1وي وش ويش

     يشخشخ..ويتمشى ن مشات لبيرة ابدو خرت آبة.. صولطلمت الكمياو واكآرل كت أقاأو رفعأ رتص  

 ودخوشيلھا فيه.. ن صي مشاوخصس معي كيون يكزم (ھون كاكا.. ل لما يعمزء ھو جوأ سأً بعاط

  دة!!سعيت اظلح على

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نيسان 15

  

 ديعتماف اقولي لحتى إكافي ب سبون يكرح فالي عني أطد بعاو إنن، إلھأونا ول، وأيقم ع للكا
شفى ألكافية لحتى وة القافالي طحبي �ن مد ستمرح اني ن، إلھأونا ن، وأمؤم للكا ن..فيورعالم

 مانيإد نمً تماما

 ر.. كتين عليھف ضعيفة بخاوة وحلت كائنان نھيه وف أدبشوفالي أطلع على طب كلما

ما ولضحايا ل افاط�وف ابشم ولعالء انحال أكن للي جاية ماروب لحر اخباأ وفبش ونيزعالتلف
روب لحاي و ھنإمنيح رف بعردھم.. يشل وفاط�ل ايقتم عر وھو يفكم عن Pنساا ونبك وش رفبع

ل.. فاط�ء اختفار اخباأ على زةكرم نتبه ب1قي حالياما دون ب..خايفةل بضس ب حياتي نعدة بعي
لثانية ل تخياقي لما روبع دملا دبيجم وا..نقتلوا أو افطنخوا.. اقرنسن.. االيھن أھعوا للي ضاعل افاط�ا
عة رلماضية بجالسنة ا تما دحيولا بنهز.. اانھنا رمشابه.. جار لمصيوا ضرفالي يتعن أطممكو نإ

  .21ره ..بنه عمدة.. ائن زايرويھ

 رتالي.. صفن أطمد حوامشابه لر مصيل حتمان اخايفة مت منيحة بقيرة لفتز ولھانو بنوت ام دبع

 وس،لھول ما تتحر و�فكااي ھعلى طر سير كتيت لوحادة.. ئزاعة ربجوت يمن ومدين مندا ح لتخيأ

 منة!دلمرت اللي صوم اليانا أني ك إبضحر سي.. كتين راموف المخاطردت ھني ل إبالفع دتعتقوا

علي.. راھن موم ليال لكن.. انفسھدي (وحتى ، نناراجي، فقاتنا، رلي، أھنيطوعلي.. ن ملھن أمعلقيل لكا
ل ضع.. حاسة حالي متوالھنھي در أللي بقدة احيولانا ن.. ألھذخر أما بصيوي.. جھة نحومون لعيل اك

ل لكوه.. اجھة نحومون لعيل انھائية.. كراة بمبازاء كلة جر رخدد آيسر لخيااقع عليه دم وقرة كب (ع
 للكطل ابون يكدر ما قطل.. وإزا ى حاله بلقة فجأم.. مالھل آعليه كوا علقن وتبعھطل لبروه اعتبا ةفجأ

 د..لYبل فاشروه يعتبروه ورح مديورح يلعنه  رح

 يبةرغطل.. بون تكك منوا لبطلبقية بياللي اة ظللحس اي نفف ھفيھا ضعيون ة بتكظلحر بأكتو نإ بيرلغا

ية وقدرة مخدة منة على مادة بحياتي.. مظلحف نا بأضعوم أليا(جتماعي.. ا امناظبن قةرالمفاھ
 !لةطبون مني كطر نال لكاللي اة ظللحس انف يوھ ر..كتي

ماني.. ن إدمص تخلدي وأ(ب وني حرورة إضن يحكي عم عل لك، واعنيدي (دو وّما بعت قن وم
إزا ني و إلويقم عن كأنن.. وفيورلمن امص لتخلاتي على درقن بيدي و(ومحبتي (ن بيط برير صال لكا

 روط..مشب حدي (وحبي لر صاة كفاية.. فجأدي (ب وفأنا ما بحن فيورلمن امص لتخلن ام لبفش



===== 

 مي:()را هط

م عوم ين عوم يد (و(و انأتني رينة... خبزجع حربتد (و(د العنرة يال زكن مرا جع ميرما تد بع
نا ون.. وأيبة عنرغر تصيو نأفھا ويخم عن ا عندھبعو نأتني رمعھا.. خبن يردباوعنھا ن يدبعيرو يصي

 مللي عاي وھلكآبة امة ن دوامرا تني ميذنقب أبالحرا.. للي عايشة فيه ميم ا�لابكمية س حوف وشم ع

ن حكايتي مق خلد عيم كأني ع، ويطعألحتى ب، لحتى حدوري جا ، أقسىر وأمأ كآبة رعتصا
نفسي فيھا ذت نقألتي ايقة طرلاي ھي روت.. ھفي بيت ما عملل تماما مترح للمس تلجأ د،يدج

 تلما كن

 ونيخلي ع1قتھا فيھد رح اھمى دحية را مسدھ(و�ت مدقو أذا نرا أميت قنعأمى.. دلرح امس روت..ببي

بلشنا ت وقتنعا بةوبصع ن..تتحس

ر خلينا نفكد المشھو ھيحبرح ما  را:مي لشغ

 روبغي

 رةيازلت اقھزة وحية جارلمسون اتكرح لقصة... ما ر انغيرة مل كل نا نضدب اذا ه:ط

رح مسدون عنون بيكز كربالمد كيأ ًص1وه... أيحبرح ما  ونعمل مشي عل كو نأحاسة  ًص1أنا أ را:مي
 بھالقصةن فيرمحتس نادون عنومى د

 بالمناسبةرف نا محتأ ه:ط

 نا (س أب را:مي

 ف..قوقفي... منوتدك ب ه:ط
 منين يبيرقون جعريرح في شي د ما عاو نس أحطت... رح بزما اذا  را:مي

 داو ھنري.. اتفكزم (ط.. بزتو رح نري أتفكزم (ك... يري ھتفكم عط  اذا بزترح سمعيني.. ما ا ه:ط

   ك...لويضحك وننأ كحق

 ركتون أيبة عليرغر خايفة صي را:مي

  ونيبة عليھرني غوحتكد كيأكنتي خايفة اذا  ه:ط
  

 نا خايفةس أب را:مي
  

(صمت)



 وفنشزم مية شخصية... (دلك راس... ايرتحس بو مية مدلو انأعلى زي كل.. رخلينا نكم ه:ط

 لشخصيةاتعيشي زم (ك نتي نفسل أقبس مية.. بدب لشخصيةا

  )بةدتھا لشخصية جوص رامي رتغي(

 قصةر غيش بلدي بس كي بأو بة:دج 

 رفكارة.. اقصة.. قصة.. فكو يعني مأي...  بة:دج ؟قصة تانية دكعن ل:بأھ

 بتحكي قصةوم حكيلنا قصة... بتقالھا ولويقس بزم (ت.. كى بنم... وأذبالعالدة حوكى أذنتي س أب ل:بأھ

 وراف

  للقصة... لقيتھا :بة دج

وم بيوحكاية...  ونلتحكيلھ ريلھا مصاوفعدبيم لعالاا دھلعنو بياعة حكايا... بيجم .. بالعالت كى بنأذبة دج
 لبو أھسمون أبزا دھجى لعنم.. أ�يان ذات ام

 سمع متلھادا حكاية ما حدك عنن مدي بر.. كتيوة حكايا حلدك عنو نأني روبة.. خبدجت حبا سرم ل:بأھ

 ل..قب نم

 د...يا سيرم تك بة:دج

  لبأھ ل:بأھ

 سيد أھبليا م لنعوا بة:دج 

  تفضلي سمعيناا ل:بأھ

 نناعمير وكتيوا طوال كاندھب ولون اتھا بلراشعوا كانم   بالعالت حلى بنأسما ت افي بنن كا بة:دج 

 واھرنھا جوعيوم وسرنفھا مأية.. ومستز يرحبة فل تمھا متب.. ولحليل اجھا صافي متن وكا   ركتي

تعيسة...ت ي كانس ھمھا... براغقع بوبيو... الضوف ھبيشدا حل كو.. ولع منھا ضطلما تمشي ي تكانو



ت حلى بنت )أكانم... �يان ذات اموم بيم... �يان ذات اموم بيدا.. حرام قع بغوتت ي ما كنو ھ�ن
 تجھھا بالمي.. شافت وما شافس جمالھا... بد لمي لحتى تتفقن امت برقرة     تتمشى عالبحيم ع م(بالعال

 و..ضو الع منن طكاو �نم...( بالعالد لوحلى و.. )أسمب الشد ااو ھنورا أفت فرعويبتسملھا    م ع بش

ه تمشي باتجارت صاك يھمع وتسبح... رف ما بتعم بالعالت حلى بنس ألع منھا.. بطللي بيو الضابيشبه 
 نمشاردت.. بس ب.. داً بت أما خافر... كتأبالمي وص تغم عت تمشيھا كانم عت كانطوة خل بك   بلشا

ل كومنھا رب يقب لشر اصال لمي بالكاماتھا رلحتى غموي شوي تھا.. شطواخل تعجرت صاك يھ
ب حلى شو ألتقى فيھا ضاللي اة ظباللحوى.. ويقم عو الع منطللي و الضن اكار.. كترب أيقن ما كا
لتقى فيھا اللي اة ظباللحو..  ( ( (...رة..... بالبحير كبير نفجار إصام بالعالت حلى بنأ وبضم بالعال

ون سمر أصان دھب... ومن لسمكتين لتنيوا الوتحم    بالعالت حلى بنو أبضم بالعالب ش حلىأ وض
فيھا.... و فة يعيشدعلى صدوروا يرو صاض مع يعض... ومع بعو يسبحرو صام.. بالعالن سمكتي لجمأ

 داحو شي... ما فيو ا فيمن مكار... بالبحن مكاق ا بأعموھفية    لقودا رةفة صغيدص

==== 

روت ھو ببيوم يورة.. أول لثد ابعس بة تنفرتجراب أول غتإبة رتجت أول كان روتبي مي:را )هط(

ح تاارعافيتي... د (ستعيوم يم بحاجة كت كنف.. لقصن امز    وجوالحن ام وفخ دونبوم يأول 

لما ول أھدا... وحام عس نا بوأسنة رت سنة... من... يرشھر.. شھوع    سبأ رواصا وميم كوأھدا.. 

وأ... سر أبصيم يا عورضع بسولح؟؟ اتاارحقي ن مأھدا؟؟.. حقي ن نا مأ حالي لسأش أھدا.. ابل

ص شخوت مر صلني خبوبيوم يم كل كح وتاارفيني ف كيرق    تحتم ع عاودر حتادر ارقف رح أكي

 و..مكانون كن ممكن كا

 ط؟غلت كانورة لثافقاتي..رمع ت متو حسنلي لن أكا ونر أفكرت بالنيابة عني.. صت ماص يعني شخ

 ركتون أنكزم (ن كاول معق؟.. لعأطما ويا وربسل ضزم (ن نا كاول أمعقط؟.. غلت كان يقتناطر

و    نأ يعنيم ھل اظلنل اضم؟ اذا اظلنل ايض؟ ھل رح ياورجع على سم؟ ھل رح أراظلناجھة واشجاعة بم
   ت؟مزنھورة الثايعني ھل منا زنھن انحواذا منا.. زنھن انحو نأيعني ھل  رنتصاا ھو

ل.. قأيما داني بأح1مي زورير بي صا...أةحيارا عتبافيني ن كاروت  اذا حياتي ببي تكان �سئلةاي ھ
 ر.كتيب معصن ع طول كا يجي يبا لمارتقو

  ر؟نتحا شه: معلط

 سألتني مار تنتحك فيو ل ب:�ا 

  طل؟ ب ونبكرت نتحا اذاه: ط

  ما سألتني طل بت كنو لب: �ا

 عادرجع على ر إرفكم ع ه:ط

 ؟عاأي در ب:�ا

   فية..دالا عادر ه:ط

 نكمار تفكم عو شو ب:�ا

 لبمحل شتغواكيا ربتش عيل... أو تمثير أدرس عمصر سافأو عألمانيا    ر بالبحر اجر ھفكم ع ه:ط

روتببيل ضأو  ماورشا



  روت ببيرق لعرة اسكك عجبتب: �ا

  ل متخيت نأمما ق عمأنا أZ وه: ط

 لنا متخيأمما ق حمت أنأZ و ب:�ا

 الحكيھلتقلي رة الفتل ھعني كب غايك لرص ه:ط

   ن؟كمار تفكم ع وش ب�ا

 ةمعي بالحيال بتضم أو بالحلك معل ض ه:ط

 ل...لحاابيمشي و لت يريا  ب:�ا

معه ل شتغت ألبن وطبلبنان ييورلسن ال1جئيم بمخيل للي بيشتغايقي دصد لعنت حم ورلحلن امت فق
 مىرح دقة مسربالجامعة فت ني عملوأمى دلرح ابمست شاوريا وربست نا عملو أنوا أترخب طوع،كمت

 تبلشومى..  رح دمسد (و(م اعليه.. علت حرقتوايكھا رتحومى دلامنيحة بتصنيع رة خب ديعنو

عملنا ون معت كملن... حسون أيكن ممكل في مستقبو نر أكذتأني وخلني... ذونقأ د(و(ا ورا...ف
د (وا�وھنا رت أصم.. ولمخياالي ھ�ت حيارمسدم نقومى ل دنا نعمرصوحلى" را أ"بك اھسمينا قةرف

 ضمع بعون نكر نا غيدب دعا ماو كأن

رة ا خيمة صغينھأمع م بالعالن من آمكار كتألي أبالنسبة رت فيھا صال فاط�ت درب اللي كنالخيمة ا
ر كتيت لخيمة كانون، ايتوحيون واقتل طبكل فط 40ل، فط 40ن مر كتوم أيل يجتمع فيھا كن كار وكتي
 لفط 40لان ھبي، لخيمة جنتنااي ت ھكانم.. مھتن كادا ما حس بف، بة بالصيومشر كتي، وبالشتاردة با

د، (ولل اكن بيوة شقار �كتا وكان، ليناومي ن رانن ھسنيت لسر ابعمن يدلرة، ومشكلة صغيدي عنن كا
لما و ويتقاتلم عو أو يلعبم عت أو قولل اك، مىد( بالوحية رع1قة ( بالمسون تاني.. ما لم بعالو كان

ء �سماطل اكة بتبرلمعت اقوبعا طمع لينا.. د (وومي رامع د (وكة رللمعو بينضمد (ولل اكو يتقاتل
ك يل... ھمأما في ون عليھطر ما عملتھا لسي يقةت طربة... ما خليدجل وبرو أھلينا.. بيصيومي را

 لليالھا أھمع ت حرالينا ت فرعت حية... لما سألرلمسب ايدرعلى تو جألينا ما ومي وم راجا يأ لحتى

ت قولل اكدا ويحكي مع حن ضياو رمرف وھو ما عت قن ومي مو رانوألمانيا... أعلى روا يھاجرروا ق
 منا عل.. وأبالمستقبو يلتقو جعرين ممكو نوأبألمانيا.. دة سعيون تكرح لينا و نو أقنعأ تلويبكي..حا مع

جع ي1قي ريو نل أمو أبيلرصح و ند أمتأكو شي صح.. مل عمم أني عد أمتأكت ما كن كيھ وحكيلأ
 عليهت حرقتل... ابالمستقبر يصين ممكو شرر للي يقھو امي رالو خيالو نأ رة..فك تليطرخو لينا...

رب ستغاشي أول مي.. ورالينا ل بمستقبر يصيو رح شف فيھا كيل نتخي دةيدج حيةرمس لنعمو نأ
مي ن راعدة يدلجاحية رمي بالمسرامع و كريتشاد (و(ل اكو بلشويحبا... ش بل ويش ويشرة.. لفكا

 بةدجل وبأھ حية..رلمسا سميناولينا.. و

 
 

 را(ميرات كذمن مرأ يق ه)ط

ر يدمراف شت إتحوا بيحكرة وئدابن منيدالموا ھجماعي.. بيجتمعج 1جلسة عدي عن نكا ومليا
س سة.. نادرمذ ستاق، أسائزل، بة من، رسةدمھنء، بنال عام، محامين.. ييدعاس نا نكليات لجلسة..ا

 نفھدبتصا

ة فجأم حالھوا لقن وشي بحياتر ما صاد لحم لسيستواة اجوا يعيشدروا قس ناوم.. ي لك كبحيات
م ائفھدوا وظفقم وكاتھرشت فلسأللي امعاملة.. وء سولي زمنف لعنوا ضرتعا لليا ن..يوذمنب

 ننيويدمروا صاو

 نتائجھا..وا يتحملدروا فة ما قدمھنية بالصء اطخوا أتكبارللي ك.. البنا روضلق



 تكانو نا شس أته.. براللي بل اسة كرابشب بعاقم لسيستم.. والسيسترج اخار بتصيدة وحو ةطغل

 ؟تيطغل
 
 

 مي:()را هط

 تكانو نا شس أته.. براللي بل اسة كرابشب بعاقم لسيستم.. والسيسترج اخار بتصيدة وحو ةطغل

 ؟تيطغل

 دا(قي حزم (ن كا، ل_قامةب صعروط أفي شر صان.. وبلبنان ييورلساقامة ون إقانرتغي 2015ـبال

 نيددويھروا صام.. ومحلي بالمخيل تشتغدا بر صات وجامة ظفي منت.. ما لقيل.. عمد عقأو  يكفلني..

 ر....لبحر اغير مي خياداقل قامة... ما ضدون إبن بلبناود جوني مم ألعان ا�ماعني رو يخب أن

ت نضميس وا(حسان اقلبي عر ولتفكين امخي عت لطعص... شخن خمسيض بع مع تجمعناا
ون كلو نس أحت كنس لناون الع بعيت طلما كنل... بعمو ما عملو شروح بو حروبي نيو عةوللمجم

 لمتلي كو عمل

 س...Pحسان اعو قلبر ولتفكين اعو مخطل ع داح

كاملة وارب قن سمع عت اكنر كتين.. ناوكيا لليرتن مم( لبلرب )القااحلة ن رمر كتي فخاي تكن
للي على ن.. اشبين بيد قاعت كنر كذبتل.. مشاكدون بر وعلى خيرت حلتنا مرفيھا..  باللي تقرغ

 ليميني حام

 يغنين وخديم عش.. حشيرة سيجام كز مجھري للي على يساوع، وامسموت بصرأ يقم عر وصغيرآن ق

يني طيعوي شل كش لحشيب اصاحوي.. ومعه شرأ قايخليني رآن لقب اصاحوع.. مسم وتبص نكما
ن.. مؤللمش لحشيرة اسيجات قرمش وللمحشرآن لقت ايطعوي شد يخليني غني معه.. بعو سحبة مك
 مال قب

 في!ربشإي نية!! رآقت ياآنغني م عن ولت1تة متعانقين انا نحرصف يكرف ما بعوي بش لصون

 مشي.. مشي مشي...ر.. لبق اين طرلمانيا عل أصزم أو(ن كار.. يلة كتيطوحلة ت ربلش ن،ناوليا دبع
 نحياتي بلبنات ما بلشل متوحالي بألمانيا.... ت لقير با/خويخ.... رصھرب... مشي..  دود..ح ة..رطش
 ناوأ حياتي بألمانيات يا... بلشورست كر�ني تب نذبالوري شعن فيھا مص يقة (تخلطرى علم دور ع ناوأ
 روت..ببيم بالمخيد (و(ت اكر�ني تب نذبالوري شعن فيھا مص تخلايقة لحتى طرعلى م دور ع

.راميت لحتى قابل كيييھ



=== 

 هطه... ط را:مي

 ؟منيحة ت نأفي شي  ه:ط

دي زور للي بت اقوحية رلمسھزة اجاون تكزم حية.. (رلمساعلى درب نتوم قر... نا منيحة كتيأ را:مي
 جعأرنا زم أ(ت.. وعالبيو جعريزم (وني.. ويحبو جعريزم (و ويضحكزم (وا وھيحبزم ( ت..لبناا

 كيھما ر يصيو رح كلد ادث..  ھلحال اقبن ما كال جع مترشي يل كزم ( بيعية..ط

  لصبحالساعة ستة اY.. و ھمس بر يصي د رحكيأ أي ه:ط

 ھزةجاك توي1 قھر... يصيرح 1 ھ را:مي 

=== 

 ركتيت حية... ما كنرلمسامعھا على درب توأغبتھا... رلم ستسلو انأ( إمي داقن ما كا مي:()راه ط
ت ني تعبس أحرات مون... لجند الحل صوبرات للي ماجھا.. زامت على تقلباودت تعت متفاجئ.. كن

�لي س حية متنفرلمساعلى ب يدرلتاخ1 رة لفتك ايدبھر يصيم عن للي كاس ابل... تحمدران اقد ما عاو
نه في دو أيبوعا درعلى ضيعتي في طرة لسيد استعاد ا�سم ااظن، ثيةريا كاورسن مة مدلقار ا�خباا

ق يطرلنفسھا ت بة (قومعھا بصعل صواتدرت اللي قامي أعا.. درينة دمل على كامطرة يقه للسيطر
رات مومتحمسة.. ونة ومتعاون تكت كانرات من.. سھليوا ما كانرا مع ميت فارولبم.. الشااعلى زح تنل

 فكي وفش معت كنس بت.. لبناامع دة نتائج جيل تعمرح حية رلمسو اند أمتأكت نا نفسي ما كنأ ومتقا
 رتنني صأجة درجھا.. لزاعلى مركبير ثأله ن حية كارلمساعلى ت يبادرلتافي دم تقر صغو أنأ

رت بة ساوا... بصعدھ(ودة أوبالتالي عن ومادPن التعافي من امدا يبة جرقأن  فھاوش درانق
في را حية.. ميرلمسم ايدتقل وفاط�رة ايان زمن ميويد نا على بعرلحتى ص كيھ ور..�ما

 حية..رلمسم ايدغبة بتقرا دھعند ما عا روج...لخا ضفرفتھا ترغ



 )راتكذلمن امرأ يق هط(

 لعاصفةل اما قب ھدوء،  2019 آذار 3

 فيھادر لسكينة.. بيقدوء والھن ام داً جزة مميت اظلحض يرلماعلى ر بتمف، �عنن امادPاحلة رم لقب

ي ر.. ھلصفاة طنقد كأنه عن ..ًتماما دلمعتون جه بكزامره وتفكيوحساسه ء.. إشي بصفال كوف يش
ك صتري فھكأنه رة.. وقصيت اظلح ًجما(إي س ھبدوم.. ترح يه ط أدبالضبّدر تقك ما فيت اظلح

 ف�لر صفن مم �لّداد اتفع عرما يل لعاصفة.. قبدأ اما تبل شي قبل تعمأو شي ول لحتى تق رة�خيا

 يقه..طرشي بطم أي يحن ممكش حولول ما تتحل قبب.. يرھ رعبتسا

   يلة.طوسة وني. بسته بطو دلعن تحر

 )لخاصة بھال الجمول التقرا ميوت صل خدي، ونيرات طوته عباوبصرأ يقراءة وه بالقط ريستم(

   ؟تبقى معيرح منة دمت بقي إزا را:مي

 رما صاو شك تخلى عنرح أما د كيأنا را أني: ميطو ه/ط

 ريعمل منة كدمت بقيو حتى ل را:مي

 وني: حتى لطو ه/ط

 ؟لبناتنا عنيول تقدك ب وش را:مي

 دك؟قصو ني: شطو ه/ط

 ول؟تقو رح عني.. شوك يسألرح لما  را:مي

 لحقيقةاني: طو ه/ط

  و؟ي شھ لليوا را:مي

 وتي تتخلصي مندرما قك نوإعملية د بعن فيورمتني عالمك أدنإني: طو ه/ط 

 ش؟لي را:مي

 ش؟ليو ني: شطو ه/ط

  درت؟ما ق شلي را:مي

 ونيكزم (دك عنواب لجد اارف.. ھبعنا ما را أني: ميطو ه/ط 

رفما بع را:مي



 جع..ولم ااأوھعايشة وم ليت انت.. إنتھالعملية د اية ما بعدلجسع اجاو�افي.. رتعزم (را مي ني:طو ه/ط

 وھمتعالجي ن مشادر لمخالبي طتم عود وجومو جع موتعيشي م عت نت.. إنفسي بح شي

 بلسبد ااو ھمس بو.. بمحلوقي طمن ًئماك داك1مق.. حك معطول عت نإق.. حك مع را:مي

 ن؟لكو ني: شطو ه/ط

 قفه..دي وما بن.. يمكو �نن فيورمف ّقدر وبقم ني ما عطونا يا أ را:مي

 جعن رح أرفيورمت قفم.. إزا وجحيش ھو ليت Y فھمس ھبم.. جحيھو  ًفع1ن مادPس.. ابالعك را:مي

 فنيويخم علشي د ااوھلسابقة ا لحياتي

  ؟جعيلھارتخافي تم عش لي ؟لسابقةاشبھا حياتنا ش ليم.. بفھم ما ع ني:طو ه/ط

 بعرلن اموت تمرح يتي ن زاوفھا موتشك فيإزا  را:مي 

 للياي ء ھ�شيااي ھماضينا.. وبناتنا وبيتنا وحياتنا ؟ حبنان ع؟ عنا؟ تحكيم عو شن عت نإني: طو ه/ط

   ك؟عبرت مع

 يمنعنيم للي عو اشرف خايفة! ما بعش ليرف ما بعس بر.. كتيو حلشي د ا.. ھداً بأ را:مي

  ركتألي وحا ني:طو ه/ط

 دربقم ما عس اقتي.. بل طبكول حام ني عك إقسملأني.. طويا ول حام ع را:مي 

 شليرف جعلھا.. ما بعأرنة دراقد ما عاش ليرف ما بعس بر.. حقيقية كتير.. وكتيوة لسابقة حلا حياتنا

 لحقيقة..ن اجه تاني موف وشم عبة.. كأني عرم حاسستھا

 جعلھاأرفني ويخم لشي عد اا، وھحمةرما فيھا ة حياوف شم ع را:مي

 وفشم لسابقة ما عالع على حياتي طبم لما عس بم.. الجحين ھمص خلدي ألسا بوتعافى دي ألسا ب ناأ

  ن..جحيمين بيت كأني علقوتاني..  مجحي رغي

 )عصابھاأعلى طرة لسد اكأنھا تفقويتشنج را وميوت صو يعلً يجيادرت(

دوم.. رح يرح لشي ما د ااھ سب ز..كيرتو دوءحكي بھوح وأضوبء �شياوف انة شدراة قظنا بھاللحأ
ت نإسمعني منيح.. وك اجرفأرة.. لما يھ دنفدر أقل إزا رح أبالفعرف ما بعت ولتشتواسة وجع للھلأر

   لحقيقة..ا حكيلهأ مبھت لليد احيولات نس.. إحم عو شو حلرشاللي بھمني د احيولا

 عليكيم فھدر أقم أما عل نا بالفعرا أني: ميطو ه/ط

 روايحجوحالتي طور تتن �.. يمكن يمكن.. وفيورلمن اتعافى موأحلة رالموز ھتجادر أقن أيمك را:مي

 روا..يكبس لبناتنا بول نا نقدبو شق Y نتفزم ھ(وال �حل ابكس بالنھاية.. بوت من يمكو علي

( تشغلي...ن.. يدني: منحكي بھالشي بعطو ه/ط



 ق..Y نتفزم ھفھمني.. (ت.. قوني ما في طو را:مي

 ليناواحن مء شي سيل كوف شم عت نة.. كنوازمتوية وقوناجحة ون كول حام عت كنري عم طول

 شي..ل نعمدر ما منقن يمكول قوبحياتي  لّم  كوقية طمنرات يرتب و(قيلو

 را...مي ه:ط

 فكيرف بعم نا نفسي ما عأتي.. واجع جولزن اخم ني عو إبعملم عت شي كنل ني كت إكتشفس اب را:مي

 ني..طولحقيقي م السد ھو اان ھتي.. يمكواجد ال ھك نةزمخ

 و ھو؟ني: شطو ه/ط

  ف..ضعيون لما تكطل بون تكول تحا ( را:مي

 عليكيم بفھم ما عرا ني: ميطو ه/ط 

 ؟لةوبسھك حالرف ية بتعرالع عالمطلما بتد ج تنإ را:مي

 سيوتھلم عت نرا إني: ميطو ه/ط

 نھاطر.. وإبالمخال كامم على علوتھا إرادبملئ ن مادPرت اختام امھو أنإلبناتنا ول ق وكجأر را:مي

ش لير للي صام انا نفھدرما قت نوإنا ش.. إزا الين حالو يسألن خليھوتبقى فيه بالنھاية..  رتختاا
 ك..يت ھعملن مھش أليوا فريعدروا بيقن نھ كيرب رصا

   را....مي ه:ط

 مللي عواللي عشته م الجحيوا ايعيشھن يادي ما بن كماس ب، متليوا نويكوا ما يخافھن يادي ب را:مي

  عيشه..

 )بلبااعلى ف عنيوت طرق صن من مزايترا ميم سرر اه يكط وتص(

=== 

 ربتنفجب ولباابتفتح ح.. لحازداد إبرخ.. فتھا. بتصرغب باعلى م دق نا عت وألحي را..مي مي:را )هط(

 )راخبالصرا مير تنفج (

 ل..بالحقيقة فاشت نطل.. أبك حالر غبي... مفكت نرى...أخول كرى.... خول كرى     خول :ك رامي

 حياتين لع مدك... اطببلطل بل عمروح أبحياتي    طل لبل دور ايمثم عو بانو ي فشلطيغ مع

 مي:را) هط(

م عل.. بالحقيقة فاشت نطل.. أبك حالر غبي... مفكت نوة.. أبقب لبارت اسكوبتني رعلي ضت جمھ
 يت ھحياتي... يكنن لع مدك... اطببلطل بل عمروح أبحياتي    طل لبل دور ايمثم عو بانو فشل يطيغ

 ص... رحخلو نررت أقم.. وستسلاني بحاجة ت أحسين.. ني تعبات ألحقيقة    حسياسي كأنھا راب لجملةا

 مع ونما كدل نا بو أنف.. أقوامك ئما بھيداحالي ط حم نا عأبحالي.. ل عمم أعو نا شورا.. أفت لبيا ركتأ
حالي ز جھوضي راغب ضم عت لصبح كنوم الياتاني  ... بني مستقبلي..ش أبلم عدة ويدجة حياش بل
 تبعھا ميةدلاا دھ(بسة بإيدي ولعن تفات تيت ھدي كانھللي ت اقولعة.. بالطلل



=== 

 
 

 لبأھيا ل.. بأھيا  بة:دج

  )ردي ( هط(

  لبت أھند أج نع بة:دج 

 دكبو شرا.. مي ه:ط 

 عليھاس رد بدا.. للي بابة دشي.. جدي نا ما بأ بة:دج

  رحمباو عاللي عملتذر ي بتعتك.. وھبتحبرا ميك ھون خليروح ت ما بة:دج  بةديا جدك ب وش ه:ط

 نيدة أقاصت ( كنوفيھا بعقلي.. ت ة ما كنظللحت صلوني رف أبتعوضعي رف وبتعت نأ را:مي

 كبرضأ

 ًص1ود أجومن ( كا؟... وقلتيهوتي فيه رتھا فكظجا  بلحن أين وللي قلتيه مالحكي ا ه:ط

  طل؟  لبدور ا كمع بلعأي فشلي بأني طغم عل  وفيني فاشوبتشك نأما قلتيلي ش لي

 طل؟لبك دور امعب لعم أني عأشايفة ت نأ  

 ة بحالي..ظللحك ايدكني بھرلحتى تتك.. يقدالحتى س بك.. يت ھنا قلأصح.. و مو لحكي كلد ااھ را:مي

  عليي متفھم عت ما كنت نوألحالي.. ون كس ب ديب نكا

 نا ماشيون أبيكفي لھص بالنسبة خلس كي بأو ه:ط 

 كيھلني ذتخم عت نأ را:مي

 للي عملتيالي.. واللي حذل احالي يا بخذل يا بخل لمحد احالي بھاط حدي بد نا ما عاس أب   ن يمك ه:ط

ر للي صاابيشبه ويا غصبا عني.. ورسن مت لعوطيا.. ورمعي بسر للي صاابيشبه  رحمبا معي
ا لحياتي معنى.. طعون للي شغلي معھد ا(و(ت اكرتوغصبا عني ن لبنان م تلعوط نبلبنا  معي
شي فيني ل ي كطعم أعت كنرة مل عني.. بكب ماشي غصك وكرنا تاأ1 وھ عني.. بغص نكما

مع روت ( ببيورة ولثت اقوية ور( بسن مالي مكاو مشي �نزم أ(قي حالي (م ع ربا/خو يهطعأ
 حالي..دو ھو ساعدر قم اعدا حر خآمة دوابن نا علقار وأيمم عت قولك.. امعھون ( و م..لمخيد ا(أو

  ناوأ را:مي

ضبعدو تساعون بتحبيه.. فيكك وبحبود.. جوني موت ه:ط 



   د(و(وا حيةرلمسوا را:مي

 لھا معنىأا... ما ھما ب1أيا ك... ما بتعمليھا لحالأيا  ه:ط

   ل؟تعمم عو شرف بتع تنأ را:مي

 ركترق أغم أع ماليل كن يونا أليكي ل... وعمم أعو شرف حالي بعر مفكن سنين لي تمرص ه:ط

   وتقتلررت قت نل.. وأمأيني طتعررت ق تنأ را:مي

 ويعلى حالي شن مطناني... بتأيتني رناني يعني... يا أ ه:ط

 تسامحك ما فيت نس أبك.. تسامحس لناو انب ألطتل سھر تسامحني... كتيض فرتم عت نا را..:مي

 لفاشنا بالحقيقة... س أبطل.. ني بھر أاظتم اتماما.. �ني ع ه:ط

 رج()يخ

=== 

 ننه مرت أفكوفيھا ل تصو أنر أكتيرت فكرا... مين شي عرف عو أندون أبن يرشھر م مي:()راه ط
ر كبيل بأمن ليرحياتي في بدأ برح أنني ، وأادھني بفتقأا رھخبدي بن كا، باتصاليث يرتل أن أ�فضا

لجامعة افي رح لمساسة دراب يرقن عدا برح أنني ، وأ�لمانيةاللغة م افي تعلر كبيوط شت عطني قوأ
 فعليردة في ت ني بالغأً حيانار أني بفك، وأعمھاد( ولر حيصين ما كاو كلد او ھن، وأ�لمانيةا باللغةو

كتابة ل تكمن مشاه يااجعلھا رح رنني وأتھا راكذمر فتدلسا معي أن ا رھخبر.. رح للي صاالشي اعلى 
ب كتررت اني قأا رھخبرة... ورح مول لتقينا �اا مد لكتابة بعن اعف قوتش سألھا ليورح احكايتھا.. 
 علسماق نني مشتاألنفسي ت فرعتأ راً خير.. أيقتھا بالكتابة �ني حبيتھا كتين طرمم تعلورح ا حكايتي..

 تھا..وصت ما سمعس فيھا بت تصلاتھا... ولصت شتقانني أا رھلخبس بل تصو أنررت أق تھا...وص

 دةئن زافيورعة مربجن عيوسبن أمت ماترا ني... ميوت طوص نكا

=== 

 رىخرة أتان مجادينرة... وتان تاولصل اينفصد حت اقوه في را وطمي وتص

ن عف مختلوم في شي بھاليس ... بكوآرمشي دة لعال امتت لزنوم لين.. اليرفي بف لصياية دابب بح
لبي.. قلبي عقل صوليوا.. جو جسمي لجت بمساماو لضوت افي بيفو داضت تبعم عس لشمم.. ا�يااباقي 

ب عداخفيفة بتردة بات فا نسمادلافا... مع دعالن مدمو فا... كاندعالش بيعيو فا... كأندلن اللي ما بيشبع ما
يمشي    م ما عو كأنو ءيطب تقولت.... والجھال اكن ني موطمحار �خضون اللاسني وتبم عو كأن جھيو
للي بتتمنى ايقة طرلو اش ن....نيراسكون ني لما نكوطونا و أنتسلى باPجابة عنب منحؤال سرت كذت

و 1 حاسة كأنس ھعليه    ب وبجا ول( حاو وحبت نا ما كنأً ص1ؤال... ألسر اكتيب فيھا... صعوت تم
وت... مس.... وحالي للشمم سلو ... رابح عالتطتسواشلح تيابي ... د... أال ھمتوم بيواب.. لجدي اعن
لعني و طتوبص كوو آرنأ( ول   نلفستاا ك أزرارفت بلشوح فيھا طتسرح اللي البقعة رت اختت.. اقفو
س على نفو فوبشل بضب لشد الھا وفربع ناو... أسويلحو ويشمر صاب وعلى شم جو ھلحالة لقيتن ام

م.. مبتسون ما بك ًغالباق.. نيأ   ت1تيني بلماني... شدرس أيم عل بيضويقة دبالحو لحالل بيضد.. لمقعا
 ر..يح كتيرمو جھدا... وحو يما فن بمكاد غالبا ما بيقعو

و...معب يلعدو بر صادو.. ولعنض كو  رحب كودو أن آريبوثقة.. ف ويطلص شخو نس أحساا يطبيعو



ما ررت قف... خايو نأمخبي و نف وأخايو نأعليه ن مبين كاو نامع و.. فطي1ر صاو ومعوب تجاب لشا
 دييو أيتلدمو.. جنبدت قعو... منت برق و...منررت طقو... عنب لكلا دبع

 بارلغامع ب يلعب ليحر كتيل قلي كوو آرسماكلبي را.. نا ميو ألللھ را:مي

 هطنا را أميو للھ ه:ط

 ه..ت طنا قابلص ألخاوم اليد ابھارا: مي
 

 
 
 

ت كنبما رعا درفي ت نني بقيو أتھا.. لرة ذائدالالى ود إعن.. أليرفي بوم ليانا أا ھ مي:()را هط
و لل... �مون اقدسيصو بما كانربما روت رفي بيل فاط�امع ت نني بقيو أيا.. لورس في قارف دثسأح

كتھا.. رلكنني تدة سعيت بما كانن.. ورفيورلمن امت بما تعافن.. ور/احية ت لكانرا مي مع تنني بقيأ
 كأنني

 قتلتھا...

 ضحية..ك نأني رتخبل.. وعزتك نر أشي تاني غيل أي تعمرف بتعت نأ ب:�ا

   تلوحا ناأ ه:ط

 تما كملس ب ب:�ا

   نيزورتم ما عوعني طقان ماك زلرص تنأ ه:ط

  رفبتعوت تمس برا ه.. بكطيا ن ليومشغ وات�ما ب:�ا

   حكاية تانيةدي لحكاية.. باي ھكفي دي بد ما عا ناأ ه:ط 

  ونحكايتو بيكملل اط�بون.. احكايتروا ما بيغي لاط�با ب:�ا

 ممبتست نوأني زورجع بترحكايتي بتت كمل ب اذايط ه:ط 

  بشيدك عأوفيني  ما ب:�ا

 بشيدك عأوما فيني ن نا كماوأ ه:ط 

=== 
 

  

ةالنھاي



 


