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Luisterteksten 42-65 uitgeschreven in Arabische letters. 

Hier is zoveel mogelijk gekozen voor een schrijfwijze die zo dicht 

mogelijk bij de uitgesproken vorm blijft. Omdat er geen officiële 

spellingsregels voor het Marokkaans bestaan kunnen verschillende 

schrijvers daar verschillende keuzes over maken. 

 

Les 42 

لمان�ا مع مراتي. عشر�ن سنة. أنا ساكن فأتمان�ة و أنا سمیتي محّمد، أنا مغر�ي. عندي  الراجل:

 البالد. د ها. هوما ساكنین معانا فدراري ة د�ال التال تعندي 

مع مع راجلي و  ألمان�امغر�ّ�ة. عندي سّتة وعشر�ن سنة. أنا ساكنة ففاطمة، أنا أنا سمیتي  :المراة 

 .واحد الفابر�كةف  د�النا. راجلي ت�خدم دراري ال

 

Les 43 

ا عندو  أختي هنا�ا. خو� و  اخو�  حّتاساكنین فألمان�ا، و  يمّ و  ألمان�ا. ّ�ات سنین وأنا فلتي اد ه الولد: 

ا عندهاش  ألمان�ا مع مراتو. ّمي مت سنین. ّ�ا عندو خوه ساكن فل تختي عندها  خمس سنین و 

 المغرب. اد البالد. العائلة د�الها ساكنة فهالعائلة د�الها هنا�ا ف

 

Les 44 

 شنو سمیتك؟  اقول ل�ّ  سؤال: 

 أنا سمیتي محّمد.  جواب: 

 عمرك؟وشحال ف سؤال: 

 عشر�ن سنة.تمان�ة و عندي  جواب: 

 واش نتا مزّوج؟  سؤال: 

 إّ�ه، أنا مزّوج.  جواب: 

 ألمان�ا؟ ادي ونتا فشحال ه سؤال: 

 ألمان�ا.ت سنین وأنا فلتي اد ه جواب: 
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 ألمان�ا؟ واش مراتك هنا�ا ف سؤال: 

 ألماینا. ا فإّ�ه، مراتي ساكنة معا�  جواب: 

 ؟ دراري واش عندك  سؤال: 

 .دراري ة د�ال التالتإّ�ه، عندي  جواب: 

 ألمان�ا؟ د�الك ساكنین ف  دراري واش ال سؤال: 

 ي. اد البالد ه اد ههوما هنا�ا فا  حتّ إّ�ه،  جواب: 

 : أشنو سمیتك؟ اقولي ل�ّ  سؤال: 

 أنا سمیتي فاطمة.  جواب: 

 منین نتي؟ و  سؤال: 

 أنا من المغرب. جواب: 

 عمرك؟شحال فو  سؤال: 

 عشر�ن سنة. عندي سّتة و  جواب: 

 واش نتي مزّوجة؟  سؤال: 

 إّ�ه، أنا مزّوجة.  جواب: 

 هي السمّ�ة د�ال راجلك؟  شنو سؤال: 

 راجلي، سمیتو محّمد.  جواب: 

 �خدم؟ واش راجلك � سؤال: 

 واحد الفابر�كة. إّ�ه، راجلي ��خدم ف جواب: 

 ؟ دراري واش عند�م شي  سؤال: 

 .دراري ة د�ال التال تإّ�ه، عندنا  جواب: 

 واش والد وّال بنات؟  سؤال: 

 �نت.جوج د�ال الوالد و  جواب: 

 عمرهم؟ شحال ف سؤال: 

 سنین.  ت لتعمرها  الوالد فعمرهم س�ع سنین وخمس سنین، البنت ف جواب: 
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Les 45 

1 

 السالم عل�ك!  : احمد 

 عل�ك السالم! و  علي: 

 واش نتا �خیر؟  : احمد 

 نتا ال �اس؟ أنا �خیر، الحمد �، و  علي: 

 ال �اس، الحمد �. : احمد 

 �ا� نشر�و شي حاجة!  علي: 

 الجوج.ا إن شاء هللا، عندي موعد فخر الوقت، مّرة  اسمح لي، ما عند�ش : احمد 

 واّخا، إن شاء هللا، �السالمة!  علي: 

 �السالمة!  : احمد 

2 

 السالم عل�كم!  مصطفى: 

 عل�كم السالم، ال �اس؟ و  فاطمة:

 أنا �خیر، ما لك نتي؟ واش عندك شي حاجة فالدار؟  مصطفى: 

ّ�ام وهي ناعسة ا ت لتي اد تتاكلش، ما تتشر�ش، ه. ما إّ�ه، بنتي الكبیرة مر�ضة شوّ�ة فاطمة:

 الفراش.ف

 ما �كون �اس، إن شاء هللا.  مصطفى: 

 إن شاء هللا، �السالمة! فاطمة:

 هللا �سّلمك.  مصطفى: 

 

Les 46 

 محّمد!  ه ص�اح الخیر، آ  : احمد 

 ! ��ف دایر؟احمد  ه ص�اح الخیر، آ  محّمد:

 دایر؟ نتا، ��ف كّل شي ال �اس، الحمد �. و  : احمد 

 أنا �خیر، الحمد �. حّتا محّمد:
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 للدار، ناكلو شي حاجة!  ا�ا� معا�  : احمد 

 محّمد، ما نقدرش، ما عند�ش الوقت. ه ال، اسمح لي، آ  محّمد:

 �ك القهوة؟ هي قر��ة. نشر�و شي حاجة فد  : احمد 

 العشّ�ة إن شاء هللا. دا�ا. ف ال، ما نقدرش، ماشي  محّمد:

 العشّ�ة نشر�و أتاي. واّخا. فالعشّ�ة إن شاء هللا فالدار د�الي. فالخمسة د  : احمد 

 إن شاء هللا، �السالمة! محّمد:

 محّمد!  ه �السالمة، آ  : احمد 

 

Les 47 

 لسي محّمد!مساء الخیر، آه ا :در�س

 مساء الخیر، ��ف دایر، ال �اس؟  محّمد:

 السي محّمد، ال �اس عل�ك؟   ه ، آ اال �اس، الحمد �، وانت :در�س

 كّل شي �خیر، الحمد �. محّمد:

 عندي دار جدیدة، آجي تشوفها!  الدار د�الي!آجي تاكل شي حاجة ف :در�س

 إن شاء هللا. اكن دا�ا ما عند�ش الوقت. غدّ السي در�س، �غیت نشوفها، وال ه اسمح لي، آ  محّمد:

 إن شاء هللا. اغدّ  حّتاواّخا،  :در�س

 أهًال وسهًال! :در�س

 السي در�س!  ه أهًال، آ  محّمد:

 تفّضل، ادخل! :در�س

 شكرًا. الدار د�الك زو�نة، ت�ارك هللا! محّمد:

ا ولدي  اد ، ولدي الكبیر. هاحمد ا اد ّول نقّدم لك عائلتي. هاللتفّضل، دا�ا ناكلو شي حاجة. ف :در�س

 الصغیر، سمیتو مصطفى. 

 ت�ارك هللا.  محّمد:

 ي مراتي. اد وه :در�س

 لّال! ه متشّرفین، آ  محّمد:

 لس!محّمد، اݣ ه تفّضل، آ  :در�س
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 �ارك هللا ف�ك.  محّمد:

 

Les 48 

1 

 الدار؟  اد هه لّال، واش نتي ساكنة فاسمحي لي، آ  الراجل:

 ي داري.اد إّ�ه، ه :المراة 

 ك�ف دایرة السكنة فیها؟  الراجل:

 الدار عاج�اني. هي �بیرة شوّ�ة. اد السكنة فیها مز�انة. ه  :المراة 

 البیوت �اینین؟ شحال د  الراجل:

الدار   اد ة دالبیوت د النعاس. هتالبیت الض�اف، الكوز�نة، الحّمام وت الس،  ݣكاین بیت ال :المراة 

 عاج�اني بّزاف.

 واش عاج�ك الحّي؟  الراجل:

 ، الحمد �. الناس ف�ه مز�انین، تن�غي الجیران د�الي بّزاف. الحّي عاجبني حّتا :المراة 

2 

 سیدي، �غیت نسّولك شي حاجة.  ه اسمح لي، آ  :المراة 

 لّال! ه تفّضلي، آ  الراجل:

 سیدي؟  ه ك�ف دایرة السكنة د�الك، آ  :المراة 

 السكنة د�الي؟ ما مز�اناش!  الراجل:

 عالش ما مز�اناش؟  :المراة 

 عندي عائلة �بیرة. د�الي ضّ�قة و الدار  الراجل:

 البیوت فیها؟ شحال د  :المراة 

 الدار خای�ة. اد �ا� فیها جوج د�ال البیوت. السكنة قد�مة، ما فیهاش الحّمام. ه الراجل:

 سیدي؟ ه واش عاج�ك الحّي، آ  :المراة 

ا مز�انش. د�ما مول الدار م حّتاالدار ��ف والو. الحّي خایب والجیران ق�اح، ما تن�غیهمش و  الراجل:

 ت�كري الدیور الخایبین.
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Les 49 

فیها جوج  برلین. أنا �ار�ة واحد الدار قر��ة من وسط المدینة. هي دار أرضّ�ة، أنا �نسكن ف

د�الي. السكنة فألمان�ا ماشي �حال السكنة فالمغرب.   د�ال الط�قات، السفلي والفوقي �ّل جوج

البیوت. البیوت ما فیهمش سراجم �اش نشوفو  فالمغرب تنسكن فواحد الدار فیها وسط الدار و 

 المغرب.ت د�ال الدار ماشي �حال عندنا فاتاأل حّتالبّرا. 

عند�م الطبلة د�ال  ألمان�السو علیهم. هنا ال. فالناس �ّلهم عندهم السدادر �اش �ݣالمغرب ف

یل�فز�ون، تالكراسة د�الها. هنا�ا �ّل شي عندهم  الصالون والفوتو�ات والطبلة د�ال الماكلة و 

 المغرب ال. �عني المغرب �ّلو ماشي �حال ألمان�ا. ف

 

Les 50 

صغار ما ت�مكنش تدخل  الحّي القد�م د�ما ت�كونو الزناقي ف�ه اد حّي قد�م، وهأنا تنسكن ف

حین تخرج من �اب الدار تشوف زنقة صغیرة.  ��ار بّزاف و  ًال الدیور تفاس م طومو�یل. ف

ار د�الك تشري مار�و �بیر وّال شي حاجة �بیرة، ما ت�مكنش یدخل. ت�مكن �كون حدا الد 

الصهد. البني الجدید ماشي داك الشي الكحل د�ال الفّران و ت�جي الحموم، الحّمام وّال الفّران و 

اك الحّمام. دا�ا  د ا الفّران، ما ت�كونش حد القد�م. دا�ا ما ت�مكنش تكون السكنة ح �حال البني

تة  التالناس ت�فّكرو قبل ما یبنیو. البني القد�م، السكنة فیها رخ�صة شوّ�ة. واحد السكنة د�ال 

حّي جدید ت�مكن لك اد السكنة ف�حال هخمسطاشل ألف ر�ال، و ة تكر�ها �الكوز�ندالبیوت و 

 ین ألف ر�ال.ت التتكر�ها ب 

 

Les 51 

أتاي مع شوّ�ة  القهوة أو �تنفطرو �الص�اح دالمّرات فالنهار. ف حنا المغار�ة تناكلو ر�عة

�این الناس اللي ت�اكلو  دالخبز وز�دة والكونفیتور. فوقت الغدا تناكلو السكسو وّال الطاجین، و 

العشّ�ة تنشر�و القهوة العنب. مع السّتة د اجة د�ال الفواكه �حال التّفاح و شي حشالدة و  حّتا

ان�ة الماكلة اللي تاللیل �ناكلو مّرة لماكلة اللي خف�فة. مع التسعود د �عض المّرات �ناكلو او 

خف�ف، ما فیهش  كن �عض الناس ت�اكلو عشاسخونة، �عني السكسو أو الطاجین. وال
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لوش ال�طاطة بّزاف. أّما اللحم السّكر. حنا ما تناكو الحر�رة وّال ت�اكلو السكسو � اإلدام. ت�شر� 

 الخضرة، تناكلوها بّزاف، �حال األلمانّیین. و 

 

Les 52 

د الز�ت وال�صل واللحم والعطرّ�ة، و�ّل شي الطاجین؟ �اش تطّیب الطاجین تاخشنو تدیر ف

لك. اللحم داغیر   إالّزو یالطاجین مع الخضرة اللي �غیتي، �حال مط�شة، الفلفل، ختتدیرو ف

لو وّال ما تدیرهاش ومن �عد تخّلیهم   ومة. اللحم د�ال الغنم، تدیرهاتبّد من الد�ال ال�قر ال 

�اللحم. �این السكسو �ال�صل، هو �الخضرة و   حّتاالطاجین فوق العاف�ة. أّما السكسو، ف

والزعفران   مط�شةد ال�صل و ��فاش تندیرو السكسو؟ خو  لك.داغیر   إالّزو، �الحّمص ی�خ

هي المرقة د�ال السكسو. ي اد . ه المااللحم. دیرهم فالطنجرة �واإلبزار والز�ت والملحة و 

�شرب الما.   حّتاالكسكاس وخّل�ه ف الماشوّ�ة د  لو ّول خّصك تغسلو. دیراللالسكسو ف

كسكاس خّصك تدیرو فوق الطنجرة. فد�ك الطنجرة �اینة المرقة. ومن �عد خّلي الطنجرة  ال

 كاس �الجوج فوق العاف�ة. الكسو 

 

Les 53 

الطبلة �این  فالبیت وف السینݣلعند واحد المغر�ي �اش �اكل عندو. الناس  مشاواحد األلماني 

 واحد الط�سیل د�ال الماكلة.

بّد  اللّول الكن فا طاجین. دا�ا غتاكل الطاجین �حال المغار�ة. حنا تناكلو بیّدینا، والاد ه مغر�ي:

 یّدینا.   نغسلو

 الطاجین؟ شنو ف ألماني: 

 د الز�ت. تناكلوه �الخبز. �سم هللا! �ّل واحد ت�اخة واللحم والعطرّ�ة و الطاجین، ف�ه الخضر  مغر�ي:

 نتا!  حّتاها د الماكلة اللي قّدامو. خو 

 الماكلة! آش من عطرّ�ة فیها؟  اد ة هد ید شكرًا! ل ألماني: 

 اللحم، ماشي غیر الخضرة!  حّتاد، �ول ز�الزعفران. والملحة و  كاین ف�ه اإلبزار مغر�ي:

 ر؟ ل�ݣا د�ال ااد حنا األلمانّیین تناكلو اللحم بّزاف. واش ه حّتاشكرًا!  ألماني: 

 ا د�ال الغنم. ز�د، ز�د تاكل!اد ، هال�ݣرا ماشي د�ال اد ال، ه مغر�ي:
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 ش�عت. كن الة و د ید الماكلة ل اد سیدي. ه ه شكرًا، آ  ألماني: 

تجیب معاك مراتك. غنطّیب لكم السكسو. واش �تعرف شنو  ا و خّصك ترجع مّرة خر  مغر�ي:

 السكسو؟ 

 إّ�ه، �نعرف شنو هو السكسو. ألماني: 

 واش ف�ك العطش؟ شنو �غیتي تشرب؟  مغر�ي:

 �غیت نشرب أتاي �النعنع من فضلك. ألماني: 

 العنب. هاك، �ول العنب! التّفاح و  غیتي تاكل د�سیر؟ �اینواّخا، اللي �غیتي. واش � مغر�ي:

 كن تن�غي التّفاح بّزاف. الال، ما تن�غ�ش العنب، و  ألماني: 

 هاك، �ول التّفاح.  مغر�ي:

إن شاء هللا غادي   اخر ف. دا�ا خّصني نمشي للدار. مّرة تّفاحة وحدة �اف�ة، شكرًا ... هللا �خل ألماني: 

 نرجع. 

 !مرح�ا ب�ك مغر�ي:

 

Les 54 

 السالم عل�كم!  هوالندي:

 عل�كم السالم! �هللا �تتكّلم العر�ّ�ة؟ عجیب! فین تعّلمتیها؟ و  مغر�ي:

 هللا �خّل�ك تكّلم �شوّ�ة �اش نفهمك. هوالندي:

 العر�ّ�ة؟ قلت لك، فین تعّلمتي مغر�ي:

 الجامعة. تنقرا العر�ّ�ة ف هوالندي:

 اللغة العر�ّ�ة الفصحى؟  مغر�ي:

 تنقرا الدارجة المغر�ّ�ة. ال،  هوالندي:

 تتقرا الدارجة المغر�ّ�ة!؟ عالش؟  مغر�ي:

 شوّ�ة. �اسمح لي، ما فهمتكش، خّصك تهدر  هوالندي:

 عالش �تقرا الدارجة؟  مغر�ي:

 ألمان�ا. تكّلم مع المغار�ة اللي ساكنین ف�اش ن  هوالندي:

 تكتب الحروف العر�ّ�ة؟حسن لك! واش �تعرف اخّصك تقرا اللغة العر�ّ�ة الفصحى،  مغر�ي:
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  حّتاال، ما نعرفش نكتبهم. تنقرا غیر الدارجة المغر�ّ�ة �اش �مكن لي نعاون المغار�ة اللي  هوالندي:

 هوما ما ت�عرفوش �كتبو. 

 عندك الحّق. مغر�ي:

 لّال، �غیت نتعّلم العر�ّ�ة. خّصني شي واحد اللي �عاونني. ه من فضلك، آ  هوالندّ�ة: 

 عجیب، تتتكّلمي العر�ّ�ة مز�ان! مرح�ا ب�ك، أنا غادي نعاونك. مغر�ّ�ة: 

 العر�ّ�ة؟ �ا اد ه  ةشكرًا. �غیت نتعّلم �ّل شي. شنو سم� هوالندّ�ة: 

 ي سمیتها المسّجلة.اد ه مغر�ّ�ة: 

 . امن فضلك، قولي اللي قلتي مّرة خر  هوالندّ�ة: 

 الكلمة. اد ي سمیتها المسّجلة. دا�ا غادي تعاودي نتي هاد ه مغر�ّ�ة: 

 المسّجلة. هوالندّ�ة: 

 قلتیها مز�ان! غادي تتعّلمي العر�ّ�ة مز�ان. مغر�ّ�ة: 

 إن شاء هللا.  هوالندّ�ة: 

 

Les 55 

ّن المشكل الكبیر هو اللغة. ضألمان�ا تیلقاو المشاكل هنا�ا. أنا تن المغار�ة اللي ساكنین ف

فالدار �حال   �قااإلنسان اللي ت�عرف اللغة ت�عرف �ّل شي. اإلنسان اللي ما ت�عرفش اللغة تی

شي فابر�كة، البّد یتقن اللغة األلمانّ�ة. ادا، اإلنسان اللي �اغي �خدم فالوقت ه اد هحمار. ف

بال والو. األجانب  الس، بال خدمة، بال فلوس، ݣالدار ف �قااإلنسان اللي ما تیتقنش األلمانّ�ة ی 

لهم �حّلو المشاكل د�الهم. أنا  ألمان�ا خّصهم یتعّلمو اللغة األلمانّ�ة �اش �مكن اللي ساكنین ف

هي �انت تتتكّلم  حّتاو  ألمانّ�ة. �نت أنا تنتكّلم الفرنسوّ�ة المراة ّول �نت تنقرا عند واحد اللف

د�الي، هوما راري الد ساهل شوّ�ة �اش نفهم اللغة األلمانّ�ة. أّما ا جاني د كااللغة الفرنسوّ�ة. ه

اس الك�ار تیتعّلمو األلمانّ�ة  . النسةاالمدر واحد أنا �نت تنقرا ف حّتا. سةاالمدر ت�قراو األلمانّ�ة ف

اللغة.  تعّلمو ا تید كابالصة وحدة و هت�خدمو مع األلمانّیین ف  ت مو. حی فین ت�خد الفابر�كات ف

 الحانوت.وّال تیتعّلموها فالزنقة وّال ف
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Les 56 

 المغرب؟غیت نسّولك، شحال من لغة �اینة فسیدي، � ه اسمح لي، آ  هوالندي:

 :الشكالالكن العر�ّ�ة فیها جوج د الفرنسوّ�ة، و فالمغرب �اینة العر�ّ�ة ومن �عد �اینة الشلحة و  مغر�ي:

الشلحة د�ال الر�ف؛ تیتكّلمو   الشكال:تة د الت. الشلحة فیها  الفصحىالعر�ّ�ة العر�ّ�ة الدارجة و 

تكّلمو بیها الناس اللي ساكنین فاألطلس. ّم �اینة الشلحة د�ال األطلس؛ تیت بیها الر�فّیین. 

 وشالسوس. مع األسف ما تیتكّلمو بیها الناس اللي ساكنین ف�اینة الشلحة السوسّ�ة؛ تیتكّلمو 

 المغرب. الناس اللي ما قار�ینش ما ت�فهموش العر�ّ�ة الفصحى. الناس �ّلهم العر�ّ�ة عندنا ف

 الناس اللي تیتكّلمو الشلحة.الناس اللي تیتكّلمو العر�ّ�ة و  المغرب �این الفرق ما بیندن فإ هوالندي:

لغة وحدة اللي هي  أنا ما مّتفقش معاك. حنا �ّلنا مغار�ة، شعب المغرب شعب واحد، عندنا  مغر�ي:

اني �عد العر�ّ�ة. الفرنسوّ�ة �حال  تالمكان الوالفرنسوّ�ة ف ة الفصحى. العر�ّ�ة هي اللوالالعر��ّ 

 العر�ّ�ة، ماشي الناس �ّلهم ت�فهموها. 

 

Les 57  

عل�ه. شكون ف�كم اللي عارف  تار�خ بالدنا. الیوم غادي نز�دو نتكّلمو  عالال�ارح تكّلمنا   معّلم:

 فوقاش استعمرت فرنسا بالدنا؟ 

 سّتة. لمغرب فعام ألف وتسع م�ة و لفرنسا دخلت  :1طالب 

فوقاش  در�س، واش تقدر تقول لنا  ه ا ماشي صح�ح، غلطتي. شكون ف�كم اللي عارف؟ آ اد ه معّلم:

 دخلت فرنسا للمغرب؟ 

 المعّلم، نسیت. ه ال، اسمح لي، آ  :2طالب 

، شحال �قاو احمد  ه نتا، آ دخلت فرنسا تستعمر بالدنا فعام ألف وتسع م�ة وطناش. و  ّلم:مع

 بالدنا؟ الفرنسوّ�ین ف

 المعّلم.  ه الدار الدرس د�ال التار�خ، آ نسیت �اش نقرا ف :3طالب 

 شة، واش عرفتي شحال �قاو؟ �عا  ه نتي، آ الدرس. و  حافض اخرج بّرا، غّدا خّصك تكون   معّلم:

 ر�عین سنة. ضّن �قاو تقر��ًا خمسة و تن :4  طال�ة
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دن �قاو فبالدنا تقر��ًا  خمسین، إاالستقالل فألف وتسع م�ة وسّتة و  عالصح�ح، حّصلنا   م:معلّ 

النهار اللي خرجو الفرنسوّ�ین، �ّنا فرحانین بّزاف.  عالر�عین سنة. أنا �اقي عاقل خمسة و 

 االستقالل؟  عالحّصلنا  عرفتیو شكون اللي �ان ملك حینواش 

 اك الوقت هو محّمد الخامس، هللا یرحمو.الملك اللي �ان فد  :5طالب 

 آش من عام مات؟ وف معّلم:

 تسع م�ة و سّتین. مات فعام ألف و  :1طالب 

دن�ك  سّتین. فین �انو و غلطتي. مات فألف وتسع م�ة وتنین و  تانيال، ماشي صح�ح، عاود  معّلم:

 التار�خ؟  عالالوقت اللي �ّنا �نتكّلمو  ف

 

Les 58 

والدهم وش ص�فطالناس ما ت�اسة. فال�اد�ة، بّزاف د �ّلهم ت�مشیو للمدر  دراري المدن، الف

الدار �اش �عاونوهم.  والدهم ی�قاو  فالفّالحة اللي �غاو �اش  اسة. �این بّزاف د للمدر 

البنت، إیال  بّليالفكرة   سة. الناس عندهماوهمش للمدر ص�فطالخصوص البنات، ما ت� �

سة. الناس د�ال ال�اد�ة عندهم  اوصلت عشر سنین، ما خّصهاش تمشي مع الوالد للمدر 

هي  اسة و : بنت فالن تتمشي للمدر ًال ت�قولوت. مر�نت�خافو من الهدرة د�ال الناس الخ حشومة،

 والبّزاف د�ال المسائل. المسألة الل ألمان�ا �اینت فالن تتجي معّطلة للدار. هنا فكبیرة؛ بن

�ك البنت  اد �یال شافتهم هت األلمانّ�ات عندهم الحّرّ�ة. و �اش ما تشوفش البنت الوالد. البنا

ًال إیال  تما تحشمش من ّ�اها. وّال م  �قا ت غادي هي الحّرّ�ة �حالهم و  حّتاالمغر�ّ�ة، غادي ت�غي 

فكرة د�الهم �اش �خّلیو  ا الد كااك. هاد یزّوجها، غادي تقول لو: أنا ما �غیتش نتزّوج مع ه ا�غ

اللي  البنات فالدار. و�عض األح�ان �اینین الناس فالمغرب اللي ساكنین فشي قر�ة صغیرة و 

بنت، �ك القر�ة. الولد وّال الفد  سةا المدر �ایناش كن ما السة، و ا للمدر  و والدهمص�فط �غاو �

الشي  اد سة. هار �اش یوصل للمدر كتاالكیلومیترات وّال رجل�ه عشرة د  عالخّصو �مشي  

 ال�اد�ة �اش �قراو. اللي ف دراري ال عالعالش صعیب 
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Les 59 

المغار�ة اللي ساكنین   بّليّن ض ألمان�ا. قبل ما نجي أللمان�ا �نت تنأنا فشهور  ت لتي اد ه

المغار�ة فألمان�ا ت�ع�شو   بّليكن دا�ا اللي حّلیت عینّي شفت الألمان�ا عا�شین مز�ان. و ف

ألمان�ا معّلمین مغار�ة، ر هو مشكل التعل�م. �اینین هنا فالمشكل الكبی بّليّن ض المشاكل. تنف

 بّليسمعت  حّتاو صغیر.  واحد البیت م فین �قّر�و األطفال، ت�قّر�و فكن ما عندهمش القس الو 

ل الوقت: األطفال اللي المشكل د�ا حّتا�این ". و Gang"واحد المعّلم مغر�ي ت�قّري فـ

طفل النهار. هنا ال، هنا ال�ّ�ة خمس سوا�ع وّال سّت سوا�ع فالمغرب ت�قراو العر موجودین ف

الكتب ما �ّل شي ما بین درس ودرس. و  اتینست�قرا العر�ّ�ة غیر ساعتین فالس�مانة و 

دو  ت�اخشین فأوروّ�ا و اللي عا� د موجوداش؛ الكتب اللي جا�ة من المغرب ما صالحاش للتالمی

عندهم: عندهم �تب مز�انة    شوف المعّلمین األلمانّیین، أشنواّ�ام. و من غیر ساعتین فت

حنا    بّليّن  ض ش والو. �نا�ة، عندهم �ّل شي. أّما حنا، فما عندنادّ بّزاف، عندهم طرق ج

�یال ما �غاتش الحكومة األلمانّ�ة  ادي، و المسألة ه اد هكوالدین فیّدنا واحد المسؤولّ�ة �بیرة ف

مان�ا، خّصنا نوقفو �راجل واحد وندیرو یّد فیّد مع ألّل المشكل د�ال التعل�م العر�ي فتح

  الكن اآل�اءشكل د�ال التعل�م. و الم اد هلحكومة األلمانّ�ة �اش تعاوننا فنطلبو من االمعّلمین و 

ما ت�عرفوش الم�ادئ د�ال التر��ة،  وقت �اش یزورو المعّلمین بّزاف و المغار�ة ما عندهمش ال

الوقت اللي �غاو  والدهم و�خّلیهم ینعسو غیر فكن بّزاف. ت�ضر�و الماشي اآل�اء �ّلهم، و 

. د التالمی ماشي �حال التر��ة د�ال الدار. المعّلمین ما ت�ضر�وش  سةاالمدر هوما. التر��ة د�ال 

، سة غادي �خاف من المعّلم ل�ضر�واالمدر ف حّتاالدار،  الضرب فكن الولد، إیال �الالو 

هر  �ض�ك اللیلة نعس غیر شي شوّ�ة. � د  ت ما ت�فهمش الدرس حیوفنفس الوقت هو عّ�ان و 

 ألطفال المغار�ة ما مز�اناش. ا هو عالش النتائج د�ال ااد ه  بّلي ال�ّ 

 

Les 60 

 ، ��ف دایر؟ احمد السي  ه ص�اح الخیر، آ  در�س:

 ایر نتا؟ أنا �خیر، الحمد �.د در�س، ��ف  ه السي أهًال، آ  : احمد 

 ، ال �اس علیهم؟ دراري ال �اس شوّ�ة. ال در�س:

 علیهم؟ هوما �خیر، الحمد �. شي �اس ما �این؟ موالین الدار، ال �اس   : احمد 
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 الدار ما �این �اس. المشكل هو الخدمة.الدار، هوما �خیر، الحمد �، ف موالین در�س:

 در�س؟ واش خّرجوك وّال ما عاج�اكش الخدمة؟ ه السي شنو عندك مع الخدمة، آ  : احمد 

الحّد، �عني  السبت و  حّتاالخدمة صعی�ة. تنخدم  اد كن هالتنخدم عند واحد مول المطعم، و  در�س:

الخدمة ألّن ما  اد هضهر عندي الراحة. أنا خّدام فالراحة ما عند�ش. غیر الجمعة �عد ال

 غادي نبّدلها. اوحدة خر  االوقت اللي نلقا. فنقدرش نلقى خدمة خر 

امة. واش �غیتي تخدم ّن ال�طرون د�الي �اغي یز�د الخدّ ض ؟ تناخر خدمة  عالواش تتقّلب  : احمد 

 القضّ�ة. اد ه  عالنهدرو شوّ�ة القهوة لسو ف؟ آجي نݣامعا�

 ؟ احمد السي  ه الخدمة، آ واّخا. ونتا، ��ف دایر ف در�س:

د األجرة مز�انة، الخدمة ، ما نبّدلهاش. تنر�ح واحاوحدة خر  االخدمة. واّخا نلق اد عاج�اني ه : احمد 

 هو مز�ان، تنتفاهم معاه مز�ان.  حّتاال�طرون ساهلة ونقّ�ة و 

 ش؟ شنو تتدیر نتا؟ المعمل، د�اال اد شنو ه در�س:

 .ل الضوواحد المنسج د�اوب. تننسجو التوب د�ال المال�س وأنا تنخدم فالمعمل د�ال الت اد ه : احمد 

 النهار؟ شحال من ساعة تتخدم ف در�س:

 النهار.تمان�ة دالسوا�ع فتنخدم   : احمد 

 الص�اح؟ تتدخل ف فوقاش در�س:

ندنا ساعة ّالر�ع د�ال الماكلة وتنخرج فالر�عة ور�ع. الص�اح، عتندخل فالس�عة ونّص د  : احمد 

 نّص.الحداش و  حّتاالص�اح  السبت تنخدم غیر ف

ن الحّد نهار الراحة، مز�ان! إیال مشیت نخدم معاك، واش غادي نخدم �حالك، �عني نفس  د إ در�س:

 الخدمة اللي تتخدم نتا؟ شنو غادي ندیر، واش خدمة واعرة وّال ساهلة؟ 

�خّدمك ما  ا�یال �غا �خّدمك، و در�س، ما نعرفش ال�طرون واش �غه السي اسمح لي، آ  : احمد 

 النوع د�ال الخدمة اللي غادي �عط�ك. عرفتش

السي  ه نسّول ال�طرون. شحال �مكن لي نر�ح، آ ین �اس، غادي نمشي معاك للمعمل و ما �ا در�س:

 ؟احمد 

المعمل،  اد هادي خمس سنین وأنا خّدام فدر�س، ما نقدرش نقول لك. هه السي اسمح لي، آ  : احمد 

 ّن ما غتر�ح �حالي.ضكن

 مشكل، غادي نشوف.ما �این  در�س:
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Les 61 

ضّنو  المغرب ما زال ت� لس فالبیرو �كتب. ف�قول: أنا �غیت ولدي �ݣالمغرب �ّل واحد تف

ف ّض ف. المو ّض للي مو اللي قاري مز�ان هو ا. اإلنسان سةاالمدر النّجار ما قراش مز�ان ف

المغرب النّجارة تیر�حو الفلوس بّزاف دا�ا ف حّتاكن  الت�ق�ض الماندة د�الو من الوزارة. و 

تة وّال ر�عة ال ت عالف ّض ر من المو تكالك. دا�ا النّجار تیر�ح داغیر   إالوالخّ�اطة والخّرازة 

للي مهّم، البالد، ما ااك الشي القد�م وّال غالي بّزاف. د الخطرات. ألّن دا�ا �ّل شي د 

للي تیدیرو  اللي ت�خّ�طو، خّصها ا، خّصها الصن�ع�ة حّتافین، خّصها ّض المو خّصهاش غیر 

للي عندها الصنعة  االمغرب �اینین . فالشرالي تیدیرو التجارة، �عني الب�ع و لاتنّجارت، خّصها 

ًال تالدیور، مللي تتمشي تخدم فا�این  حّتاًال تتخّ�ط للّناس وّال تتصّوب الزرابي. تالدار، مف

د�الها �الس�مانة  ت�عطیوها الفلوس�ّل نهار و هم، تتمشي تخدم عندهم شي ناس ال �اس علی

 للي ما ت�مكنلهاشافة، ّض للي مو اًال المراة تللي سمیتها الخّدامة. ما�ك هي اد وّال �الشهر. ه 

بّد من خّدامة فالدار �اش  ا الغدا موجود فالطناش. ال الدار خّصها شي واحد �اش تلقتخدم ف

�اس عل�ه  للي راجلها ال  اشي مراة  حّتاتطّیب لیها وتصّبن لیها الحوا�ج وتغسل المواعن. و 

 للي تعاونها واّخا هي ما تخدمش. اهي تتجیب شي مراة   حّتابّزاف،  دراري عندها الو 

 

Les 62 

د�ال المسائل د�ال الخدمة. �این فین ت�صّو�و الطرا�ش، �این فین ت�صّو�و   فاس �این بّزافف

الناس عندهم   اد لك. �ّل شي هداغیر    إالالخّ�اطة د�ال النحاس. �اینین الخّرازة و  الطناجر

 الخّراز، الً تتیب�عوهم. م�خدمو. ت�صّو�و الحاجات الجداد و واحد الحانوت صغیر فین ت

هو  عها، وت�مكن لو �جي لعندو شي واحد و�عطي لو بلغة �ال�ة و ت�صّوب بلغة جدیدة وتیب�

ط  ت�صّوب الجدید. �اینین الخّ�اطة. �این اللي ت�خ�ّ والبالغي و  �صلحها. ت�صلح الص�ا�ط

هو �خّ�طو  �مكن للناس �جیبو التوب د�الهم و ت الجاللب. عندو التوب، ت�خّ�ط وتیب�ع الجدید و 

ة  حال الخّراز، إیال �انت عندك جّال�ة �ال�ة وّال شي حاجلهم، عاود �الفلوس. الخّ�اط ماشي �

الحانوت یدیر الجاللب وّال ت�قدر �كون تّدیها لو. الخّ�اط ت�قدر �كون فلكش �ال�ة، ما ت�مكن

یّد�ه. و�یال ما   عال�اس عل�ه ت�مكن لو یدیر المعمل و�دیر الخّدامة عندو المعمل. إیال ال 
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لنّجارة وّال ًال الدّرازة وّال اترّ�ة د�ال الصن�عّ�ة، متالحانوت د�الو. األكوحدو فبعندوش ت�خدم  

تًال ّ�اه مّیت وعندو  والد الصغار اللي ت�عاونوهم. شي ولد صغیر، ت�كون م الخّ�اطة، عندهم ال

�ك الساعة تتدّخلو یتعّلم  د المال�س. تقّر�هم �ّلهم وتشري لهم الكتوب و  ّمو ما تقدرشخوتو و 

األسبوع،  عطیوه الفلوس بّزاف، �مكن خمسة دالدراهم فاش �مكن لو �عاونها. ما ت�الصنعة �

�عاون المعّلم، �جیب لو �اس الولد ت�كون �اقي صغیر، ما ت�عرف یدیر والو، غیر ت ت حی

أّما الصنعات الخر�ن اللي  �ه.ضالحانوت �حف �قاالمعّلم لدارو، تی مشاأتاي، وّال، إیال د 

ّخار، �اینین الدّ�اغة، ت�خدمو فدار  فاس، �اینین الفّخارة اللي تیدیرو المواعن د الفكاینین ف 

 دار الد�غ. اد بّد تمشي تزور ه اس، ال�یال مشیتي لفالد�غ، فین تید�غو الجلود. و 

 

Les 63 

1 

 السي الطبیب! ه ص�اح الخیر، آ  مر�ض:

 سیدي؟ ه ص�اح الخیر، شنو عندك، آ  طبیب: 

 السي الطبیب، �ّل لیلة تتوجعني �رشي.  ه كرشي، آ ت�ضّرني �ّل شي اللي ف مر�ض:

 فوقاش تتضّرك �رشك، واش قبل الماكلة وّال من �عد؟  طبیب: 

 السي الطبیب، أنا خا�ف لتكون عندي شي حاجة خطیرة.  ه من �عد الماكلة، آ  مر�ض:

  المصارن؟ واش المعدة تتضّرك والّ  طبیب: 

 أنا ما م�ّقنش واش المعدة وّال المصارن. مر�ض:

 كرشك؟تتحّس ب�ه، واش لتحت وّال لفوق فاك الوجع اللي د فین  طبیب: 

 السي الطبیب. ه لتحت، آ  مر�ض:

 سیدي، واش تتاكل الماكلة اللي فیها اإلدام وّال العطرّ�ة بّزاف؟  ه شنو تتاكل، آ  طبیب: 

 مغر�ّ�ة، تتعرف شنو فیها. د�ما تناكل الماكلة ال مر�ض:

الصّحة د�ال اإلنسان، خّصك ما  عال ي الز�ت وّال اإلدام بّزاف هي خطیرة  لّ خّصك تعرف ب طبیب: 

 رش منهم. تّ تك

 السي الطبیب.  ه نعم، آ  مر�ض:

 تنّقص من اإلدام. ارجع لعندي �عد شهر �اش تقول لي ��فاش وّلیتي. واّخا، تمشي للدار و  طبیب: 
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 ؟ دوا ل�شواش ما تكتب مر�ض:

خّصك   بّليّنش ض ؛ المصارن د�الك خّصهم الراحة. ما تنال، ما �این عالش تشرب شي دوا طبیب: 

 شي خطر. حّتا، ما �این شي دوا

 حسن مّنك، �السالمة. االسي الطبیب، ما غاد�ش نعرف  ه واّخا، نتا اللي تتعرف، آ  مر�ض:

2 

 السي الطبیب! ه السالم عل�كم، آ  مر�ض:

 سیدي؟  ه شنو هي المضّرة اللي عندك، آ أسیدي؛  ه عل�كم السالم، آ و  طبیب: 

 هر د�الي ت�ضّرني بّزاف.ضال مر�ض:

 هرك؟ واش إیال �نتي ناعس؟ ضفوقاش ت�ضّرك  طبیب: 

 كن مللي تنهّز شي حاجة. ال، ماشي مللي تننعس، و هري ت�ضّرنيض مر�ض:

 اك الرادیو.د مورا  امّ تاوقف و  الرادیو. حّید حوا�جك�ّول غادي نقّل�ك اللواّخا، غادي نقّل�ك. ف طبیب: 

 هري. خا�ف لتكون عندي شي حاجة صعی�ة فضالسي الطبیب، أنا   ه شكرًا، آ  مر�ض:

شي حاجة صعی�ة   المضّرة ماشي صعی�ة. اإلنسان اللي عندو اد ه بّليما تخافش! أنا م�ّقن  طبیب: 

 رجل�ه. عال�مشي یوقف و هرو ما ت�قدرش فض

 الطبیب ت�شوف.)(الراجل تیوقف مورا الرادیو و 

 شنو لقیتي؟ أ مر�ض:

ما عرفتش، ما زال تنقّل�ك. فین تتحّس البالصة اللي فیها الحر�ق، خّصك تقولها لي. واش  طبیب: 

 لتحت وّال لفوق؟ 

 السي الطبیب. ه لتحت، آ  مر�ض:

حاجة صعی�ة. غیر   حّتاهرك ما عندك ف�ه ض  بّليإّ�ه، دا�ا شفت. ما تخافش! أنا شفت  طبیب: 

ناعس فالفراش وما  �قاة. �ّلهم تتالتالس�مانات وّال  ك الراحة شوّ�ة. خّصك تنعس جوج د خّص 

 من �عد غادي توّلي ال �اس. تنوضش و 

 حاجة صعی�ة. واش غادي ننعس النهار �ّلو؟   حّتاالحمد � مللي ما �این  مر�ض:

الس�مانات ارجع عندي �اش نشوف مّتكي فالفراش. من دا�ا جوج د  �قاواّخا ما تنعسش،   طبیب: 

 ك�فاش وّلیتي. 

 السي الطبیب. ه شكرًا، آ  مر�ض:
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3 

 السي الطبیب! ه ص�اح الخیر، آ  مر�ض:

 لّال! شكون اللي مر�ض، نتي وّال الصبي؟  ه ص�اح الخیر، آ  طبیب: 

، �الما اّ�ام و  ت لتي اد ما ت�اكلش؛ هالطبیب، ف�ه السخانة و   السي ه ولدي اللي مر�ض، آ  مر�ض:

 النهار �ّلو راه تی�كي، أنا مقّلقة عل�ه. 

 عمرو؟ شحال ف طبیب: 

 عندو تسع شهور دا�ا، مسكین. أنا خا�فة ل�كون عندو بو حمرون. مر�ض:

 دیر�ه فوق الطبلة حّیدي لو حوا�جو �اش نقّلبو. طبیب: 

 شنو لقیتي؟  مر�ض:

 قولي لي واش ت�كّح بّزاف؟ اصبري شوّ�ة. و  طبیب: 

 ما ت�كّحش بّزاف.  كنالال، ماشي بّزاف. تی�كي و  مر�ض:

غیر الرواح. غادي نكتب لو الدوا اللي غادي یبرا    ّن ف�هض ما �این عالش تكوني خا�فة. تن طبیب: 

لنهار. اتة دالكینات فالتاللي �مكن لك تشر�ه من الفرمص�ان. الصبي خّصو �شرب ب�ه، و 

 . تنطلبو هللا یوّلي ال �اس. اد الدواخّصك ترجعي �اش نشوفو واش عاونو همن دا�ا س�مانة و 

 ف�ه غیر الرواح؟  بّليواش م�ّقن   مر�ض:

 صافي.ف�ه الرواح و  بّليهر لّي ضكن ��الما م�ّقنش، و  أنا طبیب: 

 

Les 64 

الس وسمعنا ولد ختي الصغیر جاي  ݣلافالبیت د  السینݣختي. �ّنا واحد النهار مشینا نزورو 

 تی�كي. للدار و 

 ام. ضراجلي ّداوه لعند طبیب العدراعو. ناضو لوسي و تهّرس لو كان تیلعب فالزنقة و 

اختصاصّیین اللي  حّتاراه �این العاّم �حال طبیب األسرة فألمان�ا. و لطبیب المغرب �این اف

ل شي الواسطة د�ا�عندهم الع�ادة. ت�مكن لك تمشي لعندهم ن�شان، ما �این عالش تكون 

هو غادي تمشي لعند طبیب األسرة و  ّولللا، ت�خّصك فألمان�اواحد آخر، �عني ماشي �حال ف

 لالختصاصي، ال. كص�فط�
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اش هو طبیب عاّم وّال  ال�اب د�الو شنو هو، �عني معروف و الطبیب راه د�ما مكتو�ة ف

 ت�مكن لك تدخل عندو ن�شان. اختصاصي، و 

اك الولد  د راع د�ال د اك الطبیب؟ قّلب الد ام. شنو دار ضإیوه، مشاو لعند واحد طبیب الع

 الرادیو.� المسكین 

� غادي �قّل�ك  بّد ما �شوف شنو عندك لداخل. ماشي �او. اللمغرب �ّل طبیب عندو الرادیاف

 المغرب �ّل طبیب راه عندو الرادیو.یّد�ه. ال، فب

 شكل آخر.تیدیرش تصاور. التصاور راهوما ف  الرادیو، الطبیب غیر ت�شوف ب�ه، ما

الرادیو  � ام ما قدرش �شوفضاك طبیب العود  ختي �ان صعیب داك الهرس د�ال ولد  المهّم، 

 هم لعند واحد االختصاصي د�ال التصاور. ص�فط ك�فاش �عالج الهرس و 

ًال المعدة وّال تاالختصاصي د�ال التصاور راه طبیب اللي تیدیر تصاور لكّل شي، م

 المغرب غیر تتمشي لعندو �اش یدیر لك تصاور. ضام. فالمصارن وّال الع

دراع د�ال  الاداك الݣ�س فام. دار هض اك طبیب العد حین تكّملو التصاور راهوما رجعو لعند 

�س سّتة د�ال الس�مانات. الوقت اللي حّیدو  ݣ ال� �قارجعو للدار. �ان الزم عل�ه �اش یالولد و 

 من جدید.  �سݣالاني الطبیب دار لو ت، لقاوه ما براش. عاود �سݣعل�ه ال

اك الطبیب،  د تّدي الولد عند  الشي ماشي معقول، ما تعاودش  اد ّمي: هد�ك الساعة قالت 

 غادي نّدیوه عند الجّ�ار. 

اك الشي. هو  ت�مشیو عند شي واحد اللي ت�فهم فد القضّ�ة د�ال الهرس الناس فالمغرب غال�ًا ف

 كن ت�عرف شنو تیدیر. تیدیر شي حاجة اللي سمیتها الجبیرة.الماشي طبیب، و 

الب�ض. الجّ�ار تیدیرها  ݣ�س. فیها الخشب والطحین و هي الجبیرة؟ الجبیرة ما فیهاش ال  شنو

 البالصة اللي تتكون مهّرسة. عال

القضّ�ة د�ال  لوس، اللي ت�قدرو �خّلصو األطّ�ا اللي غالیین بّزاف، فالناس اللي عندهم الف حّتا

 الهرس راهم ما ت�مشیوش عند الطبیب.

 �را مز�ان. دراع د�ال الولد و الجبیرة فالراه دار واحد الجّ�ار و ناضو مشاو عند  فعًال،

 شي عیب. حّتاف�ه   ما والّ اد الجّ�ار الولد برا و یّد ه عالاد الشي اللي �ان و ه ،هإیو 
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Les 65 

تتشرط عل�ه الحكومة النفقة د�ال الوزارة و  عالت�قرا الطالب اللي تیدخل للكّلّ�ة د�ال الطّب 

سنین، �ّلها  ت لت�اش الوقت اللي غادي �خرج ف�ه من الجامعة، ت�خّصو �عطي عامین وّال 

 واحد الصب�طار د�ال المخزن.مها مع المخزن، �عني غادي �خدم ف�خد 

  د سنین اللي خدمها مع المخزن، ت�اخ ت لت�ك المّدة د�ال عامین وّال  اد الوقت اللي تتتكّمل ه 

�مشي واحد ساعتین فالنهار    �قاكن تی ال�فتح الع�ادة د�الو، فین یزوروه الناس. و ن �اش د اإل

من �عد، حین ت�جي  ا �ستقبل الناس اللي بال فلوس، و مّ تالمخزن �اش �خدم، للصب�طار د 

 فلوسهم. �للع�ادة د�الو، �ستقبل الناس اللي غ�خّلصوه  

الفلوس ��ال اللي بال فلوس. اللي حسن من المعاملة د االفلوس � المعاملة د�ال الطبیب اللي 

  امّ تشكل آخر، ه. الطبیب اللي بال فلوس ت�كون فر، ت�مكن لك تهدر معاتك اتیتصّنط لك 

لكّل واحد نّص  الوقت ضّیق �اش یتصّنطتر من البالصة د�ال الفلوس، و كاكاینین الناس 

 ساعة، الوقت ما �اف�ش. 

تجیب واحد الشهادة د�ال ما تتخّلص والو، غیر   المخزن إیال �نتي ناعس فالصب�طار د 

 الضعف.

كلین�ك تتخّلص من جی�ك. غیر شي واحد اللي عندو مرض صعیب وّال إیال �نتي ناعس ف

�این �ّل   امّ تالمخزن ألّن ي لو عملّ�ة صعی�ة، ت�مشي ینعس فالصب�طار د الطبیب غادي �جر 

 الصب�طار. الفرملّ�ات �اینین ف حّتاللي خّصو الطبیب اللي ت�عالجك. و شي اآلالت ا

 الفلوس. �الصب�طار الكبیر، إّنما  تًال العملّ�ة دالقلب، هي الواعرة، تیدیروها فم

ن �ّل نهار، غیر الجمعة للرجال والحّد للع�االت. أّما المخز ما �ایناش الز�ارة فالصب�طار د 

الصب�طار ما ناعس فلناس اللي تیزورو شي مر�ض خر�ن، الز�ارة ممنوعة، ألّن اّ�ام الاإلف

ر�ض الماكلة، ًال تی�قاو ت�جیبو للمت مالصب�طار. ادوك الفرملّ�ات اللي خّدامین فت�عاونوش ه

اك ما �اكلش" وّال: "ما اد آخره، واّخا الطبیب قال: "ه إالالب�ض ت�جیبو لو الدجاج واللحم و 

 ًال.ت�اكلش اإلدام" م 
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نهار. �مكن لك تزورو غیر مّرة   ماشي مسموح �اش تزور المر�ض �لّ  ا عالشاد ه

 حسن لو! ااألسبوع، ف

 

Les 65 (afsluitende tekst) 

المرض عندو   اد اك اإلنسان مجنون وّال مسكون. هاد ه  اكاین المرض د�ال الجنون. �یتسمّ 

 بّزاف د�ال السمّ�ات.

د�حو فالدار و�دیرو �حال �یي سّید. وّال �كتبو عند الفق�ه و وك الناس ��مشیو یزورو شاد ه

 الدار، �حال حضرة. حفلة ف

 ساعتین، ما ��عرفش شنو  اإلنسان اللي �یّتق�ض ��غیب. ��غیب لواحد المّدة د�ال ساعة والّ 

ق�ض  اني اللي �یتّ ت�این عاود كیوقع فالدار. ��مكن لك تهّزو وتلوحو فالواد بال ما �عرف. و 

 �هّرس المواعن. �یهّرس �ّل شي اللي لقاه قّدامو.��قطع حوا�جو و  �قا�یو 

اك اد وك الجنون جاو من المغرب وّال هاد كن واش ه الألمان�ا، و �اینین جنون هنا�ا ف حّتا

 الشخص لقاهم هنا�ا، ما نعرفش.

الوقت  خطرة. ف�ان المسكین �یّتق�ض �ّل شي مّرة شفت واحد المغر�ي فالصب�طار األلماني و 

ناعس بیها ر�عة  �قا�یت ��ضر�و لو واحد الشو�ة �بیرة و اللي �یّتق�ض ��جیو الفرملّ�ا 

 عشر�ن ساعة. و 

المغرب، الناس اللي ��كونو مسكونین، �عني فیهم ت فكان الزم یّدیوه لواحد السّید. حی

 یوّلي ال �اس.   حّتاالسّید لجنون، تیّدیوهم لواحد السّید، و��خّلیوه فا

اك د  �ی�قاو رة وّال شي حاجة. ب�حة، �عني حولي وّال �ݣد ي �شر�و ال �اس، غاد  �یال والّ و 

��قول: "إیال ما درتش  ت ب�حة حید �ك المراة �ّل عام �یدیر شي صدقة وّال اد الراجل وّال ه

 الشي غادي نعاود نمرض." اد ه


