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 حغوب

ك٤ ألابجضية  ببضإ الخٝغ ٖو

 

 للضزى٫ للجغوب ٖلى الٟيـ بى٥

www.facebook.com/groups/shakhabeit.wardia/ 
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 اإلا٣ضمة

.. الخح ألاو٫   

 وهم خُمه بخؿان مً ٢بل

 ول٨ىىا وٛغ١ به بةعاصتىا

 نهغب به مً مىاحهة مكاٖغها

ؤو ختى هتسظه صٕع خماية هتسٟى به مً اختمالية ت٨غاع 

. التجغبة  

..وٗم  

بل هىا٥ خح يٗي٠ ,   يىحض ما  ؿمى بالخح ألاو٫ 

 وخح ٢ىو 

 وهىا٥ الخح ألا٢ىي 
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 والخح ألا٢ىي هى ما  ؿتمغ

 هى ما  ؿيُغ ٖلى اإلااض ي والخايغ

,وباؾتمغاعيته يًمً اإلاؿت٣بل  

 طل٪ الخح هى ما ي٨تسر حمي٘ ؤوهام اإلاكاٖغ

..هى ما ييؿيىا ما مط ى  

ا ٖىه ًٖ ..ما يضٞٗىا للم٣اتلة صٞا  

وألازحر.. هى الخح الخ٣ي٣ي  

 وابتؿامة ؤمل خؼيً

** 

..هى عحل ٖاق٤  

ا   مجا٫ للسياهة
ً
 بط
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 الٗاق٤  يجؼ ًٖ إلاـ امغؤأ ؤزغي 

 ٞمدبىبته ت٨ٟه الضهيا بإؾغها

..هاااه  

..وضخ٨ة ؾازغأ  

*** 

.. هى عحل ٖا٢ل  

   يبدث ًٖ مكاٖغ ٖانٟة

..يسُِ لبىاء ؤؾغأ  

 هى هاصت عػيً

خض الؿ٨ىن .. خض اإلالل  

..وابتؿامة مجىىهة ٖانٟة  
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*** 

..  يهضؤ.. هى ٖابث  

٦ٟغ باإلاكاٖغ.. هى و٢ذ  

 وصًٞ ٢لبه وؾِ ع٧ام ٢لىب مدُمة

..وابتؿامة ق٣ية متالٖبة  

*** 

 وبحن بإباا ألاهنى إلا٣ضعرها ٖلى بػاخة وهم الخح ألاو٫ 

 وتسُيُها إلي٣إ الهاصت الغػيً

 وت٨ظيح ؤؾُىعأ الٗاق٤ الالزاثً

 وبي٣إ الٗابث ببراإً الٗك٤

 ت٨مً ألا٧اطيح
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 ؤ٧اطيح

 هي مدٌ وهم

 وسجها الغحا٫ ليؿائهم

ة خح مغ٦ؼأ  ليًمىىا حٖغ

 وتٗيل ألاهنى واهمة بهض١ الٗاق٤

 ومداعبة ٖبث الظ٦غي 

 تضوع بضاثغأ الٗك٤ الؿغمضية

 بحن ٖاق٤ مهؼوم وآزغ ناص١

 هي ٣ِٞ ؤوهام اليؿاء

ؤوهام ػعٖها الغحا٫ ب٣ٗىلهً ليتم٨ىىا مً التالٖح 

 ب٣لىبهً
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 ؾظاحة لم ولً  كٟحن مجها

 ٞتل٪ ألاوهام هي ما تمىدهً لظأ الخح

 وتمىدهً ق٣اثه

 وتؿمذ لهً بالب٩اء ٖلى خما٢ة

ً مً البضاية بإنها مدٌ وهم   ٗٞغ

 وبالجهاية تغت٨ً ٧ل واخضأ مجهً لىاٞظرها

 تؿتم٘ لؿاا٫ ال٣مغ

"يا خلىأ ما السبر؟"  

 وتجيح ؤهنى ال٣مغ

"..ؤخببب بال ؤمِل .. يا بضع ؤها الؿبح"  

 
ً
 والبضع يهمـ مك٣ٟا
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" 
ً
"وهل ٖك٤ الغحا٫ُ يىما  

..ما بٗض اإلا٣ضمة  

..ومتاهة اإلاكاهض  

...... 

اللىن البدغو .. نىعرها ؤمام اإلاغآأ ت٨ٗـ ٖيىحن هاصثتحن

و٦إهه يماإل بهتان الخياأ مً .. يميل لؤلزًغ الباهب

مىحاا قٗغها الغجغية اإلاتمغصأ ُحِمٗب ب٣ؿىأ .. خىلها

بل ٚاية , مالمدها قاخبة.. في عبُة واخضأ زل٠ ٖى٣ها

زمى٫ .. هي بالٟٗل تكٗغ بةنها٥ قضيض.. في الصخىب

..٦لي بال٣ٗل وحمىص مىح٘ بال٣لح  

٣ٟٞضان َٟل ٦ٟيل بةنها٥ ؤقض ال٣لىب .. و  عجح

وعٚم مغوع ٖضأ ؤقهغ ٖلى ٣ٞضانها َٟلها الظو .. نالبة
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٣ٞض تؿببب خالتها الىٟؿية الؿيئة , لم يَغ يىء الكمـ

ب  ؤن حغح ٣ٞضان الابً .. بةحهايها ٞىع ونىلها ألإلااهيا

..  يىضمل ختى لى ٧ان مجغص هُٟة بُىع التسلي٤  

حر .. تغ٦ها ٣ٞضان الُٟل بدالة ٖاَٟية مكتتة هكة ٚو

تل٪ الخالة ؤحاص ؾي٠ اؾتٛاللها .. متمال٨ة لؼمام ٢لبها

 لي٣ىٗها بالٗىصأ لل٣اهغأ
ً
وهي   تى٨غ ؤنها ٧اهب .. تماما

.. ٢غبه مجها ومكاع٦تها مهابها.. بداحة لتىاحضه خىلها

ا مً .. ٞهى مثلها ٣ٞض ابىه ًٗ وتل٪ ال٩اعإة حمٗتهما م

نضٕ تغاه هي آلان .. ليداو  عؤب نضٕ ػواحهما.. حضيض

ا ًٗ م ٧ل مداو رهما م ا ٞبٚر ًٖ ٧ل اصٖاءرهما .. يؼصاص اتؿا

ب  ؤن همؿة الجاعحي والتي لم .. بيؿيان زياهته اإلاايية

ٖاحؼأ ًٖ .. ٖاحؼأ ًٖ الٟٛغان, تىل اؾمها مً ٞغاٙ

..اليؿيان ؤو ختى اصٖاثه  
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..و  ختى ا٢تراب.. هي ٣ِٞ   تدتمل إلاؿة مىه  

***** 

و  تٗلم ؾبًبا .. تٗالى ب٩اء ححراعص بىىبة حضيضأ لً تيتهي

..واضًخا لها  

ا ؤهه  ٗا٢بها لخغماهه والضه
ً
و٦إهه  ٗلم ؤنها ..  تًٓ ؤخياه

بة بةهت٣ام ؤؾىص بة به هى.. ٞٗلتها ٚع ..وليـ ٚع  

ٞبٗض اهتهاء ٞىعأ ًٚبها وتكٟحها بدؿً لخغماهه ولضه 

بل ل٣ض وؿبته لىٟؿها , ومىده اؾم ٖكي٣ها الؿاب٤

مضٖية باألوعا١ الغؾمية ؤنها ؤم ٖؼباء و  تٗٝغ لؤلب 

..اؾم و  ٖىىان  
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 ا٦تكٟب هى٫ ما وعَب 
ً
وبٗض ؤن هضؤ ًٚبها ٢ليال

اية ٖلى مضاع اليىم وهي , هٟؿها به ٞالُٟل يدتاج لٖغ

.. تغيض الجزو٫ لٗملها  

ًب مؿاٖضرها وؤزبررها بتدظيغ حضو ؤن  وحضرها ٞع

اهضا لىعا إاهية.. تغؾل لؤلب وتٗلمه ًٖ وحىص ابىه .. ٖو  

..وليتها لم تٟٗل  

,  ٞاآلن وبٗض م٣ابلتها لٟغاوؿىا؛ تىؤم عوخها وقغي٪ ٢لبها

ا
ً
 ومغه٣

ً
 ت٣يال

ً
..ؤنبذ الُٟل ِخمال  

..تٗالى نىا ححراعص بالب٩اء  

: ومٗه اعتٟٗب ػمجغأ ٞغوؿىا  

ت٨ٟي صماثه الٗغبية .. ازغس ي هظا الُٟل اللٗحن.. لىعا-

..لً ؤتدمل اإلاؼيض مً نغازه اإلاؼعج.. ال٣ظعأ  
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ة وهي تداو٫ بحباع ححراعص .. ؤومإا لىعا مىا٣ٞة بؿٖغ

.. ليلؼم الهمب  

ونىا ٞغاوؿىا ..  ٗا٢بها مثلما ٖا٢بته.. والُٟل  ٗاهضها

وهي تداو٫ بؾ٩اا الُٟل .. يغتٟ٘ إاهية مهضًصا بالغخيل

..بال حضوي   

..تلٟتب خىلها تبدث ًٖ خل  

 خحن انُضمب ٖيىاها ب٣اعوعأ الضواء اإلاًاص للبرص 

.. والسانة بجحراعص  

..و٢ض ونلب للخل ألامثل إلؾ٩اته.. خيجها ابتؿمب بٟٓغ  

***** 

ا .. مىؾي٣ى هاٖمة
ً
وؤٚىية ت٣ُغ ٧لمارها ٖك٣

وسخابة .. بياءأ هاصثة تثحر قتى اإلاكاٖغ.. وعوماوؿية
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... وعصية تًمها وعحل تدلم به ٧ل ؤهنى بحن الؿابٗة

..والؿبٗحن  

..بل يتمىاها..  ٗك٣ها هي.. ولخؿً خٓها  

اهتمامه ٚحر .. تٗل٣ه بها.. قهىع وهي تستبر خبه لها

..الٗاصو بتٟانيلها  

  .. ؤهه   يداو٫ تٛيحرها.. وألاعوٕ..  اهتمام اٞت٣ضته ٦ثحًرا

ؤو يغض ى ٖىه ..  ؿعى ل٣ىلبتها ب٣الح يىاؾح زياله

.. حمىح ؤهىاثه  

.. هى  ٗك٣ها ٦ما هي  

..هحرأ ٚيث و٦ٟى  

ٞبٗض ٧ل ش يء .. وهي لم تؿتُ٘ مى٘ ٢لبها مً اإلايل هدىه

اٖلية ..هى يغمم ؤهىإتها الجغيدة ببِء ٞو  
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..  ٗيضها هحرأ ب٩ل ٖىٟىانها وخيىيتها  

 ٛيبها .. ػاص مً يمها هدىه وهى يضوع بها ب٣اٖة الغ٢و

بحن هجماا ؾماء الهىي ويديِ زهغها بتمل٪ ع٢ي٤ 

.. ختى ونل بها إلاىته٠ ال٣اٖة ٞتسلى ًٖ زهغها

يىاه .. ليىدني ؤمامها بغقي ويغت٨ؼ ٖلى ع٦بة واخضأ ٖو

تٛغ١ بٗيىحها الظاهلتحن وبحن ؤهامله ع٢ض زاتم مً 

..البالتحن واإلااؽ اؾت٣ُبب حىاهغه ٧ل ؤيىاء ال٣اٖة  

..وهمؿه الغ٢ي٤  ٛل٠ خىاؾها بٛمامة هاٖمة ُٖغأ  

يني وت٨ىوي مغاتي.. هحرأ- ..ت٣بلي تكٞغ  

سغ وهي تىمئ بغؤؾها  إلاٗب ٖيىاها بضمٕى ٞغخة ٞو

..مىا٣ٞة بؿٗاصأ  

..ؤ٦يض مىا٣ٞة يا عاٚح.. مىا٣ٞة-  
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***** 

ابتؿامة ؾٗيضأ اعتؿمب ٖلى قٟتيه وهى يغا٢ح َٟلته 

٢بل ؤن تمىدها , وهي تؿتم٘ باهتباه لتٗليماا ِنبا

ابتؿامة واؾٗة وتًغب بتل٪ التٗليماا ٖغى الخاثِ 

:وهي تتٗل٤ بٗى٣ها هاتٟة بىبرأ تىؾل تظيح الدجغ  

ة ؤٖىم.. قيليني في اإلايه.. بيبى- ..مل ٖاٞع  

:يلمذ ِنبا تمىدها ٢بلة ٢ىية وهي تؿإلها  

ة و  مل ٖايؼأ؟- ..مل ٖاٞع  

واإلاا٦غأ الهٛحرأ تبتؿم ابتؿامتها الىاٖمة وهي تًم 

:ِنبا ب٣ىأ وتمىذ وحىتها ٢بلة َٟىلية لظيظأ  

..ٖكان زاَغو .. بيبى.. ٖىميني-  
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 نٛحرته .. لخٓاا
ً
تدغ٥ هى بٗضها لي٣ترب مجهما مىاصيا

:اإلادتالة  

..منى-  

:لتهت٠ الهٛحر بٟغخة  

..خـــؿــً-  

 
ً
وهى  ؿتم٘  ؾمه اإلاىٟغص مً بحن .. وتتؿ٘ ٖيىاه طهى 

..قٟتي الهٛحرأ  

  ٗلم 
ً
 وي٣ُح خاحبيه بًٛح مهُى٘ وهى  ؿإ٫ ؾاالا

:بحابته ٖلم الي٣حن  

..يىٟ٘ تىاصو بابا باؾمه؟-  

:وت٨تم ِنبا ضخ٨ة هاٖمة والهٛحرأ تجبه ببضيهية  
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..ٖلي بيٗمل ٦ضه-  

٘ هى ٖيييه للؿماء مكت٨ًيا :ويٞغ  

ه الجيل ٧له- ..يؼيض وو صه هيبْى  

بة ٧لماا والضها ٣ِٞ  وتطخ٪ الهٛحرأ ٚحر مؿتٖى

..  ؿٗضها ؾمإ اؾم يؼيض الظو يضللها خض الٟؿاص  

ٗها ِنبا بدىان ت٣بل وحىتحها وهي تسبرها بتأمغ :وتٞغ  

..ه٣ى٫ لبابا يجي يلٗح مٗاها؟-  

وتىُل٤ تىؾالرهما .. وتىمئ الهٛحرأ بؿٗاصأ مىا٣ٞة

..بىٟـ الى٢ب يضٖىاهه إلاكاع٦تهما اللٗح  

..هٓغاا ػمغصية تمىده وٗمة ألابىأ  

.. وؤزغي ٦ٛيمة هاٖمة تٗضه بؼزاا ؾٗاصأ ٢اصمة  
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تىؾالا لم يمل٪ ؤمامها ب  ؤلاؾتجابة وب٩ل إ٣ة ؤل٣ى 

لتتٗالى .. بىٟؿه وهى ب٩امل مالبؿه بلى ٖم٤ اإلاياه

غخة.. الهيداا الهازبة .. تمؤل ؾ٨ىن اإلاجز٫ خياأ ٞو  

!ول٨ً بلى متى  

****** 

ازتٟب ؾغاب صازل اإلاُبش الىاؾ٘ اإلالخ٤ ب٣اٖة 

اٝ الٟسمة ٗمة .. الٞؼ ؾت٨تٟي تل٪ الليلة بةٖضاص ألَا

...واإلاكغوباا ولً تسغج لل٣اٖة ؤبًضا  

ًه .. وٗم لً تٟٗلها عبما يٟهم ٚلئ ال٣ٗل ؤنها تٞغ

ٌ ٧ل ٖغويه اإلابتظلة ..وتٞغ  

..ختى ولى ؤل٣اها تدب مؿمى ػواج  
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ً
لٗبة مثحرأ .. يغاها ٦جزوأ...  ٞهي تضع٥ هىاياه حيضا

..ؾت٣ٟض بغي٣ها لخٓة امتال٦ه لها  

.. هي لً ت٨غع اإلااض ي.. ٦ال  

.. ل٣ض تغ٦ب ٧ل ش يء وعاءها وؾٗب لتد٣ي٤ خلمها

تىدب  بالصسغ وتؿبذ يض التياع ختى   ت٨ً مجغص ؤهنى 

..سخبها مىج الٗك٤ وؤٚغ٢ها بدغ الٛغام  

با١ اإلاُلىبة وتيؿي٣ها ختى  ضاص ألَا وبيىما تجاهض إٖل

اٝ ٞىحئب  يبضؤ ػمالئها في بعؾالها بلى مىاثض ٢اٖة الٞؼ

:بهىته الٗابث زلٟها  

!ما ٦ىتل ؤٖٝغ ؤه٪ حباهة ٦ضه-  

:التٟتب هدىه بضهكة ولؿانها يغصص ب٣ل٤  

صزلب هىا بػاو؟-  
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:هؼ ٦تٟيه بالمبا أ  

!عقىأ مدترمة للخاعؽ اللي ٖلى باب اإلاُبش-  

يىحها تتؿٗان بظهى٫  .. تجمض ال٨الم ٖلى قٟتحها ٖو

:لحهت٠ هى بًٟى٫   

..ٖؿلي و  ؤػع١؟.. ٖيىه٪ لىنها ايه؟-  

:و٦إن ؾااله مىدها ال٣ضعأ ٖلى الى٤ُ ول٨ً بتٗثر  

..ؤهب.. ؤهب-  

:٢اَٗها بهضوء مؿتٟؼ  

..ٖايؼ ؤتجىػ٥.. ؤها.. ؤها-  

:وا٢ترب بسُىعأ  

..ماػن الٗضوو ؤما بي٣ى٫ خاحة بيىٟظها.. وهتجىػ٥-  
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***** 

صوا نغزة ٖلياء الغاًٞة ب٣ىأ في ؤعحاء اإلاجز٫ وهي 

:تسبر يؼيض بكغاؾة  

..تتًٟل ٖىضها.. لى َىِ ؾهام ٖايؼأ تكٝى الى ص-  

:مغع يؼيض ؤهامله بحن زهالته بًٛح  

!!واإلاىيٕى صه يسلي٩ي تٗيُي بالك٩ل صه-   

٣لها يضوع بضواماا حىىهية :٢اَٗته ٢بل ؤن ي٨مل ٖو  

وصه آزغ .. و صو مل هيٛيبىا ًٖ ٖيييا..   يا يؼيض..  -

..٦الم ٖىضو  

:هت٠ بها  

هتيجي هىا اػاو بـ؟-  
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:ؤحابته وهي تدغ٥ ٦ٟحها بجىىن وتغصص بال تغابِ  

هم في اإلاؼعٖة-  ..ل٨ً بغيىه ٢ضام ٖيييا.. تكٞى  

:هؼ عؤؾه بدحرأ  

اخىا ٦ىا اتٟاهمىا في اإلاىيٕى وزالم .. ايه اللي خهل؟-

..زلهىا  

٦تٟب ٖلياء طعاٖحها ؤمام نضعها وهي تبرم قٟتحها 

.. بًٛح  

٣ٖلها يسبرها ؤن ت٣و ٖليه ؤٞٗا٫ والضته وما تل٣ىه 

.. لؤلو ص مً ٢هو مكيىة خىلها وخى٫ ػواحها مىه

ٞٗال٢ته بىالضته بال٩اص ٖاصا .. و٢لبها يغؤٝ بداله

..لهضوئها بٗض ؾىىاا مً الًٛح والىٟىع   

.. وهي   تضعو ٦ي٠ تتهٝغ.. تجهضا بٛئ  
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ىضها ؾيٗىص يؼيض إلا٣اَٗة والضته ؤم .. ؤتؿتم٘ ل٣ٗلها ٖو

..تسً٘ ل٣لبها وتتدمل ٦ما تدملب صاثًما  

********** 

يتمت٘ باؾم وقهغأ ٖالية بحن .. مىتج٘ نخي عا١ٍ 

تغتاصه وؿاء تل٪ الُب٣ة وعحالها ٖلى .. ألاوؾاٍ الغا٢ية

..زضماته باهٓة الثمً و  ق٪.. الؿىاء  

هل هت٩لم .. ًٖ ؤو زضماا هتدضث هىا.. ول٨ً لخٓة

ًٖ ؤمىع التضلي٪ والتسؿيـ والتجميل وؤ٢ىٗة الُحن 

..والبن وقغاثذ السياع وزالٞه  

والتي    ٗلم ٖجها ب  .. ؤم ًٖ تل٪ السضماا اإلاتىاعية

..اإلاؿتٟيضيً مجها وخؿح  
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.. والظو    ٗلم ٖىه ال٨ثحرون.. طل٪ الٗالم اإلاستٟي

وبن ٧اهب .. ويغتاصه ٢لة ممً تمل٪ الجغؤأ ٖلى اإلاىاحهة

..مىاحهة زٟية ومسٟية  

ة  تدغ٥ بث٣ة  ٗلم ؤهه ؾيتر٦ها ٖلى ٖتبة الٛٞغ

..اإلاسههة له  

ة اإلاذجىػأ باؾمه ٖلى الضوام وبن ٧ان ..  تل٪ الٛٞغ

 خغ٦ًيا
ً
..ب  ؤهه له.. اؾما  

.. وهى مٗغوٝ به في طل٪ الٗالم  

 .. لخٓاا وصلٟب زلٟه مغا٣ٞته لتل٪ الليلة
ً
تغتضو إىبا

ؾىصاء بال ؤ٦مام   تُٛي , يلي٤ بمهمتها؛ ٦جزأ نٛحرأ

وتىىعأ حلضية ٢هحرأ للٛاية تهل بال٩اص .. ٧امل بُجها

ؤؾٟلها حىعب مً اللىن هٟؿه وبالجهاية , إلاىته٠ الٟسظ
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وؤلاياٞة .. خظاء حلضو ٖضيض ألاعبُة وطو ٦ٗح قاه٤

اإلامحزأ ب٣بًتها ٧اهب ؾٍى حلضو َىيل تٟغ٢٘ به 

يىاها تتإل٤ بكغاؾة وقيُاهية ٢بل ؤن  ة ٖو بإهداء الٛٞغ

..تلتٟب للىا٠٢ ؤمامها يغم٣ها بةحال٫ وت٣ض ـ  

يىاه تغ٢ح طل٪ الؿٍى بلهٟة و٦إهه ييتٓغ لخٓة   ٖو

..م٣ابلته لجؿضه  

تى٣لب ٖيىاه مً الؿٍى لٗيني الٟتاأ ناخبة الغصاء 

:ألاؾىص لتٗاحله الٟتاأ بهٟٗة مضوية وهي رهت٠ به  

..ٖييي٪ في ألاعى-  

 
ً
لتٗاحله بهٟٗة ؤقض يت٣بلها .. ؤومإ بغؤؾه مىا٣ٞا

.. بؿٗاصأ تامة  

:وهي رهت٠ بًٛح  
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..ما ؾمٗتل الغص-  

:ٞيسبرها بسًٕى تام  

..خايغ-  

إم تتجه لسهالته .. ت٣ترب مىه لتربب ٖلى وحىته ب٣ؿىأ

 
ً
..ٞتجظبها بٗى٠ لترتٟ٘ ٖيىاه لٗيىحها ٢هغا  

٘ بخضي ٢ضمحها لتضهؿه  ىضها تل٣ي به ؤعًيا وتٞغ  ٖو

بكضأ و٦ٗح خظائها ي٩اص يث٣ح مٗضته وهي تهيذ بٗى٠ 

:ؤ٦بر  

..ؾيلٟاها ٢الب بيه؟-  

وتمىده ع٧لة ٖىيٟة ليهضع تإوًها ؾٗيًضا مىتكًيا بتل٪ 

..اإلاٗاملة  
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ٗه ٖلى ع٦بتيه آمغأ  وتٗىص ؾيلٟاها لتجظب زهالته وتٞغ

.. ويسُئ.. وي٨غع .. بياه ؤن ي٨غع وعائها ؤهه ٞتى س يء  

وتًا٠ٖ .. ويؼصاص هى وكىأ.. وتؼيض هي مً ال٣ٗاب

..٢ؿىرها  

ه ختى يىا٫ ما يغيض  وتتؿ٘ الضاثغأ بحن ٢ؿىرها وزًٖى

 
ً
زاي٘ .. وتيتهي به الليلة ٦ما اهتهب ٚحرها مً ٢بل.. ؤزحرا

و٢ض ونل .. م٣هىع بةعاصته الخغأ تدب عخمة حالصته

ة ..ل٣مة ما يتمىاه مً متٗة مغيًة ومىدٞغ  

ٌ الكٟاء مىه مغى يجيض .. هى ٖبض طليل إلاغى يٞغ

ٞساعج تل٪ .. بزٟاثه ًٖ الجمي٘ ولً يلخٓه ؤخض

وبضازلها    ؿٗضه ؾىي .. هى الؿيض اإلاُإ.. الجضعان

..ؤن تُئه طاا الغصاء ألاؾىص بدظائها الغزيو  
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**** 

 اهتهب اإلا٣ضمة

 

 

(1)  

 ؤها لخبيبي وخبيبي بلي

 يا ٖهٟىعأ بيًا   ب٣ى تؿإلي

ل خضا     ٗتح خضا و  يٖؼ

 ؤها لخبيبي وخبيبي بلي

 

تغصص م٘ ٞحروػ ٧لماا ؤٚىيتها , بإطهحها ؾماٖاا الهات٠

..الٗاَٟية  
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وعؤؾها ٧الٗاصأ ُمل٣ى ٖلى ؾا٢يه تغا٢ح بك٠ٛ ؤهامله 

..وهي تتدغ٥ ٖلى لىخة مٟاتيذ خاؾىبه اإلادمى٫   

ٖاصأ اتسظرها مىظ ػواحهما ولم تتى٠٢ ٖجها زانة وؤنها 

.. إلاؿب تجاوبه م٘ خغ٦تها تل٪  

.. ٞإصمىب مغا٢بته ؤإىاء ٖمله  

..ٖيىاها تجغو م٘ ٧ل بياٞة للتهميم  

.. تؿإله ًٖ ٧ل ما يسُه  

..تؿتٟؿغ ًٖ مىي٘ طل٪ الٗمىص  

وؾبح تدضيضه إلا٩ان طل٪ , ولَم تغ٥ هظا الٟغاٙ هىا

.. الجضاع ؤو تل٪ الغصهة  
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يجيح ؤؾئلتها الٗضيضأ بابتؿامة هاصثة و  يبسل ٖلحها 

 بكغح تٟانيل ٖمله

..وهي تتمًٗ في اؾتجىابه   ت٨تٟي  

 تغيض مكاع٦ته ب٩ل اهتماماته

مله هى ؤولى تل٪ الاهتماماا ..ٖو  

..خغ٦ب عؤؾها ختى الت٣ب هٓغارهما لثىاٍن   

:ابتؿمب بٗضها وهي تسبره ببؿاَة  

.ؤها ٖايؼأ آزض ٦ىعؾاا تهميم.. خؿً-  

:اعتٟ٘ خاحباه بتيجح  

!تهميم بيه-  

:مُب قٟتحها وهي تسبره ببضيهية  
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..تهميم صازلي.. صي٨ىع -  

..عم٣ها للخٓاا يداو٫ تبحن حضية خضيثها  

ىضما تإ٦ض مً حضيتها التامة ؤػاح خاؾىبه اإلادمى٫ , ٖو

ض٫ مً ويٗها بحن طعاٖيه ليىاحه ٖيىحها  بٗيًضا ٖو

:بتمًٗ وهى  ؿإلها  

..ليه يا ِنبا؟-  

:هغبب بٗيىحها بٗيًضا وهي تسبره باعتبا٥  

..ما ٞيل ؾبح مٗحن يا خؿً-  

:هؼ عؤؾه بٗضم ا٢تىإ  



 

36 
 

م مىهبة والضت٪- ة.. ٚع , وقٛل ٖمي ٖامغ في اإلاجمٖى

ؤهِب ٖمغ٥ ما ٨ٞغِا و  اهتميِب بمجا٫ الهىضؾة 

بيه اللي ٚحر ت٨ٟحر٥؟.. واإلا٣او ا والتهميم  

:صاٖبب وحىته بغ٢ة  

!بيه يا خؿً ؤهب مل ٖايؼوي ؤ٦ىن مٗا٥ و  بيه-  

٘ ؤهاملها لي٣بلها وؤزبرها بدىان :ٞع  

بـ بغيىه ٖايؼ٥ ما , ؤ٦يض ٖايؼ٥ مٗايا َى٫ الى٢ب-

..قٟٛ٪ ألاؾاس ي.. تبٗض ل هٟؿ٪ ًٖ قٛل٪  

..ٖاصا رهغب بٗيىحها مً مىاحهته  

..وزانة لؤلَٟا٫.. هي تدح التضعيـ  
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تٗك٣هم وصاثًما ما تبت٨غ ؤؾاليح ٚحر ت٣ليضية لتىنل 

..لهم اإلاٗلىمة بؿالؾة ويؿغ  

..هى مد٤  

..التضعيـ قٟٛها ألاؾاس ي ول٨ً  

..قٟٛها هظا   يًاهي ٖك٣ها له  

بتها في مكاع٦ته ٧ل تٟهيلة بدياته ..  يىاٞـ ٚع  

ها  ٞبتل٪ اللخٓة بالظاا   يىاٞـ ٖك٣ه ب٣لبها ب  زٞى

,اإلابهم  

..٢ل٣ها مجهى٫ اإلاهضع  

..ؤٚمًب ٖيىحها وهي تٗتٝر لىٟؿها بصجً  

..بل هي تٗلم مهضعه  
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ح في الالتها١ به  تٗلم لَم اليىم بالظاا تٚغ

..والٛياب بحن ؤخًاهه  

..اليىم هى ألاو٫ مً ٧ل قهغ  

..طل٪ تاعيش مدضص ومدّٟى باليؿبة لها  

 ٞبإو٫ ٧ل قهغ ي٣ىم خؿً بؼياعأ صوعية

..ل٣بر منى  

..ي٣ط ي ؾاٖاا الجهاع ألاولى هىا٥  

 

ة .. وبٗضها  ٗىص لٗمله بحن مجمٖى  

"ٚيث-الٗضوو "  

.. وم٨تبه السام  
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وؤزحًرا  ٗىص لها بٗيىحن ٚامًتحن وعوح مىٛل٣ة ٖلى 

..خؼنها  

.. ٗت٠٨ لؿاٖة ؤو ؤ٦ثر بم٨تبه  

 وبجهاية اليىم  ٗىص لخالته الُبيٗية

..و٦إهه يمىذ طاته َىا٫ اليىم لظ٦غي الخبيبة اإلايتة  

ه هظا خالًيا ..وهي ت٣بلب تهٞغ  

,ؤو بمٗنى ؤص١ هي تداو٫ حاهضأ ؤ  تٓهغ له ٚحررها  

.. ٚحرأ ٧اهب تٗتهغها في البضاية  

..تٗلم حيًضا ؤهه يظهح لتدية ط٦غي   

..لُيجل خياأ ؾاب٣ة تكاع٦ها م٘ الغاخلة  

..ول٨جها   تمل٪ ب  الاخترا١ بٛحررها  
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ح بتدميله ؤ٦ثر مما يم٨ىه ..ٚحرأ ٦تمتها ٖىه ٞلم تٚغ  

٩ٞاهب تجاهض , وزانة م٘ ٖىصته الخؼيىة في ٧ل مغأ

لتٗىص به لخالته الُبيٗة اإلاغخة وتضًٞ ٚحررها بٗيًضا 

..بإٖم٤ ؤٖما٢ها ختى   يلخٓها هى  

 وختى آلان هي تت٣ً صوعها بىجاح

اا الالبعاصية  ٞيما ٖضا بٌٗ التهٞغ

..مثل َلبها ألاخم٤ بضعاؾة التهميم الضازلي  

ٟلب  بة آهية في الُمإهيىة لجىاعه ٚو ٞهي زًٗب لٚغ

..ًٖ بصعا٦ه التام ل٩ل تٟانيلها  

..وؤهمها قٟٛها بٗملها ألانلي  
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ٞتدب ٖيىحها ٖىضما قٗغا ب٣بلته الٗمي٣ة لىحىتها 

 ال٣غيبة مىه

:وؾااله ال٣ل٤  

..ٚبِب ٖني ٞحن؟.. ِنبا-  

هؼا عؤؾها تىٌٟ ؤ٩ٞاعها اإلاكىقة وعٞٗب طعاٖحها 

:تديِ بهما ٖى٣ه وهي تبتؿم  

.صايًما مٗا٥ يا خبيبي.. مٗا٥-  

 وعٞ٘ زهلة قاعصأ صاٖبب ٖيجها 
ً

ؤبٗضها ٖىه ٢ليال

:وؾإلها بدحرأ  

..ومىيٕى التهميم؟-  

:ؤحابته بجضية  
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..هإحله قىية-  

اص ي٣غب عؤؾها مً نضعه  صاٖح زهالرها اإلامىحة ٖو

:وهمـ لها بةٚغاء  

ت٣ضمي صبلىمة , بض٫ ٦ىعؾاا التهميم.. َيح بيه عؤي٪-

 ؤو ختى ماحيؿتحر في تسهه٪ ؤهِب؟

بته في مىدها ٦يان مؿت٣ل ٧اهب تمىدها قٗىع    ٚع

..يىن٠  

ٞسغ ممؼوج بؿٗاصأ زالهة ؤن هظا الغحل الغاج٘ هى 

..ػوحها  

ِ٣ ..لها هي ٞو  

و٧اهب بحابتها ٖليه هي هضيتها له والتي ؤنبدب ت٣ضمها 

غخة  له بتٟاٍن ٞو
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"بدب٪ يا ؤبى منى.. بدب٪ يا خؿً"  

 وتترصص ؤٚىية ٞحروػ ٦سلٟية ل٣بلتهما الىاٖمة

 وهضهلي خبيبي حيب بال ؾاا٫

 مً هىمي ؾغ٢ني مً عاخة البا٫

 وؤها ٖلى صعبه وصعبه ٖالجما٫

 يا قمـ اإلادبة خ٩ايتىا اٚؼلي

 ****** 

 خح الضهيا وخح الضهيا وؾيح الضهيا تدح

 وبن م٣ضعتل ببٗض ٖجها وؾيبها للي يدح

!خض يباا ُٖكان واإلاايه بتجغو تدب بيضه؟  

  ػم ما ٞيه ٖىضه هٓغ
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!خض يالقي الكمـ ٢هاصه ويمص ي يضاعو ٖليه؟  

  ػم ما ٞيه ٖىضه بٗض هٓغ

 

ىاء َاإلاا قٟٛب بها ..لٗبة الخح وؤلٚا  

..ؤحاصرها خض ؤلات٣ان  

.. تٗلم متى ت٨ىن هٓغرها ؤهثىية ٚاية في الٗملية  

ض والتمني ..ومتى تمىذ الىٓغأ طاا الٖى  

ما٫ اإلادى٨ة ..وآلان وهي تتدلى بثىب ؾيضأ ألٖا  

الن الىاقئة والتي ؤؾؿتها بٗض  تضيغ بؿالؾة و٧الة ؤلٖا

ٖىصرها مً عخلة الاؾتجمام والى٣اهة بٗض َال٢ها مً 

..ماػن   
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..ٞؿاٖضرها صهيا نضي٣تها اللضوصأ  

و٢ضمب لها ق٣ة زالية بىٟـ اإلابنى الظو يًم مجم٘ 

 ألاػياء السام بها

وبالسبرأ التي ا٦تؿبتها .. وتم٨ىب هحرأ بٗال٢ارها اإلاتكٗبة

-الٗضوو "٦غثيؿة ل٣ؿم الٗال٢اا الٗامة بماؾؿة 

".. ٚيث  

الهية الهٛحرأ ..مً تإؾيـ الى٧الة ؤلٖا  

 وم٘ هجاخها في احتظاب ٖميل 

..٦ــ عاٚح اليماوي  

ناخح وعثيـ مجلـ بصاعأ قغ٦ة مً ؤ٦بر قغ٧اا -

-الؿياخة والتي بضوعها تمل٪ ٖضأ بىازغ وؾًٟ ؾياخية  
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وؾتثبب للجمي٘ .. ؾتسُى بى٧التها زُىأ واؾٗة لؤلمام

ما٫ وخضها بضون  ؤنها ٢اصعأ ٖلى الىجاح في ؾى١ ألٖا

تماص ٖلى اؾم وؾمٗة والضها بٗالم التجاعأ ..الٖا  

سامة تىاؾح طو٢ها  تها اإلااإثة بغقي ٞو صل٠ عاٚح لٛٞغ

..اإلاتٝر  

ٞجهًب مً زل٠ م٨تبها تؿت٣بل ٖميلها الهام بابتؿامة 

 واؾٗة

..حمٗب بحن اإلاهىية وألاهىإة اإلاتالٖبة  

..ولم ت٨ً الابتؿامة التي باصلها بياها ؤ٢ل تالًٖبا  

..هي تيجبه و٦ٟى  

..نباح السحر يا عاٚح بيه-  
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ليجبها ٖلى الٟىع و٦ٟه تًِٛ .. مىدته تدية باؾمة

:٦ٟها بغ٢ة  

!و  ٖايؼاوي ؤ٢ىل٪ مضام هحرأ.. ٢لىا عاٚح بـ-  

:ضخ٨ب بىٗىمة وهي تغصص  

...اتًٟل يا عاٚح-  

باصلها ضخ٨تها واتسظ م٣ٗضه ؤمام م٨تبها وبضآ مىا٢كة 

الهية ال٣اصمة ..زُتها لخملته ؤلٖا  

بٗملية واختراٞية ..  أل٦ثر مً ؾاٖتحن صاع الى٣اف بيجهما

..تامة  

.. واهتهيا بٗضما ات٣ٟا ٖلى حمي٘ الى٣اٍ ألاؾاؾية  
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ىضها اعتؿمب هٓغأ بعجاب واضخة بٗينّي عاٚح  ٖو

تغحمتها ابتؿامته اإلاٛاػلة و٧لماا صٖىأ واضخة إلاا هى 

:ؤ٦ثر مً الٗمل  

..بيه عؤي٪ ب٣ى همط ي ال٣ٗىص بٗض ما هتٛضي ؾىا؟-  

:مىدته ابتؿامة ٖملية تماًما وهي تسبره  

بٗض ما .. ال٣ٗىص هتتمط ى في وحىص مدامي الى٧الة-

ا ًٗ .يغاحٗها َب  

:لم تغصٖه ٖمليتها وؤٞصر ًٖ صٖىته بُغي٣ة مباقغأ  

!يب٣ى هت٣بلي صٖىتي ٖلى الٗكا الليلة-  

ٗب خاحًبا مغؾىًما بإها٢ة وهي تتٗمض ؾىء الٟهم :ٞع  

.بـ ال٣ٗىص هت٨ىن لؿه ما حهؼتل-  
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لم يتمال٪ ضخ٩اته التي تٗالب وهى ي٣ترب بغؤؾه مً 

:م٨تبها ويسبرها بىيىح  

بيٗية بحن .. مالىا بال٣ٗىص بـ- صو وحبة ٖكا بؿيُة َو

!اتىحن ؤنض٢اء  

..ولم تضهكه بؿاَة مىا٣ٞتها  

.. ُٞغي٣تها اإلاباقغأ هي ما حظبته بلحها مً البضاية  

ض وم٩ان , ولم ت٨ت٠ِ هحرأ باإلاىا٣ٞة بل خضصا اإلاٖى

..الل٣اء  

وهالب مىه ابتؿامة ت٣ضيغ واؾٗة و٢بلة ٖلى ْاهغ يضها 

ما٫ بهلة ..  تمب لضهيا ألٖا  

وبٗض عخيله بلخٓاا صلٟب صهيا إلا٨تح هحرأ وهي تغم٣ها 

:بىٓغأ متدٟؼأ وؾاا٫ بىبرأ ارهام واضخة  
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..هتتٗص ي م٘ عاٚح اليماوي؟-  

:هؼا هحرأ ٦تٟحها بالمبا أ  

ٞبالف .. واضر ؤه٪ ؾمِٗب ٦المىا يا صهيا.. ؤمممم-

ة وزليِ٪ نغيدة ػو ٖاصت٪ .مغاٚو  

:ؤومإا صهيا بغؤؾها و٦تٟب طعاٖحها  

..وا٣ِٞب ليه ٖلى الضٖىأ؟.. ماش ي-  

:تالٖبب هحرأ بىٓغارها وهي تسبر صهيا بابتؿامة واؾٗة  

..ألهه عجبني-  

:هتٟب صهيا بٗى٠  

ٖلى .. بخىا مل ات٣ٟىا تغ٦ؼو في قٛل٪ الٟترأ صو!.. هحرأ-

!ألا٢ل لخض ما الى٧الة ت٠٣ ٖلى عحلحها  
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:ؤحابتها هحرأ بدؿم  

بال٨ٗـ الخمض هلل في هجاح .. وؤها ما ؤهملتل في قٛلي-

..و٢بىلي الضٖىأ مل َيل مني.. م٣ٗى٫   

:٢اَٗتها صهيا  

..ؤوما٫ تؿميه بيه؟-  

ؤها .. وعاٚح مل بيتؿلى.. ٖايؼأ ؤخاو٫ ؤبضؤ مً حضيض-

.واإ٣ة  

و٧اهب بحابتها مً الهض١ خض ؤن  هب هبرأ صهيا وهي 

:تسبرها ب٣ل٤  

..عاٚح ؤنٛـ.. بـ-  

ح بجغح هحرأ.. لم تؿتُ٘ ب٦ما٫ حملتها .. ٞهي لم تٚغ  
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ول٨ً ألازحرأ ٞهمب ٖلى الٟىع مٛؼي الجملة اإلابتىعأ 

ية :ٞإ٦ملتها لضهيا بمىيٖى  

ما تٗملحهاف .. يا صهيا ٧لهم ؾيتحن بـ.. عاٚح ؤنٛغ مني-

إم ؤن ماػن ٧ان ؤنٛغ مى٪ بتؿ٘ ؾىحن وما .. ٢ًية

.خهلل خاحة  

 واعتب٨ب هبررها
ً

:شخح وحه صهيا ٢ليال  

..بهما, حىاػو مً ماػن ٧اهب ْغوٞه مستلٟة-  

:٢اَٗتها هحرأ وهي ت٣ترب مجها بمىصأ مغخة  

ؤها مل ٢هضو .. مم٨ً؟, اوس ي اإلااض ي صه.. صهيا-

 .. ؤياي٣٪
ً

ماخؿتل لخٓة .. بـ عاٚح مستل٠ ٞٗال

بال٨ٗـ بيٗٝغ  ٗامل الؿب .. وؤها مٗاه ؤوي ؤ٦بر مىه

.اللي مٗاه بإؾلىب مهظب حًضا  
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:عبتب صهيا ٖلى ٦تٟها وهي تسبرها ب٣ل٤  

اإلاهم ت٨ىوي ٞاهمة زُىت٪ مٗاه .. بغاخت٪ يا هحرأ-

.هتىنل إليه  

وهي تسبرها بؿٗاصأ ًٖ .. مىدتها هحرأ ابتؿامة مُمئىة

..ال٣ٗىص الجضيضأ للى٧الة  

ؾٗاصأ او٨ٗؿب ٖلى مالمذ عاٚح الظو ٖاص ؤصعاحه 

.. إلا٨تح هحرأ يدمل ٖضأ ميكىعاا صٖاثية لكغ٦ته  

..وقاءا اإلاهاصٞة ؤن يهله الخىاع ب٩امل تٟانيله  

..تٟانيل ؤؾٗضته بكضأ  

 ومىدته الخاٞؼ اإلاىاؾح ليؿتمغ بُغي٣ه ليىا٫ ٢لح 

.. الخمغاء الٟاتىة  



 

54 
 

..بال٩امل  

ىية ..وبسٟىا تترصص ٧لماا ألٚا  

 

 يا  يميحن في الهىو   تلىمىها

 زلىها هدح وؾيبىا الىاؽ يدبىها

 *********** 

 

 

 بن ٞاا ٖلي٪ الهىي ٢ى٫ للهىي اؾتنى 

 واؾإ٫ ٕ اللي اه٨ىي في الخح واتنهى
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اٝ الكهحرأ وقٟتحها .. تتدغ٥ بسٟة بحن مىاثض ٢اٖة الٞؼ

ىية قاصية ..تغصص اللخً الكهحر أٚل  

ؿلُة ٖلحها
ُ
يتابٗها بةلخاح ..  تضع٥ تماًما ؤهٓاعه اإلا

.. مؼعج  

و  ؤو٫ ليلة يؼعجها بتل٪ , ولم ت٨ً تل٪ ؤو٫ مغأ

..الُغي٣ة  

اٝ ق٣ي٣ه صؤب ٖلى الٓهىع   ٞبٗض ؤو٫ ل٣اء لهما بٞؼ

 ؤمامها بهىعأ ٞجاثية

اٝ ..ؤو تجم٘.. ؤو خٟل.. ب٩ل ٞػ  

..ت٨ىن هي ملخ٣ة بالٗمل به  

وتل٪ الىٓغاا الٗبثية التي .. تلمذ تىاحضه اإلاؼعج خىلها

.. تلتم٘ بم٣لتيه ٧لما الت٣ب ؤٖيجهما تضٞٗها للجىىن   
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.. وما يثحر ٚيٓها ب٩ل مغأ  

..تل٪ الٗباعأ اإلا٨غعأ  

"..تتجىػيني"  

لخة لؿاٖاا
ُ
 يٓل ٖلى نمته ومغا٢بته اإلا

..يجهحها بتل٪ الهمؿة؛ َلبه للؼواج مجها  

ا ًٗ ا ٢اَ ًً
..وب٩ل مغأ تمىده ٞع  

..وب٩ل مغأ  ٗىص إاهية  

ؤٞا٢ب مً ؤ٩ٞاعها الٛايبة ٖلى إلاؿة مؼعجة ولؼحة مً 

..زمؿيني طو هٓغاا زلٗب ٖجها مالبؿها بثىاٍن   

ضرها اإلاكمئزأ ٚاية بالىيىح خض اؾتٟؼاػ  و٧اهب ٖع

.. الغحل ليمض يضه ويداو٫ ت٨غاع إلاؿته اللؼحة إاهية  
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ٞاهتهب يضه ب٣بًة ماػن .. ولم ت٨تمل اإلاداولة بالُب٘

 الظو اٖتهغها بًٛح ماهًدا الغحل هٓغاا مدت٣غأ

ليسخبها زلٟه ويتدغ٥ بها .. وحاطًبا ؾغاب بيضه ألازغي 

..هدى َاولته  

٣ٞض ؤعاصا الابتٗاص .. لخٓتها تغ٦ب هٟؿها تى٣اص زلٟه

ًٖ اإلاتدغف اإلا٣ؼػ بإو َغي٣ة و٧ان الٗابث هى ؤًٞل 

..الؿبل لهغوب آمً  

ا ًٖ ٞإحلؿها بٗى٠ ٖلى ؤخض , ونال إلااثضته اإلاىٗؼلة هى

,اإلا٣اٖض  

: لتجهٌ هي ٖلى الٟىع هاتٟة  

..ابٗض ٖني-  

..ول٨جها ٧اهب تداصث حجًغا ؤنًما  
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:ؤٖاص بحباعها ٖلى الجلىؽ وهى يهمـ بسسغية  

..ونلىا آلزغ مدُة-  

اص  خاولب حظب يضها بٗى٠ ول٨ىه اختٟٔ بها ب٨ٟه ٖو

 لها وهى  ؿإلها بًٟى٫ 
ً

:ليتسظ م٣ٗضه م٣ابال  

..ٖملِب بيه في التليٟىن؟-  

:هؼا ٦تٟها ببروص  

ا- ًٗ ..بٗته َب  

 وهى يمىدها هٓغأ مىضهكة
ً

٘ خاحبيه ٢ليال :ٞع  

!ٚغيبة-  

 وهي تؿتكٗغ ٖبثه بإهاملها
ً

:اعتج٠ نىرها ٢ليال  

..ٚغيبة ليه؟-  
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٢الب ؤنها اتهلب بيَّ وفي واخضأ .. مغاتي ألازحرأ.. هجىي -

..عصا ٖلحها  

سخح ؤهامله ببِء متٗمض وؤزغج ٖلبة سجاثغه ليكٗل 

:واخضأ وهى يسبرها بٛمؼأ ٖابثة  

ىلب لؿانها ٖلحها- ..َو  

وهي تسبره .. يمب ٦ٟها لآلزغ وهي ت٣غبهما لهضعها

:بلهجة صٞاٖية  

...يم٨ً اللي اقترا التليٟىن .. ؤ٦يض مل ؤها-  

:ػم قٟتيه و٦إهه ونل لخل لٛؼ م٣ٗض  

ا- ًٗ !ؤها ٢لب ٚحر ٦ضه.. ؤ٦يض َب  
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صٞٗب م٣ٗضها بٗى٠ وخاولب الجهىى ول٨ىه مىٗها 

ة :بؿٖغ  

..زالم قيٟت٪ زلو الليلة.. ا٢ٗضو-  

:هتٟب بًٛح  

!..ؤهب اتجىيب-  

.ا٢ٗضو-  

ا ول٨جها وحضا 
ً
٧لمة واخضأ بىبرأ لم تؿمٗها مىه ؾاب٣

هٟؿها تىهإ بهمب وتٗاوص الجلىؽ بيىما هى يٟؿغ 

:لها ببؿاَة  

يـ مل هيٟتذ ب٣ه مٗا٥ِ - .. ال٩ابتن بتإ َا٢م الؿٞغ

..تمام؟  
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:ؤومإا مىا٣ٞة وهي تسبره بتىؾل  

ما يىٟٗل ؤزؿغ قٛلي م٘ ٣َم .. ؤهب متإ٦ض؟-

يـ ..الؿٞغ  

:ا٢ترب مجها  ؿإلها بىٟـ الىبرأ ال٣ىية  

يٟة ػو صو؟.. ليه؟- حر .. بيه اللي يجبر بيب ػي٪ ٖلى ْو ٚو

!ؾغ٢ة اإلاىبايالا.. ٦ضه  

بغ٢ب ٖيىاها لتٓهغ ػع٢تهما بىيىح ٞجظبب هٓغاته 

.. باؾتٟهام ًٞىلي  

:ول٨ً هتاٞها ب٩ل ٖىٟىان و٦غامة صٞٗه لل٣ه٣هة  

!ما ت٣ىلل ؾغ٢ة-  

:مً وؾِ ٢ه٣هاته ؾإلها بتؿلية  
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!!اؾتٗاعأ!.. ٢غى!.. وؿمحها بيه-  

ة قضيضأ ٞٓهغا صمٗة ٚاصعأ  عمكب ٖضأ مغاا بؿٖغ

..بجاهح ٖيجها  

ة وهي تسبره بيإؽ :مسختها بؿٖغ  

الىمغأ ٚلِ يا .. ٖايؼ تتؿلى؟.. ؤهب ٖايؼ مني بيه بـ؟-

بغيىه مل .. ٖايؼ ت٣ط ي ليلة والاؾم حىاػأ؟.. ماػن بيه

..ؾيبني في خالي عبىا يسلي٪.. ؤها اللي تىٟٗ٪  

٢ُح خاحبيه ب٣ل٤ وهى يُٟئ ؾيجاعته بمغمضأ عزامية 

:ؤمامه  

..ؤها آؾ٠.. اهضو بـ.. َيح-  

صٞىب وحهها بحن ٦ٟحها وبضا مً حؿضها ؤنها رهتز بٟٗل 

..قه٣اا ب٩ائها اإلاتىانل  
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:ٞٗاص يهت٠ بضهكة خ٣ي٣ية  

..ٞهميني َيح-  

٢اَٗب ٧لماته وهي تسبره ب٩لماا مت٣ُٗة ووحهها 

:ماػا٫ بحن ٦ٟحها  

بيه !.. هي الخ٩اية مل واضخة للضعحة صو!.. ؤٞهم٪ بيه-

..مض.. و.. و..  ٗني اللي هيٛهبني ٖلى البهضلة  

ها ٢بل ؤن تسبره  نمتب لخٓة وبضا ؤنها تبتل٘ صمٖى

:بصجل  

ؤبىيا ما بيؿبل ؤلاػاػأ .. والؼه٣ة.. ومض ؤلايض ب  الخىحة-

..وؤمي.. مً بيضه  

:وقه٣ب ووحها ماػا٫ مستًٟيا زل٠ خاحؼ ؤهاملها  
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.. وؤمي ما ؾابتل ؾغيغ اإلاغى مً بٗض و صرها ألازحرأ-

...ؤها اللي.. وما ٞيل ٚحرو ؤها.. زمؿة.. وؤزىاتي  

 
ً
:٢اَٗها آؾٟا  

.ؤها آؾ٠.. ؤها ٞهمب.. زالم.. َيح-  

..وزل٠ ؾاتغ ٦ٟحها  

ابتؿامتها اعتؿمب واؾٗة ٖلى قٟتحها وهي تلمـ 

..ألاؾ٠ والىضم بهىته  

..ؤزًحرا ؾتتسلو مً اللخىح اإلاؼعج  

لى ٧اهب تٗلم ؤن ألامغ   يدتاج مجها ب  بًٗة صمٗاا 

و٢هة مؿتهل٨ة في مئاا ألاٞالم واإلاؿلؿالا .. ػاثٟة

..لٟٗلتها مىظ ػمً  
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..وآلان لم يتب٤َ ب  نهاية  ث٣ة إلاكهضها الهؼلي  

وبالٟٗل نهًب بٛتة وهي تتسبِ باإلااثضأ واإلا٣اٖض 

ا لتبتٗض مً ؤمام ٖيييه  ًٗ خىلها إم اؾت٣امب ؾغي

ة زاَٟة وتستٟي زل٠ خاحؼ اإلاُبش السام  بؿٖغ

اٝ خيث عجؼ و٢تها ًٖ اللخا١ بها ؤو .. ب٣اٖة الٞؼ

..الىنى٫ لها  

 ؤزظا تترا٢و َغًبا ولؿجها يغصص باهتهاع

 

صه ؤها ختى ال٨ظب ما خبىف يب٣ى ٖلي لؿاوي وما 

 ٢ىلىف

ىف  ؤنل يا خًغاا ٞيه مثل ٢ا٫ الؿتاا ما  ٗٞغ

 ي٨ظبىا
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بيىما ٧ان ماػن يًغب ب٣بًته الجضاع الظو ازتٟب 

ئ ..زلٟه وهى يتجهض بدى٤ ٚو  

 ٞهى ؾايغها ب٣هتها اإلال٣ٟة وؤبضي تإإغه اإلاٟتٗل

ول٨جها ٧اهب .. واهتٓغ لحري ؤيً ؾتظهح بد٩ايتها اإلاٟبر٦ة

ب بالهغب.. ؤؾٕغ وؤط٧ى مىه ..ٞاهتهؼا ؤو٫ ٞغنة وؾاٖع  

:ص١ حغؽ هاتٟه ٞالت٣ُه بٗى٠ وهت٠ باإلاتهل  

..ؤيىه-  

:ليهل ألطهيه نىا بياص الهاصت  

.بغاخة ٖليىا قىية!.. َيح ليه ٦ضه-  

:ؤحابه ماػن والٛئ ماػا٫ ي٨تى٠ خغوٞه  
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..ؤهب ونلب؟-  

:ؤحابه بياص بىٟـ الهضوء الؿاب٤  

.مؿتيي٪ بغه-  

ص٢اث٤ و٧ان ماػن يتسظ م٣ٗضه بجىاع بياص في ؾياعأ 

:الظو ؾإله ؾازًغا.. ألازحرأ  

ليلة بٗض ليلة هت٣ابل ٢ضام !.. هى بيه اإلاىيٕى يا ماػن -

مً مهىضؽ .. ؤهب ٚحرا اليكاٍ و  بيه.. ٢اٖاا ؤٞغاح

!لُبا٫  

:عق٣ه ماػن بىٓغأ مكتٗلة مٛمًٛما بدى٤  

!يا عاي٤-  
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ؤٖاص له بياص هٓغته بإزغي مكا٦ؿة ٢بل ؤن يىُل٤ بياص 

ة :بها ؤزبره ماػن بؿٖغ  

!ل٠ خىالحن اإلابنى وؤ٠٢ ٢ضام باب اإلاُبش.. اؾتنى-  

:ليؿإله بياص باؾتٟهام مؿتٟؼ  

!!َبا٫ و  َبار-  

ؤقٗل ماػن لٟاٞة سجاثغ ؤزغي وهى  ٛمٛم بىبرأ ْهغا 

 وتبحن َغاٞة اإلاى٠٢
ً

:التؿلية بها بٗضما هضؤ ٢ليال  

!بـ ٞحن اللي ت٣ضع.. ؾب٘ نىا ٘ يا بيه-  

..باصله بياص مؼاخه  

ب٣ضع ما هي ٢ىية .. الهضا٢ة حغا بيجهما ؾهلة وؾغيٗة

..متٟاهمة  
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..هل حغح ال٣لح ما حمٗهما؟  

ه ٦الهما بى٢ٍب ما مً خياته؟ ..ؤم هى خح ياجـ ٖٞغ  

..ٞداو٫ ؤخضهما التىهل مىه بحن ؤحؿاص اليؿاء  

 ٧ل اليؿاء
ً

 مٗتز 
ً

..بيىما آلازغ اتسظ التيؿ٪ ؾبيال  

التٟب بياص بظهى٫ إلااػن الظو اٖتض٫ ٞجإأ م٘ نىا 

..تدغ٥ لباب اإلاُبش ال٨بحر  

..وؤزظ  ٗبث بإهامله في ؤػعاع هاتٟه  

ىضما مغا بجىاع الؿياعأ بًٗة ٞتياا تتباصلً  ٖو

 الطخ٩اا الٗالية

 ٢ام ماػن بةعؾا٫ الغؾالة التي زُها مً ٢بل

 خلى و٦ضاب
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!ليه نض٢ت٪  

ت٪  الخ٤ ٖلٌي اللي َاٖو

 

وم٘ ضخ٨ته الٗالية مىذ بخضي الٟتياا ٚمؼأ ٖابثة 

..حٗلتها تدت٣ً ًًٚبا  

..ؤم عبما ٧ان تىعص الشجل  

..ٞب٩ل ألاخىا٫   تؼا٫ لٗبة ماػن صاثغأ  

.ختى لى ٧اهب هي اإلاىتهغأ بتل٪ الجىلة  

********** 
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 ؤ٦ضب ٖلي٪ ؤ٦ضب ٖلي٪ ؤ٦ضب ٖلي٪ ؤ٦ضب ٖلي٪ 

ؤ٦ضب ٖلي٪ .. ؤ٦ضب ٖلي٪ لى ٢لب بدب٪ لؿه  

ؤ٦ضب ٖلي٪ .. وؤ٦ضب ٖلي٪ لى ٢لب وؿيت٪ همؿة  

وما٫ ؤها بيه
ُ
!!ؤ  

 ٢لي بهب ؤها بيه 

 ازتاع لي بغ وؤها ؤعس ي ٖليه
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ابتؿامة باهتة اعتؿمب ٖلى قٟتي همؿة وهي تىهي 

ة هىمها ..اؾتٗضارها بالخمام اإلاالن٤ بٛٞغ  

ة هىم حضيضأ, خمام حضيض بل ؤن ؾي٠ ابتإ لها , ٚٞغ

ا خياأ بيًاء ٦ما تٗهضا لبًٗهما  ًٗ  حضيًضا ليبضآ م
ً

مجز 

..مىظ قهىع ٖىض ٣ٞضها لجىيجها  

..قهىع َلبتها مىه ٦هضهة  

..ٞترأ اؾتراخة مؿتد٣ة  

ا 
ً
ٞهي   يم٨جها الٗىصأ لخيارها الُبيٗية مٗه و٦إن قيئ

..لم ي٨ً  

ا لم يُح.. و٦إن حغًخا لم يثسً ًٗ ..ووح  

ا ؤٖاصرها لظ٦غي بضاية ػواحهما ًٗ ..قهىع ٖاقاها م  
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..ػواج م٘ بي٣اٝ التىٟيظ  

..ول٨ً تل٪ اإلاغأ تبضلب ألاصواع  

..  ٞؿي٠ ٧ان يتٟاوى لىيل عياها  

..وهي َمً ٧اهب تتىاءي ٖىه  

..لم تتم٨ً مً الهٟذ والٟٛغان  

ومىدها الى٢ب ال٩افي مً وحهة هٓغه للتٛلح ٖلى خالة 

..هٟىعها تل٪  

..ول٨ً  

.هل يم٨جها الهٟذ؟  

!هل ٧لٟب هٟؿها بما يٟى١ َا٢تها  

!هل ؾتمىده الؿماح بتل٪ الؿهىلة  
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ة !!بتل٪ الؿٖغ  

!..ؤم ؤنها ؾتداو٫ بحاصأ التىاس ي.. هل يم٨جها اليؿيان؟  

!تيس ى ؤن طعاٖيه ؤخاَتا ؤزغي ليؿب هي  

!ؤن نضعه يم حؿض ٚغيمتها  

..زهالا ٚغيبة تىاإغا ٖلى نضعه ٞلىإته لؤلبض  

..الىخيضأ.. خغمتها زهىنية ٦ىنها ػوحته  

وؤنبذ ٖلحها ال٣بى٫ بىحىص ؤزغي ختى لى هالب ل٣ح 

!ؾاب٣ة  

َغ٢اته اإلاتيجلة ٖلى باب الخمام صٞٗتها إلخاَة 

..حؿضها بمئزع إ٣يل  

..اعتضته ٞى١ مئزع إىب الىىم الخغيغو   
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..  تٗٝغ لم قٗغا بداحتها إلزٟاء حؿضها ٖىه  

..هى مً قاع٥ الغوح وال٣لح والجؿض  

..هى مً مىدها ؤبىائها الثالإة  

...قٗغا به ٚغيًبا  

 و٦إهه ليـ ؾي٠ خبيح الغوح

..وػوج الٗمغ  

..و٦إن ػواحه مً ٦غيمة ونمه بىنمتها  

..ٞلم  ٗض ؾيٟها  

..بل هى ؾ٨حن إالم طو خضيً  

..و٦الهما حاعح  

لى قٟتيه ابتؿامة ٖك٤ ..ا٢ترب مجها ٖو  
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وي٣لبهما ليٗيض .. يتىاو٫ ٦ٟحها يمىذ ٦ال مجهما ٢بلة

..ال٣بالا بباًَ ال٠٨  

ايته ومىتهاه ..هامًؿا بٗك٤ هي بضايته ٚو  

.. إلاؿة, وهي م٘ ٧ل همؿة  

.. هٟـ  هث مىه  

..تتجمض  

 و٦إن بغ٧ان اإلاكاٖغ الظو اٖتاص ٢غبه بإاعته

ا ًٗ ..تدى٫ بٛتة لجليض ال٣ُبحن م  

ها ..ؤخاَها بظعاٖيه وهمؿه اإلاتله٠ يداَو  

.. ؾىة وؤ٦تر وبخىا بٗاص.. ياااه.. وخكتيني.. ؤزحًرا.. همؿة-

..وخكتيني  
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..و٢بالته الىاٖمة تتىاإغ ٖلى وحهها  

 تكٗغ بها ٧لضٚاا خكغاا ٢اؾية

..إلاؿاته ٧اهب خاع٢ة  

..ل٨جها لم ت٨ً خغ٢ة تله٠ وعٚبة  

..٧اهب خغي٤ خمٌ قضيض التر٦حز ي٨ىو حلضها  

بلمؿاا ٧اهب تت٨غع بسيالها ٦هىع له وهى يمىدها 

..ألزغي   

..تغي ؤهامله تضاٖح ألازغي   

..٢بالته تضللها.. همؿاته رهضهضها  

..زيالها وكِ ختى ؾيُغ ٖلى وا٢ٗها  
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ووهج .. بدىاؾها تتبلض.. ٞكٗغا بتيبـ ب٩ل زلية بها

..مكاٖغها يسٟب  

..تسبى م٘ ٧ل إلاؿة.. هي تىُٟئ  

..وت٩اص تهل لخاٞة الٛثيان م٘ ٧ل همؿة  

و٧اص ؤن ي٣تىو قٟتحها وتإ٦ضا لخٓتها ؤنها ؾتٛث 

 بىحهه

:وؤه٣ظها وؤه٣ظه همؿته ألازحرأ  

..همؿتي-  

..لتضٞٗه ب٣ىأ لم تٗٝغ مً ؤيً امتل٨تها  

:ورهت٠ بجىىن   

..ٖمغو ما ٦ىب همؿت٪.. همؿة بـ.. ؤها همؿة بـ-  
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..وتجهاع ؤعًيا ٖلى ع٦بتحها تديُها زهالا قٗثاء ٦ثيٟة  

..و٦ٟها ي٨تم قه٣ة مغيغأ  

..مل ؾيٟي لىخضو.. لىخضو.. وؤهب ما ب٣يتل ؾيٟي-  

..وبسلٟية ٣ٖلها تترصص  

 

 ٖيني ٖيني يا ٖحن ٢ى٫ لخبيبي يا ٖحن 

!لهٟتىا عاخب ٞحن  

! حىتىا عاخب ٞحن  

 ٧ل الخاحاا الخلىأ هجيبها تاوي مىحن؟ 
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 اهتهى الٟهل

 

(2)  

٧ان اؾمه خبيبي.. صه ٧ان.. ٧ان  

٧ان يىم مً ههيبي.. صه ٧ان.. ٧ان  

 

ىية  ابتؿمب همؿة بمغاعأ وهي تؿتم٘ ل٩لماا ألٚا

..الخؼيىة بمظيإ ؾياعرها  

ح بازتياع ؤٚىية بٗيجها وتغ٦ب اإلاظيإ يثرإغ بال  هي لم تٚغ

..اهتمام مجها  
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ىية ٖلى الاهتباه والاؾتمإ و٦إنها  متها ألٚا ختى ؤٚع

تسخبها ٖىىأ مً سخابة الى٨غان لتًٗها بمىاحهة وا٢٘ 

..خيارها  

..بل ٖك٣ب, هي ؤخبب  

 ضخيب بٗمغو مٗاه مكىاع

و٧ان... مكىاع اؾمه الخياأ  

ا
ً
 ٢ضمب ٢لبها ٢غباه

..وؤ٢امب مً ٖك٣ها نغًخا لخبيح زيالي  

 ؾي٠ لم ي٨ً يىًما الٗاق٤ الظو ْىته

 بل هى تمثا٫ زيالي عؾمه خبها له

ىض ؤو٫ بٚىاء ؾ٣ِ التمثا٫ وتدُم نغح الٗك٤ .ٖو  
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مىا٣ٞة حاءا في ؤ٦ثر لخٓارها .. ومىا٣ٞتها ٖلى الٗىصأ

 خاحة للضٖم

ول٨ً   .. مىا٣ٞة تجضها آلان ُؾِلبب مجها بلخٓة  وعي

.. مٟغ  

.هي ٖاصا واهتهى ألامغ  

عييب بالٗظاب.. ؤها اللي بيى٨م هىا.. ؤها  

ؤها .. لخض ما ٢لبي صاب و  صو٢ب يىم هىا  

٢اؾيب و  اقت٨يب.. ياما اتدملب ؤها.. وؤها  

ؤها.. و  حيب في يىم ب٨يب مىه ل٨م هىا  

 

..ٖلحها ؤن تسُى لؤلمام ؤو ت٣ُ٘ زِ التىانل و٦ٟى  

ونلب ؤزحًرا لبىابة مجز٫ خؿً خيث ؾتلت٣ي بٟغيضأ 

 وِنبا
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ية ..بجلؿة وؿاثية ؤؾبٖى  

ً ..تل٪ الجلؿة هي ؾلىاها الىخيضأ مىظ ٖىصرها للَى  

ا للمجز٫ وخىلهما  ًٗ ناصٞب ٞغيضأ ٖىض البىابة ٞضلٟتا م

 ؤَٟا٫ همؿة ؤقٝغ وؤمجض

والهٛحرأ إلاؿة تتٗثر بسُىارها ختى ؾ٣ُب بحن طعاعي 

ٗتها لؤلٖلى وؾِ ٢ه٣هاا الهٛحرأ  ِنبا التي ٞع

 وع٦ًب منى لتتمؿ٪ ب٣ضمي ِنبا وتجظبها مً ؾغوالها 

ٗها ِنبا بدىان ومنى  لتلٟب هٓغها لىحىصها ٞتٗىص وتٞغ

 تل٠ طعاٖحها خى٫ ٖى٣ها بتمل٪

ٞهي تٗتبرها مل٨ية زانة بها   يجىػ مكاع٦تها م٘ 

..ؤزغي   

ٟا٫ للٗح تدب ؤهٓاع الؿيضاا الالتي  وؤزحًرا اهُل٤ ألَا

,تجمًٗ بدضي٣ة اإلاجز٫ وبيجهً صاع خىاع هام  
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ؤصاعته ٞغيضأ التي    يجبها خا٫ ابىتها و  خا٫ نضي٣تها 

...الهٛحرأ  

 بابىتها وهي تلىمها بىبرأ هجىمية ٚحر متٟهمة 
ً

بضؤا ؤو 

:لضواٞٗها السٟية  

!لؿه بت٨ٟغو في اإلاىيٕى بتإ التهميم صه.. ِنبا-  

امت٣٘ وحه ِنبا ولٗىب هٟؿها ؤل٠ مغأ إلاهاعختها ؤمها 

بتها الخم٣اء  بٚغ

:وهؼا عؤؾها هاٞية  

ؤها ه٣ضم ماؾتر بن قاء هللا بـ لؿه ..   يا ماما زالم-

.هخضص اإلاىيٕى  

:ابتؿمب ٞغيضأ بمٟاحإأ  

..٦ضه هبضؤ ؤَمً ٖليِ٪ .. ٦ىيـ حًضا-  
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:إم ؾإلتها ب٣ل٤ خاولب ؤ  تٓهغه  

..٢لِب لخؿً؟-  

:ؤزبررها ِنبا وهبررها تٓهغ ٞسًغا لم تؿتُ٘ بزٟاثه  

.صه ب٢تراح خؿً يا ماما-  

٣ة ػوج  تجهضا بغاخة ؤم تُمئن ٖلى خياأ ابىتها بٞغ

, مستل٠ تمام الازتالٝ ًٖ ػوحها هي  

ًٖ ٖامغ والض ِنبا الظو ؾٟه مً ٖملها وؤخبِ 

..ٖؼيمتها َىا٫ ٞترأ ػواحهما  

عبما يم٨جها .. خمًضا هلل ؤن ِنبا هالب الخٔ ألاًٞل مجها

ا
ً
.. آلان ؤن تضًٞ طهبها بد٤ ابىتها ٖمي٣  
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بة ِنبا  و  صاعي لٟتذ ه٣اف   حضوي مىه ًٖ ؾبح ٚع

الخ٣ي٣ية في صعاؾة ٖلم لم تٓهغ ؤو بهجظاب هدىه مً 

.. ٢بل و  يمحزه ب  ؤهه ي٣غبها زُىأ مً خؿً  

..الخمض هلل.. عبىا  ؿٗض٦ىا يا بىتي-  

, ؤنهب الخىاع ت٣ى٘ هٟؿها ؤنها اَمئيب ٖلى الابىة  

..و٢غعا ؤهه حاء صوع الهضي٣ة  

ٟا٫ بكغوص حظبها مىه ؾاا٫  همؿة التي تغا٢ح ألَا

 ٞغيضأ

..ألمتى هيؿتمغ الخا٫ صه؟.. همؿة-  

.. خغ٦ب همؿة ٖيىحها لها  

..ٞغيضأ ٢ضمب لها صٖم وؾىض مً بٗض ٖىصرها وختى آلان  
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تغ٦ها لؿي٠ وؾٟغها لىالضرها لم ي٣ضما لها مؿاهضأ 

.. ٞغيضأ لها  

بل اتبٗب , ٨ٞٗاصأ ؤؾماء لم تتٗامل مٗها بٛغيؼأ ألام

ؾبيل الهضا٢ة تل٪ الٗال٢ة التي ٞغيتها همؿة ٖلحهما 

..ليؿتُيٗا التىانل بضون مغاعأ اإلااض ي  

..ول٨ً همؿة و٢تها ٧اهب ػوحة مُٗىهة بٗم٤  

.. خحررها خى٫ ؾبح زياهة ؾي٠ ٧اهب تدتاج لتٟؿحر 

..إلابرع  

٧اهب بداحة لهضع ؤمها تغمي ٖليه همىمها لتمسخها 

 ألام وتمدها بٗهاها السخغية

..ولم تؿتُ٘ ؤؾماء  

..عجؼا ًٖ لٗح صوع ألام  
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..وتاهب همؿة  

.. ي٠ٗ الٗىٟىان وتٟتتب ال٣ىأ  

وحاء ٣ٞضان الُٟل واختىاء ؾي٠ ليجٗلها تؿلم عايتها 

 للمغأ ألاولى

..وتتهٝغ ٨ٖـ ٢ىاٖتها وتٗىص  

..تٗم٣ب هىأ ألالم.. وم٘ الٗىصأ ػاص التيه  

ب٣لح ؤم وتهٝغ ؤزب ٦بري .. ولم تجض حىاعها ب  ٞغيضأ  

ها وق٨ى٦ها.. اختىا حىىنها وخحررها بلى .. هضؤا مساٞو

.. خض ما  

..ٞما ػالب الهجىاؽ تتالٖح بها  

ا
ً
..ماػا٫ اٚترابها ًٖ ػوحها ٢اثم بل الهىأ تؼصاص ٖم٣  
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يىاها تغؾم  ما ػالب تيتٌٟ م٘ ٧ل عهحن لهاتٟه ٖو

ٖالماا الاؾتٟهام وتؿائ ا الك٪ ًٖ الُٝغ آلازغ مً 

.. اإلا٩اإلاة  

..ماػالب تتىحـ ب٩ل مغأ تؿمٗه يهمـ بالهات٠  

ب٩ل مغأ يجلـ ؤمام قاقة الخاؾىب        يتهٟذ مىا٢٘ 

 التىانل الاحتماعي 

هي تٗيل بدالة باجؿة مً اوٗضام الث٣ة و  تٗٝغ ٦ي٠ 

..تؿترحٗها  

 ٖبرا ًٖ مكاٖغها ب٩لماا بؿيُة

ة يا ٞغيضأ- .. ؤها بك٪ في ٧ل هٟـ بيتىٟؿه.. مل ٖاٞع

ة ؤعتاح و  ٢اصعأ ؤعيده ..مل ٖاٞع  

.. ٞدح ب٣ىأ خح همؿة لؿي٠.. تجهضا ٞغيضأ بدؼن 

 ٖىضما يىا٫ َٗىة الك٪
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..ؤو ؤوق٨ب..  ت٨ىن تل٪ الجهاية  

في ؤمل ؤه٨ىا ت٣ضعوا تتٛلبىا ٖلى .. والخل يا همؿة؟-

 اإلاكا٧ل صو؟

:هؼا همؿة عؤؾها بدحرأ  

ة- !مل ٖاٞع  

ؾإلتها ٞغيضأ بٗضما ؤقاعا لِهبا بُٝغ ٖيىحها ٞتر٦تهما 

ٟا٫ :ؾىًيا وطهبب لترا٢ح ألَا  

لؿه بتدبيه يا همؿة؟-  

ؤٚمًب ٖيىحها تدبـ بهما صمٗة لً تتر٦ها رهُل 

:وهمؿب بهىا مستى٤ بٛهتها  

..ٖضم الث٣ة مؿيُغ ٖليَّ .. بـ الك٪ ؤ٦بر.. بدبه-  

:ؤحابتها ٞغيضأ ببضيهية  
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..هى هيؿ٨ب ألمتى؟!.. هتتدملي ألمتى.. صو مل خياأ-  

:خغ٦ب همؿة ؤهضابها ب٣ىأ تبٗض بلل وهمي بهما  

..مل ٢اصعأ ؤٟٚغ و  ؤوس ى-  

:عبتب ٞغيضأ ٖلى ع٦بتها  

هتؿتمغو في الٗظاب .. ؤهِب ٞاهمة ٦الم٪ بيىنل إليه؟-

..تٟت٨غو مل هيتإإغوا؟.. وألاو ص.. صه ألمتى؟  

:هتٟب همؿة بضٞإ  

م ٧ل اللي خهل بيىا.. ؾي٠ ؤب ممتاػ- ما ؤ٢ضعف , ٚع

.ؤه٨غ خبه واهتمامه باألو ص  

:لتجبها ٞغيضأ بىا٢ٗيتها تمغع تجغبتها هي بالوعي مجها  

.وصو خاحة تؿاٖض٥ ؤه٪ تازضو ٢غاع صر-  
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غيضأ تًٗها بمىاحهة طارها ..اعتج٠ حؿض همؿة ٞو  

..هي بالٟٗل ت٨ٟغ باتساط ٢غاع الاهٟها٫  

..ٞالخح الٗمي٤ بيجهما ؤنيح بأٞة الك٪  

.. وهي تىسغ بإؾؿه بكغاؾة  

وؾي٠ ٖاحؼ ًٖ ت٣ىية تل٪ ألاؾـ وهي ياجؿة مً 

..٢ضعرها ٖلى مؿاٖضته ٦ما اٖتاصا  

, خاثغأ بحن ٖك٤ له تغسض م٘ ؤهٟاؾها ألاولى بالخياأ

ة  وق٪ ُوِلض مىظ ؤقهغ ول٨ىه ي٣تاا وي٣ىي صازلها بؿٖغ

.. ت٩اص تٗه٠ بدبها وخيارها  
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   ٖتاب هيكٟي حغاح و  هيجيح اللي عاح

الؼمان.. صو خ٩ايتي م٘ الؼمان الؼمان  

 خ٩ايتي م٘ الؼمان

*************  

 

 

 

 

 

 

 ؤنخي بالليل مً ٚحر صاعي ٖلي نىا مً حىه بيىضهلي

٣لي  ؤٞغ٥ فى ٖيييه وؤ٢ىم زايٟة ؤ ٢يني ٢هاص ٢لبي ٖو
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 ال٣ٗل ي٣ىلي ؾمي وؤهاصيه وال٣لح قٟايٟه تىصوصلي

 ؤختاع وؤل٠ بدىع ياما وؤؾهغ للهبذ فى صوامة

 وؤها ؤنلي بدح الضوامة

...الضوامة  

 

..طل٪ ؤنض١ ون٠ إلاا تكٗغ به.. صوامة  

..مً زؿاعرها.. عاٚح  سخبها مً ؤإلاها  

مً وح٘ ٢لبها ب٩ل مغأ ُيظ٦غ اؾمه ؤمامها بؼلة لؿان مً 

.. صهيا ؤو ِنبا  

مً بصعا٦ها ب٩ل ليلة ؤهه عبما ي٨ىن بحن ؤخًان ػوحة 

..حضيضأ  

..ػوحة ٚحرها  
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ول٨جها تسص ى .. تٗلم ؤن ػواحه    ؿتمغ ب  ألقهغ

اللخٓة التي تٗلم بها ؤن بخضاهً اؾتُاٖب إلالمة 

.. قتاا عوخه ومىدته بلؿم لجغوح ٢لبه  

..والتي ؾببتها هي  

ؾتإتي تل٪ اللخٓة ؤو باألخغي تل٪ اإلاغؤأ التي تيؿه 

م لخح حضيض ..ٖك٣ها وتؼعٕ ب٣لبه بٖغ  

ُىي هي ٦هٟدة ماض ي
ُ
٦ظ٦غي   تجلح له .. وو٢تها ؾت

..ب  ألالم  

..تٗلم طل٪ وتضع٦ه حيًضا  

ح بكضأ  لظا ٦برياء ألاهنى بضازلها يٚغ

 مً ييؿها ٖك٣ه
ً

..ؤن تجض ؤو   

ارها  مً  ٗك٣ها ب٩ل حمىخها وحىىن تهٞغ
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..وختى ؤهاهيتها  

..وآلان  

..عاٚح  

..تٗلً هٓغاته ًٖ بعجاب حلي  

..بل عبما تٗضي ألامغ ؤلاعجاب  

..تتمنى ؤن ي٨ىن هى ألامل  

 هى مً يتٛلح ٖلى اه٨ؿاع ٢لبها

..ٞيجم٘ قٓاياه  

..يضاويها ويهظب خضرها  

 تل٪ الخضأ التي تجغخها ٢بل

..الجمي٘  
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..تؼصاص ٖال٢تهما متاهة  

..ي٣تربان ؤ٦ثر  

..يلت٣يان بهٟة مؿتمغأ  

..وبن ٧ان الٗظع بالبضاية ل٣اءاا ٖمل  

..ٞاآلن ؤنبدا ؤ٦ثر ويىًخا  

ا ؤنبذ مً ؤؾاؾياا اليىم ًٗ  ٞتىاو٫ وحبارهما م

..٣ِٞ الازتالٝ بم٩ان وهٕى الُٗام  

ا ًٗ ..وبىحبة ٚظاء متإزغأ احتمٗا م  

..هى ي٣و ٖلحها مٛامغاا ٖمله  

..وهي تد٩ي له ًٖ مايحها  

..ًٖ خبه لها  
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..ًٖ ػواحه بها  

..ٖىه  

..هى ماػن الٛاثح الخايغ  

:ؤزبرها بابتؿامة  

بـ .. ؤها ت٣غيًبا ب٣يب ٖاٝع ًٖ ماػن الٗضوو ٧ل خاحة-

 مل ٖاٝع ًٖ هحرأ ٚيث

!ب  خاحاا بؿيُة ٢ىو   

..ؤصع٦ب ؤنها بالٟٗل تغبِ ٧ل ط٦غي لها بماػن   

.. ختى مً ٢بل ػواحهما  

:٣ُٞبب خاحبحها بًٛح مً هٟؿها  
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ال٨ٟغأ ؤن خياتي مً بضايتها .. ؤها ما ؤ٢هضف ؤ٦يض-

..اعتبُب بىحىص ماػن وخؿً  

:٢اَٗها بابتؿامة  

٪ ؤ٦تر.. مل ٢انض ؤياي٣٪- ..بـ ٖايؼ ؤٖٞغ  

:ؾإلته بىيىح  

ليه؟-  

:ابتؿامة بعجاب ْهغا ٖلى قٟتيه  

!نغيدة-  

:هؼا ٦تٟحها  

..ؾاا٫ مكغوٕ-  

:ؤهاملها ع٢ضا بضٝء ٦ٟه و٧لماته تهلها بىيىح  
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.. ختى اإلااض ي.. ٖايؼ ؤ٢غب مً هحرأ ٚيث ب٩ل تٟانيلها-

..ختى الظ٦غياا  

ها.. ٧ل خاحة ..وبٗضها.. ٖايؼ ؤٖٞغ  

ؤعحٗب ْهغها للسل٠ وهي تسخح يضها وت٨ت٠ طعاٖحها 

:وتؿإله بث٣ة  

..بٗضها؟-  

ا٢ترب هى ليٟتذ ٦ٟه بضٖىأ واضخة ٞتمىده هي ٦ٟها 

٘ ؤهاملها لكٟتيه ب٣بلة ع٢ي٣ة :إاهية لحٞر  

.ؤها.. مٗايا.. ومؿت٣بل.. ٖايؼ خايغ.. بٗضها-  

..ؤزًٟب ٖيىحها تسٟي بعجابها بُغي٣ته بالت٣غب مجها  

..اؾتئظاهه الغاقي والغ٢ي٤ لي٣ترب  
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 ويكاع٥ الخايغ

..ويهى٘ اإلاؿت٣بل  

..وتتجاهل وٛؼأ ؤلم لخٓية مغا ب٣لبها  

..وهي تتسيل مؿت٣بلها  

..م٘ عحل آزغ  

..ٚحره  

 ماػن 

ًما ًٖ تجاهل ال٣ٗل ..مً ؾ٨ً ال٣لح ٚع  

ٗب له ٖيىحها تمىده هٓغارها مىا٣ٞة نغيدة .. ٞع  

:وتسبره بىيىح  



 

102 
 

بته ؤوي ؤ٦ىن هحرأ - ؤ٦تر مك٩لة واحهتني م٘ ماػن ٧اهب ٚع

ة ؤوضخل٪ بػاو.. وفي هٟـ الى٢ب مل هحرأ ..مل ٖاٞع  

:٢اَٗها و٦ٟه ي٣بٌ ٖلى ؤهاملها بغ٢ة  

ؤوي ٖايؼ هحرأ ػو ما .. بـ ٖايؼ ؤوضخل٪.. ٞاهم٪ حًضا-

..هي  

ؤو تداولي ت٨ىوي خض ٚحر .. مل مدتاحة تتسٟي وعا ؤ٢ىٗة

..هٟؿ٪  

مؼ لها :ٚو  

..وهاعية هحرأ.. ؤها و٢ٗب في ٚغام َبإ وحىىن هحرأ-  

عمكب بٗيىحها ب٣ىأ و٢ض ؤحٟلتها نغاخته وخاولب حظب 

..يضها مً ٦ٟه  
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ٌ بٞالرها وعٞٗها إاهية لكٟتيه ب٣بلة ؤٖم٤ .. ب  ؤهه ٞع

..مً ألاولى  

وهٓغاته ٚانب بىٓغارها تسبرها بىيىح ما ٖبر ٖىه 

:ب٩لماته  

.وبـ.. مل٨ىا.. اإلاؿت٣بل هي٨ىن مل٩ي-  

ا ب٨ٟها ولم يٟلته
ً
..وبؿياعرها ْل متمؿ٩  

م اٖترايها الىاهي ..ٚع  

..بيجؼها ًٖ ال٣ياصأ بظعإ واخض  

..ب  ؤهه اؾتمغ بغم٣ها بىٓغاته اإلاكا٦ؿة والٗاق٣ة  

ا التسلي ٖجها ًً ..عاٞ  

 وبيجهما ٧لماا الضوامة



 

104 
 

..تضوع و٦إنها بالٟٗل تبتلٗهما بضوامة خ٣ي٣ية  

 

وؾاٖاا ؤخالمي تطخ٪ لي بداحاا ما ؤه٨غف ؤنها 

 خلىأ

وؤقٝى زيا ا لى ؤسجلها ٦ىب ؤ٦تح فى اليىم ميب 

 ٚىىأ

 وؾاٖاا الطخ٨ة ؤ ٢حها ٚغ٢اهة فى صمٕى الك٨ىي 

 وخا ا مً الىٕى صهه ٦تحر ياما بتل٠ مٗايا فى صوامة

 وؤها ؤنلي بدح الضوامة

*********** 

اا ٢لب٪ وخضاوي  ٢الىا لي هان الىص ٖليه ووؿي٪ ٞو

!!عصيب و٢لب بتكمتىا ليه  
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!هى اٞت٨غوي ٖكان ييؿاوي  

 

..حلؿة ليؿب هاصثة باإلاغأ  

..ٞاإلا٩ان هى م٣هى قٗبي بالخؿحن  

 طا٥ الظو اختٟٔ بٗغا٢ته وه٨هته التاعيسية؛

,ٞبإخض ألاع٧ان تجض هىاأ الٗٝؼ  

..ُصٝ.. هاو, ٖىص  

..وبٌٗ اإلاُغبحن اإلاٛمىعيً مً ٖكا١ الٛىاء ألانيل  

وبغ٦ً آزغ تجض تجم٘ قبابي وحضا٫ خاص تغتٟ٘ به 

 ألانىاا اإلاٗاعية

..وؤزغي مايضأ ألخىا٫ البلض  
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ه٣اف يتىٕى بحن ؤلا٢تهاص والؿياؾة و٦ٟاءأ الخ٨ىمة 

..الخالية ؤو اوٗضامها  

تجض ع٦ً ل٨باع الؿً ممً يتٛىىن بإخىا٫ .. وبجىاعهم

 البلض تدب ْال٫ مل٨ية ؾاب٣ة

..و٦ي٠ تضهىعا ألاخىا٫ وألازال١  

وؤخاصيث ؤزغي ًٖ تاعيش اإلا٩ان وط٦غياا ٦باع اإلاُغبحن 

والؿياؾيحن الظيً مغوا بماض ي طل٪ اإلا٣هى ٧اهب 

..تؿيُغ ٖلى الخىاع بحن بياص وماػن   

و٧ان بياص بالُب٘ هى مً يضيغ الخىاع ويؿغص مٗلىماته 

 الٛؼيغأ

:بإطوي ماػن الظو ٢اَ٘ ٧لماته باهضهاف  

! ٗني ؤهب ٖا ل بغه مهغ وتٗٝغ ٧ل اإلاٗلىماا صو-  
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صه تاعيش  ػم ٧لىا !.. ٖا ل بغه مهغ ب٣يب زىاحه  ٗني-

ه ..صه ٚحر بوي ؤ٦يض ٦ىب بغح٘ ػياعاا.. ه٣غاه ووٗٞغ  

:ؾإله ماػن   

بـ ؤهب عحٗب اإلاغأ صو نهاجي؟-  

ا ٞؿإ٫ ماػن بًٟى٫ 
ً
:ؤومإ بياص مىا٣ٞ  

..ٖلكانها؟-  

ة للخٓاا ..تباص  هٓغأ مٗٞغ  

٣ٞهغ مضأ نضا٢تهما لم يمىٗهما مً تباص٫ ٢هو 

..الخح الجغيدة  

ة  وعٚم ازتالٝ َبيٗة ٧ل مجهما ب  ؤنهما تألٟا بؿٖغ

..عجيبة  
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ختى ؤن يؼيض وخؿً بضآ يتظمغا مً ابتٗاص ماػن ٖجهما 

..واهضماحه م٘ بياص  

..٩ٞان يسبرهما بةٚاْة  

ابٗضوا ٢غ٦ىا ٖىىا بـ يا .. ٖا كحن خيارهم.. اتىحن ٖؼاب"

"ٚالبة يا متضبؿحن  

:حاء ؾاا٫ بياص ليجظب اهتباهه  

!الليلة ؤحاػأ  ٗني ما ٞيل ؤٞغاح و  بيه-  

اعتٟٗب ضخ٨ة ماػن وهى  كحر للىاص٫ يُلح مىه بٖضاص 

..ألاعحيلة السانة به  

:والتٟب إلياص  

!..هغوب ت٨تي٩ي-  
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:هؼ بياص عؤؾه هاًٞيا  

.. ؤوي تٗبب مً الٛغبة.. الخ٩اية ٧لها ببؿاَة..   ؤبًضا-

غنة التضعيـ ٦إؾتاط ػاثغ ٧اهب مىاؾبة حًضا ؤوي ؤههي  ٞو

..ؾىحن الكتاا  

:٦غع ماػن ؾااله بدحرأ  

م بنها ازتاعا ت٨مل م٘ .. ٖكان ت٨ىن حىبها؟- ٚع

..حىػها  

ة :٢اَٗه بياص بؿٖغ  

مغها ما ٨ٞغا .. هي ػوحة وؤم.. ؤها مل مم٨ً ؤ٢غب- ٖو

.بـ.. و  هت٨ٟغ فيَّ ب  بياص ؤزى ٞغيضأ  

:ؾإله ماػن بًٛح  
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وهتًٟل ٖا ل عاهح في مدغاب ٖك٣ها وهي ٖا كة -

..ليه.. ليه ما تتجىػف؟.. خيارها و  خاؾة بىحىص٥؟  

..ليه.. ليه.. ليه.. ليه  

 بيلىمىوي وياه في خبي والا يلىمىوي ٖلى نبر ٢لبي 

 هى اللي قٟب في خبه الىيل و  عخمني يىم وعٖاوي 

 وؾهغا وخضو وهام الليل

!٧ان اٞت٨غوي ٖكان ييؿاوي  

اعتٟ٘ نىا الٗاٝػ بتل٪ ال٩لماا وؤهامله تتمؿ٪ بٗىص 

..قغقي ٢ضيم  

اوي ال٣ضيمة يغصصون  و٢ض تجم٘ خىله بٌٗ مضمني ألٚا

..مٗه ٧لماته  

:لخٓتها ؤقاع بياص إلااػن وهى يسبره ببؿاَة  
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..ؤهىه حاوب ٖلي٪-  

:اعتٟ٘ خاحبي ماػن بدحرأ ٚايبة  

ها م٘ ٚحر٥؟- بػاو متدمل تكٞى  

..لم ي٨ً ؾاا٫ ماػن مً ٞغاٙ  

..ٞهى  ٗلم بٗال٢ة هحرأ الجضيضأ م٘ عاٚح اليماوي  

.. ٗلم ويتٓاهغ بالتجاهل  

.. ٗلم ويت٣ً صوع الالمبالي  

.. ٗلم ويغيض التٗلم مً بياص الهمىص  

 يتٗلم ؤن يتل٣ى زبر اعتباَها اإلاىتٓغ

..بأزغ  

..ٚحره  
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..ب٣ضع الىح٘ اإلاىتٓغ لظل٪ السبر ب٣ضع التله٠  

ب مىه ال٨ثحر  يتله٠ إلٚال١ نٟدة اؾتجٞز

..وماػالب  

:وبياص يضهضن م٘ الٗاٝػ ويتى٠٢ ليسبره  

ويم٨ً ي٨ىن تمني .. في حىايا ي٣حن ؤنها هت٨ىن مٗايا-

..مل ؤ٦تر  

:عم٣ه ماػن بظهى٫ وهى ي٨مل  

.. ختى لى ٦ملب مٗاه.. ٧ل اللي يهمني ؤنها ت٨ىن ؾٗيضأ-

..اإلاهم ت٨ىن مغتاخة وؾٗيضأ  

ْلب هٓغاا ماػن اإلاظهىلة مٗل٣ة بةياص وهى   يهض١ 

 وحىص مثل طل٪ الٗك٤ السيالي
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..الٗك٤ للٗك٤  

ِ٣ ..ٞو  

٣ِٞ يغيضها ؾٗيضأ, بياص ٖاق٤   يتمنى ونا٫ الخبيبة  

..ختى لى تدُم ٢لبه  

 ليؿاء ألاعى
ً

 ختى لى ٖاف هاؾ٪ مٗتز 

ٌ زياهة الٗك٤ هٟؿه ..يٞغ  

:ٚمٛم ماػن بسٟىا  

..مى٣غى.. ؤهب ٧اثً زيالي-  

:٢ه٣ه بياص بمغح  

..ؾايح تٗمحر ال٨ى٦ح لؿياصت٪.. وماله!.. مى٣غى-  

مؼه :ٚو  
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يا تغي الجغؾىهة اإلادتالة هتىًم ل٣اثمة الؼوحاا -

 الؿاب٣اا بمتى؟

ؤقاح ماػن بىحهه بٗيًضا وهى يتٓاهغ بًبِ ألاعحيلة 

..التي ؤخًغها له الىاص٫  

مٛم بتدٍض  :ٚو  

..٢غيح ٢ىو .. ٢غيح-  

م إ٣ته الٓاهغأ ب  ؤن خضؾه يسبره بإن تل٪ الــ  وبٚغ

 ؾغاب

..لً ت٨ىن واخضأ مً ؾغب اإلاٟتىهاا بةؾمه وإغوته  

..هي اختالب و٦ظبب ٣ِٞ لتهغب مىه  

!..ؤم هي زضٖة حضيضأ لتى٢٘ به في قغ٦ها؟  
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ٌ واضر :ٚمٛم بياص بٞغ  

..مبرو٥-  

:ٞغم٣ه ماػن بٗبث  

لل بـ ٦ضه- ل٪ ٖغوؾة ٖلى .. ما تٖؼ ؾيبني ؤقٞى

.هتيؿي٪ اؾم٪ واؾم خبيبت٪.. طوقي  

:مىده بياص ابتؿامة مغيغأ  

..٦ىب ؤهب وؿيب يا ماػن -  

ؤقاح ماػن بىحهه إاهية وتغ٥ ؤطهيه لىٛماا الٗىص 

 ونىا اإلاُغب

..يترصص  
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 ؤها بدبه وؤعاعي وُصه بن ٧ان في ٢غبه والا في ُبٗضه 

..وؤًٞل ؤمِني الغوح بغياه  

 ؤل٣اه حٟاوي وػاص خغماوي 

 هى اللي خالي ٦ضه وياه ٧ان اٞت٨غوي ٖكان ييؿاوي

..آه ٖكان ييؿاوي  

************ 

 

 

 

    ؤخلى ٧لمة

 ؤخلى ٧لمة خح ٢التها قٟايٟي
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 هي اؾم٪ 

 ؤخلى نىعأ

 ؤخلى نىعأ خح باؾتها ٖينيَّ 

 هي نىعت٪    

 ختى هاعو ختى ٚحرتي واوكٛالي بي٪ وخحرتي 

خلى.. ب٦مىه مى٪.. ٧ل صه يا خبيبي خلى   

 

..ؤٚاوي هجاأ هي ٖك٤ لم تتتٛلح ٖليه ٖلياء يىًما  

..بصمان للهىا الىاٖم الخىىن   

...وٗىمة وع٢ة ؤٚاهحها تماإل ٖلياء  

..٢لح خىىن وشسهية ع٢ي٣ة  

..وؤم بالُٟغأ  
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..ؤم يمب تدب حىاخها ابً ٚغيمتها  

حر مٟؿغأ حمٗتها بالهٛحر ..عابُة ٢ىية ٚو  

..تكٗغ بدبه لها ناًٞيا ٢ىًيا  

..بل تكٗغ به ؤ٢ىي مً خح ؤَٟالها بالى صأ  

ِغؽ خبه ب٣لبها لؿبح  ٗلمه السال٤ وخضه
ُ
ٚ..  

..ول٨جها قا٦غأ لظل٪ الؿبح ؤو ٧ان  

ؤنهب بٖضاص الهٛحر الظو يغم٣ها ٦ٗاصته بةحال٫ وخح 

 زالو

وؤزظا تكحر له ٦ما تٗلمب ٖلى يض ؤزهاجي الهمم 

..ولٛة ؤلاقاعأ  

..وهي اللٛة التي بضؤ الجمي٘ تٗلمها في اإلاجز٫   
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٢غعا بدؿم الاهًمام لضعوؽ تٗلم لٛة ".. ؤم ٖلي"ختى 

..ؤلاقاعأ  

..٩ٞاهب الجلؿاا تى٣ؿم  

واخضأ للجمي٘ ليتم٨ىىا مً بحاصأ اللٛة والتٗامل م٘ 

..عامي  

..وؤزغي يىٟغص بها ألازهاجي م٘ عامي الظو تغا٣ٞه ٖلياء  

ليل٣ىه لٛة ؤلاقاعأ السانة بالتٗامل بحن الهم بًٗهم 

..البٌٗ  

 ختى لى مباصت بؿيُة ول٨جها ؤؾاؾية ويغوعية

..وصعاؾته بهٟة ٖامة.. لخياأ عامي ومؿت٣بله  
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ولٛة حيضأ .. ختى يم٨ىه ؤلالتدا١ باإلاضعؾة بٗمغ مىاؾح

..للتٗامل  

 ؤٚل٣ب له ؤػعاع ٢ميهه ومىدته ٢بلة ٢ىية وهي تكحر له

 بإهه ٚاية بالجما٫ ومؿتٗض تماًما للظهاب وػياعأ

"..تيته ؾهام"  

ًها ية التي لم تتم٨ً ٖلياء مً ٞع ..تل٪ الؼياعأ ألاؾبٖى  

وعيىاص هي والضته .. ٞبالجهاية عامي خٟيض ؾهام

..البيىلىحية  

بتها في التٗٝغ ٖلى خٟيضها  ب بٚغ والؿيضأ ؾهام تظٖع

..مً عيىاص  
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هغ ٖلى 
ُ
وتمى٘ ؤبىاءها مً عئية " ٢ؿىرها"َاإلاا ٖلياء ت

..حضرهم  

 ولم ت٣ٗح ٖلياء يىمها ٖلى ٧لماا ؾهام التي ه٣لها يؼيض

 تليحن مى٢ٟها هدى والضته
ً

..آمال  

..٣ِٞ ؤزبرته ٖلياء بدؿم  

". ٗني أل.. ٢لب أل.. ٧له ب  و صو.. و صو يا يؼيض"  

بتها ًيا .. وامتثل يؼيض لٚغ وا٦تٟى بانُداب عامي ؤؾبٖى

..بؼياعأ صوعية لجضته  

"تيتة ؾهام"  

..ػياعأ   تتٗضي الثلث ؾاٖة  

..ٞؿهام تيجؼ ًٖ التىانل م٘ عامي بلٛته  
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..وتهغ ٖلى التدضث مٗه و٦إهه َٟل َبيعي  

مما  ؿبح الًي٤ لحزيض ب٩ل مغأ وهى يسبرها بدؿم 

 مىح٘

"..عامي مل هيٗٝغ يٟهم٪ يا ماما"  

..وتهغ هي بٛباء قضيض  

".م٘ الى٢ب هيٟهم"  

..وي٨غع يؼيض  

ألازهاجي ٢ا٫ لٛة ؤلاقاعأ هي لٛة ..   يا ماما"

"..ختى ؤم ٖلي بتتٗلمها مٗاها.. التىانل  

..وتلىو ؾهام قٟتحها باقمئزاػ  

"..ٖايؼ تؿاويني بإم ٖلي"  
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..وتيتهي الؼياعأ.. وييتهي الخىاع  

 باأللٗاب والخلىي والهضايا مً 
ً

ويٗىص يؼيض بغامي مدمال

..حضته  

"..الخىىن "  

..تت٨غع الؼياعأ وتت٨غع الى٢اج٘  

..وتٗىصا ٖلياء ٖلى عوتحن الجضأ الخىىن   

هى حملة هاصية الجالؿة ٖلى ألاعي٨ة , ول٨ً ما لم تتى٢ٗه

ة ؤق٣ائها ..الىاؾٗة بٛٞغ  

..وهي تتإمل خ٣يبة عامي واإلا٨ضؾة بالهضايا  

:وتؿإ٫ بضهاء َٟىلي  

.. ٗني بيه تيته؟.. لىلى-  
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:ؤحابتها ٖلياء بضهكة  

..ؤو بتاٖة ماما.. هي ماما بتاٖة بابا-  

:٢ُبب الهٛحرأ خاحبحها وتؿاءلب بتالٖح  

وتيته ؾهام تب٣ى بتاٖت٪ و  بتاٖة يؼيض؟-  

ٗب ٖلياء ٖيىحها لؤلٖلى وهي تؿتم٘  بىتها تىاصو ؤبحها  ٞع

..بةؾمه بال ؤو ؤل٣اب  

:وخاولب ت٣ىيمها بهضوء  

..ؤو بابا يؼيض.. ٢لىا ه٣ى٫ بابا.. هضووف-  

:لم رهتم الٟتاأ لجملة ؤمها وؤٖاصا الؿاا٫  

..تيته ؾهام تب٣ى ماما بتاٖة يؼيـ-  

:هٓغأ نا٣ٖة مً ٖلياء حٗلب الٟتاأ تٗيض ال٩لمة  
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.صر؟, تيته ؾهام مامته.. بابا يؼيض-  

:وا٣ٞتها ٖلياء وهي   تٗٝغ بماطا ت٨ٟغ ابىتها الظ٦ية  

..٦الم٪ صر.. ؤيىه يا هاصوو -  

:لتٟاحئها الٟتاأ بؿاا٫ آزغ  

ليه .. بتجيح لغامي ؤلٗاب وهضايا ٦تحر.. الــ تيته صو خلىأ-

!مل ٖىضها تيته ػو عامي؟  

:تجمضا ٖلياء وهي تؿم٘ ؾاا٫ ابىتها التي تابٗب  

مل .. بـ ليه تيته ؾهام تب٣ى بتاٖة عامي بـ؟-

ىضها ماما واخضأ وبابا .. خًغت٪ ٢لِب ٧لىا بزىاا ٖو

..ليه تيته ؾهام مل بتاٖتىا ٧لىا؟.. واخض  

..تجمضا ؤهامل ٖلياء التي ٧اهب تُىو مالبـ عامي  
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و٧اص تىٟؿها ؤن يتى٠٢ وهي تغي يغبة ٚحر متى٢ٗة 

..تهىب لٗم٤ حغخها  

ها الٛغيؼو ٖلى ؤَٟالها ..ٖم٤ زٞى  

..هي وخضها قهضا لخٓاا حىىن ؾهام  

..وتضع٥ ما يم٨جها ٞٗله ومضي ٢ضعرها ٖلى ؤلايظاء  

٢غاعها بمى٘ ؤَٟالها مً التٗٝغ ٖلى حضرهم ٧ان بضاٞ٘ 

..خمايتهم  

..وليـ ٢غاًعا ؤهاهًيا با هت٣ام  

وعبما تىمى , وآلان تغي ؤن طل٪ ال٣غاع ؾياطو ؤَٟالها

 يٛيىة ما

..بحن عامي وبحن بزىته  
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..ٚامب ٖيىاها بضمٕى خحررها  

!..هل تجاٝػ بإمانهم؟  

 ؤم تث٤ ب٣ضعأ يؼيض ٖلى خمايتهم ٦ما ٦غع ٖلحها مغاًعا؟

ا تكٗغ ٞحها بيتمها ًٖ خ٤
ً
..تمغ ٖلحها ؤو٢ات  

..بداحتها لهضع ؤمها تغتمي ٖليه وت٣و ٖلحها مكا٧لها  

..ؤو ختى تٟٛى.. تتضلل.. تُلح الىهيدة.. تك٩ي لها  

   تمل٪ مً صهياها.. ول٨جها ٧الٗاصأ وخيضأ

..ب  هى  

..وؤَٟالهما  

..هي تتب٘ خضؾها صاثًما في تٗاملها م٘ يؼيض  

..م٘ مكا٧لهما  
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..م٘ ؤو صها  

ول٨ً الخضؽ   يهيح ٖلى الضوام زانة بطا تالٖبب 

..به الهىاحـ وألاهىاء  

:عبتب ٖلى عؤؽ هاصية و٢بلتها بدىان  

.وب٨غه هىت٩لم.. عوحي بلٗبي م٘ ٖلي صلى٢ب.. هاصووو-  

ؤومإا هاصية بٛئ ٞهي لم تهل لىتيجة مً ه٣اقها م٘ 

..والضرها  

ضرها بإنها ؾتدضثها بالٛض ..ٞال بإؽ, ول٨ً َاإلاا ٖلياء ٖو  

ًضا  ٞىالضرها   تسل٠ مٗها ٖو

ة هىمها ٞىحضا يؼيض يتاب٘ بخضي , وتىحهب ٖلياء لٛٞغ

..مباعياا ٦غأ ال٣ضم بالضوعو ؤلاؾباوي  
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:ٞإزظا حهاػ التد٨م السام بالتلٟاػ وؤٚل٣ته بهضوء  

..يؼيض مدتاححن هت٩لم-  

ا مً لهجتها الجاصأ
ً
وسخبها لتجلـ .. ٢ُح يؼيض ٢ل٣

:بجىاعه ليؿإلها ب٣ل٤  

..خهل خاحة؟.. زحر؟-  

هؼا عؤؾها هًٟيا ولم تؿتُ٘ مى٘ صمٗة ؾ٣ُب مً بحن 

.. ؤحٟانها وهي ت٣و ٖلى يؼيض خىاعها م٘ هاصية ابىتهما  

:وؤنهب ٧لمارها  

بـ واضر ؤوي .. ؤها ٦ىب ٞاهمة ؤوي بداٞٔ ٖلحهم-

..خؿبتها ٚلِ  

ا ؤزبرته بٗضه بهىا مغتٗض
ً
:ونمتب لتإزظ هًٟؿا ٖمي٣  
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ىا - ؤها مىا٣ٞة ؤه٪ تازض الى ص ألاؾبٕى الجاو  كٞى

..حضرهم  

ـٍ ٖمي٤ٍ آزغ وتداو٫  نمتب مغأ ؤزغي وهي تؿعى لىٟ

:رهضثة ص٢اا ٢لبها اإلاغتٗبة  

 ٗني .. صر؟, وصو٫ و ص٥.. هي بتٗك٣٪ يا يؼيض-

..ؤو.. هتإطيهم.. اؾتدالة.. اؾتدالة  

٢ُ٘ ٧لمارها اإلاظٖىعأ بًمة ٢ىية لهضعه وهى يُمئجها 

:ب٩لماته الخاهية  

..مل هيٛيبىا لخٓة ًٖ ٖيييا اَمني-  

و  .. ولم تؿتُ٘ مى٘ طٖغها.. هؼا عؤؾها بهمب

ها ..صمٖى  
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 يا خبيبي صه الخح ٖظاب وخب٪ خياتي 

 َا٫ ليلي وؾىاصه قاب بضمىعي وآهاتي 

 ٣ٖلي اختاع ليل ونهاع ياما زضوي ووصاوي

...واصوي  

 ********** 

 

 

tired, blue boy walks my way 

holding a girls hand 

that basic b*tch leaves finally 

now i can take her man 
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ؤنهب لىعا مىاوبتها باإلاكٟى الجضيض الظو التد٣ب 

..بُا٢مه مىظ ٞترأ  

اية  اهتهب بٗض مغوع ؾىة واخضأ " ححراعص"٣ٞضعرها ٖلى ٖع

..٣ِٞ ٖلى مىلضه  

تيجبب و٢تها مً ٢ضعأ خؿً ٖلى الٗىاية بمنى الهٛحرأ 

..ومتابٗة ٖمله  

..ٞهى ٧ان يتر٦ها ألو٢اا بؿيُة ٣ِٞ بحن يضو اإلاغبية  

..وبةقغاٝ مجها هي بالُب٘  

ول٨جها لم ت٨ً تضع٥ ٦م ؤلاعها١ الىاتج ًٖ تغبية َٟل 

..بكهىعه ألاولى  

, متابٗة الىػن, متابٗة تُٗيماا, ٖضم الاهتٓام بالىىم

,ؤهىإ الخليح  
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..بغامج ٚظاثية للٟترأ ال٣اصمة  

..٩ٞل مغخلة تستل٠ ًٖ ؾاب٣تها  

ى١ هظا ٧له ..ٞو  

..اوٗضام الخياأ ؤلاحتماٖية  

ض ٚغامي  ألعبٗة ؤقهغ ؤو ؤ٦ثر لم تؿتُ٘ السغوج بمٖى

..واخض  

بته ؤم حضيضأ تدمل  ٞال يىحض عحل بمديُها ٢ض تثحر ٚع

.. عاثدة ٢يئ ابجها الغيي٘  

..وؤزحًرا ا٦تٟب مً تل٪ الٗؼلة ؤلاحباعية  

..ولم ي٨ً ؤمامها ؾىي اللجىء لجضرها  

..ٞإزبررها بٟغنة ٖمل   تٗىى  
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..وزبرأ عاجٗة بمجالها   يم٨جها التسلي ٖجها  

لبب مً حضرها ٖلى اؾتدياء ..َو  

اية  "..ححراعص"مؿاٖضرها بٖغ  

..٩ٞاهب تتر٦ه لها بؿاٖاا ٖملها الجضيض  

..الظو ؤإبتب به حضاعأ وزبرأ ممتاػأ  

وم٘ الى٢ب تدؿيب خيارها ؤلاحتماٖية بهىعأ 

ة ..ملخْى  

..ٞٗاصا للمىاٖضأ البريئة  

 ب٣بلة زاَٟة ٖلى الكٟاه
ً
 ٩ٞان الل٣اء ييتهي صاثما

 

..و  تٛل٤ الباب تماًما ؤمام الغحل اإلاهتم..   تٗض باإلاؼيض  
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..ختى الت٣ب به  

 الُبيح اإلا٣يم ب٣ؿم ألاوعام

"..ٞغاوؿىا صو ٞيل"  

..ؤعجبب به مً الىٓغأ ألاولى  

..وؾامته, ط٧ائه, مغخه  

..٢ؿىأ زٟية تمىده حاطبية لم تؿتُ٘ م٣اومتها  

..وهات٠ ما بضازلها نغر  

"..الغحل اإلايكىص.. بهه هى"  

..و٢ٗب بدح ٖيييه البىيتحن اإلاغختحن  

..وابتؿامته الضاثمة  
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وطل٪ الك٤ الجمالي بظ٢ىه ؤقٗل بضازلها زيا ا   

..تدص ى  

..ولم ت٨ٟغ مغتحن  

..هي بداحة لخياأ  

خح واهتمام يسغحها مً بَاع ألام الٗؼباء ٦ما ؤقاٖب 

..ًٖ هٟؿها  

..م٘ ٞغاوؿىا.. و٢غعا ؤن تٗىص للخياأ  

..ناص٢ته, ت٣غبب مىه  

..ؤحاصا ٖملها وػاصا مً ؤٖبائها لتلٟب هٓغه  

 ولم ت٨ً بداحة ل٩ل هظا ٞجمالها وخضه

..لٟب اهتباهه مىظ ؤو٫ يىم لها  
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..ول٨ىه ؤحاص التالٖح بها  

 ٞتٓاهغ بٗضم الاهتمام

 إم مٟاحإأ الاهتباه لها

 إم  خٓها حيًضا

..اهتم بىحىصها  

..تٛحرا هٓغته  

.. بلى ًٞىلية.. مً  مبالية  

..إم  

..ممتىة  

..وؤزحًرا مهتمة  

..ول٨ً بدضوص  
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..خضوص ويٗها لها تدب مؿمى نضا٢ة  

ب ؾببها مً بخضي ػميالرها ٞغ ..ٖو  

..ٞالُبيح الىؾيم  

!..متزوج  

..نضمتها ٧اهب ٖىيٟة  

!ما بالها واإلاتزوححن  

 ؤهي مٛىاَيـ حاطب ل٩ل عحل

!!تمتل٨ه ؤزغي   

..٢غعا الابتٗاص  

..وبحن ال٣غاع والتىٟيظ ٧ان الٟكل الظعي٘  

..ٞهي تٗل٣ب به  
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..باهتمامه  

 ب٨ٟغأ وحىص عحل  ك٠ٛ بها

..ختى وبن لم يهغح  

 خاولب ب٢ىإ هٟؿها ب٨ظبة واضخة

!!وماطا بن ٧ان متزوًحا  

..ولً ت٨غعها.. هي حغبب الؼواج مغأ  

٣ِ.. و  تغيض مىه ب  الهضا٢ة ..والاهتمام ٞو  

..وناعخته ببؿاَة..  خٔ هى تغاحٗها  

"طل٪ حىىن .. ؤها لً ؤ٦غع زُإو للمغأ الثالثة"  

..ؤو تٓاهغ بظل٪.. ووا٣ٞها  

"٨ٞالها بداحة لآلزغ.. لى٨ت٠ِ بالهضا٢ة"  
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 وتٓاهغا هي ألازغي بٗضم الٟهم

..واؾتمغا الهضا٢ة بيجهما  

..صازل حضعان اإلاكٟى  

..وبظ٧اثه زغج بٗال٢ة الهضا٢ة زاعج تل٪ الجضعان  

..وبمؼيض مً الاهتمام واإلادبة الىاٖمة  

..هجر بتدىيل ل٣اءاا الهضا٢ة  

..إلاىاٖضأ زٟية ًٖ ؤٖحن الؼمالء  

..وبليلة ممُغأ وحضته يُغ١ بابها بةخغاج  

طن نضي٤ مسلو بٗضما تكاحغ م٘ 
ُ
ٞهى يدتاج أل

..ػوحته  

 .. ٧ان ٚايًبا
ً

..مىٟٗال  
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..وهي ٧اهب مؿتٗضأ تماًما للسُىأ ألازحرأ  

ؼائها الىاهي  ؾتؿالمها ..ٖو  

..هي بالٟٗل مٛىاَيـ حاطب ل٩ل عحل  

..تمتل٨ه ؤزغي   

..  خيلة لها بظل٪  

.وعييب به.. هى ٢ضعها  

someone told me stay away from things that 

aren„t yours 

but was he yours, if he wanted me so bad? 

*********** 

 اهتهى الٟهل
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(3)  

حر  حرو و٢لبها بالخح َٟل ٚػ  بٗضها بٗمغ الهىي ٚػ

 مل ٖاعفي في بالضهيي ٚحرو 

م بيُحر  وخؿب بهضعا ش ي ٖو

ب ألاخالم   حغبب تٟٛى ٖاصمٗارها   ٟٚيب و  ٖٞغ

٣ارها بهى اللي بيدح ما بيىام ياا ٞع
ْ
 واتظ٦غا ِخ٨
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..ٖاق٣ة خض الثمالة.. ٖاق٣ة هي  

يىعأ هي خض الخغ٢ة ..ٚو  

 
ً

ها َىيال  خغ٢ة ٦تمتها بجٞى

 تغا٦مب وت٨ضؾب لتتدى٫  قتٗا٫ بغ٧اوي

ا حمي٘ ما خىله
ً
..اؾتٛل ؤو٫ ٞغنة ليتىاإغ مدغ٢  

٢بًب يضها ب٣ىأ ٖلى وؾاصرها تاع٦ة بً٘ صمٗاا 

..تؿيل بهضوء  

..تدتاج لغاخة الضمٕى  

ٖل بغوصرها تُٟئ اقتٗا٫ ؤٖما٢ها بإ٢س ى مكاٖغ تمغ 

..بها ٖاق٣ة  

..ٚايبة هي  
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..ٚايبة مىه ومً هٟؿها  

..هى لم  كغح وهي لم تمىده ٞغنة  

...هي ٣ِٞ ٖاتبب و مب وهغبب لتجهاع بٗيًضا  

..وهى ابتٗض بضوعه  

ا ًٗ ..و٧اصا ت٣ٟض ٣ٖلها هل  

..لى  عؾالته الىهية  

"..هتإزغ.. ؤها م٘ بياص وماػن "  

..تإملب قاقة الهات٠ اإلاًيئة ب٩لماته  

 وؾمدب لبً٘ صمٗاا ؤزغي بالهُى٫ وطا٦غرها تٗىص

..لىحبة الٛظاء ال٩اعإية التي مغا بها ٖهغ اليىم  
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خيث صٖا خؿً ق٣ي٣ه ماػن لىحبة ٚظاء مجزلية ٦ما 

..اؾماها  

لى ماثضأ الُٗام تىاإغا ألاخاصيث اإلاغخة ..ٖو  

..والك٣ي٣ان يتؿاب٣ان بؿغص مٗاهتهما اللظيظأ م٘ ألابىأ  

٦ما " باعبي"وماػن يتؿاء٫ بمكا٦ؿة ًٖ منى الهٛحرأ؛ 

 يدح ؤن يضٖىها

..ليثحر ٚئ ق٣ي٣ه  

ا وبن ٧ان يدمل 
ً
ويباصله خؿً مؼاخه بتؿائ٫ بضا بغيئ

ا زًٟيا ٖلى ألار ألانٛغ
ً
:بحن َياته ٢ل٣  

!صخيذ ؤها مل ٖاٝع خالت٪ الاحتماٖية خالًيا بيه-  

:٢ُح ماػن خاحبيه و٢ض اؾتكٗغ حضية الؿاا٫  

..يا ابني ؤها زالم خالتي ألابضية هي الٗؼوبية-  
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ٗب ِنبا خاحبحها بضهكة ولم تٗل٤ بيىما ٖاص خؿً .. ٞع

:يتؿاء٫  

ؤها ما ب٣يتل ٖاٝع ؤٖض وعا٥ !.. بػاو  ٗني مل ٞاهم-

 
ً

!!ؤنال  

:ؤزٌٟ ماػن هٓغاته وهمـ بدؿم  

..مل و٢ته.. بالف ال٨الم صه.. خؿً-  

غ خؿً ب٣ل٤ :ٞػ  

..زهىًنا وبن.. ٖايؼ اَمً.. ٢ل٣ان يا ؤدي-  

٘ ماػن هٓغاته له وهى ي٨مل , ٢ُ٘ ٧لماته ٞجإأ ٞٞغ

:بالمبا أ ؤحاص التٓاهغ بها  

..صر؟, زهىًنا وبن هحرأ صازلة ٖلى مكغوٕ اعتباٍ-  
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ا ول٨ً ماػن زال٠ 
ً
غ ٢ل٣ و٧ان الضوع ٖلى ِنبا لتٞز

, تى٢ٗارها  

حرأ ..ٞلم يىٟجغ ًًٚبا ٚو  

:٣ِٞ التٟب لخؿً وؤزبره بمىتهى الجضية  

ل .. اتإ٦ض ؤن عاٚح صه بوؿان ٦ىيـ- هحرأ ما بتٗٞغ

.ولى ٦ىيـ يب٣ى ؤل٠ مبرو٥.. تستاع  

ولم تؿتُ٘ ِنبا التٟىه .. خل الهمب ٖلى إالإتهم

,ب٩لمة  

 بيىما خؿً ٧ان  كٗغ ب٩ل زلية متإإلاة بإٖما١ ق٣ي٣ه 

..ألانٛغ وعٚم هظا ٧ان يضع٥ ؤن ٖالج الاإىحن في البٗض  

..ٞال٣غب لم يمىدهما ب  الىح٘ واإلاؼيض مً الىح٘  
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٧ان ماػن مً ٢غع ٢ُ٘ الهمب وتدىيل وحهة الخضيث 

ول٨ىه لم يضع٥ .. لي٣تل طل٪ التىتغ البٛيٌ.. هدى الٗمل

ؤن ٧لماته التالية ؾتكٗل هاًعا متإججة صازل الٗل 

:الهاصت  

نبة الؿ٠٣ بتاٖة الضوع ألاو٫ مً .. خؿً-

هت٨ىن مىحىص , اإلاؿتىن٠ السحرو هت٨ىن الجمٗة صو

..و  ؤٞط ي هٟس ي؟  

 
ً

:بيىما تؿاءلب ِنبا بدحرأ.. اعتب٪ خؿً ٢ليال  

..مؿتىن٠ زحرو؟-  

٧ان ماػن يهإع ؤ٩ٞاعه ومكاٖغه السانة ٞلم يىتبه 

اص يلتهم َٗامه وهى يسبرها ببؿاَة :لخحرأ ِنبا ٖو  

في هٟـ .. مؿتىن٠ زحرو باؾم منى هللا يغخمها.. ؤيىه-

..مى٣ُة ؾ٨جها  
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٢ُ٘ ماػن ٧لماته خيىما قٗغ بالهمب التام يديِ 

بالجمي٘ وهٓغاا ِنبا الالثمة تٛغ١ خؿً بدالة ٚغيبة 

..مً الاعتبا٥  

:ه٣ل هٓغاته بيجهما وهى  ٗتظع بدغج  

..ؤها ت٣غيًبا.. آؾ٠-  

:٢اَٗب نغزة ِنبا اٖتظاعه وهي تىحه ًٚبها لخؿً  

هى اإلاىيٕى ؾغ و  بيه يا .. بتٗتظع ليه يا ماػن -

..و  هى ؾغ ٖليَّ ؤها بـ؟.. بكمهىضؽ خؿً؟  

ا بتدظيغ
ً
:نهٌ خؿً هاتٟ  

!!ِنبا-  

..ول٨ً مىحاا الٛحرأ بإٖما٢ها ٧اهب تٗضا خضوص ألامان  
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ول٨ً ما ؤًٚبها هى بزٟاء ألامغ , هي لم تًٛح لل٨ٟغأ

..ٖجها  

!هل  ٗت٣ضها خ٣حرأ لتل٪ الضعحة  

 زحرًيا ونض٢ة حاعية ت٨ً بةؾم 
ً

ٌ ٖمال يًٓ ؤنها ؾتٞر

..الؼوحة الغاخلة  

بل ػاصا , ول٨جها لم رهضئها.. ب٣ٗلها" الغاخلة"تغصصا ٧لمة 

..مً الًٛح  

..يسٟي ألامىع ٖجها هي.. ٞهى يهمكها هي  

!ولَم   

:مجغوح.. عصصا الؿاا٫ بهىا ٖا٫ٍ   

..ليه؟-  

 و٦ٗاصأ الغحا٫
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..ازتاع خؿً ؤ  يٟهم الؿاا٫  

 بيىما ِنبا تؿإ٫ بىح٘ ًٖ ؾبح بزٟاء ألامغ ٖجها

٧ان هى يجيح ًٖ ؾبح ازتياعه ؤن ي٨ىن اإلاؿتىن٠ 

 زحرًيا بةؾم الغاخلة
ً

 ٖمال

ألنها تؿتد٤ يا ِنبا-  

:والت٣ُب ِنبا ٖضوي الٛباء ٞغصصا بدما٢ة  

!ؤها ما اؾتد٣ل!.. وؤها-  

ة ا ًٖ اؾتد٣ا٢ها للمٗٞغ
ً
..واؾتٟؿاعها ٧ان بغيئ  

..ول٨ً التبـ اإلاٗنى  

..وتكىف ؤلاصعا٥.. وبحن ٚمىى ال٩لماا تاه الٛغى  

..واقتٗل السالٝ  
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..هي ٧اهب تتإلم إل٢هاثه لها  

..وهى ٧ان  كتٗل ًًٚبا إلإاعرها إلاك٩لة بىحىص ق٣ي٣ه  

..واهتهب الىحية ال٩اعإية به يغا٤ٞ ق٣ي٣ه للساعج  

ها تها تىعي ٚبائها وتؿٖغ ..وهي بٛٞغ  

..لم يتهل.. مغ الى٢ب ولم  ٗض  

..وهي ٖاهضا بضوعها  

م ٢ل٣ها ..هلٗها, ٚع  

 خؼنها ؤن يسل٠ ٖاصته مٗها مىظ تؼوحا؛

ٞهى ٧ان يدغم ٖلى الٗىصأ بلى اإلاجز٫ ٢بل مىته٠ 

..الليل  

 
ً

..ٞلم يتإزغ ؤبًضا ًٖ الثاهية ٖكغ ليال  
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..و٦إهه اتسظ ٖهًضا ؤ  يبضؤ يىًما حضيًضا بضونها  

!تغي ؤيسل٠ ٖهضه  

!ؤيتر٦ها الليلة بضون ؤمان طعاٖيه ومالط نضعه  

..ٖاصا تتإمل الغؾالة التي ونلتها مىظ ؾاٖاا  

..تى٣ل هٓغارها بيجها وبحن ؾاٖة الخاثِ  

..ب٣لبها ي٣حن مً ٖىصته ٢بل الثاهية ٖكغ  

..وهىاحؿها تثحر البرا٦حن والؼ ػ٫ بي٣يجها  

وبحن ي٣يجها وق٨ها ونلها نىا زُىاته ٖلى صعحاا 

 الؿلم الضازلي

..بل تُحر ٞٗلًيا وتدِ بحن طعاٖيه, لتجض هٟؿها تغ٦ٌ  

ضه هى ميثا١ ..و٦إن ٖىصته في مٖى  
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ِ٣ ..عابِ زٟي يٟهمه ٦الهما ٞو  

ؤؾٟة-  

آؾ٠-  

..ه٣ُها ٦الهما بىٟـ اللخٓة  

..و٧ل  ٗتظع لؿبح مستل٠  

تهما ..و٢غع تىييذ ألامىع .. خملها لٛٞغ  

ا ؾلؿلة  ًٗ ؤحلؿها ٖلى م٣ٗض ٖغيٌ وحنى ؤمامها م٣اَ

:ال٩لماا التي تت٣اٞؼ ٖلى قٟتحها  

٢غعا ؤبييه ٖلكان .. اإلاؿتىن٠ ٖمل لسحر لىحه هللا-

..منى تؿتد٤ ؤن ي٨ىن لها نض٢ة حاعية  

:خاولب م٣اَٗته ول٨جها ؤؾ٨تها لي٨مل  
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مل ألو ؾبح مجىىن مً اللي بيضوعوا .. ما ٢لتل ليه؟-

والهض٢ة .. ؤهه نض٢ة.. ٧ل اللي ٨ٞغته ٞيه.. في صماٚ٪

.مل  ػم ؤخ٩ي ٖجها  

:ٚمٛمب بلىم  

!ماػن ٖاٝع-  

ؤها بتٗامل مٗاه .. ألن الكغ٦ة مؿئىلة ًٖ اإلا٣اولة-

.٦ٗميل مل قغي٪  

ها وهي رهمـ :لم تؿتُ٘ ٦بذ صمٖى  

..وصه وحٗني ٢ىو .. ؤهب همكتني يا خؿً-  

..ول٨ىه يٟهمها.. هي لم تهغح يىًما بٛحررها  

ها ..يداو٫ اختىاء ٢ل٣ها ورهضثة مساٞو  

..ول٨ً ٣ٖضأ َٟىلتها ليـ بالؿهل التٛلح ٖلحها  
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م ٧ل الهٗىباا التي ؾيىاحهها.. هى ٢بل بها ..ٚع  

م ٧ل هىاحؿها ..وهي زاَغا ٚع  

:همؿب بلهٟة  

بالف .. خؿً.. بخىا ات٣ٟىا ٖلى الهغاخة مً ؤو٫ يىم-

بالف تٟتذ .. تًِٛ ٖلى حغح حىايا ما نض٢ب ؤهه بيلم

..حغح ؤهب اللي صاوته  

:تجهض بدغاعأ  

٧ل هضفي ٧ان الهض٢ة تب٣ى .. ما ٢هضتل يا ِنبا-

..ؤ٦يض ٢بل الاٞتتاح.. و٦ىب ه٣ىل٪.. مسٟية  

:٢اَٗته بٗتح  

!٦ىب هتسبي ٧ل صه-  

٘ ؤهاملها ي٣بل ٧ل واخض مجهم وهى ي٨غع اٖتظاعه ..ٞع  
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تظاع ٧ان ي٨غع تدظيغه ؤ  تسغج بسالٞارهما ؤمام  وم٘ الٖا

 ؤو شسو

..ختى لى ٧ان ق٣ي٣ه  

:وهي تٗاوص الهمـ  

..ما تىحٗىيل تاوي يا خؿً-  

..يا عيب ٞحها تدمل٪ وتغوح يا عيب  

 يا عيب ٞحها تدمل٪ وتغوح ٖابالص ما ت٣ك٘ خضا ٞحها

 وهىهي٪ قى بضا بقيا

 تبىح وقى ٖىضها خ٩اياا تد٨حها

*********** 

ل   الخح صه بيه ؤها مٗٞغ

!!!وبجهىاه ليه  
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 .. مىؾي٣ى هاٖمة
ً
وؤٚىية ت٣ُغ ٧لمارها ٖك٣ا

..وعوماوؿية  

.. بياءأ هاصثة تثحر قتى اإلاكاٖغ  

 وسخابة وعصية تًمها وعحل تدلم به ٧ل ؤهنى بحن ؾً 

..والؿبٗحن.. الؿابٗة  

..بل يتمىاها..  ٗك٣ها هي.. ولخؿً خٓها  

اهتمامه ٚحر .. تٗل٣ه بها.. قهىع وهي تستبر خبه لها

..الٗاصو بتٟانيلها  

..اهتمام اٞت٣ضته ٦ثحًرا  
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   ؿعى ل٣ىلبتها ب٣الح .. ؤهه   يداو٫ تٛيحرها.. وألاعوٕ

..يىاؾح زياله  

..ؤو يغض ى ٖىه حمىح ؤهىاثه  

..هحرأ ٚيث و٦ٟى.. هى  ٗك٣ها ٦ما هي  

..وهي لم تؿتُ٘ مى٘ ٢لبها مً اإلايل هدىه  

اٖلية ..ٞبٗض ٧ل ش يء هى يغمم ؤهىإتها الجغيدة ببِء ٞو  

..  ٗيضها هحرأ ب٩ل ٖىٟىانها وخيىيتها  

..ػاص مً يمها هدىه وهى يضوع بها ب٣اٖة الغ٢و  

 ٛيبها بحن هجماا ؾماء الهىي ويديِ زهغها بتمل٪ 

ع٢ي٤ ختى ونل بها إلاىته٠ ال٣اٖة ٞتسلى ًٖ 

..زهغها  
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..ليىدني ؤمامها بغقي  

يىاه تٛغ١ بٗيىحها الظاهلتحن  ويغت٨ؼ ٖلى ع٦بة واخضأ ٖو

وبحن ؤهامله ع٢ض زاتم مً البالتحن واإلااؽ اؾت٣ُبب 

..حىاهغه ٧ل ؤيىاء ال٣اٖة  

..وهمؿه الغ٢ي٤  ٛل٠ خىاؾها بٛمامة هاٖمة ُٖغأ  

يني وت٨ىوي مغاتي.. هحرأ- ..ت٣بلي تكٞغ  

سغ وهي تىمئ بغؤؾها  إلاٗب ٖيىاها بضمٕى ٞغخة ٞو

..مىا٣ٞة بؿٗاصأ  

..ؤ٦يض مىا٣ٞة يا عاٚح.. مىا٣ٞة-  
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تدتهىل٪   ؤها ٢لبي ٦تاب ٞو

 ٖلكان ت٣غاه 

 ول٣يب إلاا وعيتهىل٪ 

 نىعت٪ حىاه 

 بن حيب للخ٤ 

 ال٣لح ؤهى ص١ وقاٞ٪ ع١ 

 و٢ا٫ آه ياوي

 ********** 
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 يا خح محن  كترو ومحن ي٣ى٫ ٖايؼ

 ػمً ألاخبة اه٣ط ى و٧ل ش يء حايؼ

 واللي بيدح بًمحر بتب٣ى صو حؼاته

 في الضهيا يتٗح ٦ثحر وي٣اس ى في خياته

 واصينى وا٢ٟة م٩اوي ؤها بـ الؿىحن ٞاتىا

..عا٢بته همؿة بهمب  

..هظا ما صؤبب ٖلى ٞٗله باأليام اإلاايية  

..تغا٢ح وت٨ٟغ  

..تداو٫ ؤن تىٟظ ٢غاع ال٣ٗل  

م اٖتراى ال٣لح ومُالبته بٟغنة ؤزغي  ..ٚع  

..بى٢ب مؿت٣ُ٘ بيافي  
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 ّٖل اإلاٗكى١ يدغػ هضٞه الظهبي

..ويثبب ؤن الٗك٤  ؿتد٤  

 وال٣ٗل يهغ ٖلى تىٟيظ ال٣غاع مدظًعا ب٣ؿىأ

..ٞالهضٝ ال٣اصم عبما ي٨ىن هضٝ اإلاىا  

..الؿ٨تة ال٩لية  

وال٣ًاء ٖلى ب٣ايا طا٥ ال٣لح ألابله الظو يااػع 

..مٗكى٢ه بال خ٨مة و  اتؼان  

ؤههى م٩اإلاته الهاتٟية ووي٘ هاتٟه بجىاعه ليٟاحئه 

 ؾاالها

محن اللي ٧ان ٖلى التليٟىن؟-  

:هؼ ؾي٠ ٦تٟيه بتيجح  



 

164 
 

..قٛل يا همؿة-  

..ؤيىه  ٗني محن؟-  

:٢ُح خاحبيه واػصاصا صهكته  

!تد٣ي٤ صه و  بيه-  

:هتٟب بدى٤  

..صه مجغص ؾاا٫!.. ليه بت٣ى٫ ٦ضه-  

:ا٢ترب مجها وهى  كحر لها بؿبابته  

ات٪ بتتهمني.. الىبرأ برهام.. بـ الهيٛة برهام- ..٧ل تهٞغ  

:نهًب بٗى٠  

.وليَّ ٖظعو -  

:اتؿٗب ٖيىاه بكضأ  
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..ٖظع بيه صه؟!!.. ٖظع٥-  

:٦تٟب طعاٖحها وهي تىاحهه بٗى٠  

لى ؤهب وؿيب ؤها مل !.. لخ٣ب تيس ى!.. بتؿإلني ٖظع بيه-

.٢اصعأ  

:هت٠ بضوعه  

ل٪ وؾامدل٪ ب٩ل اإلاؿاخة اللي - وؤها م٣ضع ٖػ

..مدتاحاها  

..عم٣ته بظهى٫   

هل يتٗمض ازتياع ؤ٦ثر ال٩لماا ٚباًء ؤم طل٪ ما  ٗت٣ضه 

ا
ً
!خ٣  

:عصصا زلٟه بىبرأ ٚامًة  

لي!!.. ؾامدلي- !ٖػ  
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٣ة زاعج بعاصرها ال نىرها بٖؼ :ٖو  

ؤهب م٣ضع اللي ؤها بٗيكه وبتدمله ٖلكان بـ ؤ٠٢ -

م٣ضع ال٣ىأ اللي بداو٫ !.. ٖلكان ؤبو في وق٪.. ٢ضام٪

..ؤتمؿ٪ بحها ٖكان  

:٧لماته ٖاصا ت٣اَٗها بًٛح  

..  ػم ت٨ىوي ٢ىية.. هاحـ همؿة في ٧ل و٢ب!.. ال٣ىأ-

مل ٢اصعأ تؿامخي ٖكان ما تجغبيل ..  ػم تىاحهي

..ال٠ًٗ ما  

:وصوعها إلا٣اَٗته بهغزة  ثمة  

..اؾ٨ب-  

..اتؿٗب ٖيىاه مً نغزتها وهي لم رهتم  

.. لم تلخٔ ًٚبه ٣ِٞ ؤعاصته ؤن يهمب  
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:ُٚب ؤطهحها ب٨ٟحها وهي تهغر  

الؿماح .. ؤهب مل ٞاهم بت٣ى٫ بيه.. ؤؾ٨ب.. ؤؾ٨ب-

!..ؤهب مهض١ ال٨الم صه!!.. ي٠ٗ  

:مسخب حٟىحها مً صمٕى وهمية وهي تغصٝ  

وؤها مل  ٢ية حىايا ؤو .. الٟٛغان ٢ىأ.. الؿماح ٖؼيمة-

مل  ٢ية خاٞؼ يضٞٗني .. ٖؼيمة و  ٢ىأ ٖكان ؤ٢ضمهم

..ؤوي ؤٞتذ مٗا٥ نٟدة حضيضأ  

:ٚمٛم بًٛح  

!و صها-  

:ويٗب ٦ٟحها ؤمام وحها تتىٟـ بٗم٤ وهتٟب  

ة ؤوس ى- ..مل ٖاٞع  
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ليجؼها ًٖ .. وهى بمىاحهتها يىهب ل٩ل الارهاماا

:الٟٛغان والؿماح ويؿإلها بدحرأ  

اؾتٗملب خ٤ .. ؤها اتجىػا.. ؤها ما زىهت٨يل.. همؿة-

!!ليه ُمهغأ تدُحها في ػاوية السياهة.. مً خ٣ىقي  

..عم٣ته لىهلة  

٣ٖلها يغ٦ٌ .. ؤهٟاؾها تتؿإع.. ٖيىاها متؿٗتان

..بمىحاا متٗا٢بة  

..و٧لماته تٗاص بظهجها مغأ بٗض ألازغي   

..تؿمٗها  

..يترصص الهضي..  تتٗالى الخغوٝ  

..وهي  

..واتؿٗب الابتؿامة.. ابتؿمب  
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وضخ٨ب وضخ٨ب.. ضخ٨ب  

تٗالب ضخ٩ارها بجىىن واه٣لبب الطخ٩اا لضمٗاا 

..تهإع لتتدى٫ لىديح مىح٘ نامب  

..تغيض الهغار  

 ت٩اص نغزارها تترصص بسلٟية ٣ٖلها

..ؤزغؾتها.. ول٨جها سجىتها  

وتى٢ٟب ٞجإأ ًٖ الطخ٪ وتإملب هٓغاته التي تغم٣ها 

..ب٣ل٤  

..وا٢تربب مىه  

:تضٞٗه بؿبابتها في نضعه ٖضأ مغاا وب٩ل مغأ تغصص  

!"ما زىتل"  
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!"اؾتٗملب خ٤ مً خ٣ى٢٪"  

!!"اتجىػا"  

ؤعاصا ؤن ت٣بٌ ٖلى إيابه ب٨ٟحها ورهؼه بٗى٠ ول٨جها لم 

اصا ت٨ت٠ طعاٖحها وهي , تٗض تدتمل إلاؿه ٞابتٗضا ٖو

 تضوع خىله تؿإله

ؤو٫ مغأ ؤهب ٧لمتها و  هي؟-  

:ؤحاب بدحرأ  

..بـ.. ؤها-  

:ؤقاعا له ليهمب إم ؤ٦ملب  

..٧ام مغأ زغحتىا ؾىا؟.. ٧ام مغأ اتهلب بحها؟-  

:هت٠ بدى٤  
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!ؤها مل ٞاهم بيه آزغ ال٨الم صه-  

:نغزب به  

!.. ل٨ً خ٣٪ ؤه٪ تسغج.. خ٣٪.. تمام, !خ٣٪ تجىػ -

ض!.. ت٣غب!.. تلمـ!.. رهمـ!.. تىاٖض !تٖى  

:نمتب لخٓة  

وتغح٘ تضوع ٖلى .. خ٣٪ ؤه٪ تٗمل صه ٧له لها ومٗاها-

.. بصت٪ ألامان.. ٖمغها.. خًً مغات٪ اللي بصت٪ إ٣تها

..وؤهب.. اَمىب ل٪  

:تٗالى هتاٞها بمغاعأ  

!وتتجىػ .. وتىاٖض.. بتدح تاوي.. ؤهب بتؿتسضم خ٣٪-  

:ا٢ترب مجها يدظعها بجضية  
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وؤًْ ؤوي .. زضو بال٪ مً َغي٣ت٪ و٦الم٪.. همؿة-

ؾايبل٪ ٧ل الى٢ب ومتىاػ٫ ًٖ خ٣ي ٦ؼوج وما 

..ات٩لمتل و   

ٌ ؾماٖه ..هؼا عؤؾها بٗى٠ تٞغ  

ٌ ٧لماته ..  تٞغ  

..ؾيسبرها إاهية ؤهه اؾتسضم ؤخض خ٣ى٢ه  

..ؾيمً ٖلحها بتىاػله ًٖ خ٤ آزغ  

ا
ً
ح بد٣ها.. خؿى ا تٚغ ًً ..هي ؤي  

..َل٣ني-  

:نغر بٗى٠  

..اؾ٨تي يا همؿة-  
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ىٟىان همؿة ال٣ضيمة :لتىاحهه بكغاؾة ٖو  

خ٣ي وآن .. يب٣ى تُل٣ني.. َاإلاا بيت٩لم ًٖ الخ٣ى١ -

.ؤواهه  

:واحهها بكغاؾة مماإلة  

!وخ٣٪ ما عحٗل يا همؿة-  

:عم٣ته بىٓغاا نامتة وهى يغصٝ  

إلاا نغزب و٢لب !.. ما عحٗل خ٣٪.. إلاا ع٦ٗب ٢ضام٪-

..ما عحٗل خ٣٪.. مل٪ يميى٪.. ل٪ ؤها ٖبض٥  

تسضف حجغاا .. ط٦غيارهما تىحٗها.. هؼا عؤؾها بإس ى

..٢لبها بسىاحغ مؿممة  

:وهى   يهمب بل يؼيض  
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إلاا عحٗتل٪ ومتإ٦ض ؤه٪ خبي الىخيض وؤوي ٦ىب بُاعص - 

..خلم.. وهم  

:نغزب وهي تًغب ٦ٟحها بهضعه  

وهم٪ ٧ان خح مل ليا .. خلم٪ ٧ان واخضأ ٚحرو -

 لىاخضأ تاهية

:هت٠ بها  

َل٣تها ٖكاه٪-  

٦ضااااب-  

..نغزتها تغصصا م٘ صوو نٟٗته  

تلمؿب وحىتها بظهى٫ بيىما هى يى٣ل هٓغاته بحن ؤهامله 

..ووحهها  

 لحري اهتهاء ال٣هة في هٓغارها وهمؿها يغصص إاهية
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..َل٣ني-  

 

 مً بصي يىم في الهىا هو اللي ؤها بصيته

 وبضا٫ ما هًٟل ؾىا هض اللي ؤها بىيته

 ٖاهضا بيه الؼمً ٧ان ؤٚلى مً ٖيني

 ويا ٢لبي ٧ان التمً مً ٖمغو وؾييني

 ٖلى ٖظابي وصمٗتي يا٢لبي يا عب ٢ىيني

************ 

 

 ٧ل خح وؤهب َيح يا عاحل َيح

..ياللي ٖمغو مٗا٥ ٧ان ؤخلى مً الكهض اإلاضوب يا  

 يا عاحل يا َيح
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ة  و٢ٟب هحرأ باإلاهٗض السام بُاب٤ ؤلاصاعأ باإلاجمٖى

ة زاَٟة ..تغا٢ح تىالي ؤع٢ام الُىاب٤ بؿٖغ  

ة ص٢اا ٢لبها ة لم تىاِػ ؾٖغ ..ؾٖغ  

!لَم هي هىا؟  

..ؾاا٫ لم تٗٝغ له بحابة واضخة  

..هي هىا ألنها ٢غعا طل٪  

م اٖتراى صهيا ..ونغار ِنبا.. وعٌٞ ٖلياء.. ٚع  

..هي هىا  

!!..وهل يم٨ً عصٖها ًٖ ش يء ؤعاصته  

ًً ويهغزً بها ٖىضما ٢بلب زاتم  ؤلم  ٗتريً ويٞغ

!عاٚح  
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..والجهاية  

 هي هىا تتىحه بسُىاا واإ٣ة هدى م٨تح ماػن 

..وببىهغها ألايمً يلم٘ زاتم زُبتها  

..و٦إهه بٖالن بغا١ ًٖ اعتباَها الىقي٪  

ة مضيغأ م٨تبه ٞلم تجضها زل٠ م٨تبها .. صلٟب لٛٞغ

..وعؾم هظا ابتؿامة ما٦غأ ٖلى قٟتحها  

..ٞٗامل اإلاٟاحإأ ؤنبذ مل٪ يضيها وبضون تغتيح مؿب٤  

ة  ت٣ضمب بسُىارها الىاإ٣ة لتتمؿ٪ بم٣بٌ باب ٚٞغ

..م٨تبه السانة  

..وؤصاعته لت٨ىن اإلاٟاحإأ مً ههيبها هي  

ٞتل٪ الٗل٣ة اإلاؿماأ مؿاٖضته السانة ٧اهب تلته٤ 

 بم٣ٗضه وحؿضها مىدني هدىه
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 للتسيل
ً

..بُغي٣ة ؤبغػا مٟاتجها ولم تتر٥ مجا   

..يضها تدغ٥ ألاوعا١ ؤمامه ببِء مثحر  

..ليمهغها بتى٢يٗه  

ٟة تاصو ٖملها وبباَىه ٖاهغأ  اإلاكهض يبضو بٓاهغه إلاْى

بل, تٛىو عثيؿها  

"..بًاٖتها"باجٗة هىي تٗغى   

:عن نىرها بىبرأ ؾازغأ  

!واضر ؤه٪ مكٛى٫ حًضا يا ماػن -  

مؼا بٗيجها وهي ت٨مل :ٚو  

!!مل ٦ىتىا تكٛلىا اللمبة الخمغا-  
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٘ ماػن هٓغاته ًٖ ؤوعا٢ه لخٓاا ليكحر لها بتهظيح  ٞع

 تٗلي٣ها البظت
ً

:ؤن تجلـ متجاهال  

..إىاوي يا هحرأ وه٨ىن مٗا٥ِ -  

ؤههى تى٢ي٘ ألاوعا١ وصٞٗها إلاضيغأ م٨تبه التي ٧اصا ؤن 

ا بُٗغها الث٣يل
ً
..تؿبح له ازتىا٢  

ول٨ىه   .. ُٖغ باهٔ الثمً ويدمل ماع٦ة ٖاإلاية

.. ؿتؿٛه ٞدؿح  

..هي تٓىه زُىأ لبضاية بٚىاثه  

ا
ً
..وهى مى٢ً ؤنها زُىأ لي٣ترب مً ختٟه مستى٣  

زغحب مياع تتلىي بسُىارها الغا٢هة ومٗها حملته 

:الخاؾمة  

..ا٢ٟلي الباب وعا٥ِ وؤحلي اإلايٗاص الجاو عب٘ ؾاٖة-  
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ة تل٪ الىبرأ ٖىضما  ؿتسضمها , هٟظا مياع ؤوامغه بؿٖغ

..تٗلم ؤن ٖلحها الازتٟاء  

:التٟب لىحرأ بترخيح هاصت  

ة يا هحرأ- .هىعِا اإلاجمٖى  

..يُٛب هحرأ قٟتحها بٛئ  

..تًبا له ولخالة البروص التي يتلبؿها ٧لما الت٣ى بها  

..ؾىاء ببيب ِنبا ؤو مجز٫ صهيا  

..و٦إهه يديِ مكاٖغه بؿياج إلجي نلح  

..  يبضو ؤو اهٟٗا٫ مهما بلٜ اؾتٟؼاػها له  

يىاها تغا٢ح هٓغاته والتي لم  ا ٞى١ ألازغي ٖو
ً
ٗب ؾا٢ ٞع

..تيَؿ٤ زل٠ خغ٦تها اإلاغاه٣ة  
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ا بجلؿته يضيغ ٢لمه بحن ؤهامله ويؿإلها  ًٗ بل ْل مطج

:بهضوء  

!يا تغي بيه ؾبح الؼياعأ اإلاٟاحئة صو-  

ة خاه٣ة :ؤحابته بؿٖغ  

!!ومً بمتى بدتاج ؾبح ٖكان ؤػوع ؤمال٧ي-  

ا
ً
:ؤومإ ماػن بغؤؾه مىا٣ٞ  

.. بـ ؤٖت٣ض ؤن تى٦يل ؤلاصاعأ ؤهِب ٖملتيه لخؿً.. تمام-

.. ٗني ػياعت٪ صو  

..ولم ي٨مل حملته بل ا٦تٟى بتدغي٪ ٦تٟيه  

..ليسبرها بدغ٦ته ؤن ػياعرها بال مٗنى  

..ؤهب اللي نمتب ؤوي ؤٖمل التى٦يل لخؿً مل ل٪-  
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:ؤحابها ببؿاَة  

ألاؾهل ي٨ىن ههيب٪ .. هى حىػ ؤزت٪ وبيضيغ ههيبها-

..تبٗه  

ه حيًضا ..بغ٢ب ٖيىحها ببري٤ ًٚح  ٗٞغ  

ة ..هي ؤعاصته ؤن يضيغ ؤؾهمها باإلاجمٖى  

تل٪ ألاؾهم التي وػٖها والضها بيجها وبحن ِنبا بالتؿاوو _

م٣غًعا اٖتزا٫ الٗمل التجاعو وتغ٥ ؤلاصاعأ بحن يضو ؤبىاء 

_الٗضوو   

..وعٌٞ هى َلبها بلبا٢ة  

..ٞضاثغأ ٖال٢تهما اإلاؿممة يجح ٦ؿغها تماًما  

واحه هٓغارها الٛايبة بإزغي اؾتضعى بها ٧ل هضوثه 

:وهى ي٨غع ؾاا٫ بمىاحهة نغيدة  
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..حيِب ليه يا هحرأ؟-  

ٗب ٦ٟها تتالٖح بإهاملها وهي تسبره  ؤٚاْها بغوصه ٞٞغ

:ب٨برياء  

..خبيب ؤبلٛ٪ بىٟس ي زبر زُىبتي-  

..لخٓاا مً الهمب ؤخاَب بهما  

..هى ؤٖض هٟؿه لتل٪ اللخٓة مىظ ؤقهغ  

عؾم ٖضص مً الؿيىاعيىهاا لظل٪ اإلاى٠٢ وعص ٞٗله 

..ٖلى السبر  

..تى٢٘ ؤن ي٨ىن خؿً ؤو يؼيض مً يبلٛه  

..تًبا لغ٢ة ٢لبحهما  

..ل٣ض ٢غعا بزٟاء ألامغ مغاٖاأ إلاكاٖغه  
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ول٨جهما ٟٚال ًٖ ٦برياء الخمغاء الظو لً يهمب ًٖ 

..زبر ٦هظا  

.. ًٚبه.. تلهٟب لهياج ؤٖهابه..  خٓب نمته.. وهي

 اهٟٗاله اإلاجىىن 

..نغازه ٖلحها لتسل٘ الساتم  

 ٧اهب بدالة ٢هىي مً ؤلاإاعأ وهي تلمذ وحىم هٓغاته

..تًٓ ؤنها زضقب واحهته الباعصأ  

:ول٨ىه ٞاحئها بتهىئة باهتة  

!عاٚح اليماوي مل ٦ضه.. مبرو٥-  

..ب٣ضع بخباَها مً التهىئة الباعصأ ب٣ضع تدٟؼها لؿااله  

..هى يتابٗها  
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ا هى يهتم
ً
..بط  

!ؤهب متاب٘ ب٣ى-  

:ابتؿامته الؿازغأ حظبب هٓغارها  

السبر .. نىع٦ىا مىتكغأ في اإلاجالا والؿىقيا٫ ميضيا-

.متى٢٘  

:عصصا بسيبة ؤمل  

!متى٢٘-  

ٗها مً يضها  نهٌ مً زل٠ م٨تبه ليتىحه هدىها يٞغ

:وهى يسبرها بجضية  

بخىا خاولىا وما .. ٧ل واخض ٞيىا  ػم هي٨مل خياته-

.بـ صه مل مٗىاه ؤن الخياأ هتى٠٢.. ٢ضعهاف هىجر  

٘ ٦ٟها لكٟتيه لحهمـ لها ببؿاَة ونض١ :ٞع  
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مبرو٥-  

:هٓغارها الالمٗة تإل٣ب بؿاتغ قٟاٝ مً الضمٕى  

!!..ماػن -  

:ابتؿم بمغح مٟتٗل  

ل٪ في يىم ؤه٪ وعا٥ِ ؤزحن عحالة؛ - بلػي عاٚح لى ٖػ

.هى٨ؿغ ًٖمه.. وؤها.. خؿً  

هؼا عؤؾها بهمب ٞلؿانها عجؼ ًٖ لٟٔ ٧لمة وبضا ؤن 

 ؾيُغرها ٖلى وق٪ التهضٕ

..ٞٛمٛمب ببًٗة ٧لماا مبهمة بضا ؤنها تدية وصإ  

..وعخلب  

يىاه تتاب٘ زُىارها و٢ىاٖه اإلاتماؾ٪ يتهضٕ  ٖو
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 لتٓهغ مالمذ عحل  ٗاوي ٣ٞضاهه

..اإلاغؤأ التي ؤخبها مىظ نباه  

..اإلاغؤأ التي ػعٕ خبه ب٣لبها ٖىىأ  

..ٞبضا خبهما ٦جىحن مكىه  

..قاب وهى بم٣تبل قبابه  

 

 صه الخح إلاا بيىجغح حغخه  كيح

يا عاحل يا َيح.. يا  

********** 
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 يا ٢لبي ؾيب٪ م الخح ؾيب٪ 

   ت٣ى٫ خبيبي و  خبيب٪ 

 يا ٢لبي ؾيب٪ يا ٢لبي

 

..بتل٪ الليلة ٧اهب ٖيىاها تغا٢به  

!او٨ٗؿب ألاصواع  

..عبما  

..ول٨ىه بضا ٖلى ٚحر ٖاصته  

..تّٛيح ٖضأ ليالي وامتى٘ ًٖ مُاعصرها  

ىب ؤنها ؤزحًرا تسلهب مىه ..ْو  

اص ليٟاحئها بٓهىعه الليلة ..ٖو  



 

189 
 

..حالًؿا بُاولة مىٗؼلة ٦ٗاصته   

..ٖيىاه قاعصأ  

..وهٓغاته بها وح٘ خؼيً  

ا٢تربب مً ماثضته لتً٘ ٦إؽ مً الٗهحر ؤمامه وهي 

:تؿإله بًٟى٫   

..ؤهب تٗٝغ ٧ل الٗغؾان اللي بتدًغ ؤٞغاخهم هىا؟-  

:تبضلب هٓغاته الخؼيىة بإزغي مكا٦ؿة وهى  ٛمؼ بٗيىه  

ؤٖٝغ الٗغا ـ..  -  

..ػمب قٟتحها بًٛح و٢غعا الابتٗاص ًٖ سساٞته  

احئها مغأ إاهية ٖىضما تغ٦ها تغخل بؿهىلة ..ٞو  

..ْلب تغا٢به لجهاية الؿهغأ  
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!لم تٗٝغ لَم تكٗغ بال٣ل٤  

!لم يؼعجها اهُٟاء اللمٗة بٗيييه  

..بزتٟاء ٖبثه ومكا٦ؿته  

..هي   رهتم  

..وٗم  

..  رهتم  

..ل٣ض اهتهب اإلاُاعصأ ؤزحًرا  

وهي لً تٟت٣ض ٖيييه البىيتحن اإلاتإل٣تحن بىٓغته الٗابثة 

..التي  

"٦ٟاية.. ؾغاب"  

٣تها لىٟؿها بدؼم ناعم  ٖػ
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..وتدغ٦ب بحن اإلاىاثض تىهي ٖملها لتل٪ الليلة  

و٦ٗاصرها باهتهاء الليلة زغحب مً باب اإلاُبش ليه٣ٗها 

 بمٟاحئته ألازحرأ

ٗها ت٣غيًبا مً طعاٖها لي٣ظٝ بها صازل  ٖىضما ٞع

..ؾياعته  

وهي يل٣ي بٌٗ تٗلي٣اا مغخة لؼميالرها ويلىح لهً 

..بؿماحة  

..ويىُل٤ بالؿياعأ  

:هتٟب بظهى٫   

..ؤهب مجىىن .. ؤهب-  

:ٖاصا هٓغاته لٗبثها وهى يسبرها  

..وؤهب ٦ضابة-  
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:ونمب لخٓة و٦غع   

...٦ضابة بـ خلىأ-  

..ولٟٓة خلىأ ٧ان يلٟٓها و٦إهه يتظو٢ها  

٘ :لٟب وحهها للىاٞظأ وؤزبرته بتٞر  

.هؼلني ٖىض مدُة اإلاترو-  

ة الؿياعأ وؾإلها ببؿاَة :ٖض٫ مً ؾٖغ  

..ٖىىاه٪ بيه؟-  

:هتٟب بٗىاص  

.٢لب ل٪ هؼلني ٖىض ؤ٢غب مدُة مترو-  

:هؼ ٦تٟيه بالمبا أ  

..هىل٠ َى٫ الليل ووكٝى محن هيؿلم ألاو٫ .. بغاخت٪-  
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..عم٣ته بىٓغأ مٗاهضأ ولم تتٟىه ب٩لمة  

:بيىما هى يغصص  

مم٨ً .. مم٨ً في وؾِ البلض.. والبجزيً هيسلو ٖليىا-

ة ..في ختة م٣ُٖى  

..وهىب٣ى لىخضها.. ماٞحهاف خض  

:نغزب بكغاؾة  

ونلني مدُة اإلاترو والا ؤ٢ؿم باهلل ؤؾلم٪ ٖىض ؤو٫ -

..لجىة  

..تٗالب ضخ٩اته اإلاؿتمتٗة  

..ؤو٫ ضخ٨ة خ٣ي٣ية مىظ ػياعأ هحرأ له  

:صمٗب ٖيىاه بالٟٗل وهى  ؿإلها  



 

194 
 

!هتؿلميني ت٣ىلي بيه-  

:اتؿٗب ٖيىاها بظهى٫ وهي تكحر ببضيهية  

.ؤهب زُٟتني-  

:عصص زلٟها باهضهاف  

!!..زُٟت٪-  

ٞإو٠٢ الؿياعأ ٞجإأ واهدنى .. وا٣ٞته بةيماءأ مً عؤؾها

:ليٟتذ بابها بغقا٢ة  

.اهؼلي.. اتًٟلي-  

:مىدته هٓغأ عاًٞة وعصصا بتإ٦يض  

..ونلني إلادُة اإلاترو-  

:تإملها للخٓاا  
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!مل هتد٩ي لي خ٩ايت٪-  

..لٟب وحهها للىاٞظأ إاهية والتزمب الهمب  

ؤٚل٤ ؤبىاب الؿياعأ ومٗها ال٣ٟل اإلاغ٦ؼو وؤل٣ى بغؤؾه 

 مً بحن قٟتيه
ً
 مىٛما

ً
..للسل٠ وهى يُل٤ نٟحرا  

..زيم الهمب لض٢اث٤ بٗضها ؾم٘ نىا وكيج م٨تىم  

ا زضٖة حضيضأ مجها ًٗ ليٟاحإ , ٞدغ٥ عؤؾه ببِء متى٢

:بىحهها و٢ض ؤٚغ٢ته الضمٕى ونىرها الهامـ  

..ؤهب ليه ُمهغ تإطيني؟-  

:عصص بضهكة و٢ض ؤو٠٢ مغؤي الضمٕى ت٨ٟحره  

..آطيِ٪ بػاو؟-  

 وع٢ًيا مً ؤمامها وهي تىٟش ؤهٟها ب٣ىأ
ً

..سخبب مىضيال  
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..وآزغ تمسر ٖيىنها  

:والتٟتب له رهت٠ بٗهبية  

ل.. مدغج.. واضر ؤن اإلااض ي مالم- .. خاحة ما تكٞغ

ه؟ ..ُمهغ ليه تٗٞغ  

:ٞىجئ بهجىمها الكغؽ وهي ت٨مل  

ماليل ؤنل و  .. هيٟيض٥ بةيه تٗٝغ ؤوي ماليل ؤهل-

ومم٨ً ؤ٦ىن بيب .. مم٨ً ؤ٦ىن بيب ٟٚحر.. وؿح

..مليىهحر  

:ٚمٛم بظهى٫   

!!وٗم-  

ها بدغ٢ة وتٗىص تل٠ عؤؾها للىاٞظأ :لتجهمغ صمٖى  

...ؤها تغبية ملجإ-  
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:نمتب لخٓة والتٟتب هدىه و٢ض اؾتٗاصا قغاؾتها  

ب ٧ل خاحة.. اعتدب- ..ٖٞغ  

:ابتلٗب ٚهتها وهي ت٨مل  

بـ اللي ػي٪  ٗٝغ بيه .. ٞهمب ليه مل ٖايؼأ ؤخ٩ي-

كغيً .. ًٖ اللي ػيىا ًٖ ؤه٪ ت٨ىن مترا٢ح ؤعبٗة ٖو

ما تتىٟؿل ب  .. ما تت٩لمل ب  بةطن.. ؾاٖة في اليىم

..ختى ما تغوخل الخمام ب  بةطن.. بةطن  

:مسخب ٖيىحها بٗى٠ وهي تهغر بىحهه  

..ونلني مدُة اإلاترو-  

اصا تل٠ وحهها للىاٞظأ تسٟي ًٖ ٖيييه ابتؿامة  ٖو

..متالٖبة  

..ل٣ض ؤحاصا ألاصاء تل٪ اإلاغأ  
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..لى عؤرها ؤمها ل٩اهب تباهب بها  

..لى  

 يا ٢لبي ؾيب٪ م اإلااض ي ٧له 

 و٦ٟاية خحرت٪ و٦ٟاية طله 

 وبن خض ٢ا٫ ل٪ ٖالخح ٢ى٫ له 

 زلي٪ في خال٪ واعض ى بىهيب٪ 

 يا ٢لبي ؾيب٪

 

 اهتهى الٟهل

 

 

(4)  
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 خحرا ٢لبي مٗا٥ وؤها بضاعو وازبي

 ٢ىلي ؤٖمل بيه ويا٥ و  ؤٖمل بيه ويا ٢لبي

 بضو ؤق٩ي ل٪ مً هاع خبي 

 بضو ؤخ٩ي ل٪ ٖــ اللي في ٢لبي

 وؤ٢ى٫ ل٪ ٖــ اللي ؾهغوي وؤ٢ى٫ ل٪ ٖــ اللي ب٩اوي

ؼأ هٟس ي ماوٗاوي ..وانىع ل٪ ينى عوحي ٖو  

 

"..الؿب"وؤٚىية   

تترصص مً مكٛل لؤلؾُىاهاا ٚاية في الخضاإة ب٨ٗـ ما 

.. خىله مً ؤإاث ٢ضيم ٢ضم ؾىىاا ق٣ة بياص  

,ليؿب ق٣ته تدضيًضا  

..وهى لم  ؿتُ٘ التٟغيِ بها.. الك٣ة هي مل٪ لجضه  
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..مى٢ٗها اؾتثىاجي بىؾِ البلض  

غاػها ال٣ضيم طو ألاؾ٠٣ الٗالية ..َو  

اا الىاؾٗة طاا هىاٞظ ٚؼ٫ زكبها بًٟ  والكٞغ

..ألاعابيؿ٪ ال٣ضيم  

..٦ما ه٣ل ألاإاث هٟؿه بظل٪ الًٟ  

 وطل٪ بىاء ٖلى َلح وتىنية زانة مً حضه

..بياٞة بلى بٌٗ اللىخاا ألاإغية  

والجضعان قضيضأ ال٣ضم وبن ٧ان بياص اهتم بةٖاصأ 

..رهيئتها وتجهحزها للؿ٨ً إاهية  

وفي مُبش الك٣ة الظو انُٟب به ألاحهؼأ الخضيثة ولم 

..يٓهغ به ما يض٫ ٖلى ٖمغه ؾىي الىاٞظأ الٗمال٢ة به  
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و٠٢ بياص  ٗض َٗام الٗكاء له ولًيٟه قبه الضاثم؛ 

..ماػن   

ة يتإمل ليل ال٣اهغأ  الظو تمضص ٖلى م٣ٗض واؾ٘ بالكٞغ

..وب٣ٗله  ٗيض ما خضث بالليلة اإلاايية  

..بل  ٗلم ؤنها ٧اطبة..  كٗغ  

..زضٖته للمغأ الثاهية  

..وتىاوقه ُٞغته ال٣ضيمة  

!"..مم٨ً ت٨ىن ناص٢ة"  

 وتٗىص زبرته اإلا٨تؿبة تسبره ببضيهية

"خلىأ و٦ضابة"  

ته بها  وؤهامله زُب الغؾالة للمغأ الثاهية مىظ مٗٞغ
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..وؤعؾلها ومٗها ٚمؼأ  

 ليإتي الغص بٗض ص٢اث٤

..بىحه متؿ٘ الٗيىحن  

 وؾاا٫ َٟىلي

ب بػاو" !!"..ٖٞغ  

..وتٗالب ضخ٩اته  

ا هى ٖلى خ٤
ً
..بط  

..هي ٧اطبة  

!"..َيح ما تطخ٨ىا مٗا٥"  

٧ان طل٪ نىا بياص وهى يً٘ نيىية الٗكاء ؤمام ماػن 

..ويتسظ م٣ًٗضا مىاحًها له  
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٘ ماػن ٖيييه له وهى يسبره بسٟة :ٞع  

مل بتبُل ٦ضب-  

:ؾإ٫ بياص  

!!الجغؾىهة تاوي-  

:وبضؤ بتىاو٫ َٗامه وهى يتؿاء٫ بتيجح  

ما تكٝى خض يجيح تاعيسها .. َاإلاا مهتم ٢ىو بها ٦ضه-

 ٧له

:هؼ ماػن ٦تٟيه وهى يتىاو٫ َٗامه بضوعه  

!محن ٢ال٪ ؤوي مهتم-  

:وؾاا٫ ٚحر مهض١.. عم٣ه بياص بىٓغأ متيجبة  

- 
ً

!!ٞٗال  
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:ليضيغ ماػن صٞة الخىاع  

..ؤحجؼل٪ ٞيال نٛحرأ في ال٨ىمباوهض الجضيض؟-  

:ؤصع٥ بياص ؤهه  ٛحر صٞة الخىاع ٞهؼ عؤؾه ياجًؿا  

حها ٧ل ط٦غياا .. ؤها مغتاح هىا- الك٣ة صو ٦برا ٞحها ٞو

..قبابي  

 
ً

:ؤَل٤ ماػن نٟحًرا َىيال  

..ط٦غياااا.. ٢لب لي-  

:ؤل٣ى بياص هدىه بٗلبة اإلاىاصيل الىع٢ية وهى ياهبه  

!هى ؤهب صماٚ٪ صو مل بت٨ٟغ ب  في ال٣اطوعاا-  

:وي٣ه٣ه ماػن ٖالًيا  

!!..٢اطوعاا-  
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:ويٗيض بل٣اء الٗلبة ال٨غتىهية هدىه  

ق٣ة .. يا صوب تٗيل في التجم٘.. صو" ٢اطوعاا"ؤهب ب -

..اؾتىصيى  

:٢اَٗه بياص  

يا ابني ؤها ػه٣ب مً الخياأ الًي٣ة اللي ٧لها ؤحهؼأ -

..مكتا١ ؤعح٘ للماض ي.. صو  

٘ ماػن خاحبه بٛئ :ٞع  

.. ٖلى ؤؾاؽ اإلااض ي ٧ان ٞيه ت٨يي٠ تالتة خهان-

الية بال٨هغبا.. ومي٨غوي٠ و ..و.. ٚو  

:٢اَٗه بياص مجضًصا  

..ليه؟.. بتل٠ وتضوع مً ؾاٖة ما حيب-  
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ؤزٌٟ ماػن هٓغته ٞهضي٣ه الجضيض بضؤ يدٟٔ 

..ٖاصاته  

:وببؿاَة ؤحاب  

.هحرأ حاا لي الكغ٦ة بمباعح-  

..بتبلٛ٪ بالسُىبة-  

:وؤومإ ماػن .. ٢الها بياص بت٣غيغ  

ؤه٣ظها ونهغب وه٣ٟل الليلة .. ٧اهب ٖايؼاوي ؤ٦غع اإلااض ي-

 ببىؾة

٢الها وؤَل٤ ضخ٨ة مغيغأ ؤصع٥ مجها بياص عص ٞٗله ٖلى 

..ػياعأ هحرأ  

:وبضوعه ٚمٛم بسٟىا وهى يٟغ٥ ٢ُٗة زبز بيضه  
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..همؿة اتُل٣ب-  

وقه٣ة ماػن ٧اهب تٗبر ًٖ ٧ل ما ؤعاص بياص ؤن ي٣ىم به 

..وهى  ؿم٘ السبر مً ٞغيضأ نباح اليىم  

غيضأ تؿغص ٖليه .. ول٨ىه تل٣ى السبر بهمب ووحىم تام ٞو

..ما ونلها مً ؤزباع  

..تضزل والضو ؾي٠.. انهياع همؿة  

والجهاية اتٟا١ ؤن يضٖها رهضؤ ويتر٥ لها ٧ل مؿاخة 

..وو٢ب تدتاحهما  

..وهي ؤنغا ؤن تىا٫ تل٪ اإلاؿاخة بٗض الُال١  

باا همؿة ..وبىحىص والضيه واللظيً يايضان ٚع  

..تم الُال١  
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..ليـ اهٟها٫ ٧الؿاب٤  

..بل َال١ خ٣ي٣ي ووا٢عي  

 ًٖ ؾميدة والضأ ؾي٠
ً

..٦ما ؤزبرته ٞغيضأ ه٣ال  

ٞهمؿة ٧اهب بداحة للت٨ٟحر في الٗىصأ وهي خغأ تماًما في 

..اتساط ال٣غاع  

ه ٖلى ماػن  ..ؤههى بياص ؾغص ما  ٗٞغ  

:الظو ؾإله بًٟى٫   

..وؤهب هتتهٝغ بػاو؟-  

و٧اهب ابتؿامة بياص مغيغأ وهى يسبره بت٣غيغ و٦إهه يغي 

:اإلاؿت٣بل  

..هترح٘ له-  
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:اتؿٗب ٖيىا ماػن بظهى٫ وؾإله  

!ؤهب متإ٦ض ب٣ى-  

:عصص بياص بىبرأ   تىن٠  

..لؿه بتدبه-  

..واهتٌٟ ماػن ٚايًبا  

..لهضي٣ه.. ٚايح لىٟؿه  

..لٗك٤ ٦تح ٖليه صاثًما الى٣هان  

:هت٠ بدى٤  

..ليه؟.. ليه؟-  

..ولم ي٨ً يمل٪ بياص بحابة ٞاصعى ؤهه لم يٟهم الؿاا٫  
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ٞةن ٧ان باألمـ ٣ٞض َمً ؾماها يىًما .. ولم يهضؤ ماػن 

..خبيبة  

..خغيتها.. ٞىٟـ طا٥ ألامـ هى مً َمىذ مٗكى٢ة بياص  

:ٖاص ماػن يغصص  

..لى بتدبها الخح اللي بت٣ىله.. ما يىٟٗل تتسلى ٖجها-  

:نهٌ بياص بٗى٠ ي٣اَٗه  

مل هؿتسضم .. ألوي بدبها مل هؿتٛل و٢ب يٟٗها-

  .. مكاٖغ يياٖها وخحررها وؤخىلها لص يء ماسض باهب

ؤل٠ َى١ الامتىان خىالحن ٢لبها .. هى خح و  هى ق٣ٟة

تتد٨م بمهحرها .. هؿيبها تٗيل.. ألوي بدبها.. وؤزى٣ها به

..في بيضها  

:وزٟب نىته وهى ي٨غعها  
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..ألوي بدبها ٖاٝع ؤنها هترح٘ له-  

:خاو٫ ماػن ؤن يتٟىه ب٩لمة ول٨ً بياص ٢اَٗه  

..مل ه٣ضع ؤزغج وؿهغ في ال٣هىأ.. عوح الجهاعصه يا ماػن -  

:وابتؿم ببهتان  

.. بت٨ىن ٖا ل بجض.. ؤما بت٨ىن مٗاها.. عوح للجغؾىهة-

..مل صوع بتتٓاهغ به  

والت٣ِ هاتٟه ومٟاتيده .. ؤقاح ماػن بىحهه بٗيًضا

 والتٟب إلياص

: ؿإله بهضوء و٦إنهما لم يىٟٗال مىظ ص٢اث٤  

..٨ٞغا في ٦المىا؟-  

..بالف هضزل الكٛل بيىا-  
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:ؤحاب ماػن بدؼم  

٢ؿم الضٖاية والٗال٢اا .. صه ٖغى قٛل مل مجاملة-

ة ت٣غيًبا يا ٘ مً بٗض ما هحرأ ؾابب  الٗامة في اإلاجمٖى

ة ..اإلاجمٖى  

:ؤعاص بياص ببضاء اٖترايه ب  ؤن ماػن هت٠ به  

..هؿتىا٥..  هت٨ىن ال٣ٗىص حاهؼأ4ب٨غه الؿاٖة -  

عا٣ٞه بياص ختى باب الك٣ة وهىا٥ و٠٢ ماػن لثىان 

..ي٨ٟغ هل يٟصر ٖما بضازله ؤم يهمب  

:وؤزحًرا اهُل٣ب ال٩لماا  

ما ت٣ٗضف في الًل وتؿتىاها تٟى١ مً وهم ؤو قبه -

.. ٢ضم خب٪ بـ ما تبتظلىف.. ما تٛلُل ٚلُتي.. خح
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٢بل ما تىنلىا لخ٣ي٣ة اللي .. ؾاٖضها تٗٝغ الٟغ١ 

..بيجم٨ٗىا بٗض ٞىاا ألاوان  

:ؾإله بياص بصجً  

!ولى ماٞيل خاحة تجمٗىا-  

:ؤحاب ماػن بهؼأ عؤؽ مؿتى٨غأ  

مل مم٨ً خح ٖاف الؿىحن صو حىا٥ مداٞٔ ٖلى -

..ما تال٢يل له نضي ٖىضها.. ٢ىته وه٣اثه  

 خاًٞل ؤخب٪ مً ٚحر ما ؤ٢ىل٪ ؤيه اللي خحر ؤ٩ٞاعو 

 لخض ٢لب٪ ما يىم يضل٪ ٖلى هىايا اإلاضاعو 

 وإلاا يغخمني ٢لب٪ ويبان لٗيني هىا٥

 وتىاصو ٕ اللي اوكٛل ب٪ وعوحي تؿم٘ هضا٥

اعض ى ؤق٩ي ل٪ مً هاع خح، واب٣ى ؤخ٩ي ل٪ ٕ اللي ٝ 
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 ٢لبي

 وؤ٢ىل٪ ٕ اللي ؾهغوي وا٢ىل٪ ٕ اللي ب٩اوي

 وؤ٢ى٫ يا ٢لبي ليه تسبي وليه يا هٟس ي مىٗاوي

 

*************  

 خب٪ ليالي الهىا و٦غوم الجنى

ال٫ الجبا٫  ْو

 خب٪ ػهىع الٛىي ٖاصعب الهىي 

 بليلة حما٫

 

..والليلة ٧اهب ٖاثلية بمٗنى ال٩لمة  

وآزغ بدلىي .. ٢ضع ٦بحر ملئ بالبىقاع  



 

215 
 

“m &ms” 

وهي الخلىي اإلاًٟلة إلانى التي تمضصا ٖلى ٞغاقها بحن 

..ؤبحها وِنبا  

 وهم  كاهضون الٟيلم اإلاًٟل للهٛحرأ

“enchanted” 

خيث تسغج ألامحرأ مً بخضي ٦تح ألاؾاَحر لتهُضم 

 بالىا٢٘

وبحن مداولتها التإ٢لم بمجز٫ عحل مً الٗامة واهتٓاع 

 ؤمحرها الىؾيم

..تٛغ١ بدح الغحل الٗاصو  
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وي٨ىن هى ناخح ٢بلة الخح الخ٣ي٣ي التي تسغحها مً 

..ٚيبىبة السخغ ألاؾىص  

ىض تل٪ الل٣ُة نغزب الهٛحرأ وهي تُٛي ٖيني  ٖو

 ِنبا وخؿً

ىا.. ٖيييح- ..ما يىٟٗل الهٛحريً  كٞى  

٘ الهٛحرأ خى٫ ؤخض ٦تٟيه ويلٟها  ضخ٪ خؿً وهى يٞغ

..بيىما تبض٫ ِنبا ال٣ىاأ.. ليجزلها مً الجهة ألازغي   

.. ٞاإلاكاهض ال٣اصمة   تىاؾح الهٛحرأ  

..التي تُل٤ ضخ٩اا الؿٗاصأ ووالضها يضٚضٚها بك٣اوأ  

..وهي تتٗل٤ بٗى٣ه تكاٚبه بض ٫ ُٞغا ٖليه ٧ل ؤهنى  

"٦ٟاية يا خؿً"  
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٦ما هى " بابا"ويسبرها بٗىاص ؤهه لً ي٠٨ ختى تىاصيه 

..مٟترى  

ا وِنبا تغا٢بهما ب٣لح ؤم نٛحرأ ختى خان  ًٗ ْال  ٗبثان م

ض هىم الهٛحرأ ..مٖى  

٣ٞامب بترتيباا هىمها اإلاٗتاصأ مً تٟغيل ؤؾىانها 

يبضو ؤنها تٗض مٗها .. وتهٟي٠ زهالرها بٗىاية قضيضأ

والجهاية بمىامة ؤهثىية للهٛحرأ .. ٖضص مغاا التهٟي٠

..ُٚى نضعها نىعأ ٦بحرأ إلخضي ؤمحراا صيؼوي  

تل٪ إلاؿة ِنبا بإمىمة ؤهثىية والتي تبهغه ب٩ل تٟانيلها 

..م٘ نٛحرته  

وبالجهاية َالبب منى ب٣هة ألامحرأ التي لم يى٣ظها ؤمحرها 

..الىؾيم  
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تها الظ٦ية ـَ منى ؤن تبضو ملخْى  وبجهاية ال٣هة لم تي

قٗغهم.. ألامحرأ قبه هىوي"  

red 

"..ػو بٌٗ  

غ٢ب الهٛحرأ في ُؾبارها الهاصت  ٚو

..وتغ٦ب ٚهة ال٣ل٤ بدل٤ ِنبا  

..ٞهي بالٟٗل تسص ى ؤ  تل٣ى هحرأ ؾٗاصرها م٘ عاٚح  

..ألامحر الؿاخغ  

..والظو  ؿبح لها ٢كٗغيغأ اعتياب   تٟؿحر لها  

تها م٘ خؿً خاولب السغوج مً خالة ال٣ل٤  وبٛٞغ

 اإلاغض ي
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..لتتمضص ٖلى ع٦بتيه ٦ٗاصرهما  

..تغا٢به بيىما  كاهض بخضي البرامج الخىاعية بالتلٟاػ  

اا و  تٗٝغ بإيهم تبضؤ ح بمىا٢كته بٗضأ مىيٖى ..تٚغ  

قٗغا بإهامله تضاٖح زهالرها بغ٢ة وؾااله يٟتذ لها 

..َغي٤ اإلاىا٢كة  

!صماٚ٪ مكٛى٫ ٖني-  

:خغ٦ب عؤؾها وهي تىاحهه بىٓغارها الٗاق٣ة  

..٦ىب ٖايؼأ ؤَلح مى٪ َلح-   

:ؤومإ بغؤؾه  

..ٖيىوي الاتىحن-  

ة :٢اَٗته بؿٖغ  
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..تالتة..    ..   هما اتىحن-  

ضخ٪ وهى يسبرها بدىان وؤهامله تضاٖح مالمدها 

:وزهالرها  

ات٩لمي يا ِنبا ؤهِب مل .. ٖكغيً.. ٖكغأ!.. تالتة بـ-

..مدتاحة م٣ضماا  

تالٖبب بإهاملها في ػع ٢ميهه اإلاىاحه لٗيىحها وتغصصا 

:لخٓة  

..همؿة الجاعحي-  

 لت٨مل هي
ً

:٢ُح متؿاثال  

هي مدتاحة تٗمل .. ؤهب ٖاٝع صلى٢ِب بٗض الُال١-

..لىٟؿها ٦يان وتكٛل هٟؿها بٗيض ًٖ خيارها اللي ٞاتب  
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:٢اَٗها خؿً  

.بػاو ؤ٢ضع ؤؾاٖضها؟!.. مل ٞاهم-  

ة- مم٨ً .. ما هى ٢ؿم الٗال٢اا الٗامة في اإلاجمٖى

..وؿتٟيض بحها و  بيه؟  

:نمب لض٢اث٤ م٨ًٟغا  

بـ ألاو٫ هتهل بؿي٠ .. مبضثًيا ماٞيل ماو٘.. ؤمممم-

..وؤقٝى بيه الىٓام  

:اٖتضلب حالؿة بٗى٠  

!!!وهى ماله بها-  

:تجهض وهى يجظبها ليٗيضها إلا٩انها  
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وؤنى٫ ما يىٟٗل .. صه ؾى١ وبحزوـ.. يا ِنبا اؾمٗيني-

٠ مغاا الغاحل ..ؤْو  

:٢اَٗته  

..َلي٣ته-  

غ ب٣ىأ :ٞػ  

ؾيبي لي اإلاىيٕى بـ وؤها ..  ػم طو٢ًيا ؤبلٛه.. بإو خا٫-

.هسلهه  

:ٞضاٖح ط٢جها بغ٢ة.. ػمب قٟتحها بًٛح  

..مل واإ٣ة فيَّ و  بيه؟-  

ة :هتٟب بؿٖغ  

ا يا خبيبي- ًٗ .واإ٣ة ٞي٪ َب  
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:مىدها ٢بلة صاٞئة وهى ي٨غع   

.ؾيبيني ؤتهٝغ-  

ؤومإا مىا٣ٞة وؤؾبلب حٟىنها ٞضاٖبهما هى ختى 

:ٞتدتهما ليؿإلها  

..بيه هى الُلح التاوي؟.. زلهىا مً الُلح ألاو٫ -  

:اٖتضلب بلهٟة وهي تسبره بدماؽ  

هٗمل صبلىما .. ؤها ٢غعا مىيٕى اإلااحيؿتحر بتاعي-

ٟا٫ الهم والب٨م ..وصعاؾاا لتٗليم ألَا  

 
ً

:وزٟب نىرها ٢ليال  

..ػو عامي ٦ضه-  
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ا وهى يضٖمها 
ً
ا صاٞئ

ً
تل٪ اإلاغأ اٖتض٫ هى ليمىدها ٖىا٢

:بدماؽ  

عامي ما قاء هللا ط٧ي حًضا وؤ٦يض في .. مىيٕى ممتاػ ؤ٦يض-

..آ ٝ ؤَٟا٫ ػو خالته  

:٢اَٗته وهي تٗاوص الٗبث بإػعاع ٢ميهه  

ؤها مل ه٨تٟي بالضعاؾة .. ما هى صه اإلاىيٕى التاوي-

هٗغى اإلاكغوٕ .. ب٨ٟغ ؤٞتذ خًاهة متسههة.. بـ

.بـ ٢لب ؤٖٝغ عؤي٪ ألاو٫ .. ؤ٦يض هتهتم.. ٖلى ٖلياء  

:خغ٥ ط٢جها بإهامله لتهبذ ٖيىاها بمىاحهته  

غها.. ؤ٦يض مىا٤ٞ- .. وؤو خاحة مدتاحها اإلاكغوٕ هٞى

..والتمىيل  

:٢اَٗته  
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مدتاحة ؤوي ؤ٦ىن .. هي٨ىن صه مكغوعي يا خؿً-

ألن هي٨ىن ٞيه حؼء ا٢تهاصو زحرو لٛحر .. مؿئىلة

..ال٣اصعيً و  

:يِٛ ط٢جها ليظبها هدىه ب٣بلة ٖاق٣ة  

ومً .. ومً م٨تبي التهميماا هضية.. مكغوٕ  ِنبا-

ة التىٟيظ زهم  %..50اإلاجمٖى  

:ٖاصا ت٣ُح مجزعجة ٞإ٦مل هى بك٣اوأ  

اللي ؤحلتيه لآلزغ .. مل هت٣ىليلي ب٣ى اإلاىيٕى ألازحر-

ة تبضؤو مىحن ..ومل ٖاٞع  

:تجهضا بدحرأ  

..بػاو بتٗٝغ.. بػاو-  
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:ضخ٪ وهى يضاٖح حبهتها  

يل بوي ؤ٢ضع ؤ٢غي ؤ٩ٞاع٥- ..ما تٗٞغ  

..ضخ٨ب بغاخة ومضاٖباته تس٠ٟ تىتغها  

م ٧ل ش يء تسص ى عصأ ٞٗله ..ول٨جها ٚع  

:ٞابتٗضا بىٓغارها ٖىه وهي تٛمٛم  

ػو ما بتؿم٘ ٖك٤ تىاصو .. َلبب تىاصيني ماما.. منى-

..وؤها.. صهيا  

..يمة ٢ىية لهضعه ٧اهب ؤلاحابة  

..٢بلة ٖمي٣ة لغؤؾها اإلاىدني واإلاسٟي ٖىه  

, ٦ي٠  ك٨غها ٖلى مىدة ؤمىمة مجاهية رهضيها لُٟلته

ا ًً  بل وتؿتإطهه ؤي
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يىاه تٛيح بٗيىحها ٘ وحهها بدؼم ٖو :ٞع  

 يا ِنبا-
ً

..وؤهِب ؤمها ٞٗال  

:هتٟب بؿٗاصأ  

.. ٗني ؤهب مىا٤ٞ؟-  

:و٢بل ؤن يجبها ٖاصا تثرإغ ب٣ل٤  

..٦ضه ؤها بؿغ١ بىتها و.. لىالضرها.. بـ ٦ضه يب٣ى ْلم لـ-  

:ؤؾ٨ب هظيانها بؿبابته وهى يسبرها بدؼم  

ومدتاحة تٗبر صر ًٖ .. البيب لؿه نٛحرأ.. هككل-

بـ .. ؤ٦يض مل هسضٖها وازبي ؤمها ٖجها.. اعتباَها بي٩ي

اهمة..  ؾىحن12 ؤو 11ؤما تىنل لؿً  .. ت٨ىن مضع٦ة ٞو

..وؤها متإ٦ض هي هتستاع بيه.. وو٢تها هتستاع هي  
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مؼها بك٣اوأ :ٚو  

..ؤنلها بيب ؤبىها-  

:عمب طعاٖحها خى٫ ٖى٣ه وهي رهت٠ بغاخة  

..عيدب ٢لبي.. عبىا يسلي٪ ليَّ يا خبيبي-  

:لتتم الخىاع همؿته بإطنها وهى ي٣غبها مىه بكى١   

..صواه ٖىضو.. ؾالمة ٢لب٪-  

 خب٪ خىحن ال٣مغ بليلة ؾمغ

 ٖا ٚاب الىعوص

 عوح واؾإ٫ ٢لبي ليكيض٥ ما٫

 هاا وهُحر اقت٣ب لهىا٥ ٦تحر

 ******** 
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خبيبي آه مً خبيبي.. خبيبي  

  ٖليه ؤخلى ابتؿامة

ب٣ى٫ ياهلل الؿالمة.. إلاا بتطخ٪ ٖيىهه  

و  ي٣ىلي ٦الم.. إلاا  ؿلم ٖليا  

يا ؾالم.. ؤ٢ىله يا ؾالم.. ٖايؼأ وعا ٧ل ٧لمة  
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لياء ت٩اص تهغر بجىىن   ٖو

"يااا ؾالاااام"  

ية للجضأ ض الؼياعأ ألاؾبٖى ..ٞاليىم هى مٖى  

ا ًٗ ..الٟاع١ ؤن ٖلياء ؤٖضا ؤَٟالها الؿتة و٢لبها ي٣ٟؼ هل  

..لً تؿبح ؤطو حؿضو" تيتة ؾهام"تضع٥ ؤن   

..ول٨جها تغتٗح مً ؤطاها الىٟس ي  

..وتلًٗ هٟؿها ماثة مغأ إلاىا٣ٞتها ٖلى تل٪ الؼياعاا  

..ويٗىص ال٣ٗل لُحهضؤ ٢ل٣ها  

..بإنها اتسظا ال٣غاع الصخيذ  

..ٞلً تك٤ ن٠ ؤلازىأ ؤبًضا  
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ٟا٫ بد٣اثح الٓهغ زانتهم ..حمٗب خاحياا ألَا  

مٗها تؿاٖضها وتًي٠ بالخ٣اثح ما ٢ض " ؤم ٖلي"و

..ُييؿحها بياها تىتغها  

:وبالجهاية ٞاى بها ٞهتٟب بٛئ  

هاب صو- َلبِب مىه ليه .. ٧ل ؤؾبٕى ٖلى هللا قضأ ألٖا

!!..يازضهم لها مً ألاو٫   

ؤل٣ب ٖلياء بد٣يبة ٖلي بٗى٠ ٖلى الٟغاف وهي رهبِ 

:بجىاعها هاتٟة بدى٤  

..ؤلازىاا.. و٧ل ؤؾبٕى تؿإليني وؤ٢ىل٪-  

ا بٟٓاْة
ً
:٢اَٗتها الؿيضأ ألا٦بر ؾى  
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هم- هم وتٗٞغ ىا حضرهم وهي تكٞى خٟٓب ..  ػم  كٞى

َاإلاا ٢لبها مهٟه٠ ٖلى .. بـ ٖايؼأ ؤٞهم.. ال٨الم

هم هىا في بيت٪ وتدب  ؤخٟاصها ٦ضه ما تيجي تكٞى

..ٖيى٪  

..عم٣تها ٖلياء بىٓغأ  ثمة  

وتٗٝغ .. ٞهي ٢هب ٖلحها تاعيسها ألاؾىص م٘ والضأ يؼيض

الخالة الىٟؿية التي تٗيكها ٖلياء َىا٫ الى٢ب الظو 

..تؿتٛغ٢ه الؼياعأ  

عبتب الؿيضأ اليجىػ ٖلى ٦تٟها وهي تجم٘ الخ٣اثح 

:الهٛحرأ  

..٧ل ما يجز٫ ؤؾٕغ هحرح٘ ؤؾٕغ.. هجزلهم لٗغبية البيه-  

..ؤومإا ٖلياء بهمب  



 

233 
 

 وزغحب لتىصٕ ؤَٟالها وتمىدهم تدظيغارها اإلاٗتاصأ

..ؤ  يىاصوا والضهم باؾمه ألاو٫   

"..بابا"ٞل٣به هى   

اج لـ  ".تيتة"وؤ  يتؿببىا بإو بٖػ  

..و  

:٢اَٗها ٖلي بجز١   

!!..وؿمٗها.. بخىا خاٞٓىا التٗليماا.. زالم يا لىلى-  

..تجهضا بٛئ وهي تغ٢ح ابجها ألا٦بر  

..وسسة ؤبيه وبن ٧ان بٗالماا تمغص مب٨غأ حًضا  

واتجهب لحزيض تمىده تدظيغارها اإلات٨غعأ وهى يت٣بلها مجها 

..بُيح زاَغ ويُمئن ٢لبها اإلالتإ  
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ص٢اث٤ اهُل٤ بٗضها يؼيض وؤو صه هدى ٞيال والضه 

..ووالضته  

ٟا٫ واؾت٣غاعهم باأللٗاب  وبٗض صسح ونى٫ ألَا

.. اإلاستلٟة التي ؤتب بها ؾهام ألحلهم  

حلـ يؼيض خى٫ ماثضأ نٛحرأ بدضي٣ة بيب والضه 

وبجىاعه والضته والتي لم تتى٠٢ ًٖ الك٨ىي مً تجاهل 

..والضه وبهماله لها  

.. ؿمٗه ب٩ل ػياعأ.. خىاع مت٨غع   

..ويٗيض ٖلحها هٟـ ٧لماا اإلاىاؾاأ  

..وهٟـ الىهيدة والخل الىخيض لتل٪ الخياأ الباجؿة  

..لتدهل ٖلى الُال١ وتيس ى ؤمغ والضه وهؼواته  
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..وتبضؤ هي خياأ هاصثة زانة بها  

_ يغاها يؼيض للمغأ ألاولى_٢اَ٘ خضيثهما ونى٫ نبية

باا وقُاثغ للهٛاع ..تدمل نيىية مَغ  

ٞمالمدها الىاٖمة ط٦غته .. التٟب لها يتإملها بًٟى٫ 

ا ما بٗلياء ٖىضما ٧اهب بمثل ٖمغها ًٖ ..هى  

زهالرها ؾىصاء ول٨ً نىاٖية الىٗىمة وتهل إلاىته٠ 

..ْهغها  

 البكغأ الىاٖمة واإلاالمذ الض٢ي٣ة هٟؿها

.. ل٨ً ٧ان الٟاع١ حلًيا في البراءأ  

..تل٪ التي ٖبرا ٖجها الٗيىن بىيىح  



 

236 
 

ٞٗلياء تمل٪ نٟاء ػع٢ة ؾماء الٓهحرأ ب٩ل خيىيتها 

..وصٞئها  

..وتل٪ هالب ص٦ىة الليل الخال٪ بىٓغارها  

ته والضته ببؿاَة :ٖٞغ  

هاف.. محريب- !ما تٗٞغ  

هؼ يؼيض ٦تٟيه بالمبا أ ٞهى لم يلٟب هٓغه بها ب  قبه 

..َٟي٠ بٗلياثه  

وضخب الازتالٞاا ؤ٦ثر مً .. ول٨ً بٗض الىٓغأ الثاهية

..ؤوحه التكابه  

..عبما ؤنبذ يغي ٖلياء بجمي٘ اليؿاء  

..ٖاص يهؼ ٦تٟيه وي٨غع   
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..والهبايا  

..ٞتل٪ ت٩اص تبلٜ الغابٗة ؤو السامؿة ٖكغ  

:ؤٖاصا والضته التٗغي٠  

َلبب مىه ؤنها تيجي تٗيل .. زالي يب٣ى حضها.. محريب-

..ما ؤها ت٣غيًبا ٖا كة لىخضو.. مٗايا  

..ٞهى   يمل٪ خل.. ٚمٛم يؼيض ب٩لماا مبهمة  

..ٞي٣ترح ٖلحها ؤلا٢امة ببيته.. هي   تُي٤ ٖلياء  

ىى ..ٞظل٪ ا٢تراح مٞغ  

..ٞيمىٗه ًٖ الغخيل الضاثم, و  ٧لمة له ٖلى والضه  

...ٞةن ٧ان الخل بتل٪ اإلاغاه٣ة الهٛحرأ  

..ٞال بإؽ  
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..وؤزحًرا  

..اهتهب الؼياعأ الغوتييية  

ٟا٫ مٗهم خ٣اثح الهضايا والخلىي  ..وخمل ألَا  

..ووصٕ يؼيض والضته ٧اإلاٗتاص  

 ًٖ هٓغاا مٟتىهة
ً

..بىيىح.. ٚاٞال  

..بم٨غ.. وؤزغي متىاَئة  

..... 

..والٗىصأ الهازبة للمجز٫   

لياء تتٟدو ؤَٟالها بهىؽ ...ٖو  

..وتؿم٘ ٢هو مستلٟة مً ٧ل واخض مجهم  

..وتبض٫ مالبـ الهٛاع  



 

239 
 

..وتضإغ عامي الظو ؾ٣ِ هاثًما  

وتيتهي مً تهٟي٠ قٗغ هاصية بٗضأ يٟاثغ متضازلة 

ح ٧ل يىم بتهٟيٟة  ٦ما ؤعاصا الهٛحرأ التي تٚغ

.. ورهتم للٛاية بإها٢تها وإيابها.. حضيضأ  

ا هي ؤمحرأ والضها اإلاضللـة
ً
..خ٣  

..والضها الظو ٚغ١ بدىاع َىيل م٘ الٟٗغيب آلازغ؛ ٖلي  

ٞالهٛحر يلر وبةنغاع عهيح ٖلى الؼواج مً ٖك٤ ابىة 

..ماػن   

وبىٟـ الى٢ب   يماو٘ في بْهاع بعجابه بالك٣غاء 

..الظهبية ابىة خؿً  

:هت٠ يؼيض بٛئ  

!! ؾىحن ٖايؼ تتجىػ اتىحن9 ٗني صلى٢ب ؤهب يا ابً -  
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:هؼ ٖلي عؤؾه بجضية  

ؤها هتجىػ ٖك٤ بـ..  -  

:هت٠ به يؼيض بدى٤  

مل ؤما تٗٝغ تغبِ عباٍ ال٨ىتص ي .. تتجىػ بيه يا ابني-

 ألاو٫ 

:عبب ٖلي ٖلى ع٦بة يؼيض وهى يداو٫ بٞهامه بهضوء  

ب ٖلى - َيح وٗمل خٟلة وزُىبة ػو ما قٞى

 الٟيؿبى٥

ٗه يؼيض مً ٦تٟيه ليجظبه هدىه ويجٗله مىاحًها له :ٞع  

.. ال٨الم صه ٚلِ.. ؤها هى٠٢ الغاوتغ وه٣ٟل٪ ألا٦ىهب-

 ماٞيل خاحة اؾمها اتجىػ صلى٢ب

:٢اَٗه ٖلي بتىؾل  
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..بـ يا بابا-  

يب٣ى تظا٦غ وت٨بر وتكتٛل ػيي .. ٖايؼ تتجىػ .. هىووف-

..٦ضه وػو ؤوه٩ل خؿً  

ٝغ ٖلي ببراءأ وهى  ؿإ٫ :ٞع  

!وهتىا٤ٞ ؤوي اتجىػ ٖك٤ ومنى-  

:عم٣ه يؼيض بىٓغأ خاػمة حضيضأ تماًما ٖليه  

مل مؿمىح ل٪ بال٨الم .. ماٞيل ٦الم مً صه صلى٢ب-

..صه ب  بٗض ٖكغ ؾىحن ٦مان  

٢ٟؼ ٖلي مً ٞى١ ع٦بتي يؼيض وهى يبضو خى٣ه مً ٖضم 

بته في الاعتباٍ بمدبىبته الهٛحرأ .. تٟهم والضه لٚغ

ته ٚايًبا ..واهُل٤ لٛٞغ  
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بيىما اتسظا ٖلياء م٩انها بجىاع يؼيض وهى رهمـ له بلىم 

:زٟي٠  

..ومل ٖايؼ يًي٘ الك٣غا.. عجباه الؿمغا.. َال٘ ألبىه-  

:ؤخاَها بظعاٖه وهى يل٠ وحهه لها  

اممم!!.. ػو ؤبىه!.. ب٣ى ٦ضه-  

ونهٌ بٛتة وهى  سخبها هدىه ب٣ىأ ويهمـ بحن 

:زهالرها  

!ٖايؼ٥ في مىيٕى مهم-  

ًما ٖجها اعتؿمب بؿمة واؾٗة ٖلى قٟتحها وهي تلمده  ٚع

ة زلٟهما ويىنضه باإلاٟتاح ٞهى تٗلم ..  ٛل٤ باب الٛٞغ

ة مً ٢بل ؤَٟاله الى٢ديحن  ..صعؽ ا٢تدام الٛٞغ  



 

243 
 

وقٟتاه تجىب مالمدها وهى ي٣غبها .. ٦ٟاه ٖلى زهغها

:مً نضعه هامًؿا  

..هاااه.. ؤبىه بغيىه مل ٖايؼ يًي٘ الك٣غا-  

:وتهل قٟتاه ٢غب قٟتحها اإلابتؿمة  

وضخ٨ة .. وزهالا الؿمغا.. الؿمغا.. ؤبىه اللي حىيته-

..الؿمغا  

وتتٗاه٤ قٟاه م٘ ماؾته الضامٗة وهى  ٗيض تظو٢ها م٘ 

:بكغأ ٖى٣ها الغ٢ي٣ة ويٗاوص همؿه  

..ماؾة ٖلياء.. واإلااؾة اللي زضا إلاٗتها مً ع٢ة الؿمغا-  

:وهمؿها يجاوبه  

اإلااؾة اللي عبُب بيىا .. ماؾة يؼيض    -  

:وي٨غع مٗها  
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ماؾة يؼيض-   

.. وهمؿه يًي٘ بحن قٟتحها وهى  سخبها ألعي٨ته ألاإحرأ

يجلؿها ٖلى ع٦بتيه ٦ما اٖتاص و  ي٣ُ٘ ٢بالته التي 

ٖاصا تتى٣ل بحن ٖى٣ها وماؾته الضامٗة لتكٗغ بدغ٦ة 

وهمؿه يترصص.. ؤهامله الغ٢ي٣ة خى٫ ؤطنها اليمنى  

..اإلااؽ اتسل٤ ٖلكان يازض ع٢ته وصٞاه مً ٖلياجي-  

وتًي٘ م٘ خبه الظو ي٨تسخها صاثًما وؤهامله تديِ 

:بإطنها اليؿغي هامًؿا  

..ٖلياجي.. ٞغاقتي-  

 وهي تكٗغ بث٣ل حضيض في ؤطهحها 
ً

ابتٗضا ٖىه ٢ليال

:وؾإلته بلهٟة  

!!لؿه بجض ٞغاقة!.. ٖلياء الٟغاقة-  
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سخبها ؤمام اإلاغآأ لتى٨ٗـ نىعرها وهى زلٟها يديُها 

:بظعاٖيه ويهمـ بإطنها  

!بيه عؤي٪-  

ٞب٩ل ؤطن .. وباإلاغآأ ؤمامها ؤصع٦ب ؾبح الث٣ل بإطهحها

..إلادب ماؾة متإل٣ة ومكابهة للماؾة التي تٗاه٤ هدغها  

:لتهت٠ بؿٗاصأ  

مل .. الخل٤ قبه اإلااؾة بالٓبِ.. م٣ٗى٫ يا يؼيض-

..مم٨ً  

:ػاص مً ٖىا٢ها وهى يهمـ  

٦ىب هاوو ي٨ىن .. ب٣ى لي تؿ٘ قهىع بضوع ٖليه.. تٗغفي-

هضية ٖيض ميالص٥ بـ ؤما مؿ٨ته في بيضو ما ا٢ضعتل 

ه ٖليِ٪ .. اؾتنى ..٦ىب هتججن ٖلكان ؤقٞى  
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:لٟب بحن طعاٖيه ؤله٣ب هٟؿها به  

 تٗٝغ ػو ما الؿلؿلة ..عبىا ما يدغمىيل مى٪ يا خبيبي-

مل هسل٘ الخل٤ ؤبًضا.. ما زلٗتهاف مً يىم ما لبؿتها  

..ٞتل٪ ال٣الصأ هي عمؼ خبهما.. و٧اهب تٗني ما ت٣ى٫   

..  ؤي٣ىهة مكاٖغهما اإلاتباصلة وبن ٧اهب حامدة بى٢تها

... ٚحر مٟهىمة لهما  

.. وهى ما ؤإبتته ألايام.. ب  ؤنها ٧اهب ألانض١ وألا٢ىي 

..وال٣الصأ  

و٧ان عصه مؼيض مً ال٣بالا اإلاجىىهة التي تى٣لب بحن 

...ماؾته وقٟتحها  

ىصأ للٛغ١ بماؾته مً حضيض ٞهى ؤصمً مظا٢ها ..  ٖو

..و... مٛلٟة بٗب٤ ٖلياثه  

غ٢اا نٛحرأ وبن ٧اهب ٢ىية ٖلى الباب ..َو  
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..ونىا ٖلي اإلاؼعج مىاصًيا بٗكاثه  

ويٟتذ يؼيض الباب ؤزحًرا لت٣ابله هٓغاا ابىه والتي ماػالب 

..ٚايبة مىه  

..وهى يُلح بإصب مٟتٗل ؤن تٗض والضته قُاثغ للٗكاء  

..و  ي٨تٟي الهٛحر اإلاا٦غ بل يًي٠  

..ؾاهضوتكاا لىلى ؤخلى مً ؾاهضوتكاا محريب-  

:وتغصص ٖلياء التي ؤنبدب زل٠ يؼيض  

..محن محريب؟-  

يا خبيبتي زظو ال٣مغ.. صا ٢الي في يىم   

وما اصاوي ب  الؿهغ.. وعخب مٗاه   
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************ 

ؾاٖاا ؾاٖاا.. ؾاٖاا ؾاٖاا   

 ؤخح ٖمغو واٖك٤ الخاحاا

صاعا هحرأ بلهٟة بحن حجغاا مجزلها الجضيض؛ طل٪ اإلاجز٫ 

وعًٞب بدؼم الؼواج .. الظو ؤنغا بكضأ ٖلى قغاثه

 .. بمجز٫ عاٚح الٗاثلي ال٣ضيم
ً
م ؤهه ُ ٗض ٢هًغا م٣اعهة ٚع

ول٨جها ؤخبب ٨ٞغأ اإلاجز٫ طا الضوع , بمجزلها الجضيض

 الىاخض

ح في خيارها  ه مت٣اعبة خميمة ٦ما تٚغ ٞت٨ىن ٧ل ٚٞغ

..الجضيضأ  

ال١ ا ٖلى ؤلَا ًٗ ..و   ٗني هظا ٦ىن اإلاجز٫ متىاي  
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ة بمؿاخة اإلاجز٫ ألا٣ٞية وما  ٞهي ؤقبٗب طارها اإلاتٞر

خىله مً خضي٣ة ؤعؾلب بُلح متسهو هىلىضو 

ح ..بتهميم الخضاث٤ ليٗضها ٦ما تٚغ  

..وآزغ م٨كٝى.. ومؿبذ مُٛى  

ـَ بٖضاص ٢اٖة زانة إلاماعؾة الغياية ..ولم تي  

..مجهؼأ ب٩امل ألاحهؼأ الغيايية  

..ازتهاع ألامغ  

بة مجىىهة مغا  ل٣ض خ٤٣ لها زاَبها الٗؼيؼ ٧ل ٚع

..ببالها  

وها هي تضوع بالٛٝغ تتإ٦ض مً تغتيح ٧ل ٢ُٗة و٧ل 

..لىخة ٦ما ؤعاصا وزُُب  
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وبىؾِ البهى الىاؾ٘ واإلاداٍ بالىىاٞظ الضاثغية لتؿمذ 

 آلقٗة الكمـ

..با٢تدام اإلاجز٫ ب٩ل و٢ب  

و٢ٟب هحرأ تغت٨ً ب٨ٟحها ٖلى ٦تٟي عاٚح وهي رهت٠ 

:بؿٗاصأ  

..ػو ما ٦ىب بدلم تمام.. البيب يججن يا عاٚح.. يججن-  

وطعاٖه تدتىو زهغها ببؿاَة و٦ٟه ت٣بٌ ٖلى 

ٗها لكٟتيه :ؤهاملها تٞغ  

..ؤخالم مى تي ؤوامغ-  

وبٗضما مىدته ابتؿامة هاٖمة تسلهب مً التٟاٝ 

 
ً

 طعاٖه لتبتٗض ٢ليال
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:وتهل للىاٞظأ ٞتتإمل الخضي٣ة لثىاٍن رهت٠ بٗضها  

..باقي تيؿي٤ الجىيىة ويب٣ى البيب حاهؼ-  

اص ي٣ترب وطعاٖه   تتسلى ًٖ زهغها ونىته يهلها  ٖو

:همًؿا  

..وتىىعو بيت٪ وخياتي-  

قٗغا بًمه لها ومداولته لت٣غيبها مىه ٞالتٟتب له 

..بترصص  

وبىٟـ الى٢ب .. لم تغص مىده ال٨ثحر مجها بتل٪ الؿهىلة

..ؤعاصا ؤن تٗل٣ه بها ؤ٦ثر  

..ول٨ىه ؤعاص اإلاؼيض.. ؾمدب له ب٣بلة زٟيٟة ٖلى وحىتها  

..ٞضٞٗته بىهً لم يغصٖه ًٖ الىنى٫ لكٟتحها  
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..خاولب الابتٗاص ول٨ىه ٧ان يديُها ب٣ىأ  

..لم  يجبها ٞغى ال٣بلة ٖلحها  

ح بمىده ؤ٦ثر مما تغيض ..ولم تٚغ  

..وعؤا ؤن ي٨ىن اٖترايها خاؾًما  

ًُٞٛب قٟته الؿٟلى بإؾىانها ب٣ىأ ْىتها ٧اٞية 

ًها ..ليضع٥ ٞع  

ولضهكتها قٗغا بتهلح حؿضه وتؼايض اؾتجابته 

..وتُىعها  

يىاها تؿُ٘  لخٓتها وصٖب الض ٫ وصٞٗته بٗى٠ ٖو

..بىٓغاا ًٚح تغحمته بهٟٗة ٖلى وحىته  

..ٞلم تٗض ت٨ٟغ بهىعأ هحرأ اإلاتإل٣ة  
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..٣ِٞ ٧ل ما حا٫ ببالها ؤهه يغيض التالٖح بها  

..ؤو صٞٗها للتٗم٤ بالٗال٢ة ؤبٗض مما هي زُُب  

..  ػم تٟهم ؤهه لي خضوص ما ؤخبل خض يتسُاها.. عاٚح-

...ختى السُىبة اللي بيىا مل مبرع لـ  

ا ًًٚبا ونىرها اعتٟ٘ وهي تُل٤ له 
ً
وحهها ٧ان مدت٣ى

..التدظيغ تلى آلازغ  

بة مجها بٟغى ؾيُغرها ٖلى وي٘  وهٓغارها تلتم٘ ب٣ىأ ٚع

..ْىب مسُئة ؤهه يىٟلب مً بحن ؤهاملها  

وبيىما هي ٚاع٢ة بًٛبها لم تىتبه إلاالمده التي تإل٣ب 

اهتكاًء و٦ٟيه اللظيً ؤزٟاهما زل٠ ْهغه ختى   

 اإلاؼيض
ً

.. ؿ٣ِ ؤعًيا تدب ٢ضمحها متىؾال  

..اإلاؼيض مً الهٟٗاا  
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..اإلاؼيض مً ال٣بالا الضامية  

..اإلاؼيض مً ألاطي  

تغا٢هب ٚغاثؼه اإلالتىية َغًبا وهى يتإ٦ض مً خؿً 

 ازتياعه

..للؼوحة الىاعية  

..هحرأ الخمغاء اإلاكتٗلة  

..ؾيل٣جها ٦ي٠ تهبذ ؾيضته  

..مى ته  

 وهي بالٟٗل تمتل٪ ٧ل اإلا٣ىماا الصسهية اإلاىاؾبة

ؾيؿاٖضها لتُل٤ الٗىان لؿيُغرها ختى تىطج وتتدى٫ 

 إلاا يغيضه
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ا ًٗ ..ٞيؿٗضا م  

باته  خاو٫ التد٨م في تىٟؿه ليؿتٗيض الؿيُغأ ٖلى ٚع

 التي اؾتثاعا ب٣ىأ

..ٞاآلن و٢ب اإلاضاهىة ورهضثة ألاحىاء  

ة هىمه.. ٣ِٞ ختى تضزل بيته ..ٚٞغ  

اؾتٗاص ؾيُغأ ما٢تة واًٖضا هٟؿه بليلة خاٞلة تدب 

..٢ضمي ؾيلٟاها  

..عبما ؾيتىؾلها الليلة ؤن ت٣ًم قٟاه وتضمحها  

..ؾيًي٠ طل٪ لل٣اثمة السانة بالتٗامل مٗه  

..عاااٚح-  

ا بظاا الى٢ب
ً
..٧ان هتاٞها ٚايًبا و٢ل٣  
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ٞمالمده بضا مبهمة باليؿبة لها وهٓغاا ٖيييه ؤ٦ثر 

 ٚغابة

ىب ؤهه ؾيىٟجغ بها ..ْو  

ىجها ..ؾيل٣ي بىحهها زاتمها ومٗه ٧ل ص لها ٚو  

 وإلاٟاحإرها ٧ان عصه

..مى تي-  

..بل ت٩اص ت٨ىن نهمة ٖلى ْاهغ يضها.. و٢بلة صاٞئة  

وبلخٓاا ؤههى اإلاى٠٢ باٖتظاع لب٤ مىضًخا تمؿ٨ه بها 

..وتلهٟه بلحها  

..ؤونلها إلاجزلها وؤْهغ خظًعا تاًما في الا٢تراب مجها  
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تظاع ًٖ تسُيه خضوصها  خظًعا ْىته هي هٕى مً الٖا

 بيىما

..٧ان تدمله ونل أل٢هاه  

 ٞالهٟٗة ومٗها ؾيل ٧لمارها آلامغأ ؤإاعا

..اؾتجابته  

 ويضع٥ حيًضا ؤنها لً تؿتُي٘ آلان التٗامل م٘ 

..متُلباته  

..لظا  

 للم٩ان الىخيض الظو 
ً
اهُل٤ ٖلى الٟىع بؿياعته متىحها

 ؾي٣ضم له ما يغيض تماًما؛
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يتمت٘ باؾم وقهغأ ٖالية بحن .. مىتج٘ نخي عا١ٍ 

تغتاصه وؿاء تل٪ الُب٣ة وعحالها ٖلى .. ألاوؾاٍ الغا٢ية

..زضماته باهٓة الثمً و  ق٪.. الؿىاء  

..ول٨ً لخٓة  

هل هت٩لم ًٖ ؤمىع ..  ًٖ ؤو زضماا هتدضث هىا

التضلي٪ والتسؿيـ والتجميل وؤ٢ىٗة الُحن والبن 

..وقغاثذ السياع وزالٞه  

والتي    ٗلم ٖجها ب  .. ؤم ًٖ تل٪ السضماا اإلاتىاعية

..اإلاؿتٟيضيً مجها وخؿح  

.. والظو    ٗلم ٖىه ال٨ثحرون.. طل٪ الٗالم اإلاستٟي

وبن ٧اهب .. ويغتاصه ٢لة ممً تمل٪ الجغؤأ ٖلى اإلاىاحهة

..مىاحهة زٟية ومسٟية  
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ة  تدغ٥ بث٣ة  ٗلم ؤهه ؾيتر٦ها ٖلى ٖتبة الٛٞغ

ة اإلاذجىػأ بةؾمه ٖلى .. اإلاسههة له تل٪ الٛٞغ

وهى مٗغوٝ .. ب  ؤهه له.. وبن ٧ان اؾًما خغ٦ًيا.. الضوام

..به في طل٪ الٗالم  

تغتضو إىًبا يلي٤ .. لخٓاا وصلٟب زلٟه مغا٣ٞته اإلاٗتاصأ

ؾىصاء بال ؤ٦مام   تُٛي ٧امل , بمهمتها؛ ٦جزأ نٛحرأ

وتىىعأ حلضية ٢هحرأ للٛاية تهل بال٩اص إلاىته٠ .. بُجها

ؤؾٟلها حىعب مً اللىن هٟؿه وبالجهاية خظاء , الٟسظ

..حلضو ٖضيض ألاعبُة وطو ٦ٗح قاه٤  

..بإٖما٢ه يم٣ب مالبؿها تل٪  

..تىؾل بلحها ٦ثحًرا تٛيحرها  

ة ..ول٨ً بضازل تل٪ الٛٞغ  
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..هي آلامغأ  

..اإلاؿيُغأ  

وهى زايٗها.. هي ؾيضته  

تراى ..و  يم٨ىه الٖا  

 زانة وبيضها يلمذ ؤلاياٞة التي َلبها مازًغا

ة  واإلاتمثلة في ؾٍى حلضو َىيل تٟغ٢٘ به بإهداء الٛٞغ

يىاها تتإل٤ بكغاؾة وقيُاهية ..ٖو  

..٢بل ؤن تلتٟب للىا٠٢ ؤمامها يغم٣ها بةحال٫ وت٣ض ـ  

يىاه تغ٢ح طل٪ الؿٍى بلهٟة و٦إهه ييتٓغ لخٓة  ٖو

..م٣ابلته لجؿضه  
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تى٣لب ٖيىاه مً الؿٍى لٗيني الٟتاأ ناخبة الغصاء 

:ألاؾىص لتٗاحله الٟتاأ بهٟٗة مضوية وهي رهت٠ به  

..ٖييي٪ في ألاعى-  

..بضؤا تٗاوصه ط٦غياا نٟٗة هحرأ  

وؾمذ لىٟؿه بتسيل الخمغاء زل٠ تل٪ اإلاالبـ التي 

..يم٣تها  

..ليجضها تؼصاص حاطبية وبإاعأ  

ا
ً
..ٞإومإ بغؤؾه مىا٣ٞ  

وهي رهت٠ .. لتٗاحله بهٟٗة ؤقض يت٣بلها بؿٗاصأ تامة

:بًٛح  

..ما ؾمٗتل الغص-  
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:ٞيسبرها بسًٕى تام  

..خايغ-  

إم تتجه لسهالته .. ت٣ترب مىه لتربب ٖلى وحىته ب٣ؿىأ

..ٞتجظبها بٗى٠ لترتٟ٘ ٖيىاه لٗيىحها ٢هًغا  

٘ بخضي ٢ضمحها لتضهؿه  ىضها تل٣ي به ؤعًيا وتٞغ ٖو

بكضأ و٦ٗح خظائها ي٩اص يث٣ح مٗضته وهي تهيذ بٗى٠ 

:ؤ٦بر  

..ؾيلٟاها ٢الب بيه؟-  

وتمىده ع٧لة ٖىيٟة ليهضع تإوًها ؾٗيًضا مىتكًيا بتل٪ 

..اإلاٗاملة  
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ٗه ٖلى ع٦بتيه آمغأ  وتٗىص ؾيلٟاها لتجظب زهالته وتٞغ

وتؼيض .. ويسُئ.. وي٨غع .. بياه ؤن ي٨غع وعائها ؤهه ٞتى س يء

..وتًا٠ٖ ٢ؿىرها.. ويؼصاص هى وكىأ.. هي مً ال٣ٗاب  

ه ختى يىا٫ ما يغيض  وتتؿ٘ الضاثغأ بحن ٢ؿىرها وزًٖى

..ؤزحًرا  

..وتيتهي به الليلة ٦ما اهتهب ٚحرها مً ٢بل  

..زاي٘ م٣هىع بةعاصته الخغأ تدب عخمة حالصته  

ة ..و٢ض ونل ل٣مة ما يتمىاه مً متٗة مغيًة ومىدٞغ  

ٌ الكٟاء مىه مغى يجيض .. هى ٖبض طليل إلاغى يٞغ

ٞساعج تل٪ .. بزٟاثه ًٖ الجمي٘ ولً يلخٓه ؤخض

وبضازلها    ؿٗضه ؾىي .. هى الؿيض اإلاُإ.. الجضعان

..ؤن تُئه طاا الغصاء ألاؾىص بدظائها الغزيو  
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 وهى  ٗض هٟؿه
ً
..ؤٚمٌ ٖيييه مجه٩ا  

..ؤن الىاعية ؾت٨ىن هي ناخبة الخظاء  

..٢غيًبا  

..٢غيًبا حًضا  

اٝ ٖلى بٗض قهغ واخض  ٞالٞؼ

ِ٣ٞ..  

..بٟغاقها.. وبمجز٫ هحرأ  

ي٣ها اإلاسلو ..٧ان ألاع١ ٞع  

..٢بًة ٚغيبة تٗهغ ٢لبها و  تٗٝغ لها ؾبًبا  

احها مً ٢بلة عاٚح ازتٟى بٗض اٖتظاعه ..اهٖؼ  

..ول٨ً ب٣ي ش يء ٚامٌ  
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..ثٛغأ ما تكٗغ ؤنها ٞاتتها  

..مًٗلة ٖاحؼأ ًٖ الىنى٫ لخٍل لها  

لتتظ٦غ ؤن ألازحرأ ؤزبررها .. ؤمؿ٨ب الهات٠ للتهل بضهيا

 بسغوحها للتؿى١ 

..ل٣غب الاختٟا٫ بظ٦غي مىلض ٖك٤ الغابٗة  

..٨ٞغا با تها٫ بِهبا  

 لٗلها تجض عاختها بهىا 
ً

عبما يم٨جها الثرإغأ مٗها ٢ليال

..ؤزتها الغ٢ي٤  

..ول٨ً هاتٟها مٛل٤ ٞالبض ؤنها حىاع ػوحها آلان  

ا لً تتهل بٗلياء.. ٞال تىٟ٘ ِنبا ًٗ ..و٢ُ  

 ٞليلة اتهلب بها تسبرها بٗغى عاٚح



 

266 
 

_و٧اهب الؿاٖة تٗضا الثاهية ٖكغ ب٣ليل_  

ٞىحئب ألاخم٤ ػوحها  سخح الهات٠ ويسبرها 

..بؿماحة  

..ؤن الى٢ب    ؿمذ بتباص٫ الىميمة ٖبر الهات٠  

..ٖاصا لىا٢ٗها وؤٖاصا هاتٟها إلا٩اهه  

 واؾتل٣ب بالٟغاف تٗيض تٟانيل ٖال٢تها بغاٚح إاهية

ح با٦تكاٝ السُإ بالهىعأ ..تٚغ  

..بل ٚاية بال٨ما٫, وب٩ل مغأ تجضها ٧املة حًضا  

 وؾاٖاا ؾاٖاا

وؤص بيه ال٩لمة في لؿاوي مهيل .. ؤخـ ؤص بيه وخيضأ 

 حضيضأ
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الىجىم بٗيضأ.. وبن الىجىم .. وؤص بيه مىيل ؾٗيضأ   

ت٣يلة ص٢ة الؿاٖاا.. وت٣يلة زُىأ الؼمً   

ؾاٖاا.. ؾاٖاا   

**** 

 

 

 اهتهى الٟهل الغاب٘
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(5)  

...والبضاية تل٪ اإلاغأ   تدتمل ٧لماا ؤٚاوي  

..ٞى١ ٞغاقه بمجز٫ ٖاثلته السالي ب  مىه وبٌٗ السضم  

..ٞىالضه تىفي مىظ ؤ٦ثر مً زمـ ؾىىاا  

..ووالضته لخ٣ب به مىظ ٞترأ ٢هحرأ  

في الىا٢٘ هى ممتن لىحرأ إلنغاعها ٖلى قغاء مجز٫ 

..حضيض  

...بضاية حضيضأ  

وهى ما تب٣ى له ت٣غيًبا _وب٣ٗله تغصصا حملة ٖمه وحيه

_مً ٖاثلة والضه  
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وتضٞجها .. ٖايؼ تلٗح ؾياؾة يب٣ى تى٠ً وؾازت٪"

"٦ىيـ  

..٧اهب اإلاغأ ألاولى التي يلمذ بها ٖمه لخياته السانة  

هم عاٚح اإلاٗنى اإلابًُ ..ٞو  

..ٖمه يُالبه بالؼواج  

وزانة بٗضما الت٣ى .. ووا٤ٞ َلح ٖمه هىي بضازله

بالخمغاء الىاعية في بخضي الؿهغاا اإلاملة والتي يغتاصها 

..٣ِٞ ٦ىاحباا احتماٖية إ٣يلة  

..و٢غع ؤنها هي.. وهىا٥ الت٣ى بها  

..الؼوحة اإلايكىصأ  

..وزُِ حيًضا ليىالها  
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..ا٢ترب بدغم  

..والدجة؛ ٖمل  

..واهت٣ل زُىأ بسُىأ ختى ها٫ إ٣تها  

   يهمه ٦ىنها ماػالب تٗك٤ ػوحها ألاو٫ 

..  يغيض امتال٦ها  

..٦ال  

..يغيضها ٣ِٞ ؤن تتىاؾح م٘ ؤهىاثه  

..وعٚباته  

ؤو الطخية.. هي الهضٝ  

..  ٞاع١   

"..بالف خغ٦ة ٦تحر يا عاٚح"  
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..و٧ان هظا نىا هبيلة  

..تٗالج حغوح ْهغه بدىان وتٟاوي  

..٦ما اٖتاصا ٖلى مضاع ٖكغ ؾىىاا  

..هبيلة  

ال١ ..ؤولى تجاعبه ٖلى ؤلَا  

".. ضخية" ليؿب ضخيته ٞهى   يدح مؿمى   

..ل٣ض حٗلها ؾيضته  

..هي ٣ِٞ لم تٗٝغ ٦ي٠  

..ؤٚمٌ ٖيييه مؿتؿلًما للمؿارها و حتياح الظ٦غي   

..  يظ٦غ تٟانيل ًٖ َٟىلته  

..ًٖ خياته م٘ والضيه  
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تىاوقه ط٦غي لجملة مً والضه   يتظ٦غ ٧لمارها 

 بالتٟهيل

..٣ِٞ ٖلم ؤن والضته لً ت٣يم مٗهم باإلاجز٫   

..عخلب.. وؤنها  

..هي لم تمب  

 ٣ِٞ ٢غعا ؤنها ا٦تٟب مً الخياأ الؼوحية

..وعخلب  

 ولم تتإإغ خياته ٦ثحًرا

 ٣ٞض ويٗه والضه بمضعؾة صازلية

..طاا اؾم وقهغأ صولية  

..وو٢تها تبضلب اإلاغبياا في اإلاجز٫   
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اا اإلاضعؾة ..بمكٞغ  

 ومًب خياته بحن حضعان تل٪ اإلاضعؾة

!هل  كت٩ي  

..٦ال بالُب٘  

..٣ٞض ٧اهب ؾىىاا عاجٗة  

زانة م٘ تىؾ٘ ٖال٢اته ونضا٢اته م٘ حمي٘ ػمالثه 

..ت٣غيًبا  

 ٧اهىا يتكاع٦ىن حىىن الخياأ

..وتُٝغ ألاهىاء  

..تدمحهم ؤؾماء ٖاثالرهم وهٟىطها وؤمىالها  

..ٞلم تمغ تجغبة مجىىهة ب  وازتبرها مٗهم  
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..بضاية مً عخالا ؾٟاعو وتؿل٤ حبا٫  

 نهاية بال٣ٟؼ مً الُاثغاا ومً ٞى١ ال٨باعو 

..مؿتسضًما اإلآلة بالُب٘  

بل صٞٗه للمؼيض.. ووالضه لم يمىٗه  

ا ًٖ وحىصه بدياته ًً ..و٦إهه يمىده تٗىي  

ه ؾً الؿاصؾة ٖكغ ..وم٘ بلٚى  

..بضؤ الاهتمام بالجيـ آلازغ  

..والٗال٢اا الخميمة وؤؾغاعها  

..وبضؤا ال٣هة ٧الٗاصأ  

..ألامىا٫ تكترو ٧ل ش يء  

..وبالتإ٦يض  
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باا ..تيؿغ الؿبل ل٩ل الٚغ  

بًٗة وع٢اا ه٣ضية مً ٞئة ٖالية ُصؾب بيض خاعؽ 

 اإلاضعؾة

..بٗضها  

..ليلة ؾىصاء بال هجىم  

..٢اٖة مٛل٣ة باإلاضعؾة الضازلية  

ة مً إالإة قباب بؿً اإلاغاه٣ة  مجمٖى

 وؤخض ألاٞالم ؤلاباخية

هم ٖلى الٗال٢ة الخميمة ..وبضاية تٗٞغ  

..وليلة تلى ؤزغي   

 ختى حاءا الليلة التي زغحىا ٞحها مً اإلاضعؾة
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..في بخضي الُٗالا  

..وتل٪ الليلة ٧ان ٧ل مجهم بُل الٟيلم السام به  

..إلاماعؾة ٞٗلية.. وتدىلب اإلاكاهضأ  

..ل٨ً الٛغيح ؤن عاٚح لم تيجبه التجغبة  

..٨ٟٞغأ اؾتئجاع مىمـ ٧اهب تىٟغه مً التجغبة  

..٣ِٞ ٖاص للمكاهضأ ول٨ً بٛحر اهتٓام  

ية  وم٘ اهتٓام نضي٣اه بالسغوج في بحاػأ ؤؾبٖى

بارهما بإخًان بهاث خ٣ي٣ية ..واقبإ ٚع  

 اهسٌٟ مضزى٫ خاعؽ اإلاضعؾة و٢ض ٧ان تٗىص

..ٖلى اإلائاا ؤلاياٞية التي يجىحها مً زلٟهم  

 وبةخضي الليالي حاءهم هامًؿا
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ية مستلٟة مً اإلاكاهض ..بىٖى  

ية التي تؿيُغ بها ألاهنى  تل٪ الىٖى

..ويسً٘ عحلها ب٩ل الُغ١   

..مغوًعا بالجلض.. بضاية مً الهٟ٘  

ة ..ونهاية بت٨بيله بإنٟاص متىٖى  

..وب٣ضع اؾتى٩اع نضي٣اه إلاا يغياه ٖلى الكاقة  

..ب٣ضع اإلاتٗة التي تٛلٛلب بٗغو٢ه  

..وعبما للمغأ ألاولى  

..متٗة صٞٗته لئل٢با٫ ٖلى تل٪ الل٣ُاا وألاٞالم بجهم  

..ليلة تلى ألازغي يىتص ي م٘ تل٪ الل٣ُاا  

..وتضاٖبه ٨ٞغأ التجغبة  
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ول٨ً َمً تغض ى بلٗح صوع الؿيضأ اإلاؿيُغأ ٦ما عؤي 

!بإٞالمه  

!!اؾتئجاع مىمـ  

ىية مً ٢بله ..٧اهب ٨ٞغأ مٞغ  

..ٞةن ٧ان يىٟغ مً ٨ٞغأ مٗاقغأ بخضاهً باإليجاع  

..إم مٗاقغته, ٞبالتإ٦يض لً يضٞ٘ لها لت٣ىم بًغبه  

"هبيلة"و٢تها بضؤ يالخٔ   

..ؾ٨غتحرأ والضه الجميلة  

..٧اهب مُل٣ة وت٨بره بٗضأ ؾىىاا  

..ول٨جها لم تؿتُ٘ التد٨م بىٓغارها اإلاٟتىهة به  

 وعٚم ؤهه ٧ان ٖلى مكاٝع الؿابٗة ٖكغ
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 ب  ؤن ٦ما٫ بيياهه وهيئته الطسمة

..مىدته ؾىىاٍا بياٞية  

٢غع ؤن ت٨ىن هي ؾيضته.. وم٘ مالخٓته لىٓغارها  

 تجغبته ألاولى

ٞةعجابها الىاضر ؾي٨ىن وؾيلته ليد٤٣ ؤولى تجاعبه 

 الجيؿية

ح ..٦ما يٚغ  

 وهي لً ت٩ابغ وتٗل٤ اللىم ٖلى قماٖة زضإ الىٓغ

ىاثه ؤو٫  ٞهي ٧اهب تٗلم ٖمغه تماًما ٖىضما زًٗب إٚل

 مغأ
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ا مً خالة ملل  ٗا كها ٦إو مغاه٤  ًٗ بٚىاًء ٧ان هاب

..بٗمغه  

حرها ..واؾتثاعأ حيؿية خضيثة بٟٗل ألاٞالم ٚو  

خالة الىضم التي اهتابتها بٗض تل٪ الٗال٢ة لم تمىٗها مً 

 ت٨غاعها

..و٢ض ؤي٣ىب ؤنها مغيًة تٗك٤ مغاه٤  

 ولم تضِع ؤهه هى مً ٧ان  ؿتٛل وحىصها بدياته

..ليد٤٣ زيا ته السانة  

 بٗضها عاٙو هبيلة ٦ثحًرا لتكاع٦ه مكاهضاته

..وزيا ته  

ا ًٗ  وم٘ ؤو٫ تجغبة لهما م
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..٦ؿيضأ وزايٗها  

 اهٟجغا هبيلة بىىبة ب٩اء هيؿترية

..وعًٞب ت٨غاع التجغبة  

 
ً

ًها لم  ؿتمغ َىيال  ول٨ً ٞع

 واؾتمغا الٗال٢ة بحن مىا٣ٞة مجها

.. ٣ٗبها خالة مً الىضم والب٩اء  

 طل٪ التإعجر ز٠ٟ مً متٗته وخض مً حمىح زيا ته

..ٞبضؤ يبدث ًٖ بضيل  

وبن ٧ان لم  ؿتُ٘ الابتٗاص ًٖ هبيلة ٞهي ؾيضته 

..ألاولى  

..وهي لم تؿتُ٘ الابتٗاص ٖىه  
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..٦ما ت٣ى٘ هٟؿها.. ٞهي ببؿاَة مغيًة بٗك٣ه  

..ومغ ٖام  

..والضه ٚاع١ بإٖماله  

..ووالضته ت٨تٟي بؼياعاته لها  

 وهى  ه بالبدث ًٖ ؾيضأ خ٣ي٣ية

ة ..تد٤٣ له هىؽ زيا ته اإلاىدٞغ  

..وؤزحًرا وحض يالته  

"هجىان"  

اا مضعؾته ة حضيضأ اهًمب لُا٢م مكٞغ  مكٞغ

..ؾيضأ بإواثل الثالإيىاا  

..خمغاء  
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..٢اؾية ٦دمغاثه الىاعية  

ىاء لً يجضو مٗها ..تل٪ اإلاغأ ؤصع٥ ؤن ؤلٚا  

..ٞهي مثا٫ حي للؿيُغأ والخؼم  

 ووحض هٟؿه ييتٓغ ٖاًما آزغ وهى يغا٢ح ٧ل خغ٧ارها

  ؿتمت٘ باٞتٗا٫ الكٛح ٣ِٞ ليىا٫ ال٣ٗاب

وم٘ اهتٓاعه حم٘ ٧ل ما م٨ىه هٟىط والضه مً مٗلىماا 

..ٖجها  

لي٨تك٠ مغوعها بإػمة مالية بٗضما ؾلبها ػوحها ؤمىالها 

 ومجزلها

ا ًٖ ؤهىاثه
ً
..وتغ٦ها باخث  

..٧ان ا٢ترب و٢تها مً ٖامه الثامً ٖكغ  
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 وم٘ مكاع٦ته لىالضه بٗمله في قغ٧اته

..تٗلم ًٞ ت٣ضيم الٗغوى واؾتٛال٫ ه٣اٍ ال٠ًٗ  

..وهظا ما ٢ام به م٘ هجىان  

 اهتٓغ لخٓة يٟٗها

..وتمثلب بسبر ػواج مً ٧ان ػوحها بٟتاأ بىه٠ ٖمغه  

...و٢تها ت٣ضم بٗغيه  

..وهي وا٣ٞب  

..لؿىىاا بٗضها  

ب هي بها بضوع الؿيضأ اإلاؿيُغأ ..بٖغ  

 وبن ٧اهب بضازلها تيت٣م مً ٚضع ػوحها بالتى٨يل بغاٚح

..الظو ٖاف ؤوج متٗته بهظه الٗال٢ة  
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..وبن لم يم٨ىه التسلي ًٖ هبيلة  

ه الغابٗة والٗكغيً اأ والضه م٘ بلٚى  تؼامىب ٞو

 و٧ان تم٨ً مً بصاعأ قغ٧اته بجضية وهجاح

..لم يتى٢ٗهما والضه م٘ مغا٢بة هٓام خياته السانة  

 ول٨ىه بالٗمل يتدى٫ لغحل آزغ تماًما

ٟحن.. هاجر.. مؿيُغ ..ي٣ىص بدؼم ٖكغاا اإلاْى  

..و٧ان هظا ؤهم ؤؾباب اؾت٣الة هبيلة  

٣ٞض تكىقب ؤ٩ٞاعها بحن لٗح صوع الؿيضأ اإلاؿيُغأ 

ة الىىم ..بٛٞغ  

ٟة السايٗة بالكغ٦ة ..وبحن صوع اإلاْى  

..و٧اهب وإي٣ة اؾت٣التها هي وإي٣ة ػواحهما الٗغفي  
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 ب٣ائها
ً

..ٞغاٚح ببؿاَة ؾ٣ِ تدب ٢ضمحها متىؾال  

..وهي ألو٫ مغأ ؤحاصا صوع اإلاؿيُغأ  

..وػاص تمؿ٨ه بها  

..وبن ونال لخل وؾِ تمثل باهت٣الها إلاجزله  

..ول٨ً ليؿب ٦ؼوحة  

 بل ٦مضيغأ مجز٫ 

طا٥ ٧ان ل٣بها ؤمام مجتمٗه الظو لً  ٟٛغ له ٖال٢ته 

..بها تدب مؿمى ػوحة  

ٟة بكغ٦ة والضه  مْى
ً

..ٞهي ؤو   

..إاهًيا ت٨بره ؾىىاا ٖضأ  

 ول٨ً هٟـ طا٥ اإلاجتم٘ مغع وحىصها بمجزله
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..تدب مؿمى واضر ػيٟه ٦مضيغأ له  

 و٧اهب تل٪ ؾىىاا الاؾترزاء بدياته

 التي يمب امغؤتحن

..خ٣٣تا ٧ل زيا٫ مغ بباله  

ا 
ً
ولم  ٨ٗغ نٟىها ؾىي مىا والضته والظو اٖتبره خاصإ

..ٖابًغا ٚحر ماإغ بمؿاع خياته  

..تغ٦ب الؿىىاا ؤإغها ٖلى هجىان  

..٣ٞغعا بنهاء الٗال٢ة  

..ولم ت٨ً هبيلة ٧اٞية ؤبًضا  

..ٞٗٝغ عاٚح َغي٤ الىاصو الهخي  

..وؤنبدب ؾيلٟاها ؾيضته الجضيضأ  
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..وا٦تٟب هبيلة بتًميض حغوخه ليلة بٗض ؤزغي   

..وبن ٧اهب ببٌٗ ألاخيان تسً٘ إلاغيها به  

..وتٗيل مٗه زيا ته  

..وتد٣٣ها ٦ما يغيض  

وخالة مً الا٦تئاب تمتض .. وبٗضها تضزل بىىبة ب٩اء

..لؤلؾابي٘  

..ؤنهب هبيلة مٗالجة حغوخه ٦ما اٖتاصا  

:بل اهتٓغته ختى واحهها لتهت٠ بلىم, ول٨جها لم تغخل  

..هتتجىػها؟-  

:ؤحابها بهضوء  

..ؤيىه بٗض قهغ-  
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ناعختها بالخ٣ي٣ة؟-  

:ؤزٌٟ هٓغاته ؤعًيا  

في الى٢ب اإلاىاؾح-  

:هتٟب ٞجإأ بٗى٠  

..بالف يا عاٚح.. بالف-  

:لم يجبها ٞاؾتمغا تهغر به  

ما تسخبهاف لخياأ .. ما تجبرهاف تسىى التجغبة صو-

..ت٣ٟض هٟؿها ٞحها  

:ٚمٛم بسٟىا  

..هي ٢ىية وهت٣ضع ت٨مل مٗايا-  

..هؼا عؤؾها بإس ى  
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  تٗٝغ هل تتر٥ هٟؿها ألخاؾيـ ألاهنى ٞتثاع ٚحررها 

..مً ٚغيمة ٢اصمة  

 ؤم تتب٘ بوؿاهيتها ٞتدظعها مً ٞش يىهبه عاٚح ببراٖة

..بالٛلبة.. ٞش الكٗىع بالؿيُغأ  

..متٗة ال٣ىأ التي تىالها بةزًاٖه  

..تل٪ ألاخاؾيـ التي ؤصمىتها.. وكىي ٦ىنها ؾيضته  

..ٞلم  ٗض بةم٩انها الاؾتٛىاء ٖجها  

..ختى وبن اهتابتها هىباا الىضم والا٦تئاب  

 ًٖ هىؽ الؿيُغأ
ً
 تٗىص بٗضها بدثا

 صاثغأ مً لىم الظاا والهىؽ

..صزلتها عايية ٢اوٗة  
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..ومضع٦ة ما ييتٓغها  

..بسالٝ الؼوحة ال٣اصمة  

 تغي هل تٛغها متٗة الؿيُغأ وهىؽ ازًإ الغحل

..ؤم رهغب عاًٞة طل٪ الاهدغاٝ ًٖ ُٞغأ السل٤؟  

!وو٢تها هل  ؿمذ عاٚح لها بالهغب  

******* 

 

 

 

 واهدغاٝ الُٟغأ يى٣لىا مٗه ٖبر البداع

..ٖبر الىٟىؽ  
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 يتؿاوي ال٣اتل اإلاتؿلؿل م٘ مال٥ الغخمة
ً
 ٞإخياها

..بطا تكاع٧ا اهدغاٝ الُٟغأ  

..وبٗض ْهحرأ ٖامغأ بالك٠ٛ  

بضؤا لىعا بةٖضاص وحبة زٟيٟة يتىاولها ٞغوؿىا ٢بل ؤن 

 يغخل

..ليلخ٤ بمىاوبته اإلاؿاثية  

" ححراعص"حلـ ٞغاوؿىا خى٫ اإلااثضأ الهٛحرأ يضاٖح 

..الظو انهم٪ بالٗبث في مدتىياا َٗامه  

 وحاءا لىعا مً زلٟه تمىده ٢بلة صاٞئة

 إم تً٘ الُٗام ؤمام ٞغاوؿىا وتجاوعه

..ليتكاع٧ا وحبتهما  
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..هل خاولب التىانل م٘ والضه؟-  

ٗب لىعا عؤؾها بٛتة تداو٫ ٞهم ؾااله ..ٞع  

 بٗضها ؤقاخب بىحهها بٗيًضا

:٨ٞغع الؿاا٫  

والض ححراعص هل  ٗلم ٖىه؟-  

:٣ُٞح ٞغاوؿىا مؿتاء.. هؼا عؤؾها هًٟيا  

ٞالُٟل , ختى لى اقتضا السالٞاا بيى٨ما.. ول٨ً إلاا؟-

..يد٤ له التٗٝغ ٖلى ؤبيه  

:ٚمٛمب بًٛح م٨تىم  

!ححراعص   ؤب له-  

:هت٠ بضهكة  
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!!ماطا-  

:اعتب٨ب للخٓاا إم ؤزبرته  

هى لم يهتم بي يىًما ولً يهتم لىلضه-  

:و٢بل ؤن يتٟىه ب٩لمة باصعته بؿاا٫ لتضيغ صٞة الخضيث  

ل٣ض ٖلمب ؤه٪ تسليب ًٖ خالة ابىة الؿيض ؤنالن؟-  

ا
ً
..ؤومإ مىا٣ٞ  

:ٞؿإلته بيجح  

ؤهب   .. ”قيلضون “ؤهه نضي٤ شسص ي لض٦تىع .. لَم؟-

ح ب٨ؿح ٖضاوأ عحل مثله ..تٚغ  

:َمإنها ببروص  

.تٟهم صواٞعي” قيلضون “ص٦تىع ..   ت٣ل٣ي-   
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..ولم ت٨ٟها ؤلاحابة البؿيُة ٞإعاصا اإلاؼيض  

:وهى ؤ٦مل لها مٟؿًغا  

.ؤها   ؤتٗامل مٗهم.. الٟتاأ ٖغبية-  

:ٚمٛمب بضهكة  

!!ول٨ى٪ َبيح-  

:هؼ ٦تٟيه  

..ويىحض ؤَباء آزغون.. لؿب مًًُغا لتىلي خالتها-  

:ٖاصا ت٨غع ٧لمتها اإلاظهىلة  

..ول٨ى٪ َبيح-  

ا
ً
:صٞ٘ َب٣ه بٗى٠ هاتٟ  

..لؿب مًًُغا إلاضاوأ ؤَٟا٫ الٗغب-  
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:هتٟب بيجح  

!ويمحر٥ اإلانهي! و٢ؿم٪-  

غ بًٟح :ٞػ  

لى لم ي٨ً هىا٥ .. الٟتاأ تدب الٗالج بالٟٗل.. اهٓغو -

ل٨ً.. ٚحرو ٨ٞىب ؾإتىلى الخالة مجبًرا  

:٢اَٗته بىحل  

ؤهب   تدح الٗغب-  

ة- .بل ؤم٣تهم وؤخت٣غ ؤ٩ٞاعهم ؤلاعهابية اإلاتُٞغ  

..اعتٗض حؿضها وهي تمىذ َٟلها هٓغأ زاَٟة  

ماطا لى ٖلم ٞغاوؿىا ؤنها ٧اهب متزوحة مً مهغو 

!ٖغبي  
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..٦ي٠ ؾيٗامل ححراعص ٖىضما يضع٥ ؤن صماثه ٖغبية  

بل ماطا ؾي٨ىن مهحرها مٗه لى ٖلم بإنها تمتل٪ حظوًعا 

!ٖغبية  

  خٔ قغوصها ٖىه ٞهت٠ باؾمها مىبًها

..ماطا بِ٪؟!.. لىعا-  

:ؤحابته وهي تىٌٟ ٖجها قغوصها  

٣ِٞ ؤعصا ؤن ؤؾإل٪ متى ؾتهاعح ػوحت٪ ..   ش يء-

..بٗال٢تىا؟  

:ؤبٗض ٖيييه ٖجها وهى  سخبها هدىه ب٣بلة ٖمي٣ة  

..٢غيًبا يا خلىتي.. ٢غيًبا-  

..واؾتؿلمب له بيإؽ  
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   ٣ٞغيًبا

 ْلب ٖلى ُبٍٗض مجهى٫    ٗٝغ م٣ضاعه ؤخض

****** 
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ىحاج ُٞغأ السل٤  ٖ 
ً
..واؾت٨ما   

ولى ٧اهب .. تل٪ الُٟغأ التي تضٞ٘ ألام لخماية ؤبىائها

..خيارها هي الثمً  

..ول٨ً الخا٫ هىا مستل٠  

 هي تغاها ؾاع٢ة؛

 ؤمها ؾغ٢ب الؼوج

تيته  وحاءا هي وؾلبب الابً ٞو

 خاولب مً ٢بل تضمحر ٖلياء

..  تى٨غ  

..وؤصي ٞكلها إلاؼيض مً الت٣اعب بحن ٖلياء ويؼيض  

..ختى عيىاص نلة الىنل الًٗيٟة  
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بترها ب٣ؿىأ وع٧لها مً خياته م٨تًٟيا بدياأ ٖاثلية 

 هاصثة

..م٘ ابىة ٚغيمتها وؤو صها  

٧اصا ؤن تيإؽ وتؿلم ب٣ىأ الٗال٢ة التي حمٗب يؼيض 

..بابىة هاصية  

..ختى الت٣ب بها  

"محريب"  

..خٟيضأ زالها واإلا٣يمة م٘ ؤؾغته بةخضي الضو٫ الٗغبية  

..ؤو ٖلى وحه الض٢ة  

..م٣يمة م٘ ؤؾغأ ٖمها  

..ٞالٟتاأ يتيمة ألابىيً  
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ولم تٗض مً ػياعرها لتل٪ الضولة ب  و٢ض ٧اهب ؤ٢ىٗب 

..الجمي٘ بداحتها للمغاه٣ة الكابة  

غيب ٦ٟالتها وعٖايتها ..ٖو  

 والخ٣ي٣ة ٢ىبل ٖغيها بالترخاب والامتىان

..ٞالٟتاأ ٧اهب نٗبة اإلاغاؽ  

..ومهضًعا للمكا٧ل  

..تإملتها بثىبها ألاهثىو البؿيِ  

 وزهالا قٗغها التي ٢امب بتمليؿها

..ٞهي إاثغأ متمىحة ٖلى الضوام  

 مالمدها هاصثة ٖىض الىٓغأ ألاولى
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ول٨ً بةٖاصأ الىٓغ تلمذ اإلا٨غ وبٌٗ الجىىن ي٣ٟؼان 

..مً هٓغارها  

..لم ت٨ً ٢غيبة الكبه بٗلياء  

..ول٨جها بضا ٦ٓل باهب لها  

..و٧ان هظا ي٨ٟحها  

..ٞهي تغاهً ٖلى َب٘ الغحا٫  

 ٞالسياهة تؿغو بجيىارهم

..ب  مً عخم عبي  

..ولً يستل٠ يؼيض ًٖ ؤبيه  

..ختى وبن ت٣مو صوع عب ألاؾغأ اإلاتزن   

..ٞضماء والضه تؿغو بإوعصته  



 

303 
 

ان ما ؾيسً٘ لئلٚىاء ..وؾٖغ  

..وختى لى ٢اوم ولم  ؿ٣ِ  

..ي٨ٟي تلىيث ؤ٩ٞاع ٖلياء هدى الؼوج الخىىن   

..والٛحرأ ؾتت٨ٟل بالب٣ية  

ابتؿمب ؾهام بٟٓغ وهي تتسيل ٖىصأ وخيضها ألخًانها 

..إاهية  

 بإَٟا٫ الؿاع٢ة
ً

..ختى لى ٖاص مدمال  

..ؾتتضبغ لهم مغبية ؤو ختى اإيتحن  

..وؾتربذ ابجها  

..عا٢بته وهى يمغع ال٨غأ ألبىاثه  

..وؤزغي ألصهم.. يتٓاهغ ب٣ٟضانها تاعأ لٗلي  
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والهٛحران خمؼأ وخاػم يغ٦ًان زل٠ ال٨غأ في مداولة 

..لالؾتئثاع بها  

..ه٣لب ؾهام هٓغارها للمغاه٣ة الهٛحرأ  

..لتلمذ هٓغارها اإلاٟتىهة بابجها  

 اٞتتان حلّي ونغيذ

 اٞتتان ؾاٖضا هي بٛغؾه بىٟـ الٟتاأ

..وهي   ت٠٨ ًٖ الخضيث ًٖ وؾامته  

مؿاهضته لها هي م٘ ٧ل هؼوأ .. خبه ألو صه.. خىاهه

..لٗهام  

..والٟتاأ ٧اهب تمتو خ٩اياها ٧األعى الُٗص ى للخىان  

 عا٢بب ؾهام تُىع مكاٖغها 
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 مً اختياج ألبىأ م٣ٟىصأ

.. بلى بعجاب يهل لخض الاٞتتان  

ىضها ٢غعا ؤن و٢ب اإلا٣ابلة ٢ض خان ..ٖو  

 وبن لم يتإإغ يؼيض ؾىي بلخٓة البضاية

..وقبهها البؿيِ بالؿاع٢ة ابىة الؿاع٢ة  

 ب  ؤن الٟتاأ التمٗب هٓغرها بٗضها

..بتهميم حلي لالمتال٥  

..ولم تٗل٤ ؾهام  

..واهتٓغا الؼياعأ التالية  

..وها هى يؼيض يماعؽ حىىهه م٘ ؤو صه  

..والٟتاأ تغ٢به بك٠ٛ وهي تدتًً الهٛحر اإلاٗا١  
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٤ :هاصته ؾهام بٞغ  

..تٗالى ا٢ٗض مٗايا قىية.. يؼيض-  

وحاوع والضته خى٫ اإلااثضأ .. تغ٥ يؼيض اإلاباعأ الخامية

 السكبية اإلاٗتاصأ

وؤل٣ى ٖلى محريب تدية هاصثة قا٦ًغا لها .. بدضي٣ة الٟيال

 اهتمامها بـ عامي

..الظو ؾإم متابٗة اللٗح وهام بحن طعاٖحها  

..و خٔ حلىؽ هاصية بهضوء ٚحر ٖاصو ونمب تام  

ٞجظبها لتتسظ مى٢ٗها ٞى١ ع٦بتيه وهى يضٚضٚها ويهمـ 

:لها بدح  

الهة؟- خبيبة بابا ٖػ  
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هؼا هاصية عؤؾها بهمب ٚايح ولم تتٟىه ب٩لمة بيىما 

ب ؾهام بجظب اهتباه يؼيض :ؾاٖع  

٦ىب ٖايؼ٥ تازض محريب ب٨غه تٟسخها قىية في .. يؼيض-

..البلض  

:٢اَ٘ يؼيض ٧لماا ؤمه  

بحن حلؿاا عامي .. يا ماما هى ؤها ٖىضو و٢ب ؤهغف-

وبصاعأ الكغ٦ة اللي ب٣يب ٧لها ٖلى .. وصعوؽ لٛة ؤلاقاعأ

..يا صوب بالقي و٢ب ؤ٢ٗض م٘ الى ص.. صماغي  

:ٖاعيته ؾهام بدى٤  

! ٗني مل هتٗٝغ تٟط ي هٟؿ٪ ؾاٖتحن-  

:هؼ عؤؾه هاًٞيا  
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تضعيباا ال٨ىعأ بتاٖة ٖلي بدح .. نٗح يا ؤمي-

بـ مم٨ً ؤبٗتل٪ .. وميٗاصها ب٨غه.. ؤخًغها مٗاه

.الؿىا١ يل٠ بمحريب ػو ما تدح  

:هتٟب ؤمه ٚايبة  

..آمً ٖلحها م٘ ؾىا١!.. وصه اؾمه ٦الم!!.. ؾىا١-  

عم٤ يؼيض الٟتاأ التي تتاب٘ اإلاٗغ٦ة ال٨المية بهمب 

..و٦إنها ليؿب مدىعها ألاؾاس ي  

..تيجح لهمتها ول٨ىه ؤٖاص طل٪ للشجل ؤو عبما ؤلاخغاج  

٘ هٓغاته ألمه بٗضما مىذ هاصية ٢بلة بحن زهالرها  ٞع

:ٞابيته هاصثة ٖلى ٚحر الٗاصأ  
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وبيىنل ٖلياء .. الؿىا١ بيىنل الى ص اإلاضعؾة-

ؤ٦يض مل هؿيح مغاتي وو صو يتدغ٦ىا م٘ .. مكاويغها

..ؤو خض  

:يُٛب ؾهام ؤؾىانها بٛئ  

..وياعيب ما تدغحىيل ؤ٦تر.. صه َلح لي.. بو يا يؼيض-  

البيب مدبىؾة مً .. قٝى الى٢ب اللي يىاؾب٪ وبلٛني

..يىم ما ونلب  

:ومالب ٖليه هامؿة  

وؤها مل ٢اصعأ ؤل٠ .. ومدتاحة تكترو قىية خاحاا-

..مٗاها  

:تجهض يؼيض يإًؾا وؤومإ لىالضته  
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..هٓبِ ؤمىعو واتهل بيِ٪ .. خايغ-  

..ابتؿمب ؾهام بٟٓغ  

..ٞها هي زُتها ت٩لل بالىجاح  

..ؤو ؤ٢ل ت٣ضيغ  

..هجخب ؤو٫ زُىارها  

*************  
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ـيَّ   ػو ما عمك٪ زظ ليالـّي وخ٨م وؤمغ ٞحها ٞو

 ول٣يب بيتي بٗض الٛغبة

..٢لب٪ صه  

يىهـــ٪ صوَّ   ٖو

ول٣يب عوحي ٞإخًان ٢لب٪ بدلم وانخى واٖيل ٖلى 

 خب٪

 ختى في ٖؼ ٖظابي بدب٪

..ٖاٝع ليه؟  

!مً ٚحر ليـــه  

آه يا خبيبي بدبـ٪.. مً ٚحر ليه  

"مً ٚحر ليه"  
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نغزها بياص بٗى٠ وهى يؼيذ ال٣ٗض الظو ؤٖضه ماػن 

..ألحله  

..لم يغه ماػن بمثل طل٪ الًٛح مً ٢بل  

 وهى َمً ًْ ؤهه ؾيؿٗض بتل٪ الترتيباا ال٣ضعية

التي حٗلب خؿً يمىذ همؿة عثاؾة ٢ؿم الٗال٢اا 

..الٗامة والضٖاية  

..وهى هٟـ اإلاىهح الظو ٧ان  ٗضه هى إلياص  

..وما ؤن زُى بياص صازل م٨تبه مىظ ص٢اث٤  

احئه ماػن بمضاٖبة خى٫ الهضٞة وال٣ضع  ٞو

ِضع لهما الٗمل بم٩ان واخض
ُ
..ٞهى وهمؿة ٢  
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٠٦ ماػن ًٖ بَال١ , وؤمام نمب بياص الٛايح

..الضٖاباا  

..واهتٓغ ؤن يٟصر نضي٣ه ٖما به  

:ليٟاحئه بياص ب٩لماا ؤَاعا ما تب٣ى مً ٣ٖله  

يٟة- .ؤها بٗتظع ًٖ الْى  

:ولم يجض ماػن ُبًضا مً الهغار بٗى٠  

!!!ليييه-  

:و٧اهب بحابة بياص هي نغزته ألاولى  

..مً ٚحر ليه-  

غ ماػن بٛئ :ٞػ  

..زاي٠ ت٣غب.. ؤهب زاي٠ مً التجغبة-  
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:٢اَٗه بياص  

.. هي في الٗضأ.. ما يىٟٗل يا ماػن .. ما يىٟٗل ؤ٢غب-

..وؤها  

ا
ً
:نمب ليإزظ هًٟؿا ٖمي٣  

..بدبها يا ماػن -   

:وعٞ٘ هٓغاته  ؿعى لسالم  

..ومل حجغ.. ؤها مل مال٥-  

 
ً

بيىما .. تغاح٘ ماػن زُىأ للسل٠ وؤلم بياص يهله ٧امال

:ألازحر ي٨مل  

مل ٢لب ل٪  ػم ؤؾيبلها ٧ل .. اخىا مل ات٩لمىا بمباعح-

..الى٢ب واإلاؿاخة  
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:واختض ماػن   

الهبذ ٧ان ٖلى م٨تبها .. هى أل, لى ؤهب هتٗمل ٦ضه-

..بى٦يه وعص مىه و  

:اعتٟ٘ خاحبي بياص  

!ٖايؼوي ؤصزل ؾبا١ ٖلحها-  

!!وهي ما تؿتد٣ل-  

ا- ًٗ    َب

:ٖاص الظهى٫ ي٨تسر مالمذ ماػن ليىضر بياص ٧لماته  

هي ٢يمتها ؤ٦بر مً ؤنها ت٨ىن ؾب بيتىاٞـ ٖلحها اتىحن -

..عحالة  

:هت٠ ماػن بجىىن   
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..بياااص-  

:باصله بياص الهتاٝ  

ؤها مل مثالي ػو ما .. مل ه٣ضع ؤ٦ىن حىبها وما ؤ٢غبل-

ؤها.. ؤهب ٞاهم  

:وؤقاع ل٣لبه و٦إهه يغيضه ؤن يٟهم  

..زاي٠-  

:وعٌٞ ماػن ٧لماته  

تمى٘ .. ما يىٟٗل تدغم هٟؿ٪ مً ٞغنة ..   يا بياص-

..ًٖ خب٪ وؾيلة  

:تبضلب هٓغاا بياص للًٛح التام  

ؤهب مؿئى٫ ًٖ الهضٞة اليجيبة صو؟-  
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:هؼ ماػن عؤؾه هاًٞيا  

..بـ ما خاولتل ؤمىٗها.. مجغص نضٞة ػو ما ٢لب..  -  

:عم٣ه بياص بىٓغأ  ثمة صٞٗته للهتاٝ  

ؾيح ..  ػم هي ٖلى ألا٢ل تٗٝغ.. ٦ٟاية خح مً بٗيض-

..لها الازتياع  

٘ بياص ؾبابته ووؾُاه هدى عؤؾه بتدية عحىلية وهى  ٞع

..يتجه للباب  

:إم تى٠٢ لخٓاا  

..بـ اخترمب ٞترأ ٖضرها.. ؤها ما ٦ىتل هاوو ؤبٗض-  

:والتٟب إلااػن   
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وخماية ل٣لبي مً ؤهه يتٟتذ له .. ت٣ضع ت٣ى٫ اخترام لها-

..ؤمل م٘ خض مل هي٨ىن له  

ؤٚل٤ الباب زلٟه بهضوء وهى  ٗتزم الغخيل مً الكغ٦ة 

..مباقغأ  

..طا٥ هى التهٝغ الصخيذ  

ة ..٣ِٞ لى ٧ان مالث٩ي الجٖز  

..ول٨ىه عحل  

..عحل ٖاق٤  

..يتى١ ٣ِٞ لىٓغأ تُمئىه ؤنها بضؤا باؾتٗاصأ طارها  

اٝ  ؤن تل٪ الهكة اإلادُمة التي الت٣اها ٢بل ؤقهغ بٞؼ

 ِنبا ٢ض ازتٟب تماًما
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..واهتًٟب همؿة الجاعحي مً بحن ع٧ام زيبتها ونضمتها  

..وؤؾٗض.. لتجهٌ ؤ٢ىي وؤنلح  

..عا٢ح خغ٧ارها مً ؤمام الباب الىه٠ مٟتىح  

..تتدغ٥ بسٟة وإ٣ة  

..تغتح ؤوعا٢ها  

..تى٣ل بًٗة نىاصي٤ ٦غتىهية  

..هي تداو٫ الاؾت٣غاع  

تهإع ٞكلها السام لتؿتسلو مىه هجاًخا مً هٕى 

..آزغ  

تده ًٖ آزغه لتُالٗه با٢ة ػهىع  َغ١ الباب بسٟة ٞو

 حىعية ٢اتمة الخمغأ
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..و٢ض اؾت٣غا ٖلى خاٞة اإلا٨تح  

..ٞبضا و٦إنها نٟٗة بٞا٢ة لض٢اا ٢لبه الخم٣اء  

ٗب همؿة ٖيىحها لتلت٣ي بىٓغاته الخاهية ..ٞع  

..قٗغا بها مستلٟة ًٖ ٧ل مغأ  

..و٦إنها تدمل عؾالة مكٟغأ  

..ول٨جها لؤلؾ٠ لم تمل٪ عمىػ خلها  

:ابتؿمب بغ٢ة  

 يا بياص-
ً

..اتًٟل.. ؤهال  

ة :باصلها البؿمة وهى يبرع وحىصه بؿٖغ  

ب مً ماػن ؤن الجهاعصه ؤو٫ يىم ليِ٪ في الكٛل- ..ٖٞغ  

:ؤومإا مغتب٨ة  
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ؤها مل ٞاهمة بػاو ؾمدب لِهبا ت٣ىٗني .. ؤيىه-

يٟة صو ة .. بالْى ٦بحرأ ".. ٚيث-الٗضوو "مجمٖى

..واإلاؿئىلية  

:٢اَٗها بث٣ة  

ؤها .. ولى اختجِب ؤو اؾتكاعأ.. وؤ٦بر مجها.. ؤهِب ٢ضها-

..ما تيؿيل ؤوي ٦ىب ؤؾتاط٥.. مىحىص  

:ضخ٨ب بغ٢ة  

..ؤها.. محرس ي لي٪ يا بياص-  

:٢اَٗها  

يم٨ً زُىاا .. ؤهِب هترحعي همؿة الجاعحي تاوي-

..بـ اإلاهم ؤهه الُغي٤ الصر.. نٛحرأ بُيئة  
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ؤومإا بغؤؾها بدحرأ وهي   تٗلم بن ٧ان يداصثها ًٖ 

..ٖىصرها إلاهىتها ؤم ًٖ ش يء آزغ  

:صاٖبب ؤهامله ؤوعا١ الجىعو بغ٢ة وهمـ  

..زؿاعأ-  

:تيجبب همؿة بكضأ  

!!الىعص زؿاعأ-  

التٟب لها وهٓغاته تٓهغ هضمه لبىخه ما بضازله وتمتم 

:بيجلة  

٦ضه بىجبره  ٗيل في صوع وبيئة .. ٠ُ٢ الىعص زؿاعأ-

..بيضبل ويمىا.. والىتيجة.. مل بتاٖته  

 شخبب مالمدها للخٓاا و خٔ هى ٖلى الٟىع 



 

323 
 

ا ًٖ ..٨ٞغع رهىئته واوسخح مىص  

 وعخل مً الكغ٦ة ليتى٠٢ ؤمام ؤو٫ مكتل ي٣ابله

..وييت٣ي قتلة مً ػهىع ألاوع٦يض  

 ويغؾلها لها ٖلى الٟىع ومٗها عؾالة

..ب٨يٟية الٗىاية به  

..ٞال تٍٟغ بًىء الكمـ ؤو اإلااء  

..ٞـ في الاٞغاٍ طبى٫ ومىا  

..وتًبا ل٣لح الٗاق٤  

..يتى١ لٟغخة اإلاٗكى١   

..ٞٗاص ؤصعاحه بلى م٨تبها  

..يغ٢ح ٞغختها بالكتلة الهٛحرأ وعٖايتها لها  
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..ٖيىحها تلمٗان بىٓغأ مستلٟة  

..مالمدها تىبؿِ بغاخة واضخة  

 و٦إنها وحضا بالىعوص الىامية

..عمؼ لبضاية خياأ  

آآآآآآه يا خبيبـــي.. خبيبي   

 ٧ل ما ٞي٪ يا خبيبي خبيـبـي

 قٗغ٥ ليلي حبيى٪ ٢مــغو 

 خب٪ عخلة ٖمغو و٢ــضعو 

 

 *********** 
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 خبه بدبه يا ٢لبي ٖليا خبه

 خح قىية وزبي قىية خبه

 خبه بدبه ليضعي خبيبي

 ٢الي وماله ما ؤخح ٖليا

 خبه بدبه يا ٢لبي ٖليا

..٢ٟؼا ؾغاب مً اإلاٗضية بغقا٢ة  

..ٖلى ْهغها خ٣يبتها الهٛحرأ  

لى ٦تٟها حضلب زهالرها بجضيلة َىيلة ..ٖو  

..تدغ٦ب بسُىاا واؾٗة ختى ونلب إلابتٛاها  

..مجز٫ نٛحر مً َاب٣حن  

..نمم ٖلى الُغاػ الٟغوس ي  
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اا زكبية  ..وؤؾ٠٣ مً ال٣غميض.. بكٞغ  

..بضا ٦ىر ٦بحر الدجم ؤ٦ثر مىه مجز٫   

زانة بدضي٣ته الهٛحرأ والتي يمتض زاللها ممص ى 

 مٟغوف بالخص ي الهٛحرأ

لى الجاهبحن تٗضصا قتالا الؼهىع اإلاستلٟة ..ٖو  

..ولم تسُل الخضي٣ة مً ٖضأ ؤخىاى للسًغواا  

..بضًء مً الُماَم واهتهاء بالب٣ضووـ  

 ٦الؾي٨ًيا للٛاية  كابه تل٪ اإلاىاػ٫ اإلاىتكغأ 
ً

٧ان مجز 

..باإلاضيىة  

..والتي تسو هيئة ٢ىاأ الؿىيـ  

..وبن ٧ان اإلاجز٫   يتب٘ لها ب  مً زال٫ تكابه التهميم  
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ا ومؤلا عثتحها بغاثدة البدغ اإلامتٗة
ً
..ؤزظا هًٟؿا ٖمي٣  

 وتى٣لب هٓغارها ٖلى الكىإع اإلاديُة بٟيال

"..هؼوأ"  

..تل٪ اإلاضيىة ممتٗة بالٟٗل  

وقىعاٖها اإلاداَة .. بُغاػ ؤبييتها الكبيه باألوعبي

..باألشجاع  

..مد٤ بٗك٣ه لـ بىعٞااص" عياى"  

..هي هٟؿها تتمنى الخياأ بها  

..الخياأ مٗه  

..ول٨جها لؤلؾ٠   تؿتُي٘  

..ٞتدب اإلاجز٫ بمٟتاخها  
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..وصزلته لتبضؤ ٖملها الضوعو به  

ما٫ اإلاجزلية الغوتييية ًيا إلنهاء تل٪ ألٖا ..ٞهي تإتي ؤؾبٖى  

..وزالٞه.. ٧ي.. تغتيح.. ٚؿيل.. تىٓي٠  

وبتل٪ ألاإىاء تٗض وحباا ت٨ٟي عياى ؤإىاء ٚيابها وختى 

..ٖىصرها  

ؤنهب مٗٓم ؤٖمالها ٖىضما قٗغا به  ٗىص مً ٖمله 

..بةخضي اإلاضاعؽ ال٣غيبة  

:ٞالتٟب تديه بكى١   

ت٣غيًبا .. ؤها ونلب مً بضعو .. خمضهلل ٖلى الؿالمة-

..زلهب  
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تى٣لب هٓغاته ب٩ل م٩ان ٖضا .. و٦ٗاصته رهغبب ٖيىاه مجها

..ه٣ُة وحىصها  

..هي تٗلم هظا وتت٣بله  

..ول٨جها لً تتسلى ٖىه.. تضع٥ ؤن عئيتها تاإلاه  

..عا٢بب مالمده الهاصثة  

..ليـ وؾيًما باإلاٗنى اإلاٗغوٝ  

وزهالا ؾىصاء هاٖمة تسللها .. ول٨ً له وحه مغيذ

.. ٞمىدته و٢اًعا حظاًبا, الٗضيض مً الكٗحراا البيًاء

بيىما هى لم يتَٗض .. وؾىىاا ٖمغ تىاػو الؿتيىاا

.الثامىة وألاعبٗحن  

:ابتؿمب له ابتؿامتها الهاصثة  
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..بٗضها همص ي ٖلى َى٫ .. مم٨ً هتٛضي ؾىا-  

:ؤقاع لها لتجلـ  

..اخ٩ي لي ًٖ ؤزباع٥.. ا٢ٗضو يا ؾغاب-  

:هؼا ٦تٟحها تسبره ببؿاَة  

..ماٞيل حضيض.. ػو ٧ل ؤؾبٕى-  

..وػاٚب بٗيىحها بٗيًضا ٖىه  

..ٞماػن الٗضوو لً ي٨ىن ؤزباًعا  

..مهما ؤهبها يمحرها بكإن ٦ظبارها اإلاتىالية ٖليه  

..مهما قٗغا بض٢ة ٢لح خم٣اء تتؿاء٫ ٖىه  

ىص ٚبية مثله ..مهما ؤؾمٗها مً ٚؼ٫ ومً ٖو  

..ماػن الٗضوو لً ي٨ىن بسبر ت٣هه ٖلى عياى  
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..ؤنهيا الىحبة نامتحن  

..بٗضها ؤحلب الصخىن وعتبب اإلا٩ان مغأ إاهية  

 وعٞٗب خ٣يبتها ٖلى ْهغها

ىض الباب ؤو٢ٟها عياى ..ٖو  

..ؾغاب-  

:التٟتب له باؾمة  

..ؤيىه يا عياى-  

ا وهى  ٛمٛم ًٗ :ٖاصا ٖيىاه تبتٗض ؾغي  

ة ؤوي بدب٪- ..ؤهِب ٖاٞع  

:ؤومإا  

ة- ..ٖاٞع  
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:ابتؿم ومىدها هٓغأ زاَٟة  

..زلي بال٪ مً هٟؿ٪-  

..خايغ-  

..عخلب بٗضما تباص  هٟـ خىاع اإلاغاا الؿاب٣ة  

..وتغا٦ًب زُىارها لت٣ٟؼ باإلاٗضية  

وبٗض ٖضأ ؾاٖاا اتهلب بمضيغ ٖملها تُلح يىم 

..ؤحاػأ  

..ٞهي ؤنه٨ب بالٟٗل  

..ولم  ٗترى الغحل  

تراى والاؾتجىاب ٞاحئها مً آزغ ..ول٨ً الٖا  

..آزغ ٧اهب تتٗمض تجاهل عؾاثله اإلاؿتٟؼأ  
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..وزانة بٗض ا٦تكاٞه ٦ظبتها  

..واٖتراٞها بؿظاحة ؤهه مد٤  

..هى يدتل حؼء مجها ؤ٦بر مما تغيض  

..  واليىم التالي وحضا طعاٖها ب٣بًته ٧الٗاصأ  

..لي٣دمها بؿياعته بٗض اهتهاء ٖملها  

 ونغزتها اإلاٗترية التي ٦غعها مٗها

!"..ؤهب اتجىيب"  

ا
ً
..و٧اصا ت٣تل٘ زهالرها ٚيٓ  

 ٞهتٟب بإإحررها التالية وهى لم ي٣هغ بمكاع٦تها الهتاٝ

"ونلني مدُة اإلاترو"  
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ػمب قٟتحها بٛئ والتٟتب للىاٞظأ تىلحها ٧امل 

..اهتمامها  

..بيىما التزم هى بهمب مٛئ  

:ؤزحًرا هٟظ نبرها ٞالتٟتب له بدى٤  

..ؤهب ٖايؼ مني بيه؟-  

:هؼ ٦تٟيه بالمبا أ  

..ؤتجىػ٥-  

:هتٟب بٛئ  

..ليه؟-  

:ؤَل٤ ضخ٨ته الٗالية وهى يجبها بى٢اخة  

بحابة الؿاا٫ صه هتجيح لىا بىليـ آلاصاب-  
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:ول٨جها ؤزبرته بدؼم.. ولم تيؿ٤ وعاء ٖبثه  

.ؤها مل ٖايؼأ ؤتجىػ٥-  

:و٧اصا بحابته تضٞ٘ بضماء الشجل مً ٖيىحها  

ط ي خاحة ما حغبتحهاف- !بػاو تٞغ  

:ولم تمل٪ ب  بٌٗ خغوٝ متضاٞٗة ق٩لب ؤزًحرا حملة  

ؤهب ؾاٞل-  

:ٞىحئب ب٣بًته تٗتهغ طعاٖها  

..َىلة اللؿان ما بدبهاف-  

 و٧اصا رهت٠ بها وهي تلىو قٟتحها

"..مً بمتى يا س ي الؿيض"  
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ول٨جها بلٗب ٧لمارها وبن لم تؿتُ٘ التد٨م بدغ٧اا 

..وحهها اإلاٗترية  

 وابتؿامته تتؿ٘ لتٗبحرارها

ًبها يتًا٠ٖ لت٣ظٞه بىحه :ٚو  

..صه مل َغي٤ اإلاترو.. بخىا عايدحن ٞحن؟-  

اا  لم يجبها ول٨ىه تى٠٢ بالؿياعأ ؤمام متجغ مهٚى

..٦بحر  

..بضا ؤهه يتٗامل باألإلااؽ وزالٞه  

اص بٗضها بٗلبة مسملية  ٚاب ص٢اث٤ بضازل اإلاتجغ ٖو

..مغبٗة  

..عم٣ها بىٓغأ متؿاثلة  
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:تجاهلتها ول٨ىه تغحمها ل٩لماا  

..ليه ما هغبتيل ٧الٗاصأ؟-  

!الى٢ذ يٓجها حلؿب باهتٓاعه  

:َاعا ٧لمارها الخاه٣ة  

لى ؤها .. ؤهب هؼلب وؾايح اإلاٟاتيذ في الٗغبية!.. هتؿتهبل-

غبيت٪ اتؿغ٢ب !بيه اإلاى٠٢ و٢تها.. مكيب ٖو  

٘ يُٛها ابتؿم ببؿاَة :ولحٞر  

!!زايٟة ٖليَّ -  

:ؤحابته بجملتها ألاإحرأ  

..ونلني اإلاترو-  

..ٞتذ ٖلبته اإلاسملية ؤمام ٖيىحها  
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..ٞلمدب ٢الصأ طاا خبة لالا نٛحرأ  

..ولم تك٪ ب٨ىنها خ٣ي٣ية  

:لتىٟجغ بىحه للمغأ ألال٠ تل٪ الليلة  

!!..ٞاهم ؤوي ه٣بل ؾلؿلة ٚالية ػو صو!!.. ؤهب اتجىيب-  

:خاو٫ م٣اَٗتها ول٨جها لم تمىده الٟغنة  

محن .. بيه ٢غعا بن الٛؼ٫ مل هاٞ٘ ٣ٞلب تكتريني- 

!!..٢ال٪ ؤوي مٗغوية للبي٘ يا بيه  

ا ؾيل ٧لمارها ًٗ :هت٠ بها م٣اَ  

..صماٚ٪ ٞحها ٢اطوعاا.. بؿؿـ.. بؿؿـ-  

..٢الها مؿتٗحًرا حملة نضي٣ه  

:ليجضها تتإمله بتيجح  
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!٢اطوعاا-  

:تىلى صٞة الهجىم  

ا- ًٗ ..صو ؾلؿلة هضية لٗك٤ بىتي.. ؤيىه َب  

وبن ٧اهب متيجبة مىظ لخٓاا ٞهي آلان ونلب 

..للجىىن   

:واهٟٗالها تمثل بهغزة  

..بيت٪ بػاو!!.. بيتــــــــــ٪-  

:ويٗىص لى٢اخته  

ما هى ؤما هتجىػ ه٣ىل٪ بػاو-  

ح وتى٢٘ ول٨جها عصصا بىبرأ ٚغيبة :ولم تىٟٗل ٦ما ٚع  

.ٖىض٥ بيب؟-  
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:ؤحاب بهضوء وهى ييتٓغ نغازها بإو لخٓة  

..ٖك٤-  

 .. وؤزغج لها نىعأ مً خاٞٓته
ً

..ٞتإملتها ٢ليال  

يىاه وزهالا  ٧اهب َٟلة ٞاتىة تمل٪ حاطبيته ٖو

 ٞدمية بضا ؤنها تسو والضرها

..ما قاء هللا ػو ال٣مغ-  

:ؤٖاصا له الهىعأ وؤزبرته  

الىٗمة صو وما .. م٣ٗى٫ يب٣ى ٖىض٥ ال٣مغ صه-

!ت٣ضعهاف  

 لت٨مل بغؾمية
ً

:٢ُح متؿاثال  
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مً ًٞل٪ ونلني اإلادُة وعوح .. بكمهىضؽ ماػن -

..إلاغات٪ وبيت٪  

خاو٫ م٣اَٗتها ول٨جها ٦ٗاصرها تىُل٤ ٦ٗغبة ٢ُاع 

:بالخضيث  

صو هتٟغخها ؤ٦تر .. وياعيب تكترو لها ٖغوؾة ؤو لٗبة-

..مً الؿلؿلة الٛالية صو  

:٢اَٗها بٗى٠ لتؿتم٘ له  

بـ ؤها .. ٖك٤ بىتي ؤيىه.. ؤها مل متجىػ .. ؾغاب-

..ومامتها مىٟهلحن مً  

:وإىعرها تل٪ اإلاغأ ٧اهب ٖانٟة  

هاس ي .. و٧ل يىم بتُاعص بيب و  ؾب حضيضأ!.. مىٟهل-

ا ل مغاه٣ة ٚبية ختى هضية لٗيض ميالصها .. بيت٪ ٖو
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مجغص .. للضعحة صو ٢يمتها ٖىض٥.. مل ٖاٝع تستاع

.. بإؾغأ؟.. هضية ٚالية ل٨ً ما ٨ٞغتل رهاصيها ببيب

!بدياأ  

..ٚلٟهما الهمب بٗض اهتهاء مدايغرها اإلااهبة  

ٞلم  ٗلم بن ٧اهب تلىمه ٖلى .. و٧لمارها تدانغه بمٗاهحها

..ٖك٤  

٣ِ ناصٝ تىاحضه .. ؤم ؤنها تٛغ١ في لىم شسو آزغ ٞو

..هى ؤمامها  

:عصص ٧لماته بِء  

يه- ومل .. اللي ه٣ىله صه يم٨ً مل مً خ٣٪ تٗٞغ

.. ؤها ووالضأ ٖك٤ اهٟهلىا بالتراض ي.. ٖاٝع ب٣ىله ليه
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ٖك٤ مل .. وهي ؤ٢غب خض ليَّ في الضهيا.. بخىا ؤنض٢اء

..ؤها ٧ل يىم مٗاها.. ها٢هها وحىصو ؤو خىاوي  

لتهلها آزغ .. نمب للخٓة بضؤا هي بةزٟاى بهغها

:٧لماته  

الؿلؿلة حؼء مً .. هضية بىتي ؤها بٗٝغ ؤزتاعها ٦ىيـ-

..وباقي الٗغا ـ وألالٗاب هجروح هجيبهم صلى٢ب.. الهضية  

:ٞتدب قٟتحها لتتدضث ٞإزبرها بدؼم  

..زالم مل ٖايؼ و  ٧لمة لخض ما هىنل-  

ٞغا٣ٞته بال .. وؤمام متجغ ألالٗاب حظبها مً الؿياعأ

..م٣اومة  

..هي ؤنه٨ب تل٪ الليلة  
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جها ؤهه ٖابث آزغ يغمي .. نضمتها بىحىص ابىة له ْو

..بؼوحته مُاعًصا اليؿاء  

..وؤزحًرا ٧لماته التي قغح بها ويٗه الٗاثلي  

..٧ل تل٪ اإلاٗلىماا ؤنه٨تها بكضأ ٞاوؿا٢ب زلٟه  

..بال ؾاا٫ و  م٣اومة  

٦ضؽ ٖضأ نىاصي٤ مً ؤلٗاب متٗضصأ بضا ؤهه ازتاعها 

ا
ً
..مؿب٣  

اص لسخبها ليى٣ض الغحل ؤمىاله ..ٖو  

..تل٪ التي يل٣بىنها.. ليجضها متجمضأ ؤمام صمية ٦بحرأ  

Strawberry 

..تغ٦ها للخٓاا إم ٖاص بٗض ٢ليل  
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..وتغا٣ٞا للؿياعأ وهي تؿاٖضه بترتيح الهىاصي٤  

..وما ؤن حاوعته ختى عمى بدًجها الضمية التي ؤعجبتها  

يمتها لهضعها بؿٗاصأ َٟىلية و٢بل ؤن تك٨غه ٖاص 

 لى٢اخته

ا لخض ما هتجىػ -
ً
..ٞغاولة هتازض م٩اوي ما٢ت  

..ؤعاصا ؤن تل٣ي بالضمية الىعصية في وحهه  

:ول٨جها تغاحٗب وهي رهمـ   

ك٤ َيبة- ..٧ل ؾىة ٖو  

 حظب الضمية مً بحن ؤخًانها ليمىدها ٢بلة ٖابثة

مؼ لها مٗيًضا صميتها بحن طعاٖحها  ٚو

.وؤهِب َيبة-  
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 خبه بدبه يا ٢لبي ٖليا خبه

 خح قىية وزبي قىية خبه

********* 

 

 بكغ٦ة ؾي٠ الجاعحي

 ٧ان ٢ض وا٤ٞ للتى

 ٖلى م٣ابلة

..٦غيمة  

...ػوحته الؿاب٣ة  
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 واتاعو الضهيا ٚضاعأ ٚضاااااعأ

 بتٛضع ٧ل يىم بيىا ٚضااااعأ

************ 

 اهتهى الٟهل

(6 )  

 مكهض خاػم وهحرأ وِنبا وصهيا 

نابغيً الضيح /ب٣لم  

 مً عاجٗتها 

 ؤٚال٫ مً خغيغ 

ؤٚال٫ مً "مً " خاػم ال٣اض ي"وهى تمهيض  هت٣ا٫ 

"ؤخببب بال ؤمل"بلى " خغيغ  
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 يا عُب ٢لبي لم  ٗض ٧اًٞيا

 ألن مً ؤخبها تٗاص٫ُ الضهيا

 ًٞ٘ بهضعو واخًضا ٚحره

 في مؿاخِة الضهيا
ُ
ىن

ُ
 َي٨

..وبضؤ مكىاع التؿى١ بةخضي اإلاى ا الكهحرأ  

ٟا٫ زانته بمكىاع  ؤعاص يؼيض انُداب عوية ألَا

..التؿى١ الظو وعَته به والضته  
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ًب انُداب الجمي٘ وا٦تٟب ٣ِٞ  ول٨ً ٖلياء ٞع

بغامي وهاصية التي تمغ بدالة مً الهضوء الٛحر الُبيعي 

 مىظ ٖىصرها مً ػياعأ حضرها ألازحرأ

ول٨ً ابىتها تمل٪ ٖىاص , خاولب مٗها ؤ٦ثر مً مغأ

..البٛا٫  

..ٞلم تتٟىه بدٝغ  

ا
ً
لياء تغ٦تها ما٢ت ..ٖو  

ح ..تٗلم ؤنها ؾتسبرها بَم ياع٢ها ول٨ً ٖىضما تٚغ  

ة بل ويؿب٤ ت٨ٟحرها ؾىىاا ٖمغها ..نٛحررها ت٨بر بؿٖغ  

..ب٣ضع ما  ؿبح لها الهل٘, وب٣ضع ما  ؿٗضها هظا  

 ولم يٟب يؼيض مالخٓة خالة ابيته
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 ًٖ مداولة اهتزإ اٖتراٝ مجها بَم خضث بمجز٫ 
َ
ولم يتىان

..حضرها وؤػعجها لتل٪ الضعحة  

..ول٨جها اٖتهمب بهمتها وهضوئها الٛحر َبيعي  

وؤزحًرا زً٘ لغؤو ٖلياء با هتٓاع ختى يهضؤ ًٚح 

..الٟتاأ  

..وتسبرهما بَم بها تل٣اثًيا  

واليىم ٢غع ال٣يام بتل٪ الغخلة الكغاثية التي ٧لٟته بها 

,والضته  

 لم يٟهم ؾبح تجهمها ٖىضما طهح ليهُدح محريب

وؤزباعها ببؿاَة ؤن ٖلياء وهاصية ومٗهما عامي ييتٓغون 

..بالؿياعأ  

:هتٟب بٛئ  
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..خض َلح مجها؟.. والهاهم حاية ليه؟-  

٘ يؼيض خاحبيه بتيجح :ٞع  

خًغت٪ ٢لِب محريب مدتاحة تكترو !.. مل ٞاهم-

 !.. محن هيؿاٖضها, اختياحاا لها
ً

!!ؤها مثال  

:هاحمته بكضأ ٣ٞض يغبب زُتها بم٣تل  

..ما بتكتر ل إلاغات٪؟!!.. وما تؿاٖضهاف ليه-  

غ بدى٤ :ٞػ  

..هتىاصو البيب و  امص ي؟.. ماما-  

ولم تمهل محريب والضته لتًي٠ اإلاؼيض ٣ٞض ٢ٟؼا بيجهما 

:هاتٟة  

..ؤها حاهؼأ-  
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واهُل٣ب هدى ؾياعته لتتسظ اإلا٣ٗض السلٟي وهي تل٣ي 

:بتدية ٖابغأ ٖلى ٖلياء  

..هاو-  

يىاها تتؿ٘ بضهكة؛تإملتها ٖلياء لثىاٍن  ٖو  

..الٟتاأ تكبهها لضعحة ٦بحرأ  

ختى ؤنها تتيجح ٦ي٠ تدملب والضأ يؼيض وسسة ق٩لية 

 مجها

ا ًً غيب ؤن ت٨ٟلها ؤي !..بل ٖو  

اا الٟتاأ ؤٖلىب ًٖ ؾبح  ولم يُل تيجبها ٞتهٞغ

..تمؿ٪ ؾهام بها  

ة متىاهية .. ٞهي تٗاملب بهل٠ وعجٞغ  
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ولم تىِلها هي ؤو الُٟلحن ؤو اهتمام ٣ِٞ سخبب 

ؾماٖاا هاتٟها وويٗتها بإطهحها لتٛيح ٖما خىلها ولم 

 تىتبه

  ب  م٘ صزى٫ يؼيض الؿياعأ

:ٞاهتًٟب تمض حظٖها لؤلمام هاتٟة  

ؤها خبيته .. مم٨ً تؿيبي لي عامي قىية يا َىِ ٖلياء-

 ٢ىو 

 مىدتها ٖلياء هٓغأ متيجبة خاولب ٦بدها بكضأ

ٌ مهظب مٛمب بٞغ ..ٚو  

غي٣تها اإلاٛىاحة بتهى٘ في  يىاها تتى٣ل بحن اإلاغاه٣ة َو ٖو

وبحن يؼيض الظو , مضاٖبة عامي الظو اٖت٠٨ ب٨ت٠ ٖلياء

ا ؤهه يهتم بالٟتاأ
ً
..اهُل٤ بالؿياعأ و  يبضو ٖليه بَال٢  
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ارها الكبه ٖٟىية ..ؤو يضع٥ ما تسٟيه زل٠ تهٞغ  

اا  خٓتها ٖلياء حيًضا ..تهٞغ  

 ٞهي ٧اهب بمى٢ٗها مىظ ؾىىاا؛

..مغاه٣ة مٟتىهة بابً ػوج ألام  

..وبن ٧ان يؼيض اهتبه لها باإلااض ي  

..وؾ٣ِ بدبها  

 
ً

..ٞظل٪ ٧ان م٣بى   

..ٞهى ٧ان ي٨برها بثماِن ؾىىاا ٣ِٞ  

ا ًٗ ..ل٣ض هطجا الاإىان م  

..وؤهطجا ػواحهما وخبهما  

..ؤما تل٪ الهٛحرأ  
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!..٦ي٠ ت٨ٟغ  

ويؼيض ي٨برها بما يٟى١ .. الٟتاأ تسُب َٟىلتها للتى

..الٗكغيً ٖاًما  

..هؼا عؤؾها ب٣ىأ  

ٌ ؤن تظهح بإ٩ٞاعها لتل٪ اإلاى٣ُة ..تٞغ  

..عبما ؤؾاءا الًٓ ٞدؿح  

م ؤن حمىح ؤ٩ٞاعها لم  َمئيب هٟؿها بتل٪ ال٨ٟغأ ٚع

,يهضؤ للخٓة  

اا يؼيض وتٗل٣ه الكضيض بها  ول٨ً تهٞغ

..هضؤ مً ٢ل٣ها  

ٞهى ب٩ل متجغ ٧ان يتر٥ ٖلياء م٘ محريب تستاع لها ما 

 تدتاحه
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٠ ليٗىص بص يء ما لٗلياء ؤو ألخض  ويجى٫ هى بحن ألاٞع

..ؤبىاثه  

لم يضع٥ ؤن تدغ٧اته ٧اهب تغ٢بها محريب بٗيىحن 

..مٟتىهتحن  

..همؿه لؼوحته, مضاٖبته لغامي  

ا حىىهه م٘ ابيته الهٛحرأ ٩ٞان  كا٦ؿها ويٗابثها 
ً
وؤخياه

..إم يغ٦ٌ زلٟها بحن َغ٢اا اإلاى٫   

ا
ً
ا واإلاؿتى٨غأ ؤخياه

ً
..ٚحر آبه بالىٓغاا اإلاىضهكة خيى  

تى٣لىا مً متجغ آلزغ وطعاٖه تديِ بسهغ ٖلياء   

..يٟلتها  

..وبظعاٖه آلازغ يدمل عامي  

ا وهي تغي والضها
ً
 بيىما بضا هاصية ؤ٢ل تدٟٓ
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ٌ لها َلًبا ..  يٞغ  

:ختى ؤن محريب هتٟب بتظمغ  

!!هي محن اللي بتكترو بالٓبِ-  

.و  تجض بحابة رهضؤ مً ًٚبها  

ييب م٣ضمته  وبمتجغ آزغ اهت٣ب محريب إىب مجزلي ػُ

..بغؾىماا مستلٟة لتىيتي  

لتجض يؼيض يستُٟه مجها ويُلح مً الباجٗة حمي٘ ال٣ُ٘ 

 مً الثىب وب٩ل ألالىان

وي٣غب ٖلياء مىه يهمـ بإطهحها ب٩لماا حٗلب الضماء 

 تدت٣ً بىحىتحها

٤ ..وهي تضٞٗه بٞغ  

:بيىما محريب رهت٠ بٛئ  
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..ؤها ٦ىب ٖايؼأ الٟؿتان صه-  

..  بحابة.. و٧الٗاصأ  

..٣ِٞ  ٗاوص الهمـ لؼوحته  

..وتٗاوص هي التضلل  

ا
ً
..وتٌٗ محريب ؤهاملها ٚيٓ  

..ٞهى لم يمىدها هٓغأ واخضأ  

م ؤنها تٗمضا ٖغى ؤ٦ثر الثياب بإاعأ ؤمامه  ٚع

..بذجة ؤزظ عؤيه بها  

..٩ٞان  ؿإ٫ ٖلياء ب٩ل مغأ ًٖ عؤيها  

ٞهي تدتاج .. ؤن عؤيه   ٢يمة له.. ويسبر محريب بدياصية

..لىٓغأ ٖلياء ألاهثىية  
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..ختى ٧اصا ؤن تهغر ٢هًغا  

ىجها وهٓغارها الىلهة ,ٞهى يضعي ٖضم التاإغ بض لها ٚو  

ٞةن بضؤا ال٣هة ٧لٗبة ؤو زُة م٘ والضأ , وهي ؾتجً

..يؼيض  

..ٞبٗض ل٣ائها به تدى٫ الىي٘  

تيب به بالٟٗل ..ٞو  

..وتى٢ً ؤهه مٟتىن بها باإلاثل  

.. والؼمً ٦ٟيل بتدىيل اٞتتاهه لٗك٤ زالو  

!..هي ؤنبدب تتسيل خيارها ال٣اصمة مٗه  

..ولً تيإؽ ختى تد٤٣ ؤخالمها  

..وؤزحًرا اهتهى اليىم  
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 بٗضص مهى٫ مً خ٣اثح الكغاء

..٧ان ؤٚلبها لؼوحته وؤَٟاله  

 ختى ؤهه ابتإ هضية للمغبية اإلاؿماأ

"..ؤم ٖلي"  

..ؤونل محريب إلاجز٫ والضته  

 التي اؾت٣بلتها بلهٟة تدىلب لسيبة ؤمل وهي ت٣و ٖلحها

..ؤخضاث اليىم  

ا بجظ٫
ً
:بيىما اهُل٤ بالؿياعأ هاتٟ  

..الكىبيىج صه َل٘ لظيظ حًضا-  

..ومىذ ٖلياء هٓغأ ٖابثة  

..ٞهى يسُِ لٗغى ؤػياء زام وخهغو له ٣ِٞ  
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..ؾت٨ىن هي بُلته الىخيضأ  

************ 

 

 

 

 

 

 

"ؾي٠"  

وهي تت٣ضم بسُىاا .. همؿتها ٦غيمة بىبرأ متلهٟة

:متيجلة لتهاٞده بكى١   
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وخكتني ٢ىوو-  

٧اهب تل٪ همؿتها التالية ٞإحابها ؾي٠ بدؼم وهى 

: سخح ٦ٟه مً بحن ؤهاملها  

بيه السضمة اللي ؤ٢ضع ؤ٢ضمها .. زحر.. اتًٟلي يا ٦غيمة-

 لِ٪؟

:بغمب قٟتحها بدؼن   

!ليه بتتٗامل مٗايا بالُغي٣ة صو.. ؾي٠-  

غ بًي٤ :ٞػ  

.يا ٦غيمة.. ألوي ٞاهم ٦ىيـ ؾبح الؼياعأ ال٨غيمة-  

:مىدته ابتؿامة متؿلية بضٖابته الؿمجة  

..نض٢ني لى ٢لب ل٪ ؤه٪ ٚلُان-  
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٘ خاحبيه تيجًبا :ٞع  

!..ٚلُان-  

:وا٣ٞته بهؼأ عؤؽ زٟيٟة  

ؤهب ٖاٝع ماليل .. ؤها حاية ل٪ ألوي مدتاحة ل٪.. ؤيىه-

.ٚحر٥  

:تجهض بؿإم  

.تدب ؤمغ٥.. زحر-  

:مىدته هٓغأ مى٨ؿغأ وهي تسبره بل٠ُ  

.. هتججن مً ٢ٗضأ البيب.. مدتاحة قٛل يا ؾي٠-

..زهىًنا بٗض َال٢ىا  

ة :٢اَٗها بؿٖغ  
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بػاو ؤ٢ضع ؤؾاٖض٥؟.. مل ٞاهم-  

ٗب ٖيىحن خؼييتحن له :ٞع  

ة الجاعحي- ..م٣ٗىلة هتؿيبني ؤصوع ٖلى قٛل ومجمٖى  

:نمتب للخٓة وؤعصٞب  

ة الٗيلة مىحىصأ- !مجمٖى  

:ؾإلها بضهكة  

ة- ! ٗني ٖايؼأ قٛل في اإلاجمٖى  

.. ؤها مدتاحة ؤٖمل لىٟس ي ٦يان.. وبيه الٛغيح بـ؟-

..مدتاحة ؤقٛل هٟس ي بإو خاحة  

 
ً

:رهضج نىرها ٢ليال  
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اتجىػا مغأ واتىحن .. ؤها خاؾة ؤوي واخضأ ٞاقلة-

كلب ..ٞو  

:وهؼا ٦تٟحها بإمل  

..محن ٖاٝع مم٨ً ؤهجر في الكٛل والخياأ الٗملية-  

:ؤزٌٟ ؾي٠ هٓغاته  

..بـ.. ٖاٝع ؤن َال٢ىا حغخ٪.. ؤها آؾ٠ يا ٦غيمة-  

:٢اَٗته  

وهي ؾابت٪ وما ٢ضعتل اللي .. بـ ؤهب َل٣تني ٖلكانها-

..ٖملته ٖلكانها  

ا ًً :هؼ عؤؾه عاٞ  

..بخىا ما ات٣ٟىاف.. ؤها ما َل٣ت٨يل ٖلكانها-  
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وصه مل .. ٧ل ٧لمة.. ٧ل تهٝغ.. أله٪ ٦ىب بت٣اعوي بها-

..ٖض٫  

..مىدها هٓغأ اٖتظاع نامتة  

:لت٨مل هي  

صلى٢ب ؤهتم مىٟهلحن .. مم٨ً هداو٫ تاوي؟.. َيح-

 
ً

.. ٗني ٞغنتىا بخىا.. ٞٗال  

:٢اَٗها بدؼم  

ؤها َل٣تها بـ ٖلكان .. وماٞيل بخىا.. ما ٞيل ٞغنة-

ومتإ٦ض ؤنها هتىا٤ٞ هغح٘ .. ؤؾيبلها ٞغنة تستاع بهضوء

..في ؤ٢غب و٢ب  

:امتؤلا هٓغارها بسيبة ؤمل واضخة وهي تؿإ٫  

.. ٗني ماٞيل ؤو ؤمل؟-  
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..ؤها آؾ٠ يا ٦غيمة-  

:ؾإلته إاهية وهي تمسر صمٗة وهمية  

..َيح والكٛل؟-  

:تجهض باؾتؿالم  

.الكٛل تدب ؤمغ٥ مً ب٨غه لى خبيِب -  

:ق٨غته ببؿمة ممتىة وتىؾل ؤزحر  

..آؾٟة بتٗب٪.. آزغ َلح-  

..ؤئمغو ..   و  يهم٪-  

:ؤحابب بترصص  

..٦ىب ب٨ٟغ ؤقٛله في البىعنة وؤهب.. اإلابلٜ اللي مٗايا-  

:٢اَٗها  



 

368 
 

ا هؿاٖض٥- ًٗ  وؤزحًرا بيب ٖمتي.. ؤ٦يض َب
ً

..ؤهِب ؤو   

:اعتؿمب ابتؿامة واؾٗة ٖلى قٟتحها  

ة مً .. عبىا يسلي٪ ليَّ .. محرس ي بجض يا ؾي٠- مل ٖاٞع

 ٚحر٥ ٦ىب هٗمل بيه

ب٨غه بن .. صه ؤ٢ل خاحة ؤ٢ضمها لِ٪ .. ما ت٣ىليل ٦ضه-

.قاء هللا تيجي تؿتلمي قٛل٪  

:ؾإلته بتله٠ واضر  

..ختى لى ؾ٨غتحرأ.. يا عيب ؤ٦ىن حاهب٪-  

:تىدىذ بدغج  

..بيتهيإلي قٛل٪ في الخؿاباا هي٨ىن مىاؾح ؤ٦تر-  

:تجهضا بدؼن   
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٪ ب٨غه.. ػو ما تدح يا ؾي٠- .ؤقٞى  

ا ًٖ :ناٞدها مىص  

٪ ب٨غه يا ٦غيمة- .ؤقٞى  

ا ٚالًيا 
ً
ب بسُىاا بُيئة و٢ض ؤخغػا هضٞ واههٞغ

..بمغمى ؾي٠  

ا ًٗ ..ٞهي لً تتر٦ه لهمؿة لحهىئا م  

..بيىما يتم ؤلال٣اء بها في ؾلة مهمالا اإلااض ي  

..٦ال يا ؾيض ؾي٠  

..ل٣ض تٗلمب مً صعؾها الؿاب٤  

..عاحٗب خيارها مٗه في ألاقهغ ال٣ليلة التي تؼوحا بها  

ب ٦ي٠ تٗض٫ مً هٟؿها ٞغ ..ٖو  
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..ولؤلبض.. لتؿتٗيضه إاهية  

*****************  

ل في هاؽ مًُغأ تتدمل  ٖيىن مل ناٞية وتإّمِ

 وهاؽ ٧ان هٟؿها ت٨مل

 وفي اللي ٞغا٢ه ٧ان صهيا ل٣اه اٖضام

 في واخضأ بت٣س ى تت٣ىي وتتلىن وتتلىي 

وواخضأ يٗيٟة مً حىأ ومً ٚحر خًً يدمحها و  

 بتىام

 ٖيني ٕ اللي خبىا الٟترأ صيا ٖا كحن ٦ضه ػو التمثيلية

 صه يخى بضو وصه ضخية وصه بال بخؿاؽ

 

..حلؿة وؿاثية بى٨هاا متٗضصأ  

..بضاية مً ِنبا الهٛحرأ الٛيىع   
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..ومغوًعا بالههباء الخاثغأ  

اٝ هحرأ ال٣اصم ..وخىاع هامـ خى٫ ٞػ  

..ومكغوٕ ِنبا الظو تٗض له بدماؽ  

لياء الٗاق٣ة الخاإلاة ..ٖو  

غفي ال٣ىأ همؿة وصهيا ..َو  

ا حًضا
ً
تا خضيث ..تٗاٞع  

..و٧اهب ِنبا هي خل٣ة الىنل  

..بحن الٗاق٣ة طاا ال٨برياء  

..وألازغي ناخبة ال٨غامة  

اية ٞغيضأ ..و٧اهب الجلؿة بٖغ  

..الٗاق٣ة اإلاتمغصأ  
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..٧لمِب يؼيض ًٖ مكغوٕ الخًاهة؟.. ٖليا-  

..و٧ان الؿاا٫ مً ِنبا اإلاتدمؿة  

:و٧اهب ؤلاحابة مً ٖلياء بهضوء  

بـ اوكٛلب , ٦ىب هاوية ؤ٧لمه بمباعح.. لؿه يا ِنبا-

..بمىيٕى محريب  

!"..وصو واخضأ و  ٖلبة سجايغ!!.. محريب"  

:و٧ان التٗلي٤ الؿازغ لىحرأ التي ؤ٦ملب بٛئ  

مل هيبُل عمغمة-  

:وهتٟب ٖلياء مضاٞٗة  

يؼيض مل بتإ ؾتاا.. خغام ٖليِ٪ يا هحرأ-  

مٛمة ؾازغأ مً هحرأ ..لم تتبيجها ٖلياء.. ٚو  
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حاءها ؾاا٫ همؿة .. و٢بل ؤن تىُل٤ مضاٞٗة ٖىه إاهية

:الًٟىلي  

..مم٨ً ؤؾإل٪ ؾاا٫؟-  

التٟتب لها ٖلياء و٢ض ؤصع٦ب مىظ ٞترأ ؤن تل٪ الـ همؿة 

..هي مٗكى٢ة بياص  

طل٪ الغحل الخالم الظو ٧اص يؼيض ؤن يدُم ٖٓامه 

..بباعيـ  

مىدتها ابتؿامة هاٖمة وهي تغي بىيىح مٗنى ٧لماا 

..بياص  

"همؿة خؼيىة"  

..اتًٟلي-  

:تغصصا همؿة إىان وهي تغتح ٧لمارها  
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..بػاو ٦ىِب بتتدملي تكاع٦٪ ٞيه واخضأ تاهية؟!.. بػاو-  

ح ؾاا٫ همؿة  تجمضا مالمذ ٖلياء لثىاٍن وهي تؿتٖى

..اإلاترصص  

..ؾاا٫ حلح مٗه ط٦غياا اإلااض ي وؤوحاٖه  

..وآإامه  

:تجهضا ٖلياء ب٣ىأ ٢بل ؤن تجبها بجضية  

ة هتٟهميني و  أل- ا ٦ىب ب٨ٟغ .. مل ٖاٞع
ً
ؤها هٟس ي ؤخياه

..بوي مجىىهة  

:ابتلٗب عي٣ها وؤ٦ملب  

مل .. ؤها ٖمغو ما ٨ٞغا لخٓة ؤنها بتكاع٦ني ٞيه-

ة ؤقغخل٪ بػاو صايًما ٦ىب .. بتاعي.. بـ يؼيض مل٩ي.. ٖاٞع
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ختى وهى .. ختى وهى بٗيض.. بدـ ؤوي الىخيضأ في خياته

..مٗاها  

:هتٟب همؿة بها  

..مً الىا٢٘.. صه هغوب مً الخ٣ي٣ة, صو مل عوماوؿية-  

:وؤقاعا لغامي الؿا٦ً بحن ؤخًان ٖلياء  

والضليل .. الىا٢٘ بي٣ى٫ ؤهه ٧ان لها تمام ػو ما ٧ان لي٩ي-

..ابىه مجها.. بحن بيضيِ٪   

باصلتها ٖلياء الىٓغاا لثىاٍن وبٗضها َبٗب ٢بلة هاٖمة 

:ٖلى زهالا الهٛحر  

نض٢يني لى ٢لب ل٪ ما .. عبىا ػعٕ خح عامي في ٢لبي-

تهاف و  مغأ في مالمده ..قٞى  

..عامي صه هضية عبىا لي  



 

376 
 

ؤزًٟب هٓغارها للهٛحر وهي تتإمل مالمده الكبحهة 

..بإبيه  

..ليباصلها عامي هٓغاا اإلادبة السالهة  

..هي   ت٨ظب  

..تكٗغ ؤن خبها للهٛحر هى مىدة مً السال٤  

..لم تكٗغ للخٓة بالٛحرأ مً وحىصه  

ا
ً
..وقٗىعها ال٣ضيم بالٛحرأ مً عيىاص ٧ان زاٞت  

..لم تكٗغ بالٛحرأ مجها ٧امغؤأ بدياأ ػوحها  

..وهظا  كٗغها بالٛغابة  

..ٞهي تٛاع ٖلى يؼيض  

..تٛاع ٖليه ب٣ضع ٖك٣ها له  
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!ول٨ً مً ؤو امغؤأ ؤزغي بسالٝ عيىاص  

ٗب هٓغارها لهمؿة وهي تسبرها بهض١ :ٞع  

ة ليه ما ٦ىتل بٛحر مجها- نض٢يني مل .. مل ٖاٞع

ة ..ٖاٞع  

:ٚمٛمب همؿة بسٟىا  

!٢ضعاا-  

ٗب ٖلياء خاحبحها متؿاثلة ٞإوضخب همؿة :ٞع  

ؤ٢هض ٢بىل٪ به بٗض ما ٧ان مٗاها ٢ضعأ مل ؤو -

..واخضأ تمل٨ها  

:هؼا ٖلياء ٦تٟها وهي تسبر همؿة باعتبا٥  

ؤوي الؼياصأ ٖلى .. يم٨ً ألوي صايًما خاؾة ؤوي صزيلة-

..الٛحرأ و٢تها ٧اهب مل مً خ٣ي.. اإلاٗاصلة  
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..ؤقاخب همؿة بىٓغارها بٗيًضا  

ا
ً
..ٞدالة ٖلياء   تكابهها مُل٣  

..ٞٗلياء لؿبح ما ؾلبب طارها خ٤ الٛحرأ  

..خ٤ الامتال٥  

..ل٨ً هي  

..هي ناخبة الخ٤ ألانلي  

..ناخبة  ال٣لح واله٪  

!..٦ي٠ تٟٛغ  

!..٦ي٠ تت٣بل ت٨غاع ألاٞٗا٫  

..تتدمل ْل إ٣يل  مغؤأ ؤزغي ٧ان وؾيٓل بيجهما لؤلبض  

..تغصص ب٣ٗلها نىا ؾميدة والضأ ؾي٠  
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ؤها .. هتتسلي ٖىه ليه؟!.. ؤها مل ٞاهمة يا همؿة"

ت٪ في الُال١ "..بـ ٖلكان ت٨ٟغو بهضوء.. َاٖو  

..وحملة ؤزغي   

همؿة ؤهِب وا٣ِٞب به في ؤو٫ حىاػ٦ىا و٧اهب ٖال٢اته "

"..صه ختى ٧ان حىاػ!.. ٞغ٢ب بيه ٦غيمة.. مٗغوٞة  

..لخٓتها تجمضا همؿة وهي تؿتم٘ ل٩لماا ػوحة ٖمها  

ا بال٨يل بم٨يالحن
ً
!هل تتهمها خ٣  

..هل ٟٚغا له ٖال٢اته الؿاب٣ة لؼواحهما  

!!وعجؼا ًٖ ٢بى٫ ٖال٢ة ػواج  

..عصصا بهضمة  

..ما.. ٢بل حىاػها!.. ٢بل حىاػها"  
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:٢اَٗتها ؾميدة  

!"بيه يا همؿة"  

..هتٟب بىح٘  

حرها.. ما٧اول خبني" .."٢لبه ٧ان لؿه تايه بحن ٦غيمة ٚو  

..بغمب ؾميدة قٟتحها بٛئ  

٣له وخياته.. ؤما ؾلم٪ ٢لبه.. وؤما ٢لبه عس ي ٖلى بغ" , ٖو

!"الٟغا١.. الهجغ مى٪!.. م٩اٞإته ٧اهب بيه  

 هؼا همؿة عؤؾها بٗى٠ عاًٞة ٧لماا ؾميدة

"..الىي٘ مل ٦ضه.. خًغت٪ بت٣لبي اإلاى٠٢"  

..هاحمتها ؾميدة ٞهي عؤا ؤنها مىدتها مؼيًضا مً الى٢ب  
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.. ؤهه ؾلم ل٪ ٢لبه و٧ل خياته.. الىي٘ ؤهه هضمان"

..الىي٘ و ص٦م اللي ما ٨ٞغتيل ٞحهم  

 ٢اَٗتها همؿة بٗى٠

هما !.. وهى ما ٨ٞغف ٞحهم ليه وهى بيُاعص خلم ٚبي"

!!..مل و صه ػو ما هما و صو  

!"ليه ؤها اللي ؤيخي  

..ػحغرها ؾميدة بىٓغأ ٢ىية  

٨م ؤؾغأ َبيٗية بتٗتبريها تطخية" !"..عحٖى  

ٖاصا همؿة مً قغوصها ٖلى عبتة زٟيٟة مً ٖلياء 

..وؾاا٫  

..ؤهِب لؿه بتدبيه؟-  

 ومٗه تغصصا ٧لماا ؾميدة
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"..ؤهِب لؿه بتدبيه.. ما تٛالُيل هٟؿ٪ يا همؿة"  

..ورهاحمها ٖكغاا الغؾاثل واإلا٩اإلااا مىه  

 يت٣غب مً حضيض

..و٦إهه ٖاق٤ يبػي عيا الخبيبة  

..م٩اإلااا ليلية  

..هضايا طاا مٗنى   يٟهمه ؾىاها  

..عؾاثل ٚؼ٫ ٖلى مضاع اليىم  

..هى  ٗيضها بىجاح إلاغخلة زُبة لم تمغ بها ؤبًضا  

..يجبرها ٖلى الت٨ٟحر به ب٩ل ؾاٖاا اليىم  

..و٦إنها لم ت٨ً تٟٗل  

..ي٣تدمها بُغي٣ة تضاٖح ؤهىإتها الٗاق٣ة له  



 

383 
 

ا حغح ٦غامتها الٛاثغ
ً
..وتيؿحها ؤخياه  

..تتإمل ٖيىاها صهيا م٘ ابىتها ٖك٤  

..لم   يم٨جها ؤن ت٨ىن صهيا  

ِ٣ ..تديا ألبىائها ٞو  

..تيس ى ال٣لح وص٢اته وآهاته  

..و٦إن ٖلياء ٢غؤا ؤ٩ٞاعها ٞهؼا عؤؾها بدؼن   

..ؤهِب لؿه بتمل٩ي الخح.. صهيا ويٗها مستل٠-  

..والجملة لها نضي مضٚضٙ ل٣لح ٖاق٤  

..ومهل٪ ل٨غامة حغيدة  

 لياليىا

 لياليىا لياليىا
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 وتاهب بيىا لياليىا

 وتاهب بيىا تاهب لياليىا لياليىا

 و٢ىلىا هغس ى هغس ى ٖلى ميىا

 

 ******* 
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ىضما  قغوص و٢ياصأ ليؿا مً اإلاٟترى ؤن يجتمٗا، ٖو

..يىاػيهما قبه خؼن؛ تًي٘ الؿيُغأ  

ل٨ً ليـ هى، الخاػم ٖلى الضوام، اإلاض٤٢ في ٧ل ش يء، 

الٗالم بالتٟانيل ختى ٚحر الٓاهغ للٗحن مجها، هى 

الىخيض بضهيا لم يدلم ٞحها بإ٦ثر مً ؤؾغأ ومىصأ تجتم٘ 

ا نٛحًرا به َٟل ؤو اإىحن، هى الظو 
ً

بغخمة تٓلل ٖك

غاف يي٤ ألن اإلاتؿ٘  كٗغه  يبيب ٞى١ وؾاصأ باعصأ ٞو

..بىخضته ؤ٦ثر  

!!..والخاصث لم ي٨ً بؿببه  

الهىا الٗالي والاعتُام الٗىي٠، تدُم م٣ضمة ؾياعأ 

٧اهب تؿب٣ه بانُضام ٢ىو في ؤزغي متى٢ٟة بلى حاهح 

٣ٖض خاحبيه ب٣ل٤ وتجمهغ نٛحر يبضؤ في !!.. الُغي٤

 الىنى٫ 
ً

ة مداو  التجم٘ خى٫ الؿياعتحن، تى٠٢ بؿٖغ

..للم٩ان ٖلى ٢ضميه، وازترا١ خاص لهٟٝى اإلاكاهضيً  
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ة ٢بل ؤن يىضٞ٘ هدى الؿياعأ  تٟدو الىا٢ٗة بؿٖغ

باهتمام، عؤي يضيً ؤهثىيتحن في م٣ٗض الؿاث٤ تضٞٗان 

مً ؤمام وحه " ال٨يـ الهىاجي"بتإ٠ٞ قبه مظٖىع 

ناخبتهما وبجىاعها ؤزغي بىٟـ الؿعي الخثيث، اهدنى 

:ٞى١ الىاٞظأ بهتاٝ ٢ل٤  

!خهل٨م خاحة؟!.. ؤهتىا ٦ىيؿحن؟-   

ؤزحًرا ْهغا مً زل٠ ال٨يـ ٞتاأ ٖؿلية بسهالا 

:َىيلة هٓغا بليه ويجؼم ؤنها مغتٗبة  

..بـ الٗغبية.. ؤيىأ-   

:والتٟتب للمجاوعأ بتىحـ ٢لح مغتج٠  

ؤهِب ٦ىيؿة؟!!.. هحرأ-   

ل٨ً ٦تلة الىاع ٞى١ اإلا٣ٗض البٗيض ًٖ ٖيييه ت٩اص تهغر 

:باهٟٗا٫  
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ؤها ٦ىيؿة، والٛبي صه اللي ؾايح ٖغبيته في هو - 

، في خض يغ٦ً بالُغي٣ة صو؟ !..الكإع  

وبٗضما ٧اص يُلح لهما الىجضأ ؤو ؤلاؾٗاٝ عبما؛ اعتض 

:للسل٠ بدضأ وهبرته تدىلب لالؾتى٩اع  

 ٗني ؤهتىا صزلتىا في ٖغبية عا٦ىة و٦مان بت٣ىلي !.. بيه؟- 

!ناخبها هى الٛلُان؟  

ؤزحرا تسلهب مً الٗاث٤ ؤمام هاْغيها لتىٓغ بلى طل٪ 

:الًٟىلي بىٟىع هؼ١   

.هو ٖغبيته بغا اله٠!.. وؤهب بتتضزل ليه؟-   

تدب الباب تٛاصع الؿياعأ تتبٗها الثاهية تداو٫ رهضثتها  ٞو

:وهى يتدضث مً بحن ؤؾىاهه  

ؤ٢ل .. الٗغبية عا٦ىة ٖاصو، ن٠ ؤو٫ مىاػو للغني٠- 

ىا التلٟياا .خاحة تٗملىها به٨م تٗتظعوا وتكٞى  
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ا٢تربب تىاحهه باهٟٗا٫ وزهالا خمغاء تكبه لهيح 

:الكمـ تتُايغ بٟتىة خى٫ وحهها  

!..ؤٖتظع؟-   

مً زلٟها ؤتب ولىلة وعحل ٢هحر بُاب٘ مهغو ؤنيل 

باعػ ٞى١ حؿض ممتلئ يترحغج م٘ " ٦غف"يتمثل في 

:خغ٦ته اإلاىضٞٗة ليتإمل الؿياعأ اإلاهضومة بدؿغأ  

...ؤها هاوصي٨م!.. ؤهتىا ٖملتىا ٞحها بيه؟.. ٖغبيتي-   

وبالُب٘ اهدباؽ ألاخٝغ مى٣ُي ؤمام ٦تلة ألاهىإة 

اإلاتٟجغأ طاا الثىب ال٣هحر ٢بل ع٦بتحها وهي تتإمله 

:قظًعا، ل٨ً اإلاهتم تضزل بدؿم  

..آلاوؿة هتٗىى خًغت٪ ما ت٣ل٣ل-   

:٢اَٗته بدضأ  

!..محن ٢ا٫ هاٖىيه؟-   
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والٟتاأ اإلاهاخبة لها تؿعى لهضهة رهضثة ل٨جها   

ي٤ ٧ان ٖلى  تؿتؿلم ب  لٛئ يإ٧لها، ٢بل ؤن يجيبها بٖؼ

:وق٪ الخضوث ؤتى حىضو مغوع بهغولة مهتمة  

!بيه اللي خهل هىا؟!.. زحر؟-   

هاب اإلاكتٗلة :والجىاب بالُب٘ مً ناخح ألٖا  

خاحة .. آلاوؿة واللي مٗاها صزلىا في ٖغبية عا٦ىة- 

.بؿيُة ما ٞيل صاعي، هي هتدل اإلاك٩لة  

ل٨جها لم ت٨ً لتسً٘ ألوامغ يل٣حها هظا الغحل صون عاصٕ 

:ؤو خؿاب  

ا، الٗغبية صو ٧اهب عا٦ىة ٚلِ وإلاا ٦ىا بىداو٫ -  ًٗ   َب

.وٗضيها صزلىا ٞحها  

:وهٓغا بليه بكغاع يلم٘ في ػبغحض ٖيىحها  
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خًغت٪ ت٣ضع تمص ي .. البيه بيتضزل مً ٚحر صاعي- 

.وبخىا هىتٟاهم  

٧اهب ت٣هض البضيً اإلاٟتىن بها تماًما خض ٞم ".. هدً"وبـ 

يىحن تمغان ٞى١ مىدىيارها الباعػأ بال  مٟٛىع ببالهة ٖو

لجام مما ؤجج ًٚبه ؤ٦ثر، تىحه بليه الجىضو 

:باؾتٟؿاع  

!ؤهب ٦ىب قاهض؟-   

لم تيجبه اللهجة ؤو نيٛة السُاب، قض ٢امته بهغامة 

:يل٣ي للغحل بىٓغأ ٢اؾية  

.اإلا٣ضم خاػم ال٣اض ي، مباخث الضقي-   

وفي لخٓة تٛحرا الىبرأ وال٨ٟغأ واإلاٗاملة وؤنبذ هى ب٩ل 

:ؤعصٝ بسكىهة".. الباقا"بؿاَة   
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بيعي تٗتظع، بـ بض٫ ما تٗمل .. ألاؾتاطأ ٚلُب-  َو

.٦ضه، بت٣اوح وتجيح الٛلِ ٖلى ٖغبية وا٢ٟة  

وم٘ مىحة الاخترام اإلاباٚتة التي اهتكغا في اإلا٩ان هتيجة 

التي ه٣ُها بدؼم  كبه اؾمه؛ ًٚبها هي " اإلا٣ضم"لٟٓة 

:٧ان ٢ض ونل لخضه ألا٢ص ى  

!.. وبيه  ٗني؟!!.. ؾياصأ م٣ضم!.. ؤهب ٞا٦غ هٟؿ٪ محن؟- 

.صه اؾمه اؾتٛال٫ ؾلُاا  

:وتضزل البضيً ال٣هحر بؿماحة  

.الهاهم ؤ٦يض ما ت٣هضف.. مٗلل يا باقا، امسخها فيَّ -   

لم يإبه للمتٗغ١ الظو يلتهم تل٪ الههباء الىاعية بىٓغاته 

الٟجة، بل ا٢ترب مجها زُىأ واخضأ، وتٗلي٣ه ٧ان خاًصا 

:آمًغا بلهجة ٢اَٗة  

.هجروح ال٣ؿم-   



 

392 
 

.. خيجها تيبؿب الىا٢ٟة بجىاعها

ٖيىاهامٗل٣تاهبالؿياعأاإلادُمة، ولؿان خالها يهت٠ 

:بدؿغأ  

"خؿً هي٣تلني، مى٪ هلل يا هحرأ"  

****** 

!!"هحرأ"  

هتاٝ ٢ل٤ مً ؤزغي ؤهي٣ة ٞاتىة تضل٠ إلا٩ان   يىاؾح 

مثلها ؤو ختى الؿاب٣اا، وم٘ اٖتضالها في حلؿتها والظو 

تبٗه نهىى  ؾت٣با٫ ال٣اصمة ق٤ ؾمٗها نىته بىبرأ 

:مبتهجة بضا ٚغيبة ٖلى ؤطهحها  

!!صهيا-   

:التٟتب بليه ٢بل ؤن تتؿ٘ بؿمتها وتٛحر اتجاه زُىارها  

ٞيى٪ مً ػمان وؤزباع٥ بيه؟!!.. مل م٣ٗى٫ !!.. خاػم-   
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وألو٫ مغأ تىٟغج قٟتاه بٛحر نىا خاص ؤو لهجة ػاحغأ 

:وهى يبتؿم في اإلا٣ابل  

.َمىيىا ٖلي٪!.. ؤهب اللي ٖاملة بيه؟.. ؤهى ٖا ل-   

:ؤحابب بضٞئها اإلاٗتاص  

٪.. الخمض هلل تمام-  بهما ؤهب بتٗمل .. اب٣ى زليىا وكٞى

!!ؤها ٦ىب ٞا٦غا٥ في الضقي!.. بيه هىا؟  

:ؤومإ بمىا٣ٞة  

 - 
ً

.بـ حاو قاهض ٖلى خاصإة.. ٞٗال  

تؿتضيغ " صهيا"ومىذ الخمغاء الخاه٣ة هٓغأ باعصأ حٗلب 

:بلحها بهتاٝ مىضهل  

!خاصإة هحرأ؟-   

:إم تدغ٦ب هدىها باهتمام ٢ل٤  
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!خهل بيه؟!.. ؤهتىا ٦ىيؿحن؟-   

:حظبتها مً يضها ت٣غبها بتؿائ٫ ًٞىلي مٛتاّ  

!ؤهب تٗغفي ال٣ٟل صه مىحن؟-   

بغ٢ة ٢بل ؤن تل٣ي ٖليه هٓغأ و٢ض ٖاص " صهيا"ضخ٨ب 

:إلا٣ٗضه يىٓغ زاعج الىاٞظأ  

.صه ابً ؤزب حىػو هللا يغخمه-   

ة  إ ٢ؿم الكَغ عم٣ته بدى٤ في اػصياص مؿتمغ، مىظ َو

ب٣ضميه وهى  ٗامل ٦إهه مل٪ متىج وعٚم الىٓغاا التي 

..تلتهمها التهاًما ب  ؤهه ٧ان مدِ الاهتمام  

الؿلُة لها بغي٣ها السام، وهى ٦ٛحره مً .. بالٟٗل

..ٞهيلة اإلاتؿلُحن  ؿتٛلها أل٢ص ى صعحة  

تغ٦ب نضي٣تها تتجه هدىه في خضيث وصو زاٞب 

وضخ٩اا ٢هحرأ متتابٗة ؤإاعا يي٣ها ؤ٦ثر ٞٗاصا 



 

395 
 

ا ٞى١ ؤزغي ٚحر آبهة للبضيً 
ً
تجلـ باهضٞإ، تً٘ ؾا٢

تُلٗه اإلا٣يب " خاػم"الخايغ والظو الت٣ُب ٖيىا 

تحن، رهؼ بخضاهما بملل و٦ٗح خظائها  لؿا٢حها اإلا٨كٞى

اص  الُىيل ي٩اص يث٣ح ٖحن اإلاغا٢ح الؿمج، ػم قٟتيه ٖو

بىٓغه ل٣غيبته ٖىضما صل٠ عحل يبضو ٖلى وحهه السٝى 

ة، اتجه هدى الٟتاأ الٗؿلية بسُىاا ؾغيٗة :بلى الٛٞغ  

!ؤهب ٦ىيؿة؟!!.. ِنبا-   

ٗب بليه ٖيىحن صامٗتحن ٢بل ؤن ي٣ترب مجها، يغبب  ٞع

ٖلى ٦تٟها بدىان ويٛمغها بىٓغأ قاملة متٟدهة 

:تىطر بال٣ل٤  

..الٗغبية.. خؿً ؤها-   

:عبب ٖلى وحىتها بغ٢ة  

.مٗلل خهل زحر.. هكككل-   
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٧اهب ممتىة وؤٖغبب ًٖ امتىانها بتُل٘ نامب مُمئن 

:في ٦ى٠ ٖيييه، ل٨ىه ٞاحإها بؼمة قٟاه وهٓغأ ٚامًة  

.بـ خؿابىا بٗضيً إلاا هغوح-   

" خاػم"مُب قٟتحها بدى٤ ٢بل ؤن يتجه هى هاخية 

:اإلاتاب٘ بهمب  

خؿً الٗضوو، مم٨ً ؤٞهم بيه اللي .. مؿاء السحر- 

!خهل؟  

" هحرأ"٢و ٖليه اإلاى٠٢ بازتهاع مما حٗله يغم٤ 

بسسِ، ؤصاعا وحهها بٗيًضا ٖىه صون ا٦تراث م٘ ٖىصأ 

ة، تغخيح وتٗاٝع ؾغي٘  الًابِ اإلاؿئى٫ بلى الٛٞغ

:تىهي اإلاى٠٢ بابتؿامة وصوص" صهيا"بيىما   

.ما ت٣ل٣ل، ؤها اتٟاهمب م٘ خاػم.. زالم يا خؿً-   
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ق٨غها بٗيييه ووصٕ الغحل مهُدًبا ػوحته ٢بل ؤن 

:يساَح هى البضيً بلهجة قبه آمغأ  

آلاوؿة هتهلر الٗغبية ٖلى خؿابها يا ؤؾتاط بهاء، ما - 

.ت٣ل٣ل  

:نهًب بدضأ تصدر له بتٗالي  

.مضام-   

ا  مبا ته
ً
:يىصٕ قغي٨تها.. ٣ٖض خاحبيه مٗلى  

٪ يا مغاا زالي-  .اب٣ي زليىا وكٞى  

مؼها ٢بل ؤن يغخل، تتاب٘ زُىاته الىاعية باقتٗا٫    ٚو

:يهضؤ حٗلها تضمضم بٛئ  

!هى ٞا٦غ هٟؿه محن؟-   

:٢بل ؤن تلت٠ لها ماهبة" صهيا"ضخ٨ب   
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.يال بيىا.. بُلي ٖىاص ب٣ى.. هى ٖاٝع بهه ٖىضه خ٤-   

تدغ٦تا مٛاصعتحن وبضازلها هاع تًُغم، وعبما لً تىُٟئ 

ة  ً الظو حغها ل٣ؿم الكَغ ختى ت٣تو مً طل٪ ألاٖع

.٦إو مجغم ٖتيض  

 *************  

 

 

ابتؿامة ؾٗيضأ اعتؿمب ٖلى قٟتيه وهى يغا٢ح َٟلته 

٢بل ؤن تمىدها , وهي تؿتم٘ باهتباه لتٗليماا ِنبا

ابتؿامة واؾٗة وتًغب بتل٪ التٗليماا ٖغى الخاثِ 

:وهي تتٗل٤ بٗى٣ها هاتٟة بىبرأ تىؾل تظيح الدجغ  

ة ؤٖىم.. قيليني في اإلايه.. بيبى- ..مل ٖاٞع  
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:يلمذ ِنبا تمىدها ٢بلة ٢ىية وهي تؿإلها  

ة و  مل ٖايؼأ؟- ..مل ٖاٞع  

واإلاا٦غأ الهٛحرأ تبتؿم ابتؿامتها الىاٖمة وهي تًم 

:ِنبا ب٣ىأ وتمىذ وحىتها ٢بلة َٟىلية لظيظأ  

!!مااامااا.. ٖكان زاَغو .. بيبى.. ٖىميني-  

٢التها الهٛحرأ اللٗىب وهي تٗلم تإإحرها ٖلى ِنبا التي 

.. اختًىتها ب٣ىأ وبضؤا تؿبذ بها بسٟة  

يىاها تغا٢ح ْله اإلاستٟي زل٠ الىاٞظأ ..ٖو  

..٧ان ٚايًبا مجها وهي تؿتد٤  

 ٢ياصرها للؿياعأ ٧اهب زُإ

..هي وال٣ياصأ   تت٣ٟان  
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٧اهب تل٪ ٢ىاٖتها ولم ي٨ً ٖلحها تغ٥ هحرأ لت٣ىٗها 

..بال٨ٗـ  

عا٢بهما للخٓاا و٢ض ٢غع بنهاء ؾاٖاا السهام م٘ 

 ِنباه الخبيبة

:وتدغ٥ لي٣ترب مجهما مىاصًيا نٛحرته اإلادتالة  

..منى-  

:لتهت٠ الهٛحر بٟغخة  

..خـــؿــً-  

وهى  ؿتم٘  ؾمه اإلاىٟغص .. وتتؿ٘ ٖيىاه بظهى٫ ُمضعى

وي٣ُح خاحبيه بًٛح .. مً بحن قٟتي الهٛحرأ

  ٗلم بحابته ٖلم الي٣حن
ً

:مهُى٘ وهى  ؿإ٫ ؾاالا  
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..يىٟ٘ تىاصو بابا باؾمه؟-  

:وت٨تم ِنبا ضخ٨ة هاٖمة والهٛحرأ تجبه ببضيهية  

..ٖلي بيٗمل ٦ضه-  

٘ هى ٖيييه للؿماء مكت٨ًيا :ويٞغ  

ه الجيل ٧له- ..يؼيض وو صه هيبْى  

بة ٧لماا والضها ٣ِٞ  وتطخ٪ الهٛحرأ ٚحر مؿتٖى

.. ؿٗضها ؾمإ اؾم يؼيض الظو يضللها خض الٟؿاص  

ٗها ِنبا بدىان ت٣بل وحىتحها وهي تسبرها بتأمغ تغيض  وتٞغ

:٦ؿغ خاحؼ الجليض الظو ت٨ىن بيجهما بال ؾبح ٢ىو   

..ه٣ى٫ لبابا يجي يلٗح مٗاها؟-  
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وتىُل٤ تىؾالرهما .. وتىمئ الهٛحرأ بؿٗاصأ مىا٣ٞة

..بىٟـ الى٢ب يضٖىاهه إلاكاع٦تهما اللٗح  

وؤزغي ٦ٛيمة هاٖمة .. هٓغاا ػمغصية تمىده وٗمة ألابىأ

..تٗضه بؼزاا ؾٗاصأ ٢اصمة  

تىؾالا لم يمل٪ ؤمامها ب  الاؾتجابة وب٩ل إ٣ة ؤل٣ى 

.. بىٟؿه وهى ب٩امل مالبؿه بلى ٖم٤ اإلاياه  

تمؤل ؾ٨ىن اإلاجز٫ خياأ .. لتتٗالى الهيداا الهازبة

غخة ..ٞو  

تؿبذ نبا هدىه وتتٗل٤ بٗى٣ه هي وابيته وتؿإله بض ٫ 

:خؼيً  

الن؟- ..لؿه ٖػ  

:تجهض بٛئ  
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..ؤهِب ٧ان مم٨ً تغوحي مني لى ٧اهب الخاصإة.. ِنبا-  

ب٣ة زٟيٟة مً الضمٕى تٛل٠  ٢اَٗب ٧لماته الالثمة َو

:هٓغارها  

الن مني- ؟,  ٗني ؤهب مل ٖػ ..ؤهب زاي٠ ٖليَّ  

:ل٠ زهغها بظعاٖه وهى يغت٨ً بجبهته ٞى١ حبهتها  

..٦ىب هتججن ؤما اتهلِب و٢لِب ؤه٪ في ال٣ؿم-  

تى٣لب هٓغاا الهٛحرأ بيجهما ٞهي اؾتكٗغا تىتغ ِنبا 

...و٢ل٤ خؿً  

:ٞهمؿب منى بسٝى  

!..بابا-  

:ؤزٌٟ هٓغاته  بيته و٢بل م٣ضمة عؤؾها بدىى  
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الهة ليه؟- ..مىمً ٖػ  

همؿب بال٣غب مً ؤطهه بهىا مؿمٕى و٦إنها تىبهه لَم 

:يدضث  

..مااماا بتٗيِ-  

ا
ً
..و٧اهب ٖيني ِنبا تضم٘ بالٟٗل ول٨ً ليـ خؼه  

..بل تإإًغا  

ه و٢ل٣ه ٖلحها م٘ ل٣ح ألام الظو تمىده  بخؿاؾها بسٞى

 لها الهٛحرأ

 صٞ٘ ب٣ُغاا الضم٘ لت٣ٟؼ مً ٖيىحها

ة و٢ض إلادب ٢ل٤ الهٛحرأ ..ٞمسختها بؿٖغ  
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وتدغ٦ب لتزيض ا٢ترابها مىه وتًم الهٛحرأ مٗهما بٗىا١ 

 ٖاثلي

:صافئ  

!هتؿامدني مل ٦ضه.. آؾٟة يا خؿً-  

..وتؼيض مً ص لها وهى يغيض ؤن يً٘ ٢ىاٖضه الهاعمة  

..ٞةن مغا خاصإة اليىم بؿالم   يًمً اإلاغأ ال٣اصمة  

ة :و٦إنها ٢غؤا ؤ٩ٞاعه ٞهتٟب بؿٖغ  

 مل هخاو٫ ؤؾى١ تاوي-
ً

وهللا تىبة يا .. تىبة.. ؤنال

..خؿً  

:وتغصص الهٛحرأ بىبرأ َٟىلية و٦إنها تؿاهض ِنبا  

..تىبة يا خؿً-  
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..وخؿً لم ي٣ض مً صسغ  

 هى باألنل يمتل٪ خىان الضهيا

 و  ي٣ىي ٖلى هٓغاا الخؼن اإلاُلة مً ٖيىنهما

..ختى لى ٧ان خؼن ممتزج بك٣اوأ الهٛحرأ وص ٫ ال٨بحرأ  

ولؼوحته ؤزغي .. يمهما يمىذ ابيته ٢بلة مُمئىة

..واٖضأ  

اصا الطخ٩اا تتٗالى ..ٖو  

..والؿٗاصأ تُػى  

..ول٨ً بلى متى  

..ٞٗلى الجاهح آلازغ مً اإلاتىؾِ  

 ٧اهب لىعا ت٣ٟؼ مً بحن طعاعي ٞغاوؿىا
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:وهي رهت٠ بظٖغ  

..ؤعحى٥.. انهٌ.. ٞغاوؿىا-  

:اٖتض٫ ببِء و٦ؿل وهى يهت٠ بٛئ  

..ماطا بِ٪ يا لىعا؟-  

ة وهي تجم٘ مالبؿه :هتٟب بؿٖغ  

وهي   تدبظ ؤو ٖال٢ة زاعج خضوص .. حضتي ٢اصمة-

..الؼواج  

:عم٣ها بيجح  

..٦ي٠ ٢بلب به؟!!.. وححراعص!.. ماطا-  

:هتٟب بٛئ  

..ؤعحى٥ ٢بل.. انهٌ ٞغاوؿىا-  
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...لم ت٨مل ٧لمارها ٣ٞض ٢ُٗها حغؽ الباب  

:ٞهتٟب بيإؽ  

اب٤َ هىا و  .. ؤعحى٥ ٞغاوؿىا.. ؤعحى٥.. ل٣ض ونلب-

ا
ً
..تهضع نىت  

:ٚمٛم بدى٤  

!..هل تدغح٪ ٖال٢تىا آلان؟!.. ماطا-  

:ٞتىؾلته لىعا.. تغصص نىا الجغؽ مغأ ؤزغي   

خبيبي   ؤعيضها ؤن تًٛح مني ٞتدغمني مً .. ؤعحى٥-

..بيتها الظو ؤزبرت٪ ٖىه مغاًعا.. خ٣ي في بعثي مجها  

:حظب مالبؿه مً بحن ؤهاملها وهى يسبرها ببروص  

ا-
ً
..لً تٗلم حضت٪ اإلاهىن بىحىصو.. خؿى  
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:مىدته ٢بلة ممتىة  

..خبيبي.. ق٨ًغا ل٪-  

ة بٗضما ؤخ٨مب بٚال٢ها ..زغحب مً الٛٞغ  

وتدغ٦ب لتٟتذ الباب لجضرها التي صلٟب للك٣ة و٢ض بضا 

..ٖلحها بماعاا الًٛح  

 لتٟتخي الباب؟-
ً

ا َىيال
ً
..لم ؤزظِا و٢ت  

:ؤحابب باعتبا٥  

..٣ٞض ٦ىب هاثمة.. آؾٟة حضتي-  

..وخض٥؟-  

ة .. حاءها الؿاا٫ ٦ُل٣ة عنام ؾغيٗة ٞإحابب بؿٖغ

:وزٝى  
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..بالُب٘ وخضو-  

:ؤقاعا حضرها بيضها و٦إنها   تهض٢ها  

ا لىعا-
ً
ل٣ض يإؾب .. ؤها   ؤهتم بديات٪ الاحتماٖية.. خؿى

..ل٨ً ٖليِ٪ الت٨ٟحر بابى٪.. مً مداولة بنالخها  

:همؿب لىعا بتىؾل  

..حضتي-  

٢اَٗتها الؿيضأ اليجىػ بدؼم ٣ٞض ٖلمب مً مهاصعها 

السانة بتىعٍ خٟيضرها بٗال٢ة م٘ َبيح ٞغوس ي طو 

.. ميى٫ ٖىهغية  

وهظا ما .. وتٗلم ؤن تل٪ الٗال٢ة  بض وؤن تاإغ بالهٛحر

:لً ت٣بله ؤبًضا  
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خؿً .. ؤبلٛيه بإهه ُعػ١ بابً.. اعؾلي لؼوح٪ الؿاب٤-

..يجح ؤن  ٗلم بكإن ابىه  

..اٞٗلحها ؤو ؤٞٗلها ؤها  

..٢الب الجضأ ٧لمتها اإلاهضصأ وابتٗضا عاخلة  

ة الىىم يٟتذ ببِء وتال٢ب  بيىما عا٢بب لىعا باب ٚٞغ

هٓغارها م٘ هٓغاا ٞغاوؿىا اإلاكتٗلة ًًٚبا وخ٣ًضا وهى 

:ي٨غع ٧لماا حضرها ب٨غاهية  

بل .. ٦ىِب متزوحة مً ٖغبي ٢ظع؟!!.. ػوح٪!.. خؿً-

 وؤهجبِب مىه ٢ظًعا آزغ؟؟

:والتٟب هدى ححراعص الىاثم بٟغاقه الهٛحر  

..طل٪ الُٟل تجغو بٗغو٢ه صماء ٖغبية؟-  
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هؼا عؤؾها بيإؽ وهي تلمذ هٓغاا ال٨غاهية تىهح 

:ٞى١ حؿض الهٛحر بيىما ٞغاوؿىا ي٣ترب مجها بٛل  

..خىلتني لٛبي ؤخم٤.. ل٣ض ٦ظبِب ٖليَّ -  

ح :هتٟب بٖغ  

.. ل٣ض اهتهى خؿً مً خياتي.. اؾمٗني.. ٞغاوؿىا..  ..  -

هى مجغص واهح للى٠ُ   تغبُه .. ححراعص ابني ؤها

..بالُٟل ؤو ٖال٢ة  

:ؤػاخها مً َغي٣ه بٗى٠  

ل٨ً اإلاغؤأ   تدتاج للىىم م٘ واهح !!.. واهح للى٠ُ-

.. ل٣ض لىث حؿض٥ طل٪ الٗغبي بلمؿاته ال٣ظعأ!.. ه٠ُ

..وػٕع ابىه صازل عخم٪  

:اٖتريب َغي٣ه تمىٗه مً الغخيل  
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..٣ِٞ اهتٓغ.. ٞغاوؿىا-  

:ؤػاخها إاهية بٗى٠ ؤ٦بر وهى يهت٠  

ح بغئيت٪.. ابتٗضو ًٖ َغي٣ي آلان يا لىعا- ..ؤها   ؤٚع  

بيىما هي رهال٨ب ٖلى ؤ٢غب .. ؤٚل٤ الباب زلٟه بٗى٠

..م٣ٗض  

..تلًٗ اللخٓة التي عؤا بها خؿً وعٚبب به  

..وتل٪ اللخٓة التي ٢غعا ؤن تيت٣م مىه  

..تلًٗ ؤهىإتها الجاجٗة وتل٪ الخاحة لىحىص ٞغاوؿىا  

..تلًٗ ٞغاؾة حضرها التي ؤصع٦ب وحىص عحل بديارها  

..عحل ؤنبذ  ك٩ل زًُغا ٖلى ابجها  

..وهي ٚحر ٢اصعأ ٖلى الابتٗاص ٖىه  
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******* 

 

٢ا٫ بيه له ٢لح .. ٢ا٫ ايه بيدح  

٢ا٫ و٢لبه ما٫ .. ٢ا٫ بيدح ٢ا٫  

بيدح ٢ا٫.. ٢ا٫ بيه.. ٢ا٫ بيه  

 

 ٖلى ماثضأ َٗام تىاٞـ مىاثض ألامغاء

..وباآلزغ ٧ان هىا٥ عاٚح.. حلؿب هحرأ بُٝغ  

..ؤنغ اليىم ٖلى تىاو٫ الٛظاء ببيب ٖاثلته  

ٞبٗض خاصث الؿياعأ اإلاؼعج.. وهي لم تماو٘  

٣ة عاٚح  ؤعاصا ٢ًاء بًٗة ؾاٖاا بٞغ
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يضللها ٦ما تكتهي ويٗىيها لخٓاا الًٛح والخى٤ 

.. بؿبح طل٪ اإلا٣ضم السسي٠  

"..خاػم ال٣اض ي"  

..اؾمه ٣ِٞ يضٞ٘ بكغاعاا الًٛح بإوعصرها  

:ؾإلها عاٚح بتؿلية  

..لؿه متًاي٣ة مً الٓابِ صه؟-  

:هؼا ٦تٟحها ب٨برياء  

!..وصه هيًاي٣ني ليه-  

:ؤقاع لها بؿبابته  

..٦ىب.. ٧ان  ػم تتهلي بيَّ -  



 

416 
 

ة تغيض تجاهل تل٪ الخاصإة التي تؿبح لها  ٢اَٗته بؿٖغ

الًٛح واإلاؼيض مً الًٛح زانة ٖىضما ٖلمب ؤن 

خؿً ػوج ق٣ي٣تها ٢ام بضٞ٘ تٗىيٌ هاثل لظل٪ اللؼج 

 الؿمحن ناخح الؿياعأ

مل ٖايؼأ ؤت٩لم .. اوس ى اإلاىيٕى صه.. زالم يا عاٚح-

..ٞيه تاوي  

:ؤحاب باؾتؿالم  

.ؤمغ٥-  

تى٢ٟب اإلال٣ٗة بمىته٠ اإلاؿاٞة بلى ٞمها وهي تتل٣ى 

..مىه طل٪ الاؾتؿالم الهاصت  

و٢بل ؤن تتٟىه ب٩لمة ٞىحئب بتل٪ الؿيضأ التي الت٣ب 

 بها ٖىض ونىلها
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 و٢ض ٖٝغ عاٚح ٖجها ب٨ىنها

"..مضيغأ اإلاجز٫ "  

..٢ُبب خاحبحها تتظ٦غ اؾمها  

 وٗم

"..هبيلة"  

ال١.. اؾمها هبيلة ..وهٓغارها ٚحر مغيدة ٖلى ؤلَا  

..ؤو ت٣ضع ٦ٟاءارها.. و٦إنها ت٣يمها  

..لل٣يام بضوع ما  

..وهل تهلر ٦ؼوحة لغاٚح ؤم    

ة بحن عاٚح وهحرأ ..و٢ٟب هبيلة بمىته٠ الٛٞغ  
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تىحهب بىٓغارها , وبٗضما مىدب هحرأ هٓغأ زاَٟة

..لغاٚح للخٓاا  

:إم ؤحلب نىرها وؾإلب بٗملية  

..٧ل خاحة تمام يا عاٚح بيه؟-  

ة :ؤومإ عاٚح بؿٖغ  

..تؿلم بيضيِ٪ .. تمام-  

:هؼا عؤؾها إم ؾإلب بٗملية م٣يتة  

..الهاهم تًٟل قاو و  ٢هىأ بٗض ألا٧ل؟-  

 
ً

ة ٣ٞض قٗغا بىحىصها إ٣يال  ؤحابتها هحرأ بؿٖغ

..محرس ي ٢ىو -  

:والتٟتب لغاٚح بلهجة مؿيُغأ  
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..ٖايؼأ ؤتمص ى في الجىيىة قىية.. عاٚح-  

..نهٌ ٖلى الٟىع   

..ليت٣ضم مجها ويمىدها طعاٖه  

:ويسبر هبيلة بل٠ُ  

..هىازض الكاو في التراؽ بٗض هو ؾاٖة-  

..وانُدح هحرأ لخضي٣ة والضه الٗغي٣ة  

..حا٫ بها بإع٧انها  

:وم٘ ٧ل زُىأ ٧اهب ٖيىا هحرأ تتؿٗان بةعجاب  

محن .. حىيىة الٟيال هىا عوٖة.. مل مم٨ً يا عاٚح-

..ؤها ٖايؼاه يهمم الجىيىة بتاٖتىا.. نممها؟  

:ابتؿامة ٚغيبة اعتؿمب ٖلى قٟتيه  
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..لى ٖايؼأ.. هبيلة هي اإلاؿئىلة ٖجها-  

ة :٢اَٗته هحرأ بؿٖغ  

..مل مك٩لة.. زالم..  -  

:نمب للخٓاا وهى  ؿإلها بتر٢ح  

..تدبي هبيلة ت٨ىن مضيغأ البيب الجضيض؟-  

ًها لتل٪ الىبيلة ..التٟتب له بٗى٠ تٗلً ٞع  

..ٖىضما انُضمب ٢ضمها بيتىء نٛحر باألعى اإلاتربة  

..ٞالتىي ٧اخلها بٗى٠ ونغزب متإوهة  

..وهي تداو٫ تجىح الؿ٣ٍى ؤعًيا  

..وبلخٓة الت٣ُها عاٚح ٢بل الؿ٣ٍى ألازحر  

:ؾإلها ب٣ل٤  
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..ؤهِب ٦ىيؿة يا هحرأ؟-  

:هؼا عؤؾها بإلم وهي تكحر ل٣ضمها  

..عحلي اتلىا ت٣غيًبا و-  

ؤ٦مل عاٚح وهى يتإمل ٢ضمها اإلاهابة والخظاء طو 

:ال٨ٗح الكاه٤  

..ال٨ٗح ات٨ؿغ ٦مان-  

..هؼا عؤؾها بدؿغأ وهي تلمذ خظائها و٢ض اهٟهم ٦ٗبه  

ٗها عاٚح بحن طعاٖيه واتجه هدى ؤعحىخة مٗل٣ة بغ٦ً  ٞع

..مجزوٍ   

٤ وهي لم تتى٠٢ ًٖ بَال١ نيداا  وويٗها ٖلحها بٞغ

..ألالم والىح٘  
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٤ :عبب ٖلى ؾا٢ها بٞغ  

وهتهل .. وؤقٝى ؤو ٦غيم مؿ٨ً.. هغوح ؤحيح تلج-

..بالض٦تىع   

اء ٦بحر مً الثلج اص تغا٣ٞه هبيلة وبيضها ٖو ..لخٓاا ٖو  

لبب مً هحرأ زل٘ خظائها وحىعبها ..َو  

..و٢بل ؤن تبضؤ بٗمل ٦ماصاا مثلجة  

:ناح عاٚح و٦ما تى٢ٗب تماًما  

..ؤها هؿاٖض هحرأ هاهم.. عوحي قىفي اللي وعا٥ِ يا هبيلة-  

..ابتٗضا هبيلة لتستٟي زل٠ شجغأ ضسمة  

 لترا٢ح عاٚح وهى  ؿ٣ِ ٖلى ع٦بتيه حىاع ألاعحىخة

..ويبضؤ بتضلي٪ ٢ضم هحرأ بدىان  



 

423 
 

بة تٗلمها هي تماًما ا ٞص يء لٚغ
ً
..خىاهه تدى٫ قيئ  

بة تضع٥ ؤهه ؾييجؼ ًٖ الؿيُغأ ٖلحها ..ٚع  

 وما هي ؾىي لخٓاا ختى عا٢بب عؤؾه

..يىدني ٖلى ٢ضم هحرأ وقٟتاه ت٣بل ٧ل بول مجها  

..بيىما هحرأ التي هضؤ ؤإلاها بٟٗل اإلااء اإلاثلج  

 وحضا هٕى مً التمحز وعاٚح يمُغها ب٩لماا مٛاػلة

..ته٠ عوٖة ٢ضمحها  

 إم اتؿٗب ٖيىاها عجًبا وهي تلمده يىدني بغؤؾه

..يمىدها ٢ضمها ٢بلة هاٖمة  

ان ما تدىلب ال٣بلة الىاٖمة ألزغي صاٞئة ..وؾٖغ  

...وبٗضها إالثة وعابٗة  
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..والٗضيض مً ال٣بالا الجهمة  

..عا٢بب هحرأ ٢ضمها اإلاإؾىعأ بحن يضو عاٚح وقٟتيه  

 وألو٫ مغأ تجض هٟؿها بمى٠٢ عجؼا ًٖ الهغوب مىه

ؤو ختى صٞ٘ عؤؾه اإلاىدىية ٖلى ٢ضمها ت٩اص تلتهمها 

..التهاًما  

..هي ٣ِٞ تجمضا  

 
ً
..تماما  

الٟهل اهتهى  
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(7)  

 تت٩ات٠ مغاعأ الىا٢٘ م٘ ٢ؿىأ الٓغوٝ

..لتك٩ل ْالم الغوح وصحىة ألا٩ٞاع وهظيان ال٣ٗى٫   

ة زيٍى تكاب٨ب بٗكىاثية  خياأ هي ؤقبه بمجمٖى

.. سسيٟة  

..ٞإولها ٣ٞضان ألابىيً  

 وؤوؾُها التى٣ل بحن بيىا ؤ٢اعب لم تغخم

 الثامىة
َ
ح والهل٘ بٗيىن َٟلة لم تتسِ ..الٖغ  

..وآزغها  

..تمغص الُٟلة بٗضما تدىلب إلاغاه٣ة قغؾة  
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اا  تسٟي هكاقة عوخها و٢لة خيلتها زل٠ تهٞغ

 ٖضواهية

ة ؤونلب ٖمها بلى _وهى آزغ مً ٢ام باؾتًاٞتها_متُٞغ

..خاٞة الجىىن   

للؿيضأ .. ٞلم يترصص لخٓة في اإلاىا٣ٞة ًٖ التىاػ٫ ٖجها

..ابىة ٖمته.. ؾهام  

اهية ب مٗنى الض ٫ والٞغ ..وبمجز٫ ؾهام ٖٞغ  

 وألنها تٗلمب ؤن الخياأ   تل٣ي بمىذ مجاهية

اهتٓغا بضهاء لتٟهم ؾبح ال٨غم الالم٣ٗى٫ مً ٢غيبتها 

 التي وؿيب

..تىني٠ نلة ال٣غابة بيجهما  
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ووضر هضٝ الؿيضأ ؾهام ٖىضما بضؤا ت٣و ٖلحها 

 ٢هة ػوحة ابجها اللٗىب

"الؿاع٢ة ابىة الؿاع٢ة"  

..٦ما تل٣بها ؾهام  

..ولم تماو٘ محريب في لٗح الضوع الظو ؤعاصته مجها ؾهام  

"..ْاهغًيا"صوع الٟتاأ البريئة   

..لتجتظب ق٣ٟة الابً الًا٫  

..الابً الظو ٚحرا عئيته ٧ل مكاٖغ محريب  

..ٞبٗضما ٧اهب تكاع٥ ؾهام مجبرأ  

..ؤنبدب متلهٟة لتمتل٪ طل٪ الغحل الغاج٘  

..اهتمامه.. اختىائه.. خىاهه  
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..مكاٖغه اإلات٣ضأ لؼوحته والتي تسُِ للؿيُغأ ٖلحها  

..وؾامته اإلالٟتة وعحىلته اإلاثحرأ  

..هى ٞتى ؤخالمها  

 ؤو باألصر عحلها السيالي

..تجؿض خًيا ؤمامها  

..تسبره بمكاٖغها.. وتالخ٣ه.. ؾتُاعصه  

..وت٨ك٠ له مكاٖغه اإلاسبإأ هدىها  

..مكاٖغها الؿاب٣ة هدى ػوج الٗمة ٧اهب وهم  

..هي تغي طل٪ آلان  

ٞهي ٧اهب تداو٫ البدث ًٖ ًٖ م٩اهة إابتة بمجز٫ 

..ٖمتها والتي ٧اهب تؿتًيٟها بالبضاية  
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..ًٖٟىا  

غا ؤحغأ زاصمة بىحىصها  والتي ٞو

ولم تتدمل الٗمة اليجىػ ٞجىع ابىة ؤزحها ٞإل٣ب بها 

 لٗمها

 الظو ٢غع بٖاصأ تغبيتها

..ألن مكاٖغها ٖاصا تتدغ٥ هدى ابىه ألا٦بر  

..ولم تؿتُ٘ مى٘ ألانٛغ ًٖ ٖك٣ها  

ا
ً
..خؿى  

..عبما تغض ى بمكاع٦ة ٖلياء في عحلها  

..ٞهى ٞٗلها مً ٢بل وحم٘ بحن ػوحتحن  

..٧ل ما ٖلحها ٞٗله تيبحهه  ٞتتاهه بها  
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ِتن بٗلياء وحم٘ بيجها وبحن 
ُ
ٞؿهام ٢هب ٖلحها ٦ي٠ ٞ

 والضأ عامي

ٞتدب هاتٟها تتإمل نىعه التي الت٣ُتها يىم انُدبها 

 بلى اإلاى٫ التجاعو 

.. وإالثة م٘ الاإىحن.. وؤزغي م٘ ابىه.. واخضأ م٘ ابيته

..وعابٗة اهًمب لهم ػوحته  

اقغأ ..وماثة.. وزامؿة وؾاصؾة ٖو  

..تًمه وػوحته  

 ومكاٖغهما الخية ت٩اص تدى٫ الهىع 

..لىا٢٘  

 بغ٢ب ٖيىاها بكغاؾة
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.وتدىلب لبرهامج الٟىتىقىب والظو تجيض الٗمل ٖليه  

بارها وؤماهحها ٤ ٚع ..وبضؤا بتدىيل الهىع وتٛيحرها ٞو  

..٣ٞهب  

..وؤػاخب ٖلياء مً حمي٘ الل٣ُاا  

..وؤياٞب نىعرها هي  

حرا.. ٖضلب ..ٚو  

..ووسسب.. بضلب  

حرا حمي٘ الهىع  ..ه٣لب ٚو  

..لتمخي ٖلياء تماًما  

..وتثبب نىعرها هي  

..٦ال  



 

432 
 

..لً تؿتُي٘ اإلاكاع٦ة به  

..يجح ؤن ي٨ىن لها وخضها  

..ٖك٣ها الخ٣ي٣ي والىخيض  

 اهتهب ؤزحًرا وؤزظا تتإمل

..ٖملها اإلات٣ً  

..نىعرها وهي بحن ؤخًان يؼيض يغم٣ها بك٠ٛ حلي  

..واتؿٗب ابتؿامتها باٞتتان مجىىن   

 وٗم

ا ول٨ىه ممت٘
ً
 ٖك٤ يؼيض ماإلا

 **************  
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..الىهم  

..الهغوب.. خالة مً ؤلاه٩اع.. خالة مً الالوعي  

ٌ لىا٢٘ ُخِكغا به ..الٞغ  

..وخياأ وعَب هٟؿها بها  

 ٣ِٞ لتتظو١ خالوأ اهت٣ام تدىلب بلخٓة

 لٗل٣م زى٣تها ٚهته

..ٞلم تٗض تضعو السُإ والهىاب  

..ؤعاصا ؤلاهت٣ام؟  
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..وٗم  

..هل هجخب؟  

..٦ال  

ٞدؿً    ٗلم بىحىص ابً له مً ألانل ختى يتإلم 

..لخغماهه مىه  

..هي اهت٣مب مً هٟؿها بٛباء   ون٠ له  

يضا بىحىص الهٛحر
ُ
..ٞديارها ٢  

 لٟترأ لم ت٨ً بال٣هحرأ

 ؤعاصته بالٟٗل
ً

ىضما ناصٞها عحال ..ٖو  

..بغػ ألانل الٗغبي لُٟلها ٣ٗ٦بة بُغي٣ها  

..هجغها ٞغاوؿىا  
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..٢ُ٘ ٧ل اتها٫ بها  

 وتجىبها ٦إن وحىص خؿً الؿاب٤ بديارها

..وباء ؤو ونمة ٖاع ؾتدملها الباقي مً ٖمغها  

..وهي لم تيإؽ  

..وإاهية.. مغأ.. اٖتظعا  

اقغأ ..ٖو  

..خاولب الكغح  

..التٟؿحر  

..وؤزحًرا  

..مىدها ٞغنة  

 واٚتىمب الٟغنة لتٗىى ًٖ طهبها بد٣ه
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..٦ما اصعى  

اية حضرها مؿتسضمة ٖملها ٦مبرع  تغ٦ب َٟلها بٖغ

..واهُل٣ب مٗه بغخلة ٖبر الجبا٫ لثالإة ؤيام  

..ٖاصا بٗضها تغض ى بىيٗها ٦ٗكي٣ة ما٢تة  

..ٞؼوحة الُبيح الىؾيم خامل ولً يم٨ىه تغ٦ها آلان  

..لم تضع٥ لىعا ؤهه ٧ان  ؿتٛل اختياحها الجاج٘ له  

بتها بغحل يمىدها ما تدتاحه مً اهتمام   ؿتٛل ٚع

..وق٠ٛ  

يسًٗها ألهىاثه.. لي٨بلها به  

 ويدهغها بضوع الٗكي٣ة الؿغية

..والٗاق٣ة اإلااهدة ٖلى الضوام  
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..والغايية بما يمىده مً ٞتاا  

..وهي َاإلاا ٧ان صائها الاؾتيالء ٖلى ٢لح ليـ لها  

..ٖلى خياأ مل٪ ألزغي   

..ختى لى اصٖب ال٨ٗـ  

..واؾتإهٟا ٖال٢تهما إاهية  

..و٧ان قٍغ ٞغاوؿىا  

ا للهٛحر و  يلمده ختى
ً
..ؤ   ؿم٘ نىت  

ه ومغاياته ..وهي تداو٫ حاهضأ تىٟيظ قَغ  

الىي٘ نٗح بضون مؿاٖضأ حضرها التي ؤنضعا لها 

وب  ؾت٣ىم .. بهظًعا إاهًيا بةٖالم خؿً بىحىص ابً له

..  الجضأ بظل٪  
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ً

..تٗلم لىعا ؤهه رهضيٌض ٞاٙع لظا لم تل٤ِ له با   

و  تٗلم ؾبًبا .. تٗالى ب٩اء ححراعص بىىبة حضيضأ لً تيتهي

ا ؤهه يُالبها.. واضًخا لها
ً
.. ٖاثلته.. بـــ هىيته.. تًٓ ؤخياه

..ؤنله الٗغبي  

..والضه  

..اؾمه  

وليـ اؾم ٖكي٣ها ألاو٫ الظو مىدته له لتمخي ٧ل 

..نلته بجظوعه الٗغبية  

 للهمب.. ويؼصاص الب٩اء
ً

..ولم  ٗض هىا٥ مجا   

بة بةهت٣ام ؤؾىص ..و٦إهه  ٗلم ؤن ٞٗلتها ما هي ب  ٚع  

بة به هى ..وليـ ٚع  
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:ونل نىا الب٩اء لٟغاوؿىا لترتٟ٘ ػمجغته الجز٢ة  

ت٨ٟي صمائه الٗغبية .. ؤزغس ي هظا الُٟل اللٗحن.. لىعا-

..لً ؤتدمل اإلاؼيض مً نغازه اإلاؼعج.. ال٣ظعأ  

ة وهي تداو٫ بحباع ححراعص .. ؤومإا لىعا مىا٣ٞة بؿٖغ

..ليلؼم الهمب  

..والُٟل  ٗاهضها  

.. ٗا٢بها مثلما ٖا٢بته  

وهي تداو٫ .. ونىا ٞغاوؿىا يغتٟ٘ إاهية مهضًصا بالغخيل

..بؾ٩اا الُٟل بال حضوي   

.. تلٟتب خىلها تبدث ًٖ خل  
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خحن انُضمب ٖيىاها ب٣اعوعأ الضواء اإلاًاص للبرص 

.. والسانة بجحراعص  

..و٢ض ونلب للخل ألامثل إلؾ٩اته.. خيجها ابتؿمب بٟٓغ  

ويٗته بٟغاقه ليؿ٣ِ الهٛحر في هىأ هىم انُىاعي 

..ٖمي٤  

وتتمت٘ هي بغيا الخبيح لض٢اث٤ لم تهل ختى لىه٠ 

 الؿاٖة

بته  ؤقب٘ بها الُبيح ٚع

..لحرخل بٗضها ويتر٦ها وخيضأ  

ض ػوحته م٘ َبيبها اليؿاجي ..متٗظًعا بمٖى  
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وخيضأ هي ت٠٣ بباب مجزلها تؿت٣بل هٓغاا حضرها 

دت٣ِغأ
ُ
..اإلا  

..واإلاهغأ ٖلى تىٟيظ رهضيضها  

***************  

 

..قغصا ٖيىاها بتل٪ الظعاا اإلاٗل٣ة بالجى  

والتي بضا واضخة حًضا ؤإىاء ٖبىعها لكٗإ الكمـ 

..اإلاتؿلل مً هاٞظأ م٨تبها الهٛحرأ  

..تل٪ الظعاا تبضو ٚاية في ال٠ًٗ والىصاٖة  

..عبما ت٨ىن خ٣ي٣تها مسالٟة تماًما  

..عبما وصاٖتها وهم  
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..يٟٗها زيا٫ زهح  

..لٗلها تدمل بحن َيارها ما هى ماطو  

..مميب  

..ٞحروؽ.. مغى.. وباء  

..اهتٌٟ عؤؾها بٗى٠  

..وهي تبٗض تل٪ ألا٩ٞاع ٖجها  

..ما بالها تجىذ بسيالها تل٪ ألايام لهالوؽ وؤوهام زيالية  

..٦ي٠ مغا ب٣ٗلها تل٪ ال٨ٟغأ؟  

!!ولَم   

..هي لم تتٗم٤ بإ٩ٞاع مماإلة مً ٢بل  

 هل تل٪ الضوامة اإلاؼعجة مً الهىاحـ
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..تضاهمها ٣ِٞ ألن عاٚح ٢بل ٢ضمها  

..ل٣ض اٖتظع بٗضها  

..ليـ مغأ واخضأ بل ٖضأ مغاا  

 وب٩ل مغأ ٧ان يْمثل ؤمامها متهض٫ ال٨تٟحن

..يتىؾل الٟٛغان  

..بل ؤهه َلح مجها نٟٗه  

..لى ٧ان هظا يهضؤ مً ًٚبها ٖليه  

..يغؾل وعوًصا  

..ٖلى مضاع الؿاٖة  

..م٩اإلااته يتىؾل زاللها الؿماح  

تظعاا ..ي٨يل الٖا  
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 يبرع ما ٞٗله

..ب٣ٟضان الؿيُغأ  

..ويُلح مجها التٟهم  

..و  يم٨ىه ونالها.. ٞهى ؤعاصها  

..ٞتهىع   

..اهضٞ٘  

..واٖتظع  

..واٖتظع  

تظاع ..و٦غع الٖا  

..وهي ٢ل٣ة  

..بل الجىىن .. و٢ل٣ها يهيبها بالخى٤  
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!!..لَم ال٣ل٤  

..ٞؼوحها اإلاؿت٣بلي  ٗك٣ها  

..ويجيض اؾتريائها  

..ؤل٣ب بال٣لم مً بحن يضيها و٢غعا الظهاب إلا٨تح صهيا  

..بالضوع الٗلىو للمبنى  

..تدتاج نٟاء طهً صهيا وخ٨متها  

..وهٓغرها الخياصية لؤلمىع   

ها خى٫ ٖال٢تها بغاٚح ..ؾت٣و ٖلحها مساٞو  

..وهي واإ٣ة ب٣ضعرها ٖلى بػالة تل٪ الهىاحـ  

لم تجض الؿ٨غتحرأ بم٨تبها ٞاهضٞٗب لت٣تدم م٨تح صهيا 

 ٢بل ؤن تبض٫ ٢غاعها
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مدتاحا٥ِ عب٘ ؾاٖة مً ًٞــ.. صهيا-  

٢ُٗب ٧لمارها ٖىضما ؾ٣ُب هٓغارها ٖلى طا٥ الجالـ 

..ؤمام م٨تح هحرأ  

"اإلا٣ضم خاػم"  

..عصصرها بسٟىا  

ة مىظ ٖضأ ؤيام ..ألاخم٤ الظو ا٢تاصها ل٣ؿم الكَغ  

 التمٗب ٖيىاها ببري٤ خا٢ض وهي تمىده هٓغأ متٗالية

..لم يهتم ختى بمباصلتها بياها  

 وبن ٧ان  خٔ بمهاعأ عحل ؤمً مدتٝر

..تٛحر مٓهغها  

..ٞهي تغتضو بظلة ٖملية ؤهي٣ة  
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 ؾغوا٫ ؤؾىص مً ٢ماف هاٖم يٓهغ َى٫ ؾا٢حها بىيىح

وؾترأ مً هٟـ اللىن ويٓهغ مً ؤؾٟلها لىن ؤبيٌ 

 مكغ١ ل٣ميو

..ؤهثىو ٢هحر ؤْهغ مٗاإلاها ألاهثىية بةٚغاء  

ا مً امغؤأ ؤٖما٫ وآلهة حما٫
ً
..٧اهب زليُ  

ول٨ىه يم٣ب الٛغوع .. وهى ٦إو عحل ي٣ضع الجما٫

..والهل٠  

..وتل٪ الكٗلة ألاهثىية هي اإلااصأ السام للٛغوع  

٦تٟب هحرأ طعاٖحها و٦إنها بداحة للمؼيض مً ببغاػ ؤهىإتها 

:وؤزبرا صهيا بهضوء  

..هإٖضو ٖليِ٪ و٢ب تاوي-  
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:اؾتى٢ٟتها صهيا وهي تجهٌ لتتمؿ٪ بظعاٖها  

..صه خاػم.. ما ٞيل خض ٚغيح.. اؾتني بـ يا هحرأ-  

:مىدته هحرأ بؿمة ؾمجة  

ىا ٢بل ٦ضه.. ؤيىه- ..اتٗٞغ  

حظبتها صهيا هدى اإلا٨تح لتتٟاجئ باألخم٤ يجهٌ مديًيا 

..بياها ٦ما تىو ٢ىاٖض الظو١   

:تىلب صهيا التٗغي٠ وهي تدتًً زهغ هحرأ بىص  

ابً ؤزب اإلاغخىم .. صه يب٣ى اإلا٣ضم خاػم ال٣اض ي.. هحرأ-

..حىػو ألاو٫   

:والتٟتب لخاػم  

..نضي٣تي وقغي٨تي اللضوصأ.. وصو ب٣ى هحرأ-  
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:اعتٟ٘ خاحبي خاػم بضهكة  

..ؤهِب ٖىض٥ قغ٧اه في مجم٘ ألاػياء!!.. قغي٨ت٪-  

ضخ٨ب صهيا بسٟة بيىما اعتؿمب ابتؿامة لٗىب ٖلى 

:قٟتي هحرأ وهي رهمـ  

..قغ٧ا ؤيىه بـ مل في صاع ألاػياء-  

ب لتىييذ اإلاى٠٢.. هؼ عؤؾه بٗضم ٞهم :ٞؿاٖع  

الن" هحروػ "مضام هحرأ ٚيث ناخبة و٧الة - .. للضٖاية وؤلٖا

..وتب٣ى  

ونمتب لخٓة ٢بل ؤن تجلي نىرها وتٛمٛم بهىا 

:زاٞب  

..ؤبى ٖك٤.. قغي٨تي في ماػن -   
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:هتٟب هحرأ بتدظيغ  

ا-
ً
..ؾاب٣  

..ه٣ل خاػم هٓغاته بيجهما بٗضم تهضي٤  

..و٧لتاهما تداو٫ ٦بذ ضخ٩ارها اإلاتؿلية  

ولم يجض عص ٞٗل ؾىي هؼ عؤؾه والًغب ب٨ٟه ٖلى 

 ألازغي 

:ويكحر لىحرأ ويٛمٛم باؾتٟهام  

!! ٗني صو يغت٪-  

:عم٣ته هحرأ باؾتى٩اع  

!ماٞيل ٧لمة ؤل٠ُ مً صو!!.. يغت٪-  

:مىدها هٓغأ ٖابغأ و٦إنها لم تتٟىه ب٩لمة والتٟب لضهيا  
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!..ؤهتىا ؤصخاب؟-  

ٞٗاص بىٓغاته لىحرأ يتإمل .. ؤحابته صهيا بهؼأ عؤؽ واإ٣ة

..٧ل زلية بها  

..لم ي٨ً تإمل ط٦ىعو و٢ذ ٦ما اٖتاصا  

..ول٨ىه بضا ٦مً يٟدو ؾياعأ اؾتٗضاًصا لكغائها  

:ووحه ٧لماته لضهيا وهى  كحر بؿبابته هدى هحرأ  

..ؤها في يهغ٥.. لى ؾببب ل٪ ؤو مكا٧ل يا صهيا-  

يٗحن وهي رهت٠ به بدى٤ :تُاولب هحرأ ٖلى ٦ٗبحها الٞغ  

ة يا- ..ؾياصأ اإلا٣ضم.. اَل٘ قىية مً صوع ْابِ الكَغ  

ؤومإ لها خاػم ببروص وهى  ٗاوص الخضيث م٘ صهيا التي لم 

:تٟهم ؾبح الٗضاء اإلاتباص٫ بحن الاإىحن  
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هت٣ضعو تكىفي لي َلبي صلى٢ب و  ؤٖضو آزضه .. صهيا-

.بالليل؟  

:هؼا صهيا عؤؾها بدؿم  

الضاع هو يىم قٛل .. بالليل بيه يا ؾياصأ اإلا٣ضم-

ٖيض ميالص آلاوؿة ٖك٤ هي٨ىن الٗهغ في .. الجهاعصه

ا مٗؼوم.. الٟيال ٖىضو ًٗ ..ؤهب َب  

:والتٟب لىحرأ تسبرها بٟغخة  

ٖك٤ َايغأ مً الٟغح ب ا٫-  

Doll house 

..اللي حبتحهىلها امباعح  

:ضخ٨ب هحرأ بمغح  
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هٗضو ٖلحها ب٨غأ بٗض .. اوعي تلٗح به مً ٚحرو -

..الكٛل  

:يمب صهيا ٦ٟحها بتؿائ٫   

!بغيىه مل هتيجي الجهاعصه؟-  

:ؤحابتها هحرأ بىٟي هاصت  

..ٖلكان ٖك٤.. نٗح يا صهيا-  

:نمتب لبرهة وؤ٦ملب  

..ٖكان هى ي٨ىن ٖلى عاخته م٘ بيته-  

..وا٣ٞتها صهيا بهؼأ عؤؽ نامتة  

..وخاػم يغا٢ح تل٪ الٗال٢ة اليجيبة بىٓغأ مىضهكة  

..امغؤتان وعحل  
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ٟلة هي مدل ٖك٤ الجمي٘ ..َو  

..نض١ مً ؤؾماها  

..ٖك٤  

..عخلب هحرأ وماػا٫ خاػم يغا٢بها بدحرأ  

:وصهيا بضوعها تتإمل مالمده اإلاىضهكة وهي تسبره  

لى ٧ان خض ٢الي ٢بل ٦ضه ؤن هحرأ هت٨ىن ؤ٢غب واخضأ -

٦ىب بلٛب ٖىه .. ليَّ وبتٗك٤ بىتي بالُغي٣ة صو

..مؿتكٟى ألامغاى ال٣ٗلية  

:ٖبر خاػم ًٖ خحرته ببًٗة ٧لماا ٚحر مترابُة  

!!..م٣ٗىلة ؤهتىا متجىػيً هٟـ الغاحل-  

..وؤ٦مل بضازله  
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م٣ٗىلة الؿب الُٟلة صو هي هٟؿها اللي ٧ان لؿانها "

!!"َىله متريً مً ٧ام يىم  

:وحاء نىا صهيا مىضًخا  

هى يب٣ى ؤبى .. ماٞيل واخضأ ٞيىا متجىػأ ماػن صلى٢ب-

حن .. ٖك٤ غخها بٗض ؤؾبٖى وهحرأ ٦مان مسُىبة ٞو

..ت٣غيًبا  

و٧ان تٗلي٣ه الىخيض هى نمب تام ؤتبٗه بؿاا٫ ًٖ 

هضٞه ألاؾاس ي مً الؼياعأ؛ قغاء إىب مىاؾح لك٣ي٣ته 

:الهٛغي ٢بل ؾٟغها لؼوحها  

..ٞؿتان هاحغ حاهؼ و  هتىعَيني مٗاها؟-  

٘ ؾماٖة الهات٠ :ؤقاعا له بةبهامها وهي تٞغ  

.ابٗتي لي ٞؿتان مضام هاحغ-  
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:ؤٚل٣ب الهات٠ وهي تبتؿم  

ل حيجي- ..بخىا مل ٢ض ٖػ  

:قاع٦ها ابتؿامتها وهى  ؿإلها  

والض ٖك٤ مل هيًاي٤ لىحىصو الليلة في ٖيض ميالص -

..بيته؟  

:هؼا صهيا عؤؾها بصجً لم تؿتُ٘ بزٟاثه  

..ػو ما ؤهب ٢لب.. مالىف خ٤ يتًاي٤ زالم-  

:وابتؿمب بدؼن   

..ؤبى ٖك٤.. هى يا صوب-  

****** 

..السيا٫ الىعصو  
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..ٖالم الُٟىلة الىاٖم البرت   

..خياأ بال همىم ؤو ت٣ٗيضاا  

..طا٥ ما ازتاعته لهٛحررها  

..ٖك٤  

"..ٖك٤ ماػن "  

 وبن اهتبه إلاٛؼي الاؾم

..ٞةهه لم يلمـ ٢لبه  

م قٟٛه بهٛحرته وحىىهه بها  ٚع

..ؤبىته الغاجٗة بضؤا تتإإغ وتت٣لو باألقهغ اإلاايية  

..مىظ ٖىصأ هحرأ  

ة الٗضوو  ..وتغ٦ها إلاجمٖى  
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..وماػن تٛحر  

..لم تٗض تٗلم بن ٧ان ٖك٣ه لىحرأ ماػا٫ ي٨بله  

..ؤم ؤهه ُ كٟى مً مغيه بها  

..عا٢بب حلؿته بالخضي٣ة  

 الهٛحرأ متمغ٦ؼأ ٖلى ع٦بتيه و٦إنها

ىب ٦غس ي الٗغف ..اؾتَى  

ا ٖضأ ل٣ُاا ًٗ ..يلت٣ُان م  

"...ؾيلٟي"  

ك٤ تتٗالى ضخ٩ارها ..ٖو  

..يبضو ؤنهما يداصإان شسًها ما ٖبر الهات٠  

لى قاقة الهات٠ ْهغا ؾغاب وهي رهت٠ بظهى٫  :ٖو  
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!!ؤهب ؾايح الٗيض ميالص وبتتهل بيَّ -  

:خغ٥ الهات٠ لتٓهغ الهٛحرأ الٟاتىة  

..ناخبة ٖيض اإلايالص شسهًيا مٗايا-  

ا
ً
:إم ؤزٌٟ نىته وهمـ ٖابث  

..هغبىا ؾىا-  

:ضخ٨ب ؾغاب متؿاثلة  

..هغبتىا مً محن؟!!.. هغبتىا-  

غ ماػن بدى٤ :ٞػ  

..يا ؾاتغ ٖلى صه ولض.. مً الىاص ٖلي-  

..وهي بالُب٘   تٗٝغ َمً ٖلي  

..وهى ؾي٣تل الهٛحر ويسؿغ نضي٤ ٖمغه لؤلبض  
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   ٗلم ٦ي٠ لهٛحر لم يتَٗض التاؾٗة ؤن  ؿتٟؼه لتل٪ 

 الضعحة

ً ب٣ية  خض ؤن ازت٠ُ َٟلته وؤبٗضها ٖىه ٖو

ٟا٫ ..ألَا  

:تغصص نىا ٖك٤ الهٛحر وهي تجيح ؾاا٫ ؾغاب  

..ٖلي ناخبي-  

:ابتؿمب ؾغاب للهٛحرأ وهي تؿإلها بتىاَا  

الن مً ٖلي ليه؟- ..وبابا ٖػ  

ٗب ٖك٤ لىالضها ٖيىحن متؿاثلتحن ببراءأ وهي تجيح  ٞع

:ؾغاب  

..ٖلكان هضية ٖيض ميالصو-  
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:عصصا ؾغاب باؾتٛغاب  

..مالها؟!.. الهضية-  

ا وهى يجبها مً بحن 
ً
ْهغ وحه ماػن اإلامتٌٗ خى٣

:ؤؾىاهه  

س ي ٖلي ؤبى تمً ؾىحن وهو حايح لبىتي هضية ؾلؿلة -

..ؤإلااّ  

:سسغا ؾغاب بمغاعأ  

لي .. ما قاء هللا- الن ٖلكان حبب لها لىلي ٖو وؤهب ٖػ

!حاب ؤإلااّ  

:باصلها سسغيتها بكٟاه ملتىية  

!صه خ٣ض َب٣ي صه و  بيه-  
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:بهتب مالمدها لىهلة إم ؤزبرته بسٟىا  

..٢اس ي و٢ليل الظو١ -  

ؤعاص ؤن  ٗتظع ول٨ً ٢لح ماػن الغ٢ي٤ ؤنبذ بهالصأ 

 الصسغ

:بض٫ اإلاىيٕى بما يىاؾح ؤهىاثه  

ؤزباع ٞغاولة بيه؟-  

نمتب للخٓة تجاهض ٦بريائها ختى   تٛل٤ السِ بىحهه 

:زانة وابتؿامة ٖك٤ الهٛحرأ تىحر الكاقة ؤمامها  

..٦ىيؿة ٞغاولة-  

:ؾإلها بك٣اوته اإلاٗتاصأ  

؟- بتؿلم ٖليَّ  
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ٞٗاص يتؿاء٫ بىٟـ .. عم٣ته بىٓغأ ٚايبة ولم تجح

:الك٣اوأ  

..وخكتها؟-  

:ؤحابب بجز١   

- ..  

:هت٠ بٗبث  

..٦ضابة ٧الٗاصأ-  

:وؤعصٝ بٛمؼأ  

..هامب في خًى٪؟-  

 ؤٚل٣ب السِ بىحهه ٖلى الٟىع 

 لم تيتٓغ ختى لخٓة واخضأ يلمذ بها
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..تإإحر ؾااله الى٢ذ  

ًًبا مً هٟؿها ٢بل ؤن   ٚو
ً

ٖلى وحهها الظو ات٣ض زجال

..ي٨ىن مىه  

ى١ عؤؾه حاءا حملة يؼيض الؿازغأ :ٞو  

..بتٗٝغ بيت٪ ٖلى آزغ ٚؼوات٪؟-  

:نهٌ ماػن وعٞ٘ ٖك٤ ٞى١ ٦تٟه  

.  صو م٩اإلاة قٛل-  

٘ يؼيض خاحبيه بٗضم تهضي٤ :ٞع  

..ماش ي!.. قٛل-  

ومض طعاٖيه يداو٫ تل٣ي ٖك٤ التي تمغ٦ؼا ٞى١ ٖى٤ 

:والضها  
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..تٗالي يا ٖك٤ هغوح لٗلي-  

:ؤبٗض ماػن ابيته ًٖ يضو يؼيض  

..ابٗض ؤهب وابى٪ ًٖ بىتي.. يؼيض-  

:وؤعصٝ وهى ي٣لض الهٛحر ٖلي  

!ؾلؿلة ؤإلااّ ػو اللي يؼيض حابها لـ لىلى-   

:واؾتٗاص نىته لحهت٠ بدى٤  

بيؿتهبل ابى٪ صه و  بيه-  

:٢ه٣ه يؼيض بمغح  

بخىا هىالقي وؿح ؤخؿً مى٪ ٞحن .. مال٪ يا ؤبى ٖك٤-

 يا ابً الٗضوو 

:هت٠ ماػن بًٛح خ٣ي٣ي  
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إم ؤها مل هجىػ .. الخاحاا صو ما ٞحهاف هؼاع يا يؼيض-

..بىتي  

:عبب يؼيض ٖلى ٦تٟه  

 ٖلكان .. ؤ٦يض ما ٞحهاف هؼاع-
ً

ٖلي ٧ان متٗا٢ح ؤنال

.. الؿلؿلة هضية مً ٖلياء وِمني.. بيت٩لم في اإلاىايي٘ صو

!ؤهب نض٢ب بجض ؤنها هضية مً ٖلي  

:صٞٗه ماػن في ٦تٟه بٛئ  

يل- ..تهض١ ؤه٪ سسي٠ ٖو  

:٢ه٣ه يؼيض متؿلًيا بًٛح ماػن الظو ؤعصٝ  

ب٨غه عبىا يبٗتل٪ ٖيل ٚلـ ػو ابى٪ ي٣ل٤ مىام٪ ٖلى -

..هاصية  
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ت٨غعا ال٩لماا بظهىه ٞإنابته بىىبة ٢ل٤ و٢ُح 

:خاحبيه بًي٤  

..اللي هي٣غب مجها هاصٞىه م٩اهه.. هاصية صو بىىتي..  -  

حاء خؿً مً زلٟهما وهى يدمل منى ويؿإلهما 

:بًٟى٫   

..ؤهتىا ٚحرتىا اليكاٍ و  بيه؟.. هتضٞىىا محن؟-  

ا
ً
:و٢بل ؤن يجبه ؤو مجهما ا٢تدم ٖلي و٢ٟتهم هاتٟ  

..ٖايؼ ؤلٗح م٘ ٖك٤ ومنى-  

:ونغر الك٣ي٣ان بهىا واخض  

!ابٗض ابى٪ ًٖ بىتي يا يؼيض-  

 و٦ٗاصرها صهيا صاثًما تى٣ظ اإلاى٠٢
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..٣ٞض خان و٢ب بَٟاء الكمٕى  

..وم٘ خلى٫ الٓالم اهتهى خٟل الهٛحرأ ٖك٤  

التي تكبثب بإخًان والضها ولم تتر٦ه يبتٗض ختى 

 ٚغ٢ب بالىىم وهي تٛمٛم بُٟىلية هاٖؿة

"محن ؾغاب يا صاصو؟"  

..َب٘ ٢بلة خىىهة ٞى١ حبيجها وؾاالها يترصص بغؤؾه  

"..محن ؾغاب؟"  

ا ًٖ اهتهاع ط٦ىعو حضيض
ً
..هل هي ٞتاأ يُاعصها بدث  

ح بامتال٦ه ..حؿض حميل يٚغ  

صوامة يًي٘ ٞحها هغًبا مً لٗىته الؿىصاء ٦ما اؾماها 

..خؿً يىًما  
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 ٢هة م٨غعأ اٖتاصها في الٟترأ ألازحرأ

ا مً ٞغاٙ خياته ًً ..امغؤأ تكٛل بٗ  

..إم ييتهي صوعها ٖىضما ت٣غع ٞجإأ ؤن خبه تمل٪ مجها  

..وؤنها ٖاق٣ة ياجٗة في بدىع ٚغامه  

..إالث ػوحاا مغعن بدياته بٗض َال٢ه مً هحرأ  

ت٨ٟحره ويثرن خحرته-الثالإة مجتمٗاا-لم  كٛلً   

 مثلما تٟٗل ال٩اطبة اإلاتالٖبة

 الىاصلة الخؿىاء

 ونل ؤمام ٢اٖة ألاٞغاح التي تٗمل بها تل٪ الليلة

..ٞلم يجض لها ؤإًغا  

..والىتيجة ٦ما هي.. بدث مغأ وإاهية  
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!هل تتالٖح آلان  

..تلٗح لٗبة ما لتزيض تٗل٣ه بها؟  

حىلة عابٗة مً البدث والتدغو ٖلم بٗضها ؤن الجباهة 

..الهٛحرأ تستبئ مىه  

..ابتؿم باهتهاع  

..ٞازتبائها    ٗني ؾىي ؤهه ا٢ترب مً هيلها  

..هي زاثٟة  

..مً هٟؿها وليـ مىه  

..لظا ازتبإا  

..وخان و٢ب ازغاحها مً مسبإها  

... 
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ازتٟب ؾغاب صازل اإلاُبش الىاؾ٘ اإلالخ٤ ب٣اٖة 

اٝ الٟسمة ٗمة .. الٞؼ ؾت٨تٟي تل٪ الليلة بةٖضاص ألَا

...واإلاكغوباا ولً تسغج لل٣اٖة ؤبًضا  

..وٗم لً تٟٗلها  

ٌ ٧ل ٖغويه  ًه وتٞغ عبما يٟهم ٚلئ ال٣ٗل ؤنها تٞغ

..اإلابتظلة  

ٞهي تضع٥ هىاياه .. ختى ولى ؤل٣اها تدب مؿمى ػواج

...حيًضا  

..يغاها ٦جزوأ  

..لٗبة مثحرأ ؾت٣ٟض بغي٣ها لخٓة امتال٦ه لها  

.. هي لً ت٨غع اإلااض ي.. ٦ال  
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..ل٣ض تغ٦ب ٧ل ش يء وعاءها وؾٗب لتد٣ي٤ خلمها  

تىدب بالصسغ وتؿبذ يض التياع ختى   ت٨ً مجغص ؤهنى 

..سخبها مىج الٗك٤ وؤٚغ٢ها بدغ الٛغام  

ؾتتجاهل ٢لبها ختى لى ع١ وزغحب هبًاته زاعج ؾيا١ 

ا
ً
..زُتها اإلاغؾىمة ؾلٟ  

لً ت٨ىن مجغص امغؤأ تسً٘ لخ٨م الهىي وتً٘ ٢لبها 

 تدب عخمة عحل

..ليؿتهل٨ه ويؿتجٝز خبها  

ا ًٖ مٛامغأ ؤزغي 
ً
..إم يل٣ي بها بدث  

 لً ت٨ىن بخضي مٛامغاا ؤو ػوحاا ماػن الٗضوو 

.ه٣ُة واهتهى الؿُغ  
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با١ اإلاُلىبة وتيؿي٣ها ختى يبضؤ  ٚغ٢ب بةٖضاص ألَا

ىحئب  اٝ ٞو ػمالئها في بعؾالها بلى مىاثض ٢اٖة الٞؼ

:بهىته الٗابث زلٟها  

!ما ٦ىتل ؤٖٝغ ؤه٪ حباهة ٦ضه-  

:التٟتب هدىه بضهكة ولؿانها يغصص ب٣ل٤  

صزلب هىا بػاو؟-  

:هؼ ٦تٟيه بالمبا أ  

!عقىأ مدترمة للخاعؽ اللي ٖلى باب اإلاُبش-  

يىحها تتؿٗان بظهى٫  .. تجمض ال٨الم ٖلى قٟتحها ٖو

:لحهت٠ هى بًٟى٫   

..ٖؿلي و  ؤػع١؟.. ٖيىه٪ لىنها بيه؟-  
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:و٦إن ؾااله مىدها ال٣ضعأ ٖلى الى٤ُ ول٨ً بتٗثر  

..ؤهب.. ؤهب-  

:٢اَٗها بهضوء مؿتٟؼ  

..ٖايؼ ؤتجىػ٥.. ؤها.. ؤها-  

:وا٢ترب بسُىعأ  

..ماػن الٗضوو ؤما بي٣ى٫ خاحة بيىٟظها.. وهتجىػ٥-  

٢ٟؼا مبتٗضأ ٖىه م٘ اؾتٗاصرها ال٣ضعأ ال٩املة ٖلى 

:الى٤ُ لتهت٠ به  

!!ؾيبب ٖك٤ وحيب!.. ؤهب مجىىن -  

:هؼ عؤؾه بىٟي ٢اَ٘  
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ا- ًٗ ما ؾيبتهاف ب  .. ٖك٤ صلى٢ب في ٖاقغ هىمه..   َب

..ؤما هامب  

اص ي٣ترب وهى يهمـ :ٖو  

..وػٖالهة مى٪.. بتؿلم ٖليِ٪ ٖلى ٨ٞغأ-  

ؤزظرها ٨ٞغأ ؤن تًٛح مجها تل٪ الجميلة الهٛحرأ 

:ٞؿإلته ب٣ل٤  

الهة مني- ..ليه؟!.. ٖػ  

:هؼ عؤؾه بدؼن   

٦ؿغِا ٢لح ؤبىها و٢ٟلِب السِ في وقه-  

بغ٢ب ٖيجها بًٛح و٧اصا ؤن تهغر به لى  ؤنها ؾمٗب 

..ؤنىاا ػمالئها ال٣اصمة هدى اإلاُبش  
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مُاعصته لها بجاهح سسٟها حٗلتها ماصأ لل٣يل وال٣ا٫ 

..بحن ػمالئها  

ووحىصه آلان مٗها باإلاُبش ٦ٟيل بتضمحر ما ب٣ي مً 

..ؾمٗتها  

:حظبته مً يضه ب٣ىأ هاتٟة  

ى٥ مٗايا هىا.. تٗالى- ..مل هيىٟ٘ ػمايلي  كٞى  

ؤزضا تتلٟب خىلها لٗضأ لخٓاا وتىتغها يؼصاص با٢تراب 

ا  ًٗ ألانىاا ال٣اصمة مً الساعج وؤزحًرا سخبته ليضزال م

بخضي الثالحاا الٗمال٢ة والتي  ؿتسضمها اإلاُٗم 

..لخٟٔ اللخىم  

ا في الثالحة ًٗ :صاع بىٓغه ؾغي  



 

477 
 

ىها م٘ بٌٗ في اإلاُبش- ..  ٗني ما يىٟٗل ػمايل٪  كٞى

اصو ي٣ٟكىها في التالحة  ٖو

:و٦ؼته ب٣ىأ في طعاٖه  

..بخىا وا٢ٟحن ب٩ل اخترامىا!!.. ي٣ٟكىها-  

:مض ع٢بته وهى  سسغ بٛئ  

.. وؤ٦يض هما هيهض٢ىا ؤهىا ٦ىا م٘ بٌٗ في التالحة.. آه-

..وب٩ل اخترامىا.. لىخضها  

:بغ٢ب ٖيىاها بكغاؾة ول٨ىه ؾإع ب٣ىله  

صه ختى ٦ضه ٞغنة ويجل .. ؤها مل ٢هضو خاحة-

..بجىاػها  

:ويٗب ٦ٟحها ٖلى وحىتحها بٛئ  
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 .. بوس ى الخ٩اية صو!.. حىاػ  بيه-
ً
..اوؿاها تماما  

:ا٢ترب لحربب بؿبابته ٖلى حاهح وحهها  

 اللي  ػم تترحيني ٖلكان اتجىػ٥!.. ؤوؿاها-
ً

ؤهِب ؤنال  

:تسهغا بٛئ وهي رهت٠  

!!ٞا٦غ هٟؿ٪ محن. ليه؟!.. ؤتغحا٥!!. ؤٞىضم-  

:ؤحابها ببضيهية  

..مل.. وبكتٛل قٛل قغي٠.. عاحل مهىضؽ مدترم-  

:ٚمؼ بى٢اخة  

خغامي مىبايالا-  

:هتٟب بسسِ  

صو ْغوٝ ٦ضه.. ازغؽ ؤها مل خغامية -   



 

479 
 

:عم٣ها بىٓغته الٗابثة وهى  كا٦ؿها بك٣اوأ  

ت٪ بٗيني - .. الجغؾىهة... في الٟغح!.. ه٨ضبها... ؤها قٞى

خغامية... ا٫  

:نغزب ب٨برياء حغيدة  

 مل حغؾىهة -
ً

صو مهىة ما٢تة, ؤها ؤنال   

 وهى  ؿتجىبها باؾتهاهة
ً

٘ خاحبا متؿاثال :ٞع  

وبيه اإلاهىة ؤلاؾاؾية ٖلى ٦ضه؟ -  

ة :هتٟب بؿٖغ  

ع٢انة  -  

:ؤَل٤ ضخ٨ة مؿتمتٗة  

!!يا ما قاء هللا -  

:حظبب زهالرها الُىيلة بدى٤ وهتٟب مً بحن ؤؾىانها  

عا٢هة ٞىىن .. بتلسبُني.. اؾ٨ب... اؾ٨ب قىية -
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  قٗبية

: لحرصص بٗبثه اإلاٗتاص  

خالوأ قمؿىا... آها -  

يىاها تبر١ بكغاؾة : تسهغا ٖو  

ؤهب حاو رهؼع  -   

ا٢ترب مجها وهى يًِٛ قٟتيه بدميمية ويغم٣ها بىٓغأ 

:خاعأ  

هتهض٢يني لى ٢لب ل٪ وخكتيني -   

:ابتٗضا ٖىه وخظعته بؿبابتها  

!وبٗضيً ب٣ى -   

اوص الا٢تراب :ٞغ٥ ٦ٟيه ب٣ىأ ٖو  

!َيح ما ٞيل خل للبرص اللي بخىا ٞيه صه -   

:٢ُبب حبيجها بدى٤  
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!بخىا في التالحة متى٢٘ بيه؟ -   

٘ ٦ٟه لظ٢ىه وهى  ؿإلها بًٟى٫  :ٞع  

 !... ؤيىه ليه ب٣ى التالحة - 
ً

! ٖىض٥ هضٝ زٟي مثال   

:٢ُبب بدحرأ  

!هضٝ -   

:ا٢ترب مجها بسُىعأ وهى يهمـ  

والكيُان نا ٘ .. والتالحة م٣ٟىلة.. ؤها وؤهِب لىخضها -

 و
ً

...ؤنال  

:٧اهب قٟتاه مىاحهة لكٟتحها وهى يهمـ  

وؤها بغصاااان -  

بًٗة ؾىتيمتراا ٧اهب تٟهل بحن قٟاهحهما وهي ٧اهب 

طاهلة متؿٗة الٗيىحن ت٣ترب مً خالة  نهاثية مً 

 الاٞتتان بهمؿاته الٗابثة
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وهى ؤصع٥ تهضٕ م٣اومتها وؤي٣ً ؤهه ٖلى بٗض زُىأ مً 

هيل قٟتحها ليه٣ٗه نىا نٟٗة تغصص في خحز الثالحة 

الًي٤ والكغاؾة اإلالتهبة بىٓغارها تمخي بخؿاؾه 

بالبروصأ وهي تضٞٗه ٖجها وت٨ت٠ طعاٖحها هاتٟة بسٟىا 

:ٚايح  

!صٞيب ٦ضه-  

ٞاإلاجىىهة زغحب مً .. ولم تتذ له الٟغنة ألو عص

..الثالحة ٖلى الٟىع تاع٦ة بياه وخضه بضازلها  

 وؤونضا الباب مً الساعج

اٝ بال٣اٖة ..مغا ؾاٖة ت٣غيًبا اهتهى بها الٞؼ  

ا ًٗ ..وعخل ػمالئها حمي  
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وؤزحًرا اؾتُاٖب ٞتذ الثالحة وازغاج ماػن الظو ٧ان 

  كٗغ

..بضماثه تدىلب لثلىج ال٣ُح الكمالي  

..ؾاٖضته ليجلـ بإ٢غب م٣ٗض  

ا ب  ؤن صوع الٗاحؼ اإلاجه٪  ًٖ وعٚم ؤهه ٧ان بدالة حيضأ هى

..٢ض عا٢ه لؿبح ما  

..ٞتر٦ها تضل٪ ٦ٟيه ب٣ىأ لتضٞ٘ ببٌٗ الضٝء ألوعصته  

..إم اهت٣لب لىحىتيه ٞض٨ٖتهما ب٣ؿىأ  

 
ً

:حٗلته يمؿ٪ بمٗهمحها ويبٗضها ٢ليال  

!..بغاخة ؤهِب بتض٩ٖي في سجاصأ-  

..ابتٗضا لترم٣ه بىٓغأ متٟدهة  
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..يبضو بسحر  

..صخيذ ؤهه ب٣ي بالثالحة خىالي ؾاٖة  

 ختى   
ً

ٗب صعحة خغاعأ الثالحة ٢ليال ب  ؤنها ٧اهب ٞع

..يهاب بإطي  

:ؾإلته بدظع  

..ؤهب ٦ىيـ؟-  

٘ ٖيىحن ٖابثتحن :ٞع  

بغصان-  

ول٨ىه اؾتى٢ٟها .. بغ٢ب ٖيىاها بًٛح وابتٗضا ٖىه

ة :بؿٖغ  

..بغصان بجض.. مً ٚحر هؼاع-  
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..تجمضا بم٩انها والظهح ي٨بل ٢ضعرها ٖلى الخغ٦ة  

 
ً

..تغا٢ح مالمده التي شخبب ٢ليال  

..وبضا قٟتاه تغتٗض بسٟة  

:تجهضا ب٣ل٤  

..هؿاٖض٥.. ؤمغو هلل-  

:ؾإلها بلهٟة  

..هتضٞيني؟-  

ؤومإا مىا٣ٞة لتتإل٤ ٖيىاه بٗبث صٞٗها لتى٦ؼه بؿبابتها 

:في عؤؾه  

..ؤها هٗمل٪ قاو.. هي ٧ل ؤ٩ٞاع٥ ٦ضه قما٫-  

..ؤههى ٢ضخحن مً الكاو وإالث مً اليؿ٩اٞيه  
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..قٗغ بٗضها بالضٝء يجغو بٗغو٢ه  

 
ً

..ٞبضؤ يتإملها ٢ليال  

..٧اهب ٢ل٣ة بالٟٗل  

.. مليئة بالظهح.. تمىده هٓغاا زاَٟة  

..واللهٟة  

ابتؿامة زٟيٟة اعتؿمب ٖلى قٟتيه وهى  ؿإلها 

:بًٟى٫   

.ما ٢ىلتيل بيه خ٩اية الغ٢و؟-  

:التٟتب بدضأ ٞؿإع بةياٞة  

..الغ٢و الكٗبي.. الكٗبي-  

اج :هبب وا٢ٟة وهي تسبره باهٖؼ  
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وما يىٟٗل ه٣ٗض ؤ٦تر مً .. اإلا٩ان ب٣ى ٞاض ي صلى٢ب-

..يال ٖلكان تغوح.. ٦ضه  

ؤصع٥ ؤنها تتهغب مً ؾااله ٞداو٫ الجهىى لتتٗثر 

..زُىاته  

:وتؿإع هي إلاؿاٖضته وهي تتمتم بدى٤  

..يا صو اإلاهيبة-  

:وا٣ٞها  

- 
ً

..ؤها ت٣غيًبا مل ه٣ضع ؤؾى١ .. ٞٗال  

:٨ٞغ لخٓة  

..ؤو خؿً.. ه٩لم بياص-  

:٢اَٗته بٛئ  
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..اإلاُبش  ػم ي٣ٟل.. وهيجىا بمتى؟!.. ت٩لم محن-  

:وؤياٞب بدؿم  

..ؤها هىنل٪-  

..ومضا ٦ٟها بدغ٦ة واضخة  

:ول٨ىه ابتٗض زُىأ للسل٠ وبضا الظٖغ ٖلى وحهه  

..ؤهِب بتٗغفي تؿىقي؟-  

:ؤومإا مىا٣ٞة ٨ٞغع الؿاا٫  

..ٖغبياا؟-  

:خغ٦ب عؤؾها بٛئ  

..ؤهب زاي٠ ٖلى ٖغبيت٪؟-  

:٢بٌ بإهامله ٖلى مٟتاح الؿياعأ وهى يسبرها بتىييذ  
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..صو ؤلٟاعوميى-  

ضأ وخملب خ٣يبة الٓهغ زانتها .. عم٣ته بىٓغأ متٖى

:لتسبره بالمبا أ  

اَل٘ ا٢ٗض في ٖغبيت٪ بغه ألن اإلاُبش  ػم .. زالم-

.واؾتنى بغاخت٪.. يت٣ٟل  

..خغ٥ هٓغاته بحن مٟتاح ؾياعته وبحن وحهها  

..إم مىدها اإلاٟتاح بمالمذ عحل يتبٕر بإخض ؤًٖاثه  

:بالؿياعأ ؤٖاص ؾاالها  

..متإ٦ضأ بتٗغفي تؿىقي؟-  

:ؤَل٣ب ضخ٨ة مغخة وهي تكٗل مدغ٥ الؿياعأ  

- 
ً

..هىٗٝغ خا   
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:وصاع مدغ٥ الؿياعأ م٘ هتاٞه اإلاغتٗح  

..ٖغبييييتي-  

لى ٨ٖـ ما تى٢٘ ٧اهب بالٟٗل تجيض ال٣ياصأ ..ٖو  

ة ..٢ياصأ هاصثة متد٨مة وباٖع  

:مىدته هٓغأ ق٣ية ٢بل ؤن تؿإله  

..الٗىىان بيه؟-  

:ؾإلها باؾتى٩اع  

..هتىنليني بيتي؟.. ٖىىاوي؟-  

:ٞإعصٝ.. ٢ُبب خاحبحها بٗضم ٞهم  

!يمحر٥ هيؿمدل٪ تؿيبيني لىخضو.. ؤها تٗبان وبغصان-  

:هؼا عؤؾها بيإؽ  
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..ؤ٦يض ؤهب ٖاٝع بحابة ؾاال٪!.. ؤهب ما بتزه٣ل-  

..ؤعح٘ عؤؾه للسل٠ وؤٚمٌ ٖيييه  

واللخٓاا َالب لض٢اث٤ ٢بل ؤن .. نمب للخٓاا

:يهمـ بسٟىا  

آؾ٠-  

تتؿاء٫ بك٪ بن ٧ان اٖتظع .. التٟتب هدىه بضهكة

!!..بالٟٗل  

..ْلب تغم٣ه للخٓاا تيتٓغ ؤن ي٨غع ال٩لمة  

..وهى التزم الهمب ٢بل ؤن يملي ٖلحها ٖىىان ما  

:ؾإلته بًٟى٫   

صه ٖىىاه٪؟-  
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:هؼ عؤؾه هاًٞيا  

..صه ٖىىان والضأ ٖك٤-  

ٞاهضٞ٘ بجؿضه لؤلمام ب٣ىأ ولم .. ؤو٢ٟب الؿياعأ بٛتة

:رهتم لهمؿته اإلاتإوهة وهي رهت٠ به  

!!..ٖايؼ تغوح لُلي٣ت٪ تباا ٖىضها!.. َلي٣ت٪-  

:عم٣ها بضهكة  

ما ؤها ماليل ٚحرها ؤعوح له-  

.. يُٛب ؤهاملها ٖلى عجلة ال٣ياصأ بٛئ  

  تٗٝغ ٦ي٠ تٟؿغ طل٪ الخى٤ الظو اهتابها ٖىضما 

..َلح الظهاب لؼوحته الؿاب٣ة  
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ا وخاولب مىده التٟؿحر اإلاى٣ُي 
ً
ؤزظا هًٟؿا ٖمي٣

:الىخيض الظو مغ بظهجها  

!..مل زاي٠ ٖلى ؾمٗتها وؾمٗة بيت٪-  

ضم وتهضي٤ وهي هغبب بىٓغارها مً  عم٣ها بضهكة ٖو

:ٖيييه وهي تسبره بدؿم  

..الٗغيـ اللي ٢ابلت٪ في ٞغخه.. ٢ىلي ٖىىان ؤزى٥-  

واهُل٣ب بالؿياعأ هدى بيب خؿً بٗضما ؤزبرها 

 بالٗىىان

وهىا٥ قغخب لخؿً بازتهاع ؤن ماػن بداحة 

 إلاكغوباا صاٞئة

..وألاًٞل ؤن  ؿتضعي له َبيًبا  
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ا
ً
..وخؿً  ؿتم٘ لها نامت  

يى٣ل هٓغاته بيجها وبحن ق٣ي٣ه الظو تغ٦ؼا هٓغاته ٖلى 

..مالمذ الٟتاأ اإلاتىعصأ بصجل  

   ٗلم ٦ي٠ اهتهب الليلة بك٣ي٣ه خبيـ إالحة 

..ٖمال٢ة  

ة لتا٦ض  وما ٖال٢ته بتل٪ الٟتاأ التي تبضو ٢ل٣ة وملهٞى

ٖليه ؤ٦ثر مً إالث مغاا ؤن  ؿٕغ بةَٗامه بٌٗ 

..الخؿاء الضافئ  

ضأ مكغوباا ؾازىة ..ٖو  

ىضما ٢غعا الغخيل هت٠ ماػن ب٣ىأ :ٖو  

!هتروحي لىخض٥ صلى٢ب بػاو.. اؾتني-  
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:والتٟب لخؿً  

..مل هيىٟ٘ تغوح لىخضها.. ابٗب مٗاها ؾىا١ ِنبا-  

تراى ..خاولب ؾغاب الٖا  

:ول٨ً ماػن ؤزغؾها بدؼم  

..هتروحي م٘ الؿىا١ ماٞيل مىا٢كة-  

..ؤومإا بمىا٣ٞة هاصثة  

:٢بل ؤن رهمـ بلهجة تدمل قٗىعها بالظهح  

..ؤها آؾٟة ؤوي خبؿت٪ في التالحة-  

:ابتؿم بٗبث  

..اإلاٟغوى تٗىييني ٖلى ٨ٞغأ-  

:٢بًب ٦ٟحها بيإؽ وهي رهت٠  
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تهض١ ؤه٪ تؿتد٤ ٧ل اللي حغي ل٪-  

ا٢ترب مجها ٚحر ٖابئ بىٓغاا خؿً اإلادظعأ وهمـ 

:بك٣اوأ  

..ٖاٝع ؤهه مً وعا ٢لب٪-  

مؼ لها :ٚو  

..ؾلمي لي ٖلى ٞغاولة-  

ضا له بٗضما إلاـ وحىتها  ِٖ
ُ
ة التي ؤ تغ٦ها ليهٗض للٛٞغ

..بسٟة  

..وعخلب هي م٘ ؾاث٤ ق٣ي٣ه  

..و٢لبها يسبرها ب٣لة خيلة  

..  ٞاثضأ  
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..ل٣ض ؾ٣ِ  

.واهتهى ألامغ  

 اهتهى الٟهل 

 

 

 

 

 

 

 

(8)  
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 إلوؿاهية ؤلاوؿان ؤبك٘ مً ؤن تجٗل "
ً
  ؤٖٝغ اخت٣اعا

"اإلاغؤأ هٟؿها مهيضأ  

 ؤهيـ مىهىع 

 ٧لماا ٢غؤرها ٦غيمة يىًما

..ؤعجبتها ول٨جها لم تٗض ت٣ىٗها  

 لى لم تؿتٛل ممحزارها ٦إهنى
ً
..٦ي٠ تيتهغ بطا  

جظب بالىٓغ
ُ
..ٞالغحا٫ ت  

..والٗاقغأ.. للمغأ ألاولى  

 ي٣٘ بٛغام ٣ٖل امغؤأ
ً

 لً تجض عحال

 ؤو يٟتن بىٓغرها الٟلؿٟية و٢ضعرها ٖلى

..  بصاعأ ؤٖتى اإلاىا٢كاا والخىاعاا  
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..ولى بضا ؤهه  ؿتم٘ أل٢ىالها  

...ٞالىا٢٘ ؤهه يتيه با٦تىاػ قٟتحها  

يىاه  يجاعيها ويجاصلها ٖو

..تسمً ٢ياؽ زهغها ونضعها  

..تل٪ خ٣ي٣ة  

..الغحل ُيٟتن بالىٓغ  

..وي٣غع ؤن  ٗك٤ بطا ؤعجبه ما هٓغ بليه  

..و٦غيمة   تمتل٪ ٢ىأ همؿة  

..عبما طل٪ ما ؤعجح ؾي٠ بها مً البضاية  

..هالة الهكاقة خىلها  

..الىضاء السٟي الهاصع مجها واإلاُالح بدمايته الظ٦ىعية  
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..هكاقتها تل٪ ؤو٢ٗب به مغتحن  

 ول٩ي تىاله بالثالثة ٞٗلحها مؼج يٟٗها ألاهثىو اإلادبح له

..ببٌٗ السبث واإلا٨غ  

..ليـ بالًغوعأ ؤن تمتل٪ ط٧اء همؿة  

..ٞظل٪ الظ٧اء لم يىٟٗها بص يء  

..ي٨ٟحها خضؾها ألاهثىو   

..والظو ؤإبب لآلن ؤهه ألاهجر  

..زُتها بؿيُة للٛاية  

.. تىاؾيه.. ت٣ترب مىه  

 تؿاٖضه ليٗىص لؼوحته اإلاتمغصأ

 تمىده ههاثدها وزبرارها
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ٌ ٢غبها ..وهى لم يٞغ  

.. ؿتم٘ لىهاثدها  

 يىٟظ بًٗها

..ويٗىص ليك٨غها ٖلحها ٞهى ي٣ترب بها زُىأ مً همؿة  

..وهجخب السُىأ ألاولى مً السُة  

 وخان و٢ب السُىأ الثاهية

"الؿم في الٗؿل"  

 وخى٫ ماثضأ نٛحرأ بغ٦ً هاصت في ؤخض اإلاُاٖم

 ٧اها يتىاو ن الٛظاء

..ٖاصأ هجخب ٦غيمة في تغؾيتها باأليام ألازحرأ  

:ؾإلته بلهٟة  
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..ؤزباع٥ بيه م٘ همؿة؟-  

:تجهض بدى٤  

..لؿه بتٗاهض-  

:ؤحاصا عؾم الخؼن ٖلى مالمدها  

..خهل بيه؟.. بـ ؤهب ٢لِب لي ؤنها بضؤا تت٩لم مٗا٥-  

غ بًٛح :ٞػ  

..٧ل ٦المىا ت٣غيًبا ًٖ الى ص.. ما خهلل خاحة-  

:٢ُبب خاحبحها وؾإلته باؾتٟهام  

..حغبب تٗتظع لها يا ؾي٠؟-  

:ضخ٪ بمغاعأ  

 ٧ل اللي بٗمله اٖتظاعاا!.. حغبب-
ً

..تىؾالا.. ؤها ؤنال  
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ا
ً
:سخح هًٟؿا ٖمي٣  

مغأ بى٣غب .. مغأ تت٣بل ومغأ  .. وهي بتؿم٘ وتؿ٨ب-

..ؤها خ٣ي٣ي تٗبب.. ومغأ بيبٗض  

:ابتؿمب بدؼن   

ٚهح ٖني ب٨ٟغ؛ ليه ؾي٠ ما .. تٗٝغ يا ؾي٠-

وؤلاحابة بتىح٘ !.. خاولل مٗايا عب٘ مداو ته م٘ همؿة

..٢ىو   

:مض يضه ليمؿ٪ ب٨ٟها في اٖتظاع  

ا٢تىٗىا بىهم .. بخىا ٦ىا بىسضٕ هٟؿىا يا ٦غيمة-

اعصهاه ؾىا ..َو  

:ٚمٛمب ٦غيمة بصجً  
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ؤهب بتسضٕ هٟؿ٪ ..   يا ؾي٠ مل وهم!.. وهم-

الىهم صه زال٥ تٗيل ؾيتحن ميب بٗض ما .. بال٩لمة صو

الىهم .. ؾيتحن ؾيبب ٞحهم قٛل٪ وخيات٪.. ؤها اتجىػا

ما .. صه زالوي ٖا كة خياأ ها٢هة م٘ حىػو ألاو٫ 

..٧ان.. ا٢ضعتل ؤصيه ٢لبي ألهه ما ٧اول مل٩ي  

:ٖهغا ٖيىحها لتهُل ٖضأ صمٗاا  

..٧ان مل٨٪ يا ؾي٠-  

ة :٢اَٗها بؿٖغ  

..ؤعحى٥ِ بالف ٦الم ًٖ ماض ي ٞاا.. ٦غيمة-  

:٢اَٗته ب٣ىأ  

..ؤها متإ٦ضأ مً صه.. بـ ما ماتل يا ؾي٠-  
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:ؤقاح بىحهه بٗيًضا ول٨جها ؤعصٞب  

..ٖاٝع ليه؟-  

:ؾإ٫ بازتىا١  

..ليه؟-  

:سخبب يضها مً ٦ٟه لتمسر صمٗارها الىهمية  

بًِٛ ٖلى ٢لبي وآجي ٖليه .. ألوي لؿه مٗا٥ ؤهىه-

للؿب اللي اتسلب .. ٖلكان ؤؾاٖض٥ تغح٘ لهمؿة

..ٖى٪  

:٢اَٗها  

..ؤهِب ٦مان اتسليِب ٖني يا ٦غيمة؟-  

ا
ً
:هؼا عؤؾها خؼه  
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تسغج مً .. ؤها ما اتدملتل ؤ٦ىن قاهضأ ٖلى ٖال٢ات٪-

ٖال٢ة تضزل في التاهية مً ٚحر ؤو اٖتباع إلاكاٖغو 

..ولىح٘ ٢لبي  

ها اإلاٟتٗلة :ٖاصا لضمٖى  

ؤهب م٘ .. ْلم ليَّ ؤه٪ ت٣اعن مى٢ٟي بمى٠٢ همؿة-

بلٛتها وهي .. همؿة عوخب واؾتإطهب مجها في حىاػها

ؤها و٢ب زُىبتىا ػمان ٧اهب .. بهما ؤها.. وا٣ٞب وؾ٨تب

.. بتىنلني ؤزباع مٛامغات٪ اللي ٦ىب ٞاهم ؤنها ؾغية

٦ىب بتسضٖني وتجغخني مغأ وعا التاهية و٦ىب بؿامد٪ 

بـ يا ؾي٠ حيب في .. ختى مً ٚحر ما تُلح الؿماح

اى بيَّ  ..ما٧اول مم٨ً ؤتدمل ؤ٦تر.. آلازغ ٞو  

:مسر ؾي٠ وحهه  



 

507 
 

!ليه ال٨الم صه صلى٢ب؟-  

:هتٟب بًٛح  

!!..ليه-  

ا
ً
:وؤزظا هًٟؿا ٖمي٣  

ة وؤها قيٟا٥ بتداعب ٖلكان .. ه٣ىل٪ ليه- ألوي مىحٖى

بخىا اتجىػها .. تغح٘ لىاخضأ ؤهب ما ٚلُتل في خ٣ها

حىاػ قغعي وصه خ٤ مً خ٣ى٢٪ ما  ؿتضٖيل ؤه٪ 

م٘ بن اللي تؿتد٤ .. تٗيل ؾىة وؤ٦تر بتٗتظع ٖىه

تظاع هي ؤها اٖتظاع ًٖ ٖكغاا مً ٖال٢ات٪ .. الٖا

اٖتظاع ًٖ بهاهت٪ ل٨غامتي .. اإلاكبىهة و٢ب زُىبتىا

..بض٫ اإلاغأ ٖكغأ.. وؤهىإتي  

..ؤو عبما تغيده.. ٧لمارها ٧اهب ت٣ىٗه ببِء  
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..ٞهى عجؼ ًٖ بعياء همؿة  

..م٘ ٧ل اٖتظاعاته وتىؾالته  

 تلى آلازغ
ً
..٢ضم تىاػ   

..إم الهجغ وؤزحًرا الاهٟها٫ والُال١.. ؾمذ لها با بتٗاص  

..وعٚم ٧ل طل٪ هي لم تت٣ضم هدىه زُىأ  

..لم تتىاػ٫ ًٖ حؼء مً ٦بريائها وتت٣بل ػلته  

..٦ال ليؿب ػلة  

..ل٣ض ٧ان ػواًحا  

..وهي ٖلمب به ولم تٗترى  

!!لَم زل٤ اإلاك٨الا وال٣ٗباا آلان  

ا
ً
:حاءه نىا ٦غيمة ي٣ُغ خؼه  
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..بغيىه بت٨ٟغ ٞحها وما ؾمٗتل و  ٧لمة مً اللي ٢لتها-  

:عبتب ٖلى ٦ٟه وهي تجهٌ بتثا٢ل  

..اؾم٘ مجها وهٟظ َلبارها.. ه٣ىل٪ ٖلى آزغ ههيدة-  

:نمتب لخٓة  

..ؤ٢هض وا٤ٞ ٖلى قغوَها-  

:ابتٗضا زُىأ إم ٖاصا له  

ؤن همؿة ما خاؾبت٨ل ٖلى .. ٖاٝع اللي بي٣تلني بيه-

.. بـ ٢لبب الضهيا ٖلكان اتجىػتني.. ٖال٢اا ػمان

ة  اإلاىيٕى مٗاها مل حغح ٢لح ومكاٖغ مىحٖى

:وابتؿمب ؾازغأ  

..الخ٩اية وما ٞحها ؤه٪ زضقب ٦بريائها-  
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..وؤولته ْهغها وهي تكحر له مىصٖة  

لى قٟتحها ها التمثيلية ٖو  ومسخب صمٖى

..ابتؿامة مؼهىأ  

..ٞؿمىمها امتزحب بإ٩ٞاعه  

..وتمب السُىأ الثاهية بىجاح  

 *********** 
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 ما ي٨ىول صه اللي اؾمه الهىي 

 اللي مالىف في ال٨ىن صوا

 يا هىا اللي بيه ٢لبه اه٨ىي 

 ما ي٨ىول صه اللي اؾمه الهىي 

 

ىية التي ؾمٗتها في الؿياعأ ألاحغأ تترصص في  ٧لماا ألٚا

..طهجها ب٣ىأ  

..و٦إنها تظ٦غها بٟكلها في الضٞإ ًٖ خهىن ٢لبها  

 بإنها مجغص خم٣اء ؤزغي 

 حظبتها هٓغأ خؼيىة بإٖما١ ٖيييه اإلاتالٖبتحن
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ل٠ بٗبٍث متبجر
ُ
..وهضاء اؾتٛاإة نامب ٚ  

..نغيدة هي م٘ هٟؿها  

 ؾ٣ِ ال٣لح

..وتل٪ خ٣ي٣ة  

..ل٨ً ت٣ضيم تىاػ٫ بةؾم تل٪ اإلاكاٖغ هى ما لً يدضث  

..ؤبًضا  

هظا ما خضإب به هٟؿها وهي تجلـ ٖلى م٣ٗض زٟي٠ 

 بدضي٣ة

ًب بدؿم الضزى٫ للٟيال  ٞيال خؿً بٗضما ٞع
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مسبرأ ِنبا بدغج ؤنها ؾتيتٓغ ماػن بالخضي٣ة لتُمئن 

ٖليه وتٗيض له مٟتاح ؾياعته والظو ٞىحئب به بد٣يبتها 

..بٗضما ٖاصا لبيب اإلاٛترباا الليلة اإلاايية  

إلادته ٢اصًما هدىها ٞجهًب بتىتغ تٗبث بمدتىياا 

خ٣يبتها ختى ؤزغحب مٟتاح الؿياعأ و٢بًب ٖليه 

 ب٨ٟها و٦إهه مٟتاح الخياأ

ب بؿااله :ونل ماػن بمىاحهتها ؤزحًرا ٞؿاٖع  

ؤهب ٖامل بيه صلى٢ب؟-  

:ؤقاع لها لتجلـ ول٨جها ب٣يب وا٢ٟة وهي تمىده مٟتاخه  

..وؿيته مٗايا بمباعح.. مٟتاح ٖغبيت٪-  

:تىاو٫ اإلاٟتاح مجها بهضوء  
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..ؤهِب متىتغأ ليه؟.. ا٢ٗضو يا ؾغاب-  

:التٟتب خىلها بظٖغ  

..عاخب ٞحن؟.. ٞحن مغاا ؤزى٥؟-  

:اتسظ م٣ٗضه وهى  ٛمؼها  

!ؤهِب ما ٦ىتيل زايٟة ٦ضه وبخىا في التالحة بمباعح-  

و٧ان عصه ؤن مض يضه ليجظبها ب٣ىأ .. مىدته هٓغأ ٚايبة

:ٞتٗىص للجلىؽ بم٣ٗضها  

ِنبا حىه في الٟيال م٘ منى بيب .. ما ت٣ل٣يل يا ؾغاب-

..بخىا مل لىخضها.. ؤزىيا  

 لت٨غع ؾاالها
ً

:ؤؾبلب عمىقها وؤزًٟب عؤؾها ٢ليال  

..لؿه تٗبان؟.. ٖامل بيه صلى٢ب؟-  
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يٓهغ صختي حب ٖلى الخبؿة في .. ؤها تمام الخمض هلل-

..التالحة  

 و٢ُ٘ ٧لماته ٖىضما صاهمته هىبة ؾٗا٫ ٢ىية

:حٗلتها تٛمٛم بسٟىا والظهح يسى٣ها  

- 
ً

ؤها همص ي ٖلكان ؤؾيب٪ تغتاح.. ؤهب تٗبان ٞٗال  

:هت٠ بيجلة  

اؾتني ٖلكان .. ٖك٤ حاية صلى٢ب... صو٫ قىية ٦دة-

حها ..تكٞى  

..ولم تإِا ٖك٤ بمٟغصها  

٣ة صهيا ..بل ؤتب بٞغ  
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ب ٖلحها  التي عم٣ب ؾغاب بتؿائ٫ زانة بٗضما تٗٞغ

..ٖك٤ هاتٟة  

"..ؾغاااب"  

 وتىلى ماػن مهمة التٗغي٠

.. ؾغاب.. اإلاهممة اإلاكهىعأ ووالضأ ٖك٤.. صهيا اإلاىجي-

..نضي٣تي  

..خيتها صهيا بٟتىع   

بيىما اعتؿم التىتغ ٖلى مالمذ ؾغاب وهي تٗتظع بسٟىا 

..وتغخل  

:نهٌ ماػن ليجاوع زُىارها الؿغيٗة  

..مكيِب ليه؟-  
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نمتب ولم تٗٝغ ٦ي٠ تجبه ٞهي قٗغا بمكاٖغ صهيا 

..الؿلبية هدىها  

..٩ٞاهب هٓغارها تسبرها بىيىح ؤن م٩انها ليـ بيجهم  

 ؤزبرته بازتهاع
ً
:ؤزحرا  

وعايا قٛل..  ػم ؤمص ي-  

 
ً

:٢ُح متؿاثال  

!..قٛل بيه-  

:ٖضلب مً خ٣يبتها وهي تسبره  

وهيؿاٞغ بٗض ؾاٖتحن.. ٖىضها ٖغوى في بؾ٨ىضعية-  

:ؾإ٫ بىبرأ تدمل بٌٗ الًٛح  

..ؤهتم محن؟-  
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:ؤحابب بتل٣اثية  

..مل ٢لب ل٪ ٞىىن قٗبية.. الٟغ٢ة-  

:اهتبه إلاٗنى ٧لمارها ٞتؿاء٫  

٪ ألايام الجاية؟-   ٗني مل هكٞى

:هؼا ٦تٟحها بمٗنى   ؤصعو وؤزبرته بل٠ُ  

..لى تدح تكٝى الٗغى مم٨ً تيجي-  

ضها :ٖو  

..ه٩لم٪ وهت٤ٟ-  

:هؼا عؤؾها مىا٣ٞة  

..ؾلم ٖلى ٖك٤-  

:ٚمؼها  
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..بىس ي لي ٞغاولة-  

٘ ٖيىحها لؤلٖلى :هؼا عؤؾها بيإؽ وهي تٞغ  

..ماٞيل ٞايضأ-  

:عخلب مً ؤمامه و٧لماته تغا٣ٞها  

..٧لميني ؤما تىنلي-  

ؤومإا مىا٣ٞة وهٓغاته تغا٣ٞها ختى زغحب مً بىابة 

..الٟيال  

ك٤ التي اعتمب بحن طعاٖيه متؿاثلة :ٖاص لضهيا ٖو  

"ؾغاب"  

:ؤحابها بغ٢ة  

..ٞحن خًً صاصو.. عاخب الكٛل-  
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ؤخاَب ٖك٤ طعاٖحها بٗى٣ه وهي تمىده ٢بلة َٟىلية 

..صاٞئة  

:بيىما تسبره صهيا بًي٤  

!مل م٣ٗى٫ يا ماػن اللي خهل صه-  

:تؿاء٫ بيجح  

!هى بيه اللي خهل-  

:ؤزبرته صهيا بدؿم  

ؤها مل هؿمذ ؤن بىتي تستلِ بىاخضأ مً الؿتاا -

٪ ..بتٖى  

:٢اَٗها بًٛح  

..ؾغاب مل واخضأ مً الؿتاا بتىعي-  
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ؤوما٫ تب٣ى محن؟-  

:ؤقاح بىحهه بٗيًضا  

..نضي٣تي-  

بضا ؤنها لم تؿتم٘ إلحابته ٣ٞض ٧اهب تٗيل مكاٖغ 

..مؼعجة  

..هي ٢غعا مىظ ؾىىاا ؤنها لً تتىعٍ بمكاٖغ ٚحرأ  

ل تؼعٖه الٛحرأ  لً تلىث مكاٖغها ب٨غه وخ٣ض ٚو

..بالىٟىؽ  

 ول٨جها   تٗلم لَم ؤإاعا تل٪ الٟتاأ ٧ل مكاٖغ الٛحرأ

..ال٩امىة بإٖما٢ها  
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مل ٞاهمة بػاو تؿمذ بن واخضأ ػو صو تضزل بيب -

ها ٖلى ؤهل٪ ..ؤزى٥ وتٗٞغ  

:نهٌ ماػن بٛتة  

..مم٨ً تت٩لمي ٖجها بإؾلىب ٦ىيـ-  

:وتجهض بدحرأ  

ؤو٫ مغأ ؤؾمٗ٪ بتت٩لمي بالُغي٣ة صو!.. في بيه يا صهيا-  

:اعتب٨ب صهيا وؤحابته بتىتغ  

..ؤها ٧ل اللي يهمني ٖك٤-  

:ؤحابها بىبرأ خاصأ  

- 
ً

مغو ما هٗغيها .. وؤها ما يهمىيل ٚحر ٖك٤ ؤنال ٖو

..لسُغ  
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..نمتب صهيا ؤمام خضأ هبرته  

ًها.. ت٨غهها, تل٪ اإلاكاٖغ التي تمغ بها ..بل وتٞغ  

..ٚحرأ و٢ل٤  

٣لها يىبسها هاهًغا  ٖو

ما هى ٧ان  ػم واخضأ هتٓهغ في .. حغي بيه يا صهيا"

.. هحرأ هٟؿها ٧اهب متى٢ٗة صه.. واخضأ مستلٟة.. خياته

!"ليه متٟاحئة  

:ٞغ٢٘ ماػن بإنبٗيه ؤمام ٖيني صهيا  

..عوخِب ٞحن؟!!.. صهيا-  

:اهتًٟب صهيا ب٣ىأ  
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ال٨الم قٛلىا ووؿيب ؤؾإل٪ ؤهب تٗبان مً .. ؤها ؤهىه-

 بيه وبيه اللي خهل؟

:هؼ ٦تٟيه  

..مل تٗبان و  ؤو خاحة-  

:ؾإلب بضهكة  

..بـ ِنبا بت٣ى٫ -  

:٢اَٗها  

ل خاحة- ..وخؿً بحهى٫ اإلاىايي٘.. ِنبا ما تٗٞغ  

:نهًب مً حلؿتها  

.. ٗني ؤهب ٦ىيـ؟-  

..ػو الٟل-  
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:تجهضا وؤحابته  

..هغوح ألاتيليه صلى٢ب وهٗضو بالليل آزض ٖك٤.. تمام-  

ة بيىما و٠٢ ي٨ٟغ بدحرأ  عخلب بؿٖغ

..في التٛيحر الظو ؤناب صهيا  

ٞهى لم يغها تتٗامل م٘ ؤخض بتل٪ البروصأ والتٗالي الظو 

..٢ابلب به ؾغاب  

 ********* 
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 عاخب ليالي وحب ليالي وؤهب يا ٚالى صايًما في بالي 

 عاخب ليالي وحب ليالي

 عاخب ليــالي ٢بل٪ ٢ؿاوأ وحب ليالي ويا٥ ٚىــاوأ 

ب حــىب٪ مٗنى الٛالوأ إلاا زيال٪ آوـ زــيالي ٞغ  ٖو

 صه ؤهب يا ٚالى صايًما في بالى

 عاخب ليالي وحب ليالي

 

تغا٣ٞه ٢الصته اإلاتماقية .. تإملب هحرأ ؾىاعها الجضيض

..مٗه  

..ومٗهما ؾىاع زام لل٣ضم  

..آزغ هضايا عاٚح  
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..اٖتظاع حضيض  

م ؤنها ؾامدته وؤزبرته بظل٪ بالٟٗل  ٚع

..ب  ؤهه مؿتمغ بةعؾا٫ هضاياه واٖتظاعاته  

..ابتؿمب وهي تتظ٦غ الليلة اإلاايية  

ا بمجز٫ والضها ًٗ ..تىاو  الٗكاء م  

 بٗضها ٢ًيا الؿهغأ

..يتمايالن ٖلى ؤوٛام هاٖمة  

..يهمـ لها ب٩لماا الٛؼ٫ والٗك٤  

..ٞيُمئن ٢لبها ورهضؤ مكاٖغها الخاثغأ  

..ؤحلؿها ٖلى ؤخض اإلا٣اٖض الٗغيًة  

..واعت٨ؼ بغ٦بته ٖلى ألاعى حىاعها  
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..ؤمؿ٪ ب٨ٟها ي٣بل ْاهغه بدميمية  

..يديِ مٗهمها بالؿىاع اإلااس ي  

..ويٗىص ل٣بالته  

:يهمـ  

..ؤها ٖبض٥ اإلاُي٘.. ؾامديني.. مى تي-  

:وتطخ٪ هي بغ٢ة  

!بيه ال٨الم صه.. ؤهب مل م٣ٗى٫ .. عاٚح-  

٘ لها ٖيىحن مليئتحن بالك٠ٛ  ويٞغ

بٗض حىاػها .. صه خ٣ي٣ة يا مى تي.. صه مل ٦الم يا هحرأ-

.. وؤها يا صوب ٖبض٥ اإلاسلو.. هت٨ىوي خبيبتي ومى تي

..تٗملي فيَّ ما بضال٪  
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..و٢بل ؤن تجبه ب٩لمة ٧ان يُى١ ٖى٣ها ب٣الصته الث٣يلة  

..ويمىذ وحىتحها ٢بلتحن قٛىٞتحن  

..وييت٣ل ل٨ٟها مغأ ؤزغي   

..ويٗىص لل٠٨ آلازغ  

 يهمـ ب٨ىهه

"..ٖبضها اإلاسلو"  

..ويديِ ٢ضمها بؿىاع ماس ي زام  

..يمى٘ هٟؿه ب٣ىأ ًٖ ت٣بيلها  

 
ً

٘ ٖيييه مغأ ؤزغي متىؾال :ويٞغ  

ب ٖني؟.. مى تي-
َ
ٟٖ  

 ٚغيًبا ٖلحها
ً

..وهحرأ تًٓ ؤهه  ٛاػلها وبن ٧ان ٚؼ   
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:ٞتطخ٪ بض ٫  

..ٖٟىا ٖى٪ يا خبيبي-  

ا ًً :يدغ٥ عؤؾه عاٞ  

..٢ىلي يا ٖبضو اإلاسلو-  

:تغم٣ه بيجح وهي رهت٠  

..٢ىم يا عاٚح بالف هؼاع-  

:نهٌ ٖلى الٟىع وهى يمىذ ٦ٟها ٢بلة  

..ؤمغ مى تي-  

:ابتؿمب بتىتغ  

!ؤهب ليه بتت٩لم ٦ضه.. عاٚح-  

:ؾاٖضها لت٠٣ بمىاحهته  
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ؤهِب .. تدبي ؤ٧لم٪ بُغي٣ة تاهية؟.. مى تي وخبيبتي-

..ؤئمغيني بـ  

:ؤحابته بةعتبا٥  

..ات٩لم ٖاصو يا عاٚح-  

:همـ وهى يمىذ ٦ٟها ٢بلة  

..خايغ-  

ا ًٗ ..ؤنهيا ؾهغرهما م  

 بٗضما َاٝ بها بٗضأ حى ا عا٢هة

..خل٣ب بها هحرأ في ؾماء الٗاَٟة  

ا ًٖ ..وتغ٦ها مىص  

 
ً
:وهامؿا  
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..باقي تالا ؤيام وه٨ىن ؾىا-  

..ؤٖاصا ٣َمها اإلااس ي لٗلبته  

..وبضؤا بةٖضاص خ٣اثبها  

اٞها ؾىي يىمحن ..ٞلم يتب٤َ ٖلى ٞػ  

**************  

تها السانة ..م٨ىمة ٖلى ٞغاقها بٛٞغ  

..ٞا٢ضأ ٧ل ٢ىاها الجؿضية والىٟؿية  

..ليـ بٟٗل اإلاجهىص  

..بل اإلاٗاهاأ  

نغاٖها الضاثم م٘ ُٞغأ ٧اصا ؤن ت٨ىن ؾليمة ول٨جها 

..ؤٞؿضرها بٗك٤ ملىث  
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..ليلتها مٗه ٧اهب خاٞلة  

..ٞهى ٖاص مً بيب مسُىبته بإ٢ص ى خا ا بإاعته  

 حاءها ببيتها يتىؾلها

..يتمنى ونالها  

..ووا٣ٞب  

..وألنها هي مً تً٘ الكغوٍ  

 وألنها ا٦تؿبب مىه بلتىاء ت٨ٟحره

ها ؤن تتم الليلة بمجز٫ هحرأ الجضيض ..٣ٞض ٧ان قَغ  

..ؤن ت٨ىن هي ٖغوًؾا ٢بل الٗغوؽ  

ٌ ..وهى   يمل٪ الٞغ  

..تدغ٧ا إلاجز٫ هحرأ  
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ة هىمها التي لم تُإها هي بٗض ..وبٛٞغ  

..٢ًيا الليلة ختى َلٕى الجهاع  

 زًٗب لهاحـ الؿيُغأ بضازلها

..ومىدته ليلته ٦ما ؤعاصها  

..بٗضها اهتًٟب تإمغه بٗى٠ ؤن  ٗيضها لبيتها  

 وها هي بٟغاقها ت٨ىيها خغ٢ة الظهح

٣ته ..٩٦ل مغأ ت٨ىن بها بٞغ  

 تب٩ي مكاٖغ خح خملتها له يىًما

..ٞلىإتها ؤ٩ٞاعه ومٗت٣ضاته ًٖ الخح  

 تىعي ُٞغأ ؾىية ياٖب مجها مىظ

باته اإلالتىية ..ؤن عبُب خيارها بٚغ  
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..هبب مً ٞغاقها بٗى٠  

..تجٕز إىبها ألاؾىص الجلضو  

..وال٣هحر للٛاية  

٧ان ملته٤ بها و٦إهه امتضاًصا لجلضها ٞكٗغا بإنها 

 تمؼ١ حلضها وليـ مجغص

..٢ُٗة إياب  

..ٞتاا ممؼ٢ة.. خىلته ل٣ُ٘ نٛحرأ  

باته ..٢ىاٖها الظو تستٟي زلٟه لتلبي له ٚع  

به هي ..وتمخي ما تٚغ  

..تيس ى خلمها بإن تؿت٣غ بإمان بحن طعاعي خبيبها  

ا ومىصأ باإلا٣ابل
ً
..تؿتمض ؤمانها مىه وتمىده خىاه  
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..تتجاهل ؤمىمتها  

 ؾىًيا
ً

 ٨ٞي٠ تيكإ َٟال

..وؤبىاه يٟت٣ضا ؤبؿِ ؤؾـ الخياأ الؿىية  

٦ي٠ يم٨جها ؤن تل٣ي بغؤؾها لهضعه تتضلل وتؿتكٗغ 

 ٖاَٟته

ها الضامية ماػالب تغتؿم ٖلى ْهغه ..وآإاع ؾَى  

..٢بًب هبيلة ب٨ٟحها ٖلى الُٛاء  

 سخغًيا
ً

..تؿتمض مىه خال  

..ؤو عبما تٗىيظأ زٟية تيؿها ما ؤعاصته مً الخياأ  

..واعتًته مً خبيبها.. وت٣تى٘ بما هالته  
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تؿتؿلم لىا٢ٗه ُمل٣ى ؤمامها يتل٣ى مجها ؤلاهاهة تلى 

..ألازغي   

..بل يتىؾل اإلاؼيض مً ألالم.. ييتٓغ مجها ؤن تاإلاه  

..وتسً٘ لخ٣ي٣ة ؤنها يجح ؤن ت٨ىن مهضع ؤإلاه  

..ختى تهل ل٨ىنها مهضع متٗته  

 ٖال٢ة ماطية

ال١  ٚحر ؾىية ٖلى الَا

بته وما يغيضه ..ول٨ً تل٪ ٚع  

 و٦م تتمنى لى امتل٨ب الصجاٖة يىًما

ٌ ..لتٞر  

..لتٗترى  
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..لتإمغه ؤن ي٨ىن ٖاق٤ و٦ٟى  

..ول٨جها تٗلم ؤن طل٪ ٦ٟيل بإن ي٣ٟضها وحىصه  

..وهي لً تدتمل هظا  

..٢ض تىا٤ٞ ٖلى مكاع٦ته م٘ هحرأ  

..ول٨جها لً ت٣ىي ٖلى ٣ٞضه ٧لًيا  

..بئـ الؿيضأ اإلاؿيُغأ هي  

باته ..بل هي ؤقبه بجاعية ٚع  

..ول٨ً ب٣ىإ مؿيُغ ٢اٍؽ   

 *********** 
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 ٞاا اإلايٗاص

 وب٣يىا بٗاص بٗاص

 والىاع ب٣ب صزان وعماص

 ٞاا اإلايٗاص

 تٟيض ب ؤيه يا هضم يا هضم

 وتٗمل ايه يا ٖتاب

 َالب ليالي ليالي ألالم

 واتٟغ٢ىا ألاخباب

 

ؤؾىضا ط٢جها ٖلى ٦ٟها اإلاى٣بٌ وهي تغ٢ح حؿضه 

مضص ٖلى الؿىع الٗغيٌ ل٨ىعهيل ألاؾ٨ىضعية
ُ
..اإلا   

بخضي طعاٖيه تُٛي ٖيييه وبإهامل ألازغي تتٗل٤ لٟاٞة 
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مكتٗلة يضؾها بحن قٟتيه مً خحن آلزغ و٧ان طل٪ 

 صليلها الىخيض ٖلى اؾتي٣اْه

..مغا ؤ٦ثر مً ؾاٖة وهى ٖلى طل٪ الىي٘  

..نامب للٛاية   

هاصت بُغي٣ة   تىاؾح حىىن ٖيييه ٖىضما ْهغ ؤمامها 

...ٞجإأ وهي بمىته٠ البروٞة الجهاثية ٢بل ٖغى الٛض  

 بًٗة ٧لماا ٚمٛم بها صٞٗتها إلاجاعاته والغ٦ٌ زلٟه

 ختى ونال بلى ؾياعته ومجها بلى تل٪ الب٣ٗة الهاصثة مً 

...ال٨ىعهيل  

...وهى ماػا٫ ٖلى نمته  

نمب يا٢ب به بل زى٤ ؤهٟاؾها ٞجهًب بٛتة مً 

:ٞى١ م٣ٗضها الٗغيٌ لت٠٣ بجىاعه هامؿة   



 

541 
 

!ماػن  -  

:وبضون ؤن  ٛحر ويٗه ؤحاب ؾاالها الٛحر مىُى١   

ؤها مسىى١  -   

ليه؟  -  

ٖلكان مٟغوى ما ؤ٦ىول مسىى١  -  

:هؼا عؤؾها بدحرأ  

مل ٞاهمة -   

:ؤػاح طعاٖه ًٖ ٖيييه للخٓاا  

ب٨غه ٞغح مغاتي  -  

:هتٟب بيجح   

! وٗم -  

:٧ان ٢ض ؤٖاص طعاٖه لتُٛي ٖيييه إاهية   

مغاتي ألاولى -  
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:و٢بل ؤن تىبـ ب٩لمة ونلتها ضخ٨ته الؿازغأ  

   التاهية  -

٢ُبب حبيجها باؾتٟهام ٚايح و٦تٟب طعاٖحها وهي 

:تؿإ٫ مً بحن ؤؾىانها  

!هما ٧ام واخضأ؟ -   

:ؤحابها بهٟحر َىيل  

يىوووه ما تٗض ل  -  

:ؤولته ْهغها بًٛح هاتٟة  

ؤها ماقية -  

ة لتى٠٢ تدغ٦ها وهى يهت٠ :امتضا ٦ٟه بؿٖغ  

ما تمكيل ؤعحى٥ِ  -    

غأ خاعأ :لم تتدغ٥ ولم تلتٟب هدىه ٞإَل٤ ٞػ  

آؾ٠ -   
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ْلب متمؿ٨ة بمى٢ٟها الٛايح ول٨جها لم تؿتُ٘ مى٘ 

:ؾاالها اللخىح  

خبيتهم ٧لهم؟ -  

:تجهض بًي٤  

   ٗني بيه خح؟!.. خبيب -

:هؼا عؤؾها بدؼن وهي تجبه  

٢ىلي ؤهب  ٗني بيه؟  -  

:ؤحابها بصجً  

 ٗني ؤه٪ ت٣ضم عوخ٪ و٢لب٪ و٦ياه٪ وبٗضها ت٨تك٠  -

ٚغى ؤو ؤصاأ في بيض ؤ٦تر شسو .. ش يء.. ؤه٪ ٦ىب لٗبة

  ؾلمته هٟؿ٪

ا وهى 
ً
ؤػاح طعاٖه إاهية ليىاحهها بٗيىحن تىطخان ؤإلا

:يهمـ  
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يا ؾغاب.. الخح  ٗني ؾغاب -  

ا مً ؤن  ؿ٣ِ 
ً
ا زٞى ًٗ نهٌ بٛتة ختى ؤنها نغزب هل

 مً ٞى١ الؿىع 

ا وهى يلتٟب ماًصا ٦ٟه لها 
ً
لتٟاجئ به ييتهح وا٢ٟ

 مُالًبا بهمب نٗىصها ٖلى ٖاعية الؿىع ومجاوعته

ْلب تغم٤ ٦ٟه اإلامضوصأ لثىاٍن بٗضها هاولته ٦ٟها 

ٗها بجىاعه ويدتٟٔ ب٨ٟها بيضه وهى يسبرها بٗبث  لحٞر

:يبض٫ حضية ه٣اقهما الؿاب٤  

ؤخلى و٢ب تؿتمتعي ٞيه بالبدغ هى صلى٢ب   -  

عم٣ته بضهكة ٞالى٢ب ٢اعب ٖلى الخاصية ٖكغ مؿاء 

:لتىٟجغ بدى٤   

! اخىا صازلحن ٖلى هو الليل... ؤهب مجىىن  -   

:ٚمؼها بٗبث  
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وص٢ب الؿاٖاا تهخي الليل.... الليل -    

تإملته بهمب وهي تغي خؼهه الجلي يسٟيه بمهاعأ زل٠ 

:٢ىإ ٖبثه  

اعح٘ وخاو٫ مٗاها... عوح لها يا ماػن  -   

:ؤَل٤ ضخ٨ة مغيغأ وهى يغصص  

ايؼها هغح٘ ػو ػمان - .. ٢ى٫ للؼمان اعح٘ يا ػمان... ٖو

و  اهجغح و  قاٝ ... وهاا لي ٢لح   صاب و  خح

  خغمان

:تغ٢غ٢ب بٗيىحها صمٕى ٚبية مسختها بٗى٠ وهي ت٨غع   

ة بيه اإلاك٩لة و  بيه ؤبٗاصها - بـ اللي ... ؤها مل ٖاٞع

يب٣ى  ػم تداو٫ مٗاها .. تؿيح حىا٥ ألاإغ ال٨بحر صه

ما تًيٗل ٞغنة تاهية ل٨ىا ؾىا.. تاوي  

:ٚمٛم بكغوص زاٞب  
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!ٞغنة تاهية-   

:إم اعتٟ٘ نىته  

ا  ػم ؤعوح - ًٗ ؤهِب ٖىض٥ خ٤... َب  

, وهٟظ ماػن ههيدة ؾغاب  

.. ٞبٓهحرأ اليىم التالي  

اٝ هحرأ ..يىم ٞػ  

ة التي ي٣ام بها  ٧ان ي٠٣ ٖلى مضزل ال٣اٖة اإلا٨كٞى

اٝ نهاعو   ٞػ

بة الٗغوؽ .. بىاء ٖلى ٚع  

الٗغوؽ التي هبب وا٢ٟة وهي تلمده يسُى ب٣ضميه 

..صازل ال٣اٖة  
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.اهتهى الٟهل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)  
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 بن ٧ان ٖلى الخح ال٣ضيم

 بن ٧ان ٖلى الجغح ألاليم

 ؾتايغ اليؿيان

 هؼلب ب٣الها ػمان

 بن ٧ان ٖلى الخح ال٣ضيم وؤؾاه

 ؤها وؿيته ؤها

 يا عيب ٦مان تيس ى

 

...ال٩لماا تترصص ب٣ٗله وليـ بإطهيه  

 ٞالخح امتزج بالجغح

..و٦ىها ط٦غي ٢اؾية  

 آن ؤوان َحها بحن صٞاتغ اليؿيان
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..وخغ١ تل٪ الضٞاتغ  

 ٞال تجض تل٪ الظ٦غي ٞغنة واخضأ

..للٗىصأ  

 وعًٚما ٖىه

..ط٦غي ؤزغي تضاهمه  

..يىم زُب هدىه بثىبها اإلال٩ي  

..يىم ؾ٨ىب ؤخًاهه ٦ؼوحة له  

 قٟتحها
ً

..وتدضي الٗالم م٣بال  

ً ؤهه امتل٨ها ..ْو  

..ؾىىاا  

..اٖت٣ض بها ؤهه خاػ مل٨ية مكاٖغها  
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..لي٨تك٠ ؤهه يا٫  

 تاثه

..بمتاهة مكاٖغ  

..٦ٛغي٤ بحن ؤمىاج مٓلمة و٧لما خاو٫ الىجاأ  

..اػصاص ٚىًنا لؤلٖم٤  

يىاه آلان تغي ؤنها  ٖو

"تُل باألبيٌ"  

..وتمىذ ابتؿامتها لآلزغ  

 ٢بل ؤن تتجمض تل٪ الابتؿامة

..ورهح وا٢ٟة ٦غص ٞٗل ٖلى عئيتها له  

..وتتجمض هي  
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..ويتجمض اإلاى٠٢ بإ٦مله  

..لخٓاا تباصلب ٞحهً الىٓغاا مٗه  

..لخٓاا  

 عؤي بٗم٤ ٖيىحها هٓغاا عمتها له مىظ ٖكغ ؾىىاا

..والت٣ِ هى الُٗم  

..واٚتىم الٟغنة  

 ٞإنهب زُبتها مً خؿً

 ُمجبرأ ول٨ً ب٩امل ٦بريائها

..هى.. وهى  

 ًْ ؤهه ها٫ البُىلة

.. بضوع إاهىو ٞاػول٨ً ا٦تك٠ ؤهه   
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..لخٓاا  

..عؤا ٞحهً هٓغأ مستلٟة بٗيييه  

..هٓغأ تسلي  

 هى حاء ليتسلى ٖجها نهاثًيا

حاء ليمىدها نهاية مى٢ٗة بىٓغأ زالية مً ق٠ٛ َاإلاا 

..ازتهها به  

..حاء مً ؤحله  

..وليـ ألحلها ٦ما ْىب  

 لخٓاا 

..تدغ٥ بٗضها ببِء  
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ٞيىتبه خؿً مً طهىله ويداو٫ اٖتراى َغي٣ه ول٨ىه 

ة  تدغ٥ بث٣ة وؾٖغ

..ٞلم يتم٨ً خؿً مً بي٣اٞه  

..وؤزحًرا  

..ونل ؤمامها  

..بل ؤمامهما  

..ول٨ً ٖيييه ٧اهب بٗيىحها  

.. ؿمذ لىٓغاته ؤن تسبرها بىيىح  

..ؤن ٢هتهما اهتهب  

 ؤهه يُل٤ ؾغاخها مً ؤٚال٫ ٖك٤

ا ًٗ هما م ..اؾتجٞز  
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 ؤهه يمىدها باب زغوج مً متاهة ؤوحاٖهما ٞل٣ض

 اوسخح الٗك٤ مىظ ػمً وتغ٥ اإلاؿاخة للىح٘

وآلان آن ؤوان مدى طل٪ الىح٘ واؾتبضاله بدياأ 

..حضيضأ  

..مض يضه ببِء ليتىاو٫ ٦ٟها  

..بال٩اص  مؿب قٟتاه ْاهغ يضها  

بل تسلى ٖىه ب٩امل بعاصته, ٞهى ٣ٞض خ٣ه بها  

 وعٚم شجً ٖمي٤ ؾ٨ً الغوح

...ب  ؤهه ٚحر هاصم  

..همؿة زٟيٟة  

"اإلاغأ صو ٖيص ي بجض.. ٖيص ي يا هحرأ"  
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..والتٟب لغاٚح بىٓغأ مستلٟة تماًما  

..هٓغأ لم يس٠ِ مٗىاها ؤو يغاٙو خىله  

..٣ٞض نغح به بىيىح وهى يمىده مهاٞدة ٢ىية  

 بل تدظيغ واضر

"..زلي بال٪ مجها"  

 وتتمة الجملة ٞؿغرها هٓغاته

..وب  ؤها مً ؾتىاحهه  

..تغ٥ ٦ٟه بٗضما ٧اص ؤن يدُم ؤهامله  

 
ً

..إم ؤؾٕغ بسُىاته عاخال  

:وخيجها لخ٣ه خؿً  

..عايذ ٞحن؟.. اؾتنى.. ماػن -  
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..َمإهه ماػن بغبتة زٟيٟة ٖلى ٦تٟه  

..وخاو٫ تسُيه ب  ؤن ونى٫ صهيا مىٗه مً الغخيل  

وحىصو لى٢ب .. بـ  ػم ؤمص ي.. و٦ىيـ حًضا.. ؤها ٦ىيـ-

..ؤَى٫ مم٨ً  ؿبح مك٩لة  

.. همؿب صهيا لخؿً ؤن يظهح لي٨ىن بجىاع ِنبا

..ويداو٫ رهضثة ألاحىاء التي تىتغا بىنى٫ ماػن   

..تغصص خؿً في التدغ٥ للخٓاا  

:مما صٞ٘ بماػن ليسبره بدؿم  

..ؤها ٦ضه ٦ضه ماش ي.. عوح ؤهب يا خؿً-  

:ؾإ٫ خؿً بةنغاع  

..هتروح ٞحن؟-  
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:ؤحاب ماػن باؾتؿالم  

..هؿاٞغ بؾ٨ىضعية-  

:ؤومإ خؿً بغيا  

..ت٩لمني ؤو٫ ما تىنل-  

 هاخية نبا
ً

..ؤقاع له ماػن باإلاىا٣ٞة ٞتدغ٥ عاخال  

..وبضآ يىضمجان وؾِ الخًىع   

التٟب ماػن لضهيا وهى يضؽ يضاه بجيبيه ويسبرها 

:بىيىح  

..هغح٘ بؾ٨ىضعية لؿغاب-  

:نمتب صهيا لخٓة  

..ؤها ما ؾإلتل-  
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ة- ..ما ؾإلتيل أله٪ ٖاٞع  

:وهمـ وهٓغاته تىسٌٟ ؤعًيا  

..أله٪ خٟٓاوي يا صهيا-  

:ؾإلته مباقغأ  

..اتجىػرها؟-  

:ٞٗاوصا الؿاا٫.. هؼ عؤؾه هًٟيا  

..هتتجىػها؟-  

٘ لها ٖيىحن خاثغتحن وهي تغصص بضهكة :ٞع  

!ليه ازتاعرها هي ت٨ىن حاهب٪ صلى٢ب؟... اقمٗنى هي؟-  

..هؼ ٦تٟيه بمٗنى   ؤصعو   

..وتٗل٣ب هٓغاته اإلاٗتظعأ بىٓغارها  
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..مىظهلة.. ٧اهب هٓغارها خاثغأ  

ومتىٟـ .. هل ؾلبتها تل٪ الٟتاأ م٩اهتها ٦هضي٣ة م٣غبة

..ألوحاٖه  

..هل هي مجغص واخضأ مً يمً ؤزغياا  

 ؤم هجخب بةػاخة ألازغياا وتغبٗب بهضاعه

..ؤ٩ٞاعه  

ان ما تؿتىلي ٖلى ما هى ؤ٦ثر ..وؾٖغ  

ة بىٓغارها ..ؤصع٥ اإلاٗاوي اإلاتهاٖع  

..ول٨ىه لم يمتل٪ بحابة واضخة  

..ٞإقاح بىحهه بٗيًضا  
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وعٞ٘ ٦ٟه يضل٪ حاهح وحهه ٢بل ؤن يسبرها بتإ٦يض 

:و٦إهه يجيح ؾاالها ٚحر اإلاىُى١   

..لؿه ماخبيتهاف-  

:اػصاصا الخحرأ بٗيىحها و٢بل ؤن تجبه عصص بدؼم  

...ؤها  ػم ؤمص ي-  

:ليىضٞ٘ نىا  ثم مً زلٟه  

!مل ٧ان في بيىا ميٗاص بمباعح.. ؤهب ٞحن يا باقمهىضؽ-  

ا
ً
:التٟب ماػن إلياص وهى يسبِ ٦ٟه بجبهته هاتٟ  

ؾاٞغا بمباعح الهبذ ووؿيب .. اٖظعوي يا بياص!!.. يا زبر-

 اإلايٗاص تماًما

:ٚمؼه بياص  
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..هللا ي٨ىن في الٗىن !.. ه٣ىل٪ بيه!.. وؿيب-  

:ابتؿم ماػن باعتبا٥  

..هب٣ى ؤ٧لم٪ وهت٤ٟ ٖلى ميٗاص حضيض.. خهل زحر-  

ا ًٖ :والتٟب لضهيا مىص  

..ه٩لم٪ بٗضيً.. بىس ي لي ٖك٤.. ؾالم صلى٢ب يا صهيا-  

اا ماػن  ٣ة بياص الظو تيجح مً تهٞغ :وعخل بٞغ  

..ؤهب حيب ليه َاإلاا متىتغ ٦ضه؟.. ماػن -  

ة :ٚمٛم ماػن بؿٖغ  

وفي هٟـ الى٢ب ٧ان .. مل ٖايؼ وحىصو يتٟؿغ ٚلِ-

 مهم ؤوي آجي
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ؤصع٥ بياص خغج مى٠٢ ماػن ٞتدغ٥ مٗه هدى باب 

.. السغوج ول٨ً ماػن تى٠٢ للخٓاا  

إم ٚحر اتجاهه ليتىحه هدى والض هحرأ الجالـ بةخضي 

..اإلاىاثض اإلاىٗؼلة  

ا
ً
:ليٟاجئ به يت٣ضم هدىه ويهاٞده ب٣ىأ مهىئ  

خاٞٔ ٖلى هحرأ وقيلها في .. ؤل٠ مبرو٥ يا ماػن يا ابني-

..ٖييي٪  

:خاو٫ ماػن م٣اَٗته ول٨ً لم يمىده ٞغنة وهى ي٨مل  

يم٨ً حغخها مً خؿً لؿه حضيض بـ ؤهب ت٣ضع تٗالج -

..الخ٩اية صو  

ا ماػن وبياص 
ً
اص لجلؿته تاع٧ ؤههى ٖامغ ٧لماته اليجيبة ٖو

..بدالة طهى٫ تامة  
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ومً بٗيض ٧اهب ِنبا تغا٢ح والضها وبٗيىحها إلاٗب صمٗة 

..خؼن لم تؿتُ٘ بزٟاثه  

وهمؿة .. لتجض طعإ خؿً خىلها تًمها بمااػعأ خىىهة

 بإطنها

"هى٨ىن حىبه ومل هىتسلى ٖىه.. ما ت٣ل٣يل"  

خاولب مىده ابتؿامة ممتىة ول٨ً قٟتحها ٖاهضارها 

..وتجمضتا بتٗبحر خؼيً  

 ٞهي تٗلم ؤنها ت٣ٟض والضها تضعيجًيا

..و  ؾبيل للغحٕى  

 ******* 
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 تىب يا ٢لبي

يل مغتاح  وؤوس ى ٧لمة آه   تىب ٖو

 واللي عاح آه وعاح ليه خاتجغو وعاه 

 بيه يا ٢لبي يٟيض٥ مً ٖظاب تجهيض٥ 

 ًٖ هىي اإلادبىب تىب يا ٢لبي تىب 

 تىب يا ٢لبي

 

اٝ مستلٟة ..ليلة ٞػ  
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 ابتؿامة ؾازغأ ٖلى قٟتحها

هة مغيغأ بدل٣ها ..ٚو  

 وهٓغارها تغا٢ح باب صوعأ اإلاياه التي

  ازتٟى زلٟها ػوحها

..مىظ ص٢اث٤  

..مىظ ؤنهيا تىانلهما الخميمي ألاو٫ ٦ؼوححن خ٣ي٣يحن  

..هل زظلته؟  

!ؤم هى َمً زيح آمالها  

 ابتؿمب بةصعا٥ وهي تٗلم

..ؤيً ي٨مً السُإ  

اٞها إ ب٣ضمه خٟل ٞػ ..لخٓة َو  
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ا ًٗ ..لخٓة تال٢ب هٓغارهما م  

 هي بىٓغرها اإلاىتهغأ واإلاٛلٟة بىضاء اؾتٛاإة

 لتهضمها هٓغته اإلادايضأ

 الىاضخة بال ٚمىى

 هى حاء ليسِ ٧لمة الجهاية

 بل ليدٟغ تل٪ الجهاية بدغوٝ باعػأ

..٦ض١ وقم   يىمخي  

 حاء ليىهي ٢هتهما ويسبرها ؤن تبضؤ ٢هة ؤزغي 

 لخٓة مـ بكٟتاه ْاهغ يضها

 ٧اهب قٟاه ٚغيح وليـ ٖاق٤ تدغ٢ه ٚحرأ

..ويمؼ٢ه ٞغا١  
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..لخٓة ٖلمب بها ؤنهما ؤهتهيا  

 خاٞٓب ٖلى مالمذ الٗغوؽ الؿٗيضأ

 و٢اومب ٧ل هىاحؿها الضازلية

اٝ  اإلاُالبة بةنهاء مهؼلة الٞؼ

 اإلاُالبة بى٢ب مؿت٣ُ٘ خ٣ي٣ي

ح به ٣ٞضانها للغحل الىخيض  تؿتٖى

..الظو ؤخبها بهض١  

ح تسلي ماػن ٖجها ..تؿتٖى  

ا
ً
 ؤهه بالٟٗل ناٞذ عاٚح مهىئ

..و٦إهه بتل٪ اإلاهاٞدة يمىده ن٪ مل٨يتها  

..و٦إهه يى٣ل له الخ٤ بها  
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ِ٣ ..خ٤ٌ خهغٌو ٧ان له ٞو  

 ول٨ىه ٞكل في هيله

..وهي ؤز٣ٟب في مىده له  

..خبهما مغى  

..ؤنض١ ٧لماا ته٠ ما حمٗهما  

..خح ؤزُإ التى٢يب  

.. وتغصصها.. ًٞإ بحن اهضٞاٖه  

 وخحن ونلها ٖم٤ طا٥ الخح

..ومٗىاه  

 اهضٞٗب ب٣ىأ لتىاله

..ٞضهؿب ٦برياثه بُغي٣ها  
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ٞاهدضع بهما إلاؿتى٣٘ الابتظا٫ .. خح تجغص مً ؾمىه  

 ػواحهما تدى٫ لؿاخة مٗغ٦ة

..٦ال مجهما يداو٫ بخغاػ ه٣اٍ يض آلازغ  

..وهي تتالٖح لتىا٫ خبه.. هى  ؿتهحن ب٨بريائها  

..بحن اؾتهاهته وتالٖبها  

 تالش ى الٗك٤

ا
ً
..عبما لم ي٨ً ٖك٣  

..وٗم  

ا
ً
..لم ي٨ً ٖك٣  

 ؤو ٖك٤ طا٥ الظو يضٞٗه

!ليمؼ١ ٦برياءها بيؿاثه  
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 بؼوحة ؤولى مىدها هٟؿه وخياته

 ومىدها هي بصٖاء بٗك٤   ييتهي

 ليسظلها مغأ تلى ؤزغي 

..وبالجهاية حاء اليىم ليتسلى ٖجها نهاثًيا  

 بإٖما٢ها تكٗغ بإن َال٢ها مىه و٢٘ مىظ ؾاٖاا ٣ِٞ

..تدتاج لٟترأ  

..هضهة  

!ؤ   ٣ٗح الُال١ ٖضأ  

تر٥ اليىم لتىعي ٢هة ٖك٣ها اإلاىتهية
ُ
.. لَم لم ت  

م ٖغى عاٚح اٝ ٚع  لَم ٖاهضا لت٨مل الٞؼ

..بغخيل مب٨غ وابتٗاص ًٖ الجمي٘  
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 ول٨جها تماؾ٨ب وعؾمب ابتؿامة ؾٗيضأ

اصا للخٟل تبتؿم وتطخ٪  ٖو

..تتٗالى ضخ٩ارها  

..تتمؼ١ عوخها م٘ ٧ل بؿمة  

..وتمىا هبًة ب٣لبها م٘ ٧ل ضخ٨ة  

..ٞغخة ميتة ٧اهب ليلتها  

اٝ باهتة  وتىحب بليلة ٞػ

 تىانل ػوجي ٢ض تهٟه بالٟتىع 

..وؾت٨ىن تل٪ مبالٛة باإلاضيذ  

..تدغ٦ب ببِء هدى مىًضأ الؼيىة  

..تإملب مالمدها الكاخبة  
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..ٖيىاها اهُٟإا إلاٗتهما  

متا بسيبة ؤمل ُ
..وقٟتاها ػ  

 ختى وهج قٗغها الىاعو بضا و٦إهه 

..يسٟب بٛتة  

..الكٗلة الخمغاء ٧اهب تظوو   

..صمٗة وخيضأ ؾ٣ُب مً بحن حٟىنها  

..لتٟاجئ بإهامل ػوحها تمسخها بغ٢ة  

..وهى يميل لي٣بل وحىتها  

:يًم حؿضها لهضعه هامًؿا  

..ؤها ٞاهم٪ ٦ىيـ وخاؾـ بيِ٪ .. خبيبتي-  

يىاها ت٣ابله باإلاغآأ :ؤعاخب وحىتها ٖلى ٦ٟه ٖو  
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ة ؤهه ٚلِ ؤتإإغ بـ.. ؤها آؾٟة- ..ٖاٞع  

ة :٢اَٗها بؿٖغ  

تإإغ٥ صه ؤ٦تر ش يء َبيعي مم٨ً يدهل في ليلة ػو -

..صو  

ؤمؿ٨ها مً ٦تٟحها ليؿاٖضها ٖلى الجهىى ويلٟها 

 لتىاحهه

ا بمغح مٟتٗل
ً
:هاتٟ  

بص ي ؤها صلى٢ب .. اوس ي الٟغح واإلاٗاػيم و٧ل ال٨الم صه-

..مل عاٚح حىػ٥  

ٗب خاحًبا متيجًبا وهى ي٨مل :ٞع  
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ؤهِب هاؾية ؤهىا ؤصخاب ٢بل ما ه٨ىن ػوج .. ؤيىه-

..وػوحة؟  

:ابتؿمب ب٠ًٗ وهي ٚحر مضع٦ة لهضٞه  

!!عاٚح-  

:ؤمؿ٪ ب٨ٟحها ي٣بل ٧ل واخًضا بضوعه وهى يغصص  

ٖبض٥ ومل٪ بيضيِ٪ -  

:ؤَل٣ب ضخ٨ة متىتغأ وهى ي٨مل  

..ؤًٞل خل ٖلكان تيس ي اإلااض ي ؤه٪ تتسلص ي مىه-  

:ؾإلته بضهكة  

..ؤتسلو مىه بػاو؟-  

ا بمغح
ً
:سخبها للٟغاف ليجلؿها ويجاوعها هاتٟ  
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..ه٣ىل٪.. ٢لِب لي بػاو.. ؤيىه-  

اٝ  يمها لهضعه وهى يسُِ للخهى٫ ٖلى ليلة ٞػ

 ث٣ة تغييه وتكب٘ َمىخاته ٖىًيا ًٖ تل٪ الٗال٢ة 

..الباهتة التي مغا بها مىظ ص٢اث٤  

..هى   يم٨ىه صٞ٘ هحرأ إلعياثه ٦ما يغيض  

 ول٨ىه ؾيؿتضعحها ليهل إلاتٗته اإلاٗتاصأ

..ولً يجٗلها تكٗغ بٛغابة ألامغ  

بل ؾيهىع لها ألامغ و٦إهه ؾيؿاٖضها لتتسلو مً 

.. ؤخؼانها  

 ؾيتٓاهغ بضوع البُل اإلاؿاهض 

..الخبيح اإلاتٟهم..والؼوج الضاٖم  
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به ويثحر قهىته ..ليهل بها إلاا يٚغ  

 بضؤ  ؿتضعحها لت٣و ٖليه ٢هتها م٘ ماػن 

..٢هة ػواحهما  

..خبهما  

..ويؿإ٫ ؤ٦ثر وؤ٦ثر  

  سخح مجها ٧لماا بضون قٗىع مجها

 لت٣و ٖليه مكاٖغها السانة م٘ ماػن 

..ٖال٢تهما الخميمة  

..واؾتجابتها له.. مٗاملته لها  

 ٧لماا زغحب مجها بضاعي التُهغ مً خح ؾاب٤
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مكاٖغ ٢هتها ٖليه وهى يدثها ٖلى اإلاؼيض بضٖىي البضء 

..بهٟدة حضيضأ  

..٧اهب تجغبة حضيضأ ٖليه  

..هى اٖتاص ألالم الجؿضو  

..طا٥ ما يمتٗه ويكب٘ ٚغاثؼه  

 ل٨ً ٢هو ألالم الىٟس ي

 الٗظاب وال٣هغ لغحىلته وهى يغي بٗحن زياله

..ػوحته بحن طعاعي ػوحها الؿاب٤  

٧اهب عوخه تتمؼ١ ٞٗلًيا و٧لماا هحرأ تهله ًٖ عوٖة 

..ٖك٤ ماػن لها  

 وبىٟـ الى٢ب تؼصاص وكىته وهى  ٛمٌ ٖيييه
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يبتٗض بسياله ًٖ الىا٢٘ ليتهىع ماػن بٟغاقه يًم 

 هحرأ لظعاٖيه

..وهى يغا٢بهما ب٣هغ  

..٢هغ واه٨ؿاع  

..وح٘ ٧اص ؤن يدُم عحىلته  

..ول٨ىه ؤوٗل ط٦ىعته بكضأ  

اٝ زيالية؛  ليتم٨ً مً مىذ هحرأ ليلة ٞػ

 زيالية

 بٟٗل زياله اليكِ لؼوحته م٘ آزغ؛

 زيالية

 لتهىعها ؤنها تضًٞ مايحها بحن طعاعي
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..مؿت٣بلها  

..زيالية بسسغية مغيغأ  

 ٞظا٥ اإلاؿت٣بل هى او٩ٗاؽ

..لُٟغأ ٣ٞضا ه٣ائها  

..وبوؿاهية قظا ًٖ َبيٗتها  

 تل٪ الليلة السيالية ٧اهب الٟش الظو ؾ٣ُب به هحرأ

..بةعاصرها  

..ؤو صونها  

..  ٞاع١   

..ٞبالجهاية هي ؾ٣ُب  

 ********** 
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 ؤهب خبيبي  ٗني لؿه خبيبي 

 و  خبيبي ٖكان ٦ىب خبيبي 

 ٢ى٫ يا خبيبي ٢ى٫ 

..يا خبيبي  

اٝ يثحر اإلاكاٖغ ..خًىع خٟالا الٞؼ  

..ما بحن خىحن للخٓاا ٢ضيمة  

..وعٚبة بةخياء خح يدتًغ  

 ٧اهب ألاحىاء تكتٗل بتىتغ مدؿىؽ بحن

..ؾي٠ وهمؿة  
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 ؾي٠ الظو لم يى٣ُ٘ ًٖ صٖىأ ٦غيمة يىمًيا للٛظاء

 وبىٟـ الى٢ب لم ييإؽ مً مداو ته للٗىصأ

..بلى خياأ همؿة  

..يتٟجن بمىدها ٢غًبا لم يمغا به مً ٢بل  

..يجالؿها  

.. ؿتم٘ لها بالٟٗل  

هما .. ٛاػلها ٦إنهما ٖاق٣حن ببضاية تٗاٞع  

 ٧ان يمىدها ٞترأ زُبة هاٖمة

..ؤياٖها ٖلحها مً ٢بل  

ا 
ً
 تل٪ ٧اهب ههيدة والضته والتي تؿاهض همؿة ٖلى

.. ول٨جها ٦إو ؤم تؿعى صاثًما إلاهلخة ابجها  
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..وهي تٗلم ؤن خياأ ؾي٠ لً تؿت٣يم بال همؿة  

..٩ٞاهب ت٣ترب مً همؿة  

..تدغ٥ مياهها الغا٦ضأ وتلحن مً مكاٖغها الىاٞغأ  

وتؿاٖض ؾي٠ ب٩ل ما ؤوتيب مً ٢ىأ ليؿترص بيته 

..وػوحته  

..وو٢٘ ؾي٠ بحن تٗليماا والضته اإلاسلهة  

..وههاثذ ٦غيمة اإلاؼيٟة  

.. وازتلُب مكاٖغه.. تسبِ بدحرته  

..٩ٞان يبدث ًٖ مغؾاه آلامً بٗكىاثية  

..ٞهى لم  ٗٝغ اؾت٣غاع ب  حىاع همؿة  

..همؿة التي تجزل٤ مً بحن ؤنابٗه ٦ما الؼثب٤  
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..ٞتاعأ ت٣ترب ختى ي٩اص ؤن يمتل٨ها  

 ليٟاجئ بها تتباٖض متىاثية ٖىه بمكاٖغها

..وخيارها ٧املة  

..وألايام تمغ  

ضأ َال٢هما ٖلى وق٪ الىٟاط ..ٖو  

 و٧لمة الجهاية التي زُب بدغوٝ باهتة

ا ٞص يء
ً
..بضؤا تتطر قيئ  

 ا٢تراب الجهاية م٘ اإلاكاٖغ اإلاستلُة

..بضازل همؿة  

بة ؾي٠  ٧اهتا ؾبًبا في اؾتؿالمها لٚغ

اٝ هحرأ لبيتها ..في تىنيلها مً ٞػ  



 

584 
 

..عبما ؤعاصا مىده ٞغنة  

..عبما ؤعاصا هي تل٪ الٟغنة  

..عبما زكيب الجهاية  

ػيذ ؤإغ زياهة ؾي٠
ُ
 همؿة ال٣ضيمة التي ؤ

 مً عوخها

ػيذ حؼء مً الكٗىع بسياهته
ُ
..ؤو لى٣ل ؤ  

 همؿة الجاعحي التي ٖاصا ببٌٗ ٖىٟىانها

..ببٌٗ خماؾها لٗملها الجضيض  

..بغوح ٢ىية هًٟب ؤإغ السظ ن وزيبة ألامل  

 همؿة التي تبٌٛ الٟكل

..وت٩اٞذ إلهجاح خيارها  
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..وػواحها  

..بضؤا تيتٌٟ مُالبة باإلاداولة مً حضيض  

..مُالبة بٗىصأ تثبب بها ؤنها ؤحاصا البىاء  

..ؤنها ؤخؿيب ازتياع الؼوج والخبيح  

..بٟغنة إلاكاٖغ ماػالب تيبٌ ب٣لبها  

..ٖك٣ها الىخيض  

..خلم َٟىلتها ونباها الظو تد٤٣ بٟٗل ميجؼأ  

 وهبٌ بإعى الىا٢٘ ب٨ٟاخها ومثابغرها 

 لتىبب بظعأ خبها وتثمغ

...وؤبىاء وخياأ.. ػواج  

 خياأ ْىتها م٨تملة ختى ٢ىى ؤع٧انها
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..ْهىع ٦غيمة  

..الخلم الًاج٘ الظو ؤخا٫ خيارها ل٩ابىؽ  

..ؾعي ؾي٠ الياجـ للخهى٫ ٖلى حاثؼته  

..حاثؼأ تمثلب بامغؤأ ؤزغي   

ا
ً
..زىجغه اإلاٛغوؽ ٖمي٣  

 بإٖم٤ ع٦ً ب٣لبها ماػا٫ ؤإلاه 

..هابٌ حي و٦إهه ٚغؾه باألمـ  

..عيىزها ل٣ىأ ال٣ٗل  

..نمىصها وؾٗحها  ؾتٗاصأ ػوحها  

..تٓاهغها باإلاىا٣ٞة  

ضم مداولتها للتضزل ومىٗه مً الؼواج ..ٖو  
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..٢بىلها الٓاهغو بازتياعه  

جبر بة٦ما٫ خيارها مٗه
ُ
..وازتياعها اإلا  

ب ٢ىرها ختى تالقب ..٧لها ؤٞٗا٫ اؾتجٞز  

..تالقب همؿة وب٣ي ْل ممؿىر مجها  

إأ الخاحة لؿىض  ْل عض ى بٗىصأ مكىهة تدب َو

..وصٖم  

..ٖىصأ مبتىعأ  

..ٞهي لم تىل ٢هانها مىه  

..هي لم تثر  

..لم تهغر  

..لم تلم ؤو تٗاتح  
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 ههغا ٦برياءها وازتزهب مكاٖغها

..ختى ٞاى ال٨يل  

..وانهاع حبل التدمل وهي تغي هٟؿها بىٓغأ مستلٟة  

 عؤا همؿة الجاعحي

..٧امغؤأ ت٣ليضية تغض ى بؼوج وقغي٨ة  

 تهمب وتضوؽ مكاٖغها لتًمً اؾتمغاعها بدياأ عحل

 لم يًٗها يىًما ٦دلم ؤو حاثؼأ نهاية الُغي٤  

ا
ً
..عؤا هٟؿها امغؤأ تىحب خبيبها مل٩  

..ٞإهؼلها بمىاػ٫ الجىاعو   

..وازتاع ؤزغي لت٨ىن ملي٨ته  

..ببؿاَة ا٦تكٟب ؤنها هي  
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ببب وواؾب وآػعا ..َمً صاوا َو  

 ٧اهب ػوحة ٦أ ٝ الؼوحاا التي تؿم٘ ٢هو

زياهة ؤػواحهً ول٨جهً  ًًًٛ الُٝغ وي٨ملً 

 خيارهً

"..ْل عحل"تدب ٖباءأ   

اؾتٟا٢ب همؿة بٗض ٖىصرها اإلاكىهة لت٨تك٠ ؤنها لم 

 ولً ت٨ىن 

امغؤأ تغض ى بالسىٕى واهتٓاع عحل ليىهي هؼوته ويٗىص 

..و٦إن ش يء لم ي٨ً  

..٧ان الُال١ يغوعأ  

..يغوعأ لتؿتٗيض همؿة إبارها وبهحررها  
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 ٧ان يغوعأ لت٨ٟغ بٗيًضا ًٖ وحىص ؾي٠

..وبخؿاؾها الساه٤ ٖلى الضوام بإنها م٣هغأ بد٣ه  

 بخؿاؽ لم يتإزغ هى بالتٗبحر ٖىه خيىما نغح بجغؤأ

..ؤهه تىاػ٫ ًٖ خ٣ه بها ٖلها تغض ى  

..وتؿامذ  

..وآلان هى يتؿاء٫  

:ويلر بؿااله  

!همؿة-  

..مىدته هٓغأ ٚامًة  

:ٞإ٦مل وهى ي٣بٌ ٖلى ؤهاملها  
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ة ؤوي وا٣ٞب ٖلى الُال١ .. همؿة- ؤ٦يض ؤهِب ٖاٞع

 ٖلكان ؤعييِ٪ 

:ؤومإا هامؿة  

ة يا ؾي٠- ...ٖاٞع  

:تجهض ب٣ىأ وهى يضاٖح باًَ ٦ٟها بةبهامه  

ة ؤوي مؿتديل هؿتٛنى ٖى٪- .. ٗني ٖاٞع  

التٟتب له لتٛغ١ هٓغارها بىٓغاته ٞإٚمًب ٖيىحها 

:لتبتٗض ًٖ تإإحره  

- 
ً

..بـ ؤهب اؾتٛىيب ٞٗال  

غ هامًؿا :ٞػ  

..ٖمغو ما اؾتٛىيب و  هؿتٛنى.. ٖمغو -  
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:نمب للخٓة ٢بل ؤن ي٨مل  

م٣ٗىلة .. ٚلُة واخضأ في ؾب٘ ؾىحن.. اٖتبريها ٚلُة-

..نٗح تؿامديني ٖلحها  

يىاها تتؿ٘ بىٓغاا خاثغأ :هؼا عؤؾها ب٠ًٗ ٖو  

..ؤه٪ ما ٚلُتل.. بـ ؤهب ٢لب ؤهه خ٣٪-  

:مض ؤهامله لتضاٖح وحىتها  

زليىا هبضؤ .. خبيبتي اوس ي ٧ل اللي ٞاا.. اوس ي.. همؿة-

..مً حضيض  

:عصصا زلٟه بٛمىى  

!مً حضيض-  

ا
ً
:هؼ عؤؾه مىا٣ٞ  
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..و صها.. خياتىا.. ٖلكان خبىا-  

:ؤٚمًب ٖيىحها ب٣ىأ  

.. بساٝ مً ٚضع٥.. ؤها ب٣يب بساٝ مى٪ يا ؾي٠-

بساٝ بٗض ما ٦ىب ؾيٟي وصععي وخمايتي تب٣ى ؤهب 

 السىجغ اللي بيُٗني في يهغو 

٘ ٦ٟها لكٟتيه ي٣بلهما بك٠ٛ :ٞع  

ة وخاؾة ؤوي .. بخؿاؾ٪ بيَّ ٖمغه ما زاه٪- وؤهِب ٖاٞع

مغو ما هجغخ٪ تاوي ..بدب٪ ٖو  

خاولب حظب يضها مىه ول٨ىه ٢بٌ ٖلحها يمىدها ٢بلة 

يىاه تُلبان اإلاؼيض  ؤزغي ٖو

:ٞهتٟب بيإؽ  
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َى٫ ٖمغه ملسبِ وبيتإإغ بدبي .. بخؿاس ي مكىف-

..ل٪  

ة و٢ض خهل ٖلى اٖتراٞها بدبه :٢اَٗها بؿٖغ  

..ؤزحًرا ؾمٗتها مى٪.. ياااه يا همؿة-  

..اعتضا همؿة للسل٠ ب٣ىأ  

يىاها تبتٗضان ًٖ مىاحهة ٖيييه ..ٖو  

:تسبره بدؿم  

ختى لى ؤها ما نغختل .. مكاٖغو ل٪ ؤهب متإ٦ض مجها-

مكاٖغو هاخيت٪ ٖمغها ما ٧اهب هي .. بها يا ؾي٠

..اإلاك٩لة  

:ؾإع ليُمئجها  
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.. هغح٘ يا همؿة.. مهما ٧اهب اإلاك٩لة هداو٫ هدلها ؾىا-

..وا٣ٞي ؤعحى٥ِ   

 ؤؾبلب حٟىنها للخٓاا تداو٫ الىنى٫ ل٣غاع

 ؤزبرته
ً
:وؤزحرا  

..بـ لي قٍغ.. ؤها مىا٣ٞة ؤعح٘ ل٪ يا ؾي٠-  

٧ل قغوَ٪ مىا٤ٞ ٖلحها .. مىا٤ٞ-  

:ابتؿمب بتدضو وهي تؿإله  

ب بن الٗهمة تب٣ى في بيضو - ختى لى قَغ  

ا لٟترأ تباص  بها هٓغاا مصخىهة ليؿإلها
ً
:واحهها نامت  

..وصه يًمً ل٪ بيه يا همؿة؟-  

:هؼا ٦تٟحها و٢بل ؤن تجبه ب٩لمة هت٠ بها  
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.. و٢ب ما َلبِب الُال١ ؤها وا٣ٞب وهٟظا اللي يغيد٪-

 تٟت٨غو ؤه٪ ؤما تمتل٩ي

!خ٤ َال٢٪ مني صه هي٨ىن الًمان لخياتىا ؾىا  

:هؼا عؤؾها ب٣ىأ  

لى ٧ان هضفي يمان ؤوي ..   يا ؾي٠ مل صه الًامً-

..هضفي مل ٦ضه ؤبًضا.. ؤتدغع مى٪ ٧ان هي٨ٟيني السل٘  

:٢اَٗها بٗى٠  

!ٖايؼأ ت٨ؿغيني يا همؿة-  

:هتٟب به  

!..ليه بتدؿبها ٦ضه-  

..ؤوما٫ تتدؿح بػاو؟-  
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سخبب يضها مً ٢بًته وابتٗضا بىحهها ٖىه وهي 

:رهمـ بدضأ  

مهاعخت٪ ليَّ ؤن ٦غيمة ٧اهب خلم حىا٥ , حىاػ٥ ٖليَّ -

صه مٕؼ إ٣تي , مل حغح بـ.. أل.. بتد٣٣ه ٧ل صه حغح

خاؾة ؤوي ؾب .. ؤها مجغوخة.. صمغ ؤهىإتي.. بىٟس ي

الغاحل الغاج٘ اإلامتاػ .. ٢ليلة في هٓغ حىػو.. ها٢هة

..ال٩امل اللي بيضوع ٖلى خلمه  

:ؾإ٫ بدحرأ  

  ٗني بيه؟!.. مل ٞاهم-

:هتٟب به  

لى قاي٠ ؤن خ٣ي في تُلي٤ ..  ٗني هتؿاوي يا ؾي٠-

ٞإهب ؾب٣ب .. هٟس ي مى٪ هيؿبح زضف في عحىلت٪
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 ٗني ػو ما ؤها هيس ى ؤه٪ ٦ىب في خًً .. ومؼ٢ب ؤهىإتي

ػو ما .. ػو ما هًِٛ ٖلى هٟس ي وؤؾامذ وؤعح٘.. ٚحرو 

هضٞ٘ تمً زياهت٪ ليَّ وؤوؿاها مً خ٣ي ؤوي ؤخـ ؤه٪ 

ؤهب ٦مان ..  ػو ما ؤها هتىاػ٫ .. ؤهب ٦مان بتضٞٗه

..تتىاػ٫   

م خضرها :رهضلب ٦تٟاه وحغخها الٗمي٤ يهله بٚغ  

مل ألو ؾبح مً اللي .. ؤها هىٟظل٪ اللي ؤهِب ٖايؼاه-

..٢لتيه ل٨ً ٖلكان بـ ؤعيد٪  

..التٟتب هدىه ٞالتمٗب ٖيىاه بىٓغأ ق٠ٛ زالهة لها  

ها مً الهُى٫  ..وخاولب هي التماؾ٪ ومى٘ صمٖى  

..لً تؿترح٘ اإلااض ي إاهية  

بتها ٣ِٞ لحريحها ..ي٨ٟي ؤهه عضض لٚغ  
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ا
ً
..هى يدبها بط  

!صخيذ  

 ****** 

 

 

 

 ٖالي ٖالي ٖالي ٞى١ في الؿما

 ٖالي بٗض ال٣مغ ٖالي ويا الىجىم

 بٗيض بٗيض ؤوو ًٖ هىا

 ما يىنلىا له في ؤل٠ يىم

 هىا٥ في الٗالي الٗالي هىا٥ في الٗالي
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 ؤو م٩ان صخغا ٧ان ؤو بؿتان يب٣ى ؤمان

 وخضو ؤها وخبيبي آزض آزض خبيبي

 هبٗض ؤها وخبيبي هىا٥ في الٗالي الٗالي

 هىا٥ في الٗالي الٗالي

 

..هجمة الٟغ٢ة  

 لم تسبره ؤنها الغا٢هة ألاولى بٟغ٢ة الٟىىن الكٗبية

..لم يضع٥ مً ٢بل مىهبتها و٢ضعارها الٗالية  

 ٣ِٞ وهى يغا٢ح ٖغيها الغا٢و آلان

..تي٣ً ؤنها تسٟي ٖىه ال٨ثحر  

 لم ت٨ً تاصو بًٗة خغ٧اا

..ؤو تتمايل ٖلى ألاوٛام  
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..هي تتماػج م٘ الغ٢هة  

..تدياها  

..تتدى٫ لجؼء مجها  

..  تغي ؤًيا مما خىلها ٞهي ٚاع٢ة بٗالم آزغ  

..لم ت٨ً تغ٢و ؤو تاصو  

..بل تتىٟؿها  

..هي ليؿب عا٢هة ٞىىن قٗبية  

..طل٪ ألاصاء  

..الاهضماج  

..يدمل ال٨ثحر  

..خغ٧ارها تص ي ب٣هة مستلٟة  
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..ول٨ىه خالًيا ٖاحؼ ًٖ ٞ٪ َالؾمها  

..ؤو خل ؤلٛاػها  

ح بىحىصها خىله  هى ٣ِٞ يٚغ

 و  يٟهم لَم 

 ولً ي٨ٟغ ختى بةيجاص ؾبح

لها مً ٞترأ َىيلة
َ
..ي٨ٟي ؤنها تمىده عاخة لم يى  

..عبما هى يتهٝغ بإهاهية ٞيما يسهها  

..يىل مجها.. يدانغ.. يُاعص  

..ول٨ىه بتل٪ اللخٓة   يهتم  

..٣ِٞ لتىهي ٖغيها وتغا٣ٞه  

..مكا٦ؿتها له.. زٟة عوخها.. يدتاج ٧لمارها  
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..تل٪ الخالة اإلاتإهبة التي تًٗه بها ٖلى الضوام  

..ببؿاَة يدتاحها  

..ه٣ُة واهتهى  

..اهتٓغها بؿياعته  

..يتر٢ح لخٓة زغوحها  

ويغا٢ح قاقة هاتٟه مىتًٓغا عصها ٖلى عؾالته التي 

..تسبرها بٗىصته  

٣ة نضي٣ارها ٧الٗاصأ ..ؤزحًرا ْهغا ؤمامه بٞغ  

..إلادته مً بٗيض  

..صهكتها ازتلُب بٟغختها  

..باألمـ ْىب ؤنها ٣ٞضته  
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..صٞٗته للظهاب لخبيبته  

غا بإٖما٢ه ِٟ  للبدث ًٖ ٞغنته الجضيضأ م٘ خبيبة ُخ

..صاؾب ٖلى مكاٖغها الىليضأ هدىه  

..م٣غعأ ؤن خبها ماػا٫ ببضايته  

ان ما يُيح ..وحغخه ؾٖغ  

 ول٨ً طل٪ الخح الظو مؼ١ عوخه

..هى بالتإ٦يض ما  ؿتد٤ ال٣تا٫ ألحله  

ها تطخية وقهامة مجها ..٢ض يغي البٌٗ تهٞغ  

..امتىاٖها ًٖ مداولة اؾتمالته والىنى٫ ل٣لبه  

 و٢ض يًٓ آزغون ؤنها تبيب تل٪ ال٩لماا اإلاإإىعأ
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ا بكضأ ٞإَل٤ ؾغاخه"
ً
ٞةن ٖاص ٞهى مل٪ .. بطا ؤعصا قيئ

"وبن لم  ٗض ٞهى لم ي٨ً ل٪ مً البضاية.. ل٪  

..٦ال  

..هي   تامً بتل٪ ال٩لماا  

..ٞدح ماػن لم ولً ي٨ىن مجغص ش يء  

..هى ؤإمً مً ؤن ت٣امغ به  

..هي تجىبب الٗك٤ َىا٫ خيارها  

..رهغبب مىه وتداقته  

..ل٨جها ٧اهب تضع٥  

ها بالخح ..لخٓة و٢ٖى  

..ؾت٣اتل لتىا٫ الؿٗاصأ  
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..لتمىدها  

ًما ٖجها ..لً تٍٟغ بدح احتاخها ٚع  

..لً تساَغ وت٣امغ به  

ا له هى آلازغ
ً
..بل ؾتجاهض لي٨ىن خبها هضٞ  

..هى ها٫ ٞغنته ليبتٗض  

..ول٨ىه ٢غع الٗىصأ  

ىصته تل٪ تٗني ؤهه يهتم .. ٖو  

..لً تبالٜ وتٗت٣ض ؤن ٢لبه تىعٍ  

..ٞباألمـ ٧ان يىعي خًبا ٢ضيًما  

..واليىم  

..هى صًٞ طل٪ الخح  
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اص لها ..ٖو  

..هي  

..ؤعاصا ؤن تغ٦ٌ هدىه  

..تدتٟل بٗىصته تل٪  

..ول٨جها لؤلؾ٠ لم تؿتُ٘  

..ٞالى٢ب تٗضي مىته٠ الليل  

..ولً تتم٨ً مً مال٢ته  

ح ..٦ما يٚغ  

..زُب له عؾالة اٖتظاع بؿيُة  

وتٗل٣ب ٖيىاها به وهي تهٗض للخاٞلة السانة 

..بالٟغ٢ة  
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..لتٟاجئ بؿياعته تتب٘ الخاٞلة ختى م٣غ ؾ٨ً الٟغ٢ة  

تها إلادته يجلـ ٞى١ م٣ضمة ؾياعته ..وبىاٞظأ ٚٞغ  

..لىح بهاتٟه  

..لتؿم٘ عهة هاتٟها  

تدب السِ ..تإملته للخٓاا ٞو  

..ليهلها نىته  

"..ٖايؼ ات٩لم مٗا٥ِ "  

 لم تجبه بل ؤقاعا له بةيماءأ نامتة

..ليىُل٤ لؿاهه بأ ٝ ال٩لماا  

..٢و ٖلحها ٖكغاا ال٣هو  

..ؤزبرها ًٖ خؿً  
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..ًٖ منى  

..٢هة خبهما السالضأ  

..وحىىن يؼيض.. ًٖ ٖلياء  

ما٫ ٞى١ عؤؾه ..ًٖ ؾٟغ والضه وتغ٥ ألٖا  

..ًٖ صهيا وم٩اهتها بدياته  

..نضا٢تهما  

..ػواحهما  

ا ًٗ ..خياأ َىيلة مغا بها م  

..وحىصها ٣٦لح مٟتىح يغت٨ً له ب٩ل و٢ب  

ك٤ َٟلته الىخيضأ  ٖو

..وتٗل٣ه بها  
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..وؤزًحرا ًٖ هحرأ  

..خبه لها  

..ػواحه مجها  

ح به  ابجهما الظو لم تٚغ

..ُٞدِغمب مً وحىصه  

..خبها اإلامؿىر له  

ىم ..اهتداعها اإلاٖؼ  

..وتالٖبها به  

..ػيجاته اإلاتٗضصأ  

..َال٢ه لها  

..وػيجاته مً حضيض  
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..وؤزحًرا  

..ػواحها  

..ؤههى ٧لماته م٘ بضاية الجهاع  

..لتسغج له  

:تىاحهه بؿاا٫ لم تؿتُ٘ ٦بده  

..ليه ؤها؟.. ليه خ٨يب لي خ٩ايت٪؟-  

:تإملها بدحرأ وهى يمىدها الجىاب الىخيض الظو يمتل٨ه  

..مل ٖاٝع-  

:ؤٖاصا الؿاا٫  

اتىحن ات٣ابلىا لٟترأ وبٗضها ٧ل واخض .. يم٨ً ألوي ٚغيبة-

..هي٨مل َغي٣ه  
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:هؼ عؤؾه هاًٞيا  

..ؤها ٢لتل٪ ٖايؼ ؤتجىػ٥ وهتجىػ٥-  

:حظبب زهالرها بٗى٠ ٦ٗاصرها ٖىضما تًٛح  

..اإلاىيٕى مل متدمل هؼاع.. ماػن -  

:يي٤ ٖيييه ليسبرها بجضية  

..ؤها مل بهؼع ٖلى ٨ٞغأ-  

:هاحمته  

..ؤهب تٗٝغ ٖني بيه ٖلكان ت٣غع ؤه٪ تتجىػوي؟-  

ة :ؤحابها بؿٖغ  

..ؤٖٝغ ٦ٟاية-  

:٢اَٗته  
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حىاػأ ػو ٖكغاا الجىاػاا .. ٦ٟاية لجىاػأ ٖلى اإلااش ي-

صر و  أل؟.. حىاػ متٗة.. اللي مغيب بها  

:٢ٟؼ مً ٞى١ م٣ضمة ؾياعته ليىاحهها بُىله الٟإع  

بيه !!.. وحىاػ متٗة بيه.. ٖكغاا حىاػاا بيه.. لخٓة بـ-

 ال٨الم الٟاٙع صه؟

:ؤقاعا للهات٠ بًٛح  

..ؤهب لؿه ٦ىب بتد٩ي-  

!!..ؤها-  

:يُٛب ؤؾىانها بٗى٠  

..ماػن -  

:سخبها مً طعاٖها ليضزلها ؾياعته  
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.. ػم هت٩لم-  

وتل٪ اإلاغأ تمضص حؿضه ٖلى عما٫ الكاَئ مىاحًها للبدغ 

..مباقغأ  

بيىما حلؿب هي بجىاعه تغا٢ح مالمده التي قغصا 

..بإقٗة الكمـ  

..تيتٓغ مىه ؤن يتم خىاعه  

ولم تٗلم لَم  ؤنبدب تتلبؿها خالة مً الهمب والهبر 

..ٞيما يسهه هى بالظاا  

تهم وهحرأ ٖلى طمتي ٧ان حىاػ ٖلى - ٧ل الؿتاا اللي ٖٞغ

.. ٣ٖض حىاػ م٣ابل مبلٜ مالي.. مجغص اتٟا١ قٛل.. الىع١

..يىمحن وبيدهل الُال١  

..حاءرها ٧لماته ٞجمضرها بم٩انها  
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..ؤهٟاؾها.. حمضا مالمدها  

:ؾإلته بتىتغ  

بتدبها لضعحة ؤه٪ ما اتدملتل ت٨ىن لؿب ٚحرها وهي -

..ٖلى طمت٪؟  

٢ُح حبيىه وؤزٟى ٖيييه زل٠ هٓاعته الؿىصاء يدمحها 

:مً آقٗة الكمـ  

ؤها .. ؤهِب ٞهمتيني ٚلِ.. اإلاىيٕى مل ٦ضه..  ..  -

بىضخل٪ بـ ؤوي مل بُاعص ؾتاا ؤو ٧ل هضفي ؤزغج 

..مً ٖال٢ة ؤصزل في التاهية  

:هؼا ٦تٟحها بدحرأ  

..مل ٞاهمة-  



 

616 
 

:ات٨إ ٖلى طعاٖه ليسبرها ببؿاَة  

ل٨ً ٦ىب متجىػ .. صه خ٣ي٣ة ووا٢٘... ؤها خبيب هحرأ-

..وصه بغيىه وا٢٘ ما ا٢ضعف ؤه٨غه.. صهيا  

م صهكتها مً مى٣ُه ب  ؤنها لم تتؿاء٫ ب  ًٖ ٧لمة  ٚع

:واخضأ  

..ٞٗل ماض ي؟!.. خبيب-  

:هٕؼ هٓاعته لتتالقى هٓغارهما  

ٖلكان ي٨ىن الٟٗل .. ؤوما٫ ليه ٧ان  ػم ؤعوح ٞغخها-

..ماض ي  

:ؾإلته بك٪  

..بؿهىلة ٦ضه؟-  



 

617 
 

:هؼ عؤؾه هًٟيا  

بىح٘ ٢لح وحغح ٦غامة ماٞيل لهم ٖالج ب  الٟٗل ..  -

..اإلااض ي  

ها ٖغوؾة لغاحل ٚحر٥ ٖلكان - ٦ىب مدتاج تكٞى

..تٗٝغ تيؿاها؟  

:قغص بىٓغاته إلااٍى بٗيض  

تها مً ؾىحن زُيبة ألزىيا و٦ىب و٢تها ٞاهم ؤن - قٞى

..صو نهاية الضهيا  

:ا٢تربب بىحهها مىه  

تها زُيبة !.. ؤها مل ٢اصعأ ؤٞهم٪.. ماػن - بتدبها وقٞى

بتدبها وبتدب٪ .. بتدبها واتجىػا ٚحرها.. ألزى٥ وؾ٨ب

..صه مل خح.. وحغختىا بٌٗ ولؿه بتجغخىا  
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:٢اَٗها  

..و٧ان ٖىضه خ٤.. ٧لمة ٢الها خؿً مً ؾىحن.. صو لٗىة-  

..بـ هي اتدغعا مً اللٗىة صو-  

:ؾإلها  

بض٫ اإلاغأ .. ما ؤها اتجىػا ٢بلها.. ٖلكان اتجىػا؟-

..تالتة  

 
ً

 متؿاثال
ً
ٗب خاحبا :ٞع  

..تالتة بـ؟-  

ا
ً
:تإملها للخٓاا إم اهٟجغ ياخ٩  

..بتؿإلي ؤؾئلة عجيبة في ؤو٢اا ؤعجح-  

 
ً

:ؤزًٟب بهغها زجال  
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..ؤها مؿتٛغبة بـ-  

ٗب ٖيىحها هدىه رهت٠ بدى٤ :إم تمل٨ب مجها خميتها ٞٞغ  

بـ حىاػ.. اتجىػا تالا مغاا-  

:٢اَٗها  

مغو ما خضصته .. مل متٗة.. حىاػ مٗلً وقغعي- ٖو

..بى٢ب و  ٦الم ٞاٙع مً ؤلاقاٖاا اللي بتؿمٗحها  

بغ٢ب ٖيىاها بًٛح وهي تؿمٗه يت٩لم بتل٪ ألاعيدية 

:ًٖ ػيجاا تمب بالٟٗل ول٨ىه لم يهتم  

م٘ التالا ؾتاا اللي اتجىػرهم مل بي٨ىن لي ٚحر -

حن ..قَغ  

ضص ٖلى بنبٗيه :ٖو  
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..وماٞيل ٦الم ًٖ الخح واإلاكاٖغ... ماٞيل و ص-  

:ؾإلته بًٛح  

!!وصه اؾمه حىاػ-  

مل ٧ل اتىحن بيتجىػوا بيٗيكىا ٢هة ٚغام .. ؤيىه حىاػ-

!بيه ٦تحر.. ؤها ب٨ىن ٖايؼ ٖال٢ة هاصية ومغيدة.. وهيام  

:ؤقاخب بىحهها ٞجظبه هدىه لي٨غع ؾااله  

.٦تحر؟-  

:ولم تجبه ول٨جها ؾإلته  

.والتالتة ب٣ى و٢ٗىا في خب٪؟-  

:هؼ عؤؾه هاًٞيا  

- 
ً
..بـ خبىا يىهمىوي ب٨ضه..   َبٗا  
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:هتٟب به  

!بيه الٛغوع صه-  

ت٣ضعو ت٣ىلي زبرأ في هٟىؽ .. مل ٚغوع يا ؾغاب-

ببؿاَة ػو ما ٦ىب مضع٥ ؤن خح هحرأ .. البكغ

وخح صهيا ناص١ بـ ؤ٢ىي مً ؤوي ؤؾتد٣ه ؤو .. ممؿىر

..ؤتدمله  

:تباصلب مٗه الىٓغاا لثىاٍن همؿب بٗضها  

..ؤهب ٖايؼ مني بيه؟-  

..ؤتجـ-  

:٢اَٗته بىي٘ ؤهاملها ٖلى قٟتيه  
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ل ٖني .. ما ت٨غعهاف- ؤها مل هتجىػ واخض ما  ٗٞغ

..وختى مل مهتم  ٗٝغ.. خاحة  

:ابتؿم بم٨غ  

..ؤهِب متًاي٣ة ألوي ما حمٗتل مٗلىماا ٖى٪؟-  

:ؤقاخب بىحهها بٗيًضا ٞإ٦مل  

..ؤها ما خبيتل ؤتٗضي ٖلى مؿاخت٪ السانة-  

٘ خاحبها ومالمدها تٗبر ًٖ  ؤٖاصا وحهها هدىه وهي تٞغ

 ٖضم تهضي٣ها ل٩لماته

:ٞإٖاص اإلاداولة  

..يم٨ً خبيب ؤؾم٘ خ٩ايت٪ مى٪ ؤهِب -  

..لم تىمِذ تٗابحرها الغاًٞة لهغاثه  
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ٞابتؿم باعتبا٥ ؤٖاص ماػن ال٣ضيم للخٓاا ٢بل ؤن 

:يجبها بهض١  

..يم٨ً ما خبيتل ؤوضر ؤوي مهتم للضعحة-  

:مىدته ابتؿامة واؾٗة وهي ته٤ٟ بيضيها  

..ؤزحًرا حاوبب بهغاخة.. ؤووٝ-  

 
ً

:ا٢ترب بغؤؾه متؿاثال  

..ؤهِب ٖايؼاوي ؤصوع وؤحم٘ مٗلىماا ٖى٪؟-  

:هؼا عؤؾها وابتؿامتها تتؿ٘  

ها صو تب٣ى .. ٖايؼ٥ تٗٝغ الخ٩اية مني ؤها- ويىم ما تٗٞغ

..مىا٣ٞتي ٖلى ٖغي٪  

..حظبب هٓاعته الؿىصاء مً بحن ؤهامله لترتضيها هي  
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:وؾااله يترصص زلٟها  

. ٗني هتتجىػيني؟-  

التٟب له وهي تغتضو مىٓاعه الكمس ي ورهؼ ٦تٟحها 

..بٛمىى  

ة ..لترخل بٗضها بؿٖغ  

..تدب هٓغاته اإلاغا٢بة  

..وابتؿامة خ٣ي٣ية تغتؿم ٖلى قٟتيه  

********** 

:تٗل٣ب محريب بظعإ يؼيض وهي رهت٠ بتىؾل  

..اؾمٗني وبٗضها اٖمل اللي يغيد٪.. يؼيض ؤعحى٥-  

:ؤبٗض ؤهاملها ًٖ طعاٖه وهى يؼحغها بدؼم  
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..عوحي يا محريب صلى٢ب وهىت٩لم في البيب-  

:هؼا عؤؾها بجىىن ٞتىاإغا زهالرها اإلاتمىحة  

..ما يىٟٗل.. البيب أل..  -  

:وانهاعا ؤمامه وهي رهت٠ بٗظاب  

..يمحرو بي٣تلني.. ؤها مل ٢اصعأ اتدمل ؤ٦تر مً ٦ضه-  

:٢ُح خاحبيه بيجح واهدنى ليؿاٖضها لتٗتض٫  

!..يمحر٥-  

ها هدىه وهي تسبره بهمـ ٗب ٖيىحن ٚاع٢تحن بضمٖى :ٞع  

والضت٪ َلبب مني ؤو٢٘ بيى٪ .. مضام ؾهام؛ والضت٪-

..وبحن َىِ ٖلياء  

:تغ٦ها لتؿ٣ِ ؤمام ٢ضميه وهى يهت٠ بظهى٫   
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!!..بيه الجىان صه-  

:لم يبُض ؤنها ؾمٗته وؤ٦ملب بٗى٠  

..والضت٪ َلبب مني ؤٚىي٪-  

..اهتهى الٟهل  

 

 

 

 

(10)  

!"والضت٪ َلبب مني ؤٚىي٪"  

-- 
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...في اليىم الؿاب٤  

ة ابىتها اإلآلمة ..وخيضأ بٛٞغ  

ها تٛغ١ وحىتحها ..عؤؾها بحن ٦ٟحها وصمٖى  

ئ وخى٤ ..لم ت٨ً صمٕى خؼن ب٣ضع ما هي صمٕى ٢هغ ٚو   

..مً البضاية.. ٧اهب ٖلى خ٤  

ؾتبدث ًٖ ؤو وؾيلة .. ؾهام لم ولً تيس ى اإلااض ي

..ابىتها.. و٧اهب وؾيلتها تل٪ اإلاغأ هاصية.. لتاطها   

ؤزحًرا ٞتدب هاصية بئر ؤؾغاعها و٢هب ٖلى ٖلياء ما 

 ؤخؼنها ألؾابي٘ َىيلة؛

ؤؾابي٘ تغ٦تها ٖلياء بها بضون يٍٛى وبضا ؤن الٟتاأ 

..ؤو ٢غيًبا مجها.. ٖاصا لُبيٗتها  

..٣ِٞ ٢غعا ٖضم الظهاب لغئية حضرها  
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ىب ٖلياء ؤن الٟتاأ ٣ٞضا قٟٛها ب٨ٟغأ الجضأ  ْو

..ٞلم تٗل٤  

 ل٨ً آلان وهاصية ت٣و ٖلحها ما ؾ٨ً بإٖما٢ها

لٟترأ ػمىية ليؿب بال٣هحرأ ٞهي تلىم هٟؿها ؤل٠ مغأ 

..لهمتها الؿاب٤   

ٞؿهام زُُب لتؿغ١ مجها ؤبىاءها وبضؤا بىاصية، ليـ 

..خًبا بها بل لتزيض ٢هغ ٖلياء ٖلى َؾَمية ؤمها  

خاولب بٚغاء هاصية بهضايا وؤلٗاب مبهغأ و٧ان الثمً 

اا وؾلى٦ياا ؤصع٦ب ُٞغأ الُٟلة ؤنها  بٌٗ تهٞغ

ًب ..ؾتزعج والضرها ٞٞغ  

..ؾاالها البرت والظو اهُل٤ ب٣ىأ و٦إن ال٨تمان ؤتٗبها  

البيب الكاَغأ ٖيح ت٣ى٫ إلاامتها ؤنها وخكة .. لىلى "
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.." ؤن... وؤن  

ا٢تربب مجها ٖلياء وخضؾها يسبرها ؤن ابىتها ٖلى وق٪ 

..بزباعها بَم يؼعجها  

ليه البىىتة ت٣ى٫ ٖلى ماما ؤنها ... ؾ٨ِب ليه يا هضوف؟"

"وخكة؟  

ٗب هاصية ٖيىحن بغيئتحن وخاثغتحن وهي تجيح ..ٞع  

"" ليه تيتا ؾهام مل بتدب٪ يا ماما؟  "  

تجمضا ٖلياء لثىاٍن خاولب بها الؿيُغأ ٖلى عجبها 

  وخى٣ها

"" ليه بت٣ىلي ٦ضه يا هاصية؟ "  

ة ..اهضٞٗب الٟتاأ بؿٖغ  

هي ٖايؼاوي ؤ٢ىل٪ ؤوي بدبها هي ... تيتا هي اللي ٢الب "

"ومحريب ومل بدب٪   
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ب ؤهٟاؽ هاصية وهي ت٣ٟؼ بحن طعاعي ٖلياء ..تؿاٖع  

"بدب٪ ؤ٦تر مً ٧ل الىاؽ.. بـ ؤها بدب٪ ؤهِب يا ماما"   

اا  يمتها ٖلياء لهضعها وهي تداو٫ اؾتيٗاب تهٞغ

ٞهي بالبضاية ٢ضمب ألالٗاب والهضايا ٦ىؾيلة .. ؾهام

.. ببهاع للهٛحرأ  

..وبٗضها َالبب الهٛحرأ بثمً تل٪ الهضايا  

!..والثمً هى صٞ٘ َٟلتها لئلؾاءأ بلحها  

  تغيض ؾغ٢ة َٟلتها مجها

ًب ًب الظهاب م٘ والضها في .. ول٨ً هاصية ٞع بل ٞع

ية ..وبالتإ٦يض هظا ؤًٚح ؾهام.. الؼياعأ ألاؾبٖى  

..وهي تٗٝغ حيًضا ٦ي٠ تتهٝغ ؾهام في ًٚبها  

..ولً تتر٥ ابىتها ٖغية لهظا الًٛح  
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ل٨ً ما ٞاحئها ٧لماا هاصية التالية وهي تؿإ٫ بتىحـ 

...٢ل٤   

"هي ماما عامي ؾابته ليه؟ ... ماما  "  

..٢ُبب ٖلياء ب٣ل٤   

"بتؿإلي ليه يا هاصية؟!.. ماما عامي "  

حٗل .. لم تجح هاصية ول٨جها ْلب تىاْغ ٖلياء بًٟى٫ 

..ٖلياء تسبرها بازتهاع   

ػو ؤها وبابا وػو .. ماما عامي وبابا يؼيض ٧اهىا متجىػيً"

ىِ .. بـ هما ما ٢ضعوف يت٣ٟىا ؾىا.. ِنبا وخؿً َو

"ماما عامي ٢غعا تؿاٞغ وعامي ٢ٗض مٗاها هىا  

..تؿاءلب هاصية بترصص  
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تيتا ٢الب لي ؤن ماما عامي ؾاٞغا ٖلكان بابا َغصها "

..."وؤن.. و.. أله٪ مل بتدبحها  

.. تٗالب ص٢اا ٢لح ٖلياء وهي تتى٢٘ ؾمإ ألاؾىؤ  

ول٨جها يمب ابىتها بحن طعاٖحها تُمئجها لتسبرها ب٩ل ما 

..ت٨تمه ٖجها  

.."ما ت٣ل٣يل.. ٦ملي.. وبيه يا هضوف؟ "  

..ابتلٗب الهٛحرأ عي٣ها بترصص وؤ٦ملب   

٢الب لي ؤن ماما عامي هي مغاا بابا الخ٣ي٣ية وؤهه "

"بـ.. اتجىػ٥ ٖلكان زاَغ حضو ٖهام   

وتلٗثمب الهٛحرأ بال٩لماا ولم تؿتُ٘ ٢ى٫ اإلاؼيض 

٣ِٞ اهٟجغا بب٩اء مؼ١ ٢لح ؤمها وهي تًمها لهضعها 

 ب٣ىأ 
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..رهمـ لها ؤن رهضؤ و  تجزعج مما خضث  

الهة... ما ت٣ل٣يل يا هاصو" تيتا ؾهام بـ .. ؤها مل ٖػ

بابا هي٩لمها وهيٟهم٪ ؤهِب .. ٞهمب اللي خهل ٚلِ

"٦مان ٧ل اللي خهل  

ها  لياء رهضؤ مً زٞى ْلب هاصية تب٩ي بحن طعاعي ؤمها ٖو

 وبضؤا تسلض للىىم وبحن ي٣ٓتها 
ً

و٢ل٣ها ختى اعتاخب ٢ليال

 ووٗاؾها ٧اهب تتمتم

"ماما مل بتؿغ١ خض ..   يا تيتا  " 

ة وهمؿة  ٖاصا ٖلياء لىا٢ٗها م٘ بياءأ مباٚتة للٛٞغ

 يؼيض

"هي تٗباهة؟!.. ؤهِب هايمة م٘ هاصية ليه.. ٖلياء " " 

هل 
ُ
 وعٞٗب وحهها لحزيض الظو ط

ً
هؼا ٖلياء عؤؾها هٟيا

ا
ً
..مً ٦م الضمٕى والخؼن بٗيىحها ٞهت٠ بها ٢ل٣  
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!"خهل بيه؟.. هاصية ٦ىيؿة؟!!.. في بيه "  

ؤحابته ٖلياء بهىا مستى٤ وهي تتدغ٥ لتسخبه زاعج 

ة  الٛٞغ

"في مىيٕى مهم  ػم هت٩لم ٞيه "  

صوا نغزة ٖلياء الغاًٞة ب٣ىأ في ؤعحاء اإلاجز٫ وهي 

:تسبر يؼيض بكغاؾة  

.."تتًٟل ٖىضها.. لى َىِ ؾهام ٖايؼأ تكٝى الى ص"  

:مغع يؼيض ؤهامله بحن زهالته بًٛح  

!!.."واإلاىيٕى صه يسلي٩ي تٗيُي بالك٩ل صه"  

٣لها يضوع بضواماا حىىهية :٢اَٗته ٢بل ؤن ي٨مل ٖو  
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وصه آزغ .. و صو مل هيٛيبىا ًٖ ٖيييا..   يا يؼيض..  "

.."٦الم ٖىضو  

:هت٠ بها  

"هتيجي هىا اػاو بـ؟"  

:ؤحابته وهي تدغ٥ ٦ٟحها بجىىن وتغصص بال تغابِ  

هم في اإلاؼعٖة"  .."ل٨ً بغيىه ٢ضام ٖيييا.. تكٞى  

:هؼ عؤؾه بدحرأ  

بخىا ٦ىا اتٟاهمىا في اإلاىيٕى .. بيه اللي خهل؟"

.."وزالم زلهىا  

٦تٟب ٖلياء طعاٖحها ؤمام نضعها وهي تبرم قٟتحها 

.. بًٛح  
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٣ٖلها يسبرها ؤن ت٣و ٖليه ؤٞٗا٫ والضته وما تل٣ىه 

.. لؤلو ص مً ٢هو مكيىة خىلها وخى٫ ػواحها مىه  

ٞٗال٢ته بىالضته بال٩اص ٖاصا .. و٢لبها يغؤٝ بداله

..لهضوئها بٗض ؾىىاا مً الًٛح والىٟىع   

..وهي   تضعو ٦ي٠ تتهٝغ.. تجهضا بٛئ  

ىضها ؾيٗىص يؼيض إلا٣اَٗة والضته .. ؤتؿتم٘ ل٣ٗلها ٖو  

. ؤم تسً٘ ل٣لبها وتتدمل ٦ما تدملب صاثًما  

٧اهب تغوح وتجئ ؤمامه تٟغ٥ ؤهاملها وتدكغ ٢بًة يضها 

..بحن ؤؾىانها  

ها رهُل بال تى٠٢ ولم تبُض ختى ؤنها اهتبهب لها    صمٖى

 
ً

..ؤزحًرا ٢غعا البىح ٞالؿ٨ىا ٧ان مؿتديال  
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..التٟتب له لتهت٠ بهىا مستى٤  

" !!"والضت٪ ٖايؼأ  مني بيه "  

..٢ُح حبيىه باؾتٟهام ليؿمٗها تىضٞ٘ بهغار   

مل هؿمذ لها تازض و صو مني ؤو تؿىء نىعتي في "

مل هؿمذ لها تبّى خياتي وتمال صماٙ الى ص .. ٖيىنهم

.."بإوهام  

..٢اَٗها يؼيض بهىٍا ٖا٫ٍ ليى٠٢ ؾيل ٧لمارها  

"" ٖايؼ ؤٞهم !.. في بيه يا ٖلياء "  

و٦م .. عم٣ته لثىاٍن إم اهضٞٗب ت٣و ٖليه ٧لماا هاصية

ألالم والهغإ الظو ؾ٣ُب به الهٛحرأ في الٟترأ 

..اإلاايية  

..واهتهب بالهغار  

٣لها مغيٌ " .."صو ؾب مل مؿئىلة ٖو   
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..٢اَٗها يؼيض بهتاٝ ٚايح مدظًعا  

.."صو ؤمي... ٖلياء "  

 ٢اَٗته

ووالضت٪ بتإطو و ص٥ ٖلكان تإطيني .. وهما و ص٥ "

"هتتهٝغ بػاو يا يؼيض؟.. ٞحهم  

..ٚمٛم يؼيض باعتبا٥  

صو َٟلة ومم٨ً ت٨ىن ٞهمب .. ما يم٨ً هاصية بيتهيإلها"

"ٚلِ  

..عم٣ته ٖلياء باه٨ؿاع  

"صه عص٥ ٖلى اللي خهل!.. ب٣ى ٦ضه يا يؼيض "  

هت٠ بازتىا١ وهى ٚحر ٢اصع ٖلى ؤلا٢غاع بسُإ والضته 

م تإ٦ضه مىه ..ٚع  
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.. ب  ؤهه    ؿتُي٘ بهاهتها ؤمام ػوحته  

"بيه اللي يغييِ٪ يا ٖلياء؟ "  

..٦تٟب طعاٖحها لتسبره بدؿم  

"" ية هتتلػى " ختى عامي .. الؼياعأ ألاؾبٖى  

..وا٣ٞها بازتىا١  

"ػو ما تكىفي .. تمام "  

ة ..عم٣ته لثىاٍن ٢بل ؤن تتدغ٥ لتسغج مً الٛٞغ  

"ٖلى ٞحن يا ٖلياء؟ "  

..ؤزًٟب هٓغارها وهي تجبه بهمـ  

"البيب مجهاعأ.. هىام حىح هاصية الليلة صو "  

ا ًً ..هؼ عؤؾه عاٞ   

" "مل هتؿيبي ؤويت٪ يا ٖلياء "  

ة ٢بل ؤن تٗترى ..وؤو٢ٟها بؿٖغ  
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هي مدتاحة .. لى ٖلى هاصية هجيبها تىام مٗاها هىا"

"وحىصها ؾىا مٗاها   

هامب هاصية بحن طعاعي ٖلياء وحاوعهما يؼيض الظو لم 

.. ٛمٌ له حًٟ َىا٫ الليل   

٧لماا ٖلياء اإلاستى٣ة وهي ت٣و ٖليه الترهاا التي 

.. تؼعٖها والضته ب٣ٗل هاصية ٧اصا تضٞٗه للجىىن   

ولى  ؾيُغأ خضيضية ٖلى ًٚبه  هُل٤ مً لخٓته 

..ليسبر والضته بىيىح ؤن تيس ى وحىص ؤخٟاص لها لؤلبض   

ً ػوحته ..وؤن تبتٗض ًٖ خياته ٖو  

 ٣ٞهتها م٘ والضه ؤمغ يسههما ٣ِٞ وهى لً يضٞ٘ 

..ٞىاتحر ؤزُاء ماٍى ولى مىظ ػمً   

ة والضته ..م٘ ؤو٫ يىء للكمـ ٧ان بٛٞغ  

" " بيه ال٨الم اللي ٢لتيه لىاصية صه يا ماما  "  
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ة وهي تٟتٗل  خغ٦ب ؾهام ؤهاملها بحن زهالرها اإلاهبٚى

 الخحرأ

"" ٢هض٥ بيه؟ !.. ٦الم بيه يا خبيبي "  

..تجهض يؼيض بيإؽ   

ؤها الٛبي اللي ْىيب ؤن خب٪ لّي ؤهم مً .. ؤها اؾتاهل"

.."لخم٪ وصم٪.. ؤه٪ مؿتديل تإطو و صو.. اهت٣ام٪  

..هتٟب بًٛح لم تؿتُ٘ ٦بده   

"زغابة البيىا .. و صها هي ٦مان "   

..٢ُ٘ ٧لمارها بهغار  

ٖلياء مالهاف طهح في ماييِ٪ م٘ بابا وم٘ .. ماما "

!"هتضع٧ي الٟغ١ بمتى.. بابا اتجىػ هاصية ؤمها... والضرها  

..هتٟب بًٛح  

!!"ؤهب حاو تداؾبني.. ولض" " 
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..هؼ عؤؾه هاًٞيا  

.. ؤها حاو ؤتغحا٥ِ تٗغض ي هٟؿ٪ ٖلى ص٦تىع ..   يا ؤمي "

"ؤتىؾل بليِ٪ ٢بل ما هىنل إلاغخلة نٗح هغح٘ ٖجها  

..وتدغ٦ب لتىاحهه.. نهًب مً ٞغاقها بٛتة   

ٗب ٦ٟها لتهىو ٖلى وحهه بهٟٗة ٢ىية  إم ٞع

ٞاهم ؤوي هايمة ٖلى !.. ٖايؼ تٗمل ٞحها بغت وؤب ٞايل "

ات٪ الخ٣حرأ م٘ محريب ة تهٞغ  .. وصاوي مل ٖاٞع
ً
َبٗا

.."َمً قابه ؤباه  

عم٣ها يؼيض بظهى٫ ٞبال٩اص تمال٪ ًٚبه مً نٟٗتها 

 ختى ٞاحئته ب٩لمارها

!"محريب  " 

ابتٗضا ؤمه ٖضأ زُىاا لتتىاو٫ هاتٟها وتٟتده 

..ٞيهضم بما ْهغ ٖلى قاقته  
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.. ات٨كٟب زالم.. اتًٟل يا مدترم يا مسلو "

ات٪ !.. نىع٥ صو و  مل نىع٥.. وات٨كٟب تهٞغ

!!"وهللا ؤٖلم ايه اإلاؿتسبي.. ؤخًان وهٓغاا  

..تإمل يؼيض الهىع واخضأ تلى ألازغي   

.. وتٗٝغ ٖلحها ٖلى الٟىع؛ تل٪ الل٣ُاا بيىه وبحن ٖلياء

..والتي يبضو ؤن الهٛحرأ اإلاغاه٣ة ٖبثب بها   

ٖيىاه تتإمل الهىع والًٛح  ٛلي بضازله وؤمه ٚاثبة 

..ًٖ طا٥ الًٛح ٣ِٞ مىتكية باهتهاعها الؼاث٠  

تل٪ الل٣ُاا التي ؾغ٢تها مً هات٠ محريب ولم تضع٥ 

..بل ْىب ؤن ابجها ؾ٣ِ بىخل السياهة مثل ؤبيه.. ػيٟها  

و٧اهب تيتٓغ مؼيًضا مً تىعَه ختى تٟطخه ؤمام 

..وتىا٫ اهت٣امها مً الؿاع٢ة وابىتها ؤزحًرا.. ػوحته  

ؾم٘ يؼيض نىا ؤمه اإلاىتص ي بالٟغخة وبن خاولب 
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..بزٟائها  

لى ؤها ػو ما بت٣ى٫ يا يؼيض ٦ىب بٗب الهىع صو لبيب "

طخب ٖال٢ت٪ بمحريب "هاصية ٞو  

"محريـــــــــــــــــــــــــــــــــب "  

حلجلب نغزة يؼيض وهى  ؿتضعي اإلاغاه٣ة الهٛحرأ 

ح ة ؾهام رهت٠ بٖغ ب لٛٞغ ...والتي هٖغ   

"َىِ ؾهام ٦ىيؿة؟!.. في بيه.. ؤيىه"  

ا٢ترب مجها يؼيض ليجظب طعاٖها ب٣ؿىأ ويل٣ي بالهات٠ في 

...وحهها ويكحر هدىهما باخت٣اع  

مل ٖايؼ .. ؤهتىا الاتىحن تبٗضوا ًٖ بيتي ومغاتي"

٨ىا تاوي ٨ىا و  ؤٖٞغ "ؤقٞى  

ويجغو .. زُا للساعج بسُىاا واؾٗة ليتىاو٫ هاتٟه

  م٩اإلاة م٘ والضه
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.. خالة ماما بتتضهىع و ػم ه٨ٟغ في خل..  ػم تغح٘.. بابا "

"ؤها لىخضو مل ه٣ضع  

..ؤههى م٩اإلاته وتىحه لٗمله  

 ؤعاص مهاتٟة ٖلياء بكضأ ول٨ً قٗىع ٢اٍؽ بالظهح 

...والسؼي ٧ان يتمل٨ه  

ٞاإلاى٠٢   ت٨ٟيه م٩اإلاة ..  ٨ٞغ ؤن ييتٓغ ختى يل٣اها

...هاتٟية  

مغا ؾاٖة ٢بل ؤن تسبره مضيغأ م٨تبه بىحىص محريب 

..بالساعج في اهتٓاع م٣ابلته  

..اهضٞٗب مً الباب ٢بل ؤن تؿمذ لها مضيغأ اإلا٨تح  

ا ٖما اٖتاصه؛
ً
 ٧ان مٓهغها مستلٟ

..تغ٦ب الٗىان لتمىج زهالرها  
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..ٞتىاإغا خى٫ وحهها تؼيذ ٖىه هالة البراءأ ألاولى  

 ٖيىاها ت٨دلتا بالؿىاص ٞبضتا ؤ٦ثر وخكية وتمغًصا

..زانة وهما تلتمٗان بٓال٫ الضمٕى  

بضا ٦ُٟلة تتسلى ًٖ ٖهغ الُٟىلة وتسُى 

..للمجهى٫   

..ؤهب ٞهمب اإلاىيٕى ٚلِ.. يؼيض-  

:عم٣ها يؼيض بًٛح وؤقاع للؿ٨غتحرأ با ههغاٝ  

..ماٞيل بيىا مىايي٘.. اعحعي م٩ان ما حيِب يا محريب-  

ها تٛغ١ وحهها ..اهضٞٗب هدىه تتىؾله بٗيىحها وصمٖى  

 ٞالهىع التي ؤزظرها ؾهام مً هاتٟها وواحهب بها يؼيض

.. ؾتىهي ؤية ٞغنة لها لت٨ىن مٗه  
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ؾيًٓ ؤنها ٦كٟب ؾغهما مب٨ًغا و٢بل ؤن  ؿتٗض ويغتح 

 زاًنا
ً

ؾيًٓ ؤنها .. ؤمىعه م٘ ػوحته ويٗض لهما مجز 

..متأمغأ م٘ والضته لتس ئ بلى ؾمٗته وتبٗض ٖىه ؤَٟاله  

:تٗل٣ب محريب بظعإ ييض وهي رهت٠ بتىؾل  

..اؾمٗني وبٗضها ؤٖمل اللي يغيد٪.. يؼيض ؤعحى٥-  

:ؤبٗض ؤهاملها ًٖ طعاٖه وهى يؼحغها بدؼم  

..عوحي يا محريب صلى٢ب وهىت٩لم في البيب-  

:هؼا عؤؾها بجىىن ٞتىاإغا زهالرها اإلاتمىحة  

..ما يىٟٗل.. البيب أل..  -  

:وانهاعا ؤمامه وهي رهت٠ بٗظاب  
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.. يمحرو بي٣تلني.. ؤها مل ٢اصعأ اتدمل ؤ٦تر مً ٦ضه-

! مل هيىٟ٘ ؤلىث اللي بيىا وؤؾ٨ب ؤ٦تر مً ٦ضه  

:٢ُح خاحبيه بيجح واهدنى ليؿاٖضها لتٗتض٫  

!! ومل ٢اصعأ تتدملي بيه!.. يمحر٥ بيىحٗ٪-  

ها هدىه وهي ت٣غع  ٗب ٖيىحن ٚاع٢تحن بضمٖى ٞع

مهاعخته بسُة والضته ختى   ت٨ىن ٖاث٤ بيجهما 

 
ً

:مؿت٣بال  

والضت٪ َلبب مني ؤو٢٘ بيى٪ .. مضام ؾهام؛ والضت٪-

..وبحن َىِ ٖلياء  

:وهى يهت٠ بظهى٫ .. تغ٦ها لتؿ٣ِ ؤمام ٢ضميه  

!!..بيه الجىان صه-  
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:لم يبُض ؤنها ؾمٗته وؤ٦ملب بٗى٠  

..والضت٪ َلبب مني ؤٚىي٪-  

٘ ٦ٟه ليمىدها بحابته بك٩ل نٟٗة تهمب  ٞع

..بصٖاءارها  

ها ؤو٢ٟته ..ول٨ً إلاٗة صمٖى  

ومى٠٢ والضته مىظ ٢ليل يضٞٗه لتهضي٤ بصٖاء 

..اإلاغاه٣ة البا٦ية  

:ٞاعتسب طعاٖه بجىاعه وهى  ؿإلها بتىحـ  

 .. بتتهمني!.. ٞاهمة.. ماما ٧اهب بتتهمني-
ً

 ٗني بت٨ٟغ ٞٗال

..ؤوي ٖلى ٖال٢ة بيِ٪   
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لم  كإ ؤن يسبرها ؤن وكىأ الكماتة بٗينّي والضته تٗني 

..ؤنها تًٓ به السياهة بالٟٗل  

:تٗالى نىته  

!!يب٣ى هي اللي َلبب مى٪ بػاو-   

ها وهي ت٩اص تهغر به ؤنهما ٖلى ٖال٢ة ؤو  تىالب صمٖى

.. ٖلى وق٪ بضؤها  

٦ي٠ يى٨غ اٞتتاهه الىاضر بها وهٓغاته الؿغية هدىها 

ول٨جها ٖاصا تضع٥ إلا٩ان وحىصهما .. والتي   يغاها ؾىاها

:بٗمله وعٚبته بالت٨تم خى٫ ألامغ ٞهمؿب بلىم  

..ؤها مل ب٨ظب-  

ا ًٗ :هت٠ م٣اَ  
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لياء.. الهىع - يىم ما ٦ىِب مٗاها .. الل٣ُاا ٧اهب ليَّ ؤها ٖو

وبػاو ب٣يب !.. ت٣ضعو ت٣ىليلي بػاو ونلب ألمي.. في اإلاى٫ 

!!الهىع لِ٪ ؤهِب   

!..ؤ ؿإلها بالٟٗل..  عم٣ته بدحرأ  

!!..ؤ  يضعو الخ٣ي٣ة  

..ل٣ُاا تسجل ٖك٣هما.. بنها نىعها مٗه  

!..لم يغيضها ؤن ت٨ظب وتدتا٫  

ل٣ض ْىب ؤهه ؾيٗلً بعجابه بها ٖلى ألا٢ل ؤمام 

..والضته  

..ول٨ىه بضا يغيض الٓهىع بمٓهغ البرت والؼوج اإلاسلو  

..وهي ؾتؿاٖضه وؾتهمب ختى  ٗلً ًٖ خبهما  
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..نمتب لخٓاا ت٣لح اإلاىيٕى ب٣ٗلها  

..هي ؤتب لتىهي نٟدة ؾهام مً خيارها تماًما  

.. يجح ؤ   ٗيضها بلحها  

  تغيض الابتٗاص ٖىه وتغ٦ه لؼوحته تٗبث ب٣ٗله وتيؿيه 

..مكاٖغه هدىها  

ا  ًٗ  ازتمغا السُة بظهجها ؾغي

:  ٞهتٟب  

..َىِ ؾهام-  

ها وهي تت٣ً ٦ظبتها :مسخب صمٖى  

لبب مني ؤٚحر .. هي اللي صوعا في الٟىن بتاعي- َو

..لى.. لى.. ٧اهب هاوية تبٗتهم لٗلياء.. الهىع   
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:سخبها مً طعاٖها ليؿإلها ب٣ؿىأ  

..لى بيه؟-  

انهاعا بىىبة ب٩اء ٖىيٟة تمىذ هٟؿها زِ عحٗة 

:وتؿمٗه ما يغيض ٦ما تًٓ هي  

..و.. و.. لى ما ا٢ضعتل ؤ٢غب مى٪ بجض-  

..تٓاهغا بالكٗىع بالشجل والاخغاج وهي تؼيض مً ب٩ائها  

..ٞتر٥ طعاٖها ليجهاع ٖلى ؤ٢غب م٣ٗض  

ل٣ض ًْ ؤن ؤ٢ص ى ما ؾتٟٗله والضته هى صؽ ٧لمارها 

..اإلااطية بُغي٤ ٖلياء  

ؤو ختى الاتٟا١ م٘ تل٪ اإلاغاه٣ة إلاغا٢بتهما وه٣ل 

..ؤزباعهما لها  
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:٢اَٗب محريب ؤ٩ٞاعه وهي ت٣و ٖليه زُة والضته  

٢الب لي ؤهه ٖلكان .. هي ؤما ؤزضتني مً بيب ٖمي-

..ؤٖيل مٗاها  ػم ؤؾاٖضها تغح٘ ابجها تاوي  

:ؾإلها بًٛح  

و  َٟل !.. هى ؤها قىُة عاخب مجها!!.. ليه!.. تغحٗني-

!مل ٞاهم مهلخته  

:اهدنى هدىها ليؿإلها بٛل  

!!هترحٗني بػاو.. و٧اهب بيه السُة؟-  

ويٗب ٦ٟحها خى٫ وحهها م٣غعأ بزباعه ب٩ل ش يء ٞهى 

.. مً  ؿتد٤ و ءها  

..وؤه٪ مم٨ً.. ٧اهب قايٟة ؤوي مم٨ً ؤقبه ٖلياء-  
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ا
ً
:هح مً م٣ٗضه هاتٟ  

!!مم٨ً-  

ٗب عؤؾها له وهي مدتٟٓة بغميتها ال٨ؿحرأ ٖلى ؤعى  ٞع

ة :الٛٞغ  

..مم٨ً تيجح بيا ػو ما ٖلياء عجبت٪ ٢بل ٦ضه-  

..تجمض يؼيض بى٢ٟته يغم٣ها بظهى٫   

..طهىله.. يداو٫ تدغي٪ قٟاه ليٗبر ًٖ ًٚبه  

..بخباَه  

..ول٨ً ال٩لماا   تؿٟٗه  

..والضته تؼج في َغي٣ه بٟتاأ مغاه٣ة  

!!..وتًٓ ؤهه ؾحز٫ مٗها  



 

656 
 

:همـ ؤزحًرا  

!ماما ٖملب ٦ضا-  

:هؼا عؤؾها بدؼن وهي تٗهغ ٖيىحها ب٣ىأ  

وبتٗاملها .. ٧اهب مٟهماوي ؤن مغات٪ ؾب مل ٦ىيؿة-

..وبتمىٗها تكٝى ؤخٟاصها.. وخل  

:نغر بها يؼيض بًٛح  

..٦الم ٞاٙع.. صه ٦الم ٞاٙع-  

ها وت٨مل ما ؤزبررها به ؾهام :قه٣ب لتبتل٘ صمٖى  

.. ٢الب لي ؤه٪ َل٣ب ماما عامي ٖلكان تغض ي ٖلياء-

..وؤنها مً ألاو٫ زُٟت٪ مً ماما عامي  

:يغب اإلا٨تح ب٣بًته بٗى٠ لتهت٠ هي بيجلة  
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ب ٖلحها- ب ؤن ٦الم َىِ ؾهام .. بـ بٗض ما اتٗٞغ ٖٞغ

.. ٚلِ  

:نهًب ٖلى ع٦بتحها  

ة َىِ ؾهام - ؤها خؿيب ؤوي وخكة ٢ىو وؤها ٖاٞع

..ٖايؼأ بيه وؾا٦تة  

: وقه٣ب ب٣ىأ وهي تتداش ى مىاحهته  

ما٦ىتل .. وهي ؾ٨تب.. بلٛتها بوي مل ه٣ضع ؤؾاٖضها-

ؤٖٝغ ؤنها ؤزضا الهىع مً الٟىن بتاعي ب  الجهاعصه ؤما 

تهم ٖلى تليٟىنها ..قٞى  

..نمتب ٞترأ لتتر٥ أل٩ٞاعه الخغية  

..ؤ٩ٞاعه التي ٧اهب تب٩ي صازل زاليا ٣ٖله  
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..  يهض١ ؤن الخالة ونلب بإمه لتل٪ الضعحة  

..ت٨ٟغ وتسُِ لتٟؿض ػواحه  

 تدي٪ ماامغأ زبيثة

..لتضٞٗه للسياهة  

..رهضص وتبتز  

..تٗبث بهىع زانة  

!تغاهً ٖلى ٖضم بزالنه  

ِ٣ٞ..  

..لتيت٣م مً ٚغيمتها  

!ؤو مً تٓجها ٦ظل٪  

 قه٣ة ب٩اء ٢ىية مً تل٪ اإلال٣اأ ؤمام ٢ضميه
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..حٗلته يتإملها بكغوص  

:وهمؿتها ألازحرأ حاءا لت٣ىى ٧ل إىابته  

٢الب لي .. َىِ ؾهام َغصتني.. ؤها مٓلىمة يا يؼيض-

..وماٖضف ليَّ  ػمة.. ماليل م٩ان ٖىضها  

:ػخٟب ٖلى ع٦بتحها وهي رهت٠ بتىؾل  

ؤها هًي٘ لى .. ؤبىؽ بيض٥ ما تغحٗىيل بيب ٖمتي-

..عحٗب  

واهدىب تل٣ي بجؿضها ؤعًيا متسظأ وي٘ الجىحن وهي 

:تيتدح وت٨غع   

..في ع٢بت٨ىا ٧ل٨ىا.. هًي٘ وطهبي في ع٢بت٨ىا ٧ل٨ىا-  
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ب بىىبة ب٩اء ٢ىية وهى ؤمامها ٖاحؼ ًٖ  اهسَغ

..التهٝغ  

ًب مجاعاأ ؤ٩ٞاع ؤمه  الٟتاأ ؤنبدب بالكإع ألنها ٞع

ة ..اإلاتُٞغ  

ويبضو ؤن هلٗها مً ٖىصرها لبيب ٖمتها يغح٘ لتٗغيها 

.. لتجغبة مإؾاوية هىا٥  

!هل يتدمل مؿئىليتها ويظهح بها لبيته  

 وهل ؾيتدمل مجزله بتل٪ الٟترأ وحىص ٞتاأ مثلها

..٧اصا ؤن تكاع٥ في بٞؿاص ػواحه  

..عم٤ حؿضها اإلا٨ىم ؤعًيا  

..ويمحره يسبره ؤنها لم تكاع٥ بالٟٗل  
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..وعًٞها هى ؾبح َغصها مً حىة ؤمه  

ؤمه التي تؿعى ب٣ىأ لالهت٣ام مً ٖلياء ختى ولى ٖلى 

..خؿاب خياته وػواحه وؤو صه  

٘ محريب مً ؾ٣ُتها ليجلؿها ٖلى .. تجهض ب٣ىأ وهى يٞغ

..بخضي ألاعاث٪  

:ويًِٛ الؿماٖة الضازلية  

وياعيب لى .. مم٨ً تبِٗب لي ٖهحر ليمىن .. مضام بيمان-

..الؿىا١ يجهؼ الٗغبية  

..وبٗض خىالي ؾاٖة  

ة اإلاٗيكة السانة بحزيض  ٧اهب محريب تجلـ بٛٞغ
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ها تجها٫ بال  تؿت٨مل صوعها باإلاؿغخية الهؼلية وصمٖى

..تى٠٢  

 تتىاإغ ٢ُغاا اإلاياه ٖلى يضيها اإلاغتٗكة

ها كة ًٚح  يُغاعها تمثيل صوع .. وهي تتجٖغ ٖع

الالحئة بيىما هي تغي هٟؿها ناخبة اإلا٩ان ول٨ً ٖلياء 

:ْىب ؤن الٟتاأ هلٗة مغتب٨ة  

..  مم٨ً ؤ٦ىن ؤػعجت٪.. ؤها آؾٟة يا ٖلياء-  

لياء تغبب ٖلى ٦تٟها بدىان  ٖو

..٢لبها مكُىع  إىحن  

غصها مً بيتها بإ٢ص ى  حؼء يُالبها بةبٗاص الٟتاأ َو

ة ..ؾٖغ  
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..وللٛغابة ٣ٖلها يايض طل٪ ال٣غاع  

..وقُغ  ك٤ٟ ٖلحها  

 خالتها اإلاكغصأ بال مإوي ؤو ُمٗيل

اأ والضرها وعٌٞ ؾهام اؾتًاٞتها ..تظ٦غها بها و٢ب ٞو  

 ويايض يمحرها تل٪ اإلاكاٖغ اإلاك٣ٟة

..ويُالبها باختًان الٟتاأ  

:ؤزحًرا همؿب بترصص  

اج يا محريب- ..اٖتبرو البيب بيت٪.. ماٞيل بٖػ  

..٢ٟؼا محريب لتٗاه٤ ٖلياء ب٣ىأ  

لى قٟتحها تلتم٘ ابتؿامة اهتهاع ..ٖو  

 هي ببيته
ً
..ؤزحرا  
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..ؾتجاوعه ب٩ل لخٓة  

..في اهتٓاع بٖالهه لخبهما  

..والك٨غ لٛباء والضته  

..وؾظاحة ػوحته  

.اهتهى الٟهل  

(11)  

"الٛحرأ هي الُاٚية في ممل٨ة الخح"  

 ميٛيل صو إحرباهتـ

 ي٣ا٫

"تدتر١ ؤٖما٢ها مً الٛحرأ"   

 و
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"تكتٗل ٚحرأ"  

 و٦الهما ٢ض  ٗبر ًٖ ؤلاخؿاؽ بالٛحرأ

 ول٨ً هل يىحض ما يه٠ الٛحرأ بالٟٗل

!هل هي بخؿاؽ  

!قٗىع   

!!ٚغيؼأ  

 ٨ٞغأ

! ٣ٗبها تهٝغ ؤخم٤  

ِغػا بضازل ٧ل ٧اثً حي
ُ
..ُٞغأ ٚ  

 خ٣ي٣ة الٛحرأ هي ٧ل ما ؾب٤
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ا 
ً
ا ؤنها خالة ٢ض يتٛيح بها ال٣ٗل تاع٧ ًً و٢ض هًي٠ ؤي

 الؼمام للٗاَٟة

ارها ىضما تٛاع اإلاغؤأ تستل تهٞغ  ٖو

 يًي٘ بصعا٦ها ويٛيح الىعي

 ٣ِٞ تب٣ى تل٪ الهىعأ الًبابية

 بمكاٖغها و٢ض صهؿب وتىاإغا

..تدب ؤ٢ضام الخبيح  

 وابتؿامة مٗتظعأ ٖلى قٟتيه

..وؤزغي متكٟية ٖلى قٟتي ٚغيمتها  

 ؤ٩ٞاع هي مدٌ زيا٫

..مجغص وهم   حظوع له و  مى٤ُ  
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..ول٨ً َمً ٢ا٫ ؤن اإلاغؤأ تدت٨م للمى٤ُ في مكاٖغها  

..هي ٣ِٞ تكٗغ ٞتتدام٤ إم تىضم  

وِنبا بمكاٖغها اإلاكىقة وؤ٩ٞاعها اإلاؿب٣ة ًٖ الؼواج 

 والخح

لم ت٨ً ؾىي خم٣اء حضيضأ تالٖبب بها الٛحرأ ختى 

..٧اصا ؤن ت٣ٟضها ٣ٖلها  

..وخبيبها  

ة الٗضوو  ٧ان ٢غاعها الٟٗىو باإلاغوع ٖلى مجمٖى

 ومٟاحإأ خؿً بضٖىأ للٛظاء

اه٣لح ٖلحها وهي تغي تل٪ الك٣غاء الالمٗة تدتل م٨تح 

..مؿاٖض خؿً وؾ٨غتحره السام  
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تجمضا زُىارها ؤمام اإلا٨تح اإلاتىؾِ الٟسامة 

 وهٓغارها مثبتة ٖلى 

"الباعبي اللٗىب"  

..٦ما ل٣بتها ؾًغا ومً الىٓغأ ألاولى  

:ؤحلب نىرها وهي تٗلً ًٖ وحىصها بىبرأ حاٞة  

خؿً بيه مىحىص؟-  

اعتٟٗب ٖيىا الك٣غاء هدىها وهي تغم٣ها بىٓغأ مجزعجة 

 عًصا ٖلى حٟاٝ ؤؾلىبها

ان ما تدىلب الىٓغأ للترخيح ال٩امل وهي  ول٨ً ؾٖغ

 تتٗٝغ ٖلى ػوحة الغثيـ

 يا ٞىضم-
ً

..اتًٟلي خًغت٪ خؿً بيه في م٨تبه.. ؤهال  
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..عم٣تها ِنبا بىٓغأ متيجبة  

تها !!هي لم تلت٤ِ بالٟتاأ مً ٢بل ٞمً ؤيً لها مٗٞغ  

:ؤصع٦ب الٟتاأ مٗنى الىٓغأ بٗيني ِنبا ٞإوضخب  

نىعأ خًغت٪ والٗؿىلة الهٛحرأ مىحىصأ ٖلى م٨تح -

..خؿً بيه وؤها  

٢اَٗتها ِنبا و٢ض ؤصع٦ب بضوعها ؾبح تٗٝغ الٟتاأ 

ٖلحها وبن ٧ان هظا لم ي٣لل مً ٚحررها بص يء ول٨ً هضؤ 

 
ً

:ًٚبها ٢ليال  

..مم٨ً ؤصزل؟.. خؿً ٞاض ي؟-  

..ؤقاعا الٟتاأ لباب اإلا٨تح بترخيح  

ا- ًٗ ..اتًٟلي خًغت٪ َب  
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ة خؿً بسُىاا ٚايبة  صلٟب ِنبا لٛٞغ

..ًٚح مىبٗه ٚحرأ خم٣اء  

 وبتٗبحر ؤ٦ثر ص٢ة

"اوٗضام ألامان"  

 وهي خالة تٗيكها ِنبا ٖلى الضوام

ا
ً
 ختى لى تٛلبب ٖلحها ؤخياه

ها تل٪ الخالة ال٣ل٣ة  ل٨ً بإخايحن ؤزغي تتهاٖع

 طل٪ الؿاا٫ الالمى٣ُي

!"لَم تمىدِ٪ الخياأ الؿٗاصأ بال إمً؟"  

ح  ويلخ٣ها ؾاا٫ مٖغ

!"متى تبضؤ مٗاهاتِ٪ لتلتد٣ي بغ٦ح ضخايا الٗك٤؟"  
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وبتل٪ الخالة ٚحر اإلاتزهة واحهب خؿً بؿاا٫ ؤقبه 

:بةرهام  

حن مىحر مضيغ .. محن البيب اللي ٖلى اإلا٨تح بغه؟- ٞو

 م٨تب٪؟

اج مً  خملب هٓغاا خؿً بٌٗ الًي٤ والاهٖؼ

ة .. ؤؾلىب ِنبا الهجىمي ول٨ىه ؤزٟى يي٣ه بؿٖغ

 ٢بلة ٖلى حبيجها
ً
:ونهٌ لي٣ترب مجها َابٗا  

!..بيه اإلاٟاحإأ الخلىأ صو-  

هضؤ ًٚبها بٌٗ الص يء تدب تإإحر اؾت٣باله الكٛٝى 

:ول٨جها لم تتىاػ٫ ًٖ ؾاالها  

؟..محن البيب-  

٘ ط٢جها ويسبرها بدؿم :٢اَٗها خؿً وهى يٞغ  
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..مىحر في ؤحاػأ ٖاثلية وهضي بت٣ىم بكٛله الٟترأ صو-  

و٢بل ؤن تبضو مؼيًضا مً التظمغ سخبها ليجلؿها ٖلى 

 بٛمؼأ ٖابثة
ً

:ألاعي٨ة ويجاوعها متؿاثال  

!والؼياعأ صو قٛل و  وخكت٪-  

:٦تٟب طعاٖحها وماػالب الٛحرأ تٟت٪ بها  

بخىا مل .. مً ًٞل٪ حاوب ٖلى ؾاالي.. خؿً-

..مت٣ٟحن ؤن اإلاؿاٖض بتاٖ٪ ي٨ىن عاحل صر و  أل؟  

ا
ً
:ؤومإ مىا٣ٞ  

ؤٖمل بيه .. بـ الغاحل َلح ؤحاػأ حىاػ.. مت٣ٟحن.. ؤيىه-

!!ؤ٢ىله ما تتجىػف  

:هتٟب بجز١ وهي رهح ٖلى ٢ضمحها  



 

673 
 

!!اللي بغه صو" الباعبي"وماٞيل بضيل ٚحر -  

ا خاحبيه وهى يجهٌ بضوعه ًٗ :تٓاهغ خؿً بالضهكة عاٞ  

!!بجض هي ق٣غا -  

ح في التإ٦ض لتضٞ٘ هي .. وتدغ٥ هدى الباب و٦إهه يٚغ

:ب٣ضمها في ألاعى ورهت٠ به  

..خؿً بالف هؼاع ٖكان زاَغو -  

:التٟب لها ليًم ٦تٟحها ب٣بًتيه  

..ٖلكان زاَغو ؤها بالف الك٪ صه يا ِنبا-  

ة ًب ٧لماته بؿٖغ :ٞع  

..ؤها مل بك٪ ٞي٪ يا خؿً-  

:تٛلٟب ٧لماته بًٛح م٨تىم خاو٫ بػاخته بٗيًضا  
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بتك٩ي في ٢ىأ الٗال٢ة اللي بتربُىا يا .. بتك٩ي ٞيىا-

..ِنبا  

..و٦ما ٢الىا ٖىضما تٛاع اإلاغؤأ ٞهي تب٩ي  

ها :٩ٞاهب بحابتها مبللة بضمٖى  

..زٝى.. مل ق٪-  

..تجلى الًٛح بىٓغته تل٪ اإلاغأ  

ب تىضر ما ت٣هضه :ٞؿاٖع  

زايٟة .. ٖليىا.. بـ زايٟة ٖلي٪.. مل زايٟة مى٪-

..ؤ٦ىن مل ٢ض تى٢ٗات٪  

٢اَ٘ ٧لمارها وهى ي٣ترب بغؤؾه مجها لحريذ حبيىه ٞى١ 

:زهالرها  
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ٞا٦غأ؟.. ؤهِب اللي ػماوي نالخني بيِ٪ -  

هؼا عؤؾها وط٦غي الجملة التي خُمب خهىن ٢لبها 

:تٗاوصها مً حضيض  

..ٞا٦غأ؟-  

:يمها لهضعه  

!بـ لؿه مل ٞاهمة-  

ٗب ٖيىحها الىضيتحن له وهٓغارها تدمل التؿائ٫  ٞع

..وتُالح بالُمإهيىة  

:ٞهمـ حىاع ؤطنها  
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 ٗني ؤهِب ..  ٗني ب٨غه بتاٖ٪ ومٗا٥ِ ..  ٗني ؤهِب ألامل-

ؤهِب هضيتي مً .. باب الغخمة اللي اتٟتذ لي مً حضيض

..عبىا  

تجهضا بغاخة وهي تٛغػ عؤؾها حىاع ٢لبه وتتكبث بؿترته 

 ٢ابًة ٦ٟحها ٖلحها ب٣ىأ

وابتؿامة ٖاق٣ة تداو٫ ٚؼو قٟتحها ٦ةحابة ٖلى 

:ؾااله  

.لؿه زايٟة؟-  

..يت٣اتل ٖك٣ها ووهمها ؤمام ٖيييه  

ٞيؿاٖضها الك٠ٛ بىٓغاته لتىهغ ٖك٣ها وهي ت٨غع 

:ٖليه تل٪ ال٩لماا التي  ٗك٣ها مً بحن قٟتحها  

..بدب٪ يا ؤبى منى.. بدب٪ يا خؿً-  
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..وهى  ٗك٣ها  

ول٨جها تسص ى هاحـ مجهى٫   تٗٝغ له .. هي تٗلم

..ؾبًبا  

..ؤو عبما هى وهم.. هاحـ  

..ول٨جها تكٗغ به ي٣ترب مجهما  

ل الهاصت ُٗ ..مهضًصا ال  

  مب هٟؿها ونهغرها ٦ثحًرا  ؾتؿالمها لتل٪ ألاوهام

..ٞتؿبح لخؿً تىتغ و٢ل٤ بال صاعي  

!ول٨ً َمً ٢ا٫ ؤن خضؽ اإلاغؤأ ُيسُئ  

 ******** 
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 ٕ الياصو الياصو الياصو يا ٢لىب متضاعية

 ياما حغح الىعص ؤياصو ختى الجىاييية

 ياما قٟىا في ٖيىن خلىيً

 خ٩اياا ال٣لح اإلاؿ٨حن

 ؤولها وعص وياؾمحن وآزغها اهجغح الياؾمحن

 الياؾمحن

..ػهغأ ع٢ي٣ة هاٖمة  

ىاية مؿتمغأ  تدتاج إلاٗاملة زانة ٖو
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..بالًبِ ٦ٗال٢ة ػواج  

..وبالظاا لى ٧اهب تل٪ الٗال٢ة بضؤا في ْغوٝ ٢هغية  

..وبالتدضيض ٦ٗال٢ة يؼيض بٗلياء  

م ٢ىرها التي تماإل ٢ىأ ُٖغ الياؾمحن  والتي ٚع

 واؾتمغاعيته

ا تمغ بٗثراا خاصأ تًٗه بدالة هكة 
ً
ب  ؤنها ؤخياه

 زٟيٟة

..٦بتالا الياؾمحن  

..واإلاًٗلة هي مٟهىم ٦ال مجهما للٗال٢ة  

..ٞحزيض يغي ؤنها ٖليائه  

..ػوحته وخبيبته  
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ِ٣ ..مل٨ية خهغية له ٞو  

لياء تٗك٤ يؼيض ..ٖو  

وتٗك٤ اٖت٣اصها ؤهه يتٟهم طل٪ الٗك٤ الالمدضوص 

 الظو ت٨ىه له

ال١  طل٪ الٗك٤ الٛحر مك٨ى٥ به ٖلى ؤلَا

 ول٨جها ٦إو ؤهنى

 بل ٦إو بوؿان ٖلى وحه ألاعى

 تدتاج لهامكها السام مً الخغية

..ل٨يانها هي ٦ـ ٖلياء  

ح بتد٣ي٣ه ..بوؿاهة ناخبة ٨ٞغ زام وهضٝ تٚغ  

بها يؼيض  تل٪ الخغية والسهىنية التي    ؿتٖى
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..و  ي٣بل بها  

وتجلب تل٪ اإلاًٗلة ٖىض ٖغى ٨ٞغأ مكاع٦تها لِهبا في 

 بوكاء

..خًاهة لظوو الاختياحاا السانة  

"أل"  

 لٟٓة واخضأ

 ٢اَٗة 

 باتغأ

 ومدُمة بدؿم ٧ل آما٫ ٖلياء في هامكها مً الخغية

أل ليه يا يؼيض؟-  
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ا ًٖ 
ً
ؤحابها وهى  ٗبث بجهاػ التد٨م ًٖ بٗض باخث

:بخضي ٢ىىاا الغياية  

ؤًْ صو٫ ؤؾباب ٧اٞية.. البيب وألاو ص يا ٖلياء-  

:هتٟب به  

.. وعامي هي٨ىن مٗايا في الخًاهة.. ألاو ص في اإلاضعؾة-

 وؤم ٖلي مىحىصأ هىا في البيب

ا بمتابٗة مباعاأ ما ٖلى قاقة 
ً
لم يجبها وبضا مؿتٛغ٢

..التلٟاػ  

ٞتدغ٦ب لتجظب حهاػ التد٨م مً بحن ؤهامله وتٓلم 

 الكاقة تماًما

٧لمني واتىا٢ل مٗايا.. يؼيض-  
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:تجهض بٛئ  

ما ت٣ضعيل ٖليه.. اإلاجهىص ٦بحر يا ٖلياء-  

:ؤحابته متيجبة  

..٧ام ؾاٖة الهبذ.. مجهىص ٖاصو يا يؼيض-  

ة :٢اَٗها بؿٖغ  

..وتغحعي آزغ الجهاع تٗباهة ومجهضأ ومل ٞايية لي-  

:عصصا زلٟه  

!صه ٧ل اللي بت٨ٟغ ٞيه!!.. مل ٞايية ل٪-  

:اهتٌٟ مً حلؿته وهى  ؿإلها  

اؾت٣غاع خياتىا مل ؾبح ٧افي !.. وهى ؤها مل ٦ٟاية-

بة مٟاحئة في الكٛل !ؤه٪ تتىاػلي ًٖ ٚع  
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بة مٟاحئة- ٖايؼأ ؤٖمل .. ب٣ىل٪ ٖايؼأ ؤقاع٥ ِنبا!.. ٚع

..لىٟس ي ٦يان وخياأ بٗيض ًٖ  

:ا٢ترب ٚايًبا  

!!بٗيض ًٖ و صها.. خياأ بٗيض ٖني؟-  

:ؤقاعا بيضها هاتٟة  

ٖلياء اللي بتسل٠ ؤ٦تر .. بٗيض ًٖ حى ٖلياء ؤم الٗيا٫-

..ما بتتىٟـ  

ٌ :هؼ عؤؾه بٞغ  

مل ؤ٢ل مً ٖلياء .. ٖلياء الخبيبة والؼوحة وألام-

 البحزوـ وومً
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ؤها بـ ٖايؼأ .. بـ ؤها مل ٖايؼأ ؤب٣ى بحزوـ وومً-

..يب٣ى لي خياأ بغه حضعان البيب صه  

 ب٣ل٤
ً

:حظبها مً طعاٖحها متؿاثال  

ليه ٖايؼأ تؼخمي .. ليه ٖايؼأ تدكغو الٗالم حىه بيتىا-

ليه خاؾة ؤن ؤها وو صها .. ٖلياء.. خياتىا بكٛل وبحزوـ

 مل ماليحن خيات٪؟

:سخبب طعاٖها مً ٢بًته وهي تؿإله بضوعها  

ليه مل !.. ليه ؤهب مل بتكٝى اإلاىيٕى مً ػاويتي ؤها-

ٞا٦غ ؤوي اتىاػلب ًٖ هىايتي؛ ًٖ الغؾم ٖلكاه٪ 

لكان البيب والى ص؟  ٖو

:ؤقاع بيضه للباب  
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والبيب ٞيه ؤوية .. ؤها ماَلبتل ؤه٪ تبٗضو ًٖ الغؾم-

اتٗملب ل٪ اؾتىصيى واإلاؼعٖة ٦مان ٞحها اؾتىصيى 

..بتاٖ٪  

:٢اَٗته  

هى ؤها َٟلة هتجيح لها ٦غاؾة عؾم !.. مً ٚحر صعاؾة-

!وقىية ؤلىان  

..صه ٧ان ٢غاع٥.. وؤها ما مىٗت٨يل مً صعاؾة الًٟ-  

:هتٟب بًٛح  

..٧ان ؤمغ مً ؾهام هاهم-  

ة ما تم م٘ والضته ..ؤصع٥ ؤنها تُالبه بمٗٞغ  
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ول٨ىه    ٗلم ختى آلان ٦ي٠ ؾي٣ى٘ والضته بالٗالج 

..هى يسص ى مىاحهتها.. الىٟس ي  

خالتها ال٣ٗلية ٚحر مُمئىة ووالضه ٣ِٞ َمً يم٨ىه 

..الؿيُغأ ٖلى ويٗها الخالي  

ا بجز١ 
ً
:تملو مً اإلاىيٕى هاتٟ  

ٖايؼأ تضعس ي .. الخ٩اية صو ٧اهب مً ؾىحن يا ٖلياء-

 الًٟ ؤها ماٖىض ل ماو٘؛ الىب مليان صوعاا و٦ىعؾاا

:همؿب مً بحن ؤؾىانها  

يؼيض ؤهب ٖايؼوي ؤصعؽ الغؾم مً الىب؟!.. هب-  

:مغع ؤهامله بحن زهالته بدحرأ  
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مضام ٞغيضأ .. مدلىلة.. َيح زالم!.. مل ٖاحب٪-

..تؿاٖض٥  

:سسغا بٛئ  

تضيني صعوؽ زهىنية في الغؾم.. آه-  

:تؿاء٫ م٣غًعا  

ماٞيل ب  الكٛل م٘ ِنبا؟!.. ماٞيل خل ٖاحب٪-  

:هؼا عؤؾها مىا٣ٞة  

ً٪ بهغاخة- قٛل مىاؾح ومل م٣تىٗة بٞغ  

ة :ؤحابها بؿٖغ  

ىى.. زالم مل  ػم ت٣تىعي- بـ الكٛل مٞغ  

:و٢بل ؤن تٗترى ؤ٦مل بةعها١  
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ىيل ولؿه ب٨غه بابا حاو .. ٖلياء- اليىم ٧ان نٗح َو

ا٢ٟلي ٖلى اإلاىيٕى .. ؤها ٖايؼ ؤهام وؤعتاح.. وهجروح ألمي

..صه  

:٦تٟب طعاٖحها  

والخًاهة بتاٖة ِنبا صو ٞغنة .. وؤها ٖايؼأ ؤقتٛل-

..٦ىيؿة  

:ؤػاخها ليضزل ٞغاقه مجهًيا اإلاىيٕى  

.. ٖايؼأ ت٨ىوي قغي٨ة بغؤؽ اإلاا٫ ماٖىض ل مك٩لة-

.وصه آزغ ما ٖىضو.. ه٩لم خؿً وهٓبِ ألاوعا١  

ا 
ً
ُية مٛل٣ عم٣ته ٖلياء وهى يسٟي عؤؾه تدب ألٚا

 الًىء الجاهبي ومجهًيا اإلاىيٕى
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ة بسُىاا ٚايبة  ٞما ٧ان مجها ب  تىحهب لباب الٛٞغ

 ؤو٢ٟها نىته الخاػم

وماتيؿيل ؤن البيب ٞيه .. م٩اه٪ في ؤويت٪ يا ٖلياء-

.ييٝى  

ة للخٓاا ت٨ٟغ ب٩لماته إم ٚحرا  تى٢ٟب ؤمام باب الٛٞغ

اتجاهها لتتسظ م٩اهه الؿاب٤ ٖلى ألاعي٨ة عاًٞة 

 مجاوعته بالٟغاف

٘ مً نىته بإٖلى ما  وتٗيض تكٛيل التلٟاػ وهي تٞغ

٘ نىرها بدى٤ :تؿتُي٘ ومٗه تٞغ  

..اإلاىيٕى ما زلهل يا يؼيض-  

وتٗىص بىٓغها للكاقة والتي ٧اهب تظ ٘ بخضي ؤٚىياا 

 مٗكى٢تها
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..و٦إنها تظ٦غها بدبها له وخالتها مٗه  

 ياللي ؤمغ مً بٗض٥ ل٣ا٥   ياللي ؤمغ مً هجغ٥ عيا٥

 يا ٚغبتي وؤهب   بٗيض ٖني  يا ٚغبتي وؤهب ٢غيح مني

************ 

الُغي٤ الظو ي٣هضه ال٨ثحرون    ٗني بالًغوعأ ؤهه 

الُغي٤ ألاؾلم وألاهٟ٘، ٞغبما ٧ان السياع الىخيض 

تماًما ٧اإلاغؤأ، ٞةن يٟٗها ! باليؿبة لهم   ؤ٦ثر مً طل٪

و٢بىلها    ٗني بالًغوعأ مدبة الغحل، ٣ٞض  ٗني ؤهه 

ٞهل ! السياع الىخيض باليؿبة لها في ػمً ٢ّل ٞيه الغحا٫

مً عحل  ؿتُي٘ ؤن يه٠ قٗىعه خحن ُيُإ لخاحة في 

هٟـ اإلاغؤأ ٣ِٞ؟ ؤو بمٗنى آزغ خحن يتم اؾتٛالله 

ل الىخيض في لٗبة وييٗة ٦هظه ِٛ .ويًٓ هٟؿه ؤهه اإلاؿت  

مثل الخؿبان-   
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 ؾيضأ اليؿاء

..همؿة الجاعحي  

..هي بٗيييه ؾيضأ وؿاء ال٨ىن   

 لم يغها ٦ؼوحة ؤو خبيبة بل هي بغ ؤمان

..عؾيب ٖليه خياته بٗض ييإ  

..يغاوصه صاثًما خلم عجيح  

 يغي ٞيه هٟؿه تاثه وؾِ بدغ مٓلم

..وعٚم بحاصته للؿباخة ب  ؤهه ٧ان  ٛغ١   

 ي٣ٟض اتجاهه وتتُٗل بىنلته

 تٛغ٢ه اإلاياه وتٛلبه ألامىاج
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 تسىع ٢ىاه ويهاحمه السضع ال٣اتل

..ويى٢ً ؤن الٛغ١ خ٣ي٣ة   لبـ بها  

 ب  ؤهه    ٛغ١ بالٟٗل

   تؿض اإلاياه ؤهٟاؾه وتسغؾها

 و  تستى٤ عوخه

 ٞبحن يضيه يجض ٞجإأ ؾترأ هجاأ

ٗه ٞى١ اإلاياه  تديِ به وتٞغ

..وتسخبه للكاَئ  

..لؤلمان  

 وب٩ل مغأ يٟي٤ ولؿاهه يغصص

"همؿتي"  
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 ٧ان طل٪ هاحـ بك٩ل خلم يهاحمه ٖلى الضوام

 وب٩ل مغأ يدمض عبه ٦ىهه ؤٞا١ ٢بل الجهاية اإلادتىمة

ها ومىدها خ٤  ول٨ً مىظ ٖىصرها له بٗضما زً٘ لكَغ

 تُلي٤ هٟؿها مىه

 والخلم تدى٫ ل٩ابىؽ

 ٞب٩ل مغأ ؤنبذ يغي هٟؿه  ٛغ١ 

  ؿتكٗغ الٛغ١ ب٩ل تٟانيله

 ٞاإلاياه تٗي٤ ألاهٟاؽ

..والازتىا١  كتض  

..تٛغ٢ه.. تُٛيه.. ألامىاج تٗلىه  

..عوخه تدتر١   
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 بل نضعه هى ما يدتر١ 

 وؤهٟاؾه ٦سىاحغ تمؼ١ عثتيه

..وؾترأ هجاته يلمدها ًٖ بٗض  

..تتؿ٘ اإلاؿاٞة  

 يؼصاص الٓالم ْالًما

ح  ويتهاٖض الٖغ

 ٞهى يضع٥ ببؿاَة ؤهه يمىا

..بٗضما ٣ٞض ؾترأ هجاته  

 هح مً هىمه بٗى٠

 ٢ُغاا ٖغ٢ه تٛغ١ حبيىه

ه لتيتٓم  وؤهٟاؾه تغاٚو
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ة   كٗل الًىء بجاهبه و٦إهه يبضص ْالم الٛٞغ

ا ٖجها
ً
 وتضوع ٖيىاه بدث

..همؿة  

ا الٟغاٙ بجىاعه
ً
..يغصص اؾمها بسٟىا مضع٧  

 ٧ل ليلة يصخى بمىته٠ هىمه

 ليجضها هجغا الٟغاف

ة  وؾ٨ىب الكٞغ

 ٚاع٢ة بتإمالا نامتة وقاعصأ

..وهٓغارها ؾابدة بضحىة الليل  

ة ما ت٨ٟغ به ..يجً إلاٗٞغ  

 ويسص ى الؿاا٫



 

697 
 

 بل يغتٗح مً بحابة الؿاا٫

..هى ليـ ٚبًيا  

..يضع٥ ؤن عنيضه ب٣لبها يتىا٢و  

..بل ي٩اص يتالش ى  

 عبما وا٣ٞب ٖلى الٗىصأ

..ٖلى ب٦ما٫ الُغي٤ مٗه  

..٦ىنها ػوحته وؤم ؤبىاثه  

..ل٨ً الخح  

..هى ش يء آزغ  

 هي ٖك٣ته بمغاه٣تها صون حهض مىه

..صون َلح  
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 وآلان

..   ٗٝغ ٦ي٠ يجٗلها تٗك٣ه مً حضيض  

تًخي ب٨يانها و٦بريائها لتسغحه مً صوامته ٦ما ٞٗلتها 

..مغأ ببضاية ػواحهما  

!!٦ي٠  ٗيض تل٪ ألايام  

.. ؿتٗيض تل٪ اإلاكاٖغ  

  كٗغ ؤهه يغ٦ٌ ويغ٦ٌ بُغي٤ بالنهاية

 بل هي صواثغ مٛل٣ة تٗيضه لىٟـ الى٣ُة

..٣ٞضانها  

تها  يضع٥ طل٪ ختى بضون ؾماٖه لهىا مىاٖػ

ا ًٗ  وهي تت٣يإ اقمئزاًػا بٗض ليلتهما ألاولى م
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ا وؤحبررها ًٗ  و٦إنها صٞٗب هٟؿها صٞ

..لتتدمل إلاؿاته بٗض ٖىصرها له  

يىمها زغحب مً صوعأ اإلاياه لتجضه بمىاحهتها والًٛح 

 يدغ٢ه 

ة  ٞٛمٛمب مٗتظعأ وتغ٦ته لتؿ٨ً الكٞغ

:تبٗها ليؿإلها بإلم  

!للضعحة صو يا همؿة-  

:ؤقاخب بىحهها بٗيًضا وهي تسبره بازتىا١  

..ؤها بـ.. صه مل عص ٞٗل ٖلي٪ يا ؾي٠-  

 والتٟب له تٟغص ٦ٟحها ٖاحؼأ ًٖ ب٦ما٫ حملتها

 ًٖ بيها٫ مٗاوي ٧لمارها وما تكٗغ به
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 وهى لم يٟهم

 هى صاثًما   يٟهم

..هظا ما ؤزبرا به هٟؿها بهمـ  

 ٦ي٠ تسبره ؤنها ماػالب تكٗغ بلمؿاا ٦غيمة

..ٞى١ حؿضه  

 ببهماا قٟتحها ٞى١ قٟتيه

 بإهٟاؾها وهمؿارها تمىٗها هي

 مً الكٗىع به

..ػوحها  

ا ػوج ٦غيمة ًً ..وؤي  

 ختى لى اهتهى الؼواج



 

701 
 

 ب  ؤنها تغي ٦غيمة في ٖيييه

 وتؿتكٗغها بحن ؤهٟاؾه

.. لتكٗغ صاثًما ؤنها لم ت٨ً ٧اٞية  

 ويٗاوصها الؿاا٫

!هل ؾت٨ىن ٧اٞية له يىًما  

..وتت٣اٞؼ ؤلاحابة  

 تتؿإع لتبىح وتٟصر ًٖ الخ٣ي٣ة

..تسغؾها.. ول٨جها ت٨بتها  

 تلتزم ب٨ىنها الؼوحة اإلاىتهغأ

اإلاغؤأ التي ؤزًٗب حاهح ؾي٠ الجاعحي الظ٦ىعو 

 اإلاتيجٝغ
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..وتهمب  

..  تهغح بالخ٣ي٣ة  

"..هي ؤنبدب   رهتم"  

..  رهتم ٦ىنها ٧اٞية ؤو    

 ٞما يغض ي ؾي٠ الجاعحي آلان

..هى آزغ ما ي٣ل٣ها  

..وهى َمً حٗلها ت٨تك٠ هظا  

..هى َمً مىدها بضاية زيِ الالمبا أ به  

..ول٨ىه مجغص زيِ  

..  تٗٝغ هل ؾيى٣ُ٘ ٞتٗىص الؼوحة الٗاق٣ة اإلاتٟاهية  
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ؤم ؾيٛلٔ ليتدى٫ لخبل ؾمي٪ يسى٤ ما تب٣ى مً خح 

..له  

:ؤزحًرا وحضا ٧لماا تُمإهه بها  

ٌ ل٪ يا ؾي٠- ً٪.. مل ٞع ..ما ت٨ٟغف ؤوي بٞغ  

 وتمؿ٪ هى ب٩لمارها ٦إنها صٕع يدمي به وحىصه بديارها

 ٞلم يتر٦ها ولم يبتٗض

..ولم يتى٠٢ ًٖ ونالها  

..ختى لى ونله نىا ت٣ياها بٗضها  

..٩ٞان يتجاهله مىاؾًيا طاته بإنها ٞترأ وؾتمغ  

..ٞترأ تيس ى بها مغوع ٦غيمة بدياته  

..ؤو عبما تٗتاص طل٪ الىحىص  
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ًه ..٣ِٞ ي٨ٟيه ؤنها   تٞغ  

ٌ ت٣غبه مجها ..  تٞغ  

..تسً٘ وتغض ى  

..وتتدى٫ لهمؿة ؤزغي   

..قغؾة ول٨جها زايٗة  

م هضوئها ..ٚايبة ٚع  

..قاعصأ وهى بجىاعها  

 يبدث ًٖ همؿة ابىة الٗم اإلاغخة ٞيجضها ازتٟب

..و٦إنها لم ت٨ً  

 همؿة الؼوحة الهبىعأ اإلاثابغأ

..اإلاكا٦ؿة واإلاضللة اإلاٛىاج  



 

705 
 

..ٞيجض امغؤأ خاه٣ة هؼ٢ة  

..ٖهبية ؤٚلح ألاو٢اا  

..يسبر هٟؿه ٧اطًبا ؤن ٖملها هى الؿبح  

..ي٣غع مٟاتدتها لتر٥ الٗمل ل٨ىه يسص ى ًٚبها  

ة الجاعحي ..يسص ى ؤن تُالبه بالٗىصأ بلى مجمٖى  

..ٞت٨تك٠ وحىص ٦غيمة  

..   ٗٝغ لَم يدمي طل٪ الىحىص  

..ول٨ىه  ٗلم ؤهه يدتاحه  

..يدتاج تٗل٣ها به  

تٝر ا م٘ هٟؿه ٖ 
ً
 لى ٧ان ناص٢

..ؤهه  ؿٗض باختياحها له  
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 ٚغوعه الظ٦ىعو الؼاث٠

  ؿتردى عايًيا

..لىحىص ٦غيمة خىله  

..ومداولتها حظبه ألعيها إاهية  

..لٗبة مسيٟة يلٗبها مٗها  

ٌ ..  يٞغ  

..و  يهغح ب٣بى٫   

 و٦إهه يىٟث ًٖ يٟٗه ؤمام همؿة

..با ؾتمتإ بت٣غباا ٦غيمة مىه  

 لٗبة  ٗلم ؤنها ٢ض تضمغ خياته

 ول٨ىه مؿتمغ بها
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ه السام حًضا  ٦مضمً زاي٘ ليكىي هٖى

..مً اإلاسضع  

*********** 

" ٛلح ب  بطا ؤخبب
ُ
و  , و  ت٣هغ ب  بطا ؤعاصا, اإلاغؤأ   ت

بب في ؤلاطٖان  "تظًٖ ب  بطا ٚع

 َه خؿحن

..يتهم الغحل اإلاغؤأ صاثًما بال٠ًٗ  

..بالسًٕى للٗىا٠َ واإلاكاٖغ تتد٨م بها  

..يتباهى ب٣ىأ ٣ٖله ؤمام هكاقة ٖىاَٟها  

 يتجاهل لخٓاا اوك٤ حؿضها لتهضيه خياته هى

..  تجبرها ؾىي ٢ىأ تل٪ اإلاكاٖغ ٖلى تدمل ؤإلاها  
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..ٞٛلبب مكاٖغها ٢ىأ ٣ٖله  

..وُمِىدب ألامىمة  

 ه٣يهتها و٢ىرها

..ؤمام ٖىٟىان الظ٦غ  

 ٩ٞل ي٠ٗ مجها مهضعه ال٣لح

..وال٣لح يض١ للخبيح  

..ويغ١ لالبً  

..ؤو الابىة  

..عصصرها ؾغاب لىٟؿها بسسغية  

وهي تهإع ؤ٩ٞاع رهاحمها مىظ تغ٦ب ماػن زلٟها 

 باألؾ٨ىضعية
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ً ؤمجها وخهً ؤمانها ..وع٦ًب إلاَى  

..عياى  

..ماعؾب ؤٖمالها ببيته ٦ٗاصرها  

 ؤنهب بٖضاص الُٗام

..وتىٓي٠ الٛٝغ  

 عتبب ٢ُ٘ مالبؿه في ؤما٦جها بالسؼاهة

..واهتٓغا ٖىصته مً ٖمله  

 تٗلم ؤهه يتمنى لى تغخل ٢بل ٖىصته

..ول٨جها بداحة له  

 تل٪ اإلاغأ هي تغيض ؤن ت٣و ٖليه

 ٢هتها م٘ ماػن 
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..٧اهب ٢ض تجىبب ط٦غه مً ٢بل  

 ٞى٢تها ٧ان ماػن الٗضوو بىٓغها مجغص

..إغو وؾيم ٞاٙع  

 ي٣ط ي خياته مُاعًصا

 هىن اليؿىأ

 ٧ان وسسة مً

"٢ابيل نالر"  

..والضها  

..وق٣ي٤ عياى ألا٦بر  

_٢ابيل_و٦إن والضها لم ُيمىذ ٣ِٞ الاؾم   

 بل عا٤ٞ اؾمه ٞٗل َؾميه
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..هى لم ي٣تل ق٣ي٣ه  

 ٦ال

ا بالضماء
ً
 مٛلٟ

ً
 ليـ ٢تال

..ول٨ىه ٢تل عوخه  

..ؾلح ٢لبه  

..وامغؤته  

 ت٨ىمب ؾغاب بم٣ٗضها

 ؤٚمًب ٖيىحها

 وبضؤا تؿترح٘

..ال٣هة مً البضاية  

..٢هة والضها وق٣ي٣ه  
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..وؤمها  

"هؼوأ"  

..بالُب٘ لم ي٨ً هؼوأ هى الاؾم الٟٗلي ألمها  

"هؼيهة"ٞهي ٧اهب تضعى   

..اؾم ٢ضيم بل ٖتي٤  

 ٞهى ييتمي لجضأ ؤمها

ا بٗاصأ ٢ضيمة
ً
 ووعإته ؤمها تيمى

..بإن تل٣ح الٟتاأ باؾم حضرها  

 ٦برا هؼيهة

..مٛىية.. مٛغية.. و٧اهب حميلة  

..ومىهىبة  
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..تمثل.. ت٣لض.. تت٣مو  

..تٛني.. تغ٢و  

..٧اهب ٞتاأ اؾتٗغاى بالُٟغأ  

 ل٣بها ؤنض٢ائها

 بــ

"هيللي الهٛحرأ"  

 وتى٢٘ مٗلمىها ؤن تتٟى١ ختى

 ٖلى َمً ل٣بب بةؾمها

..ؤي٣ىهة الاؾتٗغاى اإلاهغية  

"هؼيهة"لم  ٗض يلي٤ بالٟتاأ اؾم   

..زانة بٗضما التد٣ب بمٗهض الٟىىن اإلاؿغخية  
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..واقتر٦ب في بٌٗ ؤٖما٫ ؤؾاتظرها  

..ٞل٣بب هٟؿها  

 بــ

"..هؼوأ"  

..تل٪ ٢هة الاؾم  

..ل٨ً ماطا ًٖ ٢هة الٟتاأ هٟؿها  

 بالُب٘ ٧اهب تدلم بالكهغأ

..باإلاجض  

..باؾمها يتؤلأل ٦ٟىاهة ٖب٣غية قاملة  

 و٧اهب تمتل٪ ما يم٨جها اٖتالء ٖغف الاؾتٗغاى

..وتمل٪ الٟغنة باإلاثل  
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 ٞإٚلح ؤؾاتظرها مى٢ىىن مً مىهبتها

 ٞهي ُمىدب طل٪ الص يء الٛامٌ

 الظو يضٞٗ٪ لل٣ى٫ 

"تل٪ الٟتاأ ؾتهبذ طاا قإن"  

"..ال٩اعيؼما"يُل٣ىن ٖلحها   

..وهؼوأ ٧اهب تمل٪ ال٨ثحر مجها  

 وعٚم الُغي٤ الظو بضا ممهًضا وبن ٧ان ماػا٫ في بضايته

 ب  ؤن خلم هؼوأ ٧ان يتؿ٘ ليًم بجاهح الكهغأ؛

..الخح  

..و٢ٗب هؼوأ بالخح  

..ؤو عبما هى اٞتتان ٦ما ؤزبرها ؤؾتاطها ومٗلمها  
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..ول٨جها ؤعاصا ؤن تمص ي الُغي٤ آلزغه  

..َغي٤ الٗك٤  

 اعتبُب بدبيبها الُبيح الكاب

"عياى نالر"  

..و٧اهب حظوعه تمتض إلخضي ؤٖغ١ ٖاثالا ؤلاؾماٖيلية  

..لت٨مل الاعتباٍ ب٣ٗض ٢غان" هؼوأ"ٞصج٘ طل٪   

..ؤنغا هي ٖليه  

..وعًٞته ٖاثلة الكاب ب٣ىأ  

ا بجزوته
ً
..ول٨ً عياى ٧ان ٚاع٢  

ٞالٗك٤, تٗضي مغخلة الخح  

..وونل خض الت٣ض ـ  
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..وايُغا والضته للمىا٣ٞة  

"..ٞاتً الهاصو"الؿيضأ   

..ؾيضأ ؤعؾت٣غاَية  

.. ٛلٟها الغقي مً ٢مة عؤؾها وختى بنب٘ ٢ضمحها  

..ؤصع٦ب ألام ؤن الٟتاأ ؾلبب ٣ٖل نٛحرها  

ا
ً
..٣ٞغعا السًٕى ولى ما٢ت  

..ختى   ت٣ٟض ابجها لؤلبض  

ِغع ٣ٖض ال٣غان ببيب ٖاثلة 
ُ
"نالر"و٢  

..باإلؾماٖيلية  

..وهىا٥  

..الت٣ب هؼوأ بدح خيارها الخ٣ي٣ي  
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 و٢تها ؤصع٦ب لَم ؤزبرها مٗلمها ؤنها مٟتىهة بغياى

..ولم تؿ٣ِ بٛغامه بٗض  

"٢ابيل"ٞبٗض ؾاٖة واخضأ مً ل٣ائها بـ   

 ق٣ي٤ عياى ألا٦بر

..ؤي٣ىب ؤنها ؾ٣ُب بالخح  

..وألنها ٧اهب بال ؤهل  

..بال ٣ٖل  

..حامدة ب٣ضع ٞغؾة بغية  

..نغيدة خض اإلاىا  

ٞإٖلىب لغياى ٖضم ٢ضعرها ٖلى اؾت٨ما٫ مكغوٕ 

..ػواحهما  
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..وؤنهب السُبة في الخا٫  

وعخلب ليلة ٣ٖض ٢غانها اإلاٟترى ًٖ مجز٫ ٖاثلة نالر 

..بإ٦مله  

..٣ٞض ٖلمب ؤن الغحل الظو ؤخبب  

..وله مً ألاو ص إالإة.. متزوج  

..حغيئة.. مىضٞٗة.. وهي ٢ض ت٨ىن متهىعأ  

..ول٨جها لً تغتبِ بغحل ملٌ٪ ألزغي   

ا
ً
..خؿى  

"لً"عبما   

..لٟٔ مبالٜ به  

..ٞهي خاولب الابتٗاص  
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..ب٣ضع ما اؾتُاٖب" ٢ابيل نالر"٢اومب سخغ   

ل٨جها لم ت٨ً تٗلم ؤن ٢ابيل باألنل هى زبحر ؤنلي 

..باليؿاء  

..يهىي التى٣ل بحن هظه وتل٪  

..وبٗض ٧ل ٢هة  ٗىص ليؿ٨ً ؤخًان الؼوحة وألابىاء  

 ٧ان  ٗك٤ اليؿاء مثلما ٖك٣ب هؼوأ الًٟ

 ومثلما ٖك٤ عياى

..هؼوأ  

 عياى الظو ؤٞا١ مً نضمته

..بتر٥ هؼوأ له ليلة ٢غانهما  

..ٖلى نضمة ؤقض  
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..ٞجزوأ تؼوحب  

..اؾتبضلته بأزغ بٗض قهغ واخض مً تغ٦ها له  

..ولم ي٨ً آلازغ ؾىي ق٣ي٣ه ألا٦بر  

لم  ؿتُ٘ عياى ت٣بل ٨ٞغأ ؤن خبيبته ؤنبدب ػوحة 

..لك٣ي٣ه  

..تصخيذ ػوحة إاهية لك٣ي٣ه  

م ٧ل ٖال٢اا ٢ابيل اليؿاثية  ٞبٚر

 لم تؿتُ٘ واخضأ ؤن تسخبه للؼواج

لم تؿتُ٘ واخضأ صٞٗه لتر٥ بيته وؤَٟاله وػوحته 

..ألاولى الهابغأ الهامضأ  

..ول٨ً هؼوأ ٧اهب صاثًما الاؾتثىاء  
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ىاء ..٧اهب الٟتىة وؤلٚا  

..ٞلم  ؿتُ٘ م٣اومة ٢ابيل بٚغاء امتال٦ها  

..ومىدها ٣ٖض ػواج صخيذ وقغعي ومٗلً  

..لتمىده خبها وهٟؿها ٦ؼوحة  

..و٦هضية بياٞية  

 مىدته

"ؾغاب"  

 الُٟلة التي ولضا بحن يضو ٖمها

 ٞىالضها هجغ ؤمها بٗض ؾتة ؤقهغ مً الؼواج

"هؼوته"٧ان ٢ض ا٦تٟى مً   

..اؾًما وخالة  
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 و٢غع الٗىصأ ألؾغته التي ٧اهب ٖلى وق٪ الانهياع

ٞؼوحة والضها ب٩ل نبرها ونمىصها لم تؿتُ٘ 

 مؿامدته

..ٖلى خبه لجزوأ  

لبب الُال١ ..َو  

 الظو مىده لها ٢ابيل في لخٓة ٦ِبر

..هضم بٗضها ختى ٧اص يجً  

 ٞإؾغته ؤنهاعا

..بيته تضمغ  

..ٖمله ٖلى قٟحر التدُم  

..ؤمه ؾ٣ُب مغيًة بإغ نضمة ػواحه بدبيبة ق٣ي٣ه  
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..بل ٢اَ٘ ألاؾغأ والخياأ بإ٦ملها.. ق٣ي٣ه ٢اَٗه  

 تغ٦هم وؤزظ ههيبه مً محراث والضه

..وعخل بلى بىعٞااص  

..هجغ ٖمله وخياته  

..وامتهً التضعيـ  

..ليهبذ مٗلم ؤخياء باجـ بةخضي مضاعؽ بىعٞااص  

..لخٓة حىىن ؤو ٢ض ت٨ىن لخٓة ت٣ٗل  

..٢غع بها ٢ابيل اؾترصاص خياته  

..وهجغ هؼوأ  

..َل٣ها وهي خامل في قهغها السامـ  

 وعخل  ؿتٗيض ٖمله وخياته وعيا ؤمه
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زىته لغياى
ُ
..وؤ  

..وهجر ٢ابيل في اؾتٗاصأ الجمي٘  

..ما ٖضا عياى  

..عياى الظو خ٣ض ٖليه ٖىضما ؾلبه هؼوأ  

..وبٗضها ٦غهه بل م٣ب ؾحرته ٖىضما تسلى ٖجها  

عياى الظو وحض هؼوأ مل٣اأ ؤمام باب مجزله ببىعٞااص 

 طاا ليلة

..تُالبه بمؿاٖضرها للىنى٫ لك٣ي٣ه  

..ليلة باعصأ ممُغأ  

..ليلة ولضا بها ؾغاب بحن يضو ٖمها  

 ليلة تدُم بها ما تب٣ى لغياى مً تماؾ٪



 

726 
 

..وهى يتل٣ى الهٛحرأ بحن يضيه  

..ويكهض عخيل ألام لؤلبض  

..لم ي٨ً هىا٥ ؾبح َبي واضر إلاىا هؼوأ  

مغ مدضص  ٢ضعًيا هى يامً بإن ل٩ل بوؿان ؤحل ٖو

 ول٨ىه صاثًما ما يجيح هٟؿه ًٖ ؾبح مىا هؼوأ

 بــ

"زيبة ألامل و٦ؿغأ ال٣لح"  

..ٞتسِلي ٢ابيل ٖجها بتل٪ الُغي٣ة  

وبٖغايه ًٖ التىانل مٗها وؾض ٧ل الؿبل ؤمامها 

 لتهل بليه

..٦ؿغها  



 

727 
 

..وخُم ٢لبها ختى ٞتته  

..ل٣ض حٟب عوخها مىظ تغ٦ها ٢ابيل  

..٣ِٞ تداملب ٖلى هٟؿها ختى تؿلمه ابيته  

..إم نٗضا عوخها لباعئها  

..٦ؿحرأ ال٣لح زاثبة ألامل  

..و٧ان طل٪ بىٓغ عياى بالُب٘  

..ؤما بىٓغ باقي الٗاثلة  

..ػوحة ٢ابيل ألاولى ووالضته بالظاا  

 ٩ٞاهب هؼوأ مجغص

امغؤأ ٞاؾضأ مدُمة للؼيجاا ومضمغأ للبيىا 

..الؿٗيضأ  
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 مى٠٢ صاثم تبيته ألاؾغأ وؤؾ٣ُته ٖلى الهٛحرأ ؾغاب

..والتي ؾلمها عياى لهم بٗض ؤن صًٞ هؼوأ بيضيه  

اص لحرخل ًٖ ألاؾغأ إاهية ..ٖو  

 ٞيكإا ؾغاب وهي بىٓغ الجمي٘

..عمؼ لتكتب ألاؾغأ  

..٧ان ؤبىها يغاها عمؼ ل٠ًٗ لم  ٟٛغه لىٟؿه ٢ِ  

وحضرها تغاها صليل حي لَم خل بإؾغرها مً ت٨ٟ٪ 

..واهدال٫  

الٛغيح باألمغ ؤن الىخيضأ التي لم تس ئ بلحها ؤو تٗاملها 

 ب٣ؿىأ

..هي ػوحة والضها  
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..ٞهي عبتها ٦ما عبب ؤبىاءها  

..و٧اهب تسبرها صاثًما  

ؤهِب مال٨يل طهح في اللي ٖمله .. ؤها بٗامل عبىا ٞيِ٪ "

"..ؤبى٥ِ وؤم٪  

 وعٚم طل٪ لم تؿتُ٘ ؾغاب مؿامدة والضيها ؤبًضا

 ٧اهب طهىبهما بد٤ الجمي٘ ٖضيضأ

..٣ٞض ؾببا حغوًخا   صواء لها  

..ؤ٦برها حغح عياى  

..الىخيض الظو تٗلم ٦ي٠  ؿامذ ؤمها  

..ول٨ىه لم  ؿتُ٘ الٟٛغان لك٣ي٣ه  

..٧ان يبرع لها ما ٞٗلته ؤمها بإهه الخح  
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ٌ ؾازغأ ..وهي تٞغ  

ٌ الٟٗى ٖجها ..تٞغ  

..مؿامدتها  

ٌ ختى ػياعرها ب٣برها ..تٞغ  

..بيىما ٖال٢تها بىالضها يم٨ً ونٟها  

..ب٨غه وبغوص متباص٫  

..  تظ٦غ ختى ؤنها باصلته خىاع مً ٖكغ حمل  

..٧ل خيارها تمدىعا خى٫ حضرها ال٩اعهة إلاغآها  

وػوحة والضها التي تٗاملها بل٠ُ يضٞٗها ل٨غه هٟؿها 

..و٦غه والضيها ؤ٦ثر  

..لم تؿتُ٘ ؾغاب َىا٫ خيارها مؿامدة هٟؿها  
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..و٧اهب حغيمتها بىٓغها  

..ؤنها مىحىصأ بتل٪ الخياأ  

 ٖاص عياى إلاجزله ليجض ؾغاب م٨ىمة ٞى١ م٣ٗضه

 قاعصأ في الًٟاء ٦إنها تغ٦ب الخياأ والىا٢٘ وعخلب

..لخياأ ؤزغي وػمً آزغ  

..ؤصع٥ ؤنها تؿتٗيض اإلااض ي  

تٗيل بتل٪ الظ٦غياا التي ت٣تل بضازلها ٧ل بخؿاؽ 

..بالخح  

.. ٗك٤ الٟتاأ  

..هي ابيته التي لم يىجبها  

ا بها َىا٫ ؾىحن َٟىلتها
ً
..٧ان قٛٞى  



 

732 
 

..هي الؿبح الىخيض الظو ٧ان يضٞٗه لؼياعأ بيب ٖاثلته  

ول٨ً مىظ تدىلب مالمدها لتهبذ وسسة نٛحرأ ًٖ 

,هؼوأ  

..عجؼ ًٖ التٗامل مٗها  

 ٩ٞاهب عئيتها ٣ِٞ ٦ٟيلة بةي٣اّ ٧ل الظ٦غياا

..وحغوح ٢لبه وعوخه  

مالمذ هؼوأ اإلامتزحة بمالمدها ؤنبدب خاحًؼا بيىه وبحن 

..الهٛحرأ  

 تل٪ اإلاالمذ التي ؤصع٦ها ٢ابيل مىظ عؤي نٛحرته ألو٫ مغأ

..ٞابتٗض ٖجها  

..ليـ هٟىًعا ٦ما تًٓ الهٛحرأ  
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.ول٨ً ليٗظب عوخه بدغماهه مجها  

..٦ما تٗظبب هؼوأ ٢بل مىرها  

..وٗم ٧اهب هؼوأ هي لٗىة الك٣ي٣حن  

..ؤخباها بىٟـ ال٣ىأ  

..و٦غها بًٗهما ب٣ىأ مماإلة  

:ا٢ترب عياى مً ؾغاب لحربب ٖلى ٦تٟها بدىان  

!ؾغخاهة بغيىه-  

ٗب ٖيىحها بليه إم ٖاصا تبٗضهما ٖىه ختى   تؼعجه :ٞع  

..مؿتييا٥ يا عياى-  

:اتسظ لىٟؿه م٣ًٗضا مجاوًعا لها وؾإ٫ ب٣ل٤  

..حضت٪.. خهل خاحة؟.. زحر يا ؾغاب؟-  
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:٢اَٗته  

..اَمً.. ٧لهم ٦ىيؿحن-  

:ؾإ٫ بك٪  

.متإ٦ضأ؟-  

:نهًب لتدغ٥ ٢ضمحها وؤحابته ببضيهية  

..لى خهل خاحة هيبلٛىها.. ؤ٦يض ٦ىيؿحن-  

:ٖاص  ؿإلها  

..حغي بيه؟.. ؤوما٫ مال٪؟-  

:ؤحابته باؾتؿالم  

..ماػن الٗضوو -  

..بضؤا ٧لمارها باؾمه  
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..إم ٢هب ٧ل ش يء ٖلى مؿام٘ عياى  

..٧ل ٧لمة و٧ل خٝغ  

..٧ل تهٝغ مجىىن مجها  

ا مىه
ً
..و٧ل عص ٞٗل ؤ٦ثر حىىه  

ا
ً
..لم تس٠ِ قيئ  

ها به ..ختى حغيمتها بؿغ٢ة الهىات٠ ليلة تٗٞغ  

و٧اهب بإمـ الخاحة للما٫ لتؿض بيجاع مجزلها ٢بل ؤن 

 تتر٦ه تماًما

..لتؿ٨ً بإخض بيىا اإلاٛترباا  

"الخ٣حر"ول٨ً ناخح اإلاجز٫   

..٦ما ونٟته ٧ان يتدٟٔ ٖلى ٧ل ما يسهها  



 

736 
 

..ولم ت٨ً رهتم بص يء مً إياب ؤو متإ  

 ٣ِٞ مظ٦غاا والضرها والتي ٧اهب بها ٢هتها ٧املة

٧ان ألاخم٤ يدتجؼها بل ويهضص بةخغا٢ها بن لم تؿضص له 

.ماله تل٪ الليلة  

..وعٚم لىم عياى ال٣اعم لها لتل٪ الٟٗلة  

تابه لها لٗضم َلبها اإلاا٫ مىه ؤو مً ألاؾغأ ..ٖو  

..ب  ؤنها لم تجبه  

 ٣ِٞ ؤنهب ٧لمارها بجملة زاٞتة

 يا عياى-
ً

..ؤها بدبه ٞٗال  

..تإملها بدىان  

..نٛحرته ٦برا وهي وا٢ٗة بالخح  
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..حامدة متهىعأ مثل ؤمها.. ٣ِٞ هي مجىىهة  

ا ؤن حيىارها هبظا ي٠ٗ ؤمها ًً ..ول٨ىه  ٗلم ؤي  

..وازتاعا ٢ىأ والضها  

..٢ىأ ٢لبه الظو م٨ىه مً هجغ خبيبته الىخيضأ  

..لي٣ىم بما هى ناثح خؿح عؤيه  

..ويؿتٗيض ؤؾغته وؤبىاءه  

تل٪ ال٣ىأ التي تتهإع بإٖما١ ؾغاب م٘ ٖك٣ها 

..الىليض  

ٞتضٞٗها للتمؿ٪ بظل٪ الٗك٤ وبىٟـ الى٢ب الهغب 

..مىه ألبٗض ع٦ً بالٗالم  

٤ :ؾإلها بٞغ  
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ؤهِب حاية تد٩ي لي ًٖ ماػن و  حاية ٖلكان ؤمىٗ٪ -

..تغحعي له؟  

:هتٟب بكغاؾة ط٦غته بىالضها ٖلى الٟىع   

..ماػن مل ٢ابيل-  

:حاصلها بل٠ُ  

ك٤ مل ؾغاب- ..صه الؿاا٫.. و  ؾغاب مل هؼوأ؟.. ٖو  

:حظبب زهالرها ٦ٗاصرها ٖىضما تتٗهح  

- 
ً

ته وهى مىٟهل ًٖ مغاته ٞٗال صه ٦مان ٧ان .. ؤها ٖٞغ

..  التاهية.. بيدح مغاته ألاولى  

ؿغا :ؤقاعا بيضها بجىىن و٦إنها رهظو ٞو  
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ك٤ .. ٧ان بيدح هحرأ مل صهيا.. اللي هي هحرأ  ٗني-  ٖو

..تب٣ى بيب صهيا  

:وؤ٦مل لها  

..وبيته-  

:مىدته هٓغأ مٗظبة ٞإ٦مل  

ماػن الٗضوو ب٩ل ت٣ٗيض خ٩ايته بيمثل٪ زليِ  حىىوي -

.. خح وحىىن ورهىع و٢ؿىأ و٦برياء.. بحن ٢ابيل وهؼوأ

نٟاا ملسبُة في ٢هة مً اإلااض ي بتتك٩ل مً حضيض 

..بإبُا٫ تاهية وؤؾماء تاهية.. في الخايغ  

:همؿب ب٠ًٗ  

..بـ-  
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:تجهض عياى وتٛلح ٖلى ؤوحاٖه ليًم ؾغاب لهضعه  

ة اإلاؿت٣بل .. بـ ؤهِب مل ٢اصعأ ت٣غعو صوع٥- مل ٖاٞع

و  هيدى٫ ؾغاب لغياى .. هيدى٫ ٖك٤ لؿغاب حضيضأ

..حضيض  

ها ٞمسخها بل٠ُ :هؼا عؤؾها بدحرأ وتؿا٢ُب صمٖى  

الخح لىخضه ٖمغه .. ؤهِب لؿه مدتاحة ت٨ٟغو وت٣غعو-

وب  ٧ان ٢ابيل وهؼوأ هي٨ىهىا ؤؾٗض اتىحن .. ما ٧ان ٦ٟاية

..ٖلى ألاعى  

:هتٟب ب٣ىأ  

صهيا مل .. ختى صهيا.. ماػن مل ٢ابيل.. ؤها مل هؼوأ-

الؼوحة ألاولى اإلاجغوخة اإلاىتٓغأ ؤن ؤبى بىتها يغح٘ يلم 

..الكمل  
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:هؼ عياى عؤؾه بد٨مة  

..بـ ٖمغه ما بي٨غع هٟؿه.. اإلااض ي بيتٗاص-  

:هتٟب ؾغاب بدى٤  

..ؤها حاية ل٪.. بالف ؤلٛاػ..  ٗني بيه يا عياى-  

:ؤ٦مل لها  

اٝع هى .. حاية لي ألوي خبيب هؼوأ- ب الخح ٖو ألوي ٖٞغ

حاية لي .. بػاو بيد٨م ويؿيُغ ٖلى ال٣لح وال٣ٗل

يال مضو بيض٥ وزضو ههيب٪ مً الخح : ٖلكان ؤ٢ىل٪

..وما ت٨غعيل ٚلُتي  

ا ًً :عمكب لتجلي ٖيىحها مً الضمٕى ٞهؼ عؤؾه عاٞ  
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هؼوأ ٖملب ٦ضه وآزغرها ٢لبها .. ٚلُاهة يا بيب هؼوأ-

٢ابيل ٖمل ٦ضه وعوخه ماتب م٘ ٦ؿغأ ٢لح .. ات٨ؿغ

ه لخياأ و صه.. هؼوأ ..بـ خياته اؾتمغا م٘ عحٖى  

ؾ٣ُب ٖلى ع٦بتحها و٢ض انهاعا ٢ىاها وعٞٗب له ٖيىحن 

:متىؾلتحن الاحابة الصخيدة  

! ٗني ؤ٦ىن هؼوأ و  ٢ابيل؟-  

:حاوعها ؤعًيا وهى يديِ ٦تٟحها بظعاٖه  

..٦ىوي ؾغاب-  

 ؤٚمًب ٖيىحها وتغصص بظهجها نىا ماػن 

"..الخح ؾغاب يا ؾغاب"  

اص نىا ٖمها يغتٟ٘ بإطنها :ٖو  
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مل هت٣ضعو تغحعي .. زلي٩ي الليلة هىا في بىعٞااص-

.ال٣اهغأ  

..هؼا عؤؾها مىا٣ٞة بهمب  

..بيىما هى ؤي٣ً يغوعأ ػياعأ ماػن الٗضوو   

..ٞغبما   يت٨غع اإلااض ي بالٟٗل تل٪ اإلاغأ  

*********** 

..لم يهض١ خؿً ٖيييه وهى ي٣لح بحن ألاوعا١ بيضه  

هٓغاته تتى٣ل بيجها وبحن الٗضيض مً الل٣ُاا 

غاٞية  الٟىتٚى

..لُٟل تٗضي ؾيته ألاولى بكهىع ٖضأ  

 ومالمده ت٩اص ت٨ىن نىعأ ٦غبىهية مً مالمده هى
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..ٖضا الٗيىحن  

 سخابتان عماصيتان تكبهان ٖينَي والضته تماًما

 ووإي٣ة اإلايالص بيضه باؾم

"ححراعص ؾميث"  

 والتاعيش    ٗني ؾىي ش يء واخض

٤ باألوعا١ ..ش يء ؤ٦ضه زُاب مٞغ  

..صمه, نلبه, طل٪ الُٟل الغاج٘ هى ابىه  

..ولىعا  

 ؤحاصا ؤلاهت٣ام خض الظبذ

ا بٗكي٣ها
ً
..ووؿبته لىٟؿها.. ٞهي اؾمته تيمى  

..ؤلٛب وحىصه تماًما مً خياأ ابىه  
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..مدب هىية الُٟل  

..ب٩ل ما تٗىه ال٩لمة مً مٗنى  

ت٣لهب ؤهامله خى٫ وإي٣ة اإلايالص والته٣ب ٖيىاه 

 بمالمذ ابىه

ا
ً
مهما ٧ان .. بٗضم التٟغيِ.. ولؿاهه يغصص ٢ؿًما ٚليٓ

 الثمً

****** 

 اهتهى الٟهل
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(12)  

ِِ ول٨ً   تؿمذ ألخض ؤن  ؿتسضم٪ ؤخبح ول٨ً   , ؤٖ

امىذ الث٣ة ول٨ً   تب٘ , تؿمذ ألخض ؤن  س يء بلي٪

. ؾيٟ٪  

باولى ٦ىيلى-   

 

..في الٗال٢ة بحن الغحل واإلاغؤأ  

..يتبنى الغحل صاثًما صوع الهياص  

ُاِعص
ُ
..اإلا  

..يً٘ السُِ ويىهح ألاٞسار  
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"نٗبة اإلاىا٫"و٧لما لٗبب ألاهنى صوع   

 ٧لما اهتص ى الغحل بٛىيمته

..وتمت٘ بلظأ الاهتهاع  

 تؿغو تل٪ ال٣ىاهحن ٖلى عحا٫ ال٨ىن 

..ؤو ؤٚلبهم  

..وبن ٧اهب تؼصاص تغ٦حًزا وتإإحًرا بالكغ١   

ٞالٛغبيىن بهٟة ٖامة  ٗك٣ىن عمي طارهم بتدًغ 

ىم ..مٖؼ  

ٞيتر٦ىن لؤلهنى ٞغنة السُىأ ألاولى بابتؿامة باعصأ 

..مهظبة  
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ىن للبدث ًٖ تل٪ التي تمىدهم لظأ  وبٗضها  ؿاٖع

 اإلاباصعأ

..واإلاُاعصأ  

..ؤما بالكغ١   

..َٞمً ت٨ٟغ بت٣ضيم زُىأ هدى عحلها  

..٣ٞض ؾُغا ن٪ زُيئتها  

ا ٖلى ؤو خياأ ٢ض تيكإ باإلاؿت٣بل
ً
ضام ق٩ ..و٢ًب باإٖل  

..وزُىأ لىعا باإلااض ي هدى خؿً  

.. لم ت٨ً مجغص مباصعأ  

ض بدياأ حضيضأ ..ؤو ٖو  

..٦ما ٨ٞغا هي  
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..ٞدؿً لم  كاع٦ها وحهة هٓغها  

٧ان - مجاػًيا ومٗىىًيا–وألا٦ثر ؤن هاحـ ؾلبه لغحىلته 

ا ًٗ  يُاعص خيارهما م

..وارهام نامب مسجىن بإٖما٢ه  

..لم يهغح به ٢ِ بىحهها  

"..بإنها اؾتٛلته"  

يه ..هى لم ي٨ً بٖى  

..لم يمتل٪ م٣ضعاا بعاصته  

وؤزبره مداميه مغأ ؤهه لى ؾلح عوح بوؿان بدالته تل٪ 

..لم ي٨ً ليٗا٢ح  

ا
ً
..ٞهى ٧ان ٞا٢ًضا ألهليته ولى ما٢ت  
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حها ..َاإلاا عاوصته ٨ٞغأ ؤنها هي َمً ٧اهب ب٩امل ٖو  

..امتل٨ب بعاصرها وؾلبته زانته  

..٧اهب تىىو زحًرا  

ا بيجهما ًٗ ..ل٨ً ما ٢امب به بني ؾًضا مىي  

..لم ي٨ً ؾٗيًضا في خياته مٗها  

..ول٨ىه لم يهتم  

حر خياأ هاصثة لها ..ُحل اهتمامه ٧ان ابيته الهٛحرأ وتٞى  

..خاولب الت٣غب مً ٢لبه  

..وخاو٫ هى مجاعارها  

 ل٨ً ْل اوٗضام الث٣ة خاحًؼا بيجهما

..هى عحل  
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..وقغقي  

به مىظ هجغ ِحجغ ؤمه ..لم ُيجبر ٖلى ٞٗل ما   يٚغ  

..ختى والضه ب٩امل ٖىٟىاهه لم  ؿلبه زياعاته  

..٩ٞان صاثًما يجض مسغج ما  

حبر ٖليه
ُ
..ل٨ً ػواحه مً لىعا ٧ان صاثًما الٟٗل الظو ؤ  

يه ..رهىع عحل ٚاثح ًٖ ٖو  

وبظعأ ت٣ٗل , اهتداع عحل ؤعاص اإلاىا وهاحاه ليإزظه

..وبيمان عصٖته ٖىه  

 بٞا٢ة متإزغأ ؤ٣ٖبها

..ًٚح لم يتم٨ً مً التىٟيـ ٖىه  

..ؤما آلان وهى بم٨تبه يظٕع ؤعيه خغ٦ة ب٩ل اتجاه  
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 وق٣ي٣ه يغا٢به ب٣ل٤

..اهضي بـ.. خؿً-  

:ناح خؿً بًٛح  

ب الىع١!!.. ؤهضي- .. ٞاهم!.. ٖاٝع مٗىاه بيه!.. ؤهب قٞى

..ٞاهم  

:٢اَٗه ماػن بهضوء مٟتٗل  

ا- ًٗ ..بـ  ػم هتإ٦ض ألاو٫ .. ٞاهم َب  

:٢ُح خؿً بتؿائ٫ وتى٠٢ ًٖ الخغ٦ة  

!!هتإ٦ض-  

تجهض ماػن ب٣ىأ وحظب خؿً ليجلؿه ٖلى اإلا٣ٗض 

:اإلاىاحه له  
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نىع الىلض  كبه٪ .. صو ٧لها نىع مً ؤوعا١.. خؿً-

..بـ صه مل صليل ٧افي.. حًضا ما ؤه٨غف  

ا ل٩لماا ماػن الظو ؤ٦مل ًً
:هؼ خؿً عؤؾه ٞع  

هي لىعا ؾابب .. وبٗضيً الىع١ ٧له تىإي٣ه في لىضن-

..ٞغوؿا؟  

:ٚمٛم خؿً بدحرأ  

 بهجلحزية.. مل ٖاٝع-
ً

اختما٫ ت٨ىن .. بـ هي ؤنال

..عحٗب تٗيل في لىضن  

:وا٣ٞه ماػن   

..واختما٫ ؤن صه ٧له ي٨ىن لٗبة ؤو ٞش.. اختما٫ واعص-  

:عصص خؿً بًٛح  
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ٞش مً محن وليه؟!.. ٞش-  

٘ ماػن ٦تٟيه بدحرأ :ٞع  

لى لىعا زلٟب .. ما هى بال٣ٗل ٦ضه.. ؤها ب٣ى٫ يم٨ً-

يب٣ى مل م٣ٗى٫ .. و٢غعا تسٟيه ٖى٪.. مى٪ ولض

ل خض في لىضن مم٨ً .. تبٗتل٪ الىع١ صه وبخىا ما وٗٞغ

.. يبٗتلىا الىع١ صه  

ا ًٗ :ؤقاع خؿً له ليهل إلاٛؼي ٧لماته ؾغي  

ة- ..٢ى٫ اللي ت٣هضه بؿٖغ  

غ ماػن ب٣ل٤ :ٞػ  

.. لىعا ٖايؼأ ٞلىؽ.. مم٨ً ت٨ىن الخ٩اية ٧لها ٞش-

..ٖايؼا٥ ؤهب  
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:٢اَٗه خؿً  

..ؤها هؿاٞغ لىضن في ؤو٫ َياعأ وؤٖٝغ ؤنل الخ٩اية-  

ا
ً
:٢ٟؼ ماػن وا٢ٟ  

هتل٠ ٖلى البيىا تضوع !.. وهتٗمل بيه!!.. هتؿاٞغ لىضن-

و  هتؿإ٫ الىاؽ في الكىإع بطا ٧اهب !.. ٖلى لىعا

 و  أل
ً

!!زلٟب ولض ٞٗال  

:نغر خؿً بًٛح مجىىن وهى يجهٌ بضوعه  

..هغوح للمؿتكٟى اللي في الىع١-  

٤ :عبب ماػن ٖلى طعاٖه بٞغ  

اإلاؿتكٟى هيضي٪ .. ا٣ٖل يا خؿً  ػم ه٨ٟغ بهضوء-

..ؤهب ٢ضامهم مال٨ل نٟة!.. مٗلىماا ليه  
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يغب خؿً ؾُذ اإلا٨تح ب٣بًته ونغزة عجؼ تك٤ 

..نضعه  

ة :ٞإ٦مل ماػن بؿٖغ  

..بخىا مدتاححن هتإ٦ض مً صخة ألاوعا١ صو-   

:خاو٫ خؿً م٣اَٗته ل٨ً ماػن ؤ٦مل  

 هىتٗامل .. ؤهب بت٣ى٫ لىعا بهجلحزية-
ً

ولى في َٟل ٞٗال

ؤهب مٗا٥ حيؿية ٞغوؿاوو صخيذ .. ب٣ىاهحن بغيُاهيا

ل٨ً ألانل مهغو ٖغبي وؤهب ٞاهم ٦ىيـ الت٨ٟحر 

حن بيه مم٨ً .. هىا٥ هاخية الٗغب بيه وبخىا مل ٖاٞع

..يدهل لى ؾاٞغا مً ٚحر ما هٟهم ؤنل اإلاىيٕى  

:شخبب مالمذ خؿً ب٣ىأ  

..٢هض٥-  
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ا
ً
:هؼ ماػن عؤؾه مىا٣ٞ  

ؤنل ٨ٞغأ وحىص .. مم٨ً تؿاوم٪ ٖلى منى الهٛحرأ-

مٗنى ٦ضه .. َٟل حضيض وِؾىه ؾيتحن ت٣غيًبا ٨ٞغأ بٗيضأ

..ؤه٨ىا إلاا اهٟهلتىا ٧اهب هي خامل في  

:ٚمٛم خؿً  

.. الكهغ الغاب٘ ت٣غيًبا-  

:ؾإله ماػن   

ب و٢هضا تسبي؟- م٣ٗى٫ ت٨ىن ٖٞغ  

!!!.ليه-  

:ٞإحابه ق٣ي٣ه بمى٣ُية.. نغزها خؿً بىح٘  
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و٢تها ٢هت٪ م٘ ِنبا ٧اهب بضؤا .. بتٗا٢ب٪ يا خؿً-

 وؤ٦يض لىعا ٢غعا تٗا٢ب٪

:ؤقاع خؿً ل٣لبه بضهكة  

تل ؤخبها- تدغمني !.. هى بةيضو!!.. تٗا٢بني ألوي ما ٖٞغ

.. مً خياته وهىيته وصيىه.. مً ابني وتدغمه مً ؤبىه

تدغمه مً خ٣ه فيَّ وخ٣ي ٞيه ٖلكان ما ا٢ضعتل ؤخح 

..واخضأ  

ا ًٖ لٟٔ ما  س يء  ؾم وؾمٗة  ًٗ ٢ُ٘ ٧لماته ممتى

..ػوحته الؿاب٣ة وؤم ابيته  

:ٚمٛم ماػن بت٣غيغ  

..تهٝغ متى٢٘ بٗض ٞكل الجىاػ-  

:هت٠ خؿً  
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تل تدح .. ما ؤهب ؤهى!!.. متى٢٘ بػاو!.. متى٢٘- ما ٖٞغ

ها مٗا٥ وم٘ بيت٪ مستل٠ تماًما.. صهيا ..ل٨ً تهٞغ  

:ؤؾ٨ته ماػن بًٛح  

- 
ً

صهيا ما يىٟٗل تت٣اعن بإو .. ماٞيل وحه للم٣اعهة ؤنال

..ؾب في ال٨ىن   

 ؤمام حملة 
ً

ولى ٧ان اإلاى٠٢ مٛايًغا لتى٠٢ خؿً َىيال

..بل ل٩ان ؤحبره ٖلى بٖاصرها وتإملها والت٨ٟغ بها, ق٣ي٣ه  

ا بظ٦غي ؤيامه ألازحرأ
ً
 ول٨ىه ٧ان ٚاع٢

..م٘ ؤم ؤو صه  

..تل٪ الٟترأ البٗيضأ ٧ان هى ٢غع بنهاء ػواحه  

..ؤزحًرا امتل٪ بعاصته ليىهي ٞترأ ٧اصا ت٣ط ي ٖلى عوخه  
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..خياأ زى٣ب ؤهٟاؾه  

..٧ان ؾيٗغى ٖلى لىعا خياأ ٧املة بال٣اهغأ  

..ول٨ً ٦إم  بيته.. ليـ ٦ؼوحة  

..ل٨جها ٞاحإته بُلح الُال١  

..وتؿىية ٧ل ش يء  

ىضما اهتهب ألامىع ال٣اهىهية   ٖو

..ازتٟب  

ا
ً
..وخغنب ؤ  يلت٣ي بها ؤو  ٗلم ٖجها قيئ  

..هي ٧اهب تٗلم  

..ٖلمب بدملها  

.. وتٗمضا ازٟاءه  
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 رهال٪ خؿً ٖلى اإلا٣ٗض زلٟه وهى  ٛمٛم

.. ؤها خاؾـ ؤهه ابني.. الىلض ابني-  

٘ ٖيييه إلااػن  :ٞع  

هى ٢ط ى خياته بحن لىضن وباعيـ وهيٗٝغ .. ٧لم بياص-

..وٗمل بيه  

:نغر به ماػن   

!!هت٣ىلها؟.. وِنبا؟!!.. بياص-  

:ؤحابه خؿً ببضيهية  

ه٩لم .. ؤ٢ىل٪.. ؤها مل هسبي ٖجها خاحة.. ؤ٦يض ه٣ىلها-

وهإحل بياص لخض ما .. ٚؿان مم٨ً ي٨ىن ٖىضه مٗلىماا

..ؤقٝى ِنبا  
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..٧ان بداحتها في تل٪ اللخٓة  

..يدتاج ؤن تسبره ؤن الخياأ بسحر  

..ؤن ابىه مىحىص ول٨ىه يمتل٪ اؾًما وهىية ٖغبية  

 ؤن يمحر الٗالم لم يىضإغ خض تؼويغ

..خياأ ٧املة  

..لــ َٟل  

..ؤل٣ى بغؤؾه اإلاث٣ل بهمىمه بحن طعاٖحها  

..٧ان بدالة باجؿة بل مؼعية  

ا
ً
..يغصص ٧لماا لم تٟهم مجها قيئ  

 ولم تٗلم ما ٖلحها ٞٗله

 وبن ؤزبررها ٚغيؼرها ألاهثىية
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..ؤن تهمب وتًمه لهضعها  

 مغا ص٢اث٤ متىالية

..لت٨مل ؾاٖة ٧املة  

..لم  ؿمٗا بها ؾىي ص٢اا ٢لبحهما  

..وؤهٟاؾهما  

وهي زاثٟة مغتٗبة.. ؤهٟاؾه ٚايبة خاه٣ة  

..مً خالته التي تغها للمغأ ألاولى  

٘ عؤؾه ًٖ نضعها ..ؤزحًرا ٞع  

:مغصًصا  

.. ؤها مدتاح٪ حىبي ٢ىو .. ِنبا-  

:تمؿ٨ب بيضه وهي تؿإله ب٣ل٤  
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..في بيه يا خؿً؟-  

:يِٛ ٦ٟحهما مٗا وهى  ؿإلها بةنغاع  

..ٖايؼ٥ حىبي يا ِنبا-  

تتٗل٤ بٗى٣ه .. َمإهته بغ٢ة وهي تل٣ي بىٟؿها بحن طعاٖيه

:وهي رهمـ له حملتها اإلاهضثة  

..ؤها هىا يا ؤبى منى-  

..تجمضا عصوص ؤٞٗاله للخٓة  

إم يُٛها بكضأ لهضعه والخ٣ي٣ة تدغ١ قٟتيه 

:لتىُل٤  

!في اختما٫ ؤوي ؤ٦ىن ؤب لخض تاوي ٚحر منى-  

..تهلبب ٧ل زلية بجؿضها وهي تبٗض عؤؾها ٖىه  
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٘ له ٖيىحن مؿتى٨غتحن ..تٞغ  

!!..خض تاوي بػاو-  

تىاو٫ مل٠ ألاوعا١ مً حاهبه وويٗه بحن ؤهاملها 

..بهمب  

ة وخحرأ ختى ونلب لهىع الهٛحر ..٢لبب ألاوعا١ بؿٖغ  

..ٞتى٢ٟب ؤهاملها ًٖ الخغ٦ة  

..وهٓغارها تى٣لب بحن مالمذ ػوحها  

..وتل٪ اإلاالمذ البريئة اإلاىمىمة  

..والتي ت٩اص ؤن ت٨ىن وسسة ٖىه  

اعتٗكب قٟتحها بغحٟة زٝى مؼ١ نضعها ٦ُٗىة 

..ن٣ي٘ خاص  
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..يإ مجها نىرها  

 وتغ٦ؼا مكاٖغها ٧لها بضمٗاا متىالية

تىاإغا بحن الهىع وألاوعا١ التي ٖاصا ت٣لبها تل٪ اإلاغأ 

 بتر٦حز ؤ٦بر 

 ختى و٢ٗب ٖيىحها ٖلى اؾم الهٛحر

 ٞكه٣ب ب٣ىأ وؤل٣ب طعاٖحها خى٫ خؿً

..تًمه لها و٦إهه هى الهٛحر الًاج٘  

ب بحابته :ولؿانها يغصص بتؿائ٫ ٖٞغ  

..ابى٪؟.. ابى٪ يا خؿً!.. ابى٪-  

ٚغؽ ؤهامله بحن زهالرها ليجظب عؤؾها ويؼعٖها 

..بهضعه  
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ها اإلاكهض ..و٧اهب خغ٦ته تل٪ بقاعأ لها لتٛغ١ صمٖى  

.. ٧اهب تب٩ي وحٗه  

..تب٩ي ٚغبة الهٛحر  

..تىعي خيارها ال٣هحرأ الؿٗيضأ مٗه  

تٗلم ؤهه بداحتها آلان وتمىده مً ٢لبها ٧ل ما يدتاج 

ها وصٞ٘ طل٪ الهاحـ  ول٨جها ٖاحؼأ ًٖ صًٞ مساٞو

 الظو يسبرها ؤن ٢هتها السيالية ٢اعبب ٖلى نهايتها

..وآن ؤوان الٛىم بالخياأ الخ٣ي٣ية  

بة  وتك٩لب تل٪ اإلاساٝو لخ٣ي٣ة مٖغ

:وهي تؿم٘ خؿً يسبرها بهىا مستى٤  

.. ؤها مؿاٞغ ب٨غه-  
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ٚغػا ؤهاملها ب٨تٟيه و٦إنها تتكبث بىحىصه ب٩ل ٢ىاها 

:وباقي ٧لماته تهلها بىيىح  

.. ٚؿان ؤ٦ض لي ٧ل اإلاٗلىماا اللي في الىع١-  

:ٚمٛمب بدحرأ  

!ٚؿان-  

٤ :ؤزبرها بٞغ  

..ٚؿان قغي٩ي ال٣ضيم ٞا٦غاه؟-  

:ؤومإا بهمب ٞٗاص ي٨مل  

ٚؿان مٗاه ٖىىان حضأ لىعا .. هؿاٞغ باعيـ في البضاية-

..في لىضن  

..لىعا-  
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..٧اهب همؿة متدكغحة  

..٢ل٣ة.. ٚايبة  

..متىؾلة  

:ًٞا٠ٖ خؿً مً يمه لها  

..ؤها هازض مجها ابني وؤعح٘ يا ِنبا-  

:هؼا عؤؾها تىا٣ٞه  

وؤها هجهؼ له ؤوية له .. ومنى هي٨ىن لها ؤر.. ؤيىه.. ؤيىه-

غا ـ.. ؤوية و ص.. بتاٖته ..ألن ؤوية منى ٧لها بيى٪ ٖو  

ها ٞمسختها بيجلة وهي ت٨مل :ؾ٣ُب صمٖى  

.. هجهؼ له لٗح ٖغبياا.. ما تىٟٗل الٗغا ـ في ؤويته-

..ٖغبياا و٦ىعأ و  
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ب عؤؾها في نضعه ب٣ىأ :ومٚغ  

..هؿتىا٥ تغح٘.. وهؿتىا٥ يا خؿً-  

..٧اهب تا٦ض له  

..ولىٟؿها  

..تُمئجها ؤهه ؾيٗىص لها  

..ؾيٗىص بالهٛحر  

م ٖلمها بهٗىبة مى٢ٟه ..ٚع  

م تإ٦ضه باؾتدالة تل٪ الٗىصأ الؿغيٗة  ٚع

ب  ؤن ٧ل واخض مجهما ٧ان يُمئن آلازغ وباإلا٣ابل  ؿتمض 

 مىه

..ألامان  
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..ؤمان بدث ٖىه ماػن ٖىض صهيا ٦ٗاصته  

..ول٨ىه تظ٦غ ؾٟغها لبحروا  

..تل٪ الؿٟغاا التي ٦ثرا في الؿيتحن اإلااييتحن  

..و٧ان تبريغها الضاثم هى الٗمل  

 صاع بؿياعته    ٗلم ؤيً يظهح

..ٞهات٠ ؾغاب مٛل٤ مىظ تغ٦ته في ألاؾ٨ىضعية  

..وهى ي٩اص يجً ليجؼه ًٖ الىنى٫ لها  

..مغ ٖلى بياص بم٣هاه اإلاًٟل  

..حاوعه بةخضي اإلاىاثض  

..وؤؾٕغ ٞتى اإلا٣هى بتجهحز ؤعحيلة ماػن الضاثمة  

..خؼيً.. بياص نامب  
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ا بدضؾه خى٫ همؿة وؾي٠
ً
..٧ان مد٣  

..و٦م ي٨غه نض١ طا٥ الخضؽ  

..٨ٞما تى٢٘ ٖاصا همؿة لؿيٟها الجاعح  

..ما ؤن اؾترصا بٌٗ ٢ىرها ختى ٖاصا  

..ٖاصا تيتٓغ زُىته ال٣اصمة  

..عبما حغخه ال٣اصم واإلاتى٢٘  

..ألاخم٤ مىتص ي بٗىصرها  

 ًٖ ؤنٗح ازتباع يمغ به عحل
ً

..ٚاٞال  

..ؤن  ؿترص ٢لح مٗكى٢ة ٦ٟغ بالٗك٤ هٟؿه  

..يسِ بٛغوعه بضاية ؾُىع نهايته مٗها  

ة الجاعحي   ٞىحىص ٦غيمة بمجمٖى
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..زبر لً يتم٨ً مً ٦تماهه لٟترأ ؤَى٫   

..واهتكاعه ٦ٟيل بال٣ًاء ٖلى الهلر خضيث الٗهض  

ا مً تىتغه ًً  هٟث ماػن صزان ألاعحيلة ومٗه ؤزغج بٗ

ومدتاج تب٣ى م٘ .. ؤها ٖاٝع ؤه٪ مل متدمل خىاعاا-

..بـ في مىيٕى مهم.. هٟؿ٪ اليىمحن صو٫   

..إلاـ بياص هبرأ ماػن اإلاتىتغأ ٞالتٟتب له بتؿائ٫   

..ليبضؤ ماػن بؿغص ٧ل ما ؤزبره به خؿً  

ا مً الهىع وألاوعا١
ً
..ومٗه صٞ٘ بمل٠ يدتىو وسس  

.. اهت٣ل التىتغ إلياص ٖلى الٟىع بٗضما ؤصع٥ ٖم٤ اإلاك٩لة  

..الخ٩اية صو ٧اعإة-  

..نمب ماػن مىتًٓغا اإلاؼيض  



 

774 
 

ختى لى ؤإبب .. الُٟل اتىلض في بغيُاهيا وؤمه بهجلحزية-

ٞغنة ؤهه  ؿترح٘ الىلض .. خؿً ؤهه ألاب البيىلىجي

..٢ليلة ٢ىو   

:ؾإله ماػن بةخباٍ  

متإ٦ض مً ال٨الم صه؟-  

:هؼ بياص ٦تٟيه  

ا.. صو مٗلىماتي يا ماػن - ًٗ ..بـ مل عؤو ٢اهىوي َب  

ا
ً
:تجهض ب٣ىأ مغصٞ  

مدامية بهجلحزية ه٩لمها وؤقٝى عؤيها .. في نضي٣ة ليَّ -

..وههيدتها هي  

:ؾإله ماػن بىبرأ طاا مٛؼي   
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!نضي٣ة بهجلحزية-  

:صٞ٘ بياص باإلااثضأ ب٣ىأ بجاهح ماػن وهى يهت٠ به  

..مل عاي٤ لسساٞات٪ صو-  

:ؾٗل ماػن ب٣ىأ وهى يتدؿـ حاهبه اإلا٨ضوم  

.. و  ؤها عاي٤ وهللا-  

:ٚمٛم بياص بإؾ٠  

..حىاػ هحرأ بغيىه؟-  

:ابتؿم ماػن بدحرأ  

ؤها بٛلي ..   متًاي٤ بيه.. ؤها آه متًاي٤.. وهللا ما ٖاٝع-

.. بـ في هٟـ الى٢ب مغتاح.. مً الًٛح  

:ٖاص  سخح ٖضأ ؤهٟاؽ مً ؤعحيلته وي٨مل  
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ل ب٣ى ًٚبان ٖلكان مغتاح- و  مغتاح .. ما تٗٞغ

..ٖلكان ًٚبان  

:٢اَٗه بياص بتؿائ٫   

..٢لب٪ ٖامل بيه؟.. ٢لب٪ هى اإلاهم-  

:ؤزبره ماػن بؿماحة  

..بيؿلم ٖلي٪-  

:هت٠ بياص بدى٤  

..ؤهب قاعب خاحة؟!.. ماػن -  

:وؤقاع لؤلعحيلة بك٪  

!البتاٖة صو هًيٟة-  

:نمب ماػن لخٓة ٢بل ؤن يسبره بتىتغ  
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ها- .. هتججن وؤقٞى  

 
ً

:هؼ بياص عؤؾه متؿاثال  

هحرأ؟-  

:هؼ ماػن عؤؾه هًٟيا ٨ٞغع بياص التؿائ٫   

..ؾغاب؟-  

ؤها مل ٖاٝع ٖجها خاحة !.. مل ٖاٝع في بيه.. ؾغاب-

.. و  ختى ٖىىانها  

:ؤزبره بياص  

٢لب ل٪ حم٘ مٗلىماا .. ؤهب اللي ٖملب ٦ضه في هٟؿ٪-

..ٖجها  

:٢اَٗه ماػن   
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ها ليه يا بياص؟- ؤها ٖايؼ ؤقٞى  

:هت٠ بياص بتيجح  

!!وٗم-  

:مغع ماػن ؤهامله بحن زهالته  

ٖايؼ ؤ٢ىلها ٖلى اللي .. ٖايؼ ؤخ٩ي لها ًٖ خؿً وابىه-

ته ًٖ ٖمي ٖامغ ..ٖايؼ ؤت٩لم مٗاها.. ٖٞغ  

:وػٞغ بٛئ  

..ٖايؼ ؤٖٝغ هي ٞحن وليه ٢اٞلة تليٟىنها مً ؤؾبٕى-  

..عم٣ه بياص بضهكة  

..صهكة تدىلب بلى ٢ل٤  
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ة.. ماػن - ة ٢ىو .. اللي بيدهل صه بؿٖغ ٞغمل .. بؿٖغ

..ؤهب لؿه مدتاج و٢ب.. هٟؿ٪  

:وا٣ٞه ماػن   

  ػم ؤع٦ؼ في مك٩لة .. ؤهب مٗا٥ ؤل٠ خ٤.. صر-
ً

ؤها ؤنال

وؤهب هتمؿ٪ الكغ٦ة .. هؿاٞغ مٗاه صه ؤؾاس ي.. خؿً

..هىا لخض ما هغح٘  

:٢اَٗه بياص وهى ييتٌٟ مً ٞى١ م٣ٗضه  

!..ؤٞىضم-  

ا
ً
:ؤقاع له ماػن مُمئى  

يؼيض هيب٣ى حىب٪ ٖكان ؤو عؤو .. ؤها عتبب ٧ل خاحة-

..وؤهب يا صوب ؤلاصاعأ.. ٞني  
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:ناح بياص بدى٤  

!!..٦مان يؼيض-  

..٢اَٗته عهة تىبيه مً هات٠ ماػن   

 تسبره ببؿاَة ؤن هات٠ ؾغاب ٖاص للٗمل

:ٞاضج٘ في م٣ٗضه باؾترزاء يىا٢ٌ هبرأ نىته اإلاتىتغأ  

..و٢اٞلة مىبايل٪ ليه؟.. ٦ىِب ٞحن؟-  

..حاءته ؤلاحابة بٗض ص٢ي٣ة ٧املة  

:ٞتر٥ ؤعحيلته وهمـ إلياص  

..وما تيؿاف ناخبت٪ اإلادامية.. الخؿاب ٖىض٥-  

:هت٠ به بياص  

 ؤوي هؼلب مً بيتي ٖلكاه٪-
ً

..ؤها ٚلُان ؤنال  
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..ول٨ً ماػن ٧ان ازتٟى مً ؤمامه  

..ٞغئية ؾغاب بتل٪ اللخٓة ٧اهب تكٛل ت٨ٟحره  

..ليؿب عئيتها ٣ِٞ  

..بل ؾاالها  

..وؤيً؟.. لَم ازتٟب؟  

ػخام الُغي٤ ؤٖا١ ونىله ٢بل ؤن تٗتلي زكبة 

..اإلاؿغح  

ا
ً
..ٞايُغ ؤن يبتل٘ ؤؾئلته ما٢ت  

..وحلـ يغا٢ح تضعيبارها م٘ ٞغ٢ة الغ٢و الكٗبي  

 ؿتم٘ لصجاعارها اإلاتىالية م٘ مسغج الٗغى ومهمم 

..الغ٢هاا  
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..يتاب٘ خغ٧ارها اإلات٣ىة  

..مبهغأ  

٧ان طل٪ قٗىعه ٖىض عئيتها تاصو اؾتٗغايها ؤو٫ مغأ 

..باألؾ٨ىضعية  

..وماػا٫ له هٟـ الغؤو  

..ول٨ً  

م بغاٖتها بإصاء اإلاُلىب مجها ب  ؤهه  كٗغ   ٚع

..بسُإ ما  

..ش يء ما يٟت٣ضه ؤصائها  

..   ٗلم ٦ي٠  ٗبر ًٖ طل٪ بالًبِ  

 لظا ؤل٣ى بغؤيه في وحهها بمجغص بهٟغاصه بها في ؾياعته
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..في خاحة ٚلِ في ع٢ه٪-  

..التٟتب له بضهكة  

..لم تتى٢٘ تل٪ ال٩لماا  

..نمته  

..تىتغه  

..اهتٓاعه الهاصت لها باإلاؿغح  

..وآلان  

!!ُيبضو عؤيه بغ٢هها  

وهي مً ْىب ؤهه ؾي٣يم الضهيا ٞى١ عؤؾها  زتٟائها 

..َىا٫ ألاؾبٕى  

"باعص"  
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..همؿتها بٛئ وهي تكيذ بىحهها هاخية الىاٞظأ  

:لتٟاجئ به يجظبها مً طعاٖها ويلٟها هدىه  

..٦ىِب بتهغبي مني ليه؟-  

..لم ي٨ً يىىو بل٣اء ؾاا٫ ٦هظا  

..طل٪ ؾاا٫ ملٛم  

حر بغت .. ٚحر مؿئى٫  ..ٚو  

..وألاهم ليـ له الخ٤ به  

 ٞهي ماػالب في تل٪ اإلاى٣ُة اإلابهمة مً مكاٖغه

..ما بحن الهضا٢ة وؤلاعجاب  

..وهي بضوعها ٞىحئب مً هجىمه  

..اعتب٨ب  
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..ٞالؿاا٫ ٚغيح  

ب ٖليه وهي رهغب مىه ..مىظ تٗٞغ  

..ما الجضيض باليؿبة له  

..وٗم هىا٥ ازتالٝ ٖىضها هي  

..ٞهي ؤخبته ٦إو ؤهنى رهىي تٗظيح ال٣لح وخحرأ الغوح  

!!ول٨ً لَم هى ٚايح  

:ٖض٫ ؾااله  

٦ىِب ٞحن ألاؾبٕى صه؟-  

 ْلب مدتٟٓة بهمتها بمكا٦ؿة

:ٞهاح بها  

!!.. ؾغاب-  



 

786 
 

:عم٣ته بىٓغأ ؾغيٗة  

..بىع ٞااص-  

!!بيه-  

 بحابتها زاعج خضوص تى٢ٗاته 

..٦ٗاصرها صاثًما  

..٨ٞغ ٦ثحًرا بم٩ان ازتٟائها ٖىه  

..وونل ؤنها مٗت٨ٟة بمجزلها  

ته والتهغب مىه تل٪ اإلاغأ ..ؤو عبما ؤحاصا مغاٚو  

..ل٨ً ؤن ت٨ىن بةحاػأ في مضيىة ؾاخلية هاصثة  

..هي تؿتجم م٘ عما٫ البدغ وقمؿه  

..وهى هىا يدتر١ لـ  
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!!إلااطا  

..  يهم آلان  

..ليتى٠٢ ت٨ٟحره هىا  

..ولى بهىعأ ما٢تة  

:يِٛ ؤؾىاهه بٗى٠ ٦يال يدُم طعاٖها بحن ؤنابٗه  

..٦ىِب بتٗملي بيه في بىع ٞااص؟-  

:ؤزبرته ببؿاَة  

..٦ىب م٘ عياى-  

وبن ًْ للخٓة ؤن بحابتها الؿاب٣ة زاعج خضوص 

..اإلاتى٢٘  

..ٞتل٪ اإلاغأ ٧اهب زاعج خضوص التدمل  
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..ازتٟب ؤؾبٕى ٧امل في تل٪ البلضأ الهاصثة  

..وم٘ عحل  

..ٖايؼأ قاوعما وخىاوش ي.. ؤها حٗاهة ٢ىو .. ماػن -  

..وتل٪ اإلاغأ لم يدتمل  

..ؤو عبما ي٣بلها.. ؾي٣تلها  

..وب٨ال الخالتحن ؾت٣تله هي  

..٢ٟؼ مً الؿياعأ  

..وصاع خىلها ٖضأ صوعاا  

..سخح الٗضيض والٗضيض مً ألاهٟاؽ الُىيلة  

..وؾمذ ليؿماا الهىاء ؤن تبرص مً سسىهة عؤؾه  

ة ب٣ٗله في تل٪ اللخٓة  ٞاأل٩ٞاع الىاعية اإلاتهاٖع
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قاوعما "خغاعرها ٣ِٞ ت٨ٟي إلهًاج ما تُلبه مً 

"..وخىاوش ي  

 ٖاص للؿياعأ وبضؤ يىٓم مً ؤهٟاؾه

:وؤزحًرا عصص ٧لمارها  

وصلى٢ب .. ؤهِب ٢اٖضأ ؤؾبٕى م٘ عياى في بىع ٞااص-

ايؼأ قاوعما ..حٗاهة ٖو  

:ؤياٞب  

..وخىاوش ي-  

 يغب اإلا٣ىص ب٣بًته ٞجإأ ٞاهتًٟب هي

..محن عياى؟-  

..عمكب ٖضأ مغاا  
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ؤهب مل ٖاٝع عياى؟-  

:هؼ عؤؾه بًٛح  

ه مىحن ؤها؟- ..هاه.. هٗٞغ  

..ابتؿمب باعتبا٥ والهضمة ت٣تل ٧ل ال٩لماا بهضعها  

ة , ل٣ض ْىب ببالهة وُخم٤   خض له ؤهه ؾيداو٫ مٗٞغ

..اإلاؼيض ٖجها  

ا ٖجها
ً
..بل ؤنها اهتٓغا ونىله لبيب عياى باخث  

اٝ  اٖت٣ضا لىهلة ؤن ت٣اعبهما بٗض ٖىصته مً خٟل ٞػ

 ػوحته الؿاب٣ة

..عبما ٖنى له ؤ٦ثر مً ٦ىهه زُىأ بُغي٤ اؾتمالتها  
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عبما تمىب ؤن ي٨ٟغ بها بُغي٣ة مستلٟة ًٖ ػوحة 

..ما٢تة  

 ػوحة 

Take away…. 

ٚابب بؿمتها اإلاغتب٨ة وابتٗضا بىحهها ٖىه تسٟي 

 نضمتها 

..تلىم هٟؿها ٦ىنها ُنِضمب مً ألاؾاؽ  

 ماطا بها ؤلم ت٨ً تؿتى٨غ ؾااله ًٖ هغوبها مىظ لخٓاا

نيبب بمـ قيُاوي
ُ
 هل ؤ

!..ؤم هى هظيان ٖك٤  
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تل٪ اإلاغأ لم يجظب طعاٖها ول٨ً ؤهامله تؿللب ل٨ٟها 

 ببِء

!ؤهِب وؿيِب اتٟا٢ىا-  

 التٟتب له وهي رهؼ عؤؾها

ا- ًٗ ..ٞا٦غاه َب  

..ل٨جها ْىب بدما٢ة ؤهه ؾيتدايل ٖلى طل٪ الاتٟا١  

!لَم ٨ٞغا بتل٪ الُغي٣ة الخم٣اء  

:تجهض ماػن ب٣ل٤  

٧ل مٗلىمة .. ٧ان مم٨ً ٖاصو ؤوي ؤٖٝغ ٧ل خاحة-

بـ ٦ضه ٦ىب هاب٣ى بجبر٥ ٖلى .. ٖى٪ في ؤ٢ل مً يىم

..الجىاػ  
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 ومً بحن ؤؾىانها هتٟب لىٟؿها

!"وما ٖملتل ٦ضه ليه يا ٚبي"  

..وؤحابب هٟؿها بىٟؿها  

ضتيه يا ط٦ية" "ٖايؼ  ؿم٘ مى٪ ػو ما ٖو  

..لم  ؿم٘ همؿها الضازلي بالُب٘  

..محن عياى؟.. ؾغاب-  

..عياى يب٣ى ٖمي يا ماػن -  

ة :هت٠ بؿٖغ  

ؤزى والض٥  ٗني؟.. ٖم٪.. ٖم٪؟-  

:هؼا عؤؾها مىا٣ٞة  

..ؤيىه-  
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:ٖاص  ؿتىض بٓهغه إلا٣ٗض الؿياعأ وهى يتجهض بغاخة  

..هاه.. ٖم٪-  

:هؼا عؤؾها بتإ٦يض  

..ؤيىه ٖمى-  

ا
ً
:اٖتض٫ ٞجإأ هاتٟ  

ٗمية يا ؾغاب- ضيِ٪ ٞى٫ َو .. وخيات٪ أٚل  

..اهُل٣ب مجها ضخ٨ة ٖهبية  

ان ما اه٣لبب لطخ٨ة عاث٣ة وهي تلمـ اؾترزاثه  ؾٖغ

ته بد٣ي٣ة شسهية عياى ..بٗض مٗٞغ  

..قاع٦ها ضخ٩ارها للخٓاا  
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ٖاص بٗضها للهمب و٦إهه يلىم هٟؿه ٖلى تل٪ 

 الطخ٩اا

..بيىما خؿً  ٛغ١ بمك٩لة   ون٠ لت٣ٗيضها  

:نمتب بضوعها والتٟتب تؿإله  

بيه اللي قاٚل بال٪ يا ماػن؟-  

..واحهها بجاهح وحهه يتإمل مالمدها  

"اقتا٢ها"همـ زاٞب بإٖما٢ه يسبره ؤهه   

..ونىا ؤٖلى يهت٠ به ليهمب  

..مغاا خؿً ؤزىيا ؤلاهجلحزية زُٟب ابىه-  

..٢و ٖلحها ٧ل ما حغي   

 وزتم ٧لماته
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..هى مؿاٞغ ب٨غه وؤها هؿاٞغ مٗاه-  

:ؤحابته  

ا- ًٗ .. ػم ت٨ىن حىبه.. ؤ٦يض َب  

٣لها  ٛيح بمتاهة خؿً وؤو صه  ؤل٣ب حملتها بكغوص ٖو

 وػوحته الخالية

"ِنبا "  

..تل٪ الىاٖمة الضاٞئة التي اؾت٣بلتها ببيتها مغأ  

 ولم تهض١ للخٓة ؤنها لم ت٨ً ألام الٟٗلية

.. للك٣غاء الك٣ية الهٛحرأ  

 وتٗىص تٛمٌ ٖيىحها تتهىع بسيالها 

"لىعا"   
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..ألام الخ٣ي٣ية لؤلو ص  

!َمً تسلب ًٖ ابىتها وازتُٟب ابجها  

!ما الخل بتل٪ اإلاتاهة  

ٟا٫ !مً ألاولى باأَل  

!!مً ألاخ٤ بالؿٗاصأ  

 لَم ؤنبدب تتٗثر بضواثغ مٛل٣ة مً ٢هو

_ألام_ألاب  

"!!اإلاغؤأ ألازغي "  

 ٧اهب تل٪ اإلاغؤأ
ً
..ؤيا  

 هل تل٪ بقاعأ ما

ىهي ال٣هة وتبتٗض
ُ
!لت  
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 تغصصا حملة عياى بظهجها

.."بـ ٖمغه ما بي٨غع هٟؿه.. اإلااض ي بيتٗاص"   

!هل تٗاص ال٣هة وتستل٠ الجهاياا تل٪ اإلاغأ  

ؤت٨ىن ؤلاقاعأ لتت٣ضم وتتضاٞ٘ ًٖ مكاٖغها الىليضأ 

..هدىه  

 ٢ُ٘ ؤ٩ٞاعها وهى يدغ٥ الؿياعأ

..يال ٖلكان ؤحيبل٪ الُٗمية-  

 مىدته ابتؿامة صاٞئة

 صٞٗب ب٩لماا ٚحر متى٢ٗة ٖلى قٟتيه

..وخكتيني يا ؾغاب-  

 ********* 
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..   ؤٖٓم التدى ا تإتي مً ؤنٛغ التٛحراا  

تٛيحر بؿيِ في ؾلى٦٪ يم٨ً ؤن  ٛحر ٖاإلا٪ ويٗيض 

 تك٨يل مؿت٣بل٪
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 ؤوبغا ويىٟغو 

 

  ٗت٣ض البٌٗ ؤن البكغ   تتٛحر َباٖهم

 ٣ِٞ تتٛحر الٓغوٝ 

..وتتبض٫ عصوص ألاٞٗا٫ مٗها  

..  ٞيبضو خيجها ؤن التٛيحر ٢ض و٢٘ بالٟٗل  

..ول٨ىه بالىا٢٘ مجغص اؾتجابة لتٛحر الٓغوٝ  

ٍٕ في ٚمًة ٖحن ..ٞاألهاوي لً يتدى٫ لصسو مغا  

..وألاخم٤ لً يمتل٪ خ٨مة ل٣مان بحن ليلة وضخاها  

..لً ي٣ىص الجبان حيىف ألاعى ٞييتهغ ويت٣لض ألاوؾمة  

..بل ويؿتٗضه, والساو٘ لً يثىع ٞي٣تىو خ٣ه  
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..تل٪ َبإ   تتٛحر و  تتبض٫  

 ٣ٞض الته٣ب بإصخابها ٦بهماا ألاناب٘

..  تىمخي ب  بال٩ّي   

..ول٨ً  

..هىا٥ َمً يًٓ بإن التٛيحر هى هامىؽ ال٨ىن   

 
ً

..عبما ي٨ىن هامكًيا يئيال  

..ٚحر ملخّى  

..يبضؤ ٦غ٢ا٢ة إلجية قٟاٞة  

..تت٩اإ٠ وتت٩اإغ بمغوع الى٢ب  

..لتتدى٫ ل٨غأ إلجية ضسمة  

بة ..مٖغ  
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..بل مضمغأ  

..مىا٠٢ بؿيُة  

ًيا.. تدضث يىمًيا ..عبما ؤؾبٖى  

ا
ً
..تتر٥ ؤإًغا َٟيٟ  

..يتٗم٤ بالىٟـ تضعيجًيا  

..ليى٣لح لىضبة بٗم٤ الغوح  

..وهىا ُيلخٔ بالٟٗل التٛيحر  

..وعاٚح  ٗتى٤ ٨ٞغ التٛيحر التضعيجي  

 ٩ٞل شسو ٢ابل للتٛحر والتبض٫

..َاإلاا ها٫ الٟغنة لظل٪  

 
ً

..هبيلة مثال  
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 ؤليؿب مثا٫ ناعر لىجاخه بتٛيحر

..الُبإ واإلاٗت٣ضاا  

..الؿيضأ الغ٢ي٣ة الغػيىة.. ؤلم تتدى٫ هبيلة الٗاق٣ة  

..بلى ؤزغي حامدة ٢اؾية مؿيُغأ  

..٣ِٞ ألهه ؤحاص اللٗح ٖلى مٟاتيذ شسهيتها و٢لبها  

..هحرأ هي ألازغي   

بها .. بضؤ مٗها ؤولى زُىاته ليدىلها للمغؤأ التي يٚغ  

..للؼوحة التي يدتاحها  

بة مجىىهة تمغ ب٣ٗله ..التي تغض ي ٧ل ٚع  

اٞهما وهى  سخبها  لؿانها الظو اهٟلب ٣ٖاله ليلة ٞػ

 بمهاعأ
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..وخظع لت٣و ٖليه تاعيسها الخميمي م٘ ػوحها الؿاب٤  

..٧ان ؤو٫ زُىأ  

..زُىأ هضمب ٖلحها بٗى٠  

تظعاا تتزاخم ٖلى  ٞاؾتي٣ٓب بالهباح التالي والٖا

..قٟتحها  

..تًٓ ؤنها ؤؾاءا لؼوحها  

 اٖت٣ضا ب٨ٟغ ؤهثىو وعصو

 ؤن اهضٞإ عاٚح هدىها تل٪ الليلة هى عص ٞٗل مىه 

..لظ٦غها ماػن   

بة امتال٥ مً ػوج خالي لؼوحة تثرإغ خى٫ مأإغ ػوحها  ٚع

..الؿاب٤  
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ا ب٩ل ٧لمة مجها  ًٗ لم يمغ ببالها ؤهه ٧ان مىتكًيا متمت

..تدىلب لسيا٫ حامذ ب٣ٗله اإلالتىو   

تظعاا وت٨غعها ..ٞإزظا تغصص الٖا  

..و٧ان طل٪ يضٞٗه للجىىن   

ح في الهغار بها للتتى٠٢ ًٖ تىؾل اإلاؿامدة  يٚغ

..ٞظل٪ ي٣ط ي ٖلى نىعرها اإلاؿيُغأ بسياله  

..وهي   ت٠٨ ًٖ ألاؾ٠  

..لم ي٣غبها إاهية  

اص لىبيلة يتىؾلها الغخمة ..ٖو  

..تباٖض ًٖ هحرأ ٩ٞاصا ؤن تجً  

..هي هحرأ ٚيث  
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غاء ..ؤي٣ىهة ألاهىإة وؤلٚا  

..ٖاحؼأ ًٖ حظب ػوحها  

ها ألاو٫ مً الؼواج ..٣ِٞ بإؾبٖى  

ا مً هٕى  ًٗ ص ثل ٞكلها في ػواحها الجضيض ؾببب لها هل

..مستل٠  

..ؤنبدب تسص ى الٟكل  

ة ..  يم٨جها زؿاعأ خبيح وػوج بتل٪ الؿٖغ  

..ا٢ترخب ٖلى عاٚح الؿٟغ  

..قهغ ٖؿل ٢ض تم تإحيله مً ٢بل  

..ٞدالة الٗغوؽ لم ت٨ً تؿمذ به  

..ول٨ىه آلان ؤنبذ يغوعأ  
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٧اهب ٖهبية مىضٞٗة وهي تُلح مىه الؿٟغ ٞجاءا 

..٧لمارها خاصأ ٖىيٟة  

"هيؿاٞغ باعيـ بٗض ب٨غه.. عاٚح"  

..٢هضا الؿاا٫  

..ولؿىء خٓها خىلب ٖهبيتها الؿاا٫ ألمغ  

..ؤمغ ؤَغب عاٚح  

..وؤنبذ واحح الىٟاط  

..وع٦بة مثيية.. ب٣بلة ٖلى ْاهغ يضها  

..عؤٍؽ مدىية حاء عصه  

"..مى تي تامغ"  

..عص ٚؼلي هاٖم  
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..هي عؤته ٦ظل٪  

..ول٨ً هى  

ًيا ..هى ٢هض ٧ل ٧لمة خٞغ  

ظ ألامغ ِٟ
ُ
..وه  

..ؾاٞغا  

..وبٗانمة الٗك٤  

ضا هحرأ هٟؿها بالىجاح ..ٖو  

..تل٪ الؼيجة ؾتىجر  

بهم بكضأ ..بل وؾتثمغ نٛاًعا تٚغ  

 ٣ِٞ ٖلحها ؤن تؿترض ي ػوحها اإلاتيم بها

 وتتى٠٢ ًٖ الت٨ٟحر في ماض ي
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ً مىظ صهىع  ِٞ ..ماا وُص  

 اعتؿمب ٖلى قٟتحها ابتؿامة الث٣ة وبٗيىحها إلا٘ ؤلانغاع

..و٢غاع الىجاح ؤنضعه ٣ٖلها وب٣ي التىٟيظ  

..والتىٟيظ تىلى ؤمغه عاٚح  

..ول٨ً ٣ِٞ بَم يىا٤ٞ ؤهىاثه  

 ٞدالة التهميم التي بضا ٖلى مالمذ هحرأ

..ؤصع٦ها عاٚح ٖلى الٟىع   

لم ؤنها ٢غعا بعياءه بإو َغي٣ة ..ٖو  

..بل وب٩ل َغي٣ة مم٨ىة  

 ٧اهب ت٨ٟغ لٗكاء عوماوس ي

..قمٕى ُٖغأ  
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..بتالا وعصية  

..إىب هىم مثحر  

..وؾهغأ ػوحية آن ؤوانها  

..بيىما ٧ان هى يسُِ لسخبها زُىأ ؤزغي لٗاإلاه  

 ل٨ك٠ حؼء يئيل مً هٟؿه ؤمامها

..ول٨ً بضون بإاعأ ق٨ى٦ها  

..بإو٫ ليلة  

 حاعاها في ٖكائها الغوماوس ي ووعوصها السسيٟة 

..واًٖضا هٟؿه بليلة تالية يىٟظ بها تسُيُه  

..الظو باقغه نباح اليىم التالي  

..ٖغى بغت ومٛغو للتؿى١   
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..لم تؿتُ٘ هحرأ م٣اومته  

 صاعا َىا٫ اليىم مً متجغ إياب آلزغ يستو باألخظية

..وزامـ.. وعاب٘.. وإالث ألصواا الؼيىة  

..وؤزحًرا سخبها عاٚح إلاتجغ ؤلٗاب ػوحية  

ًب هحرأ بض ٫ ؤهنى تضع٥ ٢ضعارها  ٞع

م٣ٗىلة لخ٣ب تمل .. ؤها لؿه ٖغوؾة..     يا خبيبي-

!!مً هحرو  

ىاء ..وعؾمب بمالمدها ٧ل ٖالماا ألاهىإة وؤلٚا  

..و٢ٟؼا لتهمـ له بص يء ما  

ض ٖابث  واهُل٣ا بٗضها ليتىحها هدى متجغ آزغ م٘ ٖو

:مجها  
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..اؾم٘ ٦الم هحرو.. هييجب٪ ٢ىو -  

..وبمتجغ لثياب الىىم  

..ازتاعا هحرأ بك٣اوأ ػو هاصلة  

..٧ان ٢هحر للٛاية طو لىن ؤخمغ  م٘  

..بال ْهغ ؤو ؤ٦تاٝ  

..ٚمؼته بك٣اوأ وهي تكحر للثىب  

..ول٨ىه عم٣ه بامتٗاى  

.. مل خلى يا هحرو-  

..تغاحٗب زُىأ للسل٠ بيجح  

..ْىب ؤهه لم يضع٥ الٛغى مً الثىب  

:ٞا٢تربب مىه إاهية وهي تىضر بض ٫  
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!خبيبي ٦ىب ه٣ضمل٪ الٗكا الليلة-  

وهىا حاءا ٞغنته بٗضما ًْ ؤهه ؤياٖها ٖىضما 

ًب صزى٫ متجغ ألالٗاب الؼوحية ..ٞع  

ح ما  خانغ زهغها ب٨ٟيه وهى يتٓاهغ ؤهه بضؤ  ؿتٖى

..تغمي بليه  

 وإلاٗب ٖيىاه وهى يسبرها بتىؾل

!َيح بيه عؤي٪ ؤزتاع ؤها واخض  يجبني-  

..هؼا عؤؾها مىا٣ٞة بدماؽ  

..ما هى ٧له ٖلكان زاَغ ٖيىه٪.. ؤ٦يض يا خبيبي-  

..ابتؿم باهتهاع  

..تٗالي-  
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َلح لها بٌٗ اإلايجىاا و٢هىأ .. سخبها ألخض اإلا٣اهي

..ٞغوؿية  

.. اؾتييني هىا-  

:ؾإلب بتيجح  

..عايذ ٞحن؟.. خبيبي-  

:ٚمؼ بٗبث  

..مٟاحإأ-  

 بٗضأ خ٣اثح قغاء
ً

اص مدمال ..ٚاب بٌٗ الى٢ب ٖو  

وعٌٞ ؤن يُلٗها ٖلى ما بضازلها ب  في زهىنية 

تهما ..ٚٞغ  
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وعٚم لهٟتها لغئية مٟاحإته لها ب  ؤنها وا٣ٞته بدماؽ 

 وهي تتسيل

..إىب وعصو زيالي ٦إخالمها تماًما  

..وبٗتمة الليل  

ة الٟىض١  وصازل ٚٞغ

..٧اهب صهكة هحرأ مًاٖٟة  

..٧اهب بالٟٗل متٟاحئة  

..ٞالثىب لم ي٨ً وعصًيا بل عماصو ٢اتم  

..بل ٖملًيا بتزمب.. لم ي٨ً إىب ؤخالم زيالي  

ا هاًٖما
ً
..٢ماقه ٢ىو زكً وليـ زٟيٟ  

..لم ي٨ً إىب ؾيىضعيال  
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.. بل  

!!مضيغأ مضعؾة-  

:عصصا زلٟه ال٩لماا بظهى٫ وهى مؿتمغ في بإاعأ عجبها  

صه ٧له .. البىىتة الهٛحرأ.. الجغؾىهة.. هحرو خبيبتي-

..ٖاصو وم٨غع   

"م٨غع "حاءا ٧لمة   

..بتر٦حز و٦إهه يسبرها ؤنها ٧اهب آلزغ مً ٢بل  

..و٦إهه يظ٦غها بَم تؿعى حاهضأ ليؿياهه  

ٌ بكٟتحها.. اعتب٨ب ..وتٗثر الٞغ  

وهى يُالبها بإن تيس ى ما زبرته مً ٢بل وتؿعى لت٨ىيً 

..خياأ حضيضأ مٗه  
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٧ان يًِٛ بمهاعأ ٖلى ه٣ُة يٟٗها وبخؿاؾها 

..بالظهح هدىه  

..وقٗىعها اإلا٣يب بإنها تبضؤ خيارها مٗه بسياهة  

..ٞهي ختى بظعوأ وهمها بدؿً  

..لم تؿتُ٘ تسيل هٟؿها مٗه ؤبًضا  

..٧ان صاثًما ماػن هى اإلاؿيُغ ٖلى زيالها ومكاٖغها  

اٞها ٧اهب  لظا زيا رها الساثىة التي اقتٗلب بليلة ٞػ

هة ب٣لبها و٦بريائها ..تؿبح لها مغاعأ ٚو  

..و٢غعا مغاياأ ػوحها ٦تٗىيٌ له ٖلى زياهة زيالها  

..ووا٣ٞته ٖلى ما َلح  

..٩ٞاهب هي مضيغأ اإلاضعؾة ال٣اؾية اإلاتزمتة  
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ٗا٢ح مً ٢ِبلها
ُ
..وهى الُالح اإلا  

..ومغا الليلة ٦ما زُِ عاٚح  

..و٦ما ؤعاص  

..وهجخب زُىته الثاهية بسخح هحرأ هدى ٖاإلاه  

..ٞهى بتل٪ الليلة ؤطا٢ها لظأ الؿيُغأ  

ة نٛحرأ مدؿىبة بض٢ة ٦يال تثحر ق٨ى٦ها ..حٖغ  

..وبىٟـ الى٢ب تؿتؿيٛها  

..ؤٚمٌ ٖيييه بيكىي   

..ٞهى  

..بضؤ بتك٨يل ؾيضته الجضيضأ  

ة ههًغا مغيًيا  وهالب ؤ٩ٞاعه اإلاىدٞغ
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..ولتر٢ض ألاخالم الىعصية في ؾالم  

  ٣ِٟٞ ٖلى قاقة الؿيىما وبحن نٟداا الغواياا

..يغ١ ٢لح ال٣ؿاأ  

..ٞيٗتض٫ محزان الٗضالة  

 يىضخغ الٓلم ويؿىص السحر

..ويمىا الكغيغ ليٟىػ الٟاعؽ بالجميلة  

..تل٪ ٣ِٞ خ٩ايا  

********** 

 اهتهى الٟهل

(13)  

. هظا الخح، ل٨م هى حاثغ.. ل٨م هى ٢اؽ  
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ؤإحر ٖبض هللا اليكمي-   

..٢يل ؤن ألاب هى البُل ألاو٫ في خياأ ابيته  

ا
ً
..الخح ألا٢ىي وألا٦ثر نض٢  

هى خح ٚحر مكغوٍ   يتُلح ت٣ضيم تطخياا ؤو 

..تىاػ٫   

..  يدتاج إلإباا ؤو صليل  

..ألامان.. الاختىاء.. الؿىض.. ٣ِٞ هىا٥ الث٣ة  

..تل٪ الهباا وحىصها يمىذ لغحل وٗمة ألابىأ  

..واوٗضامها يمى٘ ًٖ آزغ تل٪ الهٟة  

..ٞتل٪ الهباا ؤو اإلاؼايا  

ا ٖجها
ً
..ت٣ط ي ألاهنى ٖمًغا بإ٦مله بدث  
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 ٢ض ُي٣ضع لها وتجض مً يمىدها بياها 

_بٗض ؤبحها بالُب٘_  

..وهىا ت٨ىن هالب خًبا خ٣ي٣ًيا مً الهٗح تٗىيًه  

..وهىا٥ مً تلهث َىا٫ خيارها وعائها  

..تتى٣ل مً هظا لظا٥  

..تًٓ ب٩ل مغأ ؤنها وحضا خبها  

..لتجض ؤنها تُاعص ؾغاًبا  

..ٞمغأ ي٨ىن بعجاًبا وتاعأ هى اٞتتان  

..ٞتل٪ الهباا ألاؾاؾية مً الىاصع التٗثر ٞحها بالخياأ  

.. وؤهمها ٖلى الئلَال١  

..ألامان  
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 ٞاألهنى تؿلم عاياا خهىنها َىاٖية 

..لى ُمِىدب ألامان  

وبحن طعاعي ٖلياء ٧اهب ِنبا تٟٙغ شخىاا مً اإلاساٝو 

..والتىتغ  

هاحؿها الضاثم بإن ٢هتها م٘ خؿً هي مجغص مدُة 

 ٢هحرأ في خياته

..مثلما ٧اهب ؤمها بدياأ ؤبحها  

ا لم ييتِه 
ً
..٨ٞالهما خمل لآلزغ ٖك٣  

ا ًٗ ..ول٨جهما عجؼا ًٖ الىنى٫ لبر ألامان م  

:يمتها ٖلياء تغبب ٖلى ٦تٟحها بإمىمة ٖٟىية  
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خؿً .. ؤهِب بتٗظبي هٟؿ٪ وبتٗيكحها في تىتغ.. ِنبا-

.. بيدب٪  

:وا٣ٞتها ِنبا  

ة- ..ومتإ٦ضأ مً خبه.. ٖاٞع  

:هتٟب ٖلياء بيجح  

!!..يب٣ى ليه الب٩ا-  

ها و٧لمارها تسغج بال تغابِ :ابتٗضا ِنبا تمسر صمٖى  

زايٟة .. زايٟة ؤ٦ىن ما اؾتد٣ل خح ػو خبه-

..زايٟة.. ي٨تك٠ في يىم ؤوي مل ٢ض تى٢ٗاته  

:نهغرها ٖلياء بدى٤  

..٧لها ؤوهام في صماٚ٪.. زايٟة.. زايٟة-  
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ها بىحه ٖلياء :هتٟب ِنبا تُل٤ مساٞو  

..و٢تها.. زايٟة ؤ٦ىن ؤها في ٦ٟة وو صه في ٦ٟه-  

:٢اَٗتها ٖلياء  

كغأ ٖلكان ما - و٢تها خؿً هيالقي بض٫ الخل اتىحن ٖو

..يسؿغ٦يل وهى ؤإبب ل٪ صه ٢بل ٦ضه  

:عصصا ِنبا ب٠ًٗ  

.. همىا مً ال٣ل٤ والسٝى.. ٢لبي هيمىتني يا ٖلياء-

..هٟس ي خض يُمني وي٣ىلي ؤن صهيتي هترحٗلي تاوي  

:ؾإلتها ٖلياء بترصص  

ووالض٥ عؤيه بيه؟.. ومضام ٞغيضأ ٞحن؟-  

:هؼا ِنبا ٦تٟحها  
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٢الب اإلاىيٕى , بـ َمىتني.. ماما مكٛىلة ٧الٗاصأ-

..بـ.. مدتاج و٢ب  

٢ُٗب ٧لمارها وؤهاملها تٗبث بسيِ وهمي بتىىعرها 

ل٣ب ٚهة مغيغأ بدل٣ها ..ٖو  

..ٞهي ت٨تم ًٖ الجمي٘ ؾغ والضها مىظ ٞترأ  

..خؿً ٣ِٞ َمً ٖلم باألمغ وؾاٖضها به مىظ بضايته  

..ٞىالضها  

..بضؤا تٓهغ ٖليه وبىيىح ٖالماا ألالؼهايمغ  

..لم تلتٟب لتل٪ الٗالماا بالبضاية  

..ؤمغ ٖاصو.. ٞيؿياهه إلاٟاتيذ ؾياعته  

..ول٨ً حهله للٟٓة يُل٣ها ٖلى اإلاٟاتيذ ليـ بٗاصو  
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اعتبا٦ه في ٢ياصأ الؿياعأ ؤمغ مً اإلام٨ً ؤن يمغ مغوع 

..ال٨غام  

..ل٨ً وؿياهه التام لٗىىان مجزله هى ٖغى   يٟىا  

ول٨ً ال٩اعإة ؤن .. ؤن ييس ى تاعيش ػواحها ليؿب مك٩لة

..يجهل ؤنها تؼوحب مً ألاؾاؽ  

ؤو عبما ٧اهب هىا٥ ما ٢بل تل٪ .. ٧اهب تل٪ بضاياا

..البضاياا وهم لم ييتبهىا لها  

..ختى حاءا الٗالمة الجهاثية  

..ٖىضما بضؤ يتدضث و٦إهه ماػا٫ متزوًحا مً ٞغيضأ  

كغيً ٖاًما ..و٦إهه ٖاص أل٦ثر مً ؤعبٗة ٖو  

ل هىا٥  ٗيل تل٪ ألاخضاث وي٨غعها بال ملل ..ْو  
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..و٢تها ؤي٣ىب بدضوث زلل ما  

زلل ؤ٦ضه الُبيح ب تصسيو نهاجي بٗضما َلح 

..ٖكغاا مً نىع آلاقٗة والتداليل  

..ٖامغ ٚيث  ٗاوي مً ؤلؼهايمغ  

..نضمها السبر بٗى٠  

..و٧اصا ؤن تجهاع بالٟٗل لى  وحىص خؿً بجىاعها  

..ٞال و٢ب لضيها لتجهاع  

..ػواج هحرأ وقي٪  

..وب٣ىأ.. وهي تدتاحها  

..هحرأ التي لم تكٗغ بإو مما  ٗاوي والضها  

يه ال٣ليلة ..وزانة ؤهه بةخضي لخٓاا ٖو  
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..ؤ٦ض ٖلى الخٟاّ ٖلى ؤمغ مغيه ؾًغا  

..وب٣ىأ لم تٓجها ِنبا بىٟؿها واحهب ألامغ  

..ؤو عبما ؤصزلب هٟؿها بى٤ٟ يي٤ مً ؤلاه٩اع  

..ٞىالضها ؤمامها يتدغ٥ هىا وهىا٥  

يه إلااٍى  كتا١ ٖىصته ا  ٛيح بٖى
ً
 وبن ٧ان ؤخياه

..ٞال بإؽ  

..هي باألنل ٖاقب م٘ ٞتاا عحل وب٣ايا ؤب  

ٖاقب مٗه وهى صاثًما ما يغخل بسياله إلااٍى حمٗه 

 بإمها

يه آلان ليديا لخٓاا ؾٗاصأ ٢ليلة  ٞال يحر مً عخيل ٖو

ها بدياته ..ٖٞغ  
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..خاٞٓب ٖلى ؾغه ٦ما ؤعاص  

اٝ هحرأ ..ختى ٞػ  

..طل٪ اليىم الظو  خٓب به ٞغيضأ خالة ٖامغ  

 ولم رهضؤ ب  بٗضما ؤزبررها ِنبا بىيىح

"..بابا ٖىضه ؤلؼهايمغ"  

..٢ظٞتها ِنبا في وحهها بٗى٠  

..ٞهي ؤعه٣ب مً نغإ اإلاكاٖغ بحن والضيها  

ىعو لٟغيضأ ..لتهضم بانهياع ٦لي ٞو  

ٌ ..بٚماءأ ؤ٣ٖبتها خالة مً الٞغ  

..وبٗضها حاء ؤلاصعا٥  

.. ٖامغ يتالش ى  
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 الغحل الىخيض الظو ؤخبته

..في َغي٣ه ليؿيانها تماًما  

..اتسظا ٢غاعها  

..ؤحلب مٗغيها وؤلٛب باقي مكاعيٗها الٟىية  

 ٞما ب٣ي لها م٘ عحل خيارها 

..ليـ بال٨ثحر  

..ولً تًي٘ مىه لخٓة واخضأ  

..٢غعا مغا٣ٞته مٗٓم ؾاٖاا اليىم  

..تتاب٘ م٘ ممغيته السانة مىاٖيض ٖالحه  

..وما يدتاحه مً ؤمىع يىمية  

ها طا٥     تى٨غ ِنبا ؤنها بتهٞغ
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..ؤػاخب مجهىص هاثل مً ٞى١ ٦تٟحها  

 ول٨ً بىٟـ الى٢ب 

 ٣ٞضا اهتمام والضرها الظو اههح ٣ِٞ

..إلاغاٖاأ والضها  

..وهي آلان وخيضأ  

..وخيضأ تماًما  

:ؤٞا٢ب ِنبا مً ؤخؼانها ٖلى عبتة زٟيٟة مً ٖلياء  

وب٨غه ت٣ىلي .. ٧ل اإلاكا٧ل هتتدل.. ما ت٣ل٣يل يا ِنبا-

..ٖلياء ٢الب  

ها  هؼا ِنبا عؤؾها بإس ى و٢ض ت٩اإٟب حمي٘ مساٞو

..وآ مها  
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جها مً ٧ل حهة ..تكٗغ ؤن السؿاعأ وال٣ٟضان يداَو  

ها تتىاإغ بال عابِ يد٨مها ..ٖاصا صمٖى  

لياء ٖاحؼأ ًٖ رهضثتها   ٖو

 وبضؤا ت٨ٟغ حضًيا في الاتها٫

 بىحرأ لت٣ُ٘ عخلة قهغ ٖؿلها

..وتٗىص لتؿاهض ق٣ي٣تها الىخيضأ  

ها لض٢اث٤ بيىما تداو٫ ٖلياء  ْلب نبِا تظٝع صمٖى

..رهضثتها  

ة ٧اهب هىا٥ ٖيىان تغ٢بان بًٟى٫ ما  وزاعج الٛٞغ

..يدضث  

ئ ..ًٞى٫ ممتزج بدى٤ ٚو  
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..ٞٗلياء لم ت٨ً اإلاغؤأ البلهاء التي ْىتها  

 تًبا

..همؿتها محريب بًٛح  

..تغي ؤن ٖلياء تسٟي خ٣ي٣تها ٧امغؤأ ؤهاهية بٛيًة  

ة م٘ الجمي٘ ..وتت٣مو شسهية خىىهة ُٖٞى  

 هي اٖتمضا ٖلى ٢ؿىأ ٖلياء 

..لتضٞ٘ يؼيض لئلٖالن ًٖ مكاٖغهما  

..ول٨ً ألايام ؤإبتب وتثبب  

ؤن تل٪ الٗلياء تتبنى ٦ىنها هب٘ مً خىان وؤمىمة 

..سسيٟة  

..ٞهي تىػٕ مكاٖغها ٖلى الجمي٘  
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..وهالب هي بٌٗ مً تل٪ ألامىمة والٗىاية  

٘ يضها ٖجها ..ختى ٧اصا ؤن تهغر َالبة مجها ؤن تٞغ  

بة لها بدىانها هي ..ٞهي   ٚع  

..ول٨جها تغيضه هى  

 وبٗض ت٨ٟحر ٢غعا ؤن اصٖاء الهضوء

ا
ً
..والؿ٨ىن هى ؤًٞل خل  ولى ما٢ت  

..٣ِٞ لتهضؤ وتغا٢ح الجمي٘  

..وتدىم بسٟة خى٫ يؼيض  

٤ ووٗىمة ..تتؿلل بٞغ  

..وتيتٓغ ٞغنتها لت٨ىن مٗه  

 ٞغنة عؤرها ت٣ترب وهي وتؿتكٗغ 
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..خالة التىتغ بيىه وبحن ٖلياء مازًغا  

..ؤوهامها وؿبب تل٪ الخالة لىحىصها خىله  

ضٖاأ
ُ
م ع٢ة ٖلياء اإلا ..ٞٚغ  

..ب  ؤنها واإ٣ة ؤنها تبًُ لها الخ٣ض والٛحرأ  

..ٞهي ؤنٛغ مجها وؤ٦ثر قباًبا  

..ويؼيض  ؿتد٤ ٞتاأ نٛحرأ بٗمغها تضللـه  

..ورهتم به  

وليؿب ؤم لؿتة ؤَٟا٫   تمىده ما  ؿتد٤ خح 

..وعٖاية  

٣ٞض هالب تل٪ الٗلياء ٞغنتها مٗه.. هي ألاخ٤ به  

 وآلان 
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..آن ؤوان بػاختها  

 نىا الباب صٞٗها لتتدغ٥ مً مسبإها وتتجه هدىه

..ٞبالتإ٦يض ال٣اصم هى يؼيض  

ضه إابب   يسلٟه ب  هاصًعا ..مٖى  

ب  ؾت٣باله بلهٟة ..ؤؾٖغ  

:ليى٢ٟها ؾااله  

ٖلياء ٞحن؟-  

ابتلٗب ًٚبها ول٨جها لم تؿتُ٘ التد٨م في هبررها 

:الخاه٣ة  

..حىه ٖىضها ييٟة-  

..ؤل٣ب حملتها وازتٟب مً ؤمامه  
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م اؾت٣بالها له .. ٞٚغ  

!ب  ؤهه  ؿإ٫ ًٖ ألازغي   

..ًٖ ػوحته  

ا ٖلى الباب
ً
..ه٣غ بإنابٗه زٟيٟ  

..ٞهىا ب٩اء ِنبا ٧ان يهله بىيىح  

ضلب مً هىضامها ا ٖو ًٗ ها ؾغي ..مسخب ِنبا صمٖى  

ة ويدحها بهضوء ..ليضل٠ يؼيض للٛٞغ  

..وبٗضما اَمئن مجها ٖلى خؿً  

..ؤزبرها بازتهاع بإمىع الٗمل  

 وبضا ؤن التٟاهم بيىه وبحن بياص ي٩اص ي٨ىن مٗضوًما

ا ًٗ ..ول٨جهما بالجهاية تم٨ىا مً الٗمل م  
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اهية ..ٞالغاخة الصسهية خالًيا تٗض ٞع  

..  يتدملها اإلاى٠٢  

ته ..اؾتإطن يؼيض ليظهح لٛٞغ  

..بٗضها ٢غعا ِنبا الغخيل بضوعها  

ًب ٖلياء بدؼم  ٞع

..مل هيىٟ٘ يا ِنبا تغوحي وؤهِب بالخالة صو-  

:عبتب ِنبا ٖلى ٦تٟها  

خؿً مت٤ٟ م٘ بياص ؤهه ي٣ٗض مٗايا ؤها ومنى لخض ما -

ؤ٦يض بياص في البيب .. وؤها  ػم ؤعوح.. يغح٘ مً ؾٟغه

..ما ت٣ل٣يل ٖليَّ .. صلى٢ب  

 عخلب ِنبا ومٗها منى الهٛحرأ بٗض 
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مجاص ا َىيلة م٘ ٖلي الظو تكبث بىحىص منى بكضأ 

بيىما ْلب هاصية ٖلى خالتها الهاصثة التي تلبؿتها مىظ 

..مى٢ٟها م٘ حضرها  

تهما وحضته ٖلياء متمضًصا ٖلى ؤعي٨ته اإلاًٟلة .. وبٛٞغ

.. ُٛي ٖيييه بظعاٖه  

..و٢ٟب تغم٣ه للخٓاا  

ألامغ يتٗضي شجاعهما خى٫ ..هى بدالة ٚحر َبيٗية

.. ٖملها  

..هٓغاا ٖيييه.. مالمده  

ة ٖلحها هي وِنبا  هىا٥ ش يء ما  خٓته ما ؤن صل٠ للٛٞغ

..مىظ ص٢اث٤  

:همؿب بهىا زاٞب  
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!يؼيض-  

..ًٖب ٖلى قٟتحها بٛئ  

..ٞها هي تباصعه بالخضيث بيىما هى يتبنى صوع الٛايح  

..تًبا  

هى مً ؤًٚبها وعٌٞ ٖملها بل وؤههى الى٣اف ب٩ل 

 صي٨تاتىعية وط٦ىعية و٢دة

. وبٗضها تبنى مى٢ٟه الهامب  

٘ طعاٖه مً ٞى١ ٖيييه واٖتض٫ بجلؿته  ٞع

..ِنبا عوخب؟-  

ا ول٨جها ؤحابب با٢تًاب
ً
ٗب خاحًبا مٛتاْ :ٞع  

..ؤيىه-  
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اص بغؤؾه للسل٠ يغيدها ٖلى ْهغ ألاعي٨ة ا ٖو
ً
..ؤومإ نامت  

..وهى يُل٤ تجهيضأ ٖمي٣ة  

لم تتدمل عئيته بتل٪ الخالة الباجؿة ٞجاوعته وسخبب 

 ٦ٟه لتًُٛها بحن ٦ٟحها بدىان

.. في بيه يا يؼيض؟-  

, إم و٦إنها قٗغا بىٟؿها تتساط٫ ؤمام مى٢ٟها الؿاب٤

ا ًٗ  ٞسخبب يضيها ؾغي

:وبضلب لهجتها لىبرأ هؼ٢ة  

ل صه ٖلكان اتساه٣ىا ؾىا- !!٧ل الٖؼ  

حظب يضها ليًمها ب٨ٟه وبظعاٖه ألازغي ؤخاٍ ٦تٟها 

:مصدًخا لها  



 

842 
 

وبٗضيً ؤهِب .. اخىا مستلٟحن في الغؤو مل متساه٣حن-

ل٪ مني ة ؤوي مل بتدمل ٖػ ..ٖاٞع  

ؤل٣ب بغؤؾها ٖلى ٦تٟه وهي تكٗغ ؤن ألامغ ؤ٦بر مما 

:يسبرها به  

لني- ..٦ىيـ ؤه٪ ٖاٝع ؤه٪ مٖؼ  

..ػاص مً يِٛ طعاٖه خى٫ ٦تٟها ولم  ٗل٤  

..مما ؤإاع ٚيٓها  

..ٞهى ختى لم يداو٫ مغايتها ٦ٗاصته صاثًما  

..عمكب باهتباه  

..واتجاه ؤ٩ٞاعها يؼعجها بالٟٗل  

 ٞلَم لم يباصع هى باإلاهالخة والتىصص
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!٦ما اٖتاص  

 قٗغا به  سخح يضه ليضٖ٪ ٖيييه ويتجهض ب٣ىأ

..٢ل٣تني!!.. في بيه بجض يا يؼيض-  

:همـ بسٟىا  

..بابا حه-  

:و٢بل ؤن تٗل٤ ب٩لمة ؤ٦مل بمغاعأ ؾازغأ  

!..وؾاٞغ-  

..٢ُبب خاحبحها بدحرأ  

ٞهي تٗلم ؤهه ييتٓغ ٖىصأ والضه ختى  ؿتُي٘ ب٢ىإ 

..والضته بالٗالج الىٟس ي  

 
ً

..وعبما ؤمل ؤن ٖىصته ٢ض رهضؤ مً ًٚبها وخى٣ها ٢ليال  



 

844 
 

!ول٨ً ؤن يإتي والضه ويغخل إاهية في ًٚىن ؾاٖاا  

:ؾإلته بدحرأ  

ة ٦ضه- !..ؤ٢ى٘ والضت٪ بؿٖغ  

اٖتض٫ بجلؿته وسخح طعاٖه مً زل٠ ٦تٟحها ليسٟي 

:وحهه بحن ٦ٟيه وهى يسبرها بمغاعأ  

..هي انهاعا وهى ؾاٞغ.. ٧الٗاصأ زىا١ وػٖي٤..  -  

٘ وحهه ليسبرها بطخ٨ة ٖالية مغيغأ :ٞع  

.. عح٘ لٗغوؾته الجضيضأ-  

:قه٣ب بسٟىا بيىما هى ي٨مل  

ؤهب َى٫ ٖمغ٥ ..٧لمها وا٢ىٗها ؤهب يا يؼيض.. ٢الي-

..بتٗٝغ تتٗامل مٗاها ؤخؿً مني  
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:ونهٌ بٛتة وهى يٟتذ ٦ٟيه بيجؼ  

..وؾاٞغ-  

..نهًب ٖلياء لت٣ترب مىه وتًمه بحن طعاٖحها  

..تكٗغ بال٣ل٤ مً تل٪ الخالة التي يمغ بها  

 وتسص ى الؿاا٫ ًٖ خا٫ والضته

:ول٨ىه ؤههى ٧لماته بسٟىا  

٧الٗاصأ .. وه٣لتها اإلاؿتكٟى.. ماما انهاعا بٗض ؾٟغه-

..انهياع ٖهبي  

غأ خاعأ :عبب ٖلى قٗغها بسٟة وهى يُل٤ ٞػ  

!ومل ٞاهم هى ليه بيٗمل ٞحها ٦ضه.. ؤها تٗبب-  

:تمتمب ٖلياء بضون وعي  
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..ألنها ؾمدب له مً البضاية-  

ليكيذ ٧ل مجهما بىٓغاته بٗيًضا.. باصلها الىٓغ للخٓاا  

و٦إنهما يسكيا الاؾتمغاع في تل٪ .. ويلتزما الهمب

..اإلاداصإة  

:ول٨ً ٖلياء لم تدتمل الهمب ٞؿإلته بٛتة  

حىاػ .. تٟت٨غ ؤن اللي خهل في اإلااض ي هى الؿبح-

..والض٥ مً ماما و  

..٢ُٗب ٧لمارها ب٣ل٤ واهتٓغته ليجبها بما يضوع ب٣ٗله  

ا٫ نمته.. ول٨ىه نمب هى آلازغ ..َو  

وهي ٧اهب تًِٛ ٢بًتها بحن ؤؾىانها ٦ٗاصرها ٖىضما 

..ت٣ل٤  
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وؤزحًرا سخبها ليجلؿا ٖلى ألاعي٨ة وهى يًم ٦ٟها بحن 

:٢بًتيه  

..اإلااض ي-  

غأ خاصأ ..٢الها بٞؼ  

ؤو ؤن .. ؾىاء بابا ووالضت٪ ٚلُىا في خ٣ها في اإلااض ي-

اللي خهل ٧ان مدتىم ألن ٖال٢ة بابا بـ ماما مً البضاية 

صه ٧له ما يبرعف اللي خهل مجها .. ٧اهب ت٣غيًبا مىتهية

.. ؾىاء م٘ ؤٖمام٪ ؤو م٘ الى ص وبالظاا هاصية.. بٗض ٦ضه

..وؤ٦يض مىيٕى محريب مً بضايته ٚلِ  

:يِٛ ٖلى ٦ٟها بضون وعي  

.. ومهما خهل مل ه٣ضع ؤتسلى ٖجها.. بـ هي ؤمي-  

:نمب للخٓة إم ؤ٦مل  
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.. هي مالهاف خض ٚحرو -  

..هؼا ٖلياء عؤؾها بهمب  

..  يم٨جها مىٗه ًٖ مؿاهضأ والضته  

.. و  يم٨جها ال٣بى٫ بها ٦ٟغص مً ٖاثلتها  

:وهظا ما ؤ٦ضه يؼيض ب٩لماته  

هي هت٣ٗض في اإلاؿتكٟى قىية ومل هي٨ىن لها ؤو -

ٖلى ألا٢ل لخض ما ؤتإ٦ض ؤن خالتها .. ٖال٢ة باألو ص

..بتتدؿً  

:وللمغأ الثاهية هؼا ٖلياء عؤؾها بهمب ليتاب٘ هى  

 ػم هت٩لم مٗاها في اللي ؾمٗته .. مم٨ً تىاصو هاصية-

..مً حضرها  
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لخٓاا و٧اهب هاصية متمغ٦ؼأ بحن طعاعي والضها وهى 

 يضاٖبها ويضللها ٦ٗاصته مٗها

ة بابا ٖاملة بيه؟- ..صلٖى  

:صٞىب الٟتاأ عؤؾها بهضع والضها  

....٦ىيؿة يا بابا-  

:ضخ٨ب ٖلياء  

ؤ٦يض ٖايؼأ مى٪ .. هضوف بتىاصو ل٪ بابا مل يؼيض..ياااه-

..خاحة  

:ابتؿمب الٟتاأ وهي تغم٤ والضها بىٓغأ خح واضخة  

.. ٖايؼأ محريب تغوح بيتها-  

ىضما إلادب هٓغأ والضها اإلااهبة ؤ٦ملب ببراءأ :ٖو  
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..هضوف ٖايؼأ ؤويتها لها لىخضها تاوي-  

:وؤ٦ملب بض ٫  

..بلييحز يؼيض-  

٦تمب ٖلياء ضخ٨تها وهي تغي الهٛحرأ تتالٖح بىالضها 

..بمهاعأ لتهل لَم تغيض  

ة  والضها الظو ٧اص ؤن ي٣غع بزغاج محريب مً ٚٞغ

..نٛحرته  

ة لها" ؤم ٖلي"عبما يًٗها م٘  ..لخحن بٖضاص ٚٞغ  

..٣ِٞ   ت٣ُح مضللته بتل٪ الُغي٣ة الخؼيىة  

..هاصية-  

:٢التها ٖلياء لتجظب اهتباه ابىتها  
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..بابا ٖايؼ يت٩لم مٗا٥ِ قىية-  

التٟتب الهٛحرأ لىالضها الظو بضؤ يسبرها بازتهاع ًٖ 

..بضاية ٢هة اعتباَه بىالضأ عامي  

ال٨باع ؤو٢اا بيازضوا ٢غاعا بي٨ىهىا .. بص ي يا هضوف-

حن ؤنها ٚلِ ل٨ً بيًُغوا يىٟظوها ٖلكان .. ٖاٞع

.. مجها ؤنهم ٦ضه بحريىا خض ٖؼيؼ ٖلحهم.. ؤؾباب ٦تحر

ٖلكان هغض ي اللي .. ٖلكان ٦ضه ؤها وماما عامي اتجىػها

حن.. خىاليىا ا بيسليىا مل مبؿَى
ً
م ؤن صه ؤخياه ..ٚع  

:ؾإلته الٟتاأ بظ٧اء  

؟- ..واتجىػا لىلى ٖلكان ت٨ىن مبؿٍى  

يىاها تٛىم بٗينّي خبيبته :ؤحابها ٖو  

..اتجىػا لىلى ٖلكان ما ا٢ضعف اؾتٛنى ٖجها-  
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:٢ُبب الٟتاأ بٛحرأ ولٟتب وحه والضها هدىها  

الهة ليه مً لىلى؟- وتيته ؾهام ٖػ  

:ؤزٌٟ يؼيض عؤؾه وهى يسبر نٛحرته بدغم  

.. تيته ؾهام تٗباهة يا هضوف-  

:ؾإلته بيجح  

..تٗباهة بػاو؟-  

:٢بل حبهتها بدىان  

لها- وصه بيسلحها تٗباهة ٞبت٣ى٫ ٦الم .. في خاحاا ٦تحر بتٖز

ل مجها .. بـ هي بي٨ىن ٚهح ٖجها.. يسلي الىاؽ تٖؼ  

:ؾإلته الٟتاأ ببراءأ  

ل لىلى؟- لني و  تٖؼ .. ٗني هي مل ٢هضها تٖؼ  
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:يمها يؼيض لهضعه  

مغها ما -   يا خبيبتي هي بتدب٪ ؤهِب وؤزىات٪ ٢ىو ٖو

ل٨ىا ..تدح تٖؼ  

ٗب الٟتاأ ٖيىحها بدحرأ لىالضها :ٞع  

..  ٗني ؤعح٘ ؤخبها تاوي؟-  

:والتٟتب لٗلياء  

لي مني صر؟- .. هي تٗباهة ومل ٢هضها.. لىلى مل هتٖز  

:ؤمؿ٨ب ٖلياء ب٠٨ ابىتها ت٣بله  

ل مى٪- اخىا هىضعي لتيته عبىا ..   يا خببتي مل هٖؼ

ة ..ٖلكان تتإ٦ضو ؤنها بتدب٪..  كٟحها بؿٖغ  

 وؤ٦ملب لحزيض بهمـ
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لكان زاَغ٥ يا خبيبي" "..ٖو  

ابتؿمب هاصية بؿٗاصأ وهي تل٠ طعاٖحها خى٫ ٖى٤ 

:والضها وتؿإله بض لها الُٟىلي الظو ي٣ٟضه خؼمه مٗها  

..يىٟ٘ هضوف تىام مٗا٦ىا الليلة-  

وعؾمب ٖلى وحهها ٧ل بماعاا التىؾل الُٟىلي الظو 

..صٞ٘ والضها للمىا٣ٞة الٟىعية ٖلى َلبها  

..بيىما ْلب ٖلياء تغا٢بهما  

..تتيجح مً هٟؿها  

هل ٟٚغا لؿهام ل٣ل٣ها مً زُإ والضرها اإلادتمل 

..بد٣ها  
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ؤم ٟٚغا لها ألحل مغاياأ خبيبها والظو لً تتدمل 

عئيته يتمؼ١ بحن ٖك٣ه لها وو ثه لىالضته زانة بٗض 

..تسلي ٖهام ال٩امل ٖجها  

ؤم ٟٚغا لها لتدمي ؤبىاءها مً تىاعث يٛيىة و٦غاهية 

..حضرهم  

..عبما ٟٚغا ألحل ٧ل هظا  

..ٟٚغا ألحل الخح  

  **************  

    ٟٛى ٢لح ألاب، ب  بٗض ؤن تٟٛى حمي٘ ال٣لىب

 عيكيليى

..وباله   يغتاح.. و٢لح خؿً    ٟٛى  
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..وعوخه   رهضؤ  

..٦ي٠  ٗٝغ للغاخة مٗنى وابىه  ٗيل بإخًان الٛغبة  

 ٦ي٠ رهضؤ عوخه و٢ُٗة مجها تجهل وحىصه

..بل تجهل ؤهه ال٩ل وهى الجؼء  

!تغي هل هى هىا بباعيـ  

..ؤم ٦ما ٢الب ألاوعا١  ٗيل بلىضن  

!..وؤيً  

..هل ٖاصا لىعا إلاجز٫ حضرها؟  

!..هل ؾيجض ابىه هىا٥  

:يغب الجضاع الهلح ب٣بًته وهى يهت٠ بماػن   
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!.. ؤها مل ٖاٝع ليه ؾمٗب ٦الم٪ وحيىا ٖلى باعيـ-

..الىع١ ٧له مً لىضن  

..٧ان مٟغوى  

٢اَٗه ماػن وهى يىاوله ٢ضح ٦بحر مً ال٣هىأ الؿىصاء 

اإلاغ٦ؼأ والتي اهتهى مً بٖضاصها للتى في مُبش ق٣ة 

..ٚؿان والظو ؤنغ ٖلى اؾتًاٞتهما بها  

مٗلىماا .. ٖلكان  ػم هتدغ٥ ٖلى ؤعى نلبة-

اإلادامية نضي٣ة " حغيـ"وصو ٧اهب ههيدة .. خ٣ي٣ية

..بياص  

نمب خؿً للخٓاا  كغص في ألا٤ٞ البٗيض و٦إهه 

 يبدث بٗحن زياله ًٖ م٩ان تىاحض ابىه

..في ؤزباع مً اإلاد٤٣ اللي ات٣ٟىا مٗاه؟-  
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..ؤقاح ماػن بىٓغاته بٗيًضا  

ٞهما ات٣ٟا م٘ مد٤٣ زام ليبدث ًٖ لىعا وابً خؿً 

..ويمضهما ب٩اٞة اإلاٗلىماا  

ول٨ً ماػن بٗض ل٣اء ؾغو م٘ اإلاد٤٣ ات٤ٟ مٗه ؤن 

..يمىده هى ٧ل ما يهل بليه  

ؤو ي٣ىم بتهٝغ ٚحر .. ٞهى يسص ى ؤن يتهىع خؿً

..مدؿىب  

ا.. ٢ض ي٩لٟه ابىه ًً ..بل وخغيته ؤي  

وبالٟٗل ما ٦كٟه اإلاد٤٣ مً مٗلىماا لى ونل لخؿً 

..ؾتيتهي ال٣ًية ٢بل ؤن تبضؤ  

والتي .. ٞدؿً لً  ؿمذ  بىه بالب٣اء بحن طعاعي لىعا

 تغ٢ض في تل٪ اللخٓة بالظاا
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..بحن طعاعي ٖكي٣ها الٟغوس ي  

..وال٩اعه ل٩ل ما هى ٖغبي  

..٦غه يهل لضعحة التُٝغ  

:اهتٌٟ ماػن ٖلى نيدة خؿً  

.ب٣ىل٪ اإلاد٤٣ اتهل بي٪؟.. ماػن -  

ه٣ظ ماػن بجغؽ الباب الظو نضح لتىه
ُ
..وؤ  

ا
ً
:ليىضٞ٘ ماػن هاتٟ  

هي هت٣ىلىا ٖلى ٧ل .. اإلادامية.. صه ميٗاص حغيـ-

..خاحة  

..وصلٟب الههباء ؤلاهجلحزية تستا٫ بسُىاا واإ٣ة  
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هم لم يًٓ خؿً ؤو ماػن ؤن تل٪ ال٣هحرأ  ببضاية تٗاٞع

 اإلا٨تجزأ ٢ض تؿاٖضهما

..في اؾترحإ الهٛحر  

..ول٨ً بٗض ٖضأ ل٣اءاا مٗها  

..وحلؿاا ه٣اف َىيلة  

..ؤي٣ً خؿً ؤن بياص مىده هضية ٚالية  

٠ تل٪ اإلادامية لتتىلى ال٣ًية ..ٖىضما ْو  

...ٞهي َمً وحضا لهما اإلاسبر السام  

م اعتٟإ ؤحغه ب  ؤهه ألاًٞل ٦ما ؤزبرهما ٚؿان  وهى ٚع

..بٗضما ٢ام بتدغياته هى آلازغ  
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وبن ٧اهب مٗلىماا ٚؿان صاثًما ت٨ىن بُيئة ومبتىعأ 

 ٨ٖـ 

..مٗلىماا اإلاد٤٣  

 وآلان حاءا حغيـ لتسبره ببؿاَة

وتإ٦ضها ؤن .. ل٣ض ٖثرها ٖلى ٖىىان ػوحت٪ الؿاب٣ة-

..الهٛحر ي٣يم مٗها  

:ؾإلها ب٣ل٤  

..ماطا ًٖ السُىأ التالية؟-  

:ؤزبرته بٗملية  
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غنة اؾترحإ .. ال٣ًية نٗبة..   ؤزٟي ٖلي٪- ٞو

ؤًٞل ما يم٨ً التىنل .. الُٟل ت٩اص ت٨ىن مٗضومة

 بليه ؾي٨ىن خًاهة مكتر٦ة

:ٚمٛم خؿً باؾتى٩اع  

!..خًاهة مكتر٦ة-  

:ؤ٦ملب حغيـ  

..ختى في تل٪ الخالة ؾىدتاج لتٗاون ػوحت٪ الؿاب٣ة-  

:هت٠ خؿً بًٛح  

..ؤعيض الخًاهة ٧املة.. ل٨ً ؤها ؤعيض ابني-  

:ؤحابته اإلادامية  

ا- ًً ..هي والضته ؤي  
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:ؤزبرها بًٛح  

تىاػلب ًٖ حمي٘ .. ول٨جها تىاػلب ًٖ َٟلتها ألاولى-

.. خ٣ى٢ها  

:هؼا عؤؾها مىا٣ٞة  

ول٨ً عبما هي تغيض اتٟا٢ية .. وتل٪ ه٣ُة حيضأ لهالخىا-

.. ٢تؿام ألابىاء  

:نغر خؿً  

..ماطااا-  

:ؤقاعا له لحهضؤ  

نض٢ني الاهٟٗا٫ والًٛح ؾيس ئ إلاغ٦ؼ٥ .. ؾيض ٖضوو -

..وباألنل ؤهب في مى٠٢ يٗي٠.. في ؤو هؼإ ٢ًاجي  
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..بيىما ؤ٦ملب هي.. حلـ خؿً يداو٫ اؾتضٖاء هضوءه  

بضاية .. َغي٤ ال٣ًاء نٗح وهتيجته ٚحر مًمىهة.. آلان-

ا٢ترح ٖلي٪ مداولة التىانل م٘ ػوحت٪ والىنى٫ لخل 

ا ًٗ .. يغيي٨ما م  

:ؾإ٫ بدحرأ  

!خل؟-  

:ؤحابته حغيـ  

والاختٟاّ به .. يمىد٪ الخ٤ بغئية ابى٪.. اتٟا١ وصو-

نض٢ني الخًاهة اإلاكتر٦ة .. قهىع الهي٠ ٖلى ألا٢ل

.. ؾت٨ىن ؤًٞل الخلى٫   

:هت٠ مً حضيض  
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..ؤها  -  

:٢اَٗته  

بت٪ السانة- تل٪ ٢ىاهحن   يم٨ً .. ألامغ يتٗضي ٚع

.. بل ٢اعأ ؤزغي .. وؤهب تٗيل في بلض ؤزغي .. التٛلح ٖلحها

و  .. بالتإ٦يض   يم٨ى٪ عئية الُٟل بجهاية ٧ل ؤؾبٕى

..ؾبح مى٣ُي لخغماهه مً والضته  

:هؼ خؿً عؤؾه بيإؽ  

..هل تسبريني ؤهني ٢ض ؤ٣ٞض ابني؟-  

:ؤقاعا بيضها في هٟي  

ٞالُٟل بلى آلان وعؾمًيا .. ؤها   ؤزبر٥ ؤو ش يء بٗض-

ويجح ٖلي٪ ب٢ىإ .. يجح بحغاء ازتباع ؤبىأ.. ليـ ابى٪

..ػوحت٪ باإلاىا٣ٞة ٖلى بحغاء طل٪ الازتباع  
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:٧اص خؿً يتٟىه باٖترايه ٖلى ٧لماا اإلادامية لت٨مل  

  تداو٫ َغ١ ؤبىاب اإلادا٦م .. وهغيض ؤلا٢ىإ بُغ١ٍ وصية-

.. آلان  

:ؾإ٫ بدى٤  

..لم   هجبرها ٖلى بحغاء الازتباع بإمغ اإلاد٨مة؟-  

..التٟتب حغيـ إلااػن الظو ٧ان يغا٢ح الى٣اف بهمب  

ه٣اف ٧ان ٢ض زايه مٗها الليلة اإلاايية ٖلى ماثضأ 

..ٖكاء بمُٗم ٚؿان  

 ب٢ىإ خؿً
ً

:ليجح ماػن بهضوء مداو   

هٕى مً .. مل ٖايؼيً هبضؤ بإو مكا٧ل و٢ًايا.. خؿً-

ٖلكان مى٢ٟىا ٢ضام ؤو ٢اض ي .. بإباا ُخؿً الىىايا
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٨غأ ؤهىا .. مل ٖايؼيً ي٨ىن في تدحز يضها.. بٗض ٦ضه ٞو

.. بيتٗامل بهضوء ووص وعقي بتٟغ١ هىا في الت٣ضيغ الجهاجي

..مل هي٨ىن مٗاها.. ألن ال٣اهىن ػو ما ؾمٗب  

:وي٘ خؿً عؤؾه بحن ٦ٟيه  

..واإلاُلىب مني؟-  

لم تٟهم حغيـ خىاع ماػن وخؿً باللٛة الٗغبية وبن 

 ؤي٣ىب ؤن ماػن تم٨ً مً ب٢ىإ ق٣ي٣ه

..بغؤيها  

:وونلها نىا ماػن يسبر خؿً باإلهجلحزية  

ا إل٢ىإ لىعا بةحغاء .. ؾيؿاٞغ بلى لىضن- ًٗ وؾىظهح م

.. الازتباع  
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غ خؿً بًي٤ بيىما يغبب ماػن ٖلى ٦تٟه ..ٞػ  

ؤهب ٖاٝع مً ألاو٫ ؤن الخ٩اية .. عبىا ٦بحر يا خؿً-

..نٗبة  

:تجهض خؿً بيإؽ ٢بل ؤن يسبره ماػن باإلهجلحزية  

..ل٣ض تىنل اإلاد٤٣ لصسهية مغؾل ألاوعا١-  

:ؾإله خؿً بلهٟة  

ا-
ً
..مً؟!.. خ٣  

:ؤحابه ماػن   

..حضأ لىعا-  

اص للٗغبية :٢ُح خؿً بدحرأ ٖو  

..تٟت٨غ صه مٗىاه بيه؟-  
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:ؤحابه ماػن بث٣ة  

..وخلي٠ ٢ىو .. مٗىاه ؤن ل٪ خلي٠ يا خؿً-  

وبن لم .. لم تؿتُ٘ حغيـ ٞهم ٧لماا ماػن ألازحرأ

تؿتُ٘ ٦بذ هٓغأ بعجاب هغبب مً ٖيىحها لؤلؾمغ 

..بهضوثه وعػاهته وتد٨مه بإٖهابه.. الىؾيم  

..وبن نهغا هٟؿها ٖلى الٟىع   

ىض ى  ٞال٣ًية بحن يضيها وما بها مً ٖبث واعتبا٥ ٞو

 ما هي ب  هتاج  عتباٍ بحن الكغقي آلازغ

..وبخضي الخم٣اواا ؤلاهجلحزياا مثلها  

ا ؤن   ؤمل 
ً
وبن لم تسبرها تجغبتها اإلابتىعأ م٘ بياص ؾاب٣

..لها بالكغ٢يحن  
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ٞيجح ؤن يسبرها الُٟل الظو ؾيتمؼ١ بحن ؤب قغقي 

 ٚايح

..وؤم ٚغبية تمتؤل بغوح الاهت٣ام  

 ؤن تل٪ ٢ًية زاؾغأ

 *************  
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ليـ الخح طل٪ الص يء اإلاُل٤ الظو ي٣اوم الؼمً 

. واإلِاَدً  

ٚيىم ميؿى-   

يتٗامل البكغ م٘ الخح واإلاكاٖغ بهٟة ٖامة و٦إنها هب٘ 

..متجضص   يىًح  

..و٦إنها تجضص هٟؿها بك٩ل ما  

..والخ٣ي٣ة هي ٨ٖـ طل٪ تماًما  

..ٞالخح ببضايته  كبه بظعأ نٛحرأ  

اية وخماية ٞاث٣ة ليم٨جها  تل٣ى بٗم٤ ال٣لح وتتُلح ٖع

 ق٤ ٚالٞه 

..والسغوج للىىع لتٗلً ًٖ هٟؿها ٢ىية عاجٗة هًغأ  
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..وختى خيجها تدتاج إلاؼيض مً الاهتمام ليكتض ٖىصها  

..ٞدياأ الىبتة واؾتمغاها في اإلاياه ويىء الكمـ  

..والخح اؾتمغاعه و٢ىته في الث٣ة وألامان  

..نٟتان اٞت٣ضرهما همؿة في ػواحها  

ْىب ؤنها ٣ٞضرهما ٖىضما لهث ؾي٠ زل٠ وهمه 

..ال٣ضيم  

..ول٨ً بٗض ت٨ٟحر َىيل  

..ا٦تكٟب ؤنها ٧اهب تٟت٣ضهما مىظ اليىم ألاو٫ لؼواحها  

..و٦إنها ٧اهب تٗيل مىتٓغأ لخٓة زياهة ؾي٠  

تجهضا ب٣ىأ وهي تلمده يىهي ٖمله ٖلى خاؾىبه 

..اإلادمى٫   
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 ابتؿمب له باعتبا٥

ٞهي تداو٫ ب٣ىأ بٖاصأ ٖال٢تهما لَم ٧اهب ٖليه ٢بل 

..ه٨ؿة ػواحه  

 هٟىعها 
ً

تٗاوي لتت٣بله مً حضيض وهى  ٗاوي مٗها متدمال

..مىه  

عبما هى إمً ٖلحهما صٞٗه ليؿتٗيضا ؾٗاصرهما مً 

..حضيض  

ا٢ترب مجها بدميمية يمىذ ٖى٣ها ٖضأ ٢بالا نٛحرأ 

...صاٞئة امتضا لتهل لىحىتها إم قٟتحها  

صٞٗب هٟؿها لتتدمل ٢بالته بل ولتباصله تل٪ ال٣بالا 

..ٞهي تغيض بهجاح ػواحها  

..ختى وبن ٚغ٢ب في صوامة الالمبا أ التامة  
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 مً 
ً
ٞهي تجاهض ب٣ىأ لتىجى بىٟؿها وبه وبديارهما مٗا

.. متاهة تل٪ الضوامة  

اؾتؿلمب  هضٞإ مكاٖغ ؾي٠ هدىها وتغ٦ب له 

..حؿضها يٟٗل به ما يغيض  

ا ًٗ ابب بإ٩ٞاعها في ط٦غي لخٓارهما ال٣ضيمة م  ٚو

..و٦إنها تؿتجضيها ال٣ىأ لتتدمل لخٓاا ٢غبه ال٣اصمة  

..نىا الهات٠ ٢اَ٘ ت٣اعبهما  

ٞابتٗضا همؿة لتجيح الهات٠ بيىما مىٗها ؾي٠ 

:بهىا إ٣يل  

..ؾيبيه يا همؿة مل مك٩لة-  

:عمكب باعتبا٥ وهي تُال٘ قاقة الهات٠  
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..صو ؤؾماء-  

:اٖتض٫ بجؿضه ليؿىضه للسل٠ وهى  ؿإ٫ بدحرأ  

!ٖايؼأ بيه صلى٢ب-  

ة :ؤحابب همؿة بؿٖغ  

..هغص ٖلحها-  

ٞىالضرها هاصًعا ما تداصثها ختى ؤهه .. لم  ؿتُ٘ مىٗها

ا ؤنها وؿيب وحىص
ً
  ٗت٣ض ؤخياه

..ابىة لها مً ألاؾاؽ  

عا٢ح مالمذ همؿة التي تتبض٫ تٗبحرارها مً الخؼن 

..للًٛح والظهى٫   
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وبٗضها بضا ؤنها قغصا تماًما ختى ؤن نىا والضرها وهي 

ا.. تىاصو باؾمها ونل ألطهيه ٖالًيا
ً
..٢ل٣  

لب ٖلى قغوصها وهي تغم٤ قاقة  ؤنهب اإلاداصإة ْو

..الهات٠ بىٓغاا ؾاهمة  

:ؾإلها ب٣ل٤  

..والضت٪ ٦ىيؿة؟.. زحر يا همؿة-  

ٗب ٖيىحها بليه ٞبضا هٓغارها تائهة وبن إلاذ ْل .. ٞع

..َٟي٠ لًٛح ٖان٠  

!ًٚح مىحه هدىه هى  

٢بًب ؤهاملها ٖلى هاتٟها بٗى٠ بيىما ونله نىرها 

:باعًصا ٧اله٣ي٘  
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..و٢غعا تغح٘ مهغ.. ؤؾماء َلبب الُال١-  

:هت٠ بضهكة  

!!..هتتُل٤ بٗض الؿىحن صو ٧لها-  

 هبب همؿة مً الٟغاف وهي تدتًً حؿضها بظعاٖحها 

 تغصص ٧لماا والضرها

ٖىضه ٖال٢ة م٘ بيب ؤإلااهية .. ا٦تكٟب ؤهه بيسىنها-

..بتكتٛل مٗاه  

:ؾإ٫ باؾتى٩اع  

لى َى٫ ٢غعا تتُل٤- ..مل ألاو٫ .. ٖو  

:٢اَٗته همؿة بٗى٠  
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.. وهى ٢الها ٢بل ٦ضه ؤنها اهتهب.. الٗال٢ة ب٣ى لها ؾىة-

..وا٦تكٟب ؤهه بي٨ظب ٖلحها  

..٧اهب تثني ؤنابٗها بٗى٠ وهي تسبره بَم لضيها  

و٦إن ٧لماا والضرها ؤي٣ٓب آ مها وهىاحؿها مً 

..حضيض  

بيىما اعتب٨ب ٧لماا ؾي٠ وهى  كغص بىحىص ٦غيمة 

...حىاعه  

!هل تً٘ همؿة ٖمل ٦غيمة مٗه بساهة السياهة  

ب بغيى- ..بيجهم ٖكغأ وابً.. اتؿٖغ  

:٢اَٗته همؿة بهىا مصخىن   

ضع ووح٘- .. وزياهة ٚو  
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بة مىه في تٛيحر  نهٌ مً الٟغاف يجظبها لهضعه ٚع

 اإلاىيٕى

:وببٗاص ؤ٩ٞاع همؿة ًٖ ٢هتهما الؿاب٣ة  

ليل هٟؿ٪.. خبيبتي- ٨ٞغو ؤن عحٕى ؤؾماء .. ما تٖؼ

..مهغ ٞغنة لي٨ىا ٖكان ت٣غبىا مً بٌٗ  

:هؼا همؿة عؤؾها  

..بـ اإلاى٠٢.. ايىه-  

:همـ ؤمام قٟتحها بك٠ٛ  

..ؤهِب وخكتيني.. خبيبتي.. اوؿيه وع٦ؼو م٘ ؾي٠ هىا-  

ؤعاصا التجاوب مٗه ب  ؤن ٢هة والضرها ٞتدب حغوخها 

..ال٣ضيمة بٗى٠ وؤلم  
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:ابتٗضا ٖىه لتٗىص للٟغاف هامؿة  

بـ ٦الم ماما تٗبني و٦مان ٖىضو ب٨غه .. آؾٟة يا ؾي٠-

..الهبذ احتمإ م٘ بياص  

:٢اَٗها بهغزة ًٚح مىضهكة  

..بياص محن!.. بياص-  

:عم٣ته همؿة بيجح وهي تغصص  

بياص مىهىع -   

:٧اص ؾي٠ ؤن ي٣ٟؼ ًًٚبا  

!وبياص بيٗمل بيه في ماؾؿة الٗضوو !!.. بياص مىهىع -  

:ؤقاعا همؿة بيضها وهي تسبره بازتهاع  
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وبياص ماؾ٪ .. ْغوٝ ايُغا خؿً وماػن للؿٟغ-

ا
ً
..الكٛل ما٢ت  

٘ الُٛاء ٖجها :ا٢ترب ؾي٠ مجها بًٛح وهى يٞغ  

ؤهِب بػاو تؿمخي لىٟؿ٪ .. انخي يا همؿة و٧لميني-

لى  .. و٦مان ما٦ىتيل هاوية ت٣ىلي!.. تكتٛلي م٘ بياص

!!الهضٞة  

:اٖتضلب همؿة بًٛح مماإل  

!.. بيه الثىعأ صو!.. في بيه يا ؾي٠-  

:ناح بجىىن   

!!..مل ٞاهمة و  بتؿتٗبُي!.. ؤهِب اللي في بيه!!.. في بيه-  

:ؤقاعا همؿة لؿي٠ بدؼم   
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ي نىت٪ قىية وخاٞٔ ٖلى .. ؾي٠- مً ًٞل٪ َو

٤ ليه ٦ضه.. ٦الم٪ همني بتٖز !ٞو  

:ا٢ترب ؾي٠ بىحهه مجها وهى يىدني مىاحًها لها  

ٖايؼاوي ؤٖمل بيه وؤهِب بت٣ىليلي ؤه٪ بتكتٛلي م٘ بياص -

..بياص اللي بيٗك٤ الهىا اللي بتتىٟؿيه.. مىهىع   

٢ُ٘ ؾي٠ ٧لماته وهى يلمذ ٖالماا الظهى٫ ٖلى وحه 

..همؿة  

:وؾاالها الساٞب  

!!بياص بيدبني ؤها!!.. بياص-  

:ابتٗض ؾي٠ لسُىتحن وهى  ؿإلها باؾتى٩اع  

يل  ٗني- !..م٣ٗىلة.. ما تٗٞغ  
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:هؼا همؿة عؤؾها بدحرأ  

ل- ة ؤهه ٧ان ٖايؼ يت٣ضم لي .. ؤ٢هض.. أل ما اٖٞغ ؤها ٖاٞع

..ػمان ٢بل  

:نمتب لخٓة  

٦ىب ٞاهمة ؤهه َلح ٖاصو .. بـ.. ٢بل ما هتجىػ -

..ت٣ليضو  

ٖاصا لتهمب وزيالها  ؿترح٘ ٖكغاا الل٣ُاا لها م٘ 

..بياص  

ال٩لماا التي لم تى٣ُها .. نمته اإلاصخىن .. هٓغاته

..قٟتاه  

..إلاداا الٗك٤ بتٗابحره والتي لم تٟهمها ب  آلان  
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تدٟٓه التام وال٨لي مٗها في خحن ؤهه بٛاية اإلاغح 

..والاهُال١ م٘ الجمي٘  

.. خٔ ؾي٠ قغوصها ٞجً حىىهه  

..بت٨ٟغو في بيه؟.. همؿة-  

ٗب هٓغارها له للخٓة واخضأ ..ٞع  

:وبٗضها قضا الُٛاء خىلها وهي تسبره بٗى٠  

.. ؤها مغات٪ ؤهب.. ب٨ٟغ ؤن ٧ل اللي بت٣ىله صه ٦الم ٞاٙع-

.. وبياص بوؿان ٢مة في التهظيح والاخترام.. اتجىػت٪ ؤهب

..ما نضعف مىه ٧لمة ؤو هٓغأ تجغخني ؤو تجغخ٪  

:هت٠ بها  

ا يتٗضي خضوصه و -
َ
..وؤها هؿتنى إلا  
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:٢اَٗته  

.. بياص   هيتٗضي خضوصه و  هيًاي٣ني و  يتٗغى لي-

 وؤهب متإ٦ض مً صه حًضا

:ؾإ٫ ؾي٠ بٗضم تهضي٤  

..هت٨ملي قٛل مٗاه؟!..  ٗني بيه-  

:هتٟب همؿة وهي تٗتض٫  

ومل .. وحىصه في اإلااؾؿة ما٢ب.. ؤها مل بكتٛل مٗاه-

م٣ٗى٫ آزض ؤحاػأ واؾتسبى مىه ألن حىػو ماٖىضوف 

!..إ٣ة فيّ   

:ؾإع باإلحابة  

..إ٣تي ٞيِ٪ مالهاف خض-  
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:ؤحابته ب٣ؿىأ  

.. يب٣ى ماٖىض٦ل إ٣ة في هٟؿ٪-  

:شخبب مالمده ول٨جها ؤ٦ملب  

.. ختى لى ٧ان مؿاٞغ.. بياص مىحىص خىاليىا مً ؾىحن-

.. وؤهب واضر ؤه٪ ٖاٝع مكاٖغه اللي بتد٩ي ٖجها صو

!..بيه اللي اتٛحر  

:ٚمٛم  

..به٪.. به٪-  

ب.. بوي بيه؟- ة!.. ٖٞغ !.. ما ؤهب ٦ىب ٞاهم ؤوي ٖاٞع  

..ؤقاح ؾي٠ بىٓغاته بٗيًضا  

..وهى  ؿإ٫ هٟؿه  
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..بالٟٗل ما ؾبح ٢ل٣ه  

..و٦ظل٪ بياص.. هى متي٣ً مً زل٤ ػوحته  

..ٞالغحل لم يداو٫ ختى لٟب هٓغها و٢ب اهٟهالهما  

ال٢ته به ما  ؿبح له طا٥ الهل٘ !هل وحىص ٦غيمة ٖو  

ؤيًٓ ؤن ٖال٢ة الٗمل بحن بياص وهمؿة ؾتتدى٫ لٗال٢ة 

!..تكبه لٗال٢ته ب٨غيمة  

..ٖال٢ة   مؿمى لها  

..و  ٢غابة.. ٞهي ليؿب نضا٢ة  

..عبما تٗل٤  

:٢اَٗب همؿة ؤ٩ٞاعه وهي تسبره بدؿم  

ب ب٣ى ؤن ٢ل٣٪ مالىف صاعي- ..قٞى  



 

888 
 

:ٖاصا لتؿتل٣ي بالٟغاف وهي تسبره بهضوء  

..تهبذ ٖلى السحر يا ؾي٠-  

..واهتهى الى٣اف  

..ل٨ً لم تيتِه اإلاٟاحأا  

..ٟٞي اليىم التالي  

..٢غعا همؿة اإلاغوع بؿي٠ في الٗمل  

..لت٣ضم له صٖىأ ٖلى الٛظاء ٦ىٕى مً التٗىيٌ  

..ؤو اإلاغياأ إلاى٢ٟها الجاٝ مىه بالليلة اإلاايية  

ىب ؤن صٖىأ مٟاحئة للٛظاء ؾت٨ىن باصعأ نلر  ْو

..لُيٟة  
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ة  ل٨ً اإلاٟاحإأ ٧اهب مً ههيبها وهي تٟتذ باب ٚٞغ

..م٨تح ؾي٠  

ا للٗمل
ً
..لت٣ابلها بياءرها الساٞتة والٛحر مىاؾبة بَال٢  

وتؿللب ألطهحها وٛماا هاٖمة لم تؿتُ٘ لخٓتها 

..تميحزها  

ة ٚحر ٢اصعأ ٖلى تميحز  صاعا بٗيىحها في تيه بحن ؤعحاء الٛٞغ

 ما تغاه

..٣ٗٞلها الالوعي ٢غع خمايتها مما يم٨جها عئيته  

..ول٨ً ٧ان  بض مً مىاحهة الخ٣ي٣ة  

..ٞغ٦ؼا هٓغارها لتلت٣ي بىٓغاا ٦غيمة  

 التي ت٠٣ زل٠ م٣ٗض ؾي٠ وعؤؾه يغتذي ٖلى نضعها
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..ٞيَم ؤهاملها تٛىم بحن زهالا قٗغه  

..وبحن هٓغاا همؿة اإلاهضومة  

..وهٓغاا ٦غيمة اإلاىتهغأ  

:صوي نىا ؾي٠ اإلاتساط٫  

..همؿة ؤها بدب٪.. ؤعحى٥ِ ماتٟهميل ٚلِ.. همؿة-  

..وؤزحًرا تبيىب همؿة الىٛماا الساٞتة  

 

  ؤهب ٞحن والخح ٞحن

 ْاإلاه ليه صايًما مٗا٥

  صه ؤهب لى خبيب يىمحن

 ٦ـان هىا٥ زال٥ مال٥
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   ليه بتتجنى ٦ضه ٕ الخح ليه

 ؤهب ٖاٝع ٢بله مٗنى الخح بيه

 خح بيه اللي حاو ت٣ى٫ ٖليه

..وؾ٣ُب همؿة بحن ٚضع ؾي٠ وتكٟي و٦غيمة  

 اهتهى الٟهل

 

 

 

(14)  

ه بطا احتم٘ ألاطي والُخح في ٢لح، وحح 
ّ
َوفي َمظهبي ؤه

.ؤن َيىهٝغ الُخح مُغوًصا مضخىًعا  
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مهُٟى ناص١ الغاٞعي -   

..زضٖىها ٣ٞالىا  

..الغحل ٦ُٟل نٛحر  

ِل٤ ليسُئ 
ُ
 ز

ِل٣ِب لتٟٛغو 
ُ
..وز  

 ُمِىذ خ٤ الٗبث

ِغى ٖليِ٪ واحح التٟهم
ُ
..ٞو  

..يهحن ويجغح.. هى ياطو  

..تدتًً وتضلل.. وهي تتٟهم  

 
ً

 هى َٟل وبن ٧ان عحال

.. والُٟل   يداؾح  
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..والغحل    ٗا٢ح  

..مجهاج ومىٓىمة مجتم٘ بإ٦مله  

..مىذ الغحل خ٤ السُإ بل السُيئة  

ٌ ..وخغم اإلاغؤأ خ٤ الٞغ  

ٌ الٟٛغان ..ٞع  

ٌ الؿماح ...ٞع  

..ٞسُإ الغحل ُيضاوي باٖتظاع  

...والٟٛغان خيجها ٞغى ٖحن  

..ٞةن ؤبب الٟٗى  

 واهتهغا ل٨غامة مهضوعأ

..و٢لح حغيذ  
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..ٞهي متمغصأ بىٓغ مجتمٗها  

..زاعحة ًٖ مىٓىمة ت٣اليضه  

..وماع٢ة ًٖ ٢اهىن ٖاصاته  

ؤ٩ٞاع صاعا ب٣ٗل همؿة وهي حالؿة ؤمام ؾميدة 

_والضأ ؾي٠_  

..وألازحرأ ت٨يل لها اللىم والٗتاب  

ًها م٣ابلة ؾي٠ ؤو ختى تل٣ي م٩اإلااته ..لٞغ  

..ٞدؿح عؤو ؾميدة  

 ٍٕ ..ؤن تٗىب همؿة بال صا  

..هي عؤا مكهض ؤؾاءا تٟؿحره  

!لَم تطسم اإلاىيٕى  
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تظاع ٠ ًٖ الٖا
ُ
..ؾي٠ اٖتظع لها بل ولم ي٨  

!!لَم   تمىده ٞغنة التبريغ  

ختى اإلاد٨ىم ٖليه باإلٖضام بيىٟظوا َلبه .. همؿة-

..ألازحر  

:ابتؿمب همؿة بمغاعأ  

..٧ليكيه ٢ىو يا ؾميدة-  

:ا٢تربب ؾميدة لتربب ٖلى ع٦بتها  

ؾي٠ ٢بل ما يتجىػ٥ ٧ان .. ومى٢ٟ٪ ٧ليكيه يا همؿة-

!بيه اللي حض.. له ٖال٢اا بٗضص قٗغ عاؾه  

اعتٟٗب ضخ٩اا همؿة بٗضم تهضي٤ ويغبب ٠٦ 

:بإزغي   
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!.. هجرح٘ للمىيٕى صه!!.. تاوي.. تاوي يا ؾميدة-  

:وؤقاعا لها بال تهضي٤  

٢بل ما !.. ٢بل ما هتجىػ !.. خًغت٪ بتت٩لمي حض -

!!..هتجىػ   

:وهؼا عؤؾها بيجح وهي تىضر لؿميدة  

.. ؾميدة ٢بل ما هتجىػ ؤها ٦ىب مجغص بيب ٖم له-

ض بالخح.. ماٞيل بيىا ٖهض و  ميثا١ ..و  ختى ٖو  

٘ زهالرها زل٠ ؤطنها :نمتب لتٞر  

ؤهه ٖٝغ !.. ؤهِب ٞاهمة بوي بداؾح ؾي٠ ٖلى بيه-

!..واخضأ ٚحرو وزالم  

:ؤقاعا لهضعها بىح٘  
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..زياهة ألاماهة.. َٗىة الًهغ.. ؤها بداؾبه ٖلى الٛضع-  

:ٚمٛمب ؾميدة بيجح  

!!..ؤماهة بيه!.. ؤماهة-  

:ؤزبررها همؿة بتىييذ  

ميثا١ .. ٖهضه ؤهه يدميني وي٨ىن ؤماوي.. ؤماهة خبي له-

ؤوي ؤ٢ضع ؤٚمٌ ٖيىوي في .. الث٣ة اللي بحن ؤو اتىحن

..خًىه وؤها مُمىة لب٨غه مٗاه  

لم تٗٝغ ؾميدة بَم تجبها ٞٗاصا ل٩لماا الىهاثذ 

:الت٣ليضية  

ؤهِب ليه , يا بىتي ختى لى هي بتداو٫ ت٣غب مىه-

في واخضأ ٖا٢لة تغمي حىػها لىخضأ ػو !.. تؿبحهىلها

!..صو  



 

898 
 

:ؤػاخب همؿة ٠٦ ؾميدة بهضوء  

!..  هي مل ٧اهب مغاته ٢بل ٦ضه!.. ػو محن يا ؾميدة-

!!تٟغ١ بيه ٖني  

:هتٟب بها ؾميدة بدى٤  

..تٟغ١ خاحاا ٦تحر!!.. بػاو تٟغ١ بيه-  

:٢اَٗتها همؿة بسسغية  

 تٟغ١ ٖني.. تهضقي ٖىض٥ خ٤-
ً
ٖلى ألا٢ل هى ما .. َبٗا

..اتجىػف ٖلحها  

:هتٟب ؾميدة مؿتى٨غأ  

..َل٣ها ٖلكاه٪ يا همؿة-  

:هؼا عؤؾها هًٟيا  
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ألن ؾي٠ الجاعحي اللي ٧ان م٘ .. َل٣ها ٖلكان ؾي٠-

ل يال٢يه م٘ ٦غيمة.. همؿة ..ماٖٞغ  

:ؤقاخب ؾميدة بىحهها  

..ابني مل ؤهاوي ٦ضه يا همؿة-  

:ؤحابتها همؿة بت٣غيغ  

..٦ضه وؤ٦تر ٦مان.. ؤهاوي..  -  

و٢بل ؤن تٗترى ؾميدة ؤؾ٨تتها همؿة بةقاعأ مً 

:يضها  

ة.. بـ ؤها ٦ىب مىا٣ٞة- خبيته بٛغوعه .. ٦ىب ٖاٞع

ىجهيته ما٦ىتل ب٨ٟغ ؤنهم ٖيىب ٢ض ما .. وؤهاهيته ٖو

  ػم ؤخبه .. ٨ٞغا ؤن صه ؾي٠ خبيبي
ً

ٖلكان ؤخبه ٞٗال

..ب٩ل ما ٞيه  
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ا لت٨بذ ٚهة ب٩اء وؤ٦ملب بهضوء
ً
:ؤزظا هًٟؿا ٖمي٣  

.. ٦ىب ٞاهمة ؤهه هى ٦مان بيدح همؿة ب٩ل ما ٞحها-

هى خح مً .. بـ لؤلؾ٠.. ٢ىرها ويٟٗها و٦بريائها

واللي ما عجبىف ٞيا عاح .. همؿة اللي هى مدتاحه بـ

..يضوع ٖليه ٖىض ٦غيمة  

..نض٢يني.. بـ ؤها بدب٪ يا همؿة-  

ة.. صوي نىته زلٟها وعبما .. لتضع٥ وحىص ؾي٠ بالٛٞغ

..وحىصه باإلاجز٫ مىظ حاءا والضته  

:ٞالتٟتب لؿميدة بٗى٠ لتجبها ألازحرأ  

 ػم تت٩لمىا وتدلىا .. ؤها َلبب مىه يجي يا همؿة-

..مكا٧ل٨ىا ؾىا  
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عبتب ٖلى ٦ت٠ همؿة ومىدب ؾي٠ هٓغأ تدظيغ 

..وعخلب لتتر٦هما بمٟغصهما  

.. نهًب همؿة ببِء تىاحه ؾي٠  

..لم تغه مىظ ؤٞا٢ب مً بٚماءرها السٟيٟة بم٨تبه  

..ٞبٗض عئيتها له وػوحته الؿاب٣ة  

حها ..ؾ٣ُب للخٓاا ٞا٢ضأ لٖى  

..ؤو عبما مؿتٗيضأ إلصعا٦ها  

..ٞبمجغص ا٢ترابه مجها ليىٗكها بغطاط ُٖغه السام  

..ختى قٗغا بالىعي  ٗىص  

..ٖىصأ مٛلٟة ببروص وهضوء ٢اتل  

ا ًٗ  اٖتضلب لتجهٌ ؾغي



 

902 
 

..هٓغارها تيت٣ل بحن مالمده اإلاظهبة  

 ومالمذ ٦غيمة اإلاىتٓغأ إلاكهض هؼلي

..ت٨ىن بُلته الغثيؿية همؿة  

ؤٚمًب ٖيىحها ونمب ؤطهحها ًٖ ٧لماا ؾي٠ الظو لم 

 يتى٠٢ ًٖ تبريغ مى٢ٟه

..مىظ ؤٞا٢ب  

ٗب ٦ٟها بىحهه ليهمب مىتًٓغا عص ٞٗلها  ٞع

ياعيب .. ؤها هؿتٗمل خ٣ي وؤَل٤ هٟس ي مى٪.. ؾي٠-

..وتبٗب لي ال٣ؿيمة.. تثبب الُال١ ٖىض اإلاإطون   

ٗب خ٣يبتها ل٨تٟها ٢بل ؤن تمىده هٓغأ ؤزحرأ وتغصص  ٞع

:بسسغية  
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ت٣ضعوا تغحٗىا .. آؾٟة ؤوي صزلب مً ٚحر اؾتئظان-

..ت٨ملىا  

:نمتب لخٓة وهؼا ٦تٟحها بال مبا أ  

..ؤو ٧ان اللي ٦ىتىا بتٗملىه-  

..همؿة-  

..نىته ؤٖاصها لخايغها  

:ٞإقاعا له بهضوء  

زمـ .. مم٨ً تيتٓغوي تدب في اإلا٨تح.. ؾي٠ بيه-

..ص٢اي٤ وهجزل٪  

بل يمؼ١ ٧ل ما يمل٨ه مً .. بغوصها ٧ان ي٣ٟضه تىاػهه

..تماؾ٪  
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..هىت٩لم هىا يا همؿة ماٞحهاف مك٩لة-  

:عصا باؾتى٩اع باعص  

..وؤهب صلى٢ب.. صو ؤوية هىمي يا ؾي٠ بيه-  

:٢اَٗها بجز١   

..حىػ٥-  

٧اهب عص ٞٗلها الىخيض .. إلاٗة ًٚح بغ٢ب بٗيىحها لثىاٍن 

ٖلى ٧لمته ال٣اَٗة والتي ؤتبٗها ب٩لماا تى٢ٗتها مىظ 

ة هىمها  لخٓة صزىله ٚٞغ

زالم زلهىا مً .. ؤهِب َل٣ِب هٟؿ٪ مني وؤها عصيت٪-

..لٗح الٗيا٫ صه  

:عصصا زلٟه بيجح  
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!لٗح ٖيا٫-  

:هت٠ بدى٤  

ا لٗح ٖيا٫- ًٗ ملِب .. َب مً يىم ما حيِب اإلا٨تح ٖو

ال١ وزهام.. خ٩اية مً ماٞيل ختى التليٟىن مل .. َو

..بترصو  

:يي٣ب ٖيىحها وهي ت٨غع   

!خ٩اية مً ماٞيل-  

غ بٛئ وبغوصها يضٞٗه إلاؼيض مً الًٛح :ٞػ  

..همؿة ؤها بدب٪-  

..وؤها مهض٢ا٥-  

.. حاءا بحابتها لتسغؾه لثىاٍن   
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:تجهض بٗضها و٢ض ًْ ؤنها بضؤا تلحن  

- 
ً

بي ؤنال ..بص ي اإلاى٠٢ بؿيِ ٚو  

ٗب خاحبحها بتؿائ٫ ؾازغ :ٞع  

!..ٚبي-  

:نغر بجىىن لبروصها  

!!!..همؿة-  

:بغ٢ب ٖيىاها للخٓة إم ٖاصا لسمىلها وهي تجبه  

..ؤيىه-  

 
ً

ٗه متؿاثال :ؤٚغ١ وحهه بحن ٦ٟيه للخٓاا إم ٞع  

..مم٨ً ؤ٦مل ٦المي؟-  

:ؤقاعا له بغاخة يضها  
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.. اتًٟل-  

 قغح مى٢ٟه ب٩لماا بؿيُة
ً

:تدغ٥ ليىاحهها مداو   

..٦غيمة ٧اهب بتٗملي مؿاج.. يىم ما حيِب اإلا٨تح-  

:لم تؿتُ٘ ٦بذ ضخ٨ة ؾازغأ  

!!مؿاج-  

:ؤ٦مل بٗى٠  

هىبة .. اإلاى٠٢ ؤبؿِ مً ؤو ت٨ٟحر مغ بسيال٪.. ؤيىه-

هضا الىىع .. نضإ ههٟي وبالهضٞة ٦غيمة ٧اهب مٗايا

.. و٧اهب بتضل٪ عاس ي  

:هؼا همؿة عؤؾها  

..واإلاُلىب؟.. تمام-  
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:يي٤ ٖيييه بك٪  

..نض٢يني.. ؤها ب٣ىل٪ ٖلى اللي خهل-  

:٢اَٗته ببروصها الظو ي٩اص يغصيه خًيا  

..مهض٢ا٥-  

اهتٌٟ بٗى٠ وهى يٓجها تسسغ مىه تل٪ اليسسة مجها 

:تثحر حىىهه وم٣ته  

..مل هؿمدل٪ تتري٣ي ٖلي ؤو تسسغو .. همؿة-  

:٢اَٗته بيجح  

 مهض٢ا٥!.. ليه بت٣ى٫ ٦ضه-
ً

.. ؤها ٞٗال  

:عصص زلٟها  

!!..مهض٢اوي-  
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:ؤحابته بابتؿامة  مبالية  

ملي.. ؤيىه- مل م٣ٗى٫ هتؿبح .. ؤهب عاحل ط٧ي ٖو

في .. لىٟؿ٪ ًٞيدة ؤو مكهض مل مٓبىٍ في م٨تب٪

.. قٛل٪  

..نمب للخٓاا و٠٢ يغ٢بها بها  

..لم  ؿتُ٘ ٞهم خالتها الهاصثة  

..بغوصها  

 تٗاملها الٗملي م٘ ألامغ

..وتدليلها ال٣ٗالوي له  

..نغار ٖلى ؤ٢ل ت٣ضيغ.. ًٚح.. تى٢٘ إىعأ  

..ول٨ً تل٪ الخالة الالمبالية التي تديِ بها  
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..ت٩اص ت٣ٟضه ٣ٖله  

 باصلته هٓغاته الخاثغأ لثىاٍن 

..تضع٥ ٖم٤ خحرته وتسبُه  

..هى يبدث ًٖ تل٪ الهمؿة اإلاكتٗلة  

 تل٪ الهازبة التي ؤل٣ب بىحهه زبر ػواحه بإزغي 

..تل٪ الٗىيضأ التي خاعبب لتٗيضه لظاته مغأ  

..ولها هي مغأ ؤزغي   

تل٪ الٛيىع الكغؾة التي ًْ ؤنها ؾتهضم الكغ٦ة ٞى١ 

 عؤؾه

..ورهكم ٦ٟي ٦غيمة الالتحن ؤخاَتا بسهالته  

..هى يبدث ًٖ همؿة ؤزغي   
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زِغؾب مىظ ػمً
ُ
..تل٪ الهمؿة زٟتب ختى ؤ  

..ولم يتب٤َ مجها ؾىي هي٩ل زاعجي  

..وعوح ت٩اٞذ ختى   رهمض لؤلبض  

..همؿة الجامدة ُعِويب بلجام الٛضع  

..وما ب٣ي هى همؿة الساملة  

..الالمبالية بإو ش يء  

..و٧ل ش يء  

..تل٪ الهمؿة التي عؤا ػوحها بحن طعاعي ٚغيمتها  

..ٞؿ٣ُب بٟٗل اإلاٟاحإأ والتى٢٘ بظاا الى٢ب  

..وم٘ بٞا٢تها ا٦تكٟب الخ٣ي٣ة  

..هي ليؿب ٚايبة  
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ة.. ليؿب متٟاحئة بسياهته ..٣ِٞ ٞاحإرها الؿٖغ  

:إلادب تغصصه وخحرته ٞؿإلته ببروص  

..لؿه ٖىض٥ ٦الم تاوي؟-  

:خغ٥ ٦ٟيه بدحرأ  

!.. ؤها مل ٞاهم.. ؤها-  

ٗىيً :ؾإلته بداحبحن مٞغ  

..مل ٞاهم بيه؟-  

:ؤقاع هدىها بؿبابته  

..يب٣ى ليه الُال١ والسهام؟.. ؤهِب بت٣ىلي مهض٢اوي-  

:هؼا ٦تٟحها بالمبا أ  
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ختى لى .. ٖايؼأ ؤٞهم٪ ؤن ٢هتىا اهتهب.. ٖاصو يا ؾي٠-

..اإلاكهض بغت ػو ما بت٣ى٫   

:وػمب قٟتحها بسسغية وهي تغؾم بةنبٗها صاثغأ وهمية  

٦ٟاية هالة الظهح اللي خىالي٪ ٖلكان تٗٝغ ؤهه -

.. وؤن اؾتمغاعها ٚلِ.. ٚلِ  

:ٞتدب ٦ٟحها ببضيهية  

لمب هٟس ي.. عحىعي ل٪ ٧ان ٚلِ- ..ْلمت٪ ْو  

:نغر بها بجىىن   

!!ؤهِب بػاو هاصية ٦ضه-  

:عبتب ٖلى ٦تٟه بمىاؾاأ  

..وونلِب .. ألوي ؤزضا و٢تي في الت٨ٟحر-  
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ا ًٗ :نغر م٣اَ  

!!..ونلِب ؤن خياتىا ٚلِ-  

:حظبها مً طعاٖها ب٣ىأ  

!وإلاا هي ٚلِ ليه اتهضمتي وؤٚمى ٖليِ٪ في م٨تبي؟-  

..مظٖىعأ.. خاه٣ة.. هٓغاته ٧اهب ٚايبة  

:عبتب ٖلى وحىته بغ٢ة  

..ٖايؼ تٗٝغ ليه ٣ٞضا الىعي في م٨تب٪؟-  

:ؤحابها بت٣غيغ  

حها مٗايا- ..أله٪ ما اتدملتيل تكٞى  

:هؼا عؤؾها هًٟيا وهي تجبه بابتؿامة مك٣ٟة  

تها مٗا٥- ..ألوي ما اتٟاحئتل إلاا قٞى  
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 بٛئ ٞإعصٞب
ً

:٢ُح متؿاثال  

اللي ٞاحئني هى بخؿاس ي بن اللي بيدهل ٢ضامي صه -

..َبيعي ومتى٢٘  

:مُب قٟتحها بإؾ٠  

الهة- .. مل متًاي٣ة.. ؤوي مل ٖػ  

:نمتب للخٓة وؤ٦ملب  

..مل مهتمة-  

:حظبها لهضعه ب٣ىأ وهى يغصص لها بٗى٠  

..مهتمة.. بـ ؤهِب مهتمة يا همؿة-  

..لم ي٨مل ٧لماته بل بغهً لها ٖملًيا ما يغيض بإباته  

..٣ٞض بضؤ ي٣ٟض ت٣ٗله إلخؿاؾه ؤهه   يمثل لها ؤو ش يء  
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ٞإٚغ١ وحهها ب٣بالا خاعأ متىؾلة عا٣ٞب هبرته وهى 

 يسبرها ٦إهه ي٣ىٗها

... ؤها ؾيٟ٪.. لؿه مهتمة.. ؤهِب لؿه بتدبيني-  

م ٧ل ش يء عحلها الىخيض.. ؤبٗضته ٖجها ب٠ًٗ ..ٞهى ٚع  

..ووحٗها الضاثم.. خبها ألاو٫   

..ؾي٠ اتٛغػ وؾِ الًلٕى-  

:ٖاص ي٣بلها ويغصص  

..ؤها ؾىض٥-  

:ؤحابته بمغاعأ  

..ؾىض ات٨ٗؼا ٖليه و٢ٗني ٖلى حضوع ع٢بتي-  

:نغر بجىىن   
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..خبىا.. ما تًيٗيل خياتىا.. همؿة ٦ٟاية-  

:٢اَٗته بدؿم  

.. ٖمغه ما ٧ان خبىا-  

ول٨ً الًٛح .. ؤٚمًب ٖيىحها تداو٫ اؾتضٖاء بغوصها

..وزيبة ألامل  

..اؾتسٟاٞه بها وبدبها.. بيظائه إلاكاٖغها.. ٚضعه  

:نغزب  

خياتي .. هى خبي ل٪ وخب٪ لىٟؿ٪.. ما ت٣ىلل خبىا-

لكاه٪ وخيات٪ اللي ٦ىب بتدلم بها .. اللي ٧اهب ل٪ ٖو

ايؼ تٗيكها وؤخالم٪ .. ؤخالمي لبيتىا وو صها وخياتىا.. ٖو

..لىٟؿ٪ وهجاخ٪ وعاخت٪  
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:ؤقاع هدىها بةرهام  

..ؤهِب لؿه ٢ايلة إلااما ؤه٪ خبيتني ب٩ل ٖيىبي-  

:هتٟب لتسغؾه  

وؤهب ٦ىب بتضوع ٖلى ٖيىبي ٖلكان ت٨ؿغوي -

..وتذجمني  

:ا٢ترب ليمىدها ٢بلة ٞىيىية  

.. اٖترفي.. ما خبتيل ٚحرو .. ؤهِب بتدبيني يا همؿة-  

:حمضا هٟؿها بحن طعاٖيه وهي تغصص  

ل٣ب هٟس ي مى٪ مغأ- ٖايؼ بيه .. ؤها َلبب الُال١ مغأ َو

..ؤ٦تر مً مغتحن َال١ ٖلكان تتإ٦ض ؤه٪ مل ٞاع١ مٗايا  

.. ونلته ٧لمارها و٦إنها تسِ ؾُغ الجهاية ب٣هتهما  
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ا
ً
و٦إنها هي ناخبة .. و٦إهه بالٟٗل لم  ٗض يمثل لها قيئ

..ال٩لمة ألازحرأ صاثًما  

وصإ صاثم بضا واضًخا .. هي ٢غعا الٟغا١ تل٪ اإلاغأ

..بىٓغارها  

اصا  ة ٖو ٧الٗاصأ تمال٨ب ٢ىرها وشخظا نالبتها بؿٖغ

.. لتتد٨م في خياته  

.. ومتى ت٣ٟض به ألامل.. ت٣غع متى ت٣غبه  

السام " اإلااعيىهيب"وهى ٦ٗاصته   يجيض ب  ؤصاء صوع 

.. بها  

لً يتر٦ها ب  .. ول٨جها لً تمل٪ ال٩لمة ألازحرأ تل٪ اإلاغأ

:و٢ض تغ٥ بهمته ألازحرأ ٖلى ٢ىرها ال٨غيهة تل٪  
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.. خب٪ ليَّ ٖمغه ؾىحن.. بت٨ضبي يا همؿة.. بت٨ضبي-

.. مً وؤهِب َٟلة.. ٞا٦غأ  

:ابتؿمب بإلم ومغاعأ ول٨ىه ؤ٦مل بجىىن   

ا٦تئاب٪ إلاا .. ٞاهمة ؤوي ما٦ىتل ٖاٝع هىؾ٪ بيَّ -

.. زُبب ٦غيمة  

ا ًٗ :  ونغزب بإلم..  اتؿٗب ٖيىاها وح  

..اؾ٨ب.. اؾ٨ب يا ؾي٠-  

:ل٨ىه ؤ٦مل  

و٧ل مداو ت٪ ٖلكان ت٣غبي .. مىا٣ٞت٪ ٖلى حىاػها-

ؤه٪ تؿاٖضوي ٖلكان ؤعح٘ خياتي ٧ان هجاح لي٩ي .. مني

.. ٢بل ما ي٨ىن هجاح ليَّ   
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:ؤقاع لىٟؿه بٛغوع  

.. هي اللي ؾاٖضته.. همؿة هي اللي عحٗب ؾي٠-  

اص  كحر لها بلىم :ٖو  

!.. بـ بػاو تٗترفي-  

:ابتل٘ عي٣ه ليصدر  

ؤن ؤهاهيت٪ ؤهِب وهىؾ٪ ب٣ىت٪ هما .. اػاو ت٣بلي تٗترفي-

..الضاٞ٘ الخ٣ي٣ي أله٪ تٗملي ؾي٠ حضيض  

مً ٦م اإلاٛالُاا .. عم٣ته بظهى٫ مما ؾمٗته مىه

:بإ٩ٞاعه و٧لماته  

!لضعحة صو ؤهب مل ٖاٝع محن همؿة.. م٣ٗىلة-  

:هت٠ بها  
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ة هي - ة محن همؿة و  ٖاٞع همؿة هٟؿها مل ٖاٞع

..ٖايؼأ بيه  

ٗب خاحبحها بيجح ٞإ٦مل وهى  ٗىص لت٣بيلها :ٞع  

.. بـ  ػم تٗغفي وتتإ٦ضو ؤه٪ مل هتؿيبيني يا همؿة-

وؾي٠ اللي ٞاهمة ؤه٪ ؤهِب اللي .. بن ال٣غاع مل ٢غاع٥

..ٖملتيه مل لٗبت٪  

:ٖبث بسهالرها بًٛح  

.. مل ٖغوؾت٪ اللي تازضيها في خًى٪ و٢ب ما تدبي-

..وتغمحها بٗيض ٖى٪ إلاا تؼه٣ي  

..زبحرأ.. متُلبة..  ٢غبها مىه ليٛغ٢ها ب٣بالا نهمة  

 بحن ؤخًاهه ويضاه تٗيث بجؿضها 
ً

حٗلتها تترادى ٢ليال

ا
ً
...ٖبث  
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ا بإٖما٢ها 
ً
ص٢اث٤ ؤياٖها بهىأ ٖك٤ ٢ضيم ماػا٫ ٧امى

..وبن خاولب وؤصه  

:ابتٗض ٖجها بٗضها وهى يمىدها هٓغأ مىتهغأ  

..ما بيتؿابل.. ؾي٠ الجاعحي ما بيترماف يا همؿة-  

:ا٢ترب لحهمـ في ؤطنها و٦إن ٢ىأ خ٣ض ٚامًة تتلبؿه  

..ؤهِب َال٤ يا همؿة.. ؾي٠ هى اللي بيؿيح-  

٢ظٞها ببٌٛ ت٣غيًبا وعخل ٢بل ؤن يمىدها هٓغأ 

...قامتة  

..تيبؿب في و٢ٟتها تغ٢ح عخيله  

..و٧لماته تٗاوص الترصص ب٣ٗلها  

"ؤهِب َال٤ يا همؿة.. ؾي٠ هى اللي بيؿيح "  



 

924 
 

.. بـ  ػم تٗغفي وتتإ٦ضو ؤه٪ مل هتؿيبيني يا همؿة "

وؾي٠ اللي ٞاهمة ؤه٪ ؤهِب اللي .. بن ال٣غاع مل ٢غاع٥

.."ٖملتيه مل لٗبت٪  

.."ما بيتؿابل.. ؾي٠ الجاعحي ما بيترماف يا همؿة"  

.."ؤهِب َال٤ يا همؿة.. ؾي٠ هى اللي بيؿيح"  

.."ؤهِب َال٤ يا همؿة.. ؾي٠ هى اللي بيؿيح "  

.."ؤهِب َال٤ يا همؿة.. ؾي٠ هى اللي بيؿيح "  

..٧لماا ؤؾضلب الؿتاع ٖلى خح ؤو ما ْىته هي خح  

ك٤.. ٖلى ٢لح ص١ ..اقتا١ وتا١ وخً.. ٖو  

ؾتجِزٝ.. تىح٘ وتإلم
ُ
..هٝؼ ختى ا  

..ٞج٠ وطبل ختى طوي   
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..وبن ْلب به هبًة زاثىة  

..زاثىة ٦مً تض١ له باؾتدياء  

 يغبة ٢ىية هالها نضعها 

ح باهتزاٖه ..٢بًتها تكبثب ب٣لبها تٚغ  

 ٞليؿب همؿة الجاعحي مً تب٩ي َمً زان وهان

ًٗ بالٓهغ وال٣لح ..مً ٚضع واؾتباح َو  

..ؾيٟها  

ا بإٖما٢ها
ً
..مً ٚغػ ٖمي٣  

..٢تل لتىه ما ب٣ي مىه صازلها  

..ولم يتب٤َ ؾىي الضًٞ  

 *********** 
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  يىحض ؤؾهل مً ال٨غاهية والبًٛاء؛ ؤما الُخّح، ٞهى 

.يدتاج هًٟؿا ٖٓيمة  

قمـ التبريؼو  -   

..لُاإلاا اعتبُب لٟٓة ال٣ىأ بالٗى٠  

..الكضأ والهالبة  

..الخغوب والاهتهاعاا  

..الٗؼيمة وؤلاعاصأ  

..بمٗنى آزغ  

..تغاصٞب ال٣ىأ صاثًما بىحىص الغحل  

..وعٚم هظا  

 ٞةن امغؤأ ٖاق٣ة هي ٢ىأ   تًاهحها ٢ىأ 
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..ب  امغؤأ تدمل قٗلة ؤلاهت٣ام  

... وبحن الٗاق٣ة اإلاتٟاهية  

..واإلاىت٣مة الىا٢مة  

..و٢٘ الك٣ي٣ان  

..ٞبٗض مىا٢كاا مُىلة م٘ حغيـ  

ض م٘ لىعا  التي اؾتُاٖب بمهاعأ تدضيض مٖى

..بمجز٫ حضرها  

 ويتب٣ى ب٢ىاٖها بةحغاء الازتباع

..مؿئىلية خؿً  

 ٢غع الك٣ي٣ان الاهت٣ا٫ للٗانمة ؤلاهجلحزية

 وم٘ اؾت٣غاعهما بـ لىضن
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 تم٨ً ماػن ؤزحًرا مً الاتها٫ بضهيا

..التي ٧اهب مستٟية لٟترأ ٢بل ؾٟغهما  

..وختى بٗض ونىلهما لباعيـ  

ؤصع٦ب مجها صهيا ٦م .. وبٗض م٩اإلاة خاه٣ة مً ماػن 

..الًٛىٍ التي يىاحهها  

..٢غعا ال٣يام بؼياعأ زاَٟة لـ لىضن  

 وما بن خُب بها الُاثغأ بمُاع هيثرو

ب لل٣اء ماػن بالك٣ة التي اؾتإحغها م٘  ختى ؾاٖع

..خؿً  

..ليٛغ١ ماػن بحن َياا قٗغ نٛحرته  

.. ؿتيك٤ ُٖغها الُٟىلي السام  
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 و٢ض ؤصع٥ تل٣اثًيا ؤن ويٗه هى حىة

..م٣اعهة بَم  ٗاهيه خؿً  

خؿً الظو ماػا٫ يىا٢ل حغيـ خى٫ صخة ٢غاعه 

.. بؼياعأ لىعا وحضرها اليىم  

ض ٖلى بٗض ؾاٖة ؤو ؤ٦ثر ..ٞاإلاٖى  

:عبتب صهيا ٖلى ٦ت٠ خؿً  

..زحر بن قاء هللا.. ما ت٣ل٣ل يا خؿً-  

:ؾإلها بلهٟة  

..ٖاملحن بيه؟.. َمىيني ٖلى منى وِنبا؟-  

:ابتؿمب صهيا باعتبا٥  
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غيضأ وبياص مٗاهم في الٟيال.. ٦ىيؿحن حًضا يا خؿً- .. ٞو

!ؤهب مل بت٩لمهم و  بيه  

:قا٦ؿه ماػن   

..  بي٩لمهم ٧ل ؾاٖة وخيات٪-  

:همـ خؿً بتىتغ  

..مل ها٢ه٪ يا ماػن -  

:و٢بل ؤن يجيح ماػن تضزلب حغيـ بالخضيث  

ٞإها   يم٨ىني .. هل يم٨ى٪ الخضيث باإلهجلحزية.. ماػن -

..متابٗة ما ت٣ى٫   

حن ٖى :التٟتب لها صهيا بداحبحن مٞغ  

ٟله- !!وهل تتابٗحن خضيث ماػن ؤم ٢ًية خؿً َو  
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اعتب٨ب حغيـ للخٓاا ول٨جها تمال٨ب هٟؿها لتجيح 

:بث٣ة  

.. ل٣ض ْىيب ؤه٨م تىا٢كىن ال٣ًية-  

ة وهي تمض يضها لضهيا :وتدىلب ابتؿامتها لٗملية مدتٞر  

مدامية .. حغيـ وايب.. ًٖٟىا لم ؤٖٝغ ًٖ هٟس ي-

..الؿيض خؿً الٗضوو   

:باصلتها صهيا التدية بتهظيح وهي تغق٤ ماػن بىٓغأ هاعية  

..مهممة ؤػياء.. صهيا اإلاىجي-  

:هتٟب حغيـ بًٟى٫   

ا.. ؤهِب هي.. بالُب٘-
ً
ؤها مٛغمة .. ل٣ض ْىيب وحهِ٪ مإلٞى

..ؤهِب مىهىبة بالٟٗل.. ب٩ل تهاميم٪  



 

932 
 

:تىعصا وحىتا صهيا لتجبها بتىاي٘  

.. ق٨ًغا ل٪-  

:لتؿإع حغيـ با ٖتظاع  

ل٣ض ْىيت٪ .. اٖتظع ألهني لم ؤتٗٝغ ٖليِ٪ بالبضاية-

..ػوحة ماػن   

ٖاصا صهيا تغم٤ ماػن بىٓغأ متؿاثلة ول٨جها ابتؿمب 

:بل٠ُ لجغيـ  

..  صاعي لالٖتظاع..   ٖليِ٪ -  

:ليتضزل ماػن بتىييذ  

..ووالضأ ٖك٤ ابىتي.. صهيا هي ػوحتي الؿاب٣ة-  
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ابتؿمب ٖك٤ ٖىض ؾماٖها اؾمها مً بحن قٟتي 

ى٢ب ٖى٣ه ب٣ىأ ..والضها َو  

.. ٞترصصا تجهيضأ خؿً ال٣ىية بيجهم  

..واه٣بًب مالمذ ماػن وهى يضع٥ خغج اإلاى٠٢  

..و٦ىهه ؾبح ألالم لك٣ي٣ه  

هل ؤهب مؿتٗض؟.. خان الى٢ب ؾيض ٖضوو -  

٧اهب تل٪ حغيـ التي تضزلب بمهىية لتضيغ صٞة الخضيث 

..خى٫ الخضث ألاهم  

..ػياعأ خؿً إلاجز٫ حضأ لىعا  

..زغج خؿً تصخبه حغيـ  

٣ة صهيا التي ماػخته بٛئ  واهتٓغ ماػن بٞغ
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..سخغ٥ ٖبر اإلاتىؾِ يا ؤبى ٖك٤-  

٘ ٦ٟيه باؾتؿالم :ٞع  

..بغت يا بيه-  

:لتجبه مً بحن ؤؾىانها  

- 
ً

..بغت ٞٗال  

:ؤما٫ ماػن عؤؾه باؾتٟهام  

ؤ٦يض مل هلسبِ الضهيا ؤ٦تر ما هي !.. صهيا ؤهِب بتهؼعو-

..واتىعٍ م٘  مدامية خؿً.. ملسبُة  

:ؤحابته بهؼ٫   

وبتىاصو ل٪ .. مدامية خؿً بتىاصو له ؾيض ٖضوو -

..باؾم٪  
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:خغ٥ طعاٖه بالمبا أ  

ة خؿً- ..عؾمي وحض.. ؤهِب ٖاٞع  

:هؼا ٦تٟحها بٛئ ليباصعها هى  

و  ؤًٞل وؾيلة للضٞإ هي !.. بـ ليه ٧ل ألاؾئلة صو-

!!..الهجىم  

:تلٗثمب ٧لمارها  

..ؤها مل ٞاهمة خاحة!.. صٞإ بيه وهجىم بيه-  

:حظبها ماػن مً طعاٖها لتىاحهه  

ؤ٦تر مً .. ٦ىِب ٞحن الٟترأ اللي ٞاتب..   ٞاهمة يا صهيا-

..ؤؾبٕى مستٟية  

:هؼا ٦تٟحها وؤزبرته ببضيهية  
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..ؤهب ٖاٝع.. ٦ىب في بحروا-  

:٢اَٗها بدؼم  

..وبٗضيً َلِٗب ٖلى هيىيىع٥.. يىم واخض في بحروا-  

:حظبب طعاٖها مىه بٗى٠  

!ؤهب بترا٢بني يا ماػن -  

ة :هٟى بؿٖغ  

ا- ًٗ ٖك٤ ٦ىب بتلٗح في الباؾبىع وؤزضته مً ..   َب

..بيضها إلادب التإقحراا  

:٦تٟب طعاٖحها  

قٛلي بيدتاج ؾٟغ وؤهب .. وبٟغى عوخب هيىيىع٥-

..ٖاٝع  
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:هؼ عؤؾه بدحرأ  

ليه .. ؤها بؿإ٫ ٖايؼ اتُمً ٖليِ٪ .. بالغاخة يا صهيا-

..ألاؾلىب الهجىمي صه  

:هتٟب صهيا بٗهبية  

..هجىم تاوي.. يىوه-  

:تجهض ماػن ب٣ىأ وهى  ؿإلها ب٣ل٤  

..في مكا٧ل في قٛل٪؟-  

ٞٗاص  ؿإ٫ و٢ض اقتضا مالمده مً .. هؼا عؤؾها هًٟيا

:التىتغ  

..في خض صزل خيات٪؟-  

:هتٟب بًٛح  
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!!..ماػن -  

ا
ً
٘ ٦ٟيه مهضث :ٞع  

.. صه ٢ل٤.. ما تازض ل ٦المي ٖلى ؤهه ارهام.. صهيا-  

:ؤولته ْهغها وهي تسبره با٢تًاب  

..ما ت٣ل٣ل ٖلى ٖك٤-  

:٢اَٗها بىبرأ خىىن   

..وؤم ٖك٤؟-  

.. يمب هٟؿها بظعاٖحها وهي تلًٗ يٟٗها هدى هبرته تل٪

..خىاهه.. هدى ٢ل٣ه  

 هدىه هى ب٩ل ما يمثله

:التٟتب هدىه لتبض٫ اإلاىيٕى  
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..صر؟!.. ؾغاب.. ؤزباع ناخبت٪ بيه؟-  

:اهٟغحب مالمده وهى يسبرها  

مل ٖايؼأ تكٛلني ًٖ .. بترص ٖلى م٩اإلااتي بالٗاٞية-

..٢ًية خؿً  

:ٖاصا صهيا تسسغ  

آه لى تٗٝغ ٢ض بيه ؤهب مغ٦ؼ في ٢ًية خؿً وم٘ -

..مدامية خؿً  

:تٗالب ضخ٩اته وهى  كا٦ؿها  

..٦ضه ٚغوعو هي٨بر ومل بٗيض ؤ٢ى٫ ؤه٪ ٚحراهة-  

و٦ؼته في ٦تٟه ليبتٗض وهي تباصله مؼاخه وتتجاهل باقي 

:حملته  
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..صه ؤهب ب٣يب صولي يا ٢اصع!.. هي٨بر ؤ٦تر مً ٦ضه-  

..واتجهب لخاؾىبها اإلادمى٫ لتىضمج بٗملها  

..بيىما ٚغ١ ماػن بىاخته الهٛحرأ للغاخة  

..م٘ ابيته  

..ٖك٤ ماػن   

..وياله مً اؾم  ٗبر ب٣ىأ ًٖ ٖك٤ ألام لىالض َٟلتها  

..ٞهي امغؤأ ٖاق٣ة بال حضا٫  

٨ٖـ تل٪ اإلاىت٣مة التي مىدب َٟلها اؾم ٖكي٣ها 

..ألاو٫   

..وخغمته اؾم ؤبيه و٦ىيته  



 

941 
 

ًان  يىاها تٞغ تل٪ التي حلؿب بمىاحهة خؿً ٖو

..بةنغاع ؤن تلت٣ي بٗيييه  

..ووحهب ٧ل اهتباهها لجضرها التي حلؿب بيجهما  

تى٣ل هٓغارها بحن خٟيضرها الخم٣اء وبحن طا٥ الكغقي 

..اإلاتجهم  

ًح ..تىتغ ٚو  

ا ؾيُغوا ٖلى ألاحىاء ًً حرأ بل وخ٣ض ؤي ..اعتبا٥ ٚو  

..لىعا تلمذ الخل٣ة الًٟية بيضه اليؿغي   

..تضع٥ مً زال٫ ػيجتها به ؤن تل٪ الخل٣ة تٗني ػواج  

..ػواج حضيض  
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ته مً خضاصه  بالتإ٦يض مً تل٪ الٟتاأ اإلاهغية التي اهتٖز

..الالمىتهي ٖلى خبيبته الغاخلة  

إلاذ خؿً اتجاه هٓغارها ٣ٞبٌ يضه بٗى٠ و٦إهه يا٦ض 

..ٖلى متاهة ػواحه الخالي  

ؤو عبما هى زص ي ٖلى ِنبا مً هٓغأ ٦غاهية تلتم٘ 

..بٗيىحها  

 التد٨م بًٛبه الهاصع
ً

..بضؤ خؿً الخضيث مداو   

..ٞهى لى تغ٥ لكيُاهه الؼمام  

ب ابىه مً ٧ل ما   هتٕز عوخها مً خل٣ها مثلما اهتٖز

..يغبُه بهىيته وؤنله  

..هي.. بن ٦ىِب تتؿاثلحن ٖجها.. منى بسحر-  
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:٢اَٗته لىعا بًٛح  

ة ؤو ش يء يسهها- ..هي ابيت٪ و  ؤختاج إلاٗٞغ  

..خ٣ضها ي٣ُغ مً بحن خغوٞها  

..ٞهي تجلـ ؤمامه آلان ُمجبرأ  

تدب يِٛ مً حضرها التي هٟظا رهضيضها بالٟٗل 

..وؤبلٛب خؿً بإمغ ولضه  

تهٝغ حضرها ؤ٦ض لها ؤنها لم تٗض تمؼح بسهىم ؤو 

..رهضيض آزغ  

زانة خغمانها مً بعثها اإلاتمثل بظل٪ البيب الت٣ليضو 

..الٗتي٤ والظو تدلم لىعا بامتال٦ه يىًما ما  

..تال٢ب هٓغارهما ؤزحًرا  
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لىعا بىٓغأ ًٚح وخ٣ض وبن لم تؿتُ٘ ٦بذ الاهتهاع 

..بها  

..ٞها هى اهت٣امها يإتي بلحها  

ا
ً
..لحرتمي تدب ٢ضمحها.. ػاخٟ  

ا ٞى١ ألازغي وهي تؿإله ببروص
ً
ٗب ؾا٢ :ٞع  

..خؿً؟, ماطا تغيض-  

:يِٛ ؤؾىاهه ب٣ىأ  

..ؤهِب تٗلمحن تماًما ماطا ؤعيض-  

ٞترم٣ه بىٓغاا .. ًٚبه يمىدها مؼيًضا مً اليكىي 

..مىتهغأ  

..ت٩اص تهل للتكٟي  
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..وعٚبة زالهة با هت٣ام  

ه  ٞالهىي والاٞتتان ال٣ضيم تبسغا م٘ بصعا٦ها لى٢ٖى

..بالخح م٘ ٞتاته اإلاهغية  

..ػوحته الجضيضأ  

..هي آلان تٟهم  

..خبها لخؿً هى هىؽ بهالة الكغ١ خىله  

..ٞاعؽ الكغ١ ألاؾمغ  

..ب٩ل خغاعته وزيا رها اإلات٣ضأ خىله  

..لتهٟٗها الخ٣ي٣ة الباعصأ  

ؤن مكاٖغ ٞاعؾها طا٥ ٧اهب ؤقض بغوصأ مً قتاء 

..لىضن  
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:ابتؿمب له بت٩ل٠  

وؤيٟب لهما ػوحة .. خغيت٪ وابيت٪.. ؤهب هلب ما ؤعصته-

..ؾ٣ُب بدبها  

:هت٠ باهٟٗا٫  

هل تٗا٢بيني ليجؼو ًٖ .. هل طل٪ هى ٣ٖاب٪؟-

!..مباصلت٪ مكاٖغ٥  

٘ :نهًب مً م٣ٗضها تساَبه بتٞر  

ؤهب تمىذ هٟؿ٪ ٢يمة ؤ٦ثر مما تؿتد٤ يا !.. ؤٖا٢ب٪-

..ٖؼيؼو   

:نهٌ بضوعه  ؿإلها بدحرأ  

ا لَم -
ً
!بط  
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:ؤحابته بؿاا٫ آزغ  

..لم تغيض ؤهب الُٟل؟-  

ا ًٗ :عص ؾغي  

..ألهه ابني-  

:ؤحابته ؾازغأ  

ا-
ً
.. وؤها لي الهبي.. ؤهب ل٪ الٟتاأ.. خؿى  

:تجهض خؿً بيإؽ وؾإلها بلهٟة  

..هل ؤخًغته مٗ٪؟-  

:ؤحابته ٧اطبة  

.. ل٣ض تغ٦ته م٘ حليؿته.. ٦ال-  

:رهضلب ٦تٟي خؿً بىح٘  
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..ؤعصا عئيته-  

:٢اَٗته بكغاؾة  

..بل تغيض ؾلبي ما هى خ٤ٌ لي-  

:عم٣ها بظهى٫   

وليـ ش يء .. بوؿان له خ٣ى١ .. ؤهه َٟل!.. يا الهي-

..ي٣تؿم ؤو ؤصاأ لتؿىية السالٞاا  

:ؤقاخب بىحهها بٗيًضا هاتٟة  

..٠٦ ًٖ تل٪ ال٩لماا ٞهي بال ٞاثضأ-  

ا ًٖ حضرها ٖلها تؿاٖضه في 
ً
التٟب خؿً خىله باخث

ة .. ب٢ىاٖها ول٨ً الؿيضأ اليجىػ ٧اهب ٢ض ٚاصعا الٛٞغ

 مىظ ٞترأ
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ا مً السهىنية ًٗ  واؾ
ً

..تاع٦ة لهما مجا   

:سخح خؿً ؤهٟاًؾا َىيلة ٢بل ؤن  ؿإ٫ لىعا بهبر  

ما الظو ٖلي ٞٗله أل٢ىٗ٪ باإلاىا٣ٞة ٖلى بحغاء -

..الازتباع؟  

ة  التمٗب ٖيىاها بكغاعأ مغيغأ وزغحب خغوٞها مًَٛى

:مً بحن ؤؾىانها  

..ؤٖض لي ما زؿغته مً ؾىىاتي وؤها ػوحت٪-  

مٛم بت٣غيغ :اعتض خؿً للسل٠ ٚو  

ا ٦ىب مد٤ مً البضاية-
ً
ؤهِب تٗا٢بيني ليجؼو ًٖ .. بط

!..خب٪  

:نغزب به و٢ض ازتٟب بغوصرها ألاولى  
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ت٣بلب ٨ٞغأ ؤه٪ لً .. تدملب خؼه٪ و٦أبت٪ لؿىىاا-

..تٗك٤ مجضًصا بٗض ٚاليت٪ الغاخلة  

ؤ٢ىٗب هٟس ي ؤن بغوصت٪ وحٟاٝ مكاٖغ٥ ش يء زاعج 

..ًٖ بعاصت٪  

تدب طعاٖحها بٛئ :ٞو  

!..وماطا حىيب بالجهاية-  

:تدغ٦ب لتضٞ٘ بؿبابتها نىب نضعه  

اهتٌٟ خًيا مً حضيض ولم ؤمتل٪ ؤها .. طا٥ اإلايب-

.. بل مىدتها ألزغي .. ص٢اته  

:٢بًب ب٨ٟحها ٖلى نضعه تهغر بد٣ض  

.. لَم لم ؤ٦ً ؤها؟.. لم هي؟-  
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..أله٪ ؤي٣ىهة طهبي-  

ا لي٨مل ًٗ :نغر بها متىح  

ػواحىا الؿغي٘ بٗض مىا منى خغمني خ٣ي بالخضاص -

..ؾلبني ٖٟىها لت٣هحرو بد٣ها.. ٖلحها  

:هتٟب به بٛئ  

..  تل٣ي بظهىب٪ ٖلى ٧اهلي-  

:يي٤ ٖيييه بةرهام  

ولً ؤػيض وؤل٣ي ٖليِ٪ ٧امل الظهح , ل٨ىِ٪ مظهبة ب٣ضعو -

..ٞبالجهاية ٦ىِب ؤهِب الىاٖية بييىا  

:ن٣ٟب ب٨ٟحها ٚايبة  
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٣ِٞ ألهني !.. وآلان ؤها اإلاظهبة بد٤ خبيبت٪ اإلايتة-

..ؤخببت٪  

:٢اَٗها بٗى٠  

- 
ً

  تظ٦غو منى بتل٪ الُغي٣ة إاهية وب  لً ؤ٦ىن مؿئى 

..ًٖ عص ٞٗلي  

:اعتٟٗب ضخ٩ارها ؾازغأ  

..وهمي الخبيح.. الٟاعؽ ألاؾمغ الىؾيم-  

ٌ خؿً ٧لمارها :ٞع  

..ؤهِب لم تدبيىني ؤبًضا.. لىعا, لم ي٨ً خًبا-  

.. ل٨ني ؤعصت٪ لي-  

عص٥ِ ؤها-
ُ
!ختى لى لم ؤ  
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:ارهمته مً بحن ؤؾىانها  

..تٗلمب ال٣ؿىأ يا ناخح اإلاكاٖغ الخاإلاة-  

:تجهض بيإؽ وهى يداو٫ تمال٪ ًٚبه  

.. ؤعحى٥ِ مً ؤحله هى.. ؤعيض ابني.. لىعا-  

:٦تٟب طعاٖحها تسبره بتدٍض   

..هى   يدتاح٪ بص يء-  

:خاو٫ ب٢ىاٖها بهضوء  

..٧ل َٟل يدتاج لىالض-  

:ؤزبرته بجز١   

..ؾإقترو له واخًضا-  

:مسر وحهه ب٨ٟيه وهى  ؿإلها بيإؽ  
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..لَم   تسبريني ماطا تغيضيً مني لتمىديني َٟلي؟-  

:ٖاصا تى٦ؼه بؿبابتها وهي تًِٛ ٖلى خٝغ  

..  يىحض لضي٪ ما ٢ض ؤعيضه يىًما-  

ان ما ؾتتراح٘ ٖجها ..٢الب حملتها ولم تضِع ؤنها ؾٖغ  

..حمضته بحابتها وؤؾضلب ؾتاثغ ؾىصاء ؤمام ٣ٖله  

:لت٣ترب هي مىه وتُب٘ ٢بلة ٖلى وحىته هامؿة بد٣ض  

ا يا والض ؤبىاجي- ًٖ ـَ ؤن تغؾل تدياتي لؼوحت٪ .. وصا   تي

.الهٛحرأ  

..لم  ٗلم خؿً ٦ي٠ تغ٥ مجز٫ الجضأ اليجىػ   

..و٦ي٠ اهت٣ل بحن اإلاىانالا ختى وحض هٟؿه  

..ؤمام باب ق٣ته هى وماػن   
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ماػن الظو تل٣ى إ٣ل حؿض ق٣ي٣ه خيىما رهاوي بحن 

..طعاٖيه  

..يإ الىلض.. ماٞيل ؤمل يا ماػن -  

.. ؾاٖضه ماػن ليجلـ بإ٢غب م٣ٗض  

..ويبضؤ ي٣و ٖليه ما صاع بيىه وبحن لىعا  

:اهتهى خؿً م٘ نيدة ماػن الٛايبة  

في خض .. ؤهب عايذ تؼوص ًٚبها و  تداو٫ رهاصنها.. خؿً-

..ي٣ى٫ ال٨الم اللي ٢لته  

:ؤقاع خؿً بيضه  

ب .. عصوصها ٧اهب ٞى١ اختمالي يا ماػن - صو ت٣غيًبا اٖتٞر

..ؤنها  
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:نمب لخٓاا ليتجهض بٗى٠ ويتمتم باه٨ؿاع  

..ؤنها ات٣غبب مني ٖلكان-  

..ؤقاح بىحهه ٚايًبا مجها ومً هٟؿه  

..ٚايًبا ختى مً الهىاء الظو يتىٟؿه  

 و٧لمتها

"ؤعصت٪ لي "  

..تترصص ب٣ٗله  

بة ؤعاصا بقباٖها ..طهح ٖمغه ألا٦بر لم ي٨ً لها ؾىي ٚع  

..عا٢ح ماػن خالة اليإؽ التي  ٛغ١ بها ق٣ي٣ه  

..ولم  ؿتُ٘ ت٣بلها  
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لم  ؿتُ٘ ٢بى٫ ؤن ييكإ ابً ق٣ي٣ه وعبما وعيث آ٫ 

 الٗضوو الىخيض

..بلى آلان؛ ٚغيًبا مجزوٕ الهىية وألانل  

خمل ؾترته وهى يتجه زاعج الك٣ة ويسبر خؿً 

:بازتهاع  

.. هجغب مل هىسؿغ خاحة.. ٢ضامي مداولة يا خؿً-

..خاو٫ ؤهب تغتاح قىية ؤو ٧لم ِنبا ومنى اَمً ٖلحهم  

..ؤٚل٤ الباب زلٟه وعٞ٘ الهات٠ لي٣ىم بٗضأ اتها ا  

..اتجه بٗضها هدى ق٣ة لىعا  

 ...... 
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ؤزًٗب لىعا ححراعص للىىم بٟٗل صواء حضيض للخؿاؾية 

..ونٟه له ٞغاوؿىا تدب بلخاخها الكضيض  

..وبضؤا تٗبث بمالبؿها ختى ٖثرا ٖلى إىب نهاعو   

 ٢هحر ول٨ىه يلته٤ بها ٞيبرػ بىيىح مىدىيارها ألاهثىية 

 عقب ُٖغها السام والظو يًٟله ٞغاوؿىا

..وؤٖضا ٞغاقها باهتٓاع ونىله  

..ص٢اث٤ وعن حغؽ مجزلها  

ة لتٟتذ الباب :ٞتدغ٦ب بؿٖغ  

..ل٣ض هام حيــ.. ٞغاوؿىا-  
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٢ُٗب ٧لمارها بٛتة ٖىضما ؤصع٦ب ؤن ييٟها اإلاغت٨ؼ ٖلى 

بل ماػن ق٣ي٤ , بَاع الباب لم ي٨ً ٖكي٣ها اإلاىتٓغ

..خؿً  

ب ٖليه ٖلى الٟىع و٢بل ؤن تٗترى ٖلى تىاحضه  تٗٞغ

..صازل ق٣تها  

:ؾمٗته يسبرها باؾتهؼاء وهى  ٛل٤ الباب زلٟه  

!..هل ٦ىِب تيتٓغيً طل٪ ألاق٣غ الىديل-  

:٦بتب ٧لمارها الٛايبة لتؿمٗه يغصٝ  

يل- ..ؤليـ ٦ظل٪؟.. الُبيح صٞو  

:ؾإلته ب٣ل٤  

..ماطا ٞٗلب به؟-  
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:َمإنها بسسغية  

جي- ٞالُبيح تم اؾتضٖائه مً ؤحل خالة ..   تجٖز

..َاعثة  

:عم٣ته بك٪ ٞإعصٝ بك٣ٟة  

..تل٪ مؿاوت ٦ىه٪ ػوحة َبيح-  

:ونمب ليًي٠ بلهجة طاا مٗنى  

..ؤو ٦ىه٪ ٖكي٣ته-  

ٗب يضها بىحه ماػن مهضصأ :ٞع  

..اؾم٘ ؤيها الٗغبي اإلاتسل٠ لى ْىتب-  

٢اَ٘ ماػن رهضيضها وؤمؿ٪ بيضها ليسًٟها بٗيًضا ًٖ 

:وحهه  
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..يبضو ؤهِ٪ بضؤِا تٗتى٣حن بٌٗ ؤ٩ٞاعه الٗىهغية-  

اعتضا لىعا للسل٠ زُىتحن وتٗثرا ال٩لماا بحن 

:قٟتحها  

..٦ي٠.. ٦ي٠-  

ا بٗيييه ًٖ ابً ق٣ي٣ه
ً
:تدغ٥ ماػن صازل الك٣ة باخث  

..ؤيً الهٛحر؟-  

:ؤحابب لىعا بغوتييية  

..بهه هاثم-  

:ؤومإ ماػن بغؤؾه والتٟب لها  

ٞلَم تٗاهضيً ما هى .. تٗلمحن ؤهىا لً هتسلى ًٖ الهٛحر-

!مدتىم  
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:٢ُبب خاحبحها بدى٤  

..لً تؿلبىوي َٟلي-  

:ٞتذ ماػن ٦ٟيه ليسبرها بىص  

وؤٖٝغ ٦ي٠ ي٣يض الُٟل .. ؤها ؤب لُٟلة نٛحرأ.. لىعا-

..زانة لى ٧اهب بمٟغصها.. خغية ألام  

بيىما ٧ان .. نمتب لىعا لخٓاا قغصا بها بمالمذ ماػن 

:مً الىاحح ٖلحها الت٨ٟحر ب٩لماته وؤزحًرا ؤزبرته بسٟىا  

..ححراعص َٟل هاصت-  

:حاءها نىته ٢اَ٘ ٦دض ؾ٨حن  

..لً تىاصيه ححراعص مغأ ؤزغي -  

:وا٢ترب مجها ٚايًبا  
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..الُٟل مهغو ٖغبي مؿلم-  

:بغ٢ب ٖيىحها بٗبث  

..هظا ما ت٣ىله ؤهب-  

:ؤمؿ٪ ط٢جها يساَبها ٦ما يساَح الُٟل الهٛحر  

..ٖؼيؼتي, تل٪ خ٣ي٣ة صامٛة-  

:ؾإلته بًٟى٫   

..لَم لم تسبر خؿً بكإن ٞغاوؿىا؟-  

:لىي قٟتيه بابتؿامة هاػثة  

بحن بهغإ الضي٨ة خىل٪- !..تٚغ  

هؼا ٦تٟحها بض ٫ و٢ض بضؤ  ؿتهىيها الخىاع م٘ ق٣ي٤ 

..ػوحها الؿاب٤  
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..لً ؤتسلى ًٖ ابني.. ٦ما ؤزبرا خؿً مً ٢بل-  

:٢اَٗها ماػن بهىا مؿتى٨غ  

!ول٨ً ما عؤو َبيح ألاوعام الكاب بظل٪-  

:ؾإلته بتىحـ  

..ماطا تٗني؟-  

:ا٢ترب ماػن مجها ليسٌٟ عؤؾه وي٣ترب مً ؤطنها  

يل- يتى٢٘ ؤؾاتظته له .. َبيح ؤوعام قاب.. ٞغاوؿىا صٞو

..متزوج وؤب لُٟل وآزغ بالُغي٤.. مؿت٣بل عاج٘  

اج وهي رهمـ :اتؿٗب ٖيني لىعا باهٖؼ  

..  يم٨ى٪ رهضيضو-  

:ؤ٦مل ماػن ٧لماته و٦إنها لم ت٣اَٗه  
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يل ب٩ل ألاوؾاٍ الُبية مٗاصاته - ُ ٗٝغ ًٖ الُبيح صٞو

..ب٩لمة ؤزغي هى ٖىهغو ؤخم٤.. ل٩ل ما هى ٖغبي  

..لم تٗٝغ لىعا ماطا يجغو مٗها  

..٢غيًبا حًضا.. ٢غيًبا مجها.. ٞماػن ييتهح بمىاحهتها  

ضها ب٩ل همجية وبضاثية ..يتٖى  

..يهضص ٖال٢تها بٟغاوؿىا  

..بل يهضص مؿت٣بله وخياته اإلاهىية  

..ول٨جها لليجح  

..و  ٢ل٣ة.. ليؿب زاثٟة  

..بل تكٗغ بةإاعأ ٚغيبة  

 و٦إن زيا رها اإلاكتٗلة خى٫ ٞاعؾها الكغقي
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..وتتجؿض في طل٪ الغحل..  ٖاصا تضاٖبها مً حضيض  

..بل بٗمغها هٟؿه.. والظو تغاهً ب٩ل ما تمل٪  

ؤهه يمتل٪ خغاعأ وخؿية ؤيٗاٝ ما ؤمتل٪ ق٣ي٣ه 

..يىًما  

..وهي ألاصعي بدؿً وقٟٛه ومكاٖغه الخاإلاة  

:ٚمٛمب بهىا إ٣يل  

..تل٪ ؤلارهاماا.. لً يم٨ى٪ بإباا ٖىهغية ٞغاوؿىا-  

:٢اَٗها ماػن بسُىعأ  

ل٨ني ؤؾتُي٘ وبؿهىلة تامة ..   يهمني بإباا ٖىهغيته-

..بإباا ؤنىل٪ الٗغبية والتي تسٟيجها ٖىه بدغم قضيض  

كة زٝى مغا بجؿضها ول٨جها تجاهلتها ..ٖع  
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م اختياحها الجؿضو لىحىصه ب  ؤنها تضع٥  ٞـ ٞغاوؿىا ٚع

ا بياها تٗاوص 
ً
ؤهه بالجهاية ؾيستاع الٗىصأ لؼوحته تاع٧

..البدث ٖمً  كب٘ اختياحارها  

..  لىحىص عحل  

وآلان ؤمامها عحل يمل٪ حاطبية عحىلية تٗاص٫ ٖكغأ 

عحا٫ مً ؤمثا٫ ٞغاوؿىا ولخؿً خٓها هى يغيض ابً 

..ق٣ي٣ه  

.. يغيض ما تمل٨ه هي  

.. وهي ٖلى ؤتم الاؾتٗضاص للمؿاومة  

إلادته يبتٗض ٖجها بٗضما عمى رهضيضه بىحهها ول٨جها مىٗته 

ة  بؿٖغ
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٘ ٦ٟها لىحىته وبضؤا ؤهامل ال٠٨ آلازغ تٗبث .. وهي تٞغ

:بإػعاع ٢ميهه بى٢اخة  

ا- ًٗ ..هل تسُِ لؿلبي َٟلي وخبيبي م  

..اعتض ماػن زُىأ للسل٠ ول٨جها ت٣ضمب مىه إاهية  

وتدغ٦ها ببِء وهي .. تؼيض مً مضاٖبتها لٟتدة ٢ميهه

:تله٤ هٟؿها به  

.. عبما ؤإاع اهتمامي آزغ!.. عبما لم ؤٖض ؤهتم بٟغاوؿىا-  

ؤمؿ٪ بيضها يمىٗها مً الىنى٫ لبكغأ نضعه الؿازىة 

:وؤزبرها باخت٣اع  

!ت٣هضيً ؤإاع قهىت٪-  
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هؼا ٦تٟها وهي تٗاوص مضاٖبة نضعه بيضها الُلي٣ة 

:وتسبره بةٚىاء  

.. عبما يم٨ى٪ ب٢ىاعي بةحغاء ازتباع ألابىأ-  

خغ٦ب طعاٖها لتلٟها خى٫ ٖى٣ه و٢ض ؤإاعا هالة الٗبث 

:السُغ خى٫ ماػن ٚغيؼرها  

..آلان مهحر ابً ق٣ي٣٪ بحن-  

:نمتب لتٛمؼ بٗبث وضخ٨ة ٖالية  

..يضي٪-  

  **************  
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٦ىب ٞيما مط ى الُٟلة التي تدُم صميتها، إم تب٩ي 

وؤها اليىم اإلاغؤأ التي خُمب .. ٖلحها و  تضعو إلااطا

ا في مأ٢حها لتب٨حها ًٖ . هٟؿها، و  تجض صمى  

ٚاصأ الؿمان-   

..تجاعبها الٗضيضأ عسسب ب٣ٗلها ٨ٞغأ وخيضأ  

..هي   تجيض الاختٟاّ بإخبابها  

..مغوًعا بُٟلها.. بضاية بإمها  

..وؤزحًرا الغحل الىخيض الظو ؤخبها  

..وؤخبته هي بضوعها  

..ولً تظ٦غ والضها  

..ؤو قبذ الغحل الظو ٦برا تدب ْله  
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..صون ؤن يغاها ؤو  كٗغ بىحىصها مً ألاؾاؽ  

..وآلان هي ُوِيٗب بمٟتر١ َغ١   

..بمىي٘ ازتياع لم ت٨ٟغ به يىًما  

 زياع بحن خياأ ػوحية م٘ عحل لى َلبب 

..ال٣مغ لىثر الىجىم تدب ٢ضمحها  

بل ٦يىىهتها, وبحن خٟاْها ٖلى ٦يانها  

..وبوؿاهيتها ٢بل ؤهىإتها  

 حلؿب ٖلى م٣ٗضها الهٛحر اإلاىاحه للمغآأ 

..تتإمل مالمدها الخاثغأ  

 ؤهاملها تجغو ٖلى طعاٖحها وؾا٢حها بتىاٚم

..تىػٕ َب٣ة ع٢ي٣ة مً ال٨غيم الليلي  
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٣لها  كغص لظ٦غي ٢غيبة ..ٖو  

..ليلتهما ٢بل ألازحرأ بباعيـ  

وبٗض مغوع ٖضأ ليالي ٖلى اعتضائها لظل٪ الؼو الٗتي٤ 

..إلاضيغأ مضعؾة ٢اؾية ومتزمتة  

تل٪ الليلة قٗغا بغاٚح يىٟتذ مٗها بُغي٣ة لم تٗتضها 

..مىه مً ٢بل  

..وزانة وهي تاصو صوعها الظو عؾمه هى ببراٖة  

.. لياصو هى صوًعا ؤبٕغ ٦ُالح ُمٗا٢ح  

..وهي مً ٧اهب تجز٫ به ال٣ٗاب  

 ٧اهب تل٪ الليلة ألاولى التي تكٗغ

..ؤن عاٚح ي٣ضع ؤهىإتها ًٖ خ٤  
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..ؤنها ػوحة مىدب ػوحها الغيا خض التسمة  

ل٨جها عجؼا ًٖ ؤصاء الضوع في الليلة التي تلحها والتي 

..تلحها  

..لم تؿتُ٘ ت٨غاع ما ٢امب به مً ٢بل  

 وتٗىي٠ ػوحها ٦ُالح مكاٚح

..ختى وهى يلر ويؼيض بةلخاخه  

..ختى وهي تغاه يى٣لح مىلحها ْهغه بًٛح  

..ْىب ؤهه ؾيؿتمغ بًٛبه وحٟاثه أليام  

 لتٟاجئ به بٗض ؾاٖاا يتىؾلها الهٟذ 

..والٟٛغان  

..وي٣ط ي الليلة بحن طعاٖحها ٦ُٟل هجغته ؤمه  
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..وباليلة التالية ؤزبرها بمٟاحإأ  

 صٖىأ للٗكاء بملهى ليلي زام بالىسبة

..بباعيـ  

..لم تؿتُ٘ ٦بب ٞغختها بالضٖىأ  

ًىلها هدى اإلالهى وما ؤزبرها به عاٚح  ٞو

ًٖ ؾغيته و٦ىهه ملت٣ى لُب٣ة مٗيىة مً ؤإغياء باعيـ 

ضأ ٖىانم ؤوعوبية خىلها ..بل ٖو  

..لهٟتها لتل٪ الؿهغأ ُوِؤصا بمهضها  

..م٘ بضاية ؤو٫ ٖغى باإلالهى  

 ٞإ٢ل ما يم٨ً ون٠ الٗغى به

..هى م٣ؼػ   
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ٖضأ ٞتياا تغتضيً ؤو باألخغي تًًٗ ٢ُ٘ حلضية 

.. ؾىصاء ٦بضيل للمالبـ  

 ويتٟجن بإصاء ٖضأ خغ٧اا اؾتٗغايية

 ٢اؾية 

 هضٞها تٗظيح بًٗة عحا٫

 ياصون ؤصواع ضخايا التٗظيح بجضاعأ

 و٧اصا تلٟٔ ٖكائها وهي تغي 

ة ..نهاية الٗغى تتدى٫ إلاجمٖى  

..مكاهض بباخية ٢ميئة  

لم تضِع بىٟؿها ب  وهي تتسبِ بحن اإلاضٖىيً وخغاؾهم 

..الصسهيحن تبدث ًٖ باب السغوج  
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مغأ تتٗثر بدظاء قاه٤ ال٨ٗح يؼيض إمىه ًٖ إمً ؾياعأ 

..ٖاثلية نٛحرأ  

..ٞتؿ٣ِ بحن طعاٖحن مترهلحن ليجىػ ٦غيه  

ٗها طعاٖان آزغان لخاعؽ ضسم ..وتٞغ  

 تٛىم يضها بحن قٗحراا ٞغاء ؤنلي إمحن

..ٞتىٌٟ ناخبته يضها بٗى٠  

..وتٗىص لتتمؿ٪ بالظعإ اإلاكٗغأ للخاعؽ الطسم  

..  تٗٝغ ٦ي٠ ونلب للباب الساعجي  

 ٣ِٞ لؿٗاا الهىاء الباعص انُضمب بىحهها

 لتىبهها ٦ىنها ؤنبدب زاعج تل٪ الباعأ اإلاىبىءأ

ا تظ٦غ هٟؿها ؤنها تدغعا
ً
..تىٟؿب ٖمي٣  
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اهضٞٗب بُغي٣ها تبدث ًٖ ؾياعأ ؤحغأ  تٗيضها 

..لٟىض٢ها  

..لم تيتٓغ عاٚح ؤو تبدث ٖىه  

..و٦إن ي٣يجها ؤزبرها ؤهه لً  ٛاصع  

..ؤهه لم يٟاجئ ؤو يهضم مما عؤي  

..بل هى ٧ان ٖلى ٖلٍم تام بَم خضث بظل٪ اإلالهى  

تها بالٟىض١ ..وفي خمام ٚٞغ  

..تسلهب مً إيابها بال٩امل  

..ٞغ٦ب حلضها بٗى٠  

ح بتُهحره مً ٧ل طعأ هىاء ملىإة الته٣ب به  ٦إنها تٚغ

 ص٨ٖب ٖيىحها بكضأ تغيض مدى ما عؤتاه 



 

978 
 

غ٢ب تدب عطاط اإلااء الباعص للض٢اث٤  ٚو

 بٗضها زغحب لتتضإغ بُٛائها تسٟي عؤؾها تدته

..و٦إنها بظل٪ تٛحر الخ٣ي٣ة الىاضخة التي باتب تٗلمها  

..٦ال  

..  يم٨ً ؤن ي٨ىن عاٚح  

..ػوحها  

ما٫ اإلادى٪   عحل ألٖا

..الكاب الىؾيم الؿاخغ  

..مغيٌ  

..اعتٗض حؿضها بٗى٠  

..بالتإ٦يض هى مغيٌ  
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..  تٗٝغ اؾم ؤو نٟة لظل٪ اإلاغى  

..ل٨جها لم تٗض تمتل٪ ؤصوى ق٪ خى٫ مغيه  

هًٟب ُٚاءها و٢ٟؼا مً الٟغاف تبدث ًٖ هاتٟها 

..بجىىن   

..ونلته بالكب٨ة الٗى٨بىتية وبضؤا تبدث بلهٟة  

..إىاٍن وتغانب ؤمامها الاحاباا  

..لتتؿ٘ ٖيىاها وهي تتاب٘ ؾُغ تلى آلازغ  

ايُغاب اإلااػوزية الجيس ي ؤواإلااؾىقية ؤو اإلااػوزية "

ية وتٗني الخهى٫ ٖلى اإلاتٗة  ؤو اإلااػو٦ية ؤو السًٖى

"ٖىض تل٣ي التٗظيح الجؿضو ؤو الىٟس ي  

..خغ٦ب ؤهاملها بلهٟة تبدث ًٖ اإلاؼيض  
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الؿلى٥ " وليـ ؤمغاى"هى ؤخض ؤقهغ اهدغاٞاا "

الجيس ي وي٣هض به التمت٘ باأللم ٖىض اؾت٣باله مً 

"آلازغ  

..٦بتب قه٣تها وهي تغي ال٩لماا  

..هى ختى   يهى٠ ٦مغيٌ  

..٣ِٞ مىدٝغ لٗحن  

..قاء ٢ضعها ؤن تلت٣يه  

..هؼا عؤؾها بٗى٠  

..٦ال  

..لً تؿتؿلم وت٣غ بٟكلها مً حضيض  

..ل٣ض ط٦غ ؤهه اهدغاٝ  
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..وليـ مغًيا  

..ل٨ً  بض مً وحىص ٖالج  

 ؤزظا تبدث بجىىن ختى وحضا ما تغيض

الٗالج اإلاؿتسضم في مثل هظه الخا ا هى الٗالج "

  الىٟس ي اإلاتىحه هدى الاؾتبهاع

(Insight oriented psychotherapy) 

ويتم مً زال٫ ٖضص مً الجلؿاا الىٟؿية الٟغصية التي  

 يهل مً زاللها الصسو اإلااػودى

بلى حظوع مكاٖغ الظهح وهي ٚالًبا  (بمؿاٖضأ اإلاٗالج )

ما ت٨ىن صٞٗاا ٖضاثية يغيض ؤن  ٗا٢ح هٟؿه ٖلحها ختى 

" ؿتريذ  
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..٢غؤا ال٩لماا ٖضأ مغاا  

ول٨جها ؤصع٦ب يغوعأ وحىص َبيح .. لم تٟهمها بالُب٘

 هٟس ي

..ليؿاٖض عاٚح ٖلى التدؿً  

..هؼا عؤؾها بإس ى وهي تُال٘ الؿُغ ألازحر  

ٖاصأ يدتاج ها ء ألاشسام بلى ٖالج هٟس ي َىيل "

"اإلاضي إلاداولة تصخيذ هظا الاهدغاٝ والؿلى٥ الجيس ي  

..ؤٚمًب ٖيىحها بإس ى وهي تًم الهات٠ لهضعها  

..تيثني بجؿضها خى٫ هٟؿها وتيتدح بهمب  

!..٦ي٠ لم تىتبه  

..٧اهب هىا٥ ماقغاا  
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ة ..يٗيٟة ل٨جها ملخْى  

..هى   يسال٠ لها ؤمًغا  

..   ًٛح مجها  

"..ٖبضها اإلاسلو"ويل٣ح هٟؿه بـ ".. مى ته"يىاصيها بـ   

..قه٣ب بٗى٠ وهي تًم ؾا٢حها لهضعها  

..٢ضماها  

..هى  ٗك٤ ت٣بيل ٢ضمحها  

..مىظ ػواحهما وهى يٟٗلها  

..وهي تٓجها ص ٫ مً هٕى ما  

يمب وحىتحها ب٨ٟحها وهي تتظ٦غ تل٪ اإلاغأ خيىما 

..نٟٗته  
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ا ًٗ ..ل٣ض قٗغا به مثاًعا بٗضها ول٨جها لم تغبِ ألامغيً م  

..لم ت٨ً تٗلم ؤنها تب٩ي  

٣ِٞ ؤصع٦ب ٖىضما طابب صمٗارها بحن قٟتحها 

..اإلاُب٣تحن  

٣لها  ٗظبها بتظ٦غ ٧ل اإلاىا٠٢ الهٛحرأ التي مغا  ٖو

..بهما  

اٞهما ..ختى ونل بها لليلة ٞػ  

 لتستى٤ ألاهٟاؽ بدل٣ها وهي تضع٥

..ما ٢ام به  

 ؤزظا رهؼ عؤؾها يمىة ويؿغي 

تراٝ بَم ٢ام به ..عاًٞة الٖا  
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..بَم اؾتضعحها لل٣يام به  

..٦ال  

..وصجب بٗى٠  

..وازتى٣ب بٛهة خاع٢ة  

 هى لم يًمها بحن طعاٖيه تدب زيا٫

..تهىعاا لها م٘ عحل آزغ  

..هظا لم يدضث لها  

..هي لم تمىده تل٪ اإلاتٗة اإلا٣ؼػأ  

 اهُل٣ب ٦ُل٣ة عنام هدى الخمام

ها إم تٗيض  لتٟٙغ ما بجٞى

..بٚغا١ حؿضها باإلاياه إاهية  
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 وتٛغ١ هٟؿها وؾِ عإائها اإلاؼعو لىٟؿها

ة ..ٞلم تكٗغ بٗىصته للٛٞغ  

ا ٖجها ب٣ل٤
ً
..وصزىله الخمام باخث  

..هي وحضته ٞجإأ ؤمامها  

 ٞلم تكٗغ بىٟؿها ب  وهي تهغر به بجىىن 

..تتهمه ب٩ل ما ٢غؤته في بدثها الؿغي٘  

..يتدغ٥ ٦ٟاها بٗكىاثية  

..ٞيىا٫ يغبة ؤو نٟٗة  

..وهي مؿتمغأ بهظيانها ونغازها  

..ختى تى٢ٟب ٞجإأ وهي تًم يضيها لهضعها  

..٣ٞض ؤصع٦ب ؤنها في زًم خالتها الهيؿترية  
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..٧اهب تمىده ما يغيض  

..ؾ٨ىب تماًما  

إم لٟب هٟؿها بمئزع وبغو وحضته ؤمامها ولم رهتم ختى 

..بتٛيحر إيابها اإلابللة  

كة :حلؿب ؤمامه ٖلى الٟغاف تسبره بٖغ  

..ؤهب  ػم تتٗالج.. عاٚح-  

:ا٢ترب مجها حاإًيا ٖلى ع٦بتيه  

!!صه ؤمغ يا مى تي!..  ػم-  

:نغزب بجىىن   

..ما ت٣ىليل ٦ضه-  

:حظب يضها ليمىذ ْاهغها ٢بلة  
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!ؤها مل ٞاهم ؾبح ًٚب٪.. خبيبتي-  

:  سخبب يضها بٗى٠  

تل ال٣ٝغ اللي ٧ان في الىاصو !.. مل ٞاهم- ؤهب ما قٞى

.. صه و  ال٩اػيىى  

:مسخب ٢ُغاا اإلااء مً ٞى١ وحهها وهي ت٨مل بت٣ؼػ   

!..٨ٞغت٪ الٛغيبة ًٖ ٖال٢تىا وبػاو ه٨ىن ؾىا-  

:ؤقاعا له بيضها هاتٟة  

ة بػاو بت٨ٟغ في ٦ضه- بػاو الخاحاا صو !.. ؤها مل ٖاٞع

!بتيجب٪  

:نهٌ ليًمها هدىه  
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ل٪.. هحرو خبيبتي- .. ؤها بغيى مل ٖاٝع بيه اللي مٖؼ

!َاإلاا مل بسىه٪ ؤو بضزل خض تالب بيىا  

ؤصع٦ب بؿهىلة ؤهه  كحر لٗال٢ة ماػن بضهيا و٢ب ٧اهب 

..هي ػوحة له  

ًب ؤن تى٣اص للٟش ..ل٨جها ٞع  

:وؤ٦ملب ه٣اقها بجضية  

!ؤهب مل زاي٠ خض  ٗٝغ-  

:عبب ٖلى وحىتها  

اتىا واخىا م٘ بٌٗ وم٣ٟى٫ ٖليىا باب ؤوية   - تهٞغ

 هىمىا ما رهمل خض ٚحرها

:هتٟب بجىىن   
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!!..عاٚح ؤهب بت٣ى٫ بيه-  

:واحهها بت٣غيغ  

٧ل اللي بُلبه مى٪ .. ؤهِب مغاتي.. ب٣ى٫ الصر يا هحرأ-

ػو .. بالُغي٣ة اللي تيجبني وتكبٗني.. ؤه٪ تغييني

.. بالٓبِ ما ٖمغو ما ه٣هغ في ؤو َلح لي٩ي  

ٌ و٢ض ٢غعا بتبإ ؤؾلىب اإلاهاصهة  هؼا عؤؾها بٞغ

...ٖىًيا ًٖ الهجىم  

ٗب ٦ٟها لىحىته : ٞع  

..هجغب.. بيه عؤي٪ هغوح لض٦تىع تٟس ي.. خبيبي.. عاٚح-  

:٢اَٗها  

..بـ ؤها مل مغيٌ-  
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:وا٣ٞته بدماؽ  

ا- ًٗ ..ل٨ً اإلاؿاٖضأ.. ؤيىه َب  

ا
ً
:ابتٗض ٖجها هاتٟ  

ؤها ٦ضه وعاض ي بدالي .. ؤها مل مدتاج مؿاٖضأ خض-

..ومبؿٍى به  

اص يلتٟب لها ليتمؿ٪ ب٨ٟحها :ٖو  

..  ػم تداولي تتإ٢لمي م٘ خياتىا.. وؤهِب ٦مان يا هحرو-

مل م٣ٗى٫ حىػ٥ خبيب٪ وهى ٖغيـ حضيض تؿيبيه 

!مدغوم مى٪  

:ؾإلته بتلٗثم  

.. ٗني بيه!.. ؤتإ٢لم-  
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:ع٦٘ ؤمامها ٞجإأ وعٞ٘ لها ٖيىان متىؾلتان  

..وتٗغفي تمليه يا مى تي..  ٗني تازضو م٩اه٪-  

:ابتٗضا ٖىه ٦إهه حمغأ مكتٗلة  

!مى ت٪ بػاو-  

:ابتؿم بدميمية وهى يجهٌ لي٣ترب مجها  

- 
ً

تيه في الىاصو الجهاعصه مثال ..ػو اللي قٞى  

:هؼا عؤؾها بظٖغ  

!..ؤها مل مم٨ً ؤٖمل ٦ضه..  ..  -  

٘ ٦ٟها لي٣بلها وهى  ؿإلها بسبث :ٞع  

!.. ٗني هتىا٣ٞي بن واخضأ تاهية تازض م٩اه٪-  

:سخبب يضها مىه وهي تؿإله باؾتى٩اع  
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..ؤهب ٖايؼ تسىوي-  

:خغ٥ ؾبابته ؤمامها بهضوء  

صو واخضأ هتضيني اللي .. صو مل اؾمها زياهة يا هحرو-

..ؤهِب عاًٞاه  

:هتٟب بًٛح  

..ؤها ما ؤ٢بلل ٦ضه ؤبًضا.. بيه ال٨الم الخ٣حر صه-  

:ا٢ترب ليًمها لهضعه  

ٖلكان ٦ضه ٖىضو .. و  ؤها يا خبيبتي ؤ٢بل ٖليِ٪ ٦ضه-

..خل وؾِ  

:ؾإلته باعتياب  

..خل بيه؟-  
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:ابتؿم لها  

..ؤها مىا٤ٞ ؤعوح لض٦تىع هٟس ي ػو ما ؤهِب ؤمغِا -  

:بغ٢ب ٖيىاها بإمل زاٞب  

!..بجض يا عاٚح-  

ا
ً
:ؤومإ مىا٣ٞ  

..بـ ؤهِب ٦مان تؿاٖضيني مً هاخيت٪.. ؤيىه-  

:هؼا عؤؾها باؾتٟهام  

!بػاو-  

:اٞتٗل ابتؿامة مدغحة  

..  ٗني تىا٣ٞيني ٖلى َلباتي لخض ما الٗالج يجيح هتيجة-

..ما هى مل م٣ٗى٫ هٗيل مدغوم مى٪  



 

995 
 

:تلٗثمب بدحرأ  

..بـ-  

:وي٘ بنبٗه ٖلى قٟتحها مجهًيا اإلاىا٢كة  

قىية تىاػ٫ مً ٖىضو وقىية مً .. ماٞيل بـ يا هحرو-

..ٖىض٥ ٖلكان اإلاغ٦ح تمص ي  

..لم تٗلم ٦ي٠ وا٣ٞته  

..ول٨ً ألامل بٗالحه ٧ان يجبرها ٖلى مىده ما يغيض  

..ي٨ٟي ؤهه وا٤ٞ ٖلى الظهاب لُبيح  

ا لل٣اهغأ ختى ٢ام بالدجؼ ٖىض َبيح  ًٗ بل وما ؤن ٖاصا م

..هٟس ي متسهو  

ض الجلؿة ألاولى بٗض يىمحن ..ومٖى  
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ؤزبرها بظل٪ بجظ٫ وهى يُالبها بتىٟيظ ههيبها مً 

..الاتٟا١  

ح  ٧لمته ؤنابتها بالٖغ

..ٞتجمضا للخٓاا  

 ليُمئجها هى هامًؿا بسبث

ؤن تؿتضعي لخٓاا ًٚبها مىه ٖىضما هاحمته بدمام 

..الٟىض١ بباعيـ  

..ٞهظا ي٨ٟيه آلان  

ضها مٗه لتىٟيظ اتٟا٢هما ..والليلة هى مٖى  

..م٣ابل طهابه للُبيح.. هي تمىده ما يغيض  

..  تٗلم لَم بضا لها تل٪ الاتٟا٢ية ملتىية بد٣اعأ  
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..ول٨جها   ت٨ٟغ ؾىي بٗالحه  

..بإؾٕغ و٢ب  

ة بهمب ..صل٠ للٛٞغ  

..وو٠٢ ؤمامها هٓغاته تىاحه ألاعى بسًٕى  

ة ٞهى ؾي٨ىن   و٧ان ٢ض ؤزبرها مىظ ؤن تُإ ٢ضماه الٛٞغ

ا ألوامغها ًٗ ..ٖبًضا زاي  

..تإملته لخٓة  

..ليلٟب اهتباهها طا٥ ال٣ميو ألابيٌ اإلا٣ٟى٫   

..طو ألا٦مام الُىيلة والظو يغتضيه ٖلى الضوام  

..ختى بإو٢ارهما السانة  

 اهتابها الًٟى٫ لتٗٝغ الؿبح
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ٞهمؿب بإمغ زاٞب مغتٗل وهي تداو٫ ت٣مو 

:شسهية مؿيُغأ  

..ازل٘ التي قحرا-  

..ول٨ىه لم يجض مًٟغا مً التىٟيظ.. بضا ؤن ألامغ ؤػعجه  

وتٓهغ ؤمام ٖيىحها بكغته اإلاكىهة.. ليسلٗه ببِء  

..بٟٗل يغباا وخغو١ ٢ضيمة  

هغه بىضوب ملتئمة وؤزغي خضيثة ..امتؤل نضعه ْو  

و٧ل مجها ت٣و خ٩اية بل خ٩اياا لٗال٢اا مكبىهة 

..م٣ؼػأ  

..ؤٚمًب هحرأ ٖيىحها وخاولب سخح ؤهٟاؽ ٖمي٣ة  

ة لي٣بٌ عثتحها بٗى٠ ..ٞا زتىا١ ٧ان يؼخ٠ بؿٖغ  
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وعٚم بٚمايها لٗيىحها ب  ؤهه نىع الىضباا ْلب 

 تُاعصها بةلخاح

ة هغًبا مً  ة وصاعا بىٓغارها بالٛٞغ ٞتدب ٖيىحها بؿٖغ

 تل٪ التهىعاا

..ول٨ً اإلاكهض ٧ان يبرػ بسيالها ؤيىما خُب بىٓغارها  

..ازتلُب اإلاكاهض بغؤؾها  

 ٞلم تٗض تمحز 

..مً نضع عاٚح.. ٖغى اإلالهى  

مً تل٪ ألاٞالم التي صٞٗها إلاكاهضرها ختى تت٣ً صوعها 

..مٗه  

..ويٗىص نضعه طو الىضب لتهضع الغئية  
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..ول٣ُاا ٢ميئة مً ٖغى اإلالهى ؤلاباحي  

..تكىقب عئيتها ٞباتب تغي هٟؿها م٩اهه  

..بل هي بضيلة إلخضي ٞتياا اإلالهى  

..ؤم بُلة مىدلة لتل٪ ألاٞالم  

!..َمً هي  

..هحرأ ٚيث خبيبة ماػن وػوحته  

..ؤم َلي٣ته  

..٦ال هي ػوحة لغاٚح وؾيضته  

..٦ال ٦ال  

ِ٣ ..هي هحرأ ٞو  

..٣ِٞ لم تٗض تضعو َمً هي وؤيً هي  
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..٦ٟحها اللظيً تىحها هدىه بهٟٗاا متتالية  

..لم تٗلم ؤيً ؤنابته  

..بىحهه ؤم نضعه  

 ٢بًتاها ت٣ىؾتا لت٣ظٞا نضعه بل٨ماا مجىىهة

..ناخبب هظيانها اإلادمىم  

"  ..  "..  

!"محن.. ؤها"  

!"ٞحن.. ؤها.. ٞحن"  

.."بــــــابـــــــا.. بابـــا.. بابـا"  

ْلب تهغر باؾم والضها وهي تستٟي بةخضي ألاع٧ان 

..تب٩ي بال اه٣ُإ  
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يىاها تٛمًهما بةخ٩ام.. حؿضها يغتٗض ب٣ىأ ..ٖو  

..تًم ع٦بتحها لهضعها وتٛغػ ؤؾىانها بهما  

ة ..ولؿانها  ٛمٛم بتلٗثم وؾٖغ  

"باااا باااا.. ِنبا.. بابا"  

..وتٗىص لتبِء بسُىعأ.. ؤهٟاؾها تتؿإع بٗى٠  

تٟتذ ٖيىحها ٞتتؿاٖان بظٖغ وهٓغارها تلت٣ي بىٓغاته 

..اإلاظهىلة  

..وتغصص آزغ ٧لمارها ٢بل ؤن تٛيح تماًما  

"اااااااا...ا بــ..بــ.. ماػن "  

 اهتهى الٟهل
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(15 )  

ُيغخح به اإلاغيٌ ويتىاو٫ ألاصوية , إّمة خح   قٟاء مىه

. يض التٗافي مىه  

ٚاصأ الؿمان-   

 تسبرها هحرأ صاثًما ؤن خبها لحزيض 

لحها الكٟاء مىه ..هى مغى ٖو  

..ٞال تتر٥ ٢لبها مل٪ يميىه  

.. ؿٗضها ب٩لمة ويك٣حها بىٓغأ  

ه هحرأ ..ول٨ً ما   تٗٞغ  
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..ؤن ٖال٢تها بحزيض ٧اهب قٟاء لها مً وخضرها وُيتمها  

..ٖاهب مٗه بالبضاية   تى٨غ  

م ٧ل ش يء ٧ان وماػا٫  ول٨ىه ٚع

 مغؾاأ خمايتها وبغ ؤمانها

ًه لٗملها ..ؤهاهيته في خبها ؤي٣ىتها وزانة بٗض ٞع  

..بيىما يغاه هى محزأ.. ٖيح مغب٪ لها  

ا
ً

..تٗغيٟه للخح ماػا٫ مكىق  

..وبن ٧اهب   تى٨غ تًٟيله لها ٖلى ال٨ىن بإ٦مله  

..مىظ ؤصزل والضته اإلاصخة الىٟؿية وتكبثه بها يؼصاص  

..وهي ٖاحؼأ ًٖ اتساط مى٠٢ خاؾم مىه  

ًه ٖغى ٖملها م٘ ِنبا احها لٞغ ..وببضاء اهٖؼ  
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وآلان م٘ التُىعاا الجضيضأ ؤنبذ الٗمل صعب مً 

 السيا٫

..وطل٪ يثحر ٚيٓها بكضأ  

 و٦إن ٧ل ما خىلها تدال٠ مٗه ليهبذ هى ٖلى خ٤

..وهي ٖلحها الهمب وؤلاطٖان  

غا بدى٤ لترم٣ها ؤم ٖلي بىٓغأ ما٦غأ وهي تغا٢بها  ٞػ

.. تىهي َب٣ها الثالث مً مغبى التىا والٟغاولة بجهم  

ب الؿيضأ اليجىػ  و٢بل ؤن تبضؤ بالُب٤ الغاب٘ ؤؾٖغ

لسخبه مً بحن يضيها وبباصله ب٨ىب ٦بحر مً الخليح 

:الُاػج وهي رهضصها بدؼم مطخ٪  

..اقغبي اللبن يا ؾب ٖليا وب  هٟتن ٖلى الؿغ لحزيض بيه-  
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٢ُبب ٖلياء حبيجها بًٛح وا٢تربب بىحهها مً ٦ىب 

:اللبن لت٨غمل ؤهٟها بت٣ؼػ   

ٖلكان زاَغو خُي .. مل بُي٤ عيدته يا ؾب ؤم ٖلي-

..ٖليه وؿ٩اٞيه  

٘ نىرها :ؤومإا الؿيضأ بتهضيض وهي تٞغ  

يؼػػيض بيه-  

ب ٖلياء بىي٘ يضها ٖلى ٞم اليجىػ وهي رهت٠ :ؾاٖع  

.. مسابغاا ٖلى عؤو يؼيض.. ؤهِب ٞٓيٗة.. زالم.. اقكل-

 
ً
ِب بػاو ؤنال ة ؤهِب ٖٞغ ..مل ٖاٞع  

:تجاهلب ؤم ٖلي الخىاع بإ٦مله وؾإلب ما يثحر ًٞىلها  

.. ما هى هيٗٝغ هيٗٝغ.. ؤهِب مسبية ٖىه ليه؟-  
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  .. هؼا ٖلياء عؤؾها بإس ى وهي تتظ٦غ هؼاٖهما ألازحر

ٌ ٖملها ح في مىده اإلابرع ألا٢ىي لٞغ .. تٚغ  

وِنبا تمغ بتل٪ الٓغوٝ اإلا٣ٗضأ بضًء !.. ول٨ً ؤو ٖمل

هىع ابً له واهتهاء بدالة والضها  مً ؾٟغ خؿً ْو

..اإلاغيية  

:همؿب ٖلياء بدؿم  

..هيٗٝغ في الى٢ب اإلاىاؾح-  

والتٟتب لتىهي َب٤ اإلاغبى الغاب٘ ٖىضما صلٟب هاصية 

:للمُبش وا٢تربب مجها لتكحر لها بلهجة تأمغية  

!تٗالي قىفي حىػ٥ بيٗمل بيه في و ص٥.. لىلى-  

م اعتياخها  ؾت٣غاع خالة هاصية الىٟؿية ب  ؤنها   بٚغ

:نهغرها بدؼم  
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..بػاو تت٩لمي ًٖ بابا٥ِ ٦ضه!.. بيب يا هاصية-  

لم رهتم هاصية بهيدة التإصيح وحظبب ٖلياء مً يضها 

ة ؤق٣ائها وهىا٥ ٧اص ٢لح ٖلياء ؤن  لتصخبها لٛٞغ

يتى٠٢ مً الهضمة واتؿٗب ٖيىاها ختى َٛب ػع٢تهما 

 وعجؼ لؿانها ًٖ التٟىه بدٝغ وهي تغي؛ 

ٖلي وؤصهم ي٣ٟان ٞى١ زؼاهة اإلاالبـ يتإهبان لل٣ٟؼ 

 ؤعًيا

ووالضهما اإلادترم  ٗض٫ مً وي٘ ٖضأ وؾاصاا ٖلى 

..ألاعى ويكحر لهما ؤن يهبُا بلحها ٧ل بضوعه  

واللي هيىِ .. هيكٝى هت٣ضعوا تىُىا ألو مؿاٞة-

!مؿاٞة ؤ٦بر له ٖىضو مٟاحإأ  
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ٛب نغزتها ٖلى  اؾتمٗب ٖلياء بلى حملته الخم٣اء َو

 باقي تٗليماته

..اإلاى٢غأ  

!!..يــــــــــــــؼيــــــــــــــــــض-  

ا٢ترب مجها .. التٟب هدىها؛ هٓغاته تدمل ٧ل بغاءأ الضهيا

:بسُىأ واؾٗة ويضه تديِ بسهغها  

!..بيه عؤي٪ في مؿاب٣ة ٢ٟؼ اإلاؿاٞاا صو-  

:ؤػاخب ٢بًته وهي تلتٟب هدىه  

..ؤهب ٖايؼ الى ص تت٨ؿغ!!.. ٢ٟؼ مؿاٞاا يا يؼيض-  

:٢ه٣ه بٗبث  

..و ص يؼيض ؤ٢ىي مً الخضيض!. هما ٣َم نيني!.. تت٨ؿغ-  
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ا خغ٦ته 
ً
٣ ٘ طعاٖه مبرًػا ًٖالته ومٞغ ؤزبرها وهى يٞغ

..بٛمؼأ طاا مٗنى  

..بل  كتا٢ها ٖلى الضوام.. هى اقتا٢ها  

..ووحىص محريب باإلاجز٫ .. مغى والضته  

وبنغاع هاصية ٖلى مجاوعرهما ٧ل ليلة ختى  ٗيضا لها 

تها السانة ..ٚٞغ  

ة الٗضوو  ى١ طل٪ مهمة بصاعأ مجمٖى ..ٞو  

..٧لها ْغوٝ مغب٨ة وم٣ٗضأ ؤحبررهما ٖلى الابتٗاص  

..ابتٗاص يؼعجه ويًٛبه بكضأ  

..ٞهى لم  ٗتضه مً ٢بل  

..ٖاص يديِ زهغها ب٣بًته  
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..هٓغاته تٟطر قى٢ه  

..وهٓغارها تغ١ لخاله  

..وهٓغاا ألازغي تلم٘ ب٨غه  

..محريب  

...التي تٟؿغ ما تغي خؿح هىاها  

..ٞبىٓغها ٖلياء تدغم يؼيض مً التىانل م٘ ؤبىاثه  

..ت٣لل مً قإهه ؤمامهم  

 وزانة ٖىضما تغصص ؤمغ ٖلياء الخاؾم لٗلي وؤصهم

..في ؤوية للٗح.. تجزلىا ٞىًعا مً ٞى١ الضو ب-  

:و٢بل ؤن ت٨مل ٢اَٗها الك٣يان باٖتراى َٟىلي  

..مل ٖايؼنها.. ؤوية اللٗح ما تىٟٗل.. لىلى-  
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..وهي ؤصع٦ب اإلااامغأ  

ُة م٘ ؤو صه
ُ
..ػوحها اإلاكتا١ ؤٖض الس  

..للغخيل بلى اإلاؼعٖة  

 خيث يىا٫ ٧ٌل ٚغيه؛

تها السانة .. لىاصية ٚٞغ  

..ولؤلو ص مؿاخة لٗح  نهاثية  

..وهى ؾيىٟغص بها ؤزحًرا  

..يِٛ زهغها بسٟة و٦إهه  ؿاٖضها لت٣غع   

..و  يغيض اؾتيجالها.. يبدث ًٖ عياها  

 ول٨ىه ٣ِٞ لم  ٗض يدتمل وحىص إالث بيجهما

..وبن ٧اهب ابيته  
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..عا٢بب ٖلياء الىحىه اإلاىتٓغأ ٧لمارها بلهٟة  

:ٞالتم٘ اإلاغح بىٓغارها  

..لى ٖايؼيً تلٗبىا هجروح اإلاؼعٖة ه٣ط ي ٧ام يىم-  

ب تسبرهم  و٢بل ؤن يىُل٤ الجمي٘ بهتاٝ خماس ي ؤؾٖغ

:وهي تغم٤ يؼيض بم٨غ  

بـ بابا هي٨ىن لىخضه هىا ٖلكان ٖىضه قٛل في -

..قغ٦ة ؤوه٩ل ماػن   

اقتضا ٢بًته خى٫ زهغها ويي٤ ٖيييه بدؼن وهى 

..يغؾم مالمذ مثحرأ للك٣ٟة  

..وبن ؤزبررها هٓغاته بإهه يضع٥ تالٖبها مٗه  

..ٞهي ؤبًضا لً تضٖه وخيًضا  



 

1014 
 

..وهى لها.. هي له  

..ٖهض بيجهما   يىٟهم  

 ٖهض لم تٟهمه ٣ٖلية محريب وهي تٟؿغ ألامغ

..بتؿلِ ٖلياء ومداو رها ٞهل ألاب ًٖ ؤبىاثه  

..وخغماهه مً وحىصهم  

لى ألاص١ خغمانها هي مً وحىصه ..ٖو  

:ٞاهضٞٗب رهت٠  

مل م٣ٗى٫ وؿيبه ٧لىا .. ؤها هؿتنى م٘ يؼيض هىا-

..لىخضه  

..عا٢بب ٖلياء تضزل الٟتاأ بضهكة واعتياب  

:ول٨جها ؤحابتها بهضوء  
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.. هى هيجي مٗاها.. يؼيض مل هي٨ىن لىخضه.. خبيبتي-

..بخىا ٦ىا بجهؼع   

..التٟتب الٟتاأ لحزيض الظو لم يىتبه لتدٟؼها وتىتغ ٖلياء  

وؤ٦مل بصٖاء التإإغ والخؼن وهى يغصص بىبرأ اإلاٛلىب ٖلى 

:ؤمغه  

..هؿاٞغ وؤعح٘ ٧ل يىم.. خ٨م ال٣ىو .. ؤمغو هلل-  

:وؤ٦مل هامًؿا بإطنها  

..٧له يهىن ٖلكان زاَغ ٞغاقتي-  

تىعصا وحىتي ٖلياء وهبرته الخميمة تٟطر اختياحه 

..لها  

:زانة وهى يغصٝ وؤهامله تٗبث باإلااؾة اإلاٗل٣ة بإطنها  
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..ؤها لى ما صو٢تل ماؾة يؼيض الليلة همىا ها٢و ٖمغ-  

:هتٟب تجهغه بدؼم ومالمدها تتىتغ لظ٦غ اإلاىا  

..ليه ال٨الم صه.. بٗيض الكغ ٖى٪-  

:ول٨ىه ٚاع١ بٗبثه  

..ٖكان مكتا١-  

 عا٢بب محريب اإلاكهض وهي تٟؿغ ٧ل إلادة مىه

..بَم يسضم ؤ٩ٞاعها  

.ٞغؤا ػوحة متزمتة تمى٘ ػوحها خ٤ تىانله م٘ ؤَٟاله  

..ت٣هحهم بٗيًضا ٖىه  

..وتٟغى ٖليه عخلة مغه٣ة مً ٖمله بلى اإلاؼعٖة يىمًيا  

..٣ِٞ ختى تمىذ هٟؿها بٌٗ الغاخة والض ٫  



 

1017 
 

باإلاؼعٖة التي هالتها مىه بالخيلة ٦ما ؤزبررها ؾهام مً 

..٢بل  

جبر ٖلى 
ُ
وؤ٦ملب الهىعأ بسيالها للؼوج التٗيـ اإلا

مغا٣ٞة ػوحة ٢اؾية   يغبُه بها ؾىي ؤَٟاله وبالظاا 

..نٛحره اإلاٗا١ اإلاتٗل٤ بها بكضأ  

ا ًٗ غا بًٛح تغؾم بسيالها لخٓاا ؾي٨ىها ٞحها م  ٞػ

لتمىده ما  ؿتد٤ مً خىان واختىاء وخح صون ؤن 

 يدتاج تىؾلهم

..وتؿىلهم مً ػوحة رهمله وتبدث ًٖ عاختها هي  

 زيا رها الىهمية تد٨مب بها وبضا 

..ؤنها تهض٢ها ب٣ىأ  
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ة م٨تح يؼيض بإو٫ اإلاؿاء  مهضا٢ية صٞٗتها للظهاب لٛٞغ

احها لخالته التٗؿة    وهي تبضو تإإغها واهٖؼ

!..يؼيض-  

٘ ٖيييه ًٖ ألاوعا١ بيضه وهى  ؿإلها بًٟى٫  :ٞع  

..حهؼتىا ٖلكان وؿاٞغ!.. زحر يا محريب-  

:تجاهلب ؾااله وهي تسبره بتٟاٍن   

وؤها .. ٖلى ٨ٞغأ لى مل ٖايؼ تؿاٞغ ماٞيل مك٩لة-

لياء تؿاٞغ تغتاح في اإلاؼعٖة ػو .. ه٣ٗض م٘ الى ص هىا ٖو

..ما تدح  

٘ خاحبيه بضهكة :ٞع  

..ؤهِب مل ٖايؼأ تكىفي اإلاؼعٖة؟!.. بيه ال٨الم صه-  
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:ؤزبرته بلهٟة  

..ؤها ٖايؼأ ؤ٦ىن مٗا٥ وبـ في ؤو م٩ان-  

..اعتض يؼيض للسل٠ باؾتى٩اع  

 ًٚح تؿلل لىٟؿه خاو٫ الؿيُغأ ٖليه

..ٞالٟتاأ بال ؤب  

..و  ٖاثلة  

ة ..والضته مؤلا عؤؾها باألوهام وؤ٩ٞاع مٛلَى  

..وؤعب٨ب ت٨ٟحرها.. قىقب ٣ٖلها  

 ٌ  هتٟب محريب بلهٟة وهي تغي بىٓغاته ٞع

..إلاكاٖغ ٧اصا ؤن تؼ٫ بها ٢بل ؤن  ؿمذ هى  

:ٞبضلب ٧لمارها  
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ؤها , ؤها ؤ٢هض لى مل خابح تغوح اإلاؼعٖة ٖكان قٛل٪-

..مم٨ً ماؾاٞغف ؤها ٦مان وؤ٢ٗض م٘ الى ص هىا  

لى ٖليه ي٣ط ي و٢ته .. ٖم٪ يؼيض بيه عوخه في اإلاؼعٖة-

..٧له هىا٥  

التي اوك٣ب ٖجها ألاعى " ؤم ٖلي"٧اهب تل٪ ٧لماا 

..٧الٗاصأ  

..وهي تت٣ضم لتً٘ ٢ضح مً الكاو ؤمام يؼيض  

:والتٟتب إلاحريب مغصٞة  

صه ؤهِب .. وبٗضيً و ص بيه اللي هت٣ٗضو بحهم يا بىتي-

..ياصوب مىُىعأ ٖجهم ب٩ام ؾىة  
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ػمب محريب قٟتحها بدى٤ ولم تتٟىه بدٝغ بيىما لٟب 

عؤؾها لحزيض الظو ٧ان يغا٢ح تضزلها بابتؿامة " ؤم ٖلي"

ا لها
ً
:متؿلية وبن ٧ان ممتى  

..ؾب ٖلياء ٖايؼا٥ ت٣ٟلها الكىُة-  

ته  لٛٞغ
ً
.. نهٌ يؼيض ٖلى الٟىع متىحها  

ا ٧لماا 
ً
طعيٗة ليتإ٦ض ؤن خ٣يبة ٖلياء " ؤم ٖلي"متسظ

..الكهحرأ" تىيتي"تسلى مً ؤإىاب   

:واهضٞٗب محريب زلٟه هاتٟة  

..الكاو-  

:بدؼم" ؤم ٖلي"لتؿتى٢ٟها   



 

1022 
 

ؾيب٪ مً الكاو يا بىتي وعوحي عتبي قىُت٪ ٖلكان -

..ما تإزغيىاف ٖلى الؿٟغ  

..ابتٗضا محريب بٛئ  

..بال٣ل٤" ؤم ٖلي"بيىما إلاٗب هٓغاا   

..ٞحزيض ٚاٞل تماًما ًٖ هىايا الٟتاأ اإلاغاه٣ة هدىه  

..و  تٗلم بن ٧ان طل٪ وٗمة ؤم لٗىة  

..تسص ى ٖلى تل٪ الٗاثلة و٦إنها ٖاثلتها السانة  

..الٟتاأ بباؾها ويتمها تثحر مغوءأ وقهامة عب ألاؾغأ  

مئىان ب٣لبها   ول٨ً ما يبٗث الَا

..وبخؿاؾها الٗالي بؼوحها.. خضؽ ٖلياء ألاهثىو   

..ٞهي مً ؤعؾلتها ب٣ضح الكاو لحزيض  
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..قاو    ؿتؿٛه يؼيض و  يتظو٢ه ؤبًضا  

  **************  

 

 

 

 

ا، في هظا ٧ل اليؿاء ٧اطباا 
ً
لّي ؤن ؤوؿا٥ ول٨ً ٖبث ٖو

 ألهىا هغيض طل٪ ول٨ً ٖىضما تكتهي 
ً

ألهىا   هتر٥ عحال

الظا٦غأ هدمله ٧ل زؿاعتىا وم٘ طل٪ هٓل له وخضه ختى 

. في ؤص١ اللخٓاا الخميمية  

غج-  واؾيني ألٖا  
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.. تدمل ٧ل ؤهنى بسيالها عؾم لٟاعؽ ألاخالم  

و  نىا ممحز.. ليؿب مالمذ مدضصأ  

..ؤو شسهية مغؾىمة  

 ٣ِٞ هى خالة مً الخلم 

 عبما وهم

..تٗيل مٗه ٧ل ٞتاأ بمغاه٣تها  

..ويإتي الىطج ومٗه يتالش ى السيا٫  

..ول٨ً م٘ طعوأ ألاهىإة  

 ٢ض تلت٣ي بغحٍل ما يديي بسيالها

..طل٪ الىهم ٞتى٣اص بؿظاحة لتىا٫ خلمها  

ا للغحل هٟؿه
ً
..ليـ ٖك٣  
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..بل ؾ٣ٍى بٟش ٞاعؽ ألاخالم  

..ولٗىة هبيلة ٧اهب بٟاعؾها  

م ي٣يجها بإن عاٚح الهبي ..ٞٚغ  

 ومً بٗضه الكاب إم الغحل 

..هى ؤبٗض ما ي٨ىن ًٖ الٟاعؽ زانتها  

..ل٨جها ؾ٣ُب بٟسه  

..ٞش اختياحه لها  

..ؤو اصٖاثه لظل٪ الاختياج  

..ويٗها بهضاعأ خياته الؿغية  

م مغوع ٚحرها مً اليؿاء  ٩ٞاهب اإلال٨ة اإلاؿيُغأ ٚع
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ول٨جها ْلب الىخيضأ ناخبة ل٣ح الؼوحة وبن ٧اهب 

..بالسٟاء  

..ختى ٢غع بػاختها  

..وصمج ؾغية خياته بٗالهيتها  

ستاعأ
ُ
..وعؾم ٞش حضيض  مغؤته اإلا  

..هحرأ ٚيث  

  تل٪ التي ازتاعها لت٨ىن ؾيضته

..في الؿغ والٗلً  

..َمً ٢غع ب٦ما٫ خياته مٗها  

ا بياها بمىته٠ َغي٤ الًيإ
ً
..تاع٧  

..ٞال هي هالب ٞاعؾها اإلاستاع  
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..و  ْلب ٖلى خاإلايتها ال٣ضيمة  

 بل اعتًب بضوع البضيلة الجاهؼأ

باته مهما بلٛب صعحة اهدغاٞها ..لتلبية ٚع  

..اهدغاٝ يمىدها اإلاتٗة ٢ضع ما يمىدها الظهح  

..لم تٗض تضع٥ صوعها بدياته تدضيًضا  

!هل هي زليلته  

!!..ٖكي٣ته  

 ؾيضته اإلاؿيُغأ واإلاتد٨مة

..ؤم حاعيته اإلاتى٨غأ بثياب ملي٨ته  

..٣ِٞ عصاء اإلال٨ة لم  ٗض يىاؾبها  

ة ًٖ ٖغقها ..ٞإنبدب مل٨ته اإلاسلٖى  
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..يمىدها َاٖته ٢ؿًغا  

..ٞملي٨ته اإلاستاعأ تإبى ٢بىله ٖبًضا ببالَها  

..لم يى٣ُ٘ ٖجها مىظ ػواحه  

..  تى٨غ  

 ختى بإيام قهغ ٖؿله بباعيـ

ي٣ته الؿغية   ٧اهب ٞع

 وملي٨ته البضيلة ٖىضما تس٤ٟ

..الههباء في بعياثه  

 ٞحهٕغ بلحها 

..يغمي بإ٢انيهه وزُُه بحن يضيها  

 ياإلاها بدضيثه ًٖ الؼوحة الٗلىية
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ظاًبا تٗلمب ٖلى يضيه بت٣اهه ا ٖو ًٗ ..ٞتجه٨ه وح  

..وعٚم هظا لم تٗض تكٗغ بالغيا  

..ؤو الا٦تٟاء  

..بخؿاؾها بإنها مجغص بضيل  

باته  ؤصاأ  ؿتسضمها تد٤٣ له ٚع

 ويٗىص بٗضها يلهث زل٠ عيا

 الؼوحة اإلاٗلىة 

..واإلال٨ة اإلاتىحة  

 باتب تتلبؿها مكاٖغ الىبظ 

م بت٣انها صوع اإلاؿيُغأ ..ٚع  

..ل٨ىه ؤنبذ مجغص صوع تمثيلي تبٕر في ؤصاثه  
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..ختى لخٓاا متٗتها الىاصعأ مٗه تالقب  

..مدتها نىعته م٘ ألازغي   

..تلهٟه لها  

..لغياها  

 لت٣بلها له و٢بىله ٦ساي٘ لها

..٦ما تمنى مىظ عآها للمغأ ألاولى  

 ٧لماته وؾٗيه زل٠ هحرأ

..ياإلاها  

 بل يمؼ١ ما ب٣ي مً تماؾ٪ هل

باته ..وؤهىإة ملىإة بٟٗل ٚع  

باا اهت٣لب لها ٞإنبدب تؿعى إليالمه  ٚع
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بتها بته في ٣ٖاب مؿتمغ باتب تىا٤ٞ ٚع  ٚع

 في عص ٦غامتها بٗضما تدىلب بىٓغه

 بلى ؾىٍ لٗظاب  ؿتؿٛه

ها ألطي يمتٗه ..ٖو  

 هبيلة الخاإلاة الغ٢ي٣ة

"..ليتا"اه٣لبب لـ   

 وهظا اؾمها الغمؼو ٖلى  ؤخض اإلاىا٢٘

..ؤلالي٨تروهية والتي ؤنبدب تغتاصها بىٞغأ  

ا ٖما يغييه هى
ً
..في البضاية بدث  

 إم ٢غعا ؤن تبدث ٖمً يغيحها هي

..بٗضما تدى٫ و ء عاٚح لؼوحته اإلاهىن   
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 ٞىحضا َمً حٗلته ٖبضها الساي٘

..وتابٗها اإلاسلو  

 تتٟجن ٧ل ليلة بةطا٢ته ؤلىان ال٣هغ

..و٦إنها تىٟـ ًٖ ٢هغها هي  

 تؿتم٘ بالٟٗل بلٗح صوع اإلاؿيُغأ بال خضوص

..و  ٢يىص  

..ٞكاقة الخاؾىب تدمحها  

..ٞال تجبرها ٖلى ت٣ضيم ٖىاَٟها بالجهاية  

..تسغج َا٢ة ًٚبها ال٩امىة  

وبالجهاية تضعي ٢ليل مً اإلاكاٖغ تغض ي اإلا٣ابل لها ٖبر 

..الكاقة  
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..بضؤرها ٧لٗبة ل٣تل الى٢ب  

..وتدىلب للٗبة اهت٣ام مؿلية  

ا
ً
..اهت٣ام لم  ٗٝغ ٖىه قيئ  

..ٞتل٪ َبيٗة ألاهنى م٘ ألاؾ٠  

 تمتهً هٟؿها تدب مٓلة اهت٣ام مً ط٦غ

ا
ً
..  يضعو ًٖ اهت٣امها قيئ  

..اهت٣ام زٟي   ياطو ؾىاها  

..بيىما هى بن ؤعاص عص الهٟٗة  

  ؾتٗغى بهاإه واخضأ تلى ألازغي 

..ؤمام الجمي٘  

..ووؾِ ٚغ٢ها بحن مىحاا اهت٣ام ؤخم٤  
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 ونىرها اإلالئ ب٣ؿىأ ا٦تؿبتها م٘ الى٢ب

 يضوو آمًغا قغي٨ها ٖبر الكاقة

 باإلهدىاء لت٣بيل ٢ضمحها

..اٞترايًيا  

..٧ان خًىعه اإلاباٚب  

..لم تتى٢ٗه الليلة بالظاا  

 ٞهى ؤنم ؤطهحها ب٩لماته اإلاتلهٟة

 لليلته ألاولى م٘ الؼوحة 

..بدالتها اإلاؿيُغأ  

بتها وبعاصرها ال٩املة ..وبٚغ  

..وم٘ زيالرها خىله والههباء  
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ة ٖبر قاقة  ٧اهب تتلىن ب٣ؿىأ وؾيُغأ مٟٖؼ

..الخاؾىب  

 ٢ؿىرها الجضيضأ ؤإاعته

..ولجىئها آلزغ ٞاحئه  

اعتب٨ب لىنىله ول٨ىه تغ٦ها ت٨مل حلؿتها تدب 

..مغا٢بته  

..هٓغاته تتإل٤ بمتٗة وهى يغاها ؤزحًرا ٦ما ؤعاصها صوًما  

..وزياله يىُل٤ بٗيًضا  

..متهىًعا نهبائه م٩انها  

..ٞىبيلة انهاعا مثل هحرأ بالبضاية  
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ا لَم  ًً
حها ٞع هحرأ التي تغ٦ها بٟغاقهما بٗض ٚياب ٖو

..لُلبه مجها  

ؤعاص مالػمتها بالبضاية والؿ٨ىن حىاع ٞغاقها ول٨ً 

حؿضه ٧ان بدالة مً الثىعأ الٗاتية ولً يُٟئ إىعته 

 ويغيذ ٚغاثؼه ب  ؾيضته ألاولى؛

 هبيلة التي ونلب للجهاية التي ؤعاصها هى

..مىظ بضايتهما  

..زُىأ.. ٦ما عؾمها وزُِ لها زُىأ  

..ْل يغا٢ح اهٟٗا رها  

..٢ؿىرها  

..خؼمها  
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..ًٚبها وتد٨مها باآلزغ  

..وهى في خالة اهتكاء واضخة  

..مٟاحإته بىبيلة ٖىيب بخباَه بىحرأ  

..تل٪ الليلة لم تً٘ ٖلى ؤو خا٫  

 بل واؾتؿالم هبيلة للخالة التي ويٗها بها مىظ ؾىىاا

..حٗله ي٣غع اإلاط ي في ٖال٢ته م٘ هحرأ  

..والًِٛ ٖلحها لتت٣بله  

باته ..وتؿتجيح لٚغ  

..ؾيظهح للُبيح ٦ما ؤزبرها  

 َبيح طو يمحر ملتىو مً الؿهل قغاثه

 واؾتسضامه لضٞ٘ هحرأ هدى الُغي٤ الظو
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..عؾمه لها مً البضاية  

:ؤٚل٣ب الخاؾىب والتٟتب له بٗى٠  

!..حيب ليه يا عاٚح؟-  

ا ًً
:بغ٢ب ٖيىاه بتؿلية وهى  كحر لها بةنبٗه ٞع  

..بخىا بغه ؤوية الىىم.. تا.. تا-  

..  ابتلٗب عي٣ها بتىتغ  

ة هىمهما ..ٞهي مٗه ت٨ً ُمؿيُغأ صازل ٚٞغ  

..ول٨ً زاعحها  

ليا ُٗ ..هى له اليض ال  

:ؤقاع للخاؾىب  

!مل ٖايؼأ ت٣ىليلي خاحة-  
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:هؼا عؤؾها هًٟيا  

..ماٞيل خاحة مهمة-  

:ابتؿم بيكىي َمً خ٤٣ هضٞه  

!ؤهِب ٖمغ٥ ما ٦ىِب ٦ضه!.. بػاو مل مهم-  

:ؤقاعا ل٣لبها بٗى٠  

!ٖلكان ٖمغو ما خؿيب ٦ضه-  

:ؾإلها باؾتى٩اع  

..ؤها مٗا٥ِ ٧ل يىم ت٣غيًبا-  

:وبحابتها ٧اهب ؾغيٗة  

.. أله٪ مل ٖاٝع ت٨ىن مٗاها هي-  

:عص ببضيهية  
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..هي خاحة وؤهِب خاحة-  

:ؾإلته بٛحرأ واضخة  

هي ألانل؟-  

 
ً

:وبحابته ٧اهب ؾاالا  

!!..بيه مك٩لت٪.. ٧ان في ٢بلها ومم٨ً يجي بٗضها-  

:هتٟب ب٣ىأ  

..بنها مغات٪-  

:و٦غعا بحابتها ببِء  

.. ؤنها مغات٪.. مك٩لتي-  

:ابتؿم بم٨غ وهى ي٣ترب مجها  
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هبيلة اإلا٣ؿىمة بحن ٖاإلاها .. مك٩لت٪ ؤه٪ اتٛحرِا .. أل-

.. اتٛحرا زالم.. خياأ عاٚح.. الىعصو ووا٢٘ خياتىا

..ازتاعا خياأ عاٚح ب٩ل ما ٞحها  

:وؤقاع للخاؾىب  

..والضليل ؤهىه-  

:ؾإلته باعتبا٥  

..مل ٞاهمة-  

:هؼ عؤؾه هًٟيا  

..ٞاهمة.. أل-  

:وؤما٫ عؤؾه وهٓغاته تتإل٤ ؾٗاصأ  

..وو٢تها.. ؤنها ٦مان تستاع خياأ عاٚح.. ؤهِب ٢ل٣ِب -  
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ٞغ٢٘ بةنبٗيه ب٣ىأ ٞاهتًٟب وزيا رها خىله ونهبائه 

..رهاحمها بٗى٠  

ها بكضأ ..ٖى٠ صٞٗها لتًغب بؿَى  

ة الىىم تٗبر ٖتبتها   وتسُى لٛٞغ

..تغؾم ابتؿامة واإ٣ة ٖلى قٟتحها  

..وهٓغارها تإمغه ليتبٗها  

..لً يسل٠ ؤمغها  

..هي مى٢ىة مً طل٪  

بة في ألاطي  خالة الًٛح والٚغ

..التي تمغ بها آلان هى ويٗها بها  

..ليىا٫ ما حاء ألحله  
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ها  ؾٍى لؿاهه لؿٗها بترحمة مساٞو

..ب٩لماا واضخة  

..ٞإونلها لخالة ٢هىي مً الاهٟٗا٫ الٛايح  

..ت٣ضم هدىها  

..زُىأ وؤزغي   

..ونٟٗة مضوية ؾ٣ُب ٖلى وحىته  

ة الىىم ..هى آلان صازل ٚٞغ  

..وهي َمً تمؿ٪ بالؿٍى  

   ****************  
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. والخ٣ض يُٟئ هىع ال٣لح, الًٛح يُٟئ هىع ال٣ٗل  

ؤهيـ مىهىع -   

..٢يل ؤن الًٛح يىاػو ٣ٞضان الؿيُغأ  

بة با هت٣ام والاختٟاّ بال٨غاهية  بيىما الخ٣ض هى الٚغ

..في ال٣لح  

..عص ٞٗل ٖاَٟي بدب.. الًٛح لخٓي  

يتٟا٢م ليهل لى٣ُة اهٟجاع وبن ازتلب ؾيُغأ ؤلاوؿان 

..ٖلى ٣ٖله ٖىض تل٪ الى٣ُة ٣ٞضه  

..ويإ مٗه عقضه ووٖيه وعبما ؤيإ ؤ٢غب الىاؽ بليه  

..َب٣اا مً ال٨غاهية تترا٦م بال٣لح.. الخ٣ض مؼمً  
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ما١  بنغاع ؤٖمى ٖلى الاهت٣ام ي٨مً باأٖل

 ٞيًي٘ ه٣اء الغوح وبغاءأ ال٣لح

..وبحن ًٚح وخ٣ض تًي٘ خ٣ى١   

..وعبما خياأ  

م ٢ًاثه  عا٢بب مالمده اإلاى٣بًة بتىتغ لم يس٠ بٚغ

٣ة ابيته ...لؿاٖاا بٞغ  

  ٛيح مٗها بٗالم َٟىلتها البرت و٦إهه يمخي به ؤوحاٖه 

..وعبما آإامه  

هامب الهٛحرأ مىظ هه٠ ؾاٖة ؤو ؤ٦ثر ٢ًاها هى ُمل٣ى 

..ٖلى ألاعي٨ة في حىاخها بم٣غ ب٢امتها  

..نامب ٚامٌ ومتىتغ   
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ول٨ً .. و٦إهه  ؿتٛيث..  تلىح بٗيييه تل٪ الىٓغأ الخاثغأ

!!مَم   

ل٣ض تغ٦ب ق٣ته ببضاية اإلاؿاء و٢بل ٖىصأ خؿً ٖلى  

ض باتها٫ إلاىاٞتها بَم خضث م٘ لىعا ..ٖو  

 لتٟاجئ بٗضها بماػن ؤمام باب حىاخها بدالة ٚغيبة 

..ونمب ؤٚغب  

   ٣ِٞ َالح بغئية ابيته 

لم تمل٪ صهيا ؤمام خالته اإلاؼعية ؾىي الؿماح له  

م بعها٢ها  بمجالؿة ٖك٤ بٚغ

  وخاحتها الكضيضأ للىىم

 ٤ .. ا٢تربب تغبب ٖلى ٦تٟه بٞغ  
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ٟٞتذ ٖيييه لتلىح هٟـ الىٓغأ بٗيييه وبن امتزج بها 

 بىيىح قٗىع مٗظب وطهح حلّي 

:حٗل صهيا تغتض ب٣ل٤ متؿاثلة  

!!خهل بيه!.. ماػن  -   

لم يتٟىه بدٝغ وبن اٖتض٫ مً ع٢اصه ليجلـ مى٨ـ  

:الغؤؽ مما صٞ٘ صهيا لتهت٠ بٗى٠  

ٖملب بيه؟!.. مال٪ يا ماػن   -   

:ليجبها بسٟىا   

مهيبة  -   

:عصصا ب٣ل٤  

!مهيبة بيه!!.. مهيبة-  
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..صوي حغؽ هاتٟها بتل٪ اللخٓة ٞداولب تجاهله  

..ب  ؤن ماػن ؤقاع لها لتجح  

..٣ٞض ي٨ىن خؿً ؤو ِنبا  

:ٞتدب السِ ليترصص نىرها بترخيح  

 خاػم-
ً

.ؤزباع٥ بيه؟.. ؤهال  

:نمتب لخٓاا تؿتم٘ للُٝغ آلازغ  

اج- ..ؤهب تت٩لم في ؤو و٢ب..   ؤبًضا ماٞيل بٖػ  

ة الىىم وتٛيح بها  تدغ٦ب بالهات٠ لتضل٠ بلى ٚٞغ

..لض٢اث٤  

يىاه قازهتان هدى م٩ان ازتٟائها ..٢ًاها ماػن ٖو  

..وبخؿاؽ مبهم بالًٛح يتىامى بضازله  
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....ؤو.. عبما هى ٚئ  

..ؤو  

خحرأ مٛلٟة بدى٤ لىهب نىته وهى  ؿت٣بلها بؿاا٫ 

:ُملر  

..ٖايؼ بيه خاػم؟-  

:لىخب صهيا بيضها بتىتغ  

ؤها عحٗب مهغ ٢ٗضا .. بيتهل يُمً.. ٖاصو يا ماػن -

..ؾاٖاا وؾاٞغا تاوي  

٘ خاحبيه باؾتى٩اع :ٞع  

٪!!.. يا ؾالم- .. وهى بحرنض مىاٖيض ؾٟغ٥ وعحٖى

!!..بمىاؾبة بيه  
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:تسهغا صهيا وهي تىاحهه بٗى٠  

ؤهب ٖايؼ تًي٘ اإلاىيٕى اللي حاب٪ هىا وخالت٪ .. ماػن -

هت٣ىلي في بيه و  تغوح وتؿيبني !.. الٛغيبة اللي حيب بها

..ؤهام  

..مسر وحهه ب٨ٟه وهي  كيذ به بٗيًضا ٖجها  

ًح..  كٗغ بٛئ ..خى٤ ٚو  

ح في البىح ول٨ىه م٨بل بد٤ ألازىأ ..يٚغ  

يتى١ لالؾتٟؿاع والاؾتجىاب ول٨ىه يٟت٣ض خ٤ 

..الؿاا٫  

غأ خاعأ وؤٞغج ٖما ياع٢ه ..ؤزحًرا ؤَل٤ ٞػ  

..ًٖ تهٝغ عبما ؾاهم بدل ؤػمة ابً ق٣ي٣ه  
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..وعبما ٣ٖضها  

لبب مىه يجي- ..ؤها ٧لمب بابا َو  

:تىؾٗب ٖيىا صهيا ب٣ل٤  

!..وخاتم بيه وا٤ٞ!.. م٣ٗىلة-  

:هت٠ ماػن بٗى٠  

ؤو ؤن .. ؤهِب ٞاهمة ؤوي زبيب ٖىه اإلاىيٕى.. ؤ٦يض وا٤ٞ-

.. بابا اؾت٣غ في الُسسىة ووس ي و صه  

:ٚمٛمب صهيا بلهجة مهضثة  

ة ؤه٪ ٖلى .. ؤها متإ٦ضأ ؤه٪ بلٛته.. اهضي يا ماػن - اٞع ٖو

..اتها٫ صايم مٗاه  
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رهال٪ ٖلى ألاعي٨ة مً زلٟه وؤل٣ى بغؤؾه للىعاء وهى 

:يتجهض ب٣ىأ  

!..تٟت٨غو خؿً هيٗمل بيه-  

:٦تٟب طعاٖحها خى٫ نضعها  

..ؤ٦يض هي٨ىن عص ٞٗله ٖىي٠ بـ ؤهب مىحىص و-  

:٢اَٗها ماػن   

..ؤها عاح٘ مهغ الٟجغ-  

:٢ُبب بتؿائ٫ خاثغ  

!!..الٟجغ!.. مهغ-  

:اٖتض٫ ليمؿض حبهته بةبهامه وؾبابته  

..مًُغ ؤؾاٞغ.. ؤيىه-  
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٘ عؤؾه وتؿإله بىيىح :ا٢تربب صهيا مىه لتٞر  

..ؤهب مسبي بيه يا ماػن؟-  

:ابتٗض بىٓغاته ٖجها وهى يسبرها بمغح  

بياص حاب ؤزغه ومل .. ما ت٣ل٣يل ٦ضه.. ماٞيل خاحة-

وفي قٛل مهم  ػم ؤعح٘ ؤزلهه .. ٖاٝع يتٟاهم م٘ يؼيض

..بىٟس ي  

:ؤٖاصا وحهه لها و٦غعا الؿاا٫  

..مسبي بيه يا ماػن؟-  

..بضا الهغإ بىٓغاته واضًخا  

بة ٢ىية في بل٣اء همىمه بحن يضيها ليىٗم ببٌٗ  ٚع

..الغاخة  
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وؤزغي ب٨تمان ما مغ به خغًنا ٖلى اؾم ق٣ي٣ه وُؾمٗة 

..َٟليه  

..وخاحة ماؾة لخمايتها مً تل٪ الهمىم  

٤ :وؤزحًرا عبب ٖلى ٦ٟها بٞغ  

..لى في خاحة تت٣ا٫ ه٣ىل٪ ؤو٫ واخضأ-  

:مىدته ابتؿامة متىتغأ وتدغ٦ب لتبتٗض ٖىه باعتبا٥  

..ت٣غيًبا صخيب.. ؤها ؾامٗة نىا ٖك٤-  

:نهٌ ماػن بةعها١  

..ياصوب ؤعح٘ لخؿً وهت٩لم.. ؤها  ػم ؤمص ي-  

ؤومإا بهمب وهي تغا٣ٞه لباب الجىاح ليتى٠٢ 

:لخٓاا  
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هت٨ىوي هىا م٘ خؿً؟.. صهيا-  

٤ :ابتؿمب بٞغ  

مل هغح٘ .. ؤها ٢ضامي لؿه قٛا٫ في لىضن.. ما ت٣ل٣ل-

..مهغ صلى٢ب  

ا ٢بلة ق٨غ  ًٗ ٘ ٦ٟها لكٟتيه َاب تجهض باعتياح وهى يٞغ

..وامتىان  

..عا٣ٞتها هٓغأ مغتب٨ة اإلاٗنى  

..ؤو بال مٗنى ٦ما ٢غع هى ؤن ت٨ىن   

..ص٢اث٤ و٧ان بضازل ؾياعأ ؤحغأ يغتح ٧لماته بٗىاية  

يبدث ًٖ مبرعاا وصواٞ٘ ليت٣بل خؿً مؿاٖضأ 

..والضه  
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..والضه الظو بتره مً خياته تماًما  

..و٦إهه مخى وحىصه بمىا منى  

اٞه ٖلى ِنبا ٌ ؤن يضٖىه لخٟل ٞػ ..ٞٞغ  

..وعٚم ؤن خاتم الٗضوو ٧ان بةم٩اهه الخًىع   

..ٞهى نضي٤ وقغي٪ والض ِنبا  

..ول٨ىه آإغ عاخة ولضه  

اٝ ًٖ ُبٗض ..وا٦تٟى بمتابٗة الٞؼ  

 ول٨ىه لم  ؿتُ٘ الامتىإ ًٖ َلح عئية خٟيضته 

..منى الهٛحرأ  

..٩ٞان ماػن يتضزل ويؿمذ لىالضه بغئية منى بك٣ته  

..ٖىضما ٧ان يإتي لؼياعأ ٖك٤  
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..تل٪ الٟٗلة عبما لً  ٟٛغها له خؿً  

..ول٨ً الهٛحرأ يد٤ لها التٗٝغ ٖلى حضها  

اَٟته التي ؤٚض١ بها ٖلى خٟيضتيه ..وهيل ص له ٖو  

م ؤهه مىٗها ًٖ والضيهما ..ٚع  

..تجهض بٗم٤ وهى ي٨ٟغ باإلاك٩لة الثاهية  

..خؿً لً يت٣بل ٖىصته بلى ال٣اهغأ بتل٪ الؿهىلة  

..عبما ابتلٗب صهيا ٦ظبته بةعاصرها  

 ول٨ً خؿً لً ي٣تى٘ بمك٩لة ٖمل  يجؼ ًٖ خلها 

..يؼيض وبياص  

!..٦ي٠ يسبره الخ٣ي٣ة  

!!..٦ي٠  
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..ونل ؤزحًرا لك٣ة خؿً اإلاؿتإحغأ  

..ليجضه باهتٓاعه وهى ٖلى وق٪ ٣ٞضان ت٣ٗله  

.. خهل بيه؟.. و٢اٞل تليٟىه٪!!.. ٧ل صه تإزحر يا ماػن -

!..٦ىب ٞحن  

حلـ ماػن ٖلى م٣ٗض خى٫ ماثضأ الُٗام الهٛحرأ وهى 

: كحر لخؿً ليتسظ ؤخض اإلا٣اٖض اإلاىاحهة له  

..ٖلكان هتٟاهم.. ؤ٢ٗض يا خؿً-  

:هت٠ خؿً و٢ض ونل نبره إلاىتهاه  

..ات٩لم يا ماػن ونلب مٗاها إليه؟-  

ة :ؤحاب ماػن بؿٖغ  

..ؤها ما عوختل للىعا!.. م٘ محن-  
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:٢ُح خؿً بتؿائ٫ خاثغ  

..ؤوما٫ مداولة بيه اللي هؼلب تٗملها؟-  

ؤزٌٟ ماػن هٓغاته لخٓاا ٢بل ؤن  ٛمٛم بهىا 

:م٨تىم  

..بابا-  

صٞ٘ خؿً اإلااثضأ بًٛح ٞاعتضا بهضع ق٣ي٣ه ول٨ً 

..ًٚبه ؤٖماه ًٖ مالخٓة ؤإلاه  

..خاتم الٗضوو بيه ٖال٢ته بابني؟-  

:ؤحابه ماػن ببضيهية وهى يضل٪ نضعه  

..يب٣ى حضه يا خؿً-  

  اااا-
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..هتٟها خؿً ب٣ؿىأ  

..٢ؿىأ تٗلمها مً بحن ؤهامل والضه بالظاا  

..٢ؿىأ لىهب ؾىىاا ٚغبته واٚترابه  

:ول٨ً ماػن ٦غعها بدؿم  

ؤبى٥ يا خؿً اللي لٛيته مً .. يب٣ى خٟيض ؤبى٥.. ابى٪-

..خيات٪ وخياأ ٖيلت٪  

..هى اللي هٟاوي.. هى اللي بضؤ-  

..اعتٗضا ٦ٟي خؿً وهى  كحر إلااػن بتىتغ  

..ويٗىص لضٞ٘ اإلااثضأ ٞتى٣لح وتتىاإغ ألا٢ضاح التي تٗلىها  

:ونىا خؿً يستى٤  

.. هى الؿبح في مىرها-  
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:ورهضج نىته مغصًصا  

..هى الؿبح-  

:ا٢ترب ماػن ليتمؿ٪ ب٨تٟي خؿً ب٣ىأ  

صه ٦الم هاؽ مامىة !.. ؤهب ؾام٘ بت٣ى٫ بيه.. خؿً-

ا٢لة !!..ٖو  

ؤؾىض حؿض ق٣ي٣ه لُحِرخه ٖلى ؤعي٨ة متىؾُة الدجم 

:٢بل ؤن يغصٝ  

َحٍل .. "اللي م٨تىب لها.. منى ماتب ألن صه ٖمغها-
َ
ّلِ ؤ

ُ
ِل٩

اٌب 
َ
"..٦ِت  

:وؤقاح بيضه في اؾتى٩اع  
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منى !.. ؤهب مدتاج  ؤ٢ىل٪ ال٨الم صه!.. بيه يا خؿً-

ختى لى ؤبى٥ .. ٧اهب هتمىا في و٢تها ختى لى وؾِ ؤهلها

..وا٤ٞ ٖلى حىاػ٦ىا و٧اهب ٖا كة في بيب الٗضوو   

:ؤقاح خؿً بىحهه وهى يبتل٘ ٚهته  

..ما ٧اهتل هتتٛغب وتبٗض.. ٧اهب هتمىا وؾِ ؤهلها-  

:هت٠ به ماػن   

٦م ؤل٠ ؾب .. وهي مل ؤو٫ ؾب تؿاٞغ م٘ حىػها-

..الضهيا.. صو الخياأ.. بتتٛغب وتؿاٞغ  

:اهتٌٟ خؿً بٗى٠  

..ؤهب ماٖىض٦ل عخمة يا ؤدي!.. حغي بيه يا ماػن -  

٤ :ؤحابه ماػن بٞغ  
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٢لح ؤبى٥ مدغو١ ٖلي٪ ػو ما ٢لب٪ مدغو١ ٖلى -

..ابى٪  

اعتض خؿً للسل٠ زُىأ تٗثر بها ٞؿ٣ِ ٖلى ألاعي٨ة 

ا مً ٧لماا ؤزيه
ً
 مإزىط

!..وصه مً بمتى-  

:ؤحابه ماػن بترصص  

..مً يىم ما ؾاٞغا صبي-  

:اعتٟٗب عؤؽ خؿً ب٣ىأ لي٨مل ماػن   

وبٗضيً .. البحزوـ بتاٖ٪.. اإلاُٗم.. خيات٪ في باعيـ-

ؤما صوعا ٖلى .. ٢غاع تهٟية قٛل٪ وؤمال٦٪ في ٞغوؿا

.. اتجىػا وهى بحرا٢ب٪ مً بٗيض.. بيب وم٨تح في مهغ  
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:ٚمٛم خؿً بظهى٫   

!!..٧ان مىحىص!.. ٧ان بيؿاٖضوي-  

:ؤزبره ماػن ببضيهية  

اهم ألاب مم٨ً يتُٝغ ٢ض - ؤهب ب٣يب ؤب يا خؿً ٞو

ىا ؤن اللي ٦ىا .. بيه ٖلكان يدمي ابىه ٞغ ٦برها يا خؿً ٖو

..ٞاهميىه ٢ؿىأ ٧اهب خماية  

:ٚمٛم خؿً بٗى٠  

..خماية ٚبية-  

:ليؿ٨ته ماػن   

..بضاٞ٘ خح مل ٢ؿىأ ؤو ٦غاهية يا خؿً-  

ٌ :ٚمٛم خؿً بٞغ  
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..ؤها مل-  

:لي٣اَٗه ماػن   

الكٛل وا٠٢ وبياص .. ؤها مؿاٞغ مهغ ٦مان ؤعب٘ ؾاٖاا-

ون٣ٟة الضباٙ .. ْغوٝ َال١ همؿة ؾببب له اعتبا٥

..ماخضف هي٣ٟلها ٚحرو   

:ؾإ٫ خؿً وهى  كٗغ بدحرأ وتيه  

صماغي .. صماغي.. ؤها مل ٞاهم خاحة!!.. وبياص!.. الضباٙ-

..بتل٠ مني  

:ع٦ً عؤؾه ٖلى مؿىض ألاعي٨ة بةنها٥  

...ؤهب بتتسلى ٖني.. ماػن -  

ا بٗى٠
ً
:ا٢ترب ماػن لحرت٨ؼ ٖلى ع٦بته هاتٟ  
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ولى في ؤمل ؤن ابى٪ .. ؤها ؾاٖضا ب٩ل خاحة ؤ٢ضع ٖلحها-

ا ًٗ ..يغح٘ يب٣ى في وحىص بابا بٗض عبىا َب  

:سسغ خؿً بمغاعأ  

..خاتم الٗضوو مهىضؽ اله٣ٟاا ألاو٫ -  

 ب٢ىاٖه
ً

:ٚمٛم ماػن مداو   

..اٖتبره قغي٪ قٛل ومًُغ تتدمله-  

:ؤقاع خؿً بإهامله بدغ٦ة وهمية  

 اللي ٢لته وؤوي مم٨ً ؤوس ى وؤؾامذ-
ً

!..ؤهب مهض١ ٞٗال  

غ ماػن بيإؽ :ٞػ  

ؤهب خغ٢ب ٧ل .. ولى هي٣ضع  ؿاٖض٥ تؿترص ابى٪؟-

..و.. ومى٢ٟىا ال٣اهىوي يٗي٠.. حؿىع٥ م٘ لىعا  
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:٢اَٗه خؿً  

..وابني هى وعيث الٗضوو صر-  

:ابتؿم ماػن بتٟهم  

..مل ٖكان ٦ضه بـ يا خؿً-  

:هؼ خؿً ٦تٟيه  

ؤها .. ػو ما ؤهب ٢لب.. وختى لى صه الؿبح الىخيض-

..مؿتٗض ؤٖمل ؤو خاحة لى هتىنلني  بني  

..عبب ماػن ٖلى ع٦بته  

..هتىنلني وتؿت٣بل ؤبى٥.. َيح يال بيىا-  

.. وبٗض ؾاٖتحن  
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اتسظ ماػن م٣ٗضه بالضعحة ألاولى في الُاثغأ اإلاتىحهة 

..مً مُاع هيثرو بلى مُاع ال٣اهغأ  

..هاتٟه بيضه يتإمل نىعأ ؾغاب بىٓغارها الك٣ية البريئة  

:وؾماٖة ألاطن يترصص ٖبرها نىرها اإلالهٝى  

..ؤهب ٞحن مً الهبذ؟!.. ماػن -  

:همـ بةحهاص  

..٢ضامي ؾب ؾاٖاا وؤ٦ىن في ال٣اهغأ-  

:هتٟب بٟغخة  

!..بجض-  

:ابتؿم لٟغختها الىاضخة بهىرها  

مٟتاح الٗغبية مٗا٥ِ؟.. بجض-  
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:همؿب  

..ؤيىه-  

:ؾإلها ب٣ل٤ مٟتٗل  

غبيتي ؾليمة- !ٖو  

:ؤحابته بمؼخة ؾٗيض نالر الكهحرأ  

..٧ل خاحة ؾليمة بـ لىخضها-  

:يغب حبهته يتٓاهغ بالهضمة  

..ٚلُتي ؤوي ؾيبب اإلاٟتاح لىاخضأ ؾب-  

وهى قاع٦ها تل٪ .. اهُل٣ب ضخ٨تها عاث٣ة مً ال٣لح

..الطخ٨ة  

بها ب٣ىأ ..تل٪ الغاخة التي يٚغ  
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 عاخة ٚابب ًٖ ٣ٖل خؿً و٢لبه وهى  ؿت٣بل والضه

:بغؾمية وبغوص  

..خمضهلل ٖلى الؿالمة يا خاتم بيه-  

..ووالضه يضع٥ ٖم٤ الهىأ  

..مبلٜ الجغح ومضي زُإه بد٤ ابىه  

:٩ٞاهب بحابته   ت٣ل هضوًء وعؾمية  

..مل عاح٘ مهغ ب  ومٗايا وعيث الٗضوو -  

..وخ٤٣ خاتم ًْ خؿً به  

..هى يلهث زل٠ تسليض اؾمه  

..ٞلي٨ً  

..هى يغيض ابىه ولى تدال٠ م٘ الكيُان  
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 ***************  

 

 

 

 ت٣ضم له ال٣ُىؽ ٧ل 
ً

  تهى٘ مً آ م اإلااض ي تمثا 

.لخٓة ليٓل ٢لب٪ مجغوًخا  

ؾلمان الٗىصأ-    

..هل مً وؾيلة للتٛلح ٖلى قغور الغوح  

..تمؼ٢اا ال٣لح  

..زٟىا ص٢اته ختى ٧اص ؤن يهمض لؤلبض  

..لم ي٨ً َال٢ها ؾبح الىح٘  
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..بل تٗغيته إلاكاٖغها واٞتتانها به َىا٫ خيارها  

!..و٦إنها هي مً َاعصته لت٣تىهه ػوًحا  

..و٦إنها لم تُلح الُال١ وهالته مغأ  

..ومىدته لىٟؿها ؤزغي   

..ل٨ىه ؤعاص ؤن يسِ نهايتها بدغوٞه هى  

..لم يهتم ؾىي ب٨ؿغها  

 تدُيم ٦برياء هى ما ب٣ّي بٗض 

..اختًاع ال٣لح  

..لم يهتم مغأ بهجغ ٦غيمة له  

 و٦إهه  ٗلم ؤن آزغ ما ت٨ترث له ٦غيمة 

..طل٪ ال٨برياء ألاهثىو   
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..والظو   تتدلى ؾىي بغتىف مىه  

..ؤما هي  

..همؿة  

..لُاإلاا ٧اهب ٢ىرها تثحر خى٣ه  

ا ًً ..وآلان ٖلمب ؤنها ٧اهب تثحر خ٣ضه ؤي  

..٩ٞان هضٞه تدُيم ٢ىرها  

..ٞتىدني هي و   ؿت٣يم ْهغها بضوهه  

بته في  اهٟهالها الىٟس ي ٖىه تم بالٟٗل مىظ ناعخها بٚغ

..الؼواج مً ٦غيمة  

..وما ب٣ي ٧اهب زُىاا وحح ٖلحها اإلاط ي بها  

..لتهل لى٣ُة الٟهل  
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 لتضع٥ م٩اهتها بدياته

..هي ٧اهب صعحة بؿلم اإلاجض زانته  

 مىدته الاؾت٣غاع والٗاثلة

ٟا٫ الغاجٗحن ..الؼوحة اإلاكغ٢ة وألَا  

..وهى مىدها ؤ٢س ى صعؽ بالخياأ  

..ؤ  تٍٟغ ب٣لح ؤو مكاٖغ  

..ٞال ؤخض  ؿتد٤  

..تصخيذ  

..  عحل  ؿتد٤  

..ع٢ضا ٖلى ؤعي٨ة مغيدة ببهى بيب خؿً وِنبا  

..تلٟها ٞغيضأ بظعاٖحها  
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..وؤهاملها تضاٖح زهالرها بغتابة  

..تغصص ٧لمارها عبما للمغأ السمؿحن  

ح بترؾيش حغح ؾي٠ ..و٦إنها تٚغ  

..تثبيب هضبته ٖلى عوخها ٞال تيس ى  

..و  تؿامذ  

ة يا ٞغيضأ وهى بي٣ىلي - ".. ؾي٠ هى اللي بيؿيح"ٖاٞع

ما ٦ىتل .. وهى بيٗغو مكاٖغو وخبي ألاهبل له

ة ب مٗنى ٧لمة ؾاع٢اها .. و  خاؾة بإلم.. مىحٖى ٖٞغ

ؾ٨يىة ٚضعه ٧اهب خاصأ لضعحة ؤهه و٢ب ما .. الؿ٨يىة

بـ الىح٘ حه بٗض ٦ضه ٖلى .. صبدني ما خؿيتل بالىح٘

.. "٦ؿغأ عوح.. و٢هغأ.. ط٫.. مهحن.. ؤلم عهيح.. مهله  

..ٚمٛمب ٞغيضأ  
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ٖيص ي .. هى عاح لخاله.. يا همؿة ؤهِب بتٗظبي هٟؿ٪-

..ؤهِب ب٣ى واوؿيه  

..وتغصص همؿة بظهى٫   

صه ؤزضوي في خًىه .. الٛضع!.. َيح والجغح!!.. ؤوؿاه"

!"ٖلكان ي٣ىلي ؤهِب َال٤  

ها ..مسخب صمٖى  

ة ٖلى الُال١" ؤها بـ .. و  الاهٟها٫.. ؤها مل مىحٖى

صه ؤها صوؾب ٖلى !!.. ليه!.. ٖايؼأ ؤٖٝغ ليه ي٨ؿغوي ٦ضه

ليه يغح٘ إلاا هى .. همؿة مغأ واتىحن ٖكان ؤ٦ىن مٗاه

!"با ٘  

ة  ٧لماا همؿة ٧اهب تهل إلياص الجالـ بٓالم ٚٞغ

..م٨تح خؿً  
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ىٟىاهه لٟتاا مُدىهة ..تمؼ١ عحىلته ٖو  

!..ؤو ٖاق٤ هى بن لم ي٣تو ل٨غامة مٗكى٢ته  

اصأ إ٣تها وبيمانها  ؤو عحل بن لم تضٞٗه عحىلته إٖل

..بىٟؿها  

ؤو بوؿان هى بن لم  ؿترص بوؿاهيتها التي ؤعا٢ها الجاعح 

 اؾًما ونٟة

..ٖلى ٖتباا ٖك٤ لم يتم٨ً مىه يىًما  

هح مً ٢ٗضه متىحًها إلااؾؿة الجاعحي وب٣ٗله ٨ٞغأ 

..واخضأ  

..ؾيدُم ٚغوعه  

..بل ؾيمؼ١ طل٪ ال٨ِبر والتٗالي به  
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 ؾيٗيض ضجيج الهمـ الىاٖم

..ختى لى خُم تمثا٫ مثاليته وعوماوؿية ٖك٣ه لها  

ض في وحه ؾي٠ م٘ ٢بًته التي .. ٧لماا ؤَل٣ها بتٖى

 خُمب ؤه٠ ألازحر

.. هتىضم ٖلحها في ٧ل لخٓة في خيات٪.. هتىضم يا ؾي٠"

ة مً ٚحرها وحىص٥ في خيارها .. خيات٪ اللي هت٨ىن ٞاٚع

وآن ألاوان .. خغعرها مً وهم٪.. نهيته بةيض٥.. اهتهى ؤزحًرا

"ؤنها تالقي ال٣لح اللي يداٞٔ ٖلحها  

..٧لماا ؤقٗلب حىىن ؾي٠  

وحٗلته ي٣ؿم ؤ  يدغع همؿة مً ٢يضه ختى لى تسُى 

..٧ل السٍُى الخمغاء  

..تدضيًضا لً يتر٥ بياص ي٣غبها.. لً يتر٦ها آلزغ  
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..... 

 ونلب هحرأ لبيب ِنبا وؾِ لخٓاا انهياع همؿة 

..ٞغم٣تها بغهبة  

..وهي تؿإ٫ ِنبا بسٟىا ٖما خضث  

..٢هب ٖلحها ِنبا ما ٞارها باأليام اإلاايية  

..وابىه الٛامٌ.. خؿً  

ال٢ها الجاعح ..همؿة َو  

..ونمتب لم تؿتُ٘ البىح بمغى والضهما  

..وبن ٧اهب هحرأ قغصا بإ٩ٞاعها بٗيًضا ًٖ إغإغأ ِنبا  

.. ٞهمؿة تهٛغها بؿىة ؤو اإىحن  

..ول٨جها تتٗضاها ٢ىأ بؿىىاا يىثية  
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!..انهياعها طا٥ بؿبح َال٢ها  

..ؤم بؿبح ا٦تكاٞها ؤنها ؾ٣ُب بٛغام وهم  

نىعأ هىلىحغامية عؾمتها بمسيلتها لـ شسو ؾي٠ 

..الجاعحي  

نىعأ ويٗته بها بل ٢ضؾته وؤخاَته بإَغ مً هيبة 

..وؾُىأ  

..ؾُىأ امتل٨ها ليضهـ همؿة  

..ب٩ل ٖىٟىانها وحمىخها  

..ُصِهؿب بٛضع عحل ؤعاصا مىه ألامان  

..ٞإهضاها َٗىة بالٓهغ  

..وابتؿامة متكٟية ٖلى قٟتيه  
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عا٢بب هحرأ صمٗاا همؿة تستر١ وحىتحها واخضأ تلى 

 ألازغي 

..وؾاا٫ ُملر يترصص ب٣ٗلها  

.. مً ألا٢ىي   

..هي ؤم همؿة؟  

 مً ألا٢س ى

..ماػن ؤم ؾي٠؟  

..ؾي٠ ؤحاص ٦ؿغ همؿة  

 ٖٝغ ه٣ُة ال٠ًٗ بضٕع ٢ىرها

..ٞإت٣ً عمي ؾهمه بها  

ا ه٣اٍ يٟٗها ًً ...ول٨ً ماػن ٧ان يضع٥ ؤي  
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..وهاحمها مجها بؼيجة تلى ألازغي   

..ول٨جها اهتًٟب مً عماص حغوخها  

..وؤٖاصا بىاء خهىنها  

..هي هحرأ ٚيث  

انهياعها بتل٪ الليلة بٗض ٞكلها في التٗامل م٘ متُلباا 

..عاٚح  

..هى لخٓة ي٠ٗ آهية  

ة لتٗىص هحرأ ب٩امل ٢ىرها ..وتالقب بؿٖغ  

..ب٩امل صهاءها وحمىخها  

..ؾتٗاوص اإلاداولة  

..ؾتمىذ يضها لؼوحها  
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..يت٨إ ٖلحها  

..و٦ما ؤزبرها الُبيح  

..لتجاعيه  

..عبما اإيتحن.. مغأ  

..ؤو إالإة  

ا
ً
..ٞالٗالج يتُلح و٢ت  

..حلؿاا وزًٕى  زتباعاا ؾلى٦ية  

..وهٟؿية  

اا بي٘  وبتل٪ اإلاضأ لً تتر٥ ػوحها ٞغيؿة إلادتٞر

 الؿيُغأ
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٧اهب تل٪ ٧لماا الُبيح وهى يدظعها مً اهجغاٝ 

..عاٚح واهدضاعه بتل٪ الؿى١ ال٣ظعأ  

.. يجيض ٖمله, الُبيح بإع  

..ٞغاٚح اهتٓم بجلؿتحن مىظ تل٪ الليلة التي انهاعا بها  

والُبيح ؤوضر لها نغاخة ؤهه يًٟل ؤن ت٨ىن هي 

..اإلاؿيُغأ في خالة عاٚح  

وؤزبرها ؤهه ؾيمىدها حضو٫ ؤو ما  قابه لتتٗامل به م٘ 

..ػوحها  

..  تى٨غ ؤنها تيجبب مً ٧لماا الُبيح  

..ول٨ىه ألاًٞل بمجاله  

..ٞالبض ؤهه ألا٦ثر ٖلًما  
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..ؾتٗبر بؼوحها تل٪ الٗثرأ  

..وو٢تها ؾتىا٫ ؾٗاصرها ؤزحًرا  

:خماؾها الجاٝع حٗلها رهت٠ بهمؿة ٞجإأ  

ؤهِب ليه ُمهغأ ؤه٪ تٗيص ي في ال٣الح .. ٦ٟاية يا همؿة-

بيب ٖمه اإلاتيمة اللي خيارها بتضوع !.. اللي عؾمه لِ٪ 

اللي مل هتٗٝغ تٗيل مً بٗضه و  هي٨ىن !.. خىاليه

!لخيارها هضٝ  

:نهغرها ٞغيضأ  

!!هحرأ-  

:هتٟب هحرأ بٟغيضأ  

..مل هيىٟ٘ ه٣ٗض هُبُح وهضاوو حغوح-  
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:والتٟتب لهمؿة بٗىٟىان  

صه ٧له .. وح٘ وؤلم وهاع.. حغخ٪ ب٦ىيه ما تٗالجحهىف-

.. ختى لى ؤيام وؤؾابي٘ بـ مل هتضوم.. ص٢اي٤.. لخٓاا

ؤهِب ؤ٢ىي وؤ٦بر مً همؿة اللي خيارها ٧اهب بتضوع في 

زالم .. ؾىعو.. وؤما ٢غع هى ي٣ىل٪.. ٞل٪ ؾي٠

ت٣ىمي ؤهب تٗيص ي تىعي ٚضعه و٢لة ؤنله.. ا٦تٟيب  

:حظبتها ِنبا بٗى٠  

..تٗالي ٖايؼا٥ِ يغوعو .. هحرأ-  

ابتٗضا هحرأ م٘ ِنبا و٢بل ؤن تستٟي مٗها بةخضي 

 الٛٝغ 

:ؤو٢ٟها نىا همؿة  

..هحرأ-  
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التٟتب هحرأ لها لتجضها زغحب مً صاثغأ طعاعي ٞغيضأ 

ضلب زهالرها اإلاهملة خى٫ ٦تٟحها بإهاملها وؤزبرا  ٖو

:هحرأ بامتىان  

..بجض ق٨ًغا.. ق٨ًغا يا هحرأ-  

ؤومإا هحرأ بهمب وهي تغي قٗلة زاٞتة بضؤا تتدغ٥ 

..بٗم٤ ٖيني همؿة  

..عبما ؤإغا بها ٧لمارها بالٟٗل  

وعبما هي ٣ِٞ ٧اهب بداحة لضٞٗة زٟيٟة لتٗىص 

..للتد٨م بديارها  

ة ِنبا حلؿب بمىاحهة هحرأ وبضا ٖلى وحهها  وبٛٞغ

 ٖالماا الترصص

:ٞؿإلتها هحرأ بدحرأ  
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..في بيه يا ِنبا؟-  

:ؤمؿ٨ب ِنبا بيض هحرأ بإخ٩ام  

.. ؤها هؿاٞغ باعيـ الليلة.. هحرأ-  

:٢ُبب هحرأ بدحرأ  

!بـ ؤهِب بت٣ىلي خؿً في لىضن-  

:يُٛب ِنبا ٖلى ٠٦ هحرأ بالوعي  

ومل ها٢ضع ؤعوح .. خؿً مدتاج وحىصها ؤها ومنى.. ؤيىه-

..اإلادامية ٢الب ماٞيل صاعي للمساَغأ بمنى.. له لىضن  

:باصعا ِنبا.. و٢بل ؤن تتٟىه هحرأ بدٝغ  

..بابا.. بـ بابا مدتاح٪.. ؤها هؿاٞغ.. ع٦ؼو مٗايا.. هحرأ-  

:اهضٞٗب هحرأ بإلم  
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.. بابا ما ؾإلل ٖليَّ و  مغأ مً يىم ٞغحي يا ِنبا-  

:٢اَٗتها ِنبا ب٣ىأ  

..هحرأ-  

ٗب هحرأ هٓغارها باهتٓاع ٧لماا ِنبا لترصٝ ألازحرأ .. ٞع

:ب٩لمارها ٣٦ظاث٠ ناعوزية مضوية  

ؤو٢اا ٦تحر مل بي٨ىن ٞا٦غ و  .. بابا ٖىضه ؤلؼاهايمغ-

بتضوع بحن خياته م٘ .. ط٦غياته.. ٖاٝع ؤهه ٖىضه بىاا

.. والضت٪ وخياته م٘ ٞغيضأ  

:ابتلٗب ٚهتها بمغاعأ  

ت٣غيًبا مالىاف وحىصه في صايغأ .. ؤها وؤهِب .. بخىا-

..ط٦غياته  
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..قه٣ب هحرأ بٗى٠  

..٧ل تل٪ اإلاٗلىماا ؤ٦بر مً ٢ضعرها ٖلى التدمل  

..ٖلى الاؾتيٗاب  

ة هاتٟة :هبب بؿٖغ  

ه- ..ؤعوح له.. ٖايؼأ ؤقٞى  

٤ :حظبتها ِنبا بٞغ  

صه اللي ٦ىب .. هى في مغ٦ؼ تإهيلي.. مل هيىٟ٘ الجهاعصه-

..ٖايؼأ ؤ٢ىل٪ ٖليه  

:صٞىب هحرأ وحهها بحن ٦ٟحها وهي تكه٤ بب٩اء ٖىي٠  

..بػاو ما تبلٛيىيل.. بػاو يا ِنبا-  

:يمتها ِنبا بدىان  
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بة بابا- وبٗض ٦ضه .. ماخضف ٧ان  ٗٝغ.. في ألاو٫ ٧اهب ٚع

..٧ان ٞغخ٪ وؾٟغ٥  

..بػاو ؤبلٛ٪ بسبر ػو صه وؤهِب ٖغوؾة في ٖؼ ٞغختها  

:مسخب هحرأ ؤهٟها بٗى٠  

..بـ ؤها  ػم ؤقٝى بابا صلى٢ب-  

:يمب ِنبا وحىتي هحرأ بغ٢ة  

الؼياعأ بمىاٖيض و ػم هبلٜ الض٦تىع .. اهضو يا خبيبتي-

يه وهى ٦ىيـ.. بتاٖه ..صر؟, ؤهِب تدبي تكٞى  

:هؼا هحرأ عؤؾها بٗى٠  

..بـ يا ِنبا ؤهِب مؿاٞغأ-  

:٢اَٗتها ِنبا  
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ه٣ىلها .. و٦مان بياص.. ٞغيضأ بتاب٘ خالته يم٨ً ؤ٦تر مني-

..تغتح ل٪ ميٗاص للؼياعأ  

:ؤومإا هحرأ بهمب بيىما تابٗب ِنبا  

٦مان .. ؤها هؿاٞغ ومٗتمضأ ٖليِ٪ في مىيٕى بابا.. هحرأ-

همؿة مل مغ٦ؼأ صلى٢ب في ٢ؿم الضٖاية في 

ة ..صخيذ ماػن عح٘ الكغ٦ة بـ الكٛل ٦تحر.. اإلاجمٖى  

:عبتب هحرأ ٖلى ٦ٟها بغ٢ة  

وبن قاء هللا تغحٗىا بابً .. ؾاٞغو واَمني.. ما ت٣ل٣يل-

..خؿً  

:يمتها نبا ب٣ىأ وهي تسبرها  

..هحرأ مدتاحة ٢ىت٪-  
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:ضخ٨ب هحرأ بمؿاهضأ  

ما ت٨ٟغيل .. ِنبا ؤهِب مٗا٥ِ ٢لح خؿً وعوخه-

..وا٢تدمي بث٣ة  

:٢بلتها ٖلى حبيجها بسٟة  

..  بله ب  هللا.. هؿيب٪ ب٣ى ٖكان ياصوب ؤعوح-  

:همؿب ِنبا بابتؿامة ٢ل٣ة  

..زلي بال٪ مً هٟؿ٪ يا هحرأ.. مدمض عؾى٫ هللا-  

..تدظيغ وصٖىأ ؤَل٣تهما ِنبا بكٟاٞية وبغاءأ  

بغاءأ ٧اهب ؤبٗض ما ي٨ىن ًٖ طل٪ الغصاء الظو وحضته 

ا بسؼاهتها
ً
..هحرأ مٗل٣  

..وتىىعأ ٢هحرأ مً الجلض ألاؾىص.. خمالة نضع  
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..ومٗهما عؾالة متىؾلة مً عاٚح ؤن ت٨ىن له الليلة  

..ؤو ي٨ىن هى ٖبضها اإلاُي٘ ٦ما يغيض  

ىم ..و٦ما هو اتٟا١ ٖالحه اإلاٖؼ  

ة بدماؾة لخٓية إلاؿاٖضأ  اعتضا الؼو ألاؾىص مضٖٞى

..ػوحها  

ٞةطا ٧اهب ق٣ي٣تها ؾت٣ُ٘ بداًعا لت٨ىن ب٣غب ػوج 

..يدتاحها  

..ٞهي لً ت٨ىن ؤ٢ل تٟاهًيا  

..ؾتؿاٖض ػوحها ليىا٫ قٟاءه  

..ؤنهب اؾتٗضاصها و٢بل ؤن تٛل٤ السؼاهة  

..إلادته  
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..ؤؾىص خال٪  

ي٘ ويلتىو خى٫ هٟؿه ..ٞع  

..مٓهغه ؤنابها بال٣كٗغيغأ  

:ٞاعتضا للسل٠ لتؿم٘ نىته الساٞب مً زلٟها  

!صه مً زُىاا الٗالج.. امؿ٨يه يا هحرأ-  

:ؾإلب بظهى٫   

!..٦غباج-  

:ليجبها باه٨ؿاع  

..ٚهح ٖني-  

هؼا عؤؾها ب٠ًٗ ومضا يض مغتٗكة تداو٫ الىنى٫ 

..لل٨يان ألاؾىص اإلاسي٠  



 

1096 
 

..ؤمؿ٨ته للخٓاا  

ول٨جها لم تؿتُ٘ تدمله بحن يضيها ٞإل٣ته بٗى٠ والتٟب 

 لغاٚح 

:تدمل ٖيىحها هٓغاا اٖتظاع لتٟاجئ بتىؾله  

"..مم٨ً تًغبيني بال٣لم"  

..٧اهب ٧ل زلية بجؿضها ت٣كٗغ اؾتجابة ل٩لماته تل٪  

:ول٨ىه خثها بتصجي٘  

٧اهب خغ٦ة ؾهلة .. ٞا٦غأ ؤما يغبتيني ؤيام زُىبتىا"

"..حغبي يا هحرأ.. وبؿيُة  

عمكب بتىتغ وهي تسٟي ٦ٟحها زل٠ ْهغها ول٨ىه اؾتمغ 

:بالتىؾل  
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"..خاولي.. حغبي.. اٞت٨غو ٦الم الض٦تىع "  

..اعتضا زُىأ للسل٠ وؤهاملها تتكاب٪ زل٠ ْهغها  

..تداو٫ صٞ٘ هٟؿها لالؾتجابة لُلبه  

..ؤن تؿاٖضه مثلما ات٣ٟب م٘ َبيبه  

 نىته يترصص

"..عيديني.. اعخمي ٖبض٥.. مى تي.. هحرأ"  

ٌ ..عؤؾها يهتز بٞغ  

"..ابضجي ب٣لم واخض.. ٢لم واخض.. مى تي"  

 تىٛغؽ ؤْاٞغها ب٨ٟحها وهمؿه اإلاتىؾل يترصص بغتابة

"يغبة واخضأ.. ٢لم واخض"  

 ؤؾىانها تدٟغ بكٟتحها وتٌٗ لؿانها تمىٗه مً الغص
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 ول٨ىه   يهمب

"..مى تي"  

 تتٗالى وتحرأ ؤهٟاؾها وهى   ييإؽ

"ؤها تدب ؤمغ٥.. ٖبض٥"  

"ايغبيني"  

"ؤوحٗيني"  

"٢لم واخض"  

"زبُة واخضأ"  

..و٧لماته تت٨غع   

٨غرها إلاؿاٖضأ ػوحها تتؿلِ ٖلحها ..ٞو  

ها ..و٧لماا الُبيح خى٫ ؾى١ اإلاؿيُغاا تٟٖؼ  
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..وزيا٫ همؿة اإلاجهاعأ يهاحمها  

..ؾتٟكل هي ألازغي   

..ول٨ً تل٪ مغرها الثاهية  

..بل الثالثة  

..ؾتٟكل  

"٢لم واخض"  

نىعأ همؿة الجغيدة تتضازل بهىعرها بٗض َال٢ها 

..ألاو٫   

 انهياع

"ؤوحٗيني"  

..ٞكل  
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"ؤها ٖبض٥"  

..ت٣ضمي.. تدغ٧ي.. ؾاٖضو ػوح٪  

"..مى تي"  

..وتكاب٪ ؤهاملها يىٌٟ  

"ٖبض٥"  

..و٦ٟها يغتٟ٘ بترصص  

"٢لم واخض"  

..ويىسٌٟ ٦ٟها مهُضًما بىحىته  

"..ؤوحٗيني"  

..و٧لماته تت٨غع   

"..ؤوحٗيني"  
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"..ؤوحٗيني"  

"ٖبض٥"  

"ٖبض٥"  

"..ؤوحٗيني"  

"..ؤوحٗيني"  

... 

..٧اعإة  

..تىاولب هاتٟها ببِء  

..يضها تغتٗل  

 ع٢مه يه٠ُ ؤمامها ٖلى الكاقة بال بعاصأ مجها

..يهلها نىته بيجح  
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!!"هحرأ"  

..ونىرها يسغج متٗثًرا متدكغًحا  

"اتسى٤.. عاٚح ماا.. بلخ٣ني يا ماػن "  

 نهاية الٟهل
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(16)  

ح في ش يء، يتأمغ ال٨ىن ٧له ليؿمذ بتد٣ي٤  ٖىضما تٚغ

بت٪ . ٚع  

باولى ٦ىيلى-   

ح بٗىصأ ولضه   ..وهى يٚغ  

..ٖىصأ تإزغا ؾىىاا  

٣ليته .. وحاءته الٟغنة ليتدغ٥  ؿتٛل ط٧اءه ٖو

..اإلالتىية  

..يًِٛ ب٣ىأ يمتل٨ها  

..ويتالٖح بًمحر  ؿ٨ىه خحن الخاحة  
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..باإلااض ي اؾتٛل ٢ضعاته ليبٗض ابىه ب٣ضع اؾتُاٖته  

.. ٗا٢به  

..يىٟيه حؼاء ٖهياهه وتمغصه  

..ٚام بٛيه بإبٗض مضي  

..ولم  ؿت٤ٟ ب  وخياأ ولضه تتمؼ١   

 مً ػوحته الٛحر 
ً

ٞاإلاهىضؽ الىاجر هجغ ٖمله بض 

ىب بها ..مٚغ  

الكاب اإلامحز السلى١ بضؤ يغتاص ألاما٦ً اإلاكبىهة 

..واإلاىبىءأ  

..الابً الكاعص ػاص قغوصه ولم  ٗض ل٨ى٠ ؤبيه  
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وبلخٓة حاءه ٖغى ٖهام الٛمغواو بمىذ خؿً 

يٟة بٟٕغ قغ٦ته بضبي ..ْو  

..٧اهب مىدة به٣اط  

..ٖاص بٗضها يتاب٘ ابىه ًٖ ٦ثح  

 يغا٢ح هجاخه تل٪ اإلاغأ بٟسغ

..ول٨ً ٖلى اؾتدياء  

..ختى ماتب ػوحته  

..وهىا ًْ ؤن بةم٩اهه بٖاصته  

 ؤن ألاوان آن ليًم الُحر التاثه

..تدب حىاخه إاهية  

..ليٟاجئ به ؤقض هٟىًعا وؤ٦ثر وبًٗضا  
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..وؤزحًرا حاءته الٟغنة ليٗىى ابىه  

..لي٨ٟغ طهبه  

ا بابً
ً
..ابى  

.واإلاٟٛغأ يتر٦ها للؼمً  

لى الجهة ألازغي   ٖو

..هي  

بب باهت٣ام ..ٚع  

..بٖاصأ اٖتباع  

ىب ِٗ
ُ
..عص ٦غامة ألهىإة َ  

..وإ٣ة بالىٟـ ُمِؼ٢ب  

..ومازًغا  
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..الت٣ب بغحل حؿض ٧ل ؤخالمها  

..بٟاعؾها  

بب به !..ٚع  

..  تى٨غ  

!..تغيضه  

..صخيذ  

..ليـ ٣ِٞ متٗة ؤهنى تيتٓغها مً عحل  

..ول٨ً تد٣ي٤ اهت٣ام مؿتد٤  

..وؤزىه.. ابىه  

..ؤزىه بيسسته الٗابثة  
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ٞظل٪ الٗاق٤ الخالم الباجـ الظو الت٣ته و٢ب ػواحها 

..بدؿً لم يثر بها ؾىي اإلالل  

ول٨ً طل٪ الظ٦غ طو هالة السُغ اإلااحىة الظو ا٢تدم 

..ق٣تها وؤل٣ى التهضيض تلى آلازغ  

ته ًٖ ٢غب ح بمٗٞغ ..طل٪ عحل تٚغ  

..وهي َمً ؾتطخ٪ بالجهاية  

..اؾت٣بلب والضه بابتؿامة باعصأ  

 ٞالك٣ي٤ ابتٗض وتغ٥ الؿاخة لؤلب

لم يست٠ِ زل٠ .. لَم   يسىى خؿً خغوبه بىٟؿه؟-

!ؤر إم ؤب  

:تدغ٥ خاتم الٗضوو بسُىاا بُيئة وهى يجبها بهضوء  
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ا-
ً
تٗلمحن ..   صاعي للسىى بمهاتغاا لً هجني مجها قيئ

ل٣ض ٦ىِب ػوحته .. ؤن خؿً   يهغب مً مٗاع٦ه

ا ؤو٫ وآزغ مغاا هغوبه.. لؿىىاا ًً ..و٦ىِب ؤي  

..يغبة تدب الخؼام   تى٨غ  

..ٞهى  كحر لُغي٣ة ػواحها مً ابىه  

:٢غعا الهجىم ٞؿإلته مباقغأ  

..لَم ؤهب هىا؟-  

اتؿٗب ابتؿامة خاتم بتك٠ٍ والتزم بالهمب ٖضأ 

..لخٓاا  

..عن بٗضها هات٠ لىعا  

:ٞإقاع لها خاتم  
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.. يم٨ى٪ تل٣ي اإلا٩اإلاة-  

عم٣ب قاقة هاتٟها لثىاٍن لتجضها تىمٌ باؾم 

ٞغاوؿىا بيىما خاتم ي٨مل بهضوء وهى يتسظ مجلؿه 

:بإعيدية  

..يم٨ىني تسمحن اإلاتهل-  

:خغ٥ بنبٗه حىاع حبهته وهى يغصص  

.. بهه ٖكي٣٪ الٟغوس ي-  

:ػمب لىعا قٟتحها بٛئ وخاتم يًي٠  

..  بض ؤهه يتهل ليىهي ٖال٢ت٨ما-  

٢ُبب لىعا خاحبحها وهي تى٣ل بهغها بحن خاتم وبحن 

..هاتٟها بٛل  
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:ليهمب الهات٠ ول٨ً خاتم لم ييتِه   

ؤٖت٣ض ؤن شسًها ما ؤزبر ػوحته ًٖ ٖال٢ته الكاثىة -

..بةخضي اإلامغياا  

:هؼا عؤؾها تتضعي الالمبا أ  

هى  ٗٝغ ٦ي٠ .. ٞغاوؿىا لً يهجغوي لظل٪ الؿبح-

..يتٗامل م٘ ػوحته  

:ؤ٦مل خاتم ٧لماته  

ٞؼوحته تٗلمب ؤن تٌٛ الُٝغ ًٖ .. ؤهِب مد٣ة-

ؿلي باألمغ.. زياهاته
ُ
!ول٨ً هل تٗلمحن ما اإلا  

:يي٣ب ٖيىحها بتؿائ٫ ٞإياٝ  
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ؤن ٖكي٣٪ لم يمتل٪ عب٘ ما تمل٨ه ػوحته مً تؿامذ -

..ٞهى لم  ؿتُ٘ ٟٚغان زياهت٪ له.. وتٟهم  

:هٟب ب٣ىأ  

..ؤها.. ول٨ىني لم ؤزىه-  

:ؤما٫ خاتم عؤؾه بم٨غ  

..ؤيً طهبِب بإ٩ٞاع٥؟-  

هٓغته اإلاا٦غأ وابتؿامته الؿازغأ ؤٖلمتها ؤن ماػن ؤزبره 

 َٖم صاع بيجهما

وؤصع٦ب ؤنها ت٠٣ ؤمام ثٗلح ما٦غ يتالٖح بمٗاوي 

:ال٩لماا ٖىضما ؤياٝ هى بك٣ٟة  
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الُبيح الٗاق٤ لم  ٟٛغ لِ٪ بزٟاث٪ ألنىل٪ الٗغبية -

..ٖىه  

:قه٣ب لىعا بٗى٠  

هل ؤزبرته بظل٪؟-  

ة :ؤحابها بؿٖغ  

ا آزغ.. بالُب٘-
ً
..هل ْىيِب ؤهني ؤ٢هض قيئ  

..تًبا ؤهه  ٗبث بها  

..يل٣ي ب٩لمة وهى ي٣هض ؤزغي   

..يهضصها بباًَ ٧لماته و  يهغح  

:عم٣ته بًٛح  

..ؤها.. هل ؤتيب لتهضصوي-  
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:٢اَٗها بدؼم  

ا ٞمً يت٩لم   .. ؤها   ؤهضص ؾيضتي-
ً
  ؤل٣ي ٧لماا حؼاٞ

..يٟٗل  

:ؾإلب بتىحـ  

..واإلاٗنى؟-  

:ؤحاب بهضوء  

وهى ي٩اص ي٣ٟض ٖمله بٗض .. اإلاٗنى ؤهِ٪ ٣ٞضِا ٖكي٣٪-

.. تىاإغ ألا٢اويل ب٣ىأ خى٫ ميىله الٗىهغية  

:خغ٦ب يضها بالمبا أ  

..  ؤهتم بتل٪ الترهاا-  

:ابتؿم بسبث  
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ماطا ًٖ حضت٪؟-  

:اعتجٟب ب٣ىأ  

..ماطا ٖجها؟-  

٘ ؾا١ ٞى١ ؤزغي  :ٞع  

هل تٗت٣ضيً ؤهِ٪ ؾتب٣حن الىعيثة لبيتها وؤمال٥ حض٥ -

!بٗض ؤن تٗلم بٗال٢ت٪ بغحل يدت٣غ ٧ل ما هى ٖغبي  

:تلٗثمب ال٩لماا بدل٣ها  

..ؤها-  

:٢اَٗها بٗى٠  

و٧اهب تل٪ .. ؤهِب ؤزبرِا ولضو ًٖ ؤنىل٪ الٗغبية-

..بحابة الؿاا٫ الخاثغ  
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.. لَم ؤزبرته ًٖ ولضه.. لَم ٢غعا حضت٪ مؿاٖضأ ولضو  

:ٚمٛمب باعتبا٥  

هي طاا ت٨ٟحر .. حضتي لم تغَى ًٖ ٖال٢تي بٟغاوؿىا-

..ٖتي٤ و  

:٢اَٗها بدؿم  

م ػواحها بجض٥.. هي ٖغبية يا ٞتاتي- وابتٗاصها ًٖ .. ٚع

ًب ؤن تمخى هىية الهٛحر .. بالصها ب  ؤنها ٞع  

:هتٟب بٗى٠  

وليـ بؿبح تل٪ .. هي ؤزبرا خؿً لتٗا٢بني.. ٦ال-

..الترهاا خى٫ الٗغوبة والهىية  

..نمتب للخٓة تغ٢ح مالمده الهاصثة  
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هضوئه يسيٟها ٞهي تكٗغ ؤهه يسٟي ٧اعإة زل٠ طل٪ 

..ال٣ىإ الهاصت والباعص  

مله- تٗلم .. لَم تسبروي ٧ل تل٪ ألامىع خى٫ ٞغاوؿىا ٖو

..ؤوي   ؤهتم  

:٢اَٗها ببروص  

٣ِٞ لتٗلمحن ؤهني يم٨ىني تضمحر خياأ ٧املة خحن -

ح ..ؤٚع  

ًب السًٕى لها .. عحٟة زٝى مغا بجؿضها ول٨جها ٞع

:ٞإقاعا له بًٛح  

..ؤها بداحة للغاخة.. ازغج مً مجزلي.. مً ًٞل٪-  

:ؤمغها بدؼم  
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ؤمامىا ما هىا٢كه.. احلس ي لىعا.. احلس ي-  

:هؼا عؤؾها هاٞية  

..ابني زاعج ؤو ه٣اف..   يىحض ما هىا٢كه.. ٦ال-  

:ؾإ٫ ببروص  

..وهل هى زاعج ؤو مؿاومة؟-  

:ؾإلب ب٣ل٤  

ماطا تٗني؟-  

ة :ؤحابها بمغاٚو  

..ؤها ؤتٟهم ؾبح تمؿ٨٪ بالهٛحر-  

:يي٣ب ٖيىحها باعتياب  

..هل تٟٗل؟-  
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ا
ً
:هؼ عؤؾه مىا٣ٞ  

ها ؤهِب تغيً ٢لح خؿً يدتر١ .. ٞغنت٪ با هت٣ام ؤتب-

..ؤزحًرا وبؿبب٪ ؤهِب   

..ؤو بؿبح َٟله الظو تسٟيىه ٖىه  

:هؼا ٦تٟها وؤحابته بٗى٠  

..هى  ؿتد٤ ما هاله-  

:ابتؿم خاتم بم٨غ  

..يالخ٣ض اليؿاء-  

:٢ُبب لىعا وهي تل٣ي بكٗغها زل٠ ْهغها  

..لم تسبروي ًٖ ؤو مؿاومة تدضإب مىظ ٢ليل؟-  

..نمب خاتم وهى  كغص بظهىه باأليام الؿاب٣ة  
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..ؾٗيه الخثيث زل٠ م٩اتح اإلاداماأ  

ؾعي زٟي ليجم٘ ٧ل ما ؤم٨ىه مً مٗلىماا خى٫ لىعا 

ال٢ارها واهتمامارها ..ٖو  

وألاهم ؾعي خؿً زل٠ الؿاا٫ الظو ؤع١ طهً خاتم 

..وبكضأ  

..الؿاا٫ الظو ٧اهب بحابته مٟتاح الخل  

!"..لَم ٢غعا حضأ لىعا مؿاٖضأ خؿً"  

..وؤزحًرا بٗض بلخاح وبنغاع مً خؿً  

..وبٗض ؤن ٦غع ػياعأ الجضأ مغأ وإاهية وإالثة  

ح بتر٥ ؤلاعث للهٛحر ..ؤزبرته ؤنها ببؿاَة تٚغ  

..ول٨جها تسص ى ٖليه مً تمؿ٪ والضته بإنىلها الٛغبية  
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..وعًٞها لضمائها الٗغبية  

مئىان ٖلى خٟيضو ؾيض خؿً" ح ؤن .. ؤعيض الَا ؤٚع

ل٣ض ٖاهيب وابىتي .. ي٨ىن ٖغبًيا مثل ؤباجي وؤحضاصو

ٌ والىبظ بتل٪ البالص و  ؤعيض _ والضأ لىعا_ مً الٞغ

للهٛحر ؤن يديا بًيإ واعتبا٥ بحن هىية ا٦تؿبها 

بل وؾتتإ٦ض , وؤزغي ؤو٢ً ؤهه ؾي٨تكٟها باإلاؿت٣بل

لىعا مً بزباعه ًٖ خ٣ي٣ته لتًمً ٦غهه ألبيه 

"..وؤنىله  

 تىؾلها خؿً ب٩ل ٖاَٟة ؤبىته

ح ب  .. نض٢يني لً ؤئطو لىعا.. ؾاٖضيني ؾيضتي"   ؤٚع

"بٗىصأ ابني  

..نمتب الؿيضأ لخٓاا  
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"..ول٨ً بكٍغ واخض.. ؾإؾاٖض٥"  

.. وا٣ٞب الجضأ ٖلى مؿاٖضأ خؿً  

وتمثلب تل٪ اإلاؿاٖضأ في مىده الص يء الىخيض الظو 

..اهتمب لىعا له  

..وهىا ٧اهب اإلاؿاومة  

مؿاومة ؤصاعها خاتم بمهاعأ وهى يل٣ي ببُا٢ته الغابدة 

..ويسبر لىعا بىيىح  

.. وا٣ٞب حضت٪ ٖلى ه٣ل مل٨ية مجزلها.. نباح اليىم-

..للهٛحر.. ؤ٢هض مجز٫ ؤخالم٪.. ًٖٟىا  

..هتٟب لىعا بؿٗاصأ  

:ول٨ً هتاٞها اختبـ بدل٣ها وخاتم ي٨مل  
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ؤ٢هض مىدب الىناية ٖلى اإلاجز٫ لخؿً قٍغ .. ًٖٟىا-

 ؤن يى٣ل مل٨يته للهٛحر خحن يبلٜ ؾً الغقض 

:نغزب لىعا بًٛح  

!!..٦ي٠ تٟٗل طل٪ بي.. ٦ي٠!!.. ماطا-  

:ؤحابها خاتم  

..هي تغيض نالر الُٟل-  

:هتٟب لىعا بٛل  

ولً ؤٚحره ؤو ؤتغ٦ه لخؿً .. الُٟل له اؾم وهى ححراعص-

 .. ٞيمىده هضية لؼوحته الجضيضأ
ً

ٞليظهح ويىجح َٟال

.. ل٨ني لً ؤٍٞغ في ححراعص.. آزغ  

:ؾإلها بتىحـ  
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..ومجز٫ حضت٪؟-  

:ؤحابب بد٣ض  

٣ِٞ ٖليَّ اهتٓاع .. ؾيمىده خؿً لجحراعص بإو خا٫-

ؾىىاا ؾإتإ٦ض .. بً٘ ؾىىاا بياٞية ألمتل٪ اإلاجز٫ 

ٞحها ؤن يد٣ض ححراعص ٖلى والضه الظو هجغه وؾلبه بيته 

..٦ظل٪  

:هؼ خاتم عؤؾه بإس ى  

هل تٗىحن ؤهِ٪ مهغأ ٖلى بزٟاء ؤنى٫ الهٛحر -

..الٗغبية؟  

:ؤحابته بتهميم  

.. ؤزبرت٪   ؤهتم بتل٪ الترهاا-  
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:همـ خاتم  

..لؤلؾ٠-  

:٢ُبب لىعا بتؿائ٫   

!ماطا-  

:ؤحابها  

.. وهى ما ؤزبره لجضت٪.. لؤلؾ٠ ٧ان هظا عؤو خؿً-

ها بى٣ل مل٨ية البيب له  وؤونل لها ٢ل٣ه ؤن ي٨ىن تهٞغ

ؾبًبا بؼياصأ خ٣ض٥ ٖليه وتهىيغه بإهه ؾاع١ إلعإ٪ 

..وبعث ولضه  

نمب للخٓاا اؾتمت٘ بها بمالمذ ال٣ل٤ ٖلى وحه اإلاغؤأ 

:ؤمامه وؤعصٝ باهتهاع  
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- 
ً

..لظا ا٢ى٘ حضت٪ بكغاء اإلاجز٫ وؤه٣ضها إمىه ٧امال  

:هتٟب لىعا ب٨غه  

..٦ي٠.. ؾغ١ بيتي؟!.. ماطا-  

:٢اَٗها خاتم بًٛح  

حجاعأ وحضعان وؤهِب .. تهغزحن ٚايبة مً ؤحل بيب-

!..عوح وؾىىاا وهىية وصم, ؾغ٢ِب َٟل  

:ٚمٛمب بايُغاب  

ا ؾىاه.. ل٨ىه بيتي-
ً
..ؤها لم ؤٖٝغ بيت  

..ؾ٨تب وهي ٖاحؼأ ًٖ ازباعه اإلاؼيض  

..ًٖ ؾىىاا َٟىلتها بظل٪ اإلاجز٫   

..ألامان تمثل بذجاعته  
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..الؿىض هى حضعاهه  

ان بالص الٗالم ..٧اهب وخيضأ وؤبىاها يُٞى  

٣ة حضيها ..يتر٧انها بٞغ  

..واإلاجز٫   

..ماتا ألابىان  

..لتجض حضعان مجز٫ حضرها هي الخًً والؿ٨ً  

!٦ي٠  ؿلبها مجزلها  

!!٦ي٠  

:٢بًب ٦ٟحها بٗى٠ وهي تىاحهه  

ا-
ً
..ؤهتم تغبدىن .. خؿى  

:هت٠ خاتم بلهٟة لم  ؿتُ٘ بزٟائها  
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ؾتتىاػلحن ًٖ الهٛحر؟-  

:هؼا عؤؾها هاٞية وابتؿامة متالٖبة تغتؿم ٖلى قٟتحها  

وهىا٥ ؾإؾمذ .. ول٨ىني ؾأزظه في بحاػأ لل٣اهغأ.. ٦ال-

..له بالتٗٝغ ٖلى ٖاثلته؛ والضه وق٣ي٣ته وحضه  

:واتؿٗب ابتؿامتها بى٢اخة ؤعحٟب ٢لح خاتم  

مه- ..ٖو  

٦تٟب طعاٖحها بتدٍض و٦إنها تسبره ؤنها ماػالب تمتل٪ 

..ال٩لمة الٗليا  

:ول٨ىه لم  ؿتؿلم  

اإلادامىن .. ٢بل الؿٟغ ؾى٣ىم بةحغاء تداليل ألابىأ-

..ؾيتىلىن تؿىية ألامىع ال٣اهىهية لىٗيض للهٛحر هىيته  
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تراى ل٨ىه ؤعصٝ :خاولب الٖا  

  تؿتُيٗحن .. ؤها ؤٖلم وؤهِب ٦ظل٪.. ؤهِب تتالٖبحن-

هدً .. ول٨جها خغب في ٣ٖل٪ ؤهِب ٣ِٞ.. ؤلا٢غاع بالهؼيمة

  صاعي .. هغيض ٖال٢ة ؾىية متزهة بيى٪ وبحن الٗاثلة

هى ابى٪ ولى ؤعصِا ؤن ت٨ىوي حؼء .. لت٨ىن ٖال٢ة ٖضاء

ٌ ؤو هبٗض٥ ٖىه ..مً الٗاثلة لً هٞغ  

:ٚمٛمب بٛئ  

..خؿً   يمل٪ ب  البيب ٦ىؾيلة يِٛ-  

:هؼ عؤؾه هًٟيا  

لى ؤعصا زىى َغي٤ ال٣اهىن هىا٥ ؤقياء .. مسُئة-

ٖال٢ات٪ الٛحر .. تىاػل٪ ًٖ ابيت٪.. َلب٪ للُال١.. ٖضأ

..مكغوٖة ٢بل ػواح٪ مً خؿً وبٗض الُال١  
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..وهىا٥ ما هى ؤ٦ثر ول٨ني ؾإتغ٦ه في خيىه  

:عصصا باعتبا٥  

ا يضو-
ً
..  تمل٨ىن ش يء..   تمل٪ قيئ  

:هؼ ٦تٟيه بالمبا أ  

..وعبما  .. عبما-  

..عم٣ته ب٣ل٤  

ؿ٨ب بها 
ُ
  تٗلم هل ؤزبره ٞغاوؿىا ًٖ ال٣ٗا٢حر التي ت

..الهٛحر  

..  تًٓ  

 ٟٞغاوؿىا لً يىعٍ هٟؿه

  ٦ما ؤن الٗضوو لى ٖلم 
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..باألمغ لضٞجها بم٩انها ٢بل ؤن يتٟاوى مٗها  

   تٗت٣ض ؤن ٞغاوؿىا خاصإه مً ألاؾاؽ..   

ا ماطا يسٟي اليجىػ اإلاا٦غ
ً
..بط  

..ماػلب تظ٦غ ما ؤزبررها به منى ٢بل مىرها  

 وما ٞٗله الغحل ٣ٖاًبا لها ولخؿً 

..ألنهما زالٟا ؤمغه  

..هي   تساٞه  

..ول٨جها   تى٨غ ؤنها تسص ى م٨غه  

 تٗاهض وتمى٘ ٖجهم عئية الهٛحر 

 ؤو بحغاء ؤو تداليل

 ختى   يتم ا٦تكاٝ وؿبة ال٣ٗا٢حر اإلاهضثة الٗالية
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..بجؿضه  

..و٢تها ؾت٣٘ بمًٗلة   خل لها  

 بىٟـ الى٢ب ٧ل ما ؤعاصته مً الاختٟاّ بجحراعص 

..الاهت٣ام مً خؿً  

..وبطا ٧ان الاهت٣ام ؾيتم تد٣ي٣ه ًٖ َغي٤ آزغ  

!..ٞما اإلااو٘  

..ابً  

..ؤو ؤر  

..٦الهما يغبة ٢انمة  

..والٗىصأ لل٣اهغأ  

..للٟاعؽ ألاؾمغ الهاعب  
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..ٞغنة حاءرها ٖلى َب٤ مً ًٞة  

..اهت٣ام ممت٘  

:هظا ما ل٣بب به مىا٣ٞتها ٖلى ٦الم حض ولضها  

قٍغ مغا٣ٞتي .. ؾإهٟظ ٧ل ما َلبته.. ٦ما ؤزبرت٪-

..لجحراعص بلى ال٣اهغأ  

ًه ؤياٞب :و٢بل ؤن  ٗلً ٞع  

مئىان ٖلى اؾت٣غاعه وخياته م٘ والضه وػوحته- ..ؤعيض الَا  

.. مىدها خاتم مىا٣ٞة مبضثية  

- 
ً
يجح ٖليَّ بزباع خؿً ٢بل مىد٪ اإلاىا٣ٞة .. خؿىا

..الجهاثية  

:ؤزبرته ببروص  
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..ؾإهتٓغ اتهال٪-  

:نمب للخٓاا وؾإلها  

هل ؤؾتُي٘ عئية الهٛحر؟-  

ًب بدؿم :ٞع  

..ول٨ً يم٨ى٪ ال٣ضوم ًٚضا لغئيته.. ٦ال-  

:ؾإلها بإمل  

..وخؿً؟-  

:هؼا ٦تٟها بالمبا أ  

..  ؤماو٘.. ليإِا -  

..ومً بحن ؤؾىانها ٚمٛمب  

"..ألحل مجز٫ حضتي ٣ِٞ"  
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 عن حغؽ هاتٟه لتىمٌ الكاقة باؾم

"بياص مىهىع "  

..يي٤ خاتم ٖيييه بدحرأ  

..ٞلم يتهل به بياص  

..ٞماػن ٖاص إلاتابٗة الٗمل  

 ٞتذ السِ مل٣ًيا تدية ؾغيٗة 

..ليهضمه بياص بسبر ٢اتل  

"ماػن ات٣بٌ ٖليه"  

 **************  

و٢ض اهت٣لب الىيابة بلى مى٢٘ الجغيمة بىاء ٖلى باٙل ".... 

....الىجضأ اإلا٣ضم مً  
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..ؤ٦مل باؾل ؾلُان و٦يل الىيابة ؾغص ٧لماته  

:وؤنهاها بىٓغأ متٟدهة إلاً يجلـ بمىاحهته  

الاؾم والؿً والٗىىان؟-  

.. ؾىة34.. ماػن خاتم الٗضوو -  

بيىما .. وؤزغج هىيته ٞتىاولها ٧اتح الىيابة ليثبب بياهته

:التٟب له باؾل  

نلت٪ بيه بال٣تيل؟-  

:ؤحاب ماػن بتىتغ  

..هحرأ تب٣ى ػوحتي الؿاب٣ة.. مغاته.. ماٞيل نلة-  

ؤهب اللي اتهلب بالىجضأ؟-  

:ؤومإ ماػن   



 

1137 
 

..ؤيىه-  

غى ؤزغي  تىاو٫ باؾل ٖلبة سجاثغه وؤزغج واخضأ ٖو

..ٖلى ماػن   

ٌ بهمب ..الظو ٞع  

:ْل يتالٖح بلٟاٞته الٛحر مكتٗلة ٢بل ؤن  ؿإ٫ بم٨غ  

وؤهب ب٣ى ٦ىب ٖىض ػوحت٪ الؿاب٣ة وفي بيتها بتٗمل -

 بيه؟

غ ماػن بًي٤ :ٞػ  

ؤها حاوبب ٖلى ألاؾئلة صو ٢بل ٦ضه-  

:ؤما٫ باؾل عؤؾه بالمبا أ  

!وماله تجاوبها تاوي-  
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:ؾإله ماػن باهٟٗا٫  

هى ؤها متهم بداحة؟-  

:هؼ باؾل ٦تٟيه  

..هيكٝى-  

:إم ؤعصٝ بهغامة  

٦ىب في بيتها ليه؟-  

:تجهض ماػن وهى يغصص بغتابة  

لبب مؿاٖضتي- ..اتهلب بيَّ الهبذ بضعو َو  

:٢اَٗه باؾل  

وهى َبيعي ؤنها تتهل بؼوحها الؿاب٤ وتُلح ؤهه -

  ؿاٖضها؟
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:ٚمٛم ماػن مً بحن ؤؾىاهه  

!هى مل مٟغوى ي٨ىن مٗايا مدامي-  

:ؤقٗل باؾل ؾيجاعته وهٟش صزانها بٗيًضا  

اخىا بىضعصف !.. ليه يا عاحل هى ؤها ارهمت٪ بداحة-

..ؾىا  

:ٖاص يىٟث صزان ؾيجاعته  

٢ىلي ب٣ى تاوي مً البضاية بيه اللي خهل؟-  

ٖاص ماػن بٓهغه للسل٠ وهى  ٗيض ؾغص ما خضث عبما 

:للمغأ الغابٗة  

..اتهلب بيَّ بمباعح بالليل-  

:٢اَٗه باؾل  
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بالليل بمتى بالٓبِ؟-  

غ ماػن  :ٞػ  

.. وهو12 ؤو 12خىالي الؿاٖة -  

..ٖاص بظا٦غته لـ الليلة اإلاايية  

ؤونل ؾغاب لبيب اإلاٛترباا الظو ت٣ُىه ٦ٗاصته 

..بالليالي الؿاب٣ة  

ـَ ؤن يل٣ي التدية ٖلى الؿيضأ ؤ٩ٞاع ناخبة  ولم يي

..ومضيغأ اإلاجز٫   

..هي تظ٦غه بجضته الغاخلة عوح  

٦ما _٢اَىاا البيب_خىانها و٢ل٣ها الضاثم ٖلى بىارها

..تُل٤ ٖلحهً  
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..خؼمها الىاٖم في مٗاملتهً  

..وابتؿامتها الخاهية وال٣ل٣ة بظاا الى٢ب  

٧لها نٟاا تٗيض له ؤو٢اا َٟىلته وقبابه م٘ حضته 

..التي تىٞيب مىظ ؾىىاا  

 ؤنبدب خىاعاته مٗها تؿلية يىمه

..زانة بٛياب خؿً وصهيا  

:وبسته بمضاٖبة  

!!ؤزغا البيب الجهاعصه ليه يا ابً الٗضوو -  

:عم٤ ؾاٖته بضهكة  

لى ٧ان ٖىضها !.. ٞحن التإزحر بـ.. 12الؿاٖة ياصوب -

..قٛل في ٞغح ؤو اإلاؿغح  ؤ٦يض بتتإزغ ًٖ ٦ضه  
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:مىدته ؾغاب هٓغأ قغؾة  

..قٛل.. ؤهب ٢لب ؤهىه-  

:ؾإلها وهى يتٓاهغ بجغح ال٨غامة  

!.. بتى٢ٟي يضو يا ؾغاب!.. ب٣ى ٦ضه-  

:هؼا ٦تٟحها بك٣اوأ وهي تضٞٗه لباب  

اتًٟل .. الى٢ب متإزغ.. وماما ؤ٩ٞاع مٗاها خ٤.. ؤيىه- 

..عوح  

:تمؿ٪ ب٨ٟها هامًؿا  

هٗضو ٖليِ٪ ب٨غه بٗض ما تسلص ي تضعيبات٪-  

٘ ٦ٟها لكٟتيه يمىده ٢بلة  ؤومإا مىا٣ٞة بهمب ٞٞغ

:صاٞئة  
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..بـ خاؾـ ؤنها ٢ليلة.. ٖايؼ ؤ٢ىل٪ ق٨ًغا-  

:ؤحابته بابتؿامة ق٣ية  

..يب٣ى زالم بالف بىازة وما ت٣ىلل خاحة-  

:ٖاص للخايغ ٖلى هتاٝ ػاحغ مً باؾل  

خهل بيه بٗض ما مضام هحرأ اتهلب !!.. بكمهىضؽ ماػن -

٦ىب ٞحن و٢تها؟.. بي٪؟  

..التٟب له ماػن بٛتة و٢ض ٚغ١ بظ٦غياا الليلة اإلاايية  

..صه تد٣ي٤ عؾمي؟-  

:ؤقاع باؾل ل٩اتح الىيابة ليتى٠٢ ًٖ تضويً ألا٢ىا٫  

بـ ؤخح ؤؾم٘ اللي .. مم٨ً هإحل الغؾمي قىية-

٦ىب ٞحن و٢ب ما اتهلب بي٪ اإلاتهمة؟.. خهل تاوي  
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..٦ىب عاح٘ البيب-  

وبالٟٗل ٧ان وصٕ ؾغاب وبُغي٣ه لك٣ته ٖىضما ؤياء 

..هاتٟه بغ٢م ٚغيح  

ا مىه ؤنها ؾغاب تداصإه مً هات٠ 
ً
ٞتذ السِ ليجيح ْى

 بخضي ػميالرها ول٨ىه ٞىجئ

:بهىا هحرأ اإلالهٝى  

!ماػن -  

:هت٠ بيجح ليتإ٦ض  

.هحرأ؟؟-  

:حاء نىرها حامض يدمل هبرأ ٚغيبة  

ماػن مً ًٞل٪ مم٨ً تيجي تازضوي؟-  
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ح ماػن ٧لمارها ؤو ؤؾلىبها الٛغيح بمداصإته :لم  ؿتٖى  

.. ٞحن حىػ٥؟!..  بالليل12هحرأ الؿاٖة .. ؤزض٥ مىحن؟-

آطا٥ِ؟.. هى اتٗغيل٪؟  

:لم تجح ٖلى ؤؾئلته ٣ِٞ ؤزبرته بغتابة  

في ٦ك٪ نٛحر .. ؤها مىحىصأ في قإع ٢غيح مً بيتي-

..٦ضه هتال٢يني ٞيه  

:قه٣ب ب٣ىأ ؤو٢ٗب ٢لبه ٢بل ؤن تًي٠  

.بليحز.. ما تتإزغف يا ماػن -  

ؤٚل٣ب السِ بٗضما تغ٦ب له تىححهاا مبهمة ًٖ م٩ان 

..تىاحضها  

..و٢ل٤ ٖان٠ ًٖ ؾبح طل٪ التىاحض  
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..وألا٢س ى  

..تؿائ٫ ُملر  

غب التي تٟاوتب ٖضأ مغاا  ًٖ هبررها الٛغيبة وخالتها ألٚا

..في م٩اإلاة لم تتَٗض الض٢ي٣ة الىاخضأ  

..ص٢اث٤ لم يضع٥ َالب ؤو ٢هغا  

..هه٠ ؾاٖة ؤو ؤ٦ثر  

..و٧ان ؤمام ال٨ك٪ الهٛحر الظو ونٟته له  

..إلاذ عؤؾها ألاخمغ اإلاىدني مً هاٞظأ ال٨ك٪  

ة متىحًها لها ..٣ٞؼ بؿٖغ  

!هحرأ-  
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ونل لباب ال٨ك٪ الجاهبي ليلت٣ي م٘ اليجىػ ناخح 

 ال٨ك٪ والظو بضا ٚغيح الهيئة

 "وهى يغتضو عصاًء ٢ُىًيا مً ٢ُٗتحن 
ً
ا
ً
 يي٣

ً
ؾغوالا

يمؿ٪ بحن يضيه بٗها زكبية ".. و٢ميًها صازلًيا

: ؿض الباب بجؿضه ويهيذ بماػن هاهًغا.. ضسمة  

يا ؤؾتاط ماٞيل عاحل مدترم  ؿيح مغاته تسغج في -

..وهي  بؿة.. و٢ب ػو صه لىخضها في الكإع  

:به٤ باقمئزاػ  

..اؾتٟٛغ هللا الٗٓيم-  

تىؾٗب ٖيىا ماػن بًي٤ ٚايح وهى يداو٫ ؤن يمض 

 عؤؾه ليلمذ هحرأ ويٟهم

..لَم يهح طل٪ الغحل مدايغأ تإهيح ٞى١ عؤؾه  
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:هت٠ بجز١   

اإلاضام حىه؟-  

تدغ٥ الغحل ليتيذ إلااػن ٞغنة الىنى٫ لىحرأ التي ٧اهب 

 حالؿة بهمب

..عؤؾها مى٨ـ وحؿضها يغتٗض ب٣ىأ  

..تجمض ماػن بى٢ٟته وهى يلمدها بظل٪ الىي٘  

..تديِ ٦تٟحها بما بضا ؤهه حلباب عحالي ضسم  

..ويبضو ؤهه ييتمي لليجىػ ناخح ال٨ك٪  

..ت٣ضم زُىتحن ونل بهما ؤمامها  

!هحرأ-  

ضأ حؿضها و٧اهب تل٪ ؤلاقاعأ الىخيضأ   ػاصا ٖع
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..التي ونلته مجها  

:ٖاوص هضاءه لها  

!!خهل بيه ؤهِب ؾمٗاوي!.. هحرأ-  

ٗب عؤؾها ببِء لحرتض زُىأ للسل٠ وهى يغي ب٩اء لم  ٞع

..يى٣ُ٘ ولم تس٠ آإاعه مً وحهها  

وحهها مدت٣ً وبن ٧اهب مالمدها قاخبة .. ػيىتها ملُسة

..ومغتٗبة  

..نىرها ٚاثح وهٓغارها تؿتٛيث  

:ا٢ترب وحظبها لتجهٌ  

..ما ت٣ل٣يل.. ؤها هىا.. ماتساٞيل-  

..لم  ٗٝغ ٖما يُمئجها  
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..ول٨ىه ؤصع٥ ؤنها بداحة لتل٪ الُمإهيىة  

م حظبه لها لم تتدغ٥ وبضا ؤنها الته٣ب بم٣ٗضها ..ٚع  

:ٞا٢ترب لحرت٨ؼ ٖلى ع٦بته  

.. يال بيىا.. هحرأ-  

تمؿ٨ب ٦ٟاها بُغفي الجلباب مما لٟب هٓغ ماػن 

..إلاالبؿها  

..ليلمذ تىىعأ حلضية ٚاية بال٣هغ  

..وخظاء ؤؾىص طو ع٢بة ٖالية  

..وبإخض مٗهمحها ْهغ ؾىاع حلضو ٖغيٌ  

:ْهغ تيجبه بىبرأ نىته  

!!..في بيه.. خٟلة و  ص ؿ٨ى!.. ؤهِب ٦ىِب ٞحن-  
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وعٖضأ .. اٖتضلب بجلؿتها وهي تمىده هٓغأ هلٗة

:واضخة مغا مً حؿضها لىبررها  

!عوخني ٖىض بابا-  

:تجهض ماػن بًي٤  

الغاحل الُيح صه .. بـ مم٨ً ت٣ىمي مٗايا.. خايغ-

 ٖايؼ ي٣ٟل ال٨ك٪ ويغوح

 خاولب هحرأ الجهىى بتٗثر ٞتدغ٥ ماػن ليؿاٖضها

..لتتؿ٘ ٖيىاه بظهى٫ ٚايح  

..ٞهى ؤصع٥ للتى مٗنى ٧لماا اليجىػ   

لى لم ي٨ً  ؿتره ؾىي   ٞجؿضها مً ألٖا

..نضيغية حلضية ؾىصاء  
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 ولى  حلباب الغحل الظو التٟب به

..ل٩اهب ْهغا قبه ٖاعية  

 ابتل٘ عي٣ه بًٛح وهى  سخبها زلٟه بٗى٠

..ختى ؤصزلها ؾياعته  

 إم تدغ٥ هدى خ٣يبة الؿياعأ ليسخح ُٚاءها

 ويل٣ي به ٞى١ ع٦بتي هحرأ

..وهاتي حلباية الغاحل.. اؾترو هٟؿ٪ بضه-  

..ْلب تغم٤ ُٚاء الؿياعأ ببالصأ  

وهٓغارها الخاثغأ تتى٣ل بحن الجلباب وبحن ماػن الىا٠٢ 

..بجىاع الؿياعأ  

:هت٠ بها ماػن   
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..ؾمٗاوي؟!.. هحرأ-  

ٗب عؤؾها له تمىده طاا الىٓغأ اإلاؿتٛيثة ..ٞع  

إم ؤخاَها .. ٟٞتذ باب الؿياعأ وحظب الجلباب بٗى٠

ة ..بُٛاء الؿياعأ بؿٖغ  

..وهى  ؿح بهمب ٚايح  

اص للغحل  ك٨غه ..ؤمؿ٪ بالجلباب ٖو  

..وخاو٫ مىده بٌٗ ألاوعا١ اإلاالية  

ٌ بكضأ متمتًما  ول٨ً الغحل ٞع

عبىا  ؿتر ٖلى و ياها-  

 
ً

:٢ُ٘ باؾل اؾترؾا٫ ماػن متؿاثال  
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ت٣هض ؤنها ٧اهب  بؿة هٟـ لبؿها اللي ات٣بٌ ٖلحها -

 به؟ ؤوما٫ البالُى اللي ٧اهب  بؿاه حابته مىحن؟

:ؤومإ ماػن بغؤؾه  

البالُى يب٣ى .. و٢لب ل٪ ٢بل ٦ضه.. ؤيىه هٟـ اللبـ-

..بتاعي  

:صهـ باؾل ؾيجاعته بمغمضأ مٗضهية بجىاعه  

!ؤهب بت٣ى٫ لٟيتها في ُٚا الٗغبية-  

 
ً

:مغع ماػن ؤهامله بحن زهالا قٗغه متؿاثال  

مم٨ً ؾيجاعأ؟-  

:هاوله باؾل ٖلبة السجاثغ وال٣ضاخة  

..زض عاخت٪.. اتًٟل-  
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:ؤقٗل ماػن ؾيجاعته  

ٖلى ٨ٞغأ ؤها ٖاٝع ؤهه مً خ٣ي ؤَلح مدامي وما -

..ات٩لمل ب  في وحىصه  

:وا٣ٞه باؾل  

..ؤها ٢لب ل٪ بىضعصف-  

:مىده ماػن ابتؿامة نٟغاء  

..ختى الضعصقة مدتاحة وحىص مدامي-  

:ؾإله باؾل بدظع  

..ؤٞهم مً ٦ضه ؤه٪ عاٌٞ ال٨الم؟-  

ة الغاثض ؤخمض مستاع  ٢بل ؤن يجبه ماػن صل٠ للٛٞغ

..يابِ اإلاباخث اإلاؿئى٫ ًٖ تدغياا ال٣ًية  



 

1156 
 

..مؿاء السحر يا باؾل باقا-  

:ؾإ٫ باؾل بًٟى٫   

في ؤزباع حضيضأ؟.. ؤخمض بيه-  

:ؤومإ ؤخمض  

 ٧اهب ٖىضه في .. ناخح ال٨ك٪ ؤ٦ض ال٨الم-
ً

اإلاتهمة ٞٗال

ماقية .. بي٣ى٫ ؤنها ٧اهب في خالة مل َبيٗية.. ال٨ك٪

وقىية تى٠٢ و٧ان .. قىية تجغو .. تايهة في الكإع

..بيُاعصها قابحن  

 خٔ باؾل ٢بًة ماػن اإلاى٣بًة بًٛح ٞإقاع للغاثض 

:ؤخمض ليهمب وتىحه بالؿاا٫ إلااػن   

بيه مٗلىمات٪ ًٖ اإلاىيٕى صه يا ؾيض ماػن؟-  
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:ؤحابه ماػن بًٛح مؿتٗغ  

.ماٞيل-  

..لم يؼص بدٝغ وبٗيييه التم٘ تدٍض ٚايح  

..ٖاص ؤخمض يل٣ي بما لضيه  

بٗض بقاعأ مً باؾل والاإىان يغا٢بان بتدٟؼ عصوص ؤٞٗا٫ 

:و٦إنهما يستبران نض١ ٧لماته وؤ٢ىاله.. ماػن   

ُٞاعصها اتىحن , مٓهغها ولبؿها بصوا بيداء ؤنها بيب ليل-

صه ٦الم ناخح ال٨ك٪ اللي ؤه٣ظها وهى مىحىص .. قبان

..بغه ؾياصت٪  

.. تمام يا ؤخمض بيه-  

:والتٟب إلااػن بيىما يل٣ي ٧لماته  
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.. ماػن بيه بيضعصف مٗاها في اللي خهل ليلة امباعح-  

:التٟب إلااػن الظو عم٣ه بٛئ  

ا- ًٗ ..ؤيىه َب  

َغ٢اا ٖلى الباب تبٗها صزى٫ ؤخض الجىىص يدمل بيضه 

:بُا٢ة  

..في واخض بغه بي٣ى٫ ؤهه مدامي ألاؾتاط ماػن -  

:تإمل باؾل الاؾم بالبُا٢ة وعصص ميجًبا  

!..ببغاهيم الىاصو-  

:وؤقاع للىا٠٢ ؤمامه  

..٢ىله يتًٟل يا ابني-  

:والتٟب ألخمض مستاع  
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واضر ؤن صعصقتىا الىصية .. اتًٟل ؤ٢ٗض يا ؤخمض بيه-

..م٘ الؿيض ماػن هتسلو لؤلؾ٠  

ة بتل٪ اللخٓة عحل ؤقيح و٢ىع  ..صل٠ للٛٞغ  

:ليجهٌ باؾل ويهاٞده باخترام  

..ؤؾتاطها.. ؾياصأ اإلاؿتكاع-  

:وبضوعه ناٞده الغاثض ؤخمض باخترام  

..مىىع مٗالي٪.. ؾياصأ اإلاؿتكاع-  

:ناٞدهما ببغاهيم بهضوء  

البكمهىضؽ ماػن اتىحه له برهام مٗحن؟!.. زحر-   

:هٟى باؾل بدؼم  

..صو مجغص صعصقة بؿيُة م٘ البكمهىضؽ..   ؤبًضا-  



 

1160 
 

:٢اَٗه ببغاهيم ببروص  

..صعصقة بدًىع ٧اتح الىيابة-  

:ؤحابه باؾل بهضوء  

وصلى٢ب م٘ وحىص .. البكمهىضؽ وا٤ٞ ٖلى الضعصقة-

..خًغت٪ مم٨ً ه٨ملها عؾمي  

..وؤقاع ل٩اتح الىيابة ليبضؤ في تضويً ٧لماا ماػن التالية  

..هى٨مل يا ماػن بيه؟-  

..٧ان ماػن ٖاص ألخضاث الليلة اإلاايية بالٟٗل  

 ولم يبُض ؤهه اهتبه لَم يدضث خىله و  ختى لىحىص 

..اإلادامي ال٨بحر والظو هى نضي٤ شسص ي لىالضه  

..٧ل ما حا٫ بظهىه اهُال٢ه الٛايح بؿياعته  
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..عجؼه ًٖ التٟىه ب٩لمة واخضأ  

 ؤو ختى الالتٟاا لىحرأ الجالؿة بجاهبه في نمب

..وؾ٨ىن تام  

ختى ؤهٟاؾها ٧اهب تغتٟ٘ وتحررها بتىتغ .. َا٫ نمتها

..وهل٘  

..وتٗىص لتسٟب بؿ٨ىن مغيح  

..ؤو٠٢ الؿياعأ بٛتة ٞاعتُم حؿضها بتابلىه الؿياعأ  

 ول٨جها لم تبِض ختى همؿة ؤلم

..مم٨ً ؤٞهم-  

..ولم  ؿتُ٘ ب٦ما٫ ٧لماته  

..ٞإقاع بيضيه لخالها وهيئتها الٛغيبة  
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..ول٨جها لم تمىده ٧لمة واخضأ  

..٣ِٞ هٓغأ َىيلة مبهمة  

بٗضها التٟتب للىاخية ألازغي وؤل٣ب بغؤؾها ٖلى مؿىض 

..الؿياعأ بةنها٥  

:وؤٚمًب ٖيىحها مغصصأ بتلٗثم  

..ٖايؼأ ؤعوح لبابا-  

:هت٠ ماػن بدى٤  

ٞحن .. ٦ىِب ٞحن وحاية مىحن؟!.. ٞهميني ألاو٫ في بيه-

!حىػ٥  

ضأ واضخة بجؿضها ٖىض ط٦غه لؼوحها ول٨جها   خٔ ٖع

:لم تتٟىه بجملة ؾىي   
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..عوخني بيب بابا-  

:يغب عجلة ال٣ياصأ بٛئ  

ة ؤن والض٥ في مغ٦ؼ تإهيل هٟس ي.. هحرأ- ..ؤهِب ٖاٞع  

ها اإلا٨بىتة  خغ٦ب عؤؾها هدىه وبٗيىحها وضخب صمٖى

:وعصصا  

..ِنبا-  

مسر ماػن وحهه ب٨ٟيه وعؤؾه ي٩اص يىٟجغ مً ٖى٠ 

:الاختما ا اإلااعأ به  

ل٪؟- خهل بيه يا هحرأ ما .. يغب٪؟.. حىػ٥ ٖػ

..تجىىيىيل  

اصا تُلح :هؼا عؤؾها هًٟيا بىهً ٖو  
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..ِنبا-  

:عم٣ها ب٣ل٤ وهى يسبرها بهبر  

ة ؤن ِنبا ؾاٞغا لخؿً.. حغو بيه يا هحرأ- .. ؤهِب ٖاٞع  

.. هؼا عؤؾها بةصعا٥  

اصا تلتٟب للىاٞظأ ..ٖو  

..ؤٖاص ماػن تكٛيل الؿياعأ واهُل٤ بةتجاه مجزله  

..وهى يتاب٘ هحرأ التي ٖاصا تت٣ى٢٘ بهمب ٚامٌ  

..تغم٣هما للخٓاا.. تٟغص ٦ٟحها ؤمامها  

ًح ..إم تٗاوص ٢بًهما ب٣ؿىأ ٚو  

..ؤزحًرا تى٠٢ بالؿياعأ ؤؾٟل اإلابنى الظو  ؿ٨ىه  

..مىذ هحرأ مٟتاح ق٣ته  
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ة ق٣تي؟.. صه مٟتاح الك٣ة.. هحرأ- ٖاٞع  

..هؼا عؤؾها هًٟيا بغصأ ٞٗل بُيئة  

:ٖاص يسبرها بهبر  

الهبذ .. اَلعي اعتاحي ٞى١ ..  الضوع الٗاقغ20ق٣ة -

..هىت٩لم  

ؤَاٖته بهمب وهى يتدغ٥ حىاعها ويضزلها للمبنى ومً 

..بٗضه اإلاهٗض  

..يغا٢ح نٗىصه بها وتتاب٘ ألاع٢ام  

 ؤمام اإلابنى يتإ٦ض ؤنها لً تٛاصعه إاهية
ً

..اهتٓغ ٢ليال  

م تإزغ الى٢ب .. واتهل بحزيض ٚع  

..٣ٞض ؤعاص التإ٦ض بن ٧ان ٖاص لل٣اهغأ ؤو ماػا٫ باإلاؼعٖة  
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زحر في خاحة؟..   يا ماػن بخىا لؿه في اإلاؼعٖة-  

:نمب ماػن للخٓاا  

..مم٨ً ٖلياء تيجي الهبذ للىحرأ؟-  

٤ يؼيض بجز١  :ٖػ  

!وؤهب بيه يسه٪ بىحرأ-  

:ٚمٛم ماػن بًي٤  

..هي بايتة في ق٣تي-  

:لتضوو نغزة يؼيض اإلاؿتى٨غأ  

!!وٗم يا ؤزىيا-  

:هت٠ به ماػن   
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.. ؤ٦يض ؤها مل في الك٣ة.. ؤها مل ها٢ه٪ ؤهب ٦مان-

بـ الهبذ ياعيب .. و٢بل ما تؿإ٫ ؤها مل ٞاهم في بيه

..تجيح ٖلياء لىحرأ في ق٣تي  

:هت٠ به يؼيض بٛئ  

..اخىا هجرح٘ لىحرأ وحىان هحرأ ومىاويل هحرأ-  

ة :٢اَٗه ماػن بؿٖغ  

..تهبذ ٖلى زحر يا يؼيض-  

اصا ؤ٩ٞاعه تكغص هدى تل٪ اإلاا٦ثة  ؤٚل٤ السِ ٖو

..بك٣ته  

..تل٪ اإلاغأ ألاولى التي  كٗغ بها باه٨ؿاعها  

..مغ ٖلحهما ال٨ثحر  
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..ختى ؤقض لخٓاا وحٗها  

..ٖلمها بؼواحه  

..اصٖائها الاهتداع  

..َال٢هما  

..لم يغها مغأ واخضأ بتل٪ الخالة اإلاهتزأ  

!!..ومالبؿها  

..تًبا  

..٦ي٠ يتر٦ها ػوحها تسغج بتل٪ الثياب  

..مهما اقتضا زالٞارهما  

   يجح ٖليه الؿماح لها مٛاصعأ البيب

..وهي بتل٪ الهيئة  
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!!..ؤم لٗلها هغبب  

..تاهب ؤ٩ٞاعه لض٢اث٤ َىيلة  

..ولم  ٗٝغ ما يٟٗله بب٣ية ليلته  

..ٞضاع بؿياعته في قىإع ال٣اهغأ بٛحر هضٝ  

:٢اَ٘ باؾل ؾغصه  

  ٗني ؤهب ما َلٗتل مٗاها الك٣ة؟-

:هؼ ماػن عؤؾه هاًٞيا  

..  ما َلٗتل-  

ؤوما٫ بػاو ٦ىب مٗاها في بيتها؟-  

غ ماػن بٛئ وؤٖاص ٧لماته :ٞػ  

!هٗيض تاوي!!.. تاوي-  
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:ؤزبره باؾل ببروص  

اإلاغأ صو عؾمي وبدًىع مدامي٪ و  بيه يا ؾٗاصأ -

!اإلاؿتكاع  

:عص ببغاهيم تل٪ اإلاغأ بٗضما ؤقاع إلااػن ليهمب  

..ؤها مدتاج ؤت٩لم م٘ مى٦لي ألاو٫ -  

:٢اَٗه ماػن بجز١   

..وؤها ما ٖىض ل خاحة ؤزبحها وه٣ىل٪ تاوي اللي خهل-  

:ؤقاع له باؾل لي٨مل  

 اتهلب 7الهبذ خىالي الؿاٖة .. ػو ما ٢لب لخًغت٪-

...بيا هحرأ  

:٢اَٗه الغاثض ؤخمض ؾازًغا  
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!هى ماٞيل ٚحر٥ في البلض و  بيه يا بكمهىضؽ-  

:مىده ماػن هٓغأ مؿتهؼثة ولم يجبه بل ؤ٦مل ٢هته  

.. ٢الب ؤن عاٚح اتسى٤-  

:٢اَٗه اإلادامي  

..ؤ٢ىا٫ مى٦لي بىاء ٖلى اتها٫ مً الؿيضأ هحرأ-  

:ؤحاب باؾل  

..٧ل ٧لمة بتت٨تح يا مٗالي اإلاؿتكاع-  

اص ماػن يًي٠ :ٖو  

..َلٗب بالٗغبية ػو اإلاجىىن لخض ما ونلب بيتها-  

وحض ماػن بىابة الٟيال الساعحية مٟتىخة ٞه٠ ؾياعته 

 بمضزلها
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ل يُغ١ الباب  وتىحه للبىابة السكبية الطسمة ْو

 ويًِٛ الجغؽ

..لٟترأ ختى ْهغا هحرأ ؤمامه  

.. هٟـ خالتها اإلاهتزأ  

ها متذجغأ ..وحهها قاخح وصمٖى  

..وتكٗثب بك٩ل ٖكىاجي.. بضا ؤن زهالرها اهُٟإا  

مالبؿها ازتٟب زل٠ مُٟٗه الكتىو الظو ؤتى به مً 

..لىضن  

يىاها ػاجٛتان باعتبا٥  ٖو

..طعاٖها تكحر بال اتجاه  

..عاٚح.. عاٚح-  
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..لم يتم٨ً ختى مً لىمها لتر٦ها ق٣ته ٢بل ٖىصته لها  

 ٞدالتها ٧اهب ب٩ل بؿاَة

..مؼعية باجؿة  

..ولم ي٨ً  ٗلم هل ٧اهب حاصأ باتهالها  

ِتل ػوحها بالٟٗل
ُ
..هل ٢  

..ؤم ؤنها هي مً ٣ٞضا عقضها  

ة هىمها ب٣ل٤ ..تدغ٥ م٘ بقاعأ يضها باتجاه ٚٞغ  

..زُىاته بُيئة مترصصأ  

..ٞاإلاى٠٢ خغج ومغب٪  

..هى ػوحها الؿاب٤  

ة هىمها ..٦ي٠ يم٨ً تبريغ وحىصه بٛٞغ  
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:٢اَ٘ نىرها اإلاغتٗح ؤ٩ٞاعه  

..عاٚح ماا-  

ة ..قض مً زُىته ليضل٠ للٛٞغ  

..وهىا تى٢ٟب زُىاته  

..بل ؤهٟاؾه  

..ٞٗلى الٟغاف ٧ان عاٚح  

..ٖيىاه حاخٓة وقازهة لؤلٖلى  

..وحه مىتٟش ؤعػ١  

..حؿض ٖاعو   

..٢يض مٗضوي ٦بل ٦ال مٗهميه للٟغاف  

..وخى٫ ٖى٣ه َٝغ ؾٍى ؤؾىص ضسم  
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ا
ً
..٧ان ميت  

..وبىيىح  

:٢اَ٘ باؾل اؾترؾاله للمغأ اإلااثة  

  ٗني ؤهب ونلب ل٣يته بالخالة صو؟-

:ؤحاب ماػن بىيىح  

..ؤيىه-  

ة؟- وؤهب اللي اتهلب بالكَغ  

:٦غع ماػن   

..ؤيىه-  

:ؤؾىض باؾل ٦ٟيه ٖلى اإلا٨تح  

يا تغي ٢ًيب الليلة ٞحن يا بكمهىضؽ؟.. حميل حًضا-  
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..نمب ماػن ولم يى٤ُ بدٝغ  

ول٨ً ماػن .. ٞالتٟب مداميه هدىه يتؿاء٫ بىٓغاته

..تجاهل هٓغاا اإلادامي  

اص يلتٟب للمد٤٣ :ٖو  

..٦ىب في الٗغبية-  

:ؾإ٫ باؾل بابتؿامة مته٨مة  

!بتل٠ في الكىإع-  

:٦غع ماػن   

..٢لتها لخًغت٪ ؤعب٘ مغاا.. ؤيىه-  

:التٟب باؾل للمدامي  
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البكمهىضؽ مل ٖايؼ .. وبٗضيً يا ؾياصأ اإلاؿتكاع-

..يتٗاون مٗاها و  يجاوب بهغاخة  

:هت٠ ماػن بدؼم  

..ماٖىض ل ٦الم ؤ٢ىله-  

:عن حغؽ الهات٠ بجىاع باؾل ٞالت٣ِ الؿماٖة  

..مم٨ً اؾتجىابها؟..  ٗني اإلاتهمة ٞا٢ب؟.. ؤيىه-  

إم ؤٚل٤ السِ والتٟب .. نمب للخٓاا  ؿتم٘ إلادضإه

:إلااػن   

بـ نٗح .. بي٣ىلىا ؤن مضام هحرأ ٞا٢ب.. صو اإلاؿتكٟى-

ا ٢ضامىا قىية و٢ب ٖلى ما .. اؾتجىابها خالًيا ًٗ ب َو

 يٓهغ ت٣غيغ الُح الكغعي الجهاجي



 

1178 
 

:ؾإله ماػن بتىتغ  

..بمٗنى؟-  

:ؤحاب اإلادامي تل٪ اإلاغأ  

بمٗنى ؤهه لخض ما مضام هحرأ تٟى١ وتإ٦ض ال٨الم صه ؤو -

.. تىٟيه  

:٢اَٗه باؾل بسبث  

..ؤو ماػن بيه ي٣ىلىا هى ٧ان ٞحن َى٫ الليل-  

:ٚمٛم ماػن بدى٤  

..ؤها ما ٢تلتل عاٚح-  

ة :ؾإ٫ باؾل بؿٖغ  

.ومضام هحرأ؟-  
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:ؤحابه ماػن بتإ٦يض  

ا و  هحرأ- ًٗ ..َب  

:ٖاص باؾل  ؿإ٫  

بـ ؤهب ما ت٣ضعف تإ٦ض ؤنها ٧اهب في ق٣ت٪ َى٫ -

..الليل؟  

..هؼ ماػن عؤؾه هًٟيا  

:ٞغم٣ه باؾل للخٓاا والتٟب لل٩اتح بجىاعه  

بدبـ اإلاتهم *** ؤمغها هدً باؾل ؾلُان و٦يل هيابة-

ويغاعى التجضيض في .. زمؿة ٖكغ يىًما ٖلى طمة التد٣ي٤

..اإلايٗاص  

 ********** 
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اتها ا مً ... ٢غاعاا.. ٞا٦ؿاا.. م٩اإلااا هاتٟية

.وؤوعا١ بداحة لتى٢ي٘... البىعنة   تى٣ُ٘   

ة اهت٣لب لضازل  خالة مً الاعتبا٥ تؿىص ؤعو٢ة اإلاجمٖى

بياص هاتٟه مٗل٤ بإطهه يهت٠ بمضيغأ ... م٩اتح ؤلاصاعأ

:اإلا٨تح  

البكمهىضؽ يؼيض ونل؟  -   

وألازغي تىهي َباٖة بًٗة ؤؾُغ ٧ان اهتهى لتىه مً 

ة  ؾغصها ٖلحها وتجبه بؿٖغ

اتهل مً عب٘ ؾاٖة و٢ا٫ ؤهه في الُغي٤ -   

:ٖاص  ؿإلها وهى يىهي تى٢ي٘ بٌٗ ألاوعا١  

ٖهام ات٩لم تاوي مً البىعنة؟ -   

:ؤحابب بتلٗثم   

الؿهم هؼ٫ ه٣ُتحن -   
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٘ ؾماٖة الهات٠ يتهل ب٣ؿم  غ بًٛح وهى يٞغ لحٞز

ة بداحة ماؾة إلنضاع بيان .. الٗال٢اا الٗامة ٞاإلاجمٖى

..ما  

 ليٟاحئه الغص ؤن عثيؿة ال٣ؿم ماػالب بةحاػأ ولم تإِا 

 بٗض

هى يضع٥ وي٘ همؿة ول٨ً .. اهُل٣ب قغاعا ًٚبه

الٓٝغ ٧اعثي و  يدتمل ْغوٝ شسهية ومما يؼيض مً 

ًٚبه ؤن همؿة ال٣ضيمة لم ت٨ً لتتإزغ ًٖ ٖملها 

بتل٪ الٓغوٝ ختى وهي تٗاوي ما تٗاهيه مً نضماا 

 وحغوح

لخٓاا ٧ان نىته يهل لهمؿة ٖلى هاتٟها وهى يسبرها 

:بدؼم  

ة.. مضام همؿة -  اخىا .. هو ؾاٖة وت٨ىوي في اإلاجمٖى
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..في مى٠٢ مايتدملل ؤحاػاا ؤو ْغوٝ شسهية   

ؤٚل٤ هاتٟه وؤل٣اه بٛئ ليلت٣ِ حهاػه اللىحي ويتاب٘ 

..تٟانيل ال٣ًية  

 "تىعٍ ماػن الٗضوو بم٣تل ػوج َلي٣ته "

ا ٖلى يضو ػوحته"
ً
ه زى٣ "عاٚح اليماوي يل٣ى مهٖغ  

ماا وعيث .. الُب٣ة اإلاسملية وخياأ مليئة با هدغاٞاا"

ا هتيجة مماعؾاا حيؿية قاطأ م٘ ػوحته 
ً
اليماوي زى٣

"هحرأ ٚيث  

والطخية .. مثلث ٢اتل... الؼوحة والؼوج والؼوج الؿاب٤"

ػوج تم تلٟي٤ خالة مً اإلاماعؾاا الكاطأ لؿلى٦ياته 

"والخ٣ي٣ة تٛيح  

والؼوحة .. خبـ الٗضوو في ٢ًية م٣تل ػوج َلي٣ته"

"..ماػالب تدب تإإحر الهضمة  
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ماػن الٗضوو  يجؼ ًٖ بإباا وحىصه بٗيًضا ًٖ مؿغح "

"..الجغيمة  

ح  يُٛب ؾغاب ؤهاملها ٖلى ٞمها بٖغ

..وهي تتاب٘ ٖىاويً الصخ٠ ٖلى هاتٟها  

ة ٖىضما ؤزبررها بكماتة ..لم تهض١ ػميلتها بالٛٞغ  

..ؤن وؾيمها الثرو متهم بجغيمة ٢تل  

..خاولب الاتها٫ به ٖكغاا اإلاغاا  

..و  بحابة  

..ؤزحًرا ويٗب اؾمه بمدغ٥ البدث  

..لتترام الٗىاويً ؤمام ٖيىحها  

..ماػن بالٟٗل متىعٍ بجغيمة ٢تل  
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..بل متهم عثيس ي بها  

..وهي الىخيضأ التي يم٨جها تبرثته  

٣تها ..ٞهى ؤمط ى الليلة بٞغ  

 اهتهى الٟهل
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(17)  

هه٠ يدب٪، ! ازتر٢تني ٦ـ الها٣ٖة ٞـ قُغتني ههٟحن

.وهه٠ يتٗظب ألحل الىه٠ الظو يدب٪  

ٚاصأ الؿمان -   

..امغؤتان بدياأ الغحل  

 واخضأ ؤٚغ٢ته بى٢ب التيه

..ٞؿ٣ِ بٗم٤ مىخل  

..لىث عوخه و٢لبه  

..وألازغي ٧اهب خياأ  

..هجاأ  
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.. بغ ؤمان ؤل٣ى به عخاله بٗض ؾىىاا ييإ  

..ألاولى زُُب لتدهل ٖلى اهت٣امها  

..وبال٩اص بضؤا تتظو١ ؤولى ٢ُغاته  

..اهت٣ام لظيظ  

..ممت٘  

..عئية هٓغاا اللهٟة بٗيييه  

..لص يء تمتل٨ه هي  

.. بىه  

..٧ان بضاية لخٓاا اهتهاعها  

 تتظ٦غ لخٓة عآه ولم  ؿتُ٘ تمال٪ هٟؿه

..ٞجظبه مً بحن يضيها لحزعٖه بهضعه  



 

1187 
 

 ٧ان يهمـ له بالٗغبية ب٩لماا 

..لم تٟهم ؤٚلبها  

ض ما ي٣ُٗه  بىه ..وبن ؤصع٦ب ؤنها ٖو  

ولتيجبها وحضته يغصص ٧لماا آطان اإلاؿلمحن بإطوي الُٟل 

..بهىا واضر حهىعو  

!!..لم تغصص تل٪ ال٩لماا بإطهيه!.. لم تٟٗل طل٪-  

..لم يمىدها بحابة  

..بل لم يتٟىه ب٩لمة واخضأ تسهها  

..و٦إنها هىاء قٟاٝ ٚحر مىحىص  

..ؤو باألصر هىاء إ٣يل زاه٤  

..ْل مدتٟٔ بالهٛحر بحن طعاٖيه  
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 ومؿيًُغا ٖلى مكاٖغه تجاهها

..ٞال تسىهه ٞيٟؿض اله٣ٟة التي ٣ٖضها والضه  

  خٔ هضوء الهٛحر

..واوٗضام ٧لماته ٞإنابه الهل٘ ؤن يماإل عامي بةٖا٢ته  

..ول٨ً الهٛحر ٧ان  ؿتجيح لٟغ٢ٗاا ؤناب٘ والضه  

..٣ِٞ    ٗٝغ ال٨الم  

 و٦إهه   يجض مً يداصإه ؤو يمىده

..بٌٗ ال٩لماا يغصصها  

..وخيض هى ابىه  

 بٗالم   ييتمي بليه

..ولى ٚغػته به ؤمه ٖىىأ  
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..ؾيلٟٓه  

..لً يتسلى ٖىه ؤبًضا.. لظا لً يتر٦ه  

..عبما هي ألام  

..ولها الخ٤  

..ول٨ً بمٟهىمه  

 هىا٥ خ٤ الهبي بدياأ

..بإعى تؿت٣بله بال هٟىع و  تدؿـ  

ً لً ي٨ىن ؾىي ببلضه  بَى

..٧اهب تل٪ همؿاته  بىه  

ىًصا  همؿاا تىاػو ٖو

..  يىىو بزالٞها  



 

1190 
 

..اهتهب الؼياعأ  

..هه٠ ؾاٖة لم تؼص  

ته لىعا مً ؤخًان والضه  واهتٖز

..و٦إنها تجٕز قى٥ مً بحن وؿيج خغيغو   

 ٞيتمؼ١ الخغيغ ويتمٕؼ

 ٦ما خضث بإبىأ خؿً

..وهى يىصٕ ابىه مًًُغا  

 
ً

 ويؿٕغ بسُىاته عاخال

ا ؤباه يً٘ اللمؿاا ألازحرأ
ً
 تاع٧

..له٣ٟته م٘ لىعا  

..ؤما هى ٩ٞان يهإع همىمه  



 

1191 
 

..بضاية مً ابىه اإلاؿلىب مىه  

 ومغوًعا بك٣ي٣ه الظو  ٗاوي وخضه

 بإباا بغاءته
ً

..مداو   

 وؤزحًرا 

..ٖمله  

ة الٗضوو  ٚيث التي_مجمٖى  

 تٗاوي مً زؿاعاا مهىلة هتيجة تىعٍ

..ماػن وهحرأ بم٣تل عاٚح  

 وم٘ ٧ل تل٪ الهمىم والًٍٛى

 تإتي هي ٦يؿمة ُٖغأ عاث٣ة

..تمسر ٖلى آ مه  



 

1192 
 

..ورهضؤ مً إىعاته  

ا ٖلى ق٣ي٣تها
ً
م ؤنها تتمؼ١ ٢ل٣ ..ٚع  

حرأ ٖليه ..ٚو  

 نضمتها الليلة اإلاايية وهى يدضثها هاتًٟيا

 ويسبرها به٣ٟة والضه ولىعا

..٧اهب حلية  

خض ؤنها نمتب باقي اإلا٩اإلاة ولم تباصله ب٩لمة ختى 

..ؤٚل٣ب السِ  

..يدتاحها آلان ٦ما تدتاج هي وحىصه  

..ي٨ٟي ؤنها اهت٣لب بحن لىضن وباعيـ مغتان زال٫ يىمحن  

..ول٨جها لم تتظمغ ؤو تبضو اٖتراًيا  



 

1193 
 

..٣ِٞ تغيض عاخته وهضوء هٟؿه  

..واليىم ٖليه هى ؤن ي٨ىن حىاعها  

..وزانة بٗض عئيته  بىه  

 ٖىصته لها بٗض طل٪ الٟانل السيالي م٘ ابىه

..تمثل لها ال٨ثحر  

..صٕع ؤمان وخماية تدتاحهما آلان ؤ٦ثر مً ؤو و٢ب  

لظا ٖىضما ٞتدب باب ق٣ة والضرها باعيـ لتجضه 

..ؤمامها  

 في بل٣اء هٟؿها بحن طعاٖيه
َ
..لم تتىان  

..خؿً-  

ً ..٧اهب يمتها ٧الٗىصأ للَى  
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غخة ..عاخة واؾت٣غاع ٞو  

..ٞغختها بىحىصه مىدته ما يدتاحه مً صٖم  

:همؿته اإلاُمئىة  

هى٨ىن م٘ بٌٗ ٢غيح ومل هبٗض .. هاهب يا ِنبا-

..تاوي  

:ابتٗضا تؿإله ب٣ل٤  

..وهي؟-  

ا
ً
:ؤٚمٌ ٖيييه مغه٣  

..ما ت٣ل٣يل.. وحىصها ما٢ب-  

:ؾإلته ما ياع٢ها  

ًب تتسلى ًٖ ابى٪؟- ..ولى ٞع  



 

1195 
 

:همـ خؿً بدىان  

..مدمض-  

:ؾإلته نبا بٟغخة  

..هتؿميه مدمض؟-  

ا
ً
:هؼ عؤؾه مىا٣ٞ  

.. لىعا مل هتتدمل الخياأ بٗيض ًٖ لىضن ؤو باعيـ-

..ماٞيل مجا٫ إلا٣اعهتها بيِ٪ .. نض٢يني يا ِنبا  

:همؿب باعتبا٥  

!هي ٧اهب مغات٪-  

:ؤحابها خؿً  

..وؤهِب خبيبتي-  



 

1196 
 

..ابتؿمب بصجل  ٗك٣ه  

اص يًمها لهضعه بدىان ..ٖو  

..وتإتي الهٛحرأ الٛيىع   

..ِنبا ماماتي مل مامت٪ يا خؿً-  

:اهدنى ليلت٣ُها بلهٟة  

..خبيبة بابا-   

 والهٛحرأ ٦إنها تكٗغ بداحته لـ لٟٓة ؤبىأ

:ٞت٨غع بض لها الُٟىلي البرت   

..بابا-  

..وتىثر بىحهه ٢بالرها الخىىن   

..وِنبا تغا٢بهما بدح و٢ل٤  



 

1197 
 

!هل ؾتتسلى لىعا ًٖ َٟلها بالٟٗل  

..ؤم ؾتؿلبها هي  

..الابىة وؤبحها  

 *********** 

 

 

٢ل له بن السٝى مً ألالم هى !.. بن ٢لبي يساٝ ؤن يتإلم

. ؤ٦ثر ؾىًءا مً ألالم طاته  

باولى ٦ىيلى-   

..امغؤتان  

..عبِ بيجهما ٖك٤ عحل  



 

1198 
 

 واخضأ ٖك٣ته بىًىج ؾىىاا امغؤأ

..بظعوأ ؤهىإتها وؤمىمتها  

 وألازغي بجمىح قبابها

..وحىىن ص٢اا ٢لح ٞتي  

..صهيا التي َاعا بليه ٞىع ٖلمها بسبر بل٣اء ال٣بٌ ٖليه  

ا وؤب  بىتها 
ً
 هى ليـ ػوًحا ؾاب٣

ِ٣ٞ..  

 هى الغحل الظو ؤخبته

..خض التىاػ٫ ٖىه  

..ليىا٫ ٞغنته م٘ مٗكى٢ته  

 وليته هالها
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..بل ؤيإ خياته  

ا وعاء زيا٫   تٟهمه ًً ..ع٦  

ا ؤهه يٟهمه هى آلازغ
ً
..وتك٪ ؤخياه  

..ونلب مجزلها  

 وتإ٦ضا مً عاخة َٟلتها م٘ اإلاغبية

ب لتلت٣ي به في مدبؿه ..وؤؾٖغ  

 ويالىح٘ ٢لبها ٖليه وهي تتإمل هيئته

..اإلاكٗثة  

..وهٓغاته ال٣اتمة بًٛح  

 هاحمها بإو٫ لخٓة عآها بها

..بيه اللي حايب٪ هىا يا صهيا؟-  



 

1200 
 

:ؤٚمًب ٖيىحها وتجهضا بهبر  

..بُمً ٖلي٪-  

:ا٢ترب مجها يسبرها بدؼم  

..عوحي.. ؤها ٦ىيـ-  

:هؼا عؤؾها عاًٞة  

-  ..  

:٦غع بهغامة  

..عوحي يا صهيا-  

:وؤٖاصا الغص  

..اإلادامي ٖلى ونى٫ وهؿتىاه هىا.. أل-  

:٢بٌ طعاٖها ب٣ؿىأ  



 

1201 
 

مل هؿمذ .. ما يىٟٗل اؾم٪ ي٨ىن في ال٣ًية صو-

..ؤن ؾمٗت٪ تتإإغ  

:حظبب طعاٖها مىه  

..زاي٠ ٖلى ؾمٗة ٖك٤-  

:هت٠ بيإؽ  

ه.. زاي٠ ٖلى ٧ل خاحة- ك٤ و٧ل خض ؤٖٞغ .. ؤهِب ٖو

..وهتجغحغ بالوو ؾىصا.. ٢ًية ٢ظعأ  

:ؾإلته بلهٟة  

..بيه اللي خهل؟-  

:ؤقاح بىحهه  

..٧ل خاحة مىحىصأ في الجغايض-  



 

1202 
 

:حاءته ٧لمارها الغ٢ي٣ة  

..٦ىب ٞحن يا ماػن؟.. ٖايؼأ ؤؾم٘ مى٪-  

... 

..٧ان مٗايا-  

ؤحابب ؾغاب بث٣ة ٖلى ؾاا٫ باؾل الظو عم٣ها 

..بًٟى٫   

..٧ان مٗا٥ِ َى٫ الليل؟-  

:ؤومإا بث٣ة  

..ؤيىه-  

ابتؿامة ما٦غأ اعتؿمب ٖلى قٟتي باؾل ٢تلتها حملة 

:ؾغاب التالية  



 

1203 
 

ا ألن .. ماػن حالي بيب اإلاٛترباا- ًٗ ماصزلل البيب َب

.. و  ؤها ٧ان يىٟ٘ ؤوي ؤزغج ؤ٢ابله.. الى٢ب ٧ان متإزغ

..ٞاللي خهل ؤهه ٢ٗض بغه البىابة وؤها ٦ىب وعاها  

 
ً

:٢ُح باؾل متؿاثال  

!.. ٗني بيه ال٨الم صه-  

:ؤحابب بهضوء  

وؤها ٦ىب ..  ٗني ماػن ٢ط ى الليلة ٢ضام ٖتبة البيب-

.. مٗاه بـ بيىا بىابة خضيض م٣ٟىلة  

:ؾإ٫ بته٨م خاه٤  

.. ٢ٗضتىا َى٫ الليل تؿبلىا لبٌٗ وبيى٨ىا بىابة خضيض-

!  صه ٞيلم الخح في الؼهؼاهة ب٣ى  



 

1204 
 

:يُٛب ؾغاب قٟتحها بٛئ  

مضام ؤ٩ٞاع ناخبة .. خًغت٪ في قهىص ٖلى ٦المي-

..مم٨ً يإ٦ضوا ٦المي.. والبىاا ػميالتي في البيب.. البيب  

:هؼ عؤؾه ببضيهية  

..ؤ٦يض هيؿتضٖحهم-  

:اضج٘ بم٣ٗضه  

ماػن الٗضوو اتدغ٥ مً ٢ضام البىابة .. آزغ ؾاا٫-

.امتى؟  

 الؿاٖة ؾابٗة- 
ً
..ت٣غيبا  

٘ باؾل خاحبه مضًٖيا التيجح :ٞع  

..مغ٦ؼأ ؤهِب م٘ اإلاىاٖيض.. يااه-  



 

1205 
 

:هؼا عؤؾها بهبر  

٦ىا .. خىالي الؿاٖة ؾتة وهو َلٗب ؤٚحر هضومي-

و٢بل ما ؤهؼ٫ ماػن اتهل و٢الي في .. هجروح هُٟغ في ما٥

..مكىاع مهم  ػم  ٗمله وهي٩لمني تاوي  

:هؼ باؾل عؤؾه  

..اتًٟلي امط ي ٖلى ؤ٢ىال٪.. تمام-  

:و٢ٗب ؾغاب بث٣ة والتٟتب تؿإ٫ باؾل  

..٦ضه ماػن هُيٟغج ٖىه بمتى؟-  

:مِ باؾل قٟتيه ببروص  

.. ما ت٣ل٣يل ٖليه-  



 

1206 
 

ق٨غته بهضوء وتىحهب بضوعها لغئية ماػن بٗضما َلبب 

 مً باؾل ؤلاطن بالؼياعأ

..ولم يماو٘  

ال١ ؾغاخه بإو خا٫ ..ٞهى بُغي٣ه إَل  

ة الغاثض ؤخمض مستاع  صلٟب ؾغاب بلى ٚٞغ

٣ة صهيا  لتلت٣ي هٓغارها بىٓغاا ماػن الظو ٧ان بٞغ

..ومداميه  

ا
ً
:٢ٟؼ ماػن ليىاحه ؾغاب هاتٟ  

عوخِب الىيابة؟-  

ة :ؤحابته بؿٖغ  

ا- ًٗ ..َب  



 

1207 
 

:التٟب ماػن إلاداميه  

..ؤها َلبب مً خًغت٪ تبلٛها ؤنها ما تغوخل-  

:ؤحابب ؾغاب  

مل .. بـ صه ٦الم مل م٣بى٫ .. حالي وبلٛني.. ؤيىه-

!م٣ٗى٫ يب٣ى صليل بغاءت٪ في بيضو وؤؾ٨ب  

ٞهي ْلب تًِٛ ٖليه ليسبرها .. تىؾٗب ٖيىا صهيا

.. بم٩اهه ول٨ىه عواٚها ولم يمىدها بحابة نغيدة

وخًىع اإلادامي ٢ُ٘ خىاعهما ٞلم تتم٨ً مً ؾااله 

..مجضًصا  

ٌ الؼج باؾمها في  ٣ة ٞتاته الجضيضأ ويٞغ ا هى ٧ان بٞغ
ً
بط

..التد٣ي٣اا  

:تغصص هتاٝ ماػن الٛايح  



 

1208 
 

ؤهِب ٞاهمة الجغايض والؿىقيا٫ ميضيا .. ؤهِب مجىىهة-

!..هيٗملىا ٞي٩ي ايه  

:ؤحابته و٢ض بضؤ  ًٛبها مى٢ٟه  

..بخىا ٦ىا ت٣غيًبا في الكإع وماما ؤ٩ٞاع قاهضأ ٖلى-  

:٢اَٗها بًٛح زغج ًٖ ؾيُغته  

صلى٢ب هي٨ىن الٗىىان الغثيس ي .. مل هيٟغ١ في خاحة-

ماػن الٗضوو زغج بغاءأ مً ٢تل حىػ َلي٣ته ألهه ٧ان 

..هايم م٘ خبيبته الغ٢انة  

ح ٧لماته ..عمكب ٖيىنها ٖضأ مغاا وهي تؿتٖى  

..٦م الًٛح والاؾتهاهة بٗملها الظو  ٗلم حيًضا ٦جهه  



 

1209 
 

مضي  مبا ته بها ٞهى بلى آلان لم يجم٘ ٖجها مٗلىمة 

..واخضأ  

..لى ٞٗل ألصع٥ ببؿاَة ؤنها زاَغا ب٣ىأ  

..ٞاؾم ٖاثلتها ٖلى اإلاد٪  

ووالضها وحضرها لً  ٟٛغا لها الؼج باؾم الٗاثلة في 

 ٢ًية قاث٨ة

..٣٦ًية م٣تل عاٚح اليماوي  

:ابتلٗب بهاهته ب٨برياء  

ؤها .. ل٨ً باليؿبة ل٪... ؤها ٢لب اللي يغض ي يمحرو -  

٪ تاوي  مل ٖايؼأ ؤقٞى

:ؤحابها بدى٤  
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..مل و٢ب حىاه٪ صه-  

ٌ لسُىأ ٧ان ي٣تربها :هؼا عؤؾها بٞغ  

الغ٢انة زلهب همغرها .. زالم زلهب يا ماػن بيه-

..وهتمص ي  

ؤعؾلب تدية وصإ نامتة لضهيا وعخلب تجم٘ ؤقالء 

 ٢لبها الظو لم يتدمل 

..له الٓلم ٞلم تىل مىه ب  الاؾتهاهة  

م مكاٖغها الؿلبية تجاه الٟتاأ  وصهيا بٚغ

..ب  ؤنها لم تؿتُ٘ الهمب ؤمام حغيمة ماػن بد٣ها  

!ليه حغختها.. ليه صايًما بتبٗض اللي بيدبى٥-  

:التٟب ماػن لها بةحهاص  



 

1211 
 

كان مهلخت٪ ؤهِب ٦مان  ػم .. ٖكان مهلختها- ٖو

.. ت٣ىلي نلتي به يٗيٟة.. ولى خض ؾإل٪ ٖني.. تبٗضو

ه ه ومل ٖايؼأ ؤقٞى ..مل بكٞى  

:اعتضا زُىأ للسل٠ وهتٟب مؿتى٨غأ  

!..ؤهب بيه اللي حغي ل٪-  

:ؤل٣ى بىحهه بحن ٦ٟيه وهؼ عؤؾه بيإؽ  

!.. بـ بيه التمً.. ؾغاب قهاصرها هتسغحني مً الخبـ-

بيب لىخضها في .. ْغوٞها ملسبُة.. خيارها ٧لها.. ؾمٗتها

يلتها ال٨بحرأ.. الٗانمة ..ؾايبة بيتها ٖو  

:٢اَٗته صهيا بظهى٫   

!!..ؤهب لؿه ٢ايل ع٢انة!.. ٖيلتها-  
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..ؤقاح ماػن وحهه بٗيًضا  

..هى  ٗلم مً هي ؾغاب  

..م٩اإلاة هاتٟية مً ٖمها حٗلته يبدث ًٖ زلٟيتها  

ض ايُغ إلزالٞه مٗه ..ومٖى  

..ٞهى ببؿاَة ٧ان بمدبؿه  

..ٞلم يتم٨ً مً م٣ابلة عياى  

ة اإلاؼيض ًٖ ؾغابه الهاعب ..ومٗٞغ  

:عصص ماػن ؤزحًرا  

..هحرأ هي اإلاتهمة ألاولى.. ْغوٝ ٢تل عاٚح مل َبيٗية-  

..وؤقاع للمدامي  
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في خىالي ؤعب٘ مدامحن بيداولىا .. اؾإلي ؾياصأ اإلاؿتكاع-

..يال٢ىا لها خل  

:ٖاص يتجهض  

ا ؤها .. وي٘ حثة عاٚح هيٟتذ الىاع ٖلى خياأ هحرأ- ًٗ ب َو

وؤو خض في خياتي .. ٦ىب حؼء مً الخياأ صو لٟترأ

هيتٗغى ل٣ٝغ ومكا٧ل وتك٨ي٪ في ٧ل خاحة في 

..خياته  

:ٚمٛمب صهيا ب٣ل٤  

تهاف.. هحرأ بغيئة يا ماػن - ..بـ.. ؤها لؿه ما قٞى  

:٢اَٗها بًٛح  

..بغيئة مً ٢تله و  مً مماعؾاا حيؿية قاطأ-  
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..٢ا٫ ٧لماته ألازحرأ بت٣ؼػ مؿتى٨غ  

..صر؟.. الصخاٞة بت٣ى٫ ٦ضه-  

:همؿب باعتبا٥  

..ماػن -  

:ل٨ىه ٖاص ي٣اَٗها  

مل هتىٟ٘ تطخية حضيضأ مى٪ ؤو .. ابٗضو ٖني يا صهيا-

وؤو خض ٢غيح .. صلى٢ب ؤها لٗىة.. ٧لمة خ٤ مً ؾغاب

..مني هتهيبه اللٗىة صو  

:و٢بل ؤن تتٟىه ب٩لمة باصعها  

.. ؾلمي لي ٖلى ٖك٤-  

:خغ٦ب صهيا عؤؾها بٗىاص  
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.. وبٗضيً لىا ٦الم بٗض ٦ضه.. ؤها هُمً ٖلى هحرأ ألاو٫ -

واإلاؿ٨يىة اللي حغختها وؤهب ٢انض ما يىٟٗل تبٗضها 

ما يىٟٗل تؿتمغ في ٖكىاثيت٪ صو يا .. بالُغي٣ة صو

..ماػن   

عخلب وتغ٦ته يتباخث ؤمغه م٘ مداميه الظو َمإهه بإن 

..قهاصأ ؾغاب ٧اٞية لبراءأ ؾاخته مً ؤو حغم  

..وؤهه ؾيؿعى ٖلى الٟىع لتٟٗيل اَال١ ؾغاخه  

ا بغئية مؿت٣بل 
ً
ب  ؤن ٣ٖل ماػن بتل٪ اللخٓة ٧ان ٚاع٢

..مكىف  

 وزانة بٗضما ٖلم مً اتها٫ والضه به

 بسبر ٖىصأ لىعا م٘ َٟل خؿً 

..بلى ال٣اهغأ  
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ة     ٗلم لَم بضا ٨ٞغأ الب٣اء بمدبؿه ب٣ؿم الكَغ

..مٛغية ؤ٦ثر مً الخغية  

 عبما ألهه يسص ى ما ٖليه ٞٗله بن ها٫ خغيته

  ************  

, صٖىا الؼمً ي٣ىم بٗمله, مثل ٧ل ش يء آزغ في الخياأ

 وؾيت٨ك٠ ل٨م الخل

حىػيه ؾاعاماٚى-  

..والؼمً لم ي٨ً بهالر تل٪ ال٣ًية  

..التد٣ي٣اا والصخاٞة  

..الٗاثالا اإلاتىعَة  

.يٍٛى متٗضصأ  
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 و٧لها تثحر خٟيٓة 

..ؤخمض مستاع  

 يابِ اإلاباخث واإلاؿئى٫ ًٖ حم٘ التدغياا

ة باؾل   والظو صل٠ لٛٞغ

ا
ً
:وهت٠ به متإٟٞ  

..الٗضوو حاله الٟغج-  

:ابتؿم باؾل بىص  

..البيب مل هت٨ضب وتًي٘ ؾمٗتها-  

:لىي ؤخمض قٟتيه  

..عا٢هة ٞىىن قٗبية و-  

:واتؿٗب ابتؿامة باؾل  



 

1218 
 

..ومً ٖيلة نالر بتٕى ؤلاؾماٖيلية-  

:٢ُح ؤخمض  

..مٗغوٞة الٗيلة صو؟-  

 
ً

:ؤَل٤ باؾل نٟحًرا َىيال  

..ٖيلة ٦بحرأ.. ؤها زضمب هىا٥ ؾيتحن.. حًضا-  

:يغب ؤخمض حبهته بٛئ  

يث والٗضوو - ٖيلة ..  ٗني هًي٠ لٗيلة اليماوي ٚو

..نالر  

:نهٌ باؾل لحربب ٖلى ٦تٟه  

..ؤهب ٢ضها يا ؤخمض بيه-  

:ؾإله ؤخمض  
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..هتؿتجىب الؼوحة امتى؟-  

ة وؤزغج مجها  تىحه باؾل لثالحة نٛحرأ بغ٦ً الٛٞغ

..ػحاحة مياه باعصأ  

- 
ً

..ؤها عوختلها ٞٗال  

..اهتٓغ ؤخمض تتمة الجملة  

.. الض٦تىع عاٌٞ اؾتجىابها صلى٢ب-  

غ ؤخمض بٛئ وتىاو٫ ٦ىب اإلااء اإلاثلج الظو ويٗه  ٞػ

..باؾل ؤمامه  

..وت٣غيغ الُح الكغعي الجهاجي لؿه ٢ضامه و٢ب-  

:ؾإله باؾل  

.ومبضثًيا؟-  
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:٢لح ؤخمض قٟتيه بت٣ؼػ   

..ال٣تيل ملٗىب في حؿمه البسب-  

:٢ُح باؾل  

..الت٣غيغ ألاولي عجر السى٤-  

:هؼ ؤخمض عؤؾه  

..ٖالماا تٗظيح واضخة بـ ؤٚلبها ٢ضيم-  

:ؤحابه باؾل  

..مٗنى ٦ضه ؤن ال٣تيل ٧ان ٚاوو يتمغمِ-  

:تٗالب ضخ٩اا ؤخمض  
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.. التدغياا بت٣ى٫ ؤهه ؤه٠ً بوؿان ٖلى وحه ألاعى-

مه  تليٟىهاا .. عا٦ح ٖلى صماغي" وحيه اليماوي"ٖو

..وػياعاا  

وهيكٝى بيه .. ؤها بٗب له اؾتضٖا.. مات٣ل٣ل مىه-

..ألازباع اللي ٖىضه  

اص  ؿإ٫ ؤخمض :تىاو٫ ٦ىبه اإلاثلج مغأ واخضأ ٖو  

..والتدغياا ًٖ الؼوحة؟-  

.. لؿه قٛا٫ ٖلحها-  

:ؾإله باؾل  

ماٞيل ؤزباع ًٖ ؾلى٦يارها ؤو بطا ٧اهب ْهغا ٖلحها -

 ميى٫ ؾاصية؟
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:هؼ ؤخمض عؤؾه  

 مدًغ التدغياا هي٨ىن ٢ضام٪ في .. مبضثًيا  -
ً
ٖمىما

..زال٫ يىمحن  

 ٢اَٗهما عهحن الهات٠ 

ة ..الظو الت٣ُه باؾل بؿٖغ  

لى الجاهح آلازغ ٧ان الُبيح الكغعي  ٖو

..يسبره بأزغ ما اؾتجض  

:ؤٚل٤ باؾل الهات٠ وهى يدغ٥ عؤؾه بدحرأ  

.. البهماا ٖلى م٣بٌ ال٨غباج هي بهماا الؼوحة-  

:هؼ ؤخمض ٦تٟيه بالمبا أ  

..متى٢٘-  
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:ٖاص باؾل يغصص  

..ماٞيل ؾىاثل خيىية ٖلى ٞغف الؿغيغ-  

:تىؾٗب ٖيىا ؤخمض  

!! ٗني ماٞيل ٖال٢ة حيؿية خهلب-  

:٢اَٗه باؾل  

ماخهلل هتيجة .. السى٤ ٧ان م٣هىص ومتٗمض.. ؤيىه-

..ٚلُة ؤو تماصو في الٗال٢ة  

.الجغيمة ٢تل وبتٗمض  

 **************  
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في ٢لِح ٧ل بوؿان هبتة َنالَخة؛ بن : ٢ا٫ ؤخض الخ٨ماء

ا، وبن ؾ٣اها 
ً
اه

ُ
ب له بؿت َٗ ؾ٣اها بالسحر تّٟغٖب ونى

.بالكغ َٞؿضا وؤٞؿضا ؤعيه  

..هما امغؤتان  

..نىعتان متىا٢ًتان  

 متٗا٦ؿتان

..وحهان لٗملة واخضأ عبما  

..تتكابهان بال٨ثحر وتستلٟان باأل٦ثر  

!..والؿمغاء.. الههباء  

..تستلٟان في اإلاالمذ   
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..وٗم  

..الٗىيضأ اإلا٩ابغأ والغ٢ي٣ة اإلاطخية  

!..تستلٟان بالُبإ والصسهية  

..صخيذ  

 ول٨ً ٢ض ت٨ىن 

..بخضاهما مغآأ إلاؿت٣بل ألازغي   

تان مىٟهلتان ..ٚٞغ  

..باٖضا بيجهما مؿاٞاا  

كغاا ال٨يلىمتراا ..ٖكغاا ٖو  

..ٞغاقان مستلٟان  

ى١ ٦ال مجهما ت٨ىمب امغؤأ ..ٞو  
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..الههباء طاا الكٗلة السامضأ  

..بؼو اإلاكٟى اإلا٣يب  

..ٖيىان قاعصتان وعبما ػاجٛتان  

..تداو٫ تىني٠ مكاٖغها  

..ما تمغ به  

!هل هى خؼن   

!خضاص  

!زٝى  

!٢ل٤  

!!عهبة  

!عاخة زٟية  
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!..اخت٣اع للظاا  

..به٩اع إلاا مغا وتمغ به  

..تؿائ ا خاثغأ  

ٌ بحابتها ؤو ختى البدث ًٖ بحابة ..تٞغ  

 ول٨ً هىا٥ طل٪ الؿاا٫ الٗىيض

..والظو يإبى السٟىا والؿ٨ىن   

..يهغ ٖلحها ؤن تجيبه  

..وتهُض١ باإلحابة  

"ؤيً ٧اهب زُىرها الساَئة؟"  

..هل هي البضاية؟  

!بدثها ًٖ الاهتمام والخح  
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ة؟  تٛايحها ًٖ ػ ا وؾلى٦ياا ٚحر مإلٞى

برعها بدبه لها
ُ
..ت  

ؿ٨ً الك٨ى٥ وتؿ٨ب خضؽ ألاهنى
ُ
 ت

..بىحىص زُإ ما  

..زُإ ت٣بلته بٗض طل٪  

..ٞؿغته بمغى  

..وبغعته بالبدث ًٖ ٖالج  

..هل ٧اهب البضاية هي السُإ ؤم ما تالها  

ها مً الٟكل  زٞى

!ؾ٨ىرها َٖم عؤته بملهى باعيـ  

 مجاعارها له 
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ومىا٣ٞتها ٖلى ن٣ٟة مىده ما يغيض م٣ابل طهابه 

!للُبيح  

 تظ٦غ حيًضا الهباح التالي  نهياعها ألاو٫ 

..وهي تىاصو والضها وق٣ي٣تها ٦ُٟلة خم٣اء  

..ٚيابها ًٖ الىعي  

..واؾتي٣اْها لتجضه بجىاعها  

..مغتضًيا مالبؿه ٧املة  

..و٢ىإ الؼوج اإلادح  

..اإلاتإلم لىٟىع ػوحته  

..والباخث ًٖ عياها  

..ول٨ً بضون التىاػ٫ ًٖ عياه هى  
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..٧لماته ٧اهب مىحٗة ومهيىة  

ىاصها ..وبىٟـ الى٢ب مدٟؼأ ل٨بريائها ٖو  

..اٖتٝر ببؿاَة وهى يسل٘ مالبؿه  

..  ػم تٟهمي ؤن اللي ٖملته الليلة ٚهح ٖني.. هحرأ"

"..وياعيب ما تدُحهىف في زاهة السياهة  

تىؾٗب ٖيىاها ونىع انهياعها بالليلة اإلاايية تمغ ؤمام 

..ٖيىحها  

ة ..ت٨ىمها بإخض ؤع٧ان الٛٞغ  

ٌ إلاا يُلبه مجها ..اعتٗاص حؿضها بٞغ  

..م٣اومة ٣ٖلها لكظوط مُالبه  

 وؤزحًرا 
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..وِنبا.. همؿها باؾم والضها  

..وماػن   

..وبضاية بٚماءأ  

 اهتبهب بٗضها لتجضه يدملها لٟغاقها

..يغبب ٞى١ زهالرها  

..ويستٟي  

..ؤو عبما ي٣ٓتها هي مً ازتٟب  

..ول٨ً آلان هى ي٠٣ ؤمامها ويسبرها ببؿاَة  

..ؤهه ٧ان م٘ ؤزغي الليلة اإلاايية  

..ؤزغي مىدته ما عجؼا هي ٖىه  

 وتإ٦ضا ٖيىاها مً طل٪ وهي تغاه
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..يسل٘ مالبؿه ببؿاَة  

..لتٓهغ هضباا متٗضصأ  

..خية وخضيثة  

 لم تٗٝغ ٦ي٠ زغج نىرها

 
ً

 مظهى 
ً
..إابتا  

"ؤهب لؿه عاح٘ مً بغه صلى٢ب؟"  

ا بهمب وهى ي٨مل ببضا٫ مالبؿه ؤمام 
ً
ؤومإ مىا٣ٞ

 ٖيىحها و٦إهه

..يا٦ض ٖلى زياهته لها  

"..٢ًيب الليل ٧له بغه م٘ واخضأ تاهية"  

..وحاءا بحابته ببؿاَة  
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"هي مجغص وؾيلة.. مات٨ٟغيل ٞحها ٦ضه"  

وعٚم ؤن م٩اهة هبيلة بدياته ؤٖلى مً طا٥ الىن٠ 

 بمغاخل ب  ؤهه ؤ٦مل بهض١ اصٖاه

ؤهِب بىٟؿ٪ ٢لِب ؤوي مدتاج .. ؤها مل زايً.. هحرأ"

!"اٖتبرو صه ٖالجي.. ٖالج  

اٖتضلب بٟغاقها تغم٣ه بظهى٫ وهي تبٗض زهالرها 

 اإلاكٗثة

.."صه حىان وتسغي٠"  

 ا٢ترب يجثى ؤمامها ٖلى ع٦بته

تٟت٨غو ؤوي مبؿٍى ؤو مغتاح وؤها بلجإ لىاخضأ ٚغيبة "

.."ماٞيل ؤو مكاٖغ ؤو اعتباٍ بيىا واَلح مجها ؤنها  
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..نمب وهى يسٌٟ هٓغاته لؤلؾٟل  

ويصخظ ٧ل َا٢ته ..  ؿتضعي ٧ل ٢ضعاته التمثيلية

 لئل٢ىإ

تؿاٖضيني وهبضؤ .. ؤها َلبب مى٪ تى٢ٟي حىبي.. هحرأ"

ؤها خبيت٪ وازتاعت٪ ت٨ىوي مغاتي ٖلكان ٢ىت٪ .. خياتىا

.."٢لب هي صو الؼوحة اللي هت٨ىن ؾىض.. و٦برياث٪  

٘ ٖيييه لٗيىحها ..نمب مغأ ؤزغي وهى يٞغ  

.. "مدتاح٪.. هحرأ"  

..نض٢ب ٧لماته  

..ب٩ائه بحن يضيها وهى يلًٗ يٟٗه  

..يغثي خاله ومغيه  
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..يسبرها باه٨ؿاع  

"ؾاٖضيني.. ؤها ما ؤتمىتل و  خبيب ؾب ٚحر٥ يا هحرأ"  

ه ..إلاؿتها صمٖى  

..وؤ٢ىٗها اختياحه لها  

..وبسب هٟؿها  نهياعها الُٟىلي بالليلة اإلاايية  

..هى لم يجبرها  

..ولً يٟٗل  

..لً ياطها  

 ٞلم انهاعا ٦ُٟلة خم٣اء هجغها والضاها

!..وعخال  

..هي مً مغا باألنٗح  
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 باإلهاهة والهجغ الٟٗلي

..ولم رهتز  

..هي مً زاهتها ؤمىمتها لى٢ب  

اصا لها بٗض ٞىاا ألاوان ..ٖو  

!لَم   ت٣ضع يٟٗه  

..وت٨ً له الؼوحة والؿىض  

 ال٣ىية طاا ال٨برياء

..الٗىيضأ واإلاتكبثة ب٣غاعارها  

..والتي لً ت٨غع ٞكلها الؿاب٤ إاهية  

 لً تمىدهم ٞغنة التىضع ٖلى هحرأ ٚيث

 التي هغب مجها زُيبها إم ػوحها
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..وها هي تضٞ٘ الثالث للغخيل  

..تجهضا بدؼن وهي تتمؿ٪ ب٨ٟه  

"..هجروح للض٦تىع الليلة"  

..ْىب ؤنها تؿً الكغوٍ  

.ول٨جها ٧اهب تسُى بٛباء لٟش ؤت٣ً هى بخ٩امه  

تها  ٖاصا لىا٢ٗها م٘ صزى٫ اإلامغية لٛٞغ

..تت٣ٟض ماقغارها الخيىية  

..تطض بٌٗ ألاصوية بإوعصرها  

..وتبض٫ اإلادلى٫ اإلاٛظو  

..وتؿاٖضها لتؿتل٣ي بغاخة  

..تغخل بٗضها وتتر٦ها وخيضأ  
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... 

..وخيضأ  

..َاإلاا ٧اهب وخيضأ  

..هي اإلاغؤأ ألازغي   

 الٗكي٣ة والغايية ب٨ىنها

..ؾٌغ زٟي بدياأ اإلاٗكى١   

 اإلات٨ىمة ٖلى ٞغاقها ٖلى بٗض

..مؿاٞاا مً الههباء  

 هي الؿمغاء الغ٢ي٣ة

..ؤو َمً ٧اهب يىًما  

 الٗاق٣ة بٛباء
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..واإلاطخية خض الخم٤  

..تلت٠ بثىب ؤؾىص ٢اتم  

..ٚاع٢ة بدضاص لً  كاع٦ها به ؤخض  

..و  يم٨جها اإلاُالبة باإلاىاؾاأ  

..ٞهي ؾغه ال٣ظع  

 ابتؿامة مغيغأ

..ٖبرا قٟتحها  

!..ٞال تضعو مً مجهما هى ؾغ آلازغ ال٣ظع  

ه ؤنها ٣ٞضا طارها  ٧ل ما تٗٞغ

 ؤياٖب شسهها و٦يانها

 ٢ضمب ٢لبها ومً ٢بله
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..عوخها ٢غبان خبه  

 تدغ٦ب مً ٞى١ ٞغاقها بتثا٢ل

..لتىاحه نىعرها اإلاى٨ٗؿة باإلاغآأ  

!..مً تل٪ اإلاغؤأ الجامضأ اإلاالمذ  

!!وؤيً هبيلة الغ٢ي٣ة الىاٖمة  

!!إلاً تل٪ الٗيىن ال٣اؾية والىٓغاا الهلضأ  

تكٗغ بغوخها إ٣يلة و٢لبها حاٝ ٦ذجغ هاجي بىؾِ 

 صخغاء ٢اخلة

؟  ؤيً الضمٕى

 لَم لم تإتي لتروو تل٪ الصخغاء

ها !بجٞى  
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..يُٛب قٟتحها بإؾىانها ختى ؤصمتهما  

 وط٦غي ل٣اثه بها في ق٣تها 

..تمغ بسيالها  

 عئيته لها م٘ آزغ ولى ٖبر قاقة خاؾىب

 لم تدغ٥ به قٗغأ ٚحرأ

 بل ؤإاعته 

..وخغ٦ب مكاٖغه هدىها  

!٦ي٠ ْىب ؤنها تيت٣م مىه بتل٪ الُغي٣ة  

..هي ٧اهب تيت٣م مً هٟؿها  

 هؼا عؤؾها بٗى٠

"ؤه٪ ٦ىِب بترض ي هٟؿ٪.. اٖترفي"  
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 هؼا عؤؾها بيجاب و٦إنها ؤمام مد٤٣

 لتٗتٝر ؤنها اؾتؿاٚب طل٪ الاهدغاٝ

 وهىباا ب٩ائها بٗض ٧ل مغأ تماعؽ ؾاصيتها اإلا٨تؿبة مٗه

..٧اهب تتًاء٫  

 ختى نغاٖها بحن ُٞغرها ألاولى وما آلب بليه

..ازتٟى  

..ؤنبدب تدتاج لتل٪ الخالة مً الؿيُغأ والتد٨م  

ها ٗب يضها لؤلٖلى و٢بًب ٦ٟها و٦إنها تمؿ٪ بؿَى  ٞع

..رهىو به ٞى١ حؿضه  

..مغأ وؤزغي   

..مجغص الظ٦غي تمىدها وكىي   
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ها  ٗا٢به  ط٦غي ؾَى

  ٗظبه

..ي٣هغه  

ها يهىو   ؾَى

..ٞى١ ٢لبه الظو ؤبى ؤن  ٗك٣ها هي  

..وؾ٣ِ بٛغام الههباء  

.... 

..و٦إن الظ٦غياا تٗبر مىحاا بحن طهىحهما  

 ٞالههباء ٧اهب لخٓتها تتىٌٟ مً ٧ابىؽ

..٢اتم  

..٧ابىؽ ت٨غع بض٢اث٤ يىمها الٟاثب وما ٢بله  
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..٧ابىؽ تؿتي٣ٔ مىه ٖلى تىؾله اإلاتله٠  

"..مى تي"  

..وتكاب٪ ؤهاملها يىٌٟ  

"ٖبض٥"  

..و٦ٟها يغتٟ٘ بترصص  

"٢لم واخض"  

 وتٟتذ ٖيىحها لتري نىعأ 

..٦ٟها يهُضم بىحىته  

..ته٣ٗها هٓغاا الٟغخة بٗيييه  

 ٞغخة تى٣لح لتىؾل آزغ

..بإن تؼيض  
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..تترصص  

 تبتٗض زُىأ ٞيت٣ضمها هدىها

 يتىؾلها

 وعًٞها  بعاصو

   تغيض نٟٗه

٣ابه ختى لى ٧ان إلاؿاٖضته ..تيجؼ ًٖ بهاهته ٖو  

"هحرأ"  

..نىته زاٞب متىؾل  

..هٓغاته تترحاها بهمب  

 وهٓغارها تؼوٙ بهل٘

..تتى٣ل بحن وحهه  
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..و٦ٟحها  

..  تهض١ ؤنها نٟٗته  

 همؿب بسٟىا

"٦ٟاية"  

ٌ بٗيييه ٞٗاصا تتىؾله  بضا الٞغ

"ٖلكان زاَغو ٦ٟاية"  

ة  نىته تغصص بؿٖغ

"ؤئمغيني يا مى تي.. ؤئمغو .. ما تُلبيل"  

 التمٗب الضمٕى بٗيىحها وهي تغي خالته 

..وتكٗغ بيجؼها ًٖ مجاعاته  

..  يم٨جها ؤطيته  
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..ْىب بالبضاية ؤن ألامغ ؾهل وبؿيِ  

 ول٨جها آلان وبٗض نٟٗة واخضأ

..تكٗغ بهى٫ ألامغ  

   تؿتُي٘ مىاحهة هٓغاته 

..  يم٨جها الت٨ٟحر به ٦ؼوج  

 ؤو ٦غحل  ؿتد٤ الاخترام

..ختى هٓغرها له ٦ةوؿان تكىقب  

!ؤو متٗة ؤو لظأ يىالها باألطي  

..ُٞغأ السل٤ تتىافى م٘ مُلبه  

..م٘ ههيدة َبيبه  

 الخيىان هٟؿه ي٨غه َمً ياطه
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 ويًمغ بىٟؿه الكغ له

 ٞما بال٪ باإلوؿان

..الظو تمحز بىٗمة ال٣ٗل والًمحر  

!!٦ي٠ يتمنى ألاطي ويُلبه ويٗك٤ َمً يلخ٣ه به  

..حىىن .. طل٪ حىىن   

"حىىوون "  

..نغزتها وهي تبتٗض وتدغ٥ عؤؾها بٗى٠ عاٌٞ  

 بتىؾل مىح٘
ً
 لحر٦٘ ؤمامها هاتٟا

ؤها ِمل٨٪ ؤهِب وبـ .. ما تبٗضيىيل.. ؤعخميني.. مى تي"

"ومل ه٨ىن لٛحر٥ بٗض ٦ضه  

 وزل٘ ٢ميهه بٛته ليٓهغ لها
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 وقم ُص١ بمىي٘ ال٣لح مىه

 وقم  كحر بىيىح ل٨ىهه ٖبضها اإلاسلو

 وهي ملي٨ته الىخيضأ

 ؤقاع لىقمه بإمل ؤن يغ١ ٢لبها

 ول٨جها ٧اهب بدالة مً الهل٘ وؤلاصعا٥ اإلاتإزغ

 لم ي٨ً يبدث ًٖ ٖالج

ح بالكٟاء مً ألاؾاؽ  لم يٚغ

ا واخًضا
ً
 طا٥ الىقم    ٗني ب  قيئ

..تل٪ خياته ولً  ٛحرها  

ح بتٛيحرها هي  بل يٚغ

..وهى ٖبض.. تدىيلها إلال٨ة  
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ح بٗبيض ..وهي   تٚغ  

ا ٖىيضأ مت٨برأ
ً
 هي ؤهنى ٖاصية وبن بضا ؤخياه

خح وخياأ.. اختىاء.. ول٨جها تبدث ًٖ ؤمان  

..وليـ خلبة ػازغأ بالٗى٠ وألاطي  

..هتٟب عاًٞة  

" اااا"  

..تدغ٦ب هاعبة مً ؤمامه  

 خاو٫ بي٣اٞها ول٨جها زضقته ب٣ؿىأ واهضٞٗب

 رهغب مً باعأ ألاطي والاهدغاٝ تل٪

 هغبب مً ما ْىته مجز٫ ؤخالمها

 وؤل٣ب بىٟؿها بحن ؤخًان الُغي٤
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 مً ٣ٖل ػوحها اإلالتىو 
ً
..ٞهى ؤ٦ثر ؤمىا  

 ٚهة ب٩اء زى٣تها م٘ ٖىصرها لىا٢ٗها

 مل٣اأ ٖلى ٞغاف مغى

 بمكٟى زام لم تٗٝغ ٦ي٠ ونلب له

 مٗهمها م٣يض للٟغاف ب٣يض

..مٗضوي عؾمي  

.... 

..٢يض ٦بلته به بٟغاقه  

 ابتؿمب هبيلة بتكٟي وهي تتظ٦غ

اته ..ماخضث ليلة ٞو  

..اتهاله بها  
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..٧ان بدالة هيؿتحرية  

..يتىؾل خًىعها  

..ويب٩ي هغوب ػوحته  

 ٧لماته اإلاغتب٨ة خى٫ هغوب هحرأ

 ؤنابب ٢لبها ببروصأ ٢اتلة

..ٞإزبرته بىيىح  

"تٗالى ؤهب يا عاٚح"  

..لتتٗالى هيؿتريته بإهه ٚحر ٢اصع ٖلى ال٣ياصأ  

"..مل ٢اصع.. ؤها قغبب ٦تحر يا هبيلة"  

..و٦ٗاصرها لبب َلبه  

 ونلب مجزله بؿياعرها 
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ٞتدب بابه بمٟتاخها السام والظو   تٗلم هحرأ 

..بىحىصه  

ة الُٗام   وحضته بٛٞغ

..هٓغاته قاعصأ ب٨إؽ زمغ هه٠ ممتلئ  

..لم تى٤ُ ب٩لمة  

 ٞغئية خاله اإلاؼعو

..ؤوحٗب ٢لبها  

ح يىًما بغئيته مهؼوًما ه٨ظا ..لم تٚغ  

..ختى لى ٧ان ٖك٣ها ما يهؼمه  

..ٞما با٫ بن ٧ان ٖك٤ ؤزغي   

ة الىىم ..صلٟب بلى ٚٞغ  
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ة مالبؿه والتي يستٟي زل٠ ؤخض حضعانها  ومجها لٛٞغ

ة ؤزغي  ..مضزل زٟي لٛٞغ  

ة متٗته ٦ما ؤؾماها ..ٚٞغ  

..ولم  ٗلم بىحىصها ؾىاها هي  

.. اؾتٗضا ٩٦ل مغأ  

ة الىىم   وزغحب لتجضه بٛٞغ

..عؤؾه مى٨ؿة  

يىاه   تغتٟ٘ إلاىاحهتها ..ٖو  

..تجهضا بدى٤ وت٣مهب شسهية اإلاؿيُغأ  

..ولم يتإزغ هى با ؾتجابة اإلاٗتاصأ  

..اهضمجب بضوعها تماًما  
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..واؾتمتٗب به ٦ٗاصرها باأليام ألازحرأ  

..ختى ؤتب اللخٓة الٟانلة  

..لخٓة و٢ٗب ٖيىاها ٖلى وقمه الخضيث  

..تجمضا  

..ن٣ٗب  

ِبدب
ُ
..ط  

 هي َمً زلٗب ٖجها عصاء اإلاغؤأ

 الهاصثة الغ٢ي٣ة

دكغ بضوع ؤعاصه هى
ُ
حرا حلضها لت ..ٚو  

 هي مً هجغها ه٣اء ُٞغرها 

 اعياء له ٦بضاية
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ه هى بها ا بكظوط ٖٞغ ًٖ  واؾتمتا

..٦جهاية  

..هي   ش يء  

..وألازغي   

!..هي مل٨ته  

..هي مً ص١ وقم ٢لبه باؾمها  

 لخٓة ٞانلة ٢غعا بها ؤن طل٪ ال٣لح

..لً  ٗٝغ خياأ م٘ ٚحرها  

 الىقم الىابٌ ٞى١ ٢لبه

..آن له السٟىا  

..و٢غعا.. ٨ٞغا  
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..وهٟظا  

و٧اهب ٖىصرها للىا٢٘ م٘ نىا يضها تغتُم باإلاغآأ 

..ؤمامها  

..تدُم تل٪ الهىعأ اإلاكىقة  

..وبحن ؤهاملها.. ٞبيضها هي  

 وؤمام ٖيىحها ُسخبب الخياأ مً

..ٖيىن اإلاٗكى١   

 ...... 

 اهتهى الٟهل

(18)  

..بدياأ ٧ل ؤهنى هىا٥ عحالن  
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..ناخح الجغح ألاو٫   

 وآزغ هى َمً مل٪ 

..خ٤ اإلاضاواأ  

 ....  

..وبدالتها لم تٗض تٗلم َمً حغح وَمً َبح  

..وهل هىا٥ َمً خاو٫ اإلاضاواأ مً ألانل  

.. بضايتها م٘ ماػن ْىتها تغيا١ حغح خؿً  

..لتضوع بهما ألايام  

وت٨تك٠ ؤن خؿً لم ي٨ً ؤ٦ثر مً زضف ب٨برياء 

..ؤهىإتها  

..وماػن هى مً مؼ١ ال٣لح وهت٪ ال٨غامة  
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..ويٓهغ عاٚح م٣ضًما ٢لبه ٢غبان عياها  

..ٞغمب بىٟؿها بحن ؤمىاج ٖك٣ه  

  لتٛغ٢ها ب٣إ مٓلم 

..مىخل  

غؾب به ولم تىُج ختى بمىته
ُ
ٚ..  

..مت٨ىمة بٟغاقها باإلاكٟى الظو تم حجؼها به  

عؤؾها مل٣ى ب٠ًٗ بحن طعاعي ٖلياء التي ت٩اص تغا٣ٞها 

..ٖلى مضاع الؿاٖة  

..ِنبا لم تؿتُ٘ تغ٥ خؿً وال٣ضوم  

٩ٞاهب ٖلياء وصهيا تتباص ن اإلاىا٢٘ بمغا٣ٞة هحرأ التي 

 ٢غعا التزام الهمب التام
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ؤمام ٧ل اإلاداو ا بجٗلها تٟٙغ ما بإٖما٢ها مً ؤوحإ 

..وآ م  

.. لم تى٠ِ ٖجها رهمة ٢تل عاٚح  

..ولم ت٣غ بها  

 ٣ِٞ تكغص بىٓغارها للًٟاء

..بهضوء ونمب مسيٟحن  

ٌ ؤلاحابة ٖجها ..ختى ؤؾئلة باؾل تٞغ  

..تدغياا ؤخمض   تا٦ضها و  تىٟها  

 مدامحها يإتي ويظهح باليىم ؤ٦ثر مً زمـ مغاا

..وهي بىٟـ خالتها الهامتة  

..  ؤخض  ٗلم ما يضوع بظهجها  
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..و  ؤخض ٢اصع ٖلى صٞٗها لل٨الم  

..ملؿب ٖلياء زهالرها بدىان  

 وهي تداو٫ بَٗامها بًٗة ل٣يماا

 ًٖ مداليل التٛظية التي تمىدها 
ً

 بض 

..خياأ بال عوح  

ًب هحرأ الُٗام وتىاولب بً٘ ٢ُغاا مً ٖهحر  ٞع

 ألاهاهاؽ

..الظو تٗضه لها صهيا يىمًيا  

اصا تغمي بغؤؾها ٖلى وؾاصرها ..ٖو  

..تٗىص لٗاإلاها الىهمي السيالي  

 تبتٗض ًٖ ؤو تىانل بكغو 
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..ختى م٘ ٖلياء ؤ٢غب مً لها  

 ص١ هات٠ ٖلياء 

 و٧ان اإلاتهل يؼيض ٧الٗاصأ يُمئن ٖلى ػوحته

 يداصثها بال اه٣ُإ 

..متظمًغا مً ابتٗاصها اإلاا٢ب ٖىه  

 تؿتم٘ هحرأ لغصوص ٖلياء اإلاغتب٨ة

..والؼاحغأ لؼوحها  

 تٗىص بظا٦غرها لىٟـ الؿاا٫

..ؤيً السُإ؟  

..آلزغ لخٓة ؤعاصا ٞٗل الهىاب  

..عبما للمغأ ألاولى بديارها اإلاغتب٨ة اإلاكىقة  
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..اعتبا٥ ػاص بىحىصها في ق٣ة ماػن   

..قٗغا بىٟؿها صزيلة  

..ازتى٣ب  

..ول٨جها حاهضا هٟؿها  

..٣ِٞ تيتٓغ الهباح  

..وتٗىص لبيتها  

..تٗىص آلزغ مغأ وتىهي ما  ؿمى بؼواحها  

 هي لً ت٨ىن لغاٚح ما يغيض 

 لً تتم٨ً مً الاؾتمتإ بةهاهته

..ؤو الت٣ليل مً قإهه  

..عجؼا ًٖ ٞٗل طل٪ وهي تًٓ هٟؿها تؿاٖضه  
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 وبالتإ٦يض لً تؿتمغ بٗضما ؤي٣ىب ؤهه   يبػي

..ٖالج و  يغيض ت٣ىيم  

ة ماػن  ..اؾتل٣ب ٖلى الٟغاف بٛٞغ  

 ت٨بذ ٣ٖلها ًٖ ٧ل ط٦غي لها م٘ عحلها ألاو٫ 

..ناخح الجغح  

..تدانغ ؤ٩ٞاعها بكإن خالتها الؼوحية الغاهىة  

!!لَم ازتاعا ؤن تىجر بتل٪ الؼيجة  

!لَم لم تتىاػ٫ مً ٢بل م٘ ماػن   

 ٚبائها الهاصم صٞٗها للتطخية م٘ مً    ؿتد٤

ا
ً
..وال٨ِبر والٗىاص م٘ َمً ؤعاصا خ٣  

" ٖك٤"و٢ٗب هٓغارها ٖلى نىعأ   
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..ٞتاته الهٛحرأ  

 ب٣ضع ما ٦غهتها وخ٣ضا ٖلحها هي وؤمها

..ب٣ضع ما ؾ٣ُب بٛغام الُٟلة الٟاتىة  

..وتبضلب خيارها بهضا٢تها ألمها  

.. صهيا وهي بالٟٗل صهيا  

..خياأ وخلم وؤمل  

تها بها ؤصع٦ب بؿهىلة  م٘ اػصياص مٗٞغ

..ؾبح تٗل٤ ماػن بها وخبه لها  

..هي صهيته وابيته ٖك٣هما  

 خغ٦ب عؤؾها للجهة ألازغي مً الٟغاف لت٣ابلها

ا؛ ًٗ  نىعأ تجم٘ الثالإة م
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 ألام وألاب

ك٤ ..ٖو  

 ابتؿمب بمغاعأ وبصعا٥

..ماػن يدتٟٔ بهىعأ لٗاثلته  

..ختى لى اهٟهل ًٖ صهيا  

.. ٞبإٖما٢ه الابىة وؤمها هما ألاؾغأ التي ييتمي لها  

..  ؤٚمًب ٖيىحها تسبر هٟؿها بةنغاع  

..ؤن وحىصها هىا زُإ  

 هغوبها مً مجزلها زُإ

..والسُإ ألا٦بر اتهالها بماػن   

..ؾتٗىص إلاجزلها وتُلح الاهٟها٫ مً عاٚح  
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.. لً رهضصه  

..ؤو تؿتٟؼه ب٨الم مهحن ًٖ خالته  

ؾتتمنى له الكٟاء ول٨جها لً تدتمل ؤن ت٨ىن ؤصاأ 

..قٟاثه ؤو ختى متٗته  

نهًب مً الٟغاف لتجظب م٠ُٗ ماػن اإلال٣ى ٖلى ؤخض 

 اإلا٣اٖض

..واعتضته ٖلى عجل  

..وحضا بضازله بًٗة وعي٣اا مالية  

..ٞاتسظا ٢غاعها بتر٥ الك٣ة  

 وؾاٖضها ٖلى طل٪ بؼوٙ الجهاع 

..ولى ٧ان ٖلى اؾتدياء  
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..زُىارها تل٪ اإلاغأ ٧اهب واإ٣ة  

..خالتها الىاهىة الظاهلة ببضاية الليلة  

..صٞٗتها بٗيًضا  

..بل ؤنها صٞىب تل٪ السغ٢اء اإلاتٗثرأ  

..تجهضا بٗى٠  

..وط٦غي بضاية الليلة تهٟٗها ي٣ىأ  

..تىؾله ُٖٟها  

..تؿىله ؤطاها  

 اؾتجابتها للخٓة قٗغا بٗضها

..بازتال٫ ؤٖما٢ها  

 باخت٣اع له ولىٟؿها
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..بيجؼها ًٖ عئيته ٦ؼوج وعحل وعٞي٤ صعب  

بهىعرها اإلاى٨ٗؿة بٗيييه وهي ؤقبه بجالصو الٗهىع 

..ال٣ضيمة  

..وهٓغرها لىٟؿها ٦ٗاهغأ بل٣ح ػوحة  

  وهٓغأ ؤزغي له

..٢غعا ؤهه هى الٗاهغ وليـ هي  

 ٖهغ عحل  ٛغو ػوحته ويضٞ٘ بها

اطه
ُ
..وت٣لل مً آصميته.. ُرِهىه.. لت  

..ٖهغ لً تتٗا ل مٗه ولً تدتمله  

..هغبب وٗم  

..مكتتة ومغتب٨ة  
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  ياجٗة بحن ازتياعارها

 هاثمة في َغ٢اا الليل

 ختى ٧اصا ؤن تجهكها طثابه

 لى  ناخح ال٨ك٪ طو اإلاغوءأ

..والظو ؤه٣ظها  

..ومً بٗضه تل٣ٟها ماػن يمىدها مإوي لليلتها  

..ل٨جها ليؿب تل٪ الًٗيٟة الخاثغأ  

 ؾتىٟظ ؤولى زُىارها لتؿتٗيض

..طارها  

..ؤو ختى َي٠ باهب مجها  

 ل٨جها ؾتتمؿ٪ به ختى ي٣ىي ويهلح ٖىصه
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..وتٗىص هي مً حضيض  

 ؾتُالبه با هٟها٫

 ولً ت٨ىن ؤو٫ مً تٟكل بؼيجتحن

ها مً الٟكل ٧ان الٟش الظو ؾ٣ُب به  زٞى

 لتمتهً بوؿاهية عاٚح الليلة

..ختى لى تىؾل هى تل٪ ؤلاهاهة  

و٦غهب بهاهته.. ل٨جها ٦غهته  

 بل ٦غهب هٟؿها

 ازتياعه لها لت٨ىن ؤصاأ ٖظابه

ارها  نىع لها ؾلى٦يارها وتهٞغ

..تجاه مً خىلها  
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..وبئـ ما عؤا  

ح هى ..ٞهي ٧اهب نىعأ للمغؤأ ٦ما يٚغ  

..عؤي بها حالصأ وليؿب خبيبة  

..ٖاهغأ وليؿب ػوحة  

 ْجها نلضأ ٢اؾية وليؿب ؤهنى هاٖمة 

..لم  ٗٝغ خ٣ي٣تها  

..وؤعاص تكىيه ما ب٣ي مجها  

ؤخ٨مب بٚال١ اإلا٠ُٗ خىلها و٦إنها تؿتمض ٢ىرها مً 

..ؾتره لٗغو حؿضها  

..ٖغو لم يؼعج ػوحها ؤن رهغب به في ٖم٤ الليل  

..ختى ؤهه لم يتبٗها ؤو يمىٗها مً السغوج  
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ة الىىم ..خضوص ٢ضعته ٧اهب بضازل ٚٞغ  

..ولم  ؿتُ٘ تسُحها  

..خياأ مؼصوحة لً تتدملها  

..و  ش يء يجبرها ٖلى اؾت٨مالها  

..هي هحرأ ٚيث  

..ؾتؿترص خيارها وآلان  

..٢غاع تبٗثر لٟتاا  

..لخٓة ونىلها إلاجزلها  

..لم تىتبه لباب اإلاجز٫ اإلاٟتىح  

تها تدمل بنغاعها ٖلى بنهاء مهؼلة  ٣ِٞ اتجهب لٛٞغ

 ػواحها لتٟاجئ بؼوحها حثة هامضأ



 

1274 
 

 ٞى١ الٟغاف بىي٘ حٗلها تتؿمغ ؤمامه

..للض٢اث٤ لم تٗٝغ ٖضصها  

 لم تؿت٤ٟ ب  ٖلى نىا حغؽ الباب

..لتجض ماػن ؤمامها  

..هي ختى   تتظ٦غ لخٓة اتهالها به  

 مجغص ط٦غي مكىقة ل٩لماا ؤزبرته به

..ًٖ مىا عاٚح  

 ماا وتغ٥ لها بعث مً السؼو 

..  تٗٝغ ٦ي٠ ؾتىاحهه  

..وها هي رهغب مً الجمي٘  

..تستٟي زل٠ نضمة مىا ػوحها  



 

1275 
 

 تلتزم الهمب ٞهي   تضعو 

..ٖما تتدضث  

..تؿتم٘ إلاىاؾاا ٖلياء  

..وتؿتجم٘ شجاٖتها ب٩لماا صهيا  

 تيتٓغ خًىع ِنبا ويتمؼ١ ٢لبها لتإزغها

تتله٠ لًمة مً والضها وتٗلم ؤهه عبما لم  ٗض يتظ٦غ 

..وحىصها مً ألاؾاؽ  

 تلتد٠ بالى٢ب وتتر٢ح ميجؼأ تسلهها

..مما تمغ به  

بضون ؤن تًُغ لؿغص ٢هة ػواحها ٖلى مؿم٘ اإلاد٤٣ 

ة .. ويابِ الكَغ  
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 ٢هة ؾتتهضع ٖىاويً الصخ٠ ومٗها ؾتتمؼ١ خيارها

..وما ب٣ي مً ؾالمها الىٟس ي  

..َغ٢ة زاٞتة ٖلى الباب  

..محزرها ؤطنها ٖلى الٟىع   

..تبٗها خًىع صهيا بهالة الهمىص خىلها  

 خيب ٖلياء بل٠ُ وبٗضها 

 ا٢تربب مً الٟغاف وهمؿب لىحرأ

..مٗايا مٟاحإأ-  

 ْلب مالمذ هحرأ ٖلى حمىصها

..وبن بضا تؿائ٫ عوتيني بٗيىحها  

ة :ٞإزبررها صهيا بؿٖغ  
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..ِنبا ل٣يب حجؼ وهتىنل-  

٢اَ٘ ٧لمارها الضزى٫ اإلاتله٠ لِهبا وهي تغمي بىٟؿها 

 ٖلى ٞغاف هحرأ لتديُها بظعاٖحها 

 وت٨غع بال اه٣ُإ

"..آؾٟة.. آؾٟة.. آؾٟة"  

اعتٗض حؿض هحرأ السامل بحن طعاعي ِنبا التي ؤٚغ٢ها 

ها وهي  الظهح لتإزغها ًٖ الخًىع ٞلم تمل٪ ب  صمٖى

..تكض هحرأ ب٣ىأ لهضعها  

:بيىما خاولب ٖلياء تسٟي٠ اإلاى٠٢  

مدىة وهتٗضو بن .. بالف الضمٕى صو.. حغي بيه يا ِنبا-

..قاء هللا  
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:ابتٗضا ِنبا ًٖ هحرأ لتؿإلها بلهٟة  

..َمىيني ولى ب٩لمة واخضأ.. َيح ات٩لمي-  

ٗب هحرأ طعاٖها ب٠ًٗ لتربب ٖلى وحىة ِنبا في .. ٞع

..  مداولة ٞاقلة لُمئىتها  

ها بٗى٠ وهي تٗىص  ختًان هحرأ  مسخب ِنبا صمٖى

..ؤبًضا.. ؤبًضا.. ؤها مل هؿيب٪ لىخض٥ تاوي-  

:وتىحهب لضهيا بؿاا٫ متىؾل  

٢غيب٪ صه يا صهيا مم٨ً  ؿاٖضوي ؤ٦ىن مغا٣ٞة هىا -

..مٗاها  

:ؤحلب صهيا نىرها بدغج  
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 ٖلكان ه٣ضع .. هكٝى يا ِنبا-
ً

بـ خاػم ٖمل ٦تحر ؤنال

..هؼوعها هىا بالؿهىلة صو  

..َغ٢اا ؤزغي ٖلى الباب  

..صٞٗب هحرأ لاللتٟاا هدىه بيإؽ  

تها ي اإلاالػم لباب ٚٞغ  ٞالبض ؤهه الكَغ

..حاء ليُغص الجمي٘ ٧الٗاصأ  

تها  ول٨جها ما ؤن عؤا َمً صل٠ لٛٞغ

 ختى وحضا هٟؿها رهح مً ٞغاقها

 وت٩اص تُحر لتدِ بجؿضها بحن طعاٖيه

 ونغازها البا٧ي يترصص

"..بابا"  
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ة  وبساعج الٛٞغ

 ٧ان ه٣اف مدتضم يضوع بحن يؼيض وماػن الظو ؤتى

مً مغ٦ؼه التإهيلي" ٖامغ ٚيث" بـ   

..بٗضما اتهل به اإلاؿئى٫ ًٖ اإلاغ٦ؼ  

يه" ٖامغ "يسبره بمغوع  بةخضي هىباا اؾترصاصه لٖى  

..ولم ي٠٨ ًٖ الؿاا٫ ًٖ ابيته ال٨بري   

..٣ٞغع ماػن ؤن يإتي به لىحرأ  

..َٖل عئيتها له تٗيضها لضهيا البكغ إاهية  

 ٞتٗاوص الخضيث وتجيح ًٖ ؤؾئلة اإلاد٤٣

..وألاهم ؤؾئلة اإلادامي  

غ يؼيض بدى٤ :ٞػ  
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..٦ىب ٧لمتني يا ؤدي.. ما ٧اول في صاعي تيجيبه بىٟؿ٪-  

:ؤقاح ماػن ببهغه  

..بالف عغي ٦تحر.. خهل زحر يا يؼيض-  

:تىؾٗب ٖيىا يؼيض بًٛح  

ؤهب ٖاٝع الصخاٞة م٣ُٗة في ؾحرت٨ىا ألايام !.. عغي-

..ت٣ىم ؤهب حاو لخض باب اإلاؿتكٟى.. اللي ٞاتب  

:مغع ماػن ؤهامله بحن زهالته بةحهاص  

ة وما .. مل ٖاٝع- زٟب ؤن هىبة الىعي صو تستٟي بؿٖغ

ها .. يلخ٣ل  كٞى  

:نمب للخٓة وؾإ٫ يؼيض  

..صهيا حىه؟-  
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:هؼ يؼيض ٦تٟيه  

ؤها لؿه حاو ٖلكان ؤعوح .. ٚالًبا آه.. مل ٖاٝع-

..ٖلياء  

:هؼ ماػن عؤؾه  

..ِنبا ٦مان ونلب-  

.. عا٢ح يؼيض مالمذ الاعها١ ٖلى وحهه  

..وهؼا٫ حؿضه.. شخىبه  

..ؤهامله التي تبٗثر زهالته بال تى٠٢  

..وتبٛه الظو ؤنبذ   يٟاع٢ه مىظ بزالء ؾبيله  

..عوح وخاو٫ تؿتريذ.. ؤهب مغه٤ حًضا.. ماػن -  

ٌ ماػن بةعها١ :ٞع  
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ة..  - واله٣ٟة ألازحرأ .. في قٛل ٦تحر في اإلاجمٖى

..هتت٣ٟل الجهاعصه  

:ؾإله يؼيض باهتمام  

ة الضباٙ؟- مكغوٕ الكغا٦ة م٘ مجمٖى  

:وا٣ٞه ماػن   

اقتٛلب ٖلحها ٦تحر ٢بل ما ؤؾاٞغ لىضن .. ن٣ٟة ممتاػأ-

" بل٣يـ"وعحٗب مسهىم ٖلكان ؤ٢ٟلها بٗض ما 

ل٨ً لؤلؾ٠ اللي خهل الٟترأ اللي ٞاتب ؤحل .. ٧لمتني

..التى٢ي٘ الجهاجي  

..وؤنهىا الكغا٦ة.. ٦ىيـ حًضا ؤنهم ما و٢ٟىف اله٣ٟة-  
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وخؿبتها .. بل٣يـ الضباٙ هي اللي مٗاها مل٠ اإلاىيٕى -

ؾب صماٚها .. يىمحن صوقة وبٗضها الضهيا هتمص ي.. صر

 خلىأ 

و٦ؼه يؼيض بٗبث يغيض بزغاحه مً خالة الجمىص التي 

: ٛل٠ هٟؿه بها  

!صماٚها بـ-  

:ابتؿم ماػن بةعها١  

..وؤقياء ؤزغي -  

ة ..٢ُ٘ ٧لماته زغوج صهيا ومٗها ٖلياء مً الٛٞغ  

ٞتىحه يؼيض لٗلياء ٖلى الٟىع بيىما ْلب صهيا بم٩انها 

:تغم٤ ماػن بٛئ  
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!٦ىب هاوو تمص ي مً ٚحر ما ؤٖٝغ ؤه٪ هىا-  

:تجهض بةحهاص  

ىضو قٛل ما بيسلهل.. صهيا- ..ؤها همىا مً التٗح ٖو  

:هتٟب بدى٤  

.. ؤهب ت٣غيًبا ٖا ل في الكغ٦ة الٟترأ اللي ٞاتب!.. قٛل-

..  ؤ٧ل و  هىم  

:وا٣ٞها ببِء  

ة الؿى١ .. ألايام صو نٗبة- وألاػمة ما ٧اهتل .. ؤهِب ٖاٞع

..٦مان خؿً مل مىحىص.. بؿيُة  

:مُب قٟتحها بٛئ  

!..والؿهغ يىمًيا م٘ بل٣يـ الضباٙ ٖكان الكٛل-  
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ب بالتىييذ :ْهغ ًٚح بٗيييه ٞؿاٖع  

..نىع٦ىا ٖلى ٖلى اإلايضيا بالهبل-  

:تجهض بٛئ  

هىٗلً ًٖ الكغا٦ة بٗض ونى٫ خؿً .. ؤيىه قٛل-

..وال٣ٗىص هتتمط ي ب٨غه.. وبابا  

:ونمب لخٓة  

وبٗضيً ؤزباع ػو صو ؤما تتيكغ ؤًٞل مليىن مغأ مً -

..ؤزباع تاهية  

ة هحرأ ٞإصع٦ب مٗنى .. ٢الها وهى  كحر بٗيييه لٛٞغ

..٧لماته  
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ال٢اا تجاعية ٢ض  ٞاهتكاع قاجٗاا تسو الٗمل ٖو

 بمجامالا احتماٖية
ً

 تستلِ ٢ليال

 ٦ٟيلة بال٣ًاء ٖلى ضجة ألازباع التي  ؿعى

"وحيه اليماوي "  

..بيكغها وتإ٦يضها ٖلى حمي٘ ألانٗضأ  

..ؾىاء تجاعية ؤو احتماٖية  

والتي تغ٦ؼ باألؾاؽ ٖلى تكىيه زلٟية هحرأ وؾلى٦يارها 

..الاحتماٖية  

وؤلايداء باهدغاٝ ؾلى٧ي مجها حاعاها به عاٚح وليـ 

..ال٨ٗـ  

..قاجٗاا هالب مً ماػن وخياته  
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..وػيجاته اإلاتٗضصأ لم تسضم في تصخيذ ؾحرته  

 بل ػاصا ؤلاقاٖاا ؾىًءا

..وبضؤا تدٟغ بماض ي صهيا  

مهممة ألاػياء الكهحرأ والتي اعتبُب ؾًغا بكاب 

..يهٛغها بٗضأ ؤٖىم  

..إم ؤٖلىا ػواحهما  

..وؤهجبا َٟلتهما  

..واهٟهال  

..وبن ٧اهب ٖال٢تهما الاحتماٖية مؿتمغأ  

 ولم تى٣ُ٘ و  تىحي ؤبًضا

..بٗال٢ة ػوححن مىٟهلحن  
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..بٗمل مت٣ً" وحيه اليماوي"ل٣ض ٢ام   

 ًٖ البدث بدياأ عاٚح
ً

..ٞبض   

..مؼ٢ب الصخاٞة خياأ هحرأ  

..ومٗها ماػن وصهيا  

..ولم تىُج ؾغاب مً مظبدة تكىيه الؿمٗة  

يًي٠ ؤشسام" وحيه"٩ٞان   

لضاثغأ ال٣ًية ليبٗض ؤلاقاٖاا ًٖ ؾمٗة ابً ؤزيه 

.. الغاخل  

..ؾغاب التي ازتٟب بمجز٫ ٖمها ببىع ٞااص  

 
ً

..تٛل٤ هاتٟها ؤو   

ٌ تل٣ي ؤو م٩اإلاة مىه ..إم ٞتدته لتٞر  



 

1290 
 

..خاو٫ التىانل م٘ ٖمها  

..٩ٞان عصه  

"ؤما ؾغاب ت٨ىن مؿتٗضأ تؿمٗ٪ هترص ٖلي٪"  

 ونمب لخٓة

"٦الم٪ لها ٧ان ؤؾىؤ تهٝغ مم٨ً تإطيها به"  

..وهى   يٟهم  

..٧لماته ٧اهب ٢اؾية   يى٨غ  

..ول٨ىه ٧ان يبػي خمايتها  

 ٖاثلتها واؾمها لً يدمياها

..مً قاجٗة ٢ًاء الليل مٗه  

 لً يلتٟب ؤخض لخ٣ي٣ة ٦ىنهما ٢ًيا الليلة
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 بالُغي٤ ت٣غيًبا وتدب ع٢ابة

 مً الؿيضأ ؤ٩ٞاع التي لم تتر٥

ة مجزلها لخٓة ..قٞغ  

..لً يتاب٘ ؤخض التٟانيل  

ملها ..ؾي٨تٟىن باؾمها واؾمه ٖو  

..وييسجىن آ ٝ ال٣هو  

 وهى لم ي٨ً يغيض تٗغيًها لتل٪ ؤلاؾاءأ

..لظل٪ التكهحر  

..ب٩ل بغاٖة" وحيه"والظو يضيغه   

 ٞٗلى اإلاد٪

..اؾم ٖاثلة اليماوي  
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..وإغورها  

 إغوأ ؾتىا٫ مجها هحرأ ٢ؿًما   بإؽ به

..لى تمب تبرؤرها مً م٣تل ابً ق٣ي٣ه  

 لظا حلـ ب٩ل إ٣ة بمىاحهة باؾل

:يغتك٠ ٢هىته بتلظط وباؾل يغا٢به بهضوء  

!٦ىيؿة ال٣هىأ يا وحيه بيه-  

:ؤومإ وحيه ب٨بر  

مم٨ً ؤٖٝغ الاؾتضٖاء .. زحر.. تمام يا باؾل باقا-

!بسهىم بيه  

:تالٖح باؾل ب٣لمه للخٓاا  

..بؿيُة  ٗني.. قىية صعصقة-  
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:وؤقاع للجالـ باإلا٣ٗض اإلاىاحه لىحيه  

.. ما ٧اول في صاعي لخًىع مٗالي اإلاؿتكاع-  

:ابتؿم وحيه بت٩ل٠  

ُٞبيعي ي٨ىن .. الاؾتضٖاء ٧ان عؾمي يا باؾل باقا-

..مٗايا اإلادامي بتاعي  

..ومداميه هى ؤخض ؤقهغ عحا٫ ال٣ًاء واإلاداماأ بالبلض  

 مجغص وحىصه آلان ؤمام باؾل ٧ل٠ وحيه

..ع٢م به زمؿة ؤنٟاع  

م ؤهه وحىص نامب هاصت ..ٚع  

..و٦إهه تل٣ى ؤمًغا مً وحيه بالهمب التام  
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ؤومإ باؾل بغؤؾه وؤقاع ل٩اتح الىيابة ليبضؤ ٦تابة 

 ألا٢ىا٫

يا تغي بيه مٗلىمات٪ بيه ًٖ خياأ .. تمام يا وحيه به-

..ال٣تيل  

:عؾم وحيه ٖالماا ألاس ى ٖلى وحهه ببراٖة  

وبٗض ما اتجىػ .. اإلاغخىم عاٚح ٧ان خياته في قٛله-

ا ب٣يب مغاته وبيته ٧ل خياته ًٗ ..َب  

٘ باؾل خاحًبا متيجًبا :ٞع  

!ٚغيبة-  

:اهتٌٟ وحيه بًٛح  
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... ؤهب هتهض١ ٦الم الصخاٞة الهٟغا و  بيه يا باقا-

..ؤها ٦ىب ٞاهم ؤن صه تد٣ي٤ عؾمي  

:هؼ باؾل عؤؾه ببِء  

..عؾمي و٧ل اإلاٗلىماا ؤتإ٦ضها مجها يا ؾيض وحيه-  

..٢ا٫ ٧لمته ألازحر وهى يًِٛ خغوٞها بىيىح  

:وؤعصٝ  

ت٣غيغ الُح الكغعي بيىضر حغوح وهضوب ٢ضيمة في -

؟.. حؿم ال٣تيل يا تغي مٗلىمات٪ بيه ًٖ اإلاىيٕى  

:ؤحاب وحيه ببروص  

..ماٞيل-  

٘ باؾل خاحبه بته٨م ٞإحاب وحيه بىيىح :ٞع  
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..ؤ٦يض ما ٖىض ل اَإل ٖلى خياأ ابً ؤزىيا السانة-  

اوص الؿاا٫ :ؤقٗل باؾل ؾيجاعأ ٖو  

..بـ صه مل ال٨الم اللي الصخاٞة بت٣ىله ٖلى لؿاه٪-  

:اضج٘ وحيه بجلؿته  

..٦الم حغايض-  

:ا٢ترب باؾل بغؤؾه وهى يهاحم وحيه  

!و٦الم٪ م٘ الغاثض ؤخمض بغيىه ٦الم حغايض-  

ا وؤقٗله ببِء ًٗ ي :ؤزغج وحيه ؾيجاًعا ٞع  

مغاا اإلاغخىم ٧اهب .. صو مجغص ؤ٩ٞاع ؤو اؾتيتجاا-

ها بيه.. ػوحة إلااػن الٗضوو  ؤها ٦ىب .. ومٗغوٞة خياته هٖى

..بىضر اإلاىايي٘ ٢ضام ؤخمض بيه  
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ابتؿم باؾل بؿماحة وهي يضهـ ؾيجاعته بمغمضأ 

:ػحاحية  

بـ صه اؾمه تضزل .. متك٨غيً إلاؿاٖضت٪ يا وحيه بيه-

و٦الم خًغت٪ في اإلادًغ الغؾمي .. في تد٣ي٤ عؾمي

..بي٣ى٫ ؤهه ماٞيل ٖىض٥ مٗلىماا ًٖ ال٣ًية  

التم٘ الًٛح في ٖيني وحيه و٢ض ؤصع٥ ؤن باؾل حظبه 

..إلاى٣ُته تماًما  

و٢يض خغيته في تىحيه ؾحر التد٣ي٤ ؤو ٖلى ألا٢ل 

..الصخاٞة لَم يغيض  

..وهى تبرثة اؾم عاٚح  

..وبٚال١ ال٣ًية بىحىص متهمة واضخة  

..وهي الؼوحة  
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..ؤي٣ً مدامي وحيه خالة الًٛح التي يمغ بها مى٧له  

..واختما٫ ٣ٞضاهه لتد٨مه بإٖهابه  

:ٞؿمذ لىٟؿه بالتضزل  

.في ؤؾئلة تاهية يا باؾل بيه؟-  

:هؼ باؾل عؤؾه هًٟيا وهٓغاته مغ٦ؼأ ٖلى وحيه  

ب.. مم٨ً يا ؾيض وحيه تى٢٘ ٖلى ؤ٢ىال٪- .قٞغ  

..انُضم وحيه في زغوحه بالغاثض ؤخمض  

 ول٨ىه تجاهله بدى٤ مما صٞ٘ بإخمض لغم٣ه بيجح 

يىاه تلت٣ي بٗيني باؾل وهٓغاته  لم يضم ؾىي لخٓاا ٖو

 تص ي بىيىح ؤهه ها٫

..مً اإلاٛغوع طو الؿلُة  
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:ؤٚل٤ ؤخمض الباب وحلـ ٢بالة باؾل  

..هبيلة ُٖا هللا-  

:٢ُح باؾل بتؿائ٫ ٞإ٦مل ؤخمض  

ؾ٨غتحرأ  والض عاٚح ومً بٗضه ؾ٨غتحرأ له هى -

..شسهًيا  

:ؤقاع باؾل ب٨ٟه لي٨مل ٧لماته  

..ؾابب الكغ٦ة واتدىلب إلاضيغأ بيب الٗيلة-  

:لىي باؾل قٟتيه باؾتهجان  

ا ل٣ح حضيض لٗكي٣ة البيه- ًٗ .. وصه َب  

:ابتؿم ؤخمض بته٨م وؤ٦مل  
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ا .. بٗض ما اتجىػ ًٞلب هي في بيب الٗيلة- ًٗ وهى َب

..اتى٣ل لبيته الجضيض  

غ٢٘ بإنابٗه باهتهاع :ٞو  

في ٞترأ قهغ الٗؿل بتاٖة ال٣تيل في .. زض ب٣ى ٖىض٥-

و٧اهب م٣يمة في ق٣ة .. ٧اهب هبيلة بغيىه هىا٥.. باعيـ

..مل٪ لغاٚح  

:اتؿٗب ابتؿامة باؾل  

ا قٗغها ؤؾىص ومتىؾِ الُى٫ - ًٗ ..وهبيلة َب  

:يي٤ ؤخمض ٖيييه بتؿائ٫ ليسبره باؾل  

في ؤوية هىم عاٚح ٧ان في قٗغ .. ت٣غيغ الُح الكغعي-

ا مغاته قٗغها ؤخمغ.. ؤؾىص متىؾِ الُى٫  ًٗ ب ..َو  
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:اضج٘ ؤخمض باعتياح  

..ؤمغ هيابة باؾتضٖائها وؤها هجيبهال٪ بىٟس ي-  

:٢ه٣ه باؾل  

!بىٟؿ٪-  

:ٚمؼه ؤخمض  

ؤهب ماقىٞتل حثة .. صو زُغ ٖلى ألامً الٗام.. ؤ٦يض-

..ال٣تيل  

:اؾتمغ باؾل بطخ٩اته  

ة يا ؾياصأ - َيح يا عيب بضون اؾتسضام ٢ىأ مَٟغ

..الغاثض  

:زبِ ؤخمض حبهته مته٨ًما  
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ة صو- ..يا باقا ؤهب تساٝ ٖليَّ ؤها مً ال٣ىأ اإلاَٟغ  

..الت٣ِ ؤمغ الاؾتضٖاء وتدغ٥ لتىٟيظه  

..وزُىأ ؤولى بضؤا هدى الجهاية  

   **** 

..هي ٨ٖـ ؤٚلح الٟتياا  

   تٗك٤ البدغ

..و  الجلىؽ بمىاحهته  

..و  الكغوص بحن ؤمىاحه  

..هي ٞتاأ تٗك٤ اللىن ألازًغ  

..الؼعٕ  

..الخياأ  
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ة عبما  ؤمان تمىده مؿاخة زًغاء مؼعٖو

 بال٣مذ ؤو ٚحره

..م٣ابل ٚضع وزياهة ؤمىاج البدغ وصواماته  

 بديارها ٢ؿمب الغحا٫ 

..ل٣ؿمحن  

..٢ؿم بإمان زًغأ خضي٣ة عياى  

..و٢ؿم آزغ بٛضع بدغ تُالٗه آلان  

 و٦إنها تظ٦غ هٟؿها 

 ههيب٪ م٘ الٛضع يا ؾغاب"
ً
"صايما  

..٢التها بمغاعأ وت٣غيغ  

ك٤ ..لم ت٨ً ٞتاأ تبدث ًٖ خح ٖو  
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ل٨جها ٖلمب ؤنها لى وحضته لتدضا ال٨ىن لتىا٫ ههيبها 

 مىه 

 هي بظل٪ ابىة ؤمها 

..وؤبحها  

 ل٨ً ٣ٖلها ييتمي للٗم

 للٗاق٤ الىاؾ٪

ا ًٗ  اإلاٗتز٫ للسل٤ حمي

 ييتٓغ مىته ليلت٣ي 

..بدبيبته الٛاصعأ  

ٌ الٗك٤  لظا ٣ٗٞلها ٞع

 ب٩ل صعحاته
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..وؤلىاهه  

 ٞهي لً تتدمل ؤن ت٨ىن عياى

..ولً ت٣بل ؤن تهبذ ٢ابيل  

..هي ؤعاصا اؾت٣غاع السًغأ  

..وليـ ٚضع البدغ  

..وهل لها ؤن تمل٪ ال٣لح وص٢اته  

ها ص١ لكبيه ألاب ..الٛاصع بجٞى  

 وؤإبتب هي ؤخم٤ ألا٢ىا٫

..الٟتاأ تٗك٤ مثيل والضها  

..زاثً.. ولى ٧ان والضها ٚاصع  

.. مبالي ب٩ل ؤخ٩ام الٗك٤  
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..ًَٗ ػوحته ألاولى  

..ومً بٗضها ٚضع بإمها  

..وؤزحًرا بها هي  

..وهى يغمي بها بحن ٖاثلته  

..ويتر٦ها ٦ص يء مؿلم به  

..٦دمل ػاثض تسلو مىه بإو٫ ٞغنة  خب له  

..وآلان ت٨غع هي اإلاإؾاأ مً بضايتها  

..تٗك٤ عحل  ٗك٤ حمي٘ اليؿاء  

..خم٣اء ٦ىالضرها  

.. بل ؤٚبى.. ٚبية ؤهِب ٦جزوأ"  

ية بدياته  ٞهي هالب الغحل والكٖغ
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 وؤهِب ؤل٣يِب ب٣لب٪ وعميِب بؿمٗت٪

..وؾمٗة ٖاثلت٪ وهلِب ل٣ح ٖكي٣ة  

"..وبإ٢ىا٫ ؤزغي مىمـ  

ماػن الٗضوو زغج بغاءأ مً ٢تل حىػ َلي٣ته ألهه ٧ان "

"هايم م٘ خبيبته الغ٢انة  

..حملته ال٣اتلة تت٨غع ب٣ٗلها  

..تظ٦غها  

..تل٪ هٓغته هدى٥  

 مجغص عا٢هة لً تهل مٗه ؾىي إلاغخلة

..ٖال٢ة ٖابغأ  

..هؼوأ  
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م ٧ل ما ٢هته ٖليه ًٖ ٖملها ..ٚع  

..ًٖ َمىخها وؤمالها  

..ماػالب بىٓغأ عا٢هة  

..ٞتاأ عزيهة ي٣تل و٢ته مٗها  

لى نٟداا الجغاثض ووؾاثل التىانل الاحتماعي ..ٖو  

..تتىاإغ نىعه م٘ ابىة ٖاثلة الضباٙ  

 ؤزباع ت٩اص ت٣ط ي ٖلى 

..ًٞيدة ػوحته الؿاب٣ة ومىا َلي٣ها الٛامٌ  

..٣ِٞ ما يىحٗها بكضأ  

..ْجها با٢ترابها بكضأ مىه  

..وزانة تل٪ الليلة  
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..وصٖها ب٣بلة صاٞئة ٖلى ْهغ يضها  

..لتٟاجئ به بٗض ؾاٖة ؤو ؤ٦ثر  

..يتهل  

"مم٨ً تجزلي.. ؤها بغه"  

.. واعتب٨ب.. اعتبٗب.. ٢ل٣ب  

..٦ي٠ تُلح مً الؿيضأ ؤ٩ٞاع السغوج بتل٪ الؿاٖة  

..الخاثغ.. ول٨ً نىته اإلاجه٪  

ؤحبرها ومىدها الصجاٖة لتىاحه الؿيضأ ؤ٩ٞاع وتُالح 

..بمجالؿته  

..ولى ٖبر البىابة اإلاٗضهية  

 وحضته بالٟٗل يجلـ ٖلى الغني٠ ؤمام اإلاجز٫ 
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..ويل٣ي بغؤؾه ٖلى الخاثِ الجاهبي  

!ماػن -  

:اهتبه لهمؿتها وابتؿم بغاخة  

..لسبُل٪ الضهيا.. آؾ٠-  

:اتسظا مجلؿها زل٠ البىابة بضوعها هي ألازغي   

..نىت٪ مل تمام.. و  يهم٪-  

٘ ؤهامله يتمؿ٪ ب٣ًبان البىابة :ٞع  

..مك٩لة بؿيُة..  -  

 ؤزبرها با٢تًاب وطا٦غته تؿترح٘ هيئة هحرأ الٛغيبة

..خحررها وتكتتها, تكٗثها, لباؾها  

.. ٗلم ؤنها مل٨ة الضعاما  
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..ول٨ىه ٢ل٤ و   ٗٝغ إلاً يلجإ في ٚياب صهيا  

:ؤعاص ؤن يسغج ٣ٖله مً صوامته ٞإزبرها بٗبث  

!لؿه مل هاوية تد٩ي لي ًٖ خيات٪-  

:هؼا عؤؾها بك٣اوأ  

!بالؿهىلة صو-  

 لم يسبرها بم٩اإلاة ٖمها ْهغ اليىم

..و٧ان طل٪ بُلح مىه  

..ٖمها ؤعاص ل٣اءه و   ٗلم الؿبح  

..ب  بطا وا٣ٞب ٖلى ٖغى الؼواج  

..وتل٪ َغي٣تها  زباعه  

..ول٨ً ٦ال  
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..ٖمها ؤ٦ض ٖلى ؤنها   تٗلم باتهاله  

 ٦ما ؤن اتهاله ؤوضر ؤمًغا هاًما

غيًبا بىٟـ الى٢ب ..ٚو  

..هي تمل٪ ؤهل  

..ؤؾغأ  

 بل ٖاثلة طاا إ٣ل واؾم 

..في ؤلاؾماٖيلية  

..ٞلَم ٢غعا تغ٥ ٖاثلتها والابتٗاص  

..بل الهغب لى ؤعاص الض٢ة  

..تغم٣ه باؾتٟهام و٢ل٤.. تإمل مالمدها الهاصثة  

  كٗغ بظٖغها لخالته اإلاغتب٨ة و  يمل٪ حىاب ألؾئلتها
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َيح اخ٩ي لي بتر٢ص ي ليه-  

واعتؿمب ٖلى قٟتحها.. ؤٚمًب ٖيىحها  

..ابتؿامة هاٖمة  

 و٦إنها تغي هٟؿها تغ٢و

..بحن السخح  

..ؤو تت٣اٞؼ ٞى١ ٢مم الجبا٫  

 وتتمايل بحن خ٣ى٫ الالٞىضع 

خياأ مل ٖلى .. وؤها بغ٢و بٗيل في صهيا مىاػية-

..مل ب٨ىن ؾغاب.. ألاعى  

.. ؤو ؤوصيب في بدحرأ البج٘.. ب٨ىن ٦العا في ٦ؿاعأ البىض١

..بـ ما ٦ملتل.. ومغأ ٦ىب ححزيل  
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:٢اَٗها ماػن بيجح  

!بالحريىا-  

:ابتؿمب بدىحن  

ة.. ٦ىب- .. بـ مل مدتٞر  

:ؾإ٫ بًٟى٫   

وبٗضيً؟-  

:هؼا ٦تٟحها  

.. زٍُى مغؾىمة.. الباليه له خضوص.. ؾيبب الباليه-

.. زُىاا مدضصأ  

:ضخ٨ب بك٣اوأ  

..ما ات٣ٟىاف ؾىا-  
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:ؾإلها  

..٦ىِب مدتاحة تتدغعو؟-  

:وا٣ٞته  

ؤٖمل .. ؤعؾم.. ٦ىب مدتاحة ؤها اللي ؤزُِ.. بالٓبِ-

..زُىاا حضيضأ  

٘ خاحبيه بيجح :ٞع  

!والغ٢و الكٗبي بيضيِ٪ صه-  

:ٖاصا تمِ قٟتحها بٛئ  

..مل للضعحة بغيىه-  

:والتٟب له بلهٟة  

!ٖاٝع ؤها هٟس ي في بيه-  
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ؾإلها بابتؿامة وهى  ٗض هٟؿه ؤن يد٤٣ طل٪ ألامل 

:اإلالهٝى بٗيىحها  

!..بيه-  

:ؤحابته بدماؽ  

صخيذ الغ٢و بيضيني .. ٖايؼأ ؤ٦ىن مهممة الغ٢هاا-

ب٩ل الجىىن والجمىح .. ل٨ً تهميم السُىاا.. الخغية

..اللي في زيالي صه هى الا٦تما٫  

:ٖاص  ؿإ٫  

..وصه يتد٤٣ بػاو؟-  

:اهضٞٗب ٧لمارها  

 بضؤا ؤصعؽ-
ً

..ٞغاؽ ؾاٖضوي.. ؤها ٞٗال  
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:٢ُ٘ ٧لمارها يتؿاء٫ بًٟى٫   

..محن ٞغاؽ؟-  

..ٖاصا لىا٢ٗها وهي تجض ناخح الاؾم ؤمامها  

..ٞغاؽ  

..نضي٤ باهغ ق٣ي٣ها الىخيض  

..وعٞي٤ َٟىلتها  

..ونضي٣ها ألا٢غب  

..بل ألاوخض  

..وآلان هى  

..قغي٪ والضها في ؤٖماله  

..والضها الظو  ٗضه زُيًبا وػوًحا لها  
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..ولى مل٪ ؤمغها ألل٣اها ببيب ٞغاؽ بال تغصص  

  ٗك٣ها وهي تٗلم

ٌ ..وتٞغ  

ًها ..ؤوضخب ٞع  

..وهى ت٣بله  

..وبن لم ي٠٨ ًٖ مىدها الضٖم  

..والخح  

..ت٨غه هٟؿها ألنها تجغخه  

"هؼوأ"ألنها تهبذ مٗه   

..السام بها" عياى"وهى   

..تضٞٗه بٗيًضا ول٨ً ٖك٣ه  ٗيضه مً حضيض  
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ح في ؤطيته ..  تٚغ  

التي تؿتجٝز مكاٖغه" هؼوأ"لً ت٨ىن   

..وتهجغه ألحل خح الت٣ته  

 ليتها تمل٪ ص٢اا ٢لبها

..إلاىدتها له بال تإزحر  

 ول٨جها خم٣اء مىدب ٢لبها

 لٛاصع زاثً  ؿتٗغى ٖال٢ته الجضيضأ

..بامغؤأ تؿتد٤ ٢لبه اإلاتلىن   

..امغؤأ تماإله بالتى٣ل بحن ألاػواج  

 تماإله بسلٟية ٖاثلية ومهىة مىاؾبة

..وليؿب عا٢هة ٢ط ى مٗها بٌٗ الى٢ب  
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 يسبرها عياى ب٣ٗلية عحل 

..ؤهه يٟٗل طل٪ خماية لها هي  

.. ؾمها الظو مٙغ بالىخل  

 ٞاؾم ٖاثلة الٗضوو م٘ ٖاثلة الضباٙ

 اتداص ٢اصع بال٣ًاء ٖلى ؤخ٣غ الكاجٗاا

..وؤبًٛها  

ٌ طل٪ اإلاى٤ُ ..ول٨جها ب٣لح ؤهنى ٚيىع تٞغ  

ٌ تل٣ي م٩اإلاته ..٦ما تٞغ  

..وبن ؤزبرها عياى ؤهه تىانل مٗه  

..يتهل ويؿإ٫ ويلر  

ح بم٩اإلاتها ..ويٚغ  
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..ويبٗضه عياى بىاء ٖلى َلبها  

..ؤٚمًب ٖيىحها بىح٘  

..ٞها هي وا٢ٟة بمىاحهة ٞغاؽ  

 وطهجها وزيالها بإ٦مله

..ٚاع١ في ط٦غي آلازغ  

:٦تٟب طعاٖحها ومسخب صمٗة ٚبية ٧اصا ؤن تٟلب مجها  

...خمضهلل ٖلى الؿالمة يا ٞغاؽ-  

:ؾإلها بضون مىاعبة  

..بتدبيه؟-  

ابتٗضا بىٓغارها ًٖ مىاحهته وهي تداو٫ الهغوب مً 

..الاحابة  
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..ول٨جها ٖاهضا هٟؿها ؤ  ت٨ىن هؼوأ ؤبًضا  

:ٞإ٢غا بىيىح  

..ؾامدني.. ٚهح ٖني يا ٞغاؽ-  

:ؤػاح زهالته الىاٖمة والتي تُٛي حبهته وتهل لٗيييه  

..مل مدتاحة ؾماح يا ؾغاب-  

:عصصا بإلم  

..ؤها-  

:٢اَٗها  

بالف .. ؤها مل عياى و  ه٨ىن .. ما ت٣ل٣يل ٖليَّ -

..تؿيُغ ٖليِ٪ ٨ٞغأ اإلااض ي  

:ؤػاخب قٗغها بدى٤  
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..ؤها ليه ما خبت٨ل ؤهب يا ٞغاؽ-  

:هؼ ٦تٟيه  

..ٖلكان الخح مل با زتياع-  

:هؼا عؤؾها وهٓغارها تلم٘ بىضم واضر لحرصٝ ٞغاؽ  

..بـ الاعتباٍ با زتياع-  

:ؾإلته بتىحـ  

.. ٗني بيه يا ٞغاؽ؟-  

:تجهض ٞغاؽ ب٣ىأ  

..ٖمي ٢ابيل في الٟيال ٖىض عياى-  

:اعتضا للسل٠ زُىأ  

!!٢ابيل-  
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ها ل٣ح ألابىأ ًٖ والضها .. ْهغ الاؾتياء في هٓغته لجٖز

ة :ول٨ىه ؤزٟاه بؿٖغ  

و٧ل الضوقة وال٣ٝغ اللي .. ال٣ًية اللي قهضِا ٞحها-

..خىالحها مل هيٗضوا بؿهىلة يا ؾغاب  

ٗب عؤؾها بكمىر :ٞع  

..صو خاحة تسهني لىخضو-  

:ؾإلها بىيىح  

..ابً الٗضوو هيتجىػ٥؟-  

:ٞإحابته بكغاؾة  

ٌ.. أل- مل ؤها اللي تتجىػ .. وختى لى َلح ؤها هٞغ

..ٖلكان قىية بقاٖاا ٢ظعأ  
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:و٢بل ؤن  ٗاوص ؤؾئلته  

ما ٢ضعف يجي لي .. صر؟.. ٢ابيل هى اللي بٗت٪-

..ويىاحنهي  

غ بٛئ :ٞػ  

..مىتٓغها.. ب٣ىل٪ والض٥ في الٟيال-  

:ؾإلب بك٪  

..مىتٓغها ليه؟-  

:ؤزبرها بىيىح  

..ٖلكان يبلٛ٪ ؤهىا هىتجىػ -  

ٗب خاحبحها بظهى٫  :ٞع  

!!ؤهب!.. هتتجىػوي مً ٚحر مىا٣ٞتي يا ٞغاؽ-  
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:هؼ عؤؾه هاًٞيا  

ا- ًٗ ..ؤوما٫ ؤها وا٠٢ ٢ضام٪ ليه؟..   َب  

:ؤبٗضا زالنتها والتي رهاحم وحهها باؾتمغاع  

وؤها بدح !.. هتتجىػوي وؤها مل بدب٪.. ولى ؤها وا٣ٞب-

..عاحل تاوي؟  

:نغر ٞغاؽ بها  

..ما تؿتٛليل مىهبت٪ في التمثيل ٖلّي ؤها يا ؾغاب-  

:ؤزًٟب هٓغارها للخٓاا إم ٖاصا تؿإ٫  

..مل ٞاهمة خاحة-  

:ؤقاع لها هدى ٞيال ٖمها اإلاستٟية باأل٤ٞ  
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ة لى ٖمي ٢ابيل ؾاب هٟؿه لًٛبه- ٧ان حىػ٥ .. ٖاٞع

..وهيب٣ى ٖىضه خ٤.. ألو٫ عاحل يُلب٪  

:نغزب به ٚايبة  

..ٞغاؽ-  

:ا٢ترب ليجظب طعاٖها بٗى٠  

تكتٛلي وتد٣٣ي .. تبٗضو.. ؤها ؾاٖضت٪ تؿاٞغو -

اهضا باهغ ؤزى٥ِ و٢لب .. خلم٪ ٖاهضا ٖمي ٢ابيل ٖو

ارها.. ؤها هًمجها ..ومتإ٦ض مً ٣ٖلها وتهٞغ  

:ؤل٣ى بظعاٖها بىح٘  

٪ بيه- بهضلِب اؾم ٖيلت٪ !!.. بيه اإلا٣ابل!.. و٧ان تهٞغ

..وؤبى٥ِ بضون مبرع  
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:ؾإلته بًٛح  

!٦ىب ٖايؼوي ؤ٦تم قهاصأ خ٤-  

:واحهها  

٦ىب ٖايؼ٥ تب٣ي مؿئىلة ومات٨ىهيل في اإلاىي٘ صه مً -

٦ىب ٖايؼ٥ ت٨ٟغو وتؿإلي وتلجإو لٗيلت٪ ٢بل .. ألاو٫ 

ما تىضٞعي بكهاصأ ٧ان مم٨ً يسغج ابً الٗضوو مً 

..ٚحرها  

:ؤحابته بًٛح  

.. ؤهب ٚحران-  

:و٦غعها  

..٢لب ل٪ ؤها مل عياى ومل ه٨ىن -  
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:عمكب بٗى٠  

..٢هض٥.. بػاو-  

:٢اَٗها  

اإلاهم ؤهىا  ػم .. ما ا٢هضف ومل مهم تٟهمي ٢هضو-

..هغح٘ لٗمي ٢ابيل صلى٢ب بسبر مىا٣ٞت٪ ٖلى الجىاػ  

:ؾإلب بتدِض   

!!..وب -  

ا
ً
:هؼ عؤؾه آؾٟ  

اإلاغأ صو ما ٞيل ازتياعاا يا ؾغاب.. ما ٞيل وب -  

****** 

..اؾت٣لب ؾياعرها وبظهجها تضوع ؤ٩ٞاع   خهغ لها  
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..م٩اإلاة هاتٟية ٞتدب نٟداا ماٍى َىيب نٟدته  

ىب ؤنها اهتهب مىه لؤلبض ..صٞىته ْو  

..لتإِا م٩اإلاته الهاتٟية  

..اٖتظعاه ًٖ حغح وبهاهة تؿبح بها ٢ضيًما  

..يسبرها بهىا ٦ؿحر بمىا ػوحته  

..وتيتم ؤَٟاله  

.. ٗتظع ًٖ ؤلم ووح٘ ؤلخ٣ه بها مىظ ػمً  

ٟغان ..ويُالبها بؿماح ٚو  

..لم تبسل بهما  

..ٞدالته الًٗيٟة  

..واه٨ؿاعه الىاضر ؤلجم ٧لماا اللىم والٗتاب  
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بة لها في الثإع مىه  و٦بب ٧ل ٚع

..وهى  ٗتٝر بانهؼام  

 ؤنها عبدب هٟؿها وزل٣ب ٦يان لم ت٨ً

..لتىاله لى اتسظها ػوحة  

غيب اإلاؿاٖضأ ..ؾامدته ٖو  

..ٞهي الغابدة ٦ما ؤزبرها  

..هى  

.."ؾامغ حجاػو  "  

..ناخح حغح ٢لبها  

..َمً ؤزبرها ؤنها   تهلر ػوحة له  

..ٟٞتىتها ٦ٟيلة بةإاعأ حىىهه ٚحرأ وخح وامتال٥  
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 مً ْىب ؤنها اهتهغا ٖلى ي٠ٗ ٚغػه بإهىإتها الٟتية

.. بىجاخها الظو هالته باؾتد٣ا١ وحهض  

ومهىة مبهغأ ٦مهممة ؤػياء طاا اؾم تداعب الٗضيضاا 

 ٣ِٞ لتلبؿً ؤإىاب بتى٢ي٘

..صهيا اإلاىجي  

..حغح ؾامغ ٖاقب به ؾىىاا  

..ختى ػواحها ألاو٫ وهجاخها به  

..وؾُٕى اؾمها بحن هجىم مجتمٗها  

..لم يمىدها تغيا١ الجغح  

..٣ِٞ هى مً ؤػاح حغح ؾامغ  

..بٗك٣ها له  
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 ومىدب ابيته الاؾم

..الـ ٖك٤  

..اتهل بها يُالح بغئية الهٛحرأ  

..لم يدًغ إلاجزلها ٦ما اٖتاص  

 مؿتمغ بؿتاع الخماية الظو يٟغيه خىلها 

..وخى٫ ٧ل مً يهمه ؤمغهم  

..ؤزبرها ؤن تبٗث الهٛحرأ م٘ الؿاث٤ واإلاغبية  

..وهي وا٣ٞته ْاهغًيا  

..و٢غعا ؤن ت٣ىم هي بالؼياعأ  

..وتسغحه مً خل٣ة الجمىص التي يديا بها  

ة ..ي٩اص ي٣يم بم٣غ اإلاجمٖى  
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..ي٣تل هٟؿه بالٗمل  

٣ة   و  يٓهغ زاعحه ب  بٞغ

.." بل٣يـ الضباٙ "  

ها حيًضا ..وهي تٗٞغ  

..ٞبل٣يـ ػبىهة ممحزأ  

اٞها  نممب صهيا ؤإىاب ٞػ

..بؼيجارها ألاعب٘  

 ابتؿامة ٚايبة 

..اعتؿمب ٖلى قٟتحها  

..وهي تغم٤ نٛحررها بدىان  

!"..بابا هاوو ٖلى بيه"  
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ا
ً
..ؾاا٫ ي٣تلها ًًٚبا و٢ل٣  

 ٞبل٣يـ لً تدهغ هٟؿها 

..في هؼوأ ؤو ٖال٢ة ٖابغأ بدياأ ؤو عحل  

..زانة عحل مثل ماػن   

..والظو تٗلم حيًضا ؤهه ي٣ضع ٢ىأ بل٣يـ وط٧ائها  

مٛمب لىٟؿها بٛحرأ ؤهثىية بدتة  ٚو

"..وحمالها"  

..حما٫ ؤوعبي واضر  

..بلمؿة قغ٢ية صاٞئة  

ى١ هظا ؾيضأ ؤٖما٫ مً الضعحة ألاولى ..ٞو  

ة الضباٙ ..تضيغ بخضي قغ٧اا مجمٖى  
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..ببراٖة وخى٨ة ٦باع عحا٫ الا٢تهاص  

 وبن ٧ان ٖمغها بال٩اص يتسُى الثالإحن

 إالإىن ٖاًما 

..ومهىة باعػأ  

..وحما٫ ملٟب  

..وؤعب٘ ػيجاا  

 وتؿعى للسامؿة

..ؤو هى َمً  ؿعى  

..  تضعو   

 ْىب ؤن ؾغاب ٢ًب ٖلى خالة الًيإ

..التي اؾتؿاٙ الخياأ بها  
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 وب٣ضع ٚحررها مجها ب٣ضع اعتياخها

..لغاخته هى  

 ول٨ً حاءا ٢ًية هحرأ

..لتًغب اؾت٣غاعه اإلاا٢ب بم٣تل  

..وبدؿاب عحل ؤٖما٫ ط٧ي  

..بل٣يـ هي وع٢ته الغابدة آلان  

..وهى  ٗض ب٩ل اإلا٣اييـ  

..وع٢ة ؾغاب زاؾغأ  

..٢هة م٣ٗضأ وهى يؼيض مً ت٣ٗيضها  

..واحهته بىٓغاا متدضية ٖىضما ٞتذ لها باب ق٣ته  

..ٞبيضها ٧اهب ٖك٤ التي اعتمب بحن طعاٖيه ٖلى الٟىع   
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..وهي تٛغ٢ه بثرإغأ َٟىلية ٖظبة  

..هٓغاا متباصلة بيجهما ات٣ٟا بها ؤن ياحال الى٣اف  

..ٞلً يتجاص  بىحىص الهٛحرأ  

..تباص  ألازباع بهضوء خظع  

ماٞيل ؤزباع ًٖ ؾغاب؟-  

:وحاء عصه با٢تًاب  

..مابترصف ٖلى التليٟىن -  

:٣ٖبب بم٨غ  

..ؤ٦يض نىع٥ م٘ بل٣يـ مل هتؿاٖض و  تبرع-  

:٢اَٗها بتدظيغ  

..مل و٢ته.. صهيا-  
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:نمتب بدى٤ بيىما هى يسبرها بتىتغ لم  ؿتُ٘ ٦بده  

..بٗض زمـ ؤيام" مدمض"بابا وخؿً هحرحٗىا  بـ -  

:هتٟب بٟغح  

تل ؤت٩لم م٘ ِنبا الجهاعصه.. ٦ىيـ!.. وهللا- ..ؤها ماٖٞغ  

:ؤ٦مل ٧لماته بهىا م٨تىم  

..ومٗاهم لىعا-  

..٢ُبب خاحبحها بتؿائ٫   

 الًٛح وال٨غه بهىته

..  يم٨ً ؤن تسُئهما  

..بل لٛة حؿضه ٧لها واضخة.. تىتغ ٧لماته  
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ْىب بالبضاية ؤن ٢ًية هحرأ وما حغته زلٟها هى 

..الؿبح  

..ول٨جها آلان تظ٦غا خالته يىم حاءها بٟىض٢ها في لىضن  

..لم يسبرها تل٪ الليلة ٖما به وؤلهاها بسبر ٢ضوم والضه  

:ؾإلته ب٣ل٤  

!..ماػن -  

:التٟب يسبرها بىٟـ التىتغ  

..ه٣ىم ؤصزلها ؤويتها.. ٖك٤ هامب-  

اص ليجضها تجم٘ ؤلٗاب ٖك٤   ٚاب لخٓاا ٖو

:وباقي ؤقيائها وتسبره باعتبا٥  

.. ػم ؤمص ي-  



 

1341 
 

:٢اَٗها  

..تكغبي وؿ٩اٞيه مٗايا-  

..تجهضا بدحرأ  

 ٣ٖلها يضٞٗها للغخيل

 و٢لبها يسبرها ؤهه بداحة ليٟٙغ ما بإٖما٢ه

..ؤو ؾيجً  

:خؿمب ؤمغها وهي تتىحه للمُبش تسبره بت٣غيغ  

..هٗمل٪ اليؿ٩اٞيه-  

:والتٟتب تكحر له بدؼم  

..وؤهب هت٣ىلي في بيه بالٓبِ-  

:بضؤا بةٖضاص اليؿ٩اٞيه بيىما هى يغصص بغوتييية  
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..الكٛل-  

:٢اَٗته  

!!..ماػن -  

:هت٠ بتىتغ  

..٧ل خاحة ملسبُة و.. تٗبان.. ماٞيل يا صهيا-  

:٢اَٗته  

.. بتبٗضها ٧لىا.. وبتبٗضوي.. ؤهب بتؿ٨تني!.. هى بيه صه-

اهم ؤه٪ الىخيض اللي صر .. ٞو  

:ؾإلها بًٛح  

.. ٗني ٚلُتي ؤها بداو٫ ؤخمي٨ىا-  

:ؤحابته  
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ؾغاب ؤما قهضا مٗا٥ ٧اهب ٞاهمة !.. تدميىا مً بيه-

ل٨ً ٧اهب بيب شجاٖة .. ومضع٦ة ٖىا٢ح ٢غاعها صه

.. وازتاعت٪ وازتاعا بغاءت٪ ٖلى خؿاب اؾمها وؾمٗتها

بهاهة وُبٗض واعتباٍ مالىف تٟؿحر .. ٞي٨ىن م٩اٞإرها مى٪

..و  مٗنى بىاخضأ ٚحرها  

:ضخ٪ بمغاعأ  

!صلى٢ب بتضاٞعي ًٖ ؾغاب-  

:لم تجبه بل ؤ٦ملب  

ختى التليٟىهاا مل .. بتبٗضوي وعاٌٞ ؤو ٦الم بيىا-

مم٨ً ".. ابٗتي لي ٖك٤"ياصوب م٩اإلاة الجهاعصه .. بترص

ؤٞهم ٢ل٣٪ ٖلى وي٘ ؾغاب بؿبح قهاصرها ل٨ً 
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ماٞيل ٚحر يؼيض وبت٣ابله ٖلكان .. بتبٗضوي وبتبٗض بياص

.. الكٛل  

:٢اَٗها بهتاٝ مجهض  

ؤهِب بالظاا يا صهيا  ػم ؤبٗض ًٖ خضوص٥ اليىمحن -

.. صو٫   

:هتٟب بهضمة  

!!..ؤها-  

:واحهته وهي تً٘ ٢ضح اليؿ٩اٞيه بٗى٠ ؤمامه  

ؤو .. وبغاخت٪ عح٘ ٖك٤ و٢ب ما تدح.. ؤها همص ي-

ٖكان ما يصخل ؤه٪ ت٣غب .. هبٗب اإلاغبية تازضها

..مىىا  
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تدغ٦ب لتبتٗض ٖىه بًٛح ٞإو٠٢ تدغ٦ها ب٣بًة 

:متىؾلة  

..مل بٗض الٗمغ صه هتٟهميني ٚلِ.. صهيا-  

:ابتؿمب بمغاعأ  

!ؤيىه الٗمغ-  

:٢ُح بتؿائ٫ لتتجهض هي بىح٘  

في .. وم٘ ؾغاب.. مل هيىٟ٘ تٓهغ مٗايا.. ٞهما٥ يا ماػن -

الى٢ب اللي بتبني به قغا٦ة م٘ بل٣يـ الضباٙ بتداو٫ 

..تمسر به ػلة ٢ًية هحرأ  

:تدغ٥ ليىاحهها و٢بًتها تًِٛ ٖلى طعاٖحها بٗى٠  
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مل هيىٟ٘ ؤْهغ مٗا٥ِ ٖكان وحيه ال٩لح ما ي٣غبل -

..إلؾم٪ وؾمٗت٪ ب٩لمة  

:تجهض بٗى٠  

مل هيىٟ٘ ؤ٢غب ٖلكان حيل الصخٟيحن اإلاغتؼ٢ة -

..بيسغحىا بةقاٖاا وؤ٩ٞاع ػبالة.. اللي بيضوعهم وحيه  

:هؼها ب٣ىأ  

مل هيىٟ٘ آجي بيت٪ ٖلكان مل هيىٟ٘ ؤيغب ٧ل -

يىم صخٟي و  واخض خ٣حر وحيه مـإحغه ٖلكان يهىعها 

..ويم٨ً ي٨ىن مدّٓى و.. ؾىا  

:٢اَٗته  

!!..ويهىعوا بيه!!.. يغبب محن!.. يغبب خض-  
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:ابتٗض يمغع ؤهامله بسهالته وهى يتىٟـ بًٛح  

ة.. وحيه بحرصص في ٧ل م٩ان ؤن هحرأ هي الؿاصية- .. اإلاىدٞغ

..وؤنها ونلب ل٨ضه بؿببي وؤوي ؤها  

..نمب بدى٤ والىاع تإ٧ل ؤٖما٢ه  

..م٣يض وم٨بل هى ب٣ًية هحرأ  

..ولى اؾتُإ ل٣تل وحيه ومثل بجثته  

 ٞالخ٣حر يى٠ٓ ؾاخة ابً ؤزيه 

..واؾمه ٖلى خؿاب الجمي٘  

..وؤولهم صهيا  

بب ألامغ :صهيا التي اعتج حؿضها و٢ض اؾتٖى  
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وونلت٪ وونلب هحرأ .. بي٣ى٫ ؤهه ؤها اللي ٖملب ٦ضه-

!صر.. لالهدغاٝ صه  

:يغب ماػن الؿُذ الغزامي إلااثضأ اإلاُبش بًٛح  

..ؤ٢ؿم باهلل ما هؿيبه.. مل هؿيبه-  

:هؼا صهيا عؤؾها بدحرأ  

!!َيح ليه ؤها-  

:ا٢ترب مجها ماػن   

..مل هيٗضو بٗملته صو.. مل هؿ٨ب له يا صهيا-  

:هتٟب صهيا بًٛح  

.ٖلكان ماٞيل اؾم ٖيلة اتدامى ٞيه صر؟!.. ليه ؤها-  

:ؤزبرها بٛئ  
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و٧ل اللي يهمه ٞلىؽ .. ألهه خ٣حر مل ٢اصع يىاحه عحالة-

..ؤزىه ما تغوخل لىحرأ  

:ؤمؿ٪ ط٢جها ب٣ىأ  

بـ ؤ٢ؿم ل٪ لى ما اعتجٗل ه٣تله و  يمـ اؾم٪ -

..وؾمٗت٪  

:وابتؿمب بدىان.. ؤبٗضا ط٢جها ًٖ ٢بًته  

ؤها مل يٗيٟة يا ماػن وؤ٢ضع ؤخاعب مٗاع٧ي واهتهغ -

..٦مان  

:ؤزبرها بةحهاص  

ك٤.. ٖاٝع- .. بـ صه ما يمىٗل ؤوي  ػم ؤخميِ٪ ؤهِب ٖو

..ؤها ماليل ٚحر٦ىا  
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..٢ُ٘ ٧لماته نىا هاتٟه ييبإ ًٖ ونى٫ عؾالة  

ة لتتىتغ مالمده ويٗىص لخالته الجامضأ  ٣ٞغؤها بؿٖغ

..ألاولى  

:الًٛح بٗيييه ؤإاع ٢ل٣ها  

زحر يا ماػن؟-  

:بهىا حامض ؤحاب  

..صه خؿً بيبلٛني بميٗاص وع٢م عخلتهم-  

..ٖاصا تىتبه لخالته الٛغيبة تل٪  

..والتي ت٨غعا ؤ٦ثر مً مغأ  

..ماػن خهل بيه في لىضن؟-  

ة لى بؿٖغ :اعتض عؤؾه أٖل  
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..ما ٞيل-  

ة :ؤحابته بؿٖغ  

..في خاحة.. أل-  

:حلـ بتهال٪ ٖلى م٣ٗض اإلاُبش اإلاغتٟ٘  

..مك٩لة بؿيُة وهتٗضو.. ما تازض ل في بال٪-  

:ا٢تربب تسبره بدؼم  

..ٖايؼأ ؤٖٝغ-  

:واحهها بتىتغ  

..ما يسه٨يل يا صهيا-  

:يُٛب قٟتحها ب٣ىأ لتمىٗهما ًٖ الاعتجاٝ  

..بغاخت٪-  
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..تدغ٦ب لتبتٗض بدؼن ٚايح  

:ٞؿإع ليى٢ٟها وهى يهت٠  

ليل- ل٪.. ما تٖؼ ..ؤعحى٥ِ ؤها تٗبان ومل هتدمل ٖػ  

:ْلب ٖلى مى٢ٟها اإلاتهلح  

ؤها آؾٟة ؤوي ٞغيب .. بغاخت٪ يا ماػن .. ٢لب ل٪ زالم-

..اهتمامي ٖلي٪  

:٢اَٗها بإلم  

ؤن !.. ٖايؼاوي ؤ٢ى٫ بيه.. ٖايؼأ تٗغفي بيه بـ يا صهيا-

الؿب اللي ؤزىيا اتجىػها وب٣يب ؤم و صه بتؿاومني 

..ٖلى عحٕى الىلض  

!"بتؿاوم٪"  
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..عصصرها صهيا بسٟىا مظهى٫   

:لم تغص ٞهم اإلاٗنى الخ٣ي٣ي لل٩لمة ٣ٞغعا التٛابي  

..ٖايؼأ ٞلىؽ-  

:هت٠ بمغاعأ  

..ٖايؼأ الؿغيغ-  

:اتؿٗب ٖيىا صهيا ٞإ٦مل ماػن   

ِب ؤهه خاحة ما تت٣الل- ما يىٟٗل ختى ؤ٦غعها .. ٖٞغ

..م٘ هٟس ي بٗض ما ؾمٗتها مجها ؤو٫ مغأ  

:بظهى٫ ؤحابته  

!يىم ما حيب لي الٟىض١-  

ا
ً
:هؼ عؤؾه مىا٣ٞ  
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..ؤيىه-  

:ا٢تربب مىه ب٣ل٤  

هتىاحهها . هت٣ى٫ لخؿً؟.. هتٗمل بيه؟.. وبٗضيً؟-

!..بػاو  

:٢اَ٘ هظيانها وهى يغصص  

..يىمها ؤها يغبتها.. مل ٖاٝع-  

:هتٟب بظٖغ  

!يغبتها-  

:هؼ ٦تٟيه و٦إهه لم ي٨ً يمل٪ ٚحر هظا الٟٗل  

..لؤلؾ٠.. بال٣لم-  

:وعٞ٘ عؤؾه  
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آه ؤها ٖاٝع ؤهه ما يىٟٗل !.. ٧ان مٟغوى ؤٖمل بيه-

..صو.. بـ صو.. ؤيغب ؾب  

:ؤقاع بيضه ٖاحًؼا ًٖ ونٟها وؤ٦مل  

لبب مىه يتهٝغ.. بلٛب بابا-  بـ خًىعها مٗاهم .. َو

..إلاهغ  

اص يتهال٪ ٖلى اإلا٣ٗض  نمب و٢ض عجؼ ًٖ الاؾتمغاع ٖو

:وهى يغصص  

مل ٖاٝع.. مل ٖاٝع-  

٤ ..ا٢تربب صهيا لتربب ٖلى وحىته بٞغ  

..ؤعاصا يمه ٞهى َٟلها ٢بل ؤن ي٨ىن خبيبها  

بب في الب٩اء له ومً ؤحله ول٨جها   ٚع
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..م٨بلة.. ٖاحؼأ  

..ياجٗة  

 وهى ْل يغصص خحرته وؤإلاه لثىاٍن 

 بٗضها تدغ٦ب طعاٖيه ليجظب صهيا هدىه

..ويل٣ي بغؤؾه ٖلى ٦تٟها  

..بهظيان  

..بمٟاحإأ  

.. بهضمة  

..ؤم حىىن   

..   تٗٝغ  
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٣ِٞ ؤهاملها تدغ٦ب لتبٗضه ٖجها ول٨ىه تكبث بها 

... بيإؽ  

.. ٣ِٞ يغيض الب٣اء ه٨ظا  

..هي بحن يضيه  

ً عاخته ..وهى  ٗىص إلاَى  

..ؤهاوي هى  

..وهي تٗلم  

..وؤهاملها التي ملؿب زهالته بدىحن  

..تٗاهض نىا ٣ٖلها الظو يسبرها ؤن تبٗضه  

..تبتٗض  

..رهغب  
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..وهغبها ٧ان له  

ب الاؾت٣غاع  وخحرته ٖٞغ

..بحن طعاٖحها  

..و٦إن ألايام والؿىىاا لم تٟغ٢هما  

 و٦إهه ٦ىفئ بجىته ٖلى ألاعى ؤزحًرا

..ؤو ٖاص لجىة ؤزغج هٟؿه مجها بةعاصته  

..يياٖه بحن طعاٖحها ٧ان هضاية  

..ؤمان  

..صٝء  

..عاخة  
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م هضوء عوخه ٧اهب تهٟ٘ ٖى٣ها  ؤهٟاؾه التي لم رهضؤ ٚع

 بدميمية

..تدظعها مً التماصو  

 ول٨ىه لم يمىدها ٞغنة لالبتٗاص

..ٞهي ٧اهب ٞغنته إلاؼيض مً الا٢تراب  

..قٟتاه ؾاب٣ب ؤهٟاؾه بجاهح ٖى٣ها  

 ويمته مىٗب تدغ٦ها ٞهى ٧ان ي٣غبها بيإؽ

..يإؽ مظٖىع ؤن رهغب مىه إاهية  

..وهى يغيضها ٣ِٞ بحن طعاٖيه مً حضيض  

..تجى٫ قٟتاه الياجـ بحن وحىتحها وحبيجها  

..اؾت٣غ ؤزحًرا بال٣غب مً قٟتحها  
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..ليىا٫ ال٣بلة  

..ومٗها الي٣حن  

..ومٗها ألامان.. و٢بلة ؤزغي   

..وإالثة حلبب الغاخة  

 وؤزحرأ ٧اهب ا٢غاع

..بد٣ي٣ة لم تى٨غها هي  

..ؤهه َمً مل٪ خ٤ الجغح واإلاضاواأ  

..والابتٗاص ٧ان ٞغى ٖحن  

:ونغازها بىحهه ٧ان صٞاٖها الىخيض ًٖ خالتها اإلاكتتة  

وهتًٟل َى٫ ٖمغ٥ ؤهاوي ومل بت٨ٟغ .. ؤهاوي يا ماػن -

..ٚحر في هٟؿ٪ بـ  
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 وبن هغبب مً ؤمامه تلملم قتاا ٢لبها 

.. ٣ٞض تغ٦ته هى و٢ض تمؼ٢ب ؤمامه ٧ل إىابب خياته  

..٧ل خ٣ي٣ة ؤ٢ى٘ هٟؿه بها وخاو٫ اٖتىا٢ها  

ا ًٗ ..تبٗثرا في إىاٍن ٢ًياها م  

 في ماٍى ًْ ؤهه ؤهتهى لم يب٤َ مىه

..ب  ؤ٢ىي ط٦غياته  

..ٖك٣ه  

ك٣ها ..ٖو  

..ابىتهما  

..٣ٖله عجؼ ًٖ اؾتيٗاب وتدليل ما يمغ به  

 و٢لبه ؤخم٤ ياج٘    ٗٝغ بحابة
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..ألبؿِ ؾاا٫  

..إلاً تيبٌ ؤيها ال٣لح  

..ؤم ؤهه   ييبٌ مً ألاؾاؽ  

..٣ِٞ يميل ويٟتتن  

..وييجح  

..وبٗضها يهجغ  

ح بى٢ته م٘ ؾغاب  يٚغ

..وباإلا٣ابل   يتدمل ابتٗاصه ًٖ صهيا  

..خياته بضون ؾغاب ٧اهب حاٞة  

..ول٨جها بضون صهيا ميتة  

 وعٚم هظا 
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..  يمل٪ ٢غاع  

ه ..٢لبه يغاٚو  

..ي٣اومه  

.. ٗلم الؿاا٫  

..و  بحابة  

..ٞاألخم٤  

..٢غع الهغب  

..صهيا لً تتدمل حغح حضيض مىه  

..هىبة ؤهاهية يمغ بها ٞيجٗلها مل٨ه إاهية  

..وبٗضها  ٗىص ٢لبه للكتاا  

..ٞحزوٙ ًٖ خبها  
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..ويٗيض الجغح  

..٢غاع ييبػي اتساطه  

..ول٨ىه خاؾم ويغوعو   

..وعبما ٢اس ي.. حغح حضيض  

..ل٨ىه باتغ  

..و٢غاعه تغحمته ٧لماته لىالضه  

"..ؤها هُلح ب٣ليـ الضباٙ للجىاػ.. بابا"  

.. 

..وبؿياعرها  

ها ٧لها ..ؤنهب صمٖى  

..خاولب اؾتجمإ قتارها وإلالمة بٗثرأ ٢لبها  
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..لً تٗىص لخيارها مٗه  

..ي٨ٟي ؤلم ووح٘ وحغح  

..َاإلاا ٞسغا ب٣ىرها وتباهب باؾت٣الليتها  

..والهجغ.. و٢ضعرها ٖلى البٗض  

 هاتٟها لم ي٠٨ ًٖ الغهحن 

.. ول٨ً ٦ٗاصته زيح ؤمالها.. ْىب بالبضاية ؤهه هى

..ٞاإلاتهل ٧ان ؾامغ  

..وتٗٝغ ؾبح اإلا٩اإلاة  

..ولم ت٨ً تٗٝغ عصها ٖلحها  

..ل٨جها بداحة لاللهاء  

..لالبتٗاص  
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..للمىا٣ٞة ٖلى صٖىأ ؾامغ للٗكاء  

..٣ِٞ مً ؤحل ألايام السىالي  

 اهتهى الٟهل

(19)  

 ٞغا٢ىا هجاأ ل٣لبي خياأ

غنة حضيضأ مً ٚحر٥   ٞو

 تغوح ماتغوح ٖالج ٫ الغوح  

  ماتب٣اف تدب تإإحر٥

 هٗيل مً تاوي ؤها وه٣ضع 

  صو ؤػمة ٖاصية مل ؤ٦تر

  ومل ؤهب اللي هتإإغ 
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ِٝ ٢لبي وبٗض٥ ؤهب يًي٘   

 ؾىحن ؤها ٖا كة بتدمل

 ٫ ىُّ
َ
  صه صوع٥ حىبي ؤها َ

 و٧ان مٟغوى مً ألاو٫ 

ي يبي٘ ِ
ّ
   ؤها ماعحٗل لل

 هىعهان حما٫

..تترصص اإلاغؤأ صاثًما ؤمام ٢غاع الٟغا١  

غخله بلى آزغ ال٣اثمة بالخياأ
ُ
 ت

..تبدث ًٖ خلى٫   

..تهض١ ألا٧اطيح  

..وتبتل٘ السضإ لتضٞ٘ بال٣غاع بٗيًضا ًٖ ؤ٤ٞ ؤ٩ٞاعها  
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...ول٨ً  

..خيىما تهل لخاٞة الىح٘  

ا 
ً
 خحن ي٨ىن الٟغا١ هى الخل ألاقض ؤإلا

ا وعاخة
ً
..ول٨ىه ألا٦ثر ؤماه  

خحن ي٨ىن خض ؾ٨حن الٟغا١ ال٣اتل هى ٖالج ال٣لح 

 اإلاٛضوع وال٨غامة اإلاهضوعأ

..ٞال مٟغ  

ا هى الٟغا١
ً
..بط  

..َال١ ؤعاصته هي وهالته  

ا ًٗ ..وحاء هى ليً٘ ه٣ُة ؾىصاء بأزغ ؾُىعهما م  

..٩ٞان التدغيم التام  
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 ويالها مً هضية مىدها لها

..ول٨جها هضية مٛلٟة بإلىان اإلاهاهة والسؿة  

 تىاس ى ٢ضؾية ٖال٢ة حمٗتهما يىًما

..وصاؽ ٖلى نلة عخم ماػالب تغبُهما  

..وهت٪ عباٍ   يىٟهم بيجهما؛ ؤو صهما  

..التىؤمان ممؼ٢ان  

..ؤقٝغ يتسظ حاهبها ويايضها ببٗضها ًٖ والضه  

..عا٢ح خالها بىحىص والضه  

..وإلاـ وحٗها  

..تٛحرها  

..تبضلها ألزغي   
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..ٖهبية  

 مجه٨ة ومغه٣ة ٖلى الضوام

..٣ٞضا إ٣تها بىٟؿها وبه وبالخياأ هٟؿها  

..ب٨ٗـ تىؤمه ؤمجض ألا٢غب لىالضه  

..يغيضه بجاهبه  

 يغي ؤهه يداو٫ وي٣ضم ال٨ثحر

..ووالضته تتٗىب بابتٗاصها ٖىه  

 تبتٗض وتبٗضهم ًٖ والضهم

 ٧ان مؿت٣ًغا لؿىىاا
ً

 رهضم مجز 

 لٓىىن وؤوهام بغؤؾها
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وعجؼها ًٖ ت٣ضيم ٟٚغان والضه ا٦تؿبه بت٣ضيمه 

تظاع ..الٖا  

اا والضته تًٛبه  تهٞغ

 ويدملها مؿئىلية تدُم الٗاثلة

..بل ؤهه اٖتزلها وامتى٘ ًٖ مباصلتها الخىاع  

ٌ والضه ل٩ان طهح ليب٣ى مٗه ..ولى  ٞع  

ول٨ً ؾي٠ ؤزبره بضهاء عحل يسُِ  ؾترصاص ما ٧ان 

..له  

"..ماما مدتاحة وحىص٥ حىبها"  

..ٞب٣ي ٖلى مًٌ  

..وؤزحًرا إلاؿة الهٛحرأ  
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..مضلـلة ؤبحها  

..ومًٟلته  

..تل٪ التي   ت٠٨ ًٖ الؿاا٫ ٖىه  

ح بىحىصه حىاعها ٢بل هىمها ي٣و   تٚغ

..خ٩اياته اإلاؿلية  

ىض اؾتي٣اْها هى ؤو٫ َمً تؿإ٫ ٖىه ..ٖو  

..وهمؿة تديا الجخيم  

..٣ٖلها اإلاىٓم اإلاغتح ٖاص للٗمل  

ها بمدىتها السانة  ٧لماا هحرأ ألازحرأ لها ٢بل ؾ٣َى

..ؤي٣ٓب صازلها ماعص ال٣ىأ  

..ول٨ىه ماعص ٖاحؼ  
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..ها٢و  

..م٨بل  

..ي٨بلها ؤو صها واختياحهم لىالضهم  

 وؤؾئلة تٗاص وتت٨غع بظهجها

!هل ؤزُإا  

!!هل ويٗب ٦غامتها ٢بل مهلخة ؤبىائها  

!!تٛلبب ٦غامة ألاهنى بها ٖلى ٚغيؼأ ألامىمة  

 وتؼيض ٖلحها ؾميدة 

...والضته هى  

..وؤمها الغوخية  

ِب يا همؿة" "..ييِٗب بيت٪ وحىػ٥.. اتؿٖغ  
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..وهمؿة تهغر  

..٦غامتها تإن  

!و٢لبها يسبرها عبما لى مىدىاه ٞغنة  

٣لها يإمغها ؤن   ٖىصأ ..ٖو  

..وبحن صوامتها تؼحغ هٟؿها مىبهة  

..ؤهه َمً ٚضع وبإ  

 هى َمً زِ ٧لمة الجهاية وتل٪ اإلاغأ بال عحٗة

..وبن ًْ ؤهه هدغها بٛضعه  

..ٞلتثبب زُإ وهمه  

..هي تديا  

ا
ً

..ت٠٣ بثباا وؤن و٧ان هك  
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..ؤو صها ؾيتٟهمىن يىًما  

ملها بضؤ  ؿت٣غ بالٟٗل   ٖو

والًٟل  ٗىص لتل٪ الؼحغأ اإلااهبة التي سخبتها مً ٖم٤ 

 صوامة تسبُها

..لتٗيضها لٗملها  

تراٝ إلياص بالًٟل في تل٪ الٗىصأ ..ت٨غه الٖا  

..ول٨جها بإٖما٢ها قا٦غأ له تل٪ الخضأ وطل٪ الخؼم مٗها  

ٞبلخٓة اوٛماؾها بالت٨ٟحر بحن ٧لماا هحرأ وعصوص ٞٗل 

 ؤبىائها

..حاءها السالم في نىعأ اؾتضٖاء ٞىعو للٗمل  

..لتٛغ١ هٟؿها بحن ألاوعا١ واله٣ٟاا  
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 و٧لما انهم٨ب بٗملها واهضمجب به

..٧لما وضخب ؤ٩ٞاعها ونٟي طهجها  

..هى ؤزُإ بد٣ها  

 وهي ؤزُإا بت٣بل زُإه

 و  يم٨ً تصخيذ زُإ بأزغ

..هى ؤهانها  

 ؾعى لتدُيمها وتذجيمها

..وهي لً تؿمذ له  

 ٣ِٞ ما ي٠ًٗ اؾت٣غاعها ويًغبه بم٣تل

 هٓغاا التؿائ٫ بٗيني إلاؿة

..واللىم بٗيني ؤمجض  
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..وتإتي مؿاهضأ ؤقٝغ ٦غبتة خاهية هي بإقض الخاحة لها  

..حغؽ الهات٠ ٢ُ٘ ؤ٩ٞاعها  

 واؾتضٖاء ٞىعو إلا٨تح ماػن الٗضوو 

ة م٨تبه حلؿب همؿة ٖلى اإلا٣ٗض اإلاىاحه  وبٛٞغ

..للم٨تح  

..ٖايؼ٥ في مىيٕى مهم.. مضام همؿة-   

:اعتٟ٘ خاحبها بتيجح  

!زحر يا بكمهىضؽ-  

:ؤقاع لها ماػن بيضه لتهضؤ  

ٖىضو تىنية زانة .. ؤها هضزل في اإلاىيٕى مباقغأ- 

..بتٛيحر مىهب٪  
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:اعتٟ٘ خاحباها ب٣ل٤  

!في مك٩لة في قٛلي-  

:هؼ عؤؾه هًٟيا  

ؤها ٖايؼ ؤٖغى ٖليِ٪ مىهح مضيغ تىٟيظو في .. بال٨ٗـ-

ة ..اإلاجمٖى  

:اتؿٗب ٖيىا همؿة بظهى٫ ٢بل ؤن ي٨مل ماػن   

غي٣ة مٗالجت٪ - ألاػمة اللي خهلب ألايام اللي ٞاتب َو

لها م٘ بياص ويؼيض بت٣ى٫ ؤه٪ هت٨ىوي هاجخة في مىهح 

 .. بصاعو ػو صه
ً

ة مدتاحة وحىص٥ ٞٗال ..واإلاجمٖى  

:ؤحلب نىرها وؤحابته لترصص  

..بـ.. ؤيىه-  
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:٢اَٗها  

ا هي٨ىن في تضعيح ٢بل ما .. مً ٚحر بـ- ًٗ في البضاية َب

..تمؿ٩ي اإلاىهح عؾمي  

:ؾإلته بتىحـ  

..التىنية صو مً بياص؟-  

:هؼ عؤؾه  

..تىنية مكتر٦ة مً بياص ويؼيض-  

وبن ٧ان صر ْجها ؤهه هى َمً  ؿعى .. هؼا عؤؾها بدظع

..إلالئ خيارها بالٗمل  

..هى مً ؤزبرها ؾي٠ بؼلة لؿان ًٖ ٖك٣ه ال٣ضيم لها  

..وهي عؤا بىٟؿها هٓغاته رهغب مجها  
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م خؼمه ونغامته بالٗمل ..بٚغ  

ولى  ػلة ؾي٠ ما ٧اهب اهتبهب لغ٢ة تل٪ الىٓغاا 

..اإلاهاخبة لخضأ هبرأ الٗمل  

ٌ اإلاىهح ول٨ً ماػن ٢اَ٘ .. نهًب ٞجإأ وهي تىىو ٞع

ًها الٛحر مٗلً :ٞع  

 ػم تٟهمي ؤوي مل ه٣ضم مىهح ػو .. ٢بل ؤو خاحة-

..صه بحزوـ.. صه مجاملة ؤو مىدة  

..ٞلىؽ واؾم وبيىا مٟتىخة  

:ٞغ٦ب ٦ٟحها بتىتغ  

..ؤها ْغوفي الٟترأ صو مل مؿت٣غأ-  

:ابتؿم ماػن بص يء مً اإلاغاعأ  
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الٓغوٝ بتتٛحر وصه مل مبرع .. ومحن ْغوٞه مؿت٣غأ-

ٌ مىهح مهم ػو صه ..لٞغ  

.. هؼا عؤؾها بمىا٣ٞة يمىية  

اصعا م٨تبه لتٟاجئ بىحىص بياص بم٨تبها ..ٚو  

..ي٠٣ بجىاع هبتة ألاوع٦يض التي ؤهضاها لها  

..يتلمـ ؤوعا٢ها و٦إهه  ؿإلها ًٖ خالها  

٣ة بىنى٫ الىبتة يىمها ..عخلب طا٦غرها ل٩لمته اإلاٞغ  

"..ٞـ في ؤلاٞغاٍ طبى٫ "  

..ههيدته اإلاسٟية والتي لم تضع٦ها ب  متإزًغا  

..لؤلؾ٠  

ب بالخح والُٗاء ..هي ؤَٞغ  
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..ٞظبلب هي وؤيىٗب ؤهاهية ؾي٠  

 تجمضا لثىاٍن ٢بل ؤن تضل٠ للم٨تح بسُىاا هاصثة

..تداو٫ تضعي إ٣ة لم تٗض تتمت٘ بها  

هي تٗاملب مٗه باأليام الؿاب٣ة ٖلى مؿتىي منهي 

..اخترافي  

..لم تٗل٤ ٖلى تٗىيٟه لها  

..ولم تٗتظع ًٖ ٚيابها  

ة الٗضوو  ٣ِٞ تٗاوها م٘ يؼيض إلاؿاٖضأ مجمٖى

..وبزغاحها مً ٖثررها اإلاا٢تة  

:التٟب لها ٞجإأ وباصعها بؿاا٫ مٟاجئ  

..٢بلِب اإلاىهح؟-  
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لم يٟاحئها الؿاا٫ ٞهي تٗلم ؤهه الؿبح وعاء ٖغى 

وحاءا بحابتها بك٩ل بؿاا٫ .. ماػن اإلاىهح ٖلحها

:مًاص  

..ليه؟-  

:عص بت٣غيغ  

بـ مىهىبة .. ؤهِب متمحزأ في قٛل٪ في الٗال٢اا الٗامة-

ىض٥ ٢ضعأ َبيٗية في بصاعأ ألاػماا ..في ؤلاصاعأ ٖو  

بيىما هى لم يتى٠٢ ؤمام .. ٞاحئها بالٟٗل ت٣ضيغه لها

:مٗالم الضهكة ٖلى وحهها  

يٟت٪ في الٗال٢اا - يم٨ً ؤهِب عييِب ٢بل ٦ضه بْى

بـ صه في قغ٦ة .. الٗامة واتىاػلِب ًٖ ؤلاصاعأ لؿي٠

..هىا ماٞيل خاحة تسليِ٪ تتىاػلي تاوي.. الجاعحي  
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:واحهته بًغاوأ  

وؤهب بإو خ٤ خ٨مب ؤوي اتىاػلب ًٖ خ٣ي في ؤلاصاعأ -

!..٢بل ٦ضه  

:حاءها عصه هاصت  

بالف تىحهي ؤؾلخت٪ في .. ؤها مل ٖضو لِ٪ يا همؿة-

..الاتجاه الٛلِ  

..هغبب هٓغارها مىه ٦ٗاصرها باأليام ألازحرأ  

..ٞبضؤ  ك٪ بةَالٖها ًٖ مكاٖغه هدىها  

ا ؾلًؿا
ً
..مً ٢بل ٧ان تٗاملها مٗه بؿيُ  

 ول٨جها آلان تتٗمض تجىبه ؤو خهغ التٗامل 

..ٖلى مؿتىي ٖملي ٣ِٞ  
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 عم٣ها للخٓاا ول٨جها اؾتمغا في الهغوب

..مً مىاحهته  

:ولم  كٗغ بىٟؿه وهى يسبرها ببؿاَة  

..ؤها يغبب ؾي٠-  

:اعتضا زُىأ للسل٠ وهي تغم٣ه بٟٕؼ  

!..امتى!!.. ليه!.. يغبته-  

:هؼ ٦تٟيه و٦إهه يجض ؾاالها ٚغيًبا  

ه بيإطيِ٪ وؤؾ٨ب ؤ٦تر مً ٦ضه- ..ما٧اول يىٟ٘ ؤقٞى  

.. اػصاصا نضمتها وهي تسص ى ؤن يتجغؤ ب٩لماته مٗها

ٗب ؾبابتها تدظعه بدؼم : ٞٞغ  

..ؤهب.. بياص-  
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:٢اَٗها هى بدؼم  

ِب يا همؿة- ِب بمتى وبػاو بـ .. ؤهِب ٖٞغ مل ٖاٝع ٖٞغ

ِب  ..الؿ٨ىا ما ب٣اف له مٗنى.. اإلاهم به٪ ٖٞغ  

ة :هتٟب بؿٖغ  

..مً ًٞل٪ اؾ٨ب.. اؾ٨ب-  

:بدؼم وبنغاع ؤحاب  

..ٚلِ.. ؤها ؾ٨ب ٦تحر ألن ال٨الم ٧ان زُيئة-  

:٢اَٗته بىٟـ الخؼم  

..وهيًٟل ٚلِ.. ولؿه ٚلِ-  

ة :خغ٥ ؾبابته هًٟيا ٞاألوعا١ ؤنبدب م٨كٞى  
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مل هتٟغ١ اهتٓاع ٧ام .. وؤها اهتٓغا ٦تحر.. ألايام بتمغ-

..ؤؾبٕى  

..اتؿٗب ٖيىاها طًٖغا مً طل٪ الـ بياص الجضيض  

 طل٪ الغحل الظو يدمل بٗيييه بنغاع وتهميم 

..للتٗبحر ًٖ مكاٖغ لم تتهىع هي وحىصها يىًما  

تغاحٗب زُىارها للسل٠ و٦إنها تسص ى مً تل٪ الخغاعأ 

 بىٓغاته

..هٟاط نبره.. بيىما هى يلًٗ هٟؿه  

..اؾتيجاله بالتهغيذ بَم   يد٤ له  

:تجهض بٗى٠  

.. ؤها آؾ٠-  
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تظاعه ول٨ىه ؤ٦مل ا ٖ  ًً
:هؼا عؤؾها ٞع  

ل٨ىه مل اٖتظاع ًٖ .. اٖتظاعو بـ ألوي اؾتيجلب-

..مكاٖغو   

٢ُ٘ ٧لماته صزى٫ حامذ  ومٗه حملة مؿتٟؼأ ٖلى 

:قٟتي ؾي٠  

ال٨الم صه مً خ٣ي ؤها بـ اللي .. ؤها اللي آؾ٠ يا همؿة-

..ومل مً خ٣٪ تؿمٗيه مً خض ٚحرو .. ؤ٢ىله  

ؾي٠ الظو ٢غع ؤزحًرا هٌٟ خالة الًٛح التي ؤخاَب 

..به  

بخؿاؽ بال٠ًٗ والضوهية ي٣ابله ٧لما اؾترح٘ لخٓاا 

..اهٟهاله ألازحر ًٖ همؿة  

ه اللخٓي ليكىأ عئية ٢ىرها تت٨ؿغ ..زًٖى  
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..تتٟتب وتجهاع لت٨ىن امغؤأ ٖاصية  

..ػوحة هجغها ػوحها  

..و٧ان له ال٩لمة ألازحرأ  

..لخٓاا قيُاهية ٣ٞض بها ٧ل ش يء  

..الخبيبة والؼوحة والؿىض  

 واؾتٟا١ بٗض وكىأ اهتهاعه ليجض 

ًضا بالؼواج ..ط٦ىعته مىدب ٦غيمة ٖو  

لخٓة ي٣ٓته تمثلب بل٨مة مً طل٪ الغحل الظو يىاحهه 

..بتدٍض واضر  

..ل٨مة بياص الؿاب٣ة ؤي٣ٓته مً لخٓاا اهتهاعه  
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لخٓاا اهتٗاف عحىلته ب٨ىهه هى َمً ؤههى نٟدة 

..اختياحه وعيىزه لٗىٟىان همؿة  

ىجهية  هى مً زِ الجهاية بظ٦ىعية ٖو

ة ..بضا له ٞاٚع  

 ٞهى ؾي٣ضمها ٖلى َب٤ مً طهح

..إلاً ٖاف عاهح بمدغاب ٖك٣ها  

..و٢غع .. ٨ٞغ  

..وؤيضه ؤمجض ولضه  

..وتٗا٠َ الهٛحرأ إلاؿة  ؿاٖضه بكضأ  

..وحاء لي٣ضم اٖتظاعه  

..ومداولته  ؾترصاص ما هى له  
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٢ُ٘ بياص اإلاؿاٞة بحن الىاٞظأ والباب بسُىتحن 

..واؾٗتحن  

..لي٠٣ بمىاحهة ؾي٠  

..وآزغ متمل٪ ؤهاوي.. عحل ٖاق٤ متٟاوي  

..وبيجهما ؤهنى ُمِؼ١ ٢لبها واهتص ى ٦بريائها  

   ***********  
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ا مً ؤن ؤحغئ 
ً
ا مً ؤن ؤواحهه، وؤ٦ثر هٞؼ

ً
حغحي ؤ٦ثر ٖم٣

.ٖلى ٞ٪ الًماصاا ٖىه  

ٚاصأ الؿمان-    

..٢بلة  

..باصلته بياها  

..  تى٨غ  

..ؤعاصرها ٦ما ؤعاصها هى  

..ول٨جها ؤعاصرها باؾم الخح  

..وهى  
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!٣ِٞ لى تٗلم لَم بضؤها  

!!..لم ؤعاص تل٪ ال٣بلة  

..تسبر هٟؿها ب٣ؿىأ  

بة ..ٚع  

بة خغ٦ته ٞسً٘ وؤٚىي  ..ٚع  

..وتٗىص لتٗتٝر بهض١  

..بإنها لم ت٨ً ٢بلة قهىأ  

..ع٢ي٣ة.. صاٞئة.. ٧اهب هاٖمة  

..بةؾم ٖك٤ تظو٢ته مٗه ٣ِٞ  

..ؤهاوي هى  

..ؤ٦ض ٣ٖلها بٗى٠  
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..وصاٞ٘ ٢لبها ًٖ وا٢٘ خبيبها اإلاتضاعي  

..خبـ وتكىية ؾمٗة.. وحغيمة ٢تل.. ابتزاػ حؿضو  

..خحرأ وييإ  

..و  م٣غ آمً  

..و  مغس ى مُمئن  

..ول٨ً ما طهبها هي  

ِتح ٖلحها ؤن ت٨ىن بساهة الُٗاء واإلاىذ لؤلبض
ُ
..هل ٦  

َ٘ له ..٦ي٠ رهغب مً ٖك٤ لم تغصه ولم تؿ  

٣ِٞ صاهمها بى٢ب ْىب ؤنها ؤمىب حاهح الٗىا٠َ 

..واإلاكاٖغ  

ب الخح مغأ م٘ ؾامغ  ؤٖت٣ضا ؤنها ٖٞغ
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..وهالب مىاٖة يضه لباقي خيارها  

..لتٟاجئ بٛىنها في ٖك٤ والض ابىتها  

ها ٣ِٞ ..ٖك٤ مهحن بىٓغها ٞهى مً َٞغ  

ا
ً
 وبن قٗغا به يباصلها مكاٖغها ؤخياه

..ول٨جها تٗىص لتلجم آمالها وتذجمها  

..ٞهى ؤٚل٤ ٢لبه  

..ولؤلبض  

 وبن تؼوج مغأ تلى ألازغي 

 ٞهى يبدث ًٖ ؤو ش يء

..و٧ل ش يء بسالٝ اإلاكاٖغ  

 عبما يمتن له ٦بريائها ؤهه لم ي٣دمها وؾِ
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..صاثغأ ػيجاته وتسبُه  

..ويلىمه ٢لبها لظل٪ التسبِ  

..قه٣ب بٗى٠ و٢لبها يهل بها لتل٪ الى٣ُة  

..بئـ تل٪ ال٣بلة التي ٞتدب تل٪ ألابىاب  

..ٞلم ي٨ت٠ِ ٢لبها بلىمه لهغبه هدى بل٣يـ  

ول٨ً ٦برياءها ألاخم٤ صٞ٘ بها لؿهغأ ٖكاء   مٗنى لها 

..م٘ ؾامغ  

..ٖكاء هضمب ٖليه بالبضاية  

ا
ً
ا هاصث

ً
..وبن ٧اهب   تى٨غ ٢ًاءها و٢ت  

..ألو٫ مغأ مىظ ؤقهغ  

ض بل٣اء آزغ ..صٖىأ الٗكاء مغا ول٨ً ٖلى ٖو  
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ض مىدته بالوعي ..ٖو  

..ٞهى يغيض ل٣اء ابىتها  

..ويغيضها ؤن تلت٣ي بإو صه  

..ؤٚمًب ٖيىحها تجهغ هٟؿها ٖلى رهىعها  

..ما مٗنى تىعَها م٘ ؾامغ  

..وبتل٪ ألاو٢اا  

..ؾمٗتها ٖلى اإلاد٪  

..ؾمٗة ابىتها  

..ٖملها و٧ل ما بيته بؿىىاا ٖمغها  

..تلىم ألاخم٤ ٖلى اهضٞاٖه وت٣ابله بتهىع ؤ٦بر  

..هى ٖلى ألا٢ل يمل٪ ٖظًعا  
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..ٞما ٖظعها هي  

!..اهت٣ام إلاكاٖغ مدبُة  

..٢ُ٘ ؤ٩ٞاعها صزىله الهازح  

٘ ابيته ٞى١ ٖى٣ه ويهت٠ ..يٞغ  

..ماما ؤهيه يا آوؿة ٖك٤-  

ٗب عؤؾها لتري ابتؿامة ابىتها  ٞع

تها ب٨ٟحها لها ..وعٞٞغ  

..تىاصيها ؤن تإتي لتٗاه٣ها ٧الٗاصأ  

"..ماما"وتمىدها ٢بلة ا٫   

 تدغ٦ب لتسخح الٟتاأ والتي تدى٫ قٗغها

.. لتهٟيٟة عجيبة  



 

1399 
 

..ٞسهالرها ُحِض٫ بًٗها  

..بيىما تغ٥ آلازغ ٖلى سجيته  

:والهٛحرأ همؿب بإطنها في تىاَئ  

..صاصو مل ٖاٝع  ٗمل ٢ُتحن بًٟايغ-  

:هت٠ هى باصٖاء ْلم تمثيلي  

..ؤهِب بتُلبي تؿغيداا تيجحزية!.. بيب يا ٖك٤-  

:التٟتب ٖك٤ لضهيا  

يجية يا ماما- !!.. ٗني بيه تٖؼ  

..لم تؿتُ٘ صهيا ٦بذ ابتؿامتها ؤ٦تر  

:ٞؿإلب َٟلتها باهتمام  

..ُٞغِا؟-  
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:ؤومإا الهٛحرأ مىا٣ٞة  

..وقغبب اللبن ٦مان-  

ٗها ماػن مً بحن طعاعي صهيا والتي لم تىحه له ٧لمة  ٞع

..مىظ صل٠ للم٨تح  

وهاصي الؿ٨غتحرأ ليُلح مجها مىذ الهٛحرأ ٦ىب ٦بحر مً 

 مسٟى١ الكي٨ى تة

ضها ختى ت٨مل بُٞاعها ..٦ما ٖو  

ا طعاٖيه
ً
..ؤٚل٤ باب اإلا٨تح واؾتىض ٖليه م٨تٟ  

:لتباصع صهيا بؿااله  

..ما عوختل ٖك٤ البيب ليه؟-  

:ؤحابها ببؿاَة  
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-٪ ..٦ىب ٖايؼ ؤقٞى  

:ؤٚمًب ٖيىحها وهي تتجهض ب٣ىأ  

..ٖايؼ بيه يا ماػن؟-  

:حاءا بحابته ؾغيٗة  

..ؤٖتظع-  

:مُب قٟتحها بٛئ  

!مل ٧ل ٚلِ ي٨ٟيه اٖتظاع ٖلكان يهلخه-  

:هؼ عؤؾه بىا٣ٞة  

..بـ صه ما يمىٗل ؤهه مً خ٣٪ اٖتظاع-  

ٗب ٖيىحها لتت٣ابل هٓغارهما ..ٞع  

..بل ونل لجهاية تدمله.. هى مجه٪  
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..وهي مثله  

..وألامغ يىٟلب بيجهما  

:هت٠ ٞجإأ  

..ؤها هتجىػ بل٣يـ-  

:هؼا عؤؾها بدؼن وؤزبرته بهىا زاٞب  

!..وبيه الجضيض-  

..إلادب هٓغاته تجؿض اٖتظاع ٖاحؼ  

..ل٨جها لم تؿتُ٘ ؤن تغيده تل٪ اإلاغأ  

..ٞبل٣يـ امغؤأ طاا ٖىٟىان وؤهىإة بىٟـ الى٢ب  

..ؤهنى تستل٠ ًٖ وؿاثه الؿاب٣اا  

:عصص بىبرأ تىييدية  
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.. صه التهٝغ الصر-  

:عؾمب ٖلى قٟتحها ابتؿامة  

..مل ه٣ضع ؤنمم لها الٟؿتان اإلاغأ صو-  

:ٖاص  ؿإلها  

.. ؤهِب ٞاهمة ؤها ليه باتجىػها؟-  

:ابتؿمب بدؼن وصمٗة ٚبية رهضص بالؿ٣ٍى  

..أله٪ ٚبي-  

..اهٟلتب مىه ضخ٨ة متىحٗة وتدغ٥ لي٣ترب مجها  

..ا٢تراب زُغ  

 وزانة بىحىص ٢بلة الليلة الؿاب٣ة 

..وؤإغها الخي والظو لم يست٠ِ لآلن  
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..ا٢ترابه واػي زُىأ متراحٗة مجها  

..ليمىٗها ب٣بًة متد٨مة ٞى١ زهغها  

..ؤها آؾ٠-  

٤ لم يبٗضه :صٞٗب نضعه بٞغ  

- 
ً
ؤهب اٖتظعا ٞٗال  

:ؤخنى عؤؾه ليسبرها همًؿا  

لِب - تظاع لؤله٪ ٖػ ..٨ٞغِا ؤوي باؾتٛل٪.. الٖا  

ٗب له ٖيىحن تدمالن هٓغاا متؿاثلة باصلها .. ٞع

.. الىٓغاا وؤهامله ت٩اص ت٣تل٘ زهالته خحرأ وتيه  

اص  ٛمٌ ٖيييه وهى يًِٛ قٟتيه يمى٘ هٟؿه ًٖ  ٖو

.. الهظيان.. التٟىه بمؼيض مً الجىىن   
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ٖلى التد٨م .. ل٨ىه مٗها ي٣ٟض ٢ضعته ٖلى الؿيُغأ

..    ٗض ألا٩ٞاع.. هى مٗها   ي٨ٟغ مغتحن.. بإ٩ٞاعه وؤٞٗاله

.. و  يغتح ال٩لماا  

:زغحب ٧لماته بال تغابِ  

ماخضف ٖا٢ل بيٗتظع ًٖ .. مل بٗتظع ٖلكان البىؾة-

..خاحة ؤصته ؾٗاصأ مالهاف ون٠  

..ؤل٣ى اٖتظاعه اإلالٛم وعخل  

..عخل بُغي٣ه ألزغي تؿتد٤ قغح وتٟؿحر  

 وتغ٦ها تلًٗ تل٪ اللخٓة التي قٗغا بها

 بض٢اا ٢لبه تدب ؤهاملها تتىؾلها الٟٛغان

..وؤلاه٣اط  
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 ************  

. و٦ً مىتي ألازحر, يمني بلي٪ ٧ال٨ًٟ  

ٚاصأ الؿمان-   

!..وهل بٗض مىا ال٣لح مىا  

!..وهل بٗض حٟاٝ الغوح خياأ  

,وهل بٗض ييإ الٗمغ ؾضي  

!..اؾتمغاع  

..حلؿب هبيلة بمىاحهة باؾل  

..ٖلى وحهها تغتؿم ابتؿامة متكتتة  

ة ..وهٓغارها تتكتب ب٩ل قبر بالٛٞغ  

..عم٣ها باؾل للخٓاا  



 

1407 
 

..تلتد٠ باألؾىص  

..مً عؤؾها ختى ؤزمو ٢ضمحها  

..يبضو ٖلى وحهها ؤنها لم تىل ؾاٖة واخضأ مً الىىم  

..عؤؾها تتدغ٥ بال وعي ؤو هضٝ  

..ؤهاملها تى٣غ خاٞة اإلا٨تح بتىتغ واضر  

..خالتها بإ٦ملها تىحي بٗبإ هاثل  

..وطهح تتى١ للبىح به  

ىىاه٪؟- ..اؾم٪ وؾى٪ ٖو  

..٧ان ؾاا٫ باؾل ألاو٫   

..وحاءا بحابتها نا٣ٖة  

.. زى٣ته-  
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..٢ُح باؾل خاحبيه تيجًبا  

..لؿه هىت٩لم ًٖ ال٣تيل-  

..ول٨جها ٧اهب بضهياها السانة  

..ا٢ترابه..  ٞتاها الٗاق٤  

..يٟٗها  

بته ه.. حمىخه.. ٚع ..تُٞغ  

ٌ ..و٢بى٫ .. ٞع  

..زًٕى  ٣ٗبه هضم  

..وصاثغأ مٓلمة خبؿها به  

..ليهجغها ألزغي   
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.. ٧ان  ػم  ؿ٨ب.. ٢لبه اللي ٖك٣ها هي.. ٧ان  ػم يمىا-

!!.. ليه؟.. ليه هي مل ؤها؟  

 
ً

:نمب باؾل وتغ٥ لها الؿاخة لتسغج اٖتراٞها ٧امال  

..ب٣يب ٦ضه ٖكاهه.. بضلني.. هى ٖملني-  

..ؤقاعا بيضها و٦إنها تمؿ٪ ؾٍى وهمي  

..بقاعرها ؤوضخب لباؾل مٗنى ٧لمارها  

..ٞغاٚح هى مً خىلها لتل٪ الؿاصية اإلاىٟلتة  

..مغأ وؤزغي .. ٧اهب بسيالها تجلضه  

تؿتم٘ آلهاته بىح٘ ٧اهب تٗتى٣ه إم بيكىي اؾتؿاٚتها 

..تالًيا  

..تغي هٓغاا اإلاتٗة اإلامتزحة باأللم بٗيييه  
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..ؾٗاصته بها هي  

ه لها ..زًٖى  

ها هي ..ؤم زًٖى  

..لم ت٨ٟغ بها يىًما  

..لها.. ي٨ٟي ؤهه مٗها  

..ٖىيٟة.. حامضأ.. ٢اؾية.. ٧ان ٖايؼوي ٦ضه -  

:التٟتب لباؾل لتسبره ببضيهية  

.. ٞب٣يب ٦ضه-  

:٢بًب ٦ٟها ٞجإأ  

.. ٖملب ٦ضه ٖكان خبيته-  

:٢اَٗها باؾل بتيجح  
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!!خح-  

:التٟتب هدىه بكغاؾة  

..خح ٢لح ٦ياوي.. خح ؤيىه-  

:ضخ٨ب بتيه وؤ٦ملب بهظيان  

"..٢لح ٦ياوي.. "الغواياا و٢هو الخح بي٣ىلىها ٦تحر-  

:تٗالب ضخ٨تها بكبه حىىن   

ًيا- .. ٧ل هٟـ.. بض٫ ٧ل زلية فيَّ .. بـ هى ٖمل ٦ضه خٞغ  

ة :ؾ٣ُب صمٗة تائهة ٞمسختها بؿٖغ  

ؤها ونلب لضعحة ؤهه لى َلح مني ؤمىا هٟس ي ٢ضامه -

!بـ ي٨ىن ليَّ .. هٗملها  

ٌ لم  ؿتُ٘ ٦بده :عصص باؾل بٞغ  
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..صه مغى وحىىن -  

:مغعا ؤهاملها بسهالرها بال هضٝ  

.. هى مغى.. مغى.. ؤيىه-  

..ْلب تغصص ال٩لمة لض٢اث٤  

..تتظ٦غ مغاا انهياعها بٗض ٧ل مغأ تجاعيه بها  

..ي٣ل.. انهياعها ٧ان ي٠ًٗ  

..وتؼصاص ٢ؿىرها  

ىٟها ..قغاؾتها ٖو  

بتها باإليظاء ..ٚع  

بة صٞٗتها للبدث ًٖ ضخايا ٖبر الكب٨ة الٗى٨بىتية ..ٚع  

..وما ؤ٦ثر الخم٣ى  
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..ول٨ً ليـ مجهم مثله  

..هى ؤي٣ىهة ٖك٣ها وصماعها  

:هتٟب  

و٦ىب عايية به ومل ٖايؼأ .. خبي له ٧ان مغى-

..ػو ما هى بالٓبِ ٧ان عاٌٞ يتٗالج.. ؤتٗالج  

:التٟتب لباؾل تؿإله بت٣غيغ  

ب بػاو ٦ىا مىاؾبحن لبٌٗ- !..قٞى  

:همؿب بكغوص  

..ػو ما ي٨ىن هى بجماليىن وؤها حا تيا-  

:ؤَل٣ب ضخ٨ة ٖالية  
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وسسة ٞحها حا تيا بتٗك٤ .. بـ وسسة مىصعن -

..بيجماليىن وهى بيدح ٚحرها  

..نمتب لخٓة تٗيل بها ؤو٢اا ْىتها عاجٗة  

..هي تضاوو حغاخه ب٩ل ليلة يإرها بها م٨ضوم الجؿض  

..حغوخه تُٛي ْهغه ونضعه  

٣ة امغؤأ ؤزغي  ..تضع٥ ؤهه ٧ان بٞغ  

..ول٨ً    ٗىحها ؾىي مضاواأ حغوخه  

..هي َمً تٗك٣ه.. ٞهي ألانل  

:هتٟب ٞجإأ  

..٧ان ؾٗيض مٗايا-  

:تىؾٗب ٖيىا باؾل عجًبا ول٨جها لم تإبه له وهي ت٨مل  
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..٦ىا ؾٗضا م٘ بٌٗ لخض ما هي صزلب بيىا-  

:ؾإلها باؾل  

..مغاته؟-  

:ضخ٨ب بمغاعأ  

وبٗضها ٢ا٫ ػوحة .. ألاو٫ ٧ان ٖايؼ ػوحة.. الٛبي خبها-

..وآزغرها خبها.. ومل٨ة  

ؤٚمًب ٖيىحها ومالمذ باؾه اإلاؼعج تًغب زيالها 

..بٗى٠  

..هى ٖك٤ الههباء خض مل٨ها هٟؿه  

..ووقمه بجلضه.. مىدها ن٪ مل٨يته  

..زاَغ بىٟؿه لحريها.. لم يسَل ؤن ي٨كٟه ؤخض  
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:يغبب نضعها ب٣بًتها بجىىن   

...باؾمها هي.. وقم هٟؿه باؾمها-  

:نمب باؾل ييتٓغ باقي ٧لمارها  

قاٞني وؤها م٘ -  

Slave  

ما .. ٖكان يدـ بىحعي.. زىته.. وما اهتمل.. ٚحره

..ٞهمل  

..قه٣ب تجم٘ ؤهٟاؾها  

..تغي مكاهضها وهي تٗغى هٟؿها ٖلى هظا وطا٥  

..تتبض٫.. تتدى٫   

..٢ؿىرها تؼصهغ  
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ى٠ ..هٟؿيتها ت٨تؿح بالصأ ٖو  

..تىتص ي بالٗى٠  

ها ب  هاصًعا .. وكىي لم تٗٞغ  

..ؤنبدب ٦ما ؤعاصها  

..مٗه  

..وم٘ ٚحره  

:ؾإلها باؾل باؾتٟهام  

!زىتيه-  

:ؤزبرته بلهجة خاصأ  

!ؤهب ٞاهم بيه.. ؤها ٦ىب مغاته-  

يته ..٣ٖض ػواج ؤخم٤   تٗلم مضي قٖغ  
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..زُه ب٩لماا ؾغيٗة بٓهغ وع٢ة اؾت٣التها  

..وع٢ة مىدتها ألامان  

بته ب٩ل اهدغاٞها ..وؤ٢ىٗتها ؤن تلبي ٚع  

..ول٨جها بالجهاية ػوحته  

م ؤهٟه وؤه٠ الجمي٘ ..ٚع  

م اإلاٟاحإأ :يي٤ باؾل ٖيييه وؾإلها بهضوء ٚع  

!.. مغاته-  

:٢اَٗته  

ٞحها ٧ل .. وع٢ة الجىاػ في ؤوية عاٚح اللي وعا الضعيؿىج-

..خاحة  

:ؤقاع لها باؾل لت٨مل  
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لح ؤعوح له- ًب.. اتهل بيَّ َو بـ ما ا٢ضعتل ما .. ٞع

.. ؤ٦ىول مٗاه  

:ؾإلها باؾل  

..صزلِب بػاو؟-  

:عصصا و٦إهه لم  ؿإ٫  

٢لبي وحٗني .. ٢الي قغبب ٦تحر ومل ٢اصع ؤؾى١ -

..ٞتدب بمٟتاحي.. وعوخب  

..و  

..نمتب لخٓاا و٦إنها تؿتٗيض ط٦غياا الليلة  

..خالة عاٚح اإلاكتتة  

..هظياهه بهغوب الههباء  
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..تىؾله اإلاٗتاص  

..٢لبها يغ١   

..و٢ؿىرها تكتض  

بها ..ه٨ظا يٚغ  

..ه٨ظا ٖلمها  

..ه٨ظا ٧اهب له  

..لحز٫ لؿاهه بالٗك٤  

..ٖك٤ ليـ لها  

.. ٗك٤ الؼوحة الهاعبة  

!الىقم  

..ٚغيمتها واؾمها ييبٌ خًيا ؤمام ٖيىحها  
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:هتٟب بد٣ض  

ب اؾمها بيبٌ ٞى١ ٢لبه اتجىيب- .. صعإ.. ٢يضته.. قٞى

.. والتاهية  

:بغ٢ب ٖيىاها ب٣ىأ  

ىٟي اللي ػاصوا في ألايام .. ٧ان مؿتمت٘- ٞغخان ب٣ؿىتي ٖو

.. ألازحرأ  

:٢بًب ٦ٟها بٛحرأ  

وؤها ٖيني ٖلى الىقم .. ٧ان ٖيييه ٖلى ال٨غباج في بيضو-

.. ٞى١ ٢لبه  

:ابتؿامة عجيبة اعتؿمب ٖلى قٟتحها  
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ة ؤهه مىتٓغ ؤو٫ يغبة مً ال٨غباج- .. ٞغميته بٗيض.. ٖاٞع

..والتاوي والتالب.. ويغبته ٢لم  

نمتب ٞجإأ وتبضلب ابتؿامتها بضمٕى تجمٗب بٗيىحها 

:ولم تمىٗها مً الؿ٣ٍى  

.. ٞجإأ ل٣يب بيضيا خىالحن ع٢بته وهى مل بي٣اوم-  

ها وهي تغصص :ابتلٗب صمٖى  

..ؤها.. وؤها.. ٧ان بيتمت٘ ومبؿٍى-  

:هؼا عؤؾها بيإؽ  

.. ؤها ٦ىب بًي٘-  

:وخغ٦ب ٦تٟحها بت٣غيغ  

- 
ً

..اهتهيب.. يٗب ٞٗال  
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.. الضماء تتجم٘ به.. وحهه يدت٣ً  

..والىحه اإلادت٣ً يى٣لح ألؾىص م٣ؼػ .. ٖيىاه تجخٔ  

..يضع٥ هغوب ؤهٟاؾه  

..مداولة ؤزحرأ للم٣اومة  

..وزٟىا تام لؤلهٟاؽ  

...إلاٗة الخياأ تىُٟئ بٗيييه  

..و٢لبها هي يىا٫ ؾ٨يىة عجيبة  

ها وؤنهب اٖتراٞها ببالصأ :نمتب لخٓة مسخب بها صمٖى  

زى٣ته بُٝغ ال٨غباج وهى ٧ان ٞاهم ؤنها بضاية لىٕى -

.. حضيض مً اإلاتٗة  

:نمب باؾل للخٓاا وؾإ٫  
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..بـ م٣بٌ ال٨غباج ماٞيل ٖليه بهماا لِ٪؟-  

:٢ُبب خاحبحها بيجح وؤزبرته  

مل .. ال٨ٟغأ ؤوي ؤوحٗه.. ٦ىب  بؿة الجىاهتي بتاعي-

..بوي ؤطو بيضو  

..ؾاص الهمب للخٓاا َىيلة  

نمب زاه٤ وم٣ؼػ ٦تل٪ الجغيمة التي تٛل٤ نٟدارها 

..ؤمام ٖيييه  

..نمب ٦همب ٢بر يم مجغم  

..وضخيته حالؿة ؤمامه تضلي باٖتراٝ مٟهل  

 وم٘ ؤمغه بدبؿها ٖلى طمة التد٣ي٣اا بال٣ًية

..عجؼ ًٖ التٟغي٤ ؤيهما ٢تل آلازغ  
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..هي مً ؤػه٣ب الغوح  

..ؤم هى مً ؾلح بوؿاهيتها  

 *************  

. مالخ٣ة ما ؤئمً به: ماطا تجيضيً؟ ؤحابب: ؾإلها الغحل  

باولى ٦ىيلى-   

..وهي تامً ؤنها َمً يدتاحه  

..هي امغؤته اإلا٣ٟىصأ  

..وعاخته اإلاى٣ىنة  

..لم  ٗض يٟهمه ؾىاها بظل٪ اإلاجز٫   

 خٟٓب ٖاصاته

.وؤنبدب تلبي متُلباته  
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تها ..وبٛٞغ  

ة هاصية الؿاب٣ة ..ؤو ٚٞغ  

..ؤزغحب هاتٟها ت٣لح به  

..ملٟها الؿغو الظو ؤزٟته حيًضا  

..ول٣ُاا متٗضصأ له  

..باإلاجز٫   

..باإلاؼعٖة  

..بالؿياعأ  

..وب٩ل ل٣ُة تٛمٌ ؤحٟانها وتدكغ هٟؿها بال٩اصع مٗه  

..ٞهى باإلاجز٫ يٟترف ألاعي٨ة وؾِ ؤبىاثه  

..وتل٪ الؼوحة اإلاٟغوية ٖليه  
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..تلته٤ به ٦ٗل٣ة مانة لغوخه  

..٦م تتمنى مدىها  

..و  تمل٪ ؾىي السيا٫  

..زيالها يهيء لها مكهًضا خيث تل٣ي بغؤؾها ٖلى ٦تٟه  

..وع٢ته التي تدلم بها.. يًمها بدىاهه الؿذي  

..ابتؿامة تى١ تغتؿم ٖلى قٟتحها م٘ تٟغي٣ها لجٟىحها  

..تهل لل٣ُة ؤزغي   

..وتل٪ الل٣ُة لم ت٨ً مدٌ زيا٫ ؤو وهم  

..بل هي مٗه باإلاؼعٖة  

..تتٛاٞل ًٖ وحىص ؤَٟاله مً خىلهما  

ٗها ٞى١ ؾغج اإلاهغأ ..تغاه وهى يٞغ  



 

1428 
 

ه ..هٓغارها الٗاق٣ة تداَو  

..وتٛىم بٗيييه  

 لتٟؿغ هٓغته لها

..بٗك٤ متباص٫  

..هى  ٗك٣ها ويهىاها  

..مثلما ٖك٣ته  

..يمىٗه ٖجها الؼوحة  

..وألاو ص  

..ل٨جها   تماو٘ بىحىص ؤَٟاله  

..ؾتراٖحهم ٣ِٞ لترييه  

..٣ِٞ لتثبب له هًىحها وؤهىإتها  
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وٗم هى  ٗك٣ها ختى لى ٖاملها ؤمام الجمي٘ ٦ما يتٗامل 

..م٘ َٟلته  

..هى ٣ِٞ يسص ى ؤن ي٨ك٠ ؤخضهم ما ي٨ىه لها  

..٧اصا ؤن ت٣لح بل٣ُة ؤزغي   

..ول٨جها إلادب الؿاٖة ٞإصع٦ب و٢ب ٖىصته  

ب  ؾت٣باله ٦ما اٖتاصا مىظ ونلب مجزله ..ؾاٖع  

 تمىده ابتؿامة تغخيح واؾٗة

..خمضهلل ٖلى الؿالمة-  

:باصلها الابتؿام وهى  ؿإلها بغوتييية  

..ؤزباع٥ بيه يا محريب وؤزباع اإلاضعؾة-  

:ؤحابته بلهٟة  
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..ما ت٣ل٣ل.. تمام-  

:عبب ٖلى عؤؾها بإبىية وهى  ؿإ٫ باٖتياص  

..ٖلياء ٞحن؟-  

:عصصا بٛئ  

..هايمة في ألاوية-  

 ًٖ ؤخىاله ول٨ىه ٧ان تدغ٥ 
ً

٧اصا ؤن تًي٠ ؾاالا

ته ..بالٟٗل لٛٞغ  

ة ليٟاجئ بًىئها الساٞب وبغوصرها  صل٠ للٛٞغ

ة ..اإلالخْى  

..والهضوء التام بها  

..ا٢ترب مً الٟغاف ليجض ٖلياء ٚاع٢ة بىىمها  
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..ولم ت٨ً تل٪ ٖاصرها  

..هي تغه٤ هٟؿها بمغا٣ٞة هحرأ تل٪ ألايام  

..باإلياٞة لضعوؽ عامي اإلا٨ثٟة  

..والتي تى٢ٟب باأليام التي ٢ًىها باإلاؼعٖة  

 حاوعها بالٟغاف ٖاحًؼا ًٖ مى٘ هٟؿه 

..مً اختًانها  

..٢بل زهالرها إم حٟىحها اإلاٛل٣حن  

 ولم يبتٗض ب  بٗضما ٞتدب ٖيىنها بةعها١

:ٞهمـ  

!هايمة ليه صلى٢ِب -  

:ابتؿمب بٛئ  
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!!بتصخيني ٖكان تؿإ٫ هايمة ليه-  

ضخ٪ بك٣اوأ وقٟتاه ت٣تىو قٟتحها ب٣بلة بضؤها 

..هاٖمة بضٝء  

..واهتهب بها تلهث وهي تٗيض عبِ ؤػعاع إىبها  

:وتديِ ٖى٣ه بظعاٖحها  

..هغتاح بـ قىية.. تٗباهة وهللا يا خبيبي-  

:ؤٚغ١ عؤؾه بجاهح ٖى٣ها ي٣بله بكى١   

..ؤهِب اليىمحن صو٫ مغه٣ة بؼياصأ-  

..نمتب ب٣ل٤ ٞهي لم تبلٛه بٗض بدملها  

تها ألاخضاث ولم تهاعخه ..حٞغ  

..و  تىىو مهاعخته آلان  
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يمته ب٣ىأ وهي تؿتؿلم لخٓاا لجىىن قٟتيه التي   

..رهضؤ  

..بل ب٣مة بحهاصها.. هي مغه٣ة  

..ول٨جها بداحة لىحىصها بحن طعاٖيه بتل٪ اللخٓاا  

...مثلما يدتاحها هى  

ح يهاحمها بكإن تل٪ الٟتاأ  زانة وطل٪ الهاحـ اإلاٖغ

..التي تؿتًيٟها بمجزلها  

ة  ة ال٨بري للمجز٫ ومجها لكٞغ الٟتاأ التي تؿللب للكٞغ

ة هىم ٖلياء ويؼيض ..ٚٞغ  

و٧اهب بتل٪ اللخٓة تغا٢ح ل٣ائهما الخميمي مً بحن 

ة ..خاٞتي باب الكٞغ  
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ٞهى يسىنها .. والٛحرأ تدغ١ ؤٖما٢ها بجىىن   

..م٘ ػوحته  

..يمىذ الؼوحة اإلاكاٖغ والهمؿاا واللمؿاا  

..وي٨تٟي مٗها بغبتة ٖابغأ ٖلى عؤؾها  

..متى ؾيهغح بٗك٣ها هي ويضٞ٘ بالؼوحة بٗيًضا  

!..لم يتهٝغ ه٨ظا  

..يمىدها هي هٓغاته اإلادبة الىاٖمة  

..وا٢ترابه الخىىن   

ك٤ الهمؿاا ..ويدتٟٔ لٗلياء بدميمية الل٣اء ٖو  

ونلب ٚحررها لظعورها ٣ٞغعا بنهاء الل٣اء الخميمي الظو 

 تغ٢به
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..بىٓغاا م٣هىعأ  

..وبغعا له لجىثه لٗلياء  

..ٞهي الؼوحة اإلاتاخة  

بة  ؤلم ي٨ً ػوج ٖمتها يتلمـ حؿضها الهٛحر بٚغ

..خ٣حرأ  

..وبٗضها يغ٦ٌ للٗمة يٟٙغ بها قهىته ال٣ظعأ  

ابتؿمب بكغ وهي تتظ٦غ مغا٢بتها لتل٪ الل٣اءاا اإلا٣ؼػأ 

..بحن ٖمتها وػوحها  

لم ت٨ً بمثل تل٪ الٗاَٟة ؤو الخميمية التي يمىدها 

..يؼيض لٗلياء  

..يؼيض مستل٠  
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..وهي تٗك٣ه لظل٪  

ا ٧ابني الٗم.. ليـ خ٣حًرا ٦ؼوج الٗمة
ً
..ؤو ؤخم٣  

..هى عحلها اإلاىتٓغ  

..م٩اٞإرها اإلاؿتد٣ة  

..والتي ؾتيتٓغها بهبر  

ة ألايضو ..ول٨جها لً تيتٓغها م٨تٞى  

ة هىمه ..َغ٢اا ؾغيٗة ٖلى باب ٚٞغ  

ا ًٖ ٖلياء ونىا محريب  ٗلى
ً
:صٞٗته لالبتٗاص  هث  

.. عامي مل عاض ي يىام ٖايؼ ٖلياء-  

..تدغ٦ب ٖلياء بةحهاص  



 

1437 
 

ٞمىٗها يؼيض بل٠ُ وهى  ٗيض تغتيح إيابها ويمىدها ٢بلة 

:َىيلة  

..وؤٖص ي الى ص.. ؤها هغوح ؤهيمه.. اعتاحي ؤهِب -  

:واعتٟ٘ نىته إلاحريب  

..خاولي تؿ٨تيه.. ص٢ي٣ة وحاو يا محريب-  

..بغ٢ب ٖيىا محريب باهتهاع وهي تؿمٗه هى يلبي هضاءها  

مٛمب بؿٗاصأ ..ٚو  

"..ؾابها ٖكاوي"  

ة عامي وبضؤا ت٣و ٖليه بخضي  ة لٛٞغ تدغ٦ب بؿٖغ

 ال٣هو بلٛة ؤلاقاعأ
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التي خغنب ٖلى الت٣اٍ بٌٗ مباصئها لتثبب له ؤنها 

اية ابىه ..٢اصعأ ٖلى ٖع  

ة ليجضها تجاهض لتؿغص ال٣هة لغامي ..صل٠ يؼيض للٛٞغ  

..ٞتىلى هى ألامغ وبضؤ  ٗض٫ مً بقاعارها السغ٢اء  

بيىما هي تُل٤ ضخ٩ارها الؿٗيضأ ٧لما ؤزُإا بدغ٦ة 

 يض

..ؤو بقاعأ ما ٞتدى٫ مٗنى ال٣هة  

 ومٗها ي٣ٟؼ عامي ؾٗيًضا بتل٪ السغ٢اء التي

..تٟؿض ٢هته ول٨ً بك٩ل مغح  

..وهي تكغص بسيالها  

..ٞتري هٟؿها الؼوحة  
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..والهٛحر اإلاٗا١ هى الابً  

..ويؼيض هى الؼوج الخىىن   

..زيا٫ بضؤ يتدى٫ لخ٣ي٣ة  

..ب٣ٗلها هي  

..ٞا٢تربب لتلته٤ به بٟٗىية  

..و٦إنها تضاٖح نٛحره وت٨مل ٢هتها اإلاغخة  

 التها١ ْىه هى ؤبىًيا

..وؤعاصته هي خميمًيا  

ة حاءا ٖلياء التي لم  ؿترح ٢لبها لى باب الٛٞغ ..ٖو  

ىاع ٣ة اإلاغاه٣ة ٚغيبة ألَا ٟلها بٞغ ..لتر٥ ػوحها َو  



 

1440 
 

لتلت٣ي الهضمة بىٓغارها با هتهاع السبيث في هٓغاا 

..الٟتاأ  

 اهتهى الٟهل

 

 

 

 

 

(20)  

 ؤه٪ خغ، وؤن بْهاع اهٟٗا ت٪   يضٖىا 
ً
  تيـ ؤبضا

اهتدح ٖالًيا بال٣ضع الظو تكاء، ٞه٨ظا , انغر.. للشجل
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ىن ٦ي٠ يغيدىن ٢لىبهم  ٟا٫  ٗٞغ ٟا٫، وألَا يب٩ي ألَا

ا ًٗ .ؾغي  

باولى ٦ىيلى -   

 هالب خغيتها ؤزحًرا

..ؤو تىق٪ ٖلى هيلها  

..٦ما ؤزبرها مدامحها  

 ب٣ي ٣ِٞ بص ئها بكهاصرها 

ِ٣ ..وتل٪ اإلاغأ ٦ؼوحة للطخية ٞو  

..وليؿب ٦متهمة ب٣تله  

 ٣ٞغاع ؤلارهام ؤوق٪ ٖلى الهضوع بد٤

..تل٪ اإلاؿماأ هبيلة  
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 زغحب مً اإلاكٟى بٗض ػياعأ والضها

..واؾتٗاصرها ل٣ضعرها ٖلى ال٨الم  

 وؤنبذ مً الًغوعو طهابها لؿغاو الىيابة

..لت٣و خ٩ايتها ؤمام اإلاد٤٣ بال٣ًية  

 بغصاء ؤؾىص ٦ئيح حلؿب ؤمام باؾل ؾلُان 

..اؾتؿالم.. ؾ٨ىن .. بهمب  

..تسبر ًٖ اؾمها  

..ؾجها  

ىض الٗىىان تلٗثمب  ٖو

..ازتٟب ال٩لماا مً بحن قٟتحها  

 وازتى٣ب خىجغرها بٛهة مغيغأ
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 وهي تداو٫ تغصيض بًٗة ٧لماا

..ته٠ بهم ٖىىان مجزلها  

 ٞم٘ ٧ل ٧لمة ٧اهب تغي زُىارها اإلاتٗثرأ 

..ليلة هغبب مً بيتها  

 ليلة ٢غعا التسلي ًٖ الىحهة الىاجخة البرا٢ة

تراٝ بٟكلها ..والٖا  

..للمغأ الثاهية  

 تمال٨ب هٟؿها ؤزحًرا 

..وؤْهغا بٌٗ التماؾ٪  

..وبضؤ التد٣ي٤  

..بيه مٗلىمات٪ ًٖ خياأ ال٣تيل الؿغية؟-  
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..عمكب بدحرأ تداو٫ اؾتيٗاب الؿاا٫  

 ولم  ؿٟٗها ٣ٖلها السامل مىظ ؤيام ٖلى ؤلاصاع٥

..ٞالتٟتب للمدامي الظو عا٣ٞها بجلؿة الاؾتضٖاء  

..إلاذ باؾل هٓغاا الاؾتٛاإة بٗيني هحرأ  

:ٞإٖاص ؾااله مغأ إاهية  

ة لل٣تيل- ..تٗغفي بيه ٖجها؟.. اإلاماعؾاا اإلاىدٞغ  

:ٚمٛمب باعتبا٥  

..٢هض خًغت٪-  

..نمتب ولم تٗٝغ ٦ي٠ ت٨مل حملتها  

غ باؾل بملل ..بيىما ٞػ  
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ولم يمل٪ ؾىي ؤن  ك٨غ ال٣ضع الظو عجل بدل تل٪ 

 ال٣ًية

..٢بل ؤن يتم اؾتجىاب الخمغاء الخم٣اء الجالؿة ؤمامه  

:ٖاص  ؿإ٫  

..٦ىِب تٗغفي ٢بل الجىاػ ؤن ال٣تيل ماػودي؟-  

:اتؿٗب ٖيىا هحرأ بهضمة وهي تغص باعتبا٥  

ا..  - ًٗ ..  َب  

:عم٣ها للخٓة ٢بل ؤن يل٣ي ؾااله التالي  

..٦ىِب تٗغفي ؤهه متجىػ هبيلة ُٖا هللا؟-  

:التمٗب الضمٕى بٗيىحها وهي تجبه  

..هى ٢ضمها ؤنها مضيغأ بيب الٗيلة..  -  
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تىاو٫ واخضأ مً اللٟاٞاا بٗلبة السجاثغ وؤقٗلها بهضوء 

:٢بل ؤن  ؿإلها ببِء  

..مم٨ً تد٩ي لىا اللي خهل ليلة الخاصث؟-  

بغمب ؤهاملها بٗى٠ ٧اص ؤن يدُمهم وهي تكه٤ بىٟـ 

..ٖمي٤  

..وتبضؤ بؿغص ؤخضاث الليلة  

..تٟانيل خيارها الؼوحية تٗغا ؤمام اإلاد٤٣ و٧اتبه  

..واإلادامي  

وبٗض ؾاٖاا ؾتتدى٫ ألزباع وتتدىع لكاجٗاا ٖلى 

 نٟداا الجغاثض

..ووؾاثل التىانل الاحتماعي  
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..عبما هي لم تىل خغيتها ٦ما ْىب  

..بل ؤنها عبما بضؤا مد٨ىمية طاا مضأ ٚحر مدضوصأ  

 زل٠ ٢ًبان ؤخ٩ام مجتمٗها 
ً

ٞهي ؾتذجؼ َىيال

..اإلاسملي الجاثغ  

..هي تٗضا م٩اهة الؼوحة الٟاقلة  

اا بجضاعأ ..لتتبىؤ م٩اهة ػوحة اإلاىدٝغ الكاط التهٞغ  

..عبما بغؤرها هبيلة مً حغيمة ٢تله  

 ول٨جها هي بتٛايحها ًٖ ػ ته

..وتجاهلها إلقاعاا بهدغاٞه  

 وبٗضها ال٣بى٫ اإلابضجي لظل٪ الاهدغاٝ

 خهغا هٟؿها وؤصاهتها ؤمام الجمي٘
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..٦ىنها قغي٨ة با هدغاٝ  

ضم صعاية ..ختى لى ٧اهب قغا٦ة ًٖ حهل ٖو  

 ابتلٗب عي٣ها بهٗىبة وهي تهل ب٣هتها 

 إلا٣ابلة الُبيح الىٟس ي الظو هصخها

..بمجاعاأ ػوحها في اهدغاٞه ٦بضاية لٗالحه  

:ؾإ٫ باؾل بيجح  

..الض٦تىع هصخ٪ ب٨ضه؟-  

..ؤومإا باإليجاب  

:ٞٗاص ي٨غع   

..وؤهِب نض٢تيه؟-  

يىاها تتؿ٘ باعتبا٥.. عم٣ب باؾل بدحرأ ..ٖو  
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..ؤها ٖملب بدث ٖىه و.. هى ص٦تىع ٦بحر-  

:٢اَٗها باؾل  

..اؾمه بيه الض٦تىع؟-  

..ؤزبرته الاؾم  

ٞإقاع باؾل ل٩اتبه ليسِ اؾتضٖاء باؾم الُبيح 

..الكهحر  

ا يٟلب مً تل٪ ال٣ًية ال٣ظعأ
ً
..ٞلً يتر٥ مىدٞغ  

اص  كحر لها لت٨مل ؾغص ٢هتها ..ٖو  

 وخحن ونلب  تهالها بماػن 

:ٖاص ي٣اَٗها  

..ليه ػوح٪ الؿاب٤؟-  
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ٗب ٖيىحن باجؿتحن هدىه وهي تجبه بإلم :ٞع  

.. ٧لهم ٧اهىا بٗيض.. ألن و٢تها ما ٨ٞغتل في خض ٚحره-

.و٦ىب لىخضو  

هؼ باؾل عؤؾه بتٟهم ٞتدغياا اإلاباخث ؤإبتب صخة 

..٧لمارها  

 والضها مغيٌ ؤلؼهايمغ بةخضي اإلاصخاا

..وق٣ي٣تها وػوحها ٧اها زاعج مهغ بتل٪ الٟترأ  

:ؤحلى نىته ب٣ىأ  

تٗغفي ؤن ال٣تيل ه٣ل باؾم٪ .. ؾاا٫ ؤزحر يا مضام هحرأ-

هو ؤؾهمه في قغ٦ة اليماوي ٢بل ما يمىا بيىم 

..واخض؟  
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:هؼا هحرأ عؤؾها با يجاب وؤزبرته بتىتغ  

..هى ٢الي يىمها ؤهه مدتاج وحىصو في مجلـ ؤلاصاعأ و-  

 نمتب وهي تلمذ هٓغأ بٗيني باؾل

 تسبرها بىيىح ؤن عاٚح ٧ان  كترو وحىصها بدياته

.. كترو مىا٣ٞتها ٖلى مجاعاته باهدغاٞه  

!٦ي٠ لم تغبِ ألامىع ببًٗها  

 ٦ي٠ تٛايب ًٖ بقاعأ تلى ألازغي 

!!و٢بلب الاؾتمغاع  

!ماطا ٧ان ؾيدضث لها لى لم ُي٣تل؟  

ح ..اتؿٗب ٖيىاها بٖغ  
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هل ٧اهب ؾتهغ ٖلى الاهٟها٫ وتهجغه ٦ما ٢غعا بك٣ة 

 ماػن 

 ؤم ٧اهب ؾتسً٘ له تدب بلخاح آزغ 

!وؾتؿتمغ بتجاهل ويٗه وخ٣ي٣ته  

..٦ال  

ة ٦تل٪ ..هي لم ت٨ً لترض ى بدياأ ملتىية ومىدٞغ  

ٟل ..هي ؤعاصا بيب وػوج َو  

 اعتٗض حؿضها للخٓة وهي تدمض زال٣ها

..٦ىنها تإ٦ضا ؤنها   تدمل بضازلها هُٟة عاٚح  

..٧اهب تهإع هىاحؿها ونمتها اإلاسؼو باأليام اإلاايية  

..تٛغ١ في خحررها  
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!هل تتدمل وحىص َٟله بإخكائها  

..وتسص ى ؤن تُلح مً اإلاكٟى بحغاء التدليل للتإ٦ض  

..ٞب٣ضع خلمها البٗيض بُٟل تًمه لهضعها  

٢ضع بًٛها ل٨ىن طا٥ الُٟل هى امتضاص لغاٚح 

..واهدغاٞاته  

ا٢كٗغ حؿضها وهي ت٨غع ق٨غها لسال٣ها ٦ىنها   تدمل 

..طل٪ الامتضاص بضازلها  

 ؤو٠٢ باؾل ٞيًان ؤ٩ٞاعها وهى يملي ٖلى ٧اتبه 

بًٗة ؤوامغ ويىهي ٧لماته ب٣غاعه باإلٞغاج ًٖ هحرأ بال 

..يمان مً ؾغاو الىيابة  

..بغيئة هي مً رهمة ؾلبه خياته  
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..ومضاهة هي بتضمحر خياأ ٧ل مً ا٢ترب مجها  

٧اهب تل٪ ٨ٞغرها ألاؾاؾية وهي تسُى ؤولى زُىارها هدى 

ىمة ..خغيتها اإلاٖؼ  

 ************  

 

 

 

 

 

ا طاا يىم : ل٨ىني ؤٖتٝر بهض١ خؼيً
ً
ل٣ض ؤخببت٪ خ٣

. ولى  ٩ٖاػ ألابجضية  ه٨ؿغا ؤمام٪  
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ٚاصأ الؿمان-   

ؤيىه خبيت٪ ولؿه بدب٪ بـ مل خبي اللي هي٨ؿغوي -

..ويسليني ؤ٢ضم تىاػ٫   

:ؤل٣ب حملتها بصجاٖة ٖاق٣ة وؤ٦ملب ب٨برياء ؤهثىو   

٨ة وه٣ىم مجها- .. هٗتبرها ه٨ؿة وهىتهغ ٖلحها ؤو ٖو

..مغى وهس٠ مىه  

..نمتب ونمب هى  

 حاء يبدث ٖجها في اإلا٩ان الىخيض الظو ؤي٣ً ؤنها تلىط به

..بيب ٖمها  

..والظو ؤزبره بىحىصها ٖلى قاَئ البدغ  

ا ٖجها
ً
..ليستٟي مً ؤمامه باخث  
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ً

بيىما تتؿإع زُىاا ٞغاؽ ٢اصًما مً اإلاُبش مداو 

 اللخا١ بماػن 

:ب  ؤن نىا ٢ابيل ال٣اصم مً زلٟه ؤو٢ٟه  

..ٞغاؽ-  

:التٟب ٞغاؽ ببِء ليسبره ٢ابيل  

..ؾيبه يغوح لها.. ما تضزلل صلى٢ب-  

:هت٠ ٞغاؽ بًٛح  

..هيجغخها-  

:وؤحابه ٢ابيل بسبرأ ٖاق٤ ٢ضيم  

..ويم٨ً يضاويها-  

..ؾاص نمب متىتغ بٗض ٧لمته  
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غأ ٚايبة واهضٞإ هدى خضي٣ة اإلاجز٫   ٢ُٗه ٞغاؽ بٞؼ

..وتغ٥ الك٣ي٣حن بمىاحهة بًٗهما  

 ٢ابيل يهغب بىٓغاته مً عياى

..ٖاصأ اهتهجها لؿىىاا  

 ٞجزوأ ٦ؿغا بيجهما عابِ ألازىأ

..ولم يب٤َ بيجهما ب  ابىتها  

هتٗاملها بمتى ٖلى ؤنها بيت٪ مل ٚلُت٪؟-  

ؾاا٫ ٚايح ؤو٠٢ به عياى زُىاا ٢ابيل الهاعبة مً 

 مىاحهته

مايي٪ م٘ ؤمها مؿيُغ ٖلى خيارها .. ؾغاب بتًي٘-

..م٣يضها وبيًي٘ مؿت٣بلها  
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:ؤحاب ٢ابيل بيجؼ  

..هي عاًٞة تؿم٘ مني-  

:٢اَٗه عياى  

..عاًٞة.. هي عاًٞة تد٨م٪ في خيارها-  

:ؤ٦مل ٢ابيل الجملة  

..عاًٞة ؤبىتي لها-  

:صدر له عياى  

هي عاًٞة ؤه٪ تغؾم لها خضوص خيارها بةؾم ألابىأ .. أل-

مايىٟٗل ؤه٪ ت٨ىن م٣اَٗها ٧ل ؾىحن ٖمغها .. صو

ت٣غيًبا وؤو٫ خىاع بيى٨ىا ي٨ىن ٖلكان تجبرها ٖلى حىاػأ 

..هي عاًٞاها  
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:حاصله ٢ابيل بٗىاص  

ًب ختى تت٩لم مٗايا- وبٗضيً الجىاػأ صو .. ؾغاب ٞع

..ٞغاؽ بيدبها.. ؤًٞل خل لها  

:٢اَٗه عياى بإلم  

..الخح مل خل و  ٖمغه ٧ان ٦ٟاية.. وؤها خبيب هؼوأ-  

 قغصا هٓغاا ٢ابيل بٗيًضا 

..قغص بماض ي لم يمب بضازله يىًما  

..بٗك٤ ْل خًيا ب٣لبه وبن اصعى ال٨ٗـ  

  ٗت٣ض عياى ٦ما الجمي٘ ؤن هؼوأ ٧اهب 

..زُإ  

..هؼوأ ٧اؾمها  
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..وهى تغ٦هم باٖت٣اصهم  

..هى ٖك٣ها ٦ما لم  ٗك٤ امغؤأ  

ٖك٣ها ول٨ً بضازله ٧ان اخترامه لٗاثلته ومجزله وػوحة 

..  طهح لها ؾىي بزالنها واهتٓاعها له  

..ؤبىاء لهم ألاولىية بدياته  

..عبما ٧اهب خؿباته زاَئة  

 ًْ ؤهه يتر٦ها م٘ ط٦غي لخبهما

..ابىة تديي خبهما ٖلى الضوام  

 ابىة تغبُهما وبن تٟغ٢ب بهما ألايام

..ؤزُإ وهى  ٗلم  

..ْجها ؤ٢ىي مً ٖك٤ امتل٨ها  
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..ؤزبرها ؤن ٖك٣هما ٢ىو ول٨ىه زُإ  

..ؾٗاصرهما بىيب ٖلى ؤه٣اى تٗاؾة آلازغيً  

لحهما التدمل ..هما اإىان ٣ِٞ ٖو  

 لم ت٣تى٘ ولم ت٣بل التىاػ٫ 

..٣ٞغع ؤن يهضمها  

 ٦ظب ٖلحها وزضٖها

 ؤٞهمها ؤنها ٧اؾمها

..هؼوأ واهتهب  

..واهتهب هي ب٩لماته  

..وتغ٦ب زلٟها ابىتهما  

..ابىة يسص ى مالمدها ٞهي وسسة ؤمها  
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ا
ً
..ابىة  ٗك٣ها ؾًغا ويىٟغ مجها ٖلى  

 ابىة مل٨ب مً ؾماا اؾمها ال٨ثحر

 ؾغاب

 هي ؾغاب زُإه وزُيئته بد٣ها

..ؾغاب ٖك٣ه وحىىهه بإمها  

..ؾغاب التي ٧اهب تتإمل ؤلىان البدغ بكغوص  

:لتهلها ٧لماته مً زلٟها  

..ما ٦ىتل ؤٖٝغ ؤه٪ بتدبي البدغ للضعحة صو-  

..التٟتب هدىه ببِء  

..رهيإ هٟؿها إلاىاحهته  

..مىاحهة ٖلمب بدضؾها ؤنها ٢اصمة  مدالة  
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:٦تٟب طعاٖحها خى٫ نضعها تجبه بؿالؾة  

..خمضهلل ٖلى ؾالمت٪-  

..ا٢ترب زُىأ وخظعته ٖيىاها ؤن ي٣ترب ؤ٦ثر  

..ؾالمتي صو ٧اهب بًٟل٪ ؤهِب -  

:ٞغصا ٦ٟحها ببضيهية  

..صو قهاصأ خ٤-  

:تجهض ب٣ىأ  

..بـ ما٦ىتيل مًُغأ لها-  

:ؤحابته بهضوء وبؿاَة  

مًُغأ ؤحغو ٖلي٪ وؤ٦ىن مٗا٥ في .. ٦ىب مًُغأ.. أل-

..ؤػمت٪ ألوي خبيت٪  
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..ؤل٣ب ٢ىبلتها ونمتب تغ٢ح نضمته  

..اٖتراٞها نضمه  

ها ..ول٨ىه    ٗٞغ  

تراٝ له بدبها ..هي   تسص ى الٖا  

..ابىة هؼوأ هي بٗض ٧ل ش يء  

ا ابىة ٢ابيل ًً ..ول٨جها ؤي  

..لظا لً تترصص في صهـ ٢لبها ومكاٖغها  

 لتٗلى هامة ٧ل ش يء صخيذ آزغ

..ٞمكاٖغها زُإها وخضها  

..ووخضها تتدمل ٖبإ بنالح السُإ  
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ؤيىه خبيت٪ ولؿه بدب٪ بـ مل خبي اللي هي٨ؿغوي  -

..ويسليني ؤ٢ضم تىاػ٫   

:ؤل٣ب حملتها بصجاٖة ٖاق٣ة وؤ٦ملب ب٨برياء ؤهثىو   

٨ة وه٣ىم مجها- .. هٗتبرها ه٨ؿة وهىتهغ ٖلحها ؤو ٖو

..مغى وهس٠ مىه  

..نمتب ونمب هى  

 هٓغارها تد٩ي ٢هة حغح 

 و٧لمارها تا٦ضه وبن ٧ان

 ؤلانغاع صازلها واضًخا لتتسُاه هى وخبه

:لم يمل٪ ؾىي اٖتظاع ؤحٝى  

..آؾ٠-  
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:اعتٟٗب ػاوية قٟتحها بمغاعأ  

..وماله-  

:تجهض بيجؼ  

٧ل اللي ٧ان في بالي .. ؤها ما ٢هضتل يىمها ؤوي ؤهيى٪-

..ؤوي ؤخميِ٪ وؤخاٞٔ ٖليِ٪   

:ٞغصا طعاٖحها ؤمامها  

..ؤها ٦ىيؿة حًضا ٢ضام٪ ؤهىه-  

:تغصص ب٩لماته  

..ؤها-  

:٢اَٗته هي  

..ؤهب حاو ليه يا ماػن؟-  



 

1467 
 

:ؤزبرها بهغاخة  

.ألوي مل ٖايؼ ؤزؿغ٥ يا ؾغاب-  

:ؾإلته بًٛح  

..وؤهب ٦ىب ٦ؿبتني امتى؟-  

:عص بتساط٫  

..ؾغاب-  

:ٖاصا تؿإله بةلخاح  

.. ؾإلت٪ ٢بل ٦ضه و٦ىب بتراٙو.. ٖايؼ مني بيه يا ماػن؟-

..ٖايؼ بيه؟  

..نمب بيجؼ ؤمام ؾاالها  

..نمب والخحرأ تديِ به ٣٦ًبان ٖاحؼ ًٖ تسُحها  
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..  يى٨غ ؤهمية اإلا٩اهة التي اختلتها بدياته  

م ٧ل ش يء م٩اهة مى٣ىنة ..ول٨جها ٚع  

 لم  ٗلم ٦ي٠ يسبرها بما يضوع بظهىه ٞتىلب هي ؤلاحابة

ؤها باليؿبة .. مً ٚحر الخحرأ ال٨بحرأ اللي في ٖييي٪ صو-

 ل٪ مجغص بيب خلىأ ومستلٟة

 وؤهب ببؿاَة ٖايؼ تجغب الىٕى صه

..صه ٧ان في البضاية ما ؤه٨غف-  

..وبٗضيً؟-  

:تجهض بيإؽ  

ة- ..في خاحة اتٛحرا وؤهِب ٖاٞع  

:ؤزبرته بمغاعأ  
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نٛحرأ لضعحة ؤه٪ ما٨ٞغتل تٗٝغ .. خاحة نٛحرأ ٢ىو -

 
ً

..محن هي ؾغاب ٞٗال  

:وحاءا بحابته ؾغيٗة  

يلة ؾغاب و  ؤو - ومً ٚحر ما ؤٖٝغ ماض ي ؾغاب ٖو

..مٗلىمة نٛحرأ ٖى٪ ؤها  

:٢اَٗته ب٣ىأ  

خبيتني؟!.. ؤهب بيه-  

:ابتؿم بمغاعأ  

..٢لب ل٪ ٢بل ٦ضه الخح ؾغاب-  

:نغزب به  

! ٗني بيه-  
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ته ٧ان ..  ٗني ما تؿإليىيل ًٖ الخح- الخح اللي ٖٞغ

.. حىحن مل ٧امل ٧ان  ػم يمىا.. مكىه.. ممؿىر

..ماٞيل.. ماٞيل خح يا ؾغاب  

:هتٟب بإلم  

..بـ ؤها خبيت٪-  

كان ٦ضه ؤها حيب اٖتظع .. ٖكان ٦ضه بتتإإلاي- ٖو

.الجهاعصه  

:هؼا عؤؾها بضهكة  

!بتٗتظع ٖلكاوي خبيت٪-  

ته وخؿيته .. ألوي ؾمدب بضه يدهل- ألوي قٞى

..واتإ٦ضا ؤهه هيدهل وؾمدب به  
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:هتٟب بجىىن   

.. مل مً خ٣٪-  

:ؤٚمٌ ٖيييه بإلم  

.. ؤها ما اؾتد٣ل الىح٘ اللي حىا٥ِ صه-  

:ؤ٦ضا ٖلى ٧لماته  

.. وعٚم ٦ضه ؤها بتإلم.. ؤيىه ما تؿتد٣ل-  

 
ً

:بؿِ طعاٖيه بيجؼ متؿاثال  

..ؤٖمل بيه؟!.. ٢ىليلي ؤؾاٖض٥ بػاو-  

:هؼا عؤؾها ب٣ىأ تداو٫ ٦بذ صمٗة تىاوف حٟىنها  

..صو ٚلُتي ؤها.. ؤهب ما َلبتل مني ؤخب٪-  

ا بسُئه
ً
:ؤقاح بغؤؾه وؤزٌٟ هٓغاته مٗتٞر  
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لُتي ؤوي ما بٗضتل في الى٢ب اإلاىاؾح- .. ٚو  

 نمتب ولم تجبه ب٩لمة

..٣ِٞ ْلب تتإمل البدغ بكغوص  

:ولم تؿتُ٘ ٦بب ؾاا٫ يتأ٧ل بضازلها  

.بل٣يـ مىاؾبة لخيات٪ ؤ٦تر؟-  

:٢ظٝ الغما٫ ب٣ضمه وهى يسبرها بت٣غيغ  

بحن بخىا ٖاوػيً بيه مً الخياأ- .. ؤها وهي مؿتٖى

..ماخضف ٞيىا هيجغح التاوي  

:ابتؿمب بمغاعأ  

..ق٨ًغا-  

غ بٗى٠ :ٞػ  
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بـ .. ٖاٝع وهضمان ألوي حغخت٪.. ؤها ٖاٝع ؤوي ٚلُان-

..ٖلى ألا٢ل ٢غعا ؤو٠٢ اللي بيدهل بيىا ٢بل  

:ؾإلته بارهام  

..الىح٘ والجغح.. ألاطي خهل.. ٢بل بيه؟!.. ٢بل-  

:٢اَٗها بهغاخة قضيضأ  

.. و٦ىِب هت٣بلي يا ؾغاب.. ٢بل ما ت٣بلي ٖغض ي للجىاػ-

ٌ ٢بىل٪ .. وؤها ؤي٠ٗ مً ؤوي ؤٞع  

نمب لخٓة يتإمل او٩ٗاؽ ٧لماته ٖلى هٓغارها الجغيدة 

:ونىرها اإلاكغور يغصص  

..اٖتظعا٥ مل م٣بى٫ يا ماػن -  



 

1474 
 

ؤل٣تها بىحهه واهُل٣ب هدى مجز٫ ٖمها بسُىاا 

..واؾٗة  

..زُىاا ٚايبة  

..ًٚح حامذ  

 صٞٗها أل٩ٞاع متهىعأ

 و٢غاعاا مىضٞٗة

:و٧لماا ؤل٣ب بها بىحه ؤبحها  

ؤها مىا٣ٞة بوي ؤتجىػ ٞغاؽ-  

..وحغح آزغ  

 بل نضمة ؤزغي 

:تمثلب بةحابة ٞغاؽ  
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.بـ ؤها مل مىا٤ٞ-  

 ****** 

 

 

 

 

 

 

 

خحن ي٨ىن الخُح ٦بحًرا لً يتدى٫ هظا الُخح لخؼَمة ٢ل 

 
ْ
. تإ٧لها الىحران  
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هؼاع ٢باوي-   

وهي لم تٗض تٗلم بن ٧اهب ؤخبب ؾي٠ مثل هظا الخح 

 ال٨بحر

ا واهًيا
ً
..ؤم خبها ٧ان يٗيٟ  

 مجغص ٚظاء لىحران نهغا شسهيته و٢ىمتها

 لتدىله مً ؾي٠ الٗابث بلى ؾي٠ ال٣اتل

 ٢اتل ٢لبها ومكاٖغها

..وؤهىإتها  

..ومدُم ٢ىأ ْىتها بإٖما٢ها  

 وآلان 

..٧ل إىابتها تدُمب  
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..تٛحرا  

 لم تٗض تٟغ١ بحن الخح والٗك٤

..والاٞتتان  

!هل ؤخبب ؾي٠  

!!هل ؤخبها بياص  

..ؾىىاا  

 ؾىىاا يدمل لها مكاٖغ نامتة 

 يغ٢ح مً بٗيض خيارها م٘ آزغ

 يضع٥ مكاٖغها لؿي٠ 

..و  تتٛحر مكاٖغه هى و  تتبض٫  

..لم يتزوج  
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..لم يغتبِ بامغؤأ  

اًء لها  هل ٧ان ٖاق٣ها الهامب ؤ٦ثر ٞو

!!مً ػوج مىدته الغوح وال٣لح والجؿض  

..  تٗلم  

..و  تغيض ؤن تٗلم و  ختى ت٨ٟغ به  

ا هى خىاع ؾي٠ ألازحر 
ً
 ما تدتاج الت٨ٟحر به خ٣

..٧لماته اإلاجىىهة خى٫ ٖىصرها له  

ٚلُتىا ٦بحرأ بـ مل  ػم ت٨ىن .. بخىا ٚلُىا.. همؿة"

"الجهاية  

..يىمها ؤزبرته بهضوء  
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.. بخىا اهتهيىا ٦ؼوححن.. ماٞيل ٚلِ يا ؾي٠!!.. ٚلُة"

"بـ في بيىا ؤو ص وصه اللي  ػم ه٨ٟغ ٞيه  

..هت٠ بها  

"..بيىا ؤو ص وصه اإلاهم.. ؤهِب ٢لتحها بىٟؿ٪"  

..ؾإلته باؾتٟهام  

"ٖايؼ ت٣ى٫ بيه؟"  

..ا٢ترب مجها بلهٟة  

٧ل واخض ٞيىا ٧ان ٖايؼ يٟغى .. بخىا ٚغ٢ىا في مكاٖغها"

"ييٗىا في نغإ ٖكا١ ووؿيىا اإلاهم.. بعاصته ٖلى التاوي  

..ٚمٛمب  

!"وؿيىا اإلاهم"  
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 ؤمؿ٪ بظعاٖحها

"..ٖيلتىا الهٛحرأ.. وؿيىا و صها"  

..نمب لخٓة وهى  ٛغ٢ها بىٓغاته  

ؤما خهل٪ ؤلاحهاى في ؤإلااهيا ٦ىب ؤها ؤو٫ .. همؿة"

!"ٞاهمة صه مٗىاه بيه.. واخض اختاحتيه حىب٪  

..ؤحابته بتل٣اثية  

بية" "..بوي ٦ىب ؾاطحة ٚو  

..هؼ عؤؾه هًٟيا  

.."مٗىاه ؤهىا مالىاف ب  بٌٗ..   يا خبيبتي"  

..٢اَٗته بًٛح وهي تسخح طعاٖحها مً ٢بًتيه  
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ٞاهم ؤوي مم٨ً ؤوس ى !.. ؤهب خهل٪ خاحة.. ؾي٠"

٪ مٗايا.. ٦الم٪ ليَّ  !!.."ٞا٦غ ؤهب َل٣تني بػاو!.. تهٞغ  

ة ..هت٠ بؿٖغ  

.."ؤها آؾ٠ بجض.. همؿة"  

..ٖاصا إلا٣اَٗته  

!!.."آؾ٠"  

..هتٟتها بجىىن   

..وضخ٨ة مغيغأ تتٗالى  

!!!"بجض بتٗتظع!.. ؤهب بتٗتظع"  

..لم تهض١ اٖتظاعه  
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هل  ٗت٣ض بالٟٗل ؤن ما ٢ام به يهلخه .. لم تٟهم

!اٖتظاع  

..ل٣ض خُمها  

..٦ك٠ ٖىعأ خبها ألاخم٤ له  

 وهت٪ ؾغ ٢ضؾية ػواحهما وهى يل٣ي يمحن الُال١

..بيىما يًمها بظعاٖيه  

..تغصص نىته  

.. ؤوس ي ٧ل اللي خهل اليىم صه.. ؤعحى٥ِ ؤوس ي.. همؿة"

يي .. ٦ىب مجىىن ٖايؼ همؿة خبيبتي.. ؤها ما٦ىتل في ٖو

ب مٗاها مٗنى ؤوي ؤخح وؤتدح همؿة .. همؿة اللي ٖٞغ

"..ؾىضو ومغاتي وؤم و صو  
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..هؼا عؤؾها عاًٞة  

.."ؤهب ٖمغ٥ ما ٦ىب ٖايؼ همؿة اللي بتت٩لم ٖجها"  

..ؤقاعا لىٟؿها ب٠ًٗ  

اللي ؤهب ٞاهم ؤه٪ ٦ؿغا .. ؤهب ٖايؼ همؿة صو"

"..٦بريائها إلاا َل٣تها  

..هت٠ ب٣ىأ  

.. ٧ل اللي ٞاا صه ماض ي.. ؤعحى٥ِ يا همؿة ٦ٟاية"

"ماض ي  ػم هيؿاه ٖلكان ه٣ضع ه٨مل ووٗيل ألو صها  

..وا٣ٞته  

 .. وصه اللي هيدهل"
ً

"و صها ؤهم ٞٗال  

..ابتؿم باتؿإ  
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" ٗني ؤهِب مىا٣ٞاوي؟"  

..٢ُبب بضهكة  

!"ٖلى بيه"  

..هت٠ باهٟٗا٫  

"ؤهىا هغح٘ ٖيلة تاوي"  

ٌ اؾتيٗاب مٗاوي ٧لماته ..ؤحابته وهي تٞغ  

وعٚم اللي خهل .. ؤهب ؤبى و صو يا ؾي٠ وابً ٖمي"

..بيىا  

..٢اَٗها ب٣ىأ  

"وحىػ٥ يا همؿة"  

..اعتضا زُىأ للسل٠  
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"..حىاػها اهتهى يا ؾي٠"  

..وؤقاعا بيضها  

"..بخىا اهتهيىا"  

..ؾإ٫ بٗى٠  

"٦الم بياص ؤإغ ٞيِ٪؟"  

..هؼا عؤؾها باؾتى٩اع  

!!"..وتإإحر بيه! ٦الم بيه"  

..واعتٟ٘ نىرها  

تالا َل٣اا نهىا ٧ل اللي بيىا .. بخىا زلهىا زالم"

!!"..ؤهب ٞاهم ؤوي مم٨ً ؤعح٘ ل٪ تاوي.. وختى مً ٚحرهم  

..عصص ب٠ًٗ  
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.."همؿة"  

..اؾتمغا بىٟـ الٗى٠  

!"ٞاهم ؤن لؿه باقي حىايا مكاٖغ ل٪ ؤو لٛحر٥"  

..وبٗى٠ مماإل هت٠ هى  

"مل هؿمذ له ؤهه يازض٥ مني"  

..اتؿٗب ٖيىاها بظهى٫   

!"..هى محن صه"  

 ٧اص يهغح باؾم بياص إاهية ول٨ىه تمال٪ هٟؿه لحرصص

"..ؤهِب ليَّ ؤها بـ.. ؤو عاحل تاوي"  

..ؤحابته ب٣ىأ  

"..للمغأ التالتة ب٣ىل٪ بخىا اهتهيىا"  
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..ليهضمها ب٩لماته  

"..لى ٖلى الُال١ ؤها هتهٝغ"  

...٣ٞغعا بنهاء الخىاع, ٖاصا ٧لماته الٛامًة تاع٢ها  

..لى.. ؤها وعايا قٛل ٦تحر.. ؾي٠"  

.٢اَٗها ب٣ىأ  

"مل همص ي ب  ؤما هىنل لخل"  

..هتٟب بيجح  

"..خل بيه؟"  

ة ..ؤقاح بىٓغاته بٗيًضا ٖجها وهى يسبرها بؿٖغ  

.. هي٨ىن اإلاىيٕى ٧له ٖلى الىع١.. في واخض ؤها بث٤ ٞيه"

"بٗضها ه٣ضع هغح٘ تاوي.. وبٗضها  
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..اتؿٗب ٖيىاها بظهى٫ ٚايح  

!!"مدلل"  

ى٠ ة ٖو ..مغع ؤهامله بحن زهالته بؿٖغ  

ًيل يا همؿة" "..٨ٞغو ؤعحى٥ِ .. ما تٞغ  

..نغزب به  

!"ؤهب ٞاهم مٗنى ٦الم٪!!.. ؤ٨ٞغ"  

ة ..عصص بؿٖغ  

مٗىاه ؤن .. مٗىاه ؤهىا هى٣ضع هغح٘ ٖيلة تاوي.. ؤيىه"

و صها اللي مدتاعيً بحن عيا٥ِ وعياوَّ خيارهم 

..بيتىا هحرح٘.. هتؿت٣غ  

..٢اَٗته بًٛح حامذ  
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لى الىع١!!.. مدلل" ٖايؼ بيه يا .. مدلل نىعو.. ٖو

ٖايؼ تؼوصها !.. مل ٦ٟاية ٖلي٪ اللي حغي بيىا!!.. ؾي٠

!"ٖايؼ تًٛح عبىا.. بمسالٟة للضيً والكٕغ  

..هت٠ به  

.. وهتدمل الىتيجة.. ؤها ٚلُب.. َال٢ىا ٧ان ٚلُة"

"هتدمل الظهح  

..اتؿٗب ٖيىاها بجىىن   

ح مٗنى ٦الم٪" وصه _ٞاهم ؤوي لى وا٣ٞت٪!.. ؤهب مؿتٖى

ٞاهم ؤوي لى عحٗتل٪ بالُغي٣ة ال٣ظعأ _ مل هيدهل

"ػها بمٗنى ؤصر.. صو هتب٣ى ٖال٢تىا خغام  

ا ًً ..هؼ عؤؾه عاٞ  

.."هكٝى خل.. ؤها هتهٝغ..  "  
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..ابتؿمب بكغاؾة  

الخل هى حىاػ حضيض وقغعي ومل مكغوٍ !.. خل"

!"..ت٣ضع تتدمل الخل صه.. بى٢ب يا بيه  

..واهُل٣ب مجها ضخ٨ة ٚايبة قغؾة  

.."عاحل ٚحر٥.. بوي ؤ٦ىن م٘ عاحل تاوي"  

..نغر يسغؾها بٗى٠  

"ازغس ي"  

..لتهت٠ به  

هؿ٨ب ألوي   با٨ٞغ ؤعحٗل٪ ؤهب .. ؤها هؿ٨ب يا ؾي٠"

هؿ٨ب ألن اإلاىيٕى ما .. و  با٨ٞغ ؤعتبِ بإو عاحل تاوي
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ؤها هؿ٨ب وؤهب ٦مان هتيس ى .. يىٟٗل هت٩لم ٞيه

"..اإلاىيٕى صه تماًما  

ٌ ٧لمارها بٗىاص ..ول٨ىه ٞع  

"..ومل هتىاػ٫ ٖى٪ ؤبًضا.. مل هيىٟ٘ ؤوس ى يا همؿة"  

..عخل يىمها وهي تلًٗ ٧ل لخٓة و٧ل ٧لمة نضعا مىه  

..ؤهاهيته وتمل٨ه لها  

هى ٣ِٞ  ٗضها واخضأ مً ممتل٩اته و٦غامته تإن لٟغاعها 

..مً بحن يضيه  

..لكٗىعه باليجؼ ًٖ خهاعها واؾترصاصها مً حضيض  

ٌ ٧لماته ..٧ل طعأ مً ت٣ٗل بها ٧اهب تٞغ  

..ول٨ً هىا٥ نىا ألاهنى الساثً بها  
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..ؤو عبما هى نىا قيُاوي  

..٧ان يؼيً لها الخل الظو ؤتى به ؾي٠  

..يدلي نىعأ الٗىصأ له بظهجها  

..٣ِٞ لتيت٣م  

..تيت٣م ألهىإتها اإلاىته٨ة ٖلى يضيه  

 لتل٪ اللخٓة التي يمها بحن طعاٖيه

..ليُل٤ عنانته ألازحرأ ٖلى ٖك٣ها له  

..قيُانها يدثها ٖلى ؤلاهت٣ام  

٣لها يهإع للهغوب مً تل٪ الهىأ ..ٖو  

ية ٣ِٞ لترص له نٟٗته ..لً تؿ٣ِ بٗال٢ة ٚحر قٖغ  

..ول٨ً يىؾىؽ قيُانها بٟديذ مٛىو   
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..يم٨جها ؤ  تؼ٫ لتل٪ الٗال٢ة  

..٣ِٞ تكٗل ٢لبه و٦ياهه ٧له بىحىصها  

ك٤   يىاله  تب٣ى ؤمامه ؤي٣ىهة ؤهىإة ٖو

..وبن ًْ ؤنها خ٣ه وؤنها له  

..وؤن ٢لبها  ػا٫ ييبٌ باؾمه  

..ويٗىص ٣ٖلها ليجاصلها بهضوء  

..ؤنها ليؿب بداحة  هت٣ام  

 هى    ؿتد٤ اهدضاعها لٗال٢ة ٢ظعأ 

 ؾىاء مٗه ؤو م٘ َمً  ٗغيه ٦مدلل

ا ًٗ ..ليٗىصا م  
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هى    ؿتد٤ ؤن ت٣ٟض بوؿاهيتها لتٟهمه ؤنها ؤنبدب 

..زاعج هُا١ ٖك٣ه  

..وقيُانها   يهضؤ  

 يهمـ لها ؤنها ؾتًمً اهت٣ام باعص مىٗل

..ومٗه ت٨تؿح عيا ؤبىائها إاهية  

..ؾتًمهم في ؤؾغأ إاهية م٘ ؤبحهم  

..وطل٪ م٨ؿح بيافي  

و٦إن قيُانها يتًامً م٘ ؾي٠ الظو لم تى٣ُ٘ 

..عؾاثله واتها ته  

..مداو ته إل٢ىاٖها بال٣بى٫ بٗغيه الكاثً  

ٌ ..وب٩ل عؾالة تجبه بالٞغ  
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 وم٘ ٧ل م٩اإلاة تسبره ؤن ما يُلبه   يغياه قٕغ و  صيً

 ما يغيحها
ً

..وهى يغصص لها ؤهه ؾيجض خال  

..تهإع لتهغب مً صاثغته  

..و  مٟغ  

٢بلب بٗغى ماػن الٗضوو وؤٚغ٢ب هٟؿها بٗملها 

 الجضيض

..رهغب مً همؿاا قيُانها  

 ٢غعا تجاهل عؾاثله

..وعٌٞ م٩اإلااته  

..و٧اهب مٟاحإرها اليىم ٖىض ٖىصرها مً ٖملها  

..بىحىصه باإلاجز٫ وؾِ ؤَٟالهما  
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ٟا٫ باإلياٞة ل٣الح الخلىي الطسم الظو ه٣كب  ألَا

 ٖليه

 ٧لماا رهىئة بمىاؾبة مغ٦ؼها الجضيض

..مىٗاها مً هغب حضيض ٧اهب تسُِ له  

ا ًٗ ..الٟغخة بٗيىن ؤبىائها وؾٗاصرهم بىحىص ؤبحهم وؤمهم م  

..وبىؾِ ؤحىاء اختٟا٫ ٖاثلي نٛحر  

ؤؾباب ٧لها صٞٗتها لضٖىأ ؾي٠ ل٣ًاء اليىم وتىاو٫ 

..الٗكاء مٗهم  

صٖىأ اؾتٛلها هى بمهاعأ ليٗيض ٖغى مىيٕى الٗىصأ 

..ٖلى مؿامٗها  

..اؾتٛل اوكٛا٫ ؤَٟاله بت٣ُي٘ ٢الح الخلىي   
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..وتؿلل زلٟها باإلاُبش  

م هٓغارها اإلادظعأ ..ل٨ىه لم يهتم... ا٢ترب ٚع  

..يجح ؤن ي٣ىٗها  

.. يجح ؤن تؿتم٘ له  

..بٗك٣ه لها.. هي تك٪ بدبه  

..تغصص ٖلى الضوام ؤنهما ؤهتهيا  

..ول٨جها مسُئة  

..هى يغيضها له ولً يٍٟغ بها ويتر٦ها آلزغ ؤبًضا  

اٝع ؤه٪ بتدبيني - ..ؤها بدب٪ يا همؿة ٖو  

:هؼا عؤؾها عاًٞة  

مكاٖغ٥ مل خح .. مل خح يا ؾي٠-  

:خاو٫ التد٨م باهٟٗاله  

ؤوما٫ بيه؟-  
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:ؤزبرته بًٛح  

..ؤهب عاٌٞ تتسيل وحىصو م٘ عاحل ٚحر٥.. ؤهاهية-  

:ٚمٛم مً بحن ؤؾىاهه  

..اؾ٨تي.. همؿة-  

..٧ان وحٗه يمىدها وكىي مً هٕى مستل٠  

..الاهت٣ام لى تم ؾي٨ىن عاج٘  

..ؤ٦ثر عوٖة مما تتسيل  

 
ً

 اؾتٛل قغوصها لي٣ترب ؤ٦ثر مداو 

..بهمؿه الخميم.. بٚغائها بىحىصه  

!..همؿة-  

:صٞٗته بٗى٠  

!!ؤهب اتجىيب-  

:عصص بةلخاح  
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..ؤها مدتاح٪-  

:ؤقاعا بيضها بدؼم لتبٗضه  

اقغ... ابٗض يا ؾي٠ - بخىا زالم .. ب٨غعها تاوي ٖو

 اهتهيىا 

..٧لمارها تثحر حىىهه  

..وحىىهه يُغبها  

..يىٗل ألاهنى بإٖما٢ها  

:هت٠ بدى٤ يدملها هي مؿئىلية ٞغا٢هما  

ومحن الؿبح؟ -  

ا ًٗ :حاء عصها ٚايًبا وؾغي   

. يٟٗ٪ هى الؿبح.. يٟٗ٪ -  

:همـ بلهٟة  

ض٥... وا٣ٞي - ..وا٣ٞي يا همؿة وؤٖو  



 

1500 
 

 ٢اَٗته بٗؼم :

ىص يا ؾي٠ -   .. بالف ٖو  

:ل٨ىه لم ييإؽ  

ؤها مل ٖاٝع ؤٖيل مً ٚحر٥.. اؾمٗيني ؤعحى٥ِ  -   

 ٧لماته ؤخيب همؿاا قيُانها

ديده يتٗالى بضازلها لت٣بل ٖغيه ..ٞو  

..ت٨ىن م٘ آزغ  

ه ..تًٗه ؤمام ؤ٢س ى مساٞو  

..نىعرها وهي ػوحة لغحل ٚحره  

..عحل يإتي به هى  

 يٓىه مٗبًرا ليهل بلحها إاهية

..ٞي٨ىن اهت٣امها وعص الهٟٗة له  

.. هى بتمام طل٪ الؼواج الهىعو الظو يسُِ له  
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 مجغص تهىع عص ٞٗله مىدها وكىي ؤؾ٨غرها 

..خض الثمالة  

خض ؤوؿاها ؤنها تتالٖح بما هى ؤ٦بر مً ؾي٠ وؤوهامه 

..ومكاٖغه  

..هي تتالٖح بىٟؿها هي  

..ت٣ضم طارها ٢غبان لخٓة اهت٣ام  

:وتغصص نىرها بسٟىا مسؼو   

ض٥ ه٨ٟغ.. ه٨ٟغ يا ؾي٠- .ؤٖو  

 وبإٖما٢ها ؤحابب ٖلى الؿاا٫

..خبها مهما ٦بر واػصاص ٖم٣ه ما هى ب  و٢ىص لىحران اهت٣ام  

..ٞالجهاية هى لم ي٨ً خًبا  ؿتد٤ الغإاء  

..ول٨ً ال٨غامة تل٪ ش يء آزغ  
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 **** 

. الخح والتطخية وألالم ؾمة مً ؾماا اليؿاء  

ؤوهىعيه صو بلؼا٥-   

..ؤخبته وٗم  

..٢ضمب تطخية تلى ألازغي لتداٞٔ ٖلى ػواحهما  

..صخيذ  

..تإإلاب ؾىىاا  

..تاعأ لىحىص قغي٨ة لها في خياته  

..وؤزغي إلا٩اثض والضته  

..و٧ان آزغ م٩اثضها  

..تل٪ اإلاغاه٣ة اإلاغيبة  
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..لم تغتذ لىحىصها مً البضاية  

 ٌ ول٨ً ال٣هة التي ؤزبرها بها يؼيض ٦بلب ٧لماا الٞغ

..بدل٣ها  

..ٞدياأ الٟتاأ ٧اهب تماإل مغاه٣ة ٖلياء  

..نبية نٛحرأ هبظها الجمي٘  

..ووحح ٖلحها صٞ٘ إمً وحىصها ب٩ل بيب  

م هاحؿها ألاهثىو الظو  مىدتها تٗاَٟها وخىانها ٚع

 يسبرها بىحىص ما هى زُإ

ب ٖلى هٓغاا الاٞتتان بٗيني الٟتاأ والتي خانغا  تٗٞغ

..بها يؼيض  

..واَمئيب ؤهه ٚاٞل تماًما ًٖ تل٪ الىٓغاا  
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 ل٨ً ؤن تتدى٫ تل٪ الىٓغاا اإلاٟتىهة به

..ألزغي متدضية لها  

..هىا اؾتكٗغا السُغ  

..الٟتاأ لم تٗض تمحز بحن مكاٖغ الاختياج ألب ٚاثح  

..وبحن مكاٖغ ؤزغي عبما تمغ بها اإلاغاه٣اا  

ول٨ً ليـ م٘ عحل ي٨برها بإ٦ثر مً ؾىىاا ٖمغها مغأ 

..وهه٠  

ة اا متُٞغ  وألازُغ ؤن ألامغ تٗضي اإلاكاٖغ لتهٞغ

..وتسص ى ؤن تؼصاص م٘ الى٢ب  

تهما و٢غعا الاهتهاء مً ألامغ ..اهتٓغا ٖىصأ يؼيض بلى ٚٞغ  
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ا 
ً
صؾب هٟؿها بحن طعاٖيه وهى يٟترف ؤعي٨ته ألاإحرأ بدث

..ًٖ بخضي مباعياته اإلاٗتاصأ  

ومضا ٦ٟها لتتىاو٫ حهاػ التد٨م لتٛل٤ التلٟاػ وتلتٟب 

:له بجضية  

..مدتاححن هت٩لم.. يؼيض-  

:ٖض٫ ويٗها بحن طعاٖيه ليؿإلها ب٣ل٤  

..الى ص ٦ىيؿحن؟.. ؤهِب ٦ىيؿة؟.. ٢ل٣تيني.. زحر يا ٖلياء-  

:عبتب ٖلى وحىته بدىان  

ؤها بـ ٦ىب ٖايؼأ .. ٧لىا ٦ىيؿحن.. ما ت٣ل٣ل يا خبيبي-

ويٗها في البيب ٖىضها ٚغيح ومل .. ؤت٩لم ًٖ محريب

ة هيؿتمغ ألمتى؟  ٖاٞع
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:٢ُح يؼيض بيجح  

..مالهاف ٚحرها يا ٖلياء-  

:زغحب مً خهاع طعاٖيه  

و٢بل ما تيجي تٗيل م٘ والضت٪ ما هي ٧اهب !.. بػاو بـ-

..ٖا كة م٘ ؤهل والضها  

:اٖتض٫ يؼيض ليسبرها بجضية  

ؤيىه بـ اللي ٞهمته ؤنها اتٗغيب هىا٥ ألطي ومم٨ً -

..تدغف  

:هؼا ٖلياء ٦تٟحها  

..٧ان  ػم هتإ٦ض.. صه ٦المها هي-  

:عم٣ها يؼيض بيجح  
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..وهي هت٨ضب في خاحة ػو صو ليه؟!.. هتإ٦ض مً بيه-  

:هتٟب ٖلياء بةهضٞإ  

ا- ًٗ ..ٖلكان وؿتًيٟها مٗاها َب  

:ضخ٪ يؼيض باعتبا٥  

..مل ٞاهم-  

:هبب ٖلياء تىاحهه بهغاخة  

..محريب بتداو٫ تلتٟب اهتباه٪.. هت٩لم بهغاخة-  

:مِ قٟتيه بالمبا أ  

..البيب مدتاحة ؤب.. َبيعي يا خبيبتي-  

:هؼا ٖلياء عؤؾها هًٟيا  

..بـ هي مل قيٟا٥ ؤب-  
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نمب يؼيض لخٓاا وهٓغاته تداو٫ اؾتيٗاب ٧لماا 

:ٖلياء  

اا ٖاصية مً بيب مغاه٣ة ما تكٛليل بال٪- .. تهٞغ

..هتتسُى الاعجاب صه  

:٢اَٗته ٖلياء بٗىاص  

.. ؤها مل مغتاخة.. أل-  

:٢ُح بدحرأ و٢ض بضؤ  ؿتكٗغ ؤَياٝ الًٛح  

!مل ٞاهم بغيىه بيه الخل-  

:ؤزبرته ٖلياء بىيىح  

اخىا ٢غابتىا لها بٗيضأ .. الخل ؤن البيب تغح٘ ألهلها-

..٢ىو   
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:ؾإلها يؼيض بدى٤  

ٖايؼاوي ؤتسلى ًٖ َٟلة مالهاف ؤهل أله٪ ٚحراهة يا -

..ٖلياء؟  

:اعتضا ٖلياء زُىأ وهي تغصص ٧لماته  

؟!.. ٚحراهة- ..صه اللي ونل٪ مً اإلاىيٕى  

:اؾتٟهم بًٛح  

..ؤوما٫ ٢هض٥ بيه؟-  

:ؤقاعا له ب٨ٟها  

وصلى٢ب .. البيب بتضعي ٖلى ؤهل والضها بالتدغف-

تها بت٣ى٫ بىيىح ؤنها قيٟا٥ ؤ٦تر مً ؤب ؤو ؤر  تهٞغ
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!.. ؤهب متسيل مم٨ً ي٨ىن بيه بصٖائها الجاو.. ٦بحر

!متسيل وحىصها حىح بيت٪ مم٨ً  ٗلم هاصية بيه  

:ا٢ترب يؼيض مجها يًمها بظعاٖيه  

البيب مؿ٨يىة ولى في هيتها .. ٖلياء ؤهِب م٨برأ اإلاىيٕى-

..ؤهِب ٢ل٣اهة مً ٚحر صاعي.. ؤطي ٧اهب ٦ملب م٘ ؤمي  

:تجهضا ٖلياء ب٣ىأ  

لى ٖايؼ تت٨ٟل بها ؤها مل .. ويٗها مٗاها ٚلِ يا يؼيض-

..هماو٘ بـ عحٗها ألهلها  

٘ يؼيض ط٢جها  ؿإلها باهتمام :ٞع  

ؤهِب تٗغفي ٖني ؤوي هض٫ ومم٨ً ؤعح٘ البيب لبيب -

..خهلها ؤطي ٞيه؟  
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:هؼا عؤؾها بدحرأ ولؿانها يىضٞ٘ ب٩لماته  

يب٣ى تٗيل في بيب والضت٪ وهجيح لها صاصأ وخض -

..يسضمها  

ال١ :و٧اهب بحابة يؼيض هي ألا٢س ى ٖلى الَا  

صه ؤهِب حغبِب .. م٣ٗىلة يا ٖلياء ؤهِب اللي بت٣ىلي ٦ضه-

..خياأ الىبظ والبٗض ًٖ الٗيلة  

:صٞٗته ٖلياء بٗيًضا ٖجها  

بت٣اعن بحن ت٨ٟحرو بإوي ! ؤهب خ٣ي٣ي بتت٩لم حض.. يؼيض-

ؤخمي٪ وؤخمي ٖيلتي وبحن تهٝغ والضت٪ في ؤنها بٗضتني 

..ًٖ ٧ل الىاؽ وعمتني في اإلاؼعٖة؟  

ول٨ىه ٧ان مجزعًجا .. اؾتكٗغ يؼيض م٣ضاع ألالم بهىرها

:مً ؤلارهام اإلابًُ ب٩لمارها  
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بة ٦الم٪- ٪ مً !.. وؤهِب يا ٖلياء مؿتٖى ٚحرت٪ وزٞى

اا ؾاطحة لبيب ؤ٦بر مً هاصية ب٩ام  ؤوي ؤؾتجيح لتهٞغ

..صو هٓغت٪ ليَّ بٗض الٗمغ اللي بيىا؟.. ؾىة  

ول٨جها لً تتراح٘ ًٖ .. ابتٗضا ٖىه تباصله هٓغاا الىح٘

..عؤيها  

..عبما تٗتظع مىه بٗضما يىهب لها ويٗيض الٟتاأ ألهلها  

..وعبما    

..ٞهى بضوعه ي٣اعنها بىالضته  

ا
ً
..وهظا يؼعجها بكضأ بل وياإلاها ؤهه عبما ي٨ىن مد٣  

..ؤن ؾهام عبما ٧اهب مد٣ة في هٟحها بٗيًضا  



 

1513 
 

هؼا عؤؾها تبٗض طل٪ الهاحـ ٖجها ٞهي لم ت٨ً تؿعى 

..زل٠ ػوج ؾهام  

 ول٨ً ٣ٖلها ؤزبرها ببؿاَة ؤنها ؤعاصا ابجها 

..وألام بُبٗها تتُٝغ لتدمي ابجها  

عمكب بٗيىنها تلمذ ا٢تراب يؼيض مجها ل٨جها اعتضا زُىأ 

:للسل٠ لتى٢ٟه بدؼم  

واضر ؤهىا الاتىحن مدتاححن هبٗض قىية ٖكان ه٨ٟغ -

.. بىيىح  

:ؾإلها بًٛح  

.. ٗني بيه؟-  



 

1514 
 

ما زالم ؤوية محريب حهؼا .. ؤها هىام حىح هاصية-

.وهي اتى٣لب لها  

:هضع بها يؼيض  

..مل هتؿيبي ؤويت٪ يا ٖلياء-  

:ابتؿمب ٖلياء بسسغية  

ؤها ما يىٟٗل ؤؾيح ؤويتي وهي ما يىٟٗل تؿيح -

ؤها مدتاحة ؤؾيح ؤويتي ٖلكان ..   يا يؼيض.. البيب

ح ؤنها هي  ػم تؿيح البيب ..ؤهب ت٣ضع تؿتٖى  

ة وهي تلًٗ ٧لمارها ..تغ٦ب الٛٞغ  

 لم ت٨ٟغ يىًما ؤن تً٘ هٟؿها ب٨ٟة ؤمام ؤو امغؤأ ؤزغي 

 ختى عيىاص هٟؿها وهي ٧اهب ػوحة له 
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..لم ت٣اعن هٟؿها بها  

..ول٨جها اليىم لؤلؾ٠  

تً٘ خيارهما بإ٦ملها ب٨ٟة وؤمامها وحىص تل٪ الٟتاأ 

..ب٨ٟة ؤزغي   

٧اهب ٖىيضأ ب٣غاعها تل٪ اإلاغأ ٞلم تلً ؤمام مداو ته 

 اليىمية

..للت٣غب مجها  

لبها ..تمؿ٨ب ب٣غاعها َو  

..وهى بضوعه لم  ؿتُ٘ تلبية َلبها  

..يمحره يمىٗه مً بٖاصأ الٟتاأ لظويها  
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 بحن تغ٥ الٟتاأ تٗيل وخضها 
ً

ا ي٠٣ خاثال ًً ٣له ؤي ٖو

..ببيب والضته  

..لم يتسَل يىًما ًٖ مؿئىلية ٖل٣ب بٗى٣ه  

٨ٞي٠ يتسلى ًٖ الهٛحرأ ختى لى نض٢ب ْىىن ٖلياء 

..والٟتاأ مٟتىهة به  

 تل٪ مكاٖغ مغاه٣ة ما٢تة ؾتتٛلح ٖلحها م٘ الى٢ب

..وتغي ؤهه بم٩اهة ؤب ؤو ؤر ؤ٦بر لها  

..٧اهب ٖلياء تغا٢ح خحرته ونغاٖه م٘ هٟؿه  

..بدحرأ ونغإ ؤ٦بر م٘ الىٟـ  

ٌ ؤ٩ٞاعها وتتهم هغمىهاا الخمل بظل٪ الجىىن  تاعأ تٞغ

..الظو ؤنابها  
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اا الٟتاأ ٞتتإ٦ض مً نض١  وتٗىص إلاغا٢بة تهٞغ

..خضؾها  

هي في خغب مٗلىة م٘ الٟتاأ ٣ِٞ ألاخم٤   يغي حى ا 

.تل٪ الخغب  

  *********   

 اهتهى الٟهل

 

 

 

 

(21)  
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  يم٨ً ؤن ت٨ىن ؤ٦غم مً اإلاغؤأ ، ٞةن ؤُٖيتها ألامان 

ً .٧اهب ل٪ َو  

هؼاع ٢باوي-   

 له ٖلى الضوام
ً
 ووَىا

ً
..وهي ٧اهب مالطا  

 
ً

ا اٞت٣ضته َىيال
ً
..ولم تى٨غ يىًما ؤهه مىدها ؤماه  

مٟت٣ضأ إلاٗاوي ألاؾغأ .. خيارها ٦ُٟلة ومغاه٣ة مىبىطأ

 والاهتماء

ٟالها غ أَل  حٗلتها تدٟغ بإْٟاعها بصسغ الخياأ لتٞى

..٧ل ما اٞت٣ضته  

..اهتماء.. اختىاء.. خىان.. خح  

..ؤمان  



 

1519 
 

..وخياته.. وهى لم ي٣هغ بضوعه في مىدها خبه  

ض به يىم ؤه٣ظها مً ؤٖمامها  و٢بل ٧ل ش يء ؤمان ٖو

ضه يىًما ..ولم يسل٠ ٖو  

ة  تؿللب بسُىاا زاٞتة هدى صوعأ اإلاياه اإلالخ٣ة بٛٞغ

ة التي هجغرها ٖامضأ متٗمضأ مىظ إالث .. هىمهما الٛٞغ

ة ابىتها  ىب ٚٞغ  ًٖ ًٚبها ٖليه واؾتَى
ً
ليا٫ٍ بٖالها

هغوًبا مىه لتٟاجئ به ٧ل ليلة يجاوعها هي وهاصية 

:ويكا٦ؿها ببراءأ   تلي٤ به  

ٖايؼ ؤهام حىح بىتي خبيبتي  -    

:ويهمـ بٗض هىم ابىتهما  

ما .. صه ٖهض ؤزضته ٖلى هٟس ي بٗض ما َل٣ب عيىاص - 

 تٗض ل ٖليىا ليلة هٟتر١ ٞحها ًٖ بٌٗ

.. وتهمب مسٟية ابتؿامة ٖك٤   ييتهي  
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ًه ل٣غاعها با بتٗاص ..ؾٗيضأ هي بٞغ  

وق٣ية ٞهي   تجض وؾيلة للًِٛ ٖليه ليضع٥ ؤبٗاص 

..وحىص محريب بمجزلهما  

لُاإلاا ٧ان هى مالطها وملجإها ختى و٢ب قاع٦تها به 

م وحٗها مً ٦ىهه  ؤزغي لم تؿتكٗغ وحىصها ب٣لبه ٚع

 ليـ لها تماًما

وألنها حغبب وح٘ الٛحرأ و٢هغ الكغا٦ة بدياأ ػوحها ٞهي 

اصأ بهتاج ماٍى ماا  لً تتهىان م٘ ؤو زُة تؿعى إٖل

  وولى

... ختى لى لم  ٗتٝر بما هى حلي واضر للٗيان  

ختى وهي متإ٦ضأ ؤنها اإلاال٨ة الىخيضأ والخهغية ل٣لبه 

..وحىاعخه  
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ؾت٣اوم وتداعب ختى لى خاعبته هى هٟؿه ٞاألو٫ مغأ 

ا ًٗ ..تؿتكٗغ وحىص زُغ يدي٤ بديارهما م  

ىاء الٟتاأ ..ليـ زُغ اؾتجابته إٚل  

..ٞهي تث٤ ؤهه   يىٓغ  مغؤأ ؾىاها  

 ٌ ول٨ً زُغ ما ٢ض تضٖيه الٟتاأ ٖليه ٖىضما يٞغ

..بىيىح مداولتها  ؾتمالته  

ولم ي٨مل الخٔ تدالٟه مٗها ٞالؿغ الظو تداو٫ ب٩ل 

حهضها بزٟاثه ٞطخه بمؿا٦ها بٗبىأ ٦غيم الخال٢ة 

ىأ اإلاىضٞٗة  زانته ويُٛها ٖلحها بلهٟة لتؿت٣بل الٚغ

ٖلى ؾبابتها وتل٣ٗها بتلظط صٞ٘ الضم الؿازً بكغايىه 

.. وهى يغا٢ح اهتكائها بَم تٟٗله  
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ٞهى يتر٢ح زُىارها مىظ إالإة ؤيام مىتًٓغا اللخٓة التي 

ة هىمهما ويٗض هٟؿه ؤهه لً يضٖها  تُإ ب٣ضمحها ٚٞغ

تٛاصعها ب  و٢ض ؤههى ٧ل صواعي السهام و٢ط ى ٖلى ٧ل 

.. طعاج٘ الهجغ  

..عبما ي٣ىٗها بدل وؾِ خى٫ وحىص الٟتاأ  

..خل    ٗلمه بٗض  

..ول٨ىه ؾيبدث ٖىه وي٣ىم ب٩ل ما يغيحها  

..صون ؤن يتسلى ًٖ مؿئىليته ًٖ الٟتاأ  

ا ولً يًغ بص ىء لى مؼ١ ٧ل ؤعصية تىيتي التي تتٟجن 
ً
خؿى

بتٗظيبه بهم وهي تؿتل٣ي حىاع ابىتها ٧ل ليلة ببراءأ 

.. مٛغية تضٞ٘ الضم للٛليان بكغايىه  
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  ؤخم٤ هى يىم ٨ٞغ في قغائهم

ٖاصا هٓغاته تغا٢بها لتكتٗل ٖيىاه م٘ خغ٦ة لؿانها 

ة مٗنى  ىأ مً قٟتحها ويضع٥ بؿٖغ الٟٗىية بل٤ٗ الٚغ

ىأ الُٗغأ ٞدم٣ائه اإلاجىىهة  ولٗها اإلاٟاجئ بتل٪ الٚغ

 ٧الٗاصأ يهيبها الىخام ٖلى ؤٚغب ألاقياء

ا 
ً
لم يتى٠٢ لي٨ٟغ إاهية واخضأ وهى يغاها تتإوه تلظط

ا  ًٗ ىأ خال٢ته وبظهىه بغ٢ب ٨ٞغأ تتيذ لهما م بُٗم ٚع

..الاؾتٟاصأ اإلامتٗة مً وخامها الٛغيح طا٥  

 ا٢ترب بلهٟة يديُها بظعاٖيه وؤهٟه تستبئ بحن زهالرها 

اإلاُٗغأ وقٟتاه تضاٖح ماؾته ألازغي بإطنها وما تُاله 

 مً بكغأ ٖى٣ها 

مبرو٥ يا ٞغاقتي  -  

ٞلٟها بحن طعاٖيه .. ولم يتذ لها ٞغنة للبىح ب٩لمة
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يتله٠  لت٣اٍ ماؾته يبثها قى١ ليا٫ٍ إالإة هجغته 

.. بهً  

 و٦ٟاه تًمها لهضعه بجىىن ٖاق٤   يهضؤ

ٖلياء يؼيض هتكٝغ الضهيا ؤزحًرا -  

و٦ٟه يتدغ٥ بدىان وتى١ ٞى١ بُجها طاا البروػ 

.. الُٟي٠ للٛاية  

بغوػ ٚحر ملخّى ول٨ىه هى يم٨ىه تدضيض ٖمغ ابيته 

 بغخم ؤمها بالؿاٖة والض٢ي٣ة ؤيًا

صٞٗته ٖجها بل٠ُ وهي تسبره بمكا٦ؿة وتً٘ ٖبىأ 

ىأ اإلاُٗغأ ب٨ٟه :الٚغ  

أل مل ٖلياء اإلاغأ صو -   

:وتدغ٦ب بض لها ألاهثىو اإلاسهو له ٣ِٞ وهي تغصٝ  

-  
ً
لؿه مسهما٥ ؤنال  
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ا ٦ما ٢الىا 
ً
 خؿى

 ٧ل ش يء مباح في الخح والخغب

 وهي تداعب مً ؤحل الخح

..خبه وخح ؤو صهما  

..ٞةن لم يىٟ٘ السهام  

..ٞلتجغب الض ٫  

ا٢ترب ليديُها بظعاٖيه إاهية وهى يهمـ بٗبث ؤيىاه 

:الكى١   

ؤنالخ٪ يا ٞغاقتي -  

ب٘ ٢بلة زاَٟة ٖلى ؤهٟها وهى  ٛمؼها :َو  

ٞا٦غأ.. الؿغيغ الىعصو لؿه مىحىص -  

:صٞٗته بدى٤ وهي تغصص   
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٢ليل الاصب  -  

:٢ه٣ه بك٣اوأ   

بـ بتمىتي ٞيا .. َى٫ ٖمغو  -  

:بغ٢ب ٖيىاها بكغاؾة ؤليٟة  

ابٗض يا يؼيض -    

:ول٨ىه لم يتزخؼح بل ػاص ا٢ترابه هامًؿا  

مل ٢اصع -  

زغحب مً صوعأ اإلاياه لتجلـ ٖلى خاٞة الٟغاف وهي  

:تسبره بجضية  

مدتاححن هت٩لم حض ... يؼيض -  

غ بدى٤ م٨تىم :حاوعها وهى يٞؼ  

ت٨ٟحر٥ .. مل هجرح٘ هتىا٢ل في هٟـ اإلاىيٕى يا ٖلياء -

..لّي ولخبىا ولخياتىا.. في اإلاىيٕى هٟؿه مهحن  
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:واحهته ب٨برياء  

وإ٣تي في خبىا وفي اخترام٪ .. ؤها مل بك٪ ٞي٪ يا يؼيض - 

بـ صه ما يمىٗل ؤوي .. لّي ولجىاػها مل مىي٘ تؿائ٫ 

اا البيب مل .. مدتاحة ؤخاٞٔ ٖلى بيتي وتهٞغ

ومل هاؾتنى ؤما هالقي ارهام ْالم مً ٖمها و  .. م٣بىلة

..حضها  

..نمب يؼيض لخٓاا  

..ألو٫ مغأ يىاحه تل٪ اإلاًٗلة  

..وألو٫ مغأ تيتاب ٖلياء تل٪ الٓىىن   

:ؾإلها بإمل  

..يم٨ً الخمل يا ٖلياء هى-  

:٢اَٗته بدؼم  
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بـ ؤها مل متدملة .. ختى لى ٧اهب ْىىن مجىىهة-

..ؤٖيل وؾِ الٓىىن صو  

..عم٤ مالمدها اإلاغه٣ة  

 وتى٣لب هٓغاته بحن هٓغارها اإلاتىؾلة

..وبحن َٟلته بإخكائها  

 َٟلة   خى٫ لها و  ٢ىأ

..مثل تل٪ الهٛحرأ التي تدثه ٖلياء ٖلى ببٗاصها  

:تجهض بدحرأ  

..ه٨ٟغ في خل يا ٖلياء-  

..ابتؿمب له ٖلياء ب٠ًٗ  

 واو٨ٗؿب ابتؿامتها في ٖينيَّ محريب التي تغا٢بهما
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..٦ٗاصرها مازًغا  

..لتضع٥ ؤن وحىصها في البيب ؤنبذ مهضًصا  

..وؤن ٖلياء ت٩اص تىجر في ببٗاصها  

..ؾتىٟحها بٗيًضا ٖىه  

ل٣ض ْىب ؤنها اهتهغا ٖلى ٖلياء بالٟٗل وزانة بٗضما 

ة هىمه ..ؤل٣ى بها يؼيض زاعج ٚٞغ  

َهضص وليـ وحىصها هي
ُ
..ْىب ؤن وحىص ٖلياء هى اإلا  

تدغ٦ب ٖلى الٟىع لتدل تل٪ اإلاك٩لة ٞهي لً تتر٦ه 

 يتدمل تبريغ

..ٖبإ وحىصها وخضه  

..يجح ؤن تً٘ في اٖتباعها ؤَٟاله  
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عبما لً يت٣بلىا َغص ؤمهم بؿهىلة لظا هى يداو٫ بيهام 

.. ٖلياء بإهه ؾيتسلو مً وحىصها هي  

ا لىحىصها بجىاعه ًٗ  م٣ى
ً

..وهي ؾتؿاٖضه وتجض خال  

ة ٧ان يؼيض ماػا٫ يداو٫ الت٣غب مً  وبضازل الٛٞغ

..ٖلياثه  

..وهي نامتة تىاوف قٟتحها ابتؿامة خىحن وقى١   

وم٘ نمتها وابتؿامتها التي تيجؼ ًٖ ازٟائها ها٫ ؤلاطن 

:با ٢تراب  

٢لِب لي ب٣ى اإلاغأ صو مل ٖلياء    -  

:عم٣ته بىٓغأ زجلة وهي تدغ٥ عؤؾها هًٟيا   

ة بـ بخؿاس ي بي٣ىلي ؤن ٞغي٤ ال٨ىعأ  - مل ٖاٞع

 بتاٖ٪ هى اللي هحزيض واخض 

ة وهى  ىأ خال٢ته بحن ٦ٟحها وعٞٗها بؿٖغ صٞ٘ بٗبىأ ٚع
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:يهت٠ بٗبث  

٦ضه ب٣ى مل ٢ضامي ٚحر ؤوي ؤخاو٫ تاوي يم٨ً تٓبِ  - 

!ب ٖلياء اإلاغأ صو  

وهي رهت٠ " ؤم ٖلي"وهتاٞها اإلاكتا١ ازتلِ بهغار 

ة ح زاعج باب الٛٞغ  بٖغ

"محريب و٢ٗب مً ٞى١ ؾلم اإلاُبش وعحلها ات٨ؿغا"  

  ********** 
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يٗه ٖلى تل٪ , ي٘ اإلاى٤ُ حاهًبا, ٢بل ؤن هبضؤ الخضيث

ا ل٣ض ويٗته هىا٥, الُاولة بٗيًضا ٖىا
ً
هظا   ,  .. خؿى

ة تماًما, ي٨ٟي   ؤعيضه ؤن ي٨ىن ٢غيًبا , ؤزغحه زاعج الٛٞغ

خؿً ! ل٣ض ؤل٣يته زاعج اإلاجز٫ , لئال هًُغ  ؾتسضامه

.آلان لىداو٫ ؤن هٟهم اإلاغؤأ, حًضا  

صي٪ الجً-   

"حىىن "  

 ٧اهب تل٪ ال٩لمة تت٨غع ب٣ٗل خاتم الٗضوو وهى يغم٤

 الجم٘ اإلاىتكغ بٟيال الٗضوو 
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 والتي تمب بٖاصأ ٞتدها وتىٓيٟها

.. بىاء ٖلى ؤوامغه  

..ٞهى ٢غع اؾتًاٞة والضأ خٟيضه بمجزله  

..ٞلم ي٨ً مى٣ًُيا ب٢امتها بمجز٫ خؿً وِنبا  

..ولً يتر٦ها ت٣يم بٟىض١ ما  

..لتستٟي م٘ الُٟل بلخٓة ٚضع يتى٢ٗها مجها  

ا لل٣اهغأ مىظ ؾاٖاا ٢ليلة ًٗ ..ونلىا حمي  

..وهم بضازل مجزله آلان يغ٢ح حىىن وؿاء ولضيه  

..وي٨غع لىٟؿه بهبر  

"..حىىن "  
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ِنبا الغ٢ي٣ة الشجى٫ ٧اصا ؤن تُحر لتدِ بحن طعاعي 

..ػوحها  

..ول٨جها تؿمغا بى٢ٟتها  

تتر٥ لىٓغارها الٗىان لتدل٤ وتٗاه٤ هٓغاا خؿً في 

..قى١ وخىحن  

..وألن خؿً يضع٥ َبيٗة ػوحته الشجى٫ ؤمام الجمي٘  

..والظاثبة بٗك٣ه ٖلى الضوام  

ة ليست٠ُ زهغها ب٣بًته ..ٞتدغ٥ بؿٖغ  

 ويبٗضها ًٖ هٓغاا خ٣ىصأ اهُل٣ب مً ٖيني

.. ؤم ابىه  

..وبةخضي الٛٝغ بمجز٫ والضه  
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..ٚغ١ خؿً بحن َياا قٗغ ِنبا  

ها بظعإ ..وباألزغي يدمل ولضه.. يداَو  

..نمب َىيل امتض بيجهما  

..٣ِٞ عؤؾها ٖلى نضعه  

مئىان ص٢اا ٢لبه والتي ت٩اص ت٣ؿم  تىهب َ 

..ؤنها تغصص اؾمها  

ا هىا
ً
..تا٦ض لىٟؿها ؤهه خ٣  

..ٖاص لها مً حضيض  

ضه ولم ي٨ؿغه ..لم يسل٠ ٖو  

..ٖاص ومٗه الهٛحر  

ٗب عؤؾها ؤزحًرا  ٞع
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:لتهمـ  

..خمضهلل ٖلى ؾالمة مدمض-  

:ابتؿم باتؿإ وهى يلتٟب للهٛحر ويسبرها بٟغخة  

ضت٪ وعحٗته مٗايا- ..عحٗب ػو ما ٖو  

:عم٣ب الهٛحر بىٓغأ ٖابغأ وهي تغص بتىتغ  

..ومامته ٦مان عحٗب مٗا٦ىا-  

:ؤحابها خؿً بدماؽ  

..ما ت٣ل٣يل.. وي٘ ما٢ب-  

اص  ؿإلها :ومىذ نٛحره ٢بلة ٖو  

..ما ٢ىلتيل عؤي٪ بيه في مدمض؟-  

..ؤل٣ب ٖلى الُٟل هٓغأ ؾغيٗة  
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اصا تبتؿم بتىتغ :ٖو  

..حميل وهاصو ما قاء هللا-  

  خٔ خؿً تىتغها بال٣غب مً الهٛحر

..ولم  ؿتُ٘ الىنى٫ لتٟؿحر واضر لؤلمغ  

ؤنٛغ مً منى ٖىضما الت٣ب بها .. عبما ألهه نٛحر حًضا

.. ِنبا ألو٫ مغأ  

 وعبما بعها١ الؿٟغ وتىتغ ألاويإ حٗله يتسيل

..عجؼ ِنبا ًٖ ال٣بى٫ بابىه  

:هؼ عؤؾه يؼيذ تكىف ألا٩ٞاع به وؾإ٫ بلهٟة  

..هايمة و  بيه؟.. منى ٞحن؟-  

:ؤحابته ِنبا بىبرأ  ثمة  
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!لؿه بتؿإ٫ ٖجها صلى٢ب-  

:٢ُح خؿً بيجح  

ؤهِب متٛحرأ قىية.. مال٪ يا ِنبا؟-  

ة :هؼا عؤؾها بؿٖغ  

منى م٘ .. يم٨ً يِٛ ألايام اللي ٞاتب.. ماٞيل خاحة-

.ٞغيضأ في البيب  

:٦غع ٧لمارها  

..ليه؟!.. م٘ ٞغيضأ-  

:ٖاص التىتغ يلٟها مً حضيض  

٦ىب .. ما ٢ضعتل ؤقغح لها الىي٘ الجضيض لىخضو-

..ٖكان تٟهمها.. مدتاحة وحىص٥  
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:نمتب لخٓة وابتلٗب عي٣ها ب٣ىأ  

ها وؤوي- ..تٟهمها ؤن مامتها حاية تكٞى  

:٢اَٗها خؿً بدؼم  

.. ؤهِب ؤمها يا ِنبا-  

ٗب ٖيىحن متلهٟتحن له :ٞع  

!بجض يا خؿً-  

:ابتؿم بهضوء  

..بجض يا ؤم منى-  

..اتؿٗب ابتؿامتها ؤمام طا٥ الل٣ح الخبيح ل٣لبها  

ها ..واإلاهضت لبٌٗ مساٞو  

..وبن ٧اهب  ػالب تكٗغ بٛهة مغيغأ تجغح ٢لبها  
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..٢لبها الظو عجؼ ًٖ الاؾتجابة للهٛحر الٗاثض  

..قٗىع   يض لها به  

 هي ٣ِٞ لم تؿتُ٘ الكٗىع به

..٦ُٟل ييتمي لها  

..ٞالهٛحر ييتمي ألمه  

..لـ لىعا  

... 

لىعا التي عا٢بب ازتٟاء خؿً م٘ الؼوحة اإلاهغية التي 

 ازتُٟته مً خضاصه ألابضو

..ٖلى مٗكى٢ته الٛالية  

 ٞهجغ ٢ى٢ٗة خؼهه وعخل زلٟها ييكإ خياأ
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..وبيب وؤؾغأ  

..يمىدها ٢لبه وابيته  

..التمٗب هٓغارها بًٛح م٨تىم  

..هي   تٛاع مً ِنبا  

..ٞدؿً لم  ٗض  ٗىحها ٦غحل بٗض آلان  

 ول٨جها ؤعاصا تل٪ اإلاكاٖغ التي إلاٗب بٗيييه 

..ٖىضما إلاذ هٓغارها الشجى٫ هدىه  

 نىا ٞتذ الباب ؤزغحها مً قغوصها 

 ٞالتٟتب بًٟى٫ لتلمده بمضزل اإلاجز٫ 

..َمً ٢غعا ؤن ي٨ىن هى ؤصاأ اهت٣امها  

..ووؾيلة تؿليتها بتل٪ البلضأ اللؼحة واإلاتسلٟة  
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اتؿٗب ابتؿامتها وهٓغارها اإلاتالٖبة تلت٣ي م٘ هٓغاته 

.. الغاًٞة لها  

وم٘ اؾتٛغا٢ها بتإمله ومىده بًٗة هٓغاا ما بحن 

 مهضصأ ومتالٖبة

..ٟٚلب ًٖ الٟاتىة اإلاٗل٣ة بظعاٖه  

 ولم تكٗغ بىحىصها ب  ونىا خاتم الٗضوو يضوو 

:بترخيح  

 بي٩ي يا بىتي.. بل٣يـ-
ً

ه٣ى٫ مبرو٥ السُىبة و  .. ؤهال

..مبرو٥ الكغا٦ة  

ة :اتؿٗب ابتؿامة بل٣يـ وهي تمىذ ماػن هٓغأ قٛٞى  

..ه٣ى٫ مبرو٥ لالتىحن يا ؤوه٩ل-  
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"بل٣يـ"لم تٟهم لىعا مً ال٩لماا اإلاتباصلة ؾىي لٟٓة   

..حيًضا هدى ماػن " بل٣يـ"ول٨ً ونلتها هٓغأ تل٪ الـ   

 يبضو ؤن الهيض الظو تغ٦ب لىضن مً ؤحله

 هغب مً قبا٦ها ليؿ٣ِ بحن

..طعاعي تل٪ الٟاتىة  

..واإلاستلٟة تمام الازتالٝ ًٖ والضأ ابيته  

مهممة ألاػياء الكهحرأ والتي الت٣تها بًٗة مغاا ٖىضما 

..٧اهب ػوحة لخؿً  

..وؤي٣ىب تماًما ؤنها تٗك٣ه  

ا
ً
..خؿى  

.. تل٪   تٗك٣ه" بل٣يـ"  
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..وهى بالتإ٦يض    ٗك٣ها  

ا
ً
..بط  

..ماػالب هىا٥ ٞغنة لىيل الاهت٣ام  

ىاء اػصاصا نٗىبة  عبما ت٨ىن لٗبة ؤلٚا

..بىحىص مىاٞؿة ٦تل٪  

..ول٨جها ب٩ل تإ٦يض ؤنبدب ؤ٦ثر بإاعأ  

..ونال ؤمامها آلان  

..ليتىلى حض َٟلها الت٣ضيم  

ؤ٢ضم لِ٪ بل٣يـ الضباٙ ػوحة ماػن اإلاؿت٣بلية .. لىعا-

ا ًً ما٫ ؤي ..وقغي٨ته باأٖل  

:والتٟب خاتم لبل٣يـ  
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..والضأ ؤبىاء خؿً ابني.. ؤ٢ضم ل٪ الؿيضأ لىعا.. بل٣يـ-  

..تباص  التدية بىص مٟتٗل  

..وبن بضا ؤن ٦ال مجهما ت٣يم ألازغي بىٓغأ ؤهثىية بدتة  

..لىعا ؤي٣ىب ٢ىأ بل٣يـ وحاطبيتها  

وبل٣يـ الت٣ُب بؿهىلة هٓغاا لىعا التي تدانغ ماػن 

..بى٢اخة  

..وباإلا٣ابل اؾتكٗغا هٟىعه الجلي مً تل٪ الىٓغاا  

ٞهى ختى لم يل٤ِ بتدية ٖابغأ ٖلى مؿام٘ ػوحة ؤزيه 

..الؿاب٣ة  

:الت٣ِ ماػن ٠٦ بل٣يـ ليسبرها بهمـ  
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٪ ٖلى خؿً ؤزىيا ومغاته- وه٣ابل ؤزحًرا .. تٗالي ؤٖٞغ

..مدمض بيه الٗضوو   

٣ة خاتم الظو ؤزبرها بل٠ُ :تغ٧ا لىعا بٞغ  

ت٪ ؤهِب ومدمض ؤٖضا مىظ ٢ليل- لى ؤعصِا ؤن .. ٚٞغ

 
ً

..تيتٗص ي ٢ليال  

ًب لىعا بتهظيح وهي تىتهؼ الٟغنة لتتباص٫ خىاع  ٞع

 وصو م٘ خاتم

ً ٖال٢ة .. ومىه بضؤا تجم٘ اإلاٗلىماا ًٖ بل٣يـ ٖو

اثلة الضباٙ ..الؼواج والكغا٦ة بحن ٖاثلة الٗضوو ٖو  

..مٗلىماا مىدها لها خاتم ب٨غم وم٨غ قضيضيً  

..ٞبل٣يـ زهم قغؽ  
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ً

 وليـ آحال
ً

..ولىعا ؾتٟهم ٖاحال  

..ؤن ازتياعها ماػن ٦ىؾيلة لىيل اهت٣ام ؤهثىو ؤخم٤  

..هى ازتياع ٞكل ٢بل ختى ؤن تداو٫ السىى به  

 وبالساعج في خضي٣ة اإلاجز٫ 

..وخى٫ ؤعحىخة َٟىلية نٛحرأ وحضيضأ  

ا مً ؤحل الهٛحر
ً
 يبضو ؤنها ؤٖضا خضيث

 حغي تٗاٝع آزغ ؤ٦ثر خميمية بحن

..بل٣يـ وِنبا  

 ٨ٞما الت٣ُب بل٣يـ هٓغاا لىعا هدى ماػن 

..إلاؿب بؿهىلة الٗال٢ة الضاٞئة التي تجم٘ ِنبا بدؿً  

..وبن اؾتكٗغا تىتغ ِنبا خى٫ الهٛحر  
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..تغ٦ب ماػن  ٛغ١ م٘ ق٣ي٣ه بدىاع َىيل  

..ؤصع٦ب ٞدىي ؤٚلبه  

ا مىه يضوع خى٫ الكغا٦ة الجضيضأ  ًً  ٞبٗ

 وآزغ خى٫ ال٣ًية التي تىعٍ بها ماػن وػوحته الؿاب٣ة

والتي هي ق٣ي٣ة لِهبا الغ٢ي٣ة اإلاستلٟة ًٖ الخمغاء 

..اإلاضمغأ تماًما  

..اٖتظاع خؿً بضا واضًخا وهى يًم ق٣ي٣ه ب٣ىأ  

:بيىما ماػن يل٨مه بمؼاح  

ؤهب .. وهللا ٞاهم ومؿامذ يا ؤدي.. زالم يا خؿً-

..اٖتظعا ؾبٗتالٝ مغأ في التليٟىن   
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ابتؿمب بل٣يـ بغ٢ة لِهبا وهي رهىئها بضوعها ٖلى بغاءأ 

:ق٣ي٣تها  

 ٦ىب ٖايؼأ آجي اإلاؿتكٟى-
ً

ٌ.. ؤها ٞٗال ..بـ ماػن ٞع  

:٢اَٗتها ِنبا بىص  

ال٣ًية ٧اهب نٗبة وؤزباعها لؿه .. ماػن ٖىضه خ٤-

..لخض صلى٢ب ما زلهتل  

:صاٖبب بل٣يـ وحىة الهٛحر وهي تتلمؿها بدىان  

.. حميل ٢ىو -  

:وا٣ٞتها ِنبا بهمب بيىما ؤعصٞب بل٣يـ بتيجح  

..ومل بيت٩لم زالو.. بـ هاصو بؼياصأ-  

..بالٟٗل.. عا٢بب ِنبا الهٛحر لثىاٍن   
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..مدمض لم يهضع ٧لمة واخضأ مىظ ونىله  

 هاحـ مالم مغ ب٣ٗلها ٞاه٣بٌ ٢لبها تل٣اثًيا

..ل٨ٟغأ بٖا٢ة الهٛحر  

:وبضا خؿً مغا٢ًبا لخىاعهما ٞا٢ترب يُمئن ِنبا  

..بـ متإزغ في ال٨الم.. مدمض بيؿم٘-  

:ؤ٦ملب له بل٣يـ  

..تٟاٖله بُئ قىية.. وهاصو حًضا يا خؿً-  

٢ُح ماػن خاحبيه ب٣ل٤ وهى يستبر ٧لماا بل٣يـ 

..ليجضها صخيدة تماًما  

ؤها ؤزضا ميٗاص إلادمض في مؿتكٟى ؤَٟا٫ -

..هاٖمله تكي٪ ؤب ٧امل وؤَمً ٖليه.. متسههة  
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٧اهب تل٪ ٧لماا خؿً الخاؾمة ليىهي الى٣اف خى٫ 

..خالة ابىه الصخية  

..هى ماػا٫ يتدؿـ َغي٣ه هدىه  

ح ؤن يًٓ مجغص ًْ بؿيِ ..و  يٚغ  

..ؤن الُٟل به ٖلة ما  

:ٚحر مجغي الخضيث ليؿإ٫ بل٣يـ  

..خضصتىا ميٗاص الٟغح؟-  

:ؤحابب بل٣يـ بدغج  

اأ عاٚح .. بخىا مًُغيً هيتٓغ قىية- ٖلكان خالة ٞو

..و٦ضه  

:َمإهتها ِنبا بتإ٦يض  
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وؤها هٟهمها .. هحرأ مل هتتًاي٤.. ما ت٣ل٣يل ؤبًضا-

..ؤهمية الكغا٦ة الجضيضأ  

٢اَ٘ ماػن ٧لماا ِنبا الٟٗىية وهى يديِ زهغ 

:بل٣يـ بظعاٖه  

ا- ًٗ ل٨ً الٟغح وتجهحزاته  ػم تلي٤ .. الكغا٦ة مهمة َب

..باؾم بل٣يـ ومغ٦ؼها  

..ؤصع٦ب ِنبا زُإها الٟٗىو ٞاٖتظعا ٖلى الٟىع   

..بيىما مىدب بل٣يـ ابتؿامة مٛىية إلااػن   

..الظو عن حغؽ هاتٟه بتل٪ اللخٓة  

 ليٗتظع مً الجمي٘ ويبتٗض

 ليتل٣ى م٩اإلاة مً عياى
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 هى يتل٣ى تل٪ اإلا٩اإلاة اليىمية

 يُمئن بها ٖلى ؤخىا٫ ؾغاب

..وخالتها الىٟؿية  

..ٖلم ب٣بىلها الؼواج مً ٞغاؽ  

ٌ ٞغاؽ طل٪ ال٣بى٫  ا ٞع ًً لم ؤي ..ٖو  

..ٚغيح طل٪ الغحل  

..لم  ؿتُ٘ ٞهمه  

..ول٨ً   يهم  

..ٞؿغاب بسحر  

..وطل٪ ما  ٗىيه  
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ؤٚل٤ السِ ليهُضم بلىعا التي ٧اهب تغا٢ح زُىاته 

 وتيتٓغ اهتهاء

:م٩اإلاته لتل٣ي بىحهه ب٩لمارها الى٢دة  

..لم ازترا تل٪ اإلاغؤأ لتستٟي زلٟها؟-  

:٢ُح ماػن خاحبيه بدحرأ  

!!..ماطا-  

:ٖاصا تؿإله بسبث  

هل هي ٖاصأ ٖىض ٖاثلت٨م ازتياع آزغيً لسىى -

..مٗاع٨٦م؟  

:ؾإلها ماػن مً بحن ؤؾىاهه  

..بَم رهظيً آلان؟-  
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:ؤقاعا للخضي٣ة  

ما الظو تمتل٨ه هي .. لم ازتاعرها؟.. ؤؾإل٪ ًٖ بل٣يـ-

!و  ؤمتل٨ه ؤها  

:ابتٗض ماػن ٖجها وهى يىهي الخىاع بدؼم  

..  قإن لِ٪ باألمغ-  

:لتٟاحئه ٧لمارها التالية  

ؤليـ طل٪ ما .. ل٣ض همب م٘ عحا٫ ؤ٢ل مما ٞٗلب هي-

ًتني ؤها و٢بلب بها!.. يؼعج عحا٫ الكغ١ بكضأ !!ٞلَم ٞع  

َمً همب مٗهم مً عحا٫ ٧ان ٧ل واخض مجهم يدمل ل٣ح -

..بيىما ؤٖتضِا ؤهِب الىىم م٘ ؤػواج وؿاء ؤزغياا.. ػوجي  
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حاء الغص الها٤ٖ مً بل٣يـ والتي ونلب مىظ لخٓاا 

..لتهلها ٧لماا لىعا الى٢دة  

:وؤعصٞب بل٣يـ لتىهي الى٣اف  

..طل٪ هى الٟاع١ بحن امغؤأ قغيٟة وؤزغي -  

نمتب ولم ت٨مل وبن ت٨ٟلب هٓغارها بةيها٫ اإلاٗنى ب٩ل 

..ويىح  

 اإلاٗنى الظو صٞ٘ لىعا  للهغب مً ؤمامهما متٗظعأ 

..بةعها١ الؿٟغ  

:بيىما التٟب ماػن لبل٣يـ يلت٣ِ ٦ٟها وي٣بله بٗبث  

..ال٣ُة ٞغصا مسالبها وبضؤا تسغبل ٦مان-  

:ؾإلته بل٣يـ وهي تمؿض عابُة ٖى٣ه بإهاملها  
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!ٖىض٥ اٖتراى-  

:هؼ عؤؾه  

..خاقا هلل-  

 
ً

:ٖضلب وي٘ عابُة ٖى٣ه ويُٛتها ٢ليال  

..٧ان  ػم ؤخظعها ؤنها تبٗض ًٖ ؤمال٧ي-  

:ؤمؿ٪ ب٨ٟها ب٣ىأ وهى يضعي الجهل بَم يدضث  

!هي ؤزضا مى٪ ٢لم عوج و  مكب٪ قٗغ!.. ؤمال٦٪-  

:ٚمٛمب بدى٤ وهي تكٗغ به يًِٛ ؤهاملها ب٣ىأ  

!ماػن -  

:ؤحابها بجضية وهى يً٘ خضوًصا واضخة  

.. ؤها ٢لب ٦ضه بغيى-  
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:حظب يضها بكضأ ٞانُضم حؿضها بهضعه  

بها.. ؤها مل ممتل٩ات٪.. بل٣يـ- ل٨ً .. الٛحرأ ؤو٥ مؿتٖى

بة في الامتال٥ ..مل هيىٟ٘..  .. الٚغ  

:ؤحابته بكغاؾة  

ارها؟- ..ؤهب ٧ان ٖاحب٪ تهٞغ  

:ؤه٨غ ٖلى الٟىع   

بـ ؤها ٦ىب ؤ٢ضع ؤو٢ٟها ٖىض خضها .. ؤ٦يض أل.. أل-

.وبىٟس ي  

:ؾإلب بٗى٠  

..في بيى٪ وبيجها خاحة؟-  

:وؤحاب بؿاا٫  
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..ٚحرأ و  ارهام؟-  

:عمكب بجٟىنها لخٓة ؤزٟب هٓغارها وؤحابب  

..ٚحرأ-  

..٧ان يضع٥ ؤنها ٧اطبة  

..ول٨ىه مغع ٦ظبتها بةعاصته  

..ٞلً  ٛامغ بسؿاعرها آلان  

..و٧ل ش يء ٖلى اإلاد٪  

..الؼواج  

..الكغا٦ة  

ة ...ؾمٗة الٗاثلة واإلاجمٖى  

 وؤزحًرا لىعا 



 

1560 
 

تها تغا٢بهما ..التي تستٟي زل٠ ؾتاع هاٞظأ ٚٞغ  

..لٗلها تيتٓغ عئية شجاع بيجهما  

..يىٗل مسُُارها إاهية  

..لظا ٢غع مىدها مكهًضا مً هٕى آزغ  

ا٢ترب بغؤؾه مً بل٣يـ التي ٧اهب تتإمل مالمده بتر٢ح 

:وهمـ  

..بحابة صر-  

..وؤههى همؿه ب٣بلة ؤقٗلب الىحران بإ٩ٞاع لىعا  

 وهي تغي وؾيلة بهت٣امها تتؿغب مً بحن ؤهاملها

..وتٛىم بحن قٟتي  

..بل٣يـ الضباٙ  
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*********** 

 م٩اإلاة هاتٟية تغصصا ٦ثحًرا ٢بل بحغائها

..ول٨جها بداحة لتل٪ السُىأ  

..تل٪ اإلا٣ابلة  

..واإلاىاحهة  بض مجها إلٚال١ نٟدة اإلااض ي لؤلبض  

..تإملب ع٢م الهات٠ الظو مىدته لها صهيا  

بتها بمىده الك٨غ بك٩ل شسص ي ..بٗضما ؤصٖب ٚع  

زانة وهى ؾاهم بىيىح في ببٗاصها ًٖ الخبـ 

..الاختياَي  

..وؾاٖض باؾتمغاع ب٢امتها باإلاكٟى ختى ْهغا بغاءرها  

ا ٞهى  ؿتد٤
ً
..ؾتك٨غه خ٣  
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..ول٨ً ألاهم ما تغيضه مىه  

ة ٢بل ؤن تٛحر عؤيها ..يغبب ألاع٢ام بؿٖغ  

 واهتٓغا ختى ٞتذ السِ

"اإلا٣ضم خاػم ال٣اض ي؟"  

ا
ً
 حاء نىته هاصث

"محن مٗايا؟.. ؤيىه يا ٞىضم"  

 ابتلٗب عي٣ها بتىتغ وهي تسبره

"هحرأ ٚيث"  

امتض الهمب لض٢ي٣ة ت٣غيًبا ٢بل ؤن يإتحها نىته وبن بضا 

..ؤ٦ثر عؾمية  

"ؤ٢ضع ؤؾاٖض٥ في خاحة؟.. تدب ؤمغ٥"  
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ة  وؿيب اللبا٢ة وتبسغا ٧لماا الك٨غ وهي تغصص بؿٖغ

..٧لماا ْلب تدٟٓها مً ٢بل ٖضأ مغاا  

"..ؤها ٖايؼا٥ تؿاٖضوي ؤ٢ابل هبيلة ُٖا هللا"  

****** 

 اهتهى الٟهل

 

 

 

 

 

(22)  
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بهني مثل ٧ل الىاؽ ؤعي الٗالم بمىٓاع مً يغيض ؤن 

. تدضث ألامىع ٦ما  كتهي وليـ ٦ما تدضث في الىا٢٘  

باولى ٦ىيلى-   

ا له
ً
..يغاها مل٩  

 ليؿب ػوحة ؤو خبيبة و  ختى ؤًما ألو صه

..بهما هي مل٨ه  

..خبها له ٣ِٞ  

..٢لبها لً ييبٌ لٛحره  

ً طعاعي عحل آزغ ..حؿضها لً  ؿتَى  

..هي امغؤته و٦ٟى  

..هي مً زُب تل٪ الخضوص  
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..مً حٗلته مغ٦ؼ ٦ىنها والصسو ألاهم بمضاع خيارها  

!لَم تهٟه باألهاهية آلان  

..وختى بن ٢غع ؤن تكاع٦ها ؤزغي في خياته  

..هى لم يسُإ  

ا مً خ٣ى٢ه
ً
..ل٣ض ماعؽ خ٣  

..وخ٣ه طا٥ هي ٢بلته بالبضاية  

 ٞهل عجؼها ًٖ التدمل

!!..زُإه هى  

..هل مداولته لتصخيذ نىعته بٗيىحها  

 ٦غحل وليـ صميتها السانة

..حغيمة ُ ٗا٢ح ٖلحها بدغماهه مً وحىصها بجىاعه  
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..وحىصها آلامً اإلاُمئن  

تراٝ بظل٪ ول٨جها خ٣ي٣ة ..ي٨غه الٖا  

..هي بدياته ليؿب ػوحة ٣ِٞ  

..ول٨جها خياأ بإ٦ملها  

..واخة عاخة بن صر التٗبحر  

..و٢ىأ صٞ٘ لىجاخاته اإلاتٗضصأ  

٢ىرها تل٪ التي حاهض لتذجمحها وتُىيٗها لت٨ىن له 

..وليؿب ٖليه  

..ٞهى لم  ٗض يتدمل الاؾتمغاع م٘ تل٪ ال٣ىأ  

.. كٗغ بت٣لو عحىلته حىاع ٦بريائها الكامش  
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بخؿاؽ زاه٤ يتمل٨ه ٖلى الضوام ب٣ضعرها ٖلى التسلّي 

 ٖىه في ؤو لخٓة

م مىا ؤبحها وتسلي ؤمها  ٢ىرها تل٪ صٞٗتها لالؾتمغاع ٚع

..ٖجها  

..تٛلٟب بها وهي تضٞٗه للجهىى والىجاح مغأ تلى ألازغي   

..٧اهب خليٟها وهي تىاحه زبر ػواحه ب٨غيمة  

 وتثابغ ختى تثبب له ؤنها مغ٦ؼ إباته

 الٟٛغان
ً

ا متىؾال ًٗ ..ٞيٗىص لها زاي  

اقغأ  لتثبب له إاهية وإالثة ٖو

..ؤنها هي ألا٢ىي   

..هي اإلاتد٨مة بإمغه  
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ه وهى ٣ِٞ صمية اإلااعيىهيب زانتها ..واإلاتالٖبة بسيَى  

..٣ِٞ اؾتكٗغ ٢ىته ٖىضما ٣ٞضا َٟلهما  

قٗىعه باختياحها له وتىاػلها ًٖ ًٚبها مىه م٣ابل 

 وحىصه بجاهبه

ها ختى وهى يمتل٪ ؤهىإتها.. ؤؾ٨غه , مىده وكىي لم  ٗٞغ

ا بسًٕى ٦غيمة
ً
 ختى اهتهاعه ؾاب٣

..واٖتراٞها بإنها ؤزُإا بتسلحها ٖىه  

ىٟىان عحىلته  لم  كٗغه طل٪ ب٣ىأ ٖو

 ٢ضع تىاػ٫ همؿة لتٗىص له

..ول٨جها ٧اهب ٖىصأ م٘ بي٣اٝ التىٟيظ  
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ا ؤ٦بر لغحىلته زانة وهى يًُغ للتىاػ٫ ًٖ  ًٗ ٧اهب وح

 خ٣ى٢ه بها ٖلها تغض ى

..ولم تغَى   

 بل ٖاصا تيتٌٟ إاهية مً بحن عماص يٟٗها

..لتتلخ٠ ب٣ىرها إاهية  

مه ٖلى َال١ إم ٖىصأ مكغوَة ..وتٚغ  

 وؤزحًرا 

..ها٫ ٞغنة بإباا ٢ىته ؤمامها  

هى ٢اصع ًٖ الاؾتٛىاء ٖجها مثلما اؾتُاٖب هي بجبروا 

 
ً

.. ؿبح له ًًٚبا هاثال  

ٟل ؤن تل٪ اإلاغأ بال ٖىصأ ..ؤل٣ى اليمحن ب٩امل بعاصته ٚو  
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..ؤنها تدغعا مً ٢يضه نهاثًيا  

ضه الٛايح له  ٣ِٞ ل٨مة بياص وتٖى

..هى ما ؤي٣ٓه مً وكىي اهتهاعه ٖلى ٢ىرها  

..ؤٞا١ ٖلى خ٣ي٣ة مىحٗة  

..هى زؿغها  

..زؿغ خهىه الخىىن   

..ول٨ىه لم ييإؽ  

..لً يضٖها تٟلب مً خياته  

..لً ت٨ىن آلزغ ؤبًضا  

..ختى لى تدال٠ م٘ الكيُان  

..لً يتر٦ها ؤبًضا  
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..يًِٛ ب٩ل ٢ىاه لتىا٤ٞ ٖلى ٖغيه  

.. ؿتميل ؤَٟاله  

..وهم ؾالخه ألاهم وألا٢ىي   

..يُاعصها  

..اتها ا  

..ػياعاا  

..عؾاثل  

..لم ي٩ل ولم ييإؽ  

 ًٖ ٢غاعها
ً

..ب٩ل نباح يهاتٟها متؿاثال  

..وهي ماػالب خاثغأ  

..ألايام تمغ  
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ضرها تتُايغ ..ٖو  

..وال٣غاع يجح خؿمه  

..اٖتض٫ حالًؿا بٟغاقه  ؿتٗض إلا٩اإلاته الهباخية مٗها  

خحن ؤخاَب طعاعي ٦غيمة زهغه الٗاعو وهمؿب بٛىج 

:ؤهثىو مثحر  

..خبيبي لؿه في الؿغيغ؟-  

:تغ٥ الهات٠ مً يضه ليًمها لهضعه  

.. نباح السحر يا خبيبتي-  

لٟب حؿضها بحن طعاٖيه لتُب٘ ٢بلة زٟيٟة ٖلى قٟتيه 

:وهي تجبه بٗبث  

..نباخية مباع٦ة يا ؤٚلى الىاؽ-  
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..تؼوحها باألمـ  

..٢غاع اتسظه بٗض بلخاح مجها وت٨ٟحر مىه  

..ٞهى بداحة ل٩امل تغ٦حزه لي٣ى٘ همؿة بٗىصرهما  

ولً يتر٥ هٟؿه إلخؿاؾه بال٠ًٗ ؤمام همؿته 

..اإلاتمغصأ  

..قٗىعه بىحىص ٦غيمة مستل٠  

..عبما هي   تمىده ما يىاله مً همؿة  

..ول٨ً ي٨ٟي بخؿاؾه ؤهه هى اإلاتد٨م بالٗال٢ة  

..بيضه مىدها الؿٗاصأ ؤو الك٣اء  

..ؤهه اإلاؿيُغ وألا٢ىي   

..ليؿب ٢ىي حؿضية  
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..ول٨جها ٖاَٟية وهٟؿية  

بة  ا بٚغ ًٖ ا وؤههى ػواحه ب٨غيمة مضٞى
ً
عبما تؿٕغ ؾاب٣

..خم٣اء إلعياء همؿة  

!..وليتها عييب  

..ؤلخ٤ الٓلم ب٨غيمة بال َاثل  

هي ؤبؿِ ت٨ٟحًرا مً همؿة وتٗلمب مً ٞكلهما الؿاب٤ 

..ٞإنبدب صوًما تبدث ٖما يغييه  

ب ٦ي٠ تُٕى ؤهىإتها لت٨ىن امغؤته بل حاعيته متى  ٖٞغ

..ما ؤعاص  

..   كٗغ مٗها بداحته إلإباا عحىلة ؤو ٖىٟىان  

حر مغه٣ة لظاته ..ٖال٢ة مغيدة ٚو  
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   ي٣ضم بها ؾىي مكاٖغ ؾُدية

ا ًٗ ..ٞيىا٫ الغاخة الجؿضية والىٟؿية م  

ح هظا مً ٢بل !..٦ي٠ لم  ؿتٖى  

ٖلى ألاعجر الهغإ بحن وحىصها في خياته وبحن وحىص 

همؿة ٧ان ؾبح الًِٛ الٗهبي الظو قٗغ به 

ا
ً
..ؾاب٣  

..وصٞٗه للتسلو مً ٦غيمة  

..ل٨ً آلان  

..طهىه ب٩امل هضوثه وتغ٦حزه  

..ويٗٝغ ٦ي٠ يًِٛ ٖلى همؿة ويٗيضها بليه  

..وو٢تها لً تٗترى ٖلى وحىص ٦غيمة  
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..ٞهي ؾت٨ىن الؼوحة الثاهية  

ٌ وحىص ألاولى   و  يد٤ لها ٞع

ؤٞا١ مً ؤ٩ٞاعه ٖلى ٢بالا ٦غيمة تىتكغ ٞى١ نضعه وهي 

:رهمـ  

!..و .. تدح تُٟغ-  

..ما٫ بها في الٟغاف وعصه يهلها واضًخا  

ه ..٦غيمة مؿ٨ً مغيذ للًٛىٍ التي تداَو  

..وهى ؾيجهل مىه ٧لما ؤعاص  

..بٗض ٞترأ  

..ابتٗض ٖجها هامًؿا باختياحه لىحبة بُٞاع صؾمة  

ب لتلبية َلبه ..ٞؿاٖع  
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..بيىما تىاو٫ هى هاتٟه ليجغو م٩اإلاته اإلاٗتاصأ م٘ همؿة  

..نباح السحر يا همؿتي-  

:نهغته همؿة بٗى٠  

..ما يصخل ال٨الم صه!.. ؾي٠-  

:٢ابلها بتجهيضأ ٢ىية  

..في بيض٥ تسليه يصر-  

:ابتلٗب عي٣ها ونمتب لٟترأ ٢بل ؤن تسبره بدؿم  

صو .. ومل ه٣بل الٗغى صه.. ؤها ٨ٞغا ٦تحر.. ؾي٠-

..مسالٟة نغيدة للكٕغ وؤها مل هتدمل طهح ػو صه  

:هت٠ بلهٟة  

..ؤها هتدمل الظهح ٖى٪ بـ.. همؿة خبيبتي-  
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:٢اَٗته  

بالف ٦الم .. ماخضف بيكيل الظهىب ًٖ خض يا ؾي٠-

..ٞاٙع  

:ٖاص ي٣ىٗها بتىصص  

..بـ ؤها مل ه٣ضع ؤٖيل مً ٚحر٥-  

:تجهضا ب٣ىأ  

٢ضعا ٢بل ٦ضه .. ال٨الم صه مل صخيذ يا ؾي٠- 

.. وػو ما ات٣ٟىا و صها هما ألاهم.. وهت٣ضع ٖاصو  

:نغر بها  

..مل هتىاػ٫ ٖى٪ لغاحل تاوي ؤبًضا-  

:ؤزبرته بته٨م  
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ؤهب ٖاٝع همؿة .. تاوي بيه وتالب بيه بـ يا ؾي٠-

..مل هت٨ىن لغاحل ؤبًضا.. ٦ىيـ  

..وبضازله ؤمً ٖلى ٧لمارها  

..هي لً ت٨ىن لغحل آزغ ب  بطا ؤخبب  

 ب  بطا مىدب طل٪ ال٣لح الظو هبٌ بدبه مغأ

..آلزغ  

..عحل آزغ ي٣ضع تل٪ الهبة و  يٍٟغ بها مثلما ٞٗل هى  

:تغصص نىته بتهميم  

..هجرح٘ وصه آزغ ٦الم ٖىضو.. هجرح٘ يا همؿة-  

..ؤٚل٤ السِ والًٛح والتهميم ي٣ٟؼان مً هٓغاته  

ٟل ًٖ تل٪ التي اؾتمٗب ل٩لماته ٧املة ..ٚو  
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وب٣ٗلها هي ألازغي بغػ تهميم خاع١ لؼياعأ ٚغيمتها 

..اللضوصأ  

..ٞسبر ػواحها بؿي٠ لً يٓل ؾًغا مثلما ؤعاص هى  

..ٖلى ألا٢ل لً ي٨ىن ؾًغا ٖلى همؿة  

  *************  

 

 

بالًبِ ما الظو : لم يىلض بٗض مً  ؿتُي٘ بن ي٣ى٫ لىا

. تغيضه اإلاغؤأ  

ؤهيـ مىهىع -   
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تل٪ ال٨ٟغأ ؾيُغا ٖلى ؤ٩ٞاع خاػم وهى يغا٤ٞ هحرأ 

 ٚيث

..لؼياعأ اإلاتهمة هبيلة ُٖا هللا بمدبؿها في سجً اليؿاء  

اا  اتهالها به ٞاحئه وبن ٧ان تٗىص ٖلى ؤٚغب التهٞغ

 بد٨م ٖمله

 ول٨ً َلبها السام والؿغو ٦ما ؤوضخب

 بؼياعأ ٢اتلة ػوحها

..٧ان نضمة  

ما الظو تغيضه تل٪ اإلاضلـلة ممً قاع٦تها ػوحها ب٩ل 

..حىىهه واهتهب ب٣تله  
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بل ويغا٣ٞها بلى , وبلى آلان    ٗلم لَم وا٤ٞ ٖلى َلبها

ا ًً ..السجً وي٣غع اهتٓاعها ؤي  

عبما هبرأ نىرها ولهجتها اإلاستلٟة ًٖ تل٪ اإلات٨برأ 

 الىاإ٣ة بٟتىتها؛

..هبررها ٧اهب مستلٟة  

..ليؿب ٦ؿحرأ ول٨جها يٗيٟة  

تزاػ بالىٟـ واضًخا ..ازتٟى الٛغوع وال٨ِبر وبن بضا الٖا  

 ًٞىلًيا يىًما وبالظاا خى٫ ؤمىع اليؿاء
ً

..لم ي٨ً عحال  

 ول٨ً زياله لم  ؿٟٗه بتهىع مدضص

..َٖم يضوع بحن هحرأ  

..وػوحة ػوحها و٢اتلته  
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..هبيلة  

..والتي التٟب بىقاخها ألابيٌ  

..و٦ٟاها تض٩ٖان إيابها اإلاماإلة بلىنها للىقاح  

..ؤ٩ٞاعها تضوع بضواثغ هىحاء  

..٦ي٠ ؤنها َلب باألبيٌ في الجهاية  

ا ًً ..وبؿبح عاٚح ؤي  

ِ٣ٞ..  

..هي اعتضا إياب السجً البيًاء  

..وهى الت٠ بُياا ٦ٟىه ألابيٌ  

..عؾمب تل٪ ال٨ٟغأ ابتؿامة ؾازغأ ٖلى قٟتحها  

 ٩ٞاهب تل٪ الابتؿامة ؤو٫ ما واحهب بها هحرأ والتي 
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ة مإمىع السجً ..حلؿب باهتٓاعها في ٚٞغ  

..اعتضا الؿىاص  

..ليـ خضاًصا ٖلى عاٚح  

..ول٨ىه خضاص ٖلى طارها  

..عوخها.. ٢لبها.. خيارها  

..وحؿضها الظو لىإه ػواحها مً عاٚح  

ة ..ختى لى لم ت٨ً تٗلم بمماعؾاته اإلاىدٞغ  

..في البضاية  

..اتسظا هبيلة م٣ٗضها لتىاحه هحرأ وتغم٣ها بهمب  

..تيجبب مً ؤمغ ػياعرها لها  

ًىلها ٣ِٞ هى ما صٞٗها للمىا٣ٞة ٖلى م٣ابلتها ..ٞو  
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..تباص  الىٓغاا لٟترأ ليؿب بالُىيلة  

..ول٨جها ٧اهب ٧اٞية لتسٌٟ ٦الهما هٓغارها بالجهاية  

..وبن ازتلٟب ألاؾباب  

 ٞىحرأ لم تتدمل زيالها الظو نىع لها 

 تل٪ اإلاغؤأ رهحن وتظ٫ عاٚح مغأ تلى ألازغي 

..وهى  ؿتمت٘ بل يىتص ي بتل٪ ألاٞٗا٫  

ؤما هبيلة ٞلم تدتمل مغا٢بة اإلاغؤأ التي ًٞلها عاٚح 

..ٖجها  

..مىدها الاؾم والٗالهية وختى ؤؾهم قغ٦ة ٖاثلته  

..ٖك٣ها بدم٤ بيىما هي ؤعاصها بٗهغ  

:بالجهاية ؾإلب هبيلة بةصٖاء ملل  
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..حيِب ليه؟-  

ٗب هحرأ هٓغارها لتىاحهها ..ٞع  

..امغؤأ حميلة  

ا
ً
..ول٨جها حميلة.. ت٨برها ؾى  

..بىٓغأ ٖامة يم٨ً ونٟها بإنها ع٢ي٣ة اإلاالمذ  

..ل٨ً ٖيىحها تد٩ي ٢هة مستلٟة  

ًح ٚحر ٖاصو ..٢ؿىأ ٚو  

..هل ٧اهب صاثًما بتل٪ ال٣ؿىأ  

!ؤم ؤن طل٪ ؤإغ عاٚح  

:ٖاصا هبيلة ت٨غع بًٛح بضا واضًخا  

..حيِب هىا ليه؟.. ٖايؼأ مني بيه؟-  
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...وؤلاحابة ٖؿحرأ  

..هي   تٗٝغ لَم تدضيًضا ؤعاصا عئيتها  

 ٣ِٞ ْىب ؤن تل٪ الؼياعأ ٢ض تغؾم

..مكهض الجهاية ل٣هتها م٘ عاٚح  

..مكهض ٖبني  

..خحن تلت٣ي الؼوحة بالٗكي٣ة  

..بٗض م٣تل الؼوج  

..وألا٦ثر ٖبثية ؤن ال٣اتلة هىا هي الٗكي٣ة  

!..ٞاإلاٗكى١ زان الٗهض مٗها وؾ٣ِ بدح ػوحته  

..خبتيه؟-  

..٧ان ؾاا٫ هحرأ اإلاغتب٪  
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..وهٓغأ الىح٘ الخي بٗيني هبيلة ٧اهب الغص  

:ٞٗاصا هحرأ تؿإ٫ بضهكة  

!لى خبتيه بػاو ٦ىِب بت٣ضعو تإطيه-  

:٢ُبب هبيلة خاحبحها وؤقاخب بىحهها بٗيًضا  

..ػو ما هى خب٪ و٧ان بيداو٫ ب٩ل َا٢ته ؤه٪-  

ا ًٗ  متىح
ً

:نمتب وهي تسخح هًٟؿا َىيال  

..ؤه٪ تب٣ي ؤها-  

:اعتضا هحرأ للسل٠ بسٝى وهي تؿإلها  

..ؤب٣ى ؤهِب بػاو؟-  

:ؤحابتها هبيلة ببؿاَة ماطية  
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ػو ما هى .. ؤه٪ ت٣ضعو تدبيه لضعحة ؤه٪ تتمتعي بإطيته-

..بيتمت٘ بالٓبِ  

..مغى.. صه ٢ٝغ-  

:ؤل٣تها هحرأ بىحه هبيلة التي هؼا ٦تٟحها  

ما٦ىتل ٖايؼأ مىه ٚحر بـ .. مغى بـ ٦ىب عايية به-

..ختى مل خبه.. عياه  

:ونهًب بٗى٠ وهي تكحر لىحرأ بةرهام  

.. و٧ل خاحة ب٣يب لي٩ي.. لخض ما ْهغِا ؤهِب في خياته-  

ٌ :هؼا هحرأ عؤؾها بٞغ  

..ما.. ؤها ما٦ىتل ؤٖٝغ-  

:٢اَٗتها هبيلة  
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ِب؟- ..وبٗض ما ٖٞغ  

:عصصا هحرأ ب٠ًٗ  

..٦ىب ٖايؼأ ؤؾاٖضه-  

:ٖاصا هبيلة تؿإلها بةرهام  

وفي ..   ؤهِب ٦ىِب ٖايؼأ تؿاٖضو هٟؿ٪!.. تؿاٖضيه هى-

..آلازغ ازتاعتي هٟؿ٪  

:خاولب هحرأ م٣اَٗتها ل٨جها هتٟب بًٛح  

.. ازتاعا ؤزؿغ هٟس ي وخياتي.. ؤها ازتاعته هى.. ؤها-

..وازتاعته هى  

:نهًب هحرأ بٗى٠ هي ألازغي   



 

1591 
 

ًب ت٨ٟحره.. ؤها ازتاعا الصر- ما ٢ضعتل ؤحاعو .. ٞع

.. الاهدغاٝ اللي َلبه مني  

:عم٣تها هبيلة بًٛح ول٨ً هحرأ ؤ٦ملب  

مل هيىٟ٘ تلىميني ألوي ٢ضعا ؤٞغ١ بحن الخح -

مل هيىٟ٘ تغمي ٖلّي يٟٗ٪ .. والسًٕى اإلاىدِ

..وتىاػل٪ ًٖ آصميت٪ ٖكاهه  

:التٟتب هبيلة لها م٣اَٗة  

..الؼياعأ اهتهب-  

ًب هحرأ :ٞع  

..ؤها..  -  

:ٖاصا هبيلة رهت٠ بها  
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ؤهِب حاية الجهاعصه ٖلكان تإ٦ضو لىٟؿ٪ ؤه٪ ألاخؿً -

..وألاًٞل  

ا ًً
هي   تٗٝغ لَم ؤتب ول٨جها ٣ِٞ.. هؼا هحرأ عؤؾها ٞع  

بب بل٣اء هبيلة ..ٚع  

..ؤعاصا ؤن تٗٝغ ٦ي٠ اؾتُاٖب التسلي ًٖ آصميتها  

..٦ي٠ ٢بلب بدياأ ٦تل٪ التي ؤحبرها ٖلحها عاٚح  

:وحاءرها بحابة هبيلة و٦إنها تؿم٘ ؤ٩ٞاعها  

٦ىب ٞا٦غأ ؤوي بكترو خبه .. ٞهمب الخح ٚلِ-

..ؤوي باقتريه هى و٧ان التمً.. باؾتجابتي لجزواته  

:بؿُب طعاٖحها  

..ؤها-  
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ة بال تى٠٢ ختى  ها وهي تُغ١ باب الٛٞغ ؾ٣ُب صمٖى

 ٞتده الخاعؽ

:ٞهمؿب  

..عحٗني الٗىبر مً ًٞل٪-  

٣ة الخاعؽ وب٣يب هحرأ متجمضأ  زغحب هبيلة بٞغ

..بى٢ٟتها  

..ومٗها تجمضا ٧ل ؤ٩ٞاعها  

٣ة اإلاإمىع  ة بٞغ ..لم تكٗغ بضزى٫ خاػم للٛٞغ  

..و٧لماا الك٨غ الٗضيضأ التي ؤل٣اها ٖلى مؿام٘ الغحل  

ة ..صٞٗه لها للتدغ٥ زاعج الٛٞغ  
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ؤزحًرا اؾتٟا٢ب مً ٚكاوأ ؤ٩ٞاعها لتجض هٟؿها تجاوعه 

!..بؿياعرها  

!ؤهب ليه بتؿى١ ٖغبيتي-  

..٧اهب تل٪ حملتها ألاولى  

..ٞغم٣ها بىٓغأ زاَٟة  

..يبضو ؤنها ٢غعا الٗىصأ لؤلعى  

..ٞبالض٢اث٤ الٟاثتة ٧اهب ٚاثبة ٧لًيا ًٖ الىا٢٘  

:ٚمٛم بل٠ُ  

..ؤخؿً صلى٢ِب؟-  

ة ..و٧اهب بحابتها هؼأ عؤؽ ت٩اص ت٨ىن ملخْى  

..ل٣ائها بىبيلة ؾيُغ ٖلى خىاؾها  
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..وبحابة ألاؾئلة التي صاعا بظهجها  

..لم تيجبها  

!..مً ٚحر اإلا٣ٗى٫ ؤن ت٨ىن ؤلاحابة هي الخح  

ٌ طل٪ ..٣ٖلها يٞغ  

..هى اإلاغى  

..لً ت٣تى٘ بةحابة ؤزغي   

..الخح ٖاَٟة ؾمى  

..وليـ اهدُاٍ  

 وما ٧ان يضوع بحن عاٚح وهبيلة

..هى اهدُاٍ  

..اوٗضام لآلصمية  
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..الخح ي٣ضؽ ؤلاوؿاهية ويغقى بها  

..٣ِٞ اإلاغى ما يمٙغ اإلاكاٖغ بىخل الاهدغاٝ  

..ل٣ائها بىبيلة يجح ؤن ي٨ىن زتام ال٣هة  

..لً ت٨ٟغ بها إاهية  

..لً تىضم لسلى عخمها مً َٟل عاٚح  

..٦ال  

..طل٪ هى ألاًٞل  

 ؤ٩ٞاعها تدىلب ل٩لماا تغصص نضاها بحن حىباا الؿياعأ

..ؤها باخمض عبىا ؤوي مل خامل-  

..َغ٢ب الجملة مؿامٗه ٞالتٟب يغم٤ هحرأ بضهكة  

:ول٨جها ؤ٦ملب خىاعها م٘ الظاا  
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بيبي .. هٟس ي ؤ٦ىن ماما.. صخيذ ٧ان هٟس ي في َٟل-

!بـ ٦ىب ه٣ىله بيه.. ي٨ىن بتاعي لىخضو  

ٗب ٖيىحها لخاػم بتؿائ٫  ..ٞع  

..ول٨ىه ْل ٖلى نمته  

..مدتِرًما لخٓاا مىا٢كتها م٘ طارها  

:اعتٟ٘ نىرها بهظيان  

٦ىب ه٣ىله ؾىعو يا خبيبي بابا .. لى ؾإلني ًٖ باباه-

!ماا وهى بيىًغب  

:ؤَل٣ب ضخ٨ة ؾازغأ مغيغأ وؤ٦ملب  

..عاٚح ماا مً الًغب.. مهؼلة ٢ىو -  

غ٢ب بىىبة ضخ٪ هيؿتحرو  ..ٚو  
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..ضخ٪ مغض ي  

..صٞ٘ بىٓغاا الك٣ٟة بٗيني خاػم  

..ٞما  ٢ته تل٪ اإلاغؤأ ليـ بالهحن  

 زانة وؤن ٣ٖلها ماػا٫ ٖاحًؼا ًٖ تٟؿحر 

..وت٣بل مغى ػوحها الغاخل  

:هتٟب به بكغاؾة  

..ما تبهليل ٦ضه-  

اص يلتٟب للُغي٤.. ؤزٌٟ هٓغاته ..ٖو  

..هى يضوع بالؿياعأ مىظ بٌٗ الى٢ب  

..و   ٗلم ؤيً يظهح بها  

ح   ش يء بإٖما٢ه ؤزبره ؤنها   تٚغ
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..بالظهاب لضهيا  

ها ..ؤو بل٣اء ؤو مً مٗاٞع  

..هي رهظو بجىاعه  

..٣ِٞ ألهه ٚغيح  

:ولم تسيح ْىه ٞٗاصا للهظيان  

ته- ؤها ليه .. الخح مل هى ؤلاحابة ٖلى ال٣ٝغ اللي قٞى

..ليه باٞهم متإزغ صايًما!.. بيدهل مٗايا ٦ضه  

اصا تُل٤ ضخ٨ة هاػثة ؤ٦ضا له اختياحها لُبيح  ٖو

:هٟس ي  

..صايًما بىنل متإزغ.. تٗٝغ ؤها ٖاملة ػو البىليـ-  

:صٞىب وحهها بحن ٦ٟحها ٞجإأ  
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ٖملب هٟس ي مؿيُغأ ومتإ٦ضأ مً .. م٘ ماػن ٦ىب ٚبية-

٧اثً حي مدتاج .. وؤما ٞهمب ؤن الخح صه ٧اثً.. خبه

بٗض ما .. ٞهمب متإزغ.. ؤهىا هضيه ٖكان هازض مىه

اإلاكاٖغ ماتب وب٣يب ٖاملة ػو الىباا الكيُاوي اللي 

 ػم يت٣ل٘ مً حظوعه ٢بل ما ي٣ط ي ٖلى ؤو خاحة 

..خلىأ حىبه  

..حؼ خاػم ٖلى ؤؾىاهه  

..تل٪ مٗلىماا ؤ٦ثر مما َلح ؤو ؤعاص يىًما  

..وألاصهى ؤهه    ٗٝغ بحابة للغص ٖلى هظيانها  

..وماػا٫ ٣ٖله يسبره ؤن يتر٦ها  

..هي تدتاج إلزغاج ما بضازلها  

 
ً

..ٞهي نمتب َىيال  
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:التٟتب له تؿإله باهتمام  

..تٟت٨غ محن الصر؟-  

:٢ُح خاحبيه بدحرأ ٞإعصٞب  

..و  ؤها؟.. هبيلة صر-  

:اؾتٟهم مجها  

ؤهِب لؿه بتؿإلي بطا ٧ان هغوب٪ مً ال٣ظع صه صر و  -

!ٚلِ  

:ؤقاعا بؿبابتها لهضعها  

!ليه الٗظاب صه!.. ليه الىح٘ صه.. لى تهغفي صر-  

ؤل٣ب بغؤؾها ٖلى مؿىض الؿياعأ بةنها٥ والتٟتب هاخية 

:الىاٞظأ ألازغي وهي تغصص  
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ب في خياتي م٘ ماػن - ..يم٨ً صه ٣ٖابي ألوي َٞغ  

..صزل خاػم ؤو٫ قإع حاهبي بُغي٣ه وؤو٠٢ الؿياعأ  

٤ :هاصاها بٞغ  

..مضام هحرأ-  

التٟتب له وبضا بٗيىحها قغيِ ع٢ي٤ مً الضم٘ الظو 

 تتد٨م حيًضا في بب٣اثه بحن حٟىنها ٣ِٞ 

بـ ياعيب ت٨ٟغو .. تجغبة نٗبة.. التجغبة اللي مغيِب بها-

..بها ٖلى ؤنها مجغص تجغبة  

..مدُة في الخياأ في ٦تحر مىا بيمغ بها  

:٢اَٗته ؾازغأ  

!٦تحر مىىا بي٨تكٟىا ؤنهم اتجىػوا مً عاحل ماػودي-  
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:هؼ عؤؾه  

ا- ًٗ ؤ٢هض ؤن .. ؤها ما٢هضف زهىنية التجغبة..   َب

مدُة ػو ما .. خٟغأ.. ٧ل بوؿان بيٗضو في خياته ب٣ٗبة

ؤلاوؿان ال٣ىو بـ هى اللي بي٣ضع  ٗضو ويٟىا .. ٢لتل٪

.. وي٨مل  

:ٚمٛمب بكغوص  

..ؤلاوؿان ال٣ىو -  

:ؤ٦ض لها  

تي بي٩ي بؿيُة- ل٨ً اهُباعي ألاو٫ ٖى٪ .. ؤها ؤ٦يض مٗٞغ

..ؤه٪ ؾب ٢ىية الصسهية  

:عم٣ته بيجح ٞإ٦مل ٧لماته  
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مجغص ت٨ٟحر٥ في ػياعأ هبيلة ُٖا هللا صو ٢ىأ مل ؤو -

..خض يمل٨ها  

..ابتؿامة زٟيٟة هاوقب قٟتحها  

.. ابتؿامة امتىان  

..عبما  

..ؤو ي٣ٓة مً خالة هظيان ٚغ٢ب بها  

:همؿب بسٟىا  

ؤها  ػم ؤق٨غ٥ ٖلى ٧ل مؿاٖضات٪ لّي .. خاػم بيه-

..الجهاعصه وؤيام ال٣ًية  

..هؼ عؤؾه ببِء و٢ض بضؤ  ؿتكٗغ ٖىصرها لىٟؿها  

:ولم  ؿتُ٘ ٦بذ الؿاا٫ الظو ياع٢ه  



 

1605 
 

.. ٧ل ؤنض٢اء صهيا ؤ٦يض ؤنض٢اء ليّ .. ؤها في السضمة صايًما-

..بـ مم٨ً ؤؾإ٫ ليه ؤها؟  

..ٞهمب الؿاا٫ بضون ٧لماا ٦ثحرأ مىه  

..ٞهى  ؿتٟهم ًٖ ؾبح لجىئها له بالظاا  

..لتلت٣ي بىبيلة  

:ؤحابته بهىا هاصت  

لى ٦ىب َلبب مً اإلادامي ٧ان هيبلٜ ؤزتي وحىػها وؤها -

..ماٖىض ل بحابة للؿاا٫ البضيهي  

:ؤ٦مل هى  

..ٖايؼأ بيه مً هبيلة ُٖا هللا؟-  

:هؼا عؤؾها وعصصا  
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..ماٖىض ل عص م٣ى٘ لهم-  

..هؼ عؤؾه متٟهًما  

:ٞالتٟتب له تؿإله بإمل  

..مم٨ً َلح ؤزحر؟-  

 ؤقاع لها بغؤؾه لتُلح ما تغيض 

.. ٖايؼأ ؤو٧ل مدامي قاَغ لىبيلة-  

:عصص بظهى٫   

!..مدامي لىبيلة-  

ٗب ٦ٟحها لتجم٘ زهالرها الخمغاء إم تٗيض بَال٢ها  ٞع

 إاهية وهي تسبره

.. خاؾة ؤوي مضيىهة لها-  
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ٗه له إاهية ومالمدها  ٖاصا تسٟي وحهها بحن ٦ٟحها وتٞغ

:تىاقضه التٟهم  

ة ؤقغح- ؤعحى٥ .. وماخضف هيٟهمني.. مل ٖاٞع

..ؾاٖضوي  

..لم يَغ امغؤأ وخيضأ ب٣ضعها  

بل هي َٟلة ياجٗة تبدث ًٖ ت٨ٟحر طهىب عبما لم 

..تغت٨بها  

:٧لماته تغصصا بال تغتيح  

مم٨ً ت٨ىن َغي٣ة تٗامل٪ م٘ خب٪ وحىاػ٥ ألاو٫ -

بـ صه مل مٗىاه ؤه٪  ػم تتٗا٢بي ٖلى زُإ٥ .. ٚلِ

..بخىا بيتٗلم مً ؤزُاثىا مل بيتٗا٢ح بؿببهم.. صه  

:ؤٚمًب ٖيىحها بصجً  
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..ق٨ًغا-  

:وؤحابها هى  

..هكٝى مدامي ٦ىيـ وؤبلٛ٪-  

 ********* 

 

 

 

 

بن ٧ل ش يء في الخياأ بقاعأ، وال٨ىن مسلى١ بلٛة 

. يٟهمها حمي٘ البكغ، ول٨ً البكغ وؿىها  

باولى ٦ىيلى-   
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..ٖاصأ يتجاهل الغحل ؤلاقاعاا  

..بما ًٖ ٚغوع ؤو حهل  

 وؤلاقاعاا اإلاستلُة مً محريب

..٧ان يؼيض يتجاهلها مٗت٣ًضا ؤن طل٪ التهٝغ الصخيذ  

ح مساٝو ٖلياء ..٣ٗٞله لم  ؿتٖى  

..ويمحره لم  ؿتؿٜ التسلي ًٖ الٟتاأ  

٣ة  "..ؤم ٖلي"وباإلاكٟى انُدبها بٞغ  

بٗضما ؤنغ ٖلى ٖلياء ؤن تب٣ى باإلاجز٫ زانة ؤنها مغه٣ة 

.. ٖلى الضوام  

ة ال٨ك٠ ..ٚابب هي ٞترأ بٛٞغ  

:زغج بٗضها الُبيح يسبرهما بهضوء  
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تالا .. تمؼ١ في ؤعبُة ال٩اخل ل٨ً هتدتاج تتجبـ-

..ؤؾابي٘ بـ مل ٦تحر  

..ؤل٣ى ٧لماته وعخل مً ؤمامهما  

:بيىما عصص يؼيض بدحرأ  

!مل ٞاهم بـ و٢ٗب بػاو-  

:إلا٘ ؤلاصعا٥ بٗيني اليجىػ   

..اإلاهم تٟهم هي و٢ٗب ليه-  

:التٟب  ؿإلها بيجح  

.. ٗني بيه يا ؾب ؤم ٖلي؟-  

:ؤحابته بهضوء  

..وؤهلها ؤولى بحها..  ٗني صو مؿئىلية ٦بحرأ يا بيه-  
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:ؤقاح ب٨ٟه بملل  

.. صما٨ٚىا صو بت٨ٟغ بػاو مل ٞاهم!.. ؤهِب ٦مان.. يىوه-

..ؤها عايذ اتُمً ٖلى البيب  

..تغ٦ها وطهح إلاحريب الغا٢ضأ ٖلى ؾغيغ الٟدو  

ا
ً
:ابتؿم بىحهها مُمئى  

بـ ؤهِب ٦ىِب .. حبحرأ زٟيٟة بن قاء هللا.. ما ت٣ل٣يل-

 بتٗملي بيه بالؿلم؟

ا مً ا٦تكاٝ 
ً
اعتب٨ب محريب وؤزًٟب هٓغارها زٞى

..لٗبتها  

..ٞهي نٗضا الضعج السكبي باإلاُبش بالٟٗل  

..إم تٗمضا بل٣اء هٟؿها مً ٞى٢ه  
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..لتىا٫ ؤو بنابة ت٣ٗضها بالٟغاف  

ة بةنابة ٧اخلها ..و٧اهب ؤ٦ثر مً مدْٓى  

ٞتل٪ ؤلانابة تلتزم ٖلى ألا٢ل إالإة ؤؾابي٘ في الجبحرأ 

 ٦ما ؤزبرها الُبيح

:ؤزبرا يؼيض باعتبا٥  

٦ىب ٖايؼأ ؤحيح ٖهاعأ البرت٣ان ٖكان ؤٖمل لغامي -

..الٗهحر اللي بيدبه  

هؼ يؼيض عؤؾه باؾتيٗاب وبن ٧ان ماػا٫ لم يٟهم ٦ي٠ 

..ؾ٣ُب مً ٞى١ الؿلم  

ة تدمل ٖضأ لٟاٞاا  صلٟب ممغية بتل٪ اللخٓة للٛٞغ

..مً ال٣ًُ والجبـ الُبي  
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وا٢تربب مً محريب تؿاٖضها ٖلى تٗضيل حلؿارها 

..وهٓغارها تتإمل يؼيض بةعجاب واضر  

:و٢بل زغوحها مىدب يؼيض ابتؿامة واؾٗة  

.. ايِٛ ٖلى الجغؽ بـ.. خًغت٪ لى مدتاححن خاحة-  

ة وابتؿامتها الى٢دة تتؿ٘ مما صٞ٘  وزغحب مً الٛٞغ

:محريب لتهت٠ بٛئ  

..اإلامغية صو ٢ليلة ألاصب-  

:ٞإ٦ملب.. التٟب لها يؼيض بضهكة  

..ؤ٢هض ؤن هٓغارها مل مغيدة-  

:عبب يؼيض ٖلى زهالرها بدىان ؤبىو   

..ؤهِب لؿه نٛحرأ ٖلى ال٨الم صه يا محريب-  
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ٌ :هتٟب بٞغ  

حن !.. نٛحرأ بػاو بـ- صه البىاا ؤصخابي في الؿىتر ٖاٞع

..ؤه٪ ناخبي  

:ؾإ٫ يؼيض م٣ًُبا  

!ناخب٪-  

:ؤحابته بتىييذ  

-my boyfriend 

:اتؿٗب ٖيني يؼيض بيجح وهى  ؿإلها  

وؤهِب ٢لِب لهم بيه؟-  

:ابتؿمب بؿٗاصأ  

ا- ًٗ ..ٞغخب َب  
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:ؤقاع لها بؿبابته مدظًعا  

..ال٨الم صه ٚلِ يا محريب-  

ة :٢اَٗته بؿٖغ  

ىا!.. ليه-  .. ٖاصو ؤما  ٗٞغ
ً

..٧لهم مهاخبحن ؤنال  

:هت٠ بها  

..٢لب ٚلِ-  

..٧ان ي٣هض ٨ٞغأ تهىيغه بإهه نضي٣ها الخميم  

!..وهي ْىب ؤهه  ٛاع  

ب لتُمئىه :ٞؿاٖع  

..ما ت٣ل٣ل.. ؤها مل بهاخح-  

:عبب ٖلى عؤؾها  
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حهم .. و  ت٨ظبي- لى واخضأ مً ناخبت٪ ؾإلت٪ تاوي تٗٞغ

..ؤوي ٢غيب٪ وػو والض٥  

:اتؿٗب ٖيىاها بظٖغ  

!..والضو-  

..لم يلخٔ طٖغها  عتٟإ عهحن هاتٟه  

..ٟٞتذ السِ ٖلى الٟىع ليُمئن ٖلياء ٖلى الىي٘  

ـَ ؤن  ٗابثها :ولم يي  

..وعيخي يهغ٥ زالو.. زىصو بال٪ بـ مً ٖلياء يؼيض-  

اػصاص اتؿإ ٖينّي محريب وهي تؿتم٘ لخىاع يؼيض م٘ 

..ػوحته  

!..ٖلياء خامل  
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..٣ٖبة حضيضأ بُغي٣ها م٘ يؼيض  

!٦ي٠ ؾيتر٥ ػوحته آلان  

..خظعها ٣ٖلها ب٣ل٤  

!"وهل ٧ان ؾيتر٦ها مً ٢بل"  

...ٞتهمـ بكغاؾة  

ألهه .. ؤوما٫ ليه ؤنغ ؤوي ؤ٦ىن مىحىصأ مٗاهم.. ؤ٦يض"

"..مل ٢اصع  ؿتٛنى ٖني  

..وهمؿة زاٞتة مً ؤٖما١ ال٣ٗل  

ٌ بلها١ ل٣ح نضي٣٪ الخميم به" "..هى ٞع  

اصا تجهغ ؤ٩ٞاعها اإلا٣ل٣ة ..ٖو  
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خبىا  ػم  ؿتمغ قىية في الؿغ ٖلكان ما يجغخل "

"..و صه  

٣لها يتك٨٪ ..ٖو  

!"..متإ٦ضأ"  

..وابتؿمب بتإ٦يض  

..ٞهي واإ٣ة مً ٖك٤ يؼيض لها  

ًل انُدابها هي  ٞهى تغ٥ ػوحته الخامل باإلاجز٫ ٞو

..للمكٟى  

..لم يتدمل ٢ل٣ه ٖلحها وؤعاص ؤن يُمئن بىٟؿه  

اته تؼيضها إ٣ة بدبه لها ختى وبن ٧ان يسٟيه  تهٞغ

..بإٖما٢ه  
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ا ال٣ٗباا بُغي٤ خبهما ًٗ ..ؾتؿاٖضه ليتسُيا م  

ا بزٟاثه إلاضأ ؤَى٫ 
ً
..ٞلم  ٗض مم٨ى  

..وختى مك٩لة خمل ٖلياء ؾتتٛلح ٖلحها  

..ٞليـ ٧ل خمل م٣ضًعا له الا٦تما٫  

 *** 

وب٣ؿم الُىاعت بىٟـ اإلاكٟى ٧ان خؿً يدمل نٛحره 

..وهى يغ٦ٌ بجىىن وزلٟه ِنبا ومنى  

 ٞالهٛحر ؤنيح ٞجإأ بدالة قيء قضيضأ

..ؤ٣ٖبتها ٖضأ تكىجاا ٢ىية  

..مدمض ٧ان يتىٟـ بال٩اص  

 **** 
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 اهتهى الٟهل

 

 

(23)  

. ل٣ٗاثض التي يبىحها الخ٣ض يهضمها الاهت٣اما  

مهُٟى الؿباعي-   

 الخ٣ض ٖلى خياأ ماػن 

 والاهت٣ام مىه

..هما ما صٞٗاها  ٢تدام خياأ خؿً  

..وألاهم  

 مجز٫ حضرها الظو يمؿ٪ به خؿً بحن بنبٗيه
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غاء ٗم ٚاية باإٚل
ُ
ُ٦ 

بتها الُٟىلية في امتال٥ طل٪ اإلاجز٫  ..لٚغ  

 حهؼا ؤوعا٢ها وؤوعا١ ححراعص

..ؤو مدمض ٦ما اؾماه والضه  

 ؤٖضا تاعيش َبي للهٛحر يبرؤ ؾاختها

..مً ؤو ارهام مؿت٣بلي ٢ض يغمحها به خؿً  

 ٧لٟها طل٪ بًٗة مئاا مً الجىحهاا

 ومٗها زضمة حيؿية م٣يتة

ٟي اإلاكٟى الظو ٧اهب تٗمل به ..ألخض مْى  

باء ..لم تداو٫ اللجىء أَل  

 ٞهي تدغم ٖلى ؾمٗتها ومهىيتها
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ة ..٦ممغية مدتٞر  

..وآلان وهي ت٣ط ي ليلتها وخيضأ بمجز٫ خاتم الٗضوو   

ٞدؿً ؤنغ ٖلى انُداب الهٛحر لتتٗٝغ ٖليه 

..ق٣ي٣ته  

..و٧ان طل٪ مىظ يىمحن  

ٟا٫ اإلاىتكغأ  ٞالهٛحر ؤنيح بإخض ٞحروؾاا ألَا

وػوحة ؤبيه ناخبة ال٣لح الخىىن اؾتضٖب له َبيح 

 زام لؤلَٟا٫

وبٗضها َلح خؿً ؤن يب٣ى الهٛحر بمجزله ختى تتدؿً 

..صخته  

..وماوٗب هي بالبضاية  



 

1623 
 

..مماوٗة يٗيٟة ول٨جها  ػمة  

 ٞهي تغيض التٟٙغ التام

..لتدهل ٖلى اهت٣امها  

 لم تٗض تغيض ٖال٢ة مٗه

بته بها ..ؤو ختى ٚع  

بتها باألطي ..خالًيا ٧ل ما يدغ٦ها هى ٚع  

 ًٖ بهاهتها ب٩ل مغأ تلت٣حها 
َ
ٞسُيبته الى٢دة لم تتىان

.. بها  

ح في عئية ؤهٟها ال٨بحر اإلاتٗالي  ٦م تٚغ

..م٨ؿىع يتمٙغ بتراب ؤلاهاهة  

 
ً

..٣ِٞ لى تتًًٗ٘ م٣اومته ٢ليال  
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 وت٠ًٗ ؤمام ؤهىإتها

..و٢تها ؾتىا٫ مً الجمي٘  

ة الغؤؽ ٖى ..وتغخل مٞغ  

..حغؽ الهات٠ ؤي٣ٓها مً تسيل وكىي اهت٣امها  

..عم٣ب اؾم خؿً ٖلى قاقة الهات٠ للخٓاا  

..٢بل ؤن تتل٣ى اإلا٩اإلاة ب٩ل ما تمل٨ه مً بغوص  

..ول٨ً بغوصها تالش ى وهي تؿم٘ ٧لماته اإلالتاٖة  

.. مغيٌ للٛاية وهدً باإلاكٟى آلان.. مدمض.. لىعا"

"ؾإعؾل لِ٪ ؾياعأ  نُداب٪  

..ؤٚل٤ السِ  

..وتغ٦ها هي لخالة مً ال٣ل٤ اإلاغ٦ح  
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 ما بحن ٢ل٣ها ٖلى مغى َٟلها

بها مً ا٦تكاٝ ألاصوية التي ٧اهب تضٞٗه بها لىىم  وبحن ٖع

 نىاعي

..ختى   يؼعج ٞغاوؿىا  

!ٞغاوؿىا  

..مغ الاؾم بظهجها  

..ومٗه مىحة اقتيا١ ٚحر مٟهىمة  

..ول٨جها صٞٗتها بٗيًضا  

 ٣ِٞ تدتاج لسبرته ٦ُبيح 

م ي٣يجها  تدتاج لتُمئن ٚع

 ؤن صم الهٛحر خالًيا   يدتىو ٖلى ؤو
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..مً تل٪ اإلاهضثاا  

..ول٨جها تدتاج للتإ٦ض  

 اتها٫ ؾغي٘ ٢امب به

 ٞباصعها بسسغية ٢اتمة

 بٗكي٣تي الٗغبية"
ً

"ؤهال  

 همؿب بتىتغ

.."ؤعحى٥ِ .. ٞغاوؿىا"  

..٢اَٗها بته٨م  

ؤلؿِب طاا !.. ؤلم ت٨ىوي ٖكي٣تي؟!!.. وهل ؤزُإا! ماطا"

"ؤنى٫ ٖغبية ٢ظعأ؟  

..هتٟب بمىا٣ٞة  
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ا.. وٗم" ًً وؤختاج لؿاال٪ ًٖ .. ل٨ني بمإػ١ .. ووٗم ؤي

"ش يء هام  

غ بملل ..ٞػ  

بة لي في هيل زضمات٪ إاهية" "..  ٚع  

ا وبضازلها ؤ٢ؿمب ؤن تظي٤ خاتم 
ً
سخبب هًٟؿا ٖمي٣

..الٗضوو مً ُمغ اهت٣امها  

ٞهى الؿبح في تل٪ الُغي٣ة اإلاهيىة التي  ٗاملها بها 

..ٞغاوؿىا  

"..٣ِٞ انمب واؾمٗني للجهاية.. ٞغاوؿىا"  

غته الخاه٣ة ب  ؤهه نمب بَم ي٨ٟي ليؿتم٘  ونلتها ٞػ
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ً بما٦ىية ا٦تكاٝ   ؾتٟؿاعها ًٖ خالة َٟلها ٖو

 ال٣ٗا٢حر التي

..٧اهب تجبره ٖلى تىاولها لحهضؤ  

..ْل ٞغاوؿىا ٖلى نمته ٞهتٟب لىعا بدى٤  

"ؤحح ٖلى ؾاالي.. ٞغاوؿىا"  

..حاءها عصه باعًصا  

!!"ما قإوي ؤها.. ٞليمغى الهٛحر ؤو يمب"  

..التم٘ الًٛح بٗيىحها وهي رهضصه  

قإه٪ ؤن الىنٟاا الُبية التي حلبب بها ال٣ٗا٢حر "

"٧اهب باؾم٪  



 

1629 
 

..نمتب لخٓة وؤعصٞب بسبث  

"وؤهب ٦ما تٗلم َبيح ؤوعام ولؿب َبيح ؤَٟا٫"  

..واه٣لبب هبررها لتهضيض نغيذ  

"٨ٞما تغي هدً ؾىًيا بتل٪ اإلاهيبة.. هال ؤحبتني آلان"  

ا
ً
يٓ .. ٧اص ؤن يدُم الهات٠ ًًٚبا ٚو  

هي ٧اهب تب٩ي وتتىؾله ؤن يسِ تل٪ الىنٟاا الُبية 

 لهٛحرها ٞهى ٦ما تهٟه

ٖهبي حًضا و  يهضؤ وهي تدتاج للغاخة بٗض اهتهاء 

..ٖملها  

..ؤزحًرا ؤحابها بهىا م٨تىم  
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ؾإؾإ٫ َبيح ؤَٟا٫ نضي٤ لي ..   ؤمل٪ بحابة ؤ٦يضأ"

"..وؤٖاوص الاتها٫ بِ٪   

 ؤٚل٣ب السِ وؤنهب تبضيل مالبؿها

بىٟـ اللخٓة التي ؤزبررها الساصمة بىنى٫ ؾياعأ خاتم 

 الٗضوو 

..ص٢اث٤ و٧اهب باإلاكٟى  

 لتلت٣ي ٖلى بىابتها اإلاٗضهية بداتم الٗضوو 

 الظو ؤزبرها ًٖ خالة التكىجاا التي ؤنابب الهٛحر

ة الٟدو  وبضازل ٚٞغ

..٧اهب تدتًً نٛحرها ب٣ىأ  

..وؾِ خالة مً الهمب وال٣ل٤  
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 وؤؾئلة متتالية مً الُبيح ًٖ تاعيش الهٛحر اإلاغض ي

"هل ٖاوى مً تل٪ الخالة مً ٢بل؟"  

"هل اعتٟٗب خغاعته ولم تىسٌٟ بؿهىلة مً ٢بل؟"  

"هل هىا٥ تاعيش مغض ي للهٕغ بٗاثلتها؟"  

..ؤؾئلة ٖضيضأ متىالية  

..وهي طهجها تى٠٢  

..تسص ى ؤن تسُإ بحابة ؤو ؾاا٫  

غاوؿىا لم  ٗاوص الاتها٫ بها بٗض ..ٞو  

..هتٟب ؤزحًرا بجىىن   

.. ٦ٟى.. ٦ٟى-  

.. عم٣ها خؿً بتىتغ  
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٤ ..ويمب ِنبا منى بحن طعاٖحها بٞغ  

..بيىما ٧ان خاتم يتإملها بتىحـ  

:ؤزحًر عصصا باعتبا٥  

٣ِٞ الىي٘ بإ٦مله  ؿبح لي ال٣ل٤ .. ؤها آؾٟة-

..والتىتغ  

اصا تلتٟب لؤلَباء :ٖو  

   لم  ؿب٤ له التٗغى لتل٪ .. بحابة ألاؾئلة ٧لها  -

و  يىحض ؤو تاعيش للهٕغ  في ٖاثلتي .. الخالة مً ٢بل  

ة بتل٪ اللخٓة ومٗها هتاثج  صلٟب اإلامغية للٛٞغ

.. التداليل  
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ليتٟدهها الُبيح بض٢ة وبٗضها ؤزبرهم باإلهجلحزية 

:مغاٖاأ لىحىص لىعا  

.. التداليل ؾليمة-  

ا
ً
باء ألانٛغ ؾى :ؾإله ؤخض ألَا  

..ؤحهؼه يضزل آقٗة و -  

:٢اَٗه الُبيح اإلاتسهو  

ؾىاحل آلاقٗة الليلة ختى هُمئن ؤن .. ت٩لم باإلهجلحزية-

..خالة التكىجاا لً تٗاوصه إاهية  

..عبما ما ؤنابه مجغص تٟاٖل تدؿس ي ألخض ؤصوية البرص  

:وتجهض بدى٤ وهى يًي٠ بالٗغبية  
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يم٨ً الضوا .. الىلض ؤ٦يض متٗىص ٖلى ألاصوية ألاحىبية-

..اإلادلي بتاٖىا ٧ان ٞيه بياٞاا ٚغيبة ٖليه  

:بهب خؿً للخٓاا إم ؾإ٫ الُبيح  

 ؾىحن في 3ؤزته ٢ًب خىالي !.. خًغت٪ بتت٩لم حض-

..وؤما عحٗب هىا ما خهلهاف ٦ضه.. ٞغوؿا  

:ابتؿم الُبيح بؿماحة  

 .. ما ت٣ل٣ل يا بكمهىضؽ صه مجغص تى٢٘ بٗيض-
ً

بـ ٞٗال

اإلاىيٕى مل هي٨ىن ؤ٦تر مً عص ٞٗل تدؿس ي ؤو ختى 

..ٖغى حاهبي متُٝغ قىية  

٣ٞض .. ٟٚلب لىعا ًٖ الخضيث الضاثغ خىلها بالٗغبية

..قٗغا بهاتٟها يغتج بد٣يبتها  

..ٞالت٣ُته زٟية لتري عؾالة ٞغاوؿىا  
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  ؾبيل ل٨ك٠ ما تىاوله الهٛحر مً ٣ٖا٢حر ب  "

تسلص ي مً .. ههيدة مني.. بتدليل ؾمىم لكٗغ عؤؾه

"..قٗغ الهٛحر  

اصا لها إ٣تها اإلا٣ٟىصأ ..هضؤا لىعا ٖو  

ٗب عؤؾها ب٣ىأ هاتٟة :ٞٞغ  

..هل هىا٥ ما تسٟىهه ٖني؟.. لَم تتدضإىن الٗغبية؟-  

:٢ُح خؿً بدى٤  

..وماطا هىا٥ لىسٟيه ٖى٪؟-  

:التمٗب ٖيىاها بد٣ض  

ته..   ؤٖلم- !عبما ؤْهغا التداليل ش يء   تىص مني مٗٞغ  

:وتدىلب هٓغارها لِهبا بٛئ  
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عبما !.. عبما ؤْهغا تىاو٫ الهٛحر لص يء ؾبح له ألاطي-

..خاولب ػوحت٪ ؤن تاطو نٛحرو   

ا بًٛح مً مٗاوي 
ً
ت٣ضم خؿً هدىها زُىأ هاتٟ

:٧لمارها السٟية  

.. لً ؤؾمذ ب٩لمة ػاثضأ بد٤ ػوحتي.. انمِب -  

.. صمٗب ٖيىا ِنبا وهي تؿم٘ طل٪ الارهام  

..خؿً صاٞ٘ ٖجها  

..صخيذ  

..ول٨ً لؿانها هي م٣ٗىص  

..م٣ٗىص بظهح التمني  

..تتمنى لى لم يضزل مدمض خيارهم  
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..هي   تغيض له ألاطي  

..ؤبًضا  

٣ة والضته ..ل٨جها ٣ِٞ تتمنى لى يغخل بٞغ  

..ٞهي ٖاحؼأ ًٖ مىده ؤو قٗىع باإلادبة  

..عاٖته ٖلى ؤًٞل ما ي٨ىن   

..ؾهغا ليلتها بجىاعه  

..ل٨ً ٣ِٞ يضٞٗها الىاحح وليـ الخح  

:اهضٞ٘ الُبيح ليسبر لىعا بدؼم  

..هتاثج التداليل هٓيٟة تماًما-  

:وصٞ٘ ألاوعا١ بيضها  



 

1638 
 

٣ٞض ؤزبروي والض الُٟل .. هاهي يم٨ى٪ التإ٦ض بىٟؿ٪-

 ؤهِ٪ تٗملحن بؿل٪ التمغيٌ

انهم٨ب لىعا بمُالٗة التداليل بيىما تدغ٥ خؿً 

..ليًم ٦تٟي ِنبا بظعاٖه في مااػعأ ومغياأ لها  

ة و٠٢ خاتم الٗضوو يغم٤ لىعا  وفي ؤخض ؤع٧ان الٛٞغ

..بًٛح خاع١   

ٞهي وؾِ لهٟتها لتُمئن ٖلى عؾالة ٞغاوؿىا ٟٚلب ًٖ 

ه زل٠ ٦تٟها ..و٢ٞى  

..٧ان ٣ِٞ يغيض يم الهٛحر بحن طعاٖيه  

..ولؿىء خٓها ؾ٣ُب ٖيىاه ٖلى ٧لماا عؾالة ٞغاوؿىا  

..ٞإوق٪ ٖلى تدُيم الهات٠ ومٗه عؤؾها  
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..ول٨ً زيِ يٗي٠ مً الت٣ٗل صٞٗه للؿ٨ىن   

..للهمب  

 ٞغبما تل٪ ٞغنتهم ل٨ؿح خًاهة الهٛحر

..ولؤلبض  

ة ..تدغ٥ بسٟة هدى الُبيح ليجظبه زاعج الٛٞغ  

..ؤها ٖايؼ تدليل ؾمىم للىلض-  

:ؤزبره الُبيح بتإ٦يض  

..تداليل الضم.. الىلض ماٞحهىف خاحة-  

:٢اَٗه خاتم بث٣ة  

الىلض قٗغه َىيل .. تدليل ؾمىم اللي بيتٗمل للكٗغ-

..ؤٖت٣ض مم٨ً  
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:هؼ الُبيح عؤؾه بدحرأ  

..خًغت٪ بتك٪ في ألام؟-  

:ابتؿم خاتم بمغاعأ  

..ها٢و الضليل.. ؤها ت٣غيًبا متإ٦ض.. يا عيب ي٨ىن ق٪-  

:وعبب ٖلى ٦ت٠ الُبيح  

..وخًغت٪ هتىٞغهىلي-  

ة يُلح  اص للٛٞغ ؤومإ الُبيح وماػالب الخحرأ ت٨تىٟه ٖو

 ؤلاههغاٝ مً الجمي٘

..ٞالهٛحر ؾيب٣ى تدب اإلاالخٓة الليلة  

البب بد٣ها في اإلا٨ىث بجىاع  خاولب لىعا اإلاٗاعية َو

..الُٟل  
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ٌ بل٠ُ خاػم ..ول٨ً الُبيح ٞع  

م خحرته مً ٧لماا خاتم الٗضوو ب  ؤن يمحره لم  ٞٚغ

 يتدمل تٗغى الهٛحر

..ختى لى ٧ان ألامغ مجغص اختما٫ بٗيض.. لؤلطي  

..ؤمغ اإلامغية بدمل الُٟل إلخضي ٚٝغ الٗىاية  

لح مىه البضء بةحغاء  وهىا٥ اؾتضعي َبيح التداليل َو

.. التدليل  

..وهىا ٧اهب البضاية  

 ******** 

ٖىضما تبدث ًٖ الاهت٣ام ٖلي٪ ؤن تدٟغ ٢بريً ؤخضهما 

.ؾي٨ىن ل٪ هٟؿ٪  
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الؽ هىعتىن  -  صٚو  

ال١ ..الاهت٣ام هى ؤقهى بٚغاء ٖلى ؤلَا  

..اهتٓاع لظأ تد٣ي٣ه تُػى ٖلى ؤو لظأ ؤو متٗة  

 طل٪ الهاحـ السٟي ال٩امً بضازل ٧ل هٟـ

..تيتٓغ عئية مً ؤطاها بىي٘ اإلاهؼوم  

..الظليل  

ؿ٨غاا
ُ
..   ٗاص٫ تسيله وكىي ؤ٢ىي اإلا  

 ول٨ً في الىا٢٘

..الاهت٣ام هى لخٓة  

 لخٓة تتىاعي بها ؤلاوؿاهية

 وعبما تٗىص للخٓتها ألاولى
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..لخٓة اقتهاء آصم للتٟاخة  

ٟلته ًٖ تدظيغ عبه ..ٚو  

غص مً الجىة ..٣ُٞم التٟاخة َو  

ىاء ..ٞا هت٣ام هى تٟاخة الٚا  

..والجىة هىا هي ؤلاوؿاهية  

مي٤ ..هظا ما ٢غعته همؿة بٗض ت٨ٟحر َىيل ٖو  

..ؤن تيبظ اهت٣امها ألاخم٤ مً ؾي٠  

..تيس ى ٨ٞغأ ػيجة اإلادلل تماًما  

 ٞهي لً تؿتُي٘ تؿليم حؿضها لغحل آزغ

..٣ِٞ ألهه و٢٘ بةؾمه حىاع اؾمها في ٣ٖض ػواج  

..لً تٟٗلها لتٗا٢ح ؾي٠  
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..ٞهي َمً ؾتضٞ٘ الثمً مً عوخها وحؿضها  

..تظ٦غا م٣ىلة ؤهيـ مىهىع الكهحرأ  

 في ؤن يمىا شسو "
ً
ال٨غاهية هي ؤن تبتل٘ الؿمىم ؤمال

"آزغ  

وهي بدما٢ة  ٛظيها هاحـ اهت٣ام ٧اهب تؿعى لتجٕغ 

 في بيالم مً تسلى ٖجها صون ؤن يُٝغ 
ً

ؤقض الؿمىم ؤمال

..له حًٟ  

 ماطا بن ٧ان الغحل الظو ؾيلٗح صوع اإلادلل 

ل ؤو.. مستل ؤو مغيٌ ختى التزم ب٩لمته م٘ ؾي٠ ْو

ا  ٣ٗبه َال١ ًً ..الؼواج ؤبي  

 وخيجها لً تيتهي مً مُاعاصاا ؾي٠ 
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..مُالًبا بٗىصأ  

..وهىا ؾتسال٠ الكٕغ وال٣ٗيضأ بال ق٪  

 ؤيً ٧ان ٣ٖلها وهي ت٨ٟغ في هيل لخٓة اهت٣ام

..لتسؿغ م٣ابلها عوخها وبيمانها وصيجها  

.. لخٓة ٞانلة ٧ان لها الًٟل في اتساط ٢غاعها  

 لخٓة ونى٫ ؤؾماء

..ؤمها  

م ٖال٢تهما الًٗيٟة  ٚع

..ب  ؤن ٢هة ؤؾماء م٘ زياهة ػوحها  

ىو نٟدته مً خيارها  و٢غاعها الخاؾم با بتٗاص ٖىه َو

..٧ان حغؽ ؤلاهظاع الظو ؤي٣ٔ همؿة مً غي اهت٣امها  
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.. ٞإؾماء هٟؿها امتل٨ب ال٣ضعأ للتسلي ٖجها بض٫ اإلاغأ 

 اإيتحن 

..واإلاغتحن ٧اهتا مً ؤحل ػوحها  

 ػوج لم تجض بىٟؿها طعأ تغصص في التسلو مىه

..ٖىضما ٢ابل تطخيتها بالسياهة  

 و٢تها ؤصع٦ب ؤنها ابىة لتل٪ اإلاغؤأ ال٣ىية

..وهي   ت٣ل ٢ىأ و٦برياء ٖجها  

..ؤزبرته ٢غاعها وخاولب بنهاء ألامغ  

 وهى لم ي٣تى٘ ولم يغتضٕ

 م٩اإلااته لم تى٣ُ٘

..مداو ا الىنى٫ لها لم تيتِه   
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..وهي ؾإمب  

..تٗبب  

..لم   ي٣تى٘ بإنهما اهتهيا ٦ؼوححن  

 ب٣ي لهما ؤَٟالهما وهم ألاهم 

..هم اإلاؿت٣بل  

..ل٨ىه   ييإؽ و  يمتى٘ ًٖ مداو ا ب٢ىاٖها  

 ومداو ته تت٩اإ٠ وتؼصاص بمغوع الى٢ب

..الٗضأ ٢اعبب ٖلى الجهاية  

..وخغيتها ؤنبدب ٖلى مغمى حجغ  

ة م٨تبها  ٧اهب ٚاع٢ة وؾِ ؤوعا١ ٖملها بٛٞغ

..بمجزلها بٗضما ؤنهب و٢ب اإلاظا٦غأ ألبىائها  
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خحن َغ٢ب الساصمة بابها وهي تسبرها بىحىص ييٟة 

..باهتٓاعها  

ٌ ؤلاٞهاح ًٖ هىيتها ..وتٞغ  

 زغحب همؿة لت٣ابل الًيٟة الٛامًة

 لتٟاجئ بغئية ٦غيمة وا٢ٟة تتىؾِ

ة الًيٝى بمجزلها ..ٚٞغ  

 زُىأ اعتضا بها همؿة للسل٠ إم تجمضا ٢ضمحها تماًما

..وهي تؿتضعي ٧ل ما تمل٨ه مً إباا وتماؾ٪  

..تٗل٣ب الىٓغاا بيجهما لثىاٍن   

..هٓغاا همؿة مؼصعية خاه٣ة  

..و٦غيمة هٓغارها ٚامًة بال تٗبحر ؤو مٗنى  
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..ْلب همؿة ٖلى و٢ٟتها الجامضأ  

..ومى٢ٟها الغاٌٞ  

 بيىما اعتؿمب ٖلى قٟتي ٦غيمة ابتؿامة

 عؾمية وهي ت٣ترب مً همؿة زُىتحن

:تى٢ٟب بٗضهما وهي تسبر ببؿاَة  

..مً ًٞل٪ يا همؿة مم٨ً هت٩لم؟-  

ؤٚمًب همؿة ٖيىحها للخٓاا تم٨ىب ٞحهً مً 

 السغوج مً حمىصها

تدب ٖيىحها لت٣ابل بؿاَة ٦غيمة بهضوء :ٞو  

..اتًٟلي-  

..ؤقاعا لها بالجلىؽ  
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 لها
ً

..واتسظا م٣ًٗضا م٣ابال  

 ْلب ٦غيمة مدتٟٓة بهمتها لٟترأ 

..مغا ببِء إ٣يل  

غا همؿة بملل :ٞٞؼ  

..وعايا قٛل ٦تحر ومل ٞايية.. ياعيب تت٩لمي-  

ٗب ٦غيمة ٖيىحها لهمؿة وهي تٗيض بظهجها  ٞع

..ما تغيض بزباعها به  

 وبضؤا بغؾم ال٣ىإ اإلاىاؾح لَم تغيضه

:ٞاٞتٗلب الخغج وزغحب ٧لمارها بتٗثر ؤحاصا اٞتٗاله  

..ليه مل مىا٣ٞة تغحعي لؿي٠؟-  

ة :اتؿٗب ٖيىا همؿة بًٛح وؤحابتها بؿٖغ  
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..مىيٕى ما يسه٨يل-  

:هؼا ٦غيمة عؤؾها  

ا- ًٗ ..السالٝ اللي بيى٨ىا بؿببي وؤها..   َب  

:٢اَٗتها همؿة ؾازغأ  

!يمحر٥ واحٗ٪-  

:همؿب ٦غيمة بهىا ٖاق٤  

..مل متدملة ؤ٦ىن ؾبح في وح٘ ؾي٠-  

:اعتٟ٘ خاحبي همؿة بيجح ونهًب مً م٣ٗضها  

بٗض .. ؤها مل مهض٢اه.. ال٨الم صه م٩اهه مل هىا-

..بطه٪  

ة :٢اَٗتها ٦غيمة بؿٖغ  
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..اؾمٗيني..   مً ًٞل٪-  

غا همؿة ٚايبة :ٞػ  

ؤها ؤصيت٪ مً و٢تي ٦تحر .. ماٞيل ٦الم مم٨ً ي٨ىن بيىا-

 
ً

..ٞٗال  

:هتٟب ٦غيمة بد٣ض و٢ض وؿيب الضوع الظو تلٗبه  

.. ٚغوع٥ مالىف خض-  

:التٟتب همؿة لها بظهى٫   

!!ؤهِب حاية بيتي رهيييني-  

ة مسٟية هٓغارها الخ٣ىص لتٗىص بلى  تغاحٗب ٦غيمة بؿٖغ

:الاصٖاء  

..ؤها حاية ٖلكان هداو٫ هالقي خل-  
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:نغزب همؿة و٢ض زانها إبارها الاهٟٗالي  

!خل إليه بالٓبِ-  

:ٞتدب ٦غيمة طعاٖحها ٖلى آزغهما  

..خل يغييِ٪ ٖلكان تغحعي لؿي٠-  

:٢ُبب همؿة بدحرأ  

هى اللي َلح مى٪ تيجي؟-  

:هؼا ٦غيمة عؤؾها هًٟيا  

ا- ًٗ ؤها ٦ىب مدتاحة ؤ٢ىل٪ ؤن حىاػها مل  ػم .. أل َب

..ي٨ىن ؾبح يمى٘ مىا٣ٞت٪  

ة ..تجمضا مالمذ همؿة تماًما و٢لبها يض١ بؿٖغ  

ا   يىن٠
ً
ة عهيبة ؾببب لها ؤإلا ..بؿٖغ  
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ا   يًاهيه ب  ؤلم ٚضع يهغ ٖلى م٩اٞإرها به ٖلى 
ً
ؤإلا

..الضوام  

ؤ٦ملب ٦غيمة بث ؾمىمها وشجٗها حمىص همؿة ٖلى 

:الاؾتمغاع بث٣ة  

ؤها مل مم٨ً ه٨ىن ٣ٖبة ت٠٣ بحن ؾي٠ وبحن ؤهه -

.. يجتم٘ م٘ ؤؾغته تاوي  

ما ت٨ٟغيل ؤبًضا بن مىا٣ٞت٪ ٖلى الغحٕى لؿي٠ مم٨ً 

..تًاي٣ني ؤو هت٨ىن ؾبح في مك٩لة بيني وبحن ؾي٠  

:ابتلٗب همؿة عي٣ها بهٗىبة وهمؿب بسٟىا  

مل ٞاهمة ت٣هضو بيه؟-  

:ا٢تربب ٦غيمة مجها تغبب ٖلى ٦تٟها  
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بته ؤن و صه ي٨بروا بحن -  ٗني يا همؿة ؤها ٞاهمة ٚع

٨ىا لبٌٗ ؤها مىا٣ٞة ٖليه.. ؤبىهم وؤمهم مل .. وعحٖى

لني و  يسليني ؤَلح الُال١ ..هحٖز  

٦تٟب همؿة طعاٖحها تبتٗض ًٖ عبتة ٦غيمة وؾإلتها 

:بجمىص  

..ؤهتىا اتجىػتىا؟-  

:اتؿٗب ٖيىا ٦غيمة بظهى٫ مٟتٗل  

!هى ؾي٠ ما بل٨ٛيل-  

ٗب همؿة ط٢جها ب٨برياء :ٞع  

٧ان مكٛى٫ بي٣ىٗني ؤعح٘ .. الخ٣ي٣ة ما حاتل مىاؾبة-

..له  
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:ابتلٗب ٦غيمة يغبة همؿة ببؿاَة وؤحابتها  

 يا همؿة تىا٣ٞي-
ً

ٖايؼيً وٗضو الٟترأ .. ياعيب ٞٗال

التىتغ صه ٧له نٗح ٖلى .. ووؿت٣غ ب٣ى.. الهٗبة صو

..ؾي٠  

ؤَغ٢ب همؿة بىٓغارها وهي تًغب ألاعى بم٣ضمة 

 خظائها وتغصص بسٟىا

"التىتغ نٗح ٖلى ؾي٠"  

ٗب عؤؾها تؿإلها بابتؿامة نٟغاء :إم ٞع  

.. اتجىػتىا بمتى؟-  

:ابتؿمب ٦غيمة بداإلاية  

..مً ٧ام يىم بـ-  
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:وؤياٞب بسبث  

.. ٗني ؤها لؿه ٖغوؾة-  

ة :ؤحابتها همؿة بؿٖغ  

ياعيب تغوحي ٖلكان ما تتإزغيل .. مبرو٥ يا ٖغوؾة-

..ٖلى الٗغيـ  

ة :هتٟب ٦غيمة بؿٖغ  

..بـ بخىا ما زلهىاف ٦المىا-  

ة :تدغ٦ب همؿة لت٠٣ حىاع باب الٛٞغ  

ِب .. ال٨الم اللي ٖايؼأ ت٣ىليه ونل- ..قٞغ  

ة ومجها بلى زاعج اإلاجز٫   اهضٞٗب ٦غيمة زاعج الٛٞغ
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بيىما َاعا همؿة ٖلى صعحاا الؿلم الضازلي لتهل 

تها   بلى ٚٞغ

..ت٠٣ بىؾُها وهي تتلٟب بجىىن   

ًح ..ؤهٟاؾها تتٗالى بٗى٠ ٚو  

ة .. وهٓغارها تتى٣ل ب٩ل ع٦ً في الٛٞغ  

..ونلب للٟغاف ؤزحًرا  

..وعًٚما ٖجها صاهمتها نىًعا لها مٗه  

..اؾتؿالمها له  

تىاػلها ًٖ ٢ىاٖارها وبحباعها لىٟؿها ٖلى ت٣بله ٦ؼوج 

..إاهية  

.. ٧ل مغأ هالها بها  
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..٧اهب ت٣ٟض بها حؼء مً هٟؿها  

..لتمىده الغيا ًٖ طاته  

..سخبب مالءاا الٟغاف بٗى٠ لتض٨ٖها ب٣ضمحها ؤعًيا  

..مغأ وؤزغي وإالثة  

..ت٨تم نغزاا ًٚبها بإٖما٢ها  

ا ٖلى ؤَٟالها
ً
..زٞى  

مى لحرصها بليه.. عؾاثله.. اتها ته ..بلخاخه ألٖا  

..٧ل تل٪ ألاٞٗا٫  

..وهى متزوج  

 ٧ان  ؿعى ليؿتٗيضها

..٦ؼوحة إاهية  
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ه ما ؤلخ٣ه بها مً وح٘ ِٟ ..ؤلم ي٨  

 ٦ؿغ تلى بهاهة تلى ٚضع

 وآلان ي٩لل َٗىاته بد٣ها 

 ويؿمذ لٛغيمتها اللضوصأ بالكماتة بها

..وبىيٗها مٗه  

ؤنبدب ٦غيمة هي مً ؾتتىاػ٫ وت٣بلها ٦ؼوحة إاهية 

.. له  

..هٓغارها ؤوضخب تماًما ما لم ت٣له ٧لمارها  

..هي ت٣بل بها ٦إم ألو صه  

..تل٪ م٩اهتها ولً تتر٦ها تتٗضاه  

..آلان ؤنبدب ٦غيمة ناخبة الخ٤ وهي اإلاٗتضية  
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..اه٣لبب ألاويإ  

..هى َمً ؾمذ بهظا  

..هى مً ويٗها بظل٪ اإلاى٠٢  

"آآآآآآه"  

..هتٟب بها بىح٘ وهي تتهال٪ ٖلى ألاعى وؾِ اإلاالءاا  

..وقه٣ارها اإلا٨بىتة تتالخ٤  

..تًغب نضعها ب٣ىأ مىحٗة  

ها ت٨بدها بهمىص ..صمٖى  

..وقيُانها يهمـ بٟديذ مٛىو   

"..ؤوحٗيه ػو ما صبد٪"  

 رهؼ عؤؾها بجىىن تداو٫ الهغب مً تل٪ ألا٩ٞاع
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 ولم يتر٦ها قيُانها تٟلب

 ٞتل٪ ٞغنة   تٗىى

هيضو١ َٗم وحىص٥ بحن بيضيً عاحل .. هتيت٣مي مىه"

هتازضيه مجها وت٨ؿغو هٓغأ .. وهتيت٣مي مجها.. ٚحره

"..الكماتة بٗيىنها  

..هضؤا الكه٣اا بهضعها  

بة بالضمٕى ..وازتٟب الٚغ  

..هٓغارها التمٗب بتهميم مسي٠  

..وبٚغاء الاهت٣ام  ٗاوصها بجىىن   

..ؾتىحٗه  

..ؾتاطيه  
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..وؾتظبذ عحىلته مثلما ٢تل عوخها مغأ تلى اإلاغأ  

..نهًب بجىىن تبدث ًٖ مٟاتيذ ؾياعرها  

..٧اهب تل٣ي ب٩ل ما ي٣ابلها بال اهتمام  

..ٞتىاإغا ؤصواا ػيىتها وػحاحاا ُٖىعها  

..ما بحن مىًضأ الؼيىة وألاعى  

..ؤزحًرا وحضا اإلاٟاتيذ ٣ٞبًب ب٨ٟها ٖلحهم ب٣ىأ  

..و٢غاعها رهتز ٢ىته إاهية  

 يسٟب التهميم ونىا ال٣ٗل يهمـ ٖلى اؾتدياء

..تتىٟـ.. ت٨ٟغ.. ؤن رهضؤ  

٘ عؤؾها ٞتىاحه نىعرها باإلاغآأ ..لتٞر  

..امغؤأ ٦ؿحرأ بجىىن   
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بها ألهثىرها ..نىعأ لجهاية   تٚغ  

..و  ل٨بريائها  

..لم ت٨ً تل٪ همؿة الجاعحي  

..٧اهب نغزة  

..مثلما ٧ان يل٣بها ؾازًغا  

..نغزة ؤلم مً وح٘ ٚضعه وتد٣حره لها  

زُىارها اهضٞٗب لضوعأ اإلاياه ٞإؾ٣ُب عؤؾها تدب 

.. اإلااء الباعص  

..قه٣ب ب٣ىأ تداو٫ سخح ؤهٟاؾها  

..تداو٫ ازغاج عوخها مً هىأ ؾىصاء  

..تغي ٞحها نىعرها ال٨ؿحرأ الًٗيٟة  
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..ولم ت٨ٟغ إاهية  

..٧اهب بلخٓاا تؿت٣ل ؾياعرها  

..تىضٞ٘ بها بجىىن صون ؤن تٛحر مالبؿها ختى  

..وؤزحًرا ونلب إلا٣هضها  

ٖيىاها تهغزان بىضاء .. وبٗتبة بابه و٢ٟب تغم٣ه بتىؾل

..اؾتٛاإة ؤوح٘ ٢لبه  

 ويضاها الباعصتان تؿت٣غان ٖلى نضعه مما حٗله  ٗيض 

ها اإلاجهمغأ بال عابِ .. تإمل زهالرها اإلابتلة وصمٖى  

..مالبؿها ت٣ُغ مياه ووحهها تبرػ به مالمدها اإلاهؼومة  

ة حًٟ ..وبٗيىحها هضاء يتٗالى وحٗه بكضأ م٘ ٧ل َٞغ  

:تغحمب نغزاا ٖيىنها الهامتة بىضاء متىؾل  



 

1666 
 

..به٣ظوي مً هٟس ي مً حىىوي.. به٣ظوي-   

:ؾإلها بظهى٫   

!..اػاو؟!.. ؤه٣ظ٥-   

:هتٟب بىح٘  

.. مٗهية.. ؤها لى ؾمٗب لكيُاوي يب٣ى هغت٨ح حغيمة -

ؤهب اللي في بيض٥ الخل.. ؤعحى٥  

:عصص بتيجح  

خل ايه؟!.. خل   -  

حها بحن يضيه :هتٟب ٢بل ؤن ت٣ٟض ٖو  

..بتجىػوي  -   

 **** 
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 ال٣لح اللي بيجغخىا

 ٞيه خاحة ؤ٦يض حاعخاه

 وحغاخىا بت٨ٟغها بال٣لح اللي حغخىاه

ازتر٢ب ال٩لماا ٣ٖل ؾغاب وهي حالؿة بجىاع ٞغاؽ 

..بؿياعته  

ىية متٗمًضا ؤم هي مجغص    تٗلم بن ٧ان ازتاع ألٚا

..نضٞة  
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!..نضٞة  

ة متتالية مً الهضٝ بالٟترأ  خيارها تدىلب إلاجمٖى

..الؿاب٣ة  

بضاية مً ٢غاع باهغ ق٣ي٣ها ومٗه ٞغاؽ باٞتتاح ٕٞغ 

..لكغ٦تهما السانة باإلاؿتلؼماا الُبية في ال٣اهغأ  

 وبٗضها ٢غاع آزغ باهت٣ا٫ باهغ لل٣اهغأ

 ومٗه ٢غاع إالث ؤو عبما هى ؤمغ وليـ ٢غاًعا

 ٞىالضها ؤزبرها بمىتهى الىيىح 

 ؤ  زياع لها في 

..مكاع٦ة ق٣ي٣ها ؤلا٢امة في ق٣ته الجضيضأ بال٣اهغأ  

..و٢غاع ؤزحر يلؼمها بالٗمل في م٨تح الكغ٦ة الجضيض  
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..٦ؿ٨غتحرأ ومضيغأ للم٨تح  

٤ وهي تمىذ ٞغاؽ هٓغأ زاَٟة وتؿإله :تجهضا بٞغ  

.خ٣ي٣ي ال٨الم صه؟-  

:التٟب لها ٞغاؽ بدحرأ  

..٦الم بيه؟-  

ىية ٣ٞض بضا .. خحرته ؤزبررها ؤهه لم يتٗمض ازتياع ألٚا

..واضًخا خالة الكغوص اإلاديُة به  

:ٖاوصا الؿاا٫  

..بن ال٣لح اللي بيجغخىا-  

:٢اَٗها ؾازًغا  

 واَي-
ً

!في خض حغخه و  هى ؤنال  
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:هتٟب ؾغاب بهضمة  

!!ٞغاؽ-  

..التٟب لها ٞغاؽ إاهية و٢ض ؤصع٥ ؾماحة اإلاؼخة  

..ٞؿغاب تجغح ٢لبه  

ًما ٖجها ..ٚع  

..يضع٥ هظا  

..٣ٞلبها بضوعه مجغوح  

..بل مظبىح وللىتحن  

:ٚمٛم بدغج  

..ما٢هضف ؤ٦يض.. بهؼع يا ؾغاب-  

:تىعصا وحىتاها وؤزًٟب هٓغارها  
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..ؤها آؾٟة يا ٞغاؽ-  

..٧ان طل٪ اٖتظاعها ألاو٫ له  

ٌ مىا٣ٞتها ٖلى زُبتهما ..ٞيىم ٞع  

تها ولم يلمذ لها َٝغ ..ازتٟب هي بٛٞغ  

..ومً بٗضها اهت٣ل لل٣اهغأ ليىهي بٖضاص م٨تح الكغ٦ة  

..٣ِٞ ٖاصا للٓهىع بدياته مىظ ؤؾبٕى  

..بٗض مىا٣ٞتها ٖلى الٗمل بكغ٦ته وباهغ  

:ٖاص نىرها يترصص إاهية بدغج  

ة ؤٖتظعل٪ و  ؤق٨غ٥- !ؤها مل ٖاٞع  

:ابتؿم بىص  

.. اق٨غيني ؤخؿً-  
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ًه ٖغيها ألاهىج ٧ان ؤًٞل ما .. باصلته الابتؿام ٞٞغ

..يم٨ىه ت٣ضيمه لها  

..ٞهي لم ت٨ً بدالة متىاػهة  تساط ٢غاع الؼواج  

..ولى وا٣ٞها لم ي٨ً والضها ليؿمذ لها بةٖاصأ الت٨ٟحر  

:همؿب بسٟىا  

..ق٨ًغا يا ٞغاؽ بجض-  

:٢اَٗها بجضية  

- 
ً

ط ي لٗغي٪ ٧ان .. ؤها ما٢هضتل تك٨غيني ٞٗال ٞع

ؤها مهما ٧اهب مٗؼت٪ في ٢لبي مل .. خ٣ي٣ي يا ؾغاب

..ه٨ىن بضيل ؤو خل ما٢ب  

:ؤحابته بجضية مماإلة  
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..ؤهب تؿتد٤ ؤًٞل مً ٦ضه-  

:عصص ٧لمارها  

وؤهِب تؿتد٣ي .. ؤها ؤؾتد٤ ؤًٞل مً ؤوي ؤ٦ىن بضيل-

..ؤًٞل مً ؤه٪ ت٨ىوي مهغب ؤو  

:هتٟب به ؾغاب  

..ٞغاؽ مً ًٞل٪ بالف هت٩لم في اإلاىيٕى صه-  

..تجهض بٛئ وؤٚمٌ ٖيييه لثىاٍن   

ٌ ؤو خىاع يضوع خى٫ ٖال٢تها بابً الٗضوو  ..ٞهي تٞغ  

ًب بٗىاص مىا٢كة والضها ؤو ختى ؾمإ عؤيه  ٞع

..خى٫ ٞٗلتها  

..عضسب ألمغه بةباء  
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..وتغ٦ب ٞغ٢ة الٟىىن الكٗبية  

..تغ٦ب ٧ل ما يغبُها بديارها ال٣ضيمة  

..ختى هاتٟها  

..ٚحرا ع٢مه  

..ل٨جها لم تؿمذ بإو ه٣اف خى٫ ماػن وخبها له  

..وحغخه لها  

عا٢ح ٞغاؽ مالمدها الخؼيىة وتىالي التٗبحراا ٖلى 

 وحهها

:ليسبرها ؤزحًرا  

.. بيجغخىا ألهه ٢اس ي.. ال٣لح اللي بيجغخىا..   يا ؾغاب-

ال٣لح اللي اتجغح .. مل ألهه مجغوح.. ألهه حاٝ وميب
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مل هي٣ضع يتدمل طهح ٢لح .. مل هي٣ضع يجغح

..مجغوح  

:ٚمٛمب بيجؼ  

..ؤها.. بـ ؤها حغخت٪-  

:تجهض ب٣ىأ وهى يؼيذ ٖيييه ٖجها  

مىا٣ٞت٪ .. ؤهِب حغختيني مً ٢بل ما تتجغحي يا ؾغاب-

صو ٧اهب ب٢غاع مى٪ بوي بغ .. ٖلى الجىاػ ما حغختىيل

ً٪ ختى ؤه٪ تضيني .. ألامان باليؿبة ل٪ اللي حغخني ٞع

م ؤن ٢لب٪ ٧ان لؿه ؾليم يمتيني .. ٞغنة ٢بل ٦ضه ٚع

..ٖلكان رهغبي.. في ؾلة واخضأ م٘ ٧ل اللي حغخى٥ِ   

:صمٗب ٖيىاها وهي تغصص  

..الخح مل باألمغ و  ال٣غاع-  
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:ؤحابها بىا٢ٗية وهى يىاحه ٖيىحها  

وؤهِب ٦ىِب بتهغبي مني في ٧ل مغأ .. بـ الهغوب ٢غاع-

..بتكٗغو ٞحها ؤوي هجخب ؤ٢غب  

..قه٣ب ب٣ىأ وؤٚل٣ب حٟىنها هغًبا مً تؿلِ هٓغاته  

:لتؿمٗه يسبرها بدؼم  

اَلعي ؤهِب ٖىضو مكىاع .. بخىا ونلىا الكغ٦ة-

هاْبِ قٛل ولى في .. إلاؿتكٟى مً اللي بيتٗامل مٗاهم

..و٢ب هٗضو ٖلى اإلاهى٘  

..هؼلب مً الؿياعأ بسُىاا مترصصأ  

..بيىما اهُل٤ هى  ؿاب٤ ًٚبه مجها  

ضع خبيح ..ماػالب تٛغ١ هٟؿها بدالة حغح ٢لح ٚو  
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..خبيح لم يمىذ هٟؿه ختى الل٣ح  

اصع تظاع ٚو  ٞهى ؤتى ومىذ الٖا

..ليً٘ زاتمه بيض امغؤأ ؤزغي   

..والخم٣اء هىا ماػالب تغثي خالة الخح التي ؤؾ٣ُها بها  

ونل للمكٟى الظو يىىو التٗا٢ض م٘ بصاعته في الٟترأ 

اإلا٣بلة  مضاصه باإلاؿتلؼماا الُبية التي  ؿتىعص بًٗها 

..ويكاع٥ في تهيي٘ آلازغ  

 وبيضه مل٠ ي٨تٔ بٗضأ ؤوعا١ ؤعؾلتها له

..اإلاؿئىلة ًٖ ٢بى٫ التٗا٢ض  

 ٞتذ اإلال٠ ليلمذ اؾمها

"..هىاصي ؾليم"  
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ا
ً
..خؿى  

هىا٥ ال٨ثحر مً الت٣غي٘ الظو يدتاج ؤن يهبه ٞى١ 

..عؤؽ تل٪ الهىاصو  

ٞهي ؤضجغته هى وحمي٘ الٗاملحن بالكغ٦ة بمُالبتها 

 بتى٢ي٘ تلى آلازغ

..وتٟىيٌ تلى آلازغ  

 تل٪ البحرو٢غاَية الغهيبة

..ت٩اص تهيبه بال٣ىٍى  

..ٞهى يغ٦ٌ مىظ إالإة ؤيام  

يىاا للٟدو ..ليإتي لها ب٩ل ما َلبته مً ؤوعا١ ٖو  

..وي٩اص يجؼم ؤنها آلان تجلـ زل٠ ؤخض اإلا٩اتح  
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..تدي٪ لؼوحها ٦جزأ مً الهٝى  

..ونل للضوع الغاب٘ باإلاكٟى خيث يىحض م٨تبها  

 واؾتى٠٢ ٞتاأ بضا لُيٟة اإلاديا  ؿإلها ًٖ م٨تح

"..ؤؾتاطأ هىاصو"  

 لتسبره ببؿاَة 

.. هىاصو مل في م٨تبها صلى٢ب-  

ب  زباعه :٧اص ؤن يىٟجغ بىحه الٟتاأ ول٨جها ؾاٖع  

ؤنل الكب٨ة .. آزغ الُغ٢ة مٗاها ٞىن .. هتال٢حها هىا٥-

..ما بتجيل ٚحر في آزغ الُغ٢ة  

مض بهغه لتل٪ الغصهة التي ؤقاعا لها الٟتاأ ليلمذ 

..بأزغها ْل يغوح ويجيء بدغ٦ة عتيبة مملة  
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..ٞتإ٦ض ؤنها مً يغيض  

 ونل زلٟها بٗضأ زُىاا و٧اهب ماػالب مبهمة اإلاٗالم

:ل٨ً نىرها ٧ان يضوو واضًخا  

بػاو الىتيجة .. يا مضام ب٢با٫ ؤها صزلب الامتدان هىاصو-

..تُل٘ باؾم هاصو  

:نمتب لخٓاا وبٗضها هتٟب  

وبٗضها ٢ضمب ..  ٗني م٣ٗى٫ زمـ ؾىحن ٧لية-

و٦ىب بازض٨ٖىا واٟٚل٨ىا بوي بيب .. التمهيضو

..وهىااااصو  

:ٖاصا تهمب مً حضيض إم هتٟب بالؿيضأ  

..واتهل تاوي.. هاؾتنى للؿبب.. زالم-  
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..ؤٚل٣ب الهات٠ بٛئ  

ٞىتيجة اإلاغخلة التمهيضية السانة بالت٣ضم لغؾالة 

 اإلااحؿتحر زانتها

ؤنها.. مٗل٣ة بؿبح بنغاع ٚبي ل٣ؿم قئىن الُلبة  

..هاصو  

..وليؿب هىاصو  

ا ًً ..٦ما يبضو ؤنها متهغبة مً التجىيض ؤي  

..التٟتب ٞجإأ لتهُضم بىحىص َمً يغا٢بها بظهى٫   

بيىما قٗغ ٞغاؽ باإلخغاج ل٨ىنها يبُته  ؿتم٘ إلا٩اإلاة 

..زانة  

:عصصا قٟتاه بتؿائ٫   
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..هىاصو؟-  

 لي٣ابله الغص البضيهي

..هىاصو زضها الىبا-  

******** 

 اهتهى الٟهل

 

 

 

 

(24)    
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ٖمغ ال٨برياء ٖىضو ؤَى٫ مً ٖمغ الخح وصوًما ٦برياجي 

  كي٘ خبي بلى ٢بره 

ٚاصأ الؿمان-   

حها  ٖلى ؤٖتاب وحىصه ؾ٣ِ ٖو

 وبحن حٟىيه ؾ٨ىب نىعرها

 وؤمام ٢ضميه إلالم ٦برياءها اإلاىثىع 

 ٞلً  ؿمذ بإن تضهؿه ؤ٢ضام

..وبن ٧اهب ٢ضميه هى  

ٗها حؿضها اإلاتهاوو ٖلى ؤعي٨ته الٗغيًة ..ٞع  

 صإغها بُٛاء صافئ ولم يجغئ ٖلى ا٢تراب بيافي

..ٞا٦تٟى بمداو ا ياجؿة إلٞا٢تها  
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..وزمـ ؤزغي .. مغا زمـ ص٢اث٤  

..وإالثة  

..وؤٞا٢ب بٗض يٟٗهً  

يىحها تضوعان في اإلا٩ان بغهبة  اٖتضلب حالؿة بٗى٠ ٖو

ا
ً
:ونىته حاءها مُمئى  

..خمضهلل ٖلى الؿالمة يا همؿة-  

ة تلته٤ بجاهح ألاعي٨ة وتىاإغا  اعتضا في حلؿتها بؿٖغ

 زهالرها ومٗها ٢ُغاا اإلاياه اإلالته٣ة بها

 ٞما ٧ان مىه ب  ؤن ؤتى لها بميكٟة هاٖمة

 وصٞٗها بلحها لتج٠ٟ زهالرها اإلابتلة

 وؤزغي لتل٠ بها حؿضها
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 ازٟب وحهها زل٠ اإلايكٟة

 ولم تٓهغ ؾىي ٖيىان اهُٟإا إلاٗتهما

 وازتٟى مجهما البري٤ الًاج٘ الظو تإل٤ بهما 

..ٖىض ونىلها  

 ب٣يب ٣ِٞ مٗاوي الخحرأ اإلامتزحة بىٓغأ ٚغيبة

..لم  ؿتُ٘ تٟؿحرها  

ٗب له عؤؾها وماػالب مدتٟٓة بتل٪ الىٓغأ الٛغيبة :ٞع  

..وا٣ٞب ٖلى َلبي؟-  

٤ :حلـ بياص ٖلى م٣ٗض مىاحهة لها وؾإلها بٞغ  

!ٖغى بيه يا همؿة-  

:ؤحابب بتدضو  
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..هتتجىػوي؟-  

ة :ؤحابها بؿٖغ  

..همؿة ؤهِب لؿه في الٗضأ وال٨الم صه-  

:٢اَٗته بٗى٠  

.. ٧لها ٧ام يىم وتسلو الٗضأ-  

:ٖاص يجبها بهضوء  

..ولخض ما تسلو ما يىٟٗل-  

:٢اَٗته إاهية بىٟـ الٗى٠  

.. مل و٢ب مثالية يا بياص-  

ؤٚمٌ ٖيييه بيإؽ و٢ض ؤصع٥ ٚغابة خالتها وؾإلها وهى 

:يداو٫ اؾتضٖاء هضوءه  
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..ليه؟-  

هبب مً حلؿتها ٞى١ ألاعي٨ة وؤل٣ب باإلايكٟة التي 

تديِ بغؤؾها بٗيًضا وبن اختٟٓب باألزغي التي تديِ 

:بجؿضها وؤحابته بهظيان ٖىي٠  

ة- اء ٧ل صو مٗاوي ٞاٚع .. ألن اإلاثالية والتطخية والٞى

٣ضا ٢يمتها مً ػمان ة ٞو بِ .. ٞاٚع ب٣يب هبل ٖو

...وؾظاحة و  

:ٖاص ي٣اَ٘ هظيانها  

..ليه صلى٢ب بالظاا؟.. ٢هضو ليه هتجىػ؟-  

..باصلته الىٓغاا لثىاٍن و٦إنها   تضعو ٖما يتدضث  

..  تضع٥ ما ٧اهب رهظو به  
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اخترا١ بإٖما٢ها   تجض له .. وح٘.. ٣ِٞ تكٗغ بإلم

ا
ً
..ونٟ  

..تكٗغ بىٟؿها ٖاعية بمىاحهة الجمي٘  

ا لتسغج به مً بحن قٟتحها
ً
:ؤزحًرا وحضا ال٩لماا َغي٣  

.. مدتاحة اتجىػ .. ألوي مدتاحة عاحل-  

 ٢ُٗب ٧لمارها ٞجإأ وهي تكيذ بىحهها بٗيًضا ًٖ 

:هٓغاته  

..وؤهب الىخيض اللي مم٨ً ؤإ٤ ٞيه مل هيإطيني-  

..تإمل خالتها الهكة الًاجٗة  

..٢ؿىرها.. ٖىٟها.. هظيانها  

...قٗغ بها و٦إنها ت٨غه طارها  
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..ت٨غه مكاٖغها و٢لبها  

..تغيض مٗا٢بة هٟؿها عبما  

..ول٨ىه لً ي٨ىن وؾيلة ٣ٖاب  

..لً ي٨ىن وؾيلة ألو ش يء  

!ليه ؤها.. إ٣ت٪ فيَّ ٚغيبة يا همؿة-  

:ٚمٛمب ب٠ًٗ وهي   تجض مى٤ُ ل٩لمارها  

..ؤها.. ؤهب ٢لب.. .. ؤهب بتدبـ-  

ونمتب ٖاحؼأ ًٖ اإلاتابٗة وهي تدتًً هٟؿها 

..بظعاٖحها بيىما هى ٧ان يتمؼ١ بٟٗل نمته  

به ٖلني واضر  اٖتراٞه بدبها يٚغ

..ه٣ي بال قىاثح ٦غاهية ؤو اهت٣ام  
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 اٖتراٝ تإزغ لؿىىاا و  يًحره بًٗة ؤيام ؤزغي 

ية ال٩لمة ..يىا٫ بهً قٖغ  

..٢ضؾية الٗهض  

"ؤخب٪"  

..ليؿب مجغص ٧لمة ؾيل٣حها ٖلى مؿامٗها  

..هي ميثا١ ٖك٤  ٣ٗضه ؤمامها  

مغه ٧املحن ..ن٪ مل٨ية لخياته ٖو  

..ي٣ضمه ٢غبان ٢بىلها ٖك٣ه  

:ؤحلى نىته بسكىهة وهى  ٗيض الخىاع لىا٢ٗيته  

!بغيىه مل ٖاٝع ليه ٖغى الجىاػ يا همؿة-  

:التٟتب له بًيإ وهي تغصص بسٟىا واٖتراٝ ٢اتم  
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حىايا قيُان لى ؾلمب له هٟس ي هاصمغ خياتي وخياأ -

..اللي خىاليا  

بغ٢ب ٖيىاه بهضمة ونهٌ مً حلؿته ببِء بيىما هي 

:ت٨مل و٢ض تلبؿتها خالة الكغاؾة ألاولى  

ٖايؼأ ؤقٝى .. اإلاهيبة ؤوي ٖايؼأ ؤٖمل ٦ضه.. تٗٝغ-

..هٓغأ الهؼيمة في ٖيىهه  

:واحهته وهي رهت٠ بىح٘  

..ٖايؼأ ؤههغ هٟس ي يا بياص-  

:هؼ بياص عؤؾه بدحرأ ومٗاوي ٧لمارها تتكاب٪ بظهىه  

..ؤها مل ٞاهم خاحة-  

:نغزب بًٛح  
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..ؾي٠ حايح لي مدلل ٖلكان يغحٗني تاوي-  

:ونغزته اإلاؿتى٨غأ صوا  

!!مدلل-  

:ٖيىاها تىؾٗب بجىىن وهي تًم اإلايكٟة خىلها  

!.. مل مهض٢ني!.. بيه-  

:وؤَل٣ب ضخ٨ة ٖالية مجىىهة  

..بـ هى اتجىػ ٦غيمة و.. ٖايؼها هغح٘ لبٌٗ-  

..ا٢ترب بياص مجها يتمؿ٪ بظعاٖحها  

 خاحته ليًمها بحن طعاٖيه لحهضت حىىنها ت٩اص تمؼ٢ه

..ول٨ىه م٣يض  

..م٣يض باخترام ٖك٤ ي٨ىه لها  
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..اهضو قىية ٖكان هتٟاهم.. همؿة-  

ٗب هٓغاا ياجٗة مؿتٛيثة   ٞع

..تتىؾله ؤلاه٣اط  

..تىاقضه هجاأ  

 هٓغارها الجغيدة وقٟتاها اإلاغتجٟة

 وحؿضها اإلاغتٗل يُالح باهت٣ام

 ٧اهىا ؤ٦بر مً تدمل ٖاق٤ متيؿ٪ بمدغاب

..ٖك٣ها لؿىىاا  

ة  خاو٫ التد٨م بإهٟاؾه اإلاتؿاٖع

..وخالة الٟىض ى بمكاٖغه  

غ ب٣ىأ ..  ٞاعتض زُىتحن للسل٠ وهى يٞؼ  
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..هغوح ؤٖمل٪ ليمىن ٖلى ما تغتبي ؤ٩ٞاع٥-  

..ٚاب ص٢اث٤ باإلاُبش  

..يداو٫ اؾتجمإ ؤ٩ٞاعه  

ٞمكاٖغه رهضصه بالسغوج ًٖ ؾيُغأ ؤخ٨مها ٖلحها 

..لؿىىاا  

 ٢يىصه ٧اصا رهترت بٟٗل الؼمً

..٦ال بل بٟٗل اختياحها له  

 خبيبته تىاحيه اإلاؿاٖضأ 

!!٦ي٠ يغصها  

..وبن ٢ِبل اإلاؿاٖضأ  

 ٦ي٠ يىاحه هٟؿه بد٣ي٣ته
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!في ٖيىحها  

..مجغص ؤصاأ  

..هي تغيض اهت٣ام  

وخالتها الًاجٗة .. ٧لمارها اإلاتىاإغأ  

م ؤنها لم تهغح بها ..ؤوضخب الهىعأ ٚع  

 زغج ومٗه ٦إؽ الليمىن ليجضها حالؿة تتإمل الالش يء

 وإلاٗة الضمٕى بٗيىحها بضا واضخة للٛاية

..الليمىن يا همؿة-  

..تىاولب ال٨إؽ مىه بهمب  

..إم التٟتب له وبضا ٖلى مالمدها تهميم ٖىيض  

..وبضؤا بؿغص ماخضث ٖلى مؿامٗه  
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بضاية مً بلخاح ؾي٠ ٖلحها لت٣بل بؼيجة نىعية مً 

..عحل هى ؾي٣ٗض مٗه اتٟا١ ما  

تها بؼواج ؾي٠ مجها ..وختى ػياعأ ٦غيمة لها ومٗٞغ  

:ؤنهب ٧لمارها وهي تسبره بت٣غيغ  

!هىتجىػ امتى ب٣ى.. ؤًْ ٦ضه ٞهمب الخ٩اية-  

ٌ :هؼ عؤؾه بٞغ  

..مل هىتجىػ يا همؿة-  

:ٞاؾتضع٥ ٧لماته.. بغ٢ب ٖيىاها بًٛح نا٤ٖ  

مل ؤها يا .. مل هىتجىػ بالُغي٣ة اللي بتُلبحها صو-

..مل بياص اللي يغض ى ل٪ حىاػأ بالُغي٣ة صو.. همؿة  

:التٟتب لتتكبث ب٣ميهه بٛئ  
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.. همىوووا.. ٦ٟاية مثالية-  

:.ؤبٗضها ٖىه وهى يهت٠ ب٣ؿىأ  

ؤها عاحل حىاه .. بال٨ٗـ.. ؤها مل مثالي ػو ما بت٣ىلي-

وؤهِب حاية ٞجإأ ت٣ىليلي هخ٣٣ل٪ .. مكاٖغ ٦تمها ؾىحن

.. ؤ٦بر ؤخالم٪  

:ن٤ٟ ب٨ٟيه  

صه اهت٣ام .. بوعى تٟغح!.. هخ٣٣ل٪ ؤ٦بر ؤخالم٪ بـ بيه-

.. مً عاحل تاوي  

ا
ً
:وؤٚمٌ ٖيييه ؤإلا  

وتب٣ى ؤهب الىؾيلة اللي .. ؤو مم٨ً ما ي٨ىول اهت٣ام-

..تٟتذ بها باب ٧ان م٣ٟى٫ بحن خبيبت٪ و  
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:هضع بمغاعأ  

..تب٣ى ٦ىبغو -  

عا٢بب همؿة هجىمه الٗىي٠ ٖلحها بظهً ٚاثح بٟٗل 

..وحٗها السام  

..واهتبه هى ؤزحًرا  هضٞاٖه في الاٞهاح ٖما بضازله  

..قٗغ بإهه زظ٫ خاحتها له  

..زيح آمالها بإو٫ مُلح لها  

 اؾتٗاصأ هضوثه
ً
غ ب٣ىأ مداو  :ٞػ  

.. همؿة-  

ٗب هٓغارها له بإمل ٞإعصٝ :ٞع  
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ته- ل٨ىه بيإطو , الاهت٣ام مهما بلٛب صعحة ٦ماله وعٖو

ا٢ٟلي نٟدة ؾي٠ و٦غيمة ب٩ل .. ناخبه ٢بل ؤو خض

ٖلى ألا٢ل ..ؾي٠ هيًٟل ؤبى ألاو ص.. خلىها ومغها

..خاٞٓي ٖلى الغابِ صه هًي٠ ٖكان و ص٥  

:٢اَٗته بجمىص  

ٌ يا بياص- ! ٗني بتٞر  

:تجهض ب٣ىأ  

..زضو و٢ت٪ وؾيبي الٗضأ تسلو وبٗضها هت٩لم-  

:ؾإلته و٦إنها لم تؿتم٘ ل٩لمة واخضأ ٢الها  

ًب هتجىػ - يب٣ى ؤها هتجىػ .. ختى لى ٢لب ل٪ ؤه٪ لى ٞع

..اإلادلل بتإ ؾي٠  
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:٢اَٗها بياص  

..مل هيدهل يا همؿة-  

:ؤحابته مً بحن ؤؾىانها بتهميم مسي٠  

هخ٤٣ اهت٣امي واههغ ٦غامتي بإو .. هيدهل يا بياص-

..َغي٣ة  

ا ًً :هؼ عؤؾه عاٞ  

ها - ؤما رهضو وت٨ٟغو ب٣ٗل و٢لح همؿة اللي ؤٖٞغ

..هتٗغفي ؤن ٦غامت٪ مل هترح٘ بالُغي٣ة اإلابتظلة صو  

:هتٟب به بمداولة ؤزحرأ  

..ؤهب بتتسلى ٖني-  
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ؤزٌٟ هٓغاته للخٓاا إم واحهها بٗيىحن تهغزان 

ا نغيًدا
ً
:ٖك٣  

..هت٩لم بٗض ما رهضو-  

:هؼا عؾها بٗىاص  

..زلو ال٨الم..  -  

ا و٦غامة  ًٖ وعخلب مً ؤمامه تاع٦ة زلٟها ٢لًبا مىحى

..حغيدة  

٤ ٣ل يغبب ٖلحهما بٞغ ..ٖو  

"..ل٣ض ٢ام بالتهٝغ الصخيذ"  

... 

 وعخيلها لم ي٨ً نهاية اإلاُاٝ 
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..ٞدالة الٛليان والاخترا١ بإٖما٢ها لم رهضؤ  

 وعٌٞ بياص لها 

..ؤجج ًٚبها وػاص مً هاع اهت٣امها  

..ٖاصا إلاجزلها ي٣ىصها قيُان ؤخم٤  

ٞإٖاصا تهٟي٠ زهالرها وؤياٞب بٌٗ الؼيىة 

..لىحهها  

وؤنهب اؾتٗضاصها بثىب ٖملي وبن ٧ان يبرػ ؤهىإتها 

..بىٗىمة مثحرأ  

..عم٣ب نىعرها باإلاغآأ للمغأ ألازحرأ  

ها ..ٞغؤا ؤمامها امغؤأ   تٗٞغ  

..هٓغارها ٚايبة تدمل قًغا زًٟيا  



 

1703 
 

..ومالمدها مكضوصأ ب٣ؿىأ حضيضأ ٖلحها  

..إلادب ؾاٖة الخاثِ تكحر للؿاٖة السامؿة ٞجًغا  

 لم تٗلم ٦ي٠ اؾتهل٨ب ؾاٖاا الليل الؿاب٣ة بحن

..نغاٖها م٘ بياص ونغاٖها م٘ طارها  

 ل٨ً تب٣ى ؤمامها بً٘ ؾاٖاا ٢بل

..مىاحهتها لؿي٠  

ٞهي تٗلم ؤهه ي٨ىن بم٣غ قغ٦ته في تمام الثامىة 

..والىه٠  

..مغا الض٢اث٤ إ٣يلة  

..ومٗها ط٦غياا ؾىصاء  

 تجبره وتًٟله ٖلحها بى٢ب مىده بياها
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..لتدتض ٖلى نٛحرها اإلا٣ٟىص  

..لتىعي نض١ ٖك٤ ٖك٣ته له ٩ٞان اإلا٣ابل َٗىة ٚضع  

."ؾامدل٪ ب٩ل اإلاؿاخة اللي مدتاحاها  "  

..تجميل زياهته لها بىيٗها بةَاع قغعي  

..الؼواج الثاوي  

..التٗضص  

 وهل ؾمذ له الكٕغ باإلاىاٖضأ والٗك٤ 

ىص زاعج بَاع الؼواج !والٖى  

هل حاءها ٢بل ؤن يتهل ب٨غيمة يسبرها بتل٪ الهغاخة 

! الٟجة ؤهه يغيض اؾتسضام خ٣ه بالتٗضص  

..ؤم ٖك٤ بالؿغ  
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..واٖض بالسٟاء  

..ات٤ٟ بالٓالم  

..وآلان يتبجر بد٣ى٢ه واؾتسضامها  

اؾتٗملب خ٤ .. ؤها اتجىػا.. ؤها ما زىهت٨يل.. همؿة"

!!"ليه ُمهغأ تدُحها في ػاوية السياهة.. مً خ٣ىقي  

..وبٗضها الُٗىة  

..ت٨ٟحره بىٟؿه ٣ِٞ  

..لم يداو٫ ختى تٗمي٤ ٖال٢ته بها  

 تمجن ٖلحها بى٢ب ؤعاصته لتٗتاصه ٦ؼوج مً حضيض

..بٗضما ٖٝغ حؿضه امغؤأ ٚحرها  
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وؤًْ ؤوي .. زضو بال٪ مً َغي٣ت٪ و٦الم٪.. همؿة "

ؾايبل٪ ٧ل الى٢ب ومتىاػ٫ ًٖ خ٣ي ٦ؼوج وما 

"ات٩لمتل  

..بصعا٦ه لٗك٣ها السٟي له  

 بل ومٗايغرها به

..و٦إن ٖك٣ه ؤنبذ ه٣يهتها  

ا٦تئاب٪ إلاا .. ٞاهمة ؤوي ما٦ىتل ٖاٝع هىؾ٪ بيَّ  "

.. "زُبب ٦غيمة  

.. عتباَهما.. تكىيهه لٗال٢تهما  

لظ٦غياا ػواحهما ألاولى وهما يتكاع٧ان بىاء ػواج 

مل ..ٖو  
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 ٞإنبذ صٖم الؼوحة لؼوحها بىٓغه ؤهاهية وهىؽ

 تٗمضه لتدىيل ٧ل ط٦غي َيبة بيجهما

..لثري ؤؾىص ٢اتم و٢ميء  

ؤهاهيت٪ ؤهِب وهىؾ٪ ب٣ىت٪ هما الضاٞ٘ الخ٣ي٣ي أله٪ "

.."تٗملي ؾي٠ حضيض  

 و٧ل َٗىاته لم تٗاص٫ حغوح

..٧لماته ألازحرأ  

..ٞهى ؤحاص ال٨ؿغ والتدُيم ببراٖة  

.. بـ  ػم تٗغفي وتتإ٦ضو ؤه٪ مل هتؿيبيني يا همؿة"

وؾي٠ اللي ٞاهمة ؤه٪ ؤهِب اللي .. بن ال٣غاع مل ٢غاع٥

.."ٖملتيه مل لٗبت٪  
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.."ما بيتؿابل.. ؾي٠ الجاعحي ما بيترماف يا همؿة"  

.."ؤهِب َال٤ يا همؿة.. ؾي٠ هى اللي بيؿيح"  

..وآلان حاء صوعها للغص  

..الغص ٖلى ارهاماته  

..بهاهاته  

 وآزغها مجيء ػوحته لبيتها

.لتسبرها ب٨يض وؿاء واضر بسبر ػواحهما  

..ونلب إلا٣غ قغ٦ته في تمام التاؾٗة  

 وتٗمضا التباَا ختى تمىذ الٟغنة

 للٗغوؽ الجضيضأ ؤن تتىاحض بم٨تح

..الٗغيـ  
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ٞهي تٗلم ؤن ؤؾلىب ٦غيمة لم يتٛحر و بض وؤنها حىضا 

بٌٗ خغاؽ ألامً إلبالٚها ب٩ل تٟهيلة تدضث 

..بالكغ٦ة  

ة ٦غيمة .وونىلها آلان لً يمغ بضون مٗٞغ  

..ٞتدب الباب بضون اؾتئظان مضيغأ اإلا٨تح  

..وإلادب الضهكة والاعتبا٥ بٗيني ؾي٠  

..وهٓغأ تى٢٘ و٢ل٤ بٗيني ٦غيمة  

 ول٨جها تجاهلب ٧لحهما وهي تجلـ 

..وايٗة ؾا١ ٞى١ ؤزغي   

:ووحهب ٧لمارها لؿي٠ ب٩ل ع٢ة وهضوء  
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ؤها مىا٣ٞة ؤهٟظ الُغي٣ة بتاٖت٪ ٖكان هغح٘ .. ؾي٠-

..لبٌٗ  

ة  هح ؾي٠ مً زل٠ م٨تبه بؿٖغ

 
ً

:ي٣ترب مجها متؿاثال  

- 
ً

!!ٞٗال  

لم يىتبه  هٟٗا ا ٦غيمة الٛايبة وشخىب مالمدها 

 الىاضر

ول٨ً همؿة ٧اهب تغا٢ح تل٪ الاهٟٗا ا باهتمام 

 وتك٠ِ 

ٗب هٓغارها لتىاحه هٓغاا ٦غيمة وهي تسبره ببروص :ٞع  
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هي اللي .. البر٦ة في ٦غيمة.. ؤيىه خ٣ي٣ي يا ؾي٠-

..ؤ٢ىٗتني  

ى٠ ل٨غيمة ة ٖو :التٟب ؾي٠ بؿٖغ  

!٦غيمة-  

 هت٠ بها ب٣ىأ حٗلب ألازحرأ تغتٗض 

ة مً ال٣ل٤ والاعتبا٥  وتتدى٫ مالمدها بؿٖغ

..بلى الغهبة والصجً الىاضر  

..وتضبغا اٖتهاع بًٗة صمٕى بٗيىحها  

 
ً

 خضا مً اهٟٗا٫ ؾي٠ ٢ليال

 وعؾمب ابتؿامة ؾازغأ ٖلى قٟتي همؿة

:وهي تسبرهما بةياٞة ؤزحرأ  
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..مبرو٥ ٖلى الجىاػ-  

 نهًب مً م٣ٗضها بٗضما ؤل٣ب حجغها الث٣يل

..بمياه ٖال٢تهما الهاصثة  

ة ؤزبرا ؾي٠ لى باب الٛٞغ :ٖو  

تيجي ومٗا٥ .. ميٗاصها بٗض ؤؾبٕى في الٟيال ٖىضو-

..اإلاإطون و  

ا ًٗ :لم تؿتُ٘ ه٤ُ ال٩لمة وؤنهب الجملة ؾغي  

٪ بٗض ؤؾبٕى- .ؤقٞى  

******* 

ضتىا ٖليه ٢لتىا ٖليه مل  ياللي ْلمتىا الخح و٢لتىا ٖو

 ٖاٝع بيه
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 الٗيح ٞي٨م يا في خبايب٨م ؤما الخح يا عوحي ٖليه

 في الضهيا ما ٞيل ؤبًضا ؤبًضا ؤخلى مً الخح

 هتٗح وٛلح وكت٩ي مىه ل٨ً بىدح

 

 ابتؿم بمغاعأ ؾازغأ

ة م٨تبه ىية الساٞتة تترصص في ٚٞغ ..و٧لماا ألٚا  

..و٦إن الؿب تتٛنى بال٩لماا ٣ِٞ مً ؤحله  

..ل٨ً تل٪ اإلاغأ لً يضعي ؤن الٗيح بالخبيبة  

..بل الٗيح به هى  

..هى اإلاٗكى١ طو الٗيح  

..هى مً حغح ٢لح بغت ٖٝغ الخح ٖلى يضيه  
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 و٢لح آزغ تٗم٤ بٗك٣ه مىظ ػمً

..ول٨ىه ٣ِٞ    ؿتد٤ ؤو مجهما  

..٧لتاهما ؾلمب له ٢لبها  

..ول٨ً بٗض ٞىاا ؤوان الٗك٤  

..٣ٞلبه مٛل٤  

..مدُم  

..لم  ٗض يهلر  

"..ؾب"مسُئة يا   

..الٗيح ليـ بإخض  

..ٞالخح وهم  

..ؾغاب  
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..و٦إهه اؾتضٖاها مً ٖالم ؤخالمه  

..ٞىحضها تضل٠ بلى م٨تبه بٗى٠  

..وؾ٨غتحرته اللٗىب زلٟها تتٗثر ب٨ٗبي خظائها الكاه٤  

ٖيىاها الالمٗة تدمل هٓغأ ٢اتلة مدتملة وهتاٞها 

:باؾمه صٞ٘ ؾ٨غتحرته  بتإل لؿانها  

..ماػن -  

عئيته لها ؤمامه ٣ِٞ صٞٗب ابتؿامة خىحن لكٟتيه ٞلم 

  كٗغ بىٟؿه وهى يهٝغ الؿ٨غتحرأ بةقاعأ مبهمة 

..ويجهٌ مً زل٠ م٨تبه ليؿت٣بل قٗلته الٛايبة  

 لم تمىده ٞغنة لبضء الخىاع

:ٞاهضٞٗب رهت٠ به  
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..ابٗض ًٖ ٞغاؽ وباهغ وقغ٦تهم.. ابٗض ٖني.. ماػن -  

:٢اَٗها ماػن   

!..ؤو ؤزباع٥ بيه.. ماٞيل ختى ؾالم-  

:لىا قٟتحها بسسغية  

..الٗغوؾة... ؤزباع٥ مٛغ٢ة اإلايضيا ؤهب و-  

.. زغحب خغوٝ ال٩لمة ألازحرأ متهضحة ب٨ٗـ ما ؤعاصا

:وختى التهغيذ وهى يسبرها.. ول٨ىه تجاهل التلميذ  

..وؤٚلبها ٦الم ٞاض ي.. اإلايضيا ٧لها صوقة-  

..٧اصا تهغر به  

!!"..ولَم هى ٦الم ٞاض ي بتتجىػها هي ليه"  

 ول٨جها نمتب ٞهي حاءا في مهمة مدضصأ
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..ولً تتر٦ه يؼيٜ ؤ٩ٞاعها ٖجها  

 ٞبٗض ٖغى قغ٦ة الضباٙ اإلاٛغو واإلاٟاجئ

 واإلاثحر للغيبة بكغا٦ة َىيلة ألاحل

ا ًٖ ..بيجهم وبحن قغ٦ة ٞغاؽ وباهغ الخضيثة الٗهض هى  

..وهي ت٩اص ت٣ٟض ما تب٣ى مً ٣ٖل ونبر  

!ماطا يغيضون مجها بٗض  

..ل٣ض ؾلح ال٣لح  

!!ٞهل  ؿعى وعاء ال٨غامة آلان  

:ؤٚمًب ٖيىحها وهي تداو٫ الٗىصأ إلاا حاءا مً ؤحله  

..ؤها حاية هىا ٖكان خاحة واخضأ.. ماػن -  

..٧اص ؤن ي٣بٌ ٖلى ٦ٟها وهي تلىح به في وحهه بتهضيض  
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..ول٨ىه امتى٘ بأزغ لخٓة  

..ٞال صاعي إلاؼيض مً التىعٍ  

..ابتٗض ٖجها ٖضأ زُىاا  

٤ :وؾإلها بٞغ  

!ماله ألار ٞغاؽ.. ٞهميني َيح-  

:يي٣ب ٖيىحها بٗضم تهضي٤  

ٖايؼ ت٣ىلي ؤه٪ مل ٖاٝع ؤن قغ٦ة الضباٙ ٖايؼأ -

!!تكاع٥ ٞغاؽ  

ًح ..صهكة ٚو  

..هظا ما ؤزبرته لىٟؿها وهي ت٣غؤ مالمده  

..هى لم ي٨ً  ٗلم  
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ته ؾببب له الًٛح ..ومٗٞغ  

..وهي ٧اهب مد٣ة  

..ٞبل٣يـ لم يغصٖها تدظيغه الؿاب٤ ًٖ مل٨يتها له  

تها بسبايا خياته ..تغيض مدانغته والتإ٦يض ٖلى مٗٞغ  

غ بًٛح مغصًصا :ٞػ  

ة الٗضوو - ؤًْ ماٞيل اؾم الضباٙ .. بخىا هىا مجمٖى

..ٖلى باب الكغ٦ة  

:هتٟب بٛئ  

..ؤهب ٞاهم ٢هضو ٦ىيـ-  

:هؼ عؤؾه مضًٖيا ٖضم الٟهم  
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ل٪ ؤن قغ٦ة ٦بحرأ ػو ..   مل ٞاهم- بيه اللي مٖؼ

..ٞغاؽ.. الضباٙ تٗغى قغا٦ة ٖلى  

..عصص اؾمه بًٛح م٨تىم  

:ٞا٢تربب مىه وهي تٗيض التلىيذ ب٨ٟها  

ابٗض ٞغاؽ ًٖ ؤو خؿاباا زُيبت٪ ٖايؼأ تجهحها -

.. مٗايا  

..هى  ٗلم ؤنها مد٣ة.. ؤبٗض هٓغاته ٖجها  

 وي٩اص يجؼم ؤن هضٝ بل٣يـ مً ٖغى الكغا٦ة

..هى ٚحر قغي٠  

..ول٨ىه لً يسبرها بظل٪  

..ؾيتضبغ ألامغ ويً٘ بل٣يـ بم٩انها  
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..بضون تهغيذ ؤو تىييذ  

ض مىده لها بتإ٦يض :٣ِٞ ٖو  

..اٖتبريه مىتهي.. ؤها هسلو اإلاىيٕى.. ما ت٣ل٣يل-  

تجهضا بغاخة والتزمب الهمب للخٓاا ؤزغي تباص  ٞحها 

ٌ الغخيل وهى بضوعه يسص ى  الىٓغاا و٦إنها تٞغ

..الؿماح لها با بتٗاص  

:ؤزحًرا ؤزبرته بهمـ  

..وآؾٟة ٖلى اهٟٗالي.. ق٨ًغا ٖلى طو٢٪-  

:زُب لترخل ول٨ً ؾااله إبتها بم٩انها  

!ليه ما وا٣ٞتيل تتجىػو ٞغاؽ-  

:هؼا عؤؾها ب٣ىأ وهمؿتها ٧اهب ٚايبة خض الجىىن   
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 .. ما تؿإلل-
ً

..ما يىٟٗل تؿإلني ؤنال  

٤  ؿتريحها :همـ بٞغ  

..ختى ٖلكان الهضا٢ة اللي بيىا.. ٖايؼ اَمً ٖليِ٪ -  

ًح ة ٚو :ؤحابته بؿٖغ  

..اللي بيىا ما ٧اول نضا٢ة-  

:وعص هى بتجهيضأ متدؿغأ  

٧ان بضاية لخاحة .. ٖىض٥ خ٤..   ما٧اول نضا٢ة-

ؤحمل مً ؤنها ت٨مل للجهاية زهىًنا لىاخض له .. خلىأ

..خياتي  

:هتٟب بتؿائ٫   

!!خيات٪-  
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:وؤحابها بمىاعبة  

.. ؤهِب ٦تحر ٖليَّ يا ؾغاب.. ببراءت٪.. ؤهِب بكباب٪-  

:ولم تدتمل ويٗه لىٟؿه بةَاع الطخية ٞهتٟب به  

!!صه ٖظع حضيض!.. ٦تحر ٖلي٪-  

:هؼ عؤؾه هاًٞيا  

٢بل ٦ضه .. ؤها ؤؾاًؾا مل مدتاج ٖظع.. مل ٖظع-

.. وقغوَي.. خ٨يب ل٪ ًٖ ْغوٝ حىاػو   

:وؤقاع بؿبابته  

..ماٞيل ؤو ص.. واخض-  

:وبٗضها بىؾُاه  

..ٖكغأ ومىصأ وبـ.. ماٞيل خح.. اتىحن-  
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ً

:واحهها بىٓغاته متؿاثال  

..ؤهِب ٦ىِب هت٣بلي بالكغوٍ صو؟-  

ا
ً
:نغزب ٚايبة والؿاا٫ ي٩اص يدغ٢ها خغ٢  

.. ٞهمني.. بتتجىػ ليه؟.. ماٞيل خح... ماٞيل و ص-

..ليه؟  

:وحاءا ؤلاحابة نغيدة خض الى٢اخة  

..ٖكان مدتاج وحىص ؾب في خياتي-  

تىؾٗب ٖيىاها بكضأ واخت٣ً وحهها بصجل وهى يسبرها 

:ببضيهية  

ٌ تٗتٝر .. ؤ٢ضم ؾبح في الىحىص- واللي الؿتاا بتٞر

.. به  
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:٢اَٗته بًٛح م٨تىم  

..ازغؽ-  

:هؼ ٦تٟيه  

بـ بالف تٟهميني ؤن ٧ل حىاػأ في الٗالم صو .. بغاخت٪-

ػو ما في خح في بغيىه هاؽ .. وعاها ٢هة خح ٖىيٟة

..ٖايؼأ تٗيل وبـ  

:واحهته ب٣ىأ  

!وؤهب ب٣ى مً الىاؽ اللي ٖايؼأ تٗيل وبـ-  

ة :ؤحابها بؿٖغ  

.. ؤهِب اللي ٖايؼأ تدبي.. ؤها ٖيكب مغأ وزلهىا-  

:هؼا عؤؾها خاه٣ة وهي تغص له بحابته  
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.. ؤهب ٖايؼ رهغب-  

:نمتب لخٓة وؤعصٞب  

..ابٗض ٖني.. ابٗضوا ٖىىا.. تٗبب يا ماػن .. وؤها تٗبب-  

:وهمؿتها ب٣ؿىأ  

..واوؿاوي-  

ة وتغ٦ته بم٩اهه   زغحب بؿٖغ

..و٧لمتها تغن في ؤطهيه  

"ؤهب بتهغب"  

..واإلاٗنى وعاءها  

"..ؤهب حبان"  

..عبما هى ؤنبذ حبان في الٗك٤  
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..ٖاص بلى م٣ٗضه بسُىاا بُيئة  

..و٢لبه يهت٠ به  

 
ً

..مهال  

!ؤو ٖك٤  

 ؤلم رهت٠ مىظ ص٢اث٤ 

..ب٨ٟغ٥ بالٗك٤  

..بإن الخح وهم  

..ؾغاب  

..هظيان لم  ٗض يهلر ل٪  

..ٞلتلتزم بُغي٣٪ آلامً  

..بل٣يـ  
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..والتي تتهاصي ؤمامه آلان  

ا ًٗ .. بثىب ٚاية باألها٢ة والبؿاَة م  

يلته٤ بإهىإتها .. متىؾِ الُى٫ , ٦غيمي اللىن 

..باؾتٟؼاػ  

..وله سخاب زلٟي بُى٫ الثىب  

ه اإلاٗضوي ب٩ل خغ٦ة مجها  يهتز َٞغ

..و٦إهه هضاء مثحر ل٩ل عحل  

..ولخٓه الخؿً  

..ؤو عبما    

ح ب  بغحل واخض ..هي   تٚغ  

..هى  
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:همـ بترخيح  

..بل٣يـ-  

.. ا٢تربب مىه لتُب٘ ٢بلة ٖلى قٟتيه  

..وتجلـ ٖلى ع٦بتيه بتل٣اثية  

..مٟاحإأ خلىأ صر-  

:باصلها ٢بلتها باٖتياص  

ا- ًٗ ..ؤ٦يض َب  

ة :وؤقاع بٗيىه لباب الٛٞغ  

..قاي٠ ؤه٪ ٖىصتي مياع ؤنها ما تؿتإطول في صزىل٪-  

ٗب خاحبها بضهكة مٟتٗلة :ٞع  
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هي اللي  ػم تُلح ؤلاطن مني ٢بل ما تضزل !.. اؾتإطن-

.ٖليىا  

:ؤَل٤ ضخ٨ة حاٞة  

..  مؿيُغأ يا ٧ا س ي-  

:ؤزبرته بك٠ٛ وهي ت٣ترب لت٣بله إاهية  

..بدح ؤما تىاصيني ٧ا س ي-  

هى لٟٔ الض ٫ السام حًضا والظو ؤَل٣ه " ٧ا س ي"و

..ماػن ٖلحها  

:ت٣بل قٟتحها ببؿاَة وهى يسبرها بمٛاػلة ٖٟىية  

..بهما ٧ا س ي.. بل٣يـ بيٓلم٪-  

..وؤوضخب هٓغاته الٗابثة لجؿضها م٣هضه تماًما  
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..ؤؾٗضرها مٛاػلته ٞا٢تربب لت٣تىو مىه ٢بلة ؤزغي   

:ل٨ىه ؤو٢ٟها هامًؿا ؤمام قٟتحها  

ا بي٨ىن بل٣يـ هى ألاوؿح-
ً
..ولى ؤن ؤخياه  

..٢ُبب باؾتٟهام  

:ٞإوضر لها  

ما٫ اإلاؿيُغأ ما يىٟٗل و٢تها - ؤما بت٣لبي لؿيضأ ألٖا

..تب٣ي ٧ا س ي  

:ؾإلته بىيىح  

..في بيه يا ماػن؟-  

:وؤحاب بىيىح مماإل  
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ٖغى الكغا٦ة اللي ٢ضمتيه لكغ٦ة باهغ ؤزى ؾغاب -

..يتسخح  

:يي٣ب ٖيىحها بارهام  

..ؤهب لؿه ٖلى اتها٫ بها؟-  

:لم يجح ؾاالها بل ؤياٝ  

ىًعا- ..يتسخح ٞو  

بل ٚغػا ؤْاٞغها ب٨تٟيه متؿاثلة .. وهي لم تيإؽ

:بًٛح  

..ليه لؿه بتتهل بها؟-  

:ؤحابها ببروص  

..يم٨ً أله٪ ٢ضمِب ٖغى قغا٦ة مً ٚحر صاعي-  
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:ؤقاخب بىٓغارها بٗيًضا  

..صه بحزوـ-  

:ضخ٪ ب٣ىأ  

 بىا٢ل بحزوـ.. بحزوـ-
ً

!!بخىا ٞٗال  

:ؤحابب بث٣ة  

..ؤيىه-  

:ٖاص  ؿإلها وهى  كحر لجلؿتها ٖلى ع٦بتيه  

!!..وؤهِب ٦ضه ٖلى ماثضأ اإلاٟاوياا-  

ابتؿمب بةٚغاء وهي ت٣ترب مىه لتلتهم قٟتيه في ٢بلة 

: حضيضأ ورهمـ  

..ؤخلى مٟاوياا-  
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بتل٪ ألاإىاء ونل يؼيض ؤمام م٨تح ؾ٨غتحرأ ماػن التي 

ة اإلا٨تح وؾمدب لحزيض بالضزى٫  ًب الضزى٫ لٛٞغ ٞع

..ٖلى الٟىع   

و٢بلتها الجهمة .. ليٟاجئ بجلؿة بل٣يـ الخميمة

..لهضي٣ه  

.. وعٚم تإ٦ضه مً ؤنهما ؤصع٧ا وحىصه  

..ٞماػن ٖلى ألا٢ل ابتٗض ٖجها للخٓة  

 ول٨جها لم تتر٦ه يبتٗض وؤ٦ملب ٢بلتها للجهاية و٦إهه هىاء 

..ؤو َي٠ ٚحر مغجي  

ٞإحلى نىته .. ايُغ يؼيض بالجهاية ليلًٗ ًٖ وحىصه

..بىيىح  
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لتبتٗض بل٣يـ ببِء ًٖ ماػن الظو ؤقاح بىحهه بٗيًضا 

..ًٖ هٓغاا نضي٣ه الؿازغأ  

بيىما نهًب بل٣يـ بت٩اؾل ٢ُة قحراػية ؤنيلة مً 

:ٞى١ ع٦بتيه وهي تديي يؼيض بٟتىع   

 يا يؼيض-
ً

..ؤهال  

 و٧اص يؼيض ؤن يغص بسسغية

"..ما بضعو يا مضام"   

..ؤو عبما ؤعاص ت٣مو شسهية ؤم ٖلي  

"..في اإلا٨تح يا مًٟىخة"  

:ول٨ىه ٚمٛم بٟتىع مماإل  

 يا مضام-
ً

..ؤهال  
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:ووحه خضيثه إلااػن   

..مياع ٢الب لي اتًٟل ما.. آؾ٠-  

:٢اَٗه ماػن   

..ٖاصو ماٞيل مك٩لة-  

:والتٟب لبل٣يـ  

- 
ً

.. بل٣يـ ٧اهب هتمص ي ؤنال  

ا ًً ٗب خاحًبا ممتٗ :ٞع  

!مل هىتٛضي ؾىا-  

:ؤحابها بهضوء  

و٦مان في .. ٖىضو قٛل متُٗل.. مل هيىٟ٘ الجهاعصه-

..احتمإ م٘ يؼيض  
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٢ُبب خاحبحها بًي٤ ٞهي لم ت٨ت٠ِ مىه بٗض وا٢تربب 

:هامؿة وهي تضاٖح عابُة ٖى٣ه  

!و  ٖكا-  

:٦تم ابتؿامة متالٖبة وهى يسبرها بهضوء  

.. ه٩لم٪ وهت٤ٟ-  

لم ت٨ً ؤ٢ل بإاعأ مً ؾاب٣تها وهي .. وصٖته ب٣بلة ؤزغي 

:رهمـ بٛىاية  

..هؿتىا٥-  

..ؤزظا و٢تها في انهاء ال٣بلة  

..ختى ايُغ يؼيض ليجلي نىته للمغأ الثاهية  

..ٞابتٗضا ًٖ ماػن وهي تمىذ يؼيض هٓغأ مؿتى٨غأ  
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وهمؿة هاٖمة مىا٢ًة لؼوج اإلاؿت٣بل ومٗها ٚمؼأ 

:واٖضأ  

..ما تتإزغف-  

زغحب تتهاصي بث٣ة عجيبة تدب هٓغاا يؼيض الظاهلة 

:والظو التٟب إلااػن مغصًصا بهل٘ مٟتٗل  

!!.. قباب٪ يا يىايا!.. صخت٪ يا خبيبي!.. يا نهاع ؤؾىص-

بالف .. صه ؤهب ٦ضه مدتاج زلُة مدترمة مً الُٗاع

..ال٨يميا يا ماػن ؤهب لؿه نٛحر  

:عق٣ه ماػن بإخض ألا٢الم اإلاتىاإغأ ٖلى م٨تبه  

!ؤهب مال٪ ٢لبب ٖلى ؤم ٖلي ٦ضه-  

..عم٣ه يؼيض بىٓغأ ٢ل٣ة  
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..لم يتجاوب مٗها ماػن   

..٧لها ؤيام وهتب٣ى مغاتي.. اخترم هٟؿ٪.. يؼيض-  

ًما بيىما قغص ماػن في ػوحته .. نمب يؼيض مٚغ

..اإلاؿت٣بلية  

والتي يبضو بىيىح ؤنها مستلٟة ٧ل الازتالٝ ًٖ ؤو 

..واخضأ مغا بدياته ٢بلها  

ؤم يىٟغ .. ٣ِٞ    ٗلم بن ٧ان  ؿتؿيٜ طل٪ الازتالٝ

..مىه  

  ***************  
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 وتمغ قهىع وؾىحن ٖلى يىمها ومل هاؾيحن

ت٪ ٞحن ت٪ بمتى يا خح الٗمغ وقٞى  ؤها قٞى

 وبييجي ؾىا هد٩ي خ٩ايتىا هىا للبدغ

 ًٖ ٢هة خح ؤ٢ىي مً السخغ

 بمتى الخح َا٫ ٢لبي و  في السيا٫

 ٖك٣٪ صه ٞيه يت٣ا٫ مىا٫

 

 عئيتها تغا٢و ابجهما 
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..ؤٖاصا له ط٦غياا ؾىىاا مًب  

..ع٢هة ؤلاٞا٢ة ٦ما يُل٤ ٖلحها ؾًغا  

 ٞغئيتها بتل٪ الليلة البٗيضأ تغا٢و ماػن 

..٧اهب قٗلة البضاية  

..ؤو نٟٗة ؤلاٞا٢ة  

 ليلتها ؤصع٥ ؤهه لً  ؿمذ لها بمغا٢هة ماػن 

..ؤو ؤو عحل آزغ ؤبًضا  

..ختى وبن لم  ٗتٝر لىٟؿه بى٢تها  

..ول٨ً ٢لبه ؤصع٥  

..مكاٖغه ؾلمب  

..وؤزظ و٢ته ليٗتٝر  
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..وهي اهتٓغا وتدملته بهبر  

..وخح  

يىحها تلت٣ي بٗيييه ؤإىاء مغا٢هتها  خح إلاده بىٓغارها ٖو

 لٗلي

الظو يهغ ٖلى تٗلم الغ٢و الهاصت ختى يغا٢و ٖك٤ 

.. في خٟل ٖيض مىلضه  

ا٢ترب يؼيض مجهما ليسخح ٖلي مً يا٢ة ٢ميهه ويبٗضه 

..ًٖ ٖلياء بدغ٦ة مٟاحئة للهٛحر  

..ابٗض ًٖ مغاتي يا واص ؤهب-  

لي بمكا٦ؿته اإلاٗتاصأ :ٖو  

..اتدمل ب٣ى.. خًغت٪ اللي مل ٖايؼ تجىػوي-  



 

1743 
 

:وعٞٗه يؼيض لتت٣ابل هٓغارهما  

..ؤحىػ٥ بيه صه ؤها لؿه ٖليا ؤ٢ؿاٍ البامبرػ بتاٖ٪-  

:واإلاكا٦ـ الهٛحر    ؿ٨ب  

وإلاا ٖلي٪ ؤ٢ؿاٍ البامبرػ بتاعي حايح زمؿة ٚحرو -

!..ليه  

:هتٟب ٖلياء بًٛح  

..ٖيح ٦ضه!.. ٖلي-  

..واهٟجغ ألاب وابىه في هىبة ضخ٨ة متماإلة  

:وؤزحًرا ؤزبرها يؼيض ببراءأ  

.. بخىا بجهؼع يا ٖلياء-  

:ويغصص ٖلي بىٟـ الُغي٣ة  
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!ما بتهؼعف يا عمًان.. هؼاع يا ٖلياء-  

ليىا٫ نٟٗة ماػخة ٖلى مازغأ ٖى٣ه مً والضه الظو 

:يؼحغه بًٛح ٞٗلي  

..ما ت٣ىلل ٖلياء-  

ا وبن وحهب اللىم لؤلب ًٗ لياء تجهغهما م :ٖو  

..ما يىٟٗل ٦ضه.. يؼيض-  

:ٞيسبرها بهضوء  

..وألاخؿً ؤهىا هب٣ى ؤصخاب.. ٖلي ٦بر-  

يىاه تسبرها ؤهه اٞت٣ض نضا٢ة والضه وبخؿاؾه .. ٖو

..ومتى يدتاج الابً ألبىته.. يسبره متى يمىذ ابىه نضا٢ته  

:مىدته ابتؿامة ٢ل٣ة ٞا٢ترب يًمها  
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!..اإلاهم ؤزباع ٖلياء الهٛحرأ بيه.. ما ت٣ل٣يل-  

:و٦ٟه الٗغيٌ يضاٖح َٟلته ببُجها  

يىٟ٘ تبهضلحها في الغ٢و ٦ضه-  

:وهاصية ا٢تربب مجهم لتهت٠ بٛئ  

..ٖلي بيتٗلم الغ٢و ٖكان يغ٢و م٘ ٖك٤-  

:همؿب ٖلياء بإطن يؼيض  

..هاصية بتٛحر ٖلى ؤزىها-  

٤ :٢بل حبيجها بٞغ  

..و ص٥ الاتىحن هيجىىىها.. مؿ٨يىة ٖك٤-  

٦تمب ٖلياء ضخ٨تها بيىما ٞاحئهم ٖلي وهى ي٣ترب مً 

:ق٣ي٣ته ليسخبها بجىاعه ويسبرها ببؿاَة  
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..تٗالي هغ٢و الغ٢هة اللي اتضعبىا ٖلحها-  

لياء بمىؾي٣ى عا٢هة تهضح مً مكٛل  ليٟاجئ يؼيض ٖو

 مً الهاصثة الؿاب٣ة
ً

..ؤلاؾُىاهاا بض   

والتىؤم بضآ في ع٢هة متىاٚمة و٦إنهما تضعبا ٖلحها 

..لؿىىاا  

..ؤنهيا ع٢هتهما باهدىاءأ وتدية لؤلبىيً  

:ويؼيض يغصص بضهكة  

لى ٦ضه ؤزباع اإلاظا٦غأ بيه.. يا ما قاء هللا- !ٖو  

:التٟب ٖلي لتىؤمته يضعي اليإؽ  

ألاهالي متبرمجة ٖلى ؾيؿتم .. ما ٞيل ٞايضأ يا بىتي-

..واخض  
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:وتجبه هاصية بمهمهة قٟاه ا٢تبؿتها مً ؤم ٖلي  

..مٗلل.. ولؿه بي٣ى٫ ٖلي ناخبي-  

وقٗث لىاصية .. نهٌ يؼيض ليمىده عبتة ٖىيٟة ٖلى عؤؾه

:زهالرها بدى٤ مت٣مًها مٗهما هٟـ الضوع الهؼلي  

..عبىا مٗا٦ىا.. يال مٗلل-  

ومً بٗيض ٖلى ٞغاقها الظو ٢يضا به حغاء خاصإة 

ها  ؾ٣َى

..٧اهب محريب تؿم٘ الطخ٩اا الؿٗيضأ بتر٢ح  

 تيتٓغ اللخٓة التي ؾيتدغع بها مً ٢يض ٖاثلته

..ويإتي ليُمئن ٖلى ؤخىالها ٩٦ل ليلة  

 الليلة بالظاا ٧اٞدب لت٣ٟؼ ٖلى ٢ضمها الؿليمة 



 

1748 
 

..لته٠ٟ زهالرها اإلاتمىحة وتؿ٨جها في تهٟيٟة هاصثة  

تىا٢ٌ ػيىة وحهها التي ؤنهتها تل٪ اللخٓة ختى   

 يلمدها

..ؤخض ٚحره  

..الليلة اتسظا ٢غاعها  

..لً تتر٦ه يداعب مً ؤحل خبهما وخيًضا  

..ٖلياء تتكاحغ مٗه ب٩ل لخٓة  

..تغيض ببٗاصها و  يمىٗها ؾىي تل٪ الخاصإة التي اٞتٗلتها  

وهي لً تؿتُي٘ اٞتٗا٫ خاصإة ب٩ل مغأ تبٗضها ٞحها 

..ٖلياء  
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الن ًٖ خبهما ؤنبذ يغوعأ و  مجا٫ للؿغية بٗض  ؤلٖا

..آلان  

تها ٞسلٗب الؿترأ التي  قٗغا بسُىاته ت٣ترب مً ٚٞغ

..ؤزٟب تدتها إىبها ٖاعو ال٨تٟحن  

ة وهمجية ..وهثرا زهالرها بؿٖغ  

ليٟاجئ يؼيض بمٓهغها البٗيض ٧ل البٗض ًٖ الُٟلة 

 البا٦ية 

بة  التي تىاحهه ٧ل ليلة ٞيئن يمحره طهًبا ويٗاعى ٚع

.. ٖلياء في ابٗاصها  

 ول٨ً ما يغاه ؤمامه آلان يُغ١ ٧ل هىا٢يـ السُغ وبكضأ

:نهغها ب٣ؿىأ  
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!..بيه اللي ؤهِب ٖاماله في هٟؿ٪ صه يا محريب-  

ٗب هٓغارها الالمٗة :ٞع  

!خلىأ!.. بيه عؤي٪-  

:هت٠ بها ٚايًبا  

مٓهغ   يىاؾب٪ و  يىاؾح ؾى٪-  

:هتٟب به بضوعها  

..ؤها ػه٣ب يا يؼيض-  

:اتؿٗب هٓغاته بيجح وهى  ؿمٗها تغصٝ  

!.. هىًٟل هسبي لخض بمتى.. ػه٣ب وتٗبب-  

:عصص بظهى٫   

!هسبي بيه-  
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:ؤخىب قٟتها الؿٟلى بُٟىلية  

٧لها ص٢اي٤ وتُح .. بخىا لىخضها.. ٦ٟاية ب٣ى.. يؼيض-

.. ػم ت٣ىلها.. ٖلياء ٖليىا  

.. عم٣ها ب٣ل٤  

!ؤ٢ى٫ بيه-  

غا بًي٤ :ٞػ  

ة ؤه٪ بتدبني.. بو- ٧ل ليلة بؿم٘ زىا٢ت٪ م٘ .. ؤها ٖاٞع

ومل .. وؤهب متمؿ٪ بيا.. هي ٖايؼأ تٟغ١ بيىا.. ٖلياء

.. م٣ٗى٫ هؿيب٪ تداعب ٖلكاها لىخض٥  

:٢ُح خاحبيه بٛحر ٞهم  

!في بيه يا بىتي!.. ؤهِب تٗباهة.. محريب-  
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:هتٟب بٗى٠  

..ما ت٣ىليل بىتي.. بخىا لىخضها-   

:خغ٥ عؤؾه ببالهة  

..ما هى ؤهِب ػو بىتي و-  

:نغزب بدى٤  

مل  ػم بخىا اللي .. ٦ٟاية تضاعو .. ؤهب بتدبني..  -

..هتٗظب ٖلكان هما  ٗيكىا مغتاخحن  

..الٟتاأ تتدضث ٧اإلامؿىؾة.. اتؿٗب ٖيىاه بغهبة  

ا.. ٖيىاها خمغاويً ًٖ ..ت٨بب بهما صمى  

..ومالمذ الىح٘ ٖلى وحهها ناص٢ة  

:هى هٟؿه ي٩اص يهض١ بصٖائها  
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..ؤها بدـ.. محريب-  

..٢ُ٘ ٖباعته ٞال مجا٫ ؤن يسبرها ؤهه يدبها ٧ابىة  

.. ػي٪ ػو هاصية بالٓبِ.. ؤها باٖتبر٥ ػو بىتي-  

:هؼا عؤؾها بجىىن   

ل٨ً .. ؤهب بت٣ى٫ ٦ضه ٖكان زاي٠ مً ٖلياء بـ-

..زالم ٦ٟاية زٝى  

..وعٞٗب هٓغارها ب٣ىأ لتىاحه هٓغاته  

..ليهضم بما اؾتكٗغه مً هظيان ي٩اص يهل للجىىن   

..ٞاعتض للسل٠ ب٣ىأ  

..و٦إهه يبٗض هٟؿه ًٖ مضاع حىىنها  

..آلان ٣ِٞ ؤصع٥ ؤن ٖلياء ٖلى خ٤  
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..الٟتاأ تدمل له مكاٖغ بالٟٗل  

 ليـ بعجاًبا ٖابًغا 

..ؤو اٞتتان مغاه٣ة  

..٦ما ًْ وخاو٫ ب٢ىإ ٖلياء  

..ألامغ ؤٖم٤ مً طل٪  

.. بل ٖلياء هه٠ مد٣ة  

..الٟتاأ تدمل له مكاٖغ  

..صخيذ  

..ول٨ً هىا٥ ش يء زاَئ  

..ٞهي تتدضث و٦إهه يباصلها مكاٖغها  

..و٦إهه  ٗلم بتل٪ اإلاكاٖغ ويباع٦ها  
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 ؤٖاص هٓغاته لها ٞىحضها هاصثة تىٓغ له بىصاٖة

:وهي تؿإله بتىؾل  

.. هتهاعخها بمتى؟-  

:واٖتضلب ٞجإأ بالٟغاف  

بـ .. ؤها هازضه ؤعبيه.. لى اإلاك٩لة في البيبي اللي حاو-

..هي تبٗض ٖىىا  

:تلجم لؿاهه ؤمام حىىنها ٞٗاصا تتىؾله  

ٖايؼأ ؤٖيل مٗا٥ في الىىع ومٗاها .. ابٗضها يا يؼيض-

..و صها  

:٦غع بظهى٫   

!و صها-  



 

1756 
 

:لتهؼ ٦تٟها بض ٫  

..و ص٥ هما و صو يا سسي٠-  

ا ؤهه ؾ٣ِ بهىأ حىىن   ٢غاع 
ً
ة مضع٧ عمل بٗيييه بؿٖغ

 لها

ه وهى  ؿم٘ نىا ٖلياء مً  واعتج٠ ٢لبه بحن يلٖى

:زلٟه  

..خبيبي اتإزغا واإلااتل اللي ؤهب مؿتيية بضؤ-  

..وعا٣ٞب ٧لمارها يمة زٟيٟة مً طعاٖحها لسهغه  

هي تدؿح له يىمًيا ٣ِٞ زمـ ص٢اث٤ يُمئن ٞحهً ٖلى 

 الٟتاأ

..وبٗضها تضزل لتؿتضٖيه بإٖظاع مستلٟة  
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 ٞبٗض ت٨ٟحر مُى٫ ؤهبب هٟؿها إلاهاعخته

..بد٣ي٣ة مكاٖغ الٟتاأ  

 ب٨ىه تل٪ اإلاكاٖغ
ً

 ٞاألًٞل ب٩ل خا٫ تغ٦ه حاهال

ارها ختى    ٩ٞاهب تد٨م ؾيُغرها ب٣ىأ ٖلى تهٞغ

 يٟؿغها ٚحرأ

..مً محريب  

وؤنبدب مداو رها  بٗاصها تضزل تدب بىض ؤهمية 

..وحىص الٟتاأ بحن ؤهلها ومداعمها  

٣ة ٖلياء بال م٣اومة و  بصعا٥ ...تدغ٥ يؼيض بٞغ  

ًًبا  محريب زلٟه وهٓغارها تكتٗل ٚحرأ ٚو
ً
..تاع٧ا  

 ت٣ؿم لىٟؿها ؤنها ؾتسغج بدبهما للىىع 
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..ختى لى ايُغا إلاداعبته هى هٟؿه  

..وهى قغص باإلاباعاأ مضًٖيا متابٗتها  

 وؤ٩ٞاعه تتهإع ب٣ىأ بحن مهاعخة ٖلياء

..ؤو الهمب ومداولة بنالح ألامغ.. ب٩لماا محريب  

 وبحن نغإ ؤ٩ٞاعه قٗغ بٗلياء تل٣ي بغؤؾها ٖلى ٦تٟه

:مٛمٛمة  

..ؤما يجي حىن صخيني.. هٛمٌ ٖيييا زمؿة-  

..ؤخاٍ حؿضها بظعاٖه متجهًضا  

..ٞيبضو ؤن ال٣ضع ازتاع له الهمب  

..ختى ولى ٧ان لليلة واخضأ  

 ***************  
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..الليلة التي ييتٓغها ؾي٠ مىظ إالإة ؤقهغ  

..عتح ٧ل ألامىع م٘ اإلاإطون واإىحن مً الكهىص  

..وعحل طو بٖا٢ة طهىية َٟيٟة   تٗى٢ه ًٖ الؼواج  

..ول٨جها ت٨ٟل لؿي٠ تغتيح ػواج نىعو مٗه  

ا مالًيا صٞ٘ ههٟه لىالضه
ً
..م٣ابل مبلٛ  

..والىه٠ آلازغ بٗض ما يل٣ي يمحن الُال١  

ها ألاخم٤ بؼياعأ همؿة ..لم يداؾح ٦غيمة ٖلى تهٞغ  

 ي٨ٟي ؤن الُاولة اه٣لبب بىحهها

..وهمؿة وا٣ٞب ٖلى الٗىصأ  

غب ..وألاهم وألٚا  
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ا لٗىصرها
ً
..ؤنها لم تً٘ قغوَ  

..ختى ؤنها لم تُلح ببٗاص ٦غيمة  

 يِٛ حغؽ الباب ٖضأ مغاا متتالية

..و٦إهه يسبرها بلهٟته ألنهاء ألامغ  

غ٥ ٦ٟيه بتر٢ح واهتٓاع ..ٞو  

..ٖىضما ؾم٘ نىا زُىاا ت٣ترب مً الباب لتٟتده  

:لتهُضم هٓغاته بىٓغاا بياص اإلاؿتى٨غأ  

..مل ؤؾلىب صه اللي بتًِٛ به ٖلى الجغؽ يا ؾي٠-  

٦بب ؾي٠ صهكته وتىحؿه لىحىصه ولم يجبه ؾىي 

:بؿاا٫ يدمل هبرأ تك٠ِ   
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حاو تكهض ٖلى حىاػ .. ؤهب بتٗمل بيه هىا يا بياص-

!همؿة  

اتؿٗب ٞغحة الباب لتٓهغ همؿة بجىاع بياص وهي تسبر 

:ؾي٠ بجظ٫  

!م٣ٗى٫ حاو تباع٧لىا ٖلى الجىاػ!.. ؾي٠-  

تضلى ٞ٪ ؾي٠ ببالهة وبضا هٓغاته مكتٗلة بجىىن 

٢اتم ومالمده قاخبة و٦إهما سخبب صمائه مً ٧ل زلية 

 بجؿضه

..وهى يى٣ل ٖيييه بحن همؿة وبياص بٗضم اؾتيٗاب  

..بيىما تإل٣ب هٓغاا همؿة بيكىي ْاٞغأ  

..لخٓة اهت٣ام تغ٦ها بياص تتظو٢ها ببِء  
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:٢بل ؤن يغصٝ  

بن قاء هللا هىبٗتل٪ .. ٦تح ال٨تاب ٧ان مً ؾاٖة-

.صٖىأ ؤما هدضص ميٗاص الٟغح  

..وؤٚل٤ الباب بىحه ؾي٠ اإلاترهذ بٟٗل نضمته  

..ٞاآلن بالٟٗل ؤنبذ   مجا٫ للٗىصأ  

 وفي زاهاا الظ٦غياا، خِ اؾم٪ في اإلاىاح٘

اا، ا٦تح بن الجغح واح٘  تدب زاهة اإلالخْى

 ؤما في الساهة هجرح٘، ا٦تح بهه مٗاصف هاٞ٘

 اهتهى الٟهل

 

(25 )  
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.  يىحض ٖضو ؤزُغ مً طل٪ ال٣اب٘ في ؤٖما٢٪  

باولى ٦ىيلى-    

:التٟتب همؿة بٗى٠ وهي رهت٠ بةياص  

!..ليه ٢لب له ؤهىا ٦تبىا ٦تاب بـ-  

 
ً

:٢ُح متؿاثال  

!ؤ٦ظب ليه.. صو الخ٣ي٣ة-  

ة :هاحمته بؿٖغ  

..ٖكان زاَغو ؤها-  

:ا٢ترب ليمؿ٪ ٦تٟحها ويىٓغ بٗيىحها  

- 
ً

..ٖكان زاَغ٥ ؤها اتىاػلب ٦تحر ٞٗال  

:صٞٗب ٦ٟيه بًٛح  
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..ؤهب بتتمجن ٖليَّ بمىا٣ٞت٪ ٖلى الجىاػ-  

:تجهض بيإؽ  

بتي وبعاصتي- ..ؤهِب ما ؤحبرتيىيل.. ؤها وا٣ٞب بٚغ  

ٗب ٖيىحها وقٟتحها رهمؿان بالؿاا٫ الظو يثحر  ٞع

:حىىنها  

..ليه وا٣ٞب؟-  

:مىدها ابتؿامة خؼيىة  

حملة مايىٟٗل بٗضها .. ٖلكان حملة ٢لتحها يا همؿة-

ٌ ..ؤٞع  

:ؾإلته بدحرأ  

!حملة بيه-  
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:ٚمٛم بصجً  

".. ؤهب الىخيض اللي مم٨ً ؤإ٤ ٞيه مل هيإطيني-"  

!يىٟ٘ بٗضها ؤؾيب٪ تإطو هٟؿ٪  

ٗب هٓغارها اإلاتىحٗة لتلت٣ي بىٓغاته الخاهية ..ٞع  

ة الجاعحي  ٣لها  ٗىص للخٓة زغوحها مً مجمٖى ٖو

..بٗضما مىدب ؾي٠ مىا٣ٞتها ٖلى ٖغيه اإلاسؼو   

ب ٖضأ ػحاحاا مً زمغ ٞازغ ..٧اهب تترهذ و٦إنها تجٖغ  

حها وبعاصرها و٦إهما وصٖتهما بٗضما  لم ت٨ً في ٧امل ٖو

 واحهب ؾي٠ وػوحته

ومً م٩اهه بم٣ٗض ؾياعته إلاذ زُىارها اإلاتبٗثرأ تجاهض 

..لتهل بلى ؾياعرها  
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ا وتدغ٥ هدىها ليهل بلحها وهي  ًٖ تغ٥ ؾياعته مؿغ

 تىق٪ ٖلى الؿ٣ٍى 

 وؾِ ػخام الُغي٤ 

 .. تل٣اها بحن يضيه
ً

.. ؿاٖضها لتتزن ٢ليال  

ة   وؤهٟاؾه رهمـ اؾمها بلٖى

!لَم تٟٗل طل٪  

!لَم تل٣ي بىٟؿها وؾِ اهت٣ام لً يمىدها ؤو عيا  

لَم تمىذ لؿي٠ ٧ل تل٪ الؿيُغأ ٞياطها ويمًٗ في 

!بيظائها  

 ؤحلؿها بؿياعرها وحاوعها بم٣ٗض الؿاث٤ 

:والتٟب لحهت٠ بها ٚايًبا  
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مجغص !!.. ؤهِب متى٢ٗة ؤه٪ هت٣ضعو ت٨ملي اللٗبة صو-

..اإلاىا٣ٞة ؾببتل٪ انهياع  

يىاها تؿ٣ِ بٗيييه :واحهته بهكاقة ٖو  

ًب تؿاٖضوي- ..حيب ليه يا بياص؟.. ؤهب ٞع  

:تجهض ب٠ًٗ  

..ما ٢ضعتل ؤؾيب٪ ت٣تلي همؿة حىا٥ِ  -  

:ؾإلب و٢ض تى٢ٗب ؤلاحابة  

  ٗني بيه؟-

:همـ بانهؼام ٖاق٤  

..هىتجىػ ..  ٗني هىٟظل٪ اللي ؤهِب ٖايؼاه يا همؿة-  
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ٖاصا مً ط٦غيارها وهي تلمده يتدغ٥ نىب الباب 

:ٞهتٟب به تى٢ٟه  

.ؤهب هتروح بيت٪؟-  

:وزٟب نىرها واٞت٣ض إ٣تها اإلاٗتاصأ  

.. ٗني مل هت٣ط ي الليلة هىا؟-  

:هؼ عؤؾه هاًٞيا  

..مل هإ٢ط ي ؤو ليلة هىا..   يا همؿة-  

:ٖاص نىرها يغتٟ٘ وؤٖهابها تدتر١   

!!ؤهب عاٌٞ حىاػها ي٨ىن خ٣ي٣ي!..  ٗني بيه-  

غ ببِء :ٞػ  
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 -ٌ بـ ؤًٞل ؤهىا هإحل زُىأ الجىاػ .. ؤ٦يض مل ٞع

.. هٟؿه لٟترأ  

هٓغاا ٚامًة التمٗب بٗيىحها؛ مؼيج بحن الًٛح 

ئ م٨تىم م٘ َي٠ باهب مً عاخة زٟية  والسيبة ٚو

ة :ٚمٛمب تؿإله بؿٖغ  

!مل ٞاهمة يا بياص بيه ؾبح التإحيل-  

:ؤحابها بهضوثه اإلاٗتاص  

.. ؤهِب الؿبح يا همؿة-  

ٌ :تىؾٗب ٖيىاها بٞغ  

!ؤها بػاو بطا ٦ىب ؤهب اللي عاٌٞ!!.. ؤها-  

:عص و٢ض اختض نىته  
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بـ التىٟيظ هي٨ىن بُغي٣تي .. ؤها وا٣ٞت٪ ٖلى َلب٪-

..ؤها  

ٌ يظبذ ؤهىإتها :هتٟب به وبخؿاؽ الٞغ  

!!.. َغي٣ت٪-  

:وؤَل٣ب ضخ٨ة ؾازغأ تغيض بها امتهان عحىلته  

ػو ما الغحالة بت٣ى٫ ؤن الؿتاا ٧لها في الًلمة -

.. واخض  

 نمتب لخٓة تتإمل ٖالماا الًٛح تك٩ل مالمده 

:وؤ٦ملب بتك٠ِ يثإع لجغح ؤهىإة ماػا٫ يجٝز  

..وؤها مل .. ٞال٨ٗـ بغيىه صخيذ-  

:٢اَٗها بهىا خاص  
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..ؤهِب هتؿ٨تي يا همؿة أله٪ بتهيني هٟؿ٪ ب٨الم٪ صه-  

إلادب ًٚح زام يدتر١ بٗيييه ٞاعتضا زُىأ للسل٠ 

:ول٨ىه مى٘ اعتضاصها بجظبة زٟيٟة لظعاٖها  

.. تضٞني هٟؿ٪ في خًً ؤو عاحل!.. ٖايؼأ بيه يا همؿة-

تمخي همؿة وتدىلحها إلاىمـ و  ٖاهغ بتيس ى عاحل 

..بغاحل  

:حظبب هٟؿها مً ٢بًته وهي تهغر به  

..اؾ٨ب.. اؾ٨ب-  

:ٖاص ي٣غبها مً حضيض والتمٗب ٖيىاه بمكاٖغ مبهمة  

..ٖكان اللي بتُلبيه ماٞيل ؤؾهل مىه-  

 اتؿٗب ٖيىاها بظٖغ وهٓغاته تتدضي ٖيىحها
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:ليضٞٗها بٗيًضا  

!..وبٗضها هت٨ىن بيه الىتيجة-  

اص يغصٝ :نمب ليلمذ اعتبا٦ها ٖو  

.. الٗٓمة.. ال٨برياء.. همؿة الجاعحي.. ؤ٢ىل٪ الىتيجة-

٧ل .. صٞا الغوح و٢ىأ التهميم.. الجما٫ والغقي.. الغوٖة

..هتمىا.. هتستٟي.. خاحة خلىأ في همؿة هتتمخي  

قه٣ب بٗى٠ وهي تبدث ًٖ مهغب لها مً ؤمامه ب  ؤهه 

لم يضٖها بل ا٢ترب يًم ٦تٟحها وتل٪ اإلاغأ بدىان وع٢ة 

:بالٛحن  

..ليه ٖايؼأ تضٞيىحها بالخيا!.. ليه ٖايؼأ تمخي همؿة-  

ا ًٗ اص  ؿإ٫ ونىته  كتض وح :ٖو  
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!ليه ٖايؼاوي ؤ٦ىن ٢اتلها واللي هي٨ٟجها ويضٞجها-   

ها تجمضا بُب٣ة قٟاٞة مىدتها  ٗب ٖيىحها له وصمٖى ٞع

..إلاٗة طاا ؾُىأ وحما٫  

ب٘ ٢بلة َىيلة ٞى١ حبهتها  ٞلم ي٣اوم الا٢تراب مجها َو

:هامًؿا  

!ٖايؼأ تضٞٗيني تمً ٚلُه في خ٣٪-  

..٧اهب تل٪ حملة ت٣غيغية ولم ت٨ً اؾتٟاهمية  

ٞلم تجض همؿة ٧لماا للغص زانة وصٝء ٢بلته ٞى١ 

 حبيجها ٞاحئها

 ٞهي تى٢ٗب ٢بلته ٚايبة مهيىة تماإل بهاهتها له

اص يٟاحئها مً حضيض :ٖو  
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ٖايؼأ ت٨ىوي ؤهِب الجغح والٛضع وت٣ط ي ٖلى الهمـ -

!الضافي الىاٖم  

اعتجٟب قٟتاها بكضأ وهي تداو٫ الاؾتٟا٢ة مً صوامة 

٤ : سخبها بلحها بياص بٞغ  

ها وهى متإ٦ض ؤن .. ٖايؼأ ؤقٝى همؿة في ٖيييه- ؤقٞى

ؤقٝى في ٖيييه هؼيمته .. عاحل تاوي امتل٪ ٧ل زلية ٞحها

..وهى قاي٠ ن٪ مل٨يتي م٘ عاحل ٚحره  

٤ ٘ ط٢جها بٞغ :ٞع  

ماٞيل بوؿان .. ن٪ مل٨يت٪ صه خ٤ ليِ٪ لىخض٥-

.. بـ في ٦يان بيمتزج بالتاوي بةعاصته... بيمل٪ التاوي

بته و٢تها ماخضف بيضوع ٖلى ن٪ مل٨ية .. بدبه .. بٚغ
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.. ؤخغاع ؤنهم يستاعوا بٌٗ.. ألن الاتىحن ؤخغاع.. التاوي

..ي٨ملىا م٘ بٌٗ.. ي٨ملىا بٌٗ  

..عمكب بدحرأ وهي تتل٣ى تل٪ ال٩لماا  

..تبتٗض ًٖ مجا٫ ٦ٟيه الالتحن تمؿ٨تا ب٨تٟحها لٟترأ  

..هٓغارها تتكتب وهي تؿت٣بل هٓغاا ٖك٤ واضر  

 وزُىارها تتٗثر وهي تكٗغ بظبظباا خؿية تديِ بةياص

..ٞبالجهاية هى بوؿان  

..ويًخي بٗك٣ه في ؾبيل عاختها..  ٗك٣ها لؿىىاا  

ول٨ً الليلة ؾ٣ُب ٧ل الخىاحؼ التي مىٗتها ٖىه وآن 

 ألاوان ليدهض إماع تطخيته

..هؼا عؤؾها بهل٘ اهتابها بضون وحه خ٤  
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..ٞهي ٧اهب تتؿاء٫ مىظ ص٢اث٤ ًٖ َبيٗة ػواحهما  

ا ٖلى  ًٗ وبياص بضوعه يغا٢ح ٖالماا الهل٘ تترام ؾغي

..مالمدها  

..وطل٪ ؤوح٘ ٢لبه بكضأ  

:ٞابتؿم يُمئجها  

وباليؿبة إل٢امتي هىا صه .. اَلعي هامي يا همؿة-

.. مؿتديل  

:عصصا زلٟه  

!!مؿتديل-  

ا وهى يسبرها
ً
:ؤومإ بغؤؾه مىا٣ٞ  
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- 
ً

قاوعو ٖلى البيب اللي .. و٢ب ما ت٨ىوي مؿتٗضأ ٞٗال

..ٖايؼاه وهي٨ىن مل٨٪  

:ٖاص ي٣ترب ب٣بلة حبحن صاٞئة  

..تهبخي ٖلى زحر يا همؿة-  

..٢الها وعخل  

 وهٓغارها تغ٦ٌ زلٟه وهغًبا مىه

  ******** 

 

ا,  يجبني مً الىاؽ طل٪ الىٕى الظو يجض وؾيلة
ً
, َغي٣

 
ً

بطا اؾتى٢ٟه , بطا اٖتريته الصسىع ل٠ خىلها, خال
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 , الجضاع تؿل٣ه
ً

بطا , بطا اٖتريته الغما٫ ع٦ح حمال

ا
ً
.ول٨ىه ؤبًضا   ي٠٣, اٖتريه اإلااء اؾت٣ل ػوع٢  

ؤهيـ مىهىع -   

..والتى٠٢ هىا لم ي٨ً زياًعا  

هى يداعب بمٗغ٦ة مهحرية بن لم ت٨ً هي مٗغ٦ة ٖمغه 

 بالٟٗل

..مٗغ٦ة لم يستر زىيها ول٨ً الىهغ بها ٞغى ٖحن  

..والهؼيمة زاعج هُا١ التٟاوى  

..ٞهى يداعب ليؿترص ابىه  

..مؿت٣بل, هىية, ليمىده اؾم  

 ليمىده خياأ بٗضما ٧اصا ؤمه ؤن تؿلبه بياها 



 

1779 
 

..باؾتسضامه ٦إصاأ في مٗغ٦ة اهت٣ام م٣يتة  

ًْ ؤنها ؾلبته اؾمه وهىيته ٣ِٞ ليٟاجئ ؤنها ٧اصا ؤن 

 تؿلبه خياته

..ؤو ٖلى ؤ٢ل ت٣ضيغ اتؼاهه ال٣ٗلي  

..٧اهب البضاية  

م٩اإلاة هاتٟية مً والضه بمىته٠ بخضي الليالي وبٗض 

مغوع ٖضأ ؤيام ٖلى زغوج الهٛحر مً اإلاكٟى ومٗها 

 اؾتضٖاء ٖاحل لخؿً لي٨ىن بمجز٫ خاتم

ة اإلا٨تح اإلالخ٣ة باإلاجز٫   بٗضها بىه٠ ؾاٖة وبٛٞغ

 
ً

ا وطهى  ًٗ ٣له ي٩اص يتجمض هل ..و٠٢ خؿً ٖو  

 يضاه تغتٗضان وهما تتمؿ٩ان بٗضأ ؤوعا١ 
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ِ بتل٪ ألاوعا١
ُ
 ٖيىاه تجغو ٖلى ما ز

:لؿاهه يتلٗثم بيجؼ مىح٘  

مؿتديل.. مل مم٨ً-  

٤  عبب والضه ٖلى ٦تٟه بٞغ

لؤلؾ٠ التداليل ٖملتها في ٦ظا مٗمل والىتيجة -

الىلض في حؿمه وحهاػه الٗهبي مًاصاا .. واخضأ

ة  للخؿاؾية وؤصوية مهضثة ومؿ٨ىاا ب٨مياا ملخْى

 وصو ؾبح التكىجاا اللي خهلب له

 
ً

:رهال٪ خؿً ٖلى ؤخض اإلا٣اٖض وهى يتمتم لىٟؿه ؤو   

بػاو ما٢ضعتل ؤ٦تك٠ خ٣ي٣تها .. بخىا اتجىػها ؾىحن-

!!بػاو  
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٘ ٖيييه لىالضه  ؿإله بدحرأ :نمب لخٓة وهى يٞغ  

م٣ٗىلة !.. م٣ٗىلة ؤ٦ىن ؤها الؿبح اللي ٚحرها ٦ضه-

!!ي٨ىن َال٢ىا الؿبح  

:حلـ والضه بمىاحهته وهى يسبره بىا٢ٗية  

ىض واهت٣ام بتتٛحر - ِٖ يا بني الىاخض ؤما بيضزل في صايغأ 

 حىاه خاحاا ٦تحر وبي٣ٟض مً هٟؿه خاحاا ؤ٦تر

 ٧ان خاتم يت٩لم مً مى٢٘ زبرأ وصعاية

..وماييه م٘ خؿً زحر صليل ٖلى ٧لماته  

نمب خؿً للخٓاا تجاهل ٞحها الغص ٖلى والضه وطهىه 

  ٗمل ٧اإلادمىم

 يبدث ًٖ ؾبح ؤو مبرع لٟٗلة لىعا
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 لَم تجبر ألام َٟلها ٖلى هىم انُىاعي

 مدمض َٟل هاصت باألؾاؽ 

!ؤم طل٪ الهضوء هى تإإحر ألاصوية ٖليه  

 ويٗىص للؿاا٫ مغأ إاهية

!!لَم   

!لم تسضع ألام َٟلها  

 وتبرػ ؤلاحابة واضخة بظهىه

:وتغحمها لؿاهه ٖلى الٟىع بؿاا٫ مباقغ لىالضه  

تٗٝغ بيه ًٖ خياأ لىعا وزبيته ٖني؟-  

٢ُح والضه للخٓاا يبدث ًٖ بحابة   تؿبح اإلاؼيض 

 مً الجىىن لىلضه
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ول٨ً خؿً لم يمىده ٞغنة التريث ٞٗاوص الؿاا٫ 

:بلهجة ت٣غيغية  

صر؟, اإلاىيٕى ٞيه عاحل-  

ا يهت٠ بًٛح
ً
غ خاتم بهمب ٞهح خؿً وا٢ٟ :ٞػ  

ؤؾاًؾا .. ما هى ؤها ؤ٦يض مل هٛحر ٖلحها!.. بتسبي ليه-

وحىص عاحل في خيارها ش يء متى٢٘ وما يهمىيل في خاحة 

حن صه !!يب٣ى ليه بتسبىا, وؤهب وماػن ٖاٞع  

عم٣ه خاتم بىٓغأ متٟدهة وهى ي٣غع ٦ك٠ حمي٘ 

 ألاوعا١

 ٞاألمغ   يتدمل بهضاع مؼيًضا مً الى٢ب

ا متىؾِ 
ً
تدغ٥ ليٟتذ ؤخض ؤصعاج م٨تبه وؤزغج مىه ملٟ

 الدجم
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:وصٞٗه بحن يضو خؿً  

يل- اإلال٠ صه ٞيه ٧ل خاحة ٖىه.. ٞغاوؿىا صٞو  

ٚاب خؿً لض٢اث٤ بحن َياا اإلال٠ وم٘ ٧ل وع٢ة ٧اهب 

 ؤهٟاؾه تتثا٢ل

ًبه يتهاٖض ختى ٧اص ؤن ي٣ٟض ؾيُغته ٧لًيا .. ٚو  

 
ً

ؤل٣ى باألوعا١ ٞجإأ وتدغ٥ ليٟتذ الىاٞظأ مداو 

 الت٣اٍ بٌٗ ألاهٟاؽ

تى٣ظه مً ازتىا١ وقي٪ وزياله يهىع له َٟله يضٞ٘ 

 للىىم بٟٗل ألاصوية

ا م٘ ٖكي٣ها ًٗ ا ممت
ً
..ختى ت٣ط ي ؤمه و٢ت  

..عا٢ح خاتم خالة ولضه ب٣ل٤  
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يسص ى ؤن يضٞٗه ًٚبه لتهٝغ ؤهىج ي٣ٟضهم الخ٤ 

 بالُٟل

بىٟـ ٢ضع زكيته ؤن ي٨ٓم خؿً ًٚبه ٞياصو طل٪ 

  هٟجاع آزغ

..   ٗلم مضاه ب  هللا  

:عصص ب٣ل٤  

!خؿً-  

التٟب خؿً لىالضه ليلمذ هٓغاته اإلاليئة بالًٛح 

 والتهميم

 إم تدغ٥ خؿً ليجم٘ ألاوعا١ اإلاتىاإغأ 

 ويٗيضها للمل٠ إاهية 
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 وؤزحًرا ؤتم حم٘ ألاوعا١ وتغتيبها بدغ٧اا خاصأ ٖىيٟة

 ختى ٧اصا ؤن تتمؼ١ بحن ؤهامله

ة اإلا٨تح وبن ٧ان طهىه بضؤ  وخملته ؤ٢ضامه زاعج ٚٞغ

 ييسج زُة مد٨مة

..ليؿترص ابىه ولؤلبض  

:ؤو٢ٟته نيدة والضه  

اا َا كة تؿبح مكا٧ل.. خؿً- ما ٞيل صاعي لتهٞغ  

:هؼ عؤؾه بًٛح  

..ؤو٫ ٨ٞغأ مغا ببالي ؤوي ؤ٢تلها -   

٢ُٗب قه٣ة والضه اؾترؾاله في الخضيث ول٨ىه ؤقاع له 

:لحهضؤ وهى يهؼ ٦تٟيه باؾتهاهة  
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وؤها صلى٢ب مل ب٨ٟغ .. ل٨ً ٢تلها مل هحرح٘ لي ابني-

 ٚحر في مدمض وبـ

:ؾإله خاتم بلهٟة  

هتٗٝغ تتٗامل بهضوء؟!..  ٗني هاوو ٖلى بيه, ؤيىه-  

:ابتؿم خؿً بمغاعأ  

مل ٖاٝع ليه صايًما بتيس ى بوي ؤمل٪ هو حيىاا -

ى٢هم ٦مان مغمُة الكىإع في مهغ وبغا !.. الٗضوو  ٞو

 مهغ

ٌ التإإغ بها  م مغاعأ ال٩لماا و٢ؿىرها ب  ؤن خاتم ٞع بٚغ

:  و٦غع ؾااله  

؟- هت٣ضع تتهٝغ  
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:ؤومإ خؿً بغؤؾه مجيًبا والضه  

..بـ ؤها اللي هإنهحها.. هي اللي خُب ٢ىاٖض اللٗبة-  

 واهُل٤ زاعج مجز٫ الٗضوو ليؿت٣غ بؿياعته

 يًغب م٣ىصها ب٣بًته ٖضأ مغاا

 إم يجظب ٖضأ ؤهٟاؽ َىيلة تٗيىه ٖلى الت٨ٟحر

 ويٗاوص يغب اإلا٣ىص إاهية يٟٙغ َا٢ة ًٚبه

 تمال٪ قتاا هٟؿه ؤزحًرا ليتىاو٫ الهات٠

ة :يًِٛ ع٢م ٚؿان بؿٖغ  

..مدتاج زضمة يغوعو .. ٚؿان-  

 وابتل٘ ٚؿان ٖباعاا الترخيح الت٣ليضية

 وبماعاا التيجح  تها٫ خؿً به في و٢ب متإزغ
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ا ًٗ :وحاء الغص ؾغي  

اٖتبرها اتىٟظا-  

:ؾإله خؿً  

..َيح ألاو٫ تٗٝغ اإلاىيٕى-  

واهُل٤ خؿً ي٣و ٖلى نضي٣ه ٧ل ما ونل بليه مً 

 مٗلىماا

:واهتهى ؤزحًرا  

..وفي ؤؾٕغ و٢ب.. ٖايؼ اللي اؾمه ٞغاوؿىا تدب عحليا-  

:ؾإله ٚؿان بتدظيغ  

٦ضه هىلٗح ب٣ظاعأ؟-  

:وا٣ٞه خؿً  



 

1790 
 

..ؤ٦يض-  

:ٞٗاص ٚؿان  ؿتٟؿغ  

ٖىض٥ زُة مٗيىة؟-  

:هؼ خؿً عؤؾه بتإ٦يض  

..ٖىضو ٨ٞغأ والتىٟيظ ٖلي٪-  

..اخ٩ي زيي-  

تجهض خؿً و٧لماته تتىالى ٖلى ؤطوي نضي٣ه والظو 

 
ً

..اتؿٗب ٖيىاه طهى   

اإلاا ٧ان يغاه الغحل اإلاهظب  ٞهى ٖٝغ خؿً لؿىىاا َو

 الى٢ىع 
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ول٨ً ما  ؿمٗه مىه آلان حٗله يغي وحًها آزغ َاإلاا 

.. ؾم٘ ٖىه وخظعه خؿً مىه مغاًعا  

 ٞابً الٗضوو ٢غع ؤن يجز٫ ميضان اإلاٗغ٦ة

..مؿتسضًما حمي٘ ألاؾلخة  

..ؾىاًء مكغوٖة ؤو    

   ***** 
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٩اٞئ٪ 
ُ
ا ٞؿت ًٖ ى٫ وصا

ُ
ٟي لت٣

ْ
ب شجاٖا بَما ي٨

ْ
 ٦ى

ْ
بن

. الَخياأ ِبمْغخبا َحضيضأ  

باولى ٦ىيلى-   

 زل٠ ؤؾىاع اإلاغ٦ؼ التإهيلي والظو ي٣يم به والضها

..ازتٟب هحرأ ًٖ الٗيىن   

..بل ازتبإا ٖجهم  

..تغا٤ٞ والضها ٖلى مضاع اليىم  

..تٗيل مٗه ط٦غياته ال٣ضيمة  

.. تاعأ يٓجها والضرها  
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..وؤزغي يتؿاء٫ بصجً ًٖ ٞغيضأ  

..طا٦غته اإلاُٗىبة خظٞتها هي وِنبا تماًما مً خياته  

..ولم  ٗض يبدث في ؾاٖاا يىمه ب  ًٖ بخضي ػوحتيه  

ا صوع والضرها لت٣اعب مالمدهما
ً
..تت٣مو هي ؤخياه  

..وتٗيل ٞغيضأ مٗه ط٦غياا ألايام ألاولى لؼواحهما  

..٧ان طل٪  ؿبح ألالم للىحرأ  

..ي٣تل مكاٖغ اختياحها لىالضها  

ٖيضا للخياأ إاهية ٖىضما اختبـ 
ُ
تل٪ اإلاكاٖغ التي ؤ

 نىرها

..و٢ب ؤػمتها  

اص لالهُال١ و٢ب و٢ٗب هٓغارها ٖليه باإلاكٟى ..ٖو  
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ا ب٢ىاٖه بتىاو٫ بُٞاعه
ً
..حلؿب حىاع والضها تداو٫ ٖبث  

ٌ بكضأ :ول٨ىه ٧ان يٞغ  

..ؤها هُٟغ م٘ ٞغيضأ-  

٤ :ويغبب ٖلى ع٦بة هحرأ بٞغ  

غوؾة حضيضأ- مدتاحة تدـ .. ٞغيضأ نٛحرأ ٖو

..با هتمام والخىية  

تؿتم٘ هحرأ لتل٪ ال٩لماا وتتؿاء٫ هل طل٪ ٣ٖاب 

..ؾغمضو سسي٠  

ٞهي ٖاهب مً مكاٖغ ٚحرأ ابىة نٛحرأ ٖلى ؤبحها و٢ب 

..تؼوج ٞغيضأ باإلااض ي  

ِتح ٖلحها بٖاصأ بخياء تل٪ اإلاٗاهاأ
ُ
..ٞهل ٦  
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ونلب ٞغيضأ بتل٪ اللخٓة لتهلها آزغ ٧لماا ٖامغ 

 ٞحرتٟ٘ خاحباها

 
ً

..صهكة وطهى   

ٞٗامغ لم  كٗغها يىًما بتٟهمه  ختياحها لخىاهه 

..واختىاثه  

 ا٢تربب لتتسظ مجلؿها حىاعه وتديي هحرأ بمىصأ

:باصلتها هحرأ التدية و٧لماا ٞغيضأ اإلاٗتظعأ بل٠ُ تهلها  

ٖلى ٨ٞغأ يا هحرأ ؤما ب٨ىن ٢اٖضأ مٗاه مل بيت٩لم ب  -

 ٖى٪ ؤهِب وِنبا

:ابتؿمب هحرأ بسسغية  

!ٖلى ٦ضه مٟغوى هبض٫ الىعصياا-  
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..ٞىحرأ لم تمىذ هٟؿها ٞغنة للخضاص.. عم٣تها ٞغيضأ ب٣ل٤  

..للت٨ٟحر ٞيما حغي بٟترأ ػواحها بغاٚح  

..اٖت٨ٟب بًٗة ؤؾابي٘  

..٧اهب بدالة ؾيئة   تى٨غ  

..ختى ؤنها زكيب ٖلحها مً الانهياع  

..ول٨جها ٖاصا لتتر٥ مٗت٨ٟها  

ا لم ي٨ً
ً
..وتٗىص لتتٗامل و٦إن قيئ  

..وبضؤا في بٖاصته لسِ ؾحره ألاو٫ .. ٖاصا لٗملها  

تجاهلب ٦ىنها تمل٪ ؤ٦ثر مً هه٠ ؤؾهم قغ٦ة 

..اليماوي  

..بل تٗاملب و٦إنها   تٗلم ًٖ تل٪ ألاؾهم  
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..تؼوع ِنبا وتجالـ َٟلي خؿً, تطخ٪, تسغج  

..بضا مً الىاضر ؤن هحرأ تٗيل خالة به٩اع  

..ؤو ؤنها ٢غعا مدى تل٪ الٟترأ مً خيارها تماًما  

..لم تٗلم ٦ي٠ يم٨جها طل٪؟  

..ؤو ختى بن ٧ان طل٪ ؤؾلىًبا صخًيا إلاٗالجة ألامغ  

عهحن هات٠ هحرأ ٢ُ٘ ؾيل ؤ٩ٞاعها ٞغا٢بتها وهي تغم٤ 

..  الكاقة بتىتغ  

إم تجهٌ مبتٗضأ لتؿت٣بل اإلا٩اإلاة بٗيًضا ًٖ مغا٢بة 

..ٞغيضأ  

لم ي٨ً اإلاتهل ؾىي خاػم الظو اتهل ليسبرها ؤهه 

 بدث ًٖ مدامي حيض
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 ليتىلى الضٞإ ًٖ هبيلة

..٦ما ؾب٤ ؤن ات٣ٟا مً ٢بل  

ًب مىده تى٦يل لل٣ًية ..ول٨ً هبيلة ٞع  

ًب خًىع ؤو مدام مٗها ..بل ٞع  

ويتىلى ٢ًيتها ؤخض اإلادامحن الجضص والظو ٖييته 

..اإلاد٨مة لها ٦ما يىو ال٣اهىن   

:هؼا هحرأ عؤؾها بضهكة  

..٦ضه هيٗضمىها!.. هي بت٨ٟغ بػاو-  

:حاءها عصه باتغ وخاؾم يىهي اإلاىيٕى  

 ٗني % .. 100وهي خالتها ال٣ٗلية ؾليمة .. صه ازتياعها-

..مضع٦ة ألبٗاص ؤو ٢غاع تتسظه  
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تراى :خاولب هحرأ الٖا  

..التد٣ي٣اا بت٣ى٫ ؤنها ٧اهب مغاته و.. بـ صه خ٣ها-  

:٢اَٗها خاػم  

والجىاػ الٗغفي في ال٣اهىن الؼوحة .. مغاته ب٣ٗض ٖغفي-

..مالهاف خ٤ في اإلاحراث  

ا ًٖ الجىاػ ؤؾاًؾا بىع٢ة عجيبة .. وختى لى ٢لىا قغ

..م٨تىبة ٖلى يهغ اؾت٣الة هبيلة  

:ٖاصا تجاص٫  

..يا خاػم بيه-  

تيجح مً ؤن يبلٜ خغم الخمغاء اإلاضللة ٖلى تد٣ي٤ 

الٗضالة ٞتؿعى ؤن تمىذ هبيلة خ٣ها مً ؤلاعث ومٗه 



 

1800 
 

مدامي يسغحها مً ٢ًية م٣تل عاٚح ب  ؤهه ٢غع بن 

..ٖلحها ؤن تضٕ ألامغ ٖىض هظا الخض  

..هابٗته م٘ صهيا.. ؤها مٗايا الكي٪ بتاٖ٪, مضام هحرأ-  

ٌ ؾغي٘ :هتٟب بٞغ  

..ما يىٟٗل..  -  

:ؾإ٫ بدحرأ  

!ؤؾلم٪ الكي٪ بػاو-  

و٧اهب هي مً طهبب بلى م٣غ ٖمله لتمىده الكي٪ 

..السام باإلادامي ختى يتم الاتٟا١  

ٌ هبيلة ,ول٨ً بٗض ٞع  
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ٌ اإلادامي الاختٟاّ باألمىا٫ وؤٖاص الكي٪ اإلاهغفي   ٞع

..بلى خاػم  

:تجهضا بةخغاج  

- 
ً

..بـ نٗح ٢ىو آجي ال٣ؿم  تاوي.. ؤها آؾٟة ٞٗال  

:ؤحابها بتٟهم  

ا- ًٗ .. ؤ٦يض َب  

هى باألنل يتيجح مً تل٪ ال٣ىأ التي شخظرها لتزوعه 

 بال٣ؿم

..وزانة بٗض تجغبتها م٘ تد٣ي٤ الىيابة  

:ٖاص  ؿإلها بىٟـ الخغج  
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مم٨ً ؤمغ ٖلى .. هى خالًيا ؤها زلهب قٛل ومغوح-

الن وؤؾيح الكي٪ م٘ الؿ٨غتحرأ؟  و٧الة ؤلٖا

ًها ..هؼا عؤؾها هًٟيا و٦إهه  ؿتُي٘ عئية ٞع  

ًها ل٩لماا :إم تغحمب ٞع  

..ؤها صلى٢ب في مغ٦ؼ الًياء التإهيلي اللي ٝ-  

:٢اَٗها بةصعا٥  

ه ٦ىيـ.. اللي في اإلاٗاصو- ص٢اي٤ وؤ٦ىن ٢ضام .. ٖاٞع

..اإلاغ٦ؼ  

اصا لتسبر ٞغيضأ ؤنها ؾتظهح آلان  ؤٚل٣ب هحرأ السِ ٖو

 لتىا٫ و٢ب عاختها

..وؾتٗىص ٢بل هىمه لتُمئن ٖليه  
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مغا ٖبر البىابة اإلاٟتىخة لتجض خاػم  ؿتىض ٖلى ؾياعته 

.. باهتٓاعها  

:ت٣ضم هدىها ليهاٞدها باخترام  

..ؤزباع خًغت٪.. مضام هحرأ-  

..ابتؿمب بتٟهم وهي تؿم٘ تديته الت٣ليضية للٛاية  

ة بكضأ ا يبضو يابِ قَغ
ً
..ؤخياه  

..ٞتذ باب الؿياعأ ٞضلٟب للم٣ٗض ألامامي  

:إىان و٧ان بجىاعها  كٛل مدغ٥ الؿياعأ  

..تدبي ؤونل٪ ٞحن؟-  

ا ًٖ بة لضيها بمىاحهة .. وهي ٧اهب تتًىع حى و  ٚع

..ت٣ُيبة ِنبا ٖلى ماثضأ الٛظاء  
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ىاع بتل٪ الٟترأ  ٞدؿً يمغ بمغخلة ٚغيبة ألَا

وؤزتها ت٩اص ت٣ٟض ٣ٖلها وهي تغ٦ٌ وعاثه ب٩ل لخٓة 

ًبه ة ؾبح اوٗؼاله ٚو ..مداولة مٗٞغ  

:حاءا بحابتها ٖٟىية  

..ؤها حٗاهة حًضا-  

 عم٣ها بضهكة لم  ؿتُ٘ ازٟائها

حن  ًيا ؤمام ٖيييه مىظ ؤؾبٖى تل٪ اإلاغؤأ ٧اهب تجهاع خٞغ

..ت٣غيًبا  

ة لتمىده الكي٪ اإلاهغفي   ػياعرها له ب٣ؿم الكَغ

ة وهي مى٨مكة ٖلى هٟؿها وت٩اص ت٣ٟؼ  ٢امب بها بؿٖغ

ا ٧لما اعتٟ٘ نىا ؤخض عواص ال٣ؿم ًٗ ..هل  
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ة بلى تل٪ الخمغاء الىاإ٣ة التي  ٦ي٠ تدىلب بتل٪ الؿٖغ

 ٢ابلها ؤو٫ مغأ

..في خاصث الؿياعأ  

ا وؤ٢ل ُٚغؾة
ً
..م٘ ٞاع١ واضر ؤنها ؤ٦ثر صٞئ  

:ٞهمب هحرأ نمته زُإ ٞإ٦ملب حملتها بمؼاح مدغج  

..ؤها ٖاػما٥ ٖلى ٨ٞغأ-  

ة ٌ بؿٖغ :ٞع  

ا- ًٗ ..الٗؼومة صو ٖىضو..   َب  

:ؤٖاصا الٗغى ب٣ىأ  

.صه ؤ٢ل ق٨غ ؤ٢ضمه لخًغت٪..   بػاو-  

:ؤزبرها بُغي٣ته الخاؾمة  
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..اإلاىيٕى زلو يا مضام هحرأ-  

..هؼا ٦تٟها بمىا٣ٞة والتزمب الهمب لباقي الُغي٤  

ولم يدتمل خاػم اإلاؼيض مً نمتها ٞامتضا ؤهامله تٗبث 

ىية طاا  بإػعاع مكٛل ؤلاؾُىاهاا لتهضح ؤوٛام أٚل

 ٧لماا ٚغيبة

ة  لم تتسيل يىًما ؤن تؿمٗها بؿياعأ يابِ قَغ

 

ُح  َجّيِ
ُ
َيا ِػوٌّي َما ت

ْ
ه ِغيُح وازض الضُّ

َ
مَّ ٚ ُٖ  

 متبب
َ

ا َو 
َ
يى ِٞ  ٪َ

 َماؾُّ
َ

 َو 

 
ُ
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ُ
٨

ْ
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ُ
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ُ
ك

َ
 َوت

َها امغ٥ َصْه َعِجيَح 
ُ
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َ
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… 

 يهخى يجيح الٗيل والجبىة والجغها٫

 واللي في حيبه عايذ ٧له لؿب ٖيا٫

  ؾىة قٛاله35مً الٟجغية لىو الليل 

 الل٣مة يضوب٪ بت٨ٟيه بُلٕى الغوح

 والهضمة ٖلى ٢ض تضفي ال٣لح اإلاجغوح

ا٫ الٗا٫  واما ت٣ىله بيه ألاخىا٫ يدمض عبىا ٖو

… 

:ابتؿمب وؾإلته  

اوي مل متى٢٘- ..طو٢٪ في ألٚا  

ا
ً

٘ خاحبيه مىضهك ..ٞع  
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..الخمغاء تؿعى إلاهاص٢ته  

..و   ٗلم لَم   

:اؾترؾلب بدضيثها  

٧ان بيدح  ؿم٘ ؤٚاوي , حىػو ألاو٫ .. تٗٝغ ماػن -

ومتمغص .. ٧ان طو٢ة ٦الؾي٩ي قىية.. ٧لمارها لجزاع ٢باوي

..قىية  

:التٟتب له وهي تؿإ٫  

!عجيح صر-  

هؼ عؤؾه ب٨ياؾة و٧اها و٢تها ونال ألخض اإلاُاٖم 

..باإلاٗاصو  

..ٞترحل خاػم مً الؿياعأ وانُدح هحرأ لضازل اإلاُٗم  



 

1809 
 

ووؾِ وحبة صؾمة لم يتى٢٘ خاػم ؤن الخمغاء تٗٝغ 

..اؾمها ختى  

:٧اهب ت٨مل هي خضيثها  

.. ٦غيؿتيىا ؤٚيلحرا.. عاٚح ب٣ى ٧ان بيؿم٘ ٚغبي بـ-

..مايلي.. ليضو ٚاٚا  

٢اَٗها خاػم بٗؼم ٞهي بداحة إلاً  ؿ٨تها ٢بل ؤن 

:تيت٣ل ألقياء ؤزغي ٧ان يًٟلها ػوححها  

بيه .. واضر ؤه٪ مدتاحة خض تت٩لمي مٗاه.. مضام هحرأ-

..عؤي٪ لى ؤ٢ترح ٖليِ٪ اؾم ص٦تىع هٟس ي  

:٢اَٗته هي تل٪ اإلاغأ بٗى٠  

..ص٦تىع هٟس ي ليه؟!.. ص٦تىع هٟس ي-  
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ؤقاع ببضيهية لها وهي تتىاو٫ ٢ُٗة مً لخم الٛىم 

"الٟتة"مٛمىعأ وؾِ َب٤ ضسم مً   

..تد٩ي اللي حىا٥ِ .. ٖلكان تت٩لمي-  

:٢ُبب خاحبحها بيجح متؿاثلة  

ؤهب لجإا لُبيح هٟس ي ؤما َل٣ب مغات٪؟-  

:اتؿٗب ٖيىاه صهكة  

..محن ٢ال٪ ٖلى َالقي-  

:ؤحابته ببؿاَة  

..ؾإلب صهيا-  

..ابتل٘ تيجبه ونمب ول٨جها لً تهمب  

..لجإا لض٦تىع هٟس ي؟.. حاوب ؾاالي مً ًٞل٪-  
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:ٞٗاصا ت٣ُح متؿاثلة.. هؼ عؤؾه هًٟيا  

!َيح ليه بتٗغى ٖليَّ ٦ضه-  

..٧اص تل٪ اإلاغأ ؤن يبتل٘ لؿاهه  

!..٦ي٠ يسبرها  

!!ما هي ال٩لماا اإلاىاؾبة  

ِتل ٖلى يض ٖكي٣ته بٟٗل التٗظيح"
ُ
!"ػوح٪ ٢  

ا ل٩لماته الٛحر مىُى٢ة ًً
..هؼ عؤؾه ٞع  

 ماطا ًٖ

تإ٧لحن بكغاهة ؤنىاٝ ؤ٧اص ؤحؼم ؤهِ٪ لم تتظو٢حها مً  "

!"و٦إه٪ تضٞىحن هلٗ٪ وؾِ َٗام٪.. ٢بل  

ا ًً ا لتل٪ ال٩لماا ؤي ًً
..ٖاص يهؼ عؤؾه ٞع  
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ا
ً
تل٪ هي.. خؿى  

ة " "..تمغيً بدالة به٩اع متُٞغ  

لم  ؿتُ٘ متابٗة ؤ٩ٞاعه ٞهي عبتب ٖلى ٦ٟه تسبره 

:بت٣غيغ  

نض٢ني تجغبتهم مل .. ماٞيل صاعي للض٧اتغأ الىٟؿيحن-

..ممتٗة  

و٧اهب تكحر للُبيح ألاٞا١ الظو ؾاٖض عاٚح في 

..زضاٖها  

:ٖاصا ت٨مل ببؿاَة  

..وؤها هخ٩ي ل٪ ال٩اعإة بتاٖتي.. ؤهب تد٩ي لي مإؾات٪-  

ا ًٗ :حاء به٩اعه ؾغي  
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..ؤها ماٖىض ل مأؾاأ-  

ية  ٗب خاحح واخض بإها٢ة قضيضأ ها٢ًب هٖى ٞع

:الُٗام ؤمامها  

ؤزباع خًغت٪ "صو ٦ٟاية .. ؤهب ٧ل خاحة ٞي٪ مأؾاأ-

"يا ٞىضم  

و٧اهب تسكً نىرها وهي ت٣لض َغي٣ته الت٣ليضية في 

..التدية  

لم ي٣اوم الابتؿام وهى يغي مالمدها الٟاتىة تى٨مل في 

..مداولتها لت٣ليضه  

واتؿٗب ابتؿامته وهي رهت٠ باهتهاع و٢ض اؾتكٗغا 

:اؾتؿالمه  

!زالم وا٣ٞب-  
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:وا٢تربب بتىاَا رهمـ  

..هبضؤ الجلؿة ألاولى؟-  

:وا٣ٞها باؾتؿالم  

هبضؤ بـ هت٩لم ًٖ مغ٦ؼ الًياء التإهيلي مل ًٖ -

..َالقي  

:٢ُبب بدحرأ  

اإلاغ٦ؼ اللي بابا م٣يم ٞيه؟-  

:وا٣ٞها بهؼأ عؤؽ وؤ٦مل  

..والضتي  ٗني ٧اهب م٣يمة ٞيه.. واللي ماما-  

..اعتؿمب ابتؿامة شجً ٖلى قٟتحها  
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عبما ٧اهب تل٪ ؤولى الابتؿاماا الهاص٢ة التي تغتؿم 

 ٖلى قٟتحها مىظ الت٣اها

..والضت٪ ٖىضها ؤلؼاهايمغ؟-  

:همـ بسٟىا  

..هللا يغخمها.. ٧ان ٖىضها-  

:ٖاصا تسٌٟ بهغها وهي ت٨غع   

..هللا يغخمها-  

:نمب للخٓاا إم اهضٞ٘ يسبرها بتٗا٠َ  

ؤهِب .. ؤهِب مدتاحة تٗغفي بػاو تتٗاملي م٘ اإلاغى صه-

..ت٣غيًبا مغا٣ٞة لىالض٥ في اإلاغ٦ؼ  
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ؤهِب ٦ضه بتٗيل تُىع اإلاغى لخٓة .. وصه نٗح حًضا

..بلخٓة  

:ؾإلته باؾتى٩اع  

!اؾيبه لىخضه-  

:هؼ عؤؾه  

لى تابٗتي همى ٧ل مغخلة مىه وم٘ خض .. اإلاغى صه لٗىة-

٦مان ؤهِب مل هت٣ضعو ت٨ىوي .. ٢غيح مى٪ هتضمغو 

.. مغا٣ٞة له لؤلبض  

:التمٗب َب٣ة صمٕى بىٓغارها  

..بت٣ترح ايه؟.. اٖمل ايه؟-  

:ؤحابها بتل٣اثية  
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اأ ؤو .. اؾتمتعي بإو٢اا صخىه- ات٣ٟي م٘ خض مً الٖغ

اؾتٗيضو و٢ت٪ .. اإلامغيحن يبلٛ٪ ب٩ل لخٓة صخى له

مٗاه وازل٣ي و٢ب حضيض م٘ شسهيته ؤما ي٨ىن مل 

.. ما تًُٛيل ٖكان يٟت٨غ ألن صه مل هيدهل.. هى

زلي ٧ل لخٓة .. ما تًيٗيل و٢ت٨ىا ألهه مدضوص حًضا

..ط٦غي ختى لى ٧اهب مل خ٣ي٣ية  

:ؤزٌٟ بهغه وهى يتمتم  

..بٗض ٦ضه هت٨ىن الظ٦غياا صو خ٣ي٣ية حًضا-  

:ابتلٗب هحرأ عي٣ها ب٣ىأ وهمؿب  

..ياي٣ت٪ و.. ؤها آؾٟة-  

ح بتٛيحر اإلاىيٕى :٢اَٗها يٚغ  
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لِٗب ص٦تىعأ هٟؿية ما تىٟٗل- ؤها مل هاصٞ٘ تمً .. َو

..الجلؿة صو  

..٢ا٫ حملته بابتؿامة هاصثة  

:ٞباصلته ابتؿامته  

..زالم يب٣ى زلي الكي٪ مٗا٥-  

:و٢بل ؤن يهت٠ بها ٚايًبا ؤ٦ملب هي  

مم٨ً تب٣ى تتهل بيَّ ٖكان هدضص ميٗاص تغح٘ لي ٞيه -

!الكي٪  

..باصلها الىٓغ للخٓاا  

تل٪ اإلاغؤأ بٗيضأ حًضا ًٖ ٧ل ما تمىاه وعٚبه في امغؤته 

..ؤو ٞتاته  
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..ؤو ختى نضي٣ة يىاصمها بإو٢اا الًًٟٟة  

..وبىٟـ الى٢ب ٢غيبة حًضا مىه  

..مٗاصلة ٚغيبة و  خل لها  

..ُٞغي٣ه لً يلت٣ي يىًما بُغي٤ هحرأ ٚيث  

!..ٞلَم اإلاساَغأ  

..لَم بالٟٗل؟  

ًضا ٖلى ٖكاء  لَم وا٤ٞ ٖلى ٖغيها بل ويغب لها مٖى

..الٛض  

..هي   تيجبه  

..وهى   يىاؾح متُلبارها  

..ؾيلت٣ي بها ليسبرها طل٪  
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..بالٛض ٖلى الٗكاء  

********* 

 ؤخّح بلي٪ مما 
ً
ابتؿم وتٟاثل، لغبما ييتٓغ٥ قيئا

. ٣ٞضا  

باولى ٦ىيلى-   

. ال٣اس ي واإلاا٦غ والسبيث.. الُيح والكغي٠ والجغت   

.. اإلااطو والسضوم.. الهاصت والٗهبي  

 ٧لها نىٝى مً البكغ تتٗضص وتتلىن 

..وتمغ بدياأ ؤلاوؿان ٖامة  

..ؤو ختى ٖمغ بإ٦مله, قهغ, يلت٣حها في يىم  

 ل٨ً تل٪ الصسهية
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 خاملة ؤ٦ؿحر الؿٗاصأ

 اإلاٟٗمة بإمل صافئ وابتؿامة تٟائ٫ نبىح

 تل٪ الغوح السٟيٟة الغا٢ية

..هاصًعا ما تلت٣ي بمً يمتل٨ها  

ول٨ً ٞغاؽ ٧ان له خٔ م٣ابلة واخضأ مً تل٪ 

 الصسهياا

"الض٦تىعأ هىاصو"ولم ت٨ً ؾىي   

الهيض هية باإلاؿتكٟى التي تتٗامل م٘ قغ٦ته 

..واإلاؿئىلة ًٖ ٢بى٫ واؾتالم مىتجاا قغ٦ته  

ٟة بحرو٢غاَية في السمؿيىاا مً  بالبضاية ْجها مْى

 ٖمغها
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  تٗٝغ ؾىي خيا٦ة ال٨جزاا وت٣ليم السًغواا بم٩ان 

..ٖملها  

 ول٨ىه ٞىجئ ٖىض ل٣اثه ألاو٫ بها

 بٟتاأ طاا مالمذ قضيضأ اإلاهغية 

..ع٢ي٣ة للٛاية  

 يىحر وحهها صاثًما ابتؿامة نبىح

..وتل٠ عؤؾها بذجاب بؿيِ  

..٢ضم لها هٟؿه مٗتظًعا ًٖ تُٟله ٖلى خضيثها الهاتٟي  

 ٞمىدته ابتؿامة متؿامدة هاصثة 

ة ..وتىلب ؤمغ الٗمل بٟاٖلية وؾٖغ  

 ؾاٖضته ب٣ىأ ليؿت٨مل ألاوعا١ اإلاُلىبة
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ٞبسبررها تٗلم ؤن مىتجاا مهىٗه ٖالية الجىصأ وص٢ي٣ة 

..الهى٘  

ول٨ً يضاها م٨بلة ؤمام زُىاا الغوتحن الخ٨ىمي 

..الت٣ليضو  

غى بضوعه مؿاٖضرها في  ق٨غها يىمها ٖلى مؿاٖضته ٖو

 مًٗلتها م٘ قئىن الُلبة ب٩ليتها

ٞاٖتظعا بابتؿامتها الضاٞئة وهي تسبره ؤنها ؾتدل 

..مك٩لتها بىٟؿها  

٣له ميكٛل بصسهية تل٪ الٟتاأ  عخل يىمها ٖو

اإلاستلٟة ٖما تهىع بل واإلاستلٟة ًٖ ؤو واخضأ تٗامل 

..مٗها مً ٢بل  

 ٣ٞض ٚغ١ بٗضها في مىحاا ٖمله
ً

 لم يضم اوكٛاله َىيال
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وحاء ٖغى قغ٦ة الضباٙ للكغا٦ة ليؿبح ال٣ل٣لة 

ة بيىه وبحن باهغ ٖؼ ..والٖؼ  

ٞهى ٢غع عئية الٗغى مً حهة ٖملية بدتة بيىما 

 اقتٗلب ق٨ى٥ باهغ ومٗه ؾغاب

..خى٫ تل٪ الكغا٦ة  

ان ما سخبب ٖغيها  ب  ؤن قغ٦ة الضباٙ ؾٖغ

اص الٗمل لغوتيييته اليىمية ..ٖو  

ىضما وحض بحن البريض اليىمي للكغ٦ة  ٖو

 ٞا٦ـ مً اإلاكٟى الجامعي والظو  ؿعى للتٗا٢ض مٗه

ٖاصا الابتؿامة الضاٞئة وناخبتها تبر١ بظهىه مً 

 حضيض
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..٣ٞغع ؤن يظهح بىٟؿه لتؿليم ألاوعا١ اإلاُلىبة  

ة م٨تبها والظو تٗٝغ ٖلى مى٢ٗها  وهىا٥ اتجه هدى ٚٞغ

 بؼياعته الؿاب٣ة

ة مىنضأ  ب  ؤهه لم يجضها بم٨تبها بل وحض الٛٞغ

..والهضوء  ٗم اإلا٩ان بإ٦مله  

عم٤ ؾاٖة يضه لحري الى٢ب الظو تٗضي التاؾٗة 

..نباًخا  

ا
ً
!!ؤيً هي بط  

!..بل ؤيً الجمي٘؟  

 ْل يظٕع اإلامغ حيئة وطهاًبا لٗكغ ص٢اث٤ ؤزغي 

 ٢غع بٗضها الغخيل
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 وم٘ زُىاته الؿغيٗة والكبه ٚايبة

 لتإزحر الٗمل الظو حاء مً ؤحله

 انُضم حؿضه بد٣يبة ٦بحرأ مً السىم اإلاجضو٫ 

 تمتلئ بالٗضيض مً با٢اا الىعوص الهٛحرأ

 وزلٟها يستٟي حؿض هىاصو الظو ٧اص  ؿ٣ِ ؤعًيا 

..٦غص ٞٗل ٨ٖس ي لالنُضام  

ؤمؿ٪ الخ٣يبة مً بحن يضيها بيىما ؾاٖضا هي هٟؿها 

 لتتزن 

:وهي تٛمٛم بةخغاج  

..نباح السحر يا ؤؾتاط ٞغاؽ-  
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باصلها التدية وهى يً٘ الخ٣يبة ؤعًيا وبن لم  ؿتُ٘ 

:بزٟاء هٓغاا الضهكة بٗيييه  

ؤها ٦ىب حاو ٖلكان .. نباح السحر يا ٦تىعأ هىاصو-

..اؾت٨ما٫ وع١ ٖغى الؿٗغ بتإ حهاػ اإلاداليل  

:ْهغ الخغج ٖلى وحهها طو اللىن السمغو الهاصت  

..بتإ الىعص ٧ان ػخمة حًضا.. ؤتإزغا الجهاعصه.. ؤها آؾٟة-  

ة م٨تبها هاتٟة ٘ الخ٣يبة وتتىحه هدى ٚٞغ :وتدغ٦ب لتٞر  

..اتًٟل هازض مى٪ الىع١ في اإلا٨تح-  

ة م٨تبها التي ْجها مىنضأ بالبضاية ٧اهب هىا٥  وبٛٞغ

..مٟاحإأ ؤزغي   

 بل ٖضأ مٟاحأا نضمته واخضأ تلى ألازغي 
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..وبن ٧اهب نضماا ؾٗيضأ مبهجة  

ة اهٟجغا ٞى١ عؤؾحهما ٢ىبلة  ٞبمجغص صزىلهما للٛٞغ

 ٢ههاا طهبية

..تل٪ السانة بإٖياص اإلايالص  

 ووحض هٟؿه مدانًغا بٗضص مً الٟتياا والؿيضاا

 و٧ان مً الىاضر ؤنهً يدتٟلً بظ٦غي مىلض

 الض٦تىعأ هىاصو

..وؾِ نيداا الهغج واإلاغج  

 ا٦تك٠ الهضمة التالية

 وهي ؤن با٢اا الؼهىع الهٛحرأ

 هي هضية مجها لؼميالرها الٛحر مغتبُاا
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"ٖيض الخح"ختى تمىدهً الؿٗاصأ بيىم   

..عا٢ح ٞغخة نضي٣ارها  

غختها لٟغختهً ..ٞو  

٧اصا ٖيىاه ؤن تضم٘ مٗها وهي تب٩ي خض الطخ٪ 

 الهيؿتحرو 

..وتطخ٪ خض الب٩اء لؿٗاصرها بتظ٦غهً يىم مىلضها  

 ٧ان مدانًغا وؾِ مؼيج مً اإلاكاٖغ اإلاستلُة

 وبن ٧ان ما لٟب اهتباهه هى ع٢ة بخؿاؽ 

..هىاصو تل٪ التي تضٞٗها للت٨ٟحر بالجمي٘  

 بؼياعته الؿاب٣ة ٖلم مً إغإغأ ػميالرها

 ؤنها ت٣ىم بؼياعاا مؿتمغأ لؤلَٟا٫ بمؿتكٟى ؤبى الغيل
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..ومٗهض ألاوعام  

..تدمل لهم الخلىي وألالٗاب البؿيُة  

..تبهجهم وتىا٫ مً بهجتهم ؾٗاصأ زالهة  

..واليىم يغي وحًها آزغ مً خاملة ؤ٦ؿحر الؿٗاصأ  

ٞغختها بغص ٞٗل ني٣ارها ٖلى با٢اا الؼهىع ٧اهب 

 ناص٢ة

..ناٞية و٦بحرأ  

..عبما ؤ٦بر مً ٞغختها بدلىي ميالصها وػيىة م٨تبها  

..ؤما مً هاخية ٞاٖليتها بٗملها ٞهى   يجض ما  ك٨ى مىه  

..زبحرأ بٗملها.. متٟهمة.. ؾغيٗة  

..تت٣ىه بةزالم  
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..هي ٞتاأ بإل٠ وحه  

..و٧ل وحه يدمل مٗالم ؤعوٕ مً ؾاب٣ه  

..ويثحر ًٞىله بُغي٣ة لم تهاصٞه مً ٢بل  

..ٞال يضعو هل هى بعجاب بإهنى  

ٟة مسلهة ووكيُة ..ؤم بعجاب بمْى  

ؤم هي عوخها الضاٞئة تجظب ٧ل مً ي٣ترب مجها بضون ؤن 

بتها بغئية آلازغيً ؾٗضاء ..تبظ٫ ؤو حهض ؾىي ٚع  

عخل بٗضما ؤنغا ٖلى مىده ٢ُٗة مً ٢الح الخلىي 

ض بم٩اإلاة  زانتها وؤزظا مىه ؤوعا١ الٗغى ٖلى ٖو

 هاتٟية تسبره بها

..بأزغ اإلاؿتجضاا  
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..وتل٪ اإلاغأ خغم ؤن يتباص  ؤع٢ام الهىات٠ السانة  

  ******** 

 

 

 

  ش يء ياطو ؤلاوس ي مثل الخ٣ي٣ة، و  ش يء  ؿٗضه 

. مثل الىهم  

ٚاػو ال٣هيبي-   

..بالىا٢٘ الىهم ياطو ؤلاوؿان وَمً خىله  

 ٞا وٛماؽ بالىهم هى ٚياب ًٖ الخياأ

..ًٖ الىا٢٘  
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 الاؾتٛغا١ في ٖالم مىاػو يستل٣ه ال٣ٗل 

..وت٨ىن اإلاهية ال٨بري بطا ٧ان بال٣ٗل آٞة  

 ٞيديا اإلاغيٌ في ٖالم مً نىٗه

 تد٨مه ٢ىاهيييه السانة

ِهلب لتىاؾح ؤهىاءه
ُ
..وؤخ٩ام ٞ  

٧ان طل٪ ما يداو٫ يؼيض بيهاله للُبيح الىٟس ي 

 اإلاستو

..والظو ٢غع الظهاب بليه ليؿتكحره في خالة محريب  

..لم يسبر ٖلياء  

 لم يسبر ؤو بوؿان بما هظا به محريب

 ٧ان هظا ٢غاعه بٗض ت٨ٟحر ٖمي٤
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 ؾيؿتكحر َبيح مستو

لى يىء ٧لماته ؾي٣غع السُىأ التالية ..ًٖ خالتها ٖو  

ٞال صاعي إلإاعأ ًٚح ٖلياء وخى٣ها زانة وهي بكهىع 

..خملها ألاولى  

وبَالٖها ٖلى ٧لماا الٟتاأ وؤ٩ٞاعها بال٣ُ٘ لً يجلح 

..لها ؤو عاخة  

..٦ما ؤهه ؾيثحر مكا٧ل   خهغ لها بيجهما  

 ٢و ٖلى الُبيح ال٣هة بإ٦ملها 

 مىظ اللخٓة ألاولى التي عآها بها

..مغوًعا بسُة والضته مٗها لتٟؿض ػواحه  
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وؤزحًرا اؾتًاٞتها ببيته وما ؤ٣ٖبه مً ؤوهام وتسيالا 

..ًٖ ٖال٢ة خح تغبُه بها  

 نمب الُبيح للخٓاا ؤههى بها تضويً بٌٗ مالخٓاته 

بٗضها ؤٚل٤ حهاػ التسجيل الظو اؾتإطن يؼيض 

..باؾتسضامه ؤو٫ الجلؿة  

:وؤحلى نىته ليٟؿغ لحزيض ما تمغ به محريب  

.. محريب بتٗاوي مً خالة مً الىهام-  

:٢اَٗه يؼيض باؾتٟهام  

!!..وهام-  

:ؤوضر الُبيح  
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الىهام هى ايُغاب ٖام في الت٨ٟحر وبيتمحز باٖت٣اص -

ا زاَئ ل٨ً بيمان اإلاغيٌ  ًٗ ت٣اص صه َب إابب والٖا

ل ختى لى اللي خىاليه اٖت٣ضوا  ٖؼ ت٣اص صه ما يتٖز باٖ 

ت٣اص .. ٨ٖـ ٦ضه ختى لى ٧اهب في ؤصلة صامٛة تىٟي الٖا

الىهام اٖت٣اص عاسض في هٟـ اإلاغيٌ، ويته٠  .. صه

ت٣اص صه بإهه ػاث٠ ؤو زيالي ؤو مبني ٖلى زضإ .الٖا  

ابتل٘ يؼيض ال٩لماا ال٣ىية للُبيح وهى يهؼ عؤؾه ببُإ 

:ٞإ٦مل الغحل  

هىؽ "محريب بتٗاوي مً هٕى مٗحن مً الىهام اؾمه  -

وفي خالتها صو هي بتٗيل ".. ؤو الهىؽ الكب٣ي".. الٗك٤

في زيالها ٢هة خح ٧املة م٘ الصسو اللي و٢٘ ٖليه 

..ازتياعها ٖكان ي٨ىن الخبيح  

:ؤقاع يؼيض لهضعه  
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..اللي هى ؤها-  

ا
ً
:هؼ الُبيح عؤؾه مىا٣ٞ  

ل٨ً مً ٦الم٪ وخالة .. خالًيا هى ؤهب يا بكمهىضؽ-

.. البيب اللي خ٨يب ٖجها مم٨ً ي٨ىن ٧ان في هضٝ ٢بل٪

..ؤو مم٨ً ي٨ىن ٧ان في وهم تاوي  

:٢ُح يؼيض بدحرأ  

ت٣هض بيه يا ص٦تىع؟!.. مل ٞاهم-  

:ٞؿغ الُبيح ٧لماته  

تمام .. ٦الم٪ ٞهمب مىه ؤنها اتٗغيب إلؾاءأ ؤو تدغف-

 ٦ضه؟

ا ٞإ٦مل الُبيح
ً
:هؼ يؼيض عؤؾه مىا٣ٞ  
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ؤها مدتاج ؤت٩لم م٘ البيب ألاو٫ ٖلكان ي٨ىن خ٨مي -

وؤ٦يض  ػم هتىانل م٘ ؤهلها ألهه ؤ٦يض .. مىيىعي

.. ٖىضهم بحاباا ألؾئلة ٦تحر  

:نمب لخٓة ٢بل ؤن ي٨مل  

وؤهم ه٣ُة مدتاج ؤتإ٦ض بطا ٧ان في ؤو ؤمغاى هٟؿية -

 في الٗيلة و  أل

:ُبِهب يؼيض للخٓاا وهى  ؿإ٫ بتلٗثم  

..خًغت٪ قا٦٪ -  

:ؤ٦مل له الُبيح  

مم٨ً البيب .. ؤن اإلاغى وعاثي واإلاىيٕى ؤ٦بر مً وهام-

ؤو .. ت٨ىن بتٗاوي مً ايُغاب إىاجي ال٣ُح

ها ألاو٫ وبٗضها هى٣ضع ه٣غع .. قحزوٞغيييا .. ػم ؤقٞى  
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:ؤٚمٌ يؼيض ٖيييه يهؼ عؤؾه بٗضم ٞهم  

!!.. مل ٞاهم.. ايُغاب إىاجي ال٣ُح.. قحزوٞغيييا-

..اإلاىيٕى بي٨بر يا ص٦تىع   

:وا٣ٞه الُبيح  

- 
ً

الكحزوٞغيييا ؤو الٟهام .. اإلاىيٕى ٦بحر ٞٗال

الٟهام .. والايُغاب إىاجي ال٣ُح ايُغاباا هٟؿية

ا بي٨ىن اإلاغيٌ مل ٢اصع يمحز الىا٢٘ مً الىهم ًٗ .. َب

ا بي٨ىن في هلىؾة
ً
ؤما ايُغاب إىاجي ال٣ُح .. وؤخياه

صو خالة بيمغ ٞحها اإلاغيٌ بىىباا ا٦تئاب ٢ىية ووعاها 

..هىباا ؾٗاصأ مل مٟهىمة  

:وي٘ يؼيض عؤؾه بحن ٦ٟيه وهى يسبر الُبيح  

..يا ص٦تىع ؤهب عميب ٖلى ؤ٦تافي ِخمل ٦بحر ٢ىو -  
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:تجهض الُبيح وهى يجبه بدؼم  

وخالتها مم٨ً تدتاج صزى٫ .. البيب مدتاحة تتٗالج-

ؤهل .. مصخة وؤهب يا بكمهىضؽ مل وص ي ؤو ولي ؤمغ

ؤو ٖلى ؤ٢ل ت٣ضيغ ٖمها ؤو .. البيب  ػم يجىا ؤت٩لم مٗاهم

..حضها يجي ٖكان لى صزلب اإلاصخة  

:نهٌ يؼيض وؾاا٫ ؤزحر يلر ٖلى ٣ٖله  

. هل محريب في خالتها صو زُغ؟.. ص٦تىع ٦ىب بؿإ٫-

 بإو رهمة ؤو
ً

..مم٨ً تضعي ٖلّي مثال  

:نمب لخٓة ي٨ٟغ  

!!مل ٖاٝع بالٓبِ ؤ٨ٞغ بػاو-  

:ؤحابه الُبيح بىيىح  
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بـ .. نٗح ؤ٢ضع ؤ٢غع بطا ٦ىب محريب مهضع زُغ ؤو  -

مٗنى ٦ضه ؤن خغ٦تها .. ؤهب ٢لب ؤن عحلها في الجبـ

وصه ش يء ٦ىيـ ٖلى ألا٢ل بلى ؤن تتهل .. مدضوصأ

ؤما باليؿبة ألو برهام ؤو بصٖاء ٞىهيدتي ل٪ .. بإهلها

..  ؤه٪ ما تىٟغصف بها ؤبًضا  

ق٨غه يؼيض وزغج مً م٨تبه و٢ض تًاٖٟب ألاإ٣ا٫ ٞى١ 

..٦تٟيه  

..ٞاألمغ ؤ٦بر بمغاخل مما ٨ٞغ ؤو ًْ  

والاتها٫ بٗاثلة محريب لم  ٗض زياًعا بل هى ؤمغ وا٢٘   

..حضا٫ به  

 و٢غاعه بةزٟاء ألامغ ًٖ ٖلياء ؾيمتض لٟترأ ؤَى٫ 

..ختى  ؿتُي٘ الُبيح تدضيض خالة الٟتاأ بض٢ة  
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..٦غع لىٟؿه تٗليماا الُبيح  

..وؤهمها ؤ  يىٟغص بها وخضهما  

ولم  ٗت٣ض ؤهه ؾيجض مك٣ة في تىٟيظ ألامغ ٞهي ماػالب 

..خبيؿة حبحررها  

.... 

 وبتل٪ اإلاغأ ٧اهب الخ٣ي٣ة تلٗح الضوع اإلاىٍى بها

..وتٗيض ل٩ل طو خ٤ٍ خ٣ه  

 ٞبىاخضأ مً ق٤٣ بخضي الٗماعاا الكاه٣ة

..بالٗانمة لىضن  

ا تٟهيلًيا
ً
يل يسِ اٖتراٞ  ٧ان الُبيح ٞغاوؿىا صٞو

 ًٖ مؿاٖضته للىعا ومىدها الىنٟاا الُبية
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..لتضٞ٘ َٟلها للىىم ؤلاحباعو   

..ختى يىا  ص٢اث٤ مً اإلاتٗة الٛحر مكغوٖة  

 تى٢ٟب يض ٞغاوؿىا ًٖ ال٨تابة وهى يلتٟب لخؿً

ؤهب تٗلم ؤوي بغت ٞلم تؼج بي في تل٪ اإلاٗغ٦ة؟ -  

:همـ خؿً مً بحن ؤؾىاهه  

  تدضإني ًٖ بغاثت٪ وؤهب ٦ىب تؿاهم بٟاٖلية في -

..تضمحر َٟل لم ياط٥ بص يء  

:يِٛ ٞغاوؿىا قٟتيه بٛئ لي٨مل خؿً  

بسالٝ هىيته الٗغبية التي تؿبح ل٪ ال٨ثحر مً -

٧ان مً ألاولى ؤن ت٨ىن مًاصاا التدؿـ .. الخؿاؾية

..تل٪ ل٪ وليـ للهٛحر  
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..نمب ٞغاوؿىا بيجؼ  

اص ي٨مل ٦تابة ما بضؤه ..ٖو  

..ٞالٟش تل٪ اإلاغأ ٧ان ُمد٨م وبكضأ  

 ولم ي٨ً ؤمامه ب  التسلي ًٖ لىعا 

تراٝ ٖلى ٧ل ما ٞٗلته للهٛحر  والٖا

..بل مهىته هى ٧اهب ٖلى اإلاد٪, ٞالجهاية ع٢بته  

والٗغبي ال٣ظع ػوحها اتب٘ ٧ل الؿبل اإلاتاخة لي٨بل ٖى٣ه 

..ب٣يض لً يىٟ٪ بؿهىلة  

 ولىعا لم ت٨ً ؤ٦ثر مً هؼوأ ممتٗة

ا لها
ً
..لً يضٞ٘ مهىته إمى  

..ؤههى ؾيل اٖتراٞاته  
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..تىإي٣ها وخٟٓها" حغيـ"وتىلب   

 وب٣يب زُىأ واخضأ  ؾترصاص الهٛحر

وم٘ تل٪ السُىأ ؾيؿتمت٘ خؿً بؿغص تٟانيل زُته 

..ٖلى مؿام٘ لىعا  

..وتل٪ حيىاا الٗضوو اإلاا٦غأ  

..والتي   ؾيُغأ له ٖلحها  

 ٣ِٞ خحن ُيمـ مً يهمه ؤمغه

 ********* 

٤ حبا٫ الىهم، وخمل ؤخالمه
َّ
.. قٗاعاته.. هدً مً تؿل

ا ختى ال٣مة.. ٦تاباته.. مكاعيٗه
ً
. لىخاته، ونٗض بها  هث

 بٗض آزغ هدى مىدضعاا 
ً

٦ي٠ تضخغحىا بدمىلتىا حيال

٘ ٧ّل الظو و٢٘ مىا في الؿٟذ ؟   الهؼاثم؟ مً يٞغ
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ؤخالم مؿتٛاهمي-   

..وؤزحًرا الليلة اإلاىتٓغأ  

اٝ الظو امتؤلا الؿىقيا٫ ميضيا  وخٟل الٞؼ

ما٫  وؤوؾاٍ اإلاجتم٘ اإلاسملي ومجتم٘ عحا٫ ألٖا

..بإزباعه وؤزباع الٗغوؾحن  

اٝ ماػن الٗضوو وبل٣يـ الضباٙ لم ي٨ً ليمغ مغوع  ٞػ

 ال٨غام

اٝ اٖتياصو بل ٞغنة ل٣ٗض ن٣ٟاا  ٞلم ي٨ً مجغص ٞػ

ما٫ يض اعتباَاا في ٖالم ألٖا ..وهيل ٖمى ا وتَى  

..وفي طل٪ الٗالم ٧ل ش يء ٢ابل للمؿاومة  
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والاعتباٍ هٟؿه هى مثا٫ حي ٖلى ؾُدية الٗال٢اا 

..بظل٪ الٗالم  

..وبن لم يبُض ؤًيا مً طل٪ ٖلى الٗغوؾحن  

 ٞتإل٤ ماػن ببظلته الؿىصاء طاا اإلااع٦ة الٗاإلاية

 وعبُة الٗى٤ الًٟية اإلاماإلة لثىب بل٣يـ

والتي تتإل٤ بالثىب اإلالته٤ بُى٫ حؿضها و٦إنها 

..اؾتسضمب  ن٤ لترتضيه  

ٞتدة الهضع تهل إلاىته٠ مٗضرها و  تتر٥ ؤو مً 

 مٟاتجها للسيا٫

٣حن إم  وألا٦مام تلته٤ بظعاٖحها الىديلحن ختى اإلاٞغ

 تتهض٫ بىٗىمة 
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.. ختى اإلاٗهمحن  

..وتتىاإغ وعصاا ًٞية ٖلى َى٫ ال٨محن ووؤؾٟل الثىب  

ٖغوؽ عاجٗة.. مٛغية.. ٧اهب مبهغأ  

 وبن بضا واضًخا ؤنها ليؿب ٖغوؽ زجى٫ 

ٞتٗل٣ها بٗى٤ ماػن مىظ بضاية صزلىهما لل٣اٖة الٟسمة 

..واإلالخ٣ة بٟىض١ ؾبٗة هجىم  

 و٢بالرها اإلاتٗا٢بة ٖلى وحىتيه وقٟتيه

َىا٫ الؿهغأ مىدا الجمي٘ ٨ٞغأ واضخة ًٖ تٗل٤ 

..الٗغوؾحن ببًٗهما  

عؾالة تمل٪ ؤعاصا بل٣يـ بعؾالها ل٩ل ؤهنى مغا بدياأ 

.. ماػن   
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..والتي ٧اهب ٖامغأ باليؿاء مً ٢بلها  

 وتدظيغ هاعو ؤعاصته يهل للك٣غاء

 الضاٖغأ والتي ؤتب زهيًها لتؿتسضمه

..٦ىؾيلة  هت٣امها ألاهثىو ألاخم٤  

..ت٣ابلب هٓغارهما للخٓاا  

..تدضو متباص٫ بىيىح  

..ولم تسٌٟ بل٣يـ ٖيىحها ؤبًضا  

ختى حاءا ِنبا لت٣ُ٘ زيِ التدضو الٛحر اإلاغجي وتمىذ 

 رهىئتها لبل٣يـ

هى اتهل .. خؿً بيبلٛ٪ ؾالمه.. مبرو٥ يا بل٣يـ-

لى ونى٫  ..ٖو  
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:باصلتها بل٣يـ الٗىا١ وهي تتؿاء٫ بًٟى٫   

ختى ماػن .. ٚغيح ؾٟغه اإلاٟاجئ.. خمضهلل ٖلى ؾالمته-

ل ؾببه ..ما  ٗٞغ  

..مىدتها ِنبا ابتؿامة متىتغأ  

..ٞهي   تمل٪ بحابة لؿاا٫ بل٣يـ  

..بل   تمل٪ بحابة لٗضأ ؤؾئلة ؤزغي تضوع ب٣ٗلها  

ماطا صاع بحن خؿً ووالضه تل٪ الليلة التي زغج بها "

"خؿً إلاال٢اته؟  

إلااطا مى٘ خؿً لىعا مً الا٢تراب مً ابجها وؤ٦ض ٖلى "

"ِنبا ؤ  تؿمذ لها بغئية الهٛحر ؤبًضا؟  
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ؿان؟" .. ماطا يضوع بتل٪ اإلا٩اإلااا الهاتٟية بحن خؿً ٚو

"..بل ؤن ٞغيضأ ؤنبدب تكاع٦هما ٚمىى تل٪ اإلا٩اإلااا  

 ابتٗضا ِنبا بٗضما مىدب بل٣يـ رهىئة ؤزحرأ

وتدغ٦ب لتستٟي بٗيًضا ًٖ ؤٖحن لىعا التي تتؿاء٫ 

اٝ ق٣ي٣ه ..هٓغارها ًٖ ؾبح ازتٟاء خؿً مً ٞػ  

 وبيىما تداو٫ التسٟي بإخض ؤع٧ان ال٣اٖة 

ة  وحضا زهغها  ؿ٣ِ ب٣بًة مإلٞى

 ونىا خؿً يهمـ بكى١ 

"..خًى٪ حىة يا ِنبا"  

..واهدنى  ٗاه٣ها ٚحر آبه إلاً خىله مً اإلاضٖىيً  

 واهتهؼا لىعا ٞغنة ابتٗاص ِنبا ًٖ بل٣يـ لت٣ترب مجها
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:وهي تمىدها هٓغأ ؾازغأ ورهىئة ؤقبه بُٗىة ؾ٨حن  

ل٨ً   تجٗلي تل٪ الخل٣ة البلهاء .. رهاهئتي ٖلى الؼواج-

ـِ ؤهِب مً ؤزبرتني .. خى٫ بنبٗ٪ تمىد٪ ألامان   تي

زغياا
ُ
!ؤهني ؤحيض بٚىاء ؤػواج ألا  

ا بمغماها
ً
ا زبيث

ً
..مىدتها ٚمؼأ ٖابثة بٗضما ؾضصا هضٞ  

ض :بيىما اتجهب إلااػن لتسبره بتٖى  

..ٖؼيؼو .. يا.. لم ييتِه ما بييىا بٗض-  

لتإتحها ٧لماا خاػمة نضعا مً بحن قٟتي خؿً 

:الىا٠٢ زلٟها  

.. وآلان.. ٧ل ش يء ٖلى وق٪ الاهتهاء.. بلى يا لىعا-  

..سخبها مٗه بٗضما مىذ ق٣ي٣ه هٓغأ ٢اؾية  
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..وال٨ثحر اإلااطو.. تسبره ؤن خؿً ٖلم ال٨ثحر  

..ؾيإتي صوع ماػن ٞيما بٗض  

..ٞاآلن  

..وخيارهما.. يجح بنهاء صوع ؤم َٟليه مً خياته  

... 

٣ة تىؤميه  لى ماثضأ بمىته٠ ال٣اٖة حلـ يؼيض بٞغ ٖو

لي  هاصية ٖو

..وؤصهم ابىه  

..بيىما ًٞلب ٖلياء اإلا٨ىث باإلاجز٫ م٘ عامي  

..والتىؤمحن خاػم وخمؼأ  

ا ٖلى مكاٖغ هحرأ
ً
ح بالخًىع خٟاْ ..ٞهي لم تٚغ  
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..وهى   يٟهم لَم تتإطي مكاٖغ هحرأ مً ألاؾاؽ  

وؤنبدب ؤعملته بالٟٗل.. ٞهي تؼوحب مً آزغ  

..وماػن هٟؿه تؼوج ٢بل بل٣يـ إالث مغاا  

 ختى ِنبا ؤزب هحرأ 

اٝ بل ت٣ىم بضوعها ٦مًيٟة للخٟل ٖلى , خًغا الٞؼ

..ؤ٦مل وحه  

غ بًي٤ لم  ٛاصعه مىظ ؤلت٣ى بالُبيح الظو قغح له  ٞػ

..خالة محريب  

مها مىظ يىمحن ولم يهله ؤو عص ختى  ؤعؾل لجضها ٖو

..آلان  

..خاو٫ التباٖض ًٖ محريب باليىمحن الؿاب٣حن  
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 بىهيدة الُبيح
ً

..ٖمال  

 ول٨جها ٧اهب تغؾل خمؼأ ؤو خاػم بغؾاثل ٖضأ

..تُالبه بال٣ضوم لغئيتها  

ٖلياء تك٪ بمى٢ٟه اإلاتباٖض مً الٟتاأ ول٨جها لم تىاحهه 

 بٗض

..يبضو ؤنها تكٗغ با عتياح لظل٪ التباٖض  

٣ة ؤَٟاله وتغ٦ها وخيضأ م٘  تغصص الليلة بالسغوج بٞغ

..الهٛاع  

ول٨ً ؾهغأ ٦تل٪ ٖامغأ بإهىإ وؤَياٝ مً عحا٫ 

ما٫ لم  ؿتُ٘ تٟىيتها ..ألٖا  

..ؤن تالن٤ ٖلياء وتغاعي َلبارها" ؤم ٖلي"ؤوص ى   
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..و  تضٖها تغه٤ هٟؿها م٘ الهٛاع  

..لم يضعو لَم خظعها مً محريب  

..ٞالٟتاأ   يم٨ً ؤن تك٩ل زًُغا ٖلى ؤخض آلان  

..هي ٢ٗيضأ الٟغاف تل٪ ألايام بؿبح بنابة ٢ضمها  

 ٦ما ؤنها لً ت٨ٟغ في بيظاثه هى ؤو ؤًيا مً ؤٞغاص ٖاثلته

..هظا    ٣ٗل  

..عبما تؿعى  ي٣اٖه بٟش ػواج ما  

..ؤو بصٖاء ْالم  

..ل٨جها لً تهل لئليظاء  

..هظا ما ٧ان يغصصه يؼيض ل٣لبه الىاح٠ اإلاى٣بٌ  

ة محريب ..بيىما بمجزله وبالتدضيض بٛٞغ  
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..٧اهب تىهي ٢ُ٘ حبحررها الث٣يلة  

ٍٝ خاصأ متٗغحة ا طا خىا
ً
..مؿتسضمة ؾ٨يى  

..طا٥ الؿ٨حن الظو بزتلؿته مً اإلاُبش باألمـ  

..وؤزٟته بحن َياا إيابها  

..ٞبٗضما َلح يؼيض مجها ؤلايميل السام بٗمها  

..وع٢م هات٠ حضها  

..ؤصع٦ب ؤن ؤيامها بمجز٫ خبيبها ؤنبب مٗضوصأ  

اثه  وؤن ٢هة خبهما اإلالخمية ؾتتدُم ٖلى صسغأ ٞو

.. لؼوحة   يغيضها  

..ول٨ىه يتسلو مجها هي لحرض ي ٖلياء  

..ٞدملها يجٗلها ٖهبية هؼ٢ة  
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..٦ما ؤن طل٪ الخمل يمىٗه مً بٖالن خبهما  

حبر يؼيض ٖلى ازتياع ػوحته بٟٗل طل٪ 
ُ
وآلان بٗضما ؤ

..الخمل  

..وُصٞ٘ تدب بلخاح ٖلياء إلبٗاصها  

.. ٞهي ؾت٣ىم بَم ٖلحها ٞٗله لت٨ىن مٗه  

..خبيبها الظو نض٢ها وازتاعها وؤههٟها ٖلى الجمي٘  

ؤنهب ٢ُ٘ الجبحرأ وهى الٗمل الظو ٨ٖٟب ٖليه مىظ 

 الهباح

ة ..وؾاٖضها وحىصها مىٟغصأ بالٛٞغ  

٤ تستبر ٢ضعرها  ؤبٗضا الجبحرأ ًٖ ؾا٢ها وخغ٦تها بٞغ

..ٖلى الخغ٦ة  
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..وحضا هٟؿها تتدغ٥ ببِء وب٣ليل مً ألالم  

ة الهٛاع لتجض  هاثمة " ؤم ٖلي"ٞتؿللب ببِء بلى ٚٞغ

..ٖلى ؤخض اإلا٣اٖض  

..وؤمامها الهٛاع  ُٛىن بالىىم  

ة بهضوء وؤونضته باإلاٟتاح ..ٞإٚل٣ب باب الٛٞغ  

ة ٖلياء وبيضها الجبحرأ الث٣يلة اصا لتتؿلل هدى ٚٞغ ..ٖو  

ونلب ؤمام الٟغاف لتجض ٖلياء ٚاع٢ة بؿباا ٖمي٤ 

..يالػمها مىظ بضاية الخمل  

..عم٣تها ب٨غه وخ٣ض ٖمي٤  

لى ما تؿتُي٘ وهؼلب بها ٞى١ البروػ  ٗب الجبحرأ أٖل إم ٞع

 الُٟي٠ ببًُ ٖلياء



 

1860 
 

 وهي رهت٠ بها

"ابٗضو ًٖ خياته ؤهِب وابى٪ هى مل ٖايؼ٥"  

اهتًٟب ٖلياء م٘ ألالم الغهيح الظو ؾغي بجؿضها 

 تإإًغا بالًغبة الٗىيٟة

ٕؼ يىاها تتؿ٘ بظٖغ ٞو ..ٖو  

..٦ٟاها امتضا لتدميا َٟلها  

ول٨ً محريب لم تتر٥ لها ٞغنة ٞتداملب بضوعها ٖلى 

 ؾا٢ها اإلاُٗىبة لتمىذ

 ٖلياء يغبة ٢ىية ؤزغي 

 ونىرها يترصص بهيؿتريا

"..بيدبني ؤها.. بيدبني.. هى خبيبي"  
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 ؾ٣ُب ٖلياء مً ٞى١ الٟغاف وبضؤا

 تؼخ٠ ب٠ًٗ ٖلى ع٦بتحها و٦ٟحها

في مداولة ؤزحرأ للهغب مً الجىىن الظو تلمده بٗيىن 

..الٟتاأ  

..نىرها يىاصو ب٠ًٗ  

"يؼيض.. يؼيض"  

..ومحريب رهىو بالجبحرأ الث٣يلة ٞى١ ْهغها  

زغج وؾاب٪ ليَّ ؤها ٖكان ؤههي .. مل هحرص ٖليِ٪ "

"اإلاىيٕى  

خاولب ٖلياء الهغوب وهي ماػالب تؼخ٠ ٖلى ع٦بتحها 

 ونىرها
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ا
ً
..يؼصاص يٟٗ  

"ؤم ٖلي"  

ومحريب تٗاوص يغبها ول٨ً ٖلياء تتٟاصي الًغبة تل٪ 

..اإلاغأ  

..تؿٕغ بؼخٟها مؿتٛلة بحهاص ٢ضم الٟتاأ  

..ول٨جها   تؿتُ٘ م٣اومة الًغبة التالية  

..يٟٗها يؼصاص  

..ووٖحها بضؤ  ٗابثها  

ٟلها ..ٚياب الىعي يىاػو مىرها َو  

..لظا حاهضا لتتٟاصي ٖضأ يغباا متتالية مً محريب  

.. وا٢تربب مً باب الك٣ة  
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..و٧اصا تٟتده  

..لتٟاحئها محريب بغ٧لة ٢اؾية ببُجها  

 الؿاثل الضافئ يتؿلل بم٨غ مىح٘ بحن ؾا٢حها

..٦ٟها يهل إلا٣بٌ الباب ؤزحًرا  

..تصخظ ٧ل ٢ىرها تىاصو خاعؽ ال٣ٗاع  

حها ؤزحًرا ومٗه يؼصاص اوؿياب الضماء مً بحن  ويٛيح ٖو

 ؾا٢حها

ى٢ها ت٠٣ محريب وبٗيىحها هٓغأ اهتهاع مجىىهة ..ٞو  

 اهتهى  الٟهل
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(26 )  

. لم يدبىا مً ؤو٫ هٓغأ.. الظيً ؤخبىا ب٣ىأ  

ؤهيـ مىهىع -   

..وهي لؿىء خٓها لم تؿ٣ِ بإو٫ هٓغأ  

 ول٨جها ؾ٣ُب م٘ ؤو٫ همؿة باؾم ابيته

"ٖك٤"  

م البٗض ..ٖك٣ب ألاب اإلاهتم ٚع  

 الغحل الٗابث الخىىن 

م ابتؿامته الٗابثة ..ناخح الىٓغأ الخؼيىة ٚع  

 لم تسُِ  للؿ٣ٍى بدح ماػن الٗضوو 
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ٌ الخح هٟؿه  بل ٧اهب تٞغ

ضا هٟؿها ؤ  تدح ..ٖو  

اهضرها ؤنها لى ؾ٣ُب يىًما بالخح ٞؿتداعب  ٖو

..لتىا٫ ؾٗاصرها  

ض و٦ؿغا الٗهض ..وؤزلٟب الٖى  

ض م الٖى ..ٞهي ؤخبته ٚع  

م الٗهض ..وعضسب لتسليه ٖجها ٚع  

..وها هي تلىط ببيب ٖمها  

 تستٟي مً الجمي٘ زل٠ حضعان الٗاق٤ الؼاهض

اٞه ٖلى مً ازتاعها لتكاع٦ه ٖبث  ٞالليلة خٟل ٞػ

.. خياته  
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..عؤي ؤنها تتدمل ٖبإ ٣ٖضه وؤػماا خياته  

 ٖغى ٖلحها اإلاكاع٦ة والاؾم والهٟة

م اوٗضام اإلاكاٖغ  ٚع

..وخغمها هي ختى الهضا٢ة  

..بضٖىأ خمايتها  

..ٞهي بغؤيه لً تدتمل ت٣ٗيضاا خياته  

..بال صٝء.. بال مكاٖغ.. لً تدتمل خياأ بال خح  

..لم  ؿإلها  

ٌ ؤو ال٣بى٫  ..لم يمىدها ٢غاع الٞغ  

 ٢غع هى ٖجها وهٟظ ٖلى الٟىع 

 والليلة يً٘ ٧لمة الستام
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..لخ٩ايتها مٗه  

..وهي َمً ٢غعا اإلاط ي بها.. خ٩اية هى َمً بضؤها  

..ول٨ىه امتل٪ ٧لمة الجهاية ليسُها م٘ ؤزغي ؾىاها  

:قٗغا بسُىاا عياى ال٣ل٣ة تدىم خىلها  

..ؤٖمل٪ ٦ىباية لبن صافي.. ؾغاب-  

:ابتؿمب وهي تجظب طعاٖه ليجلـ بجىاعها  

..ؤها ؾهغاهة مل ٖايؼأ ؤهام..   يا خبيبي-  

:ؾإلها بتىحـ  

..هتؿهغو تضوعو ٖلى ؤزباع الٟغح؟-  

:اعتب٨ب مالمدها وحظبب زهالرها الُىيلة بتىتغ  

ة ٢ىو ٦ضه- !ؤها م٨كٞى  
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:عبب ٖلى ٦تٟها بدىان  

ونٗح هدح خض مً .. الخح مل بيُحر في يىم وليلة-

 ٚحر ما نهتم بإزباعه

ته ختى   تتىعٍ بظ٦غ  هغبب مً هٓغاا ٖمها وعاٚو

:تٗل٣ها بماػن ٞدىلب اإلاىيٕى لجهة ؤزغي   

ب٣ى .. ٖىض٥ ٞغاؽ.. يم٨ً في خح بيجي  ٛلح خح-

ص٦تىعأ هىاصو .. ٖىضه هىؽ اؾمه ص٦تىعأ هىاصو

..نضٖىا ؤها وباهغ.. ص٦تىعأ هىاصو ٖملب.. ٢الب  

:ؾإلها بضهكة  

!ٞغاؽ بيدح؟-  

:هؼا ٦تٟحها  
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ا مل مٗتٝر ؤهه بيدح ؤو ختى ميجح- ًٗ بي٣ى٫ .. هى َب

..ل٨ً اهتمامه مل ٖاصو.. ؤهه مىبهغ بصسهيتها  

:ؤحابها عياى بت٣غيغ  

.. يب٣ى خبه لِ٪ مل خ٣ي٣ي-  

:٢ُبب خاحبحها  

غاؽ وٗٝغ بٌٗ مً ألاػ٫ - يم٨ً ٖكان ٦ضه ٧ان .. ؤها ٞو

ة ؤهه مكاٖغه ٧اهب ؤ٢ىي .. باليؿبة لي ؤر .. ل٨ً ؤها ٖاٞع

..نٗح ؤخ٨م ٖلى مكاٖغه  

:وؤعحٗب عؤؾها للسل٠  

ة ؤخ٨م ٖلى مكاٖغو مً ألاؾاؽ- ة .. ؤها مل ٖاٞع ٖاٞع

مل م٣ٗى٫ .. وهى ٧ان حىاه مكاٖغ لي.. ؤوي بدبه

!زضٖب هٟس ي للضعحة صو  
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:عصص عياى بدؼن   

..ماػن؟-  

ًما ٖجها :مسخب صمٗة هاعبة وهي تؿإله ٚع  

!م٣ٗىلة ٦ىب بطخ٪ ٖلى هٟس ي-  

:ؤمؿ٪ عياى ؤهاملها يغبب ٖلحها بل٠ُ  

ؤهِب الىخيضأ اللي ت٣ضعو تد٨مي ٖلى ٢ىأ مكاٖغ٥ -

بـ ماتيؿيل ؤن ماػن .. وبخؿاؾ٪ ب٣ىأ مكاٖغه

 .. مكىف ومكتب
ً

بـ .. مم٨ً ٧ان حىاه مكاٖغ لِ٪ ٞٗال

نغإ .. ؤ٦يض ما٧اهتل بال٣ىأ ؤهه يضزل نغإ ٖلكاه٪

.. قبه اللي صزله م٘ مغاته ألاولى ٖلكان  ٗلمها تدبه

واللي ٦مله مٗاها ٖكان تسً٘ لىحىص ؤم بيته في 

..خياته  
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:همؿب ب٠ًٗ  

 ٗني ماػن خبني ؤ٢ل مً خبه لىحرأ ..  ٗني بيه يا عياى؟-

!!وصهيا  

:ؤحابها بتجهيضأ  

الخح صعحاا .. الخح مل قٗىع مُل٤ يا ؾغاب-

..والبكغ ٦مان لهم ٢ضعاا في التٗامل مٗاه.. وؤهىإ  

ٗب هٓغاا متؿاثلة ٞإعصٝ هى :ٞع  

تٗغفي ال٨الم صه بيىحٗني ٢ىو بـ ه٣ىلهىل٪ يم٨ً -

.. خبيجها ب٣ىأ وبجىىن .. ؤها و٢ابيل خبيىا هؼوأ.. تغتاحي

وفي تٗاملىا اخىا الاتىحن م٘ .. الٟغ١ في ٢ىأ وهٕى الخح

و٢ضع .. هى ٢ضع يبٗض ٖجها وؾاب ٣ٖله يد٨مه.. الخح صه
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م .. بهما ؤها اهتهيب مٗاها.. ي٨مل خياته مً بٗضها وبٚغ

.. بخىا الاتىحن خبيىا.. صه  

غا بًي٤ :ٞػ  

..ؤهب ػوصا خحرتي يا عياى-  

:صاٖح زهالرها  

مم٨ً ه٣ى٫ ؤن في ٢لح  ؿتجٝز ٧ل مكاٖغه ٖلى -

وفي ٢لح بي٣ضع .. مٗكى١ واخض بٗضها بيج٠ ويمىا

بة با ؾتمغاع, يجضص خبه م٘ الخياأ في .. ٢لح ٖىضه ٚع

٢لح بيدتاج خح ٢ىو  ٛغ٢ه وما ؿبلىف ٞغنة يضوع 

صايًما , و٢لح بيدتاج ال٣ٗل.. ٖلى ال٣ٗل ٖلكان يى٢ٟه

الًبا صه ؤ٢ىي خح؛ ؤما , مدتاج مىا٣ٞته ٖكان ي٨مل ٚو

٣ل٪ يىا٤ٞ ..٢لب٪ يميل ٖو  



 

1873 
 

..قغصا ؾغاب بمٗاوي ٧لماته  

!هل وا٣ٞها ٣ٖلها يىًما ٖلى ٖال٢تها بماػن   

ٌ ٣ٖلها ؤن خبها ليـ بال٣ىأ التي تٓجها ..هل مٗنى ٞع  

ؤم عبما هى ؤ٢ىي وؤمتن ٞهي تكٗغ ب٣لبها الظبيذ ييتٌٟ 

ا آزغ ؤهٟاؾه الليلة
ً
ٓٞ  ..  

..ٞالليلة ؾت٣ٟضه نهاثًيا  

..ختى خ٤ الخلم ؤنبذ مدغًما  

..ٞتدغ٦ب لتٟتده.. َغ٢اا ٖلى الباب ٢ُٗب قغوصها  

ا
ً
:ليٗاحلها عياى هاتٟ  

صه ٚالًبا الغاحل اللي هيإحغ ألاوية .. اؾتني يا ؾغاب-

..الؼياصأ اللي ٞى١   
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:هتٟب ؾغاب بٛئ  

ؤ٦يض ٢ابيل !!.. بغيىه يا عياى ُمهغ ٖلى تإححر ألاوية-

ٌ يبٗتل٪ ٞلىؽ ..مل هحٞر  

:ؤحابها عياى  

ؤ٦تر مً ٦ضه .. ؤها ؤزضِا محراثي ٧له وبىيب به الٟيال صو-

وبيجاع ألاوية هيؿاٖض م٘ اإلاغتح بٗض ما .. مل خ٣ي

..الضهيا ٚليب  

تٗالب الُغ٢اا إاهية ٞإؾٕغ عياى هدى الباب وهى 

:يسبرها  

وبٗضيً الغاحل حاو ًٖ َغي٤ واخض ناخبي وعثيـ -

..هيابة مدترم لؿه مى٣ى٫ بىعؾٗيض  

:ٞتذ باب الٟيال وعخح بال٣اصم باختٟاء وهى يت٣ضمه  
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.. اتًٟل يا باؾل بيه-  

بيىما .. صل٠ باؾل للضازل وهى يسٌٟ بهغه ؤعًيا

 تدغ٦ب ؾغاب لترخح بالغحل

ة وبٗضها ؾيتم الاتٟا١ م٘ ٖمها  ٞهى ٢اصم إلاٗايىة الٛٞغ

..خى٫ ؤلايجاع وقغوَه  

..تى٢ٟب زُىارها وهي تلمذ الغحل  

٘ هٓغاته لتلت٣ي بها بىٟـ اللخٓة التي بضؤ بها  الظو ٞع

:  عياى بالتٗغي٠  

..ؾغاب بيب ؤزىيا-  

:والتٟب هدى باؾل لت٨مل ؾغاب بت٣غيغ  

ٚني ًٖ التٗغي٠.. باؾل بيه ؾلُان-  



 

1876 
 

:عم٣ها عياى بتؿائ٫ ٞإعصٞب  

.عثيـ الىيابة اللي خ٤٣ مٗايا يا عياى-   

***** 

٧ل ش يء يتٗل٤ باللخٓة , بن للسحر والكغ وحًها واخًضا

. التي يلت٣يان ٞحها بال٩اثً البكغو   

باولى ٦ىيلى-   

ا   ييتهي ًٖ ِل٤ ؤلاوؿان وبضازله نغا
ُ
..ز  

 ٢ىتان متماإلتان بٗؼمهما

 متًاصاتان بتىحههما

..السحر والكغ  

 وهتيجة نغاٖهما هي َمً تؿيُغ ٖلى
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..الُبيٗة ؤلاوؿاهية  

ٞهىا٥ َمً  ؿتؿلم لكيُاهه بال م٣اومة ٞيجظبه الكغ 

 ب٣ىاه اإلاٗؿىلة

وهىا٥ َمً يسىى اإلاٗغ٦ة مىتهًغا ٖلى حاهح ؤؾىص 

 قيُاوي

بته با هت٣ام وعص , اهضٞاٖه, ُيذجم ًٚبه.. بضازله ٚع

 ؤيٗاٝ
ً
..الهإ ناٖحن بل ؤخياها  

..ٞتتهظب عوخه وتغت٣ي هٟؿه  

ب  في لخٓاا ٢ليلة ٢ض تىاحهه ٢ىأ ؤ٦بر مما يم٨ً 

 لىٟؿه التهضو لها

بته با هت٣ام ..لخٓاا تتٛلح ٞحها ٚع  
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..ؤو عبما هى اؾترصاص لخ٤ مؿلىب  

ا
ً
ا متزه

ً
 وخؿً ٧ان بُبيٗته بوؿاه

.. ٛلح ٢ىأ ال٣ٗل ٖلى الٗى٠ والتهىع   

..لم ُ ؿلم هٟؿه لىؾىؾة الكغ بإٖما٢ه  

..ب  مغاا مٗضوصأ  

..ؤبغػها خحن ٢غع التسلي ًٖ زُبته لىحرأ  

وو٢تها ٧ان تضزل ماػن بمثابة الخض الظو وي٘ نهاية 

بته با هت٣ام إلانى وعص اٖتباعها مً ٖضورها اللضوص ..لٚغ  

..وآلان لم  ؿتُ٘ خؿً التٛلح ٖلى ٢ىأ الكغ بضازله  

 بـ ل٣ح
ً

 ؤو عبما هى يجملها ٢ليال

"..حيىاا الٗضوو "  
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..ٞهى ابً ؤبيه بالجهاية  

..وعٚم ميله للهضوء والغقي بتٗامالته  

 ب  ؤن بٌٗ اإلاىا٠٢ في الخياأ   يصر مٗها ب  التٗامل

"..حيىاا الٗضوو "بـ   

..وما ٢امب به لىعا تجاه َٟله  

..  يم٨ىه ٟٚغاهه والتؿاهل مٗه  

..ول٨ً يضيه م٨بلتان  

 ٣ٗٞله يظ٦غه صاثًما بإنها والضأ َٟليه

..وهما لً  ٟٛغا له ػحها بالسجً ؤو ما هى ؤؾىؤ  

..وفي الجهاية امتزحب ٢ىته الؿىصاء م٘ حاهبه السّحر  

..ليهل لتل٪ الجهاية  
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ة م٨تح والضه   لىعا حالؿة ٖلى ؤخض اإلا٣اٖض بٛٞغ

وهى ي٠٣ مىتهًبا ؤمامها يل٣ي بٗضأ ؤوعا١ ويكحر لها ؤن 

..تلت٣ُها وت٣غؤها  

٢لبب لىعا باألوعا١ ٖضأ مغاا ومالمدها تصخح ب٩ل 

..مغأ وؤهاملها تؼصاص اه٣باًيا  

٘ عؤؾها وتسبر خؿً بىبرأ  ول٨جها تمال٨ب هٟؿها لتٞر

:مؿتهيىة  

اٝ ؤزي٪ مً ؤحل تل٪ - هل ؤحبرتني ٖلى تغ٥ ٞػ

!!السساٞاا  

٧ان خؿً ٢ض ٢غع التٗامل مٗها ب٩ل هضوء وبغوص 

..مم٨ً  

ح ب  باؾترصاص ولضه ..ٞهى   يٚغ  
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ا
ً
.والاهضٞإ والتهىع لً ي٨ؿباه قيئ  

 ٦ت٠ طعاٖيه ٧ي يمىٗهما مً الالتٟاٝ خى٫ ٖى٣ها 

:وؤحابها ببروص  

..وؤهِب تٗلمحن طل٪ حيًضا.. ليؿب سساٞاا-  

ح الظو  م الٖغ نهًب مً مجلؿها وهي تكحر بالمبا أ ٚع

:ؾ٨ً ؤٖما٢ها  

تسضٖني آلتي !.. ؤم هي زُة والض٥.. آلان ٞهمب زُت٪-

..هىا بىلضو وبٗضها  

ًبا :هضع نىته ُمٖغ  

...لىعا-  

٘ بليه ٖيىحن مهتزتحن :اهتًٟب بى٢ٟتها وهي تٞغ  



 

1882 
 

.. هل نض٢ب تل٪ السساٞاا!!.. ماطا ب٪!.. خؿً-

..ٞغاوؿىا ٚيىع و  

:ٖاص خؿً ي٣اَٗها  

ٟي ًٖ التظا٧ي-
ُ
نضي٣٪ الُبيح لً  ٗتٝر ويىعٍ .. ٦

!!..هٟؿه ألهه  ٛاع  

نمتب لىعا وهي تغم٣ه بىٓغاا ٦غه واضخة تجاهلها 

 خؿً وهى ي٣ترب مجها لي٣بٌ

:ٖلى طعاٖها ب٣ىأ  

ؤ  !.. ؤ  تمل٨حن ٢لًبا؟!!.. ٦ي٠!!.. ٦ي٠ اؾتُِٗب -

   خى٫ له مً ؤحل !!.. تمل٨حن يمحًرا
ً

تسضعيً َٟال

بات٪ السانة  ٚع

ب طعاٖها مً ٢بًته وهي تىاحهه بٗى٠ مماإل :هٖؼ  
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ل٣ض هجغته وهجغتني و  يد٤ ل٪ ..   قإن ل٪ بجحراعص-

 مداؾبتي

:هت٠ بًٛح  

مدمض ابني و  .. بل لي ٧ل خ٣ى١ الضهيا!..   يد٤ لي-

ٞإها لم ؤٖلم بىحىصه ختى .. تُل٣ي ال٨ظبة وتهض٢يجها

..ؤهجغه  

:ناخب به  

.. هجغتني ؤها-  

:ؤحابها  

.ؤهِب مً َلبِب الُال١-  

:عصصا بسسغية  
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وتغ٦ٌ لتىا٫ .. وؤهب ٦ىب ؤ٦ثر مً ؾٗيض لتمىده لي-

 ٞتات٪ اإلاهغية

:لٟها خؿً لتىاحهه  

ولم ي٨ً لِهبا صزل .. ٧ان ػواًحا مد٨ىًما بالٟكل-

.. ب٣غاعو   

:نغزب به  

..٧اطب-  

٘ ٦ٟه ليمىدها نٟٗة مؿتد٣ة ٖلها تغيذ بٌٗ  ٞع

 ًٚبه ول٨ً بأزغ لخٓة

:زً٘ لت٣ٗله وؤزٌٟ يضه لتهاحمه هي بىٓغاا مكمئزأ  
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هل ؤهب خاثغ بحن َبيٗت٪ الهمجية وبحن !.. ماطا-

ت٪ !.. تدًغ٥ اإلا٨تؿح مً مٗاقغتي ؤم ؤهب ٦ما ٖٞغ

..ؤي٠ٗ مً اإلاىاحهة.. صاثًما  

ب مىه  ٢بٌ خؿً ٦ٟه ي٨ٓم ٚيٓه ب٣ىأ بعاصأ اؾتجٞز

..ال٨ثحر  

و٢غع تجاهل خضيثها بإ٦مله ٞهي تداو٫ حظبه بٗيًضا ًٖ 

..حغيمتها بد٤ َٟلهما  

:تجهض بٗى٠ وبضؤ يسبرها بهضوء  

..ؾإ٢و ٖليِ٪ ٢هة لُيٟة.. مً ًٞل٪.. احلس ي لىعا-  

زظا لىعا مً تدىله للهضوء التام وحلؿب بدغ٦ة   
ُ
ؤ

:بعاصية و٧لماته تهلها بىيىح  
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تل٪ الليلة التي .. تٗلمحن بمغى مدمض مىظ ٖضأ ؤؾابي٘-

صِزل بها اإلاكٟى
ُ
ٖلم والضو بما ٦ىِب تضؾيىه للهٛحر .. ؤ

.. مً ؤصوية ومهضثاا  

شخح وحه لىعا وخاولب هٟي التهمة ب  ؤن خؿً ؤ٦مل 

:ؾغص ٢هته  

ل٣ض خهل ٖلى الضليل .. لم ي٨ت٠ِ والضو بما ٖلمه-

ا ًً ..ؤي  

ٌ :هتٟب بٞغ  

..ححراعص هٓي٠ تماًما!.. ؤو صليل-  

:٢اَٗها خؿً بؼحغأ مٗىٟة  

.. لً تىاصيه ب  بمدمض.. مدمض-  
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:نمتب بتدٍض ٞإ٦مل لها  

حن و٦ما ؤزبر٥ نضي٣٪ الٟغوس ي هى - الضليل ٦ما تٗٞغ

.. تدليل لكٗغ عؤؽ مدمض  

طل٪ التدليل مىدىا نىعأ ٧املة ل٩ل ٣ٖاع مىدته 

وؤهِب تٗلمحن بالُب٘ ؤن ؤٚلح تل٪ ال٣ٗا٢حر لم .. للهٛحر

..ي٨ً بداحة لها  

:نهًب رهاحم ٧لماته ب٣ىأ  

.. تغيضون ؾغ٢ة َٟلي.. تداليل٨م ٧اطبة وؤهتم ٧اطبىن -  

ة هاتٟة :وتدغ٦ب تداو٫ السُى هدى باب الٛٞغ  

..ؾأزظ نٛحرو وهغخل.. ؾإعخل مً هىا-  

:هتاٝ واإ٤ زغج مً خؿً  
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ؾإػج بِ٪ صازل ؤ٢ظع السجىن لى ٨ٞغِا في وي٘ -

ٞإها لم ؤهتِه بٗض مً .. تٗالي هىا.. بنبٗ٪ ٖلى مدمض

..ؾغص ٢هتي  

التٟتب لىعا لتىاحهه ولم تتدغ٥ مً م٩انها ولم يهتم بل 

:ؤ٦مل  

ول٨ني ٦ىب .. التداليل ليؿب ٧اطبة وؤهِب تٗلمحن طل٪-

ٞإعؾلب  ؾتضعي ؤخض , متإ٦ض مً لجىث٪ لظل٪ الاصٖاء

وبالٟٗل ٢ام بةٖاصأ .. ؤهم زبراء الؿمىم بإوعوبا

..التداليل وؤ٢غ بصختها  

:ؤزغج خؿً بًٗة ؤوعا١ مً زؼيىة والضه  

تل٪ ت٣اعيغ السبحر تثبب تٗاَي مدمض ألهىإ .. ها٥-

حرها ..مستلٟة مً اإلاهضثاا وؤصوية البرص والخؿاؾية ٚو  
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:بغ٢ب ٖيىا خؿً بًٛح خاع١ وهى يغصص  

.. تثبب تىعَ٪ في ؤطي مدمض-  

ب لتتىاو٫  حظبب لىعا ألاوعا١ مً بحن يضيه وهٖغ

 ألاوعا١ ألاولى مً ٞى١ اإلا٨تح

ًح ناعزة :و٢امب بتمؼي٣هم بٗى٠ ٚو  

..ها ٢ض تمؼ٢ب ألاوعا١ وتمؼ١ صليل٪ السسي٠-  

:٢ُح خؿً بتؿائ٫   

هل تٗت٣ضيً ؤهني بمثل طل٪ الٛباء ألمىد٪ ؤنى٫ -

!!ألاوعا١  

..عم٣ته لىعا بىٓغأ لم يٟهم هل هي ًٚح ؤم خ٣ض  

:ول٨ىه ت٣ضم هدىها ليجبرها ٖلى الجلىؽ  
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بل ومىٗ٪ مً , ؤها ؤمل٪ ٧ل ألاصلة للؼج بِ٪ في السجً-

..مماعؾة مهىت٪ لجهاية ٖمغ٥  

:٢بٌ ٦ٟه بًٛح  

..ؤمل٪ ال٣ضعأ ٖلى تدُيم٪ تماًما-  

:ؾإلته لىعا بتدٍض   

!ول٨ى٪ لً تٟٗل-  

ا
ً
:يغب ؾُذ اإلا٨تح ب٣بًته هاتٟ  

..لى  الُٟلحن لٟٗلتها ٚحر هاصًما-  

:نمب للخٓة لحرصٝ  

 .. ل٨ني لً ؤؾمذ لِ٪ بالتىاحض خىلهما-
ً
ؾتى٢ٗحن تىاػ 

ًٖ خ٣ى٢٪ بـ مدمض مثلما و٢ِٗب مً ٢بل ًٖ خ٣ى٢٪ 
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وبن خاولِب الاتها٫ بهما .. وؾترخلحن لٛحر عحٗة.. بـ منى

..لً ؤتغصص بةل٣اث٪ في السجً و٢تها  

ٌ ٧لماته بًٛح :نهًب لىعا تٞغ  

ا ٦هظا-
ً
ؾإتغ٦٪ .. ؾإعخل ومعي ححراعص.. لً ؤٞٗل قيئ

و٢تها ٢ض تبرص .. يدتر١ ٢لب٪ ٖلى ابى٪ آلزغ يىم بٗمغ٥

 
ً

..هاعو ولى ٢ليال  

:ويُٛب ٧ل خٝغ مً الاؾم وهي تغم٣ه بتدٍض   

..لً تؿتُي٘ مىعي بتل٪ ألاوعا١ اإلاؼوعأ-  

ٖاص يغم٣ها بتل٪ الىٓغأ الٛايبة والتي يبظ٫ ما يمل٨ه 

مً ٢ىأ بعاصأ ختى   يتٟلب مىه ؾيُغته ٖلى طا٥ 

:الًٛح  

ا مؼوع- ًً !..اٖتراٝ نضي٣٪ ؤي  
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:عصصا ببضيهية  

تراٝ ؤبًضا.. بالُب٘- ..لً يىعٍ ٞغاوؿىا هٟؿه بظل٪ الٖا  

ة :ؤحاب خؿً بمغاٚو  

تراٝ ليسغج هٟؿه مً وعَه ؤ٦بر- ..عبما زِ طل٪ الٖا  

:عصصا لىعا بٗضم ٞهم  

!وعَة ؤ٦بر-  

ة :ٖاص خؿً يجيبها بىٟـ اإلاغاٚو  

 ؤنها بخضي ػميالت٪ .. عبما ٖكي٣ة ٢ضيمة له-
ً

ولى٣ل مثال

اإلامغياا والتي ؤًٚبها تغ٥ الُبيح الىؾيم لها مً 

..ؤحل الىاٞضأ الجضيضأ  

:عم٣ها بىٓغأ مؿتهيىة  
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.. ؤهِب بالُب٘-  

ٞبٗض تٗم٤ ٖال٢تها بٟغاوؿىا .. ػمب قٟتحها بًٛح

وؤهه ناخح ٖال٢اا .. ٖلمب ؤنها لم ت٨ً خح خياته

..وؿاثية متٗضصأ  

:٢غؤ خؿً ًٚبها بؿهىلة ٞإ٦مل ؾغص ٧لماته  

تل٪ الٗكي٣ة اإلاهجىعأ تل٣ب ٖغًيا .. ؤ٢ى٫ عبما.. عبما-

ٞتالٖبب ببٌٗ .. مٛغًيا لالهت٣ام مً الُبيح الساثً

اا ؤصوية ونٟها ٞغاوؿىا .. ولؿىء خٔ الُبيح.. حٖغ

اا إلاغاه٤ ٖغبي وؤهِب تٗلمحن ما  كإ .. ٧اهب تل٪ الجٖغ

ًٖ نضي٣٪ مً ٦غهه للٗغب وميىله الٗىهغية 

..البٛيًة  

ح :تىؾٗب ٖيني لىعا بٖغ  
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.. هل ؤو٢ٗب بٟغاوؿىا؟-  

خاو٫ خؿً عؾم ابتؿامة مؿتٟؼأ ول٨ىه ٧ان ؤ٦ثر 

:ًًٚبا مً مداولة الابتؿام  

اإلاثحر للسسغية ؤن ٞغاوؿىا ٢ض ؾاهم بةهجاح السضٖة -

ٞل٣ض ؾإلته ٖكي٣ته الؿاب٣ة ًٖ صخة .. صون ؤن يضعو 

اا وص٢تها ٞإحابها بٗىجهيته السسيٟة  الجٖغ

ة" ليته .. اَمئني لً يمىا الٗغبي ال٣ظع مً تل٪ الجٖغ

"يٟٗل ألعتاح مً ؤؾئلة ؤؾغته الٛبية  

و٢تها و٦إو ممغية مسلهة لٗملها اهت٣لب الٟتاأ 

للمكٝغ ٖلى الُبيح ليل٣ي هٓغأ ٖلى ألاصوية 

ارها و٦ما ؤزبرت٪ م٘ السلٟية الىاضخة إلايىله .. وحٖغ
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اا  الٗىهغية ٧ان مً الهٗح بإباا التالٖح بالجٖغ

ه لم ي٨ً متٗمًضا ..٦ما ٧ان مً ألانٗح بإباا ؤن تهٞغ  

:ؤٚمًب لىعا ٖيىحها وهي تغصص  

..٦ي٠ ٞٗلب طل٪؟!.. ٦ي٠-  

:هؼ خؿً ٦تٟيه  

بة ٖكي٣ة نضي٣٪ .. اإلاا٫- وال٨ثحر مً اإلاا٫ م٘ ٚع

..تم ٧ل ش يء.. الؿاب٣ة با هت٣ام  

بٗضها ٧ان مً الؿهل مؿاومة ٞغاوؿىا ٖلى زِ 

.. اٖتراٝ لً اؾتسضمه ؤبًضا ؤمام ال٣اهىن   

ضٖاأ بد٤ 
ُ
واإلا٣ابل ٧ان ٌٚ الىٓغ ًٖ زُيئته اإلا

ا اإلاا٫ هى مً ت٩لم ليىهي تل٪ .. مغيًه الٗغبي ًً وؤي

..اإلاك٩لة  
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:تٗثرا ال٩لماا ٖلى لؿان لىعا  

ل٣ض ؤخببب ب٪ الغ٢ة .. ؤهب لم ت٨ً بظل٪ الكغ ؤًبضا-

..والٟغوؾية  

:٢اَٗها خؿً مجهًيا مداولتها لاللتٟاٝ خىله  

.. اهتهى الخىاع بييىا-  

:ووي٘ بًٗة ؤوعا١ ؤمامها  

ح ؾىي بتى٢يٗ٪ ٖلى تل٪ ألاوعا١- ..   ؤٚع  

:عم٣ته بٛئ ٞإ٦مل  

..  زياع ؤمام٪-  

:و٢ٗب لىعا ألاوعا١ بًٛح والتٟتب تسبره  

.ول٨ني لً ؤعخل.. ها هي ؤوعا٢٪-  
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:ؤزبرها خؿً بت٣غيغ  

والساصمة ٢امب .. َاثغت٪ ؾت٣ل٘ بٗض زمـ ؾاٖاا-

..بدؼم خ٣اثب٪ بالٟٗل  

:٦تٟب لىعا طعاٖحها وهي تسبره بد٣ض  

..ٞإها لم اهتِه بٗض.. لً ؤعخل-  

:وابتؿمب بكغاؾة اهت٣امية  

ح بالتسلي - ماػالب ٖال٢تي بك٣ي٣٪ في بضايتها و  ؤٚع

..ٖىه آلان  

:واحهها خؿً ببروص  

وتٗلمحن ؤن   ٖال٢ة تغبُ٪ بماػن ؾىي .. ؤهِب ت٨ظبحن-

.. نٟٗة هلتها مىه عًصا ٖلى و٢اخت٪  
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شخبب مالمذ لىعا وعجؼ لؿانها ًٖ الى٤ُ بٗضما 

..ٞكلب عنانتها ألازحرأ في الىيل مً خؿً  

:بيىما ؤزبرها هى  

ني.. ٞلترخلي لىعا- ..ابضجي خيات٪ بٗيًضا ًٖ ٖاثلتي ٖو  

:ؤٚمًب ٖيىحها وهي تؿإله بًٛح  

..لَم لم تؿتُ٘ ؤن تدبني؟-  

:تجهض خؿً بًٛح مماإل  

ا-
ً
وب٩ل ألاخىا٫ ٧ان طل٪ .. ل٣ض اٖتظعا ًٖ طل٪ ؾاب٣

..زُإ    ؿتد٤ اهت٣ام٪ ألاؾىص  

:هتٟب  

..ل٣ض مىدت٪ ٢لبي -  
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:٢اَٗها بهضوء  

لىً٘ الٗال٢ة في بَاعها .. وؤها ٦ظل٪.. مىدتني حؿض٥-

..وهىهي ألامغ.. الصخيذ  

ا
ً
:تدغ٥ هدى الباب ليٟتده هاتٟ  

ا لىعا- ًٖ ..وصا  

تذ الباب ليجض ِنبا وا٢ٟة ؤمامه تغم٣ه بٗيىحن 
ُ
ٞ

..صامٗتحن  

..وهٓغاا ٚامًة ٞكل في ٢غاءرها ألو٫ مغأ  

..ٞىٓغارها   تٗني ؾىي زظ ن ؤو زيبة ؤمل  

 *****************  

 



 

1900 
 

 

 

 

.ؤنٗح قٗىع، ٖىضما تت٩لم الٗبراا وتهمب الٗباعاا  

ؤهيـ مىهىع -    

, تمغ ؤو٢اا   تجض بها ٧لماا ٧اٞية تٗبر ًٖ هضم٪

 ؤؾٟ٪

 ٞالكٗىع الساه٤ بالظهح يلت٠ خى٫ اللؿان ٞييجؼه

..وخى٫ ألاهٟاؽ ٞيسى٣ها  

ا ألوحإ عوح
ً
 و  تب٣ى ؾىي الٗبراا مىٟظ

غا وؾلبىها ههٟها آلازغ ُِ
ُ

 ق
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ة ٖملياا تهإع مً ؤحل خيارها  زل٠ ٚٞغ

..بٗضما ٣ٞضا حىيجهما  

..بؿببه  

بؿبح ٢هغ ت٨ٟحره واؾتهاهته بسُىعأ ٞتاأ في خالة 

..محريب  

 نمب وؤزٟى ًٖ ٖلياء 

 ًْ ؤهه يدمحها بهمته

..ليتدى٫ الهمب لؿ٨حٍن ٚاصع ٧اص ؤن ي٣تلها  

ا مداو ا خؿً  ًً ة الٗملياا عاٞ ا ؤمام ٚٞغ
ً
ت٨ىم متهال٩

 وماػن 

..بسخبه بٗيًضا ٖجها ٦ما تىو تٗليماا ألامً  
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ا ٖجها
ً
..٦ي٠ يبتٗض وؤهٟاؾه تٗاوي بدث  

٦ي٠ يتدغ٥ و٢لبه هجغه وؾ٨ً حىاعها  ؿتكٗغ 

..هًالها للخياأ  

.. كٗغ بها تدتاحه ٢غيًبا مجها  

 وب٨ٟه يلُم حبهته ٖكغاا اإلاغاا

!ؤلم ي٨ً مً ألاولى ؤن  كٗغ باختياحها بى٢ب ؤب٨غ  

لَم لم يىهب لها مً البضاية وؤبٗض اإلاغاه٣ة اإلاًُغبة 

 ًٖ بيته

 لم ولم 

 وؤل٠ لَم 

..و٧لها لً تٗيض له ٖلياءه و  َٟله اإلا٣ٟىص  



 

1903 
 

  كٗغ بدؿً يضؽ بيضه ٦ىب به مكغوب ؾازً 

ه بألية بضون ؤن يضع٥ له ًَٗما ؤو اؾًما ..تجٖغ  

 ؿم٘ ماػن يُالبه بالظهاب  ؾت٨ما٫ احغاءاا 

 الضزى٫ 

ٞال يم٨ىه الخغ٦ة و٦إهه عجؼ ًٖ الخغ٦ة م٘ ٚيابها 

..ٖىه  

 ٞايُغ ماػن للظهاب وبنهاء الاحغاءاا بىٟؿه

 ماهًدا اإلاكٟى بيىاته الصسهية بهىعأ ما٢تة

..لخحن اَمئىان يؼيض ٖلى ػوحته  

 يؼيض الظو تى٠٢ به الؼمً ووتُٗلب ٣ٖاعب ؾاٖاته

 خحن تل٣ى اتها٫ هاتٟي مً ؤخض خغاؾه الصسهيحن



 

1904 
 

ة َىاعت ؤخض اإلاؿتكٟياا  يبلٛه بتىتغ بىحىص ٖلياء بٛٞغ

ة ال٣ضوم ..ويُالبه بؿٖغ  

اٝ ..لم يضِع ٦ي٠ تغ٥ خٟل الٞؼ  

..٦ي٠ ونل للمكٟى  

!ؤيً طهح ؤَٟاله  

ِ٘ ؤو ش يء خىله ؾىي هظيان الخاعؽ خى٫ حىىن  لم  

..ؤناب اإلاغاه٣ة  

..وؤهه اختجؼها بإخضي الٛٝغ في اإلاجز٫   

 لم يضع٥ ؤهه نغر بماػن يىاقضه اإلاؿاٖضأ

اٞه وهجغ ٖغوؾه ليؿٕغ زل٠ نضي٣ه ..ٞتر٥ ألازحر ٞػ  

   يٟهم مىه ؾىي ٧لماا مبهمة



 

1905 
 

ٟا٫  و   ٗٝغ ما يٟٗله ليؿاٖضه ؾىي انُداب ألَا

بلى صهيا التي ٞىحئب بىحىصه ؤمام ٖتبة مجزلها في ليلة 

اٞه  ٞػ

ٟا٫ الثالإة  ٢ُ٘ ٧لمارها اإلاظهىلة صزى٫ ألَا

 في خالة مً الظٖغ 

ة :وماػن يجظبها زاعًحا يسبرها بؿٖغ  

ؤها مل ٖاٝع اللي خهل .. ٖلياء في اإلاؿتكٟى-

..بـ نٗح الى ص ت٨ىن في اإلاؿتكٟى.. بالٓبِ  

:مسخب صهيا وحهها بتىتغ  

ؤها مل ٞاهمة خاحة.. اهضي يا ماػن -  

:هت٠ بها  



 

1906 
 

ؤها .. يؼيض يا ٘ في اإلاؿتكٟى مل مغ٦ؼ.. و  ؤها ٞاهم-

..بداو٫ ؤهٓم ألامىع ٖلى ٢ض ما ؤ٢ضع  

ٟا٫ الثالإة ..ؤل٣ب صهيا هٓغأ ٢ل٣ة ٖلى ألَا  

..ٖلي يًم تىؤمته وق٣ي٣ه ألانٛغ  

لح مىه مماعؾة صوع 
ُ
و٢ض تجمضا بٗيييه صمٕى َٟل َ

 عحل بالٜ 

..بضون بٖضاص مؿب٤  

بيىما لم ت٠٨ هاصية ًٖ الب٩اء الهامب و٦إنها تسص ى ؤن 

ها ..تؼعج ؤزىيها بضمٖى  

والهٛحر   يتد٨م بب٩اثه ٞتتٗالى قه٣اته بحن الخحن 

..وآلازغ  



 

1907 
 

:ٖاصا تلتٟب إلااػن   

.. ٞحن باقي الى ص؟-  

:وهتٟب بيإؽ  

!ؤها مل ٞاهمة خاحة-  

:تجهض ماػن بدى٤  

بص ي ٧لمي هحرأ هما وازضيً ٖلحها .. الى ص في الك٣ة-

.. هي ت٣ضع تٗضو وتجيبهم ومٗاهم ؤم ٖلي.. ؤ٦تر  

خ٪ عؤؾه بًي٤ وهى يجٕز ؾترته ويتىاو٫ هاتٟه الظو 

:اعتٟ٘ عهيىه  

..َيح.. َيح!.. مصخة!!.. بيه.. ؤيىه يا خؿً-  



 

1908 
 

م٩اإلاة ؾغيٗة مً خؿً ؤزبره بها ؤن اإلاغاه٣ة الهٛحرأ 

 يجح بيضاٖها بخضي اإلاصخاا

ٞما ٖلمه خؿً مً الخاعؽ ؤ٦ض له زُىعرها ٖلى 

..هٟؿها وآلازغيً  

: التٟب ماػن لضهيا  

ت٣غيًبا البيب اللي يؼيض بي٨ٟلها هي اللي .. ؤها  ػم ؤمص ي-

.. ؤها مل ٞاهم خاحة ٚحر ؤنها زُغ.. اٖتضا ٖلى ٖلياء  

:َمإهته صهيا  

الى ص هي٨ىهىا .. ما ت٣ل٣ل ؤها ه٩لم هحرأ وهتهٝغ-

..ٖىضو في البيب  

..يِٛ ماػن ؤهاملها بامتىان لم  ٗبر ٖىه ب٩لماا  



 

1909 
 

..ٞبيجهما   ؤهمية للخغوٝ  

 
ً

في طل٪ الى٢ب باإلاكٟى ٧ان خؿً يجاوع يؼيض مداو 

ة الٗملياا ٞهبر عحا٫  ب٢ىاٖه بالتدغ٥ بٗيًضا ًٖ ٚٞغ

..ألامً باإلاكٟى ي٩اص يىٟظ  

وؤزحًرا تم٨ً خؿً مً تدغي٨ه بً٘ زُىاا ليجلؿه 

..بةخضي ٢اٖاا الاهتٓاع  

بيىما ٖيني خؿً تغا٢ح ِنبا التي ؾ٨ىب ؤخض الىىاٞظ 

 وهامب بىٓغها بٗيًضا ٖىه 

..و٦إنها مهغأ ٖلى مسانمته  

    ٗلم ٦ي٠ يجٗلها تيس ى تل٪ الض٢اث٤ التي قهضا

..ؤؾىؤ ما به  



 

1910 
 

ا مؿتٗض لضٞٗه آ ٝ اإلاغاا ليؿترص ابىه 
ً
ول٨جها ٧اهب إمى

 بحن ؤخًاهه

 ٞبٗض نضمته بىحىصها زاعج م٨تح والضه

 للك٪
ً

 ومالمدها تيبإ بما   يضٕ ؤو مجا 

 م٘ لىعا
ً

..بإنها اؾتمٗب لخىاعه ٧امال  

ة اإلا٨تح ..حظبها صازل ٚٞغ  

وؤل٣ى بتٗليماته لؿاث٤ والضه ؤن يهُدح الؿيضأ لىعا 

 بلى اإلاُاع

..ويتإ٦ض مً ع٦ىبها َاثغرها  

التٟب لِهبا التي ٧اهب تىاْغه بٗضم تهضي٤ ولٛة 

 حؿضها تص ي بىيىح



 

1911 
 

 ؤنها ٚايبة بل هاٞغأ مىه

..بتٗملي بيه هىا يا ِنبا؟-  

:تىؾٗب ٖيىاها بيجح  

!هى صه ال٨الم اللي ٖىض٥ بٗض اللي ؾمٗته-  

ة :ؤحابها بؿٖغ  

.. ؾمِٗب ٦الم مل مً خ٣٪ تؿمٗيه-  

ها ..٧لماته ٧اهب مىحٗة ول٨ىه ُنِضم بتهٞغ  

..ؤن تإتي زلٟه وتغا٢ح ٧لماته م٘ لىعا  

 بضون ؤن تٗلً ًٖ وحىصها

..٧ان تهٝغ زاعج هُا١ ال٣بى٫   

ها  يضع٥ ٚحررها ويداو٫ اؾتيٗاب مساٞو



 

1912 
 

 ٞت٨ىن م٩اٞإته اوٗضام إ٣تها به لضعحة ؤن تتبٗه 

اته !وتغا٢ح تهٞغ  

:هتٟب ِنبا بٛحر تهضي٤  

!٦مان ٦ىب هاوو تسبي ٖليَّ -  

:٢ُح بًٛح  

.ؤها مااعت٨بتل حغيمة!.. ؤزبي بيه يا ِنبا-  

:قه٣ب بٗى٠  

!ؤهب مل قاي٠ ؤو مك٩لة في اللي ؤهب ٖملته!.. خؿً-  

:ؤحابها ب٩ل ما ؤم٨ىه مً هضوء  

!ٖملب بيه-  

:بغ٢ب ٖيىاها اؾتى٩اًعا ٨ٞغع خؿً و٢ض ٖال نىته  



 

1913 
 

.. عحٗب ابني لبلضه وؤبىه وؤهله!.. ٖملب بيه يا ِنبا-

مىٗب واخضأ اؾتسضمب ابني ومً بٗضه !.. ٖملب بيه

!!.. ٖملب بيه.. ؤزىيا ٖكان تيت٣م مني  

ال نىته ؤ٦ثر :ٖو  

..قاوعو لي ٖلى ٚلُتي وؤها ؤنلخها!!.. ٖملب بيه.. هااه-  

عا٢بب ِنبا إىعته بسكية و٢ل٤ ٞهى ألو٫ مغأ ي٣ٟض 

..ِخلمه وهضوثه مٗها  

..يا خؿً ؤهب زُُب وزضٖب و-  

:٢اَٗها  

وؾاومب ٖكي٣ها .. وصٞٗب ٞلىؽ ٖكان زضٖتي ت٨مل-

.. وابتزيته  



 

1914 
 

:تىؾٗب ٖيىا ِنبا باؾتى٩اع ول٨ىه ؤ٦مل  

قايٟة هضفي خ٣حر !.. ٖكان بيه!.. بـ ٖملب صه ٧له ليه-

!!..و  ٖملب ٦ضه ٖكان مهلختي الصسهية  

:ا٢ترب يتمؿ٪ ب٨تٟي ِنبا  

يل الىاع اللي .. ؤها ٖملب صه ٖكان ابني- ؤهِب ماتٗٞغ

يل .. ٧اهب حىايا وؤها ب٣غا هتيجة التداليل ما تٗٞغ

خؿيب بةيه وؤها ٖاٝع ؤنها بتؿتسضم الىلض مل ٖكان 

..بتدبه ٢ض ما ٖكان هي بت٨غهني  

ٌ تد٨مها ؤعائها ومباصئها التي  هؼا ِنبا عؤؾها بٞغ

:ٚغؾها والضها بها  

.. ٧ان مم٨ً تؿتمغ في َغي٤ ال٣اهىن وتثبب ٧ل صه-

...٧ان  



 

1915 
 

:هت٠ خؿً بها  

وؤؾيبلها الىلض !.. ٧ان مم٨ً ؤمص ي في َغي٤ ال٣اهىن -

٦ىب هؿتنى ؤما يدهله !.. تدب عخمة حمىخها وعٚابتها

ِنبا ٢ىلي ال٨الم !.. بٖا٢ة ؤو تسل٠ في همىه ال٣ٗلي

..اإلا٣ٗى٫   

ًها وهي تغصص :اؾتمغا ِنبا ٖلى ٞع  

..ؤ٦يض ٧ان في خل ٚحر الُغ١ اإلالتىية والخ٣حرأ صو-  

:ؤحابها خؿً بمغاعأ واهٟٗا٫  

.. ؾهل ٢ىو تتمؿ٩ي بمثاليات٪ أله٪ مل حىه اإلاك٩لة-

..لى ٧ان مدمض ابى٪  

قه٣ة ٢ىية وهٓغأ وح٘ لم تؿتُ٘ ِنبا ٦بدها وهي 

..تسٟي وحهها زل٠ ٦ٟها  



 

1916 
 

بيىما نمتب ال٩لماا ٖلى لؿان خؿً وهى يضع٥ ٖم٤ 

..ألاطي ب٩لماته  

٧اصا ِنبا ؤن تسبره ؤو باألخغي تظ٦غه ؤنهما ٢غعا تإحيل 

الاهجاب ختى تتم٨ً مً مغاٖاأ منى ومتابٗة صعاؾارها 

..الٗليا بىٟـ الى٢ب  

 ول٨ً هات٠ خؿً تٗالى نىته بةنغاع 

ليجح خؿً ؤزحًرا بٗضما خاو٫ مىذ ِنبا بٌٗ هٓغاا 

تظاع  الٖا

..ويجض ماػن يهت٠ به ؤن يىاٞيه باإلاكٟى  

..ٞٗلياء في خالة خغحة ويؼيض بضوعه في خالة ييإ تام  

وهما آلان باإلاكٟى حىاع يؼيض الظو يبضو بدالة ٚحر ٖاصية 

ح ..مً ال٣ل٤ والٖغ  



 

1917 
 

ة الٗملياا ؤتب  ومط ى ٖلى ٖلياء ؤ٦ثر مً ؾاٖتحن بٛٞغ

..بهما هحرأ بٗضما ونلها السبر مً صهيا  

ا
ً
..وهٓغارها ت٩اص تدغ١ يؼيض خغ٢  

 مىٗتها ِنبا بال٩اص مً تمؼي٤ وحهه

..بٗضما ٖٝغ الجمي٘ ال٣هة بتٟانيلها  

و٢ض ٢و ماػن ٖلحهم مداولته الخثيثة إل٢ىإ محريب 

..بالظهاب بلى اإلاصخة  

..ٞهي ٧اهب بدالة مكابهة مً الًيإ والهظيان  

 ولم تتى٠٢ ًٖ الؿاا٫ ًٖ يؼيض

 ختى ؤن الُبيح الكاب الظو عا٣ٞه بلى مجز٫ يؼيض



 

1918 
 

ايُغ لخ٣جها بمهضت ٢ىو ختى يتم٨ً مً انُدابها 

..للمصخة  

 بيىما اؾتمغ خؿً با تها٫ بجضها ٖكغاا اإلاغاا

..ختى ؤحابه الغحل ؤزحًرا  

ُٞلح مىه بىيىح الخًىع مً ؤحل خٟيضته اإلاغيًة 

.. وب  ؾيًُغون آؾٟحن لؼحها بالسجً  

خيجها قٗغ الغحل بإهه مدانغ بالٟٗل وؤن   خل ؤمامه 

ا بال٣ضوم ًٗ ًضا ٢اَ ..ب  مىذ خؿً ٖو  

..وؤزحًرا وبٗض مغوع الؿاٖة الثالثة ٞجًغا  

ة الٗملياا ..زغج الُبيح مً ٚٞغ  

 بلهٟة ًٖ خا٫ خبيبته
ً

..لحر٦ٌ يؼيض هدىه متؿاثال  



 

1919 
 

بخىا ؾيُغها ٖلى الجزي٠ .. الخالة صلى٢ب قبه مؿت٣غأ-

ل٨ً ماٞيل ٦الم .. بهٗىبة وخاولىا هداٞٔ ٖلى الغخم

ؤهم خاحة مايدهلل .. نهاجي ب  بٗض ما الليلة صو تٗضو

..هؼي٠ تاوي  

:همـ يؼيض بتىؾل  

ها مً ًٞل٪- ..ؤقٞى  

:هؼ الُبيح عؤؾه بٗملية  

اتًٟلىا .. ماٞيل صاعي لىحىص ؤو خض هىا.. آؾ٠_

ها ب٨غه .. وت٣ضعوا تكٞى  

:ٖاص يؼيض يتىؾله  

..ص٢ي٣ة واخضأ بـ.. ؤعحى٥-  



 

1920 
 

غ الُبيح بًي٤ :ٞػ  

مً ًٞل٪ ٦ٟاية تٗضو ٖلى هٓام .. آؾ٠ يا ؤؾتاط-

ؤها هبلٛ٪ , اتًٟل ولى في حضيض.. اإلاؿتكٟى لخض ٦ضه

..بىٟس ي  

..تدغ٥ الُبيح بٗضما ؤقاع لغحا٫ ألامً  

:ٞتٟهم ماػن ؤلاقاعأ و٢بٌ ٖلى طعإ يؼيض يسبره بل٠ُ  

..هجروح الليلة وهىيجي الهبذ بضعو -  

تدغ٥ يؼيض بسُىاا تائهة بيىما التٟب خؿً لِهبا 

: يُالبها بمغا٣ٞته للغخيل ول٨جها ؤحابته بتىتغ  

وؤها .. و ص ٖلياء هىا٥.. ؤها هاعوح م٘ هحرأ بيب صهيا-

٧لمب ٞغيضأ ٖكان تازض منى ومدمض واإلاغبية ٖلى 

.. هىا٥  



 

1921 
 

:اعتٟ٘ خاحبي خؿً بضهكة وهى يجظب ِنبا بٗيًضا  

!!هتؿيبي البيب!.. صه مٗىاه بيه-  

ٌ :اقتض تىتغ ِنبا وهي تسبره بٞغ  

صه مٗىاه ؤوي ب٨ٟغ في و ص٥ ٢بل ما ا٨ٞغ في هٟس ي يا -

ببؿاَة و ص ٖلياء مدتاححن ال٩ل حىبهم .. خؿً

..صلى٢ب  

:وؤقاعا لحزيض  

ؤها ه٨ىن م٘ .. ويؼيض تايه ومل هيٗٝغ يتٗامل مٗاهم-

..ًٖ بطه٪.. الى ص  

٣ة هحرأ ..عخلب ِنبا بٞغ  

..وطهح خؿً بضوعه م٘ يؼيض وماػن   



 

1922 
 

..الظو اهُل٤ بؿياعته ٖلى ٚحر هضي  

 ليجض هٟؿه ؤزحًرا ؤمام مجز٫ بياص 

..و٢ض ٢اعبب الؿاٖة الغابٗة ٞجًغا  

التٟب خؿً خىله و٢ض اهتبه إلا٩ان تى٠٢ الؿياعأ 

:ٞهت٠ بماػن ٚايًبا  

!بيه يا ماػن هىُل٘ ٖىض بياص بػاو صلى٢ب-  

:هؼ ماػن ٦تٟيه بالمبا أ  

ماليل ٦ي٠ لسىا٢ة م٘ الٗغوؾة اللي !.. هجروح ٞحن-

وبيب .. ؾيبتها في ال٨ىقة وحغيب وعا ناخب٪ اإلاجىىن 

ىض٥ نٗح؛ هحرأ ق٩لها مغوخة م٘ .. يؼيض مل هيىٟ٘ ٖو

..ِنبا  



 

1923 
 

اج :٢ُح خؿً باهٖؼ  

..بـ-  

:٢اَٗه ماػن   

صه ٚحر ؤهىا  ػم .. ؤها حٗان وبياص بيإ٧لني.. مً ٚحر بـ-

..هت٩لم  

ٞتذ بياص الباب بٗضما ٧اص ماػن ؤن يتل٠ الجغؽ مً 

 الغهحن اإلاتىانل

ليٟاجئ بثالإة وحىه تتابحن مالمدها بحن الًٛح 

٩اهة
ُ
..والظهى٫ والٟ  

ا بةياص
ً
:ا٢تدم ماػن البيب هاتٟ  

..و  ٦ىب بت٩لم الٗغوؾة!.. ؤهب همب و  بيه-  



 

1924 
 

..ؤ٣ٖح ٧لماته بٛمؼأ ٖابثة  

بيىما رهال٪ يؼيض ٖلى ؤ٢غب م٣ٗض وهى   يبضو في خالة 

.. تؿمذ بإؾئلة ؤو ؤحىبة  

:وناٞذ خؿً بياص بىص  

..الى٢ب متإزغ.. آؾ٠ يا بياص-  

يىاه تٗىص إلااػن الظو ؤخل عبُة  باصله بياص اإلاهاٞدة ٖو

..ٖى٣ه وخمل ؾترته ٖلى ٦تٟه  

وبضا بمٓهغ يىا٢ٌ الٗغيـ ألاهي٤ الظو ْهغا نىعه 

 بالؿىقيا٫ ميضيا في ؤو٫ الليلة

:عصص بياص بتٗثر  

..هى!!.. هى مل ٧ان ٞغخ٪!.. هى خهل بيه-  



 

1925 
 

:٢اَٗه ماػن   

..هى مل ٖىض٥ ؤ٧ل تجهؼه ٖلى الؿغي٘ ٦ضه-  

يىاه تتر٦ؼ  وصٞ٘ به هدى اإلاُبش وهى يغصٝ بهىا ٖا٫ ٖو

:ٖلى يؼيض  

..وػوص الؿ٨غ.. وهاا ٖهحر-  

ة  اص لخؿً يجظبه هدى الكٞغ ؤونل بياص للمُبش ٖو

 الىاؾٗة 

:وبضؤ ٖلى الٟىع يسبره ب٩لماا واضخة  

ؤو ٦الم ٢التهىل٪ لىعا  ؤو ٢اله ناخبها الٟغوؿاوو -

..ٞا تىحن ٦ضابحن  

:٢اَٗه خؿً  



 

1926 
 

ؤبى٥ خ٩ى لي ٧ل خاحة خهلب .. ؤها ٖاٝع ؤنهم ٦ضابحن-

٪ مً لىضن.. مجها .. ومً ٚحر ما ي٣ى٫ .. و٢الي ؾبح عحٖى

.. ؤها اؾتدالة ؤنض١ ٦الم ٞاٙع ػو صه  

:تجهض ماػن باعتياح في خحن ؤ٦مل خؿً  

بـ صه مايمىٗل ؤوي بلىم٪ ؤه٪ زبيب مىيٕى -

.. نضي٣ها الٗىهغو   

:هؼ ماػن عؤؾه  

و٧ان مم٨ً ت٣ٟض .. و٢تها ٧ان هيًغ مل هيٟيض-

..ؤٖهاب٪  

ٌ خؿً مى٣ُه وهى يسبره :ٞع  

و٧ان مم٨ً بغيىه وؿتٛل اإلاٗلىمة وهغح٘ الىلض مً -

..ٚحر ما هتىعٍ في خاحاا ٦تحر  



 

1927 
 

:ؾإ٫ ماػن بتىحـ  

..بيه اللي خهل في لىضن يا خؿً؟!.. خاحاا-  

:ؤحاب خؿً بت٣غيغ  

..وصه ؤهم خاحة.. عحٗب مدمض لبيته-  

تباص  الىٓغاا للخٓاا حاءهم بٗضها نىا بياص مىاصًيا 

:ماػن   

..الٗكا يا ماػن -  

ة ..صل٠ الك٣ي٣ان مً الكٞغ  

:ليى٣ٌ ماػن ٖلى الُٗام بيىما  ٛمٛم خؿً بةخغاج  

.. مالىف لؼوم يا بياص-  

:حظبه بياص بسٟة وهى  ؿإ٫ بةنغاع  



 

1928 
 

!.. في بيه يا خؿً-  

تجهض خؿً ب٣ىأ وهى ي٣و ٖلى بياص ؤخضاث الليلة 

 الُىيلة

..ؤو ؤهم السٍُى الغثيؿية بها  

:وهٓغاا بياص تتىؾ٘ بضهكة وهى يلتٟب إلااػن   

!!وبٗض صه ٧له ل٪ هٟـ تا٧ل-  

:ػحغه ماػن ب٣ىأ  

..ٖغيـ يا ؤدي-  

:ليجبه بياص ٖلى الٟىع   

..ٖغيـ يب٣ى تغوح لٗغوؾت٪-  

ا ًً :هؼ ماػن عؤؾه عاٞ  



 

1929 
 

ماٞيل صماٙ لؿلؿا٫ ألاؾئلة والاؾتجىاب اللي مل -

.. هيٗضو  

:والتٟب هدى يؼيض الهامب و٦إهه بٗالم آزغ  

ؤهب مل قاي٠ .. وبٗضيً ما يىٟٗل صه يتؿاب لىخضه-

..خالته  

:هؼ بياص عؤؾه بدحرأ  

!هتؿيح ِنبا لىخضها!.. وؤهب يا خؿً-  

ة :ؤحاب خؿً بؿٖغ  

..ِنبا م٘ و ص ٖلياء-  

..ْلل الهمب ٖلى الجمي٘  

ة ..ٞسغج ماػن ليماعؽ هىايته بالتضزحن في الكٞغ  



 

1930 
 

بيىما اٞترف خؿً ألاعى واعت٨ً ٖلى ْهغ ؤخض اإلا٣اٖض 

 وهى يمضص ٢ضماه ؤمامه

ل يبٗث بغؾاثل اٖتظاع لِهبا ٖلى حمي٘ ؤهىإ وؾاثل  ْو

..الاتها٫  

..ختى هٟظ شخً هاتٟه  

ويؼيض الجالـ مٗهم بجؿضه والًاج٘ ب٣ٗله في وي٘ 

 ٧ان يم٨ىه تٟاصيه

لى  اؾتسٟاٞه باألمغ ومداولته تبني صوع الىالض وولي 

..ألامغ  

:اهضٞ٘ الؿاا٫ مىه بال بعاصأ  

..هي ٚلُتي ٦بحرأ للضعحة صو؟-  



 

1931 
 

..التٟب الجمي٘ هدىه  

 بيىما ٖاص ي٨غع 

!مم٨ً ٖلياء تغوح مني-  

 ٢اَٗه بياص و٢ض قٗغ هدىه بالك٣ٟة ألو٫ مغأ

..بن قاء هللا ت٣ىم بالؿالمة-  

 خغ٥ يؼيض ٖيىاه هدىه بتمني نامب إم ٖاص يتؿاء٫

!هت٣ضع اإلاغأ صو تؿامدني.. هتؿامدني؟-  

ا
ً
:  وهؼ عؤؾه زٞى  

ضو لها!.. هىعيها وش ي بػاو- !!.. بػاو بٗض ما ٦ؿغا ٖو

..بػاو بٗض ما ٦ىب ؾبح في ؤطيتها  

:همـ خؿً بدؼن   



 

1932 
 

هت٣ىم بالؿالمة وهتؿامد٪ و٧ل ش يء .. ٦ٟاية يا يؼيض-

..هيب٣ى تمام  

:عصص يؼيض بًيإ  

ؾهل أله٪ ٖمغ٥ ما ؤطيب .. ؾهل ت٣ى٫ ٦ضه يا خؿً-

ٖمغ٥ ما ٚلُب في خ٣ها ػو ما ؤها ٚلُب في خ٤ .. ِنبا

..ٖلياء  

 ٚمٛم خؿً مً بحن ؤؾىاهه

"..وبٗضيً ب٣ى"  

:ول٨ىه ؤ٦مل مىاؾاأ يؼيض خحن تضزل ماػن   

الًِٛ اللي ..  ػم يسغج اللي حىاه.. ؾيبه يا خؿً-

..ٖليه صه هيتٗبه  



 

1933 
 

:بضا يؼيض و٢تها و٦إهه يغصص ما يضوع بظهىه ٣ِٞ  

...تٗٝغ يا ماػن ؤها بدؿض٥-  

:هت٠ ماػن بسسغية  

..يا عاحل-  

:ليبتؿم يؼيض بمغاعأ  

حغبب مغأ .. مىٗب هٟؿ٪ مً التىعٍ في ؤو وح٘-

..ٖا ل في خال٪   بتإطو و  بتتإطي.. وحال٪ مىاٖة  

:ؤحابه ماػن   

..بـ عوبىا وؾيم خبتحن.. عوبىا  ٗني-  

:هؼ يؼيض عؤؾه بدؼن   



 

1934 
 

٦ىب ٞاهم ؤنها بيب ٚلباهة .. ؤها ٦ىب ٖايؼ اتهٝغ صر-

..ويتيمة  

٘ ٖيييه يىاقضهم التٟهم :ٞع  

ماخبيتل .. ٦ىب بداو٫ ؤ٦ٟغ ٚلُىا في خ٤ ٖلياء ػمان-

..الؼمً يت٨غع   

:هؼ ٦تٟيه  

هغمىهاا .. ٢لب ٚحرأ.. مغأ واتىحن.. ختى ؤما ٖلياء ٧لمتني-

بـ بغيى ٧ابغا .. لخض ما اتإ٦ضا ؤن ٖلياء صر.. خمل

..و٢لب مل ماطية  

:هت٠ بٗى٠  

مااتسيلتل لخٓة ؤنها مم٨ً ت٨ىن .. ما اتسيلتل-

.بالضعحة صو مً الجىان  



 

1935 
 

اص يغصص :نمب للخٓاا ٖو  

!!..تٟت٨غوا هتؿامدني-  

..ْل ؾااله بال حىاب  

..ٞلم يتم٨ً ؤو مجهم مً الغص ٖلى هظياهه  

..٩ٞل ٢لح مجهم به ما يث٣له بظهح مستل٠  

 
ً

اعتٟ٘ عهحن هات٠ ماػن ليجبه ٖلى الٟىع مؿتٛال

 الٟغنة للهغب مً ؤمام الجمي٘

"ماػن الٗضوو؟"  

..ؤيىه مٗا٥-  

ؤها آؾ٠ يا ٞىضم بـ ع٢م خًغت٪ هى اإلاتاح ٢ضامي في "

"الى٢ب صه  



 

1936 
 

:٢ُح ماػن بدحرأ  

!زحر-  

"الب٣اء هلل يا ٞىضم"  

 اهتهى الٟهل

 

 

 

(27)  

..ؤعصا ؾغص الٗضيض مً ال٩لماا اإلااإغأ  

..بدثب زل٠ اإلاإإىع مً الخضيث والخ٨م  



 

1937 
 

ة ًٖ تجغبة لً  وصصا لى ؤم٨ىني التٗبحر بدغوٝ هاٞػ

  كٗغ ب٣ؿىرها ب  َمً مغ بها

بب في ؾغص ٢ؿىأ التجغبة وب٩ل نغاخة  ا ٚع
ً
نض٢

.. مم٨ىة لم ؤؾتُ٘  

 لم ؤحض مً الخغوٝ ما  ٗبر ًٖ طل٪ الخؼن 

..ًٖ تل٪ الٟجىأ الؿىصاء صازل٪  

..ٞغاٙ هاثل م٣يب  

..بخؿاؽ صاثم بالى٣و  

ا 
ً
ما١ يسٟيه ولى ما٢ت بسٝى مجهى٫ ٧ان هاثًما باأٖل

.وحىص ألاب بدياأ ؤبىاثه  



 

1938 
 

زٝى يؼصاص قغاؾة ٦ىخل اهتبه لى٣ُة ي٠ٗ 

..ٞغيؿته  

..٣ٞغع ؤلاحهاػ ٖلحها بال عخمة  

..وبلى َمً تلىط آلان و٢ض رهضم حضاع ؤمان الخياأ  

مئىان.. يإ الؿىض ..وُؾِلح الَا  

..ماا ألاب  

..و  بضيل ٖىه ؤبًضا  

 ختى لى ٧ان ػوج يمته تدىو ٧ل الضٖم

..وطعاٖاه تمل٩ان خىان ال٨ىن   

عاًٞة ل٩ل ٧لماا اإلاىاؾاأ, ياجٗة, ِٞهبا تائهة  



 

1939 
 

يىاها ٣ٞضتا ال٣ضعأ ٖلى  عؤؾها تغتج بدغ٧اا  بعاصية ٖو

هما ..التد٨م بضمٖى  

تلت٣ي هٓغارها الهلٗة بىٓغاا ؤمها ال٨ؿحرأ وبياص يُى٢ها 

.. بضوعه يمىدها ٧ل ما يم٨ىه مً مؿاهضأ  

ا تىعي ٣ٞضان ؤب ختى وبن ٧ان  ًٗ هما اقتب٨ب م صمٖى

 بىه٠ صوام

وخبيح تؿبح بالىح٘ والجغح وبن امتل٪ ال٣لح 

..والىحضان  

..وبسلٟية اإلاكهض ٧اهب ت٠٣ هي  

..متجمضأ ٧الضمٕى بم٣اثحها  

..٧لماا خؿً خى٫ ال٣ٟضان وألاؾ٠  



 

1940 
 

..و٧لماا إلياص خى٫ خ٣ي٣ة الخياأ واإلاىا  

تغا٢ح ِنبا ت٩اص تستٟي بحن طعاعي خؿً وهى بضوعه 

 يًمها ب٣ىأ 

..ختى ٧اص يسٟحها ًٖ الٗالم؛ بل يدمحها مً الٗالم  

غيضأ تل٣ي بغؤؾها ٖلى ٦ت٠ ق٣ي٣ها تىعي ٣ٞضان  ٞو

 خبيبها

..وهى بضوعه يُمئجها ويهضت ٞىعان خؼنها  

..تلمذ هٓغاا ألام وابىتها ومىاؾتهما لبًٗهما  

..طٖغ وهل٘, زٝى, وتلتٟب خىلها بظهى٫   

..وبالجهاية بصعا٥ خؼيً  

..ٞال يىحض ؤخض مً ؤحلها  



 

1941 
 

.. ؿىضها.. لم يإِا ؤخض ليًمها  

..يُمئجها  

..٦ما اٖتاصا.. هي وخيضأ ٦ما ٧اهب  

..وؾتٓل وخضها للجهاية  

طعاٖان خاهيتان وهمؿة صاٖمة مً صهيا ٧اهتا ٢كة 

 ؤلاه٣اط

..اصعي له يا خبيبتي.. الب٣اء هلل يا هحرأ-  

عبتاا صهيا الخاهية م٘ همؿها الضاٖم ٧اها ما تدتاج بليه 

٘ عؤؾها بثباا.. هحرأ لتتماؾ٪ :تجم٘ قتاا هٟؿها وتٞغ  

..ما ت٣ل٣يل.. ؤها ٦ىيؿة يا صهيا-  

ها الخبيؿة وهمؿب لهضي٣تها اللضوص :بلٗب صمٖى  



 

1942 
 

..ق٨ًغا-  

..بٗضها تىلب ٢ياصأ ألامىع   

غيضأ لبيب ٖامغ ختى تٗضه  ؾت٣با٫  ٞانُدبب ِنبا ٞو

..  اإلاٗؼيحن  

ًً الثالإة اؾتئجاع ٢اٖة زانة للٗؼاء ..بٗضما ٞع  

..وتىلى خؿً وبياص باقي ألامىع   

خؿً الظو تٗامل م٘ اإلاىا بغهبة ٞاعؽ مهؼوم في 

 مٗغ٦ة ال٣ٟضان مً ٢بل

٩ٞاهب ٧ل زُىأ يسُىها بمثابة ٧ابىؽ حي يسص ى 

..مىاحهته  

..ٞمغاعأ هؼيمته الؿاب٣ة ماػالب تسى٤ ؤهٟاؾه  



 

1943 
 

اأ منى ..وبن تهضع ماػن الهىعأ و٢ب ٞو  

..ٞتل٪ اإلاغأ   مٟغ مً وحىصه هى  

..٣ٞض آن الى٢ب إلااػن ؤن يىا٫ صوعه الثاهىو   

..ولى  نغاخة يؼيض الٟجة  

 ل٩ان ؾ٣ِ ماػن بٟش مىاؾاأ هحرأ

..وو٢تها ؾيتهضم اإلاٗبض ٖلى الجمي٘  

ٖاص بظا٦غته لٗضأ ؾاٖاا خحن تل٣ى ماػن اإلا٩اإلاة 

 اإلاكئىمة

..ؤٚل٤ ماػن السِ و٢ض تجمضا ٧ل زلية بجؿضه  

..تل٪ الليلة الُىيلة لً تيتهي بؿهىلة  

..والسبر الظو ونله آلان ليـ بالهحن  



 

1944 
 

:اهتٌٟ ٖلى هؼأ ٖىيٟة مً يؼيض وهى يهت٠ بهل٘  

.. ليااء..ٖـ-  

ولم تؿٟٗه خغوٞه بمؼيض مً ال٩لماا ٞىحه ماػن ٧ان 

.. ك٩ل لىخة خؼن هاثلة  

٧ان خماه الؿاب٤ ول٨ً ب٩ل تإ٦يض هى " ٖامغ ٚيث"عبما 

.. ك٩ل بدياته م٩اهة ؤٖم٤ ب٨ثحر  

٣ٞض وكإ هى وخؿً ٖلى قغا٦ة بالٗمل والخياأ بحن 

..والضيهما وبحن ٖامغ  

..وآلان ٖليه ٖبإ ازباع الجمي٘ بالسبر اإلاكئىم  

:عبب ماػن ب٣ىأ ٖلى ٦ت٠ يؼيض  



 

1945 
 

اهضي اإلا٩اإلاة مل مً .. ٖلياء بسحر ػو ما الض٦تىع َمىا-

..اإلاؿتكٟى  

:وتجهض ب٣ىأ وهى يلتٟب لخؿً  

.. خؿً-  

..٧لمة واخضأ ؤ٣ٖبها صمٗة ٚبية لم  ٗلم مً ؤيً ؤتب  

:ليجض خؿً ؤمامه  ؿإ٫ ب٣ل٤  

محن؟-  

:ؤزبره ماػن ب٩لماا مت٣ُٗة  

..ٖم٪ ٖامغ-  

غأ  هبة وبضؤ  ؿغص ما حاء باإلا٩اإلاة ة م٘ ٞػ ..٢الها بؿٖغ  

 ٞاإلاصخة ٞكلب في اباٙل ابىتي الغاخل



 

1946 
 

ا بيىما هحرأ لم تجح هاتٟها
ً
..ٞهات٠ ِنبا ٧ان مٛل٣  

..وؤصع٥ خؿً ؤن هاتٟه هى آلازغ ٞٙغ شخىه  

 ٞلم ي٨ً ؤمام مؿئىلي اإلاصخة ؾىي ماػن 

..الظو اؾتجاب إلخضي م٩اإلاتهم مً ٢بل  

اأ عاٚح ..ؤإىاء ؤػمة وحىص هحرأ باإلاكٟى بٗض ٞو  

زيم الهمب الٗاحؼ ٖلى الجمي٘ بٗضما اهتهى ماػن مً 

..٧لماته  

..هٓغاا متؿاثلة خؼيىة يتباصلها الجمي٘  

..والخحرأ ٧اهب لها اليض الٗليا  

!..َمً يجاٝػ بتىنيل زبر ٦هظا  

..و٦ي٠؟.. متى؟  



 

1947 
 

ىصأ للؿاا٫ ألاهم   ٖو

!َمً؟  

:ؤزحًرا ٢غع ماػن خل اإلاًٗلة  

بخىا وؿتنى ؾاٖة ٦ضه وهغوح م٘ خؿً بيب .. َيح-

وؤهب يا بياص زلي٪ حىح يؼيض .. صهيا هبلٜ الجماٖة

..والهبذ تغوح مٗاه اإلاؿتكٟى  

وهىا ٢اَٗه يؼيض وهىبة الهغاخة التي تلبؿته مىظ ص٢اث٤ 

:ماػالب تؿيُغ ٖليه  

وبياص زالها و٦مان .. خؿً حىػ بيته!.. تغوح ليه يا ماػن -

ؤهب صلى٢ب .. اإلاى٤ُ بن بياص يغوح م٘ خؿً.. ؤزى ٞغيضأ

..ومغات٪ مل هتؿ٨ب.. ٚغيح  

..بـ ٦ٟاية ب٣ى يا يؼيض-  



 

1948 
 

ا  ًٗ حاء هتاٝ خؿً الخاػم ليهمب يؼيض ويتر٦هم حمي

ة  متجًها للكٞغ

مئىان ٖلى ٖلياء  الاتها٫ باإلاكٟى والَا
ً

..مداو   

:بيىما ٚمٛم ماػن بهىا مكضوص  

 .. هى ٖىضه خ٤-
ً

..ؤها صلى٢ب ٚغيح ٞٗال  

ة وهى يل٣ي ٧لماته  ٢الها ماػن وتىحه بضوعه بلى الكٞغ

:لخؿً  

اب٣ى بلٛني يا خؿً بى٢ب .. ؤها هاؾتنى مٗاه هىا-

..الجىاػأ والهالأ  

تباص٫ خؿً وبياص هٓغاا ٢ل٣ة ول٨جهما لم يتٟىها 

..بدٝغ  



 

1949 
 

 ٞحزيض في طعوأ يياٖه ونغاخته

..واحه ماػن بالخ٣ي٣ة الٗاعية مً ٧ل تجميل  

..وآلان باا ؤمامهما مهمة مً ؤ٢س ى ما تدماله يىًما  

ة امتضا ؤهامل يؼيض ليسخح لٟاٞة ماػن  وبالكٞغ

 اإلاكتٗلة

ه الضٞحن ..ويىٟث م٘ صزانها ًٚبه ويإؾه وزٞى  

:بيىما عا٢به ماػن بمغاعأ وهمـ  

..ٖليا هت٣تلني ؤما تٗٝغ ؤوي ؤصيت٪ سجايغ-  

و٧ان لخٓتها  كحر لتل٪ اللخٓة التي ونلب بها هحرأ 

 للمكٟى

..و٧اصا ؤن تكتب٪ م٘ يؼيض في شجاع ٖىي٠  



 

1950 
 

 الابتٗاص ًٖ مجالها ومغ٦ًؼا هٓغاته 
ً

ٞابتٗض هى مداو 

.. ٖلى زاتم بل٣يـ بةنبٗه  

اٞه ووي٘ نهاية خ٣ي٣ية  يظ٦غ هٟؿه ؤن الليلة هي ليلة ٞػ

٣ض ..لخياته الؿاب٣ة ب٩ل ما تدىيه مً ٖبث وخؼن ٞو  

بٗضما ؤبٗضته ِنبا -ؤزظ يىٟث صزاهه بٗيًضا ليإتي يؼيض 

-ًٖ مجا٫ حىىن هحرأ  

..ويسخح اللٟاٞة ٦ما ٞٗل آلان  

:ؤٖاصه نىا يؼيض للىا٢٘ وهى  كحر لهاتٟه  

هت٩لمها؟-  

:هؼ ماػن عؤؾه هًٟيا  



 

1951 
 

ة ٖكان تتهٝغ وزهىًنا .. ه٩لم صهيا-  ػم تب٣ى ٖاٞع

..ٖىضها ٧ل الى ص  

..لظا ٧اهب صهيا ٖلى ؤتم الاؾتٗضاص لتل٣ي انهياع هحرأ  

..انهياع لم يإِا ؤبًضا  

..و٧ان طل٪  ؿبح ال٣ل٤ لضهيا  

ح ..بل الٖغ  

  ****  

 

 

 

 



 

1952 
 

 

يهمب ؤلاوؿان ألهه بالهمب ٢ض ي٣ى٫ ما    ؿتُي٘ 

. ٢ىله بال٩لماا  

ؤهيـ مىهىع -   

..ويهمب  وٗضام ال٩لماا  

..يياٖها مً بحن قٟتيه  

تظاع والىضم مً زاليا ٣ٖله ..هغوب مٗاوي الٖا  

..٩ٞل ٧لماا الضهيا تيجؼ ًٖ التٗبحر ٖما يغيضه  

..وييجؼ هى ًٖ اإلاىاحهة  

ظاع ..ًٖ الا٢تراب ومىذ ألٖا  

 ٞب٩ل مدا٦م الٗك٤



 

1953 
 

 هى مظهح ومٗتٝر بةإمه

..وبىٟؿه يجلض طاته وي٣ؿى  

.. ٗا٢بها با بتٗاص  

..بالخغمان مً ٖلياثه  

تها ٌ بٗى٠ الضزى٫ لٛٞغ يإبى مىذ طاته عاخة .. يٞغ

.. عئيتها  

٦ي٠  ؿمذ لىٟؿه بالغاخة وهضوء البا٫ وهى مظهح 

!.. بد٣ها مىظ ألاػ٫   

!!..٦ي٠ يىاحه ٖيىحها وهى يس٤ٟ إاهية في خمايتها  

!!.. ٦ي٠ يضعي خبها وهى ؾبح هال٦ها  

:عا٢ح ماػن حلؿته اإلاهؼومة بٛئ  



 

1954 
 

بالف الت٨ٟحر الٛبي .. اَمً ٖلحها.. اصزل يا يؼيض إلاغات٪-

..صه  

:ؤقاع يؼيض بازتىا١  

ؤهب ما ؾمٗتل ٦الم اإلامغية؛ اإلاضام عاًٞة ت٣ابل ؤو -

..خض ومدتاحة تغتاح  

:يغب ماػن ٦ٟيه بٛئ  

بٗض الٗ٪ اللي ؤهب خ٨يتهىلي .. ما هى صه ش يء َبيعي-

..َبيعي حًضا ي٨ىن صه عص ٞٗلها  

:هؼ يؼيض ٦تٟيه بهؼيمة  

ايؼوي ؤصزل ؤياي٣ها بىحىصو- ..ٖو  

:هت٠ به ماػن بًٛح  



 

1955 
 

..تضزل تُمجها بىحىص٥..   يا ٚبي-  

يىاه تتؿٗان لتر٦ٌ  ٌ مىح٘ ٖو هؼ يؼيض عؤؾه بٞغ

 هٓغاته تلمدها ًٖ بٗض

تها في صزى٫ صوعو  خحن ٞتدب اإلامغية باب ٚٞغ

..للمتابٗة  

ة ٞتر٦ب الباب هه٠  و خٓب الٟتاأ هٓغاته اإلالهٞى

 مٟتىح لتمىده ٞغنة

ى٫ و٢ب مم٨ً ..اإلاغا٢بة أَل  

 ؤقب٘ ٖيييه بغئيتها واَمئن ٢لبه ب٩لماا الُبيح

ة بٗيًضا  ؤنها تٗضا مغخلة السُغ وتم ه٣لها لتل٪ الٛٞغ

..ًٖ الٗىاية اإلاغ٦ؼأ  



 

1956 
 

..ٞالتٟب إلااػن يُمئن للمغأ الٗاقغأ ٖلى ألاو ص  

:ليُمئىه ماػن بطجغ  

وبت٣ىل٪ .. صهيا َمىتني.. الى ص ٧لهم بسحر.. ٢لىا اَمً-

ب تغبي لي .. هاصية قايلة عامي ب٩ل َلباته.. ٖلياء ٖٞغ ٖو

ختى ابى٪ ألالٗىبان مغ٦ؼ م٘ ٖك٤ .. بحراعي ؤزىاته

..اعتاح واصزل إلاغات٪ بالف وح٘ ٢لح.. ومنى  

ٌ خؼيً : هؼ يؼيض عؤؾه بٞغ  

٢لبي .. اإلاغأ صو هي عاًٞة وحىصو.. مل ه٣ضع يا ماػن -

.. خاؾـ بها ٢ىو   

:وقغص بىٓغاته يلىم هٟؿه ويٗظبها  

بتُلح وحىصو .. اإلاغأ اللي ٞاتب خؿيب ؤنها بتىاصيني-

ؤما ؤٖمامها زُٟىها ٧ان بؿببي .. بٗيىنها وهٓغارها



 

1957 
 

ب ٞحها بـ و٢تها ما٦ىتل ٖاٝع ٢ض بيه .. وبؿبح ؤوي َٞغ

.. ؤمي مغيًة وألو مضي مم٨ً تإطيها  

:هؼ ٦تٟيه بدؿغأ  

بػاو !!.. هى٣ضع ه٨مل.. بػاو ه٣ضع!.. بػاو.. ل٨ً اإلاغأ صو-

..وؤها ت٣غيًبا اللي ؾلمتها للمجغمة صو بةيضو  

٤ :ا٢ترب ماػن مىه يًِٛ ٦تٟه بٞغ  

  تمل٪ ال٣ٗل و  الت٨ٟحر اللي .. البيب مغيًة يا يؼيض-

ماتسليل بخؿاؾ٪ بالظهح .. مم٨ً تتداؾح ٖليه

ؤهب .. هاخية ٖلياء  ُٛي ٖلى خ٣ي٣ة مغى البيب

ل ..ماتٗٞغ  

:٢اَٗه يؼيض بًٛح  

..ٖاٝع بت٨ٟغ بػاو.. ٖاٝع-  



 

1958 
 

:هؼ ماػن عؤؾه  

.. ؤهب ما قىٞتل خالتها ؤما ؤزضرها اإلاصخة..  -  

:ٖاص يؼيض إلا٣اَٗته  

٦ٟاية .. زالم يا ماػن مل ٖايؼ ؤؾم٘ خاحة ٖجها-

..ألاطي اللي ؾببته  

:تجهض ماػن وهى يسبره بت٣غيغ  

و ػم ت٣ابل الض٦تىع .. حضها هيىنل ٦مان ؾاٖاا-

..بتاٖها ٖكان تتٟاهم مٗاه  

ة يٟتذ إاهية  ؤػاخه يؼيض بٗى٠ وهى يغي باب الٛٞغ

..ويضل٠ الُبيح للضازل  



 

1959 
 

ليٛيح ٖضأ ص٢اث٤ ويسغج بٗضها ليٗيض َمئىه يؼيض 

 باؾت٣غاع الىي٘ 

..وتمام الؿيُغأ ٖلى الجزي٠  

..وهىا ٣ٞض يؼيض ٢ضعته ٖلى ٣ٖاب طاته  

..بل ٣ٞض ٢ضعته ٖلى التد٨م بىٟؿه  

تها اإلاٟتىح ..حؿضه يتدغ٥ بال بعاصأ هدى باب ٚٞغ  

..زُىاته تإزظه لي٣ترب مً الٟغاف  

:يجثى ٖلى ع٦بتيه هامًؿا باٖتظاع  

..ٖلياء-  

..٧اهب تٛمٌ ٖيىحها ب٣ىأ  

..تًُٛها خض الىح٘  



 

1960 
 

ٌ عئيته ..وتضع٥ ؤهه  ٗلم طل٪.. تٞغ  

ًٚبب مىه بل اقتٗلب ٢هًغا خيىما قٗغا باؾتجابته 

بتها  لٚغ

..اإلادؿىؾة وآإغ الابتٗاص  

..واػصاص ًٚبها خحن تدضي بعاصرها و٢غع الضزى٫ لغئيتها  

..تغيض مٗا٢بته ويمه بىٟـ الى٢ب  

..و  تٗلم ٦ي٠ تتهٝغ  

..ٞهغبب بىٓغارها  

..ولم تٟلر ٩ٞاهب ٖيىاها تٗاهضانها وتغتدالن بليه  

..ٞهغبب بىٓغها هٟؿه وؤخ٨مب بٚال١ ٖيىحها  



 

1961 
 

ًما ٖجها مً بحن الجٟىحن  وبن تؿغبب الٗبراا ٚع

..اإلاُب٣حن  

ها :٦غع هضاءه بهمـ وهى يمسر صمٖى  

يني.. اٞتخي ٖيىه٪.. ٖلياء- !للضعحة صو مل ٢اصعأ تكٞى  

..٢بًب ٦ٟحها ب٣ىأ تؿاهض هٟؿها وتضٖمها  

..ولم تسً٘ لخىى هبرته وتٟتذ ٖيىحها  

ها و٦إنها تلىمها لخغمانها عئيته ..ٞاػصاص تض٤ٞ صمٖى  

:ٖاص نىته يىاححها  

!!هتسانميني وتؿ٨تي!.. هتٗا٢بيني تاوي-  



 

1962 
 

لى ٨ٖـ تى٢ٗه ؤنها تىىو زهامه وخغماهه مً  ٖو

ٞاحإته بل ٞاحإا هٟؿها بٟتذ ٖيىحها , نىرها وخضيثها

..ومىاحهته عبما ب٠ًٗ ؤو بىهً  

..ول٨جها ٖلى ٧ل خا٫ ٢غعا اإلاىاحهة  

بتها بٗضم بغئيته ..َاإلاا تدضي هى ٚع  

تها لتىاحهها  ٞلتؿإله ما ياع٢ها مىظ ٞتدب ٖيىحها بٛٞغ

:حبحرأ محريب ٢بل ؤن رهىو بها ٖلى عخمها ٞت٣تل حىيجها  

..ؤهب ٖاٝع هي ٧اهب بت٣ى٫ بيه وهي بتًغبني؟-  

:هؼ عؤؾه ب٠ًٗ وهى  ٛمٛم  

..بـ مم٨ً ؤزمً..  -  



 

1963 
 

ها وهي تغصص  تىؾٗب ٖيىاها ومٗها اػصاص انهماع صمٖى

:بازتىا١  

!!٦ىب ٖاٝع-  

ة :ا٢ترب مجها ليتمؿ٪ ب٣بًتها وهى يهت٠ بؿٖغ  

٦الم .. ما تسيلتل ؤنها تىنل للضعحة صو مً السلل-

..الض٦تىع   

:سخبب يضها مىه بٗى٠ وهي تغصص  

ني!!.. ص٦تىع - ٦ىب مسبي !!.. ؾإلب ص٦تىع مً ٚحر ما تٗٞغ

!!..ليه يا يؼيض  

ها :خغ٦ب يضها بٗى٠ تمسر صمٖى  

..تمىتني ؤها والى ص!.. ٦ىب مؿتني بيه-  



 

1964 
 

:٢اَٗها بٗى٠ وهى يهظو بال تغابِ  

الض٦تىع ٢الي ؤبٗض ٖجها وؤنها مل زُحرأ ..   يا ٖلياء..  -

..َاإلاا عحلها في الجبـ  

:ؤقاخب ٖلياء بىحهها بٗيًضا وهي تىهي الخىاع  

..أل.. أل يا يؼيض-  

:ؾإلها بدحرأ  

..ؤها مل ٞاهم!.. أل بيه يا ٖلياء-  

ها ب٣ؿىأ :ؤحابته بدؼن تبتل٘ صمٖى  

أل مل هؿ٨ب اإلاغأ .. أل مل هسانم٪.. بحابة ؾاال٪-

!!..ٖاٝع ليه يا يؼيض.. صو ًٖ ال٨الم  

..لم تغيده ٧لمارها ٞهى يضع٥ ؤنها ٢غعا ألا٢س ى  



 

1965 
 

ا ٖىضما ونله نىرها اإلاغتج٠ ونىا 
ً
و٧ان مد٣

:قه٣ارها يتٗالى  

مل هؿ٨ب اإلاغأ صو ٖكان ؤ٢ىل٪ ؤوي مل ٖايؼأ -

٪ .. ؤقٞى  

:وازتى٤ نىرها بب٩اء لم تتم٨ً مً الؿيُغأ ٖليه  

-٪ ؤعحى٥ .. ؾيبني لىخضو يا يؼيض.. مل ٢اصعأ ؤقٞى

..ؤزغج  

 ٘ اعتٟ٘ يؼيض مً حلؿته ألاعيية ول٨ىه لم يتم٨ً مً ٞع

..عؤؾه  

:وهمـ لها بسٟىا ٢بل ؤن يغخل  

..واَمني ٖلى الى ص.. هؿيب٪ تغتاحي-  



 

1966 
 

:٢اَٗته بهمـ مسىى١   

مىتني- ياعيب ت٩لم هحرأ ٖلكان ٖايؼأ .. صهيا ٧لمتني َو

..ؤعوح ٖىضها  

ا
ً
ة ناعز :تى٠٢ ٖلى باب الٛٞغ  

..مل.. مل هتؿيبي بيت٪..   يا ٖلياء-  

:٢اَٗته بيكيج با٥ٍ   

مل ه٣ضع اٞت٨غ اللخٓاا .. مل عاحٗة البيب يا يؼيض-

ًب  اللي ٦ىب ٞحها لىخضو تدب عخمة مستلة ؤهب ٞع

ً و صها ..تبٗضها ٖني ٖو  

ها :قه٣ب بهىا مؿمٕى وهي تبتل٘ صمٖى  

..امص ي يا يؼيض وابٗب هحرأ-  



 

1967 
 

:ؤزٌٟ عؤؾه ب٣لة خيلة  

..مؿتديل.. مؿتديل يا ٖلياء-  

ة :لتجبه بؿٖغ  

والض٦تىع ٢ا٫ مم٨ً ؤعوح .. اإلاؿتديل بوي ؤعح٘ البيب-

..ؤو.. ٧لم هحرأ.. ب٨غه ؤو بٗضه  

ٌ :هؼ يؼيض عؤؾه بٞغ  

.. ٖمي ٖامغ.. هحرأ ما ت٣ضعف ت٨ىن حىب٪.. ما يىٟٗل-  

٢ُ٘ ٧لماته و٢ض ؤصع٥ ؤنها بدالة   تتدمل ما ٧ان ٖلى 

ٞل٣ض ونل .. ول٨ً ألاوان ٢ض ٞاا.. وق٪ التٟىه به

ة  حها وتم ه٣لها لٛٞغ لٗلياء ما ٚاب ٖجها مىظ ٖاص بلحها ٖو

 مؿت٣لة



 

1968 
 

..لتجض هٟؿها وخيضأ  

..و  ختى ٞغيضأ.. و  ِنبا..   ؤإغ لىحرأ  

مجغص م٩اإلاة هاتٟية مً صهيا تُمئن ٞحها ٖلى خالتها 

..وتُمئجها ٖلى ؤَٟالها  

:ٚمٛمب بتهميم يىا٢ٌ مٓهغها الىاهً  

..  ػم ؤ٦ىن حىح هحرأ.. ؤها ٖايؼأ ؤعوح-  

ة :تدغ٥ يؼيض يمىٗها بؿٖغ  

..مايىٟٗل تسغجي صلى٢ب.. اهضو يا ٖلياء-  

:ؤػاخب يضه وهي تؼيذ الُٛاء  

 .. يؼيض ونلني لها-
ً

..هحرأ لىخضها.. خا   

:ؤٖاصها للٟغاف إاهية زانة و٢ض بضؤا تميل بجلؿتها  



 

1969 
 

..اعتاحي الجهاعصه وب٨غه هىنل٪ لها بىٟس ي-  

:ؤٚمًب ٖيىحها بةحهاص وهي تؿإله  

ض؟- ..ٖو  

:مىذ زهالرها ٢بلة اٖتظاع هاصثة  

ض يا ٞغاقتي- ..ٖو  

:ؤبٗضا وحهها ب٠ًٗ  

.. ؾيبني لىخضو.. امص ي يا يؼيض-  

ا ًً :َب٘ ٢بلة ؤزغي ٖلى ٦ٟها وهى يسبرها عاٞ  

.ٖمغو ما ه٣ضع ؤؾيب٪ لىخض٥.. ما يىٟٗل يا ٖلياء-  

..ونلتها ٧لماته وهي ت٣اوم ؤلاحهاص وال٠ًٗ  



 

1970 
 

ولم تؿتُ٘ مىٗه مً الجلىؽ باإلا٣ٗض ؤمامها يتمؿ٪ 

..ب٨ٟها ب٣ىأ  

ٞهى يضع٥ ؤنها لً تؿمذ له تل٪ اإلاغأ بمجاوعارها بٟغاقها 

..ويمها لهضعه  

..ٞتل٪ الٟغاقة الهكة ٢ض هطجب و٢ىيب ؤحىدتها  

..و٢غعا الُحران بٗيًضا ًٖ الٗل  

  ***** 

 

 

 

 



 

1971 
 

 

طل٪ ألالم الض٢ي٤ الظو   اؾم له و  تبريغ، يستر٢ني 

.ختى الٗٓم بلخٓاته الٗابغأ ال٩اوية  

ٚاصأ الؿمان-   

 

ل بحن خىايا  تستر٢ها الىٓغاا ٦ؿهام مؿمىمة تتٚى

..نضعها  

وتستر١ الهمؿاا ؤطهحها ٦إنهً يتٗمضن بيهالها 

..ألؾماٖها  

خل٣اا الىميمة والٛيبة اإلاٗتاصأ في ؤٚلح التجمٗاا 

..اليؿاثية  



 

1972 
 

..مهما اعتٟٗب اإلاؿتىياا الاحتماٖية واإلااصية  

 ختى لى ٧ان التجم٘ هى حلؿة ٖؼاء في عحل ٞايل

 عخل بهضوء بضون ؤن ي٨بض مً يهتممً ألمغه 

ٞي٨ٟحهً ما هلً مً وح٘, مؼيًضا مً آلا م  

..حغاء ٖال٢تهً به  

مٛماا وؤنىاا ت٩اص تغتٟ٘ ..همؿاا ٚو  

 تظ٦غ الخمغاء التي ٣ٞضا والضها ومً ٢بله

..٣ٞضا ػوحها في خاصإة ماػالب خضيث اإلاجتم٘ بلى آلان  

وبن ؤٞلتب هحرأ مً ؤلؿىتهً بٗؼاء عاٚح ٦ىنها ٧اهب 

لى ٢يض التد٣ي٤  باإلاكٟى ٖو

..ٞةنها لم تؿلم مً ٚمؼارهً وإلاؼارهً تل٪ اإلاغأ  



 

1973 
 

 وبن ْجن ؤن الخمغاء ٦ؿغها اإلاغى والخبـ

خم٣اواا تؼيً باألإلااؽ والآللئ.. ٞهً ٚاٞالا  

..وؤتحن ليكمتن بمً ٣ٞضا الؼوج ومً وعاثه ألاب  

..ول٨جهً ٞىحئن بالخمغاء تتإل٤ بثىب خضاصها  

ل٤ لحزيضها ٞتىة
ُ
..٨ٞإن ألاؾىص ز  

..تتدغ٥ بث٣ة وآلية بحن الخكىص  

ٟحن بدى٨ة ومهاعأ ..ت٣ىص حيل مً السضم واإلاْى  

ىان   أَل
ً

تتٗامل ٦ؿيضأ مجتم٘ عاقي مدى٨ة و  تل٣ي با 

ل٣ى ٖلى مؿامٗها
ُ
..الكاجٗاا التي ت  

..و٧ان طل٪ مجهىًصا ي٩اص يهل٨ها  

ة هي ب٩ل الُغ١ اإلام٨ىة ..مؿتجٞز  



 

1974 
 

..ِٞهبا في خالة انهياع يغا٣ٞها ػوحها ؤٚلح الى٢ب  

ٗض ٚغيبة ًٖ الجمي٘
ُ
غيضأ ت ..ٞو  

لى ؤ٢ص ى ت٣ضيغ  يغونها ػوحة ؾاب٣ة ٖو

..ؤم لالبىة الهٛغي   

 نىا تىبيه لغؾالة ٖلى تُبي٤ الىاتـ ؤب

..ؤه٣ظها مً خىاع ؾمج م٘ بخضي اإلاضٖياا  

..ٞاٖتظعا لتتل٣ى عؾالتها بمٟغصها  

..ولضهكتها ٧اهب مىه  

طل٪ الغحل الٛغيح الظو ٣ٖضا مٗه ٖال٢ة نضا٢ة 

..ؤٚغب  

..الت٣ته ٖضأ مغاا بٗض صٖىأ الٛظاء ألاولى  



 

1975 
 

 تل٪ الضٖىأ التي ْىتها ؾت٨ىن ألازحرأ 

ا ما ًٖ ا هى
ً
..ٞهى ٧ان يبضو متدٟٓ  

..واٖت٣ضا ؤهه ؾيٗتظع ًٖ صٖىأ الٗكاء  

..ولضهكتها ؤتى  

.. واؾتم٘ لهظعها  

ً ٞغيضأ, ؤزبرته ًٖ والضها ال٢تها بها, ٖو ..ًٖ ِنبا ٖو  

..ؤزبرته ال٨ثحر ًٖ هٟؿها  

..وهى ؤزبرها ًٖ ٖمله  

..واعتباَه بٗمله  

..وتٟاهيه بٗمله  

..مغأ بٗض مغأ  



 

1976 
 

ٖٝغ ٖجها ال٨ثحر وهي لم تٗٝغ ٖىه ؾىي اعتباَه 

..الىإي٤ بٗمله  

التي يسبرها ٞحها با٢تًاب_لظا ٧اهب عئية عؾالته   

..ؤهه ؤصي واحح الٗؼاء لؼوج ق٣ي٣تها وزالها  

_ويغيض ؤن ي٣ضم تٗاػيه لها شسهًيا  

..بمثابة مٟاحإأ وخبل به٣اط بىٟـ الى٢ب  

..تؿللب مً بحن الؿيضاا لتهل بلى باب البيب  

ومجها لتل٪ الب٣ٗة التي و٢ٟب بها مىظ ؾىىاا تؿتم٘ 

 لخؿً وهى يهات٠ منى بليلة

..زُبته ٖلحها هي  

..وحضا خاػم ييتٓغها بظل٪ اإلا٩ان  



 

1977 
 

 ٞهاٞدته بى٢اع 

 وهى بضوعه ٢ضم لها تٗاػيه

.. الب٣اء هلل يا هحرأ-  

:ٚمٛمب بدؼن   

..محرس ي ٢ىو .. الضوام هلل يا خاػم-  

:ؤزبرها بىبرأ مجزعجة  

..ماٞحهاف مك٩لة.. ٖلى ٨ٞغأ ؤها مم٨ً ؤصزل الٟيال-  

:تجهضا بطجغ  

..نض٢ني اللي حىه صو٫ مل ؾتاا..   ٞحها مك٩لة-  

:تؿاء٫ باؾتٟهام  

! ؤوما٫ بيه  ٗني!..مل ؾتاا-  



 

1978 
 

:ؤومإا  

-sharks…. Vampires… 

:وهؼا ٦تٟحها تىضر  

مل هيًيٗىا ٞغنة ؤنهم  ٛغػوا مسالبهم في ؾمٗت٪ -

..وؾمٗتي  

ا للمى٠٢ ًً ٞهى بى٢ٟته اإلاتىاعية تل٪ يبضو .. ماػا٫ عاٞ

 ٦مغاه٤

..هغب مً ٞى١ ؾىع مضعؾته ليلت٣ي بٟتاته  

ىا هىا مل مى٠٢ لُي٠- ..ؤ٦يض و٢ٞى  

٣لها يجتهض ليجض مسغج :عم٣ته للخٓة ٖو  

مٗا٥ ٖغبيت٪؟-  



 

1979 
 

:ؤحاب ببضاهة  

..ؤ٦يض-  

:تدغ٦ب ؤمامه بهضوء وهي تسبره  

..ؤها مل ٢اصعأ ؤؾى١ .. َيح تٗالى ونلني-  

٢الب ٧لمارها واتجهب بالٟٗل زاعج بىابة الٟيال تدب 

..هٓغاته اإلاظهىلة  

وبالؿياعأ بضؤا ت٣و ٖليه ط٦غي اإلا٩ان الظو ٧اها 

..ي٣ٟان به لتىهما  

:لتتؿ٘ ٖيىاه بظهى٫   

..حىػ ؤزت٪ صلى٢ب ٧ان زُيب٪-  

:هؼا عؤؾها بمىا٣ٞة  



 

1980 
 

بـ ت٣ضع ت٣ى٫ ؤهه هى ٧ان زُيبي بـ ؤها .. ؤيىه-

..ما٦ىتل زُيبته  

:٢ُح بتؿائ٫ ٞإ٦ملب  

بـ ؤها ٦ىب .. هى ما٧اول َاي٣ني.. ٖايؼ الهغاخة-

..مهغأ ؤو٢ٗه في خبي  

 هؼا ٦تٟحها بال مٗنى وهٓغاته اإلاظهىلة ماػالب مٗل٣ة بها

:لترصٝ ببؿاَة  

بـ ٢بلها وٗضو ٖلى ؤو مُٗم *** ونلني مؿتكٟى -

..ما ؤ٧لتل خاحة مً امباعح.. تي٪ آوو   

خغ٥ الؿياعأ بهمب يداو٫ اؾتيٗاب تل٪ اإلاغؤأ 

..بجاهبه  



 

1981 
 

..٧ان الت٣ى بها ٖضأ مغاا  

..وب٩ل مغأ ٧ان  ٗض هٟؿه بإن ت٨ىن ألازحرأ  

..ؤهه ؾيٗتظع ًٖ الل٣اء ال٣اصم  

ض ..ول٨ً ولضهكته يلتزم باإلاٖى  

..ويت٤ٟ مٗها ٖلى آزغ  

يبضو ؤهه يتمت٘ بضوع اإلاؿتم٘ لخيارها اإلاليئة بالجىىن 

..والايُغاباا  

..وهي بضوعها لم ت٨ً تتى٠٢ ًٖ ؾغص ط٦غيارها  

خ٣ضها ٖلى الؼوحة الجضيضأ .. ػواج والضها.. َٟىلتها

..والك٣ي٣ة الهٛغي   

..تٗٝغ ٖلى ٦ثحر مً مٗالم خيارها  



 

1982 
 

..إلاـ خبها اإلا٨تىم لىالضها  

الن ٖىه ..ٞهي ٧اهب تسص ى التهغيذ به وؤلٖا  

ٞبرؤيها لم ي٨ً خبها ٧اًٞيا لىالضها لظا ؾعى لجلح ػوحة 

..حضيضأ وابىة ؤزغي   

٧لمارها ؤوضخب له بجالء ؤنها ٧اهب قضيضأ الاعتباٍ 

 بىالضها 

..وعبما هي هٟؿها لم تضع٥ ٖم٤ طل٪ الاعتباٍ  

..ول٨ىه يغاها آلان ب٣مة تماؾ٨ها  

..تل٪ ليؿب امغؤأ ٣ٞضا والضها مىظ ؾاٖاا  

ه٣غ بإهامله ٞى١ م٣ىص الؿياعأ بتىتغ ٢بل ؤن  ؿإلها 

:بل٠ُ  



 

1983 
 

..هحرأ ؤهِب ٦ىيؿة؟-  

:ؤومإا مىا٣ٞة  

..صو.. ؤها مل ٖايؼأ اإلاؿتكٟى ٖلكاوي.. آه ٦ىيؿة حًضا-  

:٢اَٗها بتىتغ  

..ؤها بؿإ٫.. ؤها مل بت٩لم ًٖ اإلاؿتكٟى-  

:ويِٛ خغوٞه بتىييذ  

..ؤهِب ٦ىيؿة؟-  

 باصلته هٓغته للخٓاا ٢بل تكيذ بىحهها بٗيًضا 

..ٞهي ؤصع٦ب ما  ؿإ٫ ٖىه مىظ اللخٓة ألاولى  

..٦ي٠ تسبره ما يضوع ب٣ٗلها  



 

1984 
 

٦ي٠ تسبر ؤو بوؿان ٖلى وحه البؿيُة ؤنها ٖاحؼأ ًٖ 

.. طٝع صمٕى عإاء والضها  

..تسى٣ها ٚهة الب٩اء بل ت٩اص تؼه٤ ؤهٟاؾها  

..ول٨ً ٖيىحها حاٞتحن  

..و٦إن ٢ىىارها الضمٗية ؾضا بٟٗل ٞاٖل  

ها اهتهب ٞجإأ ..ؤو صمٖى  

..وتغ٦ب ٖيىحها خمغاويً بلىن الضم  

: ؤزحًرا ؤحابته بهىا مسىى١ 

 ٗني .. اإلاٟغوى الىي٘ ما اتٛحرف ٦تحر... تٗٝغ يا خاػم_

َى٫ ٖمغو ٦ىب ٖا كة بةخؿاؽ البيب اللي خغمب 

 ..ؤبىها مً خح خياته



 

1985 
 

هؼا ٦تٟحها بدؼن واخت٣ان ٖيىحها ي٩اص يًاهي اخمغاع 

 :زهالرها

مجغص خمل ت٣يل بابا ... اتٗىصا بوي ؤ٦ىن لىخضو_

  ...هٟؿه يسلو مً وحىصه

 :تجهضا بىح٘ وهى ٦ٗاصته تغ٦ها تٟٙغ ما بإٖما٢ها بإطهيه

  ..بٗض َالقي... ختى بٗض ٦ضه_

 
ً

 :تٗثرا ٧لمارها ٢ليال

وبٗض اللي حغي م٘ عاٚح ومغى بابا؛ اؾتمغ هٟـ _

  ..ٚايح ؤو ختى مل مهتم.. ٦إهه مل مىحىص.. الىي٘

تراٝ  تدكغج نىرها بضمٕى تإبى الهُى٫ وهي تمىده الٖا

 :  الظو  ؿإ٫ ٖىه



 

1986 
 

ؤها خاؾة بوي يهغو ... بـ صلى٢ب بخؿاس ي مستل٠_

  ..زايٟة ٢ىو يا خاػم... ؤها زايٟة... م٨كٝى

ٗب ٖيىحها لىحهه وهي ت٨مل  :ٞع

ؤها ختى زايٟة ؤٖيِ ٖلى بابا، ألهه و٢تها  ػم ؤنض١ _

 ...ؤهه ماا بجض

ة ٦ي٠ مئىان ول٨ىه عجؼ ًٖ مٗٞغ !.ؤعاص ؤن يمىدها الَا  

 ٦ي٠ يم٨ً للغحل َمإهة َٟلة مغتٗبة 

..مستٟية في حؿض امغؤأ هاضجة  

..تضعي التماؾ٪ وال٣ىأ  

:ؤزحًرا ؤزبرها بل٠ُ  



 

1987 
 

خىاليِ٪ ؤزت٪ و٦مان .. ؤهِب مل لىخض٥ صلى٢ب يا هحرأ-

..حىػها اللي ٖال٢ت٪ اتدؿيب به  

:٢اَٗته بدىان  

..و٦مان و صه منى ومدمض-  

:التٟب لها بًٟى٫ ٞإ٦ملب  

بـ خبيب .. ٖمغو ما ٦ىب ؤنض١ ؤوي هٗك٤ اؾم منى-

ع٢ي٣ة وتتا٧ل .. بىىتة ػو ال٣مغ.. الاؾم ٖكان البيب

..ؤ٧ل  

ة :ؤبٗضا زهالرها بؿٖغ  

..بـ ٦ضه.. بتدبني ٖكاوي.. و٦مان بتدبني-  



 

1988 
 

هؼا عؤؾها ٞتدغ٦ب زهالرها خى٫ وحهها وزغج نىرها 

:هامًؿا وهي تسبره بترصص  

مً بحن ٧ل الىاؽ اللي حب تٗؼو في .. تٗٝغ يا خاػم-

.. ؤهب الىخيض اللي حيب ٖلكاوي.. بابا  

ؾ٨ب نىرها بدغج والتٟتب بغؤؾها للىاٞظأ اإلاجاوعأ 

:لها  

.. امباعح ؤما خؿً وبياص بلٛىها السبر-  

:تجهضا وهي تؿتٗيض ٢ؿىأ اللخٓة  

.. مال٣يتل.. اتلٟب خىاليا ؤصوع ٖلى خض اتؿىض ٖليه-

..٦ىب لىخضو  

:نمتب لخٓة لترصٝ  



 

1989 
 

.. بـ صهيا صايًما مىحىصأ لل٩ل.. صهيا ٧اهب مىحىصأ-

..وؤؾاًؾا مىحىصأ ٖلكان ماػن   

:تجهضا بدؼن وهي تسبره  

..لخض ما ؤهب حيب.. ٦ىب لىخضو-  

تراٝ الٛحر  نمب خاػم و٢ض عجؼ ًٖ مجاعاأ طل٪ الٖا

.. اإلاتى٢٘  

وهي بضوعها لم تيتٓغ بحابة ٣ِٞ خىلب اإلاىيٕى 

:٦ٗاصرها وؤزبرته بىبرأ مستلٟة  

!..مل هتٗكيني ٢بل ما تىنلني لٗليا-  

بتها ..ولم ي٨ً ؤمامه ؾىي تلبية ٚع  



 

1990 
 

ا باإلاغاا  ًٗ ومىدها وحبة ٖكاء صؾمة ٦ما اٖتاصا م

..الؿاب٣ة  

 ***** 

 

 

 ما هى ألاهم فى الخياأ؟ الٗيل ؤم التٓاهغ بإهىا ٖكىا؟ 

باولى ٦ىيلى-   

..ٖىضما تستبر الخياأ الخ٣ي٣ية يىًما  

..الٗك٤.. الٗم٤.. الجىىن .. الجمىح  

..واإلاؼيض مً ال٣ؿىأ.. ال٣ؿىأ.. الٛحرأ.. الخىان  

ا ٣٦غبان حي ًٗ  التى٨غ ل٣لح ٢ضمته َاج



 

1991 
 

..بمدغاب امغؤأ حهلب ٦ي٠ تباصل٪ هىا٥  

 ٖىضما تٗيل نبا٥ وقباب٪ تتكغب 

حن ٞهي  ٖك٤ امغؤأ إم تجاهض بٗضها لتسٟيه ًٖ ألٖا

 ؤنبدب

..ؤبٗض مً ٞا٦هت٪ اإلادغمة  

..ؤوق٨ب ؤن ت٨ىن امغؤأ ق٣ي٣٪  

جإأ تجض خلم٪ بحن يضي٪ ..ٞو  

 َيًبا
ً

..ٞا٦هت٪ اإلادغمة تدىلب لتهبذ خال   

..وانهل مً عوٖة اإلاظا١.. ٞظ١  

.. وعٚم ٢ىأ ٖك٣٪  

م اؾتؿالمها الٓاهغو إلاكاٖغ٥ ..ٚع  



 

1992 
 

..هىا٥ ش يء مى٣ىم  

..مظا١ مغ وؾِ خالوأ الٗك٤ يىٛو َيح الخياأ  

طا٥ الجاهح الٛامٌ مجها والظو تهغ ٖلى ازٟاثه 

..ٖى٪  

..و٦إه٪   تؿتد٤ الخهى٫ ٖلحها ٧املة  

 
ً

..هل ٧ان طل٪ ألهه لم  ؿتُ٘ مىدها هٟؿه ٧امال  

..ٞضاثًما ٧ان حؼء مىه   ييتمي لها و  ختى له  

ها  ييتمي ألزغي مىدته هٟؿها ٧املة ٩ٞاص ؤن  ؿتجٞز

..طل٪ الجؼء السٟي مىه والظو ٣ٞض ؾيُغته ٖليه  

..ٞضٞٗه لٗت٤ صهيا مً حىة ٖك٣ه  

..وبٗضها تُل٤ هحرأ ؾغاخه مً جخيم ٖك٣ها  



 

1993 
 

..وٗم  

..هي صٞٗته وصٞٗته  

..ؤ٣ٞضته هٟؿه و٢يمه ختى ؤيإ طاته و٦ٟغ بالخح  

..سسغ مً الٗك٤ ٞهى مظلة  

..مًيٗة لل٣ٗل والاتؼان  

 
ً

ا ؤؾىًصا مً الٗك٤ وحٗله م٣ياًؾا حهى  ًٖ  ٖٝغ هى

..لؿاثغ ؤهىإ الخح  

وي٘ هٟؿه بساهة الغحل الظو    ؿتد٤ خح امغؤأ 

..٦ضهيا  

, ولى  ابىتهما.. ٞهى  ٗظبها بىحىصه  

..٦ال  



 

1994 
 

ًما ٖىه  لى  طل٪ الجؼء مىه والظو تمل٨ه صهيا ٚع

.. ٢تل٘ هٟؿه مً خيارها تماًما  

..ول٨ىه ٖاحؼ  

..ٖاحؼ ًٖ الابتٗاص ٞهى   ي٣ىي ٖليه  

لًما لها ..والا٢تراب يغاه ٖظاًبا ْو  

..ٞيضٞ٘ بىٟؿه بٗيًضا ويٓل بضاثغأ وهمه  

..ي٣ترب ٞيتٗظب وُيٗظبها مٗه ٞحهغب مجها  

تراب ٞيٗاوص الا٢تراب ..ليجض ٢لبه ي٨تىو بدغي٤ الٚا  

..وبحن ا٢ترابه واٚترابه تٗثر ب٣لح ؤزًغ  

ة ..٢لح بغت َٟىلي الجٖز  

..ؤعاص الهغب بضازله  



 

1995 
 

ح بالؿ٨ىن في ؤٖما٢ه ..ٚع  

 ول٨ً طل٪ الهاحـ الخي بًمحره

..يهاحمه بًغاوأ.. ْل ياع٢ه  

..ؾغاب   تؿتد٤ هه٠ ٢لح  

 ؾغاب   ت٣ىي ٖلى الخياأ م٘ ب٣ايا عحل 

..  يم٨ىه مىذ ؤٖما٢ه ٧املة  

 ليتها ٧اهب ؾاع٢ة متالٖبة طاا زبرأ وخى٨ة

..٦ما ؤوهمته بالبضاية  

..ليتها ٧اهب تل٪ اإلاغؤأ التي تغض ى بىه٠ خياأ  

..بل ليته هى طل٪ الغحل الٗابث ٦ما يضعي  

الظو  ٗت٣ض بهبة الخح ألاو٫ _ليب طل٪ الكاب الخالم   



 

1996 
 

ماا واهضإغ ٦ما اهضإغ الٗك٤ _ مً اإلاغؤأ لخبيبها الىخيض

..مً ٢لبه  

.. تل٪ الهضية   يم٨ىه ؾلبها مً ؾغاب  

ًه ..ٞهي ؾتىٌٟ ٖك٣ه طاا يىم وتٞغ  

..بل ؾتلىمه لؿلح ما ليـ له  

لى ْىب ؤهه آطاها آلان بابتٗاصه وتغ٦ه لها بٗض تىعَها 

ٞالبض ؤن يإتي طل٪ اليىم, بدبه  

الظو تضع٥ به ؤنها تضيً له بالك٨غ بٗضما تبرؤ مً هىبة 

 ٖك٣ها لصسهه الظو    ؿتد٣ها

 
ً

ا و٢لًبا ٧امال
ً
 يمىدها ٖك٣

ً
وليـ بٌٗ .. وت٣ابل عحال

..٢لح وهٟـ مُٗىبة  



 

1997 
 

..هى بدالته الٗاَٟية اإلابٗثرأ  

..و٢لبه اإلاى٣ىم وهٟؿه اإلاُٗىبة  

..   ؿتد٤ ؾىي امغؤأ بصسهية بل٣يـ  

 تىاؾبه وتىاؾح خياته وهى باإلاثل يلبي اختياحارها

..ويتىاثم م٘ خيارها الٗملية الجاٞة  

ن٣ٟة ؤٖما٫ مً الضعحة ألاولى يتسللها بٌٗ لخٓاا 

..اإلاتٗة اإلاكغوٖة  

..وتل٪ في ٖاإلاه خياأ ؾيتٓاهغ بٗيكها  

..يضع٥ ؤن الٗغوؽ الجضيضأ ٚايبة  

..وبن لم يٟتها واحح الٗؼاء  



 

1998 
 

ٞتل٪ ؤمىع ٖملية ومىا٠٢ احتماٖية   صزل لًٛبها 

..بها  

..ٖامغ ٚيث ٧ان ؤخض ؤ٢ُاب ؾى١ اإلاا٫  

 ووحىص بل٣يـ الضباٙ ٦ؼوحة بجىاعه هى ش يء بضيهي 

ا مً التىاػ٫ ؤو ٢بى٫ لهلر هى  ٗغيه  ًٖ   تٗضه هى

..بسساء  

ٞل٣ض تغ٦ها بٗض اهتهاء الٗؼاء وازتٟي لؿاٖتحن ٖاص 

 بٗضهما

..يدمل زل٠ ْهغه با٢ة ػهغ ضسمة  

..لم رهتم لها  

..وبيضه ألازغي ؤزغج ٣ًَما ماؾًيا  



 

1999 
 

..إمىه يتٗضي ألانٟاع الؿتة  

:بغمب بل٣يـ قٟتحها بًي٤  

لى ٞاهم ؤه٪ مم٨ً تطخ٪ ٖلى ٣ٖلي ب٩لمتحن وبى٦يه -

ل محن بل٣يـ, وعص وختى ٣َم ألاإلااّ ..ٞتب٣ى ما تٗٞغ  

:ا٢ترب يًمها لهضعه وقٟتاه تضاٖبان وحىتها بدميمية  

ل بل٣يـ- ..بـ ٖاٝع ٧ا س ي, يم٨ً ماٖٞغ  

مؼها بٗبث ..ٚو  

٤ في نضعه :ٞضٞٗته بٞغ  

..لىخضو.. ؤهب ؾيبتني في ال٨ىقة.. ماػن -  

:ٖاص يًمها مً حضيض  

..٧ان ٚهح ٖني.. وخ٨يب ل٪ الٓغوٝ ٧لها-  



 

2000 
 

٤ :تملهب مً بحن طعاٖيه بٞغ  

..ؤهب ٖاٝع الىاؽ ٢الب بيه-  

٘ ٦ٟها لكٟتيه :ٞع  

بل٣يـ مل هي اللي .. ؤها ٖاٝع ؤه٪ ما يهم٨يل الىاؽ-

..تٗمل اٖتباع لخض  

:هؼا ٦تٟها بض ٫ و٢ض بضؤا مضاٖباته تاإغ بها  

..٦ىيـ ؤه٪ ٖاٝع-  

مىدها ٢بلة صاٞئة اؾتجابب لها والتٟب طعاٖحها خى٫ 

:ٖى٣ه تٗم٤ مً ٢بلتهما بيىما هى يهمـ بحن قٟتحها  

اٝع ٦مان ؤوي مل ؤو خض- ..ٖو  

بتها باإلاؼيض وهى  ؿإ٫ :وابتٗض بكٟتيه مٗاعًيا ٚع  



 

2001 
 

!..٦ضه و  بيه-  

ا٢تربب مىه تًم هٟؿها لهضعه مُالبة ب٣بلتها الٛحر 

:اإلا٨تملة وهامؿة  

..اٖتظعا٥ م٣بى٫ يا خبيبي-  

عواٙ قٟتحها ليمىذ وحىتها ٢بلته الٗمي٣ة وهى يصدر 

:لها  

بـ ؤهِب تؿتد٣ي .. ؤها ما ٚلُتل.. مل اٖتظاع يا خبي-

...تٗىيٌ  

بة  تدغ٦ب ٦ٟاها ٖلى ٦تٟيه تدغعه مً ؾترته بٚغ

:واضخة وهي تىا٣ٞه ال٣ى٫   

..ؤ٦يض اؾتد٤ تٗىيٌ-  



 

2002 
 

تمؿ٪ بؿترته يسغج مً حيبها الضازلي تظ٦غتي َاثغأ 

:وخغ٦هما ؤمام ٖيىحها  

..ؤخلى قهغ ٖؿل في ٞييىا ألحمل ٧ا س ي-  

ؤخ٨مب طعاٖحها خى٫ ٖى٣ه وقٟتحها تىا ن ال٣بلة 

ىصأ   اإلاٖى

..تمىده عياها ًٖ هضية مهالخته لها  

 وهى باصلها ٢بلتها ليكاع٥ بضوعه في خياأ 

..٢غع ؤن يضعي ٖيكها  

 ***** 

.٦ٟىا ًٖ ٦ىن مً ٦ىتم و٦ىهىا مً ؤهتم  

باولى ٦ىيلى-    



 

2003 
 

!..هل يم٨ً لئلوؿان ؤن  ٛحر حىهغه  

!..يتىاس ى ٦يىىهته وت٨ىيىه  

اصاا ُحِبل ٖلحها ..يتٛاٞل ًٖ ؤ٩ٞاع ٖو  

!..ختى ؤنبدب حؼًء مً شسهيته  

!..وؤلاحابة لَم  ؟  

..٧ل ش يء بال٨ىن ٢ابل للتٛيحر وبٖاصأ الهي٩لة  

ختى الهلح يىههغ تدب الًِٛ الٗىي٠ والخغاعأ 

..اإلاىاؾبة  

..بل ؤن الظهح هٟؿه  

!..يىحض ما يظيبه ويههغه  

..اإلااؽ هى باألنل ٢ُٗة مً ال٨غبىن   



 

2004 
 

 ٣ِٞ تٗغيب لٓغوٝ ياُٚة وؾىىاا مغيغأ

..لتهبذ بظل٪ اللمٗان والبري٤ وال٣يمة  

..تل٪ الىبتة الياوٗة والتي تسلح ألالباب  

ا للتل٠ والظبى٫ 
ً
..تتٗغى ؤخياه  

..وعبما م٘ مغوع الؼمً ٢ض تهبذ هي ؾماًصا لىبتة ؤزغي   

 
ً

و٢ض ت٨ىن ؤ٢ل مجها بالجما٫ ول٨ً .. ٢ض تماإلها حما 

.. ؤ٦ثر بالٟاثضأ  

..زالنة ال٣ى٫ ؤن ٧ل ش يء ٢ابل للتدى٫   

..للتٛيحر  

 للىمى 

..ؤو اإلاىا  



 

2005 
 

..وتل٪ ؾىة هللا في زل٣ه  

..واإلاكاٖغ   تستل٠ ٦ثحًرا بُغي٣ة هًىحها  

..٣ٞض تبضؤ بمًٛة يٗيٟة تضاٖح ٚالٝ ال٣لح  

..لتىمى وتتٛلٛل بضازله  

اثٟه وص٢اته  تؿيُغ ورهيمً ٖلى ْو

..ٞييبٌ ال٣لح بٗك٤ الخبيح  

لى ال٨ٗـ ..ٖو  

 ..  ٢ض ُيسل٤ الخح ٦بحًرا
ً
 .. ٖٓيما

ً
..هاثال  

..مؿيًُغا ٖلى ال٣لح والخكا  

..ول٨جها ؾيُغأ هكة  

..بال ؤؾاؽ  



 

2006 
 

م ال٨بر والطسامة ..ٞٚغ  

..ب  ؤهه ٧الىباا الكيُاوي  

..بال حما٫ ؤو عوه٤.. يىمى بٗكىاثية  

وخح بياص لهمؿة ٧ان مً الىٕى ألاو٫ بيىما خبها هي 

..لؿي٠ ٧ان مً الثاوي  

٤ وهطج ..لظا ٞةياص يتىا٤ٞ م٘ مكاٖغه بٞغ  

..بيىما همؿة تهإع قيُان مكاٖغها بٗى٠ وؤلم  

..وبؿياعته حلؿا متجاوعيً  

..ػوححن مط ى ٖلى ٣ٖض ٢غانهما بًٗة ؤؾابي٘  

..لٗح بها بياص صوع الهضي٤ ببراٖة  



 

2007 
 

ا .. يُمئن ٖلى ؤخىالها.. ٧ان يهاتٟها يىمًيا
ً
يمغ ٖلحها ؤخياه

..بٗملها  

ا يلت٣يان بإخض اإلاُاٖم
ً
..وؤخياه  

..وب٩ل مغأ لم يداو٫ ٞغى مكاٖغه ٖلحها  

 بيىما هي ٧اهب تتبنى واحهة هاصثة بل عتيبة 

..مملة  

:٢ُ٘ بياص خبل الهمب بيجهما  

..ؤها متك٨غ لىحىص٥ الجهاعصه يا همؿة-  

:٢ُبب همؿة خاحبحها وهي تسبره بغوتييية  

..وبٗضيً ٞغيضأ ٧اهب مدتاحة خض حىبها.. صه واحح ٖليَّ -  



 

2008 
 

ٞهي تؿت٨ثر ٖليه ختى مجاملة .. يِٛ ؤؾىاهه بٗى٠

 بؿيُة

اأ وختى  ب بالٞى ٦ىنها تىاحضا بمجز٫ الٗؼاء مىظ ٖٞغ

..آلان  

..تؿتهٗح ٨ٞغأ ٦ىنها ػوحة لسا٫ ِنبا ابىة ٖامغ  

..وليؿب مجغص نضي٣ة لٟغيضأ ػوحته الؿاب٣ة  

:ٖاص ي٨غع الك٨غ  

ؤهِب بٗض ازتٟاء هحرأ ْبُِب ٧ل .. ختى لى ٖلكان ٞغيضأ-

.. وماٞيل خض خـ بداحة.. ألامىع   

:ٖاصا تٛمٛم بهضوء  

.. صه واحح ػو ما ٢لب-  



 

2009 
 

نمتب لخٓة تداو٫ تبني الهضوء ول٨ً َبيٗتها ألاهثىية 

:تٛلبب ٖلحها بالجهاية وهي تتؿاء٫ بًٟى٫   

م٣ٗىلة ما ٨ٞغتل في ٦الم الىاؽ .. ٚغيبة ازتٟاء هحرأ-

!!..تٟت٨غ عاخب ٞحن!!.. إلاا تستٟي مً الٗؼا  

:ؤحابها وهبرأ بعجاب ممؼوحة ب٠ُٗ تتسلل ٧لماته  

ما اٞت٨غف .. هحرأ قالب اليىم مً بضايته ٖلى ؤ٦تاٞها-

تها بتضم٘ ..ختى بوي قٞى  

:التٟب لهمؿة ي٨مل  

ؤ٦يض بٗض الجهض .. ٧اهب نامضأ بُغي٣ة شجاٖة حًضا-

..الٗهبي صه اختاحب و٢ب لىٟؿها  

لم تؿتؿٜ همؿة عهة ؤلاعجاب الىاضخة بهىته 

:ٞهتٟب بسسِ  



 

2010 
 

وؤهب بترا٢بها مً الهبذ ومالخٔ بمتى صمٗب وامتى -

..أل؟  

٘ خاحبه بضهكة :ٞع  

!!صو ٚحرأ-  

ة :هٟب بؿٖغ  

ا- ًٗ بـ  ػم تسلي بال٪ ؤن ٦غامتي !!.. وؤها هٛحر ليه..   َب

..ما تتدملل ؤه٪ تغا٢ح ؾب تاهية  

:التٟب يغم٣ها بىٓغأ خاهية  

٦غامت٪ مً ٦غامتي يا همؿة وؤها   يم٨ً ؤؾمذ -

٧ل الخ٩اية ؤوي ٖاٝع ٦ىيـ ؤنها رهم ماػن .. بةهاهت٪

زانة وبن ِنبا .. و٧ان يغوعو ؤعاٖحها ولى مً بٗيض

غيضأ خالتهم ما تؿمدل بمغا٢بتها ..ٞو  



 

2011 
 

ٗب ط٢جها بكمىر :ٞع  

..ؤها ما َلبتل التٟؿحر الُىيل صه-  

هىع .. ٧اهب تتٟجن باؾتٟؼاػه تيتٓغ لخٓة اهٟجاعه ْو

ال٩اثً الظ٦ىعو البضاجي اإلاستٟي بإٖما٢ه واإلاىتٓغ 

.. اللخٓة اإلاىاؾبة لييتٌٟ ويى٣ٌ ٖلحها لياطيها

..يجغخها ويهيجها  

٧اثىاا ؤهاهية   ت٨ٟغ .. وبالجهاية يثبب لها ؤن ٧لهم ؾىاء

غى ؾيُغرها .. ب  في ٚغيؼرها ٞو  

..ول٨ىه و٦ٗاصته زال٠ ٧ل تى٢ٗارها واهٟجغ بىىبة ضخ٪  

احه ال٣ىو مً  ضخ٪ متىتغ يسٟي بحن َياته اهٖؼ

..ؤؾلىبها  

..يضع٥ مداو رها ويجهًها ب٩ل مغأ  



 

2012 
 

..و  يضعو إلاتى ؾيتدمل نبره  

..وإلاتى ؾتؿتمغ هي بمداو رها الخم٣اء  

..وألاهم  

إلاتى ؾتٛل٤ ٢لبها بىحه مداو ته اإلاؿتميتة لُغ١ 

..ؤبىابه  

ا يماإل ٖك٣ه ٢ىأ ومتاهة
ً
..  يدلم بإن تباصله ٖك٣  

 ٣ِٞ ؤن تتسلى ًٖ هالتها الباعصأ

..و٢ىاٖها الىاقي  

ا بإ٩ٞاعه  كغص بٗيًضا في خياأ خ٣ي٣ية صاٞئة 
ً
٧ان هى ٚاع٢

ا ًٗ ..تًمهما م  

..بيىما هي ٧اهب تتؿاء٫ بإٖما٢ها  



 

2013 
 

هل تسبره بتدغ٥ ؾي٠ ألازحر ؤم تلتزم الهمب ٦ما 

..٢غعا  

 ٞهى ؤعؾل لها تدظيًغا م٘ والضته

يسبرها بهٟا٢ة ؤهه لً  ؿمذ ألو صه ؤن ت٨بر ببيب عحل 

..ٚغيح  

..عؾالة و٢دة ومؿتٟؼأ مثل مغؾلها  

..ٞهى  ٗلم ؤن ػواحها بةياص ما ػا٫ م٘ بي٣اٝ التىٟيظ  

..بياص خغم ٖلى ببالٚه تل٪ الغؾالة بىيىح  

ا.. و٦إهه يسبره ًٗ ..بل يسبرهما م  

ؤن تٟٗيل الؼواج مغتبِ بىحىص مكاٖغ خ٣ي٣ية تدى٫ 

.. الؼواج ألابيٌ لؼواج صافئ مت٣ض الٗاَٟة  



 

2014 
 

تجهضا ب٣ىأ وبصعا٦ها للهضٝ السٟي لغؾالة ؾي٠ ياع١ 

..يمحرها  

..ٞهى يضٞٗها لالتها٫ به  

..لت٨ىن هي الباصثة  

..ناخبة السُىأ ألاولى هدىه  

ته بها بإنها لً تسبر بياص ب٨ىهه ؾبح عثيس ي  يتدضي مٗٞغ

..في خغمانها اإلاتى٢٘ مً ؤبىائها  

:٢ُ٘ قغوصها هضاء هامـ مً بياص  

!..همؿة-  

خغ٦ب عؤؾها تىاحهه و٢ض ؤصع٦ب ؤنهما ونال ؤمام 

و٢بل ؤن تل٣ي ٖليه تدية اإلاؿاء.. مجزلها  



 

2015 
 

:ونلها ؾااله اإلاترصص  

..ٞا٦غأ قتلة ألاوع٦يض؟-  

..ؤومإا مىا٣ٞة  

:ٞؿإلها بلهٟة  

..ٞحن الكتلة؟-  

وهمؿة ب٣ؿىأ م٨تؿبة ؤعاصا حغح نىعته اإلاثالية 

:ٞإزبرته ببروص  

..ماتب وعميتها-  

ها ٖلى ٦ظبتها تل٪ ..وتغحلب مً الؿياعأ و٢لبها ي٣ٖغ  

زانة ومالمذ بياص تجمضا تماًما في ٢ىإ نضمة 

..مظهىلة  



 

2016 
 

..وهٓغاا ٖيييه تؿإلها بىيىح  

"..إلمتى هتٗيص ي في صوع ال٣ؿىأ"  

..هى ٖلى وق٪ بياٖة همؿته التي ٖك٣ها لؿىىاا  

..لهالر تل٪ ال٣اؾية متذجغأ ال٣لح  

ة ٢بل ؤن تغضض لىضاء ٖيييه اإلاتإلم  هتٟب بؿٖغ

:وتسبره بالخ٣ي٣ة  

..تهبذ ٖلى زحر-  

عا٢ح صزىلها إلاجزلها وبٚال٢ها الباب زلٟها ٢بل ؤن 

 يىُل٤ بؿياعته

..وهمىم الٗالم تث٣ل ٧اهله  

..هل  ٗلً اؾتؿالمه وهؼيمته ويتر٦ها ويغخل  



 

2017 
 

يدتٟٔ صازل ٢لبه بتل٪ الهمؿة الغ٢ي٣ة التي ٖك٣ها 

 نبية

..وقابة وامغؤأ  

 ؤم يغض ى ب٣غب باهب مً تل٪ اإلاتذجغأ ال٣اؾية

ا ؤ٦ثر مً عئيته يىاٞـ 
ً
 والتي   تتمنى قيئ

..ؾي٠ خ٣اعأ وهظالة  

بل مٗا٢بته هى ٦هىعأ , وتتٟجن في ابت٩اع َغ١  ؾتٟؼاػه

..بضيلة لؿاثغ ؤبىاء حيؿه  

..ص٢اث٤ مغا ٢بل ؤن يىبهه نىا عؾالة مجها  

..ؤو٠٢ الؿياعأ ٢بل ؤن يٟتذ الهات٠  

..ٞهى   يًمً ؤو اؾتٟؼاػ حضيض تغاؾله به  



 

2018 
 

..ول٨ً ٖلى ٨ٖـ تى٢ٗه  

 للمؿت٣بل
ً

 يئيال
ً

..٧اهب الغؾالة تدمل ؤمال  

"..٧اهب ٦ظبة ٚبية.. آؾٟة"  

..ومٗها  

..نىعأ واضخة لكتلة ألاوع٦يض و٢ض ؤيىٗب وؤػهغا  

  ******** 

 

 

 

 

.الت٣ُني مً الغيذ، ؾيبلة تائهة، و٦ً َىاخحن الهىاء  



 

2019 
 

ٚاصأ الؿمان  -   

..لم تتدمل اللُيٟة الغ٢ي٣ة نضمة ٣ٞضان والضها  

 انهاعا و طا بالهضع الخىىن 

مإهيىة تتٟلب مً بحن ؤهاملها ..تتلمـ ؤمان َو  

..عبما ٧ان والضها ٌْل باهب  

..ول٨ىه يٓل ألاب  

..الؿىض والضٖامة التي   تتهضٕ  

!وماطا بٗض ال٣ٟضان  

!ماطا بٗض ؤلاخؿاؽ بالظهح ألنها لم ت٨ً مٗه  

!ماطا بٗض بخؿاؽ بالت٣هحر   تٟؿحر له  

..ماطا تمل٪ ؾىي الب٩اء  



 

2020 
 

..صمٕى واهتداب ووكيج مالم  

..ومٗهم هىباا مً ٣ٞضان الىعي  

..وب٩ل مغأ تؿتٟي٤ ٖلى إلاؿاا ؤهامله الخاهية  

..وهمؿاته اإلاُمئىة  

تغم٣ه ب٠ًٗ ٞتري خؿً خبيبها ومٗكى٢ها الظو 

 اٖتاصته

وليـ طل٪ ال٣اس ي الظو ؾمٗب نىته اإلاىتص ي 

..بسضٖته ليهل لىلضه  

  يم٨جها مُالبة ؤب بتر٥ ولضه في تل٪ .. عبما هى مد٤

 البيئة



 

2021 
 

ح بهىعأ خبيبها الٟاعؽ  ول٨جها بإهاهية ٖاق٣ة تٚغ

..اإلاثالي  

 ووؾِ يياٖها بحن خ٣ه وؤمىيتها 

..زظلته  

..زظلب خاحته لتٟهمها  

وعٚم طل٪ لم تجض ؾىي طعاٖاه تضٖمانها ونضعه 

..يدمحها  

..وب٩ائها آلان هى مؼيج مً ٧ل ش يء  

.. اختياج لخهً مً ألامان.. طهح.. ٢ل٤.. ييإ.. اٞت٣اص  

..وحضته مٗه ٣ِٞ  

 ٧اهب رهمـ بال تى٠٢



 

2022 
 

"..آؾٟة"  

وهى ٧ان ب٩ل مغأ يمىدها عبتة خاهية ؤو إلاؿة هاٖمة 

..لسهالرها  

..لم يٟهم لم تٗتظع  

اأ ؤبحها ً ؤنها تٗتظع ٚيابها لخٓة ٞو ..ْو  

..٩ٞان يهضهض ويُمئن ويمىذ  

..٦ما اٖتاص و٦ما ؾيٟٗل صاثًما  

وبيىما ٧اهب الهٛحرأ تؿت٣ي ما يم٨جها مً ؤمان بحن 

..طعاعي ػوحها  

٧اهب ال٨بري تىصٕ نضي٣تها باإلاكٟى بٗضما ؤتى ػوحها 

..اإلاؼعج  



 

2023 
 

..وبٗضما ٧اهب ٢غعا ٢ًاء الليلة باإلاكٟى  

 وحضا هٟؿها مجبرأ ٖلى الغخيل ومىاحهة 

 ليلتها ألاولى بالخياأ بضون وحىص ؤهٟاؽ والضها 

..ولى ٧اهب ًٖ بٗض  

..ٞاحئها وحىص خاػم بؿياعته  

 ٧لماته ٧اهب واضخة

ْابِ .. ٦ىب متإ٦ض ؤه٪ مل هتىامي في اإلاؿتكٟى"

"..مباخث ب٣ى  

..ابتؿمب  

..بٗض ٧ل ش يء هىا٥ مً ي٨ٟغ بها  

..هىا٥ َمً يإتي ألحلها  



 

2024 
 

تها به ؤؾابي٘ مٗضوصأ ..وللٛغابة هى عحل مٗٞغ  

ا   تى٨غ واؾت٣بلب ٖغيه بترخاب
ً
 وحىصه ٧ان مُمئى

..وهي تل٣ي بغؤؾها ٖلى م٣ٗض الؿياعأ  

..وتٛمٌ ٖيىحها للمغأ ألاولى  

..لم تٛح بالىٗاؽ  

ح  ٣ِٞ عاخة بٚماى الجٟىن بضون اهتٓاع لخٓة الٖغ

..التي ت٣ٗح ٞتدهما  

 مً 
ً

٧اهب ص٢اث٤ ٢ليلة ول٨جها ٧اهب ٧اٞية إلاىدها ٢ليال

..الاعتياح  

:ؾمٗب نىته  ؿإلها بمماػخة  



 

2025 
 

مل حٗاهة و  خاحة وٗضو ٖلى ؤو مُٗم ٢بل ما -

 ؤونل٪؟

..تىعصا وحىتاها بٟٗل الخغج وازتى٣ب ال٩لماا بدل٣ها  

:بيىما هى يهىن ٖلحها ٧لماته  

..آؾ٠ ؾياصت٪ يا ٞىضم.. بايسة صر-  

..ٖاصا ابتؿامتها تتؿ٘ وؾِ وحهها اإلادت٣ً  

..وتُمئن ألهه لم ي٨ً يؼعجها ب٩لماته  

بتها بالظهاب بلى اإلاجز٫  وتمىده ٧لماا مُمئىة بٚغ

..والىىم  

بتها بالتهام بٌٗ الكُاثغ اإلاٛغية  وفي ٞغاقها ٢اومب ٚع

..واإلاترو٦ة باهتٓاعها ٖلى ماثضأ حاهبية للٟغاف  



 

2026 
 

بتها اإلاتزايضأ للُٗام ٞهي بالٟٗل .. يجح ؤن تدض مً ٚع

..  ت٨ثر مىه باآلوهة ألازحرأ  

ها ؤو تإ٧لها مً ٢بل ..ؤهىإ لم ت٨ً تٗٞغ  

ة لضًٞ هٟؿها بحن ؤنىاٝ  ول٨جها تجض هٟؿها مضٖٞى

 الُٗام ٧لما هاحمتها

..ط٦غي هغوبها مً بيب عاٚح  

..ع٦ًها بالكإع بمىته٠ الليل  

..ٖىصرها  

..حثته اإلاسجاأ واإلا٣يضأ  

..هؼا عؤؾها بٗى٠ تىٌٟ تل٪ الظ٦غياا  

 وتضًٞ عؤؾها بالىؾاصأ لتٛىم بؿباا 



 

2027 
 

..لىهته ٦ىابيؿها بلىن الضم  

..صماء عاٚح  

..والضها  

..منى  

ها   تٗٝغ ما تغيضه ..ؤقباح تداَو  

..ؾٍى يضوو ًٖ بٗض  

..وهبيلة ت٣ترب وتلٟها بالؿٍى  

..تسُى هبيلة وييت٣ل الؿٍى لٗى٣ها  

..يلت٠ خىله  

..تًي٘ ؤهٟاؾها  

..تيجؼ ًٖ الت٣اٍ هٟـ واخض  



 

2028 
 

ؾتــ.. ؾتمىا.. ؾتمىا  

ٌ مٛاصعأ  وؤزحًرا تؿتي٣ٔ ونغزة م٨تىمة تٞغ

..خىجغرها  

 لتيتٌٟ بظٖغ وهي تغي والضها يجلـ بغ٦ً الدجغأ

تاب ..يغم٣ها بلىم ٖو  

..هٓغاته تُالبها بالتدغ٥ والا٢تراب  

ٌ الخغ٦ة ..وحؿضها متيبـ بم٩اهه يٞغ  

..يجهٌ والضها وي٣ترب هى مجها  

جإأ تىتبه ..ٞو  

!..ؤهه ميب  

..والضها ميب  



 

2029 
 

!!..٦ي٠ تغاه آلان  

..هل ماتب بضوعها ؤم هي  

..تدلم  

..بصعا٥ زٟي يىبهها لتٟتذ ٖيىحها تل٪ اإلاغأ بالٟٗل  

ة لتري  ول٨ً ليـ ٢بل ؤن تغي وحه والضها يتدى٫ بؿٖغ

..وحه خاػم  

..وؤزحًرا تجهٌ ب٣ىأ مً ٞغاقها  

..٣ٖلها قبه ٚاثح  

ح  كل خىاؾها وبصعا٦ها ..والٖغ  

..ولم تٗٝغ ٦ي٠ ؤو متى ٞٗلتها  

 مدضًصا
ً

 ول٨جها ٧اهب تمؿ٪ بالهات٠ ولؿانها يُل٤ ؾاالا



 

2030 
 

..ت٣بل تتجىػوي؟.. خاػم-  

  اهتهى الٟهل

 

 

 

 

 

 

(28 )  

. يب٣ى الخح ٧لمة، ختى يإتي شسو ويُٗحها اإلاٗنى  

ى-  ٞي٨تىع هٚى  



 

2031 
 

..الخح في خياته لم ي٨ً مجغص ٧لمة  

..لم ي٨ً مٗنى و  تٗبحر هاثم ًٖ مكاٖغ تؿ٨ىه  

..الخح ٧ان يتمثل بةخؿاؾه بها  

..بىٓغته لها  

بدمايته لها ختى مً مكاٖغه التي تتىؾله ليًمها ولى 

..مغأ  

..هي ػوحته  

..بةؾم ال٣اهىن والكٕغ  

..ول٨جها في قٕغ ٖك٣ه ماػالب ٚغيبة  

..ماػالب هاثمة ٖلى ٢يض اهت٣ام مً ٖك٤ ؤيإ هىيتها  



 

2032 
 

تجبر هٟؿها وتلىو مباصئها لتىا٫ لظأ اهت٣امها ٦ما 

..تتهىع   

 ؾٗب لتل٣ً ؾي٠ ٖل٣م ٣ٞضانها الجهاجي

جِهض ٟٚلب ًٖ وع٢ته الغابدة
ُ
..وبسًم ؾٗحها اإلا  

..ألاو ص  

ؤبىائه الظو تٗالى نىته مُالًبا بدًاهتهم بٗض ػواج 

..ؤمهم بأزغ  

..وآلازغ لم  ٗلم بمُالبه تل٪ ب  مً ٞغيضأ ق٣ي٣ته  

اإلاهىن لم ت٩ل٠ هٟؿها_ م٘ بي٣اٝ التىٟيظ_ٞؼوحته  

..بةبالٚه باألمغ  

..بل ٢هب ق٨ىاها ٖلى مؿام٘ ٞغيضأ  



 

2033 
 

 ليهله ألامغ و٦إهه ٚغيًبا   تٗىيه

..مك٨الرها  

ة  ة م٨تبها بمجمٖى ؤو ها ْهغه وهى ي٠٣ بىاٞظأ ٚٞغ

ٚيث-الٗضوو   

..تضاٖح ؤهامله قتلة ألاوع٦يض بؼهىعها الىليضأ  

ًبه يديِ به ٦هالة  يجؼ ًٖ بزٟائها ..ٚو  

 بيىما هي تغم٣ه ب٣ل٤

..ألو٫ مغأ تىاحه طل٪ الىحه الٛايح مىه  

 بًٛح 
ً

صؽ ٦ٟيه بجيىبه وهى يلتٟب لها متؿاثال

:متٟجغ  



 

2034 
 

ٖايؼ ؤٖٝغ ألمتى هتتٗاملي مٗايا ٖلى ؤوي ٢ُٗة -

ال٣ماقة الخمغا اللي عمتحها في وف ؾي٠ ٖكان بـ 

!!..تٟجغو ًٚبه  

:عم٣ته بىٓغأ زاَٟة  

اأ .. ؤها ٦ىب هاوية ؤخ٩ي ل٪- بـ خهلب خالة الٞى

..ٖىض٥  

:٢اَٗها بدؿم  

اأ ما مىٗت٨يل تد٩ي لٟغيضأ- م ؤن خؼنها .. خالة الٞى ٚع

!..ؤ٦بر  

:تلٗثمب ٧لمارها  

..اإلاىيٕى م٣ٗض ونٗح.. يا بياص اٞهمني-  



 

2035 
 

:٦ت٠ طعاٖيه وهى يغم٣ها بتك٨ي٪  

..ؤها ؾامٗ٪.. اتًٟلي اقغحي-  

صاعا خى٫ هٟؿها تداو٫ تغتيح ٧لمارها ٢بل ؤن تسبره 

:ببِء  

..م٩اإلااا ٦تحرأ.. ؾي٠ بيداو٫ يتهل بيا ب٣ى له ٞترأ-  

ب تًي٠ :تإل٤ الًٛح بمالمده ٞإؾٖغ  

..هى اتهل بـ ؤها ماعصيتل.. ماعصيتل ٖليه يا بياص-  

:تجهض بدؼن   

...وبٗضيً-  

:هؼا عؤؾها  



 

2036 
 

بـ ؤها ٢لتلها و صو مل .. بٗتلي عؾالة م٘ ؾميدة-

..هيبٗضوا ٖني  

 
ً

:٢ُح متؿاثال  

..لخض آلان مل ٞاهم ليه ما ٢لتيل؟-  

.. عم٣ته بةحهاص  

..هي خاولب ؤن تغاعي مكاٖغه وعحىلته  

..لم تغص ؤن تًٗه بمىاحهة م٘ ؾي٠  

..ٞهي تٗلم الهضٝ مً زُة ؾي٠  

..يغيض تهىيغ بياص بإهه ؾبح ل٣ٟضانها ؤمىمتها  

..يً٘ وػع ييإ ؤبىائها ٖلى ٦تٟيه  

..لتراه صاثًما الغحل الظو ؤ٣ٞضها ؤبىائها  



 

2037 
 

..زُة ؾاطحة وهي ؤط٧ى مً ؤن ت٣٘ بدباثلها  

 ول٨جها تيجؼ ًٖ التٟؿحر بىيىح 

:ٞهتٟب بتٗح  

..ه٣ىل٪ بػاو بـ به٪ الؿبح في.. ما٢ضعتل-  

ح مٛؼي ٧لمارها ..تجمض حؿضه للخٓاا وهى  ؿتٖى  

:لم يهض١ ؤطهيه  

!!٢هض٥ ؤه٪ ٦ىِب بت٨ٟغو في ؤوي مم٨ً ؤتًاي٤-  

ا مً همؿة ال٣ضيمة يُٟى ٖلى الؿُذ
ً
!هل هىا٥ قيئ  

:٦تٟب طعاٖحها بضوعها وهي رهت٠  

!.. بيه اللي ٚغيح في ٦ضه يا بياص-  



 

2038 
 

اعتٟ٘ خاحبيه بضهكة و٧اص يهت٠ بها ؤنها تٗاملة ٦ىؾاصأ 

..مال٦مة مىظ ٣ٖض ٢غانهما  

 و٦إنها تهح اهت٣ام ٧ل وؿاء ألاعى

..ٖلى شسهه هى  

..نمب لخٓاا عا٢ح ٞحها مالمدها  

..يي٤ ممتزج بص يء مً الخغج  

:وؤزحًرا ؤزبرها بهضوء خاػم  

ؤها مل هيىٟ٘ ؤَلح مى٪ تىهي ؤو تٗامل م٘ ؾي٠ -

ح ؤهه في ؤو ص ومؿت٣بلهم وخيارهم مغتبُحن  ألوي مؿتٖى

بـ ٖلى ألا٢ل ي٨ىن ٖىضو زبر بإو اتها٫ يتم .. بىحىصه

..بيى٨ىا  



 

2039 
 

:٢ُبب بًٛح  

ومل هيىٟ٘ اؾتإطن مى٪ في ٧ل .. ؤها مل نٛحرأ يا بياص-

و ػم ي٨ىن ٖىض٥ إ٣ة فيَّ ؤ٦تر مً ٦ضه.. تٟهيلة نٛحرأ  

:ؤحابها بىٟـ الًٛح  

ؤها بُالح بىحىص في .. ٦المي مل مٗىاه اوٗضام إ٣ة-

..ؤًْ صه مل َلح مؿتديل.. خيات٪  

:بغمب ؤهاملها ب٣ل٤  

 يا بياص-
ً

اخىا ٧ل يىم م٘ .. ؤهب مىحىص في خياتي ٞٗال

..بٌٗ  

:واحهها مُالًبا  

يني ٖلى ألاو ص عؾمي.. تمام- .. يب٣ى تٗٞغ  



 

2040 
 

ٗب عؤؾها بضهكة :ٞع  

٪ ٖلحهم- ىا بٌٗ!.. ؤٖٞغ  تٗٞغ
ً

..ؤهتىا ٞٗال  

:٢اَٗها  

..بهٟتي حىػ٥-  

 زيم الهمب ٖلحهما للخٓاا 

:إم ؤعصٝ  

..ؤها مل هإ٢بل ؤ٦ىن مجغص بَاع ؤو هامل في خيات٪-  

:هتٟب بًي٤  

..ؤهب اللي عاٌٞ تٗيل مٗاها-  

:ؤحابها بل٠ُ  



 

2041 
 

ؤها ٢لب ل٪ و٢ب ما ت٨ىوي حاهؼأ قاوعو وبيت٪ -

ؤها مل هٗيل مٗا٥ِ في بيب مل٪ .. هي٨ىن مل٨٪

..ألو ص٥  

٧اهب حملته تسٟي٠ لىا٢٘ ؤن ؾي٠ هى مً ابتإ اإلاجز٫ 

ٞهى  ٗلم ؤنها , الظو تٗيل به آلان وبن ٧ان باؾمها

ولم تؿإله هي ٦ي٠ ٖلم .. ؾتمىده ألبىائها ٞيما بٗض

..بييتها تل٪  

ٞهي ؤصع٦ب مىظ ػمً ؤن بياص يٟهم تٟانيلها عبما ؤ٦ثر 

..مما تٟٗل هي  

:ٚمٛمب بتيه وهي تضٖ٪ حبهتها بةحهاص  

هٟاتذ ألاو ص في اإلاىيٕى وؤخضص ميٗاص تت٣ابلىا عؾمي -

 ػو ما ؤهب ٖايؼ



 

2042 
 

:ا٢ترب مجها يغبب ٖلى وحىتها بدىان  

حىاػ٥ مل .. مات٣ل٣يل مً مىيٕى ؾي٠ وألاو ص-

الخًاهة هت٨ىن لىالضت٪ .. مٗىاه الخًاهة تغوح لؿي٠

 
ً

..وؤٖت٣ض ؤنها اؾت٣غا في مهغ ٞٗال  

ٗب ٖيىحها تؿإله بلهٟة :ٞع  

..ال٨الم صه بجض؟-  

:ؤحابها بتإ٦يض وؤهامله ٖاحؼأ ًٖ الابتٗاص ًٖ وحىتها  

ا- ًٗ ؤها اؾتكغا مدامي ٢بل ما آجي وهى ؤ٦ضلي .. بجض َب

.. ال٨الم صه  

ؾ٨ىب خغ٦تها م٘ اإلاضاٖبة الىاٖمة ألهامله وبضا بٗيىحها 

 عاخة واؾت٩اهة هاصثة 



 

2043 
 

:وهى يغصٝ  

.ؤها هتٗامل م٘ ؾي٠.. وؾيبي لي اإلاىيٕى صه.. اَمني-  

ؤعاصا ؤن تٗترى هاتٟة ؤنها تٗلم ٦ي٠ تتٗامل م٘ 

 ؾي٠ 

..وحىىهه ول٨ً ش يء ما بإٖما٢ها صٞٗها للهمب  

..للؿ٨ىن وبل٣اء الٗبإ مً ٞى١ ٦تٟحها  

..ليدمله بياص ٖجها  

..٣ٖلها ؤزبرها ؤن تث٤ به  

..و٢لبها َمإنها ؤهه  ؿتد٤ تل٪ الث٣ة  

 ***** 
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الُخح هغاء، اإلاكاٖغ تٟاهة، ؤها صسغأ، ؤها َاجل،   

سىع بهظا ض، ٞو . مبا٫ٍ ٚو  

تكا٥ بى هي٪-   

..لم  ٗض يبدث ًٖ خح و  مكاٖغ  

..  يبػي التىعٍ بدضيث ال٣لح وهمؿه  

..ؤنبذ يجيض التٗامل الؿُخي  



 

2045 
 

مً وعاء خاحؼ تدتمي زلٟه مكاٖغه ٞال  ؿ٣ِ ٢لبه 

 بهىي 

..و  تدً عوخه للٗك٤  

ٖال٢ته الؼوحية الجضيضأ م٘ بل٣يـ تىاؾح ت٨ٟحره 

..الخالي  

ٌ ال٣لح وهٟغا الغوح ..وبن ٞع  

..ول٨ً ال٣ٗل يىا٤ٞ  

 والجؿض يتجاوب وبكضأ

!!..لم    

.. وبل٣يـ تجيض م٣اعبته ٦غحل  

..هي ليؿب باإلاغؤأ الهيىة  
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به وتٓهغ طل٪ نغاخة وبىيىح ..تٚغ  

ػواحهما ؤؾاؾه اإلاهالر ول٨جها لم ت٨ً ت٣بل لى  

..بعجابها به  

..بعجاب ناعر وتٗامل نغيذ لم  ٗتضه مً ٢بل  

..خيارهما ٦ؼوححن متجضصأ بك٩ل  كٗل ؤو عحل  

..يٟتذ ٖيييه ٖلى مضاٖبارها الى٢دة  

..ويٛل٣ها وهي تؿ٨ً طعاٖيه  

 عخلتهما لٟييىا الباعصأ

بة بل٣يـ الىاعية  ٧اهب مكتٗلة بٚغ

..واوٛماؾه ال٨لي في ٖال٢ته بها  

..وبل٣يـ ت٩اص تدتٝر ًٞ بؾٗاص الغحل  



 

2047 
 

..تلهي ٣ٖله ًٖ ٧ل ما خىله  

..ختى تدٟٓه الكغقي اإلاٗتاص  

 تسلهب مىه ببراٖة وهي ت٣ىٗه ب٣ًاء

ة ٞىض٢هما ..بخضي الليالي بكٞغ  

 يٟترقا ألاعى وتضإغهما الؿماء الباعصأ

..وبن ؤحاصا هي تضٞئته بىاعيتها الجضيضأ ٖليه  

..ليلة ؤزغي ؤنغا ٖلى ٢ًائها ببر٦ة الؿباخة بالٟىض١  

ٌ ..و٧ان حىابه الٞغ  

ًه طا٥ ..وهي لم ت٣بل بٞغ  

وؤزحًرا هٟظ لها ما ؤعاصا ول٨ً بٗضما عتح بزالء خمام 

..الؿباخة تماًما  
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..وطل٪ ل٣اء مبلٜ زيالي  

..واهتهب عخلتهما الساَٟة لٟييىا  

..ولم تيتِه هؼواا بل٣يـ اإلاجىىهة  

 
ً

..وبن تٗلم هى ؤن يجاعيها ٢ليال  

ًها ٦ثحًرا ٞيكٗل اإلاؼيض مً حىىنها ..ويٞغ  

وتتالش ى الب٣ية البا٢ية مً الٗاق٤ الخالم الظو ٧اهه 

..يىًما  

..عبما  ؿٗض ؤو عحل بؼوحة ٦بل٣يـ  

وؾي٨ىن ٧اطًبا لى لم  ٗتٝر باهتكاء ط٦ىعته بؼوحة 

..مثلها  

..ول٨ً ٢لبه  
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..تل٪ اإلاًٛة اإلاتمغصأ بإٖما٢ه  

..تاع٢ه  

..بل ت٩اص تلٗىه  

.. وؿيا٢ه لتل٪ الخياأ الجاٞة  

ٚاع١ ليله بالجيـ م٘ ػوحة تكبه آلهة الجما٫ باوٗضام 

..الغوح والٗاَٟة  

..ونهاعه مؼصخم بٗمل ي٩اص يٟني ٖمغه به  

..ووؾِ هظا وطا٥  

ه عوخه ليمىدها الؿالم ..تهاٖع  

..وؾالمه يتمثل بٗك٣ه  

..ابيته  
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..وصهياه  

..ؤمها  

 وتإتي إغإغأ ٖك٤ البريئة ًٖ 

"..ؤوه٩ل ؾامغ"  

..لتضمغ ما ب٣ي له مً ؾالم  

..ٞظل٪ الؿامغ هى مً امتل٪ ٢لح صهيا لؿىىاا  

..خبها له ؾيُغ ٖلى خيارها ختى وهي ػوحة له  

 وو٢تها ٧ان التٟاهم بيجهما يجبره ٖلى الهمب

..ٞهي باإلا٣ابل ٧اهب تتٟهم خبه لىحرأ  

..ؤما آلان وم٘ بصعا٦ه إلاكاٖغ صهيا  

..وتهغيدها بدبه ٢بل اهٟهالهما  
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 ٞضزى٫ ؾامغ لخيارها إاهية  ٗني

..ألاطي  

..ؤطي لً  ؿمذ له به  

..ٞي٨ٟي صهيا ما هالها مً الغحا٫  

..مً ؾامغ  

..ومىه هى شسهًيا  

 لً يتر٦ها تضًٞ خبها له بحن طعاعي ؾامغ

..مثلما ؤػاح ٖك٣ها له خح ؾامغ مً ٢لبها  

:لم يغاٙو ؤو يضوع خى٫ اإلاك٩لة بل واحهها مباقغأ  

 بتسغجي م٘ ؾامغ؟-
ً
!ؤهِب ٞٗال  

..ؤل٣ى ؾااله ببروص ٢اتل  
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:ول٨جها ٢ابلب بغوصه بؿاا٫ مؿتى٨غ  

!ؾاا٫ صه و  برهام-  

..اٖتراى-  

..وحاءا بحابته ؾغيٗة  

:هؼا عؤؾها عجًبا  

!مل ٞاهمة!!.. اٖتراى-  

تها تٟتب ٢ىإ بغوصه :ا٢ترب مجها زُىأ ومغاٚو  

..ؤها مل مىا٤ٞ ؤه٪ تضزليه خيات٪ تاوي-  

ه٨ظا يسبرها ببؿاَة ما ٖلحها تٟٗله بديارها ومً تضزله 

..بها  

:ا٢تربب مىه زُىأ لتىاحهه بتدٍض   
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ً٪ ما يسهىهيل يا ماػن - ..مىا٣ٞت٪ ؤو ٞع  

:وا٢تربب زُىأ ؤزغي لتى٦ؼه في نضعه  

..ؤها ما ؤزه٨ل-  

و٧اص هتاٞه يضوو اٖتراًيا ول٨ىه ابتلٗه بًٛح وؤحاب 

:ببؿاَة  

..ؤهِب ؤم بىتي-  

:٢ُبب خاحبحها باؾتٟهام  

!صه رهضيض-  

ا ًٗ غ ب٣ىأ وهٟى ؾغي :ٞػ  

ا- ًٗ ..أل َب  

ٗب خاحبحها عجًبا :ٞع  
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!ؤوما٫ في بيه-  

:ؤزٌٟ ٖيييه وهى يتجهض بدغاعأ  

ملها.. هيإطيِ٪ يا صهيا- .. وهي٨غعها.. ؾب٤ ٖو  

٘ هٓغه بلحها وهى يًي٠ :ٞع  

..ؤها زاي٠ ٖليِ٪ مً ألاطي-  

باصلته هٓغأ َىيلة إم ؤولته ْهغها لتسٟي زيِ صمٕى 

:٧اص ييؿاب مً ٖيىحها  

..مل هي٣ضع.. مل هي٣ضع يإطيني-  

ىبة ٖيىحها والتٟتب له مغصٞة :مسخب َع  

..بخىا بيتإطي مً اللي بىدبهم بـ-  

..لم ت٨ً حملة ٖابغأ بل َٗىة مىحهة وبمهاعأ  
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:زتمتها بتهىئة باعصأ  

..وؿيب ؤ٢ىل٪ خمضهلل ٖلى الؿالمة.. مبرو٥ الجىاػ-  

:لم يتٟىه ب٩لمة بيىما اؾتمغا هي  

.مستل٠... ؤ٦يض ٧ان قهغ ٖؿل.. ٞييىا لظيظأ بـ باعصأ-  

 ؾياٍ هٓغارها الٗاتبة
ً

ا لٟترأ متدمال
ً
..ْل نامت  

:وؤزحًرا همـ ب٣غاع صي٨تاتىعو  

..مل هاؾمدل٪ تتجىػو ؾامغ-  

تىؾٗب هٓغارها بظهى٫ مً حملته التي حاءا مً 

..الٗضم  

!..ؤو ػواج هظا  

!!ومً ؤصزل ب٣ٗله ٨ٞغأ ػواحها مً ؾامغ  
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:ول٨جها لم تتر٥ زيِ التدضو ٞؿإلته بهؼ٫   

!ويا تغي هتمىٗني بػاو-  

هاتجىػ٥-  

:ؤَل٣ب ضخ٨ة ٖالية وهي تؿإله بم٨غ  

!..ويا تغي عؤو الٗغوؾة هي٨ىن بيه-  

واهسٌٟ نىرها في آزغ الجملة وقيُانها يىؾىؽ لها 

..بإهه ي٨ٟغ بةٖاصأ اإلااض ي  

:ٞكضا حؿضها بًٛح وهي تسبره  

اإلاٟغوى .. مل هيىٟ٘ وٗيض ٚلُاا اإلااض ي يا ماػن -

..هتٗلم مىه  

غ بًٛح :ٞػ  
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 اعتباَىا مل ٚلُة-
ً

بيه اإلااو٘ .. ؤها بت٩لم حض: إاهًيا.. ؤو 

!!هغح٘ تاوي  

:اعتٟ٘ خاحبحها بضهكة  

..ؤهب مجىىن !.. بتت٩لم حض بػاو-  

:ا٢ترب يتمؿ٪ ب٨ٟحها و٦إهه يبدث ًٖ مغس ى ومى٣ظ  

!بيه اإلااو٘! ليه-  

:سخبب ٦ٟحها تبٗضهما ٖىه وهي تؿإله  

..ٞا٦غ يىم ما َلبب الُال١ ٢لب ل٪ بيه؟-  

:ؤبٗض هٓغاته ًٖ وحهها وهى يسبرها بصجً  

..ماخضف بيتؿى٫ الخح-  

:٦تٟب طعاٖحها تدمي هٟؿها ورهت٠ بًٛح  
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!َيح َاإلاا ٞا٦غ ليه ُمهغ تىحٗني-  

ة :هٟى بؿٖغ  

..مل ٢هضو ؤوحٗ٪..  -  

..هى مستل٠.. عم٣ته بيجح  

..به ش يء ٚغيح  

..ٖغيه لم ي٨ً هؼلي  

..وؾامغ ليـ ؾبح لىىبة حىىهه تل٪  

ته بىحىص ؾامغ ٧اهب ال٣كة التي يُٛب  عبما مٗٞغ

..الؼهاص ٞإَل٣ته  

..ل٨ً خاله مً البضاية ٚغيح  

..يبضو ٦مً يهإع مىج مٓلم يبتلٗه  
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..ًٚبه ما هى ب  هضاء اؾتٛاإة  

!!ول٨ً مَم   

..ابتٗض ماػن بىٓغاته ٖجها  

.. ٞهي ؤ٦ثر مً يٟهمه  

..ويدٟٔ تٟانيله  

..  يغيضها ؤن تٗٝغ ؾبح هغبه  

بته بىحىصها إاهية ..ؾبح ٚع  

..  يدتمل وحىص ؾامغ  

..هظا ش يء مٟغوٙ مىه  

وبىٟـ الى٢ب يدتاج َي٠ مكاٖغها الى٣ي ليسغحه مً 

.. هىأ ٖال٢ته ببل٣يـ  
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..ٖال٢ة خميمة م٘ اوٗضام ٦لي للمكاٖغ  

ًها ويىضص بها ية مً الٗال٢اا ٧ان يٞغ ..هٖى  

ا بها ختى ؤهٟه
ً
..ليجض هٟؿه ٚاع٢  

ية ٖال٢تهما ..تتباهى بل٣يـ بىٖى  

..ٞال مكاٖغ تتإطي  

..وهى ٧ان يىا٣ٞها ختى ازتبر تل٪ الخ٣ي٣ة بالٟٗل  

ٞب٩ل ػيجاته الؿاب٣ة ٧ان يدمل بٌٗ مكاٖغ الىص 

والغاخة ل٩ل ػوحة ختى لى تهل صعحة تل٪ اإلاكاٖغ 

لخح ؤو ختى اٞتتان ب  ؤن َي٠ مً الىص واإلاغاٖاأ ٧ان 

 
ً

..مىحىًصا ومتباص   

:ؤزغحه نىا صهيا مً ٚغ٢ه  
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.. ؤها هٗتبر ال٨الم صه ٧له ما خهلل.. ماػن -  

:نمب للخٓاا وؾإلها  

..وؾامغ؟-  

:ؤٚمًب ٖيىحها بيإؽ  

!وبٗضيً-  

:٦ت٠ طعاٖيه وهى يسبرها ببؿاَة مٛيٓة  

..ٖايؼ ؤٖٝغ مى٢ٗه بيه في خيات٪-  

:هتٟب بٛئ  

..ليه؟-  

ة :وؤحابها بؿٖغ  

..ٖكان ؤعتاح-  
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ٗب هٓغارها والخحرأ تيؿ٨ح مً بيجهً :ٞع  

.. مل ٞاهما٥ يا ماػن -  

:هؼ عؤؾه بدحرأ مماإلة  

..و  ؤها ٞاهم هٟس ي-  

:نمب للخٓة وؤ٦مل  

...٦ىب ٞاهم بوي هاعتاح بٗض حىاػو ل٨ً-  

:٢ُ٘ ٧لماته ٞجإأ ونمب وهٓغاته تتإمل خؼن مالمدها  

..ؤعحى٥ِ .. ؾامديني يا صهيا.. ؤها آؾ٠-  

..واهُل٤ مبتًٗضا لخياته الجضيضأ  

:ول٨ً ٖلى ٖتبة بابها التٟب ليسبرها بدؿم  

..ابٗضو ؾامغ ًٖ خيات٪-  
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 صٞىته مىظ ػمً
ً

..وعخل بٗضما ؤي٣ٔ ب٣لبها ؤمال  

 ***** 

 

 

 

 

 

بًٗهم يهضي٪ الخح صون ؤن رهضيه ؤو ش يء، وبًٗهم 

.يهضي٪ ألالم بٗض ؤن رهضيه ٧ل ش يء  

هجيح مدّٟى -   
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ٖمغها ٧له ولم تيتٓغ مىه , خيارها, وهي ؤهضته هٟؿها

 م٣ابل

 مىظ هبٌ ٢لبها بدبه

 وعٚم ؾجها الهٛحر و٢تها واوٗضام زبررها

..٧اهب تٗلم ؤنها تمىذ الخح للخح ٣ِٞ  

..تٗيل به وله.. تتىٟؿه.. ألنها تٗك٣ه  

ُائها الالمدضوص ٦ىفئ ٦ما تؿتد٤  ٖو

 ٞتٗلم ؤبجضياا الٗك٤ مً هبٌ ٢لبها الٗاق٤

ك٤ متباص٫  واؾت٣غا خيارهما ؤزحًرا بتٟاهم ٖو

..لتتٟاجئ بمضي هكاقة طل٪ الاؾت٣غاع  

..وي٠ٗ طل٪ التٟاهم  
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ٌ تهضي٣ها بالبضاية  ٞهى ٞع

..وفي الجهاية ؤزٟى ٖجها زُىعأ الٟتاأ  

..لتؿ٣ِ هي ضخية حىىنها  

..وت٣ٟض حىيجها  

..وألاٞٓ٘ ؤمانها  

..إ٣تها بىحىصه ٦ضٖامة إابتة في خيارها  

..عبما هي ٚحر ٖاصلة مٗه  

 ٞهى لم يٟٗل ما ٞٗله بهضٝ زضاٖها 

..ول٨ىه ؤعاص خمايتها  

..والاهتمام بالٟتاأ ٦إماهة ؤل٣يب بحن يضيه  

..حؼء مجها يتٟهم مى٢ٟه  
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..ول٨جها تتمغص ٖلى طا٥ الجؼء  

..وت٣غع الابتٗاص  

..ليـ ٣ٖاًبا ٦ما يًٓ  

..ول٨جها ٖا٢بة  

ه ..ٖا٢بة لتهٞغ  

..لؿلى٦ه ألاؾاس ي مٗها  

..ٞهى يتسظها ٦ص يء مؿلم به  

..لم يهتم بمىا٢كتها  

لم يجض ٞاثضأ في بٖالمها بظهابه لُبيح هٟس ي وؾااله 

..ًٖ ؤمغ الٟتاأ  

يٟتها تغبية ؤَٟاله وخملهم  يًٗها ٦ؼوحة ْو
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باته ..وامتاٖه وتلبية ٚع  

.. يغاٖحها.. هى ي٨غمها  

.. ٗك٣ها   تى٨غ  

.. ول٨ىه يهمكها  

.. ؿتس٠ بىحىصها وؤعائها  

..٦ٗاصته يغاها ٖلياءه ٣ِٞ  

..ٞتاته السانة  

..وليؿب ػوحة تكاع٦ه خياته  

..    ٗتٝر بها ٦ةوؿان له ٦يان وعؤو ووحىص  

..يغاها ٦تاب٘ ويٗاملها ٖلى هظا ألاؾاؽ  
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عبما ٢ليل مً البٗض هى ما يدتاحاهه ليٗيضا تغتيح 

..خيارهما  

..ٞبٗض زغوحها مً اإلاكٟى ٢غعا الب٣اء م٘ هحرأ  

..٩ٞلحهما تدتاج ألازغي   

ًه ل٣غاعها ا ٞع
ً
..وألنها تٗٝغ مؿب٣  

ًه طا٥  وتضع٥ يٟٗها ؤمام ٞع

..٣ٞض ٢غعا الهغب مىه  

 عبما هى ٢غاع حبان مترصص

..ول٨جها ٚحر ٢اصعأ ٖلى مىاحهته إاهية  

ٌ تىؾالته للٗىصأ ..ٚحر ٢اصعأ ٖلى ٞع  
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ا مً  ًً رهغب مً يٟٗها ٖلها ت٣ىو بعاصرها وتؿترص بٗ

..٦يانها  

..وهحرأ ؾاٖضرها بلى آلان في تىٟيظ ٢غاعها  

..عا٢بب مً هاٞظرها ونىله اليىمي ؤمام باب مجز٫ هحرأ  

..يمؤل ضجيج َغ٢اته هضوء الهباح البا٦غ  

٘ نىته باؾمها ..و  يصجل مً ٞع  

لح عئيتها ..َو  

.. و٧الٗاصأ تسغج له هحرأ بهضوئها الظو يثحر ؤٖهابه

ت٨ت٠ طعاٖحها ؤمام نضعها وت٠٣ في ٞغحة الباب ٞال 

تؿمذ له ختى باإلاغوع 

: لضازل اإلاجز٫ 
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.. نباح السحر يا يؼيض-

ة : ومً بحن ؤؾىاهه ُيدحها بؿٖغ

.. ٖايؼ ؤ٢ابل ٖلياء.. نباح الىىع -

: تتجاهله هحرأ ببروص

لى مل ٢اصع تغاٖحهم مم٨ً تجيبهم .. ؤزباع الى ص بيه؟-

.. هىا

.. ٞٗلياء اتسظا ؤ٢س ى ٢غاع ٖلى ٢لبها.. يغم٣ها بٗى٠

ٟا٫ وانُدبب عامي ٣ِٞ ..تغ٦ب له ألَا  

.. ؾتل٣ىه صعؽ ؤهميتها بدياته للجهاية

.. صعؽ ٦الهما بداحة بليه

: عصص يؼيض بهضوء مصخىن يداو٫ تبني بغوص هحرأ
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صلى٢ب مم٨ً تىاصو ٖلياء؟ .. الى ص بسحر-

: خاولب هحرأ بٚال١ الباب مغصصأ

٪ وؤهب ٖاٝع- ..  ٖلياء عاًٞة تكٞى

: ؤمؿ٪ يؼيض الباب يمىٗها مً بٚال٢ه

.. بـ تغح٘.. تغح٘ بيتها وؤها هابٗض-

ٌ : هؼا هحرأ عؤؾها بٞغ

ؤهب متسيل ألا٩ٞاع والظ٦غياا اللي هتمغ بها !.. تغح٘-

!.. بمجغص ما تسُي ٖتبة البيب

: يغب الباب ب٣بًته

.. تغح٘ اإلاؼعٖة لخض ما احهؼ بيب حضيض.. زالم-

: عم٣ته هحرأ بىٓغأ متدضية وهؼا ٦تٟحها
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حهؼ اللي ؤهب ٖايؼه وبٗضها وكٝى .. هي هىا في بيتها-

.. عؤيها

.. وهى ونل لجهاية نبره

.. لً يىا٢ل خياته وخياأ ؤو صه م٘ هحرأ

ا طا قإن لي٨ىن لها عؤو بدياته هى 
ً
هي ليؿب َٞغ

لياء : ٖو

 ...ابٗضو يا هحرأ مً وش ي_

 :عم٣ته بىٓغأ متدضية ؤزغي 

 ...  مل هابٗض_

 :يغب حبهته ب٨ٟه وهى يهت٠ بٗى٠
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ة ؾىصا _ ت٪ ٧اهب مٗٞغ ؤ٢ؿم ... آه وهللا ؾىصا... مٗٞغ

 ... باهلل لى

 ...ؤؾ٨تته بةٚال١ الباب بىحهه وهٓغارها تسبره بىيىح

 "ما ت٣ضعف"

.. ْل يُغ١ الباب بجىىن ٚايح

لى وحهها ٖالماا تهميم واضخة .. لتٟتده هحرأ إاهية ٖو

٧ل يىم بتيجي هىا ٖلكان .. ا٦بر يا يؼيض وخضص ؤولىيات٪-

تٟت٨غ صه ٧افي .. بتيجي و٧ل اللي مٗا٥ ٦الم.. ٦الم.. تٗتظع

الٛلُة !.. يا تغي ل٣يب خل ألؾاؽ اإلاك٩لة!.. لها صلى٢ب

.. اإلاغأ صو مل هيٗالجها ٦الم ووٖىص

تهلح ؤمامها واحًما ٞهي للمغأ ألاولى تهٟٗه ب٩لماا 

اْة  ليـ بٛغى ؤلٚا
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.. ول٨ً بٛغى ؤلاٞا٢ة

: ؤ٦ملب هحرأ بهضوء

وم٘ بوي مل باَي٣٪ .. ؤهب ٖاٝع ومتإ٦ض.. ٖليا بتدب٪-

 بتدبها
ً

بـ ؤهب مدتاج .. بـ مًُغأ اٖتٝر ؤه٪ ٞٗال

مدتاج تغحٗلها وفي بيض٥ بإباا مل .. تغتح خيات٨ىا

اَٟة مجىىهة ىص ٖو ..  مجغص ٖو

: هؼ ٦تٟيه بًيإ

.. ٢ىليلي!.. اٖمل بيه-

: ؤحابته بٛمىى

اٝع بػاو تغحٗها .. بهب ؤ٦تر واخض ٞاهم ٖليا ٦ىيـ- ٖو

.. تاوي
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.. وتل٪ اإلاغأ ٖىضما ؤٚل٣ب الباب لم يداو٫ مىٗها

.. لم  ًٛح ؤو يىٟٗل

.. ٣ِٞ ْل متجمًضا بم٩اهه ي٨ٟغ

.. يغتح خياته

.. ؤولىياا

.. عبما ٖلياء هي ؤولى ؤولىياته

.. ول٨ىه يجح ؤن يىهي نٟدة محريب بال٩لية

ة َبيبها اإلاٗالج باإلاصخة التي ه٣لها بلحها ماػن  وفي ٚٞغ

ليلة الخاصث 

وبمىاحهته حلـ حض .. حلـ يؼيض ؤمام م٨تح الُبيح

.. محريب
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: والُبيح  كغح ما تىنل بليه

هام ؤو -
ُ
بخىا خالًيا اتإ٦ضها بن محريب بتٗاوي مً ٞ

..  ؾي٨ؼوٞحريييا

ا ًً : هؼ الجض عؤؾه عاٞ

البب بـ ؤٖهابها تٗباهة ػو ؤمها هللا ..   يا ص٦تىع -

.. ل٨ً هي مل مجىىهة.. يغخمها

: ؤحابه الُبيح بهضوء

و  ختى .. وؤها ما ٢ىلتل ؤنها مجىىهة يا خاج-

بصسهيتحن ػو ما الىاؽ بتتسيل ؤن صه خا٫ مغيٌ 

.. الٟهام

: تجهض الُبيح وهى يغم٤ اإلال٠ السام بالٟتاأ للخٓاا
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هام بيٗاوي هٕى مً الايُغاب الىٟس ي -
ُ
مغيٌ الٟ

الايُغاب صه بيسليه مل ٢اصع يٟغ١ بحن الىا٢٘ 

ٚالًبا بيٗيل في زيا٫ زام به وصه بي٨ىن .. والسيا٫

ومً يمً الىا٢٘ اللي زل٣ته وهم خبها .. الىا٢٘ بتاٖه

.. ل٪ يا بكمهىضؽ

: اخت٣ً وحه الجض وهت٠ بًٛح

- 
ً

.. وليه ما ي٨ىول خهل ٞٗال

: والتٟب لحزيض بارهام

.. ؤ٦يض ؤهب ٚاويتها وضخ٨ب ٖلحها لخض ما حىىتها-

: هت٠ يؼيض بًٛح

صو٫ بغيى ضخ٨ىا ٖلحها !!.. وو ص ٖمها!.. وحىػ ٖمتها-

.. و  هي اللي
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: تضزل الُبيح بدغج

نٗح تدضيض بطا ٧اهب اتٗغيب لتدغف مً ػوج  -

ولى في الٟترأ صو ألن ٣ٖلها لؿه في .. الٗمة ؤو  

ل٨ً باليؿبة إلاىيٕى ؤو ص الٗم .. مى٣ُة الىهم

ب  وبالىٓغ ألنهم ؤو ص في ؾً اإلاغاه٣ة ػو ما ٖٞغ

مً الدج ومً زال٫ مىا٢كتي م٘ محريب ٞاإلاىيٕى 

 .. صه ٧ان اؾت٨ما٫ لخالة الىهم اللي زل٣تها

: ٢ُح الجض بًٛح

ة- ؤها .. بيب ابني مل مجىىهة و  بب مل مٓبَى

ؤها اللي ٚلُب .. هازضها تغح٘ تٗيل مٗايا تاوي

حن ؤنها هي .. ؤما ؾيبتها ألم٪ َى٫ ٖمغها ٖاٞع

.. تى٨غ ؤنها في مؿتكٟى مجاهحن هي ٦مان.. اإلاجىىهة
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الٟتاأ مً ؤ٢اعب .. ؤخنى يؼيض عؤؾه بدحرأ و٢ل٤

! ٞهل اإلاغى  ؿغو بالٗاثلة.. والضته

! هل هىا٥ زُغ ٖلى ؤبىاثه

 :حاءا بحابة الُبيح لتريده مً ْىىهه

ب بن والضرها ٧اهب بتٗاوي مً هٟـ -  ػو ما ٖٞغ

ومً هىا ؤ٢ضع ؤخضص بن خالتها وعاإية مً .. الخالة

.. هاخية ألام

تجهض يؼيض بغاخة ٞهلة ال٣غابة هي ًٖ َغي٤ والضها 

.. وليؿب والضرها

: بيىما ؤخنى الجض عؤؾه وهى  ؿإ٫ ب٣ل٤

.. الٗالج بيه يا ص٦تىع؟-

: ؤزٌٟ الُبيح بهغه
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بخىا بىتب٘ ؾلؿلة .. ٖالج نهاجي وخاؾم لؤلؾ٠ ماٞيل-

ومٗاها ؤصوية مًاصأ .. مً الجلؿاا الٗالحية اإلاىٟغصأ

.. ألاصوية صو  ػم هتمص ي ٖلحها َى٫ خيارها.. للظهان

:  لحهت٠ الغحل بًٛح

.. هتٗيل في اإلاصخة باقي ٖمغها؟!..  ٗني بيه-

: هٟى الُبيح

ا- ًٗ هي هت٣ٗض مٗاها هىا لٟترأ تسلو ٞحها ..   َب

ح مغيها بٗضها مم٨ً تسغج وتماعؽ .. حلؿارها وتؿتٖى

خيارها َبيعي حًضا بـ صه ٧له قٍغ ؤنها ما ت٣ُٗل 

ؤو .. وت٨ىن ٦مان تدب متابٗة َبيح مستو.. ألاصوية

.. مم٨ً تتاب٘ مٗاها هىا ماٞيل ماو٘

ة : هت٠ يؼيض بؿٖغ
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..  ؤها مؿتٗض ؤت٨ٟل بٗالحها ٧له-

: هح الجض ٚايًبا بٗى٠

وؤهب ٦مان .. ومتك٨غيً يا ص٦تىع .. خٟيضتي هترح٘ مٗايا-

.. ٦ٟاية ًٞايذ لخض ٦ضه.. يا يؼيض بيه

: حاصله الُبيح بهضوء

.. وزغوحها خالًيا زُغ ٖلى خيارها.. محريب تدب الٗالج-

: َغ١ الجض بٗهاه

.. ماخضف بيمىا ها٢و ٖمغ.. يب٣ى ٖمغها زلو-

: نهٌ يؼيض بضوعه ليىاحهه بًٛح

.. خٟيضت٪ ٢تلب ابني و٧اهب ٖلى وق٪ ت٣تل مغاتي-

.. البيب مغيًة ومدتاحة ٖالج
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: ؤَغ١ الجض

ؤها .. َايغتي بٗض ٧ام ؾاٖة... ؤها  ػم ؤؾاٞغ لكٛلي-

وب٨ضه   هتإطو هٟؿها .. هازضها مٗايا وهخبؿها في بيتي

.. و  هتإطو خض تاوي

: عم٣ه يؼيض بظهى٫ 

صو بوؿاهة !!.. صه الخل مً وحهة هٓغ٥!.. ٖايؼ تدبؿها-

بوؿاهة لها خ٣ى١ ختى لى .. مل خيىان هتدبؿه وتيؿاه

.. تتٗالج مل تتدبـ.. في زلل في ٣ٖلها

هؼ الجض ٦تٟيه بهمب و٦إهه يسبره ؤن طل٪ ؤًٞل 

.. الخلى٫ 

بيىما يؼيض يتباص٫ هٓغاا ٚايبة م٘ الُبيح الظو ي٠٣ 

.. ٖاحًؼا ؤمام ٢غاع حضها وولي ؤمغها بدغمانها مً الٗالج
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: ؤزحًرا نغح يؼيض بتهضيض

وؤها اإلات٨ٟل به ػو ما .. البيب هت٨مل ٖالحها في اإلاصخة-

..  ٢لب

ٌ حضيض ؤ٦مل بهيٛة رهضيض  و٢بل ؤن ي٣اَٗه الجض بٞغ

: واضخة

وب  هاهؼ٫ صلى٢ب ؤ٢ضم ٞحها باٙل ب٣تل ابني ومداولة -

وو٢تها هتتدبـ وهتب٣ى ًٞيدة .. ٢تل مغاتي وو صو

 
ً

ٞٗال

ْل الجض يغم٣ه بٛئ للخٓاا و٦إهه يؼن اإلاى٠٢ 

ي٣غع بطا ما ٧ان يؼيض وخياته تتدمل ًٞيدة مً .. بغؤؾه

ية ..  تل٪ الىٖى

.. ول٨ً يؼيض بضا مهًغا ٖلى عؤيه وؾيمط ي بتهضيضه للجهاية
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ة : ؤزحًرا ت٩لم الجض ب٩لماا مًَٛى

.. ت٨مل ٖالحها في اإلاصخة وبٗضها هازضها مٗايا.. وماله-

.. وهىا٥ لي تهٝغ تاوي

وعم٤ يؼيض بىٓغاا متدضية و٦إهه يسبره بىيىح ؤن 

الٟتاأ مهحرها الجهاجي ؾي٨ىن الدجؼ وخيضأ بال مٗحن و  

.. صواء

ٝغ مجتمٗه مجىىهة   ٞاثضأ  ٞهي في ٖٝغ الجض ٖو

.. مجها

.. بل وحىصها ًٞيدة ؾيؿعى  زٟائها ب٩ل ٞاٖلية

٣ة والضأ يؼيض .. مثلما خاو٫ مغأ مً ٢بل بصخجها بٞغ

.. ؾيجض َغي٣ة ؤزغي للتسلو مجها ومً حىىنها
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.. وبن لم  ؿتُ٘

ة ب٣ٟل حيض ؾتدل اإلاك٩لة مً ألاؾاؽ .. ٞٛٞغ

  *****

 

 

 

، يجٗلىه٪ خ٣ي٣ًيا مً حضيض ٝى
َ
. ألالم، الُخح، الس  

حا٥ ٦حرو٥-   

"..خاػم ت٣بل تتجىػوي"  

..تت٨غع الجملة ب٣ٗلها مغاا ومغاا  

 وب٩ل مغأ تلًٗ ٚباءها واهضٞاٖها وطل٪ الهاحـ اإلا٣يب
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..والظو ؤنبذ يهاحمها ٧ل ليلة  

..السٝى  

..تساٝ الىخضأ  

..تساٝ الليل  

..تساٝ الىىم  

..تغتٗح مً ٦ىابيؿها  

حملتها الٛبية ؤنهب بها ٖهض هاصت مً نضا٢ة ٧اهب 

..تدتاحها وتغتاح لها بكضأ  

 ٞما ؤن ؤنهب ٧لمارها وؤصع٦ب ما ٢امب به مً خما٢ة

..ختى ؤٚل٣ب السِ ومً بٗضه الهات٠  

لب تغم٣ه بهل٘ َىا٫ ؾاٖاا الليل ..ْو  
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..وبالهباح ؤٖاصا الاتها٫ به  

..و٧اهب تٗلم ؤهه لً يجيبها  

..ليـ مً ؤو٫ مغأ ٖلى ألا٢ل  

اصأ الاتها٫ ..ٞايُغا إٖل  

و٢ضم م٘ بحابته اٖتظاع لٗضم تم٨ىه مً اؾت٣با٫ 

..م٩اإلاتها ؤو٫ مغأ  

ب هي بت٣ضيم اٖتظاع حضو ..وؾاٖع  

..ؤها ٦ىب ت٣غيًبا مل في وعي.. بوس ى م٩اإلاة بمباعح.. خاػم"  

..و٢اَٗها هى بضماإة  

"..ؤها مل ٞا٦غ ؤه٪ اتهلِب بمباعح"  

..ؤٖٟاها مً خضيث ٧اص ي٣تلها خغًحا  
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..وؤ٦مل الخىاع بتهظيح ٦ٗاصته  

.. وهي مً بٗضها لم تؿتُ٘ الاتها٫ به

.. ؤٚغ٢ب هٟؿها ب٣ُىؽ الٗؼاء

و٢اومب الاتها٫ بداػم 

.. ومً بٗضها اؾت٣بلب ٖلياء بمجزلها

.. وقٛلب ٣ٖلها بمك٩لة ٖلياء وػوحها ألاخم٤

.. واؾتمغا ٖلى م٣اومتها ولم تتهل به

ٖاصا لٗملها  

.. وماػالب ت٣اوم ببؿالة

.. وهى بضوعه لم  ٗاوص الاتها٫ إاهية

.. عبما اهضٞاٖها ألاخم٤ ؤزاٞه
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وعبما اه٣ُاٖها ًٖ الاتها٫ ؤونل له عؾالة ٚحر 

.. م٣هىصأ مجها باهتهاء نضا٢تهما

.. و٦م هضمب ٖلى نهاية تل٪ الٗال٢ة ؤو الهضا٢ة

ها و٢ل٣ها .. ٞم٣ابالرهما ٧اهب تلهي طهجها ًٖ زٞى

ا مً اإلاهضت الٛامٌ  ًٖ إغإغرها مٗه ٧اهب تمىدها هى

.. و٧ان مٟٗىله يمتض مً ل٣اء آلزغ

تهم  وآلان باتب تكبه اإلاضمىحن الظيً خغمىا مً حٖغ

.. اإلاٗتاصأ مً الغاخة

.. ٞٛغ٢ب في زٝى مؼمً مً ٢ضوم الليل

.. ٨ٞىابيؿها   تتر٦ها

ها ٧ل ليلة ة تيتٓغها هبيلة وؾَى .. وبغ٦ً الٛٞغ
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.. وم٣يًضا بٟغاقه.. وعاٚح يتلىي مىتكًيا بأ مه

.. يتىؾلها الٗظاب

.. ووالضها يجاهض ليسغحها مً تل٪ الضاثغأ الجهىمية

ا ًً .. وبالٗاصأ يٟكل ٖىضما تضع٥ ؤهه تغ٦ها وعخل ؤي

.. وبلخٓة يإؽ ناعخب ِنبا بما ٢امب به

.. ؤها ٖملب خاحة مجىىهة.. ِنبا-

وِنبا بها مً الهل٘ ما ي٨ٟحها ٩ٞاصا ؤن تؼه٤ عوخها 

ًبا م٘ هبرأ هحرأ وتٗبحرها  ٖع

... َمىيني!.. زحر يا هحرأ-

وؤزبررها هحرأ بسؼو بُلبها الؼواج مً خاػم في هٟـ 

.. الليلة التي عخل ٞحها والضهما ًٖ الضهيا
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: ونىا هحرأ يترصص باه٨ؿاع

ة ليه خؿيته مم٨ً .. ٦ىب مدتاحة ؤمان- ومل ٖاٞع

.. ي٨ىن ألامان صه

كلب ٦ما اٖتاصا ها ٞو : نمتب تداو٫ البدث ًٖ صمٖى

مً .. مً السٝى.. ٦ىب ٖايؼأ ؤوس ى وؤهغب مً الخؼن -

.. الضهيا ٧لها

: هؼا عؤؾها بيإؽ وهي تىاجي ِنبا

.. ٞهماوي يا ِنبا؟-

.. وِنبا ٧اهب ٖلى وق٪ الهغار بك٣ي٣تها ال٨بري 

٧لماا الت٣غي٘ ٧اصا تتك٩ل وتىُل٤ ٧ال٣ظاث٠ مً بحن 

.. قٟتحها
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بتها في ألامان .. لى  همؿها اإلاؿتٛيث بٚغ

ها .. في الهغوب مً خؼنها وزٞى

لخٓتها تك٩ل لها وحه خؿً وهى ي٣و ٖلحها بيإؽ 

.. ؾبح ػواحه بلىعا

.. ٦ما تؿٟٗه طا٦غته

.. ٞهى بلى آلان ماػا٫ يٟت٣ض بٌٗ ؤخضاث تل٪ الليلة

هٓغاا هحرأ الالمٗة بضمٕى خبيؿة ط٦غرها بىٓغاا خؿً 

التائهة 

ه ويياٖه م٘ لىعا .. وهى  ٗاوي ليؿتٗيض لخٓة ؾ٣َى

 ٖجها
ً

.. ابتلٗب ِنبا ٧لمارها الالثمة وبض 

: ؾإلب هحرأ بل٠ُ
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.. َيح هى اإلا٣ضم خاػم ٧ان عصه بيه؟-

.. ٢هب ٖلحها هحرأ عص ٞٗله اإلاهظب ٖلى َلبها ألاهىج

ٞاػصاص ت٣ضيغ ِنبا لظا٥ الغحل الٛامٌ الظو خغ٥ في 

ق٣ي٣تها 

ا مً ألامان تدتاحه .. حىىنها السامض
ً
ومٗه مىدها َيٟ

.. بكضأ

: عبتب ِنبا ٖلى ٠٦ هحرأ هامؿة

ماٞيل .. ٧ل واخض مىىا له َغي٣ته في الخؼن يا هحرأ-

.. ٦تالىج ؤو زُىاا مدضصأ اتٗملب ٖكان همص ي ٖلحها

.. يب٣ى ليه أل.. وؤهِب بطا ٦ىِب بترتاحي في ال٨الم مٗاه

: اعتٟ٘ خاحبي هحرأ بضهكة
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!.. اتجىػه  ٗني-

ًما ٖجها : ابتؿمب ِنبا ٚع

ؤ٢هض هى ؤٖٟا٥ِ مً خغج الغص ٖلى ..   مل ٢هضو-

!..  يب٣ى بتبٗضو ليه.. واتٗامل ٖاصو.. َلب٪

: ؾإلتها هحرأ بتىحـ

.. ؤعح٘ لٗال٢ة الهضا٢ة مً تاوي؟..  ٗني ؤ٧لمه؟-

: هؼا ِنبا ٦تٟحها

! ليه أل-

عم٣ب هحرأ الهات٠ بتؿائ٫ و٦إنها ت٨ٟغ  

 
ً
.. هل تٟٗلها وت٣ىم با تها٫ به ؤم تيس ى ألامغ ٧لية
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و٢بل ؤن تهل ل٣غاع اعتٟ٘ حغؽ الهات٠ وؤياءا 

قاقته 

".. اإلا٣ضم خاػم"باؾم 

لتتؿ٘ ٖيني هحرأ وهي تٟتذ السِ بال تغصص ويإتحها نىا 

خاػم الجاص 

٪ يا هحرأ- .. يغوعو .. ٖايؼ ؤقٞى

.. صاعا ٧ل ألا٩ٞاع بظهً هحرأ ًٖ ؾبح َلبه لغئيتها

وحملته تدانغها ختى ونلب إلا٩ان الل٣اء الظو خضصه 

.. لها

ول٨جها لم تتسيل ؤبًضا ؤن ت٨ىن هبيلة ُٖا هللا هي الؿبح 

وعاء 

بته بغئيتها .. ٚع
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!! ماتب-

.. هتٟب هحرأ بال٩لمة وهي تى٨مل بم٣ٗضها

وتتر٥ الكى٦ة التي ٧اهب تٛغػها ب٣ُٗة اللخم ال٩املة 

.. الكىاء

: ؤومإ خاػم بمىا٣ٞة ؾغيٗة

اأ بي٣ى٫ اهتدغا- .. ت٣غيغ الٞى

هبرته خملب ٖضم تهضي٤ واضر الت٣ُته هحرأ ٖلى 

.. الٟىع 

: ٞؿإلب

.. وصه مل خ٣ي٣ي؟-

غ خاػم بًٛح : ٞػ
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هبيلة ٧اهب مذجىػأ في ٖىبر ٞيه ٖكغيً مسجىهة -

مل َبيعي و  مى٣ُي بن ٧ل واخضأ ت٣ى٫ ما .. ٚحرها

تل ل.. قٞى .. ؤو ماٖٞغ

ٗب هحرأ خاحبحها بضهكة : ٞع

ٖكغيً مسجىهة ماٞيل واخضأ ٞحهم خاولب تمىٗها -

!.. مً الاهتداع

.. تإملها خاػم للخٓاا

.. هي لم تٟهم بٗض ما يغيض ٢ىله

: مض يضه ليجظب ٦ٟها بٟٗىية

.. وا٢ًٗيا صه مؿتديل.. هبيلة ما اهتدغتل.. هحرأ-
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عم٣ب ٦ٟها الهٛحر الغا٢ض بحن ضسامة ٦ٟه وؾإلته 

: بدحرأ

!.. مل ٞاهمة-

: تجهض ب٣ىأ ٢بل ؤن يسبرها بىيىح

.. هبيلة ات٣تلب-

قه٣ب هحرأ وهي تيتٌٟ بم٣ٗضها وتسخح ٦ٟها لتديِ 

: به ٨ٞها بيىما تهلها ٧لماا خاػم بىيىح

٢هة الاهتداع صو بت٨ىن تلٟي٣ة مٗغوٞة ؤما بيدهل -

اإلاؿاححن .. ويت٣تل مسجىن ؤو مكتبه به حىه الدجؼ

٧له بي٣ى٫ .. بيساٞىا يت٩لمىا ؤو يد٨ىا اللي خهل

ل .. ماٖٞغ

: ؾإلب هحرأ ب٣ل٤ وؤلاحابة تتك٩ل بظهجها اإلاغتب٪
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..  محن ٢تلها؟-

: ؤحابها خاػم بىيىح يايض ما طهبب بليه ؤ٩ٞاعها

محن اللي .. محن له مهلخة في مىرها؟.. الؿاا٫ الصر-

ها هبيلة ًٖ عاٚح و٧اهب  يهمه يضًٞ ٧ل خاحة تٗٞغ

.. هتٗتٝر بها في حلؿة مدا٦متها

: عصصا هحرأ بألية

.. وحيه اليماوي-

والت٣ب هٓغارهما للخٓة .. هؼ خاػم عؤؾه يىا٣ٞها الغؤو

.. ٞهمب بها هحرأ ؾبح ل٣اء خاػم بها

.. هى يسص ى ٖلحها

.. يسص ى بُل وحيه اليماوي
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.. ٞهى ٢تل اإلاغؤأ التي امتل٨ب ؤؾغاع عاٚح

.. وب٣يب اإلاغؤأ التي امتل٨ب ؤؾهم قغ٧اته

!.. ٞهل ؾت٨ىن هحرأ هي التالية في ال٣اثمة

اهتهى الٟهل 

 

(29)  

. الٛحرأ تىلض م٘ الخح ل٨جها   تمىا مٗه  

ؤهيـ مىهىع -   

..ي٣ا٫ ؤن الٛحرأ تىؤم الخح  

..ٞمً  ٗك٤ ًٖ خ٤ ي٨تىو بالٛحرأ وهحرانها  

ا مً ٣ٞضان الٗك٤
ً
ما١ زٞى ..خغي٤ باأٖل  
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ا ٖلى الخح هٟؿه ؤن يسٟب بهضع اإلاٗكى١ 
ً
..٢ل٣  

 ول٨ً بٗض زٟىا الخح

..بٗض اهضخاعه وصٞىه مهؼوًما  

اصأ امتال٥ ما يإ ..تتدى٫ الٛحرأ لهغإ إٖل  

..مكاٖغه لهمؿة ٧اهب مستلُة  

مؼيج مً خح وامتال٥ وهىؽ بالؿيُغأ ٖلى مكاٖغ 

..تل٪ اإلاغؤأ اإلاىٟغصأ بتمحزها  

ول٨ً الؿيُغأ ٖلحها ب٩ل زلية .. ليـ مكاٖغها ٣ِٞ

..بها  

٣لها الٗىيض ..٢ىرها و٦بريائها ٖو  
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ؤعاص ؤن ت٨ىن له اليض الٗليا ٖلى امغؤته ٦ما ت٣تط ي 

..٢ىاهحن ط٦ىعته  

ال٨لي له" ٦غيمة"بدث ٖىضها ًٖ وكىته بسًٕى   

..وؤعاصها وسسة زايٗة مً همؿة  

!!..وهل هىا٥ مً يم٨ىه لىمه  

ح بامغؤأ  ٗك٣ها وتٗك٣ه  هى يٚغ

 وتٟني طارها وت٣ضمها ٢غبان إلاجضه

 و  ماو٘ لى نىٗب مً هٟؿها صعحة يتؿل٣ها 

..في َغي٣ه لهى٘ هجاخه السام  

ها ًٖ ػ ته".. ؤمييته السانة" التي تٌٛ َٞغ  

..َاإلاا ت٨ً هي اإلاغس ى والؿ٨ً بالجهاية  
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..ناخح الهيبة والؿلُة" س ي الؿيض"ويٓل هى   

..ول٨ىه م٘ همؿة لم يىل ب  ؤلاخؿاؽ بالضوهية  

"ؾي٠ الجاعحي"بإهه الالش يء ولى ها هي ما ُوِحض   

..بخؿاؽ ٧ان ياع٢ه ويمىٗه التمت٘ بىجاخه ومجضه  

..و٦غيمة ٧اهب الٗالج  

٧اهب الخل ليدتٟٔ بىحىص همؿة التي تمىده الٗك٤ 

..والىجاح  

 و٦غيمة التي تمىده اليكىأ الظ٦ىعية اإلاُل٣ة

..ب٨ىهه هى ألانل  

..اإلاؿيُغ واإلاتد٨م  

 عبما هى مغ بٗثرأ ٣ٞض همؿة
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..ول٨جها ٖثرأ ما٢تة  

..همؿة تٗك٣ه وهى واإ٤ مً تل٪ الخ٣ي٣ة  

واعتباَها اإلاطخ٪ بةياص مىهىع هي مجغص زُىأ ػاثٟة 

..تبدث بها ًٖ اهت٣ام وعص ٦غامة تغاها ؤهضعا ٖلى يضه  

ىجئ بىحىص بياص    يى٨غ ؤنها نضمته يىم طهح إلاجزلها ٞو

..٦ؼوج لها  

ا ًً ..ول٨ً بٗضما ٖلم ؤن الؼواج بلى آلان ماػا٫ ؤبي  

..ٖاصا له إ٣ته اإلا٣ٟىصأ  

 وؤن عحٕى همؿة ما هى ب  مؿإلة و٢ب ٞدؿح

..ٞهي عجؼا ًٖ مىذ هٟؿها آلزغ  

..ختى لى طا٥ آلازغ  ٗك٣ها مىظ ٖٝغ مٗنى الٗك٤  
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 وها هى آلازغ بىٟؿه يضل٠ بلى م٨تبه بث٣ة يدؿضه ٖلحها

نهٌ ؾي٠ ليؿت٣بله ولم يً٘ الى٢ب بٗباعاا مجاملة 

   مدل لها بيجهما

:ٞؿإ٫ مباقغأ  

!يا تغي بيه ؾبح الؼياعأ الٛحر متى٢ٗة صو-  

:ماإله بياص بمباقغأ الخضيث  

..بـ يم٨ً ؤهب ٦ىب متى٢٘ خض تاوي..   هي متى٢ٗة-  

:٢ُح ؾي٠ بدحرأ ٞإعصٝ بياص  

..ؤ٦يض تى٢ٗب ػياعأ مً همؿة بٗض عؾالت٪ لها-  

٘ ؾي٠ خاحبيه بةصعا٥ وهى يسبره ببضيهية :ٞع  
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و  .. ؤها مل هاؾمذ ؤن و صو يتربىا في بيب مل بيتهم-

..م٘ عاحل ٚحر ؤبىهم  

:هؼ بياص ٦تٟيه  

هم في ؤو و٢ب - مٗلىماتي ؤن و ص٥ في بيتهم وؤه٪ بتكٞى

..تُلبه  

:٦ت٠ ؾي٠ طعاٖيه بتدضو  

..ال٣اهىن بيضيني خ٤ آزضهم َاإلاا ؤمهم اتجىػا-  

:واحهه بياص بدؼم  

لى هىت٩لم بال٣اهىن يب٣ى الخًاهة هتروح إلاضام ؤؾماء -

ية .. والضأ همؿة وؤهب هي٨ىن ل٪ خ٤ عئية ؤؾبٖى

مل ػياعأ يىمية ػو ما الىي٘ .. يم٨ً ؾاٖتحن تالتة

..ماش ي صلى٢ب  
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..وصه في مهلخة ألاو ص.. ٞاألًٞل الىي٘  ؿتمغ وصو  

:ابتؿم ؾي٠ بسسغية وهى  ؿتم٘ لتهضيض بياص اإلابًُ  

وتٟت٨غ ؤو مد٨مة !!.. والخًاهة ألؾماء!.. ٢اهىن -

!!.. هتد٨م ألؾماء اللي اتسلب ًٖ بىتها  

مؼ بٗيىه بتدٍض  :ٚو  

..بالف ه٣لح في ال٨غوا ال٣ضيمة-  

:٢ُح بياص بًٛح  

ىض وخغب.. اإلاىيٕى مٗا٥ مل الى ص- ِٖ ..صه   

:ؤقاع له ؾي٠ بارهام  

..همؿة اللي بضؤرها وؤهب ؾاٖضرها-  

:هؼ بياص عؤؾه بٗضم تهضي٤  
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 ٞاهم ؤه٪ رهم٪ مهلخة الى ص وزانة -
ً

ؤها ٦ىب ٞٗال

..ؤه٪ ؾيبب لهمؿة الى٢ب ؤنها تهاعخهم بجىاػها  

:ضخ٪ ؾي٠ ؾازًغا  

- 
ً

..ت٣ضع ت٣ى٫ بوي مل مٗتٝر بجىاػ٦ىا ؤنال  

:ولىي قٟتيه وهى  ؿإله باؾتهؼاء  

!ؤهتىا لؿه ٧ل واخض في بيته صر-  

ؤقاح بياص ببهغه بٗيًضا ٖىه وهى  ٗيض الخىاع إلاا حاء مً 

:ؤحله  

..ؤها حاو ات٩لم في اإلاىيٕى صه.. ألاو ص يا ؾي٠-  

٘ ؾي٠ خاحبه ؾازًغا :ٞع  
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للضعحة !.. وهي همؿة مل ٢اصعأ تىاحه ٞبٗتت٪ م٩انها-

..صو ب٣يب يٗيٟة  

:واحهه بياص  

وؤًْ صه ش يء .. همؿة ؾب مدترمة وتٗٝغ ألانى٫ -

ىا.. ماٞيل زالٝ ٖليه ..هغح٘ إلاىيٖى  

:هؼ ؾي٠ ٦تٟيه وهى يداو٫ الٓهىع بمٓهغ الالمبالي  

..و صو هازضهم.. آزغ ٦الم ٖىضو ٢لته-  

:وهىا لم يجض بياص بض مً ٦ك٠ حمي٘ ألاوعا١  

..والضت٪ عاًٞة تتضزل في اإلاىيٕى!.. وبٗضيً-  

:اتؿٗب ٖيىا ؾي٠ ٞإ٦مل بياص  
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ؤيىه هي بلٛب همؿة عؾالت٪ وبلٛتها بغيىه ؤنها مل -

.. هتتضزل ؤ٦تر مً ٦ضه  

:يم ؾي٠ قٟتيه بًي٤ ٞإعصٝ بياص  

ؤًْ نٗح مضام ٦غيمة تتاب٘ تضعيح ال٨ىعأ بتإ ؤمجض -

وتمغيىاا الجمباػ .. وتضعيح التيـ والؿباخة بتإ ؤقٝغ

صه ٚحر متابٗة اإلاضعؾة واإلاظا٦غأ .. والبالية للمؿة

..والضعوؽ  

ٌ اوكٛا٫ ٦غيمة ٖىه ..ؤقاح ؾي٠ ببهغه وبسياله يٞغ  

٦غيمة ليؿب مثل همؿة يم٨جها بصاعأ ؤ٦ثر مً ٖمل 

 ومتابٗة ؤو صها

..وعٚم هظا لم ت٨ً ت٣هغ بد٣ه  
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ل٨ً وي٘ ٦غيمة بضوع ألام ب٩ل تبٗاته ؾيتبٗه اوكٛالها 

 ًٖ ألاهم

..ٖىه هى  

ٌ التؿليم بما بضيهي :ول٨ىه ٞع  

..اإلاىيٕى ؾهل.. اإلاغبياا في ٧ل ختة-  

:هاحمه بياص  

ؤهب ٖايؼ تازض ؤو ص٥ مً ؤمهم ٖكان اإلاغبياا هي اللي -

!!و٧ل صه ليه!.. تغبحهم  

:٢اَٗه ؾي٠ بٛئ  

ٖلكان تٗٝغ ٢يمة و صها اللي هحروخىا .. ٖلكان تتربى-

ىض ِٗ ..مجها بؿبح ال  
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حظبه بياص هدىه بٗى٠ وهى يداو٫ الؿيُغأ ٖلى 

,ؤٖهابه ٞال يتهىع وي٣ىم بًغبه  

طل٪ ما ييتٓغه ؾي٠ ويسُِ  هتهاػه ليكىه مً نىعأ 

 بياص ؤمام همؿة وألاو ص

ة ٢يمة و صها ٦ىيـ ٖلكان ٦ضه عاًٞة - همؿة ٖاٞع

ياعيب ؤهب ت٨ىن .. ي٨ىهىا ؤصاأ في خغب ٢ىأ بيى٪ وبيجها

..ٖاٝع ٢يمة و ص٥  

:وهًٟه مً بحن يضيه بٗى٠ وهى يغصٝ  

يم٨ً ألاو ص نٛحريً صلى٢ب ل٨ً ؤما ي٨بروا مل -

هي٨ىهىا ٞسىعيً بإبىهم اللي ٞطر تسلي حضرهم ًٖ 

٨ٞغ تاوي .. ؤمهم في اإلاد٨مة و٧ل صه ٖلكان يبٗضهم ٖجها

ألن ٢هاص ٧ل .. يا ؾي٠ ٢بل ما تازض السُىأ صو
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مدامي هي٣ى٫ ٧لمة تمـ همؿة ووالضرها هي٨ىن في 

..ٖكغأ بيضاٞٗىا ٖجها  

..تغ٦ه ؾي٠ يغخل و٧لماته اإلادظعأ تغن بإطهيه  

زُىأ التهضيض باألو ص اتسظها وهى ييتٓغ ٖىصأ همؿة 

ة بسُإها  مٗتٞر

..ول٨ىه    ٗتزم بلخا١ الًغع بإو صه وؾمٗة ؤمهم  

لى ٧ٍل بن لم تإِا همؿة ٞهى ؾيظهح لها  ٖو

..٣ٞض آن ؤوان اإلاىاحهة اإلاباقغأ  

.... 

ة الٗضوو  ..ٚيث_وحضها بم٨تبها الطسم بمجمٖى  
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٦ٗاصرها تُػي هالة وحىصها ٖلى حمي٘ اإلاىحىصيً 

..خىلها  

ملية تامة وبىٟـ الى٢ب ية ٖو  تتٗامل بدٞغ

 تدتٟٔ بلمؿة ألاهىإة اإلاٗظبة لسياله 

وهى يلمذ مالمدها الجميلة اإلاتجهمة وزهالرها 

..اإلا٣ٗىنة بكضأ  

  تىٟي وحىص اإلاغؤأ الىاٖمة التي ؤصمً وحىصها 

..لؿىىاا  

اهتبهب لى٢ٟته بباب م٨تبها ٞتهلبب زالياها ًًٚبا 

..مىه  

ا لىحىصه ًً ..وعٞ  
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ا   بإؽ به في بنهاء مغاحٗة وتى٢ي٘ ألاوعا١
ً
 ؤزظا و٢ت

ٟحها وبٗضها التٟتب له بدؿم ب مْى :ونٞغ  

!زحر يا ؾي٠-  

:ا٢ترب بسُىاا مستالة  

..مل ٦ٟاية ب٣ى يا همؿة-  

:نهًب مً زل٠ م٨تبها تىاحهه  

بيه هى اللي ٦ٟاية؟!.. ٦ٟاية-  

ا
ً
:ؤقاع بيضه هاتٟ  

حن .. واعتباَ٪ به.. بياص.. تمثيلية حىاػ٥- ؤها وؤهِب ٖاٞع

.. ؤهه مل هيتم  

ٌ ٧لماته ل٨ىه اؾتمغ يغمحها ب٩لماته :هؼا عؤؾها تٞغ  
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..زالم اتٗلمب صعس ي-  

:وؤخنى عؤؾه بإؾلىب مؿغحي هؼلي  

..ؤها آؾ٠-  

:وعٞ٘ عؤؾه  ؿإلها  

مم٨ً ب٣ى تىهي اإلاؿغخية التٗباهة بتاٖة !.. اعتاختي ٦ضه-

..حىاػ٥ صو وهغح٘ بيتىا لى صها  

..لم تؿتُ٘ التٟىه ب٩لمة وهي تؿتم٘ لهظياهه  

..وماػالب.. هي ؤعاصا الاهت٣ام  

..  تى٨غ.. ؤعاصا تل٣يىه صعًؾا  

بب بغئية الهؼيمة بٗيييه وهي تغاها ختى لى ؤزٟاها .. ٚع

..ب٩لماته الهاػثة  



 

2117 
 

..ول٨جها   تكٗغ با هتهاع  

..ليؿب ؾٗيضأ  ه٨ؿاعه  

..هي ٣ِٞ تكٗغ بالسىاء  

 ٞغاٙ ٖمي٤ يمؤل ٦يانها

..وهىأ ؾىصاء تبتل٘ عوخها  

:خاولب اؾتجمإ قتارها لتسبره ب٩لماا واضخة  

..و  ٖمغه هي٨ىن .. بياص مل مدلل.. هغح٘ ٞحن يا ؾي٠-  

:هت٠ بٛئ  

.. ما ت٣ٗض ل الضهيا.. اتجىػتيه ٧ام ؤؾبٕى وزلهىا-

..زليىا وٗيل  

.. اعتٟ٘ خاحبحها وهي تغاه  ٗاوص يالله  
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:وهى لم يٟهم نمتها ٞإعصٝ باهٟالا ؤٖهاب  

!تىامي مٗاه.. ٖايؼأ بيه تاوي يا همؿة-  

قه٣ب بٗى٠ وزُب هدىه لتمىده نٟٗة اؾتد٣ها 

.. مىظ ػمً  

ويؿإع ٦ٟه ليمؿ٪ بيضها ٢بل ؤن تٛاصع وحىته ويٗاوص 

:الهتاٝ  

مل .. ٖايؼأ تىنليني إلخؿاؾ٪ ؤما اتجىػا ٦غيمة-

..  ػم ؾي٠ يضو١ ال٨إؽ آلزغه!.. ٦ضه  

:صهـ ؤهاملها بٗى٠  

و٢تها هترتاحي وتغحٗل٪ .. ٖايؼأ الغوؽ تتؿاوي -

..٦غامت٪  
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..اتؿٗب ٖيىاها بٗى٠  

..الهىعأ بكٗة  

..٢اتمة و٢ميئة  

..عبما هظا ما ؤعاصته يىًما  

..ؤو ٨ٞغأ مكىقة ًٖ اهت٣ام ؤهىج.. زيا٫  

..ول٨جها آلان وهي تؿتم٘ ل٩لماته الٟجة  

..تغي الهىعأ ٖاعية مً ؤو عتىف  

..تضع٥ ؤنها ٧اهب تؿعي  بتظا٫ هٟؿها  

!..٦ي٠ ٨ٞغا في اهت٣امها  

..تغي هٟؿها بٗيييه  
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ا 
ً
اإلاىيٕى باليؿبة له   يتٗضي ًٚبه لًيإ قيئ

..امتل٨ه  

ٌ ط٦ىعو ؤن ت٨ىن امغؤته آلزغ ..ٞع  

..ي٨ٟغ بؼواحها و٦إهه زياهة  

ٖال٢ة حيؿية   مٗنى لها تتٗمضها هي لتظي٣ه ُمغ 

..زياهته  

..ؤإلاها.. بخؿاؾها بالٛضع.. ٢هغها..  هى   ي٨ٟغ بىحٗها  

..بل هى   يتإلم مً ألاؾاؽ  

..هى ٣ِٞ  ًٛح لضميته التي ٖبث بها ط٦غ آزغ  

..وهي ويالٗاعها ٧اهب تماإله ت٨ٟحًرا  

..ؤعاصا إلاؿاا بياص ؤن تمخي إلاؿاته  
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بب مً بياص ؤن ي٨ىن زمغ اليؿيان   ٚع

..وؤصاأ الاهت٣ام  

..ووؿيب ؤنها ت٣ٟض طارها بتل٪ الُغي٣ة  

 بأزغ
ً

 تدىلها إلاىمـ تؿتبض٫ عحال

لتثبب لىٟؿها ؤنها ٢اصعأ ٖلى الهمىص وتسُي ؾي٠ 

ضعه  ٚو

تظ٦غا ٧لماا إلياص تدمل هٟـ اإلاٗنى ول٨جها و٢تها ٧اهب 

 ِٜ .. تٗاوي مً صاء الاهت٣ام ٞلم ته  

..لم تٟهم  

ول٨ً ٞجاحة ؾي٠ وتهىعه لها ٧اهب نٟٗة ؤوحٗب 

 ؾمى ألاهنى بضازلها
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..ٞهغزب بها ؤن ٦ٟى  

ا
ً
..٦ٟى امتهاه  

 
ً
..٦ٟى ط   

ا ًٖ ..٦ٟى ييا  

ؤٚمًب ٖيىحها وهي تتىٟـ بهٗىبة و٧لمارها تسغج 

:بهٗىبة ؤ٦بر  

...اَل٘ بغا يا ؾي٠-  

:خاو٫ الا٢تراب مجها ول٨جها زُب للسل٠ هاتٟة بتٗثر  

ل٨ً اخىا ال٨الم بيىا .. ألاو ص مل هابٗض٥ ٖجهم-

.. زلو  

..ؤولته ْهغها لتضٞٗه للغخيل  
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..٨ٞبرياء همؿة ٖاص  ٗمل في اتجاهه الصخيذ  

..وهي لً تديض به ًٖ مؿاع ٢ىته إاهية  

  **** 

 

 به 
ُ

 بغخيلي، ٧ان ٧ل ش يء ٢ض ماا، ٞدّغعا
ً
لم ؤ٢تل قيئا

اأ مً ال٣اتل؟ ؤهب؟ ,   ال٣اتل.. ؤها الهغزة! قهاصأ ٞو

ؤها؟ آلازغون؟ ما الٟغ١؟ حثة الخح إ٣يلة، والغخيل 

.و صأ  

ٚاصأ الؿمان -   

..تتظ٦غ ػياعرها ألازحرأ إلا٨تبه  

..يىم ؤتب تتالٖح بساتم عاٚح بةنبٗها  
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ح بةٖاصأ ٢هتهما ومً بضايتها ..تٚغ  

ٌ بتهظيح ٧اهً يىعي حؿض ٢هة خبهما  وهى ٞع

..الٟاقلة  

..وتغ٥ الجثة باعصأ بيجهما تيتٓغ مً يىاعيها الثري   

..و٢ض ت٨ٟل الؼمً بلٗح طل٪ الضوع   

..ٞٗال٢تهما تدىلب وهطجب  

..لم تهبذ نضا٢ة ٦ٗال٢ته اإلا٣ٗضأ بضهيا  

 ول٨جها تدىلب لص يء ؾُخي بؿيِ   ياطو ؤو مجهما

..و  ؤو ممً خىلهما  

ض مؿب٤  وػياعرها له اليىم وبن ؤتب بىاء ٖلى مٖى

ا ًً ا مً ط٦غي عاٚح ؤي
ً
..ٞةنها تدمل مٗها َيٟ  
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 و  تٗٝغ بن ٧ان ؾيت٣بل الٗبإ الظو تل٣يه ٖلى ٦تٟيه

..ؤم ؾحرصها زاثبة ألامل  

و٢ٟب ؤمام م٨تح الؿ٨غتحرأ تتإمل ما َغؤ مً تٛيحراا 

..ٖلى الٟتاأ  

ا ؤنٛغ مً ٢ياؾها مغتحن ٖلى 
ً
ٞمً ٧اهب تغتضو ؾاب٣

 ألا٢ل لتبرػ مٟاتجها

اه٣لح خالها لترتضو تىىعأ َىيلة ًٟٞاية ومٗها 

..٢ميو واؾ٘ ول٨ىه مىاؾح للتىىعأ  

٦ظل٪ ُٖغها زاٞب .. ػيىة وحهها ت٩اص ت٨ىن مستٟية

..هاصت ي٩اص ي٨ىن مدؿىًؾا  

:ابتلٗب هحرأ صهكتها وهي تٗلً ًٖ وحىصها بؿالؾة  
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..ٖىضو ميٗاص م٘ ماػن صلى٢ب.. هحرأ ٚيث-  

عاحٗب الٟتاأ صٞتر مىاٖيضها إم ؤومإا بغؤؾها 

لتهُدح هحرأ لل٣اء ماػن الظو نهٌ مً زل٠ م٨تبه 

ا بضهكة
ً
:مغخًبا بها وهاتٟ  

!ؤها ما نض٢تل ؤما مياع ٢الب ؤه٪ خضصِا ميٗاص-  

:هؼا عؤؾها بدؿم  

..ميٗاص قٛل يا ماػن -  

:٢ُح خاحبيه بًي٤  

مل مدتاحة تازضو .. ؤهِب ناخبة م٩ان يا هحرأ-

.. مىاٖيض  

ٗب ٦ٟها لتى٠٢ مؼيض مً ٖباعاا اإلاجاملة :ٞع  
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ة-  ؤها ٖايؼا٥ .. الؼياعأ مالهاف ؤو ٖال٢ة بكٛل اإلاجمٖى

ة.. في قٛل ..بـ بغا اإلاجمٖى  

انُدبها لتجلـ ٖلى ؤ٢غب ؤعي٨ة وحلـ مىاحًها لها 

 ٞبضؤا ٞىًعا ؾغص ما ؤزبرها به خاػم

:وؤزحًرا ؤنهب ٧لمارها بؿبح ػياعرها  

ؤها ٖايؼأ ؤٖمل٪ تى٦يل بصاعأ لىهيبي في قغ٧اا .. ماػن -

..عاٚح  

:ابتؿم ماػن وهى يسبرها بضٖابة  

!..هاوية تًخي بيَّ بؿهىلة ٦ضه-  

:هتٟب  
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ا مل ٢هضو- ًٗ بـ ؤهب مً ؤ٦تر الىاؽ اللي ..   َب

..اتإطا في ٢ًية عاٚح  

:ابتؿم بهضوء ٞإ٦ملب  

..ؤها ٨ٞغا ؤتىاػ٫ ٖجهم ٦هضية لٗك٤-  

:ونيدة الضهكة لم  ؿتُ٘ ٦بدها  

!!..ٖك٤-  

:ؤومإا مىا٣ٞة وهي تىضر مى٢ٟها  

-ٌ ة ؤن صهيا ٧اهب هتٞر ٨ٞغا وونلب ؤن .. بـ ؤها ٖاٞع

وحىص٥ في مىاحهة وحيه ؤ٦بر عص اٖتباع ًٖ ٧ل ال٨الم 

الٟاٙع اللي ات٣ا٫ وزهىًنا ؤن الجغايض ؤ٦يض هتجز٫ زبر 

..بصعات٪ لىهيبي في الكغ٧اا  
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:٢اَٗها ماػن بتٟهم  

 ٖلى الٟغنة صو.. ؤها ٞاهم-
ً

..ومتك٨غ لي٩ي ٞٗال  

:ؾإلته بلهٟة  

.. ٗني مىا٤ٞ؟-  

:ابتؿم بم٨غ  

صه ؤها بتسيل مالمذ وحيه ؤما  ٗٝغ بوي ه٨ىن .. حًضا-

..عثيـ مجلـ بصاعأ قغ٧اا اليماوي  

:باصلته ابتؿامته اإلاا٦غأ وهي تتؿاء٫  

!وبل٣يـ مل هتٗترى-  

:لم يتسَل ماػن ًٖ ابتؿامته  

..ماٞيل مبرع لالٖتراى.. صه بحزوـ ػو ما ٢لِب -  
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ة :ضخ٨ب هحرأ وهي تكحر بٗيىحها لساعج الٛٞغ  

يىاع .. بـ تإإحرها ٢ىو - الؿ٨غتحرأ بتاٖت٪ ٢لبب مً نٞى

..لٟٗاٝ قٗيح مغأ واخضأ  

لم  ؿتُ٘ ماػن الؿيُغأ ٖلى ضخ٩اته التي اهُل٣ب 

 مجلجلة لخٓة صزى٫ بل٣يـ بلى م٨تبه

و٢ض ْهغا الضهكة ٖلى مالمدها لؿماٖها ٢ه٣هة ماػن 

 الٗالية

تى٣لب هٓغارها بيجهما ببِء مما ػاص مً ي٣حن هحرأ ؤن 

..الٟتاأ بالساعج ؤنبدب تٗمل ٦جاؾىؾة لؼوحة ماػن   

وؤزحًرا ع٦ؼا بل٣يـ هٓغارها ٖلى هحرأ وهي تغخح بها بىبرأ 

:طاا مٛؼي   

 هحرأ-
ً

ة هىعا بىحىص٥.. ؤهال ..اإلاجمٖى  
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:ؤحابتها هحرأ بؿالؾة  

ة ٧اهب مىىعأ بىحىصو ؾىحن- بـ ؤها اللي .. اإلاجمٖى

..٢غعا ؤبٗض وؤبضؤ مً حضيض  

٢الب ٧لمارها طاا اإلاٗىحن وعق٣ب ماػن بىٓغأ ؾغيٗة 

تبٗتها بتدية .. إم نهًب لتىصٖه في مهاٞدة ٖملية

ٖابغأ لبل٣يـ الظو اخت٣ً وحهها للخٓاا ول٨جها 

تمال٨ب هٟؿها لترص تدية هحرأ بٗملية واختراٞية ؾيضأ 

..ؤٖما٫ مً الُغاػ ألاو٫   

:زغحب هحرأ لتلتٟب بل٣يـ هدى ماػن بكغاؾة  

!ميٗاص م٘ هحرأ-  

:ؤحابها ببروص  

..٦ىِب حاية ٖايؼأ خاحة؟-  
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:هؼا عؤؾها بٛئ  

..ما تٛحرف اإلاىيٕى-  

:وبىٟـ الىبرأ الباعصأ ؤحاب  

..ماٞيل مىيٕى مً ألاؾاؽ-  

:٦تٟب طعاٖحها بٗى٠  

!..مل هاوو هت٩لم-  

:ؤقاع بةنبٗه  

..لخٓة واخضأ-  

..وتىحه آللة الىضاء الضازلي  

..آوؿة مياع-  

:وحاءا بحابة الؿ٨غتحرأ  
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..ؤيىه يا ٞىضم-  

 عم٤ بل٣يـ بىٓغأ ٚامًة إم ؤزبر الٟتاأ

..اَبعي لي ؤمغ بى٣ل٪ لؤلعقي٠ ٞىًعا-  

تماػحب قه٣ة الٟتاأ م٘ قه٣ة بل٣يـ التي حاثتها 

:٧لماته خاؾمة  

..هحرأ هتٗملي تى٦يل بةصاعأ ههيبها في قغ٦ة اليماوي-  

 
ً

ما٫ .. اتؿٗب ٖيىاها طهى  وتٛلبب ٣ٖلية ؾيضأ ألٖا

 ٖلى ٚحرأ ألاهنى

:ٞهتٟب بل٣يـ بجظ٫  

ؤهب ٖاٝع مٗنى ؤهىا هضزل .. صو زُىأ خلىأ حًضا.. وااو-

!..ؾى١ الؿياخة في الى٢ب صه  



 

2134 
 

ية تامة وهى يغا٢ح باوكضاه تدىلها  وؤ٦ملب ٧لمارها بدٞغ

 مً ؤهنى ت٣ليضية ٚيىعأ

:بلى ٣ٖلية تجاعية ٖملية بدتة  

.. تمىيل الضباٙ.. مىتج٘ ؾياحي مً الضعحة ألاولى-

..وتكٛيل اليماوي.. بوكاءاا الٗضوو   

..و٧له تدب بصاعتىا  

:ابتؿم بت٣ضيغ  

ة صو حب ال٨ٟغأ- ..بالؿٖغ  

:هتٟب باختراٞية  
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بخىا .. ومٗتمض ٖلى الؿايذ ال٣ٟحر.. ؾى١ الؿياخة هايم-

الؿياح ػه٣ىا مً .. خاحة مستلٟة.. ب٣ى هىٗمل صخىأ

..اخىا هتجه للصخغا.. الٛغص٢ة والبدغ والكٗح اإلاغحاهية  

:ؾإلها ماػن بيجح  

..صخغا-  

ؤ٦ملب وهي تٗبث بهاتٟها ختى ؤزغحب له ٖضأ نىع 

:ومىا٢٘  

وهى .. اإلا٩ان هىا٥ ب٨غ.. تدٟة يا ماػن .. ؾيىه-

..اإلاؿت٣بل  

بة  وتدىلب في لخٓاا بلى الؼوحة اإلاٛىية طاا الٚغ

الٗالية وهي تتجه هدىه وتًم هٟؿها لهضعه هامؿة 

:بةٚىاء  
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..و.. والؿما.. الغمل.. الخح في الصخغا له َٗم بغو -  

لم ت٨مل ٧لمارها بل ٖبرا ٖجها ب٣بلة ٢ىية ؤزبرته ٧ل 

..يجى٫ بساَغها  

وؤهاملها تضاٖح عبُة ٖى٣ه بمهاعأ لتدغعه مجها ومٗها 

 ؤػعاع ٢ميهه ألاولى

لتتيذ ألهاملها التجى٫ بك٣اوأ ؤ٣ٖبها تجى٫ ٖابث 

..لكٟتحها الغاٚبة به ٖلى الضوام  

:وؤزحًرا ٖىض ابتٗاصها ٚمؼا بٗبث  

..ٖاملة ل٪ مٟاحإأ.. ما تتإزغف بالليل-  

وؤٖاصا عبُة الٗى٤ وألاػعاع لىيٗهما ألاو٫ وهي 

:تًي٠  
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..هىجغب خح الصخغا.. الىي٪ بهض في ؾيىه ألاؾبٕى صه-  

عا٢ح عخيلها بدحرأ ٞالىمغأ الٛايبة التي ا٢تدمب 

حررها مً هحرأ تىٟجغ بىحهه تدىلب  م٨تبه مىظ ص٢اث٤ ٚو

..تماًما وتٛحر ٢ىاٖها ؤ٦ثر مً مغأ زال٫ تل٪ الض٢اث٤  

ة وؤزحًرا ألاهنى  ما٫ اإلادتٞر مً اإلاغؤأ الٛيىع لؿيضأ ألٖا

..اإلالتهبة  

..وبالخ٣ي٣ة هي لم تإِا بضاٞ٘ الٛحرأ مً هحرأ  

 هي ؤتب بٗض مهاتٟة مياع لها ٣ِٞ إلإباا مل٨يتها للغحل

..ووي٘ خضوص واضخة لٗال٢ته بؼوحته الؿاب٣ة  

 ت٨ٟحها تل٪ الٗال٢ة التي   ون٠ و  نٟة لها

..بىالضأ ابيته  
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ا
ً
..تل٪ هي مً تٛاع مجها خ٣  

..تكٗغ بؿُىرها الىاٖمة ٖلى ماػن   

..ؾُىأ ؤهنى بى٨هة ؤم وزيا٫ خبيبة  

... 

 وبتل٪ اللخٓاا بالتدضيض ٧اهب صهيا

..تمغ بإ٢س ى تجغبة ألهنى  

..ولها هي بالظاا  

..ٞها هي تٗيض زُإها  

..ت٨غع ٚلُة ؤ٢ؿمب ؤ  ت٣٘ بها مغأ إاهية  

 ٞٗلى ماثضأ مىٗؼلة بإخض اإلاُاٖم الغا٢ية
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٧ان ؾامغ يجلـ بمىاحهة صهيا ويٗيض ٖلحها ٖغى ت٣ضم 

..به مىظ ؤ٦ثر مً زمؿة ٖكغ ٖاًما  

٦ٟاية الؿىحن اللي ياٖب .. ؤها ٖايؼ اتجىػ٥ يا صهيا-

..مىىا  

:تىؾٗب ٖيىا صهيا بضهكة وهي تغصص  

!!..هتجىػ -  

:ٞإ٦مل هى  

ا- ًٗ ؤها مل ه٣ضع ؤواحه و صو ب٨ٟغأ حىاػو .. ٖغفي َب

.. صلى٢ب  

:هتٟب بهضمة  

!!..ٖغفي-  
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:عم٣ها بىٓغأ مؿتهؼثة  

!..و  هى ٧ان يىٟ٘  بً الٗضوو بـ.. بيه ما يىٟٗل-  

:و٢بل ؤن تتٟىه ب٩لمة ٖاحلها بهضمة حضيضأ  

..قٛل٪.. اإلاىيٕى ألاهم-  

:ابتلٗب ٧لماته اإلاهيىة وخالة مً الهضمة تتمل٨ها  

!!..قٛلي-  

:هت٠ بٗملية  

ؤهِب مل وازضأ .. مىيٕى ألاػياء صه تيؿيه.. خبيبتي-

!..بال٪ مً ؾى٪ و  بيه  

:عمكب بظهى٫ والهضمة تتدى٫ بضازلها لهيؿتريا  

!..ؾني-  
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:ؤحاب بٛلٓة وهى يمؼ١ ٢ُٗة مً قغيدة اللخم  

الؿاصية .. ؾى٪ وويٗ٪ وؤلاقاٖاا اللي َلٗب ٖليِ٪ -

!والكظوط وال٣ظاعأ بتاٖة َلي٣٪ صو  

  .. لم تٗض صهيا تدتمل اإلاؼيض هى    ؿتد٤ تٟؿحر ؤو عص

..يمتل٪ مً ألاؾاؽ الخ٤ باإلؾاءأ والارهام  

ٞتدب خ٣يبتها وؤل٣ب بٗضأ ؤوعا١ مالية وهي تجهٌ 

ول٨ً ٠٦ ؾامغ امتضا .. تاع٦ة اإلااثضأ والجلؿة بإ٦ملها

 لتٗت٣ل طعاٖها وتٗيضها لجلؿتها

ؤهِب حغبِب ٖيكة الىاؽ صو٫ .. اؾمٗيني يا صهيا-

ِب ٖىض ؤو٫ ه٣غأ ٦ىِب ؤهِب ٦بل الٟضا وؾمٗت٪ .. وقٞى

ٞإهِب تؿيب٪ مً صه ٧له وتىا٣ٞي هتجىػ .. اتمغمُب

وتٗيص ي ػو ؤو ؾب في ؾى٪ تغبي بيت٪ وتكىفي َلباا 
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وبن ٧ان ٖلى ؤمال٦٪ ؤٖمليلي تى٦يل وؤها .. حىػ٥

هكٛل٪ ٞلىؾ٪ وؤصيغل٪ ؤمال٦٪ ومل ٖايؼ مى٪ 

ولى ٖايؼأ حىاػ عؾمي .. بـ% 10يا صوب وؿبة .. خاحة

بـ ٖلكان الى ص تُمً ت٨تبي ل٩ل .. ما ٖىض ل ماو٘

.. واخض مجهم ق٣ة باؾمه  

:سخبب صهيا طعاٖها مىه بٗى٠  

!..وصه ب٣ى ٖلى ؤؾاؽ باقتري٪ مً و ص٥-  

وعٚم خالة الهضمة والىح٘ تم٨ىب مً ٢ظٞة ببًٗة 

:٧لماا  

..والبًاٖة ماتؿاويل.. ؾٗغ٥ ٖالي يا ؾامغ-  

.. تغ٦ته وعخلب لتل٣ي بىٟؿها صازل ؾياعرها  

..و٧لماته تترصص ب٣ٗلها بال تى٠٢  
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.. وخغوٞه الؿامة.. ٖغيه اإلاسؼو   

..َمٗه بها وبإمىالها  

بته في تذجيمها والت٣ليل مجها ..ٚع  

..في بضاية خيارها َلبها ٖكي٣ة  

ً حمىح مكاٖغها ؾيسًٗها له ..ْو  

ًيا ..وآلان اعتٟ٘ بالٗغى ليهبذ ػواًحا ٖٞغ  

..٣ِٞ ألن مؿتىاها اإلااصو تُىع   

..ٞإعاص الىيل مجها ومً ؤمىالها بًغبة واخضأ  

..ْلب تضوع بؿياعرها لؿاٖاا  

ح في التسلو مً تإإحره الس يء ٖلحها ..تٚغ  

..صاثًما ما  كٗغها بالغزو والضوهية  
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ح في الاؾتيالء ٖلى  ختى وهي تٗلم ؤهه خ٣حر اهتهاػو يٚغ

 إغورها

..ول٨ً ٧لماته ٧الُٗىاا تؿبح هٝؼ ال٨غامة  

تى٢ٟب بالؿياعأ بٗضما وحضا هٟؿها ؤؾٟل بىاية 

ة الٗضوو  ..مجمٖى  

..وبلمدة ؾغيٗة للؿاٖة ٧اهب تٗضا التاؾٗة مؿاءً   

..ولم تٗٝغ بن ٧ان ماػن بم٨تبه ؤم    

..ولم تٟهم مً ألانل لم ؤتب إلاال٢اته  

..هي وحضا هٟؿها تغؾى بىٟؿها ؤمامه بٗض قتاا َا٫  

٧ان بم٨تبه يجم٘ ؤوعا١ قغ٦ة اليماوي ويٗيض صعاؾتها 

 ليتم٨ً مً بصاعأ محراث هحرأ
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..باختراٝ خحن وحضها ؤمامه  

..٧اهب خالتها مؼعية  

..ٖيىاها مىتٟستان مً ب٩اء لم تكٗغ به  

وزهالرها هاصثة هاثمة متىاعية زل٠ ٖى٣ها بغبُة 

..مترازية  

..  ليـ زجل بل زؼو .. هٓغارها ياجٗة خؼيىة زجلى  

 ٢ٟؼ مً زل٠ م٨تبه ليتل٣ى حؿضها اإلاتهاوو بحن 

طعاٖيه ويدملها لؤلعي٨ة التي اؾت٣بلب هحرأ مىظ ٖضأ 

..ؾاٖاا  

:وهتاٞه اإلالهٝى لم  ؿتُ٘ ٦بده  

!!في بيه.. ؤهِب ٦ىيؿة؟؟.. صهيا.. صهيا-  
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عبتب ٖلى ٦ٟه الظو يضٖ٪ وحىتها بغ٢ة وابٗضته ٖجها 

 
ً

:٢ليال  

..ٖك٤ ٦ىيؿة.. اَمً-  

:هت٠ بها  

..ل٨ً ؤهِب .. ؤها ٖاٝع ؤن ٖك٤ ٦ىيؿة-  

ا
ً
..وتغ٥ ؾااله مٗل٣  

اٖتضلب صهيا في حلؿتها ٞىيٗها ممضأ ٖلى ألاعي٨ة ؤمام 

..ماػن   يلي٤  

..زانة و٧لماا ؾامغ الؿامة تترصص ب٣ٗلها  

لب مدتٟٓة بىيٗها  حلؿب وعؤؾها بحن ٦ٟحها ْو

..لض٢اث٤  
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..نهٌ بهً ماػن ليٗض لها ٦ىًبا مً الليمىن   

٤ :٢ضمه لها وهى  ؿإلها بٞغ  

..في مك٩لة تب٘ الكٛل؟.. في بيه يا صهيا؟-  

تمؿ٨ب بال٨ىب وقغصا به بهمب وهي رهؼ عؤؾها 

..هاٞية  

:ٞٗاص  ؿإلها  

..خض مً َٝغ وحيه ياي٣٪؟-  

التمٗب بٗيىحها صمٕى مهؼومة ول٨جها لم تٟغج ٖجها وهي 

..رهؼ عؤؾها بالىٟي مجضًصا  

٘ ط٢جها  تدغ٥ ماػن ليجلـ ٖلى ع٦بتيه بمىاحهتها ويٞغ

 لتت٣ابل هٓغارهما
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:وهى يتؿاء٫ بًٛح م٨تىم  

!ؾامغ-  

:هغبب صمٗة ٚاصعأ م٘ هؼأ عؤؾها الخؼيىة وهي تغصص  

.. ٧ان ٖىض٥ خ٤-  

ا بٛل
ً
:يغب ماػن ألاعى ب٣بًته هاتٟ  

..الىاَي الىض٫.. هامسر به ألاعى-  

عبتب صهيا ٖلى زهالته بدىان ونهًب لتبتٗض ًٖ 

:مجاله  

..بـ مٗاه خ٤.. ٦المه بيىح٘-  

ا
ً
:ؾإلها ماػن وهى يجهٌ وا٢ٟ  

..٢ال٪ بيه؟-  
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التٟتب له وهي تً٘ ٦ىب الليمىن ٖلى ماثضأ وتسبره 

:بهضوء  

..َلح يتجىػوي-  

:يِٛ ماػن ؤؾىاهه بٛئ وهى  ؿإ٫  

وبٗضيً؟-  

:ؤ٦ملب صهيا  

..ٖغفي-  

:هت٠ ماػن بٛئ  

ؤها بؿإ٫ ًٖ عص٥؟-  

:بغ٢ب ٖيىاها  

..متى٢٘ ي٨ىن بيه؟-  
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ة عص :وبؿٖغ  

ًِب - ..ؤ٦يض ٞع  

:هؼؤا بىح٘  

هى عح٘ ٖغى عؾمي بـ ٧ان ٖايؼ !.. ٖكان ٖغفي-

..التمً  

:ؤمؿ٪ ماػن طعاٖحها بدؼم  

.. ؤهِب ؤٚلى مً ٦ىىػ ال٨ىن .. تمً بيه ابً ال٨الب صه-

..واخض ٚحره ٧ان ق٨غ عبه نبذ وليل ؤه٪ ٦ىِب في خياته  

:ابتؿمب صهيا بدؼن   

بوي .. ٢الي ؤوي مهما ٖملب ه٨ىن صزيلة ٖلى مجتم٨ٗىا-

..بوي.. وبوي ٦برا.. مىحىصأ ٖكان ؤ٦ىن ٦بل الٟضا  
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٢ُٗب ٧لمارها ونىا تدُيم يهم ؤطهحها ٞماػن ٢ام 

ض ؾامغ بتمؼي٣ه  بتدُيم اإلااثضأ الؼحاحية وهى يتٖى

.. وتدُيمه ٣٦ُ٘ الؼحاج  

:هتٟب صهيا  

..٦المه ٢اس ي بـ صر.. هى ٖىضه خ٤.. ماػن -  

تمؼ٢ه خاحته ليًمها .. ا٢ترب مجها يديِ وحهها ب٨ٟيه

حرهم مً  ه ويدمحها مً ؤمثا٫ ؾامغ ووحيه ٚو بحن يلٖى

..يبإ اإلاجتم٘  

َى٫ ٖمغه .. ؤهِب ٦ىِب ٣ٖضته.. صه عاحل ها٢و.. صهيا-

ختى مل هضٞه يمتل٨٪ ؤو .. ٖايؼ٥ ٖلكان يدُم٪

٧ل اللي ٖايؼه يدُم الؿب اللي مل ٖاٝع ..  ٛحر٥

..ي٨ىن هض لها  
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:ؤ٦ملب بًٗة صمٗاا عخلتهً وصهيا تسبر ماػن   

..ؤهب متسيلني خاحة ٦بحرأ ٢ىو يا ماػن -  

:ؤ٦مل لها  

ٓيمة وعا٢ية وؾىض وؤمان- .. ٖو  

:هؼ عؤؾه يٟهمها  

.. ؤهِب .. صهيا ؤهِب ٢يمت٪ وم٩اهت٪ ٖىضو ٦بحرأ ٢ىو -  

٢ل٤ .. ٖاحؼ.. ؤعاص ؤن يٟصر ٖما تٗىيه له ول٨ىه خاثغ

 ٖلحها و  يغيض تكىيكها

..وػياصأ وحٗها  

:ٞهت٠ ب٣ىأ  
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الؿب الىخيضأ اللي ازتاعرها وؤمىتها ٖلى .. ؤهِب ؤم بىتي-

الؿب اللي ماٞيل ٚحرها .. ٖلى ؤٚلى ختة مني.. ختة مني

..   و  هي٨ىن في ػيها ؤبًضا.. تىٟ٘ ؤم لبىتي  

خغعا وحهها مً خهاع ٦ٟيه و٧لماته الخاثغأ تٗل٤ 

..وهتاٞه بإنها ؤم ابيته  ٗيضها لت٣ٗلها.. ب٣لبها  

ا ًٗ :وحاءا حملته ألازحرأ لتل٣ي بمؼيض مً الخحرأ ٖلحهما م  

..ماٞيل واخضأ ٚحر٥ هاؾمدلها ت٨ىن ؤم لى صو-  

..لم تهض١ خغوٞه  

..حملته مجىىهة ٦دياته  

..٦ديارها  

..٦ٗال٢تهما الٛغيبة  
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:سخبب خ٣يبتها بتىتغ وهغبب مً ؤمامه  

..تهبذ ٖلى زحر.. ؤها اتإزغا ٖلى ٖك٤-  

ة وتغ٦ته يلًٗ هٟؿه ..وعخلب بل ع٦ًب مً الٛٞغ  

..لؿاهه ألاهىج  

٣له الظو بضؤ ي٣ٟض ؾيُغته ..ٖو  

 
ً

يِٛ وحىص بل٣يـ بدياته يسغج مً ؤٖما٢ه عحال

..اقتا١ لىحىصه  

 عحل صٞىه بحن خُام ٢لح ًْ ؤهه ماا

اصا آلان ص٢ة قاعصأ ؾاطحة ٚبية تىاوقه   ٖو

..ليٗيض خما٢ة اإلااض ي  

..وبظ٦غ اإلااض ي  
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 تدغ٥ لهاتٟه لي٣ىم بٗضأ اتها ا

بٗضها ٧ان ؾامغ يتل٣ى ٖضأ ٢غاعاا مىحٗة بضاية مً 

 بي٣اٞه ًٖ ٖمله

..ونهاية بةهظاع َغص مً ق٣ته  

 وم٘ تل٪ ال٣غاعاا ٧ان هىا٥ تدظيغ واضر 

 ابتٗض ًٖ صهيا اإلاىجي ٞتؿت٣م خيات٪ مغأ ؤزغي 

ه بة ماػن الُاخىة بتدُيم وحهه ويلٖى  وعٚم ٚع

..ب  ؤهه اؾتم٘ لهىا ال٣ٗل  

..ٞضهيا ليؿب بداحة بلى اإلاؼيض مً اإلاكا٧ل  

 ولم يضع٥ ؤن تضزله ؾيؿبح اإلاك٩لة ألا٦بر

ً ٦ثح اته واتها ته ٖو ..ٞبل٣يـ تغا٢ح تهٞغ  
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..ومىاحهتها لضهيا ؤنبدب ٞغى ٖحن  

..ٞلً تتر٥ لها عحلها  

ِ٣ ..صهيا هي ؤم ابيته ٞو  

..ٞال يجح ؤن يهمه مجها ؾىي الٟتاأ  

..ختى لى زاَغا بجلبها لتديا مٗهما  

..اإلاهم ؤن تىهي تىاحض صهيا بدياته  

*** 

 ! ؤها ازترت٪ ؤها
ً
 خ٣ا

ً
 خغأ

ُ
 ! ؤم ؤهني لؿب

ٌ
  مغثية

ٌ
وزيٍى

ا 
ّ
 ب٣ضعو و٢ضع٥َ وبٗض ؤن ٧ان ٢ُاُع خياِأ ٧ل مى

ُ
تٗبث

 وهغي 
ً
ُ٘ الؿ٨٪ ٞجإأ يمط ي بهضوٍء ٖلى ؾ٨تِه تت٣اَ

. بىيىٍح ؤهه   مٟغَّ مً لخٓة الانُضام  
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ٚاصأ الؿمان-   

..ماػا٫ الاإىان  ٗيكان ؤٚغب ٖال٢ة  

حها متىا٢ًان ..َٞغ  

..مستلٟان ازتالٝ صحىة الليل ًٖ هىع الجهاع الهاصح  

!..عبما لهظا يتىانالن  

!يت٩امالن  

!ؤو ٢اهىن ُوِي٘ ليضٞ٘ ألاقباه ٣ِٞ هاخية بًٗها  

..طا٥ ٢اهىن مسال٠ للُبيٗة  

..ٞكما٫ مٛىاَيـ  ؿعى بلهٟة صوًما لجىىب آزغ  

َ٘ ؤلاوؿان لكبحهه !!لَم  ؿ  

..ٞي٣ترب ويتىانل ويمل ويبتٗض ويهجغ  



 

2158 
 

..لَم   يبدث مً البضاية ًٖ مً ي٨مله وليـ مً  كبهه  

ٚغوع ؤلاوؿان صٞٗه للًٓ ب٨ماله وا٦تما٫ خياته ٦ٟغص 

.. وخيض  

..وتٛاٞل ًٖ خ٣ي٣ة زل٤ ال٨ىن   

..ت٩امله في احتمإ ه٣يًيه  

٦ِغ الى٣يًحن ٞهما ؤوضر مثا٫
ُ
..ولى ط  

 خمغاء هاعية حمىح ٚاع٢ة ألطهحها في مجتمٗها اإلاسملي 

غ٢ه وؾِ  وعػيً ٖا٢ل متزن ق٤ َغي٣ه بمجهىصه ٖو

 مجتمٗه ٞى١ اإلاتىؾِ 

والخمغاء اإلاتهىعأ ؤزغحب الٗا٢ل الغػيً ًٖ قٗىعه 

 ..وؤ٣ٞضته ؾيُغته
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 :ٞهغر ٖلحها للمغأ ألاولى

اا الجىىهية صو  ػم تى٠٢- وحيه مل .. التهٞغ

 ..هيؿ٨ب ٖلى اللي ٖملتيه

و٦ٗاصته مٗها تجيبه بأزغ ما يتى٢٘ ؾماٖه وهي تؿإله 

 :باهتمام

 !!ؤهب ٚحران.. خاػم-

..وال٩لمة لم تمغ ٖلى ٣ٖله بهضوء  

!..هل  ٛاع مً ػوحها ألاؾب٤  

!ؤم  ٛاع ألنها ازتاعا اللجىء له ولم تُلح مؿاٖضته هى  

!!..وما الٟاع١   

ا
ً
..   ٗلم خ٣  

..والؿاا٫ ألاهم  
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!٦ي٠ ٧ان يم٨ىه مؿاٖضرها؟  

 للمغأ الثاهية 

..   ٗلم  

ا لَم الٛئ
ً
!!بط  

ل ٣ٖله باإلاؼيض :هت٠ هاًٞيا التهمة ٢بل ؤن يتٚى  

ا- ًٗ ؤها بـ ٢ل٣ان .. بيه صزل الٛحرأ باإلاىيٕى..   َب

..ٖليِ٪   

:واإلاتهىعأ تتؿ٘ ابتؿامتها وهي رهت٠ بلهٟة  

!..بجض-  

:وتٗاوص التؿائ٫   

..َيح ٧ان ٖىض٥ خل تاوي؟-  
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:اٖتٝر مًًُغا  

..بـ ٦ىا ه٨ٟغ ؾىا..  -  

:ا٢تربب مً اإلااثضأ الٟانلة بيجهما  

وحيه ٦ضه ماي٣ضعف .. ؤها ٨ٞغا ول٣يب صه ؤًٞل خل-

ب ؤن ماػن بيضيغ .. ي٣غب مني ٧ل ؤوؾاٍ البحزوـ ٖٞغ

.. صلى٢ب ٞيه عابُة ٢ىية ٢هاص وحيه.. ألاؾهم بتاٖتي

يث والضباٙ ..الٗضوو ٚو  

غ خاػم بًي٤ :ٞػ  

.ٞهمب-  

:هؼا هحرأ عؤؾها  
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مل ٨ٞغأ تغبيُاا ..   يا خاػم اإلاىيٕى ٦مان ؤ٦بر-

وحيه ت٣غيًبا صمغ خياأ ماػن الاحتماٖية و٢ب .. بحزوـ بـ

  صه ٦مان له .. صلى٢ب و٢ٝى ماػن هض بىض له.. الخاصإة

ة ؤ٦بر ٢لم لىحيه ..الؿيُغأ ٖلى اإلاجمٖى  

:ًٚح ٚحر مٟهىم يىمى بإٖما١ خاػم  

تٗغض ي !!.. بػاو اإلاى٤ُ صه!.. و٦ضه مل زُغ ٖليِ٪ -

خيات٪ للسُغ ٖكان ماػن الٗضوو يى٠٢ هض بىض م٘ 

!وحيه  

:لم تىتبه هحرأ لىبرأ الًٛح في نىا خاػم  

.. اؾتدالة يجاٝػ ويإطيني.. بـ خياتي مل في زُغ-

هى مل .. ِنبا هي اللي هتىعإني, ؤنل ختى لى مب

.. هيُى٫ خاحة  
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:زبِ ب٣بًته بسٟة ٖلى اإلااثضأ  

ػو ما ٢لِب مىت٪ بٗض الكغ مل .. مل  ػم خيات٪-

..ل٨ً مم٨ً يًِٛ ٖليِ٪ بُغ١ ٢ظعأ.. هيٟيضه  

:ٞغ٢ٗب بةنبٗحها  

.. ٖكان ٦ضه ازتياع ماػن ٧ان مىاؾح.. ؤيىه ٞاهمة-

ألن وحيه لى صبغ لي ؤو .. ازتياع مجىىن بـ مىاؾح

.. مهيبة م٘ ماػن مل هيٟلب مً اهت٣ام ٖيلة الضباٙ

 
ً

..ٞهى ماي٣ضعف ي٣غب ؤنال  

غ خاػم بًي٤ :ٞػ  

!تاوي الٗضوو -  

:هؼا هحرأ عؤؾها بسٟة  
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.. بـ خؿيب ؤوي مضيىهة له.. مل اللي في صماٚ٪ ؤبًضا-

ٖلى ألا٢ل ألاطي اللي خهله بؿبح ٢ًيتي ي٨ىن صه 

..تٗىيٌ ٖىه  

نمب بدحرأ ٖاحًؼا ًٖ عص مى٣ُها وهي لم تتر٥ له 

 ٞغنة ٞىانلب وهي تمض ٦ٟها بٟٗىية

:تلمـ طعاٖه  

!٦مان تٗٝغ ٖملب بيه-  

:ؾإلها ب٣لة خيلة  

!بيه-  

:بغ٢ب ٖيىاها بك٣اوأ  
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٢لب لِهبا تازضه إلاكغوٕ .. البيب اللي عاٚح اقتراهىلي-

ليا غوا و٢ب .. الخًاهة بتاٖها هي ٖو و٦ضه هيٞى

ياصوب قىية تٗضيالا هيىٟظها .. التهميم والاوكاءاا

..خؿً  

:ون٣ٟب بيضيها بجظ٫  

..زلي يؼيض يسبِ صماٚه في ؤ٦بر حضاع-  

وتهٝغ يؼيض .. وهي ؤزبرته مً ٢بل ٖما ٖاهب مىه ٖلياء

..ػوحها  

ومً بحن خغوٞها اؾتُإ التىنل للىص اإلا٣ٟىص بحن 

..الخمغاء وػوج نضي٣تها  

..ابتؿم لُٟىليتها اإلاىُل٣ة ؤمامه  

:ول٨ىه لم  ؿتُ٘ ٦بذ تٗلي٣ه  
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.. بالف ناخبت٪ تكاع٥ ب  بٗض مىا٣ٞة حىػها-  

:ؤقاخب بيضها  

..٦الم ٞاٙع-  

:حاصلها بد٨مة  

ٞماٞيل صاعي ؤن .. في الجهاية هترح٘ بيتها..   مل ٞاٙع-

.. السالٝ ي٨بر  

نمب للخٓة يغا٢ح التمإ هٓغارها اإلا٣تىٗة ب٩لماته 

..ول٨جها تٗاهض  

:وؤ٦مل  

.. يؼيض.. و٧لمة خ٤-  

:وؾإلها للتإ٦ض  
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اؾمه ٦ضه؟-  

:ؤومإا مىا٣ٞة ٞإ٦مل  

مى٠٢ .. مى٠٢ يؼيض مً البيب اإلاغاه٣ة مل ٧له ٚلِ-

..اللىم بـ ؤهه زبى ًٖ مغاته.. بوؿاوي ماٞيل لىم ٖليه  

:٢اَٗته بٗى٠  

مل .. زبى ٖجها ألهه بيٗتبرها تغابحزأ و  ٞاػأ في بيته-

..بوؿاهة لها خ٣ى١ ٖليه  

:هؼ ٦تٟيه  

اإلاك٩لة في التىانل .. يب٣ى اإلاك٩لة مل البيب اإلاغيًة-

و.. بيجهم  

:٢اَٗته بًٟى٫   
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..ومك٩لة التىانل صو ؾبح َال٢٪؟-  

:اعتٟ٘ خاحبيه بضهكة  

!بيه اللي ٨ٞغ٥ صلى٢ب!.. َالقي-  

:ٚمٛمب بٛئ  

وعٚم .. ختى مكا٧ل ناخبتي.. ؤهب ٖاٝع ٧ل خاحة ٖني-

..٦ضه لؿه مهغ تسبي ٖني ؾبح َال٢٪  

:ؤزٌٟ هٓغاته  

بـ يم٨ً مل ٖايؼ ؤهِ٪ .. مل ُمهغ ؤزبي الؿبح-

يه ٞتتٛحر نىعتي في هٓغ٥  تٗٞغ

:عم٣ته بك٪  

!زىهتها-  
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ٌ :و٢بل ؤن يجيح هى هؼا عؤؾها بٞغ  

..مل ؤهب اللي تسىن ..  .. -  

:اعتٟ٘ خاحبيه بضهكة ٞتىؾٗب ٖيىاها  

.. هي اللي-  

:هؼا عؤؾها بظهى٫   

!..تسىه٪ ؤهب!!.. صو مجىىهة!.. م٣ٗى٫ -  

 
ً

:ؤمؿ٪ ٦ٟها لتهضؤ ٢ليال  

ؤها بٗتبرها .. مل زياهة باإلاٗنى اإلاٗغوٝ.. اهضو بـ-

.. للتربية اللي اتغبتها.. زياهة للمباصت.. زياهة  

:٢ُبب بدحرأ ٞإ٦مل  

..٧اهب ٖايؼاوي آزض عقاوو -  
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:مِ قٟتيه  

 ٗني ازتلٟب اإلاؿمياا بـ في .. مجامالا.. هضايا-

.. الجهاية اؾمها الهغيذ عقىأ  

:ؤزٌٟ هٓغاته  

ًب- ألوي ٦ضه مل ٖاٝع ؤٖيكها .. َلبب الُال١ ؤما ٞع

.. ٦ىب مظهى٫ مً ت٨ٟحرها.. في اإلاؿتىي اللي تؿتد٣ه

وؤنها مم٨ً رهض البيب ٖكان ؤنها اتجىػا عاحل قغي٠ 

..مل بيمض بيضه  

:تإملته بتىتغ  

..ؤهب لؿه بتدبها؟-  

:هؼ عؤؾه هاًٞيا  
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..ؤ٦يض  -  

:ٖاوصا الؿاا٫  

..بـ ٦ىب بتدبها؟-  

ا ٞؿإلته
ً
:ؤومإ مىا٣ٞ  

..حىػ صهيا؟.. وليه ما لجإتل لسال٪-  

:مىدها هٓغأ ٖىيٟة  

!ٖايؼاوي ؤمض بيضو لسالي ؤَلح مىه مهغوٝ-  

:خغ٦ب عؤؾها هًٟيا  

..بـ مم٨ً ٢غى تٗمل مكغوٕ..  -  

:٢اَٗها وهى ي٣ترب بغؤؾه  

ة- ل اقتٛل ٚحر ٦ضه.. ؤها ْابِ قَغ ..ماٖٞغ  
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:ؤحابته ببضيهية  

..وؤ٦يض هيجي و٢ب تُل٘ مٗاف-  

:٢اَٗها  

.. ؤها بضعي عبىا ؤمىا في السضمة-  

:قه٣ب بٗى٠  

!.. ؤهب ليه بت٣ى٫ ٦ضه-  

:وحض هٟؿه يبتؿم  

لي لى صه خهل؟- ..هتٖز  

:َغ٢ب اإلاىًضأ بمل٣ٗة نٛحرأ ؤمامها  

..ؤهب يابني مل ٢لب لي ٢بل ٦ضه بتتمنى َٟل وؤؾغأ-  

:وا٣ٞها  
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!بـ ؤحيبهم مىحن.. ؤيىه-  

لبها الؼواج مىه يترصص  اهتابها ٚئ ممتزج بالخغج َو

..بظهجها  

..َلح ازتاع هى تجاهله و٦إنها   تهلر ػوحة له  

..ؤهب قاي٠ ؤوي مم٨ً ؤ٦ىن ػوحة ٦ىيؿة؟-  

..زغج الؿاا٫ مجها ٢بل ؤن تؿتُي٘ ٦بده  

:وهى ؤحابها بهضوء  

ؤها قاي٠ هحرأ مستلٟة ًٖ الؿب اللي صزلب ال٣ؿم -

مً ٧ام قهغ وهي عاٞٗة مىازحرها للؿما زايٟة تتىٟـ 

..ألا٦سجحن اللي باقي البكغ بيتىٟؿىه  

:حٗضا ؤهٟها بدغج  
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!٦ىب قغيغأ ٦ضه.. يااه-  

:ابتؿم وهى يسبرها  

..ٖايؼأ الخ٤ ٦ىِب   تُاقي.. وؤ٦تر مً ٦ضه-  

:ؾإلته بترصص  

وصلى٢ب؟-  

:ؤحابها بهغاخة  

صلى٢ب ٢ضامي ؾب بعجابي بحزيض بها ٧ل يىم ًٖ اللي -

..٢بله  

:نمب لخٓة وؤعصٝ  

ني- ..بحزيض لضعحة بتسٞى  

..بغ٢ب ٖيىاها بتؿائ٫ ول٨ىه نمب ًٖ ال٨الم  
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..هى بالٟٗل يسص ى مً بعجابه اإلاتزايض بها  

..يضع٥ ؤنها تمغ بمغخلة اهت٣الية ومكاٖغها ٚحر مؿت٣غأ  

.. تدتاج بكضأ لُبيح هٟس ي  

ها وتدل مكا٧لها بالُٗام ..ٞهي تهح مساٞو  

..يلخٔ ػياصأ وػنها التي بضؤا تٓهغ بىيىح  

وتل٪ مك٩لة ؤزغي ؾتىاحهها خحن تؿتٟي٤ مً ٟٚلة 

..تجاهلها ألػمتها الىٟؿية  

ى١ ٧ل تل٪ اإلاكا٧ل هىا٥ الٟاع١ الىاضر في  ٞو

..زلٟيتهما  

..هما ٢ُاعان متىاػيان  

..وبن ت٣اَٗب َغ٢هما ٞال مٟغ مً خاصث مضمغ  
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**** 

بة بتصخيذ اإلاؿاع ليؿا باألمغ  اؾتٗاصأ الث٣ة والٚغ

..الؿهل  

ول٨ً هىا٥ زُىأ ؤولى يجح زُىها مهما نٗح 

 الُغي٤

ا الؿحر به
ً
..وبضا ماإلا  

 و٧اهب زُىأ همؿة ألاولى بُغي٤ ٖىصرها لظارها

"..اخىا  ػم هتُل٤.. بياص"  

 اهتهى الٟهل

(30 )  

 بهتي ٞا٦غاوي و  وؿياوي
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ياللي هاحغاوي.. ياللي ْاإلااوي  

 بهتي ٞا٦غاوي و  هاؾياوي

 الخىحن ٞاى بي والبٗاص َى٫ 

 والهىي في ٢لبي ػاص ًٖ ألاو٫ 

 اوعي تٟت٨غو ٢لبي يتدى٫ 

ياللي هاحغاوي.. ياللي ْاإلااوي  

 بهتي ٞا٦غاوي و  هاؾياوي

 ٠ نىا الؿب ييؿاب مً اإلاظيإ اإلاٗل٤ ٞى١ ؤخض ألاٞع

..بك٣ة بياص  

تتٛلٛل ال٩لماا بىٟـ يؼيض و٦إنها لضٚاا ماإلاة تمؼ١ 

..عوخه اإلاهترثة مً ألاؾاؽ  

غيبة مً ال٣ؿىأ ٖليه ..ٖلياء تمغ بمغخلة حضيضأ ٚو  
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لم تجٗله يتظو١ ُمغ الخياأ .. لم تدغمه وحىصها مً ٢بل

..بضونها  

..ؤزُإ و  يى٨غ ول٨ً ًٖ ٚحر ٢هض  

!..  يم٨ً ؤن تتسيل ؤهه ٢هض تغ٥ الٟتاأ مٗها  

هى ٖلم ؤن الٟتاأ مغيًة ول٨ىه لم يضع٥ ٖم٤ ازتال٫ 

..٣ٖلها  

..٣ِٞ ًْ ؤهه هى اإلاٗني بالسُغ  

..زُغ يتمثل في اصٖاء باٖتضاء ؤو ما قابه  

..لم يتسيل لخٓة ؤنها ؾتدى٫ حىىنها لٗلياء  

..ٖليائه التي تدغمه عئيتها  
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لى ..   يى٨غ ؤنها تغص ٖلى اتها ته تُمئن ٖليه ٖو

ٟا٫ يؼوعونها يىمًيا.. ؤخىاله ..ألَا  

ىض ٖىصرهم  ؿتسلو مجهم ٧ل قاعصأ وواعصأ ؤزبررهم  ٖو

..بها  

..٧ل ابتؿامة لها وهٓغأ مجها  

ً ؤخىاله مً بحن ٧لمارهم .. ؿتجضو ؾاالها ٖىه ٖو  

بالبضاية ٧اهب هاصية ؤمحرته اإلاضللة تك٤ٟ ٖليه وتلىم 

 ؤمها لتر٦هم والابتٗاص

 بيىما تىؤمها ت٣مو شسهية الغحل والؿىض لىالضته

..يتظ٦غ خىاعه مٗهما ٢بل ؤو٫ ػياعأ لها بمجز٫ هحرأ  

 ٧اهب هاصية مىٟٗلة وهي تسبره بىيىح
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مايىٟٗل .. ٦ٟاية يىمحن..  ػم تغح٘.. لىلى وخكتني"

" تبٗض ٖىىا  

..وتلتٟب لىالضها ت٣بله بجبهته  

ة ؤنها وخكت٪ ؤهب ٦مان يا يؼيض" ؤها ه٣ىلها .. ؤها ٖاٞع

"..تيجي ب٣ى  

مىدها يؼيض ٢بلة صاٞئة ٞى١ وحىتها وهى ٞسىع بإمحرته 

 الهٛحرأ التي تضاٞ٘ ٖىه بًغواأ

 ول٨ً تىؤمها ٧ان له عؤًيا آزغ

لب مىه خاحة .. ماما ؤو٫ مغأ تبٗض ٖىىا"  ٗني اللي ٖػ

"٦بحرأ  

والتٟب لحزيض بىٓغأ خاػمة لم يهض١ ؤبًضا ؤن تهضع ًٖ 

 ابىه الظو لم يبلٜ الخاصية ٖكغ بٗض
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".. ٗني  ػم تهالخها وتٗمل ٧ل اللي تُلبه"  

 
ً

وهى بالٟٗل ٢ام بتىٟيظ ما ْىه يغيحها ٞاقتري مجز 

ا ًٗ ..حضيًضا وبضؤ باٖضاصه لي٣يمىا به حمي  

..هي ٣ِٞ لم تتر٥ له الٟغنة ليسبرها بظل٪  

ح ؤن ت٨ىن هي ؤو٫ مً  وهى لم يسبر ؤبىاءه بٗض يٚغ

..تٗلم  

..وتٗضصا الؼياعاا لؤلَٟا٫  

..الهٛاع يب٨ىن ٞغًخا لغئيتها وييتدبىن إلاٛاصعرها  

ح بارهامه  لي يغم٤ والضه بىٓغاا ٚايبة و٦إهه يٚغ ٖو

..ؤهه ؾبح خؼن والضته  
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وألامحرأ الهٛحرأ تدى٫ مى٢ٟها واهتهغ و ئها ألاهثىو 

 الهٛحر

..ونغخب لىالضها ؤن  

الهة ٢ىو " الهة مىىا ألهىا مٗاها .. ماما ٖػ وؤ٦يض مل ٖػ

".٧ل يىم  

..وتغ٦ب ارهامها مٗل٤ بغ٢بة ؤبحها  

بالىنا٫ ٢لبي.. بمتى يتمت٘   

بالهىا في خبي.. والؼمان  ؿمذ   

 صه الٟغا١ آس ي والصجً ػاص بي

ياللي هاحغاوي.. ياللي ْاإلااوي   

 بهتي ٞا٦غاوي و  هاؾياوي
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..ال٩لماا تىدغ نبره  

 وهى اؾتٗظب صوع الطخية ٞهت٠ بمغاعأ

لياء مهغأ تٗا٢بني.. البيب ٖىضو ب٣ى جخيم- ..ٖو  

..مىده ماػن ابتؿامة ؾازغأ  

.. بيىما عم٣ه بياص بىٓغأ ٚحر مهض٢ة  

هى    ٗٝغ مً ألاؾاؽ ٦ي٠ ؤنبدب ق٣ته وباألصر 

ته م٣غ لهظا التجم٘ الغحىلي الباجـ .. قٞغ  

٣ِٞ ْهغ ماػن ؤمام بابه مىظ ٖضأ ليالي وبصخبته يؼيض 

..في ؤؾىؤ خالة ٢ض يمغ بها عحل  

ا مسجىهة بٗيييه ًٖ ..ختى ؤهه عؤي صمى  
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ؤزبره ماػن و٢تها ؤن يؼيض بدالة باجؿة ويدتاج للصخبة 

ٌ عئيته ..ٞٗلياء تهغ ٖلى ٞع  

٣ِٞ لتمىده ٞغنة .. وهى ؤنبذ    ٗلم ما ٖليه ٞٗله

.. واخضأ  

و٦بب .. عخح بهما بياص ٞلم ي٨ً ؤمامه ب  اؾتًاٞتهما

ي٣ه ٞاإلاٟترى  ؾاا٫ خاثغ ًٖ ؾبح تىاحض ماػن م٘ ٞع

..به ؤن  ٗىص لبيته  

..وػوحته  

ا ٞيبضؤ يؼيض  ًٗ وت٨غع اإلاى٠٢ ٖلى مضاع ٖضأ ليالي؛ يإتيا م

.. بؿغص مٗاهاته الؼوحية  

وتتٗل٤ تل٪ الىٓغأ الؿازغأ بٗيني ماػن واللٟاٞة 

..اإلادتر٢ة بحن قٟتيه  
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ىية التي  والليلة لم تستل٠ ًٖ ؾاثغ الليالي ؾىي باأٚل

 بضا ؤنها ؤقٗلب آ م يؼيض

ٞاؾترؾل لؿاهه بالك٨ىي والتؿائ٫ ٖما يم٨ىه ٖمله 

..ليىا٫ الغيا  

غ ماػن صزان ؾيجاعته وهى يسبر يؼيض بدؿم :ٞػ  

ؤهب ؤصعي الىاؽ .. ماخضف هيىصخ٪ اإلاغأ صو يا يؼيض-

..بػاو تهلر ٚلُت٪  

:لحهت٠ يؼيض بٛئ  

م٣ٗى٫ ؤنها !..  ٗني ؤها ٦ىب ؤٖٝغ ؤن صه هيدهل-

..ؤٞهمها بػاو!!.. ٞاهمة بوي تٗمضا آطيها  
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وهىا لم يتدمل بياص الهمب الظو التزمه مىظ اليىم 

ٞهى بضؤ  ٗت٣ض وبضون ق٪ اختما٫ بنابة يؼيض .. ألاو٫ 

:بص يء مً البالهة ؤو السبا٫  

لها ٖلى ٨ٞغأ- ولى ؤهب ٞاهم ؤن صه .. مل صه اللي مٖؼ

..الؿبح تب٣ى  

لي٨مل ماػن .. ٢ُ٘ ٧لماته بدغج ويؼيض يغم٣ه بتؿائ٫ 

:ببروص وهى يىٟث صزان ؾيجاعته  

...ٚبي-  

اهتٌٟ يؼيض ليجظب اللٟاٞة مً بحن ؤهامل ماػن ويهت٠ 

:بٛئ  

هجرح٘ تاوي إلاىيٕى رهميكها وؤوي زبيب ٖجها ألوي مل -

..مهتم بغؤيها والهبل صه  
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:يي٤ ماػن ٖيييه  

..ؤهب ات٩لمب م٘ خؿً؟-  

 
ً

ؤقاح يؼيض بىحهه و٢ض بضا واضًخا ؤن خىاًعا مماإال

.. ؤصعاعه خؿً مً ٢بل  

:ٞؿإ٫ بدى٤  

!.٢ىلي ؤٖمل بيه-  

:هؼ ماػن ٦تٟيه وهى  ؿتٗيض لٟاٞته إاهية  

..ؾهلة الخ٩اية.. اٖمل اللي يغيحها-  

اعتٟ٘ عهحن هات٠ ماػن ليل٣ي هٓغأ ٖلى الكاقة إم 

..يدىله للىي٘ الهامب  
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ٞىحضها يؼيض ٞغنة لتدىيل اإلاىيٕى ًٖ ٨ٞغأ مىذ 

..ٖلياء مؼيًضا مً الخغية واإلاؿاخة بٗيًضا ٖىه  

ة ٦ضه- مل بترص ليه ٖلى !.. قهغ الٗؿل زلو بؿٖغ

..اإلاضام؟  

:نهٌ ماػن ليضٞ٘ يؼيض هدى الباب  

..تهبذ ٖلى زحر.. عوح لى ص٥ يا يؼيض-  

اا الاإىحن وبظهى٫  وبن لم يماو٘ في .. عا٢ح بياص تهٞغ

.. عخيل يؼيض ؤو يداو٫ اؾتب٣اثه  

هما .. التىتغ الضاثم بيجهما زٟب ٦ثحًرا ًٖ بضاية تٗاٞع

ول٨ً طل٪ لم يمى٘ بخؿاؽ بياص بٛهة مغيغأ صاثمة 

.. ٧لما ٨ٞغ في ٖال٢ة يؼيض بؼوحته  
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وألاخم٤  ٗك٣ها .. ٞٗك٤ تل٪ اإلاغؤأ لؼوحها   ق٪ به

..  بضوعه  

٣ِٞ هى اَمئن لظل٪ الٗك٤ ٞتى٠٢ ًٖ بياٞة اإلاؼيض 

.. مً عنيضه ب٣لبها  

..و٦إن هب٘ ٖك٣ها له لً يىًح  

ا 
ً
ول٨ً هظا   يمى٘ مً وحىص عواؾح تت٨تل لتؿض ما٢ت

.. طا٥ الىب٘  

وهى مُالح ٣ِٞ بةػالة تل٪ الغواؾح وتى٣ية حضو٫ 

..ٖك٣ها الظو لم  ؿ٨ىه عحل ؾىاه  

..ؤٚل٤ ماػن باب الك٣ة واتجه للمظيإ ليٗبث به  

ا ًً ..ٞيىُل٤ نىا ؤم ٧لثىم ؤي  
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 ٧ان ل٪ مٗايا ؤحمل خ٩ايه في الٗمغ ٧له

 ؾىحن بدالها ماٞاا حمالها ٖلى خح ٢بله

 ؾىحن ومغا ػو الثىاوي في خب٪ ؤهب

 وبن ٦ىب ؤ٢ضع ؤخح تاوي ؤخب٪ ؤهب

 

لتتجمض ؤهامل ماػن وال٩لماا تٗبث ب٣لبه وتٗيث ب٣ٗله 

ا
ً
..حىىه  

ىية ..ويغا٢ح بياص حمىص نضي٣ه وقغوصه م٘ ٧لماا ألٚا  

ا ًٗ ..ٞيجظبه ليجلؿا م  

:ويؿإله بىيىح  
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.في بيه يا ماػن؟-  

:ويتهغب ماػن ٦ٗاصته  

هى ٖك٤ الؿب خ٨غ ٖلي٪ يا ؤدي !.. في بيه  ٗني يا بياص-

!و  ايه  

:ٖاص بياص ي٨غع   

ؤها مل مً ٖاصتي اتضزل في الخياأ الؼوحية .. بو-

..بـ ؤهب هىا ليه يا ماػن؟..  صخابي  

ؤقاح ماػن بىحهه وؤقٗل لٟاٞة حضيضأ بٗضما اهتهب 

.. الؿاب٣ة  

:ليؿإ٫ بياص بتىتغ  

..وقٛل٪ مٗاها.. عحٕى هحرأ خغأ تاوي-  
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:٢اَٗه ماػن بدؿم  

مل ه٨ضب .. هحرأ وحىصها ٦ـ ؾب في خياتي اهتهى-

ت٣ضع ت٣ى٫ حغح .. وؤ٢ىل٪ هي و  خاحة باليؿبة لي

المته في ال٣لح مل .. ٢ضيم بـ ٢ٟل ٖلى هًاٞة ٖو

..هتروح  

:٢ُح بياص بدحرأ  

..في مك٩لة م٘ بل٣يـ؟.. ؤهب متٛحر-  

..التٟب له ماػن يباصله هٓغته الخاثغأ بهمب  

..و  زُإ..   ق٨ىي ..   تىحض مك٩لة مدضصأ  

عبما بىحهة هٓغ ط٦ىعية بدتة؛ هى ؤ٦ثر عحا٫ ألاعى 

ا
ً
..خٓ  
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..ػوحة ٞاتىة  

.. خاعأ اإلاكاٖغ  

..تُٗي ال٨ثحر عبما ؤ٦ثر مما تُلح  

ًه ..  تتمى٘ ٖىه و  تٞغ  

..تضللـه وتؼيض بالض ٫  

..تىاؾح مٗايحره بالؼواج  

..  خح  

..  ؤَٟا٫  

..عبما ما يمغ به هى الؿإم  

.. التٗح  

تباع ..مغوعه بٗال٢اا ػواج بضون ؤزظ الخح باٖ   
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..تدغيمه الخح واإلاكاٖغ ٖلى ٢لبه  

ي٣ة  بال لخٓة صٝء .. صوعاهه في ٞل٪ الخياأ بال ٞع

..خ٣ي٣ية  

ياص واإلاىاؾباا ًٞل ٢ًائها وخيًضا  ٖكغاا مً ألٖا

 مً التُٟل ٖلى بيب خؿً ؤو بيب يؼيض
ً

..بض   

مغاا   تدص ى ًٞل اللجىء للمكافي والٗياصاا الُبية 

ا ًٖ ٖالج وعٖاية َبية ألمغاى بؿيُة تتُلح 
ً
بدث

غ له اية َبية مجزلية   تتٞى ..ٖع  

 خياأ حاٞة وبن ٧اهب ٦ما َلبها؛ 

..مؿت٣غأ هاصثة بال صٝء ؤو خىان ؤو مكاٖغ  

..و   ك٨ى.. هى   يتظمغ  
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 ٣ِٞ  كٗغ باه٣الب ألاصواع 

..بل٣يـ آلان تٗيل صوعه في ػيجاته الؿاب٣ة  

..وهى عوخه تؿتجضو بٌٗ الضٝء والخىان  

ح في تىييذ تل٪ ألامىع لها ..يٚغ  

..ويٗىص ليتظ٦غ ؤهه هى مً وي٘ الكغوٍ  

ح في التدغع مجها آلان .. وؤهه عبما   يٚغ  

 وهات٠ ط٦ىعته يجهغه بسسغية

ٌ بل٣يـ !وهل مً عحل ٖا٢ل يٞغ  

التٟب إلياص لي٨تك٠ ؤهه ماػا٫ يغم٣ه ب٣ل٤ مىتًٓغا 

..بحابة ٖلى ؾااله  

:ٞغبب ٖلى ٦تٟه بل٠ُ  
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٧اهب مسُُة وؿاٞغ ؾيىه .. ؾىء تٟاهم بؿيِ-

بـ ؤها .. وؿت٨ك٠ م٩ان إلاىتج٘ ؾياحي بىسُِ له

.. ؤحلب اإلاىيٕى  

..ولم يسبره بالُب٘ ؾبح التإحيل  

 والؿبح لم ي٨ً ؾىي الضاٞ٘ الخ٣ي٣ي وعاء خحرته

..وعاء بدثه ًٖ مغس ى لًياٖه  

نه٪
ُ
 وعاء اختياحه للغاخة ٞهى ؤ

..عوخًيا وهٟؿًيا  

.ونغاٖه   يهضؤ  

..٧ان ؾبح التإحيل هى ٢ل٣ه الكضيض ٖلى خالة صهيا  
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ٞبٗض مىاحهتها م٘ ؾامغ وصهيا تمغ بدالة ٚغيبة مً 

.. الخؼن والتباٖض  

..و٦إنها ٢غعا ؤن ت٨تٟي بىحىص ٖك٤ بديارها  

..ٞإنبدب تضٞ٘ الجمي٘ بٗيًضا ٖجها  

..وهى لم ييإؽ ولم يبتٗض  

ك٤  ٣ته وبل٣يـ ٖو بل ٖغى ٖلحها عخلة لؿيىأ بٞغ

..بالُب٘  

..وعًٞب صهيا  

ول٨ً بل٣يـ لم تمغع ألامغ بؿهىلة ٖىضما ػ٫ لؿاهه 

.. ؾهًىا بٗغيه لضهيا  

.. هٓغًيا  
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..هي مٗها ٧ل الخ٤  

..ول٨ً بىا٢٘ ػواحهما  

ا..   ٖىا٠َ
ً
..  ٚحرأ.. بط  

ٌ ت٣ضيم الٗاَٟة ..لَم تباصع هي بالٛحرأ وتٞغ  

!هل يُالح بٗىاَٟها؟  

ح بٗىا٠َ ت٣ضمها هي؟ !بل هل يٚغ  

للمغأ ألاولى يتؿاء٫ بن ٧ان ؾي٨مل خياته بتل٪ 

..الُغي٣ة  

..و   ٗلم لؿااله حىاب  

ة ؤلاحابة ؤو   ح بمٗٞغ !وألاصهى هى   يضعو بطا ٧ان يٚغ  

 تاثه هى بىؾِ متاهة يغي مسغج ؤلاه٣اط ٢غيًبا
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..و٧لما صها مىه ابتٗض  

..ليٗىص إلاغ٦ؼ متاهاته وخحرته  

يىن صهياه الخؼيىة ..ٖو  

اص نىا الؿب يهضح و٧اهب بضؤا بإٚىية حضيضأ   ٖو

 

 عحٗىوي ٖىي٪ أليامي اللي عاخىا

 ٖلمىوي ؤهضم ٖلى اإلااض ي وحغاخه

 

ا لخٓاا قغوص ماػن ٞيتىحه  ًٗ ويتٗالى حغؽ الباب ٢اَ

:للباب وهى يغصص  

..اتإزغا.. ؤها هاٞتذ وامص ي-  



 

2200 
 

يىاه تىاحه ٖيني همؿة التي ٧اهب ٖلى  ٢ُ٘ ٧لماته ٖو

 وق٪ 

يِٛ الجغؽ إاهية ول٨جها ٞىحئب بماػن يٟتذ الباب 

 ٞاهضٞٗب الضماء

لىحىتحها ٞهي تى٢ٗب ؤن ي٨ىن بياص بمٟغصه في طل٪ 

..الى٢ب  

خاولب بحالء نىرها والتٟىه ببًٗة ٧لماا ول٨ً 

 ونى٫ بياص ؾب٣ها

:وهى يغصص اؾمها بتيجح  

!همؿة-  

..لم ت٨ً صهكته لخًىعها بى٢ب متإزغ  
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..بل للمدة زاَٟة لٗيىحها  

..إلاٗة عؤي بها تهميم حضيض  

..عؤي همؿة حضيضأ  

..بل همؿة ال٣ضيمة تٗىص  

تكاب٨ب هٓغارهما للخٓاا لم  كٗغا بها باؾتئظان ماػن 

 للغخيل

..اٞسر لها بياص لتضزل بسُىاا مترصصأ  

وعٚم تغصص زُىارها ب  ؤن ٣ٖلها ٧ان خاؾًما خاػًما في 

..٢غاعه  

..هما بداحة لبضاية حضيضأ  

..بضاية واإ٣ة ومؿاع يتم تصخيده  
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بة بتصخيذ اإلاؿاع ليؿا باألمغ  واؾتٗاصأ الث٣ة والٚغ

..الؿهل  

ول٨ً هىا٥ زُىأ ؤولى يجح زُىها مهما نٗح 

ا الؿحر به
ً
..الُغي٤ وبضا ماإلا  

:و٧اهب زُىأ همؿة ألاولى بُغي٤ ٖىصرها لظارها  

..اخىا  ػم هتُل٤.. بياص-  

ا تاًما مً حاهبه
ً
..ؤ٣ٖح تهغيدها نمت  

..نمب متىتغ تهاخبه هٓغاا ؤ٦ثر تىتًغا  

:وؤزحًرا حظبها بياص مً ٦ٟها بهضوء  

..تٗالي ؤ٢ٗضو يا همؿة-  
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تبٗته بالٟٗل وحلؿب بإخض اإلا٣اٖض تغا٢ح حلؿته 

..الهاصثة اإلاىاحهة لها  

 م٨تىًما
ً
:وؾااله الهاصت وبن خمل بحن َياته ًٚبا  

!..خهل بيه-  

:هؼا عؤؾها باعتبا٥  

..اخىا مدتاححن بغي٪..ؤها ٨ٞغا ٦تحر.. ماٞيل يا بياص-  

:٢اَٗها بظهى٫   

-break!! 

:نهٌ مً م٣ٗضه وهى  كحر لجلؿتها  

مً قهغ وؤ٦تر ٦ىِب في هٟـ اإلا٩ان صه بتُلبي مني -

.. هتجىػ   
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:ؤٚمًب ٖيىحها بىح٘  

أله٪ ٖمغ٥ ما هتيس ى .. ٖكان ٦ضه ب٣ىل٪  ػم هتُل٤-

لبب مى٪ الجىاػ ..بوي ؤها اللي حيب َو  

:و٢اَٗها ببضيهية  

ًب- ٢لتل٪ .. حىاػها مل ؾببه َلب٪.. ويىمها ؤها ٞع

حىاػها ألوي .. حىاػها ؾببه إ٣ت٪ فيَّ .. ٢بل ٦ضه وب٨غعها

..بدب٪ وما خبتل ؾب ٚحر٥ و  هاخح ٚحر٥ يا همؿة  

:نهًب بضوعها تىاحهه وتسبره بهىا مترصص  

مدتاحة ؤٖٝغ ؤ٢غع مً ؤو٫ .. ؤها مدتاحة و٢ب يا بياص-

..وحضيض  

:إلادب مٗالم الًي٤ ٖلى وحهه ٞإ٦ملب  
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ة بن مى٢ٟي اتٛحر- ة ؤٞؿغ.. ؤها ٖاٞع .. مل ٖاٞع  

:٢اَ٘ ٧لمارها ليسبرها بىيىح  

بت٪ في الاهت٣ام ازتٟب؟!.. ٚحرِا عؤي٪- هٟىع٥ ..  ٗني ٚع

...مني أله٪ عاًٞة وحىص ؤو عاحل بهٟة ٖامة اهتهى؟  

:تلٗثمب ال٩لماا بحن قٟتحها  

..ؤهب.. ؤهب-  

:٢اَٗها  

ل٨ً عاٌٞ .. ؤها ٞاهم اإلاغخلة اللي ٦ىِب بتمغو بها-

..الُال١  

:هؼا همؿة عؤؾها وهي تؿإله بدحرأ  

!مل هتُل٣ني-  
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:ؤ٦ض لها  

ا- ًٗ .. اوس ي ٨ٞغأ الُال١ خالًيا ٖلى ألا٢ل..   َب  

:٦غعا وعاءه  

!!خالًيا-  

:ا٢ترب ليتمؿ٪ ب٨ٟها  

..بال٨ٗـ ؤبهغتيني.. تٗغفي ؤه٪ مازظلتيل تى٢عي-  

ٗب ٖيىحها تؿإله بيجح :ٞع  

!ؤبهغت٪-  

:يِٛ ؤهاملها بغ٢ة وهى يضاٖبها  

!هت٨غعو ٧ل اللي ب٣ىله ٦تحر-  

:ابتؿمب بدغج  
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..ؤبهغت٪ بػاو؟.. مؿتٛغبة بـ-  

:حظبها بسٟة ليجاوعها ٖلى ؤعي٨ته الٗغيًة  

الخ٣ي٣ة ٦ىب مغاهً هٟس ي ؤن همؿة هترح٘ تاوي -

.. ومل هتُى٫ في مغخلة التىهان واوٗضام التىاػن   

ؤقاخب بىحهها بٗيًضا و٢ض ؤػعجها عئيته الىاضخة إلاا 

:ول٨ىه خغ٥ وحهها بغ٢ة لتىاحهه مغأ ؤزغي .. مغا به  

٢لب تالا قهىع ؤو ؤعبٗة بال٨تحر وهمؿة هتبضؤ تؿتٗيض -

بـ مً ؤو٫ هٓغأ لِ٪ وؤهِب ٖلى .. ٢ىرها وعوخها ال٣ضيمة

ب عوح همؿة في ٖيىه٪ ..الباب قٞى  

:صاٖح وحىتها بغ٢ة  

٪ لىٟؿ٪ في مضأ ٢ياؾية- ..ؤبهغتني ب٣ىت٪ وعحٖى  
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:ٖاصا تغصص بسٝى  

!٢ىتي بتبهغ٥-  

:عصص بدميمية صاٞئة  

.باٖك٣ها-  

وتبتٗض ًٖ خهاع .. رهغب.. تجهضا بدحرأ وهٓغارها تكغص

..هٓغاته  

..ؤها خاؾة بوي مدانغأ.. ؤعحى٥.. بياص-  

:ابتؿم لها بٗبث  

..تٗغفي بياص.. ٖايؼ٥ تكىفي بياص.. وؤها ٖايؼ ؤخانغ٥-  

:وع١ نىته  

..يم٨ً و٢تها تدبي بياص-  
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سخبب ٦ٟها مً بحن يضيه وؤبٗضا هٟؿها ًٖ خهاعه 

:وبضؤا ت٣بٌ ؤهاملها بتىتغ  

ؤها , بياص ختى لى خؿيب بمكاٖغ هاخيت٪.. ؤها زايٟة-

ة.. ٖايؼأ.. مل ٖايؼأ ٦ضه صلى٢ب بـ ٧ل اللي .. مل ٖاٞع

..متإ٦ضأ مىه ؤن اؾتمغعها ْلم ل٪  

:تدغ٥ ليىاحهها و٢ض ٢غع تإحيل مداولته للت٣غب مجها  

لب٪ للُال١؟- ..مم٨ً ؤؾإ٫ بيه ؾبح تٛيحر مى٢ٟ٪ َو  

:يمب ٦ٟحها وؤله٣تهما تدب ط٢جها لتٗتٝر بىيىح  

..ؾي٠-  

.. هح بياص بٗى٠ وهٓغته الهاصثة بضؤا تتدى٫ للًٛح

:وهى يغصص  
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!!ؾي٠-  

:ؤومإا بمىا٣ٞة  

.. ٧ان و٢ذ.. ٦المه ٧ان.. ؾي٠ حالي الكغ٦ة مً ٧ام يىم-

..خ٣حر  

ٗب ٖيىحها له وهٓغارها تتىؾله التٟهم :ٞع  

ب هٟس ي بوؿاهة وخكة ٢ىو - .. ٢لب صو مل ؤها.. قٞى

..مل همؿة  

ا٢ترب لتمسر ؤهامله صمٗة هاعبة ٖلى وحىتها وهى يغصص 

:بدؼن ٚايح  

!..مل ٖاٝع بطا ٦ىب ؤق٨غه و  ؤيغبه-  



 

2211 
 

.. ؤزًٟب هٓغها للخٓاا اؾتجمٗب بها قتاا هٟؿها

:وؤػاخب ؤهامل بياص لتجهٌ ببِء  

ل٨ني لؿه مدتاحة .. يم٨ً همؿة ال٣ضيمة بضؤا تغح٘-

.. و٢ب  

ها ال٩امىة ب٣لبها :التٟتب له لتىاحه بمساٞو  

ة بطا ٧ان هي٣ضع  ٛامغ ويدح تاوي- .. ٢لبي صه مل ٖاٞع  

:وؤقاعا ل٣ٗلها  

.. وحىايا زٝى ما اهتهاف.. ٣ٖلي م٣يضوي بإل٠ ٢يض-

..وؤهب ما تؿتد٣ل تٗيل الهغإ صه يا بياص  

:نهٌ بضوعه ليًم ٦تٟحها ب٣بًتيه  
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٢ًيب مجهم .. ؤها ٖمغو تالتة وؤعبٗحن ؾىة.. همؿة-

ختى وؤها ٖاٝع ؤوي .. ت٣غيًبا زمؿتاقغ ؾىة وؤها بدب٪

.. وصلى٢ِب ؤهِب ٢ضامي.. بدلم بسيا٫ ٖمغه ما هيتد٤٣

بت٣ىليلي بن اللي بيمىٗ٪ ٖني مساٝو .. بحن بيضيا

!تٟت٨غو مم٨ً ؤتغاح٘.. وهىاحـ  

 باؾتى٩اع
ً

 ٖلى ٦تٟحها متؿاثال
ً

:يِٛ ٢ليال  

نغإ الىهغ .. ابٗض ٖلكان زاي٠ مً نغإ حىا٥ِ -

..  صه خ٤.. ٞيه مل ازتياع  

:همؿب بدحرأ  

!خ٤-  

:وا٤ٞ بلهٟة  
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مً ٚحر ما .. خ٤ ٢لح مدتاج  ٗلً ًٖ خبه في الىىع -

خ٤ ٣ٖل ٖايؼ يغتاح بٗض ما .. يى٢ٟه ؤو مىاو٘ وخىاحؼ

خ٤ عوح .. تٗح ؾىحن وهى بيٟغى ؾيُغته ٖلى ال٣لح

.. وهٟـ مدتاححن بغ يغؾىا ٖليه وميىا يغتاخىا ٞحها  

 

 ابتضيب صلى٢ب بـ ؤخح ٖمغو 

 ابتضيب صلى٢ب ازاٝ   الٗمغ يجغو 

 ٧ل ٞغخه اقتا٢ها مً ٢بل٪ زيالي

٨غو   الت٣اها في هىع ٖىي٪ ٢لبي ٞو

 يا خياأ ٢لبي يا ؤٚلى مً خياتي

 

ىية ٧اصا تضٞٗها للهغار ..٧لماته م٘ وٛماا ألٚا  
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هي ليؿب بتل٪ الهكاقة التي تسًٗها ٧لماا مٗؿىلة 

..ومىؾي٣ى هاٖمة  

ا .. تضع٥ ؤنها ٧اهب تلهث لؿىىاا
ً
تغ٦ٌ هىا وهىا٥ بدث

..ًٖ هجاح ومجض إلاً لم ي٣ضع حهضها  

وبٗضها ْلب تضوع بضواثغ مغه٣ة مً الٗك٤ وال٨غه 

..والاهت٣ام والخ٣ض  

..هي بداحة للغاخة  

..الهضوء والابتٗاص ًٖ حمي٘ الغحا٫  

..٣ِٞ تهٟي طهجها وتٗتز٫ الجمي٘  

..تؿتجم٘ ٞتاا همؿة اإلابٗثرأ بإهداء الخياأ  

:هتٟب بيإؽ  
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..مدتاحة و٢ب.. مدتاحة ابٗض.. بياص-  

ا.. وهى لً يسظلها ًً ..ولً  ؿتجيح لها ؤي  

..ماػالب بداحة للمؼيض مً الٗاَٟة  

..اإلاؼيض مً الاإباا  

..واإباته لخبه لً ي٨ىن بالتسلي ٖجها  

..ولً ي٨ىن بالًِٛ ٖلحها  

:ا٢ترب يمىذ ْاهغ يضها ٢بلة صاٞئة  

بٗضه .. قهغ واخض.. اؾمخي لىا بٟغنة واخضأ يا همؿة-

ة ؤو ؤه٪ مجبرأ هىٟظل٪ .. لى لؿه خاؾة ؤه٪ مًَٛى

..َلب٪  

:هؼا عؤؾها هًٟيا  
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الخح ما .. صه ْلم.. مل ها٢ضع ؤخب٪ في قهغ يا بياص-

 بيجيل ٦ضه

:ؤؾ٨ب قٟتحها بؿبابته  

الكهغ صه .. مل في الكهغ صه.. زليىا وٗٝغ الخح ؾىا-

اٖتبريه .. مل هًِٛ ٖليِ٪ بإو خاحة ٞيه.. لهمؿة

..ختى مني.. قهغ ؤحاػأ مً ٧ل خاحة  

:لت٣ُح بدحرأ  

٪ نهاجي- ..مل هكٞى  

:إلاـ وحىتها بدىان  

يني؟- ٖايؼأ تكٞى  

:هؼا عؤؾها بدحرأ ؤ٦بر  
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ة- ..ؤها مل ٢اصعأ ؤ٢غع .. مل ٖاٞع  

:٢اَٗها بدؿم  

وبٗضه هىٟظل٪ ؤو ٢غاع .. ٖكان ٦ضه ب٣ى٫ ٢ضامىا قهغ-

..تازضيه  

:ؾإلته بتىؾل  

..صلى٢ب ؤؾهل.. صلى٢ب الُبٗض هحريدىا اخىا الاتىحن-  

اختىي وحىتها بضازل ٦ٟه الٗغيٌ ٞاؾت٩اهب له   

:بعاصيا  

..لى تٗغفي الُبٗض ٖى٪ بيىح٘ ٢ض بيه مات٣ىليل ٦ضه-  

..ؤٚمًب ٖيىحها رهغب مً الٗك٤ الباصو بىٓغاته  

..هي ؤعاصا مىده ٞغنة الابتٗاص  
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٣لها  ؤعاصا اٖٟاءه مً نغاٖارها وخغوبها م٘ هٟؿها ٖو

..وألاهم ٢لبها  

..ول٨ىه ببًٗة ٧لماا سخح مجها اإلاباصعأ  

..٦ال ليؿب ٧لماا  

..هي عؾاثل ٢لبية  

..همؿاا عوح ٖاق٣ة لم تؿتُ٘ م٣اومتها  

ؾتتر٥ هٟؿها تتٗٝغ ٖلى عحل ماػالب تٗت٣ض بإٖما٢ها 

..ؤنها  تؿتد٤ ما يدمله لها مً ٖك٤  

 

 هاا ٖىي٪ تؿغح في صهيتهم ٖىيه

 هاا بيضي٪ تغتاح للمؿتهم بيضيا
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 يا خبيبي تٗالى و٦ٟاية اللي ٞاتىا

 هى اللي ٞاتىا يا خبيح الغوح قىية

 ******** 

 

ولى  هظا , الخح هى السيِ الظو يمؿ٪ خباا الخياأ

ب وتٟغ٢ب هىا وهىا٥ .                                     السيِ  هَٟغ

ؤهيـ مىهىع                                -   

 

..هي تٗك٣ه  

..حميٗهم ؤزبره طل٪ و٦إهه بداحة لتل٪ اإلاٗلىمة  

..هى  ٗلم بٗك٣ها  
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.. ؿتكٗغه ويتظو٢ه ختى بهمؿتها بتدية ٖابغأ في الهات٠  

ألو٫ مغأ يضع٥ ؤن اَمئىاهه لٗك٣ها لم  ٗض ي٨ٟي إلاىده 

..عاخة وحىصها  

ٌ السًٕى للىهاثذ اإلاتىالية بمغايارها وما  ٣له يٞغ ٖو

 زل٠ الجملة اإلابهمة

ضاص مجز٫ الؼوحية  ؤنبذ واضًخا م٘ بضاية التجهحزاا إٖل

 الؿاب٤ لىحرأ

لي٨ىن خًاهة مجهؼأ ومسههة لظوو الاختياحاا 

ٟا٫ ..السانة مً الغي٘ وألَا  

طا٥ اإلاكغوٕ الظو ؤزبرته ٖىه مىظ ػمً وعًٞه هى 

..و٢تها  
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ًه مً ؤحل  هل اإلاُلىب مىه آلان السًٕى لَم يٞغ

!مغايارها  

..ولم تغَى هي بما  ك٣يه  

ا بال ؾبح
ً
ًه ليـ تٗىت ٌ ابتٗاصها ٖىه, ٞع ..بل هى يٞغ  

..اهضماحها بدياأ   تكمله  

بىن طل٪ !لَم    ؿتٖى  

!!..لَم لم تتٟهم هي مى٢ٟه  

..خاو٫ ٦ثحًرا عئيتها ٩ٞاهب هحرأ تمىٗه ب٣ىأ  

وما    ٗلمه ؤن هحرأ ٧اهب تؿتسضم هٟـ ال٣ىأ م٘ ٖلياء 

لتمىٗها مً السًٕى لغ٢ة ٢لبها ألاخم٤ واإلاىا٣ٞة ٖلى 

.. عئيته  
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..تمغ ألايام واقتيا٢ه لها ي٣تله  

..و  مٟغ مً ت٣ضيم تىاػ ا إلاغايارها  

..ٞما مغا به ليـ بالبؿيِ  

وعٚم ؤن مً ٣ٞضته هى َٟله ٦ما هى َٟلها ب  ؤهه 

..اإلاسُئ  

اهماله وتٛاٞله ًٖ زُىعأ محريب ٧ان الؿبح الغثيس ي 

..ٞيما خضث  

..هٓم ألاوعا١ بإخض اإلالٟاا الىع٢ية  

وتغحل مً ؾياعته وهى يىىو ؤلانغاع ٖلى ل٣ائها تل٪ 

..اإلاغأ  

:واحهته هحرأ بهغامتها اإلاٗتاصأ مٗه  



 

2223 
 

.. مل هيىٟ٘ يا يؼيض-  

وهى لً يتراح٘ تل٪ اإلاغأ وبيضه ٧ل ألاوعا١ التي تثبب 

 قغا٦ة ٖلياء لِهبا 

..بمكغوٕ الخًاهة  

هى ٢ضم تىاػله اإلاهى٫ ولً يغض ى ب  بتىاػ٫ مجها يىاػو 

..حجم تطخيته  

٘ هحرأ ًٖ ألاعى وؤػاخها مً َغي٣ه :ٞع  

..ل٨ً  ػم ؤقٝى ٖلياء.. آؾ٠-  

ز٠ُ صعحاا الؿلم الضازلي ب٣ٟؼاا ؾغيٗة ليتٟاجئ 

 بٗلياء ت٠٣ ٖلى عؤؽ الضعج 

يىاها تتؿ٘ بهضمة عئيته  ٖو
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!!..يؼيض-  

ولم يمهلها لخٓة ؤو هغوب ؤو اهتٓاع بل ٧ان ؤمامها 

وقٟتاه .. يدتىيها بحن طعاٖيه ويؼعٖها ب٣لبه خيث تيتمي

..ت٣و ٖلحها خ٩اية قى٢ه واختياحه  

..لم ت٣اومه ٖلياء  

.. لم تداو٫ ختى صٞٗه  

اختياحها لىحىصه ٧ان لهم الؿيُغأ ..  خبها وقى٢ها له

.. ليهبذ الاؾتؿالم هى الٗىىان  

ٖىىان مكهض إلادته هحرأ وهي تؿٕغ زل٠ يؼيض ب٣ضع ما 

 ؾمذ لها خظائها قاه٤ ال٨ٗبحن

لى عؤؽ  لتٟاجئ بمى٠٢ ػوجي خميمي بحن الاإىحن ٖو

..الؿلم الضازلي إلاجزلها  
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..بضازلها نبب ٧ل اللٗىاا ٖلى عؤؽ يؼيض  

ه مً ؾباب وهي تٗاوص ؤصعاحها  ولؿانها يغصص ٧ل ما تٗٞغ

 لتستٟي مً طل٪ اإلاكهض

 ويتب٣ى الؼوج اإلاكتا١ واإلاسُئ بد٤ الؼوحة 

تظاع بال تغصص ..وهى يغصص لٟٓة الٖا  

 وهي تٛمٛم بصجل
ً

:ؤبٗضته ٖلياء ٢ليال  

..اخىا مل في البيب.. يؼيض-  

:ٞما ٧ان مىه ب  حظب ٦ٟها وهى يسبرها ببضيهية  

..يال بيىا هغوح البيب-  

:تملهب مً مؿ٨ته ل٨ٟها و٦ىعا يضها ب٣ل٤  

..مل.. مل ها٢ضع يا يؼيض-  



 

2226 
 

:٢اَٗها بدىان  

..٢هضو بيتىا الجضيض.. هككل-  

:ابتؿمب بتؿائ٫   

!!حضيض-  

ا
ً
:ؤومإ مىا٣ٞ  

ها- ٧ان .. و  ختى الى ص.. مٟاحإأ ماٞيل مسلى١  ٗٞغ

.. ػم ت٨ىوي ؤو٫ واخضأ تٗٝغ  

:اتؿٗب ٖيىاها ٞغح بمباصعته وؤزبرته بتإإغ  

البيب صه .. وهللا يا يؼيض ؤها ما ٦ىب ؤخح ؤؾيح بيتي-

..ل٨ً لؤلؾ٠.. مليان بإخلى ط٦غياتىا  

:رهضج نىرها بدؼن قضيض وهي ت٨مل  
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الظ٦غياا .. لؤلؾ٠ صلى٢ب مل ٢اصعأ ؤعح٘ ؤصزله تاوي-

..٧لها ب٣يب متلىهة بالضم والسؿاعأ والسٝى  

ؤعزب عؤؾها ٖلى نضعه ونىرها يغتج٠ م٘ ٧لمتها 

:ألازحرأ ٞؿإع بل٠ طعاٖيه خىلها  

٪ يا ٖلياء- ها.. بالف صمٖى ة بمىا ؤما باقٞى ..ؤهِب ٖاٞع  

:ٚمٛمب ب٠ًٗ  

..ما ت٣ىلل ٦ضه.. بٗض الكغ ٖى٪-  

:تجهض ب٣ىأ وهى يهمـ لها بكى١   

..ؤها مدتاح٪ ٢ىو .. هترحعي مٗايا يا ٖلياء-  

ؤبٗضته ٖجها إاهية ووحها يتىعص بيىما هى ٖيىاه تبر٢ان 

:بك٣اوأ مدببة  
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.. تٗالي مٗايا تكىفي بيتىا الجضيض-  

٘ وحهها الؿازً هدىه :ا٢ترب لحٞر  

..ٞا٦غأ ؤما عوخىا ؾىا وكٝى ق٣تىا ال٣ضيمة-  

تل٪ اإلاغأ اخت٣ً وحهها وؤزًٟب هٓغارها تسٟي ٖىه 

 قى٢ها ويٟٗها هدىه

ا ًً
:وهؼا عؤؾها ٞع  

..اخىا  ػم هت٩لم ألاو٫ ..   مل ها٢ضع يا يؼيض-  

:ؾإع ليؿتريحها  

..زالم يا ٖلياء ؾامدني ؤعحى٥ِ -  

:وصٞ٘ باإلال٠ بحن يضيها  



 

2229 
 

و٦مان .. ٧ل اإلاُلىب ٖكان الخًاهة.. بص ي الىع١ صه  -

٧ل اإلاُلىب مني .. ؤًْ ٦ضه تمام.. ٣ٖض قغا٦ت٪ م٘ ِنبا

..اعحعي مٗايا ب٣ى.. هٟظته  

ب٣ضع ؾٗاصرها ألاولى بإوعا١ الخًاهة ٧اهب نضمتها 

 ل٩لماته التالية

لم يٟهم .. هى لم ي٣تى٘ بداحتها إلاؿاختها السانة

ؤخ٣يتها بإن تديا زاعج بَاع يغؾمه هى ٦يٟما يدتاج 

..ويًي٠ له ؤويدظٝ مىه بةعاصته هى ٣ِٞ  

..لم يىا٤ٞ ب  ليؿترصها بجىاعه  

 ابتٗضا ٖىه لتهبِ صعحاا الؿلم ببِء 

 وتؿت٣غ بإخض اإلا٣اٖض وهي تغم٤ ألاوعا١ بٛمىى

!بـ ٖلكان ؤعح٘ مٗا٥ يا يؼيض-  
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:٧ان ٢ض هبِ الضعج بضوعه وحلـ ي٣ابلها بإخض اإلا٣اٖض  

..مل ٞاهم ٢هض٥ يا ٖلياء؟-  

:صٞٗب زهالرها للسل٠ بٗى٠ وهي تؿإله  

٦ىب هتىا٤ٞ ٖلى قٛلي ٞحها لى ٦ىب .. الخًاهة-

..ؾامدت٪ مً البضاية؟  

:هؼ عؤؾه هاًٞيا  

ا- ًٗ بـ ؤها ٖايؼ ؤإبتل٪ ؤوي مم٨ً اتىاػ٫ ًٖ ؤو ..   َب

..خاحة بـ ؤهِب تغحعي  

:ٚمٛمب بتؿائ٫   

!تتىاػ٫ -  

:ا٢ترب مجها ليً٘ ٦ٟيه ٖلى ع٦بتحها  
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ة عؤيي .. مل هى٨غع ٦الم مالىف صاعي.. ٖلياء- ؤهِب ٖاٞع

ل٨ً .. وؤوي مل م٣تى٘ ؤه٪ تبٗضو ٖني.. في قٛل٪

٪ .. صلى٢ب مل ٢ضامي خل ب  بوي ؤيخي صه تمً عحٖى

..وؤها  

:هبب ٖلياء وا٢ٟة وهي تغصص  

لى صه مٟهىم٪ ؤو صو ؤ٩ٞاع٥ .. ٦ٟاية يا يؼيض.. بؿـ-

..ٞيب٣ى ٢ضامىا ٦تحر ٢ىو ٖكان هتٟاهم  

:نهٌ بضوعه يتؿاء٫  

..مل مىا٣ٞة تغحعي لؿه؟!..  ٗني بيه-  

مسخب صمٗة خؼيىة هغبب مً بحن ؤحٟانها وهي تضع٥ 

 ؤن الُغي٤ مٗه َىيل

 
ً

..وهي لً تتراح٘ تل٪ اإلاغأ ًٖ تل٣يىه الضعؽ ٧امال  



 

2232 
 

..و٧ل ما تتمىاه ؤن ي٨ىن ؾغي٘ الاصعا٥ والتٟهم  

.. يم٨ً ؤهب حهؼا ألاوعا١ و٢لب ؤه٪ مىا٤ٞ..   يا يؼيض-

ل٨ً الخ٣ي٣ة ؤه٪   مىا٤ٞ و  هتؿمذ لي ؤ٦مل 

ؤها متإ٦ضأ به٪ بٗض ما اعح٘ هتالقي مليىن .. اإلاكغوٕ

..َغي٣ة تكٛلني بها ًٖ قٛلي  

:يغب ب٣بًته ْهغ اإلا٣ٗض زلٟها وهى يهت٠ بٛئ  

.. ؤها مل ٖاٝع ؤٖمل بيه و  ؤزلي٩ي تؿامديني اػاو-

  ٗني بٗض صه ٧له لؿه مهغأ ٖلى الٗىاص وال٣ؿىأ

نضمتها ال٩لمة ٞهغبب صمٗة ؤزغي ٧اصا تؿبح له 

..الجىىن   

اص يًغب اإلا٣ٗض إاهية وهى يهغر :ٖو  

..ؤها مل مىا٤ٞ ٖلى اإلاكغوٕ صه.. تٗغفي مٗا٥ِ خ٤-  
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:وحظب ألاوعا١ يمؼ٢ها بٗى٠  

ومل هتبٗضو .. ماٞيل مكغوٕ يا ٖلياء.. وآصو الىع١-

٪ البيب مؿإلة و٢ب.. ٖني و  هتًيعي مني ..وعحٖى  

ة اإلا٨تح التي ازتٟب  نغازه حظب هحرأ مً صازل ٚٞغ

..بها  

ة لتراه و٢ض ٣ٞض آزغ ٢ضعته ٖلى التد٨م  ٞإتب مؿٖغ

..بًٛبه  

لياء تغم٣ه بهضمة و٢ض تجمضا هٓغارها الضامٗة ٖلى  ٖو

..ألاوعا١ اإلامؼ٢ة بحن يضيه  

..ْلب تى٣ل هٓغارها بيجهما للخٓاا  

..بٗضها ؤزظا ٖلياء بحن طعاٖحها  
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ح لى تضٖىه ب٩ل ما  ؿتد٣ه  والتٟتب لحزيض بٗى٠ تٚغ

..مً ؤل٣اب ونٟاا مؼعجة  

 
ً

..ول٨جها تماؾ٨ب ختى   يؼصاص اإلاى٠٢ اقتٗا   

زانة وهي تكٗغ باعتجاحاا م٨تىمة تهضع مً حؿض 

..ٖلياء اإلاغتج٠  

ح ما ٢ام به ٞبضؤ يغصص بهىؽ :وبضا ؤن يؼيض بضؤ  ؿتٖى  

.. وهللا آؾ٠.. ؤها آؾ٠.. ٖلياء-  

:٢اَٗته هحرأ بدؿم  

ٖكان تازض الضوا بتاٖها ٢بل ما .. ؾاٖضوي هُلٗها ٞى١ -

..تجهاع  
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ؾإع يؼيض ليدمل حؿض ٖلياء اإلاؿتؿلم وقٟتاه لم 

تظاع ..ت٨ٟا ًٖ الٖا  

ها تبلل  بيىما هي تسٟي وحهها بهضعه ويكٗغ بضمٖى

 ٢ميهه

..تك٨ى له مىه ٦ٗاصرها مٗه  

..وهى ي٩اص يستى٤ ليجؼه ًٖ مىدها عاختها  

ًها إلاؿامدته ..ي٨بله ٞع  

..وانغاعها ٖلى الابتٗاص  

..ُبٗض ٢ؿغو ؤنبذ يٟؿض له ٣ٖله  

..ويغب٪ ؤ٩ٞاعه  

 مً مغايتها ػاص مً همىمها
ً

..ٞبض   
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:اتجهب هٓغاته لىحرأ يتىؾلها ب٠ًٗ  

ختى لخض .. اؾمخي لي ؤؾتنى مٗاها.. مً ًٞل٪ يا هحرأ-

..ما تىام  

ٌ بٗى٠ ول٨ً حملة خاػم بغ٢ب  ٧اصا هحرأ ؤن تٞغ

 بغؤؾها

ٞماٞيل صاعي ؤن السالٝ .. في الجهاية هترح٘ بيتها" 

.."ي٨بر  

..ٞهؼا عؤؾها ب٣لة خيلة  

..ٞهى بالجهاية  

.. ٗك٣ها  
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هى ٣ِٞ صب ؤخم٤ و٧ل ما تسكاه ؤن تىهي خما٢ته ٖمغ 

..خبه  

***** 

.خح بال٣ٗل: وؤلاعجاب! بعجاب بال٣لح: الخح  

ؤهيـ مىهىع -   

.. ؾىىاا ٖاف يدمل خبها ب٣لبه  

ٞهي ؤمحرته اإلاىتٓغأ مىظ تغ٦ب ؾىىاا َٟىلتها وبضؤا 

..عخلة نباها  

ي٣ة ؾىىاته ألاولى وق٣ي٣ة الهضي٤ اإلا٣غب ..ٞع  

..الك٣ي٣ة اإلاتمغصأ صاثًما  

..والغاًٞة لٗاثلتها ب٩ل ؤٞغاصها  
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..ما ٖضا الٗم الكاعص وػوحة ألاب الخىىن   

بة في خمايتها وبٖاصرها  مكاٖغه هدىها ٧اهب صاثًما ٚع

..للٗاثلة إاهية  

..ؤو ي٨ىن هى لها الٗاثلة  

ا مً تل٪ اإلاكاٖغ
ً
..٧ان واإ٣  

..متإ٦ًضا مً خبه لها  

..ختى ؤتب ٢ًية الٗضوو وقهاصرها م٘ ماػن   

..تل٪ الكهاصأ التي ونمتها ؤمام الجمي٘  

..و٧اهب ه٣ُة الجهاية ب٣هة ٖك٣ه  

..ليـ ألهه  ك٪ بإزال٢ها ؤو يًٓ بها الؿىء  

ها هى ؤلاقاعأ التي اهتٓغها ليتإ٦ض  ول٨ً ٧ان تهٞغ
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ًها ل٩ل ما يمب  ٌ مكاٖغه ٦ىٕى مً ٞع ؤنها   تٞغ

..لٗاثلتها بهلة  

..ول٨جها بالٟٗل   تدمل له ؤو مكاٖغ ٖاَٟية  

ٞمساَغرها باؾمها وؾمٗتها لتثبب بغاءأ ٧ان مً الؿهل 

 الىنى٫ لها 

..بضون تطخيتها ٧اهب تٗني ؤن ٢لبها اهتمى  بً الٗضوو   

..واهتهى ألامغ  

 وهى لً يً٘ ٢لبه ومكاٖغه تدب زِ الظ٫ 

لً ي٨ىن ٢لبه ه٣ُة يٟٗه ولً ت٨ىن مكاٖغه مدل 

 ق٣ٟة

..هى بالتإ٦يض لً ي٨ىن عياًيا آزغ  
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..٧ان طل٪ ٢غاعه ألا٦يض وختى مً ٢بل ؤن يلت٣حها  

".. خاملة ؤ٦ؿحر الؿٗاصأ "  

.. وبٗض ل٣ائها  

تها ًٖ ٢غب ..ومٗٞغ  

..لم يمل٪ ب  ؤلاعجاب بها  

..بالبضاية ْىه بعجاب بصسهية بوؿاهية مغخة  

تيكغ َا٢تها ؤلايجابية خىلها ختى بظعوأ لخٓاا ًٚبها 

 وتإإغها

ها تستلِ بطخ٩اا بغيئة ..يغي صمٖى  

و٧ان ٢ض ٖانغ طل٪ اإلاكهض بإخض مغاا ل٣اثه بها 

 باإلاكٟى
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ٞىنلتها م٩اإلاة هاتٟية تىظعها بًيإ ٞغنتها بغؾالة 

 اإلااحؿتحر بن لم تثبب حضًيا

وليؿب " هىاصو"وؤنها بالٟٗل .. ٖضم رهغبها مً التجىيض

"..هاصو"  

..٧اهب تل٪ اإلاغأ اإلا٩اإلاة حضية ومضأ ؤلاهظاع ؾاٖاا  

..وهي ٧اهب تتل٣ى ال٩لماا اإلاهضصأ بابتؿامة هاصثة  

ها تيؿاب ٞجإأ والابتؿامة ماػالب تدلي  ليلمذ صمٖى

..ثٛغها  

..و٢تها لم  ؿتُ٘ ؾىي التضزل  

..وم٘ بًٗة اتها ا ؤههى اإلاًٗلة  

"..ؤهنى"و" هىاصو"ليتم التإ٦ض بإنها   
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..ويتم اٖتماص ؤوعا٢ها  

..و٧اهب لخٓة ق٨غها له تؿتد٤ ما تدمله ليىهي وع٢ها  

 ٞهى للمغأ ألاولى يضع٥ مٟهىم الضمٕى الؿٗيضأ

 للمغأ ألاولى يضع٥ ؤهه ليـ بعجاًبا بةوؿاهية هىاصو

..هى بعجاب ؤو باألصر اٞتتان بىٗىمة تل٪ ألاهنى  

..اٞتتاهه تدى٫  هبهاع ب٩ل مغأ يغاها بها  

..وم٘ تل٪ اإلاكاٖغ الجضيضأ واإلاستلٟة  

..٢غع اتساط زُىأ حضية  

 وألهه ُوِن٠ ب٣هة ؾغاب ؤهه مكغوٕ لغياى حضيض

..٣ٞغع مىذ عياى هٟؿه ػياعأ زاَٟة بمجزله في بىعٞااص  
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و٧ان و٢تها عياى بدضي٣ته يؼيل مجها بٌٗ الٗكح 

 الًاع

..ويتاب٘ همى باقي الكتالا  

 وبٗض هٓغأ إا٢بة مً الٗاق٤ ال٣ضيم 

..ؾمٗب ؤه٪ ٢غعا تدح-  

:ابتؿم له ٞغاؽ بةصعا٥  

!الخح ٢غاع؟-  

:هؼ عياى ٦تٟيه  

ا-
ً
..ؤخياه  

عمى ال٩لمة والتٟب ي٨مل ٖمله وؾِ قتلة مً ػهىع 

..ال٣غه٣ل  
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:ٞغصص ٞغاؽ  

حن وه٣ابل خض يمل٪ ٧ل الهٟاا - ا بى٨ىن مدْٓى
ً
ؤخياه

..خض ؾهل تدبه ألهه  ؿتاهل الخح.. اللي هتمىاها  

٘ عياى عؤؾه :ٞع  

..وؾيلة وؿيان؟-  

ة :هٟى ٞغاؽ بؿٖغ  

..هي ؤٚلى وؤهم مً ؤنها ت٨ىن وؾيلة..   ؤبًضا-  

:٢ُح عياى بتؿائ٫   

..ؤوما٫ حاو ليه؟-  

:وي٘ ٞغاؽ ٦ٟيه بجيح بىُاله واٖتٝر بهضوء  

..ؤها َلبب بيضها-  



 

2245 
 

٘ عياى خاحبيه بضهكة :ٞع  

ة صو- !بالؿٖغ  

:ليجبه ٞغاؽ بت٣ضيغ  

الية- وما يىٟٗل ؤ٢غب مجها ب  .. ٢لب ل٪ ؤنها مهمة ٚو

..ؤما ؤزبِ ٖلى الباب  

:هؼ عياى عؤؾه بتٟهم  

..صه ؾبح ػياعت٪-  

:تجهض ٞغاؽ وؤوضر له  

ها في ؤو م٩ان بٗيض ًٖ - َلبب ؤزغج مٗاها ؤو ؤقٞى

ًب, قٛلها .. ٞع  

:وهؼ ٦تٟيه ب٣لة خيلة  
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..ايُغيب ؤت٣ضم لها في م٨تبها-  

:ابتؿم عياى بةعجاب  

!وبيه اإلاك٩لة-  

:ؾإع ٞغاؽ بالهتاٝ  

ؤهب ٖاٝع بوي مل بتإ لٗح .. ماٞيل مك٩لة يا عياى-

بـ خؿيب بوي صازل حى عوتيني .. وماليل في الخىاعاا

هيؿإ٫ ٖلي٪ وتؿإ٫ ".. "هاا بياهات٪.. "وت٣ليضو

" هجرص ٖلي٪".. "ٖليىا  

:ؾإله عياى  

ا ٦ىب ٖايؼ تٗيل ٢هة خب٪ الجضيضأ- ًٗ ..وؤهب َب  

:٢اَٗه ٞغاؽ  
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..ؤها ماٖيكتل ٢هة ٢ضيمة ٖكان ت٨ىن صو الجضيضأ-  

:هٌٟ عياى التراب مً يضه وهى يمىده عؤيه بتٟهم  

.. ٗني صو هت٨ىن ٢هة خب٪ الىخيضأ؟-  

:ؤومإ ٞغاؽ  

..ؤتمنى-  

:٢بٌ عياى ٖلى ٦تٟه  

مل  ػم ػو ما ٦ىب متهىعها في .. يب٣ى تٗيكها صر-

.. زض بال٪ ؤنها مل هتب٣ى ٢هت٪ لىخض٥.. زيال٪

الُٝغ التاوي مً خ٣ه  ٗيل ٢هته بغيىه ػو ما 

..ؤتمىاها  

:امتضا وهى يغم٤ عياى بةعجاب.. تجمض ٞغاؽ للخٓاا  
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!..يااه يا عياى ؤها ٖمغو ما ٨ٞغا ٞحها ٦ضه-  

:ابتؿم عياى  

..اخ٩ي لي ٖجها-  

:وبضؤ ٞغاؽ بال٩لماا وبضا ؤهه لً ييتهي  

- 
ً

ضخ٨تها .. وحىصها ؾٗاصأ.. ناخبة الؿٗاصأ ٞٗال

.. َا٢ة ما بتسلهل وهاجخة في ٧ل اللي بتٗمله.. بهجة  

:قا٦ؿه عياى  

..صو ؤؾُىعأ ٖلى ٦ضه-  

:وا٣ٞه ٞغاؽ وبضؤ  ٗضص مىاهح ٞتاته  

تهض١ .. مظا٦غرها للضعاؾاا الٗليا.. قٛل الخ٨ىمة-

.. اقتٛلب مٗضأ في بغهامج خىاعو في ٢ىاأ بطاٖية  
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:نمب لخٓاا يجظب ؤهٟاؾه  

صه ٧له ٚحر ٢لبها ال٨بحر وخىيتها اللي واضخة في ٧ل -

ارها تها ؾٗاصأ يا عياى.. تهٞغ ..مٗٞغ  

:ابتؿم عياى لٟغخته  

مل ٖاٝع ؤ٢ى٫ محن ٞي٨ىا اللي مدّٓى بالتاوي -  

:ؾإ٫ ٞغاؽ  

..بجض يا عياى-  

:هؼ عياى عؤؾه بتإمل  

.. ٧ان  ػم ؤسجل٪ وؤهب بتت٩لم ٖجها-  

: تجهض ٞغاؽ بغاخة  
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٣لي ٢ض بيه ب٨الم٪ - .. ماٖىض٦ل ٨ٞغأ عيدب ٢لبي ٖو

..ؤهب خ٣ي٣ي ؾاخغ  

٢ه٣ه عياى ختى بضؤ بالؿٗا٫ وبٗضما اهتهى ٚمٛم 

:بمغاعأ  

..ؾاخغ ال٣لىب.. ؾاخغ ؤيىه-  

:٢ُح ٞغاؽ ب٣ل٤  

..ؤهب تٗبان؟.. مال٪ يا عياى؟-  

:هؼ عياى عؤؾه هاًٞيا  

..  صه صوع بغص زٟي٠ ٦ضه-  

اص الؿٗا٫ يهاحمه مغأ ؤزغي  غاؽ يغا٢به ب٣ل٤.. ٖو ..ٞو  

:صٞ٘ عياى لحربب ٖلى ٦تٟه  
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..٢ىلي هتٗمل بيه م٘ الض٦تىعأ هىاصو؟.. ما ت٣ل٣ل-  

:اعتؿمب مٗالم الغاخة والؿٗاصأ ٖلى ٖلى وحه ٞغاؽ  

.ووالضها  ؿإ٫ ٖلي.. هىتٓغ عصها بٗض ما ت٨ٟغ-  

مؼ بك٣اوأ :ٚو  

ني ٧ل ما - وهاػعٕ هٟس ي في م٩ان قٛلها ٖكان تكٞى

..تتلٟب خىالحها  

يتمنى له ؤن  ٗيل خياأ .. يهىئه.. ؤعاص عياى ؤن  ٗاه٣ه

..ُخِغم هى مجها  

ؾٗاصته بتسُي ٞغاؽ ٢هة ٖك٣ه ال٣ضيمة و٢ضعته ٖلى 

التٗامل مٗها ٣٦هة لً ت٨تمل   يى٣هها ب  اَمئىاهه 

..ٖلى ابيته وبن ٧اهب مً نلح ؤزيه  



 

2252 
 

ٖلى هؼوأ الهٛحرأ وبن ابتليب ب٣لح هؼوأ ٞهى مضع٥ ؤنها 

 تمتل٪ ٣ٖل ٢ابيل

..وهظا ما يغاهً ٖليه لتٗبر ؤػمتها  

:مهاٞدة ٢ىية ؤنهب الخىاع وعياى يدظع ٞغاؽ بىص  

مل هت٣ابل ٦تحر ي٣ضعوا ي٣غعوا .. ؤهب مدّٓى يا ٞغاؽ-

خاو٫ .. وي٨ىن ٢غاعهم هى التهٝغ الصر.. يدبىا

تداٞٔ ٖلى ناخبة الؿٗاصأ اللي ؾهلب ال٣غاع ٖلى 

..٢لب٪  

..عخل ٞغاؽ تغا٣ٞه صٖىاا عياى وهٓغاته الٟغخة  

ليت٣ضم باؾل مً صازل الٟيال وبيضه ٖلبة صواء و٦إؽ 

:مً اإلااء وبىبرأ ٖاتبة  

.ليه ما ناعختىف؟-  
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:ؤقاح عياى بيضه  

غخان ليه ؤهضم ٞغخته.. ٞغخان- ..بيدح ٞو  

غ باؾل بٛئ :ٞػ  

وو٢تها .. لى ٧ان اؾتنى زمـ ص٢اي٤ ٧اهب هتيجي ألاػمة-

..٦ىب هت٣ىله صوع بغص بغيى  

:ابتؿم عياى بصجً  

صه ش يء مىتٓغه مً !.. وؤ٢ى٫ ليه بـ يا باؾل بيه-

!ليه ٖايؼوي ؤهغب مىه صلى٢ب.. ؾىحن  

:يغب باؾل ب٨ٟه  

.. باؾل بـ.. باؾل-  

:ؤومإ عياى بتٟهم وهى يسبره  
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ب نضٞة يىم ما حب لي ألاػمة و٦ىب لؿه - ؤهب ٖٞغ

..ٖايؼ اعتاح.. ؤها مل ٖايؼ ٖالج.. عاح٘ مً قٛل٪  

:واحهه باؾل  

ليه تٗمل ٞحهم وفي هٟؿ٪ .. واللي بيدبى٥؟.. وؤهل٪؟-

!.. ٦ضه  

:ٚمٛم عياى ب٠ًٗ  

لىا ٧ام يىم وييؿىا- وو٢ب ما يدتاحىوي في ؾاا٫ .. هحٖز

مدحرهم و  اؾتكاعأ هي٨تكٟىا ؤوي مكيب وهي٣غوا لي 

..الٟاتدة  

تهما ب  ؤهه .. خاو٫ باؾل ب٢ىاٖه م ٢هغ مٗٞغ ٞالغحل ٚع

..مهظب عاقي  

:وخؼيً بكضأ  
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ٖملية ٢لح مٟتىح مل بالهٗىبة اللي ٧اهب ٖلحها  -

..وؤ.. ػمان  

:ابتؿم عياى وهى  ؿتىض ٖلى ٦تٟه و٢اَ٘ ٧لماته  

وهى ال٣لح ها٢و يا باؾل بــ-  

:عم٣ه باؾل بتدظيغ ٞإومإ مٗتظًعا ونهٌ ببِء  

وهخ٩ي ل٪ .. ؾاٖضوي ؤصزل البيب ؤها ب٣يب ؤخؿً-

.يم٨ً و٢تها تٟهمني.. ٢هة هؼوأ  

..تمضص عياى ٖلى ألاعي٨ة باؾترزاء  

اب باؾل ٖضأ ص٢اث٤ ٖاص بٗضها يدمل بيضه ٢ضح مً  ٚو

كاب الضاٞئة لغياى وآزغ مً ال٣هىأ له   ألٖا

..اخ٩ي يا ؾاخغ ال٣لىب-  
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..ابتؿم عياى بىهً وبضؤ ي٣و ٖلى ؤؾماٖه ٢هة هؼوأ  

..و٦ما هى مٗغوٝ  

..خ٩اية هؼوأ تدمل بحن َيارها خل لٛؼ ؾغاب  

***** 

٢غيبة مى٪ وبٗيضأ في آن، ٧ي   تُدىني، و  تؿإمني، و  

ي، و  تٛاصعوي
ّ
. تدتلن  

ٚاصأ الؿمان  -   

ة منى  تإمل حلؿتها الخؼيىة حىاع هاٞظأ ٚٞغ

.. كٗغ بها تبتٗض ٖىه تل٪ ألايام  

..وبن ٧اهب تيجؼ ًٖ الىىم ب  بحن طعاٖيه  

ا يغاها َٟلته ال٨بحرأ
ً
..ؤخياه  
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..َٟلة بداحة  ؾت٣غاع وؤمان   تجضهما ب  مٗه  

ويبضو ؤن مىا والضها ٧ان نضمة ؤ٦ضا لها تل٪ 

 الخ٣ي٣ة

ها زكية ٣ٞضاهه ..ٞتًاٖٟب مساٞو  

..عا٢ح خغ٦تها الغتيبة وهي ت٣ىم بُي مالبـ نٛحرته  

ٗها ألهٟها تتكمم عاثدتها بٗك٤ وت٣بلها بضٝء إم  تٞغ

..تُىيها وتهٟها بغ٢ة  

!..هل ٧ل خغ٧ارها وؾ٨ىارها تتؿم بتل٪ الىٗىمة والغ٢ة  

هل يغاها الجمي٘ بتل٪ الهالة اإلاالث٨ية ؤم تل٪ هٓغته 

!..السانة لها  
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ا٢ترب مجها ليًم عؤؾها مً السل٠ ويمىذ زهالرها ٢بلة 

..صاٞئة اؾت٣بلتها بهمب ٦ٗاصرها مازًغا  

حاوعها بجلؿتها ليلمذ مالبـ مدمض و٢ض ت٨ىمب 

..بجاهبها وبضؤا تُىيها بدغ٦ة آلية عتيبة  

..لم تتكممها وبالتإ٦يض لم ت٣بلها.. لم تًم ٢ُ٘ اإلاالبـ  

ٟا٫ تدب  حمٗب ما َىته وبضؤا تغتيبه في زؼاهة ألَا

..هٓغاته اإلاغا٢بة  

ًْ ؤنها تداو٫ الابتٗاص ٖىه والاهُىاء إاهية ٞؿإلها 

:بدحرأ  

الهة مً آزغ ه٣اف بيىا؟.. ِنبا- ..ؤهِب لؿه ٖػ  

:التٟتب له بغؤؾها  
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الهة مً هٟس ي ؤوي !.. ليه بت٣ى٫ ٦ضه.. أل- بال٨ٗـ ؤها ٖػ

..خملت٪ ٞى١ ما ت٣ضع  

.. ٢ُح حبيىه والخحرأ تؼصاص  

عبما خؼنها ماػا٫ يتد٨م .. هبررها.. ؤؾلىبها.. بها ش يء متٛحر

..بها  

ؾم٘ نىرها وهي ت٣ترب تٗبث بسيِ وهمي بثىبها وتسبره 

:بهىا مترصص  

.. ؤها ٦ىب با٨ٞغ ؤهىا هت٤ٟ م٘ مغبية مدمض بك٩ل صايم-  

:اػصاصا خحرته وهى  ؿمٗها ت٨مل  

صلى٢ب قٛل الخًاهة م٘ بضاية تجهحز اإلااؾتر و٦مان -

..منى  
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..٢اَٗها بغ٢ة وهى يجهٌ لي٣ترب يًمها بحن طعاٖيه  

ً ٢لبها ألانلي : ٗيضها لَى  

..ؤ٦يض ؤن صه مجهىص ٦تحر ٖليِ٪ .. ػو ما تكىفي يا ِنبا-  

:هؼا عؤؾها بترصص  

..ؤها ٦ىب ب٨ٟغ في خاحة.. مل صه الؿبح بـ-  

خغ٥ ؤهامله بحن زهالرها بغ٢ة ول٨جها ٧اهب متيجلة 

:لتبىح بَم لضيها  

..ؤها ب٨ٟغ ي٨ىن ٖىضها بيبي-  

 تغا٢ح عصأ ٞٗله
ً

..٢الب حملتها وابتٗضا ٖىه ٢ليال  

..و٦ما تى٢ٗب  
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تجمضا ؤهامله بحن زهالرها وتك٩لب مٗالم الضهكة 

:ٖلى وحهه  

غو و٢ب إلادمض.. مل ٞاهم- .. لؿه بت٣ىلي مل ٢اصعأ تٞى

اػاو؟!.. وصلى٢ب ٖايؼأ بيبي  

:هتٟب بيجلة  

..ابني ؤها.. ٖايؼأ بيبي لي-  

:ْلب مالمده تدمل هٟـ الجمىص وهى يغصص  

..ومنى ومدمض و صو ؤها-  

:هؼا عؤؾها هًٟيا  

..بـ مدمض.. ٖمغو ما خؿيب ب  ؤنها بىتي..   منى بىتي-  
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نمتب ت٣ُ٘ ٧لمارها ب٣لة خيلة بيىما هى ؤزغؾته 

..الهضمة  

:ٖاصا ت٣ترب تتمؿ٪ بظعاٖه  

ني.. خؿً- مل هٓلمه و  ٖمغو لخٓة .. ؤهب ٖاٞع

..ؤها بـ.. هتٗامل مٗاه بُغي٣ة مل ٦ىيؿة  

:٢اَٗها باؾتى٩اع  

..مل بتدبي مدمض-  

:هتٟب بمغاعأ  

ة يا خؿً- بـ .. ؤها بساٝ ٖليه وب٣ل٤ ٦مان.. مل ٖاٞع

مل .. حىايا في اعتباٍ بمنى ؤ٦بر.. هى مل ػو منى ٖىضو

..٢اصعأ ؤٞهم و  ؤٞؿغ  
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:ؾإلها وماػالب الخحرأ ؾيضأ اإلاى٠٢  

ِب منى- بػاو .. ل٨ً هى صلى٢ب ٖمغه ؤ٢ل ب٨تحر مً إلاا ٖٞغ

ة تدبيه !مل ٖاٞع  

:اهضٞٗب ٧لمارها بال بعاصأ  

يم٨ً ألن وحىصه في ٧ل لخٓة بي٨ٟغوي بديات٪ م٘ -

.. لىعا  

:هؼ عؤؾه بيإؽ  

ح .. لىعا ؤمه ػو ما هي ؤم منى- مل ٖاٝع اؾتٖى

 ٦الم٪ .. ت٨ٟحر٥ يا ِنبا
ً

ؤها بداو٫ ؤ٦ىن هاصو ل٨ً ٞٗال

..مل ٞاهمه  

..لم تٗٝغ ٦ي٠ تٟهمه.. ؤل٣ب بغؤؾها بحن ٦ٟحها  
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..ومكاٖغها تتالٖح بت٣ٗلها.. ٣ٖلها يساصٖها  

..والىتيجة متاهة  

..هي تغي بمنى ؤي٣ىهة ٖك٤  

..وبـ مدمض عمؼ لسياهة  

..  تٗلم ٦ي٠ تهيٜ ٦المتها وتجٗله يتٟهمها  

ٞاألولى ٖك٤ لم ي٨ً لها وب٣ضع ٚحررها مىه ب  ؤنها 

..تدترمه  

..والسياهة لم ت٨ً لها  

..بل لم ت٨ً هىا٥ زياهة مً ألاؾاؽ  

ٟل ..عحل وػوحته َو  

ا لَم التدامل ٖلى الهٛحر
ً
!!بط  
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:تجهضا بىح٘ وهي تسبره ؤ٢غب ش يء أل٩ٞاعها  

يم٨ً حىايا بخؿاؽ بن بؿبح مدمض ؤنبدب لىعا -

.. خض ؤؾاس ي في خياتىا  

ها :خاو٫ خؿً تبضيض مساٞو  

..٧ل وحىص لها في خياتىا اهتهى.. بـ صه مل هيدهل-  

:هؼا عؤؾها باعتبا٥  

ة- ..مل ٢اصعأ ؤٞؿغ ؤ٦تر.. مل ٖاٞع  

:نمتب لخٓة إم ؤعصٞب  

يم٨ً .. ؤها بؿم٘ ًٖ ؤمهاا بتدح ابً ؤ٦تر مً التاوي-

!..يم٨ً ؤما ؤ٢غب مىه هيتٛحر بخؿاس ي.. صه الىي٘  

ا للض٢اث٤
ً
..ْل نامت  
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..نضمته ٚحر ٢اصع ٖلى تجاوػها  

..ؤو ختى التٓاهغ بتٟهم  

..٧لمارها ٚحر واضخة وهى يهض١ التباؽ مكاٖغها  

..٣ٖلها صاثًما ما يبت٨غ مساٝو ٚحر مى٣ُية  

ها تل٪ ب٩ل ت٣ٗل وتٟهم ..و٧ان يتٗامل م٘ مساٞو  

..ول٨ً آلان هى   يٟهم  

:ؤل٣ى ؾااله الخاثغ  

ة - وبيه ٖال٢ة ت٨ٟحر٥ في بيبي حضيض بإه٪ مل ٖاٞع

!تتجاوبي م٘ مدمض  

:يمب ٢بًتحها ب٣ىأ  
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- ٪ ؤهب ٢لب لي لى مدمض ابني ٦ىب ٞهمب ؾبح تهٞغ

يم٨ً ؤما ي٨ىن ٖىضو ابً .. م٘ لىعا والض٦تىع ناخبها

 ؤ٢ضع اتٟهم٪
ً

..ٞٗال  

..ػم قٟتيه بًٛح واضر  

:واعتبا٦ها ػاص لًٛبه  

..ؤهب مل مىا٤ٞ يا خؿً؟-  

:هؼ عؤؾه هًٟيا بدؿم  

قٛل حضيض وبضاية صعاؾة ..   مل مىا٤ٞ يا ِنبا-

ايؼأ تؼوصو ٞى٢هم مجهىص خمل وو صأ ش يء مل .. ٖو

..مى٣ُي  

:هتٟب به بىبرأ متهمة  
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..٦إوي باؾم٘ يؼيض اللي بيت٩لم-  

ًبه يؼصاص م٘ ٧ل ٧لمة تتٟىه بها :يي٤ ٖيييه ٚو  

ٟا٫ يا ِنبا- .. يؼيض عاٌٞ الكٛل مل ألَا  

 وليـ 
ً

و٧ان يغيض بزباعها ؤن يؼيض ي٨ٟغ بىٟؿه ؤو 

باا ػوحته ..بٚغ  

باته هى ..بيىما هى هىا ي٣ضم مؿت٣بلها ٖلى ٚع  

ح :اتؿٗب ٖيىاها بٖغ  

..ابى٪ وؤها ؤمه!..  ٗني ؤهب عاٌٞ ي٨ىن لىا َٟل-  

:٢اَٗها بىٟاط نبر  
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ٌ ما٢ب- ٞترأ ت٣ضعو تؿيُغو ٞحها ٖلى قٛل٪ .. ٞع

في ٞغ١ يا .. وتغتبي ؤمىع صعاؾت٪ وبٗضها ه٨ٟغ في اإلاىيٕى

..ِنبا  

..وبضازلها لم تٗض تغي ٞاع١   

..هى   يغيض َٟلها و٦ٟى  

:خغ٦ب عؤؾها بٗهبية تٗاهضه  

..ويم٨ً و٢تها ؤ٦ىن مل ٖايؼأ ؤَٟا٫ يا خؿً-  

:وألو٫ مغأ ي٣ٟض ؾيُغته مٗها ليهغر  

َٟل  ٗني مؿئىلية مل .. الخ٩اية مل لٗبة يا ِنبا-

..وؤهِب بالٟٗل و٢ت٪ ٧له مكٛى٫ .. ٢ليلة  

:هتٟب ٚايبة  
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!وو٢ب ما زلٟب م٘ لىعا ٦ىب مسُِ للمؿئىلية صو-  

 ٗلم بإٖما٢ه ؤن ٚحررها تتد٨م بها ول٨جها تٗضا ٦ثحر مً 

 السٍُى الخمغاء

..   بسُِ و  ب٨ٟغ في مؿت٣بل.. و٢تها ٦ىب خؿً تاوي-

..٦ىب مسض وباٖتٝر ب٨ضه  

..بل مؼ١ ٢لبها.. ؤوحٗها خؼهه  

ح في هبل اإلااض ي وه٨إ الجغاح ..لم تٚغ  

ا ٚحر مدضوص ٦ما اٖتاصا
ً
..هي ؤعاصا مىه ؤماه  

ها ..َمإهيىة وتٟهم إلاساٞو  

 مىا والضها واوٗؼا٫ والضرها ًٖ الجمي٘

..ؾببا لها خالة مً الهل٘ اإلاتىتغ  
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ها إاهية وياٖٟها خالة الخحرأ التي  اؾتي٣ٓب ٧ل مساٞو

..تيتابها خى٫ مدمض  

ه٨ـ خؿً عؤؾه وهى يلمذ نغاٖها الضازلي تتجلى 

 مٗاإلاه ٖلى وحهها اإلاٗبر

..ٞىٓغارها تتىالى بحن ال٣ل٤ والهل٘ وألاؾ٠  

..هات٤ٟ م٘ مغبية مدمض بك٩ل صايم وه٩لٟها تغاعي منى-  

..اعتضا للسل٠ بهضمة  

و٢ٟؼا ٖضأ ٖبراا مً ٖيىحها ٢بل ؤن تتمؿ٪ بظعاٖه 

:هاتٟة بدؼن   

!ؤهب بتٗا٢بني يا خؿً-  

:نغر و٢ض هٟظ نبره  
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!مل صه َلب٪-  

:هؼا عؤؾها بدؼن   

..هتدغمني مً منى-  

:تجهض بيإؽ  

!.. ؤهِب ٖايؼأ بيه ِنبا-  

وحاءا بحابتها َٟىلية خض ؤن ؾببب له اليجؼ ًٖ 

 الًٛح

..مل ٖايؼ٥ تبٗض.. مل ٖايؼأ ؤب٣ى زايٟة-  

:ابتؿم لها بدؼن   

٪ ؤهِب اللي ؾامدة له  ؿيُغ ٖليِ٪ - .. زٞى  

ة ٞهتٟب تتىؾله :تدغ٥ ليسغج مً الٛٞغ  
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..خؿً-  

:ؤحابها بهضوء  

..بـ مدتاج ؤ٦ىن لىخضو قىية.. مل هابٗض-  

:ؾإلته إاهية  

..والبيبي؟-  

:ؤحابها بتإ٦يض  

الُٟل مل هى اللي هحزيذ السٝى .. مل صلى٢ب يا ِنبا-

..مً خيات٪  

ا الباب زلٟه
ً
 وعخل مٛل٣

 ***** 

 



 

2274 
 

 

 

ل٣ض ٢غعا طاا يىم، ؤن ؤختٟٔ بهىاصي٤ ؤٖماقي ؾًغا، 

نىاصي٤   تبىح بد٣ي٣تها إلاسلى١، وها ؤها ؤبغُّ ب٣ؿمي 

.ختى ؤ٢هاه، ولم تٗض ؤٖماقي تبىح بؿّغها ختى لي  

ٚاصأ الؿمان -   

..هي امغؤأ يسكاها الغحا٫ وت٨غهها اليؿاء  

, مىظ نباها تٗىصا ٖلى ٦ىنها ٚحر مدبىبة مً نضي٣ارها

..وعٚم هظا ٧اهب ناخبة ؤٖلى قٗبية بيجهً  

..هٟىط ٖاثلتها.. ؤمىالها.. عبما لجمالها  

..تٗضصا ألاؾباب وت٣بلتها هي بضون ه٣اف  
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..ٞضاثًما ٧اهب الؿيُغأ ل٣ٗلها  

..ولهظا يسكاها الغحا٫  

تىتها ..وباؾتسضام ٣ٖلها اؾتاَٗب ببغاػ حمالها ٞو  

..و٢ضعرها ٖلى الىنى٫ ألنٗح الغحا٫ مغاًؾا  

..ولهظا ٦غهتها اليؿاء  

..وهي   رهتم بهم ؤو بهً  

..َاإلاا هي الغابدة بالجهاية  

..وب٩ل زُىأ زُتها ٧اهب الغابدة  

..بضاية مً ػواحها ألاو٫   

 الخح 

..ؤو هظا ما ْىته  
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ٖىضما يى٣ُها عحٌل " ؤخب٪"لت٨تك٠ ابتظا٫ ٧لمة 

 لها
ً

..ييتٓغ م٣ابال  

..لم تترصص لخٓة  

..مىدته الثمً واؾتمتٗب بال٩لمة واهتهى ألامغ  

..وتغ٦ته ٚحر آؾٟة و  هاصمة  

..لتتٗثر بالؼوج الثاوي  

..التٗىيٌ  

بلخٓة حىىن ْىته تٗىيٌ واٖتظاع مً الخح ًٖ 

.. زضٖتها ألاولى  

وبلخٓة تالية ا٦تكٟب ؤهه يهىي ؤن ي٨ىن التٗىيٌ 

..لل٨ثحراا  
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..وهي بل٣يـ الضباٙ   تكاع٥ ب  في الٗمل ٣ِٞ  

..لظا ٧ان الؼوج الثالث  

.. ٨ٞغأ ٖملية ٣ٖلية بدتة  

ما٫ وػواج إلآهغ احتماعي ..مكاع٦ة باأٖل  

..ولم تؿت٣م الخياأ بيجهما  

ح بؼوحة تضيغ مجزله ..وهي تغيض بصاعأ ؤٖمالها.. هى يٚغ  

و  ختى مكاٖغ متباصلة..   تٟاهم واضر بيجهما  

..وهي ؾيضأ لم تسل٤ لتتىاػ٫   

ما٫ ..ؤنهب الؼواج واؾتمغا ألٖا  

..لتهل لؼيجتها الغابٗة  

ا
ً
 ع٢ي٣

ً
.. مدًبا.. ٧ان عحال  
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..و٧اطًبا  

..ٞهى ؤزٟى ٖجها خ٣ي٣ة اوٗضام عحىلته  

..وختى   تٓلمه يم٨ً ٢ى٫ ي٠ٗ ط٦ىعته  

بة ٢ىية ..وهي َاإلاا ٧اهب ؾيضأ طاا ٚع  

..ٖلمب هظا ًٖ هٟؿها وت٣بلته  

..ول٨جها لم تؿتُ٘ التطخية م٘ ػوج قبه عحل  

م َيبته وع٢ته ..ٚع  

..بٗض َال٢ها الغاب٘ ْلب وخيضأ لٟترأ َىيلة  

 ٞهي لً تٛامغ بؼيجة حضيضأ زامؿة

..ي٨ٟها ما ٖاهته م٘ ألاعبٗة الؿاب٣حن  

..لم تٛحر عؤيها ب  م٘ صزى٫ ماػن الٗضوو خيارها  
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ما٫ ول٣اءاا  ا ٧اهب ؾُدية بحن ألٖا
ً
تها به ؾاب٣ مٗٞغ

..اإلاهالر  

وم٘ تىاإغ الكاجٗاا ًٖ خياته الاحتماٖية ؤصع٦ب ؤهه 

 مً  ؿتد٤

..اإلاٛامغأ السامؿة  

..وتمب الؼيجة بالٟٗل ومٗها قغا٦ة ؤٖما٫ مهىلة  

..و٧اهب ٖلى خ٤  

به هي مً ػوج ..ماػن به ٧ل ما تٚغ  

ولً يدهغها بضوع عبة ..   يبدث ًٖ تىعٍ ٖاَٟي

..البيب  

..وبالتإ٦يض يتمت٘ بغحىلة ٧املة  
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٧ان ػوج الٗمغ ٦ما عصصا لىٟؿها وهىإرها ٖلى ُخؿً 

..ازتياعها  

..ول٨ً   تىحض ٖال٢ة مثالية  

..هظا صعؽ تٗلمه تماًما  

..ٞماػن ٦ه٣ٟة تٗض هاجخة ب  مً ٖيح واخض  

..ػوحته الؿاب٣ة  

ٞهى اؾتُإ تغويٌ مى٢ٗها بدياته .. ليؿب الخمغاء

..با٢تضاع  

 ل٨جها ألازغي 

..ؤم ابيته  

..تل٪ ٢هة  بض مً وي٘ نهاية لها  
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بيىما نهًب صهيا .. صلٟب إلا٨تح صهيا بسُىاا واإ٣ة

..لترخح بها  

 يا مضام بل٣يـ-
ً

..اتًٟلي.. ؤهال  

:واتسظا بل٣يـ م٣ٗضها وهي تسبر صهيا ببؿاَة  

..اخىا ت٣غيًبا ؤؾغأ واخضأ.. ماٞيل صاعي لؤلل٣اب-  

:ابتؿمب صهيا بتىتغ  ؿيُغ ٖلحها في الٟترأ ألازحرأ  

ا- ًٗ ا بن بٗض حىاػ٥ مً ماػن  ػم .. آه َب ًٗ ؤها ٞاهمة َب

..هداٞٔ ٖلى نلة ٢ىية ٖكان ٖك٤  

ٗتها و٢ض ٢غعا  ؤزًٟب بل٣يـ هٓغها للخٓاا إم ٞع

:تبني ألاؾلىب الهغيذ  

..هى صه بالٓبِ اللي ؤها حاية ات٩لم ٞيه-  
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:٢ُبب صهيا  

!مل ٞاهمة.. بػاو؟-  

:٢غبب بل٣يـ عؤؾها لتسبر صهيا بهغاخة مُل٣ة  

ؤها ٦ىب متى٢ٗة مى٪ تهٝغ .. الخ٣ي٣ة يا صهيا-

ة ؤهه .. ؤهِب بالظاا ٞاهمة ماػن ٦ىيـ.. مستل٠ اٞع ٖو

مدتاج يسغج مً خالة التكتب اللي ٖاف ٞحها لٟترأ 

..َىيلة  

:اتؿٗب ٖيىا صهيا بضهكة  

..تهٝغ بيه اللي تى٢ٗتيه مني؟-  

:هؼا بل٣يـ ٦تٟحها  
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تؿيبي له ٞغنة ت٨ىيً ؤؾغأ .. ؤه٪ تبٗضو ًٖ خياته-

..وؤهه يىجر في حىاػه اإلاغأ صو.. بجض  

يىا بل٣يـ تتر٦ؼان ٖلحها بال  نمتب صهيا للخٓاا ٖو

ة عمل واخضأ .َٞغ  

:وتغصص ؾاا٫ صهيا الظاهل  

..وؤها وحىصو اللي بيمى٘ هجاح حىاػه-  

:بؿُب بل٣يـ ٦ٟحها ببضيهية  

ة ؤن وحىص َٝغ تالب في ؤو حىاػ - ؤ٦يض ؤهِب ٖاٞع

زهىًنا لى ٧ان الُٝغ التالب .. بي٨ىن ؾبح في ٞكله

..ٞاتذ ٢لبه وبيته باؾتمغاع  

:هؼا عؤؾها باؾتى٩اع مغصٞة  
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و  مغأ حاو ل٪  كت٩ي ؤو .. ؤهِب مابت٣ىليل إلااػن أل-

.. اعح٘ إلاغات٪.. أل آؾٟة.. بيُلح مؿاٖضت٪ و٢لِب له  

:تٗثرا ال٩لماا بحن قٟتي صهيا  

..ؤها مل باتٗمض ؤٞغى وحىصو!.. ٢هض٥ بيه-  

:٢اَٗتها بل٣يـ  

.. وحىص٥ في خياته ٖبإ ٦بحر ٖلى ؤو ػوحة-  

:وا٢تربب مجها لتربب ٖلى ع٦بتها وهي تغصٝ  

ل٨ً .. ؤها بُلح مى٪ ؤه٪ ت٨تٟي بٗال٢ته بٗك٤ بـ-

..يِٛ وحىص٥ مل نخي ؤبًضا له ؤو لجىاػها  

:هتٟب صهيا باؾتى٩اع  

..ؤهِب بتتهميني بداحة؟-  
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:نهًب بل٣يـ هاتٟة  

ا-
ً
ؤها ٞاهمة ؤه٪ بتتٗاملي بٟٗىيت٪ ٦هضي٣ة ؤ٦بر .. بَال٢

..مىه وت٣ضع تىصخه وتؿاٖضه في مكا٧له  

:عصصا صهيا بكغوص  

!..ؤ٦بر مىه-  

:تدغ٦ب بل٣يـ لتجلـ بجىاعها  

.. في ٞغ١ ؾً واضر.. ما هى اخىا مل هىسضٕ الؼمً-

و  ؾمٗت٪ .. وخياأ ماػن صلى٢ب ما تتدملل مساَغاا

.. ٦مان يا صهيا  

:نهًب صهيا تبٗض هٟؿها ٖجها  

..ؤهِب بتهضصيني و  ؤها بيتهيإلي-  
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:اتؿٗب ٖيىا بل٣يـ باؾتى٩اع مهُى٘  

اػاو تسيلِب بوي آجي لخض ٖىض٥ .. ؤها باهصخ٪-

.. ؤهضص٥  

:٢ُبب صهيا  

!تىصخيني-  

:ؤومإا بل٣يـ مىا٣ٞة  

ومل هي٨ىن .. ماػن ؤبى بيت٪.. ٖكان مهلخت٪ يا صهيا-

.. ؤ٦تر مً ٦ضه  

:هتٟب بها صهيا  

بت٣ىليه ليَّ ليه؟.. َيح ما ت٣ىلي له هى ال٨الم صه-  

:صاٖبب بل٣يـ ؤهاملها ببروص  
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حن ٦ىيـ بن الؿب هي اللي بةيضها - ٖكان ؤها وؤهِب ٖاٞع

.. تٟتذ الباب وبةيضها بغيى ت٣ٟله  

:هًٟب طعأ تغاب وهمية مً ٞى١ تىىعرها وهي تجهٌ  

ؾىة وعا ؾىة هتضبل ؤهىإت٪ وو٢تها وحىص ماػن في -

ويم٨ً و٢تها يدهل .. خيات٪ هي٨ىن ق٣ٟة مل ؤ٦تر

..ال٨ٗـ ويبضؤ يدمل٪ طهح ٞكله في حىاػأ وعا التاهية  

ب ؤهٟاؽ صهيا وارهاماا بل٣يـ تتىالى ٖلحها ..تؿاٖع  

: لتىهي بل٣يـ ػياعرها بةهظاع واضر  

هحرأ ٞهمب ؤنها مل هت٣ضع تىاٞـ مغ٦ؼ٥ في خياته -

ٞازتاعا ت٨ىن نضي٣ت٪ بض٫ ما تداعب وتًٟل ػوحة 

بـ ؤها مل ب٣ضم .. مستٟية تدب يل ت٣يل لىحىص٥
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ؤها الؼوحة وؤهِب .. ومل هٟاوى ٖلى خ٣ي.. تىاػ ا

..وتضزل٪ مً ألاًٞل ييتهي.. الضزيلة  

ْلب صهيا متجمضأ بم٩انها تغا٢ح ألاإغ الظو تغ٦ه ال٨ٗح 

ي٘ لخظاء بل٣يـ   الٞغ

.. ٖلى البؿاٍ  

ؤإغ ؾيمخى بٗض ص٢اث٤ بسالٝ ؤإغ ٧لمارها الظو خٟغ 

ا في الغوح
ً
..ٖمي٣  

..ٞهي ٧اصا تىنمها بٗال٢ة قاثىة بماػن   

..هي عؤا بىيىح في هٓغارها وبحن خغوٞها  

"..ٖكي٣ة"٧لمة   
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و٦إن َٗىاا ؾامغ لم ت٨ً ت٨ٟحها ٞجاءا بل٣يـ لتىهي 

..ما تب٣ى مجها  

..تدغ٦ب ببِء آلي لتتىاو٫ هاتٟها  

..٣ٞغاع الغخيل آن ؤواهه  

 ********* 

 

 

 

 

.. ؤحىب بداع الٗضم ٦دىا ؤٖمى.. ؤها تائهة مىظ ألاػ٫ 

 ؤبدث ًٖ مىاعتي التي ؤيٗتها ٢بل ؤن ؤولض
ً
ؤعاها … ٖبثا
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.. ؤيىما تلٟب ويىئها اإلاغتٗل الىعصو يلىح إم يًمدل

٦إنها ٢ضعو .. ٦إنها تٛمؼ لي باؾتهؼاء …  كتٗل إم يىُٟئ

. ٦إنها ؾغاب ٖمغو .. الظو  سسغ مني  

ٚاصأ الؿمان-   

..ل٣ائها به ؤنبذ عوتحن يىمي  

ح باؾتمغاعه لؤلبض ..عوتحن لظيظ ومىٗل تٚغ  

ال٢تهما اتسظا مىدنى ؤ٦ثر  مىظ تهغيده بةعجابه بها ٖو

..خميمية  

..ا٢تراب هاصت مً الاإىحن  

ح بالتسلي ًٖ نضا٢تهما ..٨ٞالهما   يٚغ  
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وبىٟـ الى٢ب تل٣ي اإلاكاٖغ اإلاستلُة بٓلها ٖلى ؤو 

..ل٣اء لهما  

ا
ً
..وهي اليىم ٧اهب مدتر٢ة ٚيٓ  

تسيل بن الٛبي بٗض ما سجل ألاوعا١ وحهؼها ي٣ُٗها -

.. ٢ضام ٖيىحها  

..اعتٟ٘ خاحبي خاػم بضهكة وتغ٥ ٢ضح ال٣هىأ مً يضه  

"..التكحز ٦ي٪ بالتىا"بيىما ٚغ٢ب هحرأ بدلىي   

:ؾإلها بًٟى٫   

وؤهِب ٖملِب بيه؟-  

ٗب عؤؾها لتمسر ؤإغ ال٨غيمة وهي تسبره ببؿاَة :ٞع  

..٦ىب ها٦ؿغ له مىازحره تاوي-  
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:عصص زلٟها بظهى٫   

..هى ٧ان في ؤو وي!.. تاوي-  

:اٖتضلب بجلؿتها لتسبره  

ؼوي ٞغميته بتدٟة زكح.. ؤيىه مً ؾىحن َىيلة- .. هٞغ

..يغبب مىازحره و٦ؿغرها  

:ا٢ترب بغؤؾه  ؿإلها بىٟـ الًٟى٫   

!وبيه اللي مىٗ٪ اإلاغأ صو-  

:ؤزظا تٗبث بكى٦تها وهي تٛمٛم  

.. ٖىض٥ خ٤.. اٞت٨غا ٦الم٪ ؤنها في الجهاية هترح٘ بيتها-

..ٖليا مل هت٣ضع تتسلى ًٖ و صها  

:ابتؿم بٟسغ  
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.. ٗني ا٢تىِٗب ب٨المي؟-  

:هؼا عؤؾها مىا٣ٞة  

ؾب ؤَٟا٫ مؿإلة .. وبٗضيً اإلاىيٕى ٞيه ؤو ص.. ؤيىه-

..مل ؾهلة  

:ٚمٛم بظهى٫   

!..مسلٟحن ؾتة في الؼمً صه!.. ؾتة-  

:ٖاصا تلتهي بُٗامها وهي تسبره بثرإغأ ؤهثىية  

ها وواخض تبٗه- ..زمؿة بتٖى  

..ؤقاع للىاص٫ ليُلح ٢ضًخا آزغ مً ال٣هىأ  

:ٞما  ؿمٗه   يمغ ٖلى ؤطهيه بؿهىلة  

..مل ٞاهم-  
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:٢ُبب حبيجها  

و  خ٨يب ًٖ !.. ؤها خ٨يب ل٪ ٢هة ٖليا ٢بل ٦ضه-

..محريب بـ؟  

:سخح َب٤ الخلىي مً ؤمامها  

..ل٨ً مل صه اإلاهم صلى٢ب..   خ٨يِب ًٖ محريب بـ-  

:خاولب حظب َب٤ الخلىي ب  ؤهه مىٗها مىضًخا  

خالة الاهجظاب لؤل٧ل صو .. صخت٪.. اإلاهم صلى٢ب ؤهِب -

.. ػم تٗغفي ؾببها  

:ويٗب يضها ٖلى وحىتها بدؼن   

..ٞحها بيه صو.. باعتاح ؤما با٧ل-  

:عبب ٖلى يضها ألازغي بدىان  
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..ٞا٦هة.. زًاع.. ٦لي ؤ٧ل نخي.. ماٞحهاف-  

:ٖاصا ت٣ُح ووحها يتسظ مالمذ الباؽ  

زبب مني ٧ل الكى٧ليب وملب .. ؤهب هتٗمل ػو ٖليا-

..التالحة زياع وزـ وخاحاا زًغا عجيبة ٦ضه  

:هؼ عؤؾه بت٣ضيغ  

..بغاٞى ٖلحها بجض-  

:هتٟب هحرأ بيإؽ  

..وال٨ىابيـ بترح٘ تاوي.. بـ ؤها ٦ضه باتٗح-  

:ؤمؿ٪ ٦ٟها بدىان  

..ؤهِب مدتاحة ص٦تىع يا هحرأ-  

:هؼا ٦تٟها بض ٫  
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..وؤها مغتاخة مٗا٥.. ؤهب الض٦تىع بتاعي-  

:ابتؿم لها  

..ي٣ضمل٪ مؿاٖضأ خ٣ي٣ية.. ص٦تىع بجض-  

ا ًً
:هؼا عؤؾها ٞع  

.. ؤها ٦ىيؿة..   يا خاػم بلحز بالف تت٩لم في اإلاىيٕى صه-

..ٖمغو ما ٦ىب ٦ىيؿة ٢ض صلى٢ب  

ها بض٢ة :واحه مساٞو  

ؤهِب زايٟة لى بضؤِا ٖالج تستٟي هحرأ الُٟلة اللظيظأ -

والؿب الٟٗىية اإلاىُل٣ة وتغح٘ هحرأ ؾيضأ اإلاجتم٘ 

بة ..اإلاٖغ  

:اتؿٗب ٖيىاها بضهكة  
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..ؤها مغتاخة ٦ضه يا خاػم.. ؤها.. ؤهب-  

ا
ً
:عبب ٖلى يضها مُمئى  

ؤها حىب٪ ومل هاؾمذ ؤن هحرأ الخ٣ي٣ية .. ما تساٞيل-

..اٖتبريني الخاعؽ السام لها.. تستٟي تاوي  

:ابتؿمب ب٠ًٗ  

.. بالف تًِٛ ٖلي.. ؾيبني ؤ٨ٞغ ألاو٫ -  

:تجهض ب٣ىأ وهى  ٗضها بالهبر  

..بـ مل هاتىاػ٫ ًٖ اإلاىيٕى صه.. تمام يا هحرأ-  

.. خاولب حظب َب٤ الخلىي إاهية ول٨ىه لم يم٨جها

.. ٞجلؿب بم٣ٗضها ت٨ت٠ طعاٖحها بًٛح َٟىلي لظيظ

:صٞٗه لالبتؿام وت٣ضيم مباصعأ ؾالم  
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بيه عؤي٪ هضزل ؾيىما؟.. ؤها ٖىضو باقي اليىم عاخة-   

:ؤومإا مىا٣ٞة بدماؽ  

..هضزل ٞيلم بيه؟.. مىا٣ٞة-  

ب بةزباعه :وؾاٖع  

..مل بدح ؤٞالم مهانحن الضماء-  

:ؾإلها بًٟى٫ وهى يغتك٠ مً ٢ضح ٢هىته  

..بتسافي مجهم-  

:هؼا عؤؾها هاٞية  

مل بدح الضم والٟيلم بي٨ىن متهىع ت٣غيًبا حىه -

.. ٦يـ صم  

ا
ً
:عبب ٖلى يضها مُمئى  
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.ؤها ٦مان مل بدح ألاٞالم صو.. ما ت٣ل٣يل-  

:قا٦ؿته  

!بتساٝ مً الضم-  

:ضخ٪ بسٟة لضٖابتها  

ال٨ٟغأ بوي مل باعتاح لل٨ٟغأ ..   اإلاىيٕى مل ٦ضه-

..٩٦ل  

:ويٗب وحهها بحن ٦ٟحها وهي تؿإله بًٟى٫   

..ليه؟-  

:قغح لها وهى يىهي ٢ضح ال٣هىأ  

ه٣ىل٪ بـ ياعيب ما ت٣ىليل هٓغية اإلااامغأ وال٨الم -

..صه  
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:ؤومإا بغؤؾها تٗضه بما َلح ٞإعصٝ  

ال٨ٟغأ ٧لها بتٗتمض ٖلى مٟهىم ت٣بل الصسو -

بٗضها زُىأ الكاط .. بيبضؤوا بمهام صماء.. اإلاستل٠

واإلاىدٝغ وبي٨ىن شسهية حظابة تًُغو تٗضو لها 

ا هىىنل بٗض ٦ضه للسُىأ ألازحرأ.. ؤو ٚلِ ًٗ ب ..َو  

:ؾإلته بًٟى٫   

..اللي هي؟-  

:ؤوضر لها  

وت٣بل ..  ٗني اإلاكاهض ت٣بل ٨ٞغأ الهحرو مهام الضماء-

يب٣ى ؾهل ب٣ى تمغيغ ٨ٞغأ .. ٨ٞغأ البُل اإلاىدٝغ

ض  الازتالٝ وت٣بل الجاع اإلاٟغوى ٖليىا مً و٢ب ٖو

..بلٟىع   
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:اتؿٗب ٖيىا هحرأ بظهى٫ وهي تسبره  

!م٣ٗىلة ي٨ىن صه اللي بيدهل-  

:هؼ ٦تٟيه وهى يجظبها لتجهٌ  

ويال ب٣ى .. مم٨ً ٢ىو ؤ٦ىن ٚلُان.. صه تدليل شسص ي-

..6ٖكان هلخ٤ خٟلة   

وبن ٧ان خاػم   يدبظ ؤٞالم مهاص ي الضماء ٞهي 

ا٦تكٟب ؤهه يماإل عحا٫ ال٨ى٦ح ويٗك٤ ؾاثغ ؤٞالم 

ح .. الٖغ  

اء ضسم مً البىقاع  واهتهى بها ألامغ مستبئة زل٠ ٖو

..ختى اهتهاء الٟيلم  

:لم يتمال٪ هٟؿه وهى ي٣ه٣ه ب٣ىأ  
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ىبة مً قىية حغاٞي٪ وماإغاا نىا -  ٗني بجض مٖغ

..ويىء  

:٢ُبب بًٛح  

الهة مى٪- ٦ىب ٞاهمة ؤهىا هىضزل ٞيلم .. ؤها ٖػ

..عوماوس ي  

:ؤقاع لىٟؿه بٗضم تهضي٤  

..وصه ق٩ل خض بتإ عوماوس ي بغيى-  

 
ً
:اقتٗلب ٖيىاها ٚيٓا  

..وهيب٣ى عوماوس ي.. الٟيلم الجاو هستاعه ؤها-  

٘ خاحبه  كا٦ؿها :ٞع  

..بالٗاٞية  ٗني-  
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:ؤومإا مىا٣ٞة  

ولى زٟب مً الغوماوؿية اب٣ى اؾتسبى وعا ٖلبة .. ؤيىه-

..الٟكاع  

:صاٖح زهالرها بغ٢ة  

ليل ب٣ى.. زالم- .. ماتٖؼ  

ْلب تلٗح صوع الٛايبة وهى يداو٫ اؾتريائها ختى 

..ونال لؿياعرها  

ؤها هاتمص ى ؤحيح ٖغبيتي مً .. اَلعي ؤهِب بٗغبيت٪-

..حغاج اإلاُٗم اللي ٦ىا ٞيه  

:ؤقاعا له  

ا- ًٗ ..هىنل٪ و..   َب  
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:٢اَٗها  

.. الخ٩اية مل مؿتاهلة يا هحرأ ؤها ياصوب هٗضو الكإع-

..ل٨ً لى ونلتيني ٞحها لٟة َىيلة  

:ؾإلته بلهٟة  

٪ ب٨غه- هاقٞى  

:ؤحابها بتإ٦يض  

.. هكٝى هٓام الكٛل ب٨غه بيه وا٧لم٪-  

لىخب له مىصٖة وخغ٦ب ؾياعرها بمهاعأ لتىُل٤ بها وما 

ؤن زغحب للُغي٤ ختى ٞىحئب بؿياعأ مىُل٣ة بإ٢ص ى 

ة وبا تجاه ال٨ٗس ي  ؾٖغ

..و٧ان الانُضام وا٢٘   مٟغ مىه  
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 اهتهى الٟهل

 

 

(31)  

ًُ ؤعصهاُه، ويإتي ٦ٛؼا٫ٍ قاعٍص   ٞةن الُخحَّ   يإتي بطا هد

. خحن ُيغيْض   

هؼاع ٢باوي-    

..وهى لم يغص الؿ٣ٍى بالخح  

..لم يغص ختى الا٢تراب مىه  

..عحل ٖملي هى   يامً بةٖاصأ تجغبة ؤإبتب ٞكلها  
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وهى حغب الٗك٤ مغأ و٧اهب ٧اٞية ليضع٥ ؤهه وهى 

 الٗك٤

..لً يت٣ٟا مجضًصا  

ا يمىًيا بتر٥ ؤمغ الؼواج 
ً
وؤبغم ال٣ٗل م٘ ال٣لح اتٟا٢

ول٨ً مىظ متى .. لخ٨مة ألاو٫ والابتٗاص ًٖ رهىع الثاوي

.. تسً٘ ال٣لىب للكغوٍ وألاخ٩ام  

..ؤزبره ٢لبه ؤ  ؾلُة تٗلى ٞى٢ه في ؤمىع الٗك٤  

..ٞا٢ترب  

..  وخاو٫ ال٣ٗل التد٨م والؿيُغأ  

..ٞإ٢ىٗه با٢تراب مستل٠  

..باؾم الهضا٢ة  
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..اإلاىاؾاأ  

..وختى اإلاؿاٖضأ  

اأ والضها اهتًٟب مكاٖغ مستلٟة ..وم٘ ٞو  

بة بًم َٟىلتها اإلاظٖىعأ بإن ي٨ىن لها الٓهغ الظو .. ٚع

 تؿتىض بليه

..وال٨ت٠ الظو تب٩ي ٖليه  

و٢ل٣ه تدى٫ لظٖغ خيىما .. مكاٖغ ؾببب له ال٣ل٤

 ونله َلبها الُاجل بالؼواج

..و٢غع الابتٗاص وهٟظ ٢غاعه بالٟٗل  

واهتص ى ال٣ٗل بؿيُغته التامة ٖلى اهتٟاياا ٢لبية   

..حضوي مجها  
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..ختى ؤتاه زبر م٣تل هبيلة واإلاؼيً ب٩لمة اهتداع  

..و٢تها اؾتلم ال٣لح الغاية  

..وؤ٢ى٘ ال٣ٗل ؤن الُٟلة الُاجكة بداحة لىحىصه  

...٦هضي٤  

..خاٍم .. ؾىض.. صاٖم  

..ٖضص ال٣ٗل الهٟاا ولم يهتم ال٣لح  

..ٞاألهم هى التىاحض حىاع تل٪ ألاهنى  

ؤهنى تمتل٪ حمي٘ مكاٖغ ؤهل ألاعى بدالة ازتالٍ 

 وتىا٢ٌ   تٟؿحر له

..تٟغصها في ٦ىنها هي.. ؾىي تمحزها  

..الُٟلة اإلاكتٗلة ب٩ل ممحزاا ألاهىإة  
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..وآلان ؤمام ٖيييه  

..يضع٥ ؤهه ٖلى بٗض إىاٍن مً ٣ٞضان تل٪ الُٟلة  

..تل٪ ألاهنى  

 اإلاغؤأ الٗىيضأ التي يغبب ٖغى الخاثِ ب٩ل ههاثده

..وؤٖلىب ٖضاء ؾاٞغ ل٣ُح ٖاثلة اليماوي  

..الل٣ُاا تتدغ٥ ببِء قضيض  

ظابه ..و٦إنها تؿتٗظب لخٓاا هلٗه ٖو  

تها الٗاصية ..ٖيىاه تلمذ ؾياعأ هحرأ تتدغ٥ بؿٖغ  

وتىاحهها ؾياعأ يبضو ؾاث٣ها للٗحن ٚحر السبحرأ ؤهه ٣ٞض 

..الؿيُغأ ٖلى م٣ىصها  

 ول٨ً خاػم بسبرأ ٖانغا ٖكغاا الخىاصث والجغاثم
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ؤصع٥ ؤن الؿاث٤ يضع٥ ما يٟٗله تماًما هى يضٞ٘ هحرأ 

 لالعتبا٥

..الهل٘ ومً إم السُإ  

اؾتمغا الل٣ُاا البُيئة بٗيييه ولم ي٨ً يضع٥ ؤن 

٢ضماه اؾتجابتا ألوامغ زٟية مً ٣ٖله ٞبضؤ  ٗضو 

ة باتجاه ؾياعأ هحرأ ونىته يتٗالى بتدظيغاا  بؿٖغ

 متٗضصأ

تدظيغاا لم تهل بالتإ٦يض لىحرأ التي ؤصع٦ب بتل٪ 

 اللخٓة ؤن الؿياعأ اإلاىاحهة لها

..تتدغ٥ وب٩ل تٗمض لتهُضم بها  

ا
ً
 .. انُضام لم ي٨ً بؿيُ

ً
..وبىٟـ الى٢ب لم ي٨ً ٢اتال  

..وبن ٧ان مضمًغا  
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صاعا ؾياعأ هحرأ خى٫ هٟؿها ٖضأ مغاا ٢بل ؤن 

..تهُضم بىاحهة ؤخض اإلاتاحغ  

..بيىما هغبب الؿياعأ ألازغي ٖلى الٟىع   

وهى لخٓتها لم يهتم ب  بتل٪ اإلا٨ىمة صازل الؿياعأ 

..اإلادُمة  

 و٢ض تجم٘ خىلها ٖضص   بإؽ به مً الىاؽ

..ومٗهم تٗضصا التٗلي٣اا  

"  خى٫ و  ٢ىأ ب  باهلل"  

"الخمض هلل.. ٢ضع ول٠ُ"  

"آصو آزغأ ؾىا٢ة الؿتاا"  

"وؿتنى ؤلاؾٗاٝ.. ما خضف ي٣غبلها"  
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  يهتم ؾىي .. وهى تاثه  ٛىم وؾِ حمٕى البكغ

..بالىنى٫ لها  

  تهله الهمهماا اإلاٗترية لٟتده باب الؿياعأ وه٣له 

..هحرأ مً صازلها  

..وختى بن ونلته لم يهتم بها  

مئىان ..هى يغيض الَا  

 الغاخة

..التىٟـ  

..مستى٣ة بهضعه.. ٞإهٟاؾه خبيؿه ٢ل٣ه  

..بٗحن زبحرأ ؤصع٥ ؤن تإإحر الخاصث تغ٦ؼ بغؤؾها  

..وعبما ؤنيح ؤخض طعاٖحها  
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ٞلخٓة ونىله لها ٧اهب تداو٫ ٞ٪ خؼام ألامان 

..وتسليو هٟؿها مً الىؾاصأ الهىاثية  

..خغ٦تها البؿيُة مىدب ل٣ٗله ألامان  

..ٞتدغ٥ ٖلى الٟىع ليسغحها مً الؿياعأ  

ٗها بحن طعاٖيه ويهله نىا تإوهها الساٞب ..يٞغ  

"خاػم"  

..٧اهب همؿة زاٞتة  

..همؿة مُمئىة  

عبما هي تٗغيب لخاصث ٢اتل ول٨ىه هىا وؾي٨ىن ٧ل 

 ش يء بسحر

..تدغ٥ بها بٗيًضا ًٖ خُام الؿياعأ واإلاتجغ  
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 ونغر بالجم٘

"بؾٗاٝ"  

..و٧ان الغص نىا ؾياعأ الاؾٗاٝ ي٣ترب  

..يبضو ؤهه هىا٥ مً اتهل بها بالٟٗل  

اص نىرها الىاهً ..ٖو  

"صر.. ؤهب هىا, خاػم"  

اع٢ضها بٗىاية ٖلى ؤخض ألاعنٟة الٗالية وهى يمىدها ما 

..تُلبه مً ؤمان  

"..ؤلاؾٗاٝ ٖلى ونى٫ .. اهضو واعتاحي.. ؤيىه هىا"  

..ؤٚمًب ٖيىحها بةنها٥ تغت٨ً ألمان وحىصه  
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خحن َغ١ مؿامٗها همهماا مً خىلها تلىم الؿيضأ 

 الٟاتىة ٖلى ٢ياصرها اإلاتهىعأ

ٞاهٟغج حٟىاها بال بعاصأ وهي تغصص ب٩ل ما اؾتُاٖب 

 حلبه مً ٢ىأ

ل تؿى١ " صو خاصإة !.. محن صو اللي متهىعأ وما بتٗٞغ

..يا  

 ٢اَ٘ نغار خاػم ٧لمارها

متهىعأ و٦ىِب هتضٞعي ٖمغ٥ تمً .. ؤيىه متهىعأ يا هحرأ"

وحيه ما بحهؼعف ومل هيؿ٨ب وقغ٦ته .. اهضٞاٖ٪

"بتروح مىه  

..الت٣ِ ؤهٟاؾه الهاعبة  

بـ ؤها مل .. وؤهِب  ػم تٗاهضو.. ٢لب ل٪ مل هيؿ٨ب"
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مل هإ٠٢ اتٟغج وؤهِب .. هاؾيب٪ تًيعي هٟؿ٪

"بتروحي مني  

ا ٞى١ ؤوحاٖها ًٗ ٞغؤؾها .. ٧ان نغازه  ؿبح لها وح

وهىا٥ .. تكٗغ باآل م تتٟجغ مىه م٘ ٧ل هٟـ تلت٣ُه

.. ؤلم ٚحر مدتمل ب٨تٟها وطعاٖها  

..وم٘ ٖهبية خاػم اإلاىٟلتة .. وعٚم ٧ل طل٪  

..هي لم يهلها مً بحن ٧لماته ؾىي ال٣ل٤ والسٝى  

..ٖلحها  

..واعتؿم ؤمل زاٞب بٗيىحها وؤزبره نىرها بكبه ي٣حن  

"خاػم ؤهب بتدبني"  

..لم ت٨ً تتيجح.. لم ت٨ً تتؿاء٫  
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..٧اهب تسبره  

و٢بل ٦ضه ٦ىب ٚحران مً , مهتم بيا, ؤهب زاي٠ ٖليا"

"ؤهب بتدبني.. ماػن   

..وللمغأ الثاهية ٧اهب ت٨غعها  

..ؤو ت٣غعها  

..  ٞاع١   

ب ٖىه ..هي اٖتٞر  

..٢غعا ٖىه  

..بيىما هى ؤه٣ظه ونى٫ ؾياعأ ؤلاؾٗاٝ  

وبن ٧ان لم يى٨غ ما تىنلب بليه هحرأ في لخٓة تكىف 

..٧اهب باليؿبة لهما مً ؤوضر لخٓاا خيارهما  
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.... 

 وباإلاكٟى بٗض بحغاء ٖضأ تداليل وبقٗاا

تها السانة ..اؾت٣غا هحرأ الٛاثبة ًٖ الىعي في ٚٞغ  

وتم التإ٦ض مً بنابتها ب٨ؿغ بالظعإ واعتجاج بؿيِ 

..بالضماٙ  

..وبك٩ل ٖام ٧اهب الخالة الصخية لها مؿت٣غأ  

..ب٨ٗـ الخالة الىٟؿية ل٩ل اإلاديُحن بها  

ح مً ال٣ٟضان ٧اهب تٛل٠ الجمي٘ ..ٞهالة الٖغ  

بضاية مً خاػم الظو ٧ان يترصص ب٣ٗله ٧ل حملة و٧لمة 

..٢يلب بيجهما  

..اٖتراٞه ٖلى لؿانها بالخح  
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!!.هل يدبها بالٟٗل  

!!.٦ي٠ ومتى ولَم هي  

..وألاهم هل لهما مؿت٣بل ؾىًيا  

ومغوًعا بٗلياء التي تجض بىحرأ الٗاثلة الثاهية لها والضاٖمة 

..ٖلى الضوام بضون تؿائ٫ ؤو اٖتراى  

 وؤزحًرا ِنبا التي ٧اهب تب٩ي بضون تى٠٢ 

..تب٩ي ٣ٞضانها والضها  

..تب٩ي اوٗؼا٫ ؤمها  

..تب٩ي بٗاص خؿً  

 تب٩ي وتب٩ي و  تتسيل ؤن هحرأ 

 قٗلة الخياأ تغ٢ض بال خى٫ ٖلى ٞغاف 
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..بٗض تٗغيها لخاصث متٗمض ٦ما يهغ خاػم  

ة  والظو لم يهضؤ ب  بٗض ؤن ؤههى مدًغ الكَغ

..طا٦ًغا به هٕى الؿياعأ ولىنها وع٢مها  

 مٗلىماا  ٗلم ؤنها لً تٟيض بص يء 

..ٞب٩ل تإ٦يض ؾتثبب التد٣ي٣اا ٦ىن الؿياعأ مؿغو٢ة  

..مغا ؾاٖة ؤزغي   

ْل بها حالًؿا ٖلى م٣ٗض بالؾتي٩ي يي٤ مىاحًها 

تها ..لٛٞغ  

ٖاحًؼا ًٖ صٞ٘ هٟؿه للغخيل ؤو تدغي٨ها للضزى٫ لي٨ىن 

..بجىاعها ٞٗلًيا  

..ٞبالضازل التٟب خىلها ٖلياء تتمؿ٪ ب٨ٟها ب٣ىأ  
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..تغصص ما تدٟٓه مً آياا ٢غآهية وؤصٖية  

وتبتهل ؤن ت٨ىن ؤلانابة بؿيُة بالٟٗل ٦ما ؤزبرهم 

..الُبيح  

يتىؾلها ٢لبها اؾتضٖاء يؼيض لترمي بغؤؾها ٖلى نضعه 

 وتتر٥ له مهمة 

ٌ ..مسر ٖبرارها ويٗاهضها ٣ٖلها بالٞغ  

..والتمؿ٪ بمى٢ٟها للجهاية  

ومً الىاخية ألازغي ٧اهب نبا ماػالب في خالة ب٩اء 

..مؿتمغ  

بتها في الاتها٫ بدؿً ..ت٣اوم ٚع  

 
ً

..م٣اومة لم تؿتمغ َىيال  
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..ٞهى الىخيض ال٣اصع ٖلى بثها ألامان بتل٪ اللخٓاا  

 وؤزحًرا الهضي٣ة اللضوص التي و٢ٟب ؤمام ٞغاف هحرأ 

..صهيا التي تكٗغ بٟٕؼ مًا٠ٖ  

..٢ل٤ ٖلى الهضي٣ة  

..وعٖح مً هٕى آزغ ٖلى  

"والض َٟلتها"  

..عصصرها لىٟؿها بدؼم  

..وعٚم طل٪ لم تؿتُ٘ مى٘ اه٣باية ٖىيٟة ب٣لبها  

 ٞةطا ٧ان الخاصث مجغص رهضيض لىحرأ مً وحيه

!..ٞما ههيح ماػن مً طل٪ الاهت٣ام اإلاجىىن   
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امتضا يضها للهات٠ تًِٛ ؤع٢ام تدٟٓها ًٖ ْهغ 

..٢لح  

..ول٨جها تى٢ٟب ٢بل ا٦ما٫ الاتها٫  

وم٘ تجهيضأ ٢ىية زغحب مً ؤٖما٢ها ٢غعا ؤن تتر٥ ؤمغ 

..تدظيغه لخاػم  

..٣ٞض  ؿتُي٘ ب٢ىاٖه بالتسلي ًٖ بصاعأ تل٪ ألاؾهم  

..ؤو ألاًٞل ب٢ىإ هحرأ بالتىاػ٫ ًٖ طل٪ ؤلاعث اإلاؿمىم  

 ومغا ؾاٖة ؤزغي 

ونل ٞحها خؿً للمكٟى بٗض م٩اإلاة هيؿترية مٛلٟة 

..بب٩اء متىانل مً ِنبا  

..لم يٟهم مً ٧لمارها ؾىي خاصث ومكٟى  
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ىض ونىله لم يجض ؾىي خاػم الظو ؤزبره بتٟانيل  ٖو

..ما خضث  

..وؤوضر ق٨ى٦ه في ٦ىن الخاصث مضبغ  

ِلر لىحىصه ب  ؤنها التزمب حىاع 
ُ
وعٚم اختياحها اإلا

..ق٣ي٣تها عاًٞة السغوج لغئيته  

 ٣ِٞ ي٨ٟحها بخؿاؾها آلامً ٖىض عئية عؾالته

"َمىيني.. ؤها بغا ألاوية"  

..وتجاهلب الغص ٖلى اتها ته اإلاتتالية بٗىاص قضيض  

م اؾتٛغا٢ها بالضٖاء ب   وألازغي خضيثة الٗهض بالٗىض ٚع

 ؤن نىا يؼيض الؼا٤ٖ بالساعج
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ونل ل٣لبها ٢بل ؤطهحها ٞاعتؿمب ابتؿامة اَمئىان 

..واصعا٥ ٖلى قٟتحها  

ة  واؾتمغا بإصٖيتها مىتٓغأ مىه ا٢تدام مجىىن للٛٞغ

..٦ٗاصته  

..ب  ؤهه وللٛغابة لم يٟٗل  

ا الغحل الجضيض بدياأ  ًٗ ٣ِٞ التزم حىاع خؿً يتإمال م

..هحرأ  

م ًٚح خؿً مً تجاهل ِنبا ..ٚع  

 وحىىن يؼيض لٗىاص ٖلياء

 ب  ؤن الًٟى٫ ؤلاوؿاوي حمٗهما لحرا٢با ٖاق٤ حضيض 

يي٠ لهٟٝى اإلاتاهة
ُ
..ؤ  
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٩ٞان  ؿعى زل٠ ٧ل َبيح ؤو ممغية  ؿإ٫ ًٖ تُىع 

..الخالة  

 إم ي٣ىم باتها ا يتٗالى ٞحها نىته 

ٞيضع٧ا ؤهه يتىانل م٘ ػمالثه يدثهم ٖلى ايجاص الؿياعأ 

 الهاعبة

..ؤو يبدث ًٖ ثٛغأ يضيً بها وحيه اليماوي  

..ومغا ؾاٖة ؤزغي   

خاو٫ ٞحها خؿً ب٩ل حهضه ب٢ىإ ق٣ي٣ه بتر٥ بصاعأ 

..تل٪ ألاؾهم  

ا وهى ي٨غع إلااػن بال تى٠٢
ً
 ٩ٞاص ؤن يدغ١ هاتٟه نغاز

..زُىعأ اإلاى٠٢ وحضية رهضيضاا وحيه  
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..وها٫ يؼيض صوعه هى آلازغ بمداولة ا٢ىإ ماػن بتر٥ ألامغ  

ًضا بتىدي الخظع ..ل٨جهما لم يىا  مىه ؾىي ٖو  

 ٞهى ٧ان مهًغا ٖلى تل٣حن وحيه صعًؾا يمىٗه

..ًٖ ؤطي صهيا مغأ ؤزغي   

..وم٘ مغوع الؿاٖة ألازحرأ  

..زغحب صهيا  

تغتؿم ٖلى قٟتحها ابتؿامة عاخة وهي تتىحه لخاػم 

:هامؿة  

-٪ ايؼأ تكٞى ..هحرأ ٞا٢ب ٖو  

تها ليى٢ٟه زغوج ٖلياء تلحها  ة هدى ٚٞغ اهضٞ٘ بؿٖغ

..ِنبا  
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٣له يضع٥ وحىص ٖاثلتها خىلها ..ٞتجمض لخٓاا ٖو  

يضع٥ ؤهه   نٟة عؾمية تمىده خ٤ التىاحض حىاع 

..ٞغاقها آلان  

 
ً

:ابتل٘ عي٣ه بدغج وهى يلتٟب لخؿً متؿاثال  

هاصزل اَمً ٖلحها؟-  

:وؤياٝ و٦إهه يبرع هضٞه مً عئيتها  

..ٖكان ؤ٧لمها ًٖ اإلادًغ والخاصإة-  

ة :تٟهم خؿً بخؿاؾه بالخغج ٞإحابه بؿٖغ  

ا اتًٟل وياعيب ت٣ضع ت٣ىٗها تىهي اإلاك٩لة م٘ - ًٗ َب

..وحيه  
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ة لتهُضم هٓغاته ال٣ل٣ة  ؤومإ بغؤؾه واهضٞ٘ للٛٞغ

..بىٓغاا هحرأ اإلاتلهٟة لىحىصه  

وحضها تجلـ بغاخة في ٞغاقها وطعاٖها تلت٠ خىله 

..حبحرأ ملىهة ومٗل٤ ب٨تٟها  

..وحبهتها ت٩اص تستٟي زل٠  ن٤ َبي ٖغيٌ  

 وما ؤن إلادته ختى اعتؿمب ابتؿامة واؾٗة ٖلى قٟتحها 

:و٦غعا له ما ٢الته ٢بل ٣ٞضانها للىعي  

 يا خاػم-
ً

!ؤهب بتدبني ٞٗال  

٘ خاحبيه بيجح بيىما وحهه خمل ابتؿامة خىىهة  ٞع

ٞهي ٖاصا تؿتإه٠ خضيثهما الؿاب٤ و٦إنها لم ت٣ٟض 

..ٖضأ ؾاٖاا بحن آزغ حملة ٢التها وبحن الى٢ب الخالي  

:ؾإلها بك٣اوأ  
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!..ؤهِب متإ٦ضأ ؤن الاعتجاج بؿيِ-  

:اتؿٗب ٖيىاها وهي تتؿاء٫ بتىتغ  

!!..٧اهب هلىؾة!.. ٢هض٥ بيه-  

:ؤحابها بتٟهم  

..لى ٖايؼاها هلىؾة همكحها هلىؾة-  

..٢الها وبضازله ييتٓغ تٟؿحًرا آزغ مجها  

َ٘ للؿ٣ٍى بدبها ول٨ىه   يغيض تجاهل ما  عبما لم  ؿ

..يضوع بيجهما  

: خٓب هحرأ تٗبحراا وحهه ٞهؼا عؤؾها وهي تسبره بدغج  

ة هي خح و  أل.. ؤها ٦مان حىايا مكاٖغ ل٪- ..مل ٖاٞع  

:٢اَٗها بابتؿامة هاصثة  
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ة تٟهمي -  ٗني ؤهِب ٞهمِب مكاٖغو ؤها ومل ٖاٞع

!مكاٖغ٥  

:ا٢ترب يجظب م٣ًٗضا ويجلـ حىاع ٞغاقها وؤعصٝ بجضية  

- 
ً

يب٣ى الؿاا٫ .. زليىا وٗتٝر ؤن في مكاٖغ ٞٗال

!وبٗضيً؟  

:همؿب بدحرأ  

!مل ٞاهمة-  

:تجهض ب٣ىأ  

.. ؤها ه٩لم٪ ٦إوي باتىا٢ل م٘ هٟس ي-  

..ؤومإا مىا٣ٞة بهمب  

:ٞإعصٝ هى  
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ػو ما ٢لب في مكاٖغ خلىأ بضؤا تت٨ىن بيىا يب٣ى بيه -

..التهٝغ اللي مٟغوى وٗمله؟  

:اتؿٗب ٖيىاها بدحرأ ٞإ٦مل هى مىضًخا  

بمٗنى لى اتىلضا حىايا مكاٖغ لىاخضأ .. ؤها عاحل ٖملي-

غو وبُلح ي٨ىن اإلاىيٕى عؾمي ..بي٨ىن تهغفي صٚو  

:٢اَٗته بىبرأ تدمل بٌٗ الٛحرأ  

.. ٗني بٗض َال٢٪ خبيب واخضأ تاهية؟-  

هي زبحرأ في مىده بحاباا ٚحر .. اعتٟ٘ خاحبيه بضهكة

..متى٢ٗة  

اص يسبرها بجضية :هؼ عؤؾه بيإؽ ٖو  

..اللي ٖايؼ ؤ٢ىله-  
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اصا تؿإ٫  ل٨جها لم تمىده الٟغنة  ٦ما٫ ٧لماته ٖو

:بةنغاع  

..خبيب تاوي؟-  

غ ب٣ىأ :ٞػ  

..٧ان بعجاب..   مل خح-  

:ٖاصا ت٣اَٗه وهي مؿتمغأ باؾتجىابه  

غيب ٖلحها الجىاػ؟- ..ٖو  

ا
ً
:ؤبٗض هٓغاته ٖجها هاتٟ  

ىا صلى٢ِب - ..مل صه مىيٖى  

..ول٨جها ٞهمب ؤلاحابة  

غى ٖلحها الاعتباٍ به ..هى ؤعجح بإزغي مً ٢بل ٖو  
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م بصعا٦ها ؤن مكاٖغه هدىها ؤٖم٤ مً مجغص  وهي ٚع

 بعجاب ٖابغ 

..ب  ؤهه لم يهغح ؤو يُلح مجها الاعتباٍ  

:ٖاص بىٓغاته لها وؤزبرها بىيىح  

اللي ٖايؼ ؤ٢ىله ؤوي ونلب إلاغخلة في خياتي ٖايؼ ٞحها -

..ؤؾغأ واؾت٣غاع وؤو ص  

:هتٟب به  

..وؤها ٦مان هٟس ي ي٨ىن ٖىضو ؤو ص-  

:تجهض بٗى٠  

القي.. هحرأ- تٟت٨غو مغتبي .. ؤها خ٨يب ل٪ ًٖ حىاػو َو

ًته َلي٣تي هي٨ىن ٧افي لىحرأ ٚيث !وصزلي اللي ٞع  
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ح هضٞه مً الى٣اف :قه٣ب بٗى٠ وهي تؿتٖى  

!..ٖايؼ ت٣ى٫ ؤه٪ بتدبني ل٨ً مل هيىٟ٘ هتجىػ -  

:ؤزٌٟ هٓغاته بدؼن   

الضعؽ اللي اتٗلمته مً حىاػو ؤن الخح ٖمغه ما -

..بي٨ىن ٧افي  

:هتٟب بًٛح  

بـ ؤها مل َلي٣تل٪ وما يىٟٗل تد٨م ٖليَّ بىاء ٖلى -

..تجغبت٪ م٘ واخضأ ٚحرو   

:وا٣ٞها بةيماءأ بؿيُة  

ا- ًٗ وؤها ٢لتل٪ ب٩لم٪ ٦إوي بىا٢ل هٟس ي .. مٗا٥ِ خ٤ َب

اخىا في بيىا ازتالٞاا ٦تحر وفي هٟـ .. بهىا ٖالي
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 مكاٖغ بتجمٗىا
ً

ؤها ٖايؼ٥ ت٨ىوي مغاتي .. الى٢ب في ٞٗال

..يا هحرأ  

:هتٟب م٣اَٗة  

!..بجض يا خاػم-  

:نهغها بل٠ُ  

ة ٢يمة هٟؿ٪ ليه- !ؤهِب مل ٖاٞع  

:٢ُبب بدحرأ  

ؤهب بتٗغى ٖليَّ الجىاػ و  .. بـ ؤها مل ٞاهمة.. أل-

..بتٗغى ٖليَّ ألاؾباب اللي تمى٘ حىاػها  

:ؤحابها بت٣غيغ  

..بـ ؤهِب ماحاوبتيل ٖلى ؾاالي.. الاتىحن-  
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:عصا ٖليه  

٢هض٥ بطا ٦ىب ه٨تٟي بالخياأ في خضوص .. ؾاا٫ بيه؟-

!..صزل٪ بـ  

:وا٣ٞها بهمب ٞإحابته  

..ؤها ٞهمب ؤن صه ؾبح يمى٘ حىاػها!.. هى صه ٧ان ؾاا٫-  

:ؤ٦ملب صون ؤن تؿمذ له بم٣اَٗتها  

ل٨ً لى ٧ان ؾاا٫ يب٣ى الاحابة مدتاححن ه٨ٟغ ٞحها -

.. مدتاححن هضوع ٖلى َغي٣ة ت٣غب بيىا.. ؾىا  

:ؾمٗب تجهيضته ال٣ىية ٞتؿاءلب ب٣ل٤  

..لؿه في ؤؾباب تاهية بتمى٘ حىاػها؟-  

:ؤحابها بهضوء  
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.. ؤهِب مكاٖغ٥ مم٨ً ت٨ىن بتسضٖ٪.. في ؤهم ؾبح-

مم٨ً ت٨ىن وؾيلة هغب مً يٍٛى ألاخضاث اللي 

..مم٨ً.. مغيِب بها  

:٢اَٗته بث٣ة  

تل مكاٖغ ػو صو ٢بل ٦ضه- .. بـ ؤها ماٖٞغ  

:وتجهضا وهي تسبره باعتبا٥  

تل .. ختى مكاٖغو إلااػن ٧اهب مل هاضجة- وماٖٞغ

.. ؤخاعب ٖكان ؤخاٞٔ ٖلحها  

:مضا يضها تجظب ٦ٟه هدىها وهي تغصص  

ؤها ٖايؼأ ؤتدضي ؤو ماو٘ .. ل٨ً مكاٖغو ل٪ مستلٟة-

ومؿتٗضأ ؤخاعب٪ ؤهب شسهًيا ٖلكان .. يبٗض٥ ٖني

..ه٨ىن م٘ بٌٗ في الجهاية  
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:ؾإلها بدحرأ  

ة مكاٖغ٥ خح و  أل- ..ؤهِب لؿه بت٣ىلي مل ٖاٞع  

:ؤحابته بث٣ة  

الًٍٛى .. اللي مغيب به في خياتي.. ألنها ؤ٦تر مً خح-

ٞهمتني الضعؽ ػي٪ .. ػو ما ؤهب بت٣ىلها بكيا٦ة

الخياأ بتدتاج اخترام .. الخح مل ٦ٟاية.. بالٓبِ

..وتٟاهم واختىاء وخاحاا ٦تحر بال٢حها مٗا٥  

:يِٛ ؤهاملها بحن ٦ٟيه ٞإعصٞب  

لى ٦ىب مكاٖغو صو هغوب ػو ما بت٣ى٫ ٧ان ألاولى -

..ؤوحهها إلااػن   

قٗغا بُي٠ ًٚح يتهاٖض صازله ٖبر ٖىه بًُٛة 

:٢ىية ل٨ٟها ول٨جها َمإهته بث٣ة  
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٢هضو ؤن لى هغوبي هي٨ىن ًٖ َغي٤ اإلاكاٖغ ٞاآلمً -

باليؿبة لي ؤنها ت٨ىن مكاٖغ م٨غعأ لخض مغ في خياتي 

..٢بل ٦ضه  

اؾتٗغ الًٛح بٗيييه تل٪ اإلاغأ وخاو٫ حاهًضا التد٨م 

ب تىضر :به هًٓغا لخالتها ٞؿاٖع  

ؤها ب٣ىل٪ ٦ضه ٖكان تٗٝغ ؤن مم٨ً ؤ٦ىن باهغب مً -

لياء مهغيً ل٨ً .. مكا٦لي باأل٧ل ػو ما ؤهب ٖو

.. ؤلاخؿاؽ اللي حىايا ؤها متإ٦ضأ مىه يا خاػم.. مكاٖغو 

بالف هًي٘ خاحة خلىأ بيىا ٖكان مؿاثل ماصية مل 

..هتٟغ١ مٗاها في خاحة  

ة صل٠ بٗضها الؿاث٤  تٗالب َغ٢اا ٖلى باب الٛٞغ

 السام بىحيه اليماوي
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وهى يدمل بحن طعاٖيه با٢ة ؤػهاع ضسمة طاا لىن ؤنٟغ 

..مٛئ  

:ا٢ترب وويٗها بجىاع هحرأ مغصًصا عؾالة وحيه  

ؤل٠ "وحيه بيه باٖب لخًغت٪ الىعص صه وبي٣ى٫ -

"..ٚلُة الكاَغ بإل٠.. ؾالمة  

التمٗب ٖيني هحرأ بىٓغاا خاه٣ة بيىما اقتٗل الًٛح 

 بإٖما١ خاػم

وهى يغي ق٨ى٦ه تتإ٦ض بىنى٫ تل٪ البا٢ة ومٗها 

..الغؾالة اإلاهضصأ  

:ٞهت٠  

ال٨الم صه مٗىاه بيه؟؟-  
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:ؤحاب الغحل بهضوء  

ل يا بيه- .. صه ٦المه وما ٖلى الغؾى٫ ب  الباٙل.. ماٖٞغ  

وتغ٥ البا٢ة ليتدغ٥ ٖاػًما ٖلى الغخيل خحن زغحب هحرأ 

 مً خالتها الخاه٣ة

..اؾتنى-  

ومضا يضها للبا٢ة لتمؼ١ ألاػهاع الهٟغاء بيضها 

..الؿليمة  

وتجم٘ الىعي٣اا اإلامؼ٢ة لتٗيض البا٢ة بلى الؿاث٤ هاتٟة 

 بجز١ 

..بلٜ وحيه بيه تدياتي-  
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زغج الغحل يدمل البا٢ة اإلامؼ٢ة ليهُضم بدؿً الظو 

صل٠ بلى الدجغأ بٗى٠ يجغ زلٟه ِنبا والتي ٧اهب 

..تداو٫ حاهضأ ال٩ٟا٥ مً ٢بًته اإلاتمل٨ة لظعاٖها  

ؤػاح خؿً الغحل وصاع بٗيييه في الدجغأ ختى خضص م٩ان 

 باب صوعأ اإلاياه

:ٞاتجه هدىها وهى يغصص لىحرأ بسٟة  

..خمضهلل ٖلى ؾالمت٪ يا هحرأ-  

..٢الها وهى  سخح ِنبا للخمام ويٛل٣ه زلٟهما  

بيىما هحرأ تتباص٫ الىٓغاا اإلاىضهكة م٘ خاػم و٢بل ؤن 

 تٗل٤ بجملة واخضأ

ة وي٣بٌ ٖلى ٠٦  ٞىحئب بحزيض ي٠٣ ٖلى باب الٛٞغ

 ٖلياء ب٣ىأ
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:ويهت٠ بىحرأ  

هى٣ٗض في .. بٗض بطه٪ ٖايؼ ات٩لم م٘ مغاتي قىية-

..٧اٞيتريا اإلاؿتكٟى صه لى ما٧اول يًاي٤ مٗاليِ٪   

عمى ٧لماته وسخح ٖلياء زلٟه ليستٟي الجمي٘ ًٖ 

..الاهٓاع  

:بيىما هحرأ ٖاصا تؿإ٫ خاػم و٦إن ش يء لم ي٨ً  

الؿب اللي ؤهب َلبب تتجىػها ٢بل ٦ضه ٧ان عصها بيه -

..اخ٩ي لي خ٩ايتها.. ٖلي٪  

تدغ٦ب هٓغاا خاػم بحن باب الخمام اإلاٛل٤ واإلاستٟي 

ة الظو ازتٟى يؼيض .. زلٟه خؿً وِنبا وبحن باب الٛٞغ

اص بىٓغاته لىحرأ التي يدمل  لياء مىه مىظ لخٓاا ٖو ٖو

..وحهها تٗبحراا متدٟؼأ ومىتٓغأ  
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..وؤصع٥ ؤهه ؾ٣ِ بهىأ الجىىن   

ح في به٣اط ..ول٨ىه   يٚغ  

.. ٞالؿ٣ٍى تل٪ اإلاغأ ٧ان بدض طاته هجاأ  

  **** 

 

 

تي زانمتها نالختها  صلٖى

 إلاا ب٨ب وتىؾضا ؤخًاوي

 لها
ً
 ؤل٣ب ٖليا ال٣بٌ مكتا٢ا

 ٞتدىلب ٖهبيتي لخىاوي

خَتها
َ
تي زاَنمِتها نال  صلٖى
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ْخًاِوي
َ
 ؤ
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َ
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ها
َ
تا٢ا ل

ْ
ْبٌ ُمك

َ
ة ال٣ ِليَّ ُٖ ب 

َ
٣

ْ
ل
َ
 ؤ

َخىاوي
َ
ْي ل

َ
ت َهِبيَّ َٖ لِب  َدىَّ

َ
ت
َ
ٞ 

 بن الغحا٫ ٞىاعؽ ل٨ىما

   ؾلُة تٗلى ٖلى اليؿىان

..هي تسانمه  

..بل هى مً يبتٗض  

..تل٪ وتحرأ الخياأ بيجهما مىظ ه٣اقهما ألازحر  

 ؤزبرته بدما٢ة عجؼها ًٖ خح َٟله

ٌ َٟلها ..وباصلها خما٢تها بٞغ  

..َٟلهما  
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..لم يداو٫ ؤيهما خل ألاػمة  

..وا٦تٟيا ببٗاص نامب  

..وبن ٧اها خاٞٓا ٖلى ٖهضهما اإلا٣ضؽ  

..ٞال تمغ الثاهية ٖكغ ٧ل ليلة ب  وهي ٚاٞية بحن طعاٖيه  

وعٚم طل٪ ٞةن خالة السهام الهامتة تل٪ تاإغ ب٩لحهما 

..ب٣ىأ  

..يٟت٣ضان تٟاٖلهما ؾىًيا  

..خىاعهما  

..ه٣اقهما  

..صٖمه لها وص لها ٖليه  

ها ٢بل ختى ؤن تهغح بها ..َمإهته الضاثمة إلاساٞو  
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..الغاخة التي يمىدها وحىصها بجىاعه  

..ختى بل٣ائها بغؤؾها ٖلى ع٦بتيه يٟت٣ضه بجىىن   

..واليىم  

لبها لىحىصه حىاعها باإلاكٟى  حاء اتهالها الهيؿترو َو

 لي٣ٟضه ما ب٣ي مً ت٣ٗل

..ٞهى لم يٟهم مجها ؾبح وحىصها باإلاكٟى  

نيح
ُ
!!..وبماطا ؤنيح.. ومً ؤ  

..وؤزحًرا  

ة  مئىان ٖلى ٧ل ألامىع وزغوحها اإلاترصص مً ٚٞغ بٗض الَا

..هحرأ  
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وم٘ ؤو٫ ؾاا٫ له ًٖ خالها ٖاصا تىٟجغ بىىبة ب٩اء 

 ؤزغي 

خاو٫ رهضثتها ب٩ل الؿبل وب٩ل مغأ ٧اهب رهضؤ لتٗىص 

..وتىٟجغ بالب٩اء إاهية  

ًب الاؾتمإ ألو مما   ل٨جها ٞع
ً

وبٗض مٗاهاأ هضؤا ٢ليال

..يغيض ٢ىله  

..بل ؤنها ٧اهب تبتٗض ٖىه ب٩ل مغأ يداو٫ مداصإتها  

مغأ تجالـ ٖلياء وؤزغي تظهح  خًاع مكغوباا 

..ؾازىة للجمي٘  

..ختى ٞاى ال٨يل  

ة السام ة هحرأ ومجها لخمام الٛٞغ ..حظبها لٛٞغ  
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ؤٚل٣ه زلٟه واؾتىض ٖليه ي٨ت٠ طعاٖيه ويىاحه خم٣اءه 

..الهٛحرأ  

:التي عصصا بهل٘  

..هحرأ و.. اٞتذ الباب.. ؤهب اتجىيب.. خؿً-  

:٢اَٗها  

.. اخىا مدتاححن هت٩لم يا ِنبا..   مل هاٞتذ الباب-

..َى٫ الٟترأ اللي ٞاتب ٦ىِب بتهغبي مً ال٨الم مٗايا  

:هتٟب بٛئ  

..ؤهب مسانمني!.. ؤها ٦ىب بهغب-  

:عص ٖلحها بهضوء  
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ل٨ً .. مل مسانم٪ يا ِنبا ٦ىب متًاي٤ مً ٦الم٪-

..مل زهام ؤبًضا  

:ؾإلته باعتبا٥  

الن مني؟- .. ٗني ؤهب مل ٖػ  

:تجهض ب٣ىأ  

الن يا ِنبا- الن مى٪.. ٖػ مل ه٣ضع ؤحبر٥ .. ل٨ً مل ٖػ

..تدبي مدمض و  

:٢اَٗته وهي ت٣ترب مىه تضاٖح ؤػعاع ٢ميهه  

يم٨ً بـ مدتاحة ؤ٢غب .. وهللا مل با٦غهه يا خؿً-

..ؤو ؤَمً ؤ٦تر.. مىه ؤ٦تر  

:صاٖح زهالرها بغ٢ة  
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البيبي هى اللي هيإ٦ضل٪ !.. والبيبي اللي هيُمى٪ يا ِنبا-

..ؤوي ٖمغو ما ه٣ضع ؤبٗض ٖى٪؟  

:هؼا عؤؾها هاٞية  

بابا هللا يغخمه ؾاب ٞغيضأ وؤها ٦ىب مىحىصأ .. بابا..  -

..وحىصو ما ٞغ٢ل مٗاهم.. بيجهم  

غ بٗى٠ ي٣ُ٘ ٧لمارها ب٣بلة صاٞئة تسبرها بىيىح ؤنها   ٞػ

.. مهمة  

..ؤن وحىصها هام ويغوعو له  

.هي هىائه  

..ؤهٟاؾه  

..خياته  
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:ؤبٗض قٟتيه هامًؿا  

.. وحىص٥ هى خياتي.. وحىص٥ يٟغ١ مٗايا يا ِنبا-

.هًٟل ؤ٦غع صايًما ؤه٪ حىتي في الضهيا  

:صمٗب ٖيىاها وهي تله٤ هٟؿها بهضعه  

..َيح ليه مل ٖايؼ البيبي؟-  

ها بغ٢ة ٘ ط٢جها ومسر صمٖى :ٞع  

..٢لب هإحل لٟترأ.. ؤها ما٢لتل مل ٖايؼ-  

ٌ ..هؼا عؤؾها بٞغ  

ها بدىان :ٞٗاص ي٣بل صمٖى  

بـ ٖايؼ ؤٖيل مٗا٥ِ .. ٖايؼ ابً ِنبا.. ؤها ٖايؼ ابيىا-

.. ٞغخة ٧ل لخٓة بىحىصه  
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:يم وحهها بحن ٦ٟيه  

ه بي٨بر حىا٥ِ ٧ل يىم- .. ؤخـ بإو٫ خغ٦ة له.. ٖايؼ ؤقٞى

.. ؤؾم٘ ص٢اا ٢لبه مٗا٥ِ .. ؤو٫ تهىيغ ؾىهاع  

:مىدها ٢بلة ٖمي٣ة ؤعصٝ بٗضها  

ٖايؼ وٗيل خياأ ابيىا ؾىا ومً وهى ياصوب لؿه -

.. بـ صه  ػم ي٨ىن في الى٢ب اإلاىاؾح.. بيتك٩ل حىا٥ِ 

ل٨ً في هٟـ .. ٖاٝع بوي باْلم٪ ؤما بُلح الاهتٓاع

الى٢ب ؤزىاته لهم ٖليَّ خ٤ بوي ؤَمً بن ؤمىعهم 

..مؿت٣غأ  

ها ..همؿب بازتىا١ مً بحن صمٖى  

:صمٕى ههٟها تٗك٣ه والب٣ية تًٛح مً ؤهاهيته  

!وخ٣ي ؤها يا خؿً-  
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:همـ بىح٘  

بغاهً .. ؤها بغاهً ٖلى خب٪ ليَّ .. ؾامدني يا خياأ خؿً-

.. ٖلى ؤه٪ هتٟهميني وتضيىا الٟغنة صو  

:همؿب بتؿائ٫   

..ٞغنة؟-  

 ليتم٨ً مً مىذ ٖى٣ها ٖضأ ٢بالا 
ً

ؤبٗض زهالرها ٢ليال

:نٛحرأ هاٖمة  

.. ؾىة واخضأ بـ.. ؾىة ٦مان يا ِنبا-  

:هؼا عؤؾها عاًٞة  

.. ؾب قهىع بـ يا خؿً-  

:همـ بتؿائ٫   
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..والخًاهة.. واإلااؾتر بتاٖ٪-  

:همؿب بةنغاع  

..ؾب قهىع بٗضها ٖايؼأ بيبي-  

ابتؿم لُٟىليتها اإلاثحرأ ويمها بحن طعاٖيه ب٣ىأ بيىما 

ٗب وحهها بليه بلهٟة ..ٞع  

:تتؿاء٫  

..مىا٤ٞ يا ؤبى منى؟-  

:و٧اهب بحابته ٢بلة َىيلة ؤزبرها بٗضها  

..مىا٤ٞ يا عوح ؤبى منى-  

اص ي٣بلها إاهية بال تى٠٢ بيىما هي تداو٫ الابتٗاص  ٖو

:هامؿة  
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الن؟-   ٗني زالم يا خؿً مل ٖػ

:همـ لها مً بحن ٢بالته  

ا- ًٗ الن َب ..بـ ماٞيل ماو٘ تهالخيني.. ٖػ  

:همؿب بجز١   

..وهللا ٦ىب ٖايؼأ ؤنالخ٪ بـ ؤهب-  

:همـ ؤمام قٟتحها  

..نالخيني يا ِنبا.. هكككل-  

اعتٟٗب ٖلى ؤَغاٝ ؤنابٗها لتديِ ٖى٣ه بظعاٖحها 

:وتميل ٖلى قٟتيه بكى١   

..ههالخ٪ في بيتىا-  

:ومىدته ٢بلة نٛحرأ  
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..صه ٖغبىن نلر لخض ما هغوح-  

ؤعاح حبهته ٞى١ زهالرها  ٗبث بهً بكى١ وابتؿامة 

..متالٖبة تغتؿم ٖلى قٟتيه  

يبها ألاهثىية مٗه ..ٞهٛحرته تماعؽ آٖ   

يح ..وهى ٖلى ٨ٖـ باقي الغحا٫ ؾٗيض بتل٪ ألاٖ   

..ٞالهٛحرأ تىطج  

 ***** 

 

 

 

 ؤصزلني خبِ٪ يا ؾيضتي مضن ألاخؼان
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 وؤها مً ٢بلِ٪ لم ؤصزل مضن ألاخؼان

 لم ؤٖٝغ ؤبًضا ؤن الضم٘ هى ؤلاوؿان

 ؤن ؤلاوؿان بال خؼن ط٦غي بوؿان

 ٖلمني خبِ٪ ؤن ؤتهٝغ ٧الهبيان

 ؤن ؤعؾم وحه٪ بالُبكىع ٖلى الخيُان

 يا امغؤأ ٢لبب تاعيذي

مً الكغيان بلى الكغيان.. بوي مظبىح ٞيِ٪   

ة ألاػمان  ٖلمني خب٪ ٦ي٠ الخح  ٛحر زاَع

ت٠٨ ألاعى ًٖ الضوعان.. ٖلمني ؤوي خحن ؤخح  

 ٖلمني خبِ٪ ؤقياء ما ٧اهب ؤبًضا في الخؿبان
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حها ..٣ٞضاهه الؿيُغأ ٖلى ًٚبه ؤ٣ٞضها ٖو  

..ويسص ى ؤهه بُغي٣ه ل٣ٟض مؼيًضا مً عنيض ٖك٣ه ب٣لبها  

..هى مٗها بمًٗلة  

..خحرأ  

..لٛؼ يجهل قٟغأ خله  

.. ٗك٣ها وهي تٗلم  

..ول٨ً هىا٥ ما يى٣و اإلاٗاصلة  

..٦إنهما يت٩لمان لٛتحن مستلٟتحن  

بته في خمايتها   ٚع

 تدىلب لخالة مً التٗهح والظ٦ىعية 

..ومىا٣ٞته ٖلى ٖملها لم ت٨ً ٧اٞية ٦تريية  
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بتها با بتٗاص ..ول٨ىه لً يسً٘ لٚغ  

 ؤزبرها مً ٢بل

..ٞلتًٛح مىه ول٨ً تٓل حىاعه  

 
ً

..البٗض ليـ خال  

..هى ٣ٖاب  

..ؤنبذ يتٟهم طل٪  

 ختى ؤهه يغتط ي ال٣ٗاب

..ل٨ىه يغيض اإلا٩اٞإأ ٖلى عياه طا٥  

..خىله.. حىاعه.. يغيضها ؤمامه  

..يغيض اؾتٗاصرها ٞالخياأ صونها تيه وييإ  
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و٢بل ؤن تتٟىه .. حلـ ؤمامها ٖلى ماثضأ ب٩اٞيتريا اإلاكٟى

:ب٩لمة باصعها  

..آؾ٠-  

اٖتظاعه عؾم بؿمة ٖلى قٟتحها ٣ٞض ؤٖاصها لؿىىاا 

اٖتظاعاته الؿاب٣ة والتي لم ي٨ً  ٗلم لها ؤؾباب وهي 

مى٢ىة ؤهه  ٗتظع تل٪ اإلاغأ لحرايحها ٣ِٞ و   ٗلم ؾبح 

..ًٚبها الخ٣ي٣ي  

 ٤  مض يضيه يدتىو ٦ٟحها بيجهما ٞتر٦ته يًُٛهما بٞغ

:وؾإلته  

الهة مى٪ ليه يا يؼيض؟- ..ؤهب ٖاٝع ؤها ٖػ  

٘ ٦تٟيه بيإؽ :ٞع  



 

2363 
 

..اإلاهم تغض ي-  

:ؾإلته  

.واعح٘ صر؟-  

:تجهض بدحرأ  

..ٞهميني يا ٖلياء-  

.. ابتؿمب بدىان  

 ًٖ ؾغ ال٨ىن 
ً

خىان ؤم حاءها َٟلها ألاو٫ متؿاثال

ٓم ..ألٖا  

:سخبب بخضي ٦ٟحها لتربب ٖلى وحىته بغ٢ة ٞإعصٝ هى  

ٖلميني بػاو .. ٖلمتيني ؤخب٪.. ؤهِب ٖلمتيني الخح-

..ؤخاٞٔ ٖليِ٪   
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:اختًً ٦ٟها الغا٢ض ٖلى وحىته وهى ي٨مل  

..ؤها مل هيىٟ٘ ؤزؿغ٥ يا ٖلياء-  

: تجهضا بدؼن   

ات٪ مٗايا- ..عاح٘ تهٞغ  

ا ًٗ :همـ مً بحن ؤؾىاهه م٣اَ  

ات٩لمي مٗايا بهغاخة .. بخىا مل في بمتدان يا ٖلياء-

هميني ..ٞو  

 
ً

ا وتُغ١ بغؤؾها ٢ليال ًٗ ..سخبب يضيها لت٨ت٠ طعاٖحها م  

ٗب هٓغارها تسبره :إم ٞع  

..محريب.. ه٩لمل٪ ًٖ مك٩لتىا ألازحرأ-  

ا ًٗ :هت٠ م٣اَ  
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..٧ل اللي ٨ٞغا ٞيه بوي ؤؾاٖض البيب ؤ٦يض-  

:٢اَٗته بدؿم  

..ؤهب ونلب ألؾاؽ اإلاك٩لة.. ؤهىه-  

:ٞإ٦ملب وهي تكحر هدىه بارهام.. ٢ُح خاثًغا  

يؼيض ؤهب حيبتها .. اللي ؤهب ٢غعته.. اللي ؤهب ٨ٞغا ٞيه-

وؤها ت٣بلب وحىصها وما .. البيب مً ٚحر ختى ما تؿإلني

كغأ.. ت٩لمتل .. وبٗض ٦ضه خظعت٪ مغأ واتىحن ٖو

ختى ؤما اتإ٦ضا بوي صر ما ٨ٞغتل .. وماؾمٗتل

.. ت٣ىلي  

:ابتلٗب عي٣ها وهي ت٨مل بٗى٠  

ب ؤنها مغيًة .. عوخب اؾتكغا ص٦تىع هٟس ي- ٞغ ٖو

بيٗة مغيها ..٧ل صه لىخض٥.. َو  
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:يغبب ٢بًتها اإلااثضأ بًٛح وهي ت٨مل بازتىا١ صام٘  

ومتٗة .. ٖلياء ؤم الٗيا٫.. ؤها مل مىحىصأ.. لىخض٥-

..الؿغيغ وبـ  

ة :ؤمؿ٪ ٢بًتها بؿٖغ  

ؤها بـ ٦ىب ٖايؼ .. ٖلياء هي ٧ل خاحة..   يا ٖلياء-

..ؤخميِ٪   

ة :٢اَٗته بؿٖغ  

ة هت٣تلني!.. مً بيه- مكاع٦تي ل٪ في ٢غاعات٪ !!.. اإلاٗٞغ

..يؼيض بخىا ٦برها.. زُغ ٖليَّ   

:ؤقاعا لىٟؿها بدؼن   
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مدتاحة .. ومدتاحة مى٪ ؤ٦تر مً الخماية.. ؤها ٦برا-

..مدتاحة ؤه٪ تٟهمني.. اإلاكاع٦ة بجض  

ا ًٗ :حاوبها ؾغي  

 .. وؤها بداو٫ ؤٞهم يا ٖلياء-
ً

.. بـ ؤها زاي٠.. بداو٫ ٞٗال  

:ؾإلته بضهكة  

زاي٠؟-  

:هؼ عؤؾه بٗى٠  

ىا.. زالم و  يهم٪- ..هغح٘ إلاىيٖى  

ًب هاتٟة :ٞع  
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ىا.. أل- ٢بل ٦ضه ٧ل ه٣اف بيىا ٦ىب بتجهيه .. صه مىيٖى

مدتاححن .. ل٨ً صلى٢ب مدتاححن هت٩لم.. بُغي٣ة يؼيض

.. ؤؾلىب تٟاهم مستل٠  

:نمتب لخٓة وؤعصٞب  

ني بجض- ..يؼيض ؤهب مدتاج تكٞى  

:اتؿٗب ٖيىاه باؾتى٩اع  

..ؤها مل قاي٠ ٚحر٥ يا ٖلياء-  

:ابتؿمب بدىان  

مدتاج تكٝى ٖلياء ؤلاوؿاهة اللي مم٨ً تكتٛل -

 
ً

مل ٖلياء الؼوحة اللي خيارها .. وتكاع٦٪ ٢غاعت٪ ٞٗال

 بيى٪ وبحن و ص٥ 
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:ؾإ٫ بٛئ  

!مً بمتى ب٣يِب ٞيميؿب-  

:عصصا بضهكة  

يؼيض ؤها مل .. ٖلياء ؤم ؾب ٖيا٫!!.. ؤها!.. ٞيميؿب-

.. ب٣ىل٪ هاؾيح البيب والى ص واتٟٙغ لكٛل ووْيٟة

.. خياتىا.. ٧ل اللي ب٣ىله صزلني في خيات٪  

:تجهض بدحرأ ٞإ٦ملب هي  

آزغ مك٩لة لى ٦ىب بـ ٨ٞغا .. ػو ما ٢لتل٪-

ت٩لمني ػو ما حيب ٧لمت٪ ووضختل٪ .. تهاعخني

ػو ٢بل ٦ضه ما ٧لمت٪ في مك٩لة والضت٪ م٘ .. ق٨ى٧ي

وؤهب ٧ل مغأ .. ٧ل مغأ ٦ىب بجغو ٖلي٪ هت٩لم.. الى ص

ب الٟغ١ .. بتجغو بٗيض تتهٝغ لىخض٥ !قٞى  
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ح ما يؼعجها بالٟٗل ..هؼ عؤؾه ببِء و٢ض بضؤ  ؿتٖى  

ا بها ول٨ً خماية
ً
.. هى يىٟغص بال٣غاعاا ليـ اؾتسٟاٞ

:ٖاص ي٨غع بيإؽ  

..ؤها ٦ىب ٖايؼ ؤخميِ٪ .. ٖلياء-  

:ؤحابته ببضيهية  

..وبتت٣لح ل٣يىص يا يؼيض.. الخماية ؤما بتزيض بتسى٤-  

:ؾإلها بًٛح  

!خبي بي٣يض٥ يا ٖلياء-  

:ؤمالب عؤؾها  

ما ت٣لبل الترابحزأ يا .. ؤهب ٖاٝع بن صه مل ٢هضو-

..ؤهب ٢لب ٖايؼيً هتٟاهم.. يؼيض  
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ً

:ؤَغ١ بغؤؾه ي٨ٟغ ٢ليال  

ؤو .. ٧ل ما تال٢يني بازض ٢غاع لىخضو.. هت٤ٟ.. ه٣ىل٪-

..واحهيني.. بٗمل تهٝغ مؼعج  

:نمب لخٓة  

يني يا ٖلياء- ..ٖلميني ػو ما ٢لتل٪.. ٖٞغ  

٧لماته تبضو واٖضأ ول٨جها ماػالب .. بغمب قٟتحها بدحرأ

..تكٗغ ؤنها بداحة إلاؼيض مً الى٢ب  

..مؼيض مً الاؾت٣اللية  

..٢غؤ تٗبحراا وحهها بمهاعأ  

ٌ ..ؤصع٥ ؤنها ماػالب بدالة ٞع  

ًها ٌ الاؾتؿالم لٞغ ..ول٨ىه ٞع  
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:همؿب بتساط٫  

..و.. هحرأ هتدتاحني حىبها ؤما تسغج مً اإلاؿتكٟى-  

:ؤومإ باصعا٥  

ا- ًٗ بـ بيه عؤي٪ تؿتٛلي الى٢ب صه وتبضؤو .. ؤيىه َب

..تىيبي البيب الجضيض  

ٌ ول٨ىه ؤنغ :هؼا عؤؾها تداو٫ الٞغ  

ؤها مل باٞغى ٖليِ٪ .. البيب  ػم يتىيح ويترتح-

..الغحٕى ل٨ً ٖلى ألا٢ل هازض زُىأ  

:ؾإلب بترصص  

..ه٨ىن مؿئىلة ًٖ ٧ل خاحة لىخضو؟-  

:ؤحاب بث٣ة  
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.. ل٨ً هىستاع ٧ل خاحة م٘ بٌٗ.. مؿئىلة ؤيىه-  

:٧اصا ؤن رهت٠ به ٚايبة ول٨ىه ؤؾ٨تها ب٩لمارها هي  

!..صر و  بيه.. اإلاكاع٦ة-  

عم٣ته بٛئ وبن لم تؿتُ٘ مى٘ ابتؿامة خم٣اء ٖلى 

..قٟتحها  

م ٧ل ش يء ..ٞهى ٞاػ بالى٣اف ٚع  

  ****** 

 

 إم الخح
ً
.في صؾتىعو، ال٨غامة ؤو   

تص ي حيٟاعا -   

..٦غامتها ٢بل ٖاَٟتها  
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..٧ان طل٪ ٢اهىنها ألانيل  

..اتبٗته م٘ ؾامغ ختى م٘ حغح ال٣لح و٢تها  

 ول٨جها ههغا ٦غامتها بٗضما ٖال اؾمها

ملها ..وإلا٘ بؿماء مهىتها ٖو  

 ٧ان ألامغ  ؿحًرا م٘ ؾامغ

م ٧ل ما ٖاهته مً ؤلم ووح٘ وبخؿاؽ بالى٣و  ٚع

..٧اهب تًٓ ؤنها ٖاهب بما ي٨ٟي لتىا٫ الغاخة  

..لتإزظ مىاٖة ٧اٞية يض الخح  

وحاء ا٦تكاٝ مكاٖغها إلااػن لتٟي٣ها ٖلى خ٣ي٣ة 

..واضخة  

..هي لم تٗك٤ بتل٪ ال٣ىأ ؾىاه  
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..ؤخبب ؾامغ مغأ  

ته بها ..ل٨جها ؾ٣ُب بالخح م٘ ماػن ب٩ل لخٓة ٖٞغ  

مضي تٗم٤ ٖك٣ه ب٣لبها ٧ان هى صاٞٗها لتر٦ه بٗض و صأ 

.. َٟلتهما  

..وآلان طل٪ الٗك٤  

..هى ما يضٞٗها لالبتٗاص إاهية  

..الت٣ب به بإخض اإلاُاٖم  

..صٖىأ بغيئة للٛظاء  

..  مجا٫ لالهٟغاص ؾىًيا  

..  مجا٫ لتكىف مكاٖغهما  
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عبما هى يمغ بدالة مً الاعتبا٥ مازًغا تضٞٗه لال٢تراب 

..مجها  

..ا٢تراب زُغ  

..ومكاٖغ ؤزُغ  

..زُىعأ صٞٗب ػوحته لالهتباه  

..للخظع  

م ٞجاحة تدظيغها ورهضيضها ب  ؤنها ناخبة خ٤ ..وبٚغ  

ولها ٧ل الٗظع في الضٞإ ًٖ ػواج بال٩اص يسُى زُىاته 

..ألاولى في الخياأ  

..وهي ب٩ل ألاخىا٫ لً ت٨ىن اإلاغؤأ اإلاٗتضية  
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ؾترخل وتتر٥ له الٟغنة ليبتٗض ٖجها ٦ما ؤزبررها 

..بل٣يـ  

:ؾإلها ماػن ب٣ل٤  

٦ىب ٖايؼ آجي .. ٚغيبة بهىا هت٣ابل في مُٗم!.. زحر يا صهيا-

..ؤقٝى ٖك٤ واتٛضي مٗاها  

..تىاولب ٦إؽ اإلاياه الباعصأ تغتك٠ مىه بجهم  

:٢بل ؤن تسبره بهضوء  

مىيٕى مم٨ً يًاي٣٪ .. ٦ىب ٖايؼا٥ في مىيٕى مهم-

..وماخبتل تىٟٗل في وحىص ٖك٤  

:عمى الكى٦ة والؿ٨حن مً يضه بٗى٠ وهى  ؿإ٫ بت٣غيغ  

!٢غعِا تتجىػو ؾامغ-  
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:اعتٟ٘ خاحبها بيجح وهي تبتؿم بتىتغ  

ا- ًٗ هى ؤها لؿه بيب نٛحرأ هتضوع !.. ؤتجىػ  بيه..   َب

..ٖلى حىاػ وخح و٦الم ٞاٙع  

:يم قٟتيه بًٛح  

بيب نٛحرأ بيه و٦برِا .. ؤهى ٦الم٪ صه هى ال٨الم الٟاٙع-

هى ٦الم الخ٣حر صه ؤإغ ٖليِ٪ !!.. في بيه يا صهيا!.. بيه

..للضعحة صو؟  

:خغ٦ب زهالرها زل٠ ؤطنها بتىتغ  

زليني ات٩لم ٖلكان وعايا .. مل مهم ال٨الم صه يا ماػن -

..قٛل ٦تحر وو٢تي ٢ليل  

:٢ُح بدحرأ  
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..٢ل٣تيني.. ات٩لمي يا صهيا-  

:ابتؿمب بتىتغ  

ٞا٦غ و٢ب ؤػمة .. بحزوـ.. اإلاىيٕى قٛل.. ماٞيل ٢ل٤-

.. ابً خؿً ؤما ٢لب لي بتؿاٞغو ٦تحر  

ا بهمب
ً
:ٞإ٦ملب وهي تبتل٘ عي٣ها.. ؤومإ مىا٣ٞ  

.. في الى٢ب صه في عحل ؤٖما٫ لبىاوي ٖا ل في هيىيىع٥-

ٕٞغ لؤلتيليه ألانلي .. ٖغى ٖليَّ اٖمل ؤتيليه في بحروا

وهيىٞغ صٖاية ٖاإلاية .. وهى هي٨ىن قغي٪ مٗايا.. هىا

..للمكغوٕ  

:ؾإلها ماػن بًٛح  

..لى ٖايؼأ قغي٪ في قٛل٪ ؤها ٖىضو اؾتٗضاص-  
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..٢اَٗته بةقاعأ مً يضها  

.. ؤهب قٛل٪ بٗيض ًٖ اإلاىية وألاػياء..   يا ماػن -

..الغاحل صه مدتٝر وهيىنل بكٛلي للٗاإلاية ت٣غيًبا  

:هؼ ماػن عؤؾه بدحرأ  

 يا صهيا وبمجهىص٥ ومىهبت٪ -
ً

ؤهِب ونلِب للٗاإلاية ٞٗال

..مل مدتاحة قغا٦ة حضيضأ  

:٢ُبب بدى٤  

..صه تىؾ٘ وه٣لة ٦بحرأ لكٛلي وإلؾمي-  

:هؼ عؤؾه بتٟهم  

ال٨الم !.. بـ التى٢يب ٚغيح.. اإلاكغوٕ ٖاحب٪.. تمام-

..صه ٧ان مً ٞترأ َىيلة  
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:بغمب صهيا مٟغف اإلااثضأ ؤمامها  

هى الخ٣ي٣ة ؤها ٦ىب مترصصأ ومدتاعأ ل٨ً بٗض َى٫ -

..ت٨ٟحر ل٣يب بوي  ػم آزض زُىأ حضيضأ للمؿت٣بل  

:تإملها ماػن للخٓاا وبضا الخ٣ي٣ة تتطر ؤمامه  

ؤهِب ٦ضه هتؿاٞغو بحروا؟-  

:ؤومإا مىا٣ٞة ٞإعصٝ بتىتغ  

وهتازضو ٖك٤ مٗا٥ِ؟-   

:وا٣ٞته باعتبا٥  

صه ٧ان ؾبح مً ألاؾباب .. َبيعي هت٨ىن مٗايا يا ماػن -

..بوي هابٗضها ٖى٪.. اللي ؤزغا مىا٣ٞتي  

:ؾإ٫ بٗى٠  
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..ويا تغي ل٣يِب خل للمك٩لة؟-  

:ؤزًٟب هٓغارها وهي تاهبه بدؼم  

ٗل نىت٪.. ماػن - ..مً ًٞل٪ ما تٞغ  

غ بدضأ :ٞػ  

..ل٣يِب خل؟-  

:هؼا ٦تٟحها  

لى ٦ىب .. ؾاٖتحن ؤو ؤ٢ل بالُياعأ.. بحروا مل بٗيضأ-

..هاه٣ل بؾ٨ىضعية هيب٣ى الى٢ب ؤَى٫   

٘ خاحبه بًي٤ :ٞع  

- 
ً

!..ٞٗال  

:ؤزبرته بل٠ُ  
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غى ٖليَّ .. ٖىضه َياعأ زانة.. مؿيى ؤهُىان قغي٩ي- ٖو

..اؾتسضمها في ؤو و٢ب  

:ه٣غ ماػن اإلااثضأ بإهامله وهى يغصص  

!!..مؿيى ؤهُىان-  

:هؼا عؤؾها بٛئ مماإل  

..ماٞيل صاعي لالؾتهؼاء يا ماػن -  

:هت٠ بًٛح  

مً الخاحة .. ؤهِب هتدغميني مً وحىص ٖك٤.. صهيا-

..الىخيضأ الخلىأ في الخياأ الؼ  

:٢ُ٘ ٧لماته وهى ي٨غع   
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بػاو .. ومً وحىص٥.. ؤهِب ٦ضه بتدغميني مً ٖك٤-

!!متسيلة بوي هىا٤ٞ  

:ابتؿمب بتساط٫  

٢لب ل٪ اإلاؿإلة ؾاٖتحن .. مل مم٨ً ؤ٢ضع ؤخغم٪ مجها-

وبٗضيً ب٨غه عبىا يبٗتل٪ ؤزىاا .. مل ٢هة  ٗني.. ػمً

..لها و  

:٢اَٗها بٗى٠  

٢لتل٪ بغيى ؤن ماٞيل واخضأ هت٨ىن ؤم لى صو ٚحر٥-  

..الت٣تب ٦إؽ اإلاياه تتجٕغ مىه إاهية  

:و٢غعا تٛيحر اإلاىيٕى  

..بيه عؤي٪؟.. ؤها ٨ٞغا اؾمي ألاتيليه ٖك٤-  
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ا ولم يى٤ُ ب٩لمة
ً
.. ْل ماػن نامت  

:ٞإعصٞب صهيا  

!.. مل مىا٤ٞ-  

:نمتب لخٓاا ٢بل ؤن تؿإله  

..ٖك٤ صهيا خلى بيه عؤي٪؟-  

:ؤحابها بهىا م٨تىم  

.. اؾمها ٖك٤ ماػن -  

:ؤحابته صهيا بهضوء  

ؤهب لى ٧ان ٢ضام٪ مكغوٕ .. ماٞيل صاعي للًٛح-

..مدتاج ؾٟغ لٟترأ ٦ىب هتؿاٞغ ومل هتترصص  

..ؤقاح بىحهه بٗيًضا وهى يضع٥ مى٣ُية حجتها  



 

2386 
 

..ول٨ً ش يء بهضعه ياإلاه بكضأ  

..ليـ ٞغا١ ٖك٤ ٞدؿح  

..ول٨ً ابتٗاصها هي  

لم تبتٗض ٖىه مً ٢بل ٞترأ َىيلة ٦تل٪ التي يدتاحها 

..مكغوٖها  

..٧اهب تؿاٞغ  

ا ًً ..وهى ؤي  

..ول٨ىه ٧ان يضع٥ ؤنها ؤيام ويلت٣يا  

.. ول٨ً تإؾيـ مكغوٕ  

..تل٪ ٞترأ  

:عصصها بهىا ٖا٫ٍ   
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..اإلاضأ َىيلة ٢ىو يا صهيا-  

:ٚمٛمب هامؿة  

..و٢ب وهيٗضو-  

..ْل يغا٢بها للخٓاا  

..يداو٫ ٦ك٠ ما تسبئه زل٠ ابتؿامتها اإلاتىتغأ  

..عخيلها مٟاجئ  

!..ول٨ً هل ٧ان يغيض مجها التزام حىاعه باقي ٖمغها  

!..ماطا لضيه لي٣ضمه لها  

..  ش يء  

..وعٚم ي٣يىه بمكاٖغها له  

..ب  ؤهه ٖاحؼ ًٖ تدضيض ؾبح ابتٗاصها  
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..عبما يإؾب  

..ماتب مكاٖغها وطبلب  

هي ختى لم تداو٫ بإىائه ًٖ بصاعأ ؤؾهم هحرأ بٗض خاصث 

..تل٪ ألازحرأ  

..خؿً   ي٠٨ ًٖ الطجيج  

لياء ..ومٗه يؼيض ختى ِنبا ٖو  

..خاولب ٧ل مجهما ب٢ىاٖه بتر٥ ألامغ  

..بل٣يـ ؤزبرته بىيىح  ؤن باألمغ زُىعأ   تىاػو الغبذ  

..ٞدياته ٖلى اإلاد٪ وألامغ حضو  

ًه ٢امب بالتهٝغ الٗملي ألامثل .. وؤمام ٞع  
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غ  ٞإبغمب اتٟا١ م٘ ؤ٢ىي قغ٦ة ؤمً بالجمهىعية لتٞى

خغاؾة مًاٖٟة ٖلى حمي٘ ممتل٩اته وله هى ؤعبٗة مً 

الخغاؽ ٖلى ؤٖلى ٦ٟاءأ ول٨ىه وا٤ٞ ٖلى وحىص اإىحن 

٣ِٞ يغبًان آلان ؤمام باب اإلاُٗم ٦إؾضو ٦ىبغو 

..٢هغ الىيل وعبما ؤضسم  

ية مهىلة ٧اصا  خاػم هٟؿه ماعؽ ٖليه ٢ىأ ب٢ىإ قَغ

..تضٞٗه للتىاػ٫ ًٖ إغوته هى شسهًيا  

..ول٨ً هي  

..صهيا ا٦تٟب بالهمب و٦إنها   رهتم  

..و٦إن ؤمغه ؤنبذ    ٗىحها  

..ؤعاص ؾاالها ًٖ ؾبح نمتها  

..ول٨ىه امتى٘  
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..ٞهي ؤزبرته مغأ ؤنها لً تتؿى٫ الخح  

..وهى   يم٨ً ؤن يتؿى٫ الاهتمام  

..بما ؤن رهتم ؤو    

 بْهاع ٢ل٣ها ٖليه بٗض ؾااله

..ؾي٨ىن اهتمام باعص بال مٗنى  

..عبما هي مد٣ة  

..ٞترأ وؾتمغ  

..ٞترأ  ؿتٗيض ٦ال مجهما خياته  

..ؤو يبني خياأ حضيضأ  

 ٞال ؤخض  ٗلم ما تسبئه ألا٢ضاع

***** 
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 في 
ّ

  ؤخض يمىا مً الخح يا ٖؼيؼتي،   يدضث هظا ب 

. ال٨تح، وفي ال٨تح الغصيئة تدضيًضا  

ٚغيٛىاع صو ٦ىع -   

..عا٢ح ؾاٖة يضه بملل  

..وب٣ٗله يمىدها زمؿة ص٢اث٤ بياٞية  

..بن لم تٓهغ ؾحرخل  

 هي باألؾاؽ عهان زاؾغ 

..   ٗٝغ لَم َلح ل٣اءها  

..ول٨ىه  كٗغ ؤهه مضيً لغياى بص يء ما  

..طل٪ الغحل السيالي  

ه مً ألاؾاؽ ..بل اإلاى٣غى هٖى  
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 يبضو مىاؾًبا إلاأؾاأ خياته ؤن يٟني ٖمغه بدح ياجـ

..وي٣ط ي هدبه بضون طعأ واخضأ مً ؾٗاصأ  

 اللهم ب  ؾٗاصأ زاَٟة  ؿتكٗغها بىحىص ابىة مدبىبته 

..تل٪ الابىة التي ييتٓغ ل٣اءها مىظ هه٠ الؿاٖة  

ا مً الى٢ب ًٗ ..وهى   يمتل٪ متؿ  

..٣ِٞ عخلة زاَٟة ٢غع ال٣يام بها  

ٖله  ؿتُي٘ به٣اط خياأ عحل ها٫ اخترامه الصسص ي 

.. وتٗاَٟه ؤلاوؿاوي  

 مسلًها إلاٗكى٢ته مثله
ً

..لم  ٗٝغ عحال  

..متٟاهًيا في خبه  
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ته   ب  بٗض مٗٞغ
ً

لم يهض١ ؤن الخح ٢ض ي٨ىن ٢اتال

..بغياى  

..خبه لجزوأ ٢تله  

..ومىته ؾيديي خبه مً حضيض  

..٦ما  ٗت٣ض هى  

..لجىئه لؿغاب هى ألامل ألازحر ؤمامه  

..ٞمً ٢بلها اتهل بىالضها  

 ب٢ىإ ق٣ي٣ه 
ً

 ومداو 
ً

٢ابيل نالر الظو ؤتى مهغو 

..بةحغاء الجغاخة  

..ول٨ً ٧ل مداو ته ونغازه ورهضيضه لم يإتىا بىتيجة  

..ٞغياى ؤنغ ٖلى مى٢ٟه  
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..و٢ابيل عخل ٚايًبا  

..لظا ٣ٞام باؾل بأزغ ما يم٨ىه ٞٗله  

لح ل٣اءها ..بدث ًٖ ع٢م ؾغاب َو  

..وعٚم تيجبها مً َلبه ب  ؤنها وا٣ٞب ٖلى مال٢اته  

..ول٨جها تإزغا هه٠ ؾاٖة و  

..وها ٢ض ؤتب  

:اتسظا م٣ٗضها وهي تلهث بكضأ  

الٟا٦ـ في اإلا٨تح ٧ان ُٖالن و٧ان .. آؾٟة ٖلى التإزحر-

.. ػم اهتٓغ الكغ٦ة ؤما تيجي تهلخه  

..ؤومإ متٟهًما وبن ٧ان ماػا٫ بدالة َٟيٟة مً الًٛح  

:ؾإلها بليا٢ة  
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..تدبي تكغبي بيه؟-  

:هؼا عؤؾها ب٣ل٤  

ؤها مؿتٛغبة َلح خًغت٪ يا باؾل ..   ماٞيل صاعي-

..ليه َلبب ت٣ابلني؟.. بيه؟  

:ؤزٌٟ هٓغه وهى يسبرها بترصص  

..اإلاىيٕى يسو عياى-  

:وا٣ٞته بهؼأ عؤؽ  

لى ٖايؼ تؿيح ألاوية .. ؤها ٢لب ؤ٦يض اإلاىيٕى يسهه-

..ومدغج ؤها  

:٢اَٗها  

..عياى تٗبان-  
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:تجمضا للخٓة  

!.. تٗبان-  

:إم هؼا عؤؾها تبٗض ألا٩ٞاع الؿيئة التي هاحمتها  

!..َيح ليه خًغت٪ َلبب ت٣ابلني هىا-  

اصا تثرإغ بال تى٠٢ :ٖو  

ؤو مم٨ً .. ؤ٦يض ٖىض٥ قٛل و٢ل٣ان تؿيبه لىخضه-

وحىصو مدغج لخًغت٪ ؤها هؿاٞغ له صلى٢ب وه٨ىن 

..وؤو٫ ما يتدؿً ه٩لم خًغت٪.. حىبه  

"!خًغت٪"٦م مغأ ط٦غا ٧لمة   

..هى    ٗلم  

ها ..ل٨ىه ؤصع٥ ؤنها تثرإغ وتثرإغ ختى   تؿم٘ مىه ما يٟٖؼ  
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ول٨ً   مٟغ مً الخ٣ي٣ة لظا ؤل٣اها بىحهها بضون 

:تمهيض  

وهى .. عياى ٢لبه تٗبان ومدتاج ٖملية ٢لح مٟتىح-

..عاٌٞ الٗملية  

ح ٧لماته ..اعتضا بم٣ٗضها تؿتٖى  

ٌ الىا٢٘ مً خىلها ..ؤٚمًب ٖيىحها و٦إنها تٞغ  

 مىه في ل٣اء م٘ 
ً
بة وا٢٘ يسبرها ؤن عياى ؾيمىا ٚع

..هؼوته  

ؤهه لم يىل الؿٗاصأ بدياته ٞلم يجض ؤمامه ب  اإلاىا 

..هغًبا مً باؽ لم  ٗض ٢لبه يتدمله  

وا٢٘ يسبرها ؤن عياى يمىا لتدل هي مدله في نىعأ 

..اإلادح الباجـ  
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هى زً٘ لهىي هؼوأ مً ٢بل وتغ٦ها تسىى تجغبتها م٘ 

..٢ابيل  

..والىتيجة مىا هؼوأ  

..وتٗاؾته هى ؤبض الضهغ  

..ووحىصها هي لتىا٫ بعث التٗاؾة  

هي بضوعها ٖك٣ب وؾمدب إلاٗكى٢ها با بتٗاص بضٖىي 

..خمايتها  

.بضٖىي ؤن الخح لم يىل مىه بٗم٤ ٦ما ها٫ مجها  

ول٨ً ؤخ٩ام ال٣لح .. ْىب ؤنها بُغي٣ها للكٟاء مً خبه

٤ ٢ىاهحن الُبيٗة ..  تؿحر ٞو  

:َا٫ قغوصها واػصاص ًٚح باؾل ٞهت٠ مىبًها  
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!آوؿة ؾغاب-  

ٗب له هٓغاا تٗمحها الضمٕى متؿاثلة :ٞع  

مً ٚحر الٗملية عياى هيمىا؟-  

ا
ً
..ؤومإ باؾل مىا٣ٞ  

:ٞٗاصا تؿإ٫  

..ٖايؼ يمىا؟.. وهى مل ٖايؼ الٗملية-  

:اهضٞ٘ يجهغها بٗى٠  

مهما ٧ان شجإ ؤو ختى .. ماٞيل بوؿان ٖايؼ يمىا-

لخٓة ما هيىاحه اإلاىا هيلًٗ ٧ل واخض ٧ان .. باجـ

..مم٨ً  ؿاٖضه وعٌٞ  

:ؾإلته باهتزاػ  
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..حغبب ت٩لم ٢ابيل؟!.. ليه بت٩لمني ؤها-  

:هت٠ بدى٤  

ية ٧ل ألال٣اب ٦ضه- !ؤهِب بػاو ٚ   

:هؼا عؤؾها باؾتسٟاٝ  

مي صه هيى٣ظ خياأ عياى- !.. تٟت٨غ ؤما ؤ٢ى٫ بابا ٖو

..٢ابيل ٢ال٪ بيه؟  

:تجاهل بضاية حملتها وؤزبرها بهضوء  

ل -  وات٩لم م٘ عياى بـ ماٖٞغ
ً

ؤؾتاط ٢ابيل حه ٞٗال

..ي٣ىٗه  

..٢بًب ٦ٟها بًٛح  

..ٞىالضها لم ي٩ل٠ هٟؿه ختى بةزباعها  
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..٧الٗاصأ هي خمل ػاثض  

..٧اثً هامص ي   يتٗامل مٗه ب  ٖىض الًغوعأ  

..تغاهً ب٩ل ش يء ؤهه ؤبلٜ باهغ ٖلى الٟىع   

..ول٨جها هي  

..  تدتؿح  

..  ؤهمية لها  

..٣ِٞ ابىة هؼوأ  

..٦م تلي٤ بها التؿمية  

:ٖاص باؾل يجظبها مً قغوصها  

!ؾغاب-  

:هؼا عؤؾها تؿتٟي٤ مً حىىن ؤ٩ٞاعها وهي تؿإله  
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..وبيه اإلاُلىب مني؟-  

:هت٠ بٛئ  

ؤهه .. ا٢ىٗيه بهه بيمىا هٟؿه.. ا٢ىٗيه  ٗمل الٗملية-

..وبن.. مل هي٣ابل هؼوأ بٗض ما يمىا  

:٢اَٗته بهىا مًٍٛى  

..هى خ٩ى ل٪ ًٖ هؼوأ؟!.. هؼوأ-  

ته بسلٟية خيارها  اخت٣ً وحهه خغًحا وهى يضع٥ ؤن مٗٞغ

اج :٢ض  ؿبح لها الاهٖؼ  

.. ل٨ً.. ٖاٝع بن اإلاىيٕى مم٨ً يًاي٣٪.. ؤها آؾ٠-  

ٗب خاحًبا ٚايًبا :ٞع  

..الخ٩اية باألنل خ٩اية عياى.. مً ٚحر ل٨ً!.. ل٨ً-  
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:نمتب تبتل٘ عي٣ها بٛئ وهي تؿإله  

!وخًغت٪ عؤي٪ بيه في خ٩اية الٗك٤ اإلامىٕى صو-  

:ٚمٛم بدغج  

ىا- ..هتيجي بمتى تت٩لمي م٘ عياى؟.. ياعيب هغح٘ إلاىيٖى  

ٌ :هؼا عؤؾها بٞغ  

اقترو ؤيام !.. اٖمل الٗملية!.. ؤت٩لم مٗاه ؤ٢ىله بيه-

بتلًٗ اللخٓة اللي , مىحٕى, وؾىحن هتٗيل ٞحها تٗيـ

٢ابلتها ٞحها وفي هٟـ الى٢ب قاي٠ بن صو ٧اهب ؤؾٗض 

..لخٓة في خيات٪  

:ٞغصا طعاٖحها بيجؼ  
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ٖيل واتٗظب وؤهب قاي٠ ؤزى٥ ز٠ُ !.. ؤ٢ىله بيه-

ى١ ٦ضه ؤهب عبيب له بيته   !.. مى٪ ٖمغ٥ وخبيبت٪ ٞو

بجض ٖايؼوي ؤ٢ىٗه بػاو ؤهه  ػم  ٗمل الٗملية ٖكان 

!..بـ ي٨مل خياأ ٧لها وح٘ و٢ٝغ وخغمان  

:سخبب خ٣يبتها ونهًب بٗى٠  

وبخىا مٟغوى ه٣ىٗه .. ٖايؼ يغتاح.. عياى ٖايؼ يمىا-

وبٗض ما .. بالخياأ ٖكان هغض ي يمحرها مً هاخيته

يىا٤ٞ  ٗيل هىيؿاه وه٨مل خياتىا وهى ي٨مل بىٟـ 

..بـ اإلاهم بن يمحرها مغتاح.. التٗاؾة والباؽ  

:حظب يضها بٗى٠ لتجلـ إاهية وؤزبرها بًٛح  

نضقي التٗاؾة والباؽ .. ماخضف بيمىا مً الخح-

ػو ما زيال٪ الىعصو .. والخغمان ػو ما تدبي
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هٟـ السيا٫ اللي زال٧ي تغمي بةؾم ٖيلت٪ .. بيهىعل٪

.. وؾمٗت٪ وتغوحي تكهضو م٘ ماػن الٗضوو   

قه٣ب بٗى٠ وهي تجظب طعاٖها مً ٢بًته ول٨ىه 

:ؤ٦مل ٧لماته الٛايبة  

مباح لِ٪ بـ ؤه٪ تغيخي يمحر٥ وتؿببي ألالم والخغج -

ما !.. بـ اإلاهم ؤه٪ عيدِب يمحر٥.. ل٩ل اللي خىاليِ٪ 

ؾ٨ىا ؤو خض ًٖ خالة عياى .. ت٨يليل بم٨يالحن

وزهىًنا ؤن ٧ل اللي مؿيُغ ٖليه .. ت٣غيًبا حغيمة ٢تل

..٨ٞغأ زيالية مل ٞاهم بػاو عاحل ػيه مهض٢ها  

:هتٟب بيإؽ  

ألن ال٨ٟغأ صو ٧اهب الؿبح ؤهه  ٗيل الؿىحن اللي -

..٨ٞغأ ؤهه هي٣ابل هؼوأ و.. ٞاتب  
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:٢اَٗها بٗى٠  

٧ل .. ٢هض٥ ٧اهب الؿبح ؤهه  ٗيل ميب وهى حي-

والض٥ .. ووؿيتىا بهه بوؿان.. واخض ٞي٨ىا ازتاع عاخته

وؤهِب .. اعتاح ؤما هى بٗض ٖىه ألن وحىصه بي٨ٟغه بظهبه

اعتاخِب ؤهه بٗيض ًٖ باقي ٖيلت٪ ٖكان تالقي الهضع 

ختى والضته اعتاخب لبٗضه ٖكان مل .. اللي تترمي ٖليه

ىا بٌٗ ٢ضام ٖيىحها .. هت٣ضع تكٝى و صها بيهاٖع

..٧ل٨ىا اعتاختىا وهى صٞ٘ التمً  

..هؼرها ٧لماته بٗم٤  

..الجمي٘ ؤعاص ببٗاص عياى  

..حمٗحهم اؾتٛلىا تطخيته لهالخهم  

..هل تل٪ م٩اٞإأ اإلاًخي بىٟؿه في تل٪ الخياأ  
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ا وؾيلة الٗالج ختى يهغب مً  ًً ؤن يمىا وخيًضا عاٞ

..ألالم  

..مً الىح٘  

..مً اؾتٛال٫ الجمي٘ ل٣ضعته ٖلى الُٗاء  

..هؼا عؤؾها بٗى٠  

..٦ال  

..لً تؿحر بضعب عياى  

  تضعو ما يضٞٗها للت٨ٟحر بإن ٢هتها م٘ ماػن هي َغي٣ة 

"عياى"ليؿترص ٧ل   

..خ٣ه بالخياأ  

..بالخح  
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..والؿٗاصأ  

..ؤزبرها عياى مغأ ؤنها ٦ىالضها  

..وهي ؾت٨ىن   

ؾتس٠ُ الؿٗاصأ وتًبا ل٩ل ألازال٢ياا التي تمى٘ ٖجها 

 خ٣ها بدياأ ت٨ىن بها

..ومٗكى٢ة.. ٖاق٣ة.. خبيبة  

:ٖاصا تسخح خ٣يبتها وهي تسبر باؾل با٢تًاب  

..هخاو٫ ؤ قي َغي٣ة ت٣ى٘ عياى-  

..٢التها وعخلب في التى  

..عخلب لتىٟظ ٢غاعها ٢بل ؤن تٗيض الت٨ٟحر  

..٢بل ؤن تجبن  
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..٢بل ؤن ت٣تى٘ بإنها ٧اؾمها تؿعى زل٠ الؿغاب  

.... 

  َغ٢اا زٟيٟة ٖلى باب اإلا٨تح لتضل٠ الؿ٨غتحرأ 

..بٗضها بسُىاا عقي٣ة  

..ؾ٨غتحرته الجضيضأ بٗضما ؤههى ٖمل مياع مٗه  

..مىضًخا ٦ىهه   ي٣بل بىحىص حىاؾيـ بم٨تبه  

..وونلب ال٨ٟغأ للؿ٨غتحرأ الجضيضأ بىيىح  

..٩ٞان و ئها له بال٩امل  

.ؤيىه يا آوؿة هيبا٫ في خاحة؟-   

:ؤومإا بهضوء وهي تً٘ هاتٟه ال٣ضيم ؤمام ٖيييه مغصصأ  
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واصتني .. في آوؿة ُمهغأ ت٣ابل خًغت٪ مً ٚحر ميٗاص-

..التليٟىن صه بت٣ى٫  ػم يغحٗل٪  

امتضا ؤهامله تلت٣ِ الهات٠ بيجح بيىما و٢ٟب ؾغاب 

ة  بباب الٛٞغ

:تسبره بث٣ة  

..ؤها مىا٣ٞة ٖلى ٖغي٪-  

..نهٌ بٗى٠ ليتىحه هدىها بسُىاا ؾغيٗة  

ة ويهٝغ الؿ٨غتحرأ بهمب  يجظبها صازل الٛٞغ

:ويغصص بدحرأ  

!ؤو ٖغى؟!.. ٖغض ي-  

:ؤزبرته ؾغاب باهتزاػ  
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وؤها مىا٣ٞة .. ؤهب ما سخبتل ٖغي٪.. ٖغى الجىاػ-

.ٖليه  

 اهتهى الٟهل

 

(32)  

ؤو هغب ما صامب ألاقياء تؿ٨ىىا، وما صمىا خحن هغخل  

 لىحه
ً
 مجها هجض ؤهٟؿىا وخيضيً مٗها وحها

ً
. هغبا  

ٚاصأ الؿمان-   

 

ة  و٢ٟب ؾغاب بباب الٛٞغ

:تسبره بث٣ة  
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..ؤها مىا٣ٞة ٖلى ٖغي٪-  

..نهٌ بٗى٠ ليتىحه هدىها بسُىاا ؾغيٗة  

ة ويهٝغ الؿ٨غتحرأ بهمب  يجظبها صازل الٛٞغ

:ويغصص بدحرأ  

!ؤو ٖغى؟!.. ٖغض ي-  

:ؤزبرته ؾغاب باهتزاػ  

وؤها مىا٣ٞة .. ؤهب ما سخبتل ٖغي٪.. ٖغى الجىاػ-

.ٖليه  

 تإمل و٢ٟتها اإلاتٓاهغأ بال٣ىأ واإلاىا٢ًة لهىرها اإلاهتز

ؤهاملها التي تٗبث بسهالرها وتجظبها بٗى٠ ملخّى إم 

 تٗىص لت٣بًها ب٣ىأ



 

2413 
 

..و٦إنها تمىذ هٟؿها صًٖما زًٟيا  

..٧اهب بدالة ٚحر ٖاصية  

ها يىًما ..لم ت٨ً ؾغاب الٟتاأ ال٣ىية التي ٖٞغ  

 ؾغاب التي تٗتز بال٨برياء خض ٖظاب ال٣لح

ا ب٨بريائها تدب ٢ضميه
ً
..ؤتب لترمي ب٣لبها مٛلٟ  

حظبها لتجلـ ٖلى اإلا٣ٗض اإلاىاحه للم٨تح وواحهها هى 

 ٖلى اإلا٣ٗض آلازغ يلمذ

..اعتٗاف قٟتحها واهتزاػ حٟىحها بتىتغ واضر  

ؤهِب ٦ىيؿة؟.. ؾغاب-  

ٗب هٓغارها له وهي تسبره بهضوء متضاعي :ٞع  

.. ٦ىيؿة حًضا-  
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ا تإ٦يضها ال٩اطب ًً :هؼ عؤؾه عاٞ  

.. خهل٪ بيه؟-  

:هتٟب وهي تجهٌ تتمؿ٪ بسهالرها ٦ٗاصرها  

 ٗني مىا٣ٞة .. ؤخ٩ي ل٪ ًٖ اإلااض ي.. حاية ؤهٟظ اتٟا٢ىا-

بيه اللي مل مٟهىم؟.. ؤتجىػ٥  

:نهٌ بضوعه يىاحهها  

٢بل ٦ضه ٢لِب لي به٪ بتٗتبرو .. مى٢ٟ٪ ٧له مل مٟهىم-

٨ة وهت٣ىمي مجها ٢لِب لي ؤوس ى وؤه٪ .. مكاٖغ٥ ليَّ ٖو

.. هتيس ي  

:٢اَٗته ب٣ىأ  
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تل ؤوس ى وحاية اؾتؿلم وؤ٢ىل٪ ؤه٪ ٦ؿبب- .. وماٖٞغ

.وبوي مىا٣ٞة ٖلى ٖغي٪  

:واحهها بهغاخة ٢اتلة  

الٗغى اهتهب نالخيته يىم ما اتجىػا بل٣يـ-  

:باصلته نغاخته  

!وؤها مل مؿتيجلة-  

 
ً

:٢ُح متؿاثال  

!!مل ٞاهم-  

:هؼا ٦تٟحها بالمبا أ  

..ؤها مىا٣ٞة هتجىػ , و٢ب ما تيتهي نالخية ٖال٢ت٪ بها-  

..نمب للخٓاا وهى  ٗاوص تإملها  
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 ي٣اعن مى٢ٟها آلان بأزغ مغأ ؤتب بها الكغ٦ة 

ته بٗىٟىان وعٌٞ ل٩ل ما يمثله هى  وهي ت٣تدم ٚٞغ

ال٢ته ببل٣يـ ..ٖو  

..هىا٥ ما تٛحر بها  

 بل هىا٥ ػلؼا٫ يدُم إىابتها 

:ٖاص  ؿإ٫ بةنغاع  

والض٥ بيٟغى ٖليِ٪ ٖغيـ .. ٞهميني خهل٪ بيه؟-

 حضيض؟

هؼا عؤؾها هًٟيا وهي ت٣ترب مً م٨تبه تٗبث بٗضأ ؤ٢الم 

:مترانة ؤمامها وتسبره بتإ٦يض  

..ؤها حاية بىٟس ي ؤخ٩ي ل٪.. ٢لب ل٪ صه ٢غاعو -  
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:٢اَٗها  

ها.. ٧ل تٟهيلة ٞيه.. ؤها ٖاٝع اإلااض ي- ..ٖاٞع  

اعتج حؿضها للخٓاا وهي تتل٣ى مىه تل٪ ال٩لماا 

..ول٨جها لم تتراح٘  

:٢بًب ٖلى ؤخض ألا٢الم ب٣ىأ والتٟتب تؿإله  

..عياى ٢ال٪ امتى؟-  

:ؤزبرها بىيىح  

..بٗض ما زغحب مً ٢ًية عاٚح-  

:هؼا عؤؾها بتٟهم مغصصأ  

غ ٖليَّ ال٨الم- .. ٦تر زحره عياى ٞو  

:وعٞٗب عؤؾها تسبره ببؿاَة  



 

2418 
 

ؤها اتىحضا في الضهيا صو ألن .. ٦ضه ؤًْ مى٢ٟي مٟهىم-

ؤمي وؤبىيا ما اتغصصوف ؤنهم يسُٟىا ؾٗاصرهم ختى ولى 

.. ٖلى خؿاب ٧ل الىاؽ  

:وهؼا ٦تٟحها مًيٟة  

..بيه الٛغيح في مى٢ٟي صلى٢ب؟-  

:يي٤ ٖيييه يسبرها بىيىح ؤهه ؤصع٥ ؤٖما٢ها مً ٢بل  

الٛغيح ؤن ؾبح مىا٣ٞت٪ صلى٢ب هى هٟؿه ؾبح -

ً٪ ٢بل ٦ضه ..ٞع  

غا بدى٤ عاًٞة زىى ه٣اف   َاثل مىه :ٞػ  

!!ماػن ؤهب بتد٤٣ مٗايا-  

:هٟى بدغ٦ة مً عؤؾه  
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..بـ ٖايؼ ؤٞهم٪.. أل-  

:ا٢تربب زُىأ واإ٣ة وهي تؿإ٫ بٗبث  

..ٖايؼ تٟهمني و  ٖايؼ تتجىػوي؟-  

ارها الٛغيبة ٖجها ٧لًيا ..عم٤ تهٞغ  

اص يسبرها با٢تًاب ليىهي الخىاع :ٖو  

..ؤها متجىػ خالًيا ومل هاوو ؤَل٤-  

 التمٗب ٖيىاها بُٗىة ؤلم ٖابغأ 

:إم ؤزبرته بى٢اخة  

!مً امتى ٞترأ حىاػ٥ بتُى٫ -  

:باصلها و٢اختها  
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مل هاتجىػ٥ .. ختى لى خهل واهٟهلب ًٖ بل٣يـ-

..ؤهِب   

:ؾإلته بًٛح  

..ؤهب َاعصتني قهىع ٖكان!.. ليه-  

:٢اَٗها بى٢اخة ؤقض  

ٖكان ٦ىب متسيل ؤه٪ ٞاهمة ؤها ٖايؼ بيه بـ -

.. بتالٖبيني  

:وهؼ ٦تٟيه  

..و٧اهب عجباوي اللٗبة-  

ة :ؾإلب بؿٖغ  

وبٗضيً؟-  
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:هؼ ٦تٟيه  

.زلهب اللٗبة-  

:ٖاصا تؿإ٫  

ب بن ٖىضو ٖيلة لها اؾم ٦بحر و- ..ٖلكان ٖٞغ  

:٢اَٗها بت٣غيغ  

..اؾم الضباٙ ؤ٦بر-  

 ٧اصا ؤن تجً وهي تجض هٟؿها بمى٢٘ هؼوأ اإلاىبىطأ إاهية

:ٞؿإلته بٛئ  

بمٗنى؟-  

..نمب للخٓاا ؤصع٥ ٞحهً ؤنها تغيض بالٟٗل بحابة  
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ًْ لىهلة ؤن بحاباته اإلاهيىة ؾتضٞٗها للبىح بالضاٞ٘ 

..الخ٣ي٣ي وعاء خالة الجىىن تل٪  

 ٞالؿاا٫ الهغيذ لم يجِض مٗها

وهى يتؿاء٫ ٦م يم٨جها تدمل اإلاؼيض مً نغاخته 

..الى٢دة  

:ؤحابها بهغاخة ٞجة  

...بمٗنى ؤه٪ مل مىاؾبة للٗغى اللي ٖغيته-  

:٦غعا إاهية  

..بمٗنى؟-  

:ؤحاب بهغاخة مُل٣ة  

..مل بتجىػ بىاا نٛحرأ-  
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ٗب خاحًبا متيجًبا :ٞع  

!!نٛحرأ-  

:ؤحابها بتهغيذ ؾازغ  

مل بدُم ٢لىب ٖظاعي .. ٖظاعي -  

..قه٣ب بدضأ وهي تغتض زُىأ للسل٠  

٩ٞاص يتجهض عاخة ٞإزحًرا ؾتُٟى ؾغاب الخ٣ي٣ية ٖلى 

:الؿُذ ول٨جها ٞاحإته بأزغ حملة يتى٢ٗها  

!ومحن ٢ال٪ بوي ٖظعاء-  

 ..... 

ة ..نمب إ٣يل ٚغ١ به حى الٛٞغ  
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٦ال مجهما يتإمل آلازغ بكغوص يبابي و٦إن صٝء ٖال٢تهما 

 الؿاب٤

إأ خىاعهما الٟج ..ُؾلح تدب َو  

..لخمايتها, هى تىا٢ذ متٗمًضا يهضٝ إلبٗاصها  

اصرها لغقضها وهي نضمته بى٢اخة ؤقض و٦إنها تتبرؤ  إٖل

 مً طارها ال٣ضيمة

..و٦إنها تتلبـ صوًعا لم ي٨تح لها  

تهغيدها الٟج ب٨ىنها ليؿب ٖظعاء ؾلبه الى٤ُ 

..للخٓاا  

لخٓاا ؤصع٥ بهً وم٘ هٓغرها اإلاىتهغأ ؤنها تت٣مو 

..صوًعا مً حضيض  
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لم يٟهم الهضٝ مً تمثيليتها الهٛحرأ ول٨ىه ؤصع٥ ؤنها 

..تتإلم  

..تتإلم خض السُغ  

تٛحرا لهجته وؤؾلىبه تماًما و٢ض ؤصع٥ اؾتٗضاصها 

..إلاجاعاته ختى تهل لَم تغيض  

:٦ت٠ طعاٖيه وواحهها بهغاخة  

ٖايؼأ تتجىػيني ليه؟-  

:اعتضا بغؤؾها للسل٠ مؿتى٨غأ  

..ؤهب اللي ٖايؼ وؤها صلى٢ب مىا٣ٞة-  

:٦غع بثباا  

ليه؟-  
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:تلٗثمب للخٓاا ٢بل ؤن تسبره  

..خبيت٪-  

:ؾإلها مؿتىضًخا  

..و؟-  

:هتٟب بدى٤  

هسىى التجغبة .. ومل همىا ٖكان الخح صه-

..بما ؤهجر وؤٖيل ؾٗيضأ.. آلزغها  

:٢اَٗها بىٟـ الثباا  

ؤو؟-  

:بغ٢ب ٖيىاها بتهميم  

.. بـ مل ؤها اللي همىا.. ؤو الخح صه يمىا وييتهي-  
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:و٦غعا ٧لماا باؾل بدى٤  

.. ماخضف بيمىا مً الخح-  

:وا٤ٞ ٧لمارها  

ل٨ً في خاحاا .. ماخضف بيمىا مً الخح.. صه خ٣ي٣ي-

بتتبض٫ ومابترحٗل ؤبًضا .. بتىُٟي.. بتتكىه.. تاهية بتمىا

..ػو ألاو٫   

:نغزب ب٠ًٗ  

 .. بالف تتٟلؿ٠ ٖليَّ يا ماػن -
ً

ؤها وازضأ ٢غاعو ٞٗال

..ومل هتراح٘  

:ؾإلها بهضوء  

..بيتهيإلي ؤن ال٣غاع صه مدتاج اتىحن يازضوه-  
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:٢ُبب خاحبحها وؾإلته بضون تهضي٤  

ًني- .. ؤها مىا٣ٞة ٖلى ٧ل قغوَ٪!!.. ؤهب بتٞر  

ا وعٞٗب ؾبابتها
ً
:ؤزظا هًٟؿا ٖمي٣  

..ماٞيل مكاٖغ: واخض-  

ٗب وؾُاها :إم ٞع  

..ماٞيل و ص: اتىحن-  

:إم بؿُب ٦ٟحها بيجؼ  

ٌ ليه- !!بتٞر  

ا
ً
:تجهض بٗم٤ هاتٟ  

في .. في ؤطي..  ٗني في مكاٖغ.. أله٪ لؿه بت٣ىلي خبيت٪-

..وح٘  



 

2429 
 

:٢اَٗته بهتاٝ مىحٕى  

..مىا٣ٞة ٖلى ألاطي ومىا٣ٞة ٖلى الىح٘.. وؤها مىا٣ٞة-  

..٧اص ؤن يهت٠ بها بإهه   يىا٤ٞ  

..لى ٧ان يم٨ىه اإلاىا٣ٞة لجهل مً ٖم٤ مكاٖغها هدىه  

لى ٖٝغ للخٓة ؤهه يم٨ىه مباصلتها ولى حؼء مً 

 مكاٖغها ل٩ان تؼوحها بال تغصص

لم ي٨ً ليضًٞ ما تب٣ى مً ٖاإلاه الخالم ألاخم٤ بؼواحه 

..ببل٣يـ  

م ٧ل ش يء هى اإلاسُئ ..ول٨ً ٚع  

ها بدبه ..هى مً تٛاٞل ًٖ ؾ٣َى  

..ًٖ خهىنها التي خُمتها ألحله  
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ًٖ الٟش الظو ؾ٣ُب به ٩٦ل امغؤأ تبػي ؤن ت٨ىن هي 

..الخل  

..هي اللٛؼ والاحابة  

..الضاء والضواء  

٦برياء ؤهىإتها نىع لها ٢ضعرها ٖلى مضاوأ حغخه 

 ٞإؾ٣ُب حضعان خمايتها

غ٢ب بدبه .ٚو  

..هى مضيً لها با ه٣اط  

..خاوله مغأ با بتٗاص  

اصا هي آلان ت٣ترب بدالة ؤقبه بالهظيان ..ٖو  

:ؾإ٫ ب٣ل٤  
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..مىا٣ٞة ٖلى الىح٘؟-  

:عصصا بكغوص  

هى  ػم  ٗٝغ !.. َاإلاا في ٧ل الخا ا وح٘ يب٣ى ليه أل-

.. ؤنها ما تٟغ٢ل  

:ا٢ترب ماػن  ؿإ٫ بدظع  

.هى؟-  

لب هي تتىح٘ بكغوصها :ْو  

يب٣ى ليه ماخضف يًخي .. هى يخى بدياته مغأ ٖكانها-

!ٖكاهه هى  

:٦غع ماػن بةنغاع تل٪ اإلاغأ  

!.. هى؟-  
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:همؿب  

..عياى-  

"..عياى"  

..٦غعها لىٟؿه وهى ي٣غ بٛباثه  

..هي لً تهل لتل٪ الخالة ب  بؿبح ٢اهغ  

وما ؤصع٦ه مما ٢هه ٖليه عياى ًٖ مايحها اإلا٣ٗض ؤنها 

   تٗتٝر بإو عابُة ب  به هى

 ويبضو ؤن صسغرها الثابتة تتٗغى للتٟتب

:ؾإلها متىحًؿا  

..عياى ٦ىيـ؟-  

:نمتب لخٓة ٢بل ؤن تسبره بتإ٦يض  
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.. هيتُمً ٖلى بيب هؼوأ.. هيب٣ى ٦ىيـ ؤما هتجىػ -

..هيٗٝغ ؤنها ٢ضعا تس٠ُ ؾٗاصرها وتٛحر مؿاع الخ٩اية  

قغصا ب٩لمارها للخٓاا ونمب هى آلازغ يداو٫ ٞ٪ 

 َالؾم اللٛؼ 

ب بالؿاا٫ ا ٞؿاٖع
ً
:ول٨جها لم تمهله و٢ت  

٢غعا بيه يا ماػن؛ هتجىػ صلى٢ب و  هيؿتنى ؤما -

!تسلو مٛامغت٪ م٘ ٖيلة الضباٙ  

ا للخٓاا ٢بل ؤن يدؿم ؤمغه
ً
:ْل نامت  

..٢غعا وؿاٞغ بىع ٞااص-  

:يي٣ب ٖيىحها بدحرأ  

ليه؟-  



 

2434 
 

:ٞإحابها ببضيهية  

َاإلاا ٢غعِا ؤه٪ تتجىػو ٞاألنى٫ بت٣ى٫ ؤوي ؤ٧لم خض -

!..صر و  بيه.. مً ٖيلت٪  

  *************  

 

 

 

 

 

عيض يي٤ ُخًىِ٪ 
ُ
عيض اتؿإ ألاعى، ؤ

ُ
.  ؤ  

ٚاصأ الؿمان -   
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..لم ت٨ً يىًما طاا َبيٗة وعصية خاإلاة  

ٞلم تتسيل هٟؿها بثىب ؾيىضعيال السيالية الخم٣اء التي 

 اهتٓغا

ونى٫ ؤمحرها الىؾيم ٖلى خهاهه ألابيٌ الىان٘ 

..ليمىدها خبه الالمكغوٍ  

هة واإلاىتٟسة بٛغوع  بل ٧اهب صاثًما رهىي صوع ألامحرأ اإلاٞغ

..ُمىذ لها بد٤ الى صأ  

..اؾتهجىب هجغ خؿً لها مً ؤحل خبه إلانى  

لم تٟهم ماهية طل٪ الخح الظو صٞ٘ خؿً لىبظ ٧ل 

..بٚغاءاا والضه والتمؿ٪ بمنى وػواحه بها  

ًلها ٖلى  بل ختى هي لم تٟهم ٦ي٠ زً٘ ماػن ٞو

..ق٣ي٣ه مغأ  
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ًها لُٟله لى طاته مغأ ؤزغي ٖىضما ٟٚغ لها ٞع ..ٖو  

..لم تٗٝغ ٦ي٠ تباصله تل٪ التطخية  

.. طل٪ الٗم٤  

 عبما ٧اهب بداحة إلادىة عاٚح لتههغ مكاٖغها

..ٞتى٣ي مجها قىاثح خح الظاا والٛغوع  

وعبما ٧اهب بداحة لغحل يضٞٗها  زتباع ؾٗاصأ الىحىص 

..حىاعه  

..٣ِٞ مٗه لم تسَل خما٢تها  

ا
ً
..لم تس٠ِ ؾظاحة ت٨ٟحرها ؤخياه  

..مٗه ؤعاصا رهظيح ٚغوعها  

ح في اعتضاء ؤخض ؤ٢ىٗة هحرأ اإلاتد٨مة بىا٢ٗها ..لم تٚغ  
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..٧اهب هي بُٟغأ َٟىلتها  

تىتها.. حامدة.. مىضٞٗة.. خم٣اء ..مٗتزأ بجمالها ٞو  

..متمتٗة بدماية وؾيُغأ لم تؿتٛها مً ٢بل  

..مٗه ٧اهب خياأ إغية بمجغيارها  

..خياأ ؤعاصرها  

 م٘ ؾماٖها ٧لماته 

"ؤها ٖايؼ٥ تب٣ي مغاتي يا هحرأ"  

..ٞهمب لَم تسلى خؿً ًٖ إغوأ ؤبيه  

..ؤصع٦ب لَم ازتاعها ماػن وزظ٫ ؤزيه  

 ٞلخٓة نغازه اإلاظٖىع 

"مل هؿيب٪ تًيعي مني"  
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..ؤصع٦ب هي ألازغي ؤنها لً تًيٗه مً خيارها  

 تل٪ اإلاكاٖغ

..طل٪ الضٝء  

بة بالب٣اء مٗه   الخاحة لتىاحضه والٚغ

..٧اهب ٧لها له  

.وهى لم  ؿمذ لها بالتسلي ًٖ ٦يىىهتها  

..ًٖ هٟؿها  

..و  ختى ًٖ إغورها  

..٧ان يؼوعها ٦ٗاصته بٗض زغوحها مً اإلاكٟى  

 
ً

..يإتي ليجالؿها ٢ليال  

..يُمئن ٖلحها وهي بضوعها تُمئن ٖليه  
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ؤزبرته مغأ باهضٞإ ؤنها ؾتتسلى ًٖ ٧ل ش يء لى ٧ان 

..هظا ي٣غب بيجهما  

وعٌٞ بكضأ ٧لمارها ٞهى لً يجغصها مً إغورها لي٣ترب 

..مجها  

!..٦ي٠ يدغمها ٧ل ما ؤلٟته ويضعي خبها  

..عصصها لها باؾتى٩اع واؾت٣بلتها بؿٗاصأ بالٛة  

..ٞؿٗاصأ الٗكا١ ت٨مً بدما٢تهم  

ًه لتطخيتها ياحل ػواحهما م ؤن ٞع ب  ؤن .. ٞٚغ

ٌ طاته  ٗبر ًٖ خبه لها .. الٞغ  

..وامتىاٖها ًٖ ٖغى ؤو مكغوٕ ٖليه  
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ؤو ختى ٖغى مكاع٦ة ما تؼيض صزله ليُٛي اختياحتها 

..  ٗبر ًٖ تٟهمها ل٣ٗليته ومباصثه  

..واليىم  

وبٗض َى٫ ت٨ٟحر ٧اهب بٛاية اللهٟة لٗغى ٨ٞغرها 

..الجضيضأ ٖليه  

..اهتٓغته بم٩انهما السام بدضي٣ة مجزلها  

ضه يإتي ومٗه ٖضأ ؤ٦ياؽ مً .. ولم يتإزغ ًٖ مٖى

..الٟا٦هة  

 ٞهى يهغ ؤن تؿتبض٫ هىؾها الجضيض بالخلىي 

..بإهىإ الٟا٦هة اإلاستلٟة  

..عم٤ تل٪ الىٓغأ اإلاتلهٟة بٗيىحها  
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..ٞإصع٥ ؤنها تضبغ لص يء حضيض  

..ٖغى آزغ ؤو تىاػ٫ آزغ  

 ًٖ الت٨ٟحر لخٓة
َ
..هى بضوعه لم يتىان  

..ويغيض ت٣ليهه ب٣ضع اإلاؿتُإ.. يضع٥ الٟاع١ بيجهما  

..٨ٞغ في َلح ٢غى مالي بًمان مغتبه  

ومكاع٦ة ؤخض ؤنض٢اثه بكغ٦ة ألامً السام الظو 

..يمتل٨ها  

..وما يبٕر به.. طل٪ هى مجاله  

..ول٨ً نضي٣ه َلح مجهىصه بياٞة ألمىاله  

م ٧ل ش يء   يغيض تغ٥ ٖمله ..وهى ٚع  

..ليـ آلان ٖلى ؤية خا٫  
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..٣ٞغع تإحيل مكاع٦ة نضي٣ه ولى لخحن  

ليه آلان ؤن يبدث ًٖ خٍل آزغ ..ٖو  

..خل يبضو ؤنها تىنلب بليه  

..ٞٗيىحها تلتم٘ بىٓغأ ْٟغ ٞاتىة  

:باصعته بلهٟة  

.٢ى٫ مىا٤ٞ.. زالم ل٣يب الخل-  

٘ خاحبيه بضهكة :ٞع  

!!ؤ٢ى٫ مىا٤ٞ مً ٚحر ما ؤٖٝغ-  

:هتٟب بلهٟة  

..هييجب٪ بـ ؤهب لحن صماٚ٪ قىية-  

:تجهض ب٣ىأ  
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..َمىيني ٖليِ٪ ألاو٫ -  

:عبتب ٖلى طعاٖها  

!هتؿمٗني.. ؤها تمام الخمضهلل-  

:ؤزبرها بغ٢ة  

ؤزباع هٓام ؤ٧ل٪ .. بـ اَمً ألاو٫ .. ؤ٦يض هاؾمٗ٪-

..وألاصوية؟.. بيه؟  

:بغمب قٟتحها بُٟىلية وهي تسبره  

ماٞيل .. ماٞيل قى٧ليب.. ٖلياء بتىٟظ ؤوامغ٥ بالٓبِ-

هحر ٞغيل.. ٦ي٪ ..٧له ٞا٦هة ٖو  

:عبب ٖلى طعاٖها بدىان  

.. صه ٖكان صخت٪.. مل ؤوامغ يا هحرأ-  
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:ْلب م٣ُبة بدى٤ ٞكا٦ؿها بٗبث  

..٦ضه مل هىالقي ٞؿتان للٟغح-  

نهًب وهي تضوع خى٫ هٟؿها صوعأ ٧املة وتىاحهه 

:بؿبابة يضها الؿليمة  

..٢هض٥ بوي.. ؤهب ٢هض٥ ؤن وػوي ػاص-  

:٢اَٗها  

.. بوي زاي٠ ٖليِ٪ -  

نمتب تؿتمت٘ بهض١ هبرته ول٨جها ْلب تتٓاهغ 

:بالًٛح  

ؤها وػوي ػاص وحؿمي باّ؟-  
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ؾإلته بىبرأ خؼيىة و٦إنها تؿإله ٦م ب٣ي لها مً ؤيام ٖلى 

..٢يض الخياأ  

ة  ؤعاص ؤن يُمئجها ب٩لماا ته٠ ٦ما٫ ٢ضها وعٖو

 مىدىياته

ختى لى ا٦تؿبب ٖضأ ٦يلىاا ٞهي هاؾبب ؤهىإتها تماًما 

.. بل حٗلتها مثالية  

ول٨ىه يضع٥ ؤهه لم يمتل٪ خ٤ البىح بتل٪ ألا٩ٞاع ٦ما 

.. ؤهه يسص ى ؤن تٗىص  لتهام الُٗام والخلىي بال ٢يض  

:خى٫ اإلاىيٕى بؿالؾة ل٨ٟغرها التي ؤعاصا َغخها ٖليه  

هت٣ىليلي ٖلى الخل اللي زلى ٖيىه٪ تلم٘؟-  

لى الٟىع ٖاصا لخماؾها ألاو٫  :ٖو  
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.. صلى٢ب في مهغ ؤو اتٟا١ حىاػ.. بو يا خاػم-

..الٗغوؾة وؤهلها بيؿاٖضوا الٗغيـ  

ا ًٗ :هت٠ م٣اَ  

..وؤها مل مدتاج مؿاٖضأ-  

:حظبب ٦ٟه رهضؤ مً اهضٞاٖه وهي ت٨مل  

صلى٢ب الؼوج بيجيح الك٣ة صر؟.. اؾمٗني لآلزغ-  

ا ٞإعصٞب
ً
:ؤومإ مىا٣ٞ  

.. ويبها ػو ما تدح.. وؤهب ٖىض٥ الك٣ة-  

:نمتب لخٓة وؤٖاصا ٧لمارها  

..ؤ٢هض ػو ما ؤهب ٖاٝع ؤها هخبها اػاو-  

:لم  ؿتُ٘ ٦بذ ابتؿامته وهى يتؿاء٫  
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! ٗني ؤزمً هتدبحها بػاو وخؿح ما تيجي-  

:هتٟب به  

ا- ًٗ اإلاهم مىا٤ٞ؟.. ؤها ه٣ىل٪ ٖايؼأ بيه..   َب  

:هؼ ٦تٟيه  

ا ؤٖمل٪ اللي تدبيه- ًٗ ..ل٨ً.. مىا٤ٞ َب  

:نمب لتؿإله هي  

..آصو الك٣ة ومىحىصأ.. ل٨ً بيه تاوي؟-  

:ؾإلها بىيىح  

..مل ٞيال.. ؤيىه ق٣ة-  

:تغ٦ب ٦ٟه و٦تٟب طعاٖحها  
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ٖلى ٨ٞغأ ٖلياء !.. وهى ؤها همىا  ٗني لى ٖكب في ق٣ة-

٧اهب ٖا كة في ق٣ة وياصوب يؼيض ٚحرها ٢غيح بٗض 

..الخاصإة  

ٞهى لم ي٨ً  ٗلم ؤن .. مىدته هٓغأ متدضية م٘ ٧لمارها

بسالٝ .. ق٣ة ٖلياء تدتىو ٖلى ؾتة ٚٝغ ؤؾاؾية

..اإلالخ٣اا ألازغي   

:هؼ عؤؾه هامًؿا  

..وبٗضيً؟.. تمام يا هحرأ-  

:ٖاصا اللمٗة لٗيىحها وهي تؿغص باقي ٨ٞغرها  

.. صلى٢ب الٗغيـ اللي هى خًغت٪ حاب الك٣ة وويبها-

ػو ؤو بيب في مهغ الٗغوؾة .. يب٣ى الضوع ٖلى الٗغوؾة

..هتستاع حهاػها وهتجيبه  
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:نهٌ بٗى٠  

..مل هؿيب٪ تكترو ٖٟل الك٣ة.. ؤ٦يض أل-  

:نهًب بضوعها وهي ت٣ترب تتمؿ٪ بظعاٖه ب٨ٟها الؿليم  

ؤهب .. مل صه اللي بيدهل م٘ ؤٚلح الىاؽ!.. ليه بـ-

ؤما ٦ىب هتتجىػ اإلادامية صو مل ٦ىب هتؿمذ لها 

.. تؿاهم في الك٣ة  

:اعتب٪ للخٓاا وهى يغصص  

و.. ؤيىه يا هحرأ بـ الىي٘ مستل٠-  

:هؼا عؤؾها  

..هى ؤها في هٓغ٥ ؤ٢ل مجها؟.. مستل٠ ليه؟-  

ة :هٟى بؿٖغ  
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..يا خبيبتي ما ٢هضتل ٦ضه-  

..وهي لم تؿتم٘ ألو تبريغ  ؿى٢ه  

٣لها " خبيبتي"٣ِٞ ونلتها ٧لمة  ومؤلا ؤطهحها ٖو  

..ولم تٗض تغيض ؾىي حغؤأ ؾىىاا قبابها ألاولى  

..ؤعاصا ؤن تىضٞ٘ وتتٗل٤ بٗى٣ه ليؿمٗها تل٪ ال٩لمة  

..تل٪ الهٟة وتىا٫ ص ٫ مل٨يته لها  

:همؿب بسٟىا  

!خبيبت٪-  

:ؤحابها بمكا٦ؿة ٚؼلية  

تيل و  بيه- !لؿه ما ٖٞغ  

:اهتهؼا الٟغنة لتؿإله  
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.. ٗني مىا٤ٞ ٖلى ٨ٞغتي؟-  

:هؼ عؤؾه بدحرأ  

..بـ-  

بب خحرته :وحاوبته هي و٢ض اؾتٖى  

!!هتٗملهم زاَغ ؤهم مني!.. هت٣ل٤ مً ٦الم الىاؽ-  

:هؼ عؤؾه هاًٞيا  

ل٨ً الك٣ة والٟٗل مل .. نض٢يني ما ٞيل ؤهم مى٪-

..اإلاك٩لة الىخيضأ  

:ؤزبرته بت٣غيغ  

..ت٣هض البيب والخياأ-  

:وا٤ٞ بهؼأ عؤؽ ٞإزبرته ببؿاَة  
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..ؤها مل هؿيح قٛلي-  

ب هي رهضؤ مً  ا بًٛح ٞإؾٖغ ًٗ ٧اص يهت٠ مىضٞ

:اهضٞاٖه  

.. اهضي بـ يا خاػم.. ومل ؤها اللي ههٝغ ٖلى البيب-

..مل م٣ٗى٫ ؤحغخ٪ بالهىعأ صو  

:بهىا به ًٚح م٨تىم  

..٦ملي ٦الم٪-  

:ؤزبرته بهىا هاصت  

.. ه٣ىل٪ تاوي ػو ؤو اتىحن متجىػيً بيؿاٖضوا بٌٗ-

..مغتب٪ ٖلى مغتبي  

:٢اَٗها بٛئ  
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..ٖىض٥..ؤهِب ناخبة الى٧الة ماٖىض٦يل مغتح-  

:٢اَٗته هي  

الن !..  ٗني بيه ماٖىض ل مغتح- ؤها ناخبة و٧الة الٖا

هى ؤهب .. هؿاهم بمغتبي صه..  ٗني لي مغتح.. ومضيغرها

..لى  

ا ٧لمارها ًٗ :٢اَٗها متى٢  

مٟهىم.. لى اتجىػا إلايا ٧اهب هتؿاهم في البيب-  

:ا٢تربب مىه بٛئ تى٦ؼه بؿبابتها في نضعه  

- 
ً

..ما ت٣ىلل اؾمها: ؤو   

:وػاصا مً وزؼ بنبٗها تغصص  

.. مات٣ىلل اؾمها بضل٘: إاهًيا-   
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:وتل٪ اإلاغأ ٧اهب تدٟغ بهضعه  

ا-
ً
مات٣ىلل لى اتجىػرها ٢ضامي : إالث  

:يُٛب بةنبٗها بٗى٠ هاتٟة  

مٟهىم؟-  

:تإوه بهمـ  

..صه الغنام ؤعخم.. خغام ٖليِ٪ .. مٟهىم-  

ا وهي  ًٗ ؤبٗضا ٖىه بنبٗها إم اتؿٗب ٖيىاها هل

ح ٧لماته :تؿتٖى  

ؤهب اتٗىعا ٢بل ٦ضه؟!.. عنام-  

:ؤَل٤ ضخ٨ة ٖالية  

..ما ت٣ل٣يل حغوح بؿيُة!.. اتٗىعا-  
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عواٚها في الاحابة وهي ْلب تتإمله ب٣ل٤ و٦إنها تغيض 

:٦ك٠ ما تسٟيه مغواٚته  

!..بجض-  

:وي٘ يضه ٖلى نضعه  

..بكٝغ ال٨كاٞة-  

..تغيض تلمؿها.. تإملب مالمده الخبيبة للخٓاا  

ح باختًاهه ول٨جها تٗلم خضوصه.. ت٣بيلها ..تٚغ  

..وؤزال٢ه  

:ؾإلته بلهٟة  

..بيه عؤي٪ في ٦المي؟-  

:ؤزبرها بت٣غيغ  
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..هٓغًيا ال٨الم خلى ٢ىو وؾهل اإلاىا٣ٞة ٖليه ل٨ً-  

:ؾإلب بدى٤ بؿيِ  

ل٨ً بيه تاوي؟-  

:ؤزبرها بىيىح  

بٗضها هت٨ٟغو مغأ .. ل٨ً بٗض ما خالوأ البضاية تسلو-

بن هحرأ ٚيث تؿتد٤ ؤ٦تر مً ٦ضه.. واتىحن ؤه٪ اتىاػلِب   

غ بدؼن  :ٞػ  

ؤهِب  ػم تغوحي لض٦تىع هٟس ي وبٗض ما ت٣ضعو .. هحرأ-

و٢تها لى ٧اهب مكاٖغ٥ ما .. تؿيُغو تاوي ٖلى خيات٪

..اتٛحرتل  

:ؤؾ٨تب ٧لماته بإهاملها تمىٗه ًٖ ٢ى٫ اإلاؼيض  
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.. ؤهب ٢لب لي ؤن هحرأ اإلاىحىصأ صلى٢ب هتدغؽ وحىصها-

هتداٞٔ ٖليه ومل هتؿمذ للؿب اإلاٛغوعأ اللي ؤهب 

..ما٦ىتل َاي٣ها ؤنها تغح٘ تاوي  

..وا٣ٞها بهؼأ مً عؤؾه ٞهي ماػالب تمىٗه مً ال٨الم  

:ٞٗاصا ت٨مل  

الجىهغ .. ٢لب لي ؤن هحرأ اللي ؤهب خبيتها هي ألانل-

..والخ٣ي٣ة  

ا مغأ إاهية ٞإعصٞب هي تىهي ؤٖظاعه
ً
:هؼ عؤؾه مىا٣ٞ  

َاإلاا هي ألانل يب٣ى ليه بت٣ى٫ ؤن مكاٖغو هتتٛحر لى -

..عوخب لض٦تىع هٟس ي  

:خاو٫ الخضيث ل٨جها مىٗته  
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..بـ بٗض ما هتجىػ .. هاعوح لض٦تىع ػو ما ؤهب ٖايؼ-  

..و٧اهب تل٪ نهاية اإلاٟاوياا  

اعتٟٗب ٖلى ؤَغاٝ ؤنابٗها ت٣بل ؤهاملها اإلاٛلٟة 

..لكٟتيه  

..و٦إنها تستم اتٟا٢هما ب٣بلة  

..ول٨جها ٧اهب ٢بلة م٘ بي٣اٝ التىٟيظ  

..ختى آلان  

***** 

اَٟة ٢لح .ؤقض الهغاٖاا، عػاهة ٣ٖل، ٖو  

باولى ٦ىيلى-   

..يغيض الا٢تراب مً ٖاإلاها ٧له  
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ح بتل٣يجها مباصت الٗك٤ اإلاتباص٫ ..يٚغ  

..ٖك٣ه لها امتض لؿىىاا لم يَغ امغؤأ ؾىاها  

..لم  ؿمذ  مغؤأ بملئ مؿاخة بدياته لً ت٨ىن لٛحرها  

..يغيضها ؤن تتي٣ً بإنها تؿتد٤ الخح والتٟاوي بها     

..ؤن خ٣ها ألازظ ٦ما هى واحح ٖلحها الُٗاء  

 يسُى زُىاا نٛحرأ بل ي٩اص يدبى لي٣ترب مجها

..الٗاق٤.. الؼوج.. ليضٞٗها لغئية بياص الغحل  

..وليـ مجغص خاحؼ ؤمان تؿتىض ٖليه وتستٟي زلٟه  

..و٧اهب زُىته تل٪ اإلاغأ با ٢تراب مً ؤَٟالها  

..هي ؤٖلمتهم مىظ ٞترأ بؿيُة بىيٗهم الٗاثلي الجضيض  
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و٦ما ٞهم مجها ؤن ؤقٝغ يتٟهم اإلاى٠٢ وبن ٧اهب 

 َٟىلته البريئة تتإلم له

ول٨ىه يداو٫ التٗامل بت٣ٗل م٘ اهٟها٫ والضيه وػواج 

..٦ال مجهما بأزغ  

ؤما ؤمجض ٞهى بدالة تمغص وإىعأ مؿتمغأ ولم ي٠٨ ًٖ 

..اإلاُالبة با هت٣ا٫ لبيب ؤبيه  

والهٛحرأ إلاؿة ٖاحؼأ ًٖ الاصعا٥ ٣ِٞ تٗلم ؤن والضها 

..يإتي لغئيتها يىمًيا ول٨ىه   يم٨ث بالبيب ؤبًضا  

  و  يلت٣ي والضرها ٣ِٞ ؤؾماء ؤو 

ا ؾىما"
ّ
..هي َمً تلت٣ي به" آه  

ٟا٫  واليىم ات٤ٟ بياص م٘ همؿة ٖلى ل٣اء مٗها وألَا

..زاعج اإلاجز٫   
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..مداولة مىه لي٣ترب مجهم  

..زُىأ ؤولى ليت٣بلىا وحىصه بيجهم  

ٞتل٪ السُىأ تدتاحها همؿة وبكضأ ختى يم٨جها الجم٘ 

اإلاها هي م٘ ؤبىائها.. بحن ٖاإلاه مٗها ..ٖو  

ا ويجح ٖلحهم التأل٠  ًٗ هي خياأ واخضأ ؾيٗيكىنها حمي

..ؾىًيا  

..ٖغى ٖلحهم الظهاب إلاضيىة ألالٗاب  

:وعٌٞ ؤمجض بٗىاص  

..بخىا مل نٛحريً ٖكان هغوح اإلاالهي-  

..ٞٗغى السغوج للىاصو  

ٌ :وإاهية ٢غع ؤمجض الٞغ  
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..بخىا في الىاصو ٧ل يىم ٖكان التضعيباا-  

يىاه تلم٘ إلخؿاؽ اليجؼ الظو يهضعه إلياص ..٢الها ٖو  

..عم٤ بياص همؿة بىٓغأ اؾتٛاإة  

..هي تلتزم الهمب  

تتٗامل م٘ بياص في وحىص ؤبىائها بدظع قضيض يهل لضعحة 

..الهل٘  

..تٟٕؼ ؤن يٓىىا للخٓة ؤنها تًٟله ٖلحهم  

:إلادب هٓغته اإلاؿتٛيثة ٞا٢ترخب بسٟة  

..وكٝى ٞيلم ؤهيمي.. َيح بيه عؤي٨ىا هغوح ؾيىما-  

:٢اَٗها ؤقٝغ تل٪ اإلاغأ بدغج  

ضها هغوح الجمٗة الؿيىما- ..بابا ٖو  
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.. هٟظا ألا٩ٞاع مً بياص  

..و خب بؿمة ههغ َٟىلية ٖلى وحه ؤمجض  

و٢بل ؤن ي٣ٟض بياص ألامل تماًما تظ٦غ ٧لماا ماػن اإلابهمة 

 خى٫ مى٫ وخلبة تؼلج

انُدح ٖك٤ هىا٥ بإخض اإلاغاا و٧اهب ب٣مة 

..ؾٗاصرها  

ا
ً
:ٞجهٌ بٛتة هاتٟ  

..يال بيىا هجروح م٩ان مٟاحإأ-  

ا
ً
..وبالٟٗل ٢ط ى الجمي٘ يىًما مستلٟ  

ًه إلياص واؾتمت٘ باهُال٢ه  ختى ؤمجض هٟؿه ابتل٘ ٞع

 الُٟىلي
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وبضا إلاؿة الهٛحرأ ٞاتىة وهي تداو٫ التزلج ٞتتٗثر مغأ 

..وتؿت٣يم مغأ ؤزغي   

وبحاصأ بياص لتل٪ الغياية ؾاٖضته ٖلى الت٣غب مً 

ٟا٫ ولى لؿاٖاا مٗضوصأ ..ألَا  

اصا  ا خى٫ ماثضأ بإخض اإلاُاٖم ٖو ًٗ بٗضها التٟىا حمي

ٌ ألمجض   خالة التدٟٔ ألقٝغ والٞغ

بيىما إلاؿة الهٛحرأ ٧اهب تبتؿم له بال تى٠٢ ُٟٞغرها 

..الُٟىلية اؾتكٗغا خىاهه الُبيعي ٖلحها وخبه لها  

:ؾإله ؤمجض بتدٍض وبن التزم خضوص رهظيح واهية  

..خًغت٪ هتيجي تٗيل مٗاها في بيب بابا؟-  

:هتٟب همؿة هاهغأ  
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..ؤمجض-  

ا
ً
:عبب بياص ٖلى ٦ٟها مهضث  

..ؾااله مكغوٕ ومً خ٣ه.. بالغاخة يا همؿة-  

:والتٟب ألمجض  

ا هي٨ىن لها بيب حضيض و٦بحر وفي الى٢ب - ًٗ ماما َب

..اإلاىاؾح هىٗيل ٧لىا ٞيه  

:اقتض ًٚح ؤمجض واهٟٗلب ٧لماته  

ىا- ..بـ لى ٢ٗضها في بيت٪ بابا مل هيٗٝغ  كٞى  

:ا٢ترب بياص بغؤؾه مىه وهى يُمئىه بتإ٦يض  

.. ماٞيل ؤو خض ي٣ضع يمىٗ٪ ؤه٪ تكٝى بابا-  
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عا٢به ؤمجض بك٪ بيىما خبؿب همؿة ؤهٟاؾها تدؿًبا 

 لغص نٛحرها

الظو ْل ٖلى نمته للخٓاا إم ٖاص بٓهغه لحرت٨ؼ ٖلى 

يىاه تغا٢ح  م٣ٗضه ٖو

:بياص بال اه٣ُإ وخيجها ؾإ٫ ؤقٝغ بتىحـ  

خًغت٪ مم٨ً تٗترى ٖلى ؤو مكغوٕ هسُِ له م٘ -

..ؤصخابىا ؤو م٘ ؤو خض؟  

..ؤ٢هض خضوص ؾلُت٪ مٗاها هتب٣ى بيه؟  

خاولب همؿة التضزل ٞإؾ٨تها بياص زٟية والتٟب 

ويهتم .. ألقٝغ الظو بضا ؤهطج مً ؾىىاا ٖمغه

.. بمباصلته الى٣اف بالٟٗل  

..هىت٤ٟ ٖلى خاحة مهمة يا ؤقٝغ-  
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:والتٟب ألمجض  

وؤهب ٦مان يا ؤمجض اؾمٗني ٖلكان ٖايؼيً هت٤ٟ م٘ -

..بٌٗ  

اهتبه الُٟالن ل٩لماته وهمؿة بضوعها لم تٗلم ما ؾٝى 

يسبرهما به و٧اصا تضٞٗه للهمب ب  ؤن إ٣تها الُٟغية 

ها ٞهمتب تؿتم٘ ل٩لماته :به تٛلبب ٖلى مساٞو  

صخيذ ؤها وماما اتجىػها بـ صه مل مٗىاه ؤوي ه٨ىن -

والض٦ىا عبىا يباع٥ ل٨ىا ٞيه مىحىص .. بضيل لىالض٦ىا ؤبًضا

ال٢ة ألابىأ ٖمغها ما هتتإإغ بمؿاٞاا َاإلاا بتداٞٓىا  ٖو

اتٟا٢ت٨ىا وتغتيباا الخياأ ؤها ٦ـ بياص ماليل بوي .. ٖلحها

اتضزل ؤو ؤٚحر وؤبض٫ ؤو خاحة ب  بطا خض مى٨ىا َلح 

صو الٗال٢ة اللي .. ٦هضي٤ ؤو ؤر ٦بحر قىيتحن تالتة.. عؤيي
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ل٨ً   ٖمغو ه٨ٟغ ؤخل .. ؤها ؤتمنى ت٨ىن مىحىصأ بيىا

..مدل والض٦ىا ؤو آزض م٩اهه  

٧اهب زُبة َىيلة ولؤلؾ٠ لم ي٨ً ؤٖضها وعتبها مً 

ول٨ىه قٗغ ؤن ٖليه وي٘ الى٣اٍ ٖلى الخغوٝ في .. ٢بل

..ٖال٢ته باألو ص  

زيم الهمب ٖلى الجمي٘ وبن ٧اهب همؿة تكٗغ بغاخة 

..صازلية ٖمي٣ة  

..خضؽ ؤهثىو يسبرها ؤنها لم تسظ٫ هٟؿها تل٪ اإلاغأ  

وبضون ؤن تكٗغ وحضا ٦ٟها يمتض لت٣بٌ ٖلى ٦ٟه 

..بامتىان وق٨غ  

بيىما نمتا التىؤمان وهما يغ٢بان خغ٦ة ؤمهما بٛحرأ 

..َبيٗية  
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ا وهى يمض ٦ٟه إلياص  ًٗ ٚحرأ ؾيُغ ٖلحها ؤقٝغ ؾغي

:بمهاٞدة عحىلية بضا ؤ٦بر مً ٖمغه  

..ات٣ٟىا يا ؤوه٩ل-  

:ناٞده بياص بضوعه وؤزبره ببؿاَة  

ِنبا بيب ؤزتي .. لى خابح ت٣ىلي بياص بـ مل هتًاي٤-

..بت٣ىلي بياص  

:  ابتؿم ؤقٝغ بةخغاج مغصًصا  

.. ماما مل هتىا٤ٞ-  

:والتٟب لىالضته التي عبتب ٖلى ٦تٟه بٟغخة  

..ؤها ٞسىعأ بي٪ ٢ىو يا ؤقٝغ-  

:وهىا اهٟجغ ؤمجض بدى٤  
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ؤهب ؤزضا ماما مً .. وؤها مل مهض١ ٦الم٪ صه ٧له-

..بابا وب٨غه هتازضها مىىا  

:والتٟب لىالضته بٗى٠  

..ؤها لؿه ٖايؼ ؤٖيل م٘ بابا-  

..تىؾٗب ٖيىا همؿة بظٖغ  

هل يتضزل ويسال٠ اتٟا٢ه .. وؾ٣ِ بياص بهىأ الخحرأ

..و٧لماته الؿاب٣ة  

..ؤم يهمب ويتر٥ همؿة تىاحه هجىم ابجها وخضها  

..وبتل٪ اللخٓة حاءه الاه٣اط مً خيث   يتى٢٘  

:٩ٞان هتاٝ ؤقٝغ الخاػم بإزيه  
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.. ؤوه٩ل بياص ما ٖملل خاحة تًاي٣ىا.. ٦ٟاية يا ؤمجض-

..٦ٟاية ؤن ماما عحٗب تبتؿم تاوي  

ولم يهض١ بياص ؤطهيه .. ؤزًٟب همؿة حٟىنها خغًحا

:بيىما الهٛحر اإلاتمغص يؼيض في هجىمه  

..ؤوه٩ل بياص هى ؾبح ؤها بابا مل مٗاها-  

ا ب٨غه
ً
:والتٟتب إلياص هاتٟ  

..ومل ٖايؼ٥.. ؤها مل بدب٪-  

..واهُل٤  ٗضو هاعًبا مً اإلا٩ان  

ا زلٟه ًٗ ىا حمي .. ؤؾٖغ  

ا مىتًٓغا بجىاع الؿياعأ
ً
..ليجضوه وا٢ٟ  

..ٞتدها بياص ليضل٠ الجمي٘ بلحها بهمب  
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 نمب ْلل ٖلى عخلة ٖىصرهم للمجز٫ 

وؤمام البىابة اإلاٗضهية ال٨بحرأ اهُل٤ ؤمجض مً الؿياعأ 

..بلى صازل اإلاجز٫   

:التٟب بٗضها إلياص هامًؿا.. بيىما تؿمغ ؤقٝغ للخٓاا  

..ًٖ بطه٪... ق٨ًغا يا ؤوه٩ل ٖلى اليىم الخلى-  

والتٟب لىالضته  ؿتإطنها بٗيييه واهُل٤ بةإغ ؤزيه 

..الُاجل  

بيىما ْلب إلاؿة تترب٘ ٞى١ ع٦بتي والضرها التي همؿب 

:بتٗح  

..ؤمجض مل هيؿامدني ؤبًضا-  

:ؤزبرها بياص بمىاؾاأ  
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ل٨ً هي٨بر , يم٨ً متٗل٤ بإبىه ؤ٦تر.. ؤمجض نٛحر-

..ويٟهم  

:التٟتب له بتىتغ  

ؤها ٢لتل٪ اعتباَىا ٞيه .. بـ ما اٖت٣ضف.. ياعيب يا بياص-

..ما٦ىتل متسيلة مضي الٓلم صه.. ْلم ل٪  

:٢اَٗها بًٛح  

ما ت٨ٟغيل به٪ تبٗضيني و  تضوعو ٖلى ؤٖظاع .. همؿة-

..ألوي مل هابٗض  

ٗب هٓغارها بليه تتىؾله الٟهم :ٞع  

مل ها٢ضع ؤصوع ٖلى خح ..  ؾىة18ؤها مل همؿة بيب -

مل هيىٟ٘ ؤ٨ٞغ في هٟس ي وؤوس ى .. ومكاٖغ وؤوس ى و صو
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ما٢ضعف ؤتجاهل هٓغرهم بوي بإًٞل .. اختياحهم ليا

 ٖلحهم ؤو خض

:٢اَ٘ ٧لمارها بإلم  

!ؤو خض بغيى يا همؿة-  

:هتٟب بدؼن   

.. ؤها ؤم.. خالة الغوماوؿية واإلاكاٖغ صو ماتىاؾبىيل-

مل هكترو عاختي ٖلى خؿابهم يا .. ؤولىياتي هما و صو

..مل مً خ٣ي.. بياص  

..٧اص ؤن يهت٠ بها  

!وماطا ٖىه هى  

..ؾي٠  
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لَم   يداؾبه ؤمجض ٦ما يٟٗل م٘ .. ؤليـ والضهم؟

..همؿة؟  

!..لَم ٖلحها هي صٞ٘ إمً ؤزُاثه ختى بٗض َال٢ها مىه  

:و٦إنها ٢غؤا ؤ٩ٞاعه ٞغصصا بيجؼ  

..ألهه عاحل.. ألوي ؤم-  

 يغب م٣ىص الؿياعأ بًٛح ٞاهتًٟب الهٛحرأ ٖلى 

..ع٦بتي ؤمها  

إم و٦إنها قٗغا بدؼهه ويإؾه ٞابتؿمب له بترصص وهي 

..تغبب ٖلى ٦ٟه بيضها اإلا٨تجزأ الهٛحرأ  

..ما٫ بياص لي٣بل ٠٦ الهٛحرأ  

:والتٟب لهمؿة  
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ما .. وإلاؿة عبىا يباع٥ ٞحها.. ؤقٝغ ٖا٢ل ومتٟهم-

..ت٣ل٣يل ؤها م٘ ؤمجض لخض ما ٣ٖله يلحن  

..لم تٗلم لَم تب٩ي.. مسخب صمٗة هغبب مً بحن حٟىنها  

..هل يهٗح ٖلحها بالٟٗل اتساط ٢غاع با بتٗاص ٖىه  

هى ؤنبذ واخة عاخة وؤمان لها بالٟترأ ألازحرأ وتسص ى 

..٣ٞضانها  

!! يا هللا  

..٦م هي ؤهاهية   ت٨ٟغ ب  في عاختها هي  

!وماطا ًٖ مكاٖغه هى  

..ماطا ًٖ اهتٓاعه لها لتباصله تل٪ اإلاكاٖغ  

:عصصا بيجؼ  
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..ؤها.. ؤها-  

و٦ي٠ يسٟى ٖليه وهى عاهح .. وبضوعه ٞهم نغاٖها

..بمدغابها َىا٫ ؾىحن هًىحه  

مل ه٣ضع ؤ٢ىل٪ ؤوي .. ؤهِب مٗا٥ِ ٧ل الى٢ب يا همؿة-

بال٨ٗـ هٟس ي ت٨ىوي في بيتي بمباعح .. مل مؿتيجل

بـ ٖايؼ٥ تيجي بةعاصت٪ مل هتيجة امتىان .. مل ب٨غه

..ؤو بخؿاؽ بظهح  

:ؾإلته بترصص  

..لؿه متمؿ٪ بالٗال٢ة صو؟-  

:صدر لها  

.. اعتباٍ وحىاػ مل ٖال٢ة-  
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وبتل٪ اللخٓة زغج ؤمجض مً اإلاجز٫ ٧الٗانٟة متىحًها 

:لىالضته وهى يتهمها بٗى٠  

ػو ما حبتي لىا عاحل تاوي م٩اهه .. زالم بابا مل ٖايؼها-

..مغاا بابا خامل.. هى هيجيح و ص ٚحرها  

..واهت٣ل الهغإ إلاغخلة ؤزغي   

**** 

م٩اإلاة تليٟىهية مً م٨تح عثيؿه اإلاباقغ صٞٗته للظهاب 

..بلى م٨تبه ٖلى الٟىع   

ا
ً
ٞالتر٢ية ٚحر متى٢ٗة .. رهىئة متىتغأ مً الغحل ألا٦بر ؾى

ًها ..و  يم٨ً ٞع  

..وزلٟها ي٨مً ٢غاع بالىٟي ؤو الاهت٣ام السٟي  
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:ؾاا٫ لم  ؿتُ٘ عثيؿه ٦بده  

لب خض مهم يا خاػم؟- ..ؤهب ٖػ  

..هؼ خاػم عؤؾه هاًٞيا  

ٞلم يم٨ىه الاٞهاح ًٖ ق٨ى٦ه وؤن وحيه اليماوي هى 

..زل٠ ه٣له مً م٨تبه آلامً بمباخث الضقي  

..لي٨ىن مضيغ مباخث الىاصو الجضيض  

..تغ٢ية عبما  

..والىا٢٘  

.. بضاية اهت٣ام  

 اهتهى الٟهل
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(33)  

ا
ً
.    بإؽ ؤن ت٨ىن تائًها ؤخياه  

هاعو٧ي مىعا٧امي-   

..   هي ليؿب تائهة بل هي بمغ٦ؼ صوامة  

اهية تيجؼ ٖجها ..التيه يبضو آلان ٞع  

!هل طهبب تٗغى هٟؿها ٖليه بالٟٗل  

٦ي٠ ْىب ؤن ػواحها مً ماػن ؾيضٞ٘ عياى للتمؿ٪ 

!بالخياأ  

هل صهـ ٦غامتها ؤمام عحل امتل٪ ٢لبها يىًما ٧ان الخل 

!الظو ييتٓغه عياى  
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هل ٢هتها م٘ ماػن هي ٢هة الٗك٤ ألانيل الظو وحح 

 ٖلحها الضٞإ ٖىه

م خ٨م ألا٢ضاع !ومداولة ا٢تىانه ٚع  

..ٚغؾب ؤهاملها بالغما٫  

..تؿمذ لظعاا الغمل بالتسلسل بيجهم  

..تٗىص بظا٦غرها أليام مًب  

..واإلاكهض اإلاسؼو ببيب عياى يت٨غع بظهجها  

..ؤونلها ماػن لبىعٞااص ؤمام ٞيال عياى  

:و٢بل ؤن تترحل مً الؿياعأ ؤو٢ٟها بٗؼم  

لبب مىه يُلح والض٥ يجي.. ؾغاب- ..ؤها ٧لمب عياى َو  

:سخبب طعاٖها مً ٢بًته بٗى٠ وهي تهيذ بًٛح  
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ؤهب ٢لب هتُلبني مً !.. ومحن ؾمدل٪ تتهٝغ ٦ضه-

..عياى وؤها وا٣ٞب  

:٢اَٗها  

..ؤها ٢لب  ػم ؤت٩لم م٘ خض مً ٖيلت٪-  

ح تالٖبه بال٩لماا :نمتب لخٓة تؿتٖى  

..٢هض٥ بيه؟-  

:ؤقاع للمجز٫   

..هضزل البيب وهتٟاهم-  

زغحب مً الؿياعأ تًغب بابها ب٣ىأ ٦ٗاصأ ؤو ٞتاأ 

ًح ؤ٢ىي  واهضٞٗب هدى مجز٫ .. تتمت٘ بٗىٟىان ٢ىو ٚو

..ٖمها وزُىاا ماػن تالخ٣ها  



 

2483 
 

وحضا بالضازل عياى يجلـ ب٠ًٗ ٖلى ؤخض 

..اإلا٣اٖض  

ووالضها يلته٤ بىاٞظأ ٦بحرأ يبضو ؤهه ٧ان يغا٢ح 

..ونىلها ٖبرها  

:تمتم عياى ب٠ًٗ  

..خمضهلل ٖلى الؿالمة يا ؾغاب-  

:بيىما التٟب والضها إلااػن وهى يهاٞده بغؾمية  

ت٣ضع تتًٟل مل .. متك٨غ لخًغت٪ يا ماػن بيه-

..ٖايؼيً وُٗل٪  

اتؿٗب ٖيىا ؾغاب وهي تى٣ل هٓغارها بحن ماػن ووالضها 

:وعياى  
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 ٗني ماػن ٧ان بحرحٗني بيب عياى ػو الُٟلة اللي -

!تاهب مً ؤهلها  

:نهٌ عياى ب٠ًٗ  

!مل ٖايؼأ تيجي تؼوعيني يا ؾغاب-  

:هتٟب به عاًٞة  

 ػم .. هاجي وؤ٢ىل٪ ؤه٪ مم٨ً تٗيل.. ٦ىب هجيل٪-

ؤن لى عياى وهؼوأ ماونلىف للؿٗاصأ بـ بيب .. تٗيل

 هؼوأ ٢ضعا وونلب لؿٗاصرها

:٢اَٗها ٢ابيل  

..٢هض٥ ؾغ٢تها-  

:التٟتب له بًٛح  
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..يب٣ى ألوي َالٗة ألبىيا بؿغ١ ؾٗاصأ ٚحرو -  

غ ٢ابيل بٗى٠ وهى يمىذ هٓغأ إلااػن  ول٨ً ألازحر .. ٞػ

..تجاهلها باؾتٟؼاػ  

ٞاإلاى٠٢  كتٗل وهى لً يتر٥ ؾغاب وخضها وؾِ 

..شجاع متى٢٘ بحن ألاب والٗم  

وطل٪ ما ٞٗله ول٨ً .. ٧ان اتٟا٢ه مٗها ؤن يداصث ٖاثلتها

..صون ٖلمها  

ا ما ٢امب به ؾغاب  ًٗ اتهل بغياى و٢و ٖليه ؾغي

لى الٟىع ؤصع٥ عياى ؤن .. وخالتها الىٟؿية الٛغيبة ٖو

ب بكإن ٢لبه الٗليل ..ؾغاب ٖٞغ  

ؤوضر إلااػن الىي٘ ب٩لماا ٢ليلة و٧اص ماػن يتراح٘ ًٖ 

..الؿٟغ لبىعٞااص  
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 ول٨ً عياى ؤزبره با٢تًاب

".. ػم ؤبىها ي٩لمها.. ه٩لم ٢ابيل"  

..وهي تباصله الهغار.. وآلان والضها يهغر  

..والارهام  

..و٦إن ؤبىته لها حغيمة  

..وبىىرها له خ٨م مابض ت٣ط ي ؾىىاته بهمب ومٗاهاأ  

:ؤٚمٌ ٢ابيل ٖيييه بإلم وؾإلها ؤزحًرا  

وؤها ؾغ٢ب ؾٗاصأ محن؟-  

:ؤقاعا بجىىن لٗمها  

..عياى ات٩لم!.. ؤهب بتؿإلني-  

:ؤحاب والضها  
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!.. عياى ٧ان هي٨ىن ؾٗيض بػاو م٘ هؼوأ وهي بتدبني ؤها-

الٗاق٤ .. ؤهِب َى٫ ؾىحن ٖمغ٥ بتضاٞعي ًٖ عياى

٨ٞغِا لخٓة واخضأ ؤن ٧ل .. الهايم في مل٨ىا الٗك٤

٧لمة بتت٣ا٫ ًٖ ٖك٤ عياى لجزوأ ٧اهب بتب٣ى َٗىة 

.. ٦غامتي.. لغحىلتي.. ل٣لبي.. ليا ؤها  

:نغزب به  

..ؤهب.. ؤهب الضزيل-  

:٢اَٗها بٗى٠  

..الُٝغ الؼايض.. ٖكان ٦ضه ٢غعِا تٗيص ي صوع الضزيلة-  

:هؼا عؤؾها بٗى٠ وهي تلتٟب إلااػن   

.. ؤها متإ٦ضأ مً ٦ضه.. ماػن مل بيدح بل٣يـ..  -

..ٖمغو ما ٦ىب ه٣غب مىه لى ٧ان بيدح مغاته  
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 نمب والضها للخٓاا و٦إهه ي٨ٟغ في زُىته التالية 

ا ٦بحًرا 
ً
وؤزحًرا ا٢ترب مً ؤخض ألاصعاج وؤزغج مجها مٓغوٞ

..وهثر مدتىياته ؤمام ٖيىحها  

:ووحه ٧لماته إلااػن   

..آؾ٠ لى ٦ىب اتُٟلب ٖلى خيات٪-  

..اتجهب ؾغاب لتتٟدو مدتىياا الٓٝغ  

..ولضهكتها ٧اهب مئاا مً الهىع   

..ل٣ُاا لها وماػن تمثل تضعج ٖال٢تهما  

..ؤمام الٟىاص١ التي ٖملب بها  

..ل٣ُاا لهما بؿياعته  

..ل٣ُاا ؤزغي في ألاؾ٨ىضعية  
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..ل٣ُاا ول٣ُاا  

:٢بًب ٖلى الهىع بحن ؤهاملها وهي رهت٠ بٗى٠  

هي صو ألابىأ مً وحهة هٓغ٥؟!.. ٦ىب بترا٢بني-  

٤ :صدر لها بٞغ  

.. صو الُغي٣ة الىخيضأ اللي ؾيبتحهالي.. ٦ىب باخميِ٪ -

..ما٧اول يىٟ٘ ت٨ىوي لىخض٥ في الضهيا يا ؾغاب  

هؼا عؤؾها عاًٞة مى٣ُه وؤل٣ب بالل٣ُاا في وحهه 

:هاتٟة  

بيه اللي ٞحها يثبب بوي ه٨ىن !.. ومٗىاها بيه الهىع صو-

..الضزيلة؟  



 

2490 
 

نمب ٢ابيل وهٓغاته تتجه هدى ماػن الظو ٧ان يتٟدو 

..الل٣ُاا بضوعه  

وا٢ترب ليسخح ٖضأ نىع ٧اهب تًم ماػن وصهيا 

ك٤ ..ٖو  

ا لتهت٠ بدى٤ ًٗ :إلادتها ؾغاب ؾغي  

بيه ٦ىب مت٤ٟ م٘ الس ي آو !.. ٦مان ٦ىب بترا٢به هى-

!بيه  

:ؤحابها والضها بؿالؾة  

٧ل خض ٧ان بي٣غب مى٪ ٧ان  ػم ؤٖٝغ ٖىه ٧ل خاحة -

صه البضيل الىخيض اللي ٧ان ٢ضامي .. وب٣ىلهال٪ تاوي

 ٖكان ؤخميِ٪ 

:نغزب به  
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!ويا تغي ٢ضعا تدميني-  

:ؤزٌٟ هٓغاته بدؼن   

ؤيىه ٢ضعا و٦تحر بـ ؤهِب .. مً ألاطي الجؿضو-

.. ماؤزضتيل بال٪  

:وهؼ عؤؾه بإس ى  

.. والضليل في بيض٥.. لؤلؾ٠ ما ٢ضعتل.. مً وح٘ ال٣لح-

..عاحل ٚغ٢ان في خح ؤم بيته.. خبيِب واخض مل ليِ٪   

:والتٟب إلااػن بارهام  

..وياعيته ٖاٝع و  ٞاهم-  

, اعتض ماػن زُىتحن للسل٠ و٧لماا ٢ابيل تهٟ٘ ٣ٖله

..بل ٢لبه  
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!بَم يهظو هظا الغحل  

!!و٦ي٠ يم٨ً لغؤيه ؤن يهيح  

ه ٖىه ليهضع خ٨مه بظل٪ الىيىح ..ما الظو  ٗٞغ  

..ٖاص يتإمل الل٣ُاا بتر٦حز  

ك٤ وصهيا تٓهغ بغ٦ً الهىعأ ..هى ٖو  

..ول٨ً هٓغاته هى ٧اهب مغ٦ؼأ ٖلى صهيا  

..ل٣ُة ؤزغي   

..ٖك٤ ٖلى ؤعحىخة ما  

..ضخ٩ارها ت٩اص تهضح مً ٖم٤ الهىعأ  

..وهى  

.. هى يغم٤ صهيا بىٓغأ  
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..اختياج  

..ول٣ُة ؤزغي وهٓغته تل٪ اإلاغأ بها قى١   

..وإالثة وهٓغأ ٞغح  

..وزامؿة.. وعابٗة  

اقغأ ..ٖو  

..وتى٠٢ ًٖ الٗض  

..وتى٢ٟب ألاهٟاؽ  

..ٖاثلته.. ؤنض٢اثه.. ل٣ُاا بها ؤزيه  

ل٣اءاا .. تجمٗاا.. خٟالا  

..وهى ب٩ل ل٣ُة تٛيح هٓغاته مٗها  

..ليؿب متابٗة.. ليؿب مجغص تإمل  
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..بل و٦إهه يبدث ٖجها  

..ي٩اص يتلبؿه آلان هٟـ الكٗىع ب٩ل ل٣ُة  

ا ًٖ وحىصها
ً
.. كٗغ ؤن ٖيىاه ؾتضوع بدث  

ً.. يهضؤ.. لحرتاح .. ؿ٨ً ويؿتَى  

:الت٣ب هٓغاته ب٣ابيل ؤزحًرا ٞؿمٗه يتمتم بىح٘  

هٓغأ الٗحن بتٟطر يا ؤبى .. الٗاق٤ بيٗٝغ الٗاق٤-

..ٖك٤  

..اعتض ماػن زُىتحن آزغيتحن عؤؾه تضوع   

".. ػواحه "  

!!ؤيدبها  

".. ؾٟغها"  
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ه مٗها ٖلى الضوام ؤهى  ما  ٗا كه آلان بل ما ٖٞغ

!!الٗك٤  

".. خياته ب٩ل ت٣ٗيضارها"  

!..تل٪ الىٓغاا هل هي نضٞة  

..إالإة عبما.. اإيتحن.. الهضٞة ت٣٘ مغأ  

..ل٨ً مئاا الل٣ُاا  

..آ ٝ الىٓغاا  

..مئاا اللمؿاا واإلاىا٠٢  

!ؤيدبها  

..ؤها  ػم ؤعح٘ مهغ-  

.. تلٗثم.. ٢الها باعتبا٥  
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خحرأ ٖهٟب به وهى يغخل بسُىاا هاعبة مً مىاحهة 

..٧لماا ٢ابيل  

مً مىاحهة هٓغاا ؾغاب وهي تٗىص لتتإمل ل٣ُاا 

..ماػن وصهيا  

..هٓغاته لها ب٩ل نىعأ  

..تل٪ الىٓغأ الساَٟة اإلاؿتترأ  

يتها ..ت٩اص ت٨ىن مؿغو٢ة ول٨جها تٟغى قٖغ  

 ٧اهب

..هٓغأ ٖك٤  

..بل ٞٗل.. وتل٪ اإلاغأ لم تٗبر ال٩لمة ًٖ اؾم  

ه تغؾمه الىٓغأ... تم باإلااض ي ..ومًاٖع  
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..ومؿت٣بله باهتٓاع ٢غاع  

..هٓغأ لم ت٨ً لتٟهم تٟؿحرها لى  ٧لماا ؤبحها  

..ٖاصا تتإمل الل٣ُاا إاهية  

ح مٗنى الٗك٤ ب٩ل واخضأ ..تؿتٖى  

ت٣اعن طل٪ ؤلاخؿاؽ اإلالمىؽ ب٩ل ل٣ُة له     هى 

..وصهيا  

..م٘ تل٪ الىٓغاا الخاثغأ التي ٧ان يغم٣ها هي بها  

..٧اهب الل٣ُاا تىييذ ناعر للٟاع١ بحن  

..والاعجاب.. الٗك٤  

..والخحرأ.. الٗك٤  

..والاٞتتان.. الٗك٤  
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..والالٖك٤.. الٗك٤  

..هل تإملب؟  

..تىحٗب؟  

..ؤٞا٢ب.. بل اهتبهب  

ص٢اا ٢لح ٦ؿحرأ تىعي بضاية ٢هة ..   تى٨غ.. هىا٥ وح٘

..٧اهب لت٨ىن مبهغأ  

ٟٚلة .. ٢بًاا بالىٟـ تلىم وتٗاتح هضع ال٨غامة

..ال٨برياء  

.. صمٕى ت٩اص تدغ١ الٗيىن   

..تىعي ٢هة خح ؤو خ٩اية ٧اهب لتهبذ ٢هة  

..ول٨ً ؤنهتها هٓغأ ٖك٤  
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..ٖاصا مً ط٦غياا طل٪ اليىم  

..ابتٗضا ًٖ لخٓة عخيل ماػن   

تها ..وهغوبها مً ؤمام والضها لٛٞغ  

..هغوب صام أليام  

..وبلى آلان هي تتجىبه  

..ويبضو ؤهه لً يتر٦ها رهغب تل٪ اإلاغأ  

..ٞهى يغابِ بمجز٫ عياى  

..يمىٗها مً الؿٟغ  

ٌ هى الغخيل ..ويٞغ  

٢اَ٘ زلىرها خغ٦ة بجىاعها ٞالتٟتب لتلمذ ٢ضمي باؾل 

 تٗبثان بالغما٫
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:وؾااله يترصص بًٟى٫   

مدتاج ؤٞهم بػاو حىاػ٥ مً ماػن الٗضوو ٧ان هي٣ى٘ -

 عياى ؤهه  ٗمل الٗملية؟

ٗب عؤؾها له بجز١ ولم تجح بل ْلب تٗبث بالغما٫ ..ٞع  

:ول٨ىه لم يهمب بل ٦غع ؾااله  

- 
ً

بػاو تٟغيُ٪ في ٦غامت٪ بالهىعأ صو .. مل ٞاهم ٞٗال

..٧ان هيؿاٖضه؟  

غا بدى٤ :ٞػ  

اتي وبخىا مل في تد٣ي٤ - مل مُلىب مني ؤٞؿغ تهٞغ

!و  بيه  

:هؼ عؤؾه بتٟهم  
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ل٨ً ما ؤزبيل ٖليِ٪ الًٟى٫ .. مٗا٥ِ خ٤ ؤ٦يض-

..مؼعج  

:عم٣ته بىٓغأ زاَٟة إم ؤٖاصا وحهها للبدغ مٛمٛمة  

بدح ؤ٦ىن .. ٚضاع ومالىف ؤمان.. ؤها مل بدح البدغ-

..صايًما وؾِ السًغأ والؼعٕ  

٘ باؾل خاحبيه مؿتٟهًما :ٞإ٦ملب.. ٞع  

بأجي .. ل٨ً و٢ب ما بدتاج اعمي هٟس ي في خًً خض-

..للبدغ  

:حلـ باؾل حىاعها  ؿتىضر مجها  

 ٗني ٢هة حىاػ٥ مً ماػن الٗضوو ٧اهب .. مل ٞاهم-

تًليل ٖكان عياى يًٓ ؤه٪ مدتاحاه وؤه٪ هتًيعي 

 
ً

!مً ٚحره مثال  
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:هؼا زهالرها بدحرأ  

 .. يم٨ً صه ٧ان تهٝغ ال٣ٗل الباًَ-
ً

ل٨ً و٢تها ؤها ٞٗال

..٦ىب مهممة ؤتجىػه  

:ؾإ٫ بٗى٠  

..ليه؟-  

:هؼا ٦تٟحها  

..٦ىب زايٟة-  

:عم٣ها بىٓغأ مؿتٟهمة ٞإعصٞب  

زايٟة ؤونل لليىم اللي ت٨ىن ٨ٞغتي ٞيه ًٖ الغاخة -

..بوي اهتٓغ اإلاىا ٖلكان اعتاح.. والخح هي اإلاىا  

:هت٠ بدى٤  
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..صه حىىن -  

:وا٣ٞته  

مغى عياى و٦الم٪ ًٖ بهىا ٧لىا صوعها ٖلى .. خ٣ي٣ي-

عاختىا ووؿيىاه ٧ان ؤنٗح مً بوي اتدمله ؤو ؤٖٝغ 

..ؤتٗامل مٗاه  

:ٖاص يسبرها بًٛح  

ؤه٪ تغب٩ي خياأ مؿت٣غأ إلوؿان إلاجغص .. وصو ؤهاهية-

..بخؿاؾ٪ بالسٝى  

:هؼا ٦تٟحها  

..ٚالًبا صه ش يء وعاثي في الٗيلة-  

:نمتب لخٓة وؤعصٞب  
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ؤزحًرا هيىاحه هٟؿه .. في الجهاية ٢ضمب زضمة تاهية إلااػن -

..بمكاٖغه الخ٣ي٣ية  

"الٗاق٤  ٗٝغ مثيله"  

..حملة تٗبر ًٖ مى٠٢ والضها  

..هل ٖك٤ والضها هؼوته بالٟٗل  

..ؤم ٧اهب في خياته ٧اؾمها  

..هؼوأ  

:٢اَ٘ نىا ٢ابيل خىاعهما وهى يسبرها بىيىح  

.. ماخبيتل ؾب في خياتي ب  هي-  

ا
ً
:التٟب لباؾل مؿتئظه  

..مدتاج ؤت٩لم م٘ ؾغاب قىية لىخضها-  
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..نهٌ باؾل مٗتظًعا بلبا٢ة  

:بيىما وحه ٢ابيل ٧لماته لؿغاب  

..مل ٦ٟاية هغوب ب٣ى يا بىتي؟-  

ٗب هٓغارها باؾتهؼاء :ٞع  

!ؤهب مهض١ ال٩لمة!.. بيت٪-  

 لها مما ؾمذ له 
ً

حاوعها في حلؿتها وبن ٧ان وحهه م٣ابال

:بمغا٢بة اهٟٗالرها  

يىم ما عياى حاب٪ ليا في الاؾماٖيلية ٧ان قايل ٖلى -

ه بيب هؼوأ ..  ٦ٟٞى  

:اعتجٟب قٟتاها بيىما ؤعصٝ والضها  
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ب .. هي هٓغأ اللي ؤزضرها مى٪.. هٓغأ واخضأ بـ- ٞغ ٖو

ؤن بحن بيضيا بيب هؼوأ وبن بحن يلىعي هؼوأ لؿه ٖا كة 

مغها ما ٚابب ..ٖو  

:نهًب بٛتة هاتٟة  

..مل ٖايؼأ اؾم٘ خ٩اياا زيا٫-  

:هؼ ٢ابيل عؤؾه وهى  ٗيضها لجلؿتها  

ماخبيتل ؾب ب  .. ػو ما ٢لب.. مل زيا٫ يا ؾغاب-

.. خح ٧ان حامذ.. وهي ٦مان ماخبيتل عاحل ٚحرو .. هي

..٧ان ماطو.. مالىف لجام.. ٖىي٠  

:ؤزبرته بىيىح  

.. وآطيب مغات٪.. آطيب ؤزى٥-  
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:وا٣ٞها  

ل٨ً ؾىاء ؤتجىػها ؤها .. ٚهح ٖىىا.. ٧ان ٚهح ٖني-

.. هي ما٦ىتل هترح٘ لغياى.. ومامت٪ ؤو    

:التٟب بدغ٦ة مباٚتة للبدغ وؤزبرها بىح٘  

في اللخٓة اللي ات٣ابلب هٓغاتىا ٞحها ؤما حب م٘ عياى -

٧ل الغحالة ومً يمجهم عياى ؤنبدىا و  .. البيب

ػو ما ٧ل الؿتاا ولؤلؾ٠ مً يمجهم .. خاحة في ٖيىحها

..مغاتي ؤنبدىا و  خاحة في ٖيييا  

:هاحمته ؾغاب  

وعٚم الخح صه عميتها ووؿيتها وعحٗب لبيت٪ ومغات٪ -

..و  ٦إه٪ ٖك٣ب وخبيب ػو ما بت٣ى٫   

غ ب٠ًٗ :ٞػ  



 

2508 
 

..و٢ب ما خهل الخمل.. ؤها ما عميتهاف-  

:نمب للخٓة وؤ٦مل  

٧ان الىي٘ في الٗيلة مل .. ؤما بلٛتني بدملها ٞيِ٪ -

.. الى ص.. الكٛل.. متدمل بوي ؤعمي ٧ل مؿئىلياتي وؤبٗض

.. ٧اهب مؿئىلياا ؤ٦بر مً بوي ؤتسلى ٖجها.. ؤمي ومغاتي

و  عاخة ٧ل الىاؽ .. ؾٗاصتي ؤها.. و٢ٟب ٢ضام ازتياعيً

.. صو  

:التٟب لها  

..٧ان الازتياع مدؿىم-  

:بغمب قٟتحها ؾازغأ  

..وازتاعا تًخي بحها وبيا.. ٦ىب  ػم تًخي بدض-  
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:هؼ عؤؾه  

و٢تها ٖغيب ٖلحها بن حىاػها  ؿتمغ بـ ..   يا بىتي..  -

..في الؿغ  

!الؿغ-  

:٦غعا ال٩لمة باقمئزاػ ول٨ىه لم يهمب  

اللي .. الخل اللي هحهضو وح٘ عياى.. ٧ان الخل الىخيض-

والىاؽ صو ٧لها .. ؤها وهي ٚلُىا.. هحريذ ؤمي ومغاتي

اللي ٚلِ .. مل ٖض٫ يا ؾغاب.. صٞٗب تمً ؾٗاصتىا

اللي ٖايؼ ؾٗاصته بيًخي .. ٧ان  ػم يتدمل تمً ٚلُه

..ٖكانها  

ح ٧لماته ..نمتب لخٓاا تؿتٖى  

..تغي آلان ؤهه و٢٘ وؾِ زياع مؿتديل  
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..هى ْلم هؼوأ بازتياعه لٗاثلته  

وهي ْلمب ٖاثلته في البضاية بمجاعاته ومىا٣ٞته ٖلى 

..الؼواج  

..هى مً َاعصها.. ول٨ً هى مً ؤعاصها  

:و٦إن ٢ابيل ي٣غؤ ؤ٩ٞاعها  

ؤو٫ نضٞة حمٗتىا .. ماٞيل خض مىىا صوع ٖلى التاوي-

٧اهب .. وبٗض ما هغبب هؼوأ.. ٧اهب ًٖ َغي٤ عياى

..م٣ابلتىا بغيىه نضٞة  

:هؼ ٦تٟيه بدىحن  

..يم٨ً ؤعواخىا ٧اهب بتضوع ٖلى بٌٗ-  

:التٟتب لؿغاب  
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 متٗل٣ة بابً الٗضوو -
ً

..لى ٧اهب عوخ٪ ٞٗال  

:٢اَٗته بىٟي خاؾم  

الىح٘ ووهم ٢هة .. ؤها ٦ىب ٚبية.. اوس ى اإلاىيٕى صه-

..ؤمي زلىوي اتهٝغ بجىىن   

:ٖاص  ؿإلها  

ة تؿامديني؟- لؿه مل ٖاٞع  

:يي٣ب ٖيىحها  

يم٨ً ازتياع٥ لها . ؤهب ٢غعا تتسلى ٖني؟!.. ؤؾامد٪-

ًتني ؤها.. ٧ان هيىح٘ هاؽ ٦تحر ..ل٨ً ؤهب ٞع  

..٧ان َلبها هي-  

:هتٟها ٢ابيل بتٗح وؤعصٝ  
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.. و٢ب ما ازتاعا الُال١ َلبب ؤنها تدتٟٔ بالُٟل-

ؤها .. ل٨جها ما بلٛتىيل بمغيها و  تٗبها.. عمؼ لخبىا

وبٗضها ؾيبت٪ لغياى ألوي م٘ .. ؾيبت٪ لها ألوي خبيتها

ها هي ٪ ٞحها ٦ىب بكٞى ٧ان نٗح .. ٧ل مغأ ٦ىب بكٞى

..نٗح يا بىتي.. يا ؾغاب  

..مً بحن قٟتيه ي٣ىلها باقتيا١" بىتي"٧لمة   

..وهي تؿت٣بلها بىح٘  

..عبما تتٟهم صواٞٗه  

..٢هته  

..ٖك٣ه  

..ول٨ً ؤبىته  
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..تاإلاها  

ٌ.. يجغخها الىبظ ..التجاهل.. الٞغ  

:ا٢ترب ٦ٟه ي٣بٌ ٖلى ؤهاملها ب٠ًٗ  

ؤها ْلمت٪ وؤها بداو٫ ؤتٗامل م٘ .. ؾامديني يا ؾغاب-

عياى اتمؿ٪ بي٪ ػو الٛغي٤ اللي ل٣ى .. نضمتي إلاىرها

صه ٧ان .. صو ٧اهب َغي٣ته ؤهه يتٗامل م٘ مىرها.. ٢كة

..ل٨ً ؤها.. خبه لها اللي اتىحه لي٩ي  

:تجهض بٗى٠  

ٖلى ٢ض خبي لها ٢ض .. ٖلى ٢ض خبي لها ٢ض ما بٗضت٪ ٖني-

..خبي لي٩ي يا بىتي  

..نمب ييتٓغ مجها عًصا  
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ًها يىًما ًه ٦ما ٞع ..ؤو عص ولى ختى بٞغ  

..وهي ٚغ٢ب في خحررها  

ُغو ألبىته ...اختياج َبيعي ٞو  

.وعٌٞ ل٣بى٫ تل٪ ألابىأ  

..٢بىلها زياهة ألبحها الغوحي  

ولم يمىدهما ال٣ضع اإلاؼيض مً الى٢ب ٣ٞض تٗالى نىا 

 هات٠ ٢ابيل

..و٧ان اإلاتهل باؾل  

ة.. عياى بيمىا" "بلخ٣ني بؿٖغ  

    ******** 
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 ب  في ٖييي٪
ً
. ؤها   ؤ٢يم خ٣ا  

ٚاصأ الؿمان-   

..هي لم تٗٝغ هٟؿها ب  بٗيييه  

.. والُٗاء ب  مٗه.. لم تضع٥ ٢ضعرها ٖلى اإلاىذ  

..بل لم تٗٝغ ؤنها يم٨ً ؤن تتىاػ٫ ب  ألحل زاَغه  
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..ؤهاملها تضاٖح وحىته بدىان  

 تٗبث بجٟىهه وتجبره ٖلى ٞتدهما

ٖايؼأ ٧ل .. مل ٖايؼا٥ تٛمٌ ٖيىه٪ وؤها مٗا٥-

..لخٓة ه٨ىن ٞحها ؾىا ؤقٝى هٟس ي في ٖيىه٪  

..ابتؿم  بتؿامتها وليـ ل٩لمارها ٣ِٞ  

طعاٖاه ؤخاَب بسهغها و٢بلة صاٞئة تٛمغ قٟتحها ومٗها 

 رهىئة ٞسىعأ

..مبرو٥ ٖليا ٖغوؾتي-  

وحىىنها يتلبؿها وهي تديِ ٖى٣ه بظعاٖحها تباصله ال٣بلة 

.. ٦ما تغيض  

ح ..و٦ما تٗلم ؤهه يٚغ  
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:رهت٠ بٟغح  

..ؤها ٞغخاهة ٢ىو يا خاػم-  

..واتؿٗب ابتؿامته  

..لم يتسيل ؤن يجاعو حىىنها  

..ويىاٞؿها به  

 لخٓة ؤزبرها بى٣له للىاخاا ؤحابته بدؿم

"..هىتجىػ ألاو٫ "  

..وتل٪ اإلاغأ لم ت٨ً ت٣بل تٟاوى  

لً تتر٦ه يبتٗض ٖجها ٧ل تل٪ ألاميا٫ ٢بل ؤن تىا٫ ؤمان 

 
ً

..٢غبه ؤو   

.. لم ت٨ً رهتم ب٣غب حؿضو تل٪ اإلاغأ  
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باته ..لم تبدث ًٖ ؾيُغرها ٖليه ٖبر تد٨مها بٚغ  

..٣ِٞ ٧اهب تغيض الاهتماء له  

ا ًٗ ..الٗيل بحن حضعان تًمهما م  

..ؤعاصا ؤن ت٨ىن ببيته  

...تٟٛى بحن طعاٖيه  

..وتٟتذ ٖيىنها ٖلى عتابة ص٢اا ٢لبه  

..وبضوعه لم  ٗترى  

م ؤهه لم يبضؤ بةٖضاص ق٣ته ..ٚع  

..وهي لم تسُِ ختى لكغاء اختياحارها  

..ل٨جهما ات٣ٟا بال اتٟا١  

ا ًٗ ..ؤن ي٨ىها م  
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م الجىىن اإلاديِ بهما ب  ؤهه التزم ب٣ىاٖضه .. وبٚغ

..وؤ٩ٞاعه  

..وهي لم تماو٘  

..َلح ػواحها مً ػوج ق٣ي٣تها  

وهي ؤمغا ق٣ي٣تها ؤن تجبر ػوحها ٖلى اإلاىا٣ٞة 

..الؿغيٗة  

..وتؼوحا  

..و٦ما ٢غؤا مغأ في عواية ل٩اتبتها اإلاًٟلة  

ب  "..متٗة الا٦تما٫"ٖٞغ  

ب عؤؾها بهضعه ٣٦ُة قحراػية ؤإحرأ   مٚغ

:وتمتمب ب٨ؿل  
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..ٖايؼأ ؤ٢ىل٪ خاحة.. خاػم-  

ؤبٗض قٟتيه ًٖ وحىتها التي ٧ان يضاٖبها ب٣بالا نٛحرأ 

..متتابٗة  

:وؾإلها بتىحـ  

..ق٩له اٖتراٝ زُغ-  

:وا٣ٞته بهمهمة ٚاع٢ة بحن قٟتيه  

ؤمممم-  

بيىما ْلب هي مؿتل٣ية باؾتؿالم مثحر .. اٖتض٫ حالًؿا

.. صٞٗه إلاٗاوصأ ت٣بيلها  

تراٝ ..ول٨جها ٧اهب ٢ل٣ة تبػي الٖا  

 
ً

:ٞإبٗضته ٢ليال  
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..ؤها اتىاػلب ًٖ ؤؾهم اليماوي.. خاػم-  

:نمب لخٓاا ٢بل ؤن يسبرها بهضوء  

اخىا ات٣ٟىا ؤن قٛل الى٧الة بـ هى اللي هيؿاهم في -

..ٚحر ٦ضه صه مل٨٪ وما يسهىيل.. البيب  

:٦غعا ٧لمارها بتىييذ ؤ٦بر  

..اتىاػلب ٖجهم لىحيه اليماوي-  

..اهتٌٟ مً الٟغاف يغتضو ؾغواله بهمب  

..وتغ٦ها متجًها للخمام بضون ٧لمة  

..ول٨جها اؾتى٢ٟته وهي تتٗثر زلٟه بمٟغف الؿغيغ  

ما خبيتل ي٨ىن في ؤو خاحة تغبُني بغاٚح بٗض -

..حىاػها  
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..٧اهب تؿترييه  

.. تسبره ؤنها تتسلو مً قىاثح خيارها الؿاب٣ة  

..ختى   تكىه مؿت٣بلها مٗه  

..وهى  ٗلم الخ٣ي٣ة زل٠ تىاػلها وبن لم تهغح بها  

ها طا٥ ..هي تتٟاصي ٖضاوأ وحيه بتهٞغ  

..تكترو خمايته هى وتتسلى ًٖ بعثها مً ػوج صمغ خيارها  

تٗلم ؤنها ٢اصعأ ٖلى و٠٢ ٢غاع ه٣له بم٩اإلاة هاتٟية 

 واخضأ

..٣ِٞ لى ؤعاصا  

وهى  ٗلم ب٣ضعرها تل٪ ويضع٥ تىاػلها ًٖ اؾتسضام تل٪ 

..ال٣ضعأ ألحل زاَغه  
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..ٞهى لً ي٣بل اؾتسضام إغوأ وهٟىط ػوحته إلاى٘ ه٣له  

..ابتؿمب ب٣ل٤  

..خاػم-  

..ولم  ؿتُ٘ م٣اومة اللهٟة بهىرها  

ته بحن طعاٖيه ح ؾىي بمىدها ؤمان ٖٞغ ..لم يٚغ  

..خ٤ ٖك٤ هالته لتٟهمها مباصثه وت٣بلها لها  

ىاَٟها ال٣ل٣ة ..وهاله هى لت٣بله خيارها وحىىنها ٖو  

زُا هدىها زُىأ وهي عمب بىٟؿها ٞى١ نضعه 

:وهمؿب ٖابؿة  

الن؟- ..ٖػ  

..قٟتاه ؤزبررها بُىاٝ متله٠ حاج٘  
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.. ونٟذ.. ؤهه تٟهم  

:همـ بحن زهالرها  

..بدب٪-  

..و٧اصا تهغر مهللة  

:ولؿانها  ٗتٝر بال تغصص  

..بدب٪.. بدب٪.. وؤها يا خاػم بدب٪-  

:وعمكب بك٣اوأ  

..مل هتكيلني تغحٗني الؿغيغ تاوي-  

:٢ُح بمكاٚبة  

..صه اؾتٛال٫ صه-  

:تٗل٣ب بٗى٣ه رهمـ بض ٫  
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..قيلني يا خاػم-  

ٗها بحن طعاٖيه ٦ما ؤعاصا وؾإلها بدحرأ :وهى ٞع  

!مل ٧اهب قيلني يا خىاف بايً-  

..ولم تٟهم اإلاؼخة  

:ؾإلته ب٣ل٤  

! ٗني مجغم.. محن خىاف صه؟!..  ٗني بيه-  

وم٣اومة زضإ ؾظاحتها الُٟىلية تٗض مً 

..اإلاؿتديالا  

:ٞىا٣ٞها بجضية  

..٦ىب مغأ مؿئى٫ ًٖ تغخيله.. مجغم زُحر.. ؤيىه-  

:و٢اَٗته ٦ٗاصرها  
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!و٦ىب بت٣ىله قيلني يا خىاف-  

:هؼ عؤؾه وهى يهبِ بها للٟغاف  

..  صو ٧اهب ٧لمة الؿغ في ٖملية ال٣بٌ ٖليه-  

:التمٗب ٖيىاها بةإاعأ وهي ته٤ٟ ب٨ٟحها  

هتد٩ي لي ٖلى قٛل٪ وبػاو بت٣بٌ ٖلى .. هللا-

...اإلاجغمحن  

٢اوم الابتؿام وهى يتهى٘ الجضية ال٩املة ويؿغص ٖلى 

مؿامٗها ٢هة وهمية ؤقبه بٟيلم ٚغبي مً ؤٞالم 

..الخغ٦ة  

ة ٖلى  وؤزحًرا ؤههى ٢هته ٖىضما ٢بٌ عحا٫ الكَغ

يم الٗهابة" خىاف" ..ٖػ  
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..ٖىضما إلاذ الابتؿامة اإلاتالٖبة ٖلى قٟتحها  

:ٞؿإلها ب٣ل٤  

!بيه مل مهض٢اوي-  

وهي تدىلب مً اؾتل٣ائها الهاصت اإلاؿتؿلم لترت٨ؼ ٞى١ 

:نضعه هامؿة بٗبث  

..ؤهب ٖاٝع م٩اٞإت٪ بيه ٖلى الخ٩اية صو-  

وهى ًْ ؤهه بُغي٣ه لجىلة ٚغام ملتهبة ٖىضما ٢ٟؼا 

:ملتٟة بمٟغقها ألاإحر وهاتٟة  

..هاخِ الؿيش اإلادمي في نغنىع وصه٪-  

..وتٗالب ضخ٩ارها وهي تؿب٣ه هدى اإلاُبش  

..مٗلىة ؤنها ٧اهب تجاعيه بتًليله لها َىا٫ الى٢ب  
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..بل ٧اهب تكاع٦ه السضٖة بةصٖاء حهلها للمؼخة  

..تٗالى هتإ٧لني مً ألا٧ل الهخي بتاٖ٪-  

ة وت٨ىمب ياخ٨ة   تٗثرا باإلاٟغف ٖلى باب الٛٞغ

:تسبره بؿٗاصأ  

..قيلني بجض يا خىاف-  

يض مثحرأ ..نهٌ ببِء وبٗيييه هٓغأ ٖو  

:وخملها بالٟٗل ٖاثًضا للٟغاف وهى يهمـ بتهضيض  

٪ ٣ٖاًبا لي٩ي- ..  ؤها هجٖى  

..ولم ي٨ً  ٗلم ؤنها   تغيض ب  طل٪ ال٣ٗاب  

بتها ..ؤو عبما هى  ٗلم ويلبي ٚع  

..وها هى الا٦تما٫  
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 ***************  

 

 

 

 

ؤ٦ثر ما ُيسيٟني هى ؤها، ؤزاٝ ؤ  ؤٖٝغ ماطا ؾإٞٗل، 

. ؤزاٝ مما ؤٞٗله آلان  

هاعو٧ي مىعا٧امي-   

..اٖتز٫ الجمي٘  

..تغ٥ ٖمله  

..لم  ٗض إلاجزله  
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..ؤٚل٤ هاتٟه  

ل تائًها با٦تكاٞه الجضيض ..ْو  

!!هل هى حضيض بالٟٗل  

!ؤلم يضع٥ ٢لبه ما تٗىيه صهيا بدياته  

ؤلم يىبهه ٣ٖله مئاا اإلاغاا ؤن  ؿترح ويل٣ي بإخماله 

..ٖلى قُأن ٖك٣ها  

..ؤلم يضع٥ ٖك٣ها له مىظ ناعخته بىيىح  

 ؤلم تبلٛه ب٩ل لخٓة في خياته ؤنها تمتل٪

..ٖك٤ ماػن   

..الاؾم والٟٗل وال٨يان والغوح  

 وآلان بٗضما ؤل٣اها والض ؾغاب بىحه بىيىح
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هم ؤهه يباصلها ٧ل تٟهيلة مً مكاٖغها ..ٞو  

!هل يجم٘ خاله وقتاته ويل٣ي بىٟؿه بحن يضيها  

..يُالبها بها  

..يتىؾلها عياها  

..ي٣غ ويسبرها بدم٣ه  

..ٚباثه  

..ٖمى بهغه وبهحرته  

!..٦ي٠ يهيٛها لها وهى ػوج ألزغي   

!..٦ي٠ يمىدها ألاخ٣ية وهى ييتمي لخياأ   م٩ان لها ٞحها  

..لً  ٗغيها لؤلطي إاهية  

غها بهىعأ اإلاغؤأ ألازغي  ..لً يَا  
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..اإلاغؤأ الٓل  

..عبما اعتًتها باإلااض ي  

..ول٨ً آلان  

..هى يغي بىيىح و٦إهه ٖلى قٟا مٛاصعأ الخياأ  

حليب بٛتة
ُ
..و٦إن بهحرته ؤ  

..ٞإصع٥ م٩اهة الجمي٘ بدياته  

..ؤخم٤ مً ي٣ى٫ بإن الخح ؤٖمى  

..عبما الخح  ٗمى الٗاق٤ ًٖ الجمي٘ ؾىي مٗكى٢ه  

...الخح هىع   

..الخح ويىح  

..الخح خياأ  
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..والخح ليـ ؾغاب ولم ي٨ً  

..الخح صهيا  

..صهيا يضيً لها بالٗك٤  

تراٝ ..والٖا  

..والتدغع   

..وؤههى ٖؼلته  

..ونل إلاجزله ليجض الؼوحة باهتٓاعه  

..و٦إنها تسص ى الخ٣ي٣ة.. و٢غاع برهام بٗيًضا ًٖ الخ٣ي٣ة  

..اتجىػرها؟-  

..وؤصع٥ ؤنها ت٣هض ؾغاب  

..ٞهؼ عؤؾه هاًٞيا  
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..ما بدبهاف-  

:وواحهته بد٣ي٣ته  

..مً بمتى ٧ان الؿبح هى الخح؟-  

:ابتؿم بمغاعأ  

..في ػمً تاوي وخياأ تاهية ٧ان الخح صايًما هى الؿبح-  

:هتٟب بًٛح  

٦ىب ٞحن اليىمحن اللي ٞاتىا؟-  

:ؤزبرها بهضوء  

..في مؼعٖة يؼيض-  

:ؤرهمته بدى٤  

..٦ظاب-  
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:وهى ؤزبرها بل٠ُ  

..ما ٞيل ؾبح يسليني ؤ٦ظب-  

:هتٟب ب٣ل٤  

..ماػن ؤهب متٛحر-  

:وهي لم تهمب.. ؤبٗض هٓغاته ٖجها  

..لى هاوو تتجىػها يب٣ى هتُل٣ني-  

:٢ُح خاحبيه  

..هي محن؟-  

ٗب ط٢جها بكمىر :ٞع  

..اللي ٦ىب مٗاها-  

:ؤحابها  
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..ؤها ٦ىب لىخضو-  

:هتٟب و٢ض اهٟلتب ؾيُغرها  

..ليه؟-  

..ولم ت٨ً تؿإله لَم ٧ان وخيًضا  

..٧اهب تؿإ٫ ًٖ ش يء آزغ  

!وهى لم  ٗٝغ ٦ي٠ يجيبها  

..٦ي٠ يسبرها ًٖ تيه وخحرته ويياٖه مً هٟؿه  

..ٞهي عاخلة  

..وهي هىا تٗني صهياه  

 صهياه ؾتضيغ له وحهها وتتر٦ه م٘ ازتياع ٣ٖله

..بل م٘ هغوبه مً ازتياع ٢لبه  
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..تبهغ وعؤي ما ي٣ٟضه.. ؤبهغ.. ٦ي٠ يسبرها بإهه ؤصع٥  

لم بإن صهياه تًي٘ ..ٖو  

..٦تٟب طعاٖحها وهي تتإمل خحرته  

..هىا٥ ما يسٟيه  

ول٨ىه لى ٖلم لم .. ْىب لىهلة ؤن صهيا ؤزبرته بؼياعرها لها

.. ي٨ً ليتهٝغ بظل٪ الهضوء  

..خحرأ.. بل تيه.. ليـ هضوء  

ا.. هى يبضو تائًها ًٗ ..ياج  

مستل٠ تمام الازتالٝ ًٖ ػوحها اإلاتالٖح السبحر 

..بالٗمل واليؿاء  

..يبضو ؤمامها آلان ٦ُٟل ؤيإ َغي٤ بيته  
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ا لٛيابه يىمحن بال وؾيلة 
ً
وهي ت٩اص ت٣تل هٟؿها ٚيٓ

..اتها٫ لالَمئىان ٖليه  

ة َغي٣ه ..ؤو مٗٞغ  

..يىمان ب٣ضع ٚيٓها مىه بهما ب٣ضع ما ٧اهب بداحتهما  

ة الٗضوو  زانة بٗض ْهىع خبيبته الؿاب٣ة بمجمٖى

..وزغوحه مٗها  

..وازتٟاثه ال٨لي بٗض طل٪  

هل ؾتٗيل خيارها ال٣اصمة تتلٟب زلٟها باهتٓاع ْهىع 

!..بخضي خبيباته ؤو ػوحاته الؿاب٣اا  

هل ب٩ل مغأ  ٛيح بها ؾتٗيل في خحرأ واهتٓاع ٖىصته 

!وخيًضا ؤو بظعاٖه واخضأ مً مٛامغاته  
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!ي٣تل بها ٦بريائها وقمىر بل٣يـ الضباٙ  

:٧لمارها زغحب خاصأ عبما ؤ٦ثر مما ؤعاصا  

تهم .. ازتاع صلى٢ب.. ماػن - ؤها و  ؤو واخضأ مً اللي ٖٞغ

..ؤو ٦ىب مٗاهم؟  

عم٣ها ماػن للخٓاا اؾتجم٘ بهً قتاا ٣ٖله وؤحابها 

:بتهضيض  

..ؤها ما بتسحر ل يا بل٣يـ-  

:وهتٟب هي بًٛح  

اإلاٟغوى ؤه٪ ما .. اإلاٟغوى ؤهه ماٞيل مجا٫ لالزتياع-

..تدُىيل في مىي٘ ازتياع  

:ؤقاع لها  
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..ؤهِب اللي َلبِب مني ؤزتاع صلى٢ب-  

:وبغ٢ب ٖيىاها  

..ؤحبرتني إلاا ؤزتٟيب و.. أله٪ ؤحبرتني ٖلى الىي٘ صه-  

:٢اَٗها بضهكة  

..وهى ازتٟاجي مٗىاه ؤوي بسىه٪؟-  

:واحهته  

!..ؤوما٫ مٗىاه بيه-  

:بغ٢ب ٖيىاه  

- 
ً

!ٖملب خاصإة.. يم٨ً ُمب مثال  

:سسغا هاػثة  
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٧ان ؤزى٥ وؤبى٥ ٢لبىا الضهيا ٖلي٪ لى ٧ان صه -

..اختما٫  

:ؾإلها بتىحـ  

..وؤهِب ما ٢ل٣تيل ٖليَّ ؤبًضا-  

:باصلته الىٓغاا  

..وؤهب ما ٨ٞغتل تُمني ٖلي٪ ؤبًضا-  

..٧ان مد٤  

..و٧اهب مد٣ة  

..٦ال مجهما بىيىح زاعج خؿاباا آلازغ  

:ؾإلها ماػن بهضوء  

..وبٗضيً؟-  
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:هؼا ٦تٟحها بهضوء مماإل  

..البحزوـ مل  ػم يتإإغ-  

:وا٣ٞها  

..مٗا٥ِ خ٤-  

:ؾإلته بغوتييية  

..هىٗيض نياٚة ال٣ٗىص؟-  

:ووا٣ٞها إاهية وهى يتؿاء٫  

..هتبلػي والض٥ و  ؤبلٛه ؤها؟-  

:هؼا عؤؾها  

..   ٖاصو ؤها هبلٛه-  

:وعٞٗب عؤؾها بكمىر   
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!..ماػن -  

..٧اهب تغيضها نغيدة واضخة  

:وهى لم يترصص  

..ؤهِب َال٤ يا بل٣يـ-  

..مضا يضها تهاٞده ببروص  

..ؤتمنى ل٪ الؿٗاصأ-  

تدغ٦ب ٖضأ زُىاا هدى الضعج وو٢ٟب لخٓاا و٦إنها 

ا
ً
..تترصص بةبالٚه قيئ  

:إم التٟتب له بهضوء  

..صهيا هتؿاٞغ الجهاعصه بالليل.. ٖلى ٨ٞغأ-  

٘ لها هٓغاا صهكة ول٨جها ؤ٦ملب بترصص :ٞع  
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٦ىب ٞاهمة ؤن صه التهٝغ .. ؤها اللي َلبب مجها تبٗض-

.. الصر و٢تها  

..ْل يتإملها للخٓاا  

..ًٚبه    ؿتُي٘ اختىاثه  

..ول٨ً بىٟـ الى٢ب هي لم ت٨ً مجبرأ إلزباعه  

..هىا٥ ش يء مً الاخترام   يم٨ىه بٟٚاله  

..ٖلى ألا٢ل هي مىدته َٝغ زيِ  ؾتب٣اء صهيا  

هى يتٟهم ؾبح عخيلها آلان ويٗٝغ ٦ي٠ .. مىدته الٟهم

..يتٗامل مٗه  

:ؤحابها بهضوء  

..ق٨ًغا-  
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:تدغ٦ب لتهٗض بً٘ صعحاا ولم تؿتُ٘ مى٘ هٟؿها  

..هتروح لها؟-  

٤ :هؼ عؤؾه بٞغ  

..  ػم هغوح لها-  

ابتلٗب عي٣ها بهٗىبة وهي تجض هٟؿها ألو٫ مغأ تتإإغ 

  بتٗاصها ًٖ عحل

بيىما هى ؤومإ لها باخترام قا٦ًغا طل٪ الاهٟها٫ 

 الخًاعو والظو لؤلماهة

..لم يتى٢ٗه مجها  

  ********* 
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هيمىة الغحا٫ ٢اثمة ٖلى ؤ٩ٞاع ويٗها الغحل ووؿح 

بهما هي ... وبلى ماؾؿاا, والٗلم, بًٗها بلى الُبيٗة

.٧لها مً نياٚة الغحل  

ىاع -  ؾيمىن صو بٞى  

 

يىلض الظ٦غ في اإلاجتمٗاا الكغ٢ية ومٗه خؼمة ٧املة مً 

 الخ٣ى١ ا٦تؿبها

..٣ِٞ  متال٦ه ؤًٖاء ط٦ىعأ وهغمىهارها  

وؤخض تل٪ الخ٣ى١ هي ؤهثاه التي زل٣ب مً يلٗه 

ىج  ألٖا
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..وهى بدما٢ة تامة  ؿعى لت٣ىيم اٖىحاحها  

..ويكت٩ي بالجهاية ٖىضما  

..تى٨ؿغ  

..اتها٫ تليٟىوي خاؾم ؤتى بؿي٠ إلاجز٫ والضته  

:اؾت٣بلته بؿاا٫ مؿتى٨غ  

.٦غيمة خامل؟-  

:ؤحاب بهؼأ عؤؽ وؾاا٫  ؿتى٨غ هبررها  

!في مك٩لة بن مغاتي خامل؟-  

:ؤ٦ملب ؾميدة هجىمها  

اإلاك٩لة ؤن ابى٪ ؤمجض ٞاهم ؤه٪ هتجيح بضيل  ٛىي٪ -

..ٖجهم  
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:هت٠ بضهكة  

..بيه ال٨الم الٟاٙع صه-  

:تجهضا ؤمه بدؼن   

وصه تٟؿحره .. صو ٣ٖلية َٟل.. مل ٦الم ٞاٙع يا ؾي٠-

..للىي٘  

:ؤحاب ؾي٠ باؾتى٩اع  

.. ؤها ٧ل اللي ٢لته ؤهه هي٨ىن له ؤر حضيض و ػم يدبه-

!!هتلىميني ٦مان بوي ٢لتله  

غا ؾميدة بتٗح :ٞػ  

..تٗالى يا ؾي٠ ا٢ٗض-  
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تدغ٥ ؾي٠ زُىتحن ليجلـ حىاعها وهى  ؿإلها 

:بةحهاص  

مك٩لة .. ؤها مل ٞاهم يا ؤمي بيه ؾبح هجىم٪ ٖليَّ -

الى ص وبٗض ما ٨ٞغا ل٣يب ويٗهم م٘ ؤمهم وؤؾماء 

٦ىيـ و٢ٟلب ٖلى اإلاكا٧ل وال٣ًية اللي ٦ىب هاوو 

ٗها ..بيه اإلاك٩لة تاوي؟.. ؤٞع  

:عبتب ؤمه ٖلى ع٦بته  

..يم٨ً َغي٣ت٪ ؤما بلٛب ؤمجض-  

:٢اَٗها بٗى٠  

الىلض ٧ان بيد٩ي ًٖ اليىم اللي ٢ًاه م٘ !.. َغي٣ة بيه-

ل٣يتني .. وؤها مل ُمجبر بوي ؤؾم٘ الخىاع صه.. ؤمه وحىػها

..٧اهب مداولة لتٛيحر اإلاىيٕى.. ببلٛه ؤهه حاو له ؤر  
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:تمتمب ؾميدة  

..  خى٫ و  ٢ىأ ب  باهلل-  

:يم ؾي٠ ٦ٟيه ؤمام ط٢ىه وػٞغ بٗى٠  

٧ان ٖىضو .. ؤها زالم يا ؤمي خ٩ايتي م٘ همؿة اهتهب-

ؤمل بوي ؤعحٗها وؤنها ت٣ضع تتٟهم ٣ٖلي واللي ؤها ٖايؼه 

..بـ لؤلؾ٠  

..ومِ قٟتيه بمٗنى   ؤمل  

:مما صٞ٘ ؾميدة إلاهاحمته  

ة ؤهب ٖايؼ بيه- و  !.. همؿة اللي مل ٞهما٥ و  ٖاٞع

..ؤهب  

:٢اَٗها بدضأ  
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ؤهِب هاؾية !.. السايً الخ٣حر وقغيغ الخ٩اية!.. ؤها بيه-

!!اتجىػرها بػاو  

:تمتمب ؾميدة ب٩لماا ٚحر مٟهىمة لحزؤع ؾي٠ بٗى٠  

وهي ٧ان ؤخح ما .. ؤها اتجىػرها ُمجبر.. بالٛهح يا ؤمي-

..٧اهب بتد٤٣ خلمها.. ٖلحها  

:ٖاعيته ؾميدة ب٣ىأ  

..وخبيتها يا ؾي٠ بٗض ٦ضه وخال٪ اتٗض٫ ٖلى بيضها-  

:هؼء بٗى٠  

خالي اتٗض٫ ػو ما بت٣ىلي ب٣ىأ !.. خالي اتٗض٫ ٖلى بيضها-

ها حىبي صه واحح ٖلحها.. بضماغي ؤها.. بعاصتي ..و٢ٞى  

:قه٣ب ؾميدة ب٣ىأ  
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وهي بيه اللي ٧ان يجبرها تى٠٢ ! بتى٨غ مؿاٖضرها ل٪-

ألاولى ٧اهب بٗضا وقاٞب خالها ػو الهاهم اللي !. حىب٪

..بالف تى٨غ مٗغوٞها يا ؾي٠.. اتجىػرها ٖلحها  

:ولم يهمب ؾي٠ ًٖ خ٤ يٓىه له ٞاهُل٣ب ٧لماته  

غوفي- ة ويعي ْو .. هي وا٣ٞب ٖلى حىاػها و٧اهب ٖاٞع

..ؤها.. ماخضف ؤحبرها  

:وؤقاع لهضعه بٗى٠  

ؤها اللي حضو هضصوي بالخغمان مً اإلاحراث ومً ؤو -

.. ؤها اللي ٦ىب مجبر اتجىػها..مؿاٖضأ مالية  

ٌ :هؼا ؾميدة عؤؾها بٞغ  

!بيه اللي حغي ل٪!.. بيه يا ابني ال٨الم صه-  
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:يغب ؾي٠ ٠٦ ب٠٨  

يا ؤمي خًغت٪ وبابا !!.. ؤها بغيى بيه اللي حغي لي-

بتضاٞٗىا ٖجها وفي نٟها مً ؤو٫ يىم اتجىػرها ٞيه 

..و٦إنها هي اللي بيت٨ىا مل ؤها  

:ؤيضا ؾميدة ٧لماته  

ىاف مجها خاحة - ألنها بيب ؤنى٫ وبتدب٪ وماقٞى

..وخكة  

:٢ُح ؾي٠ بًٛح  

تىه مني ؤها- ؤها قايلها ٞى١ عاس ي َى٫ ؾىحن !!.. وقٞى

يىم ما و٢ٟب .. ٧اهب مغاتي وقغي٨تي وخبيبتي.. حىاػها

ٚلُب في خ٣ها .. ٖكان ي٨غمىوي ٢لب هجاحي مل٪ إلاغاتي

!في بيه  
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.. ؤ   ٗتٝر بسُإه.. اتؿٗب ٖيىا والضته بضهكة

!بسياهته  

..زىتها.. اتجىػا ٖلحها يا ؾي٠-  

:٢اَ٘ ٧لماا ؤمه بدؼم  

آه همؿة ٧اهب ػوحة .. حىاػو مً ٦غيمة خ٤ قغعي ليَّ -

وؤها   زىتها .. ممتاػأ بـ ؤها ٦ىب مدتاج وحىص ٦غيمة

وهي .. حيب ب٩ل ؤماهة و٢لتلها هتجىػ .. و  ٚضعا بها

.٢الب مبرو٥  

:هتٟب والضته  

ؤهب ييٗتها مً بيض٥ !.. ؤهب مهض١ اللي بت٣ىله-

..وهضيب بيت٪ وو ص٥ متكتتحن بيى٨ىا  

:ؤحابها بهضوء خاؾم  
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اتجىػا بكٕغ .. و  مغأ.. ما ٚلُتل في خ٣ها يا ؤمي-

بتها وبٗضها حب ٖلى .. عبىا وؤما َلبب الُال١ هٟظتلها ٚع

لبب الٗهمة في بيضها وبٛبائها .. عحىلتي و٦غامتي َو

.. ٗني َل٣تحن هي الؿبح ٞحهم.. َل٣ب هٟؿها  

:واعتٟ٘ نىته  

وؤما حيب ؤها ؤعص حؼء مً ٦غامتي اللي بٗتررها ب٣يب ؤها -

!..اللي هضيب البيب  

٤ :حاصلته ؤمه بٞغ  

هي .. يا خبيبي ما ؤها صايًما ٦ىب بٗاعيها وؤعحٗها ل٣ٗلها-

..بـ ٧اهب مدتاحة مى٪ مٗاملة زانة  

:هؼ عؤؾه بسسِ  

..وؤها ليَّ اختياحاا ول٣يتها صلى٢ب م٘ ٦غيمة-  



 

2556 
 

:بغمب ؤمه قٟتحها بدى٤  

..وؤما ل٣يتها م٘ ٦غيمة بتٗٝغ ٖلحها ؾتاا ليه؟-  

٘ خاحبيه بضهكة :ٞع  

!مل م٣ٗى٫ بتضاٞعي ًٖ ٦غيمة-  

:هؼا عؤؾها  

ؤبى٥ ؤما ..   بضاٞ٘ و  بهاحم ؤها ٢ل٣اهة ٖلي٪ يا ؾي٠-

ٖٝغ ًٖ الؿتاا صو٫ ٧ان هي٩لم٪ بـ ؤها ٢لب ؤتٟاهم 

..مٗا٥ ؤخؿً  

:ابتؿم بسسغية  

قىية .. صو ٖال٢اا َياعو ٦ضه.. ما ت٣ل٣يل يا ؤمي-

..بحزوـ وقىية صل٘  
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:نهغته ؤمه ب٠ًٗ  

!ؾي٠-  

:ول٨ىه لم يهتم  

ة- .. بـ بتٛمٌ ٖيىحها بمؼاحها.. ٖلى ٨ٞغأ ٦غيمة ٖاٞع

مل ٧ل الؿتاا قايلة ٦غامتها ٖلى مىازحرها وعامية ٧ل 

تباعاا التاهية ..الٖا  

٤ :ٖاعيته ؾميدة بٞغ  

..٦غيمة ؾابت٪ مً ؾىحن ٖكان الٗ٪ صه-  

:٢اَٗها بسسغية  

ب بػاو .. ٦غيمة ٣ٖلب- ٞغ اتٗلمب مً ٚلُتها ػمان ٖو

..ػوحة ٖا٢لة وؾب ط٦ية.. ت٨ؿبني وتغيدني  
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:هؼا ؾميدة عؤؾها بإس ى  

..وهمؿة زالم-  

:مِ ؾي٠ قٟتيه باؾتسٟاٝ  

ؤها مىا٤ٞ و٦غيمة مل , لى خابة تغح٘ ٖكان الى ص-

.. هتٗترى  

:تجهضا ؾميدة بتٗح  

زالم يا ابني ؤهب هاس ي .. هلل ألامغ مً ٢بل ومً بٗض-

..بنها ٖلى طمة عاحل و  بيه  

:هؼء ؾي٠ بطخ٨ة ٢هحرأ إم تؿاء٫  

هت٣ٟلي مىيٕى ..  ٗني مُلىب مني بيه صلى٢ب يا ؤمي؟-

 همؿة بمتى؟
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:هؼا ؾميدة عؤؾها بإس ى  

تٟهمهم ؤن .. ؤمجض بالظاا.. مُلىب مى٪ ت٩لم و ص٥-

تُمجهم يا .. ابً ٦غيمة هي٨ىن ؤر لهم مل بضيل ٖجهم

..ؾي٠ و  

:تغصصا لخٓة ٢بل ؤن تسبره بتلٗثم  

ٞهمه .. ياعيب ت٩لم ؤمجض يس٠ ًٚبه قىية مً بياص-

..ؤه٪ هتًٟل ؤبىه  

:٢اَٗها بطخ٨ة ؾازغأ مغيغأ  

.. ٢ىلتيلي ب٣ى صه الؿبح وعا هجىم٪ ٖليَّ .. هللا.. هللا-

ىاف مجها وخل.. وهمؿة ػوحة ٦ىيؿة .. وهمؿة ما قٞى

الؿب الهاهم َلبب مى٪ تتىؾُي ٖكان و صو يت٣بلىا 

..البيه حىػها  
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:قه٣ب ؾميدة باؾتى٩اع  

ؤها   قىٞب و  ؾمٗب مً ..   وهللا ؤبًضا يا ؾي٠-

..بـ ؤؾماء.. همؿة مً قهىع   

إأ هٓغاته الؿازغأ بيىما ٦ت٠ طعاٖيه  نمتب تدب َو

: ؿتىضر مجها  

!مالها ؤؾماء-  

:تلٗثمب ؾميدة وهي تسبره  

ؤمجض بيٗمل مكا٧ل حامضأ .. ؤؾماء َلبب مني ؤ٧لم٪-

..لهمؿة وبياص  

:ما٫ ٞمه بطخ٨ة مؿتسٟة ٞإ٦ملب والضته  
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..  ػم تت٩لم مٗاه.. يا ؾي٠ ؤخىا زايٟحن ٖلى الىلض-

ألاؾبٕى صه تاوي مغأ .. ٖلكاهه هى مل ٖكان خض تاوي

..اإلاىيٕى هيب٣ى زُغ.. يًغب ػمايله  

:٢ُح ؾي٠ ب٣ل٤  

..وؤها ماخضف بلٛني ليه؟!.. يًغب ػمايله-  

غا ؾميدة بدى٤ :ٞػ  

!.. ؤوما٫ ؤها بٗمل بيه صلى٢ب-  

:وزٟتب الخضأ بهىرها وهي تغبب ٖلى ٦ت٠ ابجها  

ؤهب بت٣ى٫ .. ٢غب مىه ػو ػمان.. ٧لم ابى٪ يا ؾي٠-

واحب٪ هاخية و ص٥ ؤن .. خيات٪ اؾت٣غا م٘ ٦غيمة

.. خيارهم تؿت٣غ  
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:هؼ ؾي٠ عؤؾه بكغوص  

ؤها  ػم ات٩لم م٘ الى ص وم٘ ؤمجض .. مٗا٥ِ خ٤ يا ؤمي-

..بالظاا  

 .... 

لم يتإزغ ؾي٠ ًٖ صٖىأ ولضيه لجزهة زانة بالغحا٫ 

..٣ِٞ ٦ما ؤزبرهما  

وبٗض خًىع ٖغى ممحز ألخضث ؤٞالم الخغ٦ة وؤلاإاعأ 

والظو يل٣ى بعجاب التىؤمحن ٖلى الضوام و٧ان وحىص 

ق٣ي٣تهما يمىٗهما مً َلح مكاهضته ول٨ً طل٪ اليىم 

..٧ان لهما ٣ِٞ ٦ما ؤزبرهما ؤبحهما  

 بٗضه اهت٣ل مٗهما ألخض ؤقهغ نا ا البىليىٜ 

..بالٗانمة وهي عياية  ٗلم ٖك٤ َٟليه لها  
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 وم٘ نغزاا الابتهاج بالٟىػ ؤو الًٛح للسؿاعأ 

:ؤزبرهما بدؼم  

..هت٩لم قىية م٘ بٌٗ ٦الم عحالة-  

تغ٥ ؤقٝغ ٦غأ البىليىٜ الث٣يلة مً يضه وا٢ترب ليجلـ 

:بمىاحهة والضه وحىاع ق٣ي٣ه الظو ؤزبر والضه ببؿاَة  

..خًغت٪ ٖايؼ ت٩لمىا ٖلكان ؤوه٩ل بياص-  

:وا٣ٞه والضه بهؼأ عؤؽ  

ماما بتكت٩ي مى٪ ليه يا ؤمجض؟-  

:هٟى ؤمجض بٗى٠  

..ؤها ما ٚلُتل في خ٣ها-  
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٧لماا عصصها ؾي٠ مً ٢بل ٖلى مؿام٘ والضته وآلان 

..ي٨غعها َٟله ب٩ل ٖىجهية ط٦ىعية ٖمياء  

:ؤحاب ؾي٠ بؿالؾة  

ومكا٧ل اإلاضعؾة اللي ػاصا؟-  

:ؤبٗض ؤمجض هٓغاته وهى  ٛمٛم باعتبا٥  

..بيتهالر بٗضها.. زىا٢اا م٘ ؤصخابي.. ٖاصو يا بابا-  

٘ ؾي٠ ط٢ً ولضه :ٞع  

ل مى٪.. بـ مل صو ؤزال٢٪ يا ؤمجض- ..ؤها ٦ضه هٖؼ  

٘ الُٟل عؤؾه بلهٟة :ٞع  

ل -  ٗني لى ما يغبتل ؤصخابي خًغت٪ مل هتٖز

..وهترح٘ بيتىا تاوي  
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:هؼ ؾي٠ عؤؾه هاًٞيا  

صلى٢ب بابا ب٣ى .. ؤها مل هغح٘ البيب تاوي..   يا خبيبي-

.. ٖىضه البيب اللي ٞيه َىِ ٦غيمة  

:ؾإ٫ ؤمجض بتمغص  

..يىٟ٘ آجي ؤٖييل مٗا٥ في البيب صه؟-  

:عبب ؾي٠ ٖلى ٦تٟه  

!وتؿيح إلاؿة لىخضهم!.. وتؿيح ماما-  

:ؤحاب ؤمجض بًٛح  

..هي٨ىن مٗاهم ؤوه٩ل بياص-  

:عصص والضه بهضوء  
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.. ٖكان ٦ضه  ػم ت٨ىن ؤهب وؤزى٥ حىح ماما وإلاؿة-

..ؤوه٩ل بياص مهما ٧ان عاحل ٚغيح ٖجهم  

ا َىا٫ الخىاع يغا٢ح ٖالماا التمغص 
ً
ْل ؤقٝغ نامت

 ٖلى وحه ق٣ي٣ه ومداولة والضه  ختىاء طل٪ التىتغ 

:التٟب بليه والضه  

؟- ..ؤهب ؾا٦ب ليه يا ؤقٝغ  

:ؤحاب ؤقٝغ بىًىج ؤ٦بر مً ٖمغه  

اا ؤمجض- هى ُمهغ يًاي٤ .. ؤها مل مىا٤ٞ ٖلى تهٞغ

!.. مل ٖاٝع ليه.. ماما وؤوه٩ل بياص  

:هت٠ ؤمجض بٗى٠  
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ؤهب ٖاٝع بٗض ما يتجىػوا .. ألهه هى اللي ؤزض ماما مىىا-

هتجيح هي ٦مان بيبي ػو َىِ ٦غيمة واخىا مل 

..هي٨ىن لىا بابا و  ماما  

ا 
ً
عمى ٧لماته وهح مً م٣ٗضه ٚايًبا ٦ٗاصته ومىُل٣

هدى ؾياعأ والضه الظو لم يجض ُبًضا مً اتباٖه والاهُال١ 

 هدى مجز٫ همؿة

لح مً ؤقٝغ ؤن يسبر والضته  خيث ْل بالؿياعأ َو

 بىحىصه في الساعج

:ٞما ٧ان مً ؤمجض ب  الهغار بإزيه  

ب ختى بابا مل ٖاٝع يضزل البيب- وبتؿإلني .. قٞى

.. ٖلكان خياتىا باْب بؿببه!..  ب٨غه ؤوه٩ل بياص ليه

.. بؿبح وحىصه وحىاػه مً ماما  
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ونلب همؿة حىاع ؾياعأ ؾي٠ بتل٪ ألاإىاء ٞهي ٧اهب 

ة وما ؤن  خٓب تإزغهما بؿياعأ  تيتٓغ ولضيها بالكٞغ

ب تُمئن ٖلى هتيجة خىاع ؾي٠ م٘  والضهما ختى ؤؾٖغ

 ؤمجض 

..لتتٟاجئ بهغار الهٛحر واهٟٗاله ال٣ىو   

:٧لماته الٛايبة ؤوحٗب ٢لبها ٞهتٟب في تىؾل  

..اؾمٗني يا خبيبي.. ؤمجض-  

:عم٣ها الهٛحر بىٓغأ هاعية  

عوحي اقترو بيب ٦بحر م٘ ؤوه٩ل .. مل ٖايؼ ؤؾمٗ٪..  -

واب٣ي تٗالي ػوعيىا ".. آها ؾىما"بياص وؾيبيىا هىا م٘ 

..ؾاٖة ؤو اتىحن ػو ما بابا بيٗمل  

ا الهمب مً زلٟه
ً
ته تاع٧ ..٢الها الهٛحر واهُل٤ لٛٞغ  
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:نمب ٢ُٗه هضاء ؾي٠  

!همؿة-  

ْلب همؿة ٖلى خالها للخٓاا إم التٟتب لؿي٠ وهي 

ها :تداو٫ ٦بب صمٖى  

..اإلاىيٕى زالم اهتهى.. عوح يا ؾي٠-  

..لم يٟهم ؾي٠ ٧لمارها وهي لم تيتٓغ  

..لً تً٘ ابجها في ٦ٟة وخيارها في ٦ٟة  

..ألامغ مدؿىم هي خيارها ٞضاء ألبىائها ٞما بال٪ ؾٗاصرها  

ؾٗاصأ ٚحر مًمىهة باألؾاؽ ٞمكاٖغها هاخية بياص 

..ماػالب بمى٣ُة الخياص  
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وبن مىدته ومىدب هٟؿها ٞغنة الت٣اعب ٞتل٪ الٟغنة 

..اهتهب آلان َاإلاا ؤنها تتٗاعى م٘ ؾٗاصأ ؤبىائها  

..هي تضع٥ مٗنى ؤن تتسلى ألام ًٖ َٟلها  

بظا مغأ
ُ
..٦ال بل اإيتحن.. هي تل٪ الُٟلة التي ه  

ٌ ..الُٟلة الساثٟة ٖلى الضوام مً الٞغ  

م وحىص ؤمها ٖلى ٢يض الخياأ ..اليتيمة ٚع  

الؿاٖية صاثًما للبظ٫ والُٗاء ختى يم٨جها اؾتد٣ا١ 

..٠ُٖ آلازغيً  

..وؤزغي .. تغ٦تها ؤؾماء مغأ  

ٖلمتها مٗنى ؤ  ت٨ىن ؤولى ألاولىياا ٖلى  ثدة 

..اهتمامتها  
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..وهي لً تٟٗل طل٪ بإبىائها  

..ؤبًضا لً ت٣ضم هٟؿها ٖلحهم  

..لم تترصص لخٓة  

عخل ؾي٠ ٦ما َلبب مىه ومً بٗض عخيله ٧اهب هي 

..بؿياعرها تتىحه هدى ق٣ة بياص  

ٖلى باب ق٣ته ومً ٢بل ؤن تسُى زُىأ واخضأ 

 للضازل

:همؿب بتىؾل  

..ؤخىا  ػم هتُل٤ يا بياص-  

:تجمض بى٢ٟته للخٓاا بيىما اؾترؾلب هي  
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مل هاؾمذ ألو خض ؤو ؤو .. ؤها خياتي ٧لها هي و صو-

..خاحة تدؿؿهم بالسٝى ؤو الىبظ  

..اتؿٗب ٖيىا بياص بًٛح  

..هى عؤي هيتها بتر٦ه مىظ ٞتذ لها باب مجزله  

الهضهة بيجهما اهتهب وهى زؿغ اإلاٗغ٦ة بل الخغب 

..بإ٦ملها  

..همؿة اتسظا ٢غاع الاهٟها٫ ولً تتراح٘  

:ؾإلها بىح٘  

!ؤو خض؟-  

:هتٟب بدضأ  

..ماٞيل عاحل و  مكاٖغ هتى٠٢ بيني وبحن و صو-  
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ح مالمذ ألالم بىحهه ..نمتب للخٓة تؿتٖى  

:و٢للب مً اهٟٗالها وهي تسبره  

مل ٖايؼأ ؤؾبح ل٪ ؤو ؤلم ل٨ً .. ؤها آؾٟة يا بياص-

..ٚهح ٖني  

:هبرته قابها ارهام  

ؤهِب ما ؤصتيل هٟؿ٪ ٞغنة ت٣غبي مني ؤو تستبرو -

..مكاٖغ٥ هاخيتي  

:هؼا عؤؾها بيجؼ  

وؤهب .. َلبب و٢ب.. ؤها َلبب مى٪ الاهٟها٫ ٢بل ٦ضه-

ًب الاهٟها٫ و٢لب مٗاها و٢ب ؤها آؾٟة ما٢ضعتل .. ٞع

وصلى٢ب و صو في زُغ وؤها مل هاؾمذ ب٨ضه .. يا بياص

..ٖلى ؤمل بوي ؤ٢ضع وؤخب٪ في يىم  
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تدغ٥ زُىاا ليبتٗض ًٖ باب الك٣ة وهي تبٗته 

..للضازل  

.. ؤها وا٣ٞب ه٨مل واٖتبرته اعتباٍ ٣ٖل مً هاخيتي-  

:خاو٫ م٣اَٗتها ول٨جها هتٟب بيإؽ  

ة ؤه٪ بتدبني- ة بـ ؤها في بيضو بيه.. ٖاٞع ؤها .. وهللا ٖاٞع

.. ْلم ألو صو.. اعتباَىا ْلم ل٪.. خاولب وما ٢ضعتل

..اعتباَىا ٚلِ  

:ؤَغ١ بغؤؾه للخٓاا  

..ؤهِب م٣غعأ يا همؿة؟-  

:ؤومإا مىا٣ٞة وؤزبرته بتلٗثم  
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ػمان ؤها حغبب ؤوي ؤقٝى ؤمي بتًٟل ٖليا عاحل -

..تؿيبني في بيب حضو وتبٗض م٘ حىػها.. ٚغيح  

يُٛب ٖيىنها تمى٘ ؾيالن الضمٕى وقب٨ب ؤهاملها 

:تلىيهم بٗى٠ مغصٞة  

وحغبب تاوي ؤنها تبٗض وتازض مٗاها ؤزىيا وهٟـ -

اتٗلمب مً وؤها َٟلة بوي .. الغاحل الٛغيح مٗاهم

ما يىٟٗل .. ما يىٟٗل ؤٚلِ.. مايىٟٗل ؤٖمل مك٩لة

ل خض مني ألن ببؿاَة ماٞيل خض و٢تها هيضاٞ٘  ؤٖػ

..ٖني  

:٢اَٗها بياص بىح٘  
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.. وؤها ؤهىه يا همؿة بترحا٥ِ ؤ٦ىن اللي يضاٞ٘ ٖى٪-

ؤها مل ٖايؼ ٚحر .. ؤبى٥ِ وؤم٪ و٧ل الىاؽ, ؤ٦ىن ؤهل٪

..بوي ؤ٦ىن حىب٪  

ها تدغ١ حٟىنها :هتٟب بازتىا١ وصمٖى  

بـ هت٨ىن باليؿبة لى صو الغاحل الٛغيح اللي زض -

..ؤمهم بٗيض  

..تجمض بياص بى٢ٟته  

..بل تجمض ٢لبه  

..مكاٖغه  

..عجؼ ًٖ التٟىه ب٩لمة وهي ٧اهب تغتٗض ؤمامه  

..٧لها تغتٗض  
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..تسص ى الابتٗاص ول٨ىه الازتياع الصخيذ  

..ت٨غه هٟؿها وهي تغي طل٪ ألالم بٗيييه  

..لم ت٨ً لتجتاػ الٟترأ الؿاب٣ة لى ه  

 ٧اهب لتمتهً هٟؿها وحؿضها لى  ٢ىأ خبه لها

باته ..وتًٟيله ل٨بريائها ٢بل ٚع  

ك٤  ؤعاصا ؤن تمىده ما  ؿتد٤ مً مكاٖغ وخح ٖو

..  ييبػي لغحل ؾىاه  

..ول٨جها م٣يضأ  

ومكاٖغها اإلاغتب٨ة والسامضأ مً .. ؤو صها مً حهة

..حهة  
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٧اهب لتديا مٗه وهي تٗلم ؤهه ي٨ٟيه ٢غبها ول٨جها 

..ؾت٨ىن ْاإلاة له  

..وهى    ؿتد٤  

الخغمان مً مكاٖغ وخميمية .. ألاطي..    ؿتد٤ الىح٘

..لً تؿتُي٘ مىدها له  

:زى٣تها ٚهتها  

تؿتد٤ .. ؤهب ما تؿتد٣ل ت٨ىن في الهىعأ صو يا بياص-

.. ؤ٦تر مً ٦ضه  

٘ عؤؾه يىاحهها بدؼن  :ؤٚمٌ ٖيييه للخٓاا بٗضها ٞع  

مل هٗٝغ ؤخترم .. ؤها مل ه٣ضع ؤَاعص٥ ؤ٦تر مً ٦ضه-

..هٟس ي لى يُٛب ٖليِ٪ ػياصأ ؤو َلبب مى٪ مهلة تاهية  
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:ابتل٘ عي٣ه بهٗىبة  

.. ؤهِب َال٤ يا همؿة-  

ؾ٣ُب صمٕى خبيؿة بم٣لتحها و٧لمارها تترصص م٘ 

:زُىارها الغاخلة  

.. يم٨ً.. ؤها آؾٟة يا بياص-  

 نمتب وتغ٦ب حملتها مٗل٣ة ٞال تتمة مىاؾبة لها 

..وؤٚل٣ب الباب زلٟها تاع٦ة بياه يىعي مكاٖغه وخبه لها  

..وخيًضا  

  ش يء يُٟىء ؤهىاع ال٨ىن في ٖحن الغحل ٦غخيل امغؤأ 

. ٧ان  ٗتبرها ؤعيه وؾماءه و٦ىهه  

ٚؿان ٦ىٟاوي-   
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  *****

ا ٖظًبا 
ً
لى لم ت٨ً خىجغتي مٛاعأ حليض، ل٣لب ل٪ قيئ

". ؤخب٪" كبه ٧لمة 

ٚاصأ الؿمان - 

 

.. تتٗثر ٧لمة الخح بالخىاحغ

.. تتٗٓم خغوٞها وتت٩اإغ

لتهبذ  

..  ٞغخة.. ؾٗاصأ.. اَمئىان.. ؤمان

بة .. خياأ.. ٢غب.. ٚع

.. الخح هى ٧لمة بمًمىنها تكمل تل٪ اإلاٗاوي
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.. تٗبر ٖجها

..  تٗض بها

.. تدهً ال٣لح وتتيه ال٣ٗل

.. الخح حىىن 

.. الخح خ٨مة

.. خما٢ة

.. خغية

.. و٢ًبان

.. واٖتراٝ  هث ٢غب َاثغأ ٖلى وق٪ ؤلا٢إل

..  بدب٪-

.. والخح خؼن 



 

2582 
 

.. خىان.. زٝى.. خماية.. الخح ٢ل٤

: واٖتراٝ متباص٫

.. ل٨ً مايىٟٗل.. صايًما ٦ىب بدب٪ يا ماػن -

: ويتىؾلها بلهٟة

.. اصيني ٞغنة ؤإبتل٪ ؤوي ؤ٢هضها ؤوي ٢ضها-

.. وؤلاحابة ٢بلة صاٞئة

.. ٢بلة حبحن

..  ػم ؤبٗض- 

 ٌ وآزغ هضاء للُاثغأ يتٗالى ومٗه ٖىا١ ؤهامل تٞغ

.. الابتٗاص

.. والُبٗض تل٪ اإلاغأ
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.. هجاأ

وصمٕى متجمضأ بٗيىحها ونغزة متىؾلة .. وصإ خؼيً

: مىه

.. ما تدغمىيل مً صهيتي-

م بزالنها  وصمٗة الٗك٤ زاثىة ٚع

.. ؤها ببٗض ٖلكان تٗيل ؤهب صهيت٪.. بال٨ٗـ-

... زُىارها عاخلة

.. زُىأ 

.. والتٟاتة

.. وؤزغي 

.. وصمٗة خىحن
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.. وإالثة وهمؿة خح مستى٣ة

.. وؤزحرأ

.. ووصإ نهاجي

وهٓغاته تتاب٘ َاثغرها و٦إنها تىاجي هٓغارها زل٠ 

.. هاٞظرها

.. يسبرها ؤهه ٖاق٤

ك٣ه .. ؤهه لً يىصٕ صهياه ٖو

.. لً يهغب تل٪ اإلاغأ ويتسٟى زل٠ ؤٖظاع

.. هى ٖاق٤ تاثه ول٨ً ٣ِٞ بمل٨ىا ٖك٣ها

 .....

 "!م٣ٟىص"
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 ..والىبرأ آؾٟة بهض١

ٌ تهضي٤ ما ؾمٗته وعؤؾها تتدغ٥ .. وؤطهاها تٞغ

 ..بٗى٠ ٦إنها تمخي ال٩لمة ب٩ل ما تٗىيه مً ٣ٞضان

 ..تؿترح٘ ٢بلته الُىيلة ٞى١ وحىتها ٢بل عخيله

 تل٪ الىٓغأ الٗمي٣ة التي إلاـ بها ؤٖما١ عوخها و٦إهه

 يىاؾحها ل٣ٟضانها له الظو اؾتكٗغه.. يغبب ٖلحها بل٠ُ

 ..ختى ٢بل ؤن يغخل

لى يمىدها نىضو١ ٦غتىوي مٛل٤  والى٢ىع طو الغتبة ألٖا

ولم يجغئ ختى ٖلى مىاحهة ٖيىحها اإلاتجمضتحن بٗضم 

 تهضي٤

 ..و٦ٟحها يمتىٗان ًٖ اؾتالم الهىضو١ ؤو ختى إلاؿه
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 !!هل هظا ٧ل ما تب٣ى لها مىه

 نىضو١ يدىو بًٗة ؤقياء

 ..٢بل ؤن.. هي آزغ ما  مؿه

 "ألؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ" 

.. نغزتها ب٣ىأ ٢بل ؤن تؿ٣ِ ٞا٢ضأ للىعي

حها .. وليتها ب٣يب ملتزمة هدى ٚياب ٖو

.. لم تمتل٪ طا٥ الخٔ

حها لتجض الجمي٘ .. ٣ٞض اؾتٗاصا ٖو

.. ق٣ي٣تها

.. ٖلياء.. ٞغيضأ.. خؿً

.. وختى يؼيض



 

2587 
 

.. ول٨ىه هى

.. مً ٢اعب الغوح ٞإخياها

.. وإلاـ ال٣لح ٞإمتل٨ه

.. مً ل٣ً ال٣ٗل ٖب٤ الخ٨مة وعوح الجىىن 

.. هى ٚاثح

.. واللٟٓة تًغب ٣ٖلها ب٣ىأ

.. م٣ٟىص

خاػم ٣ٞض ؤإىاء مغا٣ٞته ألخض اإلاجغمحن بُغي٤ ٖىصته "

".. لل٣اهغأ

.. واإلاجغم ليـ بؿاع١ ؤو مدتا٫ ؤو ختى ٢اتل ؤححر

.. بل هى ٦ما ؤزبروها
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بعهابي صولي تم ال٣بٌ ٖليه ؤإىاء هغوبه ٖبر الخضوص "

".. الٛغبية

.. ػوحها ٣ٞض ؤإىاء مغا٣ٞته ل٣اتل مدتٝر

.. ونغزارها اهُل٣ب ولم تتى٠٢

.. نغزاا ٣ٞضان الؿىض.. نغزاا ييإ ألامان

.. نغزاا تىاقض الٗت٤.. نغزاا تتىؾل الغخمة

.. نغزاا تىعي الىالض

نغزارها لم تتى٠٢ ختى ت٩اص تهل ألطوي الًاج٘ ٖبر 

.. الصخغاء

.. نغزاا ونغزاا

.. و٦ما تيبإا صهيا يىًما



 

2589 
 

.. انهياع هحرأ ٧ان مهيًبا

اهتهى الٟهل 

 

 

 

(34)  

ؤي٘ , ؤعتضو اليىم هٟـ ال٣ميو الظو اعتضيته ؤمـ

اليىم ؤعتضي٪ , يضو ٖلى اإلا٩ان الظو ويٗب عؤؾ٪ ٖليه

.معي  

ٚاصأ الؿمان -   

..عوخها تتضإغ بُيٟه وحؿضها يلت٠ بمالبؿه  
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 يسبرونها ؤهه ٚاثح

..وهى خايغ ب٩ل ؤهٟاؾها  

..ي٣ىلىن ؤهه م٣ٟىص  

ة ٖحن ..وهى مىحىص ب٩ل َٞغ  

..يُمئىىنها باختما٫ ٖىصأ  

..وهى خىلها ب٩ل لخٓة  

..تتىؾلها ق٣ي٣تها ب٣بى٫ ٖالج  ٗيض ل٣ٗلها عقضه  

..ولىٟؿها هضوئها  

..وهي تٗلم ؤهه الضاء والضواء  

..يداصإىنها ًٖ َبيح يغيذ ٖلتها  

..وهي تٗلم ؤهه َبيبها  
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ٌِ طل٪ الضوع  !ؤلم يغت  

..ؤلم يىجر به هجاًخا باهًغا  

غوعها ..ؤلم يدغعها مً ٢يىص ؤهاهيتها ٚو  

ك٤ ما  ٗك٣ه ..ؤلم  ٗلمها مباصت ٖك٣ه ٖو  

..هى  ٗك٣ها  

مله ..ٖو  

..وهي ٖك٣ب ٖمله لترييه  

ها ولم تتضزل في ؤمغ ه٣له مً  زًٗب أل٩ٞاعه ٦ما تٗٞغ

..ٖمله  

..وها هي تٌٗ ؤهاملها هضًما وخؿغأ  

..ليتها ٞٗلب  
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..ليتها تضزلب ولى مً وعاء ْهغه  

.. ليتها ؤو٢ٟب ؤمغ ه٣له لتل٪ اإلاى٣ُة الىاثية اإلاثحرأ للغيبة  

..ول٨جها ؤعاصا بضء ٖال٢تها به بهٟدة بيًاء  

..بٗيًضا ًٖ ٖىجهية هحرأ ٚيث وػ ا ٚغوعها  

..وآلان تؿتٗيض واخض مً مىا٢ٟها مٗه  

..٧اهب ٢غعا مٟاحإته بىحبة تُهىها له  

..وحبة بؿيُة تٗلمتها مً ٖلياء ؤإىاء م٨ىثها بمجزلها  

 ٞتؿللب مً حىاعه بسٟة لتٗض له

"...٢ُ٘ الضحاج الباهيه واإلا٨غوهة "  

..وحبة بؿيُة ول٨ً ؾٗاصته بها ٧اهب ٚامغأ  

ا بها
ً
با١ ملته٣  ختى ؤهه قاع٦ها حلي ألَا
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..ماصًخا مهاعرها ٦ُاهية مبتضثة  

مى٠٢ آزغ ٖىضما حاءا صهيا لتهىئتها ووصاٖها بىٟـ 

..الى٢ب  

ح  وبٗض عخيلها عمب هٟؿها ٖلى نضعه و٦إنها تٚغ

..با زتٟاء صازل ٢لبه  

 ٧اهب تغصص بدؼن ٢اتم

".. هتؿاٞغ وتؿيبني لىخضو"  

وعٚم تيجبه مً ٢ىأ ٖال٢تها بضهيا ب  ؤن هضؤ مً 

ها ..مساٞو  

..صاٖبها وقا٦ؿها  

"..يااه ؤها ٦ضه هبتضو ؤٚحر مً صهيا"  
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ولكضأ تيجبه وحضها تب٩ي بحن طعاٖيه وتغصص بىبرأ بضا 

:الاٞت٣اص بها حلًيا  

"..   ؤهب ٦ضه تٛحر مً ٖك٤"  

وهى لم ولً  ٛحر مً ٖك٤ ول٨ىه   يتدمل ط٦غ ؤبحها لظا 

 ٖاص لٗبثه

:هامًؿا  

"..بيه عؤي٪ هجيح ٖك٤ بتاٖتىا بخىا"  

:همؿب بلهٟة  

!"بـ هيؿمحها ٖك٤ بغيىه.. ياعيب يا خاػم"  

:ؤخاَها بظعاٖيه مٛمًٛما  

"..تٗالي بـ وٗمل اللي ٖليىا وهجيبها ألاو٫ "  
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وبٗم٤ خؼنها لم تؿتُ٘ ب  الابتؿام ل٩لماته التي تترصص 

 بظا٦غرها و٦إهه مٗها آلان يبثها خبه

..وخىاهه  

..اختًيب هٟؿها ب٣ىأ  

..هل يم٨ً ؤن تدمل َٟله آلان  

٤ بها ال٣ضع ويمىدها حؼء مىه بٗضما خغمها  هل يٞغ

..وحىصه  

..٢بًب ؤهاملها ٖلى بُجها تتىؾلها خمل هُٟته  

..وخضؽ ؤهىإتها يسبرها ػي٠ التمني  

ها إاهية وخىاعها ألازحر مٗه ..ؾ٣ُب صمٖى  

..  ٗاوصها  
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..ليلة عخيله؛ ت٨ىعا بحن طعاٖيه تجهل مً ٧لماته  

..٧ان  ؿغص ٖلحها مٛامغاته في ٖمله  

ا مً تهىعها ٦إخضاث ٞٗلية 
ً
٦ما ؤَل٣ب ٖلحها زٞى

..خ٣ي٣ية يتٗغى ٞحها للسُغ  

ؤزبرها ًٖ بخضي اإلاهام و٧اهب ت٩لي٠ بال٣بٌ ٖلى ؤخض 

..تجاع ألاؾلخة  

و٢ض ؾاءا تل٪ اإلاهمة للٛاية؛ بحن اإلاُاعصأ وبَال١ 

 الىحران اإلاتباص٫  

..ؾ٣ِ ؤخض الؼمالء  

ته وازتُاٞه ..واؾتُإ عحا٫ الٗهابة مداَو  

..وبضؤا اإلاٟاوياا واإلاؿاوماا  
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بها ألاخضاث ولم يِسٟها اإلاى٠٢ وهي تغي ٧لماته .. لم تٖغ

..و٦إنها صازل ؤخض ٖغوى الخغ٦ة بضاع ٖغى  

 ل٨ً ما ؤلجم لؿانها وؤو٠٢ ؤهٟاؾها بدل٣ها حملته

.. تٗغفي لى ؤها م٩اهه مل هاؾمذ ؤبًضا ؤنهم يازضووي حي"

"ولى مل مٗايا ب  عنانة واخضأ هت٨ىن مً ههيبي  

 قه٣ب بهل٘

!" ٗني تمىا هٟؿ٪"  

 ؤحابها ببضيهية

ل٨ً مل هاؾمذ ؤ٦ىن ه٣ُة .. ما يت٣الل ٖلحها ٦ضه"

"..ال٠ًٗ في ٞغي٣ي  
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 تظ٦غا حملته تل٪ ولم تؿتُ٘ التد٨م بىٟؿها 

..ٞٗاوصرها خالة الهغار مغأ ؤزغي   

..مىاصية باؾمه.. مؿتجضية.. وتٗالب نغزارها مؿتٛيثة  

لتإتي ٖلياء ومً بٗضها ِنبا ومٗها مد٣ً اإلاهضت الظو 

..ونٟه الُبيح  

ًب الب٣اء باإلاكٟى وؤنغا ٖلى الٗىصأ إلاجز٫  ٞهي ٞع

..خاػم  

..ؤعاصا اهتٓاع ٖىصته ٦ما تمىب  

:ٚغؾب ٖلياء اإلاد٣ً بظعإ هحرأ وهي تغبب ٖلى زهالرها  

..هتدبس ي هٟؿ٪ في الخالة صو إلمتى؟.. وبٗضيً يا هحرأ-  
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م الهغار باؾمه   تتٟىه .. لم تجبها هحرأ بدٝغ ٞهي ٚع

..بإو ٧لمة  

ٗب هٓغاا ٚاع٢ة بالضمٕى ..ٞع  

..وهي رهؼ عؤؾها بصجً وؤهحن  

..تًم ع٦بتحها لهضعها وتٛغ١ وؾِ ٢ميهه الًٟٟاى  

تغت٨ً بغؤؾها ٖلى ع٦بتها وتتيه بظ٦غياا تٗه٠ ب٣ٗلها 

..ٞت٩اص تضمغ الغقض به  

"..ؤخالم مى تي ؤوامغ"  

طهحها ب٨ٟحها تمى٘ نىا عاٚح مً التؿلل 
ُ
ؤخاَب ؤ

..بلحها  

..ول٨ً   مٟغ  
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"ٖبض٥ ومل٪ بيضيِ٪ "  

ا لىنى٫ اإلاؼيض مً ٧لماته ٞضاهمارها  ًً
خغ٦ب عؤؾها ٞع

..الهىع   

..ل٣ُاا للىاصو الليلي بباعيـ  

غو  ُٖ..  

..ؤؾىاٍ  

جغ
ُ
ٞ..  

..عاثدة زاه٣ة وؤنىاا تهم آلاطان  

..ومكاهض   تغخم  

..ٖغيها بالثىب الجلضو ألاؾىص  

 بكىإع لم تإلٟها
ً

..يياٖها ليال  
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..حثة عاٚح اإلا٣يضأ للٟغاف تغم٣ها ياخ٨ة بكماتة  

حثة هبيلة متإعجخة بؿ٠٣ ما وقٟتحها تغؾم هٟـ 

..الابتؿامة الكامتة  

..ومً بٗيض والضها هىا٥ يب٩ي  

..يٟتذ طعاٖيه لها ٞتر٦ٌ هاعبة باتجاهه  

.. وت٣ترب.. ت٣ترب  

..ت٩اص تتمؿ٪ ب٨ٟيه َالبة الىجاأ  

..تمض يضيها لتهل بليه  

..ت٩اص ت٣بٌ ٖلى ؤهامله  

..تتمؿ٪ به ٦دبل به٣اط  

..وبالجهاية ؤناٖبها ت٣بٌ ٖلى الهىضو١ ال٨غتىوي  



 

2602 
 

..وتت٨غع ال٩لمة  

..م٣ٟىص  

..مـــٟــ٣ــىووص  

...مــٟـــ٣ـــــىووووص  

 مــــٟـــــ٣ــــــــــــــــــــــــــــــــىوووووص

٘ عؤؾها قاه٣ة بٗى٠ ..تٞغ  

..وم٘ صخىرها تٟتذ ٖيىحها لتتٗٝغ ٖلى مالمذ ٖلياء  

..تغبب ٖلى زهالرها بدىان  

..تمسر خباا الٗغ١ مً ٞى١ حبهتها  

:تىاصيها بل٠ُ  

.. ٖكان زاَغو ٨ٞغو في الٗالج.. هحرأ-  
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..ؤقاخب هحرأ بغؤؾها بٗيًضا  

ا تدغ١ ٖيىحها ًٖ ..ت٨تم صمى  

لى الُٝغ آلازغ مً الٟغاف تغمي ِنبا عمية تهيح  ٖو

:الهضٝ  

ض٥ لخاػم- ..الض٦تىع الىٟس ي بٗض الجىاػ.. صه ٧ان ٖو  

ؤزٟب هحرأ وحهها زل٠ ٦ٟحها ت٣بٌ ٖلى قٟتحها 

..بٗى٠  

 تغيض الهغار

..ؤهه م٣ٟىص  

بيح  ٦ي٠ تبدث ًٖ ٖالج وصواء َو

ض ٖىصأ ..وهى ٚاثح بال وحهة و  مٖى  
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:ولم تهمب ِنبا ٞإ٦ملب بهىا مغتٗل  

ض٥ له- يالقي هحرأ ..  ػم يغح٘ يال٢ي٩ي مداٞٓة ٖلى ٖو

..حضيضأ  

ًما ٖجها :وهىا اهٟلتب ال٩لمة مجها ٚع  

.. ااا-  

..هي   تغيض هحرأ ؤزغي   

ِك٣ب ُٖ ك٣ب و َٖ ..تغيض تل٪ التي   

..تل٪ التي ؤُٖب مثلما ؤزظا  

بب وتىاػلب لت٨ؿح ..التي تٟهمب واؾتٖى  

ض اء بالٖى ا تغيض الٞى ًً ..ول٨جها ؤي  

ضها ليٓهغ  ائها بٖى ..عبما هى ييتٓغ ٞو  
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..ليٗىص  

:ٚمٛمب ب٠ًٗ  

..هغوح للض٦تىع .. مىا٣ٞة-  

 و٧ان ؤو٫ ؾاا٫ وحهته هي للُبيبة 

.. ليه ٧ل ما ؤٚمٌ ٖيييه مل بكٝى ٚحره؟-  

ونمتب الُبيبة لم تجح ٣ٞض ؤعاصرها ؤن تجٝز ٧ل ما 

..ياإلاها  

..ؤو ختى بضاياته  

وبغيى بيٓهغ هى في .. وبابا؟.. ليه بكٝى عاٚح وهبيلة؟-

..آلازغ؟  

 هتٟب بىح٘
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..ليه؟-  

:مسخب ٖبراا تتىاإغ بال تغتيح وهمؿب بإمل  

..هحرح٘.. صه مٗىاه ؤهه هحرح٘؟-  

:عبتب الُبيبة ٖلى ٦تٟها مهضثة وؾإلتها بهضوء  

..محن هى عاٚح؟-  

اتؿٗب ٖيىا هحرأ للخٓاا وؤَب٣ب قٟتحها بهمب 

..متىتغ  

..ؾ٣ُب صمٗة إ٣يلة مً بخضي ٖيىحها ٞمسختها بٗى٠  

..واعتٗكب قٟتحها رهمؿان بٛمٛمة ٚحر مٟهىمة  

ها تؿ٣ِ إاهية وتل٪ اإلاغأ لم رهتم بمسخها  ٖاصا صمٖى

:وهتٟب بٛئ  
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..صمٕى ٦تحر ٢ىو .. صمٕى ٦تحر-  

.. هاولتها الُبيبة ٖلبة مداعم وع٢ية  

ًتها هحرأ ..وبٗىاص ٞع  

:لتًٗها ؤمامها الُبيبة بهمب وت٨غع ؾاالها  

..٢لِب لي عاٚح يب٣ى محن؟-  

..ْلب هحرأ تباصلها الىٓغاا لٟترأ  

:همؿب بٗضها  

..مل ٖايؼأ ؤت٩لم ًٖ عاٚح-  

:وا٣ٞتها الُبيبة بيؿغ  

..هت٩لم ًٖ محن؟.. ػو ما تدبي-  

:إم إلاٗب ٖيىاها بدىحن.. هؼا هحرأ ٦تٟحها بالمبا أ  
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..ًٖ ٖك٤-  

:ؾإلتها الُبيبة بًٟى٫   

..تب٣ى محن ٖك٤؟-  

تدغ٦ب هحرأ لتسغج مً خ٣يبتها مدٟٓة حلضية بها ٖضأ 

..نىع   

 وؤقاعا لهىعأ ٖك٤

..صو ٖك٤-  

:وؤعصٞب.. ٢التها ببؿاَة  

..بيب حىػو ألاو٫ -  

:ؾإلتها الُبيبة  

.هت٩لم ٖىه؟-  
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:ؤومإا هحرأ با يجاب  

...يم٨ً ؤ٦تر عاحل خبني.. ماػن -  

..وبضؤا تؿغص خ٩ايتها  

..باصثة بإ٢ل ط٦غيارها بيالًما  

  ****** 

 

ٖملية , بهىا هت٩امل مً حضيض ٖىضما هجض ههٟىا آلازغ

طل٪ ؤن الغوح " الخح"الت٩امل هظه تُل٤ ٖلحها تؿمية 

 بلى حؼثحن، ؤخضهما مظ٦غ وآلازغ ماهث
ً
. تى٣ؿم صوما  

باولى ٦ىيلى-   

..وحىصها بدياته ووحىصه بديارها ٧اها مً اإلاؿلماا  
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..عبما ٧اهب هي ؤشج٘ مىه  

..ؤ٦ثر ط٧اء وبهحرأ  

..خضصا مكاٖغها هدىه  

..وونٟتها بالٗك٤  

..واحهته وناعخته  

..واوسخبب  

 ًٞلب الاختٟاّ بى٣اء تل٪ اإلاكاٖغ بٗيًضا ًٖ ابتظا٫

..نغإ ؤهثىو ؤو مكاٖغ ٚحرأ  

..وهى اعت٨ً لىحىصها لؿىىاا  

..لم يبدث ًٖ مؿمى  
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ٞؼوحة تمىده الغاخة ٦ما .. بالبضاية ٧اهب نضي٣ة

..يمىدها الؿٗاصأ  

..بٗضها تٛحر ش يء  

ة ..تبضلب اإلاكاٖغ واهههغا تاع٦ة اإلاؿمياا الٟاٚع  

..ٞىبٌ ٢لبها بالخح  

..وهبٌ ٢لبه بالسٝى  

..ٞهى    ؿتد٤ مكاٖغ بتل٪ الٗم٤  

..ٖك٤ بظل٪ ال٣ىأ  

ُبب عوخه ..هى ح٠ ٢لبه ٖو  

احؼ ًٖ مىذ مكاٖغه ألو ؤهنى ..ٖو  

..٧اهب تل٪ ؤ٩ٞاعه  
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..٧ان طل٪ ٚبائه  

..ٞلل٣لح خ٨مه  

..وللمكاٖغ ؾيُغرها  

..وهما لها مىظ  

!   ٗلم مىظ متى  

عبما خحن ٧ان يل٣ي بغؤؾه ٖلى نضعها َالًبا الىهيدة 

..والغاخة  

..عبما خحن مىدته الٗك٤ زالًها  

عبما خحن ؤتاها يغمي خؼهه يىم ا٦تك٠ مىا حىيىه ٢بل 

..ؤن  ٗٝغ بىحىصه  

..ؤو عبما خحن َالبب بابيته  
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...خحن مىدته امتياػ ٦ىهه والض َٟلتها  

..وعبما.. عبما  

..هى    ٗٝغ ٦ي٠ ومتى  

   ٗٝغ ي٨ىن ٖك٣ه لضهيا مستل٠ تمام الازتالٝ ًٖ 

 مكاٖغه الؿاب٣ة لىحرأ

..ليـ ؤهه لم يدح هحرأ  

..واإلاكاٖغ تتكابه.. ول٨ىه ًْ بجهل ؤن الخح واخض  

ا
ً
..٧ان ؤخم٣  

..وآن ؤوان بنالح زُإه  

ا
ً
..ٞدبه لضهيا بضؤ بؿيُ  

ا اهتمى بلحها
ً
ا بؿيُ

ً
..ع٦ى  
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..وهمب اإلاكاٖغ وهطجب.. وتمضص الغ٦ً  

..٦ىبتة نٛحرأ بضؤا بال تىني٠  

..بظعأ لم تتدى٫ ٖلى الٟىع لجظع وؤوعا١ وإمغ  

..٧اهب مكاٖغ بال هىية  

..تىطج بهىاصأ وتغيث.. ول٨جها ٧اهب تىمى ببِء  

ا بإٖما١ ال٣لح والغوح 
ً
تثبب الجظع وتٛغؾه ٖمي٣

..وال٣ٗل  

..تتُىع .. وتتدى٫   

ختى ؤإمغا وؾ٣ُب إمغأ الٗك٤ بٗم٤ الىٟـ وتٗالى 

 صويها مُالًبا

..بىنا٫ اإلاٗكى٢ة  
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ا حامًدا ٦مكاٖغه 
ً
عبما لم يبضؤ خبه لضهيا ٖانٟ

..الؿاب٣ة لىحرأ  

 بل بضؤ بةخؿاؽ هاٖم بالغاخة تبٗها الاختياج

والاختياج إاهية والبدث ًٖ واخة .. التكتب.. التيه

..ٖك٤ وؾِ هجحر صخغاء خياته  

  ختى اهههغا بىت٣ة اإلاكاٖغ تٗلً الاحتياح

 وب٣ىأ

..تل٪ اإلاكاٖغ التي  ٗيكها آلان تؿتد٤  

..تؿتد٤ ٞترأ مٗاهاته  

..تؿتد٤ خحرته ووحٗه  
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تؿتد٤ تيه ويياٖه وتسبُه بحن اإلاكاٖغ وصعوب 

..ال٣ٗل  

بخؿاؾه ب٣ىأ خبه لضهيا آلان  كبه بخؿاؽ مؿاٞغ 

 َاٝ البداع والجؼع 

ً بٗض ييإ واٞت٣اص هىية ..وونل للَى  

..هى وحض هىيته  

..وحض ؤهثاه  

..وحض ٖك٣ه وؾيىاله  

..ؾمذ لها بغخيل  

..عخيل ما٢ب ٞهى لً يبتٗض  

..صهيا ٧اهب حىاعه لى٢ب َىيل  
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ب٩ل مدىه ومكا٧له ٧اهب صسغأ ال٣ىأ التي  ؿتىض بلحها 

 ومهضع اإلاكاٖغ بدياته

..وآلان حاء صوعه لي٨ىن هى عحلها  

.. صسغرها التي تغت٨ً بلحها  

..بال تدٟٔ.. ليمىدها مكاٖغه بال ٢يض  

..يمىدها ما تؿتد٣ه مً خح  

..للٛغابة هى ؾٗيض  

..مكتا١  إباا ٢ىأ مكاٖغه لها..  متله٠  

.. هى ٖلى قٟا مٗغ٦ة ٖمغه  

..و  مٟغ مً الاهتهاع بها  

..تىاو٫ هاتٟه ليسِ عؾالة حضيضأ  
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..ٞهى يغاؾلها ٖلى مضاع الؿاٖة  

 يبضؤ نباًخا

"..نباح السحر"  

 وييتٓغ ؾاٖة ؤزغي وبٗضها

"بدب٪"  

..وبٗضها  

"..وخكتيني"  

..وهي   تجبه  

..وهى   يتى٢٘ بحابة  

..هي تًٓ ؤن عخيلها ًٖ خياته نهاجي.. يٟهم ت٨ٟحرها  

..تغيض بإباا طل٪  
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بتها تل٪ اإلاغأ ..وهى لً يسً٘ لٚغ  

ا.. مً ؤحلها ًٗ ..مً ؤحلهما م  

..لً يتراح٘ ولً يبتٗض  

ًما ًٖ ٣ٖلها ..ؾيٗك٣ها ولى ٚع  

وبضؤ يسِ ال٩لماا و٧ان  ٗلم ؤن يتٗضي خضوصه تل٪ 

..اإلاغأ  

"..وؤم ٖك٤.. بىؾيلي ٖك٤"  

..وها٫ اؾتجابتها الٛايبة وبن ٧اهب بغؾالة مىبسة  

"٦ٟاية ب٣ى يا ماػن "  

..وهى لً ي٨تٟي  
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  ؾبيل ؤمامه آلان ب  تل٪ اإلاغاؾالا ختى ييؿ٤ ؤمىعه 

 ويغتبها

..ويغخل زلٟها  

ة تؿب٣ه هالة مً الًٛح ..صل٠ خؿً للٛٞغ  

:و٧لماته تىضٞ٘  

!بيه خ٩ايت٪ ؤهب وؤبى٥-  

:٢ُح ماػن يهُى٘ الخحرأ  

..خهل بيه؟-  

:ػمجغ خؿً بًٛح  

!!ماػن -  

:ؤقاع ماػن بدغ٦ة مهضثة مً ٦ٟيه  
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.. ؤها مل هؿاٞغ ب٨غه و  بٗضه.. اهضي بـ يا خؿً-  

:حلـ خؿً بةحهاص  

..وصلى٢ب.. الكغا٦ة م٘ الضباٙ ٧اهب ٨ٞغت٪-  

:٢اَٗه ماػن بهضوء  

..ب .. الكغا٦ة مؿتمغأ ماٞيل خاحة اتٛحرا-  

:ؤ٦مل خؿً  

..ؤه٪ َل٣ب بيب الضباٙ-  

:وا٣ٞه ماػن   

٧ل ال٣ٗىص .. ل٨ً صه مل هيٛحر خاحة في الكٛل.. ؤيىه-

.. ماقية ل٨ً ؤهب هت٨ىن اإلايؿ٤ وخل٣ة الىنل م٩اوي  

غ خؿً :ٞػ  
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..و٧ان  ػم تؿتكحروي ٢بلها يا ماػن -  

:عبب ماػن نضعه باٖتظاع  

ة.. ٖىضو صو- ..بـ ٦ىب ٖايؼ ؤههي اإلاىيٕى بؿٖغ  

:ع٦ً خؿً ْهغه للم٣ٗض  

..خ٣ي٣ي هتؿاٞغ وعاها؟-  

:هت٠ ماػن بدماؽ  

بخىا اتكتتىا ٦تحر ٢ىو يا .. مل هغح٘ ب  وهي مٗايا-

..خؿً ومدتاححن هغتاح  

:هت٠ خؿً بضوعه  

..مً ؾىحن ٢لتل٪ اعح٘ ألم بيت٪..   بله ب  هللا يا ؤدي-  

:وتل٪ اإلاغأ ؤحابه ماػن بسٟىا  



 

2623 
 

و٢تها ٦ىب بتت٩لم باإلاى٤ُ؛ ؤم بىتي و ػم ؤلم ٖيلتي في -

..صلى٢ب ؤها ٖايؼاها هي مل ٨ٞغأ ؤم بىتي.. بيب  

:هؼ خؿً ٦تٟيه  

ٞى٢ب متإزغ ٦تحر يا ماػن بٗض .. مل ٖاٝع ؤ٢ىل٪ بيه-

..ما هي يإؾب وبٗضا  

:يم ماػن ٢بًته  

ؤهب ٢بل ٦ضه ؾيبب صهيت٪ مغأ ٖكان .. ؤزى٥ ٢ضها-

..منى ومغأ ٖكان ِنبا  

:وا٣ٞه خؿً  

..وماهضمتل و  مغأ-  
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وبتل٪ اللخٓة اعتٟ٘ نىا هات٠ خؿً ٞغم٤ الكاقة 

 لتٓهغ الضهكة ٖلى مالمده

٘ هٓغاته إلااػن  :وهى يٞغ  

!!صو صهيا-  

:٢ُح ماػن بدى٤  

.وبتتهل بي٪ ؤهب ليه؟-  

..هؼ خؿً ٦تٟيه بمٗنى   ؤٖلم  

تذ السِ ليجض صهيا تؿإله بلهٟة ًٖ ؤزباع هحرأ  ٞو

ة ؤٞهم مجهم .. آؾٟة يا خؿً- لياء مل ٖاٞع بـ ِنبا ٖو

.. ٧ل واخضأ بت٣ىلي ٧لمتحن ويبضؤوا ٖياٍ.. خاحة  
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ولم يمىده ماػن لخٓة ػاثضأ ليجيبها بل ازت٠ُ 

:الهات٠ مً بحن ؤهامله وهت٠ بها  

ؤها ببٗتل٪ ٖكغيً عؾالة ٧ل يىم وما .. بتؿإليه هى ليه؟-

 بترص ل ٖليَّ 

غا صهيا بتٗح :ٞػ  

..ؾيبني اَمً ٖلى هحرأ.. وبٗضيً يا ماػن -  

 
ً

:إم اختض نىرها ٢ليال  

ؤ٧لم٪ ؤؾإل٪ بػاو وؤهب ما٨ٞغتل ت٣ىلي ختى في عؾالة -

..مً يمً الٗكغيً بتٕى ٧ل يىم  

 
ً

:زٟب نىته ٢ليال  
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بـ ما خبتل تكىفي اإلاىيٕى .. ٦ىب ٖايؼ ؤ٢ىل٪-

..وؾيلة يِٛ مني  

..تجهضا ب٣ىأ  

..هى مد٤  

لى ٧ان هى مً ؤزبرها ٧اهب ؾتتهمه بمداولة حظبها 

..للٗىصأ  

..وهي بالٟٗل ت٩اص ت٣غع الٗىصأ لالَمئىان ٖلى هحرأ  

..ٞما تمغ به ليـ بالهحن  

ها له ..ول٨ً ٖىصرها تٗني زًٖى  

..هي   تغاها بإو نىعأ ؤزغي   

 ٖىصرها تٗيضها لضاثغأ ؤم ابيته اإلاىحىصأ بهامل خياته
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..واإلاتىاحضأ إلاىده الغاخة ٖلى الضوام  

:و٦إهه ٢غؤ ؤ٩ٞاعها ٞٛمٛم بدىان  

ؤهِب ٦ىِب مىحىصأ .. مً خ٣٪ ت٨ٟغو في صهيا قىية-

..للجمي٘ َى٫ الى٢ب  

:هتٟب به بدى٤  

..٦ٟاية.. ماػن -  

:وهى ؤحاب بك٣اوأ  

..٦ٟاية ؤخب٪.. ٦ٟاية ؤ٢غي ؤ٩ٞاع٥!.. ٦ٟاية ؤٞهم٪-  

:ؾم٘ نىا تىٟؿها الٛايح ٨ٞغعها إاهية  

..بدب٪.. مل هاؾيح ٞغنة ب  وه٣ىلها.. بدب٪-  

:ونمب للخٓة ٢بل ؤن يًي٠ بىبرأ طاا مٗنى  
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ٖكان ٢لب٪ .. لخض ما آجي وؤ٢ىلهال٪ ٢ضام ٖيييِ٪ -

..يهض٢ها  

..نمتب لخٓاا و٧ل ما بها يغتٗض ت٩اص تتىؾله الهمب  

٢لبها لً يتدمل الٗيل بٛيمته الىعصية والتي ت٣لح 

..لغماصية بلخٓاا  

..هي هطجب  زتباع تل٪ اإلاكاٖغ إاهية  

لً تٗيض تجغبة الاعتباٍ به ٞا هٟها٫ باإلاغأ ألاولى ٧ان 

 
ً

..ٖظاًبا ولى ت٨غع ألنبذ ٢اتال  

 ًٖ 
ً

لَم لم يٓل مٗهىب البهغ ؤٖمى البهحرأ ٚاٞال

..مكاٖغه  

الح وؤنغ ..لم اٖتٝر َو  
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ؤلم ي٨ً مً ألاًٞل له ولها و بىتهما تل٪ الٗال٢ة 

ا
ً
..الغاث٣ة ؾاب٣  

:همؿب ؤزحًرا بتٗح  

..َمني ٖلى هحرأ لى ؾمدب؟-  

بتها ٞبضؤ ي٣و ٖلحها مىا٣ٞة هحرأ ٖلى  واخترم هى ٚع

..الٗالج الىٟس ي  

..وبضء الجلؿاا بالٟٗل  

:وحاء ؾاالها مترصًصا  

في ؤو ؤزباع ًٖ خاػم؟-  

:حاء عصه ؾلبًيا  
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حن هىنل ألو زبر ؤ٦يض- واإلاىيٕى .. لؤلؾ٠ مل ٖاٞع

..مل ؾهل الؿاا٫ ٖىه  

:ٚمٛمب بدؼن   

..عبىا يغحٗه بالؿالمة-  

..نمتب ونمب هى باإلا٣ابل  

اص يهمـ :لخٓاا ٖو  

!صهيا-  

:وهي ٢ُٗب ٖليه الخىاع  

.. م٘ الؿالمة يا ماػن -  

:ؤٚل٣ب السِ وهى مىذ  الهات٠ لك٣ي٣ه اإلاتظمغ  

! ٗني  ػم وؾيِ بيى٨ىا-  
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:ؤؾ٨ته ماػن بدى٤  

..زالم يا خؿً-  

ة وبٗضها  وبتل٪ اللخٓة اعتٟٗب َغ٢اا ٖلى باب الٛٞغ

 صزلب الؿ٨غتحرأ تسبره

بىحىص الؿيضأ همؿة الجاعحي بالساعج مً ؤحل 

..احتماٖها مٗه  

..صزلب همؿة ليبضؤوا الاحتمإ ٖلى الٟىع   

ٞماػن يغيض تىػي٘ ؤٖماله بحن خؿً وهمؿة ليتم٨ً مً 

ا ًٗ ..الؿٟغ ؾغي  

ما٫ ومٗها الاحتمإ وبضا واضًخا وحىص  اهتهى تىػي٘ ألٖا

..تىتغ بحن خؿً وهمؿة  
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تىتغ وضر ؾببه ٖىضما اؾتى٠٢ زُىارها الغاخلة 

:بجملته  

..بياص ؾاٞغ الجهاعصه الهبذ-  

اعتب٨ب همؿة وتؿا٢ُب بٌٗ اإلالٟاا مً بحن يضيها 

:وهي تتؿاء٫  

!ؾاٞغ-  

:ؤحابها خؿً بدى٤ واضر  

..ؾاٞغ باعيـ-  

:حمٗب همؿة اإلالٟاا وهي تىمئ بغؤؾها مٛمٛمة  

٣ه- ..عبىا يٞى  

..وهغبب بسُىارها بٗيًضا ٖجهما  
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:التٟب ماػن ألزيه بىبرأ  ثمة  

..مال٨ل خ٤ يا خؿً-  

:وخؿً مِ قٟتيه وماػا٫ الخى٤ يتلبؿه  

يم٨ً بياص مل ناخبي ػي٪ ل٨ً الغاحل صه مدترم -

..ما  ؿتد٣ل مجها ٦ضه.. ومسلو ٢ىو   

:ؤحابه ماػن بتٟهم  

مل ألن اإلاى٤ُ ..  ؿتد٤ ؤنها ت٨ىن مٗاه ٖكان بتدبه-

..بي٣ى٫ ٦ضه  

:ضخ٪ خؿً بسٟة  

..بخىا بيت٩لم ًٖ بياص مل صهيا-  

غص ماػن طعاٖيه ببضيهية :ٞو  
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 ؿتد٤ وحىص مٗكى٢ه ٖكان .. بيت٩لم ًٖ ؤو ٖاق٤-

نض٢ني بياص مل هي٨ىن ؾٗيض وهي .. اإلاكاٖغ الصر

..مٗاه بضاٞ٘ امتىان ؤو تٗا٠َ  

ة خحن  ا وتدغ٥ ليتر٥ الٛٞغ
ً
خغ٥ خؿً عؤؾه مىا٣ٞ

:اؾتى٢ٟه ماػن   

٦ىب هت٣ى٫ بيه ًٖ ؤبى٥؟-  

:تى٠٢ خؿً بٛتة و٦إهه تظ٦غ ؤمًغا يؼعجه والتٟب إلااػن   

ل- !ؤهب ما تٗٞغ  

..خغ٥ ماػن عؤؾه هًٟيا  

:ٞإحاب خؿً بدى٤  

..ؤبى٥ هيتجىػ -  
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تجمضا خغ٦ة ماػن وهى يتباص٫ الىٓغاا م٘ خؿً 

يىاه تلتم٘ بضهكة ..ٖو  

صهكة اه٣لبب لخالة ٚحر مٟهىمة مً التيجح 

:والاؾتى٩اع خحن ؤعصٝ خؿً  

..هيتجىػ ٞغيضأ-  

:عصص ماػن بضهكة  

والضأ ِنبا؟!.. ٞغيضأ-  

:وا٣ٞه خؿً بهؼأ عؤؽ خحن ؾإ٫ ماػن ب٣ل٤  

..وِنبا ٖاملة بيه؟-  

:تجهض خؿً بدؼن ٚايح  

.. مل ٢اصعأ تتٟهم-  
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:مِ ماػن قٟتيه  

..مٗاها خ٤-  

:ؤحابه خؿً بت٣ٗل  

ة ت٣ضع الىي٘ صر.. ًٚبها مٟهىم- ..ل٨ً مل ٖاٞع  

ة لحرخل إلاجزله ..٢ا٫ ٧لمته وتغ٥ الٛٞغ  

اإلاجز٫ الظو اه٣لح باليىمحن آلازغيحن بلى ؾاخة خغب 

..باعصأ  

..ِنبا ٖاحؼأ ًٖ ٞهم ؤمها  

ة !٦ي٠ اؾتُاٖب وؿيان والضها بتل٪ الؿٖغ  

..ولم ٢غعا الؼواج آلان بالظاا  

!!وممً  
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 خاتم الٗضوو 

!..والض خؿً  

..و٧لماا ٞغيضأ التي تداو٫ بها ب٢ىإ ِنبا تظهح هباءً   

بة ألام في الخياأ آلان ..ٞا بىة ٖاحؼأ ًٖ تٟهم ٚع  

..وبٗض مىا ألاب  

غيضأ خاولب مغأ بٗض ؤزغي ب٢ىاٖها ..ٞو  

..ؤن ػواحها بداتم صاٞٗه ألاؾاس ي  

..السٝى مً الىخضأ  

..البدث ًٖ وهيـ  

ؤن ما صٞٗها للمىا٣ٞة ليؿب اإلاكاٖغ ول٨ً خ٨مة 

..الؿىىاا  
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..والجهاية ٦ال مجهما ٚايبة بم٩ان  

..٦ال مجهما ٖاحؼأ ًٖ تٟهم ألازغي   

ة اللٗح السانة بُٟليه ..صل٠ خؿً لٛٞغ  

ٞىحضها هىا٥ حالؿة تٟترف ألاعى وتغا٢ح منى وهي 

ومدمض , تٛغ١ نٟدة بيًاء بغؾىماا ٚحر مٟهىمة

..الٛاع١ في اللٗح بؿياعته الهٛحرأ  

ٗب هٓغارها الٛايبة هدىه ..ٞع  

..هي ٚايبة مىه و٦إهه هى مً ؾيتزوج  

:وحظب عؤؾها هدىه لي٣بل زهالرها.. حاوعها بجلؿتها  

..لؿه متًاي٣ة؟-  

:وهي بإ٢ص ى خا ا ًٚبها  
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..الىي٘ مل متدمل.. مً ًٞل٪.. خؿً-  

:عا٢ح خؼنها ب٣ل٤  

ما تك٨يل في الخ٣ي٣ة .. ٞغيضأ ٧اهب بتدح ٖمي ٖامغ-

..صو  

:هتٟب ِنبا بجز١   

..ٖكان ٦ضه هتتجىػ بٗض مىته ب٩ام قهغ-  

:صدر لها  

..هي مل ؤعملته-  

ٗب ِنبا هٓغارها بهضمة ٞإعصٝ هى :ٞع  
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َى٫ خياته هي اخترمب اإلاكاٖغ اللي ٧اهب بيجهم -

اقب وخيضأ يم٨ً مىته خغعها مً اعتباٍ مٗىىو .. ٖو

..٧ان بيجهم  

:هتٟب ِنبا باؾتى٩اع  

!ومىته ب٣ى ٞغنة ؤنها تدح وتتجىػ -  

:سخح ٦ٟها ي٣بله بضٝء  

 اعتباَها بداتم الٗضوو اعتباٍ ٣ٖل-
ً

هي ٢التل٪ .. ؤو 

"..ؤها بضوع ٖلى ووـ يا ِنبا.. "٦ظا مغأ  

خاولب حظب يضها بجز١ ٞلم  ؿمذ لها وؤعصٝ وهى 

:ي٣بلها إاهية  

ماٞيل ؾبح يمىٗها ؤنها تدح صه .. إاهًيا يا عوح خؿً-

..لى ٖايؼأ  
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:ٚمٛمب ِنبا باٖتراى ٞإ٦مل  

وهي مل ٖايؼأ وب  ٧اهب ٞتدب ٢لبها لٛؿان مً -

..ؾىحن  

:سخبها لتت٨ىم بحن طعاٖيه وهمـ لها  

ل٨ً .. ٞغيضأ مً الىاؽ اللي بتدح مغأ واخضأ في خيارها-

بـ .. هي ٖايؼأ ت٨مل.. صه مل مٗىاه ؤنها تى٠٢ الخياأ

..بال٣ٗل والخ٨مة اإلاغأ صو  

:ؾإلب بٗتاب  

٣لها مىا٤ٞ ٖلى والض٥؟- .ٖو  

غ خؿً بصجً :ٞػ  
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بـ هى مل هيإطو .. خاتم الٗضوو مليان متىا٢ًاا-

..ٞغيضأ  

:عمب ِنبا بغؤؾها ٖلى نضعه تٛمٛم بىح٘  

..مل ٢اصعأ.. مل ٢اصعأ ؤتسيل-  

:عبب ٖلى زهالرها بدىان  

بي اختياحها لىحىص بوؿاوي في خيارها- ..خاولي تؿتٖى  

:ؤبٗضا ِنبا عؤؾها بٗى٠  

..والى ص.. ؤها مىحىصأ في خيارها-  

:٢اَٗها خؿً  

بيت٪ وقٛل٪ .. خبيبتي ؤهِب ٖىض٥ خياأ ملياهة-

.. مل ب٣ى٫ ؤه٪ م٣هغأ ؤو هت٣هغو مٗاها.. وصعاؾت٪
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ختى بياص ٧ان مكٛى٫ ٖجها .. صه وي٘ الخياأ الٗاصو

..بهمؿة ومكا٧لها وصلى٢ب ؾاٞغ وبٗض ٖجها  

:ؤقاخب بىحهها بٗيًضا ٞدغ٥ عؤؾها لتىاحهه  

وختى لى حيبىالها ؤخٟاص ٖلى .. ختى الى ص مل ؤخٟاصها-

ة ..وحه الؿٖغ  

٢الها بٗبث ٞل٨مته في ٦تٟه بجز١ ول٨ىه ؤمؿ٪ ٢بًتها 

:يضاٖبها بإؾىاهه بك٣اوأ  

مل ٖض٫ يا خبيبتي ؤهىا هدهغها في صوع الجضأ اللي -

..هتٗيل تؿتنى ػياعأ مً ؤخٟاصها  

:هتٟب بًٛح تتهغب مً الا٢تىإ بمى٣ُه  

..وهي ؤما تتجىػ والض٥ هت٣ًحها مٛامغاا وو٢ب ؾٗيض-  
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:ابتؿم بل٠ُ  

..ٖلى ألا٢ل هت٨ىن بتٗيل خيارها هي-  

:ٚمٛمب ِنبا بدى٤  

..ما بابا٥ هى الٗغيـ.. ؾهل ٖلي٪ ت٣ى٫ ال٨الم صه-  

:تجهض خؿً بتٗح  

.. ٗني بيه يا ِنبا؟-  

ابتٗضا ٖىه لتٗىص لجلؿتها ألاولى تؿتىض بٓهغها ألخض 

ة :اإلا٣اٖض بالٛٞغ  

ؤهب مل هتٟهم ؤها خاؾة بةيه وؤها .. ماٞيل يا خؿً-

..مل ٢اصعأ ؤوضر  

٤ :همـ لها بٞغ  
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..ؤها مل ٖايؼ٥ تتإإغو بالك٩ل صه-  

:ويٗب عؤؾها بحن ٦ٟحها وؤحهكب بالب٩اء  

ازتٟاء .. ٧ل خاحة مؼعجة ومتٗبة بتدهل م٘ بًٗها-

٧ل .. خاػم وتٗح هحرأ و٦مان ٞغيضأ ٢غعا ؤنها هتتجىػ 

..خاحة بتىح٘  

:ا٢ترب يديِ عؤؾها بظعاٖيه ويًمها لهضعه  

ىاه .. ٞغيضأ ٧اهب مإحلة اٖالن اإلاىيٕى- بخىا ٖٞغ

ؤ٦يض هي ما ت٣هضف تدؿؿ٪ .. بالهضٞة م٘ تٗح هحرأ

..بالىح٘ صه  

:ػاصا مً يِٛ عؤؾها بهضعه وهي تٛمٛم  

ة ؤوي بتهٝغ بتُٝغ ل٨ً ٚهح ٖني- .. ؤها.. ؤها ٖاٞع

..ؤها  
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..ػاص خؿً مً يمته لها وهى يٟهم ؤنها زاثٟة  

..٦ٗاصرها صاثًما  

..ت٣ابل ٧ل متٛحر بديارها بمكاٖغ زٝى م٣ٗضأ  

..وخالة مً الهل٘ بضؤ  ٗت٣ض ب٨ىهه مغض ي  

..هي تسص ى ٖلى هحرأ مً خالة الًيإ التي ٚغ٢ب بها  

تسص ى ٖضم ٖىصأ خاػم لؤلبض وهظا يىاػو ٚغ١ هحرأ ؤ٦ثر 

..وؤ٦ثر وعبما ٖضم هجارها  

..تسص ى ابتٗاص ؤمها ٖجها  

وبىٟـ الى٢ب تلىمها إلاىدها الاهتمام لصسو آزغ 

..ؾىاها  
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ها تتد٨م بها وتتر٥ بىٟؿها ؤإغ ؤنها   تؿتد٤ ؤن   مساٞو

 ت٨ىن مىي٘ اهتمام ؤخضهم

.. كٗغ بها صاثًما ٢ل٣ة خى٫ ٢ىأ مكاٖغه هدىها  

..ت٣ٟؼ صاثًما بلى ؤو اؾتيتاج ي٣لل مً ؤهميتها بدياته  

ح بتر٦ها لتتإ٦ض مً ؤهميتها .. يٚغ  

..لتستبر ٢ىرها بىٟؿها  

ها وتيتهغ ٖلحها ..لتىاحه مساٞو  

ول٨جها خبيبته ألاإحرأ  يجؼ ًٖ تغ٦ها للهىاحـ 

ها ..تهاٖع  

ها لً ت٨ىن الخل الصخيذ لؤلبض ..ورهضثته إلاساٞو  
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ػاص مً يُٛها لهضعه وهي تغ٦ب عؤؾها تغت٨ً بليه 

..بىهً  

ها تتؿا٢ِ  م٘ تؼايض هىاحؿها ..صمٖى  

..ومساٝو تديا بها مىظ َٟىلتها  

..ولً تى٨غ.. تبدث ًٖ ؤمان وحضته مٗه  

..ل٨ً هىا٥ تل٪ الخل٣ة اإلا٣ٟىصأ  

ح بت٣ىيتها و  تضعو ٦ي٠ بل   تضعو  ه٣ُة اتها٫ تٚغ

..ؤيً هي تل٪ الى٣ُة  

هي تٛغ١ هٟؿها بضوامة زٝى   صاعي لها ول٨جها تيجؼ 

..ًٖ سخح هٟؿها مجها  

..وبىؾِ صوامتها امتضا تل٪ ال٠٨  
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..تل٪ اليض الهٛحرأ الضاٞئة اإلا٨تجزأ  

..ألاهامل الهٛحرأ الىاٖمة  

٤ ها بٞغ ..تدغ٦ب لتمسر صمٖى  

بة تُب٘ ٖلى وحىتها ما  كبه ٢بلة ..وقٟاه َع  

وألاهامل تىانل مسر الضمٕى والغبتة اإلاتسبُة ٖلى 

 وحىتها و٦إنها تمىدها 

.. ن٪ ألامان  

..٧ان مدمض يمىدها مىاؾاته بُغي٣ته الُٟىلية البريئة  

..ُيهضيها ه٣ُة الاتها٫ ألاولى بيجهما  

بحن ِنبا الُٟلة اإلاستبئة بضازلها والتي ؤصع٦تها ُٞغأ 

..الهٛحر الى٣ية  
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..ٞا٢ترب يمىدها الضٖم وألامان  

..٧اهب تل٪ لخٓة ِنبا ألاولى للتىانل م٘ مدمض  

..هبًة مستلٟة هبًها ٢لبها له  

..ليؿب ٦تل٪ الىبًة ألامىمية التي تدملها إلانى  

بضاية نضا٢ة مستلٟة بحن َٟل .. ول٨جها قٗغا بها عبما

ٟلة بٗكغيىارها ماػالب تٗاوي هجغان  في الثاهية َو

..والضرها وهبظ والضها  

  ******** 
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في م٣ضوعها ؤن هضٕ ههٟىا آلازغ يٟىتىا مً صون ؤن 

وٗتٝر به، ٖىضها يجح ٖليىا اهتٓاع خياتىا الالخ٣ة ٧ي 

وبؿبح ؤهاهيتىا ؾيد٨م ٖليىا بإبك٘ . هلت٣يه مً حضيض

. الىخضأ: ٖظاب ؤوحضته البكغية لىٟؿها  

باولى ٦ىيلى-   

 

"..ؾاٞغ الجهاعصه الهبذ"  

!..  تٟهم لَم ؤوحٗها السبر  

!لم ٞاحإها  

!هل تى٢ٗب مىه ؤن ييتٓغها لؤلبض  

ا عاهًبا بمدغابها باقي ؾىىاا ٖمغه
ً
..ؤن  ٗيل هاؾ٩  
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 لم يهضمها عخيله

!ولَم يب٣ى  

..مكاٖغها تساصٖها  

..هي خؿمب ؤمغها بتجميضها وويٗها بدالة خياص  

..ٞلم تتٟاٖل م٘ ٢ىأ مكاٖغه الىاضخة  

..ول٨جها ٧اهب تٗلم بىحىص تل٪ اإلاكاٖغ  

..تؿتىض ٖلحها في خغبها اليىمية للتٗا ل  

..ع٦ً خهحن تغت٨ً ٖليه بىخكة ليالحها  

..ووخضأ ؤيامها  

 ٧اهب تكٗغ بىحىصه خىلها صاثًما

..ؾىض وصاٖم ومغ٦ؼ لجمي٘ اإلاكاٖغ التي ُخغمب مجها  
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..َٟىلتها  

..ؤهىإتها  

ىبة ألنها هي ..قٗىعها ب٨ىنها مٚغ  

..همؿة  

..بال ؤو عتىف ؤو اصٖاءاا ل٣ىأ تسٟي زلٟها هكاقتها  

..هكاقة ٧ان يدىلها هى ل٣ىأ ونالبة  

..لم تٗٝغ ؤنها ؾتٟت٣ض وحىصه لتل٪ الضعحة  

..تٟت٣ض اتها ته اليىمية  

..ػياعاته لٗملها وانُدابها لتتىاو٫ َٗامها بال٣ىأ  

..ٞهي تيس ى الٗىاية بىٟؿها وؾِ اوٛماؾها بالٗمل  

ها وهي تتظ٦غ   ابتؿمب وؾِ صمٖى
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..ػياعته اإلاجىىهة في ٖم٤ الليل  

 بٗضما عؤي ميكىًعا لها ٖلى الٟيؿبى٥

..تكتهي به ؤخض ؤهىإ الك٨ى تة  

وبٗضها بؿاٖة وحضا ؾلة مليئة بجمي٘ ه٨هاا طل٪ 

..الىٕى ؤمام باب مجزلها  

..وإلادته بؿياعته وهى  كحر لها مبتًٗضا  

..٧ان يضللها ٦ُٟلته الخبيبة  

..وي٣غبها ٦دبيبته الىخيضأ  

م ا٢تىاٖها بصخة ٢غاعها با هٟها٫  وهي ٚع

٣ة  ب  ؤنها آلان تٗيل مكاٖغها يىم عخلب والضرها بٞغ

..ػوحها مىظ ؾىىاا  
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..ابتلٗب قه٣ة صمٕى وهي تتسظ حلؿتها اإلاٗتاصأ  

 ت٣غب ع٦بتحها لهضعها وتتدغ٥ للسل٠ وألامام

..بىتحرأ عتيبة هاصثة  

ْلب ٖلى خغ٦تها تل٪ التي تىٟـ بها ًٖ تىتغها لٟترأ 

..ليؿب بال٣ليلة  

تها ليلمذ ويٗها  ٞترأ خاو٫ زاللها ؤمجض صزى٫ ٚٞغ

ها اإلاجهمغأ ..الباجـ وصمٖى  

..ؤعاص لخٓتها ال٣ٟؼ بحن ؤخًانها والغبب ٖلى ٦تٟحها  

..ومىدها صٖمه الُٟىلي  

ول٨ً َٟىلته تل٪ هيإا له ؤن تل٪ ؾت٨ىن لخٓة 

..مىاؾبة لىالضه ليتضزل ويمىدها الؿٗاصأ  
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ها .. ويمسر صمٖى  

عبما و٢تها تضع٥ ؤهمية ٖىصته لخيارهم ويٗىصون ؤؾغأ 

..٧املة مغأ إاهية  

لح مىه ؤن يإتي ٖلى  اتهل بىالضه وؤزبره الىي٘ َو

..الٟىع   

مغا ٖضأ ص٢اث٤ ٢بل ؤن يتهل به والضه إاهية ليُلح 

..مىه ٞتذ باب اإلاجز٫ الساعجي  

..هٟظ ؤمجض َلح والضه ٖلى الٟىع   

..وما ؤن عؤي والضه ختى اهتابه ال٣ل٤ والسٝى  

..٢ل٣ه ٧ان بؿبح زكيته ؤن تًٛح ؤمه مً ٞٗلته  
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ه ٧ان بؿبح خغ٦ة والضه الٛحر متزهة ونىته  وزٞى

..الٛغيح  

:ؤزبره ؾي٠ بهمـ  

اَل٘ ؤهب ؤويت٪ يا ؤمجض وؤ٢ٟل ٖلي٪ وؤها هاعوح -

..إلااما  

 
ً

:تيجح ؤمجض ٢ليال  

!خًغت٪ مل هتؿتىاها في الهالة-  

:هؼ ؾي٠ عؤؾه وهبرته تتثا٢ل  

..هٗملها مٟاحإأ-  
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٢الها وتإ٦ض مً ابتٗاص ابىه تماًما إم تدغ٥ بث٣ل ليهٗض 

ة همؿة التي ٧اهب ٚاع٢ة في اعتبا٥  الضعج ويتىحه لٛٞغ

ها .. مكاٖغها وبخؿاؽ ال٣ٟض الظو يداَو  

:ما ؤن إلادته ختى قه٣ب بٗى٠  

!!ؤهب بػاو تيجي هىا صلى٢ب!.. ؾي٠-  

ها واخت٣ان ٖيىحها ..عم٣ها بىٓغأ ٚايبة وهى يلمذ صمٖى  

:ؤقاع لها باؾتهاهة  

..بتٗيُي ٖكاهه؟-  

ها وتدغ٦ب لترتضو مئزًعا ٞى١ مىامتها  مسخب صمٖى

 البيتية

:ول٨ىه اٖترى َغي٣ها ونىته الخاه٤ يهلها  
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...همِب مٗاه؟-  

..خاولب الابتٗاص ول٨ىه ٧ان  ٗترى َغي٣ها بةنغاع  

ؾاب٪ وؾاٞغ بٗض ما زض اللي هى .. حاوبي ٖلى الؿاا٫-

..ٖاوػه؟  

:لم تكٗغ بىٟؿها ب  وهي تهٟٗه بًٛح  

ة خبيت٪ بػاو- م٣ٗى٫ ٦ىب بك٘ ٦ضه !.. ؤها مل ٖاٞع

!وؤها اللي ٦ىب مل قايٟا٥  

:ؤمؿ٪ ٦ٟها بٗى٠ وهى يًِٛ ؤؾىاهه  

..مهما ٖملب ٞيِ٪ هتًٟلي تدبيني.. ولؿه بتدبيني-  

خاولب حظب يضها مً بحن ؤهامله ول٨ىه يِٛ ٖلحها 

:ختى ٧اصا ؤن تهغر مً ألالم  
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..ؾيح بيضو.. ؤهب اتجىيب-  

:ػاص مً يِٛ يضه وهى يبتؿم ببروص  

..بتتإإلاي؟-  

:ا٢ترب مجها بسُىعأ  

بٗضه ٖى٪ و  ؤه٪ ا٦تكٟتي ؤه٪ .. بيه اللي واحٗ٪ ؤ٦تر-

بة باليؿبة له خ٣٣ها ..مجغص ٚع  

يِٛ ؤهاملها ختى ٧اص ؤن  كٗغ بها تتدُم بيضه وؤ٦مل 

:يبه٤ ٧لماته بتك٠ٍ   

..وعماها بٗض ما حغبها-   

٧اصا تهٟٗه إاهية بيضها الخغأ ول٨ىه ؤو٢ٟها بمىته٠ 

 الُغي٤ وعماها بٗى٠
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: ليمىذ وحىتها نٟٗة ٢ىية  

هتًغبي .. اوس ي.. مل هالٟل٪ السض التاوي يا همؿة-

..يب٣ى هتتًغبي  

ًما ٖجها وهي تداو٫ الابتٗاص  تىاإغا الضمٕى مً ٖيىحها ٚع

يه :ٖىه بيإؽ و٢ض ؤصع٦ب ٚيابه الجؼجي ًٖ ٖو  

!.. ؤهب قاعب.. ؾي٠-  

:ؤومإ لها ببؿاَة  

..٧اؾحن ٖلى اإلااش ي-  

:هتٟب بًٛح  

مل زاي٠ خض مً الى ص .. حاو البيب وؤهب ؾ٨غان-

٪ و   ؿإل٪ مال٪ يا بابا؟ .. كٞى  
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:خغ٥ يضه ليجظب ٦تٟها بًٛح  

ى٥ِ مٗاه- تيل ؤن و ص٥  كٞى ..ػو ما ؤهِب ما زٞى  

:ؤل٣اها بٗيًضا وهى  ٗيض ؾااله  

.. همِب مٗاه ٧ام مغأ؟-  

خغ٦ب عؤؾها تىٟي ٧لماته ول٨ىه لم يهمب بل ت٣ضم 

:هدىها مل٣ًيا ب٩لماته اإلاىحٗة  

هى اللي ػه٤ مى٪ و  ؤهِب اللي ا٦تٟيِب؟-  

:همؿب باقمئزاػ مً تهىعاته  

..اؾ٨ب.. اؾ٨ب يا ؾي٠-  

ول٨ىه لم يهمب بل وانل ت٣ضمه بيىما هي اعتٗبب مً 

:٣ٞضاهه ل٣ٗله  
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.. ٦ىِب حىهغتي ؤها.. ٦ىِب خض ٚالي ٖىضو ٢ىو يا همؿة-

..ؤها وبـ.. بتاٖتي  

:ا٢ترب ويضه تمتض إلا٣ضمة مالبؿها بى٢اخة  

ها- تها ؤو هٗٞغ .. صلى٢ِب ب٣يِب ػي٪ ػو واخضأ ٖٞغ  

:به٤ ال٩لمة بى٢اخة  

..مؿتٗملة-  

:و٦غعها بلٟٓة بهجلحزية ول٨جها طاا مٗنى خ٣حر  

-USED… 

٢بٌ ٦ٟه ٖلى مىامتها وحظبها لؤلؾٟل ٞاوك٣ب مً 

ا ؤمام ٖيييه التي 
ً
ٞى١ ٦تٟحها لتتر٥ نضعها م٨كٞى

:إلاٗب بىٓغأ قهىأ ٢ميئة وهى ي٣ترب ويدانغها بظعاٖيه  
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ًِب ت٨ىوي مغاتي ٢ضام الىاؽ- وػو ما ؾي٠ .. ٞع

ًل ..مابيتؿابل اتٗلمي بغيى ؤهه ما بيتٞر  

٢الها وؤل٣اها ٖلى الٟغاف زلٟها وؤؾ٣ِ هٟؿه مٗها 

..ليتم٨ً مً مدانغرها  

خاولب بيإؽ صٞٗه بٗيًضا ٖجها ؤو تُٛية حؿضها 

 والابتٗاص ًٖ إلاؿاته التي

ؾببب لها خالة مً الٛثيان ٩ٞاصا ؤن ت٣ٟض الىعي طًٖغا 

 واقمئزاًػ وهي

:رهت٠ بيإؽ  

هتىضم لى هٟظا اللي في .. ٞى١ يا ؾي٠ واعح٘ ل٣ٗل٪-

..صماٚ٪  
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ا بت٣ييض خغ٦تها ًٞم مٗهمحها 
ً
لم يجبها ٣ٞض ٧ان مجهم٩

ا ٞى١ عؤؾها  ًٗ  م

بة بها ل يغم٣ها مً ٖلى بىٓغاا تملاها الٚغ بة .. ْو والٚغ

..بتدُيمها بىٟـ الى٢ب  

ٖىض ػواحه .. وهي وبن ٧ان ت٨غع اإلاى٠٢ مغأ مً ٢بل

..ألاو٫ ب٨غيمة  

.. و٢تها ٧اص ي٣ٟض ؾيُغته مٗها وؤو٢ٟه ٣ِٞ همؿها

ي٘ يًمهما ..ومىاقضرها بالخٟاّ ٖلى زيِ ٞع  

.. ل٨ً تل٪ اإلاغأ ٦الهما يضع٥ ؤن السيِ تمؼ١   

..وال٣ىإ ؾ٣ِ  

..ولم يب٤َ ب  الخ٣ي٣ة اإلاغأ  
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بته بٗىصته لخيارها بته بةيالمها ؤ٦بر مً ٚع ..خ٣ي٣ة ؤن ٚع  

 اهتهى الٟهل

 

 

 

(35 )  

ؤخب٪ ؤخب٪ ؤخب٪ : ٞليىٟجغ ال٣لح بلخٓة اٖتراٝ

 ٖلى خ٣ي٣ت٪ وؤخب٪.. ؤخب٪
ً
٪ حيضا   واخة لي .. ؤٖٞغ

إ لي ٚحر ..   ؤمان لي ٚحر ٚضع٥.. ٚحر ٢دُ٪   مٞغ

  ؾالم لجغحي ٚحر ..   ٞغح لي ٚحر زياهت٪.. عخيل٪

ؤ٢بل٪ ٦ما .. ؤٞت٣ض٥ ٦ما ؤهب.. ؤخب٪ ٦ما ؤهب.. زىجغ٥

. ؤهب  
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ٚاصأ الؿمان-   

..عا٢بب هٓغاته الخاه٣ة بدىحن  

َٟلها ألاو٫ ختى خحن ٧اهب مغاه٣ة تؿعى إلإباا خبها 

..له  

..ٚايح مجها  

..وهي تكٗغ باهتكاء   تضعو له ؾبًبا  

ؤؾابي٘ مغا مىظ اتٟا٢هما ؤن يبضآ تإؾيـ بيتهما 

..الجضيض  

..ؾايغته بإن يغا٣ٞها في البدث ًٖ الٟغف وألاإاث  

..٧اها بؿبا١ ػوجي  

 
ً

..َمً  ؿتؿلم ؤو   
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..الؼوج اإلاكتا١  

..ؤم الؼوحة الٛايبة  

لى مضي ألاؾابي٘ الٟاثتة ..ٖو  

..٧ان الىهغ لٗلياء  

ا ًٗ ..٩ٞاها يسغحان م  

..هى يًٓ بالبضاية ؤهه ؾيىٟغص بؼوحته خضيثة التمغص  

"..ٖؼو٫"ليٟاجئ بىحىص   

..متمثل بصسو إالث يغا٣ٞهما  

"..ؤم ٖلي"ٞمغأ ٧اهب تإتي   

..وؤزغي هاصية  

..وإالثة التىؤمحن خمؼأ وخاػم  
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..و  ٚنى ًٖ وحىص عامي صاثًما وؤبًضا  

ا هى تل٪ الهىاية الجضيضأ
ً
..وما ػاص خضيث  

وهي البدث ًٖ ٢ُ٘ صي٨ىعية ؤو ٞىية ألنض٢اء لها 

اا متسههة ٖلى  تهم ًٖ َغي٤ مجمٖى تٗٞغ

..الٟيؿبى٥  

ة  وألاصهى ؤنها تجلـ ؤمامه ٞى١ ٞغاقهما الجضيض بٛٞغ

 الىىم الغثيؿية باإلاجز٫ 

:وتسبره بابتؿامة واؾٗة  

..ٖايؼأ اختٝر الكٛل صه يا يؼيض-  

:و٠٢ ؤمامها ي٨ت٠ طعاٖيه بدى٤  

!قٛل بيه-  
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َىا ٢ضمحها تدتها وهي تجلـ وتٟتذ خاؾىبها اإلادمى٫ 

:وتكحر له لي٣ترب  

ة صو.. قٝى- بـ مل .. هاؽ بتجهؼ بيتها ػيىا.. اإلاجمٖى

وماٞيل محزاهية إلا٨تح .. ٞاييحن ؤنهم يلٟىا ويضوعوا

..صي٨ىع   

حاوعها و٧ل خىاؾه ٧اهب تتر٦ؼ خى٫ عاثدة ُٖغها اإلاثحر 

:وزهالرها اإلابٗثرأ ٞى١ ْهغها  

..ؤمم وبٗضيً-  

:هؼا ٦تٟحها  

ة ػيها- والٗميل يدِ مىانٟاا ال٣ُٗة .. هٗمل مجمٖى

غها م٣ابل ٖمىلة.. ؤو ألاوية اإلاُلىبة واإلاحزاهية .. وؤها ؤٞو

..بيه عؤي٪؟  
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ا٢ترب بغؤؾه مً ٖى٣ها يتكمم ُٖغ زهالرها الظو 

:ؤ٣ٞضه ؾيُغته  

..ؤمممم-  

:ابتٗضا ٖىه وهي رهت٠ به هاهغأ  

!!..يؼيض-  

..ٞٗاص ي٣ترب.. وتٟتب ؾيُغته.. وهى ٣ٞض نبره  

..يديِ حؿضها بظعاٖيه ويٛغؽ قٟتيه بٗى٣ها  

..يتلمـ ٧ل زلية بها  

٦ٟاية زهام وُبٗض .. ٖلياء ؤها مل ه٣ضع اتدمل ؤ٦تر-

..ب٣ى  

:خاولب ببٗاصه ول٨جها ٞكلب ٦ٗاصرها ٞهتٟب به  
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وبىتىا٢ل في .. بخىا بىجهؼ البيب.. ؤها مل مسهما٥-

..مىيٕى قٛلي  

.. سخبها مٗه ليمضص حؿضها ٞى١ الٟغاف الجضيض

..ويديِ بها بٗاَٟة مت٣ضأ  

لي٣بلها .. ييت٣ل بكٟتيه بحن ٖى٣ها يبدث ًٖ ماؾته

..ومٗها بكغأ ٖى٣ها الىاٖم  

ويٗىص بؼخ٠ٍ بُئ خاع هدى ؤطهحها  هاإًغا ٢بالا هاٖمة 

.. تكتٗل بدميمية م٘ اعتٟإ قٟتية هدى ماؾتي ؤطهحها

:ونىته الٗاَٟي الالهث يسبرها بكى١   

..هتىا٢ل بٗضيً.. بٗضيً-  

..حؿضها اإلاتجاوب تجمض ٞجإأ  

..وقٟتحها تى٢ٟتا ًٖ مباصلته ٢بالته  
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..واٖتضلب بٗى٠ تبٗضه ٖجها  

..وتٛل٤ ؤػعاع ٢ميهها  

:هاتٟة بدؿم وهي ت٣ٟؼ مً الٟغاف  

..هتىا٢ل ألاو٫ .. أل-  

ا وتجاوًبا .. رهال٪ ٖلى الٟغاف بةحهاص
ً
وحؿضه يئن قى٢

..مٗها  

..ٖلياء-  

:هتٟب بدى٤  

.. مل هىدل اإلاىيٕى في الؿغيغ.. أل يا يؼيض-  

:اٖتض٫ حالًؿا بًٛح  

ٖايؼأ ايه؟-  
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ة :ؤحابب بؿٖغ  

..ٖايؼأ اقتٛل-  

ة عص هى :وبىٟـ الؿٖغ  

..وؤها ٖايؼ مغاتي-  

:اخت٣ً وحهها ب٣ىأ وهي رهت٠ بٛئ  

.ما تٛحرف اإلاىيٕى.. يؼيض-  

:وهى لم يغتضٕ بل ٦غع   

ػو .. مغاتي.. ٖايؼ.. ؤها.. ؤهِب ٞاهمة ٦المي.. ؤيىه يا ٖلياء-

..بٗضها هتٟاهم بال٣ٗل.. ما ٞهمِب بالٓبِ  

:هتٟب بٛئ  
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بٗضها هت٣غع ؤهب ٧الٗاصأ ؤوي  ػم ؤعح٘ البيب وه٨مل -

..٧له بٗضيً.. والكٛل بٗضيً.. ٞغف بٗضيً  

:ناح بها  

ؤها .. بخىا صازلحن في قهىع مل ٖاٝع ختى ؤمؿ٪ بيض٥-

..صه ختى لى مسُىبحن مل هي٨ىن صه الىي٘.. تٗبب  

:والٗىاص نٗض بغؤؾها لتهت٠ بجىىن   

 ما زُبتىيل!.. مسُىبحن-
ً

..ؤهب ؤنال  

:اتؿٗب ٖيىاه وهى يسغج مً الٟغاف ليهيذ بها  

!!..هىٗيضه مً ألاو٫ !.. ؤهِب ٦مان ٖايؼاوي ؤزُب٪-  

:٦تٟب طعاٖحها بًٛح تسبره بهىا خؼيً  
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ؤها اللي ٦ىب باإبتل٪ ب٩ل .. بـ ألاو٫ ختى ما زُبتىيل-

..ٖبِ ؤوي مل ٖايؼأ مً الضهيا ٚحر٥  

:٦غع ٧لمارها بٛئ  

!!..ٖبِ-  

ها و٢ض احتاختها  لٟب وحهها بٗيًضا ٖىه ت٨تم صمٖى

..ط٦غياا البضاية ألاولى  

..ٞا٢ترب يدتًجها مً ْهغها و٢ض تٟهم ما تمغ به  

:وؾإلها بك٣اوأ  

! ٗني بٗض ؾب ٖيا٫ ؤعوح لبابا ؤزُح مىه مغاتي-  

:هؼا عؤؾها هامؿة  

..ت٣ىله ٖايؼ ؤزُح مامت٪..   هتروح  بني-  
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:ؤبٗضها ٖىه لحهت٠ بًٛح عاٌٞ  

..  صه حىان عؾمي-  

ٞتدب قٟتحها لتهغر بضوعها ب  ؤن نىا هاتٟه 

..اعتٟ٘  

بة مىه بةٖالن نهاية الى٣اف :ٟٞتذ السِ ٖلى الٟىع ٚع  

.محن؟.. ؤيىه-  

لى الهات٠ الظو لم يىٓغ لكاقته ٢بل تل٣ي اإلا٩اإلاة  ٖو

 ٧ان مضيغ اإلاصخة التي تٗالج بها محريب يسبره باعتبا٥

حض اإلاغيًة محريب ُمهغ يسغحها صلى٢ب مً اإلاصخة "

"..وؤها مل ٢اصع ؤمىٗه  

..ونلب ال٩لماا واضخة لٗلياء  
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ة ..واؾم محريب يضوو بٟغاٙ الٛٞغ  

:لتضٞٗه بٗيًضا ٖجها هاتٟة بىح٘  

.. تاوي يا يؼيض-  

:هؼا عؤؾها بًٛح  

..مل هتتٛحر ؤبًضا.. مل هتتٛحر-  

ة بسُىاا مهؼومة ..وزغحب مً الٛٞغ  

..وهى ٖل٤ بحن ٧لماا الُبيح التي ماػالب تىضٞ٘ ألطهيه  

يسبره بت٣ضم الٟتاأ البُئ في الٗالج وزُىعأ بزغاحها 

..مً اإلاصخة بظل٪ الى٢ب  

٣ة عامي و "..ؤم ٖلي"وهٓغاته تغا٢ح عخيل ٖلياء بٞغ  

 ٢بل ؤن تمىده هٓغأ زظ ن ؤزحرأ
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****** 

وؤٖٝغ ؤل٠ وؾيلة ووؾيلة ألختمل هجغ٥ ؤو ٧ل ألالم 

. ما   ؤٖٝغ ٦ي٠ ؤواحهه هى ؾٗاصتي مٗ٪, ؤن تؿببه لي  

ٚاصأ الؿمان-   

 

..لم تٗض تٗٝغ ٦ي٠ تى٢ٟه  

..٦ي٠ تتهغب مىه  

..تغاه يمغ بدالة حضيضأ مً البدث ًٖ الٗك٤  

..و٢غع ؤنها ألا٢غب ليٛغ١ بها  

..وهي لً ت٨غع خيارها الؿاب٣ة  

..الٛبي ٣ِٞ مً ي٨غع زُإه  
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 زانة لى ٧ان طل٪ السُإ  ٗاص مً بضايته 

..وبىٟـ تغتيح زُىاته  

..ال٩لماا ؾهلة  

..والتىٟيظ مؿتديل  

م٤ ..ٞسُإها ألاٞضح هى ٖك٣ها ألٖا  

..وهى آلان ؤمامها ب٩ل ٖىٟىاهه  ؿعى ل٨ؿح ٢لبها إاهية  

م ٖلمه ؤهه يمتل٨ه بالٟٗل ..ٚع  

..ٞلم  ٗض بها ما لم  ؿيُغ ٖليه  

.ويىهح ٞى٢ه عاياته خبه  

 وحضته ؤمامها باإلا٣غ الجضيض الظو تداو٫ تإؾيؿه

 لبيب ألاػياء زانتها
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!..ماػن -  

..ا٢ترب مجها ُيديي وحىتها ب٣بلة لم تٗٝغ متى ها٫ ؤخ٣يتها  

وطعإ خى٫ زهغها ي٣غبها بدميمية وهى  ٗٝغ ًٖ 

:هٟؿه لكغي٨ها ب٩ل ؤعيدية  

اإلاهىضؽ اإلاؿئى٫ ًٖ اإلاكغوٕ وقغي٪ .. ماػن الٗضوو -

..في قغ٦ة اإلا٣او ا اللي هتىٟظ اإلاكغوٕ  

ٞٛغا ٞاها بيجح وقغي٨ها يباص٫ ماػن التدية وهٓغاته 

:تغ٢ح طعاٖه الظو بضؤ ي٣غبها مىه بًٟى٫ وؤعصٝ  

..صهيا تب٣ى زُيبتي-  

ؤبٗضا صهيا حؿضها ًٖ طعاٖه وعم٣ته بٗى٠ ٢بل ؤن 

..تبتٗض تماًما ًٖ الغحلحن  
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..قغي٨ها اإلاتؿلي بما يدضث  

واإلاجىىن آلازغ الظو ؤٖلً زُبتهما ؤمام حمي٘ الٗاملحن 

..ببيب ألاػياء  

ما٫ البىاء ..والٗما٫ اإلاىٟظيً أٖل  

:ابتؿم ماػن بك٣اوأ  

..ؤها ؤبى ٖك٤-  

:اعتٟ٘ خاحبي الغحل وهى يغصص  

..٦تحر خبابة.. ٖك٤-  

:وا٣ٞه ماػن وهى  ؿٕغ زل٠ صهيا  

..٦تحر ٦تحر-  

..ع٦ٌ ليلخ٤ بسُىارها الٛايبة  
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 واؾتُإ مجاوعارها بالؿياعأ اإلاسههة لتدغ٧ارها 

..٢بل اهُال١ الؿياعأ بلخٓة  

:هتٟب صهيا بًٛح  

ما يىٟٗل تيجي وعايا تبّى .. الجىان له خضوص.. ماػن -

..قٛلي  

يِٛ ػع بجىاعه ٞاعتٟ٘ خاحؼ ػحاجي مٗتم يٟهلهما 

..ًٖ الؿاث٤  

:وا٢ترب مجها يمؿ٪ ٦ٟها بىٗىمة  

ألوي ٖاٝع .. بوي ؤبّى قٛل٪, آزغ خاحة مم٨ً ؤٖملها-

..٢ض بيه هى مهم باليؿبة ل٪  

..سخبب يضها مىه ب  ؤهه ؤٖاصها ل٨ٟيه ببؿاَة  
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غا بًٛح :ٞٞؼ  

!وال٨الم اللي ٢لته-  

:ؤزبرها ببؿاَة  

الكغ٦ة ٖىضو صزلب قغي٪ م٘ الكغ٦ة .. خ٣ي٣ي ٧له-

..اللي بتىٟظ اإلاكغوٕ وؤها اإلاهىضؽ اإلاؿئى٫   

:هتٟب بظهى٫   

..ؤهب.. ؤهب.. ؤهب مجىىن -  

ما ٢ضمه مً ؤمىا٫ .. ٞما ٞٗله.. ْلب تغصصها بتلٗثم

..وؤٖما٫ ليكاع٥ اإلااؾؿة التي تىٟظ مكغوٖها  

..٣ِٞ ؤع٢ام لم تؿتُ٘ تهىعها  

:ؤزبرها ماػن ببؿاَة  
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.. مجم٘ ألاػياء بتاٖ٪ في مهغ ؤها اللي نممته وهٟظته-

..َبيعي ؤ٦ىن مؿئى٫ ًٖ امتضاصه هىا في بحروا  

:وؤقاع بيضه في خغ٦ة مؿغخية  

.. ػم ي٨ىن في بيجهم هاعمىوي-  

..ْلب صهيا تتإمله بىٓغاا ٚامًة  

:وسخبب ٦ٟها مً بحن يضيه هامؿة  

..مل مالخٔ ؤه٪ ٖايؼ ت٨غع اإلااض ي-  

 قب٪ ؤهامله بإهاملها وهى يىضر لها

..ؤصدخه-  

٘ ط٢جها ويغ٦ؼ هٓغاته  ل٠ حؿضه هدىها ومض ؤهامله يٞغ

:ٖلى مالمدها  
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٦ــ..بــ..خــ..بــ.. بدب٪ يا صهيا-  

..يِٛ الخغوٝ ب٣ىأ وهى ي٨غعها مغأ وؤزغي   

:وهي ؤبٗضا وحهها ٖىه تىٓغ للىاخية ألازغي   

..ت٨غاعها مل هيدىلها خ٣ي٣ة يا ماػن -  

:ؤحابها بهض١  

ة ؤنها اإلاغأ صو .. بـ هي خ٣ي٣ة يا صهيا- ؤهِب ٖاٞع

..خ٣ي٣ة  

:ؤٚمًب ٖيىحها بإلم  

..وبٗض ؾىة-  

:ل٠ وحهها هدىه وؤزبرها بهمـ ٖاق٤  

.. هتًٟل خ٣ي٣ة-  



 

2687 
 

:٦غعا  

..وؾيتحن؟-  

 خٔ ت٨ىن بًٗة صمٗاا تدب حٟىنها التي ؤٚل٣تها 

..هغًبا مً هٓغاته  

٤ :ٞىاصاها بٞغ  

!!..صهيا-  

:ول٨جها لم تجبه و٦غعا  

..ٖكغأ.. زمؿة.. وبٗض تالتة-  

تدب ٖيىحها بٛتة لتسبره بدؼم :ٞو  

..ٖاٝع هي٨ىن ٖىضو ٧ام ؾىة وؤهب-  

:٢اَ٘ ٧لمارها بًُٛة مً ؾبابته ٞى١ قٟتحها  
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هت٨ىن ٖك٤ قابة نٛحرأ .. ه٨ىن بدب٪ وؤهِب بتدبيني-

٤ ٚحران ٖلى  ٖايؼأ تهميم مً ايضيً مامتها وؤها بٖؼ

وؤزىها الهٛحر متٗل٤ بي٩ي وؤها هتججن ٚحران ٖلى .. بىتي

..مغاتي  

ها هاتٟة :ابتؿمب بحن صمٖى  

!بت٣ى٫ بيه.. ؤهب مجىىن -  

:ابتؿم بضوعه وهى  ؿإلها  

ة ؤهِب ٢لِب لي ٧ام مغأ ؤهب مجىىن - !ٖاٞع  

ٗب هٓغاا متؿاثلة ٞإحابها :ٞع  

ة.. بـ هما ٦تحر.. مل ٖاٝع- كان تب٣ي ٖاٞع ليـ .. ٖو

..ٖلى اإلاجىىن خغج  
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:هتٟب متؿاثلة بضهكة  

.. ٗني-  

ٗب ٧لمارها بإقض الىؾاثل ٞاٖلية ُِ
ُ
..وو٢  

..٢بلة مستلؿة في م٣ٗض الؿياعأ السلٟي  

..ؤبٗض قٟتيه ٖجها وهى يغصص تل٪ ال٩لماا بك٣اوأ  

:ٞضٞٗته بٗيًضا ٖجها هاتٟة بًٛح حضو  

ؤهب ٖاٝع .. بالف الُغي٣ة صو.. ما تٗهبىيل يا ماػن -

ؤها .. وآها الاهجظاب بيىا مىحىص.. مل هى٨غ.. ؤوي بدب٪

ل٨ً بغيىه مل .. مل ٖبيُة و  نٛحرأ ٖكان ؤه٨غه

..ؾاطحة ٖكان ؤنض١ ؤهه ٦ٟاية ٖكان هىجر ؾىا  

:ؤل٣ى ماػن عؤؾه للسل٠ وهى يىا٢كها بجضية ممثالة  
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وؤها ٦مان يا صهيا   نٛحر .. ؤهِب و  ٖبيُة و  ؾاطحة-

..و  َا ل هيجغو وعا ٚغيؼأ وي٣ى٘ هٟؿه ؤنها خح  

٘ عؤؾه وؤؾ٨تها :خاولب م٣اَٗته ول٨ىه ٞع  

..صوعو في ال٨الم-  

:بغ٢ب ٖيىاها بًٛح وتغ٦ته ي٨مل  

حيـ .. البضاية الٛلِ اللي ات٩لمِب ٖجها ٧اهب ٖال٢ة-

..نغيذ  

:قه٣ب ب٣ىأ ول٨ىه ؤياٝ مٗتظًعا  

٢هضو .. واتٛحر.. صه ماض ي.. مل ٖايؼ ؤحغخ٪ ؤها آؾ٠-

اٝع الٟغ١ بيجها وبحن الخح .. ٧له بوي حغبب الٛغيؼأ ٖو

..خح يا صهيا.. مكاٖغو صلى٢ِب خح  
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:هتٟب به  

ومكاٖغ٥ لىحرأ ٧اهب ٦ظبة؟-  

:واحهها  

.. وازضأ بال٪ مً ٧اهب صو..   ٧اهب خح-  

ٌ لئلحابة :ؾإلته بٞغ  

!..وبضؤا تدبني.. زلهب مً خب٪ لىحرأ-  

:سخح يضها ليلٟها بمىاحهته  

مكاٖغ ٞجة مغاه٣ة .. ٧اهب وب٨غعها ماض ي.. هحرأ ٧اهب-

.. ل٨ً بخىا صلى٢ب.. بـ ؤيىه ٧اهب خح.. مل هاضجة

ؤهِب يا صهيا .. ازتالٝ مل ٖاٝع ؤقغخه.. خاحة تاهية
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خح .. ٧ل اإلاكاٖغ.. باليؿبة لي صايًما ٦ىِب ٧ل الؿتاا

.. وعٚبة وؤهاهية وامتال٥  

ا ول٨ىه ؤ٦مل ًً
:هؼا عؤؾها ٞع  

ل٨ً ؤما .. ؤها ؾيبب هحرأ تتسُح مغأ وتتجىػ مغتحن-

..ؾامغ ٨ٞغ ي٣غب مى٪ هٟيته مً مهغ ٧لها  

:اتؿٗب ٖيىاها بظهى٫ ونىته يهمـ  

.. ؾيبيني ؤ٢غب-  

ٌ ول٨ىه ؤزبرها بتإ٦يض :هؼا عؤؾها تداو٫ الٞغ  

..ومل عاح٘ مهغ ب  وؤهِب مغاتي.. مل هبٗض-  

:وقا٦ؿها بك٣اوأ  

..هسُٟ٪ لى ايُغيب وهاحبر٥ ٖلى الجىاػ ػو ألاٞالم-  
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٧اهب الؿياعأ ونلب ؤمام اإلاجز٫ الظو اؾتإحغته صهيا 

..لت٣يم به ببحروا  

:ًِٞٛ ماػن ٖلى ٦ٟها وا٢ترب بغؤؾه مً وحهها هامًؿا  

ٖلى ٨ٞغأ بخىا ونلىا مً عب٘ ؾاٖة والؿىا١ هؼ٫ مً -

..ؤ٦يض ٞاهم ؤهىا ونلىا ل٣مة الغطيلة.. الٗغبية  

:يغبته ٖلى ٦تٟه ب٣ىأ ناعزة بدى٤  

 بتؿهبل يا ماػن -
ً

..ؤهب ؤنال  

زغحب مً الؿياعأ بًٛح وهى زلٟها يهمـ لها بٗبث 

:وطعاٖه تلت٠ لتجظب زهغها وي٣غبها مىه  

.. ؤها ٖلى ؤتم الاؾتٗضاص بوي ؤنلر ٚلُتي-  

:سخبب هٟؿها مىه وؤزبرته بدؼم  
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..ما تًُٛل ٖليَّ يا ماػن -  

:وهى ؤزبرها  

 هىا ٖكان ؤيِٛ ٖليِ٪ -
ً

مل .. ما تداوليل.. ؤها ؤنال

..هتسلص ي مني  

:التٟتب تؿإله بتىحـ  

! ٗني بيه-  

:اعتٟ٘ خاحبيه بضهكة مهُىٗة  

يل- !..هى ؤهِب ما تٗٞغ  

إلاٗب ٖيىاها بىٓغاا متك٨٨ة وهى يل٠ حؿضها ليكحر 

:بلى ال٨ىر الهٛحر اإلالخ٤ بدضي٣ة اإلاجز٫   
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وؤها ب٣ى .. ال٨ىر صه بيتإحغ لىخضه مل م٘ البيب-

..اإلاؿتإحغ الجضيض  

:وؤياٝ بابتهاج  

..و٦مان هىب٣ى ححران.. هيكتٛل ؾىا-  

:ؤبٗضته ٖجها بدى٤ ٞإ٦مل  ؿتُٟٗها  

!..ٞحها خاحة صو.. ٖايؼ ؤ٦ىن حىح ٖك٤-  

:هؼا عؤؾها  

..  ؤ٦يض ما ٞحهاف خاحة-  

:ابتؿم لها وهى يًي٠ بهغاخة  

..لخض ما تؼه٣ي وتىا٣ٞي.. الخ٣ي٣ة ٖايؼ ؤلؼ٢ل٪-  

:٦تٟب طعاٖحها متؿاثلة بجضية  
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 يا ماػن -
ً

!..صه اللي ؤهب ٖايؼه ٞٗال  

:اختٟٔ بابتؿامته وبن تدىلب مً الٗبث للٗك٤ الجاص  

.. اإلاغأ صو مً ٚحر وح٘ و  حغح.. ٖايؼ٥ تهضقي يا صهيا-

..نض٢يني بدب٪.. ماٞيل ُبٗض  

ة م٘ ٧ل ٧لمة ..٧ل اٖتراٝ.. تالخ٣ب ؤهٟاؾها بؿٖغ  

..٧ل همؿة ٖك٤  

..ولم ي٨ً ؤمامها ب  الاؾتؿالم ؤو الهغوب  

..وازتاعا ألازحر  

 ******** 
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 بي لم ؤتدُم، بل تٗلمب الُحران
َ

وخحن .. خحن عميب

 ألاإ٣ا٫ بلى حؿضو الهل، و٢غعا وثضو في البدغ 
َ

عبُب

 الؿباخة، وع٢هة ؤؾما٥ ال٣إ
ُ

. هظه اإلاغأ، تٗلمب  

ٚاصأ الؿمان-   

 

.. خحن يبضو الاؾتؿالم هى الخل  

..الٛغ١ هى ؾبيل الىجاأ  

..الًيإ هى اإلاسغج الىخيض  

..تىلض تل٪ اللخٓة  

 لخٓة ٢اتمة
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..ؤو عبما ٞانلة  

..بما زىٕى ميب ؤو اهتٟاية خياأ  

..والاهتٟاية ؤتب ٖىض تالقي الىٓغأ  

..هٓغته مكتتة مىتكية ب٣ؿىأ  

..وهٓغرها ياجٗة بحن التىؾل والًٛح  

..ولم يلمذ ؾىي التىؾل وؤٟٚل الًٛح  

.. بل ألا٦ثر  

..ؤؾاء تغحمة تىؾلها  

..ْجها تتىؾل عخمته وعبما خبه  

..لم يضع٥ ؤنها تتىؾل آزغ زيِ اخترام بيجهما  

..ٞالخح هىا زاعج اإلاٗاصلة  
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 بضؤ يتسلو مً ٢ميهه ويتدغ٥ ليٗتلي حؿضها

..و٧اهب اللخٓة  

..الاهتٟاية  

ة لتهيح هضٞها بض٢ة بحن ؾا٢يه .. ع٦بتها اعتٟٗب بؿٖغ  

..يغبة تدب الخؼام ٧اهب الخل  

..ٞاهضٞ٘ بٗيًضا ٖجها  

ا
ً
..حؿضه ييثني ؤإلا  

..وهي لم تيتٓغ لخٓة  

٢ٟؼا زاعج الٟغاف لتمىذ عؤؾه اإلاىدني يغبة ٢ىية 

..بإ٢غب ما هالته يضها  

..و٧ان خاؾىبها اإلادمى٫   
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..لم تٗٝغ ٦ي٠ انهالب يغبارها ٖليه  

..مغأ بٗض ؤزغي بٗض ؤزغي   

..والىتيجة  

..خُام  

..تدُم الخاؾىب وهى ؤهىن السؿاثغ بل ؤبسؿها  

ة ..وتمضص هى بٛياب وعي وعؤؽ هاٞػ  

..ؤما هي  

..٧اهب حامضأ ببؿالة  

..ت٠٣ حىاع الجؿض اإلامضص  

ة ..تتىٟـ بؿٖغ  

..تلهث  
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..و٦إنها زغحب مً مٗغ٦ة ٖىيٟة  

..بالٟٗل هي ٧اهب تسىى خغًبا ياعية  

 نغإ قغؽ يمؼ١ ؤٖما٢ها

ح بالهغار ..تٚغ  

..نغار يمؤل الهمب مً خىلها  

 نغار يى٢ٔ طا٥ الٛاثح تدب ٢ضمحها

..بل يى٢ٔ يمحره  

..نغار يسبر ٖما ؤعاصه قيُاهه بها  

..يٟطخه ؤمام ؤبىاثه  

..وي٣يض نغازها ها ء ألابىاء ؤهٟؿهم  

..لً رهت٪ ؾتر ؤبىته ؤمامهم  
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..وؤهىإتها تؿتهغزها الاهت٣ام.. ؤمىمتها تمىٗها  

..نغإ ٢اس ي بال نهاية مى٣ُية واضخة  

..وليـ هىا٥ بحابة صخيدة  

..ومغأ إاهية تىي٘ با زتياع  

..هي ؤو ؤبىائها  

..٦غامة ؤهىإتها ؤم ؾالمة ؤبىائها  

..وللمغأ الثاهية تتىاػ٫   

..تيتهغ ألام ٖلى اإلاغؤأ  

..امغؤأ ت٠٣ ٦تمثا٫ نلح  

..تلتم٘ بم٣لتحها هٓغأ بال مٗنى  

..ؤو عبما ٧اهب هٓغأ وصإ  
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ل٣ى ؤعًيا
ُ
..تدغ٦ب بألية ؾ٣يمة تجظب مئزعها اإلا  

..تغتضيه بغتابة وتسخح هاتٟها  

ة ول٨جها ٧اهب  م٩اإلاة هاتٟية واخضأ تمىب لى ٧اهب للكَغ

.. لٗمها  

"..مم٨ً تيجي تازض ؾي٠.. ؤوه٩ل قغي٠"  

..٢التها وؤٚل٣ب السِ  

ة اإلا٨تح ة وتيتٓغ ٖمها بٛٞغ ..وتدغ٦ب لتىنض الٛٞغ  

..ص٢اث٤ لم تٗلم ٦ي٠ مغا ٖلحها  

..لم تٟهم ٦ي٠ تمىج ؤٖما٢ها بظل٪ الًٛح الخاع١   

..ويهمض طهجها بسىاء تام  

 حلؿب ٞترأ ٦ضمية بال خياأ
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..بٗضها  

..تدغ٦ب ٦ةوؿان آلي بال ٣ٖل  

..يباب يديِ بها مً ٧ل اتجاه  

نىا ٖمها اإلاىضهل بٗضما ؤصزلته للمجز٫ لم يىجر في 

.. زغ١ خاحؼها الًبابي  

٢ل٣ه واعتبا٦ه إم نىته الٟٕؼ وهى  ؿإلها ًٖ بنابة 

..وحهها  

نيح وحهها
ُ
!!هل ؤ  

..بضا و٦إنها مسضعأ  

..ؤو مؿلىبة ال٨ٟغ  

:٣ِٞ ؤقاعا لؤلٖلى بهمـ  
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..في ؤويتي.. ٞى١ -  

مها يى٣ل هٓغاته بحن وحهها اإلا٨ضوم ومالمدها اإلاكتتة  ٖو

لى ..وبحن يضها التي تهغ ٖلى ؤلاقاعأ أٖل  

:ونىرها يغصص بألية  

..ؾي٠ ٞى١ في ؤويتي-  

:ؾإلها ٖمها بتىحـ  

..ؾي٠ هىا ليه صلى٢ب؟-  

ٗب ٖيىحها  ؿتٗغ بهما اهت٣امها اإلاىئوص :ٞع  

..مً ًٞل٪ يا ٖمي زض ؾي٠ وعوخه صلى٢ب-  

ة مً بحن ؤنابٗها  وامتضا يضها ليتضلى مٟتاح الٛٞغ

:مما يا٠ٖ صهكة ٖمها  
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..ؤهِب خابؿة ؾي٠ في ؤويت٪؟-  

..ؤل٣ب باإلاٟتاح في عاخة يضه  

:وؤخاَب حؿضها بظعاٖحها هامؿة وهي تىليه ْهغها  

ة مل ٖايؼأ الى ص يدؿىا بداحة؟- ..ياعيب بؿٖغ  

ؤو٠٢ خغ٦تها ولٟها هدىه ولضهكته وحضها تيتٌٟ ب٣ىأ 

لى وحهها اعتؿمب مالمذ قغؾة  ؾاخبة طعاٖها بٗى٠ ٖو

 ٚايبة

:صٞٗته للؿاا٫ بترصص مغتب٪  

.. يا بىتي عيديني ٧ان هىا ليه؟.. ؾي٠ آطا٥ِ يا همؿة؟-

!واػاو مدبىؽ ٞى١ وؾا٦ب ٦ضه  

ة ٢اَٗة حمي٘ تؿائ ته :ؤحابته بؿٖغ  
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..خًغت٪ مم٨ً تؿإله-  

:يُٛب ؤؾىانها ب٣ىأ وؤ٦ملب  

..ؤما يٟى١ -  

ة اإلا٨تح وتٛل٣ها زلٟها ..٢التها والتٟتب لتضل٠ لٛٞغ  

لى ..بيىما لم يجض قغي٠ ؤمامه بًضا مً التدغ٥ أٖل  

ه وهى يٟتذ الباب اإلاىنض ..ليىاحه ؤؾىؤ مساٞو  

يه ..وزلٟه ٧ان حؿض ولضه ٚاثًبا ًٖ ٖو  

..وبغؤؾه حغح هاٝػ بىيىح  

ًبه ألابىو يُٟى ٖلى الؿُذ  تجمض قغي٠ للخٓاا ٚو

ة ..بؿٖغ  

..و٧اص ؤن يهبِ لؤلؾٟل ليىاحه همؿة بَم ٞٗلته  
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ة ..ول٨ً هٓغأ زاَٟة للٟغاف بمىته٠ الٛٞغ  

..وحىاعه خُام الخاؾىب اإلادمى٫   

..بضا ال٣هة الىاضخة  

٘ حؿض ابىه ٞتهله  بل ػاصا ويىًخا وهى ي٣ترب لحٞر

ح ..عاثدة السمغ مستلُة بغاثدة الضماء في مؼيج مٖغ  

اص لؤلؾٟل ..تجهض بًٛح ٖو  

ليجض همؿة ت٠٣ ٖلى بضاية الضعج وبٗيىحها هٟـ 

..الًٛح الجامض  

..ول٨ىه لم  ؿتُ٘ الهمب  

   يم٨ىه التٛاٞل وانُداب ابىه والابتٗاص

:٦غع ؾااله بتىؾل  
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..ؾي٠ آطا٥ِ يا همؿة؟-  

 مكاٖغه ألابىية ٧اهب واضخة وبن ٧اهب لم تٗٝغ

..هل هى ٢ل٤ ٖلحها هي ؤم ٖلى تبٗاا حىىن ولضه  

:ؤحابب بهالصأ  

.. ٞاإلحابة أل.. لى خًغت٪ ت٣هض اٚتهبني-  

..اعتج٠ حؿض الغحل بإغ ٧لمارها الجاٞة  

..ومالمدها اإلاٛل٣ة التي لم تمىده طعأ مً عاخة  

:ٖاص  ؿإلها بترصص  

..الجغح في عاؽ ؾي٠ بيجٝز مم٨ً اتهل بض٦تـ-  

:٢اَٗب ؾااله بدؿم  

.. أل-  
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:َالبها بٗاَٟة ؤب  

..همؿة-  

:ول٨جها ٖاصا تغصص ب٣ىأ  

مل هيىٟ٘ خض مً .. مل هيتٗالج في البيب هىا.. أل-

..الى ص  ٗٝغ اللي خهل  

:سخبب هٟـ ٖمي٤ وؤعصٞب  

..ياعيب خًغت٪ تبٗضه ٢بل مايٟى١ -  

..ؤومإ قغي٠ بهمب  

..ٞال ؾبيل للتٟاوى مٗها  

..ابىه خُم ما ب٣ي له مً اخترام ؤو مكاٖغ لضيها  

..ولم يب٤َ ؾىي الغخيل  



 

2711 
 

..عا٢بب عخلحهما بهمب  

..ؾي٠ يت٨إ ب٠ًٗ ٖلى ٦ت٠ والضه وبال٩اص يجغ ٢ضميه  

يبضو ؤهه بضؤ  ؿتٟي٤ مً ٚيبىبة السمغ ويضع٥ ٞضاخة 

 ٞٗلته

م تإ٦ضه مً وحىصها  ٞىٓغاته لم تغتٟ٘ مغأ هدىها ٚع

..زل٠ الىاٞظأ تُمئن لغخيله ٖجها  

..حظبب الؿتاثغ بٗى٠ م٘ بٚال١ بىابة اإلاجز٫   

..عخل  

..ومٗه عخل وهمها  

..ؤو ما تب٣ى مىه  

تراٝ ؤنها لم ت٨ً ٖاق٣ة لظل٪ الغحل ..تغيض الٖا  
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..ول٨جها ؾت٨ىن ٧اطبة  

ا مىه ًً ..هي ٖك٣ب بٗ  

..ومً بٗضهما الكابة.. واإلاغاه٣ة.. همؿة الُٟلة  

..عؤا ٢كغأ بغا٢ة وؾ٣ُب بٗك٤ نىعرها الالمٗة  

..ٖك٤ اإلاٟترى به الىًىج م٘ الٗكغأ والخميمية  

..ول٨ً حاء الىًىج بىتيجة مىا٢ًة  

..وؤَٟإ البري٤.. ٞدُم ال٣كغأ  

٣ض الٗك٤ هٟؿه ..ٞو  

..وؤي٣ىب هي ؤنها ٖك٣ب ولم تٗك٤  

..ولم تدبه هى هٟؿه.. ؤنها ؤخبب نىعأ ؤعاصرها له  

..عبما هي ْاإلاة له في تل٪ الخ٣ي٣ة  
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ول٨ً ألا٦يض ؤنها ْلمب هٟؿها واؾتهل٨تها في ٖال٢ة 

..سخبب مجها الخياأ  

..ؤ٣ٞضرها ال٣ضعأ ٖلى الكٗىع   

..هًح ٢لبها وتيبـ  

..ؤو عبما اهُٟغ وتٟتب  

..لم تٗض تضعو   

..يمب حؿضها بظعاٖحها لتٟاجئ بأ م تضاهمها ب٣ىأ  

ا ؤلاصعا٥ البك٘ 
ً
و٦إن السضع ب٣ٗلها بضؤ ييسخح تاع٧

..للخ٣ي٣ة  

 خلم الٗمغ ٦ك٠ وحهه ال٣بيذ ليتدى٫ 

..ل٩ابىؽ لً يٟاع٢ها تٟانيله ولى اهتهى الٗمغ  
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ؾ٣ُب صمٗة يٗيٟة مسختها بٗى٠ لتىاحهها بنابة 

 وحىتها

..بإغ نٟٗه لها  

 ع٦ىب حاهح وحهها اإلاهاب ٖلى ؾُذ الىاٞظأ الباعص

..ٖلها تىا٫ بٌٗ الغاخة  

!٦ي٠ ؾتٟؿغ بنابة وحهها  

!..ػمالئها بالٗمل, ؤمها, ماطا ؾتسبر ؤَٟالها  

..ابتٗضا ًٖ الىاٞظأ وصاعا خى٫ هٟؿها بتيه  

..هي رهغب مً مىاحهة هٟؿها  

..رهغب مً الخ٣ي٣ة  

..هي ٧اصا ؤن تٛتهح  
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..ببيتها  

تها ..في ٚٞغ  

غاقها لى ٞو ..ٖو  

ا لها
ً
..ومىته٨ها هى َمً ٧ان ؾ٨ى  

..ولم تؿتُ٘ خبـ الضمٕى للخٓة ؤزغي   

..ؾ٣ِ ٢ىإ ال٣ىأ والجمىص  

..واإلاكهض  ٗاص بال تى٠٢  

ها ..وهمؿه اإلا٣يب يداَو  

..و٧لماته الٟجة تًُٗ الهىاء خىلها  

تكٗغ ٦إن عاثدة ؤهٟاؾه ال٨غيهة ٖاصا لتسى٣ها مً 

..حضيض  
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بضا نىعأ هالمية لبضاية خيارها مٗه تٗاص وت٨غع بال 

..تى٠٢  

و٦إن ؾىىاا خبهما ٧اهب ٞترأ مؿت٣ُٗة مً خياته ٖاص 

 بٗضها لٛيه ألاو٫ 

ػيذ الؿتاع ًٖ 
ُ
و٦إنها ٧اهب تديا م٘ نىعأ مؼيٟة ؤ

..خ٣ي٣تها بمجغص بٗضها ٖجها  

بة بالهغار ول٨جها تٗلم ؤن نىرها خبيـ ..ٖاوصرها الٚغ  

..تًا٠ٖ ب٩ائها ٞهى مىٟظ عوخها الىخيض للسالم  

..وبخؿاؽ الىخضأ يبتلٗها  

ال٠ًٗ قٗىع م٣يب ت٨غهه ول٨جها ٚاع٢ة به و  ؾبيل 

..لبر ؤو ختى ٢كة زالم  
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..لم تكٗغ بىٟؿها وؤهاملها تًِٛ ع٢مه بال وعي  

إ الؿالمة لًياٖها مغأ بٗض مغأ ..٧ان هى مٞغ  

..وهي ؤبٗضته  

ٟلب ًٖ مىاعأ الغقض في تحهها ..ؤياٖب بىنلتها ٚو  

 لم تٟهم ٦ي٠ نضح نىته مً الهات٠ 

:يغصص ب٣ل٤  

"..همؿة"  

 ٧اهب تغم٤ الهات٠ بيجح

!..هي اتهلب به  

!!اتهلب بةياص بالٟٗل  

 ونىته يتؿاء٫ ب٣ل٤
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!!"..همؿة ؤهِب بتٗيُي"  

..نىرها مستى٤ و  يهضع مجها ؾىي ؤهاا با٦ية  

..ب٩ائها ٧اص يضٞٗه للجىىن   

..هي تبٗض ٖىه آ ٝ ألاميا٫  

..يٟهلهما بداع  

..حبا٫  

ونىا ب٩ائها يهؼم ٧ل ٖىامل الُبيٗة ويستر١ حضعان 

 ٢لبه

..يدُم خهىن ٣ٖله  

 يٟتب بعاصأ خضيضية صٞٗته للغخيل

:ويغصص بدؿم  
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..ؤها عاح٘ مهغ-  

.. وهي ماػالب تب٩ي  

..  تٟهم.. ماػالب خاثغأ  

!٦ي٠ اتهلب به  

!!..ولَم هى  

 ...... 

..وهى ٖلى الجاهح آلازغ مً الٗالم  

..٧اهب تكتٗل خغاث٤ نبره  

..ويدتر١ ٞتيل حىىهه  

..هات٠ ق٣ي٣ته ولم يهتم بتإزغ الى٢ب  

ها  وهتاٞه يٟٖؼ
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".. ػم تغوحي لهمؿة صلى٢ب"  

..مً وؾِ هىمها لم تٟهم نغازه  

ا ًٗ ..وهى ي٩اص ي٣تل٘ زهالته هل  

 ويغصص بتكتب

"..همؿة بتٗيِ يا ٞغيضأ"  

غيضأ ؤي٣ىب حىىن ق٣ي٣ها ولً تجاعيه   ٞو

"ا٣ٖل.. بخىا بٗض هو الليل يا بياص"  

اهية   يىالها ٖاق٤ ..والت٣ٗل ٞع  

"..ٞغيضأ ٖكان زاَغو عوحي لها"  

 تجهضا بهبر

"..الهبذ"  
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..هت٠ بًٛح  

"..ما يىٟٗل تؿتني للهبذ"  

وهي ؾئمب حىىن ق٣ي٣ها وتغصص نضي٣تها ٞهتٟب 

 تدؿم ألامغ

٨ٞغ .. مل هسغج مً البيب في الى٢ب صه يا بياص"

"..قىية  

..هى لم ي٨ٟغ في تل٪ الى٣ُة.. يغب الهات٠ بغؤؾه  

مئىان ٖلحها ..لم يهل ب٣ٗله ؤبٗض مً الَا  

..همـ ؤزحًرا بتىؾل  

"بضعو يا ٞغيضأ.. الهبذ بضعو "  

إحرا ق٣ٟتها ٖليه
ُ
..تجهضا بدؼن و٢ض ؤ  



 

2722 
 

.."خايغ وهُمى٪"  

ا و٢ض ونل لهاتٟه تإ٦يض حجؼ تظ٦غأ 
ً
ول٨ىه ٢اَٗها هاتٟ

..ٖىصته  

"..ه٨ىن في مهغ ب٨غه.. زالم ل٣يب حجؼ"  

.. وؤٚل٤ السِ م٘ هتاٞها اإلاهضوم  

..لم تهض١ ؤهه ؾيٗىص  

!ؾاٞغ نباًخا وؾيٗىص بالهباح التالي  

..ؾيٗىص ألهه ؾمٗها تب٩ي في الهات٠  

!ؤو حىىن   

حىىن إبب صخته ٖىضما وحضا هٟؿها بصخبته ؤمام 

..مجز٫ همؿة  
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.. و٧ان ونل مً باعيـ مىظ ؾاٖة واخضأ  

..بٗض عخلة َىيلة مغ بها ٖلى ؤ٦ثر مً صولة ول٨ىه لم يهتم  

..٣ِٞ ؤعاص الٗىصأ  

ىصته حىىهية؛  ٖو

٨ٞي٠ بإهاا ب٩اثية ..  هى ٢غع َي نٟدة الٗك٤ لؤلبض

.. زاٞتة تيؿ٠ ٢غاعه مً ألاؾاؽ  

..ٚابب ٞغيضأ صازل مجز٫ همؿة لض٢اث٤  

..ٖاصا بٗضها تغتؿم الخحرأ ٖلى مالمدها  

ؤؾماء بت٣ى٫ ؤن همؿة ٢اٞلة ؤويتها ٖلى هٟؿها -

.وبت٣ى٫ ؤنها مدتاحة ٞترأ هضوء لىخضها  
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اص يداو٫ الاتها٫ بها للمغأ ألال٠  ٢ُح بياص ب٣ل٤ ٖو

..عبما  

ول٨ً ٩٦ل مغأ اتهل بها مىظ الليلة اإلاايية ٧اهب تإتيه 

 الغؾالة السسيٟة

..٦ىن الهات٠ مٛل٤  

:ؤعصٞب ٞغيضأ بدحرأ مًاٖٟة  

الٛغيح بن ؤؾماء ٢الب لي ؤنها ختى ما ُٞغتل الى ص -

..و  ؾلمب ٖلحهم ٢بل ما يغوخىا اإلاضعؾة  

:٢بٌ ٖلى اإلا٣ىص بٗى٠  

مل همؿة اللي تٗتز٫ الىاؽ بالُغي٣ة .. ؤ٦يض في مك٩لة-

..صو  
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:نمب لخٓة وؤعصٝ بتهميم  

..ؤها هغوح له وؤٞهم خهل بيه.. ؤ٦يض هى الؿبح-  

و٢بل ؤن تتٟىه ٞغيضأ ب٩لمارها تمىٗه ًٖ حىىهه اعتٟ٘ 

 نىا هاتٟها

:لتهت٠ بضهكة  

!صو همؿة-  

:ٞتدب السِ السِ ليهلها نىا همؿة الساٞب  

..اَلعي يا ٞغيضأ-  

ٚل٤ السِ
ُ
..وؤ  

عم٣ب ٞغيضأ ق٣ي٣ها بىٓغأ ٢ل٣ة ول٨ىه عصص بهضوء 

:يداو٫ التٓاهغ به  
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ؾيبي زِ الٟىن مٟتىح ٖايؼ ؤؾم٘ نىرها وؤٖٝغ بيه -

..اللي خهل  

ا ًً
:هؼا ٞغيضأ عؤؾها ٞع  

..  مل مً خ٣٪..   بياص-  

:٢اَٗها باهٟٗا٫ لم  ؿتُ٘ ٦بده  

ؤها ٚبي اللي ؾمٗب .. ومل هابٗض واتىاػ٫ تاوي.. أل خ٣ي-

..٦المها  

:٢الها ويغب اإلا٣ىص ب٣بًة يضه وؤ٦مل  

وهتؿيبي السِ مٟتىح يا ٞغيضأ وب  هُلٗلها صلى٢ب -

..ومل هيمني خض  
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٢ام با تها٫ الهاتٟي وبالٟٗل تغ٦ب ٞغيضأ زِ الهات٠ 

..مٟتىًخا وتىحهب إلاجز٫ همؿة  

ص٢ي٣تحن ٧اهب بٗضهما همؿة تغ٢ض بحن طعاٖحها صازل 

تها اإلاىنضأ ..ٚٞغ  

غيضأ ٖاحؼأ ًٖ التٟىه بدٝغ ؤمام طل٪ الانهياع ..ٞو  

..همؿة   تجهاع بؿهىلة  

..وختى لى ٞٗلب هي   تٓهغ طل٪  

كهض ؤخًضا ٖلى انهياعها ؤبًضا
ُ
..  ت  

..واإلاٟٕؼ تل٪ ال٨ضمة بُى٫ وحهها  

ٗب بٗى٠ ِٟ ..و٦إنها ُن  

:عصصا ٞغيضأ بتلٗثم  
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!خهل بيه.. همؿة-  

..والغص ٧ان ب٩اءً   

جإأ اتسظا ٢غاًعا بالب٩اء ولم تٗٝغ  و٦إنها لم تبِ٪ ؤبًضا ٞو

..٦ي٠ تى٢ٟه  

..٧اهب تغصص ٧لماا بال تغابِ  

..بال مٗنى واضر  

..ؾىي ؤنها ٣ٞضا اإلاٗنى زل٠ ٧ل ش يء  

..اؾمه ٧ان يترصص بحن ب٩ائها بصجً  

..بدىحن  

٧ان يهله بىيىح وهى حالـ بؿياعته  كتٗل ًًٚبا 

ا ليجؼه ًٖ التىاحض حىاعها
ً
..وخى٣  
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ٖاص نىرها الساٞب يهله وهي ت٣و ٖلى ٞغيضأ ما مغا 

..به الليلة اإلاايية  

..وم٘ ٧ل ٧لمة ٧ان حىىهه يتهاٖض  

..ًٚح ؾاَ٘  

!!اٚتهاب  

..نغزة ٖىيٟة ٦تمها بهضعه  

 ختى ٧اص  كتٗل بإغ ٖى٠ مكاٖغه

ليؿب مجغص ٚحرأ ٖلى امغؤأ  ٗك٣ها بل ًٚح  هتها٥ 

 تل٪ اإلاغؤأ

..إلاداولة تدُيمها وهضع ٦برياءها  

 نىا ٞغيضأ ونله بىيىح و٦إهه يدظعه مً التهىع 
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.. ؤها ٞهما٥ِ ٦ىيـ.. ؤ٦يض يا همؿة مل ه٣ى٫ لخض-

..الى ص ؤهم خاحة ٖىض٥  

..وهى لً يسً٘  

..طا٥ خ٤ لهم.. ؤو صها وهي تدمحهم  

!ول٨ً ماطا ٖجها هي  

!!..مً يدمحها  

..مً  ؿترص خ٣ها ويضاٞ٘ ٖجها  

..لم ييتٓغ لخٓة  

..اهُل٤ بالؿياعأ ليهل بلى مجز٫ ؾي٠ في ص٢اث٤  

..لم تٟهم ٦غيمة ٖانٟة الًٛح التي احتاختها  

 ًٖ خغمته
ً

..بياص ي٣تدم مجزلها متٛاٞال  
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ة ؾي٠ بٗض مغوعه بٗضأ ٚٝغ يٟتذ ؤبىابها  يهل لٛٞغ

..بال هضٝ  

لم يهتم بهغار ٦غيمة ٦ىن ؾي٠ مغيٌ بالٟغاف بإغ 

 خاصث ؾياعأ

..٦ما بغع لها بنابة عؤؾه  

٧ل ما ؤزبرها به بياص ٧ان ؤهه ؾيؿ٨ىه الٟغاف وتل٪ 

..اإلاغأ لً يباعخه لٟترأ  

.. و٧اهب مٗغ٦ة مً َٝغ واخض  

..بل ي٩اص يدُم عؤؾه الجغيذ, يًغبه, بياص ٧ان يل٨مه  

..وهى للمغأ ألاولى ٧ان بال صٞإ  

..بال قٝغ  
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ه باألمـ بإغ لىإة ٦دى٫ واهت٣ام ..ٞهى ٧ان ؾيىته٪ قٞغ  

والٛغيح الظو َاإلاا بًٛه وخغى ؤبىاءه ٖلى ٦غهه هى 

 مً ي٣تىو

..ويضاٞ٘  

 تغ٦ه بياص ؤزحًرا ليؿ٣ِ ٖلى ٞغاقه بيىما 

: ي٠٣ هى ؤمامه بثباا  هث مغصًصا  

ل٨ً ؤ٢ؿم باهلل لى بيض٥ .. لى  و ص٥ ٦ىب ٢تلت٪-

اتمضا هاخيتها تاوي ولى ختى بؿالم أل٦ىن هاهي٪ مً 

..الضهيا صو  

مسر ؾي٠ الضماء اإلاتىاإغأ مً قٟتيه وهى يجاصله 

:ب٠ًٗ  
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..ؤهب ٖاٝع ؤه٪ مال٨ل نٟة صلى٢ب-  

:هت٠ به بياص  

..و  ؤهب ل٪ نٟة في خيارها-  

:عم٣ه ؾي٠ بىٓغأ متدضية  

مغها هى٨ىن في خياأ .. ؤهب بتدلم- َى٫ ٖمغو ٖو

..و صها ٖلى ألا٢ل عابُة مل هتت٨ؿغ.. بٌٗ  

:حاوبه بياص باؾتى٩اع  

و ص٥ اللي بتؿتٛلهم ٖكان تسغب خيارها هي٨بروا -

ىا الخ٣ي٣ة و٢تها السلل اللي حىاهم واللي ات٨ىن .. ويكٞى

..بؿبب٪ هي٨ىن بغيه ؾبح ؤه٪ تسغج مً خيارهم لؤلبض  

:خغ٥ ؾي٠ ٦ٟيه يه٤ٟ بهما متإوًها  
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..زُبة مثالية ٖهماء مً عحل الٗام اإلاثالي.. بغاٞى-  

:٢بٌ بياص ٦ٟيه بًٛح  

لى ها ٦ىب زضا و ص٥ .. اخمض عب٪ ٖلى اإلاثالية صو-

ات٪ غحتهم ٖلى هتايج تهٞغ لى ؤٖضاجي.. ٞو .. ويب٣ى ٖليَّ ٖو

اا الصر بـ ه٨ىن حبتلها  وتتدغ١ اإلاثالية ٖلى التهٞغ

..خ٣ها بجض  

:لىي ؾي٠ قٟته الٗليا ؾازًغا  

اإلاهم تىنل لؿغيغها .. ػوج ؤم ػو ما ال٨تالىج ٢ا٫-

!.. صر.. تاوي  

و٢بل ؤن ي٨مل ٧ان بياص يمىده ل٨مة مٟاحئة ؾغيٗة 

يغبب عؤؾه بٗاعية الٟغاف زلٟه وعصص له بسسغية 

:مماإلة  
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ألاب اإلاثالي اللي ٧ان في بيب و صه .. قٝى محن بيت٩لم-

..وهى ؾ٨غان  

..اعتضا ال٩لماا بدل٤ ؾي٠  

..   ٗلم بلى ؤو مضي  ٗٝغ بياص بما خضث  

..و   

:٢ُ٘ ؤ٩ٞاعه وهى  ؿإله بٛتة ما ٚاب ٖىه  

..ؤهب عحٗب بمتى وبػاو؟-  

:ٚمٛم بياص و٢ض بضؤ  ؿيُغ ٖلى اهٟٗاله  

ه بوي عحٗب ومل .. ما يسه٨ل- ٧ل اللي  ػم تٗٞغ

..هابٗض ٖجها تاوي  
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ا ولم يهتم بياص بالغص  ًٗ ا ؾازًغا ويي
ً
ؤنضع ؾي٠ نىت

ٖليه مما ؤإاع ًٚبه ٞاهضٞ٘ يسبره بدما٢ة وهى يًِٛ 

ا ٞيبضو ؤن ؤخض ؤيالٖه تم ٦ؿغه
ً
:ٖلى نضعه  هث  

..ؤها هسجى٪ باللي ؤهب ٖملته صه-  

..٢الها بتك٠ٍ و٦إهه يتًٟل ٖليه بالؿ٨ىا  

٢الها مٗتمًضا ؤن مً ي٠٣ ؤمامه هى اإلاهظب ٞى١ الٗاصأ 

ولم يضع٥ ؤن طا٥ اإلاهظب الت٠ بغصاء البضاثية ٞىع 

..ؾماٖه ؤن امغؤته ُمؿب  

لى طمة  ٢اهىن ٖك٣ه ختى ولى ؤزغحها  وٗم هي امغؤته ٖو

..٢اهىن مجتمٗه مً طمته  

:عصص بياص بتهضيض واضر  

.. اٖملها لى عاحل-  
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لى بابها و٠٢ لخٓة يغصص ة ٖو :٢الها واتجه زاعج الٛٞغ  

٨غ ٞحهم ٢بل .. ابٗض ٖجها يا ؾي٠- اٖمل زاَغ لى ص٥ ٞو

..هٟؿ٪ ولى مغأ في خيات٪  

:زغج بياص لتضل٠ ٦غيمة ٦ٗانٟة مجىىهة  

..واػاو ؾيبته يبهضل٪ ٦ضه؟!..  ٗني بيه ٦المه-  

:تدغ٥ ؾي٠ بهٗىبة  

اتهلي بالض٦تىع ت٣غيًبا يلعي .. مل و٢ته يا ٦غيمة-

..ات٨ؿغ  

:هتٟب بًٛح  

!.. وؾ٨غان ٦مان!.. وبيه اللي ٦ىب بتٗمله في بيب و ص٥-

..ٞهمني يا ؾي٠  
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 ٗلم بٗاصرها با ؾتمإ مً زل٠ .. ا٢ترب مجها ببِء

..ألابىاب  

٘ بنب٘ إلاىٗه.. يضع٥ ؤنها عؤا مٗغ٦ة بياص ٧املة ..ولم تٞغ  

وعبما طل٪ ؤًٞل .. هي تجيض صوع الكبذ و٢تما تغيض

 للجمي٘

: ع٦ؼ هٓغاته ٖلحها لثىاٍن ؾإلها بٗضها  

..متإ٦ضأ ٖايؼأ تٟهمي؟-  

ؤزًٟب بٗضها هٓغارها وهي .. باصلته هٓغاته لثىاٍن ؤزغي 

:تغصص  

..وآجي ؤه٠ً حغوح وق٪.. ه٩لم الض٦تىع -  

..ابتٗضا تغا٣ٞها هٓغاته الؿازغأ بغيا  
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ح بؿمإ الخ٣ي٣ة.. ٦ما تى٢٘ لً تجاصله ...ٞهي   تٚغ  

٣ٖلها ؤبٗض همؿة زاعج هُا١ خيارهما ولً تؿمذ 

..بةٖاصأ ط٦غها إاهية  

عايية بالخياأ مٗه في ٦ظبة يت٣جها الاإىان ويؿتمتٗان 

..بها  

ى٢هم ؤمىمة بالُغي٤ ..هي هالب الظ٦غ والاؾم والثروأ ٞو  

..وهى ها٫ امغؤأ ممتٗة   تىاَده و  تغؾم ٢ىرها ؤمامه  

..ػوحة ؤليٟة عايية  

..ولً تتدضاه.. لً تؼعجه  

..وهظا حل ما يغيضه  

... 
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..اهتهب طعوأ الاهٟٗا٫  

..زٟب الانهياع  

..وبن لم يتى٠٢ الب٩اء  

..ولم يهضؤ الظهً  

صإغرها ٞغيضأ بُٛاء زٟي٠ وبضؤا بىي٘ ٦ماصاا باعصأ 

..ٖلى وحهها  

وهي تثرإغ بجىاعها ول٨ً ٧لمارها لم ت٨ً بسٟة الثرإغأ ٦ما 

 ؤعاصا ؤن تىحي

..بياص ونل الجهاعصه الهبذ-  

مغا ٢ُٗة ال٣ماف الىاٖمة بماء باعص وهٓغارها  ٢التها ٚو

 تغا٢ح مالمذ همؿة
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..التي تمؿ٨ب بهمتها وبن بضا اهٟٗا٫ مالمدها حلًيا  

:ٖاصا ٞغيضأ تغصص  

كغيً ؾاٖة بٗيض- ٢ط ى هههم .. ما ٦ملل ؤعبٗة ٖو

..َحران  

٤ :وا٢تربب مجها تً٘ ٢ُٗة ال٣ماف ٖلى وحىتها بٞغ  

نىت٪ وؤهِب مسىى٢ة بالٗياٍ حابه مً ٢اعأ ل٣اعأ -

..تاهية في ليلة  

ؤٚمًب همؿة ٖيىحها وهي تغتج٠ ٖىضما إلاؿها 

:ال٣ماف الباعص  

..بياص بوؿان مً بغا الضهيا صو-  

:ؤحابتها ٞغيضأ بت٣غيغ  
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خح مل .. بيدب٪ خح مً بغا الضهيا صو.. بياص بيدب٪-

.. ؤهاوي  

٧اهب ٞغيضأ تإ٦ضا مً بٚال١ زِ هاتٟها وبن ؤصع٦ب 

..ؤن بياص لم  ٗض ؤمام اإلاجز٫   

:وا٢تربب مً همؿة تباصلها الىٓغاا بهض١  

..خح هيإطيه هى في ؾبيل ؤهه يداٞٔ ٖليِ٪ -  

:هتٟب همؿة وهي تٗتض٫  

امباعح ؤما اتهلب به ٦ىب !.. ؤهِب بتتهميني يا ٞغيضأ-

..٦ىب.. بتهٝغ مً ٚحر وعي  

:٢اَٗتها ٞغيضأ بدؿم  
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ػو ما بت٣ىلي مً ٚحر وعي بـ حىا٥ِ .. ٦ىِب مدتاحاه-

..٧ان ٖاٝع ٞحن الؿىض واإلالجإ  

ٗب لها همؿة هٓغاا خاثغأ :ٞع  

..ؤها في صوامة وهى.. مل ٖايؼأ ؤْلمه مٗايا-  

:لىا ٞغيضأ قٟتحها  

هى حه مً باعيـ إلاهغ في ٖكغ ؾاٖاا َحران ٖكان -

..ؾمٗ٪ بتٗيُي  

:ويٗب همؿة وحهها بحن ٦ٟحها هامؿة بيإؽ  

.. وهللا ما ٧ان صه ٢هضو-  

:عا٢بب ٞغيضأ خحررها لثىاٍن ٢بل ؤن تسبرها بٛتة  

..تٗغفي بوي هتجىػ -  
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:اعتٟ٘ عؤؽ همؿة بٗى٠  

!!بػاو ومحن!.. تتجىػو-  

:هؼا ٞغيضأ ٦تٟحها  

..خاتم الٗضوو -  

بيىما .. اتؿٗب ٖيىا همؿة واهٟغحب قٟتاها بال خضيث

:ؤ٦ملب ٞغيضأ  

بٗضا ًٖ .. بٗض مىا ٖامغ ٢ٟلب ٖلى هٟس ي مضأ-

مل خاؾة ؤوي ٖىضو .. ختى الغؾم ػهضته.. الىاؽ ٧لها

..حضيض ؤ٢ضمه  

:عا٢بب همؿة ٧لمارها بًٟى٫ لت٨مل  



 

2745 
 

وفي مغأ ٖؼمني ؤؾاٞغ .. خاتم ٧ان بي٩لمني يُمً ٖليَّ -

..ؤ٢ط ي يىمحن في اإلاىتج٘ بتاٖه في السسىة  

:ؾإلتها همؿة بتىحـ  

..خبتيه؟-  

:ضخ٨ب ٞغيضأ  

.. ٢غب.. مم٨ً ت٣ىلي نضا٢ة.. مل خح..   خح بيه-

الى٢ب اللي .. ؤها مدتاحة ووـ في خياتي يا همؿة.. ووـ

٢ًيته م٘ خاتم خؿيب ؤوي لؿه ٢ضامي خياأ مم٨ً 

..ؤٖيكها  

:عم٣تها همؿة بىٓغأ ٚامًة ٞهتٟب ٞغيضأ  
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خياأ بمٗنى ؤنها خياأ تسهني في و٢تي .. ما تبهيل ٦ضه-

مل هضوع ٖلى خح مجىىن و  ٖىا٠َ ملتهبة بـ .. صه

.. مدتاحة مكاٖغ تاهية  

:ؾإلتها همؿة بدحرأ  

ٖايؼأ ت٣ىلي بيه يا ٞغيضأ؟-  

:عبتب ٞغيضأ ٖلى ع٦بتها  

.. ٖايؼأ ؤ٢ىل٪ الخح مالىف ٦تالىج يا همؿة-

, صر.. ماتٛلُيل ٚلُتي وتى٢ٟي خيات٪ ٖىض مدُة

مل مٗنى ٦ضه بن ماٞيل مدُاا .. هي مدُة.. ٚلِ

مم٨ً ت٨ىوي ونلِب اإلادُة صو ٖكان تالقي .. تاهية

. ال٣ُغ اللي هتىنلي مٗاه آلزغ السِ بإمان  

..نمتب همؿة وهي تداو٫ اؾتيٗاب ٧لماا ٞغيضأ  
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اء اإلااء الباعص و٢ُ٘ ال٣ماف ..بيىما حمٗب ٞغيضأ ٖو  

:وؤزبرا همؿة بهضوء  

.. بـ اٞتخي تليٟىه٪.. هؿيب٪ تغتاحي-  

زُب زُىتحن وتى٢ٟب بٗضهما وؾاا٫ يىاوف طهجها 

:مً البضاية  

!..هى ؾي٠ صزل البيب اػاو.. همؿة-  

تٛحرا مالمذ همؿة وشخح وحهها وهي تديِ هٟؿها 

٣لها  ؿترح٘ لخٓاا لً تمىا .. بظعاٖحها تل٣اثًيا ٖو

:بيىما عصص لؿانها باعتبا٥.. بظا٦غرها ؤبًضا  

ؤ٦يض َلح ؤمجض .. اإلاىيٕى مل مدتاج ت٨ٟحر يا ٞغيضأ-

..هى ٖاٝع ؤهه اإلاىانغ ألاو٫ له في البيب.. يٟتدله  
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:هؼا ٞغيضأ عؤؾها بإؾ٠  

ولى الىي٘ ؤ٦بر .. ؤمجض مدتاج مى٪ ٢ٗضأ و٦الم ٦تحر-

.. مً ؾيُغت٪ يب٣ى ص٦تىع هٟس ي  

:وا٣ٞتها همؿة بهؼأ عؤؽ وعٞٗب ٦ٟها لىحىتها اإلا٨ضومة  

ؤها مل ٢اصعأ اتدمل ؤؾئلة و  .. ؤو٫ ما وش ي يس٠-

هتدمل بوي ؤ٦ظب وؤ٢ى٫ اتسبُب في زؼهة الضوا ٖكان 

..ؤخميه.. ؤخمي  ؾيـــ  

مىدتها ٞغيضأ ٢بلة مىصٖة وهي تا٦ض ٖلحها اب٣اء هاتٟها 

..مٟتىًخا  

ٞهي تضع٥ حىىن ق٣ي٣ها وؤهه لً يهضؤ ختى يُمئن 

بىٟؿه ٖلى خالها وبن ٧ان مً اإلاؿتديل ؤن يغاها بتل٪ 

..ٞال مٟغ مً اتها٫ هاتٟي.. الهيئة  
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:ؤ٦ضا ٖلحها  

..التليٟىن يا همؿة-  

:هؼا همؿة عؤؾها  

..ما ت٣ل٣يل يا ٞغيضأ ؤها هب٣ى ٦ىيؿة-  

:بغمب ٞغيضأ قٟتحها بك٣ٟة  

..ٖكاهه هى.. مل ٖكاوي ؤها-  

:هغبب همؿة بىٓغارها مغصصأ  

ة- .. هى  ؿتد٤ ؤ٦تر مً ٦ضه ب٨تحر.. ٖاٞع  

:ٚمؼرها ٞغيضأ بدىان  

..هى عاض ي-  
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 عخلب ٞغيضأ لتهل بلى مجز٫ ِنبا وتجضها حالؿة حىاع 

 زالها تُهغ له

..حغوح َٟيٟة ب٣بًتيه  

ة ؤؾبابهم ..ولم ي٨ً مً الٗؿحر مٗٞغ  

..حلؿب حىاع بياص وهي تتٛاٞل ًٖ تجاهل ِنبا لها  

تها بسبر ػواحها مً  تجاهل َٟىلي تتبىاه ابىتها مىظ مٗٞغ

..خاتم  

:هت٠ بياص وهى  سخح ٦ٟه مً بحن يضو ِنبا  

..ؤزباعها بيه صلى٢ب؟-  

:َمإهته ٞغيضأ بدىان  

..ؤها حىبها ومل هؿيبها.. ما ت٣ل٣ل يا بياص-  
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:عصص بياص إاهية  

..ات٩لمي بالتٟهيل يا ٞغيضأ-  

:عم٣ته ب٠ُٗ وهي تكحر ل٨ٟيه  

..بغيىه عوخب ويغبته؟-  

:بغ٢ب ٖيىاه بكغاؾة  

..٦ىِب ٖايؼ ؤ٢تله-  

:عبتب ٖلى ع٦بته  

.. ع٦ؼ م٘ همؿة.. ؤها ٖمغو ما قٟت٪ ٦ضه.. اهضي يا بياص-

.. وحىص٥ مهم  

:هؼ عؤؾه لت٨مل  
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.. مٗلل مض خبل الهبر قىية.. مل خبيح يا بياص-

.وزلي٪ حىبها وبـ  

:وابتؿمب وهي تسبره  

..تليٟىنها مٟتىح لى ٖايؼ ت٩لمها-  

..ز٠ُ هاتٟه يهم بمداصإتها ب  ؤهه تى٠٢ للخٓة  

..لخٓة واخضأ عاح٘ بها هٟؿه  

" الىاتـ آب"ليدى٫ الهات٠ مً الاتها٫ بلى تُبي٤   

"..همؿة"  

..ْهغ له عئيتها للغؾالة ومً بٗضها   ش يء  

:ومً خىله اعتٟ٘ نىا ِنبا وهي تسبره بىبرأ طاا مٛؼي   

ب يا بياص بن ٞغيضأ هتتجىػ - ..ٖٞغ  
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:بضا اهتباه بياص ٚاثًبا وهى يغصص بغوتييية  

.. ؤيىه ٞغيضأ ٢الب لي-  

:هبب ِنبا بًٛح  

ا ٢بل ما ت٣ىلي- ًٗ وؤما همؿة تٗبب حغيب .. ٢التل٪ َب

.. مغأ عاخب لها مً باعيـ لبىن و٢ب بحهايها.. ٖلحها

.. والجهاعصه هي مٗاها مً الهبذ  

لم تيتبها ٧لتاهما إلياص الظو ابتٗض ًٖ مضاع تىاحضهما 

ة  وزغج للكٞغ

ا ًٖ ونى٫ عؾالة
ً
ا بهاتٟه الظو اعتج بيضه مىبئ

ً
..متمؿ٩  

ا ل٣لبه
ً
 زاٞت

ً
..اعتجاحة الهات٠ ؤعؾلب ؤمال  

 اهتٗل وؤقغ١ ٖىضما إلاذ اؾمها حىاع عؾالة
ً

 ؤمال
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"..ق٨ًغا يا بياص"  

..ؾإع بسِ ٧لماا حضيضأ  

"ما ت٣ٟليل.. اؾتني"  

..وتل٪ اإلاغأ ؾلمب له الغاية  

..بل عؾاثله.. واهتٓغا عؾالته  

ة ٧اهب اإلاٗغ٦ة مكتٗلة ..وزاعج الكٞغ  

:ٞهبا ٧اهب تىضر ٧لمارها ألمها الخاثغأ مً اهٟٗالها  

ؤها مجغص ش يء هامص ي في .. ٧ل الىاؽ بتيجي ٖىض٥ ٢بلي-

.. خيات٪  

:وؤقاخب بيضها بًٛح  
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يا صوب بيت٪ اللي عمتحها ألبىها وبٗضِا آلزغ الضهيا -

وهى هىا ٢ٟل ٖلى هٟؿه بيُاعص .. تُاعصو َمىخ٪

..وؤها.. ط٦غياته  

:قه٣ب ب٣ىأ واهتبهب لضمٕى لم تكٗغ بهُىلها  

تتصخً في الهي٠ .. ؤها ٦ىب ػو قىُة و  ٖٟل-

لباعيـ ت٣ط ي و٢ب اإلاٟغوى ؤهه لُي٠ م٘ ؤمها ل٨ً في 

.. الخ٣ي٣ة ٧ان الى٢ب ٧له با٢ًيه وؤها بغا٢ب٪ بترؾمي  

:مسخب ؤهٟها الظو بضؤ  ؿيل وؤعصٞب  

وبٗضها ؤتصخً إلاهغ ٖكان ؤ٢ط ي و٢تي ٧له ؤخ٩ي له -

ً خيات٪ ..ٖى٪ ٖو  

:٢اَٗتها ٞغيضأ باعتجاٝ  

..ؤها بٗضا ٖى٪ إلاهلخت٪.. ِنبا-  
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:ؾإلتها ِنبا بهظيان  

!..مهلختي-  

:هتٟب ٞغيضأ  

هحرأ ٧اهب عاًٞة .. ٖامغ ٧ان يا ٘ بيني وبحن بيته-

وهى ٧ان .. ٧اهب بتإطيِ٪ .. وحىصو وبت٨ٗـ صه ٖليِ٪ ؤهِب 

..ؤي٠ٗ مً ؤهه يى٢ٟها  

:ؾإلتها ِنبا بتلٗثم  

بطا ٦ىِب !.. ؾيبتيني لىخضو ٖكان هحرأ!..  ٗني بيه-

!!مىحىصأ وهي آطتني ما ٨ٞغتيل ؤما تبٗضو هيدهل بيه  

:ٖبثب ٞغيضأ بسهالرها واهٟلب زيِ ال٩لماا  
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تل ؤخ٨م ٖلى ألامىع صر- .. ٦ىب نٛحرأ و٢تها وماٖٞغ

اهدياػ ٖامغ لىحرأ في ٧ل مى٠٢ ٧ان بيًِٛ ٖلى 

ونلب ؤهه ٧ان بيجي ٖليِ٪ ٖكان .. ؤٖهابي

لهاف .. ٧ل صه ألهه بي٨ٟغ ؤه٪ مىحىصأ بحن ؤب وؤم.. مايٖؼ

.. والضرها تىٞب وؤبىها.. ل٨ً هي  

:تجهضا بدؼن وؤ٦ملب  

..ٖامغ ٧ان قاي٠ ؤهىا ؤزضهاه مً هحرأ-  

: وا٢تربب مً ِنبا التي زُب للسل٠ بٗيًضا ًٖ هظيانها  

بٗضو .. ٣ٖلي و٢تها نىعلي ؤن بٗضو ٖى٪ خماية لي٩ي-

..أله٪ مً ٚحر ؤم.. مدتاحاه هى.. هيسلي٩ي ػو هحرأ  

:اتؿٗب ٖيىا ِنبا بظهى٫   

!..ؤهِب واٖية ل٨الم٪-  
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:هؼا ٞغيضأ عؤؾها بيإؽ  

هغبب .. و٧ان خ٨مي ٖلى الىي٘ ٚلِ.. ٦ىب ٚلُاهة-

وهى ما خاولل .. بٗضا بض٫ ما ؤ٢غب.. بض٫ ما ؤواحه

..يتمؿ٪ بيا عمى اليمحن وؾابني  

:ؤ٦ملب لها ِنبا بيكيج با٥ٍ   

وو٢ب ما زالم ما ب٣اف ٞيه .. وؤهِب عصتحهاله وؾيبتيني-

..حاية تاوي تؿيبيني وتتجىػو.. ٚحر ؤها وؤهِب   

:هتٟب ٞغيضأ  

وؤها .. ؤهِب خيات٪ ملياهة.. ما تتدؿبل ٦ضه يا ِنبا-

و٧ل ما يمغ الٗمغ الىخضأ بتزيض واوكٛال٪ .. وخيضأ

..بديات٪ هحزيض  

ٌ :هؼا ِنبا عؤؾها بٞغ  
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خياتي ٧لها بتضوع في صايغأ مً البٗض .. ؤها مدتاحة ل٪-

مدتاحة تهٝغ واخض مى٪ ي٣غب٪ .. والسٝى والهجغان

..لي  

:ؾإلتها ٞغيضأ بيجح  

!والتهٝغ صه ؤوي ؤتسلى ًٖ خاتم وؤٖيل حىب٪-  

:نغزب ِنبا  

..ما ؤهِب اتسليِب ٖني ؤها ٢بل ٦ضه!.. ليه أل-  

:ا٢تربب ٞغيضأ مجها تداو٫ يمها  

ىف ي٨ىهىا ؤمهاا.. ِنبا خبيبتي- .. في ؾتاا ما بيٗٞغ

..مم٨ً خؿبب الخياأ بُغي٣ة ٚلِ.. مم٨ً ؤها ٦ضه  
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ٌ طل٪ الضٞإ الهؼيل ول٨ً ٞغيضأ  ابتٗضا ِنبا تٞغ

:ؤ٦ملب بتىؾل  

٦ىب يٗيٟة ونٛحرأ والصر يإ .. اٖتبريني ٚلُب-

..بالف ت٨ىوي ٢اض ي وحالص يا ِنبا.. مني  

لم تؿتُ٘ عئية اإلااض ي ٦ما .. تدغ٦ب ِنبا مبتٗضأ ٖجها

ح مٗنى ؤن تتسلى ٖجها ؤمها مً .. تهٟه ٞغيضأ لم تؿتٖى

ليتها ؤزبررها ببؿاَة ؤنها ٧اهب مؿئىلية .. ؤحل نالخها

٧اهب ت٣بلب طل٪ ختى .. لم ي٨ً لها ال٣ضعأ ٖلى تدملها

تغض ي طل٪ .. ول٨جها ٦ظبة مىم٣ة تغيحها.. لى ٧ان ٦ظبة

ؤلاخؿاؽ بالضوهية بإٖما٢ها ٞتدىلها لص يء مهم   ٢بل 

ول٨ً ؤن تتر٦ها لتهبذ بال خى٫ .. لٟغيضأ بالتٗامل مٗه

تل٪ خ٣ي٣ة ٚبية هؼيلة   .. ٞتضٞ٘ والضها لالهتمام

..  تغض ي.. تىٟ٘  
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:همؿب ؤزحًرا وهي تباص٫ ؤمها هٓغاا مصخىهة  

و  ختى ..   ٢اض ي و  حالص.. ؤها مل ه٨ىن ؤو خاحة-

..ؤمي.. مبرو٥ ٖليِ٪ الجىاػ يا.. ضخية  

ٌ ..هٓغارهما متباصلة بخضاها تىؾل وألازغي ٞع  

..وهٓغاا بٗيضأ صامٗة  

..ٞىحرأ ونلب بإؾىؤ و٢ب مم٨ً  

لتؿم٘ ؤنها ٧اهب بالٟٗل الؿبح الغثيس ي في تكتيب 

..ٖاثلة والضها  

ه ..وياله مً هاحـ حضيض تهاٖع  

ها ..حىاع ؾاثغ مساٞو  

******* 
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والٟغا١ ٢ض قهغ , ؤهاصي٪ والليل حاإم زل٠ الجضعان

ؤهاصي٪ والىىم يت٣ضم مني مهضًصا بٗكغاا مً .. مسالبه

. ؤهاصي٪ يا مً ٦ىب ٢بل ص٢اث٤ معي.. ٦ىابيـ الىصإ  

ٚاصأ الؿمان-   

 

..ونلب لٗياصأ َبيبتها الىٟؿية بميجؼأ  

ها ٧اهب تٗمي بهغها ..صمٖى  

..وهىاحؿها تكتب بهحررها  

٧اهب ب٣غاعأ هٟؿها صاثًما تضع٥ تٗىتها ب٣بى٫ ٞغيضأ 

..٦ؼوحة لىالضها  
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 ول٨ً ؤن تؿم٘ بإطهحها ؤنها ٧اهب الؿبح الغثيس ي 

..والىخيض  بتٗاص ٞغيضأ ًٖ والضها  

الؿبح ل٨ىن ؤزتها يتيمة ؤبىيً و٦الهما ٧ان ٖلى ٢يض 

..الخياأ  

عبما هحرأ باإلااض ي ٧اهب تدغ٥ ٦تٟحها با مبا أ وتبتؿم 

..بٟسغ لٟٗلتها تل٪  

..ؤما آلان وهي تٗيل ال٣ٟض في ؤ٢س ى نىعه  

..ٞهي تتمؼ١   

ما هجخب بترميمه بالجلؿاا الؿاب٣ة م٘ الُبيبة 

..يىق٪ ٖلى الانهياع مً حضيض  

..ٖيىاها تضوع بال هضٝ و٦إنها تبدث ٖىه  
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و٦إنها بن ٦غعا البدث مغأ بٗض ؤزغي ؾت٨تك٠ م٩ان 

..ازتٟاثه  

..صزلب للُبيبة وحلؿب بمىاحهتها  

..ْلب نامتة لض٢ي٣تحن  

..بٗضهما ؤزبررها ٖما ؾمٗته ببيب ؤزتها  

:ؾإلتها الُبيبة بهضوء  

..وؤهِب عؤي٪ بيه في ال٨الم صه؟-  

وؤزغحب ٖلبة سجاثغ لتكٗل .. هؼا هحرأ ؾا٢ها بتىتغ

يٗة ..لٟاٞة ٞع  

..هٟثب مجها مغأ واخضأ إم ؤَٟإرها  

:والتٟتب للُبيبة بدى٤  
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مل .. ؤها حاية ل٪ ٖكان تٟؿغو لي ال٨الم وتىضخيه-

!تؿإليني عؤيي  

:ابتؿمب الُبيبة بمهىية  

..ؤها هىا باؾمٗ٪ يا هحرأ-  

٢ُبب هحرأ وهي تجظب لٟاٞة حضيضأ لتكٗلها وتل٪ اإلاغأ 

ا
ً
٣ِٞ عا٢بب اخترا٢ها للمىته٠ إم .. لم تىٟث مجها قيئ

..ؤَٟإرها  

..ؤها مل ٖاحبني ال٨الم صه-  

:ؾإلتها الُبيبة  

..ليه؟-  

:هؼا هحرأ عؤؾها بًٛح  
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وو ص ٖليا .. ٖلى ٨ٞغأ منى ؾاٖاا بتًغب مدمض-

..بيًغبىا بٌٗ  

:ابتؿمب الُبيبة وهي تصجٗها ٖلى الخضيث  

..وبٗضيً؟-  

:ؤ٦ملب هحرأ بت٣غيغ  

ؤيىه ٦ىب مل ٖايؼأ .. مجغص َٟلة.. ؤها ٦ىب َٟلة -

٧ل ألازىاا .. وصر ٖلى ٨ٞغأ ٦ىب بًغب ِنبا.. ٞغيضأ

..بيدهل بيجهم ٦ضا ٖاصو  

اصا لت٨غع خغ٦ة اللٟاٞة اإلاكتٗلة ..ٖو  

:وهتٟب بالُبيبة  
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ليه بت٣ى٫ ٦ضه . ليه ٞغيضأ بتدملني ؤها طهح اللي خهل؟-

..لِهبا؟  

:ٖاصا الُبيبة تؿإلها  

.تٟت٨غو ليه؟-  

:هبب هحرأ بًٛح  

!..ؤهِب مل ٖىض٥ ؤو بحابة ليه-  

ة تل٠ خى٫ هٟؿها ٖضأ مغاا ٢بل ؤن  تدغ٦ب في الٛٞغ

:تكغح للُبيبة  

..ولبؿتهالي ؤها.. ٞغيضأ بتضوع ٖلى قماٖة-  

ٗب الُبيبة خاحبحها :ٞع  

..بػاو؟-  
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:ٞتدب هحرأ طعاٖحها ببضيهية  

تل ت٨ىن ػوحة وؤم.. واضر حًضا- ٧اهب .. هي ماٖٞغ

بتدلم ب٣هة الخح بـ مً ٚحر تٟانيل الُٟلة 

تٟانيل زلتها تستاع خيارها ٖلى .. الهٛحرأ وبيب الؼوج

..ؤها ٞهماها ٦ىيـ ألوي مغيب باإلاى٠٢ صه إلاا.. ؤمىمتها  

٘ هٓغارها للُبيبة بهضمة ..نمتب بٛتة وهي تٞغ  

تىٟث مجها , وتٗىص لٗلبة سجاثغها تسغج لٟاٞة وتكٗلها

ة و٦إنها ؾتلؿٗها بن  ٖضأ مغاا متتالية إم تُٟئها بؿٖغ

..اؾتمغا باإلمؿا٥ بها  

:عا٢بتها الُبيبة بًٟى٫ إم ؾإلتها  

.ؤهِب بتكغبي سجايغ مً بمتى يا هحرأ؟-  

:تىتغا ؤهامل هحرأ وهي ت٣بٌ ٖلى ٖلبة السجاثغ ورهت٠  
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..مل باقغب-  

:٢ُبب الُبيبة بتؿائ٫ ٞإوضخب هحرأ  

ل ؤما با٧ل قى٧ليب ٦تحر- وؤها ٖايؼأ قى٧ليب .. خاػم بحٖز

..َى٫ الى٢ب ومل ٖايؼاه يتًاي٤ مني  

:ؾإلتها الُبيبة ببضيهية  

..هيتًاي٤ مً الكى٧ليب ل٨ً السجايغ أل-  

:ؤحابتها هحرأ بضٞإ  

..هى هٟـ واخض بـ.. ؤها مل باقغب سجايغ-  

ٗب الُبيبة خاحبحها باؾتى٩اع ٞمضا هحرأ يضها تً٘ .. ٞع

:ٖلبة السجاثغ ب٠٨ الُبيبة  

.. ٦ىيـ ٦ضه-  
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:هؼا الُبيبة ٦تٟحها  

ل- ..ؤهِب اللي مل ٖايؼأ خاػم يٖؼ  

:التٟتب لها هحرأ بلهٟة  

..ٚيابه َى٫ ٢ىو .. تٟت٨غو هحرح٘ امتى؟-  

:ؾإلتها الُبيبة إاهية  

..ونبر٥ هيؿتدمل اهتٓاعه يا هحرأ؟-  

:عصصا هحرأ بإمل  

ة يا ص٦تىعأ اخىا الاتىحن ٚحرها خاحاا ٦تحر في - ٖاٞع

تىا مل َىيلة.. بٌٗ بـ مً ٚحر ما هدـ ؤو .. مٗٞغ

٧ان  ػم خاحاا تتٛحر ٖكان ه٣غب .. يم٨ً ٦ىا خاؾحن

..مً بٌٗ  
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:وحاء ؾاا٫ الُبيبة عوتيني  

..خاحاا ػو بيه يا هحرأ؟-  

:حاء عصها مً ؤٖما١ ؤمىياا ٢لبها  

ؤهه .. ػو ؤهه مل هيؿتٗمل الغنانة ألازحرأ لىٟؿه-

..هيداٞٔ ٖلى هٟؿه ألوي ب٣يب قغي٨ته ٞحها  

لم تٟهم الُبيبة ما تغصصه هحرأ ول٨جها تغ٦تها تٟٙغ ما 

:بإٖما٢ها  

ة ؤن تضزلي في قٛله خاحة - ؤها مً هٟس ي ٦ىب ٖاٞع

ؤ٦يض هى ٦مان مل .. ٞما اتضزلتل.. هتًاي٣ه

..هيؿتٗمل الغنانة  

ها بيجؼ وهي تغصص بىح٘ :ؾالب صمٖى  
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٦ىب ٞا٦غأ ؤوي ه٨ىن .. لؿه ما حيبىاف ٖك٤ بتاٖتىا-

..ماخهلل.. لؿه.. خامل بـ أل  

ٗب هٓغاا با٦ية للُبيبة :ٞع  

بـ ؤها ٦ىب .. صه ٣ٖاب ليَّ ألوي خغمب ماػن مً ابىه-

..مل خاؾة ؤوي يىٟ٘ ؤ٦ىن ؤم.. مل ٞاهمة  

:وؤقاعا للُبيبة  

بـ هي ٧اهب .. ٖكان ٦ضه ب٣ىل٪ ٞاهماها.. ػو ٞغيضأ-

ؤها .. بِهبا وبٗضيً ٦ؿغرها.. هي اختٟٓب بالهضية.. ؤٚبى

..مً ألاو٫ ٢لب أل  

:ؾإلتها الُبيبة  

..ؤحهًِب هٟؿ٪؟-  
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:هؼا هحرأ عؤؾها بىٟي با٥ٍ   

ٌ الجهاجي ما٢ضعتل ٖليه.. أل- ل٨ً ٢ضع عبىا .. ختى الٞغ

..ؤن الُٟل يجهٌ ألوي و٢ٗب  

:ؤزبررها الُبيبة  

..يب٣ى ؤهِب مل ػو ٞغيضأ-  

:عصصا هحرأ بإمل  

!مل ػيها-  

:ؤحابتها الُبيبة  

٧ان حىا٥ِ زٝى وتؿائ ا .. ؤهِب مغيِب بى٢ب نٗح-

ٚلُِب في .. ًٖ هجاخ٪ ٦إم.. ًٖ مؿت٣بل الُٟل

.. الخؿاباا ل٨ً في الجهاية هجخِب في الامتدان  
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:عصصا هحرأ باعتبا٥  

 بـ ٦ىب بغيى عاًٞة الُٟل-
ً

مل .. ؤها تغاحٗب ٞٗال

ة ؤوضر ؤ٢هض ما٢ضعتل ؤههي وحىصه ل٨ً بىٟـ .. ٖاٞع

..الى٢ب ٦ىب مل ٖايؼاه  

:ؾإلتها الُبيبة  

..لؿه عاًٞة ألامىمة يا هحرأ؟-  

ها :هؼا هحرأ عؤؾها وابتؿمب وؾِ صمٖى  

..باتمىاها-  

:ؤزبررها الُبيبة بىيىح  

..يب٣ى اإلاك٩لة و٢تها ٧اهب ؾىء تى٢يب-  

:ؤ٦ملب هحرأ  
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و٢تها ؤها وماػن ٧ان ٧ل واخض ٞيىا خياته .. وؾىء تٟاهم-

..ما ٦ىاف بيت٤ٟ ب .. في اتجاه  

:نمتب لخٓاا وؤ٦ملب بسؼو   

..في الؿغيغ-  

:ؾإلتها الُبيبة  

.ؤ٦تر مً خاػم؟.. ٢لِب ؤن ماػن ؤ٦تر عاحل خب٪؟-  

ها وتمغ  ؤحابتها هحرأ بابتؿامة هاٖمة وهي تمسر صمٖى

 ٞى١ ط٦غياا زؼيها

:م٘ ماػن   

ني مً حىه.. خاػم ؤ٦تر بوؿان ٞهمني- قاٞني وؤها في .. ٖٞغ

.. وفي ؤ٢ص ى خا ا يٟٗي.. ؤ٢ص ى خا ا ٚغوعو 
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انغ و٢ب تٛحرو وآمً بيَّ  بإن هحرأ مل بـ هحرأ .. ٖو

ه..   في هحرأ اللي ٖك٣ب خاػم.. ٚيث ..ومؿتيية عحٖى  

:ؾإلتها الُبيبة ٖلى ؤمل ٞتذ باب آزغ مٛل٤  

..وعاٚح؟-  

..نمتب هحرأ لٟترأ  

:إم عم٣ب ؾاٖتها بىٓغأ ؾغيٗة هاتٟة  

..و ػم ؤعوح صلى٢ب.. ؤها اتإزغا حًضا-  

:ابتؿمب الُبيبة بتٟهم ومضا يضها بٗلبة السجاثغ  

..ٖايؼاها؟-  

:تإملتها هحرأ لخٓاا إم ؤزبرا الُبيبة بمالمذ باجؿة  

..  ها٧ل ألا٧ل الهخي ألازًغ اللي ٖلياء حابته-  
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:ابتؿمب لها الُبيبة وؾإلتها إاهية  

وؤزت٪؟-  

:ٖبؿب هحرأ بدى٤ ٞغصصا الُبيبة  

ازتياعهم ؤنهم ي٨ملىا .. الجىاػ ٖال٢ة بحن اتىحن هاضجحن-

ؤإغ ال٣غاع صه مم٨ً .. ٢غاع يسههم.. ؤو يجهىا الٗال٢ة صو

 
ً

ٟا٫ مثال غاٝ تاهية ػو ألَا ل٨ً ال٨ٗـ ما .. يمتض أَل

ماٞيل َٟل بي٣غع ؤهه يىهي حىاػ ؤو يبضؤ .. بيدهلل

..ٖال٢ة خح واعتباٍ  

:ؾإلب هحرأ بلهٟة  

ىف يداٞٓىا ٖلى ..  ٗني ػو ما ٢لب- غيضأ ما ٖٞغ بابا ٞو

..صر؟.. خبهم  

:ؤحابب الُبيبة بهضوء  
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وؤهِب وؤزت٪ .. اإلاىا٢كة في اإلاىيٕى صه تسو ؤصخابه-

..ؤَغاٝ متًغعأ مجهم مل ال٨ٗـ ؤبًضا  

:ؤومإا هحرأ بامتىان  

..متك٨غأ يا ص٦تىعأ-  

اصا لؿياعرها وتل٪ اإلاغأ ٧اهب بدالة  وصٖب الُبيبة ٖو

ا
ً
.هٟؿية ؤ٦ثر اتؼاه  

 خحن ا٢ترب مجها قاب َىيل 
ً

خالة لم تؿتمغ َىيال

..ال٣امة يغتضو بضلة ٖؿ٨غية عؾمية  

..مضام هحرأ ٚيث؟-  

..٧اصا ؤن رهغب عا٦ًة مً ؤمامه  

..لً تؿت٣بل زبر عخيله  
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..ب٩ل يىم.. ليـ وهي تكٗغ ؤنها تت٣ضم ب٩ل لخٓة  

تؿترص ٖىٟىانها ال٣ضيم وتداٞٔ ٖلى عوخها الٗىيضأ 

..الُيبة  

ًُ أل٩ٞاعها الكاعصأ  عا٢ح الغحل مالمدها الهلٗة ٞو

:ٞتمتم بدؿم  

..اتًٟلي مٗايا.. اإلا٣ضم خاػم في اإلاؿتكٟى-  

ص٢اث٤ و٧اهب هحرأ صازل م٨تح مضيغ بخضي مؿتكٟياا 

ة ..الكَغ  

..٧اهب تلتٟب خىلها بجىىن تبدث ٖىه  

..٢لبها يسبرها ؤهه ٢غيح  

..ؾم٘ الىضاء ولباه  



 

2780 
 

٣لها يًي٘ بمتاهاا الك٪ والخحرأ ..ٖو  

ة وحلـ  خحرأ ؤنهاها الُبيح الى٢ىع الظو صل٠ للٛٞغ

:زل٠ اإلا٨تح ليسبرها ب٩لماا واضخة  

..اإلا٣ضم خاػم ونل اإلاؿتكٟى امباعح بالليل-  

:٢اَٗته هحرأ بًٛح  

!وليه ماٞيل خض بلٛني!.. امباعح-  

:ؤقاع لها الُبيح لتهضؤ  

خالته الصخية بهٟة ٖامة ٧اهب مؿت٣غأ ل٨ً ٧ان في -

..لؤلؾ٠.. بنابة في عحله الكما٫  

:نمب لخٓة وؤياٝ  



 

2781 
 

غيىة ٧اهب بضؤا تىتكغ في ال٣ضم و٢غاع البتر ٧ان - الٛٚغ

..يغوعو إله٣اطه خياته  

..عم٣ته هحرأ بظهى٫   

..طا٥ الغحل يهظو  

..بل هي َمً رهظو  

 بض ؤن طل٪ ؤخض ٦ىابيؿها وؾتٟي٤ آلان ٖلى نغازها 

..اإلاضو  

..اهتٓغا لخٓاا ؤلاٞا٢ة ول٨جها لم تإِا   

ية :بل حاءا ٧لماا الُبيح ت٣غع بدٞغ  

امباعح ٢مىا بٗملية بتر للؿا١ الكما٫ مً تدب -

..الغ٦بة  
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..لم ي٨ً ٧ابىؽ تل٪ اإلاغأ  

..٧اهب خ٣ي٣ة  

..ُمغأ  

 ********** 

 

ٗاَصأ ْيئان يدِغماِهىا ِمً الؿَّ
َ

ي وُمغا٢بة : ق اض ِ
َ
يل ِفي اإلا َٗ ال

ِغيً
َ
.آلاز  

باولى ٦ىيلى -   

..مٗغ٦تها ال٨المية م٘ والضرها هالب بها هؼيمة  

..ولم ت٨ً هؼيمة ٖاصية  
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بل ٦ؿغ بالغوح وتدُيم ل٣لح َٟلة ماػالب تدتٟٔ به 

حن ..بٗيًضا ًٖ ألٖا  

..٣ِٞ ت٨ك٠ ٖىه له  

..مً ؤزبرها ؤن ػماهه نالخه بىحىصها  

وهي تضع٥ ؤن ال٣ضع هى مً ٖىيها به ًٖ خيارها 

..الؿاب٣ة بإ٦ملها  

..مىدها ٖك٤ الخبيح  

..وؾىض ألاب  

بث الابً ..ٖو  

..ختى اختىاء ألام وخىانها وحضرهما بحن طعاٖيه  

..تغ٦ب ؤمها ومايحها اإلا٣ٗض مٗها باإلاجز٫   
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ة الٗضوو  ..وتىحهب إلا٣غ مجمٖى  

بة لها ؾىي عئيته ..  ٚع  

..ختى وهي تٗلم ؤن ؤمامه ؾاٖاا مً الٗمل  

..ؾاٖاا حلؿب بهً ؤمامه تيتٓغ اهتهاثه  

..وتتإمل ٧ل ما به  

..بٗيىحها هى ؤوؾم عحا٫ ألاعى  

..وؤ٦ثرهم ع٢ة وتٟهم  

عمب زهالرها زل٠ ْهغها وهي تا٦ض لىٟؿها ؤن تيس ى 

..اإلااض ي  

..تتر٥ ؤقباخه هاثمة  

..ٞصخىرها لً تًغ ؤخًضا ؾىاها  
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ا٢تربب مىه ختى ونلب زل٠ م٣ٗضه ووحهها خمل 

..ابتؿامة هاٖمة  

..ؤخاَب ٦تٟيه بظعاٖحها  

..وؤعاخب عؤؾها ٖلى ٦تٟه  

..ٖايؼأ ؤعوح.. خؿً-  

:ل٠ وحهه لها ليمىدها ٢بلة زاَٟة  

..زمـ ص٢اي٤ يا ِنبا-  

خغ٦ب عؤؾها ٖلى ٦تٟه ٞتدغ٦ب زهالرها تضاٖح 

:حاهح وحهه بٗبث  

..هغوح صلى٢ب و٦مل قٛل في البيب-  
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ً

ول٨ً .. ٖاص يل٠ وحهه هدىها ليسبرها ؤن تيتٓغه ٢ليال

مالمدها ؤزبرته بىيىح ؤنها تغيض خهً نضعه بتل٪ 

..اللخٓة  

ٞإٚل٤ ؤوعا٢ه وحمٗها بد٣يبة ٖمله ليًمها مً ٦تٟحها 

:هامًؿا  

..يال هغوح-  

ة م٨تبه و٧ان ماػا٫ يديِ ٦تٟحها بظعاٖه .. زغحا مً ٚٞغ

ول٨ىه  خٔ وحىص حم٘ مً الٗاملحن ٞدغ٥ طعاٖه 

 بهىعأ ما٢تة ًٖ ٦تٟحها.. ليتمؿ٪ ب٨ٟها
ً

..متىاػ   

ة الٗاملحن   مغا بجىاع مجمٖى

..وؤل٣ى ٖلحهم تدية ٖابغأ  

..٢بل ؤن تتى٠٢ زُىاته و٧لماته  
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..بل ؤهٟاؾه ٧اصا تتٗثر بهضعه  

و٦ٟه يؼيض مً يُٛه ٖلى ؤهامل ِنبا التي خغ٦ب عؤؾها 

 لتري 

..ما ؤإاع نضمة ػوحها  

ليهلها نىته الالهث بهضمة ويمتزج م٘ هٓغارها 

 اإلاغتٗبة وهى يغصص

!!..منى-  

 اهتهى الٟهل

(36)  

 اللي ٚايح هاته تاوي

 واللي زانم نالخه تاوي
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 ٕ اللي ٞايته مً ؾىحن

 واللي خحران َمىه

  واللي ٢اس ي خىىه

 واللي ٚحران هضو ٢لبه ب٩لمتحن

 يب٣ىا ٧ل الىاؽ خبايح

 والهىي في الضهيا صايح

 واٖك٣ىا يا مكتا٢حن

اللي ٚايح:ؤٚىية مىحر  

مدمض ؾلُان:٧لماا  

 

 ..... 
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..ؤيام مغا  

..وال٣لح الٗاق٤ ٧اص يتى٠٢  

الغحل الؼاهض بمداعب مٗكى٢ة ٚاثبة ازتاعا خيارها 

 م٘ آزغ

..و٢غعا اإلاىا مٗه هى  

اتها٫ باؾل اإلالتإ ب٣ابيل يسبره بإػمة قضيضأ يمغ بها 

..عياى  

باء للؿيُغأ ٖلى وي٘ ال٣لح  تاله مجهىص زغافي مً ألَا

..الؿ٣يم والخٟاّ ٖلى وتحرأ ص٢اا ت٨ٟل له الخياأ  

ًها عياى ٞهى  ؿعى للمىا ومىظ .. خياأ ٧ان يٞغ

..ؾىىاا  
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ًه ٢ابيل وهى يىٟجغ به ب٣ىأ :ؾعي ٞع  

عياى ؤهب .. لى ٞاهم ؤوي هؿيب٪ تمىا تب٣ى ٚلُان-

ومىا٤ٞ يا .. وؤها اتدملب وبتدمل.. بتٗا٢بني مً ؾىحن

..ؾيضو بـ تٗيل  

:تجهض عياى بتٗح  

!مؿتسؿغ فيَّ الغاخة-  

:هت٠ ٢ابيل بإلم  

هى ٧ان  ػم ؤمىا .. ؤهب اللي ُمهغ ت٨مل ٣ٖاب٪ لآلزغ-

اقمٗنى هي تؿامدها وؤها تكيلني الظهح .. ٖكان تٟٛغلي

!ؤيٗاٝ  

:ؤزبره عياى ب٩ل ما اؾتُإ اؾتجماٖه مً ٢ىأ  
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..ؤهب ؤزىيا.. أله٪ ؤهب اللي وحٗتني-  

:واحهه ٢ابيل بهغاخة  

 ٗني لى ٦ىب ؤها خبيب هؼوأ وهي اؾتمغا في خبها ؤو -

..وهمها بي٪ ٦ىب هتتسلى ٖجها ٖلكان ما تىحٗىيل؟  

ؤزٌٟ عياى هٓغاته وؤقاح بىحهه بٗيًضا بهمب 

..متىتغ  

..لم يىٓغ إلاأؾاته مً تل٪ الؼاوية مً ٢بل  

وعٚم ٖلمه بٗك٤ .. لى ازتاعا هؼوأ ب٦ما٫ ػواحهما

..٢ابيل لها  

..هل ٧ان ليتمم الؼواج؟  

..يستاع هٟؿه ٢بل ق٣ي٣ه؟  
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!..يستاع الٗك٤ الظو صمغ خياته لؿىىاا زلب  

:ؤٖٟاه ٢ابيل مً ؤلاحابة وهى يغصص بت٣غيغ  

صايًما الُخ٨م اإلاثالي ؾهل َاإلاا مل .. اللي ٖلى البر ٖىام-

..ؤهب اللي تدب اإلاي٨غؾ٨ىب  

:همـ عياى بتٗح  

.. بالف ٞلؿٟة يا ٢ابيل-  

:وا٣ٞه ٢ابيل  

مل ؤهب .. الٗملية هتتٗمل.. مً ٚحر ٞلؿٟة يا عياى-

وعًٞ٪ الٗملية وؤهب في خالت٪ صو .. اللي مم٨ً تيتدغ

..وعا٢ض في اإلاؿتكٟى اهتداع  

:ؤعاح عياى عؤؾه بةحهاص  
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ماع بيض هللا- ..ألٖا  

ا
ً
:هؼ ٢ابيل عؤؾه مىا٣ٞ  

بـ ٖكان تب٣ى ٖاٝع م٘ ؤو٫ ؤػمة هتجيل٪ .. ؤ٦يض-

..هامط ي ٖلى ب٢غاع ٖلى هٟس ي وهتتٗمل٪ الٗملية  

ة مً بضاية اإلاداصإة ..٧اهب ؾغاب ت٠٣ زاعج الٛٞغ  

..خالتها الىٟؿية ماػالب بىٟـ التكتب والًيإ  

..بحن مىا٣ٞتها لغياى في اؾتد٣ا٢ه عاخة بٗض ٖظاب  

٣ضاهه ًها التام ل٨ٟغأ مىته ٞو ..وبحن ٞع  

..ولىمها الضاثم لىالضها وهٟىعها مىه  

..هٟىع بضؤ يتًاء٫ وزانة بٗض خىاعهما ألازحر  

..خىاع لم ي٨تمل وبن ٧اهب ؾمٗب به ٧ل ما ؤعاصته  
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..وحاءا آلان حملة والضها اإلاؿتى٨غأ  

!..ؤ٧ان عياى يتسلى ًٖ ٖك٣ه مً ؤحل ؤزيه  

..هي لم تٗض تٟهم ؤو تٗٝغ الخل  

..هل التمؿ٪ بالٗك٤ هى ؤلاحابة  

..ؤم التىاس ي واإلاط ي بدياأ هي ؤ٢غب للمىا  

وبظ٦غ اإلاىا وحضا ؤنها ٖاحؼأ ًٖ تهىع خيارها بال 

..عياى  

..ختى لى بضؤ ٢لبها يميل ل٣بى٫ والضها  

..ٞغياى هى مغؾاأ ؤمانها ٖلى الضوام  

..ؤبحها الغوحي ومغقضها وخامحها  

ا ولم يهغب مجها ًٖ ..هى ؤب ٢ضم ٣َىؽ ألابىأ َى  
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ة  لم تتدمل ؤن ييكإ زالٝ آزغ بيجهما ٞا٢تدمب الٛٞغ

 تتىؾل عياى للمغأ ألاولى ؤ  يمىا

"..مل هيىٟ٘ وؿيب٪ تغوح.. ما تمىتل يا عياى"  

٢التها وعمب هٟؿها بحن طعاٖيه ٚحر آبهة لؤلحهؼأ 

 واإلاٗضاا الُبية

 مغصصأ بيكيج يمؼ١ الغوح

ؤها ؤهاهية ولؿه مدتاحة .. هتؿيبني يتيمة تاوي"

"..وحىص٥  

.. ٧لمارها ٧اهب تمؼ١ ؤبىأ ٢ابيل الهكة  

م ٧ل ش يء هي تً٘ ق٣ي٣ه بمجزلة الٗاثلة ..ٚع  
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وبىٟـ الى٢ب تغت٤ السيِ الهل الظو يغبِ عياى 

..بالخياأ  

..وهي ٢غعا ؤن تؿت٣يم الخياأ تل٪ اإلاغأ  

..ٞالٗيل تدب زِ الخغمان الٗاَٟي ٧اص يهل٪ إالإتهم  

..ل٣ابيل وهي تتمتم.. ٞاعتٟ٘ عؤؾها ألبحها  

مدتاححن .. ؤها وؤهب و٢ابيل مدتاححن ألايام الجاية"

"..اإلاؿت٣بل  

..وزً٘ عياى للتىؾالا  

 وتمب الجغاخة 

ة بإخض  ة الٗىاية اإلاغ٦ؼأ لٛٞغ واليىم اهت٣ل مً ٚٞغ

..َىاب٤ اإلاكٟى بٗض اؾت٣غاع خالته الصخية  
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ؾغاب الته٣ب باإلاكٟى َىا٫ ؤيام م٨ىإة بىخضأ 

..الٗىاية  

٢ابيل وػٕ و٢ته بحن اإلاكٟى وبحن ؾٟغه لئلؾماٖيلية ٞهى 

..ؤزٟى ًٖ الجمي٘ مغى عياى  

ٞىالضته لً تدتمل مجغص ٨ٞغأ تٗغى نٛحرها إلاغى 

..٢اتل  

٣ة ٖغوؾه لالَمئىان ..ٞغاؽ ٧ان يإتي بٞغ  

ب ؾغاب للمغأ ألاولى ٖلى خاملة ؤ٦ؿحر الؿٗاصأ  وتٗٞغ

همب ٖلى الٟىع لَم ؾ٣ِ ٞغاؽ بدبها ..ٞو  

ختى باؾل ٧ان يإتي بهٟة صوعية لالَمئىان ٖلى عحل 

..ا٦تؿح نضا٢ته واخترامه في مضأ ٢هحرأ  
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يلت٣ي بؿغاب والتي ٧اهب تجظب اهتباهه بديارها 

..اإلا٣ٗضأ  

اهتباه خغم ؤن يٓل في صاثغأ الًٟى٫ ٞدؿح ٞهى   

..يت٤ٟ م٘ َغي٣تها بالخياأ  

..وهى ما ؤزبره لها بهغاخة ٦ما اٖتاص مٗها  

٧اها حالؿحن ٖلى ؤخض مىاثض اإلا٣هى السام باإلاكٟى 

خيث ؤنغ ٖلى انُدابها لتىاو٫ بٌٗ الُٗام ٞهي 

..بضؤا تبضو ٧الكبذ  

..تٗغفي ؤوي ميجح بيِ٪ -  

:عم٣ته بضهكة ؾازغأ  

!..وتٟت٨غ صه و٢ب مىاؾح ل٨الم٪ صه-  
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:هؼ ٦تٟيه بالمبا أ  

عياى والخمض .. ماٞيل و٢ب مىاؾح ؤ٦تر مً صلى٢ب-

وؤها مالخٔ ؤن في ازتالٝ بيدهل في .. هلل ٢ام بالؿالمة

..ٖال٢ت٪ بىالض٥  

:٢ُبب بدحرأ  

..مل ٞاهمة بيه الغابِ ل٨الم٪-  

:ابتؿم بٗملية  

حها.. و  خاحة- ..مجغص مٗلىمة خبيت٪ تٗٞغ  

:ونل طهىلها إلاضاه  

!بـ.. بت٣ىلي ؤه٪ ميجح بيَّ مً باب ؤوي ؤٖٝغ-  

:وا٣ٞها  
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.نغاخة ٚغيبة مل ٦ضه؟-  

ْلب نامتة للخٓاا مىتٓغأ بيًاخه إلاى٢ٟه وهى لم 

:يهمب ٞىاحهها بهغاخته اإلاٗهىصأ  

م بعجابي ال٨بحر بي٩ي- شسهيت٪ اإلالسبُة .. حمال٪.. ٚع

.. ل٨ً مل ٢اصع اتٛلح ٖلى ؤؾلىب٪ في الخياأ.. قىية

..مل ٖاٝع ؤت٣بل َغي٣ت٪  

:ناخب بضهكة  

! ٗني ٖاحب٪ ومل ٖاحب٪-  

:وا٣ٞها  

ؾغاب ؤهِب شسهية مستلٟة بـ مدتاحة .. بالٓبِ-

مدتاحة تتهالخي م٘ هٟؿ٪ وم٘ .. ٞغامل لخيات٪

..ؤهل٪  
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:هاحمته بًٛح  

و  ؤها َلبب .. ٖلى ٨ٞغأ ؤهب مل مً خ٣٪ تد٨م ٖليَّ -

..عؤي٪ في خياتي  

:وانل ٧لماته بهضوء  

.. ؤهِب بتبٗضو ؤهل٪ بٗيض.. اٖتبريها ههيدة مً نضي٤-

بىا  وفي هٟـ الى٢ب بتُالبحهم ؤنهم يٟهمى٥ِ ويؿتٖى

ما تبٗض ل ونلخي .. والض٥ بيداو٫ ي٣غب.. حغخ٪

..خيات٪ مً حىه ٢بل ما تىعَي هٟؿ٪ بٗال٢ة خح  

ة :صاٞٗب بؿٖغ  

..ؤها زالم مل هتجىػ ماػن -  

:هؼ عؤؾه يسبرها بهغاخة حاعخة  
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-ٌ لى مى٢ٟه ٧ان مستل٠ ٦ىِب هت٣بلي .. ألهه هى اللي ٞع

ل٨ً ٧ان هي٨ىن .. مً باب ؤه٪ تٗا٢بي ؤبى٥ِ وؤهل٪

ازتياع هيضمغ خيات٪ بـ ٖكان تؿتمغو في .. ازتياع٥

..عخلة ٦غه٪ إلااض ي ما يسه٨يل في خاحة  

..او٣ٗض لؿانها بًٛح  

!..مً ؤُٖاه خ٤ مداؾبتها وتىححهها  

..مً هى ختى  ٗغو صوازلها بتل٪ الٟجاحة  

٤ و٧لماا  و٢بل ؤن تٟجغ ًٚبها بىحهه نهٌ بٞغ

:مىصٖة  

بـ ما خبيتل ؤقٝى شسهية .. يم٨ً ماليل نٟة-

..حميلة ػي٪ بتضمغ خيارها بٛباء  
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ٖلى ٨ٞغأ ؤها هؿيح البيب ٖىض عياى وحىصو الٟترأ 

..الجاية نٗح م٘ ٞترأ الى٣اهة ووحىص الٗيلة في البيب  

:هؼا عؤؾها بدحرأ ٞإوضر هى  

هاب٣ى ؤَمً ٖليه .. ؤها هُل٘ ؤؾلم ٖلى عياى-

..بالتليٟىن الٟترأ الجاية  

..عخل مً ؤمامها وتغ٦ها ٚاع٢ة في خالة ًٚح وخحرأ  

..هي لم ت٨ً تغاه ٦غحل تباصله ؤلاعجاب مً ألانل  

..٨ٞي٠ يإتي ليسبرها بهغاخة  

ؤن بعجابه ٧ان ليتُىع لَم هى ؤ٦ثر لى ٧اهب هظبب 

..ًٚبها الظو او٨ٗـ ٖلى ؾلى٦يارها  

!..هل ما تكٗغ به هى السؿاعأ  
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..٦ال  

هى ٣ِٞ ًٚح ل٨ىنها بتل٪ الهىعأ في ٖحن عحل مهما 

ٖاهضا ٞهى  ٗض مً ٢الثل الظيً يدؿبىن ٖلى نى٠ 

..الغحا٫  

صمٗة ًٚح ؾ٣ُب مً ٖيىحها وهي تكٗغ بٓل  ُٛي 

..ماثضرها  

ب ٞيه ؤبحها ٖلى الٟىع  ٗب ٖيىحها تىاحهه .. ْل تٗٞغ ٞٞغ

ول٨ىه بضاية .. ب٣غاع   تٗٝغ هل ؾتتدمل تىٟيظه ؤم  

..ٖلى ألا٢ل  

..ؤها ٖايؼأ ؤعح٘ بيب الٗيلة في ؤلاؾماٖيلية-  

:تجهض ؤبىها بدغ٢ة  

..ؤزحًرا.. يااه يا ؾغاب-  
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..ؤومإا مىا٣ٞة بهمب  

 ٌ ٞاألخم٤ ٣ِٞ هى مً يتجاهل ؤلاقاعاا ويٞغ

..الىصر  

..هي ٧اصا ؤن تتل٠ خيارها وؾمٗتها هغًبا مً ؾغاب  

..ول٨جها هي الؿغاب ٞإيً اإلاٟغ  

..والتإ٢لم..  بض مً اإلاىاحهة  

:حاءا ٧لمارها زاٞتة  

..ؤها وعياى-  

ومجغص .. ٞبديارها عياى هى ألانل.. لم  ٗترى ٢ابيل

..٢بىلها لىحىصه هى  ٗض ت٣ضم وتُىع لٗال٢تهما  

٤ ضها بٞغ :ٖو  
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..بـ هتؿاٖضيني؟.. ها٢ىٗه-  

ٞمض يضه يُالح ببٌٗ خ٣ه .. ابتؿمب رهؼ عؤؾها ب٣بى٫ 

 بها ٞتىاوله ٦ٟها بظاا الهمب 

..ماهدة بياها بضاية ٖال٢ة مستلٟة بيجهما  

...... 

..ي٣ا٫ ؤن الهمب لٛة الٗك٤  

.. ٞإبجضية الٗكا١ تترحمها هٓغارهم  

ٞت٣ٟض ال٩لماا مٗىاها وتتىاعي زل٠ اقتيا١ الىٓغأ ؤو 

..لىمها  

..ول٨ً ماطا لى ٧ان الهمب هىا لٛة الهغب  

..الٟغاع مً مىاحهة حاعخة وخ٣ي٣ة ناصمة  
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وتتهضع الىاحهة .. هىا تدمل ال٩لماا ؤ٦ثر مً مٗنى

.. بباؽ ونغاخة مغه٣ة  

..وهغبب الىٓغاا بٗيًضا ًٖ التالقي.. ٖم الهمب بيجهما  

ولم يسغحا .. ماػا٫ اإلاكهض اإلاصخىن يضوع بظهً ٧لحهما

.. مً خالة الهضمة بٗض  

غ٢ب بباؾها   ع٦ىب ِنبا حبهتها ٖلى هاٞظأ الؿياعأ ٚو

تٗيض الض٢اث٤ اإلاايية بظهجها و  تتر٥ ؤو تٟهيلة ولى 

..نٛحرأ في مكهض صخىأ اإلااض ي ب  وؤٖاصرها  

مِئىة
َ
ُ

ُ
..تتظ٦غ ٦ٟها بحن ؤهامله اإلا  

ا ًٗ ..خغ٦تاهما اإلاتىاٚمة م  

ٟيه ..تديته الهاصثة الى٢ىعأ إلاْى  
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ة الٗاملحن تتىاإغ مبتٗضأ وتٓهغ  إم تهلبه التام ومجمٖى

 مً بيجها

..ؤي٣ىهة ماييه  

..بل ؤي٣ىهة الٗك٤ بماييه  

ا ًٗ ..واعتٗبب هٓغارها هل  

ٞاإلااض ي ٖلى وق٪ بٖالن ؤلاه٣الب والٗىصأ للؿيُغأ 

..ٖلى الخايغ واإلاؿت٣بل  

زُىأ واخضأ تدغ٦ها هى وسخبها مٗه وهي تضع٥ ؤنها 

..زُىأ  بعاصية  

.. زُىأ ؤعاص بها بحالء الهظيان وهي عؤرها ٖىصأ للماض ي  

..اهتبهب الٟتاأ اإلاٗىية بهضمتهما  
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..لىحىص تمثالحن ؤخضهما مهضوم وآلازغ مغتٗح  

ٞتدغ٦ب هدىهما باعتبا٥ لتتطر مالمدها م٘ ٧ل زُىأ 

 تسُىها

باتجهاهما وم٘ زُىارها بضؤ خؿً  ؿتٗيض ؤهٟاؾه 

..وِنبا يتًا٠ٖ طهىلها  

..ونلب بمداطرهما ؤزحًرا ٩ٞان خؿً الباصت بال٨الم  

 ؤو تمني
ً

:بل هي مجغص ٧لمة لم تٟهم ِنبا بن ٧اهب ؾاالا  

!!ؤمل-  

:ابتلٗب الٟتاأ عي٣ها باعتبا٥ وهي تغصص  

..بػو خًغت٪ يا خؿً بيه-  

:ؤحابها خؿً بىبرأ  ثمة  
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!خؿً بيه بغيى يا ؤمل-  

:بغمب الٟتاأ ؤهاملها بتىتغ  

..ؤها آؾٟة بـ خًغت٪ ٖاٝع.. مٗلل-  

ٞالهٛحرأ التي ٧اهب تىاصيه .. ؤومإ خؿً بغؤؾه متٟهًما

سغ  "..ؤبيه خؿً"بؿٗاصأ ٞو  

دمله ولى ًٖ ٚحر ٢هض بٌٗ اللىم لؿلبه 
ُ
ماػالب ت

ضم ٖىصته إلاىدها الىصإ ألازحر.. ق٣ي٣تها مً بيجهم .. ٖو  

٧اهب ِنبا تغ٢ح خالة التىتغ الظو ٚغ١ بها ػوحها مىظ 

ٖلمه بهىية الٟتاأ والتي بضؤا تضع٥ ؤنها ت٣غب لـ ُمنى 

لح هي ق٣ي٣تها الهٛغي  لى ألٚا .. بهلة ما ٖو  

..بضؤ خؿً  ٗٝغ بخضاهما لؤلزغي   
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..ؤزب ُمنى الهٛحرأ.. صو ؤمل يا ِنبا-  

:والتٟب ألمل  

..ِنبا مغاتي-  

..خيب ٧لتاهما ألازغي بدغ٦ة عؤؽ زاَٟة متىتغأ  

:بيىما ٖاص خؿً  ؿإ٫ بًٟى٫   

ٟحن هىا و  قٛل؟- ..يا تغي حاية ػياعأ لخض مً اإلاْى  

:ؤزًٟب ؤمل هٓغارها وهي تسبره بتىتغ  

ة مً قهغيً- ..ؤها بكتٛل هىا في اإلاجمٖى  

 
ً

:اتؿٗب ٖيىا خؿً طهى   

ة الٗضوو - ه ؤه٪ اتجىػِا !!.. بػاو!.. في مجمٖى اللي ؤٖٞغ

..وؾاٞغِا الؿٗىصية مً ٞترأ  
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..٧ان و٢٘ ٧لماته مؼعًجا  

احه ا ب٣ضع بٖػ
ً
..بل ألاوضر ؤهه ٧ان ماإلا  

ِٞهبا ؤصع٦ب بؿهىلة ؤهه ماػا٫ يتاب٘ ٖاثلة ػوحته 

..الغاخلة ويت٣ص ى ؤزباعها  

وؤمل ٞهمب ؤن ت٩الي٠ ػواحها تم صٞٗها ًٖ َغي٤ 

خؿً الٗضوو وليـ ٦ما ؤزبرهم ق٣ي٣ه ؤنها م٩اٞإأ 

ها لؿاث٣ه ال٣ضيم ٦تٗىيٌ ًٖ  مترا٦مة ٢غع والضه نٞغ

..تغ٦ه السضمة مىظ ؾىىاا  

عبما ؤصع٥ والضها الخ٣ي٣ة زل٠ ألامىا٫ ول٨ىه ازتاع 

 ٖال٢ة مبتىعأ م٘ ػوج ابىة يدمله .. تجاهلها
ً

مًٟال

ٖلى ٖىصأ ماإلاة لٗال٢ة ؤؾغية م٘ .. مؿئىلية ٚيابها

وبن ٧ان .. هٟـ الغحل لً تجلح ؾىي ألالم للجمي٘
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٢بىله اإلاا٫  ٗني مٟٛغأ يمىية لُجغم خؿً التسيلي 

..بد٤ ؤؾغأ منى  

:ؤحلب ؤمل نىرها وهي تسبر خؿً بتٗثر  

..ؤها عحٗب مهغ مً ٧ام قهغ-  

:نمتب لخٓة ٢بل ؤن ت٨مل بصجً  

..عحٗب ؤها وابني لىخضها-  

٢ُح خؿً بتؿائ٫ بيىما إلاٗب هٓغاا ِنبا بتىتغ 

:ٞإ٦ملب ؤمل بىيىح  

.. وعحٗب م٘ ابني.. اتُل٣ىا-  

:اهضٞ٘ الؿاا٫ مً ِنبا بال تغوو  

ة؟- وبتكتٛلي ٞحن في اإلاجمٖى  
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إم ؤٖاصا الىٓغأ مغأ ؤزغي .. مىدتها الٟتاأ هٓغأ زاَٟة

تتإمل مً ا٢تىهب م٩اهة ق٣ي٣تها ب٣لح ومجز٫ ػوحها 

:إم ؤ٦ملب ٢هتها با٢تًاب  

بٗض ما عحٗب مال٣يتل قٛل بؿهىلة ٩ٞلمب اإلاهىضؽ -

يٟة هىا في ألاعقي٠ غلي ْو ..ماػن ومك٨ىع ٞو  

ماػن ٢ام بمؿاٖضأ ؤمل .. اتؿٗب ٖيىا خؿً بةصعا٥

يٟة بإخض ألا٢ؿام البٗيضأ تماًما ًٖ صعب  ومىدها ْو

ًل بزٟاء ألامغ ؤو تىاؾيه.. خؿً .. ٞو  

..ٞىبل اإلااض ي لً  ٗىص ب  باأللم ٖلى الجمي٘  

ؤنهب ؤمل ٧لمارها مىضخة ؾبح تىاحضها بالُاب٤ 

:ؤلاصاعو بٗيضأ ٧ل البٗض ًٖ م٩ان ٖملها  
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ؤها َلٗب ؤصوع ٖلى هيبا٫ ؾ٨غتحرأ البكمهىضؽ ماػن -

..ٖلكان بجروح ؾىا وهي اتإزغا الجهاعصه  

ؤومإ خؿً متٟهًما وبن ٧ان مبرع وحىصها ؤمامه آلان   

..يهم خ٣ي٣ة  

بل بها اإلااض ي
ُ
..هي مجغص زُىأ ٢ضعية ه  

..بل ٧اص يتجؿض خًيا ؤمامه  

ًما ٖىه إلااٍى  لخٓة تكىف طهني سخبب ال٣ٗل ٚع

..حاهض ب٩ل ٢ىاه ليتٗا ل م٘ وؿياهه  

٤ لتهل بلى طا٥ الغ٦ً  لخٓة تكىف َٗىب ال٣لح بٞغ

..الخهحن اإلاؿمى باؾم الٗك٤ ألاو٫   



 

2816 
 

.. اؾتجم٘ خؿً قتاا طاته ووصٕ ؤمل بابتؿامة وصوص

ؤعاص ؤن يغؾل تدياته لىالضها ول٨ىه عؤي الهمب ؤًٞل 

..ب٩ل ألاخىا٫  

ا
ً
..  ومىدتها ِنبا هٓغأ مكتتة وابتؿامة ؤ٦ثر تكتت  

..وآلان وهي حىاعه بالؿياعأ ماػالب تٗيل طل٪ التكتب  

..التيه والًيإ   

هل َمً يجاوعها آلان هى خؿً ػوحها وخبيبها وملجإها 

ىية  ب٩ل خحن ؤم هى خؿً الكاب الٗاق٤ لٟتاته اإلاٞغ

..مً مجتمٗه وؤهله  

هل اؾتٗاص خؿً ٖك٤ اإلااض ي بٗض عئيته إلاالمذ 

!خبيبته الغاخلة مغؾىمة بىحه ق٣ي٣تها الهٛغي   
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ؤو .. ْلب تؿتر١ مىه الىٓغاا تداو٫ ؾبر ؤٚىاع ٣ٖله

..ختى تسمحن مكاٖغه بتل٪ اللخٓة  

ول٨ً مالمده اإلاٛل٣ة و٦إهه  ٗيل في بٗض ٦ىوي مىاٍػ لم 

..تمىدها ؤو بحابة تغيذ زٝى ٢لبها  

ؤزحًرا بضا الهمب و٦إهه إ٣ل يسى٤ ؤهٟاؾها ٞإل٣ب ؤو٫ 

:ما مغ بظهجها بال ت٨ٟحر  

..ؤمل تكبه ُمنى ٢ىو -  

٢الب ٧لمارها ونبب هٓغارها ٞى١ مالمده تغ٢ح 

اهٟٗا ا وحهه ول٨ىه ْل بىٟـ خالة التباٖض والكغوص 

:٨ٞغعا ٧لمارها إاهية م٘ إلاؿة َٟيٟة لظعاٖه  

ب٣ىل٪ ؤن ؤمل ٞحها قبه ٦بحر مً ُمنى هللا .. خؿً-

..يغخمها  
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ا باؾم ُمنى
ً
٣ .. وتل٪ اإلاغأ ؤياٞب الضٖاء بالغخمة مٞغ

.. و٦إنها تظ٦غ هٟؿها ٢بله ؤنها تىا٢ل مايًيا ولى وعاح  

ْل خؿً ٖلى نمته للخٓاا ؤزغي بٗضها ٚمٛم 

:بسٟىا  

 ل٨ً مل هي-
ً

..ؤيىه تكبه لها ٞٗال  

"!!ل٨ً مل هي"  

ا
ً
..وتكتب ِنبا ػاص ؤيٗاٞ  

ها حميٗها تتجم٘ وتغم٣ها مً بٗيض  وبضا و٦إن مساٞو

 بىٓغأ قامتة ْاٞغأ

:عصصا بتؿائ٫   

! ٗني بيه مل هي؟-  
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غ خؿً ب٣ىأ :ٞػ  

.. ما  ٗىيل يا ِنبا-  

..ونال للمجز٫ بتل٪ اللخٓة ٞترحل خؿً مً الؿياعأ  

ة ..ولخ٣ته ِنبا بؿٖغ  

..اؾتنى.. خؿً-  

ة م٨تبه ..تى٢ٟب زُىاته بمىته٠ الُغي٤ هدى ٚٞغ  

..٧ان يغيض الاهٟغاص م٘ طاته ولى لض٢اث٤  

.. ٗيض تغتيح ؤ٩ٞاعه وؤخضاث خياته  

٣ة  عئية ؤمل الٟتاأ الهٛحرأ والتي لم يغها مىظ ؾاٞغ بٞغ

..ُمنى بلى صبي  

 ٢لح مكاٖغه بال عخمة
ً

..٧اهب ػلؼالا  
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الهٛحرأ تدمل مالمذ ق٣ي٣تها ال٨بري الغاخلة بض٢ة 

..عباهية مت٣ىة  

..ل٨جها ليؿب هي  

..بالًبِ ٦ما ؤزبر ِنبا مىظ ٢ليل  

..ل٨ً هظا    ؿاٖضه لتمال٪ هٟؿه  

..ٞهى انُضم بهىعأ خية لخبيبته الغاخلة  

..نىعأ لم ي٣ابلها مىظ ؾىىاا  

غاٞية ونىع الهات٠   تٗبر ًٖ  ٞدتى الهىع الٟىتٚى

..تل٪ الخالة مً الخياأ  

نضمة ؤولية لغئية اإلاالمذ اإلاتماإلة ؤ٣ٖبها بصعا٥ ٣ٖلي 

 و٢لبي
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..ؤن الٟتاأ تماإل الهىع التي اختٟٔ بها لـ ُمنى  

..بل نىعأ ٖجها, ٞهي بال٣ُ٘ لم ت٨ً هي  

..والهىعأ ٢ض تمل٪ اإلاالمذ ول٨جها لً تٗبر ًٖ الغوح  

:همـ بتٗح  

..ؤيىه يا ِنبا-  

:تدغ٦ب لتىاحهه  

!ؤهب تٗبان.. مال٪؟-  

: هؼ عؤؾه هًٟيا  

..  بـ مجهض قىية ولؿه وعايا قٛل-  

:تدغ٥ ليبتٗض ل٨جها ؤو٢ٟته هاتٟة  

مجهض و  متلسبِ؟-  
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..تجمض للخٓاا  

ها ..يضع٥ ؤنها ٚاع٢ة بهىاحؿها ومساٞو  

ول٨ىه بتل٪ اللخٓة ٚاع١ ببدىع ماييه ويجاهض ٣ِٞ 

..ليُٟى بىٟؿه يلت٣ِ بًٗة ؤهٟاؽ إلاؿت٣بله  

.. تل٪ ألاهٟاؽ ييتٓغها مجها هي  

ا٢ضأ الث٣ة به   هي ػوحته الساثٟة ٖلى الضوام ٞو

..وبىٟؿها  

:التٟب لها إاهية  ؿإ٫ بةحهاص  

ٖايؼأ بيه يا ِنبا؟-  

ة وؤؾئلتها تجها٫ ٞى١ عؤؾه :ؤحابته بؿٖغ  
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.. بت٨ٟغ في بيه؟.. ٖايؼأ ؤٖٝغ ؤهب خاؾـ بةيه صلى٢ب؟-

!..ٞحها.. في اإلااض ي؟  

 
ً

:عواٚها متؿاثال  

..ه٨ٟغ ٞحها ٖكان ات٣ابلىا نضٞة بإزتها؟-  

:نغزب بًٛح  

.. ؤهب ما قٟتل هٟؿ٪ ٦ىب بػاو و٢ب ما إلادتها-  

:ابتل٘ عي٣ه بتىتغ  

صه ش يء مكغوٕ وؤهِب هٟؿ٪ .. نضمة الكبه بـ-

..اتهضمِب   

:حاصلب بٗىاص  
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ب هي محن- ً ؤزباعها, وبٗض ما ٖٞغ ؤهب .. ؾاال٪ ٖجها ٖو

..ٖاٝع ٧ل خاحة ٖجهم يا خؿً  

:ؤحابها ببضيهية  

صو٫ ٧اهىا ؤهلي و٢ب ما الجمي٘ .. صو ؤ٢ل خاحة ؤٖملها-

ياعيب ؤ٢ضع ؤ٢غب مجهم ؤ٦تر ختى ؤَلح .. بصاوي يهغه

..بـ لؤلؾ٠ مل ٢اصع.. الٟٛغان  

ها :٢بًب ٖلى إىبها تجاهض للتد٨م في مساٞو  

خالت٪ .. ٦الم٪ صه مٗىاه ؤن اإلااض ي لؿه ٖا ل حىا٥-

تها بت٣ى٫ ؤه٪  اللي قيٟاها ٢ضامي مً و٢ب ما قٞى

..ماوؿيتل  

ا
ً
:٢اَٗها هاتٟ  
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ُمنى حؼء مني ومً .. ٖمغ بُىله يا ِنبا.. ٧اهب خياأ-

.. خياتي ومل هيستٟي إلاجغص ؤه٪ زايٟة ؤو مل واإ٣ة فيَّ 

..وفي هٟؿ٪  

قه٣ب ِنبا بٗى٠ وهي تتراح٘ زُىتحن للسل٠ تبتٗض 

..ٖىه  

..هي ؤعاصا اختىاثه وتٟهمه اإلاٗتاص  

٢بلة حبحن صاٞئة  ٣ٗبها همـ صافئ ب٨ىنها ؾ٨ىه وؤماهه 

..وخًً عاخته بالضهيا  

ولم تضع٥ بداحته لثباا ٢ىرها يجظبه مً ٖم٤ تسبُاا 

..ماييه  

 نضمتها ؤقٗلب ٞتيل الىضم بًمحره 

:ٞا٢ترب يداو٫ يمها  
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..ِنبا-  

..ابتٗضا ًٖ مجا٫ طعاٖيه بٗى٠ ٚايح  

:و خ٣تها زُىاته يىاصيها بتىؾل  

..اؾمعي بـ يا ِنبا-  

٢ُ٘ حملته عهحن هاتٟها والظو سخبته ٖلى الٟىع رهغب 

..به مً مىاحهة تسص ى هتاثجها  

 ليٟاحئها هتاٝ ٖلياء ال٣ل٤

"..خاػم عح٘ وعحله اتبرا وهحرأ مجهاعأ"  

ح ٖلى وحه ِنبا صٞٗب خؿً ليسخح  ٖالماا الٖغ

..الهات٠ مً بحن ؤهاملها  

 بًٗة ؤؾئلة ؤل٣اها ٖلى ٖلياء ؤٚل٤ بٗضها الهات٠ 
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:وهت٠ بِهبا  

..يال ٖلى اإلاؿتكٟى-  

..عخلة نامتة متىتغأ بالؿياعأ  

لم يتٟىه ب٩لمة لتهضثة الىي٘ وبضا ؤهه ٖاص لكغوصه 

ونمته إاهية وهي لم تمىده ٞغنة إلاغايتها ٞتبيب طاا 

..الهمب وؤقاخب بىٓغارها بٗيًضا ٖىه  

وباإلاكٟى وحضا هحرأ م٨ىمة ٖلى هٟؿها ٖلى ؤخض م٣اٖض 

..الاهتٓاع  

تدتًجها ٖلياء بهمب بيىما حلـ يؼيض بم٣ابلتهما 

..يغ٢بهما بدى٤ ْاهغ  

هٓغأ واخضأ لىحه هحرأ ؤوضخب ونىلها لجهاية 

..الاختما٫  
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..ؤؾابي٘ مً الاهتٓاع  

..مً ألامل والتمني  

..وبالجهاية ونل ألامل  

..ول٨ىه حاء مبتىًعا  

..ها٢ًها  

..ٞغختها اإلاى٣ىنة صاثًما  

 و٢هتها الالمىتهية م٘ ٖك٤   ي٨تمل

ؾماٖها بسبر بتر ؾا١ خاػم ٢ط ى ٖلى ما تب٣ى مً 

..٢ىرها  

َا٢تها لالختما٫ هًبب ومداولة التٓاهغ بالٗىٟىان 

..والتٟائ٫ هي مدٌ ٖبث  
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ها تؿ٣ِ  ٧اهب تغ٦ً عؤؾها ٖلى ٦ت٠ ٖلياء وصمٖى

.. بهمب مهيح  

..طهجها ياج٘ بسًم بدغ واؾ٘ بال بغ ؤمان واضر  

..ٖال٢تها بداػم ماػالب ببضايتها  

ضم ات٣ان لتٗتض٫  تسُى زُىارها ألاولى بتٗثر ٖو

 وتؿت٣يم خياأ ػوحية هاصثة

ىب ؤنها ٖلى وق٪ هيلها  ومجز٫ آمً؛ ؤؾغأ خلمب بها ْو

..مٗه وتدب ٦ىٟه  

وآلان هى يتٗغى ألنٗح تجغبة تمغ ٖلى عحل طو 

..ٖىٟىان و٦برياء مثله  

..هى لً يتدمل بخؿاؽ الى٣و وؤمامها هي بالظاا  
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..ٞهى ٧ان الؿىض والضٖم لها  

ته ألو٫ مغأ ..صسغأ ألامان لها مىظ ٖٞغ  

..هي ٧اهب بداحة ل٣ىته ٖلى الضوام  

..٨ٞي٠ ت٨ىن هي مهضع ال٣ىأ والضٖم آلان  

..هي ماػالب تتل٣ى ٖالحها الىٟس ي  

 ليؿب حاهؼأ ختى إلاىاحهة مك٩لة ػوحية بؿيُة

 وليـ بنابة صاثمة للؼوج مصخىبة بةٖا٢ة حؿضية

..وقغر هٟس ي ٚحر هحن  

 ٧اهب تغصص بال اه٣ُإ

!"..هاٖمل بيه"  

ها مىظ قهىع  ها تجهمغ بٛؼاعأ لم تٗٞغ ..وصمٖى  
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!"..ؤ٢ى٫ له بيه"  

..وتتكبث ب٨تٟي ٖلياء بهل٘  

..ٞتزيض ٖلياء مً يمها بمااػعأ ومؿاهضأ نامتة  

٩ٞلمارها الٛحر مترابُة وخالتها اإلاجهاعأ تؿببب بةنهماع 

 صمٕى تٗا٠َ مً ٖيني ٖلياء

 ؤما ِنبا ٩ٞاهب تغا٢بها بسٝى و٢ل٤ وزبررها بالخياأ   

تؿٟٗها بةحاباا مىاؾبة ومغيدة ألؾئلة هحرأ اإلاىُى٢ة 

..والهامتة  

يٟة الغحل وخياته  وبت٨ٟحر ٖملي ٧ان خؿً ي٨ٟغ في ْو

..الٗملية  

مله ..هى الت٣اه ٖضأ مغاا وبضا واضًخا اٖتزاػه بىٟؿه ٖو  
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ة الُبيح  ؿتىضر اإلاى٠٢  ٞتدغ٥ مبتًٗضا هدى ٚٞغ

..الُبي الجهاجي لخاػم  

بيىما ْل يؼيض يغم٤ اهتداب هحرأ وهظيانها الٛحر مٟهىم 

..بدى٤  

..هى حاء ٣ِٞ ألحل ٖلياء  

ٞلم يهض١ قاقة هاتٟه خحن ؤياءا باؾمها لتسبره 

..ب٩لماا م٣تًبة ًٖ طهابها للمكٟى لت٨ىن حىاع هحرأ  

..وهى حاء زلٟها لي٨ىن حىاعها هي  

اؾتمغا نهجهاا هحرأ التي تسٟب وتحررها وتغتٟ٘ خؿح 

..خالة ؤ٩ٞاعها  

..و٧لمارها تترصص بظٖغ  
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ة ؤٖمل بيه" ة ؤٖامله بػاو.. ؤها مل ٖاٞع "..مل ٖاٞع  

ا
ً
:وهىا اهُل٤ يؼيض خى٣  

ة- مل خاػم صه اللي مليِب الضهيا !..  ٗني بيه مل ٖاٞع

..ؤهىه عح٘.. ٖياٍ وانهياعاا ٖلكان ٚيابه  

ٗب هحرأ ٖيىحن ٚاع٢تحن بضمٕى باجؿة بيىما عم٣ته .. ٞع

ٖلياء بىٓغأ هاهغأ ختى يهمب ول٨ىه لم يمتثل لٗلياثه 

:بل ؤ٦مل  

بيه ٦ىِب بتدبيه !.. ها٢هه ِعحل.. ايه اللي ازتل٠ ٞيه-

!ٖلكان بيمص ي ٖلى عحليه الاتىحن  

:هتٟب ٖلياء بدى٤  

..٦ٟاية!.. يؼيض-  
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:التٟب لها لخٓة إم ؤههى ٧لماته  

حىػ٥ ؤما يٟى١ هيدتاج الؿب اللي بيدبها ت٨ىن -

..بت٣ىيه مل بتٗيِ ٖليه.. حىبه  

..نمتب هحرأ للخٓاا تتإمل ٖم٤ ٧لماا يؼيض  

بيىما عم٣ته ٖلياء بىٓغأ ٞسغ لم تُل ٞهى ٢اَ٘ 

:هٓغارهما ب٩لماته الجاٞة  

اخىا ٢اٖضيً .. ؤًْ تضزلي لجىػ٥ وت٩ٟي ؤؾغها ب٣ى-

..ؤ٦تر مً تالا ؾاٖاا وؿم٘ نىا ٖياَ٪  

ها بهمب ..مسخب هحرأ صمٖى  

عبما لم ي٣هض يؼيض اإلاٛؼي ؤلاوؿاوي ل٩لماته ول٨جها 

..بُغي٣ة ما ؤنابب صازلها وتغ ما  
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عبما هي   تٗٝغ ٦ي٠ تمىده الضٖم .. خاػم بداحتها آلان

 بتل٪ اللخٓة

..ل٨جها تٗلم يغوعأ ؤن يٟتذ حٟىيه ليجضها حىاعه  

لحري هٓغأ ٖيىحها الٟسىعأ به والٟغخة بٗىصته تمىده 

 ن٪ اهتماء 

..وبضاية لؿُغ حضيض بهٟدة خيارهما  

..ختى لى ٧اهب نٟدة ألالم  

..هي بضازلها تكٗغ بظٖغ   نهاية له  

..و  تٗٝغ له ٖالج  

..ل٨ً بتل٪ اللخٓة  

..هى ألاهم  
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..هى ألاولىية  

..بل عؤؽ ألاولىياا  

نهًب ببِء تىحه ٧لمارها لٗلياء التي تغم٤ يؼيض 

:بىٓغاا هاعية مؿتى٨غأ  

..ٖلى ٨ٞغأ هى ٖىضه خ٤ يا ٖليا-  

:تدغ٦ب ِنبا ؤزحًرا لتًم هحرأ بحن طعاٖحها  

..ؤها مل  ٢ية ٦الم و .. هحرأ-  

:٢اَٗتها هحرأ بغبتة زاٞتة  

..٦ٟاية وحىص٥ حىبي يا ِنبا-  

..تكٗغ ب٣يىص تل٠ ٣ٖلها ومكاٖغها.. نمتب ِنبا بيإؽ  
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ٖاحؼأ ًٖ مىاؾاأ ق٣ي٣تها ٞهي ٚاع٢ة بدالة ييإ 

..وتكتب  

..اليىم بضا ؤهه ٖىصأ للٛاثبحن  

..ؾىاء ٖىصأ خاػم اإلاى٣ىنة  

ؤو ٖىصأ ماض ي ػوحها الظو بغػ ٞجإأ بىحهها ليهضم 

ها ويكٗلها صٞٗة واخضأ ..مساٞو  

ؤما هحرأ ٞٓىب خحرأ ِنبا وتسبُها ؾببهما ٧لماا ٞغيضأ 

..بهباح اليىم  

ٞاؾت٩اهب لًمة ِنبا تؿتمض مجها ولى بٌٗ الضٝء 

 ألازىو 

صٝء تدتاحه بإٖما٢ها ٞما ييتٓغها باإلاؿت٣بل ٚامٌ 

ح ..ومٖغ  
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ٖاص خؿً بتل٪ اللخٓة ليسبر الجمي٘ بما ٖلمه مً 

..الُبيح  

خاػم ٞا١ بٗض الجغاخة وؤما ٖٝغ بالبتر حب له خالة -

هبية وؤزض مهضت وهى هايم مً و٢تها بـ  ًٚح ٖو

حن ت٣غيًبا .. هيٟى١ ٢غيح الض٦تىع ٢ا٫ ٢ضامه ؤؾبٖى

ي٣ًحهم هىا في اإلاؿتكٟى وبىاء ٖلى وي٘ خاػم الهخي 

..وخالة الجغح هي٣غعوا امتى يغ٦بىا َٝغ نىاعي  

..يغبب ال٩لمة ٢لح هحرأ بم٣تل  

"..َٝغ نىاعي"  

..يا هللا  

..٦ي٠ ؾيدتمل طل٪ الىي٘  
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بضا خؿً ٚحر مىتبًها  هٟٗا ا هحرأ ٞإ٦مل يىحه لها 

:٧لماته  

ا .. خالته الىٟؿية مهمة حًضا الٟترأ الجاية- ًٗ وصه َب

..يغح٘ لىحىص٥ حىبه ومؿاهضته  

:زتم ٧لماته بىهيدة  

ٖلكان تتٗاملي .. لى تدبي تازضو عؤو الض٦تىعأ بتاٖت٪-

اإلاهم صلى٢ب يٟى١ يال٢ي٩ي .. مٗاه صر صه ي٨ىن ؤًٞل

..مىحىصأ  

:والتٟب للجمي٘  

..ألاًٞل ؤهىا همص ي وهى٨ىن ٖىض٥ الهبذ-  

ة :هتٟب هحرأ بلٖى  
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!!..هتمكىا-  

:ؤومإ خؿً بمىا٣ٞة وهى يسبرها ب٣ٗلية عحل يٟهم مثيله  

-٪ مل هيدتاج .. ؤما خاػم يٟى١ هي٨ىن مدتاج  كٞى

..وحىص قهىص تكهض ٖلى  

..٢ُ٘ ٧لماته بدغج وبن ؤصع٦ب هحرأ اإلاٗنى  

ح بىحىص مىاؾيحن  كهضون  ٞغحل ب٨برياء خاػم لً يٚغ

..ٖلى عجؼه  

ًه لىحىصها هي باألؾاؽ ..هي تك٪ بٞغ  

:ؤمىب هحرأ ٖلى ٧لماا خؿً  

ؤها هضزله ألاوية وؤهتىا عوخىا اعتاخىا .. ٖىض٥ خ٤-

..وهىت٩لم الهبذ  
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خاولب اإلاغؤتان اإلاجاصلة والانغاع ٖلى ٢ًاء الليلة ولى 

ة ب  ؤن الؼوححن  ختى ٖلى ٦غاس ي الاهتٓاع ؤمام الٛٞغ

..انُدباهما بغخيل خاؾم  

ة خاػم بسُىاا بُيئة مترصصأ ..بيىما صلٟب هحرأ بلى ٚٞغ  

ة تتداش ى تىحيه هٓغارها  ٖيىاها تضوعان بإع٧ان الٛٞغ

..هدى حؿضه اإلاؿجي بهمب ٦ئيح  

ة البؿيِ ..تإملب ؤإاث الٛٞغ  

ا آزغ
ً

..ٞغاف مغيه ي٣ابله ٞغاق  

ة مً ؤؾال٥ ملىهة  ٖضأ ؤحهؼأ َبية حىاعه ومجمٖى

..تسغج مً حؿضه وتضزل بليه  

مالمده الخبيبة التي , وؤزحًرا هالب ٖيىحها هٓغأ لىحهه

..اٞت٣ضرها بجىىن   
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زُب هدىه بال وعي وهٓغارها ماػالب مغ٦ؼأ ٖلى وحهه 

و٦إنها تسص ى ؤن تتدغ٥ ولى ٢يض ؤهملة ٞتىاحه خ٣ي٣ة 

..ازتٟاء بخضي ؾا٢يه  

ونلب حىاعه وهي تلهث و٦إنها زايب بغما٫ صخغاء 

..٢اخلة و٢ب الٓهحرأ  

لم تتمال٪ هٟؿها واهدىب عؤؾها لتمىذ حبيىه ٢بلة 

..اؾت٣با٫ خاهية  

..بٗضها ع٦ىب حبهتها ٞى١ حبهته تتمتم بهمـ زاق٘  

"..مل هابٗض و  هاتسلى.. مٗا٥.. ؤها حىب٪"  

ْلب تغصص ٧لمارها و٦إنها ٢ؿم م٣ضؽ  كهض ٖليه ص٢اا 

..٢لبحهما  
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وعًٚما ٖجها تؿا٢ُب صمٗارها ٖلى وحهه و٦إنها تستم 

..ٖلى ٢ضؾية ٖهضها له  

ا لتتجه بٗيىحها هدى  ًٗ ٗب عؤؾها ببِء تضٞ٘ هٟؿها صٞ ٞع

..ؾا٢ه الجغيدة  

و٦إنها تداو٫ مسر .. تتدغ٥ لتمغ بإهاملها ٞى١ حغخه

..ألالم  

   يى٣هه ش يء
ً

 ٧امال
ً

..بل خظٝ الىا٢٘ وبٖاصته لها عحال  

ىٟىاهه الغحىلي.. مً ؤحله هى ..مً ؤحل ٦برياثه ٖو  

..ول٨ً الخ٣ي٣ة تبرػ بىيىح  

..وما بتر لً  ٗىص  

..تل٪ خ٣ي٣ة ٖلحها مىاحهتها  
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ا التٗا ل مٗها ًٗ ..بل ٖلحهما م  

..ؤٚمًب ٖيىحها بدؼن تمى٘ هُى٫ مؼيًضا مً الضمٕى  

..وعٞٗب حؿضها ببِء لتؿتل٣ي حىاعه  

..تلته٤ به  

..تمىده خ٤ ٖك٣ها وتىا٫ مىه صٝء وحىصه  

 تمض ؾا٢حها حىاعه و٦إنها تسبر هٟؿها مً ٢بله

٩اػه ..ؤنها ٢بلب ٦ىنها ؾىضه ٖو  

ًها هى ..ختى لى ٞع  

..هي با٢ية لً تغخل  

.... 

..وبؿياعأ خؿً وِنبا تهضع الهمب الىاحهة  
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ح بمغا٣ٞة ؤزتها ..اصٖب ًٚح واٍه ؤمامه ٞهي تٚغ  

..وهى ٧ان بإ٢ص ى خا ا بحهاصه  

..ل٣اء ٖان٠ وناصم بماييه  

ى١ طل٪ ٧له ..ؤ٣ٖبه زبر بنابة خاػم ٞو  

ة وزانة بٛياب ماػن  الٗمل يترا٦م ٖلى ٦تٟيه باإلاجمٖى

..وهمؿة  

وُحل ما ٧ان يتمىاه بظل٪ الى٢ب بً٘ لخٓاا هاصثة 

..ومكغوب صافئ  

..وعبما طعاعي ػوحته الخاهيتحن  

ا
ً
..ول٨ً عؤو الؼوحة ٧ان مستلٟ  

:ٞلخٓة صزىلهما اإلاجز٫ التٟتب بليه بتدٟؼ  
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.. ؤها ٦ىب ٖايؼأ ؤ٢ٗض م٘ هحرأ ٖلكان ؤٖهابىا رهضي-

ًب يب٣ى ه٨مل ٦المىا اإلاا ٞع ..َو  

:ؤحابها وؤلاحهاص ي٩اص ي٣ط ي ٖلى ت٣ٗله  

ؤعحى٥ِ ازغجي مً نىضو١ .. ٦الم بيه تاوي يا ِنبا-

٢يضِا خيات٪ .. اإلااض ي اللي خبؿِب ٞيه عوخ٪

..وخانغتحها بمساٝو مالهاف ؤؾاؽ  

:بغمب ؤهاملها بٗى٠ وهي تُالبه  

.. ٖايؼ اإلاىيٕى يت٣ٟل يب٣ى تبٗضها-  

:هت٠ خؿً بضهكة  

..٢هض٥ ؤمل؟!.. ؤبٗضها-  

:نغزب بًٛح  
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ا ؤمل- ًٗ ..ليه ٖامل هٟؿ٪ مل ٞاهم.. َب  

:تجهض خؿً بيإؽ وهى يمغع لها ٖهبيتها وتُاولها  

ضها.. ؤبٗضها- ؤ٢ُ٘ عػ٢ها وهي مؿئىلة ًٖ .. ت٣هضو ؤٞع

!َٟل  

:نغزب ِنبا بجىىن   

ؤها ب٣ىل٪ .. ما ت٣لبل الىي٘ وتُلٗني ؤها الكغيغأ-

قٝى لها قٛل في ؤو قغ٦ة مً .. ؤبٗضها ٖى٪ يا خؿً

..قغ٧اا ؤصخاب٪  

:٦ت٠ خؿً طعاٖيه وهى  ؿإلها بجمىص  

..ليه؟-  

:اعتجٟب قٟتاها وهي تسبره بتىتغ  
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.. هيصخيه تاوي.. وحىصها هيٗيض اإلااض ي-  

:ْل خؿً ٖلى حمىصه وهى  ؿتم٘ لهظعها ٞإ٦ملب  

بـ الظ٦غي .. ػو ما ؤهب ٢لب لي.. هي نىعأ خية لظ٦غي -

..صو هترح٘ تؿيُغ ٖلى مؿت٣بلىا  

:هٟى خؿً ْىىنها بٗى٠  

ؤها ٖمغو ما خؿؿت٪ مغأ بن اإلااض ي بيإإغ فيَّ ؤو -

مً يىم ما اتجىػها و٧ل .. بيتد٨م في خياتىا ومؿت٣بلىا

.. خياتي ٧اهب مٗا٥ِ ؤهِب   

ؤٚمًب ٖيىحها للخٓة وهي تغتض زُىأ للىعاء لتٗىص 

ًما ٖجها لهىعأ منى ابيته .. لتٟتدهما وهٓغارها تتجه ٚع

هٓغأ ؾغيٗة ؤبٗضرها ٖلى الٟىع ول٨ىه  خٓها وؤصع٥ 

:مٗىاها بؿهىلة ٞهت٠ بها مىضًخا  
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ولى في ؤو , ُمنى اتىلضا ٢بل ما ت٨ىوي في خياتي يا ِنبا-

.. خض مً خ٣ه يثىع ٖلى تؿميتي لها ٞالخ٤ صه للىعا

ولىعا اتىاػلب ًٖ الخ٤ صه متسيلة ؤهه تمً خبي لها هى 

..تٓاهغها باخترام ٢هتي م٘ ُمنى هللا يغخمها  

:ٚمٛمب ِنبا ب٠ًٗ  

..  يا خؿً-  

:ول٨ىه ٢اَٗها بٗى٠  

..مل هتدىلي الى٣اف للى٣ُة صو.. أل يا ِنبا-  

:حاوبته بسٟىا  

..ؤها ما ٢لتل خاحة-  

ة :ل٨ىه عص بؿٖغ  
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ياعيب ؤهِب ٦مان تٟهميني .. ؤها باٞهم٪ مً هٓغأ ٖيييِ٪ -

..٦ضه  

:ناخب بتىؾل  

هٓغأ ٖييي٪ الجهاعصه يا خؿً ٧اهب مهضومة ؤما -

..إلادتها  

:وحاءا بحابته عاًٞة  

تٟت٨غو ؤن مكاٖغو هتتدغ٥ لها إلاجغص !.. وبٗضيً-

صه عؤي٪ بوي !.. صه ْى٪ فيَّ بٗض الى٢ب صه!.. تكابه مالمذ

 ٖلكان ٢ابلب ؾب تكبه ُمنى
ً

!..هسىه٪ مثال  

:هؼا عؤؾها بباؽ  

..ما٢هضتل ٦ضه-  
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:ؾإلها بًٛح م٨بىا  

..٢هض٥ بيه؟-  

:ؤحابب بباؽ  

.. زىفي مل هحهضي.. مل هتدمل وحىصها خىالي٪-  

:حاءرها بحابته خاؾمة  

ة إلاجغص بن مغاتي - ٟة مً اإلاجمٖى ض مْى وؤها مل هاٞع

ها ..مل ٢اصعأ تتد٨م في مساٞو  

:عم٣ته بسيبة ؤمل وهي تغصص اؾمه بسظ ن  

!!..خؿً-  

..ل٨ىه ها٫ ٦ٟايته مً اإلاجاصلة  

٘ ٦ٟه يىهي الى٣اف ب٣غاع خاؾم :ٞٞغ  
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بما ت٨ىوي مامىة .. اإلاغأ صو مل ها٢ضع ؤؾاٖض٥ يا ِنبا-

بدبي لِ٪ ومكاٖغو هاخيت٪ وؤنها ؤ٢ىي .. بٗال٢تىا.. بىا

..وبما.. مً مجغص مساٝو وط٦غياا  

ح :هتٟب بٖغ  

..بما بيه يا خؿً؟-  

ة م٨تبه مسبًرا  مىدها هٓغأ خؼيىة ٢بل ؤن يتىحه لٛٞغ

:بياها بهض١  

صلى٢ِب وب٨غه وفي ٧ل لخٓة حاية .. ؤها بدب٪ يا ِنبا-

.. ل٨ً اإلااض ي مل بتاٖ٪ مايىٟٗل تداؾبيني ٖليه  

ها وهي تتهال٪ حالؿة ٖلى ؤو٫ صعحاا  ؾ٣ُب صمٖى

:الؿلم الضازلي للمجز٫ بيىما ؤ٦مل هى  
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ؤها وعايا قٛل ٦تحر ما تصخيل .. تهبخي ٖلى زحر-

.تؿتييني  

ة اإلا٨تح زلٟه ..صونها.. ٢الها وؤٚل٤ ٚٞغ  

..... 

..ولم ي٨ً الخا٫ ؤًٞل بحن ٖلياء ويؼيض  

 ٞهى ؤنغ ٖلى مغا٣ٞتها لبيب اإلاؼعٖة مسبًرا بياها بت٣غيغ

ؤن الى٢ب متإزغ ولً يتر٦ها وخضها في الُغي٤ م٘ 

..الؿاث٤  

يضأ واَمئىاهه التام للغحل ته الَى م مٗٞغ ..ٚع  

..ول٨ىه ٨ٞغ و٢غع وهٟظ بال ه٣اف  
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وببيب اإلاؼعٖة والظو يدمل ل٩لحهما ط٦غياا ػواحهما 

..ألاولى  

تى٢ٟب ٖلياء ٖلى ؤولى صعحاا الؿلم الضازلي ونىته 

:يهلها بىيىح  

..ؤها زاي٠-  

التٟتب له بضهكة ٞىحضته ي٠٣ بمىته٠ البهى في 

.. ويضاه تى٣بٌ وتىبؿِ بدغ٦ة   بعاصية.. خالة تدٟؼ

:ٞاؾتٟهمب بترصص  

..٢هض٥ مىيٕى خاػم!.. زاي٠-  

ها ٧لها بىبرأ نىته  ة واهٟٗالته يٟٚغ ٢اَٗها بؿٖغ

:ٞجاءا زكىة مترصصأ وزاثٟة  

..زاي٠ ما ه٨ىول م٘ بٌٗ.. زاي٠ تبٗضو ٖني-  
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هؼا ٖلياء عؤؾها بظهى٫ وهي تضع٥ ؤهه ٢غع ٞتذ ٢لبه 

..والتدضث ًٖ ػواحهما  

:ٞؿإلب بترصص  

!..زاي٠ ؤبٗض-  

مسر وحهه ب٨ٟيه وهى يهؼ عؤؾه بيإؽ ويتدغ٥ زُىاا 

..بال هضٝ واضر  

:ليسبرها بابتؿامة سسغية مغيغأ  

ة اإلاؿلؿل اللي بُله زاي٠ ٖلى مغاته مً - ٖاٞع

ؤها ب٣ى زاي٠ ؤه٪ تتٗاملي م٘ الٗالم , الىخىف اللي بغا

..ٞت٨تكٟي بن الىخل هى اللي حىا  

ة إم الظهى٫ وؤزحًرا  تضعحب تٗبحراا ٖلياء بحن اإلاٗٞغ

..ألالم  
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ؤهب بتك٪ في خبي ل٪ ٖلكان !.. يؼيض ؤهب بت٣ى٫ بيه-

!!ازتلٟىا م٘ بٌٗ  

ه ٞهاح بٗهبية واضخة :وؤٞلتب مساٞو  

ؤهِب .. ب٣ى٫ ؤن خيات٪ اتدهغا بحن اإلاؼعٖة وبيب بابا-

تيل في الٗالم عاحل ٚحرو ٖكان تدبيه .. ٞٗلًيا ما ٖٞغ  

 
ً

:اتؿٗب ٖيىاها طهى   

!ؤهب مل واإ٤ فيَّ -  

ة :هٟى ق٨ها بؿٖغ  

ا واإ٤ ٞيِ٪ وحًضا- ًٗ ..ل٨ً مل واإ٤ في الخح..   َب  

:ا٢تربب مىه وهي تؿإله  
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ؤهب ليه بتضزل ٣ٖل٪ في .. بجض ؤها مل ٞاهمة!.. بػاو-

.. صواماا مً ٚحر صاعي  

.. هؼ ٦تٟيه بباؽ ونىع باهتة مً َٟىلة لم  ٗكها

وخياأ ؤؾغية مهلهلة ت٣مو بها هى صوع عحل ألاؾغأ 

ا لتديا مً ؤحله وتمتى٘ ًٖ مداولتها 
ً
ليمىذ والضته هضٞ

:إلنهاء خيارها  

ب خح ؤمي ألبىيا وهى بيضمغها- ..يم٨ً ألوي قٞى  

:ناخب به عاًٞة مى٣ُه  

ماخبتل ؤو خض و  ؤو .. والضت٪ ما خبتل ٖمي ٖهام-

..خاحة ب  خالة الباؽ اللي ٖظبب هٟؿها بها  

ا وؤزبرته بت٣غيغ
ً
:ؤزظا هًٟؿا ٖمي٣  
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مل م٣ياؽ ألو ٖال٢ة خح .. والضت٪ خالة ٚحر ؾىية-

.. مً ألاؾاؽ  

ب .. هى يضع٥ صخة ٧لمارها  ٗلم ؤن والضته تُٞغ

ختى ازتلِ .. بمكاٖغها هدى ؤبيه ٞىالب ألاطي ؤيٗاٝ

ٖلحها ألامغ ٞباتب ٖاحؼأ ًٖ تدضيض ؾبح باؾها 

..ألاؾاس ي  

..والؿبح ببؿاَة هي  

تها للغم٤  هي مً اعتًب الاؾتمغاع بٗال٢ة ماطية اؾتجٞز

..ألازحر  

وؤياٖب مجها خيارها ٞتدىلب لتؿلح الب٣ية اؾت٣غاعهم 

..وخيارهم بن ؤم٨ً  

!..ول٨ً ؤ  ي٣ىم هى باإلاثل  
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اته هدى ٖلياء هي هٕى مً التُٝغ ..ؤليؿب تهٞغ  

يتُٝغ بٛحرته .. يتُٝغ في ٖك٣ها.. يتُٝغ لخمايتها

..ٖلحها  

!هل ؾيتسظ م٩ان والضته  

..هؼ عؤؾه يى٠٢ تض٤ٞ اإلاؼيض مً ألا٩ٞاع الٟاؾضأ  

بل هي ٖال٢ة ٖك٤ .. ٞٗال٢ته بٗلياء ليؿب ماطية

..عاجٗة  

..هى    ؿتجٝز مكاٖغه ول٨ىه  ؿتهل٪ نبر ٖلياء ٖليه  

ا٢ترب مجها زُىأ يجظب طعاٖها م٣غًعا قغح اإلاىيٕى 

:بالتٟهيل  

..ؤها ما ٢هضتل ؤزبي ٖليِ٪ مىيٕى محريب-  
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:سخبب طعاٖها مىه ول٨ىه تىؾل تٟهمها  

..اؾمٗيني.. ٖلياء-  

٤ لي٨مل هى :هؼا عؤؾها بٞغ  

وختى الض٦تىع .. ؤها ت٨ٟلب بـ باإلاهاعي٠.. ٖالحها-

ًب .. ٖغى ي٣ضم لي ت٣غيغ ًٖ خالتها وتُىعها بـ ٞع

ل٨ً في هٟـ الى٢ب .. ماخبتل ي٨ىن ليَّ بها ؤو نلة

..يمحرو ما ؾمدل ؤعمحها بضون ٖالج  

:ؾإلته بهضوء  

!.ليه ال٨الم صه زبيته ٖليَّ -  

ة :هٟى بؿٖغ  
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٦ىب ه٣ىل٪ بـ ٦ىب .. ما زبيتل.. ؤحلب مهاعخت٪-

..مىتٓغ و٢ب مىاؾح هت٩لم ٞيه ًٖ اللي خهل  

:حاصلته بل٠ُ  

ني البيب .. والى٢ب صه ما بيجيل يا يؼيض- ؤهب ُمهغ تكٞى

ل ٚحر٥ وما ت٣ضعف تتٟهم الضهيا  اللي ماتٗٞغ

مً ٚحر عؤو و  .. ٖايؼوي صايًما تابٗة ل٪ وبـ.. ومكا٧لها

..٣ٖل و  ٦يان  

:ؤٚمٌ ٖيييه ٚحر ٢اصع ٖلى هٟي الارهام ٞهاخب هي  

ؤها بتسى٤ حىه الهىعأ .. بـ الىي٘ صه مل هيؿتمغ-

.. ػم تٟهم صه.. اللي خبؿتني ٞحها  

:حاصلها بٗىاص  
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و صها .. خياتىا م٘ بٌٗ ٞحها ٦تحر.. بـ خيات٪ ملياهة-

!.. مل ٞاهم ليه قٛل.. وؤصخابىا  

٤ ٦إنها تكغح لهٛحرها مًٗلة ما :تجهضا تسبره بٞغ  

مل باتمغص وؤٖاهض .. ٖاٝع ؤما باَلح اقتٛل ؤو ؤصعؽ -

.. ؤها بـ مدتاحة متىٟـ ليَّ .. ػو ما ؤهب ٞاهم  

:٢اَٗها باعتبا٥  

!للضعحة صو خياتىا بتسى٣٪-  

:هؼا عؤؾها هًٟيا وهتٟب به  ثمة  

..اٞهم ٦المي صر ٖلكان ه٣ضع هتٟاهم.. ما ت٣ىلل ٦ضه-  

عم٣ها بتؿائ٫ ٞإ٦ملب ٧لمارها وهي تكحر بؿبابتحها تغؾم 

ا نٛحًرا ًٗ :مغب  
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.. ؤها بـ مدتاحة مؿاخة بؿيُة ت٨ىن لٗلياء-  

ٌ ٖلى وحهه ٞإعصٞب :عؤا مالمذ الٞغ  

.. ٦ضه هى٣غب.. بال٨ٗـ.. مل ببٗض ٖى٪ و  باوٗؼ٫ -

..هت٨ىن في خياأ واؾٗة بىٗيكها اخىا الاتىحن  

:حاص٫ بٗهبية  

..بٗيض ًٖ بٌٗ يا ٖلياء-  

:تىٟؿب بٗم٤ تداو٫ ب٢ىاٖه  

اتىا.. هى٣غبها ؾىا- .. وخبىا يا يؼيض.. و صها.. ب٨المىا وتهٞغ  

بضا ٖلى وحهه ٖضم الا٢تىإ ٞا٢تربب تديِ وحهه 

:ب٨ٟحها  
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تل ٚحر٥- مل .. ؤهب بت٣ى٫ ؤوي خبيت٪ ألوي ما ٖٞغ

ؤهب باليؿبة لي الغاحل الىخيض في .. مٓبىٍ ال٨الم صه

.. الٗالم  

واعتؿمب ٖلى وحهه ابتؿامة .. اهتكب ط٦ىعته ب٩لمارها

..ؾٗاصأ هاثلة  

:صٞٗتها لالبتؿام بضهكة وؤزبرته بدىان  

بػاو تهىعا ؤن ٖيييا !.. م٣ٗى٫ ت٨ىن مل ٞاهم ٦ضه-

..هتكٝى عاحل ٚحر٥ و  ٢لبي هيٗتٝر بدض تاوي يض١ له  

ك٣ها ٧اها وؾيٓال و٢ىص ٖال٢تهما ..٧لمارها ٖو  

مهما خاو٫ هى وحاهض ؾيٓل بداحة صاثمة ل٩لماا 

..ٖك٣ها تترصص في إىايا ٣ٖله  
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ولخٓتها قٗغ ؤنها .. تل٪ الخاحة.. ؤصع٥ تل٪ الخ٣ي٣ة

..مثله  

..بداحة لى٢ىص يطسه هى بٗال٢تهما ٞيٗتض٫ اإلاحزان  

..مىا٣ٞة ٖلى ٖملها ت٣غبها مىه إاهية.. عبما تىاػ٫ بؿيِ  

..مىا٣ٞة مكغوَة ٞهى ؾي٣غع َمً  ٗمل مٗها وؤيً  

..ول٨ىه ؾياحل تل٪ الكغوٍ إلاا بٗض  

..آلان ٧ل ما يهمه ٖىصرها  

..ٖىصأ ٖاثلته ٧املة  

:ؤٚمٌ ٖيييه بغاخة مٗتظًعا مجها بل٠ُ  

مل باٖٝغ .. بـ باتلسبِ.. ؤها بدب٪.. اٖظعيني يا ٖلياء-

..نض٢يني بدب٪.. ات٩لم ػي٪  



 

2866 
 

:ؤخاَب ٖى٣ه بظعاٖحها هامؿة  

بيب حضيض وبضاية .. يب٣ى نٟدة حضيضأ هٟتدها-

..وقٛل حضيض.. حضيضأ  

..٧اهب تغمي الٗغى وتيتٓغ عص ٞٗله ٖليه  

..هل ؾي٣بل بتر٥ مؿاخة زانة لها  

..ت٨ىن ٞحها ٖلياء ٣ِٞ  

وليؿب الؼوحة التي تجغ ؤَٟالها زلٟها وهي تمص ي ٖلى 

..زُى ػوحها  

عم٣ته بإمل ؤن يلت٣ِ َٝغ السيِ لييسج مٗها خياأ 

..مؿت٣غأ  

ا
ً
..وهى ٧ان ٢غع ؤلاحابة مؿب٣  
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..بطا ٧اهب بداحة لتل٪ اإلاؿاخة الهٛحرأ ؾتىالها  

..ول٨جها مؿاخة يدضصها هى  

ولم .. ٩ٞل َا٢ته اؾتىٟظا بٟٗل بٗضها وقى٢ه بلحها

..  ٗض به نبر و  ٣ٖل ٖلى ٞغا٢ها  

تؿتهل٪ بٌٗ الى٢ب بٗيًضا ٖىه .. لتمتهً مهىة تؿتهىيها

ا ٖلى بٗاصها.. بغياه
ً
ا مًاٖٟ ًً عبما .. ٞيىا٫ مجها تٗىي

ٞهي ؾتجاهض .. ٖملها ؾي٣غب بيجهما.. هي ٖلى خ٤

..لتمىده اإلاؼيض واإلاؼيض مجها  

:٢بلها بضٝء هامـ يمىدها مىا٣ٞته  

..باقي هستم الاتٟا١.. مىا٤ٞ-  

..ضخ٨ب بك٣اوأ وهي تستبر خبا٫ نبره  
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..هىستمه بـ في بيتىا الجضيض-  

:٢ُح بدى٤  

! ٗني بيه-  

:ؤحابته بٛمؼأ ٖابثة  

ما تيؿاف ؤه٪ لؿه ما ..  ٗني اللي ٞهمته بالٓبِ-

..زُبتىيل  

ة ٢بل ؤن يىا٫ مجها ..ابتٗضا ٖىه بؿٖغ  

:وابتؿامتها تتؿ٘  

..زليىا وٗيل و٢ب ؾغ٢ىاه مً هٟؿىا يا يؼيض-  

٧ان ٢ض تدغ٥ زلٟها ليمؿ٪ بها ول٨ىه وحضها تٗيل 

 لخٓاا ؾٗاصأ خ٣ي٣ية وهي تتسيل
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ٞابتؿم وهى يهل بلحها .. ٖىصرهما  عتباٍ ؤٞالَىوي بغت 

بسُىأ واؾٗة يديُها بظعاٖيه ويىا٫ قٟتحها ب٣بلة 

:مكتا٢ة  

..َيح همكحها ٦تح ٦تاب-  

:باصلته ٢بلته ياخ٨ة  

.همكحها ٦تح ٦تاب-  

 .... 

..الخح بخؿاؽ مغب٪  

..مظهل  

ح ..مٖغ  

..ؤن تمىذ شسًها ما ؤخ٣ية الٟغح والجغح  
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..ؤن تغبِ خيات٪ بىحىص شسو  

..يمتل٪ ل٪ الؿٗاصأ والك٣اء  

 الخح مٛامغأ ٚحر مًمىهة وبن ٧اهب تؿتد٤ اإلاساَغأ

.. وهى ألحل ونالها ؾيساَغ ب٩ل ش يء  

..ختى ال٣لح الظو اؾتماا لخمايته لؿىىاا  

ا ٞغًخا ًٗ ..ٞهى آلان ي٣ضمه َاج  

ا لغياها
ً
..٢غباه  

..لٗىصرها له  

..ؾ٨ً وخهً وخياأ  

..مُاعصته لها مً ال٣اهغأ لبحروا ؤ٢ل مما تؿتد٤  

ح ت٣ضيمه لها ..  ؤ٢ل مما يٚغ  
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..زبراته الؿاب٣ة   تضٖمه مٗها  

..هي ٧ل الازتالٝ  

ا ًٖ خله
ً
ح ب٣ًاء ٖمغه بدث ..هي لٛؼ يٚغ  

..ول٨ً مٗها  

..هي ٦تاب مٟتىح ؤصمً ٢غاءته ٧لمة ٧لمة وؾُغ ؾُغ  

..هي ؤمان يدتاحه  

..وحىىن يجتاخه  

..ْل يغا٢بها تٗمل ٞى١ م٨تح نٛحر ويٗته بغ٦ً اإلاجز٫   

..يغي ؤهاملها تتدغ٥ باوؿياب وؾالؾة  

ا ؤنها بهضص اهجاػ بخضي ٢ُٗها الىاصعأ
ً
..يضع٥ مؿب٣  

..تغ٦حزها  
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..اهٟٗا ا وحهها م٘ ت٣ضم التهميم  

..ابتؿامة هاٖمة و٦إنها تتسيل ال٣ُٗة مىتهية حاهؼأ  

..وت٨كحرأ تالية ٖٝغ مجها وحىص ٣ٖبة ما  

..تٗبحرارها ٧لها يدٟٓها  

..ولم يضع٥ ب  آلان ؤهه  ٗك٣ها  

..اؾتمغ بىنلة لٗبه م٘ ابيته  

..يىػٕ اهتباهه بيجها وبحن ؤمها  

ختى  خٔ خغ٦تها بضٖ٪ حؿغ ؤهٟها ٞإصع٥ ؤنها بداحة 

..لٟترأ عاخة  

..ٞتدغ٥ بسٟة ليهل زلٟها  

 يمؿض ًٖالا ع٢بتها بغ٢ة
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..ق٩ل٪ مدتاحة تٟهلي.. بيه عؤي٪ ت٣ىمي هتٛضي-  

..ؤٚمًب ٖيىحها بيإؽ  

..هى ماػا٫ يدانغها  

..يًِٛ ٖلحها ٦ما ؤزبرها  

..  يبتٗض و  يمل  

خغ٦ة ؤهامله اإلاهضثة لًٗالا ٦تٟحها ٧اهب تمىدها 

ا
ً
..قٗىًعا ٖانٟ  

..عاخة ممؼوحة بةإاعأ ٖىيٟة  

ه ب  مٗه ..قٗىع لم تٗٞغ  

:ول٨جها تدغ٦ب ببِء لتزيذ ٦ٟيه مىا٣ٞة ٖلى ا٢تراخه  

..ه٣ىم اتٛضي.. تمام-  



 

2874 
 

:ؤو٢ٟها بٗبث  

ك٤ هىمىا مً الجٕى مؿتييى٪ .. هىتٛضي- ؤها ٖو

..تسلص ي  

:التٟتب له بلىم  

!ؾايح البيب حٗاهة يا ماػن -  

ا بدؼن مهُى٘
ً
٘ ابيته ٞى١ ٦تٟيه هاتٟ :اهدنى لحٞر  

ٖك٤ ؤ٧لب ؾاهضوتل .. بتك٩٨ي في مهاعاتي ألابىية-

.. وتٟاخة باهتٓاع الؿب ماما تا٧ل مٗاها  

مؼها بٗبث :ٚو  

..بهغاخة الٛضا مدتاج ها٧ل ٧لىا ؾىا-  

..٦تٟب طعاٖحها تغ٢ح الابىة وؤبحها  
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..ٞالٟتاأ ٞى١ ٦تٟيه ٧اهب تدا٧ي ٧ل خغ٦ة ي٣ىم بها  

..ختى ٚمؼته التي لم تغها  

:ؾإلب بتىحـ  

.هى بيه الٛضا؟-  

٘ طعاٖحها لؤلٖلى :هتٟب ٖك٤ بدبىع وهي تٞغ  

...حمـــــــــبــــــــــغو -  

و٧اهب تمِ خغوٝ ال٩لمة بابتهاج ٞهي تٗك٤ ؤ٧ل 

..الجمبرو   

:٢ُبب صهيا بباؽ  

ؤهب ٖاٝع بوي مل ٚاوية ت٣كحر .. يىوه.. حمبرو -

..الجمبرو صه  
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ا٢ترب يىدني ٖلحها و٦ٟيه يتمؿ٩ان ب٨ٟي ابيته ختى   

:تؿ٣ِ  

..ؤًٞال٪ ؾاب٣ة ٖليَّ .. ؤها اللي ه٣كغهىل٪-  

اص  ٛمؼ مً حضيض ..ٖو  

ا يىجر بضٞ٘ الخمغأ لىحىتحها ًٗ م تاعيسهما م ..وبٚغ  

..ٞهى يظ٦غها بمغاا ت٣كحرها الٗىح ألحله  

: خٔ اخت٣ان وحىتحها ٞإ٦مل بك٣اوأ  

ِب بػاو بى٨مل بٌٗ- ؤها ه٣كغل٪ الجمبرو وؤهِب .. قٞى

..ت٣كغلي الٗىح  

٤ خاه٤ :صٞٗته بٞغ  

..هجهؼع ب٣ى-  
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ؤهؼ٫ ٖك٤ مً ٞى١ ٦تٟيه بدغ٦ة ؾغيٗة صٞٗاا الٟتاأ 

..لل٣ه٣هة بهىٍا ٖا٫ٍ   

:وا٢ترب بغؤؾه ؤ٦ثر وؤ٦ثر لحهمـ بإطنها  

 بى٨مل .. يم٨ً بهؼع في ت٣كحر الٗىح-
ً

ل٨ً بخىا ٞٗال

..صه مل بهؼع ٞيه ؤبًضا.. بٌٗ  

ابتٗضا ٖىه باعتبا٥ تهُدح ابىتها وتثرإغ مٗها بال 

..مٗنى لتبتٗض ًٖ مدانغته  

..ول٨ىه لم يهضؤ ولم يتر٦ها  

ا
ً
:بل سخح يضها هاتٟ  

..هىا٧ل في التراؽ.. ألا٧ل حاهؼ.. تٗالي عايدة ٞحن-  
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ة لتجضه مض بؿاٍ ٖغيٌ ٖلى ألاعى  وحظبها هدى الكٞغ

ٗمة البدغية اإلاستلٟة ..ٞى٢ه تىاإغا ؤَبا١ ألَا  

..اٞترف ألاعى وابيته ٞى١ ع٦بتيه  

..ولم تجض صهيا بًضا مً مجاعاته  

..ٞجاوعته ؤعًيا بيىما ؤنهم٪ هى بةَٗام نٛحرته  

..التي مؤلا الجى صسًبا  

..بيىما ؤبىاها ٚغ٢ا بتباص٫ نامب للىٓغاا  

٘ ٦ٟه ليُٗمها  ٧ان يسل٘ ال٣كغأ ًٖ خبة الجمبرو ويٞغ

 بياها بىٟؿه

ؾامًدا ألهامله بالتجى٫ بغ٢ة ٞى١ قٟتحها وماهًدا بياهم 

ىاء م٣هىص ..٧ل الٟغم إٚل  
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..هى  كً هجىمه ٖلى حمي٘ حبهاا م٣اومتها  

واهجظابهما الخس ي ؤخض ه٣اٍ يٟٗها وهى لً يتر٥ 

..ه٣ُة بدهىنها ب  وهاحمها  

٤ خس ي وهى يضعي  ٧اهب ؤهامله تًِٛ ٞى١ قٟتحها بٞغ

 بغاءأ تامة ؤمامها

:صٞٗتها إلبٗاص يضه هاتٟة بدى٤  

..ؤها مم٨ً آ٧ل بىٟس ي يا ماػن -  

..عم٣ها بىٓغأ مصخىهة ٖاَٟة  

..واختٟٔ بجى الٗبث الهاصت خىلهما  

..ٞاؾتمغ بةَٗامها و٦إنها لم تٗترى للتىها  

..اهتهب الىحبة ومٗها اهتهب ٢ضعأ صهيا ٖلى التدمل  
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وزانة ؤن ٖك٤ ٢غعا ؤزظ ٢يلىلتها اليىمية وتغ٦تهما 

..وخضهما  

با١ ..وباإلاُبش ٧اهب تىهي حلي ألَا  

ها بظعاٖيه يمىذ لىٟؿه ٧ل الخ٤  ٞجاء مً زلٟها يداَو

..بها  

:وط٢ىه تغت٨ً ٖلى ٦تٟها  

...ٖك٤ هامب-  

خاولب ببٗاصه؛ ٞ٪ ٦ٟيه الالتحن او٣ٗضتا ٞى١ زهغها 

ٌ التزخؼح ..ول٨ىه ٞع  

:همؿب بدى٤  

..ما يىٟٗل اللي ؤهب بتٗمله صه.. ماػن -  
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٘ ٦ٟيه يثبتهما ٞى١ ٦تٟحها ويغت٨ؼ  لٟها بحن طعاٖيه لحٞر

:بظ٢ىه ٞى١ حبهتها  

.. ٣ٖلي.. بـ حىايا.. ؤها باتٗضي خضوصو.. وهللا ٖاٝع-

 .. ٢لبي
ً

.. ٧ل خاحة بت٣ىلي ؤه٪ مغاتي ٞٗال  

:ابتٗضا ٖىه هاتٟة  

.. ٚلُتىا ػمان مل هىا٤ٞ تت٨غع .. ؤها ٢لب أل..  -  

:ؾإلها ببىاصع ًٚح  

!ٚلُة-  

:هؼا عؤؾها بًيإ  

اخىا .. ٖكغ ؾىحن وؤ٦تر ٖضوا يا ماػن .. ٖكغ ؾىحن-

..الاتىحن مل هٟـ الاتىحن اللي اعتبُىا واتجىػوا ػمان  
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:وا٣ٞها بٗؼم  

بىا ؤن مكاٖغها .. بخىا الاتىحن هطجىا.. صه خ٣ي٣ة- اؾتٖى

كغأ واعتباٍ مل هيىٟ٘ ما .. اتدىلب لخح.. اتٛحرا ٖو

..ي٨ملل  

:ناخب بيإؽ  

..ٞغ١ الؿً اللي ؤهب ُمهغ تتجاهله.. والٗمغ-  

:ا٢ترب يتمؿ٪ ب٨ٟحها يجظبها هدىه  

بتجاهله ألهه مل ٞاع١ مٗايا و  ٨ٞغا ٞيه لخٓة -

..واخضأ  

:هؼا عؤؾها ٚايبة  
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تٟت٨غ .. اإلاجتم٘.. يم٨ً ؤهب مل بت٨ٟغ ل٨ً الىاؽ-

ما٫ الكاب بىاخضأ  هي٣ىلىا بيه ٖلى اعتباٍ عاحل ألٖا

هي٣ىلىا بيه ٖليَّ ٚحر بوي واخضأ !.. ت٨بره بــتؿ٘ ؾىحن

..متهابية  

:٢ُ٘ ٧لمارها بإهامله تًِٛ قٟتحها ب٣ىأ  

ما يهمىيل و  .. اإلاجتم٘ اللي زايٟة مىه صه يتدغ١ -

الىاؽ وتابىهتهم .. ٖمغو ٨ٞغا ٞيه و  ٖكب ب٣ىاهيىه

.. وتد٨مارهم الٛبية  ٗيكىا هما بحها ما يٟغيىهاف ٖليَّ   

:سخبب ٦ٟحها تلت٠ بٗى٠ بٗيًضا ٖىه  

..ما يىٟٗل هتجاهلها.. اخىا ٖا كحن وؾِ الىاؽ صو-  

:صاع ليىاحهها يتمؿ٪ ب٨تٟحها  
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هؿيح الكغ٦ة .. لى ٖايؼأ وٗيل في بحروا ؤها مىا٤ٞ-

لى خابة وٗيل في ؤو م٩ان .. لخؿً وهبضؤ هىا مً حضيض

..في الٗالم ؤها مٗا٥ِ   

ٗب هٓغارها تتإمل ٖيييه ونض١ ٧لماته :ٞع  

بـ ؤها ما٢ضعف ؤوا٤ٞ ؤه٪ تؿيح !.. هتٗمل ٦ضه بجض-

..قٛل٪ اللي بىيته وخيات٪ ٧لها ٖكان ت٨ىن مٗايا بـ  

:ا٢ترب إاهية يغت٨ؼ بجبهته ٞى١ حبهتها  

ؤها .. نضقي ؤعحى٥ِ ؤهِب صهيتي.. ؤهِب خياتي يا صهيا-

..مؿتٗض ؤتسلى ًٖ ؤو خاحة لى اإلا٣ابل ه٨ىن م٘ بٌٗ  

 يبدث بىٓغاته ًٖ ٖيىحها يسبرها 
ً

وابتٗض بغؤؾه ٢ليال

:بدؼم  
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بـ ٖايؼ ؤ٢ىل٪ ؤهىا مل ٚلُة و  خبىا زُيئة نهغب -

ؤها صخيذ مؿتٗض ؤتسلى ًٖ الٗالم .. بحها مً الىاؽ

ؤها هىاحه .. بـ مل هٗمل ٦ضه.. ٖكان ؤ٦ىن مٗا٥ِ 

م ؤهىا .. الٗالم صه بيِ٪  اف ٚع بدح ناص١ اتىلض ٖو

م ٢ؿىأ مني ما ٧اهتل .. الاتىحن ٦ىا بجهغب مىه اؾتمغ ٚع

..وهغوب مى٪ ٧ان م٣هىص.. م٣هىصأ  

ها بال تى٠٢ .. تؿا٢ُب صمٖى  

٤ لتؿ٨ً نضعه ..وعؤؾها يىدني بٞغ  

..تب٩ي  

..٣ِٞ تب٩ي  

 صمٕى خحرأ

..ًٚح  
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 اختياج

ك٤ ..ٖو  

٤ ..ْل يًمها بحن طعاٖيه بٞغ  

..يتر٥ لها مؿاخة لتهضؤ وتتسلو مً ٧ل اهٟٗا رها  

ها اؾتمغا بال تى٠٢   ول٨ً صمٖى

 ولؿانها يغصص

ؤها بٗضا ٖلكان اعتاح مً الٗظاب ليه ُمهغ ه٨غع -

..الىح٘ تاوي  

مىذ حبهتها ٢بلة وطعاٖه يديِ ب٨تٟها وألازغي زل٠ 

ٗها ٢غب نضعه ..ع٦بتحها لحٞر  

..ويٗىص للبهى هدى ؤخض ألاعاث٪  
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:ٞحريذ حؿضها ٞى١ نضعه هامًؿا  

ض٥ بةيه ؤهه ماٞيل ٖظاب- .. ماٞيل وح٘.. َيح ؤٖو

ل٪ و  هًاي٣٪ ض٥ بٗمغو ما هٖؼ ؤ٢ؿمل٪ بوي .. ؤٖو

ايؼ ه٨ىن ؾىا  ٖو
ً

.. بدب٪ ٞٗال  

ها :ؤبٗض عؤؾها يمسر صمٖى  

٢لتهال٪ مغأ وو٢تها ما٦ىتل لؿه ٞؿغا هٟس ي و  -

.. ماٞيل ٚحر٥ هت٨ىن ؤم لى صو.. مكاٖغو   

ها تتهضع اإلاى٠٢  ؤٖاصا عؤؾها لهضعه بهمب وصمٖى

:ٞإ٦مل  

ة ليه؟- ٖكان مل متسيل واخضأ ي٨ىن حىاها .. ٖاٞع

وخياتي .. ببؿاَة ؤهِب بضايتي ونهايتي.. حتة مني ٚحر٥

..٧لها مل٨ِ٪   
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قٗغ ب٨ٟحها تى٣بًان تتمؿ٩ان ب٣ميهه بدغ٦ة   بعاصية 

٤ :ٞهمـ بٞغ  

مؿتٗض هىاحه ؤو خض و٧ل .. وؤها مٗا٥ِ وحىب٪.. ٨ٞغو -

..خاحة  

..ؤعاخب عؤؾها ٖلى نضعه ٧لماته تتٛلٛل بإٖما٢ها  

تمىدها نىعأ مكغ٢ة ًٖ .. ت٣ى٘.. تُمئن.. تسضع

..مؿت٣بل تسكاه بكضأ  

ها تجبرها ٖلى .. مكاٖغه تضٞٗها لالؾتؿالم ومساٞو

..الهغب  

وتل٪ اإلاغأ ازتاعا الهغب ول٨ً لتتدهً بدماية طعاٖيه 

..وؤخًاهه  

.... 
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ًه لها ..بخؿاؾه بالى٣و ؤنبذ ي٣ابل بخؿاؾها بٞغ  

ٌ ه٣هه ؤمامها ..هى يٞغ  

ٌ ٦ىهه بمىي٘ الاختياج ..يٞغ  

ٌ هٓغأ الخؼن الخية بٗيىحها ..يٞغ  

..وخالة الباؽ التي تٛل٠ عوخها  

ٌ خاله ..يٞغ  

ٌ وحىصها ..ولظل٪ ٢غع ٞع  

..تتظ٦غ لخٓة ي٣ٓته ألاولى  

..٧اهب تغ٢ض حىاعه تًمه بحن طعاٖحها  

تمىب يم عؤؾه لهضعها بةخؿاؽ ؤمىمي تٗلمته مٗه 

ِ٣ٞ..  
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..ومكاٖغ ؤهثىية   تيتٗل ب  مٗه وله  

ٞتذ ٖيييه للمغأ ألاولى ليجضها ملته٣ة به ٣٦ُيُة 

..نٛحرأ تلتمـ الضٝء وألامان تدب ٦ى٠ ناخبها  

 ٘ ٞغخة ٖيييه ب٣غبها تغحمتها ص٢اا ٢لبه لتكٗغ بها وتٞغ

 هٓغارها لىحهه

..هامؿة باؾمه  

بٗضها ع٦ىب عؤؾها لهضعه إاهية و٦ٟها تؿتكٗغ حىىن 

..ص٢اا ٢لبه  

قٗغا بًِٛ طعاٖه السٟي٠ ٞى١ زهغها وبضوعها 

..٢بًب ب٨ٟها ٞى١ مٟغف ؾغيغه  

لخٓة واخضأ مغا لتكٗغ بٗضها باعتساء طعاٖه وتجمض 

..حؿضه حىاعها  
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:ونىته الهلح يإتحها بدؿم  

..عوحي بيت٪ يا هحرأ-  

ٗب عؤؾها تتإمل مالمده اإلاجهضأ باقتيا١ ..ٞع  

٘ ؤهاملها لتٗيض عخلة الٗك٤ إلاالمده ..تٞغ  

وبضون ٧لمة ػاثضأ تٗتض٫ بجلؿتها لتميل ٖليه وتمىذ 

..قٟتيه ٢بلة تغخاب واقتيا١ َىيلة  

ًما ٖىه ..٢بلة تجاوب مٗها ٚع  

م٤  ٞهي اإلاغؤأ الىخيضأ التي اؾتُاٖب الىنى٫ أٖل

 ؤٖما٢ه

..وؾلح اؾتجابته الخؿية ب٣ضع تٟاٖله الٗاَٟي  

ها ..امغؤأ واخضأ مً هٖى  
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..  تت٨غع بالخياأ ومً الهٗح مهاصٞة قبحهة لها  

..ول٨ىه آلان    ؿتد٣ها  

لً يجبرها ٖلى التطخية بٗمغها ال٣اصم م٘ عحل طو 

تضا٫ بمكيته إاهية .. بٖا٢ة لً يم٨ىه الٖا  

..لً يتدمل عئية هٓغأ ق٣ٟة ؤو ٠ُٖ بٗيىحها  

سىعأ به ..صاثًما ٧اهب تمىده هٓغأ مىبهغأ  ٞو  

 تل٪ الىٓغأ التي تلتم٘ بٗيىحها آلان وهي تبٗض قٟتحها

:ورهمـ بهىا متدكغج  

..خمضهلل ٖلى الؿالمة يا بُل-  

..ؤقاح بىحهه بٗيًضا  

 ولؿً خاله يغصص بسسغية
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!"..بُل"  

:وعٞ٘ نىته يسبرها  

..بُل ٖاحؼ-  

.. اٖتضلب لتجلـ حىاعه تبٗض ٧لماته الجاٞة ًٖ طهجها

..تداو٫ مباصلته خىاًعا ٖاصًيا  

..و٦إنها تسبره ؤن   ش يء تٛحر  

ٞؿإلته بًٟىلها اإلاٗتاص والظو ٧ان يجلح بؿمة 

:متؿلية لكٟتيه ٞيما مط ى  

..ٖايؼأ ؤٖٝغ ٧ل تٟهيلة ولى ختى نٛحرأ.. خهل بيه؟-  

لم يتٟاٖل م٘ مباصعرها بل هت٠ بٗى٠ وهى  كحر لؿا٢ه 

:اإلابتىعأ  
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!ٖايؼأ تؿمعي بيه.. ٢ُٗىا عحلي-  

..٧اهب تتدؿـ َغي٣ها مٗه  

م خاحتها .. تتٟهم ًٚبه وتداو٫ اؾتيٗابه واختىاثه ٚع

..ال٣هىي للهغار  

..الب٩اء  

م ؤنها بإقض الخاحة إلاً  تٗلم ؤنها مُالبة بمؿاهضته ٚع

٤ ؤن ألامىع ؾت٨ىن بسحر ..يغبب ٖلى ٦تٟها ويسبرها بٞغ  

..خغ٦ة متسبُة خاه٣ة.. قٗغا بدغ٦ته حىاعها  

غ بًٛح :بٗضها ٞػ  

..اَلبي اإلامغية لى ؾمدِب -  

٤ :ا٢تربب تؿإله بٞغ  
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..ٖايؼ خاحة؟-  

:نغر بها بٗى٠  

..ٖايؼ اإلامغية-  

بٗضها حاءا ممغية .. يُٛب الجغؽ حىاع ٞغاقه

 تؿإله بمهىية ٖما يدتاج

:ٞإزبرها بجٟاء  

..مدتاج ؤ٢ٗض-  

..ؤومإا اإلامغية بتٟهم وؾاٖضته ليٗتض٫ بجلؿته  

بٗضها ؾإلته بطا ٧ان بداحة لص يء آزغ ُٞلح عئية 

..َبيبه  
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وؤومإا الٟتاأ بل٠ُ مسبرأ بياه ؤن الُبيح ؾيإتي 

..لت٣ٟض خاله بٗض ٢ليل  

ة لت٣ترب هحرأ مىه تسبره بل٠ُ :زغحب الٟتاأ مً الٛٞغ  

..ٖلى ٨ٞغأ ٧ان مم٨ً تُلح مني ؤؾاٖض٥-  

:هؼ عؤؾه بجٟاء  

.. أل-  

:ػاصا في ا٢ترابها لتتمؿ٪ ب٨ٟه  

..ؤها مل هامص ي يا خاػم-  

..خغ٥ عؤؾه هدىها يتإمل تغصصها وخحررها  

..خؼنها الىاضر ومداولتها اإلاؿتميتة للت٣غب مىه  

ٌ بٗىاص.. ٢لبه يئن اختياًحا لها ..و٦برياثه يٞغ  
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:ؤزبرها بدؼم حاٝ  

..وؤها مل ٖايؼ٥ هىا-  

..وعٚم حٟاثه ٧اهب تؿتكٗغ اختياحه لىحىصها  

ٌ التىاػ٫ وت٣ضعها بل  تٗٝغ قمىر عحىلته التي تٞغ

 تٗك٣ها

ٗب ٦ٟه تدتًىه بحن ٦ٟحها :ٞع  

..ؤها م٩اوي هىا-  

:وتدغ٦ب لتجىاعه  

..حىب٪-  

:سخح ٦ٟه بٗى٠  

..هحرأ ٚيث مل هتتدمل عاحل ٖاحؼ-  
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..ٚغيؼرها ألاهثىية ؤصع٦ب ؤهه يضٞٗها لتهغب  

ته الؿاب٣ة بها ليثحر ًٚبها .. ؿتسضم مٗٞغ  

..و٢غعا تغ٥ الٗىان لٛغيؼرها في تٗاملها مٗه  

:ٞابتؿمب بغ٢ة تسبره بما تم ؤإىاء ٚيابه  

ضت٪- ..ؤها بضؤا حلؿاا ٖالج هٟس ي ػو ما ٖو  

كة زٟيٟة بجاهح قٟتيه ؤزبررها ؤهه يهتم ..ٖع  

..ول٨ىه ؤنغ ٖلى نمب   مبا٫  

:ؤ٦ملب ٧لمارها تسبره بم٨غ ؤهثىو   

..ماػن وبل٣يـ اتُل٣ىا-  

ضأ حؿضه الٗىيٟة ؤزبررها بىيىح ؤهه يتإإغ .. ٖع  

..يسص ى ٣ٞضانها..  ٛاع  
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تل٣ي بغؤؾها ٖلى نضعه في اختياج .. ٞٗاصا تتمضص حىاعه

:ؤهثىو لخىاهه  

..وهى ؾاٞغ وعا صهيا ٖكان بيدبها-  

ول٨ىه .. ٧اهب تُمئىه ؤن ماػن ٞهل اهتهى مً خيارها

..ْل ٖلى تجهمه  

٤ :ٞإ٦ملب بٞغ  

وؤها ٢لتلها .. صهيا ٧لمتني و٧اهب بتٗيِ مً خهاعه لها-

الخح الخ٣ي٣ي ما .. ٖيص ي خيات٪ مٗاه.. اعحعي له

..يىٟٗل هتجاهله  

٤ :خغ٦ب عؤؾها تؿإله بٞغ  

..صر و  بيه؟-  



 

2900 
 

..ؤصع٥ مً ٧لمارها ؤنها تٗني مكاٖغها هي تجاهه  

.. ؤنها لً تبٗض ولً تتر٦ه  

..ول٨ىه تمؿ٪ بٗىاصه ونمته  

ٗب ؤهاملها تتلمـ نضعه بدىان :  ٞٞغ  

٧ل .. ؤها ٦ىب بمىا في ٚياب٪.. ما تبٗضهيل يا خاػم-

لخٓة مغا ٖليَّ وؤهب مل مىحىص ٧اهب بت٨ؿغوي و٦ىب 

هحرح٘ ٖايؼ هحرأ إابتة .. خاػم هحرح٘.. أل.. ب٣ى٫ لىٟس ي

..وحامضأ ومؿتيياه  

.. وعًٚما ٖىه امتضا ٦ٟه ت٣بٌ ٖلى يضها بدىان  

 ٖاص بٗضها لجٟاثه
ً

..لخٓة لم تؿتمغ َىيال  
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صه إلاهلخت٪ مل .. ٦ىيـ حًضا ؤه٪ بضؤِا ٖالج هٟس ي-

..ٖلكاوي ؤها  

:ؤحابته بغ٢ة  

..مهلختي في وحىصو حىب٪-  

:سسغ مجها ب٣ؿىأ  

بت٪ في ؤه٪ تغبُي خيات٪ بىاخض ٖاحؼ - ٖلى ٨ٞغأ ٚع

بة ماػوزية ت٣غيًبا عاٚح .. تسضميه وت٨ىوي حىبه صو ٚع

..ؤإغ ٖليِ٪ حامض  

..٧اهب يغبة زاثىة  

..وهى  ٗلم  

 مً تإإحر ػوحها الؿاب٤ ٖلى خيارها
َ

..هي لم تتتٗاٝ  
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..وحملته تل٪ ٧اهب يغبة تدب الخؼام  

..ماإلاة خض بػها١ ألاهٟاؽ  

..وهى ما خضث لها ت٣غيًبا  

ة بة ٢اتلة .. ٞتالخ٣ب ؤهٟاؾها بؿٖغ وبضا ؤنها تهإع ٚع

..في الب٩اء  

ول٨جها سخبب ؤهٟاؾها اإلاتٗثرأ ببؿالة وتجاهلب حملته 

..اإلاهيىة  

م٨غعأ بدؼم وهي تًِٛ عؤؾها بهضعه لتؿم٘ مىه ؤهة 

:ؤلم  

..ختى لى عمتني بغا ألاوية هغح٘ تاوي.. مل هامص ي-  

:ٖاص لسسغيته اإلاغيغأ  
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وػو .. ما هى ٖلكان ؤعميِ٪ بغا  ػم ؤ٢ضع ؤ٠٢ ٖلى عحلي-

..مايىٟٗل.. ما ؤهِب قايٟة  

٧اصا ؤن تمىده بحابة ٖاَٟية حضيضأ خحن ت٣لهب 

..مالمده بٗى٠  

ا ًٗ ..وبضؤ  كحر لؿا٢ه متىح  

..ليهيبها الٟٕؼ وهي تؿتم٘ لهىته الهاعر للمغأ ألاولى  

..وتًُٟ ؤن مٟٗى٫ اإلاؿ٨ً بضؤ بالؼوا٫  

..وآلا م بضؤا رهاحمه بًغواأ  

..وآلان ٣ِٞ بضؤ حهاصها م٘ ؤوحاٖه  

 ..... 

..زبررها اإلادضوصأ ل٣ىتها صعًؾا ٢يًما  
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..الخياأ   تتى٠٢  

..عجلة ألايام تضوع   

..والؼمً ٦ٟيل بمضاوأ ؤٖتى الجغوح  

..وؤهىنهم حغوح وحهها  

..وؤ٢ؿاهم قغور هٟؿها  

..تضًٞ هٟؿها به.. ٖاصا لٗملها  

..تتهغب مً الاحتمإ بإبىائها  

م ي٣يجها بداحتهم لىحىصها ول٨جها ماػالب تكٗغ .. ٚع

..باليجؼ ؤمامهم  

ة بال ؾىض و  صٖم ..تكٗغ ٦ىنها م٨كٞى  

..تدتاج إلاؼيض مً الى٢ب لتٗىص للتٟاٖل م٘ الجمي٘  
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..ماٖضاه  

..هى مً تسلى ًٖ ال٩ل في ؾبيلها هي  

م اعتبا٦ها ماػالب تمل٪ مً ؤلاههاٝ والجزاهة  وهي ٚع

..لتسبره ؤنها ٚحر ٢اصعأ ٖلى ؤلاخؿاؽ بالخح  

..٩ٞل ما يم٨جها ت٣ضيمه آلان هى نضا٢ة  

م خاحتها لىحىصه ب  ؤنها لً تؿتٛل مكاٖغه  ٚع

..الىاضخة لتٛظو ؤهىإتها الجغيدة و٦بريائها اإلا٨ؿىع   

وهى وا٤ٞ ٖلى مىدها نضا٢ته وبن لم  ٗضها ؤ  يداو٫ 

..ؤن يىا٫ ؤ٦ثر مً م٩اهة نضي٤  

وبلخٓة ٢اتمة وؾِ ٖم٤ اوكٛالها بحن تال٫ ؤوعا١ 

ة.. مترا٦مة ..وؤ٩ٞاع ياعية متهاٖع  
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..ونلها نىا آزغ مً تغيض عئيته  

!..همؿة-  

ٗب بهغها ٚحر مهض٢ة ..ٞع  

..لتجض ؾي٠ ي٠٣ بباب م٨تبها ييتٓغ بطنها بالضزى٫   

 اهتهى الٟهل

(37)  

هى٫ الَىح٘
ُ
مبا أ ِهي آِزغ ٞ

َّ
. الال  

ٚاصأ الؿمان-   

 

!"..همؿة"  

..الىضاء يت٨غع للمغأ الثاهية  
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..هى خ٣ي٣ة  

..ليـ ٧ابىًؾا يهاحمها ٩٦ل ليلة مىظ هجىمه ٖلحها  

..ول٨ً وا٢٘ حي صٞ٘ بإهٟاؾها لؿبا١ ماعاإىوي  

وهي تداو٫ التد٨م بسٝى ٚغيؼو اهضٞ٘ بكغاييجها و٧اص 

..يتد٨م بها وي٣هغها ؤمامه  

نهًب مً م٣ٗضها تتمؿ٪ باإلا٨تح ؤمامها وهٓغارها 

ٌ الؿماح له بالت٣ضم ؤ٦ثر  تٞغ

 خٔ خغ٦تها الغاًٞة لىحىصه ٞإقاع بيضه في خغ٦ة 

 اٖتظاع واضخة

..بصيني ٞغنة هت٩لم.. ؤعحى٥ِ .. همؿة.. ؤها آؾ٠-  

٢ا٫ ٧لماته وزُى زُىأ للضازل ول٨جها ؤو٢ٟب خغ٦ته 

:بةقاعأ ونىا هامـ  

..زلي٪ م٩اه٪.. مً ًٞل٪-  
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:٢ُح بدؼن متؿاثل  

!زايٟة مني-  

:بال بعاصأ مجها اعتٟٗب ٦ٟها تتدؿـ مىي٘ نٟٗته  

..ماٞيل ٦الم مم٨ً يت٣ا٫ بيىا-  

:هت٠ بجز١   

..ؤها اٖتظعا-  

٘ ؤخض اإلالٟاا ٦ضٕع    اتؿٗب ٖيىاها ًًٚبا وهي تٞغ

:بعاصو  

!!..تٟت٨غ اللي خهل يتٗالج باٖتظاع!.. اٖتظعا-  

:زلل ؤنابٗه بحن زهالته  

يي.. ؤها ٦ىب قاعب- ..مل في ٖو  

:هؼا عؤؾها باؾتهجان  
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..ٖظع ؤ٢بذ مً طهح-  

غ بإؾ٠ :ٞػ  

اوي ٦ىيـ- ..ؤ٦يض ما ٢هضتل آطيِ٪ .. يا همؿة ؤهِب ٖاٞع  

:مىدته بؿمة ؾازغأ  

- 
ً

!..ٞٗال  

:٢ُح بًٛح  

!ؤهِب متهىعاوي مجغم و  مٛتهح!..  ٗني بيه-  

:هؼا همؿة عؤؾها بةحهاص  

..ٖايؼ بيه يا ؾي٠؟-  

:ٞتذ طعاٖيه باٖتظاع  

..صو ٚلُة ومل هت٨غع .. ؤها ما٢هضتل ؤتهجم ٖليِ٪ -  

:٢اَٗته همؿة ب٣ىأ  
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وؤهب اتإ٦ضا ؤوي ؤ٢ضع .. ؤها مل هاؾمذ ؤنها تت٨غع -

..ؤصاٞ٘ ًٖ هٟس ي ٦ىيـ  

..ؤ٣ٖبب ٧لمارها بىٓغأ تإ٦يض إلنابة عؤؾه  

٘ ؤهامله يتلمـ الًماصأ وباقي  و٦غص ٞٗل تل٣اجي ٞع

:بناباا وحهه وؤحابها بت٣غيغ  

.. ٗني ٢بلِب اٖتظاعو؟-  

ٌ واضر :هؼا عؤؾها بٞغ  

ل٨ً مجبرأ ؤؾ٨ب ًٖ خ٣ي .. ؤها مل مًُغأ ؤ٢بله-

.. ٖكان و صو  

: هت٠ باؾتى٩اع  

!..والبيه خبيح ال٣لح ماعحٗل خ٣٪ و  بيه!.. خ٣٪-  

:تجهمب مالمذ همؿة بًٛح  
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!..بياص-  

:ولم يٟهم ؾي٠ ًٚح مالمدها وؤ٦مل بىٟـ الاؾتى٩اع  

ا حغيِب تك٩ي له ؾي٠ اإلاجغم- ًٗ ٞغ٦ح حىاخاته .. َب

اع ٖكان يجيح لؤلمحرأ خ٣ها ..َو  

هؼا عؤؾها بدحرأ ٞهي لم ت٨ً تٗلم باألؾاؽ ؤن بياص 

..ؤو ؤهه ٖلم بتٗضو ؾي٠ ٖلحها.. تهجم ٖلى ؾي٠  

:٦غعا ٧لمارها بدى٤  

.. ؤها ؤٖٝغ ؤصاٞ٘ ًٖ هٟس ي ٦ىيـ.. ب٨غعلها ل٪ تاوي-

ومً ألاؾاؽ صزىل٪ البيب مً ٚحر اؾتئظان مل 

..هيت٨غع   

ىض تلبؿه ٞإحابها باؾتسٟاٝ ِٗ :وقيُان ال  

!..صه بيتي و  وؿيِب -  

:وبضوعها ؤٞصخب ٖما تيتىيه  
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 .. ل٨ً الىي٘ صه مل هيؿتمغ..   ما وؿيتل-
ً

وؤها ٞٗال

وبٗض ٦ضه في خضوص .. ل٣يب بيب وهىى٣ل في ؤؾٕغ و٢ب

..هتلتزم بحها ؤما تدح تكٝى الى ص  

:ؾإ٫ بتىحـ  

بمٗنى؟-  

:هؼا ٦تٟحها ببضيهية  

الىي٘ الؿاب٤ وصزىل٪ وزغوح٪ بال .. ٢ىاٖض.. مىاٖيض-

..صه ٧له هيتٛحر.. ٢يىص  

٘ خاحًبا مؿتٟهًما :ٞع  

..واإلابرع اللي هت٣ىليه للى ص هي٨ىن بيه؟-  

..ؤصع٦ب ٢ل٣ه ؤن ت٨ك٠ ٞٗلته ؤمام ؤبىاثه  

ح قيُانها بظل٪ ..بل ٧ان يؼيً لها ألامغ.. و٦م ٚع  
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..ٞةزباعها لهم يد٤٣ لها ٖضأ ٚاياا مجتمٗة  

..ول٨ً بالجهاية ٞاػا ؤمىمتها ٧الٗاصأ  

وؤزبرا ؤبىائها بإمغ الاهت٣ا٫ مبرعأ لهم طل٪ ب٣غب اإلاجز٫ 

, الجضيض مً ٖملها  

ولم رهتم إلاؿة .. تبريغ ت٣بله ؤقٝغ بؿالؾة  

به مً ألاؾاؽ ماصام اإلاجز٫ الجضيض يدتىو ٖلى مؿبذ 

..ومى٣ُة ؤلٗاب  

بيىما التمٗب بٗيني ؤمجض هٓغأ ًٞى٫ عاٌٞ وهى 

:يتؿاء٫  

..البيب صه هيٗيل ٞيه ؤوه٩ل بياص مٗاها؟-  

:هؼا همؿة عؤؾها هاٞية بهبر  

البيب صه بتاٖىا وبخىا بـ اللي هىٗيل ..   يا خبيبي-

..ٞيه  
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:ٖاص ؤمجض يتؿاء٫  

..وبابا هحرح٘  ٗيل مٗاها؟-  

:٦غعا همؿة الىٟي وهي تىضر  

.. بابا له بيته م٘ َىِ ٦غيمة-  

:واقتض نىرها وهي تل٣ي تىبيه لم يٟهمه ؾىي ؤمجض  

مايىٟٗل وؿمذ بضزى٫ ؤو .. في ه٣ُة  ػم هت٩لم ٞحها-

..مٟهىم يا و ص؟.. خض ٚغيح البيب مً ٚحر ما تبلٛىوي  

ًىله  ؤومإ ؤقٝغ بغوتييية بيىما هت٠ ؤمجض بٗىاص ٞو

ة هتيجة بصزاله والضه بلى اإلاجز٫ مىظ ٖضأ  يدغ٢ه إلاٗٞغ

:ليالي  

!بـ صه بابا مل خض ٚغيح-  

نمتب همؿة للخٓاا وق٨ها تدى٫ ي٣حن بتل٪ 

..اللخٓة  
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ُٞلبب مً ؤقٝغ ؤن يهُدح إلاؿة ويتر٧اها م٘ 

.. ق٣ي٣هما الظو ؤصع٥ ؤهه ؤٞص ى ؾغ هٟؿه  

ؤمؿ٨ب ب٨ٟه بحن يضيها .. تدغ٦ب همؿة لتجاوع ابجها

:وعٞٗته لكٟتحها ت٣بله بدىان  

الهة مى٪ يا خبيبي- ..ؤها مل ٖػ  

:تلٗثم الهٛحر ب٩لماته  

.. صه بابا يا ماما-  

..تٟهمب همؿة ٧لماا نٛحرها  

ا ًٗ ..هى يغيض ؤبىيه م  

٣له   يٟهم ٦ي٠ ؤنبذ له مجز ن .. َٟل بٗمغه ٖو

..وؤؾغتان  

..وؤم بإزغي .. ؤب بىاخية  
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..ومُالح ؤن يدمل هٟـ الى ء لهما  

!..٦ي٠ يم٨ىه طل٪  

٦ي٠ ي٣ؿم مكاٖغه بيجهما ويم٨ث بسِ خياصو ٞال 

..يميل ألخضهما  

:يمته همؿة لهضعها تسبره بل٠ُ  

ل٨ً ؤها متإ٦ضأ ؤن .. قٝى يا ؤمجض ؤهب لؿه نٛحر-

خاو٫ يا خبيبي تٟهم ؤن خبي .. ٣ٖل٪ ٦بحر و٢لب٪ ؤ٦بر

وخح بابا لي٨ىا مل مغتبِ بىحىصها ؾىا في بيب .. لي٨ىا

..واخض  

:هت٠ نٛحرها ونىته بضؤ يتدكغج بب٩اء َٟىلي  

مل هى٣ضع وٗيل .. بـ بخىا اتٗىصها ه٨ىن ؾىا-

..لىخضها  

:مىدب حبيىه ٢بلة  
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.. صايًما هتال٢يه حىب٪.. وبابا مل هيؿيب٨ىا لىخض٦ىا-

وؤها مٗا٦ىا صايًما يا .. وؤما تدح تؼوعه مل هيماو٘

..ؤمجض  

ه :ؾإلها الهٛحر وهى  ٛالح صمٖى  

!..بابا هيب٣ى ٖىضه ابً ٚحرها-  

ػاصا همؿة مً يم نٛحرها وعٞٗته ٞى١ ع٦بتحها وهي 

:تىضر له  

هي .. هي٨ىن ٖىض٥ ؤر ؤو ؤزب ػياصأ.. وماله يا خبيبي-

..ؤما إلاؿة اتىلضا خبىا لي٪ ؤهب وؤقٝغ ٢ل؟  

:هؼ ؤمجض عؤؾه هاًٞيا  

..بـ إلاؿة تب٣ى ؤزتي وبيت٪ ؤهِب وبابا.. أل-  

:ؤ٦ملب له  
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خبيبي .. والبيبي الجضيض هيب٣ى ؤزى٥ وابً بابا-

بابا بيدب٪ وخبه ل٪ مل هي٣ل ؤو يؼيض ألهه .. اؾمٗني

 خبيب بابا ؤ٢ل ألهه في .. مٗا٥ في هٟـ البيب
ً

ؤهب مثال

..بيب تاوي؟  

:هؼ ؤمجض عؤؾه هًٟيا  

بـ لى ؤهِب اتجىػِا ؤوه٩ل بياص بابا مل هحرح٘  ٗيل -

..مٗاها ؤبًضا  

:ؤحابته بهبر  

ؤها وبابا مل هى٣ضع .. ؤوه٩ل بياص بغا اإلاىيٕى يا خبيبي-

ل٨ً بخىا الاتىحن بىدب٨ىا .. وٗيل وه٨مل خياتىا ؾىا

..صه ٖمغه ما هيتٛحر.. ؤ٦تر خاحة في الضهيا  

:ؾإلها الهٛحر بُٟىلية  
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بـ بابا بٗض ما اتجىػ َىِ ٦غيمة ب٣ى ٖىضه بيب -

ؤهِب ٦مان لى اتجىػِا هتؿيبيىا وهىٗيل .. لىخضه

..لىخضها  

:يمته لهضعها باَمئىان  

مغو ما هابٗض .. يا خبيبي ؤهتىا ؤٚلى خاحة في خياتي- ٖو

.. ٖى٨ىا و  هؿمذ ألو خض يازضوي مى٨ىا  

:ؾإلها بترصص  

..و  ختى ؤوه٩ل بياص؟-  

..عم٣ب نٛحرها بدىان وهي تداو٫ ٞهم ما يضوع بظهىه  

ٌ .. للخٓاا بضا ؤهه يت٣بل ٖضم وحىص ؤبيه ول٨ىه يٞغ

..وحىص بياص  

..ابتؿمب بتٟهم  

..نٛحرها  ٛاع  
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ٌ إلاجغص ٖىض َٟىلي ؤخم٤ ..هى   يٞغ  

ٌ وحىص آزغ بمديُها.. هى  ٛاع ٖلى ؤمه ..ويٞغ  

بته بإمانها :يمته لهضعها وؤمىمتها تؿتكٗغ ٚع  

.. و  ختى ؤوه٩ل بياص-  

 ب٣ل٤
ً

٘ ؤمجض عؤؾه متؿاثال :ٞع  

ل؟- ..بـ هى ٦ضه هحٖز  

ٗب همؿة خاحبحها بدحرأ :ٞع  

..وصه هيًاي٣٪ يا ؤمجض؟-  

:ؤحابها الهٛحر  

.. هى َيح-  

ح في ال٨الم  ٢الها و٢ٟؼ مً ٞى١ ع٦بتي ؤمه و٦إهه   يٚغ

..خى٫ بياص  
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ب٘ ٢بلة صاٞئة ٖلى وحىتها :اختًً والضته َو  

..ؤها آؾ٠ يا ماما مل هٗمل خاحة مً ٚحر بطه٪ تاوي-  

٤ ..ابتؿمب له بٞغ  

تداو٫ ؤن تتدلى مٗه بالهبر ٞهي لً تتدمل ؤطي 

..يهيبه  

ة ول٨ىه تى٠٢ للخٓاا  ع٦ٌ ؤمجض هدى باب الٛٞغ

..و٦إن ش يء  كٛل باله  

:ٞؿإلته همؿة ب٣ل٤  

..لؿه خاحة مًي٣ا٥ يا ؤمجض؟-  

التٟب لها الهٛحر وبضا ؤهه بتل٪ اللخٓة ٢ض ا٦تؿح 

:هطج وؾىىاا ؤيٗاٝ ٖمغه  

الهة؟- ..ؤهِب ٖػ  
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:ابتؿمب له باَمئىان  

!..ليه يا خبيبي بت٣ى٫ ٦ضه-  

ا للخٓاا
ً
..ْل الهٛحر نامت  

ؤعاص ؤن يسبرها ؤن ابتؿامتها الخ٣ي٣ية ٚابب بٛياب طا٥ 

ٌ وحىصه ..الظو يٞغ  

..ول٨ىه ًٞل الهمب  

 وؤؾغأ وػوحة
ً

..٣ٖله هبهه بإن والضه امتل٪ مجز   

ملها ..بيىما هي خهغا خيارها به وبزىته ٖو  

..ول٨ً ؤهاهية َٟىلته هتٟب به  

..ؤنهم ي٨ٟىن إلالئ خيارها  

..وواحبها ؤن تٓل مٗهم وخضهم  

:هؼ الهٛحر عؤؾه يدؿم ؤمغه  
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.ماٞيل خاحة يا ماما ٦ىب بُمً بـ-  

..٢الها واهُل٤ إلزىته  

يىاها تغا٢بهم مً بٗيض ..ٖو  

..اهتهى ٞهل ؾي٠ مً ٢هتها تماًما  

مكاٖغها اإلاًُغبة هدىه ٖلى مضي ؾىىاا تم 

..تذجيمها  

..وبٖاصأ تىنيٟها  

..وويٗب ٖباعأ تمب بيضه هى وخبر ألايام  

..وآلان بضؤ ٞهل حضيض مً خيارها  

..وؤبىائها هم ؤبُاله  

..ٞديارها لم تٗض تدتمل البُل ألاوخض.. ؤبُا٫ متٗضصون   
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٨غؽ بمل٨ىا ٖك٣ها ؤن يٓل بم٩اهة 
ُ
لى الٗاق٤ اإلا ٖو

 الهضي٤

..لؤلبض  

 ؤو عبما ختى بقٗاع آزغ

  ********** 
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وهل ٖلّي بٖالن مى٘ التجى٫ صازل قغاييني، لت٠٨ ًٖ 

 الغ٦ٌ ه٨ظا في صوعتي الضمىية؟

ٚاصأ الؿمان -   

 

عا٢ح خغ٧ارها اإلاتىاؾ٣ة وهي تىهي ؤخض تهميمارها 

..الجضيضأ  

..تل٪ الهىاية التي باا يت٣جها مازًغا  

ويىٛمـ مٗها ب٩ل ؤ٩ٞاعه ختى ؤوق٪ ٖلى الىٟاط صازل 

..ؤعو٢ة ٣ٖلها  

ٌ السًٕى  ٣ٖلها الظو ماػا٫  ٗاهضه ب٣ىأ ويٞغ

..لؿلُان ٢لبه ٖلى مكاٖغها  

ًها وؤ ن , ٞبٗض انهياعها ألازحر بحن يضيه ًْ ؤهه هؼم ٞع

..٣ٖلها  



 

2926 
 

..ل٨جها ٞاحئته بتباٖض ٚامٌ ورهغب متٗمض مً مديُه  

وهى بضوعه هؼم هغوبها وزُِ تباٖضها وؤ٢دمها مٗه في 

..تجهحزاا صاع ألاػياء الجضيض  

٘ صعحة  وحاءا بنابة ٖك٤ بٟحروؽ ما تؿبح في ٞع

..خغاعرها  

..٦تضزل ٢ضعو لي٣ط ي ٖلى زُُها لؤلبض  

..تدغ٥ بدغية بمجز٫ صهيا اإلاؿتإحغ  

..بإطهه" البلىتىث"ؾماٖة   

..وبحن يضيه َب٤ مً الخؿاء الؿازً  

ليجلـ ٖك٤ ٞى١ ع٦بتيه ويبضؤ ب٢ىاٖها بتىاو٫ َٗامها 

.. تدب هٓغاا صهيا اإلاغا٢بة  

ويدتض بهىته .. ٩ٞان يهضهض ابيته ب٩لماته الخاهية تاعأ

 ٖلى ق٣ي٣ه الٛايح 
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..بالهات٠  

البيب َلبب قٛل .. يا خؿً مات٨برف اإلاىيٕى-

..زلهىا.. ووْٟتها  

٘ اإلال٣ٗة هدى قٟتحها  اص يلتٟب لٗك٤ ويٞغ ٢الها ٖو

:يسبرها بدىان  

ٖكان تب٣ي ٦ىيؿة وتلبس ي ٞؿتان .. يال خبيبة صاصو-

..مً بتٕى ماما  

..والٟتاأ تغم٣ه بؿٗاصأ وتتىاو٫ َٗامها بُاٖة  

:بيىما صهيا تسبره بجز١ وهي تجاوعه  

..صلى٢ب هتكبِ في ٞؿتان لها!.. ليه ٢لتلها ٦ضه-  

:ؤبٗض ؾماٖة الهات٠ ًٖ ؤطهه ٢بل ؤن  كا٦ؿها بٛؼ٫   

..ؤ٦يض هتٗملي لها ٞؿتان تلبؿه في الٟغح-  
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وؤصع٦ب الٟش الظو ي٣ىصها بليه ٞهؼا ٦تٟحها بال مٗنى 

اصا لٗملها ..ٖو  

:بيىما ٖاص هى إلاداصإة ؤزيه  

لها - زالم يا خؿً َاإلاا وحىصها مؿبح مك٩لة هكٞى

ة ..قٛل ٖىض ؤو خض مٗٞغ  

:٢ُح للخٓاا  ؿتم٘ ألزيه إم ؤحاب بدحرأ  

خؿً !.. ؤهب ٖايؼ حىػها و  َلي٣ها في بيه.. مل ٞاهم-

..بالف لٗح بالىاع  

٤ :ونله نىا ؤزيه اإلاجزعج ٞداو٫ رهضثته بٞغ  

٣ل- !..ٞهمني بالغاخة هاوو ٖلى بيه.. َيح بـ ما تٖؼ  

:اههب ألزيه للض٢اث٤ بٗضها ؤزبره باَمئىان  

..ؤها هكٝى مىيٕى حىػها صه وؤعص ٖلي٪.. َيح تمام-  
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ؤٚل٤ الهات٠ والتٟب لضهيا التي ٧اهب ٖاصا إلاجلؿها 

..زل٠ م٨تبها  

ها وؤلىانها ٦ما  ول٨جها زالٝ ْىه لم ت٨ً مجهم٨ة بسَُى

ًْ بل ٧اهب تً٘ وحهها بحن ٦ٟحها وتًِٛ بؿبابتحها 

..بدضأ ٖلى حاهبي عؤؾها  

لح مجها ؤن تىهي لها َٗامها  ؾلم ٖك٤ إلاغبيتها َو

..وتؿاٖضها لتىا٫ ٢يلىلتها  

:بيىما تىحه هدى صهيا يهمـ ٢غب عؤؾها  

!..ؤهِب تٗباهة-  

ٗب عؤؾها مً بحن ٦ٟحها ليلمذ اخت٣ان وحىتحها والبري٤  ٞع

:الالم٘ بٗيىحها وهي رهمـ  

..نضإ قضيض و-  
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٤ ومٗها نىته  ٢اَ٘ ٧لمارها ٦ٟه التي تمـ حبهتها بٞغ

:ال٣ل٤  

ٚالًبا ؤزضِا الٗضوي مً .. ؤهِب خغاعت٪ ٖالية حًضا-

..ٖك٤  

وؤ٣ٖح ٧لماته ب٣بلة صاٞئة لجبيجها صٞٗتها لتجهغه 

:ب٠ًٗ  

!..ماػن -  

:وحاءا بحابته بغيئة بهض١  

..باَمً ٖلى خغاعت٪ وهللا-  

٤ :ابتٗضا ٖىه بٞغ  

..ؤها وعايا قٛل وتهميماا و.. مل و٢ب خغاعأ نهاجي-  

٤ :٢اَ٘ ٧لمارها وهى يضل٪ ٞغوأ عؤؾها بٞغ  
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ؤهِب مدتاحة عاخة ومؿ٨ً ٖلكان ت٣ضعو .. هككل-

..تىانلي  

ح :هتٟب بٖغ  

..٦ضه الى٢ب هيًي٘..  -  

٤ تها بٞغ :ؾاٖضها لتجهٌ وهى  سخبها هدى ٚٞغ  

..اعتاحي ؾاٖة وبٗضها هتٟاهم-  

هاولها ٢غم مؿ٨ً وتغ٦ها تغتاح لؿاٖة واخضأ ٦ما 

ضها ..ٖو  

ول٨ً ؾاٖة عاختها امتضا لؿاٖاا وخغاعرها يؼصاص 

..اعتٟاٖها  

..ولم يجض ماػن مًٟغا مً اؾتضٖاء الُبيح  

..وبٗض ٖضأ ؾاٖاا ؤزغي   
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٧ان ماػن يضاوم بها ٖلى اؾتسضام ال٨ماصاا الباعصأ ٞى١ 

..حبهتها ٦ما هصخه الُبيح  

وبىٟـ الى٢ب يغا٢ح َٟلته الهٛحرأ التي بضؤا تتدؿً 

 وتؿتٗيض خيىيتها وعٚبتها باللٗح 

.. وال٣ٟؼ ب٩ل م٩ان  

ُٞلح مً اإلاغبية ؤن تغا٢بها وتمىٗها مً الضزى٫ ٖلى 

..والضرها  

اص هى ليُمئن ٖلى صهيا بُغي٣ته اإلاٗهىصأ ٩ٞان يمىذ  ٖو

حبيجها ٢بلة  ؿتكٗغ بها خغاعرها خحن ٞتدب حٟىحها 

:لتسبره ب٠ًٗ  

!بتُمً ٖلى الخغاعأ بغيى-  

:ابتؿم لٗيىحها بغاخة وهى يهت٠ بها  

..خمضهلل ٖلى الؿالمة-  
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ة ..عمكب بٗيىحها ٖضأ مغاا إم صاعا بىٓغارها في الٛٞغ  

لتتى٠٢ ٖىض بهاء اإلااء الٗمي٤ و٢ُ٘ ال٣ماف التي 

..ت٨ىمب حىاعه  

ة مً قغاثِ ألاصوية اإلاستلٟة بضا واضًخا ؤهه  ومجمٖى

.. تم سخح ٢غم ٖلى ألا٢ل مً ٧ل قغيِ  

:وؤزحًرا ٖاصا بىٓغارها إلااػن تؿإله بت٣غيغ  

..ؤها همب ؤ٦تر مً ؾاٖة؟-  

٤ وهى يسبرها :ابتؿم بٞغ  

..يىم ٧امل ت٣غيًبا-  

قه٣ب بٗى٠ وهي تداو٫ الجهىى مً الٟغاف ول٨ىه 

:مىٗها بدؼم  

..اعتاحي.. وخغاعت٪ ياصوب هؼلب.. ؤهِب لؿه تٗباهة-  



 

2934 
 

:ؤٖاصها لتل٣ي بغؤؾها ٞى١ وؾاصرها وتؿإله  

..ؤهب هىا مً امباعح؟-  

:ؤحابها ببضيهية  

ا- ًٗ ..ؤ٦يض َب  

:هتٟب بىهً  

..اإلاغبية ٧اهب هتؿاٖضوي و!.. ليه ٦ضه يا ماػن -  

:ؤٚل٤ قٟتحها بؿبابته  

..ؤها ٦ىب ٖايؼ ؤ٦ىن حىب٪-  

:ابتؿمب ؾازغأ بىهً  

!بتضعب ٖلى اإلاؿت٣بل-  

:ا٢ترب بغؤؾه مجها في زُىعأ تضع٦ها تماًما وهمـ بضٝء  
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ومل .. لى بـ تكىفي هٟؿ٪ بٗيىوي.. ؤهِب مجىىهة-

ت٪ ما٨ٞغتل لخٓة في .. صلى٢ب بـ مً يىم ماٖٞغ

..ال٨الم الٟاٙع صه  

..ؤقاخب بىحهها بٗيًضا تتهغب مً صٝء هٓغاته  

بيىما هى مض يضه يلت٣ِ بخضي اإلاىاق٠ الهٛحرأ ليمسر 

٤ ويبضؤ إغإغأ لُيٟة ..وحهها بٞغ  

ً ق٣ي٣ة منى .. ؤزبرها بها ًٖ م٩اإلاة خؿً باألمـ ٖو

ة يٟة لها باإلاجمٖى ..ومىده ْو  

..خاولب تجاهل ما تؿمٗه مىه  

..ٖضم مباصلته الخىاع  

:ول٨ىه ؤزحًرا هجر في حظبها إلاداوعته خحن ؤزبرها بٟسغ  

..ٖملتها بةيضيا.. ؤها ه٣ىم ؤحيبل٪ َب٤ قىعبة سسىة-  

:تىؾٗب ٖيىاها بضهكة  



 

2936 
 

!..ٖملب ؤ٧ل-  

:ؤومإ بغؤؾه  

صه ؤها صخيب يؼيض مً الىىم ٖلكان يجيبلي .. خ٣ي٣ي-

..الىنٟة مً ٖليا  

:قه٣ب صهيا وهي تٛمٛم بةخغاج  

!!..صخيب الىاؽ مً هىمها! يا زبر-  

:ؤقاع لها ؤن   رهتم  

ٍغ ػو ما .. ما ت٣ل٣يل ٦ضه- صه يؼيض نىته ٧ان بحٚز

..ي٨ىن ٦ؿح مىا٢هة وػاعأ ؤلاؾ٩ان  

اص ومٗه  هؼا ٦تٟحها بدحرأ بيىما ٚاب هى لض٢اث٤ ٖو

..َب٤ الخؿاء الؿازً  

٘ مل٣ٗة لٟمه يتظو٢ها  عم٣ته صهيا بك٪ لثىاٍن ٞٞغ

:باؾتمتإ  
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..ؤ٧ل َبيعي ؤهىه.. اَمىِب -  

:مضا يضها تُالبه بالُب٤ وهي تسبره  

- 
ً

..مل ٢ل٣اهة ؤنال  

حلـ بمىاحهتها يمض ٦ٟه تدمل اإلال٣ٗة لكٟتحها في 

بته في بَٗامها ..بقاعأ واضخة لٚغ  

:ول٨جها هتٟب بجز١   

..ؤها ها٧ل بىٟؿـــ.. ماػن -  

لم ت٨مل ٧لمتها ٞهى صٞ٘ بالخؿاء صازل ٞمها وهى 

:يسبرها بك٣اوأ  

..صوع٥ ب٣ى تإ٧ليني بٗض الجىاػ-  

:ؤزبرته بدى٤  

..ؤها ما وا٣ٞتل-  
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:وبحابته حاءا ؾغيٗة  

!وؤها لؿه ما َلبتل-  

ان ما  للهما َي٠ خؼيً ؾٖغ اتؿٗب ٖيىاها بضهكة ْو

:اهؼاح وهى  ٗاوص ا٢ترابه السُغ  

بـ الُلح .. ؤها ٢لتل٪ هتجىػ٥ وهىجيح ٖيا٫-

اللخٓة صو مل هت٨ىن لخٓة تمغ وؾِ .. واإلاىا٣ٞة

..ه٣اف ومداو ا ب٢ىإ  

:ؤٖاصا عؤؾها للسل٠ وهي تسبره بتٗح  

ؤبى .. وهغح٘ ؤصخاب.. ٞحها بيه لى هيس ى ألايام اللي ٞاتب-

.. ٖك٤ وؤمها  

:ؤحابها بؿالؾة وهى يىاولها مل٣ٗة خؿاء ؤزغي   
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- 
ً

و٦ىن بن ٖك٤ بىتىا صه خ٣ي٣ة .. ما بخىا ؤصخاب ٞٗال

ؤها بدب٪ وؤهِب ٦مان .. ل٨ً ٞى١ صه ٧له.. ماٞحهاف زالٝ

..بتدبيني  

..و٦إنها خ٣ي٣ة وا٢ٗة صامٛة.. ٢الها ببؿاَة  

..٦ؿُٕى الكمـ مً مكغ٢ها  

..ؤو ٦ؼخ٠ البدغ يجتاح ما ؤمامه في َىع اإلاض  

:تجهضا بدؼن وؤزبرته  

ابٗض يا ماػن وازتاع خياأ .. ٖكان ٦ضه ب٣ىل٪ ابٗض-

وؤها اٖتبروي في خيات٪ مجغص .. تىاؾب٪ وتىاؾح ؾى٪

..نضي٣ة ؤو ؤزب  

٧اهب مالمده تتضعج بحن الًٛح والٛئ ول٨ً م٘ نهاية 

ا وهى يسبرها بى٢اخة
ً
:حملتها اهٟجغ ياخ٩  
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ؤها مم٨ً ؤول٘ في هاع حهىم بإ٩ٞاعو وتسيالتي !.. ؤزب-

..  ٖى٪ لى ؤهِب مجغص ؤزب  

غا بٛئ وهي تٗتض٫ تل٨مه في نضعه بل٠ُ :ٞػ  

..ما ت٣لبل اإلاىيٕى-  

:ؤحابها بهغاخة  

هى ؤها ٦ىب بٗمل بيه َى٫ الؿىحن اللي ٞاتب بٗض -

!..َال٢ىا  

:ٚمٛمب بٛئ  

..٦ىب بتٗ٪-  

:هت٠ بها وهى ي٨مل بَٗامها بألية  

.. مل  ػم في الك٩ل.. ٦ىب بضوع ٖلى واخضأ تكبه٪..  -

ؾىاء ؾغاب اللي ٖىضها .. ل٨ً في الصسهية والغوح

مً ٚحر ٢ىأ .. ٖاَٟة تكبه ٖىاَٟ٪ ل٨ً مً ٚحر عوخ٪
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مىخ٪ و٢ىأ .. لخض بل٣يـ.. صهيا اللي تكبه هجاخ٪ َو

شسهيت٪ بـ مً ٚحر حما٫ عوخ٪ الىاٖمة و  

وؤها مٗايا .. ٦ىب ٚبي بضوع ٖلى ؤقباه.. ٖىاَٟ٪ الضاٞية

.. ألانل  

ٌ تىاو٫ اإلاؼيض :ؾإلته بدحرأ وهي تٞغ  

ليه صوعا بٗيض وؤهب مٗا٥ ألانل ػو ما .. وليه؟-

..بت٣ى٫؟  

:زبِ حبهته ب٨ٟه  

بتاٖتي .. ٖىضو حىهغأ ماٞيل لها مثيل.. ٦ىب ٚبي-

٢ٟلب ٖلحها في .. وبض٫ ما اؾتمت٘ باإلال٨ية صو.. ومل٩ي

..زؼهة وزبيتها ختى ًٖ ٖيىوي  

:هتٟب بٛئ  

! ٗني بيه-  
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:مض ٦ٟيه يتمؿ٪ بيضها بلهٟة  

وؾِ خحرتي و٦ٟغو بالخح .. ما٦ىتل ٖايؼ آطيِ٪ -

ؤها حيب ل٪ اإلاغأ .. ؤو خل مغيذ.. ماخبيتل ت٨ىوي صوا

..الٗمغ ٧له يا صهيا.. صو وؤها ٖايؼ الٗمغ ٧له  

:هتٟب بٗظاب  

..الٗمغ هى اإلاك٩لة-  

:ا٢ترب مجها يهمـ با٢تىإ  

..مك٩لتهم مل مك٩لتي-  

:سخبب ٦ٟها تتدؿـ مالمدها بت٣غيغ  

..هاا بيض٥.. مالمخي.. قاي٠ وش ي-  

:وحظبته ٦ٟه بٗى٠ تًٗها ٢غب ٖيىحها  
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يم٨ً مل بايىة ؤو لؿه مل .. صو اؾمها تجاٖيض-

ة ل٨ً ..ملخْى  

ؤهامله تتدغ٥ بغ٢ة تجىب , ٢ُ٘ ٧لمارها إلاؿاته لىحهها

..مالمدها بلهٟة وقى١   

هٓغاته تتإل٤ بتى١ واضر وقٟتاه تدتل مالمدها ي٣بل 

 تل٪ التجٗيضأ التي ؤقاعا لها بغ٢ة

:وهى يهمـ باؾتى٩اع صافئ  

ني ويسليني ؤ٨ٞغ- !..وصه ب٣ى اللي هيسٞى  

:خاولب بحابته ل٨ىه ؤؾ٨تها بهمؿه  

!.. حمال٪.. تٟت٨غو ؤها خبيب مالمد٪-  

:همؿب اؾمه ب٠ًٗ ٞإ٦مل  
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٧ل زلية .. ٧ل همؿة.. ؤها بدح ٧ل تٟهيلة ٞيِ٪ -

بدح .. ٧ل ٨ٞغأ ٚبية بتٗاهض فيَّ .. وتجٗيضأ ػو ما بت٣ىلي

٣ل٪ .. عوخ٪ و٢لب٪ ٖو  

:وخغ٥ ٦ٟيه خىلها بتمل٪ وهمؿه ألاحل يًي٠  

..حما٫ عوخ٪ وحما٫ مالمد٪ وحما٫.. وحمال٪-  

:٢اَٗب ٧لماته التي تتجه للى٢اخة  

.. يا ماػن ٞهمب.. زالم-  

:ابتؿم بٗبث  

..ليه بـ صه في لؿه ٦الم ٦تحر-  

:ؤو٢ٟب ٖبثه بدؼم  

..٦ٟاية اللي ٢لته-  

:تجهض بدؼن مهُى٘ ول٨ىه اؾتٗاص حضيته  
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اوس ي الىاؽ ونضقي الخ٣ي٣ة .. اللي ٢لته صه الخ٣ي٣ة-

٪ ونض٢يني ؤها.. صو اوس ي ق٨٪ .. اوس ي ؤ٩ٞاع٥ وزٞى

..ونضقي خبي لي٩ي  

:ؤٖاصا عؤؾها للىؾاصأ بٗى٠  

..ؤها مدتاحة اعتاح قىية ٢بل ما ا٦مل قٛل-  

:صاٖح زهالرها بدىان  

.. ؤها آؾ٠ ؤعه٣ت٪ وؤهِب لؿه ما اعتاختيل-  

..ا٢ترب يُب٘ ٢بلة ٖلى حبيجها  

:و٢بل ؤن تٗترى ٖاوص ق٣اوته  

..بُمً ٖلى الخغاعأ-  

ابتؿمب ب٠ًٗ بيىما قٟتاه تتدغ٥ بدميمية ت٣بل 

..تل٪ التجٗيضأ الهٛحرأ التي تاع٢ها  
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:وي٨مل بىٟـ الك٣اوأ  

صه مىيٕى بيني وبيجها ٦ضه ..   ماتازض ل في بال٪-

!بىدله ؾىا  

..اتؿٗب ابتؿامتها وم٣اومتها له تتًاء٫  

تها ٢بل ؤن يتر٦ها ؾإلها بًٟى٫  لى باب ٚٞغ :ٖو  

..ما ٢لتيل الكىعبة عجبت٪؟-  

..ابتؿمب ٖيىاها له وهي تىمئ با يجاب  

..ٞكٟتحها ٧اهب تجبرهما ٖلى الهمب بتل٪ اللخٓة  

..ٞلى تٟىهب ب٩لمة لً ت٨ىن ؾىي اٖتراٝ بالٗك٤  

..وزًٕى له  

 ***** 
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وشسو واخض هى ألال٠ والالم والخاء والباء والىاؽ 

ا ه٣ُة نٛحرأ مل٣اأ تدب الباء ًٗ .حمي  

مهُٟى ناص١ الغاٞعي-   

..خيارها تضوع خىله آلان  

..و٦إهه وخضه بهظا الٗالم مً ب٣ي لها  

..و٦إن الضهيا زلب مً البكغ ٞلم  ٗض ؾىاه بديارها  

..ؤ٩ٞاع تبضو ٧الهىؽ ؤو الهظيان  

..ل٨جها ٖا٢لة واٖية  

تضع٥ ؤن ال٨ىن ماػا٫ ٢اثًما وألاعى تضوع وتؼصخم 

..بؿا٦ىحها  

..هي ٣ِٞ مً تى٠٢ ٖاإلاها  

..بهب وزٟب  
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ك٣ها مهضص بالىؤص ..ٖو  

ٌ وحىصها خىله ..ٞهى يٞغ  

يهغ ببؿالة ٖلى تدمل آ مه وخيًضا بال مؿاهض و  

..مااػع   

ة ختى    م٘ ٧ل هىبة ؤلم يضٞ٘ بها بةنغاع زاعج الٛٞغ

.. تكهض يٟٗه ؤمام حغاخه  

ىم بٗيىحها ..و   كاهض هى ه٣هه اإلاٖؼ  

وطا٥ اليىم اهتهؼا ٞغنة ٚيابه ًٖ الىعي بٟٗل ؤصويته 

 اإلاؿ٨ىة و٢غعا الظهاب لُبيبتها

..ٞهي بداحة لىاٞظأ هىع تم٨جها مً التٗامل مٗه  

..وبٗضما اهتهب مً ؾغص ما خضث  

:ؾإلتها الُبيبة بجضية  
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..وؤهِب هاوية ٖلى بيه يا هحرأ؟-  

:٢ُبب هحرأ بٛئ  

ؤها حاية ل٪ ٖكان ؤٖٝغ ؤتٗامل .. ؤ٦يض ه٨مل مٗاه-

ٌ وحىصو ..ألهه بحٞر  

ية :ؾإلتها الُبيبة بدٞغ  

هت٨ملي ألهه واحح و  أله٪ ٖايؼأ خيات٪ م٘ خاػم؟-  

:هتٟب بها هحرأ  

!٧ل ٦المي صه ما وضخل بوي ٖايؼأ خاػم-  

:ٖاصا الُبيبة ت٨غع ؾاالها  

ِب .. ٦الم٪ ٢بل ٦ضه- ؤه٪ ٦ملِب م٘ ماػن بٗض ما ٖٞغ

ِب .. بجىاػه وفي حىاػ٥ م٘ عاٚح ٦ملِب بٗض ما ٖٞغ

ة بت٨ملي .. صه الىمِ بتاٖ٪ يا هحرأ.. بؿلى٦ياته اإلاىدٞغ

ط ي الٟكل ..وبتٞر  
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٢غاع٥ با ؾتمغاع م٘ خاػم ٖلكان هجاح هحرأ و  .. ؾاالي

..ٖلكان خح خاػم؟  

:ؤػاخب هحرأ زهالرها للسل٠ بتىتغ  

..٦الم٪ مل صر.. اإلاىيٕى مستل٠.. أل.. أل-  

:ا٢تربب الُبيبة بهضوء  

..بيه الٟغ١؟-  

:تسللب هحرأ زهالرها بىٟـ التىتغ وهي تٗتٝر باعتبا٥  

.. م٘ ماػن ٦ىب ٖايؼأ اهتهغ ٖلى وحىص ؾب تاهية-

..ما٢ضعتل ؤؾمذ ؤوي ارهؼم في اإلاٗغ٦ة صو  

٢ُبب الُبيبة بهمب تتر٥ لىحرأ اإلاجا٫ لتٗبر ٖما 

..بضازلها  

..و٧اهب هحرأ بضوعها تؿتم٘ ل٩لمارها بىٕى مً الىٟىع   
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:ٞإٚغ٢ب عؤؾها بحن ٦ٟحها هاتٟة  

اللي .. ألا٩ٞاع صو اتٛحرا.. ؤها اتٛحرا.. ال٨الم صه.. ؤها-

..٨ٞغا ٦ضه في اإلااض ي مل ؤها صلى٢ب  

:خغ٦ب الُبيبة عؤؾها بةيماءأ زٟيٟة  

..ليه ٦ملِب مٗاه؟.. وعاٚح يا هحرأ-  

..بل اعتٗض حؿضها بإ٦مله.. اعتجٟب قٟتي هحرأ  

..عاٚح حؼء بديارها تغيض صٞىه بإبٗض ٖم٤ مً ؤٖما٢ها  

ول٨جها ؤتب آلان وبييتها ال٣يام ب٩ل ما يم٨جها إلاؿاٖضأ 

..خاػم  

:٦تٟب طعاٖحها خى٫ هٟؿها وهي تٛمٛم بسٟىا  

.. ما ٧اول يىٟ٘ ؤ٦غع الٟكل-  

:وؤقاعا بيضها تكغص باأل٤ٞ  
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.. ٦ىب بتسيل ؤوي ؤ٦ىن ؾبح في ؤهه يس٠ ويغح٘ َبيعي-  

:خثتها الُبيبة ٖلى ال٨الم  

..وبٗضيً؟-  

:التٟتب هحرأ هدىها وهي ت٣غ بىيىح  

في لخٓة ٞى٢ب ل٣يب ؤن الؿبح .. ٦ىب ها٣ٞض هٟس ي-

اللي م٨ملة ٖكاهه مل مهم ٢هاص اللي هسؿغه مً 

..هٟس ي  

اصا تؿإلها :ابتؿمب الُبيبة باعتياح ٖو  

..٧ان بخؿاؾ٪ بيه ؤما عاٚح ماا؟-  

:ؤقاخب بىحهها بٗيًضا وهي تتمتم  

..٦ىب مهضومة-  

:ؤوضخب الُبيبة  
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..بٗض الهضمة؟-  

:هؼا هحرأ عؤؾها باعتبا٥  

.. ماٞيل-  

:ؾإلتها الُبيبة  

..و  ؤو عص ٞٗل؟-  

:ؤزًٟب هحرأ هٓغارها لخٓاا ٢بل ؤن تٗتٝر بانهؼام  

..مم٨ً قىية عاخة-  

:ْلب الُبيبة ٖلى نمتها لت٨مل هحرأ بتىييذ ٧امل  

عاخة ألوي ٦ضه ٢ضام الىاؽ .. زليِ مً عاخة ٖلى طهح-

يم٨ً ْغوٝ مىته .. وصه مل ازتياع.. ؤعملة.. مل ٞاقلة

وصه مل .. بكٗة ل٨ً في الجهاية وبمغوع الؼمً ؤعملة

..ٚلُتي  
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:ؾإلتها الُبيبة  

والظهح أله٪ خؿيِب بغاخة ػو ما بت٣ىلي؟-  

:هؼا هحرأ عؤؾها هًٟيا  

ؤخاعب .. طهح ألوي ٨ٞغا ؤوي ٧ان مم٨ً ؤخاو٫ ؤ٦تر-

..ٖكان ؤؾاٖضه  

:واؾتمغا الُبيبة باؾتجىابها الىصو  

بتٗالجي قٗىع٥ .. ٖكان ٦ضه ٖايؼأ تؿاٖضو خاػم؟-

.بالظهح؟  

:اهتًٟب هحرأ بٗى٠  

ؤ٦ىن .. ٖايؼأ خياته.. ؤها ٖايؼأ خاػم.. خاػم مستل٠.. أل-

.. مً ٚحر تبريغ.. مً ٚحر ؾبح.. في خياته  

:ؤمالب الُبيبة عؤؾها بتؿائ٫   
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بتدبيه لضعحة ت٣غعو ؤه٪ هت٨ملي خيات٪ م٘ شسو -

.ٖاحؼ وها٢و؟  

:ا٢تربب مجها هحرأ وهي رهت٠ بٗى٠  

..ما ت٣ىليل ٖليه ٦ضه-  

:هؼا الُبيبة عؤؾها  

..صه ت٨ٟحره خالًيا-  

:ؤحابب هحرأ بٗؼم  

..ت٨ٟحر ٚلِ.. ٚلِ-  

 
ً

:وا٣ٞتها الُبيبة ٖلى عؤيها وؤياٞب ؾاالا  

.هت٣ضعو ت٣ىٗيه ؤن ت٨ٟحره ٚلِ؟-  

:هتٟب هحرأ  

..ؤها حاية ل٪ ٖلكان ٦ضه-  
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:ؤ٦ضا لها الُبيبة  

..ٖكان ت٣ىٗيه  ػم ت٨ىوي م٣تىٗة-  

:هؼا هحرأ عؤؾها ب٣ىأ ٞتىاإغا زهالرها بجىىن   

..هى.. خاػم هى.. خاػم ٖمغه ما هي٨ىن عاحل مل ٧امل-  

:ْلب تدغ٥ ٦ٟحها بيجؼ وؤزحًرا هتٟب ب٣ىأ  

..اللي بدبه وماٞيل خاحة اتٛحرا.. الغاحل اللي خبيته-  

:هؼا الُبيبة ٦تٟحها  

..يب٣ى مٟغوى هى  ؿم٘ ال٨الم صه-  

ة.. هؼا هحرأ عؤؾها بتٟهم ة بؿٖغ وتدغ٦ب لتتر٥ الٛٞغ  

:ول٨ً الُبيبة ؤو٢ٟتها بدؿم  

..لؿه ٦المىا ًٖ عاٚح ما ؤهتهاف-  

:ؤزبررها هحرأ بدؼم  
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يم٨ً ٨ٞغا بٗض مىته ؤوي .. عاٚح ٞترأ اهتهب مً خياتي-

ًب مؿاٖضته ل٨ً هى ٧ان بيسُِ .. ٚلُب ؤما ٞع

مىا عاٚح هى ٧ان الؿبح .. ٖكان  ٛغ٢ني في ٢ظاعته

..ؤها ماليل طهح.. هى بةهدغاٞه وؤ٩ٞاعه.. ٞيه  

:ؾإلتها الُبيبة  

..و  ختى حؼء نٛحر-  

:٨ٞغعا الُبيبة.. ابتؿمب هحرأ بتدضو  

..حؼء نٛحر ٢ىو؟-  

 مً ابتؿامة هحرأ وهي ت٣غ
ً

:زٟب التدضو ٢ليال  

.. حؼء نٛحر ٢ىو ٢ىو -  

:باصلتها الُبيبة الابتؿام  

يب٣ى لؿه ال٨الم ما اهتهاف-  
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هؼا هحرأ عؤؾها بمىا٣ٞة نامتة وتدغ٦ب لتظهح 

..إلاٗغ٦تها الخ٣ي٣ية  

..تل٪ التي تؿتد٤ الجهاص مً ؤحلها  

..خاػم وخيارها مٗه  

... 

..وحضته ٦داله باأليام الؿاب٣ة  

..قاعص بضهيا   تدتىيها  

..مالمده متجهمة بؿبح آ م حغوخه  

..وعًٞه تىاو٫ اإلاؿ٨ىاا ب  بدضوص  

 تدمل ؤإلاه لؿاٖاا ختى تجهاع ٢ىته
ً

 مًٟال

..ؤو حؿضه ٞيٛيح ًٖ الىعي لٟترأ  

.. ٗىص بٗضها بىٟـ الكغوص والتجهم  
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:ا٢تربب مىه بسٟة لتمىذ حبيىه ٢بلة صاٞئة  

ؤتإزغا ٖلي٪؟-  

:ؤحابها بجٟاء  

..ؤها َلبب مى٪ ماتجيل اإلاؿتكٟى-  

:ؤزبرته بؿالؾة  

ماخبيتل ؤ٢ُ٘ .. ٦ىب في الجلؿة م٘ الض٦تىعأ-

ة ل٪ ..الجلؿاا ٖلكان ؤما هغوح بيتىا ؤب٣ى متٟٚغ  

:سسغ بمغاعأ  

ة إلاؿاٖضتي ٢هض٥- ..متٟٚغ  

:تديِ ٖى٣ه بظعاٖحها... ا٢تربب تجلـ بمىاحهته  

و  ؤهب هاس ي ؤوي ٖغوؾة .. هاتٟٙغ لكهغ الٗؿل بتاٖىا-

..حضيضأ  
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 مً تدغ٦ها بٗيًضا ؤل٣ب بغؤؾها 
ً

خاو٫ ببٗاصها ول٨جها بض 

 ٖلى نضعه

:هامؿة بضٝء خ٣ي٣ي  

.. بدب٪-  

:همـ بًٛح  

اللي عح٘ .. يإ في الصخغا... الغاحل اللي بتدبيه عاح-

..واخض تاوي  

..خغ٦ب ؤهاملها بغ٢ة ٞى١ نضعه  

ة تدب ٦ٟها ..تؿتكٗغ ص٢اا ٢لبه اإلاتؿاٖع  

..٢لبه هى خليٟها بهغاٖها مٗه  

٤ :ؾإلته بٞغ  

..خهل بيه هىا٥؟-  
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.. قٗغا بتهلح حؿضه  

ٌ بزباعها ما مغ به ..هى يٞغ  

م ؤنها ٖلمب بُغ٢ها السانة ما حغي له بٗض  ٚع

..ازتٟاثه  

..ٞهى ؤصلى بكهاصته ٧املة ٞيما يسو تد٣ي٣اا ال٣ًية  

ٌ ؤن يسبرها هي بالظاا ما خضث ..ول٨ىه يٞغ  

..قٗغا ب٨ٟه تى٣بٌ بٗى٠ و٦إهه ي٣اوم اختًانها  

..الاؾتمتإ بإمان ؤخًانها وؾ٨ً ٢لبها  

:ٖاصا تؿإله بلهٟة َٟىلية َاإلاا ؤطابب ٢لبه  

..ؤهب زاي٠ ٖليَّ مً اللي هؿمٗه؟-  

..مغ ٖلى قٟتيه قبذ ابتؿامة لم تلمدها هي  

ً نضعه بامتال٥ ..ٞغؤؾها ٧ان  ؿتَى  
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وطعاٖحها تهغ ٖلى اختًاهه ومىده ما  ؿتد٤ مً 

..عاخة  

٤ :ٖاصا تدثه بٞغ  

..اخ٩ي يا خاػم-  

ا بهمته وؤٖما٢ه تيكُغ 
ً
 ْل مدتٟٓ

ح بييل عاخته ٖبرها ..قُغ يٚغ  

..ي٣و ٖلى ؤطهحها ُمغ ما عآه  

..يىا٫ يمة اَمئىان  

..وعاخة بىح مكغوٕ  

ا
ً
..وقُغ آزغ يهإع ليب٣يه نامت  

ا ٞجل ما ؾيىاله هى هٓغأ ق٣ٟة 
ً
ؤ  يد٩ي و  ي٣و قيئ

..ؤو عبتة ٠ُٖ  
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..ٞغبما هي   تضع٥ مً ألاؾاؽ تٟانيل ٖمله و  رهتم  

ول٨ً حاء همؿها اإلاتؿاء٫ ليٗلمه ؤنها ٖاق٣ة مهتمة 

 ألص١ وؤنٛغ التٟانيل

..الغنانة لؿه مٗا٥ مل ٦ضه؟-  

:همـ بضهكة  

..ؤهِب لؿه ٞا٦غأ الغنانة؟-  

:خغ٦ب عؤؾها تسبره بهمـ زاق٘  

..ٞا٦غأ ٧ل ٧لمة ٢لىاها-  

:وعٞٗب عؤؾها لتىاحه ٖيييه  

يا تغي هتىا٤ٞ .. ٞا٦غأ ؤه٪ وا٣ٞب ت٨ىن الض٦تىع بتاعي-

..ؤوي ؤ٢ىم بىٟـ الضوع؟  

:هؼ عؤؾه بيإؽ  
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.. مل ٧امل.. ٖىض٥ بيه ت٣ىليه  ؿاٖض عاحل ٖاحؼ-  

:ؤؾ٨تته بًٛح  

..تٟت٨غ بوي خبيت٪ أله٪ الٓابِ الكاَغ؟-  

:هؼ عؤؾه هًٟيا ٞإ٦ملب بىٟـ الهجىم  

..يا تغي إ٣ت٪ في خبي ل٪ يٗيٟة ٦ضه يا خاػم؟-  

:ٚمٛم بدى٤  

بـ مل مٗنى ٦ضه بوي ؤؾتٛل .. ٖاٝع ؤه٪ بتدبيني-

..الخح صه  

:ؾإلته بضهاء  

مٗنى ٦ضه بوي اؾتٛليب خب٪ ليَّ ؤما وا٣ٞب ٖلى حىاػها -

!٢بل ما اتٗالج  

:هت٠ بدى٤ و٢ض ؤخى٣ه ؤن يتدى٫ إلاىي٘ صٞإ  
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..الىي٘ مستل٠-  

:نهًب لت٠٣ بمىاحهته وتؿإله بم٨غ  

ٖكان ؤها ؾب ٞدبي هل ويٗي٠ ما ي٣ضعف يىاحه -

!مك٩لة ٢ابلتىا في ؤو٫ خياتىا  

:همـ بًٛح يغيض خمايتها  

..مل ٖايؼ ؤْلم٪-  

ًه :ؤزبرته بت٣غيغ ليٗلم ؤنها تضع٥ ؤبٗاص ٞع  

ٖايؼ نىعت٪ ما تتٛحرف في .. ؤهب ٖايؼ تبٗضوي.. أل-

..ٖيىوي  

:ؾإلها باعتبا٥  

..وبيه الٛلِ في ٦ضه؟-  

:ا٢تربب تديِ وحهه ب٨ٟحها  
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.. الٛلِ ؤن الهىعأ ما اتٛحرتل-  

 لتلمـ م٩ان حغخه
ً

:ابتٗضا ٢ليال  

ؤها .. مل صه اللي هيبٗضوي ؤو ي٣لل مى٪ في ٖيييا-

قٛل٪ ؤهب اللي .. ماخبيتل خاػم الٓابِ الٗٓيم

..ؤها خبيب خاػم.. ٖملب له ٢يمة في هٓغو مل ال٨ٗـ  

:نمتب لخٓة لتتدى٫ للهمـ بض ٫ ؤهنى تٟسغ بغحلها  

الغاحل اللي ٢غب مني و٦ك٠ ٢كغأ هحرأ اإلاؼيٟة .. خبيبي-

ألهه بسبرته وعحىلته قاٝ هحرأ اللي مؿتيياه هى ٖكان 

ٝغ .. يال٢حها غوعو ٖو الغاحل اللي مازاٞل مً حىاوي ٚو

تل الخح اللي مٗاه و  .. يدتىيهم الغاحل اللي ماٖٞغ

..قىٞب ؤمان ب  في خًىه  

:ا٢تربب تكا٦ؿه وؤهاملها تٗبث بُياا مالبؿه  
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ؤو ؤخضاث تاهية .. خبيبي هى اللي ؾاٞغ وهى اللي عح٘-

..مجغص تٟانيل تاٞهة مل هإ٠٢ ٢ضامها  

ؤٚمٌ ٖيييه بةحهاص يداو٫ م٣اومة تياع هجىمها 

:بل ؤياٞب بتؿائ٫ ملهٝى, ول٨جها لم تتر٦ه.. ال٩اسر  

..٢ىلي ٖلى اللي خهل-  

٢التها وهي تجاوعه بالٟغاف وتغ٦ً عؤؾها ٖلى نضعه 

 بغاخة 

..تاع٦ة نىته ييؿاب ألطهحها بؿالؾة  

ؤزبرها ًٖ مهمته بمغا٣ٞة ؤخض ؤلاعهابيحن الظيً تم 

..بٖالن ال٣بٌ ٖلحهم ٖلى الخضوص الٛغبية إلاهغ  

:وؤ٦مل با٢تًاب  
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 ٧ان .. اإلاهمة ٧اهب ٞش لباقي السلية بتاٖته-
ً

هى ٞٗال

ة .. اتغخل لل٣اهغأ وتدغ٧اتي م٘ ػمايلي ٧اهب قبه م٨كٞى

..٢ضام باقي الٗىانغ ؤلاعهابية  

..٧اهب تؿتم٘ بليه والغاخة تؿغو بضازلها  

..ٞهى بضؤ يتٟاٖل  

.. كاع٥  

ي٣و ٖلحها ما خضث ب٩لماته الخبيبة والتي تجٗلها تكٗغ 

ا ممحزأ له
ً
..بإنها خ٣  

:ٖاصا تىهب له  

تىا- بـ ٦ىا ٢ضعها هدضص .. خهل الهجىم ٖلى مجمٖى

.. وفي وؾِ يغب الىاع.. ؤما٦ً الٗىانغ اإلاكبىهة

..و٢ٗب في ٦ميجهم  

:٢الها بهىا ي٣ُغ ٢هغ  



 

2969 
 

ة بتاٖتي- .. اؾتضعحىوي إلا٩ان متُٝغ ًٖ اإلاجمٖى

لؤلؾ٠ ٦ىب ٞاهم ؤوي بُاعصهم ل٨ً ٧اهىا هما ؤ٦تر 

ة.. وؤط٧ى ..واإلاٗلىماا اللي ٖىضو ٧اهب مٛلَى  

:نمب لخٓة وؤياٝ بٛل  

..وؤزضووي-   

..ٖاص للهمب وحؿضه ييتٌٟ بًٛح  

..ًٚح اختىته هي بًمة ع٢ي٣ة  

٤ ..و٦ٟحها يمسخان وحهه بٞغ  

..٢ى٫ ٧ل اللي ٖىض٥ ٖكان تغتاح.. ما تؿ٨تل يا خاػم-  

:ؤقاح بىحهه بٗيًضا ًٖ إلاؿارها  

ا ٧اهىا بيؿاومىا- ًٗ ..وؤها.. اإلاجغم بتاٖهم ٢هاصو.. َب  

..يغب الٟغاف بًٛح ول٨جها ؤصع٦ب  
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..هى ٧ان ه٣ُة ال٠ًٗ بٟغي٣ه  

م ٧ل ش يء ٧اصا تهغر بؿٗاصأ ..وهي ٚع  

ًما ٖجها :وزغحب ٧لمارها ٚع  

..ما اؾتسضمتل الغنانة-  

ًما ٖجها ..٢التها بت٣غيغ ٞغح ٚع  

ا بظ٦غياا لٗيىة
ً
..ٞغح لم يىتبه له ٣ٞض ٧ان ٚاع٢  

:ؤههى ٧لماته بًٛح  

..خاولب ؤهغب و٧ان تمً ٞكلي عنانة-  

:ؤقاع إلاىي٘ ؾا٢ه اإلابتىعأ وؤ٦مل ب٣هغ  

ًىا  ٗالجىها بمىتهى الخ٣اعأ- ؤو ختى يسغحىها مً .. ٞع

بـ .. وبٗض ٦ضه بضؤوا يتى٣لىا بيَّ مً م٩ان إلا٩ان.. عحلي
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٣ٞىاتىا ٢ضعا تدضص اإلا٩ان .. ؤها ٢ضعا ؤؾيح ؤإغ وعاها

....ألازحر  

ا
ً
..نمب وهى  سخح هًٟؿا ٖمي٣  

..ٞما خضثها بٗضها مٗغوٝ وؾهل تسميىه  

ً نضعه تسبره بهض١ :وهي ٖاصا تؿتَى  

..عحٗب ٖلكان هبضؤ خياتىا.. وعحٗب لي-  

 ٌ تراى بًٛح ول٨جها هؼا عؤؾها تٞغ خاو٫ الٖا

:اٖترايه  

ًب تىهي .. ؤهب ازتاعا ه٨مل يا خاػم- و٢ب ما ٞع

وصلى٢ب .. ازتاعتني وازتاعا خياتىا, خيات٪ بغنانت٪

.. مايىٟٗل تازض ٖني ٢غاع في خياتىا.. ما يىٟٗل تتراح٘  

:واٖتضلب تىاحهه بدؿم  
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اليسسة الكغيغأ ووسسة .. ؤهب ٖاٝع هحرأ ٚيث ٦ىيـ-

ومل هاتسلى ًٖ .. والاتىحن اتهالخىا ؤزحًرا.. خاػم

..خياتىا و  هاؾمدل٪ تبٗض ؤو ختى تبٗضوي  

ا لض٢اث٤
ً
..ْل نامت  

..هي ؤحاصا الضٞإ ًٖ ٢ًيتها  

..ًٖ خبها له  

..ول٨ً هل ؾتدتمل الخياأ م٘ عحل بدالته  

..اإلاؿت٣بل ٢اتم  

حر مًمىن  .. ٚو  

ا باألنل مساَغأ هى اتسظها ًٖ وعي  ًٗ خيارهما م

..وبصعا٥  

..ول٨ً ٧ان طل٪ ٢بل بتر ؾا٢ه  
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..آلان هي مً ٖلحها ؤزظ اإلاساَغأ  

سغه بها تبضو ؤ٦ثر مً مؿتٗضأ لتكاع٦ه  ولؿٗاصته ٞو

 ٢تامة مؿت٣بله

..و٢ل٤ خايغه  

امتضا ؤهامله تتلمـ ٦ٟها الهٛحر بدىان وهى يسبرها 

:بابتؿامة مترصصأ  

..مم٨ً تٟتخي الضعج اللي حىبي-  

ليهضم هاْغيها .. ٢ُبب بتؿائ٫ ول٨جها ٞٗلب ما ؤعاص

 بغي٤ هداس ي لغنانة وخيضأ تغ٢ض بحن

..ؤوعا٢ه وخاٞٓة ه٣ىصه  

٤ :ؤومإ خاػم بٞغ  

..هاتحها-  
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..سخبتها هحرأ بغهبة وهي تًٗها في ٦ٟه اإلاٟتىح  

:تإملها بدىحن خؼيً للخٓاا إم ؤٖاصها لها مغأ ؤزغي   

..صو بتاٖت٪ ؤهِب -  

.. تإملتها تغ٢ض في ٦ٟها  

..نٛحرأ وطاا وػن زٟي٠ وإلاٗة واضخة  

..وتإإحر ٢اتل لى ٢غع اؾتسضامها  

..ول٨ىه اتسظ ٢غاعه  

..و٧اهب هحرأ هي ازتياعه  

ا هي التدضو ال٣اصم ًٗ ..وخيارهما م  

 ***** 
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ْدَؿَح بحن .. ي٣ؿى الخبيبان ٢ضع الخِحّ بيجهما
َ
ت
َ
ختى ل

ْحِن صما
َ
ت٣ٍة مً اإلادبة, الٗاِق٣ َٗ .. ويغحٗان بلى زمٍغ ُم

. تىٟي الك٪َّ والُتَهما  

ىثي-  تميم البٚر  

 

..ؤ٢س ى ما بالسهام هى الهمب  

..طا٥ ما ٧اهب تٓىه  

..لت٨تك٠ ألا٢س ى  
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تراب ..٦ي٠ ي٨ىن ال٣غب هى ؤقض ؤهىإ الٚا  

..بٗض مىا٢كتهما ألازحرأ وهى يلتزم بغوتحن إابب  

..نهاعه ي٣ًيه بٗمله  

..وهي تدتر١ بٛحررها بٗيًضا ٖىه  

..يتىاو٫ وحباته مٗها  

..يباصلها خىاع زٟي٠ خى٫ ٖملها وصعاؾتها  

...وؤخىا٫ ألاو ص  

..ومضي ت٣ضم صخة خاػم وإباا ؤٖهاب هحرأ  

ة م٨تبه ..وبٗضها يستٟي بٛٞغ  

..و  تغاه ختي نباح اليىم التالي  

..٧اهب ت٣ط ي تل٪ الؿاٖاا تدتر١ بٓىىنها  

..تتهىعه  ٗيل بسياله ؾىىاا ماييه  
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ها مٗه ..ؾىىاا هي لم تٗٞغ  

..لم تٗانغ آ مه وجخىص حمي٘ مً خىله  

ا
ً
..ليتها ٧اهب ؤ٦بر ؾى  

..ليتها ٧اهب هي مً ؤٚغ١ يياٖه بحن طعاٖحها  

..زانمها الىىم بٗيًضا ًٖ ؤمان طعاٖيه  

..وع٢ة منى مٗها.. واٖتهمب بدىان مدمض ٖلحها  

..بيىما ٧اهب تغم٣ها ؤمها ب٣ل٤  

وتيجؼ ًٖ مداولة ٞ٪ قٟغأ خؼنها ؤو ختى الا٢تراب 

..مجها  

ة م٨تبه ..وهي ب٩ل ؾاٖة ٧اهب تتجه لٛٞغ  

..ت٠٣ ؤمامها ٦ُالبة هالب ٣ٖاًبا ٚحر مٟهىم  

..تؿتمض شجاٖة واهية لتضزل ٖليه  
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..تكغح له ما يجى٫ بساَغها  

..ما يدغمها عاخة وؤمان وحىصه بجاهبها  

..ول٨جها ٦ٗاصرها تجبن وتسص ى اإلاىاحهة  

..حبجها وتغصصها ػاصا بؼواحها مىه  

..ٞهي ؤنبدب تمل٪ ما تسص ى ٣ٞضاهه؛ خبه  

ها مٛل٣ة تسى٤ ؤهٟاؾها ..وصاثغأ زٞى  

ها يضٞٗها للك٪ .. ٞسٞى  

..ليـ به ٦ما يًٓ  

..وليـ ب٣ىأ ٖال٢تهما  

..هي تك٪ ب٨ىنها ت٨ٟيه الٗالم ٦ما يهغ ٖلى بزباعها  

..٦ي٠ ت٨ٟيه هى ولم ت٨ً ٦ظل٪ ألبىيها  

..٦ي٠ تدتٟٔ ب٣ضؾية ٖك٣ه  
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وهي   تٗلم ٦ي٠ ت٨ىن خياأ الؼوححن وؾِ ؤؾغأ 

.. وؤَٟا٫ ٦إؾغرهما  

ها يلجمها وؤمها   تٗٝغ ٦ي٠ تؿاٖض ؾىي  زٞى

..الٛغباء  

ة ..بيىما ٖال٢تهما ٦ٗال٢ة ػمالء الٛٞغ  

ان ًٖ بًٗهما ما ي٨ٟي .. ٗٞغ  

..وليـ ما يهم  

..بالهباح الت٣ب بٗلياء  

ها وق٨ى٦ها ..٢هب ٖلحها ما تمغ به ومساٞو  

ها لياء بإمىمتها الُٟغية يمتها وهضؤا مساٞو ..ٖو  

..وؤعؾلتها إلاجزلها بىهيدة ٚامًة  
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يلة منى .. خؿً ٖايؼ٥ ت٣غبي يا ِنبا" ٧ل ٢هة ؤمل ٖو

"..٢غبي مىه وماتساٞيل.. مل هي ألاؾاؽ  

..ْلب تغ٢ح م٣بٌ الباب لض٢اث٤  

..٦إنها تيتٓغ مىه خل لٛؼ خحررها  

بٗضها ابتٗضا لتجلـ ؤمامه لض٢اث٤ ؤزغي َالب 

..لؿاٖة وؤزغي   

..وشجاٖتها لال٢تدام تتبسغ  

ة يىُٟئ ..وخحررها تؼصاص م٘ هلٗها وهي تلمذ يىء الٛٞغ  

تهما تل٪ الليلة ..ْىب ؤهه ؾيهٗض لٛٞغ  

..ولضهكتها ْل باإلا٨تح  

..  تضعو هل ما تكٗغ به ٚئ ؤم عاخة  

..ًٚح ؤم عض ى  
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..ٞهل بالٟٗل يجاٞحها  

ح ب٣ًاء ؾاٖاته م٘ قبذ ماييه ..ؤم هى يٚغ  

ها بال بعاصأ مجها ..تؿا٢ُب صمٖى  

..وتدغ٦ب بال وعي لتدغ٥ اإلا٣بٌ  

ة اإلآلمة ..وتضزل الٛٞغ  

..ٞتجضه هه٠ مؿتل٣ي ٖلى ألاعي٨ة  

..وطعاٖه تُٛي ٖيييه بةحهاص واضر  

..ونلب له بسُىتحن لتًم هٟؿها لهضعه  

..تدكغ حؿضها مٗه ٖلى ألاعي٨ة الًي٣ة  

 و٢بل ؤن يبضو ؤو عصأ ٞٗل لىحىصها

ب بىىبة ب٩اء ؤليمة ..اهسَغ  
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وعؤؾها يىٛغػ بهضعه .. ت٣بٌ ب٨ٟحها ٖلى ٢ميهه

..وتب٩ي  

..ولؿانها يغصص اؾمه بهىا ُبذ مً الب٩اء  

ْل يغبب ٖلى زهالرها بغ٢ة ختى قٗغ بها تؿتٗيض 

..بٌٗ هضوئها  

:ٞهمـ لها بدىان  

..اَلعي ؤويت٪ وهامي واعتاحي يا ِنبا-  

ها بهضعه ٣٦ُيُة هاٖمة :هؼا عؤؾها هًٟيا وهي تمٚغ  

..هاؾتنى هىا مٗا٥.. أل-  

:تجهض بةعها١  

!زايٟة بغيىه-  
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لم يجبه ؾىي نىا قه٣اا ب٩ائها و٢بًتها التي ػاص مً 

..بخ٩امها ٖلى ٢ميهه  

..ب٩ائها ٧ان يمؼ١ تماؾ٨ه  

..هى ابتٗض باألؾاؽ ختى   ي٠ًٗ ؤمامها  

ها ببضاية ػواحهما ..يغيضها ٢ىية حمىخة ٦ما ٖٞغ  

..تث٤ به وبىٟؿها  

..ولى ؤهه يضع٥ ؤنها تٟت٣غ ل٣ىأ الث٣ة التي يُلبها  

..ول٨جها تسُب خضوص الك٪ والٛحرأ  

..ٞهي تسص ى قبذ  

..وليـ قبذ منى ول٨ىه قبذ اإلااض ي هٟؿه  

..ماض ي والضيها الظو ت٨ٗؿه ٖلى ٖال٢تهما  
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وماض ي طهح  ٗيل هى به ويداو٫ التإ٢لم مٗه ٞال ياإغ 

..ٖلحها و  ٖلى خيارهما  

..ول٨جها تًِٛ الجغح ب٣ؿىأ  

..وهى   يغيض ه٨إ حغح ؤٚل٤ وتمب مضاواته مىظ ػمً  

..هي َمً مىدته الضواء  

..ؤٖاصا ٢لح ميب للخياأ بميجؼأ    ٗلم ٦ي٠ بضؤا  

..٣ِٞ  ٗلم ؤنها   تث٤ ٦ٟاية بتل٪ الخ٣ي٣ة  

..خ٣ي٣ة ٦ىنها امغؤأ خياته وؾيضأ ٢لبه آلان  

:ؾإلها بدحرأ  

٪ وؤقباح ماييِ٪ - ضت٪ هخاعب مٗا٥ِ زٞى .. ؤها ٖو

!.. ٢هغا في بيه  

:خغ٦ب عؤؾها هامؿة تتهغب مً ؤلاحابة  
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.. بالف هت٩لم يا خؿً-  

..تتهغب مً بحابته  

..وٗم  

..ٞهي تسص ى زىاءها  

..تغتٗح ؤن يضع٥ مضي هكاقة تماؾ٨ها  

  تٗٝغ ٦ي٠ تؼيذ الهىعأ الغاسسة بظهجها ٦ىنها خمل 

..ػاثض  

..َٝغ إالث   ٢يمة لىحىصها ولً  ؿتكٗغ ٚيابها ؤخض  

ٞغيضأ صاثًما م٨تٟية بٟجها ولىخارها وصسح خيارها 

..بباعيـ  

 ووالضها مىٗؼ٫  ٗت٠٨ لٗمله ويهح اهتمامه هدى هحرأ

..٦تٗىيٌ ًٖ ش يء   تٟهمه  
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..خؿً ٣ِٞ مً ويٗها بهضاعأ الهىعأ  

..خبيبة ػوحة وؤم ألو صه  

..مىدها ٖك٣ه الالمكغوٍ  

..وإ٣ته ب٨ىنها اإلاغؤأ التي امتل٨ب ٢لبه  

..وهي تسص ى ال٣ٟضان  

..٧لما مىدها ؤ٦ثر ٧لما ػاصا زكيتها  

ها بغ٢ة ..قٗغا بدغ٦ة ؤهامله تمسر صمٖى  

وت٨مل ٦ٟه الخغ٦ة الهاصثة الىاٖمة ٞيسلل زهالرها 

ٗها .. بإهامله ٦ما اٖتاص ختى تىا٫ بٌٗ الىىم ٖىضها ٞع

تهما ويغيدها بٟغاقهما ويجاوعها تل٪  ليهٗض بها لٛٞغ

..الليلة  

..٣ِٞ مؼيض مً التٟهم والث٣ة.. ٞهى   يبػي ببٗضه ٣ٖاًبا  
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..وبالهباح ٞتدب ٖيىحها ٖلى نىته  

..٧ان يتدضث بالهات٠ م٘ ق٣ي٣ه ٖلى ما يبضو  

..واؾم ؤمل يت٨غع في اإلاداصإة  

..ؤههى اإلا٩اإلاة وإلاذ ٖيىحها تتابٗه باإلاغآأ  

 ٞالتٟب لها ببؿاَة

..نباح السحر-  

هؼا عؤؾها بهمب و٦إن نىرها خُبـ ومؼ٢ب ؤوتاع 

..خىجغرها  

..وعا٢بب خغ٦ته وهى  ٗىص لهاتٟه  

ًضا لغئيتها ..ولهضمتها ٧ان يتهل بإمل ويدضص مٗها مٖى  

٦تمب قه٣تها اإلاهضومة ب٨ٟها ول٨ً نىرها ونله بإو 

 خا٫
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:ٞالتٟب  ٣ٗض عابُة ٖى٣ه وهى  ؿإلها بىبرأ ٚامًة  

!ؾا٦تة مً ٚحر ؤو تٗلي٤-  

:حاوبته بهىا مهؼوم  

..ماٖىض ل ٦الم-  

:٢ُح بدى٤ مسٟي  

..و  ؾاا٫؟-  

:ؤولته ْهغها وهي تٛمٛم بىح٘  

..ؤهب ٦ىب بت٩لمها-  

:وا٣ٞها  

مل بتؿإلي ليه يا ِنبا؛ يإؽ .. واضر بوي ٦ىب ب٩لمها-

..و  إ٣ة؟  

:خغ٦ب عؤؾها هدىه  
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..هتٟغ١؟-  

غ بًٛح :ٞػ  

.. ؤ٦يض هتٟغ١ -  

:ؤحابته بسٟىا  

..لى ؾإلب ؤهب هتًاي٤-  

:ا٢ترب يجثى ؤمامها  

والبضيل ٖضم اهتمام؟-  

:ؤوحٗها ارهامه ٞاٖتضلب رهت٠ بيإؽ  

..وهللا ما ٖضم اهتمام.. مل ٖضم اهتمام-  

٘ حؿضه ليجلـ بمىاحهتها :ٞع  

مً ؤ٢ص ى الاهتمام أل٢س ى ٖضم .. ليه ؤ٩ٞاع٥ بتىه مى٪-

..الث٣ة  
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:مسخب صمٕى بضؤا تتر٢غ١ بٗيىحها  

..التجاهل مغيذ-  

:هت٠ بٛئ  

ؤؾإليني باهتمام مل .. ؤؾإليني ؤها مل مماو٘.. ٚلِ-

الٟغ١ مل بؿيِ بديث يدحر٥ وتٛلُي .. بك٪ وارهام

..ٞيه  

:اعت٨ؼا ٖلى ع٦بتحها رهت٠ بهىا مهتاج  

ْهغا في .. ؤزب خبيبت٪ ألاولى اللي تكبهها بهىعأ ٦بحرأ-

..خيات٪ وؤهب بت٩لمها وبتضيها ميٗاص و  

:٢اَٗها بًٛح اهٟلب ٣ٖاله  

ؤها .. مل ٖايؼ ؤزبي ٖليِ٪ خاحة.. وب٩لمها ٢ضام مغاتي-

مل عاحل بجر و  خ٣حر ٖكان ؤتىعٍ م٘ ؾب إلاجغص 
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و  ؤها .. مالمدها تكبه مالمذ مغاتي ألاولى هللا يغخمها

.. ٞاحغ بىاٖض ؾتاا و٦مان ٢ضام مغاتي  

..اعتجٟب قٟتاها ب٠ًٗ ؤمام ًٚبه  

ها تؿا٢ُب بهمب ..وصمٖى  

مٛمب بتٟؿحر واهً :ٚو  

.. ٖمغو ما ٨ٞغا ٞي٪ ٦ضه.. ما ٨ٞغتل ٦ضه ؤبًضا-  

:هت٠ وماػا٫ ًٚبه  ؿيُغ ٖليه  

ات٪ بت٣ى٫ ٚحر ٦الم٪ يا ِنبا- .. تهٞغ  

..خمل ؾترته وخ٣يبة ؤوعا٢ه لحرخل  

..بيىما هتاٞها اإلاٗتظع يستى٤ صازلها  

  ************  
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 ٧ان ل٪ مٗايا ؤحمل خ٩اية في الٗمغ ٧له

 ؾىحن بدالها ما ٞاا حمالها ٖلى خح ٢بله

 ؾىحن ومغا ػو الثىاوي في خب٪ ؤهب

 وبن ٦ىب ؤ٢ضع ؤخح تاوي ؤخب٪ ؤهب

 ٧ل الٗىا٠َ الخلىأ بييىا

 ٧اهب مٗاها ختى في زهامىا

 وبػاو ت٣ى٫ ؤوؿا٥ واتدى٫ 

 وؤها خبي ل٪ ؤ٦تر م ألاو٫ 

 

..٧اهب الليلة مستلٟة  
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..بل ٧ان اليىم مىظ بضايته يىظع بإمغ مكهىص  

..ؤٖهابها تدتر١   

..ٞالليلة ؤولى ٖغوى صاعها الجضيضأ ببحروا  

ؤههى ماػن تكُيباا الضاع بى٢ب ٢ياس ي هاؾح اهجاػها 

تها الجضيضأ ..إلاجمٖى  

الن ًٖ تل٪  وعؤي قغي٨ها ؤن   صاعي لتإزحر ؤلٖا

ة ..اإلاجمٖى  

..ٞإٚغ١ الٗالم بضٖاية م٨ثٟة  

ىصأ ..والليلة هي اإلاٖى  

..وبدضؽ ؤهىإتها تتى٢٘ ٖغى ػواج بجهاية الٗغى  

بتها باأليام الؿاب٣ة ..ٞماػن زً٘ لٚغ  

 
ً

..وز٠ٟ مً خهاعه ٢ليال  
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..ليتر٦ها تً٘ ٧امل تغ٦حزها في ٖملها  

بل ؤهه ٧ان يهُدح ٖك٤ ؤٚلح اليىم ختى تتم٨ً مً 

ضه ..بنهاء ٖملها بمٖى  

..زانة وؤن مغيها ؤٞؿض حضولها اإلاىًبِ ٖاصأ  

..ؤنهب اؾتٗضاصرها للظهاب ل٣اٖة الٗغى  

إلادة ؾغيٗة لؿاٖة يضها ؤصع٦ب بٗضها ؤنها تمتل٪ 

ض .. خىالي زمـ ؾاٖاا ٢بل اإلاٖى  

ح ضاص ٧ل ش يء ٦ما تٚغ ..و٢ب   بإؽ به إٖل  

وعٚم تكى٢ها لٗغى الليلة ب  ؤنها تسص ى ؤن يتهىع ماػن 

..بٗغى ػواج ٖلني  

ح بظل٪ الاخغاج ..  تٚغ  

ية  ٞضٖاية ٦تل٪ ؾتُٛي ٖلى ؤهمية الٗغى وهٖى

..٢ُٗه  
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حمٗب ؤقياءها وعٞٗب إىبها اإلاٛل٠ بد٣يبة حلضية 

..َىيلة  

..وتىحهب إلاىذ ابىتها ٢بلة مىصٖة ٢بل الظهاب  

٣ة ٖك٤ ..لتجض ماػن بٞغ  

 واعتٟ٘ لها ػوحان مً الٗيىن اإلاتكابهة تغم٣انها 

ك٤ زالو ..بتبجيل ٖو  

ا ًٗ  بغمب ٦ٟحها م

..اصٖىا لي-  

..نهٌ ماػن بٗضما مىذ َٟلته ٢بلة نٛحرأ  

:لحهمـ بإطوي ؤمها  

.. صو مل ؤو٫ مغأ.. الٗغى هي٨ؿغ الضهيا ؤها متإ٦ض-  

:ؤومإا مىا٣ٞة  
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..ؤهب ٖاٝع ٧ل مغأ ب٨ىن زايٟة-  

:يم زهغها بتمل٪  

..هىدتٟل بٗض الٗغى-  

:ابتٗضا بتىتغ وهي تضع٥ مٛؼي ٧لماته  

..اتإزغا.. ؤها  ػم ؤمص ي-  

:وا٣ٞها ببؿاَة  

بـ ألاو٫ وٗضو ٖلى ال٨ىر ؤحيح البضلة .. هىنل٪-

..بتاٖتي  

..ؤ٢ل٣ها ت٣بله  بتٗاصها اإلاتٗمض  

..وػاص ي٣يجها بإهه يسُِ لٗغى ٖلني تل٪ الليلة  

وصٖب َٟلتها وؤملب ٖلى اإلاغبية ؤوامغها اإلاٗتاصأ 

..وزغحب بصخبته  
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ىض باب ال٨ىر تى٠٢ ٞجإأ والتٟب لها ..ٖو  

..بـ ٚمط ي ٖيىه٪.. هُلح َلح ت٣ليضو-  

:٢ُبب بدحرأ  

.. الٗغى.. ماػن -  

٘ ٦ٟها لكٟتيه :َمإنها وهى يٞغ  

..مل هىتإزغ.. ٖايؼ٥ تكىفي خاحة-  

ٌ :هؼا عؤؾها بٞغ  

..اصزل هاا بضلت٪ وؤها هؿتىا٥ هىا.. -  

:َلح مجها بتله٠  

..مل هىتإزغ.. زمـ ص٢اي٤-  

ًها ول٨ىه حظبها مً يضها ببؿاَة :ؤعاصا التمؿ٪ بٞغ  

..ٚمط ي-  
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ؾاٖضها لتضزل ال٨ىر؛ ٦ٟه تمؿ٪ يضها وطعاٖه ألازغي 

:تديِ بسهغها وهمؿه يهلها بضٝء  

..اٞتدحهم صلى٢ب-  

خحرأ تدىلب لهضمة وهي تلمذ .. ؤَاٖته والخحرأ تيتابها

حضعان ال٨ىر زانته و٢ض تمب تُٛيتها بال٩امل 

ا ًٗ .. ول٣ُاا ؤزغي تجمٗهما بٗك٤.. بل٣ُاا تسههما م

..وؤزغي لها هي وخضها  

..ل٣ُاا ٢ضيمة ٢ضم ٖال٢تها به  

..وؤزغي خضيثة نىعا مازًغا  

اتؿٗب ٖيىاها بضهكة وهى يُٝى بها ٢غب تل٪ 

..الل٣ُاا  

..ي٣و ٖلحها تاعيش ٧ل واخضأ  

..ؤيً ٧اها ومً ٧ان مٗهما.. متى الت٣ُب ومىاؾبتها  
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..تاعيش ٖك٤ ٢هته هٓغارهما  

..خياأ مكتر٦ة ؾاب٣ة  

..وؤزغي واٖضأ با هتٓاع ؾغصرها ابتؿامتهما  

..٧اها ب٩ل ل٣ُة  ٛغ٢ان ببًٗهما  

..ٞال تٗٝغ ؤيً بضؤا ال٣هة وؤيً مغؾاها  

..هي اإلاغؾاأ  

إ ..ؤم هى اإلاٞغ  

هي مىاعته ؤم هى بداعها التاثه بحن بدىع ؾب٘ تتجاطبه 

..خىعياا مٛىية  

..ٞيميل هدىهً بتيه ي٩اص يًي٘  

  تتالش ى ؤهٟاؾه

.. ليؿُ٘ هىع ٖك٣ها بٗتمة ؾماواته ال٣اتمة  
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..ٞيهل لبضاية الهضاية  

..بضاية ا٢تدمها بٗىٟىان ٖك٤ هي ٣ِٞ مً تؿتد٣ه  

زُى زُىاته بث٣ة ٖاق٤ واعتبا٥ عحل حغب السؿاعأ 

..ويسكاها  

.. زكية ٢لح صٞٗته لجىىن اإلادا٫  

..و  مدا٫ في ٖك٣ها  

..ٞةما يىاله وبما يىاله  

..ٞهي اإلابتضي و  نهاية لها  

..٧ان يهمـ بتل٪ ال٩لماا في ؤطهحها  

..يمىدها ن٪ طاته و٦ياهه  

 ونىعهما ٖلى الجضعان تتبض٫ لهىعأ إالإية ألابٗاص له 

 حاإًيا ؤمامها
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 ٦ما يٟٗل آلان بالىا٢٘ وب٨ٟه ع٢ض ٢لح ماس ي

 تت٣ض بإٖما٢ه هحران ٖك٣ه ٞتمىده لىهه الٗؿلي اإلاثحر

 ويمىذ خ٤ الاؾم ومٗىاه

..ٖك٤ ماػن وصهياه  

يىاه تؿإ ن بال ٧لماا ..ٖو  

..وؤلاحابة صخيدة تل٪ اإلاغأ  

"وبن ٦ىب ؤ٢ضع ؤخح تاوي هاخب٪ ؤهب "  

 

 بضؤ ٞهل خيارهما 

(38 )

ؤلًٗ تل٪ اللخٓة اإلاباع٦ة، خحن انُضم مغ٦بي 

ك٤ قُأه٪ .  بجؼيغت٪، وتدُم، وؤؾٗضه خُامه، ٖو
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ٚاصأ الؿمان - 

.. هي ٞتاأ ٦ٟغا بالخح

ا يضمغ ما هى َاهغ وه٣ي
ً
.. عؤته مسس

ويكتب خيىاا ٧ل مً ا٢ترب مىه .. يمؼ١ ؤونا٫ ؤؾغأ

.. الخح بديارها ٧ان لٗىة

!! ٧ان

.. وٗم

.. هي ببؿاَة ُوِنمب بتل٪ الٗىة

ك٤ آا .. ؤخبب الغحل التاثة بحن ٖك٤ مط ى ٖو

.. ٚغ٢ب ب٩ل ما ٞحها بدح ؤب ؤٖلً بصماهه ٖك٤ ابيته

.. ص١ ٢لبها ونمب نىا ال٣ٗل
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.. زاَغا باؾمها واؾم ٖاثلتها لتمىده خغيته

.. ٟٚغا هجغه لها

غيب هٟؿها ٣٦غبان تد٣ي٤ ؾٗاصرها .. ٖو

لم تضع٥ ب  متإزغأ ؤنها ٧اهب تسُى هٟـ زُىاا 

.. والضيها

ها لٗك٣ه .. تٟهمب ٖك٤ ٢ابيل لجزوأ وزًٖى

هؼلب مً ٞى١ مىهة ال٣اض ي وعمب ؾٍى الجالص 

.. ولجإا لغوح ال٣اهىن 

.. لتمىذ والضيها بغاءأ ؤلاإم

ٖك٣ها اإلاىح٘ إلااػن مىدها تبهغ الٗكا١ و٦ٟاٝ 

.. هٓغهم
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همب ٖمى الٗاق٤ ًٖ الجمي٘  ٞهي عؤا ٦ىه الٗك٤ ٞو

.. ب  اإلاٗكى١ 

..   تى٨غ ؤنها نبب لٗىارها ٖلى عؤؽ ماػن 

.. وط٦غها ٣ٖلها ؤنها هي مً ٖك٣ب, ارهمه ٢لبها بالسياهة

مً وسجب ال٣هة السيالية وت٣مهب صوع ؤمحرأ البرج 

.. اإلاسخىع 

.. ؤلبؿته ؤوهامها إىب الٟاعؽ اإلاى٣ظ

.. وُنِضمب ٖىضما ازتاع الاهتماء إلالي٨ته ألانلية

ل٨ً ٢هتها مٗه , عبما هجغ ماػن لها ػلؼ٫ الٗك٤ ب٣لبها

مىدتها ال٣ضعأ  

.. لت٣بل ٢هة والضيها
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ٞلً  ٗظع ٖاق٤ ب  مً حغب الاوٛماؽ في الٗك٤  

مغا ؤهاملها بدىحن ٖلى ٖضأ ل٣ُاا ْهغا لها وهي 

ت٣لح بهٟدته الصسهية 

.. ٖلى الٟيؿبى٥

.. بٖالن اعتباَه بىالضأ َٟلته ؤهؼله ب٩ل الجغاثض ت٣غيًبا

.. ؾىاء وع٢ية ؤو بلي٨تروهية

وها هي ل٣ُة الٗمغ وهى يجاوعها بجهاية الٗغى ألاو٫ 

.. لبيب ألاػياء زانتها ببحروا

..  يله٣ها به وطعاٖه تديِ بسهغها

يلتٟب لها ب٣بلة ٖلى ْاهغ يضها بٗضها 

.. يً٘ زاتمه بةنبٗها ومٗه ٢بلة حبحن بضا ٚحر مىتهية
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كلب في مىٗها .. صمٗة وخيضأ ؾ٣ُب مً بحن حٟىحها ٞو

.. لتجض ٠٦ والضها تمسخها بدىان

.. تجمضا للخٓاا

.. تيتٓغ طل٪ الىٟىع ال٣ضيم مً ؤو إلاؿة لىالضها

ول٨ً ٖلى ال٨ٗـ وحضا عؤؾها تميل  بعاصًيا لحرتاح 

.. حاهح وحىتها بغاخة يضه

.. ٢غب لم ت٨ً تتهىعه في ؤ٢ص ى زيا رها حمىًخا

: ؾإلها والضها بسٟىا

.. لؿه بتدبيه يا ؾغاب؟-

ة ونىرها يتٓاهغ  ؤبٗضا عؤؾها ومسخب وحىتها بؿٖغ

: باتؼان   تمل٨ه
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.. قىية خىحن بـ-

.. و٦ظبتها لم تسضٖه

..  ٗلم ؤنها تتإلم

.. عياى ؤزبره ؤهه يغي ؤإلاها ب٩ل مالمدها

.. ومً ٢بل عياى ٢لبه قٗغ بإإلاها

.. ٢لح ٖاق٤ و٢ل٤ ؤب

.. ًْ مغأ ؤن ابً الٗضوو ٢ض ي٨ىن تغيا١ ٦ٟغها بالخح

.. ؤن ي٨ىن هى همؼأ الىنل بحن ٢لح ابيته والخياأ

.. ولهضمته

.. ؤو ألاو٢٘ لؿٗاصته

.. ٧ان ماػن خل٣ة الىنل بحن ٢لح ابيته وبحن ٖاثلتها
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.. بحن ٢لح ؾغاب وؤبىأ ٢ابيل

٤ .. قٗغ ب٨ٟها تتؿلل ل٨ٟه وتًُٛه بٞغ

٤ : ٞتدغ٥ ليجاوعها بجلؿتها ٞؿإلته بٞغ

٦ىب م٘ عياى؟ -

: وا٣ٞها بهؼأ عؤؽ

.. وبٗضيً ؾيبته يغتاح.. ٦ىا بىضعصف قىية-

.. ابتؿمب بغاخة

٣ة والضها وعياى .. ٞهي ٖاصا إلاجز٫ الٗاثلة بٞغ

 بٗىصأ الابً الًا٫
ً

.. و٧ان الاؾت٣با٫ خاٞال

تها وبلى .. حضرها ؤنغا ٖلى ؤن تىا٫ عاخة وحىصه بٛٞغ

ٌ تغ٦ه  ٛاصعها  آلان تٞغ
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.. و٦إنها تٗىى ؾىحن خغمانها مىه

ا
ً
 صاٞئ

ً
.. وعٚم تيجبها هالب هي اؾت٣با 

والضها ؤزبر الجمي٘ ؤنها مً ؤ٢ىٗب عياى بةحغاء 

.. الٗملية

. ٞتدىلب لبُلة متىحة لضي حضرها

.. ػوحة والضها ٦ٗاصرها

.. صاٞئة ال٣لح وع٢ي٣ة اإلاكاٖغ

: اؾت٣بلتها بًمة وهمؿة  ثمة

الهة مً ٢ابيل تدغميني مى٪ ليه يا - َيح ؤهِب ٖػ

!.. ؾغاب

.. ؾيضأ تمل٪ صٝء الٗالم وخىاهه
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ؤؾغرها بجميل تغبيتها واليىم تجتظب زجلها  لت٣هحرها 

. بد٣ها

حليب اليىم ٞبضؤا تغي ؤنها عبما زؿغا 
ُ
بهحررها ؤ

بديارها ال٨ثحر 

.. ول٨ً صاثًما ٧ان هىا٥ تٗىيٌ ما

مغا هٟؿها بباؽ ٢هة والضيها  هي ٣ِٞ تجاهلته ٚو

ٗب هٓغارها لىالضها بتىؾل : ٞع

.. مم٨ً تيجي مٗايا هؼوع ماما؟-

.. َلبها ق٩ل له نضمة ؤزغؾب ٧لماته

.. ٞهي لم ت٣م بؼياعأ ٢بر والضرها ولى مغأ واخضأ مً ٢بل

.. ؤبًضا".. ماما"بل لم تل٣بها ب
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ا
ً
ا وقى٢

ً
: وحاء باقي عحاءها ليضٞ٘ الضمٕى لٗيييه خىيى

!.. مم٨ً يا بابا-

ا بهمب
ً
.. هؼ عؤؾه مىا٣ٞ

ح بٟتذ طعاٖيه يًمها لهضعه .. يٚغ

..  كتا١ تل٪ الًمة

.. ول٨ىه  ٗلم ؤن الى٢ب مب٨ٌغ إلاُالبتها بها

.. وؾتلىط بإبىته.. ؾترت٨ً لهضعه

.. ٖيىاها تسبره

.. وتُالبه بمؼيض بالهبر

..  مٗا٥ِ صايًما يا ؾغاب-

ضها بدؿم .. ٖو
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ض خمل ؤ٦ثر مما َلبته .. ٖو

ض بإبىأ تا٢ب لها ؾىىاا ختى وبن ؤه٨غا   ٖو

.. ختى وبن اؾتبضلتها بٗال٢ة ؤبىية هكة م٘ عياى

.. هي ٧اهب تبدث ًٖ ؤبحها

.. ووحضته بحن ؤَال٫ ٢هة خبها اإلابتىعأ

.. ابتؿامة يٗيٟة ػييب مالمدها وعا٣ٞتها صمٗة هاعبة

.. وعًٚما ٖجها ٖاصا هٓغارها لهىع ماػن وصهيا

.. تٗض هٟؿها ؤن تؿهغ ليلتها م٘ البضع ت٣و خ٩ايتها

.. ٞالخلىأ ؤخبب بال ؤمل

 ****

ني مً حضيض  .ٖيىا٥ تغقضاهني بلى َو



 

3013 
 

ٚاصأ الؿمان - 

.. هي امغؤأ تٗك٤ الاهتهاع

.. زايب خغوب الٛغوع والتدضو

.. حغبب مٗاع٥ بإباا الظاا وهبظ الٟكل

.. حمالها ؾالخها ألا٢ىي 

.. وؤهىإتها هي تٗىيظأ اإلاغوع ٖبر خىاحؼ الخياأ

هي امغؤأ تى٢ٟب بىؾِ ؤعى ال٣تا٫ لتجض ؤنها تهإع 

.. مدٌ ؾغاب

لت٨تك٠ ؤن ما مغا به مً حىىن وهظيان وتجاعب ُمغها 

الته٤ بُٗم ألايام ٞمىدتها مظا١ ٖل٣م الٟكل 

.. ما هى ب  تمهيض ٢اس ي إلاٗغ٦تها الخ٣ي٣ية.. والىخضأ
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.. ٢ىو ؤلاعاصأ.. مٗغ٦ة ٢لح ٖص ي اإلايل

ُائها .. ٞلم يتٟتذ ويسً٘ ٦ؼهغأ ونلب ل٣مة تإل٣ها ٖو

تح له امتال٦ه بدبر الٗك٤ وزِ اله٪ ٖلى 
ُ
ب  إلاً ٦

.. نٟداا الؼمً

.. ؤ٦ملب هحرأ حلؿاا ٖالحها الىٟس ي م٘ َبيبتها

.. ؤزبررها اإلاؼيض ًٖ عاٚح

.. ًٖ تىعَها مٗه

حن هدى ٞسه .. ًٖ ؾحرها مٗهىبة ألٖا

: ؾإلتها الُبيبة

اا الٛغيبة اللي خ٨يِب ٖجها و٢ب السُىبة ما - التهٞغ

ماٞيل لخٓة ق٨يِب ٞحها؟ !.. اؾتٛغبتحهاف
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تاهب بإو٢اا مايية هي تٛايب .. لخٓتها تلٗثمب هحرأ

ٞحها ًٖ تٟؿحر  

اته ؤوهمب هٟؿها ب٣هة ٖك٤ ييسجها .. قظوط تهٞغ

.. هى وت٨ىن هي بُلتها

.. لتتٛاٞل ًٖ الث٣ىب الىاضخة ب٣هة ٖك٣ه اإلاهترثة

: زغحب ٧لمارها واضخة وبن زٟب نىرها

مً حىايا ٦ىب خاؾة .. ٦ىب ٖايؼأ ؤنض١ ؤهه بيدبني-

.. ل٨ً.. بى٣ُة ؾىصا في الخ٩اية.. بثٛغأ

: نمتب لتؿتدثها الُبيبة بىٓغأ متؿاثلة ٞإ٦ملب

ة ؤهه ٞيه ٚلُة- ٚلُة ما تسيلتل .. ل٨ً ٦ىب ٖاٞع

.. ٦ىب.. ٦ىب.. ت٨ىن بالبكاٖة صو
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٦ىِب بيه يا هحرأ؟ -

: لتسبرها هحرأ بال تغصص.. ؾإلتها الُبيبة بًٟى٫ 

٦ىب ٞاهمة ؤهه بيؿمٗني ٦الم الخح ٖكان يىنل -

.. لٗال٢ة حيؿية مغيدة

: اعتٟ٘ خاحبي الُبيبة بضهكة

! بـ هى َلح يتجىػ٥-

: هؼا هحرأ عؤؾها

ة حًضا- ٧ان َلبه بي٨ظب ْىىوي و٦ىب .. ووا٣ٞب بؿٖغ

بتي مً ٚحر ما قبذ حىاػاا ماػن  ٖايؼأ ؤ٦مل خياتي بٚغ

.. يضٞٗني لتهٝغ مجىىن 
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.. عم٣تها الُبيبة بىٓغأ متٟهمة تدمل بٌٗ اللىم

: ٞإعصٞب هحرأ

.. واهتهب الخ٩اية بوي ؤزضا ؤٚبى ٢غاع-

: ٖاصا الُبيبة تؿإلها

ليه ؤٚبى ٢غاع؟ -

: ػمب هحرأ قٟتحها بٛئ

٦ىب .. ؾإلتيني ًٖ بخؿاس ي بالظهح في آزغ حلؿة-

.. ٞاهمة ؤن ؾاال٪ ًٖ طهح في خ٤ عاٚح

: ابتؿمب الُبيبة بت٣ضيغ

وصلى٢ب؟ -

: ؤحابتها هحرأ ونىرها ازتلِ بىبرأ شجً
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ؤها وا٣ٞب ٖلى الجىاػ و٧ان حىايا .. طهبي في خ٤ هٟس ي-

اته ات٨كٟب .. ق٪ بـ ؾ٨ته ٦ملب بٗض ما تهٞغ

و٦مان ٦ىب ٖايؼأ .. ٖكان زٟب ٖلى مٓهغو وبغيؿتيجي

.. ؤ٦ىن البُلة واإلاى٣ظأ

ها  ٢التها وهي تميل بغؤؾها بدغ٦ة اؾتى٩اع لتهٞغ

: وؤ٦ملب

.. ؤها مل بٗٝغ ؤخح هٟس ي.. ماػن ٢الها ػمان-

: ابتؿمب الُبيبة

ل يٟهم٪- ! ٦ىب ٞاهمة ؤن ماػن ما ٖٞغ

: هؼا هحرأ عؤؾها هًٟيا

بـ هى ما٢ضعف يسليني .. في الى٣ُة صو ٧ان ٞاهمني-

.. ؤخح هحرأ ولى قىية ٢ض ٦ضه
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وؤقاعا بإنبٗحها ؤلابهام والؿبابة لتىضر مضي الهٛغ 

.. الظو ت٣هضه

: وؤ٦ملب بىبرأ مستلٟة

زض بةيضو زُىأ زُىأ وبض٫ ما ٦ىب .. خاػم مستل٠-

خبه قاوعلي ٖلى .. با٦غه شسهية هحرأ اإلاٛغوعأ الجرحؿية

م ؤهىا في .. مؿتسبية حىايا وهى قاٞها.. هحرأ تاهية ٚع

ل٨ً هى ٢ضع  كٝى هحرأ .. البضاية ما٦ىاف ختى ؤنض٢اء

.. اللي وعا ال٣ىإ

: ؾإلتها الُبيبة

بتدبيه؟ -

: وحاءا بحابتها ؾٗيضأ

.. ٢ىو -
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٤ : ؾإلتها الُبيبة بٞغ

.. بضؤ يت٣بل اللي خهل؟-

: ؤومإا هحرأ بغؤؾها بكغوص

و٢ب .. هى بيداو٫ يتٗامل مٗايا َبيعي.. عح٘ البيب-

ته وخبيته وو٢ب بي٨ىن  بي٨ىن خاػم الخىحن اللي ٖٞغ

.. ؾازغ و٢اس ي.. قضيض قىية

٤ : واؾتها الُبيبة بٞغ

ؤهم ش يء تٟاٖل٪ م٘ هىباته .. صه ش يء َبيعي ومتى٢٘-

! بي٨ىن بػاو

ه مً ٢بل : هؼا هحرأ ٦تٟحها بصجل لم تٗٞغ

.. وب٣ىله ٦ضه.. بدبه ػياصأ-
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.. قغص طهجها أليام مًب

ة و٦إهه يسص ى  ٌ ؤن تكاع٦ه الٛٞغ ببضاية ٖىصته ٞع

ا٢ترابها مىه 

.. يسص ى عئيتها لجغخه

.. ؤن تكٗغ بؿا٢ه الىا٢هة حىاعها

.. وهي ٧اهب تٗاهضه

ًه لىحىصها ٌ ٞع .. تٞغ

.. ؤو يضعي اؾتٛغا٢ه به.. ٞبٗض ؤن  ٛغ١ بىىمه

.. ٧اهب تتؿلل لتدكغ هٟؿها بحن طعاعي

.. تضع٥ ي٣ٓته

.. وهى يًُٟ إلصعا٦ها
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والاإىان اؾتمغا بلٗبتهما لثالث ليا٫ٍ 

.. بٗضها همـ خاػم بحن زهالرها باٞت٣اصه لها

.. ٧اصا ليلتها تًي٘ بحن طعاٖيه

.. ٞهى لم ي٣غبها مىظ ٖىصته للمجز٫ 

ؤٚغ٢ها بٗى٠ مكاٖغه واقتيا٢ه 

 بإلم ؾا٢ه
ً

.. ليتجمض ٞجإأ ويبتٗض ٖجها مٗتظًعا ومتٗلال

ة ة الٛٞغ .. وتغ٥ الٟغاف إلا٣ٗضه اإلاتدغ٥ ومىه لكٞغ

.. ولم  ٗض ب  بٗضما ؤحاصا التٓاهغ بالىىم

.. ٞكٗغا بدغ٧اته السغ٢اء خىلها ختى اؾتل٣ي حىاعها

.. اعتياخها لخًىعه واػي ًٚبها مىه

ىم ٌ بقٗاعها بى٣هه اإلاٖؼ .. تٗلم ؤهه يٞغ
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.. ول٨جها لً تتر٥ تل٪ ألاوهام تتد٨م بديارهما

ٌ الغ٢ىص حىاعها ٌ ونالها.. ٞتاعأ يٞغ .. وؤزغي يٞغ

بضؤا تؿتكٗغ اهتٓام ؤهٟاؾه ٞا٢تربب بسٟة لتضؽ 

.. هٟؿها بحن طعاٖيه ٩٦ل ليلة

اصا بٗضها لغوتيجهما ألاو٫  .. ٖو

.. هى يضعي الىىم وهي تضعي حهلها إلصٖاثه

.. نىا الُبيبة ؤزغحها مً قغوصها

: وهتاٞها باؾمها يترصص

.. ؤهِب ؾمٗاوي؟-

ة : التٟتب لها هحرأ تسبرها بؿٖغ

.. خاػم عاٌٞ ي٣غب مني-
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.. ٢التها وهي تلهث و٦إنها تغ٦ٌ بماعاإىن   نهاية له

: ابتؿمب الُبيبة بتٟهم

.. عاٌٞ و  زاي٠؟-

: ًٖب هحرأ قٟتها الؿٟلى بإلم

..  زاي٠-

: ٖاصا الُبيبة تؿإلها

.. وؤهِب مى٢ٟ٪ بيه؟-

ة بتل٪ الخغ٦ة التي  هتٟب هحرأ بجز١ وهي تضوع في الٛٞغ

: تٟتٗلها   بعاصًيا ٧لما تىتغا

.. متٛاْة.. مدتاعأ.. مت٨تٟة-

: تٟهمب الُبيبة مٗنى ٧لمارها بض٢ة
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متٛاْة ٖلكان هحرأ ال٣ضيمة ٧اهب هت٣ضع تتٛلح ٖلى -

ىاء؟ ه باإٚل ًه ؤو زٞى . ٞع

: هؼا هحرأ عؤؾها مىا٣ٞة

..  بـ ؤها مل ٖايؼأ ؤٚىيه بجما٫ وؤهىإة-

: رهضلب ٦تٟاها وهي تغصص

.. ؤها ٖايؼأ ُخبه-

: ؤمالب الُبيبة عؤؾها وهي تسبرها بضهاء

! وليه ما يب٣اف الاتىحن-

.. تىؾٗب ٖيىا هحرأ بةصعا٥

.. وهي ت٣غع اتساط اإلاباصعأ في ؤ٢غب و٢ب

وهالب اللخٓة بهباح اليىم التالي 
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ضه وهحرأ ٧اهب ماػالب ٚاع٢ة   واؾتي٣ٔ هى ٢بل مٖى

بؿبارها  

.. و٢غع ؤن  ؿتسضم ٦غؾيه طا اليجالا وخضه

.. وهى اإلا٣ٗض الظو تضعب وؿبًيا ٖلى اؾتسضامه باإلاكٟى

ض تغ٦يح الُٝغ الهىاعي .. وطل٪ ختى مٖى

خاو٫ الىنى٫ للم٣ٗض ول٨ىه ؤإاع بٌٗ الجلبة ؤي٣ٓب 

.. هحرأ مً هىمها

.. ٞاهضٞٗب تؿاٖضه بٟٗىية

ا 
ً
ٌ ا٢ترابها وهت٠ بجٟاء  ؿتسضمه ؤخياه ول٨ىه ٞع

".. ؤها هتهٝغ.. ما ت٣غبيل"



 

3027 
 

و٢ٟب بم٩انها تغا٢ح خغ٧اته اإلاؿتميتة لي٣غب اإلا٣ٗض 

.. مىه

.. وب٩ل مغأ يٟكل ويؼصاص اإلا٣ٗض ُبًٗضا

 ليتم٨ً مً 
ً

تدغ٦ب ببِء وتغصص ت٣غب اإلا٣ٗض مىه ٢ليال

سخبه 

و٢بل ؤن  ؿتٗض لالهت٣ا٫ بليه حثب هحرأ ؤمامه تل٣ي 

.. بغؤؾها ٖلى ؾا٢ه الؿليمة

.. وت٣بٌ ب٨ٟها ٞى١ ع٦بته ألازغي ونهاية ؾا٢ه

..  قٗغ بها تب٩ي

.. للمغأ ألاولى هي تب٩ي حٟاثه

ض هٟؿه بت٨غيـ خياته مً ؤحلها .. ؤب٩اها وهى مً ٖو
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٤ : هاصاها بٞغ

! هحرأ-

ٗب له ٖيىحن صامٗتحن .. ٞع

.. هٓغارها تكت٩ي ٢ؿىته ٖلحها

.. وهى  ٗلم ؤهه يًِٛ ؤٖهابها بكضأ

ول٨ً اعتبا٥ مكاٖغه بحن ت٣بل ٖك٤ وعٌٞ ق٣ٟة 

يمؼ١ ما ييسجه مً تماؾ٪ 

: ٚمٛم بغ٢ة مٗتظعأ

.. ؤها آؾ٠-

: وهي ؤحابته بلىم

.. صه مل اتٟا٢ىا يا خاػم-
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ؤزٌٟ هٓغاته وهى ي٣بٌ ٖلى ٦ٟها ٞى١ ؾا٢ه اإلابتىعأ 

يداو٫ ببٗاصها 

ول٨جها تمؿ٨ب ب٣بًتها ٖليه ب٣ىأ و٦إنها تا٦ض له ٖلى 

.. تمؿ٨ها به

واعتٟٗب ٖلى ع٦بتحها لتدغ٥ ٦ٟها ألازغي ٖلى مالمده 

.. بغ٢ة

: وت٨غع 

.. صه مل اتٟا٢ىا-

ا
ً
: هؼ خاػم عؤؾه مىا٣ٞ

.. ؤها بداو٫ -

.. و٢اَٗته هي
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.. بـ ما تبٗضهيل.. وؤها مٗا٥-

: عم٤ ؾا٢ه اإلابتىعأ بدؿغأ

اإلاكىاع نٗح -

.. هؼا عؤؾها هًٟيا

ٌ خالة اليإؽ التي تتلبؿه ٧ل ٞترأ وؤزغي  .. تٞغ

.. هى عحلها

.. وهي ازتاعته لت٨مل مٗه خيارها

ا ًٗ .. ليت٩امال م

خاو٫ الابتٗاص ًٖ مديِ يمتها له ول٨جها ٖاهضته بغ٢ة 

.. بل ص٦ها.. ٞهي ٢غعا ازترا١ خهىهه

.. هحرأ ٚيث
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.. الخمغاء اإلاٛىية

ؾتثبب لؼوحها 

..  ؤنها تغاه عحلها ألاوخض

ا  ًٗ ٞهي لً تىٟغ ؤو تبتٗض هل

.. لغئية ؾا٢ه

ٌ الا٢تراب .. لً تٞغ

.. بل ؾت٣تدم الخىاحؼ

ٗب ؤهاملها ببِء تديِ بىحهه .. ٞع

وقٟتحها تبضآن عخلة ٢بالرها الهٛحرأ مً وحىته ختى 

.. عؾب بحن قٟتيه
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٦م .. وبحن ٢بالرها تسبره ٦م تدبه.. تغصص اؾمه بهمـ

.. تكتا٢ه

ليـ قى١ ػوحة لؼوحها ول٨ً اختياج ؤهنى إلاً ٧لل تاج 

.. ؤهىإتها بٗك٣ه

لخٓاا و٧اهب مؿتل٣ية بحن طعاٖيه تىا٫ مٗه ال٨ما٫  

.. وباألصر تمىده بخؿاؾها با٦تمالها به

ٞهى ٧ان بإقض الخاحة لخبها في تل٪ اللخٓة 

ه الهىاعي .. هى اليىم ؾيدهل ٖلى َٞغ

ؾيتم٨ً مً الؿحر إاهية بضون اؾتسضام اإلا٣ٗض طو 

.. اليجالا ؤو ال٩ٗاػ

.. اليىم بضاية إلاغخلة مستلٟة مً خياته
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  *****

لبي، ؤقَهُض ؤهني 
َ
ييي٪ بلى ٢ َٖ ُحُر ِمً 

َ
ؤقَهض ِبالٗهاٞحر ت

َ٪ َمّغأ َوماِػلب
ُ
 . ؤخَببت

ٚاصأ الؿمان - 

.. هي امغؤأ الٗك٤ السالو

.. امغؤأ الُٗاء الالمدضوص

.. تمتل٪ ع٢ة ال٣يثاعأ وخىان وٛماا الىاو

.. هي امغؤأ زل٣ب لتك٩ل ؤي٣ىهة ألامىمة

ا
ً
ٟته لتًي٠ لٗك٣ها ٖك٣ .. تمغصها ألازحر ْو

.. ٞتدضا ؤهاهيته لتىا٫ بٌٗ خغية
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ول٨ً ٖاق٣ها مهىوؽ ؤٞغوصيب زانته و  يىىو لىٟؿه 

ا و  لها ٞغاًعا 
ً
ٖت٣

بضؤا مكغوٖها الهٛحر تىاػًيا م٘ اهت٣الها لبيتها 

.. الجضيض

وبن ْىب ؤن يؼيض ٢ض يلتزم باتٟا٢ه مٗها ٞهي مجغص 

.. خم٣اء

.. خم٣اء ؤعاصا تهضي٤ ؤهه ٢ض يتٛحر

ول٨ً مهما خاو٫ بإ٢ص ى حهضه يٓل حجم التٛيحر 

.. بم٣ضاع خبة زغص٫

.. ٞكغوَه لبضء ٖملها تؼصاص يىًما تلى آلازغ

.. ٞال  ؿمذ لها ب  بالتٗامل م٘ ٖميٍل واخض ٖلى خضي
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و٢غع تٗيحن َا٢م مؿاٖضيً لها ت٨ىن مؿاوليتهم 

لياء  حر ٖضأ ازتياعا لل٣ُٗة اإلاُلىب ٖو التجى٫ وتٞى

.. ٣ِٞ تيت٣ي مً بحن تل٪ الازتياعاا ما تغاه مىاؾًبا

.. وؤزحًرا

ؤنضع ؤمًغا بمبراَىعًيا بًغوعأ وحىصها باإلاجز٫ ٢بل 

.. الثاهية ْهًغا

ض ٖىصأ ألاو ص مً مضعؾتهم .. وطل٪ مٖى

م تظمغها مً تل٪ الكغوٍ .. وهي ٚع

ويي٣ها مً تد٨مه الٓاهغ ب  ؤنها ٢ضعا له مهاعختها 

ه .. بمساٞو

. و٢غعا مىده مؿاخة ألامان ليباصلها بمؿاخة الخغية
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.. ونلب مب٨غأ بظل٪ اليىم لتٟاجئ بىحىصه باإلاجز٫ 

ها  ة م٨تبه وعؤؾه مىدىية لؤلؾٟل تداَو حالًؿا بٛٞغ

٦ٟاه مً الجاهبحن 

الم م٣يب ة ٚاع٢ة في حى زاه٤ ْو .. والٛٞغ

: ا٢تربب مىه ببِء تغبب ٖلى ٦تٟه ب٣ل٤

! يؼيض-

٘ عؤؾه ليجضها ؤمامه تمىده هٓغأ ٢ل٣ة ..  ٞع

ة ليجلؿها  ٞما ٧ان مىه ب  ؤن سخبها بؿٖغ

.. ٞى١ ع٦بتيه ويغمي بغؤؾه ٞى١ ٦تٟها

ٞهي لم تغه بظل٪ الخؼن والًٛح .. يمته لهضعها ب٣ل٤

.. مً ٢بل
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مئىان ح في بٌٗ الَا : هاصته إاهية تٚغ

! يؼيض-

ا
ً
: ػاص مً يِٛ طعاٖه خى٫ زهغها وزغج نىته مستى٣

.. مسىى١ يا ٖلياء-

.. تكبث ٦ٟاها ب٨تٟيه ب٣ل٤

ض ػياعته الضوعية لىالضته باإلاصخة التي  اليىم هى مٖى

.. ٞهل ؤنابها م٨غوه ؤو, ت٣يم بها

: ٢اَ٘ زِ ؤ٩ٞاعها وهى يُمئجها ًٖ ويٗه ؤمه الهخي

.. وهي مغتاخة في اإلاصخة.. خالة ماما إابتة ت٣غيًبا-

٧لماته مىدتها عاخة البا٫ ٞهي تسص ى لخٓة زغوج 

.. والضته مً مصختها الٗالحية
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.. ول٨جها تبضو بالٟٗل و٦إنها ؤِلٟب الخياأ صازلها

: ؤبٗضا عؤؾه ًٖ ٦تٟها ببِء

.. ؤوما٫ بيه اللي مًاي٣٪ ٦ضه؟-

اص لًمها مً حضيض ويضه تجىب  ؤٖاص عؤؾه ل٨تٟها ٖو

ْهغها بدغ٦ة  واٖية و٦إهه يسص ى 

: بزباعها باآلتي

.. محريب-

ؤبٗضا هٟؿها ٖىه لتؿ٣ِ هٓغارها ٞى١ هٓغاته ال٣ل٣ة 

: والخؼيىة وؾإلته بتىتغ

خهل خاحة حضيضأ بٗض ما حضها ؤزضها مً -

.. اإلاصخة؟
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: ؤومإ بغؤؾه بيجاًبا

.. حىػها-

قه٣ب ٖلياء بٗى٠ وهي تسٟي قٟتحها زل٠ ٦ٟها 

ا ًً
: وتدغ٥ عؤؾها ٞع

.. َٟلة.. بـ صو َٟلة-

: ونهًب مً ٞى١ ع٦بتيه ٞجإأ

.. ؤهب خاولب تمىٗه يازضها وهى ؤنغ ػو ما ٢لب لي-

: والتٟتب له تؿإله بتىؾل

..  هى ٦ضه ؤها الؿبح؟-

نهٌ بضوعه مً زل٠ م٨تبه يت٣ضم هدىها ويتمؿ٪ 

.. بظعاٖحها
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.. ٞما يسكاه خضث هي بضؤا بالٟٗل في لىم هٟؿها

اثلتها .. و٦إنها مؿئىلة ًٖ تٗهح وحهل حض الٟتاأ ٖو

بأزغ مغأ اتهل به الُبيح ليسبره بةنغاع الجض ٖلى 

.. انُداب خٟيضته

ا
ً
..  وهى ؤصع٥ ؤهه   يمل٪ لها قيئ

وؤن الجهل يسِ نهاية ضخية ؤزغي 

.. حغيمتها الىخيضأ؛ مغيها

..  وؤزغي .. خاو٫ م٘ الغحل مغأ

.. بال ٞاثضأ

.. ٞالغحل انُدح خٟيضته للساعج

.. ولم تىٟ٘ مٗه ؤو مداولة ب٢ىإ
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: تجهضا ٖلياء بصجً تٗاوص ؾااله

ؤهب ما٢ضعتل تؿاٖضها أله٪ زٟب ٖلى .. ؤها الؿبح؟-

.. مكاٖغو؟

: يمها لهضعه يغت٨ؼ بجبهته ٞى١ حبهتها

البيب مغيًة .. الؿبح هى الجهل والتٗهح والٛباوأ-

ما تكيليل هٟؿ٪ طهىب الىاؽ .. وحضها عاٌٞ  ٗتٝر

.. يا ٖلياء؟

ٗب هٓغارها هدىه : ٞع

ة ؤه٪ .. ٢ىلي الخ٣ي٣ة.. مل بتلىمني يا يؼيض؟- ؤها ٖاٞع

.. ٦ىب ٖايؼ تؿاٖضها

: ع٦ؼ ٖيييه بٗيىحها وهى يغصص



 

3042 
 

ؤها   لىمت٪ و  ٖمغو .. ٖلياء ؤهِب صايًما بتٟهميني-

حضها .. ٧ل نلتي بالبيب ٧اهب ت٨ٟلي بٗالحها.. هلىم٪

ٌ ٖالحها .. وهى اإلاؿئى٫ في الجهاية.. هى اللي ٞع

.. يم عؤؾها لهضعه ب٣ىأ

ح في بزٟاء ٖيييه ٖجها ٞلى تٗم٣ب بهما لغؤا ما  هى يٚغ

.. يسٟيه

بل هى اإلاظهح ب٣ٗليته اإلاىٛل٣ة , الجض هى اإلاؿئى٫ 

.. الغاًٞة ل٨ٟغأ اإلاغى الىٟس ي

مغى الٟتاأ الظو صٞٗه لتزويجها مً ؤو٫ زاَح 

وألاو٢٘ ؤن ه٣ى٫ ؤو٫ مكترو 

.. اعتط ى بًاٖة الٟتاأ اإلاُٗىبة

.. وال٩ل صٞ٘ إمً حهله وحكٗه
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الٟتاأ آلان ُمل٣اأ بمصخة هٟؿية خ٨ىمية بتل٪ الضولة 

الٗغبية التي تٗيل بها ٖاثلتها 

ومتهمة ب٣تل ػوحها والظو ها٫ مجها ؤ٦ثر مً زمؿحن 

.. َٗىة ٢اتلة

و  يغيض ؤن يتسيل اإلاٗاملة التي هالتها الٟتاأ مً ػوحها 

ىم ليهل بها لتل٪ الضعحة مً الازتال٫ .. اإلاٖؼ

ُب بالضم وال٣ًبان و٧ان يم٨ً تجىبها 
ُ
نهاية بكٗة ز

٣ِٞ لى لم يسَل الجض 

.. ٨ٞغأ وحىص خٟيضأ له تتل٣ى ٖالًحا هٟؿًيا

وختى آلان ي٨غع الجض بإن الٟتاأ ُحىب بٟٗل ألاصوية التي 

.. تىاولتها باإلاصخة

.. لً يسبر ٖلياء بتل٪ اإلاٗلىماا
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.. وٗم هي تًٛح مىه ل٨ٟغأ بزٟاء خ٣اث٤ ٖجها

.. ول٨ً تل٪ خ٣ي٣ة يغيض هى هٟؿه وؿيانها

ْلب ؾا٦ىة بحن طعاٖيه لٟترأ اختاحها ٦الهما 

.. ليىا٫ بٌٗ الؿ٨يىة

 ليؿإلها بمداولة بصٖاء مغح
ً

: ؤبٗضها ٢ليال

! مليِب و  بيه, بـ ؤهِب عحِٗب بضعو مً قٛل٪ الجهاعصه-

: مسخب صمٕى بللب حٟىحها وو٦ؼته بٛئ

..  مىيٕى قٛلي ماٞحهىف ه٣اف.. يؼيض-

هؼ ٦تٟيه بانهؼام بيىما تابٗب هي وهبررها ت٨تؿح بٌٗ 

: الًٛح
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.. الجهاعصه ٧اهب مٗايا ٖميلة مدتاحة ٦ىعهغ لك٣تها-

ب ؤن ابجها خالته ػو عامي .. وبالهضٞة ٖٞغ

 
ً

: ازتى٤ نىرها ٢ليال

الىلض ٢غب يضزل إاهىو وماٞيل مضاعؽ متسههة ب  -

..  بطا ٧اهب ٞىية ؤو مهىية

٢ُح خاحبيه بًٛح ٞهى ًْ ؤن ابىه ؾيؿل٪ التٗليم 

السام بالهم والب٨م وهى متىٞغ له في مغخلته 

: التٗليمية ألاولى

!..   ٗني بيه ال٨الم صه-

: ؤػاخب ٖلياء زهالرها للسل٠ وهى تىضر

ته مجها وهي بتجهؼ وع٢هم هيؿاٞغ ؤمغي٩ا - صه اللي ٖٞغ

..  ٖكان يضعؽ هىا٥
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: واعتٟ٘ نىرها

ل٨ً صه ٦ضه .. ؤها مل مٗترية ٖلى التٗليم الٟني-

..  ػم ي٨ىن ٞيه ازتياع.. بحباع

تجهمب مالمذ يؼيض ي٨ٟغ بىلضه ومؿت٣بله وم٣اعهة ماإلاة 

بغػا ب٣ٗله بحن 

.. ما ؾي٨ىن ٖليه عامي والٟاع١ بيىه وبحن بزىته

: ٚمٛم ب٠ًٗ

.. يم٨ً و٢ب ما ي٨بر ي٨ىن ٞيه خل.. عامي لؿه نٛحر-

: بيىما ٖلياء بدمية ؤم هتٟب

في .. ل٣يب حامٗة في ؤمغي٩ا.. ؤها بٗمل ؾحرف مً الهبذ-

..  متسههة لخا ا عامي.. اؾمها حالىصيب.. واقىًُ
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: ٚمٛم يؼيض ب٣ل٤

.. ؤهِب بتؿب٣ي ألاخضاث ٢ىو يا ٖلياء-

: هؼا عؤؾها هًٟيا

.. اخىا  ػم ه٨ىن مؿتٗضيً ومجهؼيً عامي..   يا يؼيض-

.. مل مم٨ً هتدمل ؤهه ي٨ىن ؤ٢ل مً بزىاته

: تمؿ٪ ب٨ٟها يمىده ٢بلة امتىان

..  عبىا يسلي٩ي له-

: هؼا ٖلياء عؤؾها هاتٟة

.. ابني.. صه ابني يا يؼيض-

.. ب٣لح ؤم ملتإ.. ٦غعرها بهىا مستى٤

.. عامي هى نٛحرها ختى لى ٦ظبتها ؤوعا١ ميالصه
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.. هى ٢ُٗة مجها لى ازتلٟب اإلاالمذ

.. ابً ٢لبها ختى لى لم ييبٌ ٢لبه بغخمها

: ٦غعا ٧لمتها لحزيض

.. ابيىا.. ابني يا يؼيض-

: يمها لهضعه ب٣ىأ

مل هي٨ىن ؤ٢ل مً .. هىسُِ مً صلى٢ب إلاؿت٣بله-

..  ختى لى اتى٣لىا ٧لىا حىح م٩ان صعاؾته.. بزىاته

مؼ بمداولة مغح : ٚو

.. واهىه ٢بيلة يؼيض تٛؼو ؤمغي٩ا.. التٛيحر خلى-

.. ابتؿمب بصجً وؾِ خؼنها

: بيىما هى يمسر وحىتحها بةبهاميه بغ٢ة
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ؤهِب وؤها .. وهىىنل للخل ؾىا.. هى٨ٟغ ٞحها ؾىا-

..  وو صها

: ٚمٛمب ٖلياء بدح

.. اإلاكاع٦ة-

: وا٣ٞها يؼيض ب٣بلة زاَٟة

.. ؤيىه-

.. تغ٦ب هٟؿها بحن ؤخًاهه بؿ٨ىن 

.. ٖاصأ حضيضأ تداو٫ تل٣يجها بياه

.. ؤن يمىدها خىان الًمة

اختىاء الخًً وؤماهه 

بضون ما  ٣ٗبه مً الاوٛماؽ في ٖال٢ة مجىىهة  
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.. اٖتاص ؤن يىهي بها ٧ل مىي٘ بديارهما

.. وتٟكل مغاا.. وهي تىجر مغأ

.. ٞحزيض   يم٨ىه الاؾتٛىاء ًٖ الاوٛماؽ بها

!.. وبالجهاية مً ٢ا٫ ؤنها تٗترى ب٣ىأ

.. هي بضوعها تٗك٤ حىىهه بها

.. بل تٗك٤ ٧ل ما ٞيه مىظ تٗلمب مٗنى ٧لمة خح

لمته مٗاهيه .. ٖو

 *****

بهىا   وؿتُي٘ امتال٥ ٧ل ما هدح، ألن مجغص ٖملية 

ا في اإلادبىب ؤخلى ما ٞيه
ً
.  الامتال٥ ت٣تل ؤخياه
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ٚاصأ الؿمان - 

.. هي امغؤأ ال٨برياء

.. ؤي٣ىهة ال٣ىأ ألاهثىية السالهة

اء .. ُمؼِج تغ٦يبها بحن ؤٞغوصيب الجما٫ وبيؼيـ ال٣ىأ والٞى

.. هي امغؤأ التطخية وؤلايثاع

.. ٢ضؾب ٖك٣ها وعٞٗب اإلاٗكى١ إلاهاٝ ال٣ض ؿحن

.. زضٖب هٟؿها وؤوهمتها ب٣هة ٖك٤ مً ألاؾاَحر

.. ههبب الخبيح آلامغ والىاهي بدىايا ال٣لح

لضي٨تاتىع متُٝغ .. ختى تدى٫ مً خبيح ٖاق٤

.. ال٣ؿىأ

.. ؤٞا٢ب مً ٟٚىأ ٖك٣ها ٖلى خ٣ي٣ته اإلاىحٗة
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.. تىبهب ٖلى ييإ ؾىحن الٗمغ بٗك٤ وهم ازتل٣ته

م الىح٘ والجغح .. وهم ماػا٫ حؼًء مجها ٚاع١ به ٚع

ته لي٨ىن حغؽ بهظاع بإٖما٢ها ٧لما قغص  حؼء َٖى

.. ال٣لح بلخٓة خىحن

هي ؾيضأ اليؿاء ٦ما ل٣بها ػوج ؾاب٤ بضعحة حغح تدب 

.. زِ الالتئام

بيىما ٖاق٣ها اإلاىٛمـ بمدغاب الٗك٤ َىا٫ ؾىحن 

ٖمغه   يغي ٚحرها مً اليؿاء 

.. ٞهي ٣ِٞ ولً ت٨ىن هىا٥ مً ٢بلها و  مً بٗضها

.. الت٣اها بم٣هاه اإلاًٟل بالخؿحن

لح هى ألاعحيلة .. َلح لها ٢هىرها السانة َو
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.. والتي بضؤ تضزيجها مىظ مىدته ل٣ح نضي٤

: ؾإلته بضهكة

! ؤهب بتكغب قيكة-

: هؼ ٦تٟيه بالمبا أ

..   ٗني تٛيحر-

ىم مً بحن يضيه و٦إهه خية ؾامة .. ؤبٗضا السَغ

٘ ألاعحيلة وتبضيلها ب٣هىأ  والتٟتب للىاص٫ تُلح مىه ٞع

.. تماإل زانتها

٧ان يغا٢ح مالمدها والتٟاتارها وخضيثها للىاص٫ بكى١ 

.. وبعجاب
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ارها اإلاؿيُغأ  عبما عحل آزغ يثىع لتضزلها ويذجم تهٞغ

.. تل٪

ول٨ً بياص ٧ان ٣ِٞ يغم٣ها بكى١ وخىحن وهٓغأ خغمان 

.. ؤليمة

: ؾإلها بىبرأ ؤعاصها ؾازغأ ول٨جها زغحب شجية

.. زايٟة ٖلى صختي؟-

التٟتب له تىاوله ٦ىب اإلااء وبقاعأ واضخة ليكغبه 

و٦إنها بظل٪ تمخي ؤإغ ما تىٟؿه مً صزان وؤحابته 

: بهض١

.. ؤ٦يض زايٟة ٖلي٪ يا بياص-

تٗثرا البؿمة الؿازغأ ٖلى قٟتيه ولم  ؿتُ٘ ت٣مو 

ا والٗاق٤ خالًيا
ً
.. صوع نضي٣ه التاثه ؾاب٣
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: وتدىلب سسغية البؿمة إلاغاعأ  ثمة

..  مل الكيكة اللي هتمىتني-

: تجهضا بىح٘

.. يب٣ى خغام ٖليَّ لى َلبب مى٪ تؿتنى ؤمجض ي٨بر ويٟهم-

: ا٢ترب بغؤؾه مجها وحظب ٦ٟها يتمؿ٪ به باؾتماتة

.. وهي اإلاك٩لة في ؤمجض بـ؟-

.. قٗغا بًِٛ ٦ٟه ٞى١ ؤهاملها و٦إهه يدثها لتهاعخه

.. لتىاحهه بدح ؤو  خح

: اٖتضلب تىاحهه باٖتراٝ نغيذ

ؤو٢اا بدـ ؤن ختى .. ؤها مكاٖغو ٧لها متلسبُة يا بياص-

.. اإلاكاٖغ حىايا بتمىا
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: ٚمٛم بًي٤

! للضعحة صو يا همؿة-

: عم٣ته بىٓغأ  ثمة

ب هى ٖمل بيه- ة ؤه٪ يغبب ؾي٠ وؤه٪ ٖٞغ .. ؤها ٖاٞع

: لم يغواٙ ؤو يى٨غ بل باصلها نغاختها بهغاخة ؤ٦بر

.. بـ الى ص مالهاف طهح.. ولى  و ص٥ ٦ىب ٢تلته-

 نض٢ه وحضيته ٧اها واضخحن بجالء وعًٚما ٖجها هاوقب 

: ؤهىإتها عحٟة ؾٗاصأ وهي تؿإله

!! تًي٘ هٟؿ٪ ٖكاوي!.. بتدبني للضعحة صو يا بياص-

: مىدها هٓغأ ٖاق٣ة وابتؿامة خؼيىة

.. ؤها يا ٘ ٞيِ٪ مً ػمان يا همؿة-
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إأ هبرته اإلاث٣لة بالٗاَٟة  ٖاصا تتجمض مالمدها تدب َو

: ول٨ىه  ؿتد٤ مجها الخ٣ي٣ة

وحىص٥ بيضو .. بتُمني.. ؤها مدتاحة وحىص٥ حىبي-

.. مكاٖغو لؿه في مى٣ُة التجمض.. للضهيا َٗم ألامان

ة بوي ٖايؼأ ؤ٦ىن مٗا٥ بـ صه ما .. ل٨ً مً حىايا ٖاٞع

مكاٖغ الاختياج لىحىص٥ مل هي الهضي .. يىٟٗل

.. اإلاىاؾح إلاكاٖغ٥

: ٢ُح حبيىه

بـ اإلاكاٖغ صو بضاية و٧ل اللي اخىا مدتاحيىه قىية -

ؤها ٞاهم وح٘ تجغبت٪ م٘ ؾي٠ ومل بُلح .. و٢ب

ؤو تهغيذ مً الىٕى صه يب٣ى ٖبث .. تهغيذ بالخح

.. بـ ؾيبي لىٟؿ٪ ٞغنة.. صلى٢ب
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: ؾإلته بىح٘

وو صو؟ -

ضها بهض١ : ٖو

.. ها٢ىٗهم-

ٌ : هؼا عؤؾها بٞغ

.. مل ه٣ضع ؤخؿؿهم ؤنهم بيدغمىوي مً خاحة ٖايؼاها-

.. مل هخملهم الظهح صه

ا
ً
: ؤزًٟب بهغها وهي تسخح هًٟؿا ٖمي٣

ما تى٢ٟل .. مل ه٣ضع ٦مان ؤخمل هٟس ي طهب٪ يا بياص-

.. ٨ٞغ ت٨ىن ٖيلة وتتجىػ .. خيات٪

! ؤتجىػ -
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.. ٢ظٞها ؾازًغا

ا ًً اص يغصصها عاٞ : ٖو

!! ؤتجىػ -

: هؼ عؤؾه باؾتى٩اع

خلم بساٝ .. ٧ل الؿىحن اللي ٞاتب وؤهِب حىايا خلم-

ما ٢ضعتل ؤؾتبضل٪ بإو .. ؤ٨ٞغ ٞيه ألهه مل مً خ٣ي

تل.. واخضأ .. ما ٖٞغ

: اٖتٝر بها ببؿاَة مىحٗة وؤ٦مل

وبٗض ما .. ٦ىِب خلم مؿتديل وخاٞٓب ٖليِ٪ حىايا-

بٗض ما ؾمٗت٪ بت٣ىلي ؤه٪ .. إلاؿته.. مؿ٨ب الخلم

ايؼاه تٟت٨غو ؤ٢ضع بٗضها ؤ٦مل م٘ .. مدتاحة وحىصو ٖو

!! ؾب تاهية
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ْلب همؿة نامتة للخٓاا َالب لتك٩ل بًٗة 

ص٢اث٤ وهى اخترم نمتها  

: وا٦تٟى ٣ِٞ بمغا٢بة مالمدها وؤزحًرا ٚمٛمب بسٟىا

ض يا بياص- ..  مل ه٣ضع.. مل ه٣ضع ؤٖو

: ؾإ٫ بىيىح

ض٥ ٧ان لى ص٥؟- .. ٖو

: ؤحابته باؾتؿالم

..  مهما ٦ىب مدتاحة وحىص٥ ل٨ً هما مدتاحيني ؤ٦تر-

: وحاء عصه مىاؾًبا لىاؾ٪ الٗك٤

اللي حاو مل هي٨ىن ؤَى٫ مً اللي ٞاا وزهىًنا -

..  والى ص هي٨بروا ويٟهمىا.. ؤوي ب٣يب ٖاٝع ؤهه في ؤمل
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: تىؾٗب ٖيىاها بظهى٫ 

.. ؾىحن اهتٓاع هللا ؤٖلم هتيتهي بمتى.. صه ْلم..   يا بياص-

.. ْلم.. صه ْلم..  

: هؼ ٦تٟيه باؾتؿالم

.. ؤهِب َلبِب نضا٢تي وؤها مىا٤ٞ-

اص يىضر : ٖو

.. وعاض ي-

.. و٦إهه يسبرها ؤهه عاٍى با هتٓاع

.. عاٍى بغ٦ً نٛحر تمىده له بمؿمى نضي٤

.. هى عحل الىيىح والتٟاوي

.. ٖك٣ها ويٗك٣ها وؾيٗك٣ها
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.. لً يم٨ىه وي٘ ؤهنى ؾىاها بمجزلة الخبيبة

اإلاا زِ ال٣ضع مهحره للىخضأ ٞلت٨ً هي الهضي٤  َو

.. بىخضته

وعبما ؾيتيجح البضع مً مغؤي عحل ي٨تم ؤهحن ق٨ىاه 

.. وبن نغخب هٓغاته

.. ٞالىاؾ٪ ؤخح بال ؤمل

 *****
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ؤهني ؤخب٪ بميتاتي ٧لها، وبديىاتي ٧لها : ي٨ٟي ؤن تٗٝغ

.                    وبإخؼاوي ٧لها وبإؾغاعو ٧لها

ٚاصأ الؿمان - 

 

.. هي امغؤأ الٗك٤

.. زل٤ الاؾم مً ؤحلها

.. ٞهي تًم بُيارها ٖىانغ ال٨ىن 

.. ت٨مً الىاع بدغاعأ مكاٖغها وصٞئها

و٢غبها هى مؼيج اليؿمة الُٗغأ بغ٢تها والغياح الٗاتية 

.. ب٣ىرها
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ٖك٣ها ٦ماء ػ ٫ يستر١ الغوح مً مجغاها إلاغؾاها 

.. ٞحزهغ الخح وتتٟتذ بغاٖم ألامل

.. ب٣لبها َيبة ألاعى الُيبة واختىائها

ً . هي امغؤأ بمظا١ َو

ا ًٗ .. ونال إلاُاع ال٣اهغأ م

ً طعاٖه آلازغ  ٦ٟه يتكاب٪ م٘ ٦ٟها وابيته تؿتَى

.. بإخ٣ية ؤمحرأ مضللة

٧اها يجهيان بحغاءاا ونىلهما ٖىضما بضؤا تهلها بٌٗ 

.. ٧لماا متىاإغأ

".. وهللا مل بايً زالو بنها ؤ٦بر مىه"
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قٗغ ماػن لخٓتها بتهلح صهيا حىاعه وبن لم يىتبه 

للؿبح وؤ٦مل بنهاء ؤلاحغاءاا 

.. لتهله هى بٗضها حملة

".. حاو يتجىػها بٗض ما مص ي مٗاها في الخغام ؾىحن"

التٟب لت٣ابله هٓغاا ؾيضتحن تغم٣اهه وصهيا بىٓغاا 

خا٢ضأ وتؿتمغا في إغإغرهما 

".. مً همه زض واخضأ ٢ض ؤمه"

ونلب ال٩لماا واضخة إلاؿامٗه وصهيا التي بضؤ تماؾ٨ها 

.. يتمؼ١ 

هي صاثًما ٧اهب بمىي٘ ال٣ىأ والتد٨م وآلان تً٘ هٟؿها 

إأ الكاجٗاا والثرإغأ اإلابتظلة .. تدب َو
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قٗغ بها تداو٫ ال٩ٟا٥ مً ٣ٖا٫ طعاٖه ٞؼاص تمؿ٨ه بها 

: وؤزٌٟ قٟتيه ألطهحها

.. ٣ٖى٫ مهضية و٢لىب حاخضأ.. مك٩لتهم مل مك٩لتىا-

.. و٧ل واخض وواخضأ ٞحهم مً حىاه يتمنى يالقي اللي بيىا

ا ٢بلة صاٞئة  ًٗ ؤههى ٧لماته وخغ٥ قٟتيه لىحىتها َاب

.. نٛحرأ

: لتدت٣ً وحىتحها وتجهغه ب٠ًٗ

..  ٗني ؤهب قاي٠ الخ٩اية ها٢هة-

: وقا٦ؿها بٗبث يجيض بزغاحها مً ًٚبها

.. َيح وهللا ٨ٞغا في ٞغوكاية-
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لم تؿتُ٘ مى٘ قه٣تها اإلاظهىلة وهي تغم٣ه بىٓغأ مىبهغأ 

.. ٞهي تٗلم ؤهه ٢اصع ٖلى ٞٗلها

.. الت٣ُب ٖضؾاا اإلاهىعيً تل٪ اللخٓة بيجهما

وبضؤا ألاؾئلة تجها٫ ٖلحهما مً حم٘ مً عحا٫ الصخاٞة 

.. بضا ؤنهم ٧اهىا باهتٓاع زغوحهم مً اإلاُاع

ؤؾئلة ؤحابها ماػن بؿالؾة وؾيُغ بدًىعه ٖلى 

.. اإلاى٠٢

اعتباَ٪ باإلاهممة صهيا اإلاىجي هى ؾبح َال٢٪ مً "

ما٫ بل٣يـ الضباٙ؟ " ؾيضأ ألٖا

٧ان طل٪ ؤخض ألاؾئلة اإلاؼعجة والظو ؤحابه ماػن 

بٛمىى 
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الُال١ ٧ان اتٟا١ مكتر٥ وخًاعو وؤٖت٣ض اؾتمغاع "

".. الكغا٦ة صليل ٖلى ٦ضه

تىالب ألاؾئلة واخًضا تلى آلازغ وبضا صهيا تؿتٗيض 

نالبتها وتدى٫ صٞة الخىاع لٗغويها ألازحرأ ببحروا وصاع 

.. ألاػياء الجضيضأ زانتها

ختى حاء الؿاا٫ اإلاتى٢٘ مً بخضي الصخٟياا اإلالىهاا 

والتي تيتمي لجغيضأ قاجٗاا مٗغوٞة 

" ٞغ١ الؿً مل ٦بحر قىية؟"

وؤحابها ماػن بمكا٦ؿة 

ما٦ىتل ؤٖٝغ ؤنهم هؼلىا مىانٟاا مٗيىة للمىيٕى "

".. صه
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٢الها وحظب صهيا ليتىحه لؿياعته وهى  ك٨غ الجمي٘ 

اج ابيته مً الؼخام .. ويٗلً اهٖؼ

ؾاٖض ٖك٤ في حلؿتها وؤٚل٤ خؼام ألامان خىلها 

والتٟب لضهيا التي ٧اهب اَمئيب ٖلى وي٘ الخ٣اثح 

: بالؿياعأ وؾإلها باهتمام

لؿه الصخٟيحن بحرا٢بىها؟ -

: هؼا عؤؾها بدى٤

يىم ما ؤٖلىا حىاػها مً ؾىحن ٧ان الىي٘ ؤز٠ .. ؤيىه-

.. مً ٦ضه

: مض ٦ٟه لتدتىو وحىتها

٢بل ٦ضه ما ٦ىتيل بتهتمي .. ؤهِب اللي مكضوصأ اإلاغأ صو-

.. للهبل صه
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: ابتلٗب عي٣ها وهي تسبره بإلم

يم٨ً ألن اإلاغأ صو ؤها ٦برا ويم٨ً ألوي قايٟة الخح -

 في ٖييي٪
ً

..  ٞٗال

: نمتب لخٓة وؾإلته بصجً

.. صه خح خ٣ي٣ي يا ماػن مل ٦ضه؟-

٤ : ا٢ترب مجها وؤهامله تتلمـ وحىتها بٞغ

ة ؤهه خ٣ي٣ي يا صهيا- اعمي ٦الم الىاؽ وعا .. ؤهِب ٖاٞع

.. يهغ٥ وزليىا وٗيل اإلاؿت٣بل

: ٚمٛمب بىح٘

. هما ليه ٢اؾيحن ٦ضه؟-

: ل٠ طعاٖه خى٫ زهغها ي٣غبها ؤ٦ثر
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بى٨ؿغ في تابىهاا .. ألهىا بى٣ُ٘ لهم ال٩اتلىج بتاٖهم-

ألن هجاخىا مٗىاه .. بىىها ٖلى ٧لمة اللي يصر والٗيح

ؤنهم  ػم يغاحٗىا مٗت٣ضاا وت٣اليض مل هي٣ضعوا 

.. يتجاوػوها

ىا ؤن ٧لمة  و٧لمة " اتٗىصها"ألنهم ؤحبن مً ؤنهم  ٗتٞر

.. مل ٢ىاهحن ملؼمة".. ٖيح"

: ابتؿمب له بت٣ضيغ

..  بدب٪-

.. زغحب مجها ٖٟىية ٢ىية نلبة

ا ًٗ .. ٖهض وميثا١ بمؿاهضته والتمؿ٪ بديارهما م

: وهى حاوبها بجضية
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.. ٦ضه  ػم الٟغوكاية-

.. وها٫ ٢بلته ؤمام الجمي٘

.. ٞهى لً يتسٟى ؤو يسٟي ٖك٣ه

ًب ٖك٤ الامتثا٫ لخؼام ألامان و٢غعا  وفي الؿياعأ ٞع

التمغ٦ؼ ٞى١ ع٦بتي ؤبحها 

: الظو التٟب لضهيا طاا اإلاالمذ الٛايبة

الهة- ! ؤم ٖك٤ لؿه ٖػ

: التٟتب له بٛئ

بىؾة ٢ضام الىاؽ .. يا ماػن  ػم هداٞٔ ٖلى ق٩لىا-

! تٟت٨غ صه الغص ٖلى سساٞتهم

: ٢ُح بمكا٦ؿة
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تراٝ -   صه ٧ان عص ٖلى الٖا

: هتٟب بدى٤

! ماػن -

: التٟب لها بجضية

٢لتل٪ مل هاؾمذ .. ٦المي صه مل ه٨غعه تاوي.. صهيا-

.. لخض يدِ لي خىاحؼ و٢ىاهحن ؤمص ي ٖلحها في خياتي

.. خياتىا ؾىا.. َاإلاا هي خياتي ؤها

: و٦غعها

خياتىا ؾىا بخىا بـ اللي لىا الؿلُة ٖلحها وهضيغها -

ؤها مل هاصزل ؤ٩ٞاع الىاؽ حىه بيتي .. بُغي٣تىا وؤ٩ٞاعها

وعص .. ؤيىه البىؾة ٧اهب عص.. وؤمكيه ٖلى هىاهم

.. هيتكٛلىا به ًٖ سساٞاا ٦تحر بتا٧ل في صماٚهم
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ا
ً
.. و٧ان مد٣

ح اتجاهاا الؿى١ واإلاجتم٘ وؤ٩ٞاعه  ٣ٖليته التي تؿتٖى

اهتهغا ونىعأ ال٣بلة الٗاَٟية تتهضع ألازباع ومٗها 

ة الٗضوو بيان  تاعيش ٣ٖض ال٣غان الظو ؤنضعا مجمٖى

ضه .. بمٖى

٧ان ٧ل ش يء مغتح بىٓام ص٢ي٤ ليسخح بؿاٍ 

الكاجٗاا وألا٢اويل مً حهة الاعتباٍ الؿاب٤ له بل 

..  الاعتباَاا الؿاب٣ة

..  و٦ىن صهيا ػوحة ؾاب٣ة له

.. وألاهم الٟاع١ الٗمغو 
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هدى حهة الغوماوؿية الخاإلاة التي تتٛنى بها مهىؾاا 

ؤمحر ٢هغ الخ٨م بلىضن وػوحته الجضيضأ والتي هي 

.. باإلاىاؾبة ت٨بره ٖمًغا

٣ة مغبيتها .. وفي مجزلها بٗضما تغ٥ ٖك٤ بٞغ

: ا٢ترب مجها يغاض ي ًٚبها مىه

الهة ٦تحر؟- .. هتًٟلي ٖػ

: ؤزبرته بًٛح لم يىدؿغ

.. خؿيب ؤه٪ اؾتٛلتني-

٘ ط٢جها  ؿإلها بجضية : ٞع

ة ؤوي ٦ضه ٦ضه !.. تٟت٨غو ؤها ٧ان ٢هضو ٦ضه- ؤهِب ٖاٞع

.. ٦ىب هبىؾ٪
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وؤياٝ الجملة ألازحرأ بٛؼ٫ ٖابث صٞ٘ با بتؿامة 

: لكٟتحها

ل مى٪ ؾاٖة واخضأ ٖلى بًٗها- !..  ٗني مل هٗٝغ ؤٖػ

: يمها لهضعه بدؼم

ل٪ ؾاٖة ٧املة- صه ؤها ٦ضه ؤب٣ى ٣ٞضا .. م٣ٗىلة ؤٖػ

.. التاتل بتاعي

: ضخ٨ب ب٣ىأ وهي تى٦ؼه بسٟة

.. ؤهب مال٨ل خل-

: ػاص مً يمها وهى يسبرها بهمـ

.. بدب٪-

: اؾت٩اهب لًمته



 

3077 
 

.. ٢ىلها ٦مان يا ماػن -

ا
ً
: ٦غعها إاهية وهبرته تغتج ٖك٣

.. بدب٪.. بدب٪-

: وؤياٝ بىبرأ ٖابثة

م٪ الٗضوو ال٨بحر وابىه - بيه عؤي٪ هبٗب للمإطون ٖو

.. بدب٪.. وه٨تح صلى٢ب وؤ٢ٗض َى٫ الليل ؤ٢ىل٪ بدب٪

ًح  ابتٗضا ًٖ طعاٖيه وهي تى٦ؼه تل٪ اإلاغأ بٗى٠ ٚو

: ؾازِ

٪ ب  يىم ٦تح .. عوح ق٣ت٪ يا ماػن - ومل ٖايؼأ ؤقٞى

.. ال٨تاب

: تهى٘ الىح٘ وهى يهمـ لها
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.. ٢اؾية-

.. ٦تٟب طعاٖحها وهي تكحر للباب بهمب

٘ ٦ٟيه باؾتؿالم : ٞا٢ترب يٞغ

.. ٖايؼ٥ في مىيٕى مهم-

: يي٣ب ٖيىحها بك٪ ٨ٞغع 

.. مهم خ٣ي٣ي-

: ؤومإا تسبره

.. ماش ي بـ ما ت٣غبل-

: ؾإ٫ بمكا٦ؿة

.. صهيتي زايٟة مني-

: ػمجغا بًٛح
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!! ماػن -

: ؤقاع لها باؾتؿالم

الؿيض والضو ٖامل .. بص ي.. ه٣ى٫ .. ه٣ى٫ .. زالم-

بٖالن .. اختٟا٫ بؿيِ ٦ضه في اإلاىتج٘ بتاٖه في السسىة

.. ًٖ حىاػه بٟغيضأ

: هؼا صهيا عؤؾها وهتٟب به بتدظيغ

اخىا ات٣ٟىا ؤها وؤهب ٦تح ال٨تاب مً ٚحر ٞغح .. ماػن -

.. ؤها مل ٖايؼأ ؤؾم٘ ٦الم سسي٠..وصوقة

: ؤحابها بهضوء

.. ػو ما تدبي-

: ونمب لخٓة ليتاب٘
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لح .. يؼيض باقا ٢غع ٞجإأ ؤن ٖلياء ما اتٗملهاف ٞغح- َو

مً والضو ؤهه  ؿمدله ي٨ىن اليىم صه اختٟا٫ له هى 

لياء .. بـ اإلاىيٕى مٟاحإأ لها.. ٖو

: هؼا ٦تٟحها تؿإله باؾتٟهام

مُلىب مني بيه؟ !.. مل ٞاهمة-

: ؤحابها ببضيهية

ٖايؼ .. ٖلياء صماٚها قبه٪.. ٞؿتان الخلم.. تهميم-

.. واإلا٣اؾاا تتٓبِ.. تهميم مً حىه ٢لب٪

: ابتؿمب بغ٢ة

.. هؿهغ مً الليلة ؤحهؼه.. بـ ٦ضه-

: ا٢ترب  ٗابثها
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..  ٢هىأ.. قاو.. يب٣ى ؤؾهغ ؤؾاٖض٥-

: وزٟب نىته

.. مؿاج-

: ا٢تربب مىه بضوعها تجظب طعاٖه وهي تىحهه للباب

.. عوح هام يا ماػن -

و٠٢ بٟتدة الباب يًمها لهضعه ويسٌٟ عؤؾه يهمـ 

: بإطنها

.. هتيجيلي في الخلم َيح-

: ابتؿمب ب٠ًٗ وهي ت٨غع بسٟىا

.. عوح ؤعحى٥-

: مىذ حبيجها ٢بلة وهى يهمـ
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.. بدب٪-

.. ٖهض وميثا١

.. باهتٓاع التٟٗيل

  ****

 

 

ألهه   ؤخض مثلي  ٗٝغ ,   ؤخض مثلي  ؿتمت٘ بالخح

ل٣ض مغعا بمضيىة الجىىن وؤ٢مب بمضيىة .. مٗنى الٗظاب

 
ً
ح ػمىا واؾتُٗب ؤن , الٛغبة وامتل٨تني مضيىة الٖغ

ؤٚاصعها ٧لها مً حضيض بلى مضيىة الخياأ اليىمية 

.  اإلاٗاٞاأ
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ٚاصأ الؿمان - 

.. الخياأ تمىذ الٟغم وطل٪ إلاً  ؿتد٤

.. مً  ؿتد٤ الٗيل

.. مً  ؿتد٤ الىجاأ

.. مً  ؿتد٤ الغاخة

.. ومً  ؿتد٤ الجهاص ليىجر بالٟغنة اإلامىىخة

.. الٟغنة ألاولى هي خ٤ م٨تؿح للبكغ

.. وحىص ؤلاوؿان ٖلى ألاعى اؾتد٤ مٗه ٞغنة هجاأ

.. بما ؤن  ؿتٛلها ؤو يبىء بٟكله

حن .. و٢تها ٢ض تمىذ الخياأ ٞغنة إاهية لبٌٗ اإلادْٓى

.. ول٨ً الٟغنة الثالثة تل٪ ؤمغ نٗح اإلاىا٫
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.. يىالها ٣ِٞ مً ها٫ بغ٦ة اإلاٗاٞغأ والهغإ

.. وهجر بسىى مٗاع٦ه م٘ هٟؿه والخياأ

.. وهي ُمىدب تل٪ البر٦ة

٣ة بوؿان وعحل وػوج ٦داػم .. مىدب ميجؼأ الخياأ بٞغ

خاػم الظو ٖاوى ألامغيً لكٗىعه اإلاىح٘ بالى٣و بٗض 

.. بتر ؾا٢ه

ٌ واصعى هٟىع  .. خاو٫ الجٟاء والٞغ

.. ب  ؤن ه٣اء صوازله مىٗه مً الاؾتمغاع في اإلا٩ابغأ

..  هى ليـ بمغاه٤ ٚغ ؤو قاب بال زبرأ

.. ختى يسلِ بحن مكاٖغ اٞتتان وؤزغي ٖك٤

.. ب٩ل هًىج وتجاعب ٖمغه  ٗك٣ها.. وهى  ٗك٣ها
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.. ويضع٥ ٖك٣ها له

ٖك٤ تتسبِ في التٗبحر ٖىه ول٨جها تداو٫  

.. والٛغيح ؤنها تىجر

.. تتؿلل هدى ًٚبه وتٟتته بغ٢ة

.. تستر١ خهىن مغاعته وتبضلها بدالوأ خبها له

مٗالجه الىٟس ي بضؤ يبضو اهضهاقه لت٣بل خاػم 

.. لىيٗه

.. ْىه بالبضاية  ٗيل خالة به٩اع

.. ول٨ً م٘ ت٣ضمه الؿغي٘ بتضعيباته الٗالحية

ة  ه الهىاعي بمهاعأ ملخْى وتم٨ىه مً اؾتسضام َٞغ

.. ؤصع٥ ؤن مغيًه بالٟٗل يبضو ت٣ضًما ٖالحًيا صخيًدا



 

3086 
 

.. ؾإله مغأ ًٖ ؾغ ت٣بله ليجؼه اإلا٨تؿح

.. ٞإحابه خاػم بث٣ة

".. مغاتي هي الؿغ"

لى ؤزبره ؤو شسو ؤن اإلاغؤأ الخمغاء طاا التىىعأ 

ال٣هحرأ ٢هغ لخٓاا الؿٗاصأ 

واإلاتٗالية بجرحؿية بٛيًة ؾت٨ىن هي ؾغ اؾتٗاصته 

لخياته 

.. لًٓ ؤن ال٨ىن اه٣لح وؤهه اهت٣ل لٗالم مىاػٍ 

.. ختى ٖمله

.. ٖك٣ه الثاوي بٗضها
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ٞاحإته بمىا٣ٞة ؾٗيضأ  زتياعه الب٣اء بالسضمة 

٦ًابِ بصاعو وطل٪  

.. ختى يىا٫ تغ٢يته ال٣اصمة

٧اهب ٖملية خاؾمة بغصها 

!.." بتهؼع ٖايؼ تتسلى ٖجها.. التر٢ية خ٣٪ يا خاػم"

ه الهىاعي ب٨غه .. يىمها عم٤ َٞغ

ٞا٢تربب بض لها الظو يمخي هٟىعه مً عجؼه 

ؤهب ٖاٝع وػمايل٪ ٦مان بن صه .. بالف الىٓغأ صو"

ولى الكٛل بتاٖ٪ صه مل .. وؾام قٝغ مل ال٨ٗـ

" ؤها حىػو بُـــــــــل.. ؾغ ٦ىب ٢لب وخ٨يب ل٩ل الىاؽ

٘ نىرها بك٣اوأ .. ٢التها وهي تٞغ
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وتم الاتٟا١ ٖلى ؤن  ؿتمغ بٗمله لٗاميحن ٢اصميحن 

.. بٗضها يبضؤ مكغوٖه ألامني السام

.. صٖم هحرأ و٢ىرها ٧اها هتاج تجاعبها الٗىيٟة مجها واإلاغيغأ

.. ول٨جها ٧اهب تضع٥ مضي هكاقة تماؾ٨ها ؤمام يٟٗه

.. ٩ٞاهب تىا٫ مؿاٖضرها الىٟؿية السانة

م٘ ٧ل مى٠٢ تمتل٨ها الخحرأ بػاثه تىضٞ٘ لُبيبتها ت٣و 

ٖلحها ما خضث وما تًٓ ؤهه الصخيذ 

وبأزغ ل٣اء ؤزبررها الُبيبة بدؿم ؤنها لم تٗض بداحتها 

.. ٞهي ؤنبدب ٢اصعأ ٖلى بصاعأ خيارها بىجاح

ض ٖىصته لٗمله .. واليىم هى مٖى

.. تضع٥ نٗىبة التجغبة ٖليه
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.. واإلاغاعأ التي ؾيكٗغ بها وهى يجلـ زل٠ ؤخض اإلا٩اتح

ليتاب٘ وع٢ياا وبحغاءاا خ٨ىمية عوتييية وبالجهاية 

.. يمهغها بستم اليؿغ

.. تجغبة ٖىصته لٗمله يغوعية ٦ما ؤزبررها َبيبتها

.. ؤن  كٗغ ؤهه لم ي٣ٟض الٗمل

.. ول٨ىه ٣ٞض بإاعته

وب٣ٗلية هحرأ ٚيث ؤصع٦ب ؤن خاػم ؾيؿإم طل٪ الغوتحن 

ا ًٗ .. ؾغي

.. وو٢ب اإلاكغوٕ ألامني السام ؾي٨ىن ؤؾٕغ مما  ٗت٣ض

.. ؤنهب اؾتٗضاصها  ؾت٣باله
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هىؾها بالٛال ا الخمغاء الىاٖمة لم تؿتُ٘ الكٟاء 

.. مىه

.. هىؽ يبضو ؤهه يىا٫ بعجابه لظا   يغع مىه

ؤنهب تدًحر الٟكاع والظو تجيض تدًحره  

.. ٞإو ص خؿً وابىة صهيا  ٗك٣ىهه

وم٘ اهتهاء نيىية الضحاج بالؼباصو والؼهجبيل وهطج 

ٟغان والظو  ٗك٣ه خاػم  ألاعػ بالٖؼ

ؾمٗب نىا مٟتاخه بالباب ٞغ٦ًب  ؾت٣باله 

.. بك٣اورها الُٟىلية مٗه

تغت٨ً لهضعه وتضعي التٗل٤ بٗى٣ه ختى   تًِٛ ٦ثحًرا 

.. ٖلى ؾا٢ه
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.. ول٨ىه يٓجها تتٗل٤ به بالٟٗل

ٞال يجض ب  مباصلتها ٖىا٢ها اإلاكتا١ 

ومداولة ؤلاحابة ٖلى ؤؾئلتها اإلاتىالية خى٫ يىمه 

" ٖملب بيه؟"

" ٧ان الكٛل ٦ىيـ؟"

" خاحة ياي٣ت٪؟"

" عحل٪ وحٗا٥؟"

ولم يجض َغي٣ة إلؾ٩ارها ؾىي ٢بلة نهمة لكٟتحها 

: وؾاا٫ ًٞىلي

ما اتهلتيل بيَّ ليه في الكٛل ٖكان تُمني؟ -

: هؼا ٦تٟحها
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و٦مان ؤو٫ يىم قٛل ػمايل٪ .. ٢لب بالف ؤصوق٪-

.. هي٣ىلىا بيه متجىػ ٖيلة نٛحرأ

.. ابتؿم لها بت٣ضيغ

٢ل٣ها ٖليه شخىته بغؾاثل ٖضأ ٖلى مضاع اليىم تؿإ٫ 

وآلان .. ًٖ ؤخىاله مما حٗله يتيجح لٗضم اتهالها

لم تكإ ؤن تدغحه وتكٗغه ٦ُٟل يظهح .. ؤصع٥ الؿبح

.. إلاضعؾته للمغأ ألاولى

ؤخاٍ زهغها بظعاٖه وزُا ٖضأ زُىاا بُيئة وهى 

:  ؿإلها بتىحـ

هتجغبي فيَّ بيه الجهاعصه في ألا٧ل؟ -

: ػمب قٟتحها بُٟىلية

.. وهللا ألا٧ل يهبل-
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: صاٖح ط٢جها بغ٢ة

ل صه ؤبًضا- ؤهِب ؤقُغ َبازة في ..   ؤها مل ٢ض الٖؼ

.. ٖيلة ٚيث

: يي٣ب ٖيىحها بتدظيغ

 ما حغبتل ؤ٧ل ِنبا.. خاػم-
ً

 ٗني ؤهب بتتري٤ .. ؤهب ؤنال

.. ٖليَّ 

: وؤ٦ملب بهىا خؼيً وقٟاه مبرومة

.. وؤها اللي ٦ىب مدًغأ ل٪ مٟاحإأ-

عم٤ ٚال رها الكٟاٞة بىٓغأ عحىلية م٣ضعأ لؤلهىإة وهى 

:  ٛمٛم بىبرأ ممحزأ

.. صو مٟاحإأ ػو الٟل-
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ابتٗضا ٖىه بدغم و٢ض اؾتٗاصا ق٣اورها واتؿٗب 

: ٖيىحها بدالوأ وبإاعأ

..   مل صو اإلاٟاحإأ يا مىدٝغ-

: ابتؿم لىٓغارها اإلاتؿٗة وهى يغص بسيبة ؤمل ُمضٖاأ

.. وهللا ؤها عاض ي باإلاٟاحإأ اإلاىلٗة ؤخمغ صو-

ابتؿمب وهي تً٘ بؾُىاهة مضمجة بجهاػ التلٟاػ 

: وتسبره بغهبة

ح ؾىا- ..  هيكٝى ٞيلم ٖع

 
ً
.. اتؿٗب ٖيىاه طهى 

.. ومل بتىا٣ٞي تكىفي ب  اإلا٣ضمة.. بـ ؤهِب بتسافي-

٤ : سخبته مً يضه بٞغ
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الٟيلم اإلاغأ صو ؤها ازتاعته ٖلى .. اصزل ٚحر هضوم٪-

.. مؼاجي

: تى٢ٟب زُىاته

.. ؤوعي ي٨ىن بتإ مهام الضماء اإلاا ٘ صه-

: ٦تٟب طعاٖحها بًٛح

.. ؤهب ٖاٝع بوي مل بدح مهانيحن الضماء-

٘ خاحًبا مؿتى٨ًغا ٞهى قاهضها مغأ مىضمجة م٘ طل٪  ٞع

: الٟيلم بالظاا

.. ؤيىه بكٝى الٟيلم.. ؤووه-

: وؤزًٟب نىرها بٗبث

.. بـ بييجبني الضيح-
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: ؤقاع لها بٛحرأ خاه٣ة لتظهح للمُبش

والٟيلم صه ٖيى٪ ما تجيل ٖليه .. عوحي هاتي الٛضا-

.. تاوي

٘ َٝغ مئزعها لتُٛي به هه٠  تدغ٦ب بض ٫ وهي تٞغ

: وحهها

.. خايغ يا س ي خاػم بيه-

.. الٗابثة اإلاٛىية والُٟلة الك٣ية تضٞ٘ بهبره أل٢هاه

.. ٞهي َاإلاا ٢غعا مكاهضأ الٟيلم

.. ٞؿتجلؿه بجىاعها لجهايته

ة واتسظا مجلؿهما ٖلى ألاعي٨ة .. ؤنهيا الُٗام بؿٖغ

ح .. وؤنغ هى ٖلى زٌٟ ؤلاياءأ لتىاؾح ؤحىاء الٖغ
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.. وبضؤا مىؾي٣ى الٟيلم لتتإ٦ض ق٨ى٦ه م٘ ٧ل لخٓة

: وم٘ ْهىع اؾم الٟيلم اعتٟٗب نيدته الٛحر مهض٢ة

!! هااااعو بىوتغ-

تىاولب هحرأ بًٗة خباا مً الٟكاع ب٣بًتها وهي تدغ٥ 

.. عؤؾها بٟغخة

.. الٟيلم صه يججن-

: هت٠ خاػم وماػا٫ بدالة ٖضم تهضي٤

.. صه ٞيلم ؤَٟا٫ يا هحرأ-

: هؼا عؤؾها هًٟيا

ني- ..  وهللا بيسٞى

ة واو٣ٗض لؿاهه ًٖ التٟىه بدٝغ .. عمكب ٖيىاه بؿٖغ
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ا
ً
 .. هل يهغر بها ٚيٓ

ً
.. ؤم  كبٗها ت٣بيال

.. َٟلته التي لم تٗل َٟىلتها

.. تسص ى بًٗة ؤَٟا٫  ٗبثىن بتٗاويظ السخغ

.. بيىما هي هٟؿها تٗىيظأ سخغية هاٖمة

ؤل٣يب ٖليه لتإؾغه بحن َٟىلتها الك٣ية وؤهىإتها 

.. اإلاٛىية

مه حىاع ؤطنها : اهدنى ٖلحها ٞو

ؤها ب٣ى٫ َاإلاا ٖىضها ٞيلم ؤَٟا٫ ٞجر٦ؼ ٖلى مىيٕى -

ٟا٫ .. ألَا

تهما وهىا٥ وحض مٟاحإرها الخ٣ي٣ية .. وسخبها هدى ٚٞغ
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مهض نٛحر لم ي٨ً مىحىًصا مىظ ص٢اث٤ ٖىضما بض٫ 

ة وخىله قغيِ ؤخمغ ٖغيٌ .. مالبؿه وي٘ بغ٦ً الٛٞغ

وصازل اإلاهض ازتباع خمل يٓهغ بىيىح الٗالمة ؤلايجابية 

.. اإلابهجة

: التٟب لها بٗضم تهضي٤

!.. اتإ٦ضِا .. خامل-

هؼا عؤؾها بيجاًبا وصمٕى ٞغختها التي ٦تمتها مىظ لخٓة 

تها ألاولى   مٗٞغ

.. بدملها تجهمغ بٛؼاعأ

.. نمضا وإابغا ولم ت٨ٟغ بٟغختها

.. اهتٓغا ٣ِٞ ؤن تكاع٦ها مٗه
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.. َٟلهما

.. تل٪ ٞغخة مستلٟة

.. خياأ حضيضأ بالٟٗل تتٟتذ ؤمام ٖيىحها

.. ٞغنتها الظهبية التي لً تتسلى ٖجها ؤبًضا

**  **
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بهه ؤ٢هغ مً , هظا الٗمغ ٧له   ي٨ٟيني أل٢ى٫ ٦م ؤخب٪ 

.  ؤن يتؿ٘ للغخلة مٗ٪ وؤَى٫ مً ؤن ه٣ًيه في الٟغا١

ٚاصأ الؿمان  - 

 

.. هي امغؤأ الؿالم

هي ميجؼأ الخياأ لغحل ٚغ١ وؾِ ْلماا ؤزُاثه 

.. وطهىبه

٣ِىب ؤن ٞا٢ض الص يء  يجؼ ًٖ مىده
ُ
..  ل

.. واٖتى٣ب اإلا٣ىلة

.. لت٨تك٠ السُإ

.. ول٨ىه يتض٤ٞ مً عوخها ٖلى الضوام.. هي ٣ٞضا الخىان
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.. ٣ٞضا مٗنى ألام

.. ول٨ً بضازلها تى١ مىح٘ لًم َٟل لهضعها

.. ٣ٞضا حضعان خهاهة ألاب

ول٨جها ٢اصعأ ٖلى بث ألامان في ٢لح َٟل نٛحر ٞيباصلها 

الهضا٢ة وال٣غب 

.. هي ؤ٦ثر مً ٢اصعأ ٖلى مىذ ما ٣ٞضته

ها الغماصية .. ول٨جها ٣ِٞ ٖال٣ة بمى٣ُة زٞى

.. ٞال تىٟتذ لٗاإلاها الجضيض وتٟيٌ بُٗائها

و  تجزوو بغ٦ً بٗيض مىٛل٣ة ٖلى طارها وخابؿة 

.. مكاٖغها وخىانها ًٖ عحل خيارها

.. تى٢ٗب تباٖض وزهام بٗض زغوحه الٛايح
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.. وع٢ته مٗها.. ول٨ً ٦ٗاصته ٞاحئها بدىاهه ٖلحها

ا ًٗ .. ٞإتى يىمها ليتىاو  الُٗام م

وخيىما انهاعا م٣اومتها للب٩اء والاوٗؼا٫ ٢غعا تغ٥ 

ً والضرها التي تٗتهم بهمب  اإلااثضأ والابتٗاص ٖىه ٖو

خاثغ 

تها .. و٢بل ؤن تٛل٤ باب ٚٞغ

: ؾمٗب نىا خؿً يدتض للمغأ ألاولى ٖلى والضرها

ؤها ٖمغو ما ٨ٞغا ؤتضزل في ٖال٢ت٪ .. مضام ٞغيضأ-

بـ مل قايٟة ؤنها تٗباهة ومدتاحا٥ِ الٟترأ .. بِهبا

.. صو

: اعتب٨ب ٞغيضأ للخٓة
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- 
ً

.. و.. ِنبا مهضومة مً ٨ٞغأ حىاػو .. بخىا ات٩لمىا ٞٗال

: ٢اَٗها

حىاػ٥ مغأ تاهية عحٗها للُٟلة .. ِنبا ٖايؼأ تُمً-

.. الهٛحرأ اللي ؤمها ازتٟب مً خيارها ٞجإأ

: حاصلب ٞغيضأ

همب ؤن ؤلاوؿان ؾب ؤو عاحل - بـ هي مٟغوى ٦برا ٞو

.. بيدتاج

: ٢اَٗها إاهية

اصيها .. اٖتظعو ختى.. بغعو.. ٞؿغو لها ؤهِب مدتاحة بيه-

تها في .. اللي يغحٗها ِنبا البيب ال٣ىية الظ٦ية اللي قٞى

وؤها مل مؿتٗض ؤزؿغها إلاجغص .. ِنبا بتُٟا.. باعيـ

.. ؤه٪ مدغحة تت٩لمي مٗاها وتٟهمحها بتتجىػو ليه
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: هتٟب ٞغيضأ باؾتى٩اع

!.. خؿً-

ة اإلااثضأ بٗى٠ م٨بىا : عمى َٞى

.. بـ ياعيب تت٩لمي مٗاها.. آؾ٠-

ا الٟغنة لِهبا 
ً
ة م٨تبه تاع٧ ونهٌ ليستٟي بٛٞغ

.. ووالضرها

ة ابىتها لتجضها مؿمغأ بى٢ٟة زاثٟة  نٗضا ٞغيضأ لٛٞغ

.. تًم هٟؿها بظعاٖحها

لى وحهها بؿمة خاثغأ وما ؤن عؤا ٞغيضأ ختى همؿب : ٖو

.. ٢ا٫ ؤهه مل مؿتٗض يسؿغوي.. خؿً زاي٠ ٖليَّ -
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لم ت٨ً تٗت٣ض ؤن ابىتها تك٪ بدح .. بهتب ٞغيضأ للخٓة

.. ػوحها لها

.. بػاو يا بىتي بتك٩ي ٞيه.. خؿً بيدب٪ يا ِنبا-

اعتمب ِنبا بحن طعاعي ؤمها بٛتة وهي ت٣و ٖلحها ما 

.. خضث بالٟترأ الؿاب٣ة

.. بيىما ٞغيضأ خاثغأ ٚايبة

! ٦ي٠ ونلب َٟلتها لتل٪ الضعحة مً اوٗضام الث٣ة

! و٦ي٠ يم٨جها مىدها ما يضٖمها ويٗيض لها إ٣تها

.. ْلب تغبب ٖلى ٦تٟحها لٟترأ وب٩اء ِنبا يسٟب

وعٞٗب هٓغارها تيتٓغ ٧لماا ؤمها ول٨ً ٖاصأ البكغ 

.. اإلاؼعجة
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.. ؤن يىدبـ ال٨الم بإ٦ثر لخٓاا الخاحة بليه

: ٦غعا لها ٞغيضأ بيإؽ

يا ِنبا ؾااله ٖلى ؤهل اإلاغخىمة ُمنى .. خؿً بيدب٪-

ٗه في هٓغ٥ .. حىػ٥ عاحل مسلو ومدترم.. يٞغ

.. هؼا ِنبا عؤؾها مىا٣ٞة

ة  وابتٗضا ًٖ نضع ؤمها لتجض خؿً ي٠٣ بباب الٛٞغ

.. في نمب

: إلادب ٞغيضأ  هٓغاا ابىتها ٞابتٗضا بدغج مٗتظعأ

.. هؿيب٨ىا تت٩لمىا ؾىا-

زغحب ٞغيضأ مٛل٣ة الباب زلٟها لتهُضم ِنبا 

.. بىٓغاا خؿً الخىىهة
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وبؿمته الساٞتة وهى يٟتذ لها طعاٖيه ٞتُحر لتدِ ٖلى 

.. نضعه بلهٟة

: و٢بل ؤن تبضؤ ونلة ب٩اء حضيضأ ؾمٗب نىته يدظعها

.. مً ٚحر ٖياٍ يا ِنبا-

ؤومإا بغؤؾها بدغ٧اا ؾغيٗة متتالية  

ٗب عؤؾها تؿإله بىٟـ لهٟتها : إم ٞع

.. خ٣ي٣ي مل ٖايؼ تسؿغوي-

: ضخ٪ بةحهاص وهى يسبرها

.. تهضقي باهلل ؤه٪ هبلة-

: هتٟب بظهى٫ 

!!.. هبلة-
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٧اهب تل٪ اإلاغأ ألاولى التي يسغج بها لؿان خؿً مٗها 

.. ًٖ آصاب الظو١ الٗام

: ٦غعها إاهية

ل بـ مل  قي .. ؤيىه هبلة- ٖاٝع ؤن ال٩لمة مم٨ً تٖؼ

.. تٗبحر ٚحرها

نمتب ِنبا للخٓاا ؤزبرته بٗضها وهي تسٌٟ عؤؾها 

: لؤلؾٟل

.. ؤها.. وهللا ٖمغو ما ٖملتها.. ؤها مل بك٪ ٞي٪-

٘ ط٢جها يسبرها بجضية : ٞع

يل عؤؾ٪ يا ِنبا- واحنهي و٢ىليلي بيه اللي .. ما تَى

.. واحٗ٪
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ٗب عؤؾها تسبره بىح٘ : ٞع

.. ؤها بدب٪-

ة : ؤحابها بؿٖغ

.. وؤها بٗك٣ِ٪ -

.. عصه صٞ٘ بابتؿامة ؾٗاصأ لكٟتحها

: ٞغصصا بتؿائ٫ 

! خ٣ي٣ي-

غ لخٓتها بٛئ : ٞػ

.. ليه مل واإ٣ة؟-

ها .. هؼا ٦تٟحها بال تٟؿحر ٞهي   تؿتُي٘ وي٘ زٞى

.. ب٩لماا
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: عصص لها إاهية

! مل ٦ٟاية زٝى ب٣ى-

ٗب هٓغارها بليه : ٞع

ؤها ؤ٦يض مل مغتاخة وؾِ ٧ل .. هٟس ي ؤبُل زٝى-

.. الًيإ والاعتبا٥ صه

: هت٠ بها

.. ليه تىنلي هٟؿ٪ ل٨ضه؟.. وليه؟-

: ا٢ترب يتمؿ٪ ب٨تٟحها

.. ؤها ٢هغا هاخيت٪؟-

.. هؼا عؤؾها هًٟيا

: ٖاص  ؿإلها
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.. خُيت٪ لخٓة في مىي٘ ازتياع ؤو تؿائ٫؟-

.. ٖاصا رهؼ عؤؾها بىٟـ الىٟي

 حضيًضا باصعته هي
ً

: و٢بل ؤن  ؿإ٫ ؾاالا

..  اإلاك٩لة حىايا ؤها-

: ؤحابها بدؿم

مل هؿيب٪ ت٣ٟلي ٖلى هٟؿ٪ .. وكٝى لها خل؟-

٪ لىخض٥ .. وزٞى

ا
ً
: سخبب هًٟؿا ٖمي٣

و٢تها ٢لب ؤن .. ٖاٝع ؤما ات٣ٟىا ٖلى بن ي٨ىن لىا بيبي-

.. ماٞيل زٝى تاوي

: ؾإلها بهبر
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.. وبٗضيً؟-

: تجٗضا مالمدها وهي تسبره

.. ٞغيضأ ٢غعا تتجىػ -

: وهي ؤ٦ملب.. التزم الهمب

تل ت٨ىن ؤم ٢ابلىا - في هٟـ يىم ما ٢الب لي ؤنها ما ٖٞغ

.. ؤمل

: تجهضا ب٣ىأ وهي رهت٠

خؿً ؤها لخٓة ما خؿيب بي٪ بتتجمض حىبي ؤما -

ب ؤمل ٧ان ٧ل بخؿاس ي بوي م٣ٟى٫ ٖليَّ في ؤوية .. قٞى

ؤهب ٦ىب .. لىخضو وألاوية صو بتًي٤ إلاا زى٣تني

.. زايٟة.. وؤها لىخضو.. بٗيض
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: يمها لهضعه

.. تاوي زايٟة يا ِنبا؟-

.. زايٟة ؤوي مل ٦ٟاية ل٪-

غرها ؤزحًرا بيإؽ بتٗثر واعتبا٥ ؤن ت٨ىن .. بىح٘.. ٞػ

.. ؤٞصخب ؤ٦ثر مما يجح

: قٗغا به يؼيض مً يمها ويضاٖح زهالرها بغ٢ة

..  تٟت٨غو بوي ؤ٢ضع ؤبٗض ٖى٪؟.. والكٗىع صه صر؟-

.. هؼا عؤؾها هًٟيا

: ٞٗاص  ؿإلها

.. َيح ليه؟-

هؼا ٦تٟحها بىٟـ الخحرأ وعؤؾها  ؿت٨حن لهضعه بإمان 
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: وؾاالها اإلاترصص

.. ٢ابلب ؤمل ليه؟-

: نمب للخٓاا ٢بل ؤن  ؿإلها هى

؟- .. لى ما حاوبتل هيٟغ١ مٗا٥ِ اإلاىيٕى

.. ٧اصا ؤن تىضٞ٘ بغص ٚايح مغتٗح ٦ٗاصرها

.. ول٨ً لخٓة ت٣ٗل واخضأ ؤمؿ٨ب لؿانها

ا ًٗ .. وهي تسبرها ؤن بحابتها ؾيتى٠٢ ٖلحها مؿت٣بلهما م

.. هي ؤزبرته ؤهه   تك٪ به

.. و٧اهب ناص٢ة

.. ؾمٗته يهغح ؤهه لً يسؿغها وتٗلم ؤهه ناص١

 
ً

ٗال  ٞو
ً

.. مىظ اليىم ألاو٫ لؼواحهما وهى يسبرها ٢ى 
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ؤنها الٗك٤ 

" ػماوي نالخني بي٩ي"

" خًى٪ حىة"

.. ٚانب هٓغارها بىٓغاته للخٓاا

.. عؤا الاهتٓاع واللهٟة بتل٪ الىٓغاا

.. ٖيىاه تتىؾلها ؤن تستاع ؤلاحابة الصخيدة

ها تل٪ اإلاغأ .. بحابة ٢غع ٢لبها التد٨م بؼمام زٞى

و٧ان هى مً ؤنضع ألامغ ل٣ٗلها 

لتجض عؤؾها تتدغ٥ يمحًن ويؿاًعا تىٟي ؤهمية عصه 

..   مل هتٟغ١ يا خؿً-

سخبها لهضعه ب٣ىأ 
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.. ٞإزحًرا تمىده ؤلاحابة الصخيدة

.. ؤزحًرا ناخبة ميجؼته تٗتٝر ب٣يمتها في خياته

ا وتٗثًرا 
ً
وتث٤ بتل٪ ال٣يمة ختى لى ٧ان ٢لبها يجً اعتبا٧

.. بمىاحهة ٢لبه

: مىدها ٢بلة ومٗها همؿة اَمئىان

ىض ٚبية .. ؤمل عحٗب لجىػها- ِٖ ٧ان بيجهم مك٩لة 

.. واإلاىيٕى اتدل وهتؿاٞغ مٗاه تاوي

.. ٢بًتها تمؿ٨ب به ب٣ىأ

ٞغختها بابتٗاص ؤمل لم ت٨ً ش يء بجاهح عاختها ؤهه 

.. ؤزبرها

.. ْىب ؤهه ؾي٨تم ألامغ ويٗتبره ؾًغا يسو ٖاثلة منى
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.. ول٨ىه قاع٦ها ؾغه

.. يمجها وؾِ خياته

: ٧لمارها ٖبرا ٖما صاع بظهجها

الهة ؤه٪ متاب٘ ؤزباع ؤهل منى- صو خاحة .. ؤها مل ٖػ

بـ صه َبيعي يا .. يم٨ً تىحٗني قىية.. خلىأ.. هاصعأ

..  خؿً

ْل يضاٖح زهالرها بهمب ؾامًدا لها بةزباعه ًٖ ٧ل 

: ما يؼعجها

هخاو٫ ب٣ىأ .. هخاو٫ ؤتد٨م ٞيه.. زىفي مل هيستٟي-

حرتي ٖلى ٢ض خبي.. بٛيحر ٢ىو .. بـ ؤها بٛيحر.. ؤ٦بر ما .. ٚو

.. تسليىيل ؤتىح٘ بالٛحرأ يا خؿً
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ٗها لتىاحه ٖيىاها ٖيييه وؤزبرها  يمها لهضعه لحٞر

: بضٝء

مغ خؿً- ُٖ .. بٗيض الكغ ٖى٪ يا 

.. خياته.. هي ٖمغه بالٟٗل

.. ٞغخة ػماهه ومهالخته ألوحاٖه بها

.. هي امغؤأ بى٨هة الغاخة

م ت٣لح اإلاساٝو بإٖما٢ها .. ٚع

ٞهل مً الٛغيح ؤن  ٗتبرها ٖلى الضوام ميجؼأ ػماهه 

.. وص٢ة ال٣لح الٗاثضأ بٗض ٚياب

   *****
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يا امغؤأ ؤُٖتني الخح بمىتهى الخًاعأ 

 وخاوعتني مثلما تداوع ال٣يثاعأ 

 تُحر ٧الخمامة البيًاء في ٨ٞغو بطا ٨ٞغا 

 تسغج ٧الٗهٟىع مً خ٣يبتي بطا ؤها ؾاٞغا  

تلبؿني ٦م٠ُٗ ٖلحها في الهي٠ والكتاء 

 ؤيتها الكٟاٞة اللماخة الٗاصية الجميلة 
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 ؤيتها الكهية البهية الضاثمة الُٟىلة 

 

ىية بإعحاء اإلاىتج٘ الؿياحي الظو يمتل٨ه  نضخب ألٚا

خاتم الٗضوو 

: بيىما صهيا تترحل مً ؾياعأ ماػن تؿإله بضهكة

٧ان ؤحله لب٨غه .. بابا٥ ؤزتاع ميٗاص ٚغيح ٖكان حىاػه-

.. م٘ ٦تح ٦تابىا

عم٣ها ماػن بضهكة ؤ٦بر وهى  ؿحر حىاعها بممغاا 

: اإلاىتج٘

ها ٖايؼأ خض  كاع٦ها اللخٓة !.. ٚغيبة- ؤو٫ واخضأ ؤقٞى

! صو

: و٦ؼته ب٨تٟه بٛئ
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ة ؤه٪ زبحر في الؿتاا وهٟؿيارهم- .. زالم ٖاٞع

: ؤمؿ٪ يضها ي٣بلها بغ٢ة

مل هىًٟل وؿتسبى وهبٗض ًٖ .. بت٩لم حض يا صهيا-

..  الىاؽ

: تى٢ٟب ًٖ الؿحر

ني مل باؾتؿلم بـ .. َى٫ بال٪ مٗايا- ؤهب ٖاٞع

مدتاحة قىية و٢ب 

: ٖاص ي٣بل ٦ٟها

..  ٧ل الى٢ب مٗا٥ِ يا صهيتي-

: وتجهض بٗم٤

.. هغح٘ لضهيتي الخ٣ي٣ية.. ؤزحًرا-
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: ابتؿمب صهيا بتدظيغ

 !وؿيب و  بيه.. الليلة خٟلة بابا٥.. لؿه ب٨غه-

: والتٟتب خىلها تؿإله

.. ؤها بٗته امباعح ٖلى هىا! والٟؿتان!.. ؤوما٫ ٖليا ٞحن-

.. ونل؟

: سخبها مً يضها

.. تٗالي بـ ٖلكان تغتاحي قىية-

: ؤحابته بهضوء

بـ ٦ىب ٖايؼأ اْبِ لٗليا .. خايغ حاية ؤهىه-

ك٤ في ؤويتي و  م٘ ِنبا؟ .. الٟؿتان ٖو

تها : ؤحابها وهى يٟتذ لها ٚٞغ
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.. تٗالي.. ٖك٤ م٘ و ص يؼيض-

ة لتجض َا٢م ٧امل مً زبراء التجميل .. وصلٟب للٛٞغ

ضأ ٖامالا مً صاع ألاػياء زانتها والتي باصعا ٦بحررهً  ٖو

: بتهىئتها

.. مبرو٥ يا مضام صهيا-

: التٟتب صهيا إلااػن بضهكة

.. ماػن ٞهمني!.. في بيه!.. مبرو٥ بػاو-

: ٢بل حبيجها بضٝء

وهغوح .. هؿيب٪ تؿتٗضو..  ٗني مبرو٥ يا ٖغوؾة-

.. ؤؾتٗض ؤها ٦مان

لى : وعٞ٘ طعاٖيه أٖل

.. ؤها ٖغيـ يا هاؽ-
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ا بياها ٖاحؼأ ًٖ التٟىه 
ً
مؼها بٗبث وازتٟى تاع٧ ٚو

.. بدٝغ

.. بيىما تل٣ٟتها ؤيضو ٞغي٤ الٗامالا لضيها

اٝ  لت٨تك٠ ؤن الثىب الظو نممته لي٨ىن إىب ٞػ

.. ٖلياء

اٞها هي .. هى إىب ٞػ

اٝ باطر بض٢ة .. وؤن ماػن زُِ لخٟل ٞػ

.. وهي آزغ مً تٗلم

.. وتٗتٝر

.. هي ؤ٦ثر الجمي٘ ؾٗاصأ

.. و٢ل٤
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 ...

.. تدغ٦ب صهيا ب٣ل٤ تدب إ٣ل الاعتبا٥

ا ؾيىضعيللي الهيئة
ً

.. إىبها لم ي٨ً مىٟىق

ا بإها٢ة وع٢ة مثاليتحن
ً
.. بل ٧ان بؿيُ

.. يل٠ خىاياها بضٝء ويٓهغ ؤهىإتها باختكام

.. لم يدمل بغي٤ اإلااؽ وإلاٗاا الآللئ

ِ٣ .. بل وٗىمة ال٣ماف ألابيٌ الٗاجي ٞو

قٗغا صهيا بلمؿة زٟيٟة ٖلى ٦تٟها 

: ٞالتٟتب لتجض خاتم الٗضوو ي٣ضم لها طعاٖه

تؿمخي لي ؤونل٪ إلااػن؟ -

.. ؤومإا بهمب تتد٨م بضمٗارها
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وهؼلب مٗه صعحاا الؿلم تلمذ ماػن ييتٓغها باألؾٟل 

.. وب٩ل زُىأ تؼصاص إ٣تها بصخة ٢غاعها

ٞبٗيييه ٧اهب تغتؿم هٓغأ الٗك٤ والاخترام ممؼوحة 

  ..بتى٢ه الغحىلي  متال٦ها

.. ونلب بليه لتجض نٛحررها تتٗل٤ ب٨ٟه

.. تغتضو إىًبا يماإل إىبها

.. وتبتؿم لها ٢اٞؼأ بؿٗاصأ

ا لُي٣ٗض ال٣غان وؾِ ؤ٦بر ٢اٖاا  ًٗ وتدغ٦ىا حمي

.. اإلاىتج٘

.. وبدًىع خؿً ويؼيض ٦كاهضيً

 ًٖ الٗغوؽ 
ً

ووالضه و٦يال
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ؤٖلً ماػن ب٩ل ٞسغ 

.. امتال٦ه إلاً امتل٨ب ٢لبه وعويب حىىهه

ا
ً
: ٞإمؿ٪ م٨بر الهىا يسبرها ٖلى اإلاؤل مٗتٞر

..  يم٨ً تٗبىا ٦تحر ٖلكان هىنل هىا.. صهيا-

: ٚمؼها باٖتظاع

..  بـ اإلاهم ؤهىا ونلىا.. ؤها تٗبت٪ ٖكان ؤٞهم-

: نمب لخٓة  ؿتجم٘ هٟؿه 

بـ ٖغيـ ب٣ى ومؿتيجل .. ٖايؼ ؤ٢ى٫ ٦الم ٦تحر-

.. ٞهستهغ

: التٟب لها بىبرأ ٖاق٣ة
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ة هؼاع ؤما ٦تح و٢ا٫ ؤن ماٞيل ؾب اؾتدملته - ٖاٞع

وؤن الؿب صو هي الاختياج .. واتدملب حىىهه

هي الي ت٣ضع ت٨ؿغه وت٣ضع بغيى تجبر .. والاحتياح

..  ال٨ؿغ

: يمها لهضعه ي٨مل

غخان .. ؤنها اختلب ٢لبه ومكاٖغه وعوخه- وؤهه َمؿِلم ٞو

.. بإحمل اختال٫

: ٢غب عؤؾه مجها يسبرها بهىا ٖا٫ٍ 

ؤهِب ؾب ٦تحر ٖلى .. ؤحمل اختال٫.. ؤهِب ؤحمل ؾب-

..  واخض ػيي وؤها مدّٓى ؤه٪ وا٣ِٞب بيَّ 

٘ عؤؾه لحهت٠ : ٞع

.. بضايتي ونهايتي وصهيتي-
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اص يهمـ لها : ٖو

ض٥ بالٗمغ ٧له- .. الٗمغ ٧له ليِ٪ .. ؤٖو

للٟغ٢ة اإلاىؾي٣ية يسبرها ؤن تٗٝؼ ال٣هيضأ والتٟتب 

التي خىع ٧لمارها 

 

ؤقهض ؤ  امغؤأ ؤت٣ىب اللٗبة ب  ؤهب  

واختملب خما٢تي ٖكغأ ؤٖىاٍم ٦ما اختملب 

 وانُبرا ٖلى حىىوي مثلما نبرِا  

و٢لمب ؤْاٞغو وعتبب صٞاتغو  

ٟا٫ ب  ؤهٍب  وؤصزلتني عوية ألَا

 ؤقهض ؤ  امغؤأ تجتاخني في لخٓاا الٗك٤ ٧الؼلؼا٫ 
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 تدغ٢ني  

تٛغ٢ني  

تكٗلني 

 تُٟإوي  

ت٨ؿغوي ههٟحن ٧الهال٫ 

 تدتل هٟس ي ؤَى٫ اختال٫  

وؤحمل اختال٫  

ب  ؤهِب 

.. اهتهى الٟهل
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 الساتمة

 لؿه في ألايام ؤمل مؿتيييىه

 َى٫ ما في ٢ضامىا ؾ٨ة يتمكيلها

 واما تجز٫ صمٗة  ٢يحن هاؽ تكيلها

 َى٫ ما لؿه الٗمغ بيهالر ؾىيىه
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 َى٫ ما لؿه في هاؽ بيتضفى بدىانها

 والخاحاا الخلىأ وازضيً بالىا مجها

 وخ٩اياا الخح لؿه بى٣غا ٖجها

 َى٫ ما لؿه الليل في ٖكا١ ؾهغاهيىه

 

 

..ي٣ا٫ صاثًما ؤن ؤلم ألام لخٓة اإلايالص    ٗاصله ؤلٌم آزغ  

..ؤلم تتسُى صعحاته م٣اييـ آلا م ألازغي   

..ول٨ىه ؤلم مكىب بٟغخة الل٣اء  

٢ُٗة ال٣لح اإلاستٟية حىاع حضاع ال٣لح َىا٫ تؿٗة 

 ؤقهغ
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..تسىى نغاٖها للسغوج ومىاحهة ٚماع الضهيا  

..ول٣اء ناخبة الهىا الخىىن والتي تغصص باؾتمغاع  

..ؤن َٟلها ؤٚلى مً صهياها هٟؿها  

..تل٪ اللخٓة بدياأ ٧ل ؤم هي ؤنٗبها وؤٚالها  

!..ول٨ً ماطا ًٖ ألاب  

!..متى يىاحه ؤنٗح لخٓاا خياته  

..ؾاا٫ بحابته واخضأ  

ؤنٗح لخٓة بدياأ ٧ل ؤب هي تل٪ اللخٓة التي يمىذ 

..بها ابيته آلزغ  

..ػوج  

..عحل يسبره ؤهه ؾيدبها وي٣ضعها ويغاٖحها  
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..وبإٖما٢ه  ٗلم  

..لً يدبها مثله  

..لً يغاٖحها وي٣ضعها ٦ما ٞٗل هى  

مغه وطاته مجها  ول٨ً ب٩ل ألاخىا٫ ٖليه ؤن يىتٕز عوخه ٖو

..ليمىدها لظا٥ آلازغ  

..ٞلى ٧ان حؿض ألام يتمؼ١ لتمىذ َٟلتها خياأ  

اٞها .ٞةن عوح ألاب تتٟتب بليلة ٞػ  

تها تتزيً ..يغا٢بها بٛٞغ  

..تىهي اؾتٗضاصارها  

ا ًٗ ..  يتزخؼح مً حلؿته اإلاغا٢بة لهً حمي  

..تسبره صهيا ؤن يظهح  ؾت٣با٫ الخًىع   



 

3136 
 

..ويمىدها ٢بلة مهضثة ويهمب  

٣ة يؼيض ٤ ؤن ي٨ىن بٞغ  تُلح مىه ٖلياء بٞغ

يىاه مؿلُة ٖلى ابيته التي  ول٨ىه يهؼ عؤؾه بىحىم ٖو

..تتمت٘ بض ٫ والضها آلزغ لخٓة  

:وتسبر والضرها ووالضأ ػوحها اإلاؿت٣بلي  

..ؤها ٖايؼأ صاصو مٗايا هىا-  

ولً يمتثل لها .. وهى َاإلاا خُم ال٣ىاٖض و٦ؿغ ال٣ىاهحن

..الليلة  

بيه عؤي٪ تؿيب٪ مً .. ؤها ٢اٖض مٗا٥ِ يا خياأ صاصو-

..الىاص ٖلي صه وهغوح ؾىا  

..وتىُل٤ الطخ٨ة الغاث٣ة مً ٖك٤  
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..وتغتٟ٘ الهيدة اإلاؿتى٨غأ مً ٖلياء وصهيا  

:ويجهٌ هى ي٣ترب مً صهيا هامًؿا  

..هيــ.. ؤهِب متسيلة ؤن الىاص ٖلي صه هيــ-  

:وتغبب ٖلى ٦تٟه بهضوء  

..وهي بتدبه.. ٖلي بيدح بيت٪.. اهضي يا ماػن -  

:ويهؼ عؤؾه بٛئ  

..يؼيض... ٖلي ابً-  

..ويهمب  

..لى  ؤهه عؤي ابيته بٗيني ٖلي لم ٍٞغ بها ؤبًضا  

..ول٨ىه عؤي ٖك٣ه لها  

بته بدمايتها ..اؾتكٗغ ٚع  
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..لً ي٨ىن مثله  

..ول٨ىه ؤ٢غب ما ي٨ىن   

..ؤنهب ٖك٤ اؾتٗضاصارها  

..عتبب صهيا الثىب اإلال٩ي  

٤ ..وؤزبرا ماػن بٞغ  

..يال-  

ه ت٩اص تؿ٣ِ للمغأ ألاولى ..هؼ عؤؾه وصمٖى  

..عا٣ٞها و٢لبه يتٟتب ب٩ل لخٓة  

.. ؿتكٗغ نغزاا ؤمها بميالصها و٦إنها تيب٘ مً نضعه  

ها مً عوخه آلان ليؿلمها لظا٥ اإلاىتٓغ ..ٞهى يجٖز  

لي ..ٖك٤ ٖو  
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 و٢هة ٖك٤ خ٣ي٣ية 

تىحب آلان وهى يجاهض هٟؿه ليٟلب ٦ٟها ويؿلمها 

.لؼوحها  

ك٤ تٟتتذ م٘ ٖلي ع٢هتهما ألاولى ..تٗالى التهٟي٤ ٖو  

..و٢بل ؤن يجظب ماػن صهياه ليىا٫ ع٢هته هى آلازغ  

:ا٢ترب مىه ابىه ألانٛغ آؾغ  

..بابا ؤها ٖايؼ ؤزُح هحرأ-  

:التٟب بليه ماػن بضهكة  

..هحرأ محن؟-  

:ؤحابه الكاب ببضيهية  

ىِ هحرأ- ..بيب ؤوه٩ل خاػم َو  
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يضوع ٣ٖغب الؼمً ليهل لى٣ُة .. ابتؿم ماػن بت٨ٟه

..ٖبثية  

..بتدبها؟-  

:ؤومإ آؾغ بغؤؾه وعصص بث٣ة  

..ؤيىه وهي ٦مان بتدبني-  

٘ ماػن خاحًبا متيجًبا :ٞع  

ب بػاو؟.. يا ؾيضو ٖلى الث٣ة- ٞغ ..ٖو  

:ؤزبره ابىه بتىاَا ط٦ىعو  

..هي ٢الب لي-  

:٢ُح ماػن  ؿإله بتىييذ  

..ؾإلتها ٞجاوبت٪؟-  
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:هؼ ابىه عؤؾه بث٣ة  

..هي اللي ٢الب مً هٟؿها..  -  

:٢ُح ماػن   

وؤهب يا واص؟-  

:هؼ آؾغ ٦تٟيه  

..٢لتلها وماله ؤها ؤتدح-  

..تٗالب ضخ٩اا ماػن وهى يغبب ٖلى ٦ت٠ ابىه بت٣ضيغ  

..ؤهب ٖاٝع ؤه٪ ياصوب لؿه ٖكغيً ؾىة-  

غ آؾغ بٛئ :ٞػ  

..ؤوعى ت٣ىلي صو ؤ٦بر مى٪ بؿيتحن وال٨الم الٟاٙع صه-  

:و٦ؼه ماػن بٗى٠  



 

3142 
 

..ؤهب ٖبيِ يا بني!.. ؤها ه٣ى٫ ٦ضه-  

:ؾإله ابىه  

..ؤوما٫؟-  

:ؤوضر له ماػن   

صو خح الٗمغ وحىاػأ الٗمغ .. ٢غعا.. ؤهب ٦ضه زالم-

بيب هحرأ لى .. ماٞيل ناخبتي و  ؤهتيمتي.. ماٞيل ِٖ

يييا ؤها ٦مان ..لٗبب بها هتُل٘ ٖييي٪ ٖو  

:ابتؿم آؾغ بث٣ة  

..بدبها ب٣ىل٪ يا بىم-  

:تجهض ماػن   

.. ٖلى بغ٦ة هللا-  
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٣ة ِنبا ..والتٟب يبدث ًٖ صهيا ٞىحضها تثرإغ بٞغ  

:وما ؤن وحضها ختى الت٠ طعاٖه خىلها ٦ٗاصته  

..ٖايؼ ؤؾغ١ ع٢هة مً مغاتي مم٨ً؟-  

:ابتؿمب له ِنبا بؿٗاصأ وهي تبلٛه بأزغ ألازباع  

لح بيض .. عامي ٢غع هيؿت٣غ هىا ومل هحرح٘ ؤمغي٩ا- َو

..منى مً خؿً  

٘ ماػن خاحبيه بٛئ :ٞع  

..وخؿً يسبي ٖليَّ زبر ػو صه-  

:ؤحابته ِنبا  

..ؤهتىا ٦ىتىا مكٛىلحن بتجهحز الٟغح-  

:ٚمٛم ماػن بٛئ  
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..و ص يؼيض زُٟىا البىاا-  

:ضخ٨ب ِنبا تسبره  

خمضهلل ؤن عامي ٢غع ي٣ٗض هىا في مهغ وهيكتٛل م٘ -

ىبة يازض ُمنى ويؿاٞغ لكٛله .. يؼيض في الكغ٦ة ٦ىب مٖغ

..في ؤمغي٩ا  

:هىإ ماػن ِنبا وحظب صهيا بحن طعاٖيه يسبرها  

..مىؾم التزواج بضؤ و  بيه؟-  

ٚمٛمب بل٠ُ وهي تديِ ٖى٣ه بظعاٖحها تتجاهل 

..همؼاا وإلاؼاا مً خىلها  

إ٣تها بهما وبٗال٢تهما تؼصاص ٖلى مغ الؿىىاا وهى له 

..الًٟل ألاو٫ بها  
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:ابتؿمب بض ٫  

آؾغ ٢ال٪؟-  

:ضخ٪ يسبرها  

.. ابى٪ بيدح بيب هحرأ-  

:وا٣ٞته بهؼأ عؤؽ  

..ؤيىأ-  

:ؾإلها بكٛح  

!.. مل زايٟة ٖليه مً خاػم-  

:ابتؿمب صهيا بغ٢ة  

..مل ٞاهمة ما بتدبىف ليه؟.. خاػم عاحل مدترم-  

:هؼ ٦تٟيه  
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.. هى اللي مل بيُي٣ني-  

:ابتؿمب صهيا بغ٢ة  

م٘ ؤهه هى ٖمغه ما ٨ٞغ .. ؤهتىا الاتىحن بتٛحروا مً بٌٗ-

..و  ؤهب مم٨ً ت٨ٟغ في هحرأ تاوي.. فيَّ   

:يمها لهضعه  

..بدب٪ وؤهِب واإ٣ة ٦ضه-  

:ع٦ىب عؤؾها لجاهح ٦تٟه وؾمٗته  ؿإلها بٗبث  

..بيه عؤي٪ في ٞغوكاية-  

:ابٗضا عؤؾها ٖىه  

..ؤ٣ٖل يا ماػن صه ٞغح بيت٪-  

:٢ُح بٛئ  
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ة ٖؿل ٖكان ..  ػم ت٨ٟغيني- ب٣ىل٪ ؤها مدتاج حٖغ

..ؤوس ى ؤن الىاص ٖلي هيازض مني ٖك٤  

ض :يمته لها بٖى  

..ماػن  ؿتد٤ الٗؿل ٧له-  

وبجىاعهما ٧اهب ِنبا تستٟي بحن طعاعي خؿً تتىؾله 

:بض ٫  

..وا٤ٞ يا خؿً ؤعحى٥-  

:ابتؿم لها بدىان  

!!م٣ٗى٫ !.. خمل صلى٢ب.. ؤوا٤ٞ بػاو يا ِنبا-  

:ؤزبرته بٛئ  
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وؤها .. ؤهب ٖىض٥ و ص٥ ألاعبٗة.. ما هى مل م٣ٗى٫ -

..صه مل ٖض٫!!.. اتىحن بـ  

:عم٣ها بضهكة  

ما هى مهما زلٟىا و صو ؤها !.. ؤهِب لؿه هبلة يا خبيبتي-

..هحزيضوا بغيىه  

:٢ُبب بُٟىلية لظيظأ  

.. و ص٥ الغحالة مدمض وؤخمض ومدمىص ؤَى٫ مني-

..يغيي٪ صو٫ بيكيلىوي ػو اللٗبة  

:ؤزبرها بك٣اوأ  

..ما هى ؤهِب لٗبة يا ِنباوَّ -  

:ػمب قٟتحها بانُىإ يي٤ ٞإزبرها  
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مل مدمض صه ناخب٪ !.. وبٗضيً ب٣ىا و صو صلى٢ب-

..واإلاضاٞ٘ ألاو٫ ٖى٪  

:هؼا عؤؾها بؿٗاصأ  

..عبىا يباع٥ ٞيه هى وؤزىاته-  

٤ :وؤ٦ملب تسبره بٞغ  

الض٦تىعأ ٢الب لي ؤن مل هت٨ىن في مكا٧ل في الخمل -

..وؤن اإلاتابٗة  

:٢اَٗها  ؿإلها بت٣غيغ  

ؤهِب خامل؟-  

:ؤومإا بهمب ٞطخ٪ بٛحر تهضي٤  

!خامل وبىتي زُىبتها بٗض ٧ام قهغ-  
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:ٖاصا ِنبا تىمئ بؿٗاصأ وتسبره  

ؤها هب٣ى لىخضو وؾِ ٞغي٤ .. هٟس ي في بىىتة يا خؿً-

..ٖمال٣ة  

..و٧اهب تكحر لُىله الكاه٤ هى وؤو صهما  

:ؤعاح حبهته ٞى١ عؤؾها  

..ؤه٪ ٖايؼأ بيب.. ؤيىه ٦ضه اٖترفي-  

ٗب له هٓغاا ؾٗيضأ :ٞع  

؟- ..٦ىب ٖاٝع  

:ؤزبرها بث٣ة  

.. بٟهم٪ مً هٓغأ ٖيى٪.. ؤهِب ختة مني يا ِنبا-  

ٗب طعاٖحها تًمه بدىان لحهمـ بإطنها :ٞع  
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..خًى٪ حىة يا ِنبا-  

..وبيىما ٧اهب ِنبا تٛغ١ بدىان خؿً  

:٧اهب ٖلياء تٛغ١ بجىىن يؼيض  

..الىاص اللي بيكتٛل مٗا٥ِ صه يمص ي مً ب٨غه-  

:تٗل٣ب ب٨تٟيه تغا٢هه باختراٝ  

..مل هىٗيضه تاوي.. ا٣ٖل يا خبيبي.. يؼيض-  

:ٚمٛم بٛئ  

..يمص ي  ٗني يمص ي.. هي ٧لمة واخضأ-  

:يي٣ب ٖيىحها تؿإله بدى٤  

ض هاػ٥ بيب هحرأ مً قغ٦ت٪؟- .. ٗني يىٟ٘ ؤ٢ىل٪ تٞغ  

:٦كغ بًٛح  
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!ؤهِب اتجىيِب .. بيب هحرأ صو ؤنٛغ مً ؤنٛغ ٖيالي-  

:هتٟب بٛئ  

ما الىاص اللي ؤهب ٚحران مىه يب٣ى مً !.. يا ؾبدان هللا-

!ؾً ٖلي ابى٪  

:٢ُح بٛئ  

..و ػ٢ل٪ َى٫ الى٢ب.. الىاص ؤمجض ابً ؾي٠ صه زىي٤-  

:ؤزبرته بتىييذ  

..و٦مان ٖال٢ته بةياص اتدؿيب.. ؤمجض تغبية همؿة-  

مؼا بك٣اوأ :ٚو  

!وبٗضيً هى مل  ػ١ لي ؤها يا ؤبى هاصية-  

:اتؿٗب ٖيىا يؼيض بهل٘  
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..الىاص خاَِ ٖيىه ٖلى هاصية.. زبره ؤؾىص-  

هؼا ٖلياء عؤؾها بمىا٣ٞة نامتة بيىما هؼ يؼيض عؤؾه 

ا ًً :عاٞ  

..ؤها ماٖىض ل بىاا للجىاػ..  -  

:وي٨غع بهل٘  

..  مل هجىػ بىتي ؤها  -  

لياء تبتؿم بٗضم تهضي٤ وهى  ْل يغصص ٧لماته تل٪ ٖو

:يلىمها  

مل .. ماوا٣ٞتيل هجيح ٖلياء الهٛحرأ.. ؤهِب الؿبح-

.. .. هٍٟغ في بىتي  

:ع٦ىب عؤؾها لهضعه  
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زالم و ص٥ هيسلىها .. ُؾىة الخياأ يا ؤبى الٗيا٫-

..حضوص  

:همـ حىاع ؤطنها  

..ٞغاقتي هتب٣ى ؤخلى حضأ-  

٤ ٖلى نضع  لى م٣غبة مجهما ٧اهب هحرأ تغت٨ً بٞغ ٖو

..خاػم  

اهية تسلب ٖجها ..الغ٢و بم٩ان ٖام هي ٞع  

تهما ٖلى الضوام بٗض ٧ل  وبن ٧ان خاػم  ٗىيها بٛٞغ

 اختٟا٫

.. بغ٢هة تسههما ٣ِٞ  
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ٌ ٖغى زُىاته البُيئة والتي تتٗثر  ول٨ىه ٣ِٞ يٞغ

ا ؤمام الجمي٘
ً
..ؤخياه  

:ؤزبرته هحرأ بيجح  

!محن يهض١ ؤن ابً ماػن يُلح يتجىػ بىتىا-  

:هؼ ٦تٟيه  

..بخىا و ص الجهاعصه.. اللي خهل ػمان اهتهى-  

:صاٖبب ط٢ىه بؿبابتها  

..تى٨غ ؤه٪ بتٛحر مً ماػن؟-  

:عم٣ها بىٓغأ ٚحرأ واضخة  

بـ في ٞغ١ ؤن ؤٚحر مىه وؤوي ؤخى٫ اإلاىيٕى ..  -

..لهاحـ  
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:يمب هٟؿها له  

..هى ؤها بدب٪ مً قىية.. ياعبي-  

:ضخ٪ يديُها بظعاٖه  

.. بدب٪ يا لخٓة حىىوي-  

ا ًٗ ..٧ان طل٪ ل٣بها الخميمي بلخٓارهما م  

..ٞهما  ٗتبرا ل٣ائهما لخٓة حىىن   

ا ول٨ً لتيسج مٗؼوٞة متىاٚمة  ًٗ لخٓة ٢لبب خيارهما م

 مً الٗك٤ وألامل

:ؤحابته بل٣به اإلاًٟل  

..بدب٪ يا ؤبى البىاا-  

..وهى  ٗك٤ تل٪ التؿمية  
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 ُٟٞلتيه وألاصر آلان ابىتيه الكابتحن

هحرأ ال٨بري وصٖاها باؾم ؤمها لترتبِ باؾمه ٖلى 

..الضوام  

..٨ٞغأ يؼيض التي  ٢ب بعجابه وحىىن يؼيض  

..والهٛغي هاػ٥ ابيته اإلاضللة والٗىيضأ  

..و٦ما اؾمها مؼج بحن اؾمه واؾم ؤمها  

 ٞصسهيتها هالب طل٪ اإلاؼيج وبسساء

..بسالٝ ال٨بري التي هي وسسة ؤمها ب٩ل ش يء  

:ما٫ ٖلى ؤطن هحرأ  ؿإلها بجضية  

ح و  اتهٝغ ؤها- !يا تغي مجهؼأ لىا الليلة ٞيلم ٖع  

:ضخ٨ب هحرأ بك٣اوأ وهي تجبه  
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هحرأ ٚيث مٓبُة ٧ل خاحة ما ت٣ل٣ل خًغت٪ -

..ياٞىضم  

..باصلها بؿمتها بدىان  

وبغ٦ً ال٣اٖة ٧اهب تجلـ همؿة وخيضأ ٦ٗاصرها تغا٢ح 

..الجمي٘ مً زل٠ ػحاج هٓاعرها الُبية ألاهي٣ة  

اهتٓغا خًىعه تل٪ الليلة ول٨ىه للمغأ ألاولى ؤزل٠ 

..ْجها وتٛيح ًٖ الخٟل  

لم تهض١ ؤن يٟىته خٟل ػواج ٖك٤ ابىة ماػن ؤٖؼ 

..ؤنض٢اثه  

..ول٨ً يبضو ؤهه ؾإم الاهتٓاع  

..مل الل٣اء بها وؾِ تجم٘ الٗاثلة وألانض٢اء  
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صاعا هٓغارها باإلا٩ان تبدث ًٖ ؤبىائها لتُلح مجهم 

..الاههغاٝ  

..لتلت٣ي ٖيىحها بدىان هٓغاته يإؾغها ٦ٗاصته  

..ويمىدها هٓغأ ٖك٣ه الضاثمة  

..ا٢ترب مجها ببِء  

وؤقٝغ يجلـ بالىاخية .. لتٟاجئ بلمؿة ابىتها تجاوعها

..ألازغي   

ويهل بياص إلااثضرها ومٗه يهل ؤمجض ابجها الظو يىدني 

:  ؿإلها بجضية تامة  

.. ابيىا بياص حاو يُلح بيض٥ ال٨غيمة يا همؿة هاهم-  

 اتؿٗب ٖيتاها بظهى٫ 



 

3160 
 

..وتجمضا مالمدها بضهكة زالهة  

 ويضها تلمـ زهالرها الغماصية 

 وتتدؿـ ٖالماا الؼمً ٖلى وحهها 

:وتٛمٛم بدؼن   

..ٞاا اإلايٗاص-  

:وبياص ي٣ترب يتمؿ٪ بتل٪ ال٠٨ هامًؿا  

ضا ووٞيب يا همؿة.. ؤهِب ٖمغو - اؾمخي لىا .. ؤها ٖو

.. وٗيل ؾٗاصتىا  

..والاحابة حاءا ممً ًٞلتهم ٖلى هٟؿها يىًما  

..واإلاإطون حاو.. هي مىا٣ٞة-  

:ؤمؿ٪ ؤمجض ٦ٟها ي٣بلها باٖتظاع  
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..ؤوه٩ل بياص َيح يا ماما-  

..هؼا عؤؾها تؿتٗيض ٧لمة نٛحرها مىظ ؾىىاا  

٤ :وؤصع٥ ؤمجض ؤنها ت٣بلب اٖتظاعه ٞؿإلها بٞغ  

..تؿمخي لي ؤ٦ىن و٦يل٪؟ -  

..هؼا عؤؾها بمىا٣ٞة زجى٫   

..وها٫ الىاؾ٪ ؤمحرته ؤزحًرا  

م ٧ل ش يء ..ٞٚغ  

 ماػا٫ هىا٥ ؤمل

  **** 

 

..ويب٣ى الؿاا٫ خاثًغا بحن التيجح والاؾتى٩اع  
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ٌ ..بحن اإلاىا٣ٞة والٞغ  

..ؤلايمان بالٗك٤ وال٨ٟغ به  

..التى١ للخح والؼهض في ٧ل ما يسهه  

..وهل ٖك٤ الغحا٫ يىًما؟  

..بالُب٘ ٖك٤ الغحل  

..ويٗك٤  

..وؾيٗك٤  

..ول٨ً يتىٕى الٗك٤  

..تستل٠ صعحاته  

..ؤلىاهه  

.. همىمه  
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..ؤٞغاخه  

..ؤلاخؿاؽ به  

.. والاؾتجابة له  

.. ؿٗض.. يىح٘.. ي٣ىي .. يسٟب الٗك٤  

..يد٤٣ آلاما٫ ؤو يجهحها  

..وتب٣ى خ٣ي٣ة   مجا٫ لى٨غانها  

..الغحل في ٖك٣ه يستل٠  

ا
ً
.. يجؼ ًٖ التٗبحر خيى  

ا آزغ
ً
..يًل َغي٤ الٗك٤ خيى  

.. ؿ٣ِ بٟش يياٖه وتل٪ ؾ٣ُة   تٛتٟغ  

.. ؤو يديا ٖلى ٖك٤ مؿتديل الىنى٫ له  
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٤ زُىاا وتيبحهاا مدضصأ ..الٗك٤    ؿحر ٞو  

..ٞال حضو٫ له و  قغوٍ ؤو ؤخ٩ام  

..ٞالٗك٤ هى ٖكىاثية ال٣ىاهحن  

..ٖبثية اإلاى٤ُ  

..وخ٨مة السيا٫.. وحمىح ال٣ٗل  

..   كبه ٖك٤ آزغ  

..تل٪ خما٢ة  

 وتى٢٘ ؤن يماإل بخؿاؽ الخح ألاو٫ 

..بدح آزغ هى مدٌ حىىن   

..٩ٞل ٖك٤  كبه اإلاٗكى١ بطا إبب الٗاق٤  

..ولظا مدا٦مة الٗك٤ ٚحر ٖاصلة  
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..٣ٞايحها هى حالصها  

..وبإخيان ؤزغي ي٨ىن الطخية هى الجاوي  

..مدا٦مة الٗك٤ بػها١ لخالوأ مكاٖغ ٢ض   تٗىى  

..الٗك٤ خلم  

..الٗك٤ زيا٫  

..الٗك٤ وٗمة  

..الٗك٤ الخياأ  

..الٗك٤ هجاأ  

....وؤزحًرا  

ىضما ٖك٤ الغحا٫ ..ٖو  

..همـ البضع  
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..الٗك٤ ؤمل  

 

 تمب بدمض هللا

27/10 / 2018 

..ههى َلبة  

 

 

 

 

 

 


