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 ألاول  الفصل

ها لم ُٖ  ...الجخُم بلى ًض

 ...بعاصتها ٧امل بـ طهبذ مً هي بل

غث دض١ وب٣ذ ألاظغة ؾُاعة مً جترظل وهى مغاث ٖضة ي٤ُ بـ ٞػ
ُ
 جل٪ بـ ج

م ٖلى ٦غهتهذ لُاإلاا التي اإلاضًىت اعتها ٖضم مً الٚغ  ٨ًٟي ول٨ً ُمؿب٣ًا لها ٍػ

ل جضاوله ما  ٖجها ونلها ما هظا" اإلاىحى مضًىت" ٖجها ألا٢اٍو

 ٨ًً لم..ُهىا بلى بها ؤوصي نٛحر خٝغ مجغص..اؾمها ج٨غه خُاتها بـ مغة ألو٫ 

 خغفي بحن ما ؤخضهم ؤزُإ ول٨ً ال٣ُٗض والضها بجىاع بل ُهىا ج٩ىن  ؤن ٖلحها

ؾدبضلذ ٞـ" والضا٫ الالم"
ُ
  ػمُلها بـ ؤ

 ٣ًى٫  وهى الؿاث٤ نىث ٖلى بهخبهذ

ىِ هؼلخل٪ -
ُ

 الٗغاٌـ ؾذ ًا الك

 ...ُمدك٨غة -

 عخل زم الؿاث٤ لُإزظهم ه٣ضًت وع٢اث بً٘ بـ ًضها جمض وهي ٢التها



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               4 

ً الؿاصؾت جخجاوػ  لم ٞخاة هي ٞـ خٓها ؾىء جلًٗ هي ب٣ذ  مً والٗكٍغ

مغها  قاء ول٨ً إلاضًىتها الخابٗت الخ٩ىمُت اإلاكافي بخضي بـ ظغاخت ٦ـ حٗمل ُٖ

ٗاهُه إلاا هًٓغا اإلاضًىت جل٪ بلى ه٣لها ًخم ؤن ال٣ضع
ُ
 الٗمل َا٢م بـ عجؼ مً ح

ً ُٖىحها ٖلى الكمؿُت هٓاعتها ويٗذ   الهافي الؿماء لىن  بـ الؼع٢اٍو

 جؼا٫ ال الؿاٖت ٧اهذ..اإلاضًىت بىابت بلى جىظهذ زم لخ٣اثبها خاملت ججهضث

غ١  زالء ٖلى ُمب٨غة
ُ
٣ت هظه بـ الُ شحرة الٍُغ

ُ
ُت اإلا ٣ها ببخلٗذ..للٍغ  جىظـ بـ ٍع

٣ها وؤ٦ملذ حصجٗذ ول٨جها  ٍَغ

كاهض ب٣ذ ؾحرها بـ
ُ
 بكغي  جغي  وال ُمٛل٣ت اإلِادا٫..الؿا٦ىت اإلاضًىت مٗالم ح

كاهضها التي ألاظىبُت ألاٞالم مكاهض ؤخض صاهمتها..واخض
ُ
 اإلاضًىت ج٩ىن ..ح

ت  هظا الىا٢٘ بـ بل ؾظاظتها ٖلى ضخ٨ذ..ُمُاعصتها بـ ال٣اجل ًبضؤ زم ومً ٞاٚع

 ؤهىاٖهم ٧ل بـ ال٣اهىن  ًٖ الساع٢حن عؤؽ مؿ٣ِ هي اإلاضًىت ٞـ..جيخٓغه ما

ب ال ٞـ وؤظيؿاهم  الىاثُت اإلاضًىت جل٪ مً حهغب الجمُ٘ ؤن ٍع

اح الؿ٩ىن  ْل وفي  اإلِادا٫ ؤخض وظذ..الىخُض اإلااوـ هي والٍغ

غها تهللذ..مٟخىخت ا بلُه وبججهذ ؤؾاٍع ًٗ ُىحها جى٢ٟذ ول٨جها..ؾَغ  بـ جدؿ٘ ٖو

٣ها ببخٗلذ..الؿالح إلاخاظغة ؾىي  اإلادل هظا ٨ًً لم ٞـ هل٘  الٗىصة و٢غعث ٍع

 الضازل بـ مً لها ًىدبه ؤن صون 
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ُ٘ بـ وال الٛلُٔ بـ لِـ نىث ٖلى هي ججمضث   حهضع وهى الٞغ

 !!...ؤهِذ  ؾذ ًا لُه ماقُت!!..بضؤ الخجىا٫ خٓغ مل -

٣ها ببخٗلذ لذ الخغا٥ ًٖ عجؼث ٞـ ظؿضها ًٖالث ٧ل ججلضث و٢ض ٍع  ْو

خمخم
ُ
 خؿغة بـ ج

 ...بؿبب٪ هُحر ع٢بتي..ؾلُم ًا هلل مى٪ -

٤ وهى نىجه ٖلى بهخٟايت بـ بؾخضاعث ٘..ًٖؼ هالتها ٞى١  الىٓاعة لتٞر
ُ
 ز

 ؤزمو ختى عؤؾها مً الغظل ٖاًجها..ؤلانُىاعي الك٣اع بـ ُممتزظت الُبيُت

  ط٢ىه لُد٪ خ٣اثبها بلى هٓغ زم ٢ضمحها
ً

 ٢اثال

 ! ؾذ ًا ٦ضا مل!..ظضًضة لؿه ق٩ل٪ -

 ...هىا ظضًض بجى٣لذ..ص٦خىعة ؤها..ؤًىة: زٟىث بـ ٢اثلت جغصص بـ ؤومإث -

ٗاًً جغاه وهى جغحؿم زبِشت ببدؿامت إلادذ ٛغي  ظؿضها ٌُ
ُ
 لخًغب..و٢اخت بـ اإلا

٘ ظٗلخه نغامت بـ ألاعى خظائها ٦ٗب بـ  ًغصٝ ؤن ٢بل بعجاب بـ خاظبُه ًٞغ

ا ج٣ل ال هبرة بـ
ً
بش

ُ
 ببدؿامخه ًٖ ز

 ...٧لهم الض٧اجغة ؾذ ًا هىعحي -
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  زكىت وهبرة ظمىص بـ جدكض١ ؤن ٢بل بقمئزاػ بـ بلُه هٓغث

 اإلاؿدكٟى ؤعوح ٖاوػة ؤها َب -

خي جغوحي مل َب: ٖبض بـ هى لحرص -  حٗب مً الض٦خىعة ؾذ ًا جٍغ

 هٟسخي بـ ؤوصًِ٪  جدبي وال جغوخحها ُم٨ىت في!..الؿٟغ

 عاظل ًا بًه بخ٣ى٫  ؤهذ!!..ؤٞىضم: هضعث ول٨جها نضمت بـ ُٖىاها بحؿٗذ -

 !...ؤهذ؟

دض١ هي وب٣ذ ٦خُٟه بهتز ختى ٢ىة بـ الغظل ٢ه٣ه
ُ
 ل٣ُى٫ ..ًٚب بـ به ج

 ضخ٩اجه مً ٞٙغ بٗضما

 مً ج٣غب به٪ بال خاظت ٧ل بٖمل..ب٣ُى٫  هىا ال٣اهىن ..٦ضا مختزعػعَل -

 ؤ٦تر هساٝ ؤها ٖكان مخساِٞل ٞـ..هىا عاظل ؤي ع٢بت ٖلى ؾ٠ُ صا..ؤه ؾذ

 ...مبحرخمل صا..ؤؤ٢غبل٪ ٨ٞغث لى مى٪

 بهخمام بـ لدؿإله ألازحرة الٗباعة لخل٪ خىاؾها بهخبهذ

 !!...صا محن -

٘ غ ونمذ مى٨بُه ٞع اصث ي٤ُ بـ لتٞز  حؿإله ٖو
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 مبحرخمل؟ اللي صا محن -

ت بـ قض٢ه بلخىي  -  ...لىخض٥ هخٗغفي ؤهِذ ..حؿإلي صاعي مِٟل: و٢ا٫ سسٍغ

ًٛؼ  هى وها
ُ
ل٣ى ظضًض ل ٣ها بـ ًُ  بظخاح الظي الُغٖب ٨ًٟي ؤال..اإلاضًىت جل٪ بـ ٍَغ

 الخٓغ طل٪ بـ مٟخىح ُمغزو ٚحر ؤؾلخت ِمدل زم ججىا٫ خٓغ..ؤونالها

ه ال الظي ًغخم ال مً وؤزحًرا  ؤجها ؤزبرها ٣ٖلها بـ هاظـ زمت ول٨ً..بٗض حٗٞغ

ه ؤن ًجب ال  ؤبًضا ًجب ال..ًجب ال..حٗٞغ

 ظضًت بـ ٣ًى٫  وهى بلُه ؤهٓاعها بعجٟٗذ

ت..الض٦خىعة ؾذ ًا بصخي - حها ٢ىاهحن قٍى  ؤها..صلى٢تي مل بـ هخٗٞغ

ها واخضة بخإ ٖلُِ٪  ٦ضا ُخىحن لؿ٨ً هىنل٪  ػي ..ه٣ُغبل٪ ومدضف..ؤٖٞغ

 ...الخمً هي هخ٩ىن  خُاجه وبال صا ال٣اهىن  ٨ًؿغ ٣ًضع خض مِٟل ٢ىلخل٪ ما

ٟترى ؤمً
ُ
ُمإجها؟ ٢اله ما اإلا ض ؤيٟى ال٨ٗـ ٖلى بل..ًُ  الُغٖب مً اإلاٍؼ

سٟي ٢بًخحها يمذ..الخالي لُغٖبها
ُ
 اإلادل ناخب بلى حؿخم٘ وهي بعججاٞتها ج

سبر   ؾ٣ُطخي ؤهه الضازل بـ مً ًُ
ً
 و٢ا٫ ًضه بـ ؤقاع..ٌٗىص زم ما مهلخت

 !بًه اؾمها الض٦خىعة ؤال..الض٦خىعة ؾذ ًا بجًٟلي -

 ؾضًم: وهمؿذ بـجىاعه جدغ٦ذ -
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 ...ٖلُِ٪  وال٤ً أل..ؤوي  خلى اؾم..هللا: واؾٗت ببدؿامت بـ ٢ا٫ زم ط٢ىه خ٪ -

داصثها..مالمدها بمخًٗذ ها و٦إهه ًُ  ؤن الُبُعي مً و٦إهه..ػمً ُمىظ ٌٗٞغ

داصثها ا هظا ٧ل و٦إن.. ًُ ًُ  ًدضر ؤن َبُٗ

 خـ بـ ًخمخ٘ ؤهه جى٨غ وال به٣ُإ بال ًخدضر والغظل بجىاعه حؿحر ْلذ

٩اهي
ُ
 و الصسهُت خُاجه بل اإلاضًىت جل٪ ًسو ما بلى ًخُغ١  لم ول٨ىه عاج٘ ٞ

٨ٟغ بل ٖلحهً ٣ًضع ال الاحي ألاعب٘ ػوظاجه  والهغوب ٢خلهً بـ وٍُ

********* 

غاػ خضًشت بـ لِؿذ بىاًت ؤمام جى٢ٟا
ُ
 مجها َلب..الٛغى بـ جٟي ول٨جها الُ

 هى لُهٗض مىا٣ٞت بـ ؤومإث..ألاؾٟل بـ جيخٓغه ؤن اإلادل ناخب

مغها مً الشالزحن في جبضو ٞخاة ومٗه هى ْهغ ص٢اث٤ ٖضة بٗض  بـ جبدؿم ُٖ

ؿغي  وظىتها بـ خغ١  بـ اإلاكىه وظهها ُِ س٠ِ  لم ول٨ىه ال  الجمُلت مالمدها ًُ

ٗذ زم الٟخاة جل٪ ببدؿمذ  مً جخ٣ضم وهي خبىع  بـ لخ٣ى٫  الؿىصاء ٖباءتها ٞع

 ؾضًم

  ؤل٠ ًا!..الضا٦خىعة صي هي -
ً

  ؤهال
ً

ؼة زُىة..وؾهال ل ؾذ ًا ٍٖؼ
ُ
 ال٩

 ق٨ًغا: ب٢خًاب بـ ؾضًم عصث -
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 !!...َل٣ُتي ُؾمُت صي: الخضًض الغظل جىلى -

هض١ ال!..َل٣ها وؤزغي  ألعبٗت ُمتزوط ؤهى..طهى٫  بـ خاظبحها بعجٟ٘
ُ
 جل٪ ج

 ظاعها و٦إهه آلان مٗه جخداوع  ول٨جها َل٣ُخه..حٗاملهما بـ الخمُمُت

 َغفي مً صي..ُؾمُت ًا ُٖيُِ٪  ٞـ حكلحها الػم -

ؿغي  ُٖجها بلى ؤقاعث - ُِ مجى زم ال ُُ ذ وال٣مغ جامغ ؤهذ: و٢الذ ال  ...حؿتًر

مؿ٪ وهى ؤعصٞذ زم لؿاجها ؤلاوكضاه ٣ٖض الظي ؾضًم بلى ُؾمُت بؾخضاعث
ُ
 ج

٣ها ت خغ٦ت بـ مٞغ  ٍٖٟى

 ؾذ ؤهِذ  بـ..ؤوي  ٦بحرة مل صخُذ..هخعجب٪ ُم٨ىت لُِ٪  ٖىضي ؤها -

 ...٦ضا مً ؤ٦تر هخدخاجي مل لىخض٥

 نضعها ٖلى ياعبت الٗالُت هبرتها بـ و٢الذ اإلِادل ناخب بلى جلخٟذ ٖاصث زم

 مغاث ٖضة

 خاظت ؤًخىها جدخاط هسلحها مل..حج ًا خماًتي ٞـ ب٣ذ صي -

 ...حٗالي بب٣ي..بذ ًا ؤنلُت -
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٣ه بـ ًًغبها وهى م٨غ بـ ٖباعجه ؤعصٝ  ٚىج بـ ُؾمُت لخطخ٪..زانتها بـ مٞغ

خابٗا ؾضًم ٧اهذ..جإ٦ُض بـ جىمئ وهي
ُ
 ال ظاخٓت ؤٖحن بـ ًدضر ما ج

هض١
ُ
 ال٩اثىاث مً ؤٚغب شسهحن بـ جلىزذ بها وكإث التي الُاهغة بِئتها..ج

 الًٟاثُت

 الغهان نىتها بـ ج٣ى٫  وهى ُؾمُت نىث ٖلى بهخبهذ

 ...عظل٪ ٖلى هخُلعي ٞـ ؤؾاوؿحر هىا مِٟل الضا٦خىعة ؾذ ًا مٗلل -

٨مل ؤن صون  نمخذ زم
ُ
ت بـ لخ٣ى٫  ج  وبهبهاع ٍٖٟى

 ...واؾٗحن و خلى لىجهم ُٖىِ٪ ..ؤ٦بر هللا هللا بؿم -

 جهٗض وهي لخ٣ى٫  ضخ٨ذ زم

 ٦خحر ومبيكٟهىف خلى لىجهم ُٖيُِ٪  بـ..مبدؿضف ؤها -

 ؤوي  ظمُلت ٦مان ؤهِذ ..ق٨ًغا: مغة ألو٫  جٓهغ ببدؿامت بـ ٢اثلت ؾضًم ؤومإث -

  ُؾمُت ضخ٨ذ -
ً
 ...ٚالُت ًا حؿلمي: ؤعصٞذ زم ؤزغي  مغة

  بجها٥ بـ ؾضًم لخ٣ى٫  السامـ الُاب٤ بلى ونلخا

 ؤوي  ُمخٗب الؿلم -
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ت ٢ضًم البِذ..الضا٦خىعة ؾذ ًا مٗلل -  ...هخخٗىصي مغة ٞـ مغة بـ..قٍى

زغي  ق٣تها ُم٣ابل بـ ٧اهذ
ُ
ٗحرها لم ول٨جها زاَٟت هٓغة ٖلحها ؤل٣ذ ؤ

ُ
 ؤصوى ح

 زلٟها وؾضًم وصلٟذ الباب ُؾمُت ٞخدذ..بهخمام

 ٖلى ألاولى جدخىي ..نٛحرة بؾخ٣با٫ وؾاخت نالت..مخىؾُت مؿاختها الك٣ت

٨خحن خحن ؤٍع  ًٖ ببُٗضة لِؿذ مؿاٞت بـ مىيٕى وجلٟاػ ُمخ٣ابلخحن ٖهٍغ

٨ُخحن ت..ؤه٤ُ ول٨ىه ٖخ٤ُ نالىن  بها والشاهُت..الاٍع ٞغ
ُ

 ًخٗضي ال َىلها وق

 م٣ٗضًً وخىلها ُمؿخضًغة َاولت بها..واؾ٘ ٖغيها ول٨ً ؤمخاع السمـ

 ألابٌُ اللىن  مً زكبُحن

خحن ٞغ
ُ
زغي  واؾٗت بخضاهما ٚو

ُ
  مٗؼو٫ اإلاُبش..ي٣ُت وؤ

ً
 ومؿاخخت ٢لُال

 اإلاغخاى و٦ظل٪ الهُىت بـ لِؿذ

عجبذ
ُ
 مغح بـ ٢الذ ول٨جها الك٣ت بـ ؾضًم ؤ

 !بًه؟ ؤص هخب٣ى ٧اهذ ٦بحرة لى ؤوما٫!..ونٛحرة صي ٧ل -

تي لى ؤوما٫: و٢الذ ُؾمُت ضخ٨ذ -  ٧لها صي!..٢هاص٥ اللي الك٣ت قٞى

 جخٗؼ م٨ىدل مدؿ٨ىت بجها لىال ؾضًم ؾذ ًا وهللا..ظىبها خمام مخجِل

 ٖلُِ٪ 
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  ؤوي  خلىة صي..الال: ٢اثلت ؾضًم هٟذ -

 الىاظب بـ ٣ًىمىا ٦ضة بذ ٧ام هبٗخل٪..هًُٟت مل هي ب٣ى مٗلل -

 !٧ام ؤلاًجاع ب٣ى ٢ىلُلي..الىاظب بـ ه٣ىم ؤها..لؼوم ملىف ال: جىٟي ٖاصث -

 وال ٖغوؾت ًا بدكخمُجي ؤهِذ  ٦ضا ُٖب: و٢الذ ي٤ُ بـ ُؾمُت مٗالم جدىلذ -

 بخ٣ىلُه اللي ومُصخل اإلاٗلم َٝغ مً ظاًت ؤهِذ !..بًه

 ٞلىؽ ٚحر مً ؤ٢ٗض مُصخل وبغيى: ٢اثلت ؾضًم ؤنغث -

 الؿٟغ..بٗضًً هخ٤ٟ بـ..هىسخل٠ مل: و٢الذ طعاٖها ٖلى ُؾمُت عبدذ -

خ٪ ًال..حٗب٪ ؤ٦ُض
ُ
 ...ٖاُٞت بـ ٞ

هالتها م٣ضمت مىه ًٓهغ الظي عؤؾها وقاح وي٘ مً ٖضلذ
ُ
 زم الك٣غاء ز

 عخلذ

ت بلى وظغتها خ٣ائها بـ ؾضًم ؤمؿ٨ذ ٞغ
ُ
الثمت الشُاب بٌٗ لخيخ٣ي الٛ

ُ
 اإلا

 الؿٟغ ؤزىاء ببخاٖتها ٢ض ٧اهذ زُٟٟت وظبت جىاو٫  بٗض ول٨ً الخى٠ُٓ لٗملُت

********** 
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 جل٪ إلػالت ٖى٣ه ُمازغة صل٪..هاصت خماًما ؤزظ بٗضما اإلاغخاى مً زغط

غقاة بلخ٣ِ..الدكىجاث ُٟ هالجه جمكُِ بـ وبضؤ ال
ُ
 ويٗها زم الؿىصاء ز

ضاص اإلاُبش بلى وبججه  ألاؾىص الكاي مً ٧ىًبا إٖل

 اإلاُبش مً آلاجُت ؤلاياءة جل٪ بهدباهه بؾترعى..ال٩ىب بـ الؿازً اإلااء وي٘

٣ابل
ُ
 التي الخغ٦ت بٌٗ لُجض الىاٞظة بلى وبججه ال٩ىب ؤمؿ٪..لسانخه اإلا

هبذ ؤهه ًبضو..ُهىا٥ جضب ُُ   لؼط ؤعبُٗجي ٩ًىن  ؤن ٌؿدبٗض وال آلزغ ظاًعا ؾ

 بـ نضح ٖىضما هاجٟه بلخ٣ِ..الهالت بلى بججه زم ب٦ترار ٖضم بـ قض٢ه لىي 

طهه ٖلى لًُٗه وٛمخه
ُ
 ٖم٤ُ نىث   بـ ٣ًى٫  و ؤ

 !!زحر -

 !ٞحن ؤهذ بجي ًا بًه: آلازغ الجاهب مً نىًجا ؤجاه -

ت بلى ًخجه وهى ب٦ترار صون  ؤظاب - ٞغ
ُ

 مً عاظ٘ لؿه..ُصف بازض ٦ىذ: الك

 صلى٢تي ال٣ؿم

 !بًه؟ هخٗمل ٖمتن َُب -

 !!بًه ٞـ: و٢ا٫ ألاؾىص اإلا٣ٗض ٖلى ظلـ -
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غ -  هي مجها بال٪ جسلي والػم ٖىض٥ ظاًت ص٦خىعة في..ع٦ؼ بجي ًا: و٢ا٫ آلازغ ٞػ

  ٚلِ مى٣ىلت
ً

 ؤنال

 ؾذ مِٟل..أل ؾخاث ٢ىلذ: ًٚب بـ وهضع الُاولت ؾُذ ٖلى يغب -

ىض هى وال صا اإلا٩ان جضزل  وزالم ِٖ

ىض -   ٚلِ ظذ ٢ىلخل٪!..بـ بًه ِٖ
ً

 ًجي ؾلُم اؾمه واخض اإلاٟغوى..ؤنال

بـ خهل بـ بضالها
َ
 ...هي لبؿذ ٞـ اإلاىيٕى ٞـ ل

ى٠ بـ ظبهخه خ٪  ؤؾىاهه بحن مً و٢ا٫ ُٖ

 !صر ٦مان ؾذ واخضة ًٖ مؿئى٫  ؤب٣ى..هىا بُدهل اللي ب٩ل واإلاٟغوى -

صخي ًا مٗلل: تهضثت بـ ٣ًى٫  آلازغ نىث ؤجاه -
ُ
 قهغ ٧ام هٟؿ٪ ٖلى حٗا٫َ ..٢

 جخهٝغ هىا اإلاؿدكٟى ؤما لخض

غ -   خى٤ بـ ٞػ
ً

 ...ؤ٢ٟل ًال..َُب..ؤووٝو: ٢اثال

هالجه لُد٪ الُاولت ٞى١  ًٚب بـ ؤل٣اه زم الهاج٠ ؤٚل٤
ُ
 التي الؿىصاء ز

خمخم ٖى٣ه بلى جهل ُُ  خى٤ بـ ل

 ...و٢ٝغ ؾخاث ؤها ها٢و -
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 الٛغوب ٖىض الهاصثت الهىاء وؿماث بـ لِؿخمخ٘ الؿازً ٧ىبه مً بعحك٠

 نباًخا ٖمله بلى ًخجه ختى هىمه بلى ًخجه ؤن ٢بل

لى ت بلى بججهذ ٢ض ؾضًم ٧اهذ آلازغ الجاهب ٖو ٞغ
ُ

 بها و٢ٟذ زم لخٟخدها الك

كبه هي ٞـ بعجاب بـ ببدؿمذ..بها جخُل٘
ُ
ت ح  مضًىت..مضًىتها بـ مجزلهم قٞغ

 ؤلاؾماُٖلُت

كاهض خىلها بلخٟخذ
ُ
٤ ح  بلى بلخٟخذ ٢هض صون ..اإلاؿاء خّل  و٢ض الؿا٦ً الٍُغ

ت ٞغ
ُ

٣ابلها الك٣ت بـ السانت الك
ُ
 وهي م٨خىم نىث   بـ قه٣ذ ول٨جها لسانتها اإلا

ا ًجلـ..الى٢ذ ظاعها جغي  ًُ  ميكٟت ؾىي  ًغجضي ال الٗاعي  ْهغه بًاها ُمُٗ

دُِ
ُ
 ُع٦بخه ختى وؾا٢ُه زهغه ج

 الٟىضخى ؤزاعث ؤها بٗض ول٨ً ؤصعاظها وحٗىص لترجب٪ زجل بـ وظىخحها جًغظذ

ت ؤزار بـ جسبُها نىث الؿ٩ىن  وق٤ ٞغ
ُ

 الك

صخي بلخٟذ
ُ
 ؾىي  ًجض لم ول٨ىه ًٚب بـ زلىجه ؤ٢خدم الظي نىث ٖلى ٢

ت باب ونىث ُمبٗثر ؤزار ٞغ
ُ

ٛل٤ الك خمخم..ٌُ ُُ ض ًٚب بـ ل  ًٖالث ج٣لهذ ٞو

 بمخٗاى بـ وظهه

 ...والهضوء الجحرة مبُدترمل ٦مان -
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******** *** 

ت ؤمام الساصمت جل٪ و٢ٟذ ٞغ
ُ
دغمت الٛ

ُ
 ال..٣ًترب ؤخض ال..الُغ١  بـ ُمترصصة..اإلا

 بُكه مً ًىجى ؤخض ال..ؤلا٢تراب بـ له ًجىػ  ؤخض

 جُلبه اإلاٍغًت ػوظخه و..هام ألامغ ول٨ً جٟٗل ؤن ٖلحها ماطا حٗلم ال

٣ها ببخلٗذ..وجخإلم   صازلها بـ ج٣ى٫  وهى جغصص بـ ٍع

 ...والؿالم مىجت ؤهي -

غصص خالها ولؿان زٟت بـ َغ٢ذ  زُىاجه نىث وؾمٗذ ص٢اث٤..الكهاصجحن ًُ

 بُٗض مً لها جلىح جهاًتها وبؾدكٗغث ًٚبه بؾدكٗغث..ج٣ترب

خذ
ُ
ُه ٖلى الباب ٞ  ٞـ ظؿضها ًجخاح والُغٖب زُىاث ٖضة لترجض مهٖغ

غؾل الؿىصاء ُٖىاه..بعحٗكذ
ُ
سبرها هٓغاث ج

ُ
خظع ؤلم" ج

ُ
 !"ؤلا٢تراب بـ ؤ

٣ها ببخلٗذ  جغحٗض ظؿضها بـ ًٖلت و٧ل جلٗشم بـ وؤعصٞذ الجاٝ ٍع

 ...بـ..بـ..آؾٟت..آآ -

 حكخض ُٖىاه جغي  وهي الهىجُت ؤخبالها وج٣ُٗذ الخدغ٥ ًٖ لؿاجها جى٠٢

ا ؤعصٞذ ول٨جها ٢ؿىة ًٗ ٪ ٖلى ٢ضعتها بـ قٗغث ٖىضما ؾَغ  لؿاجها جدٍغ
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لبذ حٗباهت هاهم الؿذ -  ...خًغج٪ حكٝى َو

ا وجدغ٥ جغ٦ها ٢ض ٞـ..لها قٟ٘..به ؤعصٞذ ما ًٗ ت بلى ؾَغ ٞغ
ُ
 ؤن صون  ػوظخه ٚ

 ْىذ ٢ض ٞـ بعجُاح بـ جدىٟـ نضعها ٖلى ًضها ويٗذ التي الساصمت بلى ًىٓغ

٣ضث به٨مكخا عثخحها ؤن  ؤ٦ؿُض زاوي وبزغاط ألا٦سجحن بصزا٫ ٖلى ال٣ضعة ٞو

خب ٢ض ٞـ ألاؾٟل بلى بٗضها لتر٦ٌ..ال٨غبىن 
ُ
 الخُاة لها ٦

********* 

لُه ألاؾىص بىُاله بعجضي  الىىم خاو٫ ..الٟغاف ٞى١  وبضج٘ البًُاء ٦جزجه ٖو

ا
ً
٣ل٤ له اإلا٣ابلت الك٣ت ًٖ الهاصعة ألانىاث وجل٪ ٖبش

ُ
  عاخخه ج

غ  ول٨ً عؤؾه ٞى١  الىؾاصة لًُ٘ ألاٌؿغ ظاهبه ٖلى لِؿخضًغ ي٤ُ بـ ٞػ

٪ نىث هضع ألازار جدٍغ طهُه ًستر١  ٢ىي  بخخ٩ا٥ ًُ
ُ
 ؤ

لًٗ ٌؿب الٟغاف ٖلى ظالًؿا بهخٌٟ ؼعج الجاع طل٪ ٍو
ُ
 بـ ؾا٢ه هؼ..اإلا

٣ه بـ ًخ٩ئ هى و ٖهبُت ل ًىًما بٗض الىىم ًدؿى٫ ..ُع٦بدُه ٖلى مٞغ  مً ٍَى

غه٤ الكا١ الٗمل
ُ
 عاخخه ٌؿغ١  اللؼط ألاعبُٗجي وطل٪ واإلا

  بهخٓغ
ً

ال  ؤؾىاهه بحن مً هامًؿا ي٤ُ بـ لُخإ٠ٞ ألانىاث هضؤث ختى ٍَى

 ...ج٨ٟغ اللي مجاًب٪ ٖلى ُؾمُت ًا ٌؿامد٪ هللا..الى٦ُل ووٗم هللا خؿبي -
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 ؤلاياءة وؤٚل٤ ُٖيُه ٞى١  ًضه ًً٘..الٟغاف ٞى١  ًطج٘ ٖاص

 هاٞظة ٞـ..ؤٖى٠ ق٩ل بـ ألانىاث وجهضح ٌٗىص ؤن ٢بل ص٢اث٤ ٣ِٞ..ص٢اث٤

خه ٞغ
ُ
ت ٖلى جُل ٚ ٞغ

ُ
زغي  للك٣ت اإلا٣ابلت الٛ

ُ
 بـ ًهله ؤلاخخ٩ا٥ ونىث..ألا

خه بـ ًدضر ؤهه ٌكٗغ ٩ًاص بل ويىح ٞغ
ُ
ٚ 

ى٠ بـ بهخٌٟ   هاصًعا ُٖ

 ...طو١  ٢لت صي ب٣ى أل -

ٟه بعجضي
ُ
خذ اإلاجزلي ز خه باب ٞو ٞغ

ُ
 باب بلى ونل..ألاعى جلتهم ج٩اص زُىاجه..ٚ

ا ٢ىة بـ لُٟخده ق٣خه
ً
ُه ٖلى مٟخىح بًاه جاع٧  مهٖغ

ى٠ بـ الُغ١  وبضؤ له اإلا٣ابل الباب بلى بججه زغي  الباب جُغ١  ًض..ُٖ
ُ
 جض١ وؤ

ى٠..الجغؽ ُٗ  ؤوناله ًجخاح وال

 ؾاثل بـ ألاعيُت ُملىزت ال٣ىِىت ًضها مً لدؿ٣ِ ؾضًم بهخًٟذ الضازل وبـ

غث..الخى٠ُٓ ى٠ بـ البالُت ال٣ُماقُت ال٣ُٗت وؤل٣ذ ًٚب بـ ٞػ  وهى ؤ٦بر ُٖ

خمخم
ُ
 ُٚٔ بـ ج

 !...صا بغه اللي الظو١  ٖضًم محن -

زغي  هي ٞخدذ
ُ
ى٠ بـ بابها ألا  طاجه الى٢ذ بـ ًٚب بـ ألازىان لحهضع ُٖ
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 !صي الظو١  ٢لت بًه -

ت ٖىض٥ زلي - ت مل الىاؽ صم قٍى  !!...جىام ٖاٞع

 بالُت زُاب جغجضي ظمُلت ٞخاة ؾىي  ٨ًً لم الجاع ٞـ..ؤلازىحن حٗخلي والضهكت

سٟي لم ول٨جها
ُ
 ح٣ٗض ُمشلض هُئت ٖلى بؿُِ عؤؽ وقاح و..اإلاٛىي  ظؿضها ج

هالتها به
ُ
ُىحن..الٗمل حؿخُُ٘ ختى ز ً ٖو ُالٗه ناُٞخحن ػع٢اٍو

ُ
 ًٚب بـ ج

 ظاع ًٖ الُبٗض ٧ل بُٗض وهظا..قغؾت ٢ُت ٦ـ جلم٘ ُٖىحها ظٗلذ ٞـ قضًض

  لؼط ؤعبُٗجي

 ؤهٟاؾها حٗالذ..ال٣هحرة اإلايكٟت ناخب الى٢ذ ظاعها ؾىي  ٨ًً لم وهى

م٤ ٦ـ ٖم٣ُخحن ؾىصاوجحن ُٖىحن..الٛايبت الغظىلُت مالمده جغي  وهى ُٖ 

دُِ
ُ
دُِ لخُت و..اإلا

ُ
دكىج ، ال٣ىي  ٨ٞه ج

ُ
 اإلا

ٟاخت ًٖ هٓغها بـ ؤقاخذ
ُ
 نضعها ؤمام طعاٖحها لخ٣ٗض ويىح بـ الٓاهغة آصم ج

 خضة بـ ُمٛمٛمت

 !!...ؤٞىضم -

صخي بؾخٟا١
ُ
دمدم بها اإلاظهى٫  جدض٣ًه مً ٢ ُُ   ؤعصٝ زم ي٤ُ بـ ل

 ؤهام ٖاٝع مل -
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 !ؤٞىضم: ُمدكض٢ت طهى٫  بـ ألاٌؿغ خاظبها بعجٟ٘ -

غ -  بخترمي..ؤهام ٖاٝع مسلُجي مل الٟٗل جدٍغ٪ نىث: وػ٤ٖ ُٚٔ بـ ٞػ

ت ظحراه٪   قٍى

٪ ػي  ؤها!..بًه ؤٖمل وؤها َب: بغوص بـ ؤعصٞذ -  ؤهام وم٣ضعف ؤهام ٖاوػة ٍػ

 جغاب ملُاهت والك٣ت

 ؤمصخي ؤما بٗض الهبذ..ُمك٩لتي مل بغيى وصي: عهُب زلجي بغوص بـ ٢ابلها -

 ...ٖاوػاه ؤهِذ  اللي حٗملي ج٣ضعي 

 هضعث زم جدٟؼ وي٘ بـ لخ٠٣ ظاهبحها ٖلى ؤهؼلتها و نضعها ًٖ طعاٖحها خلذ

 جدًغها مً طعة ؤزغ ٣ٞضث و٢ض ًٚب بـ

 جهخى خًغج٪ ؤؾخجى ٖكان ؤهذ محن!..صي والبجاخت الظو١  ٢لت بًه -

 ق٣تي ؤويب ٖكان

ي: هامـ جدظًغ بـ ؤقاع -  شخئ صا محن وؤها..ؤوؿت ًا نىج٪ َو

 مٗا٥ِ  ؤجهٝغ بالف ٞـ هىا ظضًضة لؿه ؤهِذ ..ًمصخي ؤ٢ىله واللي..مُسه٨ِل

 ...بطه٪ بٗض..مُعجب٨ِل جهٝغ
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 جغاه وهى نمخذ بل..ٖلُه الغص ٖلى ٢اصعة ٚحُر  ظٗلها بٖتراها الظي الظهى٫ 

ٛل٣ه ؤن و٢بل ق٣خه بلى ًخجه  آمغة هبرة   بـ ؤعصٝ ٌُ

 ق٩ل٪ وؤهِذ  لُِ٪  خلى مل ٦ضا ٖكان بخٗملُه اللي وبُلي صوقت بالف -

 لىخض٥ ٢اٖضة بيذ

 !بتهضصوي ؤهذ: نضمت بـ وهمهمذ نضعها بلى ؤقاعث -

 وال زحر ٖلى جهبخي..٢ُت ًا بـ بدظع٥ ؤها بهضصف ؤها: ٞخىع  بـ ؤظابها -

 ...ؤخؿً ٩ًىن  مخهبدِل

ى٠ بـ وظهها بـ الباب ؤٚل٤ لذ..جيخٌٟ ظٗلها ُٖ دض١ هي ْو
ُ
ٛل٤ بابه بـ ج

ُ
 بـ اإلا

 لؿاجها بـ ألاولى مهغ ؾُضة ؾضًم هي..الخغ٦ت ٖلى ٢اصعة ٚحُر  ظٗلتها نضمت

سغؾها الؿلُِ  ًخم٨ً والٛغوع بل له ًسً٘ الجمُ٘ ؤن ًًٓ هغظسخي ظاع ًُ

 ؤوعصتها بـ ًٟىع  الًٛب بـ وحكٗغ بل نامخت بًاه لجٗله مىه

٪ بـ بضؤث جدضي وبـ بابها لُخٛل٤ ٢ىة بـ ٢بًخحها يمذ  نىعة بـ ألازار جدٍغ

غصص صازلها بـ و ؤٖى٠ بت اإلاضًىت هظه ما" ًُ  مً ٧ل بل اإلاٗخىه وظاعها الٍٛغ

 !"مٗخىًها ٧ان ٢ابلخه
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لى زغي  الجهه ٖو
ُ
 بـ إلاٗذ التي ُٖىاها..جغضض لً ؤجها هٟؿه ٢غاعة بـ ٌٗلم ٧ان ألا

 ؾلُِ لؿاجها. وحؿ٨ً جغضض مً لِؿذ..الخدضي حٗك٤ ؤجها ؤهبإجه ًٚب

ت ول٨جها الغ٣ُ٢ت نىتها ووٛمت  مً ؤؾهل لها ٢غاءجه مً ظٗل طل٪ ٧ل..٢ٍى

اء ماصة  ٨ًغهها ٧ان التي الٟحًز

ض وصازله ًٚب بـ ول٨ً ًبدؿم وهى الٟغاف ٞى١  ظلـ  تهىإ ًجٗلها لً جٖى

 الهٛحرة ق٣تها بـ
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 الثاني الفصل

 ...ُنضٞت ٨ًً لم ل٣اءها

 ...ال٣ضع جغجِب بل

 ٞغ٦ذ زم ظالؿت لخجهٌ..ؤمـ بٖهاع ٨ٖـ هاصت َغ١   ٖلى بؾد٣ُٓذ

 الساعط بلى جخجه بٗضها وجهًذ ُٖىاها

  جدمل ُؾمُت لخجض الك٣ت باب ٞخدذ
ً
 عاصٞت بحؿإ بـ وجبدؿم ما نِىُت

 ؾضًم ص٦خىعة ًا الىىع  نباح -

 ًا الىىع  الهباح: هاٖؿت هبرة   بـ ٢الذ زم ببدؿامت هه٠ ؾضًم ببدؿمذ -

 ...زصخي حٗالي ُؾمُت

٣ابل الباب بلى ؾضًم لخىٓغ ُؾمُت صلٟذ
ُ
 لخهٟ٘ قغؾت هٓغاث بـ لها اإلا

 بلُه الهىث ًهل ؤن ٢انضة ٢ىة بـ الباب

 خحرة بـ هخٟذ التي ُؾمُت بلى بلخٟخذ

 !ٞحن الُٟاع ؤخِ جدبي -

 ُٞاع ؤظُب ه٣ىم ٦ىذ ؤها!..بـ لُه هٟؿ٪ حٗبتي: ٢اثلت ؾضًم ٖبؿذ -
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 الػم ًب٣ى الخاط َٝغ مً ظاًت ؤهِذ  ٢ىلخل٪..ص٦خىعة ًا ٖلُِ٪  بزو ًىووه -

 بالىاظب ؤ٢ىم

 : و٢الذ ُؾمُت بلى بججهذ -
ً

 ػي  ٖاصي ؾضًم ًا ٢ىلُلي صي ص٦خىعة بالف ؤوال

ا..ب٣ىل٪ ما ًُ  ؤحٗب٪ ٖاوػة مل ؤها ب٣ى زاه

٣مت ٖملذ ؤها..خاظت وال حٗب ال زتي ًا: خمُمُت بـ ُؾمُت ٖلحها عصث -
ُ
 وبض٫ ل

 ...بٌٗ وؿلي وؤهى مٗا٥ِ  ؤُٞغ ؤجي ٢ىلذ لىخضي ؤُٞغ ؤما

ت بلى جخجه وهي ٢الذ زم ؾضًم ببدؿمذ ٞغ
ُ

 لخٟخدها الك

 وؤظُل٪ الكاي هٗمل وؤها البل٩ىهت ٞـ الُٟاع ُخُي َُب -

 ...َُب -

ت ُؾمُت لخضل٠ ضاص اإلاُبش بلى ؾضًم وجخجه الكٞغ   الكاي مً ٧ىبحن إٖل

ت بلى بججهذ..بهتهذ ؤن وبٗض ٞغ
ُ

 خغط بـ ُؾمُت ؤعصٞذ..ججلـ ؤن و٢بل الك

 آآ ٞـ ملر ٖلُه مدُل الٟى٫ ..ؾضًم ؾذ ًا مٗلل -

 ...اإلالر ؤظُب هغوح زالم: ببدؿامت بـ ؾضًم ؤ٦ملذ -

********* 
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ا ألاؾىص ٢مُهه بعجضي زم ٦جزجه ٖىه هٕؼ
ً
 بعجضي زم..مٟخىح ػع  ؤزغ جاع٧

ه زل٠ مؿضؾه وي٘ و ال٣ُماشخي ألاؾىص بىُاله سهو م٩اهه بـ ظٖؼ
ُ
 هثر..اإلا

ت مً وزغط ٚؼاعة بـ ُٖغه ٞغ
ُ
 الٛ

 الُجبن مً زُٟٟت قُحرة مٗه الهباحي الكاي ٧ىب لُْٗض  اإلاُبش بلى بججه

بت لجاعجه الباب نٟٗت بلى ٌؿخم٘ وهى ببدؿم..والسًغاواث  عؤؾه هؼ..الٍٛغ

اتها ججاهل ول٨ىه ًإؽ بـ ت بلى بٗضها لُخجه الُٟىلُت جهٞغ ٞغ
ُ

 الك

غجب ُؾمُت وظض
ُ
دمدم ظاعجه َاولت ٖلى الُٗام مً ؤنىاٝ ج ُُ صخي ل

ُ
 ٞـ ٢

لى ألاولى بلُه بلخٟخذ  ؤعصٞذ زم واؾٗت ببدؿامت سٛغها ٖو

  الباقا ٖلى البىىع  نباح ًا -

صخي ببدؿم -
ُ
 !ٖىض٥ بًه بخٗملي..ُؾمُت ًا الىىع  نباح: و٢ا٫ آلازغ هى ٢

 ...ؾضًم لؿذ ُٞاع ظاًبت: وؤظابذ الُٗام ؤنىاٝ بلى ؤقاعث -

ب اؾمها قٟخُه ٖلى بعحؿمذ ببدؿامت قبه  ُٖىحها ٦ـ ؤٚغب وشسهُتها ٍٚغ

 وجمخم ٖى٣ه ُمازغة خ٪..الهاُٞخحن

 !صي صاهُت ؤي مً ٖلُا بجدضٞذ -

صخي؟ سخي ًا خاظت بخ٣ى٫ : وحؿاءلذ خاظبحها ُؾمُت ٣ٖضث -
ُ
٢... 
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 بـ بٗضها لحرصٝ مجها ظؼًءا ًلتهم ٞمه مً الكُحرة ٢غب زم ٧ىبه مً بعحك٠

 بمخٗاى

 ...بؾدىًٟي بب٣ي خض حؿ٨جي جُجي إلاا والىبي -

لى زغي  الىاخُت ٖو
ُ
طهحها ؤعهٟذ ألا

ُ
 حؿدكُِ ظٗلتها التي ٖباعجه بلى الؿم٘ ؤ

 بهخٟسذ!!..الغص ًٖ ٖاظؼة و٢ٟذ وهي ؤمـ ٖلحها جُاوله ٨ًٟي ؤال ًًٚبا

ا ؤوصاظها
ً
 ٚلٓت بـ ٢اثلت بهضٞٗذ زم ُٚٓ

 !ُمهؼء واخض ؤه٪ جهض١ -

 ؤهِذ  ؤوما٫!..ُمهؼء ؤها: خضة بـ بٗضها لحرصٝ نضمت بـ خاظبُه بعجٟ٘ -

 ػو١ مٗىضهاف واخضة!..بًه

 ...ُمك٩لت ٖىض٥ اللي ؤهذ: ُٚٔ بـ نغزذ -

 ؤجها ًبضو وال جيخهي ال ألالٟاّ مٗغ٦ت..الٟاه ٞاٚغة بُجهم ج٠٣ ُؾمُت ٧اهذ

ًبا ؾخيخهي ٠ُ بـ ٢اثلت لخخضزل ٢ٍغ
ُ
 ل

 ظماٖت ًا الىبي ٕ نلىا -

 ...والؿالم الهالة ٖلُه: الى٢ذ هٟـ بـ ألازىان ؤعصٝ -
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جلؿها ًضها مً ؾضًم ظظبذ
ُ
 لخ٣ى٫  ج

صخي سخي..الكُُان وبٚؼي  ب٢ٗضي ؾضًم ؾذ ًا حٗالي -
ُ
 م٣ُهضف ؤ٦ُض ٢

 ...بُه ؤنُبذ وف مل صا..٣ًهض وال: خضة بـ هضعث -

 و زٟت بـ ًضها بـ نضعها جًغب عظاء بـ بلُه هٓغث ُؾمُت ول٨ً ًغص ؤن ٧اص

خمخم
ُ
 نىث صون  ج

 ...ٖلُا خ٣٪ -

غ صخي ٞػ
ُ
 ٌؿخُُ٘ ال صازله بـ ول٨ً مًٌ ٖلى ؤومإ ول٨ىه ًٚب بـ ٢

جبره لؿاجها..مجها حكخٗل التي البرا٦حن ٖلى الؿُُغة  شسهُت ج٣مو ٖلى ًُ

ًٟلها ال هى ًُ 

٘ ى٠ بـ ال٩ىب وي٘..بغص ٢ض ٞـ به٣ه ول٨ىه الكاي لُددسخي ال٩ىب ٞع ُٖ 

 ُٚٔ بـ وجمخم

 ؤوله مً باًً ًىم هى -

صخي سخي ًا خاظت في -
ُ
٢! 
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غ - ت وؤهِذ  بغص الكاي ُؾمُت ًا ؤبًضا ال: و٢ا٫ نبر هٟاط بـ ٞػ  مبدبىف ٖاٞع

 باعص

 ...بجًٟل..باقا ًا حهم٪ وال: و٢الذ وص بـ ببدؿمذ -

  ؾضًم لخهغر ٢ابلها ٧ىب ؤو٫  بـ ؤمؿ٨ذ

 ...٧ىباًتي صي -

ىًضا ؤزظها  ُمغ٦ؼة ب٣ذ ُٖيُه ول٨ً ًٚب بـ بلُه جىٓغ ْلذ..حٗلم وهي بها ِٖ

 ؾباب ونلت ؾىي  ج٨ً لم والتي الهامؿت خغ٦تها بـ ظظبخه التي قٟخُه ٖلى

 بلُه جىظهه

٘ ى٨غ ال..وبعحك٠ ٞمه مً ال٩ىب ٢غب زم جدضي بـ خاظبه ٞع  مظا٢ه ؤن ًُ

 ته٨م بـ ل٣ُى٫  بًٚابها بـ بإؽ ال ول٨ً..ؤعجباه والى٨هه

 ٖمله اللي ػي  َٗم ملىف الكاي ختى -

 ...مخُٟدهىف: اإلاخى٢٘ مً ؤؾٕغ عصها و٧ان -

 ٨ٖـ ٖلى ول٨ً..مىه خغًظا الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ُؾمُت ًٖذ

 الضازل بلى ؤصعاظه ٌٗىص وهى لحرصٝ ًغص ولم ألامغ ججاهل..َبُٗخه
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 بجها ٦ٟاًت بـ..صي َٗم ملهاف اللي الكاي ٧ىباًت ٖلى ُؾمُت ًا ق٨ًغا -

 بًض٥ مً ظاث

صخي سخي ًا هىا ؤل٠ بـ -
ُ
٢... 

زغي  هى ججاهلتها ؾضًم ٖلى ُمدخ٣غة هٓغة ؤل٣ى
ُ
 طعإ لخًغب..بزخٟى زم ألا

 جبرم بـ هاجٟت اإلا٣ٗض

 ظلى٠ -

صخي صا..ؾضًم ؾذ ًا ٖلُِ٪  بزو: ٖخاب بـ ٢الذ زم ُؾمُت ظلؿذ -
ُ
 باقا ٢

 الجغح ٕ ًخدِ

٨مل ؤن و٢بل -
ُ
 ًىعم: ؤ٦ملذ مً هي ؾضًم ٧اهذ ج

 ...بِى٨م خهل اللي بًه هى بـ..الٗؿل ػي  صا وهللا: و٢الذ ُؾمُت ضخ٨ذ -

خه ؤمـ خضر ما ؾضًم ٖلحها ٢هذ  خى٤ بـ ؤ٦ملذ زم ٖلحها وعجٞغ

ت -  مىه مخبري  لؿاهه هى بـ..هبُل ٦ىذ وهللا بالؼو١ مجي َلب لى ٖاٞع
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 بـ هى..ؤبًضا وهللا: ٞسظها ٖلى جًغبها وهي ؤعصٞذ زم ُؾمُت ضخ٨ذ -

تي ما ػي  بضعي  قٛله وبحروح الضوقت مبُدبل  مخإزغ حٗبان بحرظ٘ ٞـ قٞى

ذ وبُدب  خض َا٤ً مبِب٣اف ٦ضا ٖكان ًٍغ

 ...مٗاًا مُمكِل صا ألاؾلىب بهما..خبِبتي ًا هٟؿه ٖلى -

 ؾضًم ؾا١ ٖلى جغبذ وهى ؤعصٞذ زم خاعة ججهُضة ُؾمُت ؤزغظذ

 ظٗاهت ؤ٦ُض ًال بُٞغي  اإلاهم..ؤها ٖلُا خ٣٪ -

ـ وهللا ؤه -  اإلاؿدكٟى ٖكان ظُتي به٪ و٧َى

 ...ًىنل٪ اإلادل بخإ الهبي ؤبٗذ هب٣ى -

ذ ؾضًم ؤومإث  ناخب ٨ًٟي ٞـ الهمذ ُمًٟلت ؤلاُٞاع جىاو٫  بـ وقٖغ

 ًىمها بضاًت مً ؤٞؿضه وما ال٣هحرة اإلايكٟت

********* 

 زم ه٣ضًت وع٢اث بً٘ وؤُٖخه الهبي ق٨غث..اإلاكٟى بلى ونلذ ٢ض ٧اهذ

  صلٟذ
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ٟت بلى طهبذ..وهضوء آلُت بـ ًخدغ٧ىن  الٗاملحن هاصثت ٧اهذ  ؤلاؾخ٣با٫ مْى

 ظضًت بـ وهخٟذ

  الجغاخت ل٣ؿم بجى٣لذ..اإلاهغي  ؾضًم الض٦خىعة ؤها -

ٟت عصث -  خاظت بـ ؤؾاٖض٥ ؤ٢ضع..ص٦خىعة ًا ؤًىة: هضوء بـ ؤلاؾخ٣با٫ مْى

ذ - جي الجغاخت ٢ؿم جىنلجي ُممغيت ًاٍع  ...بػاي ماقُت ألامىع  وحٗٞغ

ٟت ؤومإث  ؤخضهم ٖلى لُخىاصي ؾضًم زل٠ وهٓغث اإلاْى

بجى -
ُ
بجى ًا..ل

ُ
 ...حٗالي ل

بجى اإلاضٖىة ؤجذ
ُ
ا والجما٫ الُى٫  مخىؾُت ٧اهذ..ل ًً  مالمدها ول٨ً ؤً

ٟت لترصٝ..ومغخت بكىقت  ؤلاؾخ٣با٫ مْى

حها اإلا٩ان ٖلى ٞغظحها..ظضًض بجى٣لذ اللي الض٦خىعة صي..هخٗب٪ مٗلل - ٞغ  ٖو

 بػاي ماقُت ألامىع 

بجى ججهضث -
ُ
 ...مك٩لت مِٟل بـ ٞايُت مل بوي م٘: و٢الذ ل

ٕى خاظب بـ جخٟدهها ؾضًم بلى هٓغث  ٢الذ زم صهكت بـ مٞغ

 ...ص٦خىعة ًا مٗاًا بجًٟلي -
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مغيت زل٠ وؾاعث جدٟٔ بـ ؾضًم ؤومإث
ُ
 اإلاكٟى بـ ظىلت بـ ؤزظتها..اإلا

سبرها
ُ
 ؤمام الجغاخت ٢ؿم بلى ونلخا ختى الٗمل وؾاٖاث ألا٢ؿام ًٖ ج

  م٨خبها
ً
بجى لخ٣ى٫  ُمباقغة

ُ
كحر وهي ظضًت بـ ل

ُ
 الباب بلى ح

ً ؤعبٗت َىاعت ..ٖىضها قٛا٫ ٢ؿم ؤ٦تر صا - كٍغ  الٓغوٝ ٖكان ؾاٖت ٖو

 !بًه ْغوٝ: ظهل بـ وحؿاءلذ خاظبحها ؾضًم ٣ٖضث -

بجى خاظبي بعجٟ٘ -
ُ
ِل؟ ؤهِذ : صهكت بـ و٢الذ ل  ...مخٗٞغ

مغيت لخٟخذ هاُٞت عؤؾها ؾضًم خغ٦ذ
ُ
 ج٣ى٫  وهي م٨خبها باب اإلا

 ...٦بحرة ٢اٖضة ٖاوػلها صي الاا -

 الىزحر م٣ٗضها ٞى١  لخجلـ زل٠ ججظبها التي الٟخاة جل٪ مً ؾضًم جٟاظإث

مغيت
ُ
 زٟىث بـ ؤعصٞذ التي ؤمامها واإلا

 ٦خحر جخ٩لم مبخ٣ضعف هىا الىاؽ -

 خاظت ٞاهمت مل ؤها: ٢اثلت خحرة بـ عؤؾها ؾضًم خغ٦ذ -
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بجى ؤقاعث -
ُ
 الىخُض صا ال٣ؿم..ص٦خىعة ًا ُبصخي..هٟهم٪ ؤها: و٢الذ ًضها بـ ل

 ؾُٝى بـ بِخساه٣ىا وبجىحن هاع يغب بشخي ٌٗجي..٦خحر ُٞه بخ٩ىن  الخاالث اللي

 ٦خحر هىضي ؤٞالم ٌٗجي

 ٖاصي صا ما َب -

بجى خغ٦ذ -
ُ
٨مل هاُٞت عؤؾها ل

ُ
 ًا ٢اهىن  مِٟل هىا..ٖاصي مل أل: ج

 ...الخ٩ىمت ٢اهىن  مل هى ٢اهىهه بـ بـ ٖاوػه اللي بُٗمل ٧له..ص٦خىعة

 ال٣اهىن  ًٖ الساع٢حن بـ حعج اإلاضًىت جل٪ ؤن حٗلم..حٗب بـ عؤؾها ؾضًم خ٨ذ

 ًإؽ بـ ججهضث..اإلاضًىت جل٪ بـ ًخد٨م مً" هى ٢اهىهه" ول٨ً ملجإهم و٦إجها

 ٢اثلت

 !ٖىه بدخ٩لمىا و٧ل٩ىا ظُذ ؤما ؾاٖت مً اللي صا محن -

مغيت ؤ٦ملذ -
ُ
 مل صخُذ..ٖىه ًخ٩لم ب٣ُضع مدضف صا هى: خضًثها اإلا

 ٧له..ُؾلُت ملهاف اللي الخ٩ىمت ٖلى ختى ٧لمخه لُه بـ هىا البلض ماؾ٪

 ...ؤمغه بـ ماشخي وال٩ل ؾاٖتها ومً..البلض وصزل قُُان..صعإ ب٣ى

ا ًخأ٧لها والسٝى مجها جخم٨ً الخحرة ًً ؿبب ٖىه الخضًض ُمجغص..ؤً ٌُ 

غة بجى وظىخحها ٖلى ًضها ويٗذ..لها ال٣ُكٍٗغ
ُ
٨مل ول

ُ
 ج



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               34 

 والخُاة اإلاٛغب ٢بل ل٨ً..وخُاة ومضاعؽ ٖاٌكت هاؽ ٌٗجي..ٖاصي البلض هىا -

مت ٧ل جالقي هىا..ب٣ُى٫  ما ػي  لؤلمً الكىإع مً بدخ٣ُ٘  وجهب ٢خل ظٍغ

 الىٟـ..بُٓهغ إلاا بـ..بُضزل خض وال جاظغ ًا ُٖى٪ ٖلى بخدهل وؾغ٢ت

 جسغظه مخ٣ضعف

 محن هى ؤٖٝغ ٖاوػة ؤها -

بجى عصث -
ُ
ِل ؤخؿىل٪: جدظًغ بـ ل  ...مخٗٞغ

غث ٣ابلها ما ٧ل ؤلٛاػ..ي٤ُ بـ ؾضًم ٞػ  ألالٛاػ وظمُ٘..جيخهي ال ؤلٛاػ هىا ًُ

 واخض شسو   خى٫  جضوع 

 ؤعصٞذ زم ُٖىحها ٖلى ًضها ويٗذ

 !بخدهل اللي للجغاًم عابِ مِٟل بزخهاع بـ -

 ممىٕى ألهه بغاخخىا الٟجغ لخض همصخي ه٣ضع الؿخاث بخىا ًم٨ً..ه٩ُىن  وال -

 ...لىاخضة ٣ًغب خض

بجى مالذ
ُ
بض بـ ؤعصٞذ زم ل

ُ
 ز

 ٢ضام ب٣ُخله وهى بحٗغيلي صا الىاص ج٣ىلُله جغوحي..زاه٪ ناخب٪ لى ٌٗجي -

 واخضة مً ٣ًغب ٨ًٟغ خض ألي ٖبرة وبُسلُه الؿاخت ٞـ الىاؽ
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 !لُه هٟؿه ٖلى وظاي..قهم أل: ٢اثلت ته٨م بـ قض٢ها بلخىي  -

ٗذ - بجى ٞع
ُ
ٝغ صا هى: و٢الذ مى٨بحها ل ُٗ  ...ؤخمغ زِ الؿخاث..بخاٖه ال

مغيت جهًذ
ُ
 الؼع٢اء خلتها ظُب بـ ًضحها جً٘ وهي ٢الذ زم اإلا

ٛل٪ حكىفي ص٦خىعة ًا ؤؾِب٪ ًال -
ُ

حهم الُٗاهحن ٖلى ُمغي  وبب٣ي..ق  ...وقٞى

مغيت زغظذ
ُ
٨ٟغ ؾضًم جاع٦ت اإلا

ُ
 ها٢هت الخ٣ُ٣ت جؼا٫ ال..ؾمٗذ ُٞما ج

 ٦ما" الكُُان" الصسو لظل٪ ُبغئٍتها بال ج٨خمل ولً م٣ٟىصة ٢ُ٘ ُهىا٥

م  ختى" وبخخمي ببخٗضي..وجداشخي بهغِب " ًإمغ اإلاى٤ُ ول٨ً..البٌٗ ًٖؼ

 آمىت مجزل٪ بلى حٗىصي

********* 

صخي ونل
ُ
 ال٣لُلت الضعظاث نٗض زم الكمؿُت هٓاعجه لُجٕز اإلاكٟى بلى ٢

 اإلابجى بلى لُهل

ٟت بلى جىظه ٣ه بـ وبج٨إ ؤلاؾخ٣با٫ مْى  ٞخىع  بـ وحؿاء٫ اإلا٨خب ٖلى مٞغ

 !ٞحن الجضًضة الض٦خىعة م٨خب -
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 ٖلى م٨خب ؤو٫  الخاوي الضوع  الجغاخت ٢ؿم ٞـ: ع٢ت بـ و٢الذ الٗاملت جىدىذ -

 الكما٫ بًض٥

 ...ق٨ًغا -

دض١ ب٣ذ الٗاملت ؤما..وعخل ه٣غجحن اإلا٨خب ٖلى ه٣غ
ُ
ُىاها عخُله بـ ج  جلتهم ٖو

 خغاعة بـ ٢الذ زم الُؿٟلى ِقٟاها ًٖذ..جٟانلُه ظمُ٘

 ...ُمؼ ًسغبِخ٪ -

 ٌٗمل الظي زُُبها ٖلى جخدؿغ وظىتها ؤؾٟل ًضها وايٗت خغاعة بـ ججهضث

ت ؤمحن" ُمجغص مٗه َغ
ُ

دباهى" ق ٣و ٍو صخي الباقا" مً ٩ًىن  ما ٖلحها ٍو
ُ
٢ " 

صخي ونل
ُ
ت بلى ٢ ٞغ

ُ
 ٌؿم٘ لم ول٨ىه..وبهخٓغ زٟت بـ الباب َغ١ ..اإلايكىصة الٛ

 وصل٠ ص٣ُ٢ت بهخٓغ زم ًُغ١  ٖاص..الضازل بـ نىًجا

ت بهغه بـ ظا٫ ٞغ
ُ
غ..ؤخًضا ًجض لم ول٨ىه الٛ  ًضه ًً٘ وهى لحهخ٠ ي٤ُ بـ ٞػ

 زهغه بـ

 ...ؤبًضا م٩اجها ٞـ بخًٟل ؾذ مِٟل..ب٣ى صا الؿخاث قٛل ٞـ وبٗضًً -

٨ت ٞى١  ظلـ زم وظهه ٖلى مسر  بهخٓاعها ُم٣غًعا اإلا٨خب ؤمام التي ألاٍع
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ت بلى لخضل٠ مغياها بـ اإلاغوع مً ظىلتها بهتهذ ؤن بٗض ٞغ
ُ
بجى وزلٟها الٛ

ُ
 ٞـ ل

 ًضها بـ ألاوعا١ بٌٗ بلى جىٓغ وهي ظضًت بـ ؤعصٞذ

 يغوعي  ًىنلىا هبٗذ الػم ظًضا ومهم ها٢و** * صا الىٕى -

 ...ص٦خىعة ًا جمام -

صخي ٧ان
ُ
ا ٢ ًٗ ت ؤبٗضها ول٨ىه ُٖيُه ٖلى ًضه واي ت ًته٨ً وهى بؿٖغ  طل٪ هٍى

 اللؼظت ظاعجه ؾىي  ج٨ً ولم..الجضي ، الغ٤ُ٢ الهىث

بجى بلخٟخذ
ُ
دض١ وهي هُام بـ ٢اثلت لدكه٤ ل

ُ
ً ُٖيُه بـ ج  الؿىصاٍو

 !!!...الخلُىة الٓابِ -

مغيت نىث ٖلى ؾضًم بلخٟخذ
ُ
دض١ والجالـ ؤخضهم بلى جىٓغ لخجضها اإلا ًُ 

 بمخٗاى بـ و٢الذ ُٖىاها بحؿٗذ..صوعه بـ بها

 !!...ؤهذ -

صخي جهٌ
ُ
  مجها وج٣ضم ٢

ً
 وهى ؤعصٝ زم هُام بـ بلُه جىٓغ التي جل٪ ُمخجاهال

كحر  ؾبابخه بـ بلحها ٌُ

 !هىا بًه بخٗملي ؤهِذ  -
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 ...٦بضة ببُ٘: نضعها ؤمام طعاٖحها ح٣ٗض وهي ته٨م بـ عصث -

 الته٨مُت الىبرة هٟـ بـ لُخ٨مل خضة بـ ُٖىاه ي٤ُ

ـ ؤبٌُ بالُى البؿت!..بًه بٗمل ه٩ىن  -  !بًه ه٩ىن  ٌٗجي اإلاؿدكٟى ٞو

 بالي ؤزض واإلاٟغوى!..الجضًضة الض٦خىعة ؤهِذ : و٢ا٫ ؤلاخباٍ ٖلُه ْهغ -

 !...مى٪

 ٢ا٫ زم ٢ضمحها ختى عؤؾها مً ًضه بـ بلحها ؤقاع

 ...آصم البجي ج٨ٟغي  هللا قاء ما ؤهِذ  صا!..ب٣ى بًه ٞـ مدخجاوي -

بجى بلى لخىٓغ ُٚٔ بـ ؾضًم ُٖجي بقخٗلذ
َ
دض١ جؼا٫ ال التي ل

ُ
صخي بـ ج

ُ
 بـ ٢

 ٢اثلت خضة بـ لخل٨ؼها هُام

 ٖلُه ٢ىلخل٪ اللي وؤٖملي ؤهِذ  عوحي -

صخي بلى جىٓغ جؼا٫ ال وهي ٖلحها عصث -
ُ
جي: ٢  !ؤهِذ  ٢مغ ًا جاهُت خاظت بـ جإمٍغ

 !بًه بخ٣ىلي: و٢الذ ؾضًم خاظبي بعجٟ٘ -

 !خاظت؟ ٖاوػة مل ب٣ىل٪ -

 ...بغه جُلعي ٖىػا٥ِ : هاصعة ًًٚبا ؤوصاظها بهخٟسذ -
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 بلُه ٖاصث زم الباب ؤٚل٣ذ..الساعط بلى لخضٞٗها ؤ٦ثر ؾضًم جيخٓغ ولم

 ًٚب بـ وهضعث

ٟحن ٢ضام خلى وبج٩لم هٟؿ٪ بخترم -  اإلاْى

جي اللي ؤهِذ  وهللا: ٞخىع  بـ وؤعصٝ بىُاله ظُب بـ ًضه وي٘ -  ٦ضا ؤٖمل بخجبًر

 ...ٖلُا بجُاولذ اللي ؤهذ!..صلى٢تي بًه ٖملذ ؤها: و٢الذ ُٚٔ بـ هٟسذ -

صخي هٟش
ُ
 ؤعصٝ زم حٗب بـ ٢

 بجىحن ؤي ػي  هخ٩لم مُىٟٗل!..َى٫  ٖلى ٦ضا جخساه٤ هىًٟل بخىا هى -

 هاضجحن؟

ٗذ -  ...لىٟؿ٪ ٢ى٫ : هاجٟت ٚغوي بـ خاظبها ٞع

  بنٟغاع بـ لُبدؿم ًٚبه ٨ًبذ ٢بًخه ٧ىع 
ً

 ٢اثال

 ...هضوء بـ هخ٩لم مم٨ً َُب -

 خضة بـ ٢الذ زم بقمئزاػ بـ بلُه هٓغث

 بجغػٕ -

 !ب٣ى وبٗضًً: خضة بـ هضع -
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 !...خلى ٦ضا..بجًٟل: ٢اثلت جإٟٞذ -

ذ م٨خبها زل٠ لخجلـ ظلـ زم ُٖىاه ؤٚمٌ  ملل بـ وؤصٞع

اعة ؾغ -  !الٍؼ

صخي ؤها: وحكض١ ؾاالها ججاهل -
ُ
ذ..هىا ْابِ..الٗمغي  ٢  ص٦خىع  ُٞه بن ٖٞغ

 وؤهِذ  ألاؾماء ٞـ لٛبُت وخهلذ ص٦خىعة بجها ٢الىا ٞجإة بـ هىا هُدى٣ل

 ٨ًٟغ٥ خض مم٨ً هىا البلض ٞـ ظضًضة لؿه ؤهِذ  ٖكان ٞـ..ػمُل٪ بض٫ بجى٣لتي

 ٧ىَؿت مل شسهُت

ـ مل شسو ه٨ُٟغوه مل هىا بجى٣ل ػمُلي ٧ان ولى!..ٌٗجي لُه وصا -  !٧َى

- ٘ ت ُٞه بن وماُٞه اإلاىيٕى بـ..ألامغ ؾُان: و٢ا٫ مى٨بُه ٞع  ؤمىع  قٍى

 مكا٧ل حٗمل٪ مم٨ً اللي هي مخلٛبُت

 هي؟ اللي: بهخمام بـ حؿاءلذ -

ٛل٪ مل: بؾخٟؼاػ بـ ؤظابها -
ُ

 ٚحر صو٫  ًىم ال٩ام جدغ٥ مِٟل اإلاهم..ق

 ...ؾالم زلهذ ؤها..مٗاًا

زغي  هى لخيخٌٟ لحرخل جهٌ
ُ
 وجمغص ًٚب بـ هاجٟت ألا
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 !بًه وال بخاعي babysitter الـ ؤهذ هى!..هللا قاء بن بًه وصا -

 ًٖ ٚهب بُه وه٣ىم قٛلي صا..خاظت مؿمٗدل بوي هٗخبر: جدظًغ بـ ؤقاع -

 وزهىًنا خض طهب ؤقُل خابب مل بـ ٖلُِ٪  زٝى مل..خض ؤي ٖحن

 ...ؤهِذ 

 نىث   بـ نغزذ هي ؤما..الخضًض بـ لها ٌؿمذ ؤن صون  عخل زم هٓاعجه وي٘

لحها ٖلُه ٚايبت خظائها بـ ألاعى ياعبت م٨خىم  ٦ما ٖلُه الغص حؿخُُ٘ ال..ٖو

 الخضًض حؿخُُ٘ ٞال لؿاجها ٣ٌٗض خضًشه لها ٌؿمذ وهىال..ًيبػي

********* 

ُىاه هضع زم ومً الخاثِ بـ ْهغه ًًغب جالبِبه مً الُبِب ؤمؿ٪  ٦ـ ٖو

 ًٚبها بـ الجخُم

 ...بجهٝغ!..لُه ظاًبِى٪ خاظت حٗمل ٖاٝع مل ؤهذ وإلاا -

٣ه الُبِب ببخل٘ ٓامه زٝى بـ ٍع  ماطا..ؤمامه الظي طل٪ ًٚب مً جغحٗض ٖو

سبره  ًإبى آلازغ ول٨ً ؤزبره الٟٗل بـ هى!..مدالت ال ؾخمىث ػوظخه ؤن ًُ

ًغبه بل الخهض٤ً  الخ٣ُ٣ت ؤزبره ألهه آلان ٍو

ض ٍغ ت بـ حكض١ ؤن بال مىه ٧ان ٞما بضهه بـ ًىجى ؤن ًُ  جلٗشم و ؾٖغ
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 حؿاٖض هخ٣ضع..قاَغة..آآ بجها ب٣ُىلىا..بُـ..ظضًض بهخ٣لذ ص٦خىعة في..ٞـ -

 ...اإلاضام

ى٣ه ٖلى ٢ابٌ ْل  ؤٞعى ٞدُذ بـ همـ ًتر٦ه ؤن صون  ُٖ

 بدخ٨ضب مخ٩ىول ؤخؿىل٪ -

ا عؤؾه خغ٥ - ًُ ت بـ هاٞ  نض٢جي نـ..الالال: هؿخحًر

 ...مهض٢٪: ؤهُابه بغػث ختى ببدؿم -

 ال٣ىي  نىجه بـ لُإمغهم خاعؾحن لُإحي وػ٤ٖ ٦خٟه ٖلى عبذ زم جغ٦ه

 ...الض٦خىعة هاجىا عوخىا -

 وحؿاء٫ بلُه هٓغ

 !!اؾمها -

ل..مـ..مـ: و٢ا٫ ظهل بـ عؤؾه خغ٥ -  مٗٞغ

 ...وماله -

 بخاًجا ٌعجبه لً ال٣اصم خضًشه..ُهالمُخحن الُبِب ؾاقي ظٗلذ ال٣اؾُت هبرجه

 ؤعصٝ ٖىضما ٧ان و٢ض
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ىا هخًٟل - ا الض٦خىعة جُجي ؤما لخض هىا مكٞغ  ...مخُلٗل ًا هي جُل٘ ٍو

كحر..خُلت ٢لت بـ الُبِب ؤومإ ُِ  الغخُل بـ الخاعؾحن بلى ل

 م٨غ بـ وحكض١ الُبِب ٦خ٠ ٖلى عبذ

 ...جىنل بؿالمتها ٖما هىضعصف بخىا..مخساٞل -

 زم ال٣لُلت الضعظاث تهبِ وهي مئزعها لخجٕز ٖملها مً بهتهذ ٢ض ٧اهذ

 اإلاكٟى ُمدُِ مً زغظذ ختى جدغ٦ذ

٣ها بٖترى  بيُتهما بلى جىٓغ وهى زُىاث ٖضة السل٠ بلى لترجض..شسهحن ٍَغ

 ٚلٓت بـ وؤعصٝ ٞاها ٦مم ؤخضهم ول٨ً جهغر ؤن ٧اصث..الطسمت

 !!...الجضًضة الض٦خىعة ؤهِذ  -

 ٚل٣هما ٖلى ٢اصعة ٚحُر  ُمدؿٗت ؤٖحن بـ هٓغث ٞـ..السغوط ًٖ نىتها ٦بذ الهل٘

ؿإلها لُٗىص  ٚلٓت ؤ٦ثر هبرة   بـ الخاعؽ َو

 !!...الجضًضة الض٦خىعة ؤهِذ  -

خحن ًضًه بحن مً الخملو خاولذ  صون  ول٨ً خىلها الُى١  جد٨ما اللخحن ال٣ٍى

 ال٩ل ول٨ً ؤخضهم بـ حؿدىجض ختى خىلها جىٓغ ٧اهذ..واضر الٟغ١  ٞـ ظضوي 
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خجىب ًىٓغ  بـ و٢ٗذ..٢بًخه بـ و٢ٗذ ؤجها ٖلمذ وخُجها..حهغب ؤن بما ٍو

 ُم٣ابلخه زكذ مً ٢بًت

مغياث بخضي نىث ٞـ ًخإ٦ض ؤن الخاعؽ ًدخج ولم
ُ
 ؤن بـ جهغر التي اإلا

٘..زُٟها ًخم الجضًضة الُبِبت خجه زهغها مً ؾضًم لحٞر  الؿُاعة بلى بها ٍو

دغ٥ ٧اهذ
ُ
 الىخل طل٪ بغازً مً ال٩ٟا٥ حؿخُُ٘ ٖلها ٖكىاثُت بـ ؾا٢حها ج

 البهغ إلاذ بـ وبهُل٣ذ الؿُاعة ؤصزلها ٢ض ٞـ مٟغ ال ول٨ً

 ...ؾلُمت جىنلي ٖكان هاصًت زلُِ٪  ؤخؿىل٪..خغ٦ت ٦ٟاًت -

م ًٚب بـ ؾضًم هضعث  ؤونالها ًجخاح الظي السٝى ٚع

 ...صاهُت ؾخحن ٞـ هىص٩ًىا و..ٖلُه هؿ٨ذ مل صا بُدهل اللي -

٨ت ؾضًم لخًغب..ٖلحها ًغص ولم ته٨م بـ الخاعؽ قض١ بلخىي   السلُٟت ألاٍع

هالتها ؤٖاصث زم ٖلحها الجالؿت
ُ
 السل٠ بلى ز

لت بـ لِؿذ ُمضة بٗض  نٛحر مجز٫  بلى الؿُاعة ونلذ ٍَى

خدذ
ُ
 جى٢ٟذ زم نٛحرة خض٣ًت بـ ماعة الؿُاعة لخٗبرها الساعظُت البىابت ٞ

 ٢بًخه بزغ جغهذ بـ لتهبِ ظظبها زم الخاعؽ هبِ..الضازلُت البىابت ؤمام

ت  ظظبتها التي ال٣ٍى
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 َغ١ ..الثراء ؤو التٝر ٖلُه ًٓهغ ٨ًً لم..َاب٣حن مً م٩ىن  اإلاجز٫  ٧ان

 زلٟه ًجغها وهى لُضل٠ زاصمت لخٟخذ الباب الخاعؽ

برث صلٟذ ؤن ما  صازل به٣بايت بـ قٗغث..الضازل بلى زُىة ؤو٫  ٖو

٣لها..عثخحها ًٖ الهىاء ُخبـ..نضعها  ٩ًىن  لً ُهىا..وتهغب ج٣اوم ؤن ًهغر ٖو

 ألابضي جخُمها ؾىي 

ٛل٠ بغوصة..ٌصخب وظها و ظؿضها مً جيسخب الضماء بـ قٗغث
ُ
 ؤَغاٞها ح

غحٗكت
ُ
 الُغصهت ُمىخه٠ بـ ٠٣ً شسو مً نضح الظي الهىث طل٪ مً اإلا

 ٢ىتها و قضتها مً اإلاىث هىا٢ِـ و٦إجها ٧اهذ هبرجه ٞـ..ْهغه ًىلحها

 !!!...الجضًضة الض٦خىعة ب٣ى ؤهِذ  -
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 الثالث الفصل

ؿت الىجاة وؾاثل ؤخض هى ٞـ السٝى بٌٗ بـ بإؽ ال  ...الَٟغ

 ...الهُاص بؾخمخإ وؾُلت و

 ؤلاظابت ٖلى ال٣ُضعة ججض لم ؾااله!..طل٪ ٧ل مٗها ًدضر إلِاا صازلها بـ حؿاءلذ

 الخضًض ًخٗلم َٟل و٦إجها مجها تهغب ألاخٝغ ظٗلذ ؤمامها التي هُئخه..ٖلُه

 مغة ألو٫ 

٣ها ببخلٗذ سٟي ٢ىة بـ ٦ٟحها ٖلى و٢بًذ نٗىبت بـ ٍع
ُ
 حٗغ٢هما ج

ا ُٖىاها ؤٚل٣ذ بؾخضاع وخُىما..وبعحٗاقهم ًٗ سبرها الهاظـ وطل٪ ؾَغ ًُ 

هغبي"
ُ
طهحها بـ جغن  التي زُىاجه ٞـ ُمخاًخا زُاًعا ٨ًً لم الهغب ول٨ً" ؤ

ُ
 ج٣ترب ؤ

 ؤمامها ْلِه  بـ قٗغث ختى

ت بـ ببدؿم  زم له اليؿبِت  بـ ال٣هحرة ٢امتها مؿخىي  بلى لُهل صوى زم سسٍغ

 زلجي بغوص بـ حكض١

 ...٢الىل٪ ما ػي  وخل مل ؤها مخساِٞل..ص٦خىعة ًا ُٖيُِ٪  بٞخِذ  -

 ظٟىحها ٖلى قضث..عظىلُت بدت طو ال٣ىي  نىجه بزغ ظؿضها بـ ؾاعث عظٟت

ت جدىٟـ وؤزظث سبرها ٌٗىص والهاظـ بؿٖغ  "الجهاًت" آلان وٍُ
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كحر وهى ًهضح نىجه ٖاص  ٖجها ؤلابخٗاص بـ خاعؾُه بلى ٌُ

 ٖلى ؤخاٞٔ الػم اللي ؤها ٌٗجي مدخاظل٪ اللي ؤها..مخساِٞل ٢ىلخل٪ -

 ...خُاج٪

سغط ؤن ؤزحًرا ٢غعث زم زالزت بلى صازلها بـ ٖضث
ُ
 لخجض ؤؾغهما مً ػع٢اوحها ج

 ٚامٌ حٗبحر بهما إلادذ..الؿىصاء زانخه هى ُٖىاها به بنُضمذ ما ؤو٫ 

دض١ وهى  ظمىص بـ بها ًُ

 جخلظط زٝى بهما الهاُٞت الؿماء لىن  بـ ُٖىحن..بها الىٓغ وجٟغؽ عؤؾه بـ ما٫

غحٗبت وظهها ومالمذ الؿاصًت هٟؿه به
ُ
 ٖلى بعحؿمذ ٢اؾُت ببدؿامت قبه اإلا

٣ى٫  وهى وظهه ا ًُ
ً
 هٟؿه بـ ُمٗٞغ

٪ ؤخب -  ...ألاو٫  هٟسخي بـ ؤٖٞغ

بض بـ وؤ٦مل ًضه مّض 
ُ
 ز

 ...ب٣ُىلىا ما ػي  الكُُان..الهاقمي ؤعؾالن -

٘ الغ٣ُ٢ت زانتها جيخٓغ التي الٛلُٓت ًضه بلى هٓغث  زم ألاٌؿغ خاظبها لتٞر

 وؤعصٞذ ص٢اث٤ ُمىظ بلحها جٟخ٣غ ٧اهذ ز٣ت بـ بلُه هٓغث

 ...ب٣ُىلىا ما ػي  الجضًضة الض٦خىعة..اإلاهغي  ؾضًم -
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خالٖبت ببدؿامخه زل٠ جبرػ البًُاء وؤؾىاهه بحؿإ بـ ببدؿم
ُ
 بـ جخٓاهغ..اإلا

ٗلم ال٣ىة ت هي ٞـ بها جخدضر التي الش٣ت ؤما..َو  بن وبهما ج٣هضها ال ٍٖٟى

ض ٧اهذ ٍغ
ُ
سبره ؤجها ؾىي  ٩ًىن  لً قًِئا بزباث ج

ُ
 حؿخُُ٘ ؤجها ويىح بـ ج

هغ مىاظهخه  الخاص ؾاالها بـ هظا ْو

ٛل بًه ؤٞهم مم٨ً -
ُ

 !لُه؟ زاَٟجي!..صا الٗهاباث ق

ىا اللي هما مبسُٟل ؤها!!..زاَٟ٪: بؾخهجان بـ وؤظاب -  مً بجهٞغ

 جدًغ وب٩ل هضوء بـ مٗاهم جُجي به٪ مى٪ ًُلبىا ٢ىلخلهم بـ ؤها..صماٚهم

 ُعقي و

ت بـ جدكض١ وهى طعاٖحها ٣ٖضث - حن!..وهللا: ُسسٍغ  ؤظبرووي وهما الخدًغ ٞو

 !بُه؟ مٗاًا حٗاملىا اللي وألاؾلىب هىا ؤجي

  ه٣خلهم..ٖلُا خ٣٪: ؤعصٝ الؿازغة هبرتها هٟـ وبـ -
ً

 ...خاال

 بىُاله بـ الُاُٚت هُئخه!..لها ُعٖب   مً ؾببه ما ٨ًٟي ؤال!!..مجها ٌسسغ

٣خًبت مالمده م٘ جدىاؾب ألاؾىص و٢ُمهه
ُ
م اإلا ت ٚع  خاظبحن..هبرجه ُسسٍغ

هالجه م٘ ًخالثمان ٦شُٟحن ؤؾىصًً
ُ
٨ه الُؿمغة قضًضة الؿىصاء ز  الخاص ٞو
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ٍؼً
ُ
 وؤولهم الجمُ٘ ًساٞه الظي الكُُان بـ ًىحي ال طل٪ ٧ل..لخُخه بـ اإلا

 ال٣اهىن 

 لم و٦إجها ظمىص بـ لخ٣ى٫  مالمده جإمل مً بهتهذ بٗضما زىان ُٖىاها ؤٚمًذ

 ٢ِ به جخإزغ

 ؤمصخي ٖاوػة ؤها ؾمدذ لى -

 ...ٖكاهه ظاًت ؤهِذ  اللي جسلصخي بـ..خايغ هخمصخي -

 الضازل بلى وبججه ٖجها وبؾخضاع بل الخضًض بـ لش٣خه صهكت بـ ُٖىاها بحؿٗذ

 وآلازغ ٦خٟه ٖلى ًغبذ وهى ل٣ُى٫ ..آزغ َبِب ومٗه زىان بٗض لُٗىص

 ًغجج٠

 هللا ٖلى ؤهذ بج٩ل ًال..هخخٗبجي ومل قاَغة وق٩لها خ٤ ٖىض٥ َل٘ -

 باقا..ًا ق٨ًغا..قـ -

 !!ؤهذ: الُبِب بلى جىٓغ وهي ؤعصٞذ طهى٫  وبـ -

ا بـجىعاها مغ - ًٗ  ...آؾ٠: وهمـ ؾَغ
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ت وبجسٟى  ونىجه ظضًت بـ ٣ًى٫  وهى ؤعؾالن نىث ٖلى بلخٟخذ..البر١  بؿٖغ

 ال٣ىي 

ًت وخُاة خُاج٪ ٖلى ٚلِ بدخإزغحها ص٣ُ٢ت ٧ل..ًال مل -  ٞى١  اللي اإلاٍغ

 !بتهضصوي؟ ؤهذ -

 ...َى٫  ٖلى بىٟظ ؤها..مبهضصف -

زغي  بلى جدىلذ التي نىجه لىبرة ٢لبها بعجج٠
ُ
م بـ ُمسُٟت ٚلُٓت ؤ  مً الٚغ

 ٖلحها ٢ىي  جإزحرها ٧ان ول٨ً هضوءها

 بـ زلٟه جخلىي  وهى الؿلم صعظاث لُهٗض زلٟه ًجغها ًضها مً سخبها

لٟذ خاص ُنغار
ُ
 السٝى بـ ظىاهبه ٚ

 ...وعا٥ ؾا٣ًها ب٣غة مل ؤها..ب٣ىل٪ ؾبجي -

طهُه ًهم نغازها نىث نبره هٟظ
ُ
 بلى ًضٞٗها زم بلُه قغاؾت   بـ لُجظبها ؤ

 هى همـ جخدضر ؤن ٢بل ول٨ً وجٟاجئ ؤلم بـ هي لدكه٤..زلٟها الخاثِ

-  ِ٘  !!...ؾامٗت زالو همدُه ؤها صا بُه ٞغخاهت اللي نىج٪!!..بؾم
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 بـ ُٖىاها بحؿٗذ بل جغص لم ول٨جها زلٟها الخاثِ ًًغب وهى ألازحرة بـ هضع

ها بزٟاء ٖلى و٢ضعتها ٕٞؼ ٨مل جالقذ زٞى ُُ  وهى الهامؿت الىبرة هٟـ بـ ل

 وظهها مً ٣ًترب

 وبضون  ؤؾئلت بضون ..َى٫  ٖلى وجمصخي هخسلهحها ُمُٗىت لخاظت هىا ؤهِذ  -

 ....واخضة ٢ُٗت جغوحي ٖاوػة لى..صا الٗالي نىج٪

 بكغتها ؤهٟاؾه المؿذ ٖىضما الىحران مجها جيبٗض الهؿِـ ٦ـ هبرجه ٧اهذ

 ُٖيُه عئٍت لخذجب ظٟىحها بٚال١ ؾىي  مىه للهغب مٟغ وال البًُاء

 ٖجها الكُُاهِخحن

٣ها بػصعصث داو٫  وهى زٝى بـ ٍع
ُ
 بعججاٝ بـ لخدكض١ ٖجها ببٗاصه ج

 ... ب٣ى وؾ٘..ٞهمذ زالم..زالم -

  هاصعة هبرة بـ ؤ٦مل زم بهملت ٢ُض ًخدغ٥ لم ول٨ىه

ذ - لي لخضوصي ونلذ ولى خضوص لهبري  بن حٗغفي ًاٍع  ومل..مجي ؤوي  هتٖز

لي ؤ٢ىل٪ ٖاوػ   ...بػاي وخل ٖػ
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مؿ٪ ٖاص زم ٖجها ُبِء بـ لُبخٗض ٖلُه جغص ؤن صون  قٟخحها يمذ ٣ها ًُ  مٞغ

ت ؤخض بلى وصٞٗها ٞغ
ُ
ُىاها بلُه لخلخٟذ صٞٗخه بزغ زُىجحن جدغ٦ذ..الٛ  ٖو

ُل٣ان
ُ
ت هبرة بـ لحهخ٠ الكغع  ج كحر وهى ٢اجمت جدظًٍغ  بلحها ؾبابخه بـ ٌُ

ٛل٪ زلصخي -
ُ

ذ..ظىه ق اٍع  ...وخكت ؤزباع مؿمٗل ٍو

ٛل٤..الغص حؿخُ٘ ولم نضمت بـ خاظباها بعجٟ٘ ُُ ا وظهها بـ الباب ل
ً
 م٘ بًاها جاع٧

ًتها  اإلاجهىلت مٍغ

********** 

 اإلاغى ؤٖغاى ٖلحها جٓهغ ٧اهذ..اإلاٍغًت بلى ؾضًم بؾخضاعث

٦سجحن لخىنُل ؤهبىب بـ ُمخهلت..واضخت
ُ
 جىٟؿها نىث و الغثخحن بلى ألا

 واضر

 الجما٫ مخىؾُت ٞخاة ٧اهذ..الٟغاف َٝغ ٖلى وظلؿذ ؾضًم مجها ب٢تربذ

مغ ُٗ ُيُان ؤؾىص قٗغ   طاث..وال هالتها ٖلى عبدذ..ُبىض١ خبتي ٦ـ ُبىِخان ٖو
ُ
 ز

 زٌُٟ نىث   بـ وحؿاءلذ

 !...ؾمٗاوي؟ ؤهِذ !..مضام -

زغي  ؤومإث
ُ
٠ُ بـ ؾضًم لدؿإلها حٗب بـ ألا

ُ
 ل
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 ٖلُِ٪  ؤ٦ك٠ ٖكان وظاًت ص٦خىعة ؤها!..بًه بـ خاؾت -

زغي  عصث -
ُ
ـ قاًٟت ومل جىٟـ ي٤ُ بـ خاؾت: ي٠ٗ بـ ألا  بوي خاؾت..٧َى

 ...ؤنغر ٖاوػة

 لخخإ٦ض اإلاٍغًت ظبحن ٖلى ًضها ويٗذ ٞـ..لؿضًم جخطر الغئٍت بضؤث

ٗاوي..ق٩ى٦ها
ُ
هالتها ٖلى عبدذ..  الُخمى مً ح

ُ
 ببدؿامت بـ و٢الذ ز

 ...وعاظٗت زىاوي -

 ج٣ضم ختى عآها ؤن وما الباب بـجىاع ٠٣ً ؤعؾالن لخجض الساعط بلى بججهذ

 هي ؾب٣خه ٢ض ٌؿإ٫ ؤن و٢بل بلحها

 !!بًه ؤص ب٣الها حٗباهت اإلاضام ج٣ىلي ج٣ضع -

لت ٞترة مً: ؤظابها -   ٍَى

ان ٖىضها خًغة ًا مغاج٪..جى٢ٗذ ما ػي  -  اإلاغاخل ٞـ ولؤلؾ٠ ال٨بض ؾَغ

 !...بال٪ مإزضحل بػاي..ألازحرة

بتها صعظت بـ ُٖىاه ؤْلمذ  ٢اجمت هبرة   بـ وهمـ ط٢ىه خ٪..ؤٖع

 صي؟ لخالتها صوا ؤي مِٟل!..والخل -
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ان مٍغًت بجها ٖاٝع ٦ىذ ؤهذ: وحؿاءلذ ُٖىاها ي٣ُذ -  ؾَغ

 !!!...ومخدغ٦دل

 لم ول٨ىه السل٠ بلى لخٗىص مجها ٣ًترب وهى ُٖىاه بـ ٌكخٗل الجخُم عؤث

 نىث   بـ همـ زم مىه و٢غبها مٗهمها ٖلى ٢بٌ بط ؤ٦ثر الهغب بـ لها ٌؿمذ

 الٟدُذ ٦ـ

 اللي ألإلاها ٖالط ُٞه..ُمسخهغ عص ٖاوػ  ؤها..هخعجب٪ مل بظابتها ؤؾئلت بالف -

 !أل وال ُٞه هي

 ب٣ىل٪ بًضي ؾِب..بًضي ؾِب: جإلم بـ وهضعث ًضه مً الخملو خاولذ -

 ....ٖلُا عصي: هاعي  ًٚب بـ وظهها بـ نغر -

ت جدىٟـ ؤزظث  بـ ُٖيُه جخُم بلى جىٓغ وهى ُمغججٟت ؤهٟاؽ بـ ٢ىة و بؿٖغ

زغي 
ُ
 خضة بـ ٢الذ ؤن بلى وزاثٟت ٚايبت ، ُمخمغصة ؤ

ت ؤ٦خبلها ٖكان بًضي ؾِب -  ...ما٢ًخا الىظ٘ حؿ٨ً ج٣ضع ؤصٍو

  ُٖىحها بلى ًىٓغ ْل
ً

 ٢ىة بزغ ٞغ٦تها ٞـ خضة بـ ًضها ًتر٥ ؤن ٢بل ُمُىال

 مٗهمها ٖلى واضًخا ؤزًغا جغ٦ذ والتي ٢بًخه
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ا لُإحي الخاعؾحن ألخض ؤقاع ًٗ  بلى جدخاط ؤجها ب٢خًاب بـ ؾضًم ؤزبرجش..ؾَغ

ت بٌٗ صوهذ..الخاعؽ بهما لُإحي و٢لم وع٢ت ت ألاصٍو  عخل زم الًغوٍع

دًغها ًُ 

 بلى صلٟذ و ٢لُل ُمىظ ٞٗل ٦ما ٖلحها ًخهجم ؤن ٢بل وعخلذ جغ٦خه

 ألاوعام بـ ًسخو ؤإلااوي َبِب م٘ جىانل ٖلى ٧اهذ ؤجها هللا خمضث..اإلاٍغًت

اهُت ت قبه و٧اهذ الؿَغ  بـ جؼوصحها ًٖ ًخإزغ لم وهى اإلاجا٫ طل٪ بـ قٛٞى

م بـ الالػمت اإلاٗلىماث  قٟٛها ول٨ً اإلاجا٫ طل٪ ًٖ الُبٗض ٧ل بُٗضة ؤجها الٚغ

  ٖلُه والخٗٝغ الخُل٘ ًٖ ًمىٗها لم به

 لم ؤجها وحعجب الك٠ٛ عؤي ٢ض ٞـ لها مٗلىماجه بـ ًبسل لم الُبِب وباإلاشل

 بـ جسههذ ؤجها ؤزبرجه ول٨جها باهًغا هجاًخا لُخد٤٣ ٧اهذ اإلاجا٫ بـظل٪ جلخد٤

ٟصر لم شسهُت ألؾباب الجغاخت
ُ
 ٖجها ج

ُٗحها زاصمت بٗضها لخضل٠..الباب َغ٢اث نىث ٖلى قغوصها مً ٖاصث
ُ
 ما ح

 الساعط بلى جغظلذ زم جدخاط

 ال٨ُمُاثُت اإلاىاص بـخل٪ خ٣جها بـ بضؤث الٟغاف ٞى١  اإلاسجُت بلى ؾضًم بججهذ

 زغظذ وبٗضها ص٢اث٤ ٖضة بجىعاها ْلذ زم الُبي اإلادلى٫  بـ
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********* 

 بلُه جىظهذ..زغوظها ًيخٓغ اإلا٣اٖض ؤخض ٖلى ًجلـ وظضجه جى٢ٗذ و٦ما

  وهضعث

 ...ؤمصخي ٖاوػة -

 بغوص بـ لحرصٝ جشا٢ل بـ جهٌ زم ُمباالة ال بـ بلحها هٓغ

 !بًه خالتها -

 ؤص با٢لها ؤخضص م٣ضعف..ؤبًضا مُميل الخالت: وحكض٢ذ ؤؾىاجها ٖلى نغث -

ماع ٖكان بًه  مغاخل صي..ظًضا مخإزغة ٢ىلخل٪ ما ػي  الخالت بـ هللا بُض ألٖا

 ج٣ضع مم٨ً ل٨ً..٦ُماوي  ٖالط مٗاها مُىٟٗل الخالت ٌٗجي ألازحرة اإلاغى

 زاعط بهدكغ ألهه اإلاغى مً بجًغعث اللي ألاما٦ً بؾدئها٫ ٖملُت حٗمل

تزعٕ حؿخإنله الػم اللي ال٨بض  ...ظضًض ٍو

 ومً..ببدؿامت ًبدؿم ؤن ٢بل بُجهما ُمٍغب نمذ   وؾاص الخاص ط٢ىه خ٪

ٟترى
ُ
ها بـ اإلا ٞغ  جمشلذ ببدؿامخه ول٨ً الىٟىؽ بـ الغاخت جبٗض ؤلابدؿامت ؤن ُٖ

بت ٢اؾُت ، ٦غحهه ٧اهذ ٢ض ٞـ الى٣ٌُ بـ  هؿِـ ٦ـ هبرة بـ حكض١ زم..وُمٖغ

 الىحران
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اها مل ؤهِذ  اللي اإلاضة بٗض هخ٣ابل -  ...ٖاٞع

 ٞـ الخدغ٥ ٖلى ج٣ضع ولم اإلاىحى ٦ـ قاخبت بضث ختى وظهها مً الضماء ُسخبذ

م الخغ٦ت ًٖ وعجؼ ججمض ٢ض ظؿضها  بك٩ل ؤلاصعهالحن بٞغاػ مً بالٚغ

ها بزغ ُمٍٟغ بهمت لٗباعجه ُمبرع الٛحُر  زٞى
ُ
 اإلا

 ًٚب بـ حهضع وهى م٣هىصة ٚحُر  نغزت زغظذ و٢ض نىجه ٖلى بهخًٟذ

 ...وشخي مً بزخٟي وصلى٢تي -

ب ؤن و٢بل  ؤعؾالن جاع٦ت وزغط زلٟه سخبها ٢ض خاعؽ ٧ان خضًشه حؿخٖى

باعة ٧له نىجه بـ ًؼؤع زلٟها  ٞهمها ًٖ عجؼث ٖو

 ...ٚلُ٪ جمً بخضٞ٘ هي..ل٨ضا ونلتها اللي ؤهذ -

********* 

اص الخاعؽ جغ٦ها..جغجج٠ وهى الساعظُت البىابت بلى ونلذ ٢ض ٧اهذ  ًضل٠ ٖو

 زلٟه الباب ُمٛل٣ًا

ا جغجج٠ ، مظهىلت الساعط بـ هي و٢ٟذ
ً
 و نىجه..الضازل بـ خضر مما زٞى

ُضه  البخت ظًُضا ٩ًىن  لً ول٨ىه ٣ًهض ما بؾخُٗاب ٖلى ٢اصعة ٚحُر  ظٗالها ٖو
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لى زغي  الىاخُت ٖو
ُ
 لُخجه ق٣ٟخه ؤزاعث ٞـ العجىػ  البىابت خاعؽ عآها ٢ض ألا

 زلؿت بلحها

 بَمئىان بـ ٢ا٫ ٞـ لخيخٌٟ ٦خٟها ٖلى ًضه وي٘

 ...ؤها صا..بىتي ًا مخساِٞل -

 مجها ج٣ضم..زٟت بـ عؤؾها بـ وؤومإث جماؾ٨ذ ول٨جها الُب٩اء وق٪ ٖلى ٧اهذ

 وؾإلها العجىػ 

 !حكغبي ماًت ؤظبل٪ جدبي -

 ؤعوح ٖاوػة ؤها: حكىج بـ حكض٢ذ زم هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ -

ا عؤؾه خغ٥ - ًٟ  خض ؤقٝى ؤما بىتي ًا حٗالي..باهلل بال ٢ىة وال خى٫  ال: ُمخٗاَ

 ...ًىنل٪

 بـ جخٓاهغ وهي الضازل بـ هٟظث ٢ض َا٢تها ٞـ ؤلاعاصة مؿلىبت مٗه ؾاعث

 ؤبٗض بلى ؾتهغب..هظا مً ؤ٦ثر ُهىا جب٣ى ؤن ًجب ال ؤجها ج٣ُىذ و٢ض..ال٣ىة

  جغاه ؤن ًجب ال هي ٞـ ألاعى ب٣إ
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ
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خٗاٝع بؿُُت مىانالث وؾُلت بلى ونال ٢ض ٧اها
ُ
 اإلاضًىت جل٪ بـ ٖلحها اإلا

 بـ بلحها ًىٓغ ألازحر مً ظٗلذ ُمبهمت ٖباعاث بـ الؿاث٤ م٘ العجىػ  لُخدضر

 و٢ا٫ ؤومإ زم صهكت

 ...حج ًا ٖىُا -

 ٧ل بحن و٧ان الؿاث٤ جدغ٥..آزغ ٖالم   بـ ٧اهذ ول٨جها لؿضًم العجىػ  ببدؿم

 حكض١ زم بلحها ًىٓغ وآزغ خحن

 صزلتي َاإلاا بـ..طاتها خض بـ ُمعجؼة صي..صا البِذ مً خُت جسغجي به٪ -

 ...جاوي مخضزلِل مؿخدُل ًب٣ى وزغظتي البِذ

هغ ٢اله إلاا جيبه و٢ض ٞجإة نمذ ا جإزحره ْو ًُ  شخبذ التي مالمدها ٖلى ظل

دض١ وب٣ذ ؤ٦ثر
ُ
 بحؿإ بـ اإلاغآة بـ ُٖيُه بـ ج

********* 

ِلم ٖىضما ًٚب بـ اإلا٣ىص ٖلى يغب  ٖمل   ًىم ؤو٫  بـ..اإلاكٟى ؤمام خضر ما َٖ

زُٟذ ٢ض لها
ُ
ا ؤخضهم ًخدغ٥ ولم الجمُ٘ مً ومؿم٘ مغآي ٖلى ؤ

ً
 لًٗ..زٞى

شحر الظي الكُُان طل٪ صازله بـ جٗل الىٟىؽ بـ الُغٖب ًُ  ٦ـ الغظا٫ مً ٍو

  الخضزل ًسكىن  ال٣ُِ
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 ٖلى ُمى٨مكت البؿُُت اإلاىانالث وؾُلت بـ ججلـ لُلمدها خىله هٓغ

 ؾُاعجه ؤصاع زم بخخ٩ا٥ نىث ؤنضعث ختى ٢ىة بـ اإلا٩ابذ لًُِٛ..هٟؿها

٤ بـ ولخ٣ها ٗا٦ـ الٍُغ
ُ
 اإلا

 ًٚب بـ جغظل زم..ُمجبًرا لُى٢ٟه آلازغ الؿاث٤ ؤمام و٠٢ و ؾُاعجه بـ ج٣ضم

ا ًٗ  ٢ىة بـ الباب ناٞ

صخي عؤي ؤن وما الؿاث٤ هبِ
ُ
ا ٢ا٫ ختى ٢ ًٗ  ؾَغ

 ...باقا -

صخي صٞٗه
ُ
ٗىٟها ؤن ٧اص..ؾضًم بلى بججه زم ٢ ُىحها وظهها شخىب ول٨ً ٌُ  ٖو

دؿٗت
ُ
 خضًض ؤي ًٖ لؿاهه لجمخا اإلا

 خضة بـ ًدىٟـ ؤهٟه ُمىدضع ٖلى وببهامه ؾبابخه ًً٘ وهى ٖم٣ًُا هًٟؿا ؤزظ

ا بلحها بؾخضاع زم ًٗ ا لُتراظ٘ ُعٖب بـ بهخًٟذ ٞـ طعاٖها ٖلى ًضه واي ًٗ  ؾَغ

ا
ً
 ٢ىة بـ عاصٞ

صخي ؤها..ؾضًم ًا بهضي -
ُ
٢... 
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ت ٦ظل٪ وجىٟؿذ ُمدؿٗت ُٖىحها جؼا٫ ال ً ٖاهذ ؤجها ج٣ًُ..ُبؿٖغ  بـ وهي ألامٍغ

 اللؿان ؾلُُت جل٪..العجؼ بـ ٌكٗغ مغة وألو٫  ؤؾىاهه ٖلى نغ..اإلالٗىن  و٦غه

ا جغجج٠
ً
 وعهبت زٞى

 وخضة هل٘ بـ به لخهغر خضًض صون  ًضها ظظب

 !ٞحن ٖلى وازضوي ؤهذ -

 ...البِذ هىنل٪: وحكض١ ؤ٦ثر ًضها ٖلى ٢بٌ -

٣ه وؤ٦مل ه٣ضًت وع٢اث بً٘ وؤُٖاه الؿاث٤ بلى بؾخضاع زم  باب ٞخذ..ٍَغ

سهو م٣ٗضها بـ الؿُاعة
ُ
 بـ خاظبُه بعجٟ٘..قؼًعا جغم٣ه وهى لخهٗض اإلا

 م٣ٗض بلى وبججه ٢ىة بـ الباب نٟ٘..ؤبًضا ًٟهمها ال التي اإلاجىىهت جل٪ حعجب

 الؿاث٤

ها..لؿببحن ي٣ًُا لكٟخحها ػامت بجىاعه ججلـ ؾضًم ٧اهذ  مً ُمبرع الٛحر زٞى

هاع آلازغ والؿبب ؤعؾالن الكُُان طل٪ ها إْل  الجرظسخي ظاعها ؤمام زٞى

صخي لُدكض١ مؿمٕى نىث   بـ جإٟٞذ
ُ
ت بـ ٢  ُسسٍغ

٨ِل صلى٢تي ٌكى٢٪ اللي - ت مً اإلابلى٫  ال٨خ٩ىث قبه وؤهِذ  مِكٞى  ...قٍى
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ها جُاًغ و٢ض بلُه ٧له ظؿضها بـ بلخٟخذ  بـ لخهغر الًٛب م٩اهه وخّل  زٞى

 خضة

ٛل٪ قا٠ً لى ؤهذ هى ما -
ُ

 مؼاظه ٖلى اللي ٌٗمل صا الغاظل ؾاًب ومل ق

٪ ْابِ قبه زلُذ وال صا اإلاى٠٢ ٞـ بجدُُِ م٨ىدل جي ٍػ  ...٦ضا ٌكٞى

 ٦ما ٖلُه ال٣ًاء ٌؿخُُ٘ ال هى..ُمد٣ت هي..ًٚب بـ اإلا٣ىص ٖلى يغب

 ُمىخهى بـ مىه جسلو ل٩ان ُؾُلخه ؤمام ٖاظًؼا ٠٣ً ال٣اهىن  ؤن لىال..ًيبػي

ؿغ ُِ  ال

 ؤن ٢بل الؿُاعة بـ نضاها ًترصص ؤهٟاؾه هضًغ بلى بؾخمٗذ ختى ٢ىة بـ جىٟـ

ؿُُغ وهى ظمىص بـ ٣ًى٫   ًٚبه ٖلى ٌُ

ِل لؿه ؤهِذ  - ت مً الهىعة قاًٟت ؤهِذ ..خاظت مخٗٞغ  لؿه بـ واخضة ػاٍو

خِل  الخ٣ُ٣ت باقي مكٞى

ت مً ؤ٦تر مِٟل: ٖهبُت بـ ج٣ى٫  وهي بٌٗ بـ ٦ٟحها يغبذ -  ػي  لىاخض ػاٍو

 !هىا اللي ال٣ؿم الػمت بًه..وا٢ٟله ومدضف مؼاظه ٖلى اللي بُٗمل صا

ت بـ سٛغه بلخىي  -  ٖىضه ٦الب ٧لهم: و٢ا٫ ُسسٍغ

 !!...ػحهم وؤهذ: جهض٤ً ٖضم بـ وهمؿذ السل٠ بلى جغاظٗذ -
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غة خحن ٖلى بلحها بلخٟذ
ُ
 نىث   بـ ل٣ُى٫ ..مغاجبه ؤٖلى بلى ًٚبه جٟا٢م و٢ض ٚ

ها ظهىعي  ؤٖٞؼ

ضي -
ُ
مغ٥ ه٣ُهغ اللي هى صا لؿاه٪ ٖكان ٦الم٪ مً بال٪ ز ُٖ 

 هٟؿ٪ بخترم -

 ُمؿخٟؼة آصمت بجي اللي ؤهِذ : الكغع  ج٣ضخان اللخحن ُٖيُه بـ بلحها هٓغ -

ت مل ٦الم وبخ٣ىلي  اللي هى صا ال٣ُٗم ُمس٪ وال خ٣ُ٣ت ٧ان بطا ٖاٞع

 ...عؾمها

 بلحها الىٓغ صون  جهمذ ؤن ًضه بـ ؤقاع ول٨ىه ًجب بما جخٟىه ؤن ٧اصث

 ظمىص بـ وؤ٦مل

 لٛاًت ؤعوح هٟسخي ٧لٟذ م٨ىدل..مٗاه بكخٛل ٦ىذ ولى ؤها الٗمىم ٖلى -

 ...ؾلُمت ؤعظٗ٪ ٖكان ٖىضه

 ال ُمىضٞ٘ خضًض بـ جخٟىه ما صاثًما..هٟؿها مً زجل بـ هى لدكٗغ نمذ زم

٣ضع
ُ
 وؤ٦ثر الهاٖحن جغص ؤن ًجب بل ُتهان ؤن حؿخُُ٘ ال ول٨جها ٖىا٢به ج
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 بـ قٟخحها جؼم نضعها ؤمام طعاٖحها ٖا٢ضة ظلؿتها بـ بٖخضلذ زم ٢ىٍى بـ ججهضث

ضم ًٚب هالتها ؤٖاصث..عيا ٖو
ُ
خُاًغة ز

ُ
اصث السل٠ بلى اإلا  ويُٗتها بلى ٖو

 ألاولى

صخي هٓغ
ُ
 خضًض صون  واخضة زاهُت بٗض ؤقاخها ول٨ىه ُٖيُه َٝغ مً بلحها ٢

٤ وؤ٦مل  بلحها الىٓغ بزخالؽ ختى ؤو نمذ بـ الٍُغ

ا ؾضًم هبُذ البىاًت بلى ونال بٗضما ًٗ ض ؾَغ ٍغ
ُ
 اإلاىاظهت جل٪ ٣ٖب الغاخت ج

ذ التي  ًدؿاء٫ وهى ؤو٢ٟها ُهىا ٢ابلخه عظل ؤو٫  نىث ول٨ً َا٢تها بؾخجٞز

 ظغي  ظُذ خهل اللي ؾمٗذ إلاا ؤها الؿالمت ٕ هلل خمض!!..الض٦خىعة ؾذ -

 ...ٖلُِ٪  ؤَمً هىا ٖلى

ت بهظه حعجب بـ خاظبحها بعجٟ٘  ؤعظاء ظمُ٘ بـ خضر ما بهدكغ الُؿٖغ

 ولً قمىر بـ ؾدؿحر ول٨جها ال٣اصمت ألاًام بـ الجمُ٘ خضًض ؾُخهبذ..البلضة

ٓهغ
ُ
 خضر بما جإزغها ج

ت بـ و٢الذ ؾضًم بلُه بلخٟخذ  ُسسٍغ

ؿت ؤها..السحر ُٞ٪ -  ...ؤعجاح ٖاوػة بطه٪ بٗض..٧َى

صخي ول٨ً بـدضًشه ًى٢ٟها ؤن ٧اص
ُ
  جضزل ٢ض ٢

ً
 ٚلٓت بـ ٢اثال
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 الخٗباهت ؤٖهابها ٖكان مٗاها ج٣ٗض ُؾمُت هبٗذ وؤها عػ١ ًا ؤهذ عوح -

ؿت ؤها: جمغص بـ هي عصث -  ...٧َى

 جابٗها..٢ضمها بـ ألاعى جُغ١  وهى نٗضث زم ي٤ُ بـ لخخإ٠ٞ خضة بـ ػظغها

صخي
ُ
دغ٥ وهى ٢  و٢ا٫ عػ١ بلى بؾخضاع زم مجها ًإًؾا عؤؾه ًُ

 هىا ٣ًٟىا عظالخ٪!!..ٞاهم..عػ١ ًا هىا حهىب مسلى١  ظيـ ٖاوػ  مل -

 آآ باقاا ًا بـ: جغصص بـ و٢ا٫ ط٢ىه عػ١ خ٪ -

صخي ٢اَٗه -
ُ
 ٞـ وعظالخ٪ ؤهذ ومخساٞل..حؿمٗه ب٣ىله اللي: نغامت بـ ٢

  صماٚه ٞـ خُها ق٩له ألهه خالها ٞـ هِؿُبها مل هى..خماًتي

غ -  ...للغظالت زبر ؤصي هغوح بطه٪ بٗض..باقا ًا هلل ؤمغي : و٢ا٫ ًإؽ بـ عػ١ ٞػ

صخي ؤومإ
ُ
  ق٣تها باب بلى لُىٓغ َاب٣ه بلى نٗض زم ٢

ً
 بلى صل٠ زم ُمُىال

  وؤظغي  زانخه
ً

 ؾضًم م٘ لُلتها وجبِذ جهٗض ؤن وؤزبرها ُؾمُت بـ بجهاال

********* 
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ت بلى ؤعؾالن جىظه ٞغ
ُ
 بهضوء جىام لُجضها زلٟه الباب ؤٚل٤ زم ػوظخه ٚ

ٗاوي ال و٦إجها
ُ
ت بـ ببدؿم..ح  الٟغاف َٝغ ٞى١  وظلـ مجها لُخ٣ضم ُسسٍغ

هالتها ٖلى وملـ
ُ
دض١ وب٣ى ٢هحرة إلاضة ز  بها ًُ

طجها مً ال٣ُغب بـ ظمىص بـ وهمـ مجها صوى
ُ
  ؤ

 ...الخمً صٞٗتي وؤهِذ  ٚلِ هى..ل٨ضا ونل٪ اللي هى..الؿبب هى -

غها بـ ل٣ُىم هاجٟه ؤزغط و جهٌ ٣ت ألخضهم ههُت عؾالت لُبٗض جهٍى  ُمٞغ

 نىعتها مٗها

ا ؤهذ وجهاًخ٪ جهاًتها ب٢تربذ ٢ض ها" - ًً  "...ؤً

ت زاعط وجىظه بىُاله ظُب بـ الهاج٠ وي٘ ٞغ
ُ
 جىظه زم ؤؾٟل بلى وهبِ الٛ

خه بلى ٞغ
ُ
دغمت ٚ

ُ
 زلٟه الباب وؤٚل٤ صل٠..اإلا

 ٢لًما ؤمؿ٪..ػوظخه اؾم ؤولها ؤؾماء ٖضة ٖلحها ُمضون  بًُاء لىخت   بلى بججه

 بهما٫ بـ ٢ظٞه و ال٣لم ؤٚل٤..زُإ ٖالمت اؾمها ٖلى وي٘ زم ما

 لُدب٣ى ػوظخه و٧اهذ الثدخه ؤؾماء ؤو٫  مً جسلو ٢ض ها اللىخت بلى هٓغ

ـ    عخل زم ته٨مُت ببدؿامت مىه زغظذ..زم

ا ْهغه ٖلى وجمضص الخض٣ًت بلى جىظه ًٗ  ُٖيُه ٞى١  طعاٖه واي
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 حكض١ زم بخترام بـ ؤعؾالن ؤمام ل٠٣ُ عظاله ؤخض ؤحى..ص٣ُ٢ت ٖكغون بٗض

 ؤظل نىث   بـ خمدم بٗضما

دِ ؤهه عػ١ الؿالح جاظغ م٘ بج٤ٟ الٓابِ -  ...البِذ ٢ضام عظالخه ًُ

بٗض ولم ؤعؾالن ًغص لم زغي  ًضه بـ ؤقاع ول٨ىه ُٖيُه ًٖ طعاٖه ًُ
ُ
 مٗجى بـ آلا

٨مل ؤن ٨مل خضًشه ًُ ُُ  الخاعؽ ل

ًبا..خًغج٪ وبـ -  ...خماًخه ٞـ ب٣ذ الض٦خىعة ج٣ٍغ

 ببدؿامت..اإلاٗهىصة ببدؿامخه ْهغث وخُجها عخل ٞـ..الغخُل بـ ؤعؾالن بلُه ؤقاع

 جلظط بـ همـ زم ؤمخ٘ ؾ٩ُىن  ال٣اصم ؤن حٗجي

 ...ؤ٢غب ل٣اء   بلى -
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 الرابع الفصل

 ...٢ؿاوة ؤقض الًغبت ًجٗل الاهخ٣ام في الخإزغ

 !...الىػٍغ ؾُاصة ًا خاظت ج٠ًُ جدب الل٣اء جهاًت في -

 الجهىى لـ ٌؿخٗض وهى صبلىماؾُت بـ ألاقِب الىػٍغ ؤظاب

 بضؤها ؤلاعهابُت الباع  وُمٗٓم ؾِىا ٞـ ٌؿخدب بضؤ ألامً هللا قاء بن -

 ...هللا خٟٔ في..هبُضها

غ وآالث جهٌ زم ؾترجه ػع  ؤٚل٤  الهىع  بٌٗ له جلخ٣ِ الخهٍى

غاُٞت  ألابىاب زل٠ ًسخٟي وهى الٟىجٚى

 همـ زم الهاج٠ بـ ًضه ًمض الخغؽ ؤخض ل٣ُابله آلازغ جإ٠ٞ

 ...ٞىضم ًا ص٢ا٤ً ٖكغ مً بغاڤُذ ع٢م مً ونلذ عؾالت في -

 الغؾالت ٞدىي  ًغي  وهى ُٖيُه لخدؿ٘ وجٟدهه مىه الهاج٠ ؤزظ

  جىٟـ بـ ؤخـ ٢ض ٞـ ٖى٣ه عابُت ؤعدى..الىهُت
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ضزله الخغؽ ؤخض ظظبه ُُ ت   بلى ل ٞغ
ُ
 اإلااء مً ٦إؽ   ظلب بـ ؾإع زم ما ٚ

ا" الضٞإ وػٍغ" لحرحكٟه ًٗ  وهبرة طهى٫  بـ جمخم زم..الجاٝ خل٣ه لحرجىي  ؾَغ

 ُمسخى٣ت

 !!...جاوي عاظ٘ صا -

٘ خغا٥ صون  م٩اهه ؾا٦ًىا ْل ول٨ىه ٞهم ٢ض ؤهه الخاعؽ ٖلى ًبُض  لم  لحٞر

 ُمغجج٠ نىث   بـ وحؿاء٫ هٓغه

دل -  !الغ٢م لهاخب جىنل مٗٞغ

ا عؤؾه خغ٥ - ًُ  ٢ضامىا بدخ٣ٟل الؿ٨٪ بـ ٦خحر خاولىا..أل لؤلؾ٠: وؤعصٝ هاٞ

 صا ػي  واخض مً مخى٢٘ اللي وصا: وجمخم الكاخب وظهه ٖلى مسر -

 الخغاؾت بظغاءاث وهبضؤ ٞىضم ًا الُؿلُاث هبلٜ الػم: بـجضًت الخاعؽ ؤعصٝ -

كضصة
ُ
 صلى٢تي مً اإلا

 ...ٖاوػه ؤهذ اللي ؤٖمل: و٢ا٫ ًضه بـ ؤقاع -

********** 
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بضص صافئ خمام   بـ بهخٗكذ بٗضما اإلاُاه مهضع ؤٚل٣ذ  ٚل٠ الظي اله٣ُ٘ ًُ

  ظؿضها
ً
دض١ وب٣ذ اإلاُاه ُبساع وؤػالذ اإلاغآة ؤمام و٢ٟذ..عهبت

ُ
 وهي هٟؿها بـ ج

 جدؿاء٫

 صا الُغٖب بِذ ؤصزل م٣ٗى٫ ..٢اله؟ اللي بـ ٢هضه وبًه!..ؤها بقمٗجى -

 ...ٞحها ؤعوح ؤها صا مؿخدُل الالال!!..جاوي

دؿاء٫ ُؾمُت نىث جبٗها زُٟٟت َغ٢اث نىث ٖلى بلخٟخذ
ُ
 ٢ل٤ بـ اإلا

ؿت؟ ؤهِذ !..ؾضًم ؾذ -  ؤوي  ؤجإزغحي..٧َى

ؿت ؤها: و٢الذ خىجغتها ؾضًم ؤظلذ - الٗت زىاوي..ُؾمُت ًا ٧َى  ...َو

 ٞى١  ظالؿت ُؾمُت لخجض الساعط بلى جىظهذ زم وبعصجه الىزحر مئزعها ظظبذ

٨ت ذ جهًذ ختى جسغط إلادتها ؤن وما ألاٍع   جدؿاء٫ بلحها وهٖغ

ؿت ؤهِذ  -  !ؾضًم؟ ؾذ ًا ٧َى

 ٌٗجي ما٧لىِل هى ُؾمُت ًا مخساِٞل: طعاٖها ٖلى جغبذ وهي ؾضًم ججهضث -

زغي  ؤعصٞذ -
ُ
 مً ُمذ ػماوي ٧ان م٩اه٪ لى ؤها..للخ٤ ظُتي بن: حٗا٠َ بـ ألا

 بسحر به٪ هلل الخمض..الُغٖب
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ضا مى٠٢..خبِبتي ًا مخ٣ل٣ِل: وؤعصٞذ قٟخحها ؾضًم يمذ -  قاء بن..ٖو

 هُخ٨غع  مل هللا

 ...ًازتي ًاعب -

 وبنغاع ببدؿامت بـ لخ٣ى٫  صافئ خلُب ٦إؽ وظظبذ ما َاولت   بلى بججهذ زم

 جىامي وحٗغفي ؤٖهاب٪ جغو١ ٖكان جسلو الػم صي ال٩ىباًت..ب٣ى بصخي -

 ...اللبن بدب مل ؤها بـ: ٢اثلت ؾضًم وظه بمخٌٗ -

  نغامت بـ بٗضها وؤعصٞذ ٖىىة ال٨إؽ لخً٘ ًضها ظظبذ

صخي سخي صا..الض٦خىعة ؾذ ًا بقغبُه ًال..خبُه مٗلل -
ُ
 ٖلُِ٪  مىنُجي ٢

صخي سخي زاَغ ٖكان ؤهى: ُٚٔ بـ و٢الذ ُٖىحها ي٣ُذ -
ُ
 ٖاوػة مل صا ٢

 !...لُه خُاحي ٞـ هٟؿه خاقغ هى..ؤقغب

 ٖخاب بـ بٗضها لخ٣ى٫  قٟخحها بحن مً نىًجا ُؾمُت ؤزغظذ

 وم٣ٗضهاف الضهُا ٢لب خهل اللي ٖٝغ إلاا صا..ٖلُِ٪  زا٠ً ٖلُه الخ٤ -

ؿدكٟى ؤمً بخٕى وبهض٫
ُ
 ؾضًم ؾذ ًا خ٤ مل٨ِل الال..اإلا

 ٧لمت م٨ىدل ُؾمُت ًا زالم: و٢الذ ؾضًم جإٟٞذ -
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 اللبن ٧ىباًت ؤقغبي ًال َُب: و٢الذ ْهغها ٖلى عبدذ -

 ...ؾتي ًا خايغ: بؾدؿالم بـ و٢الذ ؾضًم ببدؿمذ -

 زم الُاولت ٞى١  لخًٗه بهتهذ ختى ٖضة مغاث   ٖلى ال٨إؽ جخجٕغ ؤزظث

 مغح بـ ؤعصٞذ

ؿت ؤها ب٣ى ق٣خ٪ بهؼلي ًال!!..ؾتي ًا ٦ضا زالم -  ٧َى

صخي سخي ب٣ىل٪!..هضامت ًا هُُِه: ٢اثلت ُؾمُت قه٣ذ -
ُ
 ج٣ىلُلي مىنُجي ٢

 ٦الم اؾمه صا ب٣ى!..وؤهؼ٫  ؤؾِب٪

 !...بًه؟ هخٗملي ؤوما٫: حعجب بـ ؾضًم لخدؿاء٫ -

ذ ٨ت ٞى١  وظلؿذ الؿىصاء ٖباءتها جبٗه بهما٫ بـ ؤل٣خه زم حجابها هٖؼ  ألاٍع

 خماؽ بـ ٢اثلت

 هىا مٗا٥ِ  هباث ؤها -

 !!...هىا مٗاًا جباحي: ٚباء بـ ؾضًم لخ٣ى٫  -

 ٢اثلت حؿب٣ها ُؾمُت ٧اهذ ؾضًم حٗترى ؤن و٢بل ببدؿامت بـ ؤومإث

 !هىا ؤباث ٖكان م٣ام٪ مً مل ؤها وال زالم ٢لٗذ ؤها مخداولِل -



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               73 

ا!..ُؾمُت صا بخ٣ىلُه اللي بًه - ًٗ  ؤحٗب٪ ٖاوػة مل ؤها..٦ضا مل َب

ال..الىىم ٞـ زتي ًا صا بًه حٗب -  ٖلى جهبخي..جغجاحي ٖكان هامي ٦مان ؤهِذ  ٍو

 زحر

 ...السحر ؤهل مً وؤهِذ : وعصث ؾضًم ببدؿمذ -

٨ت ٞى١  ُؾمُت جمضصث  ؤما..٢لُل ُمىظ ؤٖضجه ٢ض ٧اهذ ُٚاء وظظبذ ألاٍع

ت بلى بججهذ ٣ٞض ؾضًم ٞغ
ُ
ُت ٦جزة بعجضث ٞـ..زُابها لُخبض٫ الٛ  م٘ جخالثم نٞى

  ؤؾىص وبىُا٫..ألابٌُ اللىن  مً باعص الكبه ال٣ُـ

هالتها نٟٟذ
ُ
 ؤجها بال..ٞغاقها ٞى١  جمضصث و ُمجضلت ٨ٗ٦ت هُئت ٖلى ز

ؿاًعا ًمًُىا جخدغ٥ ْلذ  ظلؿتها بـ وبٖخضلذ ي٤ُ بـ جإٟٞذ..ظضوي  صون  َو

 ٢اثلت

ذ سخي وف ػي  اللي اللُلت ٞـ ب٣ى وبٗضًً -  !...٦مان صي ٞػ

 ُؾباث   في ُٚذ ٢ض ُؾمُت وظضث..الساعط بلى وجخجه لخجهٌ عؤؾها ٞغوة خ٨ذ

ا ٖم٤ُ ًٗ زغي  حؿد٣ُٔ ال ختى بـسٟت ؾحرها ؤ٦ملذ زم ؾضًم لخبدؿم ؾَغ
ُ
 ألا

ت بلى صلٟذ ٞغ
ُ

٣ها بـ لدؿدىض..  الك  ٖم٣ُت ؤهٟاؽ ٖضة وؤزظث الؿىع  بلى مٞغ

ت عثتها به جىٗل  الٟاٚع
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لذ ٖلُه لترج٨ؼ ٖى٣ها ؤؾٟل ٦ٟها ويٗذ  الباعػ  اإلاجز٫  طل٪ بلى جىٓغ ْو

 ٖاهذ الظي السٝى مضي جظ٦غث..٣ًتربىا ؤن ًخدضاهم و٦إهه البىاًاث وؾِ

 ُهىا٥ ٖاٌكخه إلاا ًغحٗل وظؿضها ًغجج٠ ٢لبها ظٗل ٞـ صازل بـ مىه

 ًٚب بـ لىٟؿها هامؿت مغاث ٖضة عؤؾها خغ٦ذ

ُه مل ٦ضا ٦ضا..ؤوسخي -  ...جاوي هدكٞى

غصص ْلذ
ُ
داو٫  وهى الٗباعة جل٪ ج

ُ
ضه جيسخى ؤن ج  وظضث ٞـ..آزغ ل٣اء   بـ ٖو

غصص لؿاجها ت بـ ًُ  ٍٖٟى

ه ٖاوػة مل ؤها..٢غصة وزلحها مغاجه ؤقٟي ًاعب -  ٢اصع ؤهذ ًاعب.جاوي ؤقٞى

 ...شخئ ٧ل ٖلى

لذ ٦ٟحها زل٠ وظهها ؤزٟذ  الُضٖاء هظا بـ تهمـ ْو

ؿت ؤهِذ  -  !!!...٧َى

 ًضها ويٗذ..ُهىا قُُاجها ؤن مجها ًْىا جتراظ٘ وهي زٝى بـ ؾضًم نغزذ

بذ ؤن ما نضعها ٖلى صخي ؾىي  ٨ًً لم ؤهه بؾخٖى
ُ
 نُُٟت ٦جزة ًغجضي..٢

 ٢هحر وؾغوا٫

صخي جٟاجئ
َ
كحر ٖاهخه إلاا ًخٟهم ول٨ىه نغزتها مً ٢ ُِ   تهضؤ ؤن ًضه بـ ل

ً
 ٢اثال
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صخي ؤها صا..ؾضًم ًا مخساِٞل -
ُ
٢ 

 ٢لبي و٢ٟذ ٖلُ٪ خغام -

 ٞـ همـ نىث وؾمٗذ البل٩ىهت ظىب مً مٗضي ٦ىذ بـ..ٖلُا خ٣٪ -

 ...وال٢ُخ٪ َلٗذ

 وظهها جمسر وهي هضوء بـ لخ٣ى٫  وظهها ٖلى مسخذ

 زحر خهل زالم -

ت هضث ؤٖهاب٪: بـجضًت حؿاء٫ -  !قٍى

املت لبن مكغباوي لؿه ُؾمُت..ؤها: ٢اثلت ؤومإث - ـ ماما صوع  ٖو  ...٧َى

م٤ بـ لِـ صخًُدا..ًطخ٪ جغاه وهي خ٣ُ٣ُت صهكت بـ ُٖىاها بحؿٗذ ُٖ 

صخي..عاجٗت مً ؤ٦ثر ٧اهذ الطخ٨ت جل٪ ول٨ً
ُ
صخي..ًبدؿم ٢

ُ
٢ 

 ًطخ٪ ؤخبخه ؤجها هظا مً وألا٦ثر..ًطخ٪

 لتزم..ؤ٩ٞاعها له جىدضع إلاا مى٣ُُت الٛحر ؤ٩ٞاعها جُغص هٟي بـ عؤؾها خغ٦ذ

 ٢اثلت ُمهُى٘ ي٤ُ بـ قٟخحها

 ٖجي ٚهب قغبتهىلي وهي اللبن بدب مل ؤها ٨ٞغة ٖلى!..لُه بخطخ٪ -
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  خ٤ ملهاف ٦ضا أل: ًبدؿم وهى حٗا٠َ بـ لحرص -

٤: ًٚب بـ لترصٝ -  !خًغج٪ بختًر

ا عؤؾه خغ٥ - ًُ  ...زالو أل: هاٞ

كُذ ُٚٔ بـ ُٖىاها ي٣ُذ
ُ
 ًغي  وهى ظاهبُت بـ لُبدؿم..ٖىه بًُٗضا عؤؾها بـ لد

جبرها التي والضتها حكخ٨ُه َٟلت جظمغ
ُ
 بـ جمغ لم و٦إجها..الخلُب بعحكاٝ ٖلى ج

ا مجها ؤ٦ثر ؤٖهابه ؤعه٣ذ ؾاٖاث ًُ  شسه

ى٨غ ال جض٤ُ٢ بـ َٟىلُت الكبه هُئتها بـ خض١  ظظبه الظي الّٟخا٥ ظمالها ًُ

ه ٞـ ظؿضها ختى بلحها ألامغ ؤو٫   الخإمل ًٟتهما لم هاٍْغ

صخي جىدىذ
ً
 الخضًض بلى ًجخظبها و٢ا٫ ٢

 !ب٨غة اإلاؿدكٟى هتروحي -

ا ؤ٦ُض: جغصص صون  و٢الذ بلُه بلخٟخذ - ًٗ  مغوخل؟ ولُه..َب

  خهل اللي ٖكان -
ً

 ...ٌٗجي مشال

ُىاها ٢ىة بـ و٢الذ الٟانل الؿىع  بلى ونلذ ختى مىه ب٢تربذ  بلى جخُل٘ ٖو

 وجدضي بنغاع حك٘ هٓغة بـ زانخه
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 خض مل٣اف ٖكان صي ٞحها هى اللي الىٟست..مىه ؤزاٝ الػم مل ؤها -

 زاًٟت مل ؤها..جاوي ب٣ىل٪ ؤها..٣ًٟله

 !!!...٦ضابت: ٧لمخه بـ عمى -

ا خاظبحها بعجٟ٘ ًٗ  بـ ًىٗتها..٢اله إلاا حؿخم٘ وهي ُٖىاها بحؿإ م٘ جؼامًىا ؾَغ

اءها ول٨ً جساٝ بلى..ؤعؾالن مً جساٝ ال هي..  ال٩اطبت  حٗتٝر ؤن ًمىٗها ٦بًر

٨مل الخضًض ٖلى ٢اصعة ٚحُر  نمخذ ُُ صخي ل
ُ
 ًخ٣ضم آلازغ وهى خضًشه ٢

تي -  زاًٟت ؤهِذ  حٗغفي الُٗب بـ..٨ٞغة ٖلى جسافي به٪ ُٖب مل!..ب٣ى قٞى

 ٖلُه جخٛلبي ومخداولِل بًه مً

ٛلي هجز٫  بوي بضلُل..ؤهى ؤحٛلب بداو٫  ؤها: آلُت بـ عصث -
ُ

 ...ب٨غة ق

صخي ببدؿم
ُ
 ٢ض هي ٞـ ٢الخه إلاا نضمت بـ ِقٟاها ٖلى ؾضًم لخٌٗ..بهخهاع بـ ٢

ذ  هاجٟت بعجبا٥ بـ لُخدمدم..زاثٟت ؤجها بٖتٞر

 زاًٟت مل بغيى -

 ...مهض٢٪ -

 ؤعصٞذ زم خى٤ بـ ألاعى لخًغب ؾازغة هبرة بـ ٢الها
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 مًا٣ًجي ؤهذ ٖكان هام ب٣ى ؤصزل َب -

 وزالم ظخذ عمي هى وال ظىب٪ ظُذ ؤها: و٢ا٫ ؾغواله ظُب بـ ًضًه وي٘ -

ذ: خى٤ بـ هضعث - ل٪ ٦الم ؤ٢ى٫  بُسلُجي اللي هى لؿاه٪ ب٣ى قٞى  ًٖؼ

 !!!...وهللا -

 جابٗذ زم بًماءة بـ خضًشه ٖلى لخا٦ض حعجب بـ ٢الها

ال ؤها -  ...مامً ًا باعص الجى!..صا البؿه اللي بـ ؾ٣ٗان مل ؤهذ ؤصزل ٍو

٣ٗب ولم صهكت بـ زُابه بلى هٓغ ه بعجٟ٘ بل ٌُ  ظضًت بـ وؤعصٝ بلحها هاٍْغ

 ؾضًم ًا ب٨غة مخجزلِل -

 !مجزلل بوي جمىٗجي بًه بهٟخ٪ -

 ...إلاهلخخ٪ ٧له صا بـ..خاظت بهٟتي مل: هضوء بـ ؤ٦مل -

 خضة بـ ؤعصٞذ زم اإلا٣ٗىصًً طعاٖحها لخدل ًٚب بـ ؤؾىاجها ٖلى نغث

ٛلي وهجز٫  مهلختي بـ ؤصعي  ؤها -
ُ

جي ؤهه ٨ًٟغ هسلُه مل ق  ه٣ٗض وبوي زٞى

 ...الخماًت مً ٦ىٕى البِذ ٞـ
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 الخضة طاث هٟـ بـ وؤ٦ملذ جدظًغ بـ ؾبابتها بـ ؤقاعث

 خ٣٪ مً مل صا ٖكان..مخسه٨ل خاظت ٞـ ومخضزلل -

 نلر مٗا٥ِ  مبلٗبل ؤها..ٖى٪ ٚهب ال٨الم هدؿمعي: نغامت بـ وهضع هىا -

 هجز٫  ٌٗجي وهجز٫  مؼاظ٪ بـ مل: ُٚٔ بـ وهضعث ٢ضمها بـ ألاعى يغبذ -

 ...زحر ٖلى جهبذ ومِٟل..بػاي هخمىٗجي ب٣ى وقٝى

ت بججاه بـ جدغ٦ذ زم ٞغ
ُ

ٛل٣ها ؤن و٢بل لخضل٠ الك
ُ
  ٣ًى٫  نىجه ؾمٗذ ح

 ...ؤهله مً ؤهِذ  و -

 ًٚب بـ وهضعث الساعط بلى عؤؾها ؤٖاصث

 زحر ٖلى جهبذ ٚحر مً ٢ىلذ ؤها -

 ؤهله مً وؤهِذ ..عصًذ وؤها: ؤعصٝ ُمؿخٟؼة هبرة وبـ -

 ...ز٠ُٟ مل صم٪ ٨ٞغة ٖلى: بقمئزاػ بـ ٢الذ زم جإٟٞذ -

تها بلى وحٗىص الباب لُخٛل٤ الضازل بلى عؤؾها ؤٖاصث زم ٞغ
ُ
صخي ؤما..ٚ

ُ
 ٧اهذ ٢

 بًٚابها بـ ًخلظط وهى ال٣اؾِخحن قٟخُه جدخل ببدؿامت

  لُخجهض الٟغاٙ بلى وهٓغ بىُاله ظُبي بـ ًضه وي٘
ً

 خحرة بـ ٢اثال
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 ...صي مجها هىسلو مل اللي الضوامت ٞـ وبٗضًً -

 نضعها بلى ًضحها جًم وهي ُٚٔ بـ لخ٣ى٫  ٚايبت ٞغاقها ٞى١  ظلؿذ

 !!...ُٞا ًخد٨م ٖكان محن هٟؿه ٞا٦غ -

صخي" جغصٝ ٖاصث..ضخ٨خه جخظ٦غ ؤن ٢بل لخٓاث لٗضة لكٟخحها ػامت ْلذ
ُ
٢ 

صخي" "ًطخ٪
ُ
ا"..عاجٗت ضخ٨ت ًمخل٪ ٢

ً
 ُم٣خًب مٗها صاثًما ٧ان إلاا بط

 جبٗض ناُٞت ببدؿامت..ًبدؿم جغاه مغة ؤو٫  بل..ًخبؿم مغة ؤو٫  جل٪ ٞـ..الىظه

 ججٗل ببدؿامخه ٞـ" وال٩ابىؽ الكُُان" ؤعؾالن..آلازغ ضخ٨ت ٨ٖـ الغاخت

 ؤؾىء ؾ٩ُىن  ال٣اصم ؤن لخد٣ًُ ٖغو٢ها بـ ٌؿغي  السٝى

********* 

تها بلى نٗض ٞغ
ُ
٣ضم إلاا الخسُُِ بـ ؤمًاها ؾاٖاث ٖضة ٣ٖب ٚ ُُ  ؾ

٣خًبت ومالمده مجها لُخ٣ضم ُٖىاها جٟخذ وظضها..ٖلُه
ُ
زغي  بلى جخدى٫  اإلا

ُ
 ؤ

 ٢اؾُت

ٛمٌ لخٗىص هٟؿها ٖلى ػوظخه به٨مكذ
ُ
ا ُٖىاها وح

ً
 ُٖيُه عئٍت مً زٞى

 بلُه الىٓغ ٖلى ؤظبرتها هبرجه بغوصة ول٨ً ال٣اؾُت

م ًا ُبهلي -  ...مغة آلزغ ُبهلي..ٍع
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 ي٠ٗ بـ جدؿاء٫ وهى ُٖىاها بحؿٗذ

 !مغة آزغ بًه ٌٗجي -

 زالم مِٟل ٌٗجي..مغة آزغ ٌٗجي: وؤ٦مل الٟغاف َٝغ ٞى١  ظلـ -

 ...الجهاًت

خضا٫ خاولذ  ٦خٟحها ٖلى ًضًه لًُ٘ ؤلاؾخجابت ًٖ عجؼ ظؿضها ول٨ً ؤلٖا

ٗض٫  هبرتها جدكغظذ ول٨ً ال٠ًٗ هٟـ بـ لتهمـ ظلؿتها مً ٌُ

جي!..ٞهمجي -  بًه؟ مهحري  ؤها ٖٞغ

٪ ظاي ؤها..ؤهِذ  لى ختى..آصم بجي مهحر مبدضصحل ؤها: ظمىص بـ ؤعصٝ -  ؤٖٞغ

 ...ؤطن ؤبى٥ِ  مٗاص بن..ػمان ٖلحها صوؾتي ؤهِذ  اللي الٗكغة بد٨م

 عظاء بـ ٢اثلت ًضه بمؿا٥ بٗضها خاولذ يُٟٗت مبدىخت نغزت نغزذ

 ...هى بالف..ؤها ب٢خلجي..بالف بًض٥ ؤبىؽ -

ها ظهىعي نىث   بـ ظإع زم خضة بـ ٖجها ًضه ؤبٗض  بلى مالمده جدىلذ و٢ض ؤٖٞؼ

زغي 
ُ
 قُُاهُت ؤ
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 ومل خايغ ُٖجي ٖلى ه٣ىل٪ بوي م٨ٟغة ؤهِذ ..٧لمت وال ؤزغسخي..ؤزغسخي -

 ال٩ام ٞـ ٖكدُه اللي الٗظاب!..ٞاهمت..ه٨ُُٟجي صمه وال صم٪ ال صا..ه٣خله

اوي هُٛغ٢ه واخض ؤو٫  وؤبى٥ِ ..ٖكخه اللي مً إلادت مُجىف صو٫  ؾىت  ...َٞى

 بـ ٖابًئا ٚحُر  قغاؾت بـ بلُه بًاه ظاطًبا ٖى٣ها زل٠ ًضه ًً٘ مجها ب٢ترب

ل ظؿضها  ٞدُذ بـ همـ زم الهٍؼ

 هخبُٗه لىاؽ ٧لب هٟؿه زلى اللي صا هى مل!..وهٟظ صبغ اللي صا هى مل -

ىا إلاا صلى٢تي  وؤهى ٖكاهه ٖلُا صوؾتي اللي صا هى مل!..هُدهل اللي ٌٗٞغ

ل لؤلؾ٠ بـ..خُاجه ًًمً ٖكان لُا باٖ٪  خ٤ مبِؿبل عبىا بن مُٗٞغ

 ...بُه هُمىث ؾالح ب٣ذ وبيخه..خض

ا ٚؼاعة بـ ٖبراتها هبُذ
ً
ا و جإإلا

ً
 بعججاٝ بـ بٗضها لتهمـ زٞى

ا صا بـ -  ؤبٍى

مغ٥ ؤهِذ ..٦ضااابت - ٪ ؤهِذ ..ؤبى٥ِ  ٞـ ٨ٞغحي ما ُٖ ه ٍػ  والضهاءة الىؾازت ٖغ١  ٍػ

هض بـ..ٖلُه ٖاٌكحن اللي صا هى وبـ ؤها..صم٨م مالي م ًا هللا ٖو  اللي ٧ل..ٍع

خُه  ُمجغص صا..لؿه ظاي صوع٥ و..خاظت ظاي اللي ظىب هُجي مل صا قٞى

 ...لُِ٪  الخ٣ُ٣ي ل٣ٗابي جمهُض
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ً ُٖيُه بـ ًخُل٘ وهى خ٣ض بـ ألازحرة ٖباعجه بـ نغر  جدىلخا واللخحن الؿىصاٍو

كبه الظي ٦ـ الضامـ الٓالم مً بغ٦خحن بلى  عوخه ٌُ

 مً ّٖض٫..لخإإلاها ٖابًئا ٚحُر ..ؾخلىزه و٦إجها ًضه ًىٌٟ خضة بـ ٖى٣ها جغ٥

 اإلاؿمىم السىجغ ٦ـ والخاص ال٣اؾُت هبرجه بـ ؤعصٝ زم زُابه هىضام

 اللي ل٩ل ُمباقغ بض) live خاظت ٧ل هدكىفي ؤه٪..خؿاب٪ بٖملي -

 ٧ل مىث حكىفي هؿِب٪..بٗضهم واللي..ؤبى٥ِ  مىث لسبر بؾخٗضي..هُدهل

 ...مى٪ ب٣ُغب والضوع  ٢لب٪ بُا٧ل والُغٖب مجهم واخض

بٗض ٖاص زم زُىة جدغ٥  بقمئزاػ بـ وهمـ خضة بـ وظهها ًٖ ًضها ًُ

 ...َال٤ به٪ ؤ٢ىل٪ وؿِذ -

  ًبخٗض و ًضها ًتر٥ ؤن ٢بل ظمىص بـ بلحها ًىٓغ ٧ان ول٨ىه الُب٩اء بـ ؤظهكذ

ت زاعط جىظه زم ٞغ
ُ
ى٠ بـ الباب لُه٤ٟ الٛ  ؤجذ التي الساصمت بـ نغر زم ُٖ

  ألوامغه حؿخم٘ وهى زاثٟت ؤمامه ج٠٣ مهغولت

مغيت م٘ ظهؼحها -
ُ
..  ًضزلىا حؿبحهم بؾٗاٝ ٖغبُت جُجي إلاا بحها السانت اإلا

حن هما  !!!...ؾامٗت..بًه هُٗملىا ٖاٞع

ت بـ الساصمت لخىمئ ًٚب بـ ٖباعجه بـ هضع  جلٗشم بـ ُمغصصة وزٝى ؾٖغ
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 ...باقا..باآ..ًا..خايغ. خـ..آآ -

  وصون 
ً
زغي  ٧لمت

ُ
خه بلى جىظه ؤ ٞغ

ُ
دغمت ٚ

ُ
دًغ اإلا  ؤن صون  عخل زم خاظُاجه ًُ

 ؤخض ٌٗلم

********** 

 ٦م..مدالت ال آث   ؤظله ؤن ٌٗلم ؾُاعجه بـ ظالـ وهى مىه ًخهبب الٗغ١  ٧ان

ا ٧ان
ً
 بلى ؾِخدى٫  ؤهه ٌٗلم ٨ًً لم ول٨ىه ؾىىاث ُمىظ حهغب جغ٦ه بـ ؤزغ٢

 صماءه ؾ٩ٟىا مً صماء ؾِؿخبُذ قُُان

 هاالء ٞش بـ ؤو٢ٗه مً هى..والخسُُِ ال٨ٟغة ناخب هى..ٖىه جسلى الجمُ٘

 وبضؤوا ٖىه جسلىا..ظضًض مً ٖاص ٢ض ؤهه ٖلمىا ؤن ما ول٨جهم مهلختهم وألظل

 ؤهٟؿهم جدهحن بـ

غباًها ببيخه ج٨ً ؤلم
ُ
ُٗها ؤلم!..له ٢ ا!..وقإهه؟ ًضٖه ٧ي بلُه ٌُ

ً
 إلاا بط

ل ٖىاًءا بٗض" الضٞإ وػٍغ" مىهب بلى ونل بٗضما ؾُمىث..الٗىصة  آلان..ٍَى

 ُم٣ابل صون  و ؾُمىث

 ٣ًى٫  وهى الؿاث٤ نىث ٖلى بؾخٟا١

 ...الىػٍغ مٗالي ًا ونلىا -
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ىٗؼ٫  اإلاجز٫  طل٪..وألامً الغاخت بٌٗ هٟؿه بلى حؿلل و٢ض ؤومإ
ُ
 ال والظي اإلا

ك٩ل ؤخض ٖىه ٌٗٝغ ُِ ا ؾ ًٖ ا الهغوب ٌؿخُُ٘ ختى له ما٢ًخا صع ًُ  جهاث

 ؾِك٩لىن  بخًاعهم بـ ؤمغ الظًً ألامً ؤٞغاص وبٌٗ الخغاؾت َا٢م ؤن ٦ما

ا ًٖ ا صع ًُ  الٗبىع  ٌؿخُُ٘ لً مهاعجه بلٛذ مهما..له بياٞ

ت بلى ونل ختى ًدبٗىهه والخغؽ الضازل بلى جىظه ٞغ
ُ
 بلحهم بلخٟذ..هىمه ٚ

  و٢ا٫

 ...جدذ اللي الضوع  ٞـ زل٩ُىا..هىا جب٣ىا صاعي مِٟل -

خه بلى صل٠ ٢ض هى ؤما..الضعط لحهبُا الخاعؾحن ؤومإ ٞغ
ُ
ٚ 

 ٢مُهه ؤػعاع جبٗها زم ؾترجه وهٕؼ الباب ؤٚل٤ زم ؤلاهاعة ػع  ٖلى ًضه وي٘

ض هدغه ٖلى ُوي٘ خاص ههل..خضر إلاا ٞانلت ٧اهذ ٣ِٞ واخضة لخٓت  ٍو

٨مم
ُ
ُه ج ٛحره لم نىًجا و..الُهغار ًٖ ِٞ  ٢ؿاوة ؤ٦ثر ظٗله ول٨ىه الؼمان ٌُ

 ؤقِب عظل   بـ بال٪ ما ٞـ الغظا٫ ؤٖتى ٢لىب بـ الغظٟت ًبٗض

 ...خماًا ًا وخكت لُ٪ -

٨مم ٧اهذ ؤعؾالن ًض ول٨ً الُهغار خاو٫ 
ُ
ُه ج  هؿِـ بـ لحهمـ..خغم بـ ِٞ

ضه  هدغه ٖلى جًِٛ ٍو
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مغ٥ ٖاوػ  لى..جاجاجا -  الهىث مبدبل ؤها..هاصي جسلُ٪ لخٓت ًُى٫  ُٖ

 !!...خماًا ًا بج٣ٟىا..الٗالي

ٝ   بـ ؤومإ بض بـ هامًؿا ؤعؾالن لُضٞٗه زى
ُ
 ز

 ٦ضا بٌٗ م٘ هضعصف ب٢ٗض صلى٢تي -

 !!!...بػاي هىا صزلذ: ُمخى٢٘ ؾاا٫ ؤو٫  و٧ان -

 ال٣اؾُت هبرجه بـ ٢ا٫ زم آلازغ إلا٣ٗض اإلاىاظه اإلا٣ٗض ٞى١  ؤعؾالن ظلـ

 ؤؾخاطي وؤهذ صا الؿاا٫ حؿإ٫ ُٖب -

ذ -  !مىحن صا البِذ ٖٞغ

 ...مجاوب٪ لؿه مىا..ؤوما٫ ٚبي مخب٣اف: و٢ا٫ ؤعؾالن ضخ٪ -

 بـ ٧ان الظي آلازغ ٢لب بـ الغهبت لُبٗض ًضًه بحن الىهل بـ ؤعؾالن جالٖب

٣ه ًؼصعص وهى الىهل بلى ًىٓغ صوعه  الٗغ١  ُمخهبًبا ؤعصٝ زم زٝى بـ ٍع

غ  الٍٛؼ

 بًه؟ ظغالها بىتي -

 !...اإلاا٢ذ هجاج٪ ٦ٟالت ٧اهذ صي مل!..بيخ٪ حهم٪ ؤمتى مً وؤهذ -
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٣ُغ ؾىصاء هبرة   بـ ٖباعجه ؤعصٝ
ُ
 خضًشه ؤ٦مل زم وخ٣ض ًًٚبا ج

 مً الٗغى هخدًغ هي..صلى٢تي هخمىث مل ولؿه..مماجدل لؿه بيخ٪ -

 آلزغه ؤوله

  جلشٗم -
ً

 !بًه ٖاوػ  ظاي: ُمدؿاءال

 ...ٚحرها مً همصخي ومل عوخ٪ ٖاوػ  ظاي..عوخ٪: ؤعصٝ الٟدُذ ٦ـ هبرة بـ -

ِلم التي وهبرجه لٗباعجه بعحٗض  ؤلاهخٟاى بـ ظؿضه لُبضؤ..الجهاًت ؤجها مجها َٖ

ا هضوء بـ ؤعؾالن لُجهٌ..والدكىج
ً
 ٞخىع  بـ ؤعصٝ زم له ًدضر إلاا ُمخلظط

 ؤًام ٞحن..٦ضا ز٠ُٟ م٨ٟغ٥ م٨ىدل..الىػٍغ مٗالي ًا ٦ضا بظمض أل -

 ؾهىلت ب٩ل ٞس٪ ٞـ و٢ٗخه وبػاي ؾاٖتها ؤعؾالن ٞا٦غ!..ٞا٦غها..الك٣اوة

ؿغ  ...صلى٢تي ٢ضامي صا مدخاط ؤها ؤهى..وَُ

 ج٣ُ٘ بـ ٢ا٫ زم ٖا٫ نىث   بـ لُدىٟـ بزخىا١ بـ آلازغ قٗغ

 بٖملها..ج٣خلجي..ٖاوػ  لى..لى -

ت هبرة بـ وهمـ ؤعؾالن بهدجى -  وبٗضًً..بُ٪ بًضي ؤوسض اللي ؤها مل: ُمؼصٍع

 ه٣خل٪ اللي ؤها مل
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 !...محن -

 ...ؤهذ: ٢اجلت هبرجه ٧اهذ اإلاغة هظه -

 همؿه وؤ٦مل ًضًه بحن الىهل ؤعؾالن لًُ٘..الباهخت آلازغ مالمذ ًغي  ببخٗض

 جخُمُت هبرة بـ

 بالٓبِ ؤصبده زلُخجي اللي ػي ..هٟؿ٪ بصبذ -

 ...ه٣ضع مل: ًب٩ي وهى آلازغ همـ -

 ٞدُذ بـ و٢ا٫ مى٨به ٖلى ؤعؾالن عبذ

٣تي..هٟؿ٪ م٣خلدل لى ٖكان..هخ٣ضع أل -  ؤبًضا هخعجب٪ مل ٍَغ

 ...الغخمت..بعخمجي -

 خا٢ضة ، ُممُخت هبرة بـ هضع زم ؤ٦ثر بلُه ًضهى وهى ؤ٦ثر ُٖىاه ٢ؿذ

 ػمان ٞحن ٧اهذ..صلى٢تي هخىىلها مل به٪ ٖاٝع وؤهذ الغخمت ٞحن ٧اهذ -

ُُٗه ال الصخئ ٞا٢ض!..مضًتهاف خاظت بخُلب ظاي!..ها  ...الىػٍغ مٗالي ًا ٌُ

 والخ٣ض الٛل بـ مملاة هبرة بـ وؤ٦مل ٦غه بـ بلُه هٓغ

هاصها هٗظب٪..بدخإزغها زاهُت ٧ل -
ُ
 ؾاٖت ٢
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 هُمؿ٩ى٥: ي٠ٗ بـ ًغصٝ وآلازغ -

 ملىف اللي بيخ٪ إلاغى..شسهُت ألؾباب ؤهخدغث اللي ؤهذ..مخساٞل -

 ونِخ٪ ٞـ ٧اجبه ؤهذ اللي وصا..ٖالط

اص - غصص ٖو ىا زالم هما..ٖاٌل هِؿبى٥ مل..ه٣ُخىل٪: هظًان بـ ًُ  ...ٖٞغ

كبه هبرة وبـ قُُاهُت بـ ؤعؾالن ببدؿم
ُ
 همـ ببدؿامخه ح

ت هبٗتهمل٪..٦خحر لىخض٥ ظهىم ٞـ هخب٣ى مل..مخساٞل -  الػم ٧ان..بؿٖغ

 ؤ٦بر ٧اهذ اللٗبت..ٖىه هُخسلىا واخض ؤو٫  لٗبتهم ٞـ َابُت مجغص به٪ حٗٝغ

ت مً  ...الجِل ٞـ ولىءاث وػعاء مجمٖى

ى٠ بـ ًب٩ي آلازغ ٧ان  بـ و٢ا٫ ًضه ؾاٖت بلى هٓغ ول٨ىه خاله بـ ًغؤٝ ٖله ُٖ

 ملل

 ...بهجؼ ًال..خالهم بـ ص٢ا٤ً ٖكغ ؤزغججي ؤهذ ٦ضا -

خذ هاجٟه ؤعؾالن ؤزغط  ٢اَٗت هبرجه ٧اهذ نىث   بـ زم به السانت ال٩امحرا ٞو

 هٟؿ٪ ٖلى الجاوي ؤهذ ًب٣ى..هٟؿ٪ مضبددل لى لخالجت واخض مً هٗض -

 هٗمله اللي ٖلى مخلىمىِل وؾاٖتها
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 آآ ؤها -

 ...واخض: الٗض بضؤ ٢ض ؤعؾالن ول٨ً -

٣ت بـ ؾ٣ُخله..تهضًضه جىُٟظ ًٖ ًخىاوى لً ؤهه ٌٗلم بطال٫ بـ آلازغ ب٩ى  ٍَغ

ٗلم ألًام ؾدؿخمغ ُماإلات  ُحهضصه لؿىىاث بها ٖاف التي الغهبت ٨ًٟي..َو

 بـ ٖلُه ًبسل ولً..الؿاب٣ت الؿىىاث َىا٫ خُاجه جضمحر بـ جلظط..بها

 الىهل بـ جدض٣ًه مً ؤزغظه ؤعؾالن نىث..ال٣اصم

 !...إلًه ونلذ هااا -

٣غب ؤن ٢بل ٢ُغجحن آزغ لدؿ٣ِ ُٖىاه ؤٚمٌ  ؤههى و٢ض..هدغه مً الىهل ًُ

ً خُاة بجهاء بـ ؤمغ ٦ما هٟؿه بـ خُاجه  ؤلاهُال١ لى٣ُت ونل و٢ض صاثغة..آلازٍغ

********* 

ُل٤ وهى ؤعؾالن ٖاص   ج٣ى٫  الساصمت وظض ٞـ اإلاجز٫  بلى صل٠ زم نٟحًرا ًُ

 ؤمغث ما ػي  هاهم الؿذ وؤزضث ؾاٖاث جالث مً ظذ ؤلاؾٗاٝ ٖغبُت -

 ...عوحي َب -
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خه بلى لُخجه ؤلاههغاٝ بـ بلحها ؤقاع ٞغ
ُ
دغمت ٚ

ُ
 لًُ٘ البًُاء اللىخت بلى زم اإلا

 ال٣اصم الاؾم خى٫  صاثغة

غجضي الًُٟت خل٣خه لُجٕز ًضه بلى هٓغ م حجغ به ؤزغ زاجًما م٩اجها ٍو  ٦ٍغ

  ألاخمغ ال٤ُ٣ٗ مً

٨ت ٞى١  ظلـ ٣ابلت ألاٍع
ُ
دض١ وب٣ى اللىخت اإلا  وهى جدؿ٘ وببدؿامت الاؾم بـ ًُ

٨ٟغ ٣ت بـ ًُ  مشالُت بهخ٣ام ٍَغ
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 الخامضالفصل 

ال١ ٖلى ألاؾىء ؤها بل..ؾًِئا لؿُذ  ؤها  ...ؤلَا

ت اليكغة قاهض بٗضما الخلٟاػ ظهاػ ؤٚل٤ ُٟض والتي ؤلازباٍع
ُ
 وػٍغ بهخداع بـ ج

ٟاجئ الضٞإ
ُ
ذ و٢ض له ٖالط ال الظي ببيخه إلاغى هدُجت اإلا  لخٓاث ٢بل جٞى

 ؤلاهخداع ٖلى وؤ٢ضم ًخدمل لم ٞـ مىجه مً

٣ه بـ بج٩ئ زم ؤمامه الُاولت ٖلى بٗض ًٖ الخد٨م ظهاػ وي٘  ُع٦بدُه ٖلى مٞغ

ُىاه اإلاًمىمحن ٦ُٟه بلى وط٢ىه  بجها٫ ًإجُه ؤن ٢بل البُٗض بـ قاعصجحن ٖو

 قغوصه مً لُىدكله ص٢اث٤ ٖضة بٗض

م٤ بـ ججهض  مً ًخد٤٣ ؤن صون  اإلاخهل ٖلى لحرص الهاج٠ وؤمؿ٪ ًضه مّض  زم ُٖ

ت خهل هٍى
ُ
 اإلا

 !!ؤًىة -

ذ!..باقا ٖؼث -  ألازباع؟ قٞى

ذ ؤه: ؤعصٝ زم ٖؼث اإلاضٖى ججهض -  ...قٞى

 والهل٘ الخىظـ هبرجه ٖلى َػى و٢ض آلازغ نىث ؤجاه
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 !بًه مٗىاه صا ٖاٝع -

 بيخه مىث زبر مؿخدملل الىػٍغ مٗالي بن مٗىاه: جهلب بـ ٖؼث ؤظاب -

ـ صماٚ٪ ٞـ صا ُخِ..بٗضها وبهخدغ  ٧َى

 آآ باقا ًا بـ -

ل ٦الم بِىا..الٗؼا ٞـ مخخإزغف: نغامت بـ ٖؼث ٢اَٗه -  ...ٍَى

ؼص ؤن صون  الهاج٠ ؤٚل٤ زغي  ٧لمت   بـ ًُ
ُ
ى٠ بـ الهاج٠ ؤل٣ى زم ؤ دضر ُٖ ُُ  ل

  هٟؿه
ً

 ًٚب بـ ٢اثال

 ...ؾهل بهه ٖلُه باًً م٨يل الىاص..السجً صزل ما ؤو٫  ٣ًخله ٢ىلخله -

********** 

لت ماع٢ت لُلت بٗض ؾضًم بؾد٣ُٓذ  ص٢اث٤ ٖضة الٟغاف ٞى١  لخجلـ ٍَى

حها ٧امل حؿخُٗض  جهًذ زم ٖو

ى٢ت ٢لُل بـ الُغ٦بت بٗض ما بلى ًهل ؤزًغ زىب مً اإلا٩ىهت زُابها ؤزغظذ  ٞو

٤ وبـ اإلاغخاى بلى بججهذ وبٗضها الجُجز زامت مً ؾىصاء ُؾترة  طهابها ٍَغ

داصر ُؾمُت وظضث
ُ
ت بـ ؤخضهم ج ٞغ

ُ
ل و٢ذ   بلى جدخج لم الك ت لخته٨ً ٍَى  هٍى

ا بهُل٣ذ لظل٪ آلازغ ًٗ  اإلا٩ان ج٣خدم ؾَغ
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ت ؾضًم ب٢خدام ٖىض ُؾمُت بهخًٟذ ٞغ
ُ

صخي بِىما الك
ُ
دض١ ب٣ى ٢  بـ بهما ًُ

 هضوء

٘ وهى ؤعصٞذ زم نضعها ؤمام طعاٖحها ٣ٖضث  خظع بـ ألاًمً خاظبها جٞغ

 !جدبؿجي بخىنحها ؤ٦ُض -

صخي ببدؿم -
ُ
 ...الىىع  نباح: ٢ا٫ زم بنٟغاع بـ ٢

ذ
ّ
 مىه ج٣ترب وهى لخ٣ى٫  بلحها ًدؿلل الًٛب بضؤ و٢ض طعاٖحها خل

 زاًٟت مل ؤها ٢ىلخل٪..الٓابِ خًغة ًا بدُاحي صٖىة مل٨ل -

- ٘  بمباعح ٦الم٪ م٨يل صا: ُمباالة ال بـ مى٨بُه ٞع

 مىدجى بـ ال٨الم ؤزضث اللي ؤهذ: خضة بـ ؤعصٞذ زم ٢ضمها بـ ألاعى يغبذ -

 ...جاوي

صخي ججاهلها
ُ
خابٗهم التي ُؾمُت بلى لُىٓغ ٢

ُ
 بـ حكض١ زم خاظب ٣ٖضة بـ ج

 هضوء

 ُؾمُت ًا بج٣ٟىا ما ػي  -

صخي سخي ًا ٖىُا: ظظ٫ بـ ُؾمُت ٖلُه عصث -
ُ
٢ 
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صخي سخي ًا ٖىُا اللي صا بًه هى -
ُ
 ٨ٞغة ٖلى خُاحي بـ صٖىة لُه مدضف!..٢

غ - صخي ٞػ
ُ
ت ؤهِذ : وهخ٠ نبر هٟاط بـ ٢   بًه ٞـ بيخ٩لم بخىا ٖاٞع

ً
 ! ؤنال

 !...جدبؿىوي؟ بدخ٣ٟىا مل: ٢الذ هجىمُت هبرة وبـ -

صخي ضخ٪
ُ
سٌٟ هى الشاهُت للمغة ٢ ٗها ٖاص زم لشىان عؤؾه ًُ  جاب٘..بلحها ًٞغ

خدحرة هٓغتها
ُ
 زلجي هضوء بـ بٗضها لحرصٝ ٦شحًرا الىٓغة جل٪ عا٢خه و٢ض اإلا

ت جب٣ي ٖكان ال٨ٟاًت ُٞه بما هاضجت ؤهِذ  -  بوي ممل٨ل وؤها..مهلخخ٪ ٖاٞع

 ؤل٠ُ خُىان مل ؤهِذ ..ؤخبؿ٪

 هٟؿ٪ بخترم: جدظًغ بـ ؾبابتها بـ ؤقاعث -

٠ُ بـ ٢اثلت ُؾمُت جضزلذ -
ُ
صخي سخي: ل

ُ
 بوي بُىنُجي ٧ان هى..م٣ُهضف ٢

خي تهُصخي ٖكان عػ١ الدج ببً ٞغح ؤظُب٪ ت ؤٖهاب٪ وجٍغ  ...ؤ٦تر مل قٍى

ٗذ ٘ جهض٤ً ٖضم بـ بلُه هاْغحها ٞع  وجىٓغ لخٗىص هٓغتها ٖلى عًصا مى٨بُه لحٞر

 خضتها بـ بزٟاءه خاولذ بعجبا٥ بـ ٢اثلت ُؾمُت بلى

 أل ؤو ؤجي ٖلُا ًٟغى خ٣ه مً مل..بغيى ولى -
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 ؾب٤ ؤها..ؾضًم ًا ٖلُِ٪  مبٟغيل ؤها: زلٟها مً الؿازغ نىجه ؤجاها -

 ...ال٨ٟاًت ُٞه بما هاضجت به٪ و٢ىلخل٪

 جغصٝ وُؾمُت لدؿخضًغ خاه٣ت هٓغاث بـ بلُه جىٓغ وهى ُٖىاها ي٣ُذ

صخي سخي بـ ٌٗؼم٪ خب الدج بن اإلاىيٕى ٧ل -
ُ
 ٖكان ج٩لمها بالف ٢اله ٢

 ...ؤظُب٪ هُسلُجي وهى هاًمت ػماجها

 الٗىصة بـ تهم وهى لخ٣ى٫  بْهاعه ؤبذ ول٨جها خغط بـ عؤؾها ٞغوة ؾضًم خ٨ذ

 الضازل بلى

ٛل هاػلت ؤها -
ُ

 ...بطه٩ىا بٗض..الك

اصث جغ٦تهم صخي بلى ُؾمُت لخىٓغ الضازل بلى ٖو
ُ
 خغط بـ ٢اثلت ٢

صخي سخي ًا مٗلل -
ُ
 ؾهل مل بمباعح خهلها اللي..٢

صخي ضخ٪ -
ُ
 جىع  ٦ضا زل٣ها عبىا..وخمت صي ُؾمُت ًا أل: ُمؼاح بـ ٢ا٫ زم ٢

  بِىُذ

 ؤلاخترا٥ ٖضًم ًا الظو١  ٢لُل ًا ؾمٗخ٪: ًٚب بـ الهاعر نىتها ؤجاهم -

ي الخـ ُمغهٟت ؤزجى إلاكاٖغ  ...َػ
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  خاظبي بعجٟ٘
ً

ال
ُ
صخي مً ٦

ُ
 ببدؿامت بلى جدىلذ ؤن لبصذ ما صهكت بـ وُؾمُت ٢

  لحهمـ ألاو٫  ٢ِبل مً ُمكا٦ؿت

 ...ؤبًضا بيذ صي م٣ٗىلت مل -

********* 

تها بلى ٖاصث زم الضافئ خمامها ؤجهذ ٞغ
ُ
هالتها نٟٟذ..زُابها وبعجضث ٚ

ُ
 ٖلى ز

ٗتهما زم ُمخٗا٦ؿخحن ظضًلخحن هُئت لى..٨ٗ٦ت هُئت ٖلى ٞع  وظهها ظاهبي ٖو

هلخحن ؤؾضلذ
ُ
 ز

 زم السلىي  وهاجٟها الصسهُت ُمخٗل٣اتها بها ويٗذ ؾىصاء خ٣ُبت بعجضث

ت زاعط بلى بججهذ ٞغ
ُ
 الٛ

 جىظهذ..ألا٧ىاب بـ الؿازً الكاي وجً٘ ؤلاُٞاع خًغث ٢ض ُؾمُت وظضث

 ٖملها بـ السانت ألاوعا١ ؤخض لخلخ٣ِ اإلا٣اٖض ؤخض بلى ؾضًم

 بكاقت بـ لخ٣ى٫  ُؾمُت الخٓتها

 ججزلي ما ٢بل بُٞغي  حٗالي..ؾضًم ؾذ ًا الُٟاع خًغث ؤها -

 ٖكان ه٣ضع مل ُؾمُت ًا مٗلل: بلحها جىٓغ ؤن صون  ؾضًم ٖلحها عصث -

 بجإزغث
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زغي  لترصٝ -
ُ
 ٦لي حٗالي..٦ضا بُى٪ لخم ٖلى ججزلي مُىٟٗل: ٖخاب بـ ألا

 بهؼلي وبٗضًً ل٣مخحن

 ...باي ًال..وهللا ه٣ضع مل -

زغي  مغة   الخضًض بـ لها حؿمذ ؤن وصون 
ُ
 الضعط هبُذ..زغظذ ٢ض ٧اهذ ؤ

 مُذ ول٨جها جٟدو بـ بلحهما هٓغث..البىاًت مضزل ؤمام ٣ًٟان خاعؾحن لخجض

 بـ ٣ًى٫  وهى مىٗها ؤخضهم ًض ؤن بال ؾحرها وؤ٦ملذ ب٦ترار ٖضم بـ قٟخحها

 ٚلُٓت هبرة

صخي -
ُ
 ...لىخض٥ زغوظ٪ ماو٘ باقا ٢

ٗذ  لتهضع ًٚب بلى جدى٫  ؤن لبض ما طهى٫  بـ خاظبها ٞع

صخي -
ُ
 !السغوط مً ؤها ماوٗجي اللي صا محن ٢

صخي ؤها: زلٟها مً ؤجذ ُمكا٦ؿت وهمؿت -
ُ
 ...الٗمغي  ٢

 ٧امل بـ زلٟها ٠٣ً جغاه وهي زُىجحن لختراظ٘ نضمت بـ ؾضًم قه٣ذ

 ُمٓهًغا ظؿضه بـ ًلخه٤ ؤبٌُ و٢مُو ؤؾىص ظُجز بىُا٫ ًغجضي..ؤها٢خه

خٗغظت نضعه ًٖالث
ُ
  اإلا

صخي ببدؿم
ُ
 و٢ا٫ مجها ؤ٢ترب زم ز٣ت بـ ٢
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 ...السحر نباح -

 جهغر وهى قغؾت ٢ُت بلى لخخدى٫  بجؼاجها ؾضًم بؾخٗاصث

 ٦ضا بـ هؿمذ مل وؤها مٗاًا خضوص٥ بدخٗضي ؤهذ ٨ٞغة ٖلى -

 ٖلى بداٞٔ ؤها..ص٦خىعة ًا خضوصي مخٗضحل ؤها: ؤ٦مل ز٣ت ؤ٦ثر هبرة وبـ -

 اإلاىاَىحن وؾالمت الٗام ألامً

 للٗب ٞايُت مل ؤها..ؾمدذ لى: ظمىص بـ ؤعصٞذ زم ُٚٔ بـ قٟخحها يمذ -

ٛل وعاًا..صا الُٗا٫
ُ

 ؤعوخه والػم ق

 ...ماو٘ مٗىضٌل وؤها -

 بـ ج٣ى٫  وهي صازلها بـ حكخٗل الُٛٔ بغا٦حن ظٗل الخضًض بـ هبرجه بؿاَت

 خى٤

 الُهبذ ٖـ بًه قاعب ؤهذ -

 ...ؾاصة ٢هىة: ؤعصٝ ُمؿخٟؼة هبرة وبـ -

خحن قٟخحها بحن مً خاه٣ت ع خاعة ججهُضة ؤزغظذ ٍٛغ
ُ
 زم ألاخمغ لىجهما بـ اإلا

 نبر هٟاط بـ ٢الذ
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ت مل ؤها -  والػم ٞايُت مل خ٣ُ٣ي ؤها بـ..الُهبذ ٖلى مال٪ ؤهذ ٖاٞع

 ؤمصخي

 ماو٘ مٗىضٌل ٢ىلذ وؤها -

 صا بخٗمله اللي ُمؿمى ملىف اللي لـ ٞايُت مل ؤها ًىوووه -

صخي ببدؿم -
ُ
 ؾتي ًا ُبصخي: و٢ا٫ ظاهبُه بـ ٢

٨مل ؤن صون  ٢اَٗخه -  ٨ُٞم والجضٕ صلى٢تي همصخي وؤها هبو مل: ًُ

٣ت هخهٝغ ؾاٖتها..ًى٢ٟجي  ...خلىة مل بٍُغ

 عاصٞت ُٚٔ بـ الخاعؾحن صٞٗذ

 ...وهى ؤهذ وؾ٘ -

صخي بلى الخاعؾحن هٓغ
ُ
 ب٣ى..هي وحٗبر لُبخٗضا ؤلابخٗاص بـ لهما ؤقاع الظي ٢

 هضوء بـ و٢ا٫ بلحهما جىظه زم ًخجهض ؤن ٢بل مُىلت هٓغة بـ َُٟها بلى ًىٓغ

 باللُل مى٩ىا ؤؾخلمها ؤما لخض وعاها زل٩ُىا عظالت ًا مٗلل -

صخي ًا خايغ -
ُ
 ...باقا ٢

صخي جىظه
ُ
 ٖمله بلى وبهُل٤ ؾُاعجه بلى ٢
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********** 

ت بـ ٌؿبذ ٧ان لما..ؾاٖت ٣ًغب ما ُمىظ ظىىهُت ؾٖغ
ُ
 ما طا٦غجه حكىقذ ٧

خه ٖىٟه ًؼصاص ٞـ ٢خامت مالمده جؼصاص..ؤٖىام الؿب٘ ٣ًغب بما خضر  وؾٖغ

  نض٣ًه ؤجاه ٖىضما جظ٦غ
ً

ا ٌك٩ىه مهغوال ًٟ  اإلااء ؤؾٟل هبِ..ؾمٗه مما زاث

 ٖغى ٦ـ ؤمامه ًمغ خضر وما ؤهٟاؾه وخبـ الؿباخت خىى ٢إ بـ لُجلـ

 ؾِىماجي

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

 لؿ٨غجحرجه هضوء بـ و٢ا٫ الُبُت هٓاعجه وي٘ ٖمله ؤههى بٗضما

ض..٦ضا جمام -  ٚلُت ٖاوػ  مل..الُهبذ ٖكغة الؿاٖت ب٨غة هُىنل الٞى

 ...خًغج٪ بطن بٗض..مؿتر ًا جمام -

 ًضٞٗه ؤخضهم لخجض الباب جٟخذ ؤن ٧اصث وما ؤلاههغاٝ بـ بلحها ؤقاع

 اؾمه بـ هخ٠ الهشت هبرة وبـ الُغٖب ؤهىإ ظمُ٘ جدمل ومالمده

 !!!...ؤعؾالن -
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 السضمت ػي  ًغجضي..الخالت جل٪ بـ نض٣ًه ًغي  وهى ٕٞؼ بـ ؤعؾالن جهٌ

ت ٣ه وؤمؿ٪ بلُه لُخجه..الٗؿ٨ٍغ  الجلىؽ ٖلى بًاه ُمؿاًٖضا مٞغ

 خضة بـ وظإع ؾ٨غجحرجه بلى هٓغ

ت ماًت -  ...بؿٖغ

ا ؤومإث ًٗ   وحؿاء٫ نض٣ًه بلى ًىٓغ ؤعؾالن ٖاص..لخسغط ؾَغ

لٗذ خهل٪ اللي بًه!..مامً ًا مال٪ -  مل ؤهذ!..بػاي الجِل مً َو

 ...زلهذ ؤظاػج٪

 مكضوه زٌُٟ نىث بـ ؤعصٝ زم زاثٟخحن ُٖىحن بـ مامً اإلاضٖى بلُه هٓغ

 ...هغبذ ؤها -

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

ى٠ بـ وظهه ٖلى مسر..الخىٟـ ٖلى ٢ضعجه ٣ٞض بٗضما اإلااء ؾُذ بلى نٗض ُٖ 

زغي  بلى جخدى٫  وهٓغاجه
ُ
 زم ًٚب بـ اإلااء ؾُذ ويغب ٢بًخه يم..ؾىصاء ؤ

ا اإلااء مً زغط ًُ  جهاث
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 خغؾه ؤخض ًإجُه ؤن ٢بل ظؿضه ًٖ اإلااء ٢ُغاث وظ٠ٟ ميكٟت بلخ٣ِ

سبره  بخترام بـ ٠٣ً وهى ًُ

لها عاخذ -
ُ
ؿدكٟى ٞـ لكٛ

ُ
 باقا ًا اإلا

وكغ: ظمىص بـ ؤعؾالن ؤعصٝ -
ُ
 ٖاوػ  الؿاٖت هو ْٝغ ٞـ..مغاحي مىث زبر ؤ

 ال٨بحر ٢بل الهٛحر ُٞه بِخ٩لم صا اإلاىيٕى

 ...باقا ًا خايغ -

ٟاٞت لُلخ٣ِ ظلـ زم بهما٫ بـ اإلايكٟت ؤعؾالن ؤل٣ى
ُ
 اللىن  ُبيُت جبٜ ل

  الٟغاٙ بلى هٓغ..وؤقٗلها
ً

بض بـ ًغصٝ ؤن ٢بل ٢لُال
ُ
 ز

ب ه٩ُىن  ل٣اءها بن ؤٖٝغ ُم٨ىدل - ب..٦ضا ٢ٍغ  ...ؤوي  ٢ٍغ

ا اإلا٣ٗض ٞى١  جمضص ًٗ ضزً وؤزظ ُٖيُه ٞى١  ًضه واي  ٨ًً لم و٦إهه هضوء بـ ًُ

 ٢لُل ُمىظ والخ٣ض ؤلاهخ٣ام بغا٦حن بـ ٌكخٗل

*********** 

حن ظمُ٘ وظضث..اإلاكٟى صازل بلى ؾا٢حها بـ زُذ  ول٨جها ٖلحها ُمؿلُت ألٖا

طهحها بلخ٣ُتها همؿت ول٨ً لخساٝ ج٨ً لم..قمىر ٧ل بـ ٢ابلتها
ُ
 ؤخض مً ؤ

 اإلاكٟى بـ الٗاملحن
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 هغب الخاوي الض٦خىع ..ؤ٦تر صماٚه ٞـ خُها ٦ضا صا!..بػاي ٖاٌكت عظٗذ هي -

 ...مُمؿ٩ىف ٖكان هىا البلض بغه

ًُغب ؾحرها وؤ٦ملذ جٓهغ بضؤث التي عهبتها لخ٨بذ لؿاجها ؾضًم ًٖذ
ُ
 اإلا

ت بلى ونلذ ختى ٞغ
ُ
 م٨خبها ٚ

٨ت بلى وبججهذ الباب ؤٚل٣ذ ختى صلٟذ ؤن ما  بـ ٖلُه ظؿضها بـ لُخل٣ي ألاٍع

 لخًٗها وؾاصة ظظبذ زم ُٖىحها ٞى١  ًضها وايٗت ْهغها ٖلى بعجمذ..بجها٥

 ٢ىتها ٧ل بـ جهغر ؤن ٢بل زىان مًذ..ٞمها ٞى١ 

ى٠ بـ جهًذ زم الىؾاصة ؤبٗضث ت بـ جخدغ٥ وهى ُٖ ٞغ
ُ
 ٚحرِ  ٖلى الٛ

هالتها ٖلى مسخذ..ُهضي
ُ
 وهمؿذ ز

 !...بًه مجي ٖاوػ  هى..هىا مً ؤمصخي الػم ؤها -

 اإلاغح نىجه وؤجاها زىان..ؤبحها لُخداصر هاجٟها ؤزغظذ

 ...ختى ق٨ًغا ٧لمجي بـ ؤبىها ومٗبرحل ؾاٞغث اللي الٗا٢ت ؤلابىت -

 لخٓاث ٖضة بٗض لخ٣ى٫  قضة وبـ جطخ٪ ؤن بلى جدخاط هي ٞـ ؾضًم ضخ٨ذ

 !بًه ٖامل..باقا ًا ؤؾٟحن بخىا -
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 !...هىا٥؟ بًُا٤ً خض..بًه؟ ٖاملت اللي ؤهِذ ..هلل الخمض -

ت بـ ببدؿمذ غي ..الطٖت ُسسٍغ
ُ
سبره ج

ُ
 والضها ؾُٟٗل ماطا ول٨ً!..ال ؤم ؤج

 َبُُٗت ج٩ىن  ؤن ظاهضث هبرة بـ ٢الذ زم ججهضث..ال٣ُٗض

ؿت ؤها -  ؾضًم ًًا٤ً ٣ًضع مدضف ومخساٞل..٧َى

ت ؤهِذ  بـ..خبِبتي ًا ٖاٝع: ُما٦ًضا والضها نىث ؤجاها -  بال مبرجاخل ٖاٞع

 ...ُٖجي ٢ضام وؤهِذ 

 صخُذ..ببىت ؤي ٦ـ ٌٗك٣ها وهى والضها حٗك٤..زٟت بـ ؾضًم ببدؿمذ

 ول٨ً..بُجهما نضا٢ت ٖال٢ت جىظض وال الىالض و ؤلابىت ٖلى ج٣خهغ ٖال٢تهما

ضللها لم..ؤباها ًٓل  م٘ صاثًما ٧ان ٦ما خىىن  ؤهه بال لظل٪ حك٨غه وهي ًُ

 جخىفى ؤن ٢بل والضتها

 ظضًت بـ اإلاغة هظه ول٨ً ًهضح والضها نىث ٖاص

 وجباص٫ صا الى٣ل مىيٕى ٞـ ًخهٝغ هُداو٫  ؤهه و٢الي ٧لمجي ؾلُم ػمُل٪ -

 ؤوي  هُُى٫  مل اإلاىيٕى ٢الي..ألاؾماء

غ تهللذ -  َل٘..هُسل٘ ٨ٞغجه ؤها!..ًابابا بجض: جٟائ٫  بـ ج٣ى٫  وهي ؾضًم ؤؾاٍع

 عاظل
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 ...خال٫ ابً -

 ؾضًم جغصٝ ؤن ٢بل زىان الهمذ زُم

خ٪ بخازض -  !...بابا ًا ؤصٍو

 ٖمغه بـ ًل٤ُ ال قاب م٨غ بـ ٣ًى٫  وهى ببدؿامخه حؿدكٗغ ؤن بؾخُاٖذ

 لؤلعبٗحن اإلاخجاوػ 

مغيت -
ُ
 ُممخاػة الجضًضة اإلا

ت بـ و٢الذ ُٖىاها ؾضًم ي٣ُذ -  !خلىة وال ُممخاػة: ُسسٍغ

 ...ألاجىحن -

 ًاجؿت وهبرة نبر هٟاط بـ حكض٢ذ زم ظبهتها ؾضًم يغبذ

 بغيى هاؽ بىاث صي..صا بخٗمله اللي ُٖب ًابابا -

 ؤ٦تر مل عؤَي ب٣ى٫  بـ ؤها!..بـ بًه ٢ىلذ ؤها: بغاءة بـ والضها ٖلحها عص -

 ...صي اإلاغاه٣ت ٖماًل٪ بؿبب صا بُدهلي واللي: همهمذ -

 ٞهم ٖضم بـ لِؿإلها ج٣ى٫  ما والضها ًٟهم لم
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 !ؤهِذ  بذ ًا بًه بخ٣ىلي -

ض ب٣ى٫ : ؤظابذ ببدؿامتها ٦ـ نٟغاء هبرة بـ -
ُ
 بابا ًا هٟؿ٪ مً بال٪ ز

 ...ظذ ؤبى٥ِ  مغاث ٖكان ؤ٢ٟلي ًال َب -

 عؤؾها خغ٦ذ..لخٓاث ُمىظ ؤباها به جٟىه إلاا طهى٫  بـ الهاج٠ بلى ؾضًم هٓغث

 همؿذ زم ومً ًإًؾا

 ...بابا ًا ؤبًضا هخخٛحر مل -

خذ الظي الباب نىث ٖلى بهخًٟذ
ُ
 ول٨ً ًٚب بـ هي لخلخٟذ..همجُت بـ ٞ

مغيت ٧اهذ ٧لمت بـ جخٟىه ؤن ٢بل
ُ
  تهخ٠ ال٣هحرة اإلا

 !ص٦خىعة ًا ألازباع آزغ ؾمٗتي -

 !...بًه ؤزباع: وحؿاءلذ خاظبحها ؾضًم ٣ٖضث -

مغيت جغي  وهي اإلا٣ٗىصًً خاظبحها بعجٟ٘
ُ
 بـ ٢اثلت خؿغة بـ وظىخحها جًغب اإلا

 هىاح

 ...الجهاعصة ماجذ الكُُان مغاث -
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طهحها يغب ؤخضهم و٦إن
ُ
مغيت بلى جىٓغ ْلذ..ؤنمتها ٞـ ٢ىة بـ ؤ

ُ
 بـ اإلا

لت لٟترة والظهى٫  الهمذ ؾاص..ٚغابت  نىتها بـ ؾضًم ج٣ُٗها ؤن ٢بل ٍَى

ب  الىا٢عي الٗالم ًٖ ُمىٟهلت و٦إجها الٍٛغ

 !ماث محن مٗلل -

مغيت جدضزذ -
ُ
 ماجذ بمباعح عوخخُله اللي الكُُان مغاث: ق٣ٟت بـ اإلا

 الجهاعصة

 ...ؤزغجي: واخضة ٧لمت بـ همؿذ -

مغيت لُخدغ٥..اإلا٨خب خاٞت ٞى١  عؤؾها ؾضًم ويٗذ
ُ
 خغ٦ت بـ ٞمها اإلا

 خضًض صون  زغظذ زم قٗبُت

باعة ٢ىة بـ ُمدؿٗت ؾضًم ُٖىا ٧اهذ  طهجها بلى جدباصع واخضة ٖو

ض" -  "...خان ٢ض ألا٢غب الل٣اء مٖى

ًبا ٩ًىن  ؤن جخى٢٘ لم ول٨جها ا ظؿضها ظٗلذ الهضمت..الخض طل٪ بلى ٢ٍغ  عزىًٍ

 ٌٗىص الهاظـ وطل٪ طعاٖحها تهض٫..الخغ٦ت ٖلى ٢اصع ٚحُر 

 ...ؾضًم ًا بهغبي -



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               119 

********* 

ُى   بـ اإلاجز٫  بلى جىظهذ
ُ
 نٗضث..زلٟها الصسهحن لظل٪ واُٖت ٚحُر  ُمخشا٢لت ز

 َاب٣ها بلى ونلذ ختى الُؿلم صعظاث

ذ بهما٫ بـ خ٣ُبتها ؤل٣ذ..وصلٟذ الباب ٞخدذ  جبٗها الجُجز ُؾترتها وهٖؼ

 اإلاغخاى بلى جىظهذ زم ال٨ٗب طو خظائها

 ٖلها ٞى٢ها اإلاُاة حؿا٢ُذ..زُابها بـ ؤؾٟله و٢ٟذ و اإلاُاه مهضع ٞخدذ

٣ُٟها
ُ
ب ال٩ابىؽ طل٪ مً ج ٖغ

ُ
 اإلا

ج٠ٟ ؤن صون  زغظذ زم اإلاُاه مهضع ؤٚل٣ذ..ص٣ُ٢ت ٖكغ زمؿت بٗض
ُ
 ج

 ظؿضها

تها بلى ٖاصث ٞغ
ُ
 الهغوب جخلمـ..وهامذ الٟغاف ٖلى حؿُدذ..زُابها وبضلذ ٚ

 ؾاٖاث زالر بٗض

 ٢لبها يغباث ٖلذ و٢ض ظالؿت بهخًٟذ..ٖى٠ُ َغ١   نىث ٖلى بؾد٣ُٓذ

ت  هبرة   وبـ الباب بلى ونلذ ختى جغحٗكان ؾا٢حن بـ جهًذ..ُمسُٟت بؿٖغ

  مهؼوػة

 !!...محن -
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 ال ؾخمىث وؤجها الخىٟـ ًٖ جى٢ٟذ ٢ض ؤجها ؤخؿذ ٞـ..الغص ًإتها لم لخٓاث

ه ؤهشىي  نىث ول٨ً..مدالت  ظاءها ظًُضا حٗٞغ

 ...بسبِ ؾاٖت ب٣الي!..ؾضًم ؾذ -

 هبرة بـ ٢الذ زم الباب لخٟخذ ٢لبها يغباث هضؤث و٢ض ظضًض مً جدىٟـ ٖاصث

 ُمتهضظت

 هاًمت ٦ىذ مٗلل -

 صخُخ٪ ؾضًم ؾذ ًا مٗلل..ًىوه: خغط بـ ٢اثلت ُؾمُت قه٣ذ -

 ...بجًٟلي حٗالي..حهم٪ وال ال -

 ًُٞت زٍُى بـ ُمُغػة ول٨جها الؿىصاء ٖباءتها بلى جٟدو بـ ؾضًم هٓغث

خمازل الغؤؽ وقاح و٦ظل٪ ُمبهغظت
ُ
 الٗباءة م٘ اإلا

٨ت ٞى١  ظلؿذ ٗخاصة ببدؿامتها بـ و٢الذ ألاٍع
ُ
 اإلا

ت مل -  الٟغح جُجي هاٍو

 ٢اصعة مل مٗلل أل: جغص وهى مالمدها بمخًٗذ -
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ماعة ختى صا!..ؾضًم ؾذ ًا بـ لُه: و٢الذ ُؾمُت ببدؿامت زٟخذ - ُٗ  ٧لها ال

صخي وسخي عاًدت
ُ
 ...لىخض٥ ٞحها ٌؿِب٪ ٖاوػ  مل ٢

ىض   ؾخ٩ىن  ؤجها جسُلذ ٖىضما بعحٗضث..ُمٟغصها بـ ٖباعة ٖو
ً
ؿت  اإلاىا٫ ؾهلت َٞغ

  ؤعصٞذ ول٨جها..ًضًه بحن

 ...الـ ومغاث ٞغح ٌٗملىا بػاي وبٗضًً -

 ٢ىٍى بـ لُخ٨مل ل٣به ؤو اؾمه بـ الى٤ُ حؿخُ٘ لم

 !!مُخت -

كحر وهي ُؾمُت ؤظابتها -
ُ
 ؤي وال خضاص وال ٖؼا مِٟل..مخ٣ل٣ِل ال: ًضها بـ ح

 ...بزخٟى هى ختى..هاصًت والبلض بهدكغ السبر هى..خاظت

 زٟىث بـ و٢الذ ؾضًم مً صهذ

 ...ؤبىها بلض ٞـ مغاجه ًضًٞ ٖكان ؾاٞغ بهه ٢ا٫ عظالخه مً خض..وبِى٪ بُجي -

 ٢اثلت بحؿإ بـ لخبدؿم..الهلٗت عوخها زىاًا الغاخت جسللذ

 ؤبًضا جغظٗه وال جازضه صاهُت -
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٣ٗب لم -
ُ
صخي ًال: ٢الذ ول٨جها ُؾمُت ح

ُ
 وحٗالي الخبل ٕ اللي الخخت بلبسخي ز

 هخخبؿُي وهللا..مٗاًا

 ه٣ضع مل نض٢ُجي -

 ٚحر هىا مً هخدغ٥ مل ؤها..ؾضًم ؾذ ًا بًه ب٣ىل٪: ُؾمُت وناخذ هىا -

 ...واضخحن هب٣ى بـ ٖكان ؤه..عظل٪ ٖلى وعظلي

غث تها بلى وصلٟذ زٟت بـ ؤومإث ول٨جها ٢ىٍى بـ ؾضًم ٞػ ٞغ
ُ
ٚ 

بللت زُابها بلخ٣ُذ
ُ
 زم السكبُت اإلا٣اٖض ؤخض ٞى١  ما٢ًخا ويٗتهم و اإلا

 لها زانت زُاب ؤزغظذ

 ٤ًًُ..بًُاء ٞهىم بـ ُمُٗم الضا٦ً ألاػع١ اللىن  مً زىب بزخُاعها ٧ان

 الخغ٦ت بـ لها ٌؿمذ ز٠ُٟ بحؿإ ألاؾٟل ومً ُع٦بخحها ختى ظؿضها ٖلى

ا جغ٦خه ٢ض ٞـ آلازغ ؤما ال٩امل بـ ُمُٛى ألاٌؿغ طعاٖها  ؾىي  ٌؿتره ال ٖاعًٍ

  قٟاٞت َب٣ت

هالتها ؤؾضلذ
ُ
ت بـ ز  و ز٣ُل ؤؾىص ٦دل..الخجمُل مؿاخ٤ُ ويٗذ زم ُخٍغ

 زم الش٣ُل ُٖغها عقذ..ظٟىحها ٞى١  ؤؾىص زِ و.. اللىن  وعصي قٟاه ؤخمغ

 وزغظذ هاجٟها بها ويٗذ نٛحرة بًُاء خ٣ُبت بلخ٣ُذ
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 ...ظاهؼة ؤها -

 ٢اثلت بهبهاع بـ لخدؿ٘ بلحها ُؾمُت ؤهٓاع بعجٟٗذ

 ؤعبٗخاقغ ٢مغ..ؾضًم ؾذ ًا ؤ٦بر هللا -

 !خلىة بجض: و٢الذ زجل بـ ببدؿمذ -

 !...بًه وال هٟؿ٪ قاًٟت مل ؤهِذ  -

٣ها بـ جًٗها ًضها ظظبذ  باب بلى جخجه وهى ٢الذ زم مٞغ

 ...هىا٥ ٧لها البلض..بجإزغها ٖكان ًال -

********* 

 ؤجها واز٤.. جإزغث..ٖضصها ٌٗلم ال التي للمغة مٗهمه ؾاٖت بلى هٓغ

 البىاًت بـ الُىم وخُضة ؾخ٩ىن  ؤجها ؤ٦ثر وجسصخى زاثٟت ؤجها ٌٗلم..ؾخإحي

ٌِ  ولم..ًغاها ختى الصسب ًٖ بًُٗضا ظالـ ٧ان  ٢بل ص٢اث٤ ٖضة ؾىي  جم

ىانالث وؾُلت مً ُمترظالجان وُؾمُت هي جٓهغ ؤن
ُ
 البؿُُت اإلا
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 وؤهٓاع ؤهٓاعه زُٟذ..ألاهٓاع جس٠ُ ما بك٨ال   ٧اهذ..ٖلحها حؿمغث ُٖىاه

ؿغي  ؾا٢ها جخ٣ضم ؤن خحن بال جسغط ٞال ؤهٟاؾه ٖلى بؾخدىطث..الجمُ٘ ُِ  ال

مجى ؾا٢ها جخ٣ض ؤن خحن بال جضزل وال ُُ  ال

ؼة بـ واإلاٛىي  اإلامكى١  ظؿضها جٟدهخا ُٖىاه  لم..ٞاجىت خىاء ؤمامه عظل ٍٚغ

  ٘  الٗالُت هبرتها بـ ُؾمُت هاصجه خحن بال ؤمامه ونىلهما ٌ

صخي سخي -
ُ
 !!...لُه بُٗض ٢اٖض..٢

 بـ الٟؿخان ؤَغاٝ بـ وجالٖبذ مىه خغًظا ؤزًٟها التي ؾضًم ٖلى ؤهٓاعه زبذ

 م٨غ بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل ببدؿم..جىجغ

 ...ُؾمُت ًا مؿخيُِ٪  ٦ىذ -

 اإلاشل بـ لترص آلازغ هٓغاث جٟهمذ و٢ض م٨غ بـ ُؾمُت ببدؿمذ

صخي سخي ًا ب٣ى مٗلل -
ُ
 ٞـ ٖلُا ؤنغث ؾضًم الؿذ لىال ظاًت م٨ىدل..٢

 ...ظُذ

٘ ٖلى ججغئ  لم ول٨جها خضًثهما مدىع  ؤجها حعي وهي ؾغها بـ قخمذ  ُٖىحها ٞع

 السبِض نىجه لدؿم٘ جإ٧لها التي زانخه بلى

 ....ب٣ى ؤق٨غها الػم ؤها صا أل -
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 خضة بـ بلُه جىٓغ وهى ٢اثلت ُؾمُت ًض لدسخب ًًٚبا ؤوصاظها بهخٟسذ

 ...الى٢ٟت مً وظٗخجي عظلي ُؾمُت ًا ًال -

صخي جاب٘..الغ٣ُ٢ت هُئتها م٘ جدىاؾب ال ٢ىة بـ زلٟها ظظبتها
ُ
 ٖىه ببخٗاصها ٢

ا الهاصثت ألاع٧ان ؤخض بـ ججلـ لحراها ًبدؿم وهى ًُ  ُؾمُت وبجىاعها وؿب

 هٓغاتها ٞـ هي ؤما حؿلُت بـ ًغم٣ها هى..بُجهما ؤقضها ٖلى الىٓغاث خغب ٧اهذ

 ببدؿامخه جدؿ٘ ٞـ بها جغمُه ؤهها٫ ٧اهذ

لى زغي  الىاخُت ٖو
ُ
اٝ ومى٢٘ ؾُاعجه ُمدغ٥ ؤو٠٢ ألا  جغظل..ؤمام ًلىح الٞؼ

لى الؿُاعة مً   ٢اجلت ببدؿامت وظهه ٖو

اٝ بلى وجىظه الؿىصاء ُؾترجه ػع  ؤٚل٤  بـ وهى ال وإلاا الضازل بـ ؤجها ٌٗلم..الٞؼ

 الخكض هظا وؾِ ؤمان بـ ؾخ٩ىن  ؤجها جًٓ والٛبُت جدغ٧اتها ًخدب٘ ألانل

ىض  مً ُهىا٥ ؤن جًٓ ٧اهذ بن ٚبُت..قُُاهُت بـ ببدؿم الُى٣ُت جل٪ ٖو

 ًى٢ٟه

اٝ خٟل بلى ؾاع زُالء ب٩ل  ًٖ اإلاىؾ٣ُى جى٢ٟذ الجمُ٘ إلاده وخحن..الٞؼ

 ٢اجلت مالمذ بـ ًبدؿم وهى الخىٟـ ًٖ الجمُ٘ جى٠٢ و بل الٗٝؼ
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ُال٘ ُٖىاها..بهبهاع بـ ظالؿت ٧اهذ
ُ
اٝ ٧ان..زالو بهبهاع بـ ًدضر ما ج  الٞؼ

م ٖلى..٢بل مً جغها لم صعظت بـ قٗبي بت ألاقُاء جل٪ مً الٚغ  جغاها التي الٍٛغ

 َبُُٗت لِؿذ ؤجها حٗلم والتي ألاصزىت جل٪ ختى ؤو ومإ٧ىالث مكغوباث مً

مئىان مً قحئ   بـ قٗغث ؤجها بال  ؤلَا

ذ..اإلاىؾ٣ُى جى٢ٟذ خحن  ُؾمُت بلى هٓغها ؤصاعث..ٞجإة ٢لبها يغباث جهاٖع

 هامؿت قه٣ذ التي

 !!...الكُُان -

ُاجها ؤونالها ججخاح بغوصة بـ قٗغث..ظؿضها وبعجج٠ ؾضًم وظه شخب  ٖو

 ٖلُه ُٖىحها لخ٣٘ ُؾمُت ؤهٓاع بججاه بلخٟخذ..عئٍاهما حكىقذ

ا عوخها ٌسخب ؤخضهم ؤن ؤخؿذ ًُ ج  بـ جلخ٣ي وهٓغاجه لها ًلخٟذ وهى جضٍع

 ؾىاهما ؤخض ال ٢اخلت صخغاء بلى جدى٫  اإلا٩ان وؤن قٗغث خُجها زانتها

 حٗخلي التي اإلاا٦غة وهٓغجه اؾمها بـ ٖبصذ التي قٟخُه ج٣غؤ ؤن بؾخُاٖذ..بها

 وظهه

 ...ؾضًم -
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٣ت بـ اؾمها ه٣ُذ التي لكٟخُه ٢لبها بهسل٘ م ٖلى..البضن لها ج٣كٗغ ٍَغ  الٚغ

ه و٦إن..٣ٖلها ًستر١  نىجه بـ قٗغث ول٨جها نىجه حؿم٘ لم ؤجها مً  ؤخٞغ

 هي خُاتها وجهاًت بُجهما الل٣اء بضاًت ؾُغث
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 الصادسالفصل 

ضاء بـ جبضؤ التي هي..٢ىة الٗال٢اث ؤقض ِٗ  ... ال

م ٖلى بعججاٞها الخٓذ ُؾمُت.. جغجج٠ ٧اهذ ا جىاػحها ؤجها الٚغ
ً
 ول٨جها زٞى

 قه٣ت بـ بهخًٟذ ٞـ ٖلحها وجغبذ ًضها لُخمؿ٪..هضٞه هي ؾضًم ؤن حٗلم

 ًضحها لبروصة

 بلحها لخمُل..الكُُان جىاظض م٩ان ٖلى ُمشبخت هٓغاتها لخجض بلحها بلخٟخذ

 وتهمـ

 ...مٗاًا زلُِ٪ ..مخساِٞل -

هِبه ٞـ عؤؾها ًجخاح صواع..ُمىٟهل ٖالم بـ وؾضًم
ُ
٣ها ببخلٗذ..الشمالت ج  بـ ٍع

 جؼا٫ ال ؤجها ججض ٞـ ٧ابىؾها مً حؿخ٤ُٟ ٖلها ُٖىاها ؤٚمًذ زم نٗىبت

 هاثمت

ل..مجها حٗبحر ٧ل ًلتهم بُٗض مً وهى
ُ
ؿخمخ٘..وبعججاٞت خغ٦ت ٧ ها بـ َو  ٞـ زٞى

خٗت ًجض هى
ُ
  ًجضها لم مٗها اإلا

ً
 ٢بال
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صخي هاخُت بهغه بـ عمى..ج٣ضم زم بىُاله ظُب بـ ًضه وي٘
ُ
 بلُه هٓغ الظي ٢

 ببدؿم ٞـ الخٔ وهى حكىجذ ظؿضه ًٖالث ؤن ختى ٢ؿىة و بخخ٣ان بـ

ت بـ ؤعؾالن ضًغ ؤن ٢بل ُسسٍغ خجه وظهه ًُ  الَٗغـ والض عػ١ بلى ٍو

 ؤعصٝ ٞخىع  بـ ؤمامه ل٠٣ُ ٢ابله قُُاهُت ببدؿامت بـ

 عػ١ ًا مبرو٥ ؤل٠ -

٣ه عػ١ ببخل٘ -  ...باقا ؤعؾالن ًا ُٞ٪ ًباع٥ هللا: وحكض١ نٗىبت بـ ٍع

زغي  بلى ببدؿامخه جدىلذ
ُ
ت ، ٢اؾُت ؤ  نلبت هبرة بـ ٣ًى٫  وهى جدظًٍغ

 ...جسهجي خاظت ٞـ ًضزل خض مبدبل ؤها -

 ؾضًم ٚحرها ومً خضًشه مٛؼي  ونله ٢ض ٞـ لُٟهم ال٨شحر عػ١ ًدخج لم

اجها اللظًً وخاعؾُه صخي بلى هٓغ..ًٖغ
ُ
 "ؤزبرج٪ ل٣ض" ٣ًى٫  و٦إهه ٖخاب بـ ٢

ىخٌٟ ٢لبه لتهضثت ؤهٟاؽ ٖضة عػ١ ؤزظ
ُ
 زىٕى بـ بٗضها ل٣ُى٫  اإلا

 ماجىا بٖخبرهم الجهاعصة مً..باقا ًا ؤصزل م٣ضعف وؤها -

 الٛلِ هٟـ بن وؤٖٝغ..ألانى٫  ٞـ بخٟهم: و٢ا٫ مى٨به ٖلى ؤعؾالن يغبه -

  الكمـ وعا ناخبه بُىصي ٦مان مغة
ً
 ...مٗاًا وزانت
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  مى٨به ٖلى عبذ
ً
زغي  مغة

ُ
 بلى بؾخضاع زم تهضًضه نض١ ٖلى لُا٦ض ؤ

 لدؿخضًغ ٖلُه ُٖىاها و٢ٗذ ؤن ما جيخٌٟ ًغاها وهى ُٖىاه ٢ؿذ..جل٪

ا ًٗ  ؾَغ

صخي ًغي  وهى ؤ٦ثر ٢ؿذ ول٨جها
ُ
بدؿم بل ظاهبها بـ ًجلـ ٢  لها بَمئىان بـ ٍو

 بؾخٛازت بـ الًابِ بلى وجىٓغ جىمئ والخم٣اء

 ؤعصٝ زم عػ١ بلى وبؾخضاع جى٠٢ ول٨ىه عجِبت زُىاث بـ ج٣ضم

 !!...مغاحي ٢خلذ اللي الض٦خىعة..مٗاها اللي الجضًض بالىظه ؤعخب خابب ؤها -

ج بـ حصخب وهي..الخعجب بـ جُٟض همهمت زم ونغزت قه٣ت  ؤخؿذ ختى الخضٍع

 جغج٨به لم بما الجمُ٘ ومغؤي مؿم٘ ٖلى بتهام..ظؿضها زاعط تهغب صماءها ؤن

 قبذ عؤث الٟٗل بـ هي بل قبذ عؤث و٦إجها..مؼعٍت خالتها لُجض..بلحها ًىٓغ ٖاص

ضه ٦ـ ؾىصاء ببدؿامت..اإلاٗهىصة الكُُاهُت ببدؿامخه قبذ ول٨جها  الهامذ جٖى

دانغها الظي  به ًُ

 ًىٓغ واإلاجُ٘..ألاولى الهٟٝى وبـ الجمُ٘ وؾِ هضوء بـ وظلـ بلخٟذ

ؿدى٨غ زغي  ٖلى ؾا١ ؤعؾالن وي٘..َو
ُ
 حكض١ هاصعة هبرة بـ ؤ

 !...بُتهُإلي وال عػ١ ًا ٞغح صا مل -
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 الٗٝؼ لخبضؤ اإلاىؾ٣ُُت الٟغ٢ت بلى ؤقاع ٞـ..آزغ خضًض   بلى عػ١ ًدخج ولم

  الكٗبي
ً
زغي  مغة

ُ
  ٢لُل ُمىظ ز٣تها ٨ٖـ بعججاٝ بـ جخماًل والغا٢هت ؤ

********* 

دخمل ال ٧اهذ ظؿضها بغوصة
ُ
 ًٚب طل٪ ؤزاع..حهضؤ ال ظؿضها وبعججاٝ ج

صخي
َ
 ًٚب بـ لُؿمُت لحهمـ ٢

ضي -
ُ
  ُؾمُت ًا وؤمصخي ؾضًم ز

ً
 باله ًازض ؤما ٚحر ومً خاال

صخي؟ سخي ًا وؤهذ -
ُ
٢... 

صخي هٓغ
ُ
 ؤؾىاهه بحن مً و٢ا٫ بلحهم زم ؤعؾالن بلى ٢

 ...عوحي ًال..صلى٢تي بُا صٖىة مل٨ِل -

 حٗا٠َ بـ وهمؿذ ٦ٟها ٖلى عابخت ؾضًم بلى بلخٟخذ زم ُؾمُت ؤومإث

 ...ؾضًم ؾذ ًا هغوح ًال -

 ؾ٣ُذ و جغهدذ ختى و٢ٟذ ؤن ما ول٨ً ُؾمُت ظظبتها ٞـ ُبِء بـ ؤومإث

 ٢اثلت ٕٞؼ بـ الشاهُت لدكه٤..ظالؿت

 !...ؾضًم ؾذ -
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صخي جهٌ
ُ
 ظضًت بـ وحكض١ ؤمامها ُع٦بِخه ٖلى وظثى ٢

 !!...ؾمٗاوي الػم..هىا مً جمصخي ٖكان جٟىقي الػم -

ا ُٖىاها جلم٘ بضؤث و٢ض ُبِء بـ ؤومإث
ً
صخي ؤن بال..زٞى

ُ
 هٓغ..وظظبها جهٌ ٢

 و٢ا٫ ُؾمُت بلى

 ... صا البِذ صازلت هٟؿ٪ بٖملي ٢ىمي..هىنلها وؤها هىا ُؾمُت ًا زلُِ٪  -

صخي ؤما..اإلاجز٫  بلى لخضل٠ هاهًت ؤومإث
ُ
 وجدغ٧ا زٟت بـ ؾضًم ظظب ٢ض ٢

 ؤخض بهدباه ًلٟذ ؤن صون  الجمٕى وؾِ

اٝ ُمدُِ مً زغط ؤن ما الهٗضاء جىٟـ  ٧اهذ..ؾُاعجه بلى لُخجه الٞؼ

خان ؾا٢حها ت ًضه ول٨ً جتهاوي  ٞـ خملها ٖلى ج٣ضعان ال عزٍى  صون  جدى٫  ال٣ٍى

 طل٪

ٗذ ٞـ٩لما جخم٨ً لم ول٨جها لخهٗض الؿُاعة باب ٞخذ غ..جترهذ ٢ضمها ٞع  ٞػ

صخي
ُ
ا لم بن ب٦دكاٞهم ؾِخم نبر هٟاط بـ ٢ ؿٖغ  زهغها مً خملها لظل٪..ٌُ

دؿٗخحن ُٖىحها بلى هٓغ..اإلا٣ٗض بـ لًُٗها
ُ
 وهمـ اإلا

 ...٦ضا ٚحر خل ٢ضامي مِٟل آؾ٠ -
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صخي ٢ل٤ ؤزاع ٞـ عص صون  ُٖىاها ؤٚمًذ
ُ
 بـ هاصاها زم زٟت بـ وظىتها ٖلى عابًخا ٢

 زٟىث

ؿت ؤهِذ  ؾضًم!..ؾضًم -  !...٧َى

 بـ حكض٢ذ زم ًلخٓها ؤن ج٩اص بًماءة بـ جىمئ ؤن ٢بل لخٓاث ٖضة ؤؾخٛغ٢ذ

 زٟىث

ؿت ؤها -  ...٧َى

٣ؿم..ؾخهمض و٧اهذ..زحر بـ ٧اهذ
ُ
 ول٨ً َٗام صون  ؾخهمض ٧اهذ ؤجها ج

دٟؼ ٧ان اإلااعص طل٪ ْهىع 
ُ
ٛل٤ ٖاصث..آلان لؿ٣مها اإلا

ُ
 بـ بؾخضاعث زم ُٖىاها ح

زغي  الىاخُت عؤؾها
ُ
 ألا

صخي ؤٚل٤
ُ
 بلحها هٓغة بزخ٠ُ..الؿُاعة بـ وبهُل٤ م٣ٗضه بلى بججه زم الباب ٢

غ..لُٗىحها ُمٛمًت جؼا٫ ال لُجضها  ؤظل نىث   بـ وحؿاء٫ خغاعة بـ ٞػ

خُه ؤما مجغص م٣ٗى٫  مل..الُهبذ؟ مً خاظت مإ٧لخِل ق٩ل٪ ؤهِذ  -  قٞى

 ...٦ضا ُِٞ٪  خهل

  لِـ ؾضًم ٖلُه جغص لم
ً

 ًٖلت لُخدغ٥ ال٣ىة الٟٗل بـ ججض لم ول٨جها ججاهال

 خضة بـ حهضع ؾمٗخه ٞـ لؿاجها
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ت مل!..٦ضا ومؿتهترة ص٦خىعة بػاي ؤهِذ  -  ؤهِذ !!..صا بخٗملُه اللي زُىعة ٖاٞع

ٟا٫ ؾب٣تي بجض  ألَا

مؿ٘ ج٩اص ال وهمؿت -
ُ
 ...٦ٟاًت: ي٤ُ بـ بها هضعث ج

 الساٞخت الهمؿت جل٪ ٌؿم٘ وهى السغوط وق٪ ٖلى ٧اهذ ٖباعة بتر

ٗىٟها ؤن ما حًٛب َٟلت..مجها لضه بـ صاع ما هظا..والضها ٌُ
ُ
 آلان ز

ا اإلاٟغوى الخٓغ طل٪ مغة ألو٫  ًلًٗ اإلا٣ّىص ٖلى يغب  ظمُ٘ ٞـ بظباعًٍ

خه مً ػاص..ُمٛل٣ت اإلِادا٫  اإلاجز٫  بلى لُخجه ُؾٖغ

 بخخ٩ا٥ ُمهضعة ب٣ىة اإلا٩ابذ لًُِٛ البىاًت بلى ونال ص٢اث٤ بٗض

 وحؿاء٫ الباب ٞخذ زم م٣ٗضها بلى وبججه الؿُاعة مً جغظل..٢ىي 

 !ؤؾاٖض٥ وال لىخض٥ ججزلي هخ٣ضعي  -

 ...ه٣ضع أل: و٢الذ هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ -

 بججها زم الباب ؤٚل٤ ختى الجمغ مً ؤخغ ٖلى ًيخٓغ وهى هبُذ ُبِء بـ و

 البىاًت صازل بلى

********* 
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 نغزذ ول٨جها الؿاب٤ َل٣ُها مجز٫  مً جسغط ؤن ٧اصث زم ٖا٫ قه٣ًُا ؤزظث

٣ها ؤعؾالن بٖترى ٖىضما ظٕؼ بـ بكغ ال هبرة بـ و ٍَغ
ُ
 حؿاء٫ السحر بـ ج

 !!ٞحن هي -

 !...محن؟..مـ: ٢اثلت جلٗشمذ -

٣ها مً ًجظبها ؤن ٢بل زُىجحن لختراظ٘ بجىاعها الخاثِ يغب  قغاؾت بـ مٞغ

 هاصًعا

 ... ؤخؿىل٪ به٣ُي!..هدؿخٗبُي ؤهِذ  -

٣ها ببخلٗذ  بضجها بـ جىجى ؤن جخًٕغ وصازلها ٧اطبت ؤعصٞذ ول٨جها جىجغ بـ ٍع

 ٞى١ ..ٞـ..الخمام ٞـ -

لي نض٢ُجي ومل٣تهاف َلٗذ لى ؤنلي!!..ُمخإ٦ضة: الهؿِـ ٦ـ عصه ٧اهذ -  هتٖز

 ...مجي ظامض

 بـ حكض١ زم ٖاصجه ٦ـ ٢ؿىة بـ لُبدؿم عؤؾها ؤزًٟذ ول٨جها جغص بما حٗلم لم

 ٞدُذ

 ...الغص ونلجي ٦ضا..ماشخي -
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 ؤؾ٠ بـ هامؿت الهٗضاء لخدىٟـ..وعخل جغ٦ها م٣ضماث صون  بـ و

 ...الؿضًم ؾذ ًا ؤؾٟت -

ٗت ؤعؾالن زُىاث ٧اهذ  جإزحر صون ..ونٗض ٞخدها ؾُاعجه بلى ونل ختى ؾَغ

دغ٥ ؤصاع ٢ض ٧ان
ُ
 مجزلها بلى ُمخجًها اإلا

 طل٪ ختى ؤو..الخكض طل٪ ظىص بـ ؾىاء مىه مإمً بـ ؾخ٩ىن  ؤجها جًٓ الخم٣اء

صخي" الًابِ
ُ
 ما..الكاب الًابِ طل٪ ًخظ٦غ وهى ُممُخت ببدؿامت ببدؿم"..٢

م ٖلى..به٩اعه ؤخضهما ٌؿخُُ٘ ال اإلااضخي بـ ًدكاع٧اهه  بـ ٨ًً لم ؤهه الٚغ

اث مً الٗضًضة ًدكاع٧ان ؤجهما ٨ًٟي ول٨ً الخِٗـ ؤو..الؿُٗض اإلااضخي   الظ٦ٍغ

********* 

خذ ق٣تها بلى نٗض  الهامذ ألمغه لخمخشل..الضلٝى بـ بلحها ؤقاع زم الباب ٞو

 الى٣اف ج٣بل ال ظضًت بـ ٣ًى٫  وهى جىاظهه وبؾخضاعث

ا - ًٗ لي بـ..الك٣ت مٗا٥ِ  ؤصزل مُىٟٗل َب
ُ
ت وؤها خاظت ؤي ٦  وهاجي قٍى

 ٖلُِ٪  ؤَمً
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ذ..خضًض صون  وظهه بـ الباب وؤٚل٣ذ نمذ بـ ؾضًم ؤومإث  طو خظائها هٖؼ

 بلى جىظهذ زم الباعصة ألاعيُت ٞى١  بهما٫ بـ لُخل٣ُه زىبها و٦ظل٪ ال٨ٗب

تها ٞغ
ُ
ٚ 

ل نىفي زىب..مجزلُت زُاب ؤزغظذ دضص و ُع٦بخحها بلى ًهل ٍَى  جٟانُل ًُ

  واؾٗت ؤ٦مام وطو..ظؿضها

ٗت قُحرة وؤٖضث اإلاُبش بلى جىظهذ  الٗهحر مً و٧ىب   الُجبن مً ؾَغ

ذ الُاولت بلى لخخىظه  مهل ٖلى الكُحرة جىاو٫  بـ وقٖغ

 وؾتهغب ُٖىاه مً هغبذ..بها اإلاؿاؽ ٌؿخُُ٘ ولً ًُىلها لً..آلان بإمان   هي

ا مىه ًُ ًبا شسه ؿالم مجزلها بلى ؾخٗىص..٢ٍغ
ُ
 وما اإلاضًىت جل٪ ًٖ بًُٗضا اإلا

  هٟسخي ؤطي مً َالخه

صخي ؤهه جًٓ وهي لخجهٌ هاصثت َغ٢اث نىث ؾمٗذ
ُ
ضها ٦ما ؤحى و٢ض ٢  ٖو

مئىان بـ  ؤلَا

خدخه الباب بلى جىظهذ  بحؿٗذ ختى هٓغاجه بـ ؤعؾالن َالٗها ؤن وما..ٞو

ال١ ُمداولت وقه٣ذ قضة بـ ُٖىاها  صون  ؤخا٫ ألاؾىص خظاثه ول٨ً الباب إٚل

مؿ٪ طل٪ ُُ ضٞٗه الباب ل اصث جغهدذ ٞـ ٍو  السل٠ بلى ٖو
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 نمذ   بـ ًخإملها ٖلُه ُمؿدىًضا ل٠٣ُ..زلٟه الباب وؤٚل٤ هضوء ٧ل بـ هى صل٠

 ُمغججٟت هبرة   بـ لترصٝ..ظؿضها مً زلُت ٧ل بـ الُغٖب ؤزاع

 ...بغة آآ..بَل٘ آ -

٘ ؤن ٢بل الهامذ لها جإمله بـ لخٓاث ٖضة ؤعؾالن ؤؾخٛغ١   بلحها ُٖىاه ًٞغ

 هٟؿها ٖلى جى٨مل ؾضًم ظٗلذ ول٨جها هاٖمت هبرة   بـ وحكض١

 ٣ًضع صي ٢ضام٪ اللي الك٣ت ٞـ ٢اٖض اللي الٓابِ بن ٨ٞغحي لى ٚبُت جب٣ي -

 ...مجي ًدمُِ٪ 

 الىبرة هٟـ بـ ًخدضر ػا٫ وما مجها ًخ٣ضم جغاه وهى وجغاظٗذ ؤهٟاؾها خبؿذ

 هازضها..خاظت مى٪ ؤزض ٖاوػ  ولى..هىنل..و٢ذ ؤي ٞـ ؤونل٪ ٖاوػ  لى ؤها -

 ٖى٪ ٚهب ؤو بغيا٥ِ 

ىِل لؿه ؤهذ..مخ٣ضعف: هضعث الالهشت ؤهٟاؾها بحن مً -  ...مخٗٞغ

 ج٣ضمه ًٖ ًخى٠٢ وهى حكض١ زم ٖبض بـ الجاهب بلى عؤؾه بـ ما٫

ل و٢ذ ٢ضامىا وماله -  بٌٗ ٖلى ُٞه هخٗٝغ ٍَى

 مغاج٪ م٣خلدل ؤها: وحكض٢ذ ٦ٟحها ٖلى ؾضًم ٢بًذ -
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  و٢ه٣ه ٨ٞه خ٪ -
ً

 ٢خلخحها به٪ ٢ىلذ ؤها وهى..ٖاٝع مىا: ٢اثال

ت مً ٢ىلخه اللي الػمت وبًه: خضة بـ لتهخ٠ ُٖىاها بخخ٣ىذ -  ؤهذ!..صا قٍى

طخخجي ٦ظبذ  !...ٞو

٣ه٣ه ٖاص ًُ  
ً
زغي  مغة

ُ
خدضر لُٗىص ؤ  مجها ُمخ٣ضًما م٨غ بـ ٍو

 جدلى اللٗبت وؤزلي..مٗا٥ِ  ؤهؼع  خابب ج٣ىلي ج٣ضعي  -

  ؤهذ..آصم بجي ج٩ىن  ٌؿخدُل ؤهذ: هامؿت جهض٤ً بٗضم عؤؾها خغ٦ذ -
ً

 ٞٗال

 ب٣ُىلىا ما ػي  قُُان

 ...هىا البلض ؤهل ٖلى ّٞخاهت ج٩ىوي خلى مل -

ت بـ بها ؤعصٝ  ٢ض ؤجها صعاًت ٖلى ج٨ً لم..مجها واخًضا بول ُبٗض ٖلى وهى ُسسٍغ

 هاعبت وؤهٟاؾها..هى ؤمامها ومً الخاثِ زلٟها مً..اإلاُاٝ جهاًت بلى ونلذ

 مجها

 طل٪ بـ ٨ًً لم الؿاب٣ت ختى..الضعظت جل٪ بـ مغة ألو٫  مجها ٢ٍغب

غجج٠ ظؿضها..ال٣ُغب
ُ
ُىاه..سسىهخه ٌؿدكٗغ اإلا ٓلمت ٖو

ُ
دض١ اإلا

ُ
 زانتها بـ ج

ه وزُابها..الهاُٞت ٍٛغ
ُ
دضص ما جغصي خىاء ًجض عظل ٦ـ ح  جٟانُلها ًُ
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ُغها..الٟاجىت ضه ٞـ ؤهٟه ًخسلل الكظّي  ٖو  بلى بمغؤة ججظبه لم..بلحها ج٣غًبا ًٍؼ

كٗل جٟخىه لم بل..الخض هظا
ُ
 جل٪ ٦ـ ٚغاثؼه وح

 ...ؾضًم -

ٛمٌ وهى اؾمها بـ همـ ا ُٖىاه ٌُ ًٗ  قٟخُه بحن لخىه بـ ُمؿخمخ

ٟغ١  ٖاص..ال٣اؾِخحن ملـ وهى همـ زم ظٟىُه ًُ هالتها ٖلى ًُ
ُ
  ز

 !...الكُُان ًٖ بًه ل٪ ٢الىا جغي  ًا -

دانغها..ؤخًاهه بحن ج٩ىن  ج٩اص هي ٞـ ٖلحها الىا٢٘ الًِٛ جخدمل لم  بـ ًُ

ت ض ظؿضه بـ الخاثِ ػاٍو ٣ها حٗٝغ ٍو  ٖلى ج٣بٌ وآلازغ ْهغها زل٠ ٍَغ

 والُغٖب السٝى هى٫  مً جى٨مل عثخحها بـ قٗغث و٢ض بزخىا١ بـ جىٟؿذ..ط٢جها

 ٧اهلها ز٣ال اللظًً

ب بها ًُبض ؤهه ٌٗلم..بها ُمؿخمخ٘ مً ؤ٦ثر ٞـ هى ؤما  بهتزاػ ٌٗك٤ ول٨ىه الٖغ

 مٟهىمه بـ..الكهُخحن قٟخحها وبعججاٝ..جل٪ خض٢ُتها

 ظؿض اإلاغؤة

 ٞخىت والجؿض

 اللخٓت جل٪ بـ قٟخحها والٟخىت
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 ...عظل وهى

  ي٠ُٗ والغظل

بت ال٠ًٗ  ٚع

بت لبي وهى..  قٟخحها والٚغ ُُ  الىضاء ؾ

لهبه ٞـ ٢ىة بـ وظهها جهٟ٘ الهاصعة وؤهٟاؾه ُمٟٕؼ خض بلى مجها صوى
ُ
 يغباث..ج

ذ ٢لبها ٣لها الُبُٗت ٞى١  ما خض بلى حؿاٖع  ظؿضها ٞـ ًخدمل ٌٗض لم ٖو

جه٪
ُ
٣غع  ًضًه بحن ؤ ُُ  ًضًه بحن جتهاوي  ٞـ الٗالم ًٖ لُٟهلها بها الغؤٞت ل

 ُم٣ضماث ؤي بال ًغجذي ظؿضها وظض..ُمبخٛاه ٖلى الخهى٫  مً ب٢ترب ٖىضما

 الهلبت ألاعيُت بـ جغجُم ؤن ٢بل بها ؤلامؿا٥ بـ ؾإع ٞـ

٨ت ٞى١  لًُٗها اإلاٟخىلخحن طعاُٖه بحن خملها ٤ بـ ألاٍع ل٣ى طعاٖها..ٞع
ُ
 زاعط اإلا

٨ت هالتها..مٗضتها ٖلى ويٗه ألاٍع
ُ
خىازغة وز

ُ
٤ بـ ؤػاخها وظهها ٞى١  اإلا  ٞع

 له الكاخبت نٟدخه لخخطر

٤ بـ وجدؿؿها قٟخحها ٖلى ببهامه ًً٘ ؤن ٢بل لخٓاث ٖضة ظلـ  زم..ٞع

م٤ بـ ٌكخمه ؤهٟه بلى ببهامه ٢غب شحره ٞـ ُٖ
ُ
ت عاثدتها ج  ال٣ٍى

طجها بجىاع وم٨غ ظمىص بـ لحهمـ جلظط بـ ببهامه ل٤ٗ بٗضها
ُ
 ؤ
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 ...قهُت -

  وظلـ ؤعؾالن جهٌ
ً

٨ت ٞى١  ُم٣ابال زغي  ٞى١  ؾا١ ًً٘..ألاٍع
ُ
 وطعاُٖه ؤ

 ٢ىة ؤو خى٫  بال ؤمامه اإلاسجُت جٟانُل جلتهم ُٖىاه..مؿىضها ٞى١  ًٟغصهما

٨ٟغ ب٣ى ظلىؾه وؤزىاء  !بها ًجظبه ماطا..ًُ

ها  ًسكاه الجمُ٘ ول٨ً!..زٞى

ا؟ ًغحٗض وبضازلها الصجاٖت بصٖائها ؤم
ً
 !زٞى

 ول٨ً..خُاجه بـ خىاء ًدخاط وآصم بمغؤة هي..الخالخحن ٦ِال بـ ول٨ً

  لُلٗب..لُيخٓغ
ً

ض..مل٨ه ًجٗلها ؤن ٢بل ٦شحًرا بل ٢لُال ٍغ  وال جل٪ خىاء ًُ

 له ؾخ٩ىن ..ٚحرها

********** 

صخي عخُل جظ٦غث ٖىضما ؤهٟاؾها بلخ٣ُذ بٗضما ُؾمُت هغولذ
ُ
 ؾضًم م٘ ٢

 اإلاكاوم السبر بلُه لتٝز

 ٖىض جى٢ٟذ..البىاًت ونلذ ختى َا٢ت مً جمل٨ه ما ؤ٢صخى بـ جغ٦ٌ ٧اهذ

 الهٗىص بضؤث زم ؤهٟاؾها جلخ٣ِ الضعط ؤو٫ 
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 ؤم!..ٖلحها وجُمإن ؾضًم باب ؤجُغ١ ..وجدحرث السامـ الُاب٤ بلى ونلذ

صخي
ُ
زغي  هي ج٩ىن  ٞـ الٟٗل بـ َالها ٢ض ٩ًىن  ؤن جسصخى ول٨جها!..٢

ُ
  ألا

ً
ؿت  َٞغ

 ٣ًخلها ج٣ضًغ وؤ٢ل ؾهلت

صخي ق٣ت بلى وبججهذ ؤمغها خؿمذ
ُ
 بحن حؿخضًغ وهى زٟت بـ الباب َغ٢ذ..٢

زغي  اللخٓت
ُ
٣ابل الباي بلى وألا

ُ
صخي ْهغ ختى اإلا

ُ
 ؾضًم ؤجها ًْ والظي ٢

 ٢ض ؾىًءا ُهىا٥ ؤن ؤزبره خضؾه ٞـ جىظـ بـ وؾإلها ُؾمُت وظض ٖىضما جٟاجئ

 خضؽ

 !...بًه في بًه -

كحر خضًثها ًٟهم لم ٞـ ُمتهضظت جلٗشمذ ُِ  نغامت بـ هضع زم تهضؤ ؤن ًضه بـ ل

 ...ؤجهٝغ وؤٖٝغ ؤٞهم ٖكان بهضي -

 خضر ما ٖلُه ٢هذ ُمغججٟت هبرة وبـ نضعها ٖلى ًضها ُؾمُت ويٗذ

صخي سخي ًا مكِذ ؤمام بٗض -
ُ
 ال٢ُخه ؤَل٘ ؤما و٢بل ٖلُه ٢ىلذ اللي ٖملذ..٢

 ...ٖٝغ وهللا بـ ؤ٦ضب خاولذ..ؾضًم ؾذ م٩ان ٖلى وؾإلجي وشخي ٞـ

صخي ُٖىا ؤْلمذ
ُ
٘ وهى ٢ ان ول٨جها ق٣تها باب بلى عؤؾه ًٞغ  بحؿٗذ ما ُؾٖغ

ا
ً
 ًضًه بحن هي..وخضهما..آلان مٗها ؤهه ًًٓ وهى مهٗى٢
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ا ُؾمُت صٞ٘ ًٗ   بججه زم ؾَغ
ً

غ١  ق٣تها بلى ُمهغوال ى٠ بـ الباب َو  بـ هاصًعا ُٖ

 الخىاثِ له بتهؼث نىث  

 !!!...ؾضًُُُِِم -

ُغ١  لُٗىص..الىخُض عصه ٧ان الؿ٩ىن  ول٨ً ى٠ بـ ٍو  ٖلى ؤوق٪ ختى ؤ٦بر ُٖ

 حهضع ٖاص ظهىعي نىث   وبـ الباب جدُُم

 ...ؤخؿىل٪ الباب ؤٞخذ..الباب بٞخخي..ؾضًُِم -

ا ًً  اإلاؿ٨ُىت..ُمغحٗبت وجيخٌٟ عؤؾها ٞى١  ًضحها جً٘ زلٟه ُؾمُت..عص ال وؤً

 وخُضة بغازىه بحن

صخي ًجض لم
ُ
  ؤٖاصة..٦خٟه بـ الباب صٞ٘ زم زُىاث ٖضة لُتراظ٘ بًضا ٢

ْ
 ال٨غة

خذ ختى مغاث ٖضث
ُ
ُت ٖلى الباب ٞ  مهٖغ

ا بهضٞ٘
ً
ُىاه اؾمها بـ ناعز ا جضوع  ٖو

ً
 ٖجها بدش

 !!!...ؾضًُُُِم -

ا جى٠٢
ً
ُىاه الهش  بـ ظالًؿا ًغاه وهى مذجغحهما مً جسغط ج٩اص ظاخٓت ٖو

ُىاه..الؿاب٣ت ويُٗخه بـ..هضوء  ًلخٟذ ؤو ًيخٌٟ لم..جٟغؾه ًٖ جدُض ال ٖو

صخي بلى
ُ
  بها ُمٗل٣ًا ب٣ى بل..٢
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صخي جىٟـ
ُ
 مىه ؤؾٕغ ٧ان ؤعؾالن ول٨ً ل٨مه ًىىي  مىه ًخ٣ضم وهى بـدضة ٢

ٗض٫ وهى ًجهٌ ؤن ٢بل الًغبت ًخٟاصي ا ُؾترجه ٌُ
ً
ت بـ ُمدكض٢  ُسسٍغ

 ...الٓابِ خًغة ًا بُا مدؿخسٟل بغيى بـ..ومخضعب ْابِ صخُذ ؤهذ -

صخي ؤمؿ٨ه
ُ
 قغاؾت بـ وهضع جالبِبه مً ٢

 !!...خُىان ًا بًه لها ٖملذ -

صخي ًض ٖلى ًضه ؤعؾالن وي٘
ُ
ت هٟـ بـ وؤعصٝ زُابه ٖلى ال٣ابًت ٢  الُسسٍغ

 ...ؾلُم نار ؤهي ٢ضام٪ هي ما!!..بًه لها ٖملذ ه٩ىن  -

صخي بلُه هٓغ
ُ
ًالث ٢اجمخحن ُٖىحن بـ ٢  ؤعؾالن لُطخ٪..ًًٚبا جدكىج ٖو

 
ً

 ٢اثال

 مؿبتهاف بوي ظؼاحي صا ب٣ى..مإل٨دل اللي هي ٞـ!..صي خالتها ٢هض٥ لى -

 ومكِذ؟

صخي ؤعصٝ ٢اؾُت تهضًضًت هبرة بـ -
ُ
 ألوي ٖلحها صي بًض٥ مضًذ ج٩ىن  ؤوعى: ٢

 ...ؾاٖتها

ت وجدىلذ هىا ٣اَٗه ًٚب بلى ؤعؾالن ُسسٍغ ُُ ت و ٖىُٟت هبرة بـ ل  ٢ٍى
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غ٢٪ ؤؾم٘ خابب ؤها!..بػاي؟ ٖجها جمىٗجي هخ٨ٟغ!..بًه هخٗمل -
ُ
 ٞـ ال٣ُٗمت َ

 ...ٖجها مىعي

صخي ؤهٟاؽ
ُ
 له حهتز لم آلازغ ول٨ً ؤعؾالن وظه بـ جهُضم ٧اهذ الخاصة ٢

 ٢ؿىة بـ حهمـ وهى ألاو٫  ٞ٪ ًٖالث حكىجذ..ظًٟ

 ٚالي ه٩ُىن  وجمىه..هخضٞٗه ٖلُ٪ صًً ٧ل..ال٣ضًم ٧ل هسلو ؾاٖتها -

 ...ؤوي 

صخي ه٤ُ ؤن ما صامًؿا ْالًما ؤعؾالن ُٖىا ٧اهذ
ُ
 ٢بًخه ٧ىع ..الٗباعة جل٪ بـ ٢

ًب ٖىُٟت هُاط هىبت ًمى٘ ُُذ ٚو
ُ
 الظي ألاخم٤ طل٪ وؤولهم الجمُ٘ بـ ج

 ؤمامه ٠٣ً

 زلجي بغوص بـ ًغصٝ ؤن ٢بل..هٟؿه وتهضؤة الهاصعة ؤهٟاؾه جىُٓم خاو٫  لظل٪

 خاظت جمً مبضٞٗل ؤها..ٚلِ ؤو صر ٧ان بطا ٖاٝع مل ٦الم مخ٣ىلل -

 ...الٓابِ خًغة ًا..ٖلُا ٞكل٪ مترمِل ٞـ..ٞحها بًض ملِل

٘ وهى ٌؿخضًغ ؤن ٢بل زُىاث ٖضة ؤمامه مً جدغ٥ زم   ببهامه ًٞغ
ً
 صاللت

  ٢ؿىة بـ لحرصٝ قًِئا جظ٦غه ٖلى
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 مدضف خاظت ؤٖمل بٗىػ  إلاا..ُٚاب٪ ؤو وظىص٥ ٞـ هٗملها ؤؤطحها ٖاوػ  لى -

 ...و٢خه بـ ٧له بـ..هُى٢ٟجي

٨مل ُُ ت بـ لُبدؿم ق٣تها باب ؤمام الىا٢ٟت ُؾمُت بلى هٓغ..جدغ٦ه ل  ٞـ ُسسٍغ

 زُىاث ٖضة وجغاظٗذ هي قه٣ذ

دغ٥ وؤصاع نٗضها..ؾُاعجه بلى ونل ختى الضعط هبٍى ؤ٦مل
ُ
ل٣ي ؤن ٢بل اإلا ًُ 

تها ٖلى ؤزحرة هٓغة ٞغ
ُ

 نىًجا الؿُاعة بَاعاث ؤنضعث ختى ب٣ىة بهُل٤ زم ق

 ٖا٫

لى بـ ؤما صخي ٧ان ألٖا
ُ
ُىاه..ًخدغ٥ لم م٩اهه ظامًضا ٠٣ً ٢  و ٢ؿاوة حكخض ٖو

  قضة بـ ٖغو٢ه ججلذ ختى ٢بًخه ٧ىع ..خا٢ضة ، ٢اجلت هٓغة حٗخلحها

غ..خالها ٖلى لُجضها لخٓاث ٖضة بٗض ؾضًم بلى بلخٟذ  وهمـ ًٚب بـ ٞػ

 ...ظىبي وهي ؤخمحها م٣ضعحل -

صخي نمذ
ُ
٢  

ً
ل ُع٦بدُه ٖلى ظثى زم ٢لُال دض١ ْو  بـ ُؾمُت ٢اَٗخه ختى بها ًُ

 الساٞذ ؾاالها

صخي؟ سخي ًا بًه هخٗمل -
ُ
٢...! 
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 ماطا ٌٗلم ال هٟؿه هى ٞـ ُمته٨مت ببدؿامت قبه بـ قض٢ه بلخىي 

  قٟخُه مِ زم بلحها لُىٓغ..ؾُٟٗل
ً

 ٨ٞغة جلم٘ ؤن ٢بل ظهله ٖلى صلُال

 ٣ٖله بـ زاَٟت

صخي جهٌ
ُ
 وحؿاءلذ خاظبحها ُؾمُت لخ٣ٗض ُبِء بـ ٢

صخي سخي ًا مال٪ -
ُ
٢! 

 الخل ٖىضي ؤها -

 !...هى بًه: لهٟت بـ حؿاءلذ -

صخي خض١
ُ
 جغصص صون  و ٢ىة بـ ًغصٝ ؤن ٢بل لشىان بها ٢

 ...هخجىػها -
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 الصابعالفصل 

 ...الباَل ًٖ الخ٤ جٟهل التي الكٗغة

 ...٧لمت

ب ختى زىان ٖضة ُؾمُت ؤزظث  ؾاالها ؤٖاصث ؤجها بال..آلان به جٟىه ما حؿخٖى

 ٚغابت بـ م٣ٗىصًً وخاظبحها

صخي سخي ًا بًه هخٗمل -
ُ
٢...! 

زغي  بلى هٓغه بـ ٌٗىص ؤن ٢بل لخٓاث ٖضة ؾضًم بلى هٓغ
ُ
 ظضًت بـ وحكض١ ألا

ؼة ٍغ  مىه جخم٨ً خماًت ٚو

 ؤ٧ىن  ًا..ؤؾض ٞ٪ بحن الٛؼالت ػي  ؤؾُبها ًا..٢ضامي اللي الىخُض الخل صا -

 ؤخمحها وؤزضها عخُم نُاص

 جإطحها بـ هٟؿ٪ بخإطي ٦ضا ؤهذ..جدمحها؟ هخٗٝغ و٦ضا -

غنت هٟسخي بضي م٨يل ولُه: ًدكض١ ؤن ٢بل ٚمىى بـ عم٣ها -
ُ
 !...جاهُت؟ ٞ

م..ُمبهمت ٖباعجه ٧اهذ صخي ول٨ً مٗه ٖاٌكتها التي الُىا٫ الؿىىاث ٚع
ُ
٢ 

دُِ السانت وخُاجه ٚامٌ
ُ
  الخمغاء السٍُى مً الٗضًض بها ج
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ىضما  ؾضًم بلى ًىدجي وهى ؤمغه بـ ؤو٢ٟها..ؾااله بـ همذ ٖو

ان ؤي هاحي -  ؤٞى٢ها ٖكان ؤويتها مً بٞغ

 ...صا بُٗمله اللي ِخمل مل البيُت: و٢الذ ججاهها ق٣ٟت بـ ُؾمُت ججهضث -

 و٦إن قٟخحها بػع٢ا١ ، الكاخبت بكغتها..٢اؽ حٗبحر بـ حُٛم ُٖىاه ٖىه ُعًٚما و

ٛاصعها الخُاة
ُ
 هٟؿه ومً ومجها مىه..ًٚب بـ جغحٗل خض٢ُخه ظٗلذ ح

 
ً

الها بجىاعه..٢بال ض..ألاطي َو ٍغ ض ال ول٨ىه ُهىا ًٖ الغخُل لها ًُ ٍغ  ٖىه عخُلها ًُ

ت ؤٖخاب ٖىض ؤجاه الظي ُؾمُت نىث ٖلى بلخٟذ ٞغ
ُ
 الٛ

صخي سخي ًا صا ٚحر مل٣دل -
ُ
٢! 

 ...هاجُه: بهخمام صون  ؤقاع -

  ٢غبه..بًاه وؤُٖخه مىه ج٣ضمذ
ً

 الُٗغ عاثدت ٞـ..ًٟٗل لم ولُخه ؤهٟه بلى ؤوال

كبهها بل..ٞخىت ُٖىاها جىاػي   ٦بحر خض   بلى ٌُ

 زم..ؤهٟها مً و٢غبها ًضه باًَ ٞى١  ال٣لُل لُىثر ؤ٩ٞاعه ظمىح مً ؤٞا١

 بها ؾىي  ًسخهها وال به ؾىي  جل٤ُ ال صاٞئت همؿت

 !!!...ؾضًم -
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اص الُٗغ ًىثر ٖاص..بؿُِ جململ ٧ان ٖلُه خهل ما ٧ل  الغص ل٩ُىن  حهمـ ٖو

 ؤمامها الظي الٓل طل٪ ًٖ ُمبخٗضة ظؿضها بهخٟايت م٘ قه٣ت اإلاغة هظه

صخي ببخٗض
ُ
شحر ال ختى ٢  بـ حكض٢ذ زم وجدًخجها مجها ُؾمُت لخ٣ترب هلٗها ًُ

 لهٟت

 ...ٖلُِ٪  ٢لىبىا و٢ٗتي..ؾضًم ؾذ ًا الؿالمت ٕ هلل خمض ؤل٠ -

 ٢بل ما ؤخضار مً ُم٣خُٟاث صاهمتها و٢ض وعي هه٠ بـ جؼا٫ ال ٧اهذ

ىا٢ها ُؾمُت هبرة ول٨ً..ٖجها ُعًٚما ظؿضها لحرجج٠..٢لُل  ظٗلها الضافئ ٖو

 ألازحرة ٖباعتها بهدباهها بؾترعى"..ٖلُِ٪  ٢لىبىا و٢ٗتي.."آلان بسحر   ؤجها جى٢ً

٘ صخي ججاه اإلاظهىلت ؤهٓاعها لتٞر
ُ
 بٌٗ جخسلله وصفئ خىان بـ ًغم٣ها والظي ٢

 والًٛب ال٣ؿىة

٣ها بػصعصث  قبه بـ ٢اثلت زىبها َٝغ ججظب ظالؿت بٖخضلذ زم جىجغ بـ ٍع

 همـ

ؿت ؤها -  ...هلل الخمض ٧َى

صخي وظضث ٖىضما ٞجإة جغاظٗذ ول٨جها الهمذ جىىي  و٧اهذ
ُ
 ؤمام ًجشى ٢

 ظضًت بـ و٢ا٫ ُؾمُت بلى هٓغ زم ُع٦بخحها
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ت لىخضها حؿُبُىا ج٣ضعي  ُؾمُت ًا مٗلل -  قٍى

 لؿذ قىعبت ؤٖمل ه٣ىم ؤها: ناص٢ت ببدؿامت بـ و٢الذ ُؾمُت جهًذ -

 ًٖمها جغم ؾضًم

صخي ضخ٪ -
ُ
 ...لخم جغم مدخاظحن بخىا!..جغمه اللي بًه ًٖم: و٢ا٫ ٢

م  الجاجٗت آلازغ هٓغاث ُمخىاؾُت ببدؿمذ ول٨جها بى٢تها لِؿذ اإلاؼخت ؤن ٚع

 ُؾمُت لخ٣ى٫ ..عاخت بـ آلازغ هى لُبدؿم ُٖيُه َٝغ بـ ببدؿامتها إلاذ..لجؿضها

 جمخل٨ها ببدؿامت ؤ٦بر بـ

 ...ؾضًم الؿذ ٖىض الجهاعصة الٗكا ًب٣ى..٦ضا خُض -

 ًضه مّض  و جهٌ م٣ضماث وصون  بججاهها هٓغه بـ لُٗىص..وجغ٦تهم عخلذ..جؼص ولم

 الغاجٗت ببدؿامخه بـ حكض١ زم لخجهٌ بلحها

 ...َٞغل هىا مدخاظت ؤهِذ ..البل٩ىهت ٞـ هىا وكم حٗالي -

 لُبدؿم..لُضه الخاظت صون  الجهىى بـ ؤمغها لخدؿم ًضها وي٘ بـ جغصصث

بٗض خحن ؾا٢حها بلى ًىٓغ ؤؾخى٢ٟها ول٨ىه..ًضه وٍُ  الٗاٍع

 !٦ضا جسغجي ُمك٩لت مٗىض٦ِل -
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 !...بػاي؟ ٦ضا -

 ٣ًٟض لم طل٪ وعٚم هٓغاجه ٖلى قٟخحها بؾخدىطث ٞـ مبدىخت هبرتها ٧اهذ

 لخجضه..ؤهٓاعه بججاه بلى لخىٓغ..بلحها ُمكحًرا ؾا٢حها بلى هٓغه بـ لُٗىص جغ٦حزه

 ؾا٢حها ٣ًهض

 ٧له اإلاى٠٢ م٘ جدىاؾب ال خغ٦ت بـ خاظبحها ؤخض عاٞٗت بلُه جىٓغ ٖاصث

 بؾدى٩اع بـ ٢الذ ول٨جها

 ...مٗىضٌل أل -

خاب٘ بؾخضاعث زم
ُ
ُاها ج

ُ
ت هاخُت ز ٞغ

ُ
دض١ هى وب٣ى..الك  ال خالتها..عخُلها بـ ًُ

 بٗض ما السٝى حٗٝغ ال وؾضًم..ؾضًم جل٪ ول٨ً ال٣ىة بْهاع بـ لها حؿمذ

 ألامغ وبهخهى يِٛ جدذ و٢ٗذ هي ٞـ..الهضمت

بخل الٗهٟىع  ٦ـ ج٩ىن 
ُ
 الكُُان ألهه..ؤعؾالن ؤمام اإلا

صخي ؤمام" الجباع قمكىن " وج٩ىن 
ُ
صخي بؿاَت بـ و ألهه..٢

ُ
٢ 

دلل نمذ بـ وجبٗها ًإؽ بـ عؤؾه خغ٥  ٣ًى٫  صازله وبـ الٟخاة جل٪ ًُ

 ال٣ىؽ بغط ؤ٦ُض -
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 !بًه بخ٣ى٫ : خاظب ٣ٖضة بـ وحؿاءلذ بؾخضاعث -

 ال٣ىؽ بغط ؤ٦ُض ؤهِذ  ب٣ى٫ : ُمكا٦ؿت بـ ؾااله ؤٖاص -

 !بقمٗىا؟ -

؟ ٞاهم٪ مل ٖكان ًم٨ً: و٢ا٫ ٚمؼها -
ً

 !...مشال

 حكض٢ذ زم جُه بـ الخاظب بعجٟإ م٩اجهما لُدل الخاظب ٣ٖضة وبهٟغظذ

ت مجها جم٨ىذ و٢ض  ٖهِب ًىم   بٗض الُسسٍغ

 ...ال٩لب بغط ؤ٦ُض وؤهذ -

 طهى٫  بـ حؿاء٫ خالها و٦ـ صهكت بـ خاظبه آلازغ هى وبعجٟ٘

 !ؤقمٗىا -

 اللي للمى٠٢ الضم بـ بخؿاؽ ؤصوى مِٟل ٖكان: َٟىلي ُٚٔ بـ وبهٟجغث -

ذ ت مً به مٍغ  ...قٍى

********* 

ضه بحن ما  آلان ًدُا هى..والخُاة ؤلاهخ٣ا بـ ٖو
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ً والٗاهغاث ٞازغ لُلي ملهى  بـ بال ُمهخم ٚحُر  وهى..ٖهغهً بْهاع بـ ًدؿاٖع

 ؤو خُاءه ولِـ الخُاء جسضف..ٞاخكت زُاب بـ قغقي ع٢و بـ جخماًل التي جل٪

 خُاءها

ٟاٞت وي٘
ُ
ُٗت الُبيُت الخبٜ ل  بـ الغماصًت سخابخه ولخبضؤ قٟخُه بحن الٞغ

٤ُٗ ٞـ خىله ؤلالخٟاٝ
ُ
 لها ال٩املت عئٍخه ح

 ٖلُه ٣ًضع ال خىاء بٚىاء..بٚىاءه وج٣هض..وجغاه جخماًل بُٗض مً وهي

بالي ال وهى جلهض الغظا٫..آصم ؤي لِـ ول٨ىه..آصم ضه..ًُ ٍغ
ُ
ض ما ٢ضع بـ ج ٍغ ًُ 

 ؤلاهخ٣ام

 الُإؽ ظٗل ظمىصه..حهخم ال ول٨ىه ظؿضها بهتزاػ ُظغؤة وجؼصاص قضة بـ جخماًل

متها ٢لبها ًخسلل ٍؼ  اإلاؿغح ًٖ والهبٍى الخى٠٢ لُخ٣غع ..ٞترث التي ٖو

غي  مئزع بلى جىظهذ  جىٓغ..بلُه بججهذ زم وبعجضجه ٖاملها ًض مً بلخ٣ُخه خٍغ

ت ، عاجٗت ببدؿامت بـ بلُه  ٖاصاه عظل ألي مٍٛى

دض١ ظالـ هى  ظاهب ٢بلذ زم مىه ب٢تربذ..إلاالمده ُمدضص حٗبحر صون  بها ًُ

 ٞسظه ٖلى ًضها ُممغعة وٗىمت بـ وحؿاءلذ ِقٟاه

 !!...وخكخجي به٪ حٗٝغ!..بًه ٖامل -
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ت بـ خاظبه بعجٟ٘ باعة اإلائزع عابُت وح٣ٗض ًضه جمخض ؤن ٢بل هاػثت ُسسٍغ  ٖو

حُر  ٢اؾُت  ُمبالُت ٚو

ت وؤهِذ  مغة ٧ل بخإ الغزُو الٗغى بالف -  هخ٣خضعي  مل به٪ ٖاٞع

جي  ...حٍٛى

هثى ٦ـ ز٣تها
ُ
ل٣ي ؤو..ه٨ظا ًغم٣ها ؤن ما جدبضص ألاهىزت ُمخٟجغة ؤ  جل٪ ٦ـ ٧لماجه ًُ

 بٗضها لترصٝ لشاهُت تهتز لم ببدؿامتها ول٨ً

 ...جمُل ًىم ٞـ ظاًؼ مل -

ضًغ هاػثت ببدؿامت بـ ٞمه بلخىي  ُُ  وحؿ٨ب ي٤ُ بـ لخخإ٠ٞ..ٖجها بًُٗضا عؤؾه ل

ا لها ًً  ظٟاءه بؿبب ؤنابها ٞخىع  بـ حكض٢ذ زم الغزُو الكغاب مً بٗ

 !محن ٖلى الضوع ..صا الىػٍغ مً زلهذ ؤما بٗض -

بها هضًغها و هبرجه و٢خامت -  ...صلى٢تي هخٗغفي: ؤٖع

كحر لُجضها الًُٟت ًضه ؾاٖت بلى هٓغ
ُ
 بـ و..اللُل ُمىه٠ بٗض الىاخضة بلى ح

دضص مُٗاصه
ُ
زغي  ٌؿخ٣ضم ؤو زاهُت ًخإزغ لم..اإلا

ُ
 ؤ

خاب٘ الغا٢هت ٧اهذ
ُ
ا ْهغ ٦غه بـ بؾىصث التي مالمده ج ًُ  و هدغه ٖغو١ بـ ظل

ب خض بلى ٚايبت و هاٞغة بضث التي وظهه  الجخُم مً صعظت ُٖىاه ٧اهذ..ُمٖغ
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 مً ظؼء هى..ؤنابه ما ٧ل حٗلم هي..الهمذ بلتزمذ لظل٪..٢ؿىتها بـ

لى ؤخخىجه التي خىاء هى..زُخه م ٖو دبها لم الٚغ ًُ 

ٟاٞت هغؾذ التي قٟخُه بلى هٓغث
ُ
سغط و٦إهه ؤؾىاهه بحن الل ا ًُ ًً  مً بٗ

 ُٖىاه جىاػي  ال ول٨جها ًٚبه

ُىاها ٞى٢ها ًيؿ٨ب مكغوبها ظٗلذ هبرة بـ  قضة بـ تهتز ٖو

 ...ظمُلت ًا ظه صوع٥ -

خسُي الغظل طل٪ بلى هٓغث
ُ
 شسهُت ؤهه ٖلُه ْهغ و٢ض ألاعبٗحن خاظؼ اإلا

بٗت وظهه هه٠ جإ٧ل التي هٓاعجه ول٨ً هامت
ُ
 ٖلى ٖملذ ٢ض ٦الؾ٨ُُت و٢

 ٖىه جسٟى لً ول٨جها..جماًما مالمده بزٟاء

 بوكضاه بـ وهمؿذ ؤعؾالن بلى جىٓغ ٖاصث

ه ٢هض٥ -  !ؤٍٚغ

 بىاج٪ مً بيذ م٘ ٞى١  ؤويت ٞـ ٖاوػه أل -

٣ها ببخلٗذ - ه ٞـ مكا٧ل ٖاوػة مل ؤها!..بًه؟ وهخٗمل: وحؿاءلذ ٍع  ال٨باٍع

ت هٓغة بلحها هٓغ -  !...بًه؟ ٢ىلذ ؾمٗتي: وهضع هاٍع
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 ٦م ٞـ ؤبًضا السحر بـ ٩ًىن  لً بٗضها ما ؤن حٗٝغ جل٪ وهٓغجه ُمىخًٟت ؤومإث

 ! الىٓغة جل٪ ٣ٖب ألاطي َالها

 نغامت بـ حكض٢ذ زم وخى٨ت ٖهًغا ٞخُاتها ؤ٦ثر ٢انضة وعخلذ ظمُلت ججهضث

 ٖلى وجُلُٗه الصر مٗاه حٗملي ٖاوػا٥ِ ..جالجت جغابحزة ٖلى اللي الؼبىن  -

 ٞى١  ألاويت

 ...ؤبلتي ًا ؤوامغ٥ -

  ناعمت هبرة وبـ ظظبتها التي ظمُلت ًض ٖلى ٖاصث ول٨جها جغخل ؤن و٧اصث

 ...صا الٗؿا٦غ بخإ اللبـ بالف..ٖلُه وبصلعي الغ٢و بضلت ؤلبسخي زصخي -

ها بـ ول٨ً للُمسُلت قًِئا جضٕ ال والتي زُابها بلى الٟخاة هٓغث ٞغ  ؤ٦ثر هظه ُٖ

 وعخلذ َاٖت بـ ؤومإث ل٨ً..خكمت الشُاب

كحر ؤعؾالن خُض بلى وهٓغث عاخت بـ نباح جىٟؿذ
ُ
ل ؤن بـ له ح

ُ
 ٖلى قًِئا ٧

غام ما   وبزخٟى جهٌ ٢ض ٧ان لخٓت ًدىٓغ لم..بقاعتها هى إلاذ وخحن ًُ

********** 
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صخي ضخ٪
ُ
 ٖلى ْلذ بل جطخ٪ لم ول٨جها ٢بل مً ًطخ٪ لم ٦ما ٢

ا جمىث ؤن ٧اصث..ججهمها ًُ  مىه حسسغ وهى ًطخ٪ ؤمامها ول٨ىه خٞغ

٘ ٖاصث ُ٘ خاظبها لٞغ ىضما جدظًغ بـ الٞغ  م٘ ًدىاؾب ال مغح بـ ٢ا٫ هضؤ ٖو

 وججهمها ًٚبها

 الخىع  بغط ؤها..ال٩لب بغط مل ؤها ؾتي ًا ال -

 ٦خحر ٞاع٢ت مل: جته٨م وهي قٟخحها ٢ىؾذ -

 ...خهل اللي بـ ٖكان بغاخخ٪ الكدُمت ٞـ حؿىقي ؾاًب٪ ؤها ٨ٞغة ٖلى -

٣ها ببخلٗذ ؼاح ٧ل لُُحر..جغص ولم ٍع
ُ
اح ؤصعاط اإلا  هبرجه مً جخم٨ً والجضًت..الٍغ

 ًدكض١ وهى

 ٦ضا بٗض هىا لىخض٥ ج٣ٗضي مُىٟٗل..خهل اللي ُمىاؾبت وبـ -

 ؤؾخسبى اإلاٟغوى!..ٞحن ؤعوح واإلاٟغوى: وقغاؾت بؾدى٩اع بـ بؾخضاعث -

 ٖلُا بجهجم الًمحر مٗضوم واخض بن إلاجغص!..وؤ٦ل

صخي وػ٤ٖ هىا -
ُ
 ٞـ..هُجُب٪ ؾما ؾاب٘ ؾاٞغحي لى ختى..ؤٞهمي ٚبُت ًا: ٢

 ...جسافي مىِ٪  مُلىب بغيى صي الخالت
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 ًٚب بـ وؤ٦مل قٟخُه ٖلى ؾبابخه وي٘ ول٨ىه جخدضر ؤن ٧اصث

 ًىُل٪ هًُٟل..ًغهب٪ ٚغيه و٧ل..ونل٪ و ظىب٪ اللي الك٣ت ٞـ ٦ىذ ؤها -

ت ٧ل  نضٞت ولى ُٖيُِ٪  بـ ْهغ السٝى بن إلاجغص قٍى

 ...صماٚه ٖلى ؤزغبها إلاا بال ههغب مل..ههغب مل وؤها: بـدضة ونغزذ -

صخي ٣ٞض
ُ
هِبه اإلاغؤه جل٪..زىان بـ ح٣ٗله ٢

ُ
صخي..الجىىن  بـ ج

ُ
 والهاصت الٗا٢ل ٢

 ؤٖهابه ٦خٟه جخٗضي ال ٞخاة ج٣ٟضه

صخي ؤٚمٌ
ُ
 زغزغتها بلى ٌؿخم٘ وهى نبر هٟاط بـ ُٖىاه ٢

جي هؿِبه مل..صا ػي  واخض مً ؤزاٝ اللي ؤها مل - ت ٧ل ًسٞى  وؤؾ٨ذ قٍى

 ؾذ بوي إلاجغص

كان..مجىىهت ًا -  ؾضًم ًا ال٨الم بؾمعي..جسافي الػم ؾذ ؤهِذ  ٖو

 !لُه؟ -

 ...مؿاولُتي ؤهِذ  ٖكان -

م..خما٢ت ألا٦ثر وعصه ؤخم٤ ٧ان ؾاالها  نمخذ ؤجها بال ؤلاظابت خما٢ت ٚع

ا ًُ  جهاث
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ا ال ًضه وظض ًً دُِ بعاص
ُ
٨مل طعاٖحها ج  ؤٖهابه به شخظ هضوء بـ وٍُ

كان -  ...هخجىػ  الػم..٦ضا ٖو

ذ..نضمت بـ ٞاها ٞٛغث ب ٖلها مغاث ٖضة ظٟىحها بـ ٞع  ٢اله ما حؿخٖى

 لخدؿاء٫

 !ؤٞىضم -

 هخجىػ : ؤٖاص هاٖم همـ وبـ -

  ؤعصٞذ ٚباء وبـ -
ً
زغي  مغة

ُ
 !ؤٞىضم؟: ؤ

ا ؤوصاظه بهخٟسذ -
ً
خ٪ ؤما ؤو٫  مً صي ال٩لمت ؤم بُلي: ُٚٓ  وؤهِذ  ٖٞغ

 ...ٚحرها مبخ٣ىلِل

هثى حٗلشم
ُ
 ؾضًم ول٨ً..هظا ٦ـ ٖغًيا جخل٣ى ٖىضما َبُٗحن قِئحن وزجلها ألا

هثى ؤجها له ؤ٦ض خغوٞها جلٗشم ول٨ً..ٖلحها ؾُُغ ما ظل هى الٛباء ٧ان
ُ
 ؤ

 جصجل

 !الخماًت بـ مجي ظىػا٥ ٖال٢ت بًه ٞاهمت مل ؤها -
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 ؤ٢ضع..ُٖجي جدذ صًًما ج٩ىوي ٖكان: َٟلت م٘ ًخدضر و٦إهه ؤعصٝ خىى بـ -

دل ؾضًم ًا ظىبي ٦ىِذ ..ؤخمُِ٪   ...خهل اللي ومٗٞغ

هثى ٦ـ وظىخحها جىعصث
ُ
 جلٗشم بـ ؤ٦ملذ زم جصجل ؤ

 ؤو الظهب بـ هاخُتي خاؾـ به٪ إلاجغص جخجىػوي ه٣بل مل ؤها..مُىٟٗل مـ -

  وؤها..هُىا٤ٞ مل بابا و٦مان..هىا مً همصخي زالم بوي زم..اإلاؿاولُت
ً

 ؤنال

صخي ًا بٓلم٪ ه٩ىن ..مىا٣ٞت مل ٌٗجي
ُ
٢... 

سلٟاث جل٪ بحن مً
ُ
طهه جلخ٣ِ ل٪..قٟخحها بحن مً زغظذ التي اإلا

ُ
 ؾىي  ؤ

 وهى..والغ٢ت الشجل مً الضعظت جل٪ بـ مغة وألو٫  مجها ٌؿمٗه الظي اؾمه

دض١ ب٣ى..خضًض صون  ببدؿم  ؤنابٗها وظما٫..وجلٗشمها وبـصجلها بها ًُ

ُٗض وهي السغ٢اء ، الهٛحرة
ُ
هالتها ح

ُ
طجها زل٠ ز

ُ
ى٣ها بخمغاع لُٓهغ ؤ ا ُٖ ًً  ؤً

خمخم وهي عؤؾها ؾضًم ؤزًٟذ
ُ
طهه بلخ٣ُخه ؾباب بـ ج

ُ
 ؾباب ٧ان ول٨ىه ؤ

 عا٢خه و٦م لخ٣هغحها ُمٗلمها ٣ٖاب جيخٓغ ُمظهبت َالبت ٦ـ ؤمامه ج٠٣..زِجل

 الهىعة جل٪
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ىضما ه هبُذ ٖو  عؤٝ ؤؾٟلها حٗخهغها التي وؤنابٗها ٢ضمحها بلى ؾىصاٍو

ىٓغ لُٗىص..بها ٘ بٗضما ؤعب٨تها هٓغة بـ بلحها ٍو  المؿذ التي ؤهامله بـ عؤؾها ٞع

 ؾاخغة عظىلُت هبرة   بـ همـ زم ط٢جها وٗىمت

 ...الظهب بـ مخدؿِل ًب٣ى -

بهمت لٗباعجه ٞهم ٖضم بـ خاظبحها ٣ٖضث
ُ
لذ اإلا  بـ الالمٗت ُٖيُه بلى جىٓغ ْو

  ًإ٧لها جغ٦ه حؿائ٫ 
ً

 ُمكا٦ؿت بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل ٢لُال

 ...وبدىاصي الٗكا ظهؼث ُؾمُت..هضزل حٗالي -

 الخإ٦ُض بـ ٖلحها جدهل لً ؾاا٫ وبظابت..خحرتها وجغ٥ جغ٦ها..وصل٠ جغ٦ها

 ٢اثلت ًإؽ بـ ظبهتها يغبذ..بزىحن ٞـ هبًت مىه هغبذ ؤخم٤ و٢لب

 ...ؤ٦تر مل بُِ٪  بُلٗب صا ٚبُت ًا -

م٤ بـ جىٟؿذ ٗذ زم ُٖ  ؤمامه م٣ٗضها ٞى١  ظالؿت وصلٟذ قمىر بـ ؤهٟها ٞع

 
ً
ُىاها ُمباقغة ٘ نمذ بـ جخدضاه ٖو ُىاه ٞمه بـ الُٗام ًلى٥ وهى..وجٞغ  جُخاب٘ ٖو

٣ت بـ والُٟىلُت الٛايبت بهٟٗاالتها  ُمدببت ٍَغ

********* 
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 زهغ ُمالمؿت مً ًمىٗه لم طل٪ ول٨ً..زمل قبه الٟخاة ًضي بحن ٧ان

  الٟاخكت و٧لماجه..الٟخاة جهض ختى ؤهى..الٟخاة زهغ ؤؾٟل ما ؤو..الٟخاة

ت باب ؤمام به حٗغ٢لذ ٞغ
ُ
 الٟغاف ٞى١  به ؤل٣ذ..وؤصزلخه جماؾ٨ذ ول٨جها الٛ

 زمالت بـ وؤعصٝ ٞى٢ه ظظبها ٢ض ٧ان جبخٗض ؤن و٢بل

 ...ؤوي  ٦خحر ُِٞ٪  صاٞ٘ ؤها!..الؿهغة؟ هىبضؤ مل!..ٞحن عاًدت -

ظًب ما الضال٫ مً بها هبرة بـ خاظبه بـ الٟخاة جالٖبذ  ؤعصٞذ الغظا٫ ًُ

ؼو  ًا ألاو٫  ؤصلٗ٪ بـ..هخبضؤ -  ٍػ

ؼو  ٖلى هللا - ؼو  وخالوة ٍػ  ...ٍػ

 بـ ُٖىاه حكخٗل ٞـ جهضح والٛاهجت ، الغهاهت ضخ٩اتها وهى الٟخاة جهًذ

ُٟض ههُت عؾالت وؤعؾلذ مسبإه مً هاج٠ الٟخاة ؤزغظذ..مٟاججها
ُ
 ونى٫  بـ ج

 الٟش بلى" الؼبىن "

سجل حكُٛل بـ و٢امذ بلُه ٖاصث زم
ُ
اوي بٌٗ ونضخذ اإلا رازُت ألٚا

ُ
 الت

ؼو " ظٗلذ ٚىج بـ وجماًلذ  ًلهض" ٍػ

زغي  ص٣ُ٢ت
ُ
 ولها ٚايبت..وهاصثت عجِبت زُىاث بـ هى ًضل٠ ؤن ٢بل مغث وؤ

ظًب لخً  الٗٓام ًُ
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ؼو " و الغ٢و ًٖ الٟخاة جى٢ٟذ  صلٝى ٌعي ؤن صون  آلازغ هى ًغ٢و" ٍػ

 زمالت بـ ٌؿخضًغ وهى لُدكض١..آلازغ

ت -  ...لـ..٢مغ ًا ٖاٞع

 اليؿىة ٦ـ ًهغر ظٗلخه هٓغاث بـ ؤمامه ٠٣ً ؤعؾالن ًغي  وهى ٖباعجه وبتر

٘٣  ُمخلٗشمت هبرة وبـ..ؤعًيا ٍو

 ...ال٨ٟغة ناخب..ناا هى هى..هؼاع صا..صا..صا ؤها..مل..مـ -

 ٖلى ٣ًبٌ ؤن ٢بل ٢اؾُت به٣ت جبٗها نٟٗت زم مؿخىاه بلى ؤعؾالن هبِ

 ًجهٌ لُجٗله جالبِبه

هٟٗه ؤعؾالن لُٗىص..جهٌ ُمظ٫ زىٕى بـ وآلازغ  بـ ؤمغ اإلاغة وهظه وؾ٣ِ ٍو

 ُممُخت هبرة

 ...٢ىم -

ُٗض ألن آلازغ ًدخج ولم اء ؤجهم ًٓىىن  الجمُ٘..جهٌ ٞـ ؤمغه ٌُ  ٖىض ول٨ً ؤ٢ٍى

 مل هى ما َى٫  جمؿاح هٟؿه ه٨ُٟغ الُبرم" "ؾىؾً ب٣ُلب" اإلاىاظهه

 "الكبكب قا٠ً
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غا٢ب بىُاله ظُب بـ ًضًه ؤعؾالن وي٘  هبرة بـ ًدكض١ ؤن ٢بل آلازغ بعججاٝ ًُ

 الؿ٠ُ ههل ٦ـ خاصة

 ...ب٢ل٘ -

 الهاعم ؤمغه بلى ٌؿخم٘ وهى بوكضاه بـ الضمجهىعي ٖؼث ُٖجي وبحؿٗذ

  خغوٞه حٗلشمذ..الىٟاط والىاظب
ً

 ٢اثال

 !بتهؼع  -

ؼو  ًا مؼاظ٪ بـ هخ٣ل٘ ٦ىذ ٦ضا ٦ضا..ب٢ل٘: ٚلٓت بـ ٧لمخه ؤعؾالن ؤٖاص -  ؤها..ٍػ

 ٖى٪ ٚهب ه٣لٗ٪ ب٣ى

 ...آآ بـ -

ُىا زالشت نٟٗت صوث و  جم٨ىا والهىان الظ٫..و٢ؿىة ٢خامت حكخض ؤعؾالن ٖو

 ٦ما وب٣ى الضازلُت زُابه زم ٢مُهه و بىُاله زم ُؾترجه ًجٕز وهى ٖؼث مً

 ؤمه ولضجه

 ٖلى هٟظا ٞـ ٚمىى بـ ؤعؾالن لهما ؤقاع..ٞخاجحن وصلٟذ بنبُٗه مً َغ٢ٗت

ؿاٖضه لم زمالخه ول٨ً مظبىح َحر ٦ـ ٣ًاوم ٧ان والظي ٖؼث ٢ُضا..الٟىع 
ُ
 ح
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بت ٢اؾُت ؤعؾالن هٓغاث ٧اهذ  ٞدُذ ٦ـ هبرة بـ ؤعصٝ زم..جخُم هىة ٦ـ وُمٖغ

 ألاٞعى

- have fun  

 ًٟهم آلازغ ظٗلذ زُاب وجٓهغ مئزعحهما الٟخُاث لخجٕز ًضه مً ؤلاقاعة و٧اهذ

٤..ٞش مً به و٢٘ بما ُه بملئ ٖػ  ٞ 

 !محن؟ ؤها ٖاٝع ؤهذ -

 ...َٔ: وته٨م ُمباالة وبال -

ا ًهغر ٞـ الؿُاٍ بـ ججلضن..ٖملهً بـ الٟخُاث لخبضؤ ُٖيُه بـ ؤقاع
ً
 وال٣ٗاب ؤإلا

ُجي..خ٣ًا ٢اسخي ٧ان ٟغ وكىة جلمٗان ؤعؾالن ٖو
َ
 ًٖ حسجُله جم اإلا٣ُ٘..ْو

ًُدت آزغه  َىا٫ ألًام   البالص لها ؾتهتز ٦بحرة ٞو

 الىاهً نىجه ؾم٘ ًسغط ؤن و٢بل

 ...هؿِب٪ بوي مخ٨ٟغف -

 ًغصٝ ؤن ٢بل جإلم بـ ٖؼث نغر ٞـ ٚل بـ ظغخه ٖلى ويِٛ ؤعؾالن بلُه ٖاص

ض مً جدمل ٢اَٗت هبرة بـ  هٟؿه له جغجج٠ ما الٖى



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               158 

 ...مسلهل لؿه مٗا٥ خؿابي وؤها -

  جهٌ
ً

 بـ ؤقاع ول٨ىه مٗه الخضًض خاولذ التي لجمُلت ؤلاهخمام صون  عاخال

 ببخٗضث ٞـ جبخٗض ؤن ًضه

********* 

 ألاؾىص الُىم طل٪ ُمىظ ًىمان مغ..ؤبًضا الِؿحر بـ ٨ًً لم الهباح وطل٪

غصص صازلها وبـ ًغحٗض و٢لبها ًضحها بحن وظهها ؤزٟذ.. ".. الخضزل ٖلحها ٨ًً لم" ًُ

 هل٘ بـ همؿذ..للُمك٨الث ظاطب ِمٛىاَِـ هي

 !...٦ضا ُٞا ًدهل ٖكان صهُتي ٞـ ٖملخه اللي عبي ًا بًه -

ُضه وبال الخإزحر ٖلحها ًجب وال..اإلادخىم مُٗاص بـ الؿاٖت وص٢ذ  لها ٖو

ىٟظه ُِ م بـ..ؾ  هًُىا ٨ًً لم تهضًضه ول٨ً جسكاه ال ؤجها ؤمامه ؤزبدذ ؤجها الٚغ

ت اإلاكٟى مً زغظذ..وجهًذ ٦خٟها ٞى١  خ٣ُبتها ويٗذ لظل٪  جماًما الٟاٚع

محز الخضر وطل٪
ُ
ظإ اإلا ُُ  مغة ألو٫  ؾ

 إلادها وخُىما..ؤقضه ٖلى الخجمهغ ٧ان..اإلاضًىت بـ مُضان أل٦بر ونلذ ٖىضما

٣ها ًٖ ببخٗض..ؤخضهم  ناخب مً صٖىة بـ ألاولى الهٟٝى ناخبت هي ٞـ ٍَغ

 الخٟل
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محز اله٠ بلى ونلذ ختى ًبخٗضون  وؤزغون وآلازغ
ُ
ىخه٠ بـ وهى..اإلا

ُ
 ظىاع اإلا

ك٤ٟ ال وهي عؤٞت ؤو عخمت بال ًجلضه..السشِض الُبِب طل٪
ُ
 بل ؤبًضا ٖلُه ح

 ُٖىحها بـ اليكىة ْهغث

٘ زباًجا ؤبضث ول٨جها بلحها وهٓغ الؿٍى عمى ٞغ  ببدؿامخه ببدؿم..ال٣ُبٗت له ًُ

هاع ٦ـ و٧ان ٧له نىجِه  بـ وػ٤ٖ الكُُاهُت ضمغ ؤلٖا
ُ
 اإلا

لُت..خؿاب بـ الٛلُت -  ؤها ما َى٫ ..بالؿاهل هخٗضي مل*** الـ ػي  ٚو

 ...هُمصخي اللي هى بـ ٢اهىوي..٢اهىن  مِٟل..هىا

بض بـ ؤ٦مل زم ؤظٟلذ التي ؾضًم بلى ؤقاع
ُ
 ز

 ...هُبضؤ الٗغى ٞـ..ونلذ الخٟلت يُٟت بن وبما -

ت ؤهُابها جٓهغ قغؾت ٦الب ؤعبٗت بـ ْهغا اللظًً خاعؾُه بلى ؤقاع  ال٣ٍى

سُٟت
ُ
باح نىث ؤزٟى ُنغار و قه٣اث..واإلا

ُ
 ال٨الب ه

 َغ٢ٗت..٢امىؾه بـ وظىص بها لِـ ٧لمت ول٨جها..الغخمت َالًبا ًهغر والُبِب

ٗخاصة ؤنابٗه
ُ
ؿتها حٗٝغ والتي ال٨الب الخاعؾحن لُتر٥ اإلا  لخى٣ٌ ظًُضا َٞغ

 ظؿضه ججهل بضؤث زم زُابه مً جب٣ى ما ُممؼ٢ت الُبِب ٖلى



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               161 

ىضؽ
ُ
 الضٞإ ؤو الخضزل ٖلى ؤخض ًجغئ  لم ول٨ً آلاطان جهم ونغزاجه..اإلا

ا بؿاَت بـ..ٖىه
ً
 ٌؿخد٤ هى ٞـ وقماجت زٞى

هض١ ال ُٖىاه
ُ
 بكغ بـ لُٟٗل الكُُاهُت جل٪ بـ ؤهه جًٓ لم..جغاه ما ج

 ال ظغاخت هي..نغزاجه زٟخذ الظي الُبِب ظؿض مً جىبش٤ الضماء..طل٪

  جغحٗض ٖٓامها ظٗل اإلاكهض طل٪ ول٨ً..الضماء جسصخى

 و٦إهه..٣ِٞ ؤظلها مً خهغي  ٖغى ٦ـ اإلاٗغوى اإلاكهض ٢ؿاوة جخدمل لم

سبرها سُئ ؤن ًُ
ُ
٣ها ببخلٗذ..مٗه تهاون  ال اإلا  ٢بل زٟت بـ ؤلاوسخاب ٢غعث و ٍع

 جخ٣ُإ ؤن

غا٢ب بُٗض مً وهى  ُٖىحها نٟاء جذجب التي الغماصًت سخابخه زل٠ ًُ

شحره ما جدمل ول٨جها ٞخاة بـ ًخٛؼ٫  ٢ِـ بـ لِـ هى..ٖىه  اليؿاء..ٖابض هى..ًُ

ً
ُ
ٗبت اإلااضخي بـ ٦

ُ
 قبا٦ه بـ ؤو٢ٗها التي جل٪ ٦ـ..ٞغاف زم وبٚىاء ُمؿلُت ل

 ؤهىاءه م٘ ومالذ

ٟاٞت ٢ظٝ
ُ
 ٖلى بل زلؿت لِـ ول٨ً وجبٗها ٢ضمُه بـ ًضهؿها ؤن صون  الخبٜ ل

 الجمُ٘ ومؿم٘ مغآي
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ضزلها ٌسخبها مً وظضث..صعظت ؤو٫  جهٗض ؤن و٢بل  ي٤ُ اإلا٩ان..ال٣بى وٍُ

 ظؿضها ٌسخ٤ ٩ًاص وظؿضه..ُمغجٟٗت والخغاعة

 ظؿضه ؤؾٟل وظؿضها قٟخحها بعججاٝ م٘ خض٢ُتها وبهتزاػ الهل٘ جىٟؿها

ظ٦غه  قٟخحها والٟخىت..ظؿض اإلاغؤة ؤن ًُ

 ...هه -

ـ   بـ زم عؤؾها بـ ًضهى وهى قٟخُه بحن مً زغظذ ؾازغة ى٣ها لٟذ خاع هم ُٖ 

 البٌ

 !!...ؤهِذ  ؤما..ومخلذ جالذ ؤزضه ؤهى ٣ٖابه..ال٣ٗاب مً بحهغب خض مِٟل -

غ وهى نمذ  زم ٢هض ًٖ وظهها لُلٟذ الخبٜ ٖب٤ بـ ُمدمل خاص هًٟؿا ًٞؼ

بض بـ ؤعصٝ
ُ
 ِقٟاه ًل٤ٗ وهى ز

 ...ُم٩اٞإة لُِ٪  -

اح ؤصعاط طهبذ ٢ىتها و٧ل هٓغاجه جخداشخى ُٖىاها ؤٚمًذ  مغة وألو٫ ..الٍغ

 صازلها تهمـ

صخي -
ُ
٢... 
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طجها بـ حهمـ ؤ٦ثر ؤعؾالن صوى
ُ
 م٨غ بـ ؤ

 خهل اللي ٞـ ُٖٓم صوع  لُِ٪  بغيى..جخ٩افئ الػم ؤهِذ ..بحٗا٢ب هى ما ػي  -

 ببٗض..ببـ: ُمخ٣ُٗت هبرة بـ جدضزذ -

 ...ظاًؼج٪ جازضي بـ..هبٗض -

بض وحٗلم
ُ
٩اٞإة ؤن وحٗلم هبرجه ز

ُ
 بـ لظل٪..خبِب ؤو ٧ان ٖضًوا حؿغ لً اإلا

ت ُٞغة ٗذ..ؤهشٍى ىذ هغبذ ٞـ ٢هض بـ لُتراظ٘ مٗضجه جًغب ُع٦بخحها ٞع  ْو

خٗت هه٠ ؤن حٗلم ال ول٨جها..آصم آإلاذ ؤجها خىاء
ُ
ؿت ُمالخ٣ت اإلا  مً ًاجؿت َٞغ

 الهغب

ض م٘ ببدؿامت م٘ جغ٦ها وهى  ُم٩اٞإتها بـ الٖى
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 الثامنالفصل 

ب ٧الٛهً اإلاغؤة اح، م٘ ظاهب ٧ل الى جمُل. .  الَغ  في جى٨ؿغ ال ول٨جها الٍغ

 . . . الٗانٟت

 بلى ونلذ ختى َا٢ت مً جمخل٪ ما ؤ٢صخى بـ الُؿلم صعظاث ؾضًم نٗضث

 الباب لٟخذ ُمًيُت ُمداوالث بٗض الضازل بلى صلٟذ..ق٣تها

ت جدىٟـ ؤزظث..ٖلُه وبج٨إث ٢ىة بـ زلٟها ؤٚل٣خه  بـ جهُ٪ وؤؾىاجها بؿٖغ

 ال٣اؾُت يغباجه حؿدكٗغ نضعها ٖلى ًضها ويٗذ..بًٗها

ذ ٨ت ٞى١  ؤل٣تها و خ٣ُبتها هٖؼ  مً ٧ىب   لترحك٠ اإلاُبش بلى بججهذ زم ألاٍع

  اإلااء

ت بلى بٗضها جىظهذ ٞغ
ُ

ىٓم لخجلـ الك
ُ
 طل٪ بلى ٣ٖلها لُإزظها..ؤ٩ٞاعها وج

 ؤعؾالن لـ ٢ؿىة ؤقض آزغ وظًها عؤث خحن..الُىم

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

٣ها بـ ٧اهذ غا٣ٞها ؤن صون  نباًخا الٗمل بلى ٍَغ صخي ًُ
ُ
 ؤهه ؤزبرها ٢ض ٞـ ٢

ؿاٞغ ُِ داصر ؤلاؾماُٖلُت بلى ؾ ُُ   لها ًضٕ ولم السُبت قإن بـ والضها ل
ً

 مجاال

ٌ  مجزلهم ٖىىان لُإزظ وهاجٟها البا٦غ الهباح بـ ؾاٞغ ؤهه بط..للٞغ
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هثى زجل بـ ضخ٨ذ
ُ
ىبت ؤ  وظىخحها جخدـ وهى همؿذ زم لؼواط مٚغ

 ...مجىىن  -

ك٩ل ال حٗلمه ؤو ججهله لؿبب ؾُٗضة و٧اهذ اإلاكٟى بلى ونلذ  ٞاع١  لها ٌُ

 اإلاكاومت اإلاضًىت جل٪ زُذ ؤن ُمىظ مغة وألو٫  ؾُٗضة ؤجها اإلاهم

 عجالت ٖلى ج٣ى٫  ُممغيت ؤجذ م٨خبها بـ ججلـ ؤن ٢بل

 خض مِٟل..وٗملها والػم مؿخعجلت ػاًضة ظغاخت في!..ؾضًم ص٦خىعة ًا -

 ...ٚحر٥ الض٧اجغة مً مىظىص

مغيت جدب٘ وهى ٢الذ زم الُبي مئزعها ؾضًم بعصث
ُ
 اإلا

ت ًال -  الٗملُاث ؤويت ظهؼوا..بؿٖغ

 ...خًغج٪ ومؿدىحن ظاهؼة -

  و٢ًخا حؿخٛغ١  لم والتي الجغاخت إلظغاء مٗها ؾضًم جىظهذ
ً

ال  ٍَى

 السلُٟت الخض٣ًت بلى جىظهذ البؿُُت الجغاخت جل٪ مً بهتهاءها بٗض

ىٗل الهىاء حؿخيك٤
ُ
 هضوء ٧ل وعاء ؤن حٗلم ج٨ً لم ول٨جها..اإلا

 جظع ولً جب٣ي لً ٖانٟت..ٖانٟت
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 لم والتي..السلُٟت الخض٣ًت بـ اإلاهجىع  اإلابجى طل٪ بلى ٞجإة ؤهٓاعها بلخٟخذ

 زلؿت جضل٠ ُممغيت عؤث ول٨ً..به الٗمل ب٣ًاٝ جم ألانل مً ألهه ج٣غبه

 ؾضًم جلخٔ ولم خىلها جخلٟذ وهي

  بلى جبٗتها
ُ

 ال ٖضص ججض وهى نضمت بـ ُٖىحها لخجخٔ صلٟذ ٞـ بزخٟذ خُض

 ؾىىاث الٗكغ خاظؼ جخسُى ال ٞخُاث وبجىعاهً اليؿاء مً به بإؽ

 عظاء بـ ج٣ى٫ ..ٖاًما زالزحن الٗمغ مً جبلٜ التي الؿُضة ًض ٖلى بلخٟخذ

 ب٣الها صازلت صي!..لُه الٗملُت ٞـ بجإزغث بىتي قىفي..الض٦خىعة ؾذ ًا -

 وهو ؾاٖت

 !...بًه؟ ٖملُت: ٞهم ٖضم بـ وحؿاءلذ خاظبحها ؾضًم ٣ٖضث -

 ؤعًيا ؾضًم ظمضث والتي نا٣ٖت الغص و٧ان

 ...زخان -

 به ًضوع  اإلاهجىع  اإلابجى..ُهىا ًضوع  ٖما ؤخم٤ ؾاا٫ ًدخمل ال الجىاب

ت ًٖ ٧ان ال٣اصم والؿاا٫ لل٣اهىن  اإلاسالٟت..مكغوٖت الٛحر الٗملُاث  هٍى

ا والغص الُبِب ًً دخمل ال ؤً   ألاؾىء..ؾِئت ُؾمٗت طو اإلاظ٧ىع  الُبِب ٞـ..ًُ

 و٢الذ لخبدؿم ؾضًم ظاهضث
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 ...ؤَمً هغوح ؤها َُب -

 خغ١  بـ ُحهضص آجىن ..حكخٗل مغاظل ؾضًم وبضازل..بمخىان بـ الؿُضة وق٨غتها

 الُابـ صون  ألازًغ

ت صلٟذ ٞغ
ُ
هاع ٦ـ الٛ  بـ ُٖىاها جخٓذ..٢ضمحها ؤزمو بلى ٢لبها لحهىي ..ؤلٖا

ٗحراث ججمٗذ..قضة
ُ

ت ق  لظل٪ جب٩ي ؤن ٧اصث ختى خض٢ُتها خى٫  صمٍى

٤ قغ ٢لبها مؼ١  الظي اإلاكهض  جمٍؼ

ؿخبُذ..للىعي الٟا٢ضة الُٟلت ٞى١  ًجشى الُبِب ٧ان ظبذ ظؿضها َو  ٍو

ها ؤن بال..بغاثتها ٟاجئ صلٞى
ُ
٨مل ؤن ٢بل الُٟلت ًٖ ًجهٌ ظٗله اإلا  بٖخضاءه ًُ

 ٖلحها

ل جىجغ بـ وظهه ٖلى مسر ٍؼ  جلٗشم بـ حكض١ زم الٗغ١  خباث ًُ

 ؾضًم..ؾـ..ص٦خىعة..ص٦ـ -

 ...ؤؾىص جهاع٥ ؤهذ صا: بلحها ًدىمي ال نىث   بـ ونغزذ -

٨مم وع٦ٌ ضه الخاثِ بـ ؤله٣ها..زلٟها الباب وؤٚل٤ الخضًض ًٖ ٞاها ًُ  ٍو

زغي 
ُ
٣ُض ألا

ُ
ا عؤؾها ٞى١  طعاٖحها ج

ً
 بلى جخدى٫  ختى ٢ىة بـ ٖلحها ياُٚ

 همـ مخىجغة هبرة وبـ..ؤلاػع٢ا١
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  بٗمل..بـ ؤها..ؤها..ًٞاًذ بالف -

 أل زخان ٖملُاث بخٗمل..ؤؾىص ٖمل٪: ناعزت جخلىي  وهي ونغزذ -

  هٟطخ٪ ؤها صا!..بًه هخ٩ىن  جهاًخ٪ ٖاٝع ؤهذ..البىاث وبخٛخهب

 ...هؿمدل٪ مل..بزغسخي: وقغاؾت ظٕؼ بـ هى نغر -

 ألاػع١ زىبها ؤؾٟل ًٓهغ الٗلىي  وظؼءها اإلاؿجي الٟخاة ظؿض بلى هٓغث

مؼ١ 
ُ
٤ بلحها بىٓغها ٖاصث زم..اإلا   لتٖز

 ...صي بغه اللي الىاؽ ٖلُ٪ وؤلم ؤنىث ؤما بض٫ ٢ظع ًا ؾبجي -

ٓهغ ال٣اؾُت الباب صٞٗت بزغ ٖلى ُبترث ٞـ..ج٨خمل لم ضخ٨خه ول٨ً ضخ٪  ٍو

ُىاه الباب زل٠ مً هى دض١ الكغؾت ٖو
ُ
٣ُضة جل٪ بلى زم الٟخاة ظؿض بـ ج

ُ
 اإلا

ٛخهب ظؿض بـ
ُ
 اإلا

غؾل التي هٓغاجه بـ ؤمامها جغاه وهي ؾضًم ُٖىا بحؿٗذ
ُ
 الجخُم بلى ج

 
ً
 ؾُاعجه بـ ًجلـ هى ٧ان اإلاكٟى مبجى مً زغوظها ٖىض حعي ج٨ً لم..ُمباقغة

خابٗها  وهى اإلابجى طل٪ صلٟذ ختى..لها ُمالخ٣خه وؤ٦مل جغظل ٞـ بزخٟذ ختى ًُ

لم..زلٟها مً ىهب..ؾخ٣ىم ال٣ُامت..ٌٗلم لم ولُخه..ًدضر ما ٖو ُِ  هٟؿه وؾ

 الخا٦م
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ًٗه ٢مُهه ًجٕز بلحها لُخجه الٟخاة بلى هٓغاجه بـ جدى٫   زم ظؿضها ٖلى ٍو

 مٗهمها ؤلم ٞـ ؤعًيا ؾ٣ُذ ٞـ ؾضًم ًٖ ببخٗض الظي الُبِب بلى ٖاص

مىصها ٣غي  ٖو ِٟ  الخغا٥ ٖلى ٢اصعة ٚحُر  لخجلـ ْهغ ٢ض ال

ُخه و٦إن الضماء هغبذ و٢ض مىه ًخ٣ضم ؤعؾالن ًغي  وهى الُبِب جلٗشم  ؤٖو

ت ؤنبدذ كاٝع جماًما ٞاٚع
ُ
ٛاصعة ٖلى عوخه وح

ُ
 اإلا

ان ًٚبه مضي بـ حصخي وهبرجه ؤٞعى ٞدُذ بـ ؤعؾالن همـ  ال٣اصم والُٞى

 جهاًت ؤي مً ؤنٗب هخ٩ىن  جهاًخ٪ نض٢جي..مىظىص ومل٣خ٨ل عظٗذ لى -

 ...جخسُلها

 هضع ول٨ىه ؤلام٩ان ٢ضع ٢اومذ..لُدملها..ؤعًيا الؿا٢ُت ؾضًم بلى بججه زم

 بًاها ُمسغًؾا

 ...خغ٦ت بُلي -

خإلم ْهغها ؤؾٟل ًضه ًً٘..ًضًه بحن وؾ٨ىذ
ُ
زغي ..اإلا

ُ
 بحن..ُع٦بخحها ؤؾٟل وألا

 جىٓغ ؤن صون  وهمؿذ..وظهها جلٟذ الهاصعة وؤهٟاؾه ظالؿت قبه ؤخًاهه

 بلُه

ذ -  !...مىحن ٖٞغ
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٘ نمخه َا٫  الى٢ذ طل٪ بـ ٧اهذ ُٖىاه هٓغة..ُنضمذ ٞـ بلُه ؤهٓاعها لتٞر

 هى ج٣ضًغ ؤ٢ل ٖلى جسُلخه الظي وال٣ٗاب..هٟؿه الكغ هي بل..قغ هظًغ

ال١ ٖلى ألاؾىء..هٓغجه مً ؤؾىء ٧ان الىا٢٘ ول٨ً الغنام بـ الغمي  ؤلَا

ٌ ٖلى ججغئ  ولم ؾُاعجه بلى بها بججه   ؤزغؾتها هٓغجه ٞـ..الٞغ

ت وبهُل٤ م٣ٗضه بلى هى وبججه الؿُاعة بـ ويٗها  بلى ونال ختى م٣ٗىلت بؿٖغ

ا هٟؿها ٖلى ؾضًم به٨مكذ..اإلاضًىت ؤَغاٝ
ً
 ال وهي مٟغصهما. ب هما..زٞى

ا ٧ىجهما مً ؤ٦ثر جسصخى ًٗ  مٟغصهما وبـ م

غ..بها ًإبه ؤن صون  مجها وجغظل الؿُاعة جى٢ٟذ  ٚايبت وجترظل ي٤ُ بـ هي لتٞز

 الجاٝ نىجه ؾمٗذ ًٚب بـ جدكض١ ؤن و٢بل بلُه جىظهذ

 !...خاظت ٞحها ٖمل -

 بلُه الىٓغ صون  وحؿإله لخخ٣ضم ؾااله حعي لم

 !ٞاهمت مل -

 عصي صلى٢تي ٖمغ٥ ٖلى زاًٟت ولى..ٞاهمت أل: وهضع قغاؾت بـ بلحها بؾخضاع -

 ؤخؿىل٪
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ل: و٢الذ ًضًه بحن مً جملهذ - ًبا بـ..مٗٞغ  بـ..ظُذ ألوي ملخ٣ل ج٣ٍغ

 مٗاه لىخضها ؾبتها ؤهذ

ٛل٪ مل -
ُ

 ...ق

 ٧ل٠ لظل٪..الخ٣حر طل٪ م٘ الىعي ًٖ ٚاثبت ٞخاة لُتر٥ الُب٘ بـ ٨ًً ولم

ه وما اإلابجى طل٪ بـ ؤلاهخمام بـ عظلحن  ًدٍى

غث ٣خًبت وبظابخه نمخه لُى٫  نبر هٟاط بـ ؾضًم ٞػ
ُ
 لخ٠٣..الٟٓت وهبرجه اإلا

 ٢ىٍى بـ ٢اثلت ؤمامه

 ... ؤمصخي ٖاوػة..هىا وٗملها خاظت مِٟل لى -

 نالبت بـ ًدكض١ ؤن ٢بل ٢اجلت هٓغة قبه بـ ؤعؾالن بلحها هٓغ

 ...بػاي؟ ًخٗا٢ب!..صي ػي  ٚلُت ٚلِ واخض جٟخ٨غي  -

ا عصها ٧ان ايًبا ٖٟىًٍ  ظىىن  بـ نغزذ لظل٪..عؤجه إلاا ٚو

 ...لخمه ججهل ؾٗغاهت ٦الب ٖلُه ًدؿِب اإلاٟغوى -

٤ بـ قضة وبـ ؤْلمذ ُٖىاه..ج٣ترح لم ولُتها ب قُُاوي بٍغ  زُىة جغاظٗذ..ُمٖغ

 ُممُخت هبرة بـ ٣ًى٫  وهى السل٠ بلى
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ُجي ٞـ ال٨ٟغة ناخبت به٪ وبما..صر ؤهِذ  -  للٗغى ألاولى الهٟٝى ٞـ هدكٞغ

 وبـ لُِ٪  الخهغي 

 ...مجىىن  ؤ٦ُض ؤهذ -

 هامًؿا مجها ًضهى ؤن ٢بل ُمٓلمت ببدؿامت بـ لُبدؿم طهى٫  بـ بها هضعث

 جُجي ص٦خىعة ًا هؿدىا٥ِ  -

ٗذ -  ...مجدل ولى: و٢الذ جدضي بـ خاظبها ٞع

هلت ظظب
ُ
هالتها مً ز

ُ
 زىٝ و ؤلم بـ ٞـكه٣ذ مىه ؤ٦ثر جخضهى لُجٗلها ز

٨مل ُُ  م٨غ بـ همؿه ل

 ...ٞاث اللي الل٣اء مً ها٢و اللي ه٨مل ًب٣ى -

ُض و نامذ جدظًغ بلحها ؤعؾلذ ٖىُاه ض بطا وؤعؾالن..ال٣ضوم ٖضم بـ ٖو  ال ٖو

سل٠ سل٠ ولً ًُ هلت جغ٥..ألظلها ًُ
ُ
 وهى حكض١ زم ؾُاعجه بلى وبججه الس

 ًهٗض

 ...ؤونل٪ ٖكان ًال -
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م بخخ٣ان بـ ؾضًم بلُه هٓغث ها ٚع ٗذ ؤجها بال..زٞى  وعخلذ بباء بـ ط٢جها ٞع

دغ٥ ؤصاع زم ؤعؾالن ضخ٪..ؾُاعجه جهٗض ؤن صون 
ُ
 ختى ٢ىة بـ وبهُل٤ اإلا

 
َ

٠
َ
ل
َ
غابُت ٖانٟت وعاءه ز

ُ
 ًٚب بـ هاصعة حؿٗل ظٗلتها ج

 ...خُىاااااان -

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

 ؤ٦ثر ٨ًً لم الُىم ٞـ ًضحها بحن وظهها وايٗت الخالي لى٢تها ؾضًم ٖاصث

صخي لخجضه هاجٟها نىث ٖلى جهًذ زم ججهضث..ؾاب٣ُه مً ؾىًءا
ُ
 ببدؿمذ..٢

٨ٟغ ٧اهذ ما ُمخىاؾُت
ُ
 بجهاله ٖلى ؤلاظابت لُخ٣غع  خضر وما به ج

********* 

 لُجض اللُلي اإلالهى طل٪ بلى جىظه..وظهخه بلى ونل بٗضما ؾُاعجه مً جغظل

ٗخاصة ع٢هتها جاصي ظمُلت
ُ
ىهي لخخٟهم بلحها ؤقاع..اإلا

ُ
 الغ٢هت وج

ت بلى نٗض ٞغ
ُ
 ًلحها ؾترجه هٕؼ بٗضما الٟغاف ٞى١  وجمضص بها السانت الٛ

  ْهغه بـ ال٣اسخي الخغ١  طل٪ لُٓهغ..الضا٦ً ألاػع١ اللىن  طو ال٣مُو
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 حؿخُُ٘ ؤجها حٗخ٣ض..ؤؾماها ٦ما الٛبُت جل٪ م٘ وطهىه ُٖيُه ٞى١  ًضه وي٘

 حٗلم ال ول٨جها..وؾحزهضها ُمالخ٣تها ؾُمل ؤهه جًٓ..ال٣ىة جهىٗها بـ تهغب ؤن

ض ؤجها ٍؼ
ُ
 بنغاعه مً ج

ٟخاح بـ الباب ؤٚل٣ذ بٗضما ظمُلت صلٟذ
ُ
ذ..اإلا غي  اإلائزع هٖؼ  بلى وبججهذ الخٍغ

ت ٞغ
ُ
 ُمىخه٠ بلى ال٩اص بـ ًهل ٢هحر ؤؾىص زىب لترجضي..الشُاب جبضًل ٚ

خدت ٞسظها لى ومً..ظاهبُت ٞو ٗخحن خمالخحن ألٖا  وي٘ بـ ُمخباصلخحن ٞع

ً..ُمخٗا٦ـ ِ بـ الهضع مً وُمٍؼ  الضاهدُل مً قٍغ

هالتها نٟٟذ
ُ
 زم ٚؼاعة بـ ألاهشىي  ُٖغها هثرث..ُخغة وجغ٦تها الك٣غاء ز

  بلُه جىظهذ

 بـ حهضع ؤن ٢بل بهٟٗا٫ بـ ُٖىاه لخ٣ؿى..بها ؤخـ بٗضما ؤعؾالن بلحها هٓغ

 ظمىص

 ...صا البؿاه اللي ال٣ٝغ ٚحري  -

  م٩اجها ظمُلت ججمضث
ً

 وٗىمت بـ ؤعصٞذ ول٨جها ٢لُال

 !ٖاظب٪ مل بًه -

 أل -
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غث -  ...هٛحره مل ؤها بـ: و٢الذ ًإؽ بـ ٞػ

ت بـ بلحها هٓغ  الٟغاف َٝغ ٞى١  ظلؿذ..مىه وج٣ضمذ جإبه لم ول٨جها هاٍع

هالجه ٖلى وملؿذ
ُ
 وؤعصٞذ الىاٖمت الؿىصاء ز

 خاظت ُٞ٪ ًب٣ى..هىا ظُخلي َاإلاا -

 !جاوي؟ هىا ظه ٖؼث -

 ٖلُه ٖلمذ ؤهذ..جاوي هىا حهىي  م٣ُضعف: وؤعصٞذ جٟٗله ما ؤ٦ملذ -

غ - ـ: و٢ا٫ بزخىا١ بـ ٞػ  ...٧َى

لشم ج٣ترب ؤن ٢بل ق٣ٟت بـ ظمُلت بلُه هٓغث
ُ
 ؤعؾالن حهتز لم..٢ىة بـ ظبِىه وج

ال١ ٖلى حهخم لم بل ُٖىاه ًٟخذ ولم  ؤلَا

 وظىخه و قٟاه جخدؿـ وهي همؿذ زم ٢ىة بـ وججهضث ظمُلت ببخٗضث

 !...خهل اللي بًه ٢ىلي -

  ُٖيُه ؤٚل٤ زم ظامضة ، مُىلت هٓغة ؤعؾالن بلحها هٓغ
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤٚمًذ..ؤ

 بلُه وجمُل جخجغؤ ؤن ٢بل ال٣اؾُت قٟاه جخدؿـ ٖاصث ٖىضما ُٖىحها ظمُلت
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بالي ال وهى ُمخىاهُت ع٢ت بـ قٟخُه ُم٣بلت باصلها زانخه جخدغ٥ لم ًُ ُُ  ال وهي ل

 مغة ٧ل ٦ـ ًضٞٗها لم ؤهه ٨ًٟي تهخم

ًٗل نضعه لخخدؿـ ًضها ججغؤث ٖىضها
ُ
خذ ًضها ؤمؿ٪ ول٨ىه اإلا  ُٖىاه ٞو

غة خحن ٖلى
ُ
  ًجهٌ وهى ٚلٓت بـ ؤعؾالن هضع..ُمجٟلت لخبخٗض ٚ

 !...صا بخٗملُه ؤهِذ  اللي بًه -

 قغاؾت بـ ًضًه بحن لحهؼهذ الًٛب مً خالت بـ جغاه وهي ظمُلت جغص لم

 !ُعصي -

 ...ؤؾٟت: تهضط بـ همؿذ -

بالي ال قُُان ؤخب ٢لب   ٖلى اللٗىت  ٖضا اإلاكاٖغ ٧ل ٣ٞض..٨ًترر ٌٗض لم..ًُ

 ؤجها ٌٗلم وهى عخمت ال بـ جؼظغها ال٣اؾُت الؿىصاء ُٖىاه..والخ٣ض الًٛب

دب ال بؿاَت وبـ ول٨ىه..حٗك٣ه ًُ 

غججٟت ًضها وي٘ ؤٖاصث
ُ
 وكُج بـ وهمؿذ وظىخه ٖلى اإلا

 ...٢هضي م٨يل..ؤؾٟت -

هالجه بـ ًضه وي٘
ُ
 بهٟٗا٫ بـ ًغصٝ ؤن ٢بل ٢ؿىة بـ بًاها ُممغًعا ز
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 !...ؾامٗت..ًدهل ُمؿخدُل ُٞه بخ٨ٟغي  اللي..ظمُلت -

٣ى٫  لُٗىص جغصص بـ عؤؾها بـ ؤومإث  ٍو

ذ - لِل ٖكان..جاوي مخخ٨غعف ًاٍع  مجي متٖز

 ...جاوي عظلي ٖلى هام حٗالى..ؤؾٟت زالم -

خحن ؾا٢حها بلى ال٣ىة بـ عؤؾه ؤٖاصث بالي ولم الٗاٍع
ُ
هالجه بلى ًضها ؤٖاصث..ج

ُ
 ز

باصلها لً ؤهه حٗلم..الٟغاع وق٪ ٖلى ٧اهذ ٖبرة وخبؿذ  ماطا ول٨ً الٗك٤ ًُ

 ألامغ وبهخهى ٖك٣خه هي!..جٟٗل

 !...مال٪؟ هخ٣ىلي مل -

٘   بلُه هٓغ زم ًضه ٠٦ ؤعؾالن ٞع
ً

 ٢اثال

  خهل اللي بٞخ٨غث -

ٗاص ؤن ٢بل وحؿاءلذ لشىان ًضها جى٢ٟذ -
ُ
 اللي وبًه: الخملِـ ح

 خاظت؟ خهل!..٨ٞغ٥

 ...ًىمحن مً: الؿاا٫ بـ جخٗل٤ ال وبظابخه -
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 الىؾاصة مدلها لخدل ؾا٢حها وجغ٥ بؾخضاع ول٨ىه خضر ٖما ؾااله خاولذ

 ظمىص بـ ؤعصٝ زم

 ...ٞاث اللي ٞـ ؤٞخذ ٖكان مل ؤعجاح ٖكان ظُذ ؤها -

 هى جمضصث..خؼن  بـ وججهضث ًضها ؤهؼلذ..الهىاء بـ ُمٗل٣ت ًضها وجغ٥ ُٖىاه ؤٚل٤

زغي 
ُ
٣ها بـ بج٨إث ول٨جها ألا زغي  الىؾاصة ٞى١  مٞغ

ُ
٣ها ججض ٧اهذ وألا  بلى ٍَغ

هالجه
ُ
 السل٠ مً ز

 ؤص١ وحٗك٤..حٗك٣ه ْهغه بـ به بإؽ ال ظؼء ًخىؾض الظي الخغ١  طل٪

بالي وال ٌٗلم بل..ٌٗلم ال وهى جٟانُله بالي ولً ًُ بالي ٧ان وبن ختى..ًُ  ال هى ًُ

٤ لُبضؤ ػمً ُمىظ ٢لبه ًٖ جسلى ألهه..ٌٗك٤ ؤن ٌؿخُُ٘  وال به هضم ال ٍَغ

 ٖك٤

زغي  بـ الُٟلت جل٪ ط٦غجه آلازغ الجاهب ٖلى وهى
ُ
كبهها ؤ

ُ
 ؤن الٟاع١  ول٨ً ح

ىته٪ ؤن ٢بل ؤه٣ظتها ؾضًم
ُ
زغي  ول٨ً ج

ُ
 به٣اطها حؿخُ٘ لم ألا

 ، ًٚب بـ نىجه بـ لُجإع الىؾاصة بـ وظهه وي٘ و ٢ؿىة بـ اإلاالءة ٖلى ٢بٌ

 ٧ان ٦ما ٌٗض لم ٞـ ٢لبه ومً مىه جم٨ىذ ٢ؿىة بـ ، ٦غه بـ

ٝ   بـ وهاصجه مى٨به ٖلى ًضها لخً٘ لهغازه ظمُلت بهخًٟذ  زى



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               178 

ـ ؤهذ -  !...ؤعؾالن؟!..٧َى

 ٌٗخلحها جغاه وهى ظمُلت ُٖىا جىؾٗذ..طعاُٖه بحن وبخخجؼها جهٌ..ًغص ولم

 جىجغ بـ الهمـ خاولذ..ظمضتها الكُُاهُت ُٖيُه وهٓغة

 ...ؤعؾـ -

ض هى..جخمىاه ٧اهذ ما لها خ٤٣ و ال٣اؾُت قٟخُه بحن يإ همؿها ٍغ  ؤن ًُ

 اليؿُان ؾخمىده وهي ًيسخى

********** 

 ...ُٞضًى ٖلُا ماؾ٪*** الـ!..٦ضا ُٞا ًخٗمل ؤها ب٣ى -

ٗاوي ٞغاقه بـ ُممضص وهى ٖؼث بها هضع  ًغحك٠ آزغ وؤمامه..الخٗظًب ؤزاع ٌُ

ىٓغ ًًٗه ؤن ٢بل جلظط بـ السمغ ٦إؽ مً  بغوص بـ حكض١ زم ألاو٫  بلى ٍو

 !ٌٗجي؟ وبًه -

 صا الُٟضًى!..صا بخ٣ىله اللي بًه ٌٗجي: وحكض١ ًٚب بـ ٖؼث ُٖىا بحؿٗذ -

 الىػاعة مً وبحٗؼ٫  خُاحي حهضم بهه ٦ُٟل

 !...الىػٍغ ؾُاصة ًا لُه صي ألاما٦ً بتروح ٦ضا ظبان ؤهذ وإلاا -
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 ل٣ُى٫  جهٌ زم آلازغ ججهض..الىاٞظة بلى وظهه ُمضًًغا ًغص ؤن صون  ٖؼث جإ٠ٞ

 بىُاله ظُبي بـ ًضًه ًً٘ وهى

 مخساٞل ٖمىًما -

 !بًه؟ ٢هض٥: و٢ا٫ ٞهم ٖضم بـ ٖؼث بلُه هٓغ -

 لخض هى بـ..ٖملها ٧ان ًٟطخ٪ ٖاوػ  ٧ان لى: بؿاَت بـ آلازغ حكض١ -

 ...صماٚه ٞـ لؿبب الُٟضًى بـ مدخٟٔ صلى٢تي

 خضة بـ هامًؿا ٖى٠ بـ وظهه ٖلى مسر زم ؤؾىاهه ٖلى ٖؼث نغ

 !صماٚه؟ ٞـ بًه ُٞه هى ؤٖٝغ ؤما لخض هؿخجى لؿه وؤها -

 ...ٖلُه زلو!..حؿخجى ولُه -

ت بـ ُمدضزه بلى ًىٓغ وهى ٢ىة بـ ٖؼث ضخ٪  وؤعصٝ سسٍغ

 !!ؾهلت ٞا٦غها ؤهذ -

 اإلاهم..صلى٢تي هى٢ٗه هى٣ضع..٦ضا ٢بل و٢ٗىاه ما ػي : و٢ا٫ ط٢ىه آلازغ خ٪ -

 يٟٗه ه٣ُت وٗٝغ

 ي٠ٗ ه٣ُت ملىف الكُُان: ٚل بـ ٖؼث حكض١ -
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 ...واخضة هسل٣له ًب٣ى: و٢ا٫ بؿاَت بـ مى٨بُه آلازغ خغ٥ -

 بـ و٢ا٫ مى٨به ٖلى عابًخا مىه ج٣ضم آلازغ ول٨ً حؿائ٫  بـ خاظبُه ٖؼث ٣ٖض

 الٗانٟت ٢بل ما هضوء

 مىه هسلو ؤها بـ ماحؿتهلل ؤه٪ لىال..ٖؼث ًا ٖلُا صا اإلاىيٕى ؾِب -

 ٖكاه٪

كاه٪: مٛؼي  طاث هبرة   بـ ٖؼث لحرص - ٪ بن هاسخي ؤهذ..ٖو ىا ٍػ  مخىعٍ ٍػ

 ٞـ ٦ىخىا اللي ؤهخىا..ٞـالهىعة مل ؤها بـ: م٨غ بـ وهمـ مىه صوى -

 ...صًل٪ بـ جلٗب ٨ٞغث لى ومجي مىه ٖؼث ًا زاٝ..الهىعة

٨مل ؤن ٢بل ُمجٗضة حٗابحر بـ ٢ؿذ التي ٖؼث ُٖجي بلى ًىٓغ ببخٗض  آلازغ ًُ

ت باب بلى ًخجه وهى خضًشه ٞغ
ُ
 الٛ

 ...ًىنل٪ هى ما ٢بل ه٣خل٪ ألوي -

 ًٚب بـ ونغر الٟغاف ٖلى ٖؼث يغب..زلٟه الباب وؤٚل٤ جغ٦ه زم

 جخٗكىا ما ٢بل ب٩ُىا ألحٛضا الٛالُحن وعخمت بـ..هٟسخي ًال ب٣ُى٫  ٧لىا -

 ...بُا
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********** 

 وببدؿامت زٟت بـ بابها جُغ١  ُؾمُت َاب٤ بلى ؾضًم جىظهذ الُىم مؿاء بـ

ً ٍؼ
ُ
 جغي  وهى ببدؿامتها بحؿٗذ ٞـ لخٓاث بٗض الباب الشاهُت لخٟخذ..قٟخحها ج

 ؤمامها ألاولى

 و٢الذ ؾضًم ٖاه٣تها

اوػا٧ي ؤلاؾماُٖلُت هجز٫  ؤها..ؾىما ًا بصخي -  مٗاًا ٖو

 !ؾضًم؟ ؾذ ًا زحر -

 ...ؤوي  مٗاًا مدخجا٥ِ  ؤها بـ..مخ٣ل٣ِل زحر: و٢الذ زجل بـ ببدؿمذ -

 واؾٗت ببدؿامت بـ ج٣ى٫  ؤن ٢بل ج٨ٟحر بـ ُٖىاها ُؾمُت ي٣ُذ

 صر ُٞه ب٨ٟغ اللي ًب٣ى -

 !...أل وال مٗاًا هخُجي..ؤخم: و٢الذ بعجبا٥ بـ ؾضًم خمدمذ -

  ُؾمُت ٖاه٣تها
ً
زغي  مغة

ُ
ُل٤ وهى ؤ

ُ
ا ؾضًم لخبخٗض نىتها ج ًٗ  ٞاها ُم٨ممت ؾَغ

 جدظًغ بـ و٢الذ

 زبر مُىنلىف ٖكان ٌٗٝغ خض ٖاوػًٍ مل ؤخىا..ُؾمُت ًا ٦ضا بالف -
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غه ؤلبـ هغوح ؤها..٣ًُٗجي ًىوه: و٢الذ ٞاها ٖلى ًضها ويٗذ - ٍغ
ُ
ٞ 

 ...بجًٟلي حٗالي..وؤظُل٪

 زُابها ؤظمل لخيخ٣ي الضازل بلى ُؾمُت وبججهذ ؾضًم صلٟذ

 الى٢ذ مغوع بٗض

 ٖلى خغنخا و٢ض ؤلاؾماُٖلُت مضًىت بلى جخجه خاٞلت بـ ججلـ ٧ِلخاهما ٧اهذ

 ؤخض ٨ًدكٟهما ال ختى الخظع جىدي

 م٨غ بـ و٢الذ ُؾمُت مالذ

 ...ؤؾإ٫ وملخ٣دل وشخي مال ٖلى ٦ضا ؤزضججي!..خهل اللي بًه -

ى٣ها زل٠ ًضها جً٘ وهي ؾضًم ببدؿمذ  و٢الذ زجل بـ ألاخمغ ُٖ

صخي..مِٟل -
ُ
 بابا ل٨ً ظىاػها مىيٕى ٞـ ٩ًلمه ٖكان ًىمحن مً لبابا عاح ٢

 ومدخاظِ٪  الٟاجدت ه٣غؤ ٖكان عاًدت ؤها وصلى٢تي..زُىبت ٖلى ٚحر مىا٣ٞل

 مٗاًا

صخي سخي..زحر ٖلى ًخممل٪ عبىا: و٢الذ ؾٗاصة بـ ٦ٟها ٖلى ُؾمُت عبدذ -
ُ
٢ 

  ؤهخىا..ٌؿخاهل٪..٦مان خال٫ وببً وظضٕ قهم
ً

 بٌٗ ٖلى ال٣ًحن ؤنال
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 !جٟخ٨غي : قغوص بـ ؾضًم حؿاءلذ -

صخي سخي..ظًضا ؤٞخ٨غ: ٢اثلت ُؾمُت ببدؿمذ -
ُ
 َُبخه ٞـ مىه مِٟل ٢

 ٦كٟتي إلاا هٓغي  ٞـ ٖلُتي..وؤصب٪ ظمال٪ ٞـ مى٪ مِٟل وؤهِذ ..وظضٖىخه

 ...ظؼاءه ًازض وزلُدُه عاح ما مُغح ًجخمه هللا الض٦خىع 

بهمت الىٓغة وجل٪ الُىم طل٪ بـ ؤ٦ثر ؾضًم قغصث
ُ
 عؤتها ؤجها لىلهت ْىذ التي اإلا

 مً سسغث!..الكُُان ًخإلم هل ول٨ً ألالم..ال٣اؾُت وظهه حٗابحر حٗخلي

 وهمؿذ ج٨ٟحرها

 ...الىظ٘ ٌٗٝغ صا ػي  واللي -

********* 

 بـ زُابه ًغجضي وهى بلُه جىٓغ بؾخضاعث زم ظؿضها خى٫  الُٛاء ويٗذ

م..نمذ   ض ما ٖلى خهلذ ؤجها ٚع ٍغ
ُ
 ٧اهذ..الى٣و بـ ؤلاخؿاؽ طل٪ إلِاا ول٨ً ج

 لم وهي..اليؿُان صاٞ٘ بـ ٧ان خضر ما ول٨ً بُجهما ظغي  بما الٗاَٟت جبػي

 ًضًه بحن ؤجها َاإلاا جغ٦خه بل حٗترى

 ظٗلتها هٓغة بـ بلحها ًىٓغ وهى الجامض نىجه ٖلى قغوصها مً زغظذ

 هٟؿها ٖلى جى٨مل
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 !ٞاهمت..جماًما جيؿُه صا الجهاعصة خهل اللي -

 ...ٞاهمت -

سبرها وهى ظؿضها ؤنابذ ٢اؾُت زلجُت يغبت..وؤلم بـسٟىث ؤظابذ  بـ ًُ

 الؿماء بـ بها خل٣ذ لُلت جيسخى ؤن ٢ؿىة

م مجي ؾخٓل..اليؿُان جإبى ؤجها بال..به ظضا٫ ال والظي ال٣اسخي ؤمغه ٚع
ُ
 ج

 ٖاقخه ما ؤزمً اللخٓاث جل٪ جخظ٦غ ؾخٓل..ًىم ٧ل اللُلت جل٪ بـ هٟؿها

 مٗه

 ٖلى ًضها وايٗت الُب٩اء بـ لخجهل ٢ىة بـ للباب نٟٗه نىث ٖلى بهخًٟذ

 وظهها

 لخلخ٣ُها..الغماصًت ُؾترجه بـ لخخٗثر جهًذ..الخاع ُب٩اءها ونلت ؤجهذ بٗضما

٣غبها
ُ
  عثخحها جسلل ختى ٢ىة بـ الغظىلي ُٖغه بقخمذ زم ؤهٟها مً وج

 بـ هامؿت الُؿترة بخخًيذ زم..تهخم لم ول٨جها الباعصة ألاعيُت ٞى١  ظلؿذ

ً وكُج  خٍؼ
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 مى٪ ومإزضحل خاظت ٧ل ؾلمخ٪..هٟسخي ؾلمخ٪ ؤها صا!..بُا هخدـ ؤمتى -

ٗخجي ؤهذ بـ..عايُت ٦ىذ وهللا عايُت ٦ىذ بوي م٘..خاظت  ؾما لؿاب٘ ٞع

 ...خغام..ؤعى لؿاب٘ ججزلجي خغام

اصث   الغا٢هت جب٩ي ٖو
ً
زغي  مغة

ُ
 بـ َٗجها ول٨ىه وؤخُخه ؤخبخه ٢لب   ٖلى ؤ

 مؿمىم زىجغ

  آلازغ الجاهب ٖلى وهى

ذ وهى ٢ؿىة بـ ؾُاعجه باب نٟ٘ ٍغ  الظي ًٚبه ًلًٗ ؤزظ..اإلا٣ٗض بلى عؤؾه ًُ

 هظا ٧ل لُٟٗل الالوعي مً اإلاغخلت جل٪ بلى ؤونله

 بٗض ُٞىا ٖلُه ؾِىضم ؤهه ٌٗلم ٧ان آزغ ههج بهخهج بل بلُه ًىه٘ لم ظؿضه

 و٧اهذ..٢لُلت للخٓاث ختى حهغب ، ًبخٗض ، ًىإي ، ًيسخى ألن بخخاط ول٨ىه

 ضخُخه ظمُلت

غ سغظه هاجٟه نىث ٖلى ًٚب بـ ٞػ ُُ  الىٓغ صون  وؤظاب بىُاله ظُب مً ل

 ؤًىة -

 ومٗاها ؤلاؾماُٖلُت لـ ؾاٞغث الض٦خىعة: ٣ًى٫  عظاله ؤخض نىث ؤجاه -

 ُٞه ٢اٖضة اللي البِذ ناخبت
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 !والٓابِ: ظمىص بـ ؤعؾالن حؿاء٫ -

 ًىمحن ب٣اله ُمسخٟي هى -

 ...ب٢ٟل زالم -

دغ٥ ؤصاع زم..ظىاعه اإلا٣ٗض ٞى١  ٢ىة بـ وؤل٣اه الهاج٠ ؤٚل٤
ُ
 بـ وبهُل٤ اإلا

 هى ٌٗلم زُٟٟت مىاوعة مً بإؽ وال بها ًلخ٤ ؤلاؾماُٖلُت بلى ؾُاعجه

ُىاه ؤعؾالن همـ..زباًاها  اإلا٨غ بها ًغحؿم ٖو

 ...ؤنىله ٖلى اللٗب و٢ذ ظه -
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 التاشعالفصل 

 ...الُخب مضًىت ًضزل مً

  ٌٗىص بما
ً

دب َٟال  ...ألاقُاء ٧ل ًُ

ً   مجها ًسغط بما ضع٥ ال ُمؿ  ...ًيخمي مىٟى ؤي بلى ًُ

 ؾُاعة مً ؾضًم جغظلذ..ؤلاؾماُٖلُت بلى ونلخا ٢ض ٧اهخا ؾاٖاث ٖضة بٗض

ظغة
ُ
 ألاولى بـ السانت البىاًت بلى لخخىظه ُؾمُت جبٗتها ألا

 بلى ونلخا..ُمخ٣ابلخحن ق٣خحن َاب٤ ٧ل ًدخىي  خضًشت قبه البىاًت ٧اهذ

خدذ ِمٟخاخها ؾضًم لخً٘ الشالض الُاب٤  الباب ٞو

 ٖا٫ قبه نىث   بـ والضها هاصث

 !ٞحن ؤهذ..بابا -

ت مً والضها نىث ؤجاها ٞغ
ُ

 ...البل٩ىهت ٞـ ؤها ؾضًم ًا حٗالي: الك

 مٗها لخإحي بلحها ؤقاعث زم ُؾمُت بلى هٓغث
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ت بلى جىظهذ ٞغ
ُ

 ُٚاًءا ًً٘..السام م٣ٗضه ٞى١  ظالًؿا والضها لخجض الك

غجضي ؾا٢ُه ٞى١  ؤؾىص ُت ٦جزة مً اإلا٩ىن  هىمه زىب ٍو  ًضه وبـ ع٣ُ٢ت نٞى

 الخلُب بـ الكاي ٧ىب

ٗاه٣ه ؾضًم ع٦ًذ
ُ
باصلها ح ُُ  ْهغه ٖلى عبدذ..ناص١ بقدُا١ بـ الٗىا١ ل

 جدكغط بـ وهمؿذ

 بابا ًا ؤوي  وخكخجي -

 ...الؿالمت ٕ هلل خمض..خبِبتي ًا ٦مان وؤهِذ : وؤعصٝ ظبُجها لشم -

 بـ هى ل٣ُى٫  ببدؿامت بـ بلحهما جىٓغ ٧اهذ التي ُؾمُت بلى لُىٓغ ؾضًم ببخٗضث

٠ُ
ُ
 ل

 ب٢ٗضي بىتي ًا حٗالي -

٣ضم وهي الخضًض ؾضًم جىلذ -
ُ
زغي  ج

ُ
 بخازض اللي هي..بابا ًا ُؾمُت صي: ألا

 هىا٥ مجي بالها

 : و٢ا٫ ببدؿم -
ً

  ؤهال
ً

 هىعجِىا ُؾمُت ًا وؾهال

 ...الض٦خىعة ؤبى ًا ؤهله بـ مىىع  البِذ -
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 مغح بـ حكض١ زم ؾٗل ختى ٢ىة بـ ؾضًم والض ضخ٪

 ٖاصي ُمدغم ًا ٢ىلُلي -

 مُصخل َب!..هضامت ًا: بؾدى٩اع بـ هاصعة نضعها جه٪ وهي ُؾمُت قه٣ذ -

 مدغم ؤؾخاط ًا بغيى

ؾخاط -
ُ
 ...الؿ٨غ ػي  مى٪ َالٗت ُمدغم بـ..ؤؾخاط..ؤ

 جدظًغ بـ همؿذ زم خغط بـ ؾضًم خمدمذ

 مغة بًض٥ جدذ مً ؾذ ٖضي بًض٥ ؤبىؽ..صي ٖضحها..بابا ًا ٦ضا ُٖب -

 ...الهض١ ب٣ى٫  ؤها!..خاظت ٢ىلذ وؤها: بؾدى٩اع بـ ٖلحها عص -

 ٧ان جخدضر ؤن و٢بل ًإؽ بـ ظبهتها ؾضًم لخًغب بعجبا٥ بـ ُؾمُت ضخ٨ذ

 ٌؿب٣ها والضها

 ...هخ٩لم وب٨غة الؿٟغ حٗب مً هامىا عوخىا -

تها بلى وجخجه ُؾمُت لخإزظ ؾضًم ؤومإث ٞغ
ُ
 عا٢ُت ول٨جها ألازار بؿُُت ٧اهذ..ٚ

  ٞخاة بـ جل٤ُ
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 جًم التي الهىع  جل٪ ٖلى ُٖىاها و٢ٗذ ختى بعجاب بـ ُؾمُت جٟدهتها

 وحؿاءلذ بلخ٣ُتها..ٖاثلتها و ؾضًم

 !...صا؟ الخلُىه الكاب ومحن!..ؾضًم ؾذ ًا مامخ٪ ٞحن ؤوما٫ -

كبه الكاي ٧ان  هبرة بـ و٢الذ خىى بـ ؾضًم ببدؿمذ..٦بحرة صعظت   بـ ؾضًم ٌُ

 الىا٢٘ ًٖ ٚاثبت

ا صا الخلُىه -  ؤهِذ  حِٗصخي بغيى وماما..ًغخمه هللا ؤزٍى

 ...ًغخمهم عبىا..ؤ٢هض م٨ىدل..٣ًُٗجي: و٢الذ ُؾمُت نغزذ -

اع ؾضًم ؤزظث  ببدؿامت وقبه ز٣ل بـ ٢الذ زم م٩اهه لخًٗه ؤلَا

 ...خاظت مدهلل..حهم٪ وال ال -

 ٢الذ زم ُؾمُت ؤظل مً بُتي زىب وؤزغظذ زُابها زؼاهت بلى ؾضًم جىظهذ

 حؿخضًغ وهى

غ٢ت آزغ الكما٫ بًض٥ ٖلى الخمام..صف جازضي خابت لى -
ُ
 الُ

ت بـ -  !...ٖلُا؟ الباب هُٟخذ مل وؤبى٥ِ : ؤعصٞذ ٍٖٟى
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 بـ ُؾمُت لترصٝ ًٚب بـ وح٣ٗضهما حٗىص ؤن ٢بل صهكت بـ ؾضًم خاظبي بعجٟ٘

 وزجل بعجبا٥

ؾخاط سخي بـ..وهللا ٢هضي مل -
ُ
 وع٢اث الؿب٘ بخإ ق٩له ُمدغم ألا

 !هخىامي وال صف هخازضي: و٢الذ ؤؾىاجها ٖلى ؾضًم نغث -

 ...هىام -

ٛل٤ ؤن و٢بل وجغخل ؾضًم لختر٦ها ًإؽ بـ ُؾمُت بها حكض٢ذ
ُ
 هخٟذ الباب ح

 الك٣ت خاظت بخخاظتي ولى..جاهُت ؤويت ٞـ هىام وؤها هىا ألاويت ٞـ ؤهِذ  هامي -

 زحر ٖلى جهبخي..ٞحها جخىهي ٖكان ٦بحرة مل

 ...ؾضًم ؾذ ًا ؤهله مً وؤهِذ  -

 جخدغ٥ ؤن ٢بل همؿذ زم الباب ؾضًم ؤٚل٣ذ

ذ بابا ًا ٌؿامد٪ هللا -  ...عػ١ مخجىػة ٧اهذ اللي ُؾمُت زٞى

********* 

 ببدؿامت لُبدؿم..٢لُل ُمىظ نٗضتها التي البىاًت ؤؾٟل جه٠ُ الؿُاعة ٧اهذ

ٟاٞت ؤزغط زم ُمٓلمت
ُ
 وؤقٗلها جبٜ ل
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 الىٓغ صون  لحرص بجها٫ ؤجاه..ألاؾاؾُت وظهخه بلى عخل زم الؿُاعة ُمدغ٥ ؤصاع

 !!ؤلى -

زغي  الجهه مً الهىث ؤجاه -
ُ
 اللي الض٦خىع  ؤها!..باقا ؤعؾالن ًا ؤًىة: ألا

م اإلاضام خالت ًٖ مؿئى٫   ...ٍع

  هبرجه واػاي ًٚب بـ اإلا٣ّىص ٖلى و٢بٌ قضة بـ ؤعؾالن ُٖىا جىخكذ

م؟ مالها -  ٍع

  ؤصزلها ؤ٢ضع..الٗملُاث جضزل الػم ؤ٦تر ٖلحها هخإزغ مُىٟٗل الخالت -

خبٕر ال٢ُخه -
ُ
 !!اإلا

 الجؿم ؤقٝى إلاا ٚحر ؤظؼم ه٣ضع مل بـ..ُمخُاب٣ت وألاوسجت ؤًىة -

 ػي ..جلىر مُىنلىف م٩ان ؤو ؤإلااهُا هىى٣لها بهىا ٚحر..أل وال الًٗى هُخ٣بل

 ظًضا خؿاؽ ألهه ه٣ُت ْغوٝ مدخاظت ال٨بض ػعاٖت ٖاٝع خًغج٪ ما

ل ٖاوػه ؤهذ اللي بٖمل: ؤعؾالن هضع -
ّ
 الٗملُاث مً جُل٘ وإلاا..عغي وبُ

جي  ٖٞغ

اط ٖلى وآؾ٠..باقا ًا خايغ: و٢ا٫ الُبِب خمدم -  ...ؤلاٖػ
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ٓلم ُٖىاه ٧اهذ..له اإلاجاوع  اإلا٣ٗض ٞى١  ٢ىة بـ و٢ظٞه الهاج٠ ؤعؾالن ؤٚل٤
ُ
 ج

لما ؤ٦ثر
ُ
م م٘ خُاجه جظ٦غ ٧  الؿاب٣ت ػوظخه ٍع

 بها ٌٗمل التي الكغ٦ت بـ مٗه حٗمل ٧اهذ ٖلحها حٗٝغ ٖىضما..قضة بـ ؤخبها

ضًغ
ُ
٣ضث ؤقهغ ٖضة وبٗض..الخىُٟظي اإلا  الظي الُىم ؤحى ختى..  زُبتهما ُٖ

 ُٞه ٖىه جسلذ

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

 ًٖ ُمب٨ًغا ونل ٢ض ٧ان..به ًجلؿا ؤن بٖخاصا الظي اإلا٣هى طاث بـ ًجلـ ٧ان

ض دضص اإلاٖى
ُ
 ؤجذ ختى ٧املت ص٣ُ٢ت زالزحن بـ اإلا

ٗاه٣ها جهٌ ُُ  مً صهكت بـ ُٖيُه لخدؿ٘ ًضها مً بقاعة   بـ ؤبٗضجه ول٨جها ل

 وُمخجهمت ظضًت ٧اهذ مالمدها ول٨ً جمؼح خؿبها..ٞٗلتها

  وحؿاء٫ آلازغ هى لُجلـ ظلؿذ
ً
 ُمباقغة

م؟ ًا مال٪ -  !...ٍع

م ْلذ  وحؿاءلذ ألامام بلى بـجؿضها جمُل ؤن ٢بل لخٓاث ٖضة بلُه جىٓغ ٍع

 ُمبهمت هبرة   بـ

 !...محن؟ جسخاع..خض وبحن بُجي زحرج٪ لى -
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غصٝ ظلؿخه بـ ٌٗخض٫ ؤن ٢بل لشىان خاظبُه ٣ٖض  ظضًت بـ ٍو

 بُه هٟؿ٪ بخ٣اعوي اللي الصسو خؿب ٖلى -

 !...باليؿبال٪؟ مهمت مل ؤها ٌٗجي: ًٚب بـ لتهضع -

 اإلا٣هى بـ اإلاخىاظضًً وبؾخضاعة لُاولت ٢بًتها يغبت بـ مصخىبت ألازحرة ٧لمتها

 وجدظًغ خضة بـ وؤعصٝ بلحها زم ًٚب بـ خىله ؤعؾالن لُىٓغ..بلحهم

ي - م ًا نىج٪ َو ت ؤهِذ ..ُصٚغي  وبج٩لمي ٍع ٛل مبدبل ؤوي ٖاٞع
ُ

 الل٠ ق

 ...صا والضوعان

م هؼث ٟاٞت لُخسغط ٖهبُت بـ ؾا٢ها ٍع
ُ
كٗلها ؤن و٧اصث..جبٜ ل

ُ
 ًض ول٨ً ح

ٟاٞت سخبذ ؤعؾالن
ُ
 ؤؾىاهه بحن مً هخ٠ زم ًٚب بـ ؤعًيا وؤل٣اها الل

غب بُلي مغة مُت ٢ىلخل٪ -
ُ

 !٦خحر ؤج٩لم هًٟل..٢ضامي صا ال٣ٝغ ق

 ...هىٟهل الػم بخىا: و٢الذ ظمىص بـ بلُه هٓغث -

دؿاء٫ ط٢ىه ًد٪ ؤن ٢بل نضمت بـ لخٓاث ٖضة بلحها ًىٓغ ْل  هضوء بـ ٍو

 مٗا٥ِ  مٛلُل ؤها..الؿبب؟ بًه ؤٞهم ُمم٨ً -

ا م٘ بخٛلِ بـ مٗاًا مٛلُل: وهضعث قٟخحها ٢ىؾذ -  ؤبٍى
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 ...٦ضا ٢ىلي -

 ظٟاء بـ وهمـ السل٠ بلى ظؿضه بـ لُٗىص..ًضوع  ما ٞهم بٗضما بها هخ٠

 ؤهِذ  حؿبُجي بما ًا خاله ٞـ ؤؾِبه بما ًا..٦ضا ٖكان لُا بٗخ٪ اللي هى ب٣ى -

 !...صر؟ بدب٪ بوي ٖاٝع وهى

 ٖلحها ما بهتزث ختى ٢ىة بـ اإلاغة هظه الُاولت يغب ول٨ىه جخدضر همذ

 ٧له نىجِه  بـ نغر زم وؾ٣ِ

 صا أل..وبـ ؤبى٥ِ  ٖلى زاًٟت مل وبه٪..نىج٪ مً ؤٞهم الػم ٧ان..٧لمت وال -

٨خه هٟؿ٪ بٖخباع بـ هٟؿ٪ ٖلى زاًٟت ؤهِذ   بيخه ًبٗذ إلاا وبهه..الكغ٦ت ٞـ قٍغ

 ...صعاعي هُلىي  اإلاهىن 

  الُاولت يغب
ً
زغي  مغة

ُ
 ُٖىاه بؾىصث و٢ض ؤ٦بر ًٚب بـ وؤٖاص ؤ

 ...هىىلهال٪ ؤها..وبهٟها٫..صاهُت ٞـ هىصًه وؤبى٥ِ ..صعاعي ًخلىي  اللي ؤها مل -

 بػصعاء بـ حكض١ زم وظهها بـ وؤل٣اها الًُٟت الخل٣ت هٕؼ

 * ؤهِذ  بـ..ؤطي هُىىل٪ وال مجها هُلٗ٪ ٦ىذ ؤها ولٗلم٪..بهٟهلىا وؤصًىا -

 مهلخخ٪ بال محهم٨ِل ؤبى٥ِ  ػي 
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 !!!...ؤعؾالن: نضمت بـ همؿذ -

  ٖلحها ؤل٣ى
ً
زغي  هٓغة

ُ
ت ؤ  ألامىا٫ مً خٟىت ؤل٣ى بٗضما عخل زم ُمؼصٍع

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

خه مً لحزص ًٚب بـ اإلا٣ّىص ٖلى يغب  و٢خِه  بـ وظهخه بلى ًهل ختى ُؾٖغ

دضص
ُ
 اإلا

********** 

 و٢ا٫ ببدؿم الظي والضها ؤمام ظلؿذ

 ...مٗاًا جخ٩لمي وهخُجي هخىامي مل به٪ ٖاٝع ٦ىذ -

 ُمدغم لِؿإلها عؤؾها ُمسًٟت ؾضًم ضخ٨ذ

 !!...بخدبُه -

ٗذ ا عؤؾها ٞع ًٗ  نضمت بـ وحؿاءلذ ؾَغ

 بابا؟ ًا بًه بخ٣ى٫  -



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               197 

 بٗض واخض ًجُلي إلاا..والبضًهي ألاهم الؿاا٫ بؿإ٫ ؤها: ظضًت بـ ُمدغم ؤظابها -

٣ىلي ؤًام ٖكغ بـ ؾٟغ٥ اوػ  أل بيخ٪ بًض َالب ٍو  َى٫  ٖلى ٦خاب ٦خب ٖو

 ...ٚلِ خاظت ُٞه ًب٣ى

 ُمدغم ؤ٦مل بِىما ؤ٦بر نضمت بـ ؾضًم ُٖىا بحؿٗذ

 ٦ضا ٚحر خاظت ٢ىلذ ٦ىذ مغبُِ٪  اللي وؤها جغبِخ٪ ٖاٝع ؤوي لىال -

ت بـ ؾضًم ؤعصٞذ -  ٚلِ ٞاهم ؤهذ بابا: ؾٖغ

 ؤهِذ ..٦المي م٨ملدل ؤها بـ..صر ٞاهم ؤها ؾضًم ًا أل: و٢ا٫ ُمدغم ججهض -

 !!...عوخخحها اللي الجضًضة البلض ٞـ خهلذ مكا٧ل ُٞه

ت مً ُن٣ٗذ   وظهها لِصخب..والضها بضحهه ُؾٖغ
ً

 ال ز٣ت بـ ؤعصٞذ ؤجها بال ٢لُال

 قًِئا مجها جمل٪

 وج٣ضع مغة مً ؤ٦تر بج٣ابلىا بهىا خهل اللي ٧ل..بابا ًا خاظت مدهلل -

 ُمخباص٫ وبخترام بعجاب ُٞه ج٣ى٫ 

 ؾضًُِم؟ -
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 ولى خهلذ خاظت ؤي ومِٟل..وهللا ٧ىَؿت ؤها: و٢الذ ٖى٣ها ؾضًم خ٨ذ -

 ؤها ٦ضا ٚحر هىا٤ٞ مل ؤوي ٖاٝع ؤهذ صماٚ٪ ٞـ اللي ٖكان مخ٣ضم هى

 ...لىخضي ؤجهٝغ ؤ٢ضع

  والضها نمذ
ً

 جغصص بـ لدؿإله ٢لُال

 !ُٞه عؤً٪ بًه وؤهذ -

 ظًضا بُِ٪  ُمخمؿ٪ بهه وقا٠ً ُمدترم الكاب..لبىتي ظًضا مىاؾب..والض ٦ـ -

 !بابا ًا بجض: ٖغوؽ جله٠ بـ حؿاءلذ -

 ...بًه؟ وال بـ بعجاب ٧ان مل هى: و٢ا٫ عػاهت بـ والضها ببدؿم -

 به حؿلخذ هضوء بـ هخٟذ زم ظلؿتها بـ لخٗخض٫ زجل بـ ؾضًم خمدمذ

ا ؤه - ًٗ  ...ؤلاعجاب مً ٦مان وؤ٢ل..بـ بعجاب َب

٘ ٣ٗب ولم خاظبه والضها ٞع  هضوء بـ ٢ا٫ ول٨ىه ٌُ

 بٗض والسُىبت الٟاجدت ٢غؤها..ي٤ُ ؤظاػجه و٢ذ ألن و بج٩لمىا ؤخىا ٖمًخا -

 ؤًام جالث
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ذ -  جازض ؤما ٚحر مً..بتهؼع ..ؤهذ..بتهؼع : ٢اثلت وحٗلشمذ مغاث ٖضة ؤهضابها بـ ٞع

 عؤَي

 ٧لمخُجي ظُتي ٦ىتي مىا٣ٞت مل ؾُاصج٪ ولى: و٢ا٫ ؾا٢ها يغب -

ذ جُجي ؤما ٢بل مً..صلى٢تي  ...مىا٣ٞت به٪ ٖٞغ

جُبها حؿائلها مالمذ ْهغث ُُ  هضوء بـ ل

 مىا٣ٞت به٪ ًىمها مً وبلٛجي..خهل اللي بـ وبلٛ٪ ٧لم٪ بهه ٢الي -

 م٣الِل: حعجب بـ همؿذ -

 ...ُممخاػ قاب ب٣ىل٪ مل..هٟسخي بـ ؤبلٛ٪ بوي ؤخب -

٣بل لخجهٌ زجل بـ ؾضًم ببدؿمذ
ُ
 طعاٖها ٖلى عبذ الظي والضها عؤؽ وج

 خىى بـ وهمـ

 ظًضا بُِ٪  هخٟغح ٧اهذ..ٖاٌكت لؿه ٧اهذ لى مامخ٪..خبِبتي ًا مبرو٥ ؤل٠ -

 ...جىام ٖكان ًال..ًغخمها هللا: وهمؿذ ٖبراث بـ ُٖىاها ؤٚغوع٢ذ -

ت بلى م٣ٗضه بـ صٞٗذ ٞغ
ُ
 لخٗىص ظًُضا صزغجه..الٟغاف لُهٗض ٖاوهخه زم الٛ

٣بل
ُ
 عخلذ زم ألايىاء ؤٚل٣ذ..ظبهخه وج
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ىبت ٖغوؽ وؾٗاصة زجل بـ وببدؿمذ الهالت بـ و٢ٟذ  ؾُخ٣ٗض ٞخاة هي..مٚغ

م..وؾُم قاب بـ زُبتها  بٗض ُٞما ب٦دكٟذ ول٨جها الل٣اء ؤو٫  بـ مىاوقتهما ٚع

صخي ؤن
ُ
٢  

 
خماص حؿخُُ٘ عُظال بها و بل ٖلُه ؤلٖا ا ًٚغ ًً  ؤً

حها ٞى١  ًضها ويٗذ سٟي ِٞ
ُ
ت بلى جىظهذ زم ضخ٩اتها نىث ج ٞغ

ُ
 ق٣ُ٣ها ٚ

 بها لخىام

********* 

 ٞخذ..مازغتها بلى وجىظه الؿُاعة ًٖ لحرججل..وظهخه بلى ونل ٢ض ٧ان

 ظلضًت ُؾترة لحرجضي البًُاء ٦جزجه زم ُؾترجه وهٕؼ الؿُاعة بـ التي الخ٣ُبت

 طهبي سخاب بـ بًاها ُمٛل٣ًا ؾىصاء

ٟاػاجه وي٘
ُ
ا الؿىصاء ٢ ًً ماشخي ٢ىإ ؤؾٟل مالمده ؤزٟى و ؤً

ُ
 بـ وي٘..٢

 ومُغ٢ت..نٛحر ههل و الهىث ٧اجم به ُمؿضؽ ْهغه

غ آالث به جىٗضم الؿىع  مً ظؼًءا حؿل٤ لؿىىاث ٖلحها جضعب زٟت بـ  الخهٍى

غا٢بت
ُ
 ؤنابٗه ؤَغاٝ ٖلى آلازغ الجاهب بلى هبِ زم..٧له للخحز اإلا

 بيُت طوي  خاعؾحن وظض..ال٨بحر للمجز٫  السلٟي الباب بلى جىظه خشِشت زُى   وبـ

 ضسمت
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غا ججاههما نىب و ُمؿضؾه ؤزغط
ُ
ٗحن لُس  بلى وصل٠ السلٟي الباب ٞخذ..نَغ

 الضازل

 بلى جىظه..الضعط ؤؾٟل الىا٠٢ الخاعؽ ُمخجىًبا الٗلىي  الُاب٤ بلى نٗض

ت ٞغ
ُ
  ال٣ٟل بـ زلٟه ُمٛل٣ًا وصل٠ الباب ٞخذ..اإلايكىصة الٛ

ا ٖؼث ٧ان
ً
 مىه ج٣ضم زم قُُاهُت بـ ؤعؾالن ببدؿم..ٖم٤ُ ُؾباث   في ٚاع٢

 وهمـ

 ...ألابضًت الىىمت هىىل٪ -

ا ي٤ُ بـ ظٟىُه ٖؼث لُٟخذ ألايىاء ٞخذ ًٟ  هاج

 ...بًـ في -

ماقُت ٢ُٗت ؤ٢دم بط خضًشه ب٦ما٫ ٌؿخُ٘ لم
ُ
 ًٖ ؤعجؼه ٞـ ٞمه بـ ٢

  جاإلاه ظؿضه ؤظؼاء ول٨ً الخغ٦ت ٖؼث خاو٫ ..الخضًض

لبت ٖلى ُصون  ما ل٣ُغؤ الٟغاف ظاهب بـ الُاولت بلى هٓغ  ببدؿم..َبي ٣ٖاع بها ُٖ

 و٢ا٫

سضع..خلى خٓ٪ -
ُ
 ...خغ٦خ٪ ًسٌٟ بهه ٦ٟاًت بـ..٦بحرة مل وؿبخه صا اإلا
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 بـ الُبي ال٣ٗاع خ٣ً ٢ض ؤعؾالن ول٨ً م٨خىم نىث   بـ ًهغر ٖؼث ٧ان

ٗل٤ اإلادلى٫ 
ُ
 ال٣ٗاع مٟٗى٫  ًٓهغ ؤن ُمىخًٓغا الٟغاف ٞى١  وظلـ اإلا

جبرة ؾا٢ه جدؿـ
ُ
 وهؿِـ ظمىص بـ و٢ا٫ اإلا

ت و هى الٛلبان ؤلاخخُاٍ ْابِ..ُمامً؟ ٞا٦غ -  الُٗا٫ ٞا٦غ..بخاٖه اإلاجمٖى

ًاٝ لؿه ألجهم بج٣لذ اللي الٛلباهت
ُ
 ...البلض ٝ ه

٨مل..ؤلم بـ لُإن ٢ؿىة بـ ظغخه ٖلى يِٛ ُُ  ؤْلمذ و٢ض خضًشه ؤعؾالن ل

 هبرجه

 ؤبىها ٢ضام وبٚخهبتها ؾىحن حؿ٘ ٖىضها ٧ان اللي الُٟلت ٞا٦غ َب -

 بغت  قاب وبتهخمذ ؤهله بـ خغ٢خه اللي البِذ ٞا٦غ!..هاسخي؟ وال ٞا٦غ!..وؤزىها

زخه؟ وبٚخهب ُٖلخه ٢خل ؤهه
ُ
 !...ؤ

ا عؤؾه ٖؼث خغ٥ ًُ طهه بلى ونل ختى ؤعؾالن لُجهٌ هاٞ
ُ
 ٞدُذ بـ وهمـ ؤ

 ٢اسخي

ل ٞا٦غ لؿه..ٞا٦غ لؿه ؤها بـ -
ُ
 ألاوؾار و ؤهذ لُا ِٖكتها ؾىصة لخٓت ٧

 اللي لـ هُىنل٪ اللي اإلاىث عؾى٫  ؤ٧ىن  ٖكان الجهاعصة وظُذ..الخاهحن

 ...ؤٖمال٪ ٖلى ًداؾب٪
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 بـ ٖؼث لُهغر ٢ؿىة بـ ظؿضه ؤظؼاء يغب بـ وبضء اإلاُغ٢ت ؤعؾالن ؤزغط

خإإلات ٖبراجه هبُذ و٢ض م٨خىم نىث  
ُ
  ُمسضع ظؿضه ول٨ً الخغ٦ت خاو٫ ..اإلا

ئت الُٟلت جل٪ به طبذ ما ٞحها بما ظؿضه ؤظؼاء ظمُ٘ بـ يغبه  جىٟـ..البًر

 ال٣اجلت هبرجِه  بـ ؤعصٝ زم ٖا٫ نىث   بـ ؤعؾالن

 ...صلى٢تي بخضو٢ه اللي الىظ٘ ٖلُه ٦ٟاًت بـ ؤبتره هٟسخي ٧ان -

٘ ا اإلاُغ٢ت ٞع ًُ ُيُه ْالم بـ ٢ا٫ زم ٖال  الٓالم مً باعجحن ؤنبدذ ٢ض ٖو

 ...اإلاهحر وبئـ ظهىم -

 ؤهٟاؾه لٟٔ ختى مغاث ٖضة عؤؾه بـ مُغ٢ت يغبت بـ خُاجه ؤههى و

 جماًما صل٠ ٦ما عخل زم ًضًه بحن اإلاُغ٢ت وي٘..ألازحرة

********** 

 ؤًام زالزت مغوع بٗض

دؿامغ ًطخ٪ الجمُ٘.. وألانض٢اء ألا٢اعب بـ ُم٣خٔ اإلاجز٫  ٧ان  والض و..ٍو

ىص ٌؿخ٣بالن وُؾمُت ؾضًم  الٞى

صخي ونل
ُ
 ببدؿامت بـ ل٣ُى٫  ُمدغم بؾخ٣بله ختى ٢
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ـ ًا مبرو٥ -  َٖغ

صخي ببدؿم -
ُ
 ٦خاب ٦خب زلُتها ٦ىذ مل..خماًا ًا ٌؿلم٪ هللا: و٢ا٫ ٢

 بج٣ٟىا بخىا مل -

 ...صر -

صخي ّٖض٫
َ
ى٤ عابُت بعجضي إلاا ًضعِ  ولم..الؼع٢اء ٖى٣ه عابُت وي٘ مً ٢  بـ ُٖ

م ٖلى اللىن  طل٪  هٟـ بـ عابُت ًغجضي ؤم ؤنغث ؾضًم ول٨ً ٨ًغهه ؤهه الٚغ

 اللىن 

هالجه..ألاؾىص ٢مُهه ٦ـ ؾىصاء خلخه ٧اهذ
ُ
٣ت بـ السل٠ بلى نٟٟها وز  ٍَغ

 ٚؼاعة بـ ال٣ىي  الغظىلي ُٖغه وهثر ُمىم٣ت

 وؾإله ُمدغم بلى بهدجى

 !ٖمي؟ ًا ٞحن ؾضًم ؤوما٫ -

 ...ظاهؼة وج٩ىن  ص٢ا٤ً ٖكغ..بخجهؼ لؿه -

ىخٓغة ٖغوؾه إلاال٢اة خماؽ ٧له ٞـ ًمخل٨ه ال هضوء بـ ؤومإ
ُ
 اإلا



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               215 

 ؤػع١ زىب بعجضث..ألازحرة إلاؿاتها ويٗذ ٢ض ؾضًم ٧اهذ الضازل وبـ

دضص..الم٘ ٣حها بلى جهل ؤ٦مام بـ..ظؿضها جٟانُل ًُ ى٤ ٞخدت و مٞغ ُٖ 

ٓهغ..ْهغ ٞخدت و٦ظل٪..واؾٗت
ُ
 سساء بـ ؤؾٟلها ما ج

هالتها ؤما
ُ
ٗخه ٣ٞض ز غة وظهها خى٫  و ُمجضلت ٨ٗ٦ت هُئت ٖلى ٞع

ُ
 ع٣ُ٢ت ٚ

ؿٝغ لم
ُ
 ٧املت َلت بـ ْهغث ٞـ الخجمُل مؿاخ٤ُ بـ ح

 بجىاعها ووالضها ؾضًم زغظذ ٖىضما اليؿاء ؤنىاث نضخذ

صخي بلى هٓغث
ُ
ا ٚحُر  بهبهاع بـ َالٗها الظي ٢

ً
 زُبخه ؾ٣ُٗض جل٪ ؤن ُمهض٢

زغي  بـ هي ٢ابلتها ؾاخغة ببدؿامت ببدؿم..ٖلحها
ُ
  ؤ٦ثر ؤ

ً
 وسخًغا زجال

صخي ًض بـ ًضه وي٘
ُ
 ٦ٟه ٖلى ًًِٛ وهى ٢ا٫ زم بًاه ُمهاًٞدا ٢

ض -
ُ
صخي ًا مجها بال٪ ز

ُ
 ؤماهت بىتي..٢

صخي ؤظابه -
ُ
ُىاه ٢  ...ٖمي ًا ُٖجي ٞـ صي: بها ُمٗل٣ت ٖو

صخي بلى بٗضها لدؿضًغ والضها وظىتي لُخ٣بل ؾضًم بهدىذ
ُ
دض٢ان وب٣ى..٢  بـ ًُ

 الٗغوؽ ؤ٢غباء ؤخض ؤعصٝ ختى بًٗهما

 !...هٓغاث هخ٣ًىها وال صبل جلبؿىا اإلاٟغوى مل -
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 جبدؿم وهي لخ٣ى٫ ..ؾضًم ٞحهم بمً الجمُ٘ ضخ٪

 !الضبل هىلبـ مل -

ا ؤ٦ُض: ٣ًى٫  وهى ُمكا٦ؿت ببدؿامت بحؿٗذ - ًٗ  ...َب

لبت ُؾترجه ظُب مً ؤزغط  بخضاهما خل٣خحن لخٓهغ..ٞخدها زم ػع٢اء مسملُت ُٖ

زغي ..نٛحرة ؤإلااؽ ٞهىم بـ ُمغنٗت طهبُت
ُ
 مه٣ىلت اللىن  ًُٞت وؤ

 ؤٖمامها ؤخض حؿاء٫ ؾضًم ًض بـ ًًٗها ؤن و٢بل الظهبُت ؤزغط

 ...بخاٖىا البر٦ت صي..َٖغـ ًا ُٖى٪ ٞـ ُخُها -

صخي له ببدؿم
ُ
  الخل٣ت ًً٘ ؤن ٧اص زم ُمجاملت بـ ٢

ً
زغي  مغة

ُ
 نىث ؤن بال ؤ

 بلُه ًلخٟذ الجمُ٘ ظٗل ٚلُٔ

ا..م٣ٗى٫  -  ...ومُٗؼمىِل هُخجىػ  ؤزٍى

بت هُئخه بلى جىٓغ وهي ؾضًم قه٣ذ ٖغ
ُ
 وعي بضون  ٞـ..ؤمامهم ج٠٣ التي اإلا

صخي ًض ؤمؿ٨ذ
ُ
ُال٘ ٧ان الظي ٢  ظمىص بـ ؤعؾالن ًُ

 ونل ختى بـسُالء ؤعؾالن لُخ٣ضم الخًىع  بحن والدؿائالث الهمهماث ؾاصث

بض بـ و٢ا٫ ًضه مّض  زم ؾضًم والض ُمدغم بلى
ُ
 ز



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               217 

 ...الٟاجدت ٢غاًت ؤخًغ وم٣ضعحل بجإزغث بوي بٗخظع -

 والضها بلغ ًىٓغ ٖاص زم مٛؼي  طاث هٓغاث بـ ؾضًم بلى وهٓغ ٖباعجه بتر

 وؤ٦مل الهامذ

 ...مبرو٥ ؤل٠ ٖمىًما..ؤوي  مكٛى٫  ٦ىذ ؤنلي -

صخي بلى ؤعؾالن بججه
ُ
 ما٦غة هبرة   بـ همـ زم ٢

ـ ًا مبرووو٥ -  ...ظًضا بغاخخ٪ جىبؿِ ٖاوػ٥..َٖغ

صخي هٓغاث ٧اهذ
ُ
 التي ؾضًم بلى ؤعؾالن هٓغ زم ؤزُه هٓغاث جىاػي  ُمٓلمت ٢

ُالٗه
ُ
 وظهها ٖلى ظلُحن بضًا زٝى و نضمت بـ ج

 ...زحر ٖلى ًخممل٩ىا عبىا..ؤوؿت ًا مبرو٥ -

 ٞخىع  بـ ٖلُه ًخ٩ئ الباب ظىاع بـ و٠٢ و ٖجهما ببخٗض زم

صخي بحن الىٓغاث خغب ْلذ
ُ
٣ضم ؤال ٢اجم جدظًغ ُٖىاه ؤعؾلذ التي ٢  ٖلى ًُ

دُِ مً ؤٖم٤ هٓغاجه ٧اهذ الظي وؤعؾالن..خُاجه به ؾُسؿغ ٞٗل
ُ
 اإلا

  ُمباالة بال آلازغ جدظًغاث ٌؿخ٣بل

 ُمدغم نىث الخغب جل٪ ٢ُ٘
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صخي ًا ًال -
ُ
 ...الضبل بلبؿىا..بجإزغ الى٢ذ ٢

صخي ؤزظ
ُ
 ؾضًم ًض ظظب..ألامغ لخىُٟظ بقاعاث ٣ٖله ؤعؾل ختى زىان ٖضة ٢

ها ؾُخدُم التي ٢لبها يغباث ٌؿدكٗغ ؤهه ؤ٢ؿم وبال٩اص اإلاهٗى٢ت  يلٖى

ٗلذ بها السانت خل٣تها ؤلبؿها زم الهكت  ُمغحٗكت ًض   بـ اإلاشل هي ٞو

صخي لُجظب اليؿاء ؤنىاث حٗالذ
ُ
  عؤؾها ٢

ً
  همـ زم ظبهتها ُم٣بال

صخي ؾضًم -
ُ
 حجت ؤي بـ وبجذججي ؤويخ٪ ز

 ...جمام: بعججاٝ بـ همؿذ زم ؤومإث -

ٗذ  باهخت ببدؿامت بـ بٖخظعث زم زىبها ٞع

ؿخان اإلا٨ُب ؤْبِ هضزل..بابا ًا مٗلل - ُٟ  ...وال

 الىؾِ بـ ؤعؾالن جىاظض ؤن ما به حؿلر نمذ   بـ ُمدغم ؤومإ

صخي همـ
ُ
طن بـ ٢

ُ
  ُمدغم ؤ

ً
 ٢اثال

 صلى٢تي مل بـ ٖمي ًا خاظت ٧ل هٟهم٪ -

صخي ًا ماشخي -
ُ
٢... 
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٘ صخي ٞع
ُ
 ؤن و٢بل الكُُاهُت ببدؿامخه بـ بلُه ًىٓغ الظي ؤعؾالن بلى ؤهٓاعه ٢

ه..مىه ًخ٣ضم  مجها ٌعي لم التي والثرزغة التهىئاث ٖلُه ًل٣ىن  الجمُ٘ خاَو

  ًهبه بهخمامه ٞـ قًِئا
ً

 ؤعؾالن ٖلى ٧امال

ت بلى صلٟذ ٞغ
ُ
ىت َاولت بلى بججهذ..زلٟها الباب وؤٚل٣ذ الٛ  بج٨إث زم الٍؼ

 جهض٤ً ٖضم بـ وهمؿذ ٖلحها

 !!!ؤزىه -

 ...ؤزىه ؤًىة -

ُالٗها لخجضه بلُه بؾخضاعث..السبِض نىجه ٖلى بهخًٟذ  ٦ما و٢اخت بـ ًُ

  جلتهمها التي هٓغاجه مً زٝى بـ السل٠ بلى جغاظٗذ..بٖخاصث
ً
  مٟاججها زانت

 ٨ٞه ًد٪ وهى همـ زم مجها ج٣ضم

 !...٦ضا؟ بسٝى ؤها هى!..مجي زاًٟت مال٪ -

غي 
ُ
جُبه ج

ُ
ها وجا٦ض ؤظل بـ ؤج ضه ما وهظا مىه زٞى ٍغ جُبه جخدضاه ؤم!..ًُ

ُ
 ٦ال بـ وج

دبه ال ما وهظا وجخمغص  ببدؿامخه جسصخى وهي ؾِبدؿم الخالخحن ٦ِال بـ ول٨ً!..ًُ

 ًٚبه مً ؤ٦ثر

ها ٚلب جدضحها و  واهُت ٢ىة بـ لخ٣ى٫  بعججاٞها و زٞى
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 ...مى٪ مبسٟل ؤها..مى٪ زاًٟت مل ؤها -

مؿ٪..ج٨غهها التي ؤلابدؿامت جل٪ لُبدؿم..جى٢ٗاتها ونض٢ذ ُُ  خحن ٖلى ٦ٟها ل

غة
ُ
بض بـ وؤعصٝ ػع٢اوحها بلى هٓغ..نضمت بـ لدكه٤ ٚ

ُ
 ز

 ...بًض٥ مً..واضر هى ما -

مجى ًضها ٧اهذ ٞـ..بلُه ًغمي ما ٞهمذ ُُ ٘..جخٗغ١  ، جغجج٠ ال لشمها ًضها لحٞر  وٍُ

اص ؤزًٟها زم ع٢ت بـ ت هبرة بـ خضًشه وؤ٦مل ُٖىحها بلى ًىٓغ ٖو  ؤعؾلذ ٢ٍى

 بضجها بـ ٖىُٟت عظٟت

ل -  هىا وهى بِخ٪ ٞـ ؤويخ٪ صزلذ ؤها..مجي ًدمُِ٪  ه٣ُضع ٦ضا بهه مخ٨َٟغ

٣ها ببخلٗذ -  مجي ج٣غب هخ٣ضع مل: بهتزاػ بـ و٢الذ الجاٝ ٍع

ت مً ببدؿم -  ...لُِ٪  ه٣غب مل لُا مل َاإلاا!..مى٪ ؤ٢غب: و٢ا٫ ٞمه ػاٍو

 وهمـ مجها صوى زم ؤ٦ثر الكُُاهُت ببدؿامخه لخدؿ٘ ٚغابت بـ خاظبحها ٣ٖضث

 هاٖمت ؤٞعى ٞدُذ بـ

ض٥ بـ -  ...ؤ٢غب مجي هخُلبي اللي ؤهِذ  ؤٖو
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 الٗاقغالٟهل 

ض مً ٍغ  اللُل ًخجىب ال ال٣مغ ًُ

ب مً  ؤقىا٦ه ًسصخى ال الىعص في ًٚغ

 ...طاجه مً حهغب ال الُخب بلى ٌؿعى ومً

٣ها بٖترى ختى السل٠ بلى زُىاث ٖضة ببخٗضث  ؾ٣ُذ ٞـ الٟغاف ٍَغ

 ٖلُه

ت ًضه ؤن بال نغزت قٟخحها بحن مً جٟلذ ؤن و٧اصث ٕٞؼ بـ قه٣ذ  ال٣ٍى

ت ُع٦بدُه بخضي ٧اهذ..ٞمها ٦ممذ زغي  الٟغاف ٞى١  مىيٖى
ُ
 ؤٖلى وألا

ت ًض..الُغزامُت ألاعيُت زغي  عؤؾها ظاهب بـ مىيٖى
ُ
 ٞمها ٞى١  وألا

 بكغتها الهاصعة ؤهٟاؾه لٟدذ ختى ًضهى ؤن ٢بل ج٨غهها التي ببدؿامخه ببدؿم

هالتها ظٗلذ بل
ُ
 جالٖب بـ ؤعصٝ زم جخُاًغ ز

جي ؤها ٖكان..جخدضًجي بالف -  ...الخدضي بٍُٛى

هالتها ٖلى َملـ
ُ
ت وحهبِ ٌٗلى الظي نضعها بلى هٓغ زم ز  بؿٖغ

ىٓغ لُٗىص..٢اؾُت دؿٗخحن ُٖىحها بلى ٍو
ُ
 ال٣ُغب بـ لحهمـ بٗضها صوى..عهبت بـ اإلا

طجها مً
ُ
بض   بـ ؤ

ُ
 ز
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ىاء وؤها -  ...جالخىا والكُُان بال ٩ًىن  مُىٟٗل ؤلٚا

  لؤلٖهاب ُمشحر هضوء بـ وعخل بىُاله ظُبي بـ ًضًه وي٘ زم ُبِء بـ ٖجها ببخٗض

 الى٢ذ..الهضمت جإزحر جدذ جؼا٫ ال خغا٥ صون  الخالي ويٗها ٖلى ْلذ

 لُضمغها الىاهُت ز٣تها ؤؾىاع ٣ًخدم..الخمغاء السٍُى ظمُ٘ مٗها ًخٗضي

ؼعٕ ؤماجها ٣ًخل٘..عؤؾها ٞى١  ا م٩اهه ٍو
ً
تها وب٢خدامه..له مشُل ال زٞى  بـ لٛٞغ

صخي و ٖاثلتها وؾِ بُتها
ُ
ا و ٢ؿىة ألا٦ثر الضلُل ٧ان ٢

ً
بش

ُ
 ؤن ٌؿخُُ٘ ؤهه ز

 ؤعاص و٦ُٟما ٧اهذ ؤًىما بلحها ًهل

********* 

 بكغجه لىن  بهذ..ًجضه لم ٞـ ؤعؾالن م٩ان بلى هٓغ ٖىه الخكض ببخٗض بٗضما

تها بلى لُظهب الجمٕى ق٤ زم ٞغ
ُ
 ًلمذ وهى هاصعة ؤهٟاؽ   بـ جى٠٢ ول٨ىه ٚ

 عخل زم ُمباالة وال قُُاهُت بـ ًبدؿم ؤمامه ًمغ ؤزُه

صخي جبٗه
ُ
ؼمجغ وهى ٢  ٖلى ًخ٩ئ وظضه..البىاًت ؤؾٟل لخ٣ه ختى ًٚب بـ ًُ

ت بـ ؤعصٝ زم الشٛغ ُمبدؿم ؾُاعجه  ُسسٍغ

 !...َٖغـ ًا لُه زُُبخ٪ ؾاًب -
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صخي ُٖىا جدىلذ
ُ
ت بلُه ًضهى ؤن ٢بل قُُاوي ؤػع١ لهُب بلى ٢  البر١  بكٖغ

ا ًً  ؤؾىص ًٚب بـ وهضع جالبِبه ٖلى ٢اب

 مغاحي ؤويت صزلذ وؤهذ حي هىا مً هخمصخي هٟؿ٪ م٨ٟغ ؤهذ -

- ٘ ه اللي!..مغاج٪: وهخ٠ ُمهُىٗت صهكت بـ خاظبُه ؤعؾالن ٞع  بجها ؤٖٞغ

  ؤها مل٩ي هخ٩ىن  ألجها ؤ٢ىلها اللي ؤها صي مغاحي..بـ زُىبت ٧اهذ

صخي هؼه -
ُ
ى٠ بـ ٢ ا ُٖ

ً
دِ ج٨ٟغ ما ٢بل ؤ٢خل٪ ؤها صا: ناعز

ُ
 مل..ٖلحها بًض٥ ج

 ...٦ضا ٢بل مجي ؾغ٢تها ٦ٟاًت مل!..٦ضا ٢بل ُٞا ٖملخه اللي ٦ٟاًت

٘  مٛؼي  طاث هبرة   بـ ؤعصٝ زم بؿاَت بـ ٦خُٟه ؤعؾالن ٞع

 ٧لمت مً م٨ىدل..لُا مالذ م٨ىدل بخدب٪ ٧اهذ لى..قما٫ ٧اهذ اللي هي -

غي  ٞـ ب٣ذ  ُٖىحها مالي م٨ىدل به٪ ًٓهغ..ؾٍغ

ه مم٨ً آصم بجي * ؤهذ - ان ؤها..ؤقٞى ا به٪ ٢ٞغ  ...ؤزٍى

 ًىظه ؤن و٢بل..زُىجحن السل٠ بلى ٌٗىص ؤعؾالن ظٗلذ ٢ىة بـ ل٨مه زم

صخي
ُ
 ًخمل٨ه الٛطخي بضؤ و٢ض هضع زم ُٖىه بلى وهٓغ ًضه ؤمؿ٪ الشاهُت ٢
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ىذ ٦ضا ٦ىذ لى..بخ٣ى٫  ما ػي ***  مل ؤها -
ُ
 ؤهذ..صا الُىم ٞـ مُذ ؾبخ٪ ٦

دِ ٨ٞغث ما ٖمغ٥
ُ
 ببً ؤها ٖكان بـ..ٚلُذ اللي هي بجها م٘ ٖلحها الٛلِ ج

م٪ ظىػ 
ُ
مي هي اللي ؤ

ُ
 ...٧اعهجي ؤ

صخي ٖلُه ًغص لم
ُ
٨مل ٢ ُُ ت هبرجِه  بـ خضًشه ؤعؾالن ل  ال٣ٍى

غي  ٞـ ٧اهذ اللي هي..ملمؿتهاف ؤها -  م٨ىدل بجهالي لىال..ؾٍغ

ذ  بـ الغزُو بـ هٟؿها ٖغيذ واخضة ؤإلاـ هاوي  ٦ىذ ؤها وبهغاخت..ٖٞغ

 ؤهذ ولى ختى..زاًً ؤ٧ىن  ما ٖمغي  ؤها

صخي ؤعصٝ -
ُ
 اللي ؤهذ..٢اجل ؤهذ..زاًً مل ؤهذ: ٢ؿىة و ظٟاء بـ ٢

 ...ؤهذ طهب٪ صمهم..٢خلتهم

 وق٪ ٖلى سٗلب ؤهُاب ٦ـ بضث ختى بالٛت ٢ىة بـ ُٖىاه جىخكذ

ت ٢ُٗت ٦ـ وباث ٧لها ظؿضه ًٖالث جهلبذ..ؤلاٞتراؽ  ول٨ىه..نلبت حجٍغ

صخي ل٨م ٞجإة
ُ
ب نىجِه  بـ ؤعؾالن لُجإع السل٠ بلى جغاظ٘ الظي ٢ ٖغ

ُ
 اإلا

 مجي جدمحها ٖكان واخضة جخجىػ  إلاا به٪ م٨ٟغ..طهب٪ هى ٞـ طهبي هى ما ػي  -

 !....هاااا؟!..طهب٪ ًٖ ٦ٟغث ٦ضا ًب٣ى
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٤ صخي مً ٣ًترب وهى ألازحرة بـ ٖػ
ُ
٘ الظي ٢  ما٫..ؤزُه مٗضة ول٨م ٢بًخه ٞع

ا بٖخض٫ ول٨ىه ألامام بلى ؤعؾالن ًٗ  ألاو٫  ٢بًت لُخٟاصي ؾَغ

يؿل الضماء زُِ مسر
ُ
ت مً اإلا  بتهام بـ ٢ا٫ زم ٞمه ػاٍو

 بدخلٗب ٢ظعة لٗبت ُٞه ٢ىلخل٪!..٢اله مامً اللي و٢ىلخل٪ ظُخل٪ إلاا ٞا٦غ -

لىا ٖلُىا
ُ
 ؤو٫  وؤهذ وؤها هىخإطي ٢ىلخل٪..صا الٛلبان الكٗب بـ مل ٧

 !!...ؤ٨ٞغ٥ جدب وال ٞا٦غ..هاؽ

كحر وهى ألازحرة بـ ؤعصٝ هالجه ٌكض وهى ؤ٦مل زم..عؤؾه بلى ٌُ
ُ
 ًٚب بـ ز

 ًدهل اللي..ٞـسُغ هٟؿىا هىدِ مل..صٖىة ملىاف..صٖىة ملِل ٢ىلخلي -

ذ ٦ىذ لى ٖاٝع..ًدهل  ...بجهٞغ

 وبؾدؿالم بخباٍ بـ وهضع ؾا٢ُه ظاهبي ٖلى يغب

***  خخت ؾىحن ٖكغ م٨ملدل اللي ؤزخىا م٨ىدل..بصبدذ ؤمىا م٨يل -

ا ٢خلىا م٨يل..بٚخهبها  وخُاة خُاحي جهىا م٨يل..صماٚه ٞـ عنانت بـ ؤبٍى

 ...لخٓاث ٞـ ٧املت ُٖلت

 ؤٚمٌ ٞـ ْهغه بـ الخغ١  طل٪ لُٓهغ وبؾخضاع ٢مُهه زم ُؾترجه ؤعؾالن هٕؼ

صخي
ُ
ؿخضًغ لُٗىص..اإلاكهض بكاٖت ًٖ ُٖىاه ٢  ؤ٦مل زم بلُه َو
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 خًغة ًا الىاع وؾِ مً وظبخ٪ عظٗذ إلاا ٞـًهغي  ب٣ى صا الخغ١  م٨يل -

 أل وخغ٢تها ُٖلتي ٢خلذ بوي بُتهمىوي وهما بهتهذ خُاحي م٨يل..الٓابِ

زتي وبٚخهبذ
ُ
  بوي ؤزبذ ًٚب ؾاٖت ٞـ م٨يل..ؤ

ً
 ...٢خلتهم ٞٗال

 قغاؾت بـ هضع زم نضعه بـ ٢ىة بـ ول٨ؼه مىه ؤعؾالن ب٢ترب

 عاضخي مل بـ قاًله ؤهذ الظهب هو بن م٘..مىتهم طهب خملخجي -

 خًغة بػاي ل٨ً..اإلاىيٕى زلو ٧ان هًُٟت لىاؽ مى٪ ٧لمت..حٗتٝر

ا عظٗذ ؤمي ٖكان ٧اعهجي..مىتهم ٞـ الؿبب ٦مان ؤهذ..بُٛلِ الٓابِ  ألبٍى

 ...الؿبب ٦مان ؤهذ..ٖلُا الظهب خُُذ إلاا ؤ٦تر و٦غهخجي..ؤبى٥ مىث بٗض

صخي ًخدمل لم
ُ
 وُظغَِح  ؾ٣ِ ٞـ ؤعًيا ؤَغخخه ظباعة ب٣ىة ؤعؾالن لُل٨م ؤ٦ثر ٢

 ٢هغ بـ نغر زم خاظبه ظاهب

 ٞحها ٖملذ اللي ؤهذ..ل٨ضا ونلخىا اللي ؤهذ..طهب٪ ًٖ ٦الم ٦ٟاًت..٦ٟاًت -

جي اؾض***  به٪ م٘ َو  !...الظهب ٞـ مكاع٥ بوي ج٣ىلي ظاي..ٖاٝع وؤهذ ٞو

ا وب٣ى..الُؿٟلى ِقٟاه ُظغخذ ختى آلازغ ل٨م ًٚب وبـ ؤعؾالن جهٌ ًٟ  وا٢

 الضماء ًجٝز وخاظبه..ًٚب بـ ًدىٟـ ؤمامه
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صخي و
ُ
ىٓغ و٢ٟخه بـ ٌٗخض٫ ٢ ه الًٛب..٢ؿىة بـ ُٖيُه بلى ٍو  ًغي  وهى ٌٗتًر

 بغػث ختى ٢بًخه ٧ىع ..ًيؿاه ؤن ٢ؿًغا خاو٫  الظي طهبِه  بـ ًىاظهه ٨ًغهه مً

 ٖغو٢ه

غ  ظمىص بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل ٢مُهه وبعجضي زُابه ظظب زم ب٣ىة ؤعؾالن ٞػ

 صسغي 

خه اللي الضم ُٞ٪ وزؿاعة..ال٨الم مٗا٥ زؿاعة -  ٖلى زؿاعة وؤل٠..هٞؼ

ؿاعة..بؿبب٪ هحروح مل حكىه
ُ
غه ختى ُٞ٪ ز

ُ
ا هه..ًا ال٨  ...ؤزٍى

ت بـ ألازحرة ؤعصٝ هٗض ٌؿخضًغ ؤن ٢بل ُسسٍغ ى٠ بـ بابها نا٣ًٞا ؾُاعجه ٍو ُٖ 

ى٠ وبـ دغ٥ ؤصاع ؤ٦بر ُٖ
ُ
 جخدغ٥ ؤن ٢بل ٖى٠ُ بخخ٩ا٥ نىث ؤنضع ختى اإلا

ت ُمبخٗضة الؿُاعة  البر١  بؿٖغ

********** 

ل و٢ذ   بٗض  زىان..اإلاؿلىبت ؤهٟاؾها حؿخُٗض ٞغاقها ٞى١  ؾضًم ظلؿذ ٍَى

 جىظـ بـ حؿاءلذ التي ُؾمُت صزى٫  ًبخٗها َغ٢اث نىث ؾمٗذ و

ؿت ؤهِذ  -  ...صاهُت ٞـ ٚاع الكُُان!..ؾضًم ؾذ ًا ٧َى
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 بـ ج٣ى٫  ؤن ٢بل ق٣ٟت بـ ْهغها ٞى١  ُؾمُت لتربذ ي٠ٗ بـ ؾضًم ؤومإث

 حٗا٠َ

ت ؤها - ٪ وب٣ُى٫  بغه ٖلُِ٪  بِؿإ٫ ُمدغم ألاؾخاط بـ نٗب بهه ٖاٞع  ؤقٞى

 لُه بجإزغحي

ى٣ها ؾضًم ٞغ٦ذ -  ص٢ا٤ً زمـ وؤها ُؾمُت ًا عوحي َُب: و٢الذ حٗب بـ ُٖ

 ...وهلخ٣٪

٨ٟغ ؾضًم وب٣ذ عخلذ زم ْهغها ٖلى وجغبذ لخٗىص عؤؾها بـ ؤومإث
ُ
ىصه..ج  ٖو

  ٢بل طي مً ؤ٦ثر ٢ىة بـ جسكاه ؤنبدذ..عاصٕ ًغصٖه وال بها ًٟي

ى٣ها خ٨ذ ُٖ  
ً
زغي  مغة

ُ
 عظاء بـ همؿذ زم ؤ

 ...زحر ٖلى ب٣ى ؤزلو ًاعب -

صخي ؤزظ
ُ
 هاخُت ؤٖلى بلى لُىٓغ ظإقه عابُت بؾخٗاص ختى لخٓاث ٖضة ٢

ت ٞغ
ُ

تها ق ٞغ
ُ
 ٢ل٤ بـ همـ ٞـ ؾضًم لُخظ٦غ..ٚ

 !!...ؾضًم -

ا جدغ٥ ًٗ تها بلى ؾَغ ٞغ
ُ
 ؤعؾالن ؤزُه وبحن بِىه ال٩اعسي الهضام بهخهى بٗضما ٚ

حن ٦ِال بنابت ًٖ ؤؾٟغ خاص شجاًعا ٖىه هخج والظي   الُٞغ
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 الٟغاف َٝغ ٞى١  ظالؿت لُجضها بؾدئظان صون  صل٠ زم ٢ىة بـ الباب َغ١ 

ه ٖىض بهخًٟذ ول٨جها قغوص بـ ألاعى بلى جىٓغ ت صلٞى ٞغ
ُ
 الٛ

ُى   بـ بلُه جىضٞ٘ ٧اهذ ًخدضر ؤن و٢بل
ُ
 وايٗت بلُه ونلذ ختى ُمخٗثرة ز

ت قٟاه َٝغ ٖلى ًضها  هل٘ بـ لخدؿاء٫ الىاٞػ

 !...خهل اللي بًه -

 ظمىص بـ حؿاء٫ زم قٟخُه ًٖ بًاها ُمبًٗضا ًضها ؤمؿ٪

 !خاظت ٖمل٪ -

  ؤزى٥ هى بـ..أل: ٢الذ زم هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ -
ً

 !ٞٗال

 ...لؤلؾ٠: مغة ألو٫  مىه جخلمؿها هاٞظة ٢ؿىة بـ -

م بـ هض١ ظٗلتها مىه جإ٦ُضها ؤن بال للمٗلىمت ؤعؾالن جإ٦ُض الٚغ
ُ
 ألاو٫  ؤن ج

 ًمؼح لم

ل ببهامها جً٘ ٖاصث زم ججهضث ًز
ُ
 الجغح بلى جىٓغ وهى لتهمـ الضماء لت

 لُه؟ بجساه٣خىا -
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٩لم٪ ؾضًم ًا ؤويخ٪ ًضزل إلاا: ظىىن  بـ هضع -  زُُبتي ب٣ُتي وؤهِذ  ٍو

 !...بًه؟ ؤٖمل بوي ُمخسُلت

ت بـ لخدؿاء٫ ٚباًءا ألاو٢اث ؤ٦ثر بـ ببدؿمذ  وبغاءة ٍٖٟى

 !ٖلُا بخٛحر -

- ٘ م٪ وخُاة: ًٚب بـ نغر زم خاظبه ٞع
ُ
 !...ؤ

صخي وي٘..هجىمه ؤمام ونمخذ ػاث٠ ٖبىؽ بـ قٟخحها يمذ
ُ
 بـ ًضه ٢

هالجِه 
ُ
ا ، ٚايًبا ز ًٟ محزة اللُلت لخل٪ ؤِؾ

ُ
اح ؤصعاط ؾخظهب والتي اإلا   الٍغ

ت ًضها ؤمؿ٪  هامًؿا ع٢ت بـ ولشمها ٢غبها زم ِقٟاه ٞى١  اإلاىيٖى

 ...ؤؾ٠ -

م  ي٤ُ بـ ٚمٛمذ ؤجها بال الغاجٗت الخغ٦ت لخل٪ وؾٗاصتها زجلها ٚع

٤ الػم م٨يل -  جٖؼ

٣بل ٖاص -  الى٢ذ ٞـ ًدؿإ٫ ؾاا٫ صا بـ..ٖلُا خ٣٪: ٖظوبت بـ وهمـ ٦ٟها ًُ

 !صا

 ...جا: بؾدؿالم بـ عصث -
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م٤   بـ ًىٓغ وهى ُمكا٦ؿت بـ ؤعصٝ زم زُىة ب٢ترب  الؿاخغجحن ُٖىحها بلى ُٖ

جي!..جا هى وإلاا -  ...لُه؟ بدؿخٍٟؼ

٘..جغص ولم ٖبىؽ بـ قض٢ها لىث ٣بل ًضها لحٞر مجى ًضها باًَ وٍُ ُُ  جدضًًضا ال

 زالهت عظىلُت هبرة   بـ و٢ا٫ الظهبُت خل٣تها ٞى١ 

 ػع٢ا ُٖىن  وبـ خلىة زُُبخه ج٩ىن  إلاا زهىًنا..مبُٛغف عاظل مِٟل -

 !...حٛحر؟ بـ ؤهذ ٌٗجي -

طجها بلى ونل ختى ؤ٦ثر ب٢ترب
ُ
 ناص٢ت هبرة   بـ وهمـ ؤ

خ٪ ؤما ؾاٖت مً..لُا ج٩ىوي ؤما ختى ٢بل مً..جخسُلي ما ٞى١  -  وؤها قٞى

 ...ؾلُم مجها هسغط ومل صوامت هضزل..خالي هخٛلبُي به٪ ٖاٝع

 جلٗشم بـ ؤعصٞذ زم ٖىه جبخٗض وهى ؾضًم جىدىدذ

 مخإزغف ٖكان..ُؾمُت بٗذ..بابا..٨ٞغة ٖلى -

صخي ببدؿم -
ُ
ت مً ٢  مل الجاًت اإلاغة بـ..ؾضًم ًا بهغبي: وؤعصٝ ٞمه ػاٍو

لى..هتهغبي  ...٨ٞغة ٖو

ؿغاه بـ ٚمؼها   ًغخل ؤن ٢بل ٌُ
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 ؤجسلى هاوي  مل وؤها..لُِ٪  مل٨ُتي خ٤ و٢ٗتي زالم ؤهِذ ..ؤؾِب٪ هاوي  مل -

 ...مل٨ُتي ًٖ

  به ؤعصٝ إلاا واُٖت ٚحُر  ٢ىة بـ ُٖىاها بحؿٗذ
ُ
 جبدؿم وجغ٦ها زغط..لخٓاث ُمىظ

 هامؿت زجل بـ

سلُجي بُه هُٗل٣جي -  ...ؤخبه ٍو

********** 

 ونل ؾاٖاث ٖضة بٗض..ظمُلت بلى ونل ختى ًٚب بـ ؾُاعجه ٢اص

 ٚل٣ها بـ ًإبه ؤن صون  ؾُاعجه مً جغظل..وؤزحًرا

ا الضازل بلى جىظه
ً
 ؾبت قٟخُه بحن مً زغظذ..ًجضها لم ول٨ىه ٖجها باخش

خه بلى ًخجه ؤن ٢بل هابُت ٞغ
ُ
ٚ 

 ؤهداء ظمُ٘ بـ نضاه ًترصص ؤهٟاؾه ونىث ٢ىة بـ ًدىٟـ الٟغاف ٞى١  ظلـ

ت ٞغ
ُ
 الٛ

 هُئخه بـ ؤمامها ظالًؿا جغاه وهى ٕٞؼ بـ لدكه٤ ظمُلت صلٟذ ص٢اث٤ ٖضة بٗض

ُىاه الغزت ٓلمت ٖو
ُ
  ٦بحرة صعظت بـ اإلا
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ا بلُه جىظهذ ول٨جها ًٗ  ًضها جً٘ وعي ظٕؼ بـ همؿذ زم ظغاخه جخٟدو ؾَغ

ت ِقٟاه ٞى١   الىاٞػ

 !...٦ضا ُٞ٪ ٖمل اللي بًه -

مؿ٪ جهٌ زم ٖجها ٢ؿىة بـ وظهه ؤبٗض ُُ  ؤٖمى ًٚب بـ هاصًعا طعاٖحها ل

 ...صمهم مً بغت  هٟؿه م٨ٟغ لؿه صي الؿىحن بٗض..ٖلُا ٧له الظهب بُدِ -

م ًخدضر ٖمً ظمُلت جٟهمذ ها ٚع  ٖلى ًضحها ويٗذ ؤجها بال مىه وُعٖبها زٞى

 خىى بـ وحكض٢ذ وظىدُه

 هخخدل خاظت و٧ل بهضي..ؤعؾالن ًا بهضي َب -

 هؿِب مل..خُاحي ب٣ىا وؤلاهخ٣ام الضم..هخخدل خاظت مِٟل: ػمجغ ول٨ىه -

 ...ٖاٌل مجهم خض

دُم ٖجها وببخٗض ذ ختى..ًضاه جُاله ما ًُ ؼظاط هكم بٗضما هٞؼ
ُ
 بـ ال

ت ُخُام وؾِ بلُه جىظهذ ول٨جها زٝى بـ ُؾمُت قه٣ذ..٢بًخه ٞغ
ُ
 ختى الٛ

 بلحها بًاه ظاطًبا بلُه ونلذ
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 التي نضعه ًٖالث ؤو اإلاٟخىح مئزعها بـ ٖابئت ٚحُر  ؤخًاجها بلى ٢ؿًغا يمخه

 ٧ان الظي ألاؾض طل٪ لِـ ُمُُ٘ ٢ِ ٦ـ ؤخًاجها بـ هى ٣ِٞ..ظؿضها جُدً

 ٢لُل ُمىظ ٖلُه

هالجه ٞى١  ملؿذ
ُ
ت البدت طو الغ٤ُ٢ نىتها بـ وهمؿذ ز  ألاهشٍى

ض..صر ؤهذ..ًخ٣خل ٢خل واللي..ًخإطي ؤطي اللي..هككل -
ُ
 بًض٥ بـ خ٣٪ ز

 ...ٌؿخاهلىا هما..الظهب مدملُى٪ ٦ضا ٦ضا َاإلاا

ٗظبت عوخه جخسل ؤن ٧لماتها بؾخُاٖذ
ُ
 بها حٗل٤ بل..ؤهٟاؾه وتهضؤ لِؿ٨ً اإلا

اه٣ها   ؤيلٗها جتهكم ؤن ٧اصث ختى ٢ىة بـ ٖو

 صٞٗخه زم ٖلُه ويٗخه..الٟغاف بلى ظظبخه زم لخٓاث ٖضة بٗض ٖىه ببخٗض

  بؾخل٣ى ختى

اصث طهبذ  بٗضما..وجًمُضها ظغاخه جُهحر بـ و٢امذ لخٓاث ٖضة بٗض ٖو

  ٢ض وظضجه بهتهذ
َ
 ٖم٤ُ ُؾباث   في ِٚ

هالجه ؤنابٗها لخخسلل ًإؽ بـ ججهضث
ُ
م..ز  ؾببه الظي الٗم٤ُ الجغح طل٪ ٚع

 ٧ل جيسخى ظٗلتها جل٪ خالخه..ُمٗا٢بخه ٌؿخُُ٘ ال اللٗحن ٢لبها ول٨ً مغة آزغ

اة ًٖ ؤٖلً الظي الُىم طل٪ ألازباع قاهضث ٖىضما..هى ٖضاه شخئ  ٖؼث ٞو
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ٝ   في م٣خله بل الضمجهىعي ا حٗلم ٢خله ؤهه ٖلمذ..ٚامًت ْغو ًً  هظا ٦م ؤً

ا ألا٦ثر الصسو ًً  ما ؤو ٖلُه حك٤ٟ ولم الى٨غاء ٞٗلخه حٗلم..٢لبه بلى ُبٛ

ٗظبه ؤن ؤعاصث بل..ؤبًضا هاله  ؤ٦ثر ٌُ

 بـ وبضؤث بهدىذ زم..ال٣ُـ لبروصة ظؿضه ٞى١  الُٛاء لخً٘ جهًذ

ت جى٠ُٓ ٞغ
ُ
 الٗى٠ُ وجدغ٦ه همؿه نىث ؾمٗذ ول٨جها الٛ

خمخم ًخهإع لخجضه بؾخضاعث  عبدذ و بُضها ما لختر٥..مٟهىم ٚحرِ  خضًض   بـ وٍُ

هالجه ٞى١ 
ُ
 هامؿت ز

 !!ؤعؾالن..٧ابىؽ صا بنخى!..ؤعؾالن -

 ...ه٣خلهم: جمخمخه ؾمٗذ -

طهِه  بـ هامؿت ٧لماث   بـ وجمخمذ نٛحر َٟل   ٦ـ ُتهضهضه وعاخذ ججهضث
ُ
 ختى ؤ

اص وجمخمخه خغ٦خه ًٖ جى٠٢  ٖم٤ُ ُؾباث   بـ ٌِٛ ٖو

٣بل بهدىذ
ُ
خٗغ٢ت وظىخه جمسر وهى همؿذ زم ظبهخه ج

ُ
 اإلا

 ...وبعجاح هام..خبُبي ًا هام -

********** 
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 ًىمان بٗض

صخي م٘ حٗىص هي ها
ُ
  اإلاضًىت جل٪ بلى ٢

ً
زغي  مغة

ُ
 مٗها خضر إلاا طهجها ٚاصعها..ؤ

 جيخدجي لً ؤبًضا وهي بلُه لخإحي شخئ ؤي ؾُٟٗل ؤهه حٗلم..ؤعؾالن م٘ وخضًثها

صخي خاصثها ٖىضما بؾخضاعث
ُ
٢ 

 !٦ضا مل َى٫  ٖلى هتروحي -

ٛل وعاًا..اإلاؿدكٟى هغوح..أل: ٢اثلت هٟذ -
ُ

 ٦خحر ق

 !...جمام؟..جسلصخي إلاا ؤزض٥ هاجي َُب -

هخم زُُبها ٦ـ واظباجه بـ ٣ًىم جغاه وهى ُمبدؿمت ؤومإث
ُ
 ههٟها بـ بؾخضاعث..اإلا

 ظضًت بـ و٢الذ الٗلىي 

 هغظ٘ وزالم هخخٗض٫ الى٣ل بظغاءاث و٢الي ٧لمجي ػمُلي ؾلُم ٨ٞغة ٖلى -

- ٘ صخي ٞع
ُ
 !بًه خهل: زُىعة بـ وحؿاء٫ خاظبه ٢

 ...٧لمجي ػمُلي ؾلُم: و٢الذ خاظبحها ٣ٖضث -

ها ًٚب بـ هاصًعا ٢اَٗها  ؤٖٞؼ

  بػاي!..ٌٗجي بػاي ٧لم٪ -
ً

ُجي ؤما ٚحر مً ج٩لمُه ؤنال  !!حٗٞغ
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 !...٩ًلمجي؟ إلاا ٌٗجي وبًه: ٚغابت بـ همؿذ -

صخي ن٠
ُ
 هضوءه ٣ًٟض ؤهه ؤخـ و٢ض هضع زم بلحها وبؾخضاع الؿُاعة ٢

 ٦الم مِٟل..ٞاهمحن هب٣ى ٖكان ٦ضا ألاو٫  مً ؾضًم ًا بصخي!..ٌٗجي؟ وبًه -

 ...ؾامٗاوي؟ جهاجي عظالت م٘

ٗذ  نضعها ؤمام طعاٖحها ح٣ٗض وهى ٢الذ زم ألاٌؿغ خاظبها ٞع

 وؾخاث عظالت م٘ ؤج٩لم بوي بُد٨مجي قٛلي!..هللا قاء بن ٢غا٢ىف ُخ٨م وصا -

 ...عوح ًا َىل٪ اللهم: وهمـ ًضه ٧ىع  -

خابٗه وؾضًم هٟؿه هضؤ ختى ٢ىة بـ جىٟـ
ُ
  لحن بـ ؤعصٝ ختى ظمىص بـ ج

 وبن زُُبتي ب٣ُتي ؤهِذ ..ٚحرحي ٞـ ظًضا ِوخل وؤها..بٛحر ؤها ٢ىلخل٪ ؾضًم -

 ٚحرة الغظىلت هو..عاظل مب٣اف ٖلُِ٪  مٛحرحل ولى..مغاحي ٢ٍغب هللا قاء

 بُدبهم واللي بِخه ؤهل ٖلى

 !...ٚحرة؟ صي ٌٗجي: و٢الذ زجل بـ ببدؿمذ -

٨كغ لخٗىص ببدؿامت بـ ؤومإ
ُ
 ًٚب بـ هاصعة ؤهُابها ًٖ وج

الن مل ٌٗجي -  !...قهغ ٦مان همصخي بوي ٖػ
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ا يغب زم صهكت بـ خاظبُه بعجٟ٘ ًٟ ضًغ ٌٗىص ؤن ٢بل آزغ بـ ٦ دغ٥ وٍُ
ُ
  اإلا

ً
 ٢اثال

 نبر هٟاط بـ

 ...ه٨ضًت ؾخاث صخُذ -

********** 

ضث..اإلاكٟى بلى ونلذ ٢ض ٧اهذ صخي ٖو
ُ
 بلى نٗضث زم َٟىلي ًٚب بـ ٢

ت ٞغ
ُ
  جغي  وهى ٕٞؼ بـ لدكه٤ الباب ٞخدذ..م٨خبها ٚ

 
 م٨خبها ؤمام ًجلـ ما عظال

هالجه ٧اهذ
ُ
هالث ًخسللها ؾىصاء ز

ُ
داسخي لىن  طاث ز

ُ
 ُبىِخان ُٖىان..ه

 ٢مدُت وبكغة ُمؿخضًغ وظه..طثب ُٖجي ٦ـ المٗخان

ُىاه ُمىم٣ت ُخلت ًغجضي  ٢اثلت ًٚب بـ لُخدمدم هىاصة ال بـ جخٟدهها ٖو

 !...ؤٞىضم؟ -

ٛل٤ ظلؿخه ًٖ جهٌ ُُ  ببدؿامت بـ وحكض١ مجها ج٣ضم زم خلخه ػع  ل

 مًُغ ؤها بـ..ؾضًم ص٦خىعة ًا ؤػعجخ٪ ٦ىذ لى آؾ٠ -

 !...ألاو٫  محن وخًغج٪..زحر: جدٟٔ بـ ؤعصٞذ زم وجغاظٗذ بعجب٨ذ -

 تهتز ظٗلتها ٢ىة بـ ُٖىحها بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم بلحها ًضه مّض 
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خُجي ؤ٦ُض..والخهضًغ لئلؾخحراص الٗبض قغ٧اث ناخب..الٗبض هؼاع -  ٖٞغ

ت بـ ؤظابذ - اعة ؾبب مٟهمدل بـ..الخٍٗغ٠ ًٖ ٚجي خًغج٪: سسٍغ  الٍؼ

 !بًه؟

 عاؾها بن بخدـ بجها بخ٣ى٫  و٦مان..وبخ٨ذ مبخجزلل خغاعتها..ظًضا حٗباهت بىتي -

اوػة ج٣ُلت  َى٫  ٖلى جىام ٖو

 !ؾىت ٧ام ٖىضها خًغج٪ بيذ: بهخمام بـ حؿاءلذ -

 ...حؿٗت -

 م٨خبها بلى جخجه وهي ٢الذ زم جٟهم بـ ؤومإث

 الاػم بـ هخ٣ىم وهي ُممغيت مٗا٥ هبٗذ -

 ...ؤهِذ  ٖاوػ٥ ؤها بـ -

ٗذ ا بلُه عؤؾها ٞع ًٗ ٣ى٫  لُٗىص ؾَغ  نٟغاء ببدؿامت بـ ٍو

  وهي ٦ضا ٖملذ بوي..ٌٗجي ٢هضي -
ً

 ُممغيت ؤي ٢ابلت مل ؤنال

مغيت ومٗاًا خًغج٪ م٘ هاجي ؤها..جمام َُب: و٢الذ ؾضًم ججهضث -
ُ
 ...اإلا
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ت مً هى لُبدؿم ُممغيت ٧لمت ٖلى قضصث م ٖلى..ٞمه ػاٍو  جغجذ لم ؤجها الٚغ

ب الصسو لهظا ٍغ
ُ
غ مٗها ُممغيت وظىص ول٨ً اإلا  ؤجها ٦ما..آلامان بٌٗ ؾُٞى

صخي ؾُخسبر
ُ
 وظهتها بـ ٢

 لها لىٓغاجه حعي ؤن صون  جخ٣ضم وهى ؤعصٞذ زم خ٣ُبتها بلخ٣ُذ

 ...بجًٟل -

 ٦ٟه بـ الباب بَاع جًغب ًض وظضث ٖىضما جغاظٗذ ول٨جها جسغط ؤن ٧اصث

 هؼاع بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم الغخُل ًمىٗها

 ...مٗاه..إلا٩ان هتروحي مل -

سُٟت هٓغاجه..وجغاظٗذ..٢لبها ٞى١  ًضها ويٗذ
ُ
 بها جبض ٧اهذ اإلا

ب  ب٢خدم ٖىضما الُىم طل٪ عؤتها التي جل٪ بـ ط٦غتها اللخٓت جل٪ بـ هٓغاجه..الٖغ

 وخملها اإلابجى

٣ها بػصعصث  و٦إهه حهضع ال٣اسخي نىجه ؾمٗذ..لُٗىحها ُمٛمًت زٝى بـ ٍع

ضًً   بتهام بـ زلٟها مً ًُ

 ...الٗبض هؼاع -
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 ؤعؾالن ؤمام و٠٢ ختى ًخ٣ضم ؤن ٢بل ٚامًت ببدؿامى ببدؿم ٞـ هؼاع ؤما

بض بـ وهخ٠
ُ
 ز

 ...باقا ًا قاٞ٪ مً ٖاف!..الهامصخي ؤعؾالن -

 مٛؼي  طاث هبرة   بـ ؤ٦مل زم ؤعؾالن ٦خ٠ ٞى١  عبذ

خ٨ل -  ...السجً ٞـ ٦ىذ إلاا ؤًام مً مكٞى
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 عشر الحادي الفصل

 الُخب في ٧لها الخجاعب وزالنت

دب ال ؤه٪
ُ
دب خحن جسخاع وال جسخاع خحن ج

ُ
 ...ج

  وال٣ضع ال٣ًاء م٘ وؤهىا

ىلض خحن
ُ
 ه

دب وخحن
ُ
 ه

 ...همىث وخحن

دكىجت ظؿضه ًٖالث..اإلاصخىط الؿ٠ُ ههل مً خضة ؤ٦ثر باث جىٟؿه
ُ
 اإلا

 ال هحران جطض و٦إجها ويىًخا ؤ٦ثر جبضو الؼع٢اء هدغه ٖغو١ ظٗلذ هٟىع  بـ

 صماء

 ًض وظضث ٖىضما زغظذ قه٣تها ول٨ً جتراظ٘ ؤن وخاولذ ُٖىاها ؤٚمًذ

 بلُه بًاها ظاطًبا مٗهمها ٖلى ج٣بٌ ؤعؾالن

 مىه جخلىي  وهى ؤؾىاجها بحن مً لترصٝ ٚايب ؤػع١ لهُب بـ بغ٢ذ ُٖىاها

 ٖجي بًض٥ ببٗض -



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               233 

سُٟت هبرجِه  بـ -
ُ
 ...بزغسخي: هضع اإلا

 زُىة ب٢ترب ؤعؾالن بِىما..ٖىه بًُٗضا وظهها بـ وؤقاخذ ًٚب بـ حكىجذ

 ؤؾىاهه بحن مً وهمـ

 ...ؤوي  ج٣ُل ألهه..خؿاب٪ بـ مخعجلل -

ت بـ هؼاع ببدؿم  ط٢ىه ًد٪ وهى ٢ا٫ زم ُسسٍغ

 "...ي٠ٗ ه٣ُت ملىف الكُُان" ٢ا٫ ًمىث ما ٢بل ًغخمه هللا ٖؼث -

  ؾضًم بلى هٓغ
ً
بض بـ ٢ا٫ زم مٛؼي  طاث هٓغة

ُ
 ز

 ...ال٨ٗـ قا٠ً ؤها بـ -

 ؤهه هؼاع بٖتٝر و٢ض..ال٣لىب بـ الغهبت جبض زالًها جخًُما ٧اهخا ُٖىاه

هض١ ال..ُٖىه بـ الكُُان  قُُان   بلى جدى٫  الٗابض الكاب طل٪ ؤن ًُ

ؿُغ ٠ُ٦ بها عؤي التي هٓغاجه ج٨ٟي..ماعص
ُ
 جهاًخه ح

 ٢اجم و ؤظٝى هؿِـ بـ نضح الظي ؤعؾالن نىث بلى بهدبه

٪ بالف -  ألن الؿخاعة وعا مً خاوعوي ؤو بزخٟي..مُٗاص٥ ٢بل وشخي ٞـ ؤقٞى

 ...خهلىهم واللي ؾب٣ى٥ اللي جهاًت مً ؤبك٘ هخ٩ىن  جهاًخ٪
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 قُُاهُت هبرة بـ وهمـ ٖاص ؤهه بال ًبخٗض وهى زلٟه ؾضًم ظظب

 مً ٣ًغب خض مبدبل بـ..ي٠ٗ ه٣ُت ملىف الكُُان..خ٤ ٖىضه ٖؼث -

 ...لٗبي

ٗبخه ٧اهذ بن..ؾضًم بـ ُمٗل٣ت ٧اهذ هٓغاجه ول٨ً هؼاع نمذ هبرجه ؤمام
ُ
 ٞـ ل

 ؾ٨ُؿغها هى

 ظُبي بـ ًضه وي٘..هللا بال زباًاها ٌٗلم ال زبِشت ببدؿامت بـ ببخٗاصهم عا٢ب

٣ه ق٤ زم بىُاله  الساعط بلى ٍَغ

********** 

هض١ لم
ُ
ُب٣ت ًضه بلى هٓغث..ُمسحرة ال ُمؿحرة زلٟه حؿحر ؤجها ج

ُ
 ٖلى اإلا

 ُمخإلم ًٚب بـ لخهغر آلان ؤإلاها بـ ؤخؿذ ٢ىة بـ مٗهمها

 ...ب٣ى بًضي ؾِب..بًضي -

 ختى اإلاكٟى بـ السام الؿُاعاث مى٠٢ بلى سخبها بل ٖلحها ًغص لم ول٨ىه

 وهى خانغها زم ٢بًخه ٢ىة ٞا٢ذ ٢ىة بـ بلحها لُضٞٗها ؾُاعجه بلى ونال

 هاصًعا ًٚب بـ الؿُاعة ؾ٠٣ ًًغب

 ...ٚباوة بـ جخهٝغ م٩اهخ٪ ٞـ ص٦خىعة م٣ٗى٫  مل..ٚبُت ؤهِذ  -
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ت خضة بـ لخهغر ألالم ُمخىاؾُت ًٚب بـ ُٖىاها بخخ٣ىذ  ٢ٍى

 لُه؟ وعاًا ظاي!..لُه؟ ٞحها مل٨ل خاظت ٞـ بدخضزل مال٪ وؤهذ -

 ...بزغسخي: هؿِـ بـ وهمـ قٟخُه ٖلى ًضه وي٘ -

 ؤهه بال ٕٞؼ بـ ُٖىحها لخدؿ٘ قٟخحها ٖلى ؤَب٣ذ ًضه ول٨ً ٞمها جٟخذ ؤن همذ

 ٢ؿىة بـ ؤ٦مل

خُه لى صا*** الـ -   مٗاه جخ٩لمي بًا٥ِ  جاوي قٞى

ـ وبؾمٗجي..صي بًض٥ ببٗض: وهضعث ًضه ؤبٗضث -  ُٞه بما هاضجت ؤها..٧َى

ٛلي وصا محن وم٘ ٞحن وؤعوح..بػاي الىاؽ م٘ ؤجهغ٫  بوي ال٨ٟاًت
ُ

 ٧ان وهى ق

 ...بيخه ٖكان ص٦خىعة ٖاوػ 

 قغاؾت بـ وحهمـ ٣ًترب ؤن ٢بل وظاٞت ٢اؾُت ، ُمته٨مت ضخ٨ت بـ ؤظٟلها

  مخجىػ  مل بهه عؤً٪ بًه َب -
ً

 ...لـ وازض٥ ٧ان وبهه!..ؤنال

ت لُٗيُه جغ٥ ول٨ً ُمٗل٣ت ٖباعجه جغ٥  بـ ظؿضها بلى الىٓغ ُخٍغ

بٗضه نغزذ..و٢اخت
ُ
 ٢ُض ًخدغ٥ لم ؤهه بال بلُه ًغمي ما ٞهمذ و٢ض ٖجها ج

 بهملت
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ؼة بـ والهل٘ السٝى ْهغ و٢ض ؾضًم وجهغر لخٗىص هثى ٍٚغ
ُ
 ؤ

بهلي بالف..ٞهمذ زالم -
ُ
 ...٦ضا ج

 ظاطًبا هضوء بـ ببخٗض ول٨ىه ؤبًضا جيؿاها لً هٓغة في زانتها بـ ُٖىاه ٖل٣ذ

 ظمىص بـ حهخ٠ الساعط بلى جىظه زم طعاٖها مً بًاها

 ...ال٣لب خبِب إلا٩ان هُىنل٪ بغه اللي الؿىا١ -

ل٣حها بابها لُٟخذ الؿُاعة بلى ونال ٢ض ٧اها   الباب ؤٚل٤..صازلها وٍُ
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

 خضر مما مكضوهت جؼا٫ ال ٞـ ؾضًم ؤما

 ُٖيُه بـ بلحها ًىٓغ ؤن ٢بل ُم٣خًبت ٧لماث   بـ الؿاث٤ م٘ ؤعؾالن جدضر

ً  عوخ٪ ًبخل٘ الظي الٓالم طل٪..الضامـ الٓالم بهما بضا و٢ض الؿىصاٍو

 وظؿض٥

ُالٗها هى وب٣ى الؿُاعة جدغ٦ذ  بزخٟذ ختى ظمىص بـ ًُ

*********** 

  ؤمام الؿُاعة ن٠
ً
 بٗضها لُترظل..بها ٣ًًُ التي اإلاضًىت مً ال٣ُغب بـ ما بىاًت

 الشالض الُاب٤ بلى ونل ختى الضعط نٗض زم
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ٛل٤ ظمُلت لُجض..وصل٠ به السام اإلِاٟخاح بـ الباب ٞخذ
ُ
 وجغ٦ٌ مئزعها ح

 ظامًضا وب٣ى بهملت ٢ُض ًخدغ٥ لم ول٨ىه ٖاه٣خه..بلُه

 خ٣ُ٣ي ٢ل٤ بـ وحؿاءلذ لخٓاث ٖضة بٗض ببخٗضث

 ...البِذ ججُلي مغة ؤو٫ ..ؤعؾالن؟ ًا زحر -

٨ت ٞى١  وظلـ اإلاٟاجُذ ٢ظٝ بل ٖلحها ًغص لم  طعاٖه و لؿا٢ُه ُممضًصا..ألاٍع

ت زغي  ُٖيُه ٖلى مىيٖى
ُ
 بجىاعه وألا

 همؿذ..زهالجه بـ جخالٖب وب٣ذ بـجىاعه ظلؿذ زم حٗب بـ ظمُلت ججهضث

  بـغ٢ت

 !...خاظت وال ؤ٧ل ؤخًغل٪ جدب -

ًلذ خُلت ٢لت بـ قض٢ها لىث..ًغص ال ظمىصه و نمخه ٖلى ب٣ى  ٞـ الهمذ ٞو

بكغ ال خالخه
ُ
 السحر بـ ج

 بهٟهل ٢ض ٧ان خُجها..ؤٖىام ؾخت ٢بل..اللُلي اإلالهى بـ لهم ل٣اء ؤو٫  جظ٦غث

 اإلا٩ان طل٪ بلى ؤحى و زُُبخه ًٖ

خيذ ٠ُ٦ جظ٦غث
ُ
 و الٗبض ٖلُه ًبضو..وال٣ىي  الٛامٌ الغظل طل٪ بـ ٞ

ىهي ُٖىاها ؤٚمًذ..البىح حؿخُ٘ ولم ؤخبخه ٠ُ٦..البإؽ
ُ
اث جل٪ ج   الظ٦ٍغ
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 الىخُض مغؾاه ٧اهذ..بلحها السجً مً هغوبه بٗض..مٗه ٖاٌكتها ٢اجلت ؾىىاث

تهم بٗضما الى٢ذ طل٪
ُ
اعجه خاولذ السجً بـ ػظه وجم ٖاثلخه بـ٣خل ؤ  ول٨ىه ٍػ

ضبغ ؤهه ٖملذ خُجها..بمخى٘  م٨ُضة ًُ

 ٣ًى٫  لخجضه حٗٝغ لم ول٨جها ؤلابدؿام خاولذ..بلحها ًىٓغ ٞـىظضجه بلُه هٓغث

 ظمىص بـ

 الٗبض هؼاع -

ٟخه -
ُ

 ...ق

 بـ و٢الذ ٦خٟه ٖلى عبدذ..آلان جغاها التي لخالخه ج٣ضًًغا ٢ضع بـ ؾاا٫ ٨ًً لم

 هضوء

 !...بًه؟ هخٗمل و٢ىلي..صلى٢تي مىه ؾِب٪ -

ا ٖلحها ًغص لم
ً
٣ه بـ ٢ا٫ زم جهٌ ول٨ىه بَال٢ ٝغ ؤخض بلى ٍَغ

ُ
 الٛ

 ...وصخُجي ؾاٖخحن..ؤهام صازل ؤها -

********** 
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لى جهٌ ت ج٣خدم ًغاها وهى ُمخعجبت ببدؿامت سٛغه ٖو ٞغ
ُ
 ٌٗلم ولم م٨خبه ٚ

 ٢لُل ُمىظ خضر ما ٖلُه لُخسٟي مجهىص بظلذ ٦م

هاٞذ بلحها جىظه   ًضها ًُ
ً

 ُمدؿاءال

ٟاظإة بًه -
ُ
 صي اإلا

 !وخكت؟ وال خلىة جغي  ًا: ٢اثلت ق٣اوة بـ ببدؿمذ -

 ػع٢ا ُٖىن  وبـ خلىة: ٌٛمؼها وهى ٢ا٫ زم ضخ٪ -

 ...عاااظل؟ ًا -

٨ت بلى جىظهذ زم ضخ٨ذ   لُجاوعها وظلؿذ ألاٍع
ً

 ٢اثال

 ُِٞ٪؟ ب٨ٟغ ٦ىذ بوي حٗغفي -

ٛل بًه: مغح بـ عصث -
ُ

 !!صا وؤؾىص ألابٌُ ق

صخي ضخ٪ -
ُ
 ه٨خب بمتى وب٣ى٫  ُِٞ٪  ب٨ٟغ ٦ىذ..وهللا بجض ال: و٢ا٫ عػاهت بـ ٢

 ...٦خابىا

ت جخٟدو وهى ٢الذ زم ؾضًم خمدمذ ٞغ
ُ
 الٛ

 اإلا٨خب خلى -
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 ...ناخبه ػي : ق٣اوة بـ عص -

ت بلى جخجه وهى ٢الذ زم خاظبحها ؤخض عاٞٗت بلُه هٓغث ٞغ
ُ

 الك

 "...ًسغبِخ٪ ٢مغ ؤهذ صا.."هٟؿ٪ ٞـ ٦بحر م٣لب مخازضف -

صخي ظاوعها..صازلها بـ همؿتها
ُ
ت ؾىع  بلى ُمؿدىًضا ٢ ٞغ

ُ
 الك

 ز٣ت هى ما ؤص ؾضًم ًا م٣لب مل -

هالتها بـ جخالٖب وهى حؿاءلذ -
ُ
 !...بًه؟ خُض مً: ز

  الكمـ ٚغوب مكهض ًخإمل ؤمامه ًىٓغ وهى حكض١ زم زُىة ب٢ترب

٪..جخجىػوي هخىا٤ٞ بخدبجي مل لى ختى بيذ وؤي وؾُم عاظل بوي ز٣ت -  ...ٍػ

 وجغو   ٣ٖالهُت بـ جدضزذ ول٨جها بؾدى٩اع بـ ببدؿمذ

 بـ عاظل..عاظل بـ بترجبِ البيذ..ق٩له ٖكان لىاخض بدخسُب بيذ مِٟل -

لى ٖلحها ًداٞٔ ٣ًضع..وظضٕ قهم..ال٩لمت مٗجى  ٩ًىن  ٣ًضع..لحها ٖهضه ٖو

هىجها ًدخىحها ٣ًضع..وألاب والخبِب وألار والؿىض الؼوط  مً ؤ٦تر ٞـُٛابها ٍو

 مً ًىم ٞـ ًسلو خبه وال بٗضها هُدب مل خبها لى بهه ٌٗٝغ..وظىصها

 ...ألاًام
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٣ا٫ ما ؤ٢ل ببدؿامت بـ بلُه وهٓغث خضًثها ؤجهذ  زم..ُٖىاه ؤؾغث ٞـ عاجٗت ؤجها ًُ

 الغ٣ُ٢ت هبرتها بـ ؤ٦ملذ

٪ وؤها - صخي ًا ٦ضا بكٞى
ُ
 بـ بججىػججي لى ختى وهخهىوي عاظل به٪ واز٣ت..٢

م..خُاحي َى٫  ٖلُه ؤٖخمض ؤ٢ضع ؾىض..ؾىض هخ٩ىن  به٪ واز٣ت..قهم ٚغى  ٚع

خىا  ...ؤوي  قٟاٝ ؤهذ بـ ال٣ُهحرة مٗٞغ

ً ُٖىاه إلاٗذ ٤ بـ الؿىصاٍو  ُمهل٨ت و ظظابت ، عظىلُت ببدؿامت..وزُحر الم٘ بٍغ

 ؤؾٟل و٢بًخه الؿىع  ٞى١  طعاٖه بـ ًخ٩ئ ؤن ٢بل قٟخُه ٖلى بعحؿمذ

ُالٗها وهٓغاجه..وظىخه
ُ
 الٗم٣ُت الغظىلُت هبرجِه  بـ هخ٠ زم ق٠ٛ بـ ج

ت -  !بًت ٞـ هٟسخي ٖاٞع

 بًه؟: صوعها بـ بلُه جىٓغ وهي حؿاءلذ -

 ؤخًىِ٪  بوي: الٗم٣ُت هبرجِه  هٟـ بـ همـ -

 ماوٗ٪؟ اللي وبًه: وحؿاءلذ زجل بـ قٟخحها ٖلى ًٖذ -

 ...خاللي ج٩ىوي مؿخجي -

ٗم٤ وهى ٢الها م٤ ٢ضع بـ هٓغجه ٌُ  ٌٗىص ؤن ٢بل زُىة مجها ل٣ُترب هبرجه ُٖ

خدضر  م٨غ بـ اإلاغة هظه ول٨ً ٍو
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 جاهُت مغة لىخض٥ مٗاًا مخ٣ٗضٌل ؤخؿىل٪ -

 مدترم مل ؤهذ ٨ٞغة ٖلى: ٢اثلت وجلٗشمذ قه٣ذ -

 قما٫ صماٚ٪ اللي ؤهِذ : ماػًخا ٢ه٣ه -

 ُمٛغي  ٦الم٪ اللي ؤهذ: ٢اثلت ًٚب بـ قٟخحها ػمذ -

- ٘  !٢ال٘ ٦الم ب٣ى٫  لُه: و٢ا٫ خاظبه ٞع

ت - ت بى ًا ٢ال٘ اللي ؤهذ أل: ؤعصٞذ بٍٟٗى  ...الىؾِ ٖلى َٞى

 جىعصث ٞـ هي ؤما..٢ا٫ مما صهكت بـ ُٖيُه بحؿإ م٘ خاظبُه بعجٟ٘ اإلاغة هظه

 لىٟؿها هامؿت زجل ُخمغة بـ وظىخحها

بُت ص٦خىعة..ٚبُت -  ...ٚو

صخي وي٘
ُ
 ٖبض بـ و٢ا٫ بىُاله ظُبي بـ ًضًه ٢

ت ؤبى -  !!...ها الىؾِ ٖلى َٞى

صخي لُطخ٪..زجل بـ لُٗىحها ُمٛمًت قٟخحها يمذ
ُ
 ًضها ؤمؿ٪ زم ٢

 ؾاخغة ببدؿامت بـ ل٣ُى٫  زلٟه ًجظبها

ت ٖكان..ؾضًم ًا ؤعوخ٪ حٗالي َب -  ...مخ٣ٗل الَٟى



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               243 

 عشر الثانيالفصل 

  ٦شحًرا الُخب ؤزاٝ بوي

 ...٨ًُٟجي ال الُخب مً ال٣لُل ول٨ً

 ول٨ً ُٖىاه ٞى١  طعاٖه ًً٘ الهضع ٖاعي  ًىام ٧ان..ٖحن له حٛمٌ لم

اث خانغجه بل ؤبًضا ٌٛل٣هما لم ظٟىُه  ُمامً نض٣ًه ًخظ٦غ عخمت بال الظ٦ٍغ

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

 هضوء بـ و٢ا٫ نض٣ًه ؤمام وظلـ قُحرجحن ؤخًغ

 ...خاظت ٧ل جٟهمجي مم٨ً الجِل مً هغبان ًىمحن ُمامً ًا ب٣ال٪ -

ٗابه ًؼصعص وهى ٢ا٫ زم يُإ بـ ُمامً نض٣ًه بلُه هٓغ
ُ
 جىجغ بـ ل

 !!...مؿخٗض..جهاًخ٪ ُٞه هخ٩ىن  ؤعؾالن ًا صا ه٣ىله اللي -

 زباث بـ ٢ا٫ ؤهه بال ٢لبه ٌٛؼو  ال٣ل٤ بضؤ و٢ض نضمت بـ ؤعؾالن خاظبي بعجٟ٘

 بهٟٗالي

 ...يهغ٥ ٞـ ؤها..ُمامً ًا ٢ى٫  -

ه ما ؾغص بـ وبضؤ الُاولت ٞى١  ويٗهما و ًضاه قاب٪ زم ُمامً ؤومإ  ٌٗٞغ
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 ٞحها ب٩ُىن  السضمت ؾبذ لى ٖاٝع وؤهذ..اللُل بـ زضمت ٖىضي ٧ان ًىم ٞـ -

ىذ ألوي السضمت م٩ان ؾبذ صا الُىم اإلاهم..سجً
ُ
 ٖلى مهمت خاظت وؿِذ ٦

غي   ...ؾٍغ

سٌٟ وهى ؤ٦مل زم ٖم٣ًُا هًٟؿا ؤزظ  ؤمل زُبت بـ عؤؾه ًُ

بت خغ٦ت الخٓذ - ٣ُضًً لىا ل٨ظا ٍٚغ هم ٖو ا ؤٖٞغ ًُ  وعاهم مكِذ..شسه

 و والخجاعة الضٞإ وػٍغ ب٣ُابلىا ال٢ُتهم..جماًما مٗؼو٫ إلا٩ان ونلذ ؤما لخض

ل ؤها..ؤٖما٫ عظا٫ وخبت وؤلا٢خهاص  ٞـ ًخ٣ابلىا بجهم مجهم ٚباء صا مٗٞغ

غب الصخغا
ُ
ٗؿ٨غاث ٢

ُ
 ...هضٝ لُه ٧ان صا وال اإلا

٨مل..٢اصم هى إلاا ُمخدٟؼة ؤعؾالن خىاؽ ٧اهذ ُُ  خضًشه ُمامً ل

هِبت ل٨ً -
ُ
 ًٖ..الهىما٫ لضولت ظماُٖت بباصة ًٖ بِخ٩لمىا ؾمٗتهم اإلا

٤ ت ٞحها ماٖىهاث ٍَغ ٨مالث..ٚظاثُت وُم٨مالث ؤصٍو
ُ
دلب هٕى ٞحها صي اإلا

ُ
َ 

 هٕى صامجحن بجهم ٞهمخه اللي بـ..٦خحرة ٚظاثُت مىاص ٦مُت ُٞه ظًضا مٗغوٝ

دلب
ُ
٨مالث بـ وخ٣ىىها صي اإلاىاص وؤزضوا ؾامت مىاص بُٟغػ  جاوي َ

ُ
 ...صي اإلا

ل٣ّي  و٢ض ؤخـ ؤهه ختى ؤعؾالن مالمذ حٗلى الضهكت ٧اهذ
ُ
 مً صلًىا ٖلُه ؤ

  جماؾ٪ ول٨ىه الباعص اإلااء
ً

 ُمدؿاءال
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 !صا ٧ل بـ صي الىاؽ ٖال٢ت وبًه -

 هخضزل صي اإلااٖىهاث مً ظؼء..هٟهم٪: وؤ٦مل وظهه ٖلى مامً مسر -

ت هٕى بجها ٖلى مهغ ٟحن وبٌٗ والجماع٥..ظضًض ؤصٍو  هُضبغوا هىا٥ اإلاْى

خىت صزى٫ 
ُ

 ولُبُا ؾىعٍا ٖلى ًُلٗىها وبٗضًً زلل ٞحها مِٟل وبن الص

 الُمً و٦مان

ب مل ؤها: وهمـ ؤعؾالن ُٖىا بحؿٗذ -  مؿخٖى

ت بـ و٢ا٫ ُمامً ضخ٪ -  صي بن اإلاك٩لت..٦ضا ٞـ مل اإلاك٩لت..نض١ أل: ُسسٍغ

ً ٌٛؼو  ٣ًضعوا بػاي زُت مً ُظؼء ٣ت بـ الٗغبي الَى  م٨ٟغ ؤوما٫..صي الٍُغ

 بـ ٚؼو  هى ما ؤص ُمؿاٖضاث مىيٕى مل اإلاىيٕى!..ؾىعٍا ٞـ بًه بخٗمل عوؾُا

 ...البُئ

ب ٚحُر  م٣ٗضه ٞى١  ظؿضه جغادى و٢ض نضمت بـ ؤعؾالن طعاعي تهض٫  إلاا مؿخٖى

سُِ..آلان ؾمٗه
ُ
 ٖضم حٗجي اامى٣ُت جل٪ وصزىله ًبضو مما ؤ٦بر اإلا

 !ًسظله متى وُمىظ بلُه الخاظت ؤمـ بـ نض٣ًه ول٨ً..زغوظه

 زٟىث بـ و٢ا٫ ؤعؾالن ججهض

 !٦الم٪ بـ بزباث مٗا٥ -
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 ٚحر اإلاٗلىماث ٧ل ؾغ٢ذ ؤها!..وظُخل٪ لُه هغبذ ؤوما٫: عهبت بـ ؤومإ -

 ونىعة نىث مدسجل اللي الُٟضًى

حن: نضمت بـ ؤعؾالن هخ٠ -  !صا؟ الُٟضًى ٞو

ـ زبِخه ؤها..ؤعؾالن ًا مخساٞل: و٢ا٫ ُمامً ببدؿم -  ٧َى

 !ٞحن؟ -

٣ىا بضاًت ٞا٦غ زلُ٪: ؤعصٝ ؤلابدؿامت هٟـ وبـ -  ...ٍَغ

خم ٧اؾغ ب٢خدام ؤن بال ٌؿخاء٫ ؤن و٧اص خاظبُه ؤعؾالن ٣ٖض  بٗض زم..به بٚى

 ال٣ضًم اإلاجز٫  طل٪ مً جماًما بزخُٟا ٢ض ٧اها ص٢اث٤ ٖضة

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

 بلى جىظها بٗضما..نض٣ًه طبدذ التي ًضه بلى ًىٓغ ظالًؿا ؤعؾالن بهخٌٟ

تراٝ بـ بما الضٞإ وػٍغ ؤمغه..الٗظاب جل٣ُا وبٗضما مهجىع  ؤزغ مجز٫   ؤو ؤلٖا

 ٖاثلخه الشمً و٧ان نض٣ًه بـظبذ

 جض٫ ٧اهذ وبن التي ببدؿامخه ًيسخى لً..نض٣ًه طبذ ؤهه ألاؾىء السُاع و٧ان

ٗاوي جغ٦ه..عاخخه ٖلى خهل ؤهه ؾىي  ٩ًىن  لً ٞـ شخئ ٖلى ُُ  ؤعؾالن ل

سُِ ٞطر زم ولٗاثلخه له ؤلاهخ٣ام ؤمغ ٖاج٣ه ٖلى ًدمل..بٗضه
ُ
 اإلا
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*********** 

ثرزغ ظٗلها الظي ٚباءها جلًٗ..ومجها مىه ٚايبت نضعها ؤمام طعاٖحها ٣ٖضث
ُ
 ج

غث..ؤمامه الخما٢اث جل٪ بـ  م٨خىم نىث   بـ و٢الذ ي٤ُ بـ ٞػ

 ...الُٗٓم هللا ؤؾخٟٛغ -

طهُه بلخ٣ُذ
ُ
 م٨غ بـ ل٣ُى٫  وجإٟٞهها ػمجغتها نىث ؤ

ت ٖكان بدؿخٟٛغي  -  !ٖاصي عبىا بخظ٦غي  وال الَٟى

صخي ًا ؾى١ : بلُه الىٓغ صون  ٚايبت ػمجغث -
ُ
 هىنل زلُىا..ؾا٦ذ وؤهذ ٢

 الخجىا٫ خٓغ ٢بل

 الضٞإ وػٍغ..صي ألاًام مخٓبُت مل البلض ؤمىع ..خ٤ ٖىض٥: ٢ا٫ زم ضخ٪ -

 بُدهل اللي بًه ٞاهم مل..ٚامًت ْغوٝ ٞـ بج٣خل صا ٖؼث الخاوي و بهخدغ

ٗذ - ت مل: و٢الذ ٦خٟحها ؾضًم ٞع  بعهابُت ٖملُاث صي ؤ٦ُض بـ..ٖاٞع

صخي ٖلحها عص -
ُ
 ٞـ هخم مل بعهابُت ٖملُاث ٧ان لى: بضحهُت بـ ٢

اوػ  ب٣ُخل ؤلاعهابي..السبازت  قٍغ ومل..ب٣ُخل بهه حٗٝغ ٧لها الىاؽ ٖو

  لٟلىؽ ٩ًىن  مم٨ً لؿبب
ً

 ...مشال
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٨مل خاظبحها ؾضًم ٣ٖضث ُُ صخي ل
ُ
 ببدؿامت بـ خضًشه ٢

ٛل ٖىضي..ؤ٢ىل٪ وؿِذ بوي زم -
ُ

مت جب٘ ال٣اهغة ٞـ وجد٣ُ٣اث ق  ٢خل ظٍغ

 الىػٍغ

 !لُه؟ وم٣ىلدل: و٢الذ ي٤ُ بـ قض٢ها لىث -

ت مً ٖاٝع لؿه -  وهللا قٍى

غث - ٛل: حؿاءلذ زم خى٤ بـ ٞػ
ُ

 !بًه ؤص مضجه صا والك

- ٘  ب٣ى خؿب ٖلى: و٢ا٫ مى٨بُه ٞع

صخي ًا ماشخي -
ُ
 ...بغاخخ٪ هىا٥ زلُ٪ ٢

٣ضث م٣ٗضها بـ جغجاح ٖاصث   طعاٖحها ٖو
ً
زغي  مغة

ُ
 خض١..الىاٞظة بلى هٓغث زم ؤ

صخي بها
ُ
ت َٟىلُت بـ اإلاؼمىمت ِقٟخحها وبـ ٢ ٣ى٫  ًبدؿم ؤن ٢بل ُمٍٛغ ٠ُ بـ ٍو

ُ
 ل

لِل -  ٖلُِ٪  هخإزغ مل ؤ٦ُض..ٖجي ٚهب وهللا خبِبتي ًا متٖز

 ...بجإزغث؟ ولى َب: ُخؼن  بـ عصث -

لشم ٦ٟها ؤمؿ٪  هبرجِه  بـ هخ٠ زم ُمدببت بـغظٟت ؤنابتها ع٢ت بـ ًضها باًَ ًُ

 الٗظبت
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 ...مخ٣ل٣ِل..هخإزغ مل -

 
ّ

 جيخٓغه ؾضًم لخ٠٣ مجها جغظال زم اإلاجز٫  ؤمام الؿُاعة ن٠

 الُؿلم صعظاث ًهٗضان وهما نغامت بـ ؤعصٝ زم بلحها جىظه

 ؤوسخي وؤهِذ  البِذ ٖلى ٖؿا٦غ هى٠٢..هىا ٞحها ه٩ىن  مل اللي الٟترة -

ٛل٪
ُ

 صي الٟترة ق

  ؤها: بؿاَت بـ ؤعصٞذ -
ً

 َا٢تي بوي خاؾت بجض..ؤظاػة ٖلى ٢ضمذ ؤنال

 ُمؿدىٟؼة

ـ: و٢ا٫ ببدؿامت بـ قض٢ه بلخىي  -  ...ب٣ى ججزلي ج٨ٟغي  بوعي..٧َى

 ًضها ؤمؿ٪..جضزل ؤن و٢بل عؤؾها بـ جىمئ لخبدؿم الُاب٤ بلى ونال ٢ض ٧اها

 بـٗبض وحؿاء٫

ت مل - خجي..ج٣ىلي هاٍو ت بـ قٞى  !بمتى الَٟى

 ًا مدترم م٨ٟغا٥ ٦ىذ: خضة بـ ٢الذ ؤن لبصذ ما نضمت بـ ُٖىاها بحؿٗذ -

صخي
ُ
٢ 

 بغت  ؾاا٫ بؿإ٫ ؤهذ..هللا: بغاءة بـ ؤظابها -
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 ...زحر ٖلى جهبذ..واضر هى ما: ٢اثلت بـةؾدى٩اع ُٖىاها ي٣ُذ -

٣بلهما ٦ٟحها ظظب  ع٢ت بـ همـ زم الخىاوب بـ ًُ

 السحر وؤهل ؤهلي مً وؤهِذ  -

 ؤهلهم مً ؤب٣ى ًاعب: ٢اثلت بعجبا٥ بـ خمدمذ -

 !...الٓبِ بـ بًه ؤهل مً: زُىة مجها ُم٣ترًبا قا٦ؿها -

 اللخحن الك٣ُخحن ُٖىاه ٖضا م٩ان ؤي بلى جىٓغ الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ًٖذ

صخي ل٣ُترب..الُٟىلُت وظهها حٗابحر جلتهمان
ُ
 ق٣اوة بـ همـ زم ؤ٦ثر زُىة ٢

 ججاوبي إلاا بال بًض٥ هؿِب مل -

غث -  السحر ؤهل مً: ٢اثلت جىجغ بـ ٞػ

صخي ببدؿم -
ُ
 !...وبًه؟: وهمـ ُمهل٨ت ببدؿامت ٢

٣ها بػصعصث  مً الخملو لخداو٫ ..اإلاخلىي  خل٣ها بـ ْهغ ختى نٗىبت و جىجغ بـ ٍع

  بها همؿذ جضزل ؤن و٢بل ؤزحًرا لها ؾمذ ختى ًضًه بحن

 ...ؤهل٪ ومً -
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بلت ٢بلخه زم
ُ
 ..ؤمامه مً وهغبذ وظىخه ٞى١  زاَٟت ٢

ً
 ؤمام ٠٣ً بًاه جاع٦ت

 بـ وخض١ للخى ٢بلتها التي وظىخه ٞى١  ًضه وي٘..جماًما ألابلهه ٦ـ ق٣تها باب

 طهى٫  بـ بزغها

صخي َغ١ 
ُ
 ُمغاه٤ خى٤ بـ هضع زم اإلاكضوهه هٟؿه بؾخٗاص بٗضما الباب ٢

ىبلتها ؤل٣ذ بٗضما خبُبخه جغ٦خه
ُ
 وعخلذ ٢

ذ مترمِل - ِل وؤهِذ  الىاع ظىب ال٨بًر  مٗاًا هخدغ٢٪ هاع..الٗىا٢ب مخٗٞغ

 ...ؾضًم ًا

زغي  بـسهغه ًضه وي٘
ُ
 هامًؿا قغوص بـ لُبدؿم وظىخه ٞى١  وألا

 !...ُمدغم بيذ ًا لُه ٦ضا ُٞا بخٗملي ؤهِذ  -

 نىجه بلى حؿخم٘ وهي ٞمها ٞى١  ًضها وايٗت الباب بلى ُمؿدىضة ج٠٣ ٧اهذ

 زجىلت ضخ٨ت بـ لخ٣ى٫  ٖباعجه بـ حهخ٠ وهى الٗالي

 ...مجىىن  ًا الجحران -

ضم ؾٗاصة بـ وضخ٨ذ ٞخدتها..مىه ؤجها لخد٣ًُ ههُت عؾالت ونلتها  ٖو

ه إلاا جهض٤ً  الغؾالت جدخٍى

 ...مجها هىُل٪ صلى٢تي البل٩ىهت مُلٗخِل لى -
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 باب ٖلى َغ١   بلى حؿخم٘ وهى قه٣ت بـ بهتهذ ول٨جها ضخ٩اتها ٖلذ

ت ٞغ
ُ

 طهى٫  بـ وهمؿذ قٟخحها ٞى١  ًضها ويٗذ..الك

 ...ٖملها اإلاجىىن  -

ت بلى جىظهذ ٞغ
ُ

هاخب نُاخه نىث ججض وهي الك  مً بلُه هٓغث..َغ٢اجه ًُ

 بـ ؾضًم هضعث..بُجهما ٖاث٤ ؾل٩ي خاظؼ وب٣ى جٟخده ؤن ٢بل الُؼظاط زل٠

ُٔٚ 

 !ص٢ا٤ً؟ زمـ ٢ىلذ مل -

 ؤؾخدمل م٣ضعحل: ٖبض بـ ٚمؼها -

صخي؟: جدظًغ بـ همؿذ -
ُ
٢...! 

صخي جى٠٢..صازلها ًمىط بما ُٖىاها إلاٗذ ٞـ ٢لبها ؤهل٨ذ عظىلُت بـ ضخ٪
ُ
٢ 

 ٖبصُت بـ و٢ا٫ الطخ٪ ًٖ

 مسلهل خؿاب بِىا في بـ ؤها..ؤوما٫ ٦ضا مخب٣ِل ؾضًم ًا زالم -

 !...بًه؟ خؿاب -
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 بًُٗضا وظهها ُمكُدت زجل بـ الُؿٟلى ِقٟاها لخٌٗ وظىخه بلى ؤقاع

 ؤعصٝ زم الؿل٩ي الخاظؼ ٞى١  ًضه لًُ٘..ٖىه

 هاع وجىلعي جبىؾُجي ج٣ىمي..خاللي جب٣ي إلاا بال هخًى٪ مل ب٣ىل٪ ؤها ب٣ى -

 هخىُٟى مل

 ...بـ هٟؿ٪ ًٖ بج٩لمذ ؤهذ: وهمؿذ ججغؤث ٠ُ٦ حٗلم لم -

صخي حؿمغ
ُ
  ؾمٗه إلاا ٢

ً
 بضؤث ببدؿامخه ؤن بال..الخضًض ًٖ عجؼ و٢ض ٢لُال

غ وهى ٢ا٫ زم جدك٩ل  خغاعة بـ ًٞؼ

 !صلى٢تي بػاي ًىام ب٣ى الىاخض -

 الىاؽ ػي : ٢اثلت زجل بـ ُمبدؿمت بلُه هٓغث -

- ٘  الىاع بـ بخلٗبي ؤهِذ  ؾضًم: وؤعصٝ خاظبه ٞع

ٗذ -  مجها بساٝ مل: بؿاَت بـ مى٨بحها ٞع

 اللي اإلاكاٖغ ٧ل مٗاًا جسىضخي ُمؿخٗضة: و٢ا٫ ببدؿامخه بحؿٗذ -

 !مٗكخحهاف؟
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 ًا خلىة عخلت مٗا٥ اإلاكاٖغ: هامؿت وؤ٦ضث هدغها ٖلى ًضها ويٗذ -

صخي
ُ
٢... 

صخي ؤٚمٌ
ُ
 هىظاء مكاٖغ بـ ُٖيُه ًٟخذ لُٗىص خضًثها بـ ًخلظط و٦إهه ُٖىاه ٢

 ؤظل نىث   بـ ًغصٝ ؤن ٢بل

غنت بصججي الخُاة -
ُ
 ...هًُٗها مل وؤها..بُِ٪  جاهُت ٞ

********** 

ا الخالي الُىم نباح قمـ ؤقغ٢ذ بٗضما زُابه بعجضي
ً
هالجه ُممكُ

ُ
 ز

ا جغم ظمُلت وظض..الساعط بلى جىظه زم الٟدمُت
ً
 نٛحرة ماثضة ٞى١  ؤَبا٢

غ غ١  قتى بـ بٚىاءه جداو٫ ..جغجضًه إلاا ًٚب بـ ٞػ
ُ
 وبن ختى..ًمُل لً ول٨ىه الُ

  جخ٨غع  لً هي ٞـ ًٚب لخٓت بلحها ما٫
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

غي  بُتي زىب جغجضي ٧اهذ  ٞسظها ُمىخه٠ بلى ًهل ال٩اص بـ ٢هحر..ؤؾىص خٍغ

لى مً.. ألاؾىص الضاهدُل مً قٍغِ ألاؾٟل مً ًدضهُ  ٗخحن خاملخحن ألٖا  ٞع

 ٧له ْهغها ج٨ك٠ ُمخباصلخحن

 !!!...ظمُلت -
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 ُم٣تربت وٗىمت بـ جبدؿم ؤن ٢بل..بلُه هاْغة ٢ىة بـ لخيخٌٟ بها هضع

ذ..بلُه ٗذ..ال٣اجمت هٓغاجه ُمخجاهلت ٖى٣ه خاَو  ظاهب ٢بلذ زم هٟؿها ٞع

 اإلابدىح نىتها بـ وهمؿذ قٟخُه

 ...السحر نباح -

 ظمىص بـ وؤعصٝ ٖى٣ه ًٖ ًضها ؤبٗض زم..نبر هٟاط بـ ُٖيُه ؤعؾالن ؤٚمٌ

صخي..الىىع  نباح -
ُ
 صي هضوم٪ ٚحري  ز

 ...بخاٖه الغوب هلبـ: هخٟذ زم خى٤ بـ قض٢ها لىث -

 بـ بلُه هٓغث..٣ٖضجه زم ظؿضها خى٫  لخًٗه..٢هحر ؤؾىص مئزع ظظبذ

 و٢الذ بؾدى٩اع

 !!...خلى ٦ضا -

٨ت ٞى١  وظلـ جغ٦ها بل ٖلحها ًغص لم ٟاٞت ؤزغط..ألاٍع
ُ
 بـ ًًٗها ؤن و٧اص جبٜ ل

 بًُٗضا ؤل٣تها زم ؤمؿ٨تها ظمُلت ًض ؤن بال ٞمه

ت هٓغاث ؤعؾالن بلحها هٓغ  بـ و٢الذ جماؾ٨ذ ؤجها بال..خُت جدغ٢ها ج٩اص هاٍع

 ٖظوبت
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 صزً وبٗضًً بُٞغ حٗا٫َ ..ُٞاع ٖاملت ؤها -

 ...ها٧ل مل: ظٟاء بـ ٖلحها عص -

 ُمضاٖبت زٟىث بـ و٢الذ ٖى٣ه ؤخاَذ زم ٞسظًه ٖلى ججلـ مىه ج٣غبذ

هالجه
ُ
 ز

 !...٢ىلي؟ بًه ُٞ٪ -

ً ُٖىاه ٧اهذ بت بـضعظت قُُاهُت ومالمده..ال٣اجم الؿىاص مً بئًر  الخغط..ُمٖغ

 ٧لما..ظاطبُت قغاؾت مالمده مً ػاص مىه ُظؼًءا ؤناب والظي خاظبه ظاهب

 ؤ٦ثر به حٛغ١  هٟؿها ججض مىه الىجاة خاولذ

هالجه ُمضاٖبت ؤ٦ملذ
ُ
 وهمؿذ ُٖيُه بـ خض٢ذ زم ز

 عاخخ٪ ٚحر خاظت ٖاوػة مل ؤها..ؤعؾالن ًا ٖلُا ُعص -

 ...٢ىمي: حهضع وهى الشجلُت هبرجه -

هالجه حكض وا٢ٟت جيخٌٟ ؤن ٢بل ظاخٓخحن ُٖىحن بـ بلُه هٓغث
ُ
 زم ز

 هُاط بـ نغزذ
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 ٖكان ظىب٪ ؤ٠٢ بداو٫  ؤها..آصم بجي هخ٩ىن  ٖمغ٥ وال آصم بجي مل ؤهذ -

ت  هؿ٨ذ مل ؤها ُٞا ججغح هخًٟل ما َى٫  بـ..ل٨ضا ونل٪ اللي بًه ٖاٞع

 ...ؤعؾالن ًا

زغي  ٞى١  ؾا١ وي٘ بل ًخإزغ ولم..مالمده تهتز لم
ُ
 ٚل٠ ن٣ُعي بغوص وبـ ؤ

 التهضًضًت هبرجه

  هخسىىوي -
ً

 !!مشال

 ...هسىه٪ ؤه -

٘ ت بـ خاظبه ٞع خجه ًجهٌ ؤن ٢بل سسٍغ ت هبًاتها ٧اهذ..بلحها ٍو  ُمدؿاٖع

 ٞهض زٟت بـ مجها ٣ًترب جغاه وهي بكغتها لىن  وبهذ

م ؤمامها و٠٢  ظاهب ٖلى ًضه ؤعؾالن وي٘..زابخت ْلذ ول٨جها بهتزاػها ٚع

كبه هبرة   بـ وهمـ عؤؾها
ُ
 ألاٞاعي ٞدُذ ح

 ٖىضي السُاهت ألن..الهاقمي ؤعؾالن جسىوي ما ٢بل مغة ملُىن  ٨ٞغي  ًب٣ى -

 ...ٖلُه هخ٣ضعي  مل ٚالي جمجها

م ٖلى ظامضة هٓغاتها ٧اهذ..وعخل جغ٦ها زم ؤزحرة هٓغة بـ عم٣ها  جل٪ مً الٚغ

 جى٠٢ بال تهُل التي الهامخت الٗبراث
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********** 

صخي عخُل مً واخض ًىم   بٗض
ُ
 ٖلى ؤل٣اها الالحي الؿب٘ ال الٗكغ والىنُاث ٢

 مؿامٗها

 والضتها إلاغى هًٓغا بلضتها بلى ؾاٞغث ٢ض ُؾمُت..ق٣تها بـ وخُضة ججلـ هي ها

ضه ما ختى وخضها هي وب٣ذ ٍغ
ُ
حن ج  هما اإلاجز٫  ؤمام ٣ًٟان اللظًً الٗؿ٨ٍغ

 بخًاعه ؤمغ ًخىالن

غث ت بلى بججهذ زم ي٤ُ بـ ٞػ ٞغ
ُ

 ختى زغظذ ؤن ما ول٨ً..بها لخجلـ الك

تها ؤؾٟل هؼاع اإلاضٖى طل٪ وظضث ٞغ
ُ

 لها لىح زم ٦غهتها ببدؿامت ًبدؿم ق

 ؤًً جدؿاء٫ وهي بحؿٗذ ُٖىاها ول٨ً الضازل بلى ٖاثضة بهخًٟذ

حن؟  ؤخضهما ًخدغ٥ ؤن صون  ألاؾٟل بـ ٠٣ً ٠ُ٦..الٗؿ٨ٍغ

ٛل٣ه ق٣تها باب بججاه بـ لتر٦ٌ..ؤعًيا ٢لبها هىي  و هىا
ُ
 نغزذ..ال٣ٟل بـ ح

 السبِض نىجه ؾمٗذ زم بابها بـ خاصة َغ٢اث نىث حؿم٘ وهى وجغاظٗذ

 ًغصٝ

ت مل -  !...ص٦خىعة؟ ًا بىتي ٖلى ج٨كٟي هاٍو
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٣ها ببخلٗذ  وهي بكغتها لىن  لُبهذ..السل٠ بلى جتراظ٘ ؤزظث زم..بـهٗىبت ٍع

 خضًشه باقي بلى حؿخم٘

ت بٌٗ م٘ هىلٗب..الباب بٞخخي -  ...بـ قٍى

صخي هاجٟذ وبن ختى..جٟٗل ماطا خاثغة جغجج٠ ًضها ٧اهذ..وعي صون  مً
ُ
٢ 

 آلاوان ٞىاث بٗض ؾُإحي

ت بلى لخخجه ٨ٞغة عؤؾها بـ إلاٗذ ٞغ
ُ

ت بلى هٓغث زم الك ٞغ
ُ

صخي ق٣ت ق
ُ
 ٢ضعث..٢

خحن بحن الٟانل الخاظؼ بلى زم ألاعى وبحن بُجها اإلاؿاٞت ٞغ
ُ

 الك

 جهٗض وهي جترصص لم..ب٢خدام مداولت بلى الُغ١  جدى٫  و٢ض ٕٞؼ بـ نغزذ

ها بحن ٣ًٟؼ ٢لبها بِىما..خظع بـ الؿىع  ٛاصع و٦إهه يلٖى ُُ  الهضعي  ٢ٟهها ؾ

ت صازل بلى ٢ٟؼث بالٛت نٗىبت بـ ٞغ
ُ

 خٓها ولخؿً بابها جٟخذ ظغث زم..الك

صخي ؤن
ُ
 بٚال٢ها وسخيّ  ٢ض ٢

 ججٕؼ ظٗلها الساعط بـ الهىث ول٨ً..ونمذ هضوء بـ الضازل بلى صلٟذ

ؿاٖضها ما ججض لم ول٨جها الك٣ت جخٟدو ؤزظث..ؤ٦ثر ٌُ 
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ت بدشذ ٞغ
ُ
صخي بـٛ

ُ
 نٛحرة ُم٨ٟغة ًضها بـ و٢٘ ختى لخخإملها الى٢ذ ججض ولم ٢

 ٖلى هللا لخدمض اازلٟي بىُالها ظُب ٖلى ًضها ويٗذ..ألاع٢ام بٌٗ جدىي 

 به هاجٟها وي٘

  ألاع٢ام جٟدهذ
ً
زغي  مغة

ُ
 الغ٢م طل٪ ؤمام جخى٠٢ ٢ض ؤجها ًىًما حٗخ٣ض ولم ؤ

 بـ لِـ ؤهه ؤزبرها ول٨ىه عػ١ ٢لُل ُمىظ هاجٟذ بٗضما ألازحر مالطها بضي و٢ض

ا اإلاضًىت ًُ  خال

ل نغإ وبٗض هاجٟها بلى ألاع٢ام ه٣لذ ُمغحٗكت ؤهامل بـ  ػع  يُٛذ ٍَى

 نىجه حؿم٘ وهي به٣ُٗذ التي ؤهٟاؾها جدخبـ قٟخحها يمذ..ؤلاجها٫

 الش٣ُل

 !!...ؤلى -

ت جىٟؿذ ب الهىث ول٨ً الضواع ؤنابها ختى بؿٖغ ٖغ
ُ
 ظٗلها الساعجي اإلا

 زٟىث بـ لتهمـ..هٟؿه الكُُان ٧ان وبن ختى لىجاتها زُِ آزغ بـ جخمؿ٪

 ُمغحٗكت وهبرة  

 ...بلخ٣جي -
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 عشر الثالثالفصل 

,  الؿٗاصة مٗاوي ٧ل وجدمل ؤطهاهىا في جسلض التي لخٓاث هي..  الخب لخٓاث

 ٧اهذ ٞةطا جاإلا٪ ط٦غي  ناعث ولى ختى ٖكتها خب لخٓت ٖلى جىضم ٞال

 ؤجها جيسخى ٞال,  الاقىا٥ ٚحر مجها ًب٣ى ولم ٖبحرها ويإ ظٟذ ٢ض الؼهغة

 ؤؾٗض٥ ظمُآل ُٖغآ ًىمأ مىدخ٪

ت جل٪ بـ ظالًؿا ٞغ
ُ
دغمت الٛ

ُ
 ال٩اص وبـ جمؤلها جضزحن ًٖ هاججت عماصًت ؤصزىت..اإلا

غي  هى ًُ 

ؿخه ِ   بـ ُصوَن  اؾمها..هي بل ؤولئ٪ ؤخض ٨ًً لم الخالُت َٞغ  ًضعي  ال ٍٖغٌ ز

ضها ول٨ىه جل٪ إلِاا ٍغ  قضة وبـ ًُ

 ٚحُر  ع٢ًما ًلمذ به وبط..وهٓغ بهما٫ بـ لُجظبه هاجٟه نىث ٖلى بلخٟذ

جُب..مضون  ُُ  خظع بـ ل

 !!...ؤلى -

  الُغٖب ٚلٟه الظي نىتها ؤجاه خُجها

 ...بلخ٣جي -

 الجهىعي نىجِه  بـ وحؿاء٫ ظؿلخه ًٖ ؤعؾالن جهٌ
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 !بًه؟ في -

 ...ق٣تي باب ٨ًؿغ بُداو٫  مىه خظعججي ؤهذ اللي: ُمغحٗل نىث   بـ ؤظابخه -

 زٟىث بـ ًغصٝ ؤن ٢بل..ًٚب بـ ٨ٞه ًٖالث وحكىجذ ٢ؿىة بـ ٞمه بلخىي 

 زُحر

 !ٞـالك٣ت لؿه ؤهِذ  -

صخي ق٣ت ٞـ ؤها أل -
ُ
٢ 

ت هبرة   بـ ؤعؾالن ٢ا٫ -  ؤها..نىث ؤي ومخٗملِل م٩اه٪ زلُِ٪ : ؾىصاٍو

 ...ظاًل٪

ا ال..ًٚب بـ ًؼؤع وهى وظهها بـ الهاج٠ ؤٚل٤ خضًض صون  و
ً
 بل..ٖلحها زٞى

  ُحهؼم ؤن ًًٚبا
ً
زغي  مغة

ُ
ه بـ ويٗه و الٟطخي مؿضؾه سخب..ًضه ٖلى ؤ  ظٖؼ

 الساعط بلى جىظه زم

ا بججه بل..٢مُهه ؤػعاع باقي ٚل٤ بـ ًإبه لم ًً  ًدؿاب٤ و٦إهه ؾُاعجه بلى عا٦

اح م٘  الٍغ

********* 
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صخي ؤبٗض
ُ
ل بهغه مغمى ًٖ ألاوعا١ مً خٟىت ٢  جُبـ ٢ض ٞـ ٖى٣ه ًدغ٥ ْو

 الكاث٨ت ال٣ًُت جل٪ ٞى١  به٨به الظي الى٢ذ لُى٫ 

م ٖلى اث جل٪ مً الٚغ ت الض٢ت قضًضة الخدٍغ ت الخ٩ىمت ؤن بال والؿٍغ  اإلاهٍغ

ا جضٕ لم ًُ َغ
ُ

 ُمدتٝر هٟظها ومً قاث٨ت ٢ًُت..وبؾخضٖخه بال ٦ٟاءة طو ق

 اإلاجز٫  ومساعط مضازل ظمُ٘ ٌٗلم ٧ان ال٣اجل ؤن بلُه جىنلىا ما ٧ل

إمً
ُ
 بهماث ؾىي  بها ٨ًً لم مُغ٢خه ختى..له ؤزًغا ًضٕ لم ال٣اجل ول٨ً..اإلا

ا ًسهه واإلاؿضؽ ٖؼث ًً  ال٣اجل ٖلى جُض٫ صماء ؤو٢ُغة قٗغة ًىظض ال..ؤً

ي طل٪ بلى هٓغ َغ
ُ

 حٗب بـ وؤعصٝ خاصة ؤٖحن طو آلازغ الك

ٛل ٦ٟاًت -
ُ

 ...باقا ؤًمً ًا الجهاعصة ق

٘  آلازغ هى حٗب   بـ و٢ا٫ بهغه ؤًمً ٞع

-  
ً

 !لل٣اجل هىنل هى٣ضع عؤً٪ بـ بـ..٦ٟاًت ٞٗال

صخي خ٪ -
ُ
 مل بهه ؤؾدبٗض م٣ضعف..ُمدتٝر صا ٖمل اللي: و٢ا٫ ٨ٞه ٢

 مهغي  بهه ؤؾدبٗض م٣ضعف بغيى بـ مهغي 

  َاع ؤو..هضٝ وعاه ٦ضا ٖمل اللي..مهغي  مل ب٣ى مهغي  -
ً

 ...مشال

صخي ٣ٖض
ُ
 ٚمىى بـ حؿاء٫ زم الك٪ ٌؿاوعه بضؤ و٢ض خاظبُه ٢
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  بًه َاع ٌٗجي -
ً

 !مشال

 ؾىحن ؾب٘ مً بجهم ٢الي..اإلاسابغاث ٞـ قٛا٫ خبُبي واخض: و٢ا٫ ؤًمً ججهض -

٤ ًٖ مهغ ٞـ هخم ٞؿاص ٖملُت ًٖ مٗلىماث ظالهم  صلى٢تي لخض.. اإلاُىا ٍَغ

ل  اللي الضٞإ وػٍغ و ٖؼث ب٣ُىلى بـ صي اإلاٗلىماث وعا اللي محن مىٗٞغ

 ...صي الٗملُت ٞـ بًض لحهم بهخدغ

صخي بكغة لىن  ُبهذ
ُ
خلذ ؾىىاث ؾب٘ ُمىظ..٢ُل إلِاا ٌؿخم٘ وهى ٢

ُ
 والضجه ٢

ؿمى ما بـ ؤعؾالن جىعٍ بؿبب الُهٛغي  وق٣ُ٣خه  بضؤث..ٞؿاص ٢ًُت ٌُ

٣ضة جخ٨ٟ٪ ُٗ  الجغاثم جل٪ ًٟخٗل مً هى ق٤ُ٣ الٛحُر  ؤزُه ؤن ؤمامه ال

٘  ججهم بـ ؤ٦مل الظي ؤًمً نىث ٖلى هٓغه ٞع

 صي ألاخضار..ٖلحهم بج٣بٌ ٧ان صي اإلاٗلىماث ؾغب خض ُٞه بن لىال بـ -

 م٨يل اإلاىيٕى..ؾىعٍا ٞـ بُدهل اللي وؤزىاء خهلذ اللي الشىعة بٗض

حن وػعا ٖلى مخى٠٢  ٦خحر ٖغبُت صو٫  مً ٦مان أل بـ مهٍغ

 !ؤًمً؟ ًا صا بخ٣ىله اللي بًه -

ً ٧ان صي اإلاٗلىماث ولىال ظًضا زُحر ٧ان اإلاىيٕى..ب٣ىل٪ ما ػي  -  الَى

 الٛغب عخمت جدذ و٢٘ ٧له الٗغبي
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صخي ٚمٛم -
ُ
 ...٦ضا زُحرة ألامىع  مخى٢٘ م٨ىدل: زٟىث بـ ٢

 بالٛت ظضًت بـ ٢ا٫ زم ظلضًت خ٣ُبت بـ ويٗها و اإلالٟاث بٌٗ ؤًمً ؤٚل٤

صخي ًا ٦ضا مً ؤزُغ اإلاىيٕى -
ُ
 ٞـ الؿبب هي اإلاٗلىماث بخإ الضعب٨ت..٢

 اللي هى اإلاٗلىماث ونل اللي بن بغيى بغجر ؤها..هلل الخمض خاظت ٧ل و٠٢

 ؤبًضا نضٞت مل ؤنلها ب٣ُخلهم

- ٘ صخي ٞع
ُ
ل و٢ذ صا مل: و٢ا٫ ؤٖلى بلى عؤؾه ٢  ُٞه خهل ٩ًىن  ٍَى

ت حٗضًالث  !الىػاٍع

 صو٫  م٨يل ٦مان ختى..ْهغوا اللي صو٫  بـ مؿئىلت جاهُت هاؽ ُٞه ٧ان -

 ٖجهم ٖاٝع ومدضف مهغ بغا هغبىا ٦ضا ٢بل واللي ٦بحرة الضاًغة ٌٗجي..الىػعا

 ...خاظت

صخي ؤٚمٌ
ُ
 م٨خىم نىث   بـ حؿاء٫ زم ًٚب بـ ُٖىاه ٢

 !وػعا صو٫  ُٖىىا وبػاي -

ت بـ ؤًمً ببدؿم -  ؤَهغ الٟاؾض جسلي اإلاهالر..اإلاهالر: وؤعصٝ ُسسٍغ

 ...عبىا مسلى٢اث

صخي ضخ٪
ُ
ا ٢ ًً ت بـ ؤً   وهخ٠ ُسسٍغ
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ئت وهاؽ -  ...عاخىا اللي هما لل٣ٗاب وؾلُت بجهم طهبها ٧ل بٍغ

صخي بلُه ًغمي ما ٞهم ٢ض ؤهه ؤًمً ٖلى ًبُض  لم
ُ
 بـ و٢ا٫ جهٌ ألازحر ول٨ً ٢

 ببدؿامت قبه

 همصخي ًال..الخمً بُضٞٗىا اللي هما والى٠ًُ الٛلبان ٦ضا ماقُت الضهُا -

 ...ًال: و٢ا٫ ٞهم ٖضم بـ قٟخُه ؤًمً مِ -

صخي جدغ٥
ُ
 وبن ُمخىعٍ ؤعؾالن ؤزُه ؤن ؤولهم ألا٩ٞاع مً الٗضًض عؤؾه بـ و ٢

 وهى بـُٗىه عآها التي الىٓغة ج٨ُٟه ٞـ ٣ًحن ٖلى وهى ٢خلهم مً هى ٨ًً لم

 ؤهه ألاًمان ؤٚلٔ بـ ؤ٢ؿمذ هٓغاث..ًدتر١  ٖاثلخه بـ مجزله ًغي 

 الهحن بـ ٩ًىن  لً وبهخ٣امه..ؾُدخ٣م

*********** 

 بـ ًإبه ؤن صون  الؿُاعة مً جغظل زم بها ج٣ًُ التي البىاًت بلى ؤعؾالن ونل

ت بـ الضعط ونٗض ٚل٣ها ت جىاػي  ُؾٖغ اح ُؾٖغ  الٍغ

ُه ٖلى مٟخىح ق٣تها باب وظض ٞـ ه مً مؿضؾه ؤزغط..مهٖغ  خظع بـ زم ظٖؼ

 له ؤزغ ال ول٨ً الك٣ت ؤعظاء بـ ًىٓغ ْل..الضازل بلى صل٠
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غة خحن ٖلى بؾخضاع
ُ
ت نغزت بهُل٣ذ بط..له اإلاىاظه الك٣ت باب بلى ٚ  مضٍو

ِلَم  ٞـ مجها  مجها ؤجها َٖ

خذ ختى الباب ًضٞ٘ ؤزظ ٦خٟه بـ و اإلاىاظه الك٣ت بلى ع٦ٌ جغصص صون 
ُ
 ظا٫..ٞ

ٓلمت هٓغاجه بـ
ُ
 ؤخض ًجض لم ول٨ىه الك٣ت ؤهداء بـ اإلا

ت مً آجُت هؼاع قٟتي بحن مً هابُت ؾبت بهُل٣ذ ٞغ
ُ
 لُىُل٤..اإلامغ آزغ بـ ٚ

 بلحها ؤعؾالن

زغي  الىاخُت ٖلى ج٠٣ ؾضًم وظض
ُ
مؿ٪ الٟغاف مً ألا

ُ
 ٢ُٗت ًضها بـ ج

٣ُغ ُػظاظُت
ُ
 !مىه ؤم ؤمجها..الضماء مهضع ٌٗلم ال..صًما ج

٣ُغ هاٞظ ُظغح بها التي وظىخه ٞى١  ًضه ًً٘ ؤمامه ٠٣ً وهى  ظإع..صًما ًُ

لى..ظٕؼ بـ حكه٤ ؾضًم ظٗلذ ُممُخت هبرة   بـ ؤعؾالن  لم ٞـ هؼاع بلخٟذ بزغها ٖو

 ؤعًيا ؤَاخه ٞـ ًل٨مه ألاو٫  لُجض الى٢ذ ٌؿٟٗه

  بلحها هٓغ
ً
  ٢اجله ٢غع  و٢ض هؼاع بلى بهدجى زم زاَٟت هٓغة

ً
 بـ ٌؿخمخ٘ ختى ؤٖؼال

 صماءهِ 

  هؼاع لُطخ٪ جالبِبه مً ؤعؾالن ظظبه
ً

 ٢اثال

ت بـ هخُجي به٪ ؤٖٝغ م٨ىدل - ذ..صي الؿٖغ ٣ُت بجها ب٣ى ٖٞغ
ُ
 ...يٟٗ٪ ه
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ت ؤعظاء هؼث هبرة   وبـ صامـ ْالم   بلى ؤعؾالن ُٖىا جدىلذ ٞغ
ُ
 ٦ـ زغظذ ٞـ الٛ

ض  الٖغ

 ...مٗاها ٢غبذ وجهاًخ٪..٢غبذ وؤهذ..لٗبي مً ٣ًغب خض مبدبل ٢ىلخل٪ -

 لًُغب الل٨مت جٟاصي..الهحن بـ ٨ًً لم هؼاع ول٨ً ؤ٦بر ٢ىة بـ ًل٨مه ٖاص

هِب ع٦بخه بـ ؤعؾالن ُُ  مٗضجه ل

هِب ُع٦بخه بـ يغبه ًٖ هؼاع ًخىاوى ولم ؤلم بـ ؤعؾالم بهدجى ُُ  ٖاص ٞـ خاظبه ل

 لُض   ٦ـ لحزؤع ُٖىه ًٖ الضماء زُِ ومسر ؤعؾالن جهٌ.. ًجٝز ال٣ضًم ظغخه

 بلُه جىظه زم ٚايب

 ٧ان جإزحر وصون ..زلٟه الخاثِ بـ لُهُضم هؼاع ؤَاخذ ل٨مت بـ باٚخه

مؿ٨ه ؤعؾالن ًغبه جالبِبه مً ًُ دُم الخاثِ بـ ٍو ُُ  زلٟه الُؼظاظُت اللىخت ل

ت هٓغاث بلُه ًىٓغ ْل..ؤعًيا آلازغ لِؿ٣ِ ؤعؾالن ببخٗض  ؤن ٢بل ؾىصاٍو

 ُمس٠ُ بـهؿِـ وحهمـ ًىدجي

 ُٞ٪ هٗمله اللي ٖلى حُِٗ الؿ٨٪ ٦الب هسلي..زاًً ًا ٢خل٪ بـ هؿخلظ -

 ...هٟظ..٦خحر متهضصف: و٢ا٫ ٞمه هؼاع مسر -
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ى٤ ٖلى ٣ًبٌ ؤن و٧اص الكُُاهُت ببدؿامخه ؤعؾالن ببدؿم  ول٨ىه آلازغ ُٖ

 مٗضجه ظاهب ؤناب ٞـ الُؼظاط قٓاًا بـ يغبه بـ باٚخه

ا وؤلم نضمت بـ ؤعؾالن جغاظ٘ ًٗ   ظٕؼ بـ ؾضًم لخهغر..ظغخه ٞى١  ًضه واي

  ًسغط ؤن ٢بل وهضع هؼاع جهٌ

 ...مسلهل لؿه خؿابىا -

 ٞدُذ بـ همـ زم جغحٗض ظٗلتها هٓغاث بـ ؾضًم بلى هٓغ

 ...الجهاعصة ظغح مً بضؤ خؿابىت بن بٞخ٨غي ..وؤهِذ  -

********* 

 ؤجها جىدبه ولم الُؼظاظُت ال٣ُٗت لُخل٣ي هؼاع عخُل بٗض الهٗضاء جىٟؿذ

 ًضها ٠٦ ظغخذ ٝ ٢ىة بـ ٖلحها ٢بًذ

ماقُت ٢ُٗت ويٗذ
ُ
 بلى ْهغهِ  بـ ٌؿدىض..ؤعًيا الجالـ بلى بججهذ زم ٞى٢ها ٢

ا الخاثِ ًٗ  الُٗىحن ُمٛمٌ وهى جدؿ٘ الخمغاء الُب٣ٗت ٧اهذ..ؤٖلى بلى عؤؾه عاٞ
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٣ها ببخلٗذ ٞـ..ؤطي ؤنابه ٩ًىن  ؤن ٢لبها هىي   ظشذ..بلُه وبججهذ جىجغ بـ ٍع

 الساعط الضافئ الهىاء طل٪ حؿدكٗغ ؤهٟه ؤمام ؾبابتها ويٗذ زم ُع٦بخحها ٖلى

حره م٘  ٞػ

غث ان ول٨جها..ًدىٟـ ججضه وهي عاخت بـ هي ٞػ  ٣ًبٌ جغاه وهي قه٣ذ ما ُؾٖغ

بدؿم ًضها ٖلى بض بـ وحهمـ ُٖىاه ًٟخذ عؤجه..اإلاٗهىصة ببدؿامخه ٍو
ُ
 ٖلى ز

م  ُٖيُه مً الىابٗت ال٣ؿىة جل٪ الٚغ

 ممدل لؿه -

ـ؟ ؤهذ: ٢اثلت جلٗشمذ -  !...٧َى

٘  ٖبض بـ ًدؿاء٫ ؤن ٢بل خ٣ُ٣ي حعجب بـ خاظبه ٞع

 !صي؟ الخىُت بمتى ومً -

 ٖلُ٪ بُمً بوي ٚلُاهت ؤها: ٢اثلت جإٟٞذ -

 ...السحر ُِٞ٪ : وؤعصٝ ًضها جغ٥ -

داَت ًضها بلى ؤهٓاعه هبُذ
ُ
ماقُت ٢ُٗت بـ اإلا

ُ
 و٢ض ألابٌُ اللىن  مً ٢

  ْهغث
ً
 ظمىص بـ هامًؿا هٓغجه لخ٣ؿى..خمغاء ُب٣ٗت



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               271 

 مل مُعجبىِل عص جغص صي الىاقٟت صماٚ٪ ٖاوػ  ومل!..خهل؟ اللي بًه -

 ...ٞٗلي عص هخخى٢عي

 م٨خىم نىث   بـ خضر ما ٖلُه ٢هذ ول٨جها ًٚب بـ ُٖىاها ي٣ُذ

ًل ؾ٨ذ وال٨ؿغ السبِ نىث..مٗا٥ ٢ٟلذ ؤما بٗض -  ٢ىلذ..٦ضا ٞترة ٞو

 ...الباب ٞخدذ وإلاا..ومصخي ػه٤ ؤ٦ُض

 ما حِٗل و٦إجها زٟىث بـ ؤ٦ملذ ول٨جها اإلاؿلىبت ؤهٟاؾها حؿخجم٘ نمخذ

  ٢لُل ُمىظ خضر
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

 بـ ػ٢ُخه ًمؿ٨جي خاو٫  وإلاا..وعاه الباب و٢ٟل وصزل ػ٢جي..وشخي ٞـ ال٢ُخه -

ت و٢ٗذ ٞـ عظلي مؿ٪ هى  وعاًا ظغي  وإلاا..ؤػاػ خخه ؤزضث ٞـ و٢ٗذ وُػهٍغ

 ...مٗاًا اللي ألاػاػ بـ ٖىعجه ًًغبجي وخاو٫  لؤلويت

ٓلم ُٖىاه عؤث
ُ
 ظٗلتها قغاؾت بـ ٨ٞه ًٖالث بلخىث..لها مشُل ال ٢ؿىة بـ ج

ا لِـ ٖىه جبخٗض
ً
ا ول٨ً زٞى

ً
هُبها ؤن زٞى  بـ ٨ًً لم مىه عؤجه ٞما..بُكه ًُ

 الهحن

ت بـ ؤعؾالن ببدؿم ا ُسسٍغ ًُ  وؤعصٝ ال٣اؾُت مالمده ٧ل ماخ

 ...ؾهلت مُلٗخِل -
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 ًضها ٖلى ٣ًبٌ وظضجه جخدغ٥ ؤن و٢بل جهًذ ول٨جها ؾضًم جغص لم

جهٌ ُىاه ٢ا٫ زم..ٍو بض بـ جخلىن  ٖو
ُ
بض ز  ٖو

 ...ؤحٗابي مإزضحل ؤها بـ -

  ؤٚل٣خه ول٨جها ٞاها ؾضًم ٞٛغث
ً
زغي  مغة

ُ
 ٞـ لَم  ول٨ً..ؤلاخباٍ ؤنابها ٢ض ٞـ ؤ

ؿاٖضها ٨ًً لم ؤعؾالن ُِ زغي  بلى اإلاكضوهه مٗاإلاها جدىلذ..ُم٣ابل صون  ل
ُ
 ؤ

ت  وهخٟذ صسٍغ

 !بًه ٖاوػ  -

 ...ٖاوػ٥: ؤعصٝ ظؿضها بـ الغظٟت ؤعؾلذ هبرة وبـ -

 ًغمي ما ٞهمذ ٢ض ٞـ السغوط خاولذ خضًض وصون  ظٕؼ بـ ؾضًم قه٣ذ

ا مجها ؤؾٕغ ٧ان ؤهه بال..بلُه ًً  الخاثِ بلى صٞٗها زم زهغها ٖلى ٢اب

 ٌٗلى الظي نضعها بلى ؤعؾالن هٓغ..ؤهٟاؾها وحٗالذ ٕٞؼ بـ ُٖىاها بحؿٗذ

٤ بـ ُٖىاه جلم٘ ٞـ ٢ىة بـ وحهبِ  ؤهه بال ظغخه بـ جًغبه ؤن ٧اصث..طثب بٍغ

 عؤؾها ٞى١  و٦بلها ًضها ؤمؿ٪

 الٟىػ  بهما َٟغ ٢ض ُٖىحن بـ همـ زم مجها ٣ًترب وهى هٓغاجه جىا٢دذ
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 مخساِٞل وبٗضًً..مؼاجي صازلت وؤهِذ ..اإلاى٠٢ مؿخٛلل مُىٟٗل هى ما -

 ...هإطًِ٪  مل

٤ بـ جلم٘ ُٖىاه وبضؤث ًضها جغ٥ ٤..ٖان٠ بٍغ  وهى ٞهمخه ٖىضما قه٣ذ بٍغ

 بـ ْٟغ ٢ض لُض هٓغة ٧اهذ..خُذ مهما الىٓغة جل٪ جيسخى لً

ؿخه دانغها..َٞغ ا و عوًخا ًُ ًً  جل٪ بلى ؤونلها الظي ٚباءها لٗىذ..آلان ظؿض

 الُى٣ُت

سغط قٟخحها ٞغ٢ذ
ُ
حًرا ج ب وظهه بلى ونل ُملتهب ٞػ  ٞـ مجها ال٣ٍغ

 الُب٩اء وق٪ ٖلى وبضث ُٖىاها ؤٚمًذ..ببدؿم

 !...بًه؟ ٢ىلتي ها -

 حؿ٣ِ ؤن ٧اصث ٞـ ظؿضها بـ ٖىُٟت عظٟت ؤعؾلذ والهامؿت السبِشت هبرجه

٣حها مً ؤمؿ٨ها ول٨ىه لى..مٞغ م ٖو  قغاؾت بـ نغزذ ؤجها بال يٟٗها مً الٚغ

 مسالب طاث ٢ُت

ت ٦ىذ -  ببالف هدؿاٖض ومل واَي به٪ ٖاٞع

 صي ألاًام ببالف خاظت مِٟل: ؤعصٝ زم ٢ىة بـ ضخ٪ -

 ...خ٣حر -
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ت ، ٢اؾُت ببدؿامت بـ قض٢ه بلخىي  دض١ صوعها بـ وهي بها وخض١ مجٞى
ُ
 بـ ج

سُٟت الكغؾت مالمده بـ..به ألاعػ١ ُٖىحها لهُب
ُ
 ٖلى ؾُُغتها جٟغى واإلا

٣ُغ والظي مٗضجه ظاهب بـ الجغح طل٪ ختى..هُمىت بـ الجمُ٘  ؤن صون  صًما ًُ

 ؾىصاء سخابت   بـ ُٖىحها لخُٛم..به هي حؿببذ ظغح..ًإبه

غث بٗضه نضعه ٖلى ًضها ويٗذ زم ًٚب بـ ٞػ
ُ
 بـ ًضها بلى هٓغ ول٨ىه ج

 ناعزت ؾب٣خه ٧اهذ ًغصٝ ؤن و٢بل ٖبشت بـ وببدؿم بلحها زم بؾخسٟاٝ

ت ٖجي ببٗض -  ...ب٣ى ببٗض..قٍى

 ؤؾىاجها ٖلى نغث..ًخدغ٥ ال ظامًضا ب٣ى ول٨ىه..له وصٞٗها بهخٓاعها َا٫

 ُمغجسُت هبرة بـ هى ل٣ُى٫ ..تهض٫ بـ ًضها ببٗاص و٢غعث

 !...هضًتي؟ -

  ًؼصاص ُٖىاها لهُب
ً

غصٝ ًضهى ؤن ٢بل ٖبصُت هى ًؼصاص ٞـ بقخٗاال بض بـ ٍو
ُ
 ز

 ًَ  خغوٞه مساعط ػٍّ

ً٪ ٖىا٢ب جخدملي ًا جىا٣ٞي ًا -  ...ٞع
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غيه السبِشت ٖباعجه وؤمام ٘ ؤن ؾىي  ججض لم ال٣ظع ٖو ا ٦ٟها جٞغ ًُ  لحهىي  ٖال

 نىث   بـ بٗضها لترصٝ..الك٣ت ؤهداء بـ نضاها صوي  نٟٗت بـ وظىخه ٞى١ 

 ظهىعي

ل لؿه ق٩ل٪ -  الىاع ؤها ٞـ الكُُان ؤهذ ٦ىذ لى..ُمدغم ؾضًم محن مخٗٞغ

 ...هخدغ٢٪ اللي

 ؤطابذ صعظت بـ بؾىصث التي ومالمده ُٖيُه مً جخُم َالها ما ٧ل..جخُم

 ًؼصاص والًٛب ظؿضه ًٖالث جهلبذ بل بول ًخدغ٥ لم..الغزىة ٖٓامها

 وهبرة   ؤظٝى نىث   بـ وهمـ مجها صوى..الباعػة هدغه ٖغو١ مً واضًخا وبضي

اح ٦ـ زغظذ ُمسُٟت قُُاهُت  قٟخُه بحن مً ٖانٟت ٍع

ٛلتي الجهاعصة مً -
ُ

 جخُم..لجخُم خُاج٪ هخى٫ ..صا ال٣لم جمً ؤصٞٗ٪ ق

 ...ؤعخم٪ بوي جخمجي

زغجحن بلى جدىلتها ؾا٢حها بـ ؤخؿذ
ُ
خحن ؤ  ظٗلذ ؤزحرة هٓغة بلحها هٓغ..عزٍى

 حهىي  ٢لبها
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مؼ١  جغاه وهي زٝى بـ نغزذ ًٗها زُابها مً ُظؼًءا ًُ  زم..الىاٞظ ظغخه ٖلى ٍو

 ما لِؿ٣ِ َاولت بـ ؤَاح ٢ض ٧ان ًسغط ؤن و٢بل ُبِء بـ ٖجها وببخٗض جغ٦ها

طهحها ٖلى ًضها لخً٘ ُمتهكًما ٖلحها
ُ
ا ؤ

ً
 زٞى

********* 

صخي ق٣ت جى٠ُٓ بـ ٢امذ..ق٣تها خبِؿت وهي الُىم طل٪ ُمىظ
ُ
 ٦ما وؤٖاصتها ٢

سبره ؤن صون  ٧اهذ
ُ
 خضر بما ج

 ظظبذ زم ٢هىتها ٞىجان جغ٦ذ ٞـ ألاعظاء بـ نضح الظي هاجٟها بلى هٓغث

صخي وظضجه الهاج٠
ُ
 ٢اثلت لهٟت بـ ؤظابذ ٞـ ٢

 !ؤًام حؿ٘ ُٚاب بٗض عاظ٘ به٪ ٢ىلي -

صخي ضخ٪ -
ُ
  ؤها: و٢ا٫ ٢

ً
 ...بظاػة ظاي ٞٗال

غث صخي ٞـ بعجُاح بـ ؾضًم ٞػ
ُ
غ..ؾُٗىص ٢  بقخا٢خه..اإلاؿلىب ألامان بٌٗ ًٞى

كا٦ـ نىجه ٖلى بؾخٟا٢ذ..ببدؿامخه وبقخا٢ذ خ٣ًا
ُ
 اإلا

 !٦ضا؟ ؤوي  وخكخ٪ -

 ؤوي  مل بـ..وخكخجي ؤهذ هى: و٢الذ زجل بـ ببدؿمذ -
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م ٖان٠ نىجه ؤجاه -  ...وخكخ٪ بوي ٦ٟاًت: زٟىجه ٚع

غة ؾمٗذ..ونمخذ زجل بـ ِقٟاها ٖلى ًٖذ  وهى قٟخُه بحن مً خاعة ٞػ

 ٢ىٍى بـ ٣ًى٫ 

 ٖض٫ بـ مبخلٗبِل ؤهِذ  ٨ٞغة ٖلى -

 !بػاي: وحؿاءلذ ضخ٨ذ -

 ألامىع  ٖلُا بخهٗبي ٌٗجي: الٗم٤ُ نىجه ؤجاها -

 جىنل ٖكان بؾخدمل -

 ...ؤؾخدمل الػم ٖجي ٚهب مىا: و٢ا٫ ججهض -

خإزغ ؾاالها بـ ؾضًم ج٣ُٗه ؤن ٢بل ٢هحر نمذ ؾاص
ُ
 اإلا

 !٦ضا ٢بل مدبدل بػاي ؤهذ هى -

صخي ضخ٪ -
ُ
 مدبدل بوي ٢ال٪ ومحن: و٢ا٫ ٢

 م٣ىلدل ؤهذ: و٢الذ ٖبىؽ بـ قض٢ها لىث -

 مؿإلخِل وؤهِذ : بؿاَت بـ هى عص و -
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 !ؤؾإل٪ الػم ؤها هى: ٢ىٍى بـ حؿاءلذ -

ا - ًٗ  ...ُمهخم ؤها ما ػي ..خُاحي جٟانُل بـ ُمهخمت به٪ ؤخـ الػم..َب

 و٢الذ ٢ىٍى بـ ججهضث!..خ٣ًا ُمهخًما ؤهى صازلها بـ حؿاءلذ

 !...٦ضا؟ ٢بل خبِذ..بؿإل٪ وؤصًجي -

 هضوء بـ ٣ًى٫  نىجِه  حؿم٘ ؤن ٢بل لخٓاث ٖضة الهمذ ؾاص

ىذ -
ُ
 ؾابخجي..ههِب مدهلل بـ الجامٗت ؤًام مً بدبها بيذ زُبذ ٦

 جاوي واخض خبذ ألجها

 ...الىاَُت: و٢الذ ؾضًم قه٣ذ -

صخي خاظبي بعجٟ٘
ُ
 ًضها ويٗذ ٢ض ؾضمي ؤما..زٟىث بـ ًطخ٪ ؤن ٢بل ٢

 خغط بـ وهمؿذ ٞمها ٖلى

 ٢هضي م٨يل ؤؾٟت -

صخي ضخ٪ -
ُ
 !٢هضاه ٦الم بخ٣ىلي ؤمتى ومً: و٢ا٫ ٢

غث -  مل ؤهذ زم..بخجاوب وؤهذ بؿإل٪ ؤها..عزامت بالف: ٢اثلت خى٤ بـ ٞػ

 ٖجي خاظت حٗٝغ مهخم
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 !...بػاي؟ مهخم مل: وحؿاء٫ خاظبُه ٣ٖض -

 ٖىُٟت هبرة   بـ ؤعصٞذ زم م٨خىم ًٚب   بـ لؿاجها ٖلى ًٖذ

 مؿإلدل ٦مان ؤهذ ما -

صخي ببدؿم -
ُ
 والض٥..ٖى٪ خاظت ٧ل ٖاٝع ألوي..ؤؾإل٪ الػم مل: و٢ا٫ ٢

  خ٩الي

 ٚكاف ؤهذ: بـ٤ًُ نغزذ -

 ...بدب٪ بـ -

 ًمغ ٨ًض لم..اإلاجىىن  بٖتراٞه حؿم٘ وهي اللخٓت جل٪ بـ ؤهٟاؾها به٣ُٗذ

ً  حكخا٢ه..بلُه جمُل بضؤث ؤجها جى٨غ ال وهي..لها بدبه ٌٗتٝر وهى قهٍغ

صخي..ُٚابِه  بـ وج٣ٟضه وظىصه بـ ألامان جلخمـ..ؤخاصًشه وحكخا١
ُ
  ٧ان ٢

ً
 ِمشاال

 به خلمذ الظي ال٩امل للغظل

 ول٨ً ظضًض مً للٗمل عثخحها لخٗىص الهىاء جخلمـ ُمخٟغ٢ت قخٟحها ٧اهذ

٨مل الٗظب نىجِه  بلى حؿخم٘ وهي بهخذ بكغتها  بٖتراٞه ًُ

ل بـ خض بىدب ؾاٖاث..ٖى٪ بٗضث إلاا بال بدب٪ بوي مدؿدل -  مبىٗٞغ

دل وؤها..ٖجهم هبٗض إلاا بال  ...صو٫  ؤًام الدؿ٘ ٚبذ إلاا بال صا مٗٞغ
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 ؤ٦مل ٞـ جٟٗل لً ؤجها ٌٗلم ٧ان ألهه جغص ؤن ًيخٓغ لم

 ...ٞاهم مل هٟسخي ؤها بـ..نضمت بجها ٖاٝع ؤها -

اء ٚاًت بـ ٧ان ؾضًم ٖىض ول٨ً..لخٓاث الهمذ ؾاص  ٢لبها يغباث..الٛٚى

ى٠ بـ جًغب ٧اهذ طهحها نمذ ؤنىاث ؤنضعث ٞـ نضعها ُٖ
ُ
 ؤ

 ؾىي  به تهمـ ما ججض لم نىتها وظضث وبٗضما

 اإلاؿدكٟى ؤعوح و ؤ٢ٟل الػم ؤها -

غ - صخي ٞػ
ُ
 هاجي..اإلاؿدكٟى ٞـ خًغج٪ ومال٢دل ونلذ لى: مغح بـ و٢ا٫ ٢

 ...هٟسخي هًمً مل وؾاٖتها الك٣ت

 بـ ًضحها ويٗذ..الُاولت ٞى١  ُعٖب بـ الهاج٠ و٢ظٞذ وظهه بـ الهاج٠ ؤٚل٣ذ

هالتها
ُ
 نضمت بـ لغؤؾها ُمسًٟت ز

٘ ٖاصث  قغوص بـ وهمؿذ عؤؾها جٞغ

 !!...بُدبجي -

ت لُخجُب..ظضًض مً ًهضح هاجٟها وظضث نضمتها مً جٟى١  ؤن و٢بل  بؿٖغ

 !ؤلى -
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مغيت نىث ؤجاها -
ُ
 ٖملُت ٞـ خًغج٪ مدخاظحن..ؾضًم ص٦خىعة: اإلا

 مىظىص مجهم مدضف ٧لهم الـض٧اجغة..مؿخعجلت

غث -  ًىم ٧ام بظاػة ؤزض!..صا ؤلاهما٫ بًه ٞاهمت مل: و٢الذ خضة بـ ؾضًم ٞػ

 !...صا؟ ٧ل ًدهل

تها بلى بججهذ زم جهًذ ٞغ
ُ
ها ُمخىاؾُت ٚ  بـجضًت هضعث زم السغوط مً زٞى

 ...ٖىض٥ وؤ٧ىن  ؾاٖت ُعب٘ الٓبِ بـ..الٗملُاث ؤويت ظهؼي  -

 نٟغاء ز٣ُلت ٦جزة بعجضث..ٖلُه ًضحها و٢ٗذ ما ؤو٫  ظظبذ زم الهاج٠ ؤٚل٣ذ

 ظمٗذ..الُؿترة زامت طاث ؤػع١ وبىُا٫..الچُجز زامت طاث ؾترة ٌٗلىها

هالتها
ُ
 ألاٌؿغ ٦خٟها ٖلى ويٗتها ظضًلت بـ ز

 وعخلذ هاجٟها بها ويٗذ و خ٣ُبتها ظظبذ

*********** 

ت مً ؾضًم زغظذ..الهٗبت الجغاخت لخل٪ ؾاٖخحن بٗض  بلحها لتهٕغ الٛٞغ

 ووكُج لهٟت بـ جدؿاء٫ اإلاٍغٌ ػوظت

ه -  !ص٦خىعة ًا ظىػي بٍػ
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 ؤوسجت مإنبل بـ ٖم٤ُ ٧ان الجغح هلل الخمض: ببدؿامت بـ ؾضًم َمإهتها -

ت  خٍُى

ـ؟ ه٩ُىن  ٌٗجي -  !٧َى

 ...ؤها هؿخإطن ًال..٦مان ومى٪ مجي ؤخؿً -

  الؼوظت حؿاءلذ جغخل ؤن و٢بل
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

ه؟ ؤ٢ضع -  ؤقٞى

ا بـ..البىج مً ًٟى١  إلاا: و٢الذ ؾضًم ججهضث - ًُ  ًى٣ىله إلاا..هُىٟ٘ مل خال

مغيت هسلي ًٟى١  و ألاويت
ُ
 ...جضزل٪ اإلا

لذ ؾٗاصة بـ الؼوظت ؤومإث لذ ؾضًم جدغ٦ذ..وجضٖىه هللا جدمض ْو  ْو

دغ٥
ُ
 اإلاضًىت جل٪ بـ ًدضر إلاا خحرة بـ عؤؾها ج

سبرها ؾلُم ػمُلها ؤعؾلها ههُت عؾالت وظضث ٖىضما هاجٟها ٞخدذ  ؤجها ًُ

 قهغ مً ؤ٢ل بـ ال٣اهغة بلى الٗىصة ؾدؿخُُ٘

غها تهللذ  اإلا٣هي بلى بججهذ زم الُبي مئزعها ظُب بـ الهاج٠ لخً٘ ؤؾاٍع

دل٤ الهٛحر
ُ
خدًغ اإلاكٟى بـ اإلا

ُ
  نباًخا جدىاوله لم الظي ٢هىتها ٧ىب ل



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               283 

ت بلى ٖاصث ٞغ
ُ
صخي لغئٍت الكى١  ٚمغها و٢ض م٨خبها ٚ

ُ
٢ 

ت بلى جضل٠ وهي قاه٣ت بهخًٟذ ٞغ
ُ
ل ُٚاب   بٗض م٨خبها ٚ  ًجلـ لخجضه ٍَى

خان وؾا٢ُه م٣ٗضها ٞى١  بض بـ ًبدؿم اإلا٨خب ٞى١  مىيٖى
ُ
 بهخٟايها..ز

ا لخهغر زُابها ٞى١  ًيؿ٨ب الؿازً ٢هىتها ٧ىب ظٗل
ً
 خغ١  مً ؤنابها إلاا ؤإلا

دض١ ب٣ى هى ؤما ت بـ ؤعصٝ زم بها ًُ  ُسسٍغ

اعة ٞـ عؤً٪ بًه -  !!!...صي الٍؼ

ضها ؤهٟاؾها خبؿذ بل ٖلُه جغص لم  بلى جغاظٗذ..يغباجه ُتهضؤ نضعها ٞى١  ٍو

 مىٗذ ًضه ول٨ً السغوط خاولذ..مجها وج٣ضم ؾا٢ُه ؤهؼ٫  ٖىضما السل٠

 زلٟها الباب وؤٚل٤ هغوبها

ضًغه وبنبٗه همـ زم مجها هى لُضهى به بلخه٣ذ ختى جغاظٗذ  خى٫  ًُ

هالتها
ُ
 م٨غ بـ ز

دل ق٣خ٪ ٞـ هٟؿ٪ خبؿتي به٪ بما -  ٢غعث..صي اإلاضة َى٫  ؤػوع٥ ومٗٞغ

اعة ؤٖمل٪  ...ٖمل ٍػ

 ٖلى جهغ وهى خضة بـ همؿذ زم جىٟؿه مغمى ًٖ بًُٗضا وظهها ؤصاعث

 ؤؾىاجها
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 ٖاوػة مل ؤها..زالو أل..مى٪ زاًٟت بوي مخ٨ٟغف..بغة بَل٘ بجًٟل -

 ...قهغ ٞحها ه٨مل مل بلض ٞـ مكا٧ل

ت بـ خاظبُه بعجٟ٘  ًخالٖب ػا٫ ما بنبٗه و ؤ٦مل زم ؤ٦ثر ًضهى ؤن ٢بل ُسسٍغ

هالتها بـ
ُ
 ز

 ...لُلت ٞحها هخ٨ملي مل الهاص٢ت وؤهِذ  أل -

  ؤعؾالن لُطخ٪..مهٗى٢ت بلُه هٓغث
ً

بض بـ ٢اثال
ُ
 ز

 ...بجهحها وؤها بحها هؿخلظ ؤها صا أل..خُاج٪ هىهي مل أل -

بض بـ همـ زم وظىتها بـ ؤهٟه ًد٪ وهى ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظ
ُ
 ز

 ...مٗاًا وؤهِذ  -

ت بـ جىٟؿذ  هٟىع  بـ لُٗىحها ُمٛمًت ؤهٟه مغمى ًٖ وظهها ؤبٗضث..وزٝى ؾٖغ

 بـ حهضع زلٟهما مً نىًجا ؾمٗا...جغصٝ ؤن و٢بل ؤؾىاجها ٖلى نغث..٢اجل

 ؤؾىص بل هاعي  ًٚب و نضمت

 !!!....ؾضًم -
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 عشر الرابعالفصل 

 حهضؤ وال ٌكب٘ ال لهُبها ٞـ ؤلاهخ٣ام هحران بقخٗا٫ بخظع

ا جؼصاص بل ًٖ  ...الجمُ٘ جبخل٘ ختى بحؿا

ٛؿل ال الضم ٞـ  ...مٟهىمه بـ ألا٢ل ٖلى الضم بـ بال ٌُ

صخي لُجضا ؤعؾالن و٦ظل٪ الباب بلى ؾضًم هٓغث
ُ
 ًىٓغان ؤمامها والضها و ٢

 ؤما ؤبحها ًٖ ناصعة الٛايبت الهُدت جل٪ ٧اهذ..ٚايبت هٓغاث   بـ بلحهما

صخي
ُ
 الخضًض ًٖ لؿاهه الهضمت قلذ ٢ض ٞـ ٢

ت بلى وصل٠ اإلا٣ٗض بَاعاث ُمدغم خغ٥ ٛٞغ
ُ
 والتي ؾضًم ًٖ ؤعؾالن لُبخٗض ال

ا هٟؿها ٖلى به٨مكذ
ً
  زٞى

ً
 جىؾل بـ همؿذ عؤؾها ؤزًٟذ..وزجال

 ...ٚلِ ٞاهم ؤهذ بابا -

ت هٓغاجه ْلذ بل ُمدغم ًغص لم باصله ٧ان والظي ؤعؾالن ٖلى ُمؿلُت الىاٍع ًُ 

 بلحها الىٓغ صون  ؤعصٝ ؤهه بال..زلجي وبغوص هضوء بـ الىٓغ

 ...ُِٞ٪  جغبُتي زؿاعة ًا -
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 و٦إجها..مجها زظالهه مضي ٖلى جض٫ التي ٧لماجه بـ والضها َٗىه مؿمىم زىجغ

ظهبت هي
ُ
 ٦ما يغبه ؤو ببٗاصه ٖلى ال٣ُضعة صون  مجها ٣ًترب جغ٦خه وهى ال وإلِاا اإلا

ل صٞاٖها ًغصٖه هل ؤعؾالن ول٨ً..ًجب  !الهٍؼ

 ًٚب بـ هضع زم ؤعؾالن مً ُمدغم ج٣ضم

٪ ُمجغم ؤٞهم هٟسخي -  ؤزى٥ لسُُبت بخ٣غب!..لُه بىتي مً ب٣ُغب ٍػ

 !هسىة مٗىض٦ل م٣ٗى٫ !..لُه؟

ت بـ ؤعؾالن ببدؿم - ىذ هسىة مٗىضٌل لى: وؤعصٝ ُسسٍغ
ُ
 لىاخض ؾبتها ٦

 ٌٛخهبها

لٓت بـ وهضع ُمدغم ُٖىا جخٓذ -   ؤهذ..واَي ًا بزغؽ: ِٚ
ً

صخي ما ػي  ٞٗال
ُ
٢ 

 ...٢اجل و٦مان هسىة وال يمحر ٖىضه ال واخض..٢ا٫

صخي بلى هٓغ زم ٢ؿىة بـ ؤعؾالن ُٖجي ؤْلمذ
ُ
ًب وظىم بـ الىا٠٢ ٢  ٚو

ا ْهغ و٢ض..٨ًبخه ًُ  ببًُذ ختى ٢ىة بـ ٖلُه ٣ًبٌ الظي ٦ِٟه  بـ ظل

 ما٦غ ظمىص بـ هخ٠ زم..مٟانله

 ...ٖلُا بُترمىا اللي هما وؿىاه٪..ٚلِ خاظت ُٞ٪ الٓاهغ -
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صخي ؤما..قٟخحها ٞى١  ًضها وايٗت نضمت بـ ؾضًم قه٣ذ
ُ
 بلى هٓغ ٞـ ٢

ت هٓغاث بـ ؤعؾالن ٨مل لُبدؿم..ُممُخت ، هاٍع بض   بـ وٍُ
ُ
 ز

ذ اللي ؤها مل..ؤلخ٣ها ٖكان ٧لمخجي اللي هي -  ٢بلها اللي ػي ..وعاها ظٍغ

 ...بٛىحها بوي وبتهمخجي

صخي ًخدمل لم
ُ
 ٚايًبا لُخدغ٥ ؤعؾالن بثها التي اإلاؿمىمت ال٩لماث جل٪ ٢

ض ما ًٟٗل جغ٦ه بل..ًخدغ٥ لم وآلازغ وظهه بـ ٢ىة بـ ول٨مه ٍغ لى..ًُ م ٖو  الٚغ

  ٩ًلمه ؤن ٧اص..زابًخا ْل ؤهه بال الًغبت ٢ىة مً
ً
زغي  مغة

ُ
 اإلاغة هظه ول٨ً ؤ

 الظي الخاص الصجاع ًٖ الىاجج الجغح لظل٪ جدضًًضا..مٗضجه ظاهب بلى وظهها

 جمىٗه وع٦ًذ نمتها ًٖ ؾضًم زغظذ هىا..هؼاع وبحن بِىه صاع

صخي ؾُتر٥ بل ًمىٗه لً ؤعؾالن ؤن حٗلم
ُ
 ول٨ً..هللا قاء ما بلى ًًغبه ٢

  ؾُجٝز ظغخه
ً
زغي  مغة

ُ
 وهي..لىجاتها بمخىان بـ ججاه حكٗغ آزغ ؤو ق٩ل وبـ ؤ

 الكٗىع  طل٪ جم٣ذ

بٗض وهي ؾضًم نغزذ
ُ
صخي ًض ج

ُ
 مخىؾلت ل٨مه ًٖ ٢

صخي ًا بالف -
ُ
 وهى به بؾدىجض ؤها..مُخت ػماوي ٧ان لىاله زاَغي  ٖكان..٢

 ...مخإزغف



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               288 

ٗلم صخي ألظل بل ٢ِ لخدمُه ج٨ً لم ؤها هللا َو
ُ
  ق٪ صون  ؾ٣ُخله ألهه..٢

مؿ٪ وهى بـًٛب بها هضع  ال٣ُضعة ججض لم ول٨جها آإلاتها ٢ىة بـ طعاٖحها ًُ

 الجهىعي نىجِه  بـ ؤ٦مل ٞـ لخخدضر

ت ؤهِذ  -  مجي ؾغ١ !..بًه ٖمل ًىجض٥ وجُلبُه خًىه ٞـ جترمي عوختي اللي ٖاٞع

 ...جاوي ٌٗملها ماو٘ ومٗىضوف..ػمان زُُبتي

 ٌكض وهى ظىىن  بـ ؤعصٝ زم زبِشت آٞه ؤو ٖضوي  و٦إجها ٖىه بًُٗضا صٞٗها

هالجه
ُ
 ز

 !صي ػي  جلمت ؾ٨ُىت بـ يهغي  ٞـ جُٗىُجي بػاي ؤهِذ  ٞاهم مل -

صخي: ٞمها ٞى١  ٦ٟحها وايٗت جدكغط بـ همؿذ -
ُ
٢!!! 

 وؤخؿىل٪..نىج٪ ومؿمٗل بزغسخي: بلحها ٌؿخضًغ وهى وخكُت بـ هضع -

 ...ماشخي اللي ؤها ؤ٢ىل٪ ؤو..ًٚبي يامً مل ٖكان وؤمصخي ؾبُجي

 عؤؾها ٨ًؿغ ؤخًاهه بلى ظظبها ل٩ان مجها ًٚبه ولىال با٧ي وكُج بـ قه٣ذ

ضاوحها  زلٟه عا٦ًت نغزذ..وعخل جغ٦ها ٞـ ظىىهه ؤوط في ٧ان خ٣ًا ول٨ىه ٍو

صخي -
ُ
 وجمصخي مدؿبىِل!..٢
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  بؾخضاع -
ً

ل ؤههي ؤما بض٫ ؾبُجي..ب٣ىل٪ صلى٢تي ؾبُجي: وهضع ُمجٟال
ُ
 خاظت ٧

 ...بِىا

 ٚحُر  زُىجحن جغاظٗذ ٞـ ال٣اؾُت ٧لماجه بلى حؿخم٘ وهي وظهها شخب

 بلحها مىه الىابٗت ال٣ؿىة لخل٪ ُمهض٢ت

 الظي ؤعؾالن بلى هٓغث..زالزتهم وب٣ى جماًما بزخٟى ختى ٖجها ببخٗاصه عا٢بذ

خاب٘ ٧ان ً ؾازغة وببدؿامت صسغي  وظه بـ اإلاكهض ًُ ٍؼ
ُ
 مىه لخ٣ترب..قٟخُه ج

ل خضة بـ هامؿت   ٚو

٣ت بـ بـ هِٗكهىل٪ ٖكان طهى٪ ٞـ مدٟىع  زلُه!..اإلاكهض عجب٪ -  ٍَغ

 ...ؤ٢سخى

٘ ت بـ ألاٌؿغ خاظبه ؤعؾالن ٞع  نىث ول٨ً ًغخل ؤن ٧اص..ًغص ؤن صون  سسٍغ

 ٚامًت ٧لماث   بـ ؤو٢ٟه الظي ُمدغم

 ...صر؟ الضمجهىعي ٖؼث و الىػٍغ ٢خلذ اللي ؤهذ -

 نضمت بـ هامؿت بـضهكت والضها بلى ؾضًم هٓغث

 !!!...بابا -
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 وهبرة   ظمىص وبـ مُدخحن ُٖىحن بـ ًىٓغ بلُه بلخٟذ زم ٞجإة جى٠٢ ٞـ ؤعؾالن ؤما

 ؤعصٝ خا٢ضة

 ...ؤًىة -

 الهضمت لخل٪ جسخٟي ؤهٟاؾها ج٩اص ؾضًم ٞـ اإلا٩ان ٖلى ؤَب٤ ز٣ُل نمذ

  ؤ٢ل ٨ًً لم ُمدغم و..جل٣تها التي
ً
صخي ٧ان..مجها نضمت

ُ
 ما ٖلُه ٢َو  ٢ض ٢

 هى ؤهه ًد٣ًُ ظٗله ؤعؾالن ًٖ ؤوضخه الظي الؿاب٤ وخضًشه ًدضر

 البالص بـ الؿاثضة الخىجغ وخالت ال٣خل ؤخضار بـ اإلاخىعٍ

 هضوء بـ و٢ا٫ ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظ ول٨ىه

 ل٣اجل بىتي هؿلم مل ألوي..ٖىا ببٗض ًب٣ى -

 !بيخ٪ ٖاوػ  بوي ٢ا٫ ومحن: و٢ا٫ ُٖيُه ؤعؾالن ي٤ُ -

 بن الىاضر مً بـ!..ؤهضاٞ٪ وبًه بًه ٚغي٪ ٖاٝع مل ؤها..مدخاظت مل -

مغي  ٞـ ًىم آزغ ولى..مجها واخضة ؾضًم  هىىلهال٪ مل ُٖ

 ومهلخت مهلختها و إلاهلخخ٪..هخىىلهالي أل: وهمـ بـ٣ؿىة قض٢ه بلخىي  -

ل
ُ
 ...ال٩
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  لُتر٦هم
ً

 طل٪ ٨ًبذ وعخل ٢ىة بـ زلٟه الباب نٟ٘..خضًض صون  عاخال

خٟجغ الًٛب
ُ
ت نٛحرة هبخت ٢ضهت بـ ؤَاح..بـسالًاه اإلا  باب بـجىاع مىيٖى

ت ٞغ
ُ
 زُالء بـ ؾحره وؤ٦مل م٨خبها ٚ

*********** 

صخي يغب
ُ
هالجه ٖلى مسر..٦بده ٖلى ٢اصع ٚحرِ  ًٚب بـ اإلا٣ّىص ٖلى ٢

ُ
 بـ ز

ى٠  جل٪ جؼا٫ وال ال وإلِاا الخمُمُت اإلاكاهض مً الٗضًض له ًهىع  وقُُاهه ُٖ

 طهىه بـ مدٟىعة اللُٗىت الظ٦غي 

 ٢لب والجغت  الىؾُم ؤزُه ْهىع  ول٨ً زُبتها و٢غع  ؤخبها..ٖمغها عبُ٘ بـ ٞخاة

ً   الهىي  م٘ هي مالذ ٞـ..اإلاىاٍػ

 بـ حكخٗل ُٖيُه مً ظٗلذ الىهُت الغؾالت جل٪ ٖلى ًىم طاث لِؿد٣ُٔ

 جلى الىاخضو زُابها مً جخٗغي  ؤزُه بـإخًان الكابت زُُبخه..الًٛب بغا٦حن

زغي 
ُ
سبره ألا

ُ
 له ومُلها ٖك٣ها مضي ًٖ وج

ً بحن لؿاٖخحن صامذ َاخىت وخغًبا نٟٗخان ٖىض ال٣هت وبهتهذ  ألازٍى

ٚل٣ذ الكابت وهغبذ
ُ
 ظغاح الىٟـ بـ جغ٦ذ ول٨جها ُمؼ٢ذ بل الهٟدت وؤ

غه..بلخئاهما ًهٗب
ُ
 مدىه الؼمان ٌؿخُُ٘ لً و٦
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٤ طل٪ ٖىض ؾُاعجه ؤو٠٢  اإلا٣ّىص ٞى١  عؤؾه وي٘ و الخُاة ُم٣ٟغ الٍُغ

ا ًً  الؿُاعة ؤعظاء بـ نضاه ًترصص جىٟؿه نىث و لُٗيُه ُمٛم

خب ههُت عؾالت ونى٫  ًٖ ُمٗلًىا نضح الظي هاجٟه ؤزغط
ُ
  واخًضا اؾًما بها ٦

 "الٗبض هؼاع"

 ؤل٣ى..وال٣ؿىة الٓالم مً ٖم٣ُُتن بغ٦خحن بلى ُٖيُه لخخدى٫  ٨ًٟي اؾم

اص الهاج٠  البلضة بلى ٖاثًضا ؾُاعجه ٣ًىص ٖو

 به همـ ٢ض ؤعؾالم ٧ان..ٖاثلخه م٣خل ًىم طا٦غجه بـ ُخٟغ الظي الاؾم طل٪

طهُه بلخ٣ُخه ٞـ ًضعي  ؤن صون 
ُ
 ؤهه ونل ختى اإلاٗلىماث بٌٗ ظم٘ وبٗضها..ؤ

 ٖاثلخه ٢خل ُمسُِ وعاء هى

  ٖىه بدض..الظهب جدمُله مً ؤعؾالن ٠ٌِٗ  لم طل٪ وعٚم
ً

ال  ٞـ ًجضه ولم ٍَى

 للخٓت جسمض لم وؤلاهخ٣ام الًٛب مكاٖغ ول٨ً ؤلاؾدؿالم ٢غع 

خضاء خاو٫  الظي الصسو طاث هى ؤهه ؤٖلمخه الغؾالت وجل٪  ٖلى ؤلٖا

ىض..ؾضًم ٤ جدضًًضا الُى٣ُت جل٪ ٖو ًب ظهىعي نىث   بـ ٖػ  ٌٗلم ؤؾىص ٚو

٤ الؿهل بـ لِـ ألامىع  بلُه ؾخاو٫ ما ؤن  مىه ٖىصة ال ؾِؿل٨ه الظي والٍُغ

********** 
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 هضوء بـ و٢ا٫ م٨خبه ٖلى ألاوعا١ وي٘

 اللي الجضًض الخغؽ ٣َم وبلػي..الجضًض اإلاُٗاص ٖلى الكغ٦ت ٞـ اللي ٧لمي -

 ؤلا٢خهاص وػٍغ لؿُاصة هُُل٘

 الكغ٦ت هجز٫  ؤها..ٞىضم ًا جمام: و٢الذ ألاوعا١ الؿ٨غجحرة ؤزظث -

 !جاهُت خاظت بـ جامغوي خًغج٪..صلى٢تي

 ...ؤهِذ  عوحي أل -

ت مً وزغظذ ؤومإث ٞغ
ُ
  بـ بؾخإظغه الظي الجضًض مجزله بـ م٨خبه ٚ

 ال٣اهغة مضًىت

ٗل٣ت اإلاغآة جل٪ بلى وجىظه م٣ٗضه ًٖ جهٌ
ُ
 طل٪ بلى وهٓغ اإلاغخاى بـ اإلا

ٗبت هاٖمت ؤًض   بـ ُمهكمت ُػظاظُت ٢ُٗت زلٟخه الظي ال٣ُعي الجغح
ُ
 ول

 الكُُان

  ُم٩اإلات وؤظغي  بىُاله ظُب مً الهاج٠ ؤزغط

 *...* ٞـ ٢خل مداولت ًٖ باٙل ؤٖمل ٖاوػ  ؾمدذ لى -

 زبِشت ببدؿامت بـ بٗضها لحرص آلازغ الُٝغ بلى ٌؿخم٘ نمذ
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 ...الٗبض هؼاع الؿاب٤ اإلا٣ضم -

ٟاٞت ؤزغط زم بىُاله ظُب بـ لًُٗه لخٓاث بٗض هاجٟه ؤٚل٤
ُ
ضزجها جبٜ ل ُُ  ل

 ؾُدضر ما بهخٓاع بـ

صخي ؾُاعة ٧اهذ ألاؾٟل بـ و
ُ
 الخضًضًت البىابت ُمدُمت اإلاجز٫  خضوص جستر١  ٢

 ؾُضهم ؤمغ ٖلى ُبىاًءا ًخدغ٥ الخغؽ مً ؤخض وال

ؿضؾه ُمسغًظا الؿُاعة مً جغظل
ُ
ه زل٠ إلا  الضازل بلى ع٦ٌ زم ظٖؼ

ٟخذ ؾا٢ه بـ ع٧له زم الباب ٢ٟل بلى نىب ُُ ُه ٖلى ل  الساصماث نغزذ..مهٖغ

ا ؤعًيا وبهبُدً
ً
 اإلا٩ان ب٢خدم الظي ال٩اؾغ الىخل طل٪ مً زٞى

 خاص بـهىث   وحؿاء٫ بخضاهً بلى بهدجى

 !مكٛل٪؟ اللي ٞحن هى -

لى بلى ؤقاعث -  ...م٨خبه ٞـ..ٞى١ ..ٞـ: ٢اثلت بعججاٝ بـ ألٖا

ا جهٌ ًٗ ت بلى ونل ختى الضعط ونٗض ؾَغ ٞغ
ُ
 ٢ىة بـ الباب ع٧ل..اإلايكىصة الٛ

 صل٠ زم لُىسل٘
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ُلت الىاٞظة ؤمام ٠٣ً هؼاع وظضه
ُ
٘ الخض٣ًت ٖلى اإلا  وؤَل٤ مؿضؾه لحٞر

بض   بـ وببدؿم بلخٟذ بل ألاو٫  ًجٟل لم..الُؼظاط هكمذ عنانت
ُ
  ز

ً
 ٢اثال

جي ٖكان مؿضط ؤبٗخل٪ ٌٗجي الػم ٧ان -  !...حكٞغ

صخي ٞ٪ بلخىي 
ُ
 هبرة   بـ همـ زم لؤلٖهاب ُمشحر ُبِء بـ ج٣ضم زم بـًٛب ٢

 ٢اجلت

 مىج٪ بـ بخعجل -

 لؿه ؤهخىا بـ..ال٩لمت هٟـ بخ٣ىلىا وؤزى٥ ؤهذ: و٢ا٫ هؼاع ضخ٪ -

ىف  ...هؼاع هى محن مخٗٞغ

٣ُبت وظىخه جدؿـ
ُ
بض بـ وؤ٦مل اإلا

ُ
 ز

 ٖالمت ؾابخلي ختى..وبـ ٞٗل..ال٨الم ٞـ ملهاف الض٦خىعة ختى صا َب -

 ...بحها ؤٞخ٨غها ٖكان

صخي ؤهٟاؽ حٗالذ
ُ
 ٢اؾِخحن ، ُمكخٗلخحن ظمغجحن بلى ُٖىاه وجدىلذ خضة بـ ٢

  ج٣ضم زم
ً
زغي  مغة

ُ
 ٞدُذ بـ وهمـ ؤ

 ...صلى٢تي ه٣خل٪ -
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صخي بلى هٓغ زم مٗهمه ؾاٖت بـ هؼاع جُل٘
ُ
 مغح بـ ؤعصٝ و ٢

 ...هخلخ٤ مل لؤلؾ٠ -

ُت بـ آلازغ جٟاصها عنانت ؤَل٤ بل ٖباعجه بلى ًلخٟذ لم ُل٤ ؤن و٢بل..خٞغ ًُ 

زغي 
ُ
٣ُضه زم السل٠ ِمً ًًغبه َمً وظضه ألا  هاصًعا ًُ

 ...م٩اه٪ بزبذ -

ِ٘  لم صخي ٌ
ُ
 الىهمُت ألاجغبت ًىٌٟ الظي هؼاع بلى ًىٓغ وهى بال ًدضر ما ٢

بض وؤعصٝ زُابه ًٖ
ُ
 بـس

 ٞـ ؤمً قغ٦ت ؤ٦بر ٖىضه و٦مان ؾاب٤ ُمسابغاث ْابِ بـ حؿخ٣ل ُٖب -

 ...٧له الكغقي الىؾِ

صخي ُٖىا بحؿٗذ
ُ
 وظه زم لُجهٌ الًابِ ظظبه ًخدضر ؤن و٢بل نضمت بـ ٢

 و٢ا٫ هؼاع بلى خضًشه

ىا وخًغج٪..باقا هؼاع ًا ؤؾٟحن بخىا -  اإلادًغ ٖكان ال٣ؿم ٞـ هدكٞغ

 ...ؤمغ٥ جدذ ؤها: و٢ا٫ طعاُٖه ٞخذ -

صخي ؤما
ُ
٘ ختى لخٓاث ًضم لم ج٨ٟحر وبٗض ٢  نضمت بـ همـ زم ٞجإة عؤؾه ٞع



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               297 

 ...الساًً الٓابِ ؤهذ -

طهِه  بـ الًابِ بلى ؤقاع بٗضما حهمـ مىه وب٢ترب هؼاع ببدؿم
ُ
 ؤ

ب وزُُبخ٪ وؤزى٥ ؤهذ وه٣خل٪..ُٖلخ٪ ٢خلذ اللي وؤها..ؤها ؤًىة -  ...٢ٍغ

ي لُجظبه ببخٗض زم ٢ىة بـ ٦خٟه ٖلى عبذ   الكَغ
ً

صخي ول٨ً عاخال
ُ
 بـ ظإع ٢

 نىجِه 

 ...ٚالي الخمً الصٞٗ٪ وؤزتي ؤمي وعخمت..خُىان ًا مجي هخٟلذ مل -

********* 

لخ٣ت الخٓحرة بلى بججه زم مجزله بلى ؤعؾالن ٖاص
ُ
 وبعجضي زُابه هٕؼ..مجزله بـ اإلا

زغي  زُاًبا
ُ
اضخي بىُاله..ؤ  بلى وبججه..ؤ٦مام طاث ؾىصاء ٦جزه ٌٗلىه ؤؾىص ٍع

 الخٓحرة جل٪ بـ اإلاىظىص ٞغؽ

غ ألاؾىص وقٗغه ؤؾىص لىن  طا الِخهان ٧ان  ُٖىه ٞى١  ُميؿض٫ الٍٛؼ

ؿغي  ُِ  الساعط بلى زلٟه سخبه زم عؤؾه ُم٣ضمه ٖلى ؤعؾالن عبذ..ال

 ٧ان ٞترة و٧ل..الٗضو بـ الٟغؽ لُبضؤ ٢ضمه بـ بسٟت بـ ول٨ؼه الٟغؽ بمخُى

ض ؤعؾالن ًل٨ؼه خه مً لحًز  طل٪ ختى ؤمامه جٓهغ اإلااضخي مً إلاداث ومٗه ؾٖغ

 الُىم
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 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

 ختى ٌٛل٣ه ؤن ٧اص وما الباب ٞخذ..نض٣ًه صماء ًمسر ؤن صون  مجزله بلى ٖاص

 ٞهىة بلُه ًىظه الضمجهىعي ٖؼث اإلاضٖى لُجض بؾخضاع..زلٟه ؤخضهم بـ ؤخـ

 ؤعصٝ ظامضة هبرة وبـ..اإلاؿضؽ

 ...بصزل..خغ٦ت وال نىث ٚحر مً -

 ٖلى ال٣ُضعة ؤ٣ٞضه ؾاٖاث ُمىظ خضر ما ٞـد٣ًا نىًجا صون  جدغ٥

ىضما..التر٦حز  ًجٝز والضه ٢ضمه وجدذ ظالًؿا الضٞإ وػٍغ وظض صل٠ ٖو

 والضه بلى وع٦ٌ ؤعؾالن ُٖجي بحؿٗذ..يغب مً جل٣اه ما ٦ثرة مً الضماء

  وهمـ

 !بًه ُٞ٪ ٖملىا!..بابا -

 ...ه٣ُخلى٥ صو٫ !..ظاب٪ اللي بًه ؤهذ: ؤعؾالن والض همـ -

٣ُضاه خاعؾحن سخبه بط به ًغص ما ًجض لم  جدغ٥ ٞـ ٖؼث ؤما..ظباعة ٢ىة بـ ًُ

 زبض بـ وهمـ ؤمامه

باع م٘ اللٗب بن حٗٝغ ٖكان -
ُ
ت جهاًخه ال٨  ...مإؾاٍو
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هالجه مً ٖؼث ؤمؿ٨ها التي ق٣ُ٣خه نغزاث ؾم٘
ُ
 ٢غبها زم الٟدمُت ز

 وهضع مىه

 ما ٢بل مغة ملُىن  ج٨ٟغ ٖكان..الجهاعصة هىىز٣ه خضر ٧ل ٞا٦غ زلُ٪ -

 مخسه٨ل خاظت ٞـ جخضزل

 بالف ؤها ب٢خلىوي..طهب ملهاف هي ؾبُىها..الاا: وعجؼ خضة بـ ؤعؾالن نغر -

 هما

 ...وبجٟغط..هككل: و٢ا٫ ٖؼث ضخ٪ -

 جب٩ي والهٛحرة..زُابها وق٤ بلحها ما٫ زم ؤعًيا الُهٛغي  ق٣ُ٣خه بـ ؤل٣ى

 ق٣ُ٣ها اؾم بـ ُمىاصًت وجهغر

 ...ؤعؾالاااااان..ؤعؾالااان -

خضاء ًخم ق٣ُ٣خه..وجظلل ٢هغ بـ ًهغر وهى  جل٪..والضه وؤمام ؤمامه ٖلحها ؤلٖا

 وجلىي  ٖبراتها..نغازتها ونىث نىتها..ًيؿاها ولً ؤبًضا ًيؿها لم الٟاظٗت

ل ظؿضها  خُاجه بـ عآها ٢ؿاوة اإلاكاهض ؤ٦ثر ٧ان ؤؾٟله الهٍؼ

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"
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غة خحن ٖلى الِخهان ؤو٠٢
ُ
 الِخهان وسخب ٢ٟؼ..اإلا٣ابغ بلى ونل ٖىضما ٚ

 ٖاثلخه جًم التي اإلا٣برة بلى ونل ختى..زلٟه

 ًخدؿـ ُع٦بدُه ٖلى ظثى زم الٟاجدت ٣ًغؤ و٠٢..زلٟه الباب وؤٚل٤ صل٠

 اؾمائهم ٖلحهم اإلادٟىع  الُغزامُت ال٣ُ٘

بت صعظت بـ و٢اؾِخحن ُمٓلمخحن ُٖيُه ٧اهذ  لخل٪ جدكىج ظؿضه ًٖالث..ُمٖغ

  ق٣ُ٣خه ٢بر جدؿـ..الغخُل جإبى التي الظ٦غي 
ً
زغي  مغة

ُ
 وهمـ ؤ

ماؽ ًا ًغخم٪ عبىا..ؤزى٥ِ  بوي ٚحر طهب مل٨ِل -  ...ٍع

ل..ًخدغ٥ ولم الخاثِ بلى ْهغه بـ بج٩ئ  بجها٫ ؤجاه ختى ه٨ظا ْو

طهه ٖلى ويٗه و بىُاله ظُب مً هاجٟه ؤزغط
ُ
ت ٖلى ًخٗٝغ ؤن صون  ؤ  هٍى

خهل
ُ
 اإلا

 !ؤًىة -

صخي الٓابِ خًغة..باقا ؤعؾالن ًا بلخ٤: آلازغ الُٝغ مً الغص ؤجاه -
ُ
٢ 

 ٖلُه ٢بًىا

٤ بـ ؤعؾالن ُٖجي إلاٗذ -   وهمـ زُحر بٍغ
ً

 !!لُه ٖلُه بج٣بٌ: ُمدؿاءال
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 ...الٗبض هؼاع ٣ًخل خاو٫  -

ت ُٞه بػصاص ز٣ُل نمذ ؾاص  ٢هحر و٢ذ   بٗض هخ٠ الظي ؤعؾالن جىٟـ ُؾٖغ

 ...ظاي ؤها اإلاىيٕى وعا زلُ٪..ٚبي -

*********  

ت ٢ؿم زاعط ؾا٢ُه بـ زُى خُىما  ُٖىحن بـ ؤمامه ج٠٣ ؾضًم وظض الكَغ

  مجها وج٣ضم ببدؿم ٞـ هؼاع ؤما..ٖلُه ؤلاه٣ًاى لـ حؿخٗض قغؾخحن
ً

 ٢اثال

 ٦خحر ٦ضا!..ٖلُا جُمجي ظاًت هٟؿ٪ بـ -

 ...ؤ٢خل٪ ظاًت هٟسخي بـ: ٞدُذ بـ همؿذ -

سغط ؤن و٢بل
ُ
 بلخٟخذ..جمىٗها ًض ُهىا٥ ٧اهذ..خ٣ُبتها مً الهٛحر الؿ٨حن ج

 نضمت بـ ٞـهمؿذ والضها بلى

 ...بػاي؟ هىا ظُذ!..بابا -

ب الغظل طل٪ بلى هٓغث ذ ًضٞٗه الظي الٍٛغ  عظا٫ ؤخض ؤهه ٞـٗٞغ

 ؤعصٝ ُمدغم ول٨ً ًٚب بـ ؤؾىاجها ٖلى نغث..ؤعؾالن

  ُمؿخ٣بل٪ مخًُِٗل..لُِ٪  بٗخجي ٦ضا ٖكان هخٗملُه اللي مً خظعوي -
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صخي صزل هى بـ -
ُ
 !...السجً ٢

 ٢ىة بـ ؤعصٝ زم ٖبض بـ بلحهما ًىٓغ الظي هؼاع بلى ُمدغم هٓغ

صخي -
ُ
 وهُُل٘ بغت  ٢

 !!...بُتي ٞـ ٣ًخلجي خاو٫  وهى بػاي هُُل٘: و٢ا٫ هؼاع ضخ٪ -

ُىاه همـ زم ؾضًم مً ب٢ترب دض١ الشٗلبُت ٖو
ُ
 ٖبض بـ ألاػع١ لهُبها بـ ج

سغط جسلُه ن٣ٟت ٖىضي بـ -  ...العجُىت مً الكٗغة ػي  ًُ

 ٦خٟه جستر١  الغنانت ٧اهذ..هؼاع ًٖ ؾضًم بها ببخٗضث التي اللخٓت بـ

ا جغهذ ؤهه ختى ألاٌؿغ
ً
 ل٣ُترب وببخٗضث هل٘ بـ ؾضًم نغزذ..بزغها ؾا٢ُ

 الجهىى ٖلى ٌٗاوهاه هؼاع وخغؽ الٗؿا٦غ بٌٗ

٘ زم ؤلانابت م٩ان ًضه وي٘  شسو ْل ٖلى و٢ٗذ ختى ألاهداء بـ بهغه ٞع

ت ٢ؿم لـ مىاظهه بىاًت ؤٖلى ٠٣ً ت هؼاع ًدخج لم..الكَغ ت مٗٞغ  ال٣ىام هٍى

 ق٪ ال وبـ هى ٧ان ٞـ

ٗا٦ـ ألاؾىص ْله
ُ
ٓلمت مالمده مً ظٗل لجؿضه اإلا

ُ
لمه جؼصاص اإلا

ُ
 ٧اهذ..ْ

ه ٖما جد٩ي هُئخه بت هُئت ٧اهذ..ًيخٍى  الٗىان ؤَل٤ ٢ض ٧اؾغ لىخل   ُمٖغ

 لًٛبه
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ِلَم   بل ًيخٓغه لً..ًيخٓغه الظي صوعه وؤن الُىم مً بضؤ ٢ض جخُمه ؤن هؼاع َٖ

ا آلان ُمىظ الخهغي  ٖظابه بـ ؾِبضؤ ًً  ألازحر ؾ٩ُىن  وؤً

 بلى ه٣له لُخم الؿُاعة بلى به وجىظهىا الخاصر م٩ان ًٖ بًُٗضا الجمُ٘ ظظبه

  الٗالط لُخل٣ى اإلاكٟى

 والضها ظظبها ختى اإلاىخه٠ بـ ج٠٣ ٧اهذ ؾضًم ؤما..ؤلاؾدىٟاع خالت وبضؤث

 ًدضر لم قًِئا و٦إن هضوء بـ الغظل ل٣ُى٫ 

 همصخي الػم..هىا ه٠٣ مُىٟٗل -

صخي ؤقٝى الػم ؤها بـ: نضمت بـ ؾضًم همؿذ -
ُ
٢ 

 ...ؾضًم ًا صلى٢تي ًال: ظضًت بـ ُمدغم هخ٠ -

ٗىٟها ٢لبها..قغوص بـ ًدضر ما بلى جىٓغ وهي مٗهما جدغ٦ذ الٟٗل وبـ  لغخُلها ٌُ

صخي وجغ٥
ُ
 جل٪ وؾِ ُهىا الى٢ٝى ول٨ً..السجً ظضعان بحن وخًُضا ٢

م الظي والضها لخدب٘..شخئ بـ ًىٟٗها ؤو ًىٟٗه لً الٟىضخى  بال مجها ًٚبه ٚع

 با٦ُت ؾ٣ُذ ٞـ ؤخًاهه بلى ظظبها ؤهه

 اإلابجى طل٪ ؤٖلى بـ ؤما
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ً ُٖىاه لمت ؤ٦ثر ٧اهخا الؿىصاٍو
ُ
 جىاػي  ُٖىه بـ ْهغث التي اليكىة جل٪..ْ

 مجزله بخترا١ هحران جىهج

 ؤه٣ظه ًىم طاث الظي ؤزُه مً ًخسلو هؼاع ٦ـ شسًها لُضٕ ؤعؾالن ٨ًً لم

 هى جظو٢ها ٞـ الىحران ؤلؿىت وؾِ مً

 وخملها ؤٚل٣ها زم ٨٨ٞها بٗضما خ٣ُبخه بـ ويٗها و ٦خٟه ًٖ البىض٢ُت ؤهؼ٫ 

سغط لحهبِ ْهغه ٞى١   جماًما صزل ٦ما البىاًت مً ٍو

********** 

 ؾاٖت بٗض

ت ٢ؿم بلى ًخىظه ٧ان  ؾترجه ظُب بـ ًضًه ًً٘ وو٢اع هُبت ٧ل بـ الكَغ

ؼعج نىتها زلٟه مً ؾم٘ صعظت ؤو٫  ٖلى ؾا٢ه ًً٘ ؤن و٢بل الش٣ُلت
ُ
 اإلا

 ...بُدهل اللي ٧ل ٞـ الؿبب ؤهذ -

 و٢ا٫ ٞخىع  بـ بؾخضاع زم ي٤ُ بـ ؤعؾالن ججهض

 !بِخه ٞـ ؤ٢خله عوح ٢ىلخله اللي ؤها وهى -

 ٞـالسجً ػماهه م٨يل صا الىي٘ ٞـ قاٞىا م٨يل لى -
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 ...ؤها مل ٚبي اللي هى: و٢ا٫ قٟخُه مِ -

  صسغي  ظمىص بـ وؤعصٝ ؤمامها ل٠٣ُ بلحها جىظه

 مل٨ِل بزغجي ٞـ..هُإزغ وال ه٣ُضم مل الهىعة ٞـ وظىص٥ بؾمعي -

 ...صٖىة

 ُمتهم ُنغار   بـ ؤعصٞذ بط خضًشه ؾمٗذ ؤجها ٖلحها ًبُض  لم

 !!٦ضا مل..السجً صزل بهه مبؿٍى ػماه٪ -

  ؤها ؤه: و٢ا٫ ؤعؾالن ُٖجي ؤْلمذ -
ً

 ...مبؿٍى ٞٗال

 بـ وحهمـ ؤعؾالن ل٣ُترب بهٟٗالها ٍٞغ مً لهشذ بل خضة بـ ؾضًم جىٟؿذ

بض
ُ
 ز

٣ابل ٞـ بًه هازض الجهاعصة َلٗتهىل٪ لى -
ُ
 !...اإلا

صخي ؤن ٣ٖلها بلى ونل ٖىضما بـلهٟت ٢الذ ؤجها بال وجغاظٗذ ؾضًم ؤظٟلذ
ُ
٢ 

 ؾُسغط

 !هُلٗه بجض -

 هازضه اللي خؿب ٖلى: بؿاَت بـ و٢ا٫ قٟخُه مِ -
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 !...ُم٣ابل: ظمىص بـ وهمؿذ قٟخحها ٖلى ًٖذ -

ٗذ ُجي ٞخىع  بـ وهمؿذ بلُه ؤهٓاعها ٞع  مُدخحن ٖو

 !بًه ٖاوػ  -

اه َلبي: و٢ا٫ قغاؾت بـ ببدؿم -  ٖاٞع

ٌ   بـ نغزذ -  مؿخدُل أل: ٢اَ٘ ٞع

 ...ؤها مل زؿغاهت اللي ؤهِذ ..بغاخخ٪: هضوء بـ ٢ا٫ ول٨ىه ًجٟل لم -

صخي ؤن حٗلم..وا٢ٟت وجغ٦ها ٖجها بؾخضاع زم ؤزحرة هٓغة   بـ عم٣ها
ُ
 قاء بن ٢

مخه الٟٗل وبـ ًسغط لً ؤعؾالن  يضه ظمُٗها وألاصلت..الهُىت بـ لِؿذ ظٍغ

ًئا لِـ وهى ال١ ٖلى بٍغ  ؤلَا

 ٖىضما ُحجغاجه ؤْلمذ بل ٢لبها جسلل ًإؽ بـ ُٖىاها وؤٚل٣ذ..٢ىٍى بـ جىٟؿذ

لًما الخلى٫  ؤ٦ثر بلى جىنلذ
ُ
 !!آزغ ؾبُل   مؼ هل ول٨ً ولها له ْ

 الظي ٢لبها حٗخهغ بهٟٗا٫ بـ وهضعث لخ٣خه زم مُخت ؤٖحن بـ ببخٗاصه عا٢بذ

ها بحن ًيخٌٟ  يلٖى

 ...مىا٣ٞت -
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ا بؾخضاع زم ؤعؾالن جى٠٢ ًٗ بض بـ حؿاء٫ زم ألاٌؿغ خاظبه عاٞ
ُ
 ٣ٌٗض وهى ز

 طعاُٖه

 !الٓبِ بـ بًه ٖلى مىا٣ٞت -

ى٠ بـ و٢الذ ؤؾىاجها ٖلى نغث -  ٖغي٪ ٖلى: ُٖ

ضي ٖىض وؤها..خلى: وؤعصٝ قُُاهُت بـ ببدؿم -  هُُل٘ الؿاب٤ زُُب٪..ٖو

 ...الجهاعصة

هالتها وؤمؿ٪ مجها ب٢ترب ول٨ىه
ُ
 نىجِه  بـ وهمـ ؤهٟه مً ٢غبها زم ز

 لىبرجه بعحٗضث ٞـ الكُُاوي

 ...الجهاعصة لُا هخ٩ىوي بـ -
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 عشر الخامضالفصل 

لم وبحن
ُ
 ...السٟي والٗض٫ الٓاهغ الٓ

ُ٘ زُِ  ...ال٣لىب ؤصخاب بال ًغاه ال ٞع

هض١ لم
ُ
 ٖضم بـ تهمـ وهي السل٠ بلى زُىجحن جغاظٗذ..بِه  جٟىه ما ج

 جهض٤ً

 !...بتهؼع  -

 ٞى١  ًضها وايٗت قه٣ذ ٞـ ظضًخه مضي لخعي نامًخا ْل بل ٖلحها ًغص لم

 خضة بـ و٢الذ قٟخحها

 !صي لضعظت واَي ُمخسُال٪ م٨ىدل -

- ٘ بض بـ وؤعصٝ خاظبه ٞع
ُ
 السجً ٞـ ؤؾِبه وال مؿخٗضة ها..جسُلتي وؤصًِ٪ : ز

 !...هللا قاء ما بلى

هالجه بـ ًضها ويٗذ..خ٣ُ٣ي بقمئزاػ بـ مٗاإلاها ج٣لهذ
ُ
 بـ ٖلحهم جمسر ز

 ًدكىج ٧له وظؿضها بهٟٗا٫ بـ هضعث زم ٢ؿىة

ه ٖاوػ  - ي صا..ألاو٫  ؤقٞى  قَغ
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ت بـ ضخ٪ -   ُسسٍغ
ً

ي و٦مان: ٢اثال  !...بخدكَغ

ت ببدؿامت بـ ؤعصٝ زم زهغه بـ ًضه وي٘  ملخٍى

 ...بجًٟلي..خؿابه بـ ٧له بـ..ماشخي -

 ٢بل ٧اعهت هٓغاث   بـ عمخه..جمغ ختى زُىجحن وجغاظ٘ جخ٣ضمه ؤن بـ بلحها ؤقاع

 الضازل بلى جخدغ٥ ؤن

 الًابِ لُجهٌ..صل٠ زم الباب َغ١ ..اإلا٩اجب ؤخض بلى ونال ختى هى جبٗها

لى   وظهه ٖو
ً
 و٢ا٫ ناٞده..ٍٖغًت ببدؿامت

 وهللا هىع  اإلا٨خب!..هىا الهاشخي بُه ؤعؾالن -

 باقا ًا هىع٥ صا -

  الًابِ ؤقاع -
ً

 !!...لُه وا٢ٟحن بجًٟلىا َب: ٢اثال

 ٖلى لخجلـ..الجلىؽ بـ لها ُمكحًرا ؾضًم بلى لُىٓغ ؤعؾالن ظلـ

 و٢ا٫ الهاج٠ ؾماٖت ٞى١  ًضه الًابِ وي٘..مًٌ

 !بًه حكغبىا جدبىا -

 ...لـ و مٓبٍى ٢هىة -
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 ُظملخه ؤخٝغ ٖلى ُمكضًصا ٢ا٫ زم م٨غ بـ ؾضًم بلى ًىٓغ نمذ

 صمها جغو١ ٖهحر الض٦خىعة ولـ -

 ...ؤوي  ؤوي  -

٘ اص الهاج٠ ؤٚل٤ زم ُم٣خًبت ٖباعاث ٖضة وؤعصٝ الهاج٠ ؾماٖت ٞع  ًىٓغ ٖو

 بهخمام بـ و٢ا٫ بلحهما

 !...باقا ًا بػاي ؤؾاٖض٥ ؤ٢ضع -

زغي  ٞى١  ؾا١ ؤعؾالن وي٘
ُ
  ظمىص بـ و٢ا٫ ؤ

ا -  هؼاع اؾمه لىاخض ٢خل مداولت تهمت بـ ٖلُه بج٣بٌ ؤزٍى

صخي: صهكت بـ الًابِ حؿاء٫ -
ُ
 !!!...خًغج٪ ؤزى ًب٣ى باقا ٢

 خضًشه جيخٓغ التي ؾضًم بلى هٓغ زم الًابِ لُدىدىذ زٟت بـ ؤعؾالن ؤومإ

 ْاهغي  هضوء بـ و٢ا٫ ألاو٫  بلى زم..ؾازً نُٟذ ٞى١  و٦إجها

صخي ُتهمت -
ُ
 واللي..ؤلانغاع ؾب٤ م٘ ٢خل مداولت صي..ؾهلت مل باقا ٢

 ختى مىٟظ مِٟل ٌٗجي باقا هؼاع بِذ ٞـ بهه مى٢ٟه مهٗب

اٝع ْابِ ؤهذ بـ: و٢ا٫ ٨ٞه ؤعؾالن خ٪ -  ...خل ُٞه ؤ٦ُض..ٖو
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 وػعاهت عوٍت بـ و٢ا٫ ؤنابٗه الًابِ قاب٪

 ًدىاػ٫  باقا هؼاع بن ٚحر خل مِٟل -

 ...ًدىاػ٫  صا ػي  واخض ُمؿخدُل: ًإؽ بـ ؾضًم نغزذ -

  الًابِ بلحها هٓغ
ً

ٟاجئ لهغازها ُمجٟال
ُ
 قغع  بـ بلحها هٓغ ٢ض ٞـ ؤعؾالن ؤما..اإلا

 ألامام بلى وبهدىذ ًضحها بحن عؤؾها ويٗذ بل..جس٠ لم ول٨جها ُمخُاًغ

ا الؿاعي لُضل٠ ٢اَٗتهم َغ٢اث نىث ًٗ  لم وؤعؾالن ؤمامهم اإلاكغوباث واي

 ٖجها هٓغاجه ًؼح

دىدىذ الًابِ لُٗىص الؿاعي زغط   ٍو
ً

 ٢اثال

 خل مِٟل وبال ًدىاػ٫  الػم بُه هؼاع..باقا ًا لخًغج٪ ٢ىلذ ما ػي  -

 ...ؾهلت: ؤعصٝ ٢اؾُت هبرة   بـ -

ا ؾضًم عؤؽ بعجٟٗذ ًٗ ب ال مهٗى٢ت جغم٣ه ؾَغ  ؤن بال..به جٟىه ما حؿخٖى

دؿٗت زانتها ٖلى خض٢ُخه ُمؿلِ وهى ؤ٦مل ؤعؾالن
ُ
 اإلا

 ...بٌٗ م٘ هخٟاهم وه٣ضع..خبُبي بُه هؼاع ؤنل -

ه ؤبٗض  هضوء بـ ؤعصٝ زم ٖجها هاٍْغ
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 !٦ضا مل..ال٣ؿم ٢ضام بٚخُا٫ إلاداولت بحٗغى بهه ؤٖٝغ وبٗضًً -

  الًابِ ؤومإ -
ً

 ٖملها محن ٖاٝع مدضف صلى٢تي ولخض..باقا ًا ؤًىة: ٢اثال

ت بـ ؤعؾالن ببدؿم - اعة ؤٖمله ٦ضا خُض: و٢ا٫ ٢اؾُت ُسسٍغ  وؤزلُه ٍػ

 ...ًدىاػ٫ 

  الًابِ نمذ
ً

٘ وهى بٗضها ؤعصٝ زم ٢لُال  مى٨بُه ًٞغ

 وبغ٦ت زحر ًب٣ى..وبجىاػ٫  ب٢خى٘ لى ٖمىًما -

ه ٖاوػًٍ َب -  وكٞى

 ...بـ ؾُاصج٪ زاَغ ٖكان بـ..هُىٟ٘ مل بهه ولى: و٢ا٫ الًابِ ببدؿم -

ت زاعط جىظه زم الًابِ لُجهٌ مجاملت بـ ؤعؾالن ؤومإ ٞغ
ُ
 الٛ

 و٢الذ قغاؾت بـ ؾضًم بلُه هٓغث

 !مىحن صي الش٣ت ظاًب -

 ...٦ضا هٗمل وؤها ًسغط بهه لُِ٪  ؤهِذ ..صٖىة مل٨ِل: و٢ا٫ ؤعؾالن ججهض -

 بـجمىص و٢ا٫ ؾترجه ػع  ؤٚل٤ زم ؤعؾالن جهٌ
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 ...هُخم بجٟا٢ىا بٗضها..ص٢ا٤ً زمـ مٗاه جخ٩لمي هؿِب٪ -

ًلذ ٖىه بًُٗضا وظهها بـ ؤقاخذ..ٖجها ُعًٚما ٢لبها به٣بٌ  الهمذ ٞو

صخي صل٠ ص٢اث٤ ٖضة بٗض
ُ
 و٢ا٫ ٦خٟه ٖلى عبذ الظي الًابِ ومٗه ٢

ت بٌٗ م٘ هؿِب٨م -  !...قٍى

*********** 

ُب٤ الهمذ ٧ان صخي..اإلا٩ان ٖلى ًُ
ُ
 مً زالي نلب وظه بـ ؤعؾالن بلى ًىٓغ ٢

بت هٓغاث بـ بلُه جىٓغ التي ؾضًم بلى ًىٓغ زم..الخٗبحراث ىت ، ٍٚغ  ؤخـ..خٍؼ

 الخضًض ؤو ؤلا٢تراب ٌؿخُُ٘ ال ؤهه ختى صعظت أل٢صخى بُٗضة..ٖىه بُٗضة ؤجها

 الؿازغ ؤعؾالن نىث الهمذ طل٪ ٢ُ٘

 ٖاوػًٍ مهم ٦الم ُٞه بـ..صي الغوماوؿُت اللخٓاث ؤ٢ُ٘ خابب مل -

 ُٞه هخ٩لم

صخي بلُه بلخٟذ -
ُ
 ...ؤزى٥ ٞـ حكمذ ظاي!..ُٞا حكمذ ظاي: وهضع خضة بـ ٢

زغي  بلى الؿازغة ؤعؾالن مالمذ جدىلذ
ُ
ت ؤ  واضر حكىج بـ خل٣ه بلخىي ..صسٍغ

اصث هضوء بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل  ظضًض مً الؿازغة الىبرة ٖو
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ىا مل ٖمىًما!..ؤزى٥ بوي بٞخ٨غث صلى٢تي -  ...مىيٖى

صخي جدغ٥
ُ
 ؤن صون  ؤعصٝ زم نمذ   بـ بلُه جىٓغ التي ؾضًم ؤمام لُجلـ ٢

 ٖجها هٓغه بـ ًدُض

 !بًه ٞـ وعَها -

٪ خبِذ ؤها: و٢ا٫ خضًشه ؤعؾالن ججاهل -  هؼاع..هىا مً هخسغط به٪ ؤٖٞغ

ل ٦ضا وبٗض هُدىاػ٫  صا ال٩لب  ...جدغ٦٪ ٖىاَٟ٪ وجسلي مخدؿٖغ

صخي ضخ٪
ُ
 ضخ٩اجه بحن مً هخ٠ زم السل٠ بلى عؤؾه عظٗذ ختى ٢

 بغوص بـ بلُه ًىٓغ وؤعؾالن

 !...جطخُخ٪؟ وعا مً ٚغى لُ٪ وال!..صر ظمُل ٖلُا وجدؿبها -

ا شخبذ التي ؾضًم بلى هٓغ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ؤعؾالم ؤزظ ًُ ج  لُٗىص..جضٍع

ىٓغ صخي بلى ٍو
ُ
ا ٢

ً
 و٢ؿاوة ظمىص بـ عاصٞ

 خ٨مذ به٪ وزهىًنا..الٓابِ خًغة ًا ٖلُا واظب صا..خض مبجاملل ؤها -

ه ٞـ ٚغضخي ؤما..ؾىحن ؾب٘ بٗض ٖىاَٟ٪ ا..مجها بٖٞغ ًُ  ؤهم مكىاع ٖىضي خال

 ...صا الٟاضخي ال٨الم مً
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 هى باصلخه مُىلت هٓغاث ؾضًم بلى هٓغ بٗضما الساعط بلى زُىاجه بـ جدغ٥

زغي  بـ
ُ
 ٧اعهت ، ُمكمئزة ؤ

صخي نمذ
ُ
دض١ ٢  جى٠٢ ٣ٖله و٦إن ؤعؾالن به جٟىه ما ٣ٖب بها آلازغ هى ًُ

 ؤظل نىث   بـ همـ ؤهه بال الٗمل ًٖ

 !...٦المه بـ بًه ٢هضه -

  ٞخدتها زم خُلت ٢لت بـ ُٖىاها ؾضًم ؤٚمًذ
ً
 جىجغ بـ لخبدؿم..بلُه هاْغة

 ٢اثلت

- ٪ صخي ًا بٍػ
ُ
٢...!!! 

صخي ؤن بال
ُ
 بـ بُجهما التي الُاولت لًُغب ٣ٖله اإلاايُت الؿاٖاث ؤ٣ٞضجه ٢ض ٢

 ُمس٠ُ نىث   بـ هضع زم ؤظٟلتها ٢ىة

 !!!...ؾضًُُِم -

٣ها وببخلٗذ اإلا٣ٗض طاععي بـ جمؿ٨ذ ٝ   بـ ٍع  ٖجها ُعًٚما تهتز خض٢ُتها ظٗل زى

 زٟىث بـ لخ٣ى٫ 

 ؤؾٟت -
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 !...صي؟ ال٩لمت مً بًه ؤٞهم: بـهؿِـ هامًؿا ُٖيُه ي٤ُ -

 بلُه وبججهذ جهًذ لظل٪..خالخه بلُه ؾخاو٫ إلاا وؤلم مغاعة بـ خل٣ها بلخىي 

خابٗها وهى ً ُٖيُه بـ ًُ  اإلابدىح نىتها بـ وهمؿذ ؤمامه ظشذ ٞـ الؿىصاٍو

لُلت ؤًام مٗا٥ ٖكذ ؤها -
ُ
 ٞحهم بساٝ ٦ىذ..بُ٪ حٗل٣جي ٦ٟاًت ٧اهذ بـ ٢

ل٪ ؤو ؤظغخ٪  ...ُخب جهاًتها بـ..ُخب مل بضاًدىا صخُذ..ؤٖػ

٤ بـ ُٖىاه بغ٢ذ مؿ٨ها وهى ٚايب بٍغ   طعاٖحها مً ًُ
ً

 زم ججهٌ بًاها ظاٖال

 ؤؾىاهه بحن مً هضع

 به٪ و٢ىلُلي ٖلُا عصي!!..ها!..صي ػي  ٣ٖبت ٖكان بِىا ما اللي ٧ل بدىهي ٌٗجي -

ىذ بوي ٢ىلُلي!..بؿبب٪ هىا عمُتي مدؿخاهلِل
ُ
 ...وهم ٞـ ٖاٌل ٦

هض١ ال ول٨جها جىٟي ماطا حٗلم ال هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ
ُ
 بحن خغ٦ها..خضًشه ج

ى٠ بـ ًضًه  و٢ا٫ ُٖ

 ٖلُا ُعصي -

ـ   بـ و٢الذ ٚهتها ببخلٗذ -  جسغط ٖكان..ٖكاه٪ ٦ضا بٗمل ؤها: ُمخإلم هم

٪ مل ٦ضا مٗملدل لى ٖكان..هىا مً  جاوي هكٞى
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 ؤها ًا ٢ال٪ هضص٥!..صر بُا هضص٥: خاص ًٚب   بـ وهمـ ؤؾىاهه ٖلى نغ -

 ...هى ًا

  جٟٗلها لم ٢ىة بـ با٦ُت ٦خٟه ٞى١  ًغجمي عؤؾها وظضث
ً

 بـيكُج ؤعصٞذ زم..٢بال

 ٢مُهه ٖلى ج٣بٌ وهي خاع

صخي ًا ؤؾٟت -
ُ
 هىا ؤهذ..ٖلُ٪ زاًٟت ؤها بـ..ؤظغخ٪ ٢هضي مل وهللا ٢

 بؿببي بال هخسغط ومل..بؿببي

ت ؤبى ملٗىن  قُست ًا : وؤلم خضة بـ نغر -  ...جمجها ؤهِذ  لى الُخٍغ

بٗض وهى ؤعصٝ زم البا٧ي ُٖىحها جخُم بلى هاًْغا ٖىه ؤبٗضها هالتها ًُ
ُ
 ًٖ ز

 جله٠ بـ ٣ًى٫  وهى وظهها

 ٦ضا جضبدُجي بالف بـ..هىا مً ؤَل٘ هٗٝغ ؤها..لُا و٧ىوي هىا ؾبُجي -

٣ت مِٟل: جإلم بـ و٢الذ قٟخحها ٖلى ًٖذ -  ًسلُه ه٣ُضع هى..صي ٚحر ٍَغ

صخي ًا ًدىاػ٫ 
ُ
 وهخسغط ٢

ضخُت ج٩ىوي هؿمدل٪ مل أل: ظهىعي نىث   بـ ظإع -
ُ
 ...ؾضًم ًا أل..ؤ

مؿ٪ ؤن ٢بل نمذ   بـ جب٩ي قٟخحها ٞى١  ًضها ويٗذ
ُ
٣بلها ٦ٟه ج

ُ
 هامؿت وج

 بنغاع بـ
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 صخُذ هغظٗل٪ ؾاٖتها..ٖكاها هىخ٣م ؤها أل..ٖكاه٪ ٦ضا ؤٖمل الػم -

 ...٦خحر هسؿغ

 مُذ نىث   بـ حهمـ وهى نضعه بلى عؤؾه يم زم مجها ًضه سخب

جي..بالف زاَغي  ٖكان..ؾضًم ًا بالف -  ٖاوػ٥ مل وؤها هخسؿٍغ

جي  ...جسؿٍغ

بٗض نضعه ٖلى ًضحها ويٗذ
ُ
 قاخبت وببدؿامت حٗب بـ هامؿت ج

 ...الؿالمت م٘..هىا ؤؾِب٪ م٣ضعف وؤها -

 بـ بنُضمذ مغوعها بـ و الساعط بلى وع٦ًذ خ٣ُبتها ظظبذ ججهاع ؤن و٢بل

  ٦خٟه

ا ْل ًٟ  خل٣خه بها التي ًضه بلى هٓغ زم..مُخت هٓغاث   بـ بزغها بـ ًىٓغ م٩اهه وا٢

ا ًطخ٪ ؤن ٢بل الًُٟت
ً
ُٗض الؼمان هى وها ُمخإإلا  هٟؿه ٌُ

********* 

 اإلامغ بـ ؾاع..بها هؼاع ُوي٘ التي اإلاكٟى صازل بلى بججه زم ؾُاعجه مً جغظل

خه بلى ونل ختى ٞغ
ُ
 البيُت ضسام خاعؾحن الباب ؤمام ٠٣ً ٧ان..ٚ
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ت بـ ؤعؾالن ببدؿم  ظمىص بـ و٢ا٫ ج٣ضم زم ُسسٍغ

 وهى ؤهذ وؾ٘ -

 !لُه هىا وظاي خًغج٪ محن: نالبت بـ الخاعؾحن ؤخض حؿاء٫ -

 ...مكٛل٪ اللي ؤقٝى ظاي -

  الخاعؽ بلُه هٓغ
ً

 هبرجه هٟـ بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل مُىال

 خض مب٣ُابلل باقا هؼاع بـ ؤؾ٠ -

سُٟت هبرجه بـ وهضع الخاص ٨ٞه ؤعؾالن خ٪ -
ُ
  مضزلدل لى: اإلا

ً
 هضزل..خاال

 ...الهاقمي ؤعؾالن ٢ىله ؤصزل..مُذ وؤهذ بـ بغيى

دغ٥ ؤن ٢بل بًٗهما بلى الخاعؾحن هٓغ  صل٠ زم خحرة بـ عؤؾه ؤخضهما ًُ

 هضوء بـ ٣ًى٫  وزغط زىان

 ...ظىه مؿخيُ٪ باقا هؼاع -

ا ؤو٢ٟه الخاعؽ ول٨ً ًخدغ٥ ؤن ٧اص ًٟ  هاج

 هٟدك٪ الػم مٗلل -
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- ٘  ...هُمىٗجي ؾالح خخت مل ؤ٢خله ٖاوػ  لى: و٢ا٫ خاظبه ؤعؾالن ٞع

ه مً ُمؿضؾه ؤزغط ٞـ  الخاعؽ نضع بلى ٢ىة بـ به صٞ٘ زم ظٖؼ

هاب طعاٖه..الُبي ٞغاقه ٞى١  ًجلـ هؼاع لُجض..وصل٠ الباب ٞخذ
ُ
 مشجي اإلا

لى نضعه ؤمام خجهم وظهه ٖو
ُ
 ؤعصٝ زم ٚايب حٗبحر اإلا

 !هىا ٖلُا جسلو ظاي -

 ظاي ؤها!..٦الم اؾمه صا ب٣ى..جاجاجا: بؾدى٩اع بـ هخ٠ زم ؤعؾالن جى٠٢ -

 !...٦ضا ج٣ابلجي وؤهذ صخخ٪ ٖلى ؤَمً

اص قٟخُه مِ   و٢ا٫ الظابلت الىعوص مً با٢ت ؾا٢ُه ٖلى وي٘ ًخ٣ضم ٖو

٣با٫ باقا ًا الؿالمت ٕ هلل خمض -  ...ظاًت اللي اإلاغة عاؾ٪ ُٖ

ؿخترة الغؾالت جل٪ مٛؼي  ٞهم و٢ض الىعوص با٢ت بـ هؼاع خض١
ُ
٘..اإلا  ُٖيُه لحٞر

 ْاهغي  هضوء بـ وهخ٠ ؤعؾالن بلى

ض٥..ٌؿلم٪ هللا -  ...٦ضا ٖمل اللي هٗا٢ب ؤٖو

ا آلازغ ٞغاف ؤمام ظلـ زم م٣ٗض ؤعؾالن ظظب ًٗ زغي  ٞى١  ؾا١ واي
ُ
 ؤ

 ظامضة ٢ؿىة بـ و٢ا٫
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غ١  بـ ٌؿخضعظه مل..ؤطاه اللي ٌٗا٢ب..ٌٗا٢ب واللي -
ُ
ه * َ  ٍػ

بض بـ هؼاع ببدؿم -
ُ
 م٨ىدل وبهغاخت..مكاٖغه خغ٦خه اللي هى: و٢ا٫ ز

 ٦ضا مً ؤط٧ى مخى٢ٗه ٦ىذ..٦ضا ؤزى٥ بن ُمخسُل

 ...إلاؿخىا٥ ًجز٫  خب هى ما: و٢ا٫ ؤعؾالن ضخ٪ -

 زم بلُه ًمُل م٩اهه مً ؤعؾالن ًجهٌ ؤن ٢بل ًٚب بـ ُٖىاه هؼاع ي٤ُ

 ُمس٠ُ ؤٞعى ٞدُذ بـ همـ

 مٗاًا خؿاب٪ ومخ٨ترف الؼو١ بـ بجىاػ٫  -

 ...مخىاػلدل ولى -

  ظٟاء بـ وببدؿم ؤعؾالن ببخٗض
ً

 الكُُاهُت هبرجه بـ ٢اثال

لل ًب٣ى -  هٗمله اللي مجي متٖز

  ؤجىاػ٫  هاوي  ٦ىذ ؤها: بؿاَت بـ و٢ا٫ هؼاع ججهض -
ً

 وصن ٢غنت ٧اهذ صي..ؤنال

 لُ٪

 هٓام٪ وال بجي ًا ُمسخل ؤهذ!..لُا وصن ٢غنت: و٢ا٫ هٟؿه بلى ؤعؾالن ؤقاع -

 !بًه؟
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 ٦ىذ الغنام بـ يغبجي اللي الخغام ابً لىال ما: زبض بـ وؤعصٝ هؼاع ضخ٪ -

 ...٢غنتي ٦ملذ

 هؿِـ بـ هامًؿا بلُه لُمُل..خضًشه مٛؼي  ًخٟهم وهى ؤعؾالن ُٖىا ؤْلمذ

 جسهجي خاظت مً ج٣غب به٪ بال..خاظت ؤي ٞـ ؤؾامذ مم٨ً ؤها -

سو بجها ؤٞهمه اللي بـ: و٢ا٫ عؤؾه بـ هؼاع ما٫ -
ُ
 ...ؤزى٥ ج

 ل٣ُى٫ ..ًغحٗل هؼاع ٠٦ ظٗلذ وخ٣ًا الكُُاهُت ببدؿامخه ؤعؾالن ببدؿم

غ ٦ـ هاصت نىث   بـ بٗضها ظًب ٨ًٟي ول٨ىه السٍغ ُُ  ٦خٟه ُمخدؿًؿا الٗٓام ل

هاب
ُ
 اإلا

 ...مخخدغ٢ل ٖكان..جُٟحها هخ٣ضع مل لى الىاع مً مخ٣غبل -

 و٢ا٫ ببخٗض زم..ؤلم بـ ؤؾىاهه ٖلى هؼاع لُجؼ ؤلانابت ٞى١  زٟت بـ يِٛ

ا ًٗ  عؤؾه ظاهب بـ ًضه واي

 ...هىا هخ٩ىن  الجاًت اإلاغة ٖكان الجاًت زُىج٪ بخؿب -

دغ٥ ؤن ٢بل زُىة جدغ٥   ٦ٟه ًُ
ً

 ٌؿخضًغ ؤن صون  ٢اثال

٫ بـ جدىاػ٫  ؤما بض٫ الؼو١ بـ وبجىاػ٫  -
ُ
 ...ط
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ُه ٖلى الباب ٞخذ زم ٖباعجه ؤل٣ى   وعخل مهٖغ

********** 

 بـ الٟغاٙ بلى هاْغة نضعها بلى ؾا٢حها جًم ٞغاقها ٞى١  ؾضًم ظلؿذ

ًذ ول٨جها مٗها الخضًض ؤباها خاو٫ ..مُخت هٓغاث    هاع بـ ًخلٓى بًاه جاع٦ت ٞع

 ببيخه م٘ خضر إلاا ظهله

ٗه ًهضح هاجٟها نىث ؾمٗذ  ال ع٢م   مً ههُت عؾالت وظضث ٞـ لتٞر

ه  مدخىاها ج٣غؤ وهى صهكت بـ ُٖىحها لخدؿ٘ الغؾالت ٞخدذ..حٗٞغ

 "ٞى٢٪ اللي الك٣ت بَلعي"

ت جىٟؿذ ٣ها ببخلٗذ..٢ىة بـ هاجٟها ٖلى ٢ابًت وزٝى بؿٖغ  الجاٝ ٍع

 بـ بلُه هٓغث..ظضًض مً ًهضح ٖاص هاجٟها ؤن بال..عؾالخه ججاهل و٢غعث

 وجٟخدها ًضها جمخض ؤن ٢بل واخضة ص٣ُ٢ت صام جغصص

 "بابا ٢ضام ًخم بجٟا٢ىا خابت ؤهِذ  وال..ٖىاص وبالف بَلعي"

 ٢غعث زم الكخاثم بٌٗ بـ هامؿت وُخغ٢ت ًٚب بـ ُٖىاها ؤًٚمذ

 زامت مً ال٣هحر زىبها ٞى١  ز٣ُل مئزع ظؿضها خى٫  ويٗذ..الجهىى

 الساعط بلى الهاج٠ بـ وحؿللذ ؤٚل٣خه زم ال٣ُُٟت



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               324 

 زم زٟت بـ ق٣تها باب ٞخدذ..هام ٢ض والضها ؤن عجخذ ٞـ هاصثت ألاظىاء ٧اهذ

 زغظذ

 نضعها بلى الهاج٠ يمذ..ؤيلٗها بحن ًيخٌٟ و٢لبها جغحٗل ؾا٢حها ٧اهذ

ُى   بـ الضعط ونٗضث
ُ
 ز٣ُلت ز

لى ًٟخده وظضجه الباب جُغ١  ؤن و٢بل  التي ؤلابدؿامت جل٪ سٛغهِ  ٖو

 ٖبض بـ هامًؿا ظظبها ؤهه بال م٩اجها ججمضث..ج٨غهها

ىا الجحران ٖاوػة -  !بًه وال حكٞى

 ...خ٣حر: ٢اثلت بقمئزاػ بـ به٣ذ -

ٛل٤ وهى م٨غ بـ ٢ا٫ زم زهغه بـ ًضًه وي٘ ٟخاح بـ زلٟه الباب ٌُ
ُ
 اإلا

 َلٗتي اللي ؤهِذ  -

 هخجز٫  به٪ هضصججي وؤهذ: ظىىن  بـ جهغر بؾخضاعث -

  بؿاَت بـ قٟخُه مِ -
ً

 ...جهضقي بـ و ٖبُُت اللي ؤهِذ : ٢اثال

هالتها حكض ًٚب بـ ُٖىاها بحؿٗذ
ُ
 بلُه ع٦ًذ زم ٢ىة بـ هاجٟها ٢ظٞذ..ز

 ناعزت قضة بـ جًغبه
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 !...جاوي؟ بًه ٖاوػ ..خُاحي صمغجلي..يمحر مٗىض٦ل واخض ؤهذ -

ضاٞ٘ قغؾت ٢ُت ٦ـ ٧اهذ ول٨جها زضقه جداو٫  التي ًضها ؤمؿ٪
ُ
 ًٖ ج

 ٞـ ألاعى ٖلى لدؿ٣ِ صٞٗها بل ًخإوه لم..وظىخه بـ قضه بـ زضقخه ٞـ نٛاعها

 حؿبه ؤلم بـ نغزذ

 خُىان -

 ...ظىان وبُلي بهضي: بلُه ًدؿلل الًٛب بضؤ و٢ض نغر -

 الُخد٠ ؤخض لخلخ٣ِ..ح٣ٗلها طعاث ؤزغ ٣ٞضث ؤجها بضي و٢ض ناعزت جهًذ

 نىث   بـ وهضع ؤمامه التي الُاولت بـ ؤَاح..جٟاصاها ول٨ىه بججاهه بـ ٢ظ٢تها زم

 ظهىعي

٣تي بـ ؤ٣ٖل٪ ؤما بض٫ ب٣ٖلي -  ...ٍَغ

 مً جدىلذ ُٖىاها..وظهها خى٫  ظىىن  بـ حكٗض قٗغها..قضة بـ جلهض و٢ٟذ

خذ ٦خٟحها ًٖ بوؿض٫ ٢ض مئزعها..ٚايب ، صا٦ً آزغ بلى الهاصت ألاػع١
ُ
 ٞو

 ؤؾٟله البُتي زىبها ُمٓهًغا

 ًٚب بـ و٢ا٫ مجها ج٣ضم زم ٢ىة بـ ؤعؾالن جىٟـ
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 بتزوصي ؤهِذ  بال٨ٗـ ص٦خىعة ًا ال..هغظ٘ ؤها صا بخٗملُه اللي بـ مخ٨َٟغل -

 ...بنغاعي 

 ُخمغة بـ مخىعصجان وظىخحها..ال٣ىي  جىٟؿها بزغ قضة بـ وحهبِ ٌٗلى نضعها ٧ان

كخٗل ُٖىحها لهُب بـ بلُه جىٓغ وهى..ًٚب
ُ
 اإلا

 بـ جخٟدهها ُٖىاه ٧اهذ..بلحها ونل ختى ملخّى ٚحر ُبِء بـ مجها ج٣ضم

هالتها ، وظهها ، ظؿضها جٟدو..جض٤ُ٢
ُ
ً ٦خٟحها ، اإلاجىىهت ز  اإلاغمٍغ

ً ت لُٗيُه الٓاهٍغ  اله٣ٍغ

دمل ٖبحرها ٌكخم بلحها ما٫
ُ
ا الًٛب بـ اإلا ًً  ؤما..ٌؿدكٗغه و٦إهه لُٗيُه ُمٛم

 ؤمامها الظي الٟهض لظل٪ واُٖت ٚحرِ  آزغ ٖالم   بـ و٦إجها هي

هلت ًجظب بهدجى زم ُٖىاه ٞخذ
ُ
٣بلها ق٣غاء ز  وبهخًٟذ ؤٞا٢ذ ُهىا..٢ىة بـ ًُ

ى٣ها ؤلهبذ التي الؿازىت ؤهٟاؾه بزغ ٖلى  جُه بـ بلُه هٓغث..ألاًمً ٦خٟها و ُٖ

ب ؤن ٢بل ٤ طل٪ حؿخٖى  ُٖيُه بـ الىخصخي البًر

 بـ ْٟغ ٢ض ؤؾض زٟت بـ مجها ٣ًترب جغاه وهي وببخٗضث بعحٗضث

 لترجض..زظلخاها ؾا٢حها ول٨ً م٩اجها بـ الشباث وخاولذ ُٖىاها ؤٚمًذ..ٚؼالخه
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خدذ قه٣ذ خُجها..زلٟها الخاثِ بـ بنُضمذ ختى السل٠ بلى  بـ ُٖىاها ٞو

 بحؿإ ؤ٢صخى

ذ..بلحها ونل ختى ٢مُهه جبٗها ؾترجه ًجٕز وهى مجها ؤعؾالن ب٢ترب  حؿاٖع

 ًجخاخها الضواع بـ قٗغث ختى ؤهٟاؾها

هالث ُمكٗشت..ًخإملها لبرهت و٠٢
ُ
 جلم٘ ؤٖحن و بُجهما وكب شجاع ٣ٖب الس

ٝ   بـ  ٣ًترب ٖاص زم..قضة بـ بؾخلظه زى

 وبهدجى ب٢ترب..ٖلُه ٧ان مما ؤؾٕغ ًخ٣اٞؼ ٢لبها وبضؤ ٢ىة بـ ٦ٟحها ٢بًذ

 ختى وب٢ترب وظهها خى٫  ًضه وي٘..له اليؿبِت  بـ ال٣هحرة ٢امتها بلى لُهل

ضها ٞـ بكغتها ؤهٟاؾه لٟدذ  ُعًٖبا ًٍؼ

سظ٫ الك٩ل طل٪ بـ..ه٨ظا ؤمامه ؾدىدجي ؤجها لخخسُل ج٨ً لم
ُ
 ؤزًٟذ..اإلا

ًًبا ٢هًغا وظهها  ٚو

٘ عؤؾها وظضث ٞغ
ُ
دض١ ُٖىاها وظٗل ط٢جها ؤؾٟل ًضه وي٘ بط ج

ُ
 زانخه بـ ج

 تهغب ل٩ي الٟغنت لها ًضٕ ؤن صون 

 وُمغجج٠ مبدىح نىث   بـ همؿذ..مٗه ٢لبها لحهىي  بلحها وظهه مؿخىي  بـ هبِ

 ...بالف -
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٣بله ٨ٞها بلى لُهل ٢اؾُت ببدؿامت قبه بـ ٞمه بلخىي   هي لخ٣بٌ..ع٢ت بـ وٍُ

  ٖبض بـ حهمـ نىجه ؾمٗذ..الُب٩اء عاًٞت زُابها ٖلى

 ...لآلآآزغ جخمحها والػم ن٣ٟت ٖملتي ؤهِذ  -

 جدذ آلان هي ٞـ..به هٟؿها ؤو٢ٗذ ما لخعي ألازحرة ال٩لمت بَالت حٗمض

 الكُُان عخمت جدذ..عخمخه

٨ت ٞى١  وظلـ م٣ضماث صون  ًبخٗض وظضجه  ظمض زلجي بغوص بـ ل٣ُى٫  ألاٍع

 ٢لبها

 ...ب٢ٗضي حٗالي -

كحر..ٚغابت بـ بلُه هٓغث ُِ ٨ت بلى ل ٣ابلت ألاٍع
ُ
 آمغ نىث   بـ و٢ا٫ له اإلا

 ...ب٢ٗضي حٗالي ٢ىلذ -

 وججلـ هٟؿها جل٣اء مً جخدغ٥ ؾاب٣ًا زظلخاها التي ؾا٢حها وظضث

 ظاٞت هبرة   بـ و٢ا٫ ألامام بلى ؤعؾالن ما٫..ؤمامه

  مى٪ ٖاوػه اللي ؤزض ًا..بجىحن مً خل ٢ضام٪ -
ً

٣ت وبـ خاال  مل ٍَغ

 ...ًااااا..هخدبحها
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بض   بـ ًخدضر وهى بها الخالٖب حٗمض
ُ
ى٠ بـ ٢اثلت ؤؾىاجها ٖلى لخجؼ..  ز ُٖ 

 !٦مل بًه ًا -

 ...مٗاًا ألابضي ٣ٖض٥ وجى٢عي هخجىػ  ًا: و٢ا٫ ؾبابخه بـ وظىخه خ٪ -

ا جغحٗل ظٗلها الباعص اإلااء مً صلًىا عؤؾها ٞى١  ؤل٣ى ؤخضهم و٦إن ًُ  ؤن..صازل

 ًش٣ل جىٟؿها ظٗل ٢ا٫ ٦ما ألابض بلى مٗه ج٩ىن 

خاب٘ ؤعؾالن ٧ان ِلَم  ول٨ىه..الجامضة وظهها حٗابحر ًُ  وما صازلها ًمىط ما َٖ

دمدم..ُمخسبُت مكاٖغ مً هٟؿها ًسخلج ُُ   ٢ىة بـ ل
ً

 هٟـ بـ خضًشه ُم٨مال

 الجمىص

 ألاخؿً وبزخاعي ..بسحر٥ ؤها -

ت بـ خاظبها عاٞٗت بلُه هٓغث -  زؿغاهت ؤها الخالخحن ٞـ: ُسسٍغ

  ؤعؾالن ضخ٪ -
ً

 ٦خحر مبُدهلل ٖغى ب٣ضمل٪ ؤها: ٢اثال

 ...جىٟٗ٪ زلحها: ٢اثلت ج٣ؼػ  بـ مالمدها ججٗضث -

 زم طعاٖها ٖلى ٢بٌ بل..لها ٌؿمذ لم ول٨ىه بـجىاعه الٗبىع  وهمذ جهًذ

ا م٣ضاع ُبٗض ٖلى وظهه باث ختى بلُه ظظبها
ً

 ٞدُذ بـ وهمـ مجها بوك
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غ١  ؤنٗب بزخاعحي ؤهِذ  ًب٣ى -
ُ
 ...الُ

٨ت ٞى١  وؤل٣اها ظظبها ٢ض ٧ان ول٨ىه جهغر ؤن همذ ا ٌٗخلحها وهى ألاٍع ًٗ  واي

 ٦ـ الهامؿت هبرجه وزغظذ مجها عؤؾِه  بـ ب٢ترب..ُنغازها ًمى٘ قٟخحها ٞى١  ًضه

 الؿُاٍ

ى٠ بخدبي ق٩ل٪ لؤلؾ٠ بـ..مٗا٥ِ  عاظل ؤ٧ىن  خبِذ ؤها - ُٗ  ...ال

٣ُضها ٧اهذ بىِخه ٢ىة ول٨ً..ؤؾٟله ًخلىي  وظؿضها هٟي بـ عؤؾها خغ٦ذ
ُ
 ٞـ ج

غ خاولذ..لُا٢تها بهضاًعا خغ٦تها مً ظٗلذ  ٞى١  ٢بًخه بحن مً ٦ٟحها جدٍغ

 م٨خىم نىث   بـ جخإوه ٞـ ؤ٦ثر ٖلحها ًًِٛ ٧ان ول٨ىه عؤؾها

ه بلى هٓغث دض١ ٦ظل٪ وهى..وال٣هغ ؤلاه٨ؿاع بـ ملُئت هٓغة بـ ؾىصاٍو  بـ بها ًُ

 خضًض صون  جخُمُتن ، ظامضجحن ُٖىحن

 ٢اسخي ، ُمس٠ُ نىث   بـ بٗضها ه٤ُ ختى

 !!...ؤ٦مل وال مىا٣ٞت..جاوي ٖغضخي ه٨غع  مل -

٨مل ؤال هاُٞت عؤؾهذ خغ٦ذ  ج٨غه ظٗلها جىؾل بـ هي لخهغر ٦ٟه ؤبٗض ٞـ ًُ

 هٟؿها

 ...مخ٣غبلِل..ٖجي ببٗض بـ مىا٣ٞت..مىا٣ٞت -
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بتها صعظت بـ ُٖىاه ؤْلمذ  ٞـ نغزتها بًخلٗذ ول٨جها جهغر ؤن و٧اصث ؤٖع

 بـسٝى ُٖىاها ؤٚمًذ

 نضعها بلى اإلائزع َغفي ججظب وا٢ٟت بهخًٟذ ختى ٖجها ًجهٌ ؤن ٧اص ما

 ألؾٟل عؤؾها ُمسًٟت

٨ت ٞى١  ؤعؾالن ظلـ  ظٟاء بـ هضع زم السل٠ بلى عؤؾِه  وؤعظ٘ ألاٍع

 ...هىا ال٨خاب ٦خب هى٨خب ٖكان ؤبى٥ِ  ٧لمي..هىا ٩ًىن  واإلاإطون  ؾاٖت -

 

 

 

 

 

 

 

 عشر الصادسالفصل 
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كٗل ال
ُ
ىذ بن ال٨غاهُت هحران ح

ُ
 ...بزماصها ٖلى ج٣ضع ال ٦

هض١ ال صهكت بـ به خمل٣ذ
ُ
 بـ وحؿاءلذ ظؿضها بلى اإلائزع يمذ..خضًشه ج

  باهذ نىث  

 !ؾاٖت ٦مان بًه ٌٗجي!..بًه ٢هض٥ -

 ...٦خحر ٦الم ٖاوػ  مل..ؾمٗتي ما ػي : الجٟاء هٟـ بـ ؤعصٝ -

 بلى بكغتها بحسخالذ ختى قضة بـ لىجها بهذ..مٗها ًدضر إلاا جب٩ي ؤن ٧اصث

 اإلاىحى بكغة م٘ حكابهذ قاخبت بكغة  

٣ترب ًجهٌ جغاه وهي طٖغ بـ جغاظٗذ ٣ها ببخلٗذ..مجها ٍو داو٫  زٝى بـ ٍع
ُ
 ؤن ج

 هضوء بـ ٢ا٫ زم الك٣ت باب بلى ًخجه وظضجه..واهُت ٢ىة حؿخمض

 ...مٗاًا وهخيخ٣لي ال٨خاب ٦خب هىسلو ٖكان هٟؿ٪ ظهؼي  بجًٟلي -

 ظمىص بـ هخٟذ جسغط ؤن و٢بل الباب بججاه بـ هي لخخدغ٥ خضة بـ جىٟؿذ

صخي -
ُ
 !و٢

ت بـ ببدؿم -  ...هُُل٘ مخساِٞل: و٢ا٫ سسٍغ
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م ٖلى..بهٟٗا٫ بـ الضعط هبُذ زم بػصعاء بـ به خض٢ذ ها مً الٚغ  مً زٞى

 و٢هًغا ًًٚبا صمائها ؤقخٗا٫ ؤن بال ال٣اصم

هِب إلاا بها بؾدبض ٢ض ٧ان ألالم ول٨ً ُُ صخي ؾ
ُ
صخي..٢

ُ
 خُاتها بـ ْهغ الظي ٢

م ٖلى..٢ضًم ؾيُماجي ُٞلم مً بُل و٦إهه  مكاٖغها بـ جخٗم٤ لم ؤجها الٚغ

عجبذ..بلُه بهجظبذ ول٨جها ججاهه
ُ
 ؾخٓل بُل..والهاصثت الغػٍىت شسهِخه بـ ؤ

 خُاتها مً جب٣ى ما ٖلُه جىضم

 بـ وبؾدىضث الباب ؤٚل٣ذ..وصلٟذ ٞخدتها..ق٣تها بلى ونلذ ختى الضعط هبُذ

 ؤن ما ول٨ً ؤلالخٟاث ٢غعث ختى زىان ه٨ظا م٨شذ..خغاعة بـ جخجهض ٖلُه ظبهتها

ىٓغ م٣ٗضه ٞى١  ظالـ والضها جغي  وهي قه٣ذ ختى بلخٟخذ  مالمذ بـ بلحها ٍو

٣ها بػصعصث..ُمبهمت  وهمؿذ نٗىبت بـ ٍع

 !!!بابا -

ىِذ : البر١  ٦ـ صوي  نىًجا ُمدغم ًٖ نضع -
ُ
 !ٞحن ٦

ـ: جلٗشم بـ همؿذ -
ُ
ـ..٦

ُ
ىذ..٦

ُ
 ...جدذ..ٞـ..٦

 ظهىعي نىث   بـ وهضع بهخٌٟ ٞـ ٢ىة بـ اإلا٣ٗض طعإ ٖلى يغب

ىِذ  -
ُ
 !...صر ٖىضه ٦
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ذ  بـ عؤؾها وؤزًٟذ زُابها ظاهبي ٖلى لخ٣بٌ جدكغط بـ ؤهٟاؾها حؿاٖع

 هضع زم جدخ٣غها هٓغاث بلحها وهٓغ ُمدغم مجها ب٢ترب ٞـ..زظالن

ًتي لى..خ٣حر لىاخض هٟؿ٪ عزهتي!..بًه ؤ٢ىلِ٪  ٖاٝع مل -  مل َلبه ٞع

 ههام ٞـ ٖىضي ٧اهذ هاهم الؿذ بن..خهل اللي بـ ٌكهغ بهه زاهُت هُترصص

 ...اللُالي

ا ٖبراتها حؿا٢ُذ ٖجها ُعًٚما
ً
 خضًشه ل٣ؿىة هى..والضها ٣ًىله إلاا ؤإلا

 ختى ٦ؿغها بـ ًترصص لً الظي الكُُان لظل٪ هٟؿها ٢ضع مً ؤبسؿذ..ُمد٤

 ًىالها

 وهى خُاتها جضمغث..خاع ُب٩اء   بـ جيصج الهالت بـ هي لخب٣ى وعخل ُمدغم جغ٦ها

  ؤَاللها ٖلى ًترا٢و بل ٨ًخٟي ولم صمغها مً

ت هٓغاث   بـ ؤمامها جىٓغ ٞجإة ُٖىحها ٢ؿذ ٞـ ٢ىة بـ ًضها ٢بًذ   ٞاٚع

********** 

 الكغعي اإلاإطون  وظىاعه ُمدغم ؤمامه و ًجلـ هى ٧ان ؾاٖت بٗض

 بـ بلحها ًىٓغ وؤعؾالن قضًضًً و٢ؿىة بػصعاء بـ بلُه جىٓغ ٧اهذ..وقاهضًً

ت  ٖغو٢ها بـ حٛلي الضماء ججٗل ُسسٍغ
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 ببدؿامت بـ و٢ا٫ الكغعي اإلاإطون  خمدم

 !!!هبضؤ -

 ...مىا٤ٞ مل ؤها أل: و٢ا٫ ججهم بـ ؤعؾالن بلى ُمدغم هٓغ -

ل ظٟىه حهتز ؤن صون  ؤعؾالن هٓغاث ٢ؿذ  ؤما..ًخدغ٥ ال م٩اهه ؾا٦ًىا ْو

ٝغ ؤخض بلى ًضل٠ م٣ٗضه بـ جدغ٥ ٢ض ُمدغم
ُ
 الٛ

 بهدكاء بـ و٢الذ ؾضًم جهًذ

 ...ظىاػ مِٟل ٦ضا بن وؤًْ مىا٤ٞ مل بابا -

زغي  بلى ٢ؿىتها بلى ؤلاياٞت بـ جدىلذ بل ؤعؾالن هٓغاث جلً لم
ُ
 ؤ

 و٢ا٫ الكغعي اإلاإطون  ظىاعه بـ جىدىذ..ُمٓلمت

 لىظىصي صاعي ال بطن -

 ...ب٢ٗض: ُمس٠ُ نىث   بـ ؤعؾالن ؤعصٝ -

ُٗض ؤن لـ الغظل ًدخج لم   مغة خضًشه ٌُ
ُ

  ظلـ خُض
ً
زغي  مغة

ُ
ا ناًٚغا ؤ ًٟ  زاث

 مكاٖغ ؤي مً زالُت هبرة   بـ همـ زم ؤمامها و٠٢ و ملل بـ ؤعؾالن جهٌ

ـ بؾٗمُجي - صخي..صا الُٗا٫ للٗب ٞاضخي مل ؤها ٧َى
ُ
  ؤبى٥ِ  هاصي ز
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 َا٣ً٪ مل هى وبٗضًً..ؤ٢ىٗه م٣ضعف: بـدضة هضعث -

 ...ؤها ؤ٢ىٗه ؤزل زالم -

٨ت ٞٝى ظالؿت ؾ٣ُذ و جغهدذ ختى ٢ىة بـ صٞٗها  بلى هى صل٠ بِىما..ألاٍع

ت ٞغ
ُ
 ُمدغم بها بزخٟى التي الٛ

٨ت يغبذ..ٞٗله ما بلى جهض٤ً ٖضم بـ جىٓغ ؾضًم ْلذ  ٚايبت ٢ىة بـ ألاٍع

 ؾغها بـ حؿبه وب٣ذ

 ص٣ُ٢ت زالزىن  بٗض

ت زاعط ًترظالن وظضتهما ٞغ
ُ
 وحٗبحر قغوص بـ الٟغاٙ بلى ًىٓغ والضها و الٛ

 جٟؿحره حؿخُ٘ لم ٚامٌ

 خحرة بـ وهمؿذ مىه صهذ

 !...بًه ٢ال٪ هى -

بٗضها ؤن ٢بل الكغوص هٟـ بـ ُمدغم بلحها هٓغ  ظىاع بلى وجىظه خضًض صون  ًُ

  ظمىص بـ بٗضها ل٣ُى٫  الكغعي اإلاإطون 

 ...قُسىا ًا ببضؤ -
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 بلى وهٓغث ُٖىاها بحؿٗذ..نضمت بـ قٟخحها ٞى١  ًضها وايٗت ؾضًم قه٣ذ

ٛل٠ الٛمىى ٧ان آلازغ هى والظي ؤعؾالن  ال٣ؿىة ٢ىإ ػا٫ و٢ض مالمده ٌُ

 والجضًت الجمىص ٢ىإ م٩اهه وخل

 قغوص بـ الجمُ٘ بحن ؤهٓاعها جىػٕ وهي ال٣غان ٣ٖض مغاؾم بضؤث

 م٣اٖض جدخل وهي ؾِىماجي ٖغى بال هى ما ًدضر ما ٦إن..ونضمت

كاهضًً
ُ
 ألامغ بـ اإلاٗىُت لِؿذ وهي ًسهها ال الخضر هظا ٦إن..اإلا

ىي٘ ًضه وظضث
ُ
 ٚاللت خض٢ُتها ٚل٠..آإلاتها ٢ىة بـ ٢لبها هىي  ٞـ والضها ًض بـ ج

  تهبِ ؤن ؤبذ الٗبراث مً

ها..والضها ًض بـ ًضه وي٘ و٦ما  مالمده ول٨ً ببدؿامت صون  هضوء بـ مجها هٖؼ

 وب٣ى الجمُ٘ وعخل اإلاغاؾم بهتهذ..ٖىاء بٗض ظاثؼجه بـ ْٟغ ٢ض و٦إهه ٧ان

 زالزتهم

 ٢لبها ٖلى الها٣ٖت و٢٘ ٦ـ هؼ٫  ظمىص بـ و٢ا٫ ؤباها ببخٗض

 ؤلاؾماُٖلُت ًغظٗجي خض ٖاوػ  ألاو٫  بـ..جازضها ج٣ضع -

 !!...بابا -
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 لها ًضٕ لم ؤعؾالن ؤن بال..والضها ٧لماث ؾببه زظالن بـ ؾضًم بها همؿذ

  ؤعصٝ زم زلٟه وظظبها ًضها ٖلى ٢بٌ بط والضها لٗخاب اإلاجا٫

 هُىنىل٪ جدذ عظالتي -

 مل ٧له ٖمغ٥ خاظت ظغالها لى بىتي: ٢ىة بـ زلٟهما مً ُمدغم نىث صوي  -

 ...ه٨ُُٟجي

********* 

 صون  صوعه بـ ٣ًىص بجىاعها وهى..حجغي  جمشا٫ ٦ـ جماًما ظامضة ، نامخت ٧اهذ

ًبا ٧ان بل ٦ئِب ٨ًً لم الهمذ..خضًض   ُمٖغ

  الهمذ هظا ٢ُ٘ مً ؤو٫  ٧ان
ً

 ٦ـ ظؿضها بـ ؾغث ُمسُٟت هبرة   بـ ٢اثال

 اله٣ُ٘

 ...بجٟا٢ىا هخم ه٣ضع صلى٢تي -

م ٖلى  جم٨ىذ ظٟاء بـ ؤعصٞذ ؤجها بال مجها جم٨ً الظي السٝى طل٪ مً الٚغ

 بج٣اهه مً

صخي بن ؤَمً إلاا بال خاظت هُخم مل -
ُ
 ...َل٘ ٢
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ُىاه اإلا٣ّىص ٖلى حكخض ٢بًخاه عؤث ٗحراث بها جخجم٘ ٖو
ُ

 جض٫ والتي الخمغاء الك

ا زغط نىجه ؤن بال..هدغه ٖغو١ بغػو بلى ؤلاياٞت بـ ًٚبه مضي ٖلى
ً
 هاصث

 الًٛب حؿخضعي لضعظت

 ...هُمى٪..خايغ -

ٟٗل ؤخضهم بـ بجهل زم هاجٟه ؤزغط ُُ ٨بر زانُت ل
ُ
 نىث وؤجاه زىان..اإلا

 الًابِ

 !خًغج٪ بػي ..باقا -

 بًه؟ ؤزباع٥ ؤهذ..هلل الخمض: و٢ا٫ بلحها ؤعؾالن هٓغ -

صخي ًٖ بدؿإ٫ خًغج٪ ؤ٦ُض..جمام -
ُ
 !...صر؟ باقا ٢

 بـ الخماؽ طل٪ بو٩ٗاؽ هى عؤي و٢ض..وخماؽ لهٟت بـ ؾضًم خىاؽ جدٟؼث

ً خض٢ُتها إلاٗان ٣ى٫  ًبدؿم ؤن ٢بل الؼع٢اٍو  هضوءه هٟـ بـ ٍو

 ؤ٦ُض -

ًبا ؾاٖخحن مً ٧لمجي باقا هؼاع..جمام ٧له: و٢ا٫ الًابِ ضخ٪ -  و٢الي ج٣ٍغ

 ...هُدىاػ٫  بهه
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 ٖلى جدك٩ل خىىهت وببدؿامت عاخت بـ جظٞغ نضعها بلى ًضحها ؾضًم يمذ

طهُه بلخ٣ُخه زاٞذ ُصٖاء   بـ جمخمذ زم وظهها
ُ
  بغاٖت بـ ؤ

 ٣ًى٫  ؤن ٢بل قٟخُه بحن مً هاػثت ببدؿامت زغظذ

 حٗبخ٪..الٓابِ خًغة ًا جمام -

 الباقا زغوط ٖلى الؿالمت ٕ هلل خمض..خاظت وال حٗب ال ؤبًضا ال -

 ...ٌؿلم٪ هللا -

ٛل٤ وهى ؤعؾالن بها ؤعصٝ  بلحها لُلخٟذ..ظُبه بـ ًضؾه ٖاص زم الهاج٠ ٌُ

 ٞدُذ بـ وهمـ

 ...وؤػح الُٗب ٖضاوي ٦ضا ؤًْ -

 ؤعيُت ٞى١  لخدِ وعصًت سخابت ًٖ ؾ٣ُذ و٦إجها وظهها مٗالم به٣بًذ

ا خض٢ُتها وبتهؼث ظؿضها بـ به٨مكذ..ؾىصاء ، نلبت
ً
 جخدضر ؤن ٧اصث..زٞى

 بُجهما الخغوب ؾدكخٗل بل..حؿدؿلم لً ؤجها بال خضًثها ببخإل ٢غعث ول٨جها

 ؤبًضا جىُٟإ لً وهاعها

********** 
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 خضًض صون  و الباب ٞخذ زم م٣ٗضها بلى وجدغ٥ جغظل ٞـ مجزله بلى ونال

 ٚايبت و٢الذ ؤلم بـ نغزذ..طعاٖها مً سخبها

 ...ُمخسل٠ ًا بًضي -

سُٟخحن ُٖيُه بـ خض١ زم بلُه طعاٖها بل٠ ؤصاعها
ُ
كخٗلخحن ُٖىحها بـ اإلا

ُ
 بـ اإلا

 الكُُاهُت هبرجِه  بـ لحرصٝ..الٛايب ألاػع١ لهُبها

 ٢ىاهُجي بـ هخِٗصخي ٌٗجي ممل٨تي صزلتي ؤهِذ  -

٣ابل بـ نغزذ -
ُ
 هخازضها خاظت ٖاوػ  ؤهذ!..ٞاهم..مٗا٥ لُلت ه٨مل مل: اإلا

 ...وحؿبجي

بت ؤلابدؿامت جل٪ ًبدؿم وهى ٞجإة جغ٦ها ٖغ
ُ
 بىُاله ظُبي بـ ًضًه وي٘..اإلا

 ٞدُذ بـ و٢ا٫

 ...جمصخي هؿمدل٪ و٦إوي -

 ظٟاء بـ و٢ا٫ ؾبابخه بـ عؤؾها ظاهب ل٨ؼ زم زُىة ب٢ترب

 صه بـ ؤؤمغ ؤها إلاا بال هخمصخي مـ به٪..صماٚ٪ ٞـ ُخُي -

ىذ..خ٣حر: بًاه صاٞٗت قغاؾت بـ ػمجغث -
ُ
ت ٦  ؤمان مل٨ل به٪ ٖاٞع
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اإلاا: و٢ا٫ ضخ٪ - ت وؤهِذ  ؤمان ملِل َو  لُه؟ وا٣ٞتي!..ٖاٞع

ت ٖكان: و٢الذ ؤؾىاجها ٖلى نغث - صخي ُخٍغ
ُ
 ٖلُا وا٢ٟت ٧اهذ ٢

ت بـ ٢ا٫ زم ٢ىة بـ ًطخ٪ ٖاص -  ...ؾاطظت: ُسسٍغ

 صعظت ؤو٫  جسُى وهي ٢لبها به٣بٌ..اإلاجز٫  لُضلٟا طعاٖها مً ًجظبها ًضه مّض 

 الضازل بـ

 ألازار بـ الخدض٤ً لُٗىاها ؤجاخذ اإلاغة هظه الكاه ٦ـ زلٟه ٌسخبها ٧ان

ً ألاؾىص بـ ُممتزط والٟطخي..ألاؾىص اللىن  ألازار ٖلى ًُػى ٧ان..ومٗاإلاه ٍؼ ًُ 

 الخىاثِ

ىضما..الٟا٦هت َب٤ بـ اإلاىيٕى الهٛحر الؿ٨حن طل٪ هٓغها لٟذ  مجها ب٢تربا ٖو

سبإ جًٓ ه٨ظا ؤو ًلخٔ ؤن صون  زٟت بـ ظظبتها
ُ
 زىبها ؤ٦مام بـ بًاها ج

ت بلى صلٟذ ٞغ
ُ
 زُىاث بـ ًدبٗها وهى..خٝغ هبـ صون  لها اإلاسههت الٛ

 ٖٓام ًىسغ الظي السٝى طل٪ ٌٗلم وهى بطابتها ٖلى ٢اصعة ، ُمخإهُت ، ُمخمهلت

 جل٪ ول٨ً ؾاصي بـ لِـ هى..وجلظط ٢ؿاوة بـ ًبدؿم ظٗله وهظا..ظؿضها

خٗت
ُ
غا٢ب وهى السالهت اإلا ىبٗض السٝى ًُ

ُ
 اللخٓت جل٪ ؾاصي ظٗله مجها اإلا
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ىه بـ وهي الؿبُل ٠ُ٦ ول٨ً واهُت ٢ىة مىه حؿخمض زىبها ٖلى ٢بًذ  ، ٍٖغ

  مجزله صازل
ً
زغي، مغة

ُ
 بؾخضاعث..  ال٣لىب بـ الغظٟت ًبٗض الظي و٦غه بل ؤ

ا بلُه ًٗ  ال٨خ٠ لىح ٖٓمتي ْهغث ٞـ ْهغها جدغ١  ؤهٟاؾه بـ ؤخؿذ ؤن ما ؾَغ

 بعاصًت ال خغ٦ت بـ

 به ًغصٝ الظي الىاٖم ونىجه..اللخٓت جل٪ بـ جسكاه ما ؤ٦ثر ببدؿامخه ٧اهذ

 ُممحزة عظىلُت بدت بـ

 ...عجبخ٪ اإلاخىايٗت ألاويت ؤجمجى -

 زُىجحن وب٢ترب الكُُاهُت ببدؿامخه بحؿٗذ ٞـ جغص ولم قؼًعا بلُه هٓغث

 ٌؿمذ لم ول٨ىه وجغاظٗذ قه٣ذ..ُمىٗضمت بُجهما اإلاؿاٞت ؤنبذ ختى مجها

 ؤؾىاهه بحن مً وهضع ظباعة ٢ىة بـ طعاٖها ؤمؿ٪ بل..لها

 ...ص٦خىعة ًا ٖى٪ جمىٗجي ج٣ضع خاظت مِٟل صلى٢تي -

 الؿ٨حن طل٪ ويٗذ..لها عابدت بُا٢ت ؤزغ بـ جلٗب وهى ؤؾىاجها ٖلى نغث

ُىحن ًٚب بـ ج٣ى٫  وهى ٖى٣ه ٖلى الدجم مخىؾِ   ٢ُت ُٖجي ٦ـ جلمٗان ٖو

 ...صلى٢تي ٢خل٪ ًٖ جمىٗجي خاظت ومِٟل -
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 بلى هٓغ..ؾاب٣تها مً ُعًٖبا وؤ٦ثر ٢ؿاوة ؤ٦ثر ببدؿامت قبه بـ ٞمه بلخىي 

ُىاه..بلحها زم ُٖىه َٝغ مً الؿ٨حن ُالٗها ٖو
ُ
 بال خضر ما حعي لم..م٨غ بـ ج

ا حكه٤ وهي
ً
 ..ٞٗلخه مً ؤإلا

ُ
 ُم٣غًبا ْهغها زل٠ وؤصاعه مٗهمها ؤمؿ٪ خُض

 مىه الؿ٨حن ههل

ا ؤجب٩ي حٗٝغ وال نضمت بـ ُٖىاها بحؿٗذ
ً
 وق٪ ٖلى الظي لظعاٖها ؤإلا

ت ظؿضه ًٖالث ؤم!..ال٨ؿغ  ٢ٟهها جدُُم وق٪ ٖلى التي الصسٍغ

 !بلُه ًًمها وهى الهضعي 

طجها مً عؤؾه بـ ب٢ترب
ُ
  ٣ًكٗغ بضجها ظٗل ؤٞعى ٞدُذ بـ وهمـ ؤ

 ...ؤبًضا سججي مً تهغبي هخ٣ضعي  مل..٢خلخُجي لى ختى -

 مٗهمها ٖلى ؤ٦ثر ًضه بـ ًًِٛ وهى..لها َاخً ؤلم بـ اإلاغة هظه نغزذ

  ْهغها بلى ؤ٦ثر الؿ٨حن ُم٣غًبا
ُ

٤ ظغخه ؾبب خُض  الُخغة ًضها..الشىب وجمٍؼ

ه صون  ؤخالذ ما هى  ظؿضها ًٖ و٢ٖى

 بـ بلحها هٓغ..الهمذ طل٪ ٣ًُ٘ صوي  ُمدضر الؿ٨حن ؤؾ٣ُذ ٞـ بًُٗضا صٞٗها

ا وعخل بؾخضاع زم ؤخغ٢تها هٓغاث ًٗ ُل٤ بىُاله ظُبي بـ ًضه واي  نٟحًرا وٍُ

ا ًٗ  ٨ًً لم قًِئا و٦إن ُمؿخمخ
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ت مً ًسغط ؤن و٢بل ٞغ
ُ
  بلحها بؾخضاع الٛ

ً
زغي  مغة

ُ
ت بـ وؤعصٝ ؤ  ُسسٍغ

لى - صخي ٧ان أل ؤو بُِ٪  ؾىاء ٨ٞغة ٖو
ُ
 ن٣ٟت ؤٖمل مؿخجي مل..هُُل٘ ٢

 ...بُِ٪ ..هٟسخي ؤ٧افئ خبِذ بـ..ؤزغظه ٖكان

ت   بـ ؤل٣اها الظي ٖباعجه ظمضتها  بها حكخٗل الخ٣ض هحران وظٗلذ طبدتها ُسسٍغ

 ٢بًخحها بـ الهلبت ألاعيُت جًغب ظالؿت ؾ٣ُذ زم ٢هغ بـ نغزذ..ؤ٦ثر

 خالها جىعي

تها مً زغط بٗضما ؤعؾالن ؤما ٞغ
ُ
ت جل٪ بلى جىظه ٚ ٞغ

ُ
دغمت الٛ

ُ
 ألاهىاع ؤياء..اإلا

بَذ  ُٖىه بـ خاثِ بلى جىظه زم
ُ
غاُٞت نىع  ٖضة ٖلُه ز  ؤشسام لٗضة ٞىجٚى

ا ُٖجها بـ نىعة خى٫  صاثغة وي٘ زم ما ٢لًما ظظب ًٗ  ٖالمت ظىاعها بـ واي

  ؤهجؼ و٦إهه نىاب
ً
دض١ ْل..ما ُمهمت  هٓغاث بـ بجىاعها وما الهىعة جل٪ بـ ًُ

 ٢اجمت

زغي  الهىعة
ُ
 بلى بهغه بـ ٖاصة..الجيؿُت ؤإلااوي ًبضو زالزُجي لُبِب ٧اهذ ألا

 اؾمها ؾىي  ٨ًً ولم ما اؾًما ؤؾٟلها و٦خب ألاولى الهىعة

 "...ؾضًم"
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 عشر الصابعالفصل 

ب لم عبما بخه ٢ضع بـ الخب بـ اإلاغء ًٚغ  ...ؤخض ًٟهمه ؤن في ٚع

  ناٞده زم الساعط بلى الًابِ عا٣ٞه
ً

  ببدؿامت بـ ٢اثال

صخي ًا الؿالمت ٕ هلل خمض -
ُ
 ...باقا ٢

صخي مالمذ ٧اهذ
ُ
بت صعظت   بـ و٢اؾُت ، ظامضة ٢ ً ُٖىاه..ُمٖغ  الؿىصاٍو

زغجحن بلى جدىلخا الجظابخحن
ُ
 ٞـ ًغص ؤن صون  ظمىص بـ ؤومإ ؤهه بال..٢اجمخحن ؤ

 الًابِ ؤ٦مل

 باقا هؼاع م٨يل لىاله زغظ٪ اللي هى خًغج٪ ؤزى باقا ؤعؾالن وهللا -

 ...بجىاػ٫ 

صخي بلُه بلخٟذ
ُ
٢  

ً
 وب٣ى..ؤؾىص لهُب بهما بقخٗل ُٖىحن بـ به خض١ زم بٛخت

 بـ جدىم ُمؿخدبت ٚحُر  طبظباث ُهىا٥ ؤن ؤخـ و٢ض الًابِ جدىذ ختى ه٨ظا

 ؤعصٝ لظل٪ ألاظىاء

 ؤونل٪ جدب -

 ...أل -
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دمل هاصع هٟي كٗل ما والخ٣ض الًٛب مً ٍو  ؤن صون  جدغ٥ زم..الىحران ٌُ

 الًابِ بلى ًلخٟذ

بَر  بٗضما ٤ بلى َٖ   ُمدغم مجها وؤَل ؾُاعة جى٢ٟذ..آلازغ الٍُغ
ً

 خبىع  بـ ٢اثال

صخي -
ُ
 الؿالمت ٕ هلل خمض..لخ٣خ٪ هلل الخمض!..٢

صخي ج٣ضم -
ُ
 ...ُمدغم ؤؾخاط ًا ٌؿلم٪ هللا: وؤعصٝ الؿُاعة مً ٢

ِلَم  ٞـ بجىعاه والغظل الؿاث٤ بلى بهغه خّى٫  زم  لخُٛم..ؤعؾالن عظلي ؤجهما َٖ

غه ؾىاص بـ ُٖيُه
ُ
ىٓغ لُٗىص..ال٨ م ٖلى مُخت هبرة   بـ وحؿاء٫ ُمدغم بلى ٍو  الٚغ

 ظمىصها مً

 !...ٞحن ؾضًم -

 ألٞٗا٫ السظي بـ ٌكٗغ مغة ألو٫ ..الغص ًٖ لؿاهه وعجؼ ُمدغم بعجب٪

 ٢ىة بـ نٟٗها ؤمام ٖاظًؼا ظٗله الظي مغيه ًلًٗ مغة وألو٫ ..ببيخه

صخي ٢بٌ
ُ
مُخت هبرجِه  بـ ؤعصٝ زم ٢ىة بـ ٨ٞه ٖلى ٢

ُ
٣ُغ بضؤث والتي اإلا

ُ
 خ٣ًضا ج

غًها
ُ
 له ؾضًم جغ٥ ٣ٖب بػصاصا و٦

 عاخخله ألاصر بـ ؤو!..صر ؤزضها -
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صخي ًا بَل٘: حٗب بـ و٢ا٫ ُمدغم ججهض -
ُ
 هخ٩لم ٢

 ...صا*** الـ ٖغبُت هغ٦ب مل: ظٟاء بـ هضع -

 ظضًت بـ ٣ًى٫  ُمدغم نىث ونله ول٨ً ُمبخًٗضا جدغ٥ بل ؤ٦ثر ًيخٓغ لم

صخي -
ُ
 ...٦خحر هخ٩لم مدخاظحن..البِذ ٖىضي حٗاال!..٢

صخي جى٠٢
ُ
 زم مٟغصهِ  بـ و٢ذ   بلى ًدخاط ؤهه ٖالمت   ًضه بـ ؤقاع زم لبرهه ٢

٣ه ؤ٦مل  ؾترجه ظُبي بـ ًضًه وايٗت ٍَغ

 همـ زم ُٖىاه ُمدغم ؤٚمٌ

 ...بجي ًا بَل٘ -

ِه  بـ ُمدغم ٖاص بِىما نمذ   بـ الؿاث٤ جدغ٥  ُمخظ٦ًغا ٢ىة بـ ظبهخه خ٪ زم ظٖؼ

دظع ؤعؾالن ٢ى٫ 
ُ
 اإلا

صخي وال بيخ٪ ال صا ال٨الم -
ُ
ىه ٢ ىه ٖاوػهم وال ٌٗٞغ  ألا٢ل ٖلى..جهاجي ٌٗٞغ

ا ًُ  ...خال

م ٖلى آمغ نىجه ٧ان   ُمدغم ًخجهض ٖاص..ومالمده خضًشه ظمىص مً الٚغ
ً
 مغة

زغي 
ُ
خذ ؤ  هامًؿا الٓالم بـ ًىٓغ ُٖيُه ٞو
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 ...سخغ ًا ٖلحها وندُجي اللي ألاماهت ؤيُ٘ زا٠ً -

********** 

مؼ٢ت هٟؿها قخاث إلالمذ
ُ
هالتها ؤعظٗذ..الٟغاف خاٞت ٞى١  وظلؿذ اإلا

ُ
 بلى ز

ُىحها ًضها بـ السل٠ ُه ؤصاة ؾىي  ج٨ً لم..الٟغاٙ بـ جائهه ٖو  اليؿبِت  بـ جٞغ

 زانتها لحهضم بال الخُاة بلى ًإِث  لم و٦إهه..له

ضه وهي ٢ؿىة بـ مغاث ٖضة الٟغاف يغبذ  خُاة مٗها ًدُا لً..جخٖى

صخي زؿغث وؤجها خُاتها صمغ ؤهه ًًٓ ٧ان وبن..هاهئت
ُ
 ال٨ٗـ له ؾُخٓهغ..٢

 وجدُمه

ت مٗالم بـ وص٣٢ذ جهًذ ٞغ
ُ
 لىهحن طاث..وهاصثت ، عا٢ُت ، ٦الؾ٨ُُت ٧اهذ..الٛ

ا..ألاؾىص بـ اإلاُلي ؤ٦مله بـ اإلاجز٫  خا٫ ٦ـ ألاؾىص و ألابٌُ ًً  ؤؾىص الٟغاف وؤً

ت ألابٌُ اللىهحن مً ٧اهذ السؼاهت ؤما  والٟطخي ألاؾىص بـ وُمؼزٞغ

غث..زُاب ججض لم ٞـ السؼاهت لخٟخذ وجهًذ ججهضث  بلى جىٓغ وهي ي٤ُ بـ ٞػ

 هاػثت ضخ٨ذ..الىاؾ٘ ألاؾىص زىبها

 ...خُاجه ػي  ؤؾىص ٞؿخان -

ت باب بلى جىظهذ ٞغ
ُ
 وصلٟذ الباب جُغ١  زاصمت وظضث..جٟخدها ؤن و٢بل الٛ
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  جً٘ جغاها وهى ؾضًم جغاظٗذ
ً
 خاظبحها ؤخض عاٞٗت بلحها هٓغث ٞـ ما خ٣ُبت

 ق٪ بـ وحؿاءلذ

 !صا بًه -

 ق٣ت مً ؤظُبها بٗخجي الباقا الكىُت: بخترام بـ و٢الذ الساصمت بٖخضلذ -

 لُِ٪  وؤَلٗها خًغج٪

ت بـ ببدؿمذ -  ...السحر ُٞه: ٢اثلت ُسسٍغ

ٗل٤ لم
ُ
 زم الخ٣ُبت ؾضًم لخجظب هضوء بـ بلحها جىٓغ ْلذ بل الساصمت ح

 ػاثضة ٖهبُت بـ ٢الذ

 !لُه وا٢ٟت ؤهِذ  بجًٟلي َب -

 ...ؤمغ٥ جدذ: و٢الذ الساصمت بهدىذ -

 جل٪ بـ جٓهغ آزغث ؤجها بال وجغجب٪ الخغط بـ حكٗغ ظٗلها لها الؼاثض بخترامها

 الالُمبالُت الهُئت

 ٞخدتها..الٟغاف ٞى١  وجًٗها الخ٣ُبت لخلخ٣ِ الساصمت عخُل بهخٓغث

 بىُا٫..ُمظهب ٞحروػي  لىن  طاث ز٣ُلت زامت مً ز٣ُل بُتي زىب وبلخ٣ُذ

اضخي ل ، ٍع   ٢هحرة و٦جزة.. وي٤ُ ، ٍَى
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 آلازغ وبعجضاء زىبها هٕؼ بـ بضؤث زم الخ٣ُبت ؤٚل٣ذ

ت مً زغظذ..اإلاجز٫  وجٟدو السغوط ٖلى ؤمغها خؼمذ ٞغ
ُ
 بـ وخض٢ذ الٛ

غ٢ت ؤهداء
ُ
غ٢ت..وهاصت بؿُِ اإلاجز٫ ..الُ

ُ
 لىن   طاث اإلاجز٫  باقي خا٫ ٦ـ والُ

خحن بها..ؤؾىص ٞغ
ُ
 مغخاى ًىظض اإلاغع  جهاًت بـ..وزانخه زانتها ٚ

ت به..ألاعضخي الُاب٤ بلى ونلذ ختى السكبي الضعط هُبذ ٞغ
ُ
 و بؾخ٣با٫ ٚ

ت ٞغ
ُ
زغي  الىاخُت وبـ..آزغ ومغخاى اإلاُبش زم..الُٗام ٚ

ُ
ت جىظض..ألا ٞغ

ُ
ٚ 

 اإلاجز٫  ؤبىاب باقي ًٖ بابها ًسخل٠ ُمىٟهلت

ا لخٟدهها ًٞىلها ٢اومذ
ً
غث لظل٪..بها ٩ًىن  ؤن زٞى  بلى وجىظهذ ي٤ُ بـ ٞػ

 الخلُب مً ٧ىًبا حسسحن ٖلى الٗؼم ٖا٢ضة اإلاُبش

 ب٣ذ..الخلُب ٖبىة وؤزغظذ الشالظت بلى جىظهذ لظل٪ اإلاُبش بـ ؤخًضا ججض لم

سسً ما لخجض جإ٠ٞ بـ اإلاُبش زؼاهاث بـ جبدض
ُ
 الخلُب به ح

 طعاٖحها ٣ٖضث..قغوص بـ بلُه جىٓغ ْلذ..اإلاى٢ض ٞى١  ويٗخه و ال٣لُل ؾ٨بذ

 ظٗلها ُٖىحها ٖلى بو٨ٗؿذ التي الساَٟت اللمٗت جل٪ ول٨ً نضعها ؤمام

 ًضحها بلى وجىٓغ جخى٠٢
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ها لم الظهبُت خل٣تها ؤن وظضث ٞـ  ؤن صون  جخإملها ب٣ذ لظل٪ ألاؾاؽ بـ ججٖز

ه حعي  زلٟها لضلٞى

 ...ص٦خىعة ًا ٞاع اللبن -

 مً وؤٚل٣ه اإلاى٢ض ًٖ بًُٗضا ظظبتها ًضه ؤن بال وجغاظٗذ قه٣ذ

ا صٞٗخه..زلٟها ًٗ  ٖلُه ُمخ٩ئ الخاثِ بلى لُتراظ٘ ؾَغ

بٗض وهي ًٚب بـ ٢الذ زم هٟؿها قخاث إلالمذ
ُ
هالتها ج

ُ
 جبٗثرث التي ز

 ...صلى٢تي ؾذ واخضة مٗا٥ ب٣ى ؤهذ..صازل وؤهذ نىث حٗمل مل -

٘  ٖبض بـ ؤعصٝ ٢ضمحها ؤزمو ختى عؤؾها ٢مت مً بلحها هٓغ زم خاظبه ٞع

ها خ٣ي ومً..مغاحي صي والؿذ -  ...آآ لى ختى..و٢ذ ؤي ٞـ ؤقٞى

٨مل ؤن له حؿمذ لم كخٗلت بـُٗىحها بًاه ػاظغة ًٚب بـ ٢الذ بط ًُ
ُ
 اإلا

 ...ججـ بـ هؿمذ مل ؤها ٖكان ؤصب ٢لت بالف..مخ٨ملل -

٨مل لم
ُ
ه جغي  وهى الُٗىحن ُمدؿٗت لدكه٤ خضًثها ج  لخٓهغ..ٖاع الٗلىي  ظٖؼ

ت ظؿضه ًٖالث  لحهغب نىتها وؤزًٟذ بعجب٨ذ..الشجىلخحن لُٗىحها ال٣ٍى

 قٟخحها بحن مً الخضًض
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 ؤمامها و٠٢ ختى..مجها وب٢ترب و٢ٟخه بـ بٖخض٫ زم م٨غ بـ ؤعؾالن ببدؿم

ا ًٗ  الٗابشت هبرجه بـ حؿاء٫ زم بوكحن لحهبِ الجُجز بىُاله ظُبي بـ ًضًه واي

ُجي!..بًه بـ هدؿمخي مل -  ...ٖٞغ

ًب خضة بـ جىٟؿذ ٘..ٚو  الٗابشت زانخه بـ ُٖىاها بنُضمذ ٞـ عؤؾها لتٞر

 السل٠ بلى زُىة وجغاظٗذ بـدضة هخٟذ..ًًٚبا ػاصها وطل٪

 وزالٖت ججاوػاث -

 ...٦ضا ٖكان مخجىػ٥ مىا َب: مٛؼي  طاث هبرة   بـ و٢ا٫ ؤعؾالن ضخ٪ -

ها ْهغ و٢ض هل٘ بـ نضعها ظىباث ٢لبها يغب  خض٢خحها إلهتزاػ هدُجت زٞى

دؿض زباث بْهاع خاولذ ول٨جها
ُ
 واهُت ٢ىة بـ عاصٞت..ٖلُه ج

 !...وحؿبجي صلى٢تي بخازضه مل لُه..ل٨ضا بججىػججي َاإلاا -

 لُخ٣ضم ٖهضتها التي ٢ؿىجه جدمل ول٨جها ؾازغة ببدؿامت بـ ًلخىي  ٞمه عؤث

  ظظب ٞـ..بلحها ونل ختى بُُئت و نٛحرة زُىاث ٖضة مجها
ً
هلت

ُ
 مً ز

هالتها
ُ
 الظاهلخحن ُٖىحها بلى ًىٓغ وهى همـ زم الُبيُت ز

 ...صلى٢تي مؼاط ملِل -
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ت ل٨مت بـ هي ؤخؿذ..وعخل جغ٦ها زم  ؤهىزتها ُمدُمت..م٣خل بـ ؤنابتها ٢ٍى

اءها لم حٗلم بمغؤة ٦ـ و٦بًر  الغظا٫ ًجٗل ما الٟخىت مً جدمل ؤجها ال٣ُحن ِٖ

دُم و هى لُإحي..٢ضمحها ؤؾٟل ٖبُض  ٧ل بـ الٗىُض عؤؾها ٞى١  الش٣ت جل٪ ًُ

ؿغ و ؾهىلت ٌُ 

 الخلُب باقي ؾ٨ب بلى ؤصي مما ٢ضمها بـ اإلاى٢ض لتر٧ل ًًٚبا وظهها بخمغ

 وجلٗىه حؿبه وهي ٚايبت وجهٗض لختر٦ه

********** 

صخي ٣ًضع لم
ُ
٣غع  الٗىصة ٖلى ٢ ُُ خب٣ي ًمطخي ؤن ل

ُ
ز٫  ؤخض بـ ًىمه مً اإلا

ُ
 الج

 و٢ذ   بـ ظضًض مً ؤزمغث التي مكاٖغه..ز٣خه وجدُمذ زاعث ٢ىجه..الهٛحرة

٣ت هٟـ بـ جتهضم ٖاصث ٢هحر  جغ٦خه الظي الصسو طاث هى..ال٣ضًمت الٍُغ

 بـ ٌكٗغ ظٗله وهظا ًىجى ل٩ي..ؤظله مً اإلاغة هظه جغ٦خه ول٨جها ألظله زُُبخه

 ال٠ًٗ

ؼ٫  بلى ونل
ُ
ذجؼ لُضل٠ الخضًض قبه ه ت ٍو ٞغ

ُ
 واخض ًىم   إلاضة نٛحرة ٚ

خه بلى ونل ختى ونٗضه الضعط بلى بججه ٞغ
ُ
 وظض اإلامغ بـ ؾحره ؤزىاء ول٨ً..ٚ

ت بـ ًغ٦ٌ نٛحر مضٞ٘  به بنُضم ختى الهاعور ؾٖغ
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صخي ؤمؿ٪
ُ
 به خض١ زم..٣ً٘ ؤن ٢بل الهٛحر طل٪ ٢

هالجه..ؾىىاث الؿب٘ ًخٗضي ال َٟل
ُ
  و هاٖمت ُبيُت ز

ً
 ظظابت ٢مدُت بكغة

ُيُه ً ٖو  واؾٗت ؾىصاٍو

ٝ   بـ الُٟل بلُه هٓغ  جلٗشم بـ ؤعصٝ زم و٢ل٤ زى

 ٢هضي م٨يل ٖمى ًا ؤؾ٠ -

صخي ججهض -
ُ
 ...جاوي ٦ضا مخجَغل بـ..حهم٪ وال: و٢ا٫ ٢

٨مل و٧اص الهٛحر ؤومإ  جخ٣ضم وهي زلٟه مً نغر خاص نىًجا ؤن بال ع٦ًه ًُ

 مىه

 ...هىا حٗاال!!..ولُض -

صخي ٢ضمي زل٠ لُسخبئ الهٛحر بعحٗض
ُ
 ؤن ٢بل حعجب بـ خاظبه ٣ٖض والظي ٢

٘  طاث ٖمغها مً الٗكغون جبلٜ ج٩اص ٞخاة..الهٛحرة الجىُت جل٪ بلى ُٖيُه ًٞغ

هالث..ًٚب بـ جخىهجان ُبىِخحن ُٖجي
ُ
مازل زاثغة ؾىصاء وز

ُ
 ُٖىحها ج

 ًإؽ بـ تهخ٠ وهي ولُض ظظب وخاولذ بلُه ع٦ًذ..ًًٚبا

 خاظت خهل٪ بٞغى..ألاويت مً وججغي  جدكاقى بالف ٢ىلخل٪ مغة ٧ام -

 !و٢تها بًه ؤٖمل
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 بابا ٖاوػ  ؤها..بدب٪ مل ؤها: ًٚب بـ الُٟل نغر -

ال..بابا مِٟل مغة ملُىن  ٢ىلذ..بابا مِٟل: ًٚب بـ آلازغي  هي نغزذ -  ٍو

 ...ألاويت ٖلى حٗاال

مؿ٨ه ؤن ٧اصث
ُ
صخي ًض ول٨ً ج

ُ
 خضة بـ وهضع مىٗتها ٢

 !...الىلض؟ ٞـ بًه وبخٗملي محن ؤهِذ  -

هالجه ؤمامها الهُئت الغر الكاب بلى الٟخاة جل٪ هٓغث
ُ
ُىاه ، ُمكٗشت ز  ٖو

 ؤو السٝى بـ لها حؿمذ لم خالتها ؤن بال..وخضة ًٚب بهما ، خمغاوجحن

 ُممازلت خضة بـ لترص جٟدهه

 ...خاظت ٞـ صزل٪ مدضف!..ؤهذ مال٪ وؤهذ -

صخي ؤن بال ظضًض مً ًضها جمض همذ
ُ
بٗضها ٖاص ٢  طهى٫  بـ ُٖىحها لخدؿ٘ وٍُ

 ٖا٫ نىث   بـ هاجٟت

 !...و٢ذ؟ واخض به٪ جهض١ -

صخي بلحها هٓغ
ُ
م ٖلى..الُٟل بلى بؾخضاع زم بػصعاء بـ ٢  وحٗبه ًٚبه مً الٚغ

 هضوء بـ ٢ا٫ زم الٛايب ، البرت  وظهه بـ ؤبدؿم ؤهه بال
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 !ناخبي ًا صي محن -

هاف واخضة صي: بـًٛب ٢ا٫ الٟخاة بلى ولُض هٓغ -  ...بابا مً زُٟخجي..مٗٞغ

 مىه جخ٣ضم ًٚب بـ وهضعث نضمت بـ الٟخاة ُٖىا بحؿٗذ

  ؤهذ!!..ولُض -
ً

ل وؤبى٥ ألاصب ٢لُل ٞٗال ب٪ مٗٞغ ا..ًٍغ ًٗ  مً بًه هؿخجى َب

 ...خكاف واخض

صخي جهٌ
ُ
 بـ حهخ٠ وهى مجها ُمخ٣ضًما لِؿخضًغ..مدله الًٛب بلٜ و٢ض ٢

 زُحر زٟىث

  ال٣ؿم ٖلى ؤزض٥ مم٨ً ٌٗجي..زاَٟاه به٪ ب٣ُى٫  الىلض -
ً

 ...خاال

ٝ   بـ خض٢ُتها بهتزث بٗض ظىىن  بـ ؤعصٞذ ول٨جها لخضًشه زى
ُ
هالتها ج

ُ
 ؤناب٘ بـ ز

 زغ٢اء

 ًهض١ عاضخي مل اللي هى بـ..وهللا ؤمه ؤها -

صخي وي٘ -
ُ
 ختى مِٟل!..ؤنض١ ًسلُجي اللي بًه وؤها: و٢ا٫ زهغه بـ ًضه ٢

 !...بِى٩ىا؟ قبه

  واضر بُٖاء   بـ وهمؿذ ظبهتها ٞى١  ًضها ويٗذ
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 ...ببجي وهللا هى بـ..خ٤ مٗا٥ -

صخي بلحها هٓغ
ُ
 مىه مدله بلٜ ٢ض الخٗب ول٨ً نض٢ها لِؿدك٠ ُمخٟدًها ٢

  وؾإله الُٟل بلى لِؿخضًغ
ً
زغي  مغة

ُ
 جدظًغ بـ ؤ

هاف به٪ مخإ٦ض - هاف لى!!..مخٗٞغ  هُخهٝغ والٓابِ ال٣ؿم هسضها مخٗٞغ

 !!...لبابا وهترظٗجي: لحهخ٠ خماؽ بـ الُٟل ُٖجي ؤقغ٢ذ -

صخي هٓغ
ُ
ُىاها هاُٞت عؤؾها هؼث التي الٟخاة بلى ٢  ؤهه بال ٖبراث بـ جلمٗان ٖو

 و٢ا٫ الُٟل بلى ًىٓغ ٖاص

 لبابا هغظٗ٪ ؤًىة -

هاف ؤه: و٢ا٫ الُٟل ن٤ٟ -  ...مٗٞغ

ِ   بـ ؤخؿذ ٣غي  ٖمىصها بـ ًمغ الشلج مً زُ ِٟ  ٖلى ًا٦ض الُٟل حؿم٘ وهي ال

 والضجه ٦ـ بها بٖتراٞه ٖضم

صخي بؾخضاع
ُ
 خُلت ٢لت بـ و٢ا٫ بلحها ٢

 ...أل وال ببى٪ ٧ان بطا بزبتي وهىا٥..ال٣ؿم هغوح بهىا ٚحر خل م٣ضامِل -

********** 
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ت ٢ؿم ؤ٢غب بلى صلٟا َغ
ُ

صخي ًخعجب لم..بُٖاء بـ جترهذ زلٟه وهى ق
ُ
 مً ٢

ؿدؿلم ؾحرها
ُ
داو٫  لم هي ٞـ ببجها بهه ًبضو الٟٗل بـ اإلا

ُ
تراى ج  ؤلٖا

ٝغ ؤخض ؤمام و٢ٟا
ُ
سغط الٛ ُُ صخي ل

ُ
 الٗؿ٨غي  بلى لُحرحها الصسهُت بُا٢خه ٢

خه ٖٝغ ؤن ما الظي  بزخهاع بـ ألاو٫  ل٣ُى٫ ..بخترام بـ خُاه ختى هٍى

 الٓابِ خًغة ؤ٢ابل ٖاوػ  -

 ...باقا ًا ؤوامغ٥ -

ت بلى لُضل٠ بؾخضاع ٞغ
ُ
مؿ٪ ولُض بِىما..الٛ صخي ًض ًُ

ُ
اعجخها ٢ىة بـ ٢ ًُ 

بدؿم زغي ..بحؿإ بـ ٍو
ُ
 الٗبراث طٝع ًٖ ج٠٨ لم ُٖىاها وألا

ي ؤمام ٣ًٟان ٧اها لخٓاث بٗض َغ
ُ

 ؤقاع زم بخترام بـ آلازغ هى خُاه الظي الك

 الجلىؽ بـ بلحهما

صخي ظلـ
ُ
٘ زم ٢  جٟغ٥ التي الٟخاة بلى هٓغ..ؾا٢ُه ٞى١  وؤظلؿه الهٛحر ٞع

ِلَم  والظي جىجغ بـ ٦ٟحها ضعى ؤجها مجها َٖ
ُ
دُض ؤن صون  ٢ا٫ زم عخمت ج  هٓغهِ  بـ ًُ

 ٖجها

 ؤبىه ٖلى ؤصوع  وخبِذ جاحهه ال٢ُىاه صا الُٟل -

 !...٦ضا بـ -
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صخي ؤومإ
ُ
٠ُ بـ وؾإله الهٛحر بلى الًابِ لُىٓغ..٢

ُ
 ل

 !ٞحن ؾا٦ً هى وال خبُبي ًا بابا ع٢م حٗٝغ -

 ع٢مه ؤٖٝغ ؤه: و٢ا٫ ٢ىة بـ ولُض ؤومإ -

 ...بُه ؤجهل ٖكان ٢ىله َب -

 ال٣ؿم بـ ببىه وظىص ًٖ وؤبلٛه الًابِ به لُخهل الغ٢م الهٛحر ؤماله

جب  لُإزظه ًإحي ؤن ٖلُه ٍو

صخي هٓغ
ُ
 وبٌٗ عهبت بـ الهٛحر بلى جىٓغ الجالؿت جل٪ بلى ُٖىاه َٝغ مً ٢

 والضه ًإحي ختى وؾ٨ً الهمذ آزغ ؤهه بال..ُمبرع الٛحر السٝى

 بـ عخمت بهخًٟذ..خًغ ٢ض الهٛحر والض ٧ان الؿاٖت جخسُى لم ُمضة بٗض

ٖغ
ُ
ً ٖىه جتراظ٘ ط  بهدباه ظظبذ ٞـ ٢اجلت هٓغاث   بـ جغم٣اها اللخحن ُٖيُه ٖو

صخي
ُ
 ٢ا٫ زم الهُئت ٚلُٔ الغظل طل٪ وناٞذ جهٌ والظي ٢

 الُٟل ؤبى خًغج٪ -

 ...ؤًىة: عخمت بـ ُمٗل٣ت وهٓغاجه ٖلُه عص -

 وظضًت هضوء بـ و٢ا٫ الخضًض الًابِ جىلى
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صخي الٓابِ وخًغة ألاوؿت -
ُ
 جاحهه ال٢ىه بجهم ب٣ُىلىا ٢

ت بـ الغظل ببدؿم -   ُسسٍغ
ً

 !!!...ؤوؿت: ٢اثال

صخي و٦ظل٪ ٞهم ٖضم بـ لخاظبُه الٗا٢ض الًابِ بلى هٓغ
ُ
 بـ بلُه هٓغ الظي ٢

 بلحها زم جدٟؼ

 ؤمه؟ ومٗاه باقا ًا بػاي جاحهه -

 !!!...ؤمه -

 ًضي بحن ٢لُل ُمىظ ٟٚى ٢ض الظي ولُض بلى زم عخمت بلى الًابِ هٓغ

صخي
ُ
 ؤعصٝ زم..٢

 !باقا ًا صر صا ال٨الم -

صخي ججهض -
ُ
ىذ: و٢ا٫ ٢

ُ
 ...ًازضه ٣ًضع ٞـ هىا ؤبىه بن بما بـ..قا٦٪ ٦

طهُه بلى ونل
ُ
 نٛحرها بلى جىٓغ وهي اإلاخىؾل همؿها ؤ

 ...أل -

 بـ نغر ختى والضه ؤبهغ ؤن وما ؤؾخٟا١ ٢ض الهٛحر ول٨ً ًخدضر ؤن ٧اص

 خماؽ
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 ...بابا -

صخي ًضي بحن مً جملو
ُ
 لم ؤهه بال..ؾا٢ُه ًدخًً والضه بلى ع٦ٌ زم ٢

ٗاه٣ه ؤو ًىدجي  ٢ؿىة بـ وؤعصٝ ؤبٗضه بل..ٌُ

 ...ٖىػا٥ مل مغاحي ٖكان!..ؤم٪ م٘ هخ٣ٗض الجهاعصة مً ٢ىلخل٪ مل -

ت بـ اإلاىظىصًً و٦ظل٪ الهٛحر وظه شخب ٞغ
ُ
 مً هى ولُض همـ ؤن بال الٛ

 الهمذ طل٪ ٢ُ٘

 ...هي بدبها ومل بابا ًا بدب٪ ؤها بـ -

٤  جدخًىه عخمت بلُه لتر٦ٌ السل٠ بلى الهٛحر بهخٌٟ ٞـ ٖػ

 ...زلهىا..مٗاها هخ٣ٗض الجهاعصة مً..خبها ٢ال٪ مدضف -

 و٢ا٫ الًابِ بلى هٓغ زم ًضًه ًىٌٟ وهى ٢الها

 ...ٖل٩ُىا ؾالمى..باقا ًا مٗاه جغظ٘ ج٣ضع..ؤمه وصي جاحهه مل صا الىاص -

 ب٣ى ٞـ خىله الُى١  ؤخ٨مذ ول٨جها عخمت مً الخملو وخاو٫  الهٛحر نغر

ى٣ها بـ ًب٩ي  و٢الذ الًابِ بلى بلخٟخذ زم حٗب بـ ججهضث..ُٖ

 !!...ؤمصخي مم٨ً -
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صخي بلى جىٓغ ؤن ٢بل لترخل مىا٣ٞت بـ الًابِ ؤقاع
ُ
 لم هى بِىما..بتهام بـ ٢

هض١  آلان ؤمامه خضر ما ًُ

*********** 

  مغوع بٗض
ً
 ؤًام ؾبٗت

 ؤمـ ول٨ىه جخداقاه صوعها بـ وهي مٗها ًخداصر ختى ؤو ؤعؾالن مجها ٣ًغب لم

٣ُم ؤهه ؤزبرها ُُ   ؾ
ً

ًذ..ػواظهم بـ الجمُ٘ لُٗلم خٟال اهضجه ٞع  ول٨ىه ٖو

 ٖغو٢ها بـ حكخٗل الضماء ظٗل بغوص بـ ؤعصٝ

ٌ خ٣٪ مً ومل عؤً٪ بازض مل ب٣ىل٪ ؤها -  ...الٞغ

٣غع ..اإلاغآة ؤمام ج٠٣ هي وها
ُ
 زىب..الٗاصة ٚحرِ  ٖلى ٞاضر ػي  جغجضي..جدضًه ج

 ٖٓمتي جٓهغ ٞـ مٟخىح ْهغ طو..ي٤ُ بـ ظؿضها ٖلى ًيؿض٫ اللىن  ٞطخي

ؿغي  الؿا١ مً ٞخدت به ألاؾٟل ومً ال٨خ٠ لىح ُِ  الٟسظ ُمىخه٠ ختى ال

هالتها
ُ
 ؤن ٢غعث والتي قٟخحها..ظىىن  بـ وظهها خى٫  وجغ٦تها ظٗضتها ٢ض ز

 الٗا٫ ال٨ٗب طو خظائها وبعجضث ال٣اوي ألاخمغ بـ جهبٛها

 بـ الطجت بؿبب ي٠ُٗ ونلها و٢ض َغ٢اث نىث ٖلى بلخٟخذ

 ؤها٢خه ٧امل بـ هى لُضل٠..ألاؾٟل
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كابه الغماصي اللىن  مً ٧املت خلت ًغجضي  طاث ُؾترة ؤؾٟله ومً..زىبها لىن  ٌُ

ى٤ عابُت بـ وزخم..ؤبٌُ و٢مُو ؤػعاع هالجه ؤما..ؾىصاء ُٖ
ُ
 بلى نٟٟها ٞـ ز

 السل٠

ٗل٤ ؤن صون  جض٤ُ٢ بـ ًخٟدهها عؤجه  ُٖغه ٌؿب٣ه ٞـ زُىة مجها ج٣ضم..ٌُ

 ٞدُذ بـ وهمـ ؤمامها ونل..الهاعر الغظىلي

 !صر؟ بخدضًجي -

ٗذ -  خ٣ي مً وؤها خٟلت صي!!..هللا قاء بن لُه..ؤجدضا٥؟: وؤعصٞذ خاظبها ٞع

 ٌعجبجي اللي ؤلبـ

 ...هٗمله اللي ٖلى مخلىمىِل بـ..ماشخي: وهمـ ٢ؿىة بـ ٨ٞه خ٪ -

 ٢ا٫ ؤهه بال نغزذ ٞـ ٢ؿىة بـ طعاٖها مً ظظبها

 ...٢ضامي ًال -

حن و٧ل الضعط هبُا ت الىظىه جخٟدو هي ٧اهذ..ٖلحهما ُمؿلُت ألٖا  اإلاإلٞى

ت والٛحُر   بهخمام صون  مإلٞى
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ت جل٪ بُٗض مً شسهخا ُٖىاه ٞـ ؤعؾالن ؤما  ؤظلها مً والتي اإلايكىصة الهٍى

 الؿاخت ُمىخه٠ بـ و٠٢ ختى ؤٞغاص ٖضة مً التهىئت جل٣ا..الخٟل طل٪ ؤ٢ام

طجها بـ وهخ٠
ُ
 ؤ

 وق٪ بٞغصي -

 ...٦ضا مغجاخت: ب٢خًاب بـ همؿذ -

٣غبها زهغها ٖلى ًضه وي٘ زم ؤؾىاهه ٖلى نغ كحر مىه ًُ ُِ  جبضؤ ل٩ي بٗضها ل

ٟخخدان اإلاىؾ٣ُى  الخٟل ٍو

٣ام الخٟل إلٞخخاح مٗها جغا٢و
ُ
 ْهغها ٖلى ًضه وي٘..ػواظهما ُمىاؾبت بـ اإلا

زغي 
ُ
مؿ٪ وألا

ُ
ٓلمت ُٖىاه..٦ٟها ج

ُ
دانغ اإلا

ُ
  زانتها ج

لى زغي  الىاخُت ٖو
ُ
خ٩ئ هى ٠٣ً..اإلاجزوي الغ٦ً طل٪ بـ..ألا ٣ه بـ ٍو  ٖلى مٞغ

ُىاه ًترا٢هان بلحهما ًىٓغ.. الُاولت ُل٤ ٖو
ُ
 ًضًه بحن ٧اهذ..خاع٢ت قغاعاث ج

 جماًما الؼثب٤ ٦ما ؤنابٗه بحن مً بوؿلذ ول٨جها

مه ُٖجي بـ ُٖىاه بلخ٣ذ ُل٤ وهٓغاجه ٍٚغ
ُ
٣ابلها ٞـ ؾامت ؾهام ج زغي  بـ هى ًُ

ُ
 ؤ

ىبئه قغؾت
ُ
ا ًضًه بحن ٧اهذ وبن ختى..بٗض ًسؿغ لم ؤهه ج ًً ا ٞـ ظؿض ًُ  هى عوخ
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 بـ حكخٗل ُٖىاه ظٗل وهظا هٓغاجه ٞدىي  آلازغ ٞهم وخ٣ًا..ًمخ٩لها ًؼا٫ ال

 مل٨ه هي..ًمخل٨ها هى..ُممُخت هحران

ت بلى جىظهذ ٢ىاها بؾتهل٨ذ التي الغ٢هت جل٪ بٗض ٞغ
ُ

ُلت الك
ُ
 ٖلى اإلا

 الهىاء حؿخيك٤ وؤزظث الؿىع  ٖلى ٢بًخحها بـ بج٨إث..الهٛحرة الخض٣ًت

غا٢و وهي عثخحها مً ُسخب الظي
ُ
 قُُاجها ج

  ٢اثلت بوكضاه بـ لخبدؿم بلخٟخذ ٞـ ٦خٟها ٖلى ُويٗذ التي ًضه ٖلى بهخًٟذ

صخي -
ُ
٢!! 

صخي ببدؿم -
ُ
٪: و٢ا٫ صفئ بـ ٢ خ٨ِل ٦خحر ب٣الي!!..بٍػ  مكٞى

ؿت: ؤعصٞذ زم ٖم٤ بـ ججهضث -  ...قا٠ً ؤهذ ما ػي  ٧َى

غة خحن ٖلى ًضها ؤمؿ٪
ُ
 ظضًت بـ وؤعصٝ ٚ

 زؿغج٪..زؿغث بوي ًىعٍجي ٖكان الجهاعصة ظابجي -

صخي: زٟىث بـ ٢الذ زم ُٖىاها ؤٚمًذ -
ُ
 ًدهل بالف هىا مً ؤمصخي!..٢

 ...زاَغي  ٖكان ؤمصخي..قاٞىا لى بًه ًدهل مم٨ً ٖاٝع ؤهذ..مكا٧ل

 ٢ؿىة بـ وهضع ؤخًاهه بلى ًجظبها وهى ُٖىاها بحؿٗذ
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 ٚحر٥ مً همصخي مل -

 ...ٚحرها مً هخمصخي أل -

كبه ، ُمس٠ُ ، نلب نىجه ٧ان ؿخه ٣ٞض الظي ألاؾض ػثحر ٌُ ُىاه..َٞغ  ٖو

سبرها بل آزغ ؤخًان بحن بمغؤجه ًغي  وهى الجخُم ٦ـ ٧اهذ  بنغاع ٧ل بـ وٍُ

  الخُاة ٢ُض ٖلى ؾُتر٦هما و٦إهه صوجها ًظهب لً ؤهه

 لحهضع ٢بًخه ٢ىة مً ؤلم بـ نغزذ التي ؾضًم ظظب زم مجهما ؤعؾالن ب٢ترب

 ًٚب بـ

  هىا ظبخ٪ ؤها -
ً

 جخسُى بالف!..ٞاهم لُ٪ مب٣دل بجها ؤزبخل٪ ٖكان ٞٗال

 ...عؾمتهال٪ اللي الضاًغة بغة جُل٘ وال خضوص٥

صخي نغ
ُ
ت هٓغاث بـ ؾضًم بلى هٓغ زم ؤؾىاهه ٖلى ٢  بـ حهخ٠ ؤن ٢بل هاٍع

 مُذ نىث  

 به٪ مٗجى مل..مل٩ي وهخًٟل مل٩ي ؾضًم..أل..٦ؿبذ به٪ مخ٨ٟغف -

 ...ٚلُان جب٣ى..زؿغث ؤب٣ى بججىػتها

صخي ج٣ضم
ُ
 وهمـ ؾضًم بلى ًىٓغ ؤن ٢بل بـدضة ؤعؾالن ل٨م زم ٢

 ...مىه وهسُٟ٪ هغظٗل٪ -
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صخي جسُى..له جىمئ ؤن ٢بل زٟت بـ ؾضًم ببدؿمذ
ُ
 وهمـ ٖاص ول٨ىه لها ٢

 ...هٟؿ٪ مخسؿَغل -

 هظًغ ومالمده ُٖىاه ٧اهذ ٢ض ٞـ ؤعؾالن ؤما..خضًشه مٛؼي  ونلها و٢ض ؤومإث

 اللٛت بـ ي٠ُٗ عظىلي نىث ونله ًتهىع  ؤن و٢بل..ظغاثم بٞخٗا٫ بـ ُحهضص قغ

ت  ؤلاهجلحًز

 ج٩ىِن  ؤن ؤجسُل ؤ٦ً لم..عاجٗت ُنضٞت   مً لها ًا!!..اإلاهغي  ؾضًم الُبِبت -

 ...الكُُان ػوظت

 ٧اهذ الظي الُبِب طل٪ لخجضه..اإلاإلٝى الهىث لظل٪ ؾضًم بلخٟخذ

 الٗلمُت اإلااجمغاث ؤخض بـ ظامٗتها بلى ؤحى خحن و٢بلها ؾب٤ ُٞما مٗه جخىانل

ِلَم  ؤن وما  ال٨شحر بـ ؾاٖضها ختى ألاوعام مجا٫ بـ قٟٛها بـ َٖ

 ؾٗاصة بـ و٢الذ ؾضًم ببدؿمذ

 !ُهىا؟ بلى ؤجِذ ٠ُ٦..ُنضٞت مً لها ًا!!..صًُٟض الُبِب -

 ...ل٨ما ُمباع٥..ػواظ٨ما ؤظل مً ؤعؾالن الؿُض صٖاوي ل٣ض -

 الخضًض صٞت هى جىلى جخدضر ؤن و٢بل..٦ٟها ٖلى ج٣بٌ ؤعؾالن ًض ٧اهذ
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ان ؤه٨ما ؤٖلم ؤ٦ً لم..صًُٟض مغخًبا -  البٌٗ ب٨ًٗما حٗٞغ

 لخٗٝغ ؾاب٣ًا معي جخىانل ٧اهذ ػوظخ٪..نض١ بلى: و٢ا٫ صًُٟض ضخ٪ -

ض  ...قٟٛها بـ ؤصهكخجي خ٣ًا..ألاوعام َب مجا٫ ًٖ اإلاٍؼ

  ؾضًم سخب زم ظمىص بـ ؤعؾالن بلُه هٓغ
ً

 ٞٓاْت بـ ٢اثال

ىا جغ٦ىا ل٨ً..مٗظعة - لت إلاضة ال٨غام يُٞى  وٗىص ؤن ًجب..ٍَى

 ...الُب٘ بـ -

********* 

 ًددسخي..ٖجهما بًُٗضا ٠٣ً وؤعؾالن صًُٟض الُبِب م٘ الخضًض بـ بهضمجذ

خدضر ما مكغوًبا ً م٘ ٍو غا٢بها ٧اهذ ُٖىاه ول٨ً..آزٍغ
ُ
 اله٣غ ٦ـ ج

م ٖلى هي ؤما  م٘ خضًثها ؤ٦ملذ ول٨جها جدض٣ًه بـ قٗىعها مً الٚغ

 ج٣ؼػث..وبخدؿخه ج٨ٟحر صون  ؤخضهما لخإزظ مكغوبحن ؤمامهما ُوي٘..الُبِب

ٓهغ لم ول٨جها مظا٢ه مً
ُ
 طل٪ ج

 خضة بـ وهمـ ٦ٟها ٖلى ٣ًبٌ بمً قٗغث

 !صي ػي  خاظت حكغبي بػاي ؤهِذ  -



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               371 

زغي  هي خضة بـ همؿذ -
ُ
 !بًه ٞحها بِكغب ٧له ما وبٗضًً..مال٪ وؤهذ: ألا

 ...زمغة بجها ٞحها: و٢ا٫ الُؿٟلى ِقٟاه ٌٖ -

 وبٖخظع ؤعؾالن ؤمؿ٨ها..خ٣ًا جترهذ بضؤث و٢ض نضمت بـ ُٖىاها بحؿٗذ

 ٞٓاْت بـ الخٟل بجهاء بـ ؤمغ زم ؤٖلى بلى لُإزظها

 خضة بـ لتهضع..ؤنابها الظي الضواع وبزغ صٞٗخه بزغ ٢ىة بـ لخترهذ صٞٗها

 همجي ؤهذ -

ت مل..ُٚبت وؤهِذ : ًٚب بـ هى ونغر -  !زمغة صي بن ٖاٞع

 صي الخاظاث بخ٣ضم به٪ مىحن ؤٖٝغ وؤها: خظائها ججٕز وهي نغزذ -

 ٚبُت ؤهِذ  بـ..مٗا٥ِ  اللي للُش ٧اهذ صي -

 ...هٟؿ٪ بخترم -

 خضة بـ و٢الذ جماؾ٨ذ ؤجها بال الضواع مجها ها٫ و٢ض ظبهتها ٞى١  ًضها ويٗذ

 ن٣ٟت ٞـ ٖجي ٚهب ؤزضججي..خىالُ٪ اللي وبخإطي خُاحي صمغجلي -

 ...مى٪ ؤخؿً بهه إلاجغص خاظت ٧ل ٞـ ؤزى٥ بخإطي..خ٣حرة
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دٟت ؤمؿ٪
ُ
 بـ مىه ج٣ترب وهي نغزذ زم الُؼظاط مً الجخم مخىؾُت ج

 ُمخٗثرة زُىاث  

 ...مى٪ ؤزلو ٖكان جمىث والػم ب٨غه٪ ؤها -

٘ مً نٗىبت بـ جم٨ىذ ؤجها بال..ال٨دىلي اإلاكغوب طل٪ ؾبب بـ تهؼي  ٧اهذ  ٞع

  ًضها ؤمؿ٪ ول٨ىه الُخدٟت جل٪ بـ يغبه جىىي  ًضها

ٗخاصة ٢ؿىجِه  بـ ظامضجحن ، ُمكخٗلخحن ُٖىحن بـ بلحها هٓغ
ُ
 ؤن هي خاولذ ٞـ..اإلا

سلو
ُ
 ًٚب بـ هاصعة مىه ًضها ج

 ...خُىان ًا بًضي -

٘ لخٓت بـ زغي  ًضه ٞع
ُ
 لدؿ٣ِ ٢ىة بـ ٢ظٞها زم الُخدٟت جل٪ وظظب ألا

ه مهحرها ٧اهذ نغزتها ول٨ً نغزذ..ُمتهكمت  الُخغة ًضه وي٘ بط..ظٞى

ى٣ها زل٠ ٣بلها ٢ىة بـ بلُه وظظبها ُٖ ى٠ بـ ًُ   وق٠ٛ ُٖ

ٛاصعها لم ٣ٖلها ول٨ً الهضمت هى٫  مً ُٖىاها بحؿٗذ ا ٌُ ًُ ل
ُ
 بحن لخخلىي  ٧

ذ ًضها جغ٦ذ ًضه..خىلها الُى١  ؤخ٨م ٢ض ول٨ىه ًضًه  والىحران ْهغها وخاَو

 به حكخٗل
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بلخه ٣ًُ٘ ؤن صون  الٟغاف ٞى١  لًُٗها خملها
ُ
ٛاصعها ٣ٖلها بضؤ وهي ٢ ٌُ 

 ًىظض ال ٖالم بل الىا٢عي ٖاإلاها ٦ـ لِـ ٖالم بـ لدؿبذ الىا٢٘ ًٖ ٚاثبت جماًما

صخي و ؾىاها به
ُ
٢ 

 آلان ًدضر وما ؾِؿد٣ُٔ ؤن ٌٗلم..نباًخا طل٪ ٖلى ؾِىضم ؤهه ٌٗلم وهى

ُاعصه ُُ ٣بلت وألاًام ًٚضا ؾ
ُ
 بحن وهي الٗىان لًٛبه و لىٟؿه جغ٥ ول٨ىه اإلا

ض ٨ًً لم بل اإلاكاٖغ جل٪ مٗها ٌٛىى ؤن خؿباهه بـ ٨ًً لم..ًضًه ٍغ  مً ًُ

 ألاؾاؽ
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 عشر الثامنالفصل 

 ...ؤٞالَىن  ُمسُلت بـ بال ٞايلت إلاضًىت وظىص ال

ًت هٟؿه ْمإ ًغوي ٞؿاص وصازله الًُٟلت ًٖ ًبدض ال ؤلاوؿان ٞـ  ...اإلاٍغ

برع والٛاًت ٚاًت ل٩ل  
ُ
 ...الىؾُلت ج

صخي صل٠
ُ
 ؾضًم ًٖ الخسلي ًإبى صازله بـ..ًٚب و ٞخىع  بـ ق٣خه بلى ٢

ك٣ه  ٢ُىصه خّل  ًدؿى٫  وزاعظه لها ٖو

 بهما٫ بـ وؤل٣اها ٦جزجه هٕؼ..اإلاُبش بلى بججه زم الُاولت ٞى١  مٟاجُده ٢ظٝ

 ٢هىة ٞىجان بٖضاص بـ ٢ام زم

خه بلى ٖاص بهخهى وبٗضما ٞغ
ُ
  ٖلحها خهل التي ألاوعا١ بٌٗ ؤزغط زم ٚ

ً
 زلؿت

خب ُمجلض بـ بضؤ..ؤًمً الًابِ ُمؿاٖضة بـ
ُ
 بـ ُٖىاه بؾىصث..الٗبض هؼاع ٖلُه ٦

 ٞخده زم خ٣ض
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 بٌٗ ول٨ً..زانخه ألامً لكغ٦ت بىاءه و٢هت ٖاصًت مٗلىماث بًٗت

اعاث  ًخم لم مهجىعة ؤما٦ً بـ والخجاعة ؤلا٢خهاص وػٍغي  وبحن بِىه الٍؼ

 بها الخد٤ُ٣

غ وهى جغ٦ه خب..اللىن  ؤؾىص ُمجلض جىاو٫  زم ٢هىجه مً بعحك٠..ًٚب بـ ًٞؼ
ُ
٦ 

لُامؼ صًُٟض ٖلُه  نىعجه بـ خض١..عوؾُت ؤنى٫  مً الجيؿُت ؤإلااوي َبِب ٍو

 وهمـ ظبهخه ٞى١  ًضه وي٘..ُٖىاه لخ٤ًُ الصسهُت

خه ؤها -  !...ٞحن قٞى

ؿٟٗه لم طا٦غجه ول٨ً الخظ٦غ خاو٫ 
ُ
 الشاهُت الىع٢ت بـ ؤمؿ٪ زم ٢ىة بـ ججهض..ح

غاُٞت نىعة بها لُجض   نٗىصه ؤزىاء له بلخ٣اَها جم ٢ض ٞىجٚى
ً
 ومً ما لؿُاعة

 الٗبض هؼاع ؾىي  ٨ًً لم بها

صخي ُٖىا بحؿٗذ
ُ
خده الٗبض هؼاع ُمجلض لُجظب ٢  نٟداجه بحن بدض زم ٞو

 ٢بل ًىمحن بـ م٣ابلتهم عنض وجم اؾمه ظىاع بـ مضون  الُبِب اؾم وظض ختى

 ٖاثلخه ٢خل خاصر
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 الٗمل مً َغصه جم ؤهه وظض ختى نٟداجه بحن وبدض الُبِب ُمجلض ؤمؿ٪

 ًخم ولم ال٣اهىن  ًٖ زاعظت ؤٖما٫ بـ إلقدباهِ  هدُجت ؤإلااهُا بـ اإلاكافي ؤخض بـ

 ٖجها ؤلاٞهاح

غابت ْل
ُ
جلضاث ًخٟدو وهى ؾاٖاث السمـ ٢

ُ
 صون  ل٨ً ؤمامه اإلا

لما..وحكاب٪ ح٣ًُٗضا جؼصاص ألامىع ..ظضوي 
ُ
 ٞـ السُِ َٝغ بلى جىنل ؤهه ًْ ٧

 ج٣ضمه ٖغ٢لذ ٣ٖضة ؾىي  ًجض ال

  ظؿضهِ  بـ وجغاظ٘ عؤؾه زل٠ ًضه وي٘
ً

  ٢اثال

 ...صا اإلاىيٕى ٞـ مخىعَت ٧اهذ هاؽ مدخاط اإلاىيٕى -

غ ًضه ؾاٖت بلى هٓغ  وإلالم جهٌ..نباًخا الؿاصؾت جبلٜ ج٨ض لم ٞـ ي٤ُ بـ لحٞز

 ظضًت بـ هخ٠ زم ألاوعا١

 ...صا اإلاىيٕى ًٖ ؤ٦تر وؤٖٝغ ؤًمً ؤ٢ابل الػم -

********* 

 ؤ٦ثر عبما ظضًض ًىم   نباح ًٖ ُمٗلًىا نباًخا الؿابٗت الؿاٖت ٣ٖاعب ص٢ذ

 ْالًما ألا٦ثر الهباح ولآلزغ للبٌٗ بقغا٢ت
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ِت  بـ ٞغ
ُ
هالتها..ْهغها وجىلُه طعاٖه ٞى١  عؤؾها..هضوء بـ ًىامان ٧اها هىمها ٚ

ُ
 ز

كٗشت
ُ
حن ٦خٟحها ٞى١  ُمترامُت اإلا ت طعاٖه و الٗاٍع  ؤؾٟلها ال٣ٍى

 ما..الىاثم وظهه ٖلى لخ٣٘ ُٖىاها ٞخدذ ختى هىمها بـ جخململ ؾضًم بؾخضاعث

 م٨خىم نىث   بـ قاه٣ت عهبت و ٢ىة بـ ُٖىاها بحؿٗذ ختى ؤبهغجه ؤن

ت ٖى٣ها ختى الُٛاء لخجظب بلحها زم الٗاع ظظِٖه  بلى هٓغث  بـ همؿذ..بؿٖغ

 ًغحٗل وظؿض نضمت

 ...ُمؿخدُل -

م  التي ال٩اعزت لخل٪ ؾىي  جإبه لم ؤجها بال اإلاكغوب هدُجت عؤؾها ؤلم ٚع

 لم الخض طل٪ ٖىض..ؤخًاهه بحن بهتهذ و٠ُ٦ ؤمـ ؤخضار جظ٦غث..خضزذ

ت لخجهٌ جخدمل  ؾىي  ٨ًً ولم ٖلُه ًضحها و٢ٗذ ما ظاطبت بؿٖغ

ه حؿتر ظؿضها ٞى١  ويٗخه..٢مُهه غي  ٍٖغ  زاعط ع٦ًذ زم عوخها ٖو

ت ٞغ
ُ
 اإلاغخاى بلى الٛ

 الىاٖؿحن ظٟىُه ٞخذ..ؤعؾالن ؤ٣ًٔ ٞـ الخاثِ بـ الباب بنُضم..زغوظها بزغ

ه بـ جهٌ..ُمكٗض الٟغاف لُجض بجىاعه هاًْغا  خضر ما آلازغ هى لُخظ٦غ ظٖؼ
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ا ًٚب بـ ُٖىاه ؤٚمٌ ًٗ ى٣ه زل٠ ًضه واي ا ُٖ
ً
 بـ اإلاملاة ألاعى بـ ُمدض٢

 ًٚبه مضي ٖلى ًض٫ نىًجا ؤنضعث ختى ٢ىة بـ ؤؾىاهه ٖلى نغ..زُابهم

ض ٨ًً لم ٍغ  ؤن ٌٗلم ُمىدضع بلى ًىنله اإلاجىىن  ًٚبه..خضر ما ًدضر ؤن ًُ

 بىُاله ًغجضي جهٌ زم ز٣ل بـ ججهض..مىه نٗىص ال

ت بـ ٖجها بدض ٞغ
ُ
ت زاعط جىظه..ًجضها لم ول٨ىه الٛ ٞغ

ُ
 ول٨ً اإلامغ بـ وخض١ الٛ

ا ًً  لها وظىص ال ؤً

خه هاخُت جىظه ٞغ
ُ
 اإلاغخاى بلى لُخجه بهدباهه ظظب مُاه نىث ول٨ً ٚ

لخ٤
ُ
 هضوء بـ لُب٣ى الىظه بٚدؿا٫ خىى ؤمام ج٠٣ وظضها..الُاب٤ طل٪ بـ اإلا

خاب٘  ؾخٟٗل ماطا ًُ

هض١ لم
ُ
هبذ لم..خضر ما ج

ُ
 ول٨ً هي ؤحهما جضعي  ال! عزُهت ؤم زاثىت..هي ج

 ؾضًم لِؿذ الُب٘ بـ

ى٣ها ، ٨ٞها..ظؿضها بـ وخض٢ذ ٢مُهه ؤػعاع ٞخدذ ٓمتي ُٖ  التر٢ىة ٖو

ت بهته٨ذ وػع٢اء بىٟسجُت ٖالماث..به ُمضمٛحن  حٗض لم الُب٘ بـ..ظؿضها ٖظٍع

 هي

 ؤلم و ٢هغ بـ جمخمذ و الىظه بٚدؿا٫ خىى ٖلى ًضحها بـ بج٨إث
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 !!...ولُه بـ بػاي!..ًلمؿجي زلُخه بػاي -

 ٢ؿىة بـ ؤعصٝ ٖىضما وجغاظٗذ الجامض نىجه ٖلى بهخًٟذ

 ...لُه بججىػج٪ ؤها وؿُتي ًٓهغ!..جاوي خض وال ظىػ٥ ؤها مل..الىاؽ ػي  -

مؿ٪ و٧اص زُىجحن ج٣ضم  هٟىع  بـ نغزذ زم ُمبخٗضة جغاظٗذ ؤجها بال طعاٖها ًُ

اهت ؤها..ٖجي صي ال٣ظعة بًض٥ ببٗض -  ...إلاؿخجي أله٪ هٟسخي مً ٢ٞغ

 ؤؾىاجها بن٨ُذ ختى صازلها بـ الُغٖب ؤزاعث صعظت بـ ُٖىاه جىخكذ

ا
ً
 الضامـ ُٖيُه ْالم ٢ضع بـ ؤْلمذ مالمده..زٞى

 قه٣ذ..ؤلاؾخدمام خىى بلى بها جىظه زم بلُه ظظبها زاَٟت لخٓت بـ

 الخضًضي ال٣ُض ٦ـ ٧اهذ ًضًه ول٨ً الخملو وخاولذ

 ؾاثل ظظب..ظؿضها ٞى١  لخجهمغ اإلاُاه م٣بٌ ؤصاع زم ٢ىة بـ صٞٗها

ا ؾ٨به و ؤلاؾخدمام ًً  جدُمذ ختى طعاٖه َى٫  بـ ل٣ُظٞه ٖلحها ؤً

ب ال وهي بحؿاٖها ؤ٢صخى بـ ٧اهذ ُٖىاها..الٗبىة  ًدضر ما حؿخٖى

 ؤهٟاؾه نىث الهمذ ٣ًُ٘ بِىما خضًض صون  ٧لحهما ٖلى ًجهمغ اإلااء ٧ان

ض نىث ٦ـ بضث والتي الخاع٢ت  ُمس٠ُ نىث   بـ هضع بٗضها زم..الٖغ
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 !...جاوي بًه ٢ىلتي ؾمُٗجي -

غججٟخحن قٟخحها بحن مً خضة بـ جىٟؿذ
ُ
دض١ وهي اإلا

ُ
ٓلمت ُٖيُه بـ ج

ُ
 لتهمـ اإلا

ها ُمسُٟت ٞخىع  بـ بٗضها   زٞى

 ...ؾمٗخه اللي -

ا ٞدُذ بـ ؤعصٝ زم زانتها بـ ؤهٟاؾه بمتزظذ ختى مجها ب٢ترب ًٗ  ًضه واي

 عؤؾها بجىاع

 جاوي ؤؾمٗه خابب وؤها -

ٗذ -  !...ؤظبرججي اللي به٪ حؿم٘ خابب: ْاهغي  بغوص بـ وؤعصٞذ خاظبها ٞع

ُىاه ًدكىج الخاص ٨ٞه عؤث ٗحراث بها جخجم٘ ٖو
ُ

 ول٨ً ٚايبت خمغاء ق

ت بـ جبدؿم قٟخُه  هاػثت زغظذ وهبرجه ُسسٍغ

 !...بًضًا بحن وؤهِذ  بمباعح ٦الم٪ صا م٨يل بـ -

 ٖلحها ؾدىضم ؤجها ٖلمذ جل٣اثُت بـ قٟخحها بحن مً ال٩لماث زغظذ خُجها

اءه بهضاع و بهاهخه ؤعاصث ول٨جها  بـ ؤلاخؿاؽ مً لها ؾببه إلاا الغظىلي ٦بًر

 الُغزو
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صخي قُٟا٥ ٦ىذ -
ُ
٢... 

 بضث خ٣ًا والتي ؤعؾالن هُئت بـ ًل٤ُ ُعًٖبا ؤيٟى..اإلا٩ان بـ ُمهُب نمذ ؾاص

ؿخٗغة ُٖيُه بـ خض٢ذ..قُُان ٦ـ
ُ
 ٖلى ٢ضعة ججض ؤن صون  الجخُم ٦ـ هاع   بـ اإلا

 ٍٞغ مً ٠٣ً ؤن ٧اص ؤيلٗها بحن ظىىن  بـ ًيبٌ الظي ٢لبها..بًُٗضا ؤلاقاخت

 مىه ُعٖبها

  قام هظًغ طاث هبرة   بـ همـ زم مجها ًضهى جغاه وهى ؤهٟاؾها خبؿذ

ت -  ؤها هضبد٪ مل ؤها بـ..صا ٢ىلخُه ٖلى صبد٪ ٧ان ٚحري  عاظل ٖاٞع

 ...مُىلحهىف الضبذ جخمجي هسلُِ٪ 

 لؿا٢حها ؾمدذ ٣ِٞ خُجها..وعخل جغ٦ها زم ٢ىة بـ زلٟها الخاثِ ل٨م

 ظىىن  بـ ًغجج٠ ظؿضها و ؤعًيا بها حؿ٣ِ ؤن الغزىجحن

********** 

ضماه عوخها و٦ظل٪ بغًصا ًيخٌٟ ظؿضها ٧ان
ُ
تها بلى جىظهذ..اإلا ٞغ

ُ
 ول٨جها ٚ

خه مً ًإحي ٖى٠ُ جدُُم نىث ؾمٗذ ٞغ
ُ
 ًيخٌٟ و٢لبها م٩اجها حؿمغث..ٚ

 الخدُُم لهىث

لذ نضعها بلى ال٣مُو َغفي يمذ ٣ُغ وا٢ٟت ْو
ُ
 ألاعيُت ٞى١  ماًءا ج
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ٟخذ بابه نىث ؾمٗذ ص٣ُ٢ت بٗض ت ًضه ًىٌٟ ًسغط وهى ٢ىة بـ ًُ  صًما الىاٞػ

ا زُىاث ٖضة السل٠ بلى لختراظ٘
ً
 زٞى

لتهب ُٖيُه جخُم بـ بلحها وهٓغ بلحها بؾخضاع خحن ٢لبها ص٢اث جى٢ٟذ
ُ
 والظي اإلا

َل 
َ
 ؤعًيا ؾ٣ُذ ٞـ اإلاكهض لظل٪ قه٣ذ..٢برها َمش

دض١ هى  ٦ظل٪ وهي..ًُ

ض هى  ج٨ُض وهي..ًخٖى

 اإلااء وهي..الىاع هى

ؿُغ ٞـ..ًبدؿم هى  جهاًتها ٌُ

خساطلخحن ؾا٢حها ٖلى جخدامل جهًذ
ُ
 جدؿؿذ..جدغ٢ها التي هٓغاجه جدذ اإلا

٣ها تها باب بلى ونلذ ختى ٍَغ ٞغ
ُ
 بـ زلٟها بًاه ُمٛل٣ت وصلٟذ ٞخدخه..ٚ

ٟخاح
ُ
ضه ٞال وظهه ٖلى جغحؿم ببدؿامخه جؼا٫ ال هى بِىما..اإلا ٍؼ

ُ
 ُعًٖبا بال ج

  الضماء هٌٟ
ً
زغي  مغة

ُ
 نىجِه  بـ الساصماث ؤخض هاصي..ؤؾٟل جىظه زم ؤ

ت ؤجذ ٞـ الجهىعي  زٟىث بـ جٟىهذ زم ؤعًيا وظهها جً٘..ٖٞؼ

 ...باقا ًا ؤمغ٥ جدذ -
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لى بلى ًضهِ  بـ ؤقاع  نىجه ونلها ختى الجهىعٍت هبرجه   هٟـ بـ وهضع ألٖا

 قمُذ ولى جىًٟه ٧له والبِذ ألا٧ل مدًغة ٞى١  اللي الهاهم ؤالقي ؤعظ٘ -

 ...جهاًخه هخب٣ى ؾاٖضها خض بن زبر

٣ها جؼصعص الساصمت وجغ٥ عخل بٗضها  ظغث زم عاخت بـ ججهضث..نٗىبت بـ ٍع

لى بلى ؤ٢ضامها غ٢ذ ألٖا ت باب َو ٞغ
ُ
 بخترام بـ ٢اثلت الٛ

 !هاهم ؾذ -

 ؤهِذ  عوحي..ؾمٗخه: الٛايب نىتها ونلها -

 ...َُب: و٢الذ قٟخحها الساصمت مُذ -

 ٖلحها ًجب وهي ًإمغ الجهىعي نىجه وؾمٗذ زُابها بعجضث بٗضما صازل بـ ؤما

 ؾا٢ها ٖلى يغبذ..وخى٣ًا ًًٚبا ، وبًاًبا طهاًبا ألاعى جظٕع ْلذ ختى الخىُٟظ

 وهضعث ٢بًتها بـ

 ...ؤهذ وال ؤها ؤقٝى ؤما ماشخي -

********* 
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٣ِه  بـ  الىىم ُٖىاه جظ١ لم..ؾاٖاث ُمىظ الٗؼم ٣ٖض ٦ما ؤًمً الًابِ بلى ٍَغ

 اإلاؿلىب وكاَه بها بؾخٗاص..واخضة لؿاٖت   بال

  ؤلاظابت بـ ؾإع ٞـ ؾضًم اؾم بـ هاجٟه نضح
ً

 لهٟت بـ ٢اثال

 !خاظت خهل٪!!..ؾضًم -

 خهل اللي بٗض ٖلُ٪ ؤَمً بـ خبِذ ؤبًضا ال: الهاصت نىتها ؤجاه -

ـ ؤهذ..بمباعح  !٧َى

ؿت ؤهِذ : ٢ىة بـ ٢ا٫ ؤهه بال -  !...خاظت؟ ٞـ ؤطا٥ِ !..٧َى

ضعة ججض ولم ؾضًم نمخذ
ُ
صخي حؿمغ بِىما..ؤلاظابت ٖلى ٢

ُ
 ص٢اث وجباَئذ ٢

 زٟىث بـ حهمـ وهى ٢لبه

 !...ؤطا٥ِ ..ؾضًم -

هتها ببخلٗذ ا ًسغط ؤن نىتها ؤظبرث زم ِٚ ًُ  ٢اثلت َبُٗ

٤..ؤبًضا أل -  هاخُتي مجاف بـ و٦ؿغ ٖػ

 !...مخإ٦ضة: حك٨٪ بـ ؾإلها -

٨مل ججضه وهي ؤلم بـ خل٣ها بلخىي   ونغامت ظضًت بـ ًُ
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  ؤزض٥ هاجي ؤها ق٩ل ؤي بـ ٢غبل٪ لى -
ً

 وخاال

 ...مخخإطاف ٖكان..بالف: زٝى بـ نغزذ ُهىا -

ًغا ؤخضزذ ٞـ ؾُاعجه ؤو٠٢ ا نٍغ ًُ  خضة بـ لحهضع ٖال

 ؾضًم ًا بُِ٪  بجإطًذ ؤها!..مخإطحل لؿه ؤها هى -

صخي: جإوه بـ همؿذ -
ُ
٢... 

صخي ؤٚمٌ
ُ
 خُلت ٢لت بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل زلٟه اإلا٣ٗض بـ عؤؾه ًًغب ُٖىاه ٢

م - ٪ وم٣ضعف ؾضًم ًا بدب٪ ؤها بـ ظغخخُجي به٪ ٚع  ؤها..بًضًه بحن ؤقٞى

 الى٢ذ هٟـ ٞـ و وؤزبُِ٪  ؤزُٟ٪ ٖاوػ ..خىلُا اللي وؤطي ؤؤطًِ٪  زا٠ً

 ...ؾمدالي مل ٦غامتي

٨مل ٞمها ٞى١  ًضها وايٗت قه٣تها ؾضًم ٦خمذ ُُ  خضًشه هى ل

 ًا ؤزؿغ٥ ٖاوػ  مل..عوحي بخا٧ل هاع..ُٞا بخ٣ُض هاع بمباعح ٞـ ؤ٨ٞغ ؤما ٧ل -

 ...مىه هسله٪ وؤها بعظعي..ؾضًم
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صخي بلى ٖىصة..ؤنابها إلاا جخدؿغ وهي نامخت ٖبراث هبُذ
ُ
 خضر بٗضما ٢

ؿخدُل بىىص جدذ ًىضعط
ُ
هالتها ؤٖاصث..اإلا

ُ
 ببدؿامت لخٛخهب السل٠ بلى ز

ىت  ؤلم بـ هامؿت خٍؼ

صخي ًا م٣ضعف -
ُ
 ؤنُٟه الػم خؿاب وبِىه بُجي..٢

 ...ٚبُت: وهضع اإلا٣ّىص يغب -

٨مل جغ٦خه بل جغص لم ول٨جها ؤلم بـ خل٣ها بلخىي   ًٚب ب ًاجـ نىث   بـ ًُ

 ٞـ مخٛغػَل ؾضًم ًا ٚبُت..جإطًه هخ٣ضعي  بهِ٪  ٨ٞغحي لى ٚبُت -

 مىه ؤَلٗ٪ ؾبُجي..الىخل

 ...ؤعظٗل٪ ؤٖٝغ ٖكان لٟترة ٖجي بجسلى..هخ٣ضع مل -

 حهخ٠ حؿمٗه ؤن ٢بل الخاصة ؤهٟاؾه نىث جهلها لخٓاث لٗضة نمذ ؾاص

 مُذ نىث   بـ

 ...ٖى٪ هخسلى مل وؤها آؾ٠ -

ٔ   بـ ل٣ُظٞه الهاج٠ ؤٚل٤  بجهاء بـ وعٚبخه مغاث ٖضة اإلا٣ىص يغب..بجىاعه ُٚ

ٗبت جل٪
ُ
بخه جؼصاص ٞـ ؤ٦ثر حكخٗل بلُه ؾضًم لخٗىص الل  جىخكذ..ال٣خل بـ ٚع

٣له ُٖىاه غؾله ٖو  زؿغها بؿببه واخض اؾم   بلى ًُ
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 "الٗبض هؼاع"

دغ٥ بصاعة ؤٖاص
ُ
ت   بهُل٤ زم اإلا ض بـ ؤًمً بلى ًهل ختى ٢ُاؾُت بؿٖغ  اإلاٖى

 لىٟؿه خضصه الظي

*********** 

 ؤٚل٤..ًىًما ألاعبٗىن  ٣ًغب ما ُمىظ ُهىا بلى ًإِث  لم..صل٠ زم الك٣ت باب ٞخذ

 ظمىص بـ وهاصي مٟاجُده ٢ظٝ زم الباب

 !!...ظمُلت -

  ًإحي َُٟها لُلمذ عص ًإجِه  لم ٖىضما الىضاء ٦غع 
ً

ت مً ُمهغوال ٞغ
ُ

 ٧اهذ..الك

 بلُه ونلذ ختى مىه ج٣ترب وهي جإل٤ بـ جبدؿم

ى٣ه بـ حٗل٣ذ زم وظىدُه ٢بلذ  اإلابدىخت بـىبرتها هامؿت ُٖ

 ...ؤوي  وخكخجي -

بٗض لم ا جغ٦ها بل مغة ٧ل ٦ـ ًضها ًُ ًٗ  وحؿاء٫ بىُاله ظُبي بـ ًضه واي

 !لُه؟ مغة ؤو٫  مً مغصجِل -
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 ٖكان الىعص بؿ٣ي البل٩ىهت ٞـ ٦ىذ: وؤعصٞذ هاٖمت ٢ُت ٦ـ به جمسخذ -

خ٨ل ٦ضا  ...مكٞى

 وهي ٢اثلت نغزذ ؤجها بال ًبخٗض ؤن ٧اص ٖى٣ه ًٖ ًضها ؤبٗض زم ٞخىع  بـ ؤومإ

مؿ٪
ُ
ًمض ٦ٟه ج

ُ
 هل٘ بـ اإلا

 !...خهل اللي بًه -

٨ت بلى جىظه زم ؾىصاء هٓغاث   بـ ًضه ظغح بلى هٓغ  ًغص ؤن صون  ألاٍع

غث  خى٤ بـ و٢الذ بلُه جىظهذ زم نبر هٟاط بـ ظمُلت ٞػ

 ٖلُا عص ألا٢ل ٖلى َب -

 ...الهبذ ٖلى ها٢ه٪ مل!!..ظمُُُِلت -

 جخ٣ضم ؤن ٢بل لخٓاث ٖضة به خض٢ذ..جتراظ٘ وظٗلتها ؤظٟلتها الؼا٣ٖت هبرجه

هالجِه  بـ جخالٖب ظىاعه بـ ظالؿت مىه
ُ
 ع٢ت بـ حؿإله ز

 !بًه ُٞه بـ مال٪ -

 ...مِٟل: ظٟاء بـ ؤظابها -

ٛىي  نىتها بـ وهمؿذ به بلخه٣ذ ختى مىه ج٣غبذ
ُ
 اإلا
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 !...٢ىلي ؤٖملها خاظت ُٞه لى -

ٛمًخحن ُٖيُه ٞغ٥
ُ
  ًىٓغ بلحها عؤؾِه  بـ بلخٟذ زم اإلا

ً
 مالمدها بلى ُمُىال

٘ الجمُلت الكغ٢ُت  ول٨جها لخغ٦خه ظمُلت جٟاظئذ ٞـ وظىتها ًخدؿـ ًضه لحٞر

 جمىٗه لم

ضاٖبها زٟت بـ ًخدغ٥ ببهامه ٧ان  ول٨ىه..الىاصعة للمؿخه ُمسضعة وهى ٢ُت ٦ـ ًُ

 مُخت عوًخا ظٗلها ٞـ خضًشه بـ ٖى٣ها ص١ ٦مً

 ...هىا جيخهي الػم ٖال٢خىا ظمُلت -

حها ٖلى ُٖىاها ٞخدذ   ٢ل٤ بـ وهمؿذ مهٖغ

 !...لُه -

ضاٖب ًضه جؼا٫ وال الهضوء هٟـ بـ ؤظاب
ُ
 ع٢ت بـ وظىتها ج

 ...٦ضا مً ؤ٦تر هىعَ٪ مل وؤها نٗب ظاي اللي ٖكان -

ّبلتها ًضه ؤمؿ٨ذ
َ
 ٢اثلت لهٟت   بـ و٢

 عايُت ؤها بـ -

 ...عاضخي مل وؤها -



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               389 

زغي  بلى مالمدها وجدىلذ ًضه جغ٦ذ خُجها
ُ
ت ؤ  ظمىص بـ تهمـ وهي صسٍغ

 ...صو٫  ال٩لمخحن ج٣ى٫  ٖكان الجهاعصة هىا ؤهذ ٌٗجي -

ٗت ٢لبها يغباث ُمخجاهلت ظلؿتها بـ لخٗخض٫..ًغص ؤن صون  ؤومإ  عوخها ؤو الؿَغ

 نامخت ْلذ ول٨جها ظىاعها ب٣اِء  بـ ُمُالبت جهغر التي

  ؤعؾالن بها خض١
ً

ّبل..وجهٌ ًخجهض ؤن ٢بل ٢لُال
َ
 ٢بل زُىجحن وزُى ظبُجها ٢

 ٣ًى٫  الخُاة مً السالي نىتها بلى ٌؿخم٘ وهى م٩اهه ًدؿمغ ؤن

 ...خامل ؤها -

********* 

 حٗلم ج٨ً لم..الخٗب ؤجه٨ها بٗضما الُاولت ٞى١  الٛظاء ؤَبا١ ؤزغ ويٗذ

خ٣ً ال ؤجها
ُ
ل الُهي ًٞ ج

ُ
 الكاي مً ٦إًؾا جدًحر هى الُهى ًٖ حٗلمه ما ٧

 ؤ٦ثر وال

 ويٗذ..مٗا٢بخه ٢غعث بل حٗهُه لً وهي الُٗام بٖضاص مجها َلب ؤهه بال

 حكٟي بـ هامؿت زهغها بـ ًضها

 ...ٌؿخاهل وهللا ؤخؿً -
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  لتهتز الساعظت اإلاجز٫  باب بوٛال١ نىث ؾمٗذ
ً

ان ول٨جها ٢لُال  ما ُؾٖغ

 الُاولت ظىاع بـ و٢ٟذ و..زباتها بؾخٗاصث

  ًغها لم ؤنىاٝ بـ الٗامغة الُاو٫  بلى هٓغ و هى صل٠ خُجها
ً

 عآها ؤو ٢بال

 هُتها ما جدضًض ٌؿخُ٘ لم ول٨ً

٘ هالتها ح٣ٗض ٧اهذ..بلحها هٓغ زم بؾدى٩اع بـ خاظبه ٞع
ُ
 ٨ٗ٦ت هُئت ٖلى ز

غجحن وظهها ظاهبي ٖلى وجخضلى ُمجضلت
ُ
 لُٟخحن ٚ

سٟي ختى خغم بـ بهخ٣تها والتي زُابها بلى زم
ُ
 جى٢ٟذ التي ُٖىاه ًٖ ٖالماجه ج

ا بزٟاءه بـ الخجمُل ُمؿخدًغاث جىجر لم والظي ٨ٞها ٖىض ًُ ل
ُ
٧ 

ٕى وخاظبها الٛايبخحن ُٖىحها بلى ًىٓغ ٖاص ت بـ و٢ا٫..اإلاٞغ  سسٍغ

 !لؤل٧ل؟ نالر صا بـ..ؤ٧ل في قا٠ً ؤها -

 ...مم٨ً للخُىاهاث: و٢الذ قٟخحها مُذ -

٘ ت بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل بـةعجاب خاظبُه ٞع  الًٛب بـ ؤنابتها سسٍغ

 !...صلى٢تي لخض م٩لخِل لؿه ولُه َب -
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لى بلى زُى زم بؾخٟؼاػ بـ هى لُبدؿم ًًٚبا ؤؾىاجها ٖلى نغث  ول٨ً ألٖا

 ؤو٢ٟه الخاه٤ نىتها

 !هُُٟده؟ محن صا وألا٧ل! ٞحن عاًذ -

  هضوء بـ ؤعصٝ -
ً

 اللي ميؿدل لؿه ؤها..مٗضل٨ِل ٖكان ٖض٫ بج٩لمي: ٢اثال

 ...الُهبذ ٢ىلخُه

 قمىر بـ ؤعصٞذ ؤجها بال لشىان خض٢ُتها بهتزث

 ...ٖملذ وؤها ؤ٧ل َلبذ ؤهذ..محهمىِل -

 مٛؼي  طاث هبرة   بـ وهمـ ؤمامها ل٠٣ُ بلحها ونل ختى ؤعؾالن مجها ج٣ضم

 ...هٟظحي وؤهِذ  ؤمغث ؤها بـ -

 خضة بـ جغصٝ ؤن ٢بل ًٚب بـ ُٖىاها بحؿٗذ

 ...خاظت ٖلى ؤ٢ىل٪..٦ضا ٖاوػة ؤها ٖكان ٦ضا ٖملذ ؤها..ًإمغوي مدضف ؤها -

ى٠ بـ لخدؿبه الُاولت ُٚاء ظظبذ با١ ظمُ٘ ؾ٣ُذ ٞـ ُٖ  ُمتهكمت ألَا

 الُٗام ولىثهما ٖلحهما الكٓاًا بٌٗ وجىازغث بل بُجهما
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 ًىٓغ ْل بل..ًجٟل ؤو حهتز لم ؤعؾالن بِىما..ًٚب و خضة بـ جدىٟـ ٧اهذ

 ُمباالة ال بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل هضوء بـ الٟىضخى جل٪ بلى

 ...صا الُٗا٫ للٗب ٞا٤ً مل ؤها..صا ٖملخُه اللي هًٟي -

 ناعزت ٢ضمها بـ ألاعى يغبذ..وعخل وخضها لُتر٦ها الُخُام ٞى١  زُى

با١ جغ٧ل  ُٚٔ بـ ألَا

 جىجغ بـ لخ٣ى٫  ُمهغولت الساصمت ؤجذ

 ؤهًٟها هاهم ًا ؾبحها -

د٪ اللي بٖملي -  ...ًٍغ

خه ٢انضة ؤٖلى بلى ؾضًم بهضٞٗذ زم ٞغ
ُ
 هاصعة هجىم بـ لخٟخدها ٚ

 مؿخٟؼ آصم بجي ؤهذ -

 !...جدذ ٖملخُه اللي هًٟتي -

شحر ؾااله لؿاجها ل٣ُٗض ُمبالي ال ، هاصت ، باعًصا نىجه ٧ان
ُ
 ٞخدذ..للًٛب اإلا

 الي الخغ١  طل٪ جغي  وهي قه٣ت زغظذ طل٪ ًٖ ٖىًيا ول٨ً لترص ٞاها

 بكاٖت بـ ْهغه ًخىؾض
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م ٖلى جغاه مغة ألو٫  ا ظظٖه عؤجه ؤجها الٚغ  جغهُ  لم ؤجها بال..٢بل مً ٖاعًٍ

 
ً

هض١ ال قٟخحها ٖلى ًضحها ويٗذ..٢بال
ُ
 بـ خُاتها بـ الخغ١  طل٪ جغي  ؤن ج

 ؤ٦ملها

ِلَم  ٖىضما ؾازًغا وببدؿم ؤعؾالن بؾخضاع  ُبِء بـ مجها لُخ٣غب صهكتها ؾبب َٖ

  ؤمامها و٠٢ ختى

دض١ بلُه عؤؾها وعٞ٘ ط٢جها ؤؾٟل ًضه وي٘ ُُ دؿٗت ُٖىحها بـ ل
ُ
 زم طهى٫  بـ اإلا

 الؿازغة ؤبدؿامخه بـ ؤعصٝ

 !...بجسًُتي -

 وؤهٟاؾه وظهها ؤمام همـ زم الهغوب بـ لها ٌؿمذ ؤن صون  ؤ٦ثر ب٢ترب

 جلٟدها الؿازىت

 ...ص٦خىعة ًا ٢هت واعه خغ١  ٧ل -

٣ها ؤبخلٗذ  جلٗشم بـ وهمؿذ ٍع

 !...بًه ٢هض٥..٢هـ -

 ًٖالث بـ جلخه٤..ؤؾىص لىن  طاث الش٣ُلت ٦جزجه لحرجضي ٖجها وببخٗض ببدؿم

ت ظؿضه   ظمىص بـ حؿاء٫ زم الصسٍغ
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لُامؼ صًُٟض حٗغفي -  !!!...وبػاي بمتى مً صا ٍو

 

 

 

 

 

 عشر التاشعالفصل 

 ...ؾإخُمَ٪  ول٨جي

 ...ٚغوعي  بـ

 ...م٨غي  بـ

 ...صهاجي بـ

٢ؿم
ُ
 ...ؤ

  ؾإصهـ وؤها
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اجي بـ ٚغوع٥  ...٦بًر

بثي بـ م٨غ٥
ُ
 ...ز

 ...ؤٞٗالي بـ صهاث٪

 !...بًه ٢هض٥ -

 جململ بـ و٢ا٫ الٟغاف ٞى١  ؤعؾالن ظلـ

لُامؼ صًُٟض حٗغفي..واضر ؾاالي -  ...بػاي؟ ٍو

 بغوص بـ ٢الذ زم نضعها ؤمام طعاٖحها ٣ٖضث

اوػ  -  !لُه حٗٝغ ٖو

ت بـ بلُه هٓغ -  جاوي بـؿاا٫ ؾاالي ٖلى مترصٌل: ٢ا٫ زم هاٍع

غث -  و٦ىذ ؾىت ٧ل ٖىضها ال٩لُت بخٗمله ماجمغ ُٞه ٧ان: وؤعصٞذ خى٤ بـ ٞػ

ه ذ..بكٞى  ألاوعام مجا٫ ٞـ ٧له ٦المىا و٧ان ٖلُه بحٗٞغ

- ٘  !بـ؟: وحؿاء٫ خاظبه ٞع

 !...جاهُت؟ خاظت ُٞه ٩ًىن  اإلاٟغوى هى -
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ٟاٞت بلخ٣ِ
ُ
 هضوء بـ بٗضها ل٣ُى٫  ؤقٗلها زم جبٜ ل

 بؿإلِ٪  ؤها -

 ...اإلاىيٕى ٧ل صا أل بـ..مؿخٟؼ: و٢الذ ملل بـ جإٟٞذ -

سغط ٞخىع  بـ ؤومإ ُُ مِه  مً ل
َ
 جىىي  بلخٟخذ..بلحها ًىٓغ ؤن صون  عماصًت سخابت ٞ

م ٖلى نىجه ؤن بال الغخُل  بضجها له وبتهؼ ٢لبها ؤزلج ؤهه بال هضوءهِ  مً الٚغ

 ...جاوي مٗاه جخىانلي مخداولِل -

٣ها ببخلٗذ  بلُه جلخٟذ ؤن صون  لخدؿاء٫ نٗىبت بـ ٍع

 !...بًه ًٖ بدخ٩لم ٞاهمت مل -

 ؤهٟاؾه لٟدذ ختى مجها ج٣ترب التي ؤ٢ضامه نىث بل نىجه حؿم٘ لم

 وهي بعحٗكذ..ال٣ىة مىه حؿخمض بىُالها ظاهبي ٖلى لخ٣بٌ ٦خٟحها الؿازىت

طجها بزتر١  الظي نىجه حؿم٘
ُ
 ؤٞعى ٞدُذ ٦ـ ؤ

ـ ٢هضي ٞاهمت ؤهِذ  -  ...م٣ُٗهىف ٖكان مٗاًا صًل٪ بـ جلٗبي بالف..٧َى

ى٠ بـ بلُه بلخٟخذ خُجها ٗذ زم ُٖ  واهي جدظًغ بـ ُمكحرة بلُه ؾبابتها ٞع

 ...زاًىت مل ؤها..مٗاًا هٟؿ٪ بخترم -
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ضًغه ؾبابتها ؤمؿ٪  وهى ال٣اجمت ُٖيُه بلى هٓغث..٢بًخه لكضة جإوهذ ٞـ ًُ

 ُممُخت هبرة   بـ ًغصٝ

 ...زاًىت أل -

 مبسىول ؤها..زاًىت مل ؤها: ونغزذ ُٖىاها بحؿٗذ -

جي بالف: وؤعصٝ ال٣اؾُت ببدؿامخه ببدؿم -  حؿخٍٟؼ

خ٪ ولى: و٢الذ ًًٚبا ؤؾىاجها ٖلى نغث -  !...ٌٗجي بًه هخٗمل بؾخٍٟؼ

ا وظهها وشخب ٢لبها هىي  ببدؿامخه بحؿٗذ خحن ًٗ  ببدؿامخه ج٨غه..ؾَغ

 وجسكاها بل قضة بـ ج٨غهها..جل٪

 ٞدُذ بـ وهمـ طعاٖها ٖلى ٣ًبٌ وظضجه

 ؤٞٗال٪ هدُجت قىفي حٗالي ًب٣ى -

 !...ٞحن ٖلى وازضوي ؤهذ..ؾبجي -

 مً مداولت في زلٟه لخلىحها ًإبه ؤن صون  بـجمىص زلٟه ظظبها بل ٖلحها ًغص لم

 الخضًضي ال٣ُض ٦ـ ٧اهذ ًضه ول٨ً مىه ال٩ٟا٥ ؤظل
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 ؤن و٢بل الباب ؤٚل٤..بها ؤل٣اها زم ؾُاعجه بلى لُخجه اإلاجز٫  زاعط بلى بها ونل

 جدظًغ بـ ؤعصٝ ًبخٗض

 ...وججزلي الباب جٟخخي بـ ٨ٞغي  -

غه مً صازلها ٌٗخمل ما ٧ل بـ ناعزت خ٣ض بـ الباب يغبذ
ُ
 نٗض..ججاهه ٦

دغ٥ وؤصاع الؿاث٤ م٣ٗض بلى ؤعؾالن
ُ
 ٦ـ ُمس٠ُ بل زاه٤ نمذ   بـ ًىُل٤ اإلا

بكغ ال التي هُئخه
ُ
 ؤبًضا السحر بـ ج

سُٟت هُئخه..هى شسو   ؤي حٗلم..مٗه الٗبض ٖلحها ٨ًً لم
ُ
 وال٣اؾُت اإلا

 ٖلحها..الخظع ٖلحها ٞـ ؤلاهخ٣ام ؤعاصث بن..ؤٞٗالها بـ جخماصي ؤجها جد٣ًُ ظٗلها

ض  يضها جىل٣ب ٧لها ًٚبه بزاعة مداولت ٞـ ط٧اء بـ والخ٨ٟحر التًر

٣ها ببخلٗذ يبئها ٣ٖلها..خل٣ها جلىي  بـ ْهغ و٢ض بالٛت نٗىبت بـ ٍع  ؤخضار بـ ًُ

 مً الؿُاعة بـ صٞٗها ُعبما ؤو ؤلم صون  ٢خلها هى ُعًٖبا ؤ٢لها وُمسُٟت ٢اؾُت

ىدضع ؤٖلى
ُ
 اإلا

ل٣جها ؤهه ج٣ُىذ خُجها..ؤبًضا جخٛحر لم والتي وظهه ظاهب بلى هٓغث ُُ  لً صعًؾا ؾ

 جيؿاه

********** 
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 ؾُُى٫  الظي ُٚابها بٗض اإلا٩ان إلصاعة بخضاهً جسخاع ٞخُاتها بحن و٢ٟذ

 ٞـ ٦شحًرا بها جش٤ والتي الٟخُاث بخضي ٖلى بزخُاعها و٢٘ خُجها..ألابض بلى وُعبما

 خؼم بـ ٢الذ

 مىظىصة ٦إِن  ٚلُت ٖاوػة مل..صا اإلا٩ان هضًغي  اللي ؤهِذ !..هىعا -

غ تهللذ -  ...الؿالمت بـ جغظٗلىا..ؤبلتي ًا ٖىُا: و٢الذ الٟخاة ؤؾاٍع

 بخخُاط لىال..ُٚابها بـ ألاخضار وجىُٓم ألامىع  جىلي بـ بضؤث زم عيا بـ ؤومإث

 بٞخخاخه ب٦ما٫ بـ لها ؾمذ ِلَم  الخاهت جل٪ بلى ؤعؾالن

  بلى جل٣ها..ؤظلها مً ؤعؾالن ؤعؾلها التي الؿُاعة بلى جىظهذ
ُ

ض خُض ٍغ
ُ
 و بل ج

 جماًما ْلها ٦ـ شسصخي خاعؽ وي٘

ؿُذ بىُها ٖلى ًضها ويٗذ
ُ
 ؤن بـ لخدلم ج٨ً لم ؤمىمُت ٖاَٟت بـ جبدؿم اإلا

 جظ٦غث..له خُاتها وهبذ و ٖك٣خه َمً..٦شحًرا به خلمذ مً!..مً وم٘ حِٗكها

كٗل وهى الهباح ؤخضار
ُ
ىبلت ٞخُل ح

ُ
 ٖلى ول٨ً جىٟجغبها ؤن جى٢ٗذ ٢

 ال٨ٗـ

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"
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 زُىة جسُى ؤن و٢بل..ًخدغ٥ ؤن صون  م٩اهه ٠٣ً ؤعؾالن جغي  وهي جهًذ

 ؤو جيخٓغنٟٗخه م٩اجها وؾ٨ىذ جىجغث..جى٢ٟذ ٞـ بلحها بلخٟذ ٢ض ٧ان ججاهه

ًُ٘ لً..جٟٗل لً ول٨جها الجىحن بظهاى بـ ؤمغه
ُ
غنت ج

ُ
 مىه ج٣غبها ٞ

ب ْالم   بـ حؿىص ُٖىاه عؤث دض١ وهي ُمٖغ
ُ
ا ٞـ بُجها بـ ج ًُ  ًضحها ويٗذ جل٣اث

 وهمؿذ خىلها

 ...أل -

٘ ُٖيُه ْالم بػصاص خُجها  ٚامٌ ظمىص بـ ٢ا٫ زم بلحها هٓغاجه لحٞر

 !بًه ؤص ب٣اله الخمل -

٣ها ؤبخلٗذ -  ...الٓبِ بـ قهغ مً..مً: و٢الذ جىجغ بـ ٍع

لذ ٨ٞه خ٪ بل ًغص ؤن صون  ؤومإ غي ..بُجها بـ ُمٗل٣ت هٓغاجه ْو
ُ
 ؤجها بها ؤٌك٪ ج

 ججغؤث لظل٪..ججغئ  ال بل جسىهه ال ؤجها ٌٗلم ؤهه حٗلم ول٨جها!..جسىهه

 زٟىث بـ وحؿاءلذ

 !...ؤهؼله هخسلُجي -

 ؤن بال زٝى بـ لختراظ٘..الٛامًت مالمده ٦ـ ُمسُٟت ٢ؿىة بـ ُٖىاه ي٤ُ

 بوؿاهُت مكاٖغ ؤي مً زالي ، الهؿِـ ٦ـ زغط نىجه
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 ببجي صا -

 ...ببى٪؟ مل وصا زىهخ٪ بوي بدك٪!..ُٞا بدك٪ -

ض ٦ـ زغط الظي نىجه ظمضها  زُىة ٣ًترب وهى الٖغ

 !٦ضا حٗملي به٪ الجغؤة ٖىض٥ -

ذ -   بٗك٣٪ بوي ٖاٝع ؤهذ..ؤزىه٪ م٣ضعف باهلل ؤ٢ؿم: هاُٞت ؾاٖع

ـ -  ...٧َى

ل  جلٗشم بـ لخدؿاء٫ ؤ٦ثر الهمذ جخدمل لم ؤجها بال نامًخا بٗضها ْو

 !...بًه هىٗمل..هـ -

  بؾخضاع بل ٖلحها ًغص لم
ً

 ٦ـ ٢اجم ، ٢اسخي نىث   بـ ؤعصٝ ًسغط ؤن و٢بل عاخال

 مالمده

 ًب٣ى ببجي م٣بلل..وهخجىػ  اإلاإطون  هجُب ؾاٖت هو ْٝغ ٞـ هٟؿ٪ ظهؼي  -

 ...خغام ببً
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 ؤو وظهها ٖلى بعحؿمذ التي الخاإلات ؤلابدؿامت جل٪ ًلخٔ ولم بٗضها لُسغط

هبذ لً هي ٞـ..زىاًاها ٚمغث التي الؿٗاصة جل٪
ُ
 ػوظخه و بل َٟله والضة ج

ا ًً  ؤً

 ػوظخه ؤنبدذ الكغعي اإلاإطون  ظلب ٢ض ٧ان ص٣ُ٢ت زالزحن زال٫ الٟٗل وبـ

 ؤبٗض ؤهه بال ٖىا٢ه خاولذ..الكغعي اإلاإطون  وعخل اإلاغاؾم مً ؤلاهتهاء ٣ٖب

 ٢لبها ؤزلج ظٟاء بـ و٢ا٫ ًضها

اصة..بُى٪ ٞـ اللي زاَغ ٖكان بججىػج٪ ؤها -  ...مخدلمِل ٦ضا ًٖ ٍػ

٨مل نضعها بلى ًضها جًم لختراظ٘ ببدؿامتها وزٟخذ بعججٟذ ُُ  خضًشه ل

 الجاٝ

ه هؼو٫ -  قٛلي ؤزلو ؤما لخض ُٞه الكٛل ًسلو خض قىفي..مِٟل!..٦باٍع

 ...بـ ه٣ٟله مل هٟجغه ٦ضا وبٗض صو٫  ألاوباف م٘

م ٖلى..وعخل جغ٦ها زم ان ؤجها بال عوخها ٢خل الظي خضًشه مً الٚغ  ما ُؾٖغ

 بنغاع بـ وهمؿذ هٟؿها بؾخٗاصث

٤ هو ٢ُٗذ ؤها -  ...هىنله وؤها ٢لب٪ الخاوي والىو..وبججىػج٪ الٍُغ

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"
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 ج٩ىن  ٢ض..ألظله خملها ؾدؿخٛل..الىاٞظة بلى جىٓغ وهي بلحها ظؿضها يمذ

 بـ همؿذ..َمىخها و هضٞها هى ؤعؾالن ٢لب بلى الىنى٫  ول٨ً ؤهاهُت

 زُٟٟت ببدؿامت

 ُٖلت ه٩ىن  ٖكان بابا ل٣لب ؤونل الػم بـ..خبُبي ًا ؤهاهُت ؤ٧ىن  ظاًؼ -

 ...٧املت

********* 

 الُاب٤ بلى ونل ختى البىاًت نٗض زم لُترظل ؤًمً مجز٫  ؤمام الؿُاعة ؤو٠٢

 ٣ًى٫  الضازل مً نىجه لِؿم٘ مغاث ٖضة الجغؽ ص١..به السام

 ...خايغ -

  جٟاجئ بـ لُبدؿم الباب ٞخذ
ً

 صهكت بـ ٢اثال

صخي -
ُ
 هىعث..عاظل ًا حٗالى!..٢

 ...ؤًمً ًا حؿلم -

صخي صل٠
ُ
  ؤًمً نىث لُإجُه الهالىن  بـ لُجلـ مخىايٗت الكبه ق٣خه بلى ٢

 !قاي حكغب وال جخٛضا -
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 قاي هاث -

 ...ألا٧ل جدًحر مسلو لؿه ؤها..جخٛضا ًب٣ى: و٢ا٫ ؤًمً ضخ٪ -

صخي ببدؿم
ُ
  لُجهٌ ٢

ً
 مغح بـ ٢اثال

 ؤؾاٖض٥ ؤ٢ىم ٦ضا خُض -

 ...أل ه٣ىل٪ مل: و٢ا٫ ٦خٟه ٖلى ؤًمً عبذ -

 ماثضة ب٦خملذ ختى الُٗام ؤَبا١ ًدًغا اإلاُبش مً والسغوط الضزى٫  جىاوبا

 الُٗام جىاو٫  بـ وبضآ بٗضها لُجلؿا..الٛضاء

صخي خمدم
ُ
 ًضه ًىٌٟ وهى ٢ا٫ زم ٢

ىذ بهغاخت -
ُ
 مىيٕى ٞـ ظاي ٦

ىذ: و٢ا٫ ؤًمً ببدؿم -
ُ
صخي ًا ٢ى٫ ..ٖاٝع ٦

ُ
٢... 

صخي بٖخض٫
ُ
 جغصص صون  و ظضًت بـ ٢ا٫ زم بـجلؿخه ٢

 !ملٟاتها بٗخلي اللي الٟؿاص ٢ًُت ٞا٦غ -

  بـةهخمام ؤًمً ؤومإ -
ً

 ...بًه؟ وال خاظت في..ؤًىة: ٢اثال
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صخي خ٪
ُ
 ظامضة هبرة   بـ ٢ا٫ زم ٨ٞه ٢

 صا اإلاىيٕى ٞـ مخىعَت جاهُت هاؽ ؤٖٝغ ٖاوػ  -

- ٘  مً مخىعَحن اللي ٧ل بٗخل٪ ؤها ٖلمي خض ٖلى: و٢ا٫ ٦خُٟه ؤًمً ٞع

 ال٨بحرة الىاؽ

ا عؤؾه خغ٥ - ًُ ٟحن ٖاوػ  ؤها..صو٫  ٖاوػ  مل: وؤعصٝ هاٞ  ؤو الجماع٥ ٞـ مْى

 ...٧لها ال٣ًُت ل٣ٟىله خض ؤي..الصر وػاعة

٘  بـ ٢ا٫ زم ٖهحره ٦إؽ مً بعحك٠..السل٠ بلى وجغاظ٘ خاظبُه ؤًمً ٞع

 وظضًت هضوء

صخي ًا بـ..ٞهمخ٪ -
ُ
 و٢ذ هُازض اإلاىيٕى ٢

صخي حؿاء٫ -
ُ
ا ٢ ًٗ  !بًه؟ ؤص خضوص ٞـ: ؾَغ

ل و٢ذ: و٢ا٫ قٟخُه مِ -  ل٨ً..الغوح َلٕى بـ بال صا الىع١ مجبدل ؤها..ٍَى

ل٪ هخاو٫   ...ؤجهٞغ

صخي ؤومإ
ُ
 بمخىان بـ جمخم زم بعجُاح بـ ٢

 ٖلُتي ًسو اإلاىيٕى ؾاٖضوي بـ ٦خحر بُلب بوي ٖاٝع ؤها..ؤًمً ًا ق٨ًغا -
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صخي ًا ٖاٝع: ؤًمً ٖلُه عص -
ُ
 مل ؤها ٦ضا ٖكان خاظت ٧ل خ٨خلي ؤهذ..٢

 ...ُمؿاٖضج٪ ٞـ هترصص

صخي ببدؿم
ُ
إزظ بلُه ؾضًم ؾخٗىص..٢ ٛل٤ ٖاثلخه زإع بـ ٍو  الهٟدت جل٪ وَُ

 ؤزُه م٘ ٖضاءه ًيخهي وُعبما جماًما

صخي لُدؿاء٫ الجغؽ نىث ٖلى بلخٟخا
ُ
٢ 

 ٌٗجي؟ ؤمصخي!..خض مؿخجي ؤهذ -

 ...ؤ٧ل٪ ٦مل زلُ٪!..ؤبجي ًا ٖبُِ ؤهذ: و٢ا٫ ؤًمً جهٌ -

 لُلخٟذ ُمهللت َٟل نغزاث نىث لخٓاث بٗض لِؿم٘ الباب هاخُت جىظه

صخي
ُ
ت ٖلى ًخٗٝغ ل٩ي ًٞى٫  بـ ٢  بهٟهل ٢ض ؤًمً ٖلمه خض ٖلى..ال٣اصم هٍى

اص قٟخُه مِ..ؾيخحن ُمىظ ػوظخه ًٖ  عؤؾه بـ ٖو

  ؾٗاصة بـ ٣ًى٫  ؤًمً نىث بلى لِؿخم٘ ألا٢ضام نىث ب٢تربذ

٪ حٗالي -  ...ناخبي ٖلى ؤٖٞغ

صخي ؾم٘
ُ
ب بـ لِـ ؤهشىي  نىث ٢ طهُه ٖلى ٍٚغ

ُ
 ؤًمً صل٠..حهخم لم ول٨ىه ؤ

 خبىع  بـ ل٣ُى٫  الهٛحر ومٗه



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               417 

صخي -
ُ
 ...ؤزتي ببً ولُض صا..٢

صخي خاظبي بعجٟ٘
ُ
 ؤ٦مل والظي ؤًمً طعاعي بحن الهٛحر ًغي  وهى ٢

 ...عخمت ؤزتي وصي -

********** 

٤   بلى ونال زغي  والىاخُت..صخغاء لخجض هاٞظتها مً هٓغث..مجهى٫  ٍَغ
ُ
 ألا

 جسٝى بـ حؿإله بلُه لدؿخضًغ ٢لبها بلى ًؼخ٠ السٝى بضؤ..صخغاء

 !...بًه بىٗمل هىا بخىا -

 ًٚب بـ حهضع ؤن ٢بل لخٓاث ٖضة الهمذ ؾاص

 بهؼلي -

 ؤٞىضم: بـبالهه حؿاءلذ -

 ...بهؼلي ٢ىلذ: بـكغاؾت ونغر بلحها بؾخضاع -

ا بابها ٞخدذ ًٗ  ظىاع بـ ج٠٣ ْلذ..ؤٚل٣خه زم الؿُاعة ًٖ وجغظلذ ؾَغ

 ٞاثضة صون  ول٨ً بلحها ًىٓغ ؤن ٖسخى الؿُاعة

٤ بـ خىلها هٓغث دض١ ٖاصث زم الٟاٙع الٍُغ
ُ
 ظىىن  بـ ونغزذ به ج
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 !...بًه؟ ُٞه ؤٞهم مم٨ً -

 ُٖجي بحؿٗذ..ؤلال٨ترووي ال٣ٟل بـ الؿُاعة ؤبىاب جبٗها الىاٞظة ؤعؾالن ؤٚل٤

 نغزذ..ؾُاعجه بـ بهُل٤ ٢ض ٧ان ول٨ىه الُغ١  زم الباب ٞخذ وخاولذ ؾضًم

  ُمتراظٗت

 ...خُىاااان ًا -

باع زلٟها ُمسلٟت ببخٗضث ٢ض الؿُاعة ٧اهذ
ُ
 بـ و٢ٟذ..الهىاء ٌك٤ ٞـ ًغجٟ٘ ٚ

٤ ُمىخه٠ دض١ ْلذ زم عؤؾها ٞى١  ًضها جً٘ الباعص الٍُغ
ُ
 ألاعظاء بجمُ٘ ج

 ًمغ ؤخض ال..ظضوي  صون  ول٨ً

غث لذ ًٚب بـ ٞػ ٛض٢ه ْو
ُ
 ؾحًرا الٗىصة جىىي  ؤؾخضاعث..الالطٕ الؿباب بـ ح

ت ؾُاعة نىث ول٨ً..ألا٢ضام ٖلى  حؿخضًغ ظٗلها زلٟٗا مً آجُت ُمؿٖغ

ت  الُٗىحن ُمدؿٗت ، ُمؿٖغ

ت جتراظ٘ الؿُاعة ٧اهذ  ؾِخم ؤهه وج٣ُىذ م٩اجها ججمضث..السل٠ بـ بؿٖغ

 مىتها زم بَاختها ُمؿببت ب٣ىة بنُضامها

لى..اإلادخىم جيخٓغ ُٖىاها ؾضًم ؤٚمًذ  جى٢ٟذ ٣ِٞ واخًضا بول ُبٗض ٖو

 ؾ٣ُذ زم ُعٖب بـ ُٖىاها ٞخدذ خُجها..٢ىي  بخخ٩ا٥ نىث ُمهضعة الؿُاعة
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 ٞـ شخب ٢ض وظهها و زٟخذ ٢لبها ص٢اث..خملها ًٖ عجؼا ٢ض ؾا٢حها ٞـ ؤعًيا

ى٠ بـ ًغجج٠ ٧له ظؿضها بِىما..اإلاىحى قابه ُٖ 

 زم بلى ونل ختى هضوء و زلجي بغوص بـ مجها ج٣ضم زم ؾُاعجه مً ؤعؾالن جغظل

  ُع٦بدُه ٖلى ظثى

هلت ؤبٗض
ُ
طجها مً ُم٣ترًبا ٞدُذ بـ همـ زم وظىتها ًٖ ز

ُ
 ؤ

 ...بجض همىج٪ الجاًت اإلاغة..اإلاىث لخاٞت ونلخ٪ ؤها -

 بـ ٖلُه و٢بٌ بلُه الكاخب وظهها وؤصاع ط٢جها ؤؾٟل ًضه وي٘ ٢ؿىة بـ و

 ٢اجلت وهبرة   قغاؾت بـ ؤعصٝ زم ُتهكمه ؤن ٧اصث ٢ىة

 ...وال٣بر لؿٗتي ؤها -

٨مل ظاخٓخحن بـُٗىحن بلُه هٓغث ُُ  زبِشت وٗىمت بـ خضًشه ل

 ...الٟاجدت عوخ٪ ٖلى ب٢غؤي الجاًت اإلاغة..للٛلُخحن خظعج٪ ؤها -

 ٨ًً لم ال٣ٗاب طل٪ ؤن..مٗها تهاون  ؤهه حٗلم ج٨ً لم..٢ؿىة بـ بـغؤؾها صٞ٘

 ٞٗلخه إلاا واهي جدظًغ ُمجغص بل ٣ٖاًبا
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بت ، ؾىصاء هٓغاث بـ بلحها هٓغ  ؤؾٟل ًض وي٘ هضوء بـ ول٨ىه..هىاًاها بـ ُمٖغ

زغي  ْهغها
ُ
خحن ُع٦بُتها ؤؾٟل وألا خحن طعاُٖه بحن خملها زم الغزٍى  ال٣ٍى

هض١ ال نضمتها بـ جؼا٫ ال ٧اهذ
ُ
 آلان جدىٟـ بل..الخُاة ٢ُض ٖلى ؤجها ج

 ٖاق٣حن و٦إجهما خمُمُت ٧ل بـ طعاُٖه بحن ومدمىلت

مضصها السلٟي اإلا٣ٗض بلى بها جىظه ُُ  بلى وبججه الباب ؤٚل٤ زم ٖلُه ل

 ُٖىحها..هٟؿها ٖلى ُمى٨مكت لُجضها ألامامُت اإلاغآة مً بلحها هٓغ..م٣ٗضه

ضًغ ٖجها ُٖىاه ؤبٗض..ًغجج٠ وظؿضها ظاخٓخحن ُُ دغ٥ ل
ُ
ىُل٤ اإلا  الؿُاعة بـ ٍو

********* 

 السلٟي الباب بلى لُخجه الؿُاعة مً هبِ اإلاجز٫  بلى ونال ؤن بٗض

خده حها بؾخٗاصث ٢ض خُجها..ٞو  بلحها ًضه مّض  ٖىضما..نضمتها مً وبؾخٟا٢ذ ٖو

 ظىىن  بـ نغزذ زم ٢ىة بـ ًضه يغبذ ًجظها ٧ي

 !البِذ هُلٗجي وصلى٢تي هخمىججي ٦ىذ..مسخل ؤهذ -

- ٘  ونىج٪ أل..ؾلُم نار وبصًِ٪ ..جدظًغ صا ٢ىلخل٪: بؿاَت بـ و٢ا٫ ٦خُٟه ٞع

 عظ٘

 خ٩ىلي ما ػي  قُُان ؤهذ..آصم بجي ج٩ىن  ٌؿخدُل: ٢اثلت بقمئزث -
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ِـ - ِل ٖكان قاَغة ًا ب٣ٗل بجهغفي..خ٩ىل٪ بجهم ٧ٍى  قُُاوي مدكٞى

 ...خ٤ ٖلى اللي

م ٖلى..ُمترظلت آلازغ الباب بلى جخجه ؤن ٢بل ٢اجلت ؾهام   بـ عم٣خه  مً الٚغ

ؿاٖضها ؤن ؤبذ ول٨جها ؾا٢حها ي٠ٗ ٌُ 

ُى   بـ جىظهذ
ُ
تها نٗضث ختى الغ٦ٌ بـ ؤقبه ز ٞغ

ُ
 الؿُاعة ؤعؾالن جغ٥..ٚ

 بـةخترام ٢اثلت زٟىث بـ الساصمت هاصجه وخُجها اإلاجز٫  بلى وصل٠

 الهالىن  ٞـ خًغج٪ مؿخجي صًُٟض اؾمه واخض في!..بُه ؤعؾالن -

  ؤومإ -
ً

 ...اإلاُبش بغه ًُل٘ خض ومخسلِل ؤهِذ  عوحي َب: ٢اثال

 به عخب صًُٟض بلى ونل ختى الش٣لُت زُاهِ  بـ هى جىظه..بٗضها لخبخٗض ؤومإث

 ظلؿا زم

ا ؤعؾالن وي٘
ً
زغي  ٞى١  ؾا٢

ُ
 ظٟاء بـ ٢ا٫ زم ؤ

اعة هظه ؾغ ما خؿًىا -  !الٍؼ

 الٗمل..حٗلم ؤه٪ ؤٖخ٣ض: م٨غ بـ و٢ا٫ صًُٟض ببدؿم -

 ...ؤها -
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٘  ٞخىع  بـ و٢ا٫ خاظبه ؤعؾالن ٞع

 !زهًُها ؤهذ وؤعؾلى٥ -

 الجضًت بـ ٚاًت..اإلاغة هظه حٗلم ؤهذ -

 !...اإلاهمت؟ هي ما!..بطن: ظمىص بـ و٢ا٫ ٨ٞه ؤعؾالن خ٪ -

 بالٛت ظضًت بـ ؤعؾالن مً ًضهى وهى ٢ا٫ زم خظع بـ خىله صًُٟض هٓغ

 ؤلاعهاب ٖلى ال٣ًاء هضٝ بـ بصزالها هىىي  ٦مُاثُت ؤؾلخت..٦بحرة الصخىت -

ت بـ ؤعؾالن ٖلُه عص -  !...ؾىىاث ُمىظ ًدضر ما طل٪ وؤلِـ: ُسسٍغ

 وهى قٟخُه ٖلى جغحؿم ٦غحهت ببدؿامت ًغي  وهى ؤعؾالن هٓغاث يا٢ذ

 قُُاهُت بـ ًغصٝ

 ؤ٦ثر بـ اإلاغة هظه ول٨ً ؤلاباصة زُت ُؾىُٗض..ؾمُت ؤ٦ثر ؾخ٩ىن  اإلاغة هظه -

غ١ 
ُ
 ...طاجه الٟش بـ ه٣٘ ال ختى..خ٨مت الُ

 طاجه الجمىص بـ ًغصٝ ؤن ٢بل مهاعة بـ ؤزٟاه ول٨ىه ًٚب بـ ٨ٞه حكىج

 !به ج٣ىم بما بلض٥ مهلخت ما ول٨ً -

 ببدؿامت بـ و٢ا٫ ظلؿخه بـ صًُٟض بؾتراح -
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 !بلضي إلاهالر ُهىا ؤهجي ٢ا٫ مً -

 ...٦ظل٪ ؤلِـ ال٨شحر جضٞ٘ عوؾُا: و٢ا٫ ؤعؾالن ضخ٪ -

 ومالمده ؤعؾالن ججهم ًلخٔ ٞلم ُٖيُه ؤٚمٌ ختى صًُٟض ضخ٪

 ضخ٩اجه هضؤث ؤن بٗض ألاو٫  ل٣ُى٫ ..الؿىصاء

ً بـ ًدضر ما و٧ل..ال٣ىة هى اإلاا٫..طا٥ ٖاإلاىا بـ - ا والٛغب الٗغبي الَى ًً  ؤً

 ٢ىة ألا٦ثر الضو٫  جد٨ُها زُت بال هى ما

 هٟسخي ؤو٢ٗذ ما وؤٖلم..ظًُضا ال٣ظاعة ؤٖلم: الؿ٠ُ ههل ٦ـ زغظذ هبرة بـ -

 ؾىىاث ُمىظ به

 الضعؽ طل٪ مً حٗلمذ ؤه٪ ألاًٞل مً: مٛؼي  طاث هبرة   بـ صًُٟض ؤعصٝ -

 ...اإلاغة هظه جسظلىا ؤال وؤؤمل..ال٣اسخي

ت ؤعؾالن مالمذ ٧اهذ  زغظذ هبرجه ؤن بال ٢غاءتها آلازغ ٖلى ًهٗب صسٍغ

 ُمغب٨ت لضعظت هاصثت و واز٣ت

 ...ألاؾخٟاصة وؤهىي  ظًُضا صعسخي حٗلمذ ل٣ض ج٣ل٤ ال -
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ت بلى ؤعؾالن نٗض صًٟض عخل بٗضما ٞغ
ُ
 لم ول٨ىه الخضًض ًىىي  ؾضًم ٚ

 اإلااء نىث ؾم٘ ختى ٖجها بدض.ببخٗض زم خضة بـ اإلا٣بٌ يغب..ًجضها

جهمغ
ُ
 اإلاغخاى مً اإلا

ىٗل ؾازً خماًما جإزظ ؤن ؤعاصث  الهضمت جل٪ ٣ٖب اإلاُخت ظؿضها زالًا ًُ

هض١ لم..جل٣تها التي
ُ
غػ١ خُت ٖاصث ؤجها ج

ُ
 جٟىهذ ألجها ٣ِٞ ٣ًخلها ؤن ٧اص..ج

 !اٞٗالها بـ جماصث بطا ماطا..ًجب ال بما

 ٠ُ٦ حٗلم لم هى ؤما..خ٣ًا عظل لُخدمله ٨ًً لم به جٟىهذ ما ول٨ً

ض ؤحى خُىما ول٨ً..الضعظت لخل٪ ؤٖهابه ٖلى الؿُُغة بؾخُإ  ٣ٖابها مٖى

 الٗانٟت ٢بل ما هضوء بال هى ما هضوءه و نمخه ٞـ ؤبًضا ًتهاون  ال ؤهه ؤصع٦ذ

دض١ وب٣ى الىظت بٚدؿا٫ خىى بلى وبؾدىض اإلاغخاى بلى صل٠  َُٟها بـ ًُ

خهاٖض اإلااء ُبساع بـ اإلاكىف الُؼظاط زل٠ مً الٓاهغ
ُ
 اإلا

خاب٘ وهى ٢اؾُت ببدؿامت قبه بـ ٞمه بلخىي  هالتها ٖلى ًضها جدغ٧اث ًُ
ُ
 ز

 واضخت ُظغؤة بـ جٟدهها في ٖىُاه وبضؤث نضعه ؤمام طعاُٖه ل٣ُٗض وظؿضها
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 و اإلايكٟت ؤزظث زم اإلاُاه مهضع ؤٚل٣ذ ؤلاؾخدمام مً هي بهتهذ بٗضما

 وهي ٕٞؼ بـ لدكه٤ ؤهٓاعها وعٞٗذ الُؼظاجي الباب ٞخدذ..ظؿضها ظٟٟذ

  ألامام مً ظؿضها ٖلى ال٣هحرة اإلايكٟت جً٘

كبه قُُاهُت بـ ببدؿامخه بحؿٗذ
ُ
 و٢اخت بـ وهخ٠ ب٢ترب زم مالمده ح

 ...٦ضا ٢بل الُبًاٖت مٗاًً ؤها!..بًه بخٗملي -

 خضة بـ تهضع وهي الًٛب مً ُمكخٗلخحن ظمغجحن بلى ُٖىاه جدىلذ

اوػ  لُه هىا صزلذ ؤهذ -  بًه؟ ٖو

ا حكض١ زم ٢ىة بـ الخاص ٨ٞه خ٪ -
ً
 وهي واخضة ٖلى ؤصزل إلاا ٨ٞغ٥: ٖابش

 !!بًه ٖاوػ  ه٩ُىن  بدؿخدمى

ٗذ -  ؤ٢غبل٪ الؿما هجىم: و٢الذ لخضًشه الخإزغ صون  قمىر بـ عؤؾها ٞع

 مل ٚلُت ٧اهذ صي ٞـ ٦ضا ٢بل مجي ج٣غب ؾمدخل٪ ٦ىذ بطا..مجي

 ...مدؿىبت

٣ها ج٣ٟض ُٖىاه جغي  وهى ُعٖب بـ ظؿضها بعحٗض  ُٖجي بلى لخخدى٫  الٗابض بٍغ

ى٣بًت ٨ٞه ًٖالث..قُُان
ُ
 مضي ح٨ٗـ الباعػة هدغه ٖغو١ وحكىج اإلا

ائه جضهـ ٠ُ٦..عظىلخه ُتهحن ٠ُ٦ ظًُضا حٗٝغ..ًٚبه  ؤؾٟل عظل ٦ـ ٦بًر
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 بحن مً زغظذ التي هبرجه ول٨ً..هاٞظة َل٣اث وهٓغاتها ؾهام ٧لماتها..٢ضمحها

ت ، ُمهُىت ٧اهذ قٟخُه   ُمؼصٍع

 ...بـ واخضة مغة ٚحر الخاظت مبؿخٗملل ؤها مخساِٞل -

 ًؼصاص ُٖىحها بـ الًٛب ظٗل سخ٣ًا سخ٣تها بل ؤهىزتها ججغح لم ٢اؾُت ٖباعة

خطسم  قضة مً الضا٦ً اللىن  بلى الهافي اللىن  مً حٛحر لىجهما ختى ٍو

ُت بـ ؤنابخه ٢ض ٞـ ؾهام ٧لماتها ٧اهذ وبن..ًٚبها  قضًضة خٞغ

 !!...واخضة مغة بؾخسضام بغيى ٧اهذ ماجذ اللي ومغاج٪ -

ىبٗشت ال٣ؿاوة جل٪ جغي  لم
ُ
  مىه اإلا

ً
 التي ٢ؿاوجه ؤن ج٨دك٠ ًىم ٧ل..٢بال

دخمل ال جغاها
ُ
 وعٞ٘ بلحها ًىضٞ٘ و٧ان زىان..اللخٓت جل٪ جغاه إلاا هُىت ج

 ُٖىاها ؤٚمًذ ٞـ حٗلم وهي خضها ججاوػث ٢ض ٞـ ؾًُغبها ؤهه ْىذ..٢بًخه

  ٨ٞها ٖٓام تهكم جيخٓغ

 الُؼظاط بل ٖٓامها ٨ًً ولم تهكم نىث بلى حؿخم٘ وهي بهخًٟذ ول٨ً

 ٢ض ًغجضحهما اللظًً الًُٟحن الساجمحن و الخضًضًت ٢بًخه ٢ىة..زلٟها

 طل٪ ٖلى ؾاٖضاه
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 لخسُى الجخُم مجهما ًيبٗض ُٖىحن بـ مجها ٣ًترب وهى السل٠ بلى جغاظٗذ

دُم الُؼظاط ٞى١ 
ُ
ا جإوها ٦خمذ ول٨جها ٢ضمحها باَجي ُظغح ٞـ اإلا

ً
 ؤما..مىه زٞى

 عوخها و٦إن ظؿضها بـ قيُٗت عظٟت ؤؾاعث ُممُخت هبرة   بـ همـ ٢ض ٞـ هى

ٛاصع
ُ
 ظؿضها ح

مغ٥ مً ٞايل اللي ٖلى با٢ُت لى -  قُُاوي ألن جاوي ؤٖهابي بـ مخلٗبِل..ُٖ

 ...ٖىه خ٩ىل٪ اللي مً مغة ملُىن  ؤؾىء ه٩ُىن  ؾاٖتها

٣ها ببخلٗذ  بلى ؤؾٟله الؼظاط هكمذ زُىاث   بـ ًبخٗض جغاه وهي نٗىبت بـ ٍع

 ٌؿاًعا و ًمًُىا جدىازغ ٢ُ٘

غ١  قتى بـ لخداو٫  ُمضة بٗض ؤهٟاؾها بؾخٗاصث
ُ
ا الُؼظاط ٢ُ٘ جٟاصي الُ ًً  وؤً

هابخحن ٢ضمحها ٞى١  جسُى ؤال
ُ
ذ..اإلا  زغظذ زم اإلايكٟت بـ ظًُضا ظؿضها خاَو

تها بلى وبججهذ ٞغ
ُ
ٚ 

٣ُغان اللخحن ٢ضمحها بلى جىٓغ الٟغاف ٞى١  ظلؿذ
ُ
 الكٓاًا ؤزغظذ..صًما ج

ا جخإوه وهي
ً
غط ظىاعها ًضها مضث..ؤإلا

ُ
ا لخس

ً
 َبُت ُمٗضاث ًدىي  نٛحر نىضو٢

 ؤَغاٝ ٞى١  حؿحر جهًذ زم ؤبٌُ قاف   بـ يمضتهما زم ظغاخها ٣ٖمذ

هالتها نٟٟذ زم جغجضحها زُاب ؤزغظذ..زؼاهتها بلى ونلذ ختى ؤنابٗها
ُ
 ز
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غ ظٗلها َغ٢اث نىث ول٨ً الٟغاف ٞى١  جمضصث  ٞخىع  بـ وج٣ى٫  ي٤ُ بـ جٞؼ

 ...ؤصزل -

 بخترام بـ و٢الذ الساصمت صلٟذ

 ...جخٛضي ٖكان بهؼلي ب٣ُىل٪ باقا ؤعؾالن -

ٗذ ًب بؾدى٩اع بـ خاظبحها ٞع  خى٤ بـ لخ٣ى٫  ٚو

 عظلي قا٠ً مل هى..هجز٫  مل ٢ىلُله -

 ...ؤمغ٥ -

 ؤعؾالن ًجلـ خُض بلى وبججهذ ؤؾٟل بلى هبُذ..عخلذ زم الساصمت بهدىذ

ب نىث   بـ هضع الظي  ُمٖغ

 !ٞحن هي -

 ...مخٗىعة عظلها ؤنل..ؤنل..هخ٣ضع مل: جىجغ بـ الساصمت همؿذ -

ى٠ بـ الُاولت ؤعؾالن يغب  قغاؾت بـ وهضع ُٖ

 هاجحها بَلعي..ججز٫  ٌٗجي ججز٫  ٢ىلذ وؤها -
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 ...خايغ..خـ -

 لخ٣ى٫  وصلٟذ الباب َغ٢ذ..ؤٖلى بلى هغولذ زم بطٖان بـ الساصمت بها ؤعصٞذ

ٝ   بـ ت زى  ُمؿٖغ

 ...ججزلي ٖاوػ٥ باقا ؤعؾالن -

 ِقٟاها ٖلى ًٖذ والتي..ؾضًم عص جيخٓغ ؤن صون  هغولذ زم الساصمت هخٟتها

غث..بًالمها ٣ًهض ؤهه حٗلم..ُٚٔ بـ الُؿٟلى  طل٪ بـ الٓهىع  عاًٞت خضة بـ ٞػ

 ال٠ًٗ

 ٖبىؽ بـ الؿلم صعظاث بلى هٓغث..زغظذ ختى ُبِء بـ ؾاعث زم جخإوه جهًذ

 ألاهٟـ ق٤ بـ جم٨ىذ ختى نٗىبت بـ الهبٍى خاولذ زم

 !٦خحر ؾُاصج٪ مؿخجي هًٟل -

 ...بؾخجى ٢ال٪ مدضف: بغوص بـ هي عصث -

 آزغ بـ ظلؿذ ختى وج٣ضمذ خضًثها باقي لخبخل٘ الؿىصاء هٓغجه بـ عم٣ها

 ؤمغها نىجه ول٨ً الُاولت

 ...هىا حٗالي -
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 عؤث و٢ض ُبِء بـ لخجهٌ ًٚبها ج٨بذ ُٖىاها ؤٚمًذ..ظىعاه بلى عؤؾه بـ ؤقاع

 بؾخٟؼاػه ٖضم الخ٨مت مً

ذ ظلؿذ اث ؾ٨ب ٖىضما قه٣ذ ول٨جها الُٗام جىاو٫  بـ وقٖغ  َب٣ه مدخٍى

بتها ٢ىة بـ ؤعًيا ٢ظٞه زم عؤؾها ٞى١   قغاؾت بـ وهمـ مجها صوى..ؤٖع

 !...ٞاهمت مٗاًا عنُض٥ مخسلهِل -

خه بلى ونٗض ؾ٣ِ ختى م٣ٗضه بـ جغاظ٘ ٞغ
ُ
 بال الُٗام بلى ًضٖها لم هى ٞـ..ٚ

 لُحهُجها

********* 

ىت َاولت ؤمام م٣ٗض ٞى١  ظلؿذ  ختى ؤعؾالن ٢ضوم بـ ٖلمذ ؤن ُمظ..الٍؼ

ً بضؤث  خى٫  جخٗل٤ وخمالخُه مٟخىح ْهغ طو اللىن  ؤخمغ زىب بعجضث..جتًز

ى٣ها خدت ُٖ  الُغ٦بت ٢بل ما بلى ًهل ٢هحر..نضعها َى٫  ٖلى جمخض ؤمامُت ٞو

 ٢لُل بـ

 ألاؾىص ال٨دل بـ خضصتهما ٞـ ُٖىاها ؤما الضا٦ً ألاخمغ بـ َلتهما وقٟخحها

  الش٣ُل
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ت لخجهٌ الجغؽ نىث ؾمٗذ لب ٖلى ٞـ ُمؿٖغ  الظي الُٗام ونل ٢ض ألٚا

 اإلاكهىعة اإلاُاٖم ؤخض به ؤونذ

ل مئزًعا بعجضث ذ ٍَى ى٣ها ؾىي  ًٓهغ لم ٞـ ظؿضها به خاَو  بلى جىظهذ..ُٖ

 ه٣ىصها خاٞٓت ظظبذ بٗضما الباب

 جىٓغ ؤن صون  لخدؿاء٫ ه٣ضًت وع٢اث بً٘ ؤزغظذ زم ٞخدخه

 !...٧ام ٖاوػ  -

 بـ ج٣ى٫  وهي السبِشت الىبرة جل٪ بلى حؿخم٘ وهى مهٗى٢ت ؤهٓاعها بعجٟٗذ

  وٗىمت

 ...ظمُلت مضام ًا هٟسخي بـ ؤهىُِ٪  خبِذ -

ٝ   بـ جغاظٗذ زم ًضحها بحن مً الخاٞٓت ؾ٣ُذ  ُمغحٗبت هبرة   بـ هامؿت زى

 !!!...الٗبض هؼاع -
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 العشرونالفصل 

 قضة بـ ؤئمً

هاًؾا ج٨ك٠ الخُاة ٢ؿىة ؤن
ُ
 ...ظًضا عاجُٗحن ؤ

ا خماؽ بـ الهٛحر ببدؿم ًُ  نغر زم ألاو٫  ل٣اءهما بـ خضر ما ُمخىاؾ

٪ ٖمى..ٖمى -  !بٍػ

صخي ببدؿم -
ُ
٪..هلل الخمض: ؤظابه زم آلازغ هى ٢  !بُل ًا ؤهذ بٍػ
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ا نٗىًصا عؤؾه خغ٥ -
ً
ـ هلل الخمض: ٢ا٫ زم وهبَى  ...٧َى

صخي ولُض بحن ؤهٓاعه ؤًمً وػٕ
ُ
 ألازحر لـ ؾااله لُىظه و٢

 !...مىحن؟ ولُض حٗٝغ ؤهذ -

صخي هٓغ
ُ
 ؤعصٝ زم ٖلُ٘ ًلىمها ال ًٚب بـ بلُه جىٓغ ٧اهذ التي عخمت بلى ٢

 جىيُذ بـ

 ُٞه ٢اٖض ٦ىذ ؤها اللي الٟىض١ ٞـ بؿُُت ُمضة مً بج٣ابلىا -

 !...خهل اللي وبًه ؤها -

صخي بلى جىٓغ وهي ٢اثلت ال٩اعزت خضور جمى٘ عخمت جضزلذ
ُ
 نامذ جدظًغ بـ ٢

 ظُذ وؤها و٢ٟه ألاؾخاط ٞـ مجي بُجغي  و٧ان ق٣ي ولُض ٖاٝع ؤهذ..ؤبًضا ال -

 مىه ؤزضجه

 !ق٣اوة؟ هبُل ٢ىلىا مل: و٢ا٫ الهٛحر بلى ؤًمً هٓغ -

ىذ بـ زالى ًا ؤؾ٠: ُخؼن  بـ ألازحر عص -
ُ
 ...آآآ ؤقٝى ٖاوػ  ٦

 جىجغ بـ ٢الذ زم ؤًمً ًضي بحن مً لخجظبه خضًشه ب٦ما٫ بـ عخمت له حؿمذ لم

ذ ألاويت هضزل وؤها ؤًمً ًا يُٟ٪ م٘ ؤ٧ل٪ ٦مل - ت ؤٍع  قٍى
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 ...هما ما ػي  الضوالب ٞـ هضوم٩ىا..عخمت ًا ماشخي -

صخي عبذ ٞـ..ججهم بـ مالمده ح٣ٗضث و٢ض ؤًمً لُجلـ عخلذ زم ؤومإث
ُ
 ٖلى ٢

 وحؿاء٫ ؾا٢ه

 !لُه ٢لب وق٪ مال٪ -

حًرا ؤًمً ؤَل٤ -  ...بال٪ ٞـ مخازضف: و٢ا٫ خاع ٞػ

داو٫  لم صخي ًُ
ُ
بضو ما خًضا بلى ٦خىم ؤًمً ٞـ الخضًض بـ ٖلُه ًًِٛ ؤن ٢  ٍو

ٌ الهٛحر والض وؤن خضر ما له ج٣و ؤن جسصخى عخمت ؤن  ًإزظه ؤن ٞع

 ببدؿامت بـ و٢ا٫ جهٌ زم ؾا٢ه يغب

 ٖلُه بج٣ٟىا اللي مخيؿاف..همصخي ؤها -

 ...ٖلُ٪ مخإزغف هخاو٫  هللا قاء بن..مخساٞل أل -

صخي ؤومإ
ُ
 عخل زم ؤًمً جبٗه الباب بلى جىظه زم ٢

********* 

لى ٢ضمه بـ زلٟه الباب ُمٛل٣ًا هؼاع لُضل٠ ؤ٦ثر السل٠ بلى جغاظٗذ  وظهه ٖو

 تهضط بـ حؿاءلذ زم نضعها بلى ًضحها ظمُلت يمذ..ُمسُٟت ببدؿامت
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ذ ؤهذ -  !...مىحن م٩اوي ٖٞغ

بض بـ ؤعصٝ زم لؿاهه بـ ؤؾىاهه مسر
ُ
 ز

 مؿمٗت ُؾمٗخ٪ وزهىًنا..مُخىهل ٌؿإ٫ اللي -

٣ها ببخلٗذ -  ...هُضبد٪ هىا وقاٞ٪ ظه لى ؤعؾالن: وؤعصٞذ نٗىبت بـ ٍع

دُت بـ ٖلحها ظلـ زم ألاعاث٪ ؤخض بلى جىظه  ما٦غ هضوء   بـ و٢ا٫ ؤٍع

  ؤها ًجي ما َب -
ً

جي ٖاوػه ؤنال  ...ٖلُِ٪  بسلو وؤها ٌكٞى

ت آزغ بلى ونلذ ختى ؤ٦ثر لختراظ٘ ظمُلت بعحٗضث ٞغ
ُ
 مىه جدخمي ؤلاؾخ٣با٫ ٚ

 بعحٗاف بـ حؿاءلذ زم

 !بججىػجه؟ بوي ٢ال٪ اللي محن -

 ...الٗهٟىعة: و٢ا٫ ضخ٪ -

ب نىجه ول٨ً جغ٦ٌ ؤن و٧اصث ٞـكه٣ذ هؼاع لُجهٌ بعججاٝ بـ جىٟؿذ ٖغ
ُ
 اإلا

 ٣ًى٫  وهى ؤعًيا ظمضها

تي قاَغة بـ -  بججىػ٥ ؤما لخض جى٢ُٗه ٖٞغ

 هاؽ ًا..بغه اللي الخاعؽ ٞحن: بؾدىجاص بـ نغزذ -
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- ٤ ي: اإلا٣ابل بـ هى ٖػ  ...زالو صا لؿاه٪ ؤ٢ُٗل٪ ؤما بض٫ نىج٪ َو

 بـ ُٖيُه بلى جىٓغ ؾا٦ىت وب٣ُذ قه٣اتها ج٨خم قٟخحها ٞى١  ًضها ويٗذ

  و٠٢ ختى ؤ٦ثر ب٢ترب ؤن بلى..ُمدؿٗخحن ُٖىحن
ً

 ًً٘ وهى ٢ا٫ زم لها ُم٣ابال

 بىُاله بـجُبي ًضًه

 زُاهخ٪ ٖلى هخاؾب٪ ؤها صلى٢تي ل٨ً..و٢خه مجاف لؿه مٗا٥ِ  خؿاب لُا -

 !زُاهت؟: مهٗى٢ت همؿذ -

ىذ به٪ ٌٗٝغ البُه: و٢ا٫ ٨ٞه خ٪ -
ُ
 بدكخٛلي اإلاٟغوى وبه٪!..ٖك٣ُتي ٦

 !...جى٢ُٗه بغيى واإلاٟغوى مٗاًا

ساَب و٦إجها قغوص بـ وهمؿذ نضعها بلى ًضحها يمذ
ُ
 هٟؿها ج

 ػمان مً ؾُبخ٪ ؤها..ؤزىهه م٣ضعف ؤعؾالن..خض م٘ مبكخٛلل ؤها -

ت بـ ببدؿم - ٣٪ ٞـ و٢٘ إلاا ؾبدُجي: ُسسٍغ  ...ٚلُان ؤها وال ٦ضا مل..ٍَغ

٣ها ببخلٗذ ٘ بالٛت نٗىبت بـ ٍع ملـ ًضه هؼاع لحٞر  زم وظىتها َى٫  ٖلى وٍُ

 م٨غ بـ ؤ٦مل
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 ؤهِذ  ًب٣ى وب٨ضا..ٖاوػه اللي مى٪ ؤزض بـ ٖكان مؼاجي بـ ؾبخ٪ ؤها -

 هٟؿه الكُُان بخسىوي

ذ إلاا ؾبخ٪ ؤها: وؤعصٞذ خضة بـ ًضه ؤبٗضث -  ...وؾازخ٪ ٖٞغ

٘ زم ٢ىة بـ هؼاع ُٖجي ؤْلمذ هالتها ل٠ بـ ًـ٣ىم ًضه ٞع
ُ
 بـ ٢بًخه خى٫  ز

 ٞدُذ بـ هضع زم آإلاتها قضة

ت..ع٢انت ؤهِذ  ما..قُست به٪ ؤؾاؽ ٖلى -  واخضة ٌٗجي!..ع٢انت بًه ٌٗجي ٖاٞع

 ...مِؿىاف واللي للِؿىي  ظؿمها بخٗغى عزُهت

دُِ ؤلم بـ ناعزت ألاعى ٞى١  لدؿ٣ِ صٞٗها
ُ
ا ٢ىة بـ بُجها ج

ً
 ظىُجها ٖلى زٞى

مؿ٪ ٖاص زم مؿخىاها بلى هؼاع لحهبِ هالتها ًُ
ُ
  ز

ً
زغي  مغة

ُ
 وهضع ؤ

ملخ٪ الكإع مً إلاُخ٪ اللي ؤها -  ٖكان جغوخُله ؾبخ٪ وبٗضها آصمت بجي ٖو

 لهىا ه٠٣ُ مل لُِ٪  ٣ٖابي ألن صماٚ٪ ٞـ صا ُخُي..ٞاهمت ٢ضام٪ ؤ٢خله

 ٖىضي اللي و٧ل..ٞاهم ه٣ُخل٪ وؤعؾالن***.. واخض ؤهذ: با٦ُت نغزذ -

 ...جإطًه هؿِب٪ مل صاهُت ٞـ هىصً٪ و هُلٗه

زغي  ًضه بـ ٨ٞها ٖلى ٢بٌ
ُ
ا ًضًه بحن خغ٦ها زم ألا

ً
 قغاؾت بـ ناعز
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م٪ عوح ًا بتهضصًجي -
ُ
 ٞـ ؤؾخسؿغها َل٣ت..بذ ًا َل٣ت صًخ٪ ؤهِذ  صا!..ؤ

 ...ؤمشال٪

ُض بـ وؤعصٝ بػصعاء بـ بلحها ًىٓغ وهى لُجهٌ ألاعى ٞى١  لخخمضص صٞٗها  ٖو

٪ خبِذ بـ ؤها -  عاظعي..هٗملها ؤ٢خل٪ ٖاوػ  ولى..ؤونل٪ ؾهل بوي ؤٖٞغ

ه خُاج٪ ٖلى با٢ُت لى هٟؿ٪ جي ًا وبزخاٍع  هدُجت هخخدملي ؾاٖتها بـ جسخاٍع

 ...بزخُاع٥

  بلحها هٓغ
ً
ا عخل زم ؤزحرة مغة

ً
 ًضحها و ؤعًيا عؤؾها وايٗت جب٩ي بًاها جاع٧

 بُجها خى٫  ؤلازيخحن

********** 

دض١ ٧اهذ
ُ
 ٦ما ؤهاجها..السضم ؤمام ؤهاجها..آلان خضر إلاا مهٗى٢ت الٟغاٙ بـ ج

 بـ حكخٗل التي البرا٦حن ٨ٌٗـ ال بغوص بـ جهًذ ول٨جها..٢بل مً ؤخض ًٟٗل لم

 صازلها

 ظمىص بـ وؤعصٞذ السضم ؤخض بلى ؤهٓاعها بـ جىظهذ

 ...اإلا٩ان هًٟي -
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تها بلى ونٗضث جغ٦تها زم ٞغ
ُ
 ياعبت ًٚب بـ ونغزذ زلٟها الباب ؤٚل٣ذ..ٚ

لذ..مغاث ٖضة زلٟها الباب  زم هضوءها بؾخٗاصث ختى ص٢اث٤ لٗضة ه٨ظا ْو

 الُٗام بـ اإلالىزت هٟؿها بلى لخىٓغ اإلاغآة بلى بججهذ

ا ؤؾىاجها ٖلى نغث
ً
 الشُاب بٌٗ وؤزغظذ زؼاهتها بلى جىظهذ زم ُٚٓ

ت زاعط جغظلذ وبٗضها الجضًضة ٞغ
ُ
 ؾحرها ؤزىاء ول٨ً اإلاغخاى بلى ُمخجه الٛ

خِه  بـ مغث ٞغ
ُ
 نىجه بلى لدؿخم٘ ٚ

ل ؾِخم ج٣ل٤ ال -
ُ
ضه بـ قًِئا ٧  ...جإزحر ال مٖى

 ول٨جها الغخُل و٢غعث ي٤ُ بـ جإٟٞذ بها ًخدضر التي اللٛت لخل٪ جخٗٝغ لم

 ٖلها ج٠٣ ٖاصث ٞـ خضًشه وؾِ صًُٟض اؾم بلى بؾخٗمذ ٖىضما جى٢ٟذ

 جٟهم

ا ٖاصجه ٦ـ ألاؾىص ٢مُهه ًغجضي ٧ان الضازل بـ هى ؤما
ً
ت ألاػعاع جاع٧  الٗلٍى

 ظٟاء بـ خضًشه ؤ٦مل زم مٟخىخت

ً ٢ايُت يغبت ؾخ٩ىن  اإلاغة هظه ٞـ مدالت ال ؾُإحي..حهم ال -  للَى

 ...هٟؿه بـ ٖلحها ؾِكٝغ لظل٪..الٗغبي

 ًٚب بـ ٖلُه لحرص آلازغ خضًض بلى ٌؿخم٘ بهخٓغ
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ال١ ٖلى ُمهخًما لؿُذ ..هظا ًا بؾمٗجي - ضه ما ٧ل..ٖجي حٗخ٣ضه إلاا ؤلَا ٍع
ُ
 هى ؤ

ض..وصًُٟض خايًغا ٩ًىن  ؤن ٍع
ُ
 ...الٗغى بـ ؤجلظط ؤن ؤ

  بهخٓغ
ً
زغي  مغة

ُ
ت ؾاٖخه ًغجضي خُجها و٧ان ا  نبر هٟاط بـ ٢لُل بٗض لحرص الُضٍو

لُذ  -
ُ
 ولً زُإ صون  به ؤمغج٪ ما بٞٗل ٣ِٞ..ؤبًضا ؤوعَ٪ لً..جس٠ ال ل٪ ٢

 ول٨جي الؿهل ألامغ بـ لِـ هاالء م٘ اإلاغواٚت ؤن ؤٖلم..م٨غوه ل٪ ًدضر

 ...جس٠ ال ؾالمخ٪ ل٪ ؤيمً

 ٖى٣ه ُمازغة ًد٪ وهى هضوء بـ ٢ا٫ زم آلازغ خضًض بلى بؾخم٘

 ؾإعل٪ ؤخضهم ؾخجض..ؾاٖت هه٠ ًٚىن  في طل٪ بٗض ؾخسخٟي..خؿًىا -

خه ل٪ خ٤ٟ البلض بلى ؾترخل بٗضها زم الجىي  اإلاُىاء بلى ل٣ُل٪ هٍى
ُ
 ...ٖلحها اإلا

غ وهى الهاج٠ ؤٚل٤ ىت َاولت ٞى١  الهاج٠ وي٘ زم حٗب بـ ًٞؼ  به السانت الٍؼ

هالجه ون٠ٟ الؿىصاء ؾترجه بعجضي زم
ُ
ٗخاص ٦ـ ز

ُ
 ُٖغه هثر..السل٠ بلى اإلا

  وهٓغ الهاعر الغظىلي
ً
ترظل هاجٟه ًلخ٣ِ ؤن ٢بل مٓهغه بلى ؤزحرة مغة  بلى ٍو

 الساعط

 خاظبه بعجٟ٘ هى بِىما..ٕٞؼ بـ قاه٣ت ؾضًم جغاظٗذ ختى الباب ٞخذ ؤن ما

دؿاء٫ نضعه ؤمام ًضًه ٣ٌٗض ؤن ٢بل بؾدى٩اع بـ ألاًمً بض بـ ٍو
ُ
 ز
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 !...ٖلُا بخدؿىُي -

 هظه ًغجٟ٘ خاظبه ظٗل واز٤ ؤهشىي  ٚغوع بـ لخ٠٣ ظإقها عابُت بؾخٗاصث

غ بـ هخٟذ زم بعجاب بـ اإلاغة  جبًر

ىذ ؤها..ٖلُ٪ بخجؿـ مل ؤها -
ُ
 مل بلٛت بدخ٩لم وؾمٗخ٪ مٗضًت ٦

 ...ٞهماها

ت جغي  وهي نمخذ  بـ ِقٟاها لخٌٗ ؾازغة ببدؿامت قبه بـ جغجٟ٘ ٞمه ػاٍو

 الُٛٔ بـ بخؿاؾها ٧ابدت والٛغوع الش٣ت هٟـ بـ ؤ٦ملذ ؤجها بال ُٚٔ

ىذ ٞـ..الُىو ٞـ صًُٟض الض٦خىع  اؾم وؾمٗذ -
ُ
 ٞـ صازله بًه ؤٖٝغ خابت ٦

 ...٦الم٪

 الخغ٥ ًٖ ؤٖا٢ها ختى هي جغاظٗذ ٞـ مجها ل٣ُترب الؿازغة ببدؿامخه بحؿٗذ

 ُملخه٣ًا ٠٣ً جغاه وهي ُٖىاها لخدؿ٘ بلُه زم زلٟها هٓغث..زلٟها الضعط ؾىع 

 بها

 م٨غ بـ وهمـ ط٢جها ؤؾٟل ًضه ؤعؾالن وي٘

ٛل بالف..بؾإلُجي خاظت حٗغفي حٗىػي إلاا -
ُ

د٤٣ ق
ُ
 ...صا بخٗملُه اللي ٧ىهان اإلا
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 ٖلى ًضحها ويٗذ ٞـ مجها ٣ًترب وظضجه ول٨جها جغص ولم ًٚب بـ ُٖىاها ي٣ُذ

 زٝى بـ ُٖىاها ؤٚمًذ ٞـ هباًءا عاخذ ظهىصها ؤن بال بػاخخه جداو٫  نضعه

٘ ؤعؾالن ؤن بال هالتها بحن مً وسخب ًضه ٞع
ُ
٘ زم الُٗام ب٣اًا ز  و ًضها ٞع

 بلُه زم صهكت بـ ًضها بـ ما بلى جىٓغ ُٖىاها ؾضًم لخٟخذ..الب٣اًا بها وي٘

 ؤهشىتها خُم زلجي بغوص بـ ؤعؾالن ل٣ُى٫ 

 ...مغجحن الخاظت مبلمؿل ٢ىلخل٪ ؤها -

  ًٟٗل ٦ما هضوء و ؾ٩ىن  بـ وعخل لضهكتها جغ٦ها زم
ً
 ؾضًم يغبذ..ٖاصة

ا لخهغر ألاعى بـ ٢ضمها
ً
 ب٣اًا ٢ظٞذ زم الخغط طل٪ مً ٢ضمها ؤناب إلاا ؤإلا

 بـدضة لخهغر ٞكلذ ول٨جها إلنابخه مداولت في الُٗام

 ...جلج لىح ًا باعص ًا -

 ظلؿذ..خضة بـ جدىٟـ زلٟها الباب ؤٚل٣ذ..اإلاغخاى بلى لخخجه بؾخضاعث

ذ زم ألاؾخدمام خىى ٞى١   زم ي٤ُ بـ لخخإ٠ٞ ٢ضمحها ًٖ الًماصاث هٖؼ

دؿا٫ وحٗاوص زُابها لخجٕز خظع بـ حؿحر جهًذ  ؤلٚا

********** 
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لت اإلااء بـ الكاخب وظهها ٚؿلذ  بـ لخب٣ى الخجمُل ُمؿخدًغاث ؤزاع ُمٍؼ

ها ٖلى جض٫ التي هُئتها  زٞى

 بلى جغاظٗذ..لخى الك٣ت بلى صل٠ ٢ض ؤعؾالن بـ لخخٟاجئ اإلاغخاى مً زغظذ

 ؤعًيا وظهها ؤزًٟذ زم نضعها بلى اإلائزع َغفي ويمذ السل٠

 زم وظهها شخىب ُمخٟدًها مجها لُخ٣ضم الٛغبُت لخالتها خاظبُه ؤعؾالن ٣ٖض

 حؿاء٫

 !...حٗباهت ؤهِذ  -

 ط٢جها ؤؾٟل ًضه لًُ٘..عؤؾها ُمسًٟت جؼا٫ ال وهي هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ

ا
ً
 ظمىص بـ ٢ا٫ زم الكاخبت مالمدها بـ ُمدض٢

 !لُه؟ ؤنٟغ وق٪ ؤوما٫ -

 ...نٗبت بخ٩ىن  صي الٟترة..بـ الخمل: و٢الذ جىجغ بـ ببدؿمذ -

٨ت بلى جىظه زم ٞخىع  بـ ؤومإ  ٞجإة ظمُلت لخهغر هؼاع ٞى٢ها ظلـ التي ألاٍع

 ...هىا مخ٣ٗضف -

 جلٗشم بـ ٢اثلت لختراظ٘ ًٚب بـ بلحها بلخٟذ
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 ...هضوم٪ هُىسض هىا و٢٘ قاي في -

حًرا ؤَل٤  زم مىه ظمُلت لخخ٣ضم آزغ م٩ان   بلى ظلؿخه بـ لُيخ٣ل خاص ٞػ

 ونمخذ..ظىاعه ظلؿذ

شحر جل٪ والخىجغ السٝى وخالت ، هضوءها جض٤ُ٢ بـ ؤعؾالن بلحها هٓغ
ُ
 الك٪ ج

 هضوء بـ ٢ا٫ زم ظلؿخه بـ لُٗخض٫..صازله بـ

 !لض٦خىع  هغوح!..٧ىَؿت به٪ مخإ٦ضة -

ؿت ؤها ؤبًضا ال -  ٧َى

 ...بغاخخ٪ -

 هٓغث زم خُلت ٢لت بـ هي ججهضث بِىما..ُٖىاه وؤٚمٌ السل٠ بلى عؤؾه ؤعظ٘

ِلَم  لى..بلُه ا ٢خلهما بـ ًترصص لً هؼاع ٢ضوم بـ َٖ ًٗ  صازلها بـ الك٪ ؤزاع ما ول٨ً م

؟ بـ له ؾمذ ٠ُ٦..ق٣تها ؤما الخاعؽ طل٪  الضلٝى

 بـسٟىث حؿاءلذ زم بلُه بؾخضاعث

 !...عظالخ٪؟ ٞـ واز٤ ؤهذ هى!..ؤعؾالن -

٘  ق٪ بـ حؿاء٫ زم بؾدى٩اع بـ بلحها وهٓغ عؤؾه ٞع
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 !...لُه بدؿإلي -

ٗذ هاع مداولت في ٦خٟحها ٞع ت إْل  بدت بـ ؤزٟخه جىجغ بـ عاصٞت ؾاالها ٍٖٟى

ُٗت نىتها  الٞغ

 ؾاا٫ مجغص..ؤبًضا -

 هٟسخي ٞـ ٚحر مش٣ل ٖلمجي مٗاًا خهل اللي: ٢ا٫ ؤهه بال ق٪ بـ بلحها هٓغ -

 !ُٞا مبدش٣ل ؤهذ ٌٗجي: بـضهكت حؿاءلذ -

 هخ٨ٟغي  به٪ اإلاُت ٞـ ملُىن  واز٤ ؤها..ظمُلت ًا خؿب ٖلى: و٢ا٫ قٟخُه مِ -

 !...بًه وال ٦ضا مل بُى٪ ٞـ وببجي مغاحي ب٣ُتي به٪ زهىًنا جسىهُجي ما ٢بل

 عؤؾها بـ لخىمئ ؾهىلت بـ هى بلخ٣ُخه تهضًض و جدظًغ بـ ؤصمجه ألازحر ؾااله

 ٢اثلت جىدىذ زم زٝى بـ مغاث ٖضة

 صي الك٣ت ؤٚحر ٖاوػة ؤها َب -

  جإ٠ٞ -
ً

 !لُه: ُمدؿاءال

 صا اإلا٩ان ؤٚحر خابت..ٌٗجي -

ل٪ ب٨غة..خايغ -  ...م٩اجها ٌٗٝغ ومدضف هىا ًٖ بُٗضة ق٣ت ؤقٞى
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غث  جغصص بـ ج٣ى٫  ٖاصث زم نضعها ٞى١  ًضها وايٗت بعجُاح بـ ٞػ

حر -  صا الخاعؽ ٚو

 !٦مان هى بًه ٖمل: ٚايًبا حؿاء٫ -

 ...مغجداله مل..مل: ٢اثلت حٗلشمذ -

 م٨خىم نىث   بـ ٢ا٫ ول٨ىه خ٣ُ٣ي ًٚب بـ الُؿٟلى ِقٟاه ٖلى ٌٖ

 صي ٞجإة ْهغث اللي لُلباج٪ مغجاح مل ؤها..َُب -

ذ -  اللي والىاؽ هىا ؤبٗض خابت بـ ؤها..خاظت مِٟل وهللا: ٢اثلت ؾاٖع

جي  ...هىا حٗٞغ

 الُٗىحن ُمٛمٌ وهى ظٟاء بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل صسغي  ظمىص بـ بلحها هٓغ

 ٚضا لُىا بٖملي ٢ىمي..م٩لدل ؤها -

ت جهًذ -  ...ألاو٫  هضومي هٛحر بـ..خايغ: ُمؿٖغ

تها بلى صلٟذ ٞغ
ُ
ا ٚ ًٗ ذ زلٟها الباب وؤٚل٣ذ ؾَغ زغي  بـ ؤبضلتها زُابها هٖؼ

ُ
 ؤ

ايُت  ؤمامه وظشذ ٞغاقها بلى جىظهذ زم ٍع
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 ُمٓغوٝ م٩اجها لخل٣ُذ ُعزامُت ٢ُٗت وؤػالذ الٟغاف ؤؾٟل ًضها مضث

  ال٣ُٗت وي٘ لخٗاوص بخ٩ام بـ ُمٛل٤ اللىن  ؤنٟغ
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

 وهي جيؿاه ال ختى بها اإلآغوٝ ويٗذ و ؾٟغها خ٣ُبت ظظبذ و جهًذ

ٗض اإلاُبش بلى بٗضها لخخجه زغظذ زم م٩اجها الخ٣ُبت ويٗذ..ًٚضا عاخلت
ُ
 ح

٘ الُٗام بٌٗ  الؿَغ

********** 

 ؤًام زالزت مغوع بٗض

٤ طل٪ بـ  مً الٗضًض وؾِ هى ٠٣ً..الخُاة مً السالي الصخغواي الٍُغ

ا الغظا٫ مً والٗضًض الؿىصاء الؿُاعاث ًٗ  هضوء بـ بىُاله ظُبي بـ ًضًه واي

دؿض ضزً ٖلُه ًُ ٟاٞت ًُ
ُ
 الخبٜ ل

 ٢ل٤ بـ حؿاء٫ زم ًضه ؾاٖت بلى وهٓغ صًُٟض مىه ج٣ضم

 !...ه٨ظا جإزغ إلِاا -

  ؤعؾالن ؤزغط
ً
 ٚامٌ ظمىص بـ ؤظابه زم وؤهٟه ٞمه مً عماصًت سخابت

 ال٣ضع جخعجل ال -
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 !...ج٣هض ماطا: حؿاء٫ و ٞهم ٖضم بـ خاظبُه صًُٟض ٣ٖض -

ت بـ ؤعؾالن ببدؿم  لحري  بلخٟذ الظي صًُٟض زل٠ ما بلى عؤؾه بـ ُمكحًرا ُسسٍغ

غ خُجها..مجهما ج٣ترب ؾىصاء ؾُاعة  و٢ا٫ بعجُاح بـ ٞػ

 ...بلهي ًا -

 لُترظل الباب ٞخذ زم السلٟي اإلا٣ٗض بلى لحر٦ٌ الؿُاعة مً الؿاث٤ جغظل

  مىه
ً

بٗت ًً٘ ما عظال
ُ
 ظاهبي مً ًٓهغ الكِب و زُابه ٦ـ ؾىصاء ٢

ت الجؿضًت بىِخه بِىما..ال٣ُبٗت خ٣ضمت ٖمغه ؾىىاث م٘ جدىا٢ٌ ال٣ٍى
ُ
 اإلا

  ألعؾالن خضًشه وظه زم ٧لحهما وناٞذ مجهم ج٣ضم
ً

 ٢اثال

 ؤزحًرا الكُُان ُم٣ابلت بـ ؾُٗض -

ا وؤها - ًً  ...ؤً

 ظضًت بـ و٢ا٫ الغظل طل٪ بلى صًُٟض هٓغ

 الى٢ذ ٌؿغ٢ىا ال ختى الٗمل لىبضؤ -

 ...ؤمًىا لِـ اإلا٩ان..ؤظل: مىا٣ٞت بـ الغظل ٖلُه عص -

 ما٦غة ببدؿامت بـ وهمـ ًضه ؾاٖت بلى هٓغ زم و٢ٟخه بـ ؤعؾالن بٖخض٫
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- show time 

 زم ٧لماث ٖضة بـ حهمـ الهاج٠ بـ ًضه مّض  زم مىه الغظل خغؽ ؤخض ج٣ضم

دض١ ؤعؾالن ٧ان..ببخٗض ً٘ ٌٗىص ؤن ٢بل بهخهاع بـ به ًُ  ظُبي بـ ًضًه ٍو

 الٗغى ًيخٓغ ؾُاعجه ٖلى بج٩ئ زم بىُاله

غاُٞت الهىع  لخل٪ ُم٨ٟهغة مالمذ بـ الغظل خض١  مً بلخ٣اَها جم التي الٟىجٚى

  م٘ ػوظخه زُاهت حٗغى والتي..مجهى٫  ٢ِبل
ً

 !!!صًُٟض ؾىي  ٨ًً ولم ما عظال

 ؤؾىص ًٚب بـ و٢ا٫ مؿضؾه ؤزغط زم ًٚب بـ الهاج٠ ٢ظٝ خُجها

ٗلم٪ ؤلم -
ُ
 !...الغوؽ م٘ حٗبض ؤن ًجب ال ؤهه والضج٪ ح

 بزتر٢ذ َل٣اث ٖضة آلازغ ٖلُه ؤَل٤ بط ًدؿاء٫ ؤن لضًُٟض ًدؿجى لم

 الٟىعي مىجه ُمؿببه نضعه

 جمجى بل ظًٟ له حهتز لم..حكٟي و ظمىص بـ ؤمامه اإلاكهض بـ خض١ ٞـ ؤعؾالن ؤما

 ٖضها ًٖ ٌعجؼ الغنام مً وابل بـ ؤمُغه لى

ؿضؽ وي٘
ُ
ه بـ اإلا  بٖخظاع بـ وهضع ؤعؾالن بلى هٓغ زم ظٖؼ

ت ٖليّ  ًجب..الُىم ن٣ٟت ؤي جخم لً..الكُُان ؤُحها ؤٖخظع -  بٌٗ حؿٍى

 بلضي بـ ألامىع 
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 ؤزُإ الُبِب ؤن ًبضو..بإؽ ال خؿًىا: و٢ا٫ بغوص بـ قٟخُه مِ -

 ...ٌؿخد٣ه ما جل٣ى و٢ض: صًُٟض ُظشت بلى ًىٓغ وهى آلازغ جدضر -

 ظضًت بـ ٢ا٫ زم ؤعؾالن بلى ًىٓغ ٖاص

  مٗ٪ ؾإج٤ٟ اإلاغة هظه -
ً
ض ُمباقغة  ظضًض إلاٖى

  ؤعؾالن جململ -
ً

 ...الغخُل ٖليّ  ًجب وآلان..ؾإهخٓغ..خؿًىا: ٢اثال

 ٚلٓت بـ حهمـ وهى ؾُاعجه ًهٗض بؾخضاع

  جاهُت مغة ُٞه ه٩ُىن  مل بهه م٘ -
ً

 ...ؤنال

دغ٥ ؤصاع زم ؾُاعجه نٗض
ُ
 بلى ًىٓغ الغظل ٖاص بِىما..ُمبخًٗضا ًضه بـ ولىح اإلا

 بػصعاء بـ و٢ا٫ صًُٟض ُظشت

ىا..مىه جسلهىا - ت ٖلى وحٗٞغ غؾل هٍى
ُ
 ...اإلا

 بٗض ؤٚل٣ه زم الباب الؿاث٤ ٞخذ..ؾُاعجه بلى لُٗىص آلازغ هى بؾخضاع زم

 جىاٚم بـ الؿُاعاث ظمُ٘ لىخُل٤ آلازغ نٗىص

لى  آلازغ الجاهب ٖو

٘  ٢بل مً خاصزه الظي لظل٪ ما عؾالت   بـ بٗض زم هاجٟه ؤعؾالن ٞع
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طهه ٖلى السلىي  هاجٟه وي٘ زم ؤخضهم هاج٠
ُ
ىضما ؤ خذ ٖو

ُ
 الجهت مً السِ ٞ

زغي 
ُ
 ب٢خًاب بـ هى ؤعصٝ ألا

 ...ؤًام ؤعبٗت بٗض لغوؾُا َالٗت َُاعة بحجؼلي -

ُل٤ وهى ؾُاعجه ٢ُاصة وؤ٦مل الهاج٠ ؤٚل٤ ا نٟحًرا ًُ ًٗ  ُمؿخمخ

*********** 

 زم الُبي مئزعها لخجٕز ؤعؾالن ًٖ ُعًٚما بلُه ٖاصث والظي ٖملها ؤجهذ

 وعخلذ خ٣ُبتها بلخ٣ُذ

 ي٤ُ بـ جإٟٞذ..الكُُان جؼوظذ هي ٞـ مٗها السُإ ًسصخى..ًخداقها الجمُ٘

زغي  هى لها زههها التي الؿُاعة جل٪ جهٗض وهي
ُ
 بلى ٖاثضة بها لخىُل٤ ألا

 اإلاجز٫ 

 ص٢اث٤ ٖكغ بٗض

 الضازلي الباب ؤمام جى٢ٟذ ختى الساعظُت البىابت حٗبر الؿُاعة ٧اهذ

 الجغؽ وص٢ذ ال٣لُلت الضعظاث نٗضث زم ؾضًم جغظلذ..للمجز٫ 

 وهي الساصمت لترصها ؾضًم ببدؿمذ..الباب لخٟخذ زىان بٗض الساصمت ؤجذ

 بخترام بـ جدؿاء٫
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 ...هاهم؟ ًا الٗكا ؤخًغل٪ -

  خىلها ؾضًم هٓغث
ً
 ًٞى٫  بـ حؿاءلذ ٞـ ججضه لم ؤجها بال ٖىه باخشت

 !ٞحن؟ هى ؤوما٫ -

 ...ٞى١  ؤويت ٞـ -

 ج٣ى٫  ٖاصث والتي الساصمت ًٖ ُمبخٗضة وجدغ٦ذ ؾضًم ؤومإث

 !الٗكا ؤخًغل٪ -

 ...ز٠ُٟ هىام أل: ؤلالخٟاث صون  ؾضًم ؤظابذ -

ٗذ  هي جهٗض ؤن ٧اصث..اإلاُبش بلى عخلذ زم خُلت ٢لت بـ ٦خٟحها الساصمت ٞع

ت جل٪ ول٨ً ٞغ
ُ
 ًٞىلها ؤزاعث ػواظها ُمىظ ج٣غبها لم التي الٛ

 ٞخدذ جغصص صون  و لظل٪..ججض لم ول٨جها ؤٖلى بلى زم جٟدو بـ خىلها هٓغث

ت جل٪ ٞغ
ُ
 ُمٛل٣ت ج٨ً لم والتي الٛ

كٗل هاجٟها ؤزغظذ..زلٟها الباب وؤٚل٣ذ صلٟذ
ُ
ؿاٖض الًىء لد

ُ
 خض٢ذ..اإلا

ت ؤعظاء بـ ٞغ
ُ
ا ٧اهذ..الٛ ًٖ  بٖخُاصي ٚحر شخئ ال هاصثت ما هى
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٨ت و ؤؾىص لىن   طو اإلااهجىوي السكب مً م٨خب  مُذ..نٛحرة وم٨خبت ؤٍع

  ُٖىاها و٢ٗذ ول٨ً لترخل وبؾخضاعث بخباٍ بـ قٟخحها
ً
 جل٪ ٖلى مهاصٞت

 البًُاء اللىخت

 ؤو٫  ألاؾماء بٌٗ و٢غؤث ٖلحها الًىء ؾلُذ..مجها لخخ٣ضم خاظباها ٣ٖضث

ذ..ظىعاهما زُإ ٖالمت وي٘ جم ٢ض بزىحن  طل٪"  الٗبض هؼاع"  اؾم ٖلى حٗٞغ

 طا٦غتها بـ ٖل٤ الظي

ذ  ٖلى الًىء لُدؿلِ الهاج٠ ؤصاعث..قًِئا جٟهم ال وهي ٢لبها ص٢اث حؿاٖع

ٗل٤ الجضاع طل٪
ُ
 صًُٟض الُبِب نىعة و نىعتها ٖلُه اإلا

هض١ ال..وجغاظٗذ قه٣ذ
ُ
 نىعة وبجىاعهما..ٞغاجؿه بخضي ٧اهذ ؤجها ج

غاُٞت  بـ ؤو الٗاثلت ؤٞغاص لباقي ٖضة ونىع ..بُجهم مً وهى ٖاثلت ظمٗذ ٞىجٚى

 ظشثهم ألاخغي 

 وبعججٟذ ب٣ىة بكغتها شخبذ..نغزتها ج٨خم ٞاها ٞى١  ًضها ويٗذ

 اإلادمى٫  الخاؾىب طل٪ لخٟخذ جماؾ٨ذ ؤجها بال..ؤونالها

اجه بـ جبدض ب٣ذ  م٣اَ٘ زالر ؾىي  ججض لم ول٨جها جغجج٠ ؤناب٘ بـ مدخٍى

 صًُٟض ٢خل إلاكهض ؾىي  ٨ًً ولم ؤخضهم ٞخدذ..ؤؾماء صون 
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 جغاظٗذ زم ٖجها نضعث التي الهغزت جل٪ ٖلى الؿُُغة حؿخُ٘ لم خُجها

 ٚحُر  جغجج٠ نضعها بلى ًضحها يمذ..هاجٟها مٗها وؾ٣ِ ؤعًيا ؾا٢ُت

٣ِ آلان..به هٟؿها ؤو٢ٗذ إلاا ُمهض٢ت  الكُُان جخغ بـ ؤجها نض٢ذ ٞو

يِئذ
ُ
 ولم ألاع٧ان ؤخض بـ ظالًؿا ٧ان والظي ؤعؾالن لُٓهغ..زلٟها مً ألاهىاع ؤ

خ٩ئ ؤػعاعه مٟخىخت ٢مُهه ًغجضي..جلخٓه  طعاُٖه ٖا٢ًضا زلٟه الجضاع بلى ٍو

 البكغ ٖالم بلى جيخمي مكاٖغ ؤي مً جماًما السالُت مالمده ؤما..نضعه ؤمام

دض١
ُ
 نضمتها وبـ بها ج

دؿٗخحن ُٖىحها ب٣ذ بل ألايىاء إلياءة ججٟل ولم جلخ٠ لم
ُ
دض١ اإلا

ُ
 بـ ج

 بـ ًجظبها و٦إهه ٖىه بًُٗضا ؤلاقاخت ٖلى ٢اصعة ٚحُر  ؤمامها الضامي اإلاكهض

 مٛىاَِـ

 ٢اجلت وهبرة   ظمىص بـ وهمـ ؤمامها ظثى زم هاخُتها هى جدغ٥ خُجها

 ...ال٣ُُت ٢خل الًٟى٫  -

دؿٗخحن الُٗىحن طاث بـ بلُه هٓغث
ُ
 ظؿضها ظٗلذ ٢ىة بـ جغحٗل اإلا

 قغوص بـ لتهمـ..ًيخٌٟ

 !صًُٟض ٢خلذ ؤهذ -
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 ...٢خلخه اللي هي زُاهخه..م٣خلخىف: زلجي بـبروص و٢ا٫ قٟخُه مِ -

 ًضحها ٧ِلخا بـ جًغبه قغاؾت بـ نغزذ

 ...ٚحرهم بجىحن ٢خلذ و٦مان أل..مىجه ٞـ الؿبب ٦ىذ بـ -

 الباعص نىجِه  بـ وهضع مىه وظهها ٢غب زم جًغبه التي ًضحها ؤمؿ٪

 ...الؿلؿلت ؤزلو ؤما لخض ه٣خل ولؿه..٢خلذ ؤًىة -

ؿاًعا ًمًُىا عؤؾها خغ٦ذ ت هٟي   بـ َو  مً صازلها ٌٗخمل بما ناعزت وهؿخحًر

 ُعٖب و نضمت

 اإلاىث جهاًخ٪ ؤهذ..جمىث الػم ؤهذ -

ت بـ ببدؿم - ي لىاخض الُبُُٗت الجهاًت صي: هضوء بـ و٢ا٫ ُسسٍغ  ...َػ

ًب صهكت بـ بلُه هٓغث..ؤز٣له الظي الصسغ ٦ـ ٢لبها ٞى١  ؾ٣ُذ ٖباعجه  ٚو

 الهمذ طل٪ ٣ًُ٘ ما هى الخاص وجىٟؿها..طاجه الى٢ذ بـ

ه  ػع٢اوحها ُم٣ابل ؾىصاٍو

 ًٚبها ُم٣ابل هضوءه

ها  نالبخه ُم٣ابل زٞى
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ا جهٌ..ُمكخٗلت جؼا٫ ال والخغب ًٗ زغي  ْهغها ؤؾٟل ًض واي
ُ
 ؤؾٟل وألا

لى طعاُٖه بحن وخملها ُع٦بخحها م ٖو  ًتهؼ لم ؤهه بال م٣اومتها مً الٚغ

ت زاعط جغظل ٞغ
ُ
 نضمتها بـ بلُه جىٓغ ٧اهذ..الضعط بها نٗض زم وؤٚل٣ها الٛ

 والكُُان هي بل..وال٣اجل هي..ؤيلٗها بحن ًيخٌٟ و٢لبها..مجها جسغط لم التي

ٗتٝر بل الىضم بـ ٌكٗغ ؤن صون  ٣ًخل هى..طاجه سبرها و٦إهه هضوء بـ َو  ؤخىا٫ ًُ

 ال٣ُـ

 و صٞاٖتها ؤعزذ ؤجها لضعظت واهىت ٧اهذ ٢ىتها ول٨ً وبهؼالها ببٗاصه خاولذ

 قغوص بـ وهمؿذ ٦خٟه ٞى١  عؤؾها ويٗذ

 ...٢اجل ؤهذ -

٣ضع..ًغص لم ول٨ىه ٨ٞه ًٖالث حكىجذ  ؾاع..بها هي التي الهضمت م٣ضاع ًُ

خه بلى بها ٞغ
ُ
 بٖتراى بـ تهمـ نىتها ؤجاه..بها صل٠ زم لُٟخدها ٚ

 ...ؤويتي مل صي -

 بـ السل٠ بلى جغاظٗذ..٢مُهه هٕؼ و الٟغاف ٞى١  ويٗها بل ٖلحها ًغص لم

 ونغزذ ٕٞؼ

 !...بًه هخٗمل ؤهذ -
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ا ٖلحها ًغص لم ًً   الهمذ مً بجسظ و٦إهه ؤً
ً
 وؤزغط زؼاهخه بلى جىظه..لها بظابت

  وظهها بـ وؤل٣اه صا٦ً ؤػع١ لى طو ٢مُو
ً

 نالبت بـ ٢اثال

 الجهاعصة هىا هخىامي ٖكان صا بلبسخي -

 ...٢اجل م٘ هىام مل أل: ًٚب بـ نغزذ -

 ؤعظاء بـ صوي  نىث   بـ وهضع السؼاهت يغب ٖىضما زٝى بـ نغزذ اإلاغة هظه

ت ٞغ
ُ
ض ٦ـ الٛ  الٖغ

 ...ؾا٦خت وؤهِذ  بلبسخي -

 بـ جهًذ ؤجها بال قغؾت ٢ُت ؤٖحن بـ بلُه جىٓغ ٖا٫ نىث   بـ جىٟؿذ

 و ؤؾىص بىُا٫ مً م٩ىهت بُدُه زُاب وؤزغط السؼاهت بلى هى بؾخضاع..الجهاًت

ِ٣ٞ 

 الٛايب نىتها ؾم٘ ختى السؼاهت بلى ظبهخه بـ ًخ٩ئ لخٓاث لٗضة ب٣ى

 ...زلهذ -

 ٢بل ما بلى ًهل الظي ٢مُهه جغجضي الٟغاف ٞى١  ج٠٣ لُجضها بؾخضاع

خمضص بلحها لُخجه..٢لُل بـ ُع٦بخحها   الٟغاف ٞى١  ٍو
ً

 ظمىص بـ ٢اثال
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 بجسمضي -

 ظىبي هخىام ؤهذ : خى٤ بـ و٢الذ قٟخحها ػمذ -

 

 ؤويتي ٞـ ؤهِذ ..ظىبي هخىامي اللي ؤهِذ : و٢ا٫ ُٖيُه ٞى١  ًضه وي٘ -

 ...ؤويتي هغوح زالم: خضة بـ جمخمذ -

ؿغي  ، ٢ىي  ، خاػم نىجه ؤجاها م ٖلى الىٟىؽ بـ الُغٖب ٌُ  زٟىجه مً الٚغ

 ...وبجمسخي هامي -

غث ا ْهغها جىلُه بجىعاه لخخمضص ٢ىٍى بـ ٞػ
ً
 الُٛاء ظظبذ..ؤ٦ثر ال زٞى

ان ول٨جها ٞى٢ها  بلى ًجظبها زهغها خى٫  ًضه ًً٘ جغاه وهي قه٣ذ ما ُؾٖغ

 خ٣ُ٣ي ًٚب بـ تهضع ًضًه بحن جلىث..ْهغها بـ بلخه٤ ختى نضعه

 لضعظاصي مل -

 ...خاظت هٗمل مل هامي: الجامض نىجه ؤجاها -



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               449 

ى٣ها بـ وظهه صًٞ ت بـ جدىٟـ هى ب٣ذ بِىما..ُٖيُه ؤٚمٌ زم ُٖ  ًٚب و ؾٖغ

هض١ وال الُىم ب٦دكٟخه إلاا هضوءه جخعجب..الُٗىحن ُمدؿٗت
ُ
ل بٗض ؤجها ج

ُ
٧ 

 ظىاعه جىام طل٪

غث غ و لخٗىص..ؤ٦ثر قضصها ول٨ىه ًضه ببٗاص وخاولذ ي٤ُ بـ ٞػ  ٢ىٍى بـ جٞؼ

دض١ وب٣ذ
ُ
٨ٟغ ؤمامها ج

ُ
 وألو٫  الُىٗاؽ ٚلبها ختى الٟاثخت الؿاٖت ؤخضار بـ ج

ٗاه٣ها بًاه جاع٦ت جىام مغة  بعاصتها ٧امل بـ ٖاق٣حن و٦إجهما ٌُ

 ...٢اجل ؤخًان بحن هي

 ...الكُُان ؤخًان بحن الُبِبت
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 والعشرون الواحدالفصل 

  ٌٗىص الظي اإلااضخي
ً
ه خامال   عؤؾ٪ في ؾًُغب ؾَى

ً
  مؿماعا

ً
  طهبُا

ً
 مؿماعا

 
ً
 ...ل٣خل٪ ٨ًٟي ال ٢هحرا

 الخالي الُىم نباح في

 ٣ٖلها بؾخٗاص ختى زىان..زمى٫  بـ ُٖىاها ٞخدذ زم هىمها بـ ؾضًم جململذ

ان ٞـ ؤمـ ؤخضار بؾترظإ بـ وبضؤ وكاَه  ٢لبها ص١ ُٖىاها بحؿٗذ ما ؾٖغ

ت    ماإلات بؿٖغ

 الىاثم وظهِه  بـ خض٢ذ زم زهغها ًٖ ًضه ؤبٗضث بٗضما زٟت بـ بؾخضاعث

 الٟغاف ًٖ هبُذ ختى زٟت بـ جهًذ زم زىان لٗضة
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ذ ا زُابها بعجضث زم ٢مُهه هٖؼ ًٗ  ٞىُت بحن بلُه جلخٟذ وهي ؾَغ

زغي 
ُ
 بلُه هٓغث..نىث بزغاط ٖضم ٖلى وخغنذ زٟت بـ الباب ٞخدذ..وؤ

 الباب وؤٚل٣ذ زغظذ زم وجلخٟذ لخٗىص..ٖم٤ُ ُؾباث   في ٌِٛ ػا٫ ما لخجضه

 زلٟها

تها بلى ع٦ًذ زم الهٗضاء جىٟؿذ ٞغ
ُ
 بـ ٖلُه ُمخ٨ئت الباب وؤٚل٣ذ صلٟذ..ٚ

ت جىٟؿذ..ْهغها ٝ   بـ وهمؿذ بؿٖغ  خض٢ُتها له بهتز زى

 ...زاهُت ؤ٢ٗض ٌؿخدُل..هىا مً ؤهغب الػم ؤها -

بض٫ ٖلُه ًضحها و٢ٗذ ما وؤزغظذ زؼاهتها بلى بججهذ الٟٗل وبـ
ُ
 زُاب ج

ماشخي بىُا٫ بعجضث..ؤمـ
ُ
 ومً ز٣ُلت قبه بًُاء ٦جزة حٗلىه اللىن  وعصي ٢

هالتها جه٠ُٟ بـ تهخم لم..ظلضًت ُؾترة ٞى٢ها
ُ
ا ؤؾٟل بلى جدغ٦ذ بل ز ًٗ  ؾَغ

٤ زلى مً جخإ٦ض ٌؿاًعا و ًمًُىا هٓغث  الباب بلى ونلذ ختى ع٦ًذ زم الٍُغ

  زغظذ زم ٞخدخه..اإلاجز٫ 

 ٢اثلت زباث بـ بلُه لخخجه ٠٣ً الخغؽ ؤخض وظضث

 الٗغبُت ُمٟخاح هاث -

 الؿىا١ ؤبٗذ خاظت ٖاوػة خًغج٪ لى: بخترام بـ الخاعؽ ؤظابها -
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 ٖىضي ؤها..مسهىم هُلٗه مل..ؤظاػة ٌٗجي الجمٗت الجهاعصة: ٢اثلت جإٟٞذ -

 ...وؤجي هسلهها مؿخعجلت ٖملُت

  الخاعؽ بلحها هٓغ
ً

 ًضها بـ ًًٗه ؤم و٢بل..ظُبه مً اإلاٟخاح ؤزغط ختى مُىال

 ق٪ بـ حؿاء٫

 !...خًغج٪ حؿىقي بخٗغفي -

 ؾىي  مىه جخظ٦غ وال ؾىىاث ُمىظ ٧ان ال٣ُاصة ًٖ حٗلمخه مل ٧ل..جىجغث

 ػاثٟت نغامت بـ لخ٣ى٫  ًغصٖها لم طل٪ ؤن بال..٣ِٞ اإلاباصت

 !ق٪ ٖىض٥..بٗٝغ ؤه -

ا عؤؾه خغ٥ - ًُ  ...خًغج٪ ؤبًضا ال: هاٞ

ان ول٨جها جخ٣ضم ؤن ٢بل بػصعاء بـ بلُه هٓغث  خغط بـ و٢الذ بلخٟخذ ما ُؾٖغ

 !...ٖغبُت ؤي -

ا بلحها لخخجه ؾىصاء ؾُاعة بلى وؤقاع الخاعؽ ببدؿم ًٗ  نٗىبت بـ ٞخدتها..ؾَغ

 الباب وؤٚل٣ذ نٗضتها زم
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دض١ ب٣ذ
ُ
 اإلا٣ّىص بـ عؤؾها لخًغب مٟخىح ٞاه   بـ الضازلُت الؿُاعة مٗالم بلى ج

 ًإؽ بـ ج٣ى٫  وهي

 ...ياٖذ الُجهىمُت الهغوب زُت -

ٗذ زم ٖم٤ُ قه٣ًُا ؤزظث  ؤصاعث زم م٩اهه بـ اإلاٟخاح ويٗذ و عؤؾها ٞع

دغ٥
ُ
 ؾٗاصة بـ لخ٣ى٫  الهٗضاء جىٟؿذ..ٖىاء بٗض اإلا

 ...بابا ًا ألاعى ٖلى مغاخدل صعوؾ٪..هلل الخمض -

 الساعظُت البىابت جسُذ ختى ُبِء بـ الؿُاعة جدغ٦ذ

لى بـ و خاب٘ ٧ان ألٖا  بججه زم ًإؽ بـ عؤؾه خغ٥..ُمدؿلُت ببدؿامت بـ ًدضر ما ًُ

 ؤؾٟل بلى وهبِ زُابه ًغجضي

  الخاعؽ لُدبٗه ؾُاعجه بلى جىظه
ً

 ٢اثال

ؿدكٟى عاخذ الهاهم -
ُ
 ...باقا ًا اإلا

  ظمىص بـ ًهٗض ؤن ٢بل ٢ا٫ زم ُٖيُه ٖلى الكمؿُت الىٓاعة ؤعؾالن وي٘

ل ؤعظ٘ -  ...هىا وق٪ مكٞى
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 ؤي ًضعي  ال طهى٫  بـ الخاعؽ ُٖىا بحؿٗذ بِىما..بها وبهُل٤ ؾُاعجه نٗض زم

 بعج٨ب زُإ

*********** 

ذ  بـ نغزذ..اإلاضًىت جل٪ بـ السانت البىابت حٗبر وهي ٢لبها ص٢اث حؿاٖع

ذ زم خماؽ بٗض عؤؾها خغ٦ذ..٢ُاصتها بـ ؤؾٖغ
ُ
هالتها ج

ُ
 لتهمـ ُٖىحها ًٖ ز

 ٢ىة بـ

 ...خاظت ٧ل ًٖ وؤبلٜ ال٣ؿم هغوح ٖلُا اللي ٧ل -

 ٖىه إلبخٗاصها ٢لبها بَمئن..البلضة ًٖ بًُٗضا م٣ٗىلت مؿاٞت بـ ٢اصث بٗضما

٤ ٖغى بـ ج٠٣ ؾُاعة إلادذ ٞجإة ول٨ً  ٢ُاصتها ُمخابٗت حٗى١  الٍُغ

 ٞـ

ًغا ؤنضعث ختى ٢ىة بـ الؿُاعة م٩ابذ يُٛذ  بخخ٩ا٥ هدُجت ٖا٫ نٍغ

اعاث  ألاؾٟلخُت ألاعى بـ ؤلَا

 بلحها ًخ٩ئ وهى هغوبها حٗى١  ؾُاعجه جغي  وهى ٢ىة بـ ًضحها بـ اإلا٣ّىص ٖلى ٢بًذ

ا ْهغه بـ ًٗ بدؿم قمؿُت هٓاعة واي  ًبدؿم ؤن ًجب ال وهى..ٍو
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٣ها ببخلٗذ لى بالٛت نٗىبت بـ ٍع م ٖو  خباث ؤن بال ال٣ُـ بغوصة مً الٚغ

ا ٢لبها يغباث زٟخذ..ظبهتها ٖلى ججمٗذ ٢ض الٗغ١  ًٗ  ًخ٣غب جغاه وهي ؾَغ

 مجها

سُٟت وظهه ْال٫ جٓهغ ٞـ ْهغه ٖلى الكمـ ؤقٗت بو٩ٗاؽ
ُ
 ؤٚمًذ..اإلا

 اامدخىم مهحرها وبهخٓغث الكهاصجحن وجلذ ُٖىاها

ا هٟؿها لخجض الىاٞظة َغ١  ًُ  هى ؾب٣ها جخدضر ؤن و٢بل..زىٕى بـ جٟخدها جل٣اث

ب هضوء بـ  ُمٖغ

 ...بهؼلي -

 وظظبها الباب هى ٞخذ لظل٪ بظابت ٦ـ بها ًىا٤ٞ لم ؤهه بال هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ

 بهُل٤ زم بها لًُٗها ؾُاعجه بلى بها جىظه زم لتهبِ

 بلى جىٓغ ٖاصث زم حٗابحر ؤي مً جماًما والسالي الجامض وظهه ظاهب بلى هٓغث

 ٦ـ مٗه ؾاعث ٞـ ٣ٖلها ألوامغ ؤلاههُإ ًٖ ظؿضها قل السٝى..ألامام

ُٛبت
ُ
 اإلا

 بزغ بـ خىاثُه جلىزذ و٢ض جماًما مهجىع  مجز٫  ؤمام الؿُاعة جى٢ٟذ

٤  ؾضًم ٧اهذ..زلٟه وظظبها صل٠ زم ؾا٢ه بـ الهضثت البىابت صٞ٘..الخٍغ
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اح والهىث..ظاٞت اإلاُاة..طابلت ألاشجاع..حي شخئ ال..خىلها إلاا جخُل٘  ما هى الٍغ

 اإلاجز٫  زىاء ًمؤل

٤ مً جماًما جأ٧ل ٢ض اإلاجز٫ ..جى٢ٗذ و٦ما الضازل بلى صلٟا  بهضل٘ الظي الخٍغ

٣ها بػصعصث..ؾىىاث ؾب٘ ُمىظ  حؿاءلذ زم زٝى بـ ٍع

 !...لُه هىا بخىا -

بت إلاالمده ٞـكه٣ذ بلحها بؾخضاع ٖغ
ُ
 جغي  لم ُٖىاه..الى٢ذ طاث بـ وال٣اؾُت اإلا

 ٞدُذ بـ وهمـ مجها ب٢ترب خُجها..اللخٓت جل٪ ٦ـ ْالمها

 ...الخ٣ُ٣ت ٖكان -

  ُمدؿٗت وؤٖحن صهكت بـ وهمؿذ مهٗى٢ت بلُه بلخٟخذ

 !بًه خ٣ُ٣ت -

ا الُغصهت ُمىخه٠ بـ و٠٢ ختى ؤعؾالن ج٣ضم
ً
 ظشت خملذ ب٣ٗت ٧ل بـ ُمدض٢

 بـ ؤعصٝ زم..ق٣ُ٣خه وا٢ٗت بها جم التي الُب٣ٗت بـ ٖل٣ذ ختى ٖاثلخه ؤٞغاص ؤخض

  ُمٓلمت هبرة  

ذ هىا - زتي وهى ٞغص ؤنٛغ مً..٧لها ُٖلتي ٢خل قٞى
ُ
 ٖكغ ٖىضها ٧ان اللي ؤ

 ...ؾىحن
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ها و٢ض بلُه بؾخضاع سُٟت مالمده ؤٖٞؼ
ُ
 ؤ٦مل زم هٓغاجه ٦ـ الؿىصاء وهبرجه اإلا

 ...٢ضامي بٚخهبىها ٞـ..َٟىلتها ًغخمىا بجهم لحها مكٟٗىف ؾىحن ٖكغ -

هض١ ال ٞمها ٞى١  ًضحها وايٗت ؾضًم قه٣ذ
ُ
 بلى جغاظٗذ..به ًخٟىه ما ج

 ُعًٖبا ألا٦ثر الىبرة جل٪ بـ ٖلحها ٣ًهه إلاا ُمغحٗبت السل٠

ا -  ٖكان صلى٢تي لخض بحها مدخٟٔ لؿه عنانت بـ ٢ضامي بج٣خل اللي ؤبٍى

 !...بًه ٖكان صا و٧ل ٢ضامي بغيى صبدىها اللي وؤمي صمه ميؿاف

٘ ت بـ ًضًه ٞع  ألالم ٞحها بلخمؿذ هبرة بـ وؤ٦مل ُسسٍغ

 ...ٚالي الخمً صٞٗذ ٞـ..صر خاظت ؤٖمل ٢غعث إلاا ٖكان -

 ؤٞٗا٫ مً ُهىا صاع ما جخسُل وهي ٢لبها يغباث زٟخذ و وظهها شخب

٨مل وظضجه ٞـ جُه بـ الؿىصاء ُٖيُه بلى هٓغث..وخكُت ًُ 

 ٧ان هغبذ بوي ولىال ٢خلهم ٞـ بتهمىوي إلاا السجً صزلذ..صا ٧ل ٞـ ولبؿذ -

 ...خُاتهم بـ بِؿخمخٗىا وهما م٩اوي ٞـ لؿه ػماوي

 بـ وؤ٦مل وظىتها ٞى١  ًضه وي٘..هي السل٠ بلى لختراظ٘ مجها زُىة ب٢ترب

بتها ٢ؿىة  ؤٖع
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م٨ً جاوي ه٣خلهم الؼمً بُا عظ٘ ولى..٢خلتهم بوي هضمان مل -  مً ؤبك٘ ٍو

٣ت بـ ماث واخض ٧ل..٦ضا  ...ٌؿخد٣ىها اللي الٍُغ

٘ ض ؤمامها ًضه ٞع  ال٣ؿىة طاث بـ وؤ٦مل ؤنابٗه ٖلى ٖو

 و..٦ضا ٧ل ب٦دك٠ اللي هى اإلاىاؾبت بـ..ناخبي ؤصبذ زلىوي اللي صبدذ -

 هبُل مل ؤها..ًجم٘ الخؿاب ولؿه..و٢خلخه ؤزتي ٞـ بحٗمل اللي هٟـ ٖملذ

 ...ؾمٗاوي..مٗاهم خؿابي ؤنٟي إلاا بال

هض١ لم
ُ
لم ُمً جغاه إلاا جب٩ي..جب٩ي ؤجها ج

ُ
 ٌٗلم ؤن صون  ال٨شحرون له ًخٗغى ْ

ٓىىن  الٛحر هض١ ال..ُمظهب ؤهه ٍو
ُ
 ؤيخى قُُاًها ٧ان مً..ٞؿاص ضخُت ؤهه ج

ا
ً
 مال٧

ٗذ  زٟىث بـ وهمؿذ بلُه ؤهٓاعها ٞع

 !ٖال٢تي بًه وؤها َب -

ىِذ  اللي الض٦خىع : و٢ا٫ ظمىص بـ ببدؿم -
ُ
 م٘ بُسُِ ٧ان مٗاه بدخىانلي ٦

 ...لهالخهم ًجىضو٥ِ  بجهم الغوؾُت اإلااُٞا

ذ ختى ؤ٦ثر ُٖىاها بحؿٗذ  بـ هامؿت السل٠ بلى لختراظ٘..ألاؾخضاعة ٖلى قاٞع

 زاثٟت ، باهخت هبرة  
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 خ٣ُ٣ت ٩ًىن  صا ُمؿخدُل..٦ضب -

ت بـ ٢ا٫ ؤهه بال -  !...لُه ظىاػها ٖلى وا٤ٞ ؤوما٫..ؤبى٥ِ  وؤؾإلي..خ٣ُ٣ت أل: ُسسٍغ

لُه لخخً٘ زلٟها الخاثِ بـ بنُضمذ  قغوص بـ ؤ٦ملذ زم عؤؾهاٖو

صخي -
ُ
 !طهبه؟ بًه و٢

ىم ُمؿتهضٝ ٦مان هى -  ٖلُه ه٩ُىن  ٌؿاومىوي ًجىا ؤما ٍو

 !...بخدمُجي؟ ٦ضا وال!..بخدمُه ٦ضا مىه ؤزضججي وإلاا -

 ٢اجل ظٟاء بـ وهمـ ب٢ترب زم وظهها ظىاع بـ ٦ٟه وي٘ و مجها ب٢ترب

غحي ؤهِذ ..بدمُه ما ؤص بدمُِ٪  مل -  بجى٣لتي إلاا ٖلُِ٪  ؤصوع  بوي مجهىص ٖلُا ٞو

 هىا

ىذ ؤهذ: طهى٫  بـ حؿاءلذ -
ُ
 !ٖلُا بخضوع  ٦

 ختى ؤو لهىا بُه ًىنلىا ؾبُل ؤي ؤ٢ُ٘ بوي اإلاٟغوى..ٖلُِ٪  هضوع ..هـ -

 ًىجخىا

 !...صي الضاًغة وؾِ ؤها ٌٗجي: وهمؿذ قٟخحها ٖلى ًضها ويٗذ -
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 الضا٦ً اللىن  بلى الهاصت اللىن  مً جدىلخا واللخحن ػع٢اوحها بـ خض١

زغي  ٖبرة هبُذ..الٗم٤ُ
ُ
 لخل٪ ًضوع  عؤؾها..بٗضها ُٖىاها لُخٛمٌ وؤ

زغي  جلى الىاخضة جى٨ك٠ التي الخ٣اث٤
ُ
 ؤ٢سخى ج٩ىن  ٞـ ألا

ا ٢ؿىة بـ و٢ا٫ ؤبهامِه  بـ ٖبراتها ؤػا٫
ً
 اإلاظهىلخحن ُٖىحها بـ ُمدض٢

 ...لل٣خل مُل ٖىضه وال ٢اسخي بِخىلض مدضف..٢ظعة خ٣ُ٣ت وعاها ٢ؿىة ٧ل -

 ٢اجلت ، ؾىصاء هبرة   بـ وهمـ وظىتها ٖلى يِٛ وعي صون 

لم -
ُ
 ...ظبروث الُُبت مً بُسل٤ الٓ

ا اإلاجز٫  زاعط جغظل زم ٖجها ببخٗض
ً
 وؤزاع ألازار ب٣اًا وؾِ ججلـ بًاها جاع٧

 ؤلاخترا١

بخٗضة ؤ٢ضامه نىث
ُ
 ُمىظ ٖلُه ؾخ٩ىن  إلاا جائهت..حٗخهغه ٞـ ٢لبها جض١ و٦إجها اإلا

٨مل..الُىم
ُ
  ٞٗله إلاا لظاتها وجيخ٣م مىه هغبها ؤج

ً
٨مل ؤم!..٢بال

ُ
٤ مٗه ج  الٍُغ

 
ً
بت  ؾخدمي مً جضعي  وال! الخماًت بـ ٚع

********** 

صخي ٧ان اإلاؿاء بـ
ُ
٣ِه  بـ ٢  ًى٠٢ ظٗله هاجٟه نىث ول٨ً اإلاجز٫  بلى ٍَغ

٤ بجاهب الؿُاعة  ُمغحٗب ؤًمً نىث لُإجِه  ؤظاب زم الٍُغ
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صخي -
ُ
 !بلخ٣جي ٢

صخي خىاؽ جدٟؼث -
ُ
 !مال٪ ؤًمً ًا بًه: ٢ل٤ بـ ًغص وهى ٢

 ال٢ُيُه ومل هغب..ؤزتي ببً ولُض: اإلاخىجغ نىجِه  ؤجاه -

 !حهغب صا ػي  َٟل بػاي!..هغب بًه ٌٗجي: وحؿاء٫ خاظبُه ٣ٖض -

ل - ل..مٗٞغ  ...مٗٞغ

صخي مسر
ُ
هالجِه  ٖلى ٢

ُ
 لظل٪ ٌعي ؤن صون  ٢لبه ًخسلل الُٟل طل٪ ي٤ُ بـ ز

ظ٦غه ٖله   والضجه جؼوظذ ؤن إلاجغص ٦هغها التي َٟىلخه بـ ًُ
ً

 والضه ٚحر عظال

 ظضًت بـ و٢ا٫ اإلادغ٥ حكُٛل ؤٖاص زم ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظ

  ظاًل٪ ؤها -
ً

 خاال

 البِذ خىلحن ٖلُه صوعوا عخمت م٘ عوح..ٖلُه بضوع  ؤها البِذ ٞـ مل ؤها..أل -

 ...ؤهى عاًذ ؤها َُب -

ا ؾُاعجه بـ بهُل٤ ًٗ ً   بـ ؤًمً مجز٫  بلى ونل ختى ؾَغ ا ػم ًُ  مً جغظل..٢ُاؾ

 ولِـ والضتها ٣ٞضث َٟلت ٦ـ جب٩ي البىاًت ظىاع بـ ججلـ لُجض الؿُاعة

 ال٨ٗـ
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 زٟىث بـ هاصاها زم مجها ب٢ترب

 !...عخمت مضام -

ٗذ ا عؤؾها ٞع ًٗ  وكُج و لهٟت بـ ٢اثلت ٢مُهه بـ وحٗل٣ذ جهًذ زم بلُه ؾَغ

 !...مٗا٥ هى صر..بُدب٪ هى..مٗا٥ بهه ٢ىلي -

ا ٢لبه به٣بٌ
ً
 بـ ٣ًى٫  ؤن ِبًضا ًجض لم..اللهٟت جل٪ بـ به جخٗل٤ ًغاها وهى ؤإلا

 ٢ىة و عػاهت

 ...هللا قاء بن هىال٢ُه مخ٣ل٣ِل -

  ناعزت خاع وكُج بـ وجب٩ي نضعه ٞى١  ظبهتها جً٘ با٦ُت بهٟجغث خُجها

 ...بالاااف مجي محرخل بـ ألبىه هىصًه..ببجي ٖاًؼة ؤها..ولُُُِض..ببجي -

صخي جغصص
ُ
 ٖلى عبذ ٞـ ٖاَٟخه ٖلُه حٛلبذ ختى ٦ٟتها ٞى١  ًضه وي٘ بـ ٢

 بَمئىان بـ هامًؿا ع٢ت بـ ٦خٟها

 ...و٢ذ ومىًِٗل ٖلُه هضوع  بـ حٗالي..هىال٢ُه هللا قاء بن..مخساِٞل -

ا ًضه ؤبٗض ٞـ ٖىه لخبخٗض لخٓاث ٖضة ؤزظث ًٗ ل وهي ٢الذ زم ؾَغ ٍؼ
ُ
 ٖبراتها ج

 ؤؾٟت -
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ى٣ه زل٠ ًضه وي٘ -  !ؤمتى مً البِذ ؾاب هى اإلاهم..حهم٪ وال: و٢ا٫ ُٖ

ل: ًإؽ بـ عؤؾها خغ٦ذ - ىذ ؤها..مٗٞغ
ُ
 ولُض مال٢دل وصخُذ هاًمت ٦

 ...هضوع  هبضؤ ًال..مخ٣ل٣ِل اللهىهىال٢ُه قاء بن جمام: و٢ا٫ خغاعة بـ ججهض -

ال هي لخدبٗه ألاججاهاث ؤخض بـ جدغ٥ ضة ه٨ظا ْو
ُ
 ٧اصث..ٞاثضة صون  ؾاٖخحن إلا

صخي ول٨ً ألامل ج٣ٟض ؤن
ُ
 ظضًت بـ ؤزبرها ٢

 ...بؾدؿالم و٢ذ مل -

 البدض وؤ٦مال مغاث ٖضة ؤومإث

********* 

 بجهاعث لها جغ٦ه بٗض ٞـ..٧لحهما ٖلى ؤَب٤ نمذ بـ ظىاعه الؿُاعة بـ ججلـ

ل بـ ناعزت
ُ
لذ صازلها ٌٗخمل ما ٧  لم ؤجها بال َا٫ ٦م حٗلم ال لى٢ذ جب٩ي ْو

 جإبه

 ؾُاعجه بـ ظالًؿا وظضجه الساعط بلى جىظهذ زم زُابها جىٌٟ بٗضها جهًذ

ت ومالمده الكمؿُت هٓاعجه ًغجضي  ٞا٢ضة هي بل و٦إجها ظامضة ، صسٍغ

 للخُاة
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دغ٥ ؤصاع ٞـ..خضًض صون  ونٗضث الؿُاعة باب ٞخدذ زم مىه ج٣ضمذ
ُ
 هى اإلا

 ال٣اهغة بلى بها وبججه خضًض صون  آلازغ

 بها جدضزذ التي الىخُضة اإلاغة و٧اهذ هي ؾإلخه

 !ٞحن عاًدحن بخىا -

٪ َلب ؤبى٥ِ : ُم٣خًب عصه و٧ان -  ...ٌكٞى

  ٖلحهما اإلاؿاء خّل  و٢ض ال٣اهغة بلى ونال..ًخدضزان ال وهما الخحن طل٪ وُمىظ

  ظمىص بـ ٢ا٫ زم اإلِادالث ؤخض ظىاع بـ ؾُاعجه بـ جى٠٢

 !جا٦لي مدخاظت مل -

 ...ظٗاهت مل: بلُه الىٓغ صون  ؤظابخه -

بىة ٖضة ظالًبا الضازل بلى جىظه..بها ًإبه ؤن صون  هى جغظل زم ٞخىع  بـ ؤومإ ُٖ 

ت ٖهاثغ ٗمت وبٌٗ ُمخىٖى ٛلٟت ألَا
ُ
هٗض لُٗىص اإلا  الؿُاعة ٍو

بىة هاولها ٗمت بٌٗ و بغج٣ا٫ ٖهحر ُٖ ٛلٟت ألَا
ُ
 وؤعصٝ اإلا

لي -
ُ
٦ 

ال..ظٗاهت مل ٢ىلذ -  ...ٖلُه بجإزغها ٖكان لبابا هغوح ٍو
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ٟاٞت ؤزغط زم ؾا٢حها ٞى١  ًضه بـ ما وي٘
ُ
 نالبت بـ وؤعصٝ جبٜ ل

 ...جا٦لي إلاا بال هىا مً همصخي مل -

غث  مكاٖغها ٧ل ٞـ..لخإ٧ل الُٗام بلخ٣اٍ ختى ؤو بلُه الىٓغ جإبى ًٚب بـ ٞػ

 به بلخ٣ذ ٖىضما جىاػجها ٣ٞضث..ؤلازخال٫ مً خالت بـ آلان

ا ، ظامًضا وظضجه ٞـ بلُه ًدُمت هٓغة بزخلؿذ
ً
 ال٣ؿىة مً نلب و٢ىإ ، هاصث

ُٛي  مش٣ا٫ ًىاػي  لً ٖلحها ٢هه ما ٞـ بجهُاعه ٖضم مً خ٣ًا جخعجب..مالمده ٌُ

 بؾدى٩اع بـ حؿإله هٟؿها وظضث لظل٪..به هى مغ إلاا طعة

 !...به مغ اللي ؾبب بهخدغ ؤو بجججن ػماهه ٧ان ٚحر٥!..مجهاعحل لُه -

 السخابت وجل٪ ٣ًى٫  ؤن ٢بل ٢اؾُت ببدؿامت قبه بـ جغجٟ٘ قٟخُه عؤث

ض ال ٞـ وظهه خى٫  جدىم الغماصًت  ُعًٖبا بال مالمده جٍؼ

ذ اللي -  ...البكغ بـ ًغبُجي بخؿاؽ ؤي ؤ٣ٞض وزالوي ٢ؿاوي به مٍغ

 نالبت بـ ؤ٦مل ؤهه بال وؤظٟلذ جىجغ ٞـ بلحها وظهِه  بـ بؾخضاع

 بُسلُه اللي هى وبـ ؤلاهخ٣ام ٞـ ألمشالي ؤما..الًُٟٗت للىاؽ ؤلاجهُاع -

 ...ٖاٌل
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غث هض١ ال ٢ىٍى بـ ٞػ
ُ
ت بـ ول٨ً..نالبخه و ٖىجهُخه ج  ٢لبها مً نٛحرة ػاٍو

ؿبب زُالها بـ مغوعها ُمجغص ألاخضار جل٪..ٖلُه حك٤ٟ
ُ
غة لها ح  ٢كٍٗغ

بت ًْ  ًٖ ماطا ٞـ..ُمٖغ  !لها حٗغى َم

بىة ٞخدذ ُٗ ذ جبٗها ؤعحكاٞها بـ وبضؤث ال  ال٣ُٗت جً٘ ؤن و٧اصث البؿ٩ٍى

 م٣اٖضة ؤخض بـ وخًُضا ًجلـ الظي الُٟل طل٪ إلادذ ؤجها بال ٞمها بـ ألازحرة

 البروصة ٢اعؽ ال٣ُـ طل٪ بـ ؤلاؾتراخت

 وظضها ختى نمذ بـ جبٗتها التي ؤهٓاعه جدذ الؿُاعة مً جغظلذ جغصص ال بـ

 الُٟل ظىاع بـ ججلـ

لى  بحن ًضًه ًً٘..ًب٩ي ؤن صون  وخًُضا ًجلـ ولُض ٧ان آلازغ الجاهب ٖو

 والظي مجزلهم بلى جىظه والضجه مً هغب ؤن بٗض ٞـ..ُمخساطلت وعؤؾه ؾا٢ُه

٣ه ًدٟٔ  ٢لب ْهغ ًٖ ٍَغ

٣ابله لم ٞـ مٗه الِٗل وؤعاص والضه ؤخب َٟل ؤهه ؾىي  طهبه ٨ًً لم  ؾىي  ًُ

 وظهِه  بـ الباب ُمٛل٣ًا الىبظ بـ

اص الضعط هبِ  صون  وخًُضا ظلـ ٞـ زالِه  مجز٫  بلى الٗىصة ٌؿخُ٘ لم ول٨ىه ٖو

 ؤخض بلُه ًلخٟذ ؤن
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 !...خبُبي ًا وماما بابا ٞحن -

ئخحن ُٖىحن بـ بلحها ولُض بلخٟذ يخحن ، بٍغ  ظهل بـ قٟخُه ًمِ وهى ٢ا٫ زم خٍؼ

ل -  ...مٗٞغ

هالجه ٖلى عبدذ زم ظىاعه بـ ؾضًم ظلؿذ
ُ
 خىى بـ وؤعصٞذ ز

ل َب -  !...ماما ؤو بابا ع٢م مخٗٞغ

ا عؤؾه خغ٥ ًُ غث..ؤمامه ًىٓغ ٖاص زم بؿاَت بـ هاٞ  وهٓغث ي٤ُ بـ ؾضًم ٞػ

 صٝء بلى ًلجإ الجمُ٘ ظٗلذ ال٣ُـ بغوصة ول٨ً ؤخضهم ججض ٖلها خىلها

 اإلاىاػ٫ 

ت ظىاعه بـ لخجلـ بغًصا ًغجج٠ وظضجه ٞـ بلُه الىٓغ ٖاوصث  زم ُؾترتها هاٖػ

ضاٖب بغ٢ت بـ و٢الذ ٦خُٟه ٞى١  ويٗتها
ُ
هالجه ج

ُ
 ز

 !...خبُبي ًا ظٗان َب -

ُُٗه لخبدؿم زجل بـ مىا٣ًٞا ؤومإ
ُ
 ببدؿامتها بـ ؤعصٞذ زم ُمٛلٟت ٨ٗ٦ت وح

 الغ٣ُ٢ت

ل َب -
ُ
 ...صي ٧
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ان زجل بـ ولُض ؤزظها  ًخإوه ؾضًم ٢لب ظٗل..ؾاٞغ ظىٕ   بـ بلتهمها ما وُؾٖغ

هالجه ٖلى جغبذ ٖاصث..الُٟل لظل٪
ُ
 وحؿاءلذ ز

 !...٦مان ٖاوػ  -

  ؤومإ
ً
زغي  مغة

ُ
 بـ ملُئت خ٣ُبت بـ الهٛحر لـ جمض ًض وظضث ججهٌ ؤن و٢بل ؤ

ٗمت  مٟخىخت قهُت بـ ُٞه ما بدىاو٫  بضؤ زم ولُض لُجظبها ؤخًغها التي ألَا

 نالبت بـ وؤعصٝ ٦خٟحها ٖلى ويٗها زم ُؾترجه ؤعؾالن هٕؼ

ت ببٗضي -  ...قٍى

 ْلذ..ظىاعها الجلىؽ بـ له ؾامدت جبخٗض ؤن ٢بل نضمت بـ ٞاها ٞٛغث

دض١
ُ
ت بـ لخ٣ى٫  الهلب وظهِه  بـ ج  ٍٖٟى

 ...شسهِخ٪ ٞاهمت مل ؤها -

ت بـ ببدؿم  وؤعصٝ بلحها هٓغ زم ُسسٍغ

 !لُه -

غ وال َُب ؤهذ: و٢الذ قٟخحها مُذ - ـ..قٍغ  ٖاص٫ وال ْالم..وخل وال ٧َى

 ...قُُان ؤها: ه٤ُ بغوص بـ -
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 بـٌٗ ًغحك٠ وظضجه الهٛحر بلى هٓغث زم جخجاهله ٢ىٍى بـ قٟخحها مُذ

هالتها جً٘ وهي ُمدؿاءلت بلُه وجىٓغ لخٗىص..الٗهحر
ُ
طجها زل٠ ز

ُ
 ؤ

ذ ؤهذ -  !مىحن هغبذ بوي ٖٞغ

 ...مخى٢٘ ٞٗل عص: بلحها الىٓغ صون  ؤظاب -

 خضة بـ وجدؿاء٫ لخٗىص ُٚٔ بـ قض٢ها لىث

خ٨ل؟ وبػاي! بػاي ٢بلي وونلذ -  !...مكٞى

ت بـ بلحها هٓغ جُبها ؤن ٢بل ُسسٍغ  ؾازغ هضوء بـ ًُ

غ١  ؤٖٝغ ٌٗجي..٨ٞغة ٖلى إلاضًىتي ظاًت ؤهِذ  -
ُ
 ...مى٪ ؤخؿً الُ

 ُٖىاها بحؿٗذ ول٨ً..قغوص بـ ألامام بلى جىٓغ خى٤ بـ وظىتها باًَ ًٖذ

 وعؤؾها ظؿضها جهلب ٞـ وظىتها جلهب ؾازىت ؤهٟاؽ بـ حكٗغ وهي

طجها بلى هى ما٫
ُ
بض بـ وهمـ ؤ

ُ
 ز

ىذ ؤها -
ُ
ذ ناحي ٦ ل وقٞى

ُ
 !...خاظت ٧

بض بـ وظىتها لشم
ُ
 جلٗشم بـ عاصٞت زجل بـ هى لدكه٤..ًبخٗض ؤن ٢بل ز

 ...ألاصب ٢لُل ؤهذ -
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 الظي ٚباءها جلًٗ جدؿإع هبًاتها ظٗل وخغط زجل بـ وظىخحها جىعصث

 ؤلاخغاط قضًضة اإلاىا٠٢ جل٪ بـ ًًٗها

 

 مخىجغة ببدؿامت بـ هي حؿاءلذ زم بغاءة بـ بلحها ًىٓغ الظي الهٛحر بلى هٓغث

 !...خبُبي ًا بغصان -

ل عؤؾه خغ٥ ًُ ه بلحها لخجظبه هاٞ  بلى هٓغث..عؤؾه ٢بلذ زم خىى بـ جداَو

ٕ   بلى وظهه ٖاص الظي ؤعؾالن  ال٣ؿىة مً نلب ٢ىا

ا نىًجا ول٨ً جخدضر ؤن همذ ًُ  عؤؾها ظٗل ٞـ نضح ْهغ ًٖ جدٟٓه عظىل

ا ًغجٟ٘
ً
  مهٗى٢

 !!!...ولُُُِض -

 طهى٫  و نضمت بـ لتهمـ مجهما ًخ٣ضم جغاه وهى ٢ىة بـ ُٖىاها بحؿٗذ

صخي -
ُ
٢...!!! 
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 والعشرونالثانى الفصل 

 !الجخُم؟ هى ما

 ...الُخب ٖلى ٢اصًعا ؤ٧ىن  ؤال مٗاهاة

صخي جى٠٢
ُ
دض١ ؾضًم جهًذ بِىما..خضًض صون  طاهلخحن ٖىحن بـ ؤمامهما ٢

ُ
 ج

ى٠ بـ ًيبٌ ٢لب بـ به ُىان ُٖ  لغئٍخِه  ُمخلهٟخان ٖو

دؿض وبغوص ظمىص بـ ًجلـ بُجهما وؤعؾالن  صون  الخىاوب بـ بلحهما ًىٓغ..ٖلُه ًُ

ىبٗض الًٛب طل٪ ول٨ً..خضًض
ُ
 ؤهه بال ٦بده ٖلى ٣ًىي  ال زىاًاه بحن اإلا

 بالٛت نٗىبت بـ الهمذ بلتزم

 ٢ىة بـ وجب٩ي نضعها بلى جدمله نٛحرها بلى عخمت بهضٞٗذ السل٠ ومً

ّبلذ..ووكُج
َ
مخلئخحن وظىدُه ٢

ُ
 خاهُت بـدضة هضعث زم ظبهخه و اإلا

 ...ٖلُ٪ ماما ج٣ل٤ ولُض ًا ٦ضا -
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دض١ ْل بل الهٛحر ًغص لم  ٦خٟها ٖلى عؤؾه ًً٘ ؤن ٢بل هضوء بـ بها ًُ

 وهمـ

 ...ؤهام ٖاوػ  -

هالجه ٖلى عخمت عبدذ
ُ
 ُمبدؿمت ع٢ت بـ هخٟذ زم ز

 ...خبُبي ًا هام -

خه دض١ بضوعها ٧اهذ التي ؾضًم بلى هٓغث زم ظًُضا خاَو
ُ
 بـ و٢الذ ٢صخي بـ ج

 خ٣ُ٣ي بمخىان

ت مل - ُِ٪  ه٣ضع مل بجض!..بػاي ؤق٨غ٥ ٖاٞع  ...ق٨ًغا بجض..خ٣٪ ؤٞو

صخي م٘ ٖاإلاها بـ ٚاع٢ت هي ٞـ حؿمٗها لم ألانل بـ ؾضًم جغص لم
ُ
 بـ ببدؿمذ..٢

 وهمؿذ ع٢ت

صخي -
ُ
 ...هىا؟ ظاب٪ اللي بًه!!..٢

صخي ب٢ترب
ُ
 مالمده ٧اهذ الظي ؤعؾالن بلى ًىٓغ وهى هضوء بـ ٢ا٫ زم زُىة ٢

 واضخت مكاٖغ ؤي مً جماًما زالُت

 مامخه م٘ ولُض ٖلى بضوع  ٦ىذ -
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 مىحن؟ مامخه وحٗٝغ: وحؿاءلذ خاظبحها ٢ُبذ -

ت بـ و٢ا٫ خاظبُه بعجٟ٘ -  ْابِ ؤزذ صي ٖمىًما!..بًه وال ٚحرة هي: ُسسٍغ

 ...ناخبي

دت ًى٣ُها لم عبما  بقدُا١ مً ٨ًىه ما بعؾا٫ بـ ج٨ٟلذ ُٖىاه ول٨ً نٍغ

 صلُل زحُر  ببدؿامتها ٞـ لترص خاظت بـ ج٨ً ولم ويىح بـ هي جل٣خه

 هاخُت وبججه الٓاهغي  ظمىصه ًٖ ًخسلى لم ول٨ىه نمخه ًٖ ؤعؾالن زغط

صخي
ُ
 ٢ىة بـ وؤعصٝ ٢

 خماًا ؤنل ومغاحي ؤها ؤمصخي الػم..هىا لخض زلو صوعها و صوع٥ ؤًْ -

 ...مؿخيُىا

صخي ُٖىا لُخٓلم"مغاحي" ٧لمت ٖلى قضص
ُ
 بل حهخم لم ؤعؾالن ول٨ً ًٚب بـ ٢

خاب٘ التي عخمت بلى وبؾخضاع ؾضًم ًض ؤمؿ٪
ُ
 بـ ؤعصٝ زم ؾ٩ىن  بـ اإلاكهض ج

 ال٣اؾُت ببدؿامخه

 والص هُال٢ىه اللي ٧ل مل..جاوي لىخضه مدؿِبحهىف..ببى٪ ؾالمت ٕ هلل خمض -

ىا خال٫  ...ٍػ
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صخي مالمذ لخ٣ؿى زلٟه ؾضًم ظظب زم ؾُاعجه بججاه بلى بٗضها بؾخضاع
ُ
٢ 

 ؤعؾالن لُجظب زلٟها ًغ٦ٌ ؤن ٢بل ٢اجمخحن ُٖىحن بـ ببخٗاصهما عا٢ب الظي

 ٕٞؼ بـ ؾضًم نغزذ ٞـ ًٚب بـ ل٨مه زم ٦خٟه مً

ت بـ ؤزُه بلى وهٓغ ٨ٞه ؤعؾالن مسر صخي ؤعصٝ خُىما ُسسٍغ
ُ
 خ٣ض بـ ٢

لهذ اللٗبت بن مخٟخ٨غف -
ُ
 ٨ٞغجه واللي..لُ٪ مل ؤها لُا ؾضًم أل..هىا ز

 جاوي ًخٟخذ هحرظ٘ بج٣ٟل

 وال ٞا٦غ هغبان ؤها صا!..جاوي هدسججي بًه: و٢ا٫ مغح صون  ؤعؾالن ضخ٪ -

 !وؿِذ؟

صخي نغ -
ُ
 وبج٣خل م٩اه٪ خُُخه اللي والٛلبان!..هغبان: وهضع ؤؾىاهه ٖلى ٢

 !!...هاع ماًت بـ مكىه

صخي بلى جىٓغ وهي ؾضًم قه٣ذ
ُ
 جغحؿم مغة وألو٫  جغاه الظي ؤعؾالن بلى زم ٢

 ُمس٠ُ نىث   بـ حهضع ؤن ٢بل هاعي  ًٚب بـ ُممتزظت لشىان الهضمت مالمذ

 !مىحن صا ال٨الم ظبذ -

صخي ج٣ضم -
ُ
 هغوب٪ ًم٨ً..خهل اللي صا ال٨الم..مجبدل: ظمىص بـ و٢ا٫ ٢

 !صا ال٨الم مُىنلىف م٩اهخ٪ ٞـ واخض ُٖب مل بـ وؿا٥
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 !ال٣هت وعا محن: هؿِـ بـ همـ -

 ...الٗبض هؼاع -

الم بغوصة ٨ٖـ ؤعؾالن بـ البرا٦حن بهٟجاع بـ ٦ُٟل اؾم  ٦ـ ال٣اؾُت ُٖيُه ْو

 ؾُاعجه ًهٗض ؤن ٢بل بالٛت ٢ؿىة بـ ؤعصٝ زم ٢بًخه ٧ىع ..مالمده

 ...ههُٟه اللي وؤها ؤها َاعي  صا..اإلاىيٕى ًٖ ببٗض -

دغ٥ وؤصاع ؾُاعجه باب ؤٚل٤
ُ
 اإلاخىاظضًً ؤٕٞؼ ظهىعي نىث   بـ هضع زم اإلا

 ...بَلعي ًالاا -

صخي بلى ؾضًم هٓغث
ُ
 ؤعؾالن جدب٘ ؤن وؤقاع هضوء بـ بلحها هٓغ ٞـ حعجب بـ ٢

ت ؤعؾالن لُىُل٤ الؿُاعة نٗضث  بـ ٢ىي  بخخ٩ا٥ ٖجها نضعث بؿٖغ

غ..ألاؾٟلذ دخًىت عخمت بلى جىظه زم خغاعة بـ ؤعؾالن ٞػ
ُ
 الىاثم لهٛحر اإلا

 زٟىث بـ وؾإلها

 !هام -

ها صي والىاؽ!..صا خهل اللي بًه هى..ؤًىة: ٢اثلت حعجب بـ ؤومإث -  حٗٞغ

 مىحن؟
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ـ ولُض بن خاظت ؤهم..ٖاثلُت مكا٧ل: و٢ا٫ جخدغ٥ ؤن بلحها ؤقاع -  ٧َى

ّبلذ -
َ
 ...هلل الخمض: و٢الذ ولُض عؤؽ عخمت ٢

سغط وهى ٢ا٫ زم ظىاعها بـ ؾاع  هاجٟه ًُ

 ...ؤٖهابه ٖلى ػماهه..ؤًمً ؤ٧لم الػم -

 ع٣ُ٢ت ببدؿامت بـ ؤعصٞذ زم عخمت ؤومإث

 مٗاًا حٗبخ٪ ق٨ًغا -

  هى ببدؿم -
ً
٨غ مِٟل: و٢ا٫ ُمجاملت

ُ
 ...ببجي ػي  ولُض..ق

هالث ٖلى عبذ
ُ
 بـ ٢هض صون  ًضه لترجُم ًى٢ٓه ال ٧ي زٟت بـ الهٛحر ز

صخي لحهمـ خغط بـ عخمت قه٣ذ..وظىتها
ُ
ا ٢ ًٗ  ؾَغ

 ...٢هضي م٨يل ؤؾ٠ -

سٟي عؤؾها ؤزًٟذ زم جىجغ بـ ؤومإث
ُ
 وؤبُئذ..الشجلخحن وظىخحها جًغط ج

 زُىجحن ٖىه ُمخإزغة لخ٩ىن  ؾحرها

صخي بِىما
ُ
 لشجلها بختراًما ؤمامها هضوء بـ وؾاع خغط بـ خمدم ٢

********** 
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غث..بها ٌٗبإ ؤن صون  مجها جغظل زم البىاًت ؤمام الؿُاعة ؤو٠٢  ٢ىٍى بـ هي ٞػ

 زلٟه وجدغ٦ذ جبٗخه زم

 صلٟذ..الباب ٞخدذ زم مٟخاخها لُخسغط ق٣تها بـ السام الُاب٤ بلى نٗضا

٣غؤ ال التي مالمده بـ هى وجبٗها
ُ
 مٗه الخضًض ؤو ؾااله ٖلى هي ججغئ  ولم ج

 !...بابا -

خه مً نىجه لُإتها ٖا٫ نىث   بـ ؤبحها هاصث ٞغ
ُ
 حهخ٠ ٚ

 ...ؤويتي ٞـ ؤها ؾضًم ًا حٗالي -

٨ت ٞى١  ظلـ الظي ؤعؾالن بلى هٓغث ا ألاٍع ًٗ  السلٟي اإلاؿىض ٖلى عؤؾه واي

 و٢الذ جىدىدذ..الُٗىحن ُمٛمٌ

 ...وؤجي بابا ؤقٝى هغوح -

 بـ ٌٛلي والُٛٔ الًٛب بـ ؤخؿذ و٦م ُٖىاه ًٟخذ ؤن صون  ًضه بـ بلحها ؤقاع

ت بلى وبججهذ بؾخضاعث..صازلها ٞغ
ُ
 ٢ىٍى بـ تهمـ وهي ؤبحها ٚ

ت بًه -  !...صي ٞحها ؤهذ اللي ألااَل
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ت باب ٞخدذ زم ُٚٔ بـ هٟسذ ٞغ
ُ
 ول٨ً قٟخحها ٖلى عاجٗت ببدؿامت عاؾمت الٛ

ان  الىىم زُاب جغجضي ؤبحها ظىاع بـ ججلـ ُؾمُت ججض وهى بهمدذ ؤن ما ُؾٖغ

ٗاه٤ وع٦ًذ خغط بـ ُؾمُت جهًذ
ُ
 ٖهبُت ببدؿامت بـ ٢اثلت ؾضًم ح

 ...وخكت لُِ٪  وهللا ؾضًم ؾذ -

باصلها لم
ُ
باصلها الظي والضها بلى جىٓغ ْلذ بل الٗىا١ ج  و هضوء بـ الىٓغ ًُ

 عػاهت

 قضًضة ٖهبُت بـ وؤعصٞذ ٖجها ُؾمُت ؤبٗضث

 آآ مخى٢ٗت م٨ىدل!..صا اإلاىٓغ بـ بًه بخٗملي ؤٞهم مم٨ً -

 !!!!...ؾضًم -

 هخٟذ ُؾمُت ؤن بال عؤؾها ُمسًٟت ؤنمتها ٞـ حهضع ال٣ىي  ؤبحها نىث ظاءها

ل٠ُ
ُ
 ألاظىاء ج

 قاٞخجي بجها ؤجهضمذ هي ٖاٝع ؤهذ..ُمدغم سخي ًا ج٣هضف ما -

 ...ؤبىها مغاث جدترم جخٗلم: ٢ىة بـ هضع ُمدغم ول٨ً -

ٗذ  جهض٤ً بـٗضم همؿذ زم مهٗى٢ت بلُه ؤهٓاعها ٞع
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ا مغاث -  !بججىػتها؟ ؤهذ!..ؤبٍى

- ٘  !!...ماو٘ ٖىض٥: و٢ا٫ خاظبه ٞع

 وهي ٢الذ زم خضة بـ جىٟؿذ..نمخذ ول٨جها بالها بـ زُغ بما جغص ؤن همذ

 مُخت هٓغة ؤبحها بلى جىٓغ

 ...مبرو٥ ؤل٠..مٗىضٌل أل -

دض١ ب٣ى ول٨ىه الىٓغة لخل٪ والضها ٞ٪ حكىج  بلى هٟظث هٓغاث بـ بها ًُ

 صسغي  ظمىص بـ ٢اثلت ُؾمُت بلى لدؿخضًغ..عوخها

ضي -
ُ
 ...ماقُت ؤها..مىه بال٪ ز

 ؤو٢ٟها ُمدغم نىث ول٨ً جدغ٦ذ

٪ ٖكان هىا ظاًب٪ ؤها..ظىػ٥ م٘ هىا الُىم هخ٣طخي..مؼاظ٪ بـ مل -  ؤٖٞغ

هب بججىػث بوي ـ هخٗاملحها ٖى٪ ٚو  ...٧َى

 خضًشه باقي ؤمام نمخذ ؤجها بال خل٣ها بـ ٚهت ببخلٗذ

 ...جاوي مخسكهىف الجهاعصة صا البِذ بغة زُذ عظل٪ ولى -
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هض١ ال طاهلت بلُه هٓغث
ُ
ٟاظئت ؤبحها ٢ؿىة ج

ُ
ٗاملها إلاا وحؿاءلذ..اإلا ٌُ 

 ؤطهبذ؟ بما!..ه٨ظا

 ُمخىجغة ببدؿامت بـ و٢الذ الىي٘ ُؾمُت جضاع٦ذ

ت مخٟاظئت بـ هي..ُمدغم سخي ًا ٖلحها بغاخت -  قٍى

ها بـ ؤها -  بٗٞغ

ذ..مخساٞل: هاػثت ببدؿمذ -  ...بطه٩ىا بٗض..ٖٞغ

 زٟت بـ مى٨به ٖلى عابخت ُمدغم مً ُؾمُت لخ٣ترب الساعط بلى وبججهذ جغ٦تهم

 ٖخاب بـ ٢الذ زم

ىذ ؤمتى مً..ُمدغم؟ سخي ًا صي ال٣ؿىة لُه -
ُ
 !٦ضا ٦

غ - ل: و٢ا٫ ي٤ُ بـ ُمدغم ٞػ  بـ..طهبها مل..٦ضا لُه مٗاها بخٗامل ؤها مٗٞغ

و ٞـ الك٣ت َلٗخله بجها ؤٞخ٨غ ؤما ٧ل
ُ
 ًٟىع  بـ صمي ؤخـ..اللُل ه

 بغيى هى ما..طهبها مل ٢ىلذ ؤهذ: و٢الذ مى٨به ٖلى جغبذ ٖاصث -

 ...ؤهى وبججىػها مٟطخهاف
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م ٖلى..ُٖيُه وؤٚمٌ خغاعة بـ ُمدغم ججهض  بال شخئ ٧ل ؤزبره ؤعؾالن ؤن الٚغ

هالتها بـ ق٣تها بلى هبُذ الظي الُىم ط٦غي  ؤن
ُ
كٗشت ز

ُ
 اإلاؼعٍت وهُئتها اإلا

دشه بل به جخٟا٢م الخمم ججٗل  ٢خلها ٖلى قُُاهه ٍو

********* 

ت باب ؤٚل٣ذ ٞغ
ُ
 ٖبرجحن هبُذ ٞـ ُٖىاها ؤٚمًذ زم ٖلُه وبج٨ئذ الٛ

ذ  الساعط بلى وجدغ٦ذ ٖم٤ُ هًٟؿا لخإزظ مدىهما بـ ؤؾٖغ

 نىث   بـ ٢الذ زم ٞخىع  بـ ججهضث جغ٦خه ٦ما ًجلـ ًؼا٫ ال ؤعؾالن وظضث

 م٨خىم

ىذ -
ُ
 !...بججىػ  بابا بن ٖاٝع ٦

ؿغي  ُٖىه ٞخذ ُِ ت بـ ٢ا٫ زم ال  ُسسٍغ

 مبرو٥ ؤل٠ -

 ...لُه؟ م٣ىلدل ٖاٝع َاإلاا وبٗضًً!..بتهؼع  ؤهذ: ٢اثلت ًًٚبا بؾدكاَذ -

  مجها وؤ٢ترب جهٌ زم ٞسظًه ؤعؾالن يغب
ً

 م٨غ بـ ٢اثال

ىذ ٖاٝع لى -
ُ
 ٦ؿغجُه ما ػي  ٨ًؿغ٥ خابب ؤبى٥ِ  بـ..٢ىلذ ٦
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 !٨ًؿغوي: نضمت بـ وهمؿذ ُٖىاها بحؿٗذ -

 ٣ًضع عاظل ؤي مِٟل..ٖىضي مً هاػلت قاٞ٪ ؤما ًىم..ؤها: ُما٦ًضا ؤومإ -

 ...زهىًنا..صا اإلاى٠٢ ًيسخى

ا مجها ل٣ُترب نمذ ًٖ  ُمبااله ال بـ وؤ٦مل ٖجها ؾترجه هاػ

 هٟؿها عزهذ بيخه بن زهىًنا -

 وخ٣حر ؾاٞل آصم بجي ؤهذ: ًٚب بـ نغزذ -

ت بـ ببدؿم -  ...ظضًضة خاظت هاحي: و٢ا٫ ُسسٍغ

 الهمُم بـ ؤنابتها التي ل٩لماجه خضة بـ وجىٟؿذ ًًٚبا ؤؾىاجها ٖلى نغث

 
ً
 ُمباقغة

ت بـ ًغجٟٗان خاظبُه ظٗل ظمىص بـ ُمدظعة ؾبابتها بـ ؤقاعث  ُسسٍغ

ىِل لؿه ؤهذ..مٗاًا ٦الم٪ بخظع -  بخىظ٘ يغبتي بًغب إلاا ؤها..مخٗٞغ

 وبخٗلم

بض بـ وهمـ مجها وظهِه  بـ ؤ٢ترب -
ُ
 ...قُاعج٪ وعٍجي: ز
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 ال ٞـ َا٢تها إلؾتهال٥ هدُجت ألازحر بـ ٢الذ ؤجها بال ًٚب بـ ُٖىاها ي٣ُذ

ضعة
ُ
 ُمداعبخه ختى ؤو الخضًض ٖلى لها ٢

 جخسمض ٖكان ًال َب -

  Ladies first: باعصة ببدؿامت بـ و٢ا٫ ًضه بـ ؤقاع -

  -...ؤدي ًا ِؾم٪ ًا: بػصعاء بـ ؤعصٞذ

تها بلى ؤمامه جدغ٦ذ ٞغ
ُ
 الٟغاف ٞى١  ظلـ..هى جبٗها صلٟذ و ٞخدتها زم ٚ

 جدؿاء٫ ؤمامه ولخ٠٣

 !...م٩اه٪؟ خض صبؿذ و السجً مً هغبذ ؤهذ -

ب ُٖيُه ؾىاص بـ بلحها هٓغ ٖىضما ٕٞؼ بـ السل٠ بلى جغاظٗذ ٖغ
ُ
كبه والتي اإلا

ُ
 ح

 ببخلٗذ ٞـ ُٖيُه ًٖ ؾىاًصا ج٣ل ال التي مالمده ًٖ ؤما..ًٚبها بـ الجخُم

٣ها م ٖلى هاصعة زغظذ هبرجه ؤن بال..زٝى مً لها بشه ِلِم  ُعٖب بـ ٍع  مً الٚغ

 هضوءها

 ...طهبي ٌكُل خض مبؿبل -

دض١ ْلذ..ونمذ ُظملخه ٧اهذ
ُ
 ٞجإة مالمده جىٟغط ؤن ٢بل ُعٖب بـ به ج

ت بلى جخدى٫   ؾإلها ٖىضما الُسسٍغ
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 !ٖجي بًه ٢ال٪ ؤبى٥ِ  -

 !!...هااه -

٣ها ؤبخلٗذ ول٨جها باٚتها الظي لؿاالِه  صهكت بـ بها ؤعصٞذ  ُممخىت و٢الذ ٍع

ب الخضًض لظل٪ لخُٛحره ٖغ
ُ
 اإلا

 ...بـ ٚحر خاظت م٣الل -

 ..الضازل بـ خضر ما ٖلُه و٢هذ
ً
بت  التي اللخٓاث جل٪ جيسخى ؤن بـ مجها ٚع

بها شسهُت ؤعؾالن ٞـ..ببخالٖها ٖلى ؤوق٨ذ ٖغ
ُ
م ٖلى ج  ؤمامه ٖىاصها مً الٚغ

س٠ٟ ٖلها به٣ُإ بال جخدضر ْلذ..ًغحٗض صازلها ؤن بال
ُ
 التي ٢لبها يغباث ج

 الُبُعي ُمٗضلها بلى والٗىصة الهضوء جإبى

ثرزغ
ُ
ثرزغ..ج

ُ
اإلاه عؤؾه..الًٛب ًيخابه بضؤ و٢ض ٦ثرة بـ ج

ُ
 جهمذ ال وهي قضة بـ ج

غة خحن ٖلى ؤعؾالن جهٌ
ُ
 ؤؾىاهه بحن مً وهضع ٢ىة بـ طعاٖها ظظب زم ٚ

٣تي بـ ؤؾ٨خ٪ وال هدؿ٨تي ؤهِذ  -  !...ٍَغ

٣ها ببخلٗذ  مغيها بزغ اإلابدىح نىتها بـ ؤعصٞذ زم جىجغ بـ ٍع

 !ٚلِ مخٟهمل ٖكان بًه ٢ىلىا بىضخل٪ مل!..بًه -
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 ...ؤٖٝغ حهمجي وال ؤٖٝغ ٖاوػ  مل: و٢ا٫ نبر هٟاط بـ ُٖيُه ؤٚمٌ -

تها باب بلى هٓغث ٞغ
ُ
 ٢ىٍى بـ وهخٟذ بلُه زم ٚ

ي مم٨ً َب -  !مِؿمٗل بابا ٖكان نىج٪ جَى

خه بـ بلُه هٓغ - ٗخاصة ُسسٍغ
ُ
؟ هًُغبجي ؾمٗىا ولى: و٢ا٫ اإلا

ً
 مشال

 ...بابا ًٖ بدخ٩لم به٪ الخٔ -

 لُخمضص الٟغاف بلى وبججه ًضها جغ٥ زم ًاجـ نبر هٟاط بـ عؤؾه خغ٥

 زهغها بـ ًضها وايٗت خى٤ بـ هضعث زم ًٚب بـ ب٢تربذ ؾضًم ؤما..ٞى٢ه

غي  ٖلى ظىبي هخىام ؤهذ -  !...ؾٍغ

 ُٚٔ بـ ؤ٦ملذ زم ٦خٟه بـ بنبٗها بـ لخل٨ؼه ٖلحها ًغص لم

غي  صا -  مٗا٥ ؤهام بوي مغة ؾمدخل٪ بوي مٗجى ومل..ؤَغص٥ خ٣ي مً ؾٍغ

 ...ًب٣ـ

ى٣ها خى٫  ًضه وي٘ م٘ خغوٞها بزخٟذ ول٨ً  ؤنبدذ ختى بلُه ظظبها زم ُٖ

ت بـ جدىٟـ ؤزظث..عهبت بـ ُٖىحها بحؿٗذ ٞـ واخض بول ُبٗض ٖلى اع ؾٖغ  َو

ت بـ ؤعؾالن ببدؿم..ولؿاجها خضًثها  مٛؼي  طاث هبرة   بـ ؤعصٝ زم ُسسٍغ
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 ...ُخًجي ٞـ همتي اؾمها -

ٌ جىىي  ٞاها ٞخدذ  السبِض ٢ىله بـ ؤؾ٨تها ؤهه بال الٞغ

 بعاصج٪ وبـ -

 ...ؤظبرججي ؤهذ..بعاصحي بـ مل ال -

 الخملو خاولذ ٞـ مىه الخظع ًجب قغ..قغ ٢امىؾها في وؤبدؿامخه..لُبدؿم

هثى قغاؾت بـ تهضع وهي مىه
ُ
 الكُُان بـ ؾىي  جل٤ُ ال ؤ

ٛل بالف!..بًه ب٣ىل٪ -
ُ

 ...وب٣ٖـ وببٗض صا الُٗا٫ ق

٣ُض وهى ؤعصٝ زم ظىاعه بلى لها ظظبه بـ نمتها ٧ان اإلاغة وهظه  ًضًه بـ خغ٦تها ًُ

 حٗباهت ؤهِذ  ؤخؿىل٪ هامي..وهامي ٦خحر ٦الم بالف -

باٚذ هجىمه و الهضمت
ُ
 وألو٫ ..ٖلحها لؿُىجه ُمؿدؿلمت ج٩ىن  ؤن ؤظبرها اإلا

٣ها ببخلٗذ..ؤمامه يئالتها بـ حكٗغ ألاو٫  ل٣اءهما ُمىظ مغة  ٢الذ زم جىجغ بـ ٍع

-  
ً

 ...ٖجي ببٗض..مُىٟٗل و٦ضا حٗباهت ٞٗال

 ٞى١  ًضه ًً٘ وهى ظمىص بـ لحرصٝ الٟغاف ٞى١  جمضص زم ٖجها ؤعؾالن ببخٗض

 ُٖيُه
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غ ٕ جىامي ٖاوػة مل لى -  ...٢ضام٪ ال٨ىبت..الؿٍغ

ٌ ُمىخًٟت جهًذ زم ًٚب بـ ُٖىاها ي٣ُذ  ي٠ُٗ مٓهغ بـ جٓهغ ؤن جٞغ

 ٞى١  جمضصث زم بيافي ُٚاء وؤزغظذ السؼاهت بلى جىظهذ لظل٪..ؤمامه

٨ت  به حٗبإ ؤن صون  ألاٍع

زغي  ولُلت
ُ
 الطخُت قُُاجها..قُُاجها م٘ مٟغصها بـ ج٣ًحها ؤ

********* 

ت بـ وخُضة هٟؿها لخجض الخالي الُىم نبا بؾد٣ُٓذ ٞغ
ُ
 لم ٞـ ٖىه بدشذ..الٛ

بضلها لم التي زُابها بلى هٓغث..ُؾترجه و ٢مُهه ؾىي  ججض
ُ
 جإ٠ٞ بـ ؤمـ ج

ا جبضلحها ُم٣غعة لخجهٌ ًٗ  ًضل٠ ؤن ٢بل ؾَغ

ُىُت مىامت بعجضث
ُ
 ؤؾىص مئزع ٌٗلىها ألابٌُ اللىن  مً ز٣ُلت ٢

ت زاعط جغظلذ زم ظًُضا ؤٚل٣خه..اللىن  ٞغ
ُ
 الٛ

 وظضث ٞـ الخاثِ ؾاٖت بلى هٓغث..ؤخض ججض لم ول٨جها الك٣ت ؤهداء بـ هٓغث

غث..الشامىت جخسُى لم ٣ٖاعبها  بـ ول٨ً اإلاغخاى بلى جىظهذ زم ٢ىٍى بـ ٞػ

٣ها  ؤؾىاجها بحن مً هضعث زم جغاظٗذ و قه٣ذ..به بنُضمذ ٍَغ

 !ماشخي وؤهذ جٟخذ مل -
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بصخي ٖمالت اللي ؤهِذ : واضر جململ بـ ؤظاب -
ُ
 ؾاع٢ت ج٩ىوي ما ػي  وعا٥ِ  ج

 خاظت

 ...بجـ ؤهذ صا -

شحرة هُئخه بلى جىٓغ وهى خضًثها ب٦ما٫ ٖلى ج٣َى  لم
ُ
صجلت اإلا

ُ
 ٞـ..واخض آن   بـ واإلا

 جج٠ُٟ بلى ًإبه ؤن صون  زهغه خى٫  ٦بحرة ميكٟت ؾىي  ًغجضي ٨ًً لم

٣ُغ والظي ظؿضه  ماًءا ًُ

 جلٗشم بـ وهمؿذ وظهها بـ ؤقاخذ

 ...عب ًا الُٗٓم هللا ؤؾخٟٛغ -

بض بـ ؤعؾالن ببدؿم
ُ
بٗضه نضعهِ  ٖلى ًضها ويٗذ ؤجها بال مجها صوى زم ز

ُ
 ج

 خضة بـ هاجٟت

 !ٞحن عاًذ ٦ضا ؤوعى -

- ٘  ...ألاويت هغوح: بؿاَت بـ و٢ا٫ مى٨بُه ٞع

 نبر هٟاط بـ و٢الذ بلُه الىٓغ صون  ٢ضمُه ؤزمو ختى عؤؾه مً بلُه ؤقاعث
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 ٞـ بهىا زم..هىا جاهُت ؾخاث ُٞه بن زهىًنا الك٣ت ٞـ ٦ضا جمصخي مُىٟٗل -

 !البرص بـ بخدـ مل بػاي الكخا

غ -  ...وال هخٗضًجي ؤهِذ : و٢ا٫ ملل بـ ٞػ

  صٞٗخه بط خضًشه ب٦ما٫ بـ له حؿمذ لم
ً
زغي  مغة

ُ
 ؾمٗذ ٖىضما اإلاغخاى بلى ؤ

 زلٟه مً ًهضح ُؾمُت نىث و ٌؿٗل ؤبحها نىث

 زم نضعها ٖلى ًضها ويٗذ..ًلخٓاهما لم ؤجهما هللا وخمضث الباب ؤٚل٣ذ

ا بلحها ًىٓغ الظي ؤعؾالن بلى هٓغث ًٗ  ُٚٔ بـ لخ٣ى٫  خاظبُه ؤخض عاٞ

 زحر ٖلى اللُلت هُٗضي مل ٦ضا قاٞ٪ لى بابا!..بًه في بًه -

 !ٌٗجي صا الىي٘ ٖاظب٪ ؤهِذ : ٢ا٫ بل خضًثها بلى ًلخٟذ لم -

 ...بًه؟؟ وي٘: وحؿاءلذ خاظبحها ٢ُبذ -

ان ا ؤخًاهه بحن هٟؿها جغي  وهي قه٣ذ ما ُؾٖغ ًُ  مً الخاثِ بلى ًخ٩ئ..ٞٗل

 وظضث ول٨جها ألابخٗاص خاولذ..نضعه ٖلى ًضحها ٧ِلخا جً٘ ؤمامه وهي زلٟه

 ببخٗاصها ٌٗى١  زهغها خى٫  خضًضي   ٢ُض  

غحٗب ُٖىحها ُػع٢تي بـ ال٣اجل ُٖيُه ؾىاص بلى هٓغث
ُ
كبه هٓغاث بـ اإلا

ُ
 ح

ت مً ؤعؾالن ببدؿم..الجغاء  ٖبض بـ همـ زم ٞمه ػاٍو
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 !...٦ضا؟ مل خمام جازضي ظاًت ٦ىِذ  -

 زمى٫  بـ ؤعصٝ زم ألاؾخدمام خىى بلى صٞٗها ؤهه بال ٢ىة بـ عؤؾها بـ هٟذ

 وم٨غ

ضًه ًال -
ُ
 ...ز

 جىجغ بـ وهمؿذ نضعها بلى اإلائزع خاٞتي يمذ

 ...هُل٘ وبٗضًً ألاويت ًغظٗىا ؤما لخض هىا هيؿخجى بـ بخىا..هبل بالف -

دانغها ؤ٢ترب ُُ طجها بـجىاع همـ زم ل
ُ
غة ؤؾاعث هبرة   بـ ؤ  ظؿضها بـ ال٣ُكٍٗغ

 ٧له

 ...ؤَل٘ هاوي  مل ؤها بـ -

 هٓغة ول٨ً..٣ًهض ماطا حعي ال ُمدؿٗخحن ُٖىحن بـ الٗابشت ُٖيُه بلى هٓغث

بض بـ جىحي الشٗلبُت ُٖىاه
ُ
 هِخه ز

 ؤلابخٗاص وخاولذ ٕٞؼ بـ ؾضًم قه٣ذ..ٞى٢هما لخجهمغ اإلاُاه م٣بٌ ؤصاع ؾهًىا

 نضعها بلى ًضحها يمذ ٞـ بها وبلخ٣هذ زُابها جبللذ..ؤٖا٢تها ًضه ؤن بال

  اإلاغة هظه ول٨ً ؤعًيا عؤؾها وؤزًٟذ
ً

  ولِـ زجال
ً

ال
ُ
 ط
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 بلُه وعٞٗه ط٢جها ؤؾٟل ًضه وي٘ زم ؤ٦ثر ؤعؾالن ب٢ترب

 لم خُجها..هاضجت ٦غػ  خبت ٦ـ مجها ظٗلذ قٟخحها ٞى١  ججهمغ التي اإلاُاه ٢ُغاث

 ٣ِٞ و الخهغي  خ٣ه..الكغعي خ٣ه هى ما لُلخ٣ِ ٣ًترب وهى ٌعي

 وهي خىلها مً ًضوع  الٗالم ؤن وؤخؿذ جى٢ٟذ اللخٓت جل٪ بـ هبًاتها

٣بل ال٣اؾُت قٟخُه حؿدكٗغ
ُ
 مىه حٗهضها لم ع٢ت بـ زانتها ج

بلخه جضم لم زىان
ُ
 واإلااء زانتها ٞى١  ظبهخه وي٘..ٖجها لُبخٗض زىان ؾىي  ٢

٨مل
ُ
 الى٢ذ طاث بـ والسسىهت البروصة يغبخه ظؿضها..اللىخت ج

زجى مجها ظٗلذ يغبتها التي الهضمت بل ل٣ُبلخه ُمؿدؿلمت ج٨ً لم
ُ
 ؤ

 ُٖىحها بلى هاًْغا هضوء بـ ؤعصٝ ول٨ىه الخضًض همذ..يُٟٗت

 ...ج٨ً لم بٖخبرحها -

ا..وعخل ببهامِه  بـ قٟخحها مسر
ً
بلخه ؤزغ جمدى اإلاُاه ؤؾٟل بًاها جاع٧

ُ
 ول٨ً ٢

 !!عوخها ًٖ ال٣ُبلت ؤزغ ؾخمدى هل

*********** 

 ؤًام زالزت مغوع بٗض
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 ؾحره ؤ٦مل زم الش٣ُلت ُؾترجه ؤػعاع ؤٚل٤..الُاثغة مً حهبِ عوؾُا بـ هى ٧ان

  لُجض الجىي  اإلاُىاء زاعط جغظل
ً
 خضًض صون  نٗضها..بهخٓاعه بـ ما ؾُاعة

 ال٣ىي  ؤعؾالن نىث ؾىي  ٣ًُٗه لم نمذ   في به لىخُل٤

 !ٖلُه ٢ىلذ اللي ٖملذ -

 ...ص٣ُ٢ت ؤزغث وال م٣ضمدل..باقا ًا بالخٝغ: الؿاث٤ نىث ؤجاه -

 ٖلى ؾاٖخحن ؾىي  ًدب٤َ  لم..ًضه ؾاٖت بلى هٓغ زم ٞخىع  بـ ؤعؾالن ؤومإ

 زغط وخحن..ؤًام زالزت ُمىظ ال٣ُبلت جل٪ حؿترظ٘ وطا٦غجه ي٤ُ بـ ججهض..الل٣اء

 طلخه ٌٟٛغ ؤن ٌؿخُُ٘ ال ٖجها ُمبخًٗضا عخل..وعخل اإلاجز٫  جغ٥ اإلاغخاى مً

داصزه لم وهي..ُٖىحها بـ الؿٗاصة بضث و٦م ظمُلت م٘ ؤ٢امهم ؤًام زالزت
ُ
 ؤبًضا ج

 ال وهى ؾُُغجه ًٖ جسغط ألامىع ..وجدكاب٪ جخ٣ٗض ألامىع ..الُىم طل٪ ُمىظ

دب   ألامىع  ػمام وبؾخٗاصة ؤلابخٗاص ٢غع  ٞـ..طل٪ ًُ
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

 نٛحر شخي   بـ ًضه ًمض وهى الؿاث٤ نىث ؤزغظه

 ...باقا ًا بجًٟل -

ا ؤعؾالن ؤزظه ًٗ  ظمىص بـ ٢ا٫ زم ؾترجه ظُب بـ بًاه واي
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 !ؾام٘ الٗغبُت مً مخسغظل -

 ...باقا ًا ؤوامغ٥ -

 ص٣ُ٢ت حؿٗىن  بٗض

 وطل٪ ُمىٓم جخاب٘ بـ ُمهُٟت ؾُاعاث ٖضة و٧اهذ..اإلايكىص اإلا٩ان بلى ونال

 عظا٫ ٖضة وبجىاعه الخضًضًت اإلا٣اٖض ؤخض ٞى١  ًجلـ ال٣ُبٗت ناخب الغظل

ت بيُت طوي   ٢ٍى

  ال٣اجلت الؿهام ٦ـ وهٓغاث..وز٣ت زُالء بـ لُخ٣ضم ؾُاعجه مً هى جغظل
ُ

 جبض

ب  الىٟىؽ بـ الٖغ

 ٢ا٫ زم ُمبدؿًما وناٞده الغظل جهٌ

ض ًٖ ص٣ُ٢خحن جإزغث ل٣ض -  اإلاٖى

ت بـ قض٢ه بلخىي  - ال١ ٖلى ألازحرة ألامغة ؾخ٩ىن ..ؤٖخظع: و٢ا٫ ُسسٍغ  ؤلَا

 ...الٗمل لىبضؤ ٞـ..بإؽ ال -

اث ٖضة بـ ألازىان جداوع   ؾاٖاث زالر بلى ؾاٖخحن بحن ما جغاوح لؼمً مىيٖى

 السبِشت هبرجِه  بـ الخضًض ؤعؾالن زخم ختى
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 ؤبًضا ؤزُاء ؤال ؤٖض٥ -

 ...مى٪ ؤجى٢ٗه ما هظا: و٢ا٫ الغظل ببدؿم -

 ظمىص بـ ًغصٝ ؤن ٢بل ٢اؾُت ببدؿامت قبه ؤعؾالن ببدؿم

جمم..ِمهغ بلى ل٣ضوم٪ صاعي ال خؿًىا -
ُ
 ُهىا مً ألاويإ ؾإ

 !٠ُ٦؟: وحؿاء٫ خاظبُه ٣ٖض -

قٗل ؤٖض٥..ج٣ل٤ ال: ٞدُذ بـ ؤعؾالن همـ -
ُ
 بـ ؤقٗلخمىها ٦ما الىحران ؾإ

 ...مجزلي

 وهى بعحؿمذ التي ؤعؾالن ببدؿامت ؤن بال جىظـ بـ خاظبُه الغظل ٣ٖض

٨مل  ًُمئن آلازغ ظٗلذ خضًشه ًُ

قٗلها -
ُ
 ؾىي  مجها ؤظجي لم ٞـ..بَٟاءها ًٖ وبلض٥ بلضي ؾخعجؼ ٢ىة بـ ؾإ

لم
ُ
 ...الٓ

 ؤعؾالن ٞخذ بل الؿُاعة جخدغ٥ ولم ؾُاعجه نٗض..آزغ خضًض صون  عخل زم

 جدغ٥ زم ألازغون جبٗه الٟاعهه ؾُاعجه الغوسخي الغظل نٗىص وعا٢ب هاٞظجه

 جىُٓم بـ ألاؾُى٫ 
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 ؤن وما..ًخدغ٥ ؤن الؿاث٤ ؤمغ زم ُؾترجه ظُب مً الصخئ طل٪ ؤعؾالن ؤزغط

 مً ؾلؿلت زلٟه لُهضح الؼع  ٖلى يِٛ ُمىاؾبت مؿاٞت   ٖلى ؤنبذ

خخالُت ؤلاهٟجاعاث
ُ
 اإلا

َض ..الؿماء ٖىان بلى ًخهاٖض ألاؾىص الُضزان َٖ  الٗهض بـ وهى الىحران بقٗا٫ بـ َو

٤ طل٪ بزماص حؿخُ٘ لم الىحران جل٪..وافي زحُر  كخٗل الخٍغ
ُ
 ٢لبه بـ اإلا

 قُُاهُت هبرة   بـ همـ زم الخد٨م ظهاػ ٖلى ٢بٌ

 ...ال٩لب هؼاع ًا ٢غبذ وجهاًخ٪..جسلو ٢غبذ الؿلؿلت -

اص  ؤزغ صون  بلضه بلى ٖو
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 (ألاول  الجزء) والعشرون الثالثالفصل 

  السٝى ؤمام يُٟٗت الىٟـ بن

 !!!!....الُخب...و

 الظي الخ٨ٟحر لظل٪ بؾدؿلم خ٣ًا ٣ٖلها ول٨ً!..ال٣ٗل ٌؿدؿلم ؤن ؤ٣ٌٗل

بلتهم ُمىظ..ؤًام زالزت إلاضة بها ؤَاح
ُ
 ألاعى و٦إن ؤبًضا جغه لم وهي اإلاغخاى بـ ٢

 وببخلٗخه بوك٣ذ ٢ض

ضاهمها التي الظ٦غي  جل٪
ُ
  ج

ً
 ومظا١ ؤلاخؿاؽ طل٪ حِٗل ؤخالمها وبـ لُال

بلخه
ُ
 ٨ًً لم ؤهه هللا جدمض ٞـ قٟخحها جخدؿـ وهي ٕٞؼ بـ بٗضها لخيخٌٟ..٢

 ُخلم ؾىي 

 بـ قٟخحها جخدؿـ والضها َلب ٦ما عؤؾها مؿ٣ِ بلى جخجه ؾُاعتها وبـ وآلان

ب قغوص  خغط بـ خمدم الظي الؿاث٤ نىث بلى جىبهذ..ٖلحها ٍٚغ

 !...الباقا ٩ًىن  ظاًؼ..ػمان مً بحرن  خًغج٪ جلُٟىن  هاهم ًا -

٣ها ؤبخلٗذ لظل٪..هى ٩ًىن  ؤن الؿاث٤ إلٞتراى ٢لبها هىي   زم جغصص بـ ٍع

 لُإتها ؤظابذ زم عاخت بـ ججهضث..ُمسجل ٚحُر  ع٢ًما ججض بها وبط هاجٟها ؤزغظذ

ب نىث    ٍٚغ



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               497 

 الٓابِ؟ لخًغة ٩ًىن  ؤوعي!..ظىػها وعا مً ٞحن عاًدت الض٦خىعة -

 !...مٗاًا؟ محن: جىظـ بـ وحؿاءلذ ظبُجها ٢ُبذ -

 ختى الهمذ آزغث لظل٪ السٝى بضجها بـ ؤؾاعث ضخ٩اث نىث ؾمٗذ

ٟصر خه ًٖ ًُ لت ججهُضة لدؿم٘ زىان..هٍى س٠ُ خضًشه ؤجبٗه زم ٍَى
ُ
 اإلا

ؿت مغاجه وؾاًب مؿاٞغ والباقا البِذ ٞـ لىخض٥ وؤهِذ  ؤًام جالث -  ؾهلت َٞغ

 بوي م٘ الُجخغ مً جخُلعي مؿخجي وؤها ؤًام جالث..ٞحها مىه ًيخ٣م ٖاوػ  خض ألي

ىذ
ُ
ت ؤلٗب خبِذ بـ..ُٞه ؤؤطًِ٪  ؤ٢ضع ٦  ...قٍى

 م٣بٌ ؤمؿ٨ذ..ؤخض ججض لم ؤجها بال وزلٟها خىلها وجلٟخذ قٟخحها بعججٟذ

 جدكغط بـ وهمؿذ الؿُاعة باب

 !...٦ضا؟ مل هؼاع!!..محن -

زغي  الجهت مً جه٣ُٟه نىث ؾمٗذ
ُ
 ؤٞعى ٞدُذ بـ ؤعصٝ زم ألا

  ؤصو٢ه هٟسخي ٧ان اللي الكهض ػي  با٥ مً َال٘ اؾمي -

 !...بًه؟ ٖاوػ : ؤؾىاجها بحن مً هضعث -

لى  آلازغ الجاهب ٖو
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 زٟىث بـ ٢ا٫ زم به وجإعجر اإلا٣ٗض ْهغ بلى عؤؾه ؤعظ٘

مىُت ؤزغ ب٣ىل٪ -
ُ
ُه هخ٣ضعي  مل..لُِ٪  ؤ  ؤم٪ هخ٣ابلي بٞغحي بـ..حكٞى

ب وؤزى٥ِ  ٍغ
ُ
٢ 

 !بًه ٢هض٥: وحؿاءلذ وظهها شخب -

ىبلت ٞحها الٗغبُت: ؾغ و٦إهه همـ -
ُ
 مُب٣اف ٖكلً ٖلُِ٪  ؤزلو خابب..٢

 ...ظىػ٥ وبحن بُجي ٖاث٤ ُٞه

٣ها ببخلٗذ م ٖلى الٗغ١  ٢ُغاث بـ ظبُجها وجىضي نٗىبت بـ ٍع  ال٣ُـ مً الٚغ

 السبِض خضًشه زم ٢ه٣هخه نىث ؾمٗذ..الباعص

 ...ًلخ٣٪ ه٣ُضع مل لؤلؾ٠..جى٥ ج٪..جى٥ ج٪ بُمصخي الؿاٖت ٣ٖغب -

  نمذ
ً

بض بـ ٢ا٫ زم ٢لُال
ُ
 ما قًِئا جظ٦غ ٦إهه ز

ىاؾبت وبـ ؤه -
ُ
تها ٢للذ ؤو و٢ٟذ الٗغبُت لى اإلا  الٗغبُت..بىوووم..ُؾٖغ

 ...٢مغ ًا ؾالم..هخخٟغج٪

دا٧ي وظهها ٧ان..ًضحها بحن مً الهاج٠ لِؿ٣ِ ًضها تهضلذ  شخىب ًُ

 خاهذ ج٨ً لم بن..ب٢تربذ جهاًتها ؤن وج٣ُىذ ٖبراتها حؿا٢ُذ..اإلاىحى
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 حعجب بـ حؿاء٫ زم ألامامُت اإلاغآة مً ٚغابت بـ الؿاث٤ بلحها هٓغ

 !...هاهم ًا خاظت في -

 نضمت و قغوص بـ تهمـ وهي قٟخحها جغظمخه ٢ض ؤ٩ٞاعها نىث ؤن جضعِ  لم

ىبلت ٞحها الٗغبُت -
ُ
٢ 

 !!!...بًه -

********* 

 ٞخىع  بـ ؤظاب ٞـ السام ػوظخه ؾاث٤ مً بجها٫ ؤجاه اإلاجز٫  بلى ًهل ؤن ٢بل

 !زحر -

ىبلت ُٞه..باقا ًا بلخ٤: الهل٘ جمل٨ه الظي الؿاث٤ نىث ؤجاه -
ُ
٢ 

 ..مٗاًا والهاهم..ٞـالٗغبُت

 ًٚب بـ حهضع ؤن ٢بل لشىان ظؿضه وجُبـ ُٖىاه ججمضث

 ُمخسل٠ ًا وبهؼ٫  الٗغبُت و٠٢..بًه ومؿخجي -

 ...هخىٟجغ ال٣ىبلت و٢ٟذ الٗغبُت لى..هُىٟ٘ مل -
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غة خحن ٖلى زم ًٚب بـ اإلا٣ّىص ؤعؾالن يغب
ُ
 ؤلاججاه بـ لدؿحر الؿُاعة ؤصاع ٚ

ٗا٦ـ
ُ
ض اإلا خه مً لحًز  ظىىن  بـ نغر..ُؾٖغ

 !ٞحن ؤهخىا -

 البلض ًٖ مبٗضهاف -

خ٪ ٖلى خاٞٔ: هضع زم اإلا٣ّىص ًًغب ٖاص -  مغاحي لى..ظاًل٪ وؤها ُؾٖغ

 ...بُ٪ الٗغبُت جىٟجغ ما ٢بل هضبد٪ خاظت خهلها

ض ٧ان..ؤؾىص ًٚب بـ ًؼؤع وهى ٢ىة بـ ٢ظٞه زم الهاج٠ ؤٚل٤ خه مً ًٍؼ  ُؾٖغ

 ًلخ٣ها ؤن هى زلضهِ  بـ ًضوع  ما ٧ل..ألا٢صخى الخض بلى ونلذ ختى

لى  آلازغ الجاهب ٖو

ً ماقغ ؤن بال..ُحهضئها والؿاث٤ نمذ بـ جب٩ي ؾضًم ٧اهذ  ؤقاع ٢ض البجًز

غب
ُ
 جىجغ بـ ٢ا٫ زم اإلا٣ّىص يغب..بهتهاءه ٢

 اؾمُٗجي هاهم ًا!..هاهم ًا -

 !بًه في: مبدىح نىث   بـ همؿذ -

هالجِه  بـ ًضه زلل -
ُ
ً صلى٢تي: بـهل٘ و٢ا٫ ز  ...هُسلو البجًز
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خه ٞـ خضًشه ؤ٦مل ؤهه بال..وكُج بـ حهتز ظؿضها وبضؤ ُٖىاها بحؿٗذ  هى ؤولٍى

 خُاتها

ُي الباب بٞخخي -
ُ
 ...٦ضا ٚحر خل مِٟل..وه

٤ بلى هٓغث  وهمؿذ بلُه هٓغث زم ؾُاعتهم م٘ ًدؿاب٤ الظي الٍُغ

 !وؤهذ َب -

ت بـ عص -  ؤي ٞـ هخ٠٣ الٗغبُت..بًض٥ ؤبىؽ ًال بـ..هخهل٪..مخساِٞل: ُؾٖغ

 ...و٢ذ

ها الؿاث٤ نىث ؤن بال ٦شحًرا وجغصصث الباب ٞخدذ..ُمغحٗكت ؤًض   بـ  ؤٖٞؼ

 ...ًالاا -

لى..الؿاث٤ جبٗها الؿُاعة زاعط هٟؿها بـ صٞٗذ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظث  ُبٗض ٖو

ت جباَا هدُجت الؿُاعة بهٟجغث ٢لُلت ؤمخاع ٖضة  جىازغث ٞـ الؿُاعة ُؾٖغ

 مجهما ال٣ُغب بـ الكٓاًا

٤ حك٤ الؿُاعة ٧اهذ ت بـ الٍُغ ؿاب٤ ُؾٖغ
ُ
اح ح  ألالؿىت جل٪ إلاذ ختى..الٍغ

خهاٖضة الؿىصاء وألاصزىت
ُ
ت ٖلى اإلا ٤ ٢اٖع  الٍُغ
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ًغا ؤنضعث ختى ٢ىة بـ اإلا٩ابذ يِٛ ا جغظل زم..ٖا٫ نٍغ ًٗ  بـ ًضًه وي٘..ؾَغ

هالجِه 
ُ
 مظهىلخحن ، قغؾخحن ، ُمدؿخٗخحن ُٖيُه ٧اهذ..٢ىة بـ ٖلحها ٌكض ز

 خؿاًبا له ًدؿب لم الظي الخضر لظل٪

له نىجِه  بـ ػؤع اإلاكهض هى٫  ومً..الؿماء ٖىان حك٤ هحراًها حكخٗل ؾُاعتها
ُ
٧ 

خه ؤ٢صخى بـ لحر٦ٌ بهدباهه لٟذ ؤعًيا اإلاؿجي الجؿض طل٪ ؤن بال  وهى ُؾٖغ

 ًهغر

 !!!!...ؾضًُُُُِِم -

 لهٟت بـ قٟخُه بحن مً زغط الظي واؾمها ال٣ىي  نىجه ، نغزخه حؿم٘

ٟخذ ُٖىاها ظٗلذ
ُ
 ُبِء بـ ج

٘ زم ؤمامها ظثى  ؤظل نىث   و ٢ىة بـ وهخ٠ بلُه عؤؾها ٞع

 !!...ؾضًم -

 ..مىه اؾمها حؿم٘ ػواظهما ُمىظ مغة ألو٫ 
ً
 جمؤلها التي الىبرة جل٪ وزانت

ٓلمت ُٖىاه صاعث ٞـ هى ؤما..اللهٟت
ُ
 التي قٟخحها زم اإلا٨ضومت مالمدها ٖلى اإلا

 زٟىث و حٗب بـ همؿذ

ؿت ؤها -  ...٧َى
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 ب٣ى..بلُه وظظبها ؾا٢ُه مضص..بلُه بًاها ُمدخًًىا نضعه بلى عؤؾها يم

 ًٖ عؤؾها ؤبٗض زم اإلاؿلىبت هبًاجه بها بؾخٗاص ص٢اث٤ ٖضة لٗىا٢ها ُمكضًصا

 الىعي ٣ٞضث ٢ض لُجضها صماءها بـ جلُش الظي نضعه

زغي  ْهغها ؤؾٟل ًض وي٘
ُ
٣غبها..طعاُٖه بحن خملها زم ْهغها ؤؾٟل وؤ  بلى ًُ

ه..ظؿضها ٖلى ُمكضًصا..ٌعي ؤن صون  نضعه  مالمده م٘ ًدىاؾب ال ٖلحها زٞى

ُىاه..الغظٟت جبٗض صعظت بـ ال٣اجمت  بَاخت بـ ُحهضص ُبغ٧اوي ًٚب بـ اإلاؿىصة ٖو

 ٢ىي  بٖهاع ٦ـ الهاصعة وؤهٟاؾه..والُابـ ألازًغ

 بـ جهٌ الظي الؿاث٤ بلى ًخجه ٖاص زم خغم بـ الؿُاعة بـ ويٗها

٤ ظاهب ٖلى وظلـ..جشا٢ل ضعة آلازغ ًجض لم ٞـ ؤعؾالن ؤمامه و٠٢..الٍُغ
ُ
٢ 

 الجهىى ٖلى

 ظمىص بـ ٢ا٫ زم آلازغ لُلخ٣ُه الهاج٠ ؤعؾالن ٢ظٝ

 ...ًجُل٪ الغظالت مً خض ٧لم -

ت طاث بـ ٣ًىص ٖاص..ؾُاعجه بلى لُخجه عخل و جغ٦ه زم  بلضجه بلى لُٗىص الُؿٖغ

********* 
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 صهكت بـ بلُه ًىٓغ والجمُ٘ اإلاكٟى بلى لُضل٠ طعاُٖه بحن خملها

مغياث بخضي مىه ب٢تربذ..والسٝى
ُ
 ٞى١  وبزيخحن مؿاٖضجه بـ ؾضًم لخً٘ اإلا

 الى٣ا٫ الٟغاف

ت بلى بها جىظهً ٞغ
ُ
باء ؤخض بهخٓاع بـ الجغاخت ٚ  لظل٪ ؤخض ًإث لم ول٨ً..ألَا

مغيت هغولذ
ُ
 ٢اجم نىث   بـ ًدؿاء٫ ؤعؾالن لُى٢ٟها الساعط بلى اإلا

 !بًه في -

ً ظغاخحن مِٟل..مـ..مـ: ٢اثلت جلٗشمذ - ٍغ ا مخٞى ًُ  مخسغط لؿه ص٦خىع  ٚحر..خال

 ظضًض

 ...هاجُه -

 هغو٫ الظي الُبِب وبخًاع الهغوب ؾىي  حؿخُ٘ لم ٞـ ُمس٠ُ نىجه ٧ان

 ؤعؾالن إلاده ٞـ بؾدى٩اع بـ ٣ًى٫  وهى

ٗخبر ؤها!..ٌٗجي؟ بػاي ٖملُت هٗمل - ب جدذ لؿه ٌُ  ...الخضٍع

٨مل لم  الخاثِ بلى ٢ىة بـ ًضٞٗه زم جالبِبه ٖلى ًُب٤ مً وظض بط خضًشه ًُ

ا ًخإوه ظٗلخه
ً
مغيت نغزذ ٞـ ؤإلا

ُ
بت ؤعؾالن ُٖجي بلى هٓغ..هل٘ بـ اإلا ٖغ

ُ
 بـ اإلا

  ٝ  تهضًضه م٘ بهتزاػها وبػصاص..تهتز خض٢ُخه ظٗل زى
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ؿت بجها ؤؾم٘ إلاا بال ظىه مً مخُلٗل ؤخؿىل٪ -  جدب وال ؾام٘..٧َى

٣تي بـ ؤؾمٗ٪  !ٍَغ

ت بـ الُبِب ؤومإ -   هِؿخحًر
ً

 ؾام٘..ؾـ: ٢اثال

 ...ٚىع  ًال -

ل ظؿضه صٞ٘   جهٌ ول٨ىه ؤعًيا الُبِب لِؿ٣ِ الهٍؼ
ً

 بلى صل٠ زم مهغوال

ت ٞغ
ُ
 الجغاخت ٚ

ت ؤمام ًجلـ وهى ٧املخحن ؾاٖخحن مغث ٞغ
ُ
 ُٖىحن بـ ألامام بلى ًىٓغ الٛ

لتهب الجمغ ٦ـ ُمكخٗلخحن
ُ
ظًب اإلا  لُجهٌ ًغحٗل الُبِب زغط ختى..الٗٓام ًُ

 بـ هى ج٨ٟل ٌؿإله ؤن و٢بل..زُىة آلازغ جغاظ٘ ٞـ الطسم ظؿضهِ  بـ ؤعؾالن

 ُمهتزة هبرة   بـ الكغح

ت خاظت مٟحهاف..آآآ..مـ..الض٦خىع  -  بـ..الكما٫ صعاٖها ٞـ وقغر عيىى قٍى

 ...٦ضا

  لضًه بما ؤعصٝ بٗضما الُبِب جىٟـ
ً
 ؤ٦مل زم واخضة ُصٞٗت

 ...هللا قاء بن ُمًاٖٟاث ؤي ومِٟل البىج مً هخٟى١  هي -
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ت باب بلى ًىٓغ ؤعؾالن و٠٢ بِىما..وهغب ٞغ
ُ
ىظع ال ومالمذ الىٓغة طاث بـ الٛ

ُ
 ج

 السحر بـ

********** 

 الخالي الُىم نباح في

حها بؾخٗاصة بـ ؾضًم بضؤث  عؤؾها ٖلى ًضها جً٘ وهى ؤلم بـ جإوهذ..عوًٍضا ٖو

ًمض
ُ
 ٖلى ًضًه ًً٘..ظىاعها اإلا٣ٗض ٞى١  الجالـ ؤعؾالن بلى هٓغث زم اإلا

ُىاه اإلا٣ٗض مؿىضي دض١ اله٣غ ٦ـ ٖو
ُ
 بها ج

 ُمخإلم ، مبدىح نىث   بـ حؿاءلذ زم جإوه بـ جململذ

 !خهل اللي بًه هى -

 ...ؤؾإ٫ اإلاٟغوى اللي ؤها: زُحر بـسٟىث و٢ا٫ الجاهب بلى بـغؤؾه ما٫ -

ؿغي  ُٖجها ٖلى مسخذ ُِ  جإوه بـ ٢الذ زم اإلا٨ضومت ال

 ...ًدهل صا ٧ل ما ٢بل ظاجلي ُم٩اإلات ٚحر ٞا٦غة مل..ٞا٦غة مل -

 لم..مجها ب٢ترب زم عؤؾها خى٫  ًضًه لًُ٘ مجها وب٢ترب جهٌ زم هضوء بـ ؤومإ

 جبحن حؿخُ٘ لم وؤجها لضحها مكىقت الغئٍت ٧ىن  لؿببحن بخاًجا جس٠
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ك٩ل لم السٝى ٞـ الىاضر جإإلاها هى والشاوي..مالمده  بو٣ٗاص مً ظاهًبا ٌُ

 خاظبحها

  ٞاظئها ول٨ىه
ً

 هضوء بـ ٢اثال

 !الض٦خىع  ؤهاصي جدبي -

 ...بـ ؤحٗض٫ ٖاوػة..أل: زٟىث بـ ٢اثلت هٟذ -

٘ زم خغم بـ ْهغها زل٠ ًضه لًُ٘ ُبِء بـ ؤومإ ّض٫ ظؿضها ٞع  وي٘ ٖو

 الهاصثت الىبرة هٟـ بـ و٢ا٫ الُٛاء ظظب..ًًٗها ٖاص زم زلٟها الىؾاصة

 !...ؤخؿً ٦ضا -

٘..ظىاعها ؤعؾالن لُجلـ..بـسٟت ؤومإث هالتها وؤٖاص ًضه ٞع
ُ
كٗشت ز

ُ
 زل٠ اإلا

طجها
ُ
 اإلاٗخاص ظمىصهِ  بـ وهمـ ؤ

 الؿالمت ٕ هلل خمض -

 ...ٌؿلم٪ هللا -



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               518 

  بلُه هٓغث
ً

 الهضوء ؾىي  مالمده ٖلى ججض لم ٞـ الغئٍت بجطخذ ختى مُىال

 عظٟت ؤعؾلذ ُٖيُه حٗلى التي الكُُاهُت الىٓغة جل٪ بِىما..الضٞحن والًٛب

 ؤؾٟل بلى عؤؾها ُمسًٟت بـسٟىث لخدؿاء٫ ظؿضها بـ

 !٦ضا ٖمل لُه هى -

ت بـ ببدؿم -  ...٢هض٥؟ هؼاع: وؤعصٝ ُسسٍغ

 ٢ا٫ زم مجها واخًضا بول ُبٗض ٖلى باث ختى ؤ٦ثر مجها ل٣ُترب.. زٟىث بـ ؤومإث

ت ظمىص بـ  وُسسٍغ

جي..بُإصبجي - ٣ُت لُا بوي بُٗٞغ
ُ
 ...بـؿببها ٢ضامه وهسؿغ ي٠ٗ ه

 قُُاهُت بـ وهمـ ؤ٦ثر ب٢ترب زم ضخ٪ ؤهه بال ُٖىاها بحؿٗذ

إطي مٗاًا ًلٗب مدضف ؤها بـ - سهجي خاظت ٍو
ُ
 ٦ضة بـ ؤها ؤؤطن ٚحرؤما مً ج

 !بًه؟ ٖملذ: وحؿاءلذ ؤهٟاؾها خبؿذ -

ُيُه ؤظاب -  ...٦مان ؤها لٗبذ: ُٖىاها جإؾغ ٖو

ّبل زم ب٢ترب
َ
بض بـ ٢ا٫ زم ٖجها ببخٗض..ٕٞؼ بـ هي لدكه٤ اإلا٨ضومت ُٖىاها ٢

ُ
 ز

 ...٢ىاهحن ٚحر مً بلٗب ؤها بـ -
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 حؿاءلذ زم ٞهم ٖضم بـ خاظبحها لخ٣ٗض وظىتها ٖلى ًضهِ  بـ ؾاع

 !...بًه ج٣هض..ٞاهمت مل -

طجها مً ب٢ترب
ُ
 ٚمىى بـ اإلاغة هظه ول٨ً همؿه ؤ٦مل زم ؤ

 ...وؤؾ٨ذ ًإطًِ٪  خض مُىٟٗل ٌٗجي -
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 (الثاني الجزء) والعشرون الثالثالفصل 

ت جل٪ بـ ًجلـ وهى ًضًه بحن ألاوعا١ جٟدو ٞغ
ُ
 بـ ججهض..ؤخضهم ًيخٓغ الٛ

ت بلى جىنل ختى و٢ذ   مً بؾخٛغ١  ٞـ٨م حٗب  اإلاُلىب الغظل هٍى

ٟخذ الباب نىث ؾم٘ ؤن ما ألاوعا١ ؤٚل٤ ٛل٤ زم ًُ  حهخ٠ الٗؿ٨غي  ونىث ٌُ

 بخترام بـ

تهم -
ُ
 باقا ًا اإلا

صخي بلُه ؤقاع -
ُ
 ...صلى٢تي ؤهذ عوح َب: و٢ا٫ ٢

ت الخدُت ؤصي صخي هٓغ..وعخل الٗؿ٨ٍغ
ُ
 الغؤؽ ؤنل٘..ؤمامه الظي الغظل بلى ٢

ت وبكغة الجاهبحن ٖضا  ؤنابذ لجغوح هدُجت الٗالماث بٌٗ حكىبها زمٍغ

مغ..وظهه  جمهل بـ ٢ا٫ زم ظًُضا جٟدهه..ألاعبٗىن  خاظؼ ًخسُى ال ٖو

 ...ب٢ٗض ههغ ًا حٗالى -

ا وهٓغ اإلا٨خب ؤمام ظلـ زم ههغ اإلاضٖى جدغ٥ ًُ صخي بلى مل
ُ
 ًغصٝ ؤن ٢بل ٢

 ؤظل نىث   بـ

 !لُه ٖاوػوي..باقا ًا زحر -



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               511 

صخي بهخٓغ -
ُ
 ...ؾىحن ؾب٘ مً الجماع٥: هضوء بـ ًغص ؤن ٢بل لخٓخحن ٢

ا ْهغ والظي اإلالخّى وجىجغه آلازغ ٞ٪ ًٖالث به٣باى الخٔ ًُ  نىجِه  م٘ ظل

هتز
ُ
 اإلا

 !باقا ًا بًه ؾىحن ؾب٘..ؾـب٘..ؾـ -

صخي ببدؿم -
ُ
 مُىا ٞـ ٞحها قٛا٫ ٦ىذ اللي الجماع٥: وؤعصٝ م٨غ بـ ٢

ت  ؤ٦تر جٟانُل ؤظبل٪ جدب وال ٞا٦غ..ؤؾ٨ىضٍع

ل ؤها: و٢ا٫ ٖى٣ه ًد٪ وهى ههغ خمدم -  ...باقا ًا بًه ٢هض٥ مٗٞغ

صخي جغاظ٘
ُ
بض ظضًت بـ ؤعصٝ زم م٣ٗضهِ  بـ ٢

ُ
 وز

 ألازباع وؤًْ..الخاوي وعا واخض وبُسلهىا..باٖى٥ مخخ٩لمل ٢الىل٪ اللي -

 ...مٗاًا صخصر!..لحهم ٞضا ٦بل ؾىحن ؾب٘ بٗض جسغط ٖاوػ  لى..مىنلت

ِخلىا ٢ض لهم ٞضاًءا ٦بل ظٗلىه مً ؤن ٌٗلم الٟٗل وبـ ُٖىاه ههغ ؤزٌٟ
ُ
٢ 

ضوه الظًً ؤولئ٪..آلازغ جلى الىاخض خِه  بـ ٖو  ج٣اٖؿىا ول٨جهم الٟىعٍت ُخٍغ

ىضما ٣خل ؤن ٧اص..شخئ ٧ل بـ البىح ٢غع  ٖو  ٞترة وبمًاء الهمذ ٢غع  لظل٪ ًُ

 السجً بـ ٣ٖىبخه

٘ زم ههغ ججهض   ظضًت بـ و٢ا٫ عؤؾه ٞع



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               512 

 باقا ًا ؤئمغوي -

صخي مالمذ ججهمذ خُجها -
ُ
 لـ ٤ُ٣َ مً..خاظت ٧ل ؤٖٝغ ٖاوػ : ٣ًى٫  وهى ٢

 ٖل٩ُىا ؾالمى

 ؾم٪ وؾِ نٛحرة ؾم٨ت مجغص ؤها ٖلُ٪ مطخ٨ل ٖكان باقا ًا ُبو -

ل ٢ُمت ملىاف..مٗاهم بِكخٛل خض ؤي ػي  ٢غف  بُُلب اللي ٚحر ومىٗٞغ

 ...مىا

صخي نغ
ُ
 ًٚب بـ بٗضها لحهضع ؤؾىاهه ٖلى ٢

ل م٣ٗى٫ ..٦خحر مخلٟل -  خاظت ؤي مخٗٞغ

خىت اإلاٟغوى بن الخ٩اًت..ؾٗاصج٪ ٦ضا م٣ىلدل ؤها -
ُ

 ٚظاثُت مىاص حؿلُم ش

٤ ًٖ ظاًت ت ٞـمُىا البدغ ٍَغ  بهىا ُمٟدل و٧ام مجي واإلاُلىب اؾ٨ىضٍع

 مهغ جخضزل ٖكان..الٟل وػي ؾلُمت ٌٗجي الصخىت صخت ٞـ مىُٗيل

صخي جإ٠ٞ -
ُ
ه ؤها صا ٧ل: و٢ا٫ ٢  جاوي مخىعٍ محن..ظضًض ٖاوػ  ؤها..ٖاٞع

 !...مٗا٥

صخي بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم ظبهخه ههغ خ٪
ُ
٢ 
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 مجهم..ٖلحهم بج٣بٌ ٦مان وصو٫ ..اإلاُىا ٞـ بِكخٛلىا اللي ال٨مُاثُحن بٌٗ -

 بج٣خل..ٌٗتٝر بهه ؤخب واللي السجً ٞـ بهخدغ اللي

 ٦بحرة هاؽ ؤؾماء ٖاوػ  -

 خخت ٧ل ٞـ ٖىحهم صو٫ ..باقا ًا همىث ٦ضا ؤها: و٢ا٫ ٖم٤ُ هًٟؿا ههغ ؤزظ -

صخي خ٪ -
ُ
 خاظت ٧ا خؿاب ٖامل مخ٣ل٣ل: ٚمىى بـ و٢ا٫ ٨ٞه ٢

خه اللي اإلاهم..باقا ًا وهللا جٟغ١  مٗخضف -  جمذ خاظت ٧ل بن السبازت ٝ ٖٞغ

 هىا بخىا ؾببه بـ و..ال٩ل م٘ بج٤ٟ اللي هى"..الٗبض هؼاع" ٦بحر واخض اؾم بـ

صخي ي٤ُ -
ُ
ل: وحؿاء٫ ُٖىاه ٢  !...جاوي خض اؾم مخٗٞغ

ا عؤؾه ههغ خغ٥ ًُ صخي ًدؿاء٫ ٖاص ٞـ هاٞ
ُ
 ظمىص بـ ٢

 اللُلت ٞـ بجىعٍ اللي والصسو!..بغيى ؾىحن ؾب٘ مً البِذ وخاصزت َب -

 !ٞحها قٛا٫ اللي الكغ٦ت اؾم بـ مدغي٩ىا اللي هى وبهه ٧لها

ت ؤظهؼ مجي مُلىب ٧ان -  ل٣خل بهه ؤٖٝغ م٨ىدل ٦ضا إلاىيٕى عظالت قٍى

ذ إلاا..بجهٝغ بهه ٢الي صا هؼاع بٗضًً بـ..ُٖلت  اللُلت ِلبـ خض ُٞه بن ٖٞغ

ذ..بج٣خلذ ُٖلخه وبن لُه ٖلُىا زلهذ اللُلت بن ٖٞغ  ٖو
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ل -  !...صا الصسو مخٗٞغ

صخي حؿاء٫
ُ
ا عؤؾه خغ٥ ؤهه بال آلازغ بظابت ًتر٢ب وهى بهخمام بـ ٢ ًُ  زم هاٞ

 ٢ا٫

ل -  نض٢جي باقا ًا خاظت ؤي مٗٞغ

 ...جمام -

صخي جهٌ
ُ
ـ   بـ و٢ا٫ مى٨به ٖلى عبذ زم ٢  ظامضة وهبرة   هم

ذ ما ػي ..الباقي بـ صٖىة ومل٨ل جا٧لها هخىنل٪ وظبت في -  ٖاوػه اللي ٖٞغ

 ...جاوي مدخاظ٪ ٖكان هؿِب٪ مل..مى٪

********* 

 الكغؾت اإلاىاظهه ٣ٖب وظهه مؤلث التي الجغوح وؤزاع اإلا٨ضوم ٨ٞه جدؿـ

 بـ اإلاغة هظه الكُُان ؤَل٤ ؤهه ٌٗلم لم للخ٤..ٞحها ؤعؾالن به ؤَاح والتي

 ػوظخه لـ بًظاءه

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"
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خاب٘ به السام اإلاجز٫  بـ م٨خبه بـ ٧ان ما٫ بٌٗ ًُ  ظلبت نىث ؾم٘ ختى ألٖا

ٗلً ٩ًاص هحران بَال١ ونىث ألاؾٟل مً ًإحي  لظل٪ الشالشت الٗاإلاُت الخغب ٌُ

  جهٌ
ً

خِه  هاٞظة مً ًىٓغ مهغوال ٞغ
ُ
 ال٨بحرة ٚ

 اإلاجز٫  ٣ًخدمىن  الغظا٫ مً الٗضًض مٗه و ؤعؾالن ًغي  وهى ُٖىاه بحؿٗذ

ً   ٖلُه ؤُٖجهم ج٣٘ ما ُمضمٍغ

ا م٨خبِه  بلى جغاظ٘ ًٗ  ما ول٨ً الباب بججاه بـ وظهه زم ُمؿضؾه ُمسغًظا ؾَغ

 لظل٪ آلازغ ؾُٟٗله ما ٌٗلم ؤعؾالن و٦إن جماًما جى٢ٗاجِه  زاعط ٧ان خضر

ٗت ماصة جدىي  التي ال٣ىِىاث بل٣اء ل٣ي هؼاع ظٗل ٖلُه ؤلاقخٗا٫ ؾَغ ًُ 

ؿضؽ
ُ
ىبٗشت الكغاعة ٞـ اإلا

ُ
ؿبب ٢ض الغنانت زغوط هدُجت اإلا

ُ
 اإلااصة جدٟحز ح

 إلخغا٢ه

 ٢ىة بـ ًيخٟـ ماعًصا ًغي  وهى ؤجهاًعا الٗغ١  جهبب ؤعؾالن بلى هٓغ ٖىضما ؤما

ُىان ظابه جهاًخه بهما وظض..الجخُم بهما وظض ٞـ بلُه جىٓغان ٖو  بلى جغاظ٘..ٖو

 مىه ًخ٣ضم ًغاه وهى السل٠

 وبـ جالبِبه ٖلى ٣ًبٌ ؤعؾالن ٧ان لخٓت بـ بط اإلاغة هظه خلُٟه ٨ًً لم الخٔ

م ٗه ٢ض آلازغ ؤن بال الجؿضًت بىِخه ٢ىة مً الٚغ  بلى صٞٗه..ألاعى ًٖ ٞع

ب ، ظهىعي نىث   بـ حهضع ؤن ٢بل ل٨ماث ٖضة له وظه زم الخاثِ  ُمٖغ
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 !...٧اجبل٪ ؤها مما ؤبك٘ بـ جهاًخ٪ بدؿُغ لُه -

ا نغر ٞـ ٢ؿىة بـ الخاثِ بلى صٞٗه
ً
ل٨م لُٗىص..ؤإلا  زم ؤ٦بر ٢ىة بـ ؤيلٗه ٍو

 قغاؾت بـ نغر

سهجي خاظت وؤي ؤخمغ زِ مغاحي -
ُ
 ًىػ٥ قُُاه٪ مخسلِل ٞـ ؤخمغ زِ ج

 ...ؤؾاؾه مً مسل٨٣ل عبىا بن هخخمجى ؾاٖتها ٖكان مٗاًا وجلٗب

ا ٢ا٫ زم ٞمِه  مً الضماء هؼاع به٤
ً
 ياخ٩

ذ مؿإلدل - ذ مؿإلدل!..مىحن ٖٞغ  ما ػي !..مىحن؟ مغاج٪ زغوط مٗاص ٖٞغ

 ؤهل ٞـ زىهت خاَِ ؤها..عوؾُا ٞـ ٢خلخه اللي لغوبغث زاًً خُُذ ؤهذ

 ...قُُان ًا بِخ٪ ؤهل ها..بِخ٪

دؿٗغ الجخُم ٞـ..ًى٤ُ لم ولُخه
ُ
  بػصاص ُٖيُه بـ اإلا

ً
 ؤعؾالن ظإع..ُعًٖبا و بقخٗاال

 ٧له نىجِه  بـ

 هخخى٢٘ ومل خخت ٧ل ٞـ خىلُ٪ جخلٟذ هسلُ٪..جخسُل مما ؤبك٘ جهاًخ٪ -

 هُجُل٪ هخٗٝغ ومل مىج٪ جخى٢٘ زاهُت ٧ل هسلُ٪..مىحن هخجُل٪ الًغبت

د٪ ؤمىج٪ ٖكان عظلي جبىؽ جُجي ؾاٖتها هسلُ٪..بػاي  ...الٗظاب مً وؤٍع
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 مغاث ٖضة ٢ؿىة بـ الىاٞظة بلى صٞٗه زم ظبهخِه  بـ خاظبه ًًغب بلُه ظظبه

٣ه..٧لحهما ظغح ُمؿببت تهكمذ ختى  بـ ُمٗل٣ًا ب٣ى ٞـ الىاٞظة خاظت ٖلى ؤٞو

 وهضع ؤعؾالن بلى هٓغ زم عهبت بـ ُٖيُه لخدؿ٘ الهىاء

 مجىىن  ًا هخمىث ٢خلخجي لى -

 ...صي الغخمت بـ مل بـ ه٣خل٪: ٞدُذ بـ وهمـ مىه ؤعؾالن ب٢ترب -

 بـ ُمغجًُما ؤعًيا ؾ٣ِ ٞـ الضازل بلى به ؤَاح زم بلُه ؤعؾالن ظظبه

خحن ُٖىحن بـ ألاو٫  بلُه هٓغ..اإلا٨خب  طاث زُىاجه و٦إن تهمل بـ عخل زم هاٍع

ض هي الغجِب اللخً  ٢خلِه  بـ اإلا٣ُٕى الٖى

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

بض بـ ٢ا٫ زم ط٢ىه ًخدؿـ وهى هؼاع ببدؿم
ُ
 ز

 ...اإلاضام ٖلى ؤَمً واظبي مً -

********** 

 حٗلم..٣ٖلها وبـ بها جالٖبه ج٨غه..ُٖىحها ُمٛمًت السل٠ بلى عؤؾها بـ جغاظٗذ

 وجاعة ٖبض بـ ٣ًترب جاعة..٦ُاجها وبٗثرة الٗبض طل٪ بـ ٌؿخمخ٘ وؤهه ظًُضا ٖبشه
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 خاٞت ٖلى ٧اهذ ٖىضما مغة ألو٫  جغاه الظي ال٣ل٤ طل٪..٢ل٤ بـ ٣ًترب

 ماجذ ولُتها..اإلاىث

ّبلها التي ُٖجها ٖلى مسخذ زم حٗب بـ ججهضث
َ
 ٞـ..لؿالمتها ًخإ٦ض و٦إهه ع٢ت بـ ٢

 بؾدى٩اع بـ همؿذ زم زجلت ُخمغة بـ وظىخحها جًغظذ

بر ٖلى هخسُبي ؤهِذ  -
َ
 !...ؾضًم؟ ًا بًه وال ٦

ت مً آجُت م٨خىمت ضخ٨ت نىث بلى حؿخم٘ وهي قه٣ذ ت ػاٍو ٞغ
ُ
 خىلذ..الٛ

بض بلحها ًىٓغ لخجضه بلحها ؤهٓاعها
ُ
خه بـ ُممتزط بـس ٗخاصة سسٍغ

ُ
 ٖلى لخٌٗ..اإلا

 همؿذ زم بـدغط قٟخحها

 !...مكِذ ٦ىذ مل -

ًمضًً ٦ُٟه الخٓذ وخُجها..تهمل بـ مجها ج٣ضم زم ؤعؾالن جهٌ
ُ
 ٣ٖضث ٞـ اإلا

 ًخدضر هى ٧ان جدؿاء٫ ؤن و٢بل خاظبحها

 ٦ضا خؿاب بهٟي ٦ىذ إلاا!..بًه مً بحٗىعث وبًضي..همتي إلاا وعظٗذ -

 ...مؿإلخ٨ل: و٢الذ جظمغ بـ قٟخحها ػمذ -

 بًاها ٚامًؼا وهمـ مجها ب٢ترب زم الٟغاف خاٞت ٖلى ؤعؾالن ظلـ
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 ...ٖىُِ٪  ٞـ باًً الؿاا٫ بـ -

ٗذ  ؾِى٣لب ؤهه حٗلم لم ؤهشىي  م٨غ بـ هي ؤعصٞذ زم بؾدى٩اع بـ خاظبها ٞع

 ٖلحها

 !بًه وال ٌٗجي الُٗىن  ٞـ زبحر وخًغج٪ -

طجها بـ همـ وخُجها ؤ٦ثر ب٢ترب -
ُ
 ...جاهُت خاظت ٞـ زبحر خًغحي: ؤ

 بـ ًبدؿم وهى ٖجها ببخٗض ٞـ الؿلُم طعاٖها بـ بًاه صاٞٗت قه٣ذ

ت  زاٞذ نىث   بـ و٢الذ نٗىبت بـ بٖخضلذ..ُسسٍغ

 ...ُمدترم مل آصم بجي ؤهذ ٨ٞغة ٖلى -

٘ دغ٥ ؤن ٢بل حعجب بـ خاظبُه ٞع  ؤظٟلتها ظضًت بـ حؿاء٫ زم ًاجًؿا عؤؾه ًُ

بت خغ٦ت بـ مدؿخِل -  !جسغجي ما ٢بل البِذ ٞـ ٍٚغ

 !بًه؟ ػي  خغ٦ت: وحؿاءلذ خاظبحها ٣ٖضث -

 ...خاظت ؤي -

  نمخذ
ً

غث..شخئ ال ول٨ً الؿاب٣ت ألاًام ؤخضار حؿترظ٘ وهى ٢لُال  ٢ىٍى بـ ٞػ

 و٢الذ
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 أل -

 ...ماشخي: و٢ا٫ ٞخىع  بـ ؤومإ -

 بلُه الىٓغ جخداشخى وهي مجها زجىلت همؿت ؾم٘ ول٨ىه ًجهٌ ؤن ٧اص

 ...ؤه٣ظججي ٖكان ق٨ًغا..قـ -

  وظهها ظاهب بلى هٓغ
ً

ضًغه مُىال ُُ  بـ مغة ألو٫  جخلمؿه هضوء بـ ٢ا٫ زم بلُه ل

 جماًما ؤمـ ٖلحها ٢ل٣ِه  ٦ـ خضًشِه 

 الُبُعي صا -

 صي السضمت هغصل٪ بال٪ زض بـ: الخىجغ مً شخئ   بـ و٢الذ خمدمذ -

ب   ٖلُا ؤًٞا٫ ًب٣اله خض مبدبل..٢ٍغ

بض بـ هى ببدؿم -
ُ
غصحها ما َب: و٢ا٫ ز

ُ
 ...صلى٢تي ج

 بـ و٢الذ جماؾ٨ذ ؤجها بال السبِض خضًشه مً ٢ل٤ بـ خاظبحها ؾضًم ٣ٖضث

 جلٗشم

 !...ٌٗجي؟ بػاي..آآ -
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  ب٢ترب ول٨ىه ؤعؾالن ًغص لم
ً

 ما٫ زم ظؿضها خى٫  ًضًه ًً٘..٦شحًرا بل ٢لُال

جهل ًمُل ؤن ٢بل وهمـ قٟخحها بلى  لُا٫   لشالر ؤع٢خه مما ٍو

  ٦ضا -
ً

 ...مشال

 ظمُلت ظىاع بـ ختى..مطجٗه بـ لُالُه وؤع١  ٣ٖله قٛل ما جم الٟٗل وبـ

بالتها
ُ
ٛض٢ه التي و٢

ُ
بلت ٧ل وبـ..بًاها ح

ُ
 اإلاظا١ ول٨ً..ؤمامه نىعتها جغحؿم ٢

سخل٠
ُ
بخٗض ٤ًُٟ ًجٗله لكٟخحها اإلا  ٍو

 خاٍو..مغة ؤو٫  ُمىظ اإلاظا١ طل٪ ًخظ٦غ الًؼا٫..الكهُت ال٨غػ  خبت ٦ـ قٟخحها

 ًيبػي مما ؤ٦ثر حٗم٤ و حؿ٣ِ ال ختى ْهغها

ذ ٞـ هي ؤما  حٗٝغ ال ًضًه بحن جُبؿذ..م٣ٗى٫  الٛحر الخض بلى ؤهٟاؾها حؿاٖع

بت ول٨ً جالشخى ٣ًترب خحن مىه الىٟىع ..جٟٗل ماطا دبها ال مىِه  ال٣ُغب بـ الٚغ
ُ
 ج

ىخه٠ بـ خاثغة و٢ٟذ ٞـ
ُ
ؿلم ؤن وبما حؿدؿلم ؤن بما..اإلا

ُ
 ؤن و٢بل ألامغ بـ ح

 ٞاث ٢ض آلاوان ٧ان ؤلابخٗاص بـ ٢غاعها جخسظ

خذ
ُ
  الباب ٞ

ً
 جهلب بـ ؤخـ ًلخٟذ ؤن و٢بل ؾضًم ًٖ ؤعؾالن لُبخٗض بٛخت

دؿٗت ُٖىحها ٦ـ مهضوًما زغط الظي وهمؿها ًضًه بحن ظؿضها
ُ
بهغ وهي اإلا

ُ
 ج

 ؤمامها مً
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صخي -
ُ
٢...!! 

صخي
ُ
ِلم خُىما..ه٨ظا طاثبت ًضًه بحن ج٩ىن  ؤن ًخى٢٘ ٨ًً لم و٢  حٗغيذ ؤجها َٖ

٣خل ؤن و٧اصث لخاصر
ُ
 عآه ما ول٨ً..بلحها اإلالهٝى ٢لبِه  ٢اصه ٞـ زاهُت ًخإزغ لم ج

 ًضي بحن ج٩ىن  ؤن ؤ٢ىي ..ؤ٢ىي  ؤهه ًْ الظي لها ٖك٣ه وتهكم لهٟخه َخُم

 ؤزُه
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 (ألاول  الجزء) والعشرون الرابعالفصل 

 ٧املت لِؿذ الؿٗاصة هظه ؤن هٟؿه ٢غاعة في ٌكٗغ و٧ان

 ٞحها ًىسغ ؾىؽ وظىص بـ ٌكٗغ ٧ان

 ...وكُِ ول٨ىه نٛحر ؾىؽ

 ...اللخٓت هظه في ٢لبه ًإ٧ل الؿىؽ و٧ان

 جهٌ زم هضوء بـ ٖجها ببخٗض ؤهه بال صامـ ْالم بـ ؤعؾالن ُٖىا بؾىصث

صخي ًىاظه وبؾخضاع
ُ
خجهمت اإلاظهى٫  ٢

ُ
ا مالمده واإلا ًٗ  بىُاله بـجُبي ًضًه واي

 باعصة ، ٚلُٓت هبرة   بـ لحرصٝ

 ...الٓابِ خًغة ًا هىعث -

صخي بلُه هٓغ
ُ
٢  

ً
 بهخمامه ًىلي ٖاص ل٨ىه هٓغاجه ٦ـ ٢اجمت مالمده و٧اهذ بٛخت

 وهضع ؤعؾالن بلى بػصعاء بـ ؤقاع زم لؿضًم

ىِذ  -
ُ
 !خًىه ٞـ بًه بخٗملي ٦

 مـ..مـ: ؾضًم جلٗشمذ -
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ىِذ  ٢ىلُله..مخمإمإٌل: و٢ا٫ ٢ؿىة بـ ؤعؾالن ضخ٪ -
ُ
 ٞـ بًه بخٗملي ٦

 !...ُخًجي

صخي ب٢ترب
ُ
ُى   بـ ٢

ُ
ٗت ز  ًض ؤن بال بٞتراؾها وق٪ ٖلى وبضي ؾضًم هاخُت ؾَغ

ت ؤعؾالن  وهضع بًُٗضا صٞٗه زم ؤٖا٢خه ال٣ٍى

 !بًه وال الٓابِ خًغة ًا مغاحي ٖلى هخخهجم -

صخي ٢بٌ -
ُ
 مل!..ها مغاج٪ ٧اهذ ؤمتى مً: قغاؾت بـ ونغر جالبِبه ٖلى ٢

 !...ؤ٦تر مل بهخ٣ام مجي ؤزضتها ؤهذ

بٗض وهى ؤعصٝ زم مغح بال ؤعؾالن ببدؿم صخي ًضي ًُ
ُ
 زُابه ًٖ ٢

  مغاحي ب٣ذ وهي الخٟلت ؾاٖت مً -
ً

  و ٢ىال
ً

 ...ٞٗال

صخي ُٖجي ججمضث
ُ
ى٨مكت ؾضًم بلى ًلخٟذ ؤن ٢بل للخٓاث ٢

ُ
 هٟؿها ٖلى اإلا

 بهىث بـ ٢ا٫ زم نضمت و زٝى بـ

 !...ُعصي بًه ٢هضه!..بًه ٢هضه هى -

ى٣ها ٖلى ٣ًبٌ ؤن ٧اص..مخإوهت بهخًٟذ ٞـ ألازحر ؾاالِه  بـ نغر  ول٨ً ُٖ

 بـ بًاه ُمشبًخا الخاثِ بلى صٞٗه و ٦خٟه مً ؤمؿ٨ه بط اإلاغناص بـ ٧ان ؤعؾالن

 الٟدُذ ٦ـ هبرة   بـ ؤعصٝ زم ٢ىة
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خ٪ لى الجهاعصة مً - ا به٪ هيسخى خىلُجها بخدىم قٞى  ؤزٍى

صخي صٞٗه -
ُ
 ...ٖاوػها مل..زلحهال٪: وهٟىع  بػصعاء بـ و٢ا٫ ٢

مُخت وهٓغجه ٖباعجه بـ ؤعصٝ ؤن ما ٢لبها ؤزلجذ ٢بًت بـ ؾضًم قٗغث
ُ
 زم اإلا

 ُمخإلم ُخؼن  بـ حهخ٠ وهى ٢لبها ؤقالء مً جب٣ى ما ؤصمى

 ...لُِ٪  ُخبي زؿاعة ًا..ُِٞ٪  ْجي زُبتي -

ّض٫ ا زغط زم زُابه وي٘ مً َٖ ًٗ هالجه ٖلى ؤعؾالن مسر..زلٟه الباب ناٞ
ُ
 ز

ت بـ وببدؿم ا ُسسٍغ ًٟ  بغوص بـ هاج

 ...الٓابِ خًغة ؤوي  صعامي -

غه بـ ُمدملت هٓغاث بـ بلُه وهٓغث ؾضًم بلُه بلخٟخذ خُجها
ُ
 زم والخ٣ض ال٨

ل بـ حصخي هبرة   بـ ؤعصٞذ
ُ
 هاٞغة مكاٖغ مً صازلها ٌٗخمل ما ٧

 ...خاظت ؤي مً ؤ٦تر ب٨غه٪..ب٨غه٪ -

م ٖلى ملل بـ ؤعؾالن بلحها هٓغ  بحن جلىح التي الؿىصاء الىٓغة جل٪ مً الٚغ

شلج خض بلى باعصة ، هاصثت زغظذ هبرجه ؤن بال خض٢خُه  ال٣لىب ًُ

 ...ؤمتى زغوط ه٨ُخبل٪ الض٦خىع  هكٝى -
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ُاهِ  بـ جدغ٥ زم
ُ
ت مً زغط خحن ول٨ً الهاصثت ز ٞغ

ُ
 ٢ىة بـ الباب نٟ٘ الٛ

 ألالم طل٪ ؤن بال ؤلم بـ جإوهذ ٞـ بهخٟايت جصخبها ُعٖب بـ حكه٤ ظٗلتها

ٗاص٫ ال الجؿضي صخي ألظل به حكٗغ الظي عوخها ؤلم ٌُ
ُ
 وؤعؾالن خُمخه..٢

 جبضؤ لم ٢هت وبهتهذ زىان بـ الٗك٤ جبسغ..خُمها

 جلمذ لم ٠ُ٦..هي زؿغث ٞـ مىه ؤلاهخ٣ام ؤعاصث..الؿاخغ ٖلى السخغ به٣لب

ال١ ٖلى مخىاػهت ٚحُر  ُمٗاصلت ؤجها صخي وزؿغث الغهان زؿغث..ؤلَا
ُ
 وألاهم ٢

  هٟؿها زؿغث

********** 

 بلى ونل ختى اإلا٨ضوم وظهه م٘ جخالثم ال ز٣ت بـ اإلاكٟى صازل زُى

تها ٞغ
ُ
لى صل٠ زم الباب َغ١ ..ٚ  زبِشت ؤبدؿامت وظهه ٖو

مغيت ٧اهذ
ُ
 ببدؿامت بـ هاجٟت ؤقُاءها إلالمذ زم عؤؾها ظغاح جًمُض جىهي اإلا

 ُمجاملت

 ص٦خىعة ًا الؿالمت ٕ هلل خمض -

 ...ٌؿلم٪ هللا -
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خ٩ئ بًُاء ؤػهاع با٢ت ًدمل..مخى٢٘ الٛحرِ  ال٠ًُ بلى ؾضًم هٓغث  بلى ٍو

 ٣ًكٗغ ظؿضها ظٗلذ زبِشت ببدؿامت م٘ الجضاع

ُى   بـ ج٣ضم
ُ
 نالبت مىه حؿخمض ٢ىة بـ الُٛاء ٖلى ٢بًذ ٞـ بُُئت ز

غب البا٢ت هؼاع وي٘..ػاثٟت
ُ
 ٞدُذ بـ وؤعصٝ ؾا٢حها ٢

 مجها هخٟلتي به٪ مخى٢٘ م٨ىدل..الؿالمت ٕ هلل خمض -

مغ: هاػثت ببدؿمذ -  ...ب٣ي الك٣ي ُٖ

جلـ ل٣ُترب السبِشت ببدؿامخه بػصاصث  طاث بـ ؤ٦مل زم الٟغاف َٝغ ٖلى ٍو

 الىبرة

 ؤهِذ  ما ػي  خلىة لؿه جهضقي بـ -

 !...بًه؟ ٖاوػ : وهضعث ؤؾىاجها ٖلى نغث -

دخ٣ً وظهها بـ الىٓغ ًخمًٗ وهى ٢ا٫ زم ط٢ىه وخ٪ ضخ٪
ُ
 ٖلى ًٚب بـ اإلا

م  الىاضر ظؿضها بعحٗاف مً الٚغ

 زؿاًغ ؤي ٚحر مً الكُُان مً وهسهل٪..ن٣ٟت مٗا٥ِ  هٗمل -

٣ابل -
ُ
 !اإلا
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 ...ُم٣ابل مِٟل: و٢ا٫ قٟخُه مِ -

بض بـ وؤعصٞذ اإلاغة هظه ؾضًم ضخ٨ذ خُجها
ُ
هثى ز

ُ
 ؤ

 ُم٣ابل صون  مً زضمت بُٗمل خض ؤقٝى خُاحي ٞـ مخٗىصف -

 ...وبٗتٝر ط٦ُت: و٢ا٫ بعجاب بـ ببدؿم -

ٗذ بشِه  بـ ًخدضر وهى ببدؿامخه لخدؿ٘ بؾخهجان بـ خاظبحها ؤخض ٞع
ُ
ٗخاص ز

ُ
 اإلا

ىذ ٖمىًما -
ُ
 هخازضي ًٞت مً َب٤ ٖلى لُا ؾلمُه..لُه زُاهخ٪ هُلب ٦

 ...صهب ُم٩اٞإة

لى اإلا٨ضومت مالمدِه  بـ ؾضًم جمٗىذ م ٖو بثها مً الٚغ
ُ
 ؤن بؾخُاٖذ ؤجها بال ز

م..ؤؾخٟؼاػه ٢غعث ٞـ ؤعؾالن ججاه الضٞحن الخ٣ض طل٪ جلمذ  ج٨غه ؤجها ٚع

 ؤبًضا جسىهه جضٖها لً ٖاثلخه له حٗغيذ ما ؤن بال مٗها ًٟٗله وما ػوظها

 صا!..تهؼمه مم٨ً به٪ هٟؿ٪ م٨ٟغ ختى!..ٖلُه ؤضخ٪ ؤ٢ضع بوي م٨ٟغ ؤهذ -

مل خغاؾخ٪ وؾِ و بِخ٪ صزل ُت وق٪ مً ٖو  وبخ٣ىلي ؤها لُا ظاي ٞـ..زٍغ

 ...خُاحي مسهغف بـ مىه ؤزلو ٖاوػة ؤه!..ؤزىهه

 لخل٪ خى٣ًا ؤؾىاهه ٖلى ًـهغ وهى ًغصٝ ؤن ٢بل ًٚب بـ جدخ٣ً ُٖىاه عؤث

ٌ التي اإلاغؤة  وتهُىه بل ٖغيه جٞغ
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 !٦الم ؤزغ -

 ٚحره مٗىضٌل: و٢الذ قٟخحها مُذ -

 صلى٢تي؟ أل٢خل٪ زاًٟت مل: مجها ًضهى وهى همـ زم ببدؿم -

 ...٦ضا مً ؤط٧ى قُٟا٥ ؤها: ٢اثلت بنٟغاع بـ ببدؿمذ -

  الباب بلى ُمخجًها ًجهٌ وهى ٢ا٫ زم ببدؿامخه بحؿٗذ

 ...مجاف صوع٥ لؿه..صلى٢تي ؤ٢خل٪ بوي مً ؤط٧ى ؤها..خ٤ ٖىض٥ -

 ُٖىاها وؤٚمًذ الؿلُمت ًضها بـ الٟغاف ؾضًم يغبذ..وزغط الباب ٞخذ زم

 اإلاايُت الؿاٖاث نضمت مً ًسغط لم الظي ٣ٖلها زىاًا ٚل٠ ًٚب بـ

********* 

٣ِه  بـ ٧ان ت ؾُاعجه بلى ٍَغ  ًٟخدها م٩اهه مً الخاعؽ ًجهٌ ؤن و٢بل اإلاهٟٞى

لى  بمً الهىاء بـ خىلها بما ُمُُدت جىٟجغ الؿُاعة ٧اهذ ٢لُلت ؤمخاع ُبٗض ٖو

 هؼاع ٞحهم
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 وؤشسام..جغ٦ٌ وؤشسام ؾاص ومغط هغط..اإلا٩ان ٖمذ نغزاث

خه ل٨ُدك٠ الغئٍت مكىف ُبِء بـ مىه ج٣ترب شسو و٢ضمي..جبخٗض  هٍى

 الصسو طل٪ همـ ٖىضما زاهُتن مً ؤ٦ثر ًدخج لم ول٨ىه

ل وبـ هىا جُجي به٪ مى٪ ظغاءة -
ُ
 جخسٟى ؤما ختى ٚحر مً إلاغاحي َال٘ بجاخت ٧

 ...الهاقمي ؤعؾالن هى محن ٖاٝع مل و٦إه٪

  لجزاع الغئٍت بجطخذ
ً

 وعظاله ٖضاهما ٞاٙع اإلا٩ان لُجض خىله هٓغ زم ٢لُال

دانغون
ُ
 جإوه بـ وهمـ بلُه ًىٓغ ٖاص..ؤعؾالن عظا٫ بـ اإلا

 زحر ٖلى هُٗضي مل صا بُدهل اللي -

 هخٗمل ؤقٝى ٖاوػ  وؤها: بـٟدُذ وهمـ مى٨به ٖلى ؤعؾالن عبذ -

 ...جى٢ٟه هخٗٝغ مل ماعص مخدًغف..بًه

 وهى الهلبت ألاعيُت ٞى١  وسخبه هؼاع جالبِب ٖلى ٢بٌ ول٨ىه ؤعؾالن جهٌ

 نغزاجه لهىث جخلظط هٟؿه وظض بل ًإبه لم ألاو٫  ؤن بال ؤلم بـ ًهغر زلٟه

خإإلات
ُ
ظٝ ُعٖب و ٢خامت ، ٢ؿاوة ؤ٦ثر حٛضو ومٗاإلاه اإلا

ُ
 اإلاخىاظضًً ٢لىب بـ ٢

 عظاله ختى

 ٢ؿىة بـ ًغ٧له وهى بـٟدُذ ٢ا٫ زم ؾُاعاجه بخضي ؤمام جغ٦ه
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ىبلت مٟحهاف مخساٞل -
ُ
ه ؤها..مغاحي م٘ ٖملذ ما ػي  ٢  بهخ٣امي ٞـ ختى هٍؼ

 ؾضًم خُض بلى ًهٗض اإلاكٟى بلى هى لُٗىص الغخُل بـ لغظاله ؤقاع

*********** 

 ًىمحن بٗض

  حٗاٞذ خُىما
ً

جاصلها لم ٞـ الٗىصة ٖلى ؤنغث ٢لُال  طل٪ ُمىظ ٞـ..ؤعؾالن ًُ

 بن ٞـ ُممخىت مً ؤ٦ثر هي و٧اهذ ؤبًضا مٗها ًخدضر لم وهى اإلالٗىن  الُىم

 خُاتها وُعبما ٣ٖلها ؾخ٣ٟض ٞـ جدضزذ

 ظمىص بـ و٢ا٫ ؾُاعتها هاٞظة بلى بهدجى زم الؿُاعة مً جغظل

 !ؤهؼل٪ وال ججزلي هخٗغفي -

 ...وشخي مً ؤوعى: بػصعاء بـ و٢الذ الباب ٞخدذ -

جإة ؤؾىاهه ٖلى ؤعؾالن نغ  ؤلم بـ نغزذ ٞـ ٢ؿىة بـ ظظبها زم الباب ٞخذ ٞو

 هاعي  ًٚب بـ حهضع هى ٧ان جخدضر ؤن و٢بل

٣ت بـ مٗاًا جخ٩لمي خظاعي  - ؿدكٟى هخضزلي مل ؾاٖتها..صي الٍُغ
ُ
 ؤهِذ  أل اإلا

 ...ال٣بر هخضزلي
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 الؿُاعة بلى لخخ٩ئ جخماؾ٪ ٖاصث ول٨جها جغهدذ ٞـ ٖىه بًُٗضا صٞٗها زم

 آزغث ول٨جها لها الضوهُت إلاٗاملخه ًًٚبا وظهها بخخ٣ً..٠َُٟ ٖغط بـ وجخدغ٥

 شجاع وكىب بـ لها حؿمذ ال الصخُت خالتها ٞـ الهمذ

تها بلى ونٗضث الضازل بلى ونلذ ٞغ
ُ
 زم الساصماث بخضي ُمؿاٖضة بـ ٚ

 حٗب بـ جخإوه الٟغاف ٞى١  جمضصث

 جغخل ؤن ٢بل ٢الذ زم الخبضًل في وؾاٖضتها الشُاب بٌٗ الساصمت ؤخًغث

 !ؤ٧ل لخًغج٪ ؤخًغ جدبي -

 ...ٖاوػة مل أل: حٗب بـ ؾضًم جمخمذ -

 طهجها بـ ًىظض وال ُمٟغصها بـ ؾضًم ب٣ذ..عخلذ و بخترام بـ الساصمت بهدىذ

صخي ؾىي 
ُ
 ٢ض ٞـ ًإؽ بـ ُٖىاها ؤٚمًذ..جل٣اها التي ال٣اؾُت الًغبت جل٪ ٢

جُب ال ول٨ىه ؤلاجها٫ مغة مً أل٦ثر خاولذ ىضما ًُ  عؾالت بـ جبٗض جُإؽ ٖو

 مٟاصها مىه ههحها عؾالت ؾاٖخحن ُمىظ بال شخئ ال جل٣خه ما ٧ل ول٨ً ههُت

 واخضة ٧لمت

 "زاثىت"
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بت به٣باى  ٖىض بال خُاتها بـ جب٩ي لم..ال٩لمت هظه ٢غؤث خُىما بها قٗغث ٍٚغ

ا ؤظله مً اإلاغة وهظه ؤظله مً ومغة وق٣ُ٣ها والضتها مىث ًً داو٫  لم..ؤً  ؤن ًُ

ؿم٘ ٌؿمٗها تهمذ مما جبرؤتها َو
ُ
٤ ومداولت ؤلاوسخاب ٢غعث ٞـ به ؤ  جل٪ جمٍؼ

ض ؤعؾالن مً بهخ٣امها ؤما..الهٟدت ؿخٗغة هحراجها مً ًٍؼ
ُ
 اإلا

ت بلى بججهذ زم جهًذ ٞـ بزخىا١ بـ قٗغث ٢ض ٞـ ؤ٦ثر الب٣اء جخدمل لم ٞغ
ُ

 ق

تها ٞغ
ُ
 بلى ؾا٢حها جًم و الجاهبي الجضاع بلى جخ٩ئ الؿىع  ٞى١  وظلؿذ ٚ

 نضعها

دض١ وب٣ذ ٖبراتها ؤػالذ
ُ
 حٗىص ؾُاعجه إلادذ ختى لؿاٖاث اإلاجز٫  خض٣ًت بـ ج

ترظل  وهي بعجٟٗا ؤن ًلبشا ولم حؿائ٫  بـ خاظبحها ٣ٖضث..بمغؤة جبٗخه مجها ٍو

 ججهٌ وهى خاع٢ت قغاعاث بهُل٣ذ..خمُمُت بـ بـظعاٖه جخل٤ٗ اإلاغؤة جل٪ جغي 

 ؤؾٟل بلى الضعط وتهبِ

دًغ الى٢اخت به جهل ٢ض ؤهه حٗلم لم ُُ  و٢ٟذ..اإلاجز٫  بلى ٚحرها وؿاًءا ل

  ًٚب بـ خاظبحها ؤخض عاٞٗت جيخٓغهما وب٣ذ الضعط ؤؾٟل

 هٓغاث بـ بلُه وجىٓغ مىاظهخه بـ ج٠٣ وظضها وظمُلت هى صل٠ خُىما

  ولم..٢اجلت
َ

ض٣٢ت هٓغاتها ٖلُه ًس٠
ُ
 ظمُلت ججاه اإلا
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 جل٪ بـ اإلاخىهجخحن ػع٢اوحها بـ حكخٗل الىحران عؤي ٞـ زهغها خى٫  ًضه ؤصاع

ٗلت
ُ

 الؼع٢اء الك

بض بـ ٢ا٫ زم مجها ج٣ضما
ُ
دض١ وهى ز ِه  بـ ًُ  ػع٢اوحها بـ ؾىصاٍو

 بدؿخ٣بلُىا بىٟؿ٪ -

 !...صي محن: م٨خىم ًٚب بـ وحؿاءلذ خضًشه ججاهلذ -

دض١ ظمُلت ٧اهذ
ُ
لت ُمضة جمطخي لم..الهاصثت هٓغاتها بـ ؾضًم بـ ج  ؤن ُمىظ ٍَى

ِلمذ وخُىما ػواظِه  بـ ٖلمذ  لم..مٗها ٢لبها وبختر١  بختر٢ذ..وزاعث ًٚبذ..َٖ

كاع٦ها ؤن جًٓ
ُ
زغي  ح

ُ
ذ ٖىضما لتهضؤ ٖاصث ول٨جها به ؤ  لها ٨ًً ال ؤهه ٖٞغ

 خخًما الغابدت وهي ألاؾاؽ مً مٗغ٦ت جىظض ال ٞـ..الُخب

دكٟي ؤعؾالن نىث ٖلى قغوصها مً ؤٞا٢ذ
ُ
 ُٖىحن بـ ٢ىة بـ ٣ًى٫  وهى اإلا

دض٢ان
ُ
 ٖجها ًدُض ؤن صون  ؾضًم زانتي بـ ج

 ...ظمُلت -

سخهغة ٧لمخِه  بـ ؤزغؾها ؤهه بال وجدؿاء٫ ٞاها جٟخذ ؤن و٧اصث
ُ
 بال والهاصثت اإلا

 ٖٓامها جىسغ التي الؿ٩ا٦حن ٦ـ ٧ان و٢ٗها ؤن

 ...مغاحي -
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 (الثاني الجزء) العشرونا الرابعالفصل 

 وهى الُىم طل٪ ُمىظ..هى وهضم ٞٗلذ ول٨جها ؤبًضا جسظله ؤال جمجى و٦م زظلخه

  لم
ُ
لما الىٟىع  بـ ٌكٗغ اإلاضًىت ؤعى ًسِ

ُ
 ؤصعاظه ٌٗىص ٞـ مجها ب٢ترب ٧

٣ِه  بـ هى وها  بـ جىٟـ..ُصخبخه بـ الؿلىان ًجض ٖله ؤًمً نض٣ًه مجز٫  بلى ٍَغ

م٤ ل ؤن ًدؿى٫  و٦إهه ُٖ ٍؼ  بلى جىظه زم ؾُاعجه ًٖ جغظل..ؤوظاٖه الهىاء ًُ

  البىاًت

ئت َٟىلُت بـ ًهغر الهٛحر نىث لُإجُه الباب َغ١   بٍغ

 !بغه محن -

صخي ببدؿم -
ُ
صخي ؤها: و٢ا٫ ٢

ُ
٢... 

 بهدجى..الضلٝى بـ ل٣ُصخي لِؿمذ صٞٗه زم بالٛت نٗىبت بـ الباب الهٛحر ٞخذ

هالجِه  ٖلى ًغبذ بلُه
ُ
 وحؿاء٫ ز

- ٪  !بُل ًا بٍػ

٪..هلل الخمض -  ؤهذ؟ بٍػ

ّبله -
َ
صخي ٢

ُ
 !...ٞحن زالى ؤوما٫..٦مان ؤها هلل الخمض: و٢ا٫ ٢
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 خاظب ٣ٖضة بـ ًدؿاء٫ زلِٟه  مً الغ٤ُ٢ عخمت نىث ؤحى ولُض ًغص ؤن و٢بل

 !...ولُض؟ ًا محن -

صخي جغي  وهي حؿمغث
ُ
لى ًجهٌ ٢  هضوء بـ ل٣ُى٫  نٛحرة ببدؿامت وظهِه  ٖو

 !...بًه ؤزباع٥..عخمت مضام ًا ؤها -

 بُجهما خاصزت آزغ جخظ٦غ الهضمت بزغ م٩اجها ُمدؿمغة ، نامخت لخٓاث ْلذ

سٌٟ لخدىدىذ..زجل بـ وظىخحها جىعصث ٞـ
ُ
 ٚمٛمت بـ ؤعصٞذ زم وظهها وج

 !بًه ؤزباع٥ خًغج٪..هلل الخمض -

ـ خًغحي - صخي ج٣ىلُلي مم٨ً..ؤل٣اب بالف بـ..٧َى
ُ
 ...ٖاصي ٢

 جىجغ بـ وؤعصٝ جغاظ٘ ٞـ قه٣تها بلى ٌؿخم٘ وهى طهى٫  بـ خاظبُه بعجٟ٘

 !ٚلِ خاظت ٢ىلذ ؤها هى -

 !صر ألًمً ظاي ؤ٦ُض ؤهذ..ؤبًضا ال: ٢اثلت جلٗشمذ -

  ؤومإ -
ً

 هىا؟ هى..ؤًىة: ٢اثال

 ...هصخُه زىاوي..هاًم -
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سٌٟ ؤن ٢بل ببخٗاصها عا٢ب هى بِىما لترخل عخمت بؾخضاعث  بلى ؤهٓاعه ًُ

 بغاءة بـ ٣ًى٫  وهى بىُاله مً ٌكضه الظي ولُض

 ...جاوي بابا ٖاوػ  مل..٦المها وبؿم٘ ماما بدب ب٣ُذ ؤها -

صخي بهدجى
ُ
٠ُ و هضوء بـ و٢ا٫ اإلا٣اٖض ؤخض بلى به جىظه زم ًدمله ٢

ُ
 ل

ؿت ماما - لهاف ٖكان..ولُض ًا وبخدب٪ ٧َى ض..جاوي مى٪ متٖز  !ٖو

ض: و٢ا٫ خماؽ بـ الهٛحر ؤومإ -  ...ٖو

 والبؿُِ الٟٗىي  ؾاالِه  بـ ولُض ٣ًُٗه ؤن ٢بل لخٓاث ٖضة الؿ٩ىن  ؾاص

صخي وظه مً جٟغ الضماء ًجٗل ؤن ٧افي مً ؤ٦ثر ٧ان ول٨ىه
ُ
٢ 

 ...أل وؤها بابا ٖىضهم ٧لهم ؤصخابي ؤنل!..لُا بابا ج٩ىن  مم٨ً -

صخي خض١
ُ
 َلبه ؤمام حٗلمها التي الخغوٝ هغبذ و بؾدُٗاب ٖضم بـ بِه  ٢

خدضر ٞمه ًٟخذ ؤن هم..البرت   ٌؿخضًغ ظٗله زلٟه جدُم نىث ول٨ً ٍو

 
ً

 قضة بـ لىجها بهذ و لكٟخحها ٞاٚغة وا٢ٟت عخمت ًغي  وهى ُمجٟال

 مغاث ٖضة بٗضها ظٟىحها بـ لتٝر الٗهحر ٧اوؽ جدُم ؤقالء ٢ضمحها وؤؾٟل

 جىجغ بـ هاصعة بهدىذ زم
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 ...٢هضي م٨يل..مـ..ؤؾٟت..آآ -

غ صخي ٞػ
ُ
جز٫  آلازغ هى جىجغ بـ ٢ ُُ  ما مٗها ًجم٘ وبهدجى مجها ج٣ضم زم ولُض ل

 ٌٗخمل ما ٨ٖـ هضوء بـ و٢ا٫ زابًخا ْل ؤهه بال وجغاظٗذ قه٣ذ..جدُم

  صازله

 ٦المه ٖلى مخازضٌل ُنٛحر َٟل..صا ل٩ل خاظت مدهلل -

ذ - ..  ٞـ خُُخ٪..ؤؾٟت..اللي ؤها..آ: جلٗشم بـ ٢الذ زم مغاث ٖضة ظٟىحها بـ ٞع

 ...مجغح مى٠٢

 ُمجاملت ببدؿامت بـ و٢ا٫ ُػظاط ٢ُٗت آزغ وي٘

 ...٢ىلخل٪ ما ػي  َٟل صا..خاظت وال ُمدغط وال -

 ٖلحها الىاٖـ نىجهُ  ٖلحها ٚلب صهكت بـ ًدؿاء٫ ؤًمً نىث زلٟهما مً ؤحى

 !!...خهل اللي بًه -

ا عخمت بؾخ٣امذ ًٗ  زُىاتها بـ جخٗثر وهي خغط بـ ٢الذ زم ؾَغ

 ...صا و٢٘ اللي ٚحر جاوي ٖهحر هخًغ..بطه٩ىا ًٖ -
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ت عخلذ زم صخي ب٣ى بِىما..ٖجهما ُمؿٖغ
ُ
دض١ ٢  لم ٚمىى بـ الغاخل َُٟها بـ ًُ

دضزه ؤًمً مى٨به ٖلى عبذ ٖىضما بال ٤ًٟ  بكاقت بـ ًُ

صخي ًا هىعث -
ُ
 ...ب٢ٗض حٗالى..٢

  ؤل٣ى
ً
٨ت بلى مٗه بججه زم عخمت بزخٟاء م٩ان ؤزحرة هٓغة  ظىاع بـ ًجلـ ألاٍع

خدغ٦ت الغؾىم ُمكاهضة بـ وبضؤ الخلٟاػ ؤقٗل الظي ولُض
ُ
هالجِه  ٖلى عبذ..اإلا

ُ
 ز

لذ   حٗاَٟه ؤزاع الظي الُٟل هظا بـ ُمٗل٣ت هٓغاجه ْو

صخي ًا مال٪ -
ُ
 !...بًه وال خاظت في!..٢

صخي بلُه بلخٟذ
ُ
 مً ظُضة مؿاخت ًإزظ و٦إهه بهخٓغ بل ٞىًعا ًغص ولم ٢

 ٚامًت هبرة   بـ ؤزحًرا ٢ا٫ ٞـ خغوٞه لترجِب الى٢ذ

 !٦مان مهمت خاظت ُٞه ؤه -

 ًاعب زحر: وحؿاء٫ خاظبُه ؤًمً ٢ُب -

صخي خ٪ -
ُ
زخ٪ بًض َالب ؤها: ظضًت بـ و٢ا٫ ط٢ىه ٢

ُ
 ...عخمت ؤ

 ؤَل٣ذ والتي عخمت ؾىي  ج٨ً ولم آزغ جدُم نىث بلى بلخٟخا ًغص ؤن و٢بل

 مغجحن زلٟتها التي الٟىضخى جى٠ُٓ بـ تهخم ؤن صون  هغوب جبٗها قه٣ت
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********* 

ٛغث الهضمت بـٟٗل طعاٖحها تهض٫  لِـ ؤعؾالن..مخى٢٘ ٚحر طهى٫  بـ قٟخاها ٞو

ت ُٖيُه ول٨ً..اإلاؼخت لخل٪ الُٟىلي ؤو الؿُخي الصسو بـ  والتي اله٣ٍغ

دض١
ُ
بض   بـ بها ج

ُ
 ألامغ ظضًت لها ؤ٦ض ز

ان اصث طهىلها ٖلى ؾُُغث ما ُؾٖغ  بـ ؤعصٞذ زم وظهها بهٟٗاالث بـ جخد٨م ٖو

ت  بها بال جل٤ُ ال ٢ىة و ُسسٍغ

 مبرو٥!..بجض -

خِه  بـ و٢ا٫ ؤعؾالن ضخ٪ - ٗخاصة ُسسٍغ
ُ
٣بال٪..ُِٞ٪  ًباع٥ هللا: اإلا ُٖ... 

دض١ ؾ٩ىن  بـ ج٠٣ التي ظمُلت بلى زم قؼًعا بلُه هٓغث
ُ
زغي  هي ج

ُ
 بـ بها ألا

بض  
ُ
لل ز

ُ
ى٠ بـ و٢الذ ؤؾىاجها ٖلى نغث..الخدضي بـ ظىاهبه ْ ُٖ 

 ...جاهُت ػوظت لي ج٩ىن  بوي م٣بلل وؤها -

طجها بـ وؤعصٝ مجها ب٢ترب زم ٢اؾُت ببدؿامت قبه بـ ٞمه بلخىي 
ُ
 همـ بـ ؤ

 ...هي مل..جاهُت ػوظت اللي ؤهِذ  ٨ٞغة ٖلى -
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 بـ و٢ا٫ ظمُلت بلى ؤعؾالن بلخٟذ..الخضًض ًٖ لؿاجها قل ٞـ م٣خل بـ يغبها

 نالبت

 ...ألاويت لـ ؤَلٗ٪ ٖكان حٗالي -

 بـ بلحها هٓغث..ؾضًم ظىاع ونلذ ختى ُمخٛىجت زُىاث   بـ ظمُلت ج٣ضمذ

 هي..جٟىه بماطا ؤو خضر ماطا حعي ال وا٢ٟت هي ْلذ بِىما..نٗضث زم حكٟي

اتها ظمُ٘ خانغتها!!!..زاثىت هي وألاهم زاهُت ػوظت  لـ ُم٣ابلتها مً بضًءا ط٦ٍغ

صخي
ُ
 ؤعؾالن مً ػواظها ختى ٢

ها َا٫ خُىما تها بلى الهٗىص ٢غعث زم ٢ؿىة بـ ججهضث و٢ٞى ٞغ
ُ
 لم ول٨جها ٚ

تهما بلى جخجه ؤن قُُاجها ؾا٢ها لَم  حٗلم ٞغ
ُ
 حٗلم ال ماطا جيخٓغ..جيخٓغ و ٚ

 الطخُت زاهت في ج٩ىن  ؤن ج٣بل ال ؾضًم ٞـ جيخٓغ ؤن ًجب ول٨جها

 الضازل وبـ

ٗاه٣ه وظضها ًلخٟذ ؤن و٢بل ؤعًيا خ٣ُبتها ؤعؾالن وي٘
ُ
٣بل السل٠ مً ح

ُ
 ج

بٗض ًٖالجه وحكىجذ ظؿضه جهلب..ػاثضة خمُمُت بـ ٦خُٟه ُُ ا ًضها ل ًٗ  ؾَغ

 بلحها بلخٟذ زم ٖىه

 حؿاءلذ زم ٚغابت بـ ظمُلت َالٗخه
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 !...بًه في خبُبي ًا مال٪ -

ُالٗها ٧ان  بضؤ..جىجغ بـ ؤنابتها نلبخحن ، ظامضجحن ُٖىاه..٢ؿىة و ٚمىى بـ ًُ

 الؿىصاء ُؾترجه ًجٕز وهى هضوء بـ خضًشه

 وال ظمُلت ًا ٦ضا مل..السُاهت مً وخظعج٪ وؾب٤..مبدبىف شخئ السُاهت -

 !...بًه

ا وظهها وشخب ٢ىة بـ نضعها به٣بٌ ًٗ ٣ها ببخلٗذ..لخضًشه ؾَغ  بـهٗىبت ٍع

 ُمخلٗشمت ٢الذ زم

 !بًه ٢هض٥ -

 و٢ىلخل٪ السُاهت مً خظعج٪: قغاؾت بـ خضًشه وؤ٦مل بـكضة ُٖىاه ؤْلمذ -

ىدُجي بـ..اإلاىث ٖىضي صًتها بن
ُ
 اللي*الـ و ؤهِذ ..يهغي  وعا مً ولٗبتي ز

 !بًه؟ وال ٦ضا مل..هىا مكٛالها

جُب وهي ؤهٟاؾها بزخٟذ -
ُ
ل ؤها: ج  بًه؟ ٢هض٥ مٗٞغ

- ٘  ٦مان؟ وبجخت زاًىت: و٢ا٫ ألاٌؿغ خاظبه ٞع

 ...مسىخ٨ل ؤها: بـةهٟٗا٫ نغزذ -
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 و ألازًغ خغ١  بـ هضص ؤؾىص ًٚب بـ مٗاإلاه ج٣لهذ ٞـ..ال٨ظب ٖلى وججغئ 

ِلَم  ٢ض ٞـ ٢ىة بـ ٢بًخه ٧ىع ..الُابـ  ب٦دك٠ وخُىما..مجزله بـ ؤخض الساثً ؤن َٖ

سبرها ؤن مجها َلبذ مً هي ظمُلت وؤن شخئ ٧ل ؤزبرجه الساصمت جل٪
ُ
 بما ج

ظ٣ًها ُهىا بلى بها لُإحي..ؾضًم جٟٗله ُُ  الهاقمي ؤعؾالن جخُم ل

ثرزغ ْلذ
ُ
ىهذ ؤن مً ؤ٦بر ٧ان ًٚبه ول٨ً ٖجها ؤلاتهام وجىٟي ج  ؤن ًُ

لما ٞـ بزغاؾها ؤعاص..ٌٟٗى
ُ
لما جدضزذ ٧

ُ
بخه ؤقٗلذ ٧  ؤعاص خ٣ًا وهى ٢خلها بـ ٚع

ا ٣ٖاب ؤهىن  بـ ٣ٖابها مً بًضا ًجض لم..نمتها ًُ ٨ٟغ ختى خال  ًل٤ُ ٣ٖاب بـ ًُ

 بها

 ؾ٩ىهه ُمؿخٛلت جىجغ بـ هي همؿذ

 ...خاظت مٗملدل ؤها..٦ضابت هي -

 ؤؾخٟؼاػه ؤزاعث ٞـ الىحران ظىاع بـ ز٣اب ٖىص بل٣اء مشابت بـ ٧ان همؿها

 ماعصه وؤَل٣ذ

 ًًغب مغة وألو٫ ..الٟغاف ٞى١  ؤؾ٣ُتها ٢ىة بـ ؤعؾالن لُمها خُجها

لتهبت وظىتها ٖلى ًضها ويٗذ..بمغؤة
ُ
 تهكمذ ٨ٞها ٖٓام و٦إن ؤخؿذ..اإلا

ت الهٟٗت لخل٪  ال٣ٍى
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 ؤٞعى ٞدُذ بـ وهمـ مجها صوى زم الٟغاف خاٞت ٞى١  ُع٦بخه ؤعؾالن وي٘

ب  ُمٖغ

 !...ٞاهمت..ًخسان اللي الهاقمي ؤعؾالن مل -

ت بـ ؤومإث براتها هؿخحًر ٣ها ق٣ذ ٢ض ٖو ت ؤجهاع ٦ـ وظىخحها بلى ٍَغ  ول٨جها..ظاٍع

 بـ٣ٗابه مٗها ع٣ًُ٢ا ٧ان ؤهه بل اللُمت جل٪ حؿخد٤

 هضع زم الضم ٦ـ خمغاوجحن ُٖىحن بـ بؾخضاع زم ٢مهُه جبٗه ؤ٦مامه ؤػعاع ٞ٪

 ٦ُاجها ػلؼ٫  نىث   بـ

 زضامت هخ٩ىوي ؤهِذ ..صا البِذ ٞـ مل٨ت هخ٩ىِن  به٪ للخٓت ولى ج٨ٟغي  بوعي -

 ...بـ واخضة خاظت ٖى٪ ماوٗجي اللي لؤلؾ٠ بـ

 ٢اسخي ظٟاء بـ ؤعصٝ زم بىُها بلى هٓغ

 ...بُى٪ ٞـ اللي ببجي -

ا عخل زم بػصعاء بـ بلحها هٓغ
ً
 خغ٢ت بـ جب٩ي بًاها جاع٧

ت مً زغط ؤن ما هى ؤما ٞغ
ُ
ا الهٗضاء جىٟـ ختى الٛ ًً  ؤن وما ُٖيُه ُمٛم

 بهتزاػ بـ لتهخضع ًٚب بـ ُممتزط هل٘ بـ بلُه جىٓغ ؤمام ؾضًم وظض ختى ٞخدهما
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 !!...بؿببها همىث ٦ىذ ؤها -

 الخاثِ وبحن بِىه خانغها ختى مجها ب٢ترب زم بـسهغه ًضًه ؤعؾالن وي٘

ت ظىاع ٞغ
ُ
دؿٗخحن ػع٢اوحها بلى هاًْغا وهمـ اإلاجغوخت وظىتها ٖلى ملـ..الٛ

ُ
 اإلا

 اؾمي ٖلى اؾم٪ ما َى٫  قٗغة مى٪ هُمـ مدضف -

ت بـ جىٟؿذ - ت بـ وحؿاءلذ ُؾٖغ  !...مىحن صي الش٣ت ظاًب: ُسسٍغ

 ب٢ترب..اإلادؿىم بهخٓاع ؾىي  ٖلحها ما ٞـ ؤعؾالن ًبدؿم وخُىما ببدؿم

كٗلهما ٞـ وظىخحها جلٟذ ؤهٟاؾه باجذ ختى مجها ؤعؾالن
ُ
  ح

ً
 بـ ؤعصٝ زم زجال

ـ   م ٖلى ٖابض هم  ظضًخه مً الٚغ

ض هى ؤما ؤص ٖلى ز٣ت مل صا -  ...ٖو

ا ب٢ترب ٖىضما هى ببخلٗها نضمت بـ ؾضًم ُٖجي بحؿٗذ
ً
٣بلها ٖى٣ها مداَو ًُ 

٣غ و مل٨ُخه ًه٪..طاجه الى٢ذ بـ وع٢ت ٢ىة بـ  ٖهضه بـ ًٟي..بلُه بهخماءها بـ ًُ

 وافي زحُر  وهى

غة خحن ٖلى ببخٗض زم
ُ
ٗض٫ جسُذ هبًاتها ، الُٗىحن ُمدؿٗت وجغ٦ها ٚ

ُ
 اإلا

 ؤلاعاصة مؿلىبت ، ال٣ىي  زاثغة ، الُبُعي

*********** 
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 ؤًام ٖضة مغوع بٗض

٨ٟغ..اإلاغآة ؤمام قاعصة ج٠٣ ٧اهذ
ُ
٨ٟغ و ج

ُ
 وال اإلاجز٫  بـ ظمُلت لىظىص تهخم لم ج

 واص   بـ ٧اهذ بل ٖجها ٖٟىه ختى ؤو ؤعؾالن بؾخ٣ُاب في الُاجؿت مداوالتها

 آزغ

صخي هاجٟها ص٣ُ٢ت ٖكغون ُمىظ
ُ
 مً ؤهضعجه ما خ٤ بـ ٢ؿىة ٧ل بـ وؤزبرها ٢

  و٦غامت ٖك٤
ً

 نض١ بـ ؤخبها عظال

 ما ػي  هٗمل..ٚحر٥ ؾذ واخضة خًجي ٞـ وهخ٩ىن  ؾضًم ًا اللُلت هخجىػ "

 "٢لبي خغ٢تي ما ػي  ٢لب٪ وهخغ١ ..ٚحري  م٘ ٖملتي

 بـ إلاٗذ والتي الجامضة مالمدها ْلل ما هى الجمىص بل..جهغر ولم جب٩ي لم

 ..ٖلحها ظضًضة ٢ؿىة
ً
زغي  ومغة

ُ
دب ال ؾضًم ؤ

ُ
 الطخُت زاهت بـ ج٩ىن  ؤن ج

ت ؤعؾالن صلٝى لـ حعي لم ٞغ
ُ
ه ختى ؤو الٛ  ٖٓمتي ؤوصٕ خُىما بال زلٟها و٢ٞى

بلت ال٨خ٠ لىح
ُ
 جىٓغ التي ُٖىحها بلى هٓغ..الٟىع  ٖلى ظؿضها حكىج ٞـ ع٣ُ٢ت ٢

ت بـ هى همـ زم نالبت بـ زانخِه  بلى  ُسسٍغ

تهاف اللي مغاحي ؤقٝى ؤجي ٢ىلذ -  ...ًىم ٧ام ب٣الي مكٞى
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 بغ٧ان وصازلها ٚمىى بـ بلُه جىٓغ ْلذ بل الٟىع  ٖلى جغص ؤو جلخٟذ لم

صخي ومً ، مىه ؤلاهخ٣ام ٖلى ًدثها
ُ
 هًٟؿا ؤزظث ؤجها بال..هٟؿها مً و٢بلهم ، ٢

صخي مً بال ؤلاهخ٣ام جبسغ صازلها بـ..وبؾخضاعث ٖم٤ُ
ُ
 صون  بـ و لظل٪ ٢

٣بل بعجٟٗذ م٣ضماث
ُ
  صهكخه ؤزاعث ٢ىة بـ ؤعؾالن قٟتي ج

 ٌؿخُُ٘ ال بٚغاء هٓغة بها هاٖؿت ؤٖحن بـ بلُه هٓغث ٞـ الٟىع  ٖلى ؤبٗضها

 ؤظل نىث   بـ هضع ؤهه بال الغظا٫ ؤٖتى م٣اومتها

 !بًه بخٗملي -

 ...ظىػها ٖاوػة ػوظت ؤي ػي : وهمؿذ ِقٟاها ًٖذ زم ببدؿمذ -

دغع  وهي ج٣ترب ٖاصث
ُ
هالتها ج

ُ
 بٚغاء بـ هامؿت ٖى٣ه وؤخاَذ ؤعجٟٗذ زم ز

ٌ ًا ج٣بل ًا واخضة إلاغة ٖلُ٪ هٟسخي بٗغى -  ...جٞغ

لبت وظىخه ؤوصٖذ
ُ
 طعاُٖه ؤؾغ زهغها ٧ان..ؤلابخٗاص خاولذ وخحن بُُئت ٢

ان اللظًً ٗاها ما ُؾٖغ  لخٓاث لِؿلبا الٟغاف بلى بها جىظه زم ألاعى ًٖ ٞع

 هٓغها وظهت مً جخ٨غع  ولً حٗىص لً الؼمً مً مؿغو٢ت

لت مضة وبٗض  جدؿا٢ِ..طعاٖه ٞى١  ُمغجمي وعؤؾها ْهغها جىلُه ٧اهذ..ٍَى

ٗاه٤ زلٟها وهى..ُب٩اءها نىث بنضاع ٖلى ٢اصعة ٚحر نمذ   بـ ٖبراتها ٌُ 
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ضاٖب الُخغ وطعاٖه ظؿضها هالجه ًُ
ُ
 ٢اؾُت خ٣ًا ٧اهذ هٓغاجه بِىما..ز

 ُمسُٟت صعظت بـ ُمٓلمت ومالمده

 ٞى١  ؤنابٗها بـ حؿحر وهي الهامـ خضًثها بـ الهمذ ٣ًُ٘ مً ؤو٫  ٧اهذ

 الباعػة ٖغو٢ِه 

 ب٨غه..الخىاصر ب٨غه وؤها ػمان مً..الخاصزت ًىم ؤمىث زاًٟت ٦ىذ -

 ...خؿِخه اللي بـ ًدـ مدضف ٖكان ظغاخت بجسههذ بـ..الضم

هالتها ُمضاٖبت ؤ٦مل
ُ
 جدكغط بـ ؤ٦ملذ ٞـ مٗها جغ٦حزه وؤب٣ى ز

ا ماما بٞخ٨غث صا الُىم -  مٗاهم ٧ان وبابا خاصزت ٞـ ماجىا ألاجىحن هما..وؤزٍى

 ومجمىعي زاهىي  جالخت ٞـ ٦ىذ و٢تها..قلل ظاله لؤلؾ٠ بـ هجاه عبىا بـ

دل بـ..َب ظاب  ...الُىم هٟـ ٞـ ماجىا ألجهم مٗاهم ؤخخٟل مٗٞغ

 حؿخضًغ ؤن صون  خضًثها ؤ٦ملذ زم خغاعة بـ ججهضث

 ...ؤمىث زاًٟت ٦ىذ بوي ٢ضام٪ هٗتٝر مغة ألو٫  بـ -

 ؾضًم ؤن بال..ْالمها ج٣ٟض لم ومالمده ًخدضر ال نامذ ؤعؾالن ْل

  ًاجـ زٟىث بـ ؤعصٞذ زم ال٣اؾُت ُٖيُه بلى وهٓغث بلُه بلخٟخذ
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 يهغها وعا وهغمحها خاظت ٧ل هيسخى زلُىا..محن بخىا واخضة لُلت هيسخى زلُىا -

 ...جاهُت هاؽ ههبذ بٗضه ظاًؼ لُىم

ها ٞـ ؤخًاهه بـ هٟؿها لخضؽ خضًثها ؤجهذ  ٞى١  ط٢ىه بـ ُمؿدىًضا ؤعؾالن خاَو

 الٗك٤ بـ ٦ِالهما و٢٘ اللخٓت جل٪ وبـ..نضعهِ  بـ اإلاضٞىهت عؤؾها ٢مت
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 (ألاول  الجزء) والعشرون الخامضالفصل 

م غممه و ُٞه الُخب ؾحزهغ ما ًىًما ٢لب٪ ُخُام ٚع ًُ... 

ٟؿ٩ي ُٞىصوع   صوؾخٍى

ذ  ٢ض ؤًمً ؤن ختى ٣ِٞ و مٗه..مٗه آلان مٟغصها بـ وهي ٢لبها ص٢اث حؿاٖع

 ًٟٗل لم ولُخه مٟغصهما بـ ًتر٦هما ختى مٗه ولُض ؤزظ

 ال..ؤلالخٟاث ٖلى ججغئ  لم ول٨جها الباب بوٛال١ نىث ؾمٗذ ٖىضما بهخًٟذ

هض١
ُ
ب ٖغيِه  ٖلى وا٣ٞذ ؤجها ج ٟاجئ الٍٛغ

ُ
 جغصصث..مجها لؼواط َلبه بـ واإلا

ٌ ؤال ٖلحها ؤلر ق٣ُ٣ها ول٨ً وعًٞذ ٦شحًرا صخي ٞـ جٞغ
ُ
 الغظل لـ مشا٫ ٢

مغ ُم٣خبل في قابت وهي..ؾُهىجها وؤهه الكهم ُٗ  ٦ـ حٛغ١  هٟؿها جتر٥ لَم  ال

اح لـ هٟؿها جتر٥ ؤن ٖلحها!..اإلاُاه بـ اإلاغؾاة ؿ٣ُها ُعبما ٞـ الٍغ
ُ
 زهب ؤعى   بـ ح

ؼهغ
ُ
 عوخها ج

صخي ج٣ضم
ُ
ضًغها ؤو بلحها ًىٓغ ؤن صون  ؤظل زٟىث بـ و٢ا٫ مجها ٢  بلُه ًُ

 !...ألاو٫  جخٗصخي جدبي -

ا؟ ُهىا٥ ؤن ٌٗجي هل"..ألاو٫ " ه٤ُ ٖىضما بـجؿضها عظٟت ؾغث ًُ  جهلب..زاه

 حكىج بـ ٢اثلت حؿخضًغ وهي عؤؾها ؤزًٟذ زم ظؿضها
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 !الٗكا ؤخًغل٪ ظٗان ؤهذ لى..ظٗاهت مل مغؾُه -

ا عؤؾه خغ٥ - ًُ ٗخاص هضوِء  بـ ٢ا٫ زم هاٞ
ُ
 ...ؤهِذ  ٖكاه٪ بؿإ٫ ؤها: اإلا

ٗها ؤن صون  عؤؾها بـ ؤومإث صخي بِىما..بلُه جٞغ
ُ
 بـ الٗىان لىٟؿِه  جغ٥ ٢

ِخم ج٩اص ال قابت..جإملها
ُ
 ٞـ ؤجها بال جض٫ ال هُئتها ؤن بال..لها الشالض ال٣ٗض ج

هالتها..ألاعبٗحن
ُ
ٟٗمت و ، الشاثغة الؿىصاء ز

ُ
 مالمدها ٨ٖـ الُا٢ت بـ اإلا

 ُمب٨ًغا حكُش ؤن الخُاة ؤظبرتها قابت عخمت..الٟاجغة

 ٖى٣ه زل٠ ًضه وي٘ لظل٪ به ٌٗتٝر ؤن ًإبى جىجغ صازلِه  بـ و ز٣ل بـ ججهض

 ببدؿامت بـ و٢ا٫

 هضوم٪ حٛحري  مدخاظت مل َب -

 ...٦ضا مغجاخت: زجل بـ نغزذ -

 ؤهه بال خغط بـ الُؿٟلى ِقٟاها حٌٗ ظٗلتها م٨خىمت ضخ٨ت ٖىه نضعث

 ؤ٦مل

صخي!..بػاي مغجاخت -
ُ
 هىا هؿدىا٥ِ  وؤها ٚحري  ز

 ٦ضا مغجاخت نض٢جي -
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 عخمت ًا ٚحري  زصخي..مغجاح مل ؤها بـ -

٣ها ببخلٗذ -  ...َُب: ٢اثلت جىجغ بـ ٍع

ت بلى لخضل٠ بؾخضاعث ٞغ
ُ
ت خ٣ُبتها وظضث ٞـ الٛ ت و ٞاٚع  زؼاهت ؤٖلى مىيٖى

ها ؤهه ًبضو..الشُاب ان ول٨ً بمخىان بـ ببدؿمذ..ؤٞٚغ  جخظ٦غ وهي ػا٫ ما ُؾٖغ

 زجل بـ عاصٞت قه٣ذ زم ٞمها ٖلى ًضها ويٗذ لظل٪..الضازلُت زُابها

 !!...ألاصب ال٣لُل قٝى -

 ُمددكمت زُاب ؤ٦ثر بلى زُابها لُخبض٫ السؼاهت بلى جىظهذ ختى ص٣ُ٢خان ْلذ

ت مىامت جغجضي ٧اهذ ٞـ..مٗها ؤخًغتها ٍغ  و ٢هحرة ؤ٦مام طاث ؾىصاء خٍغ

٣ٗض و..سساء بـ طعاٖحها لُٓهغ مك٣ى٢ت
ُ
 ُمخٗا٦ؿحن خبلحن بـ ٖى٣ها خى٫  ح

 بلى ًهل اللىن  ؤؾىص وبىُالها..٢لُل بـ ؤؾٟلها وما التر٢ىة ٖٓمتي ُمٓهغان

  ال٨جزة ٞى١  ويٗذ زم..٧اخلحها
ً

 البرص مً هٟؿها لخدمي الهٝى مً قاال

 ؤن ٢بل لشىان ؤهٟاؾها لخدبـ..هاصثت َغ٢اث نىث ؾمٗذ ٖىضما حكىجذ

 الباب زل٠ مً حهخ٠ نىجه حؿم٘

 !زلهتي؟!!..عخمت -

 ؤًىة..آآ: مبدىًخا نىتها زغط -
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 ...هضزل َب -

ا ُٖىاها عخمت لُخٛل٤ الباب م٣بٌ خغ٥ الٟٗل وبـ ًٗ م ٖلى..ؾَغ  ؤجها الٚغ

  متزوظت بمغؤة
ً

 لها ٌؿب٤ ٞخاةولم ًجٗلها الُٟغي  الشجل طل٪ ول٨ً ٢بال

 ؤبًضا الؼواط

 الشاثغة عوخه ٨ٖـ..هضوء بـ بلحها ًىٓغ بلُه وبج٩ئ زلٟه الباب ؤٚل٤

ىُٟئت
ُ
 ٧اهذ ؾضًم.. ًىضمل لم ٚاثغ ظغح به جغ٦ذ ؾضًم..طاجه الى٢ذ بـ واإلا

 لً ؤجها ٌٗلم ٧ان لخٓت بـ طل٪ ٧ل ُهضم ول٨ً ه٣اًءا وألا٦ثر ألاؾٕغ الٗك٤

٣اوم
ُ
هثى و٠ُ٦ الهاقمي ؤعؾالن سخغ ج

ُ
 ؤن ًخى٢٘ لم ول٨ىه!..ؤمامه ج٠٣ ؤن أل

 بلُه بؾخٗاصتها مً ؤؾٕغ هظا ٩ًىن 

٤ عخمت و٧اهذ ٤ طل٪ بَٟاء لـ ألامشل الٍُغ  ول٨ً ٞٗالت بهخ٣ام وؾُلت و الخٍغ

 بهخ٣ام ؤصاة هي الهٛحرة جل٪ ًجٗل ألن ٢خله الظهب بـ ؤلاخؿاؽ هظا م٘

 خُاتها بـ الٗل٣م ٦ـ مغاعتها ؾدب٣ى ول٨ً الى٢ذ مغوع بـ لظتها ؾ٣ُٟض عزُهت

 هي

 ٖىضما زغط ٢ض ؤهه مجها ًْىا ُٖىاها ٞخدذ ٢ض هي ٧اهذ ج٨ٟحره زًم وفي

 جغاه وهي نىابها وؤ٣ٞضها ْجها زُب ؤهه بال..حجغي  جمشا٫ ٦ـ جهلبها مً ًئـ

ا ٠٣ً و الهضع ٖاعي 
ً
  قغوص بـ بها ُمدض٢
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صخي لُسغط الٟغاف بـ بنُضمذ ٞـ السل٠ بلى جغاظٗذ
ُ
 بزغ قغوصهِ  ًٖ ٢

 ٢ل٤ بـ وحؿاء٫ مجها ب٢ترب..جإإلاها نىث

 !خاظت ظغال٪ -

ؿت ؤها: جىجغ بـ و٢الذ ٠٣ً ؤن ًضها بـ ؤقاعث -  ...مخ٣ل٣ل ٧َى

صخي جى٠٢
ُ
 ؤعًيا عؤؾها ُمسًٟت لُجضها مجها واخضة زُىة ُبٗض ٖلى ٢

 لظل٪..ؤبًضا اللُلت بلُه جىٓغ لم ؤجها الخٔ و٢ض ُهىا..بلُه الىٓغ ُمخداقُت

  ط٢جها ؤؾٟل ًضه وي٘
ً

كتها ُمخجاهال ا حؿاء٫ زم طهىلها و ٖع
ً
 ُٖىحها بـ ُمدض٢

 !لُه صا البِذ صزلىا ؤما ؾاٖت مً مبدبهلِل -

 ...٦ضا مل..مل: جىجغ بـ همؿذ -

ً حؿخُ٘ لم صخي لُبدؿم ٖباعة ج٩ٍى
ُ
 زجل بـ الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ًٖذ ٞـ ٢

ه جيخ٣ل ُمبدؿم هى وب٣ى..بلُه الىٓغ ُمخداقُت  و قٟخحها بحن ما ؾىصاٍو

 مالمدها ٖلى بٗضها لدؿخ٣غ مالمدها

 مؿذ ختى بنبُٗه خبِـ ط٢جها ًؼا٫ وال مجها ٣ًترب وهى ببدؿامخه جالقذ

بلت في زانتها قٟخحها
ُ
 ؾضًم م٘ ٖلحها ًدهل ؤن جمجى ٢
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ىض ا ُٖىاه ٞخذ ط٦غها ٖو ًٗ ا ببخٗض زم ؾَغ ًٖ ًىا اإلاظهىلت عخمت ًٖ ُمؿغ  ٢لبه اٖل

هالجه قض..ألاخم٤
ُ
ت ًٖ ًسغط وهى لحهضع ظىىن  بـ ز ٞغ

ُ
 الٛ

 ...ه٣ضع مل ؤؾ٠ -

 جيخٌٟ ظٗلتها ٢ىة بـ زلٟه الباب ُمٛل٣ًا ألهىزتها ٢اؾُت َٗىت بـ ه٨ظا جغ٦ها

 نمذ بـ ٖبراتها جدؿا٢ِ الٟغاف ٞى١  بعجمذ زم

********* 

 الخالي الُىم نباح في

ٗاؽ بـ ظٟىحها ٞغ٢ذ
ُ
 ٞـ ؤمـ ؤخضار صاهمتها..ؤقغ٢ذ ٢ض الكمـ ؤن لخجض و

٣ُض ظؿضها جهلب
ُ
ٗذ..ًضه بـ اإلا  في ٌِٛ لخجضه مهٗى٢ت بلُه ؤهٓاعها ٞع

 ٖم٤ُ ُؾباث  

 ؤمـ ظؿضها ٖغيذ هي..به ُمٗل٣ت وهٓغاتها ؤهٟاؾها جدخبـ ه٨ظا ْلذ

صخي مً ؤخم٤ بهخ٣ام ٖلى لخدهل
ُ
 نىع  ه٨ظا ول٨ً..البخت ٌٗلمه لً والظي ٢

 ؤلاهخ٣ام قُُاجها لها

٣ها ببخلٗذ  عجؼث خ٣ًا ال٨ِالب ٦ـ ٧اهذ ًضه ول٨ً الجهىى وخاولذ جىجغ بـ ٍع

 مغة ألو٫  ببدؿامت بـ جغجٟ٘ قٟخُه ججض وهي ُٖىاه بحؿٗذ..ببٗاصهِ  ًٖ
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بهغها
ُ
 ، عاجٗت ببدؿامت..اإلاُاٝ جهاًت بلٜ ٦مً..ؤزحًرا عاخخه وظض ٦مً ٧ان..ج

 الٗاصًت ز٣ٟاتها بحن مً تهغب لُٗىت ز٣ٟت ظٗلذ ببدؿامت..ناعزت عظىلُت

 ببدؿامتهما مً جخإ٦ض و٦إجها ال٣اؾُت قٟخُه ػواًا جخلمـ ًضها ظٗلذ

 ؾب٘ ُمىظ مغة ألو٫ ..ًبدؿم ظٗله الؿُٗض ُخلمهُ  بل طل٪ ٧ل بـ ٌكٗغ ال وهى

ضاهمه التي ال٩ىابِـ ٨ٖـ ُخلم ًؼوعه ؾىىاث
ُ
 ج

خه باب جٟخذ نٛحرة" ٞغ
ُ
 ٞى١  لخ٣ٟؼ جغ٦ٌ زم..٢امتها ل٣ِهغ هًٓغا نٗىبت بـ ٚ

ً ٦ٟحها بـ زٟت بـ جًغبه وجبضؤ..الٗاعي  ْهغه  َٟىلُت بـطخ٨ت ناعزت الهٛحًر

 لؤلهٟاؽ ؾالبت

 ...اإلاضعؾت جىنلجي ٖكان ًال..الُهبذ ب٣ُىا ب٣ى ٢ىم..ؤعؾالن..ؤعؾالن -

ٗاؽ بـ ُٖىاه ًٟخذ الكاب وهظا
ُ
  ًبدؿم زم و

ً
 جدكغط بـ ٢اثال

 ٢غصة ًا السحر نباح -

 مضعؾت ًىم ؤو٫  صا ًال..ؤعؾالن ًا الىىع  نباح: و٢الذ الهٛحرة ضخ٨ذ -

 ...هخإزغ

ل٣حها زم طعاٖها مً ٌسخبها وظضجه ٖىضما نغزذ  بـ ل٣ُى٫ ..الٟغاف ٞى١  ًُ

 بٗضها م٨غ  



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               557 

 هُٗل٤..٦ضا ؤعؾالن بخ٣ىلي ؾمٗ٪ لى بابا -

 هُٗٝغ مل وبابا..لىخضها بخىا بـ: صٞإ بـ ٢الذ زم خى٤ بـ قٟخحها ػمذ -

 !...ٞخيذ وبٞغضخي -

 تهضًض بـ ٢الذ زم جبدؿم ٖاصث ؤجها بال ؤهُابها ًٖ ٦كغث

 البىاب بيذ بخٗا٦ـ به٪ ه٣ىله -

 ...ؾىؾت ؤهِذ ..ؾىؾت: و٢ا٫ عؤؾها يغب -

  ناعزت ضخ٩اث بـ هي لخهغر وصٚضٚها مٗضتها بلى ٞمه بـ هجم زم

 ...جاوي ٦ضا هٗمل مل ؤؾٟت..ؤبُه ًا ؤؾٟت زالم -

 نىجه ؤجاها ٞـ لتر٦ٌ ٖجها ببخٗض

 ...ؤونل٪ ٖكان وؤُٞغي  بلبسخي -

سغط وهي ٢الذ زم الباب ق٤ مً بلُه جىٓغ ٖاصث
ُ
 لؿاجها ج

 ...لبابا ه٣ى٫  بغيى -
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 ٌٗلمه ال ما ٖىه حٗلم التي لك٣ُ٣خه ؤعؾالن لُطخ٪ وع٦ًذ جغ٦خه زم

م ٚحرها ٨مل لم ؤجها ٚع
ُ
 "مدبىبخه و٦إجها ٌٗك٣ها ول٨ىه الخاؾٗت ج

دض١ ؾضًم لُجض الُخلم بهخهى بٗضما ُٖىاه ٞخذ
ُ
 ؾا٦ًىا ب٣ى ٞـ قغوص بـ به ج

 ؤٚىاعها ٌؿبر ٖله

الخٔ لم ٞـ ؾضًم ؤما
ُ
 جغاها لً ٖلها ٣ٖلها بـ خٟغتها بل..ببدؿامخه جالشخي ج

 بـ بإؽ ال ٞـ ال٨شحر مىه ؾلبىا ؤ٦ثر ال مكىهه عوًخا ًمل٪ ؤعؾالن..ُمجضًصا

ضم لهالبخه جدؿضه خ٣ًا..ؤلاهخ٣ام ٣ضاهه ٖو
ُ
 ٧اهذ لى..ٖاهاه ما بٗض لغقضه ٞ

 ق٪ ؤصوى بال ُظىذ لـ هي

 ٖلى ًُػى والظي ، اإلاا٦غ نىجِه  ٖلى جُبؿذ ول٨جها الجهىى ٢غعث زم ججهضث

 الُىٗاؽ وٛمخه

غظت ٦ملي!..لُه ٢اًمت -
ُ
 ...بالي وازض مل هٟسخي هٗمل وؤها ٞ

 جلٗشم بـ و٢الذ اإلاغة هظه جغ٦حز بـ ُٖيُه بلى هٓغث زم ٕٞؼ بـ قه٣ذ

 ؾغخاهت ٦ىذ..٢هضي مل -

 السحر نباح: و٢ا٫ ببدؿامت قبه بـ ٞمه بلخىي  -

 ...الىىع  نباح..نـ -
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بٗض ؤن ؤو ًتر٦ها ؤن بهخٓغث ت ُٖىاه ًُ  هي لخ٣ى٫ ..ًٟٗل لم ول٨ىه ٖجها اله٣ٍغ

 لٗشمت و جىجغ بـ

 ...ؤ٢ىم ٖكان بًض٥ مم٨ً..ممـ -

دض١ ٧اهذ ُٖىاه ٞـ ًتر٦ها لً ؤهه ْىذ لىلهت
ُ
 ؤهه بال..ٚمىى و جض٤ُ٢ بـ بها ج

 الجهاًت بـ جغ٦ها

ل٣ى ٢مُهه ظظبذ زم اإلاالءة بـ ظؿضها ؤخاَذ
ُ
 حكٗغ وهي جهلبذ..جغجضًه اإلا

ى٣ها مً ال٣ُغب بـ تهمؿان اللخحن وقٟخُه زهغها خى٫  جلخ٠ ًضهِ  بـ  ٞـ ُٖ

 الؿازىت ؤهٟاؾه جلٟده

 !...هضماهت -

 بـ ؤظابذ زم جغجذي ٖاصث ؤجها بال لشاهُت البروصة يغبخه الظي ظؿضها حكىج

 نالبت

 ...ؤهضم مُىٟٗل..ٖلُ٪ هٟسخي ٖغيذ اللي ؤها -

ى٣ها ٖلى ػعٖها التي ال٣ُبلت لخل٪ بهخًٟذ ضمٜ ُٖ
ُ
 همؿه وؤ٦مل ٖالماجِه  بـ اإلا

 ٢اسخي اإلاغة هظه زغط ول٨ً

 ...مخىضمِل ؤخؿىل٪ -
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 هضوء بـ ٢ا٫ زم بـىُاله لحرجضي آلازغ هى جهٌ

 مكىاع هازض٥ ٖكام هٟؿ٪ ظهؼي  -

 !ٞحن: و٢الذ ٖى٣ها خ٨ذ -

 ...هخٗغفي ؤزض٥ إلاا -

غث  ج٨ٟحر صون  ؤو٢ٟخه ٞـ الساعط بلى ًخجه وظضجه ٞـ ٢ىٍى بـ ٞػ

 !٦ضا هخُل٘ ؤهذ -

 !...بػاي هى اللي ٦ضا: وحؿاء٫ بلحها ؤعؾالن بلخٟذ -

سٟي ٖلها بًُٗضا بـىظهها ؤقاخذ
ُ
 زجل و زٟىث بـ ٚمٛمذ زم الُخمغة جل٪ ج

 هخخٗب..بغص والجى ج٣ُل البـ مل..مل ٌٗجي -

 بخإزغ..البرص بـ مبخإزغف..ٖلُا مخ٣ل٣ِل: ٢ا٫ ول٨ىه حؿلُت بـ ؤعؾالن ببدؿم -

 ...جاهُت خاظاث بـ بـ

 ؤؾىاجها بحن مً وهضعث ظىىن  بـ بلُه بلخٟخذ

 ؤصب ٢لت بالف -
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 !...ؤصب ٢لت مل صا بمباعح بِىا واللي: ٖبض بـ وؤ٦مل ط٢ىه خ٪ -

 بما ًدباهى..ؤمـ بـ وط٦غها بال زاهُت ًتر٥ لً الى٢ذ..زجل بـ الهضمت لجمتها

ٛل٣ه ٖاصث ول٨جها الؿباب بٌٗ بل٣اء جىىي  ٞمها ٞخدذ..خضر
ُ
 ججض ال ٞـ ح

 ًإؽ بـ همؿذ لظل٪ مٗه الجضا٫ مً ٞاثضة

 ؤظهؼ ٖكان بَل٘ ًٞل٪ مً -

 ...ٖىُا -

لى زغط زم حؿلُت بـ ٢الها  ويٗذ..٢لُل ُمىظ عؤتها التي ؤلابدؿامت طاث وظهه ٖو

 بـظهى٫  همؿذ زم نضعها ٖلى ًضها

ت ًض١ بـ ٢لبي ؤهذ -  !...لُه ٦ضا بؿٖغ

 

 

 

 

 (الثاني الجزء) والعشرون الخامضالفصل 
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هالجه خ٪
ُ
ٗاؽ بـ ز

ُ
خه بلى بججه زم و ٞغ

ُ
 لُجض صل٠..ظضًضة زُاب   لجلب ٚ

 الٗابشت ُٖىاه جدىلذ ٞـ بٚغاءه هضٝ بـ ٞاضخت زُاب جغجضي بهخٓاعه بـ ظمُلت

زغي  بلى
ُ
  ٢اؾُت ، نلبت ؤ

ٗغها لم سغط زؼاهخه بلى لُخجه بهخمام ٌُ ُُ  بججاه بـ جخدغ٥ وظضتها ٞـ زُابه ل

ت ، اإلابدىخت هبرتها بـ ٢اثلت وجدخًىه  اإلاٍٛى

 ...وخكخجي -

٨مل ته٨م بـ ببدؿم ُُ  هٟـ بـ بلحها وبلخٟذ ٖىه ًضحها ؤبٗض زم لشُابه بزغاظه ل

  جغاظٗذ هي بِىما..ال٣اؾُت هٓغاجه
ً

 ما بظخاخها الظي الخىجغ ٖلى جخٛلب ٢لُال

 ُٖىاه عؤث ؤن

 بٚىاء بـ وهمؿذ مىه ج٣ترب ٖاصث زم نضعها ٖلى ًضها ويٗذ

 ...ٖمخجي الٛحرة..ؤعؾالن ًا مجي زاَغ٥ ٖلى مخازضف -

٘ ت بـ خاظباه ٞع  ال٣ؿىة مً قًِئا بها هبرة   بـ لُخ٨مل ؤًٚبتها واضخت ُسسٍغ

 ؤبًضا ه٣بل وال ُٞ٪ ٌكاع٦جي خض م٣بلل -

 ٖاوػة..ظمُلت ًا ظابغ٥ مل ؤها: ٞخىع  بـ و٢ا٫ نضعه ؤمام طعاُٖه ٣ٖض -

 ...ٖاوػة مل..بغاخخ٪ جخُل٣ي
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تها قغاؾت بـ هضع زم السؼاهت ٢بًخِه  بـ لًُغب الٟخىع  و الهؼ٫  َاع  ؤٖٞؼ

 زُاهخ٪ هيسخى وال ميؿدل ؤها!..ٞاهمت..٧اجبل٪ ؤها ما ػي  حِٗصخي ًب٣ى -

 يهغه وعا مً وجلٗب جسىهه ع٢انت واخضة اللي ؤعؾالن مل..ؤبًضا

 هي صي الغ٢انت..صلى٢تي بخٗاًغوي!..ع٢انت: الُٗىحن ُمدؿٗت طهى٫  بـ همؿذ -

 لخ٣ذ..ظضًضة خُاة بصج٪ اللي وهي..ُخًجها ٞـ وؤزضج٪ صعاٖتها ٞخدذ اللي

 !جيسخى

 اللي لـ اليؿبت بـ ؤما..هٟؿ٪ عزهتي اللي ؤهِذ : ُمٓلمت هبرة و ظمىص بـ ؤعصٝ -

 ...ؤ٢خل٪ ماوٗجي اللي هى ٞـ..صا ٢ىلخُه

ىت َاولت بلى بججه  قغاؾت بـ تهضع ؤو٢ٟخه ول٨جها الؿىصاء ؾاٖخه ًجلب الٍؼ

 ال٨غامت مجغوخت ؤهثى

 مسلُا٥ اللي هي..صر؟ صو٫  ال٩لمخحن بخ٣ىلي ٦ضا ٖكان!..صر مٗاها ٦ىذ -

 !...٦ضا؟

 بـ هاصعة بػصعاء بـ صٞٗها ٞـ ؤمؿ٨خه ول٨جها الباب بلى جىظه زم الؿاٖت بلخ٣ِ

ت هبرجِه  ت خىاثِ لها جهضٖذ والتي ال٣ٍى ٞغ
ُ
 الٛ
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٪***  مل - ـ م٩اهخ٪ بخٟٓي..ؤعؾالن ًمكىا ػحها وال ٍػ  ٖكان ٧َى

 ًٖ ٞهال٥ِ  واخضة ج٨ت..ج٨ت ٖلى مٗاًا ؤهِذ ..خُاج٪ جسؿغي  وال مخسؿغحهاف

 ...اإلاىث

بت هٓغاث بـ بلحها ًىٓغ جغاه وهي نضعها وههج نضمت بـ ُٖىاها بحؿٗذ  ُمٖغ

هاعي  زغوظه زم الٗٓام بطابت ٖلى ٢اصعة  الٟغاف َٝغ ٞى١  ظلؿذ ٞـ..ؤلٖا

هالتها حكض
ُ
 ًٚب بـ همؿذ زم ز

 ...هؿ٨ذ مل ؤها بـ..ؤعؾالن ًا ؤٚبى وؤهذ..ٚبُت -

********* 

ت ؤبىاب ؤٚل٤ بٗضما الضازل بلى صل٠ ٞغ
ُ

 ُمىظ الىىم ًظ١ لم هى ٞـ..الك

 عخمت ٣ًغب ؤن ٌؿخُ٘ لم..والًٛب الظهب بحن ما ٖى٠ُ نغإ صازله..ؤمـ

 بـ ُٖىاه ؤٚمٌ..له جٓهغ ؤن جىٟ٪ ال ؾضًم نىعة ول٨ً لصسهها لِـ

 ؤمامه نىعتها حك٩لذ بٗضما قغاؾت بـ حهمـ وهى ًٚب

 ..وبعخمُجي بَلعي..ب٣ى صماغي مً بَلعي -
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هالجه خ٪
ُ
 ج٠٣ عخمت لُجض اإلاُبش بلى جىظه زم ٣ًخلٗها ٧اص ختى ٢ىة بـ ز

  جى٠٢..ؤلاُٞاع حٗض اإلاى٢ض ؤمام
ً

خاب٘ خضًض ؤو خغ٦ت صون  ٢لُال ها ًُ  و٢ٞى

 والٛايب الكاعص

ًه بٗض ٌؿخد٤ ؤال ول٨ً..الُىم بهما الًٛب با٫ ما ته٨م بـ ببدؿم  لها ٞع

 زم مؿمٕى ٚحر نىث   بـ ججهض!..٢خله عبما و الًٛب خ٣ها مً ؤلِـ..ألامـ

 بلحها ؤلاججاه ٢غع 

اث بلى هٓغ زٟت بـ  ٧اطب خماؽ بـ همـ زم ُمٛخهبت ببدؿامت بـ اإلا٣الة مدخٍى

 ...السحر نباح -

 بـ ُٖجها َٝغ مً بلُه هٓغث زم نضعها ٖلى ًضها وايٗت ٕٞؼ بـ عخمت قه٣ذ

 م٨بىث نىث   بـ وهضعث ُٚٔ

ذ نباح -  الٞؼ

صخي ٣ٖض -
ُ
 ...ًاعب ؾاجغ ًا: و٢ا٫ خاظبُه ٢

 ٚمٛمت بـ بٗضها ؤعصٝ زم اإلااء مً ٧ىًبا لىٟؿه لِؿ٨ب ٖجها ببخٗض

 ...الهبذ ٕ بـ مال٪ -
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 اللُل َىا٫ بزتزهخه ٢هغ و ًٚب بـ و٢الذ اإلاى٢ض ٞى١  اإلا٣اله ٢ظٞذ

ـ ٞا٦غ خًغج٪ وال! ؤمباعح بًه ٖملذ ؤ٨ٞغ٥ جدب -  ظىاػحي ٞـ ختى ؤها..٧َى

 ...٦ضا مٗاًا مدهلل ألاولى

صخي ٧اص
ُ
ضاٞ٘ ًخدضر ؤن ٢  ًٚبها بـ وؤ٦ملذ له حؿمذ لم ؤجها بال هٟؿه ًٖ وٍُ

كخٗل
ُ
 مٗه ُبيُتها بقخٗلذ ٞـ اإلا

جي ٢ىلي جنهي ٖكان مخجىػوي لى - ٞغ  ٦ضا ٢بل وبهاهت لظ٫ بحٗغيذ ألوي..ٖو

 ...جاوي ؤحٗغيلهم َا٢ت مٗىضٌل

 هٓغ..ًخأ٧له الظي طهب بـ الكٗىع  صازله بـ همذ ٞـ ال٩لماث جل٪ بـ ٢لبه يغبذ

غحٗكت ًضها وبلى بلحها
ُ
ُٗض التي اإلا

ُ
هالتها ح

ُ
طجها زل٠ بلى ز

ُ
 حٗب بـ همؿذ زم ؤ

٪ قاب م٣ٗى٫  مل!..لُه بججىػججي ؤهذ -  واخضة ًخجىػ  الخُاة ٢ضامه ٍػ

 ...ؤها؟ بقمٗجى ٞهمجي!..َٟل ومٗاها مخجىػة

صخي ؤٚمٌ
ُ
 ؤم بهخ٣ام ؤصاة ؾىي  ج٨ً لم ؤجها الخ٣ُ٣ت ؤ٣ًى٫ ..ؤلم بـ ُٖىاه ٢

 بـ الىىع  ج٩ىن  ٢ض عخمت..حؿخد٤ ال عخمت ول٨ً..ال٨ظب ٨ًغه ول٨ىه!..٨ًظب

٤ هظا جهاًت ٓلم الٍُغ
ُ
ا هظه..ؤمـ ٞٗله ما ٨ًٟي ظغخها ًجب ال..اإلا ًً  ؤً

صخي ٨ًً ولً لم هظا..شسهه لِؿذ
ُ
٢ 
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 لجؼء و ؤٞخ٨ه الظي الٗى٠ُ الهغإ طل٪ عخمت بهما إلادذ و٢ض ُٖىاه ٞخذ

ٗاص ؤمـ ؤخضار ؤن بال ٖلُه الك٣ٟت بـ قٗغث الشاهُت مً
ُ
 جؼصاص ٞـ ؤمامها ح

  الهمذ ؤلام٩ان ٢ضع خاولذ لظل٪ قغاؾت

صخي ج٣ضم
ُ
داو٫  بلحها طعاُٖه مّض  و مجها ٢ ت ًُ  بـ جغاظٗذ ول٨جها ٦خٟحها مداَو

ٌ  نالبت و هضوء بـ ٚمٛم زم جٟهم بـ ًضه ؤبٗض ٞـ ٞع

 !...عخمت ًا مم٨ً بهضي زالم َب -

ٗذ صخي لُإزظ ٖهبُت بـ ٢ضمها وهؼث بؾخٟؼاػ بـ ألاٌؿغ خاظبها ٞع
ُ
 هًٟؿا ٢

 نض١ بـ ؤعصٝ زم ٖم٤ُ

 ؤهِذ  مل بـ نٗب بمباعح ٖملخه اللي ٖاٝع..ظًضا ؤؾ٠ ؤها -

 ...ُِٞ٪  مل ؤها ُٞا اإلاك٩لت..الؿبب

ٗذ لذ آلازغ خاظبها ٞع غ..نمذ بـ بلُه جىٓغ ْو صخي ٞػ
ُ
 وؤ٦مل ٢ىٍى بـ ٢

ا ًٗ  ٖى٣ه زل٠ ًضه واي

 بُلب بوي ٖاٝع ؤها..صا الىي٘ م٘ ؤجإ٢لم و٢ذ..و٢ذ مى٪ َالبه اللي ٧ل -

  ٦خحر مى٪
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 وإلاا..جخإ٢لم ؤؾدىا٥ بًه طهبي ؤها!..بًه طهبي وؤها: وهضعث هٟؿها بلى ؤقاعث -

 !لُه مٗا٥ بخٓلمجي ُٞ٪ اإلاك٩لت ٖاٝع ؤهذ

 مٗلل بـ..طهب مل٨ِل بن ٖاٝع: و٢ا٫ ٖى٣ه ُمازغة خ٪ -

 ...الجهاعصة وهبضؤ ٨ًً لم و٦إهه بمباعح هيسخى زلُىا..بؾخدملُجي

 بلى جخجه وهي ظمىص بـ ٢الذ زم ًضها مً ال٣ُماقُت ال٣ُٗت جل٪ ٢ظ٢ذ

 الساعط

 ...بطه٪.بٗض..ظاهؼ الُٟاع..الٓابِ خًغة ًا ؤلاهاهت جمخي نٗب -

صخي نغ..وعخل جغ٦خه زم
ُ
 ججغخه ؤن ٧اصث ٢ىة بـ ط٢ىه وخ٪ ؤؾىاهه ٖلى ٢

 حهمـ ٢ىٍى بـ ػاًٞغا ظلـ زم

صخي ًا وبٗضًً -
ُ
ىذ بمتى مً ٢

ُ
 !...ٌٗجي ٦ضا ٦

********** 

 ؤمامه ٠٣ً الظي طل٪ بـ هضع زم ًٚب بـ السكبي اإلا٨خب ؾُذ يغب

 !ٞحن عاخذ صي *الـ البِذ ٞـ مل ظمُلت بًه ٌٗجي -
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 البِذ ٚحرث ٦ضا ٖكان..ُٞا ق٨ذ الهاهم باقا ًا: زٟىث بـ ؤمامه الظي عص -

حرججي  ٦مان ؤها ٚو

 ؤٖٝغ ًىم ْٝغ في..خُىان ًا بجهٝغ: بـًٛب و٢ا٫ ؤؾىاهه ٖلى هؼاع نغ -

 ٞحن بزخٟذ صي الغ٢انت

 ...باقا ًا ؤوامغ٥ -

 التي اإلاغآة جل٪ بـ وظه بـ خض١..هى وظلـ عخل ٞـ ًغخل ؤن بـ هؼاع بلُه ؤقاع

 الكٓاًا بلى ؾضًم زلٟخه الظي الجغح طل٪ مً بضًءا جماًما حكىه وظهه..ؤمامه

 ؤعؾالن بؿبب ؾُاعجه بهٟجاع بٗض بزتر٢خه التي

 خ٣ض و ٚل بـ حهضع وهى اإلاغآة بـ ؤَاح

 ...ؤعؾالن ًا ٖلُا نبر٥ بـ..بًضي ٖلى جهاًخ٩ىا -

 بخترام بـ و٢الذ صلٟذ زم الباب الساصمت َغ٢ذ ألازىاء جل٪ بـ

مغ -  بغه خًغج٪ مؿخجي بُه ُٖ

 ألاويت هاخُت حهىب ومدضف هىا َلُٗه: ظمىص بـ ٢ا٫ -

 ...ٞىضم ًا خايغ -
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ا ظلؿخه بـ هؼاع لُٗخض٫ الساصمت زغظذ ًُ  الخام البروص بلى لُخدى٫  ًٚبه ُمسٟ

اصث ص٢اث٤   زلٟها لُسُى الساصمت ٖو
ً

 ٢ىي  الشالزِىاث جهاًت بـ عظال

مازل التي الُٗىحن صا٦ً..البيُت
ُ
 الٛلٓخحن قٟخُه حٗلى..الضا٦ىت بكغجه ج

 ٣ًى٫  وهى ته٨مُت ببدؿامت

 ٦ضا ٖلُ٪ ٌٗلم صا ػي  ُٖل خخت ب٣ى..م٣ٗى٫  مل ال -

ت ًلٗب ؾبخه ب٣ى مٗلل: لحرصٝ بغوصه ًٖ هؼاع ًخسَل  لم -  ...قٍى

مغ ؤومإ  ٞخىع  بـ هؼاع ل٣ُى٫  ؤمامه وظلـ ب٢ترب زم ته٨م بـ ُٖ

 !لُه ظاي -

 ختى بُا عخب..ي٠ُ ؤها صا..عاظل ًا ُٖب -

مغعع: نبر هٟاط بـ هؼاع ٖلُه عص -  ...ٞايُل٪ مل..ُٖ

مغ ضخ٪ غم ؾترجه ظُب مً ؤزغط زم ُٖ
ُ
 ل٣ُى٫  ؤمامه ويٗه و مًٍٛى ٢

لٟذ ظضًت بـ
ُ
بض بـ ظىاهبها ٚ

ُ
 والٗبض الس

ه إلاا ٖلُه هدك٨غوي صا صي السخي -  ...حكٞى

 م٨خبه ؤصعاط ؤخض بـ ًًٗه وهى ٢ا٫ زم جض٤ُ٢ بـ به وخض١ هؼاع بلخ٣ُه
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 !بًه؟ ُٞه -

ه إلاا -  هخٗٝغ حكٞى

 !جاهُت؟ خاظت: هؼاع حؿاء٫ -

مغ خمدم - ت َالب ٖكان مسهىم بٗخجي الباقا..ؤه: و٢ا٫ ُٖ  خغؽ قٍى

 ...صا الكُُان مً م٣ل٤ ألهه

 بـ ؤعصٝ زم قٟخُه ٖلى ته٨مُت ببدؿامت وبعحؿمذ م٣ٗضه بـ هؼاع جغاظ٘

ت   ُسسٍغ

 ملر ٞو..زبر وال خـ ال وصا بج٣خل واخض ؤو٫  ؾاٖت مً صا!..م٣ل٤ -

 ًُلٗلي زا٠ً ٖكان ًبٗخ٪ بٗضها ٣ًىم..وصاب

مغ ٖلُه عص -  واظب الخظع: ٞخىع  بـ ُٖ

 باله ًازض زلُه بـ..خايغ عظالت هبٗخل٪..ٖىُا مً: و٢ا٫ قٟخُه هؼاع مِ -

 ...هٟؿه الخىث بًُ ٞـ لى هُجُبه الكُُان ٖكان

مغ جهٌ  تهضًض و ٚمىى بـ ؤعصٝ ًسغط ؤن ٢بل ول٨ً ٖلُه ًغص ؤن صون  ُٖ

 زٟي
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 ...ال٩ل هُضمغ بٖهاع الجاي ٖكان هؼاع ًا زاٝ -

*********** 

غث..ًخجهان ؤًً بلى حٗلم ال بلُه الىٓغ جخداشخى الؿُاعة بـ ظىاعه بـ ٧اهذ  بـ ٞػ

 ًٞى٫  بـ لخدؿاء٫ ٢ىٍى

 !ٞحن عاًدحن بخىا -

 ...هخٗغفي هىنل إلاا: بلحها الىٓغ صون  ؤظابها -

اٞذ..لها اإلاجاوعة الىاٞظة مً لخىٓغ ُٚٔ بـ قض٢ها لىث  ما بلى طا٦غتها بـ َو

 اإلاغآة ؤمام زُابها جغجضي وهي جدضًًضا..٢لُل ٢بل

  حك٘ بالها ما
ً

ىخٟسخحن وقٟخحها اإلاخىعص وظهها..٢بل طي ًٖ وع٢ت ظماال
ُ
 اإلا

 التي قٟخحها جخلمـ وهى ببدؿمذ خُجها..وظهها بلى عجُب ظماال ؤياٞا

بالث بـ ؤعؾالن ؤٚض٢ها
ُ
  حٗضتها لم ع٣ُ٢ت ٢

ً
بالث..٢بال

ُ
 مكاٖغ طاث جمل٨ُت ٢

 ظُاقت

 بؾدى٩اع بـ وهمؿذ عؤؾها يغبذ

 ...ٌٗجي لُلت م٨ىدل!..بًه وال ٦بر ٖلى هخسُبي ؤهِذ  ؾضًم ًا بًه -
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غث  زهغها لُخدُِ الجملي اللىن  طو الجلضي الخؼام جلخ٣ِ وهي ًإؽ بـ ٞػ

دُِ..٢ُُٟت زامت طو ألاؾىص الشىب طل٪ ٞى١   ما ختى جٟهُل بـ ظؿضها ًُ

لحن وطعاٖحن..٢لُل بـ ُع٦بخحها ٢بل  مٟخىخحن نضع و ْهغ طو ول٨ً ٍَى

  ٞى٢ه ويٗذ
ً

 بججهذ زم..ال٣ُـ بغوصة مً هٟؿها لخدمي اللىن  ظملي قاال

دض١ وهي لخٓاث جى٢ٟذ..ًيخٓغها ٧ان خُض الؿُاعة بلى
ُ
 الىخل طل٪ بـ ج

 ؤمامها الظي

 
ُ

دضص ؤؾىص ٢مُو..الؿىصاء زُابه لىن  بـ مازلها خُض ت نضعه ًٖالث ًُ  ال٣ٍى

ًٗلحن ٞسظًه ٖلى ٤ًًُ ؤؾىص بىُا٫ و
ُ
هالجه..اإلا

ُ
هٟٟت ز

ُ
 ٖىاًت بـ اإلا

ت ُٖغه وعاثدت  ؤػ٦مها ٞـ م٩اجها بلى ونلها الظي ال٣ٍى

٣ها ببخلٗذ  لم..آزغ بججاه بلى جىدٝغ ؤ٩ٞاعها ججض وهي وجىجغ نٗىبت بـ ٍع

 جماؾِ٪  ؾضًم ًا لُلت ج٨ً

 ؤعؾالن ؤصاع..نمذ   بـ ونٗضث ؾُاعجه بلى بججهذ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظث

دغ٥
ُ
 ٖبض بـ ٣ًى٫  وهى اإلا

 !ؤ٦تر جٟهلُجي ٖكان ٦مان ص٣ُ٢ت ٧ام مدخاظت م٨ىخِل -
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 بـ..خاظت وال بٟهل٪ م٨ىدل: ٢ىٍى بـ ٚمٛمذ زم ُٖىاها ي٣ُذ -

 هدؿى١  اللي به٪ بؾخٛغبذ

- ٘ ت بـ حؿاء٫ زم خاظبه ٞع  الٗغبُت مبؿى٢ل ؤمتى ومً: ُسسٍغ

 حؿإ٫؟ هخًٟل وال هىخدغ٥ مل: ٢اثلت نبر هٟاط.بـ جإٟٞذ -

 ...بـ الض٦خىعة ٖكان هخدغ٥: و٢ا٫ ته٨م بـ ؤعؾالن ضخ٪ -

 بـ ؾإلها زم ؤعؾالن لُىُل٤ الىاٞظة بلى وظهها ؤصاعث زم بػصعاء بـ وظهها ظٗضث

 هضوء

 !ألاو٫  جُٟغي  جدبي -

 ظٗاهت مل -

 ...بغاخخ٪ -

٤..خضًض صون  ص٣ُ٢ت زالزىن  ٣ًُغب ما ُمىظ ظىاعه بـ ججلـ هي وها  الٍُغ

اح نىث ؾىي  خُاة وال الجاهبحن ٖلى الصخغاء..به خُاة ال ، مجهى٫   الٍغ
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خابٗها ؾِىماثُت ؤٞالم مً هابٗت ؤخضار ٖضة..زلضها بـ صاع إلاا صازلها بعحٗل
ُ
 ج

خب٣ُت الب٣ُت ٖلى ؤزغث
ُ
 ًخى٢٘ ؤخض ال ؤعؾالن ٞـ الخ٤ لها ول٨ً ٣ٖلها مً اإلا

 ؤٞٗاله

 نٛحر زكبي مجز٫  ؤما جه٠ُ الؿُاعة وظضث ٖىضما قغوصها مً بؾخٟا٢ذ

 نالبت بـ ًإمغها وهى نىجِه  ٖلى بلخٟخذ..الصخغاء وؾِ بـ

 بهؼلي ًال -

 !...ٞحن ؤهؼ٫ : و٢الذ الباب م٣بٌ بـ جمؿ٨ذ -

 ته٨م بـ و٢ا٫ السكبي اإلاجز٫  بلى ؤقاع

 ص٦خىعة ًا هىا -

٣ها بػصعصث -  !...هىا بًه هىٗمل بخىا هى: وحؿاءلذ جىجغ بـ ٍع

 وبٗضها بها السام الباب بلى بججه زم الؿُاعة مً هبِ ٢ض ؤعؾالن ٧ان

  ٞخده
ً

ت بـ ٢اثال  ؤًٚبتها ُسسٍغ

 ؤٞالم وبالف ص٦خىعة ًا بهؼلي..هىا الُجشت وؤجاوي  ه٣خل٪ مل مخساِٞل -

 ...٣ٖل٪ ٖلى ؤزغث ٖكان ٦خحر ؤظىبي
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 بلُه بٗضها لُجظبها زلٟها الباب ؤعؾالن لُٛل٤ هبُذ زم ًٚب بـ جإٟٞذ

  اإلاجز٫  بلى مخىظًها

ذ لضعظت بؿُِ اإلاجز٫  ٧ان..ؾضًم جبٗخه لُضل٠ الباب ٞخذ ٍغ
ُ
هاب ج  ؤزار..ألٖا

  ٖىاًت بـ ُمىخ٣ي ، وبؿُِ عاج٘ زكبي

 ٢الذ زم ألايىاء ؤقٗل الظي ؤعؾالن بلى بلخٟخذ

 !صا بِخ٪ -

 الباب مً وخهلُجي بلبؿحها هضوم ٞحها صي ألاويت..ؤًىة: و٢ا٫ بـٟخىع  ؤومإ -

 ...صا وعا اللي

كحر وهى ٢الها  وعخل جغ٦ها ٢ض ول٨ىه ؤ٦ثر حؿخٟؿغ ؤن همذ..زلٟي باب بلى ٌُ

ت بلى بججهذ ول٨جها خى٤ و ًٚب بـ ؤؾىاجها ٖلى نغث..الٟٗل بـ ٞغ
ُ
 لُخبض٫ الٛ

 زُابها

ُت ٦جزة حٗلىه ألاؾىص الچُجز زامت مً ؾغوا٫ بلى زُابها ؤبضلذ بٗضما  نٞى

هالتها ٨ٖهذ زم ز٣ُلت
ُ
 اإلاجز٫  زاعط وجغظلذ ُخهان طًل هُئت ٖلى الُبيُت ز

 ؤقاع ٦ما
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ُىُت ؾىصاء و٦جزة ُمهترت  چُجز بىُا٫ بلى آلازغ هى زُابه ؤبض٫ ٢ض وظضجه
ُ
٢ 

شبذ ت ُػظاظاث بً٘ وٍُ  لم ما قًِئا وظظب ألاع٧ان ؤخض بلى جىظه زم ٞاٚع

 ًًبُه وؤزظ جلمده

ا ٖا٫ نىث   بـ هخٟذ زم بلُه جىظهذ ًُ  وؿب

 !...بًه هىٗمل جٟهمجي مم٨ً -

  بلحها بؾخضاع
ً

 ؾىي  ٨ًً لم والظي جخبُىه وهي قه٣ذ ٞـ الصخئ طل٪ خامال

 !!!نُض بىض٢ُت

 ٕٞؼ بـ ونغزذ السل٠ بلى جغاظٗذ

 !بًه هىٗمل بخىا هى -

 ه٣خل٪ مل مخساِٞل ٢ىلخل٪: وؤظاب ؾازغة ببدؿامت قبه بـ ٞمه بلخىي  -

 ؾالح جمؿِ٪  بػاي ؤٖلم٪ ٖاوػ ..هىا

 ...لُه: وهمؿذ وظهها شخب -

ا بلحها بججه زم اإلاجز٫  ؤع٧ان ؤخض بلى الُبىض٢ُت ؤؾىض
ً
 بـ ل٣ُى٫  طعاٖحها ُمداَو

 ٢ىة
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 !ؾمٗتي..هٟؿها ًٖ جضاٞ٘ جخٗلم الػم ؤعؾالن مغاث وبٗضًً..لٓغوٝ -

ٌ   و٢الذ هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ -  ؤمصخي زلُجي بلحز..ٖاوػة مل ؤها بـ: جام بـٞغ

ـ بؾمُٗجي: ٢ىة بـ هضع -  بػاػة خخت بًض٥ ٞـ ه٩ُىن  مغة ٧ل مل..٧َى

بت؟..ؤ٦تر خاظاث حٗغفي الػم..٢ضام٪ اللي حٗىعي بحها هخ٣ضعي   !...مؿخٖى

  و٢ؿىة ظمىص بـ ؤ٦مل زم البىض٢ُت ًإزظ وهى بلُه لُجظبها جٟهم ال بضث

 وصلى٢تي..هٟؿ٪ ًٖ جضاٞعي الػم..ٖى٪ ؤصاٞ٘ مغة ٧ل مىظىص ه٩ىن  مل -

 مغة ؤو٫  صي ٖلُِ٪  هًِٛ مل..ٖلُه ه٣ىل٪ اللي وبٖملي صل٘ بالف

 ...مخساِٞل.ٞـ

دغ٥ وهي ُٖىاها ؤٚمًذ
ُ
 زم ؤو٢ٟها..ججاهلها ؤعؾالن ول٨ً هٟي بـ عؤؾها ج

ا زلٟها و٠٢ ًٗ   ويُٗتها مً ٖض٫ زم الُبىض٢ُت ًضحها بحن واي
ً

 ظضًت بـ ٢اثال

 ٞـ جخد٨م ألاجىحن وبًضًِ٪  البىض٢ُت ٌؿىض الػم ٦خٟ٪..صا الىي٘ بـ زلحها -

 اإلااؾىعة ماؾ٨ت والخاهُت الؼهاص ٖلى واخضة..٢ضام مً الجؿم

 وهللا ٖاوػة مل..بالف: زٝى بـ همؿذ -

ٌ بـ هخ٠ ؤهه بال -  ؤعؾالن مغاث ؤهِذ ..مخساِٞل ٢ىلخل٪: ٢ىة و ٞع

 ...زالو ٢امىؾ٪ مً جمسخحها ٧لمت صا السٝى ٌٗجي..الهاقمي
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٣ها بػصعصث ٗض٫ نٗىبت بـ ٍع ُُ  ؤخض هاخُت نىبها زم الُبىض٢ُت ويُٗت مً ل

 وؤعصٝ ٦ٟها ٞى١  ٦ٟه ًً٘ وهى بٗضها ٢ا٫..ًٟلتها ولم الُؼظاظاث

 !!...ظاهؼة -

 بـ ؤومإث ؤجها بال ٖى٣ها جًغب التي ؤهٟاؾه و الباعصجحن لُضًه بعحٗكذ

 لخىُل٤ بنبٗها ويِٛ ًضحها ٞى١  ًضًه ؤب٣ى بل ؤعؾالن ًبخٗض لم..جغصص

 وببخٗضث ؾضًم ٞم مً نغزت بهُل٣ذ ٞـ..الُؼظاظاث بخضي ُمهِبت عنانت

 نبر هٟاط بـ و٢ا٫ ًإؽ بـ عؤؾه ؤعؾالن خغ٥

 ...لىخض٥ ظغبي ًال..ؾهل اإلاىيٕى -

ٌ ؤن همذ  ؤٖاصث..الخ٣ضم مً بًضا ججض لم الهاعمت هٓغجه ؤمام ول٨ً جٞغ

  هى وؾاٖضها البىض٢ُت بمؿا٥
ً
زغي  مغة

ُ
 اإلاغة هظه ول٨ً ألاو٫  لىيٗها ؤ

ا ؤعؾالن ببخٗض
ً
ت لها جاع٧  الخغ٦ت ُخٍغ

٣ها بػصعصث ٣ها ؤن زٟىث بـ وجمخمذ ٍع  مً ؤعؾالن نىث نضح..هللا ًٞى

  زلٟها
ً

 ٢اثال

 ...ًال بيغبي -
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 الغما٫ ٞى١  حؿ٣ِ وهي نغزذ..الغنانت ؤَل٣ذ ول٨جها لخٓاث لـ جغصص

شبذ السلٟي الُجؼء بعجض ٞـ الغنانت زغوط ل٣ىة هًٓغا
ُ
 بلى صٞٗها ٞـ ٦خٟها بـ اإلا

ها بلى ؤصي السل٠  ؾ٣َى

 وهى مجها ؤعؾالن ب٢ترب..الغما٫ ٞى١  هي وجمضصث ًضها مً البىض٢ُت ؾ٣ُذ

 وعي ٖضم بـ ٚمٛمذ ٞـ ًطخ٪

 !...٦ضا ٞى١  َلٗ٪ اللي بًه ؤهذ -

  ٢ا٫ زم ًضه بلحها ًمض وهى ضخ٩اجه بػصاصث

 !...٦ضا جدذ هؼل٪ اللي بًه ؤهِذ  -

 ٧اهخا ُٖىاها ول٨ً..آإلاها ٢ض ٞـ البىض٢ُت مىي٘ ًضها جً٘ جهًذ ٞـ بلُه ظظبها

هل٨ت الغظىلُت ، لؤلهٟاؽ الساَٟت ، الغاجٗت الطخ٨ت جل٪ ؤؾحرجحن
ُ
 ألو٫ ..اإلا

 الطخ٨ت جل٪ ول٨ً الته٨مي ضخ٨ه بؾخصىاء بـ ضخ٨خه ؾضًم جغي  مغة

 َٟل ٖاص و٦إهه الهاُٞت

ٗذ ختى به ُمٗل٣ت ْلذ ُٖىاها  وعي بال ُمدؿاءلت وهمؿذ بلُه ػع٢اوحها ٞع

 !...صر قُُان م٨ىدل ؤهذ..قُُان مل ؤهذ!..٦ضا بػاي ؤهذ -
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داٍو ؤن ٢بل ته٨مُت ببدؿامت بـ ٞمه بلخىي   هبرجِه  بـ ؤعصٝ زم زهغها ًُ

 ألالم مً شخئ   بها ول٨ً ال٣اؾُت

لم -
ُ
 ...ظبروث الُبُت مً بُسل٤ الٓ
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 والعشرون الصادسالفصل 

ؼهغ وهل
ُ
 !الخُاة ٣ٞض ٢لب   بـ الُخب بـغاٖم ج

ا ، مًُخا ؾُٓل ؤم
ً
 !!...ظاٞ

ٓلمت ُٖيُه بلى هٓغث
ُ
  اإلا

ً
داو٫  مُىال

ُ
ٟؿغ ؤن ج

ُ
بت الىٓغة جل٪ ج  ٖلحها الٍٛغ

ان ول٨جها  هي ٞكلذ ٞـ وال٣ؿىة الجمىص ٢ىإ زل٠ ؤزٟاها ما ُؾٖغ

 بلُه الىٓغ صون  زٟىث بـ ؤعصٞذ زم ججهضث

 !بًض٥ مم٨ً -

ـ صعاٖ٪: و٢ا٫ ؾاالها ججاهل -  !٧َى

 مِٟل هلل الخمض ٞـ الكغر ٖلى لى: هضوء بـ و٢الذ بلُه هٓغث خُجها -

 ...٦خحر ُٞه ٞـ صلى٢تي خهل اللي ٖلى لى بهما..خاظت

ت ؤعؾالن ببدؿم بٗض وهى ؤعصٝ زم بـُسسٍغ هالتها ًُ
ُ
طجها زل٠ الُبيُت ز

ُ
 ؤ

ت به٪ ؤٖٝغ م٨ىدل -  !٦ضا ِزٖغ

ٗذ -  ...زضاٖت اإلآاهغ: بؿاَت بـ و٢الذ مى٨بحها ٞع

٘ دغ٥ ؤن ٢بل خ٣ُ٣ي حعجب بـ خاظبه ٞع   عؤؾه ًُ
ً

 ًإؽ بـ ٢اثال
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 ...هدؿخدملحها مل والؿ٣ٗت ًلُل بضؤ الجى هضزل حٗالي -

لملم بًاه جاع٦ت ألاو٫  هي وصلٟذ ًضه ؤػاخذ زم زٟت بـ ؤومإث  زم الساعط بـ ما ًُ

٨ت ٞى١  ججلـ وظضها ٞـ بلحها ٖاص زم شخئ ٧ل به وي٘ ؾغصاب بلى جىظه  ألاٍع

  نضعها بلى ؾا٢حها جًم

 زم ُمجٟلت ؾضًم بلُه بلخٟخذ..ظىاعها وظلـ بلحها جىظه زم ٖى٣ه زل٠ خ٪

 زٟىث بـ حؿاءلذ

 !ؤمتى هجروح بخىا -

 ٦ضا ًىمحن: و٢ا٫ السل٠ بلى عؤؾه ؤؾىض -

ـ: زٟىث بـ جمخمذ -  هىا٥ اللي الؿذ وف ؤقٝى ٖاوػة مل ٖكان ٧َى

 ...صي

طهُه بلخ٣ُذ
ُ
بض   بـ بلحها بلخٟذ ٞـ الساٞذ خضًثها ؤ

ُ
  ز

ً
 ُمدؿاءال

 !صي الؿذ مالها -

  ٖلُا مخجىػ  به٪ مبلٗدل لؿه ؤها: ًٚب بـ وهضعث بـ٩لها بؾخضاعث -
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- ٘ ت بـ خاظبه ٞع ت ج٣ل ال هبرة وبـ ُسسٍغ  اللي هي..هي!..ٖلُِ٪  مخجىػ : سسٍغ

 ...ٖلحها مخجىػ٥

هثى ًٚب بـ نغزذ زم ُٚٔ بـ ؤوصاظها بهخٟسذ
ُ
اء طاث ؤ  ٦بًر

 ؾببها بـ همىث و٦ىذ زاهخ٪ وهي لُه مخجىػها لؿه ؤهذ زم..واخض اإلابضؤ -

 مخجىػها..مجاف لؿه خؿابها: بـبؿاَت ٣ًى٫  وهى ُٖىاه ؤْلمذ -

 ...بُجها ٞـ اللي ببجي زاَغ ٖكان!..لُه

م..الهضمت مً لؿاجها ؤلجم ونمذ ٢ىة بـ ؾضًم ُٖىا بحؿٗذ  ألاًام َُلت ٚع

 و جخىؾل جىٟ٪ لم التي الغا٢هت جل٪..ظمُلت خمل بـ حٗلم لم ؤجها بال الؿاب٣ت

٨ٟغ ل٩ي حٛىي  و جخضلل..حٗخظع
ُ
بضي ؤجها اللخٓاث جل٪ بـ حٗلم و٦م..ج

ُ
 هضًما ج

ا
ً
  ج٨ً ؤن ول٨ً..الٗاعم الًٛب بـ هظا ؤقٗغها و٦م ناص٢

ً
 ببىِه  بـ مىه خامال

م٨ً مً ٦ما
ُ
 هي ج٩ىن  ؤن اإلا

ىض ا مٗضتها ٞى١  ًضها ويٗذ و وظهها شخب الى٣ُت جل٪ ٖو ًُ  ول٨ً جل٣اث

ان ت خغ٦تها هى الخٔ ٞـ ٞاث ٢ض آلاوان ؤن بال ؤبٗضتها ما ُؾٖغ  لُخٓلل..الٍٟٗى

بت ، ٢اؾُت هٓغة مالمده  ؤظل نىث   بـ ًغصٝ وهى ٍٚغ

 !...خامل ؤهِذ  -
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اء وطاث ٚايبت..حكدذ بـ بلُه هٓغث ب ول٨جها ٢ضمُه ؤؾٟل مضهىؽ ٦بًر  جٚغ

 ج٣ى٫  وهي بـشىان ٢ؿذ ٢ض ٖىُاها ؤن بال..ٖجها الُتهمت جل٪ جىٟي ؤن قضة بـ و

 ٢ىة بـ

لت ٞترة مغ..أل ولُه مم٨ً -  ...ظىاػها ٖلى ٍَى

٨ت ٞى١  ؤؾخل٣ذ ختى هي لختراظ٘ ُبِء بـ مجها ب٢ترب  بـ صوى زم ٌٗخلحها وهى ألاٍع

 زٟىث بـ حهمـ وهى عوخها بلى هٟظث التي الىٓغة جل٪ هالها و٦م مجها وظهِه 

 زُحر

 ...أل ًا ؤه ًا..ويىح بـ ظاوبي -

 وؤزحًرا..جغ٦ها وهى زىان لٗضة ه٨ظا ْلذ..خضة بـ جدىٟـ ُٖىاها ؤٚمًذ

  بُجها ٞى١  ًضها جً٘ وهي مُذ زٟىث بـ ؤعصٞذ

ل -  ...هٗٝغ ؤ٦ُض خامل لى بـ..بـ..مٗٞغ

 بلى وجىٓغ ًضها لُخبٗض بُجها ٞى١  جىي٘ ًضه حؿدكٗغ وهي ؾضًم قه٣ذ

 ُمٓلمت هبرة   بـ همـ زم الؿىصاء ُٖىاه جخُم

 ...ؤوي  ٦بحر خؿاب٪ هُب٣ى ٖلُه ومداٞٓخِل خامل لى -
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س٠ُ تهضًضه مً عظٟت ظؿضها ؤنابذ
ُ
٣ها ببخلٗذ ول٨جها اإلا  زم الجاٝ ٍع

 قغاؾت بـ لتهمـ الىاهُت شجاٖتها بؾخجمٗذ

 خامل الخاهُت مغاج٪ ؤهذ ما -

ت مً ؤعؾالن ببدؿم - دُحها لُه ُمهممت: م٨غ بـ وهمـ ٞمه ػاٍو
ُ
 زاهت ٞـ ج

 !الخاهُت

 خامل الغ٢انت مغاج٪..اإلاىيٕى مخٛحرف: ُٚٔ بـ وهضعث نضعه يغبذ -

 ؤها خامل ؤ٧ىن  ٖاوػوي..ُنلب٪ مً ببً قهغ ٧ام ٦مان ٖىض٥ ه٩ُىن  ٌٗجي

 ...لُه ٦مان

 ٌؿدكٗغ ٞـ ؤ٦ثر لُضهى عؤؾها ٞى١  ويٗها زم نضعهِ  ٖلى التي ًضها ؤمؿ٪

ُىاها نضعه جًغب التي الهاصعة ٢لبها يغباث  وزٝى طهى٫  بـ جدؿ٘ التي ٖو

بالث ًً٘ ؤ٦ثر صوى
ُ
٨ها ٖى٣ها ٞى١  زُٟٟت ٢ طجها بلى ونل زم وظىتها و ٞو

ُ
 ؤ

 ٖلحها ظضًضة هبرة   بـ وهمـ

 ...ٚحر مى٪ ببجي -
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 ًًغب و٢لبها الُٗىحن ُمدؿٗت خالها ٖلى هي لخٓل ٖجها ُمبخًٗضا جهٌ زم ٢الها

هُبها الكُُان طل٪ خخًما..ظىىن  بـ ؤيلٗها ُُ لما ٞـ الجىىن  بـ ؾ
ُ
 مىه ب٢تربذ ٧

لما
ُ
  ٖلُه ولِـ ٖلحها..السُغ ػاص ٧

ً
 ٢بال

********* 

 جدىاو٫  لم الٛايبت ، اإلاجىىهت ٞـخل٪ الٛضاء ؤظل مً صخًىا ؤزغ وي٘

غ..بُٞاعها صخي ٞػ
ُ
تها بلى جىظه زم ٢ىٍى بـ ٢ ٞغ

ُ
الماث ٚ ٓلل الٗبىؽ ٖو

ُ
 ج

 مدُاه

 ٖابـ ، ؤظل نىث   بـ هاصاها زم زٟت بـ الباب َغ١ 

 !!!...عخمت -

غ..بظابت صون  ول٨ً الباب ًُغ١  ٖاص  ُٚٔ بـ ؤعصٝ زم اإلاغة هظه ًٚب بـ ٞػ

غنت بًضًىا..ؤؾ٠ ؾتي ًا ٚلُت م٨ىدل..ُعصي عخمت ًا -
ُ
 ًا..صلى٢تي مً هبضؤ ٞ

 !عخمت

 ...وٗم -
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خعجب نىتها ؤجاه
ُ
ا لُلخ٠ زلٟه مً طاجه الى٢ذ بـ والؿازغ اإلا ًٗ  ٞـ ؾَغ

صخي خمدم..جدضي بـ بلُه جىٓغ نضعها ؤمام طعاٖحها ح٣ٗض وظضها
ُ
 زم خغط بـ ٢

 ٖى٣ه زل٠ ًضه ًً٘ وهى ؤعصٝ

 ظاهؼ الٛضا -

 ...ظٗاهت مل: ال٩لماث جبه٤ و٦إجها عصث -

ده ؤن ٧اصث ٍؼ
ُ
ٗت ٞٗله عصة ج٨ً ؤن جدؿب لم ول٨جها ج  ًضها ؤمؿ٪ بط ؾَغ

 ٞمها ٦مم ؤهه بال الخضًض بـ بٗضها لتهم..ؤلم بـ جإوهذ ٞـ الخاثِ بلى صٞٗها زم

 مجها زُحرة صعظت بلى وظهِه  بـ ٣ًترب وهى قغاؾت بـ هاصًعا ال٣ىي  ٦ِٟه  بـ

ذ با٥ مً ػبالت جغمي ؤما ٢بل - ـ حؿمعي ًاٍع  ...ؾامٗت..ه٣ىله اللي ٧َى

ىاصها ُٖىحها بـ الكغؾت الىٓغة جل٪ الخٔ  ٖلى ًضه لًُِٛ الغص ٖضم بـ ٖو

 حهضع وهى ؤ٦ثر ٞمها

 ...عاؾ٪ هؼي  -

  ًخهلب ٦ٟه ظٗل الخضوص ؤبٗض بلى ٚايب ، ؾازً هًٟؿا ؤزغظذ
ً

 ٢لُال

لى عؤؾها خغ٦ذ زم ٞمها ٞى١   ظمىص بـ هى ل٣ُى٫  وؤؾٟل أٖل

ـ -  ...٧َى
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غنت لها ًضٕ لم ول٨ىه ٞمها ًٖ ًضه ؤبٗض
ُ
 بـ خضًشه هى ؤ٦مل بل للخضًض ٞ

ت هبرة    جخعجب ظٗلتها هاصثت ، ٢ٍى

٣ت بججىػج٪ إلاا ٚلُذ بوي بٗتٝر ؤها..الىاؽ بيذ ًا بؾمعي -  صي بالٍُغ

ت  خاظت ؤي ٞـ طهب مل٨ِل وؤهِذ  بمباعح ٖملخه اللي ٚلِ وؤ٦بر..صي وبالؿٖغ

 ُٞٓ٘ يمحر جإهِب بـ مدؿؿجي نغاخت بـ وصا

ـ: وجمخمذ ُٚٔ بـ قض٢ها لىث -  ...بُدـ الٓابِ خًغة بن ٧َى

صخي خ٪
ُ
٣ٟضه الٟخاة جل٪ ًٚب بـ ٨ٞه ٢

ُ
 خغ٥..جماًما ؾضًم ٦ما ؤٖهابه ج

  لؿضًم ٌٗىص هى ها ٖى٠ بـ عؤؾه
ً
زغي  مغة

ُ
 بلى هٓغ زم هٟؿه جمال٪..لها ؤ

 م٨خىم بـهىث   و٢ا٫ الكغؾت عخمت ُٖجي

 بُه با٥ ؤلؼ١  نمٜ مدخاط..قٗىعي ًٖ ؤزغط جسلُجي ُمهممت لُه ؤهِذ  -

 جٟهمي ٖكان

 !بًه ٖاوػ  ؤهذ: و٢الذ ؤؾىاجها ٖلى نغث -

 ؾتي ًا ؤصخاب..اإلاخجىػًٍ ػي  بالف..ظضًض مً هبضؤ ٖاوػ : بـىيىح ؤظابها -

 ألا٢ل ٖلى

ٗذ -  !بًه صي الصخىبُت وؤزغة: و٢الذ ألاٌؿغ خاظبها ٞع
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 عخمت ًا و٢تها جازض خاظت ٧ل ؾُبي..ألاخضار مدؿب٣ِل: و٢ا٫ ببدؿم -

ذ ؤها..وخل مل ؤها نض٢ُجي  ...الطخُت مٗاًا هىا زِلخ٪ ٦خحر بداظاث مٍغ

ٗهما ٖاصث زم ُٖىحها لُخسٌٟ ؤظٟلذ ٤ وظضث التي ًضه بلى لخخجه جٞغ  الٍُغ

ٗخاص صٞئِه  بـ ؤعصٝ زم وظىتها بلى
ُ
 اإلا

 م٘ هىٗضي ؤهىا واز٤ وؤها..مٗا٥ِ  وؾُبُجي لؤلًام هٟؿ٪ ؾُبي نض٢ُجي -

 ...الى٢ذ بـ مغهىن  صه ٧ل بـ بٌٗ

٣ها ؤبخلٗذ لذ نٗىبت بـ ٍع  التي ُٖىاه هٓغة ول٨ً جغصص بـ بلُه جىٓغ ْو

ضه باإلاغة ُمهُىٗت ولِؿذ جدخىحها غ حؿدؿلم ظٗلتها صًٞئا ألا٦ثر ٍو  بـ لتٞز

 ٢اثلت ًإؽ

صخي ًا جاوي خل مٗىضٌل -
ُ
 ٌٗضي اللي والكاَغ واخضة مغ٦ب ٞـ وؤهذ ؤها..٢

 لبر الخاوي هِسخب اللي الكاَغ جاجاجاجا: بـخصخُذ ٣ًى٫  وهى ضخ٪ -

 ...ألامان

بلت وي٘ زم صوى
ُ
لت ٢   حكخٗالن وظىتها ظٗلذ ظبُجها ٞى١  ٍَى

ً
 ويغباث زجال

اح م٘ جدؿاب٤ ٢لب  الؼواط لها ٌؿب٤ لم ُمغاه٣ت و٦إجها الٍغ
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صخي ببخٗض
ُ
دض١ لُجضها ٖجها ٢

ُ
زغي  مغة   ببدؿم ٞـ..ُمدؿٗخحن ُٖىحن بـ به ج

ُ
 ؤ

 و٢ا٫

 ...بغص ػماهه الٛضا ًال -

 بحن هاصت ٚضاء جىاو٫  مً الُاولت بلى مخىظهحن زلٟه لُجظبها ًضها ظظب

م ٖلى نض٣ًحن ان ؤجها بال ظهتها مً والخظع ألاظىاء جىجغ مً الٚغ  ما ُؾٖغ

صخي لُخٟاجئ وه٩اتها الٗىان لطخ٩اتها ُمُل٣ت ألاظىاء م٘ بهضمجذ
ُ
 بـ ٢

ىُل٣ت شسهُتها
ُ
٩اهُت اإلا ُٟ  َٟىلُتها ، ًٚبها و بؿاَتها بـ ظظابت عخمت..وال

ضاٞ٘ ؤم وقغاؾت
ُ
 ولضها ًٖ ج

٘  ٖضم بـ قٟخُه ًٟٛغ ظٗلخه بؿاَت بـ ج٣ى٫  وهى نىتها ٖلى بلحها ؤهٓاعه ٞع

 بؾدُٗاب

 ...ولُض ًبٗذ ٖكان ؤًمً ٧لمذ ؤها -

 خغ٢ها وق٪ ٖلى ٧اهخا ُٖىاه ٞـ خضًثها ؤزىاء بلُه جىٓغ لم ؤجها ولخٓها

 م٨خىمت هبرة   بـ ل٣ُى٫  بلُه وجىٓغ ججٟل ظٗلها ُٚٔ بـ اإلال٣ٗت ٢ظٝ..خُت

 ...صماغي ٖلى ؤؾىص ٖؿل قهغ هى -
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 ٧اهذ و٦م ظىىهه لُخشحر ٖمض ًٖ ٞٗلتها ٢ض ٞـ ببدؿامتها جمى٘ قٟخحها يمذ

ُل٤ ٞـُٗىاه ُمد٣ت
ُ
٨مل ٖاصث ؤجها بال ؤلهبتها هحران ج

ُ
 بـ ج٣ى٫  وهي ٚضائها ج

 بؿاَت

 ٖؿل قهغ بُجهم مِٟل الصخاب -

  ًٚب بـ جهٌ -
ً

 ...مؿخٟؼة ؤهِذ : ٢اثال

ىاصًه وهي عخمت لخطخ٪ وعخل جغ٦ها زم
ُ
  مغح بـ ج

 ؤ٧ل٪ ٦مل حٗالى َب -

 ...هٟسخي ؾضًتي: الٛايب نىجه ؤجاها -

 ألاولى الجىلت جغبذ خىاء هي وها ؤ٦بر ٢ىة بـ عخمت ضخ٨ذ

********* 

تها بلى صلٟذ ٞغ
ُ
٘ الُٗام جىاوال بٗضما جىام ل٩ي ٚ  ؤعؾالن ؤخًغه الظي الؿَغ

 ٢ضومها ُمىخًٓغا الٟغاف ٞى١  ًخمضص لخجضه ُمب٨غ و٢ذ   بـ

 ٢اثلت ًٚب بـ ج٣ضمذ زم زهغها بـ ًضها ويٗذ

غ ٨ٞغة ٖلى -  ه٨ُُٟىا مل الؿٍغ
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 حٗالي بـ ه٨ُٟي أل: م٨غ بـ ؤعؾالن ببدؿم -

  هىام هُى٠ مل -
ً

 ...بٌٗ م٘ ؤنال

  بلحها هٓغ
ً

جإة مُىال  وخاولذ قه٣ذ ٞى٢ه لدؿ٣ِ بلُه ًضها ظظب ٞو

 ؤجها بال ًضًه بحن مً الخملو خاولذ..خىلها الُى١  ؤخ٨م ٢ض ؤهه بال ؤلابخٗاص

 اإلاا٦غ نىجه لُإجحها..ٞكلذ

تي - غ ب٣ى قٞى  وػٍاصة بػاي ٦ٟاها الؿٍغ

 ٦ضا مغجاخت مل ؤها..ججزلجي مم٨ً -

ت مً ببدؿم -  ...مخساِٞل هترجاحي: ٣ًى٫  وهى ٞمه ػاٍو

بلت ٢ىله ؤجب٘
ُ
ت بـ ٢  لخخمضص ؤعؾالن ؤصاعها..نضمت بـ ُٖىحها لخدؿ٘ قٟخحها ػاٍو

 طعاُٖه ؤؾحرة ْلذ ول٨جها ظىاعه

داٍو التي ًضًه ؤؾدكٗغث..نضعه خبِؿت ٧اهذ التي ؤهٟاؾها خبؿذ
ُ
 ج

زغي  زهغها
ُ
ى٣ها زل٠ وألا هالتها ٞى١  ُٖ

ُ
 بـ ٣ًى٫  وهى نىجه لدؿم٘..ز

ت  ُسسٍغ

 ...مُمىحل ببجي ٖكان بجىٟسخي -
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 ٢ىٍى و زٟىث بـ هي لخ٣ى٫  نضعه يغبذ ٞـ السغوط بـ ألهٟاؾها ؾمدذ

 خامل مل ؤها -

 خامل هخب٣ي بـ -

 ...أل: ؤؾىاجها بحن مً همؿذ -

٘ جإوهذ ٞـ زهغها ٖلى ؤعؾالن يِٛ  ٢ابخلها ٞـ ؤلم بـ بلُه ػع٢اوحها لتٞر

زغي 
ُ
 ؤعصٝ زم ٖبثها بلى حٗىص ؤن ٢بل ُمٓلمت ، ؾىصاء ؤ

 خامل هسلُِ٪  زالم -

ت ج٣ى٫  وهي نضعه بـ عؤؾها صٞىذ -  ...ؤهام ٖاوػة ؤها..أل: ُمؿٖغ

م الشجل بـ حكخٗالن وظىخحها ٧اهذ  جدمي ٧ي ؤخًاهه بـ هٟؿها جضًٞ ؤجها ٚع

 لخل٪ ٢لبها ص٢اث جغا٢هذ ٞـ ضخ٩اجه نىث ؾمٗذ ؤجها بال..مىه هٟؿها

 ُمكدخت ًجٗلها خض بلى والغاجٗت ، الجظابت ، الهاعزت الغظىلُت الطخ٨ت

 ؤو ًطخ٪ جغاه لم ألا٢ل ٖلى..٢بل مً ه٨ظا ًطخ٪ لم ؤعؾالن

م ٖلى..ًطخ٪ ؤن ؤخبخه ول٨جها..ًبدؿم  ؤجها بال بُجهما وما ألاخضار جل٪ الٚغ

ض جخإمل  اإلاٍؼ
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 حٗلم لم ببدؿامت بـ هامؿت زهغه خى٫  ًضحها لخل٠ مؿمٕى نىث   بـ ججهضث

 مهضعها

 ...زحر ٖلى جهبذ -

 آلازغ هى وهمـ ٖىا٢ها قضص ول٨ىه ٌؿمٗها لم ؤهه بٖخ٣ضث

 ...ؤهله مً وؤهِذ  -

ٟذ ببدؿامتها بحؿٗذ وخُجها  ال٨غػي سٛغها ٖلى ُمغحؿمت جؼا٫ ال وهي ٚو

********* 

 الخالي الُىم نباح في

  هامًؿا جهٌ زم ؾٗل..ظىاعه بـ ؾضًم ًجض لم ٞـ ظٟىُه ؤعؾالن ٞخذ

 !!...صي ٞحن عاخذ -

هالجه خ٪
ُ
٣لل السل٠ بلى ؤٖاصها زم الىاٖمت ز  ًٖ لُجهٌ الجظاب حكٗثها ًُ

 الساعط بلى مخىظًها الٟغاف
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ت بلى هٓغ..ًجضها لم ول٨ىه الهٛحرة الهالت بـ ٖجها بدض  الهٛحر اإلاُبش ػاٍو

خمخم ما شخئ   ًٖ جبدض السكبُت السؼاهت ؤمام ج٠٣ لُجضها
ُ
 جلخ٣ُه لم بما ج

طهُه
ُ
 ؤ

خمخم ما له جىضر ختى خشِشت زُى   بـ بلحها جىظه
ُ
 ؤٚىُت ؾىي  ٨ًً ولم به ج

 قهحرة ٦غجىهُت

 "بِؿغي  ظىاه والىُل مهغي  عوخه و ٢لبه مً"

بت صهضهتها بلى ٌؿخم٘ وهى خ٣ُ٣ُت صهكت بـ خاظبُه بعجٟ٘  اليؿبِت  بـ الٍٛغ

ت بـ ٢ا٫ زم مجها ب٢ترب..بلُه  ُسسٍغ

 ...ٖا٢لت و ص٦خىعة بٞخ٨غج٪ -

 مجها لُضهى بلحها ونل ٢ض خُجها نضعها ٞى١  ًضها وايٗت ٕٞؼ بـ قه٣ذ

 الؿازغة الىبرة هٟـ بـ وهمـ

 وهبلت ُٖلت َلٗتي -

 قما٫ ؤٚاوي وؤخٟٔ اإلاُاٖت ٞـ ملِل: بـُٛٔ جمخمذ -

 !!قما٫ -
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 ...قما٫ ؤه: ٢اثلت ٢ىة بـ ؤ٦ضث -

لى بلى هٓغث  ي٤ُ بـ و٢الذ بلُه جلخٟذ ؤن صون  ألٖا

 ومل ؤظُبه َاًلت مل ؾاٖت ب٣الي ٖكان صا البراص هاث قاَغج٪ وعٍجي و -

 !...لُه ٖالُت اإلاُابش بخٗملىا..ٖلحها ؤ٠٢ خاظت ال٢ُت

هض١ لم ٗها ول٨ىه..به جٟىهذ ما ٦مُت ًُ  زؼاهت بلى جهل ل٩ي زهغها مً ٞع

ت ض ما ٖلى هٟؿها بـ لخدهل الٗلٍى ٍغ
ُ
 ناعزت لدكه٤ ج

 !بًه بخٗمل ؤهذ -

 ...ؾا٦خت وؤهِذ  البراص هاحي -

 خغط بـ جمخمذ زم جلخ٣ُه ًضها مضث

 ...هؼلجي زالم -

 خغط بـ و٢الذ نضعها بلى ًضها بـ ما بخخًيذ ٞـ ؤعؾالن ؤهؼلها

ـ -
ُ

٨ًغا..ق
ُ

 ق

 وخًغج٪ بـ قاي هىُٟغ مل بهىا ؤًْ: و٢ا٫ زهغهِ  بـ ًضه ؤعؾالن وي٘ -

ِل  ...بًُت ج٣ٟصخي ختى مبخٗٞغ
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 الجاص نىجه لُهلها وظهها وؤصاعث ٖبىؽ بـ قض٢ها لىث

 بغه جسغجي وؤوعي..الكاي ؤٖملي وؤهِذ  ها٧لها خاظاث ؤظُب هغوح ؤها -

 !!ؾامٗت..خظاعي 

 هىا والجى بدكخٛل مل الضٞاًت..ؤ٢ىل٪ وؿِذ: ٢الذ زم عؤؾها بـ ؤومإث -

 خُب مدخاظحن..بغص

 ...صا اإلاىيٕى هكٝى ؤجي إلاا -

 بلى ظظبها زم زهغها ؤخاٍ بط مىٗتها ًضه ول٨ً حؿخضًغ ؤن و٧اصث ؤومإث

 
ً

م٤ بـ قٟخحها ُم٣بال غة خحن ٖلى ُٖ
ُ
 ببخٗض خُىما بال الهضمت حعي لم وهي..ٚ

غصص وهى  م٨غ بـ ًُ

 ...السحر نباح ؤ٢ى٫  وؿِذ -

ّبل صوى زم ط٢جها ؤؾٟل ًضه وي٘
َ
بالث ٖضة قٟخحها و٢

ُ
 وجغ٦ها زُٟٟت ٢

هض١ ال الُٗىحن ُمدؿٗت نضعها بلى ؤ٦ثر البراص جدخًً
ُ
 ًدضر ما ج

********** 

اث ؤعؾالن وي٘ كتًر
ُ
ضًغ ؤن و٢بل الؿُاعة بـ اإلا دغ٥ ًُ

ُ
 هاجٟه نىث نضح..اإلا

سغظه ُُ   ؤظاب زم بىُاله ظُب مً ل
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 !ألازباع بًه -

زغي  الجهه مً الهىث ؤجاه -
ُ
  باقا ًا مىظىص مدضف: ألا

جُب وهى ؤعؾالن ُٖجي ؤْلمذ -  ...ظاًل٪ ؤها: هضًغ بـ ًُ

دغ٥ ؤعؾالن ؤصاع
ُ
ا ؤنضعث ٢ىة بـ اإلا

ً
ا بخخ٩ا٧ ت بـ بهُل٤ زم ٢ىًٍ  جسُذ ُؾٖغ

 ببًُذ ختى الؿُاعة م٣ّىص ٖلى قضة بـ به٣بًذ ًضاه..والٗكغون اإلائت

 ًإبه لم ؤهه بال مٟانله

 بـ صاع الظي الؿاا٫ ول٨ً ؤلاهخاء وق٪ ٖلى والخغب ؤلا٢تراب بـ بضؤث الجهاًت

 !عوخه ؾدخدغع  هل ٣ٖلِه 

 ؤلاهخ٣ام هى آلان ٣ٖله ٌكٛل ما ٧ل الؿاا٫ طل٪ ٖلى ؤلاظابت بـ ًإبه لم

ِ٣  !!!ٞو

  ٢هحرة بـ لِؿذ ُمضة بٗض

  هاجي مجز٫  بلى ؤعؾالن ونل
ً

 هُئخه َاب٣حن مً ًخ٩ىن ..الٗمغان بُٗض ٢لُال

٣ت ٦الؾ٨ُُت  ٢اَىُه زغاء ٖلى جض٫ ٍٖغ

 بـ وحؿاء٫ مىه ب٢ترب..اإلاجز٫  ؤمام ٠٣ً خاصزه مً لُجض ؾُاعجه مً جغظل

 ٢اجمت هبرة   و ظمىص
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 !ناحي لؿه الخغؽ مً خض -

 ...مخ٣ل٣ل ْبُها وال٩امحراث..باقا ًا الٗؿل ٞـ ٧لهم -

 ؤزظها َبُت ببغة بىُاله ظُب مً ؤزغط ٞـ..ٌٗىُه ما آلازغ لُٟهم ًضه مّض 

 الٟىع  ٖلى ؤعؾالن

سُِ ٨ًً لم   ٣ًخله ل٩ي ًُ
ً

ل ػمًىا ُمىظ إلزخٟاءه هًٓغا ؤوال  الصسو وهظا ٍَى

ا ؤعه٣ه الظي
ً
 مٍغٌ ، الىاثُت اإلاى٣ُت جل٪ بـ الجهاًت بـ وظضه ختى..ٖىه بدش

لى  اإلاىث وق٪ ٖو

ا اإلاجز٫  لُجض الضازل بلى ؤعؾالن صل٠
ً
ا ٧اهىا مجزله ؤهل ختى..هاصث ًٗ  ظمُ

 خاظؼ ٖمغها ًخسُى لم التي الهٛحرة الٟخاة جل٪ ؤهٓاعه لٟخذ..الىعي ٞا٢ضي

 بكغة طو بًُاوي  وظهها اإلاالث٨ت ٦ـما هاثم..ق٣ُ٣خه ٦ـ جماًما ؾىىاث الٗكغ

 ناُٞت بًُاء

بت ٢خامت بـ وهمـ بلُه خملها زم بلحها جىظه  ُمٖغ

 ...ألابىاء ًخدملها ألاباء ؤزُاء..طهبه الظهب -

ت بلى بها نٗض ٞغ
ُ
 ما ٌٗلم و٦إهه الُٗىحن ُمٛمٌ..بها اإلاخىاظض الٛ

دُِ..ًيخٓغه
ُ
ب٣ُه ل٩ي الُبُت اإلادالُل و ألاظهؼة به ج

ُ
 الخُاة ٢ض ٖلى ج
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٨ت ٞى١  الٟخاة وي٘ طهه ظىاع بـ ؤعؾالن لحهمـ..الىاثم طل٪ بلى بججه زم ألاٍع
ُ
 ؤ

 ؤٞعى ٞدُذ بـ

 ...ػاع٥ اإلاىث مل٪..الىاثب ؾُاصة ًا بنخى -

ٓلمت ؤعؾالن مالمذ لُجض هٓغ زم..وزٝى نضمت بـ ُٖىاه آلازغ ٞخذ
ُ
 اإلا

  نٗىبت بـ وهمـ ؤَغاٞه ججمضث..لهُبها بـ الجخُم ٦ـ ، وال٣اجمت

 !!!...الهاقمي..ؾالن..ؤع..ؤع -

 وهى ال و٠ُ٦..٢لب ْهغ ًٖ ًدٟٓه وهى ال و٠ُ٦ اؾمه ه٤ُ الظي الىخُض

 الساثً هى و٧ان الٗىن  مىه ًُلب بلُه الط مً

 مُذ ظمىص بـ ٢ا٫ زم ُمخٗمض ُبِء بـ ؤعؾالن ؤومإ

ُلخه خُاجه وصمغجىا صمغجىه اللي الهاقمي ؤعؾالن ؤًىة -  ...ٖو

 مخإوًها و٢ا٫ الُٛاء ٖلى ٢بٌ زم ُٖىاه الىاثب ؤٚمٌ

 ٞحها هخُجي اللي اللخٓت بخسُل ؾىحن ؾب٘ مً ًٞلذ..ااااه -

٣ت ؤبك٘ بجسُلذ..وج٣خلجي  اللي هخىفي مل بجها ٖاٝع بـ للمىث ٍَغ

 ...هخٗمله
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 زم وعهبت زٝى بـ ُٖيُه جدؿ٘ ٞـ الىاثب بلحها لُىٓغ الُٟلت بلى ؤعؾالن هٓغ

  ي٠ٗ بـ نغر
ً

 مخىؾال

 هي مخإطحهاف بـ ؤها ب٢خلجي..نٛحرة لؿه صي..أل خُٟضحي بًض٥ ؤبىؽ -

 ومل..ه٣خل٪ ؤها ما َب: ٢ؿىة بـ بلُه ًىٓغ وهى هؿِـ بـ ؤعؾالن هضع -

 !الىاثب ؾُاصة ًا هاسخي وال ٞا٦غها..ؤزتي ٞـ خهل اللي بـ بـ ه٨ٟغ٥..ه٣خلها

 ...الااااء -

 الخىاثِ له ؤعججذ نىث   بـ ونغر الٟغاف ؤعؾالن يغب

 !أل وال ٞا٦غ -

ت بـ ؤومإ -  ٞا٦غ وهللا..ٞا٦غ..ٞـ: هؿخحًر

ـ: هضوء بـ ٣ًى٫  ؤعؾالن ٖاص -  ...ٞا٦غ به٪ ٧َى

  الٟخاة هاخُت وبججه ببخٗض
ً

 وظىتها لُخدؿـ اإلاخىؾلت آلازغ نغزاث ُمخجاهال

مخلئت
ُ
بت مالمده ْالم ٦ـ ُمٓلمت هبرة   بـ هضع زم اإلا  اإلاٖغ

 ٢ضامي بِخ٨غع  مكهض مكهض..خهل اللي مً لخٓت وال ميؿدل ٦مان وؤها -

 ...٢اصعؤه٣ظهم مل العجؼ هٟـ بـ وؤها
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بت ضخ٩اث ؤعؾالن ضخ٪ ٞـ ًب٩ي لُجضه بلُه ًلخٟذ ٖاص   ُمٖغ

 ...ؤ٢خلهم ؤما ٢بل ُُٖىا ٧لهم -

طهِه  بلى صوى زم مىه ؤعؾالن ب٢ترب
ُ
ب ٞدُذ بـ همـ ؤ  ُمٖغ

خضهُت الصخُت ؤخىا٫ لـ هًٓغا -
ُ
 مً ٦خحر بـ ؤعخم وصي..مىج٪ بـ عخُم ه٩ىن ..اإلا

٣ت  ألاولى الٍُغ

  آلازغ ب٩ى -
ً

 ...خُٟضحي بعخم عظل٪ ؤبىؽ: ٣ًى٫  وهى طلُال

 زغظذ التي هبرجه ختى الجمُ٘ ًبخل٘ ُمٓلم جخُم اللخٓت جل٪ بـ ُٖيُه ٧اهذ

 خاص ؾ٠ُ   ههل ٦ـ خاص ، ٢اجلت ُمٓلمت ٧اهذ

 !...لُه ُٖلتي مغخمخىف!..لُه ؤزتي مغخمخىف وؤهخىا -

ُ٘ ألاهبىب طل٪ بلى لُخىظه ُٚاءها هٕؼ زم الُبُت ؤلابغة ؤزغط مخضص الٞغ
ُ
 اإلا

ٛظي ؿٗل ًب٩ي الظي آلازغ جدُض ال ُٖىاه بِىما وعٍضه ٌُ  طاجه الى٢ذ بـ َو

 ٢خامت بـ ل٣ُى٫ 

٩ىا***  مل ؤها بـ -  ...مإطهِل خض مبٗا٢بل..ٍػ
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 بىُاله ظُب بـ ويٗها زم سخبها..الهىاء بـ ألاهبىب خ٣ً زم الُبُت ؤلابغة ٚغػ 

 مُخت هبرة   بـ و٢ا٫

 !...بًه ج٣ىله عبىا هخ٣ابل قٝى -

خاب٘ ب٣ى خدغ٥ الٟغاٙ طل٪ ًُ
ُ
 جدذ وؤزخٟى ٦ٟه بلى ونل ختى ألاهبىب بـ اإلا

٘ زم ظلضه ا ًخإلم الظي طل٪ بلى ُٖيُه ٞع ًٖ  الجهاػ ؤٖلً ختى اإلاىث ُمهاع

 الغا٢ض جهاًت ظىاعه الظي

ُيُه..الجخّى صعظت بلى ُمدؿٗخحن ُٖيُه ٧اهذ  ؤي ٞا٢ضجا ، ٢اؾِخحن ٧اهخا ٖو

 ٢ُضها ٖلى ٌٗض لم ٞـ مىه ؾلبىها التي الخُاة..للخُاة مٓهغ

 

 

 

 (ألاول  الجزء) والعشرون الصابعالفصل 

 ...ألالم

 ...الُخب
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 ...السٝى

ا ًجٗلى٥ ًُ  ...ظضًض مً خ٣ُ٣

 زم الؿازً الكاي مً ٧ىًبا جدًحر ؤههى بٗضما بـُٛٔ الهٛحرة اإلال٣ٗت ؤل٣ى

٨ت ٞى١  ظالؿت عخمت لُجض الساعط بلى وبججه بلخ٣ُه دض١ ألاٍع
ُ
 بـ هاجٟها بـ ج

 قضًض جض٤ُ٢

 ٧اهذ..هي بلُه جىٓغ ما بلى لُىٓغ بلحها زٟت بـ بججه زم ج٨ٟحر بـ خاظبُه ٣ٖض

دض١
ُ
مي الشىب طل٪ بـ ج ؼ و الغاقي الخهمُم طو البؿُِ ال٨ٍغ  الخٍُغ

 الٓهغ مً نٛحرة ُمشلشُت ٞخدت ٖضا ألا٦مام و الهضع ُمٛل٤..ال٨الؾ٩ُي

صخي ببدؿم..لها اليؿبِت  بـ لؤلهٟاؽ زا٠َ ٧ان
ُ
 ظىاع حهمـ بهدجى زم صفئ بـ ٢

طجها
ُ
 ؤ

ه عجب٪ لى -  !...بقتًر

 بلُه لخىٓغ ألاعى ٞى١  ؤًضحها بحن مً الهاج٠ ؾ٣ِ ٞـ ُمجٟلت عخمت قه٣ذ

 ٢اثلت ُٚٔ بـ

 !...٦ضا عجب٪ -
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٨ت خى٫  بلخ٠  اإلاىًضة ٞى١  ؤمام٘ ال٩ىب وي٘ زم ظىاعها ًجلـ ألاٍع

  ال٣هحرة
ً

 بؿاَت بـ ٢اثال

 ...ز٠ُٟ ٢لب٪ اللي ؤهِذ  -

غث زم ُٚٔ بـ بلُه هٓغث  ٧ىن  حعي لم..الهاج٠ جلخ٣ِ وبهدىذ ٢ىٍى بـ ٞػ

 ؤؾغ ْهغها مً بؿُِ بـ لِـ ُظؼًءا ْهغ بهدىاءها مجغص وبـ ٢هحرة ال٨جزة

صخي ُٖجي
ُ
 الغظىلُت ٢

 عخمت بلُه هٓغث..خغط بـ ٖى٣ه ًد٪ ٖجها بًُٗضا ُٖيُه ببٗض جهًذ وخُىما

ٗل٠ لم ؤجها بال لخاظبحها ٖا٢ضة
ُ
اصث..ح صخي نىث لُٗىص هاجٟها جخهٟذ ٖو

ُ
٢ 

ا ظضًت بـ ًهضح
ً
 الكاي ٧ىب ُملخ٣ُ

ؿخان عجب٪ لى - ُٟ ه ال  !...بقتًر

 وبـ ؤعجبها الشىب طل٪ ُمترصصة..٢ىة بـ الهاج٠ ٖلى و٢بًذ ُمجٟلت بلُه هٓغث

ه ٧اهذ..قضة ٟاجئ ْهىعه ول٨ً خ٣ًا ؾدكتًر
ُ
ٗذ لظل٪..حٛخاّ ظٗلها اإلا  ٞع

 و٢الذ بباء بـ ط٢جها

 ٢ضًم بؾخاًله..ٖاظبجي مل -

 ...ُخغة ؤهِذ : و٢ا٫ قٟخُه مِ -
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ضم المباالجه لـ خى٣ها ؤزاع ٞـ قاًه ٧ىب مً بعحك٠  ؤظل مً ٖلحها بنغاعه ٖو

غث..قغاءه  َٟىلي ي٤ُ بـ و٢الذ ال٩ىب بلى هٓغث زم ٢ىٍى بـ ٞػ

 !لُه قاي مٗملخلِل -

- ٘  !٢ىلتي ؤهِذ : و٢ا٫ خ٣ُ٣ُت صهكت بـ خاظبه ٞع

 !...ؤ٢ىل٪؟ الػم ؤها وهى: خضة بـ ؤظابخه -

صخي وي٘
ُ
ا يغب زم ؤمامه الكاي ٧ىب ٢ ًٟ  نبر هٟاط بـ وؤعصٝ آزغ ٞى١  ٦

ل بخ٣ىلي ؤهِذ  هى!..عخمت ًا بًه ظغي  -
ْ
٩

َ
 ...الُهبذ؟ ٖـ للبُ٘ ق

 الىي٘ ؾئمذ ختى..خضًض صون  ٢اجلخحن بىِخحن ُٖىحن بـ بلُه جىٓغ ْلذ

صخي خغ٥..وبؾخضاعث
ُ
 نمذ بـ للكاي بخدؿائه وؤ٦مل ًإؽ بـ عؤؾه ٢

صخي جهٌ ٞـ الباب ظغؽ نىث نضح بط ص٢اث٤ ًضم لم نمذ
ُ
 بـ و٢ا٫ ٢

 ظضًت

 ...هٟخذ ؤها زلُِ٪ ..ؤًمً ؤ٦ُض صا -

 ٞـ بزٟاءها في مداوالجه جٟلر ولم وظهِه  ٖلى واضخت الًٛب ٖالماث ٧اهذ

 ٌؿمٗها ال ختى ٞمها ٞى١  ًضها وايٗت زٟىث بـ جطخ٪ عخمت ظٗلذ
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صخي ٞخذ
ُ
  بلخ٣ُخه ٞـ ؤخًاهه بـ الهٛحر لحرجمي الباب ٢

صخي ؤه٩ل -
ُ
 ٨ٞغة ٖلى وخكخجي!..٢

صخي ؤظابه -
ُ
 ...ؤه٩ل خبِب ًا ٦مان وؤهذ: نٟغاء ببدؿامت بـ ٢

ا نضعه ؤمام طعاُٖه ٣ٖض الظي ؤًمً بلى هٓغ زم ًٗ  لُٗبـ ألاٌؿغ خاظبه عاٞ

صخي
ُ
٢  

ً
 الهٟغاء ؤلابدؿامت طاث بـ ٢اثال

 بجًٟل حٗالى..ؤًمً ًا مىىع  -

 !...خهل اللي بًه هى: زٟىث بـ وحؿاء٫ ؤًمً بلُه ما٫ -

صخي ًٟخذ ٨ًض لم
ُ
 ؤزحها ؤخًان بلى جىُل٤ زلٟه عخمت بـ ؤخـ ختى ٞاهه ٢

  خىى بـ ْهغها ٖلى عابًخا نضع عخابت بـ بؾخ٣بلها الظي
ً

 ٢اثال

 !!٦ضا ؤوخك٪ لخ٣ذ..السحر نباح..خبِبتي -

 ...ؤها -

دغ٥ وهى ؤظابخه
ُ
ا نٗىًصا عؤؾها ج

ً
 ولُض وظظبذ ٢لُل بٗض ببخٗضث زم وهبَى

ّبلخه ؤخًاجها بلى
َ
 ظاٝع بقدُا١ بـ و٢



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               619 

صخي ْل
ُ
 ٌؿخُ٘ لم ول٨ً بًٗهما بلى الخعجبُت الىٓغاث ًدباصالن ؤًمً و ٢

 و٢ا٫ الشاوي خمدم..الخضًض ؤخض

 ؤها ؤؾخإطن َب -

ت عخمت عصث -  وال ٦ضا مل..مٗاها هخخٛضي ؤهذ!..بًه حؿخإطن الااء: ُمؿٖغ

 !...بًه

صخي بلى جىٓغ وهي ؾاالها بـ ؤعصٞذ
ُ
ٌ ؤن جدضي بـ ٢  زم بـُٛٔ لها لُبدؿم..ًٞغ

 ؤؾىاهه بحن مً ٢ا٫

ا أل - ًٗ  ...ؤًمً ًا حٗالى..جُجي وصي َب

 ببدؿامت بـ ٢اثلت عخمت لخجظبه جغصص بـ ؤًمً بلحهما هٓغ

 ...ًال بصزل..٦خحر ٦ضا وا٠٢ هخًٟل ؤهذ -

صخي ؤًمً جبٗذ زم الباب ؤٚل٣ذ
ُ
ض و بلحها ًىٓغ ٧ان الظي و٢  ؤزٟذ..لها ًخٖى

 ٖا٫ نىث   بـ ٢اثلت الضازل بلى بٗضها لخخجه ببدؿامتها عخمت

 ...الٛضا ٞـ ؤخًغ وؤبضؤ ولُض لـ ؤٚحر هضزل -
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خمخم ؤًمً نىث ؤجاها صخي ول٨ً ما شخئ   بـ ًُ
ُ
  زلٟها ٧ان نىجه ٢

ً
 ٞـ مباقغة

  ولُض وؤهؼ٫  ًضها ؤمؿ٪ ؤهه بال وجغاظٗذ قه٣ذ
ً

 ؤن صون  ظضًت بـ له ٢اثال

دؿٗخحن ُٖىحها ًٖ ُٖيُه جدُض
ُ
 اإلا

 ٧لمت إلااما ؤ٢ى٫  ٖما لُ٪ خلىة هضوم َل٘ خبُبي ًا ؤصزل -

 ...ؤه٩ل ًا خايغ: الُاٖت بـ الهٛحر ؤومإ -

 عخمت بلى ًىٓغ هى و ُٚٔ و قغاؾت بـ ؤعصٝ زم الهٛحر صلٝى بهخٓغ

 اإلاظٖىعة

 !عخمت ًا خ٣٪ بخازضي به٪ م٨ٟغة ٦ضا ؤهِذ  هى -

 زالو ٚلِ..ٚلِ..م٨ٟغ ؤهذ..آآ: جلٗشم بـ همؿذ -

- ٘  !صر اللي هى وبًه: و٢ا٫ خاظبه ٞع

غ بـ ؤعصٞذ -  وخكجي ولُض: جبًر

 ...ااااه -
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ا ٖا٫ نىث   بـ ٢الها ًُ  مجها ُم٣ترًبا بلحها ٖاص زم السل٠ بلى عؤؾِه  بـ ٌٗىص وهى وؿب

 التي الؿازىت ألاهٟاؽ لخل٪ ُٖىحها ؤًٚمذ ٞـ همـ زم زُحر خض بلى

 جًغبها

جي -  ٢لُل نبري  ؤها ٖكان عخمت ًا بخظٍع

٣ها ببخلٗذ -  !ٌٗجي بًه هخٗمل: وهمؿذ ٍع

  ٦ضا -
ً

 ...مشال

  عخمت مً..مجها ٣ًترب ؤهه ٌٗلم وهى اإلاغة هظه ب٢ترب
ً

 ، الهٛحر سٛغها ُم٣بال

 وجل٪ ٞٗله إلاا مهٗى٢ت ُٖىاها ٞخدذ وهي..بًاها ُمٗا٢ًبا ٢ىة بـ الكهي

ٟغ٢ٗاث
ُ
خحن ًضحها..ظؿضها زالًا بـ جخٟجغ التي الهٛحرة اإلا  ٖلى مىيٖى

 ٖلُه جخ٩ئ طعاُٖه

صخي ببخٗض
ُ
٢  

ً
 بـ همـ زم ًجغخها ال ختى حٗابحره ؤزٟى ول٨ىه ٞٗله إلاا مظهىال

 ؤظل نىث  

 ...هٗمله اللي ومً عخمت ًا مجي بخظعي  -

  ببخٗض
ً

 ٌؿخضًغ وهى زٟىث بـ ٢ا٫ زم ٖجها ٢لُال

 ...ٖلُِ٪  بِىاصي ولُض بصزلي -
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  الساعط بلى وبججه جغ٦ها زم
ُ

 بٗض الهضمت مً ٣ًٟا لم و٦ِالهما ؤًمً خُض

********* 

 حؿخُ٘ ولم ٦شحًرا جإزغ ٢ض ٞـ ٢ضومه جيخٓغ الىاٞظة ظىاع بـ ظالؿت ٧اهذ

٨ٟغ..ُمهاجٟخه
ُ
لبي وؤن بال ٌؿخُ٘ لم ٞـ ظمُلت بؾخضٖخه ؤم وعخل جغ٦ها هل ج ًُ 

 الىضاء

 ججهل وهحران ؤلاؾخيخاط هظا بلى جىنلذ خُىما ٢بًتها ٧ىعث

 هظه ٦ثرة بـ جًغبها باجذ التي اإلاكاٖغ لخل٪ ُٖىاها بحؿٗذ..ؤخكاءها

لما حًٛب ؤنبدذ بالها ما..ألاًام
ُ
 ؤهه ؤو ظمُلت بلى ؾُظهب ؤهه جًٓ ٧

  هظا بـ لدكٗغ ج٨ً لم هي!..مٗها ؤو٢اًجا ٣ًطخي
ً

 !آلان خضر ماطا ٞـ ٢بال

غث  ول٨ً ُٖىاها ؤٚمًذ ٞـ ؤهٟاؾها ٖلى ؤَب٤ ي٤ُ و نبر هٟاط بـ ٞػ

ان  الساعط بـ ؾُاعة نىث بلى حؿخم٘ وهي ٞخدتهما ما ُؾٖغ

ه جيخٓغ الدؿإع بـ ٢لبها يغباث ُمٗضالث وبضؤث وا٢ٟت بهخًٟذ  صلٞى

ه ول٨ً نض٢ذ و٢ض..الٗان٠  لٗانٟت ؤزغ ؤي ًدمل ال هاصت ٧ان صلٞى

سٟحها التي ومالمده بالؾد٨ُُت ؤ٦ُاًؾا ًدمل وظضجه ٞـ ًضًه بلى هٓغث
ُ
 هٓاعة ج

 م٣غوءة ٚحر ججٗلها قمؿُت
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 جىظه..جدٟؼ بـ بلُه جىٓغ وظضها ٞـ بلحها وهٓغ الىٓاعة هٕؼ زم ًضه بـ ما وي٘

 ٚامًت وهبرة   زٟىث بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل جغاظٗذ ٞـ بلحها

لي ظٗاهت لى -
ُ
٦... 

ت بلى بججه ًؼص ولم ٞغ
ُ
 لُجٗله له خضر ماطا خاظبحها ؾضًم ٢ُبذ..الٛ

ا ٧ان بل ه٨ظا ٨ًً لم ؾاٖاث ُمىظ!..ه٨ظا
ً
 جل٪ ًٖ هضوًءا ؤ٦ثر حٗابحره و ٖابش

ا ًُ  خال

غث ها ٞـ ًٞها بـ وبضؤث ألا٦ُاؽ بلى جىظهذ زم خحرة بـ ٞػ  جهل الظي ظٖى

اظل ظٗلها مٗضتها ظضعان
ُ
 بٗض ُٞما به خَل  إلاا الخ٨ٟحر ج

 ٢هحرة ٞترة بٗض

ت مً ًسغط ؤعؾالن ٧ان ٞغ
ُ
 الچُجز وبىُاله بًُاء صازلُت ٦جزة ًغجضي الٛ

هترت 
ُ
 حعجب بـ هاجٟت ؾضًم ؤو٢ٟخه..السلٟي الباب بلى جىظه زم اإلا

 !!...ٞحن عاًذ -

 بلحها ًىٓغ ؤن صون  ظمىص بـ ؤظاب ختى لخٓاث ٖضة ألامغ مىه بؾخٛغ١ 

 !الضٞاًت ٖكان خُب ٖاوػة ٦ىِذ  مل -
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 ؤها -

 !...لُه؟ بدؿإلي َُب -

 ؤنابتها ٞـ مٗها الجاٝ لخضًشه ٢لبها ؤزلجذ ٢بًت بـ وقٗغث ؾضًم ٢ُبذ

ـ  .بـ بٗضها لتهخ٠ ؤمل زُبت  خاه٤ هم

 ...ٚلُاهت ؤها -

 ًضها بـ التي الكُحرة ؾضًم ٢ظٞذ..الباب وؤٚل٤ زغط بل ؤعؾالن ٖلحها ًغص لم

  خى٤ بـ هاصعة ُٚٔ بـ اإلا٣ٗض ٞى١  وظلؿذ

 ...ؤبًضا هخخٛحر مل صخُذ!..بغص ٦مان والكاي ٖلُ٪ ٢ل٣اهت اللي وؤها -

 ًإ٧ل لم هى ٞـ..مجها ال٣ل٤ جم٨ً ٢ض وؾضًم بٗض ًضزل لم وؤعؾالن الى٢ذ مغ

ا الباعخت ُمىظ ًً ض هي وؤً ٍغ
ُ
 بزخٟى التي الؿاٖاث جل٪ بـ خضر ماطا حٗلم ؤن ج

 بها

 بلى جىظهذ زم الكاي مً ظضًض و٧ىًبا قُحرجحن وخًغث جهًذ لظل٪

هالتها ّٖضلذ و هُئتها مً جإ٦ضث..الباب جٟخذ ؤن و٢بل الساعط
ُ
 بـ لخىثرها ز

 وظهها ٖلى ُمباالة الال و الش٣ت حٗابحر ؤْهغث زم ٦خٟحها ٖلى ظاطبُا

 همـ بـ وحؿاءلذ حعجب بـ ٢ُبذ..ججضه لم ٞـ خىلها وهٓغث الباب ٞخدذ
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 !...ٞحن عاح هى -

 ختى جبٗخه ٞـ للمجز٫  اإلاجاوعة الجهت مً آلاحي الهىث طل٪ بلى الؿم٘ ؤعهٟذ

 بلُه ونلذ

اعث  بُضها ما ٌؿ٣ِ ؤن و٧اصث بعجب٨ذ..بلُه جىٓغ وهي ُمباالة الال و الش٣ت َو

 واهُت ز٣ت بـ لىٟؿها وهمؿذ جماؾ٨ذ ول٨جها ؤعًيا

ُه ٌٗجي مغة ؤو٫  مل..ؾضًم ًا بهضي -  ما..٦ضا عاظل حكىفي وال ٦ضا حكٞى

 ...ٖاصي لغظالت ٖملُاث بخٗملي ؤهِذ 

 مىه ج٣ضمذ زم ال٣ُـ بؿبب جًغبها التي البروصة ٨ٖـ خاع هًٟؿا ؤزغظذ

ُى   بـ
ُ
 ُمغجب٨ت ز

مؿ٪ الهضع ٖاعي  ٧ان دُم ٞإًؾا ًُ  ًٖالث..نٛحرة ٢ُ٘ بلى الخُب وٍُ

 ؤهٟاؾها ظٗلذ المٗت ؤْهغتها ٞـ الكمـ ؤقٗت جدذ الباعػة ومٗضجه نضعه

  خغاعة جؼصاص
ً

 وزجال

 جل٪ بلى ؾا٢ه بـ بج٩ئ..ًٟٗل ٖما لُخى٠٢ بلحها ؤعؾالن بهدبه ٞـ ؾضًم خمدمذ

 وحؿاء٫ الهٛحرة الصسغة

 !هىا بًه بخٗملي -
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  ؾضًم خمدمذ -
ً
زغي  مغة

ُ
 و٢ىلذ مُٟغحل ؤنل٪..ؤنل: بعجبا٥ بـ و٢الذ ؤ

 ...ز٠ُٟ ُٞاع ؤٖمل٪

ٗاوص وهى ظمىص بـ ل٣ُى٫  بلحها زم ًضها بـ إلاا ؤعؾالن هٓغ  الٟإؽ بلخ٣اٍ ٌُ

 ...ٖاوػ  مل -

غث  وهضعث مٗها ما بها وجً٘ ًضه لُخمؿ٪ مىه ج٣ضمذ زم ًٚب بـ ؾضًم ٞػ

 ُٚٔ بـ

 ٖاوػ  مل ج٣ىلي ٖكان هٟسخي مخٗبدل مىا -

 ...هٟؿ٪ بحٗبي ٢ال٪ مدضف: ُمباالة ال بـ ؤظابها -

اوص ؤعًيا الُٗام ًً٘ جغاه وهي صهكت بـ به خمل٣ذ  و٢بل..الٟإؽ بلخ٣اٍ ٖو

ٗه ؤن  جٟاظا بـ وهمؿذ ًضه ؾضًم ؤمؿ٨ذ ًٞغ

 !خاظت؟ خهل هى..بغة مً ظُذ ؤما ؾاٖت مً َبُعي مل ؤهذ!..مال٪ -

 ...مخسه٨ِل خاظت: ٢ؿىة و ظمىص بـ ؤعؾالن ؤظاب -

 ًٚب بـ بلحها هٓغ وهى ًضه بمؿا٥ ٖاوصث بنغاع بـ ول٨جها ًضها ؤبٗض

بالي لم ؤجها بال وقغاؾت
ُ
 ٢ىة بـ ؤعصٞذ زم ج
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سهجي أل - لى ٦ضا مٗاًا جخ٩لم به٪ م٣بلل ؤها مُسهىِل لى وختى..ًُ  ٖو

هبُخ٪ ػه٣٪ مخُلٗل بـ ؤٖٝغ ٖاوػة مل خاظت ُٞه لى ألا٢ل  ...ٖلُا ٖو

 وبلخ٣ُذ خىله صاعث زم ًضه لختر٥..نلب ٢ىإ بـ بلحها ًىٓغ ؤعؾالن ْل

 ظمىص بـ هاجٟت الُٗام

ال - ل ٍو
ُ
٧... 

 هضوء بـ و٢ا٫ ًضها ؤمؿ٪ ول٨ىه جغخل ؤن و٧اصث ًضه بـ الُٗام ويٗذ

 ...ظىػها جإ٧ل بجها الؼوظت واظب مً -

هض١ ال قغاؾت بـ ؾضًم بؾخضاعث
ُ
 مكاٖغه وج٣لب ٚمىيه..الصسو هظا ج

سٟحها ومؼاظُخه ًٛبها ًُ  بغوص بـ وهخٟذ طعاٖحها ٣ٖضث ول٨جها..وَُ

 ...ؤؤ٧ل٪ ٖلُا واظب مل ألا٧ل ٖملذ ؤها -

ٕ   بـ بلُه ًجظبها جغاه وهي ؾضًم قه٣ذ ا واخض طعا
ً
 هي ويٗذ..زهغها ُمدُُ

ه بلى جىٓغ نضعهِ  ٖلى ًضحها زغجحن بـ جماًما الهباح ٦ما الٗابصخحن ؾىصاٍو
ُ
 ؤ

بض بـ هى ؤعصٝ زم قضة بـ ٚايبخحن ، ػع٢اوجحن
ُ
 ز

 ًدىٟظ ؤ٢ىله اللي -
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 ب٣ى وؾبجي..أل: ٖىاص بـ هضعث -

 ...خايغ -

 عؤؾها زل٠ ًضه وي٘ بـ ؤؾٕغ ول٨ىه جبخٗض ؤن و٧اصث زهغها ًٖ ًضه ؤبٗض

 هٓغث..وظهه ًٖ واخض بول م٣ضاع ُبٗض ٖلى وهي ؾضًم قه٣ذ..بلُه وظظبها

 م٨غ بـ ٣ًى٫  وهى ُمدؿٗخحن ُٖىحن بـ بلُه

 !...والااا ال٨الم هدؿمعي -

ت ًضه ؤن بال ؤلابخٗاص وخاولذ ؤؾىاجها ٖلى نغث مؿ٨ها ٧اهذ ال٣ٍى
ُ
 ج

 ٢اثلت نغزذ ٞـ زانتها قٟخُه مؿذ ختى ب٢ترب..ظًُضا

 ...ب٣ى حؿبجي مم٨ً..هإ٧ل٪..زالم -

 إلاذ خُىما ًبخٗض ؤن ٢بل ع٢ت بـ قٟخحها ًمـ وؤعؾالن ويٗمها ٖلى ب٣ُا

 ُمبخٗضة ؾضًم لخيخٌٟ ُخمغتها

 حؿلُُت هبرة بـ ل٣ُى٫  الصسغة ٞى١  ًجلـ وهى ؤعؾالن ببدؿم

 ...ًال ٢ضامي حٗالي -
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 بج٣اًءا مىه وج٣ضمذ ٢ضمها بـ ألاعى يغبذ..ًٚب بـ ُٖىاها ؾضًم ي٣ُذ

 م٨غ بـ بلحها ًىٓغ لخجضه ؤمامه ج٠٣ بؾخضاعث..مخى٢ٗت الٛحر ألٞٗاله

 وقُُاهُت

٘  ؤعؾال ظظبها ٞـ ٞمه بـ الكُحرة جً٘ و ًضها لخمض مىه ظظبخه ٞـ الصخً ٞع

غث..ؾا٢ُه ٞى١  لخجلـ  و٢الذ ٢ىٍى بـ ؾضًم ٞػ

 !ب٣ى وبٗضًً -

 ...الى٢ٟت مً جخٗبي ٖاوػ٥ مل ٖلُا الخ٤ -

ضها زهغها خى٫  ًضه حؿدكٗغ وهي عظٟت ؾاعث  نضعه ٞى١  ٍو

  مىٗها ؤهه بال الخملو وخاولذ ؾضًم قه٣ذ!!..الٗاعي ..الٗاعي 
ً

 ٢اثال

 هخ٣ىمي مل ٖكان بهضي -

 ...هضوم٪ بلبـ َب..َب: بلُه الىٓغ جخداشخى وهي جلٗشم بـ همؿذ -

ت بـ ؤعؾالن ببدؿم  وبؿاَت هضوء بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل ُسسٍغ

 ...وعا٧ي مً هاجحها َب -
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ا ًضها مضث ًٗ  همؿه مً جٟاظئذ ول٨جها بلُه ؤُٖتها زم ال٨جزة جلخ٣ِ ؾَغ

 السبِض

 ...البؿحهالي -

 

 

 

 

 

 

 (الثاني الجزء) والعشرون الصابعالفصل 

 لم آلازغي  ختى..الخحن طل٪ ُمىظ جغه ولم الؿاب٤ الُىم طل٪ نباح بزخٟى

ا جغاها ًً ا ؤجهما ٖلمذ ٞـ ؤً ًٗ  هحران مٗها حكخٗل ٞـ الٗمُاء ٚحرتها بقخٗلذ..م

  وج٣خله ؾخ٣خلها..ؤلاهخ٣ام
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هالتها ٖلى ظمُلت مسر
ُ
ضها الُىم..ًغص ال وهى مغة مً ؤ٦ثر هاجٟخه..ز  مٖى

ا ظمٗهما مً هى ؤلابً طل٪ ٨ًً ؤلم..ًدًغ ولم بها السام الُبِب م٘ ًٗ  م

ٌ الظي ببىه هى ٨ًً ؤلم!.. ا..؟"خغام ببً" ٦ـ ًىلض ؤن ٞع
ً
 !!ًدًغ لم إلااطا بط

هالتها ٖلى ًضها بقخضث
ُ
 هًٟؿا ؤزظث زم جى٢ٟذ لظل٪ ألالم بـ قٗغث ٞـ ز

ا الخ٨ٟحر ٖضم و٢غعث ٖم٤ُ ًُ  خال

 اللظًً الخاعؾحن ًدبٗها الُبي اإلاغ٦ؼ بلى ونلذ بٗضما الؿُاعة مً هبُذ

 ؤبًضا ٖجها ًبخٗضان ال ْلحها ٦ـ ؤنبدا

 ؤمام و٢ٟذ..ؤلاؾخ٣با٫ م٨خب بلى ونلذ ختى ال٣لُلت الضعظاث نٗضث

ٟت  بؾخٗالء بـ و٢الذ اإلاْى

ذ..الض٦خىع  م٘ مٗاص مٗاًا -  جبلُٛه ًاٍع

 !بًه خًغج٪ اؾم: و٢الذ بنٟغاع بـ الٟخاة ببدؿمذ -

 ...الهاقمي ظمُلت مضام..الهاقمي ظمُلت -

ٗذ..مضون  وظضجه ٞـ اؾمها ًٖ خاؾىبها بـ الٟخاة بدشذ  زم بلحها ؤهٓاعها ٞع

 ٖملُت بـ ٢الذ

 الض٦خىع  ؤبلٜ زىاوي -
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 ...َُب: ٢اثلت ظمُلت جإٟٞذ -

ت   بلى ونلذ ختى الٟخاة جدغ٦ذ ٞغ
ُ
 َغ٢اث ٖضة بٗض بها بزخٟذ زم ظاهبُت ٚ

 هضوء بـ و٢الذ الٟخاة جى٢ٟذ زُىاث ُبٗض ٖلى..وجٓهغ لخٗىص

 ...مضام ًا خًغج٪ مؿخجي الض٦خىع  -

ت بلى ونلذ ختى بؾخٗالء بـ ظمُلت جدغ٦ذ ٞغ
ُ
 ؤن صون  صلٟذ زم الٛ

 حٗل٤ُ صون  م٨خبها بلى جدغ٦ذ زم الٟخاة جإٟٞذ..جُغ١ 

ت ؤهداء ظمُ٘ بـ جخُل٘ ظمُلت ٧اهذ الضازل بـ ؤما ٞغ
ُ
 ُٖىاها و٢ٗذ ختى الٛ

ٗذ..ْهغه ًىلحها والظي الُبِب م٨خب ٖلى  ج٣ضمذ زم بؾدى٩اع بـ خاظبها ٞع

 ٞخىع  بـ تهخ٠ وهي

ت ًسلو ال٨ك٠ ٖاوػة -  مؿخعجلت ٖكان ص٦خىع  ًا بؿٖغ

ل ٢ضامىا الى٢ذ ما!..مؿخعجلت ولُه -  ...ٍَى

ها والتي اإلاا٦غة الىبرة جل٪ بلى حؿخم٘ وهي ظمُلت ججمضث  بحؿٗذ..ظًُضا حٗٞغ

لى بلحها ًلخٟذ جغاه وهي ُٖىاها  ُمىٟغة ببدؿامت وظهه ٖو

 ٚلٓت بـ و٢ا٫ ُمؿضؾه بلحها وظه ؤهه بال وجهغر ججهٌ ؤن ٧اصث
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 صماٚ٪ هٟجغ..نىث ؤو خغ٦ت ؤي ٖملتي لى -

٣ها جبخل٘ وهي جلٗشم بـ هخٟذ -  !...بًه ٖاوػ ..ٖـ: بـهٗىبت ٍع

 ٚاثًغا ؤزًغا جغ٥ الظي بـىظىخه الجغح طل٪..ما خض   بلى اإلاكىه وظهه جخإمل ٧اهذ

 ؤنابخه التي الُُٟٟت الخغو١ بٌٗ بلى ؤلاياٞت بـ مدىه الؿهل مً لِـ

 ؤلاهٟجاع بزغ الؿُاعة قٓاًا جىازغ هدُجت

ت بـ ببدؿمذ بض   بـ لخ٣ى٫  حكىهه ؤؾباب جته٨ً وهي ُسسٍغ
ُ
 مىه ب٦دؿبخه ز

 !ؤها ظاًلي مٗا٥ الض٦خىعة جًم ٞكلذ إلاا جغي  ًا -

 جاوي حٗملحها ماو٘ ومِٟل مغة ٖملخحها: و٢ا٫ هؼاع ضخ٪ -

 ...لىال ه٣ُخلجي ٧ان ٖٝغ إلاا ؤعؾالن: و٢الذ ًضها بـ اإلا٨خب ؾُذ يغبذ -

ب ٞدُذ بـ همـ زم طثب ُٖجي بـ بلحها ًىٓغ وهى ٢اَٗها  عظٟت ؤؾاع ُمٖغ

ت  ٧له بـبضجها ٢ٍى

 ...بُى٪ ٞـ اللي ببىه لىال -

ذ  ظهىعي ونىث   خضة بـ و٢الذ الهٛحر بُجها ظمُلت خاَو

 ببجي جلمـ ج٨ٟغ بًا٥ -
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ض٥..جاجاجا -  ...الٗهض ولي مً ؤؾخُٟض هاوي  ألوي..مىه ه٣غب مل ؤٖو

 لـ ًمِ ال خاص ، ٚلُٔ نىث   بـ زم ؤ٦بر ٢ىة بـ اإلا٨خب ؾُذ جًغب ٖاصث

 نلت بـ ؤهشىتها

ل ؤهذ ٖكان ؾ٨تي ًٖ وببٗض..هؼاع ًا جاوي هسىن  مل!..زُاهت -  مخٗٞغ

 ...ٞا٦غ زلُ٪..الغ٢انت ها..لؿه الغ٢انت ظمُلت

 طاث ٢ُت ٦ـ الكغؾت ظمُلت هٓغاث جدذ ُٖىاه ؤصمٗذ ختى ٢ىة بـ هؼاع ٢ه٣ه

 الٗالُت ضخ٩اجِه  بحن مً مغح بـ ؤعصٝ زم مسالب

 ػي  الصر الجهه بزخاعي  ٦ضا ٖكان..بًه حٗمل مم٨ً ظمُلت ٖاٝع مىا َب -

 ...ج٨ؿبي ٖكان ٞاجذ اللي اإلاغة

 ُمخ٣ضًما هؼاع لُجهٌ الكغؾت الىٓغاث طاث بـ بلُه جىٓغ ْلذ بل ٖلُه جغص لم

طجها مؿخىي  بلى بهدجى زم مجها
ُ
ا ؤ

ً
 ؤٞعى ٞدُذ بـ وهمـ ٦خٟحها مداَو

ت ؤهِذ  ٖكان ظىلي ًا جهاًخ٪ مخ٣غبِل ٞـ..٢غبذ جهاًخه ؤعؾالن -  هؼاع ٖاٞع

 ال٨الم مؿمٗخِل لى بًه هُٗمل

 مل٨ل..هؼاع ًا الصر الجهه بزخاعث: خضة بـ وهمؿذ ٖىه وظهها ببٗضث -

 صٖىة
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 ٧ل..بجض الض٦خىعة مً هسله٪ اإلاغاصي: همؿه وؤ٦مل ٦خٟحها ٖلى يِٛ -

غنت هى ٖاوػه اللي
ُ
 ...اإلاضام م٘ ٞحها ؤج٩لم ؤ٢ضع بـ نٛحرة ٞ

ت بـ و٢الذ ٖجها ٦ُٟه ؤبٗضث زم بلُه عؤؾها بـ بؾخضاعث  هٓغاتها ٦ـ ُسسٍغ

ل الكُُان م٘ ُمسخُٟت الهاهم -  ٞحن هما مٗٞغ

- ٘  ...يغوعي  ومدخاظاه حٗباهت به٪ ٢ىلُله و ٧لمُه بؿُُت: و٢ا٫ ٦خُٟه ٞع

ت ضخ٨ت ٖجها نضعث خُجها ت بـ هخٟذ زم ع٢ُٗت ؤهشٍى   ُسسٍغ

 ٖلُا؟ عص ٧ان لى مىظىص هخب٣ى ٦ىذ ٨ٞغ٥!..مخهلدل ٨ٞغ٥ -

 وجهاًت جهاًخ٪ ؤما بض٫..ؤخؿىل٪ ظمُلت ًا بجهغفي: حهضع وهى ُٖىاه بخخضث -

ل لؿه اللي الٗهض ولي  ...بًضي ٖلى ج٩ىن  مكٞغ

 ظهىعي نىث   بـ بٗضها ل٣ُى٫  اإلا٣ٗض ًٖ ؤجهًها زم طعاٖحها خاٍو

٪ خلىة ؤزباع ؤؾم٘ ًىمحن ْٝغ ٞـ..ٚىعي وصلى٢تي -  ...ٍػ

ت بلى لخىٓغ الساعط بلى صٞٗها زم ٞغ
ُ
 تهمـ ؤن ٢بل ٢اجلت ، ؾىصاء هٓغاث بـ الٛ

 الُبي اإلاغ٦ؼ زاعط بلى جخجه وهي

 ...بًه ُٞ٪ هخٗمل ظمُلت ب٣ى قٝى..هؼاع ًا َُب -
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********** 

 !...ؤٞىضم -

بض بـ ؤعؾالن لُبدؿم باٚتها الظي لؿاالِه  ٞهم ٖضم بـ ؾضًم حؿاءلذ
ُ
  ز

ً
 ٢اثال

٣عي ؤؾِب٪!..ماؾ٨٪ وؤها بػاي ؤلبؿها ٌٗجي -
ُ
 ج

ل: ٢اثلت ًٚب بـ وظهها ظٗضث -
ّ
 بػاي ؤٞهم هٟسخي..وبلبـ سساٞت بُ

 صا البرص بـ مبخدؿل

ىذ إلاا بحٗىصث -
ُ
 ...السجً ٞـ ٦

 زغط إلاا طهى٫  بـ به خمل٣ذ..البؿاَت جل٪ بـ جًىا ه٣ُه ما ًى٤ُ ؤن له ٠ُ٦

٨مل زلضها بـ ًضوع  ما ٢غؤ و٦إهه..ٞمه مً ُُ  والهضوء البؿاَت هٟـ بـ ل

 ...عاخت مدُت مجغص ٧اهذ باليؿبالي صي السجً ٞترة مدؿخٛغبِل -

٣ها ؾضًم ببخلٗذ  زم نمذ بـ ال٨جزة ؤلبؿخه خضًض صون  مً و جىجغ بـ ٍع

 وحؿاءلذ ُٖيُه بلى هٓغث

 !هغبان واإلاٟغوى ال٣ؿم جضزل ٢ضعث بػاي -

  قىاط ٢اٖضة ل٩ل: هضوء بـ وؤظابها ؤعؾالن ججهض -
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 ٞاهمت مل: وحؿاءلذ خاظبحها ٣ٖضث -

ت صا له صزلذ اللي الٓابِ ٌٗجي - اٝع ٢ضًمت مٗٞغ  ٦ضا ٖكان..خاظت ٧ل ٖو

 ...ؤهبل مل بغيى ؤها..خض ٖلُا ًخٗٝغ ؤما ٚحر مً وؤزغط ؤصزل ٢ضعث

 ، الؼع٢اوجحن ُٖىحها بلى ًىٓغ وهى ؤعؾالن ل٣ًُمها ٞمه مً الكُحرة ٢غبذ

داصر و٦إجها ؤ٦ملذ زم الظاهلخحن
ُ
 هٟؿها ج

 ٞاهمت وال ٖاٌكها ؤهذ اللي الخُاة هٕى ٞاهمت مل!..٦ضا ج٩ىن  بخ٣ضع بػاي -

 ؤؾىص ٧لها خُاج٪ ؤهذ!..ٞحها لُه ؤها

ت مً ؤعؾالن ببدؿم - ي اللي بن م٘..جخلىن  ًىم ٞـ ظاًؼ مل: و٢ا٫ ٞمه ػاٍو  َػ

 ...الىىع  ملىف

٣غب ٖاصث
ُ
 ؤلاؾدى٩اع مً شخئ   بـ لخدؿاء٫ الكاي ٧ىب بـ جبٗخه زم الكُحرة ج

 !!ٖجهم بًه ٞغ٢ذ!..لل٣اهىن  ملجإحل ولُه -

ت بـ ؤعؾالن ضخ٪ - ٨غ٥: و٢ا٫ ُسسٍغ  بجهم ٚحر بًه ٖملىا لل٣اهىن  لجإث إلاا ٞو

 ٞاهماها مل ؤهِذ  خاظت ٞـ هخ٩لم بالف..ٖاٌل ُٖلتي مً خض مؿابىف

ت بوي ٧ىن : قغاؾت بـ ؾضًم هضعث -  ًب٣ى ٖلُ٪ ومدؿترة ؤٞٗال٪ ٖاٞع

 ظغاًم٪ بكاع٦٪
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 ...حؿ٨تي به٪ مجبىعة مل..البىلِـ بلػي عوحي: بؿاَت بـ عص -

ُجها ظبُجها ٞى١  ًضها ويٗذ ؿغي  ٖو ُِ  بلى جىٓغ وهي يُإ بـ ٢الذ زم ال

ِه   اإلاكاٖغ مً السالُت ؾىصاٍو

 ...ؤ٦تر بدخ٣ٗض بال٢حها ٣ٖضة بٟ٪ بوي ؤخـ ما ٧ل..ٞهما٥ مل ؤها -

  ظمىص بـ ؤعصٝ زم وظهها ًٖ بًاها ُمبًٗضا ًضها ؤمؿ٪

 ...ؤؾغ٥ ؤٞ٪ ؤما لخض ٦ضا مٗاًا حٗاٌصخي..جٟهمُجي مخداولِل ًب٣ى -

بت الٛهت جل٪ ببخلٗذ ؤجها بال ٧لماجه لى٢٘ ٢لبها هىي  إلاا حٗلم لم  و٢الذ الٍٛغ

 زٟىث بـ

 ...ؤمتى ؤؾغي  هخٟ٪ وؤهذ -

مؿ٪ وهى ببدؿم ٣غب ًضها ًُ ُُ  بٗضها و٢ا٫ ٢ًمها زم ٞمها مً الكُحرة ل

ب - ٍغ
ُ
ب..مخساِٞل ٢ ٍغ

ُ
 وهخيسخي هسخٟي وؾاٖتها هخسلو الضم ؾلؿلت ٢

خُجي به٪   ٖٞغ
ً

 ...ؤنال

********** 
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صخي ًا بًه ُٞه هى -
ُ
ت عخمت بن خاؾـ ؤها!..٢  ُٞىا هُىٟش جىحن وهخ٣لب قٍى

 ...صلى٢تي هاع

صخي بلى ًمُل وهى ؤًمً بها همـ
ُ
 عخمت بلى لُىٓغ ؾاالِه  بلى بؾخم٘ الظي ٢

 
ً
ىٟها ٖلى ُمى٨ًٗؿا هظا و٧ان ٚايًبا بخمغاًعا حكخٗل وظضها ٞـ زلؿت ُٖ 

٣ت  للهٛحر وبَٗامها الُٗام جىاولها بـٍُغ

صخي جغم٤ التي ال٣اجلت هٓغاتها ًٖ هاهُ٪
ُ
 والظي آلازغ بلى الخحن مً بها ٢

صخي ًلخ٣ُها
ُ
 ًيخ٣ل الظي ؤًمً وبُجهما..ؤ٦بر مهاعة بـ ًخجاهلها ول٨ىه مهاعة بـ ٢

 خُلت ٢لت بـ لحهمـ بُجهما بهغهِ  بـ

 ...الىضامت ظىاػة ٧اهذ -

لى   آلازغ الجاهب ٖو

هض٢ما لم التي عخمت ُهىا٥
ُ
٣بلها..ال٣ُصخي طل٪ ٞٗله ج  صون  ًغخل زم ه٨ظا ًُ

 طل٪ بٗض خضًض لها ًىظه لم ؤهه وألاه٩ى خضًض

 ؾىي  ًغها لم ؤهه لها ًىؾىؽ قُُاجها ٧ان لُٗام جدًحرها ٞترة َىا٫

ٗاوي هي بؿببها والتي الٟخاة جل٪..ؾضًم
ُ
 ؤو شسو ْل ج٨ً لم عخمت..ح
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 هضمذ خ٣ًا..هضمذ..الُخب ؤعاصث خُىما ُمؿخ٣لت ٞخاة عخمت..لآلالم ُمؿ٨ًىا

هض١ لم ولُتها
ُ
 ال٨ظبت جل٪ ج

صخي َلب بـ ؤًمً ؤزبرها وخحن
ُ
 ػواظها..ألاعجر ال٨ٟت لل٣ٗل ٧ان..مجها لؼواط ٢

  ٩ًىن  لً مىه
ً

٫ ؾىي  الُخب مً ظىذ ماطا..ٞاقال
ُ
لى..واإلاهاهت الظ م ٖو  الٚغ

سخى لٗل ألازحر بـ وا٣ٞذ ؤجها بال..ؤًمً وبنغاع جغصصها مً دالٟها ٖو  الخٔ ًُ

 اإلاغة هظه

 ُخبه ٞكل الظي ل٣ُصخي بهخ٣ام ؤصاة ؾىي  ج٨ً لم هي ٞـ ألاؾىء ٧اهذ ول٨جها

 
ً

ا ٞكال ًٗ ًها ٦ما..طَع  الًُٟت خل٣خه ًجٕز لم والظي الٟخاة جل٪ ؤظل مً ٞع

 ٖلُه اؾمها اخٝغ ُصِوَن  اإلاا٦ض ومً

هثى ٢لبها ُظضعان الٛحرة جهكذ الُى٣ُت جل٪ ٖىض
ُ
ب ال أل كاع٦ها ؤن جٚغ

ُ
زغي  ح

ُ
 ؤ

دبه ال ٧اهذ وبن ختى
ُ
كاع٦ت بـ ج٣بل ال خىاء ول٨ً ج

ُ
لى..اإلا غة خحن ٖو

ُ
 جهًذ ٚ

ى٠ بـ  م٨خىم نىث   بـ ٢اثلت ُٖ

 قاي ؤٖمل ٢اًمت ؤها -

 ...ؤٖمله ه٣ىم ؤها بؾخجي -
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صخي ٢الها
ُ
  ًجهٌ وهى ٢

ً
 بـدضة ٢اثلت مىه عخمت لدسخبه الٟاٙع صخىه خامال

 ؤؾىاجها بحن مً

 هٗمله ؤها..زلُ٪ أل -

صخي ؤن بال -
ُ
 ...زلُِ٪  ٢ىلذ: هضوء بـ ؤعصٝ ٢

  ػاث٠ مغح بـ و٢ا٫ بُجهما مً الصخً وسخب ؤًمً جهٌ
ً

 خضة مً ُم٣لال

 ألاظىاء

 ...زالٞخ٩ىا نٟىا وؤهخىا ؤٖمله هضزل ؤها..هي وال ؤهذ ال -

 ببدؿامت بـ و٢ا٫ ولُض الهٛحر بلى هٓغ زم

لى ًا زال٪ ؾاٖض حٗالى -  ٍو

 ...زالى ًا خايغ -

صخي جاع٦حن اإلاُبش بلى ؤلازىان جىظه
ُ
ت بـ بٌٗ بلى ًىٓغان عخمت و ٢  هاٍع

 مغح بـ و٢ا٫ اإلاُبش مً ؤًمً ٖاص

ل٪ صا الىاص لى -  ٖاصي مىه ؤَل٣٪..مٖؼ

صخي بلُه هٓغ -
ُ
ل: و٢ا٫ ٢

ُ
 ...بُىث زغااب بالف ٌؿِئ٪ ال هللا ز



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               632 

 ٣ًُ٘ ؤن ٢بل اليكىب بـ بُجهما الىٓغاث خغب لخٗىص صل٠ زم ؤًمً ضخ٪

  الهمذ
ً

 نضعه ٞى١  طعاُٖه ٣ٌٗض وهى ٞخىع  بـ ُمؿخاءال

ابِب لُه ؤٞهم مم٨ً -  !صي ؤمكحر ٖػ

 ...بُا صٖىة مل٨ل: خضة بـ هخٟذ الصخىن  إلالمذ -

صخي ب٢ترب
ُ
ه ٖلى ُمكضًصا ٢ا٫ زم مجها ٢  الصخئ بٌٗ ٢اؾُت زغظذ والتي ؤخٞغ

ت ٧ل وؤهِذ  خُاجىا هبضؤ هىٗٝغ ٦ضا ٨ٞغ٥ - ٣ت بـ جخهغفي قٍى  !صي الٍُغ

 بغيى ؤها: و٢الذ هٟؿها بلى ؤقاعث -

 ؤها؟ ؤوما٫ -

صخي؟ ًا بًه ٖاوػ  ؤهذ: و٢الذ عخمت جإٟٞذ -
ُ
٢! 

صخي ؤظاب -
ُ
 صر هبضؤ ٖكان صماٚ٪ مً ج٨ٟحر ؤي حكُلي ٖاوػ٥: ويىح بـ ٢

ت مً بِىا خهل واللي..عخمت ًا  ...مخجىػًٍ ؤجىحن ؤي بحن َبُعي صا قٍى

صجل اإلاىيٕى طل٪ خى٫  الٗاصي لخضًشه وبيُغبذ وظىخحها ؤلاخمغاع ٚؼا
ُ
 بـ اإلا

 ق٪ بـ وحؿاءلذ جماؾ٨ذ ؤجها بال قضة

ىذ ٖاٝع ؤهذ ٌٗجي -
ُ
 !إلاحن بخ٣غب ٦
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 ...ؤظاوب٪ وؤها جاوي هجغب حٗالي: و٢ا٫ ُمكا٦ؿت بـ ببدؿم -

 خغط بـ ٢الذ زم ًضها بـ لُخسٟحها قٟخحها ٖلى لُٗىت ببدؿامت ْهغث

 ...ظض بخ٩لم ؤها..عزامت بالف -

صخي هٓغ
ُ
  ؤٖما٢ها بلى هٟظ نض١ بـ ٢ا٫ زم ُٖىحها بلى ٢

اوػ ..عخمت قا٠ً..مغاحي قا٠ً -  ...ٚحرها ؤقٝى مخسلىِل عخمت ٖو

م ٖلى بحؿإ بـ ببدؿمذ ٤ وؤن لخضًشه ز٣خه ٖضم مً الٚغ  ل٨ُلهما الٍُغ

صخي..حؿدؿلم ًضٖها ولً ٌؿدؿلم لً ؤهه بال ظًضا نٗب..نٗب
ُ
 ٌؿمذ لً ٢

٨خب لم خب ل٣هت خب٣ي ٖلى ج٣طخي ؤن الىجاط لها ًُ
ُ
 خُاجه مً اإلا

 ...الٗؿل ٖلى الؿمً ػي  ب٣ُخىا هلل الخمض -

صخي لُطخ٪ الهٛحرة اإلاىًضة ٞى١  الكاي ؤ٧ىاب ًً٘ وهى ؤًمً ٢الها
ُ
٢ 

 
ً

 مغح بـ ٢اثال

 جمام وهىب٣ى صا بىػ٥ بـ ؤهذ مجها بَل٘ -

 ...ٖلحها ؤزاٝ خ٣ي ومً ظضٕ ًا ؤزتي هللا -

ٗاه٤ وهى ؤًمً بها ؤعصٝ صخي لُٛمؼها ق٣ُ٣خه ٌُ
ُ
٢  

ً
 ُمكا٦ؿت ببدؿامت بـ ٢اثال
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 ...ظضٕ ًا مغاحي صي..ٖلحها ؤزاٝ ؤولى اللي ؤها -

********* 

  ؤًام ؾبٗت مغوع بٗض

 لـ ٖضًضة ظىاهب ب٦دكٟذ..الجىت مً و٦إجهم ؾضًم ٢ًتهم ؤًام ؾبٗت

باتها في ؤو٢اتهما ؤٚلب ٣ًًُان ٧اها..قُُاهه ٣ِٞ ولِـ ؤعؾالن  لم التي جضٍع

 واخضة صعظت ؾىي  جخ٣ضم

دغ٥ وهى ؾضًم ببدؿمذ
ُ
باعجه ًٚبه جخظ٦غ وهي قغوص بـ اإلا٣الةِ  بـ ما ج  ٖو

 ٢لُل ُمىظ بها هضع التي

 ٖلى ٞلىسخي هسلو بى٪ ٖلى ٢اٖض مل ؤها..ص٦خىعة ًا ٞلىؽ بـ الغنام -

 ...الُغنام

ب حٗلُمها ٖلى بنغاعه جٟهم لم ٗاعيه لم ول٨جها الخهٍى
ُ
ٓهغه ما زهىًنا ح ًُ 

  وقضة نالبت مً

 ...بجدغ١  ألا٧ل -

ضه مجها ال٣ٍغب نىجِه  بلى حؿخم٘ وهي قه٣ذ  جخجه وهي زهغها مؿذ التي ٍو

ٗلت لُخٛل٤ اإلاى٢ض بلى
ُ

 الك
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 لخل٪ قغصث ؤجها حٗخ٣ض لم ٞـ بختر٢ذ التي اإلا٣الة مدخىٍاث بلى هٓغث

 ٢اثلت ٢ىٍى بـ وججهضث اإلال٣ٗت ؤل٣ذ..الضعظت

 ٚضا مِٟل -

 ٞاقلت ؤهِذ  ما -

 ؤها الُبش مخٗلمدل بًه ؤٖمل!..ب٣ى هللا: ًٚب بـ هضعث -

 !بًه هىٗمل َب: وحؿاء٫ زهغهِ  بـ ًضه وي٘ -

ٗذ -  ...ِظبن ه٣ًحها: و٢الذ بؿاَت بـ مى٨بحها ٞع

٘  بج٨ئذ..اإلاى٢ض وبحن بِىه خانغها ختى مجها ج٣ضم زم بؾدى٩اع بـ خاظبه ٞع

 زجل و جلٗشم بـ و٢الذ بلُه ؾضًم

 !مال٪..مـ!!..بًه -

بض بـ همـ -
ُ
 ؤ٧ل ب٨ٟغ: ز

 ...٦ضا بالف ٞـ هدؿبجي به٪ ٢ىلذ ؤهذ..وببٗض..مختهىعف -

 نٛحر ٖهٟىع  ٦ـ ًضًه بحن بعحٗكذ ٞـ ع٢ت بـ ببهامِه  بـ الُؿٟلى ِقٟاها جدؿـ

ًُغبخحن ُٖىحها بلى ًىٓغ وهى زٟىث بـ حكض١ زم
ُ
 اإلا
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 مغاحي ؤهِذ !..٦ضا مٗملل ولُه -

زغي  هي زٟىث بـ همؿذ -
ُ
 ...هدؿبُجي ؤهذ ما: ألا

 زانتها بلى قٟخُه بـ ًضهى وهى همـ زم بلُه ًجظبها زهغها خاٍو

 ...أل وظاًؼ -

 زم زانتها ٖلى قٟخُه حؿخدىط ؤن ٢بل بها ه٤ُ التي ألازحرة الٗباعة و٧اهذ

ى٣ه خى٫  وطعاٖحها زهغه خى٫  ؾا٢حها لُخضًغ خملها ُٖ 

ت هاخُت بها بججه ٞغ
ُ
 وهى..الٟغاف ٞى١  لًُٗها ال٣ُبلت ًٟهل ؤن صون  الٛ

هالتها ؤبٗض..ٌٗخلحها
ُ
خىازغة ز

ُ
 بـ ًس٤ٟ ؾضًم ٢لب ظٗلذ ببدؿامت ببدؿم زم اإلا

م ٖلى..  ٖجها ُعًٚما جبدؿم ظٗلتها ببدؿامت..ؤ٦بر ٢ىة  الظي الٟغا١ مً الٚغ

ضها  ألاخضار حٛحرث لغبما ؤخًاهه بحن اللخٓاث بٌٗ بـ بإؽ ال ؤهه بال به ٖو

 ٖك٣ه بـ و٢ٗذ لغبما..الؼمً جى٠٢ ؤو

٣بلها ٌٗىص ؤن و٢بل بلحها ؤ٦ثر ؤعؾالن ما٫  الظي هاجٟه نىث نضح..وٍُ

 بـ همؿذ ؾضًم ؤن بال..ويُٗخه ٖلى ب٣ى و هابُت ؾبت ؤعؾالن ؤَل٤..ؤظٟلها

 زجل

 ...هترص مل -
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 ظهىعي نىث   بـ ؤظاب زم ًخدغ٥ ؤن صون  الهاج٠ ٌسخب ًضه مّض 

 !...ؤًىة -

زغي  الجهه مً الهىث ؤجاه
ُ
ا ألا ًٗ  ُمكدخت ؤخٝغ بـ ٣ًى٫  وهى هل

صخي بلخ٤ -
ُ
 ...باقا ًا بُه ٢

 ظٗلتها ظهىعٍت ، ؾىصاء هبرة   بـ وهضع ؾضًم ًٖ ُمبخًٗضا ؤعؾالن بهخٌٟ

  ظالؿت جيخٌٟ

 !خهل اللي بًه ماله -

كغ ؾاٖت ٞايل و..هؼاع قغ٦ت عاح -  ...جىٟجغ والكغ٦ت ص٢ا٤ً ٖو
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 والعشرون الثامنالفصل 

 ...الُخب

  و٧ان ًخًاء٫ شخئ مً ب٣ُت بما
ً

 مطخى ُٞما هاثال

  ؾُٛضو شخئ مً ظؼء ؤهه ؤو
ً

ؿخ٣بل في هاثال
ُ
 اإلا

 بـ ًخى٢ٗه مما ؤ٢ل اإلاغء ًمىذ ألهه الٛلُل ًغوي ٞال الخايغ الى٢ذ في ؤما

  ٦شحر

 ل٠٣ُ الكمؿُت هٓاعجه ًجٕز ؤن صون  وزُالء هضوء بـ الؿلم صعظاث نٗض

ؿاٖضة ؤمام
ُ
 ظمىص بـ وؤعصٝ هؼاع بـ السانت اإلا
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 !...ظىه هؼاع -

ؿاٖضة بلُه هٓغث
ُ
 ؤمامها ٠٣ً الظي الصسو لظل٪ طاهلت هٓغاث بـ اإلا

خدضر  صهكت بـ هامؿت مغاث ٖضة ُٖىحها بـ لتٝر الجامضة الىبرة جل٪ بـ ٍو

 !...ؤٞىضم -

صخي عم٣ها
ُ
ت هٓغاث بـ ٢ خجه ًتر٦ها ؤن ٢بل ُمؼصٍع ت بلى ٍو ٞغ

ُ
 لخجهٌ اإلا٨خب ٚ

ىاصًه الٟخاة
ُ
 الخضة مً شخئ   بـ وج

 ...ؤؾخاط ًا!..ٞحن عاًذ ؤهذ ؤؾخاط ًا -

صخي ٌٗغها لم
ُ
٘ هؼاع ظٗل ٢ىة بـ الباب ٞخذ بل بهخمام ٢ ا عؤؾه ًٞغ ًٗ  ؾَغ

ان  لتهخ٠ الباب ظىاع بـ ج٠٣ الٟخاة ٧اهذ..ؤمامه ًغاه وهى ببدؿم ما وُؾٖغ

 بـةٖخظاع

 ...ؤمىٗه م٣ضعحل بـ ٞىضم ًا ؤؾٟت -

دض١ وهى باعصة ببدؿامت بـ ؤعصٝ زم م٨خبه خى٫  وبلخ٠ هؼاع جهٌ  مالمذ بـ ًُ

صخي
ُ
  ال٣اؾُت ٢

 ًضزل لخض ومدؿمدِل صلى٢تي ؤهِذ  عوحي..خاظت مدهلل -
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 ...ٞىضم ًا خايغ -

صخي صل٠
ُ
ٛل٤ هي لخسغط ٢

ُ
 مىاظهه بـ ؤلازىحن هما وب٣ُا زلٟها الباب وح

 بًٗهما

بض بـ ٢ا٫ زم نضعه ؤمام لظعاُٖه ٖا٢ًضا م٨خبه خاٞت بلى هؼاع بج٩ئ
ُ
 ز

صخي ًا قاٞ٪ مً ٖاف -
ُ
خ٨ل..باقا ٢  صزلخ٪ إلاا و٢ذ مً عاظل ًا مكٞى

 ...السجً

صخي ًغص لم
ُ
دض١ ب٣ى بل ٢ ٣ى٫  هؼاع لُطخ٪ هٓاعجه هٕؼ ختى به ًُ ت بـ ٍو  ُسسٍغ

جي َب - اعة ؾغ ٖٞغ  !...َُب الٍؼ

صخي وي٘
ُ
 ؤمامه و٠٢ ختى هؼاع بججاه زُى زم ُؾترجه ظُب بـ هٓاعجه ٢

 
ً
لمت جؼصاص التي مالمدِه  بـ ماعص ٦ـ بضي ٞـ ُمباقغة

ُ
 زُحر زٟىث بـ ؤعصٝ زم ْ

 هؼاع ًا بًضي ٖلى هخ٩ىن  جهاًخ٪ -

ه -  !...عاظل ًا ال: ُمهُىٗت صهكت بـ و٢ا٫ خاظبُه هؼاع ٞع

صخي ؤزغط
ُ
 زم ججهم الظي هؼاع وظه بـ ٢ظٞه زم نٛحر اللىن  ؤنٟغ ُمجلض ٢

 ٞدُذ بـ ٢ا٫
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 ...حٗٝغ وؤهذ وبجٟغط ب٢غؤ -

جلض ٞخذ ول٨ىه خاظبُه هؼاع ٣ٖض
ُ
 نىع  بً٘ ٖلى ًدخىي  لُجضه اإلا

غاُٞت ٓهغ ٞىجٚى
ُ
ضًغه إلاا ؤلاياٞت بـ مكغوٖت الٛحر ؤٖماله ج ا ًُ ًُ  ؤٖما٫ مً خال

 الكغ٦ت جل٪ بـ مٗغوٝ ٚحرِ  ٢ؿم بـ

٘ زم بـظهى٫  ُٖىاه بحؿٗذ صخي بلى ؤهٓاعه ٞع
ُ
دض١ الظي ٢ ت بـ بِه  ًُ  لحهضع ُسسٍغ

 ظهىعي نىث   بـ

 مىحن صا الىع١ ظبذ -

صخي خ٪ -
ُ
 ...ٞحن هُىصً٪ هى اإلاهم..مىحن ظبخه مهم مل: و٢ا٫ ط٢ىه ٢

جلض ًً٘ وهى ٢ا٫ زم هضوءه هؼاع بؾخٗاص
ُ
بض بغوص بـ زلٟه اإلا

ُ
 وز

 وهُل٘ ػمً ؾاٖت..السجً هُىصًجي لى ختى -

صخي ضخ٪ -
ُ
٨غ٥: ؾىصاء هبرة   بـ و٢ا٫ ٢  خُاج٪ هىهي ؤها!..ٖجي جاهذ صي ٞو

هاص الٟضا ٦بل خُاة جهُخىا ما ػي 
ُ
 ...السجً ٞـ ؤعؾالن ٢

ت بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل لىلهت هؼاع خض٢تي بهتزث   ٚايبت زغظذ ُسسٍغ

 ...الٓابِ خًغة ًا بـضمي بًض٥ وهخىسض -
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صخي ب٢ترب
ُ
 ٢ا٫ زم واخض بول بُجهما ًٟهل ال ؤمامه و٠٢ ختى زُىة مىه ٢

 ؤٞعى ٞدُذ بـ

 ٢خلخىها اللي ُٖلتي وخ٤..خ٣ي صا ما..وماله -

 ...ٖلُه مٗتٝر ختى ؤهذ صا!..٢خلهم اللي هى بغيى ؤعؾالن ٧ان مل -

صخي ببدؿم
ُ
ت مً ٢ ا ببخٗض زم ٞمه ػاٍو

ً
بض هضوء بـ عاصٞ

ُ
 وز

 هى ٌٗجي!..لُىا بهخ٣ام ُمسُِ ٖكان وبِىه بُجي زُت صا بن مخ٣ىلل لُه -

٤ ًمهضلي  ؤونل٪ ٖكان الٍُغ

 !بًه ٢هض٥: زٟىث بـ وحؿاء٫ ُٖىاه هؼاع ي٤ُ -

- ٘ صخي ٞع
ُ
 ...خاظت م٣هضٌل: بؿاَت بـ و٢ا٫ ٦خُٟه ٢

********** 

ت ال٣ُىبلت و٠٢ -   ظاًل٪ ؤها..ٌٗٝغ خض ومخسلِل ٚبي ًا بؿٖغ
ً

 ...خاال

ب نىث   بـ ؤعؾالن بها هضع  بـ لُهُضم ٢ىة بـ الهاج٠ ٣ًظٝ ؤن ٢بل ُمٖغ

خدُم الخاثِ  ؤقالء بلى ٍو
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ت بـ ًضوع  ؤعؾالن جغي  وهي زٝى بـ وحؿاءلذ هٟؿها ٖلى ؾضًم به٨مكذ ٞغ
ُ
 الٛ

 ٚايب ؤؾض ٥

 !!!...بًه في هى..هى -

 مٟاجُذ ؤزظ ول٨ىه ٖلحها لحرص والًٛب الجىىن  مً خالت بـ ؤعؾالن ٧ان

 ظهىعي نىث   بـ هضع ًسغط ؤن و٢بل ؾُاعجِه 

 ...جهاجي هىا مً مخخدغ٦ِل -

لذ قضة بـ الباب نٟ٘ نىث ٖلى بهخًٟذ ٞـ هى لُسغط زٟت بـ ؤومإث  ْو

 مً ٖلُه جغاها التي الخالت جل٪ بـ ؤعؾالن ل٨ًُ خضر ٖما صازلها جدؿاء٫

 ٢بل

زغي  الجهه وبـ
ُ
  ألا

دغ٥ ؤصاع زم ؾُاعجه ؤعؾالن نٗض
ُ
ؿاب٤ و٦إهه ؾُاعجِه  بـ وبهُل٤ اإلا ٌُ 

ذ ا ٢ىة بـ مغاث ٖضة اإلا٣ّىص ٖلى يغب..الٍغ
ً
ى٠ بـ ناعز ُٖ 

صخي ًا ٚبي..ٚبي -
ُ
 !...بهخ٣امي بىهي وؤها صلى٢تي جخدغ٥ ظاي..٢

ا بدض ًٗ  وي٘ زم قاقخه ٖلى يِٛ..وظضه ختى آلازغ هاجِٟه  ًٖ ؾَغ

طهه ٞى١  الهاج٠
ُ
 زىان ٖضة بٗض الغص لُإجُه ؤ
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 مٗاًا؟ محن!..ؤلى -

 : ػمجغة بـ ؤعؾالن هضع -
ً

سغط خاال
ُ
زغط!..ؾامٗجي..الكغ٦ت مً ج

ُ
 ومدؿإلل ؤ

 ...لُه

صخي ٣ٖض
ُ
داصزه الظي هؼاع بلى ًىٓغ وهى خاظبه ٢

ُ
 بـ السانت مؿاٖضجه ج

ذ ؤن صون  حؿاء٫ زم همـ ٍؼ ه ًُ  ٖجهما هاٍْغ

 ...خهل؟ اللي بًه لُه!..ؤزغط -

طهه بزتر١ 
ُ
 ألامغ زُىعة مضي ًٖ ًىم والظي ُنغازه نىث ؤ

 ...الكغ٦ت مً وبَل٘ وعا٥ خاظت ٧ل ؾِب..مدؿإلل ٢ىلخل٪ -

ؿاٖضة ٧اهذ
ُ
صخي وؾم٘ عخلذ ٢ض اإلا

ُ
ٛل٤ الباب نىث بٗضها ٢  ال٣ٟل بـ ٌُ

 بٗضها ل٣ُى٫ ..نضعه بلى مىظًها وُمؿضؽ ما٦غة ببدؿامت بـ ؤمامه ًجلـ وهؼاع

ُيُه ظضًت بـ  آلازغ ُٖجي جستر١  ٖو

 ...هُىٟ٘ مل -

ب نىث   بـ حؿاء٫ زم اإلا٣ّىص ٞى١  ؤعؾالن ًضي ججمضث  ُمخباٖض ، ٍٚغ

 !هُىٟ٘ مل بًه ٌٗجي -
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 ...م٣خى٫  ًا ٢اجل ًا ٚحر الكغ٦ت مً ؤَل٘ هُىٟ٘ مل ٌٗجي -

صخي ؤٚل٤ وبٗضها
ُ
 ًٚب بـ ؤعؾالن لحهضع الهاج٠ ٢

صخي -
ُ
صخي!!..٢

ُ
٢...!! 

خه مً وػاص ظىاعهِ  بـ الهاج٠ ٢ظٝ زم نىجِه  بـ ظإع  الؿُاعة ٧اصث ختى ُؾٖغ

 هؼاع قغ٦ت بلى ٢ُاسخي و٢ذ   بـ لُهل مغة مً ؤ٦ثر مؿاعها ًٖ جدُض ؤن

ا الؿُاعة مً جغظل زم الٟطخي ُمؿضؾه ؤزغط ًٗ  عظلُه ؤخض لُجض ؾَغ

ا ًٟ  هضع قغع  ج٣ضخان ُٖىحن وبـ مىه ؤعؾالن ب٢ترب..وا٢

 !بًه ٖملذ -

 مخ٣ل٣ل باقا ًا و٢ٟتها..و٢ٟـ..و: جلٗشم بـ آلازغ هخ٠ -

 ...ٚىع  -

 ٞغصي وخاو٫  صعظخحن ؤو٫  نٗض..ؤعًيا الغظل ؾ٣ِ ختى ٢ىة بـ ؤعؾالن صٞٗه

٣ه وؤ٦مل ٢ؿىة بـ يغبهم ٞـ ؤ٢ىي  ٧ان ًٚبه ول٨ً ب٣ًاٞه ألامً  ٍَغ

ٗه زم ُمؿضؾه شخظ لى بلى ٞع  مً نغزاث لخهضع عنانخحن وؤَل٤ ألٖا

ٟحن ظمُ٘  ؤؾىص ًٚب بـ الٛايب نىجِه  ٖال..واإلاخىاظضًً اإلاْى
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 ...هىا مسلى١  ؤقٝى ٖاوػ  مل..بغه ًُل٘ ٧له -

 هؼاع وعظا٫ ؤعؾالن عظا٫ بحن َاخىت خغب وؾاصث الساعط بلى الجمُ٘ ع٦ٌ

 اإلا٩ان الٟىضخى ٖمذ ختى

********** 

لى وبـ  ألٖا

طوي بلخ٣ُذ
ُ
صخي ؤ

ُ
ىُل٤ والغنام الهغزاث نىث وهؼاع ٢

ُ
 ٞـ ألاظىاء بـ اإلا

 م٨غ بـ ألازحر هخ٠

 ...ونل الكُُان -

صخي مً وب٢ترب هؼاع جهٌ
ُ
 الباب هاخُت ُمؿضؾه ًىظه وهى ؤعصٝ زم ٢

م -  مل..واخضة مغة ألاجىحن ؤهخىا مى٩ىا هسلو بـ..٦خحر هسؿغ بوي ٚع

 عظالتي ٢ضام عظالخه بـ ٦خحر ٠٣ً ه٣ُضع

صخي جدضر -
ُ
 ...بُه مدؿخإلل: هضوء بـ ٢
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م ٖلى صخي ٧ىن  الٚغ
ُ
 الشٛغاث بٌٗ بًجاص بـ بضؤ ٢ض ٧ان ؤهه بال ُمؿلر ٚحُر  ٢

 الى٢ذ بـ بؾخسضامها ٢غع  ول٨ىه وؤعؾالن هى مهلخخه بلى الىي٘ ؾخ٣لب التي

 ألاعواح لسؿاثغ ججىًبا الصخُذ

 ألاؾٟل وبـ

بكغ ٨ًً لم ؤعؾالن وي٘ و الُغفي بحن ُمكخٗلت جؼا٫ ال اإلاٗغ٦ت ٧اهذ  بـ ًُ

ضم عظاله ٖضص ل٣لت هًٓغا ؤبًضا السحر  الخالت لخل٪ السام بؾخٗضاصهِ  ٖو

صخي ماث بطا هباًءا ٞٗله ما ٧ل ؾُظهب..الُاعثت
ُ
٢ 

ا ًدىٟـ ٧ان ًٗ  مً مٗه ما ٌٗض الكغ٦ت خىاثِ ؤخض زل٠ ُمسخًبا ٢ىة بـ و ؾَغ

م٨ىه سٛغاث وبًجاص الىي٘ وجدلُل طزحرة
ُ
 اإلاغآة جل٪ بلى هٓغ..الىجاة مً ج

دُمت
ُ
 ٖضص جىاظض ؤما٦ً ًٖ له ٦كٟذ ٞـ الخاثِ زل٠ ما ح٨ٗـ والتي اإلا

  هؼاع عظا٫ مً ٢لُل

 بـ ٢ضمه بـ لُضٞٗه..ؤمامه الظي اإلا٣ٗض بلى هٓغ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ؤعؾالن ؤزظ

 بـ هى لُسغط اإلا٣ٗض بججاه بـ الغناناث بهُل٣ذ ٞىًعا ٞـ ؤلاججاهاث ؤخض

ٗا٦ـ ؤلاججاه
ُ
 ٖاص زم ٢خُلحن لحرصحهما عظلحن هاخُت مؿضؾه نىب زم اإلا

 آزغ م٩ان   بـ ًسخبئ
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ت ٞمِه  مً ؤهٟاؽ ٖضة ؤزغط  نىث   بـ ٣ًى٫  عظاله ؤخض نىث لِؿم٘ بؿٖغ

 ٖا٫

 عب٘ بٗض ظاًت عظالت في..هىا الىي٘ بـ هىخ٨ٟل بخىا..باقا ل٣ُصخي ؤهذ بَل٘ -

 ...الٓبِ بـ ؾاٖت

  ؤعؾالن بعجٟ٘
ً

سخبئ الُاولت زل٠ ظؿضهِ  بـ ٢لُال
ُ
 مسغط ًٖ لُبدض زلٟها اإلا

م٨ىه  جخسُى ال مىه زغوظه وؿبت مسغط وظض ختى..الىي٘ جٟاصي مً ًُ

 ًبظله الظي اإلاجهىص بزغ ُمتهضط نىث   بـ ؤعؾالن هضع..اإلائت بـ الٗكغ

٤ ؤمىىلي -  ...الٍُغ

 زم مسبإه مً ل٣ُٟؼ الىي٘ طل٪ ؤعؾالن لِؿخٛل عناناث ٖضة بهُل٣ذ

  بالٛت نٗىبت بـ جٟاصحها مً جم٨ً التي الىحران وؾِ اإلاسغط بججاه بـ جدغ٥

٣ه بٖترى الضعط ًهٗض ؤن و٢بل  ؤعؾالن ٣ًخل ؤن ٧اص الظي الغظا٫ ؤخض ٍَغ

ت ول٨ً ٘ جخدغ٥ ًضه ظٗلذ بهدباهه ُؾٖغ  بـ ٢ىة بـ لُل٨مه آلازغ ًض وجٞغ

 ؤيلٗه
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  ٖلُه ًُل٤ ؤن و٧اص الغظل جغاظ٘
ً
زغي  مغة

ُ
ا بهضٞ٘ ؤعؾالن ول٨ً ؤ ًٗ  ؾَغ

 جٟاصي التي الل٨ماث له ٧ا٫..ٞى٢ه ٌؿ٣ِ وهى لِؿ٣ِ السل٠ بلى وصٞٗه

ٗٓم ُمٗٓمها
ُ
 ٢ىة بـ جل٣اه آلازغ واإلا

 بـ ؤعؾالن جإوه..٦خٟه بـ ؤعؾالن لًُُٗ ؾا٢ِه  بـ ُمسبًئا ٧ان ؾ٨ًُىا الغظل ؤزغط

 بـ ُمخ٣لهت ومٗاإلاه..ًضهِ  بـ وؤمؿ٨ه الهٛحر الؿ٨حن هٕؼ..ٖىه ببخٗض زم ؤلم

 ٢ؿىة و ًٚب

 مً جم٨ً ختى مهاعة بـ جٟاصاها ؤعؾالن ل٨م خاو٫  و٧لما مىه الغظل ب٢ترب

ٗىِه  ُمهاظمخِه   ع٢بخه بـ الؿ٨حن بـ َو

ها ٠ آبهه ٚحُر  الُؿلم صعظاث نٗض زم مىه هٖؼ  ظغخه لجًز

  ٣ًخله و ؤعؾالن ًضل٠ ؤن ؤلاؾخٗضاص ؤجم ٖلى ٠٣ً وهؼاع
ً

صخي ًٖ ٚاٞال
ُ
 ؤو ٢

 ٢خله هى اللخٓت جل٪ بـ ٖلُه ؾُُغ ما ٧ل ٞـ ألاؾاؽ مً وظىصه جىاسخى

 ألعؾالن

صخي
ُ
غنت لخل٪ ؤلاؾخٗضاص ؤُهبت ٖلى ٢ ُٟ  الىجاة مً ؾُخم٨جهم التي الىخُضة ال

غنت جل٪ ًيخٓغ هؼاع ُٟ خسلو ؤعؾالن ل٣ُخل ال ا مىه ٍو ًُ  جهاث

ت ًخدغ٥ ؤعؾالن صخي إله٣اط بؿٖغ
ُ
٢ 
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ا ًيخٓغوا والشالزت ًٗ غنت جل٪ ظمُ ُٟ   آلازغ ٖلى ال٣ًاء مً ؾُخم٨جهم التي ال

********** 

 بهضٞ٘ زم السل٠ بلى جغاظ٘..ُمٛل٤ لُجضه الباب م٣بٌ ٖلى ًضه ؤعؾالن وي٘

 ًضٞٗه ل٩ي

 قُُاهُت بـ ببدؿم ًخدغ٥ اإلا٣بو نىث هؼاع بها ؾم٘ التي اللخٓت جل٪ وبـ

 هامًؿا

 ...مى٪ هسلو ؤزحًرا -

صخي ول٨ً
ُ
ا ٞـؿ٣ُا ٖلُه لُى٣ٌ جهٌ وظىصه جىاسخى الظي ٢ ًٗ  لىخُل٤ م

 ؤعؾالن به صل٠ الظي الى٢ذ طاث بـ الخاثِ ُمهِبت الغنانت

صخي ؤمؿ٪
ُ
مؿ٨ت هؼاع ًض ٢

ُ
ؿضؽ لـ اإلا

ُ
 الشاوي لُحزمجغ..مىه بهتزاِٖه  وخاو٫  اإلا

صخي صٞ٘ ؾا٢ِه  بـ زم ًٚب بـ
ُ
ا ٢

ً
 ألاعى ٞى١  بًاه ُمؿ٣ُ

ا مىه ؤعؾالن ج٣ضم خُجها ًٗ صخي ٢خل بـ له ؾامًدا ٚحر ؾَغ
ُ
 زم ل٨مه بـ و٢ام..٢

ا ًضه ؤمؿ٪ ًٖ ؿضؽ مجها هاػ
ُ
صخي بججاه بـ ٢ظٞه زم اإلا

ُ
ا بلخ٣ُه الظي..٢ ًٗ  و ؾَغ

 ؤعؾالن ٣ًخل ؤن ٧اص الظي الغظل طل٪ هاخُت نىب

 ٖاٌكحن هىا مً هخسغظىا مل -
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 ص٣ُ٢ت هخِٗل مـ اللي ؤهذ: ُمس٠ُ نىث   بـ هاصًعا ؤعؾالن صٞٗه -

 ...هىا لخض و٢ٟذ خُاج٪..واخضة

بض بـ وببدؿم ٞمه هؼاع مسر
ُ
 بـ َٗىه بـ باٚخه الظي ؤعؾالن ٖلى به٣ٌ زم ز

 ٖىه ُمبخًٗضا ألاو٫  لُخإوه ألاٌؿغ ٦خِٟه  بـ مٗه الظي الؿ٨حن

صخي بلى هٓغ زم مىه ؤعؾالن ج٣ضم
ُ
 ظمىص بـ و٢ا٫ الباب بججاه بـ جدغ٥ الظي ٢

ـ اإلا٩ان ؤمً -  ...٧َى

صخي ؤومإ
ُ
ت جل٪ مً ٣ًترب مً و٧ل ٢ ٞغ

ُ
 الخ٨ٟحر صون  ٣ًخله ٧ان الٛ

 ٞدُذ بـ همـ زم ؤعًيا الىا٢٘ هؼاع مً ٣ًترب الضازل بـ وؤعؾالن..مغجحن

 ...حِٗكها ٦خابهال٪ عبىا ل٨ً..ٞاجذ ؾاٖت هو مً اإلاٟغوى ٧اهذ جهاًخ٪ -

مؿ٪ وهى هؼاع ببدؿم ُُ بض بـ ؤعصٝ زم ٦خٟه ِي
ُ
سبئه ٖما ًىم ز  زل٠ ًُ

 ببدؿامخه

 ...قُُان ًا ٧اجبلىا -

 بـ..ًستزهه الظي الًٛب ٢ضع بـ ل٨مِه  بـ ل٣ُىم ًٚب بـ ؤعؾالن ُٖجي بؾىصث

 ٞحهً ٖاوى ؾىىاث ؾب٘ ٢ضع بـ..ٖاقاهما الظي وؤلاهخ٣ام ال٣ؿىة ٢ضع

ؼعجت ال٩ىابِـ
ُ
 مغة مً ؤ٦ثر الجخُمُت اللُلت جل٪ وُمٗاٌكت اإلا
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طن بلخ٣ُذ
ُ
صخي ؤ

ُ
ب ٍٚغب نىًجا ٢  ونل ختى نىث بججاه لُخ٣ضم مىه ٢ٍغ

ؿاٖضة م٨خب بلى
ُ
ىبلت ؤؾٟله وظض ختى بدض..اإلا

ُ
 و٢ذ ُيبِ نٛحرة ٢

 آلان مً ص٢اث٤ زالر بٗض بهٟجاعها

صخي ُٖجي بحؿٗذ
ُ
ا جهٌ الظي ٢ ًٗ ت بلى بججه زم ؾَغ ٞغ

ُ
 ؤعؾالن وؤمؿ٪ الٛ

ا ًٗ  ظهىعي نىث   بـ هضع ول٨ىه ًل٨مه ؤن ٧اص..بًُٗضا بًاه صاٞ

 هىا مً هسغط الػم..و٢ذ مِٟل ًال -

 ؤ٢خله إلاا بال هسغط مل  -

صخي هضع -
ُ
ىبلت ُٞه..هىمىث ب٣ىل٪: ٢

ُ
 ...ص٢ا٤ً جالث ٦مان هخىٟجغ ٢

ت هظه بٚال١ جم ٖىضما ٞـ ٢ىة بـ ًطخ٪ هؼاع ٧ان ٞغ
ُ
ؿاٖضة ؤمغ ٖلحهما الٛ

ُ
 اإلا

سبر ؤن
ُ
سلي زم م٨خبها بـ ال٣ُىبلت جل٪ وي٘ بـ عظاله ؤخض ج

ُ
 ظمُ٘ مً الكغ٦ت ج

ٟحن  اإلاْى

صخي ول٨ً ًجهٌ ؤن ٧اص
ُ
 زم ؤعؾالن سخب..مخإوًها ؾ٣ِ ٞـ ؾا٢ه بلى نىب ٢

 الساعط بلى ًخجهان وهما ٢ا٫

 ...ًالااا..بُه هخىٟجغ الكغ٦ت ٦ضا ٦ضا -
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غ٦ٌ ًسخٟي ؤن ٢بل ُمسُٟت ، ؾىصاء هٓغاث هؼاع بلى ؤعؾالن هٓغ  م٘ ٍو

صخي
ُ
٣ه ٌٗترى مً ٧ل ٣ًخل الظي ٢  ٍَغ

 ؤعًيا بهما ُمُُدت الكغ٦ت بهٟجغث زىان بٗض الكغ٦ت مً زغظا خُىما

خهاٖضة الؿىصاء وألاصزىت الىحران
ُ
مازل لم اإلا

ُ
 جمجى ٦م..عوخه ؾىاص ؤو هحراهه ج

ىهي ؤن اللخٓت جل٪ دهل بهخ٣امه ًُ ت ٖلى ٍو  ٖلى عوخه جدهل ؤن..الخٍغ

ت  ؾغه ٌٗلم ال ٦بحر ٞغاٙ..ٞغاٙ بـ ؾىي  ٌكعى لم اللخٓت جل٪ بـ ول٨ً..الُخٍغ

صخي وي٘
ُ
هاب ٢

ُ
 زٟىث بـ وؤصٝع ؤعؾالن ٦خ٠ ٖلى ًضه ؤعًيا بَاخخه بزغ اإلا

 ؤعؾالن ًا زلهذ خاظت ٧ل زالم -

ت هبرة   بـ و٢ا٫ بلُه بلخٟذ -  !جٟخ٨غ: زاٍو

صخي ججهض -
ُ
 ...ص٢ا٤ً ٖؿغ ٦مان هىا ه٩ُىن  البىلِـ ٖكان همصخي ًال: و٢ا٫ ٢

  والىحران الكغ٦ت ُخُام عم٤
ً
 بلى بججه زم خ٣ًضا و ؾىاًصا ؤ٦ثر ؤزحرة هٓغة

صخي مٗه ونٗض ؾُاعجِه 
ُ
٢ 

********* 

ىذ -
ُ
 !...هؼاع ٖىض بًه بخٗمل ٦
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صخي بلى الىٓغ صون  ظٟاء بـ ؤعؾالن حؿاء٫
ُ
لت ججهُضة بٗض بـ ؤظابه ٞـ ٢  ٍَى

 جيخ٣م ٖاوػ  ٦ىذ اللي ٨ٞغة ٖلى لىخض٥ مل -

ت مً ؤعؾالن ببدؿم - ت   بـ ٞمه ػاٍو   سسٍغ
ً

لي جخدغ٥ ج٣غع  وإلاا: ٢اثال  ٧ل جبْى

 !...صر بٗملها خاظت

صخي بلى هٓغ
ُ
  ؤمامه ًىٓغ ٖاص زم هضوء بـ ٢

ً
 الضماء زُِ ًمسر وهى ٢اثال

 خاظبِه  ٞى١  اإلايؿل

 ٦ضا هخٗمل به٪ ؤٖٝغ م٨ىدل -

ذ وؤصً٪ -  الضهُا وباْذ ٖٞغ

صخي خ٪ -
ُ
 ...ؤعؾالن ًا بهتهذ والخ٩اًت ماث هؼاع: و٢ا٫ ظبهخه ٢

ت بـ ٢ا٫ زم عؤؾِه  بـ ؤعؾالن بلُه بلخٟذ  الطٖت ُسسٍغ

 اؾمي بـ بدىاصوي ؤؾمٗ٪ مغة ؤو٫  -

صخي ٞ٪ بلخىي  -
ُ
 !بًه وال ؤعؾالن اؾم٪ ؤهذ مل: هضوء بـ ٢ا٫ زم ٢

 ...خ٤ ٖىض٥: و٢ا٫ ؤعؾالن ببدؿم -

صخي ٣ًُٗه ؤن ٢بل لخٓاث لٗضة الهمذ ؾاص
ُ
٢  

ً
 ُمدؿاءال
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ؿدكٟى هتروح مل -
ُ
 !صا ظغخ٪ ٖكان اإلا

 ٚبي ْابِ به٪ ؤٖٝغ م٨ىدل -

صخي نغ -
ُ
 ...هىا هؼلجي..ٚلُان ؤها: و٢ا٫ ؤؾىاهِه  ٖلى ٢

صخي بها ٣ًًُ التي البىاًت ؤمام ؾُاعجِه  بـ ؤعؾالن جى٠٢
ُ
 ٢بل هخ٠ والظب ٢

 حهبِ ؤن

  بججىػث ؤها -

 ...مبرو٥: ظمىص بـ بلُه ًىٓغ ؤن صون  ؤعؾالن ٖلُه عص -

صخي خغ٥
ُ
 الؿُاعة مً ًترظل ؤن ٢بل ل٣ُى٫  جغظل زم ًإؽ بـ عؤؾه ٢

ض -
ُ
٤ مً بال٪ ز  الٍُغ

ت بـ ؤعؾالن بلُه هٓغ -  ...خىحن ًا: وؤعصٝ ُسسٍغ

صخي ضخ٪
ُ
ا ٢

ً
  ًإؽ بـ عؤؾه ُمدغ٧

ً
زغي  مغة

ُ
 بهدجى ًغخل ؤن و٢بل هبِ زم ؤ

ا ببدؿم زم الىاٞظة بلى
ً
 عاصٞ

 ق٨ًغا -

دغ٥ ؤعؾالن ؤصاع -
ُ
 ...ًٖٟىا: بلُه ًىٓغ ؤن صون  وعص اإلا
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صخي ببخٗض
ُ
 ؾضًم خُض بلى ٖاثًضا الؿُاعة بـ ؤعؾالن لُخدغ٥ ٢

*********** 

ا ٨ًً لم وزغوظه ٦شحًرا ؤعؾالن جإزغ ٢ض ٞـ ٢ل٣ًا ؤْاٞغها ؾضًم ًٖذ ًُ  َبُٗ

 زُحر قًِئا خضور لها ؤ٦ض مما

 مىه حؿمخض نضعها بلى ويمخه ظؿضها ٞى١  الهىفي اإلائزع طل٪ ويٗذ

 اإلاجز٫  ؤمام جه٠ُ ؾُاعة م٩ابذ نىث ؾمٗذ ختى الضٝء

خدخه الباب هاخُت بججهذ ج٨ٟحر صون  ا ٞو ًٗ  بلحها ٢ضومه جغ٢بذ لهٟت وبـ ؾَغ

مؼ٢ت زُابه ججض وهي ُمتراظٗت طٖغ بـ قه٣ذ ول٨جها
ُ
 الجغوح وبٌٗ اإلا

ُٛي التي الُُٟٟت
ُ
 ال مؿاخت جدخل التي الضماء ُب٣ٗت بلى ؤلاياٞت بـ وظهه ح

 ٢مُهِه  ٖلى بها بإؽ

ا اإلاجز٫  ؤٖخاب ٖلى و٠٢ و ؤعؾالن صل٠
ً
 وهي ؤمامه اإلاظهىلت ؾضًم بـ ُمدض٢

دض١
ُ
 ُمدؿٗخحن طاهلخحن ُٖىحن بـ اإلاجغوخت مٗاإلاِه  بـ ج

ت بـ ببدؿم ا الباب وؤٚل٤ ج٣ضم زم ُسسٍغ ًٟ   هاج

 !...ٌٗجي مخٗىع  خض حكىفي مغة ؤو٫  بًه -
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 ؤ٦ثر ؤعؾالن ل٣ُترب ؤلاؾخضاعة وق٪ ٖلى بضث ٞـ ؾضًم ُٖجي بحؿإ بػصاص

 مً لُضهى..م٩اجها بـ جُبؿخان ٢ضمحها و٦إن الخغ٦ت ٖلى ٢اصعة ٚحُر  وهي مجها

طجها
ُ
 وحهمـ ؤ

 ...ظمُل ٦ضا ق٩ل٪ بن حٗغفي -

ذ دمدم جبخٗض ؤن ٢بل مغاث ٖضة ُٖىحها بـ ٞع
ُ
ضًغ وهى ٢اثلت وج

ُ
 بًُٗضا وظهها ج

 ٖىه

 !خهل اللي بًه -

 به٣اط ٖملُت: و٢ا٫ بىُاله ظُبي بـ ًضًه وي٘ -

 ظض بخ٩لم: و٢الذ خى٤ بـ قٟخحها ػمذ -

- ٘  !...بهؼع  بوي ٢ال٪ ومحن: و٢ا٫ مى٨بُه ٞع

٨ت بلى بججه زم جغ٦ها لُش ٢مُهه هٕؼ بـ وبضؤ ُمخإوًها ٖلحها وبعجمى ألاٍع
ُ
 بـ اإلا

ا الجغح بلى لُىٓغ..صماءهِ  ًٟ  ُمٛمٌ السل٠ بلى بٗضها عؤؾه وؤعظ٘ ي٤ُ بـ ُمخإٞ

 الُٗىحن

دض١ وب٣ذ ؾضًم مىه ج٣ضمذ
ُ
 جدؿاء٫ ؤن ٢بل جىجغ بـ الجغح طل٪ وبـ به ج

  بٗض
ً
 الترصص مً ٞترة
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 !ؤلاؾٗاٞاث ٖلبت ٞحن -

 ...الخمام ٞـ: ُٖيُه ًٟخذ ؤن صون  ؤظاب -

٨ت ٞى١  وظلؿذ ؤلاؾٗاٞاث نىضو١  وظلبذ اإلاغخاى بلى بججهذ  ظىاعه ألاٍع

 ال٣ل٤ بٌٗ بها ظضًت بـ لخ٣ى٫  الجغح ٞدو بـ وبضؤث

 ٖم٤ُ الجغح -

 مٗا٥ِ  اللي بـ بجهغفي!..ظغاخت ؤهِذ  مل: ُمباالة صون  ؤظاب -

 صي..الىظ٘ حؿخدمل هخ٣ضع مل به٪ بخ٩لم ؤها: جىجغ بـ ظبهتها ٖلى مسخذ -

 ...ظغح جسُِ مل ظغاخت

٨ت ٞى١  ؤعؾالن لُخمضص ؾضًم جهًذ  الُٗىحن ُمٛمٌ وهى هامًؿا ألاٍع

ذ ٖكان ٖلُا هُٛمى ٦ضا ٦ضا -  همذ بوي جدسخي وإلاا وشخي قىفي..٦خحر هٞؼ

 ...٦خ٠ِ  ٞـ ببضؤي

٣ها ؤبخلٗذ م ٖلى..ويىح بـ جغحٗكان ًضاها..جىجغ بـ ٍع  ظغاخت َبِبت ؤجها الٚغ

 ما ٧ل ٚحر ؤهه بال نٗبت ظغاخاث مً زايخه وما الضماء جسصخى ال وؤجها

 جسضًغ صون  ظغاخت بظغاء وق٪ ٖلى وهي ؤعؾالن ؤمامها..ؾب٤
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اصث ظًُضا ًضحها ٚؿلذ زم ألاصواث لخ٣ُٗم جهًذ ت ًضه لخجض ٖو  اإلاىيٖى

٨ت زاعط ؾ٣ُذ ٢ض عؤؾِه  ٞى١  َض  ؤهه ٖلمذ ٞـ ألاٍع
َ
٣

َ
ذ لظل٪..الىعي ٞ  بـ ؤؾٖغ

ٟاػاث بعجضاء
ُ
ذ زم ظًُضا ٚؿلِه  جيسخى ولم اإلاُبش زؼاهت بـ وظضتها ٢  بـ قٖغ

 الجغاخت بظغاء

 ؾخمغ ؤجها حٗلم ج٨ً لم..خُاتها بـ نٗىبت الؿاٖاث ؤ٦ثر و٧اهذ مغث ؾاٖاث

 ؤبًضا اللخٓاث جل٪ بـ

م ٖلى ظبُجها ًٖ الٗغ١  خباث مسخذ  جل٪ ؤن بال..ال٣ُـ بغوصة مً الٚغ

 ؤخض صازل بـ و٦إجها اإلا٩ان مً ظٗل ٢ض ٖلحها الىا٢٘ والًِٛ الؿاٖاث

 ألاٞغان

لى ظؿضهِ  ًٖ الضماء مسخذ م ٖو ضة َى٫  مً الٚغ
ُ
 ٞـ..ؤبًضا ٤ًٟ لم ؤهه بال اإلا

 ؤلم بـ جخ٣لو ومٗاإلاه ُمىخٓم ما خًضا بلى ٧ان جىٟؿه ول٨ً هلٗها طل٪ ؤزاع

 آلازغ بلى خحن مً

ماقُت ٢ُٗت ججظب جهًذ
ُ
 بلُه ٖاصث زم صاٞئت مُاه بـ بللتها و هُٟٓت ٢

ت مً وظلبذ ظىاعها ويٗتها زم وجىُٟٓه ظؿضهِ  ٖلى اإلاسر وبضؤث ٞغ
ُ
 الٛ

 بالٛت نٗىبت بـ بًاها وؤلبؿخه هُٟٓت زُاب
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لذ خىله وؤخ٨مخه ٖلُه الُٛاء ويٗذ دض١ ظىاعه ظازُت ْو
ُ
 مالمدِه  بـ ج

 ٖهضه..ٖلُه ٢لبها آإلاها إلاا حٗٝغ ولم..وألالم ؤلاعها١ مغة ألو٫  و ٖلحها ًٓهغ التي

 عؤجه الُىم ول٨ً..الخٗب ؤو ألالم ال ٖلُه ًٓهغ ال ، ال٣لب ومخذجغ ٢اسخي

ا شسًها ًً مغى ًخٗب ٖاص  زاع١  بـ لِـ هى ٞـ ٍو

لت ؤنابٗها زللذ زم ع٢ت بـ ظبِىِه  ٖلى لخمسر ؾضًم ضخ٨ذ هالجه الٍُى
ُ
 ز

 ببدؿامت بـ هامؿت الٟدمُت

ىا جخٗب بـ و زاع١  مُلٗدل -  ...ٍػ

هالجه جملِـ ًٖ ًضها جى٢ٟذ
ُ
 هٓغاتها بـ حكغص وهي ُمدؿاءلت همؿذ زم ز

 بًُٗضا

 !...خهل اللي بًه جغي  ًا -

ًُ مً خىلها ما إلالمت بـ بضؤث زم ُمُىلت ججهُضة ججهضث
ُ
 الضماء بـ ملىر ٢

 بلى بٗضها لخسغط ؾىصاء بالؾد٨ُُت خ٣ُبت بـ ويٗتهم و الُبي والًماص

 اإلاجز٫  ظىاع بـ بًاه وايٗت الساعط

 ٖاصث زم زُابها وؤبضلذ صافئ خمام   بـ جىٗم اإلاغخاى بلى لخخجه جضل٠ ٖاصث

 ٞى٢ها هي وظلؿذ ألاعيُت ٞى١  ٦بحرة وؾاصة ويٗذ..بلُه
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حًرا ؤَل٣ذ..ٖاصًت وظضتها ٞـ خغاعجه جخدـ ظبِىِه  ٖلى ًضها ويٗذ  عاخت بـ ٞػ

غا٢به ْلذ و
ُ
جه٨ذ ٢ض ٞـ الُىٗاؽ ٚلبها ؤن بلى ج

ُ
 ٢لُل ُمىظ ٢ىاها ؤ

ُذ ٖجها ُعًٚما طعاِٖه  ٞى١  عؤؾها ؤعاخذ  ٖم٤ُ ُؾباث   في ٚو

لى ُٖيُه ٞخذ ختى ؤهٟاؾها بهخٓام بـ ؤخـ ؤن ما هى ؤما م ٖو  طل٪ مً الٚغ

 ُمغا٢بتها ٖلى والخغم الجهىى ٖلى هٟؿه ؤظبر ؤهه بال ألالم

هالتها ُمؿخ٨ُىت ، هاصثت ٧اهذ
ُ
ُٛي وز

ُ
بٗضها مالمدها ح ُُ  ٞـ وظهها ًٖ ل

 خبل و٦إهه الُٛاء بـ قضة بـ جخمؿ٪ ًضها اللىن  ؤنٟغ ، ُمغه٣ًا ٧ان..ْهغ

 هجاتها

 لخخململ ظلؿخِه  بـ بٖخض٫ زم صاهمه الظي ألالم لظل٪ بنابخه ٞى١  ًضه وي٘

اط بـ هي دُِ..جصخى ؤن صون  بهٖؼ ُُ   ألاعى ًٖ زٟت بـ وعٞٗها زهغها ل

٨ت ٞى١  ظىاعه جمضص  ٦خٟه ٞى١  عؤؾها ؤعاح زم ٞى٢هما الُٛاء لُجظب ألاٍع

ضاٖب الؿلُم ُُ هالتها ل
ُ
ُىاه هامًؿا قغوص بـ الُبيُت ز  بلى جىٓغ الؿىصاء ٖو

 ؤٖلى

 ...ٖلُا زُغ ب٣ُتي ؤهِذ  -
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 والعشرون التاشعالفصل 

 جبخٗض ال ، ج٣ترب ال ، جدًغ ال ، جظهب ال

ًُٗجي ال ، بي جلخه٤ ال ، جهجغوي ال
ُ
غوي ال ، ج  جَا

ا ولىُغ ًٗ حن زُحن في م  مخىاٍػ

 ًلخ٣ُان ال

ا ول٨جهما ًً  ...ًٟتر٢ان ال ؤً

ُى   بـ الضعط نٗض
ُ
ت ج٩ىن  ج٩اص ز ه بزغ بنابخه بؿبب ملخْى  ٞى١  ؾ٣َى

 الهٗىص ؤ٦مل زم ؤهٟاؾه ًلخ٣ِ الخاظؼ بلى بج٩ئ..ال٣اؾُت ألاعى

خذ ق٣خه مٟاجُذ ؤزغط  جىبسه بهُل٣ذ التي جل٪ بـ لُخٟاجئ صل٠ زم الباب ٞو

 خالخه مالخٓت صون 

ىذ -
ُ
صخي ًا ٢ل٣خجي!..ٞحن ٦

ُ
٢... 
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صخي وبلخٟذ
ُ
 بهُل٣ذ ختى ظغاخه وبلى بلُه هٓغث ؤن ٞما ًلخٟذ لم ولُخه..٢

خه نغزت  بـ وهمـ ٞمها ٦مم زم ألالم لـ ًإبه ؤن صون  بلحها لحر٦ٌ ؤٖٞؼ

 بؾدى٩اع

تي هللا!..مال٪ عخمت ًا بـ - ذ؟ قٞى  ٍٖٟغ

 !...٦ضا ُٞ٪ ٖمل اللي بًه: زٝى بـ حؿاءلذ زم ًضه ؤبٗضث -

٨ت بلى جىظه زم ٖجهذ ببخٗض ت ؤهه لخسغط ٖلحها ز٣لِه  بـ ًغجمي ألاٍع  بحن مً ٢ٍى

  ُٖيُه ؤٚمٌ ٞـ قُٟخه
ً

 ٢لُال

 ؤمامه لخجشى عهبت بـ ظغاخه بلى جىٓغان هلٗخحن ُٖىحن بـ عخمت بلُه جىظهذ

 جلٗشم بـ ُمدؿاءلت

 !محن م٘..بجساه٣ذ وال..خهل اللي..بًه..هى..هى -

صخي ببدؿم -
ُ
ت بـ ٢  ...م٩ىجي مل عخمت ًا ْابِ مخجىػة ؤهِذ : و٢ا٫ ُسسٍغ

خه ججاهلذ غججٟت هبرتها بـ ٖجها ُعًٚما ْهغ ٢ل٤ بـ ُمدؿاءلت لخجهٌ ُسسٍغ
ُ
 اإلا

 ...ظغوخ٪ ؤه٠ً وؤجي هًُٟت هضوم هجبل٪ ؤها -

 حك٨٪ بـ ُمدؿاءلت وجتراظ٘ ج٠٣ ؤن ٢بل زُىاث ٖضة جدغ٦ذ
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 !ؤخؿً اإلاؿدكٟى جغوح مدخاط مل -

  جإوه بـ ببدؿم -
ً

 ؤها مخ٣ل٣ِل..عخذ ٦ىذ مؿدكٟى مدخاط ٦ىذ لى: ٢اثال

ـ  ...٧َى

خِه  بلى ع٦ًذ زم لخٓاث لٗضة بلُه هٓغث ؤن بٗض جغصص بـ ؤومإث ٞغ
ُ
 لُخدًغ ٚ

ُهغة اإلاىاص وبٌٗ زُابه
ُ
 اإلا

 بـ لىٟؿها هامؿت زجل بـ عؤؾها لُخسٌٟ زُابه مً ججغص ٢ض لخجضه ٖاصث

 ٖخاب

ب خض مل ٌٗجي ظىػ٥ صا ٦ضا جصبتي ما!..عخمت ًا ب٣ى وبٗضًً -  ٍٚغ

  ؤها -
ً

ب مل ٞٗال ب ما..ٍٚغ  ...عخىمي ًا الكُُان بال ٍٚغ

 بـ ظبهتها يغبذ..ونله ٢ض نىتها ؤن حعي وهي لدكه٤ الٗابض نىجه ونلها

 لظل٪ مىاظهخه ٖلى ٢اصعة ٚحُر  الغؤؽ ُمسًٟت بلُه جىظهذ زم ًضها ٠٦

 به هٟؿها ويٗذ الظي اإلاى٠٢

 ٞـ مٟغصها بـ و٦إجها الخضًض ٖاصة ًٖ ؾخ٠٨ متى لىٟؿها بها همؿذ..خم٣اء

ى٤ُ لؿاجها ًسىجها ما صاثًما دمض ال بما ٍو
ُ
٣باه ج ُٖ 
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ى٠ٓ اإلااء بـ ألاو٫  ظؿضه مسر بـ وبضؤث ؤمامه ظشذ زم خغط بـ جىدىذ
ُ
 ج

 ح٣ُٗمها بـ بضؤث زم ألاجغبت مً الجغوح

صخي جإوه
ُ
اإلات الجغوح ؤخض ٞى١  ًضها بقخضث خُىما ٢

ُ
ت ج٣ى٫  اإلا  بؿٖغ

 ألامغ ُمخضاع٦ت

 ٢هضي م٨يل آؾٟت..آؾٟت -

 ...الغ٦ىت مً زٕغ ب٣ُذ اللي ؤها..حهم٪ وال: و٢ا٫ الجغح م٩ان جدؿـ -

 اإلاغة هظه ؤنابخه..الغ٢ت بـ ُممتزط ٖخاب بـ ٢الذ زم ٖجها ُعًٚما عخمت ضخ٨ذ

 !طمخ٪ بـ و٢خه صا -

خ٪: هضوء بـ و٢ا٫ بلحها هٓغ -  ؤَمى٪ خبِذ ٞـ زاًٟت قٞى

٣ها ببخلٗذ - ـ بجض: بهتزاػ بـ وحؿاءلذ ٍع  !٧َى

ـ بجض: وؤعصٝ ببدؿم -  ...٧َى

  ظؿضهِ  مسخذ..جٟٗله ما ؤ٦ملذ زم زٟت بـ وؤومإث ببدؿمذ
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

  ظضًضة زُاًبا ؤلبؿخه وبٗضها

لملم وهي هضوء بـ ٢الذ زم جهًذ
ُ
مؼ٢ت زُابه ج

ُ
  اإلا
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 ...الىظ٘ ٖكان مؿ٨ىاث و ألا٧ل ؤخًغل٪ هغوح -

ّبلها زم ًضها ٠٦ ؤمؿ٪ ول٨ىه جغخل ؤن ٧اصث
َ
 ًضًه بحن بعحٗكذ ٞـ بـغ٢ت ٢

ُىاها  بعاصتها ٚحرِ  بـ جدؿٗان ٖو

 عخمت ًا حؿلمُلي -

 ...بطه٪.بٗض..بـ..ًٖٟىا..ٖـ: بهتزاػ بـ ٢الذ زم ًضها حسخب وهي ببدؿمذ -

صخي لُطخ٪ الضازل بلى ع٦ًذ زم
ُ
هُبها ال ختى زٟىث بـ ٢  الخغط ًُ

ض ًخإمل..ؤ٦ثر غنت..ظضًضة وخُاة بؾخ٣غاع ًخإمل..اإلاٍؼ
ُ
زغي  ٞ

ُ
ىي٘ ؤ

ُ
 ًضًه بحن ج

ا وؾ٩ُىن  طهب مً َب٤   ٖلى ًُ  ٌؿخٛلها لم بن ٚب

عي يابِ هى غم ؤن َو ُٟ ٗىى ال ال
ُ
ُٗي ال الخُاة..ح

ُ
غنخه وعخمت ال٨شحر ح

ُ
ٞ 

 ًإمل ٦ما الجمُ٘ ؾحربذ..ظضًضة خُاة   وبـ بها وؾحربذ ؾِؿخٛلها

*********** 

اإلات الىيُٗت لخل٪ جإوه بـ جململذ زم بالٛت نٗىبت بـ ظٟىحها ؾضًم ٞخدذ
ُ
 اإلا

ضاٖب ًضه بـ قٗغث..لٗى٣ها
ُ
هالتها ج

ُ
 مدؿىؾت ج٩ىن  ج٩اص زُٟٟت إلاؿاث بـ ز

٘   عؤؾها لتٞر
ً
م٤ بـ بلحها ًىٓغ لخجضه بٛخت ب ُٖ غة بـ ظؿضها ؤناب ٍٚغ كٍٗغ

ُ
٢ 
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٣ٟض والتي الضاٞئت ؤلابدؿامت جل٪ ببدؿم ؤهه بال
ُ
 هبرة   بـ ؤعصٝ زم نىابه ٢لبها ج

 ز٣ُلت

 السحر نباح -

٣ها ببخلٗذ -  ...الىىع  نباح: و٢الذ جىجغ بـ ٍع

بٗض الجهىى خاولذ ُُ ٣ُض زهغها ًٖ ًضه ل
ُ
 بـ ؾإلخه زم ظلؿذ ٞـ لخغ٦تها اإلا

بٗض وهي بهخمام
ُ
  الجغح لتري  ٦جزجه ج

ـ ؤهذ -  !...بُدغ٢٪ الجغح ختى ؤو بىظ٘ خاؾـ!..٧َى

ا عؤؾه خغ٥ ًُ  ظضًت بـ ٢اثلت هي لخجهٌ ظالًؿا بؾخىي  زم هاٞ

 الضوا وؤظبل٪ الُٟاع ؤخًغ ه٣ىم -

ت بـ و٢ا٫ ؤعؾالن ضخ٪ - ٣ت صي وال الُٟاع هخدًغي : ُسسٍغ ٗت ٍَغ  ؾَغ

 !مجي جخسلصخي ٖكان

 ؤٚظً٪ ٖاوػة ٖلُا الخ٤: خى٤ بـ هضعث زم ٢اجلت هٓغاث بـ بلُه هٓغث -

 ...ٌؿتر عبىا عوحي..عوحي: ُمباالة ال بـ و٢ا٫ ًضه بـ ؤقاع -
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ا جهًذ زم خى٤ بـ جإٟٞذ ًٗ دًغ ؾَغ
ُ
 ُمؿاٖضة بـ الهخي الُٗام بٌٗ ج

  هاجٟتها التي ُؾمُت

 ...وهللا وخكت لُِ٪ !!..ؾضًم ؾذ -

 ؾضًم لخبدؿم طاجه الى٢ذ بـ وؾٗاصة صهكت بـ ُؾمُت ٞم مً الٗباعة بهُل٣ذ

 ٢اثلت

- ٪ ـ؟!..بابا وبػي  ُؾمُت ًا ؤٍػ  ٧َى

ـ ؤه -  خبِبتي ًا ٧َى

 !لُه ٖلُا مؿإلل هى َب..َب: جغصص بـ ؾضًم حؿاءلذ -

 وهى خاصزت ٖملتي به٪ ٖٝغ ؤما ؾاٖت مً: و٢الذ خغط بـ ُؾمُت خمدمذ -

 خهل صا م٨يل َلب٪ م٨يل لى..هٟؿه بُلىم

ا ؾضًم هخٟذ - ًٗ ؿت ؤها: ؾَغ  !ٞحن هى ؤ٧لمه ٖاوػة..٧َى

 ...بمباعح الض٦خىع  ٖىض ٦ىا ٖكان هاًم هى -

ٝ   بـ حؿاءلذ زم ٢ىة بـ الُاولت خاٞت بـ ؾضًم جمؿ٨ذ  التي خغوٞها ٚل٠ زى

 قٟخحها بحن مً ُمبٗثرة زغظذ
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 !خاظت ظغاله..ظغاله بابا..بـ -

ا ُؾمُت ؤعصٞذ - ًٗ ـ هلل الخمض هى..الالال: ؾَغ  مٗاص صا..مخساِٞل ؤوي  ٧َى

  الضوعي ال٨ك٠

 ...هلل الخمض: عاخت بـ و٢الذ نضعها ٞى١  ًضها ؾضًم ويٗذ -

  جخدضر ٖاصث زم لخٓاث لٗضة ؾضًم نمخذ

ىذ ُؾمُت اخم -
ُ
 !خاظت ٖلى ؤؾإل٪ ٖاوػة ٦

 ؾضًم ؾذ ًا ؤئمغي  -

 عػ  وؤٖمل ٞغار ؤؾل٤ ٖاوػة -

 !...ُٖاهت ؤهِذ !..ؾضًم ؾذ ًا زحر: خاظب ٣ٖضة بـ ُؾمُت حؿاءلذ -

  خغط بـ ؤعصٞذ زم ٖى٣ها زل٠ ًضها ؾضًم ويٗذ

 ...ؤع..ؤها مل أل -

 بـ لخ٣ى٫  خاع٢ت خغاعة بـ جلتهبان وظىخحها حؿدكٗغ وهي خغط بـ ؾضًم نمخذ

ت ٖهبُت  ُمَٟغ

 !أل؟ وال هدؿاٖضًجي!..ُؾمُت ًا بًه..ؤووووٝ -
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 ...ه٣ىله اللب ٞـ مٗاًا ع٦ؼي ..بهضي ؾضًم ؾذ ًا زالم زالم َب -

 بـ اإلاٍغٌ طل٪ ؤظل مً الُٗام لخدًحر ُؾمُت بعقاصاث ؾضًم جدبٗذ

 الساعط

با١ عجبذ  و خملتهم زم الالػمت ألا٢غام بٌٗ ظىاعهم بـ ويٗذ و ألَا

 بلُه زغظذ

 ٖم٤ُ هًٟؿا ؾضًم لخإزظ..خغا٥ صون  الؿاب٣ت ويُٗخِه  بـ ظالًؿا ًؼا٫ ال ٧ان

 وبعجبا٥ نغامت بـ وؤمغجه ؾا٢ُه ٞى١  الُٗام وايٗت بلُه جىظهذ زم

ل -
ُ
ض..٧

ُ
 صوا٥ وز

 !...لُه ٦ضا بدخ٩لمي..ؤخؿً ٢لمحن بصًجي حٗالي -

ُىاها خى٤ بـ بلُه هٓغث ت بـ ؤعؾالن لُطخ٪ ٢اثلت هٓغاث بـ جؼظغاه ٖو  ُسسٍغ

 ق٪ بـ و٢ا٫ الُٗام بلى هٓغ زم

 !مًمىن؟ صا ألا٧ل -

٘ وهي ٚغوع بـ ؾضًم ؤعصٞذ -  ؤهذ..٨ٞغة ٖلى حؿإ٫ مدخاط مل: ط٢جها جٞغ

  مُىلل
ً

 ...ٖملخه ؤها ؤ٧ل جا٧ل ؤنال
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ت بـ بلحها هٓغ  بـ بضؤ زم اإلال٣ٗت لُخل٣ِ بخمغاًعا ٌؿدكُِ وظهها ظٗلذ ُسسٍغ

 هى ًغصٝ ؤن ٢بل جغ٢ب بـ ؾضًم بلُه هٓغث ٞـ..الؿازً الضظاط خؿاء جىاو٫ 

 بلحها الىٓغ صون 

 ...ٞاًضة بـ ظذ ُؾمُت حٗلُماث الٓاهغ -

 بباء بـ ٢الذ ؤجها بال خغط بـ الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ًٖذ

 ...ٖملخه اللي ؤها بغيى بـ -

 ْلذ وهي ؾ٩ىن  بـ َٗامه جىاو٫  ؤ٦مل بل ًغص ولم ًإؽ بـ عؤؾه ؤعؾالن خغ٥

م٤ بـ جخإمله  الٛامًت الصسهُت جل٪ جخعجب..واضر ُٖ

 ما..واضخت ٚحُر  مكاٖغه ؤن بل مؼاظُت لِؿذ شسهُت..ُمخ٣لب ؤعؾالن

مشلها هى ٞـ قىاط ٢اٖضة ل٩ل ٧ان بن..ُٖىاه بِه  جبىح ال صازله بـ ًجِل  بـ و ًُ

٨ٟغ بما الخيبا حؿخُُ٘ ال..الىٓحر ُمى٣ُٗت بغاٖت  بلُه اليؿبِت  بـ هي بِىما..به ًُ

 والخيبا ال٣غاءة ؾهلت

  ؤعؾالن بلحها لُىٓغ حٗب بـ ؾضًم ججهضث
ً

 ُمدؿاءال

 !مال٪ -
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 خهل اللي بًه بؿإ٫ بـ..خاظت مِٟل: و٢الذ هٟي بـ عؤؾها ؾضًم خغ٦ذ -

 !...بمباعح؟

  بلحها ًىٓغ ْل
ً

 جيخمي مكاٖغ ؤي جدمل ال وظهه وحٗابحر خضًض صون  مُىال

جُب لً ؤهه ْىذ ختى شخئ بـ البكغ بلى  عظٟت بـ ؤنابها هضوء بـ ٢ا٫ ؤهه بال ًُ

 ؾببها حٗلم ال

 ...ؾىحن َا٫ خؿاب بهٟي ٦ىذ -

عجبها لً م٣هضه ؤن وحٗلم م٣هضه حٗلم هي..حؿإ٫ لً  بـ ؤظاب بطا ٌُ

سُٟها ما ؤ٦ثر..ويىح  مايُه ًٖ الهاصت وخضًشه الهضوء طل٪ هى مىه ًُ

 جًٓ مما ؤ٦ثر ؤعؾالن جسصخى هي وٗم..وبهخ٣امه

********* 

 الخالي الُىم نباح في

 ُمىظ لُُٟت عخمت..ؤلاُٞاع ًيخٓغ الٗمل بلى ًظهب لم ٞغاقِه  بـ ظالًؿا ٧ان

ئت ال٣ُبلت جل٪ بٗض جخجىبه ول٨جها ألامـ  وجخجىب جخداقها وهي لُضها البًر

ؼعجه ال ختى نٛحرها ظىاع هىمها بـ حٗللذ ؤجها ختى مٗه الجلىؽ
ُ
 هىمه ؤزىاء ج

صخي ججهض
ُ
هالجِه  ًد٪ وهى ٢ا٫ زم ٢

ُ
 جبٗثر بـ الؿىصاء ز
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ل مكىاع ٢ضامىا لؿه - ل مكىاع..عخمت ًا ٍَى  ...وُمخٗب ٍَى

دبٗها عخمت وظض ٞـ الساعط بلى لُخجه ه٨ظا الجلىؽ ؤحٗبه بٗضما جهٌ  ولُض ٍو

 
ً

 صهكت بـ ٢اثلت جى٢ٟذ ول٨جها بلُه ٢اصمان الُٗام خامال

صخي -
ُ
غ؟ مً لُه ٢ىمذ!..٢  ظاًحن ٦ىا بخىا..الؿٍغ

  ؾىا ٧لىا هُٟغ حٗالي..صاعي مِٟل -

 ...ألا٧ل باقي ؤظُب ب٣ى زىاوي َُب: زٟت بـ ؤومإث -

صخي ج٣ضم
ُ
٣بل بهدجى ًغخل ؤن و٢بل ًضه مً الُٗام لُإزظ ولُض مً ٢ ًُ 

 الغاجٗت ببدؿامخه بـ همـ زم زٟت بـ عخمت وظىخت

 السحر نباح -

 ...السحر نباح..نـ: ُمدؿٗخحن ُٖىحن بـ ؤظابخه -

ت ع٦ًذ زم  بغاءة بـ ٣ًى٫  الهٛحر نىث لِؿم٘ الضازل بلى ُمؿٖغ

 ...السحر نباح م٣ىلخلِل -

صخي بهدجى
ُ
٣بله ٢  ببدؿامت بـ ٢ا٫ زم ًُ

 ولُض ًا السحر نباح -



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               674 

 ...جُجي ماما ٖما ألا٧ل هدِ ًال..الىىع  نباح -

با١ ٞى٢ها ًًٗان الُاولت بلى جىظها ٨مل عخمت بلحهما لخيخًم ألَا
ُ
 جب٣ى ما ج

صخي..ٖىه م٣ٗض ؤبٗض بـ الجلىؽ ٖلى خغنذ
ُ
 ؤظل مً ٞغنت ٧ل ًخهُض ٢

ٌ وهي مكاٖغ بال ؤلا٢تراب طل٪ ؤن حٗلم هي..مجها ؤلا٢تراب  ج٩ىن  ؤن جٞغ

كدخت لغوخِه  ُما٢ذ صواء مً ؤ٦ثر لِـ
ُ
ٗل٣ت لغوخِه ..اإلا

ُ
زغي  بـ اإلا

ُ
 ؤ

صخي ؾاا٫ ول٨ً الُٗام جىاو٫  بـ بضؤث زم ظبهتها عخمت مسخذ
ُ
٘ ظٗلها ٢  جٞغ

 مظهىلت بلُه عؤؾها

 بمباعح؟ مً بدخجىبُجي به٪ مالخٓت مل!..ًاعخمت لُه بُٗض ٢اٖضة -

جُب وهي جلٗشمذ -
ُ
 ؤبًضا. آآ أل..لـ: ج

 ...مجي ٢غبي حٗالي َب -

ضها..مىه ؤلا٢تراب بـ ًسهها وهى ٢لبها يغباث جهاٖضث ٍغ  مىه ج٣ترب ؤن ًُ

بز ويٗذ..مٗها هى ًٟٗل ٦ما
ُ
 زٟىث بـ و٢الذ ًضها بـ الظي الس

 ٦ضا مغجاخت ؤها -

صخي ججهض -
ُ
 ...ظىبي وبعجاحي هٟؿ٪ ٖلى حٗالي مٗلل: و٢ا٫ ٢
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ٌ ٢ىتها ٧ل بـ الُاولت ُٚاء ٖلى ٢بًذ صخي هٓغاث ول٨ً الجهىى جٞغ
ُ
٢ 

 لخ٣ى٫  هجضتها ٧ان الُغ٢اث نىث ؤن بال..ناٚغة ججهٌ ظٗلتها جستر٢ها التي

ت  ُمؿٖغ

 ...الباب ؤٞخذ.هغوح -

بدؿمت وظهِه  حٗابحر بلى جىٓغ ؤن صون  ٞىعها مً بهُل٣ذ زم
ُ
 صفئ بـ اإلا

ا ٠٣ً حؿلُم ٖامل لخجض الباب ٞخدذ ًً ا ُمغجض خب مىخض ػًٍ
ُ
 ٦خٟه ٞى١  ٦

 هضوء بـ و٢ا٫ الٗامل ببدؿم..اؾمه ألاًمً

 !!عخمت مضام خًغج٪..السحر نباح -

 !...زحر؟..ؤها ؤًىة: وؤظابذ خاظبحها ٢ُبذ -

  ًضه لُمّض  ٚغابت بـ بلُه جىٓغ وهي لخلخ٣ُه ؤبٌُ نىضو١  بـ ًضه مّض 
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

 ؤعصٝ زم

 !هىا جمًُلي مم٨ً -

 !صا؟ بًه ؤٞهم َب -

 ...ُٞه بكخٛل اللي اإلادل مً خًغج٪ اؾم بـ َغص صا -
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 و٢ا٫ ٖاص الٟتى ول٨ً خاظبحها ج٣ُُبت ػاصث

 الُغص اؾخالم ٖلى بمًخ٪ مدخاط مضام ًا مٗلل -

 ...َُب ؤه -

 زم بـها اؾمها وزُذ الىع٢ت مىه بلخ٣ُذ زم ظىاعها الهىضو١  ويٗذ

دحها بًاها ؤُٖخه ُُ غخل ل  ٍو

 بلُه جىظهذ ول٨جها حك٨٪ بـ الهىضو١  بلى هٓغث زم الباب عخمت ؤٚل٣ذ

خدخه  الظي ال٨الؾ٩ُي الشىب طل٪ جغي  وهي طهى٫  بـ ُٖىحها لخدؿ٘..ٞو

 بلحها ونل ٠ُ٦ جضعي  وال ًضحها بحن..ؤعجبها

  السل٠ مً ًإجحها الغزُم نىجه ؾمٗذ

 ...مجها هٟؿ٪ مخدغمِل..عجبخ٪ خاظت بـ جلم٘ ُٖيُ٪ إلاا ٦ضا بٗض -

ا بلُه بلخٟخذ ًٗ ت جغ٦ٌ ؤن ٢بل جهض٤ً ٖضم بـ بلُه جىٓغ ؾَغ  جدكبض ُمؿٖغ

 ظغوخِه  لـ ؤبهه ٚحرِ  ؤخًاهِه  بـ

صخي جإوه
ُ
طجها بـ وهمـ نضعهِ  بلى يمها ول٨ىه ٢

ُ
 ؤ

 ...ومجبهاف خاظت جدب مغاحي مُىٟٗل ؤنل -
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 طهى٫  بـ همؿذ زم ؤخًاهه بحن جؼا٫ ال وهى ُٖيُِه  بلى جىٓغ ببخٗضث

 !ٖكاوي ظبخه ؤهذ -

 ...ٖكاوي ؤوما٫: و٢ا٫ ضخ٪ -

ٗاه٣ه ٖاصث
ُ
 ُممازلت ٢ىة بـ لخ٣ى٫  زهغها خاٍو صوعهِ  بـ و ٢ىة بـ ح

صخي ًا ق٨ًغا..ق٨ًغا -
ُ
ل..٢ ت ؤها مخٗٞغ  بًه ؤص مبؿَى

 !...ٞؿخان؟ ٖكان صا ٧ل: طهى٫  بـ حؿاء٫ -

 ٖى٣ِه  بـ وظهها جضًٞ وهى ٢الذ زم ٢مُهِه  ٞى١  جدكىج ًضها بـ ؤخـ

ىذ إلاا -
ُ
ىذ..بحرضخى م٨يل خاظت ؤقتري  بدب ٦

ُ
ىذ..و٦

ُ
 ...بتهان ٦

صخي ُٖجي ٢ؿذ
ُ
ىافي هضوء بـ ٢ا٫ زم ْهغها ٖلى لحربذ ٢  ُٖىاه ٢ؿاوة ًُ

 بُه جدلمي اللي..صلى٢تي مٗاًا هىا ؤهِذ ..عخمت ًا ماضخي صا ٧ل..هككل -

 ...صوعي صا..ٖلُه قاوعي

 خماؽ بـ ؤخًاهِه  ًٖ جبخٗض وهى ٢الذ زم عؤؾها بـ ؤومإث

ؿخان ؤظغب هغوح - ُٟ  ...ال
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  ببدؿامت بـ ٢ا٫ زم ظىاعه الخاثِ بلى بج٩ئ
ً

 الالمٗخحن الُٗىحن جل٪ ُمخإمال

  ؤها ًال -
ً

ه ٖاوػ  ؤنال  ...ٖلُِ٪  ؤقٞى

٣بل مغة ٖاصث ول٨جها الضازل بلى ع٦ًذ
ُ
 زجل بـ ؤعصٞذ زم زٟت بـ وظىخه ج

  جغ٦ٌ وهي
ً
زغي  مغة

ُ
 الضازل بلى ؤ

صخي خٓابِ ًا ق٨ًغا -
ُ
٢... 

صخي" خٓابِ" وببدؿم
ُ
 ؤ٦ثر ببدؿامخه جدؿ٘ ٞـ وظىخه ٞى١  ًضه ًً٘ وهي ٢

********** 

ض ؤجها جظ٦غث ول٨جها الُٗام جدمل بهدىذ ٍغ
ُ
 بـ ججهضث..خغاعجه صعظت جسخبر ؤن ج

 ًضها بـ الُٗام جدمل وهي جٟٗل ؤن لها ٠ُ٦ ٞـ ٢ىٍى

٘..زانخه ٞى١  وظىتها وجً٘ ؤ٦ثر جىدجي ؤن بًضا ججض لم  بـ خاظبه ؤعؾالن ٞع

 بعجُاح بـ و٢الذ ببخٗضث ؤجها بال حعجب

 سسً مل هلل الخمض -

ىِذ  ؤهِذ : و٢ا٫ ط٢ىه خ٪ -
ُ
ُجي ٦  !...أل وال سسً بدكٞى
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ذ ًضه ول٨ً جغخل ؤن و٧اصث ؤومإث  ظالؿت لدؿ٣ِ ظظبها زم زهغها خاَو

با١ وحؿ٣ِ ٢ضمُه ٞى١  ا ُمدضزت ألَا  ٖا٫ صوًٍ

با١ جغي  وهي خى٤ بـ ٢الذ زم ؾضًم قه٣ذ  َٗام مً بها جب٣ى وما ألَا

  ُمخىازغ

 !...٦ضا ًىٟ٘ -

 زم زهغها خى٫  ًضه لُد٨م مالمدها ٖلى الباصي خى٣ها ؤعؾالن ججاهل

بض بـ حؿاء٫
ُ
 ز

ىِذ  ب٣ى ٢ىلُلي -
ُ
 !بًه بخٗملي ٦

٪: و٢الذ ي٤ُ بـ جإٟٞذ -  أل وال سسً بكٞى

غ١  ٚحروا هما مل بـ..اممم -
ُ
 صي الُ

 !بػاي؟: وحؿاءلذ ظبُجها ٢ُبذ -

بض   بـ همـ -
ُ
  ٦ضا: إلاالمده ُممازل ز

ً
 ...مشال

٣بل بهدجى زم م٤ بـ قٟخحها ًُ   وهخ٠ بٗضها لُبخٗض ُٖ

 ...٦ضا ؤو -
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٣بل بهدجى زم ٢الها داو٫ ..زجىلت ببدؿامت بـ جغجج٠ ًضًه بحن وهى هدغها ًُ
ُ
 ج

 ٖبض بـ و٢ا٫ ببخٗض ٞـ..ًضًه بحن مً الخملو

 ...٦ضا ؤو -

ا ًضه لُخبٗض ْهغها ٞى١  جىي٘ ًضه حؿدكٗغ وهى ؾضًم قه٣ذ ًٗ  زجل بـ ؾَغ

 ُنغار بـ ؤعصٞذ زم وبعجبا٥

ل..٦ضا مُىٟٗل -
ّ
 الجغح ٖلى ؤٚحر الػم بُ

 ...َُب..امممم -

ا هي لخجهٌ جغ٦ها زم ًٗ هالتها جىٌٟ ؾَغ
ُ
لملم بهدىذ زم ز

ُ
با١ ج ذ ألَا  وهٖغ

 اإلاُبش بلى

با١ ويٗذ  ؤخض بلى ٖاصث زم..الهٛحرة الُاولت ٞى١  لخًٗها ًضها مً ألَا

ٝغ
ُ
٩اص ألاولُت ؤلاؾٗاٞاث نىضو١  لخجلب الٛ  نضعها مً ٣ًٟؼ ٢لبها ٍو

٨ت ٞى١  الهىضو١  ويٗذ اوهخه بلُه بججهذ زم ألاٍع  خض٢ذ..ال٨جزة هٕؼ بـ ٖو

 زٟىث بـ ٢اثلت جدؿؿتها..ُمك٣ٟت هٓغاث بـ ْهغهِ  بـ الهاثل الخغ١  طل٪ بـ

 !...٦ضا مل صا الُىم ٞـ خهل٪ -



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               681 

 جخدؿؿه هٟؿها لخجض..ُخؼن  بـ ؤ٦ثر وظهها ججٗض..ًغص ؤن صون  زٟت بـ ؤومإ

س٠ٟ و٦إجها
ُ
 الُىم طل٪ ط٦غي  ؤلم ٖىه ج

 لخ٣ى٫ ..الجغح وجٟدهذ الُبي الًماص ٢ُٗذ زم اإلا٣و جلخ٣ِ ًضها مّضث

 هضوء بـ بٗضها

 مل اإلا٩ان ٖكان خغاعج٪ بكٝى ٦ىذ ؤها..ملتهبل الجغح ختى هلل الخمض -

ٟذ ٞـ مخ٣ٗم
ُ
 ...حسسً ٞـ خاظت ًدهله الجغح ز

  ال٨جزة ؤلبؿخه زم ظضًضة يماصة ويٗذ الجهاًت بـ و هضوء بـ ٖملها ؤ٦ملذ
ً
 مغة

زغي 
ُ
 هضوء بـ ًـ٣ى٫  نىجه لدؿم٘..ؤ

 ...هغظ٘ الػم بخىا -

********* 

 ٢ىٍى بـ ٢اثلت ؾضًم ججهضث..اإلاضًىت مكاٝع بلى ًهالن الؿُاعة بـ ٧اها اللُل وبـ

 خلى هىا٥ اإلا٩ان..ؤعظ٘ ٖاوػة م٨ىدل -

 جاوي هىا٥ ؤزض٥ هب٣ى: هضوء بـ ٖلحها عص -

ىذ -
ُ
 ...ؤهذ وعظٗذ هىا٥ ؾبخجي ٦
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٣ها ق٣ذ ٢ض الؿُاعة ٧اهذ  وزكىهت ظضًت بـ هى ٖلحها لحرص اإلاجز٫  بلى ٍَغ

 لىخض٥ ؤؾِب٪ ٖكان ؤمان مل هىا٥ اإلا٩ان -

 ...ؤووووٝ -

اصا هي جبٗخه زم لُترظل اإلاجز٫  بلى ونال  بلخ٣ُا خُض بلى ٖو

بت هٓغاث بـ اإلاجز٫  ؤعظاء بلى جخُل٘ الضازل بلى صلٟذ  بـ لِـ و٦إهه ٍٚغ

اث ًدمل..والغاخت الخمُمُت بـ به حكٗغ ٧اهذ البِؿِ ال٩ىر طل٪..مجزله  ط٦ٍغ

 ؤبًضا جيؿاها لً

 زاصمت هغولذ ختى زُىة ًسُُان ؤن ٧اصا وما جبٗها وهى لخضل٠ صٞٗها

  جغخُب بـ تهخ٠

 ...الؿالمت ٕ هلل خمض -

زبرث ٦ما ٢الذ الساصمت ؤن بال ًغخل ؤن و٧اص ؤعؾالن ؤومإ
ُ
 ج٣ى٫  ؤن جماًما ؤ

ىاف ظًضا حٗباهت ظمُلت الؿذ!..باقا ؤعؾالن -  باقا ًا ل٪ هىنل ومٗٞغ

ها َال٘ َُب: ٞخىع  بـ ؤعؾالن عص -  ...ؤقٞى
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 ًهٗض جغاه وهي بـها جىضل٘ هحران بـ ؤخؿذ ول٨جها ضجغ بـ ُٖىحها ؾضًم ٢لبذ

ت بلى ٞغ
ُ
 ج٨ٟحر صون  لخى٢ٟه..ظمُلت ٚ

 ...مٗا٥ َالٗت ؤها ؤؾخجى -

سٟي ٢اثلت بعجب٨ذ ٞـ خاظبُه ؤعؾالن ٢ُب
ُ
هثى ٚحرة ج

ُ
كاع٦ها ؤن جإبى ؤ

ُ
زغي  ح

ُ
 ؤ

 ػوظها بـ

 ٖلحها ؤ٦ك٠ وؤ٢ضع ص٦خىعة ؤها ٌٗجي -

 ...ص٦خىعة ًا بجًٟلي: و٢ا٫ مٛؼي  طاث ببدؿامت ؤعؾالن ببدؿم -

ٗذ ؤجها بال ٚحرتها بؾدكٗغ ؤهه حٗلم وهى ُٚٔ بـ ُٖىحها ي٣ُذ  ٢اثلت ط٢جها ٞع

غا٢ِه  ٨ًٟي ما الُٛٔ مً ًدمل نىث   بـ  إٚل

 ...خاظتي هجُب زاهُت -

ت بلى جىظهذ زم الُبُت خ٣ُبتها ججلب نٗضث ٞغ
ُ
 ًيخٓغها خُض ظمُلت ٚ

 خضة بـ همؿذ ٞـ قٟخُه ٖلى ُمغحؿمت ببدؿامخه جؼا٫ وال الباب ٞخذ..ؤعؾالن

 ...وق٪ ًٖ صي ؤلابدؿامت قُل -

 صلٟذ زم خى٤ بـ ألاعى لخًغب ؤ٦ثر ببدؿامخه بحؿٗذ
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 ال..ؾضًم جى٢ٗذ ٦ما ٞاضخت زُاب   بـ الٟغاف ٞى١  حؿخل٣ي ظمُلت ٧اهذ

ل ؾخٟؿض ول٨جها بٚغاءهِ  ٚغى بـ ٞى٢ها الُٛاء جً٘
ُ
 جٟٗله ُمسُِ ٧

كاع٦ها ؤن جإبى ول٨جها حٛاع ال هي..ؤعؾالن إلؾخضعاط
ُ
زغي  ح

ُ
 ..به ؤ

ً
 وؤجها زانت

ض ال هي..ؤبًضا حٛاع ال هي ٞـ..٢بل مً ٢خلها خاولذ ٍغ
ُ
 وؤزحًرا..الغبذ ألاٞعى لخل٪ ج

 حٛاع ال هي

٣ؿم وهي مجها ج٣ضمذ ؤجها بال..ًٚب بـ ُٖىحها ي٣ُذ
ُ
 حؿمى ما ؾُخٟؿض ؤجها ج

 هٟؿها بلُه

 وظضث ؤن ما وخضة ًٚب بـ ج٤ًُ ٖاصث زم طهى٫  بـ ظمُلت ُٖجي بحؿٗذ

دض١ نضعهِ  ؤمام طعاُٖه ٖا٢ًضا ٠٣ً الظي ؤعؾالن ظىاع ؾضًم  ظمىص بـ بها وٍُ

 زُٟٟت ٢ىة بـ ظمُلت ؾا١ ٖلى لتربذ الٟغاف خاٞت ٞى١  ؾضًم ظلؿذ

 قابت ًا ؾالمخ٪ -

 هخٗب٪ ؤؾٟت..ٌؿلم٪ هللا: هاٖمت ببدؿامت بـ لترص هٟؿها ظمُلت ؤظبرث -

 ...خبِبتي ًا عاخت حٗب٪: ؤؾىاجها بحن مً وهضعث جغبذ ٖاصث -

 م٨خىم نىث   بـ ُمدؿاءلت لترجضحها الُبُت ؾماٖتها ؤزغظذ زم خ٣ُبتها ٞخدذ

 ...بخ٨ُلي!!..بًه بـ خاؾت -
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 بـ ؤعؾالن بلى جىٓغ اإلابدىخت هبرتها بـ وهمؿذ بُجها ٞى١  ًضها ظمُلت ويٗذ

 هاٖؿت قبه هٓغاث

 بخىظٗجي وبُجي عهُبت بضوزت خاؾت -

ٗذ - ت بـ وعصث خاظبحها ؾضًم ٞع  ...يىاًا ًا: ُسسٍغ

 لُخُٗضها الشىب خمالت ؤبٗضث ٞـ ظمُلت نضع ٞى١  الُبُت الؿماٖت ويٗذ

 ُٚٔ بـ ٢اثلت خضة بـ ؾضًم

 ...مسبي اللي صا هى مل..خبِبتي ًا لؼوم ملىف -

ا ُٖىحها بقخٗلذ ٞـ ظمُلت بلى ًىٓغ ٧ان الظي ؤعؾالن بلى هٓغث
ً
 ٖاصث..ُٚٓ

 ٖاصًت هبرة   بـ ٞمِه  مً الؿاا٫ لُىُل٤..بهتهذ ختى ٞصخها وؤ٦ملذ بلحها جلخٟذ

ؿت هي -  !!...٧َى

 هاصعة ٢ىة بـ ًضه بـ جًٗها ُٚٔ بـ الُبُت الؿماٖت لخجٕز خضة بـ ؾضًم جهًذ

 وخى٤ ٢ىٍى بـ

ؿت - هً صا..باقا ًا ٧َى
ُ
 ...ؤ٦تر مل ؾخاث ٦
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هاب ٦خِٟه  بـ جهُضم ؤن جغخل وهي وحٗمضث
ُ
م ٖلى لُبدؿم اإلا  جإإلاه مً الٚغ

 جمخل٨ها ؤجها ًخسُل لم ٢ىة بـ زلٟها الباب ونٟٗذ زغظذ بل جإبه لم ول٨جها

 بـ وهمـ بلحها بهدجى زم ظالؿت صال٫ بـ حٗخض٫ التي ظمُلت مً ؤعؾالن ب٢ترب

 نلبت وهبرة ٢اسخي ظٟاء

 ب٣ى بخظعي ..ظمُلت ًا قٗغة مجي هخدغ٥ مل صي الغزُهت خغ٧اج٪ -

 ...نبري 

 لُهٟ٘ وعخل جغ٦ها ول٨ىه جخدضر ؤن ٧اصث..عهبت و زٝى بـ ُٖىاها بحؿٗذ

ت خىاثِ لها بهتزث ٢ىة بـ الباب آلازغ هى ٞغ
ُ
 الٛ

ت وبـ ٞغ
ُ
ت ٖهبُت بـ ؾا٢حها تهؼ الٟغاف ٞى١  ججلـ هي ٧اهذ اإلاجاوعة الٛ  ُمَٟغ

 خضة بـ جدؿاء٫

ؿت ٢ىلخله ؤها!..بًه ٖىضها بُٗمل هى -  !...٧َى

هالتها حكض الٟغاف ًٖ جهًذ
ُ
ت جؼعٕ وهى ٢الذ زم ز ٞغ

ُ
 وبًاًبا طهاًبا الٛ

 ...محهمىِل ؤها..ٌٗمله اللي ٌٗمل ما..مالي وؤها -

ذ ل٣حها الچُجز زامت مً ُؾترتها هٖؼ
ُ
 هاصعة الٟغاف ٞى١  ٢ىة بـ ج
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 ...جهاجي بٛحر مل..زااالو..بٛحر مل ؤها..بٛحر مل ؤها -

هالتها ؤٖاصث زم ظبهتها خى٫  ًضحها ويٗذ
ُ
ى٣ها لُخدُِ بهم ز  بـ هامؿت ُٖ

 اإلاغآة بـ بو٩ٗاؾها بلى جىٓغ وهى ًإؽ

 ...بٛحر مل ؤها -

ٗاه٤ ؤعؾالن..لهما نىعة ٣ٖلها بـ ولخإحي ُٖىاها ؤٚمًذ  الغا٢هت جل٪ ٌُ

٣ّبلها ا ُٖىاها وجٟخذ لخٗىص..وٍُ ًٗ ٌ ؾَغ ٌ ال٨ٟغة جل٪ جٞغ  طل٪ وجٞغ

 حعي ؤن صون  ٢ىة بـ ج٣ى٫  قٟخحها وظضث ؤجها بال..ؤلاخؿاؽ

 ...بٛحر ؤها أل -

 الثالثون الفصل 

حن لت إلاضة نالخخجي ؤهِ٪ !..ؤحٗٞغ  !هٟسخي م٘ ٍَى

حن  ٖجي سخئ عؤي لي ٩ًىن  ناًٖضا ٞـ آلان مً ؤهجي!..ؤحٗٞغ

مت ب٢تراٝ ٖلى آلان ؤهضم لً ؤهجي  خُاحي في زُُئت ؤو ظٍغ

بالٜ ؤهجي جىٓجي وال
ُ
 شخئ ؤي في ؤ

 الُخؼن  في ٚاًت لخٓاث ؤخُاًها ٖكذ ألهجي جخهىعي لً
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 مً ؤِٖل ؤن ؤبًضا ؤؾخُُ٘ لً ؤهجي لي ًبضو ٧ان اللخٓاث جل٪ مشل في ألهجي

 خ٣ُ٣ُت خُاة ظضًض

 ...الخايغ بـ بجها٫ ٧ل ٣ٞضث ؤهجي ؾاب٣ًا لي بضا ألهه

تراٝ طل٪ ج٨خم قٟخحها ٞى١  ًضها ويٗذ  طل٪ بـ زغط الظي ؤلٖا

 وتهمـ ٦ٟحها بحن عؤؾها وايٗت الٟغاف ٞى١  لترجمي السل٠ بلى ٖاصث..الُإؽ

 بـظهى٫ 

 !...ؾضًم؟ ًا محن ؤهِذ !!..بٛحر -

هض١ ال..جخدغ٥ ال ًابؿت الىيُٗت جل٪ ٖلى ْلذ
ُ
 حكٗغ..لخى به جٟىهذ ما ج

ضها ٢ض ٞـ البىح حؿخُُ٘ ال ؤجها وألاصهى حٗلم وهي خُت جدغ٢ها بل الٛحر بـ  ٖو

ت بـ ت..٣ِٞ و بلُه حؿمى ما وهظا..الُخٍغ  ٚحرها شخئ وال الُخٍغ

بت ببدؿامت م٘ ْهغهِ  بـ الخاثِ بلى ًخ٩ئ هى ٧ان الساعط وبـ  حٗخلي ٍٚغ

 ؾضًم..ه٨ظا ًبدؿم ججٗله ٞـ جل٪ ٦ـ ٧لمت بلى ٌؿخم٘ ؤن ًًٓ لم..قٟخُه

هِبه التي اإلاغؤة ؾخٓل
ُ
هثى جٟٗل لم ٦ما الخحرة بـ ج

ُ
 ٢بل مً ؤ

 ج٠٣ الساصمت لُجض اإلاُبش بلى ُمخجًها ألاؾٟل بلى هبِ زم بؾخ٣ام

 همـ ٞدُذ وبـ مجها ج٣ضم..ُهىا٥
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خ٪ لى -  ...ٚىعي..هضبد٪ ؾاٖت ٦مان هىا قٞى

ٝ   بـ الساصمت لخيخٌٟ ألازحرة بـ هضع ذ زم زى  الىٓغ صون  الساعط بلى هٖغ

 اإلاى٢ض ٞى١  جغ٦خه ما ؤو زلٟها

م ٖلى ٌكغبها باعصة مُاه وؤزغط الشالظت هاخُت هى بججه  بال ال٣ُـ مً الٚغ

زغي  الساصمت بلى بهغهِ  بـ بلخٟذ زم ًإبه ال ؤهه
ُ
 ظمىص بـ وؤعصٝ ألا

ت ؤ٦ُض -  مل ال٣ٗاب ٖكان الٛلُت هٟـ حٛلُي بالف..لُه مكُتها ؤها ٖاٞع

 ...هى ه٩ُىن 

غخل لُتر٦ها  الباب َغ١ ..الٛحرة بـ حكٗغ التي جل٪ بلى نٗض زم هضوء بـ ٍو

 الؿاب٣ت الىيُٗت هٟـ بـ ظالؿت جؼا٫ ال لُجضها وصل٠

 ٖبض بـ حؿاء٫ زم مجها ج٣ضم

 !...لُه ٦ضا ٢اٖضة مال٪ -

٘ لم ب نىث   بـ ؾإلخه ول٨جها ظلؿتها جخٛحر ؤو وظهها ؾضًم جٞغ  ٖجها ٍٚغ

 طاجه الى٢ذ بـ وبُٗض

ىذ -
ُ
 !ٖىضها بًه بخٗمل ٦
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- ٘  !...خاظت؟ ٞـ ًسه٪: ؤعصٝ زم حؿلُت بـ خاظبه ٞع

ٗذ ا بلُه وظهها ٞع ًٗ  هي جهًذ ٞـ ًطخ٪ ظٗلخه ُٖىحها مً ػاظغة وهٓغة ؾَغ

 نضعهِ  بـ جل٨ؼه وهي ٢الذ زم ٢ىة بـ

 محهمىِل ٖكان ؤٖٝغ ٖاوػة ومل..مُسهىِل أل -

 !لُه؟ ٦ضا بخٗملي بهضي بـ َب: و٢ا٫ بنٗبها ؤمؿ٪ -

زغي  ًضها بـ جًغبه وهي خى٤ بـ نغزذ -
ُ
 ...حؿخٟؼوي جبُل ٖكان: ألا

دؿلُت الىٓغة وجل٪ السل٠ بلى وببخٗض جغ٦ها ٞـ ًضًه بحن مً بنٗبها سخبذ
ُ
 اإلا

حرتها الٛايبت مالمدها بـ جىدصخي تراٝ جإبى ول٨جها ٖلحها الباصًت ٚو  ؤلٖا

ت ال٨جزة سّخاب ٞخذ خاولذ زم ٖىه بؾخضاعث ٍغ غث..ٞكلذ ول٨جها الخٍغ  بـ ٞػ

هالتها ح٣ٗض بلى ؤصث ٖهبُتها ؤن بال ال٨غة وؤٖاصث ًٚب
ُ
 السّخاب بـ ز

 ...٦مان ؤهِذ  ه٣ها٥ِ  ٧اهذ هي ب٣ى ؤووووٝ -

داو٫  السغ٢اء ؤنابٗها جؼا٫ وال قضًضة ًٚب بـ الٗباعة هظه مجها بهُل٣ذ
ُ
 ج

٣ضة خّل  ُٗ بت ؤهٟاؾه حؿدكٗغ وهي بعحٗكذ ؤجها بال..ال ى٣ها مً ال٣ٍغ  وهي ُٖ

غة ججٗل ٞـ جلٟدها ٣غي  ٖمىصها َى٫  ٖلى حؿحر ال٣ُكٍٗغ ِٟ  ال
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طجها مً ب٢ترب زم ًضًِه  بـ طعاٖحها خاٍو
ُ
 مجها ًسلى ال وهبرة زٟىث بـ وهمـ ؤ

 الدؿلُت

 ...بهضي..هكككل -

٣ها ببخلٗذ  ٦ـ قضة بـ جغجج٠ التي ؤنابٗها ٢بًذ زم قضًض جىجغ بـ ٍع

  ببخٗض ؤعؾالن بِىما..ظؿضها
ً

هالتها ؤمؿ٪ زم ٢لُال
ُ
٣ضة خّل  بـ وبضؤ ز ُٗ  ال

 بـسؿاثغ ًدؿبب ؤن صون  ٞٗلها ختى بها الؿبب ٧اهذ التي

هالتها ؤبٗض
ُ
٣بل بهدجى زم ٦خٟحها ؤخض ٞى١  لًُٗها ز ى٣ها ًُ  بـ السل٠ مً ُٖ

 زمى٫  بـ هى لُبدؿم..قه٣تها ؾم٘ ٞـ ع٢ت

 ختى ؤهٟاؾها حٗالذ ٞـ ٞخده بـ وبضؤث السّخاب ؤمؿ٨ذ ختى ًضه نٗضث

ت ًهٗضان ٧اها ٦خٟحها  ٖٓمتي ْهغ ختى ال٨جزة ؤعؾالن ؤػاح..ظىىهُت بؿٖغ

٣ّبلها بهدجى ٞـ بٚغاء بـ الباعػجحن ال٨خ٠ لىح ظًبها التي الغ٢ت طاث بـ ًُ
ُ
 ج

ا ٖىه لخبخٗض ؤ٦ثر ؾضًم جخدمل لم خُجها ًٗ  بـ هامؿت ال٨جزة بـ جخمؿ٪ ؾَغ

 ظىىن  و جىجغ

 ...زالو..زـ..جهاجي مُىٟٗل..مـ..الالالالالال -

 اإلاا٦غة هبرجِه  بـ ٢ا٫ زم ُمبدؿًما زهغهِ  بـ ًضًه ؤعؾالن وي٘
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 !مُىٟٗل اللي بًه هى -

 ..بُدهل اللي..صا: و٢الذ ؤ٦بر ٢ىة بـ ال٨جزة بـ جمؿ٨ذ -
ً

 زالم ٌٗجي ؤنال

 !٦ضا مل

  ظبِىه ٢ُب -
ً

ؿت ؤهِذ : ُمدؿاءال  !!٧َى

 بغة بَل٘ -

 !...وٗم؟: و٢ا٫ خاظبُه بعجٟ٘ -

 ُٖيُه بلى الىٓغ جخداشخى السل٠ بلى حٗىص وهي ٢الذ زم ؾضًم جىدىدذ

 اإلاا٦غة

 ...هٛحر ٖكان..ٖـ -

لى خاظبُه خغ٥  ج٣ى٫  وهي ؤ٦ثر لختراظ٘ مجها ب٢ترب زم عؤؾه بـ ًىمئ وهى أٖل

 ...هىا مً الباب ٨ٞغة ٖلى -

كحر وهي ٢التها
ُ
ى٣ها خى٫  ًضه لًُ٘ الخالي بججاهه ٨ٖـ ؤلاججاه بلى ح  زم ُٖ

طجها مً ب٢ترب ؤهه بال الُٗىحن ُمدؿٗت هل٘ بـ ؾضًم لدكه٤ مىه ٢غبها
ُ
 وهمـ ؤ

 ...ٖىضها صا ٧ل ٦ىذ وال مجها م٣غبدل ؤها -
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 جلٗشم بـ هخٟذ زم ؤ٦ثر ٦جزتها بـ وحكبصذ الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ؾضًم ًٖذ

 ٨ٞغة ٖلى مؿإلخ٨ل..مـ -

 ...ٞطخخ٪ ُٖيُِ٪  بـ مى٣ُهاف لؿاه٪ -

بلت بـ خضًشه وؤجب٘
ُ
ا وعخل جغ٦ها زم وظىتها ٞى١  زُٟٟت ٢ ًٟ  ن٣ُ٘ وعاءه ُمسل

 ختى زٟت بـ قٟخحها ٖلى جغحؿم ببدؿامت جغ٥ و٦ظل٪..ب٢ترابه صٝء بٗض

ا ؤنبذ ٞـ ٧له وظهها ومؤلث بحؿٗذ
ً
 ظضًض مً ُمكغ٢

********* 

صخي ًا ماث هؼاع زالم بن مخإ٦ض ؤهذ -
ُ
٢...! 

 اإلا٣هى طل٪ بـ الُاولت ٞى١  ؤمامه ٢هىجه ٞىجان ًً٘ وهى ؤًمً حؿاء٫

ب صخي بِذ مً ال٣ٍغ
ُ
 ْاهغي  بـبروص و٢ا٫ قٟخُه آلازغ مِ..٢

 مى٣ُت ٞـ عظله ٞـ عنانت مًغوب بهه ٚحر صا..ؤًمً ًا بُه بهٟجغث الكغ٦ت -

 حهغب ه٣ُضع ومل ٖغط هدؿببله مجها هجى لى

 ...ؤعواح بؿب٘ ٢ُت صا هؼاع بـ..صا ٧ل ٞاهم ؤها: و٢ا٫ ؤًمً ججهض -

صخي خ٪
ُ
 جام قغوص   بـ و٢ا٫ الساعط بلى هٓغ زم ظبهخه ٢
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 ؾىحن ُٞه ٖكذ اللي ال٩ابىؽ..٦ضا بـ خاؾـ ؤها ؤًمً ًا ماث هؼاع -

ذ إلاا بغصث هاعي ..بزخٟى  جدلُل بٗض بن بخ٣ى٫  ألازباع..بُه بخىل٘ قغ٦خه قٞى

 مخٟدمت هؼاع ظشت ل٣ىا DNA الـ

 !...وؤعؾالن َب -

صخي ٢ُب
ُ
 حعجب بـ حؿاء٫ زم نض٣ًه بلى وهٓغ خاظبه ٢

 !ماله -

 جخهالر هاوي  مل..خاظت ٧ل ٞـ خ٤ ٖىضه ٧ان ٌٗجي: و٢ا٫ ؤًمً جىدىذ -

 مٗاه؟

صخي ببدؿم -
ُ
ت بـ ٢ م ؤعؾالن..هٟسخي م٘ ؤجهالر إلاا مل: و٢ا٫ ُسسٍغ  بهه ٚع

ا  مداولل هى بـ ب٨غهه ٦ىذ ٖكان ًم٨ً ٞهمخه ما ٖمغي  بـ ؤزٍى

 ...ًإطًجي

هالجه ٖلى مسر
ُ
 الىضم ًملاها هبرة   بـ ٢ا٫ زم ز

 مخإزغ صا ٞهمذ لؤلؾ٠ بـ -

صخي ًا ٖاٌكُحن ألاجىحن ؤهخىا -
ُ
 بزىاث جغظٗىا ؤمل ُٞه لؿه..٢



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               695 

ت بـ ًبدؿم ٖاص -   ُسسٍغ
ً

ُه..هغظ٘ ٖكان بزىاث م٨ىاف بخىا: ٢اثال  بِىا ٞو

 ...هلخمه بهىا الؿهل مً مل ؤًمً ًا ٦بحر قغر

ضًغ ٢ا٫ ؤهه بال ق٣ٟت و ًإؽ بـ ؤًمً بِه  خض١ ُُ  الخضًض صٞت ل

دل؟ لؿه!..مىحن ظاجل٪ صي اإلاٗلىماث صخُذ بـ -  !مٗٞغ

  ظًضا ٚبي بما ًا ظًضا ط٧ي بما ًا اإلاٗلىماث بٗذ اللي..لؿه..جا -

 !ٌٗجي: وحؿاء٫ خاظبُه بحن ما ؤًمً ٢ُب -

ه مل بوي ز٣ت ٖىضه صي اإلاٗلىماث بٗذ اللي ٌٗجي - بي..هٗٞغ  ٦ضا ٖكان ٚو

 ؾذ بهه ٖاٝع ؤها ٦ضا

ذ: و٢ا٫ ؤًمً ضخ٪ - ٞغ  !...ؾذ بجها مىحن ٖو

صخي جغاظ٘
ُ
 باب ٞخذ خُىما الُىم طل٪ ًخظ٦غ وهى هضوء بـ ٢ا٫ زم م٣ٗضه بـ ٢

 وسخى ٢ض ول٨ىه مجزله ؤمام ؤخض ويٗه ٢ض اللىن  ؤنٟغ مٓغوٝ لُجض مجزله

غ آالث الصسو طل٪ ت الخهٍى  الجؿض طل٪ إلاذ و٢ض البىاًت بـ اإلاىيٖى

 مالمدها ًدبحن ؤن صون  ول٨ً ألاهشىي 

 الٗبض هؼاع بـ ٖال٢ت لحها ؤ٦ُض صي الؿذ بن ٚحر صا..ْهغجلي ال٩امحراث -
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 !للىُابت صي اإلاٗلىماث ٢ضمذ..ٖلُىا ما: و٢ا٫ ؤًمً ججهض -

ا - ًٗ ٗخبر ألجها الضولت ألمً بجدى٫  واإلاىيٕى َب
ُ
 جد٤ُ٣ وهُخٟخذ..للبلض زُاهت ح

 ...والٗاٌل اإلاُذ م٘ ٖال٢ت لُه اللي ٧ل م٘

غا٢ب ُمبدؿًما ؤًمً ؤومإ صخي ًُ
ُ
خالٖب الساعط بلى ًىٓغ الظي ٢  الخل٣ت جل٪ بـ ٍو

ٌ ًضه بـ جؼا٫ ال التي ها ًٞغ  ، نلبت هبرة   بـ بلُه الىٓغ صون  و٢ا٫ ججهض..هٖؼ

ت  جدظًٍغ

لذ لى - صخي ًا عخمت ٖػ
ُ
 ...بِىا صخىبُت ؤي هيسخى ؤها..٢

صخي بلُه هٓغ
ُ
 بـ حؿاء٫ زم الًُٟت الخ٣لت بـ اللٗب ًٖ وجى٠٢ صهكت بـ ٢

 خ٣ُ٣ي حعجب

 ظًضا مخٟاهمحن وعخمت ؤها!..٦ضا بخ٣ى٫  لُه -

صخي ًا بمباعح ابً ُٖل وال نٛحر مل ؤها: الىبرة طاث بـ ؤًمً ؤظابه -
ُ
 إلاا..٢

 بن ًإ٦ضلي صا وخكجي ٖكان ولُض ببٗذ وج٣ىلي ظىاػ ًىم جاوي ج٩لمجي ؤزتي

زتي
ُ
 ...خاظت ٞحها ؤ

صخي ٧اص
ُ
 خضًشه ؤ٦ما زم ًضه بـ ؤو٢ٟه ؤًمً ول٨ً ًخدضر ؤن ٢
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 مً مل ؤها..عخمت صبلت وعامي ال٣ضًمت زُُبخ٪ صبلت ج٣ل٘ عاٌٞ به٪ ٚحر -

 ...هًُغها َاإلاا الخايغ ٞـ ؤجضزل الخ٤ لُا بـ مايُ٪ ٞـ ؤصزل خ٣ي

صخي نغ
ُ
 ٖلى ٢ل٤ ق٤ُ٣ مى٠٢ ًخٟهم..خ٣ُ٣ي ًٚب بـ ؤؾىاهه ٖلى ٢

 جدضر لظل٪..ْٝغ ؤي جدذ مىه عخمت ؾلب بـ له ٌؿمذ لً ول٨ىه ق٣ُ٣خه

 نلبت هبرة   و ظمىص بـ

 ومٗىضهاف ْغوفي وبجٟهمذ بجٟهخجي وهي..مكا٧ل ؤي بِىا مِٟل وعخمت ؤها -

حر..ماو٘  لى ٌٗجي..مغاحي ها ؤًمً ًا مغاحي ؤؤطي بوي ه٣بل ما ٖمغي  ؤها ٦ضا ٚو

 ...ؤْلمها بوي لشاهُت ه٨ٟغ مل ألوي هؿُبها مؿخد٣هاف بوي قا٠ً

دض١ ؤًمً ب٣ى ٨مل ٞٗل عص صون  هضوء بـ بِه  ًُ ُُ صخي ل
ُ
 خضًشه ٢

 الكغر ؾبب ٧ان صا..ؤ٦تر مل لُا صعؽ هي ٞـ بًضي ٞـ اللي الضبلت ٕ ٧ان وبن -

 ...ؤؤطحها بوي مً ؤٚلى عخمت..مٗاًا عخمت ٖلى مخ٣ل٣ل..وبِىه بُجي

********* 

تها بـ جؼا٫ ال وهي ؾخاثغه ؤؾض٫ ٢ض اللُل ٧ان ٞغ
ُ
 طل٪ ٣ٖب مجها جسغط لم ٚ

 الٛضاء جدىاو٫  لم ؤجها ختى بُجهما الل٣اء
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 ؾ٠٣ بلى جخُل٘ الٟغاف ٞى١  بعجمذ زم ٦جزتها ؤػعاع مً ػع  آزغ ؤٚل٣ذ

ت ٞغ
ُ
 قٟخحها ٖلى ؤلابدؿامت ؾغ جضعي  وال الٛ

 ألا٦ثر ول٨ً!..٦ِالهما؟ ؤم!!..ظمُلت مً ٣ًترب لم ؤهه ؤم!..ؤٞٗاله بؿبب ؤهي

 ظمُلت مً ًىٟغ هى..لها ٞؿغ ؤهه

ت بـ ٢الذ زم مٗضتها ٞى١  ًضحها وايٗت ؾضًم ضخ٨ذ  هِؿخحًر

 ؾضًم ًا عؾمي ؤججىيِذ  -

 !...مجىىهت م٨ىخِل ؤمتى مً وؤهِذ  -

طجها ظىاع الؿاا٫ هظا بَل٤
ُ
دؿلُت هبرجِه  بـ ؤ

ُ
 ٕٞؼ بـ ؾضًم لدكه٤ آلاوهت هظه اإلا

 نضعها ٞى١  ًضها جً٘ وهي ٢اثلت

 !ؤمتى مً هىا ؤهذ -

 ...بضعي  مً: و٢ا٫ الٟغاف ٞى١  ؤعؾالن جمضص -

٣ها ٖلى بج٨ئذ زم ؾضًم ججهضث  م٣ٗىصًً خاظبحن بـ وحؿاءلذ مٞغ

 !هىا هخىام ؤهذ -

 !بًه؟ قاًٟت ؤهِذ  -
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 بؿإل٪ ؤها: و٢الذ ُٚٔ بـ ُٖىاها ي٣ُذ -

 ...ص٦خىعة ًا هامي: و٢ا٫ عؤؾِه  ؤؾٟل ًضه وي٘ -

 بـ ٢الذ زم ْهغها جىلُه الٟغاف ٞى١  وجغجمي لخٗىص ًٚب بـ ؾضًم جإٟٞذ

 ُمٛخاّ نىث  

 هغوح مىا٣ٞدل لى وختى..حٗبان ٖكان ب٨غة لبابا هغوح ؤها -

 ٖاوػاه ؤهِذ  اللي بٖملي..متروخِل.به٪ وخلٟذ ُِٞ٪  مؿ٨ذ ؤها وهى -

 ...صم٪ ج٣ل ٖلى باي ًا -

 صون  ؤعؾالن لُطخ٪..صوهه بًاه جاع٦ت ٖلحها الُٛاء ججظب وهي ؾضًم ٢التها

 نضعث نضعهِ  بـ ْهغها بلخه٤ ختى ؤخًاهه بلى بًاه ظاطًبا بؾخضاع زم نىث

 و٢ا٫ قٟخحها ٞى١  ًضه وي٘ بـ هى وؤصها نغزت ٖجها

 !َبُُٗت مل ٦ضا مال٪ ؤهِذ  -

٣ها بـ ل٨ؼجه - اج٪ ٨ٞغة ٖلى َبُعي مل اللي ؤهذ: ٢اثلت مٞغ بت وجهٞغ  ...ٍٚغ

ا لُتر٦ها ؤلم بـ ؤعؾالن جإوه ًٗ  ل٨ؼجه ٢ض ؤجها ؾضًم لخىدبه..ظغخه ٞى١  ًضه واي

 خ٣ُ٣ي ؤؾ٠ بـ حؿخضًغ وهي ٢الذ زم مظٖىعة لخيخٌٟ ظغخه بـ
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 ...٦ضا وعٍجي..٢هضي م٨يل وهللا ؤؾٟت -

غث..ؤطي ًهبه لم ؤهه لخجض الجغح جخٟدو ٦خِٟه  ًٖ ال٨جزة ؤبٗضث  بـ ٞػ

 ٢اثلت عاخت

 خاظت مدهلل هلل الخمض -

بُت ص٦خىعة ب٣ىل٪ مل -  ٚو

 ...٢هت مل زالم ٢ىلىا ما: ٢اثلت خضة بـ جإٟٞذ -

لذ ألاولى ويُٗخه بلى لُٗىص ؤعؾالن ججهض  بلى جخ٩ئ ويُٗتها ٖلى ؾضًم ْو

٣ها  زٟىث بـ ؾإلخه ختى بلُه وجىٓغ مٞغ

 !٢خلخه ؤهذ!..٦ضا مل هؼاع ؾببه ٧ان الجغح ؾبب ًٖ ؾإلخ٪ إلاا -

ت َاإلاا: وحؿاء٫ ؤعؾالن بلحها هٓغ -  لُه؟ بدؿإلي ٖاٞع

ٗذ -  ؤ٦تر مل بـ بخإ٦ض ٦ىذ ؤها: جغصص بـ و٢الذ مى٨بحها ٞع

 ...صا اإلاىيٕى ٞـ ٦خحر ٦الم بالف..بجإ٦ضِث  وؤصًِ٪  -
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دُِ نضعهِ  بـ عؤؾها جضًٞ ؤخًاهه بحن بهضؾذ زم ؤومإث ُُ  عؤؾها ل

ِه  ببدؿمذ..هى دُِ وهي لخدؿاء٫ ُمخدابحن ػوظحن و٦إجهما الٟٗىي  لخهٞغ
ُ
 ج

 طعاٖحها بـ زهغه

 !...بهخ٣ام٪ زلهذ إلاا بًه بـ خاؾـ -

 ٖلى وهاصثت زالُت هبرة   بـ ؤعصٝ ختى لخٓاث ٖضة ؤزظ بل ٞىًعا ؤعؾالن ًغص لم

م ٣ؿم الظي الهضًغ طل٪ مً الٚغ
ُ
طهحها بزتر١  ؤهه ج

ُ
 ؤ

ض بال٨ٗـ بل..مهضحل الىاع..خاظت ؤي وال -  ...بتًز

٘ جٟخدهم ٖاصث زم..ُٖىاها ؾضًم ؤٚمًذ  جىٓغ وهي لترصٝ بلُه عؤؾها لتٞر

ه بلى   ؾىصاٍو
ً
 ُمباقغة

 ...مبرصحل الىاع ٦ضا ٖكان ها٢هت خاظت ُٞه لؿه..جُٟحها خاو٫  ًب٣ى -

هالتها ؤٖاص
ُ
طجها زل٠ ز

ُ
 هبرة   بـ ُٖىحها ًٖ بهغه بـ ًدُض ؤن صون  ٢ا٫ زم ؤ

بت  الٗاصًت هبرجِه  ًٖ ٍٚغ

 ًخٗىى ؾهل مل صا الىا٢و بـ..خ٤ مٗا٥ِ  -

ٗذ -  بـ بِخٗىى ٧له..جخٗىى ؾهلت مل خاظت مِٟل: و٢الذ مى٨بحها ٞع

 ...ؾهل ٩ًىن  الٗىى ٖكان الخطخُت صعظت بخٟغ١ 



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               712 

 نضعه بلى عؤؾها ظظب لظل٪..ؤبًضا جٟهم لً الٛبُت ببدؿامت قبِه  بـ ٞمه بلخىي 

 الُٗىحن ُمٛمٌ هضوء بـ و٢ا٫ ٢مخه بلى ط٢ىِه  بـ وبج٩ئ

 ٦خحر صا ٞـ ج٨ٟغي  وبالف هامي..ص٦خىعة ًا هامي -

 زحر ٖلى جهبذ: و٢الذ ٞخىع  بـ ؾضًم ججهضث -

 ...السحر ؤهل مً وؤهِذ  -

*********** 

 الخالي الُىم نباح في

٣هما بـ ٧اها  ظمُلت وظه بٖخلذ التي الىٓغة جل٪ جيسخى لً..ؤلاؾماُٖلُت بلى ٍَغ

 ُهىا٥ اللُلت ٣ًًُان ٢ض وؤجها مغا٣ٞتها بـ ٢غاعه ًٖ ؤعؾالن ؤٞصر خُىما

 الٛض بـ وؾُٗىصان

 !بمباعح ظاي لؿه ؤهذ بـ -

 ؤهِذ  وال..ٖاوػه ؤها اللي ؤٖمل..ظمُلت ًا صٖىة مل٨ِل: ٞخىع  بـ هى ؤظاب -

 ...هٟؿ٪ وؿُتي

 ونغامت ظمىص بـ و٢ا٫ جهٌ زم الُاولت ًٖ السلىي  وهاجٟه مٟاجُده بلخ٣ِ
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ضي..ؤخؿىل٪ ظمُلت ًا يهغي  وعا مً مخلٗبِل -
ُ
 ...ببجي مً بال٪ وز

 ٢لبها ول٨ً..زلٟه ظظبها زم ٢لبها ؤهل٪ جمل٪ بـ ٦ٟها ؤمؿ٪ ٠ُ٦ جيسخى ولً

 ٞـ خض٢ُتها بـ حؿغي  البروصة ٧اهذ..ظمُلت ُٖجي بـ الؿىصاء الىٓغة لخل٪ بعحٗض

 ٢بًتهما بـ وخض٢ذ ٖجها هاْغحها ؤبٗضث ؤجها بال..لها ؾضًم ظؿض ججمض

دكاب٨ت
ُ
 اإلا

 بلُه الىٓغ صون  و٢الذ الىاٞظة بلى هٓغث

 ظٗاهت ؤها -

 !لُه مُٟغجِل -

ت بـ و٢الذ بلُه هٓغث -  ...صي ال٣ٗغبت م٘ ؤُٞغ ٌؿخدُل: ُسسٍغ

 ٢ؿىة بـ ل٣ُى٫  م٣ٗضها بـ ظمضتها هٓغة بلحها وهٓغ ؤعؾالن بلخٟذ

 تهُجها خ٣٪ مً مل بغيى مغاحي هي..ص٦خىعة ًا خضوص٥ مخخسُِل -

 !جإطًجي خ٣ها مً هي بـ: جهض٤ً ٖضم بـ ؾضًم نغزذ -

 ...خ٣٪ صا..جإطحها ماوٗ٪ مل ؤها: و٢ا٫ بؿاَت بـ ٦خُٟه خغ٥ -
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 جغاه وهي الخضًض ًٖ لؿاجها عجؼ ختى ظمضتها نضمت بـ ؾضًم ُٖىا بحؿٗذ

٨مل  والبؿاَت الهضوء طاث بـ ًُ

 بضال٪ ما ٞحها وبٖملي حي ًىنل ببجي بـ -

 !ظض بدخ٩لم بـ بـ ؤهذ..ؤهذ..آآ: وجبٗثر طهى٫  بـ همؿذ -

 !!بهؼع  بوي ب٣ُى٫  وشخي -

٣ها ؤبخلٗذ - ٝ   بـ و٢الذ ٍع ب اللي صا هى ما: خ٣ُ٣ي زى  ...ًٖغ

ت ًضه ؤمؿ٨ذ ول٨جها جغظل زم الؿُاعة ؤو٠٢  هل٘ بـ وحؿاءلذ ُمؿٖغ

 !...ٞحن عاًذ -

ٗت وظباث مدل بلى ؤقاع  ظمىص بـ ٢ا٫ زم ؾَغ

 !ظٗاهت به٪ ٢ىلتي مل -

 ...َُب: ٢اثلت زٟىث بـ ؤومإث -

 زم ص٢اث٤ الٗكغ ٣ًغب ما ُهىا٥ ْل..اإلادل بلى ؤعؾالن لُظهب ًضه جغ٦ذ

 الؿُاعة ونٗض الباعصجحن ؾا٢حها ٞى١  الُٗام لًُ٘ ٖاص
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 ٢ض خ٣ًا ٞـ الكُحرة جىاو٫  بـ بضؤث زم جغجج٠ ؤناب٘ بـ الُٗام ؾضًم ٞخدذ

 ؤمـ ُمىظ قًِئا جدىاو٫  لم هي ٞـ الجٕى ٢خلها

 !لىخض٥ لُِ٪  ألا٧ل ظاًب مل مىا -

ٗذ -  !ظٗان ؤهذ: وحؿاءلذ خاظبحها ٞع

 ...أل -

ت بـ بها ؤعصٝ  عاصٞت ي٤ُ بـ لخإ٠ٞ ُسسٍغ

 !...صا ألاؾلىب بًه هى..ُصٚغي  جخ٩لم ما -

زغي  ظظبذ زم ؾا٢حها ٞى١  الكُحرة ويٗذ
ُ
 ٢ىٍى بـ ٢اثلت بها ًضها لخمض ؤ

ض -
ُ
 ز

 ...ؤ٧لُجي..بؿى١  ٖكان ؤ٧ل هٗٝغ مل -

٣ؿم ج٩اص
ُ
 بـ ُٖىاها ؾضًم ي٣ُذ..٣ِٞ ؾماٖه لِـ هبرجِه  بـ اإلا٨غ عؤث ؤجها ج

ت بـ ٢الذ زم ُٚٔ  ُسسٍغ

 ...٦خحر بًضي ؤمض هًٟل مل -
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 ولم..٢ضمحها بلى حهىي  ؾضًم ٢لب ظٗلذ ببدؿامت قبِه  بـ قٟخُه بعجٟٗذ

غنت ٌُٗها ُٟ  لًُ٘ ٞمها بلى ظظبه زم ٦ٟها ٞى١  ًضه وي٘ بل لختراظ٘ ال

 ٞمه بـ الكُحرة

 زجل بـ و٢الذ ًضًه بـحن ؾضًم ؤعحٗكذ

 ؤمان مل٨ل ؤهذ ٨ٞغة ٖلى -

 ...ألا٧ل خلى: و٢ا٫ حؿلُت بـ ؤعؾالن ببدؿم -

ا ًضه مً ًضها ظظبذ ًٗ  ٍٞغ مً ًخدُم ٩ًاص الظي نضعها بلى جًمها ؾَغ

ت بض بـ ًدخلها ؤعؾالن..٢لبها يغباث ُؾٖغ
ُ
 وحهض آلازغ جلى خاظؼ ٨ًؿغ..ز

 ٢لٗت هي بل مىُٗت خهىن  طاث َغواصة لِؿذ وؾضًم..آلازغ جلى خاثِ

 ٢ل مً خهىن  طاث

********* 

صخي هٕؼ
ُ
دض١ وهى الكمؿُت هٓاعجه ٢  ٢ضمه جسُه لم..اإلاجز٫  طل٪ بـ ًُ

ىاؾب البىاء طل٪ ؤن الخ٨ٟحر لظل٪ ته٨م بـ ببدؿم..ؤبًضا  قضة وبـ ؤعؾالن ًُ

ت هٓغاث بـ ؤعؾالن بلحهما هٓغ..البىابت خاعسخي ؤو٢ٟه ٞـ الضازل بلى زُى  هاٍع

 ٢ا٫ زم
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 وهى ؤهذ بًض٥ -

صخي ًا ؤؾٟحن -
ُ
 ٞـ البِذ ًضزل خض ؤي وماو٘ هىا مل باقا ؤعؾالن..باقا ٢

 ...ُٚابه

صخي ؤبٗض
ُ
ٗض٫ وهى ٢ا٫ زم ٢ىة بـ ٖىه الخاعؽ ًض ٢  زُابه ٌُ

 ...بمىٗجي خُاج٪ ًٖ مؿخٛجي لى -

صخي لُطخ٪ بًٗهما بلى الخاعؾحن هٓغ
ُ
 بلى زُىاجه ؤ٦مل زم ته٨م بـ ٢

 بـ حؿإله بٗضها الساصمت ؤَلذ زم ج٣ترب زُىاث لِؿم٘ الباب َغ١ ..الضازل

 م٣ٗىصًً خاظبحن

 !ؤٞىضم -

 !هىا هاهم ؾضًم -

 ...محن؟ خًغج٪ -

صخي ب٢ترب
ُ
 ظمىص بـ وهضع مجها ٢

 الؿاا٫ ؤص ٖلى ُعصي -

 باقا ؤعؾالن م٘ زغظذ..أل: و٢الذ الساصمت بعججٟذ -
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 ...بوعي -

٣ه ًٖ ؤػاخها  في مداوالتها بلى ٌؿخم٘ ؤن صون  الضازل بلى صل٠ زم ٍَغ

 ببدؿم ٞـ هضٞه لُجض الضازل بلى ونل..ب٣ًاٞه

كاهضه الخلٟاػ ؤمام ججلـ ظمُلت ٧اهذ
ُ
 صلٝى جلخٔ ولم قاعص طهً بـ ح

صخي
ُ
 اإلاكاٖغ مً زاوي  نىث   بـ ؤعصٝ زم زلٟها ب٢ترب والظي ٢

 ...مضام ًا السحر نباح -

صخي لخجض بلخٟخذ زم ظمُلت قه٣ذ
ُ
 بحؿٗذ..٢اجلت هٓغاث بـ بلحها ًىٓغ ٢

 جلٗشم بـ لخ٣ى٫  وبعحٗكذ ٢ىة بـ ُٖىاها

 !...بػاي هىا صزلذ آآ و محن..ؤهذ آآ -

٨ت خى٫  بلخ٠ دُت بـ ؤمامها وظلـ ألاٍع  هٓاعجِه  بـ ٣ًظٝ وهى ؤعصٝ زم ؤٍع

 الُاولت ٞى١  الكمؿُت

اوي ؤهِذ  ٞـ!..محن ؤها - ـ ٖٞغ  ٖلى ؤق٨غ٥ خبِذ ٞـ!..لُه هىا ؤما..ؤوي  ٧َى

 اإلاؿاٖضة

 !بًه؟ مؿاٖضة..مـ -
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صخي ججهم -
ُ
 ؾخحن ٞـ ؤوصًه ٖكان لجزاع بحها بٗخُجي اللي اإلاٗلىماث: و٢ا٫ ٢

 ...صاهُت

 خضة بـ ٖىه حؿخضًغ وهي ٢الذ زم ٖهبُت بـ ظمُلت جهًذ

ل -  ...بًه ًٖ بـدخ٩لم ؤهذ مٗٞغ

٣ها مً ًجظبها وهى نغزذ  قغاؾت بـ ؤعصٝ زم بلُه مٞغ

 ٞىقي أل..ٖلُه جطخ٩ي نٛحر ُٖل مل ؤها..ؤهِذ  بذ ًا بؾمعي -

 بًضي ؾِب: جإلم بـ ٢اثلت ًضًه مً الخملو خاولذ -

 ؤ٧ىن  بوي بـ ؤعؾالن وبحن بِى٪ اللي محهمىِل ؤها: ؤعصٝ زم ٢بًخه قضص -

 ...بًض٥ ٞـ لٗبت خخت مل ؤها ٞـ ؾضًم ٞـ مجي جيخ٣مي ٖكان وؾُلت

ُٗض وهي بُٗض مً ؤعصٞذ زم عا٦ًت ٖىه لخبخٗض نضعهِ  بـ صٞٗخه
ُ
هالتها ح

ُ
 ز

 السل٠ بلى

ل ؤها -  آآ لى وؤعؾالن..بًه ًٖ بدخ٩لم ؤهذ مٗٞغ

صخي ٢اَٗها -
ُ
ىِذ  به٪ ٖٝغ: ٢اؾُت هبرة   بـ ٢

ُ
 وبخسىهُه أل هؼاع ٖك٣ُت ٦

كغب هُخ٣ل٪  ...صم٪ مً َو
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ٝ   بـ ظمُلت ُٖىا بحؿٗذ ا وظهها لِصخب خ٣ُ٣ي زى ًٗ صخي ؤن بال ؾَغ
ُ
٢ 

 ال٣اؾُت الىبرة طاث بـ ؤ٦مل

 لى ًٖٓما ٢ؿًما بـ..لُا ونلخحها اللي اإلاٗلىماث بـ ٖكان هإطًِ٪  مل ؤها -

 ...عوخ٪ هخ٨ُٟجي مل ؾضًم جإطي ٨ٞغحي

 السبِض ، الهامـ ؾاالها ؤن بال ًغخل ؤن و٧اص الكمؿُت هٓاعجه بلخ٣ِ

 ٌؿخضًغ ؤن صون  ؤو٢ٟه

 !...مغاجه بخدب لؿه به٪ ٖاٝع هى -

صخي ببدؿم
ُ
  بلُه بؾخضاع زم ٢

ً
 زبِشت هبرة   بـ ٢اثال

 بالف..جلجإًله خض ومِٟل ماث هؼاع..ؤخؿىل٪ وعاًا ؤو وعاه مً جلٗبي بالف -

 ...بًضي بـ عوخه هازض خض ؤزغ..ظمُلت ًا الضاًغة ٞـ خض ؤزغ ؤهِذ *..*

٣ٗل..وعخل جغ٦ها زم ٌُ  ما ب٦دك٠ اإلا٨غوه الًابِ طل٪!!..ؾغها ؤ٦دك٠ ؤهه ؤ

٣ؿم وصازلها ٢بًتها ظمُلت ٧ىعث..لؿىىاث زبإجه
ُ
 مً الخسلو ًجب ؤهه ج

صخي
ُ
 ٞجإة ُمسُُها بـ ْهغث التي ال٣ٗبت جل٪ ٢

*********** 

ت باب ؤٚل٣ذ ٞغ
ُ
 لهٟت بـ حؿإلها ُؾمُت بلحها لتهٕغ زلٟها الٛ
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 !بًه ٢ال٪ ها -

 بٌٗ ووٗاجب هخ٩لم ٢ٗضها..خاظت م٣الل: ببدؿامت بـ و٢الذ ؾضًم ججهضث -

 زلهىا وزالم

 !...بجهالخخىا؟ ٌٗجي -

 ٖلى عابخت ألاولى لخدخًجها ببدؿامت بـ ؾضًم لخىمئ ق٪ بـ ُؾمُت حؿاءلذ

 ٢الذ زم ْهغها

 ٖل٩ُىا ٢هغحي مً همىث ٦ىذ ؤها..ٞغخخل٩ىا وهللا -

 ...ُؾمُت ًا انُلت: و٢الذ ؾضًم ضخ٨ذ -

 م٣ٗىصًً خاظبحن بـ لدؿإ٫ ججضه لم ول٨جها ٖىه ُٖىحها بـ ؾضًم بدشذ

 !ٞحن هى ؤوما٫ -

 ألاويت ٞـ -

 ...َُب -
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ت بلى وبججهذ ؾضًم جغ٦تها ٞغ
ُ
 الهىع  ؤخض ؤمام ٠٣ً ؤعؾالن لخجض الٛ

 بـ ٢الذ زم مىه ج٣ضمذ..الُب ٧لُت مً جسغظها ًىم بـ ٧اهذ بها السانت

 ببدؿامت

 ...بجسغظذ ما ًىم -

اع وي٘  هضوء بـ و٢ا٫ بلحها هٓغ زم ؤلَا

 ...مخٛحرجِل -

ت ؤعظاء بـ خض٢ذ زم ؤومإث ٞغ
ُ
 ؤعؾالن نىث لُإجحها الٛ

 لخاوي الى٢ذ مً ألاويت بدى٠ً ُؾمُت -

ذ وؤهذ: وحؿاءلذ خاظبحها ؾضًم ٣ٖضث -  ...مىحن؟ ٖٞغ

 ألاؾىص ٢مُهه ؤػعاع ًدل وهى ٖاصًت هبرة   بـ ؤعؾالن ؤظاب

 ٢الذ اللي هي -

 !...ٖاصي؟ ُؾمُت م٘ بدخل٨م ؤمتى مً وؤهذ: و٢الذ ؤؾىاجها ٖلى ؾضًم نغث -

٘ بض بـ ببدؿم..ؤخمغ وظهها لُجض بلحها ؤهٓاعه ؤعؾالن ٞع
ُ
 ٣ًترب وهى ٢ا٫ زم ز

 مجها
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 !خماًا؟ مغاث م٘ ؤج٩لم إلاا بًه في هى..ٌٗجي ٖاصي -

 ...زالو خاظت مِٟل أل: ُٚٔ بـ ؾضًم نغزذ -

هالتها هًٟذ
ُ
 حعي ؤن صون  ُٚٔ بـ همؿذ زم طعاٖحها ح٣ٗض بؾخضاعث زم ز

ِه   زلٟها لى٢ٞى

ت - ت ظمُلت قٍى ت الخه خٝغ هى ُؾمُت وقٍى  !بًه مٗا٥ ٖامل صا اإلاغبَى

دت قامم ؤها -  ...ٚحرة ٍع

هالتها يغبخه ختى ظىىن  بـ بلُه ؾضًم بؾخضاعث
ُ
 بـ هضعث زم وظهِه  بـ ز

 قغاؾت

 !...بخٛحر اللي صي محن -

٣ه لُخمؿ٪ هجر و٢ض..بٚاْتها هضٝ بـ ؤعؾالن ضخ٪  خىله هي لدؿخضًغ مٞغ

 ظىىن  بـ هضعث زم

 !...لُه بخطخ٪ -

  بها خض١
ً

ظ٦غها وهى بٗضها لحرصٝ ظىىن  ػاصتها ببدؿامت بـ مُىال  بٖتراٞها بـ ًُ

 ؤمـ
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ذ واخضة -  ...هٟؿها بـ بٖتٞر

ِلَم  ٢ض ؤهه حعي وهي ؾضًم ُٖىا جدؿٗذ ؤن ٢بل لخٓاث ٖضة الؿ٩ىن  ؾاص َٖ 

ٌ بباء بـ ٢الذ ؤجها بال ؤمـ ألاخم٤ بٖتراٞها قإن بـ  الجؼء طل٪ جٓهغ ؤن جٞغ

 ؤمامه شسهُتها مً

 ٚلِ ؾمٗذ وؤهذ..بٛحر مل ؤها -

بض بـ و٢ا٫ خاظبُه ؤعجٟ٘ -
ُ
 !ؾإلتي وإلاا: ز

ت خضة بـ همؿذ زم مً وظهها ُم٣غبت ٢ىة بـ جالبِبه مً ظظبخه  ُمَٟغ

 ٦غامتي ٖكان بؿإل٪ ؤها أل..ٚحرة بؿإل٪ مل -

- ٘  مهض٢٪ مل لُه ٖاٝع مل: وؤعصٝ الدؿلُت طاث بـ خاظبه ٞع

 ...ؤ٦تر مل بُتهُإل٪ ٖكان صا: و٢الذ ؤ٦ثر ظظبخه -

 لخلم٘..الٟٗىي  بٖتراٞها ؾم٘ ٢ض ؤهه لها جا٦ض مٛؼي  طاث ببدؿامت هى ببدؿم

٨كغ قغؾت ٢ُت ٦ـ ُٖىحها
ُ
 ًجِل وبما ٧له نىتها ب هضعث زم ؤهُابها ًٖ ج

 هحران مً نضعها صازل

 ...بُُٛحر ؤًىة -
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 ُٖجي جدؿ٘ مغة وألو٫ ..٢ىة بـ زانخِه  بـ قٟخحها جله٤ ٧اهذ م٣ضماث ؤي وبال

 الؿهل مً لِـ ؾضًم ول٨ً..اإلاخى٢٘ الٛحر الٟٗل لظل٪ نضمت بـ ؤعؾالن

 الؿُُغة نٗب ٚحرتها ؤن وب٦دك٠ التروٌٍ نٗبت ؤهثى..قغاؾتها مجابهت

 ٖلحها

 وبُٖاء حٗب بـ تهمـ ظبِىه ٞى١  ظبُجها بـ حؿدىض ٖىه ؾضًم ببخٗض

 !!!...ؤعؾالن -

 ٖانٟت بهضلٗذ الخالُت الؿاٖاث في ٞـ الٗانٟت بٗض ما الهضوء هظا و٧ان

 والُابـ ألازًغ بـ ؤَاخذ بُجهما

 ٖجها ؤعؾالن ببخٗض..الىبرة جل٪ بـ اؾمه بـ تهمـ ؤن ٖلحها ٨ًً لم الخم٣اء

ى٣ها مً هى ًجظبها ٧ان جخدضر ؤن و٢بل الٟغاف بلى ؾضًم لخضٞٗه  بلُه ُٖ

 هؿِـ بـ وحهضع

 ٦ضا اؾمي ج٣ىلي الػم م٨يل -

 !...لُه: و٢الذ ؾضًم ببدؿمذ -

جبها لم  زم قٟخحهما بحن ًضها ويٗذ ول٨جها بلُه عؤؾها بـ صٞ٘ بل ؤعؾالن ًُ

 هضوء بـ ٢الذ
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 !...حؿبجي بخ٨ٟغ -

ّبلها ًضها ؤمؿ٪
َ
 حؿمٗها مغة وألو٫  بل ناُٞت هبرة بـ ٢ا٫ زم ع٢ت بـ و٢

 هؿِب٪ ؤؾِب٪ ٖىػاوي لى -

 !...ٖاوػة؟ مل ولى: ٢الذ زم هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ -

جلؿها وهى ٢ا٫ زم ببهامِه  بـ وظىتها صاٖب  ببدؿامت بـ ؾا٢ُه ٞى١  ًُ

ٛلي ؤقٝى وحؿبُجي حؿ٨تي ًب٣ى -
ُ

 ...ق

  جهمذ ؤن ٖلحها و٧ان
ً

ال  ٍَى

 ٢ىة بـ بلُه ظؿضها ًدخًً هى ٧ان..ٖم٤ُ ُؾباث   في حِٛ هي بِىما

٨مل ؤن ٖلُه..للٗىصة مجا٫ ال آلان..عهُبت  ؾضًم..مٗها خُاجِه  مً جب٣ى ما ًُ

 هي ٧اهذ..الخضزل مً اإلااضخي ولُى٠٢ لُخى٠٢ الخمغاء ؤلاقاعة مشابت بـ ٧اهذ

 الكُُان ل٣ب ًٖ ؾِخسلى ٣ِٞ ولها..الؿماء مً هجضجه
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 والثالثون  الواحدالفصل 

م٨ً ال الُخب  ...جضعؾه ؤو جخٗلمه ؤن ًُ

 ...وٗمت ٦ـ ًإحي الُخب

 ٨ًً لم الظهً قاعص..اإلاضًىت جل٪ مً ٖىصجِه  ُمىظ الىُل جهغ ؤمام ٠٣ً

هض١ ُُ  جل٪ ٚبُت..والضجه و ق٣ُ٣خه م٣خل بـ الؿبب ٧اهذ الغا٢هت جل٪ ؤن ل

خِه  بـ الغثِسخي السُِ ٧اهذ ؤعؾلتها التي اإلاٗلىماث  ألمغها مٗٞغ

هالجِه  ٖلى مسر
ُ
ِلَم  ٦ما ببىه جدمل هي ٞـ ٢خلها ٌؿخُُ٘ لً ٖهبُت بـ ز  مً َٖ

 ؤ٦ثر جدكاب٪ و جخ٣ٗض ألامىع ..بها السام اإلالهى بـ لضحها حٗمل التي بخضاهً

 !ؤعؾالن؟ ٌٗلم هل باله ٌكٛل ما ؤ٦ثر ول٨ً ًًٓ مما

 بـ ًضه ؤبٗض..الًُٟت الخل٣ت بغوصة ؤظٟلخه ٞـ وظهه ٖلى ًمسر ًضه ؤهؼ٫ 

 ٚغابت بـ بها وخض١ ُٖيُه مؿخىي 

 "زاثً"

دض١ وهى ال٩لمت هظه طهىِه  بلى جباصعث  السُاهت بـ ؾضًم بتهم ٢ض ٧ان بن بها ًُ

 
ً

زغي  خل٣ت وي٘ بـ عخمت ًسىن  ؤهه ؾىي  آلان ًٟٗله الظي ٞما ٢بال
ُ
 بـ ؤ
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جإة ؾاخ٤ ًٚب بـ ٢بًخه ٧ىع ..ًضه ها ٞو  ؤن و٢بل طعاٖه وعٞ٘ ًضه مً هٖؼ

ل٣حها  ؤلم بـ هخ٠ ًُ

 ...ؤِٖل خ٣ي مً ألن هجهُه..ؾضًم ًا ُخب٪ هىهي -

  بٗضها لِؿخضًغ طعاٖه َى٫  بـ الظهبُت الخل٣ت ؤل٣ى زم
ً

 ؤزظ بٗضما عاخال

 مغة ألو٫  ًدىٟـ و٦إهه ٖم٤ُ هًٟؿا

دغ٥ ؤصاع زم ؾُاعجه نٗض
ُ
ٟلِه  عخمت خُض مجزلِه  بلى ٖاثًضا وبهُل٤ اإلا  وٗم..َو

 ػوظخه هي و َٟلِه  هى ولُض

*********** 

دغ٥ ؤَٟإ
ُ
 وصل٠ الباب ٞخذ..ق٣خه بلى ونٗض الؿُاعة مً جغظل زم اإلا

ت بلى لُضل٠ بلخٟذ ٞغ
ُ
 زىبها بـ ؤمامه ج٠٣ عخمت إلاذ خُىما حؿمغ ول٨ىه الٛ

صخي ُٖىا بحؿٗذ..ببخاٖه الظي
ُ
 جلى هبًت ظٗلذ الظي الغ٢ت جل٪ ؤمام ٢

زغي 
ُ
ٗخاص ُمٗضلها ًٖ جسغط ألا

ُ
 اإلا

خب ٢ض الشىب طل٪ و٦إن
ُ
٣ِ لها ٦  ُٖىاه ظٗل خماؽ بـ جخؤلأل ُٖىاها..ٞو

هالتها..ُممازل خماؽ بـ حكخٗل هىآلازغ
ُ
 ظضًلت هُئت ٖلى ح٣ٗضها الغاجٗت ز
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ٗتها زم هالث بٌٗ و ٨ٗ٦ت لخ٩ىن  ٞع
ُ
ت بـ جدىازغ الس ض وظهها خى٫  ٍٖٟى ًز

ُ
 لت

دُِ التي الغ٢ت
ُ
 بها ج

 وحؿاءلذ بغاءة بـ ضخ٨ذ زم هٟؿها خى٫  جلخ٠ وهي ٞاه ٞٛغ

 !...خلى!..عؤً٪ بًه -

صخي ببخل٘
ُ
٣ه ٢ ٟاخت" بلخىاء هدُجت طل٪ ْهغ و٢ض نٗىبت بـ ٍع

ُ
 بـ" آصم ج

ُىاه مجها ج٣ضم زم..ٖى٣ِه   هامًؿا َلتها جغؾمان ٖو

 ...الغ٢ت جخجؿض خُىما -

 جإبى التي ُٖيُه بلى جىٓغ وهي ياخ٨ت ٢الذ زم زجل بـ وظىخحها جىعصث

 زانتها ًٖ ؤلاػاخت

 !...خلى؟ بجض ٌٗجي -

صخي ؤبٗض
ُ
هلت ٢

ُ
ضاٖب وهى ؤعصٝ زم وظىتها ًٖ ز  ؤنابِٗه  بـ وظهها ًُ

 ...خالوة ٦ضا بٗض ُٞه هى -

سٌٟ وهي ضخ٨ذ
ُ
  زُىجحن جتراظ٘ وهي ٢الذ زم زجل بـ وظهها ج

 ظاهؼ الٛضا ًال َب -
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- ٘ صخي ٞع
ُ
 !بًه؟ وال خاظت في!..ٚضا اممم: و٢ا٫ خاظبه ٢

ا عخمت ؤعصٞذ - ًٗ  ...ؤبًضا وهللا ال: ؾَغ

 ُمظهبت جلمُظة ٥ ؤنابٗها بـ جخالٖب وهي لخ٣ى٫  عؤؾِه  بـ ما٫

ل ؤهذ..صي الهضًت ٖلى ؤق٨غ٥ خبِذ -  !...بًه ؤص ٞغخخجي هي مخٗٞغ

ٗاه٤ بلُه وظظبها ٦ٟها ؤمؿ٪ ٣بل وهى ؤعصٝ زم ظؿضها ٌُ  ظبُجها ًُ

 ...ق٨غ مى٪ مؿخجي ومل ؤٞغخ٪ ٖكان هىا ؤها..ٚبُت -

 ٢لبها ظٗلذ ٞـ الضاٞئت ببدؿامخِه  بـ و٢ا٫ ٖىه ؤبٗضها زم وظهها خاٍو

 ًًُغب

 ٖاوػ٥..ؤبًضا ٞغختها ٦ؿغث ؤو مغاحي ؤهىذ لى عاظل مب٣اف ؤها هى ما -

 ؤهِذ ..أل ؤهُى٪ ٖكان بججىػج٪ بوي وال وخل مل بوي عخمت ًا جٟهمي

  مُىٟٗل
ً

 مجي مؿئىلت هخًٟلي ًب٣ى اؾمي ٖلى ب٣ُتي َاإلاا..٦ضا ج٨ٟغي  ؤنال

 !...ٞاهمت..ؤمىث ؤما لخض

لى عؤؾها لُخدغ٥ لخضًشِه  جإزًغا ُم٣لخحها بـ الٗبراث جؤلألث ىا٣ٞه وؤؾٟل أٖل
ُ
 بال ج

 مغخت ببدؿامت بـ ٢ا٫ ؤهه
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لِل -  نىج٪ ؤؾم٘ ٖاوػ ..عاؾ٪ متهٍؼ

ل وهي ٢الذ زم ضخ٨ذ - ٍؼ
ُ
 ...ٞاهمت: ٖبراتها ج

 مغح بـ ٣ًى٫  وهى الُاولت بججاه بـ سخبها زم ٦خٟها ٞى١  ًضه وي٘

دخه وهى بغص ألا٧ل ألخؿً حٗالي َب -  ؤما ؾاٖت مً مجىىاوي بهغاخت ٍع

 ظُذ

 !مجىى٪ اللي هى بـ ألا٧ل ٌٗجي: و٢الذ ٖحن هه٠ بـ بلُه هٓغث -

 !!...ٚحره خاظت ُٞه هى: مغح بـ وؤعصٝ حؿائ٫  بـ ظبِىه ٢ُب -

 جضٞٗه وهي ُٚٔ بـ ٢الذ زم الهٛحر ٦ٟها بـ ٦خٟه يغبذ

صخي ًا وهام ٚحر عوح -
ُ
 ...ٚضا مِٟل ٢

صخي ضخ٪
ُ
 حؿاء٫ زم اإلاجز٫  ؤعظاء بـ بدض..الُاولت خُض بلى وجبٗها ٢

 !ٞحن ولُض ؤوما٫ -

٣ٗض ؤزضه ؤًمً: عخمت ؤظابخه -  ...مٗاه ًُ

صخي ببدؿم
ُ
 مل٣ٗخه ًدىاو٫  وهى ٢ا٫ زم جٟهمها لم ببدؿامت ٢
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ت ؤ٧ل زلصخي َب -  ٦خحر قٛل وعاها ٖكان بؿٖغ

ٛل: وحؿاءلذ ظبُجها ٢ُبذ -
ُ

 !بًه ق

  ق٣اوة بـ ٚمؼها -
ً

 ...هىضخل٪ ألا٧ل بٗض: ٢اثال

********* 

ا ٧ان
ً
ا ؤ٩ٞاعهِ  بـ ٚاع٢ ًٗ  عؤؾها بـ جغجمي ؤخًاهه بحن وهي عؤؾِه  ؤؾٟل ًضه واي

ضها نضعه ٞى١   زهغهِ  جدخًً ٍو

ٗاؽ بـ ؾضًم جململذ
ُ
 بـ ببدؿم..هاثمت جؼا٫ ال وظضها ٞـ ؤعؾالن بلحها لُىٓغ و

لما بلحها هٓغ ٧لما مازًغا..وٗىمت
ُ
 ببدؿم ٧

هالتها ؤبٗض
ُ
٣بل بلحها ما٫ زم وظهها ًٖ ز  َغ٢اث لِؿم٘..زٟت بـ قٟخحها ًُ

ا لُجهٌ الباب ًٗ   ؾضًم حؿد٣ُٔ ال ختى ؾَغ

خده الباب هاخُت بججه زم بىُاله بعجضي  ؤن وما ؤمامه ج٠٣ ُؾمُت لُجض ٞو

ه وؤبهغث ؤبهغجه ذ ختى الٗاع ظٖؼ  ؤزًٟذ وبٗضها مغاث ٖضة ُٖىحها بـ ٞع

 جلٗشم بـ ٢الذ زم بهغها

 ...مؿخي٩ُىا ُمدغم سخي..سخي..وآآآ ظاهؼ..الٛضا..آآ -
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هالجه ؤعؾالن خ٪
ُ
 ؤظل نىث   بـ ٢ا٫ زم حٗبثر بـ الٟدمُت ز

الٗحن ؾضًم ههخي َُب -  َو

 ...ماشخي: و٢الذ جىدىدذ -

 وهي همؿذ زم خ٣ُ٣ي حعجب بـ ٞمها لخٟٛغ وظهها بـ الباب ؤعؾالن ؤٚل٤

 ط٢جها ؤؾٟل ؤنابٗها جً٘

 ...ألاخىا٫ ُمٛحر ُؾبداهه!..٦ضا ٖاصي اؾمها ب٣ُى٫  ؤمتى ومً!..ؾضًم -

 خُلت ٢لت بـ ٢الذ زم ٞسظحها ٖلى يغبذ

 ...ألا٧ل باقي ؤعم ؤما -

هالجِه  ؤعؾالن خ٪ الضازل وبـ
ُ
  ز

ً
زغي  مغة

ُ
 جىلُه لُجضها ؾضًم بلى جىظه زم ؤ

 الىؾاصة صازل عؤؾها جضًٞ و ْهغه

  مجها صوى زم الٟغاف ٞى١  جمضص
ً

 بـ وهخ٠ ع٢ت بـ ال٨خ٠ لىح ٖٓمتي ُم٣بال

 زٟىث

 ...بنخي ؾضًم!!..ؾضًم -
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هالتها ؤبٗض..حؿد٣ُٔ لم ؤجها بال بلُه عؤؾها وؤصاعث زٟت بـ جململذ
ُ
 التي ز

  بهدجى زم وظهها ٞى١  جدبٗثر ٖاصث
ً
زغي  مغة

ُ
ّبل ؤ

َ
غي  ٦خٟها و٢  الٓاهغ اإلاٍغ

اص ىاصي ٖو  اؾمها ًُ

 ...مؿخيُىا ؤبى٥ِ  ؾضًم -

ضل٪ وهي هخٟذ زم الىاٖؿخحن ػع٢اوجحها لُٓهغ ظٟىحها ؾضًم ٞخدذ
ُ
 ُٖىاها ج

ىذ ؤهذ -
ُ
 !...بدلم ؤها وال اؾمي بدىاصي ٦

 ألاظكت هبرجِه  بـ ؤعصٝ زم ببهامِه  بـ وظىتها صاٖب

ىذ أل -
ُ
 اؾم٪ بىاصي ٦

 بدىاصًجي ؤؾمٗ٪ بججىػها ؤما ؤو٫  مً مغة ؤو٫  ؤنلي: و٢الذ ؾضًم ببدؿمذ -

 اؾمي بـ

 ...بمباعح اؾمي ج٣ىلي مغة ؤو٫  وؤهِذ : و٢ا٫ ؤعؾالن ببدؿم -

ها بـ بعجٟٗذ زم ؾضًم ضخ٨ذ   حؿاءلذ زم الٟغاف بلى جخ٩ئ الٗلىي  ظٖؼ

 !لُه مصخُجي زحر -

 الٛضا ٖلى مؿخيُىا ؤبى٥ِ  -
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هالتها ؾضًم خ٨ذ -
ُ
 ...وؤَل٘ هضومي هلبـ َُب: و٢الذ ز

٣بل ب٢ترب زم ؤومإ  متى ُمىظ وظىتها باًَ ؾضًم ًٖذ..وجهٌ زٟت بـ وظىتها ًُ

ٗذ!..الخمُمُت جل٪ وبُجهما لملم وبهدىذ ٢ىة بـ قضتهما زم طعاٖحها ٞع
ُ
 زُابها ج

 لترجضحها

هالتها مكُذ
ُ
 بلى بلخٟخذ..خهان طًل هُئت ٖلى ٨ٖهتها زم ؤنابٗها بـ ز

 و٢الذ الجالـ ؤعؾالن

 ...خهلجي بب٣ى..ُؾمُت ؤؾاٖض هُل٘ ؤها -

ؿاٖض هي لخسغط مىا٣ٞت بـ ًضه بـ ؤقاع
ُ
 زم مجها لخضهى اإلاُبش بـ وظضتها..ُؾمُت ح

 ٢الذ

 !...ؤٖملها؟ وال الؿلُت ٖملتي -

ـِ  بـ ألاولى لخ٣ى٫  جٟاظإث ٞـ ًضها وؤمؿ٨ذ ؾضًم بلى ُؾمُت بؾخضاعث  هم

 ُمدؿاء٫

 !ؾضًم؟ ؾذ ًا زحر -

 !!بًه زحر: وحؿاءلذ ظبُجها ؾضًم ٢ُبذ -
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 ٖلُا عص ٞـ ٖاوػ٧ىا ُمدغم سخي بن ب٣ىله ب٩لمه الكُُان: و٢الذ قض٢ها لىث -

 ؾضًم ههخي و٢الي

حها َب: بؿاَت و بؾدى٩اع بـ ؾضًم عصث -  !...بًه ٞو

ًِٛ وهي ؤعصٞذ زم ي٤ُ بـ ُؾمُت جإٟٞذ
ُ
 بلحها هٓغث ٞـ ؾضًم طعإ ٖلى ج

 حعجب بـ

 ٚحر صا..ُخب ًٖ مخجىػًٍ و٦إه٩ىا ٖاصي بِخ٩لم صا..ع٦ؼي  البىاث ؾذ ًا -

 ...ومصخي ؾاب٪ إلاا هىا مغة آزغ

ذ اعة آزغ جخظ٦غ مغاث ٖضة ُٖىحها بـ ؾضًم ٞع  وعخل جغ٦ها خُىما..ُهىا لهما ٍػ

 بُجهما حكخٗل قغاعة ؤو٫  ٧اهذ جل٪..اإلاُاه ؤؾٟل ال٣ُبلت جل٪ بٗض ٧ان

ٗذ زم زجل بـ وظىخحها ؾضًم يغبذ  جىجغ بـ و٢الذ هٓغها ٞع

ىذ ؤها ما ػي  وخل مل هى وبٗضًً..ُؾمُت ًا بحٛحرث ألامىع  -
ُ
 ٌٗجي ٞا٦غة ٦

 !...خبدُه ؤهِذ : ٞجإة ٢الذ زم جض٤ُ٢ بـ ُؾمُت بلُه هٓغث -

 حٛاع هي..بؾدُٗاب ٖضم بـ ُؾمُت بلى جىٓغ وهي بهىث بـ ؾضًم ُٖىا بحؿٗذ

دبه ول٨ً وٗم
ُ
 ٞى١  ًضحها ويٗذ..ٚحرة الُخب هه٠!..صخُذ؟ هظا هل!..ج

 جهض٤ً ٖضم بـ وهمؿذ وظىخحها
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 !!...بدبه -

 ببدؿامت بـ ٢اثلت الصخىن  آزغ ججلب ٖجها جبخٗض وهي ُؾمُت ضخ٨ذ

 ...زالم الؿلُت ٖملذ ؤها..ؾضًم ؾذ ًا حٗالي -

دبه..ؤعًيا ُمخجمضة اإلاُبش بـ م٩اجها بـ وا٢ٟت ؾضًم ْلذ
ُ
دبه هل!!..ج

ُ
 ج

دبه ؤن ًجب وهل!..خ٣ًا
ُ
 !!ج

 مهضوم همـ بـ و٢الذ ظبُجها ٞى١  ًضها ويٗذ

 !...بُدهلي؟ اللي بًه ؤها هى ًاعب -

********* 

  ًٚب بـ ؾضًم بلى هٓغ زم الُاولت ؾُذ ٖلى ُمدغم يغب
ً

 ٢اثال

م في..ؾضًم ًا ًلبـ ظىػ٥ ٢ىمي -  ...البِذ ٞـ ٚحره خٍغ

 ؤعؾالن بلى هٓغث زم والضها مً زجل بـ الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ؾضًم ًٖذ

دُت بـ ًجلـ الظي ه ؤٍع سٟي ًضها ويٗذ..ٖاع الٗلىي  وظٖؼ
ُ
 زم وظهها ج

طهِه  بـ هامؿت بلُه وبججهذ جهًذ
ُ
 ؤ

 ...مٗاًا ٢ىم -
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ت بلى ؾضًم لخجظبه ُبِء بـ جهٌ زم ملل بـ بها خض١ ٞغ
ُ
 جخ٩ئ الباب ؤٚل٣ذ..الٛ

 م٨خىم نىث   بـ و٢الذ ٖلُه

  بػاي!..٦ضا ًىٟ٘ ٌٗجي -
ً

 !...٦ضا؟ جُل٘ ج٨ٟغ ؤنال

ها زم مجها ؤعؾالن ب٢ترب  وحؿلُت هضوء بـ و٢ا٫ خاَو

 ٌٗجي ٖاصي وبٗضًً..٦ضا ٖلى مخٗىص -

 ٞا٦غ مل..صا باإلاىٓغ مخُلٗل ٢ىلخل٪ مل ؤها: ٢الذ ول٨جها ؾضًم جىجغث -

ىا مغة آزغ
ُ
 !...هىا ٦

بض بـ و٢ا٫ بؿاَت بـ قٟخُه ؤعؾالن مِ
ُ
 ز

ت ٧اهذ ٞاجذ اللي اإلاغة -  ...ٖاصي ٨ٞغجه ٞـ بىُلىن  اإلاغاصي بـ..َٞى

 خُلت ٢لت بـ ج٣ى٫  وهي جطخ٪ ؤن ٢بل ًإؽ بـ ؾضًم به خض٢ذ

ك٩لت هي -
ُ
ت ؤو بىُلىن  ٞـ اإلا  !بًه ُٞه وٗمل صا ٞى١  اللي ؤوما٫!!..َٞى

  ٖبض بـ ؤعؾالن ٚمؼها -
ً

 ...البهغ وٌٛ: ٢اثال

حها ملئ بـ ؾضًم ضخ٨ذ  ؤعؾالن لُبدؿم..السل٠ بلى عؤؾها ٖاصث ختى ِٞ

٣بل صوى.زم ى٣ها ًُ  جطخ٪ جؼا٫ ال وهى وهمؿذ زٌُٟ نىث   بـ لخهغر ُٖ
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 ...ها٧ل وهُل٘ جلبـ اإلاٟغوى..ؤعؾالن ًا بـ -

بالجِه  بـ نٗض
ُ
 هضوء بـ وحؿاء٫ ظبُجها بلى ظبِىه بـ بؾدىض زم ٨ٞها بلى ٢

 !...ٌٗجي الػم -

 ٢ا٫ زم ٖجها ؤعؾالن لُبخٗض جبدؿم وهى مؿاخت مً لها ٌؿمذ ما بـ ؤومإث

 ألاؾىص ٢مُهه ًلخ٣ِ وهى

 ...ًال بَلعي -

ٛل٤ وهى ؤعؾالن ًدبٗها زغظذ زم الباب ٞخدذ  ٢مُهه ؤػعاع ٌُ

 لُخسٌٟ ٞدىاها ٖلمذ هٓغاث بـ بلحها ًىٓغ والضها جغي  وهي ؾضًم جى٢ٟذ

 نمذ بـ الٛضاء لُدىاولىا م٣ٗضها ٞى١  ظلؿذ زم عؤؾها

 بلُه الىٓغ صون  ؤعؾالن بلى خضًشه مىظًها ُمخجهمت مالمذ بـ ُمدغم ؤعصٝ

ضث ؤهذ -  !صلى٢تي؟ لخض مخُل٣تهاف لُه..ؤمان ٞـ جب٣ى إلاا بىتي هخُل٤ ٖو

 !!...بابا: الُٗىحن ُمدؿٗت وهي نضمت بـ ؾضًم همؿذ -

 بغوص بـ ؤظاب ختى هضوء بـ الُٗام جىاو٫  ؤ٦مل ٞـ ِظًٟ له حهتز لم ؤعؾالن ؤما

 ًٌٛب ُمدغم ظٗل زلجي
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 هىٗملها هىٟهل ه٣غع  إلاا..وهي ؤها خُاحي صي بن قا٠ً ؤها ٖمي ًا وهللا -

 ...الضبب ٖمى -

 بـ بلحها خضًشه والضها وظهه ٖىضما لخيخٌٟ الُاولت ُٚاء بـ ؾضًم جالٖبذ

 ٚايب ، ظهىعي نىث  

 طمت ٖلى هخًٟلي!..زالم مباصث٪ ًٖ بجسلُتي الض٦خىعة ؾذ ًا وؤهِذ  -

 !٣َُاه ُم٨ىخِل اللي صا مل!..٢اجل؟ واخض

٣ها ؾضًم ببخلٗذ -  ...آآ ؤها..بابا..بـ: جبٗثر بـ و٢الذ نٗىبت بـ ٍع

 بـ و٢ا٫ ؾضًم بلى بلخٟذ زم ؤمامه اإلال٣ٗت ًً٘ وهى ؤعؾالن خضًثها ٢اَ٘

 ببدؿامت

 !...اإلالر جىاولُجي مم٨ً..خبِبتي ًا مٗلل -

 بؾدُٗاب ٖضم بـ ؤعؾالن بـ خض٢ذ..وزٝى نضمت بـ ؾضًم خاظبي بعجٟ٘

٣ى٫  لُٗىص  ٍو

 !!...اإلالر -
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 جيبٗض الظي والضها بلى هٓغث زم ؤلاعاصة مؿلىبت اإلِالر بـ ًضها ؾضًم مضث

ا وبُجهم..ُٖيُه مً الىحران ًٗ خاب٘ ظالؿت ُؾمُت ٧اهذ ظمُ
ُ
 نمذ بـ ًدضر ما ج

 الخضًض ٖلى ال٣ُضعة ججض ؤن صون 

سٟي لم ول٨ىه ظمىص بـ وؤعصٝ ُمدغم بلى هٓغ زم َب٣ِه  بـ اإلِالر ؤعؾالن وي٘ ًُ 

ًبه قغاؾتها  ألاؾىص ٚو

 اللي ؤها مخٛحرحل هي ما ػي  ومباصئها..ها بيخ٪ بُدمي اللي هى صا ال٣اجل -

ؼ ٖمي ًا بحٛحرث غنت بصججي بجها ٖملخه بيخ٪ اللي ٧ل..الٍٗؼ
ُ
 ...للخُاة ظضًضة ٞ

ت بـ ؾضًم همؿذ -  !!...ؤعؾالن: لٖى

ٟاجئ خضًشه ؤمام ُمدغم نمذ
ُ
م ٖلى اإلا  ؤن بال الٓاهغي  ظمىصه مً الٚغ

 ججهم بـ و٢ا٫ ؤعؾالن جهٌ..ًهمذ ظٗلخه ُٖيُه صازل جمىط التي اإلاكاٖغ

 الخُاة ٞا٢ضة ومالمذ

 !!...بطه٩ىا بٗض -

ىاصًه جدبٗه وهي ؾضًم لخجهٌ وعخل جغ٦هم زم
ُ
 ٧له نىتها بـ ج

 !!!...ؤعؾالن -
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تهم ٢ىة بـ زلٟه اإلاجز٫  باب ُمٛل٣ًا عخل ٢ض ول٨ىه ا ؤٖٞؼ ًٗ  بـ ؾضًم خض٢ذ..ظمُ

 ٖخاب بـ وتهمـ والضها بلى حٗىص ؤن ٢بل ُمخإإلات ؤٖحن بـ الباب

 !!...بابا ًا ٦ضا بـ لُه -

تها بلى وبججهذ جغ٦تهم زم ٞغ
ُ
 بهؼل٣ذ زم بلُه لخخ٩ئ زلٟها الباب ُمٛل٣ت ٚ

دُِ
ُ
 ٢ىي  ُب٩اء بـ ججهل وهي وظهها لُخسبئ نضعها بلى جًمها ُع٦بخحها ج

********** 

ل و٢ذ   ٣ٖب هاثمت ًضًه بحن ٧اهذ  جل٪..والؿمغ الخضًض بـ ؤلازىحن ٢ًاه ٍَى

 عخمت وب٦دك٠ همىمه مً ألا٦بر الُجؼء ؤػالذ ؾُٗض مً ؤ٦ثر ظٗلخه اللُلت

سُِ ٧ان..اإلاغخت وظىاهبها  ؤجم ٖلى ج٨ً لم ول٨جها آزغ ق٩ل بـ اللُلت ل٣ًاء ًُ

غبه لخ٣بل ؤلاؾخٗضاص
ُ
ٌ ٢ض ٞـ..٢ غبها ٞع

ُ
 ًىم طاث هى ٢

ا لُجظبه نضح الظي هاجِٟه  لهىث بهخٌٟ ًٗ  جسُى ٢ض الى٢ذ ٧ان ؾَغ

 صون  ؤظاب..و٢ذ ه٨ظا بـ ًخهل إلاً خاظبُه ٣ٖض ٞـ..ص٢اث٤ بـ اللُل ُمىخه٠

  ٌؿمٗه ؤن ًخسُل ٨ًً لم نىث لُإجُه الىٓغ

 !...ٞحن ؤهذ -
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ت ًٖ لُسغط عخمت ًٖ ببخٗض ٞغ
ُ
ؼعجها ال ختى الٛ  بـ ؤعصٝ زم خضًشِه  بـ ًُ

 حعجب

 !ٞحن؟ ؤهذ مال٪!..ؤعؾالن -

 بهؼ٫ ..جدذ ؤها: ٚامٌ نىث   بـ ؤظابه -

 ...زىاوي َب -

اضخي خظاءه وبعجضي مٟاجُده سخب زم الهاج٠ ؤٚل٤  بلى وهبِ الٍغ

ٟاٞت ؤنابِٗه  وبحن ؾُاعجِه  بلى ُمخ٩ئ ؤعؾالن لُجض..ألاؾٟل
ُ
ضزجها جبٜ ل  بـ ًُ

 قغاؾت

صخي ب٢ترب
ُ
 اإلاؼعٍت هُئخه ًغي  وهى حعجب بـ حؿاء٫ زم مىه ٢

 !خهل٪؟ اللي بًه -

 !...بخدبها؟ لؿه: الهضًغ ٦ـ نىث   بـ ؤعؾالن ؾإله -

صخي حعجب بػصاص
ُ
جُبه ؤ٦ثر زُىة ب٢ترب زم ٢ ُُ ِلَم  و٢ض ل  م٣هضه َٖ

 !!...صا الؿاا٫ حؿإ٫ ٖكان صلى٢تي ظاي وؤهذ -

ٟاٞت ؤعؾالن ٢ظٝ
ُ
صخي وظظب الخبٜ ل

ُ
 ٢ىة بـ هضع زم جالبِبه مً ٢
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 ...الٓابِ خًغة ًا ٖلُا ُعص -

صخي ؤبٗض
ُ
 آلازغ هى ًٚب بـ هضع زم ٖىه ًضًه ٢

ب ٞاهم صلى٢تي مخجىػ  ؤها..بججىيذ ؤ٦ُض ؤهذ -  !ومؿخٖى

 ٖلُه ظاوب..ؾاا٫ ؾإلخ٪ -

صخي مسر -
ُ
 !...بًه هخٗمل ؤه ٢ىلخل٪ ولى: و٢ا٫ وظهِه  ٖلى ٢

 مُخت وهبرة ظمىص بـ و٢ا٫ ًٟخدهما ٖاص زم ُٖيُه ؤعؾالن ؤٚمٌ

 ...لُ٪ جغظٗها ًب٣ى -

صخي ُٖجي بحؿٗذ
ُ
 الخضًض ًٖ لؿاهِه  عجؼ و٢ض نضمت بـ ٢

صخي ول٨ً لحرخل ؤعؾالن بلخٟذ
ُ
 ًٚب بـ و٢ا٫ ؤمؿ٨ه ٢

 ٖجها بدخ٩لم اللي مغاج٪ صي!..لُ٪ عظٗها اللي بًه هى!..ٞحن عاًذ ؤؾخجى -

كان -  لُ٪ عظٗها ب٣ىل٪ مغاحي هي ٖو

 ...خاظت ٞاهم مل ؤها -

صخي ل٣ُى٫  مُخت مالمذ بـ بلُه وهٓغ ًخجهض بلُه بلخٟذ
ُ
 هضوء بـ ٢
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 قاعب ق٩ل٪ ؤهذ خهل اللي بًه ٞهمجي ؤعؾالن -

 الٓابِ خًغة ًا مِٟل -

ؿت ؾضًم هي!..بـ؟ بػاي مِٟل -  !!...٧َى

صخي لُبدؿم..مالمده ؤؾىصث و صامـ ْالم بـ ؤعؾالن ُٖجي ؤْلمذ
ُ
 و٢ض ٢

 ٢ا٫ زم ًٚبه الخٔ

ل ؤها..ؤعؾالن ًا إلاغاج٪ عوح -  ل٪ ه٣ى٫  اللي ٧ل بـ خهل اللي بًه مٗٞغ

غنت مغاحي عخمت بـ ؾضًم ؤخب مبُلدل لؿه صخُذ بوي
ُ
 مً ؤِٖل لُا ٞ

غنخ٪ ج٩ىن  ؾضًم زلي..جاوي
ُ
 ...اإلااضخي وبوسخى ظضًض مً وببضؤ بحها ٖاٞغ..ٞ

صخي عبذ
ُ
ٓلمت اإلاالمذ طو ؤعؾالن ٦خ٠ ٖلى ٢

ُ
 خضًشه ؤ٦مل زم اإلا

 مل هما بحهم هُخهلر ُٞىا اللي بـ..بؿهىلت هُخهلر مل بِىا اللي ظاًؼ -

 ...ؤعؾالن ًا لحها عوح..جاوي بدض

صخي جغ٦ه زم
ُ
غنت ؤُٖخه ؾضًم ؤن بٖتٝر هٟؿه هى ؤعؾالن..ونٗض ٢

ُ
ٞ 

 وبن ختى ًجب ٦ما ؾ٣ُخىهها..بها ظضًغ ٨ًً ؤن ًجب ول٨ىه للخُاة ظضًضة

 ًمل٨ه ما ٧ل ًٖ ؾِخسلى ٧ان
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هالجِه  ٖلى ٌؿمذ وهى ؤعؾالن ضخ٪
ُ
 ق٣ُ٣ه م٘ البلهاء اإلا٣ابلت لخل٪ ز

َض  ٢ض هى خخًما
َ
٣

َ
٩اهه وألا٦ثر جماًما ٣ٖله ٞ

ُ
 بلى ٌٗىص ؤن ًىصخه ؤهه ٞ

 خُاجِه  بلى الهٟاء ؤيٟى الظي الًباب طل٪...ؾضًم

********** 

 ؤًام ؾبٗت مغوع بٗض

 ٧ل..ًخهل ولم ًإث لم مجزلهم مً زغوظه ُمىظ..الى٢ذ طل٪ ُمىظ جغه لم

 ًغجضحها ؤن صون  جغ٦ها التي ُؾترجه هي ألاًام هظه ؾلىاها

تها مً جسغط لم هي..بها عاثدخه حكخم نضعها بلى يمتها ٞغ
ُ
 بلى حٗض ولم ٢ِ ٚ

 ججضه لً ؤجها حٗلم ألجها اإلاجز٫ 

 مُذ نىث   بـ لخ٣ى٫  الباب َغ٢اث ؾمٗذ

 ...ؾمُت ًا ؤ٧ل ٖاوػة مل -

 هضوء بـ ٣ًى٫  والضها نىث بلى حؿخم٘ وهي ججمضث ؤجها بال

 ...مٗا٥ِ  ؤج٩لم ٖاوػ  بَلعي..ؾضًم ًا ؤها صا -
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  الهمذ ؾاص
ً

ال  جٟخذ بها جٟاجئ ول٨ىه ؾدخجاهله ؤجها ُمدغم ًْ ختى ٍَى

 مُذ ظمىص بـ ج٣ى٫  زم الباب

 !...بابا؟ ًا زحر -

 جل٪ بلى به جىعَذ ؤجها ًًٓ ٨ًً لم الظابلت مالمدها ًخإمل ُمدغم بلحها هٓغ

 ظضًت بـ ؤعصٝ زم خُلت ٢لت بـ لُخجهض..الضعظت

 هخ٩لم البل٩ىهت مٗاًا حٗا٫ِ  -

 !هىا؟ مُىٟٗل -

ا عؤؾه خغ٥ - ًُ  ...أل: هاٞ

ت بلى وبججه جغ٦ها زم ٞغ
ُ

 اإلا٣ٗض ٞى١  ظلؿذ..وجبٗخه الباب ؾضًم ؤٚل٣ذ..الك

سهو
ُ
 ؾخاثغه ؤؾض٫ ٢ض واللُل البروصة قضًض ال٣ُـ ٧ان لها اإلا

 ُمدغم بضؤ..٦خٟحها ٞى١  لخًٗه نىفي وقاح بـ ًضه مض الظي والضها بلى بهخبهذ

 ػع٢اوحها بلى ًىٓغ وهى الخضًض

 اللي بىتي ًا ٖلُِ٪  زا٠ً ؤها بـ..ؾضًم ًا ل٨ضا جىنل ألامىع  مدبدل ؤها -

 بٗضه اللي الُىم ٞـ خبِبه ٣ًخل ًىم ٞـ ٖضوه ٢خل
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 ٦خحر هاؽ ٣ًخل بًضه ٞـ ٧ان ؤعؾالن..٦ضا مل ؤعؾالن: قغاؾت بـ ؾضًم عصث -

 ...ب٨ُغه اللي ؤزىه وخمى خماوي هى..بابا ًا مٗملهاف هى بـ

غحٗل ٦ٟها بـ ظبُجها خ٨ذ
ُ
 بحن مً خاعة ججهُضة زغوط بٗض ؤ٦ملذ زم اإلا

 قٟخحها

 لىخضي اللي ؤها بـ قُُان قاًُٟىه ٧ل٩ىا ظاًؼ..مخإزغ بال صا مٟهمدل -

لم قاٝ..ُٖيُه بـ ُٖلخه ٢خل وقاٝ بجٓلم بوؿان بـ..بوؿان قُٟاه
ُ
ْ 

دمي ًدمُه اإلاٟغوى اللي ال٣اهىن   ...زظله ٦مان صا ختى بـ..ؤمشاله ٍو

 جهض٤ً ٖضم بـ حهمـ ؤن ٢بل صهكت بـ ُمدغم بها خض١

 !ٞهماه لضعظاصي ًااه -

 ٣ًضع خض وال مٟهىمت مل شسهُت هى: ٢الذ زم هاػثت ؾضًم ببدؿمذ -

خه اللي صا ؤها بـ..ؤٞٗاله بـ ًدىبئ  ؤخضار مً..مٗاه ِٖكخه وا٢٘ مً قٞى

 ...ؤ٦تر مل مٓلىم بهه ًىم ٧ل بخإ٦ضلي بخدهل

هالتها ؤعظٗذ
ُ
لبضة الؿماء بلى جىٓغ وهي ببدؿامت بـ ٢الذ زم السل٠ بلى ز

ُ
 اإلا

 الش٣ُلت الُٛىم بـ



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               739 

ؿاٖضوي بُُل٘ اللي هى ٧ان ُمك٩لت ٞـ ب٣٘ ٦ىذ إلاا -  ٦خحرة ؤو٢اث ظاجله..َو

 صا اإلاؿدى٣٘ ًٖ ًبٗضوي ٖاوػ  ٧ان بهه ب٦دكٟذ..مٗملهاف بـ ٞحها ًإطًجي

 ...مٗاه ًىعَجي مل

 وظهها ظاهب بلى ًىٓغ وهى زٟىث بـ ٢ا٫ زم ًضها ٖلى ُمدغم عبذ

 ٢اجل الجهاًت ٞـ هى بـ صا ٧ل هى ًم٨ً -

٣ها ؾضًم ببخلٗذ -  ؤٖمل بي..ؤٚحرها ه٣ضع مل خ٣ُ٣ت صي ظاًؼ: وهمؿذ ٍع

 !...بابا ًا ٢لبي ٞـ بًه

 نضعهِ  ٞى١  بعجمذ ٞـ بلُه ُمدغم لُجظبها الهبٍى جخىالى التي الٗبراث جل٪ إلاذ

هالتها ٖلى ًغبذ والضها و..٢ىة بـ جب٩ي
ُ
 خُلت ٢لت بـ هامًؿا ز

م٪ ػي  -
ُ
 ...ٚلِ بخسخاع ؤ

ل و٢ذ   بٗض  ٍَى

ت بـ هي ظلؿذ ٞغ
ُ

ت بـ والضها وجغ٦ها الك  بلى جىٓغ..طعاُٖه بحن بجهُاعها بٗض ُخٍغ

 الصسو لظل٪ خىاؾها بهخبهذ ختى قاعصة هٓغاث بـ اإلااعة جخإمل الساعط

٤ بـ الىا٠٢ ٣ابل الٍُغ
ُ
  لبُتها اإلا
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ىٓغ نضعهِ  ؤمام لظعاُٖه ٖا٢ًضا الؿُاعة بلى ًخ٩ئ  بـ إلادتها ببدؿامت بـ بلحها ٍو

  نٗىبت

 المٗت وؤٖحن ؾٗاصة بـ تهمـ وهي لهٟت بـ جهًذ

 !!!...ؤعؾالن -

 بـخعجب الجالـ والضها ل٣ُى٫  ؾٗاصة بـ ج٣ٟؼ وهي الضازل بلى ع٦ًذ

 !بىتي ًا ٞحن عاًدت -

 ...ًابابا جدذ ؤعؾالن: ؾٗاصة بـ نغزذ -

ا الضعط هبُذ زم الباب ٞخدذ ًٗ  بـلهٟت ؤيلٗها بحن مً ٣ًٟؼ ٢لبها ٩ًاص ؾَغ

 بلُه جىٓغ وهي ؤهٟاؾها جلخ٣ِ لخ٠٣ الساعظُت البىابت بلى ونلذ..لغئٍاه

ٛغ١  ج٩اص ؾٗاصة بـ وظهها ق٣ذ ببدؿامت
ُ
م ٖلى..ال٩ىن  ح  ٧ل جغ٦ها ؤهه الٚغ

ضة جل٪
ُ
هض١ ال قٟخحها ٖلى ًضحها ويٗذ..ألظلها ٖاص ؤهه بال اإلا

ُ
 ؤهه ج

٣ِ لها مازًغا ًبدؿمها التي ببدؿامخه جلمذ ٧اهذ..ؤمامها  ٞو

٤ حٗبر ؤن و٧اصث الساعط بلى ع٦ًذ  الٗضم مً ؾُاعة ْهغث ول٨ً الٍُغ

ا و٢ٟخِه  بـ ؤعؾالن بحٗض٫..لخى٢ٟها ًٗ  ٧له نىجِه  بـ وهضع ؾَغ
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 !!...ؾضًُُِم -

سخ٠ُ ًغاها وهى للخٓاث الؼمً جى٠٢
ُ
ه ؤمام ج  الؿُاعة جل٪ بـ ُويٗذ..هاٍْغ

ا ؤنضعث ٢ىة بـ جدغ٦ذ التي
ً
 ٢ىي  بخخ٩ا٧

 ُمىخه٠ بـ ل٠٣ُ..ٞكل ول٨ىه ًلخ٣ها ختى الؿُاعة زل٠ ؤعؾالن ع٦ٌ

٤  ألاؾض ػثحر قابه ظهىعي نىث   بـ ًؼؤع الٍُغ

 !!!...ؾضًُُُُُِِم -
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 والثالثون  الثانيالفصل 

خبذ وهل
ُ
 !...ًىًما؟ ألمشالي الخُاة ٦

 ...هًُ٘ بىتي بؿبب٪ ٢ىلخل٪ -

خدغ٥ م٣ٗضهِ  طعإ ٖلى ًًغب وهى ُمدغم بها هضع
ُ
 البا٦ُت ُؾمُت وبجىاعه اإلا

٨مل ُمااػة بـ ًضه ٖلى جغبذ ُُ ٨ت ٞى١  ًجلـ ؤعؾالن ًغي  وهى ل ا ألاٍع ًٗ  واي

 ٦ُٟه بـحن عؤؾه

 وؤصً٪..خبِبه ب٣ُخل ٖضوه ب٣ُخل واللي زحر وعا٥ مً هُجي مل ٢ىلخلها -

 ...٢خلتها

  ًٚب بـ لُجهٌ ؤعؾالن ًخدمل لم خُجها
ً

 ؾا٢ِه  بـ الهٛحرة الُاولت عا٦ال

ض ٦ـ صوي  نىث   بـ هضع زم ٖلحها ما لِؿ٣ِ  الٖغ

اصة خٝغ ؤؾم٘ ٖاوػ  مل..٦ٟاًت -  ٍػ

٣ابل بـ ُمدغم ونغر -
ُ
 جهذ اللي هي صي خُاج٪ مل!..لُه حؿم٘ ٖاوػ  مل: اإلا

 بىتي خُاة

 ...محن ؤهذ وهيسخى ٦مان ٧لمت: ٞدُذ بـ همـ زم ؤؾىاهِه  ٖلى ؤعؾالن نغ -
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  ؤظغي  زم بىُاله ظُب مً هاجٟه ؤزغط
ً

 زىان بً٘ بٗض الغص لُإجُه ما بجهاال

 ٢اجلت وهبرة   آمغ نىث   بـ هضع ٞـ

 وقإع بِذ بِذ ب٢لبىها..ٞحها مضوعف ؤلاؾماُٖلُت ٞـ خخت مدؿبىف -

ـ..قإع  ...ال٢ُخىها به٨م ؤؾم٘ ؾاٖخحن ْٝغ ٞو

 ظٟاء بـ وهمـ ُمدغم مً صوى ًغخل ؤن و٢بل ُؾترجه سخب زم هاجٟه ؤٚل٤

 نلب

 ...خُاتها جمً هى مىحي لى ختى هترظ٘ ؾضًم -

 وكُج بـ هامؿت ؾا٢ُِه  ؤمام ُؾمُت لخجشى..٢ىة بـ زلٟه الباب ونٟ٘ زغط زم

 ُمدغم سخي ًا ُٞه ز٤ ؤهذ بـ..هترظ٘ وهللا هترظ٘ -

 بىتي خُاة خاَِ واخض ٞـ ؤز٤!..ُؾمُت ًا ٢اجل ٞـ ؤز٤: مُذ نىث   بـ ُمدغم عص -

ذ ٠٦ ٖلى  !ٍٖٟغ

ل وهي ٢الذ زم ُؾمُت ججهض - ٍؼ
ُ
 مم٨ً ختى..هترظ٘ ب٣ُىلي ٢لبي وهللا: ٖبراتها ج

 ...آآ البىلِـ ه٩لم

  لهٟت بـ ل٣ُى٫  ٣ٖلِه  بـ ؤياءث ال٨ٟغة و٦إن ُمدغم ٢اَٗها
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صخي -
ُ
 ...ٚحره مِٟل!..٢

كحر وهى ٢ا٫ زم ٚغابت بـ بلُه جىٓغ التي ُؾمُت بلى هٓغ  هاجِٟه  بلى ٌُ

صخي ؤ٧لم ُؾمُت ًا هاجُه..اإلاىباًل -
ُ
 ...بىتي هحرظ٘ اللي هى..٢

ا ؤومإث ًٗ  مجها جىاوله..بًاه وؤُٖخه السلىي  هاجٟه لخجلب جهًذ زم ؾَغ

صخي بـ بجها٫ وؤظغي 
ُ
٢ 

صخي -
ُ
 !!!...ؾضًم بلخ٤ بجي ًا ٢

********** 

 بـ وجهغر..ال٣ضًم الخضًضي اإلا٣ٗض طل٪ بـ ُم٣ُضة وهي هىاصة بال جخدغ٥ ٧اهذ

 به٣ُإ ال

 ...باباااا..ؤعؾالااااان!!..ٌؿاٖضوي خض -

٩ل٠ الخاعؽ بلحها بلخٟذ
ُ
ؼمجغ خغاؾتها بـ اإلا اظه ًٚب بـ ًُ  نىتها مً إلهٖؼ

طهُه ًستر١  الظي
ُ
 ؤ

ت خخت ٞـ ؤهِذ ..ؤهِذ  بذ ًا جبـ ما -  ٞـ هِؿمٗ٪ ومدضف م٣ُٖى

 مخهضُٖىاف
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 اللي محن..و٢ظع خُىان: ٖهبُت بـ و٢الذ ؤلاججاهاث ظمُ٘ بـ عؤؾها خغ٦ذ -

 !...لُه؟ وزُٟجي زُٟجي

 ٢ض و الُب٩اء بـ بضؤث بل..جهمذ لم ؤجها بال ججاهلها و٢غع  الخاعؽ ٖجها بؾخضاع

لى ؤجها جخسُل لم..ظإقها عباَت ٣ٞضث  بزخُاٞها ًخم مىه زُىاث ُبٗض ٖو

 ب٨ذ..الُٗىحن مٗهىبت اإلا٣ٗض طل٪ بـ ُم٣ُضة وهي ؾاٖاث زالر ٣ًغب ما ُمىظ

 وزٝى ُخؼن  بـ ُتهمهم وهي ُخغ٢ت بـ

 ...ه٣ضع مل..ٌؿاٖضوي خض..ؤعؾالااان -

 بـ ًؼصاص وهى قغاؾت بـ وهضع ٨ٞها ٖلى الخاعؽ ٢بٌ ٖىضما ؤلم بـ نغزذ

 وظهها لٗٓام يُٛه

 ...نضإ بالف..صماٚ٪ مٟجغ ل٩ىن  ؾ٨تي ما لى باهلل ٢ؿًما -

 جًٕغ بـ تهمـ وصازلها ُب٩اءها نىث ج٨خم قٟخحها يمذ

 !!!...ؤعؾالن -

 هى ببخٗض..قٟخحها بحن مً ًىٟلذ ؤن ٧اص جإوة لخ٨خم بًُٗضا ٢ىة بـ وظهها بـ صٞ٘

اص ٖجها  م٩اهه ٠٣ً ٖو
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  ألاؾٟل وبـ

 الىاجي اإلابجى طل٪ صازل بلى ًسُى زم الؿُاعة مً ًترظل ؤخضهم

 ٌعجب ؤهه ًبضو ول٨ىه ُمؼعج نٟحر ونىث عجِب لخً طاث زُىاث..وال٣ضًم

 ُملخىه

 بـ ألاو٫  لُدؿاء٫..بخترام بـ و٠٢ زم ُؾترجه ػع  ؤٚل٤ الظي الخاعؽ ؤمام و٠٢

ب نىث    ٍٚغ

 !ظىه -

 ...باقا ًا ؤمغث ما ػي  ومخ٨خٟت -

 ول٨جها ٢ىة بـ جب٩ي جؼا٫ ال ؾضًم ٧اهذ..صل٠ زم ٦خِٟه  ٖلى ًغبذ وهى ببدؿم

غة ؤؾغث زُىاث نىث بلى حؿخم٘ وهى نمخذ  ٧له ظؿضها بـ ال٣ُكٍٗغ

  ؤمامها السُىاث جى٢ٟذ
ً
هُبها ٞـ وظهها جلٟذ ٦غحهت ؤهٟاؽ و ُمباقغة

ُ
 بـ ج

لذ..الىٟىع  ٍػ
ُ
هبت ؤ ُٗ  ُٖىحها ًٖ ال

ذ ٗذ زم ٞخدها بؾخُاٖذ ختى مغاث ٖضة ُٖىحها بـ ٞع  طل٪ بلى عؤؾها ٞع

 ٢ىة بـ ُٖىاها بحؿٗذ ختى الىظه ؤبهغث ؤن وما..ٌٗلىها الظي الىظه

 جهض٤ً ٖضم بـ تهمـ وهي قٟخحها وبعججٟذ
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 !!!...هؼاع -

********* 

ت الؿُاعة ٣ًىص ٧ان ؿاب٤ بؿٖغ
ُ
اح ح  بلخ٣ُه ٞـ هاجٟه نىث نضح ختى الٍغ

خهل اؾم ًغي  ؤن صون 
ُ
صخي نىث لُإجُه اإلا

ُ
 الجهىعي ٢

 !!... لؿضًم بًه خهل -

ٓلمت مالمده ٨ٖـ ظمىص بـ لحرصٝ نبر هٟاط بـ ُٖىاه ؤعؾالن ؤٚمٌ
ُ
 بـ اإلا

 قغاؾت

 ...الٓابِ خًغة ًا ه٣ها٥ مل هي -

صخي يغب
ُ
 ختى ُمدغم هاجٟه ؤن ٞما ؾُاعجه ٣ًىص وهى ًٚب بـ اإلا٣ّىص ٢

 الؿُاعة هىاٞظ له بهتزث نىث   بـ نغر زم ؤلاؾماُٖلُت بلى ٞىعهِ  مً بهُل٤

 !زُٟها اللي ومحن خهل اللي بًه!..ألاماهت صي هي -

ل -  مٗٞغ

صخي ٖاص -
ُ
ل بًه ٌٗجي: ًٚب بـ ًهغر ٢  بِذ مً جخس٠ُ وبػاي!..مخٗٞغ

 !...ؤبىها
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ُىاه مالمده ول٨ً نامًخا ب٣ى بل ؤعؾالن ًغص لم  ال٣ُامت ؤن جض٫ ٖو

 ؤهه ٢غع  خُىما..الجخُم مً ظمغجحن ٦ـ ٧اها وبقخٗالها ُٖيُه ؾىاص..ؾخ٣ىم

 جغ٦ه جإبى اللٗىت و٦إن ٢ىة بـ و ًمىٗه مايُه ٖاص ٨ًً ما ول٨ًُ بلحها ؾُٗىص

صخي نىث ٖاص
ُ
لت ججهُضة بـ زغط اإلاغة هظه ول٨ً ًهضح ٢  ٍَى

٣ي ؤها -  ؤعؾالن ًا ٚحري  مً خاظت ؤي مخٗملل..ؤلاؾماُٖلُت لـ ٞـٍُغ

 صلى٢تي اإلاد٪ ٖلى ؾضًم خُاة!..ٞاهم

 خًغة ًا لؼوم ملىف: الهؿِـ ٦ـ زغط نىث   بـ ؤعؾالن ؤظابه -

 ...ؤعظٗها هٗٝغ مغاحي..الٓابِ

 ٖلى ًضًه بـ ٢بٌ..ظىاعه بهما٫ بـ و٢ظٞه الهاج٠ ؤٚل٤ بل عصه ًيخٓغ ولم

 ل٣ب ًٖ ًخسلى لً ؤهه ًبضو..مٟانله ببًُذ ختى ظباعة ٢ىة بـ اإلا٣ّىص

 آلان الكُُان

 ؤو٠٢ ٞـ..مجهى٫  ع٢م   مً بجها٫ ؤجاه ختى الىاثُت اإلاىا٤َ بـ ًبدض ٧ان

دض١ ُٖىاه ٧اهذ..هاجٟه وبلخ٣ِ الؿُاعة
ُ
بت هٓغاجه طاث بـ الغ٢م طل٪ بـ ج ٖغ

ُ
 اإلا

 ؤلاظابت ٢غع  زم

 !...قُُان؟ ًا ٦ضا مل نىحي وخك٪ ًاااه -
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 بلى جاصي ؤن ٧اصث ٢ىة بـ هاجِٟه  ٖلى و٢بٌ قغاؾت بـ ؤعؾالن ٞ٪ بلخىي 

 هؼاع خضًض باقي بلى وبؾخم٘ تهكمه

ُت مدؿىب٪..مامدل بوي بخؿاؽ ٖىض٥ ٧ان ؤ٦ُض -
ُ
 ؤعواح ؾب٘ بـ ٢

ض بـ ؤعؾالن همـ -  ...بًضي بـ ظهىم وصًخ٪ بوي هخإ٦ض اإلاغاصي: ٢اجلت وهبرة جٖى

ت هؼاع ضخ٩اث نىث ونله  جسغط ؤهٟاؾه ونىث بهخهى ختى بهخٓغه ٞـ ال٣ٍى

اح هضًغ ٦ـ  زبِشت ببدؿامت بـ ألاو٫  ل٣ُى٫  الٍغ

 بًضي ٞـ مل عوخها و٦إن بدخ٩لم -

دِ بـ ظغب: وخكُت بـ ؤعؾالن ػؤع -
ُ
 هٗمل ؤها وقٝى ٖلحها صي *الـ بًض٥ ج

 ...بًه ُٞ٪

  اإلا٣ُخت ضخ٩اجه نىث نضخذ
ً
زغي  مغة

ُ
  م٨غ بـ بٗضها ؤعصٝ زم ؤ

 ...ج٩لمها هسلُ٪ َُب ٢لبي ٖكان -

 ج٣ُ٘ بـ حهخ٠ ال٠ًُٗ نىتها ٌؿم٘ ؤن ٢بل لشىان الهمذ ؾاص

 ...ؤعؾالن..ؤع -
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 ٢لبه ظٗل نىتها..خىلها الظي الٓالم ببخلٗذ ختى ؤ٦ثر ُٖىاه بؾىصث

ه بحن ًغحٗل ؼلؼ٫  ٢ىي  ٧ان نىجه زغط خُىما ؤن بال يلٖى دُِ الىؾِ ًُ
ُ
 اإلا

 !ؾمٗاوي..هجُل٪ ؤها..مخساِٞل -

 ؾامٗت: ٢اثلت ؤومإث -

 !محن؟ مغاث ؤهِذ  ؤؾم٘ ٖاوػ  -

 الهاقمي ؤعؾالن: و٢الذ ؾضًم ببدؿمذ -

مإهِىت بض بـهىث   لحرص -
ُ
 مُىٟٗل الهاقمي ؤعؾالن ومغاث: ٢لبها بـ الُ

 ...جساٝ

 ُمخجهم ونىث   ظضًت بـ اإلاغة هظه ول٨ً ًهضح هؼاع نىث ٖاوص

 نض٢جي ٦ضا وال ٦ضا خغ٦ت وؤي.. لىخض٥ ٖلُه جُجي ٖىىان هبٗخل٪ -

 ...قىا٫ ٞـ عاؾها هبٗخل٪

ضًغ..الكخاثم ؤ٢ظٕ بـ ؤعؾالن لِؿبه الهاج٠ ؤٚل٤ زم ُُ دغ٥ ل
ُ
 ونلخه بٗضما اإلا

٤ ههُت عؾالت غؾل و لُٗىص..اإلابجى ونىعة الٗىىان بها ُمٞغ  بلى الغؾالت هظه ًُ

صخي
ُ
٤ حك٤ الؿُاعة بهُل٣ذ وبٗضها ٢  الٍُغ
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********* 

 ٖلى ًؼا٫ ال ؤهه لخخى٢٘ ج٨ً لم هؼاع..مٗه خضًثها ٣ٖب ؤلم بـ عؤؾها بـ بهدىذ

 وظهه ظاهذ وقىهذ َالخه الىحران..ُمسُٟت ٧اهذ هُئخه ول٨ً..الخُاة ٢ُض

طهه َالذ ختى ألاٌؿغ
ُ
سٟي لم الدكىه طل٪ ول٨ً..٢لُل بـ بٗضها وما ؤ ًُ 

 ال٨غحهه مالمده ؤو ببدؿامخه

٘ ٖاصث جلـ م٣ًٗضا ًجلب جغاه وهي عؤؾها جٞغ   ؤمامها ٍو
ً
 بـ اإلا٣ٗض ٧ان..ُمباقغة

ٗا٦ـ الىي٘
ُ
٣ُِه  بـ ْهغه بلى ًخ٩ئ اإلا بض بـ ببدؿم زم مٞغ

ُ
  ز

ً
 ٢اثال

 !...بػاي ٖاٌل لؿه ؤها بدؿإلي ؤ٦ُض -

ُٗض ط٢جها ؤؾٟل ًضه لًُ٘ وظهها ؤصاعث زم بقمئزاػ بـ بلُه هٓغث  عؤؾها ٌُ

ا ًضهِ  ًٖ جغاظٗذ ٞـ بلُه ًٗ دض١ وهى هؼاع ؤ٦مل..ؾَغ  م٨غ بـ بها ًُ

 ...٦بحر ٞغاٙ و٢ذ ٢ضامىا ؤنل..هخ٨ُل٪ -

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

ت مً ٦ِالهما زغظا بٗضما ٞغ
ُ
ِلَم  الٛ  جدامل ؤهه بال..٢اصمت والجهاًت مٟغ ال ؤهه َٖ

 الباب وؤٚل٤ اإلاغخاى بلى جىظه زم وجهٌ هٟؿِه  ٖلى



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               752 

 ًخٟاصي ؤن ؤلام٩ان ٢ضع وخاو٫  ؤلاؾخدمام خىى صازل جمضص

 قٓاًاها بـ جإزغ ول٨ىه ال٣ُىبلت وبهٟجغث ص٣ُ٢خان..ؤلاهٟجاع

ُه بؾخٗاص ؾاٖت بٗض  ًٖ ًخسلى ؤن ألانٗب والجؼء الُغ٧ام وؾِ وجهٌ ٖو

شبذ ؤنابِٗه  ؤخض ُُ اجه ل  ٞو

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

٘  ٞـ نضمت بـ ؾضًم ُٖجي لخدؿ٘ اإلابخىع  بىهغه لُٓهغ ألاٌؿغ ًضه ٠٦ ٞع

  هى ٢ه٣ه
ً

 ٢اثال

 ؤيخي الػم ٧ان ؤِٖل ٖكان -

 ...قُُان ؤهذ..آصم بجي ج٩ىن  ُمؿخدُل ؤهذ -

 ؾا٢ِه  بـ جل٣اها التي الغنانت بزغ ٖغظه الخٓذ و٢ض جهٌ زم هؼاع ضخ٪

طجها مً وصوى زلٟها لِؿخضًغ
ُ
 ٞدُذ بـ وهمـ ؤ

 ...الغخمت ٢لبي مً هٕؼ عبىا بـ آصم بجي أل -

 الٟدُذ هظا بـ بها ؤعصٝ والتي ال٣اؾُت الُجملت لخل٪ هي ٢لبها وبهسل٘

ب ٖغ
ُ
ذ ًضًه ول٨ً ؤلام٩ان ٢ضع ٖىه ؤلابخٗاص خاولذ..اإلا  لخهغر طعاٖحها خاَو

 هضوء بـ خضًشه وؤ٦مل جهمذ ؤن بها نغر ؤهه بال هل٘ بـ
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 وال صي البلض ٞـ ِٖل مبُإ٧لل والخ٤..خ٤ ٖىضه ٧ان بهه اإلاك٩لت -

 ٩ًىن  اللي الكاَغ بـ بلض و٧ل خخت ٧ل ٞـ مىظىص ص٦خىعة ًا الٟؿاص..ٚحرها

 ...ه٠ًُ ٞاؾض

هالتها ؤبٗض
ُ
ى٣ها ًٖ ز  ٞدُذ بـ ؤ٦مل ٞـ زٝى بـ هي لخب٩ي ؤ٦ثر وما٫ ُٖ

 وال..بًضه بـ صبده اللي الٛلبان ناخبه وال هى ال جهاجي ًخضزل الػم م٨يل -

زخه ختى ؤو..ُٖىه ٢ضام بج٣خلىا اللي وؤمه ؤبىه
ُ
 بٚخهبىها ُٖجي ًا اللي ؤ

ضامه
ُ
٢... 

 ٢ضع جماؾ٨ذ ؤجها بال الخ٣ُا وق٪ ٖلى بضث و٢ض هٟىع  بـ وظهها ظٗضث

  زٟىث بـ هخٟذ زم ؤلام٩ان

 !...بًه؟ ٖاوػ  ؤهذ -

 بـ همـ خُىما الس٣ٟان ًٖ ٢لبها جى٠٢ ولىلهت لخضًشه ؤونالها بعحٗضث

 قُُاهُت

 ...مغجحن ال٩ابىؽ وِٗكه -

! لك٣ُ٣خه الجؿضي بٖخضاءهم ؤم ٖاثلخه ؤم٣خل ٣ًهض ٧ابىؽ ؤي جضعي  وال

  ٢ؿاوة ؤ٦ثر و٦المها
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  هؼاع لُطخ٪ ٖا٫ نىث   بـ ؾضًم ب٨ذ
ً

بض بـ ٢اثال
ُ
 ز

غي  -  ...ؤولها ٞـ لؿه اإلاؿغخُت..لبٗضًً الُٗاٍ ٞو

 هللا بلى جخًٕغ لُٗىحها ُمٛمًت ألامام بلى ظؿضها بـ جىدجي وهي ُب٩اءها بػصاص

٣خلها ؾ٣ُخله..ؤعؾالن ًإحي ؤال ه ؤمام ٍو ضه ال وهي هاٍْغ ٍغ
ُ
 طل٪ ٌِٗل ؤن ج

  ال٣اسخي اإلاكهض
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

كحر لُىمئ ٧لماث بً٘ بـ وهمـ الخاعؽ ؤحى ول٨ً ًخدضر ؤن هؼاع ٧اص  وَُ

 ببدؿامت بـ و٢ا٫ مجها صوى..الغخُل بـ بلُه

ت هؿِب٪ -  ...يُٝى ٖىضي قٍى

*********** 

 ؤونالها ؤي٠ٗ الظي البرص لظل٪ جغجج٠ نضعها ؤمام طعاٖحها ح٣ٗض ٧اهذ

ٗذ..الخًىع  ٖلحها ًجب ول٨ً  بـ بٖخضلذ ٞـ مجها ٣ًترب لخلمده ؤهٓاعها ٞع

 ظمىص بـ وحؿاءلذ و٢ٟتها

 !...لؿه وال ٢خلتها -

  ؤمامها هؼاع و٠٢
ً
 بػصعاء و ملل بـ ؤعصٝ زم اإلاكىه مالمدِه  بـ ُمباقغة
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 زالو حؿ٨تي ًب٣ى ُمهمخ٪ جمُتي..صٖىة مل٨ِل -

ذ م٨ىدل لىالًا: قغاؾت بـ ظمُلت نغزذ -  ٢ضعث ختى وال..جىنلها ٖٞغ

 ...عوخ٪ هُازض ٧ان اللي ؤلاهٟجاع مً تهغب

صخي ػاعه الظي الُىم طل٪..ؤلاػصعاء جدمل هٓغاجه جؼا٫ ال
ُ
 اإلاٗلىماث جل٪ بـ ٢

ا وهي بًاها ؤُٖخه التي وهي..ًضًه بحن ويٗها التي ًً  ٢ضوم بـ ؤزبرجه مً ؤً

صخي
ُ
 مىه الخسلو ٖلُه وؤن ٢

ىهي ٧ان ؤعؾالن ؤن هى جدؿبه لم ما ول٨ً  جدظًغه خاولذ لظل٪ بهخ٣امه ًُ

 ٞاث ٢ض آلاوان ول٨ً

ت هضوء بـ و٢ا٫ ٨ٞه هؼاع خ٪  وُسسٍغ

تي -  الصر الجاهب جسخاعي  ٖٞغ

زغي  هي ببدؿمذ -
ُ
ت بـ ألا  بخسلو بـ ؤها..ظاهب مإزضحل ؤها: و٢الذ ُسسٍغ

 وبـ لُا ؤعؾالن..٢ضامي اللي ال٣ٗباث مً

ىذ ٦ضا ٖكان -
ُ
 !٦ضا مل مجها جسلصخي ٖاوػة ٦

٣ذ -  م٘ ًب٣ى..تهضًض بجهذ خؿِذ إلاا ل٨ً..ؤ٢خلها ٖاوػة ُم٨ىدل: خضة بـ ٖػ

 ...لٛحري  مُب٣اف ؤعؾالن ٖكان جاوي ؤ٢خل ومؿخٗضة ٢خلذ ؤها..الؿالمت
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ىخٟش بُجها خى٫  ًضحها ويٗذ
ُ
  ؤٞعى ووٗىمت ٢ىة بـ ؤعصٞذ زم اإلا

ا بِىا اللي الىخُض الغابِ هى ببىه ختى - ًُ  ٖلُه وهخاٞٔ أل هسؿغه ومل..خال

 ...وؾىاوي بًضًا بـ

 مٛؼي  طاث ببدؿامت هؼاع لُبدؿم ٖجها ًضه ظمُلت لُخبٗض وظىتها ٖلى مسر

 و٢ا٫

ىِذ  به٪ ٨ًدك٠ إلاا هُخ٣ُ٘ صا الغابِ -
ُ
 ُٖلخه مىث ٞـ الؿبب ٦

ىذ ؾاٖتها ؤها..ُٖلخه صي بن ؤٖٝغ ُم٨ىدل: وصٞإ قغاؾت بـ هضعث -
ُ
٦ 

ذ وبوي ٖاٌل به٪ ٞـ الؿبب ؤها..هؼاع ًا لحهم ونلخ٪ اللي وؤها ٖك٣ُخ٪  صاٍع

 ...*الـ ؤٖمال٨م ٖلى

له نىجِه  بـ هؼاع ضخ٪
ُ
ت بـ ؤعصٝ زم ٧  بىُاله ظُبي بـ ًضًه ًً٘ وهى ُسسٍغ

٪ ؤهِذ  - ىا ٍػ  بـ ؤها..مىج٪ بـ خاظت ُمؿخُٟض مل ؤها..ظمُلت ًا زاًىت ٍػ

 ...عوخ٪ هخ٨ُٟه مل..خاظت ٧ل ٨ًدك٠ ؤعؾالم بن بمجغص بن ؤهبه٪ خبِذ

  ٢ىة بـ ٦ٟها ٖلى ج٣بٌ وهي ٢الذ زم قٟخحها ٖلى ظمُلت نغث

صخي ٖلى جسلو الػم ٦ضا ٖكان -
ُ
ذ الخ٩ىمت لى..٢  هخ٣طخي..حي به٪ ٖٞغ

مغ٥ باقي  السجً ٞـ ُٖ
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 ...ٖلُا مل هٟؿ٪ ٖلى زافي -

 الؿُاعة لخهٗض حؿخضًغ وهي لخ٣ى٫  ي٤ُ بـ ظمُلت جإٟٞذ

ل..ألازباع ؤزغ ؤقٝى ٖكان ظُذ ؤها الٗمىم ٕ -  ...صي اإلاغة الضهُا مخبْى

دغ٥ ؤصاعث زم الؿُاعة نٗضث
ُ
 الؿازغة هؼاع وظه مالمذ ججهمذ..وعخلذ اإلا

ت هبرة   بـ ٢ا٫ زم  ؾىصاٍو

 ...ع٢انت ًا ظاي صوع٥..ٖلُا نبر٥ -

********* 

 لم ؤجها بال..٦شحًرا شخبذ وبكغتها الضواع بـ حكٗغ بضؤث ٢ض ؾضًم ٧اهذ

ٗاٞغ ْلذ ٞـ حؿدؿلم
ُ
 وزا١ لخدل ًضحها ؤخض وزا١ جدل ؤن بؾخُاٖذ ختى ح

زغي 
ُ
 ٢ضمها زم ألا

 بـ جدغ٦ذ زم حؿ٣ِ ال ختى هٟؿها ٖلى جداملذ ؤجها بال ججهٌ وهي جغهدذ

ُى  
ُ
ت باب بلى ونلذ ختى خشِشت ز ٞغ

ُ
 الخاعؽ ًؼا٫ ال ٧ان..بها ُويٗذ التي الٛ

ا ًٟ  خغا٥ صون  وا٢

 ز٣ُلت زكبُت ٢ُٗت وظضث ختى ألاعظاء بـ بدشذ زم ًلمدها ال ختى جغاظٗذ

ا ًٖ ا لخخجه ما هى ًٗ اصث وبلخ٣ُتها بلحها ؾَغ  جسغط ٖو
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ٗذ  لِؿ٣ِ السل٠ مً الخاعؽ عؤؽ بها يغبذ زم السكبُت ال٣ُٗت ٞع

 ٢ىي  مً جمل٨ه ما ٧ل بـ ع٦ًذ زم ؤل٣تها..مخإوًها

  ومٗه هؼاع نٗض
 

 ٞا٢ًضا الخاعؽ لُجض..الهغزت نىث بزغ آزغ عظال

 بـ وػ٤ٖ زلٟه الخاعؽ بلى بؾخضاع..مٗضجه بـ ع٧له زم ًٚب بـ نغر..الىعي

 ًٚب

 ...وهاتها ٖلحها صوع  -

ً بزىحن ًدبٗه بزغها بـ ع٦ٌ زم الخاعؽ ؤومإ  آزٍغ

  اإلامغاث بـ وجغ٦ٌ الضعط تهبِ هىاصة ال بـ جغ٦ٌ ٧اهذ

 ...ٖىض٥ ؤو٢ٟي -

ض زلٟها نىًجا حؿم٘ وهي ؾضًم نغزذ ًز
ُ
تها مً لت  بجها٦ها م٘ ول٨ً ُؾٖغ

 صعظاث بً٘ ؾ٣ُا زم ٖلحها ؤخضهم به٣ٌ ٞـ الهغب حؿخُ٘ لم وحٗبها

٣ها ٖلى ٢بٌ بط..اإلاجا٫ لها ًضٕ لم الخاعؽ ول٨ً مخإوه ؾضًم نغزذ  مٞغ

ها بـ ًتهم لم..زلٟه وظظبها  بها ؤل٣ى ختى لها سخبه ؤ٦مل بل ُب٩اءها ؤو ؾ٣َى

 هؼاع ٢ضمي ؤمام
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هالتها مً هؼاع لُجظبها..وحٗب ؤلم بـ جب٩ي ؤعًيا ظبهتها بـ بؾدىضث
ُ
 ٞـ ز

 وخضة ٞدُذ بـ هضع زم مىه وظهها ٢غب..ؤٖلى نىث   بـ نغزذ

 !...ُعصي؟!..ها!..تهغبي ٖاوػة -

 ٖلى ج٣بٌ التي زانخه ٞى١  ًضها ويٗذ ٞـ عؤؾها حهؼ وهي ألازحرة بـ نغر

 وقغاؾت ؤلم بـ جهغر وهي زانتها

 ...خُىان ًا قٗغي  ؾِب..ؾبجي -

ت بلى ظظبها ٞغ
ُ
 ظهىعٍت هبرة   بـ الشالر ؤمغ ًضل٠ ؤن و٢بل الٛ

الجىه صا البٛل ٞى٢ىا -  ...ونل وه٩ُىن  و٢ذ ؤي ٞـ بال٩ىا وزضوا..ٖو

ا ًؼا٫ ال وهى بها صل٠ زم ًً هالتها ٖلى ٢اب
ُ
 ٢ؿىة بـ هضع زم ز

 ...ؤولها ٞـ اإلاؿغخُت لؿه ٢ىلخل٪ مل!..لُه صلى٢تي تهغبي بخداولي -

 ؤؾ٣ُتها ٢ىة بـ نٟٗها ٞـ ًٚب بـ ُٖىاه لدكخٗل وظهه بـ ؾضًم به٣ذ

هالتها مً وظظبها بلحها بهدجى..ؤعًيا
ُ
  ز

ً
زغي  مغة

ُ
 ونغر ؤ

جي مخداولِل -  ...الٗغى بـ ٧لىا وؿخمخ٘ ٖكان حؿخٍٟؼ
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نبُذ التي ظبهتها و نٟٗخه بزغ ججٝز ؾضًم قٟتي ٧اهذ
ُ
 بنُضامها هدُجت ؤ

 ي٠ٗ بـ ؤعصٞذ ول٨جها الهلبت ألاعى بـ

 ه٣ُخل٪ وهللا..ه٣ُخل٪ -

 ...٦ضا ؤوي  واز٣ت مخب٣ِل -

٣ُضها اإلا٣ٗض ٞى١  لًُٗها ٌٗىص ؤن ٧اص لخجهٌ ظظبها زم ًض بـ ًضحها يم  وٍُ

 البىاًت ؤؾٟل ؾُاعة بَاع بخخ٩ا٥ نىث ؾم٘ ول٨ىه

*********** 

صخي وهاج٠ هاجٟه ؤزغط زم ؾُاعجه ؤو٠٢
ُ
٢  

صخي -
ُ
 و٢ذ مِٟل ٖكان بؾمٗجي ٢

 ...٢ى٫  -

ه زل٠ ويٗه زم ُمؿضؾه ؤعؾالن ؤزغط  ظاص نىث   بـ و٢ا٫ ظٖؼ

 ؾاٖت هو ًٖ ؤجإزغ إلاا بال مخضزلل -

صخي هضع -
ُ
 هُىٟ٘ مل أل: ٢
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 ؤهذ جضزل مُلٗدل لى..ٖلُه ب٣ىل٪ اللي بؾم٘: خضة بـ ؤعؾالن نغر -

صخي ًا ؤزؿغها ٖاوػ  مل..ونى٫  ٖلى عظالتي
ُ
٢... 

 الؿُاعة مً لُترظل عصه ًيخٓغ ولم الهاج٠ ؤٚل٤ زم

لى وبـ  ألٖا

غنت ؾضًم بؾخٛلذ
ُ
 ط٢ىه لخًغب..الىاٞظة مً ًىٓغ وهى هؼاع طهً حكدذ ٞ

 مخإوًها لِؿ٣ِ ُع٦بخه ع٧لذ ٢ضمها بـ و عؤؾها ٢مت بـ

ا ٖىه ببخٗضث ًٗ ان الشالر ٧ان خٓها ولخؿً الساعط بلى وع٦ًذ ؾَغ  ًخدٍغ

 الهىث طل٪

ؼه٤ ؤن ؤهٟاؾها ٧اصث..جب٩ي وهي ٢ىة مً جمخل٨ه ما ؤ٢صخى بـ ؾضًم ع٦ًذ
ُ
 ج

 جخى٠٢ لم ؤجها بال

 بـ بؾخضاعث..ججض لم ول٨جها ؤخضهم ًبخٗها ٧ان بطا ما جخإ٦ض زلٟها هٓغث

 نغزت قٟخحها بحن مً لتهغب شسو بـ بنُضمذ اللخٓت جل٪ وبـ عؤؾها

خه حعي ؤن صون  الصسو طل٪ جًغب وؤزظث  لهٍى

  لهٟت بـ و٢ا٫ نضعه بلى ؤعؾالن يمها

 !!!...ؾضًم -
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 بـ جغجمي ٖاصث..ؤعؾالن لخجضه بلُه عؤؾها وعٞٗذ يغبه ًٖ ؾضًم جى٢ٟذ

غحٗل ظؿضها بهتز ختى وكُج بـ جب٩ي وهي ؤخًاهه
ُ
 اإلا

 ...همىث ٦ىذ ؤها..ؤعؾالن -

ل وهى ل٣ُى٫  وظهها خاٍو زم نضعهِ  ًٖ ؤبٗضها ٍؼ  ألاجغبت بـ اإلالىزت ٖبراتها ًُ

 والضماء

 ...ًإطًِ٪  ه٣ُضع مدضف..مخساِٞل ظىب٪ هىا ؤها..ُهككل -

ؿضؽ ؤخضهم نىب
ُ
ت بـ ٢ا٫ زم عؤؾه بلى اإلا  ُسسٍغ

 !...ُمخإ٦ض -

ل ظًٟ له حهتز لم ؤعؾالن ؤن بال ٕٞؼ بـ ؾضًم قه٣ذ ا ْو
ً
 بحن بها ُمدخٟٓ

 ًهضح ٖاص زلٟه نىث ؤن بال..ًضًه

ؿضؽ بعمي -
ُ
 ...بًض٥ ٞـ اللي اإلا

 ًًضا حؿدكٗغ وهي ؾضًم نغزذ..ًلخٟذ ؤن صون  ُمؿضؾه ؤعؾالن ؤل٣ى

 ٌؿخُ٘ لم ول٨ىه وخل ٦ـ ًؼؤع وهى ظظبها ؤعؾالن خاو٫ ..ٖىه ججظبها

 ...ؤهذ مل هي صماٚها هٟجغ م٩اه٪ مً بجدغ٦ذ لى -
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ب ق٩ل بـ ُمٓلمت ومالمده ُٖيُِه  مً ًيبٗض الجخُم دض١ وهى..ُمٖغ  بـ ًُ

 ٣ٖله ؤ٣ٞضٕ نىث   بـ وجب٩ي الغظل طل٪ ًضي بحن جخلىي  التي ؾضًم

ً التي السبِشت ببدؿامخه و هؼاع ج٣ضم إلاذ ٍؼ
ُ
 وهى ٞدُذ بـ هخ٠ زم وظهه ج

 ؾضًم ظىاع بـ ٠٣ً

 ...ال٩ابىؽ ٞلُبضؤ -

 

 

 والثالثون  الثالثالفصل 

سل٤ لم
ُ
 لخىاٞغ ُوظضها بل لىخأل٠ ؤعواخىا ج

ل٣ذ و٦إهجي ؤقٗغ ؤخُاًها
ُ
ل٣تي وؤهِذ  ألظل٪ ز

ُ
 ألظلي ز

خىاٞغة ألا٢ُاب ٦ـ ول٨ىىا
ُ
 اإلا

ٟغ١  الباعصًً ال٣ُبحن ٦ـ  الخاع ؤلاؾخىاء بُجهما ًُ

 ...آلازغ ؤخضهما و٢خل بال ًمتزظان ال والىاع اإلااء ٦ـ
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 نغزذ ٞـ ٢ىة بـ طعاٖها ٖلى ٢بٌ ول٨ىه ًضًه بحن مً الخملو خاولذ

 ؤؾىص ًٚب آجىن  بـ ُمكخٗلت مغاظل ؤؾٟله و٦إن ٠٣ً ؤعؾالن بِىما..ُمخإإلات

 عماًصا الجمُ٘ ًجٗل ؤن ؤ٢ؿم

بض بـ ٢ا٫ زم هؼاع ضخ٪
ُ
ٓلمت ؤعؾالن ُٖجي بلى ًىٓغ وهى ز

ُ
 اإلا

 ...ألاو٫  ٞـ بخىا ٖكان وتهضي ٦ضا ؤٖهاب٪ جمؿ٪ ٖاوػ٥ ؤها -

هالتها وؤبٗض ؤمامه ؾضًم ظظب
ُ
ى٣ها ًٖ ز  ًىٓغ وهى ٞدُذ بـ همـ زم ُٖ

 ُٖيُه ْالم بػصاص الظي ؤعؾالن بلى

خهاب ؤخضار حِٗل جدب جغي  ًا -  !!...جاوي ؤلٚا

 ٖلى ؤوق٪ و٢ض ؤًضحهم بحن مً الخملو وخاو٫  ٧اؾغ وخل   ٦ـ ؤعؾالن ػؤع

خض٤ٞ ؤلاصعهالحن وطل٪ الجؿضًت بىِخه ل٣ىة هًٓغا طل٪ ٞٗل
ُ
 ؤن بال..٢ىة بـ اإلا

ؿضؽ طل٪ ًغي  وو  ؤو٢ٟخه ؾضًم نغزت
ُ
 عؤؾها بلى ُمّهىب اإلا

 !!!ؤعؾالن -

 ...٢ضام٪ بِىٟجغ مسها هدكٝى و بُل ًا جاهُت خغ٦ت -

 ٖاصث..و٢هت ٢هت ؤل٠ جد٩ي الجخُمُت ُٖىاه ؤن بال ؤعؾالن وؾ٨ً

 خ٣ُ٣ُت صهكت بـ ٣ًى٫  وهى جهضح هؼاع ضخ٩اث
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 ...نضمخجي ؤهذ خ٣ُ٣ي!..ؾذ واخضة ٖكان ٌؿ٨ذ والكُُان -

ٝ   و نمذ بـ با٦ُت ُٖىحها ؾضًم ؤٚمًذ ٨مل..ال٣اصم مً زى ُُ  خضًشه هؼاع ل

 ؤها ٖلُا جإزحرها ؤقٝى خابب..ٖلُ٪ ٦بحر جإزحر لحها ٧ان الض٦خىعة ًٓهغ -

 ٦مان

ب نىث   بـ ؤعؾالن ظإع -  مً الضهُا مجدل به٪ جخمجى هسلُ٪ ؤها: ُمٖغ

٤ ٞـ و٢ٗذ به٪ جىضم هسلُ٪..ؤؾاؾه  الهاقمي ؤعؾالن ٍَغ

 ؤها..الهاقمي ؤعؾالن ٖملذ اللي ؤها..٦ضا مخ٣ىلل عاظل ًا: و٢ا٫ هؼاع ضخ٪ -

 ...الهُاص ٖملذ اللي

 الجمُ٘ الغظٟت ؤنابذ ختى قٟخُه بحن مً الهؿِـ ٦ـ ؤعؾالن هبرة زغظذ

 ؾضًم ٞحهم بما

بار -  ...ًضو٢ه الػم الؿم َو

٣ه هؼاع ببخل٘  التي ؾضًم ومٗه بؾخضاع زم بغاٖت بـ ؤزٟاه ؤهه بال جىجغ بـ ٍع

 با٦ُت به حؿخُٛض ؤعؾالن بلى بلخٟخذ

 ...مدؿبىِل زاَغي  ٖكان..ؤعؾالان -
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 وب٣ى ُمس٠ُ نىًجا ؤنضعث ختى ؤؾىاهه ٖلى ونغ وظهه ًٖالث حكىجذ

 ُٖيُِه  بـ طل٪ عؤث ؤجها وؤ٢ؿمذ الهال٥ ٌٗجي ؤعؾالن ُمعجم بـ والهمذ   نامًخا

لت لُلت وعاها ًال -  ...وُممخٗت..ٍَى

داو٫  جب٩ي وهي زلٟه الكاه ٦ـ ؾضًم ًجظب وهى هؼاع بها ؤعصٝ
ُ
 الخملو وج

ب ٦ـ ٧اهذ ًضًه هؼاع ؤن بال مىه
ّ
 مىه ال٩ٟا٥ ًهٗب ٢ىي  ٦ِال

ت جل٪ بلى الجمُ٘ ونل ٞغ
ُ
جلـ الٛ ُُ  وزبخىه اإلا٣ٗض ٞى١  ؤعؾالن الشالر ل

 وكُج بـ با٦ُت ُع٦بخحها ٖلى ؾ٣ُذ ٞـ ؾضًم هؼاع جغ٥...ظًُضا

ب ُبِء بـ ُؾترجه هؼاع هٕؼ  ؤن وما ؾضًم بلى وبججه ُمؿضؾِه  بـ ؤل٣ى زم ُمٖغ

 ظؿضها مً هاعبت والضماء ٕٞؼ بـ نغزذ ختى عؾٛها ٖلى ٢بٌ

 ...ؤعؾالااااااان -

سغط ؤعؾالن ٧ان ؤ٢ل ؤو زىان ىا ًُ ًُ ى٤ هاخًغا عؾٛه مً نٛحر ؾ٨  ؤخضهم ُٖ

ب ؤن و٢بل ّؼ٫  الؿ٠ُ ؾب٤ ٢ض ٧ان آلازغ ٌؿخٖى ُٗ  ؤؾٟل مً َٗىه و ال

 ط٢ىه
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٘ هؼاع بوكضاه ؾضًم بؾخٛلذ  جغاظ٘ ؤهه ختى ٢ىة بـ مٗضجه جًغب ؾا٢ها لتٞر

 ٖلحها ًى٣ٌ ٖاص زم قٟخُه بحن مً ؾباث ٖضة لخىُل٤ ؤلم بـ جإوه..السل٠ بلى

 هغبذ ؤجها بال

 بـ يغبه ختى..هؼاع وجبٗها ؾضًم هغوب عؤي ؤن وما ألازحر ؤعؾالن ؤمؿ٪

 الىعي ٞا٢ًضا ؾ٣ِ ٞـ ظبهخِه 

 ًهغر ع٦ٌ زم الُجشخحن ؤخض ُمؿضؽ ًدمل بهدجى

 !!!...ؾضًُُُِِم -

 مً وؤنبذ قضة بـ ٌٗغط الظي هؼاع وزلٟها هىاصة بال جغ٦ٌ هي ٧اهذ

 جى٢ٟذ اؾمها بـ ًهغر ؤعؾالن نىث ؾمٗذ ؤن وما ُمالخ٣تها الهٗب

٣ابل بـ هي ونغزذ
ُ
 اإلا

 !...ؤعؾالاان..هىا ؤها -

الخ٣ها ًؼا٫ ال هؼاع لخجض السل٠ بلى بلخٟخذ  جهاًت بلى ونلذ..وجغ٦ٌ لخٗىص ًُ

 هى ؤمامها ومً زلٟها الخاثِ بـ بلخه٣ذ..للهغب آزغ ؾبُل وال

غحٗبت ؾضًم ؤمام ٠٣ً وهى ٢ىة بـ ًدىٟـ هؼاع ٧ان
ُ
 وهى بـٟدُذ ٢ا٫ زم اإلا

ؿخه بـ ْٟغ ٢ض طثب زٟت بـ مجها ٣ًترب  َٞغ
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 ...ٖاوػة ؤها اللي ؤزضث ؤ٧ىن ..ونل ٩ًىن  ٖما -

ضاٞ٘ شخئ ًٖ خىلها جبدض وهي ٢ىة بـ ؾضًم ب٨ذ
ُ
 لم ؤجها بال هٟؿها ًٖ به ج

دسست زُابها ٖلى ًضحها ٢بًذ..ججض
ُ
 هل٘ بـ تهمـ وهي اإلا

 ...ؤعؾالان -

********** 

٤ ًٖ بـُٗيُه ؤعؾالن بدض  ٢ض ول٨جهما بلحهما الىنى٫  ؤظل مً ٍَغ

هالجه قّض ..بزخُٟا
ُ
 الهغزت مىب٘ نىث ًدب٘ ؤن ٢غع  زم ز

 ٢لبه ٌٗٝغ لم..بلحها ًهل ختى جيخهي ال مخاهاث بـ و٦إهه ٌكٗغ مخاهاث

ًاهُه ال السٝى طل٪ ول٨ً ػمً ُمىظ السٝى ا ًُ
ً
 ٌٛؼوه ؤن السٝى..آزغ زٞى

  اإلااضخي
ً
زغي  مغة

ُ
 بها اإلااضخي ٌٛؼوه ؤن والسٝى ؤ

 ًهغر ؤن ٢بل زىان ٠٣ً ظٗلخه مجها ؤيلٗه بحن ًىٟجغ ٢لبه ظٗلذ نغزت

 وخل وػمجغة ػثحر بـ

 !!...ؾضًُُُُِِم -

ٗخلحها ؤعًيا ُممضة هي..بلحها ونل ختى وع٦ٌ ع٦ٌ  بقخٗلذ والجخُم..هؼاع َو

 ؾىصاء هحران بـ
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داو٫  ٧اهذ
ُ
ل بـ ج

ُ
ى٣ه زضقذ..ٖجها ببٗاصه ٢ىة مً جمل٨ه ما ٧  بـ ُٖ

 وظهها مً ًضهى الظي وظهه وؤبٗضث ط٢ىه ؤؾٟل ٦ٟها ويٗذ..ؤْاٞغها

سخب وظضجه واخضة زاهُت بـ ول٨ً  هي جغاظٗذ..بًُٗضا ؤؾ٣ُخه ظباعة ٢ىة   بـ ٌُ

 الغوح و٦إن ظؿضها ظٗل ُعٖب بـ ظؿضها جدخًً السل٠ بلى الٟىع  ٖلى

 ٚاصعجه

ؿ٣ِ وهى ظهىعي نىث   بـ ؤعؾالن ظإع  له ٨ًُل ٞى٢ه وهى ؤعًيا هؼاع ٌُ

 ؾىصاء ظهىعٍت وهبرة وخكُت بـ نغر زم الل٨ماث

٪..همىج٪ -  ***...الـ بً ًا..ٖلحها صي * بًض٥ جمض بػاي هٗٞغ

م بـ ٣ؿم الظي ووظهه صماءه جىازغ مً الٚغ  ؤهه بال ٖٓامه تهكم ؾم٘ ؤهه ًُ

 و٢ا٫ ضخ٪

ت ونلذ -  ...٢ضام٪ ؤ٢خلها ؤما ٢بل مغجحن ال٩ابىؽ حِٗل هٟسخي ٧ان..بؿٖغ

 وؤزغط آلازغ ًض ؤعؾالن ؤمؿ٪..اإلاىظٗت ل٨ماجه ٢ىة لتزصاص آلازغ ظىىن  ظً

ا ؤلم بـ هؼاع نغر..بها ٚغؾه زم آزغ ؾ٨ًُىا
ً
ُٗىه ؤعؾالن لُٗىص ياخ٩  بـ ٍو

 وخ٣ض ٚل
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طجها ٞى١  ًضحها ؾضًم ويٗذ
ُ
مؼ٢ها التي الهغزاث جل٪ مً هٟؿها لخ٣ي ؤ

ُ
 زم ج

ٗذ سغظها ل٩ي بلُه الخىؾل جىىي  عؤؾها ٞع ٗذ ؤن ما ول٨ً..ًُ  ختى عؤؾها ٞع

ؿضؽ ًهىب ؤخضهم وظضث
ُ
 ٢خلِه  ٚغى بـ ججاه اإلا

ٖغ بـ ُٖىاها بحؿٗذ
ُ
 ًٚبه..ٌؿمٗها لم ول٨ىه اؾمه بـ ناعزت لخجهٌ..ط

 ؤٖماه

ا ُٖىحها بـ بدشذ ًٗ ؿاٖضه ؾَغ
ُ
  ؤعؾالن ؾ٣ِ ل٩ان الخاعؽ جغهذ لىال لد

ً
 ٢خُال

ؿضؽ طل٪ ٖلى ُٖىاها و٢ٗذ
ُ
ل٣ى اإلا

ُ
ٗذ زم..ؤمامها اإلا  الخاعؽ بلى عؤؾها ٞع

٘ الظي  ؾُمىث ؤعؾالن تهمـ وهي ؤهٟاؾها خبؿذ..آلامان نمام ًٞغ

ؿضؽ جلخ٣ِ ع٦ًذ..حؿمذ لً ول٨جها
ُ
ٗذ اإلاشل بـ و اإلا  وبـ آلامان نمام ٞع

لمها ٦ما ص٢ت  بـ ٦ُٟلت ٧اهذ عناناث زالر..نضعهِ  بلى نىبذ ؤعؾالن َٖ

 ٢اجلت ؤنبدذ ؾضًم..لخٓاث لـ الؼمً جى٠٢

********** 

صخي هٓغ
ُ
 زم الىعي ًٖ ٚاثبت ألاص١ بـ ؤو الىاثمت ؾضًم بلى ألامامُت اإلاغآة مً ٢

ِه  بـ ٌٗىص وهى ٢ا٫  ؤعؾالن بلى هاٍْغ

 هاًمت لؿه -
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 ؤخؿً ٦ضا..هاًمت ؾُبها: ؾىصاء هبرة   بـ و٢ا٫ ؤعؾالن ؤومإ -

صخي خ٪ -
ُ
 !!...خهل اللي بًه هى: و٢ا٫ ٖى٣ه ُمازغة ٢

٣ِه  بـ بج٩ئ بل ًغص ولم ؤعؾالن نمذ  ط٢ىه بها ًد٪ ًضه و الىاٞظة بلى مٞغ

 الٟاثخت الؿاٖاث ؤخضار وجظ٦غ

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

َض  الظي هؼاع يغب ًٖ ًخى٠٢ ظٗله الغنانت بهُال١ نىث
َ
٣

َ
ُه ٞ  زم ٖو

ؿضؽ ًضحها بحن جدمل التي ؾضًم هٓغبلى
ُ
 وقاخبت الُٗىحن ُمدؿٗت..اإلا

َض  مً ٦ـ وباعص ُمخهلب ظؿضها..البكغة
َ
٣

َ
 الخُاة ٞ

ا جهٌ..صماءهِ  بـ ٚاع١  الخاعؽ طل٪ لُجض زلٟه هٓغ ًٗ  ؾضًم بلى ُمخجًها ؾَغ

ؿضؽ بـ ؤل٣ذ التي
ُ
 ٞجإة الُب٩اء بـ وبهٟجغث الخاعؽ بلى وع٦ًذ اإلا

 ُنغار بـ هخٟذ زم الغناناث م٩ان ٞى١  ًضحها ويٗذ

 ...ؤ٢خل٪ ٢هضي م٨يل..مخمىحل ًسلُ٪ هللا -

 وكُج بـ هاجٟت ٢لبِه  بوٗاف بـ بضؤث زم ٢ىة بـ الجغح ٖلى جًِٛ ٖاصث

 ونضمت
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 !...لُه ها مىث لُه ؤهذ ٢ىم..٢ىم..جمىث الػم مل ؤهذ -

 مظبىح نىث   بـ جهغر وهي ٢ىة بـ نضعهِ  ٖلى جًغب ْلذ

 ...أل مخمىحل -

 ٖلى عابًخا ظمىص بـ و٢ا٫ الُجشت ًٖ ؤبٗضها زم السل٠ مً ؤعؾالن ٖاه٣ها

هالتها
ُ
 ز

 ...ؾضًم ًا ٞىقي زالم..هكككل -

لُست ًضحها بلى هٓغث
ُ
ا زُابها بـ لخمسخها الضماء بـ اإلا ًٗ  وهي هضعث زم ؾَغ

 جخلىي 

 ...٦ضا ؤؾِبه مُىٟٗل..ؤٞى٢ه الػم هى..هى بـ ٞا٣ًت ؤها..ٞا٣ًت ؤها -

شبذ ظبُجها ٞى١  ًضه وي٘ طجها بـ همـ زم نضعهِ  بلى عؤؾها ًُ
ُ
 بلى ًىٓغ وهى ؤ

 ُظشخِه 

 ماث زالم هى -

ت بـ هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ -  !...ٌٗجي؟ بػاي ماث..مامدل هى..أل: هؿخحًر
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 بلى لتهبِ مىه ال٩ٟا٥ بؾخُاٖذ ختى ًضًه بحن ؤ٦ثر ؾضًم جلىث

لذ..الخاعؽ ى٠ بـ هاصعة ظغوخه ٞى١  جًِٛ و نضعه جًغب ْو ُٖ 

ؿدكٟى هازض٥..ٖاٌل زلُ٪ -
ُ
 ...صلى٢تي اإلا

ا جهًذ ًٗ  ٢مُهه حكض وهى نغزذ زم نضعهِ  ٞى١  ًضحها جً٘ ؾَغ

ؿدكٟى هازضه الػم زاَغي  ٖكان ؤعؾالن -
ُ
 الػم مل..بًض٥ ؤبىؽ..اإلا

 ...ًمىث

 ٢خلذ هي..عوخها ج٣ٟض ؾضًم..بلُه بًاها ظاطًبا عؤؾها ؤعؾالن خاٍو

 ٣ٞض هُت هى ما ٌٗلم..طل٪ جٟٗل ؤن ًضٖها ؤن ٖلُه ٨ًً لم..إله٣اطه

 لُِٗل ؤلاوؿان بها ٣ًخل مغة ؤو٫ ..الغوح

ا ْل ول٨ىه بًُٗضا ؾضًم صٞٗخه
ً
ٌ بـ لتهضع ًضًه بحن ظؿضها بـ ُمدخٟٓ  ٞع

ؿدكٟى هازضه الػم ب٣ىل٪..مخدًىِل -
ُ
 اإلا

 ٌٗجي ٞاهمت ماث..ماث زالم هى..ؾضًم ًا ٞىقي: ٢ىة بـ ؤعؾالن هضع -

 !...بًه؟
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غ١  ؤ٢هغ ول٨ىه ٌٗلم ٢اؾُت اإلاىاظهت
ُ
 عوخها به٣اط ؤظل مً الُ

 خخًما..آلان ًى٢ٟها لم بن ؾُدضر ما حعي ولً جٟٗله ما حعي لً ؾضًم..الخائهت

 الجىىن  بـ ؾُخهاب

 ُٖىاه مً ظٗل ًضًه بحن ًغحٗل الظي ظؿضها..وعهبت ٚغابت بـ بلُه هٓغث

 زٟىث بـ و٢ا٫ وظهها خاٍو..خالتها بلُه آلذ إلاا الُخؼن  بـ حُٛم

 الجهاًت ٞـ هخجىجي ؤو الخ٣ُ٣ت جىاظهي الػم..بهضي -

 ...عوح ؤزضث..ؤها..٢خلذ ؤها..آآ..ؤها: هظًان بـ ؾضًم نغزذ -

٠ بـ ببهامه وي٘..طل٪ مً بًضا ؤعؾالن ًجض ولم ى٣ها بحن ما الخجٍى  و٦خٟها ُٖ

 الىعي ًٖ حُٛب ؤن ٢بل وهمـ ٖلُه يِٛ زم

 ...جمام هخب٣ى خاظت ٧ل -

 الىؾِ ٖلى زاَٟت هٓغة ؤل٣ى..ًغخل ؤن و٢بل لُدملها ًضًه بحن وؾ٣ُذ

دُِ
ُ
لت اإلا ٍى  اإلابجى طل٪ مً زغط زم بلى َو

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

صخي عبذ
ُ
اث ؾُل مً ؤعؾالن لِؿد٣ُٔ ٦خِٟه  ٖلى ٢  جٟهم بـ ؤعصٝ زم الظ٦ٍغ
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ـ ؤهذ بـ..خهل اللي بًه ؤٖٝغ ٖاوػ  مل -  !...٧َى

صخي لُٗىص ججهم بـ ؤومإ
ُ
دؿاء٫ ٢  ٍو

 !وهؼاع -

ل: ب٢خًاب بـ وؤظاب -  مٗٞغ

صخي ُٖجي بحؿٗذ -
ُ
ل بًه ٌٗجي: ٖهبُت بـ و٢ا٫ ٢  !...حهغب؟ ؾبخه!..مخٗٞغ

جُب ولم ؤعؾالن نمذ  بحن مً هاػثت ضخ٨ت لخسغط ٢ُاصجه ؤ٦مل بل ًُ

صخي قٟتي
ُ
 خضة بـ ؤعصٝ زم ٢

 !...جاوي حهغب ؾبخه -

  وباجغة ٢اجلت بـىبرة   ٢ا٫ زم ًٚب بـ اإلا٣ّىص ؤعؾالن يغب

 ...ؤهم هي -

صخي خاظبي بعجٟ٘
ُ
خذ صهكت بـ ٢  ٖاص ٞـ ٣ًىله ما ًجض لم ول٨ىه ًغص ل٩ي ٞاه ٞو

ٛل٤  ٚمٛمت بـ ص٢اث٤ بٗض ل٣ُى٫  الىاٞظة بلى عؤؾِه  بـ بؾخضاع زم ٞمه ٌُ

ه ؤبىها بـ جخهل الػم -  زحر بـ بجها حٗٞغ

 ٦ضا بحها ؤعوح هُىٟ٘ مل..ؤهذ ٧لمه -
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صخي ؤومإ -
ُ
 ...ال٣اهغة ؤعظ٘ ٖكان هىا هؼلجي: ٢ا٫ زم ٢

صخي لُترظل ؤعؾالن جى٠٢
ُ
 بلى ُمخ٨ًئا ًغخل ؤن ٢بل ؤعصٝ ول٨ىه خضًض صون  ٢

 الىاٞظة

ل..هىا٥ اإلابجى عاخىا عظالخ٪ -  أل وال هؼاع ال٢ىا ٧اهىا بطا مٗٞغ

 وؤها هؿخمخ٘ ٖكان..حهغب زلُه: ُمٓلمت هبرة   بـ ٢ا٫ زم ؤعؾالن بلُه هٓغ -

 ...الٟحران ػي  بهُاصه

صخي خغ٥
ُ
 ؤبًضا ًخٛحر لً ؤعؾالن..وببخٗض ًإؽ بـ عؤؾه ٢

دغ٥ ؤصاع
ُ
ز٫  ؤخض بلى بهُل٤ زم اإلا

ُ
 ..الهٛحرة الج

َ
 طاث بىاًت ؤمام الؿُاعة ن٠

ُٛي ُؾترجه ًجٕز مجها جغظل زم َىاب٤ زمـ ُُ  ؾضًم ظؿض بها ل

هاب ؤن ٧اصث والتي..ؤلاؾخ٣با٫ ٖاملت ؤمام ل٠٣ُ الضازل بلى وبججه خملها
ُ
 ج

ت طبدت بـ ٓلمت مالمدِه  بـ ؤمامها ال٩اؾغ الىخل طل٪ جغي  وهي نضٍع
ُ
 وزُابه اإلا

لُست
ُ
ؿخه ؤجها جًٓ ٞخاة ًدمل ًضًه وبحن..صماء   بـ اإلا  َٞغ

ُُٗه ال و٠ُ٦ جغحٗل ؤًض   بـ اإلِاٟخاح هاولخه
ُ
ت ح ٞغ

ُ
 اإلاا٫ مً ال٨شحر ؤُٖى و٢ض ٚ

ز٫  وناخب
ُ
 حهخم ال الج

********* 
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ت بلى بٗضها وبججه الُٛاء ٞى٢ها وي٘ زم الٟغاف ٞى١  ويٗها ٞغ
ُ

 الك

غ الجضاع بلى بج٩ئ  بٗض الغص لُإجُه بجها٫ وؤظغي  هاجٟه ؤزغط زم ًٚب بـ ًٞؼ

 لخٓاث ٖضة

 باقا ؤعؾالن ًا ؤًىة -

 وؤي وجلُٟىجها جهاجي ألاويت مً مخُلٗل ظمُلت: ظمىص بـ ؤعؾالن ؤعصٝ -

 !ؾامٗت..ٖلحها الباب وج٣ٟلي..جهاجي جخ٣ُ٘ الٗالم بـ بجها٫ وؾُلت

 باقا ًا ؾامٗت..ؾا -

 ...ب٢ٟلي -

ض..قغاؾت بـ ٖلُه و٢بٌ الهاج٠ ؤعؾالن ؤٚل٤  ال٣ٗاب ؤؾىء بـ لجمُلت ًخٖى

ا بلُه لُىٓغ هاجٟه نىث نضح ًٟ ت ًدبحن وهى ُمخإٞ خهل هٍى
ُ
 الهاج٠ وي٘..اإلا

طهِه  ٖلى
ُ
 ُمدغم نىث بزتر٢ها التي ؤ

 !ٞحن بىتي -

 مخ٣ل٣ل مٗاًا: ظٟاء بـ ؤعؾالن ؤظاب -

 ؤ٧لمها بًضًجي -
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 هاًمت: و٢ا٫ ظٟىُه ؤعؾالن صل٪ -

 !!ٞحن بىتي!..ٖلُا هخطخ٪ ؤهذ: حهضع ُمدغم ٖاص -

ـ بؾمٗجي: خضة بـ ؤعؾالن همـ -  جهض١..ومٗاًا ٧ىَؿت بيخ٪..٧َى

 ...خغ ؤهذ مخهض٢ل

 بـهالبت و٢ا٫ وظهِه  ٖلى ُمدغم مسر

 وحٗالى هاتها -

 ...هجُبها ًىٟ٘ بهه ؤخـ إلاا -

ل٣ه باب بهٟخاح نىث ؤعؾالن ؾم٘  وظضه ٞـ الٟغاف بلى لُىٓغ ٚو

ت ٢ا٫ زم الخاثِ يغب..ٞاٙع  بؿٖغ

 ...جاوي ه٩لم٪ -

ا وصل٠ الهاج٠ ؤٚل٤ زم
ً
ت باب ٞخذ..ُٖيُه بـ ٖجها باخش ٞغ

ُ
 في ُٖيُه بـ وصاع الٛ

غ..الضازل بـ ماء هُى٫  لهىث الؿم٘ ؤعه٠ بل..ًجضها لم ول٨ىه اإلامغ  بـ لحٞز

 الضلٝى ٖاوص زم عاخت

 هضوء بـ و٢ا٫ اإلاغخاى باب َغ١ 
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ؿت ؤهِذ  ؾضًم!!!. ؾضًم -  !!...٧َى

 ظضًت بـ وهضع ؤ٦بر ٢ىة بـ الُغ١  لُٗاوص..مجها الغص ًإجه لم

 ...هضزل ؤها مغصجِل لى -

ا ًً  صون  اإلاُاه ؤؾٟل ج٠٣ لُجضها همجُت بـ الباب ٞخذ جغصص صون  وبـ..عص ال وؤً

٘..خغا٥  الُٗىحن ُمٛمًت ؤٖلى بلى عؤؾها جٞغ

 وهمـ مجها ب٢ترب زم عاخت بـ ُٖيُه هى ؤٚمٌ

 ...هضزل حٗالي!..ؾضًم -

 بسىاءها ؤخـ وهبرة قغوص بـ وهمؿذ بلُه هٓغث زم ظٟىحها ٞخدذ

 ...٢خلذ ؤها -

ا هضوء بـ ؤعصٝ زم مجها زُىاث وب٢ترب زهغهِ  بـ ًضه ؤعؾالن وي٘ ًُ  ُمغاٖ

خضهُت لخالتها
ُ
 اإلا

 بغه هخٟاهم حٗالي َب -

ذ -  مؿئىلت عوح ؤزض ٨ٞغث بػاي: وهمؿذ ظؿضها ؾضًم خاَو

 ...بوي..بوي اإلاٟغوى..مجي
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ا ؤعؾالن ل٣ُترب ٢ىة بـ وظهها جهٟ٘ ٖى٠ُ ُب٩اء بـ ججهل وهي نمخذ ًٗ  ؾَغ

ت بـ هضعث ؤجها بال..٦ٟحها ًمؿ٪ مجها  هِؿخحًر

دخه قامت ؤها..صم ٧لها بًضي -  ًغوح عاضخي مل..بحروح مل..ٍع

٣ابل بـ هى هضع -
ُ
 ...خاظت مٟحهاف بًض٥ بهضي ؾضًم: اإلا

٘  زم هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ ول٨جها ُٖىحها ؤمام الضماء مً السالُخحن ٦ٟحها ٞع

 ٢الذ

 ...صم ملُاهت بًضي..قُٟاها ؤها أل -

ل ٖلها قضة بـ ٞى٢هما ججهمغ التي اإلاُاه ؤؾٟل وهما نضعهِ  بلى يمها ٍؼ
ُ
 بـ ما ج

 حكىه مً عوخها

لُش ألابٌُ ٢مُهه بـ جمؿ٨ذ
ُ
 صٞىذ زم ؾببها هي ٧اهذ والتي الضماء بـ اإلا

 ب٣ذ..الهىجُت ؤخبالها جخمؼ١  ؤن ٧اصث ختى ٢ىة بـ ونغزذ نضعهِ  بـ عؤؾها

 ٢اجلت ؤنبدذ ؤظلِه  ومً ًضًه بحن بجهاعث ختى قضة بـ وجب٩ي جهغر

زغي  ْهغها ٞى١  جخدغ٥ ًض..ُمم٨ىت ٢ىة   ٧ل بـ بلُه ًًمها هى
ُ
 زل٠ وألا

ى٣ها لى..نضعهِ  بلى ؤ٦ثر عؤؾها جضًٞ ُٖ م ٖو  ج٣ٟض لم ُٖيُه طل٪ مً الٚغ
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كخٗلخحن وخض٢خُه الضامـ ْالمها
ُ
 التي عوخها..الىحران مً ُظمغجحن ٦ـ اإلا

ِىهذ
ُ

مازل لم ق
ُ
لمت ألا٦ثر عوخه حكىه ج

ُ
ْ 

طجها مؿخىي  بلى عؤؾِه  ؤهؼ٫ 
ُ
اء زغظذ هبرجِه  ول٨ً زٟىث بـ همـ زم ؤ  ، ظٞى

 اإلاكاٖغ مً زالُت

 ُٞه م٨ىدل وؤهِذ  خلم مجغص..خلم صا خهل اللي ٧ل..هكككل -

غصص وهي م٨خىًما نىتها زغط -
ُ
 ًا ٢خلذ بًه ٌٗجي ٖاٝع..٢خلذ ؤها: وكُج بـ ج

 !!...ؤعؾالن

 ٢ىة بـ وحهمـ بلُه ؤ٦ثر ًًمها هٟؿه لُجض..وبه٨ؿاعها الًُٟٗت هبرتها هؼجهُ 

 ػمجغة ٦ـ هبرجه زغظذ ختى

 !...ؾامٗت..ؾضًم ًا م٣خلخِل ؤهِذ ..صي ال٠ًٗ هبرة ؤؾم٘ بًا٥ِ  -

ا نضعهِ  ًٖ عؤؾها ؤبٗض
ً
 الؼع٢اوجحن ُٖىحها بلى ًىٓغ وهى ؤ٦مل زم بًاها مداَو

دُُها والتي
ُ
 ُب٩اءها بزغ خمغاء زٍُى ج

 هؿمدل٪ مل!..ؾمٗاوي..ؤبًضا ججهاعي  هؿمدل٪ مل..جهاجي جًٟٗي ؤوعي -

 ...ججهاعي 

 خاع وكُج بـ و٢الذ نضعها يغبذ
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 !!...صمه ٚغ٢اهت اللي وهضومي َب -

ٗت خغ٦ت وبـ ؤعؾالن ُٖجي ؤْلمذ ها زُابها مؼ١  ؾَغ  م٘ ٞٗل و٦ظل٪ ٖجها وهٖؼ

 ٖا٫ نىث   بـ ٢ا٫ زم زُابِه 

 ...عوخ٪ هخسؿغي  بما ًا ٞىقي -

 نضعه ٞى١  ظبهتها جً٘ وهي ٢الذ زم ًإؽ بـ اإلاغة هظه نضعه يغبذ

 ...ؤعؾالن ًا ٢خلذ ؾضًم..مسؿغتهاف ٦ضا وؤها -

دُُها..الباعصة ألاعى ٞى١  بها ظلـ زم بلُه ظؿضها يم ٖاوص  صاًٞىا ٢ىة بـ ًُ

 هظه بلى ملٗىن  هى هل..ؤنابها إلاا به ٤ًًُ الظي نضعهِ  بـ وظهها

لما!..الضعظت
ُ
 ٌِٗل ؤن خ٣ه مً ؤلِـ!..لٗىخه ؤنابخه ؤخضهم مىه ب٢ترب ؤ٧

ض ال واخض لُىم   ختى ٍغ  !هظا مً ؤ٦ثر ًُ

ذ  ؤجاها ختى نغزاتها نىث ج٨خم نضعهِ  بـ عؤؾها صاٞىت ٖى٣ه ؾضًم خاَو

هالتها ٖلى ًغبذ وهى نىجه
ُ
بخلت ز

ُ
 اإلا

د٪ صا لى بنغدي -  ...ؾضًم ًا بنغدي..هحًر

َض  ًىم نغر لُخه..ًىمها نغر هى ولُخه
َ
٣

َ
 جل٪ بلى ًهل لم ٖله ٖاثلخه ٞ

 عوخها ًى٣ظ اإلاغة هظه ٖله جهغر هي لُجٗلها..مجها اإلاُاوؽ الخالت
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 طعاُٖه بحن وحؿخ٨حن لتهضؤ هًبذ ٢ض ٖبراتها ؤن ْىذ ختى جب٩ي ؾضًم ْلذ

 الؿ٩ىن  ًخسلل ما هى اإلااء ونىث

هالتها بـ جخالٖب ؤنابٗه
ُ
بالث عؤؾها جىصٕ وقٟخُه ز

ُ
 الخحن بحن زُٟٟت ٢

 ؤهٟاؾها بهخٓام بـ ؤخـ ختى..وآلازغ

 زم حٗب بـ ؤعؾالن ججهض..ٖم٤ُ ُؾباث   بـ ُٚذ ٢ض لُجضها ٖىه عؤؾها ؤبٗض

زغي  ْهغها ؤؾٟل ًض وي٘
ُ
 بها وجهٌ ُع٦بخحها ؤؾٟل وألا

ذ ت قه٣ت مجها وزغظذ قضة بـ ٖى٣ه ؾضًم خاَو  التي البروصة لخل٪ ٢ٍى

 زٟىث بـ ؤعؾالن نىث نضح..ؤنابتها

  هُُِٛ٪ ..ُهكككل -
ً

 ...خاال

ج٠ٟ ميكٟت ظظب زم الٟغاف ٞى١  ويٗها  الُٛاء وي٘ و ظؿضها ًُ

 ظىاعها ًخمضص جبٗها و ظؿضه آلازغ هى ظ٠ٟ..ٞى٢ها

٣ِه  بلى ُمخ٩ئ وهى..ْهغها جىلُه ٧اهذ هالتها بـ ًخالٖب مٞغ
ُ
خدؿـ ز  بكغة ٍو

ضه الؼع٢اء ال٨ضمت جل٪ ٖىض ُٖيُه جى٢ٟذ..الًٛت البًُاء طعاٖحها  وظضث ٍو

٣ها  وع٢ت زٟت بـ لخخدؿؿها ٍَغ

٣بل بهدجى زم صامـ ْالم   بـ ُٖيُه بؾىصث  طعاٖها ًُ
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 ظؿضها لُجض بلخٟذ زم ألخضهم ههُت عؾالت لُحرؾل هاجٟه ًلخ٣ِ بلخٟذ

 جيخٌٟ وهي ًدكىج

طجها بـ همـ زم بلُه ظظبها
ُ
٣بل وهى ؤ  وظىتها ًُ

 ...ظىب٪ ؤها مخساِٞل -

زغي  عؤؾها ؤؾٟل طعاٖه لًُ٘ ؤخًاهه بـ هٟؿها صؾذ
ُ
 صًٞ..بلُه جًمها وألا

هالتها بحن وظهه
ُ
 ٌٟٛى ؤن ٢بل وهمـ ز

 ...وِٗل م٨خىبلىا مل -
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 والثالثون  الرابعالفصل 

 ؤبًضا ًىجلي ال ٢لبي بـ الٓالم ؤن ْىيُذ 

 ...ؤهِذ  ظئِذ  ختى

  خظعها..السُاهت ٨ًغه ٦م حٗلم..جسىن  ؤن ٖلحها ٨ًً لم
ً
 ًجب و٧ان ؤزىان مغة

زغي  ًىظض ال مغة ؾامذ بن ؤعؾالن ٞـ..الخظع ٖلحها
ُ
 الُبِبت ؤظل مً هظا ؤ

ت بـ جضوع  وهي ظبُجها يغبذ ٞغ
ُ
 بُجها ٞى١  ًضها ويٗذ..بها بخخجاػها ٣ٖب الٛ

ىخٟست
ُ
  اإلا

ً
 ٖهبُت بـ و٢الذ ٢لُال

 ...جىنل إلاا ألا٢ل ٖلى..هُإطًىا مل هى خهل مهما..مخساٞل -

 ؤؾٟل ًضها جً٘ وهي ٢الذ زم الضواع ؤنابها ؤن ٣ٖب الٟغاف ٞى١  ظلؿذ

  ط٢جها
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 صي ؾغ٢خه اللي لىال..مٗاصهِ  ٞـ الىالصة مٗاص لى ألا٢ل ٖلى قهىع  ؾذ ٢ضامي -

 ...صي للخالت ونلذ م٨ىدل

 وجم هاجٟها وؤزظث الساصمخحن ؤجذ ٠ُ٦ جخظ٦غ وهي ظمُلت ُٖجي جىخكذ

ت ٚل٤ ٞغ
ُ
 إلاا الُىم مجها جسلو ٢ض هؼاع لى..ؾضًم ألظل وهظا..خبِؿت وب٣ذ الٛ

 وخضها لها ؤنبذ ؤعؾالن ٧ان الهٗب الىي٘ هظا بـ ٧اهذ

ض بـ ٢اثلت جهًذ زم ًٚب ٖهبُت بـ نغزذ   جٖى

ت م٨ىدل ؤها..ص٦خىعة ًا ماشخي - جي اللي ؤهِذ  بـ ألاطًت هاٍو  ...ل٨ضا بخًٍُغ

ٟخذ الباب نىث بلى حؿخم٘ وهي بلخٟخذ  جً٘ الساصمت بٗضها لخضل٠ ًُ

 بـ و٢الذ ًضها ؤمؿ٨ذ ظمُلت ول٨ً جغخل ؤن ٧اصث زم وصواءها الُٗام

 جىؾل

 ...بـ واخضة م٩اإلات هٗمل جلُٟىه٪ هاحي -

ٗذ  حؿخضًغ وهي ٢الذ زم خُلت ٢لت بـ ٦خٟحها الساصمت ٞع

 هُضبدجي ٖٝغ لى الباقا..هاهم ؾذ ًا م٣ضعف -

 ...ببجي زاَغ ٖكان..بـ واخضة زاهُت..هضبذ ٦مان ؤها هى ما -
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 ؤؾ٠ بـ و٢الذ بلحها زم ٖلحها ًضها ظمُلت جً٘ التي بُجها بلى الساصمت هٓغث

 عاخلت

 ...مدظع الباقا..ظمُلت ؾذ ًا ؤؾٟت -

 ٞى١  ما ٧ل بـ ُمُُدت ًٚب بـ ظمُلت لخهغر الباب وؤٚل٣ذ زغظذ زم

ىت َاولت  مالم حٗظًبه ؾ٩ُىن  صازلها جدمله إلاا وهًٓغا ؾ٣ُخلها ؤعؾالن..الٍؼ

 ٢خلها ٢بل

 ٧اهذ ؤعؾالن ٢ابلذ مغة ؤو٫ ..هٟؿها بـ ٞٗلخه إلاا جب٩ي الٟغاف ٞى١  ظلؿذ

ًْ  هي..ال٣ًُبان زل٠ مً هغب خُىما ٠ بـ ٢امذ َم  ٖلحها ٢َو  بٗضها مىجِه  جٍؼ

 ٧ان ما

 مً بهتهذ ؤجها وؤخؿذ بل..الخضًض ًٖ ؤلجمتها التي الهضمت ؤنابتها ًىمها

ؿاٖضه هي ها ٖاثلخِه  مىث بـ ؾاهمذ
ُ
 ؤزبرث مً ؤجها جيسخى لً..بهخ٣امه لىُل ح

 قضة بـ حٗك٣ه ٧اهذ خُجها..ؤلاهخ٣ام و٦ُُٟت ٖاثلخِه  ًٖ هؼاع

غ ؤعؾالن ؤن مىه حٗلم ٧اهذ  اللُلت اإلاالهي بلى ًترصص و٧ان لٗىب ، وؿاء ٍػ

ه ؤجها ٖىضها حٗمل ٞخاة ؤزبرتها اإلاغاث ؤخض وبـ..٦شحًرا ت الؿهل ومً حٗٞغ  مٗٞغ

 ُمٗا٢بخِه  ٦ُُٟت ٨ٞغة واجتها ُهىا ومً..ٖاثلخه حِٗل ؤًً
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غ١  قتى بـ وخاولذ ٦شحًرا ؤزٟذ..هى ؾ٩ُىن  ؤهه حٗلم ج٨ً لم ول٨جها
ُ
 ببٗاص الُ

بهاث
ُ

 الخُاة ٢ُض ٖلى ًؼا٫ ال وهؼاع مضٞىًها الؿغ ؾِب٣ى ٦م ول٨ً ٖجها الك

ا..وقإجها ًضٖها ولً زبِض ؤهه وجد٣ًُ
ً
 و هؼاع..٧ِلحهما مً الخسلو ٖلحها بط

صخي
ُ
٢ 

*********** 

صخي ًا مال٪ بغيى هخ٣ىلي مل -
ُ
 مل وؤهذ ظُذ ؤما ؾاٖت مً!..٢

 !...بدخ٩لم؟

صخي عبذ
ُ
هالتها ٖلى ٢

ُ
ٗاه٣ها نضعهِ  بلى عؤؾها ظظب زم ز  هضوء بـ و٢ا٫ ٌُ

ت..عخمت ًا مِٟل - ٛل ٞـ مكا٧ل قٍى
ُ

 ...الك

 بـ خضًشِه  بلى بؾخمٗذ ٢هض صون  وبـ هي ٞـ حؿإله ؤن ٦شحًرا عخمت جغصصث

لمذ الهاج٠ دبها ًؼا٫ وال ٧ان التي الٟخاة جل٪ ًسو ؤهه ٖو  خؿمذ ؤجها بال..ًُ

 وهمـ زٟىث بـ وحؿاءلذ ؤمغها

ؿت ب٣ذ هي -  !!...٧َى

صخي جى٠٢
ُ
هالتها ُمضاٖبت ًٖ ٢

ُ
 ق٪ بـ وحؿاء٫ ٖىه عؤؾها ؤبٗض زم ز

 محن؟ هي -
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٣ها عخمت ببخلٗذ -  ...زُُبخ٪ ٧اهذ اللي البيذ: و٢الذ ٍع

صخي بٖخض٫
ُ
  عخمت لختراظ٘..بلحها وبؾخضاع ظلؿخِه  بـ ٢

ً
 ًضها ؤمؿ٪ ول٨ىه ٢لُال

 زُحر زٟىث بـ و٢ا٫

تي وؤهِذ  -  !مىحن ٖٞغ

 ...ُنضٞت ؾمٗخ٪ ؤها..آآ: جلٗشم بـ همؿذ -

 ػاثٟت ببدؿامت بـ وؤ٦ملذ قٟخُِه  ٖلى ًضها ويٗذ ول٨جها ًخدضر ؤن ٧اص

ت ؤها -  إلاا بـ..و٢لب٪ ٖىاَٟ٪ ٞـ ؤجد٨م م٣ضعف وبوي بخدبها لؿه به٪ ٖاٞع

ذ  بـ٣لبي خؿِذ جغوخلها به٪ زاهُت مترصصحل وبه٪ ٖلحها لهٟخ٪ قٞى

صخي ًا بُىظٗجي
ُ
 ...ؤبًضا ٖلحها خض لهٟت بـ هخـ ما ٖمغي  بوي خؿِذ..٢

هالتها ؤٖاصث
ُ
طجها زل٠ ز

ُ
صخي ؤما..ؤعًيا عؤؾها وؤزًٟذ ؤ

ُ
هت ب٣ذ ٞـ ٢ ِٚ 

غة ب خ٣ًا هى..٣ًخله عخمت ججاه الظهب بـ بخؿاؾه خل٣ِه  بـ ٖال٣ت مٍغ  بـ ًٚغ

 ًضه مً عابُهم هٕؼ..وقإهه جغ٦ه ًإبى اللٗحن ٢لبه ول٨ً مٗها ظضًضة بضاًت

ها ٌؿخُ٘ لم ول٨ىه  ًد٨مه ال مغة ألو٫  وال٣ٗل..٢لبه مً هٖؼ
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ا صام ما ؾُداو٫  ٌؿدؿلم لً هى..ُٚٔ بـ ؤهٟه ُمىدضع ٖلى يِٛ ًُ  لظل٪..خ

 مً صًٞئا وؤ٦ثر ناص٢ت ببدؿامت بـ ٢ا٫ زم بلُه وظهها وعٞ٘ عخمت بلى هٓغ

ٗخاص
ُ
 اإلا

 بًِٛ بوي ٖاٝع..ًىم ٞـ صي اإلاكاٖغ ٧ل هخيؿُجي به٪ واز٤ ؤها!..عخمت -

ؼعٕ ٢لبي مً خبها ًجٕز ًىم ٧ل عبىا بضعي وهللا..بًضي بـ مل ؤها بـ..ٖلُِ٪   ٍو

 ...ُخب٪

صخي لًُ٘..ُم٣لُتها بـ ُمٗل٣ت لخٓل جبهِ ؤن ؤبذ ٖبراث بـ ُٖىاها جغ٢غث
ُ
 ًضه ٢

 الضٝء طاث بـ ٢ا٫ زم وظىتها ٖلى

 ...وِٗل زلُىا..ؾاٖضًجي..عخمت ًا ؾاهضًجي -

 الصخئ بٌٗ ٖالُت وهبرة   ؤلم بـ و٢الذ نضعها بلى ًضها بـ ؤقاعث

 ٚهب ٦مان صا..بُىظٗجي ٢لبي بـ خؿِذ ٢ىلخل٪..ٌؿاٖضوي محن وؤها -

دبجي ًدبجي خض ؤالقي خ٣ي ومً ٦خحر حٗبذ ؤها..نض٢جي هؿخدمل مل..ٖجي  ٍو

 ٖلُه ٦ضبذ مهما..ٖلحها لهٟخ٪ ػي  ُٖىه ٞـ اللهٟت ؤقٝى مدخاظت..٦مان ظًضا

لحها لى ٖو  مل هما اللي قاًٟت بؿاَت وبـ ألوي ٖلُا هخ٨ضب مـ هٟؿ٪ ٖو

 ...قاًُٟىه



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               791 

صخي ب٢ترب
ُ
غ ببخٗضث ول٨جها مجها ٢  ٢ا٫ زم ي٤ُ بـ لحٞز

 آآ ؤها عخمت -

 ...ؤقغب ٖاوػ !!..ماما -

صخي نمذ
ُ
 بلُه جىٓغ وهي ٖبراتها عخمت لخمسر..الهبي نىث ؾمإ ٖىض ٢

 ولُض بلى حؿخضًغ وعي ببدؿامت بـ ٢الذ زم عوخه بزتر٢ذ وهٓغاث خؼن  بـ

 ...مٗاًا حٗالى خبُبي ًا َُب -

صخي ب٣ى بِىما..اإلااء بلُه لُخدًغ اإلاُبش بلى الهٛحر وؤزظث عخمت جهًذ
ُ
٢ 

٨ت ٞى١  ظالًؿا  ول٨ىه ُمد٣ت هي..حٗب بـ السل٠ بلى عؤؾه وؤعظ٘ ألاٍع

٣له..ُمخٗب ظؿضه..ُمخٗبت عوخه..ُمخٗب  ًٓلمها ؤن ٌؿخُُ٘ ال..ُمخٗب ٖو

ا ٌؿخُُ٘ ال بؿاَت بـ ول٨ىه ًً  ٖجها الخسلي ؤً

ها إلاذ بؾخٛغا٢ه ْل وفي ت بلى صلٞى ٞغ
ُ
 الباب بلى وبج٩ئ صل٠..زلٟها لُجهٌ الٛ

دض١ وهى  بزخىا١ بـ جغصٝ ؾمٗها زم ْهغها بـ ًُ

صخي -
ُ
 ...َل٣جي ٢
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 الهاصع جىٟؿها نىث ؾىي  حؿم٘ ال اإلا٩ان ٖلى ؤَب٤ عهُب ؾ٩ىن  ؾاص

خىجغ
ُ
 ؤنابها..ألاؾاؽ مً ؾمٗها ؤهه ًبُض  لم التي الهاصثت ؤهٟاؾه ونىث واإلا

ه جىهمذ ٢ض ج٩ىن  ؤن الك٪  وهخٟذ بؾخضاعث ٞـ صلٞى

 ...مؿمٗخـ ؤهذ -

  ؤمامها ججضه وهي ٖباعتها ُبترث
ً
دض١..ٖىه بول ًٟهلها ال ُمباقغة  هضوء بـ بها ًُ

لخٟت ًضه ؤن بال وجغاظٗذ جىجغث..لؤلٖهاب ُمشحر
ُ
 ًٖ مىٗتها زهغها خى٫  اإلا

٣ها ببخلٗذ..ؤ٦ثر التراظ٘  اللىن  بلى لىجها جدى٫  ٢ض ُٖىاه جغاه وهي نٗىبت بـ ٍع

 هبرجِه  لهضوء بعحٗكذ ٞـ ٣ًى٫  ؾمٗخه زم الضا٦ً

 !...بًه ٖاوػة مؿمٗدل مٗلل -

 ألالم بزٟاء خاولذ هبرة   بـ ٢الذ زم هٟؿها قخاث حؿخجم٘ زىان بـ به خض٢ذ

  ؤلام٩ان ٢ضع بها

 ...َل٣ىـ ب٣ىل٪ -

٨خب لم ٧لمت ه مهحرها ٧ان بل..الىجاة لها ًُ  بؾدباخذ التي قٟخُه..ظٞى

بلت زاوي بـ زانتها
ُ
 واللهٟت الك٠ٛ بها..زام مظا١   طاث هظه ول٨ً لهما ٢

 ٧ىجهما ًٖ الخم٣اء جل٪ به جٟىهذ إلاا الًٛب..الًٛب مً وال٨شحر
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ا صام ما ًدضر لً ٦ال..ؾِىٟهالن ًُ  ٞـ ظضًضة خُاة ؾِبضآن ؤجهما ؤ٢ؿم..خ

 آلان مً ؾدبضؤ وخُاتهما..آلان ًتراظ٘ لً

ب وظهها وشخىب ُٖىحها بحؿإ لحري  ٖجها ببخٗض  ًضه وي٘ زم لُبدؿم..الٍٛغ

 وق٠ٛ زٟىث بـ وهمـ وظىتها ٖلى

ىذ -
ُ
 !!...لآلزغ ال٩لمت مؿمٗدل ؤنلي!. ب٣ى بًه بخ٣ىلي ٦

ذ  وزجل جىجغ بـ ظبهتها جد٪ وهي ٢الذ زم مغاث ٖضة ُٖىحها بـ عخمت ٞع

ـ -
ُ
ـ..٦

ُ
 ...هخُـ..ب٣ى٫ ..هذ..٦

ا ًً  بحن مً السغوط بـ لها ٌؿمذ لً التي ال٩لمت جل٪ ًٖ قٟخحها ٌٛل٤ ٖاص وؤً

خحن قٟخحها ٍٛغ
ُ
  ببخٗض زم اإلا

ً
 ظبُجها ٞى١  ظبِىِه  بـ ٌؿدىض وهى ٢اثال

 !بًه؟ بخ٣ىلي ها -

ت بـ همؿذ - صخي: لٖى
ُ
٢...!! 

 ونىث   زمى٫  بـ ؤعصٝ زم ظبهتها بلى ًخ٩ئ ًؼا٫ ال وهى وظىخحها ٧ِلخا خاٍو

 ؤظل

صخي ُٖىن  -
ُ
 ...ؤئمغي ..٢
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 زم حكاء ما ٢ضع جب٩ي جغ٦ها بل ؾا٦ًىا ًخدغ٥ لم ول٨ىه ًضًه بحن ٞجإة ب٨ذ

 ُب٩اءها بحن مً ٢الذ

ذ ٦ضا!..بـ؟ لُه!..٦ضا ألامىع  بخهٗب لُه -  لُىا ؤٍع

صخي ببدؿم -
ُ
ذ وال: و٢ا٫ ٢  بخىا..هدؿاٖضًجي وؤهِذ  بداعب ؤها..خاظت وال ؤٍع

 ُٖلت جُلعي مُىٟٗل..للجهاًت ظىبي هخ٣ٟي به٪ عخمت ًا بج٣ٟىا

 ...حٗبذ ؤها بـ..ُٖلت مل ؤها: و٢الذ ٦خٟه يغبذ -

صخي ضخ٪
ُ
٣بل وهى ٢ا٫ زم بلُه عؤؾها ظاطًبا ٢  عؤؾها ٢مت ًُ

اٝع..ُٖلت مل به٪ ٖاٝع -  اإلاٟغوى خغب صي بـ..حٗبتي به٪ ٖو

 هضو١  ٖكان هخٗب الػم بخىا صا أل..بالف بـ بدُجي مل الؿٗاصة..ج٨ؿبحها

 خالوتها

 ...بخٗب اللي بـ ؤها بـ: ٢مُهِه  بـ جخٗل٤ وهي ؤعصٞذ -

 و٢ا٫ الغاج٘ ُٖيُِه  ْالم بـ البا٦ُت ُبيُتها بـ خض١ زم ٖىه عؤؾها ؤبٗض

 ٢اصع ومل و٢ضامي ظىبي مغاحي بن خاظت ؤنٗب!..مبخٗبل بوي ٢ال٪ ومحن -

 ع٢بتي ٞـ اللي طهب٪ ٖكان عوحي وحٗب..ؤإلاؿها
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 ...بٌٗ بىإطي ٦ضا بخىا!..بًه هىٗمل َب -

صخي ججهض
ُ
لت ججهُضة ٢  بهٟٗا٫ بـ ٢اثلت عخمت ؾب٣خه ًخدضر ؤن و٢بل ٍَى

ذ -  خاظت ٞـةًضً٪ مِٟل..ب٣ى قٞى

 ...ٚبُت واخضة مخجىػ  وهللا: ُٚٔ بـ وؤعصٝ نبر هٟاط بـ ُٖىاه ؤٚمٌ -

 الباعصة وبكغتها الهاصعة ٢لبها ص٢اث بؾدكٗغ ختى بلُه زهغها مً ظظبها

 وظهها مً ٣ًترب وهى لحهمـ بكغجه خغاعة ُم٣ابل

  ألاو٫  الضعؽ بـ هبخضي الػم بخىا -
ً

 ...خاال

 بـ ُوظضث ؤجها عخمت لخًٓ ج٨ً لم قٗاثغ..زام مظا١ له ألاو٫  والضعؽ

 ألاؾاؽ

********* 

 الخالي الُىم نباح في

ؼعجت ألاخالم مً بها جسُل  لم لُلت ٣ٖب ؾضًم بؾد٣ُٓذ
ُ
 ال٣ى٫  صر وبن اإلا

٣ِه  بـ ًخ٩ئ ؤعؾالن ججض ٞـ لخلخٟذ..ؤخالم بجها بـ دض١ الىؾاصة بلى مٞغ  بـ بها وٍُ

 نمذ  
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٣ها ؾضًم ببخلٗذ   ججهٌ وهي ٢الذ زم ٍع

 السحر نباح -

ؿت -  !...٧َى

دغ٥ وهي ٚهتها ببخلٗذ
ُ
 ٦خِٟه  بلى عؤؾها بـ جمُل وهي ٢الذ زم هاُٞت عؤؾها ج

 ٢خله لخٓت وال..بًضي مٟاع١  مل وصم اللُل َى٫  -

 ٦ضا مٗملخِل لى..الىٟـ ًٖ صٞإ صا ؾضًم: نالبت بـ وؤعصٝ ؤعؾالن ججهض -

 صلى٢تي مٗا٥ِ  ػماوي ُم٨ىدل

 ُٞه ٧ان ؤ٦ُض..ؤ٢خله ًىٟ٘ م٨يل بـ: و٢الذ صامٗخحن ُٖىحن بـ بلُه هٓغث -

٣ت  ...جاهُت ٍَغ

 بـ هضع زم ٢ىة بـ طعاٖحها ؤمؿ٪..اإلاىاظهت ٖلحها ًجب..ؤعؾالن نبر هٟظ خُجها

تها ٢ؿىة  ؤٖٞؼ

مغ٥ َى٫  حِٗصخي ُمؿخدُل..ب٣ى ٞىقي -  صا..خض جإطي ؤما ٚحر مً مال٥ ُٖ

 ...هخخ٣خلي حِٗصخي ٖكان مطخخِل لى ص٦خىعة ًا الٛاب ٢اهىن 
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ٌ الُٗىحن ُمدؿٗت ًضًه بحن وهي الم ٢ؿىة بـ ؤ٦مل ؤهه بال ٣ًى٫  ما جٞغ  ْو

 ؤ٦بر

 ٖكان مٗكدل ؤها!..بػاي؟ ٖاٌل ها!..صلى٢تي لخض لُه ٖاٌل ؤها جٟخ٨غي  -

ىذ
ُ
 لى ٖكان..ؤِٖل ٖكان و٢خلذ خاعبذ ؤها أل..الخُِ ظىب وماشخي َُب ٦

 خُاحي جهىا ما ػي  هاؽ خُاة وهُجهىا ٚحري  هُإطوا هما ٦ضا مٗملدل

 ؤها!..ؤها ل٨ً مخٗىص ؤهذ ًم٨ً..ؤ٢خله ًىٟ٘ م٨يل بـ: و٢الذ نضعه يغبذ -

 ...صا مً الىاؽ بى٣ظ اإلاٟغوى

ل عؤؾها بلى بنبِٗه  بـ ؤقاع   خضًشه حعي ختى ٢ىة بـ ٖلُه ًًِٛ ْو

 خًغة وخُاة وخُاج٪ خُاحي هُىهي ٧ان ٢خلخُه ُم٨ىدل لى..بٞهمي -

 !...ٞهمتي..الٓابِ

٨مل جُه بـ بلُه جىٓغ وهي ٖبراتها هبُذ ُُ  زانتها ٖلى ظبهخه ًً٘ هى و ل

 الُٗىحن ُمٛمٌ

 ل٨ً ؾىاص ٞـ ؾىاص ب٣ذ زالم عوحي ًم٨ً ؤها!..مبؿٍى بوي ٨ٞغ٥ -

ىِذ  ؾضًم ًا ؤهِذ !..ؤهِذ 
ُ
٤ آزغ ٞـ اللي البًُت الُى٣ُت ٦  بهخ٣امي بٗض..الٍُغ

 ...ؤهِذ  ظُتي ؤما لخض..ُمهم مل..همىث لى ختى..ؤبًضا بًه جهاًتي م٨ٟغحل
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م٤ بـ ػع٢اوحها بلى وهٓغ ظٟىُه ٞخذ ل بُٗضة ٧اهذ وهبرجه ٢ىة بـ وهضع ُٖ
ُ
٧ 

 الكُُان ؤعؾالن ًٖ الُبٗض

حرحي ظُتي - خُجي..٦خحر خاظاث ٚو  خهلي اللي وبن وخكت مل الخُاة بن ٖٞغ

غنت ٖىضي ؤوي ٖلمخجي أل..الضهُا جهاًت مل
ُ
 ؤو٫  مً خُاة وؤبضؤ جاوي ؤِٖل ٞ

 وظضًض

 ...بحكىهذ عوحي ؤها بـ: و٢الذ وظىخه ٖلى ًضها ويٗذ -

مؿ٪ وهى ٢ا٫ زم ؤسخى بـ ؤعؾالن ضخ٪  ٦ٟها ًُ

 ...الغوح عصجُلي وؤهِذ ..٢ابلخ٪ إلاا عوح ُٞا م٨يل ؤها!..ؾلُمت عوحي ٌٗجي وهى -

ه بلى جىٓغ وهي قٟخحها ؾضًم يمذ  مىه ب٢تربذ..وبعها١ حٗب بـ ؾىصاٍو

اه٣خه  ؤي بـ ؾُٟىُان و٦إجهما بلُه ظؿضها يم هى و٦ظل٪ ٢ىة بـ ٖو

 ؾضًم همؿذ ختى..لخٓت

 !!...وِٗل هى٣ضع جٟخ٨غ -

 ؾاٖاث ٖضة وبٗض

 جىٓغ وهي زٟىث بـ ؾإلخه زم بلُه هٟؿها جًم ٧اهذ..ًغخالن ألاؾٟل بـ ٧اها

 زُابهما بلى
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 !مىحن صي الهضوم ظبذ -

 ...بٗتها عظالتي مً خض -

 بها بهُل٤ زم..٦ظل٪ وهى الؿُاعة نٗضث

ت بـ لخٓتهما ؤن ٌٗلم الكاعصة ؾضًم بلى ؤعؾالن هٓغ ٞغ
ُ
 ُمؿ٨ً ٧اهذ الٛ

  الىا٢٘ ًٖ بُٗضة ؾُجٗلها لخٓي
ً

م٤ بـ ججهض..٢لُال ُٗحها ُٖ ُُ  ٢ا٫ زم الهاج٠ ل

 بلحها الىٓغ صون 

 ٢ل٣ان ٖكان ؤبى٥ِ  ٧لمي -

 !!!...بابا: نضمت بـ ؾضًم همؿذ -

 اللهٟت بـ اإلالحئ والضها نىث لُإجحها ؤلاجها٫ ؤظغث

ؿت ؤهِذ !!..بىتي ؾضًم -  !!خاظت ظغال٪..خبِبتي؟ ًا ٧َى

ؿت ؤها: و٢الذ ي٠ٗ بـ ببدؿمذ -  مخ٣ل٣ل خبُبي ًا ٧َى

٪ مدخاط!..لُه مجخِل َب: جدكغط بـ ُمدغم ؤعصٝ -  ٖكان ٖىُا بـ ؤقٞى

 ...ًُمً ٢لبي

 ُمسخى٤ نىث   بـ ٢الذ زم ُب٩اءها ج٨خم قٟخحها ٞى١  ٦ٟها ؾضًم ويٗذ
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ؿت وهللا - ت لىخضي ؤ٧ىن  مدخاظت بـ..٧َى  هجُل٪ بٗضها وؤها بابا ًا قٍى

 خاظت ُِٞ٪  به٪ ب٣ُىلي ٢لبي..بخ٨ضبي ؤهِذ  -

 ؤها..صي اإلاغة زاب بخؿاؾه ٢لب٪ ًب٣ى: و٢الذ ًإؽ بـ ؾضًم ضخ٨ذ -

ؿت  الصر الى٢ذ ٞـ ظه ؤعؾالن..٧َى

 ...ُٞه ؤهِذ  اللي ٞـ الؿبب هى ما: ُمدغم ػمجغ -

 لخبدؿم الدجغي  ؤعؾالن وظه بلى هٓغث زم حٗب بـ ُٖىاها ؾضًم ؤٚمًذ

 عاصٞت

 ...٢ضعي ..بابا ًا ٢ضعي  صا -

 هضوء بـ و٢الذ ؤمامها جلخٟذ ٖاصث زم

 ...وهىام حٗباهت ؤها..صلى٢تي ؤ٢ٟل الػم مٗلل -

 ٖاصث زم ؾا٢حها ٞى١  الهاج٠ لخً٘ والضها خضًض جيخٓغ ؤن صون  وؤٚل٣ذ

ت اإلاالمذ طي ؤعؾالن بلى جىٓغ  ٞـ..ال٣اسخي َابٗها بلى ٖاصث والتي الدجٍغ

ت ٦ٟه ؤمؿ٨ذ  ُمهتزة ببدؿامت بـ وهمؿذ ؾا٢ِه  ٞى١  اإلاىيٖى

ؿت ؤها -  ...٧َى
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َل  زم ٦ٟها ٖلى ؤعؾالن ٢بٌ
َ
ل
َ
 ظامضة هبرة   بـ وؤعصٝ ؤنابٗها بحن ؤنابٗه ز

 ...٦ضا ٨ٖـ بخ٣ى٫  ُٖىِ٪  بـ -

 ُمخباٖض ونىث   هضوء بـ ٢الذ زم ؤمامها ؾضًم هٓغث

 ...ٞحها ج٨ضب مغة ؤو٫  مل وصي..بخ٨ضب ؾاٖاث ُٖجي -

  ٦ٟحهما بلى بهغه ؤزٌٟ
ً
 لًُِٛ..٦ِٟه  ٖلى ؤ٦ثر يِٛ الظي ٦ٟها وزانت

ها جبشه وهي ألامان ًبض هى ول٨ً اإلاشل بـ هى  زٞى

********* 

ٗاؽ بـ ظٟىحها ٞخدذ
ُ
 وهي نضمت بـ ُٖىاها بحؿٗذ..هاهًت جململذ زم و

دض١
ُ
ت حٗم التي الٟىضخى خالت بـ ج ٞغ

ُ
اصث الٛ ضاهمها ٖو

ُ
 ؤمـ ؤخضار ج

ًذ زجل بـ ظبُجها يغبذ  لم ٞـ ظىاعها هٓغث زم الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ٖو

صخي ججض
ُ
 بـ ٖكغ الخاصًت جسُذ ٢ض الؿاٖت ؤن وظضث ٞـ هاجٟها بلخ٣ُذ..٢

 ص٢اث٤

غث ٗض٫ وهي همهمذ زم ي٤ُ بـ ٞػ
ُ
هالتها ح

ُ
 ز
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ٛل عاح ػماهه -
ُ

 الخًاهت مغخل ق٩له ولُض ختى..ؤوي  ٦خحر همذ ؤووٝو..الك

 ...بخاٖخه

 زم اإلاجز٫  ُعصهت بلى زغظذ..الٟغاف ًٖ وجهًذ بعجضجه زم مىامتها مئزع ظظبذ

ت بلى ٞغ
ُ
خه لخجض ولُض ٚ ٞغ

ُ
حًرا ؤزغظذ..زالُت ٚ  الباب وؤٚل٣ذ ُمجزعج ٞػ

ٗاه٣ها ؤخضهم حؿدكٗغ وهي ٕٞؼ بـ نغزذ ً٘ السل٠ مً ٌُ  ٖلى ط٢ىه ٍو

 ؤعصٝ ٖظبت هبرة   وبـ ٦خٟها

 ...الٗؿل نباح -

 جىجغ بـ همؿذ زم الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى عخمت ًٖذ

 ...الىىع  نباح..نـ -

صخي وي٘ ٖىضما عخمت ُٖجي بحؿٗذ
ُ
بلت ٢

ُ
 بـ و٢ا٫ بلُه ؤصاعها زم هدغها ٖلى ٢

 ق٣ُت ببدؿامت

دلي هامىؾِخ٪ -
ُ
 ٦ضا الىىم ٞـ بدخإزغي  ؤمتى مً..عخىم ًا ٦

 ...ب٣ى ْغوٝ -
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داو٫  وهي ٢التها
ُ
 ٞـ ٞكلذ ول٨جها زهغها جإؾغ التي ٢بًخه مً ال٩ٟا٥ ج

صخي ٢ه٣ه
ُ
 ٖلى ؤهٟه ًً٘ وهى ٢ا٫ زم مىه الهغوب ومداولت لخضًثها ٢

 زانتها

 ؤؾاٖض٥ ًم٨ً بخ٨ُلي!..صي بًه ْغوٝ..عب ًا ؾاجغ ًا -

ـ: زجل بـ و٢ا٫ قه٣ذ -
ُ
صخي..٢

ُ
صخي ًا ُٖب..ُٖب ٢

ُ
 وهللا ٢

صخي ضخ٪ -
ُ
ل مىا هللا: و٢ا٫ ٢ىة بـ ٢  مخإزغ صخُاه٪ ؾبب مٗٞغ

 ...ؤؾاٖض٥ ًم٨ً ظىػ٥ نٟتي بـ وب٣ىل٪..٦ضا

طخ٪ لُٗىص خضًشِه  ًٖ ًخى٠٢ ؤن جىؾل بـ وظهها ظٗضث  ٞـ..ظضًض مً ٍو

 الشجل مً قضة بـ جىعص الظي ًضحها بحن وظهها ؤزٟذ

صخي ما٫
ُ
ّبل ٢

َ
 زجلها عاخًما و٢ا٫ ٦ٟحها ْاهغ و٢

 ...مٗاصه ٞـ الخًاهت ولُض وصًذ مخ٣ل٣ِل -

٨مل واخضة ٖحن   بـ بلُه وهٓغث بًٗهما ًٖ بنبٗحن ؤبٗضث ُُ  ًىٓغ وهى ل

 بلحها

 بٌٗ م٘ هُٟغ جهخي وبؾخيُخ٪ ٦مان الُٟاع وخًغث -
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 ماشخي -

 ظًضا ظٗان ٖكان ب٣ي ًال َب: و٢ا٫ ٖجها ببخٗض -

 ...خايغ -

 زٟىث بـ حؿاءلذ زم وجبٗخه اإلائزع َغفي عخمت يمذ

ٛل مغخدل ؤهذ -
ُ

 !...لُه؟ الك

زغي  هي لخ٠٣ و٠٢ و بلحها بلخٟذ
ُ
 ٌٛمؼها وهى ٖبض بـ ٢ا٫ زم جٟاظا بـ ألا

ٛل ًغوح وخض -
ُ

 ...بمباعح لُلت بٗض الك

ا لُخإوه ٦خِٟه  بـ ٢ىة بـ جًغبه وهي عخمت نغزذ
ً
 بلى وبججهذ جغ٦خه ٞـ ياخ٩

 بُٞاعها لخىاو٫  الُٗام َاولت

صخي ًض ول٨ً ججلـ ؤن ٧اصث
ُ
 ي٤ُ بـ ٢اثلت زهغها بـ ًضها لخً٘ مىٗتها ٢

 ؤ٢ٗض ٖاوػة..هللا قاء بن بًه وصا -

 ...بـ بؾخجي: و٢ا٫ جيخٓغ ؤن ًضه بـ ؤقاع -

صخي ظلـ
ُ
 زجل بـ قه٣ذ ؾا٢ُه ٞى١  لخجلـ عخمت وظظب م٣ٗضهِ  ٞى١  ٢

 مىٗتها ًضه ؤن بال الجهىى جداو٫  وهي ٢الذ زم
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 !بػاي هخا٧ل..٦ضا مُىٟٗل -

- ٘  ...الىاؽ ػي : و٢ا٫ بؿاَت بـ مى٨بُه ٞع

********* 

 
ّ

 بلى ونٗضث صلٟذ..ؾضًم وجبٗخه لحهبِ اإلاجز٫  ؤمام ؾُاعجه ؤعؾالن ن٠

لى ٣ه ؤ٦مل هى ول٨ً ألٖا ت بلى ٍَغ ٞغ
ُ
 خاظب ٣ٖضة بـ هي لخدؿاء٫ ظمُلت ٚ

 !هخضزل مل زحر -

صخي..ؤنُٟه الػم خؿاب وعاًا: ٚامًت هبرة   بـ ؤظابها -
ُ
 ...ؤهِذ  ؤويخ٪ ز

تها بلى لخضل٠ خُلت ٢لت بـ وا٣ٞخه ٞغ
ُ
ها بهخٓغ هى بِىما ٚ  بلى جىظه زم صلٞى

ت ٞغ
ُ
 ظمُلت ٚ

 وهي زٝى بـ جغاظٗذ زم ٕٞؼ بـ ظمُلت لخيخٌٟ نٟٗه زم ٢ىة بـ الباب ٞخذ

 لم ٞـ زاجها لؿاجها ول٨ً الخضًض خاولذ..ُٖيُه مً ًُٟغ الجخُم جغي 

 حؿخُ٘

ا ؤعؾالن ب٢ترب ًٖ ٘ وهى ؤمامها و٠٢ زم ُؾترجه هاػ  ألاؾىص ٢مُهه ؤ٦مام ًٞغ

ا
ً
ت هبرة   بـ عاصٞ  ؤونالها بـ الُغٖب ؤعؾلذ ؾىصاٍو
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ت -  بـ بال مبخٟهمل هاؽ لؤلؾ٠ ُٞه بـ السُاهت مً ٦خحر خظعث ؤها!..ٖاٞع

 الٗىُٟت ألاؾالُب

 مسىخ٨ل..مـ..ؤها..آآ: جىجغ بـ ؤعصٞذ -

- ٘  بخًاٖٟي ٌٗجي..٦مان و٦ضابت زاًىت: ظهىعي نىث   بـ وهضع خاظبُه ٞع

 ...ال٣ٗاب

ا ظمُلت ب٢تربذ ًٗ داو٫  ٦ٟه ؤمؿ٨ذ زم ؾَغ
ُ
 وكُج بـ ُمخىؾلت ج٣بُله ج

ـ ؤها..مسىخ٨ل..باهلل ؤ٢ؿم -  ...مٗٞغ

ا ًضه سخب ًٗ  ظظبها..الٟغاف ٞى١  حؿ٣ِ وهي نغزذ ٞـ ٢ىة بـ ونٟٗها ؾَغ

هالتها مً ؤعؾالن
ُ
 ألاؾىص ًٚبِه  بـ ظإع زم ز

الت بـ ُٖل قُٟاوي!..ها هٗٝغ مل ٨ٞغاوي..* ًا بزغسخي - ضام٪ ٍع
ُ
٢ 

 ...بدب٪ ؤها..ؤبًضا وهللا -

 ؤؾىاهه بحن مً وهضع الٟغاف بلى صٞٗها زم قغاؾت بـ ٨ٞها ٖلى ٢بٌ

٪ اللي ؤهِذ !..ُخب - ل ٍػ  زلُخل٪ اللي ؤها..ٖملخ٪ اللي ؤها..ُخب بًه ٌٗجي مخٗٞغ

٪ ع٢انت آلازغ ٞـ وجُجي..٢ُمت  !!...جسىوي ٍػ
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 وهى ؤ٦مل زم ٞمها بـ الضماء َٗم بـ ؤخؿذ ختى ؤ٦بر ٢ىة بـ ًهٟٗها ٖاص

ٗها هالتها مً ًٞغ
ُ
 ز

ذ أل!..بًه بخٗملي ؤهِذ  ٖاٝع مل م٨ٟغاوي - دل ٖٞغ  إلاا مى٪ ؤٚبى ومكٞى

 ...ٖغبُاحي مً بـٗغبُت البِذ مً جُلعي

  ٢ؿىة بـ وهضع ًهٟٗها ٖاص بل ًغخمها لم ؤعؾالن ول٨ً ُب٩اء بـ ظمُلت نغزذ

ل ؤهذ -  ...اليؿبالي بـ خاظت وال ؤهِذ !..ٞاهمت مجها يٟغ مدؿاَو

 ٖلى ٣ًبٌ وهى ؤ٦مل ؤعؾالن ؤن بال وهٟسخي ظؿضي ؤلم بـ بلُه جىٓغ ٧اهذ

ىخٟش بُجها
ُ
 وخضة ًٚب بـ اإلا

 !ُٞا؟ وبخلبؿحها جاوي خض ببً وال ببجي صا والىاص -

 ًا مسىخ٨ل ؤها ببى٪ الُٗٓم وهللا..ببى٪ وهللا: جًٕغ بـ نغزذ -

خ٪ مغة ؤو٫  مً ٖك٣خ٪ ؤهذ..ؤعؾالن  ...قٞى

 بقمئزاػ بـ ٢ا٫ زم ؤٞعى و٦إجها ٖجها بًُٗضا بهخٌٟ

ان ؤها -  ؤما..أل وال ببجي هٗٝغ لىىع  ًجي إلاا..وق٪ ؤقٝى َا٤ً ومل مى٪ ٢ٞغ

 ...ؤهِذ 
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٘  الؿ٠ُ ههل ٦ـ خاص ونىث   ٢اجلت هبرة   بـ هضع زم بلحها وؤقاع ؾبابخه ٞع

 خُاج٪ هاهي ل٩ىن  ظمُلت ًا ؤٖبض وما وعبي بـ..ٖى٪ ماوٗجي اللي هى -

ىض٥ ٖىا٢ب صوقي ٞـ مخٗٓخِل وؤهِذ  ٦ضا ٢بل خظعج٪..بٗضها ِٖ... 

ىاصي وزغط جغ٦ها زم ُُ ا ؤجُا اللظان خاعؾحن ل ًٗ  نىث   بـ ؤعؾالن هضع ٞـ ؾَغ

ض ٦ـ صوي   الٖغ

غ ٞـ وجتربِ جدذ اللي ألاويت ٞـ جترمي - غب وألا٧ل..ال٩لبت ػي  الؿٍغ
ُ

 بـ والك

 خؿاب

 ...بُه جامغ اللي..باقا ًا خايغ -

تها بلى ٖاثًضا هى لُخجه ٞغ
ُ
ٚ 

ىجضها لم ول٨جها ًدضر ما ٧ل بلى حؿخم٘ ٧اهذ الضازل بـ وهي
ُ
 ؤو ج

 ؤو الك٣ٟت بـ حكٗغ ال اإلاكاٖغ جبلض مً خالت بـ جمغ ٧اهذ ؾضًم..جى٢ٟه

 لم ظمُلت نغزاث نىث ختى..خغا٥ صون  م٩اجها ظامضة ْلذ ٣ِٞ..الُخؼن 

غظ٘ حها لها ًُ  ٖو

ٗذ ه مالمذ بـ ًضل٠ وظضجه خُىما ؤهٓاعها ٞع بتها ؾىصاٍو  وظهها ؤصاعث ٞـ..ؤٖع

 ٢ىة بـ الٟغاف َغفي ٖلى ج٣بٌ ٖىه بًُٗضا
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ا بها ًٟٗله ٢ض ما ًًمً ال هى ٞـ..بلحها الىٓغ صون  ٢مُهه ؤعؾالن هٕؼ ًً  ؤً

 حؿللذ ٢ض ظمُلت ؤن بـ الساصماث بخضي ؤهبإه..٢لُل ُمىظ خضر ما ٣ٖب

 ًدبٗها ؤن بـ ؤخضهم ؤمغ ٞـ الساعط بلى زلؿت

ا وا٢ٟت هي - ًُ  !باقا ًا هضزل جدب..هؼاع م٘ خال

 ...ؤهذ وبعظ٘ ؾُبها أل -

 ؤهه بال وُمغه٤ ظباع مجهىص مىه جُلب الى٢ذ طل٪ ٧ل زباجِه  ٖلى خٟاْه

 ظإقِه  عباَت ٖلى الخٟاّ مً الجهاًت بـ جم٨ً

ا زهغهِ  بـ ًضًه وي٘ و ألاؾىص ٢مُهه ؤعؾالن ؤل٣ى ًُ  ًدىٟـ ْهغه ؾضًم مىل

 خضة بـ

 ؤخـ ٖىضما ظؿضه ًٖالث جهلبذ ؤن بلى ص٢اث٤ ٖضة الخالت هظه ٖلى ْل

ٗاه٣ه بها
ُ
ضحها ْهغه عؤؾهاٖلى جً٘ السل٠ مً ح  زم زهغه خى٫  جلخ٠ ٍو

 زٟىث بـ ٢الذ

د٪ صا لى -  ...بنغر هحًر

 نلبت وهبرة ظمىص بـ ؤعصٝ زم ٦ٟحها ٖلى ًضه وي٘

 ...نغزت بـ ؤعجاح بوي بجإزغ..ؤوي  الى٢ذ بجإزغ -
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ذ زم خىله ؾضًم بؾخضاعث  ؤَغاٝ ٖلى جغجٟ٘ وهي لخ٣ى٫  ٖى٣ه خاَو

 ؤنابٗها

دىا خل ُٞه لى -  ما٢ذ لى ختى..ألاجىحن بخىا هحًر

 ...ؤخغع٥ ٖاوػ  ؤها..ؾضًم ًا ما٢ذ خل ٖاوػ  مل: ؤعؾالن ؤعصٝ -

  ٖىه جبخٗض وهي حؿاءلذ زم ٢ىة بـ ؾضًم وظه شخب

 !بًه ٌٗجي -

 ...ؤخغع٥ بوي الى٢ذ ظه ٌٗجي: و٢ا٫ وظىتها ٖلى ًضه وي٘ -

٣ها ؾضًم ببخلٗذ داٍو وهي ناص٢ت هبرة   بـ ٢الذ زم نٗىبت بـ ٍع
ُ
 وظهه ج

 ...ؤهذ ٖاوػا٥ ؤها..جدغعوي ٖاوػا٥ مل ؤها بـ -

٨ٟغ ما ٌٗلم ظامًضا ؤمامها و٠٢
ُ
ها لم..ج٣هض وماطا به ج داَو  ٣ًترب ولم ًُ

 بـ ٢ا٫ زم ٖى٣ه ًٖ طعاٖحها ؤبٗض لظل٪..ال٨شحر ؾخسؿغ ؾضًم..ٞٗل بن ألهه

ت زاعط ًخجه وهى ظٟاء ٞغ
ُ
 الٛ

 ...هامي عوحي..ؾضًم ًا حٗباهت ؤٖهاب٪ ؤهِذ  -
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ٓلم ٦ما ُٖىاها ؤْلمذ
ُ
ت زاعط وبججه ججاهلها ول٨ىه زانخه ج ٞغ

ُ
 لُهٟ٘ الٛ

 وهى ًإؽ بـ ؤعصٝ زم السل٠ بلى عؤؾِه  بـ ٖاص..ٖلُه ُمخ٨ًئا خضة بـ زلٟه الباب

ٛمٌ  ُٖيُه ٌُ

 ...ألا٢ل ٖلى عوخ٪ ٖلى ؤخاٞٔ الػم -

*********** 

 ؤقهغ ٖضة مغوع بٗض

 جخجىبه وهي الُىم طل٪ ُمىظ..زلٟه ًجظبها وهى ي٤ُ بـ ؾضًم جإٟٞذ

 ؤًٚبها ما وهظا ٖجها ظاهبه بـ وهإي هظا بخترم وهى مٗه ؤلانُضام وجخداشخى

 خ٣ًا

 ُٚٔ بـ لخ٣ى٫  ؤبى ول٨ىه مىه طعاٖها ظظب خاولذ

 !صي الؿاٖت ٞـ ٞحن مىصًجي ؤٞهم مم٨ً -

 ...هخٟهمي ؾ٨تي لى -

 بـ جٟٓغ لً ؤجها الجهاًت بـ حٗلم هي ٞـ الهمذ ٢غعث ول٨جها ي٤ُ بـ هٟسذ

  مٗه جٟخذ لم..م٣ٗضه بلى نٗض وهى الؿُاعة بـ ظلؿذ..شخئ
ً

 بج٨ئذ بل ظضالا

 اإلاايُت ألاقهغ ؤخضار جخظ٦غ وهي هاٞظتها بلى
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 طل٪ ُمىظ جغها ولم ألاؾٟل بلى هٟحها جم ؤجها ؾىي  ؤنابها ماطا حٗلم لم..ظمُلت

  الخحن

ىضما ٌٗىص ؤن صون  ؤًاًما ًسخٟي ٧ان..ؤعؾالن  هىمها ؤزىاء ٨ًً ٌٗىص ٖو

 لم ؤبًضا ول٨جن صوهه ؤو ٖمض ًٖ ؤزغ جغ٥ بـ ؾىاء مجُئه بـ حٗلم ٧اهذ..٣ِٞ

ًه ًٖ ٌٗخظع ؤن ؤعاصجه..الخ٣غب ؤو مٗها الخدضر ًداو٫  ا ول٨ىه لها ٞع ًً  ؤً

 ًٟٗل لم

 وظهه ٧ان..ي٤ُ بـ بلُه وهٓغث نضعها ؤمام طعاٖحها ٣ٖضث زم ي٤ُ بـ هٟسذ

 ًٚب بـ جهغر ظٗلها وهظا شخئ ؤي ًٖ ًىم ال هاصت

 وحؿاء٫ ظبِىه ؤعؾالن ٢ُب

 !بًه في مال٪ -

 ...صٖىة مل٨ل: ٖضاء بـ ؤعصٞذ -

 بـ ؤمامها بما ؾضًم خمل٣ذ..وظهتهما بلى ونال ختى ونمذ قٟخُه مِ

 جهض٤ً ٖضم بـ و٢الذ صهكت

 !!مالهي -

  ؤومإ -
ً

 ؤًىة: ٢اثال
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 !...ؤجىُِ ٖكان ظاًبجي ؤهذ -

خده بها السام الباب بلى جىظه زم وجغظل الباب ٞخذ   لُجظبها ٞو
ً

 بـ ٢اثال

 ٚمىى

 ...ُمُٗىت لخاظت ظاًب٪ ؤها..بالٓبِ مل -

 خض٢خحها بـ صاعث..ألالٗاب مضًىت بلى صلٟا ختى جدبٗه نمذ بـ ؾضًم جغظلذ

 وبنُداب َٟىلتها جخظ٦غ وهي ببدؿمذ..البكغ مً هاثلت ججمٗاث جغي  وهي

 ألالٗاب مضًىت بلى ولخىؤمها لها والضحها

ٗبت ؤمام جى٢ٟا
ُ
ٝغ جل٪ ؤخض باب لها ٞخذ..ًضوع  بَاع ٦ـ ضسمت ل

ُ
 وجبٗها الٛ

ٗبت ًبضؤ ل٩ي الٗامل بلى ؤقاع..هى
ُ
 ٢اثلت ؾضًم حعجبذ..الل

 !...ٚحرها هحر٦ب مدضف هى هللا -

لذ ي٤ُ بـ ؾضًم لخىٟش ظلـ بل ؤعؾالن ًغص لم ٗبت جى٢ٟذ..وا٢ٟت هي ْو
ُ
 الل

لى بـ  زٝى بـ ؾضًم لتهخ٠ ألٖا

 !لُه و٢ٟذ هي -

 ...جدذ للٗامل ُبصخي..ٖاٝع مل -
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ٗلذ غث..ًهل لم ول٨ىه نىتها بـ هاصث زم ٢ا٫ ٦ما ٞو  بـ عاصٞت خضة بـ ٞػ

 زٝى

 ...هىـ الػم..الٗالُت ألاما٦ً بدب مل ؤها..ؤعؾالن -

طخئ ألاؾٟل بـ ألاهىاع جغي  وهي خل٣ها بـ الخغوٝ جى٢ٟذ
ُ
 ويٗذ..اؾمها بـ ج

ُىحها نضمت بـ قاه٣ت ٞمها ٖلى ًضحها   ؾٗاصة بـ جلم٘ ٖو

 ٖم٤ ٦ـ ٖم٣ُت ، صاٞئت هبرة   بـ هامًؿا السل٠ مً وبخخًجها ؤعؾالن جهٌ

دُِ
ُ
 الهاصي اإلا

 ...ؾضًم هى ٞـ..٧لمت الُخب لى -

 ُمخدكغط ونىث   نضمت بـ وهخٟذ جهض٤ً ٖضم بـ ؾضًم بلُه بلخٟخذ

 !!بًه ٢ىلذ ؤهذ -

 ...ؾضًم هى ٞـ ٧لمت الُخب لى: ببدؿامت بـ وهمـ ظبُجها ٖلى ظبِىه وي٘ -

٘ ؤخًاهِه  بـ ؾضًم بعجمذ ٣بلها عؤؾها هى لحٞر  لم ظضًض ٖك٤ مُالص ُمٗلًىا وٍُ

 بلى وجدى٫  بختر١  ٢ض ؤهه ًْ ل٣لب  ..ؤبًضا به ؾُٟٓغ ؤهه لًُٓ ؤعؾالن ٨ًً

  بًُٗضا هي هًٟخه ؤجغبت ؾىي  ٨ًً لم ؤهه وظض ول٨ىه عماص
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بٗض وهى ؤعؾالن لحرصٝ ظبِىه ٞى١  ظبُجها جً٘ ٖىه ؾضًم ببخٗضث ًُ 

هالتها
ُ
 ز

ٞ٪ ٖىػاوي -
ُ
 !...ؾضًم ًا ؤؾغ٥ ؤ

  اإلاكاٖغ بـ ملُئت هبرة   بـ ٢الذ زم جب٩ي وهي ٖظوبت بـ ؾضًم ببدؿمذ

ت ُخب٪ ٞـ ألاؾغ -  ...ُخٍغ

 

 

 

 

 

 وألاخير والثالون  الخامضالفصل 

 !آلان؟ نض٢خجي هل

 وٗك٤ ؤن ٖلُىا ًجب لم
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 ؤ٢ضاعها جخالقى ؤن ٖلُىا ٨ًً لم

ؿمذ لً  وٗك٤ ؤن لىا ٌُ

 ...بوؿان هه٠ وؤها لِـ

 !...لُه بخطخِ٪  -

مؿ٪ وهى ؤعؾالن حؿاء٫  بـٗظوبت ٢الذ زم ٦خِٟه  بلى لخمُل ٢ىة بـ ٦ٟها ًُ

 ...ٞغخاهت -

داٍو ٦ٟها جغ٥ ُُ ّبلها زم ٦خٟها ل
َ
 ؤظل نىث   بـ وحؿاء٫ ُٖىحها بجىاع ٢

 !...لُه -

 جٟخذ وهي لخ٣ى٫  ال٨ٗـ بـ ؾحرها وؤ٦ملذ ؤمامه و٢ٟذ زم ٖىه ببخٗضث خُجها

 ٖا٫ ونىث   ؾٗاصة بـ طعاٖحها

ىذ..هخب٪ بوي قهغ ٧ام مً ٢الي خض ٧ان لى -
ُ
 ...ضخ٨ذ ٦

  ٖبض بـ ٢ا٫ زم بلُه زهغها مً ؤعؾالن ظظبها

 ؤهى بخطخِ٪  ؤهِذ  ما َب -
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ذ - ى٣ه هي خاَو  به٪ مخسُلدل ٖكان بطخ٪..بدب٪ ٖكان: و٢الذ ُٖ

  جدب ج٣ضع..جدب
ً

 ؤنال

 ...ُِٞ٪  البر٦ت -

 زم اإلِاٟخاح بىُاله ظُب مً ؤعؾالن ؤزغط..الهٛحر ال٩ىر طل٪ ؤمام جى٢ٟا

 الضازل بلى صلٟا

ىخه٠ بـ ؾضًم و٢ٟذ
ُ
دض١ اإلا

ُ
ها..بقدُا١ بـ ؤعظاءهِ  بـ ج  مً ؤعؾالن خاَو

ّبل زم السل٠
َ
ى٣ها بـ وظهه ًضًٞ وهى بٗضها ل٣ُى٫  ال٨خ٠ لىح ٖٓمتي ٢ ُٖ 

ت -  !!...هىا ظُىا بهىا مبؿَى

لى الُٗىحن ُمٛمًت ؤومإث م ٖو  ًجٗل ما ُهىا٥ ؤن بال الؿٗاصة جل٪ مً الٚغ

٣ها ؾضًم ببخلٗذ..مى٣ىنت الؿٗاصة جل٪  زٟىث بـ وحؿاءلذ ٍع

 !...بًه؟ ٖلى هاوي  وؤهذ ٞحن هى!..ؤعؾالن ًا ٞحن هؼاع -

 ؤعصٝ ز٠ُٟ هضًغ وبـ زهغها ٖلى جخهلب ًضًِه  بـ ؤخؿذ

ل -  مٗٞغ

 !!!...ؤعؾالن -
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٘ وهى همؿذ زم جدخًىه بلخٟخذ  الظي وظهِه  مؿخىي  بلى هٟؿها جٞغ

 خُاة وال به مكاٖغ ال ، ٢اجم ، حجغي  آزغ بلى بؾخدا٫

 ظضًض مً هبضؤ زلُىا..وؤهذ ؤها وجهغب بوسخى..ٞاث اللي بوسخى زاَغي  ٖكان -

ًذ ول٨جها ٖجها ؤلابخٗاص خاو٫  غ..٢ىة بـ ٞع  بـ ؤعصٝ زم ًٚب بـ ؤعؾالن لحٞز

 ٢اؾُت وهبرة   ظٟاء

 ...هاهحها ؤ٧ىن  والػم ٚحر خاظت مببضؤف -

 وجهلب ٖىاص بـ ٢الذ زم بلُه ؤٖاصجه ول٨جها ٖجها وظهه ؤبٗض

 ...ُبهلي ؤعؾالن -

ِه  بـ بلحها هٓغ ٓلمت ؾىصاٍو
ُ
  وظىخِه  ٞى١  ٦ٟها جً٘ وهي ؾضًم لخ٣ى٫  اإلا

٪ ه٣ضع مل..ؾبجي صي الخطخُت مؿخاهلل ؤها لى -  بخ٣خل وؤها ؤقٞى

٪ ه٣ضع مل..جاوي  بُمؿ٩ى٥ ؤو بخ٣٘ ؤقٞى

ت بـ ؤعؾالن هخ٠ -  ...ب٣خل وؤها بججىػجُجي ؤهِذ  ما: ُسسٍغ

ى٠ بـ نضعه جًغب وهي ًٚب بـ ؾضًم هضعث ٗاهُه ما ًٟهم ٖله ُٖ
ُ
 ح



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               819 

 ًا خاظت ظغال٪ لى همىث ؤها ٞـ..صلى٢تي ؤما..تهمجي م٨ىدل ؾاٖتها -

 وهللا همىث..ؤعؾالن

 ؾىحن ؾب٘ ًٞلذ اللي خ٣ي..خ٣ي مإزضف لى همىث وؤها: ٢خامت بـ عص -

 مؿخيُه

صخي زلي..بـ واخضة إلاغة ولى يخي -
ُ
 ...أل ؤهذ بـ ٣ًخله ٌسجىه ٢

 جلحن ال ، نلبت ، ظامضة هٓغاث بـ بلُه اإلاخىؾلخحن ُٖىحها بـ ؤعؾالن خض١

ل بـ الخُاة جخىؾاله اللخحن..الًُٟٗخحن ُٖىحها ؤمام ُهؼم ول٨ىه
ُ
 حٗىُه ما ٧

ب حكبض بهما عؤي..ال٩لمت  ٢بل مً ًلخٓه لم ٍٚغ

 مً واخض بول ُبٗض ٖلى وهى لحهمـ بلُه ٢غبها زم وظهها وخاٍو ؤعؾالن ججهض

 قٟخحها

 ...ًتهؼم الهاقمي ؤعؾالن مغة وؤو٫ ..هؼمخُجي -

 ولم ؤعؾالن ويإ ؤعؾالن ٚغ١ ..ؤ٦ثر بها و بلحها ًمُل ؤن ٢بل ؾضًم ببدؿمذ

 ٖك٣ها وفي..ؤ٦ثر بلحها ججظبه التي الجاطبُت ٧اهذ بل الىجاة ػوع١  هي ج٨ً

ا ، ُمؿدؿلًما الكُُان و٢٘ ًٗ  البًُاء الغاًت عاٞ

*********** 
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ٌ ؤن لها ٠ُ٦ ٣ت ًتر٥ ال هى!..جل٪ ٦ـ خُاة جٞغ  بها وؤؾٗضها بال ٍَغ

ؿُذ بُجها ٖلى ًضها جً٘ وهي اإلاغآة بـ بو٩ٗاؾها بـ جُلٗذ
ُ
 بـ جبدؿم اإلا

 زجل بـ ج٣ى٫  وهي ضخ٨ذ..مىه ٢ُٗت جدمل هي..ؾٗاصة

 وعاه الؿخاث مضور بابا قبه هخُل٘ -

 !!...ماما ًا صا محن -

ٗاؽ بـ ُٖىه ًٟغ٥ وهى الهٛحر بها ؤعصٝ
ُ
 زم ُمبدؿمت عخمت بلُه لخمُل..و

 ٢اثلت ٢بلخه

 لُضو ًا ؤر هجُبل٪ -

 ...ٞاهم مل: وحؿاء٫ ظبِىه ٢ُب -

 لخ٣ى٫  بُجها ٖلى الهٛحر ًض ويٗذ و ُع٦بُتها ٖلى ظشذ زم عخمت ضخ٨ذ

 المٗت وؤٖحن ؾٗاصة بـ

 ال٨بحر ؤزىه هخ٩ىن ..بُبي ُٞه ه٩ُىن  قهىع  حؿ٘ بٗض هىا -

 هىلٗب!..ال٨بحر ؤزىه ه٩ىن  ؤها ٌٗجي: و٢ا٫ خماؽ بـ الهٛحر ؤٖحن إلاٗذ -

 !!...والىاصي وؾبا١ بٌٗ م٘ ٧ىعة
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  ؤخًاجها بـ الهٛحر لحرجمي..عخمت ؤومإث
ً

٣بل وهي ضخ٨ذ..خماؽ بـ ُمهلال
ُ
 ج

 جدظًغ بـ ؤعصٞذ زم عؤؾه

صخي ؤه٩ل..بِىا ه٩ُىن  صا الؿغ بـ -
ُ
 ٌٗٝغ مُىٟٗل ٢

  َاٖت بـ ولُض ؤومإ -
ً

 ...لبابا ه٣ى٫  مل خايغ: ٢اثال

 ْهغ ٖلى جمسر..لخٓاث بٗض ؤبدؿمذ ول٨جها الهٛحر لخضًض عخمت ُنضمذ

  همـ بـ ٢اثلت ولُض

 ...بابا ؤًىة -

 ؤبًضا جىمخي ال التي ببدؿامتها بـ ٢الذ زم ٖبراتها ؤػالذ

ىذ -
ُ
 !باقا ًا ب٣ى لُه ناحي ٦

- ٘ ىذ: و٢ا٫ ٦خُٟه ٞع
ُ
 ...ؤقغب ٖاوػ  ٦

مؿ٪ جهًذ
ُ
 اإلاُبش بلى جخجه وهي ٢الذ زم الهٛحر ٦ٟه ج

 ... حٗالى َب -

********* 
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صخي صل٠
ُ
 الباب وؤٚل٤ بهما٫ بـ اإلاٟاجُذ ٣ًظٝ الخٗب مً قا١ ًىًما بٗض ٢

ا اإلاجز٫  ؤعظاء بـ خض٢ُخه صاعث..زلٟه
ً
 ًجض لم ول٨ىه ؤخضهما ًٖ باخش

صخي ٢ُب
ُ
 ط٢ىه ًد٪ وهى زٟىث بـ حؿاء٫ زم خاظبُه ٢

 !...مدؿدىاهِل عخمت مغة ؤو٫  صي!..بًه وال هامىا هما -

ا لُخدغ٥..مٍغٌ ؤخضهما ٩ًىن  ؤن ٢ل٤ بـ ظبِىه ٢ُب ًٗ تهما بلى ؾَغ ٞغ
ُ
ٚ 

ت لُجضها  لغخمت ؤزغ ال جًا٠ٖ ٢ل٤ بـ ٢لبه هىي ..ٞاٚع

ب الصخئ طل٪ هٓغه لٟذ ول٨ً ًسغط ؤن ٧اص  َاولت ٞى١  اإلاىيٕى الٍٛغ

ىت  بلخ٣ُه زم ي٣ُخحن ُٖىحن بـ بلُه جىظه..الٍؼ

لبت ؤمؿ٪ ختى هُخه ما ٖلى ًخٗٝغ لم ألامغ باصت في ُٗ ت ال  ُصوَن  ما و٢غؤ الٟاٚع

  ٖلحها

 "خمل بزخباع"

صخي ببخل٘
ُ
٣ه ٢ ا..بًجابي حٗجي زُحن..الخٗلُماث ٣ًغؤ وهى حكىج بـ ٍع

ً
 واخض زُ

هبذ ؤهه ٌٗجي وبًجابي بًجابي حٗجي وزُحن..زُحن والىدُجت..ؾلبي ٌٗجي ُُ  ؾ

 ؤقهغ حؿٗت ًٖ ٣ًل ال ُٞما والًضا
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غحٗكخحن ًضًه مً ؤلازخباع ؾ٣ِ
ُ
دض١ وهى اإلا  ٢بل طهى٫  بـ الٟغاٙ بـ ؤمامه ًُ

 وحهضع ًسغط ؤن

 !!!...عخمااااه -

  حهضع ٖاص
ً
زغي  مغة

ُ
ت مً مهغولت بلُه زغظذ ٞـ ؤٖلى نىث   بـ ول٨ً ؤ ٞغ

ُ
 ولُض ٚ

لى  هل٘ بـ وهمؿذ زلٟها الباب ؤٚل٣ذ..الٟٕؼ بماعاث وظهها ٖو

 !...بًه في بًه -

 شخئ ًٖ جىم ال التي مالمدِه  بلى زم مهضومخحن ُٖىحن بـ ًضهِ  بـ ما بلى هٓغث

 نىجه زغط و٦ظل٪

 !...خامل؟ ؤهِذ  -

 البروصة حؿدكٗغ وهي زٟىث بـ همؿذ زم نضعها بلى مئزعها َغفي يمذ

 مخى٢٘ الٛحر ٞٗله لغص ؤونالها ججخاح

 ؤًىة -

 !ؤمتى مً -
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٣ها ببخلٗذ - ت لؿه وهللا بـ..وهو قهغ مً: جدكغط بـ ٢الذ زم ٍع  ٖاٞع

 ...الجهاعصة

ا ٢ىة بـ ًضهِ  بـ ما ٖلى ٢بٌ ًً  ؤن جخى٢٘ ج٨ً لم..ٖلحهما وقض ُٖيُه ُمٛم

ٌ  بُجهما الغابِ طل٪ ًٞغ

 تهضط بـ ٢الذ زم بهخ٣ُإ بـ ججهمغ التي ٖبراتها ؤػالذ

 ؤهؼله ؤعوح مم٨ً ؤها..ٖاوػه مل لى..لى -

 ...ٚبُت: حٗب بـ وهمـ ُٖىاه ٞخذ -

ٗاه٣ها مجها ل٣ُترب ٞهم ٖضم بـ ٢ُبذ ٗها زم ٌُ   ٦شحًرا بها وصاع ٞع
ً

 نىث   بـ ٢اثال

 ؤظل

 ...ؤب هب٣ى..عخمت ًا ؤب هب٣ى..مبروووو٥..ٚبُت ًا -

 جغصص بـ ٢الذ زم ٞهم ٖضم بـ عخمت ٖاه٣خه

الن مل ؤهذ ٌٗجي -  !...ٖػ

صخي ؤهؼلها
ُ
  ظبُجها ٖلى ظبِىه وي٘ و وظىخحها خاٍو زم ٢

ً
 ببدؿامت بـ ٢اثال

 صاٞئت
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ل -  ًا ُٖلت ؤ٧ىن  بدلم..بحها بدلم اللي الخاظت بصًخلي ؤزحًرا وؤهِذ  بػاي ؤٖػ

ل بػاي..صا بصًخلي وؤهِذ  عخمت  !بـ ؤٖػ

خجي: و٢الذ عخمت ضخ٨ذ -  ...مجي ببً ٩ًىهل٪ ٖاوػ  مل ٨ٞغج٪..زٞى

 ؤ٦ثر بلُه ُم٣غبها زهغها ًدخًً وهى ٢ا٫ زم زٟت بـ وظىتها يغب

 ...مجىىهت ًا بدب٪ -

 جلٗشم بـ حؿاءلذ زم زهغه خى٫  طعاٖحها وجُبؿذ نضمت بـ ُٖىاها بحؿٗذ

 !بًه ٢ىلذ ؤهذ -

 ...بدب٪: وهمـ وظىتها لشم -

 ؤ٦مل ٞـ الهضمت جإزحر جدذ جؼا٫ ال وهي ؤهٟها بلى بهخ٣ل زم

 ...وبٗك٣٪ -

٣بلها قٟخحها بلى ما٫ زم ل و٢ذ   بٗض لُبخٗض طاجه الى٢ذ بـ وع٢ت ظىىن  بـ ًُ  ٍَى

 به ٌكٗغ ما بـ ًجِل نىث   بـ وهمـ



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               826 

ذ ٞاجىا اللي قهغ ال٩ام..عخمت ًا وبٗك٣٪ بدب٪ -  خاظاث وبحٗلمذ ٖٞغ

تي ق٣اوج٪ بـ و بًض٥ بـ..٦خحر تي ٢لبي مً ُخبها هٖؼ ىذ..ُخب٪ وػٖع
ُ
 هاوي  ٦

ل٪  ٦ضا مً ؤؾٗض ُٞه م٨يل بـ..ؤْٝغ ق٩ل بـ الجهاعصة ؤٖتٞر

صخي ًا ااااه: ٢اثلت عخمت جإوهذ -
ُ
 ...مٗظبجي ًا مى٪ اااه..٢

ٗاه٣ها ٖاص صخي ٌُ
ُ
ٗها زم ٢ جزلها وهى ل٣ُى٫  مغاث ٖضة بها وصاع ٞع  خماؽ بـ ًُ

 ؤهٟظ وؤها ؤئمغي ..ُمجابت َلباج٪ ٧ل!..بًه ٖاوػة ؤهِذ  ٢ىلي -

 ٞىص سخي بُتزا ٖاوػة: ج٨ٟحر بـ ٢الذ زم عخمت ضخ٨ذ -

ّبل -
َ
لباج٪ زاهُت..٦ضا بـ: و٢ا٫ زٟت بـ قٟخحها ٢  ...ٖىض٥ ج٩ىن  َو

صخي ظظبها
ُ
٨ت ٞى١  وؤظلؿها زلٟه ٢  نغامت بـ ٢ا٫ زم ألاٍع

 وؤها ؤعظ٘ إلاا بؾخجي الخمام جضزلي ٖىػحي ولى..ؤظُل٪ إلاا بال مخخدغ٦ِل -

 ...ؤصزل٪

 آزغ ٖلى ٠٦ جًغب وهي لخ٣ى٫  ُٖىاها ؤصمٗذ ختى عخمت ٢ه٣هذ

 !!...مجىىهت اللي ؤها بوي وبخ٣ى٫  -
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٘ ا مٟاجُده ظظب زم ٚغوع بـ ؤهٟه ٞع ًٗ  ؤن ٧اص وما الباب هاخُت وبججه ؾَغ

ت عخمت جهًذ ٞـ..ؤنابخه عنانت بهُل٣ذ ختى ًٟخده  و هل٘ بـ ناعزت ٖٞؼ

 بلُه جغ٦ٌ هي

صخي -
ُ
٢...!!! 

********* 

 الخالي الُىم نباح في

 ُٖىحها لخٟخذ ؤخض ججض لم ٞـ ظىاعها وجدؿؿذ الٟغاف بـ ؾضًم جململذ

ا ًٗ  ؤعؾالن ججض لم ول٨جها الجىاع بـ خض٢ذ زم ؾَغ

ت جهًذ ىاصًه ٖىه بدشذ زم اإلاالءة ظؿضها ٖلى جً٘ ٖٞؼ
ُ
 ٢ل٤ بـ ج

 !!...ؤعؾالن -

ال١ ٖلى شخئ ال..السلىي  هاجٟه ؤو زُابه ججض لم..عص ال ول٨ً  وع٢ت مً بال ؤلَا

باعة ًضه زِ بـ ٦خبها نٛحرة  لها ٢لبها بهسل٘ وخُضة ٖو

 "آؾ٠"
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ب قغوص بـ الٟغاٙ بـ وخض٢ذ ًضها مً الىع٢ت ؾ٣ُذ  ٖضم بـ هامؿت ٍٚغ

 عخل و جغ٦ها ؤعؾالن ؤن جهض٤ً

 !!!...ؤعؾالاان -

ت بلى ٖاصث ٞغ
ُ
ا الٛ ًٗ  بٗض ه٨ظا ًتر٦ها ؤن له ٠ُ٦..هاجٟها ًٖ جبدض ؾَغ

ضه  الظي الٗك٤ طل٪ بٗض!..ال٣مغ بها ظاوعث التي اللُلت جل٪ بٗض..ؤمـ؟ ٖو

 !٠ُ٦!.. لها بشه

 ال ول٨ىه به بجها٫ وؤظغث الهُى٫  مً ٖبراتها جمى٘ وهي الهاج٠ ؤمؿ٨ذ

 جخٛحر ال طاتها هي ؤلاظابت ؤن بال وؤل٠ وبزىان مغة خاولذ..ًغص

 ٖا٫ نىث   بـ جب٩ي وهي هامؿت ًإؽ بـ ألاعيُت ٞى١  ؾ٣ُذ

ض٥ وزلٟذ ٖلُا ضخ٨ذ لُه صا ٧ل بٗض!..لُه -  !!...ٖو

لى  آلازغ الجاهب ٖو

٣ؿم..جغ٦ها ًىىي  ٨ًً لم  ٣ِٞ واخض بجها٫..ول٨ً ؾُٟٗله ما ًٖ جسلى ؤهه ًُ

ُىاه ًٚب بـ اإلا٣ّىص ؤعؾالن يغب..عؤؾِه  ٞى١  الٗالم هضم  مً ظمغاوجحن ٖو

كخٗلت الىحران
ُ
 اإلا
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الخ٣ه والجً ؤلاوـ وقُاَحن صل٠..مجزلِه  بلى ومجها اإلاضًىت بلى ٖاص
ُ
 بـ هضع..ج

ب ، ظهىعي نىث   ظًب ُمٖغ  ألاونا٫ ًُ

 !...ٞحن هي -

ا لغؤؾها ُمسًٟت جلٗشم بـ جخدضر وهي الساصماث بخضي زغظذ
ً
 مً زٞى

ُيُه ًٚبِه   ال٣اجلخحن ٖو

حن مل..مـ -  ...باقا ًا ٖاٞع

ى٣ها ٖلى ؤعؾالن ٢بٌ  ٖاص ٞـ طعاٖه ٖلى ًضها جً٘ وهي الساصمت قه٣ذ ٞـ ُٖ

 ُمس٠ُ هؿِـ بـ حهضع

ىف بًه ٌٗجي -  !...ُعصي؟!..ها مدبىؾت ٧اهذ مل!..مخٗٞغ

  زٟىث بـ هخٟذ ؤجها بال ألاخمغ بلى وظهها جدى٫ 

 ج٣ضع ٌؿخدُل بجها و٢ىلىا..و الىالصة..٧اهذ بمباعح..باقا ًا..ًـ -

 الباب ؤ٢ٟل..وؿِذ..ٞـ..تهغب

 الىاص؟ و: ؤعصٝ ٞدُذ وبـ مىه ؤعؾالن ٢غبها -

 ...هىا..هـ -
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 ختى حكه٤ وؤزظث لدؿ٣ِ صٞٗها زم..٢ىة بـ ٨ُٞه ًٖالث حكىجذ

هالتها ٖلى ؤعؾالن ٢بٌ ختى ج٨ض لم ؤجها بال..ؤهٟاؾها بؾخٗاصث
ُ
 وظه زم ز

 الجمُ٘ بلى خضًشه

  ًجي ص٦خىع  -
ً

 خاظت خهله الٓابِ لى باهلل ٢ؿًما.. DNA جدلُل ٌٗمل خاال

 ...بًضي ٖلى ٧ل٩ىا ؤزغج٩ىا ل٩ُىن 

 ٧له نىجِه  بـ حهضع ٖاص ول٨ىه..با٦ُت لدؿ٣ِ ٢ؿىة بـ بها ؤل٣ها

ىلي -  ...ًالااا..وبػاي ؤمتى هغبذ بٖٞغ

  وجغ٦هم
ً

 اإلاؿلىبت عوخه الجمُ٘ لِؿخُٗض عاخال

*********** 

 بـ ُمٗل٣ت طبُدخه هي و٦ما..صل٠ ختى ز٣ُلت قبه زُىاث بـ اإلاجز٫  بلى صل٠

  الؿ٠٣

سهو اإلا٣ٗض ٞى١  ظلـ زم ُؾترجه ؤعؾالن هٕؼ
ُ
 زىان..الُىم طل٪ ُمىظ له اإلا

٩ل٠ الخاعؽ وؤحى
ُ
دمل اإلا٩ان خغاؾت بـ اإلا ً ًضهِ  بـ ٍو  بجًز

 ...ٞى٢ه -
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ٗل٤ هؼاع بلى وبججه الخاعؽ لُىمئ ٢خامت بـ ؤعؾالن بها ؤعصٝ
ُ
 بـ ٢ام زم..اإلا

ً ؾ٨ب ُه بؾخٗاص ختى مغاث ٖضة ؾٗل..ٕٞؼ بـ لِكه٤ ٖلُه البجًز  جماًما ٖو

ت بـ ٢ا٫ زم ًطخ٪ ؤزظ ختى ؤمامه ؤعؾالن ؤبهغ ؤن وما  ُسسٍغ

خجي..قهغ ٧ام ب٣ال٪ ماؾ٨جي ؤهذ -  !بج٩لمذ قٞى

- ٘  ؤها!..جخ٩لم ٖاوػ٥ بوي ٢ال٪ محن: بغوص بـ وهخ٠ ٢مُهه ؤ٦مام ؤعؾالن ٞع

 ...جخإلم ٖاوػ٥

 قغاؾت بـ وهمـ ٨ِٞه  ٖلى ٢بٌ زم هؼاع بلى وبججه اإلا٣ٗض ًٖ ؤعؾالن جهٌ

ضج٪ -  ٦ضا مً ؤ٦تر هخُجي ومل..ماإلات جهاًت بـ ٖو

ىذ ؤها -
ُ
غ١ ..ُمسابغاث ْابِ ٦

ُ
 ...مٗاًا مخا٧لل صي الخٗظًب َو

 ٢ىة بـ ٦خِٟه  ٖلى ًغبذ وهى ٞدُذ بـ ؤعصٝ زم ُمس٠ُ نىث   بـ ؤعؾالن ضخ٪

 ...حي الخغ١  مجهم مل بـ -

 هؿِـ بـ وؾإله ؤعؾالن بلُه لُمُل..هؼاع ببدؿامت بزخٟذ

 !أل؟ وال ؤهلي بمىث ٖال٢ت لحها!..ظمُلت -
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 ٧اهذ ظمُلت..ؤج٩لم ماو٘ مٗىضٌل ٞـ همىث بوي بما: ٢ا٫ زم هؼاع ًبدؿم ٖاص -

ذ اللي هي ٖك٣ُتي ً ٖى٪ خاظت ٧ل ٖٞغ  السُِ بصججي اللي هي..ُٖلخ٪ ٖو

 ظمُلت بـ ٖلُ٪ ًب٣ى الضاًغة جىهي ٖاوػ  لى..ألاو٫  مً

 ...ظاي صوعها..مخ٣ل٣ل -

هالجِه  مً ؤمؿ٨ه..ٞمِه  مً الضماء لدؿُل ٢ىة بـ ؤعؾالن ل٨مه
ُ
 بـ وهضع ز

 قغاؾت

صخي -
ُ
 !ٖلُه بًضها مضث لُه و٢

ل ؤهذ: حٗب بـ و٢ا٫ عؤؾه هؼاع ؤعظ٘ -  الض٦خىعة مً!..بخيخ٣م بجها مخٗٞغ

 ...بٌٗ بُدبىا بجهم م٨ٟغة لؿه ؤنلها

ُض بـ ًىمئ وهى ؤعؾالن جغ٦ه ا ببخٗض زم ٖو ًٗ  زهغهِ  بـ ًضًه واي

 الساعط بلى ًىٓغ وهى همـ زم الخاعؽ مىه ج٣ضم

 ...هاهم الؿذ ومٗاه ونل الٓابِ خًغة -

صخي صلٝى ًتر٢ب وهى صامـ ْالم بـ ؤعؾالن ُٖجي بؾىصث
ُ
 ظمُلت ومٗه ٢

 ...ب٣ىل٪ ؾبجي..ؾبجي..ؤي -
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صخي صٞٗها
ُ
ٗذ..ؤعؾالن ٢ضمي ؤمام لدؿ٣ِ ًٚب بـ ٢  مً بلُه جىٓغ عؤؾها ٞع

 ٖٓام ًىسغ ؤخضهم و٦إن ؤخؿذ..الؿىصاء هٓغجه ٞـهالها ألاؾٟل

هالتها ٖلى ٢بٌ بط ؤؾٕغ ٧ان ول٨ىه ؤلابخٗاص خاولذ..ظؿضها
ُ
ٗها ز  بلُه ًٞغ

  ؤعًيا ؤعصتها ٢ؿىة بـ نٟٗها زم
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

ب ؤٞعى ٞدُذ بـ وهمـ بلحها بنبِٗه  بـ ؤقاع زم مؿخىاها بلى بهدجى  ٦ما ُمٖغ

 جماًما مالمده

 ؾبخ٪..وزىدُجي وخماًتي اؾمي بصًخ٪..ع٢انت ًا مٗاًا جلٗبي خظعج٪ -

 ...لجهاًت ونلتي ًب٣ى ًسهجي خض مً ج٣غبي ل٨ً..مؼاجي بـ يهغي  ٞـ جًغبُجي

٣ها ظمُله ببخلٗذ ٨مل خل٣ها حكىج ختى بالٛت نٗىبت بـ ٍع ُُ  خضًشه ؤعؾالن ل

 بصا٥ِ  الغ٢و ًٓهغ..الجهاعصة وبتهغبي بمباعح زلٟتي!..صي الصخت بًه بـ -

 ...صخت

  ؤعؾالن نٟٗها
ً
زغي  مغة

ُ
صخي بلى وبججه جهٌ زم ؤ

ُ
 بلى ًىٓغ ٧ان الظي ٢

 بلى بلخٟذ بلُه ًهل ؤن و٢بل..خضًض صون  ظامض هضوء بـ ألازحر اإلاكهض

 و٢ا٫ ظمُله

ض٥ هى - ضه بـ ؤزل٠ م٣ضعف وؤها..بًضه ٖلى هخب٣ى جهاًخ٪ بن ٖو  ...ٖو



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               834 

صخي بلى بؾخضاع زم
ُ
 ججهم بـ ؾإله زم ٢

ـ ؤهذ -  !٧َى

صخي ؤومإ -
ُ
٢  

ً
 ٞغاٙ نابذ ٞـ ُمدتٝر خض مً مُلٗل الغنانت..ؤها: ٢اثال

 ...اإلاٗضة

صخي وجظ٦غ
ُ
 التي الُاجكت الغنانت وجل٪ ق٣خه باب ٞخذ خُىما..ؤمـ ٢

 الهغب بـ لها ؾامًدا ٚحُر  ؤمؿ٨ها التي وظمُلت..نالخِه  بـ ٧ان مىي٘ ٞـ ؤنابخه

  ؤظغي  الجغح وج٣ُُب عخمت جىؾالث ٣ٖب اإلاكٟى بلى طهابه وبٗض
ً

 بجهاال

ا ًُ سبره ؤعؾالن بـ هاجٟ  آلان لُإحي..لضًه بما ؤٞطخى آلازغ وهى خضر ما بـ ًُ

صخي ججهض
ُ
 الجغح ٖلى ًضه ًً٘ وهى ٢ا٫ زم ٢

 !صلى٢تي بًه هىٗمل -

 ...اإلاؿغخُت هىىهي: ٢خامت بـ و٢ا٫ هؼاع بلى ؤعؾالن هٓغ -

********* 

 ال٩ىر ؤمام ٠٣ً خاعؽ لخجض الساعط بلى ع٦ًذ زم هاجٟها سخبذ

 و٢الذ وخكُت بـ ؾضًم بلُه هٓغث..لها ٌؿمذ لم ول٨ىه السغوط خاولذ..
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 بًض٥ بوعى -

 هىا مً زغوظ٪ ماو٘ الباقا..ص٦خىعة ًا م٣ضعف -

 ...بًض٥ بوعى ب٣ىل٪: خضة بـ هضعث -

ٗت خغ٦ت بـ و لخجظب..ًخدغ٥ لم ول٨ىه بػاخخه خاولذ ؿضؽ ؾَغ
ُ
 ؤن ما اإلا

 وُب٩اء ًٚب بـ هاصعة عؤؾِه  بلى ونىبخه إلادخه

  مىؾٗدل لى -
ً

 ه٣خل٪ خاال

 ؤؾمدل٪ ه٣ضع مل نض٢ُجي بـ..هاهم ًا ب٢خلُجي: بؿاَت بـ الخاعؽ ؤظاب -

 جسغجي

 ...ؤعظى٥..ؤعظى٥: جىؾل بـ همؿذ -

ؿضؽ جً٘ وهي ؾضًم ب٨ذ
ُ
 سخبه ٞـ..ألؾٟل عؤؾها ُمسًٟت نضعهِ  ٖلى اإلا

 هضوء بـ و٢ا٫ الضازل بلى زٟت بـ صٞٗها زم ًضحها بحن مً

 ...بًضي بـ مل بـ هاهم ًا ؤؾ٠ -

 زم بـ٣هغ با٦ُت الباب ٖلى عؤؾها ؾضًم لخً٘ زلٟه و٠٢ و الباب ؤٚل٤

 مغاث ٖضة الباب جًغب وهي همؿذ
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 !!...لُه..عوخ٪ مً ٞايل اللي جسؿغ ٖاوػ  لُه -

ل و٢ذ   بٗض  الباب جظ٦غث ٖىضما جهًذ ختى الُب٩اء بـ ؾضًم ٢ًخه ٍَى

لت زٟت بـ لخجهٌ..ال٩ىر لـ السلٟي خدخه الباب هاخُت بججهذ زم ٖبراتها ُمٍؼ  ٞو

 الساعط بـ الظي ٌؿم٘ ال ختى هضوء بـ

 ًلمدها ؤن صون  ال٩ىر ًٖ بًُٗضا لضحها ما ؤ٢صخى بـ ع٦ًذ ختى زغظذ ؤن وما

٤ بلى زغظذ زم الخاعؽ  إلادذ ختى حٗب بـ جلهض جى٢ٟذ..الغثِسخي الٍُغ

 ٞـخى٢ٟذ جخى٠٢ ؤن لها ؤقاعث..بُٗض مً آجُت ؾُاعة

 اإلاالمذ ع٣ُ٢ت الكابت جل٪ جلمذ وهي جىؾل بـ ج٣ى٫  ؾضًم بهدىذ

ب إلا٩ان جىنلُجي مم٨ً - ٍغ
ُ
 خض مٗاًا ومل بحُٗلذ ٖغبُتي!..هىا مً ٢

ا: ٢اثلت ببدؿامت بـ الٟخاة ؤومإث - ًٗ  بجًٟلي َب

 ...ظًضا مغؾُه -

زغي  مغة بهما لخىُل٤ الؿُاعة ؾضًم نٗضث
ُ
 زُٟٟت ؤخاصًض بُجهما صاعث..ؤ

٨ٟغ قاعصة بهم هي ٧اهذ
ُ
 !ؤعؾالن ٩ًىن  ؤًً ج

ىهي الُىم ًْ  ول٨ً بهخ٣امه ًُ ٗذ..َم  ما شخئ   مً جخإ٦ض اإلاجز٫  بـ وبجهلذ هاجٟها ٞع
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 ؾا٢حها ٞى١  الهاج٠ ويٗذ..ق٩ى٦ها لخخإ٦ض ظمُلت بزخٟاء بـ الساصمت ؤزبرتها

ا جسؿغه ؤن ٢بل ؤعؾالن جلخ٤ ؤن هللا بلى جخًٕغ وهي ًُ  جهاث

 !هىا ج٣ٟي مم٨ً -

 م٣ُٕى قبه م٩ان صا بـ: و٢الذ خاظبحها الٟخاة ٣ٖضث -

غ بـ ؾضًم هخٟذ -  هىا ٣ًابلجي هُجي وهى ظىػي ٧لمذ: جبًر

 !!ُمخإ٦ضة: ق٪ بـ الٟخاة حؿاءلذ -

 ...ؤًىة -

 عخُل بهخٓغث..ؾضًم َلبخه ما ٞٗلذ زم خُلت ٢لت بـ قٟخحها الٟخاة مُذ

  ؤجخه ٢ض مجز٫  بلى ونلذ ؤن بلى جغ٦ٌ ؤزظث زم الؿُاعة
ً
 ٖلى ؤعؾالن م٘ مغة

  اإلاضًىت ؤَغاٝ

 بؾخصىاء بـ ول٨ً جضزله مغة زاوي هظه..الُىم طل٪ جٟانُل جخظ٦غ

 هي اإلاغة هظه ؤما..عوخه تهل٪ ؤن وجخمجى ج٨غهه ٧اهذ ألاولى الظ٦غي ..ألاخضار

 عوخِه  مً جب٣ى ما إله٣اط جغ٦ٌ

 ٧اصث ختى ؤؾٕغ لتر٦ٌ ٢لبها هىي ..ؾُاعجحن وؤمامه بُٗض مً اإلاجز٫  ْهغ

ؼه٤ ؤن ؤهٟاؾها
ُ
 بلُه ونلذ ختى ج
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 الضازل وبـ

ٟخذ الباب نىث بلى ٌؿخم٘ وهى ؤعؾالن بهخٌٟ ُِه  ٖلى ًُ  ونىتها مهٖغ

 بـيكُج حهخ٠

 !!...ؤعؾالااان -

 نغزاث نىث ًمى٘ ٠ُ٦ ول٨ً الضامي اإلاكهض لظل٪ عئٍتها ًمى٘ بلحها ؤؾٕغ

دغ١  الظي هؼاع ا ًُ ًُ  خ

 به جخٗل٤ وهي هل٘ بـ همؿذ زم بـإخًاهه ؾضًم به٨مكذ

 !...بُدهل اللي بًه هى -

 وخضة ظمىص بـ همـ زم زانتها بـ ُٖيُه وي٘ حٗمض و وظهها خاٍو

تي..ظاب٪؟ اللي بًه - ٞغ  !!...بػاي هىا ؤها ٖو

 ٖا٫ نىث   بـ و٢الذ حٗىضث ول٨جها الساعط بلى ظظبها خاو٫ 

ذ اللي ؤها..٢الي مدضف -  !لُه ها..ولُه!..بًه بخٗمل ؤهذ..ٖٞغ

 هىا ؤ٠٢ ًىٟ٘ الػم م٨يل -

ضججي ؤهذ بـ: ناعزت نضعه يغبذ -  ...خاظت ٧ل ًٖ هخخسلى به٪ ٖو
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 آلازغ هى قغاؾت بـ هضع زم ًضًه بحن عؤؾها هؼ

ىذ وؤها -
ُ
٦  

ً
 عايُت مل خاظت ٧ل بن ًٓهغ بـ..خاظت ٧ل ًٖ هخسلى ٞٗال

و ٞـ ؤ٠٢ مُىٟٗل..ٖجي جخسلى
ُ
٤ ه  الػم الضاًغة!..ٞاهمت..ؾضًم ًا الٍُغ

 ...ج٨مل

 ٧اهذ الًُٟٗت هؼاع نغزاث نىث ختى..٢ىة بـ جب٩ي نضعهِ  بلى عؤؾها ظظب

 ظؿضه عوخه ٚاصعث خُىما بزخٟذ ٢ض

صخي بلى عؤؾه بـ ؤعؾالن بؾخضاع
ُ
كحر ٢ ىهي ؤن بـ له ٌُ  بـ آلازغ ؤومإ ٞـ..ألامغ ًُ

 البا٦ُت ظمُلت خُاة ؤههى عنانخحن وبـ..ُمؿضؾه ؤزغط زم زٟت

  هضؤها ول٨ىه ًضًه بحن ؾضًم بهخًٟذ
ً

 ببدؿامت بـ ٢اثال

 بهخهى زالم ٧له..ُهكككل -

 !!!...باقا ؤعؾالن ًا ُمخإ٦ض -

 وهى ؤعؾالن ُٖجي بحؿٗذ..السل٠ مً الهاصع الهىث بلى زالزتهم بلخٟذ

بهغ بهغ وهى نضمت بـ لحهمـ ألاولى ػوظخه ًُ ل ظؿضها ًُ  ؤمامه الهٍؼ

م -  !...ٍع
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 خؿاًبا لها ًدؿب ٨ًً لم

 جهض٤ً بـٗضم همؿذ ول٨جها الهضمت ظمضتها ؾضًم ؤما

 !...ماجذ هي مل -

 جطخ٪ التي..جل٪ ٖلى ُمىهبت خىاؾه ٧ل بل ألاؾاؽ مً ؤعؾالن ٌؿمٗها لم

 و٢الذ اإلا٣ٗض ٞى١  ظلؿذ..زُىاتها بـ جخماًل وهي

 اللي ؤًىة..الغ٢انت مغاج٪..ؤها ؤ٢ىل٪!..ظابجي اللي بًه هٟؿ٪ بدؿإ٫ ؤ٦ُض -

ا مى٪ ؤهخ٣م ٖكان ُمضة مً ٧لمخجي ظمُلت اؾمها  ًا ٞا٦غه..٢خلخه اللي ألبٍى

 !...الكُُان خًغة

 هؼ٫  بـ وهضعث هٟؿها بلى ؤقاعث

 ... مُخت ٦ضا ٦ضا ؤها..ه٣خل٪ اللي ؤها..الضاًغة ه٣ٟل اللي ؤها -

 ُٖيُه ٦ـ ؾىصاء ، ٢اجمت بل ، ظامضة مالمده نامًخا ْل بل ؤعؾالن ًغص لم

ٓلمت
ُ
 اإلا

م جهًذ  ظىىن  بـ وؤعصٞذ ُؾترتها ٞخدذ زم ٍع

 هىا خُاجىا هخيخهي الخالجت بخىا هىا -
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صخي هضع -
ُ
 بججىىتي ؤ٦ُض ؤهِذ : ٢

م بلُه هٓغث -  ؤعؾالن بضي بـ ؤها..صي بججىيذ مخ٣ىلل..هل: و٢الذ ٍع

 ...ؾُٗض ٌِٗل الػم مل بهه اإلاٟغوى..الصر الجهاًت..ٌؿخد٣ها اللي الجهاًت

ٗخه زم جد٨م ظهاػ زلٟها مً ؤزغظذ  نغار بـ ٢اثلت ٞع

ؿضؽ هؼ٫  -
ُ
 ...صلى٢تي ٧لىا ه٣خلىا بما ًا الٓابِ خًغة ًا صا بًض٥ ٞـ اللي اإلا

م مً ب٢ترب زم ٖىه ؾضًم ؤبٗض..ٞٗل ٞـ بلُه ؤومإ الظي ؤعؾالن بلى هٓغ  ٞـ ٍع

 ٢اثلت ألاولى نغزذ

 زاَغي  ٖكان بالف..ؤعؾالن ًا بعظ٘ -

م بها خض٢ذ -  ٧له!..ٞاهمت ؤبًضا خبه بـ هخخنهي مل: خضة بـ هخٟذ زم ٍع

 ...بضؤ ما ػي ..هىا هُيخهي

ا ؾخ٣خلهم خ٣ًا وؤجها ؤنابها الجىىن  ؤن ؤعؾالن ج٣ًُ ًٗ  ٌؿمذ لً ول٨ىه ظمُ

ىهي ؤن لها
ُ
مؿ٨ها ٧ان زاَٟت خغ٦ت وبـ لظل٪..ؤبًضا ؾضًم خُاة ج  ول٨ً ًُ

 التي الىاؾٟت الٗبىة بهٟجغث جغ٦ه بطا ٞـ الؼع  ٞى١  ٧ان بنبٗها الخٔ لؿىء

 ُؾترة ٦ـ جغجضحها

ا ؤعؾالن هضع ًٗ  مبدىخت زغظذ هبرة وبـ ؾَغ
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صخي -
ُ
ض ٢

ُ
ت هىا مً ؾضًم ز  وبَل٘ ُبؿٖغ

 !...ؤعؾالن -

صخي بها هخ٠
ُ
 ًٚب بـ ًهغر ؤعؾالن ٖاص..ؾضًم بها ونغزذ نضمت بـ ٢

 وخضة

-  
ً

  خاال

 ...هىا ٧لىا هىمىث..بًضي ؾِب..ؾبجي -

صخي ظظب
ُ
 ٢اثلت جهغر وهي ؤلام٩ان ٢ضع ٢اومخه ول٨جها ؾضًم ًض ٢

 بوعى..ؤبًضا هؿِبه مل أل -

 ...مٗا٥ِ  ؤِٖل هٟسخي ٧ان ؾامدُجي: ببدؿامت بـ ؤعؾالن هضع -

صخي ول٨ً ؤلام٩ان ٢ضع ؤلاٞالث وخاولذ ظىىن  بـ هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ
ُ
 ٢ض ٢

صخي..خىلها الُى١  ؤخ٨م
ُ
 ٢ض الجهاًت ؤن ٌٗلم وهى مغة ألو٫  ًب٩ي ٧ان الظي ٢

براجه نٗىبت بـ همـ..ب٢تربذ  الهبٍى ًٖ جخى٠٢ ال ٖو

 ...ؤعؾالن ًا ؾامدجي -

 الغخُل بـ بلُه ؤقاع زم ُمبدؿًما ؤعؾالن ؤومإ
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صخي ظظب
ُ
 زغظا ٧اها ول٨جهما ٢هغ بـ جب٩ي..ناعزت جخلىي  ٧اهذ التي ؾضًم ٢

 ...مٗاه ؤمىث ٖاوػة..زاَغي  ٖكان ؾبجي أل..ؤعؾالاااان -

 بـ ؾا٢حها بـ جغ٧ل وهي..اإلاجز٫  ًٖ بًُٗضا خملها زم نضعها ؤمام طعاٖحها ٢ُض

ى٠ بـ با٦ُت ، اؾمِه  بـ جهغر..الهىاء  ُهىا ٢هتهما جيخهي لً ُٖ

 وماث مظبىخت نغزت قٟخحها بحن مً لخسغط هاْغحها ؤمام اإلاجز٫  وبهٟجغ

ٟترى مً ٨ًً لم..ؤعؾالن
ُ
ٟترى مً..الجهاًت جل٪ ج٩ىن  ؤن اإلا

ُ
 ج٩ىن  ؤن اإلا

 آلان جيخهي ؤن ٖلحها ٨ًً لم..ب٣ُت ل٣هتهما

صخي وزلٟها ألاعيُت ٞى١  ؾ٣ُذ
ُ
كخٗل اإلاجز٫  بلى ًىٓغ الظي ٢

ُ
 بـ ؤمامهما اإلا

 ؤلاٞترا١ لظل٪ لـ خؿاًبا ًدؿب لم الظي ال٣ٗل ًلًٗ و٢لب با٦ُت ؤٖحن

 ؤلاظباعي 

ل بـ جب٩ي ناعزت ؾ٣ُذ
ُ
ٗظبت عوخها جدمله ما ٧

ُ
 بـ جاإلاها عوخها..ؤلم مً اإلا

ضان ٧اها..ٌٗض لم ؤعؾالن..ُممؼ١  و٢لبها قضة  لً ؾاٖاث ُمىظ خُاة بـ ًخٖى

 وبهخهى ٧لمخه زِ ال٣ضع ول٨ً بكغ با٫ ٖلى جسُغ

 !!!....ؤعؾالااااان -
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 الخاتمة

ؿُغ
ُ
خب ٖك٣ًا ؤًضًىا بـ ؾي

ُ
 الخُاة له ٦

 ألابض بلى ؾُخسلض ؤًاًما وؾىدُا

 ؤٖك٣٪ ؤن ُمخٗمضة ٖامضة ؤجُتي ول٨ىِ٪  جخُمي بلى ؤُصِٖ٪  لم

خجي  ال٣ُضؽ وؤهِذ  بخخال٫ ُظىضي ٦ـ هىا٥ِ  بـ نٖغ

 "ؤقهغ ؾخت مغوع بٗض"

 لم..عؤؾها مؿ٣ِ..ؤلاؾماُٖلُت مضًىت بـ اإلاكٟى بـ ٖملها بلى طاهبت ٧اهذ

 م٘ ٞحها جإ٢لمذ ألاًام مً الٗضًض مغوع بٗض..بلخ٣ُا خُض بلى الٗىصة جخدمل

٣ضاهِه 
ُ
 ٖلحها نًٗبا ٧ان و٦م ٞ

ىخٟش بُجها جخدؿـ وهي ؾضًم ججهضث
ُ
 صازل جدملها مىه ٢ُٗت..مىه بعثها..اإلا

 صازلها بـ همؿذ زم هبُذ التي ٖبراتها ؤػالذ..ؤخكاءها

ً ؤبى٥ ًٖ هخُل٪..صلى٢تي ٚحري  مل٨ل -  خ٩اًت ًٖ هخ٩ُل٪..خ٩اًدىا ٖو

 ...٢خلىها عوح
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صخي لخجض مكٟاها بلى ونلذ
ُ
اعاجِه  بـ ًى٣ُ٘ لم..ػوظخه ظىاعهِ  وبـ ًجلـ ٢  ٍػ

س٠ٟ ؤخُاًها..ٖجها  ٚحره..به ؤزغ ٢ض ؤعؾالن عخُل..نامًخا ًإحي وؤخُاًها ٖجها ًُ

 آزغ شسًها وؤنبذ جماًما

ت عوخها ٨ٖـ ٖلى ؤلابدؿام ٖلى هٟؿها ؤظبرث   ٢الذ زم الىاٞػ

اعة بًه -  !...صي الخلىة الٍؼ

صخي ًدمله الظي الغيُ٘ بلى هٓغث زم..ولُض وظىخت ٖلى عبدذ
ُ
 ببً..٢

 ٨ٞغة ٚحرها مً ول٨ً..عاج٘ شخئ   لهى خُت ٢ُٗت مىه ٩ًىن  ؤن ٨ٞغة..ؤعؾالن

 ُمؿخدُلت

 زم وظىخه ٖلى وعبدذ ججهضث..ؾُُغتها ًٖ زاعط وهظا قضة بـ مىه جىٟغ هي

 زٟىث بـ حؿاءلذ

ـ الُهٛحر ؤعؾالن -  !٧َى

ىا بخىا: ٢الذ زم ببدؿامت بـ عخمت ؤومإث -
ُ
اعة ظاًحن ٦ ٤ ٞـ حٗبذ بـ ٍػ  الٍُغ

صخي
ُ
 ُمؿدكٟى ؤ٢غب ٖلى ظبىا و٢

ؿت ؤهِذ  َب: وحؿاءلذ خاظبحها ؾضًم ٣ٖضث -  ٧َى

ت ؤهِذ  بـ..ؤها -  ُمخٗبت ب٣ى الخمل قهىع  ؤزغ ٖاٞع
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 ؤي ٖاوػة مل..خبِبتي ًا ٖلُِ٪  ؾالمت ؤل٠: و٢الذ طعاٖها ٖلى عبدذ -

 !...خاظت

صخي بلى ؾضًم هٓغث بِىما..اإلاٗهىصة ببدؿامتها بـ هاُٞت ؤومإث
ُ
 بـ و٢الذ ٢

 صاٞئت ببدؿامت

 الٛضا ٖلى هخخٗؼمىا ؤ٦ُض ٞـ..الجهاعصة هىا به٩ىا بما -

ا - ًٗ   ٦ضا ٖكان ظاًحن بخىا..ص٦خىعة ًا َب
ً

 ؤنال

غ هؿلم..بؾدىىوي ٦ضا خُض: ٢الذ زم ؾضًم ببدؿمذ -  بمباعح ٖملُت ج٣اٍع

 هغوح ٦ضا بٗض زم ٖلحها وهمغ

 ...جمام زالم -

ىهي عخلذ زم ؾضًم ؤومإث
ُ
 خؼن  بـ ٢اثلت عخمت لخجلـ ؤٖمالها ج

 مٗاها عبىا..ؤوي  ٖلُا نٗباهت -

صخي لشم -
ُ
 ...ًاعب: وهمـ ظبُجها ٢

٣بل بهدجى ًخه خُىما..الهٛحر ًُ  ج٣ضًمه ٌؿخُُ٘ ما ؤ٢ل هى جبىاه..ؾضًم ٞع

 ؤبىاءه ؤخض الهٛحر ظٗل هى..ألزُِه 
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٣ضان مىجه ًىم
ُ
حها ؾضًم ٞو  إلاضة ْلذ وُهىا٥ مكٟى بلى وبججه هى خملها..لٖى

لت  جم ؤعؾالن ومجز٫  مضًىتها بلى الٗىصة و٢غعث..ٖاُٞتها بؾخٗاصث ختى ٍَى

 ألابض بلى بٚال٢ه

*********** 

ذ مغيت بلى خضًثها وظهذ زم الُبي مئزعها ؾضًم هٖؼ
ُ
  اإلا

ت مخيؿِل - ً ًٖ متزصف الُجٖغ  ػوصي الخغاعة بعجٟٗذ ولى مللُٛغام ٖكٍغ

ت ت الجٖغ  قٍى

 ...ؾضًم ص٦خىعة ًا خايغ -

ت ًٖ ؾضًم زغظذ ٞغ
ُ
صخي ًيخٓغها خُض هبُذ زم الٛ

ُ
 خض٣ًت بـ وعخمت ٢

 ما هى مً حٗلم وهي ي٤ُ بـ لخخإ٠ٞ ػمُلها نىث ؤو٢ٟها ول٨ً اإلاكٟى

 مُلبه

 و٢الذ بنٟغاع بـ بلُه جبدؿم بلخٟخذ زم ُٖىاها ؾضًم ؤٚمًذ

 عاجر ص٦خىع  ًا ؤئمغ -

  ؾماظت بـ ببدؿم -
ً

ىذ ؤها: ٢اثال
ُ
 ٖلُِ٪  بُمً بـ ٦
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 ...بجإزغث ٖكان بطه٪ بٗض..ق٨ًغا بسحر ؤها -

 ٖهبُت بـ هضعث زم بًُٗضا لخىًٟها طعاٖها ؤمؿ٪ ول٨ىه جغخل ؤن ٧اصث

 خضوص٥ بلتزم أل..٦ضا بًضي جمؿ٪ هؿِب٪ ٞـ ُػمال بهىا مٗجى مل -

- ٘  ٖلى عص٥ ؤٖٝغ ٖاوػ  ٦ىذ بـ..ؤؾ٠ ؤها ٢هضي مل: و٢ا٫ طعاُٖه ٞع

 ...َلبي

 نبر هٟاط بـ ٢الذ زم ًضها ٖلى ٢بًذ

 خامل ؤها قا٠ً خًغج٪ ما ػي  وبٗضًً..وعًٞذ ؾب٤ -

 ؤؾدىا٥ِ  ماو٘ مٗىضٌل وؤها: و٢ا٫ بىُاله ظُبي بـ ًضًه وي٘ -

 ...نبرؤًىب ًا -

 ج٣بل ال باجغة هبرتها اإلاغة هظه و٧اهذ بلُه جىٓغ ؤن ٢بل ؾضًم بها همؿذ

 الجضا٫

 ٚحره هخب ومل ظىػي بدب لؿه ألوي..هىا٤ٞ وال مىا٣ٞت مل -

 ...ماث صا بـ -



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               849 

 بلى وحؿضًغ وهي ؾضًم نغزذ ٞـ ؤعًيا به ؤَاخذ ل٨مت وظضث جغص ؤن ٢بل

هـ
ُ
 نضمت بـ ٢الذ زم ٢

 !...بًه ٖملذ ؤهذ -

صخي بلحها ًلخٟذ لم
ُ
 قغاؾت بـ عاجر بلى ًىٓغ وهى هضع بل ٢

ذ لى ًب٣ى!..مىا٣ٞت مل بجها ٢الخل٪ مل هي -  خىالحها بخدىم وق٪ قٞى

 ...هٟؿ٪ ٚحر مخلىمل جاوي

ا حؿب٣ه ؤن وؤقاع ؾضًم بلى بؾخضاع زم
ً
ى٠ بـ عاصٞ ُٖ 

 ...٢ضامي بجًٟلي -

صخي ج٣ضمذ زم حٗب بـ وظهها ٖلى ؾضًم مسخذ
ُ
ضل٪ عاجر جاع٦ت ٢  ٨ٞه ًُ

 الًغبت ٢ىة مً ؤإلاه الظي

 عاجر لُدؿاء٫ ؤخضهم ؤو٢ٟه ول٨ً ًغخل ؤن ٧اص زم زُابه وهٌٟ جهٌ

 !...بجًٟل -

ؿغث ٞـ عاجر ؤه٠ عؤؾِه  بـ ًًغب الصسو وطل٪ ؤلم بـ نغر
ُ
 بـ هضع زم ٦

ب ؤٞعى ٞدُذ كحر وهى ٢اجمت هبرة   و ُمٖغ ض بـ بلُه ٌُ  جٖى
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 ...م٣ُٗهاف ٖكان مخسه٨ل خاظت ٖلى بًض٥ مخمضف -

********* 

ذ بابا ًا -  ...زالم جاوي هخجىػ  مل هٟؿ٪ ٍع

ى٠ بـ ؾضًم بها هخٟذ  و٦ظل٪ ؤ٧ىاب ٖضة وبجىاعهِ  اإلااء بهاء جً٘ وهي ُٖ

صخي ؤعصٝ
ُ
 اإلااثضة بلى ًجلـ وهى ٢

 جاوي هخخجىػ  مل..خ٤ ٖىضها ؾضًم -

 !هخ٣ٗلها ٢ىلذ اللي وؤها: ٖهبُت بـ ُمدغم هضع -

 ...هُبرص ألا٧ل..ها٧ل ٖمي ًا ًال -

 وبضؤ ناًٚغا نمذ ٞـ..لُهمذ ؾا٢ِه  ٖلى عبدذ ُؾمُت ول٨ً ًغص ؤن ُمدغم ٧اص

 الُٗام جىاو٫  بـ

 اللُل خّل  بٗضما

ت بـ ًجلـ الجمُ٘ ٧ان ٞغ
ُ

 بلى جىٓغ..آزغ ٖالم   بـ ؾضًم بِىما ًدؿامغون الك

 ؾُٗضة صاٞئت لُلت ٧اهذ..طعاُِٖه  بحن ٢ًتها لُلت آزغ جخظ٦غ..قغوص بـ الساعط

٣ت بـ بهتهذ ول٨جها  هي جخسُله ٢ض مما ؤؾٕغ..ؤؾٕغ ٍَغ
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ىخٟست بُجها ٖلى ًضها ويٗذ
ُ
 ٖظوبت بـ جبدؿم ٞـ الهٛحر خغ٧اث جخدؿـ اإلا

 !...ؾضًم ًا عؤً٪ بًه ؤهِذ  -

 خاظب ٣ٖضة بـ ٢اثلت عخمت بلى بؾخضاعث زم قغوصها مً ؾضًم بهخًٟذ

 !بًه ٞـ -

 زالو مٗاها مل ؤهِذ  -

ىِذ ..ألا٧ل ٞـ ج٣لذ ًٓهغ مٗلل: و٢الذ ؾضًم ببدؿمذ -
ُ
 !...بًه بخ٣ىلي ٦

 الخماؽ بها ْهغ هبرة   بـ ٢الذ زم عخمت بلحها بؾخضاعث

ىذ -
ُ
لىا وؿاٞغ بهىا ب٣ى٫  ٦

ُ
ذ م٩ان ؤي ٧  ...ؤٖهابىا ُٞه هٍغ

صخي ٖاه٣ها ٖىضما قه٣ذ
ُ
٣بل وهى ؤعصٝ زم السل٠ مً ٢  وظىتها ًُ

 ٦خحر وبدخٗب الخمل قهىع  آزغ ٞـ هي..ؾضًم ًا أل بـ ب٢ىٗحها -

ش هجروح بخىا هى: و٢الذ ُٚٔ بـ عخمت ل٨ؼجه -  ملُاهت خخت ٧ل ما!..اإلاٍغ

 ...وص٧اجغة مؿدكُٟاث

بض بـ جبدؿم وهي ٢الذ زم طعاٖحها ؾضًم ٣ٖضث
ُ
 ز
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صخي ًا وبٗضًً -
ُ
 مخساٞل مٗا٧ىا ص٦خىعة ؤها ما ٢

 ؤهى -

صخي ػم -
ُ
 ٢ىلذ اللي وؤها!..ؾضًم ًا ٦ضا ب٣ى: و٢ا٫ ي٤ُ بـ قٟخُه ٢

 ...هخىهُٟجي

 ٩ًاصان ال َٟلحن و٦إجهما ًدكاظغان ؤلازىحن جغي  وهي ٢ىة بـ ؾضًم ضخ٨ذ

خمان مغ مً الٗاقغة ًُ ُٗ  ال

٤ بـ ج٠٣ التي الؿُاعة جل٪ ٖلى ٖل٤ ٢ض بهغها ول٨ً جخدضر ؤن ٧اصث  الٍُغ

٣ابل
ُ
  بُتها لـ اإلا

ها الىٓغة جل٪  حٗٞغ

 حٗك٣ها ؤلابدؿامت جل٪

سُئه لً اإلاإلٝى الىظه وطل٪
ُ
 ؤبًضا ج

ا وظهها شخب ًٗ ا ٢لبها يغباث وجباَئذ ؾَغ ًُ ج  ٞـ ظؿضها ًٖ ؤما..جضٍع

بت بغوصة ؤنابخه ٗخض٫ ال٣ُـ م٘ جخالءم ال ٍٚغ
ُ
 اإلا

غة خحن ٖلى جهًذ
ُ
صخي لُدؿاء٫ بـٛغابت الجمُ٘ بلحها هٓغ ٞـ ٚ

ُ
٢ 



إسراء عمي                            ممكة عمى عرش الشيطان                                                                           
 

أسرار الروايات                                                               853 

 !ؾضًم ًا مال٪ -

 م٣ٗى٫  مل: جهض٤ً ٖضم بـ وهمؿذ قٟخحها ٞى١  ًضحها ويٗذ -

 !...بىتي؟ ًا ؾضًم ًا بًه: و٢ا٫ خاظبُه ُمدغم ٣ٖض -

ىاصحها عخمت لخهغر الساعط بلى ع٦ًذ بل ٖلحهم جغص لم
ُ
 ج

 !!...ؾضًم -

صخي بلى بؾخضاعث
ُ
 ٢ل٤ بـ وهخٟذ ٢

صخي ًا بلخ٣ها ٢ىم -
ُ
ت ٢  ...بؿٖغ

ا ًدبٗها آلازغ هى جهٌ ًً  ع٦

 لم هى..جُحر ٞغاقت ٦ـ هٟؿها ؤخؿذ ول٨جها وػجها لها ٌؿمذ بما الضعط هبُذ

 ًمذ

 ًمذ لم هى

غصصها ْلذ
ُ
 وهي ؤهٟاؾها خبؿذ..البىاًت مسغط بلى ونلذ ختى تهبِ وهي ج

 وهًما ٩ًىن  ؤال هللا جضٖى
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 قٟخحها ٖلى ًضها وايٗت قه٣ذ..ؾتراه ؤجها ٌٗلم و٦إهه ُهىا٥ ٠٣ً..ُهىا٥

يخٓغها ٠٣ً ؤعؾالن جهض٤ً ٖضم بـ جب٩ي  الىضاء ؾُخلبي وهي بلُه جظهب ؤن ٍو

 !!!...ؾضًم -

صخي ٢الها
ُ
 خُض ُمؿمًغا هى وب٣ى زاعط بلى ع٦ًذ ٢ض ٧اهذ ول٨جها ٢

 الخُاة ٢ُض ٖلى ًؼا٫ ال ؤعؾالن..هى

بدؿم هى ٦ما ٠٣ً ًؼا٫ ال وظضجه..بلُه ونلذ ختى وع٦ًذ ع٦ًذ  جل٪ ٍو

 ؤخًاهِه  بـ جخٗل٤ ع٦ًذ بل..ؤ٦ثر جيخٓغ ولم..عاجٗت مً ألا٦ثر ؤلابدؿامت

ُىاها جهض٤ً ٖضم بـ ناعزت  الٗبراث جظٝع ٖو

 ...ؤجإ٦ض ؤؾخجى...ٖاٌل ؤهذ!..صر ممدل..ٖاٌل ؤهذ..ؤعؾالن -

 وؤهه جدلم ال ٧اهذ بن جخدؿـ..جخدؿؿهما وظىدُه ٖلى ًضحها ويٗذ

  نغزذ..ًضحها بحن خ٣ُ٣ت
ً
زغي  مغة

ُ
ٗذ زم ؾٗاصة بـ ؤ ٣بله هٟؿها ٞع

ُ
 قى١   بـ ج

 ظاٝع

 ؾىي  جٟٗله شخئ ال و٦إن ٢ىة بـ جب٩ي ظبِىه بلى ظبُجها بـ حؿدىض ٖىه ببخٗضث

 الُب٩اء

بٗض وظىتها خاٍو هالتها ًُ
ُ
 صٝء بـ همـ زم ز
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 ٖلُِ٪  بجإزغث آؾ٠ -

ىذ ولى: و٢الذ ٦خٟه يغبذ -
ُ
ىذ ؤ٦تر بجإزغث ٦

ُ
 ...هؿدىا٥ ٦

صخي بلى ًىٓغ وهى نضعهِ  بـ وظهها لخضًٞ بلُه ظظبها
ُ
 بلُه ببدؿم ٞـ اإلاكضوه ٢

مؼه ُيُه ؤزُه ضخ٪..ٖبض بـ ٚو  ؤعؾالن..بلُه ؤقاع زم ؾٗاصة   بـ جب٨ُان ٖو

 الخُاة ٢ُض ٖلى

زغي  هي جب٩ي ؤخًاهِه  بـ جغجمي وهي مىٗخه عخمت ول٨ً ًظهب ؤن ٧اص
ُ
 ألا

 ؾِبه..صلى٢تي بـ..ٞاث اللي ُٞه حٗىيىا ٦بحر و٢ذ ٢ضام٪..صلى٢تي ؾُبهم -

 إلاغاجه

 !وببىه: وهمـ ٦خٟها خاٍو -

 ؾُبهم..ٖلُه ًخٗٝغ ٦بحر و٢ذ ٢ضامه الهٛحر ؤعؾالن: و٢الذ وظىخه ٢بلذ -

صخي ًا
ُ
٢... 

 عخمت مٗه وعخل ؤعؾالن لـ ؤومإ زم لها ٖىا٢ِه  ٖلى قضص

٤ ٖلى بِىما ًُ٘ لً..ؤخًاهِه  بحن جؼا٫ ال هي آلازغ الٍُغ غنت جل٪ ًُ ُٟ  التي ال

 مٗها ٩ًىن  ل٩ي له هللا مىدها



إسراء عمي                                                                                                     الشيطان عرش عمى ممكة  
 

أسرار الروايات                                                               856 

 مً ٢ٟؼ وهى ٖىه بًُٗضا ًضٞٗها ؤعؾالن ٧ان زىان   بـ ؤلاهٟجاع و٢بل الُىم طل٪

م..الىاٞظة   الىحران َالخه ؤهه ٚع
ً
زغي  مغة

ُ
 ول٨ىه زُحرة بناباث بـ ؤنابخه ا

لت مضة   وبٗض جم٨ً ٣ِ ألظلها..ٖاص ٢ض..ٍَى  ٞو

 ؤظل نىث   بـ لُدؿاء٫.الباعػ  بُجها ًخدؿـ ٖجها ببخٗض

 !...ببجي -

 خاهُت ببدؿامت بـ وهمؿذ ٦ِٟه  ٖلى ًضها ويٗذ

 ...الهاقمي ؤعؾالن مامً -

طجها بـ همـ زم آزغ ٖىا١   بـ لُجظبها ؤعؾالن جإوه
ُ
 مبدىح نىث   بـ ؤ

ضج٪ ما ػي  هجهغب..جهغب حٗالي -  ٖو

ض: وؤعصٞذ َٟلت ٦ـ ٖى٣ِه  بـ حٗل٣ذ -  ...صًً الُخغ ٖو

كاهضهما ُمدغم لُجض ؤٖلى بلى ؤعؾالن هٓغ  باصله ٞـ بلُه وؤقاع ببدؿم ٞـ ٌُ

 ؾٗاصة بـ هامؿت ُؾمُت بلُه مالذ..ؤلابدؿام والضها

 هىعث عظٗذ ؾضًم ؾذ -

 ...٦ضا عوخها هُىىع  بهه ُمخسُل م٨ىدل: و٢ا٫ ٦ٟها ٖلى عبذ -
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 ناص٢ت هبرة   بـ وهمـ ًضها ؤمؿ٪ ول٨ىه الؿُاعة لخهٗض ؾضًم ببخٗضث

مت ؤحجاع ٦ـ جلم٘ ؾىصاء وؤٖحن  زالو ٖك٤   بـ ٦ٍغ

 ؾضًم هى ٞـ..٧لمت الُخب لى -

ت ُخب٪ ٞـ ألاؾغ: ٢الذ زم عوٖت بـ ؾضًم ببدؿمذ -  ...ُخٍغ

 

 النهاية
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 صفحه الكاتبه عمى الفيس بوك

 عمي إسراء بقمم روايات

   تابعونامزيد من الروايات 

 أسرار الروايات

https://www.facebook.com/Rwayatesraa/?__xts__%5b0%5d=68.ARAMzvpd6Oz-IGh0HtBaoKfbQhSr4LFDBdQlD49TfZuPO5fvp7yPJojNzc1Xy1tDZgcnN9X2cZQHLtvqD4Vd849XS3s_iwbE2MEqSYOpGTJvn7g7woYjV8ur6Y2JVaRRlbxzTO2Y3tzVgBkbxSxd0zEn0zO8FOs7rGO8yAF7D1bLbrtpoiSp9uxaLcijiVwls6zOU0WR5NXWPVynIfAKksmgogb7ka1jdASvZkW-LzV3dEPcC70CgNK9ZZd2t3Wt2D4ZZdSZIHoNq7ypfxwwH8ZZwjWJYXaH8BNcFU3gjdlHrOW0lxK0mId-RqAoCd3I3OC7TJ0Lkq06-C6ogeLsYJS36A
https://secretsofstories-pdf2.blogspot.com/
https://secretsofstories-pdf2.blogspot.com/



