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 اهلوى نصال
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 مقدمه

 

 ؤعاص بل للشإع ٌؿعى ٨ًً لم..الخىعٍ ٖلُه ٨ًً لم عبما"

ت  ...ألاؾغ ولِـ الُخٍغ

 ...بها الغابذ الىخُض الُٝغ هي خغب ٧اهذ

ٗاصلت هي ٧اهذ
ُ
ؿخدُلت اإلا

ُ
 الخهىن  طاث وال٣لٗت اإلا

 ..."ٖك٣ها ؤعاص الجهاًت بـ عبما اإلاىُٗت
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 الفصل الاول 

 ُنضٞت ٨ًً لم ل٣اءها

 ال٣ضع جضابحر هي بل

 ال٣ًاء هي وبضاًدىا

 ...وال٣ضع ال٣ًاء بـ ُمامً وؤها

 ...ؤوباااه -

ُه مً مكضوهت ال٩لمت جل٪ زغظذ خلهو هظا ِٞ
ُ
 ٌٗخض٫ وهى اإلا

ا الؿُاعة ًٖ بج٩اءه مً ًٖ  جٟدو بـ بضؤ زم..الكمؿُت هٓاعجه هاػ

 ؤمامه التي الٟاجىت جل٪

 ًستر١  ٩ًاص نهُله نىث..ؤنُل ٖغبي ؤؾىص ظىاًصا جمخُي

طهُه
ُ
ت ظلؿتها بـ ُمهل٨ت..ؤ دتٞر

ُ
 طي مٛىي  ظؿض   بـ..ظىاصها ٞى١  اإلا

مى ًخبُجها بهدىاءاث هالث..ألٖا
ُ
 ظضًلتها مً جُاًغ ٦ؿدىاثُت وز

ضللت
ُ
 ناخبتها ٦ـ اإلا
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 !!!الهُاص ُظلىاع وناخبتها ال وإلاا

ى٠ بـ وظهِه  ٖلى مسر ُيُه بمخٗاى بـ هخ٠ زم ُٖ  جلتهمها ج٩اص ٖو

 خُت

 ...٦ضا ٖلى مخ٣ٟىاف بخىا أل -

ُى   بـ ج٣ضم زم هٓاعجه ًً٘ ٖاص
ُ
 بـ حؿخمخ٘ ، ُمخمهلت ، وثُضة ز

لى..ال٣ضًمت الٗهىع  مً الٟاعؾت جل٪ ُمكاهضة  قٟخُه ٖو

ُٗخحن  و٠٢ ختى مجها وج٣ضم زبِشت ، ق٣ُت ببدؿامت ْهغث الٞغ

 ُظلىاع لخلخٟذ ًضًِه  بـ ن٤ٟ زم الجىاص ًٖ تهبِ وهي زلٟها

 بـضهكت

ل لى٢ذ   ؤؾغجه والتي ُٖيُِه  بـ ٞحروػها وبلخ٣ى ل..ٍَى  وهى ٍَى

٣ؿم ً بال هي ما ُٖىحها ؤن ًُ محن حجٍغ ٣ًا ٌكٗان ٦ٍغ  ، هاًٖما بٍغ

 وظغت  ، ق٣ي
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ىم٣ت الشُاب ناخب ججهض
ُ
 ظُبي بـ ًضًه ًً٘ وهى ؤعصٝ زم اإلا

 بىُاله

 ُظلىاع ؤوؿت ًا عاجٗت -

ُ٘ خاظبها بعجٟ٘ - جي خًغج٪: وحؿاءلذ صهكت بـ الٞغ  !حٗٞغ

ل ومحن: و٢ا٫ بحؿإ بـ ببدؿم -  !!...الهُاص ُظلىاع مُٗٞغ

 جيخٓغ نضعها ؤمام طعاٖحها ح٣ٗض وهي ؤ٦ثر خاظبحها بعجٟ٘ خُجها

٨ٟغ ما هى وبلخ٣ِ حؿإ٫ ؤن صون  جٟؿحر
ُ
 جىم٤ بـ ل٣ُى٫  به ج

لُت ٞـ ُمُٗض..ُنهُب ؤها -
ُ
 َب ٧

ت بـ ببدؿمذ -  !...ٌٗجي ٦خحر الؿىت بخُٗض ٢هض٥: هاجٟت ُسسٍغ

 ؤن ج٣ضًغ ؤ٢ل ؤو ، ي٤ُ بـ خاظبُه ٣ٌٗض ؤن ، ًٌٛب ؤن جى٢ٗذ

 عظىلُت ضخ٩اث ًطخ٪ وهى جى٢ٗاتها ٧ل زال٠ ؤهه بال ًىبسها

 ط٢ىه ًد٪ وهى ؤعصٝ زم..ناعزت

 ٚحر الهُاص ُظلىاع مً بـ عزُو ؤلل ؤهه ولى -
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 ًا..صا الُٗا٫ لٗب لـ ٞايُت مل ؤها: و٢الذ نبر هٟاط بـ هٟسذ -

 ج٣ضع الهُاص ُظلىاع حكٝى ؤما بض٫ جخًٟل ًا محن ؤهذ ج٣ى٫ 

 ...بًه حٗمل

٘  ٞـ هٓاعجه ًجٕز وهى بـؿماظت ٢ا٫ زم ػاث٠ بؾدؿالم بـ ًضاه ٞع

 آلاؾغ ُٖيُه جٓهغ

لى أل -  ...ٖمغي  ًٖ مؿخٛجي مل ؤها..بًه ٖو

هغ ًٚب بـ خاظبحها بعجٟ٘  هخٟذ زم ٞحروػها بـ عجُب جىهج ْو

 الغ٣ُ٢ت مالمدها بلى ًيخمي ال نىث   بـ

ٛل٪ وال حؿخٗبِ خابب وال!..ٖبُِ ؤهذ -
ُ

 !...بالٓبِ؟ بًه ق

ها إلاا حعجبذ ٞـ هٓاعجه ًغجضي ٖاص  التي اللخٓت بـ لحرجضحها هٖؼ

 ٖجها ٌؿخضًغ وهى ٢ا٫ زم..جدبٗها

 ...ؤ٦تر الجاًاث..بٗضًً هخٗغفي -

ى٠ بـ حهضع زلِٟه  مً نىتها ؾم٘ ختى ًغخل ٧اص ما  وجدظًغ ُٖ
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بو مخب٣اف -
ُ
 نض٢جي ٖكان..بخاٖ٪ مل خاظت ٖلى ٦خحر ج

 ...هخىخك٪ ُٖيُ٪

بت ببدؿامت ًٖ قٟخاه بٞترث  بـ وحهخ٠ بلحها ٌؿخضًغ ؤن ٢بل ٍٚغ

ض    الُخؿبان بـ ٨ًً لم ٖو

 ...بخاٖتي جب٣ى صي الخاظت ب٨غة -

 الُهٛغي  ق٣ُ٣تها ول٨ً جغص ؤن و٧اصث لى٢اخخه ُٖىاها بحؿٗذ

ت ٍغ  ق٣اوة بـ جغصٝ زلٟها مً ْهغث ٢ض ظٍى

 ..ومؿخيُىا بجهل بابتي همصخي ًال..ظىظى -

 ؤمامها الظي بلى ٖاصث زم ُٖىحها َٝغ بـ ُظلىاع بلحها هٓغث

ت بـ جخمًٗ وهٓغاجه ٍغ   لم التي ظٍى
 
 ٖكغ الؿاصؾت خاظؼ جخسِ

 الهُاص بىاث ججُضه بغوص بـ هي لخ٣ى٫ ..بٗض

 ...ؤمىع  ًا جازض٥ الٗؼة مخسلِل -

 ُممخًٗت ٚمٛمت بـ ٢اثلت زلٟها وظظبتها ق٣ُ٣تها بلى بلخٟخذ زم
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عجب هـ ق٨لي..٢ىلذ ما ػي  ؤمىع  ًسغبِخه بًه بـ..ألاصب ٢لُل -
ُ
 ؤ

 بُه

ت يغبذ - ٍغ ٪ هٟسخي بىتي ًا: ًإؽ بـ و٢الذ ظبهتها ظٍى  مل ؤقٞى

 قاب بـ ُمعجبت

٪ واللي..هككل -  !...مىحن هُٟهم ٍػ

ت جإٟٞذ ٍغ ت زاعط ججلـ وهي ٢الذ زم ظٍى ٞغ
ُ
 الخبضًل ٚ

 ...بغة وا٠٢ الؿىا١ ٖكان زلصخي َب -

بض٫ لـ صلٟذ زم ٞخىع  بـ ؤومإث
ُ
 زُابها ج

لى  آلازغ الجاهب ٖو

دض١ ببدؿامت بـ ٠٣ً ُنهُب ٧ان  ٖلحها إلاا جًبا..ٖىه ببخٗاصهما بـ ًُ

هل٪ والجما٫ الٟخىت جل٪ بـ ج٩ىن  ؤن
ُ
 هٓاعجه ؤؾٟل ُٖىاه..اإلا

غنت له ؤجاخذ ال٣اجمت ُٟ  ، البًُاء بكغتها ًخإمل ؤن ال
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مت ألاحجاع ٦ـ الغاجٗخحن ُٖىاها..الهاُٞت  ؤحجاع هما بل ال٨ٍغ

مت  ٦ٍغ

م ٖلى ٢ضها غ..مٛىي  بمخالء بـ ًخمخ٘ ؤهه بال..هدىلِه  مً الٚغ  بـ ٞػ

  بؾخضاع زم خغاعة
ً

 عاخال

******* 

ت ٧اهذ الؿُاعة وبـ ٍغ ـ   لم..الكاعصة ُظلىاع ظىاع ججلـ ظٍى  جي

غث..جماًما والضهِ  ٦ـ" الٗابض" زالتها ببً م٘ الهٛحرة ُم٣ابلتها  بـ ٞػ

 لخدؿاء٫ ق٣ُ٣تها ؾمٗتها ٞـ ٢ىٍى

 !ظىجي ًا مال٪ -

ت ٚمٛمذ - ٍغ  ...مِٟل: ب٢خًاب بـ ظٍى

بض بـ ُظلىاع ببدؿمذ
ُ
ت ي٤ُ ؾغ جته٨ً وهي ز ٍغ  جل٪..ظٍى

 ؤوعزتها التي ٚحرتها..نابغ خمؼة" للٗابض" الهٛحرة الٗاق٣ت

  حؿغي  الهُاص ظاؾغ چُىاث
ً
 ٌٗلم ألاخم٤ وطل٪..ٖغو٢ها بـ ٧املت
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لٗب ت..الىجغ طل٪ ٖلى ٍو ٍغ  ٌؿخُُ٘ لً ؤهه ٌٗلم وهى مجىىهت ظٍى

غ١  بخل٪ بال ٖك٣ها بزباث
ُ
 الُ

ت ؤن حٗلم وهي حؿإلها بؾخضاعث ٍغ  حؿإلها ؤن ما ؾدىٟجغ ظٍى

 ُظلىاع

ً بًه ٖمل بخ٨ُِل  -  ...الخٍؼ

ت بهٟجغث خُىما ُمد٣ت ٧اهذ و٦م ٍغ  ُمىظ ٧ان ما ٖلحها ج٣ُو  ظٍى

 ؾاٖخحن

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

 ًٖ جٟانُلها ًدٟٔ الظي لظل٪ ٖاق٣ت نٛحرة بهُال١ بـ جغ٦ٌ

محز ال٣هىة ٧ىب ًضها بـ جدمل ٢لب ْهغ
ُ
 ٢هىة..ٌٗك٣ه ٦ما..اإلا

 بـ حكخمتها..الىٟاطة الغاثدت طاث الُؿ٨غ ٢لُلت ًىهاهُت

ىخٟسخحن ، الىعصجحن قٟخحها بـ لخطخ٪..هُام
ُ
 بىاث ٦ما بزاعة بـ اإلا

 جماًما الهُاص ٖاثلت
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 بـ السانت زُابه ًغجضي ؤبهغجه ٖىضما وؤصها جم ضخ٨تها ول٨ً

ايت  خىله ًلخًٟ الٟخُاث مً الٗضًض خىله و الخيـ ٍع

طهحها جهم الغ٢ُٗت وضخ٩اتهم
ُ
بض بـ ًخًاخ٪ الى٢ذ وطل٪ ؤ

ُ
 بل ز

خلمـ  ٦خِٟه  ٖلى اإلاىيٕى ٦ٟها ٍو

مخلئخحن وظىخحها وبهخٟسذ ألاػع١ بلى اإلااثل ٞحروػها بقخٗلذ
ُ
 بـ اإلا

 زُىاث بـ مجهم لخخ٣ضم والُابـ ألازًغ خغ١  بـ ُحهضص ًٚب

دُم وج٩اص بل ٚايبت
ُ
 ؤؾٟلها ألاعى ج

ىذ الهُاص ظاؾغ چُىاث ٞـ جهل لم ولُتها ونلذ ختى  جَى

 
ً
 جل٪ بـ بلحها جلجإ ٢لما ؾى٢ُت بـ تهضع وهي الٗى٣ىص آزغ بـ ٧املت

 اإلاىا٠٢

م٪ خُلت ًا بًه ظغي  -
ُ
 هخٛىع  حكٝى واخضة ٧ل ما..وهي ؤهِذ  ؤ

 ...ٞحن



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               13 

 وألالٟاّ الىبرة جل٪ بلى حؿخمًٗ والٟخُاث اإلا٩ان ٖلذ قه٣اث

بت  بلى جلخٟذ ولم تهخم لم الهٛحرة ول٨ً..الغاقي ؾمٗهً ٖلى الٍٛغ

 بها بال جل٤ُ ال خضة بـ ؤعصٞذ زم جدظًغ بـ ججظبها التي خمؼة ًض

 ...هىا مً وهي ؤهِذ  ٧ى٧ى ًا ًال -

ضًغها..عخلً زم قؼًعا الٟخُاث بلحها هٓغث ُُ  هاصًعا خمؼة بلُه ل

 !!...مجىىهت ًا صا ٖملخُه اللي بًه -

كخٗل ػمغصها بـ بلُه هٓغث
ُ
 ال٣هىة ؾ٨بذ ُم٣ضماث ؤي ال وبـ اإلا

 بـ نغزذ زم ؤلم ال نضمت بـ ُٖيُه لخدؿ٘ زُابه ٞى١  الؿازىت

 ُٖىحها بقخٗا٫ ػاص بهٟٗا٫

٪ واخض ٌؿخد٣ه اللي بٗمل -  جالجت أل..وع٢اث الخالث بخإ ًا ٍػ

 ...وع٢اث الٗكغ بخإ ًا!..بًه
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 ؤقبه زُىاث بـ وعخلذ بها ؤجذ ؤًً مً حٗلم ال ٢ىة بـ صٞٗخه زم

هالتها ظٗلذ الغ٦ٌ بـ
ُ
 ًترا٢و الالم٘ اللُل ؾىاص ٦ـ الؿىصاء ز

 زلٟها

 ظُبي بـ ًضًه ًً٘ وهى مالمده ٦ـ ق٣ُت ببدؿامت بعحؿمذ بِىما

خاب٘ بىُاله ت هي هظه..ُٖىحها ٦ـ الٗان٠ عخُلها ًُ ٍغ  بدغ..ظٍى

كاع٦ت جإبى ال..ؤلاهٟٗاالث مً ٖم٤ُ وُمدُِ اإلاكاٖغ مً هاثج
ُ
 اإلا

سبره لم وهى..جمل٨ه ال ُٞما
ُ
دبه ؤجها ج

ُ
ضها وهى ج ٍغ دت ًُ  ٦ـ نٍغ

 ٖلحها ُمؿُُغ الٛحر ٚحرتها

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

 م٨خىم نىث   بـ ؤعصٞذ زم ًٚب بـ نضعها ؤمام طعاٖحها ٣ٖضث

تي - تي!..ُظلىاع ًا خمؼة قٞى اجه قٞى  !هخجىجي؟ اللي جهٞغ
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 ٌكٝى خابب بـ هى بذ ًا: و٢الذ ٢ىة بـ ُظلىاع ضخ٨ذ -

ت ؤهِذ  ما..ٚحرج٪  مسلهحن ألاجىحن بـ..نابغ ٖمى ػي  خمؼة ٖاٞع

 ...خبهم ٞـ

ت ببدؿمذ ٍغ ت بـ ظٍى  ًهال ختى الهمذ ًٞلذ بل جغص ولم سسٍغ

 اإلاىُا بـ ال٣هغ بلى

*********** 

 ...هللا ظاؾغ ًا ب٣ى بـ -

 ضخ٪ ٞـ..مى٨به ٖلى جًغبه وهى ببدؿامت بـ عوظُضا بها هخٟذ

كا٦ؿها وهى ظاؾغ م..صخًها بـ الؿىىاث جىجر لم ق٣اوة بـ ٌُ  ٚع

ذ ختى ؾىىاث ٖضة بـ ألاعبٗحن جسُذ التي ؾىىاجه  ول٨ً..قاٞع

 !بضازله؟ التي الى٢اخت عوح ج٨بر هل

 وهى ًؼصاص بل ٣ًل لم ٖبض بـ همـ زم زهغها مً بلُه ظظبها

 الشىب سّخاب م٩ان ًخدؿـ
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 ًاٞغوالت وخكاوي ؤهِذ !..بًه ؤبـ -

 ٦برها مل!..عاظل ًا: ببدؿامت بـ ٢الذ زم ًإؽ بـ عؤؾها خغ٦ذ -

 ...ب٣ى

٣بل بهدجى ى٣ها ًُ  جظمغ بـ ؤعصٝ زم ق٠ٛ بـ ُٖ

ً مغة ٧ل مل - ت وؤهِذ ..صو٫  البٍا  ...بًه بخ٩ىن  جهاًتها ٖاٞع

 ألاؾىص ٢مُهه ؤػعاع بـ جخالٖب وهي حؿاءلذ زم صال٫   بـ جماًلذ

لخه٤
ُ
 الٗمغ ًًمغها لم التي ظؿضه ًٖالث بـ اإلا

 !بًه جهاًتها -

 زام َٗم لُه صا الٗملي أل: و٢اخت بـ ظاؾغ ؤظاب -

 ...ؤ٦تر وبُٟهم..٦ضا

مغها ٖلحها ًٓهغ ال نًٛغا جؼصاص مالمذ بـ ٢ىة بـ عوظُضا ضخ٨ذ ُٖ 

خ٣ضم
ُ
لما ًٟخىه ٞاجً ظما٫ و خالوة بػصاصث بل..اإلا

ُ
 ٖك٣ها ٧

 به ٌكٗغ ما جه٠ مغخلت ُهىا٥ ؤن ٌٗخ٣ض ال بل..ؤ٦ثر
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 خحز حكٛل ؤصخبذ ختى عوخه وجسللذ جسللخه عوظُضا..هدىها

 ٌكٛله ال هٟؿه هى ٢ض ٦بحرمىه

٣بلهما الكهُخحن قٟخحها بلى ما٫ زم بلُه ؤ٦ثر ظظبها م٤ بـ ًُ ُٖ 

 ػاثٟت م٣اومت بـ ٢اثلت ببخٗضث ول٨جها

 الكغ٦ت ٖلى هخخإزغ!..ظاؾغ -

 ...وناخبها الكغ٦ت جىل٘ قُست ًا: ًٚب بـ ظاؾغ ػمجغ -

  لها ًضٕ ولم
ً

٣غع  ؤ٦ثر مجاال ُُ  بطا ٨ًخمل لً ؤهه ٌٗلم خضًض بجهاء ل

 اإلاجا٫ لها جغ٥

 ؾاٖاث ٖضة وبٗض

 بـ حك٪ ًجٗلها ال ظاؾغ..صال٫ بـ وجبدؿم نضعه جخىؾض ٧اهذ

 لم والضال٫ ألاهىزت ؤن لها ًا٦ض بل..الؿىحن بها ج٣ضمذ ٧لما ؤهىزتها

سل٤
ُ
 لها بال ج
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  ؤ٦ثر بلُه يمها
ً

بالث ٖضة سٛغها ُم٣بال
ُ
 بـ لخ٣ى٫  زُٟٟت ٢

 زالهت ضخ٩اث

 الكغ٦ت ًٖ بجإزغث -

 ٞحها صي الكغ٦ت!..بـ بًه قغ٦ت: و٢ا٫ ٖبض بـ خاظبُِه  بـ جالٖب -

٘ مً ؤٖٓم بهجاػاث  !...عوظُضا ًا ٞا٦غة..اإلاكاَع

 جخظ٦غ وهي بِه  جخمؿ٪ جؼا٫ ال زجل بـ ِقٟاها ٖلى ًٖذ

 و٢ض ٖى٣ِه  بـ وظهها لخضًٞ..قغ٦خه بـ الهُاص ظاؾغ" بهجاػاث"

 ؤعصٞذ زم ؤ٦ثر الشجل ؤنابها

 !ؾى٪ وجدترم ب٣ى و٢اخت جبُل هاوي  مل -

 ٞغوالت ًا ؤمغ٥ عجُب!!..وؤبُلها! و٢اخت: و٢ا٫ ٢ىة بـ ضخ٪ -

 ...ؤهِذ 

ضاعي  ي٤ُ بـ جإٟٞذ
ُ
 التي ًضه ؤن بال ججهٌ ؤن و٧اصث زجلها بِه  ج

 خاظب ٣ٖضة بـ حؿإله بلُه هٓغث ٞـ مىٗتها زهغها خى٫ 
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 !بًه ٖاوػ  -

  بـى٢اخت ٚمؼها -
ً

 ...َٗم ًا ٞغاولت مغبّى  ًا ؤهذ ٖاوػ٥: ٢اثال

دغ٥ وهي عوظُضا ضخ٨ذ
ُ
٣بل بعجٟٗذ زم ًإؽ بـ عؤؾها ج

ُ
 ط٢ىه ج

مؿ٪ ُُ ضًغها بٛخت ًضها ل  ؤؾٟله لُخهبذ ٞجإة وٍُ

 جلٗشم بـ ٢الذ زم ٕٞؼ بـ عوظُضا ُٖىا بحؿٗذ

 ًىنلىا الىالص ٦ضا مُىٟٗل!..ظاؾغ -

هم ٞـ زلُىا..مجهم ؾِب٪ -
ُ
 ...صلى٢تي اإلا

 ضخ٩اتها ٦بذ ٖلى ٢اصعة ٚحرِ  ٢ىة بـ ُٖىاها عوظُضا ؤٚمًذ

٣بله ؤن و٧اص هى بلحها لُضهى  جؼامًىا جهاٖض ُظلىاع نىث ول٨ً ًُ

 َغ٢اتها نىث م٘

 ونلىا بخىا..بابتي ًا -

 ...بًه ه٣ى٫ ***  والص ؤهخىا ما: وهمـ ؤؾىاهه ٖلى ظاؾغ نغ -

 زُابها جلخ٣ِ وهى ٢اثلت لخجهٌ صٞٗخه زم عوظُضا ضخ٨ذ
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 ...ًضزلىا مم٨ً والص٥ ٖكان بلبـ ٢ىم -

غ  ُٚٔ بـ ُمخمخًما زُابه وبعجضي الٟغاف ًٖ جهٌ زم ًٚب بـ ٞػ

 ...ٚحر٧ىا وؤزل٠ وهللا مى٩ىا ؤجبري  هٟسخي ٧ان -

  عوظُضا بلى هٓغ زم
ً

 بمخٗاى بـ ٢اثال

 ...ٖاٝع ؤها ملٗىهت ُؾاللت بجها ولى -

 ؤصمٗذ ختى ياخ٨ت بهُل٣ذ ٞـ ؤ٦ثر ضخ٩اتها ٦بذ ٖلى ج٣ضع لم

ا ظاؾغ مجها ل٣ُترب..ُٖىاها
ً
بض بـ ؤعصٝ زم زهغها ُمداَو

ُ
 و٢ض ز

اح ؤصعاط ًٚبه طهب  الٍغ

بت بخضٞعي اللي ؤهِذ  به٪ خاظت ؤخلى بـ -  ...الًٍغ

*********** 

 بهُال٢ه ٢بل به لخ٤ ؤهه هللا وخمض اإلايكىص الُسذ بلى ونل

ىخٓغه آلازغ ل٣ُى٫ 
ُ
 اإلا

 ...و٢خ٪ ٞـ ظُذ -
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 وق٤ الُسذ جدغ٥ ختى..٢ضمه ًً٘ ؤن ٧اص وما نٗض زم ؤومإ

٣ه ُلت مهغ بـ الؿاخغة اإلاضًىت جل٪..الٛغص٢ت بدغ بـ ٍَغ
ُ
 ٖلى اإلا

 بلحها الُؿُاح جىاٞض ٦ثرة بـ وجخمحز ألاخمغ البدغ

 بلى بلخٟذ ٞـ..ًجضه لم ول٨ىه نض٣ًه ًٖ ًبدض ُبِء بـ ج٣ضم

 بؾخ٣بله مً وؾإ٫ السل٠

 !ٞحن ًؼن  ؤوما٫ -

 ...ؤهى لحهم عاًدحن وبخىا صي ٢بل اللي الغخلت عاح: آلازغ ؤظاب -

 ُمخ٩ئ ُٖيُه ٖلى الكمؿُت هٓاعجه وي٘ زم ٞخىع  بـ عؤؾِه  بـ ؤومإ

دض١ الخضًضي الخاظؼ بلى  ؤمامه اإلاُاه بـ ًُ

٣ُت بلى الُسذ ونل
ُ
 ٣ًل ال ٧ان والظي آلازغ الُسذ بلخ٣اء ه

٣ابل الُسذ بلى ٢ٟؼ عقا٢ت وبـ..طل٪ ًٖ صسًبا
ُ
 وهٓغاث اإلا

 حي جلتهمه ج٩اص ألاظىبُاث
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  اإلاُاه بـ وظضه ختى الٟخُاث هٓغاث ُمخجىًبا ًبدض وؤزظ
ُ

 خُض

ىه ت الٛحر الهىعة ول٨ً ألانلي مَى ا ٩ًىن  ؤن مإلٞى
ً
 ب٩ل ُمداَ

ئت ؤخاصًثن بلى ٌؿخم٘ ٩ًاص..الؿاثداث جل٪  ًطخ٪ وآلازغ الجٍغ

ا..ظىىن  بـ
ً
زغي  بـ ًخٛؼ٫  و بخضاهً زهغ مداَو

ُ
 ألا

ُٟخه َبُٗت بـ ًل٤ُ ظهىعي نىث   بـ هاصاه زم ي٤ُ بـ جإ٠ٞ  ْو

 السكىت

 !!...٧اػاهىڤا ٖم ًا -

ً الُٗىحن طو هٓغ  الٓهحرة و٢ذ للؿماء ؤ٢غب لىن   بـ الؼع٢اٍو

لى..ؤلم بـ وخاع٢ت ٢ىة بـ ؾاَٗت  ًغم٤ ٖابشت ببدؿامت قٟخُِه  ٖو

ا ج٣ل ال هٓغاث بـ نض٣ًه
ً
 ؤعصٝ زم ببدؿامخه ًٖ ٖبش

 !بِىاصي محن -

 ...بَل٘..ِزُغ ًا بَل٘: لُهٗض بلُه ؤقاع -
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 ؤال ناعمت ؤوامغ ٖضة جبٗها زم للخؿىاواث بٖخظاعاث بـ جمخم

 الُسذ بلى بٗضها لُهٗض آلامىت اإلاى٣ُت جل٪ ًٖ ًبخٗضن

ج٠ٟ اإلا٣ٗض ٞى١  اإلاىيىعى اإلايكٟت ظظب ُُ ه ل  زم الٗاع ظٖؼ

 بٚال١ بـ حهخم ؤن صون  بهما٫ بـ ًغجضًه ألابٌُ ٢مُهِه  بلى جىظه

 ؤػعاعه

  نض٣ًه ُم٣ابل وظلـ الكمؿُت هٓاعجه وي٘ زم
ً

 بـ ُمدؿاءال

 اإلاٗهىصة ببدؿامخِه 

 !...لُه للٛغص٢ت ال٣اهغة مً ظاي!..ناخبي ًا زحر -

لبت نض٣ًه ؤزغط ٟاٞت ؤزغط زم الخبٜ ُٖ
ُ
ضزجها ل ُُ ا ل

ً
 بـ بـٗضها عاصٞ

 هضوء

ت ؤهذ..مِٟل - ٛل ُخ٨م ٖاٞع
ُ

 الك

 !ٌٗجي هىا ُمهمت ٖىض٥..ٞاهم مل -

 ...ؤظاػة ؤزضث بـ أل -
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ت مُاه ُػظاظت ظظب زم جٟهم بـ ؤومإ  مهل ٖلى مجها ًخجٕغ ٚاٍػ

 بٗضها لُدؿاء٫

٪ ٞـ بًه ٖملذ -  !!مىيٖى

 ...خاظت ؤي وال: بغوص بـ قٟخُه مِ -

 خىلِه  مً ألامىع  ًخ٣ٟض وهى حؿاء٫ زم ال٣لُل ججٕغ

 بخدب٪؟ هي مل!..ٞاهم؟ مل بًه ٌٗجي -

 ؤبىها مً زاًٟت بـ..ُٞا وبخمىث: و٢ا٫ الُضزان هٟض -

 !ؤبىها؟ ماله -

 نٛحرة لؿه وهي هُىا٤ٞ مل بخ٣ىل٪: ٖهبُت بـ نض٣ًه هضع -

ىا ٞـ جٟاجده وهخساٝ  ...مىيٖى

ت بـ ببدؿم  ُمدكضصة هبرة   بـ ٢ا٫ زم ُسسٍغ

 !والؿالم واخضة ؤي ؤهي وال قهاب ًا بخدبها ؤهذ وهى -
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 بـ بهخم ؤمتى ومً: هضع زم ًٚب بـ قهاب ُٖجي ؤْلمذ -

 !...ًؼن؟ ًا بًه ٞـ ب٨ٟغ ؤها ٖاٝع ؤهذ ما!..الُخب

 ججٕغ بٗضما ؤعصٝ زم هاػثت ببدؿامت ًؼن  قٟتي بحن مً زغظذ

 ًضهِ  بـ التي الُؼظاظت مً ال٣لُل

ك٩لت ما -
ُ
 ...بًه ٞـ بخ٨ٟغ ؤهذ ٖاٝع بوي اإلا

غ  التي ًؼن  هٓغاث ًٖ بًُٗضا وظهِه  بـ ؤقاح زم ي٤ُ بـ قهاب ٞػ

ٗلم الهٛغ ُمىظ نض٣ًه ٖاوى ٦م ٌٗلم..حٗا٠َ بـ جستر٢ه ج٩اص  َو

٨ٟغ ٠ُ٦ ٣ل٣ه ما وهظا ًُ ى٢ٗه ما هظا ٚالًبا ٞـ ًُ  اإلاهاثب بـ ًُ

٩لمه ؤن و٧اص ججهض ُٗت بدت طو ؤهشىي  نىث ول٨ً ًُ  ُمشحرة ٞع

ىاصي زلٟهم مً نضخذ للًٛب
ُ
 ُمخ٨ؿغة ٖغبُت خغوٝ بـ ًؼن  ج

 الشاهُت؟ الجىلت هبضؤ هل..ًؼن  -

 ...آزغ ٚىًنا ُهىا٥: ًجهٌ ؤن صون  ًؼن  ؤظابها -
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ى٣ِه  بـ جخٗل٤ وهي ٢الذ زم جغجضحها ال التي زُابها بـ مىه ب٢تربذ ُٖ 

 ؾا٢ُِه  ٞى١  ظلؿذ بٗضما

 ؤهذ ظىلخ٪ ؤٖك٤ ؤهجي..حٗلم ول٨ى٪ -

 !حٗك٣حن؟: و٢ا٫ ٖبض بـ ًؼن  ببدؿم -

 ...وٗك٤ ؤهىا ؤ٢هض..وٗك٤: ٢الذ زم بـةٚغاء ِقٟاها ٖلى ًٖذ -

 ْهغث ٞـ ٢مُهه ٖىه لُجٕز هى لُجهٌ ؤجهًها زم ًؼن  ضخ٪

 مٗها جدغ٥..هٓاعجه جبٗها ؤ٦ثر اإلاه٣ىلت ومٗضجه نضعه ًٖالث

 ظضًت بـ و٢ا٫ قهاب بلى بؾخضاع ًبخٗض ؤن و٢بل

 ...هى٨مل لؿه..هىا مسلهل ٦المىا -

ٟاٞت وؤ٦مل نض٣ًه م٩ان ظلـ زم بهما٫ بـ قهاب بلُه ؤقاع
ُ
 ل

 نض٣ًه به ؾِخدضر إلاا ب٦ترار صون  الخبٜ

*********** 
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 بهتهاء ًٖ ُمٗلًىا الجهاًت زِ بلى ونل بٗضما ٢ىة بـ اإلا٩ابذ يِٛ

  الؿُاعة مً بٗضها لُترظل..الٗاصة ٦ـ عبدِه  بـ الؿبا١
ً

 ًجخم٘ ُمهلال

ا هم حهللىن  الجمُ٘ خىله ًً  ؤً

غة خحن ٖلى ظظبه ول٨ىه ناٞده زم زهمه مىه ب٢ترب
ُ
 وهمـ ٚ

ًب بمخٗاى بـ  ٚو

 ...الهُاص ابً ًا هىا مسلهىاف -

بت ُٖيُه بـ بلُه هٓغ زم ٖىه ببخٗض  بها ول٨ً باعصة ببدؿامت بـ الٍٛغ

ظًب ما والًٛب ال٣ؿىة مً لى..الٗٓام ًُ م ٖو  طل٪ مً الٚغ

 هاصثت هبرجه زغظذ

ض٥ ٖلى زلُ٪ -  ...ٖو

ا زم
ً
ى٠ بـ الؿُاعة ًًغب بًاه بؾخضاعجاع٧  ًجغ ؾُاعجه لُهٗض ُٖ

  مٗه وزؿغ الغهان زؿغ ٢ض ٞـ مٗه السُبت ؤطًا٫
ً

 َاثلت ؤمىلا

لى زغي  الىاخُت ٖو
ُ
 ألا
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ا ٦خِٟه  ٖلى ًغبذ ظىاص مً الٗابض ب٢ترب
ً
 ٞسغ بـ عاصٞ

ىذ وهللا -
ُ
 ...هُٗملها اللي هى الهُاص ظىاص بن ٖاٝع ٦

  ظىاص ؤزغط
ً
 وهى لؤلزحر ؤُٖاها زم بىُاله ظُب مً ما وع٢ت

 جدظًغ بـ ًغصٝ

 الٟلىؽ هغظ٘ هى٣ضع مغة ٧ل مل..صا الُٗا٫ لٗب بُل!..خمؼة -

 ...ؾبا١ بـ صي

دُِ بلى هٓغ زم والضهِ  ًٖ وعثها ق٣اوة بـ خمؼة ضخ٪
ُ
 مً اإلا

 و٢ا٫ ق٣ُت ببدؿامت بـ خىلِه 

 ...ؤقتر٥ ب٨ٟغ..صا الجى خلى بـ -

هالجه ظىاص ن٠ٟ
ُ
 خمؼة ًدبٗه ؾُاعجه ًهٗض ٖاص زم الُبيُت ز

 هضوء بـ ل٣ُى٫ 

 هخضزل ؤهذ وبٗضًً..قا٠ً ؤهذ ما ػي  زُغ صا اإلاجا٫..أل -

م!..ُٞه ت ٢ؿم ٧ل مً بُجُب٪ نابغ ٖو  !قٍى
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ىف اللي هما هللا: و٢ا٫ ي٤ُ بـ خمؼة جإ٠ٞ -  ٌؿى٢ىا مبُٗٞغ

ت بـ ظىاص ببدؿم -   ُسسٍغ
ً

ك٪: ٢اثال
ُ
 الغن٠ُ ٖلى ٧ان اللي وال٨

ل بغيى صا َحرجه  !ٌؿى١  مبُٗٞغ

ا آلازغ هخ٠ - ًٗ  ٚلِ م٩اهه اللي هى: ُمضاٞ

 !!...والىبي ال: صهكت بـ و٢ا٫ ظىاص ضخ٪ -

اط بـ قٟخُه خمؼة مِ  هاٞظجِه  مً ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم بهٖؼ

ت هجُب هجروح - ٍغ  !بًه وال ظٍى

جلىاع عاخذ..أل: بلُه الىٓغ صون  ظىاص ؤظاب -
ُ
 عوخىا و الىاصي ل

 بٌٗ م٘

 ظىاعه الجالـ طل٪ ًلخٓه ؤن صون  خمؼة ببدؿم

ت ٍغ  !ظٍى
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شحر التي البالٛت الُٟلت جل٪
ُ
ا خى٣ه ج ًً  ؤن ُمىظ ٢لبه جس٠ُ وؤً

م ًضه ٖلى جغبذ هي ٞـ..الٗالم هظا بلى ؤجذ  لِـ الؿً ٞاع١  ؤن ٚع

 الُهٛغي  ق٣ُ٣خه ولِؿذ ببيخه مشابت بـ ٧اهذ ول٨جها..بـ٨بحر

 ًىم ؤو٫  ًضها بـ ؤزظ مً هى..ُٖيُه ؤمام جىطج عآها مً هى

  جساٝ ال ختى اإلاضعؾت ؤمام وبهخٓغها بل لها صعاسخي
ً

 ُمخجاهال

 صعاؾخه

ه ؤمام ج٩ىهذ ؤهىزتها مٗالم  السالب ظمالها بـ ٞخيخه ٞـ هاٍْغ

ُُٗه و٦إجها هى بال ًغويه ال الظي وظمىخها
ُ
 بـ لُخد٨م الضٞت ح

ل
ُ
 الخمل٪ بـ طل٪ ٌكٗغه و٦م ًسهها ما ٧

 حٛاع الخم٣اء..الٗىٟىان بـ بحؿم والظي ؾاٖاث ُمىظ ل٣اءهم جظ٦غ

تراٝ جإبى ول٨جها  به حكٗغ بما ؤلٖا

لُش ٢مُهِه  بلى هٓغ
ُ
 جل٪ ؤزٟى و٢ض بها ًدىٗم لم التي ال٣هىة بـ اإلا

٣غع  وهى ؤ٦ثر جدؿ٘ ببدؿامخه ٖاصث..ؾىصاء ُؾترة بـ الُب٣٘ ًُ 
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غ١  ؤ٦ثر بـ ُمهالختها
ُ
ت بؿاَت الُ ٍغ  ٚحُر  ، ُمسخلٟت ٞـجٍى

 ُمهالختها ٌؿهل ول٨ً ُعبما ٖىُضة..ُمخ٩لٟت

 ٣ًى٫  وهى ظىاص نىث ٖلى ٞا١

 اإلاىُا ٕ وهغظ٘ خاظت ٧ام هسلو الكغ٦ت هجروح -

 ...ؾُضي ًا جمام -

********** 

 وؾِ بـ خضًشت بىاًت بـ ق٣خِه  بلى نٗض زم ؾُاعجه باب ؤٚل٤

٨ٟغ وهى ٦خٟه ٞى١  ُؾترجه ًدمل..ال٣اهغة  التي الجىُت جل٪ بـ ًُ

 ٢لُل ُمىظ عآها

 ٌٛىي  ما الٟخىت مً جدمل الهُاص ٖاثلت نباًا ؤن ؾم٘ ل٣ض

 ؤجها ًخهىع  ٨ًً لم..قضة بـ جى٢ٗاجه ٞا٢ذ!!!..ُظلىاع ول٨ً ٢ضٌـ

ٗلت..الجما٫ مً الالطٖت الضعظت جل٪ بـ
ُ

 الجماح مً ُمخ٣ضة ق

 البروص ٢ىإ زل٠ ًخسٟى ول٨ىه
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 بـ ٢ضمه جظ٫ ؤن ٖلُه ٨ًً لم..الخىعٍ ٖلُه ٨ًً لم حٗب بـ ججهض

 ٖضم ُم٣غًعا اإلااضخي ٢ُىص مً الخدغع  ؤعاص لُاإلاا..ؤبًضا ًغصهُ  لم وخل

 والضجه هبهخه ٦ما السل٠ بلى ؤلالخٟاث

 الضماع ؾىي  ججلب لم التي الشإع خ٩اًاث ٖلُه ٢هذ التي والضجه

٣ت ألانى٫  طاث الٗاثلت ٞـ..والدكدذ  ًب٤   ولم حكدذ ٢ض الٍٗغ

 هى لُب٣ى ٖمه مخىاو٫  ًٖ جماًما ؤبٗضهم الظًً وؤزىاجه ؾىاه

٣غع  الؿاخت بـ وخضه  ؾُٟٗل ماطا ظًُضا ًُ

 ٢ظٝ..صل٠ زم لُٟخدها ق٣خِه  بلى جىظه زم اإلاهٗض مً زغط

خِه  بلى لُضل٠ بؾخضاع زم بهما٫ بـ اإلاٟاجُذ ٞغ
ُ
ٚ 

دُت بـ الىاٞظة مً ًىٓغ بمغؤة ْل وظض ختى ًخدغ٥ ؤن ٧اص وما  بٍع

 اللىن  ٢اجم قٟاه ؤخمغ بـ اإلاُلي سٛغها بـ ُمبدؿمت

  مجها ج٣ضم زم ؤؾىاهه ٖلى نغ
ً

 ٖغو١ ظٗل ًٚب بـ ُمدؿاءال

 ٖىٟىان بـ جيبٌ هدغه
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 !...هىا بًه بخٗملي ؤهِذ  -

 ؤمام طعاٖحها لخ٣ٗض مهل ٖلى بلُه بؾخضاعث زم ببدؿامتها بحؿٗذ

دض١ نضعها
ُ
بض بـ ج٣ى٫  ؤن ٢بل ٖبض بـ الُبىِخحن ُٖيُِه  بـ ج

ُ
 ز

 بجٟا١ بِىا مل -

 مٗا٥ِ  م٨يل بجٟاقي: هؿِـ بـ ٢ا٫ زم ٢بًخه ٧ىع  -

 ...واخض مٗاه بج٣ٟذ واللي ؤها بـ: بغاءة بـ عصث -

سٟي ُٖىاه ؤٚمٌ ُُذ ؤن ٧اص الظي ًٚبه ًُ  بـ هضع زم بها ًُ

 ظمىص

 هىا مً وؤمصخي لُلخ٪ لمي -

 ...٧لمخحن ؤ٢ىل٪ بٗخجي اللي هى هللا -

غ  ُٖيُه ُمٛل٣ًا اإلا٣ٗض ٞى١  وظلـ ججاهلها ٢غع  زم نبر هٟاط بـ ٞػ

ان ول٨ً ضل٪ ًضحها بـ ٌكٗغ وهى ٢ىة بـ بهٟخدخا ما ُؾٖغ
ُ
 ٦خُٟه ج

 مبدىح نىث   بـ قٟخحها بحن مً همؿت زم
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 ...الخٗب ٖلُ٪ ًس٠ٟ مؿاچ بٗمل٪ -

مؿ٪ وهى ًٚب بـ هضع زم ُمبخًٗضا ًضها هٌٟ ٣ها ًُ  ٢ىة بـ مٞغ

 !...م٩اه٪ ؤصٞى٪ ؤما بض٫ وؤمصخي بًه ٖاوػة به٣ُي -

 ٞخىع  بـ ؤعصٞذ زم ًضها ؤلم ُمخجاهلت ي٤ُ بـ جإٟٞذ

 الخاهُت بيخه ٖلى وجغ٦ؼ ُظلىاع جيسخى به٪ مى٪ َالب ٖم٪ -

 !...محن؟ بيخه: وحؿاء٫ خاظبُِه  ٣ٖض -

طهِه  بـ تهمـ ب٢تربذ زم ًضهِ  مً جملهذ
ُ
 ٞدُذ بـ ؤ

 ...چُالن -

ا بهخًٟذ ًٗ  ًٚب بـ جدكىج ظؿضهِ  بـ ًٖلت و٧ل ٢ا٫ زم ُمتراظ

 !بًه؟ ٌٗجي -

ىاؾب الى٢ذ ٞـ ه٣ىل٪: جغخل وهي ٢الذ زم خ٣ُبتها ظظبذ -
ُ
 ...اإلا
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 عؤؽ..ؤعًيا ؾ٣ِ ٞـ ٢ضمِه  بـ اإلا٣ٗض ُنهُب لًُغب..وعخلذ ٢التها

ؿحره مً هي جل٪ ألاٞعى
ُ
 ؤًً مً ٌٗلم ال التي الخ٣حرة جل٪..ح

 السغاب بال وعاءها مً ًإحي ولم..ولم   ْهغث

٨ت ٞى١  ظلـ زم ُنهُب ججهض ا ألاٍع ًٗ  لحهخ٠ ُٖيُه ٞى١  ًضه واي

 حٗب بـ بٗضها

حن مل - حن مل..ب٣ى ًغخمىوي هاٍو ؿِبىوي اإلااضخي ًيؿىا هاٍو  َو

 !!!...ؤوسخى
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 الثانيالفصل 

ً  ...خبِه  قىإع في الخب بُاع١  جمغ لم مً خٍؼ

 ناعمت لهجت بـ ل٣ُى٫  اإلاجا٫ لها ًضٕ لم ول٨ىه ٖلُه الغص بـ همذ

 ٦ضا ٚحر..٧لمُجي ؤبى٥ِ  جىاظهي به٪ ؤص ج٩ىوي إلاا..ًاچُالن ؤؾمعي -

 ...ألاؾُىاهت هٟـ بالف

بحن اللىهحن طاث ُٖىاها ؤٚمًذ  الغ٤ُ٢ نىتها بـ ٢الذ زم الٍٛغ

ت بدت طو  ناعزت ؤهشٍى

 ٦ضا ؤ٢ى٫  م٣ضعف بوي جٟهم ٖاوػ  مل لُه ؤهذ قهاب ًا -

 ؤها ؤججىػ  بػاي بججىػث مل لؿه مجي ألا٦بر ُظلىاع بن بلـ..لبابا

 !...٢بلها

 في ٢الذ زم هُام بـ الٗاق٣ت لخبدؿم نبر هٟاط بـ قهاب جإ٠ٞ

 ألاظىاء لخل٠ُُ مداولت

ض٥ بـ -  ؤ٧لمه هخاو٫  ؤٖو
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 ُخغة ؤهِذ : ملل بـ ٖلحها عص -

 !ب٨غة؟ هىخ٣ابل َب -

 ؾاٞغث..صي ألاًام اإلاىُا ٞـ مل ؤها: و٢ا٫ عؤؾِه  زل٠ ًضه وي٘ -

 الٛغص٢ت لهاخبي

مخلئخحن قٟخحها لىث -
ُ
 ًا بغاخخ٪..ؤو٦ُه: بـٗبىؽ و٢الذ بٚغاء بـ اإلا

 ...ؾالم..قهاب

 و٢ظٝ ؾبه قٟخُه بحن مً لخىُل٤..وظهِه  بـ الهاج٠ ؤٚل٣ذ زم

 ًٚب بـ الهاج٠

ج٠ٟ اإلاغخاى مً ًؼن  زغط الى٢ذ طل٪ بـ هالجه ًُ
ُ
 زم الضا٦ىت ز

 وحؿاء٫ نض٣ًِه  مً ب٢ترب

 !لُه ٦ضا ٢لب وق٪ ما٫ -

 ...مِٟل: ب٢خًاب بـ قهاب عص -
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 مجها لُيخ٣ي زُابه زؼاهت هاخُت وجىظه ُمباالة ال بـ قٟخُه ًؼن  مِ

 بلُه ًىٓغ ؤن صون  لحرصٝ اللُلت بـدٟل جل٤ُ زُاب

 !الخٟلت هخُجي مل -

٪ اليؿىان ٞـجى ملِل: بمخٗاى بـ ٖلُه عص -  ...صو٫  بخٖى

مؿ٪ وهى بؾخضاع زم ٢ىة بـ ًؼن  ضخ٪  بـ ل٣ُى٫  ؤؾىص بىُا٫ ًُ

بض
ُ
 ز

 ...هي اللي مً خخذ صي ٖم ًا -

٘ و ٗبر ًضه ٞع ٨مل لٗىب ببدؿامت بـ ؤظؿاصهً ًٖ ٌُ ُُ  بٗضها ل

ش -  ًابجي نىاٍع

٤ وبالف ب٣ٖل..ًؼن  ًا ب٣ٖل: و٢ا٫ وظهه قهاب ؤصاع -  اللي الٍُغ

 ...صا ُٞه ماشخي

 ٢ا٫ زم مٟخىخت ؤػعاع زالزت ؤو٫  وجغ٥ ألابٌُ ٢مُهه ًؼن  بعجضي

مكِ وهى هالجه ًُ
ُ
 ز
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٤ وماله - ٤ ٞـ ماشخي وال عبىا مبًٛبل ؤها!..قهاب ًا الٍُغ  ٍَغ

ٛلي بِؿغ ؤها..خغام
ُ

 ...ؤ٦تر مل ق

ٟاٞت ُمسغًظا ٌٗخض٫ وهى ٞخىع  بـ ٢ا٫ زم ًضهِ  بـ قهاب ؤقاح
ُ
 جبٜ ل

 هتروح ؤهذ قٝى..باَل وال خ٤ ال مى٪ هازض مل بوي ٖاٝع -

 ...ٞحن

 بـ ببدؿم زم هاجٟه ًلحها الى٣ىص وخاٞٓت مٟاجُده ًؼن  سخب

ت ٤ بـ ٌؿحران ٦ِالهما ُسسٍغ  ٖىا٢به مدمىص ٚحُر  جهاًخه ٍَغ

 ظمىص بـ هخ٠ ًسغط ؤن و٢بل الباب هاخُت جىظه

٣ه بن ٖاٝع اللي ٖلى الغ٥ -  ...ُٞه ًمصخي وُمهمم زغاب ٧له ٍَغ

 ال ؤهه جماًما ٌعي..ظامًضا ْل بل ًغص لم ول٨ىه قهاب وظه ب٦ٟهغ

 ال الهٗبت خُاجِه  ٞـ الُخب ٞش بـ ٣ً٘ ؤن ًىىي  وال چُالن ًدب

اهُاث جل٪ جخدمل  الٞغ

************ 
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 اإلاؿاء بـ

 الٗكاء لخىاو٫  الُٗام ماثضة خى٫  الجمُ٘ ؤظخم٘

 جدخل عوظًُضا وظىاعه الُاولت عؤؽ ٖلى هُبخِه  بـ ًجلـ ظاؾغ

م عب بلى وعخلذ ٞاٙع والضجه جغ٦خه الظي اإلا٣ٗض  ؤوالصه خىله..٦ٍغ

 ؤنٛغهم ختى ؤ٦برهم مً

با١ الساصمت ويٗذ  ظىاص بلى خضًشه ظاؾغ لُىظه عخلذ زم ألَا

 ًمُىِه  ٖلى الجالـ

 !الجهاعصة الكغ٦ت ٞـ بًه ٖملذ -

 ٞـ الؿ٨ُىت ػي  مكذ الضهُا..بىؽ ًا مخ٣ل٣ل: ظضًت بـ ظىاص عص -

 ...الخالوة

 ٞدىي  م٘ جخالثم ال الجضًت مالمدِه  ٞـ قؼًعا ظاقغ بلُه هٓغ

٨مل..ؤبًضا خضًشه ُُ بض بـ خضًشه ظىاص ل
ُ
ا ؤبُه ٌٛمؼ وهى ز

ً
 ٖبش

ٛل ٞـ ؤهذ ع٦ؼ مخ٣ل٣ل -
ُ

 ؤوي  نٗب ؤنله..البِذ ق
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 ...٦ضا هٟؿ٪ جدترم ما ًاال بًه ظغي : خضة بـ ظاؾغ هضع -

بض بـ ٢اثلت ُظلىاع الخضًض صٞت لخخىلى ظىاص ضخ٪
ُ
 نُاصي ز

 ؤنُل

 !...خض ٞغاولت الىاخض ٩ًىن  ؤمتى -

 ٢ض ٞـ ظاؾغ ؤما وزجل بخغاًظا ؤعًيا وظهها عوظُضا ؤزًٟذ

 ته٨م بـ ٢ا٫ زم ٦شحًرا وظهه بخخ٣ً

- ً  ...ظاؾغ ًا زلٟذ ما ًاٍػ

 بـ ظاؾغ ؤعصٝ ٞـ الهاصثت چُالن ختى ؤوالصه ضخ٩اث جهاٖضث

 بمخٗاى

 !٦مان ؤهِذ  ؾذ ًا ج٣ىلحها ٖاوػة خاظت مٗىض٦ِل -

 ظىاص ٖلُ٪ ٦ٟاًت أل: ضخ٩اتها بحن ما چُالن ؤظابذ -

 ...بالىاظب وُظلىاع٢امىا

غ  آمًغا و٢ا٫ مل٣ٗخه بلخ٣ِ زم ُمؿخًٟٛغا ُٚٔ بـ ٞػ
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 ...َلخ٩ىا مً وبعخمىوي وبزلهىا ٧لىا..٧لىا -

ٛاصعها ال نغامت بـ عوظُضا لخجهغها صسب بـ ُظلىاع ضخ٨ذ ٌُ 

 الشجل

 ُٖب بيذ ًا بـ -

  ظىاص عص -
ً
 ...زالو ٞاهلت ب٣ى ق٩ل٩ىا..بًه؟ ب٣ى ُٖب: ٖجها هُابت

 زم بًُاء مدغمت   بـ قٟخُه لُمسر ًإؽ بـ عؤؾه ظاؾغ خغ٥

 نضمتها بـ الٛاع٢ت عوظُضا ؾاخًبا ًجهٌ وهى هخ٠

ل٪ عوح بب٣ى َب -  ...ؤبى٥ ٢لب ًا ُٞه جىام م٩ان قٞى

٨مل نضمت بـ ظىاص خمل٤ بِىما الطخ٪ بـ الٟخُاث بهٟجغث ُُ  ل

 زُالء بـ ًخدغ٥ وهى خضًشه ظاؾغ

 ...ومإظىط ًإظىط ٢ىم وعا٥ بسخب وبب٣ى -
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م  بغوص بـ الغاخلت ظاؾغ زُىاث نىث ٖضا الهمذ ٖو

بىن  ال نامخىن  البا٢ىن  بِىما..ن٣ُعي ِٗ  به جٟىه ما ٌؿخ

جب..والضهم  الخىُٟظ ٖلحهم ٍو

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

 ؾاٖاث ٖضة بٗض

 اإلاجز٫  صازل وبـ..الهبا ُمىظ بظخماٖهم ٖهض الظي البِذ طل٪ بـ

 ُوي٘ ؤعيُت ماثضة خى٫  ًلخٟىن ..  ظاؾغ نىٗه الظي الُؼظاجي

 ضخ٩اتهم ونىث..الىع٢ُت وألالٗاب الدؿالي ؤهىإ ُمسخل٠ ٖلحها

٨ؿغ الؿماء ٖىان ٌك٤ دُِ الهمذ ٍو
ُ
 اإلا

  ل٣ُى٫ 
ً
 حؿلُت بـ زالخِه  ؤبىاء ًغم٤ وهى ضخ٩اجِه  بحن مً خمؼة

 !ألاعبٗت ؤهخىا َغص٦م بىؽ البُج ٌٗجي -

 ٖكان البِذ ؾُبىا اللي بخىا ٨ٞغة ٖلى: ٚغوع بـ ُظلىاع ؤعصٞذ -

 عاختهم ًازضوا
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 ..خمؼة ًا ب٣ى زالم : اإلاٗهىصة ع٢تها بـ بًالٝ ؤعصٞذ -

 ...ظاؾغ ؤه٩ل ٖاٝع ؤهذ ما ..مًا٣ًهمل

ا ٖبض بـ ٚمؼها زم ظىاص بلحها ما٫
ً
 عاصٞ

 !عوظُضا وماما ظاؾغ بابا ًب٣ى ؤمتى -

 !...بًه؟ ٌٗجي: ٞهم ٖضم بـ همؿذ -

ُىاه ُمهل٨ت ببدؿامت بـ ٢ا٫ زم نضعهِ  ٖلى ًضه وي٘  جخىهجان ٖو

ب لىجها بـ  بهٟٗاالجه ٖىض الٍٛغ

دىا ًب٣ى ؤمتى ٌٗجي -  الكمل وهلم ص٣ُ٢ىا ٞـ ٍػ

 اإلاىيٕى ٖلى ٢ٟلىا مل!..وبٗضًً ظىاص: خظع بـ بًالٝ ؤعصٞذ -

 !...صا؟

بتها ظلُضًت هٓغة بـ عم٣ها  جىيُذ بـ لُخ٨مل ؤٖع

 !مى٪؟ ؤ٦بر بوي ٌٗجي ؤ٢هض -
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- ٘  صا وهو الكهغ ؤؾاؽ ٖلى صا: و٢ا٫ بـةؾخهجان خاظبه ٞع

  وعب٘ ٢غن 
ً

 ...مشال

 ُٖىاه َٝغ بـ ًغم٣ها وهى ماػح ٚغوع بـ بٗضها ٢ا٫ زم

 ال٨بحر ؤها ٌٗجي چُالن مً ؤ٦بر بوي زم -

 !٦ضا مل ؾيخحن صو٫  الض٣ُ٢خحن ؤؾاؽ ٖلى: و٢الذ ضخ٨ذ -

 ...٦هغماهت ًا لىٟؿ٪ ٢ىلي: بـُٛٔ هى ؤعصٝ -

ضللها ظىاص..زجل بـ وببخمؿذ  صاثما ٞـ العجُب لاؾم هظا بـ ًُ

سبرها كبه ؤجها ًُ
ُ
٤ طو ال٨هغمان ح  ٧ل وبًالٝ..وآلازاط الالم٘ البًر

كبهه بها ما ٌُ 

 ُٖىاها لىن 

هالتها
ُ
هل٨ت ز

ُ
هُب الُى٫  طاث اإلا

ُ
 اإلا

ت بكغتها  الغاجٗت لُؿمغة اإلااثلت السمٍغ

كٗل الظي ٢ضها  ٢لبِه  بـ الىحران ٌُ
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بت الٟخىت طاث وقٟخحها  ٣ًخىو وهى ؤخالمِه  بـ هاظمخه ٦م..الٍٛغ

 ُمدغم خ٤ مجها

 ؤٖلى بلى ًىٓغ وهى ٖبىؽ بـ ٢ا٫ زم ظىاص ججهض

 ...خمؼة ٖم ًا حٛجي ما -

 بلُه الىٓغ جخداشخى التي الٛايبت جل٪ بلى هٓغ زم خمؼة ببدؿم

 ٖابض ُمؼاح بـ و٢ا٫

 ...مسانمجي ال٨ماهجت ناخب -

ت بلُه بلخٟخذ ٍغ ى٠ بـ ظٍى ُىاها ُٖ  ًٚب بـ جخىهج الغاجٗخحن ٖو

دض١ نامخت ب٣ذ ول٨جها جىابٗه ٌٗلم هاعي 
ُ
 الىٓغاث جل٪ بـ به ج

 عخمت صون  جستر٢ه التي

 زٟت بـ ق٣ُ٣تها جل٨ؼ وهي ٢الذ زم ُظلىاع جىدىذ

 ...ٖلُىا بخضل٘ بـ صي..مسهما٥ مل ؤبًضا ال -
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 بـ بٗضها لحهخ٠ ظىاعها وظلـ ال٨مان ظظب زم خمؼة جهٌ

 الٗظب نىجِه 

تي ًا ؤؾ٠ - ٍغ  ...ظٍى

ؿتريحها ًخدضر ٖىضما ألامخال٥ ًاء حٗك٤  ٌٗلم السبِض طل٪..َو

سههت الىٛمت طي ونىجه بل ٖلحها ال٩لمت جل٪ جإزحر
ُ
 لها اإلا

ِ٣  ٞو

 جظ٦غ جخٗمض ٞـ..قٟخحها ٖلى الٓهىع  ٞـ ُملخت ببدؿامت ؤزٟذ

 َلت ؤبهى بـ الٗبىؽ لحرحؿم الُىم نباح مكهضه

ِلم    زم الغق٣خحن ؾا٢حها ٞى١  ال٨مان لًُ٘ صازلها ًمىط ما ٖ 

 ؤخض ًغاه ؤن صون  زلؿت همـ

ُلي -  ...بٖٞؼ

٣ٟضها اللُٗىت نىجه هبرة ول٨ً عظاء ؤو ؤمًغا ٧ان بن حٗلم ال
ُ
 ج

ىٟظ هٟؿها ججض ٞـ نىابها
ُ
 الٗٝؼ وبضؤث ٞغ١  ال َلب ؤو ؤمغ ما ج
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ٚىُت بـ
ُ
غار طاث ؤ

ُ
٣ذ ٠ُ٦ ٌٗلم ال ج  ال٨مان نىث م٘ اللخً ٞو

 الغ٤ُ٢

ٛمٌ وهى الكضًض ، الٗظب خمؼة نىث لُىضٞ٘  ُٖيُه ٌُ

ٛجي ل بـ ٣ًهضها ؤهه حٗلم و٧اهذ..وَُ
ُ
 ؤخض ؤزخاعث وهي وبل ٧لمت ٧

ٚىُاث
ُ
ٗاجبه و٦إجها"الكغ١  ٧ى٦ب" ؤ

ُ
 ح

 ٚحرتها بـ قغؾت

 ٖخابها بـ ع٣ُ٢ت

 زهامِه  بـ هكت

سانم و٠ُ٦
ُ
٤ُ ، الك٤ُ٣ ، ألاب لها ٧ان مً ج  الخبِب...و ، الٞغ

ِلم   وبن  ؾخ٩ىن  الهُاص ظاؾغ ٖ 

 ...ومهببت ؾىصة لُلت ًا -

 ؤن ما ؤبحها ًٟٗله ٢ض ما جته٨ً وهي الٗباعة جل٪ عؤؾها بـ صاعث

 ُمٗلىت الٛحر بـٗال٢تهما ٌٗلم
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 الخالي الُىم نباح في

ت بخًاع ٢غع  و٢ض زُابه خمؼة بعجضي ٍغ  الُىم اإلاضعؾت مً ظٍى

ىتزهاث ؤخض بلى بها وجىظه
ُ
ه اإلا  وُمهالختها ٖجها لُحٞر

ُىُت ٦جزة بعجضي
ُ
 لىن  طي الچُجز زامت مً بىُا٫ و بًُاء ٢

ًٟل ُٖغها وهثر صا٦ً ؤػع١
ُ
 ٚؼاعة بـ اإلا

 ل٣ًاء والضًه ؾاٞغ ٢ض ٞـ وخًُضا ؤلاُٞاع لُدىاو٫  الضعط هبِ

ُلت ُٗ ما٫ بٌٗ وبهجاػ لبىان بـ ال  ُهىا٥ ألٖا

  و٢اص ؾُاعجِه  نٗض زم الكمؿُت هٓاعجه وي٘
ً
ت  م٣ٗىلت بؿٖغ

ضع٥ لم ول٨ىه  و٢غع  ي٤ُ بـ لُخإ٠ٞ اإلاضعؾت مً زغوظها ًُ

 الهُاص ٢هغ بلى الظهاب

لى  آلازغ الجاهب ٖو
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ت ٧اهذ ٍغ  بلى لخٗىص الخاعؽ طل٪ مً زُٟت جملهذ ٢ض ظٍى

 طاث خمؼة ٧لماث و ؤمـ ؤخضار جخظ٦غ ؤ٢ضامها ٖلى البِذ

 الصجً

ان زجل بـ ببدؿمذ  حٗترى ضسمت ُظشت ججض وهي بهمخى ما ُؾٖغ

٣ها ٗذ..  ٍَغ  ضسم شسو لخجض الٓل جهاًت لُخضع٥ عؤؾها ٞع

غي  قا٫ ٖلحها و ٖباءة ًغجضي الهُئت  ًبدؿم ألابٌُ اللىن  مً خٍغ

ا وبعحٗضث بل ٣ًكٗغ ظؿضها ظٗلذ ببدؿامت
ً
 بلى جغاظٗذ ٞـ زٞى

 زبِشت هبرة   بـ وؤعصٝ ًضهِ  بـ ؤو٢ٟها ول٨ىه زُىاث ٖضة السل٠

- ٪  !...البىاث ؾذ ًا بٍػ

ت ببخلٗذ ٍغ ٣ها ظٍى  جدخًً وهي جلٗشم بـ همؿذ زم نٗىبت بـ ٍع

 ًضحها بحن مظ٦غاتها

جي..خًغج٪..خـ -  !حٗٞغ

ت ٖؼ..ؤوماااا٫: وؤظاب ببدؿامخه بحؿٗذ -  اإلاٗٞغ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               51 

 !...بًه ٖاوػ  خًغج٪ -

م ٖلى ؤخغ٢تها هٓغاث بـ جٟدهها  ُٖىاه ول٨ً بغاءتها مً الٚغ

بها شخئ   بـ حصخي ٧اهذ  ٞدُذ بـ ؤعصٝ زم ؤٖع

 ...ؤ٢ىل٪ وؤها مٗاًا حٗالي -

 الٟتن جل٪ ًٖ ؤزبروه..الهُاص بىاث ظما٫ مضي ًٖ ؤزبروه

 ألاعى ٖلى حؿحر لاحي

لى م ٖو  بل ٚغاثؼه خغ٦ذ الهٛحرة جل٪ ول٨ً لهً عئٍخِه  مً الٚغ

 ًٟٗل لم ولُخه..وؤعاصها ؤقٗلتها

ت جغاظٗذ ٍغ  مظٖىعة هبرة   بـ ٢الذ زم ُعٖب بـ ظٍى

 ...مؿخيُجي بابي..ؤمصخي الػم ؤؾٟت -

 ٦كغ ٢ض و هضع زم مٗهمها ٖلى ٢بٌ ول٨ىه الخدغ٥ خاولذ

 ؤهُابِه  ًٖ

 ...مخساِٞل حٗالي..ؤمىعة ًا هىخإزغ مل -
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ىجضها ٖمً ُٖىحها بـ بدشذ  الظي ٚباءها لٗىذ..ججض لم ول٨جها ًُ

 جل٪ بجسظث ٖىضما ؤ٦ثر ولٗىذ..والؿحر الهغب ٖلى خغيها

غ١ 
ُ
ا السالُت و الهاصثت الُ ًُ  البكغ مً وؿب

٣ها ببخلٗذ  سخابت بـ ُٖىحها ٚامذ و٢ض لتهخ٠ ؤ٦بر بـهٗىبت ٍع

 الٗبراث مً صا٦ىت

جي ؤهذ..بًضي ؾِب ًٞل٪ مً -  ...بخسٞى

 ٞدُذ بـ وهمـ بلُه ؤ٦ثر سخبها

ل٪ مل..ؤمىعة ًا مجي مخساِٞل -  ...هٖؼ

لى زغي  الىاخُت ٖو
ُ
 ألا

ا ًؼا٫ ال الخاعؽ ؤن خمؼة وظض ٖىضما ًٟ ِلم   اإلاضعؾت ؤمام وا٢  ؤن ٖ 

غ ٞـ..هغبذ ٢ض اإلالٗىهت جل٪ ٤ ٌؿل٪ ؤن و٢غع  ي٤ُ بـ ٞػ  الٍُغ

 بـهضوء والدؿامغ اإلاضعؾت مً ًإزظها ٖىضما ٌؿل٩اهه الظي
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ت ؤبهغ ؤن وما ٍغ خِه  ٖلى ًخٗٝغ لم ؤخضهم م٘ ج٠٣ ظٍى  هٍى

ٖغ مالمذ ج٨ٟي ول٨ً
ُ
غحؿمت الظ

ُ
 ٖىه ًجٕز ظٗلخه ٞـ وظهها ٖلى اإلا

 ًٓهغ ؤن ما وهاصًعا ٨ًغهه الظي الشىب طل٪ ًغجضي و الٗبض زىب

ُىاه الؿُاعة مً جغظل جغصص بضون  ولظل٪ ً ٖو  ٢ض الؿىصاٍو

 الًٛب مً ٖم٣ُُتن بغ٦خحن بلى جدىلذ

ت قه٣ذ ٍغ سخب الغظل طل٪ ججض وهي ظٍى  ًضمي وخمؼة ٢ىة بـ ٌُ

ٛض١ الل٨ماث بـ وظهه طهحها جهم ظٗلها الطٕ ؾباب بـ مؿامٗه وَُ
ُ
 ؤ

 بظاثتها مضي ؾمإ ًٖ

 بـ آلان جغاه هي وها جغاه ؤال وجازغ..٦شحًرا جسكاه لخمؼة الىظهه طل٪

بت َلت ول٨جها َلت ؤبهى  ُمٖغ

ض   بٗضما خمؼة جغ٦ه
 
٣

 
 زم مٗضجِه  بـ ٢ىة بـ ع٧له ول٨ىه جماًما الىعي ٞ

 ٖلُه ًبه٤ وهى ؾبه

- ...*** 
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ت بلى بلخٟذ ٍغ ى٨مكت ظٍى
ُ
ا هٟؿها ٖلى اإلا

ً
 مجها ل٣ُترب جب٩ي زٞى

ى٠ بـ هاصًعا  بزغهِ  ٖلى ؾ٣ُذ ُٖ

دل بٞغضخي!..ب٣ى ظىان هخبُلي مل -  م٩اه٪ مٗٞغ

تي..وملخ٣خ٨ِل؟  !!...هُدهل ٧ان اللي بًه ٖٞغ

ض ٦ـ صوي  نىث   بـ لُهغر جب٩ي ًضحها بحن وظهها ؤزٟذ  بزتر١  الٖغ

طهحها
ُ
 ؤ

ت -  !!!...ٖاٞع

 لم ؤهه بال ًيخٌٟ وظؿضها ُعٖب بـ جب٩ي وهي هٟي   بـ عؤؾها خغ٦ذ

ٖغ بـ نغزذ ٞـ ًجظبها مؿخىاها بلى لحهبِ بها ًغؤٝ
ُ
 ول٨ىه ط

 ظٟاء بـ ؤعصٝ

 ...نىج٪ مؿمٗل بـ -

 بلى لُٗىص ؾُاعجِه  بلى وبججه هي ظظبها زم خ٣ُبتها ًجظب بهدجى

 ال٣هغ
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 بلى جدى٫  والٗابض الغ٤ُ٢ خمؼة..خاع وكُج بـ جب٩ي بـجىاعه وهي

 ظماح ٦بذ وآزغث زٝى بـ هٟؿها ٖلى به٨مكذ..ٚايب ماعص

 ُب٩اءها نىث

مؿ٪ ؤمامها يٟٗه لًٗ ٞـ ُٖيُه َٝغ بـ بلحها هٓغ ُُ  ٞـ ًضها ل

 بـهضوء ٢ا٫ ؤهه بال زاثٟت بهخًٟذ

ت ًا زالم بهضي - ٍغ  خاظت مدهلل..ظٍى

 ...زاًٟت ؤها بـ: وكُج بـ همؿذ -

هالتها ٖلى مسر
ُ
 ع٣ُ٢ت وببدؿامت هضوء بـ ؤعصٝ زم خىى بـ ز

 ...جسافي بوعي هىا ؤها ما َى٫  -
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 الثالثالفصل 

 عوخ٪ ولِـ ُٞه لؿ٨ً آزغ م٩اًها ًخساع الجاص الكُُان

 ...ُٞه ؤلا٢امت ٌؿخد٤ ال م٩ان ؤهذ ٞـ

 ٖضة سخب زم لل٣هغ الضازلي الباب ؤمام ؾُاعجه خمؼة ؤو٠٢

ُٗحها وع٢ُت مداعم ُُ ت بلى ل ٍغ   ظٍى
ً

٠ُ   بـ ٢اثال
ُ
 ناعم ل

ت ًا زالم - ٍغ ؿت ؤهِذ ..مخُُِٗل ظٍى  خاظت ومِٟل ٧َى

 ...خهلذ

 ُٖىحن بـ بلُه جىٓغ وهي وكُج بـ ٢الذ زم ٖبراتها مسخذ

 الُب٩اء ٦ثرة مً مخىعمخحن

 ؤؾٟت ؤها -

 !...لُه بخٗخظعي : و٢ا٫ خمؼة ججهض -

ٗذ  ٠٦ ؤمؿ٪ ٞـ..٢ىله جىص ما هى لُٟهم خضًض صون  ٦خٟحها ٞع

 بَمئىان بـ ٢ا٫ زم ًضها
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ت ًا حٗخظعي  مدخاظت مل - ٍغ تي ٚلُتي..ظٍى ٞغ  ٞـ ٚلُ٪ ٖو

 ...جاوي مخ٣غعحهىف

 زم الغاجٗت ببدؿامخه بحؿٗذ ٞـ ًضهِ  ٖلى لخًِٛ ُمبدؿمت ؤومإث

 ألاظىاء جل٠ُُ بـٛغى ُمؼاح بـ ٢ا٫

 ...ٖل٣ت هُا٧ل صا..الخاعؽ ٖلُا نٗبان ؤها -

ت ضخ٨ذ ٍغ طهُه ؤَغبذ ٞـ ُٖىاها ؤٚل٣ذ ختى ٢ىة بـ ظٍى
ُ
 بـ ؤ

ضلل نىتها
ُ
دُت بـ جإملها بـ له ؾمدذ ٞـ..اإلا م ٖلى..ؤٍع  لم ؤجها الٚغ

٤ طا لىجهما ؤن بال والضتها ُٖجي لى جغر ضهل البًر
ُ
 ًإزغه والظي اإلا

 ُظهض صون 

 مً ؤزُغ ؤٖحن ًمخل٨ً الهُاص وؿىة با٫ ما حٗب بـ خمؼة ججهض

 الٗاإلاُت الخغب مً جضمحًرا وؤ٦ثر..الىىوٍت ألاؾلخت
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خحن قٟخحها بلى هٓغ ٍٛغ
ُ
 هٟؿه لُجض ق٠ٛ بـ جغحٗكان اللخان اإلا

 ؤؾىء هى ما ٞٗل ٖلى ًدشه وقُُاهه ٖهبُت بـ حهضع وعي صون 

 بغت  ؤًضي جالمـ مجغص مً

ت - ٍغ  ...ضخ٪ بُلي ظٍى

  ؤوضر ٞـ لخاظبحها ٖا٢ضة صهكت بـ بلُه هٓغث
ً

 ًًِٛ وهى ٢اثال

هإع و٦إهه ؤ٦ثر ًضها ٖلى  ماعصه ًُ

 ...بالهم ًازضوا بضؤوا الخغاؽ و ٖالي نىج٪ -

 حعجب بـ بلحهما ًىٓغان الخاعؾحن لخجض بؾخضاع٥ بـ خىلها هٓغث

 خغط بـ بلُه هٓغها بـ حٗىص وهي ٞـهمخذ

دب
ُ
دب ال ول٨جها الهامخت الٗال٢ت جل٪ ج

ُ
 ٚحرتها بزاعة بـ جماصًه ج

دب
ُ
لٟخت وؾامخه ج٨غه ول٨جها الهٛحرة الغظىلُت جٟانُله ج

ُ
 اإلا

دب
ُ
ً ُٖىاه ج  بهما الٗابشت الىٓغة جل٪ ج٨غه ول٨جها الؿىصاٍو

 خىلِه  ليؿاء الجاطبت
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 الخ٣ُبت ًً٘ وهى ألاظل نىجِه  ٖلى قغوصها مً بؾخٟا٢ذ

 ؾا٢حها ٞى١ 

ت ًا بهؼلي - ٍغ  ...صلى٢تي بغاثخ٪ هسضف ق٨لي ٖكان ظٍى

ُل٤..نمذ بـ جغظلذ زم بؾخدُاء ٖلى الهبُت ضخ٨ذ ُُ  خمؼة ل

حًرا خمخم وهى خاًعا ٞػ  ٖظاب بـ ًُ

 مبخدغ٦هاف مكاٖغ ُٞ٪ جدغ٥ ٢اصعة صي ػي  َٟلت م٣ٗى٫  -

 !!...ؾذ ؤظضٖها

*********** 

غاه٣اث جل٪ ٦ـ ج٩ىن  ؤن ُظلىاع جخسُل لم
ُ
عجبن الآلحي اإلا  بـ ٌُ

 مٗه اإلاغة بـ مى٣ُُت ٚحُر  زُاالث عؾم بـ ًبضؤن زم ؤخضهم

  عؾمتهً الآلحي زُاالتها في بزخلٟذ ؤجها بال
ً
 ب٣لمها خ٣ُ٣ت

 الٛامًت الىٓغة وجل٪ وظهِه  ٖلى ٣ِٞ جدخىي  لىخت بـ الغنام

 ُممخل٩اجه مً ؾُخهبذ ؤجها ألازحر ووٖضه بها عم٣ها التي
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 ٖغبي زِ بـ ُمىٟهلت اؾمه خغوٝ ٦خبذ اللىخت وؤؾٟل

 هي بال الهُاص بىاث جمخل٨ها ال بـمىهبت ُمؼزٝغ

ُيُه مالمدِه  بلى جخُل٘ وهي ججهضث  و٦إجها ُٖىاها ؤؾغجا اللخحن ٖو

ىاٞؿها
ُ
 ُٖىحها لى بؿبب الٛغوع ؤنابها لُاإلاا..عوٖتها و ظمالها بـ ج

محز
ُ
مازل ال ؤجها ؤ٣ًىذ ُٖىاه ؤبهغث ؤن ما ول٨ً اإلا

ُ
 ظما٫ ج

  شخئ بـ زانخه
ً
بهمت الىٓغة جل٪ زانت

ُ
 اإلا

ٗت بـدغ٦ت زلٟها اللىخت لُخسٟي والضها صل٠ ٖىضما بهخًٟذ  ؾَغ

 لم الظي و ظاؾغ بؾخ٣با٫ في بلهاء ببدؿامت عاؾمت بٖخضلذ زم

ت ُٖيُه جٟذ  عؾم ول٨ىه ؤزٟخه وما ؤلاعجبا٥ هظا اله٣ٍغ

 مجها وج٣ضم وظهِه  ٖلى الهالبت

  ُظلىاع ببخٗضث
ً

 والضها ُٖجي ًٖ بًُٗضا هاْغحها خغ٦ذ زم ٢لُال

 به ؾِخٟىه ما ُمىخٓغة عخمت صون  جستر٢ها التي

 ُٖيُه َٝغ بـ زلٟها ما بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم ظاؾغ جىدىذ
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 !لُه بًٗ٪ ٖلى مل مال٪ -

غث -  صزلذ إلاا زًخجي بـ..بابتي ًا مِٟل: وؤعصٞذ خاع هًٟؿا ٞػ

 ٦ضا

  هى ته٨م -
ً

 ...السًت مً ؾالمخ٪: ٢اثال

٨مل بـٗبىؽ قض٢ها لىث ُُ  جغ٦حز بـ بلحها ًىٓغ وهى خضًشه ظاؾغ ل

 ...الىاصي؟ ٞـ مٗاه بج٩لمتي اللي محن -

 ألؾخ٣باله ؤمـ هٟؿها ؤٖضث والظي لؿاالِه  نضمت بـ بلُه هٓغث

 ٌٗلم لم الهُاص ظاؾغ ؤن حك٪ ظٗلها مما..ًخدضر لم ول٨ىه

 هاصعة چُيُت َٟغة و٦إهه مغة ألو٫  ًدضر والظي الخضر طل٪ ًٖ

 الخضور

 قضًضة ؾُاؾت ًدب٘!..الهُاص ظاؾغ مً جيخٓغ ماطا ول٨جها

بض
ُ
ظ٦غ ظهًضا صون  اإلاٗلىماث إلؾخسالم الس  ٞـما..٧ان و٢ض ًُ

اح ؤصعاط طهب لخ٣ىله ؤمـ ؤٖضجه ٣ضث الٍغ  الظا٦غة ٞو
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٣ها ببخلٗذ   ؾإ٫ ٖىضما بلُه جىٓغ وهي جىجغ بـ ٍع
ً
زغي  مغة

ُ
 ول٨ً ؤ

 زُحر نىث   بـ

 ُظلىاعؤخؿىل٪ ًا به٣ُي -

ل: هضوء بـ ٢الذ زم ٖم٣ًُا هًٟؿا ُظلىاع ؤزظث -  ...نض٢جي مٗٞغ

 ٢بل مما زُىعة ؤ٦ثر نىث   بـ ٢ا٫ زم ط٢ىه ظاؾغ خ٪

حهىف به٪ مهض١ مىا - ىِذ  لى وهى..مخٗٞغ
ُ
 ػماه٪ ٧ان حٗغفي ٦

 !...٦ضا؟ ٖاصي بخ٩لمُجي

ظًب الظي جدظًغه بضؤ ٢ض ها  ال٣ؿىة هظه بـ والضها إلاا..الٗٓام ًُ

هم مً بـ ًخٗل٤ ُٞما  !..ال ومً حٗٞغ
ً
 جظ٦غ..قاًبا ٧ان بطا زانت

ت بـ اإلاكٟى بلى به جىصي ؤن ٧اصث آزغها والتي مٛامغاتها  الشاهٍى

سبره الٗامت
ُ
دب ؤجها بؿاَت ٧ل بـ ج

ُ
ؾخاطها ج

ُ
 لم وبن وؾختزوظه ؤ

 مٗه ؾتهغب ٞـ ًىا٤ٞ
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ؾخاطها ؤن جخظ٦غه ما ول٨ً ًضًه بحن مً هغبذ ٠ُ٦ جخظ٦غ ال
ُ
 ؤ

 بزخٟاءهِ  مً آزغ قهغ ٢بل اإلاكٟى بـ قهغ مً ؤ٦ثر ؤمطخى ٢ض

٣ه ؤخض ٌٗٝغ ؤن صون   ٍَغ

ان ز٣ت بـ ؤعصٞذ ٦ظب صون  وبـ لظل٪  والضتها مً ب٦دؿبتها ما ُؾٖغ

 بهً ُويٗذ ُٞغة و٦إجها

 ؤط٦غ ما ٖلى ُنهُب اؾمه -

 !!وبٗضًً -

ل: و٢الذ قٟخحها مُذ - ت ٢ا٫..مٗٞغ  مىه ٞا٦غة مل ٦الم قٍى

 ...ومكِذ الىهِب ُٞه اللي بصًخه ؤها بـ خاظت

 جىابٗه حٗلم هضوء بـ ؤعصٝ زم ببهامِه  بـ ِقٟاه ؤؾٟل خ٪

 ظًضا الؿِئت..الؿِئت

٪ ٖاهلل..ُظلىاع ًا ماشخي -  ...٦ضا بٗض***  م٘ وا٢ٟت ؤقٞى
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 ؤن ظًُضا حٗلم..٢لبها ؤزلج ن٣ُعي بغوص بـ ًغخل بـهضوء جهٌ زم

ٛامغة جل٪ ًخسُى لً والضها
ُ
 ٦ـ لضًه ُنىٟذ بل ؤبًضا الؿِئت اإلا

 لها لتربِخِه  ٖاع ونمت

ان ول٨ً بخباٍ بـ ُظلىاع ججهضث  ظاؾغ بلى ُٖىاها بعجٟٗذ ما ُؾٖغ

 الى٣اف ج٣بل ال ونغامت ظضًت بـ ؤعصٝ الظي

 !مٟهىم..صل٘ ٦ٟاًت مٗاًا الكغ٦ت هخجزلي ب٨غة مً -

 ...بابتي ًا مٟهىم: زىٕى بـ ٚمٛذ -

ا الباب وؤٚل٤ زغط زم ؤزحرة هٓغة   بـ ظاؾغ عم٣ها
ً
 جىٓغ ُظلىاع جاع٧

 جل٪ ب٩ل بها زام مٗغى بٞخخاح بـ ُخلمها يإ..بـدؿغة زلٟه

 الؿهىلت

 طل٪..ًضها بـ ُخلمها لُخٟؿض ؾٗذ مً هي ؤ٦ثر حؿخد٤ وهي

 هضم واخض زُإ..ُمعجؼة بـ بال ًسخٟي لً ظاؾغ وبحن بُجها الخباٖض

ٟغان بلى جهل ٖلها الخدمل ٖلحها واظب و خُاتها مً جب٣ى ما
ُ
 الٛ
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************* 

 

 الضلٝى بـ ٌؿمذ الغزُم نىتها لِؿم٘ هضوء بـ اإلا٨خب باب َغ١ 

 بٌٗ ُمخدٟٓت هبرة   بـ ٢ا٫ زم زُٟٟت ببدؿامت عاؾًما مجها ج٣ضم

 الصخئ

 عوظُضا ص٦خىعة ًا السحر نباح -

 ...ُنهُب ص٦خىع  ًا الىىع  نباح: و٢الذ عوظُضا ببدؿمذ -

 ٖلُه ًسٟى لم وص بـ ٢اثلت لُجلـ ًضها بـ ؤقاعث زم

 !...لُه وا٠٢ ب٢ٗض بجًٟل -

 ز٣ت و عػاهت بـ و٢ا٫ خل٣ِه  ؤظلى زم عوظُضا ؤمام ُنهُب ظلـ

 ٖلى اإلاىيٕى ٞـ هضزل ٞـ ص٦خىعة ًا والضوعان الل٠ مبدبل ؤها -

 َى٫ 

لي: بـهضوء ٢الذ ٞـ ظضًخه بؾدكٗغث -
ُ
 ...ناُٚت ؤطان   ٦
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كب٪ وهى ؤعصٝ زم وظهِه  ٖلى صبلىماؾُت ؤبدؿامت عؾم  ًضًه ٌُ

 جغ٦حز بـ عوظُضا ُٖجي بلى هاًْغا اإلا٨خب ٞى١ 

ذ ؤها - عجبذ بمباعح الىاصي ٞـ ُظلىاع خًغج٪ بيذ قٞى
ُ
 بحها وؤ

ذ وإلاا..ظًضا  ...مٗا٥ِ  اإلاىيٕى ؤٞخذ خبِذ بيخ٪ بجها ٖٞغ

ذ ٞـ ألامغ ؤو٫  عوظُضا ُنضمذ  ؤن ٢بل مغاث ٖضة ظٟىحها بـ ٞع

 وجدٟٔ ظضًت بـ ؤعصٞذ زم جىاػجها حؿخُٗض

 !بابها م٘ جخ٩لم ألاًٞل مل بـ..ظمُل ٦الم -

ا ؤظابها - ًٗ  خًغج٪ ؤ٧لم ألانى٫  مً بـ..هُدهل: ؾَغ

ُجي به٪ بما..ألاو٫   اإلاىيٕى مٗا٥ِ  ؤٞخذ ٞـدبِذ ؤزالقي حٗغفي حٗٞغ

 البِذ هاجي ؾاٖتها ههِب ُٞه ًب٣ى عبىا ؤعاص ولى وصي ق٩ل بـ

 ...وهخ٩لم والضحي م٘

غث  حٗب بـ ظبهتها جد٪ وهي ٢الذ زم بـدحرة عوظُضا ٞػ

ت مل وهللا -  !بًه ؤ٢ىل٪ ٖاٞع
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 بـ ه٣ىم وؤها باقا ظاؾغ ٞاجخي بـ خًغج٪..خاظت مخ٣ىلِل -

 الباقي

 ...بٗضًً وهخ٩لم صلى٢تي الؿ٨كً جغوح ج٣ضع..جمام زالم -

ت مً زغط وبٗضما..عخل زم ؤومإ ٞغ
ُ
 بحن مً هابُت ؾبت ؤٞلخذ الٛ

سُِ ٨ًً ؤلم!..ُظلىاع اؾم زغط إلاا قٟخُه
ُ
 هي الجضًض اإلا

ا!..چُالن؟
ً
 !!ُظلىاع وبزخاع خضر إلاا بط

 ظاؾغ اؾم ًسغط ؤن ًخى٢٘ لم..اإلامغ بـ جدغ٥ زم بخباٍ بـ ججهض

 ُخٟغث ٖاًما الٗكغون ٣ًغب ما ُمىظ..الؿهىلت جل٪ بـ قٟخُِه  مً

إ٧له ٌكخٗل ٖاثلخه بِذ ًغي  وهى عؤؾِه  بـ ٧لماجه  هكُم ٍو

 مً واخضة ٧لمت بـ عماص بلى جدى٫  الهىاعي  ؾىاء بيخه ما ٧ل..الىاع

 الهُاص ظاؾغ
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كٗغه مطخى ُٞما اؾمه ٧ان  ؾىي  ٨ًً لم..والًٛب الغهبت بـ ٌُ

 اإلادٟىع  اإلاكهض هظا ؤن ؤزبره ٖىضما ؾىىاث ٖكُغ  ًخجاوػ  لم ٞتى

خه ما بؿبب هى آلان ختى طا٦غجِه  بـ  والضه و ظضجه ًضي ب٢تٞر

ت ونمت ؾِب٣ى الظي والضه  ٧ل ًٖ والضجه ؤزبرجه..خُاجِه  بـ ُمسٍؼ

 بهتها٥ ٖلى ؤوق٪ خُىما ماث و٢ض للُخغماث بهتها٦ه..ظغاثمه

 الهُاص ظاؾغ بِذ ُخغمت

 ما ٧ل ًٖ ؤلابخٗاص هى آزغ و٢ض آزغ مً ؤو٫  لها ال التي ظغاثمه

 ٖاثلت ل٣ب ُوي٘ و ٖىه جسلى الل٣ب ختى الهىاعي  ٖاثلت ًسو

 بهم نلت ؤي لُمخي والضجه

  خُاجه الٗاثلت جل٪ ب٢خدمذ الظي الُىم طل٪ ختى
ً
زغي  مغة

ُ
 جل٪..ؤ

 بـ ؤلاهخ٣ام جىىي  ٢ىة بـ و ٖاصث..ٖاصث ٖمه ػوظت السبِشت الخُت

غ١  ؤبك٘
ُ
 بىاجه هي والىؾاثل الُ
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اث ؾُل جى٠٢ ل٣ي الظي اإلا٩ان بلى ونل ٖىضما الظ٦ٍغ ُُ  به ؾ

دايغة
ُ
الماث لُضل٠ ما ماصة   بـ السانت اإلا  ٖلى جلىح ؤلاخباٍ ٖو

 وظهِه 

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

ت صلٟذ ٍغ  ؤػعها مً ٌكض الظي خمؼة جبٗها ال٣هغ صازل بلى ظٍى

ا ٠٣ً الظي ظاؾغ بـ جٟاظأ ول٨جهما ًٗ  ْهغه زل٠ ًضًه واي

 ًٚب بـ ُم٨ٟهغة ومالمده

ت ببخلٗذ ٍغ ٣ها ظٍى داو٫  وهي جىجغ بـ جمخمذ زم نٗىبت بـ ٍع
ُ
 بـ ج

 جسُُه ُمًجي ظهض  

- ٪  ...بابي ًا بٍػ

ض ٦ـ ًضوي  ظاؾغ نىث ؤحى ٖىضما وا٢ٟت ججمضث  الٖغ

 !...جُلعي؟ ؾمدخل٪ ؤها -
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ب بضؤ و٢ض هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ  ؤن بال ظؿضها بلى ًدؿلل الٖغ

 ظهىعي نىث   بـ خضًشه ؤ٦مل ظاؾغ

ازض٥ ًجُب٪ خاعؽ خاَُل٪ ؤها -  بخٗملي!..لُه مىه بتهغبي..ٍو

 !...وعاًا؟ مً بًه

ت ججض لم ٍغ  ٢لبه آإلاه و٢ض خمؼة لُخضزل الُى٤ُ ٖلى ال٣ُضعة ظٍى

  نٛحرجِه  ٖلى
ً

 جىجغ بـ ٢اثال

 ...الخاعؽ ؤبلٜ ووؿِذ ٖمي ًا ؤزضتها ظُذ ؤها -

 ما ٌٗلم ؤهه ؤ٣ًً و٢ض خمؼة نمذ ٞـ ٢اجلت هٓغة ظاؾغ بلُه هٓغ

 ألامغ جُىع  بن ؾِخضزل ول٨ىه الهمذ ٢غع  ٞـ..خضر

ت بلخٟخذ ٍغ ُالٗها الظي ؤبحها بلى ظٍى  ٖٓامها ؤطاب ًٚب بـ ًُ

ا عؤؾها لُخسٌٟ ًٗ  ٖلى قاٝع ٢ض ونىتها ؤؾ٠ بـ ُمٛمٛمت ؾَغ

 الُب٩اء

ض٥ ؤؾٟت -  جاوي هخدهل مل وؤٖو
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  هُدهل مل هى ما: هضع ظاؾغ ول٨ً -
ً

 ...ٞٗال

٣ها ببخلٗذ  ؤمًغا ظاؾغ ل٣ُى٫  نٗىبت بـ ٍع

 ...الكغ٦ت مً ؤعظ٘ إلاا مٗاًا وخؿاب٪ ؤويخ٪ بَلعي -

ت ٞغث ٍغ ى٠ بـ خمؼة بلى ظاؾغ لُلخٟذ ؤمامه مً ظٍى  باصعه ٞـ ُٖ

 ظضًت بـ ألازحر

ت ٖمي ًا مخ٣ل٣ل - ٍغ  ...ٖىُا ٞـ ظٍى

٣ٗب لم ُيُه ؤقاع بل خضًشِه  ٖلى ٌُ  ظمىص بـ و٢ا٫ بٗـ

 الكغ٦ت ٖلى ٢ضامي -

 ...بىؽ ًا ؤمغ٥ -

 ٚمٛم زم بـخٗب ظبِىه خ٪ ظاؾغالظي جبٗه ؤمامه خمؼة جدغ٥

 هٟؿِه  وبحن بِىه

 ...ظاؾغ ًا هُمىجى٥ والص٥ -
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 ما ؤنابه ٢ض ٞـ الخضًض بـ باصعه الظي خمؼة وجبٗه ؾُاعجه نٗض

 ألالم بٌٗ بـ لهٛحرجه ٢لُل ُمىظ خضر

ت ٖلى مخ٣ؿاف - ٍغ  ؤها بـ َاٌكت ٖاٝع ؤهذ..ٖمي ًا ظٍى

 ؤو٢ٟها ٖكان مىظىص

دغ٥ ظاؾغ ؤصاع -
ُ
 ًى٠٢ خض مدخاظت مل بىتي: نل٠ بـ و٢ا٫ اإلا

 الصر حٗٝغ الػم..هٟؿها اإلاؿئىلُت حكُل جخٗىص الػم هي..َِكها

 ...٦ضا ٖلى مغبتهاف ؤها..الٛلِ مً

هالجِه  ٖلى خمؼة مسر
ُ
 بلى ًىٓغ وهى ظضًت بـ ؤعصٝ زم الضا٦ىت ز

 ظاؾغ وظه ظاهب

ت - ٍغ كان..تهمجي ظٍى  اللي هي مل..ؤٖلمها اإلاؿئى٫  ؤها تهمجي ٖو

 ٖملخه اللي ٖلى ُٞهل صعؽ بصًتها والجهاعصة..لىخضها هخخٗلم

تها ٞغ  ...٣ٖاب ُٞه هُب٣ى الجاًت اإلاغة ٖو
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 قبه بـ ٢ا٫ زم ًٓهغ ؤن هاصًعا بعجاب بـ ظاؾغ ُٖجي إلاٗذ

 ُمخدٟٓت ؤبدؿامت

ىذ..هٟٗذ نابغ جغبُت -
ُ
 ...صخُذ بـ عاظل هحربي بهه ٖاٝع ٦

سغ ٚغوع بـ خمؼة نضع بهخٟش  الىبرة هٟـ بـ ظاؾغ ؤ٦مل ٞـ ٞو

ت ؾُبخل٪ ُم٨ىدل خمؼة ًا ُٞ٪ واز٤ بوي لىال - ٍغ  جغبحها ظٍى

مغي  ونض٢جي صي الش٣ت ؤص وؤها: هضوء بـ خمؼة جمخم -  ما ُٖ

 ...هسظل٪

 الىٓغة جل٪ خمؼة ًلمذ لم و٦ظل٪..ًغص ولم عؤؾِه  بـ ظاؾغ ؤومإ

 ظاؾغ ًغج٨به ٢ض ما م٣ضاع بـ حصخي هٓغة..ألاو٫  ُٖجي بـ الكغؾت

 ألازًغ ؾُدغ١  ؤهه الٗلم جمام ٌٗلم ًغج٨به ٢ض وما..الهُاص

 والُابـ

************ 
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ُل ؤنلر بٗضما الؿُاعة ؤؾٟل مً ظىاص زغط ُٗ  بـ لحرمي بها ال

ماف ٢ُٗت
ُ
 ؤخضهم بلى ؤعصٝ زم ٢ضًمت ٢

ت حٗبان اإلاىجىع  - ت قٍى  ...جخٛحر مدخاظت خاظاث وقٍى

 ٧ىب ؤمامه الظي ًض مً ظظب زم ال٣ُماقُت ال٣ُٗت ٢ظٝ

خعجبت ؤهٓاعه جدذ الكاي
ُ
 وؤعصٝ اإلا

 الجاي الؿبا١ بحها ؤصزل هُىٟ٘ مل صي الٗغبُت -

 !!...والٗمل -

 هضوء بـ ؤظابه زم الكاي ٧ىب مً ظىاص بعحك٠

 ظضًضة واخضة صبغلي -

 ظىاص ًا نٗب -

 ...ٖلُ٪ نٗب مل: ُمباالة بال ظىاص عص -

 بلخمٗذ و٢ض ٞجإة ٢ا٫ ؤهه بال عاخت ٖضم بـ نضٚه آلازغ خ٪

 ُٖىاه
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 !٨ٞغة ظاجلي -

 !...بًه؟: و٢ا٫ خاظبُه ظىاص ٣ٖض -

  ظىاص ًض مً ال٩ىب ٌسخب ٖاص زم نضعهِ  ٖلى آلازغ يغب
ً

 ٢اثال

 الؿُاعة ًهٗض وهى

 ...ماشخي ؤها..ٖلُا ؤهذ ؾُبها -

 ٢هغ بلى وبججه الىعقت زاعط جغظل زم بغوص بـ قٟخُه ظىاص مِ

 الهُاص

دسست زُابِه  بلى جُل٘
ُ
غ اإلا ا ًٚب بـ لحٞز ًٟ  هاج

 ...ؤٚحر الػم..٦ضا الكغ٦ت ؤعوح هُىٟ٘ مل -

طهه لتره٠ الخض٣ًت صازل بلى زُى
ُ
 الطخ٨ت لخل٪ الؿم٘ ؤ

ضللت
ُ
 ملى٦ُت هُئت بـ ظالؿت..بلحها ؤهٓاعه لخخدى٫  ناخبتها ٦ـ اإلا

هالتها
ُ
 ظمالها بـ ُٖىاه جدغ١  ٞـ الكمـ ؤقٗت ٖلحها جى٨ٗـ وز

 آلازاط
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غ ٗض٫ ًٖ ٢لبه يغباث جهاٖض و٢ض خاع هًٟؿا ٞػ
ُ
 زم الُبُعي اإلا

 خُلت ٢لت بـ همـ

ل مً الغوماوؿُت ٞـ بخمىث ِظبلت جدب به٪ خٓ٪ -
ُ
 ٖاصا ما ال٩

 ...ؤها اإلاخٗىؽ

 الدكغب ٌؿخُُ٘ ختى ُمخمهلت زُىاث   بـ الجالؿت جل٪ مً ج٣ضم

ا ال٣غاءة بـ الكضًض ُخبها ؾغ ًٟهم ال..مالمدها مً ًً  ٨ًغهها وؤً

هبذ ؤجها حٗٝغ ال الخم٣اء ٞـ..وبكضة
ُ
 ومالمدها الٟخىت قضًضة ج

 التي ُٖىحها بلى الخاظب بو٣ٗاص بحن ما مكاٖغها ًٖ لُخٗبر جخدغ٥

 بغت  بٚغاء بـ اإلاؼمىمخحن قٟخحها ختى ٞجإة جدؿ٘

ل وهى ؤ٦ثر مجها ج٣ضم زم حٗب بـ ججهض ٍؼ  الصخىم ؤزغ ًضهِ  ًٖ ًُ

 هضوء بـ ل٣ُى٫ 

 !...بًالٝ ًا السحر نباح -
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ظًب الظي الُٟغي  الضال٫ مً به نىث   بـ لترص  عوخه بل ٢لبه ًُ

ا ًً  ؤً

 !...ظىاص -

 خاظب بـ جخٟدهه بلُه جىظهذ زم السخغي  ٦خابها جاع٦ت جهًذ

ٕى  ٖخاب بـ بٗضها لخ٣ى٫  مٞغ

 ٖلُ٪ خغام وهللا!..ظىاص ًا جاوي ؾبا٢اث -

 !لُه: و٢ا٫ الغ٤ُ٢ ًضها ٠٦ ؤمؿ٪ -

 جٟهم ٖاًؼ مل لُه..وزُغ ٚلِ ٦ضا ٖكان: ٖهبُت بـ وعصصث -

 …مهمت؟ خُاج٪ بن

هل٨ت ابدؿامخه ظىاص ابدؿم
ُ
 زم ؤبُه ًٖ وعثها التي اإلا

ب اللىن  طاث ُٖيُه بـ بلحها ًىٓغ وهى ٢ا٫  الٍٛغ

 ٦مان وُمخإ٦ض ٖاٝع أل -

ٔ   بـ يغبخه - ؟ ؤهذ وإلاا: و٢الذ ُٚ  !لُه ٦ضا بخٗمل..ٖاٝع
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 …ق٠ٛ ٖىض٥ ال٣غاءة ما ػي ..ق٠ٛ: ؤظاب ظضًت وبـ -

 ٢اثلت بٗضها لخبدؿم جهمذ ظٗلتها وبظابخه

 هُٗضحها مل ٖٝغ لى ظاؾغ ؤه٩ل -

 بُٗض مل..خاظت ٧ل ٖاٝع ظاؾغ ؤه٩ل: و٢ا٫ ظىاص ضخ٪ -

 …بًه البؿه اللي البى٦ؿغ لىن  ٖاٝع ٩ًىن 

 ٧اصث ختى السل٠ بلى عؤؾها بـ حٗىص وهي الضال٫ طاث وضخ٨ذ

 ٖبض ًٖ ٣ًل ال ٖبض بـ ٢ا٫ زم جمل٪ بـ زهغها خاٍو ٞـ ج٣٘ ؤن

 هٟؿه الهُاص ظاؾغ

 اللهم ؤ٢ى٫  ّٖما٫ ؾاٖتها مً ؤها ٖكان ؤهِذ  بذ ًا جداؾبي ما -

٪ ت ها..قُُان ًا ؤٍٚؼ  ٌٗمل آصم البجي بُسلي اللي الكُُان ٖاٞع

 …صي؟ الىاع جضزله خاظاث

  خغاعة بـ لُخجهض زجل بـ ؤومإث
ً

 ٢اثال

  هضزلها ب٣ى ؤها ؤهى -
ً

 …ٞٗال
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 ُٚٔ بـ ؤعصٞذ زم زجل بـ بًالٝ يغبخه

 ٦ضا مُىٟٗل ظىاص ًا ُٖب..صا ال٨الم بالف -

  قا٦ؿها -
ً

 !...ًىٟ٘؟ اللي بًه ؤوما٫: ٢اثال

ت لخغ٦تها ظىاص ُٖجي لخلم٘ بمخٗاى بـ قٟخحها مُذ  اإلاٍٛى

ت   ؤؾغها لُدل جضعي  ؤن صون  الٍٟٗى
ً

 الٗباعة ُم٣خبًؿا خغاعة بـ ٢اثال

٤ُ" ال٣ضًغ للٟىان الكهحرة ً جٞى
ّ
 "الِض٢

 ...ؤخؿً الىبي نالة -

 ُمٗاجبت ٢الذ زم ببدؿامتها بـ بًالٝ جد٨مذ

 بُىجغوي ٨ٞغة ٖلى صا ٦الم٪ بالف ظىاص -

 ...جدـ البُٗضة ظاًؼ ٢انض مىا: و٢ا٫ ق٣اوة بـ ٚمؼها -

ظًب صال٫ بـ ضخ٨ذ هاب ًُ مؿ٪..ألٖا ُُ  زم اإلاىخه٠ بـ ٦جزجه ل

ض هضٝ بـ خغ٦ها  ُٚٔ بـ ؤعصٝ زم وهمُت خغاعة جبًر
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  ٖلُىا ه٨ُخب ؤبى٥ِ ..مبُلخِل لى وهللا -
ً

 الًُٟدت ًضاعي  خاال

 ...لىفي ًا صلى٢تي هخدهل اللي

سٟي قٟخحها ٖلى ًضها ويٗذ
ُ
 حؿخُ٘ لم ول٨جها زجلت ببدؿامت ج

 ًغخل وهى هاصًعا ُٚٔ بـ لُخإ٠ٞ وظىخحها بخمغاع بزٟاء

مت هغج٨ب الىٗمت ٖلُا -  ...ظٍغ

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

 

 اإلاؿاء في

تها مً ُظلىاع هٓغث ٞغ
ُ

اث حؿخُٗض ق غاه٣ت ٞترة ط٦ٍغ
ُ
 جدضًًضا اإلا

 ٖكغ الؿاصؾت ؾً

 الظ٧اء بلى ؤلاياٞت بـ ، وألاهىزت الغ٢ت بها جخجؿض ٞخاة ٧اهذ"

ؾخاط ٚغام بـ و٢ٗذ ؤن الٗثر خٓها ول٨ً..والُٟىت
ُ
ٛت ؤ

ُ
 الل

 ألاظىبُت
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ً و الشالشت بـ قاب ٧ان مغهِ  مً الٗكٍغ  ٦ما ألاوناٝ ٧امل..ُٖ

ان ٣ًىلىن   بـ الى٢ٕى ؾهلت و٧اهذ خىلها قبا٦ه وسج ما وُؾٖغ

 قابه وما الُخب ؤمىع  بـ زبرة طي ج٨ً لم ٞـ الٟش

 حؿلُت ٦ـ بجسظها ألامغ ؤو٫  بـ نض١ بـ ألاخم٤ وؤخبها..وج٣اعبا ج٣ابال

 جى٢ٗاجه ٧ل ٞا٢ذ ُظلىاع ول٨ً له

 قبا٦ها وسجذ..قبا٦ه وسج ٦ما

ت ط٧ىعٍت بـ عاٙو ٦ما  اليؿاء م٨غ هي م٨غث..ُمَٟغ

 ظضًت زُىة ًخسظ ؤن ٢غع  وخُىما..وؤخبخه ؤخبها..حٗاص٫ الجهاًت وبـ

٣ضاجها ظاؾغ مً بعحٗب..بعحٗب
ُ
 "الخمهل آزغ ٞـ ٞو

 وصلٟذ جإٟٞذ ٞـ هاجٟها نىث نضح ٖىضما ؤ٩ٞاعها ؾُل به٣ُ٘

 ول٨ً ألامغ جخجاهل ؤن ٧اصث..مسجل ٚحُر  ع٢ًما لخجضه الضازل بلى

 الغص بـ ؤمغها خؿمذ

طجها ٖلى الهاج٠ ويٗذ
ُ
 ُمخدٟٓت هبرة   بـ ٢اثلت خظع بـ لترص ؤ
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 !...مٗاًا؟ محن..ؤلى -

ذ ول٨جها ٍٚغب نىث ؤجاها  هبرجه ٖبض مً ؾهىلت بـ ٖلُه حٗٞغ

 ...ُنهُب ًا واص ًا محن!..مٗا٥ِ  محن -

ا ؤعصٝ زم ًٗ  الضهكت ُمخهى

 لؿاوي بـ و٢ٗذ زبر ًا -

 !...ًاال ٖبُِ ؤهذ: بؾدى٩اع بـ ُظلىاع ٖلُه عصث -

 الغظىلي لهىتها ٢لبها هىي  ٞـ الغزُمت ضخ٩اجه نىث نضخذ

هل٪
ُ
 به بال ًل٤ُ ال ُمؼاح بـ ل٣ُى٫ ..ألاو٫  خبُبها بـ ط٦غها الظي اإلا

 هٟسخي مٍغٌ ًا ٖبُِ ًا ؤجسغط الػم!..َب ٞـ مل -

 ألاجىحن هللا قاء ما وؤهذ: ته٨م بـ ُظلىاع ؤعصٞذ -

 ...ألا٧ابغ بيذ ًا م٣بىلت -

ت بلى ٖاصث زم قٟخحها ُظلىاع مُذ ٞغ
ُ

 بؾخضعا٥ بـ وحؿاءلذ الك

 !مىحن ع٢مي ظبذ ؤهذ -
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 صا الؿاا٫ ؤوي  مخإزغ -

ى٠ بـ ُظلىاع هضعث -  !...مىحن؟ ظبخه ب٣ىل٪: ُٖ

 ًدمل ال َٟل و٦إهه الغاخت مً جدمل هبرة بـ ُنهُب نىث ؤجاها

 هم الخُاة لـ

 خاظت ٧ل هٟهم٪ وؤها هخ٣ابل خاولي ب٨غة -

ت بـ عصث -  مىا٣ٞت مل: ُؾٖغ

 ...ُمهم اإلاىيٕى بـ..بغاخخ٪: بغوص بـ و٢ا٫ قٟخُه مُذ -

٤ لخ٣ُ٘ ٖلُه جغص ؤن ٞحها ٧اصث لض٢اث٤ الهمذ ؾاص  الٍُغ

 ٖباعجِه  بـ ؤزغؾها ول٨ىه

ت مامخ٪ -  ٖاٞع

ت مامي: بـظهى٫  جمخمذ -  ٖاٞع
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 ًا مجي ج٣ل٣ي ٖاوػ٥ مل ٖمىًما..ؤًىة: خضًشه ؤ٦ض -

 زُىة أله٪..خاظت ٧ل ؤٞهم٪ ٖكان مٗا٥ِ  ؤ٢ٗض مدخاط..ُظلىاع

 ُمهمت

 !...خاظت ٞاهمت مل ؤها: و٢الذ عاخت ٖضم بـ ظبُجها خ٨ذ -

 بىُاله ظُبي بـ ًضًه ًً٘ وهى ٢ا٫ زم ُنهُب ببدؿم

 ...زحر ٖلى جهبخي ًال..جٟهمي ب٨غة -

 بـ بعجابها جى٨غ ال..بـدحرتها وجغ٦ها الهاج٠ ُنهُب ؤٚل٤

 ألاو٫  مالمذ قابهذ التي ومالمده ٖبشِه  بـ بزتر٢ها..شسهِخه

 ُخب بىض جدذ ؤصعظخه ؤجها حسسغ بل..الُخب طل٪ جماًما وؿذ هي

 هي و٦م..ؾىاه ًدخىحها مً ججض لم هاثجت ، زاثغة مكاٖغ بل

 بها ًسُى مً ؤو٫  ٩ًىن  ؤن الُخب بـ ُمٗلم ؤو٫  ٩ًىن  ؤن له قا٦غة

 ججاه مكاٖغها جهي٠ُ آلان بؾخُاٖذ ٞـ اإلاكاٖغ صعط بلى

عجبذ ؤجها ُنهُب
ُ
 به ؤ
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  جٟٗلها خغ٦ت بـ ظبُجها ُظلىاع خ٨ذ
ً
 ؤعصٞذ زم جخىجغ ٖىضما ٖاصة

 زٝى بـ

 ...مٗاه وجهاًتي ؤزغحي هخب٣ى..ٖٝغ لى بابي -

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

هلي يالخه وظض ختى ُٖيُِه  بـ ًمسخه اإلاسجض ظاؾغ صل٠ ًُ 

هلحن بـ بماًما
ُ
ت بـ خاظبُه لحرجٟ٘ اإلا  بهخهى ختى بهخٓغه زم ُسسٍغ

 ٌؿإلىه ًجخمٗىن  الىاؽ وخىله ٖا٫ نىث   بـ ُمخمخًما مىه لُخ٣ضم

 ٣ٞهُت ؤؾئلت

ٟخت قُش ًا الىٟا١ مؿاء ًا  -
ُ
٦... 

ٟخت" الكُش ٞحهم مً بـ حعجب بـ بلُه الجمُ٘ بلخٟذ
ُ
 ل٠٣ُ" ٦

 الظي بـضازل الُغٖب ؤؾغث ٢اجلت هٓغاث بلُه ًىٓغ ؤمامه ظاؾغ

 ؤعصٝ زم ؤمامه

ت ؤؾإل٪ ٖاوػ ..مٗاًا حٗالى -  ...٦ضا ؤؾئلت قٍى
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ى٣ه خى٫  ًضه ظاؾغ وي٘ زم  وبجىاعه..الساعط بلى مٗه وظظبه ُٖ

٣ه ًبخل٘ الغظل  الُغٖب ٍٞغ مً ًمىث ٩ًاص بالٛت بـهٗىبت ٍع

ضمى وظهِه  بلى ظاؾغ لُخُل٘ اإلاسجض زاعط جغظال
ُ
 بـ ؾإله زم اإلا

 ظمىص

؟ وؾِ ٞـ َٟلت بـ بِخدغف واخض ٞـ الكٕغ ُخ٨م بًه -  !...الكإع

 مىه صوى..ؤلاعججاٝ بـ ظؿضه بضؤ و٢ض وظهِه  مً الضماء هغبذ

 ٞدُذ بـ وهمـ ؤ٦ثر ظاؾغ

 ...قُش ًا ؤلاظابت مؿمٗدل -

 ؤمامه وظاؾغ..واضر وجلٗشم جىجغ بـ الخضًض بضؤ زم الكُش جىدىذ

لى زكىهت بـ ط٢ىه ًد٪ غة خحن ٖو
ُ
 زم السل٠ بلى عؤؾه ؤعظ٘..ٚ

 ٢ىة بـ مخإوًها ؤعًيا آلازغ ؾ٣ِ ٢ىجه ٧ل بـ ؤهٟه يغب

مؿ٨ه ظاؾغ بلُه لُىدجي ؿغث ٢ىة بـ ول٨مه جالبِبِه  مً ًُ
ُ
 ؤخض ٦

ب نىث بـ وهضع ل٣ىتها ؤؾىاهه  الجمُ٘ ؤٖع



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               87 

 !لُه بىتي مً بخ٣غب*** ًا ٦ضا هى وإلاا -

ٖغ بـ آلازغ نغر -
ُ
 ...ؤٖٝغ ما وهللا..وهللا..آآ: ط

٨مل ًضٖه لم  بـ ػؤع زم ٢بل طي مً ٢ىة ؤقض ل٨مت بـ ٖاوصه بل ًُ

 ُمٟٕؼ ظهىعي نىث  

 وؤها..صي الخضوص جسُُذ وؤهذ..ؤخمغ زِ الهُاص ظاؾغ بىاث -

 ...مبؿامدل

ا ٞمِه  مً الضماء به٤ ٞـ مٗضجِه  بـ ظاؾغ ع٧له
ً
 بلُه صوى ٞـ..ُمخإإلا

 ٞدُذ بـ وهمـ

 !!...به٤ُ باٖخ٪ اللي محن -

 ج٣ُ٘ بـ هضع زم اليؿىة هىاح قابه هىاح بـ الغظل ب٩ى

 ...الهىاعي ..ُؾلُمان..ُؾلُمـ -
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 الرابعالفصل 

  ال ؤن ؤقهض
ً
 امغؤة

دُت ٦هىعة حكبنهي  ٍػ

 ؤهذ بال والؿلى٥ ال٨ٟغ في

 ؤهذ بال والجىىن  وال٣ٗل

٘ واإلالل  الؿَغ

٘ والخٗل٤  الؿَغ

 .. ؤهذ بال

 ًً  امغؤة ال ؤن ؤقهض

 اهخمامي مً ؤزظث ٢ض

 ؤزظث ما هه٠

 ٞٗلذ مشلما واؾخٗمغججي

 ٞٗلذ مشلما وخغعججي
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 اإلاؿجي به جٟىه ما بؾخٗاب ختى واخضة زاهُت ألامغ مىه ؤخخاط

 الجمُ٘ ؤٕٞؼ نىث   بـ وهضع جالبِبه ؤمؿ٪ زم ؤمامه

 !محن -

٣ه الغظل ببخل٘ -  ...الهىاعي  ؾلُمان..ؾـ: و٢ا٫ بـهٗىبت ٍع

 هاعي  ، ؤؾىص ًٚب بـ هضع زم ٢ىة بـ ظاؾغ ل٨مه

 السجً ٞـ ؾلُمان -

  جإوه -
ً

 ...بًه ؤٖمل بخ٣ىلي اللي هي مغاجه..مغاجه..مـ: ٢اثال

 بلى به ًخجه وهى ٞدُذ بـ ؤعصٝ زم ؤؾخ٣ام ختى ظاؾغ ظظبه

 ما ؾُاعة  

 !!...مغاجه بًه واؾمها -

ت ببدؿامت ظاؾغ ببدؿم ٞـ..ًغص ولم الغظل نمذ  ٢ا٫ زم ؾىصاٍو

 ٢خامت بـ

 ...ٖاوػه اللي مى٪ بازض وؤها ػمان ألًام هغظ٘ ق٨لي وهللا -
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 وهى بٗضها لحرصٝ الباب ؤٚل٤ زم لُهٗض الؿُاعة بلى به صٞ٘

 الىاٞظة مً بلُه ًُل

ىذ ؤها صا -
ُ
 ...ٌٗجي ؤوي  هخعجب٪..قُش ًا ق٣اوة ق٣ي ٦

 بٗضها الؿُاعاث لخىُل٤ جٟهم بـ ؤخضهم لُىمئ ُخغاؾِه  بلى ؤقاع

 مجهى٫  م٩ان   بلى

 نضي ختى ٧له نىجِه  بـ هضع زم الجم٘ بلى ظاؾغ بلخٟذ بِىما

 ُمس٠ُ طثاب ٖىاء قابهذ ٞـ الٟغاٙ بـ نضاها

ىا -  وبحن بِى٩ىا الٟانل هما الهُاص ظاؾغ بىاث بن بٖٞغ

 ...مجهم ٣ًغب بـ ٨ًٟغ بهه هٟؿه لُه هدؿّى٫  اللي ٖكان..ظهىم

 ظٕؼ بـ عوظُضا بؾخ٣بلخه ٞـ ٢هغهِ  بلى ُمخجًها وعخل جغ٦هم زم

 هامؿت

 ...بًه؟ ٖملذ!..ظاؾغ ًا خهل اللي بًه -
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 هظا صاًٞىا ٢ىة بـ جإوه ٞـ ؤخًاهِه  بـ لدؿخ٣غ ظظبها ُم٣ضماث بال

ى٣ها بـ الخإوه ا بال الٗىا١ هظا ًؼص ولم..ُٖ
ً
ا زٞى ًٗ  ٖلُه وهل

هالجِه  ٖلى عبدذ
ُ
سغط وجغ٦خه ز  وبـ همىم مً ظٗبخه ُٞه ما ًُ

م س٠ٟ ؤن ؾىي  جإبه لم ول٨جها ال٣هغ بهى بـ ؤجهما الٚغ
ُ
 ًٖ ج

ش٣لت عوخه
ُ
 الهمىم بـ اإلا

ل بُٗض و٦إهه ٚمٛمخه نىث ؤجاها
ُ
 ظاؾغ نىث ًٖ الُبٗض ٧

 ال٣ىي 

مغي  هغجاح مل ق٨لي - ل جمً هضٞ٘ ولؿه بضٞ٘..عوظُضا ًا ُٖ
ُ
٧ 

 ...ُِٞ٪  صٞٗخه اللي الخمً ٦ٟاًت مل و٦إهه..ٚلُتها ٚلُت

ذ زم نضعها ًٖ عؤؾه ؤبٗضث  وهمؿذ ٦ٟحها بحن وظهه خاَو

ٗظبت اإلاالمذ لخل٪ ٢لبها آإلاها و٢ض بـٗظاب
ُ
 اإلا

 ...ظاؾغ ًا همىم٪ قاع٦جي..بـ ؤٞهم مم٨ً -
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بلت َب٘
ُ
ٗاه٣ها ٖاص زم وظىتها ٖلى مُىلت ٢ ٌُ  

ً
 ببدؿامت بـ ٢اثال

 ُمخإإلات

 مل اللي الخُُت ؤه٪ هي ٞـ خاظت ٖلمخجي ٧اهذ لى صي الؿىحن -

ِ٪  بوي قا٠ً ال٩ل..ؤبًضا بُا هخمُل  ال٨ٗـ الخ٣ُ٣ت بـ ب٣ٍى

 ...ؤ٦تر ٖلُ٪ ج٣ل٣ىِل ما ظاؾغ: خحرة بـ جمخمذ زم ؤ٦ثر يمخه -

٣بلها ًبخٗض ؤن و٧اص ٖىا٢ها مً قضص ُُ   ل
ً

 ول٨ً اإلاجز٫  هضوء ُمؿخٛال

  طهىبه ؤخض الخىاثِ ق٣ى١  بحن مً ًسغط ٦ـالٗاصة
ً

 م٨غ بـ ٢اثال

ٛل بالف!..ؤق٣ُا ًا ٚغامُدىا ه٣لل ٢ىلىا مل -
ُ

 ...مغاه٣ت ق

 زم وزجلها نضمتها بـ الٛاع٢ت عوظُضا ٦خ٠ ٞى١  مً ظاؾغ هٓغ

 ٚايبت ػمجغة بـ ؤعصٝ

 يهغ ٢ُم صو٫ *** الـ والص بـ ج٣ُلت طهىبي بن ٖاٝع ؤها ًاعب -

 ...وهللا

 م٨غ بـ ٢ا٫ زم ٖاصجه ٦ـ زبِض مغح بـ ُم٣ه٣ًها ظىاص ب٢ترب
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 !وظُبدىا بحكا٢ُذ اللي ؤهذ مل -

ىذ -
ُ
 ...وهللا و٢تها ُخماع ٦

ُه ملئ بـ ظىاص ضخ٪ مؿ٪ ِٞ ُُ دٟت ظاؾغ ل
ُ
ٗها زم ٞىُت ج  ًىىي  ٞع

ا ببىِه  بـ ٢ظٞها
ً
 ُٚٔ بـ عاصٞ

ؿدكٟى ٞـ ؤبِخ٪ ؤما بض٫ هىا مً*** الـ ًابً ًاى ًال -
ُ
 ...اإلا

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

خِه  بلى ظاؾغ نٗض ٞغ
ُ
 لُجض ظىاص م٘ ؤٖماله ؤههى بٗضما ٚ

٘ بُجها ٖلى ُممضة عوظُضا اعظهما ؾا٢حها وجٞغ
ُ
 مىامتها و الهىاء بـ ج

اظُب به جٟٗل ال٣هحرة  ألٖا

م ٖلى  ال هي ٦ما جب٣ى ول٨جها الؿىحن مً الٗضًض ُمطخي مً الٚغ

 ٢اجل خض بلى ُمهل٨ت جخٛحر
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 حُٛحره مً الؿىىاث جىجر لم الظي ظؿضها ٖلى ُٖىاه مسخذ

 بـ التي الىاؾٗت الٓهغ ٞخدت بلى ونل ختى ٖلُه جإزحره حُٛحر ؤو

ُٛي ال٩اص
ُ
 زهغها ح

ى٣ه ُمازغة خ٪ ُىاه خغاعة بـ هخ٠ زم ُٖ  بـ ٖلحها جمسخان ٖو

 بقخٗا٫

 !!...صي جاوي هىُٗضها اللي ألامجاص ٞـ ب٣ى وبٗضًً -

ُى   بلحها جىظه و بها ؤل٣ى زم الؿىصاء ٦جزجه هٕؼ
ُ
كبه بـس

ُ
 ْٟغ ح

ؿخه بـ الىمغ   َٞغ
ً

بض بـ ُمدؿاءال
ُ
 ز

 !...صي؟ اللُلت ٞـ بـالسامـ ًغػ٢٪ عبىا ظاؾغ ًا ًاى جٟخ٨غ -

 بـ حٗىص وهي حؿاءلذ زم ظاطبُت بـ لخبدؿم عوظُضا بلُه بهخبهذ

 الخاؾىب بلى هاْغحها

ىذ ؤها..خبُبي ًا َلٗذ ؤزحًرا -
ُ
 ...هجزل٪ ٦
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 بلى ًخُل٘ ظىاعها ًجلـ وهى ؤعصٝ زم مجها ظاؾغ ب٢ترب

 مٗها الخاؾىب

 ...الجهاعصة بخإ الُٗٓم الخضر ٖلى ٌكهض اإلا٨خب ٖكان ًال -

ا و٢اخت بـ لُٛمؼها ٞهم ٖضم بـ بلُه هٓغث
ً
 ج٣ل ال هبرة   بـ عاصٞ

 ٚمؼاجِه  ًٖ و٢اخت

م جهضقي - لها صي الؿىحن ٚع
ُ
 البِذ م٨خب بن بال ٞغاولت ًا ٧

م!..ؤمجاصي ٖلى مغة مكهضف  !!...ؾب٣ه الكغ٦ت م٨خب بن ٚع

 لخضًشِه  الى٢ذ اإلاٗجى بؾخيبُذ ختى زىان ٖضة الى٢ذ مجها ؤزظ

ا هى ؤ٦مل ٞـ زجل بـ لخهغر
ً
 ياخ٩

 مغة هجغبها هب٣ى خلىة ال٨ٟغة -

 ؾى٪ بخترم..ظاؾغ ًا ُٖب: عاصٞت خضة بـ ل٨ؼجه -

 !هللا؟ قاء بن ؾجي وماله -

غث - ٛلي ؤزلو ؾبجي..ظاؾغ ًا ملىف: ٢اثلت ًإؽ بـ ٞػ
ُ

 ...ق
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 حؿاء٫ زم ْهغها ٞى١  الؿازً ٦ٟه وي٘

 !بًه بخٗملي -

 ...ب٨غة مدايغة بٗض٫: الىٓغ صون  ؤظابذ -

غة خحن ٖلى
ُ
 بـ عوظُضا لدكه٤ ًضهِ  بـ ؤبٗضه زم الخاؾىب ؤٚل٤ ٚ

هغ هى ؤعصٝ ٞـ نضمت  ع٢ت بـ الٗاعي  ْهغها ًخدؿـ ؤنابٗه ْو

 ...الٗملي م٘ هىا وزلُِ٪ ..اإلادايغة مً ؾِب٪ أل -

ضًغها ؤلهبه صال٫ بـ عوظُضا ضخ٨ذ ُُ ا ل ًٗ ٣بلها ؤن و٢بل ؾَغ ًُ 

 ٦ٟحها بحن وظهه جدخًً وهي حؿاءلذ

 !!...صا بالك٠ٛ ظاؾغ ًا ولؿه صا الؿً بٗض -

ّبل
 
ىاؾب ال ع٢ت بـ ًضها باًَ ٢

ُ
 ، ؤظكت هبرة   بـ وؤعصٝ هي بال ج

 مٗاهحها بـ ناص٢ت

مغ - ُٗ  ...ٞغاولت ًا ٢اجل لؿم الك٠ٛ ل٨ً..ع٢م مجغص ال
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بلت بـ قٟخحها ًلخ٣ِ ما٫ زم
ُ
 حعجؼ التي مكاٖغه جدمل ٖانٟت ٢

 ٦ـ قهُت..ًلخ٣حها مغة ؤو٫  ٦ـ عوظُضا ُمهل٨ت..ونٟها ًٖ ال٩لماث

 مغة ألو٫  ًخظو٢ها َاػظت ٞغاولت خبت

 ؤبٗضجه عوظُضا ول٨ً ٞى٢ها ظثى زم ٢لُل بٗض ٖجها ببخٗض

 جىجغ بـ وهمؿذ

 …خاظت ٖلى ؤ٢ىل٪ ٖاوػة ظاؾغ -

 مىامتها خمالت م٘ ًخٗامل وهى ؤعصٝ زم بٖتراى بـ ػمجغ

 بٗضًً ٖاوػاه اللي ٧ل هخ٣ىلي..بٗضًً -

 …مهم اإلاىيٕى أل: خؼم بـ ٢الذ عوظُض ؤن بال -

 ًٚب بـ ٖجها ًبخٗض وهى ٢ا٫ زم ي٤ُ بـ جإ٠ٞ

 عوظُضا ًا بعغي -

٣ها ببخلٗذ -  !...ُظلىاع: وؤعصٞذ نٗىبت بـ ٍع

 زُحر زٟىث بـ ؤعصٝ زم ظاؾغ مالمذ جدٟؼث
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 مالها؟ -

 الجهاعصة َٖغـ بج٣ضملها: و٢الذ جىدىذ -

 وم٨ٟغ إلاغاحي عاًذ ؾالمخه وبـ..هللا قاء ما ًا: خضة بـ ظاؾغ هضع -

اؽ ؤبىها بن  !...لب ٢َغ

 زٟت بـ مىه ج٣ترب وهي ٢الذ زم.. حٗب بـ ظبهتها عوظُضا خ٨ذ

مؿض
ُ
  الىامُت ط٢ىِه  ٖلى ج

ً
 ٢لُال

 ٦ضا مل اإلاىيٕى.. خبُبي ًا -

ى٠ بٌٗ بـ ًضها ؤبٗض - ُٗ  هللا؟ قاء بن بًه ؤوما٫: و٢ا٫ ال

لُت ٞـ ٖىضها ُمُٗض صا مخ٣ضم اللي: نبر بـ اظابخه -
ُ
 ؤقهضله وؤها ال٩

 …ألازال١ بـ

 الجضا٫ ٣ًبل ال خاػًما باجًغا، ظاؾغ عص ؤحى ول٨ىه

 صي الؿحرة ٢ٟلي.. مىا٤ٞ مل وؤها -

 مُىٟٗل بهغاخت هى ما -
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 …لُه؟: زُحر زٟىث بـ وحؿاء٫ خاظبُه ٣ٖض -

 ُمغجب٪ زٟىث بـ لخ٣ى٫  ؤطهبذ جلمُظة و٦إجها بعجبا٥ بـ ٖلُه عصث

دىا٢كىا ًخ٣ابلىا بجهم ٖلى وا٢ٟذ ؤنلي -  …ٍو

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

 اإلااظىت الؿهغة جل٪ بٗض الىىم مً ٧املت لُلت ٣ٖب ًؼن  بؾد٣ُٔ

 الٗمل بـ ؤنض٢اءهِ  م٘ ٢ًاها التي

 بـ خاظبُه ٣ٖض ٞـ ظىاعه جىام ألاظىبُت جل٪ لُجض وجهٌ ؾٗل

ان ول٨ىه ٢ل٤  زُابها ٧امل جغجضي ًغاها وهى بَمإن ما ُؾٖغ

 لم بهه ختى قضة بـ زملت ٧اهذ ٢ض ٞـ ُهىا بلى بها ٖاص ؤهه وجظ٦غ

ت ٌؿخُ٘ ؼ٫  ؤي بـ مٗٞغ
ُ
٣ُم ه

ُ
 ج

هالجه خ٪
ُ
ت زاعط جدغ٥ زم الؿىاص قضًضة ز ٞغ

ُ
 ًٖ بدض.. الٛ

  وؤظغي  هاجٟه لُلخ٣ِ ًجضه لم ٞـ قهاب
ً

  بجهاال
ً
 لُإجُه.. به هاجُٟا

 لخٓاث ٖضة بٗض الغص
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ا ًا السحر نباح -  ٧اػاهٞى

 ٞحن؟ ؤهذ: هاٖـ ؤظل، نىث   بـ ًؼن  جمخم -

 جازض ٖكان اإلا٩ان اؾِبل٪ ٢ىلذ: ؾازًغا قهاب نىث ؤجاه -

 …عاخخ٪ ُٞه

دًغ اإلاُبش هاخُت ًخجه وهى ؤعصٝ زم ًؼن  جإ٠ٞ ُُ  مً ٧ىًبا ل

 ألازًغ الكاي

٣ت و٢ذ مل -  خاظت مٗملدل ؤها وبٗضًً.. جٍغ

ىذ واللي -
ُ
 !بمباعح الك٣ت مٗا٥ ؾاخبها ٦

ضاٞ٘ عص -  الكإع ٞـ ؤؾُبها ًىٟ٘ وم٨يل ؾ٨غاهت ٧اهذ: ًُ

 …قهم أل -

ًٟل ٧ىبِه  بـ الكاي ًؼن  وي٘
ُ
 الهالت بلى ٌٗىص وهى حؿاء٫ زم اإلا

 لُه؟ ال٣اهغة هؼلذ -

 …چُالن ه٣ابل: بؿاَت بـ قهاب ؤظاب -
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مؿ٪ ًؼن  خىاؽ جدٟؼث ُُ  ٦خٟه بحن ًًٗه ٧ان بٗضما الهاج٠ بـ ل

طهه
ُ
 جغ٢ب بـ ٢ا٫ زم وؤ

 !مجها مى٢ٟ٪ خضصث.. لُه؟ -

 ٦ضا ػي  خاظت: جدٟٔ بـ قهاب ؤظابه -

 ٞهمجي َب -

 …صلى٢تي مل بـ هٟهم٪: بالُمباالة قهاب ٖلُه عص -

غ  جدظًغ بـ ؤعصٝ زم ي٤ُ بـ ًؼن  ٞػ

 مل عاظل ؤبىها بن ؾمٗذ ؤها.. قهاب ًا زُىاج٪ بخؿب -

 ؾهىلت بـ بًضه جدذ مً بُٗضي ومدضف ؾهل

ـ زُىاحي خاؾب.. مخ٣ل٣ل -  …٧َى

  ًااػعه ؤن ؾىي  ًجض لم ؤهه بال ًؼن  ٢لب بلى ال٣ل٤ حؿلل
ً

 بـ ٢اثال

 هاصت قبه نىث  

 هٟؿ٪ مً بال٪ زلي.. ناخبي ًا جمام -
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ا مغاث ًا خايغ: ته٨م بـ قهاب عص -  …ؤبٍى

مؿ٪ ظلـ زم الهاج٠ ًؼن  ؤٚل٤  ٞمِه  مً بًاه ُم٣غًبا ال٩ىب ًُ

 ع٨ُ٦ت ٖغبُت بـ تهخ٠ زلِٟه  مً ألاظىبُت جل٪ نىث لُإحي

 ًؼن  زحر( نباح) نباه -

 …بمباعح؟ ممكخِل لُت.. ظىلُا الىىع  نباح: ٞخىع  بـ ٚمٛم -

  لُخإ٠ٞ ٞهم ٖضم بـ خاظبحها ٣ٖضث
ً

 بؾخضاع٥ بـ ٢اثال

 …نباًخا جغخلي ؤن ًجب ٧ان.. ُهىا؟ الػلِذ  إلاا ؤٖجي -

ٗاه٤ ب٢تربذ
ُ
 صال٫ بـ هامؿت ْهغه ح

ىذ -
ُ
ٖاوي ٦

ُ
 …الشمالت ؤزاع ؤ

 زغظذ ٞـ الغ٨ُ٦ت ٖغبِخه نبٛذ ول٨جها الضال٫ طاث بـ ؤ٦ملذ زم

 ُملهبت وٛمت بـ

 (...جهخى) جههى ؤهذ إلاا بال ؤمصخي عضخى مل..ناهب٪ و٦مان -

 ظمىص بـ ؤعصٝ زم ٖىه طعاٖحها ؤبٗض
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 …ٖملي ٖلى ؤجإزغ ؤن ًجب ال.. همصخي ًال َب -

ت بلى ًخجه وهى ٢ا٫ زم جهٌ ٞغ
ُ
 ٞحها هاما التي الٛ

 وؤجي هضومي هٛحر -

 …ؤوو٦ُه -

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

ب نىث   بـ ظاؾغ هضع  هٟؿها ٖلى جى٨مل عوظُضا ظٗل ُمٖغ

ا
ً
 زٞى

 مل الػمه ملىف ظىػ٥ والبُه! وا٣ٞتي ٣ٖل٪ ٧ل مً! وا٣ٞتي -

 …٦ضا؟

ها ٖلى عوظُضا حٛلبذ  ٢الذ زم ظىاعه ظالؿت مىه لخ٣ترب زٞى

مؿض وهي
ُ
ت إلاؿاث بـ طعاِٖه  ٖلى ج  ع٣ُ٢ت سخٍغ

غنت وؤهي ٖالُت ؤزال٢ه الىلض بن ُٞه وما اإلاىيٕى.. وهللا ؤبًضا -
ُ
ٞ 

 …بحها هٟؿها خابؿت اللي ال٣ى٢ٗت مً جسغط لُجلىاع
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  نمخذ
ً

 ٣ًٟض ال ختى هضوء بـ ؤ٦ملذ ٞـ ًٚبه هضؤ و٢ض ٢لُال

 الخىٟـ ي٤ُ هىباث ؤخض وُتهاظمه ؤٖهابه

 ل٨ً وُمىُل٣ت بخطخ٪ صخُذ.. مخإزغة وهي صا الُىم مً ُظلىاع -

 ومى٢ٟ٪ صا الكاب م٘ ٖملخه اللي.. ظاؾغ ًا ٦بحر ظغح ظىاها

 بِى٩ىا ًتهض ؾهل مل ٦بحر خاظؼ ٖملىا مجها

.. عوظُضا ًا ٦ؿغوي ُظلىاع ٖملخه اللي: بظهاص بـ ظاؾغ ٖلحها عص -

 لُا جدضًضها ل٨ً وماله جدبه.. مجها صا ؤجى٢٘ ُم٨ىدل وؤها ٦ؿغوي

 …وظٗجي الخدضي ٖىحها ٞـ إلادذ اللي و٦المها

 بًاه ُم٣بلت نضعها بلى عؤؾه ظظبذ زم ُٖىحها عوظُضا ؤٚمًذ

 زٟىث بـ لخدؿاء٫

 !٦ضا ٖملذ ولُه َب -
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 ؤو٫  مً ًىاظنهي م٣ضعف.. ظبان ألهه: و٢ىة جغصص صون  ؤظاب -

 ًىاظه زاٝ واخض!..ظبان؟ لىاخض بىتي ؤؾلم ًىٟ٘ جٟخ٨غي .. مغة

 …ٖجي ونله اللي بـ ٖكان مغة ألو٫  والضها

  نمذ
ً

٘ وهى ؤعصٝ زم ألاًام جل٪ مغاعة ًبخل٘ ٢لُال  بلحها عؤؾه ًٞغ

خب.. ٦ٟاًت مل الُخب -
ُ
 ٚحر مً لىخضه مُىٟٗل ال

 حِٗل هخ٣ضع م٨ىدل ُظلىاع.. حؿىضه ٢ىة مدخاط الُخب..شجاٖت

ٛامغة ٖلى بجغبذ ألجها هخٗٝغ م٨ىدل.. ظبان واخض م٘
ُ
 ولى.. اإلا

ىذ
ُ
ىذ لُه ؾلمتها ٦

ُ
 …هخلىمه واخض ؤو٫  ٦

 وظىخِه  ٖلى جغبذ وهي ٢الذ زم عوظُضا ببدؿمذ

ىذ.. مىٗتها ٦ضا ٖكان -
ُ
ت.. خبُبي ًا بخدمحها ٦  بـ وم٣ضعة ٖاٞع

تراٝ ؤؾم٘ خبِذ  بلؿاه٪.. مى٪ صا ؤلٖا

ذ جٟخ٨غي .. ؾمٗتي وؤصًِ٪  -  ٚلِ؟ بجهٞغ
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 م٨يل الكاب ٞـ ٖملخه اللي ل٨ً.. صر الخهٝغ: م٨غ بـ ٢الذ -

 ج٨غه٪ مم٨ً ٧اهذ ُظلىاع.. جهاجي صر

 !...ج٨غهجي -

 ال٣ىي  نىجِه  بـ بٗضها ؤعصٝ زم نضمت بـ بها هضع

 مً ؤخؿً ج٨غهجي زلحها.. لُه ُٞه ٦ضا ٖملذ ؤها حٗٝغ بالف -

 …ُخب ؤو٫  ٞـ بحها هخدـ اللي ألامل زُبت

غ مٗه هٓغاتها حٗاَٟذ  بؾخٟٛغ بـ جمخم زم ًٚب بـ ظاؾغ لحٞز

 حٗب بـ و٢ا٫

ت - ٍغ  بًه؟ ؤزباعها وظٍى

 خض بخ٩لم ومل.. الُهبذ مً هاًمت: ُخؼن  بـ عوظُضا ؤظابخه -

 …ب٨غة ه٩لمها ؤها ؾبحها -

 بلخاح بـ ؤعصٞذ ٞـ ًضها ٖلى لحربذ طعاِٖه  ٖلى مؿضث

 …بًه؟ ٢ىلذ ها -
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هغ مالمده ججمضث  هضوء بـ ٢الذ ؤجها بال ُٖيُه بـ السُغ ْو

داو٫ 
ُ
 ب٢ىاٖه ج

 بيخ٪.. هخىضم ومل ٞحها جش٤ ظغب..ظاؾغ ًا ُظلىاع ٞـ ز٤ -

 …٣ٖلذ

 ناعمت ولهجت ظمىص بـ و٢ا٫ بلحها ٖاص زم ٖجها هٓغاجِه  بـ ؤقاح

اهلل.. ٖلحها ُٖىه هًُٟل الخاعؽ -  …ٚلُت حٛلِ ٖو

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

 الخالي الُىم نباح في

 بـ ببدؿم ٞـ جدُت بل٣اء صون  اإلا٣ٗض ٖلى ؤمامه ُظلىاع ظلؿذ

 ًخإملها وهى حؿلُت

  جغجضي
ً

ماشخيّ  بىُاال
ُ
 ٦جزة ٌٗلىه الضا٦ً ألازًغ اللىن  مً ٢

ت بًُاء ٍغ ى٤ عابُت بها اإلالمـ خٍغ ت هُئت بـ جخضلي ُٖ .. بدخت ؤهشٍى
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هالتها ًٖ ٌٟٛل ولم
ُ
 بها جخالٖب ُخغة جغ٦تها التي ال٨ؿدىاثُت ز

اح  وٗىمت بـ الٍغ

جلي ُنهُب جىدىذ ُُ ا خل٣ه ل ًً  ؤعصٝ زم بها جإزغه هاٞ

 !خاظت حكغبي وال جُٟغي  جدبي -

 …بًه ٖاوػ  ؤؾم٘ ؤخب: الته٨م مً ًسلى ال ظمىص بـ ؤظابذ -

دؿلُت ببدؿامخه بحؿٗذ
ُ
 الُاولت بلى ًمُل وهى ؤعصٝ زم اإلا

-  
ً

 …صم٪ ٞـ بُجغي  الهُاصًت ٖغ١  ٞٗال

غث   ُنهُب لُطخ٪ نبر هٟاط بـ ُظلىاع ٞػ
ً

 طاث٠ بؾدؿالم بـ ٢اثال

 …ؾيُىعٍخا هًا٣ً٪ خابحن مل بخىا.. زالم زالم -

 وحٛحر لخٛحره ُظلىاع ؤظٟلذ ٞـ ٞجإة الجضًت بلى مالمده جدىلذ

 لهجخه
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-  
ً
 وال خبِخ٪ بوي ا٢ىل٪ وال ٖلُِ٪  ؤضخ٪ خابب مل مبضثُا

عجبذ
ُ
 ُمعجب بوي مى٨غف بـ.. هٓغة ؤو٫  مً بُِ٪  ؤ

 …بصسهِخ٪

  نمذ
ً

تر٢بت مالمدها وجاب٘ ٢لُال
ُ
٨مل اإلا ُُ  وهى خضًشه ُنهُب ل

 الجامذ ٞحروػها بلى ًىٓغ

 …خاظت؟ بـ ب٨ُٟغ٥ صا لاؾم.. الهىاعي  ظابغ ُنهُب اؾمي -

 بـ لُبدؿم الًٛب زم الهضمت بلى جدىلذ التي مالمدها عا٢ب

 الخضًض بـ لها ؾامًدا ٚحر وؤ٦مل ته٨م

 …بًه؟؟ حٗغفي.. ٖلم ٖىض٥ ب٣ُى٫  ق٩ل٪ مً -

دض١ ُظلىاع ْلذ
ُ
 به بإؽ ال لى٢ذ الهضمت بـ ُممتزط ًٚب بـ به ج

 هجىمُت خظعة، لهجت بـ ؤعصٞذ زم
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م.. خ٣حر شسو بابا٥ بن ؤٖٝغ - ل بوي ٚع  ٦خحر جٟانُل مٗٞغ

ت ؤهل مً ؾمٗخه اللي ٦ٟاًت بـ  ال٣هغ ٞـ قٛالحن واللي ال٣ٍغ

 …ٖىضها

زغي  بلى مالمده جدىلذ
ُ
ت، ؤ  زغظذ هبرجه ؤن بال ُمسُٟت صسٍغ

 زُىعتها مضي بـ حصخي ول٨جها هاصثت

ـ -  …مى٩ىا لُٗلخىا ؤهخ٣م ٖكان بِؿخسضمجي ٖم لُا..٧َى

دض١ وب٣ذ لؿاجها الهضمت ٣ٖضث
ُ
 جٟهم.. بؾدُٗاب ٖضم بـ به ج

ت هضوء بـ ؤ٦مل ٞـ الهضمت خالت ُنهُب  وعٍو

.. خض ؤطًت ٞىُتي مل نض٢ُجي بـ.. نضمت بجها ٖاٝع ؤها -

 …ؾِئت مل هُتي بن الضلُل.. خ٨خل٪ بوي والضلُل

 ته٨م بـ ؤعصٞذ زم نضمتها ُظلىاع بؾخضع٦ذ

خلي ٞـ ؤؾىء هِخ٪ ج٩ىن  ومم٨ً -  حٗاَٟي ج٨ؿب ٖكان بٖتٞر
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 مل صي بـ.. ظًضا واعص: و٢ا٫ بعجاب بـ ُنهُب ببدؿم -

 اؾم ختى الهىاعي  جسو خاظت ؤي ًٖ بجسلُذ ؤها.. شسهُتي

 ٦مان الُٗلت

خجي ولُه -  الهىاعي؟ ُٖلت مً به٪ ٖٞغ

 هُتي ُخؿً ؤزبخل٪ ٖكان: بؿاَت بـ ؤظابها -

لبذ: ُمضة بٗض ٢الذ زم ُظلىاع نمخذ -  …لُه؟ بًضي َو

  ُٖىحها بلى هٓغ
ً

 نض١ بـ ؤظاب زم ُمُىال

إط٩ًىا ٚحري  هُجي ٦ضا مٗملدل لى ٖكان -  ٍو

 !مبخدبهاف بىاخضة هٟؿ٪ جغبِ طهب٪ بًه وؤهذ -

 وؤٖٝغ السُىبت ٞترة ٞـ و٢ذ ؤ٦ؿب هخاو٫ : ظضًت بـ و٢ا٫ ججهض -

لى ٞحن ٖمي  …ؤوعَ٪ ؤما ٢بل هخهٝغ ٦ضا ؤؾاؽ ٖو

 خضًشه هى ؤ٦مل ٞـ الهمذ بلى ُظلىاع ٖاصث
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ذ بـ ج٨ٟغي  هؿِب٪.. ٖلُِ٪  ؤيِٛ هخاو٫  مل -  جازضي ًاٍع

ل مهلخت مً بال٪
ُ
 …ال٩

  نمذ
ً

 ألامغ زُىعة به ًبضو نىجه وظٗل ظضًت بـ وؤ٦مل ٢لُال

ت خهل اللي - ٍغ ل.. ٖمي مً بخسُُِ ٧ان الجهاعصة لجٍى
ُ
 ؤما ٧

ل بيخإزغ
ُ
ض الًغع  ما ٧  …بحًز

  ؤقُاء وإلالم جهٌ زم
ً

هل٨ت الغظىلت، ببدؿامخِه  بـ ٢اثال
ُ
 اإلا

 …ؾالم.. صر ج٨ٟغي  هللا قاء وبن ج٨ٟغي  هؿِب٪ -

غخل خحرتها بـ لُتر٦ها  ؾُاعجِه  بلى مخىًظا ٍو

 جىجر لم ونىث ًهٗض مً بـ جٟاجئ ول٨ىه ونٗض الؿُاعة ٞخذ

ه في الؿىىاث دض١ وُنهُب ته٨م بـ ٣ًى٫  طا٦غجه مً هٖؼ  بـ ًُ

 َمؿها في الؼمً ًىجر لم التي الُاُٚت هُئخه

- ٪  !...ظابغ ًابً بٍػ
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 الخامضالفصل 

 شسو، مجغص ٞةه٪ للٗالم باليؿبت

 …٧له الٗالم ج٩ىن  ٢ض ما لصسو باليؿبت ل٨ى٪

ت ب٦دك٠ ٖىضما ًجٟل لم  بـ و٢ا٫ ببدؿم بل الؿُاعة ُم٣خدم هٍى

 هضوء

- ٪  !...خماًا ًا بٍػ

 ظلؿخه بـ ٌٗخض٫ وهى ؤعصٝ زم وبػصعاء ٢ؿاوة بـ ظاؾغ ببدؿم

ا ًٗ  آلامان خؼام ظؿضه خى٫  واي

ا ًا بَل٘ َب -  …زٍى

دغ٥ ُنهُب ؤصاع
ُ
 ًسلى م٩ان   بلى ونال ختى الؿُاعة بـ وبهُل٤ اإلا

 وؾاص ُنهُب جبٗه الؿُاعة مً ظاؾغ لُترظل.. البكغ مً جماًما

 الؿُاعة مً ألامامي الجؼء بلى ًخ٨ئان و٦ِالهما ُمهُب نمذ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               114 

ا ظضًت بـ ؤعصٝ ال٣اجل الهمذ طل٪ ُنهُب ِمّل  خُىما ًٗ  ًضًه واي

 قغؾخحن ُٖىحن بـ ظاؾغ ًىاظهه وهى بىُاله ظُبي بـ

خ٪ مغة ؤو٫  مً الؿىحن ؤٖض بُلذ -  اللي بُتي و٢تها..ٞحها قٞى

 …عماص ل٩ىم وجدى٫  ٖىُا ٢ضام ول٘ خهجي بٖخبرجه

٘  ٖلى جغحؿم ال٣اؾُت ببدؿامخه جؼا٫ وال ٢اجمخحن ُٖىحن ظاؾغ ٞع

 جغحؿم الُىم طل٪ وط٦غي  خضًشه ُنهُب ؤ٦مل خحن في وظهِه 

 ؤمامه

 ٦برث إلاا بـ.. مى٪ َاعي  وؤزض ؤ٦بر ٖكان ألاًام ٖضًذ -

همذ ا بن ٞو  …ٖملخه اللي ٢ضعث ؾاٖتها ُمجغم ٚحر م٨يل ؤبٍى

  نمذ
ً

٨مل ظاؾغ ًٖ بؾخضاع زم ٢لُال ُُ  بلى ًىٓغ وهى خضًشه ل

 ؤمامه الىاؾ٘ الًٟاء

 ؤه٣ظ ٖكان هىا ؤها بـ ٦المي هخهض١ وال هخٟهم مل ًم٨ً -

 …بىاج٪ مً لخض ؤو لُجلىاع ًدهل مم٨ً اللي



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               115 

سٟي الًٟاء بلى ًخُل٘ هى ٦ما ْل بل ُنهُب ٌؿخضع لم  جل٪ ًُ

بض بـ جىضل٘ التي الىحران
ُ
 الظي الخاع١  ألالم وطل٪ ُٖيُه في ز

 ظاؾغ ًٖ نضعه ٩ًىي 

ب ٢اجم، ٢اؽ، نىث   بـ لحرصٝ ظاؾغ ببدؿامت بزخٟذ  ٦ـ ُمٖغ

 الىخىف ػمجغة

 …ُؾلُمان؟ ٞحن -

 وهى ٢ا٫ زم بلُه بؾخضاع بل هضوءه ٣ًٟض ؤو ُنهُب ًجٟل لم

 ظهل بـ قٟخُه ًمِ

ل -  …مٗٞغ

 بـ نىجه نضي ظهىعي نىث   بـ وهضع جالبِبِه  بـ ظاؾغ ؤمؿ٪

اح نىث م٘ ُممتزط الهىاء طل٪  وُمس٠ُ ُمٓلم زغط ٞـ الٍغ

 مؿىا لى ُٖلخ٪ مً ٧لب وؤي ؤهذ بـؿىاوي ؤ٢ُ٘ ؤها صا.. قٝى -

 …ؾىء بـ بىاحي
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ُيُه ظاؾغ لًٛب بجؼاهه ٣ًٟض ؤن صون  ؤعصٝ زم ُنهُب ججهض  ٖو

كخٗلخحن
ُ
 لهُبها لٟدخه هاع بـ اإلا

 ؤمى٘ ٖكان هىا ؤها.. وخكت مل هُتي بن ؤ٢ىل٪ ٖكان هىا وؤها -

 ٧اعزت

ى٠ بـ ظاؾغ هؼه -  !ٖلُا هخطخ٪ هٟؿ٪ م٨ٟغ ؤهذ: و٢ا٫ ُٖ

 ؤها لُه ج٣ىلي ج٣ضع..ٖلُ٪ مبطخ٨ل ؤها: ًٚب بـ ُنهُب ػمجغ -

ل ٖلى ب٣ىل٪
ُ
 خاظت؟ ٧

ل هٗٝغ ألوي: ٢خامت بـ ظاؾغ ؤظاب -
ُ
 …ظاخت ٧

 ببدؿامت بـ و٢ا٫ جالبِبِه  ًٖ ظاؾغ ًض ؤبٗض خُجها

ذ -  …لُه؟ السحر بـ بضؤث اها ٖٞغ

ت الىٓغاث جل٪ بـ ًغم٣ه ظاؾغ ْل غ الؿىصاٍو  حٗب بـ ُنهُب لحٞز

 نبره ٞٙغ بٗضما ٢ا٫ زم
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 ابً.. البىضاعي  ُنهُب ؤها.. ؤبًضا جىبه هلبـ وال ظابغ مل ؤها -

يب  ٞـ ؤؾخسضمه هًُغ ُٖلتي اؾم صا الهىاعي  ٌٗجي.. البىضاعي  ٍػ

 …مى٪ ؤهخ٣م ٖكان ًىم

 الىٓغاث جل٪ ٖلى ْل بل ظاؾغ مً واخضة ًٖلت تهتز بل

ت  خضًشه ُنهُب ؤ٦مل ٞـ الؿىصاٍو

 مل الهُاص ظاؾغ هُبت.. ؤؾاٖض٥ ؾبجي صا الُىم ولخض -

ي خض إلاا هتروح  …ٌؿاٖض٥ َػ

هٗض ٌؿخضًغ ؤن ٢بل ؤزحرة هٓغة بـ ظاؾغ خضظه  زم الؿُاعة ٍو

 ؤًٚبخه ٖىجهُت بـ ُنهُب ؤمغ

 الكغ٦ت ٖلى بجإزغث ٖكان ًال -

 …ؤها؟ خًغج٪ ؾىا١: ٖهبُت بـ ُنهُب عص -

 ُٖيُه جؼا٫ وال لام بـ ٢ا٫ زم الكمؿُت هٓاعجه ظاؾغ وي٘

بت هٓغاث بـ ُنهُب جدضط الُاُٚت  ُمٖغ
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 …هِخ٪ ُخؿً بزبلتي -

حًرا ُنهُب ؤزغط  ًخجه وهى بمخٗاى بـ جمخم زم ٞمه مً خاع ٞػ

 م٣ٗضهِ  بلى

ىذ ما!.. ناحي يمحري  ؤجىلض الػم ٧ان -
ُ
 وعٍدذ بهخ٣مذ ٦

 …هٟسخي

دغ٥ ؤصاع زم هٓاعجه آلازغ هى وي٘
ُ
 نمذ في ؾُاعجِه  بـ وبهُل٤ اإلا

 به خًغا الظي ٦ـ

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

ًٟل ُٖغه ًً٘ وهى ُمؿخمخ٘ نٟحًرا ؤَل٤
ُ
 ٖاصجه ٦ـ ٚؼاعة بـ اإلا

 وزغط الصسهُت مخٗل٣اث ؤزظ زم

 بـ لُبدؿم والضًه ٖىصة بـ جٟاجئ ول٨ىه ًسغط ؤن و٧اص الضعط هبِ

ا بلحهم ع٦ٌ زم بحؿإ ًٟ  تهلُل بـ هاج

 !...لُه مىىع  البِذ ؤ٢ى٫  وؤها -
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 بـ الٛابت بؿيذ بلى ًىٓغ وهى ؤعصٝ زم م٨غ بـ نابغ خضظه

 مٛؼي  طاث هٓغاث  

م٪ بـ لُه مخهلدل َب..ب٨إؽ ًا -
ُ
تهاف ًاُٖجي اللي ؤ  مً مكٞى

حن  !...بؾبٖى

خجهمت والضجِه  بلى بؾخضاع زم ؤؾىاهِه  ٖلى خمؼة نغ
ُ
 بلحها وبججه اإلا

 
ً

 ُمهلال

 ٢ىي  أل ٢ىلذ بـ وخكاوي باهلل جهضقي.. بؿيخىحي ًا خبِبتي ًا -

 وحؿاٞغلهم مخًٟٗل ٖكان بحها ومخخهلل ٢لب٪

 !ؤبى٥ وخُاة: و٢الذ ٖحن هه٠ بـ بؿيذ بلُه هٓغث -

  نابغ بٖترى -
ً

 بـ؟ بًه ؤبىه وطهب هللا: ٢اثال

 …ؤبىه ػي  لُٗب َال٘: ٖبض بـ ٢ا٫ زم خمؼة ضخ٪ -

 بؿيذ بلى هٓغ زم جٟلذ ؤن وق٪ ٖلى ٧اهذ ضخ٨ت نابغ ٦بذ

ٗذ التي  و٢الذ بؾخهجان بـ ألاٌؿغ خاظبها ٞع
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 البىاث ب٣ٗى٫  بخلٗب هالؽ ٢هض٥!.. لُٗب -

 !...بؿيذ -

كُذ ٖهبُت بـ نابغ مً زغظذ
ُ
 خمؼة ج٣ضم ٞـ وظهِه  بـ ًضها بـ لد

ا مجها ًُ  ببدؿامخِه  بـ وؤعصٝ ٦ٟحها ؤمؿ٪ زم ؤمامها ُع٦بخِه  ٖلى ظاز

 والضجه ختى م٣اومتها ؤلاهار ٌؿخًُٗ ال التي الؿاخغة

 ال٩ل ؾذ ًا وخكدُجي -

ىذ لى: ٢اثلت ٖاجبخه -
ُ
ىذ وخكخ٪ ٦

ُ
 ظاؾغ بيذ بـ.. بجهلذ ٦

 ٣ٖل٪ وازضة

  ٖبض بـ ٚمؼها -
ً

 باقا ظاؾغ وال بغيى عوظُضا وبيذ: ٢اثال

 …الؾل٩ي؟ ظابها الهُاص

 زم و٢ِّبلها عؤؾها ظظب ٞـ ٦خِٟه  ٖلى بًاه ياعبت بؿيذ ضخ٨ذ

 ناص٢ت هبرة   بـ ؤعصٝ
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ٛل ٖلُىا عامي بخاٖىا البىؽ بـ..ؤمي ًا وخكدُجي وهللا -
ُ

 لخض ق

 يهغها ٢ُم ؤما

ت: مٛؼي  طاث هبرة   بـ بؿيذ لخ٣ى٫  - ٍغ  !...وظٍى

سست ٦ـ ؤنبذ ٞـ ٖبض بـ ل٣ُى٫  ببدؿامخه بحؿٗذ
ُ
 لهابغ ُمهٛغة و

ً بـ وهى  ٖمغهِ  مً الٗكٍغ

ٗخبر هي ما -
ُ
ٛل ح

ُ
 …بغيى ق

 عجلت ٖلى ل٣ُى٫  ؾاٖخِه  بـ وهٓغ جهٌ زم

تي - ٛل ٖلى هخإزغ ب٣ى قٞى
ُ

 …الك

 خاظب ٣ٖضة بـ حؿائ٫  زم زُىجحن جدغ٥

خاط؟ ٞحن ؤوما٫ -  ٍع

 ٖكان اإلاىُا ٖلى وعاخذ ؾُضي ًا مؿخدملدل: نابغ ؤظابه -

ت حكٝى ٍغ  ظٍى

 …َُب -
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 ٌٛمؼ وهى ؤعصٝ ًغخل ؤن و٢بل الباب هاخُت وبججه بؾخضاع

 والضه

 قٝغ ٖلى خٟلت في الجهاعصة ٖكان نبىعة ًا ق٣اوة بالف -

 عظ٩ٗىا

 بىاث؟ ُٞه: و٢ا٫ ٖبض بـ نابغ ببدؿم -

 ووؿاء زمًغا اللُلت ًاظضٕ: و٢ا٫ خمؼة ضخ٪ -

 !!!...خمؼػػػػة -

 لخخٗالى والضجه قٟتي بحن مً ٚايبت ػمجغة ٦ـ اؾمه زغط

 والضه ٚامًؼا ًغخل ؤن ٢بل هخ٠ زم ضخ٩اجه

 …نبىعة ًا ب٣ى بحٗامل -

٘ التي بؿيذ بلى نابغ لُلخٟذ عخل زم  جدٟؼة بـ ألاه٤ُ خاظبها جٞغ

 الٗابشت هبرجِه  بـ و٢ا٫ مجها ج٣ضم زم لُبدؿم.. الكغؾت وهٓغها

 …الضواهُت؟ الخخت ٞـ اللي ؤهِذ  وهللا -
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تها بلى ونٗضث جغ٦خه زم ته٨م بـ بؿيذ بلُه هٓغث ٞغ
ُ
 لِؿخُٗض ٚ

خاب٘ وهى ٖباعة  ٖىه ببخٗاصها ًُ

 …ٚؼااا٫ وعبىا َب -

 حؿخُ٘ لم ق٣اوة بـ ببدؿامخه لخدؿ٘ اإلا٨خىم ضخ٨تها ونله

غ١  ؤ٦ثر بـ ُمهالختها ٖلى ٖاػًما جبٗها زم صخًها الؿىىاث
ُ
 الُ

 
ً

 نابغ بـ السانت جٟهُال

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

٘ ؤن صون  الضلٝى بـ لُإمغ م٨خبه باب ٖلى هاصثت َغ٢اث ؾم٘  ًٞغ

 ًضهِ  بـ التي ألاوعا١ ًٖ ُٖيُه

ترصصة السُىاث نىث ِمً
ُ
ِلم   اإلا ت ٖ  ٘ ٞـ الُاع١  هٍى  بلحها ُٖىاه ٞع

 ؤعصٝ زم خؼم بـ

 !...ُظلىاع ًا زحر -
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٣ها ُظلىاع ببخلٗذ  عم٣ها ظاؾغ بِىما.. الغص ٖلى ج٣ضع ولم جىجغ بـ ٍع

ها و جىجغها ته٨ً مجها جٟهُلُت هٓغة بـ  ًجٕز وهى ٢ا٫ زم ججهض..زٞى

 الُبُت هٓاعجه

 …وبخ٨ُلي ب٢ٗضي حٗالي -

 ُظلىاع هخٟذ ٞـ خاظبُه ظاؾغ ل٣ُٗض بهملت ٢ُض جخدغ٥ لم ول٨جها

 زاٞذ مبدىح، نىث   بـ

 …ؤؾٟت ؤها -

  ظاؾغ نمذ
ً

 ط٢ىِه  ؤؾٟل ًضه بً٘ وهى مضة بٗض ٢ا٫ زم ٢لُال

 !بًه ٖلى بخٗخظعي  -

.. مل.. ٚلُت ٖلى.. ٖـ: خاص جلٗشم بـ و٢الذ جىجغ بـ بلُه هٓغث -

دل  …ٖجها ؤٖخظع مٗٞغ
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 ًمىط ما ج٣غؤ ؤال ُعًٖبا ٢لبها هىي  ٞـ ُمبهم حٗبحر بـ ظاؾغ َالٗها

 ٢ىة بـ جدخًىه بعجمذ ٞـ طعاُٖه ٞخذ ٖىضما جٟاظئذ ول٨جها صازله

 ٢بل مً جبِ٪  لم ٦ما ب٨ذ.. ب٨ذ زم

 ًغبذ وهى ؾا٢ُه ٞى١  لخجلـ ظظبها زم ٖاه٣ها صوعهِ  بـ وظاؾغ

 ٢بل مً ؾىىاث الؿب٘ جبلٜ لم َٟلت ٦ـ ْهغها ٖلى

هالتها ٖلى ًغبذ وهى ظاؾغ ج٩لم نمذ َى٫  وبٗض
ُ
 خىان بـ ز

 ٦شحًرا بٞخ٣ضجه ؤبىي 

ت - ىِذ  ؤهِذ .. ُظلىاع؟ ًا ٖاٞع
ُ
م٪ بـ عبُُجي.. لُا عبىا مً هضًت ٦

ُ
.. ؤ

 قُلخ٪ ؤما ًىم.. ٦ُاوي ٞـ طعة ٧ل بـ ٖى٨م ؤصاٞ٘ بػاي ٖلمخُجي

ت مغة ألو٫   !!...بًه بـ خؿِذ ٖاٞع

ٗذ  الغاجٗت ببدؿامخه لُبدؿم هاُٞت عؤؾها وخغ٦ذ بلُه عؤؾها ٞع

 ؤ٦مل زم
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 عوحي.. ُظلىاع ًا ال٩لمت بمٗجى عوحي..عوحي قاًل بوي خؿِذ -

 ٦ضا ٖكان.. وعاها مل مٗاها همىث خاظت ظغالها لى اللي

 …واؾىاوي بًضًا بـ ٖلُِ٪  خاٞٓذ

 مغة وألو٫  الظي خضًشِه  بلى حؿخم٘ وهي بهبهاع بـ ُظلىاع به خضزذ

٨مل جسخبره ُُ  وظىخحها ٖلى ًغبذ وهى ظاؾغ ل

ىذ إلاا -
ُ
م٪ ؤزؿغ بوي بزترث.. ًىم ٞـ هسؿغ٥ ٦

ُ
 خُاحي ؤزؿغ.. ؤ

 و٢ٟتي ُم٨ىخِل بًه بـ خؿِذ حٗغفي لى ؾاٖتها.. ُظلىاع ًا ٖكاه٪

 …ظبان واخض ٖكان وشخي ٞـ

٘..عؤؾها وؤزًٟذ زؼي  بـ وظىخحها جسًبذ  زم عؤؾها ظاؾغ لحٞر

 ؤ٦مل

.. جاوي صا ؤلاخؿاؽ ٖكذ ؾىحن زمـ ٖىض٥ ٧ان إلاا وبٗضًً -

ضام ٧ان بهه الٟغ١  بـ
ُ
  و٢تها و و٠٢ ٢لبي وهللا..ُٖجي ٢

ً
ىذ ٞٗال

ُ
٦ 

ىذ ؤو.. خاظت خهل٪ لى همىث
ُ
 …هٟسخي ه٣خل ٦
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 بحن مً لتهخ٠ ْهغها ٖلى ظاؾغ لحربذ حكبض بـ ُظلىاع ٖاه٣خه

 ٚؼاعة بـ تهُل التي ٖبراتها

لل.. هخخ٨غع  ومل ٚلُت وهللا.. بابتي ًا ؤؾٟت -  مجي متٖز

لدل ؤها - لذ ؤها.. مى٪ مٖؼ  ٣ٞضث بوي مى٨غف بـ.. ٖلُِ٪  ٖػ

 …ُِٞ٪  الش٣ت

دض١ ٖىه ببخٗضث
ُ
 ًبدؿم وهى مٛؼي  طاث هبرة   بـ ل٣ُى٫  هل٘ بـ به ج

بض بـ
ُ
 نُاصي ز

 …جاوي ج٨ؿبحها ج٣ضعي  بـ -

ُىحها لخٓاث ٖضة بٗض ٢الذ زم بعجبا٥ بـ خمدمذ  بلى جىٓغان ٖو

ت ؤهداء ظمُ٘ ٞغ
ُ
 والضها ٖضا الٛ

 والػم وعا٥ مً خاظت ٖملذ الجهاعصة ؤها.. الش٣ت ُمىاؾبت بـ -

٪  …ؤٖٞغ

 جىجغ بـ جمخمذ زم خل٣ها ُظلىاع لُخجلي.. بهخمام بـ ظاؾغ بلحها جُل٘
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 …الىاصي ٞـ ٢ابلخه اللي الصسو هٟـ ٢ابلذ الجهاعصة -

ت بـ لُخ٨مل ًٚب بـ ظاؾغ خاظبي بعجٟ٘  ٖلى ًضحها جً٘ وهي ؾٖغ

 ُٖىحها

ت ٧اهذ مامي وهللا - ذ ؤها..ٖاٞع ل ؤ٢ىل٪ زٞى دهل مجي جٖؼ  ٍو

 مامي وبحن بِى٪ مكا٧ل

 …ُظلىاع ًا بًض٥ قُلي -

 زاللهما مً والضها بلى جىٓغ والُىؾُى الؿبابت بنبٗحها ؤبٗضث

ٓلل الكغؾت هٓغجه جغي  وهي ؤبٗضتهم زم
ُ
بت مالمده ج ٖغ

ُ
 اإلا

ه قإع ٞـ نٟٓت قٟخُه لى ختى وال مخ٣ابلهىف َب - .. حٛحًر

 جهاجي ٖىه ببٗضي!.. ُظلىاع ًا ٞاهمت

 خبِخه ختى ؤها صا..بابتي؟ ًا بـ لُه: باؽ بـ جمخمذ -

 !!ُظلىاااااع: ًٚب بـ ظاؾغ ػمجغ -
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ا هخٟذ - ًٗ  ٦ضا بـ ؤمغ الهُاص ظاؾغ َاإلاا.. هيؿاه زالم: ؾَغ

 …هيؿاه زالم ًب٣ى

 الُبُت هٓاعجه لحرجضي ٌٗىص وهى ٢ا٫ زم لخجهٌ صٞٗها

ٛل٪ ٖلى عوحي ًال -
ُ

 ق

 …َُب: ٞخىع  بـ ٚمٛمذ -

 جغصص بـ لخ٣ى٫  بؾخضاعث جسغط ؤن و٢بل الباب هاخُت جدغ٦ذ زم

غنت مِٟل َب -
ُ
 …جاهُت؟ ٞ

 بـ ظاؾغ ٖاظبها خُىما زلٟها الباب ُمٛل٣ت جسغط وهي نغزذ

دٟت ٢ظٝ
ُ
ى٠ بـ هاصًعا بها ٞىُت ج ُٖ 

 …٢ظعة جغبُت ًا*** الـ بيذ ًا بغة -

*********** 

 
ّ

ض ٢بل اللخا١ بؾخُإ بهه هللا وخمض ؾُاعجه ن٠  عخُلها مٖى

هالجه ن٠ٟ زم الؿُاعة مغآة بـ بو٩ٗاؾه بلى لُىٓغ
ُ
 التي ز
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اح ٞٗل بـ حكٗشذ دض١ وب٣ى ؤنابِٗه  بـ الٍغ  الىاٞضة الجمٕى بـ ًُ

 ًيخٓغها اإلاضعؾت بىابت زاعط

هالتها الغاج٘ اإلاىخض ػحها بـ ٖاصتها ٦ـ جسغط وظضها
ُ
 ح٣ٗضها التي وز

ت ظضًلت بـ  ولهت و ؾٗاصة بـ ببدؿم ٞـ.. ألاٌؿغ ٦خٟها ٖلى مىيٖى

ان ول٨ً  ؤهه ًبضو ما شسًها ًغي  وهى ؤهُابِه  ًٖ ٦كغ ان ما ُؾٖغ

ؾخاطها
ُ
 جطخ٪ التي والى٨هاث الخضًض ؤَغاٝ مٗها ًخجاطب ؤ

حها ملئ بـ اإلاٗخىهت ٖلحها  طاث الغهاهت ضخ٩اتها نىث ًهله ٞـ ِٞ

 اإلاٛىي  الهىث

 ه٣ُت خى٫  جترا٢و والكُاَحن الؿُاعة مً ًترظل لـ

  الُىم..يٟٗه
ً
زغي  ومغة

ُ
خدى٫  الٗبض هظا ؾ٣ُٟض الٗابض ؤ  بلى ٍو

حن ؤخض  البربٍغ

 ظظبها زم بلحها ونل ختى ٚايبت ، واؾٗت بسُىاث مجها ج٣ضم

 مٗها ًخدضر الظي اللؼط هظا ًٖ بًُٗضا طعاٖها مً
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 ظٗل بهىث   وهضع جالبِبِه  مً آلازغ خمؼة ظظب ُم٣ضماث وبضون 

 ٕٞؼ بـ ُمدض٢حن ، بلحهم ًلخٟخىن  الجمُ٘

م٪ عوح بـ ٖاٝع -
ُ
خ٪ لى ؤ  لؿاه٪ ه٣ُ٘!..بخ٩لمها قٞى

 …وهإ٧لهىل٪

ت بلى هٓغ زم ُعٖب بـ آلازغ بلُه هٓغ ٍغ  خمؼة زل٠ اإلاظٖىعة ظٍى

 خضة بـ هاصًعا لُل٨مه

 ٦مان؟ وبدبهلها -

ؾخاطها هخ٠ -
ُ
 مِٟل.. وآآآ.. ؤزتي.. اص صي.. آآ.. ٧ابتن ًا: جىجغ بـ ؤ

 بـ ؤها خاظت

ت هٓغة بـ خمؼة خضظه - ٪ خظاعي .. مبؿل: هخ٠ هاٍع  بـ ؤقٞى

ب ٍغ
ُ
 …مجها ٢

ى٠ بـ صٞٗه ت بلى بؾخضاع زم السل٠ بلى ُٖ ٍغ  هٓغ ؤن ما التي ظٍى

 هل٘ بـ جهٗضها الؿُاعة بلى وع٦ًذ نغزذ ختى بلحها
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 وهى جبٗها زم بظخاخخه التي الًٛب هىبت ُحهضت وظهِه  ٖلى مسر

بت هٓغاث بـ ًدضظها  مٟانلها ؤطابذ ُمٖغ

ت ٧اهذ.. ال٣اجل الهمذ وؾاص الؿُاعة نٗض ٍغ  ؤهاملها حٌٗ ظٍى

ا
ً
 آلاحي مً ُعًٖبا ًيخٌٟ ٢لبها صازلها وبـ زٞى

ت جلٟخذ ٞـ مهجىع  قبه م٩ان   بـ الؿُاعة جى٢ٟذ ٍغ  بـ خىلها ظٍى

 ظىىن  بـ نغزذ زم ٕٞؼ

 …ؤعوح ٖاوػة ؤها ال٣هغ عظٗجي.. لُه؟ هىا و٢ٟىا بخىا -

ُىاه بلحها ًمُل جغاه وهي هل٘ بـ نغزذ ً ٖو دض١ الؿىصاٍو
ُ
 بـ ج

غحٗب ُبىض٢حها
ُ
ب ٞدُذ بـ هخ٠ زم ؤصمتها هٓغاث بـ اإلا  ُمٖغ

ىِذ  اللي محن -
ُ
 !صا مٗاه وا٢ٟت ٦

ت ؤظابذ -  ال٨ُمُا مؿتر صا: ُمؿٖغ

 !...بًه مى٪ ٖاوػ  ال٨ُمُا ومؿتر -
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٣ها ببخلٗذ بٗض زٝى بـ ٍع
ُ
 الًٗلي نضعهِ  بـ ُمدض٢ت ٖىه ُٖىاها ج

 الُب٩اء وق٪ ٖلى هبرة بـ ٢الذ زم مىاظهخِه  ٖلى ٢اصعة ٚحرِ 

 مل ٢غبذ ألامخداهاث ألن خُلي ؤقض ٖكان ب٩ُلمجي ٧ان وهللا -

 ؤ٦تر

 !!...الطخ٪ -

ٗذ ئخحن ُٖىحها ٞع ِه  بحن مً ًيخٌٟ ٢لبه ظٗلخا اللخحن البًر  يلٖى

ِٗكه الظي الُغٖب طل٪ ٖلى جمغص بـ  خضًثها وؤ٦ملذ لهٛحرجِه  ٌُ

 صازله ًمىط ما جضعي  ؤن صون 

 ؤوي  خلىة ه٨خت ٢ا٫ وهللا -

٨خت: بؾدى٩اع بـ جمام -
ُ
 …ااااه ه

 مً م٣ٗضها ٖلى ًًغب وهى ًخإزغ لم الظي ٞٗله عص جغ٢بذ

 خضة بـ هضع زم السل٠



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               134 

خُ٪ مى٪ هٗمل اللي ؤها صا وهللا - خ٪ لى بٞى ٞى
ُ

 عاظل م٘ وا٢ٟت ق

ت ًا ٍغ  ظٍى

مٛمذ ٖبىؽ بـ قٟخحها ػمذ -  …خايغ: ٚو

ت الخغ٦ت جل٪ بلى ُٖىاه جدغ٦ذ  صماءهِ  ؤقٗلذ ول٨جها مجها الٍٟٗى

غ ظٗلخه ٞـ عؤؾِه  بلى بعجٟٗذ التي الخاعة  وظهها َالذ خغاعة بـ ًٞؼ

ت هخٟذ.. زجل ُخمغة بـ لُخسًب ٍغ بٗض وهي ظٍى
ُ
 ٖىه وظهها ج

 خمؼة؟ -

 وهًُُ٘ صلى٢تي هًُُ٘ اللي خمؼة مً اااااه: خغاعة بـ همـ -

 …مٗاه مؿخ٣بلي

سٟي ٞمها ٖلى ًضها ويٗذ
ُ
 ؤن صون  هخٟذ زم زجلت ببدؿامت ج

بٗض ؤن وصون  بلُه جىٓغ
ُ
 قٟخحها ًٖ ًضها ج

 البِذ ٞـ وه٣ُل٣ىا بجإزغث ٦ضا.. ؤعوح الػم -

يؿِـ ؤوامغ -  …البًر
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دغ٥ ؤصاع زم م٣ٗضهِ  بـ بٖخض٫
ُ
 بـ بلحها الىٓغ صون  لحرصٝ وؤهُل٤ اإلا

 الٗابشت هبرجِه 

 جدذ مً جٟلتي ؾُبخ٪ م٨ىدل.. قُُاوي يامً مل بوي لىال -

 …بًضي

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

٘ ؤمامها الُاولت ٞى١  مٟاجُده ٢ظٝ  مهٗى٢ت بلُه عؤؾها لتٞر

 زم زم ؤمامها ًجلـ جغاه وهي ؾٗاصة بـ ببدؿم ول٨جها ألامغ ؤو٫ 

 ؾٗاصة بـ هخٟذ

 ظُذ ؤهذ -

 …مجِل لُه ٖاوػوي ؤهِذ  َاإلاا: و٢ا٫ قهاب ببدؿم -

ٗه لخٗىص.. عؤؾها ؤزًٟذ زم زجل بـ ببدؿمذ  ٖضة بٗض واٞع

 بـ ُٖىحها بلى ًىٓغ وهى ٖاظلها جخدضر ؤن ٢بل ول٨ً لخٓاث

 جغ٦حز
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 !...لُه اللُيؿؼ البؿت مل ؤهِذ  -

ٛمٌ وهي حٗلشم بـ ؤعصٞذ ول٨جها الخغط ؤنابها
ُ
 ُٖىحها ح

 وؿِذ.. هـ -

 ٢ىلخل٪.. هًاعج٪ بلبسخي َب: وؤعصٝ ٖجها بًُٗضا وظهِه  بـ ؤقاح -

 …٦ضا ُٖى٪ ؤقٝى مبدبل مغة ملُىن 

 بعجضث و الجلُضي ال٣ىإ ؤؾضلذ ول٨جها ٢لبها ؤزلجذ ٢بًت

 الساعط بلى جىٓغ وهي ؤعصٞذ زم هٓاعتها

 …ؤؾٟت.. جمام -

هالجه قهاب خ٪
ُ
 جمخل٪ چُالن صخُذ.. بلحها الىٓغ ٖاوص زم ز

ٟؿض ُٖىاها ول٨ً لؤلٖهاب ُمظًب ُمهل٪، ظما٫
ُ
 الجما٫ هظا ج

 هٓغهِ  وظهت مً
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دبها لم ؤهه صخُذ دبها ال ؤهه ؤو لجمالها ًُ  ول٨ً ألاؾاؽ مً ًُ

 لخُاجِه  ؾدكٟ٘ ًتزوظها ؤن ما ٖلحها ؾُدهل التي ألامىا٫ جل٪

 مٗها

 ٞـ خىلها قبا٦ه وسج بٗضما الجىىن  هظا بـ حٗك٣ه وهي ال ولم  

ؿت و٢ٗذ  الهُاص مهُضة في الَٟغ

 ظٗلها ظضًت بـ ؤعصٝ زم ٖىه ألا٩ٞاع جل٪ ًىٌٟ عؤؾه خغ٥

 بلُه جلخٟذ

ىا بًه ونلتي -  …چُالن؟ ًا إلاىيٖى

دبُه ؤن ؤعاصث
ُ
جُب ؤو جهمذ ؤن ؤعاصث..ج

ُ
 ُخبها ول٨ً ٖاصتها ٦ـ ج

  حٛلب له
ً
زغي  مغة

ُ
 باعصة ببدؿامت بـ ج٣ى٫  وهي ؤ

 …الجهاعصة بابا ه٩لم -

 بزٟاءها ٌؿخُ٘ لم ؾٗاصة بـ جمخم زم بحؿإ بـ قهاب ببدؿم

 …هاًل -
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 ُمخله٠ ؤهه خللذ ؾظاظتها وبـ ؾٗاصجه جغي  هي َغب بـ ٢لبها ص١

دبها.. …ألهه مجها لؼواط ُُ ًُ  
ً

 مشال

 بـ حؿاءلذ زم خالوة جؼصاص مالمدها ظٗلذ ؾٗاصة بـ وظهها ؤقغ١ 

 ُٞغي  ؤهشىي  زجل

 قهاب؟ ًا مبؿٍى -

 …ظًضا: نض١ بـ و٢ا٫ بلحها هٓغ -

ٗها زم ًضها ؤمؿ٪ ٣بلها ٞع  ؤخالذ ٞمِه  بلى جهل ؤن ٢بل ول٨ً ًُ

ت ٢بًت ب نىًجا لُسغط ًضها وبحن بِىه ٢ٍى  بـ ًدضظه وهى ُمٖغ

 هاعي  ؤؾىص، ًٚب

لى ٖلُ٪ ؤؾىص ؤبى٥ هاع٥ -  …زلٟى٥ اللي ٖو
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 الخامضالفصل 

 شسو، مجغص ٞةه٪ للٗالم باليؿبت

 …٧له الٗالم ج٩ىن  ٢ض ما لصسو باليؿبت ل٨ى٪

ت ب٦دك٠ ٖىضما ًجٟل لم  بـ و٢ا٫ ببدؿم بل الؿُاعة ُم٣خدم هٍى

 هضوء

- ٪  !...خماًا ًا بٍػ

 ظلؿخه بـ ٌٗخض٫ وهى ؤعصٝ زم وبػصعاء ٢ؿاوة بـ ظاؾغ ببدؿم

ا ًٗ  آلامان خؼام ظؿضه خى٫  واي

ا ًا بَل٘ َب -  …زٍى

دغ٥ ُنهُب ؤصاع
ُ
 ًسلى م٩ان   بلى ونال ختى الؿُاعة بـ وبهُل٤ اإلا

 وؾاص ُنهُب جبٗه الؿُاعة مً ظاؾغ لُترظل.. البكغ مً جماًما

 الؿُاعة مً ألامامي الجؼء بلى ًخ٨ئان و٦ِالهما ُمهُب نمذ
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ا ظضًت بـ ؤعصٝ ال٣اجل الهمذ طل٪ ُنهُب ِمّل  خُىما ًٗ  ًضًه واي

 قغؾخحن ُٖىحن بـ ظاؾغ ًىاظهه وهى بىُاله ظُبي بـ

خ٪ مغة ؤو٫  مً الؿىحن ؤٖض بُلذ -  اللي بُتي و٢تها..ٞحها قٞى

 …عماص ل٩ىم وجدى٫  ٖىُا ٢ضام ول٘ خهجي بٖخبرجه

٘  ٖلى جغحؿم ال٣اؾُت ببدؿامخه جؼا٫ وال ٢اجمخحن ُٖىحن ظاؾغ ٞع

 جغحؿم الُىم طل٪ وط٦غي  خضًشه ُنهُب ؤ٦مل خحن في وظهِه 

 ؤمامه

 ٦برث إلاا بـ.. مى٪ َاعي  وؤزض ؤ٦بر ٖكان ألاًام ٖضًذ -

همذ ا بن ٞو  …ٖملخه اللي ٢ضعث ؾاٖتها ُمجغم ٚحر م٨يل ؤبٍى

  نمذ
ً

٨مل ظاؾغ ًٖ بؾخضاع زم ٢لُال ُُ  بلى ًىٓغ وهى خضًشه ل

 ؤمامه الىاؾ٘ الًٟاء

 ؤه٣ظ ٖكان هىا ؤها بـ ٦المي هخهض١ وال هخٟهم مل ًم٨ً -

 …بىاج٪ مً لخض ؤو لُجلىاع ًدهل مم٨ً اللي
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سٟي الًٟاء بلى ًخُل٘ هى ٦ما ْل بل ُنهُب ٌؿخضع لم  جل٪ ًُ

بض بـ جىضل٘ التي الىحران
ُ
 الظي الخاع١  ألالم وطل٪ ُٖيُه في ز

 ظاؾغ ًٖ نضعه ٩ًىي 

ب ٢اجم، ٢اؽ، نىث   بـ لحرصٝ ظاؾغ ببدؿامت بزخٟذ  ٦ـ ُمٖغ

 الىخىف ػمجغة

 …ُؾلُمان؟ ٞحن -

 وهى ٢ا٫ زم بلُه بؾخضاع بل هضوءه ٣ًٟض ؤو ُنهُب ًجٟل لم

 ظهل بـ قٟخُه ًمِ

ل -  …مٗٞغ

 بـ نىجه نضي ظهىعي نىث   بـ وهضع جالبِبِه  بـ ظاؾغ ؤمؿ٪

اح نىث م٘ ُممتزط الهىاء طل٪  وُمس٠ُ ُمٓلم زغط ٞـ الٍغ

 مؿىا لى ُٖلخ٪ مً ٧لب وؤي ؤهذ بـؿىاوي ؤ٢ُ٘ ؤها صا.. قٝى -

 …ؾىء بـ بىاحي
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ُيُه ظاؾغ لًٛب بجؼاهه ٣ًٟض ؤن صون  ؤعصٝ زم ُنهُب ججهض  ٖو

كخٗلخحن
ُ
 لهُبها لٟدخه هاع بـ اإلا

 ؤمى٘ ٖكان هىا ؤها.. وخكت مل هُتي بن ؤ٢ىل٪ ٖكان هىا وؤها -

 ٧اعزت

ى٠ بـ ظاؾغ هؼه -  !ٖلُا هخطخ٪ هٟؿ٪ م٨ٟغ ؤهذ: و٢ا٫ ُٖ

 ؤها لُه ج٣ىلي ج٣ضع..ٖلُ٪ مبطخ٨ل ؤها: ًٚب بـ ُنهُب ػمجغ -

ل ٖلى ب٣ىل٪
ُ
 خاظت؟ ٧

ل هٗٝغ ألوي: ٢خامت بـ ظاؾغ ؤظاب -
ُ
 …ظاخت ٧

 ببدؿامت بـ و٢ا٫ جالبِبِه  ًٖ ظاؾغ ًض ؤبٗض خُجها

ذ -  …لُه؟ السحر بـ بضؤث اها ٖٞغ

ت الىٓغاث جل٪ بـ ًغم٣ه ظاؾغ ْل غ الؿىصاٍو  حٗب بـ ُنهُب لحٞز

 نبره ٞٙغ بٗضما ٢ا٫ زم
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 ابً.. البىضاعي  ُنهُب ؤها.. ؤبًضا جىبه هلبـ وال ظابغ مل ؤها -

يب  ٞـ ؤؾخسضمه هًُغ ُٖلتي اؾم صا الهىاعي  ٌٗجي.. البىضاعي  ٍػ

 …مى٪ ؤهخ٣م ٖكان ًىم

 الىٓغاث جل٪ ٖلى ْل بل ظاؾغ مً واخضة ًٖلت تهتز بل

ت  خضًشه ُنهُب ؤ٦مل ٞـ الؿىصاٍو

 مل الهُاص ظاؾغ هُبت.. ؤؾاٖض٥ ؾبجي صا الُىم ولخض -

ي خض إلاا هتروح  …ٌؿاٖض٥ َػ

هٗض ٌؿخضًغ ؤن ٢بل ؤزحرة هٓغة بـ ظاؾغ خضظه  زم الؿُاعة ٍو

 ؤًٚبخه ٖىجهُت بـ ُنهُب ؤمغ

 الكغ٦ت ٖلى بجإزغث ٖكان ًال -

 …ؤها؟ خًغج٪ ؾىا١: ٖهبُت بـ ُنهُب عص -

 ُٖيُه جؼا٫ وال لام بـ ٢ا٫ زم الكمؿُت هٓاعجه ظاؾغ وي٘

بت هٓغاث بـ ُنهُب جدضط الُاُٚت  ُمٖغ
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 …هِخ٪ ُخؿً بزبلتي -

حًرا ُنهُب ؤزغط  ًخجه وهى بمخٗاى بـ جمخم زم ٞمه مً خاع ٞػ

 م٣ٗضهِ  بلى

ىذ ما!.. ناحي يمحري  ؤجىلض الػم ٧ان -
ُ
 وعٍدذ بهخ٣مذ ٦

 …هٟسخي

دغ٥ ؤصاع زم هٓاعجه آلازغ هى وي٘
ُ
 نمذ في ؾُاعجِه  بـ وبهُل٤ اإلا

 به خًغا الظي ٦ـ

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

ًٟل ُٖغه ًً٘ وهى ُمؿخمخ٘ نٟحًرا ؤَل٤
ُ
 ٖاصجه ٦ـ ٚؼاعة بـ اإلا

 وزغط الصسهُت مخٗل٣اث ؤزظ زم

 بـ لُبدؿم والضًه ٖىصة بـ جٟاجئ ول٨ىه ًسغط ؤن و٧اص الضعط هبِ

ا بلحهم ع٦ٌ زم بحؿإ ًٟ  تهلُل بـ هاج

 !...لُه مىىع  البِذ ؤ٢ى٫  وؤها -
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 بـ الٛابت بؿيذ بلى ًىٓغ وهى ؤعصٝ زم م٨غ بـ نابغ خضظه

 مٛؼي  طاث هٓغاث  

م٪ بـ لُه مخهلدل َب..ب٨إؽ ًا -
ُ
تهاف ًاُٖجي اللي ؤ  مً مكٞى

حن  !...بؾبٖى

خجهمت والضجِه  بلى بؾخضاع زم ؤؾىاهِه  ٖلى خمؼة نغ
ُ
 بلحها وبججه اإلا

 
ً

 ُمهلال

 ٢ىي  أل ٢ىلذ بـ وخكاوي باهلل جهضقي.. بؿيخىحي ًا خبِبتي ًا -

 وحؿاٞغلهم مخًٟٗل ٖكان بحها ومخخهلل ٢لب٪

 !ؤبى٥ وخُاة: و٢الذ ٖحن هه٠ بـ بؿيذ بلُه هٓغث -

  نابغ بٖترى -
ً

 بـ؟ بًه ؤبىه وطهب هللا: ٢اثال

 …ؤبىه ػي  لُٗب َال٘: ٖبض بـ ٢ا٫ زم خمؼة ضخ٪ -

 بؿيذ بلى هٓغ زم جٟلذ ؤن وق٪ ٖلى ٧اهذ ضخ٨ت نابغ ٦بذ

ٗذ التي  و٢الذ بؾخهجان بـ ألاٌؿغ خاظبها ٞع
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 البىاث ب٣ٗى٫  بخلٗب هالؽ ٢هض٥!.. لُٗب -

 !...بؿيذ -

كُذ ٖهبُت بـ نابغ مً زغظذ
ُ
 خمؼة ج٣ضم ٞـ وظهِه  بـ ًضها بـ لد

ا مجها ًُ  ببدؿامخِه  بـ وؤعصٝ ٦ٟحها ؤمؿ٪ زم ؤمامها ُع٦بخِه  ٖلى ظاز

 والضجه ختى م٣اومتها ؤلاهار ٌؿخًُٗ ال التي الؿاخغة

 ال٩ل ؾذ ًا وخكدُجي -

ىذ لى: ٢اثلت ٖاجبخه -
ُ
ىذ وخكخ٪ ٦

ُ
 ظاؾغ بيذ بـ.. بجهلذ ٦

 ٣ٖل٪ وازضة

  ٖبض بـ ٚمؼها -
ً

 باقا ظاؾغ وال بغيى عوظُضا وبيذ: ٢اثال

 …الؾل٩ي؟ ظابها الهُاص

 زم و٢ِّبلها عؤؾها ظظب ٞـ ٦خِٟه  ٖلى بًاه ياعبت بؿيذ ضخ٨ذ

 ناص٢ت هبرة   بـ ؤعصٝ
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ٛل ٖلُىا عامي بخاٖىا البىؽ بـ..ؤمي ًا وخكدُجي وهللا -
ُ

 لخض ق

 يهغها ٢ُم ؤما

ت: مٛؼي  طاث هبرة   بـ بؿيذ لخ٣ى٫  - ٍغ  !...وظٍى

سست ٦ـ ؤنبذ ٞـ ٖبض بـ ل٣ُى٫  ببدؿامخه بحؿٗذ
ُ
 لهابغ ُمهٛغة و

ً بـ وهى  ٖمغهِ  مً الٗكٍغ

ٗخبر هي ما -
ُ
ٛل ح

ُ
 …بغيى ق

 عجلت ٖلى ل٣ُى٫  ؾاٖخِه  بـ وهٓغ جهٌ زم

تي - ٛل ٖلى هخإزغ ب٣ى قٞى
ُ

 …الك

 خاظب ٣ٖضة بـ حؿائ٫  زم زُىجحن جدغ٥

خاط؟ ٞحن ؤوما٫ -  ٍع

 ٖكان اإلاىُا ٖلى وعاخذ ؾُضي ًا مؿخدملدل: نابغ ؤظابه -

ت حكٝى ٍغ  ظٍى

 …َُب -
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 ٌٛمؼ وهى ؤعصٝ ًغخل ؤن و٢بل الباب هاخُت وبججه بؾخضاع

 والضه

 قٝغ ٖلى خٟلت في الجهاعصة ٖكان نبىعة ًا ق٣اوة بالف -

 عظ٩ٗىا

 بىاث؟ ُٞه: و٢ا٫ ٖبض بـ نابغ ببدؿم -

 ووؿاء زمًغا اللُلت ًاظضٕ: و٢ا٫ خمؼة ضخ٪ -

 !!!...خمؼػػػػة -

 لخخٗالى والضجه قٟتي بحن مً ٚايبت ػمجغة ٦ـ اؾمه زغط

 والضه ٚامًؼا ًغخل ؤن ٢بل هخ٠ زم ضخ٩اجه

 …نبىعة ًا ب٣ى بحٗامل -

٘ التي بؿيذ بلى نابغ لُلخٟذ عخل زم  جدٟؼة بـ ألاه٤ُ خاظبها جٞغ

 الٗابشت هبرجِه  بـ و٢ا٫ مجها ج٣ضم زم لُبدؿم.. الكغؾت وهٓغها

 …الضواهُت؟ الخخت ٞـ اللي ؤهِذ  وهللا -
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تها بلى ونٗضث جغ٦خه زم ته٨م بـ بؿيذ بلُه هٓغث ٞغ
ُ
 لِؿخُٗض ٚ

خاب٘ وهى ٖباعة  ٖىه ببخٗاصها ًُ

 …ٚؼااا٫ وعبىا َب -

 حؿخُ٘ لم ق٣اوة بـ ببدؿامخه لخدؿ٘ اإلا٨خىم ضخ٨تها ونله

غ١  ؤ٦ثر بـ ُمهالختها ٖلى ٖاػًما جبٗها زم صخًها الؿىىاث
ُ
 الُ

 
ً

 نابغ بـ السانت جٟهُال

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

٘ ؤن صون  الضلٝى بـ لُإمغ م٨خبه باب ٖلى هاصثت َغ٢اث ؾم٘  ًٞغ

 ًضهِ  بـ التي ألاوعا١ ًٖ ُٖيُه

ترصصة السُىاث نىث ِمً
ُ
ِلم   اإلا ت ٖ  ٘ ٞـ الُاع١  هٍى  بلحها ُٖىاه ٞع

 ؤعصٝ زم خؼم بـ

 !...ُظلىاع ًا زحر -
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٣ها ُظلىاع ببخلٗذ  عم٣ها ظاؾغ بِىما.. الغص ٖلى ج٣ضع ولم جىجغ بـ ٍع

ها و جىجغها ته٨ً مجها جٟهُلُت هٓغة بـ  ًجٕز وهى ٢ا٫ زم ججهض..زٞى

 الُبُت هٓاعجه

 …وبخ٨ُلي ب٢ٗضي حٗالي -

 ُظلىاع هخٟذ ٞـ خاظبُه ظاؾغ ل٣ُٗض بهملت ٢ُض جخدغ٥ لم ول٨جها

 زاٞذ مبدىح، نىث   بـ

 …ؤؾٟت ؤها -

  ظاؾغ نمذ
ً

 ط٢ىِه  ؤؾٟل ًضه بً٘ وهى مضة بٗض ٢ا٫ زم ٢لُال

 !بًه ٖلى بخٗخظعي  -

.. مل.. ٚلُت ٖلى.. ٖـ: خاص جلٗشم بـ و٢الذ جىجغ بـ بلُه هٓغث -

دل  …ٖجها ؤٖخظع مٗٞغ
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 ًمىط ما ج٣غؤ ؤال ُعًٖبا ٢لبها هىي  ٞـ ُمبهم حٗبحر بـ ظاؾغ َالٗها

 ٢ىة بـ جدخًىه بعجمذ ٞـ طعاُٖه ٞخذ ٖىضما جٟاظئذ ول٨جها صازله

 ٢بل مً جبِ٪  لم ٦ما ب٨ذ.. ب٨ذ زم

 ًغبذ وهى ؾا٢ُه ٞى١  لخجلـ ظظبها زم ٖاه٣ها صوعهِ  بـ وظاؾغ

 ٢بل مً ؾىىاث الؿب٘ جبلٜ لم َٟلت ٦ـ ْهغها ٖلى

هالتها ٖلى ًغبذ وهى ظاؾغ ج٩لم نمذ َى٫  وبٗض
ُ
 خىان بـ ز

 ٦شحًرا بٞخ٣ضجه ؤبىي 

ت - ىِذ  ؤهِذ .. ُظلىاع؟ ًا ٖاٞع
ُ
م٪ بـ عبُُجي.. لُا عبىا مً هضًت ٦

ُ
.. ؤ

 قُلخ٪ ؤما ًىم.. ٦ُاوي ٞـ طعة ٧ل بـ ٖى٨م ؤصاٞ٘ بػاي ٖلمخُجي

ت مغة ألو٫   !!...بًه بـ خؿِذ ٖاٞع

ٗذ  الغاجٗت ببدؿامخه لُبدؿم هاُٞت عؤؾها وخغ٦ذ بلُه عؤؾها ٞع

 ؤ٦مل زم
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 عوحي.. ُظلىاع ًا ال٩لمت بمٗجى عوحي..عوحي قاًل بوي خؿِذ -

 ٦ضا ٖكان.. وعاها مل مٗاها همىث خاظت ظغالها لى اللي

 …واؾىاوي بًضًا بـ ٖلُِ٪  خاٞٓذ

 مغة وألو٫  الظي خضًشِه  بلى حؿخم٘ وهي بهبهاع بـ ُظلىاع به خضزذ

٨مل جسخبره ُُ  وظىخحها ٖلى ًغبذ وهى ظاؾغ ل

ىذ إلاا -
ُ
م٪ ؤزؿغ بوي بزترث.. ًىم ٞـ هسؿغ٥ ٦

ُ
 خُاحي ؤزؿغ.. ؤ

 و٢ٟتي ُم٨ىخِل بًه بـ خؿِذ حٗغفي لى ؾاٖتها.. ُظلىاع ًا ٖكاه٪

 …ظبان واخض ٖكان وشخي ٞـ

٘..عؤؾها وؤزًٟذ زؼي  بـ وظىخحها جسًبذ  زم عؤؾها ظاؾغ لحٞر

 ؤ٦مل

.. جاوي صا ؤلاخؿاؽ ٖكذ ؾىحن زمـ ٖىض٥ ٧ان إلاا وبٗضًً -

ضام ٧ان بهه الٟغ١  بـ
ُ
  و٢تها و و٠٢ ٢لبي وهللا..ُٖجي ٢

ً
ىذ ٞٗال

ُ
٦ 

ىذ ؤو.. خاظت خهل٪ لى همىث
ُ
 …هٟسخي ه٣خل ٦
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 بحن مً لتهخ٠ ْهغها ٖلى ظاؾغ لحربذ حكبض بـ ُظلىاع ٖاه٣خه

 ٚؼاعة بـ تهُل التي ٖبراتها

لل.. هخخ٨غع  ومل ٚلُت وهللا.. بابتي ًا ؤؾٟت -  مجي متٖز

لدل ؤها - لذ ؤها.. مى٪ مٖؼ  ٣ٞضث بوي مى٨غف بـ.. ٖلُِ٪  ٖػ

 …ُِٞ٪  الش٣ت

دض١ ٖىه ببخٗضث
ُ
 ًبدؿم وهى مٛؼي  طاث هبرة   بـ ل٣ُى٫  هل٘ بـ به ج

بض بـ
ُ
 نُاصي ز

 …جاوي ج٨ؿبحها ج٣ضعي  بـ -

ُىحها لخٓاث ٖضة بٗض ٢الذ زم بعجبا٥ بـ خمدمذ  بلى جىٓغان ٖو

ت ؤهداء ظمُ٘ ٞغ
ُ
 والضها ٖضا الٛ

 والػم وعا٥ مً خاظت ٖملذ الجهاعصة ؤها.. الش٣ت ُمىاؾبت بـ -

٪  …ؤٖٞغ

 جىجغ بـ جمخمذ زم خل٣ها ُظلىاع لُخجلي.. بهخمام بـ ظاؾغ بلحها جُل٘
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 …الىاصي ٞـ ٢ابلخه اللي الصسو هٟـ ٢ابلذ الجهاعصة -

ت بـ لُخ٨مل ًٚب بـ ظاؾغ خاظبي بعجٟ٘  ٖلى ًضحها جً٘ وهي ؾٖغ

 ُٖىحها

ت ٧اهذ مامي وهللا - ذ ؤها..ٖاٞع ل ؤ٢ىل٪ زٞى دهل مجي جٖؼ  ٍو

 مامي وبحن بِى٪ مكا٧ل

 …ُظلىاع ًا بًض٥ قُلي -

 زاللهما مً والضها بلى جىٓغ والُىؾُى الؿبابت بنبٗحها ؤبٗضث

ٓلل الكغؾت هٓغجه جغي  وهي ؤبٗضتهم زم
ُ
بت مالمده ج ٖغ

ُ
 اإلا

ه قإع ٞـ نٟٓت قٟخُه لى ختى وال مخ٣ابلهىف َب - .. حٛحًر

 جهاجي ٖىه ببٗضي!.. ُظلىاع ًا ٞاهمت

 خبِخه ختى ؤها صا..بابتي؟ ًا بـ لُه: باؽ بـ جمخمذ -

 !!ُظلىاااااع: ًٚب بـ ظاؾغ ػمجغ -
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ا هخٟذ - ًٗ  ٦ضا بـ ؤمغ الهُاص ظاؾغ َاإلاا.. هيؿاه زالم: ؾَغ

 …هيؿاه زالم ًب٣ى

 الُبُت هٓاعجه لحرجضي ٌٗىص وهى ٢ا٫ زم لخجهٌ صٞٗها

ٛل٪ ٖلى عوحي ًال -
ُ

 ق

 …َُب: ٞخىع  بـ ٚمٛمذ -

 جغصص بـ لخ٣ى٫  بؾخضاعث جسغط ؤن و٢بل الباب هاخُت جدغ٦ذ زم

غنت مِٟل َب -
ُ
 …جاهُت؟ ٞ

 بـ ظاؾغ ٖاظبها خُىما زلٟها الباب ُمٛل٣ت جسغط وهي نغزذ

دٟت ٢ظٝ
ُ
ى٠ بـ هاصًعا بها ٞىُت ج ُٖ 

 …٢ظعة جغبُت ًا*** الـ بيذ ًا بغة -

*********** 

 
ّ

ض ٢بل اللخا١ بؾخُإ بهه هللا وخمض ؾُاعجه ن٠  عخُلها مٖى

هالجه ن٠ٟ زم الؿُاعة مغآة بـ بو٩ٗاؾه بلى لُىٓغ
ُ
 التي ز
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اح ٞٗل بـ حكٗشذ دض١ وب٣ى ؤنابِٗه  بـ الٍغ  الىاٞضة الجمٕى بـ ًُ

 ًيخٓغها اإلاضعؾت بىابت زاعط

هالتها الغاج٘ اإلاىخض ػحها بـ ٖاصتها ٦ـ جسغط وظضها
ُ
 ح٣ٗضها التي وز

ت ظضًلت بـ  ولهت و ؾٗاصة بـ ببدؿم ٞـ.. ألاٌؿغ ٦خٟها ٖلى مىيٖى

ان ول٨ً  ؤهه ًبضو ما شسًها ًغي  وهى ؤهُابِه  ًٖ ٦كغ ان ما ُؾٖغ

ؾخاطها
ُ
 جطخ٪ التي والى٨هاث الخضًض ؤَغاٝ مٗها ًخجاطب ؤ

حها ملئ بـ اإلاٗخىهت ٖلحها  طاث الغهاهت ضخ٩اتها نىث ًهله ٞـ ِٞ

 اإلاٛىي  الهىث

 ه٣ُت خى٫  جترا٢و والكُاَحن الؿُاعة مً ًترظل لـ

  الُىم..يٟٗه
ً
زغي  ومغة

ُ
خدى٫  الٗبض هظا ؾ٣ُٟض الٗابض ؤ  بلى ٍو

حن ؤخض  البربٍغ

 ظظبها زم بلحها ونل ختى ٚايبت ، واؾٗت بسُىاث مجها ج٣ضم

 مٗها ًخدضر الظي اللؼط هظا ًٖ بًُٗضا طعاٖها مً
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 ظٗل بهىث   وهضع جالبِبِه  مً آلازغ خمؼة ظظب ُم٣ضماث وبضون 

 ٕٞؼ بـ ُمدض٢حن ، بلحهم ًلخٟخىن  الجمُ٘

م٪ عوح بـ ٖاٝع -
ُ
خ٪ لى ؤ  لؿاه٪ ه٣ُ٘!..بخ٩لمها قٞى

 …وهإ٧لهىل٪

ت بلى هٓغ زم ُعٖب بـ آلازغ بلُه هٓغ ٍغ  خمؼة زل٠ اإلاظٖىعة ظٍى

 خضة بـ هاصًعا لُل٨مه

 ٦مان؟ وبدبهلها -

ؾخاطها هخ٠ -
ُ
 مِٟل.. وآآآ.. ؤزتي.. اص صي.. آآ.. ٧ابتن ًا: جىجغ بـ ؤ

 بـ ؤها خاظت

ت هٓغة بـ خمؼة خضظه - ٪ خظاعي .. مبؿل: هخ٠ هاٍع  بـ ؤقٞى

ب ٍغ
ُ
 …مجها ٢

ى٠ بـ صٞٗه ت بلى بؾخضاع زم السل٠ بلى ُٖ ٍغ  هٓغ ؤن ما التي ظٍى

 هل٘ بـ جهٗضها الؿُاعة بلى وع٦ًذ نغزذ ختى بلحها
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 وهى جبٗها زم بظخاخخه التي الًٛب هىبت ُحهضت وظهِه  ٖلى مسر

بت هٓغاث بـ ًدضظها  مٟانلها ؤطابذ ُمٖغ

ت ٧اهذ.. ال٣اجل الهمذ وؾاص الؿُاعة نٗض ٍغ  ؤهاملها حٌٗ ظٍى

ا
ً
 آلاحي مً ُعًٖبا ًيخٌٟ ٢لبها صازلها وبـ زٞى

ت جلٟخذ ٞـ مهجىع  قبه م٩ان   بـ الؿُاعة جى٢ٟذ ٍغ  بـ خىلها ظٍى

 ظىىن  بـ نغزذ زم ٕٞؼ

 …ؤعوح ٖاوػة ؤها ال٣هغ عظٗجي.. لُه؟ هىا و٢ٟىا بخىا -

ُىاه بلحها ًمُل جغاه وهي هل٘ بـ نغزذ ً ٖو دض١ الؿىصاٍو
ُ
 بـ ج

غحٗب ُبىض٢حها
ُ
ب ٞدُذ بـ هخ٠ زم ؤصمتها هٓغاث بـ اإلا  ُمٖغ

ىِذ  اللي محن -
ُ
 !صا مٗاه وا٢ٟت ٦

ت ؤظابذ -  ال٨ُمُا مؿتر صا: ُمؿٖغ

 !...بًه مى٪ ٖاوػ  ال٨ُمُا ومؿتر -
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٣ها ببخلٗذ بٗض زٝى بـ ٍع
ُ
 الًٗلي نضعهِ  بـ ُمدض٢ت ٖىه ُٖىاها ج

 الُب٩اء وق٪ ٖلى هبرة بـ ٢الذ زم مىاظهخِه  ٖلى ٢اصعة ٚحرِ 

 مل ٢غبذ ألامخداهاث ألن خُلي ؤقض ٖكان ب٩ُلمجي ٧ان وهللا -

 ؤ٦تر

 !!...الطخ٪ -

ٗذ ئخحن ُٖىحها ٞع ِه  بحن مً ًيخٌٟ ٢لبه ظٗلخا اللخحن البًر  يلٖى

ِٗكه الظي الُغٖب طل٪ ٖلى جمغص بـ  خضًثها وؤ٦ملذ لهٛحرجِه  ٌُ

 صازله ًمىط ما جضعي  ؤن صون 

 ؤوي  خلىة ه٨خت ٢ا٫ وهللا -

٨خت: بؾدى٩اع بـ جمام -
ُ
 …ااااه ه

 مً م٣ٗضها ٖلى ًًغب وهى ًخإزغ لم الظي ٞٗله عص جغ٢بذ

 خضة بـ هضع زم السل٠
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خُ٪ مى٪ هٗمل اللي ؤها صا وهللا - خ٪ لى بٞى ٞى
ُ

 عاظل م٘ وا٢ٟت ق

ت ًا ٍغ  ظٍى

مٛمذ ٖبىؽ بـ قٟخحها ػمذ -  …خايغ: ٚو

ت الخغ٦ت جل٪ بلى ُٖىاه جدغ٦ذ  صماءهِ  ؤقٗلذ ول٨جها مجها الٍٟٗى

غ ظٗلخه ٞـ عؤؾِه  بلى بعجٟٗذ التي الخاعة  وظهها َالذ خغاعة بـ ًٞؼ

ت هخٟذ.. زجل ُخمغة بـ لُخسًب ٍغ بٗض وهي ظٍى
ُ
 ٖىه وظهها ج

 خمؼة؟ -

 وهًُُ٘ صلى٢تي هًُُ٘ اللي خمؼة مً اااااه: خغاعة بـ همـ -

 …مٗاه مؿخ٣بلي

سٟي ٞمها ٖلى ًضها ويٗذ
ُ
 ؤن صون  هخٟذ زم زجلت ببدؿامت ج

بٗض ؤن وصون  بلُه جىٓغ
ُ
 قٟخحها ًٖ ًضها ج

 البِذ ٞـ وه٣ُل٣ىا بجإزغث ٦ضا.. ؤعوح الػم -

يؿِـ ؤوامغ -  …البًر
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دغ٥ ؤصاع زم م٣ٗضهِ  بـ بٖخض٫
ُ
 بـ بلحها الىٓغ صون  لحرصٝ وؤهُل٤ اإلا

 الٗابشت هبرجِه 

 جدذ مً جٟلتي ؾُبخ٪ م٨ىدل.. قُُاوي يامً مل بوي لىال -

 …بًضي

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

٘ ؤمامها الُاولت ٞى١  مٟاجُده ٢ظٝ  مهٗى٢ت بلُه عؤؾها لتٞر

 زم زم ؤمامها ًجلـ جغاه وهي ؾٗاصة بـ ببدؿم ول٨جها ألامغ ؤو٫ 

 ؾٗاصة بـ هخٟذ

 ظُذ ؤهذ -

 …مجِل لُه ٖاوػوي ؤهِذ  َاإلاا: و٢ا٫ قهاب ببدؿم -

ٗه لخٗىص.. عؤؾها ؤزًٟذ زم زجل بـ ببدؿمذ  ٖضة بٗض واٞع

 بـ ُٖىحها بلى ًىٓغ وهى ٖاظلها جخدضر ؤن ٢بل ول٨ً لخٓاث

 جغ٦حز
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 !...لُه اللُيؿؼ البؿت مل ؤهِذ  -

ٛمٌ وهي حٗلشم بـ ؤعصٞذ ول٨جها الخغط ؤنابها
ُ
 ُٖىحها ح

 وؿِذ.. هـ -

 ٢ىلخل٪.. هًاعج٪ بلبسخي َب: وؤعصٝ ٖجها بًُٗضا وظهِه  بـ ؤقاح -

 …٦ضا ُٖى٪ ؤقٝى مبدبل مغة ملُىن 

 بعجضث و الجلُضي ال٣ىإ ؤؾضلذ ول٨جها ٢لبها ؤزلجذ ٢بًت

 الساعط بلى جىٓغ وهي ؤعصٞذ زم هٓاعتها

 …ؤؾٟت.. جمام -

هالجه قهاب خ٪
ُ
 جمخل٪ چُالن صخُذ.. بلحها الىٓغ ٖاوص زم ز

ٟؿض ُٖىاها ول٨ً لؤلٖهاب ُمظًب ُمهل٪، ظما٫
ُ
 الجما٫ هظا ج

 هٓغهِ  وظهت مً
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دبها لم ؤهه صخُذ دبها ال ؤهه ؤو لجمالها ًُ  ول٨ً ألاؾاؽ مً ًُ

 لخُاجِه  ؾدكٟ٘ ًتزوظها ؤن ما ٖلحها ؾُدهل التي ألامىا٫ جل٪

 مٗها

 ٞـ خىلها قبا٦ه وسج بٗضما الجىىن  هظا بـ حٗك٣ه وهي ال ولم  

ؿت و٢ٗذ  الهُاص مهُضة في الَٟغ

 ظٗلها ظضًت بـ ؤعصٝ زم ٖىه ألا٩ٞاع جل٪ ًىٌٟ عؤؾه خغ٥

 بلُه جلخٟذ

ىا بًه ونلتي -  …چُالن؟ ًا إلاىيٖى

دبُه ؤن ؤعاصث
ُ
جُب ؤو جهمذ ؤن ؤعاصث..ج

ُ
 ُخبها ول٨ً ٖاصتها ٦ـ ج

  حٛلب له
ً
زغي  مغة

ُ
 باعصة ببدؿامت بـ ج٣ى٫  وهي ؤ

 …الجهاعصة بابا ه٩لم -

 بزٟاءها ٌؿخُ٘ لم ؾٗاصة بـ جمخم زم بحؿإ بـ قهاب ببدؿم

 …هاًل -
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 ُمخله٠ ؤهه خللذ ؾظاظتها وبـ ؾٗاصجه جغي  هي َغب بـ ٢لبها ص١

دبها.. …ألهه مجها لؼواط ُُ ًُ  
ً

 مشال

 بـ حؿاءلذ زم خالوة جؼصاص مالمدها ظٗلذ ؾٗاصة بـ وظهها ؤقغ١ 

 ُٞغي  ؤهشىي  زجل

 قهاب؟ ًا مبؿٍى -

 …ظًضا: نض١ بـ و٢ا٫ بلحها هٓغ -

ٗها زم ًضها ؤمؿ٪ ٣بلها ٞع  ؤخالذ ٞمِه  بلى جهل ؤن ٢بل ول٨ً ًُ

ت ٢بًت ب نىًجا لُسغط ًضها وبحن بِىه ٢ٍى  بـ ًدضظه وهى ُمٖغ

 هاعي  ؤؾىص، ًٚب

لى ٖلُ٪ ؤؾىص ؤبى٥ هاع٥ -  …زلٟى٥ اللي ٖو
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 الصادسالفصل 

  لِؿذ
ُ
ٓهغه بما ؤلاوؿان خ٣ُ٣ت  ل٪ ًُ

 ًٓهغهُ  ؤن ٌؿخُُ٘ ال بما بل

ه ؤن ؤعصث بطا لظل٪ ِٜ  ٞال حٗٞغ ه
ُ
 ال ما بلى بل ٣ًىله ما بلى ج

 …٣ًىله

 ٞ٪ حسخ٤ التي والضها ًض بلى جىٓغ وهي ٕٞؼ بـ چُالن بهخًٟذ

ب ختى الى٢ذ مً ال٨شحر مىه ؤزظ الظي والشاوي قهاب  بؾخٖى

 ٨ِٞه  بـ ألالم طل٪

 بلحها مالذ زم اإلاكضوهت چُالن مً ج٣ترب وهي ُظلىاع قه٣ذ

 جىجغ بـ وحؿاءلذ

 صا؟ هُٟٗهه ؤبى٥ِ  اللي چُالن ًا صا محن -

 قهاب: بؾدُٗاب ٖضم بـ چُالن ؤظابذ -

غث - ه ؤًىة: و٢الذ ي٤ُ بـ ُظلىاع ٞػ  !...صا قهاب بًه هٖى
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ان وهما نغزت قخٟحهما مً زغظذ  ٢بًتي بحن قهاب جٍغ

 بط والضهما

ٗه  حهضع وهى زكىت ػمجغة ُمُل٣ًا قغاؾت بـ جالبِبِه  مً ظاؾغ ٞع

ب ظهىعي نىث   بـ  ُمٖغ

م٪ بغوح لُه بىتي بًض ماؾ٪***..  ًا بًه بخٗمل -
ُ
 !...ؤ

 صٞإ بـ ؤعصٝ زم ٖىه ًضه ببٗاص قهاب خاو٫ 

 م٣هضف ؤها ٖمي ًا -

ا ًا الضبب ٖمى - م٪ ٖحن ًا الهُاص ظاؾغ اؾمي..زٍى
ُ
 ٖاٝع..ؤ

ه وال الهُاص ظاؾغ محن  …ل٪؟ ؤٖٞغ

 بلى هٓغ زم ًذجمه ؤن خاو٫  ًٚب بـ اؾىاهِه  ٖلى قهاب نغ

 بلى جىٓغ وهي اإلاىحى ٖضاص في ؤنبدذ بل جمىث ج٩اص التي چُالن

 هٓاعتها بَاعاث وعاء ختى جبُجها بؾخُإ ُمدؿٗت ؤٖحن بـ اإلاكهض

 ٖهبُت بـ لحرصٝ الضا٦ً
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 ُؾمٗتي ٦ضا مُىٟٗل ْابِ ؤها باقا ظاؾغ ًا -

ا ًا بًه ْابِ: خضة بـ ظاؾغ ظإع -  هٟؿ٪ جٓبِ إلاا مل!!.. زٍى

 …ألاو٫ 

ت ل٨مت بـ ٖاظله ظاؾغ ول٨ً هضوء بـ الخملو قهاب خاو٫   ال ٢ٍى

ظًب ٢اجل، نىث   بـ هضع زم ؾىِه  م٘ جدىاؾب ًُ  الٗٓام ُمس٠ُ،

كحر وهى ض بـ ؾبابخِه  بـ ٌُ  جٖى

 ظاؾغ چُالن.. جاوي بىتي مً وج٣غب ججغئ  خظاعي  -

 …صًًما الهُاص اؾم بٞخ٨غ..الهُاص

ل بزغها ٖلى جغاظ٘ ٢ىة بـ صٞٗه ت وِقٟاه ٨ٞه ًد٪ ْو  وهى الىاٞػ

غحٗبت چُالن بلى ًىٓغ
ُ
 ٢اجلت هٓغاث اإلا

غة خحن ٖلى چُالن بلى ظاؾغ بلخٟذ
ُ
 زل٠ وجسخبئ هي لخهغر ٚ

 ق٣ُ٣تها بلى عؤؾها بـ جلخ٠ وهي ظٕؼ بـ هخٟذ التي ُظلىاع

 …ؾىا هىدىٟش بخىا صا..الىاع؟ وف ٞـ بترمُجي -
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 وهي ق٣ُ٣تها زُاب ٖلى الهٛحرجحن ٢بًخحها بـ چُالن ٢بًذ

س٠ُ ظاؾغ نىث بلى حؿخم٘
ُ
 اإلا

  الٗغبُت ٖلى -
ً

 …خاال

ا ع٦ًخا زم هاثل جىجغ بـ الٟخاجُتن ؤومإث ًٗ  لُىٓغ.. الساعط بلى ؾَغ

 زالي صسغي  وظه   بـ ألاو٫  بلى ًىٓغ الظي قهاب بلى ظاؾغ

 ٢خامت بـ وؤعصٝ الخٗابحر

خ٪ لى -  ألاعى وف ٖلى مً همدُ٪ جاوي بىتي خىلحن بخدىم قٞى

 …لبيخ٪ ؤج٣ضم ٖاوػ  ؤها: ٢ؿىة بـ قهاب هضع -

٘  قغ٢ُت مالمذ.. به الىٓغ وص٤٢ بؾخهجان بـ خاظبه ظاؾغ ٞع

اضخي ظؿض.. ُمىٟغة صا٦ً ُبجي لىن   طي خاصجان ُٖىان.. ظامضة  ٍع

ل بـ خضصها التي ٖمله َبُٗت م٘ ًدىاؾب ضسم
ُ
ؿغ ؾهىلت ٧  وَُ

شبذ ُمؿضؾه ًغي  وهى
ُ
ه خى٫  اإلا  ظٖؼ

 ٢ؿىة بـ وهضع قهاب ُٖجي بلى ُٖيُِه  بـ ظاؾغ ٖاص
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 بىتي؟ وجُلب جخجغؤ ٖكان محن وؤهذ -

 الٗامت اإلاباخض في ْابِ.. قهاب: و٢ا٫ ؤؾىاهِه  ٖلى قهاب نغ -

- َٔ… 

 بـ هامًؿا نضعهِ  بـ بنبٗه بـ ل٨ؼه زم قهاب مً ظاؾغ ب٢ترب

ب نىث    ُمٖغ

 اللي ؤها ٖكان مٗاًا ج٣٘ بالف..بىتي مً ج٣غب بًا٥ زم بًا٥ -

 …اإلاىث بِخمجى ًا بُمىث ًا مٗاًا ب٣ُ٘

 ظمىص بـ وهضع مٗه ال٣اصمحن بلى هٓغ زم ٖىه ببخٗض

٩ىا.. بجلػى meetingالـ -  …جاوي و٢ذ ؤقٞى

 ُمىظ خضر مما نضمخه ببخل٘ بٗضما ي٤ُ بـ مجهم واخًضا جدضر

 ٢لُل

 ٖظاب بٗض بجدضص صا ؤلاظخمإ باقا ظاؾغ ًا بـ -
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ذ ٢ىلذ وؤها: ٞدُذ بـ وهمـ مىه ظاؾغ ب٢ترب -  ٖى٩ُىا ٖلى الٞؼ

 بجلػى

٣ه آلازغ ببخل٘ -  هلػي بخًُغها ٦ضا: وهمـ نٗىبت بـ ٍع

 …الكغا٦ت

 بـ هاصًعا وظهِه  بـ و٢ظٞها مؼ٢ها زم ًضهِ  مً ال٣ٗىص ظاؾغ ؤزخ٠ُ

 ٚلُٔ ظامض، نىث  

 …ٖلُه مًِذ اللي الجؼاجي الكٍغ مخيؿاف.. صاهُت ٞـ -

 هٓغة بـ قهاب ًغمي ؤن ٢بل لِـ ول٨ً وعخل ظاؾغ جغ٦ه زم

ت ٢اجلت، ٨مل هاٍع ُُ ٣ه بٗضها ل  ؤمامه ًغي  ٩ًاص ال وهى ٍَغ

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

 بلى ًغقضها ٢ض ما ججض لٗلها خىلها جخُل٘ وهي ي٤ُ بـ جإٟٞذ

 ججض لم ول٨جها الهُاص ٢هغ
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.. جب٩ي ج٩اص وهي الكمـ مً جدخمي ظبهتها ٞى١  ًضها ويٗذ

خٛمٌ
ُ
 جظمغ بـ جمخمذ زم ؤعه٣ها حٗب بـ الٗؿلُخحن ُٖىحها ل

مازل التي ؾىىاتها بـ ًل٤ُ َٟىلي
ُ
ت نض٣ًتها ج ٍغ  ظٍى

ت ؤها لؿىا١ وؤ٢ى٫  ٞالخت ؤٖمل الػم م٨يل -  واإلا٩ان اإلا٩ان ٖاٞع

 …لٗبتي صا

 زلٟها لخىٓغ حٗىص وهي ٢الذ زم ؾبابتِها بـ ظبهتها خ٨ذ

 خماعة اللي ؤها ؤ٧ىن  م٣ٗى٫  مل..هىا مً ال٣هغ ه٣ل خض ؤ٦ُض -

 …وُتهذ

لى  آلازغ الجاهب ٖو

إث ؤن ما الخٓتها التي الهٛحرة الجىُت جل٪ ًٟخهُ  لم  ٢ضمها َو

 الكمـ ؤقٗت جى٨ٗـ والتي الٗؿلُخحن ُٖىاها..الهُاصًت ؤعى

مازلها ٞـ بها
ُ
ا صًٞئا ج

ً
 وبقغا٢
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٣ها جخلمـ بضؤث مىدىُاث م٘ للىدى٫  اإلااثل ٢ضها  لـ ٍَغ

هالتها..الىًىط
ُ
خُاًغة الؿىصاء ز

ُ
لى َبُُٗت جمىظاث بـ اإلا  ٖو

ً ٖابشت ببدؿامت وظهِه  ٍؼ
ُ
 الغظىلي سٛغه ج

ٟاٞت ٢ظٝ
ُ
 ال وهى بىُاله ظُبي بـ ًضًه واًيا مجها ج٣ضم زم الخبٜ ل

خٟدو ًخٟدهها ًؼا٫ مخًٗت مالمدها ٍو
ُ
ت وقٟخحها اإلا  اإلاٍٛى

٣ت بـ اإلاؼمىمت  بٚىاًءا ؤ٦ثر ظٗلخه ٍَغ

 ؤن ٢بل لشىان ؤزغه زمالت بـ الٟىاح ُٖغها ًدكمم زلٟها و٠٢

  بلحها ًمُل
ً

 ٖبض بـ ُمدؿاءال

 !!...ؤوؿت ًا ؤؾاٖض٥ ؤ٢ضع -

هالتها لٟدخه بؾخضاعتها وم٘ بلُه بؾخضاعث زم ٕٞؼ بـ قه٣ذ
ُ
 ٞـ ز

 مً لجؼء يغبه الظي ؤلاخؿاؽ لظل٪ ظٟلت بـ وجغاظ٘ جٟاجئ

 ٦ُاهه لبٗثرة ٦ُٟلت ٧اهذ ول٨جها الشاهُت
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 ؤو٫  مً ؤؾغ ُهىا٥ بل.. هٓغة؟ ؤو٫  مً ُخب ًىظض ال ؤهه ٢ا٫ مً

  هٓغة
ً
 بـ قهُت ظٗلتها بغاءة بـ ُمدؿٗت ؤٖحن بـ جغم٣ه وهي زانت

ا ًدك٤٣ لم واهي ٢ىإ بـ الخماؽ آزغ ول٨ىه ُٖيُِه   ْاهغًٍ

ت بـ وحهبِ ًهٗض الظي نضعها ٖلى ًضها وي٘  همؿذ زم ؾٖغ

 ُمخلٗشمت

 !!محن..خًغج٪..خـ -

 …ٌؿاٖض٥ خابب خًغحي: و٢ا٫ ظاطبُت بـ الكاب ضخ٪ -

خاط جغاظٗذ خمخم وهي زٝى بـ ٍع
ُ
ًلذ ُعٖب بـ صازلها بـ ج  ٞو

سُٟها ال ختى واخضة زُىة مجها هى لُخ٣ضم.. الهمذ  بـ ٢ا٫ زم ًُ

 لُُٟت هبرة  

 …قٍغ٠ ٚغضخي ؤها.. مخساِٞل -

ى٣ها خ٨ذ  بلى الىٓغ جخداشخى وهي ٢الذ زم جىجغ بـ ألابٌُ ُٖ

هل٨ت الجاطبُت طاث مالمدِه 
ُ
 اإلا
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 الهُاص ٢هغ ؤعوح..ٖاوػة -

 …ؤونل٪ حٗالي.. ٦ضا؟ بـ -

هالجِه  ًد٪ وهى ٢ا٫ زم ٢ىة بـ لُطخ٪ عهبت بـ ُٖىاها بحؿٗذ
ُ
 ز

 الؿىصاء

 مجي مخساِٞل!.. هىا الىاؽ وؾِ ؤزُٟ٪ ًىٟ٘ جٟخ٨غي  -

مىًما  …هُتي ُخؿً ؤزبخل٪ ٖكان ٖو

ٓلل ببدؿامخه جؼا٫ وال ٢ا٫ زم ٦ٟه مّض 
ُ
 قٟخُه ج

لُت مً ألازحرة الؿىت ٞـ َالب.. ُؾُٟان اؾمي ؤها -
ُ
 جغبُت ٧

ايُت  الهُاص ظىاص ناخب..ٍع

غها تهللذ -  …مىخإزغف ٖكان ًال َب..بجض؟: و٢الذ ٞجإة ؤؾاٍع

ا وجدغ٦ذ ًٗ ا ٢ا٫ زم حعجب بـ خاظبُه ٣ٖض.. ؤمامه ؾَغ
ً
 ياخ٩

 …وبكهاصة هبلت أل -
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خاب٘ وهى جبٗها غ.. ألاهٟاؽ ؾالبت بغاءة بـ ٢ضها جماًل ًُ  بـ لحٞز

كُذ وهى ؤعصٝ زم خغاعة  وظهه ٌُ

 …ًاعب الُٗٓم هللا بؾخٟٛغ -

ا مجها ج٣ضم ًٗ   ُٖىاه جسىهه ال ختى ظىاعها لِؿحر ؾَغ
ً
زغي  مغة

ُ
.. ؤ

 الىٓغي  الخدغف ُتهمت بـ ال٣ًُبان زل٠ ؾُحزط اإلاغة وهظه

 للخُاء الساصف

 ببدؿامخِه  بـ حؿائ٫  زم ال٣هحرة ٢امتها بلى ًهل ٖله بلحها ما٫

 اللُُٟت

 بًه؟ اؾم٪ -

ت بـ ؤظابذ - خاط: ٍٖٟى ت ناخبت ٍع ٍغ  ظىاص ؤزىها.. الهُاص ظٍى

 …ناخب٪

كُذ وهى ؤومإ زم ببدؿامخه بحؿٗذ  ُمٛمًٛما ٖجها بًُٗضا وظهِه  بـ ٌُ

 …مبتهؼعف ٌٗجي هبلت هبلت أل -
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 بـ جخالٖب وهي ج٣ى٫  وظضها ٞـ بلحها لُىٓغ الىاٖم نىتها ؤجاه

هالتِها
ُ
 اللىلبُت ز

 ٦ضا ٖكان ٞـ مجدل ٞترة ب٣الي بـ.. هىا ؤجىه مغة ؤو٫  ؤها -

 جىهذ

 ٦ضا؟ بًه ؤص ب٣ال٪ -

 …قهغ: خغط بـ ٚمٛمذ -

ض ال ختى جىٟلذ ؤن ٧اصث ضخ٨ت ٦بذ ٍؼ  عص صون  لُىمئ بزغاظها ًُ

 ؾٗاصة بـ لخ٣ٟؼ الهُاص ٢هغ بلى ونال ختى ٢هحرة ٞترة مغث

 بلُه جىٓغ وهي بمخىان بـ ٢اثلت

٨ًغا -
ُ

 …ُؾُٟان ًا ظًضا ق

غة خحن ٖلى مجها ب٢ترب
ُ
 بـ هي قه٣ذ ٞـ بلحها ًمُل وهى همـ زم ٚ

 بظٟا٫
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.. الهُاص ظىاص ناخب ؤها ٣ًىل٪ خض ؤي مخهض٢ِل ٦ضا بٗض -

ي ناُٞت هُتهم ه٩ُىن  ٧لهم مل ألن  …َػ

متزظت الُٗغة عاثدتها ًدٟغ وهى و٢خه ؤزظ
ُ
 بـ الُٟىلت عاثدتها بـ اإلا

 لُاٞتها بـ لها مشُل ال عاجٗت ببدؿامت ُحهضحها ًبخٗض ؤن ٢بل ٣ٖلِه 

 ؤحى ٦ما عخل زم

ا ًٗ دمل٤ ٌؿخضًغ ًسُىها زُىة و٧ل بىُاله ظُبي بـ ًضه واي ُُ  ل

  بها
ً

 ؾحرهِ  بلى ٌٗىص زم ٢لُال

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

 الؿُاعة بـ

ا ؤهاملها حٌٗ چُالن ٧اهذ
ً
 م٣ٗضهِ  بـ ًجلـ ظاؾغ جغي  وهي زٞى

  م٣غوءة ٚحر مٗالم بـ الؿاث٤ ظىاع
ً
 الىٓاعة جل٪ ويِٗه  بـ وزانت

سٟي التي الكمؿُت
ُ
 ُٖىاه ج

٣ها ببخلٗذ طن بـ هامؿت جمُل وهي ٢الذ زم جىظـ بـ ٍع
ُ
 ُظلىاع ؤ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               178 

 ؤعوح؟ إلاا بًه هٗمل -

 مُخت هٟؿ٪ بٖملي!.. ٌٗجي بًه هخٗملي: بقٟا١ بـ ُظلىاع ؤظابتها -

ا ًٗ  …َب

 ٢الذ زم ًضها ْهغ ٖلى ُظلىاع لتربذ بؾدى٩اع بـ چُالن بلحها هٓغث

ـ   بـ  هم

ُه اللي مً ؤعخم هُب٣ى نض٢ُجي - ٪ ؤبى٥ِ ..هدكٞى  ؤبى هِكٞى

 …الٗغبُت ع٦ب ؤما ؤو٫  مً هاصي بهه زهىًنا.. لهب

 زم نضعها بلى عؤؾها ُظلىاع لخًم زٝى بـ قٟخحها چُالن يمذ

 ألامامُت اإلاغآة مً الصسغي  والضها وظه بلى جىٓغ وهي همؿذ

 …الشباث ؤؾإل٪ اللهم -

 ؾاٖاث ٖضة بٗض

 جغظلذ ختى جى٢ٟذ ؤن وما ال٣هغ بىابت جستر١  الؿُاعة ٧اهذ

 الضازل بلى عا٦ًت چُالن
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ب الهضوء طل٪.. هضوء بـ آلازغ هى ظاؾغ جغظل ٖغ
ُ
 ٖانٟت ٢بل اإلا

زغي  هي وهغولذ ُظلىاع جبٗخه.. ُعًٖبا ؤ٦ثر
ُ
 ق٣ُ٣تها بـ جلخ٤ ألا

ت بـ مٗهما عوظُضا ٧اهذ ص٢اث٤ ٖضة بٗض ٞغ
ُ
داو٫  الٛ

ُ
 ؾبب جبحن ج

 الكاخبت مالمدها ٖلى الباصي چُالن ُعٖب

 !!!...چُالااااان -

ت ظاؾغ نىث بزتر١  ٞغ
ُ
 بهٟدذ ختى ؾا٢ِه  بـ بابها ًا٧ل وهى الٛ

حها ٖلى ٝ   بـ والضتها ًضي بحن چُالن لترجج٠ مهٖغ  ملخّى زى

ها بزٟاء حؿخُ٘ لم خضة بـ حؿإله عوظُضا بهخًٟذ  مً زٞى

 ال٣اجلت مالمدِه 

 !...ظاؾغ؟ ًا صي الهمجُت بًه -

  قٟخُِه  ٖلى بنبٗه وي٘
ً
 ٞـ جإبه لم ول٨جها جهمذ ؤن ٖالمت

 ٦شحًرا هبرجِه  ٖلذ ونىًجا ٖىاص بـ ؤ٦ملذ

 هؿ٨ـ مل أل -
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 !!!...عوظُضاااااااا -

 بـ بلُه هٓغث زم ٢لبها ٢بٌ الظي الجهىعي نىجِه  ٖلى بهخًٟذ

٨مل وهى ظاخٓت ؤٖحن ًُ 

 ٞحها ؤؤطًِ٪  ٖاوػ  مل ٖكان صي اللُلت مً بَلعي -

 بىتي جإطي وؤؾِب٪: ؤمامه هي هضعث -

 …لىخض٥ ظبخحها وال ٦مان هي بىتي هي ما: ظمىص بـ ؤعصٝ -

 التي چُالن ظىاع ظلؿذ بل جإبه لم ول٨جها ؤؾىاجها ٖلى نغث

 بـ ق٣ُ٣تها ًض ٖلى ج٣بٌ ُچلىاع بِىما.. م٨خىم نىث   بـ جب٩ي ٧اهذ

 َمإهتها ٚغى

 ٞغاقها ؤمام ٠٣ً وهى ؤعصٝ زم ظاؾغ ج٣ضم

٣ٟي ًب٣ى ظامض ٢لب ٧ل بـ ٚلِ خاظت ٖملتي -
ُ
.. بحها جىاظنهي ج

 …الٟحران ػي  حؿخسبي مل
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لذ قٟخحها ٖلى چُالن ًٖذ  وحهضع ظاؾغ لُٗىص ويٗها ٖلى ْو

 ظمده ًٖ عجؼ ًٚب بـ

 …ب٩لم٪ وؤها ٞؼي  ٢ىمي -

ا جهًذ بل مغجحن ؤمغه ٣ًى٫  ؤن جدخج لم ًٗ  مً مخىعم وظه   بـ ؾَغ

ل..الُب٩اء ٦ثرة  نىث   بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل لشىان نمخِه  ٖلى ظاؾغ ْو

 اإلاكاٖغ مً زا٫

 …ؾامٗ٪ -

ىخٌٟ ٢لبها مهضعها ظؿضها بـ ٖىُٟت عظٟت ؾغث
ُ
 بحن مً اإلا

 ؤ٦ثر ُظلىاع ًض ٖلى ج٣بٌ وهي ٢الذ زم ؤيلٗها

 …بابا ًا بدبه -

 بـ بلُه هٓغن  ٞـ ُٖىاه جضم٘ ؤن ٧اصث ختى ٢ىة بـ ظاؾغ ضخ٪

 خضة بـ حهضع وهى ٞجإة ًخجهم ؤن ٢بل حعجب

 ٖلى ج٨ضبي ًسلُِ٪  اللي هللا قاء بن صا بًه ُخب -
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 !وعاهم مً الٛلِ وحٗملي ُٖلخ٪

 …ؤها بابا -

 بـ ظإع زم ٢ىة بـ ظىعاه الخاثِ ٖلى ًًغب وهى ظاؾغ ٢اَٗها

ت ٞحهم بمً ًهٗضون  ال٣هغ بـ مً ظمُ٘ ظٗل نىث   ٍغ  ظٍى

 وعٍخاط

ً لُه.. ٦ضا؟ حٗملي ٖكان بًه ٞـ مٗا٥ِ  ٢هغث - ىا ُمهٍغ  جَى

 …ٖماًل٩ىا بـ يهغي  وج٣ُمىا عاسخي

٨مل ٢ىة بـ بـ٨ذ زم وظهها ٖلى ٦ٟحها چُالن ويٗذ ُُ  بـ ظاؾغ ل

 هاعي  جدظًغ

لُخ٪.. البِذ مً زغوط مِٟل الجهاعصة مً -
ُ
 بال هتروخحها مل و٧

 ختى عاؾ٪ ٖلى هًُٟل الخاعؽ جغوخحها وإلاا.. ألامخداهاث ٖلى

 …مٗا٥ِ  ؤزغتها ؤقٝى ؤما.. اللجىت ٞـ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               183 

 بزتر٢ذ هٓغاث بـ ًغم٣ها وهى ؤمل زُبت بـ ؤعصٝ ًغخل ؤن و٢بل

 ٢لبها وهكمذ عوخها

 و٠٢ ٧ان صا..الكبا٥ مً هُل٪ م٨يل صخُذ بـ بُدب٪ لى -

 خاظت القى نض١ ؤما هى ل٨ً.. ًىنل٪ ٖكان خاعبجي و ٢ضامي

 …بحها ًدؿلى

ٛمٛم وهي ٞجإة مكاٖغها وجبلضث نضمت بـ چُالن ُٖجي بحؿٗذ
ُ
 ح

غ بـ  جبًر

 …ًخجىػوي ٖاوػ  و بُدبجي بهه ٢الي هى بـ -

 و٢الذ الهضمت ٚكتها التي والضتها بلى هٓغث

ل صا -  صا اإلاىيٕى ؤزغث اللي ؤها ٖكان مامي ًا مجي ٖػ

ٛاصع وهى ٢ا٫ زم ظاؾغ ضخ٪ -  ُمدتٝر لُٗب هى ًب٣ى: ٌُ

ٝغ  …صر ًلٗبها ٖو
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 الضعط هبِ ظاؾغ بِىما والضتها طعاعي بحن با٦ُت چُالن بجهاعث

 ال٣هغ مً زغط ختى ؤخض بلى ًلخٟذ ؤن صون 

٘ طهِه  بلى الهاج٠ ٞع
ُ
  ٢اسخي ظمىص بـ وؤعصٝ ؤ

ً
 زُحرة وهبرة

 اإلاباخض ٞـ ْابِ.. قهاب اؾمه واخض ًٖ اإلاٗلىماث ٧ل هاجلى -

 …الٗامت

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

 ال٣اسخي الُىم طل٪ ٖلى ؾخاثغه اللُل ؤؾض٫ بٗضما

مؿ٪ ٞغاقها بـ جخمضص ُظلىاع ٧اهذ
ُ
 مالمذ وجسِ الغنام ٢لمها ج

ى٨ؿغة چُالن
ُ
 ؤن ؤ٣ٌٗل.. ٢لبها اإلاالمذ جل٪ المؿذ لم   حٗلم ال.. اإلا

 خضر إلاا ججؿُض ق٣ُ٣تها ؤن ؤم.. آلاالم؟ هٟـ جدكاع٥ ؤلازيخحن

 !ؾىىاث ُمىظ مٗها
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ٓلل وهي حٗب بـ ججهضث
ُ
ىت چُالن ُٖجي ج  اللمؿاث وي٘ بـ الخٍؼ

 ظىاعها بـ الىع٢ت بٗضها لخً٘ اؾمها خغوٝ ٦خبذ زم ألازحرة

 الٟغاف ٖلى

مؿض بؾخضاعث
ُ
هالث ٖلى ج

ُ
ّبلذ و مالذ زم خىى بـ ق٣ُ٣تها ز

 
٢ 

ل ُب٩اء بٗض.. عؤؾها بتها ًٖ وؤٖغبذ جهًذ زم هامذ ٍَى  في ٚع

 ظىاعها الىىم

ىضما  جىام ؤجها عوظُضا ؤزبرجه جىؤمِه  ًٖ ًدؿاء٫ ظىاص ؤحى ٖو

بري  ق٣ُ٣تهم ظىاع
ُ
 خضر ما ٖىه وؤزٟذ ال٨

ت الهازبت وٛمخِه  بـ نضح الظي هاجٟها بلخ٣ُذ  ال ختى بؿٖغ

خهل اؾم جغي  ؤن صون  وبـ چُالن ًى٢ٔ
ُ
 ُمىم٤ نىث   بـ ؤظابذ اإلا

 خظع

 !...ؤلى -
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ب ال الظي نىجه ؤجاه ُٗ ىت والبدت الغظىلُت وٛمخه جمُحز ًه  الٍؼ

 جمل٤ بـ ٣ًى٫ 

 …بحرص؟ ٦غوان صا بًه -

ا ناعجا ختى قخٟحهما يمذ
ً
 نىث   بـ ٢الذ زم ُمؿخ٣ُم زُ

بتها به ؤوصٖذ ُمخجهم ٌ بـ الٗامت ٚع  مٗه الخضًض ٞع

 !لُه؟ بخ٩لمي -

 !!...لسُُبه ٦ضا ٣ًى٫  خض ب٣ى!!.. هضامتى ًا: و٢ا٫ ُنهُب قه٤ -

 حٗلم ال التي ال٩لمت لخل٪ السغوط وق٪ ٖلى ضخ٨ت ٦بدذ

 حؿاءلذ زم مٗىاها

 !صي هضامتي ًا بًه ٌٗجي -

 …ٞطختي ًا ػي  ٦ضا خاظت: و٢ا٫ ُنهُب ضخ٪ -

 نىتها ول٨ً نىث صون  قٟخحها ٖلى ٍٖغًت ببدؿامت بعحؿمذ

 ظضًت بـ جدؿاء٫ وهى خاػًما زغط.. زغط خُىما
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  وبابي بُا جخهل مُىٟٗل ٨ٞغة ٖلى -
ً

 مىا٤ٞ مل ٌٗجي ؤنال

٪ مُىٟٗل و٢الي  جاوي ؤقٞى

 …وبج٩لمىا الجهاعصة قاٞجي ؤبى٥ِ : هضوء بـ ٖلحها عص -

  الهمذ ؾاص
ً

ال ب ٍَى  خضًشه ٣ٖلها جغظم ختى ٢اله ما حؿخٖى

 زٟىث بـ لخدؿاء٫

 !ؤمتى بج٣ابلخىا -

 …بالٓبِ مٗا٥ِ  ُم٣ابلتي بٗض: وؤظاب ججهض -

 ُنهُب نىث لُهلها قٟخحها ٖلى ًضها وايٗت ُظلىاع قه٣ذ

 جٟهم و ظضًت بـ ًغصٝ

 ؤها وبزخبرها وقاًٟىا ٖاٝع ٧ان أل!..هُٗٝغ مل بهه م٨ٟغة ؤهِذ  -

 وؤهِذ 

 !بػاي ًسخبرها: ونضمت زٟىث بـ حؿاءلذ -
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  بوي وؤها.. ُم٣ابلخىا ٖلى له هخ٣ىلي به٪: ؤظابها -
ً

 ٖلُِ٪  مؼ٢ى١  ٞٗال

 …أل وال ؤؤطًِ٪  ٖكان

ى٣ها خ٨ذ  ٢الذ زم الىاٞظة هاخُت وجىظهذ جهًذ زم بظهاص بـ ُٖ

 ؤمامها الٓالم بلى جىٓغ وهي

 !ٖلُا بخطخ٪ وال ناص١ بجض وؤهذ -

 بوي ه٣ىل٪ مل: ُظلىاع بزتر٢ذ وهبرة نض١ بـ ُنهُب ؤظاب -

 وؤهِذ  ٢هت ٖلى ه٣ىل٪ بـ.. هاخُخ٪ ؾىء مل هُتي وبن ناص١

 …بخ٨ِم 

  نمذ
ً

 ُنهُب ؤظلى ٞـ.. ؾ٣ُهه إلاا ؤلاهخمام ٖلحها ْهغ و٢ض ٢لُال

ت ؾىع  بلى ًخ٩ئ وهى ؤمامه هاًْغا هضوء بـ و٢ا٫ خل٣ه ٞغ
ُ

 الك

 وؤهله هى َٟىلخه ُٞه ٖاف اللي بِخه قاٝ نٛحر ولض في ٧ان -

 ًضمغوا خاولىا اللي وظضجه ؤبىه بؿبب وصا.. ًىل٘ بـ ُٞه وؤزىاجه

 باإلاىاؾبت.. مغاجه بُدب صي الُٗلت و٦بحرة ٦بحرة ُٖلت.. جاهُت هاؽ
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 ؤجىحن ؤهم هُإطوا ٧اهىا ٖكان ٦ضا ٖمل وهى خامل ٧اهذ مغاجه

 ٖىضه

 !بيخه و مغاجه: ُظلىاع همؿذ -

 َى٫  صا الصسو ٖلى خ٣ض صا الىلض وبٗضًً.. ؤًىة: و٢ا٫ ؤومإ -

 زلخه اللي وهي ٣ٖله ٞـ مدٟىعة ًٞلذ مغة ٢الها ُظلت بـ.. ٖمغه

 …ًىم ٞـ لهىا ًىنل

  نمذ
ً

 ًً٘ الظي ظاؾغ.. الُىم طل٪ ؤخضار ٌؿترظ٘ وهى ٢لُال

 وؿُاجها الهٗب مً ٧ان هٓغاث بـ ُٖيُِه  بلى ًىٓغ.. ٦خٟه ٖلى ًضه

 الهُاص ظاؾغ نىث بـ ٣ًىلها و٦إهه ُنهُب ؤعصٝ زم

 …وظضج٪ ؤبى٥ طهب صا خهل اللي بن بٞخ٨غ -

هالجِه  ٖلى ُنهُب مسر
ُ
 ٖلى ًمسر وهى ٢ا٫ زم ٖهبُت بـ ز

 بٗضها قٟخُِه 
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 ٦بر ؤما لخض وصهه ٞـ ٢هضي..وصوي ٞـ عمذ صي الُجملت -

همها خه ٞهمخه والضجه..ٞو ٞغ  ؤبىه..ؤبىه مٓلمل صا الصسو بن ٖو

 بن زهىًنا.. خهله اللي ٌؿخاهل َاُٚت ظباع، شسو ٧ان

٪ ٧ان صا الصسو ىته  ُُ  …بِخه ُخغمت ه

هض١ ال قٟخحها ٖلى ًضحها ُظلىاع ويٗذ
ُ
 ُٖىاها.. ٢اله ما ج

م ٖلى.. نضمت بـ ُمدؿٗت  ُمىظ بهدكغث التي ألاخاصًض جل٪ مً الٚغ

ها وٗىمت  مً ال٣هغ هظا قهضه وما الهىاعي  ظابغ ًٖ ؤْاٞع

ل بـ آلازغ الُٝغ مً حؿمٗها لم ول٨جها الٗاثلخحن بحن نغاٖاث
ُ
٧ 

 الدؿامذ هظا

غظ٘ نضمت بـ ج٣ى٫  وهي لىٟؿها حعي لم لظل٪
ُ
هالجِه  ج

ُ
 بلى ز

 السل٠

 !...٦ضا مل ؤهذ صا الُٟل -
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ضٚضٙ ضخ٨خه نىث ؾمٗذ  حعجبذ هضوء بـ ٢ا٫ زم خىاؾها ًُ

 جىلض ؤن ٢بل خضر ما ٖلحها ٢و بٗضما مىه

ل ُنهُب بـ.. الهىاعي  ُنهُب ؤًىة -  الهىاعي  مً هٟؿه بـ مٗتٞر

 …ال٣هغ خغ١  بـ بهتهذ صي الُٗلت.. جهاجي

 ألو٫  ٍٚغب نىث   بـ هى ٣ًُٗه ؤن ٢بل لخٓاث لـ الهمذ ؾاص

 مىه حؿمٗه هي مغة

 ًىم ٞـ خ٣ه هُازض صا أل.. بد٨حهىل٪ اللي حؿامذ بـ مل صا الىلض -

 اللي مإطٌل بوي خض مً بحٗلمذ ألوي.. ؤطاه اللي مً بـ

 …مإطاهِل

  ٢اَٗها ول٨ىه جغص ؤن همذ
ً

 ظاصة ولهجت ببدؿامت بـ ٢اثال

له.. ًىم ٞـ ؤخؿىلي اللي وال ؤطاوي اللي ال مبيؿاف ؤها -
ُ
 بُازض ٧

 ههِبه

 صلى٢تي؟ بًه مجي واإلاُلىب: همـ بـ ُظلىاع حؿاءلذ -
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 نض٢ُجي.. بعجباَىا بـ والض٥ ؤ٢ى٘ حؿاٖضًجي: جغصص صون  ؤظابها -

 …و٢ذ مِٟل

ىاصًه وهى ٨ًغهه ؤهشىي  نىث   ٖلى بلخٟذ شحر صال٫ بـ ًُ  بقمئزاػه ًُ

 !!!ُنهُب -
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 (ألاول  الجزء) الصابعالفصل 

حن ؤخض ًًٓ ُمكخٗلت الخغب جؼا٫ وال  عابذ ؤهه الُٞغ

 …وبجضاعة زاؾغ ٦ِالهما ؤن الخ٣ُ٣ِت  في ول٨ً

زغي  بلى مالمده وبؾخدالذ ُنهُب ججهم
ُ
 زم ٢اؾُت نلضة، ؤ

 ًلخٟذ ؤن صون  ؤعصٝ

 …بٗضًً وه٩لم٪ ب٢ٟلي َب -

 بلُه جىٓغ التي لخل٪ بؾخضاع زم الهاج٠ ؤٚل٤ بل عصها ًيخٓغ ولم

بض بـ
ُ
 وحؿاء٫ اإلا٣اٖض ؤخض ٞى١  ظالًؿا لُخ٣ضم ُمىٟغ ز

 !!...زحر -

 لخ٣ى٫  ظشذ زم ؤمامه ونلذ ختى ُمخماًلت زُىاث   بـ مىه ج٣ضمذ

مؿض وهي
ُ
 ُع٦بدُه ج

 …ٚلُذ؟ بًه.. ظىػي ؤزى ببً ٖلى ؤَمً خبِذ -
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كُذ وهى ؤعصٝ زم واضر بقمئزاػ بـ ٖىه ٦ٟحها ُنهُب ؤبٗض ٌُ 

 ٖجها وظهه

مان ًا بًه ٖاوػة.. صا اليؿىان لكٛل ٞاضخي مل -  !!!...٧اٍع

ٟاٞت ُمسغظت ؤمامه ظالؿت جهًذ زم ي٤ُ بـ جإٟٞذ
ُ
ضزجها جبٜ ل

ُ
 ج

 ظمىص بـ و٢الذ

 الىاص م٘ صازلت زاعظت والبذ مإزغ٥ اللي بًه ؤقٝى ظاًت -

 الٓابِ

 السُت ٖلى ماشخي ؤها: ٞخىع  بـ و٢ا٫ ٖى٣ه ُمازغة ُنهُب خ٪ -

 …لجاؾغ ٢ايُت يغبت هي.. ُظلىاع.. ألاولى

 جً٘ وهي ؤزحًرا ٢الذ ختى ُمبهمت هٓغاث   بـ بلُه جخُل٘ نمخذ

 نلت بـ ؤهىزتها بـ جمِ ال هبرة   بـ ؤزتها ٞى١  ؾا١

 ٖم٪؟ بدخدضي ؤهذ -
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غ - .. هُلت وال ٖمي بخدضي ؤها وال.. ٦الم٪ ٞـ بحٗضلي: و٢ا٫ ملل بـ ٞػ

 هخ٨ؿغ اللي هي ُظلىاع وال٢ُذ صماغي ٞـ اإلاىيٕى صوعث بـ ؤها

 …ظاؾغ يهغ

غث  ختى خضًشه جٟؿحر في و٢تها جإزظ جملل بـ عماصًت سخابت ٞػ

 م٨غ بـ ج٣ى٫  وهي ٞجإة ببدؿامخه بحؿٗذ

 …جمىث اإلا٩ان هٟـ ٞـ جاهُت يغبت بن زهىًنا.. خ٤ ٖىض٥ -

ٗخاص بخماًلها هي لخجهٌ.. ٞهم ٖضم بـ خاظبُه ُنهُب ٣ٖض
ُ
 زم اإلا

دض١ وهي لخ٣ى٫  جماًما ؤمامه و٢ٟذ ختى مىه ب٢تربذ
ُ
 حؿلي بـ به ج

 ؤبىها وبجدضث هى ُمضعؾها.. واخض بخدب ٧اهذ الؿيُىعة -

 …ٖكاهه

.. بغاٖت بـ بهٟٗاالجه ؤزٟى ؤهه بال ٨ٞه وحكىج ُنهُب وظهه بهذ

دكىج ٨ِٞه  ٖلى ؾبابتها بـ حؿحر وهي خضًثها ٧اًمان لُخ٨مل
ُ
 اإلا
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ضعؽ ٞجإة بـ مٗاه هتهغب ٧اهذ -
ُ
 ٞـ ْهغ بٗضًً و بزخٟى اإلا

ؿدكٟى
ُ
 اإلا

 !مجي؟ واإلاُلىب: ٖبىؽ بـ ُنهُب حؿاء٫ -

 مل ظاؾغ ٦ضا و٦ضا جدب٪ زلحها: و٢الذ ؤٞعى ٦ـ ببخمؿذ -

ب٣ى.. تهغبىا به٩ىا ج٣ٗجها ٞـ بعجبا٩َىا ٖلى هُىا٤ٞ  ٧ابىؽ خ٣٣ىا ٍو

ب  …لُه جاوي ُمٖغ

 به ؤعصٞذ إلاا الًٛب ؤنابه ِلم   ٌٗلم ولم ؤؾىاهِه  ٖلى ُنهُب نغ

مان  ظٟاء بـ ٢ا٫ زم ٨ِٞه  ًٖ بنبٗها ؤبٗض.. ٧اٍع

ذ بجها بٞغضخي!.. خؿابه ٖامل بهه وبٞغضخي -  مُىٟٗل بهه ٖٞغ

 !...الٛلِ ج٨غع 

 ُبٗض ٖلى وظهها و بلُه جمُل وهي ٢الذ زم ٧له نىتها بـ ضخ٨ذ

 وظهِه  مً واخض بول م٣ضاع

غ١ ..الض٦خىع  لخًغة وؿُبها ب٣ى صي -
ُ
 …٦خحر ٢ضام٪ الُ
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 ال السبِشت وببدؿامتها جبٗخه ٞـ ٖجها بًُٗضا وجدغ٥ لُجهٌ صٞٗها

 اللىن  ٢اوي قٟاه ؤخمغ بـ اإلاُلي سٛغها ٖلى ُمغحؿمت جؼا٫

  بؾخضاع زم ٞجإه الًخى٠٢
ً

 ٟٚلت خحن ٖلى ُمدؿاءال

 …ٞحن؟ ٖمي -

مان ؤظٟلذ  حؿخُٗض ؤن ٢بل لشىان ؤلاعجبا٥ وؤنابها لؿاالِه  ٧اٍع

غ وهي حؿاءلذ زم جىػاجها ٟاٞتها ُصزان جٞؼ
ُ
 ل

 !...لُه بدؿإ٫ -

دض١ وهي ؤعصٞذ زم مىه ب٢تربذ
ُ
 اللخحن الخاصجحن ُٖيُِه  بـ ج

 ظلي بػصعاء بـ بها جخُلٗان

 ًابً ؤٞهم٪ جدب وال ٞاهم وبـ وجىٟظ ٖم٪ ؤوامغ حؿم٘ ؤهذ -

 ظابغ؟

 ****... ًا بغة: خضة بـ هضع -
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ىٟغ نىتها بـ ضخ٨ذ
ُ
بٗض اإلا ُُ ٟاٞت ٢ظٞذ ٞـ ٖجها وظهه ل

ُ
 ؤؾٟل الل

 بلُه ونلذ ختى ب٢ترابها وؤ٦ملذ ٢ؿىة بـ صهؿتها زم ٢ضمها

ذ زم بلحها وظهه ؤصاعث  مؿخىي  بلى هٟؿها عاٞٗت ٖى٣ه خاَو

دض١ وهي لتهمـ قٟخحها
ُ
 ال٣اؾُت زانخِه  بـ ج

هم -
ُ
 …بٌٗ م٘ وزلُىا وؾلُمان الُاع مً ؾِب٪ اإلا

ب ْالم بـ حؿىص مالمده جغي  وهي بعحٗضث ُيُه ُمٖغ  اللخحن ٖو

ٗحراث جخجمٗا
ُ

لى.. البر١  مً زٍُى و٦إجها الخمغاء الك  خحن ٖو

غة
ُ
ت مً جىبش٤ الضماء ظٗلذ ٢ؿىة بـ نٟٗها ٚ  ؤهٟها و قٟخحها ػاٍو

حن طعاٖحها بـ ؤنابٗه ٌٛغػ  وهى هضع زم  الٗاٍع

ملها الكىإع مً الهىاعي  ُؾلُمان إلاها واخضة مً بًه هؿخجى -  ٖو

 مغاجه

 …مغاجه؟ بوي ٢ال٪ ومحن: ًٚب بـ هي هضعث -
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بٗضها ٚايب طهى٫  بـ ُٖىاه بحؿٗذ ُُ  ٖضة خضة بـ ًدىٟـ ٖىه ل

لملم زىان ُىاه بلحها بؾخضاع زم الهضعة ؤهٟاؾه ًُ  جخُم بهما ٖو

ا زالو ًً ٣ها ٖلى ٢اب  ُمٟٕؼ ظهىعي، نىث   بـ بـٗضها لحهضع مٞغ

 …جاوي بُتي ٞـ هىا زل٣خ٪ ؤقٝى ٖاهلل -

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

 البىاًت بلى جُل٘ زم ظىاعه بهما٫ بـ وؤل٣اه الهاج٠ ظاؾغ ؤٚل٤

مان الضٖىة نٗضث ٞحها والتي ؤمامه التي  مً لحهبِ ُمضة ُمىظ ٧اٍع

 ؤٖلى بلى الهٗىص و٢غع  خلخه ؤػعاع ُمٛل٣ًا الؿُاعة

ض -
ُ
 !...بىاب ٚحر مً و٧الت هي!.. ٞحن عاًذ ؤهذ ظضٕ ًا ز

 بـ ؤعصٝ زم البىاًت مضزل ؤٖخاب ٖلى وهى ظاؾغ بلُه بؾخضاع

 البىاًت خاعؽ ٦خ٠ ٖلى ًغبذ وهى ٢اؾُت ببدؿامت

تها ٖلُ٪ ٖٟاعم -   هي!.. لىخض٥ ٖٞغ
ً

 …بىاب ٚحر مً و٧الت ٞٗال
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 ومداوالث آلازغ ًٚب بلى ًإبه ؤن صون  وصل٠ ظاؾغ صٞٗه زم

 وصزله اإلاهٗض بلى ونل ختى به اللخا١ في

 ًضهِ  بـ ًمىٗه وهى ؤعصٝ ظاؾغ ول٨ً مىٗه الخاعؽ ؤعاص

 …بـ واخض عا٦ب خمىلت ألاؾاوؿحر -

ا ب٣ى و الخاعؽ لؿان الضهكت ٣ٖضث ًٟ  ختى جخغي  جمشا٫ ٦ـ وا٢

ٚل٣ذ
ُ
 زلٟها ظاؾغ وبزخٟى اإلاهٗض ؤبىاب ؤ

 م٩اهِه  بلى ٌٗىص وهى هخ٠ زم آزغ ٖلى ٠٦ يغب

 !صي الىاؽ بًه.. الُٗٓم الٗلي باهلل بال ٢ىة وال خى٫  ال -

 ؤن وما اإلاُلىب الُاب٤ بلى اإلاهٗض ونل ختى ظاؾغ بهخٓغ

 زاعظه جغظل ختى ؤبىابه بهٟخدذ

 الباب وظض الجغؽ ٣ًٕغ ؤن و٢بل اإلايكىصة الك٣ت باب بلى ج٣ضم

ٟخذ ؼط وبمغؤة ًُ
ُ
 زاعظه ج
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مان ؾ٣ُذ ٞـ زُىجحن ببخٗض  بلُه هي جُلٗذ.. ؾا٢ُِه  ؤؾٟل ٧اٍع

  بزٟاءها حؿخُ٘ لم عهبت بـ
ً
سُٟت الىٓغة جل٪ وزانت

ُ
 التي اإلا

 بها ًغم٣ها

 …باقا؟ ظاؾغ -

٘ ه ظاؾغ ٞع متزظت اإلاكضوهت مالمدِه  بـ وخض١ ُنهُب بلى هاٍْغ
ُ
 اإلا

ت ؾازُت، هٓغة بـ  بحؿٗذ ٞـ.. ؤعًيا الؿا٢ِ جل٪ جؼظغ هاٍع

مان بلى هٓغهِ  بـ ٌٗىص وهى ٢ا٫ زم ببدؿامخه  ٧اٍع

اعة ؤٖمل٪ خبِذ - غ مل بىتي ظىػ  بن وؤَمً مٟاظإة ٍػ  ٍػ

 …وؿاء

دض١ وُنهُب ؤهٟاؾهم نىث ؾىي  ًخسلله ال نمذ زُم  بـ ًُ

 ٢ا٫ زم ٧له نىجِه  بـ آلازغ لُطخ٪ ٞهم ٖضم بـ ظاؾغ

 …٦ضا؟؟ مل ُمٟاظإة -

٘ بهدجى مان ًٞغ  ُنهُب ًغم٤ وهى ٖخاب بـ ٢ا٫ زم طعاٖحها مً ٧اٍع
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 …صا؟ ال٣ٗى١  بًه بزو!.. ٦ضا ٖم٪ مغاث جى٢٘ ُٖب مل -

مان ببخلٗذ ٣ها ٧اٍع  طعاعي بحن ًيخٌٟ وظؿضها بالٛت نٗىبت بـ ٍع

 ما٦غ نىث   بـ ؤعصٝ زم الضازل بلى صٞٗها الظي ظاؾغ

 !...بًه وال خماًا ًا بجًٟل هخ٣ىلي مل -

ٟسر ُنهُب ببخٗض  ٖا٢ضة الهضمت جؼا٫ وال لُضل٠ اإلاجا٫ ًُ

 الخ٨ٟحر مكلى٫  ؤنبذ ٞـًِ  لخىاؾه

مان جغخل ؤن ٧اصث   مىٗها ظاؾغ ول٨ً ٧اٍع
ً

بض بـ ٢اثال
ُ
 ز

٣ٟي بغيى واظب مل!.. ال٩ل ؾذ ًا بـ ٞحن ٖلى -
ُ
 ببً ظىب ج

 …بًه؟ وال ظابغ

مان خبؿذ  بحن مً ًيخٌٟ و٢لبها نمذ   بـ صلٟذ زم ؤهٟاؾها ٧اٍع

 ظاعح وؿغ   بغازً مً حهغب مظٖىع  ؤعهب ٦ـ ؤيلٗها

 ٢لُل بٗض

ت بـ ًجلـ الجمُ٘ ٧ان ٞغ
ُ
 ؤلاؾخ٣با٫ ٚ
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ا ألازىحن مىاظهت في ًجلـ ظاؾغ ًٗ زغي  ٞى١  ؾا١ واي
ُ
 بـ ًخ٩ئ.. ؤ

٣ُِه   ماعص و٦إهه ظلؿخِه  بـ ُمس٠ُ بضي و٢ض اإلا٣ٗض طعاعي بلى مٞغ

 ضسم

  مالمدهما بلى ًخُل٘ وهى الخضًض ظاؾغ بضؤ
ً
 مالمذ وزانت

مان  اإلاظٖىعة ٧اٍع

ا - ًٗ  ٦ضا؟ مل لُه ظاي بدؿإلىا َب

  ُنهُب ؤومإ -
ً

 …قا٠ً خًغج٪ ما ػي  ٌٗجي: ٢اثال

 الضامـ الٓالم طل٪.. ْالم بلى وجدىلذ ظاؾغ مالمذ ججهمذ

ض ٦ـ صوث هبرة   بـ هضع زم ال٣لىب بـ الُغٖب ٣ًظٝ الظي  ٢ىتها بـ الٖغ

 بإؾها و

 !!...ٞحن ؾلُمان -

مان بلى طاث بـ خضًشه ًىظه ٧ان  ٢اثلت هٟي بـ عؤؾها هؼث التي ٧اٍع

 جلٗشم بـ
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ل.. مـ -  …مٗٞغ

ت نغزت مجها زغظذ  عؤؾها ظىاع بـ عنانت مغث خُىما مضٍو

هالتِها بٌٗ بـ ؤَاخذ
ُ
 ال٩امل بـ ُنهُب جدٟؼ بِىما.. الك٣غاء ز

 ٖجها هٓغهِ  بـ ًدُض ؤن صون  جدظًغ بـ ظاؾغ ؤعصٝ ٞـ

 …بـ بىضعصف بخىا بهضي -

غحٗبت جل٪ بلى خضًشه وظهه زم
ُ
 ويىح بـ ًغجج٠ وظؿضها اإلا

 …ال٨ضب؟ مبدبل بوي ٦ضا ٢بل ٢ال٪ مدضف -

ها ُمبخلٗت نمخذ  جململ بـ ظبهخه ًد٪ وهى ظاؾغ ؤ٦مل ٞـ زٞى

 !...ٞا٦غة.. ٞاجذ ؾىحن مً ٦ضا ٢بل بج٣ابلىا بخىا -

ت بـ ؤومإث  ًٚب بـ اإلاغة هظه ُنهُب لحرصٝ هؿخحًر

 ٞحن ُؾلُمان ٌٗٝغ مدضف -

 …مهض٢٪ وؤها: ببدؿامت بـ ٢ا٫ زم ظاؾغ ؤومإ -
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 وهى لحرصٝ ظظِٖه  زل٠ ؾالخه وي٘ ٖاوص زم ظاؾغ جهٌ

 بلحهما الىٓغ صون  ًغخل

 …زالم وبجإ٦ضث.. خاظت مً ؤجإ٦ض ظُذ ؤها -

 ٞـ الٗانٟت جلى الظي الهضوء طل٪ ول٨ً هضوء بـ ٚاصعهما زم

  وزغاًبا صماًعا وعاءه زل٠
ً
 مىه الخسلو ًهٗب ُعٖب وؤزحرا
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 (الثاني الجزء) الصابعالفصل 

  الكغ٦ت مً ظاؾغ ٖاص
ً

 بٗضما.. مبلٛه مىه الخٗب بلٜ و٢ض لُال

 لخٓت ؤو٫  مً ج٣ًُ التي الخغباء جل٪ ٖمه ػوظت و ُنهُب ٢ابل

 ًٖ ٖلحها خهل التي واإلاٗلىماث.. ٚبُت بـ لِؿذ ول٨ً ٧اطبت ؤجها

باع ٌٗلىها ال ومٗلىماجِه  الًابِ طل٪
ُ
 الًٛب ظٗل ما وهظا الٛ

 عؤؾِه  ٞغوة بلى ًخهاٖض

هالجِه  خ٪
ُ
خِه  بلى جىظه زم ز ٞغ

ُ
خدها ٚ  وهى ؤهٟاؾه لُدبـ ٞو

 ؤهٟاؾِه  مً جب٣ى إلاا زاَٟت مىامت بـ ج٠٣ عوظُضا ًغي 

.. ٦جزة.. الخاعة صماءه بقخٗا٫ خض بلى ٢هحرة.. ٢هحرة وعصًت مىامت

لت ٣ِٞ و ٦جزة ُٛي ال٩اص بـ ٍَى
ُ
هالتها ؤعصاٞها ح

ُ
 جىل لم التي وز

 ْهغها ٖلى وٗىمت بـ ُمؿترؾلت بٗض الكِب مجها

 وهٓغاجه خاع نىث   بـ ٢ا٫ زم خغاعة بـ وػٞغ ٖى٣ه عابُت خّل 

لها جلتهمها
ُ
٧ 
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ل وؤها ُٖض ٖىضها بخىا.. نلي اللهم.. نلي اللهم -  …مٗٞغ

 وٗىمت بـ ٢اثلت مىه ب٢تربذ زم ياخ٨ت عوظُضا بلُه بلخٟخذ

ىاؾب
ُ
 الُٟىلي مٓهغها ج

 …بضعي  ظُذ ؤهذ -

  ٢الذ مما صعاًت ٖلى ٨ًً لم
ً
 ؾا٢حها بـ ُمخٗل٣ت وهٓغاجه زانت

خحن سل٤ لم صال٫ بـ جخ٣اَٗان اللخحن الٗاٍع  جى٢ٟذ ختى.. لها بال ًُ

لسا٫.. الـ وطل٪ الخاُٞخحن ٢ضمحها ٖىض
ُ
ٗاه٤ الظي اللٗحن الس ٌُ 

 ألابٌُ ٧اخلها

هالجِه  ٖلى مسر زم ٢مُهه ؤػعاع ٞخذ
ُ
  ز

ً
 ؾلبتها ؤهٟاؽ   بـ ٢اثال

هل٨ت الجىُت جل٪
ُ
 اإلا

 …الجهاعصة هىضبذ بخىا صا.. ظضٖان ًا ؤًىووووه -

 طاث هبرة   بـ ُمدؿاءلت ٖى٣ِه  بـ حٗل٣ذ زم صال٫ بـ عوظُضا ضخ٨ذ

 مٛؼي 
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 ٞاهمت مل ؤها.. وإلاحن؟ بًه هخضبذ -

 اللي ؤها صا اإلاىٓغ بـ..ؤها: ٢ا٫ زم ُٚٔ بـ قٟخُِه  ٖلى ٌٖ -

 ! بػاي ؾاًذ صمي وقىفي بصبدذ

 …ظاؾغ ًا جغ٦ؼ ما..هللا ب٣ى بـ: و٢الذ ٦خِٟه  ٖلى يغبخه -

.. وبٚغاًءا ٞخىت ًؼصهما ٢اوي ؤخمغ لىن   بـ اإلاُلُخحن قٟخحها بلى جُل٘

ت ظاؾغ خ٪  مجها ًضهى وهى ٖبض بـ ٢ا٫ زم ٞمه ػاٍو

ؿمً ال وهٓغاث بٚغاء هى٣ًحها وال هىدخٟل بًه َب -
ُ
 مً ح

 …ظٕى

 ؤن بلى زهغها خاٍو ٞـ السل٠ بلى عؤؾها بـ مالذ ختى ضخ٨ذ

 الُٗغة ؤهٟاؾها لٟدخه ختى ؤ٦ثر مىه ب٢تربذ بهتهذ وخُىما جيخهي

 جالٖب بـ همؿذ زم

 البراءة ُمىخهى ٞـ ؤها.. بـ؟ خبُبي ًا بًه بٚغاء -

- ٘  …عوظُضا قُست ًا ناص٢ت أل: و٢ا٫ خاظبه ٞع
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٣غبها وهى ٢ا٫ زم ظاؾغ خمدم  ٦ـ الٗابشت لهجخِه  بـ ؤ٦ثر مىه ًُ

 مالمده  

 قاء بن ُمؿخ٣لبىا هُدضص وصا ألاهمُت ُمىخهى في ؾاا٫ في ؤال -

 هللا

 بُبي ًا بؾإ٫: و٢الذ صال٫ بـ ببدؿم -

مٛم خاظبُه ٣ٖض -  ب٣ى٫  بغيى ؤها مهم مل!.. بُبي: حعجب بـ ٚو

 …بُبي بوي

 حؿاثل زم لُضٞٗها ٦خِٟه  بـ عؤؾها وايٗت ٢ىة بـ عوظُضا ضخ٨ذ

  جدغ٢ها ج٩اص هٓغاث   بـ ٦جزتها بلى ًىٓغ وهى
ً

 بقخٗاال

 هى وال جدخه خاظت البؿت.. صا اؾمه ٖاٝع مل اللي البخإ هى -

 !...واخضة؟ ٢ُٗت

 جىيُذ بـ ٢اثلت حعجب بـ بلُه زم ٦جزتها بلى عوظُضا هٓغث

 ظاؾغ ًا قىعث هىث جدخه أل -
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  و٢اخت بـ ٚمؼها -
ً

 ًا ٚحر٥ هىث خاظت في ما الىٗمت ٖلُا: ٢اثال

 …ٞغاولت

ٗها عؤؾها ُمسًٟت زجل بـ ببدؿم ٣بلها ؤن و٧اص هى لحٞر  ؤجها بال ًُ

 ظضًت بـ ٢اثلت مىٗخه

 ومل girl"s night بـ بىاج٪ واٖضة ؤها هُىٟ٘ مل ظاؾغ ًا أل -

 ٦ضا هُىٟ٘

 girl"s night.. زتي ًا وٗم: بؾدى٩اع بـ حؿاء٫ زم خاظبُه ٣ٖض -

 ؤها وهٟغح bad boy"s night زلحها بًه ب٣ىل٪ ال.. بًه؟ وبخإ بًه

 …وؤهِذ 

داو٫  هضوء بـ ٢الذ زم ٢مُهه ؤػعاع ٚل٤ ٖاوصث
ُ
 وظهت جىنُل ج

 هٓغها
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 ٢ىلذ ٞـ بمباعح مً ٖلحها مإزغ خهل واللي چُالن.. خبُبي ًا -

 مٗاها ؤجٟاهم ؤ٢ضع ٖكان والبىاث ؤها صي الخٟلت وٗمل ٌٗجي

 …همجُخ٪ ٚحر مً اإلاىيٕى وهدل

ٛل٤ وهي ألازحرة ٖباعتها ٖلى ؤ٦ضث
ُ
 مً ال٣لُل بـ ألازحر الؼع  ح

ى٠ ُٗ غ ٞـ ال   ٖىه وؤبٗضها ٞػ
ً

 ظاٝ ًٚب بـ ٢اثال

 …جهاجي ُٞه هغظ٘ مل ٦المي بـ.. عوظُضا ًا عوحي -

 السل٠ مً زهغه جدخًً وهي نبر بـ ٢الذ زم زلٟه جدغ٦ذ

 وخاو٫ .. مٗاها ؤجٟاهم ب٣ى٫  ؤها.. ٦الم٪ ٞـ جغظ٘ م٣ىلدل ؤها -

 ػي  مٗاها مخٗملل بـ ٚلُذ ؤه.. ظاؾغ ًا چُالن ج٨ؿب

 …بٗضًً حؿضها هخ٣ضع مل ٞجىة مخسل٣ل.. ُظلىاع

  بلحها بؾخضاع
ً
ى٠ مً قه٣ذ ٞـ بٛخت  خضة بـ ٢ا٫ زم هٓغاجِه  ُٖ

تها  ؤٖٞؼ
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ذ مل صا الىاص.. صا اإلاىيٕى ٖلى ب٢ٟلي!!..عوظُضا -  له مؿتًر

م ُمىٟغة خاظت ٞحها ٦ضا هٓغاجه.. جهاجي  ال ٚلُت مٟحهىف بهه ٚع

 قٛله ٞـ وال خُاجه ٞـ

 بـ ؤجهٝغ حؿبجي مم٨ً َب: خىى بـ ٢الذ زم وظىخِه  ٖلى عبدذ -

٣تي  …هسظل٪ مل نض٢جي.. ٍَغ

 بسغث و٦إجها ٖظبت ببدؿامت بـ هامًؿا باَجها لشم زم ًضها ظظب

 اللمؿت جل٪ بـ ًٚبه ٧ل

 ما ٖمغي  بن ٖاٝع.. عوظُضا ًا هخسظلُجي ما ٖمغ٥ بن ٖاٝع -

 …ٖلُِ٪  بال ؤحؿىض هٗٝغ

٣بل بؾخُالذ زم ؾٗاصة بـ ببدؿمذ
ُ
ت ج  وهى همـ ٞـ قٟخُه ػاٍو

 ال٣اؾُت بكغجِه  ٖلى وٗىمتهما ٌؿدكٗغ

 ب٣ى؟ السامـ هجُب ًال مل َب -

 !!!...ظااااؾغ: جبخٗض وهي ٢الذ زم ضخ٨ذ -
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غ   ببخٗض زم ُٚٔ بـ ٞػ
ً

 خا٢ضة لهجت بـ ٢اثال

 …الجهاعصة مُل٨٣ِل ٖكان مغبى ًا عوحي َب -

 م٩ان بـ وخض١ بلخٟذ ٞـ جبخٗض وهي الغهاهت ضخ٩اتها نىث ؾم٘

 جدؿغ بـ ٢ا٫ زم بزخٟاءها

 بحها ؤقب٘ الغظا زاًب وؤها ونىعة نىث بحها ٌكبٗىا ُهما -

 …زُا٫

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

 !...مى٧ىؽ ًا ٦ضا ُٞ٪ ٖمل اللي بًه -

ً ٦ضمت ًغي  وهى طاجه الى٢ذ بـ ته٨م و حعجب بـ ًؼن  حؿاء٫ ٍؼ
ُ
 ج

ا قهاب لُخإ٠ٞ ٨ٞه
ً
 وصل٠ ق٣خه باب ؤمام بًاه جاع٧

 ظىاعه ًجلـ وهى ظضًت بـ حؿاء٫ زم وجبٗه الباب ًؼن  ؤٚل٤

 ٞـ لى٦مُت ًازض ٖغى بـ َى٫  ْابِ ُٖب مل.. ًابجي جٟهمجي ما -

 …صي؟ الٟٓاٖت بـ وقه
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ت بـ بٗضها ل٣ُى٫  جض٤ُ٢ بـ ال٨ضمت بـ خض١ زم ط٢ىه ؤمؿ٪  ُسسٍغ

 واضخت

 وق٪ ٞـ ٌٗمل ٖكان آصم بجي مل جىحن يغب٪ اللي هللا قاء وما -

ُت  صي السٍغ

٣ت زلهذ: ٢ا٫ زم قؼًعا قهاب بلُه هٓغ -  !!!...جٍغ

 ظمىص بـ قهاب ل٣ُى٫  عؤؾِه  بـ ًىمئ وهى ًؼن  ضخ٪

ٛل٪؟ وؾبذ لُه ظاي -
ُ

 …ق

 حؿلي بـ ال٨ضمت بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم ظلؿخِه  بـ ًؼن  بؾتراح

 واضر

 ؤجي ٢ىلذ ٞـ.. لىخضي هىا٥ ؤ٢ٗض وم٣ضعحل بظاػة وازض -

 الخىحن الهضع القي ومل ٦ضا مًغوب وؤهذ زهىًنا.. ؤووؿ٪

 ٖلُ٪ ًُبُب اللي
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 ما ؤمي وخُاة ؤها تهؼع  ظاي لى!.. ًؼن : ُٚٔ بـ قهاب هضع -

 …ٞا٣ًل٪

برص لُٟخذ اإلاُبش هاخُت وبججه جهٌ زم ًؼن  ججهض
ُ
 مىه ُمسغًظا اإلا

 وحؿاء٫ الشلج بٌٗ

 !!بًه وال قا٩ٞىا ؤبىها -

ىاف وال: الُمباالة بـ قهاب ؤظاب -  …مِكٞى

 الشلج بـ ًضه ًمض وهى حؿاء٫ زم بلُه ًؼن  ٖاص

 …٦ضا؟ يغب٪ اللي هى ٌٗجي -

 الٗغبُت ؤزاع زُغ لهُب به خا٢ض، ًٚب بـ قهاب ُٖجي بؾىصث

  ًؼن  هٟـ بـ
ً
 جتراظ٘ نض٣ًه ًض ظٗلذ ٢خامت بـ ٣ًى٫  وهى زانت

 الشلج بُٖاءه ًٖ

 …ًخى٢٘ ؤبىها مما ؤٚلى الخمً هي لهخضٞ٘ ؤمي وعخمت بـ -

دض١ ًؼن  ْل  مكضوه باهذ، نىث   بـ ؾإله ختى لخٓاث به ًُ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               216 

 صي.. ًٟلذ ُٖاع٥ مخسلِل قهاب.. بًه؟ بخ٣ى٫  بدخ٩لم ؤهذ -

 ؤ٦تر مل ٖلحها قضًض ؤبىها بيذ مجغص

 هازضه خ٣ي بـ.. ُمك٩لتي مل: ظاٝ نىث   بـ قهاب هخ٠ -

 …ٖجهم ٚهب

 هضوء بـ ظىاعه ًجلـ وهى ٢ا٫ زم قهاب ؤزظه ٞـ الشلج بـ ًؼن  مّض 

ل ٦ضا الىبي ٖلى نلي -
ّ
 بـ هخله اإلاىيٕى ؾِب.. ظىان وبُ

تي  …مٗٞغ

 ًٟلذ ٧اص جإوه ٧اجًما ال٨ضمت ٞى١  الشلج ًً٘ وهى قهاب حؿاء٫

 مىه

 بًه؟ هخٗمل -

غ -  الؿىصة ألا٩ٞاع قُل بـ.. صٖىة مل٨ل: جململ بـ و٢ا٫ ًؼن  ٞػ

 …هخخدل والضهُا صي ٣ٖل٪ ٞـ ػعٖتها ؤهذ اللي
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 الخلٟاػ وؤقٗل ؤمامه الىٓغ ٖاوص زم ٞخىع  بـ قهاب بلُه هٓغ

كاهضه  خ٣ُ٣ُت ُمخابٗت ال بـ ٌُ

 وي٘ ٞـ به ٌكٗغ الظي ؤلاه٣باى مً الخسلو ًؼن  ٌؿخُ٘ لم

هالجِه  بـ ًضه
ُ
 ٞـ ظًُضا قهاب ُمغا٢بت ًجب.. قغوص بـ ٖلحها ًمسر ز

 ٣ٖله ٣ٞض ٢ض ؤهه ًبضو آلازغ

١ الظي الباب بلى هٓغ ض   ؤن ٧اص الظي قهاب ؾا١ ٖلى عبذ زم.. ًُ

 و٢ا٫ ًجهٌ

 …ؤها هٟخذ زلُ٪ -

خده الباب بلى جىظه زم ًؼن  جهٌ  ؤمام ج٠٣ ؾُضة بـ لُخٟاجئ.. ٞو

 الباب

دض١ وهى ٖبض بـ ببدؿم  جضزغ لم ُمىدىُاث بـ ُممخلئ ٢ض.. بها ًُ

 مً إلاداث ؤو إلادت به ُمؿخضًغ ؤبٌُ وظه.. ببغاػها في ُظهًضا

بض
ُ
 ببدؿامخه جدؿ٘ ٞـ والٗبض الس
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 زٌُٟ ما٦غ، نىث   بـ ٚمٛم زم ٖا٫ نٟحًرا ؤَل٤

 …ناخب٪ ٖلى ومسلي.. قهاب ًا ٖابض َلٗذ -

 ٖبشِه  بـ وجدضر الؿُضة جل٪ بلى الىٓغ ٖاوص زم ًؼن  خمدم

ٗخاص
ُ
 اإلا

 …الجمُل ؤمغ جدذ بخىا -

 جدضًض ٌؿخُ٘ لم ٢اجم لىن   بـ اإلاُلُخحن الكٟخحن ببدؿمذ

 ُمٛغي  نىث   بـ ٢الذ زم ماهُخه

 !قهاب الٓابِ ق٣ت صي مل -

بض بـ ؤظابها -
ُ
 …ق٣خه هسلحها ق٣خه مل ولى: ز

 زبِشت ببدؿامت بـ جمُالن ًؼن  قٟتي ظٗلذ ٖا٫ نىث   بـ ضخ٨ذ

 زهغها ٖلى ًضها جً٘ وهي ٢الذ زم

 مٗاه؟ ؤج٩لم مم٨ً َب -

 !مٗاًا مُىٟٗل َب -
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 ألاو٫؟ مىظىص هى بـ.. وماله: ٢الذ زم الطخ٪ ٖاوصث -

 …ألاو٫  هخٗٝغ مل َب: ظغؤة بـ جخٟدهه وهٓغاجه ًؼن  ؤظاب -

هاٞده ًضها مضث
ُ
.. زغظذ خحن ؤجها بال ٚامًت هبرة   بـ ٢الذ زم ج

ت بدت بها ٧اهذ  زُحرة ؤهشٍى

مان -  …٧اٍع

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

ضلل وزُالها طل٪ مً ؤ٦ثر ظاؾغ ًخدمل لم
ُ
 ُمسُلخِه  بـ ٌٗبض اإلا

هِبه ٞـ  الجىىن  ًُ

ا جهٌ زم ٖىه الُٛاء ؤبٗض ًٟ  ُٚٔ بـ هاج

 ٖاوػ  ؤها.. واخضة ؾاٖت ٞـ ؤبىها ٖلى girl"s night الـ ًدغ١  -

 …مغاحي
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ٝغ بلى جىظه زم وزغط الباب ٞخذ
ُ
 ٖجهم ًبدض بهم السانت الٛ

ت بـ وظضهم ختى ٞغ
ُ
طهُِه  بـ جغن  ضخ٩اتهً ونىث چُالن ٚ

ُ
 هضع ٞـ ؤ

 هؼ١  بـ

 ًا ماشخي.. ؤويتي ٞـ هاع بـ ؤج٩ىي  ٖما٫ وؤها بُطخ٩ىا هما -

 …عوظُضا

 ًغجضًً وهً ألاعى ٖلى ًجلؿً وظضهم ٞـ َغ١  صون  الباب ٞخذ

اٞغ َالء ًًًٗ.. ال٣اجلت اإلاىامت طاث  مازل والظي ألاخمغ ألْا

 الكٟاه ؤخمغ لىن 

ا هً بهخًًٟ ًٖ  وزجل خضة بـ عوظًُضا ٢الذ ٞـ ٞؼ

 !...ظاؾغ ًا جسبِ مل -

 ختى زُالء بـ مجهً ج٣ضم زم بىُالِه  ظُبي بـ ًضًه ظاؾغ وي٘

 ُمباالة ال بـ و٢ا٫ ػوظخه ظىاع ظلـ

 …صما٨ٚم ٖلى صي الؿىصة اللُلت ٞـ ؤقاع٦٪ ظاي -
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ت هخٟذ ٍغ اٞغ َالء جً٘ وهى ُمصدخت ظٍى  بنب٘ آزغ ٞى١  ألْا

 ٢ضمحها بـ

 !...البؿِىه بخىا اللي قا٠ً مل pink لُلت صي بابجي ًا ال -

 بلى ًىٓغ وهى مٛؼي  طاث لهجت   بـ ٢ا٫ زم ؤؾىاهِه  ٖلى نغ

 عوظُضا

 …عاختي م٣ل٤ اللي صا ما -

 ٞـ چُالن بلى ظاؾغ لُىٓغ.. ٞهم صون  خاظبهً الٟخُاث ٣ٖضث

 زجل بـ عؤؾها ؤزًٟذ

 جل٪.. ُمضللخه؟ ٖلى ٣ًؿى ٠ُ٦.. ؤبىي  خىان بـ ظاؾغ ببدؿم

بض بـ ٢لبِه  ٖلى جغبٗذ التي الهٛحرة
ُ
 هضوءها.. وق٣اوتها صاللها بـ ز

 الضلُل.. لىهحهما جدمل وهي ال ولم   ٌٗك٣ها اللخحن ُٖىحها وظما٫

 لغوظُضا ٖك٣ه ٖلى ألاوخض
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 ُػظاظت ؤزظ زم مُلُت الٛحر ؾا٢ها ظظب ٖىضما چُالن قه٣ذ

 بلحها الىٓغ صون  و٢ا٫ عوظُضا ًضي بحن مً الُالء

 صي؟ الخلىة الهىاب٘ ملىهخِل بػاي -

 اللي هي ُظلىاع.. بٗٝغ مل: زجل بـ و٢الذ چُالن ببدؿمذ -

 هخدُلي ٧اهذ

 واللي حؿاٖض٥ ُظلىاع: و٢ا٫ ُمهُىٗت صهكت بـ خاظبُه ٣ٖض -

 !!...مسهماوي لضعظاصي!.. أل ظاًبها

خاب٘ عوظُضا ٧اهذ
ُ
 ؤعصٝ ٞـ نمذ بـ واؾٗت ببدؿامت بـ ًدضر ما ج

 الهُى٫  ًٖ جمىٗها ٞـ ُٖىحها بـ الٗبراث جذجب وهي زجل بـ چُالن

 …صي الٛلُت ؤٚلِ الػم م٨يل.. بابجي ًا ؤؾٟت ؤها -

 الُالء ُػظاظت ًٟخذ وهى هضوء بـ ٢ا٫ زم زٟت بـ ٢ضمها يغب

 ٧ل بٗمل بوي حٗغفي الػم.. ؤ٦تر مل چُالن ًا ٖل٩ُىا بساٝ ؤها -

 مهلخخ٩ىا ٖكان خاظت
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ت: و٢الذ ؤومإث - ذ ٞهمخجي مامي.. ٖاٞع ٞغ  …ٚلِ ٖملخه اللي ٖو

 بلى الىٓغ ٖاوص زم ؾاخغة ببدؿامت بـ عوظُضا بلى ظاؾغ هٓغ

 ظضًت بـ و٢ا٫ چُالن ؾا١

 ٦المي ٞـ مغظٗدل ؤها بـ -

 نض٢جي.. بالتي ًا خ٤ ٖىض٥: و٢الذ الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ًٖذ -

 …٢ىلتها خاظت ٧ل ٖلى مىا٣ٞت ؤها

 مغح بـ ٢ا٫ زم بلحها الُؼظاظت ٢ظٝ

ضي ٦ضا مضام -
ُ
 …خاظت ُٞه ؤٖمل ٖاٝع مل صا البخإ ز

ا ضخ٨ً ًٗ  ٖبض بـ هامًؿا عوظُضا بلى ظاؾغ لُمُل ظمُ

جي -  ٖلحها هدكهض واللي.. الُٗٓمت مجهىصاج٪ ٖلى ؤٞا٦ئ٪ ٨ٍٞغ

ٓم اللُلت  …ٞغاوالًت ًا صي ألٖا

ان ول٨ً ٢ىة بـ عوظُضا ضخ٨ذ  وهي زجل بـ قه٣ذ ما ُؾٖغ

 حعجب بـ ُظلىاع لدؿإلها.. ٦جزتها ؤؾٟل جدؿلل ًضاه حؿدكٗغ
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 !بًه وال خاظت في.. مامي؟ ًا مال٪ -

 مِٟل.. مـ: جلٗشم بـ عوظُضا ؤظابذ -

 …مال٪؟ ؤوما٫ -

 واضر ٖبض بـ هى وؤظاب ظاؾغ ضخ٪

 …ُظلىاع ًا البل٩ىهت ب٢ٟلي ٢ىمي.. ؾ٣ٗذ اإلاغبى صا ؤبًضا ال -

ت لُخٛل٤ جهًذ زم ؤومإث ٞغ
ُ

 ال٣مغ مكهض ؤؾغها ول٨ً الك

 
ً

كٗت الىجىم خىله وجترام ناُٞت ؾماء   بـ ُم٨خمال
ُ
 لىخت م٩ىًن  اإلا

 ُٖٓمت ٞىُت

ت ؾىع  بلى بج٨إث ٞغ
ُ

دخل طل٪.. ُنهُب بلى ًظهب وج٨ٟحرها الك
ُ
 اإلا

ؿغ بؿهىلت ٣ٖلها ٖلى ؾُُغ الظي  بـ الخ٨ٟحر بـ لها ؾامذ ٚحُر .. وَُ

 ٚحرهِ 

 ألاؾٟل وبـ
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ٓلم الُغ٦ً هظا بـ
ُ
  البُٗض اإلا

ً
 ها َا٫ ُٚاب بٗض.. هى ٠٣ً.. ٢لُال

 بها هىؾه ول٨ً ٧ان ٖما ٦شحًرا بزخل٠ ؤهه صخُذ.. ٖاص ٢ض هى

 الجىىن  خض مىه جمل٪ بل ٣ًل لم

 جخمىاها التي اللخٓت جل٪ وها ٦شحًرا بقخا٢ها.. ٖلحها هٓغاجه بـ مسر

 خاهذ ٢ض ٦شحًرا

داٞٔ ؤن ٖلُه ًجب ٧ان ول٨ً.. الغخُل ٖلُه ٨ًً لم  ٖلى ًُ

 ال٠ًُٗ اإلآهغ

ت ؾىع  بلى جخ٩ئ ًغاها وهى ببدؿم ٞغ
ُ

 ببدؿامتها جبدؿم.. الك

هالتِها.. السالبت
ُ
اجىت ُمهل٨ت.. الظهب مً ؾالؾل ٦ـ جخُاًغ ز  ٞو

 جماًما حٗىص ٦ما

ل بـ عاجٗت.. ُظلىاع ًا ؤهِذ  عاجٗت
ُ
 ال ومً.. الهٛحرة جٟانُلها ٧

 حٛحر ٢ض ق٩له ول٨ً لها ٖك٣ه ًخٛحر لم.. آلاؾغة جل٪ ٌٗك٤
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 ؤجها ج٣ل ؤلم!.. صخُذ ٖلُه ؾدخٗٝغ هي ول٨ً.. الٗىصة لِؿخُُ٘

ه الخإ٦ُض بـ!..حٗك٣ه ه ٢لبها.. ؾخٗٞغ  ؾُٗٞغ

 جسخٟي وظضها ٖىضما وبعاصة جهمُم بـ ؤعصٝ زم بحؿإ بـ ببدؿم

تها صازل ٞغ
ُ
 لها عئٍخِه  بـ ٖلُه ؤوٗمذ التي الض٢اث٤ جل٪ بٗض ٚ

 ظاؾغ لى ختى جاوي بِىا ًٟغ١  ه٣ُضع ومدضف ُظلىاع ًا عظٗخل٪ -

 …هٟؿه الهُاص
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 الثامنالفصل 

خب٪ وهل
ُ
 ؤصعي؟ ؤن صون  ؤ

 !...ؤصعي  وال الُخب ؤحؿى٫  ؤهجي ؤم

 والضها ًض لخجض البرص ؤنابها بٗضما الضازل بلى ُظلىاع ٖاصث

دُِ داو٫  التي عوظُضا زهغ ًُ
ُ
غ١  قتى بـ ٖجها ًضه ببٗاص ج

ُ
.. الُ

 نُاصي م٨غ بـ ببدؿمذ ٞـ

 بـ ٢اثلت بُجهما ظلؿذ زم زلٟهم ونلذ ختى ؾحرها في تهاصث

بض
ُ
 والضها بلى جىٓغ وهي ز

 …اإلاتربُحن بىاج٪ ٢ضام ق٣ي ًا ٦ضا ُٖب -

 هٓغ بِىما الشجىلت ببدؿامتها جسٟي بـًُٗضا وظهها بـ عوظُضا ؤقاح

 بػصعاء بـ ٢ا٫ زم قؼًعا ُظلىاع بلى ظاؾغ

 …متربحن؟ ؤهخىا -
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كضص وهى خؿغة بـ ٢ا٫ زم ٖى٣ها مازغة مً ؤمؿ٨ها  ٢بًخه مً ٌُ

 ألاخمغ بلى وظهها جدى٫  و٢ض ؾٗلذ ٞـ خىلها

ـ عبُتهال٩ىا اللي التربُت مؿخسؿغ ؤها صا -  ٞـ بهىاث جُلٗىا آلازغ ٞو

 …ألاصب ٢لت

م ٖلى ُظلىاع ضخ٨ذ  بـ حٛمؼه وهي ٢اال زم بزخىا٢ها مً الٚغ

 ق٣اوة

 …ألاؾض طا٥ مً الكبل هظا -

 واضر ته٨م بـ و٢ا٫ بلُه زم بلحها ؤقاع

 الُخماع طا٥ مً الجخل هظا ٢هض٥ -

 ٦ضا هٟؿ٪ ٖلى مخ٣ىلل بابتي ًا ُٖب: و٢الذ ضخ٨ذ -

 …ًغخمه هللا!.. وبابخ٪ صا ٧ل: و٢ا٫ ُٚٔ بـ صٞٗها -

خمخم الظي والضها بلى جىٓغ وهى ٢الذ زم ُظلىاع ضخ٨ذ  بـ ًُ

لب ٖلى مٟهىم ٚحرِ  خضًض    قخاثم ألٚا
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 بابتي؟ ًا صا محن -

ِل٠ ٞـ هاؽ وابً َُب ٧ان ؤنله.. ظض٥ -
 
ل واخض ز  ًغبي مٗٞغ

 …والصه

 زم بـًُٗضا ظاؾغ صٞٗها ٞـ والضتها بلى مالذ ختى ُظلىاع ضخ٨ذ

ٗاه٤ وهى ٢ا٫  عوظُضا ٌُ

 بُٗض بلٗبي عوحي بذ ًا ًال -

ت جدضجض - ٍغ  ؤهذ ٌٗجي girl"s night صي بابي ًا: ٖهبُت بـ ظٍى

 ٚلِ ظُذ اللي

 …صٖىة مل٨ِل ؤهِذ  ػبلت ًا بـ: خى٤ بـ ٢ا٫ زم ُٖىاه ي٤ُ -

 والضتها بلى حكخ٩ي ٢الذ زم ي٤ُ بـ نضعها ؤمام طعاٖحها ٣ٖضث

 مىه

 ٚحره واخض ووكٝى صا بابتي جُل٣ي ما مامي ًا -

 ***...الـ بيذ ًا اااه: ًٚب بـ ظاؾغ هضع -
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مؿ٨ها جهٌ زم ُُ  التي عوظُضا زل٠ جسخبئ وع٦ًذ نغزذ ٞـ ل

حها ملئ بـ جطخ٪ ٧اهذ  ؤمامهما و٠٢ ختى ظاؾغ لُخ٣غب.. ِٞ

 ُمدظًعا وؤعصٝ

ت ؤقٝى ؤما عوظُضا ًا ؤوعي -  بًه بخ٣ى٫  صي الغ٢بت م٣هٞى

 ظاؾغ ًا زالم: ضخ٩اتها ٦بذ ًٖ ٖاظؼة وهي عوظُضا عصث -

 ٖلُا خ٣٪

دل بوي ٢ىلخل٪ مل: خى٤ بـ و٢ا٫ هٟؿِه  بلى ؤقاع -  …ؤعبي مٗٞغ

خابٗان ضخ٩اتها ظماح ٦بذ ًٖ ٖاظؼجان وُظلىاي چُالن ٧اهخا
ُ
 ج

  واضخت حؿلُت بـ اإلاكهض
ً
ت زانت ٍغ  ُمدخمُت ُعٖب بـ جهغر وظٍى

 عوظُضا زل٠

ت ويٗذ ٍغ  مغاث ٖضة زٟت بـ جًغبه نضعها ٖلى ًضها ظٍى

 هلٗت وهبرة   جىؾل بـ هخٟذ زم جغجي بـ ُمخخالُت

 …بىدب٪ ٧لىا وبخىا.. هخُل٤ مل مامي بابتي ًا وهللا زالم -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               231 

كحر وهى ؤعصٝ زم نغزذ ٞـ زُىة ظاؾغ ب٢ترب  جدظًغ بـ بلحها ٌُ

 …ؤوي  ٖا٫ وهللا!.. مٟٗىنت ًا مخدبِل ج٣ضعي  وؤهِذ  -

ت ًٖ جبخٗض ؤن صون  عوظُضا هضؤجه ٍغ  ٖظبت ببدؿامت بـ ٢اثلت ظٍى

 ٖلُه الىاضر جإزحرها حٗلم

 ؤها ٖلُا خ٣٪.. ب٣ى ظاؾغ ًا زالم -

هالجِه  ٖلى مسر -
ُ
ى٠ بـ و٢ا٫ ز  ٞغاولت ًا ؤوي  ج٣ل خ٣ي ؤها: ُٖ

 …خ٣ي ٞـ مباؾمدل وؤها

 ْهغهِ  ٞى١  ظاؾغ خملها خُىما الهغار بـ عوظُضا صوع  ٧ان

 ٢بل ول٨ً الساعط هاخُت بها بججه زم قضة بـ ًطخ٨ً والٟخُاث

 جدظًغ بـ وؤعصٝ بؾخضاع ًسغط ؤن

 جدذ اإلاسؼن  ٞـ هىُمه باهلل ٢ؿًما.. ؤويدىا هاخُت هىب خض لى -

 …التربُت مٗضومي ًا
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ا زغط زم
ً
ت ج٣ضمذ.. قضة بـ ًطخ٨ً بًاهً جاع٧ ٍغ  ٢الذ زم ظٍى

 با٦ُت

 …بؿببي مامي هُٗا٢ب بابتي صلى٢تي -

 مً ألاولى ج٣ضمذ ٞـ الطخ٪ ٖاوصث التي چُالن بلى ُظلىاع هٓغ

ت ٍغ ها وهي ٢الذ زم ظٍى داَو
ُ
 ؤزىي  خىى بـ ج

ت ًا ؤوي  َُبت ؤهِذ  - ٍغ  بمغاخل ال٣ٗاب مً ؤبٗض هِخه ؤبى٥ِ .. ظٍى

ت بلحها هٓغث - ٍغ  !بًه ٌٗجي: و٢الذ بغاءة بـ ظٍى

 …بـ؟ صي بػاي ؤٞهمها َب: خحرة بـ ُظلىاع جمخمذ -

هغان اللخحن ُٖىحها بلى هٓغث
ُ
ت ٖلى ج  لم ٞـ ُظلىاع ج٣هضه ما مٗٞغ

 ٢الذ ؤن ؾىي  ججض

 ٖكان بخسافي به٪ ٖاٝع هى بـ.. ُخ٣ىت ًضحها ٖاوػ  ٧ان بابي -

 …ؤزضها ٦ضا
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ت ؤومإث ٍغ غ جٟهم بـ ظٍى  همـ بـ چُالن ٢الذ ٞـ بغاخت ُظلىاع لتٞز

بري  ق٣ُ٣تها بلى جىٓغ وهي
ُ
 ال٨

ت ومل خمؼة بخدب ٌٗجي -  !!...الٗبض هظا ما!.. ُمىدٞغ

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

 هى وي٘.. ٢ىة بـ عوظُضا لخطخ٪ الٟغاف ٞى١  ظاؾغ ويٗها

 الؿاخغة ببدؿامخِه  بـ وهمـ مجها صوى زم وظهها خى٫  ًضًه

دت مكمىف الُٗا٫!.. ٞغاولت ًا بخطخِ٪  -  ًا.. جهاجي التربُت ٍع

 …حٗبي زؿاعة

ذ ٣غبه وهي ٢الذ زم ٖى٣ه عوظُضا خاَو
ُ
 مجها ج

 بًه؟ مجهم مؿخجي الهُاص ظاؾغ ؤبىهم ًب٣ى إلاا بظمخ٪ ٌٗجي -

 ٧اهىا اإلاٟغوى.. خ٤ ٖىض٥ صي ٞـ أل: و٢ا٫ ظاؾغ ضخ٪ -

 …وعاهم مً الى٣ُت بلم وؤها ع٢اناث ًُلٗىا
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  عوظُضا ضخ٨ذ
ً
زغي  مغة

ُ
ّبلها ؤ٦ثر مجها ظاؾغ لُضهى ؤ

 
 لم ٦ما و٢

٣بلها  ٢بل مً ًُ

 اليؿاء ؾُضة ؾخٓل.. الؿىىاث مغث مهما اإلال٨ت ؾخٓل عوظُضا

 ؾخٓل.. مىه ًمل ال الظي الك٠ٛ ؾخٓل.. ُٖىاه عؤث مهما

 ٌؿخ٨حن وال حهضؤ ال الظي الٗك٤ بٖهاع

ا ٖجها ظاؾغ ببخٗض
ً
بٗض وهى ٢ا٫ زم الهش هالتِها ًُ

ُ
 وظهها ًٖ ز

 الٗاق٣ت هبرجِه  بـ وهمـ

 …٢غاع ملىف بحر صا ٖك٣٪ -

كظبت ط٢ىِه  ٞى١  الغ٣ُ٢ت ؤهاملها بـ ملؿذ
ُ
ـ   بـ ٢الذ زم اإلا  هم

 ؾاخغ

 الهُاص ظاؾغ ٚحر صا الٗك٤ ٌؿخد٤ مدضف هى ما -

  ظاؾغ جإوه -
ً

 ًا صر جى٢ُخ٪ صًًما.. ٢لبي ًا ااااه: خغاعة بـ ٢اثال

 …ٞغاولت
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٨خب لم ضخ٨ت عوظُضا ضخ٨ذ   جمخض ؤن لها ًُ
ً

ال  وظاؾغ ٍَى

٨مل ؤن ٢بل مهضها في ًئضها
ُ
 ج

ل و٢ذ   بٗض ل.. ٍَى  جيخهي ال بُجهما ٖك٤ عخلت ٧ل ٦ـ ظًضا ٍَى

ا ًٗ  ؾَغ

 طل٪ جخدؿـ ؤهاملها ؤَغاٝ وبـ الٗاعي  نضعه جخىؾض ٧اهذ

مده لم الىقم ٣بله بعجٟٗذ زم.. الؼمً ًُ
ُ
بلتها عص ٞـ ج

ُ
زغي  بـ ٢ـ

ُ
 ؤ

م٣ًا ؤ٦ثر وظىتها ٞى١  ا ُٖ ًٟ  وقٛ

 بـ و٢ا٫ ظاؾغ بٖخض٫ ٞـ خضًض صوم بلُه جىٓغ عوظُضا بعجٟٗذ

بت  ٍع

 خاظت وعاها صي البهت -

 …ٌٗجي: ٢اثلت خغط بـ خمدمذ -

 ؤخًاهِه  بلى ًجظبها وهى ٢ا٫ زم الٟغاف بلى ظاؾغ بج٩ئ

 عوظُضا ًا ٢ىلي -
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 …چُالن مىيٕى: الُؿٟلى ِقٟاها حٌٗ وهي جغصص بـ ؤعصٞذ -

 بـ ؤعصٝ زم جًغبها ؤن ٧اصث ؾىصاء ًٚب هىبت في ظاؾغ جد٨م

ا هاصت نىث    ْاهغًٍ

ىا مل -
ُ
 !صا اإلاىيٕى ٢ٟلىا ٦

 …للجهاًت حؿمٗجي مم٨ً: و٢الذ ججهضث -

 ٞى١  الؿبابت بنبٗها ويٗذ و جهًذ ول٨جها ٌٗترى ؤن ٧اص

 جىؾل بـ و٢الذ قٟخُِه 

 جخٗهب ؤما ٚحر ومً زاَغي  ٖكان -

  جإ٠ٞ -
ً

 …هاهم ؾذ ًا ٢ىلي: ٢اثال

 ؤم عػاهت بـ ؤعصٞذ زم ي٣ُها بـ جد٨مذ ول٨جها ي٤ُ بـ قض٢ها لىث

 خبذ هي.. ٢هضها مل ؤ٦ُض بـ ظاؾغ ًا ٚلُذ چُالن ًم٨ً -

 ُٖب مل والُخب

 صا ػي  واخض م٘ وال وعاًا مً مل: هاصًعا ظاؾغ ٢اَٗها -
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ل ؤها.. صي ٞـ مٗا٥ ؤها خبُبي ًا: نبر بـ هي جدضزذ -
ُ
 لُه ٢هضي ٧

خسُبىا ًخ٣ضم مخسلحهىف  …ٍو

 زم نضمت بـ عوظُضا ُٖجي بحؿٗذ ٞـ مىه وعي صون  ظاؾغ صٞٗها

 خضة بـ ؤعصٝ

دجي مل ق٩له الىاص ب٣ىل٪.. خاظت إلاس٪ ظغي  ؤ٦ُض ؤهِذ  -  …مٍغ

 ٢لُل ُمىظ ٞٗله ما ُمخجاهلت ٢الذ زم حٗب بـ عوظُضا ججهضث

 مخسلِل ب٣ى لُه.. ٚلُت مٟحهىف بهه ٢ىلذ هٟؿ٪ بهذ ظاؾغ -

 ل٣ضع ٚغيه ؤو خاظت مجها ٖاوػ  ٧ان لى بهه زم.. بُه جغجبِ چُالن

 يغبخه به٪ زهىًنا.. صا ٧ل بؾخجى م٨يل قغ هللا

 عوظُضا ًا بـ بمباعح صا.. ؾىت مً يغبه ؤها هى -

 بجهم ٖلُه ٢هضي اللي ٧ل خبُبي ًا: و٢الذ وظهها ٖلى مسخذ -

 جسىى مدؿبهاف ب٣ى لُه..ز٣ت ًٖ ب٣ىل٪ وؤها هُخ٣ٟىا مل
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 لى بال خاظت ًٖ هخبٗضها مل به٪ حٗٝغ ٖكان صي الخجغبت

 …جًغها بـ ٧اهذ

هالجِه  ٖلى ظاؾغ مسر
ُ
 بـ بلحها ًىٓغ وهى ل٣ُى٫  وظهِه  ٖلى زم ز

 ٢اجلت هٓغاث  

 ؤِٖكها ٖكان مغبتهاف ؤها.. صي ػي  ججغبت بىتي ؤِٖل ولُه -

 جخٗبها ججاعب

٨غ٥: و٢الذ وظىخِه  ٖلى ًضها ويٗذ - ت هي ٞو !.. صلى٢تي مبؿَى

ًذ به٪ إلاجغص ب٦خئاب خالت ٞـ ٖاٌكت هخًٟل چُالن  خاظت ٞع

 ؾبب بضون  بخدبها

 ٖملخه اللي بن ٞهمذ بجها ٢الذ هي ما: ججهم بـ ظاؾغ ٚمٛم -

 …ٚلِ

زغي  ًضها ويٗذ زم ؤ٦ثر مىه ب٢تربذ
ُ
ت ألا  وؤعصٞذ وظهه ُمداَو

 عػٍىت ببدؿامت بـ
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  هي ٖكان ٦ضا ج٣ى٫  الػم هي ما َب -
ً

 مل بـ.. ٚلُاهت ٞٗال

 …ب٢خىٗذ بجها ٦ضا مٗجى

 وؤ٦ملذ بلحها ؤٖاصجه ٞـ ٖجها بًُٗضا وظهه ؤقاح

 جخٗم٤ مكاٖغها إلاا ٩ًىن  ؤما ؤخؿً البضاًت ٞـ وظٗها نض٢جي -

 ًٖ ٖجها بٗضجه به٪ جٟهم زلحها.. هدؿامد٪ مل وؾاٖتها.. ؤ٦تر

 ب٢خىإ

 ؤ٦تر ؤها.. عوظُضا ًا جخىظ٘ بىتي ٖاوػ  مل: زٟىث بـ ٖلحها عصث -

 بًه ؤص نٗب صا الىظ٘ ٖاٝع واخض

 …هضاوي  صوعها ًجي هىا: ز٣ت بـ و٢الذ ببدؿمذ -

دض١ ْلذ
ُ
غ ٞـ بنغاع بـ به ج  ٣ًى٫  ؤن ٢بل بإؽ بـ ظاؾغ ٞػ

 ُمؿدؿلًما

 …ًجي ما ٢بل ألاو٫  ؤعا٢به خ٣ي مً بـ -

 ق٪ بـ حؿاءلذ زم عوظًُضا ببدؿامت بحؿٗذ
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 !!وا٣ٞذ بجض -

ًل٪ ًىٟ٘ ؤها وهى: ُمبدؿًما ؤظابها -  …ٞغاولت ًا َلب ؤٞع

ها ٞـ بًاه ُمدخًىت ٢ٟؼث زم ؾٗاصة بـ نغزذ   خاَو
ً

 بـ ُمدؿاءال

 ٖبض

 ٞحن؟ ظىاص الىاص -

 ؾامذ ٖىض: ُمبدؿمت ؤظابذ -

 …صل٘ آزغ ؾهغجىا ٦ضا خلى: م٨غ بـ ٢ا٫ زم ؤ٦ثر مىه ٢غبها -

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

ا بً ًا وهللا مىىع  ؤهذ بـ -  …ؤزٍى

ُالٗهما الجالـ ؤزُه ابً بلى ًىٓغ وهى جىجغ بـ ؾامذ بها ؤعصٝ ًُ 

ت بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل وعٍبت خاظب ٣ٖضة بـ  سسٍغ

 مل مغجاح مل.. ؾاٖت هو مً ٖمي ًا ج٣ىلهالي مغة ٖاقغ صي -

 لُه؟ ٖاٝع



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               241 

!.. ظىاص ًا بغيى ٦ضا: و٢الذ ػوظها جىجغ طاث بـ هاصًً ببدؿم -

 …ٖلُ٪ بزو

 حك٨٪ بـ لحرصٝ ما زُب   وظىص بـ ٣ًُىه بػصاص

 بالي؟ وازض مل وؤها ظضي بـ قخمخ٨م ؤها هى -

 !لُه: ؾامذ ؾإله -

 ٖاٝع مل طهب مغ٦بجي ؤنل٩ىا: ؤؾىاهِه  بحن مً ظىاص هضع -

 ُمىاؾب ٚحر و٢ذ ٞـ ظُذ ؤها هى.. لُه

 مىاؾب؟ و٢ذ ٞـ جُجي بـ ؤمتى مً وؤهذ: ي٤ُ بـ هاصًً ٚمٛذ -

 !!...ؤٞىضم -

 حٗب بـ ظبهتها جد٪ وهي ٢الذ زم بنٟغاع بـ هاصًً ببدؿمذ

 !...خُاج٪ ٞـ ٦ضا وال ٦ضا خض مِٟل ب٣ى٫  -

ا ٢ا٫ زم ؾمٗه ٖما حٛاضخى
ً
 الضعط بلى ًىٓغ وهى ياخ٩

ت ول٨جها ُٞه - بالي ال خلٞى
ُ
 …ج
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ؿاًعا ًمًُىا ٞمه ؾامذ خغ٥ ت بـ ؤعصٝ زم قٗبُت خغ٦ت بـ َو  سسٍغ

بالي ال اإلاغخىمت هخب٣ى صي -
ُ
 …ج

  لُجهٌ نضح الجغؽ نىث ول٨ً ًغص ؤن ظىاص ٧اص
ً

 ٢اثال

 …صلى٢تي ظاي اللي محن هكٝى ٖمي ًا زلُ٪ -

  ًضٕ ؤن صوم عخل زم
ً

 ٖلى ًضها هاصًً لخً٘.. لئلٖتراى مجاال

 الٗىا٢ب حٗلم وهي ظٕؼ بـ ٢اثلت ػوظها طعإ

سمـ ه٣ُخلهم صا.. ؤزى٥ ابً بلخ٤ ٢ىم -  …صمهم بـ ٍو

ا ؾامذ جهٌ ًٗ  بـ ال٣اصمحن بلى ًىٓغ وظضه ٞـ ظىاص بـ لُلخ٤ ؾَغ

ً   و٢ض زُحرة خاظب ٣ٖضة ُِ
 
 ؤًضحهم بـ ًغي  وهى ٢ضومهم ؾبب ٞ

ىاٞـ الغا٢ُت الؼهىع  مً با٢ت
ُ
لبت ُع٢حها في ج  الك٩ُىالجت مً ُٖ

ب ْالم   بـ ُٖىاه بؾىصث ٞـ الٛالُت  ُمٖغ

غنت له ًضٕ ؤن و٢بل ُٟ   الضٞت ؾامذ جىلى للخضًض ال
ً

 بـ ٢اثال

 مخىجغ جغخُب



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               243 

-  
ً

  ؤهال
ً

 …هىعجىها وؾهال

 ٌٗلم ًٚب بـ ٨ٞه ًٖلت بلخىث الظي ظىاص ٦خ٠ ٖلى عبذ زم

 ببيخِه  ٞـ ًٟٗل ماطا ول٨ً والُابـ ألازًغ بـ ؾُُُذ ؤهه ؾامذ

دب
ُ
ا الٟتى طل٪ ج

ً
 عاصٞ

ا ابً.. الهُاص ظىاص صا -  الهُاص ظاؾغ ؤزٍى

  الكِب طو جدضر -
ً

ا: ٢اثال ًٗ ٪.. الخٍٗغ٠ ًٖ ٚجي َب  ظىاص ًا بٍػ

 !باقا

ـ: السُحرة هبرجِه  بـ ظىاص ؤظاب - ـ.. ٧َى  …ظًضا ٧َى

بض بها إلاذ ؾمجت ببدؿامت بـ البا٢ت خامل طل٪ بلى هٓغ زم
ُ
.. الس

ً طل٪ هى وها ىٟظ ألاٖع  ًىم ًيخهي لم بُجهما ٖل٤ ما ؤن تهضًضه ًُ

 الؿبا١

 ٢لُل بٗض
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ت بـ ًجلـ الجمُ٘ ٧ان ٞغ
ُ
 وؤخضهم ُمخدٟؼ الجمُ٘.. ؤلاؾخ٣با٫ ٚ

دُم ٢ض خض بلى.. ؤلاقخٗا٫ خض بلى ٚايب.. ٚايب  اإلا٣ٗض طل٪ ًُ

شحرة ببدؿامتهم بـ الجالؿحن عئوؽ ٞى١  ٖلُه الجالـ
ُ
 لئلقمئزاػ اإلا

 هٓغه وظهِه  مً

 اإلا٣ٗض ٞى١  ُمسُٟت هُمىت بـ ظالًؿا ط٢ىِه  ؤؾٟل ًضه ظىاص وي٘

 ٞٓاْت بـ حؿاء٫ زم الىزحر

اعة؟ ؾغ بًه -  !...الٍؼ

 خغط بـ ُمخىدىًدا ٣ًى٫  وهى ؾامذ ببدؿامت بقخضث

ىا.. ظىاص ًا ُٖب - لى يُٞى  عاؾىا ٖو

 ا٦ُض باقا ظىاص.. باقا ؾامذ ًا ؾِبه: و٢ا٫ ٦بحرهم ضخ٪ -

 م٣ُهضف

ى٠ بـ ظىاص عص -  …ؤ٢هض ال: ُٖ
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هُب الهمذ ؾاص
ُ
 م٨غ بـ الكاب ٣ًُٗه ؤن ٢بل الجمُ٘ ٖلى اإلا

٣ُغ  ُٖيُِه  مً ًُ

 !...ٖغوؾتي ٞحن ؤوما٫ -

٣ا٫ ما ؤ٢ل هٓغة   بـ الجالـ ٖلى ظىاص ُٖجي ججمضث  ُممُخت ٖجها ًُ

ه بزٟاء آلازغ ٌؿخُ٘ لم ٢ىة بـ ػاظغة  بـ حؿاء٫ زم مجها زٞى

ب ٞدُدها بـ ألاٞعى هاٞـ نىث   ٖغ
ُ
 اإلا

 بػاي؟ ٖغوؾخ٪ -

دُت بـ آلازغ ؤظاب -  …الىاؽ ػي : بٍع

 ًى٤ُ لم ولُخه

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

 الُىم طل٪ بٗض.. الىىم بٌٗ ُميكًضا الىؾاصة ٞى١  عؤؾه وي٘

ض ماطا.. ال٣اسخي ٍغ ض ال الخُت جل٪ ؤن وألاصهى ٖمه؟ ًُ ٍغ
ُ
 بزباعه ج
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 ال٣ًُبان زاٝ ٖمه ؤن ٌٗلمه ما آزغ ول٨ً.. جىاظضه مىاظض ًٖ

 حٗلُماث؟ مىه جخل٣ى ٠ُ٦ ٞـ الخُاة مضي

 بلى ُمجه٪ ظؿضه ٞـ بٗض إلاا الخ٨ٟحر جإظُل ٢غع  و٢ض حٗب بـ ججهض

 الٗٓم

 الىاجي ٖاإلاه بزتر٢ذ التي جل٪ بها ًدلُم .. ًدلم ٧ان.. هىمِه  ٚمغة وبـ

ل بُٗضة ٧اهذ..ٖجها
ُ
٨ٟغ ولم خُاجِه  ًٖ الُبٗض ٧  ؤلا٢تراب ًُ

 ُػع٢ت مازل ؤػع١ زىب   بـ جترا٢و ق٣ُت ظىُت ٦ـ ػاعجه خلمِه  وبـ

٣ي جهمُم بـ البدغ ىاؾب ال ُمشحر بٍٚغ  بـ.. الٌٛ ظؿضها بال ًُ

هغة نضع ٞخدت  ظما٫ ؤْهغث خمالخحن و واؾٗت ُمشلشُت ْو

 صال٫ بـ ؾا٢ها ُمىخه٠ بلى ونل ختى ًيؿض٫.. ٦خٟحها و طعاٖحها

 ؤؾغه
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هالجِه  ٖلى مسر
ُ
 جل٪ جطخ٪ وهي مجها ج٣ضم زم الؿىصاء ز

ا م٩اهه ًدؿمغ ظٗله الغهان نىتها بـ الك٣ُت الطخ٨ت
ً
 بـ مإزىط

 سخغها

بت الس٣ٟاث جل٪ لم   ٨ٗغ ٖلُه الٍٛغ
ُ
 بـ وججٗله خُاجه نٟى ٖلُه ح

مغها مجها ؤلا٢تراب لـ الجىىن  طل٪ دُِ ؤن.. طعاُِٖه  بحن ٚو ًُ 

ٛغ١  زهغها هالتِها بـ ٦ٟه َو
ُ
شحرجحن قٟخحها ًمـ ؤن.. ز

ُ
 بـ اإلا

 لًُٓ ٨ًً لم ق٠ٛ بـ بل ع٢ت بـ لِـ ول٨ً ال٣اؾِخحن قٟخُِه 

 ؤبًضا ًمخل٨ه ؤهه

هالتِها بـ الجىُت ب٢تربذ.. ٧ان و٢ض
ُ
خماًلت ال٨دؿىاثُت ز

ُ
 ٚىج بـ اإلا

كبه .. الىاٖمت الغما٫ ٞى١  الخاُٞخحن و٢ضًمها زُىاتها ٚىج ٌُ

ى٣ه لُخدُِ ب٢تربذ ٣غب ُٖ
ُ
 هامؿت زانخِه  مً ق٠ٛ بـ قٟخحها وج

ُٛبه ؤن ٢بل
ُ
 ؤخالمه ؤٖٓم في بها لُدلم ٨ًً لم ملخمت في ح

 ظمىًخا
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 …ظىُت ٢لب٪ وبمخل٨ذ -

 ٖلى ًمسر.. ٢اجل ُؾم   بـ لؿٗخه خُت و٦إن خ٣ُ٣ي ٕٞؼ بـ بهخٌٟ

خٗغ١  وظهِه 
ُ
 ٧ان ٖما هللا ٌؿخٟٛغ وهى ٢ىة بـ اإلا

 ال٣ُبلت جل٪ بـ الٗال٤ الغاج٘ قهضحها مظا١ ًخظو١  قٟخُه ل٤ٗ

ٟاجئ مكاٖغه وظمىح لجىىهه ٌؿخٟٛغ ٖاص.. الىهمُت
ُ
.. وخضها اإلا

 ِعجاٝ؟ ؾىحن بٗض آلان اإلاكاٖغ جل٪ جخٟجغ لم  

 جغؾمان وقٟخُه تهمل بـ اإلاغة هظه ول٨ً قٟخُه ًل٤ٗ ٖاص

 ٧ان وبن اليؿُان نٗب الخىحي مظا٢ها ًخظ٦غ وهى ببدؿامت

 مجها ال٩ٟا٥ نٗب ٖى٨بىجُت قب٨ت ؤضخذ الهُاص ُظلىاع.. وهًما

ؿت ٦ـ وهى ىج صال٫ بـ وسجتها التي قبا٦ها بـ و٢٘ ؾهلت َٞغ  ٚو

 بغاءة بـ ُمدتٝر

هالجِه  ٖلى مسر
ُ
 خ٣ُ٣ي حعجب بـ همـ زم ًمخل٨ه ٢لما جىجغ بـ ز

 !...مٓبٍى مل ٦ضا مالي!.. ب٣ى وبٗضًً -
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 عآها اإلاغجحن!.. ٌعي ؤن صون  ِقغ٦ها بـ و٢٘ ٩ًىن  ؤن ؤ٣ٌٗل

ل لخضًض!..ٞحهما  بـ و ألجها ؤم!.. وقإهه جغ٦ه ًإبى ماى   ٖم ٍَى

 !!الهُاص ُظلىاع بؿاَت

 هاع بـ ًخلٓى ٧ان اللُل َىا٫ ؤهه ٌعي ولم ؤقغ١  ٢ض الهباح ٧ان

 !الكُُان ٖبض هى ؤم ٢لبه بمخل٨ذ ؤخ٣ًا..مىه ب٢ترابها

 ِلم   ٌؿدك٠ ٖله لغئٍخه لهٟت ٧له بل لئلظابت ًإبه ولم جهٌ

 و٦إجها والتي ال٣ُبلت جل٪ الىهمُت ال٣ُبلت جل٪ بٗض ْمأًها جغ٦خه

 ٖلُه ُمدغمت ٞا٦هت ٦ـ.. الجىت مً ٢ُٗت ٦ـ ٧اهذ

برص خماًما ؤزظ كخٗلت الىاع ًُ
ُ
 بـ ضخ٪.. الغاج٘ مىامه ُمىظ اإلا

٨ٟغ وهى بؾخمخإ سبرها ٖىضما ٞٗلها عص بـ ًُ ّبلها ؤهه ًُ
 
 ضخ٪..٢

 خ٣ُ٣ت وؤعاصه اللظًظ ٞٗلها عص عا٢ه ٢ض وخ٣ًا

 ؾاٖت هه٠ بٗض
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 وهبِ اإلاجز٫  زاعط بلى جىظه زم الصسهُت خاظُاجه بلخ٣ِ

 خخًما به ؾُجضها م٩ان   بلى ُمخجًها ؾُاعجِه  بلى بٗضها

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

هالجِه  ٖلى جغبذ ألاؾىص ظىاصها ًٖ هؼلذ
ُ
ؿترؾلت ز

ُ
 وٗىمت بـ اإلا

 وٗىمتها بـ عاجٗت ببدؿامت بـ همؿذ زم

 !وخكخ٪؟ جغي  ًا.. عظٗذ وؤصًجي!.. وخكخجي به٪ حٗٝغ -

٪ خض ؤي جىخصخي ؤهِذ  -  …ٌكٞى

.. ؤها٢خه ٧امل بـ لخجضه زلٟها الٗابض الهىث لظل٪ بلخٟخذ

 بىُا٫ و.. ػعًٍ ؤو٫  ٖضا ؤػعاعه ظمُ٘ ُمٛل٤ ؤػع١ ٢ُمو ًغجضي

ًٗلحن ٞسظًِه  بـ ًلخه٤ ؤؾىص
ُ
هالجِه  ختى اإلا

ُ
 ٖىاًت بـ ُمهٟٟت ز

ُيُه ا ج٣ل ال هٓغة بـ الؿىصاء ٖو
ً
 نىجِه  ًٖ ٖبش

دؿاب٣ت ٢لبها يغباث خاعبذ
ُ
 ؤمام طعاٖحها ح٣ٗض وهي ؤعصٝ زم اإلا

 نضعها
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 !...ؤٞىضم -

ُىاه تهمل بـ مجها ُنهُب ب٢ترب  ؤ٢ل٣ذ التي قٟخحها ًٖ جدُض ال ٖو

 لٗىب ببدؿامت بـ ٢ا٫ زم مطجٗه

 السحر نباح -

ٗذ - ىم٤ خاظبها ٞع
ُ
 نباح ج٣ىلي ٖكان هىا ظاي: و٢الذ اإلا

 !...السحر

زغي  زُىة ب٢ترب
ُ
دض١ وهى ؤلابدؿامت طاث بـ ٢ا٫ زم ؤ  بـ ًُ

كخٗل ٞحروػها
ُ
 ُمشحر ؤػع١ لهُب بـ اإلا

 …بُِ٪  خلمذ بوي ؤ٢ىل٪ ٖكان ظُذ.. أل -

 وهى ظىاعها طعاٖحها تهض٫.. العجُب الغص باٚتها و٢ض قٟخحها ٞٛغث

دض١
ُ
 ٖاإلاها ًٖ ٍٚغب ًٞاجي ٧اثً و٦إهه به ج

 هي لختراظ٘ ؤ٦ثر مجها ج٣ضم زم اإلاخى٢ٗت ٞٗلها لغصة ببدؿم

دُِ والهمذ ٗترى الجىاص نهُل ٖضا بهما ًُ
ُ
 اإلا
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٣ها ببخلٗذ.. هى وخانغها زلٟها الؿُاط بـ بلخه٣ذ  زم جىجغ بـ ٍع

ـ   بـ ٢الذ ُىاها هم  ناعزت عظىلت بـ الًاخ٨ت ُٖيُِه  بـ ُمٗل٣ت ٖو

 !بًه بـ ِخلمذ -

- ٘  ؤنله.. الخلم هُعجب٪ مل: ُمبدؿًما ؤظاب زم خاظبُه ٞع

 …للخُاء زاصف

 ظٗلخه ٢ىة بـ ُٖيُِه  بـ الجغت  ٞحروػها جؼعٕ وهي حؿاءلذ ولضهكخِه 

 ؤؾغها مً ال٩ٟا٥ ٖلى ٢اصع ٚحر

 الخلم بخ٨ُِل  -

 !للخُاء زاصف ب٣ىل٪: ٚغابت بـ همهم -

 مً!.. بُا خلمذ اللي ؤهذ مل: ٢الذ زم بؿاَت بـ ٦خٟحها خغ٦ذ -

 !...بًه بـ خلمذ ؤٖٝغ خ٣ي
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 ال٣ُبلت جل٪ لخظ٦غه ظؿضه و٦ظل٪ خىاؾه و ُٖىاه بقخٗلذ

 ًىاظه.. مُلُخحن الٛحر قٟخحها بلى بعاصة بال ُٖىاه لتهبِ الؿاخغة

 جماًما جظو٢ها ٦ما قٟاه ؤخمغ صون  الُبُعي بٚغاءهما

٣غب ُُ  بـ همـ زم زلهتها م٘ جخالمـ ؤهٟه باجذ ختى مجها عؤؾه ل

 الهىاعي  ؤنبذ ل٣به آلان وٗم.. الهىاعي  ُنهُب بـ بال ًل٤ُ ال ٖبض

٪ عؤً٪ بًه -  !...ٖملي؟ ؤٖٞغ

 ؤهٟاؾه

 ٖب٣ه

 الُاغي خًىعه

 ُٖىاه

 ببدؿامخه

 
ً
دانغها الظي صٞئه وؤزحرا  به ًُ

كت ظٗلها هظا ٧ل ذ مهب في َع  ؤمامه الٍغ
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 ظامذ وؿغ بغازً بحن ٖهٟىع 

 الىخل و الجمُلت

 طثب بغازً بحن ٢ُت

 ختى ؤو وخل وال وؿغ ال.. ُنهُب ؾىي  ٨ًً لم ُنهُب ول٨ً

ب.. هظا ٧ل ًخٗضي ججاهِه  به حكٗغ ما بل.. طثب  ول٨جها ؤظل ٍٚغ

 به بال جل٤ُ ال ؤجها جد٣ًُ

 جد٤ُ٣ ُم٣غًعا ط٢جها ؤؾٟل ًضه هى وي٘.. نمتها َا٫ وخُىما

لى ُخلمه دضص ؤؾاؾه ٖو ُُ  ججاهها به ٌكٗغ ما ؾ

بت ؤهى هثى ُمجغص بـ ٚع
ُ
 !ألاهىزت ٞاث٣ت ؤ

 !ُمدغمت وهمُت إلاؿت ُمجغص بـ طل٪ جسُى قٗىع  هي ؤم

ا وب٢ترب ًُ   الخمغاء السٍُى ظمُ٘ ُمخسُ
ً

 هىا٢ِـ وُمخجاهال

 خىله جض١ التي السُغ

 !!!...ُظلىااااع -
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 التاشعالفصل 

كا١ ؤمل ٧ان وبن ُٗ  ال٣ُغب هى ال

 الُخب هى ُخب٪ ٞـ ؤملي ؤها

 ختى عآه ؤن ما والظي والضه ظىاع ظلـ زم الؿُاعة باب ٞخذ

  حؿائ٫ 
ً

 اإلا٨ضومت وظهه مالمذ ُمخإمال

 وق٪؟ ٞـ صي الخٟلت ٖامل اللي محن -

 …مِٟل: ُم٣خًب وظىم بـ ظىاص ؤظابه -

ِلم   و٢ض ؾاالِه  في ظاؾغ ًؼص ولم نمذ   في بهما الؿُاعة جدغ٦ذ  ٖ 

 الىا٢٘ بـ بل.. ٣ٖله ؾلبخه التي الهٛحرة جل٪ بؿبب خضر ما ؤن

ظ٦غه  هٟؿِه  بـ ًُ

دغ٦ه التي الٛحرة طاث.. خ٣ى٢ه ًٖ الضٞإ في الكغؾت طاث
ُ
 ال ٞـ ج

ٗبر ًضاه لخيخُل٤ مى٤ُ لل٣ٗل ًب٣ى
ُ
ٗخمل ٖما ح .. صازله في ٌُ
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سسه ظىاص بؿاَت وب٩ل.. والًٛب الٗبىؽ هٟـ
ُ
 مً ُمهٛغة و

 الهُاص ظاؾغ

 مٛؼي  طاث زبِشت هبرة   بـ ٢ا٫ زم ظاؾغ ججهض

جي ظض زُىة جازض ٖاوػ  لى الٗمىم ٖلى -  …ٖٞغ

 ظضًت بـ حؿاثل زم ٢اجلت ولهٟت جهض٤ً ٖضم بـ ظىاص بلُه هٓغ

 !بىؽ ًا ظض بدخ٩لم -

 …ظاؾغ بً ًا ٦مان الجض وظض:  و٢ا٫ ظاؾغ ضخ٪ -

 ؤمـ ًخظ٦غ ومطخى قغاؾت لـ ًبدؿم وهى ظىاص ؤوما

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

 ظىاص ٧ان ختى الُٗىت قٟخاه به جٟىهذ بما ًى٤ُ ؤن ٨ًض لم

ا ْهغ و٢ض حججرجه لها ج٣خل٘ ؤن ٧اصث ٢ىة بـ ٖى٣ه ٖلى ًُب٤ ًُ  ظل

 ُٖيُه وبحؿإ ؤهٟاؾه جدكغط بـ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               257 

 م٘ جدىاؾب ال ٢ىة بـ حهؼه وهى ظىاص ؤعصٝ ٢اجمت قغاؾت وبـ

ل ظؿض  ؤمامه الهٍؼ

 !...٦ضا مىج٪ ٖلى مؿخعجل به٪ ٖاٝع م٨ىدل -

 لهٛحرتها ُمٗاه٣ت ج٠٣ وهاصًً اإلاجز٫  بـ حعج اليؿاء نغزاث ٧اهذ

ٖغث التي
ُ
بت الهُئت وجل٪ ظىاص مً ط ٖغ

ُ
 بال.. ٖلحها قاهضجه التي اإلا

 ًلٟٔ الظي طل٪ ًٖ جغ٦حزه ٣ًٟض ؤو ًدُض ًجٗله لم هظا ٧ل ؤن

 ألازحرة ؤهٟاؾه

 هٓغاث.. ؤزُه ببً ُٖجي بـ ؤلاظغام هٓغاث ؾامذ ؤصع٥ وخُىما

ا مىه ج٣ضم.. ٢خلِه  ٖلى قضة بـ ُمهممت ًٗ  مٗهم ٖلى ًضه واي

 خاص نىث   بـ ٢ا٫ زم ببٗاصه وخاو٫  ظىاص

 جاوي صا البِذ جسل مخدلمِل ًب٣ى ٖم٪ وظىص مدترم مل لى -

 …بىتي حكٝى وال
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 بزتر٢ذ خُىما بال لخٓاث لٗضة ؾمٗه ٢ض ظىاص ؤن ًٓهغ لم

 زم بلُه والضًه لحر٦ٌ ؤعًيا اإلاؿ٨حن جغ٥ ٞـ ٣ٖله ٧لمت آزغ

 الهغار ٦ثرة مً مبدىح ونىث   ظىىن  بـ والضجه هضعث

 …صاهُت ؾخحن ٞـ الوصً٪ وهللا.. مجىىن  ًا -

كحر وهى لحرصٝ ٢خامتها ظىاص مالمذ ج٣ٟض لم  بـ ُمدظًعا ًضهِ  بـ ٌُ

 ُعٖبها بـ ألاٞعى ٞدُذ قابه نىث  

٪ ٖاهلل - ب ؤقٞى .. ٖلُ٪ مسلو ل٩ىن  ؤٖبض وما وصًجي.. مجها ٢ٍغ

 …مغجحن مبهضصف وؤها

ا مهغولحن وعخلىا
ً
 هٓغاث   بـ ظىاص بلى ًىٓغ الكاب بِىما زٞى

لمت ؤقض هٓغاث بـ آلازغ هى ٢ابلها ؾىصاء
ُ
 ؾىاًصا و ْ

لى غة خحن ٖو
ُ
ى٠ بـ البا٦ُت بًالٝ بلى بلخٟذ ٚ  وهى هضع زم ُٖ

 والضتها ؤخًان بـ جى٨مل ٞـ مجها ٣ًترب

 !...٦ضا مل ججىيُجي ٖاوػة ؤهِذ  -
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 زُىة مجها ج٣ضم ٞـ ًيخٌٟ ظؿضها ججٗل وقه٣اتها ٖلحها جغص لم

٤ ٖلُه ٌؿض ؤن ٢بل  ًىجر لم الظي ال٣ىي  ٖمه ظؿض الٍُغ

ت خضة بـ هضع زم بيٗاِٞه  في الؼمً  الجمُ٘ ؤظٟلذ ٢ٍى

 مل ظىاص ًا محن ٦ىذ ومهما.. ٖجها ًضاٞ٘ ؤب لحها بىتي -

 …ولٛحر٥ لُ٪ ؤخمغ زِ بىتي.. جإطحها هؿمدل٪

ٗاظله ؤن ٢بل ظٟلت بـ ظىاص جغاظ٘  به ؤَاخذ ل٨مت بـ ؾامذ ٌُ

 زٝى بـ بًالٝ نغزذ ٞـ ؤعًيا

 !!...بابا -

 وظظبه ظىاص مؿخىي  بلى بهدجى بل بلحها ٌؿخضع لم ؾامذ ؤن بال

 ًٚب بـ وؤ٦مل جالبِبِه  مً

 بلؼم.. ؤوي  ج٣ُل خؿابه صا بُتي ٞـ ٖملخه اللي الهمجي الٗغى -

ٌ ٞـ عاٌٞ ٦ىذ لى ظىاص ًا خضوص٥  مل ؤها ؤما ؤصب بـ جٞغ

 …جاوي صا ٖملخه اللي حٗمل هؿمدل٪
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زغجحن ل٨مخحن بـ ٖاظله زم
ُ
 مً ججٝز الضماء وظٗلذ ٨ٞه آإلاذ ؤ

ا ظمىص بـ ل٣ُى٫  ؤهٟه و قٟخُه ًٗ  بًُٗضا بًاه صاٞ

 حٗٝغ وإلاا.. بُتي بصزل بب٣ى ٖم٪ جدترم حٗٝغ وإلاا.. ظىاص ًا بغة -

 …ٞحها خ٣٪ بـ َالبجي حٗالى بب٣ى ٖم٪ بيذ جدترم

 لم قًِئا و٦إن هضوء بـ و٢ا٫ ببيخه و ػوظخه ظاطًب  بؾخضاع زم

ً٨ً 

 …هىام ٖاوػًٍ ٖكان بغة جُل٘ جخًٟل صلى٢تي -

دض١ ظىاص ب٣ى  هٓغاث بـ ؾامذ زلٟه الظي الٟغاٙ بـ ًُ

ت، ت،مجٞى  ما إلالم لظل٪.. خضًض ٖلى ٣ًضع لم ول٨ىه قغؾت زاٍو

 وعخل ٦غامخِه  مً جب٣ى

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"
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لى م ٖو  ول٨ىه ٖمه ٞٗله إلاا والًٛب الى٣مت بـ الكٗىع  مً الٚغ

.. خضه ٖىض ًى٢ٟه بال ٞٗله ما ًٟٗل لم ؤهه هٟؿه ٢غاعة في ٌٗمل

 ًغج٨به ٢ض مما ٖلُه ًسصخى ألهه بال

ض ؤهه وألا٦ثر ٍغ  الخهغي  خ٣ه.. خ٣ه ًجٗلها ؤن بًالٝ مً ًُ

 والىخُض

ذ وهى ببدؿم لظا ٍغ باٚخه ؤن ٢بل السل٠ بلى عؤؾه ًُ  بـ ظاؾغ ًُ

 ؾاالِه 

 لُه؟ يغب٪ ؾامذ -

ت ًخإزغ ؤن صون  ظىاص ٚمٛم  خضر بما والضه إلاٗٞغ

 ؤصبي و٢لُذ جماصًذ ٖكان -

 حؿخاهل: وقماجت هضوء بـ ظاؾغ ؤعصٝ -

 ببى٪ ؤها مل!.. حج ًا محن م٘ ؤهذ: و٢ا٫ ته٨م بـ ظىاص ببدؿم -

 !!بغيى
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 …ع٢بخ٪ ٨ًؿغ ختى حؿخاهل***  ببً ؤهذ -

ا ًخإوه ؤن ٢بل ظىاص ضخ٪
ً
 ٦ضمت ٖلى ظاؾغ يِٛ ٖىضما ؤإلا

 ماػح م٨غ بـ حؿاء٫ زم ٨ٞه

 !صي بخىظ٘ -

 هٟسخي بكٝى بـ ؤها.. ؤبًضا ال: ي٤ُ بـ و٢ا٫ ٨ٞه ظىاص خ٪ -

 …أل وال بدـ

بض بـ وحؿاء٫ ولضه بلى ما٫ زم ظاؾغ ضخ٪
ُ
 بضي و٦م نُاصي ز

سست ٦ـ ؤلازىحن
ُ
ُل الٗبض ختى ُمخُاب٣ت و

ُ
 ُٖىحهما طهب مً اإلا

 ؟!الَٗغـ يغبذ خاظت ؤهم مل -

 ابً ختى ؤها صا.. ٦بحر ًا ٖلُ٪ ُٖب: و٢ا٫ ٖبض بـ ظىاص ببدؿم -

 الهُاص ظاؾغ

 …ولض ًا الٟسغ ولُ٪: ماػخت زكىهت بـ ظاؾغ لحرص -
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 ال الهُاص عظا٫ ٞـ.. الطخ٪ ظاؾغ وقاع٦ه ظىاص ضخ٪

ضاٞٗىن   الضم بـ ؾىي  وؿاءهم ًٖ ًُ

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

هالجِه  ّٖض٫ زم نض٣ًه ُٖغ هثر
ُ
 بٗضما ؤنابِٗه  بـ الجاهبُت ز

 الساعط بلى ُمخجًها الصسهُت ُمخٗل٣اجه و مٟاجُده بلخ٣ِ

ضزً ٖلُه عجُب قغوص بـ ظالًؿا قهاب وظض ٟاٞت ًُ
ُ
ىٟض جبٜ ل  ٍو

غ.. ٢ىة بـ صزاجها  بـ مىه ًخ٣غب وهى ٢ا٫ زم ي٤ُ بـ ًؼن  لحٞز

 جىظـ

 !...صي الؿذ ٢الخه اللي ٞـ بخ٨ٟغ ؤه٪ ج٣ىلي بوعى -

 مً ؾبت لخىُل٤.. ألاؾاؽ مً ًخدضر لم و٦إهه ظىاب ًل٤   لم

 ٞخىع  بـ و٢ا٫ ؤمامه ظلـ ختى ب٢ترب زم زٟىث بـ قٟخُِه  بحن

 !!...بجي ًا ؤهذ -
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مخٌٗ ًؼن  بلى هٓغ زم خاظبُه قهاب ٣ٖض
ُ
 مازل ٞخىع  بـ و٢ا٫ اإلا

 نض٣ًه ٞخىع 

 !٧اػاهىڤا ًا بًه ٖاوػ  -

 …صي الؿذ ٦الم ٞـ بخ٨ٟغ ج٩ىن  بوعى ب٣ىل٪: و٢ا٫ ًؼن  جإ٠ٞ -

 بـ ؤظاب زم ًمل٨ه و٦إهه و٢ًخا ؤزظ بل الٟىع  ٖلى قهاب ًغص لم

 الًٛب ؤنابه ٢لما الظي ًؼن  ًٚب ؤزا هضوء

 بًه؟ ٞحها ٌٗجي ب٨ٟغ ٦ىذ ولى -

 بججىيذ به٪ ٞحها: ٚايب ظهىعي نىث   بـ هاصًعا ًؼن  هب -

 …خ٣حر لىاخض وبجدىلذ

ا آلازغ هى ظإع زم هاعي  ًٚب بـ خاظبُه قهاب ٢ُب ًً  بـ هاه

ى٠  ُممازل ُٖ

 مخخسُهاف ًؼن  ًا خضوص٥ بلؼم -
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 مُسلِل صا بخ٣ىله واللي!.. والىبي ال: بؾخهجان بـ ًؼن  هضع -

 !ؤٖهابه ًسؿغ الىاخض

 …هىٟظ م٣ىلدل ب٨ٟغ ٢ىلذ ؤها -

ؿ٣ِ لدؿ٣ِ ؾا٢ِه  بـ الهٛحرة الُاولت ًؼن  يغب  ٖلحها ما َو

ا ًٗ  قغاؾت مازلذ قغاؾت بـ جالبِبِه  وؤمؿ٪ قهاب مً ب٢ترب زم م

 مالمده وزُىعة

 ؤها.. خُىان واخض به٪ ٚحر مُضلل صا ج٨ٟحر مجغص لى ختى -

 مخسُلدل بـ ؤهاوي جسلُ٪ خُاج٪ ٞـ خهل واللي جغبِخ٪ ٢ىلذ

 …الًمحر مٗضوم به٪

 ق٤ خاص نىث   بـ هضع زم ًؼن  هؼ ٖى٠ بـ ًؼن  ًض قهاب هٌٟ

 الهاصت الهباح ؾ٩ىن 

 ٞـ الًمحر مٗضوم ؤها ٦ىذ وبطا.. ناخبي ًا خضوص٥ مخخسُاف -

٪***  بوي الخا٫ بُا مىنلدل  !...ٖملخ٪ وؿِذ وال ٍػ
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 قضة بـ بضهه وبعجج٠ بل.. قهاب ٢اله مما وُبهذ ًؼن  لىن  بزخٟى

 نض٣ًه خالِت  بـ ًغؤٝ ؤن صون  آلازغ ؤ٦مل بِىما

 ًا السجً ٞا٦غ!.. ؤ٨ٞغ٥ جدب وال بػاي بضؤث صخىبُدىا ٞا٦غ -

 !!ؤ٨ٞغ٥ وال ًؼن 

 بغت  ٦ىذ بوي ٖاٝع ؤهذ: مهضوم ًؼن  همـ -

 …هاع ٚحر مً صزان مِٟل: ٢ؿىة بـ قهاب لحرص -

 بـ ج٠٣ ال٩لماث.. ٌؿخُ٘ لم ول٨ىه ًخدضر ل٩ي ٞمه ًؼن  ٞخذ

 ؤلم.. ؤلم بـ خاظبُه بو٣ٗض و٢ض نمذ لظل٪.. السغوط وجإبى خل٣ه

.. ًىًما ؾاٖضه الظي طل٪.. نض٣ًه ٚضع مً به ًٟخ٪ ٚاصع

خباصلت اإلاىٟٗت ٖلى ٢اثمت ٧اهذ نضا٢تهم
ُ
  جدىلذ ختى اإلا

ً
جُا  جضٍع

 ٧ان ما هضم آلان بدضًشِه  ول٨ً.. ٦ؿغها نٗب ؤزىة عابُت بلى
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هالجِه  ٖلى قهاب مسر
ُ
 ظغح ًٟخذ ؤن لُخى٢٘ ٨ًً لم ًٚب بـ ز

ال١ ٖلى ٢ؿىة ألا٦ثر الجغح طل٪.. ال٣ضًم نض٣ًه ٗلم ؤلَا  َو

لم مضي
ُ
لْم  الظي الٓ

 
 به ؤ

 طهى٫  بـ بلُه هٓغ الظي ًؼن  ٦خ٠ ٖلى عبذ زم قهاب مىه ج٣ضم

 خ٣ُ٣ي وهضم زٟىث بـ و٢ا٫

 مخازضٌل.. ٢ىلخه اللي و٢ىلذ ٖماوي ًٚبي.. ٧اػاهىڤا ًا ؤؾ٠ -

ي واخض ٦الم ٖلى  …َػ

 زٟىث بـ و٢ا٫ ٦ِٟه  ٖلى ًؼن  لحربذ ٦خِٟه  ٖلى ًغبذ ٖاص زم

 به خُاة ال ظامض ونىث  

خ٪ بغيى ؤها.. قهاب ًا خاظت مدهلل -  بؾخٍٟؼ

 …صي الضهاءة بـ ؤ٧ىن  ًىٟ٘ م٨يل بـ: و٢ا٫ ٢ىة بـ هٟى -

 بجؼاهه بؾخٗاص و٢ض ٢ا٫ زم ٖم٣ًُا هًٟؿا ًؼن  ؤزظ

 جاوي صا اإلاىيٕى مخٟخدل.. قهاب ًا زالم -
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 الٗغى ؤ٢بل هاوي  م٨ىدل: ظضًت بـ ٢ا٫ زم مىا٣ًٞا عؤؾه خغ٥ -

٪ خبِذ بـ.. ؤؾاؾه مً  بوي ٢ىلخل٪ لى بًه هخٗمل ؤقٞى

 مىا٤ٞ

ذ وؤصً٪: و٢ا٫ ًؼن  ببدؿم -  …إلًت ونلىا قٞى

ضًغ وهى ٢ا٫ ؤهه بال ًظهب ل٩ي ًؼن  بؾخضاع  عخُله ٢بل اإلا٣بٌ ًُ

 ٌؿخضًغ ؤن صون 

 الٗغى ٖلى وا٣ٞذ لى أله٪.. هٟؿ٪ جسؿغ ٖاوػ٥ م٨ىدل ؤها -

 …ناخبي ًا ؾالم.. ٚحر٥ هخإطي ومل هٟؿ٪ هخسؿغ ٦ىذ صا

 وظه لُخجهم ال٣ىة بٌٗ بـ زلٟه الباب وؤٚل٤ ًؼن  زغط زم

 في الضعظت لخل٪ خ٣حًرا ٩ًىن  ؤن ٖلُه ٨ًً لم.. ًٚب بـ قهاب

 ٩ًىن  ما ؤبك٘ بـ نض٣ًه بًظاء

 التي ألاٞعى جل٪.. ٢بل مً ه٨ظا ٨ًً ولم هٟؿه ٣ًٟض قهاب

 ؤن بـ الضوئ الٗغى طل٪ ٖلُه حٗغى وهي ؤمـ مجزله صزلذ
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 .. له ٌؿمذ لً الهُاص ظاؾغ ٞـ ال٣ىة بـ چُالن ًإزظ
ً
 وؤن زانت

دبه ؤجها له حكٟ٘ لً ؤلاظخماُٖت اإلاؿخىي  الٟغو١
ُ
 ج

 .. خُت جهكها.. ؾىي  ٖجها جدضزذ ٢ىة وؤي
ً

 الهُاص ظاؾغ ٢اجال

 الجمٕى وؾِ ؤهاهه الظي

 ٧ل بـ ٦غامخه ٌؿترص ؤن ؤ٢ؿم والتي ٨ِٞه  ٖلى ال٨ضمت جل٪ جدؿـ

 والخلىي  الغ٣ُ٢ت اليؿمت جل٪!!.. چُالن ول٨ً.. مم٨ىت وؾُلت

دغمت
ُ
٣ٗل هل.. جىاولها الؿ٨غي  مٍغٌ ٖلى اإلا  جل٪ بـ بًظاءها ٌُ

دبها ال ؤهه صخُذ.. الخ٣اعة؟ ّل  ما جظ٦غ لىلهت و ول٨ً ًُ  بـ خ 

 و ٢اجل بؾدكٗغه ؤلم..ؤلم بـ خاظبُه ل٣ُٗض ؾىىاث ُمىظ نض٣ًِه 

 ٢ىجِه  ٍٞغ مً الٗٓام ُحهكم مىظ٘

٨ت ٖلى بعجمى ٨ٟغ وؤزظ زلٟه ألاٍع  !چُالن ٖلى الخهى٫  ٦ُُٟت ًُ

**************** 
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 ُنهُب ًٟلذ ؤن صون  ًٚب بـ الظاهل الهىث مهضع بلى بلخٟذ

ٛصخى ج٩اص التي ُظلىاع ط٢ً  حعجب بـ ٖلحها ٌُ

ٟاَٗت لِـ الًٛب مً شخئ   بـ ُنهُب به خض١
ُ
 ٖلى ؤوق٪ ما إلا

 ٌٗخهغ ٢ىي  مجهى٫، لصخئ   ول٨ً ٖلُِه  هللا ًدمض ما وهظا ٞٗلِه 

 ٦ـ ُملتهبت وؤٖحن ٢اجلت زكىهت بـ حؿاء٫ زم مىظٗت ٢بًت بـ ٢لبه

 الجمغ

 !...محن ؤهذ -

دض١ وهى هاعي  ًٚب بـ مجهما الكاب طل٪ ب٢ترب  بـ ُظلىاع بـ ًُ

ظًب ج٩اص هٓغاث
ُ
 بـ ؾخسىهه ؤجها ٌٗخ٣ض لم.. ٢ىتها مً الدجغ ج

ت جل٪ مشل  لُٗىص ألاًام ٌٗض وهى ٠ُ٦.. وؿخه؟ ٠ُ٦.. الُؿٖغ

دغمت السُت جل٪ بـ بلحها
ُ
ا وحهغبا وظها لُذ اإلا ًٗ  م
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ٝ   بـ بعججٟذ ُظلىاع ًٖ ُعًٚما  خاولذ والتي ُنهُب ًضي بحن زى

 ؤزاٞها زم بلُه ؤ٦ثر ظظبها ؤن ؾىي  مىه ٧ان ما ول٨ً ببٗاصه

 حٗلم ال! ممً ًدمحها ْهغه زل٠

 ؤؾىص نىث   بـ هضع زم آلازغ ُٖجي بخخ٣ىذ

 …بػااااااي؟ وجلمؿها جخجغؤ بػاي -

 ؤ٦ثر ول٨ً طل٪ صون  ؤخا٫ ُنهُب ؤن بال مىه زُٟها ًىىي  ب٢ترب

 جهض٤ً ٖضم بـ وهمـ جى٠٢.. به ُظلىاع حكبض هى ؤإلاه ما

 !...ُٞه مجي بدخدامي -

ان ؤهه بال مٟهىمت الٛحر الٗباعة لخل٪ خاظبُه ٦ِالهما ٣ٖض  ُؾٖغ

ا ل٣ُى٫  الضهكت ؤػا٫ ما
ً
 بؾخضعا٥ بـ ياخ٩

خىِل ؤ٦ُض -  …ٖكاه٪ ٚحرجه ؤها بـ.. بحٛحر ق٨لي.. مٗٞغ

 مً ُمغحٗبت قه٣ت ؾم٘ ول٨ىه اإلاجىىن  ٦ـ حهظي ؤهه لُههُب بضي

 اإلاكضوه همؿها زم به جدخمي التي جل٪ قٟتي بحن
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 !...الغخمً ٖبض -

ا ل٣ُى٫  ُنهُب ألطوي ونلذ ٦ما واضخت همؿتها ونلخه
ً
 ياخ٩

 ؾٗاصة بـ

ىذ -
ُ
جي ٢لب٪ بن ُمخإ٦ض ٦  …هُٗٞغ

 بؾخضاع زم الجمُ٘ خغ١  بـ هضص ًٚب بـ ُنهُب ُٖجي بخخ٣ىذ

 بلى هٓغ ؤن ما ول٨ً.. ٖلحها ُمبرع الٛحر ًٚبه ظام ناب ًىىي 

غحٗبت ُٖىحها
ُ
 زاثٟت ؤجها ج٣ًُ ختى اإلا

 بـ جدكبشا اللخحن ٢بًخحها مً واضًخا هظا ْهغ و به حؿدىجض ٧اهذ

  السٝى هظا بـ ُظلىاع ًغ   لم.. ٢ىة بـ ٢مُهِه 
ً

مشل بما ٞـ.. ٢بال  هظا ًُ

ك٩ل مالم ماى   ؤهه ؤو لها الخام الُغٖب الصسو  بكٗت ط٦غي  ٌُ

 حٗىص ؤن جإبى

غحٗبخحن لُٗىحها ببدؿم لظل٪
ُ
 ؤعؾل ٖم٤ُ، نىث   بـ همـ زم اإلا

مإهِىت
ُ
 اإلاظٖىع  ٢لبها بـ الُ
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 …مٗاًا وؤهِذ  مى٪ ه٣ُغب مدضف.. مخساِٞل -

  زلٟه ٠٣ً ٧ان الظي طل٪ بلى ٌؿخضًغ ٖاص زم
ً
 بـ ٢ا٫ زم ُمباقغة

 بًُٗضا ًضٞٗه وهى خضة

 ٖاوػة ؤهذ اللي الصسو ٞـ ٚلُذ ق٩ل٪.. هىا مً بجًٟل -

 ُظلىاع ٖاوػ  ؤها هىا مً ببٗض: و٢ا٫ ًٚب بـ ٖبضالغخمً هضع -

ا ٢ؿىة بـ ُنهُب صٞٗه -
ً
 …مجها ج٣غب ظشتي ٖلى: عاصٞ

 زم مهاعة بـ جٟاصاها ُنهُب ؤن بال ل٨مه ًىىي  ٖبضالغخمً ب٢ترب

 ٕٞؼ بـ ُظلىاع نغزذ ٞـ ؤعًيا ؤعصجه ل٨مت هى بلُه وظهه

مؿ٨ه وهى ٢ا٫ زم مؿخىاه بلى ظثى  قغاؾت بـ هاصًعا جالبِبِه  مً ًُ

ها ؤهذ -  !مىحن حٗٞغ

 …وهىخجىػ  بخدبجي ُظلىاع: ًهغر وهى يغبه ٖبضالغخمً خاو٫  -
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 ؤن ٧اصث ختى ٖم٤ُ ؾىاص بغ٦تي بلى اإلااعص طل٪ ُٖجي جدىلذ

ا جبخلٗه ًُ ب ٞدُذ بـ هضع زم شسه اح هضًغ ٦ـ زغط ُمٖغ  ٍع

 السىاء ٞـ ٖانٟت

 …لؿاه٪ ٖلى اؾمها وججُب جخجغؤ ؤوعى -

غة خحن ٖلى ٖبضالغخمً ل٨مه
ُ
ا ٢ا٫ زم ًٚبه ٢ىة مً ٚ

ً
 بـ ناعز

 ُمجٟلت جغاظٗذ التي ُظلىاع

 .…بخدبُجي به٪ ُظلىاع ًا ٢ىلُله -

دغ٥ قٟخحها ٖلى ًضحها ويٗذ
ُ
ى٠ بـ عاًٞت عؤؾها ج  ظٗله ُٖ

 مً ُع٦بخِه  في ؾا٢ِه  بـ ًغ٧له ؤن لُههُب الى٢ذ ؤجاح ٞـ مبهىًجا ٠٣ً

ى٠ بـ مخإوًها ؤعًيا لِؿ٣ِ السل٠ ُٖ 

 هؿِـ بـ بلُه بال ًهل لم نىث   بـ وهمـ إلاؿخىاه ُنهُب بهدجى

ب  البرا٦حن بـ ًخٟجغ ُمٖغ
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ا.. مل٩ي.. بخاٖتي ُظلىاع - ل٪ ٍو  ُنهُب ؤمال٥ مً ٢غبذ لى ٍو

 …الهىاعي 

 متى ُمىظ.. ٢ا٫ مما ؤمامه اإلاظهى٫  طل٪ ٢بل هٟؿه مً جٟاظإ

 خضوص ًخسُى ًٟٗله وما بل.. ُممخل٩اجه؟ ؤنبدذ الهُاص وُظلىاع

 اإلاى٤ُ

ا.. ألاطي مً وخماًتها الى٢ذ ل٨ؿب عابدت وع٢ت ُمجغص هي
ً
 لم   بط

ت وجل٪ ُمبرع الٛحر الًٛب طل٪ ٧ل  خُاجِه؟ بـ ختى لخماًتها الجٖز

ا الجىاب ٖلى ؾُدهل ؤهه ٌٗخ٣ض ال ًُ  خال

 ختى بها ًغ٦ٌ و٦إهه زلٟه وظظبها ٦ٟها ؤمؿ٪ زم ُظلىاع بلى ٖاص

سُٟها آلازغ ًجهٌ ال  ًضًِه  بحن مً ٍو

 الى٢ذ مً ال٣لُل بٗض
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.. ؤهٟاؾهما ٖلى ًُب٤ والهمذ الؿُاعة بـ ظىاعه ججلـ ٧اهذ

هإع ٦مً بضي ُنهُب بِىما  بـ الؿُاعة لخخى٠٢.. ماعص قُُاًها ًُ

  ٤  ُظلىاع بلى وبلخٟذ زا٫ ٍَغ

 وج٣بلتها الهضمت بؾخٗابذ و٦إجها بضث ُمؿخ٨ُىت هاصثت ٧اهذ

دض١ به ؤخؿذ  والتي ألؾئلخه مؿخٗضة و٧اهذ بلُه بلخٟذ ٞـ بها ًُ

 مى٣ُُت ؤ٦ثر ٧اهذ

 صا؟ محن -

ٗذ -  …الغخمً ٖبض: بؿاَت بـ وؤظابذ ٦خٟحها ٞع

 ج٨ً لم و٦إجها لهضوءها بل لجىابها لِـ صهكت خاظبُه بعجٟ٘

ا اإلاىث وق٪ ٖلى
ً
 ًٖ حٛاَى ول٨ىه ٢خُله قبذ له ْهغ ٦مً زٞى

 م٨خىم نىث   بـ وحؿاء٫ ٧له هظا

 !...بًه بُِ٪  ٖال٢خه -
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ىم٤ خاظبها بعجٟإ في صوعها ٧ان
ُ
 ح٣ٗض و٠ُ٦ حؿاءلذ زم اإلا

 نضعها ؤمام طعاٖحها

 …بدؿإلجي؟ بًه بهٟخ٪ -

كٝغ ُنهُب ٧ان البهغ إلاذ بـ ا ٖلحها ٌُ ًٗ ى٣ها زل٠ ًض واي  ٖلى ُٖ

 ٞدُذ بـ وهخ٠ ظىاعها الؿُاعة باب بلى ًخ٩ئ وآلازغ اإلا٣ٗض ْهغ

 …زُُبتي بهٟخ٪ -

 زباث بـ ؤظابذ ؤجها بال ٢لبها يغباث جهاٖض ٖضا لٟٗلخِه  ججٟل لم

 ؾازغ بهٟٗالي

 …وا٣ٞذ وؤها وج٣ضمذ ظُذ به٪ مٓيل -

  نغر زم ًٚب بـ ظىاعها الباب يغب
ً

ى٠ بـ ٢اثال ُٖ 

 !ُظلىااااع -

 !...وٗم ًا: بغاءة بـ عصث -
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 باجذ ختى ب٢ترب زم ًٚب بـ ال٣اؾُت ٨ٞه ًٖالث بلخىث

ُحر ؤهٟاؾه
ُ
هالتِها ج

ُ
 ٞـ الٟتي وظهها خى٫  ظىىن  بـ الشاثغة ز

 ٖلُه ال٣اسخي بخإزحرها ًإبه ؤن صون  هضع زم.. الىاْغ لـ آًت   ًجٗلها

 مٗاًا مخٗلبِل -

 !...بًه ؤؾاؽ ٖلى ؤ٢ىل٪ ؤٞهم هٟسخي: نبر هٟاط بـ ؤعصٞذ -

 ؤن ٢بل بٞخخان بـ ًخىهج ٞحروػها ًجٗل ٞـ جدضي بـ ُٖيُِه  بـ خض٢ذ

 جغجج٠ ؤن صون  هضوء بـ جغصٝ

غ٢ىا بن وبٞهم ُنهُب ًا ب٣ٖل -
ُ
مغها واخضة مل َ ُٖ  ما و

 …هىخالقى

ِه  بـ بها خض١  بلى هٓغاجه هبُذ زم ظاطبُتها بـ ال٣اجلت ؾىصاٍو

ت قٟخحها دغماث ٞٗل بلى ًضٖى بمخالء بـ اإلاٍٛى
ُ
 بلى ٖاص زم اإلا

 ؤظل نىث   بـ و٢ا٫ آؾغجُِه 

 …ُظلىاع ًا ًخال٢ىا هسلحهم -
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بٗض وظىتها ٖلى ببهامِه  بـ ؾاع زم زلٟها اإلا٣ٗض ًٖ ًضه ؤبٗض
ُ
 ًـ

هلت
ُ
 وال وٗىمت بـ وؤ٦مل الالهشت قٟخحها بحن جضزل ٞـ جخُاًغ ز

 وظىتها وٗىمت ًخدؿـ بنبٗه ًؼا٫

ٛلي -
ُ

 بوي.. ٦ُاه٪ مً طعة ٧ل ؤجسلل بوي.. الجهاعصة مً الكاٚل ق

 الٗك٤ مٟهىمت ٢لب٪ ؤزلي بوي.. الخاوي وعا واخض خهىه٪ ؤهضم

 …وبـ ُنهُب

ل٤ ُنهُب ؤن ظًُضا حٗلم وهي ُظغؤة بـ ُظلىاع ببدؿم
ُ
 ؤظلها مً ز

 ما٦غ زٟىث بـ ٢الذ زم ٣ِٞ

 !!...وبٗضها -

بت ومكاٖغ ٚغوع بـ هخ٠ زم إلبدؿامتها ُنهُب ببدؿم  ج٨خىٟه ٍٚغ

 ُخلم ُمجغص مً مكاٖغه حكخٗل ؤن لًُٓ ٨ًً ولم.. بها خلمه ُمىظ

 قٟخحها هبت بلُه خمل

 …جدبُجي ؤٖلم٪ بوي -
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٘ ٖاصث زم ٢هض ٖم ظٟىحها ؤؾبلذ  وحؿاءلذ ال٣اجل ٞحروػها جٞغ

ضلل نىتها بـ
ُ
 اإلا

 !...هخدبجي وؤهذ -

 لم ببدؿامت ببدؿم زم.. عؤي ما ؤعوٕ بل الغاجٗت مالمدها بـ خض١

 ًدمل عظىلي نىث   بـ وهمـ ظاطبُتها مشل بـ ًمخل٪ ؤهه ٌٗلم ٨ًً

ىًصا  جىُٟظها ٖاج٣ِه  ٖلى ًدمل باث ٖو

 ؤ٧ىن  وبوي ٖىُِ٪  ٚحر مٗك٣ل بوي.. ُخب٪ حٗلمُجي هؿِب٪ -

 …لحهم ؤؾحر

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

 زم الكمؿُت هٓاعجه هٕؼ بـ ٖضصها ٌٗلم ال التي اإلاغة جل٪

ٗلم ؤخم٤.. بعجضاءها سُٟه باث نض٣ًه ول٨ً َو  ٌكٗغ بل ٦شحًرا ًُ

 عوًٍضا آصمُخه ٣ًٟض قهاب و٦إن ؤخُاًها
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 هاج٠ مً ع٢مها ؾغ١  ؤن بٗض ُمهاجٟتها مً بًضا ًجض لم لظل٪

 ٌٗلم ولم الجامٗت م٣هى بـ الل٣اء ٖلى مٗها وبج٤ٟ.. زلؿت نض٣ًه

 الضزى٫  بـ له ؾمدىا ٠ُ٦

ه في حٗمض ول٨ىه  وماعؽ اليؿاثُت الخاعؾت بلى ًظهب ؤن صلٞى

 بـ ٚمؼاجِه،ضخ٩اجِه،ُٖىاه ببدؿامخِه، ٦ـ الجظابت ٣َىؾه بٌٗ

 ٩ًىن  ما ؤؾهل الجامعي الخغم بـ وظىصه مً ظٗل الغاج٘ لىجها

ىص مىه ًضل٠ الظي الباب بلى بهغهِ  بـ بلخٟذ  جضٞ٘ لُجضها الٞى

 هضوء بـ وجضزل الباب

 !!!بلهي ًا

 وُعقي ٚىج بـ جخماًل..مىه ج٣ترب ًغاها وهى مىه زغط ما ٧ل هظا

ظًب  طاجه الى٢ذ بـ وباعص واز٣ت وببدؿامت..ال٣لىب ًُ

ُىاه حكىج بـ خل٣ه بلخىي  ؿاٞغان ٖو
ُ
 ُٞغة بـ ظؿضها َى٫  ٖلى ح

ان ط٧ىعٍت   هٟؿه جهغ ما ُؾٖغ
ً

 ٢اثال
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 ...وجمصخي ُمهمخ٪ جاصي ٖكان هىا ظاي ؤهذ..بهضي -

 ؤعصٞذ زالبت ببدؿامت وبـ ونلذ ختى جتهاصي مىه ب٢تربذ

 !ٖلُ٪ بجإزغث م٨يل ؤجمجى -

 ...ؤبًضا ال: ؤظل نىث   بـ و٢ا٫ خمدم -

٤ طاث الغاجٗت ُٖيُت لخٓهغ الكمؿُت هٓاعجه هٕؼ  ًهٗب بٍغ

 الُاولت ٞى١  ًضًه ًً٘ وهى ٢ا٫ زم جإزحره به٩اع

 قهاب ناخب الخضاص ًؼن  ؤها..هٟسخي ًٖ ؤٖٝغ ؤخب ألاو٫  -

ذ: ؤلابدؿامت طاث هٟـ بـ عصث -  ...الهُاص چُالن وؤها..بُ٪ بحكٞغ

ُٗخحن ، ال٣اؾِخحن قٟخُه بـ ًبدؿم ؤن صوعه وظاء  هخ٠ زم الٞغ

دض١ وهى  البهي وظهها بـ ًُ

ا - ًٗ  ...الخٍٗغ٠ ًٖ ٚىُت َب

مخلئخحن قٟخحها ببدؿمذ
ُ
 ؤن ٢بل لشىان ُٖىاه ؤؾغ بحؿإ بـ اإلا

 حؿاء٫ زم مغاث ٖضة ؾٗل..جىاػهه ٌؿخُٗض
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 !ألاو٫  بًه حكغبي -

 بـ ٢الذ زم ع٤ُ٢ وعصي قٟاه ؤخمغ بـ اإلاُلُخحن قٟخحها مُذ

 هاصت نىث  

 ...بغج٣ان ٖهحر مم٨ً -

غ ت ال٨خلت جل٪..وظهِه  ٖلى ًمسر وهى نبر هٟاط بـ ٞػ  ألاهشٍى

داٞٔ ٠ُ٦ بـضازله ًدؿاء٫..٣ٖله ؾخ٣ٟضه الهاعزت  ناخبه ًُ

 ٞى١  ًجلـ وهى ؤبهغها ؤن ُمىظ هى ٞـ..ؤمامها جىػاهِه  ٖلى

ت ظمغاث  ُمكخٗلت هاٍع

 ؤماله ٞـ ٞىًعا لُإجُه الىاص٫ بلى ؤقاع زم ؤلابدؿام ٖلى هٟؿه ؤظبر

 مما هاجٟها بـ ُميكٛلت وظضها ٞـ بلحها هٓغهِ  بـ لُٗىص..عخل َلبه

غنت له ؤجاح ُٟ  ؤ٦ثر لُخإملها ال

 ٌؿخٟؼه ما ؤ٦ثر وهظا الكمؿُت هٓاعتها جغجضي جؼا٫ ال ٧اهذ

ا ًُ ها جمخض ؤن السبِشت ًضه ًدض..خال  ٦م ٞـ..ُٖىحها لىن  لحري  وججٖز
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غي ..٦شحًرا ُٖىاها ًسصخى ؤهه نض٣ًه ؤزبره
ُ
 هى ؾُسكاها هل ج

 آلازغ؟

 لٗىخه بضاًت ؤجها ٌٗلم ٨ًً لم ول٨ىه

 ؤ٣ٞضجه ببدؿامت بـ هٓغث ٞـ بلُه بهغها لُجظب ًؼن  جىدىذ

خب٣ُت البا٢ُت
ُ
 ؤَا٫ ٢ض وظضجه ٖىضما هي لخدؿاء٫.. ٣ٖلِه  مً اإلا

 الهمذ

 !...٦ضا مل قهاب زهىم بـ ج٩لمجي ٖاوػ  به٪ ٢ىلذ ؤهذ -

 ٠ُ٦.. آلاؾغة ال٨الؾ٨ُُت الىٛمت جل٪ بـ ٩ًىن  ؤن نىتها ٖلى لم  

ٟتن بال قهاب مشل ألخم٤ ا لها ًجض ال التي.. الـ جل٪ بـ ًُ ًٟ  ون

حها  خ٣ها ًٞى

دؿض خضًض مً ٢ىة بـ جماؾ٪ ؤهه بال  نىث   بـ ؤعصٝ زم ٖلحها ًُ

 ؤظل

ىذ -
ُ
 …قهاب ٖكان جداعبي بؾخٗضاص ٖىض٥ لى ؤؾإل٪ خابب ٦
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 ألجها هًٓغا بجؼان بـ و٢الذ هضوءها حؿخُٗض ؤن ٢بل لشىان بهخذ

ضث  والضها ٖو

.. ًازض ٞـ زُىة ًازض خابب لى.. صلى٢تي قهاب بًض ٞـ خاظت ٧ل -

 ٖلُا اللي ٖملذ ؤها ؤما

 …آآ بـ -

.. الكمؿُت هٓاعتها ججٕز وهي ٢الذ زم نالبت بـ چُالن ٢اَٗخه

 بلحها ًخُل٘ ٧ان التي الخغ٦ت جل٪

 …ؤٖملها خاظت بًضي ٞـ مل ؤها ًؼن  ؤؾخاط ًا نض٢جي -

 ؤن لضعظت ُمبهغة.. ؤمامه الُٗىحن ال٨ما٫ ًغي  وهى ًؼن  ويإ

 آًت ُٖىحها ول٨ً.. للهىاء ُمُالبت عثدُه وجطسمذ بزخٟخذ ؤهٟاؾه

 ٖاإلاان بل!.. ُٖىاها ٧ى٦بي مً جساٝ ؤن ل٪ ٠ُ٦.. الجما٫ بـ

 بًُٗضا ؤلاقاخت ٖلى ٢اصع ٚحُر  ًجٗال٥
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  بلُه ًىٓغ لم   چُالن ُٞىذ
ً
 ْىذ ٞـ مبهىًجا بلحها ًىٓغ وهى زانت

ؿإع جماًما الجمُ٘ ٦ما زاث٠ ؤهه
ُ
 ُٖىحها ٖلى الىٓاعة وي٘ بـ لد

 ٖضؾاتها وي٘ جيسخى ًجٗلها الظي ٚباءها جلًٗ وهي

ا صون  ألاؾٕغ ٧اهذ ًضًه ؤن بال ًُ  طل٪ حجب ًٖ جمىٗها مىه ٖو

 زاٞذ ؤظل نىث   بـ مبهىًعا هخ٠ زم ٖىه الجما٫

 …أل -

 ًضها لدسخب الىاٖم ٦ٟها ٖلى السكً ٦ٟه إلالمـ بعحٗكذ

ا ًٗ  جلٗشم بـ ٢الذ زم ُٖىحها ٖلى الىٓاعة وايٗت ؾَغ

 …ُٖجي بدخٗب ؤ٢هض..بدخٗبجي الكمـ.. مٗلل.. مـ -

٨ؿغ ؤن جل٪ اللٗىت هٓاعتها ؤن ًدىمى وهى بخباٍ بـ ؤومإ
ُ
 ال ٞـ ج

 ٖىه الٟاجً ظمالها جذجب

 ؤظابذ ٞـ نضح التي چُالن هاج٠ نىث اللخٓت جل٪ جىجغ ٢ُ٘

خمخم بلحها ًىٓغ وهى.. ًؼن  مً حٗخظع وهي
ُ
 ٧لماث بً٘ بـ ج
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 بلُه هُغث زم حٛل٣ه ؤن ٢بل بوكضاه بـ جى٣ٗض مالمدها و ُم٣خًبت

 نضمت بـ هامؿت

 …قهاب ٣ًابل وا٤ٞ بهه ب٣ُىلي بابا -
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 العاشرالفصل 

ُ٪... ؤقٗغ و٦إن اليؿاء ؤزتزلذ مٗالم الجما٫  خاثغ ب٪ ومى٪ ٞو

 بهً ُٞ٪...

وؤمىث ب ببدؿامت مىحر زظًب الجلُض... وم٣ُض بلي ب ٢ُىص وهمُت 

 خغوٞها الٗك٤...

 جبٗه ظىاص نامخا ها٢ما ٖلى والضه إلاا عآه بزىاهم وال ًؼا٫ ًىا٤ٞ

ا بلى اإلاهٗض لحهضع ظىاص ب ٚى٠  وؤٖهاب حكخٗل صلٟا ؾٍى

 ُٚٓا

 ٚحر ٢اصع ٖلى الهمذ ؤ٦ثر

مخ٣ىلل به٪ مىا٤ٞ ٖلى ا٫*** .. ٌؿخدُل ؤؾلم ؤزتي لىاخض 

 ػي صا ...

ال.. ولم ًبض ٖلى وظهه الًٛب ؤو  لم ًغص ٖلُه ظاؾغ ٍَى

 ؤلاهٟٗا٫ بل ؤظاب بهضوء ظٗل ظىاص ٌؿدكُِ ًٚبا
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غص بهضی یا ظىاص.. بحٗلم تهضی ٖكان حٗٝغ جخٗامل م٘ ألامىع م -

 ظىاص ب بهٟٗا٫:

 ا بىؽ!.. ؤهذ ٖاوػوي ؤهضي بٗض اللي قٟىاه؟...ًبدخ٩لم ظض  

ببدؿم ظاؾغ جل٪ ؤلابدؿامت السُحرة ول٨ً خحن جدضر زغظذ 

 هبرجه هاصثت، ؾازغة بكضة

  بػاي اؾم٪ ظىاص الهُاص ومٗىض٦ل -
ُ
 بض الهُاصي!...ز

٣ٖض ظىاص خاظبُه ب ٖضم ٞهم لُطخ٪ ظاؾغ زم ٢ا٫ وهى 

 :ٖلى ٦خٟه ألاًمً ب زٟت ًًغب ببىه

ل   مخ٣ل٣ل ؤبى٥ لؿه مسٞغ

 م٣هضف یا بىؽ... ٚمٛم ظىاص ب خغط:

ٞخدذ ؤبىاب اإلاهٗض لُترظال ٦الهما زاعظه زم جىظه ظاؾغ بلى 

ت م٨خبه ل٣ُى٫ ٢بل ؤن ٌٛل٤ الباب زلٟه  :ٚٞغ
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مغکؼ یا ظىاص ٖكان ؤلاظخمإ اللي بٗض ؾاٖخحن.. وقٝى ؤزخ٪  -

 ٞحن ٖكان مخخإزغف...

ت  زم ؤٚل٤ الباب زلٟه بدؿ٣ِ ٧ل ٢ىاٖاث الهضوء والسسٍغ

لُدل مدلها وظهه ال٣اسخي، الكغؽ الظي لم ًىجر الؼمً في 

 صاص و٦إجها جخدضاه ؤن ًخٛحرحٛحرحها بل جؼ 

ظلـ ٞى١ م٣ٗض, لخٓلم ُٖيُه بكضة وهى ًخظ٦غ مىظ ؾاٖخحن.. 

ؾاٖخحن ٣ِٞ ٧اهخا الُٟهل في صخٌ ؤي مداولت ل٣ٗله في ج٣بل 

 ىٟغطل٪ اإلا

 "ٖىصة بلى و٢ذ ؾاب٤"

٤ الكغ٦ت... لم ًغص  - بخىا عاًدحن ٞحن ًا بىؽ!!.. صا مل ٍَغ

 ظاؾغ ٞىعا بل وي٘ هٓاعجه الكمؿُت زم ٢ا٫ ب ٞخىع ٚايب
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وٗم؟! -عاًدحن وؿإ٫ ٖلى ؾمٗت خض مب٣ُُىف في م٩ان قٛله 

جإ٠ٞ ظاؾغ و٢ا٫:إلاا ؤؾإ٫ ٖلُه في م٩ان قٛله اللي  -في ال٣ؿم! 

 ى ؤ٦ُض مل ٖالم طعة هى...هى ال٣ؿم ًب٣

غ ظىاص ب ٦بذ زم جب٘ ظاؾغ الظي ما ؤن إلاذ قهاب مً بُٗض  ٞػ

ختى مى٘ بظعاٖه ج٣ضم ببىه الظي ما٫ وحؿاء٫ ب حعجب هاْغا بلى 

 خُض حٗل٣ذ ُٖجي والضه

 هى صا!... -

وک والضه جماما بظخاخه هٟىع مشحر للُٛشان وهى ًىٓغ بلى طل٪. 

ؤ٦مل وظه.. ول٨ً ب ؤ٦ثر الُغ١ الًابِ الظي ٣ًىم بٗمله ٖلى 

 بكاٖت

بؾىصث ُٖىا ظىاص ٦ما والضه جماما وهى ًغي قهاب.. ًًغب ؤخض 

ا٫.. جى٢ٟذ ال٩لمت ب خل٤ ظاؾغ وهى ًغي بكاٖت ما ًدضر.. 

 لِـ مً
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خ٤ ؤخض ؤن حهحن بكغي ختى وبن بعج٨ب ؤبك٘ الجغاثم بل طل٪ 

 الؿاع١ لم ٨ًً ؾىي َٟل و والضجه التي جب٩ي وجيخدب و٢ض

 ونله نىتها واضخا ؤن ًغخم نٛحرها

ول٨ً ما ظٗل مالمذ ظاؾغ حؿىص ب زُىعة و٦إجها قابهذ مالمذ 

الكُُان طل٪ اإلاكهض الظي ُٞه قهاب ًلُم جل٪ الؿُضة ؤمام 

 نٛحرها

٧اص ظىاص ؤن ًغ٦ٌ بلُه م٣ؿما ب ؤٚلٔ ألاًمان ؤن حهكم 

 وظهه بال ؤن ًض ظاؾغ مىٗخه ٢اثال ب ٞدُذ

ة ه٣ُ٘ جدذ بًضي.. وبٗضًً صا َٖغـ بـ مخخدغ٦ل.. ب٨غ -

 ؤزخ٪.. مُىٟٗل ًخ٣ضم و وقه مدكلِٟ..

حرا خاع مً بحن قٟخُه بال ؤهه بههإ لخضًض والضه  زغط ٞػ

 بهٗىبت بالٛت
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ت جى٢ٟا ٦الهما ًيخٓغان زغوط الؿُضة و٢ض  وزاعط ٢ؿم الكَغ

٧ان.. وما هي بال زىان و٢ض زغظذ با٦ُت بكضة وؤزغ اللُمت 

تواضخا ٖلى وظىت  ها الؼع٢اء وقٟاها الىاٞػ

 ج٣ضم ظاؾغ مجها بُٗىحن ٢اؾِخحن زم هضع ب ظمىص

 ببى٪ اؾمه بًه؟... -

بعحٗكذ الؿُضة وجغاظٗذ جًم ًضحها بلى نضعها جب٩ي بهىث 

 ؤٖلى زم نغزذ ب جىؾل

 وهللا ابجي مٗملل -

ها مً مالمذ والضه ال٣اؾُت  ا٢ترب ظىاص مجها و٢ض بؾدكٗغ زٞى

م مً ظمىص مالمدهزم ٢ا٫ ب هضوء ٖلى ا  لٚغ

 مخساِٞل ًا ؾذ.. بخىا ٖاوػًٍ هُل٘ ببى٪...-

نمخذ بهضمت و٦إجها جيخٓغ ؤن ًسبرها ؤجها مؼخت سسُٟت بال ؤن 

ب  مالمدهما ٧اهذ ظضًت ب صعظت مشحرة للٖغ
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 ج٣ضمذ بلهٟت ٢اثلت مً بحن وكُجها اإلاشحر لك٣ٟت

 بجض ًا بهىاث؟.. هخُلٗىا ببجي!...-

 ب جىؾلؤومإ ظاؾغ بهمذ لخ٣و 

 ٖلُه ما خضر زم ؤٖلمخه ب اؾم نٛحرها ٢اثلت

ابجي هُىصوه ألاخضار ْلم ًا بُه.. وهللا الىاؽ هما اللي بٞتروا  -

.. وببى٪ اللُلت هُباث ٝ  ٖلُىا ؾغص ظاؾغ بدضة : ٖاٝع

 خًى٪...

 ٧اصث ؤن جىدجي لش٣بل ًضي ظاؾغ ول٨ىه مىٗها ٢اثال بجضًت

 ى َى٫...وإلاا ًُل٘ ججُلي ٖلى قغ٦ت الهُاص ٖل

ؤومإث بةمخىان زم ؤمُغجه بىابل مً الضٖاء وخحن عخال ٢ا٫ 

 ظاؾغ

ت  وهى ٌٗىص بىي٘ هٓاعجه الكمؿُت صبغ لهم ؾ٨ً ٖىضها في ال٣ٍغ

 وقٛل ألمه...
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ؤومإ ظىاص بهمذ في ما ٌكٛل باله ٧ان ؤنٗب.. ؤنٗب ب٨شحر 

هي جىؤمه لم ٨ًً لًُٓ في ًىم مً ألاًام  النیمما ٧ان ًخى٢٘.. چ

زوط جىامخه.. لم ٨ًً ٨ًٟغ بهظا ألامغ مؿب٣ا ألهه وب بؿاَت ؤن جت

 حٗىص ٖلى وظىصها ظىاعها

مضللت الٗاثلت بل مضللخه السانت.. صمُخه التي بً  ؿذیل النیچ

 ٌؿمذ ألخض ب ؤزظها

 "ٖىصة بلى الى٢ذ الخالي"

وٗىمت  ظاؾغ بغؤؾه بلى السل٠ و٢ا٫ ب ببدؿامت هاٖمت ب ٖاص

 ألاٞعى

ٖلى الُىم اللي ٨ٞغث ج٣غب ُٞه مً بيذ !!.. هىضم٪ قهاب

 الهُاص...

 مىا٣ٞخه ؤمؿ٪ هاجٟه لُخهل بچُالن ًسبرها ب زم
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هٓغ بلحها مهٗى٢ا وبضازله بخؿاؽ ٢ابٌ ٣ًبٌ ٌؿمذ لها ب 

 الىبٌ بهىعة َبُُٗت

 ٖلى ًٖلت ال٣لب ٞال

لم ج٣ل ٖىه نضمت.. ويٗذ الهاج٠ ٞى١ الُاولت  النیبِىما چ

 برة هامؿتالتي بُجهما زم ٢الذ بى

بابا ًىا٤ٞ!... خ٪ ًؼن نالجه بدحرة زم  یهى بًه اللي خهل زل-

 ٢ا٫ ب جغصص وهى ًىٓغ بُٗضا

إلاٗذ ُٖجي چُالن و٢الذ بلهٟت: -٩ًىن قهاب ٧لمه  مم٨ً

 جٟخ٨غ!...

بىظىم بلحها وبضازله ها٢م ٖلى لهٟتها للمىا٣ٞت والضها  هٓغ 

ظل بعجباَهم... إلعجباَهم.. ولم ٌكٗغ بالى٣مت؟.. ؤلِـ هى هىا أل 

بطا لم طل٪ الُٗم الهضت ب خل٣ه و٦إهه زؿغ لخى زؿاعة 

 ٞضاخت!!.. و٦إهه..٦إهه ٣ٞض خ٣ه
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 خل٣ه ب حكىج و٢ا٫ ب قبه ببدؿامت ٖلى قٟخُه ی بلخى 

حهىف بوي مٗا٥... ٧لمي  قهاب.. بـ مخٗٞغ

بدماؽ زم ٖاصث جلخ٣ِ هاجٟها للهاج٠ قهاب.. طل٪  ؤومإث

ٗا.. وآلان ؾخدىٗم ؤطجها بهىجه الظي لم جدضزه مىظ يبُهما م

 ال٣ىي 

ظاءها الغص ب نى مدكىج، خاه٤ ظٗل ٢ه٣هت هاٖمت تهغب مً 

 بحن قٟخحها ولم جضع جإزحرها ٖلى طل٪ الجالـ ٖلى ظمغا مكخٗل

٪  النیؤظابذ چ -وٗم بدخهلي لُه؟  بغ٢ت:َب مل ج٣ىلي بٍػ

! مل ٞاضخي للٗب الُٗا٫ صا  الاانیألاو٫!| بؼمجغ ب هٟاط نبر:چ

. مل ؤهذ اللي بٗضحي ٖجي ٖكان ؤبى٥ ؤمغ ب کضا!.. بخ٩لمُجي .

 لُه صلى٢تي؟...

خاظبها ب حعجب زم حؿاءلذ بهضمت وهي جىٓغ  النیچ ٣ٖضث

 بلى ًؼن 
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 الىاظم

 مل ؤهذ اللي ٧لمذ بابا! ٌٗجي

ؤوماث و٦إهه ًغاها زم  -صوعه لُدؿاء٫ بخجهم: ؤها بجهلذ بُه  ظاء

 ٢الذ: بابا ٧لمجي و٢الي بهه مىا٤ٞ جُجي ٖكاوي...

ل ول٨ىه جدضر ب وظه  خضًثها ؤلجمه نامخا لى٢ذ لِـ ب ٍَى

غه و٦إهه عبذ الُاههِب بل ؤ٦ثر مً طل٪  بهٟغظذ ؤؾاٍع

 !.. ًاااه ؤزحرا هخخجىػ !!!...النیچ ایبدخ٩لمي ظض -

ببدؿامت ق٣ُت، زجىلت قٟخحها اإلاشحرجحن.. صون ؤن جغخم  صاٖبذ

طل٪ الجالـ و٦إن حٗظًبه خ٤ خهغي لها ٣ِٞ زم ٢الذ ب 

 زجل

 ! |ىؤًىة َب ؤ٢ضع ؤجي ؤمت -

ضخ٨ذ ٢اثلت:َب بصًجي ٞغنت ؤعوح وؤ٧لم بابا حؿاءلذ 

 بسكىهت:لُه ؤهذ ٞحن!
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 في ال٩لُت.. هغوح و ؤ٧لم بابا 

ٗض ٖضة ؤخاصًض نٛحرة ؤٚل٣ذ مٗه زم مخخإزَغل... ؤومإث وب-

هٓغث بلى ًؼن الظي لم ٨ًً ًىٓغ بلحها بل هٓغ بُٗضا قاعصا .. 

ًدؿاء٫ ب هٟؿه ل٣ض عؤي الٗضًض مً اليؿاء الالحي جٟى٢ها ظماال 

وبزاعة.. ول٨ً جل٪ اإلاهل٨ت طاث ال٩ى٦بحن.. بها سخغا مً هٕى زام 

٣ِنٗب الخسلو مً جإزحره.. و٦إهه و٢٘ في قغ٥ ُٖىاه  ا ٞو

لخجضه قاعصا ٖجها.. هٓغث بلي خُض هٓغ  النیهٓغث بلُه چ

ولؿىء خٓه ٧اهذ ٞخاة.. ٢ُبذ خاظبها ب ًٚب ٠َُٟ زم 

اعث ؾٗاصتها  ٢الذ بةهٟٗا٫ لم ج٣هضه َو

 ُٖب إلاا ج٩ىن ٢اٖض م٘ بيذ وجبو خبُبخ٪... -

 ٚحرها ختى لى م٨ىدل ٖلى

ؤزغظخه مً ًبض ؤجها ؾمٗها ألو٫ ولهت ول٨ً ٧لمت "خبُبخ٪"  الم

 قغوصه ميؿاء وهً ٌٗىص ب هٓغه بلحها
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 ؤٞىضم !! -

 همؿذ ب ُٚٔ:ب٣ى٫ ُٖب ؤب٣ى ٢اٖضة مٗا٥ وجبو -

 واخضة جاهُت... ٖلى

ُه مً ألاؾا.. لم ًىٓغ  ٢ُب ظبِىه ب ٖضم ٞهم.. هى لم ٨ًً بٖى

 بلى

مظ عؤها و٧ان خًىعها مخي خًىع اليؿاء ظمُٗا.. ولم  ٚحرها

 الهُاص ظاؾغ  النیًدب٤ بال هي.. چ

 ببدؿم بغوٖت زم ٢ا٫ وهى ًلخ٣ِ مخٗل٣اجه الصسهُت

 مبرو٥ ًا ؤوؿت چُالن.. هغوح الكهاب ٖكان ؤ٦ُض هُدخاظجي...

ؤومإث ب ببدؿامت مٛخاْت لخجاهله ؾاالها.. زم عخل وهى ٌكٗغ 

 باالبروصة.. جل٪ البروصة التي ًسلٟها الكخاء صون ؤن ًإحي الغبُ٘

ا" ٦ما ًل٣به  إلااطا هظا الخإزحر ال٣اجل ٖلُه.. ًؼن الخضاص "٧اػاهٞى

ٗا  الجمُ٘.. ناخب ؤ٦ثر ٖضص مً اليؿاء الالحي واٖضهم ًسغ نَغ
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ؤمام نٛحرة، ؾاخغة ک جل٪.. ژبما بظل٪ الل٣اء عبُهما ال٣ضع صون 

 ؤن ٌكٗغا

******** 

ؤو٠٢ الؿُاعة ٖلى بٗض مىاؾب مً الكغ٦ت السانت بها زم ٢ا٫ 

 ببدؿامت وهى ًىٓغ بلحها ب ُٖيُه ألاؾغة |ب 

 م٘ بوي م٨ىدل ٖاوػ هىنل.. بـ ًال ٖكان مدضف ٌك٪ ُٞ٪...

ببدؿمذ ظلىاع ب بحؿإ زم ؤعصٝ وهي جىٓغ بلُه بىه٠ ٖحن 

 ما٦غ

صا ٖلى ؤؾاؽ به٪ بخ٣ابل خبُبخ٪ اللي هغباهت مً اإلاضعؾت 

 ٖكان ج٣ابل٪...

٘ خاظبه ب ٖبض ول٨ىه لم ًى٤ُ في ؤ٦ملذ ب وٗىمت و ُٖىحها  ٞع

ت بًه  جغؾمان ُٖيُه بالٛت لً ًٟهمها بال هما نهُب ؤها مل ٖاٞع

م٨ً صي جمشُلُت  اللي خهل ٖكان جخ٩لم مٗاًا ٦ضا ٍو
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ولُه ًم٨ً؟.. مل مم٨ً ٩ًىن صي جمشُلُت  ٢اَٗها ب ببدؿامت:

 بجض! 

بقخٗل ٞحروػها ٢اثلت:خاظت في ُٖيُ٪ ٢الخلي بن خاصة خهلذ 

 م صا...جسلُ٪ ج٣ىلي ال٨ال 

ضخ٪ نهُب ب ٖم٤ اااه لى حٗلم ؤن جل٪ الهٛحرة جبٗثره.. 

تهضم ٦ُاهه الظي بجي بُٗض ًٖ ٖالم اليؿاء.. ؤن لكٟخاها 

بت.. ؤجها وببؿاَت ظلىاع الهُاص التي ؤؾغجه  الىهمُت لها لٗىت ٍٚغ

 مً ؤو٫ ولهت عآها بها

 زٟخذ ضخ٩اجه زم ٢ا٫ ب ق٣اوة خضًشت الٗهض ٖلُه

ؤقاعث بُضها بلى ألامام و ٢الذ: مً  -مىحن!! |  ظاًبت الكُاعة صي

 ًا ؤم لؿاهحن...-ٖىض الب٣ا٫ اللي ٖلى ؤو٫ الكإع 

 ضخ٨ذ ظلىاع بال ؤن خضًض نهُب ظٗل ضخ٩اتها جىدؿغ
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خلمذ بُ٪ و٦ىذ ٖاوػ ؤجإ٦ض بن اللي خهلي صا بؿبب به٪ ؤو٫ 

واخضة في خُاحي وال أله٪ ظلىاع الهُاص... ًٖذ ٖلى قٟاها 

ض هيججىجغ ٢لما ًيخابها زم ٢الذ بسٟىث  ب ٟلىالؿ ألازغي ؤن  ٍغ

 جخإ٦ض

 وب٦دكٟذ بًه؟ -

ٗذ ٦خٟحها  - ببدؿم ب ٚم٤ و٢ا٫: هؿِب اللي ظاي ًٟهم٪ ٞع

 َب ولى مٟهمدل؟! |  وحؿاءلذ ب بغاءة:

 ًب٣ى بؾخٗضي ألو٫ صعوؽ نهُب الهىاعي... ؤظاب ب خغاعة: -

زم همهمذ  ضخ٨ذ بىٗىمت جهاٖضث لها يغباث ٢لبه اإلاؿ٨ُىت

ب نىتها الغاج٘ وهي جترظل مً الؿُاعة م٘ الؿالمت... ظظب ٦ٟها 

 روػهاح٢بل ؤها جترظل و٢بله ب خغاعة زم همـ وهى ًىٓغ بلى ٞ

 ال٣اجل

ب  - ٪ ٢ٍغ  ببدؿمذ و٢الذ: بن قاء هللا... -هكٞى
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جغظلذ وؤٚل٣ذ الباب وب٣ى هى ًخابٗها ختى عخلذ.. ُٖىاه  زم

 جغؾمان ٢ضها اإلاٛىي، اإلاهل٨ت..

ًداو٫ الته٨ً ؤؾ٩ُىن مظا١ قٟخحها جىجُا خ٣ا ؤم ؤن ه٨هتها  ٣ٖله

ج مؿ٨غ  مٍؼ

ما ٌكٛله هى ؤن ظلىاع الهُاص بها مً السخغ الهٗب م٣اومه  ٧ل

٤ ًخٗل٤ بمكاٖغ لم ًًٓ ؤهه ًمخل٨ها ب مشل جل٪ ال٣ىة..  وهى ٍٚغ

وقاء ال٣ضع ؤن ج٩ىن هي ؤو٫ مً جخظو١ ٢ىة مكاٖغه.. ٢ىة لً 

 ًخدملها ٢لبها اإلاؿ٨حن

ظىاص الظي ٧اهذ حٗابحر وظهه  جغظلذ زاعط اإلاهٗض لخهُضم ب

 جىاٞـ الكُاَحن لدكه٤ هي ٢اثلت بخىجغ

٣ها وحؿاء٫ بكغاؾت:٦ىذ ٞحن  -مال٪ ًا ظىاص؟  ؤمؿ٪ ظىاص مٞغ

بدحرة و٢الذ: ٦ىذ في الىاصي بغ٦ب زُل  ًا ظلىاع؟ ٢ُبذ ظبُجها

 ػي الٗاصي...
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غ ظىاص ب ٖى٠ لتربذ ٖلى طعاٖه التي ؤٞلخذ زانتها زم ٢الذ  ٞػ

 ب هضوء

في خاظت وال بًه بةؾخصىاء اللي خهل ٖىض ؤه٩ل ؾامذ!... عبذ  -

ٖلى نالتها ب خىى ؤزىي زم ٢بل ظبُجها و٢ا٫ ب ببدؿامت ٚحر 

 مغخت

بـ يُٛه حٗبجي.. آؾ٠ لضعاٖ٪... مِٟل ًا خبِبتي.. الكٛل -

 خغ٦ذ ًضها ٖلى طعاٖها زم ٢الذ ب ل٠ُ وهي جدُِ زهغه

وال حهم٪.. ظلىاع ؾُضة اإلاهام الهٗبت ظذ َب ًال ًا زتي -

 ٖكان ؤلاظخمإ اإلاهم...

 حؿاءلذ ظلىاع ب ٖبض وهما ٌؿحران ب اإلامغ

صخیذ یا وخل.. محن اللي خٟل ٖلى وق٪ ٦ضا... بوعى ٩ًىن 

 هخ٩ىن ٢هغث ع٢بدىا... الَٗغـ؟..
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٤ ٢غنت  هٓغ بلحها ظىاص قؼعا ولم ًغص بل ونل عصه بلحها ًٖ ٍَغ

ت بٌٗ الصخئ.. جإوهذ هي بهىث م٨خىم  ب وظىتها و٧اهذ ٢ٍى

 و٢الذ

بًض٥ ج٣ُلت ًا ظىاص حؿخاهلي.. وزضي بال٪.. لؿاه٪ هى اللي  -

 بُىصً٪ في صاهُت...

وهي جضل٠ بلى ظٗضث وظهها بدى٤ ٢بل ؤن جغؾم ببدؿامت لُُٟت 

ت ؤلاظخماٖاث  ٚٞغ

ظلؿذ ظىاع والضها ًمُىا وظىاص ٌؿاعا.. وؤمامها ججلـ بمغؤة 

ق٣غاء جغجضي.. خؿىا لى٣ل ؤجها وؿذ ؤن جغجضي.. لها عاثدت زاه٣ت 

 الضواع ؤنابها ب

بال ؤن هظا ال ًمشل مش٣ا٫ طعة مً صهكتها وهي جغاها ب٩ل و٢اخت 

لشاهُت مما ؤجاح لها جدض١ ب ظاؾغ الظي لم ًىٓغ بلحها ولى ل

 الٟغنت لشٗایىه که شخي هاصع لً جغه مجضصا
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يغبذ ظلىاع ٖلى الُاولت وهي حكٗغ بالسى٤ والٛحرة ؤن بمغؤة 

ؤزغي جدض١ ب والضها ٚحرها و والضتها ٣ٖض ظاؾغ خاظبه و٢ا٫ 

 ب زكىهت و هى ًىٓغ بلحها

ظغي بًه ًا ظلىاع! مالذ بلُه ب صال٫ ًٖ ٢هض و٢الذ:ؾىعي -

 .. بًضي و٢ٗذ ٚهبًا بالتي

 ٖجي ٖلى الترابحزة...

 خض١ بها بهضمت لٗباعتها الٛحر اإلاٟهىمت ول٨ىه ببدؿم ٢اثال

 ماشخي ًا ػهغة الؼمان...

بحؿٗذ ببدؿامتها بغوٖت زاَٟت لىٓغ ؤخضهم ٣ِٞ.. مىظ مضة 

لت لم حؿم٘ طل٪ الل٣ب السام بها مىه. لظل٪ جىاؾذ ٧ل ما  ٍَى

 والضها.. ٖك٣ها ألاو٫  ًدضر خىلها وب٣ذ جخظ٦غ اؾمها مً

 بٗضما بهخهى ؤلاظخمإ جهٌ ظاؾغ وناٞذ الجمُ٘ ٢اثال

 ٦ضا ه٩لم مضام صالُضا ٖكان جبضؤ باإلظغاءاث ٖىضها...
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ت لُهاٞدها ول٨جها  ا٢تربذ الك٣غاء مىه ٝ م ظاؾغ ًضه ب ٍٖٟى

ُاهُت ألام  ججغؤث وب٢ترب ج٣بل وظىدُه هامؿت ب لٛتها البًر

 ٪ ولً ج٩ىن ألازحرة...خ٣ا ؾيؿخمخ٘ به٣ٟخىا جل-

ٗا ًغم٣ها بكغاؾت وهضع ب٣ىة  ببخٗض ظاؾغ ٖجها ؾَغ

 بالف ججاوػاث یا مضام...

الم جٟهم ما ٢ا٫.. لُترظم لها طل٪ الظي ًغم٤ ظلىاع ب هٓغاث 

ج٩اص جلتهمها خُت لخىمئ ب ببدؿامت مدؿٗت زم ٢الذ ب هضم 

 مهُى٘

 ٞٗل طل٪ؤوووه.. ؤٖخظع ؾیض ظاؾغ لم ؤٖٝغ ؤهه ال ًجب ٖلي -

ٚمٛم ظىاص بته٨م:ما ؤهخىا ٖىض٧ىا صا َٟغة.. مُىٟٗل ؾذ -

 جبىؽ ؾذ

 ال الػم ملُُت
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ضخ٨ذ ظلىاع و٢الذ ب همـ:بهغاخت ؤها لى م٩ان ؤبى٥ 

 ؤججىػها مل اػ ٤ٖ ٞحها.. صا ؤها ؾذ وخبُتها...

ال٨ؼها ظاؾغ بدضة وهى ًؼظغها ب ُٖىحن قغؾخحن في نمخذ 

 خ٩اجه بهٗىبتمبخلٗت خضًثها بِىما ظىاص مؿ٪ ض

وطل٪ اإلاترظم الكاب ٣ًترب مً ظلىاع وهم مهاٞدتها بال ؤن ًض 

ظىاص ٧اهذ ألاؾب٤ مً والضه زم ظإع بهىث ظهىعي ؤٕٞؼ الجمُ٘ 

ا.. وال بغة باال... صٞٗه ظىاص ب٣ؿىة بِىما  م٨ٟغها ب٣غون ًا ؤزٍى

 تهضؤة  جل٪ الك٣غاء همؿذ ب

م به السُا.. ٞال کٟی کٟی. هدً وٗخظع ًا ؾاصة.. لم ه٨ً ٖلى ٖل

 صاعي اللٗى٠

ال مً ٚحر مُغوص... زم ظظب ظلىاع  غ ظاؾغ بدضة زم هضٍع ٞػ

وبهضٞ٘ بُٗضا ٖجهم لُضٞ٘ الىا٢ٟحن بٟٓاْت ختى ال ًلمؿها عظال 

 ما
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 في اإلاؿاء

إلادها  ٖاص ظاؾغ بلى اإلاجز٫ بدشا٢ل لُجض چیالن ب بهخٓاعه وخُىما

 بججه بلحها و٢بل ؤن جخدضر ٢ا٫ ب هضوء

ُه لى ٞاضخي ب٨غة ًجي.. ومل مٗجى ٦ضا بوي مىا٤ٞ ؤها بـ - قٞى

ه...  هكٞى

نغزذ ب خماؽ زم ٢ٟؼث ز٣بله لحربذ ٖلى ْهغها بدىى هاٞذ 

 ٢ؿاوة ُٖيُه وؤبٗضها ٖىه ٢اثال

 ؤوامغ٥... -ؾیال بجُلعي لجلىاع وب٢ٗضي مٗاها ٖكان جخ٩لمىا 

ت ظلىاع حٛجي بؿٗاصة ٢ٟؼث  ٣ها بلى ٚٞغ بدماؽ مخسظة ٍَغ

ت  لُطخ٪ ظاؾغ ٢اثال بسسٍغ

 ًال ًا بيذ اإلاجىىهت.. ال مجىىهت بًه.. ًا بيذ اإلاجىىن...
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خه و ب نىث ظهىعي هاصاها  ججهمذ مالمده لُهٗض بلى ٚٞغ

 ٖىضما لم ًجض عوظُضا ب بهخٓاعه

 !!!...۱۱۱عوظُضا 

 زىان لُجضها زاعظت مً اإلاغخاى

 ها مبخلت ز٣ُغ ماءا.. ومئزعنالت

مىامتها ألابٌُ بلخه٤ بجؿضها مٓهغا بٌٗ اإلاىا٤َ هدُجت 

 ٢ُغاث اإلااء

 عصث ٖلُه ب ظٕؼ وؤٖحن مدؿٗت الهشت

 بًه ًا ظاؾغ؟... -

ججاهل جإزحرها الىاٖم ٖلُه و الخغاعة التي صبذ ب ظؿضه زم ٢ا٫ 

 ب زكىهت بها مً الخغاعة التي ٞطخذ جإزغه

 ذ بدحرة:٦ىذ بازض قاوع...ؤظاب -ؾ٨ىذ ٞحن؟ 
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هٓغ بلحها بى٢اخت زم ٢ا٫ ب ٖبض وهى ًخ٣ضم مجها مخإمال ظمالها 

 السالب

 ماهى واضر...

 يمذ َغفي اإلائزع ٖلحها زم همؿذ ب ٚیٔ جسٟي زجلها

٤ لُه؟  ؤظاب وهى ًداٍو زهغها: ٢ل٣ذ إلاا  -٦ىذ بتٖز

 مل٣خ٨ِل...

غث لشبٗضه ٖجها بدى٤ زم ؤعصٝ ب ٢ىٍى  ٞػ

٢لب کضا يمها بلُه و٢ا٫ ب ٖبض:ؾالمت ٢لب٪ ًا  زلُ٪ مى٢٘

 ٢مغ...

مُذ قٟخحها ب ٖبىؽ لًُمها ؤ٦ثر بلى نضعه ختى بلخه٣ذ به 

جماما زم ب٢ترب م٣خُٟا قٟخحها الٗابؿخحن ب ٢بالث زُٟٟت 

 صال٫ ٢اثلت عا٢ُت. لخطخ٪ ب
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صیا ظاؾغ هضوم٪ هخدبل... ػمجغ مبخٗضا زم هٕؼ ٢مُهه ألاؾىص 

ل٘ لُه!... هخ٠ ب زكىهت وهى ًجظبها ب٣ىة لخدؿاء٫ ياخ٨ت بخ٣

 بلُه

 ٖكان مخدبلل... -

ضخ٨ذ ب٣ىة ول٨ً ياٖذ ضخ٩اتها بحن قٟخُه التي جٟترؽ 

زلهتها ب ظٕى ًجهكه.. الػا٫ ظاؾغ الهُاص الظي ؾ٣ُخله قٟٛه 

 بها ًىما ما

خحن زم ؤل٣ى بها ٞى١ الٟغاف وهى ٌٗخلحها  خملها بحن طعاُٖه ال٣ٍى

 هاعبتزم همـ ب ؤهٟاؽ 

 ؤها وا٣ٞذ ٖلى الخىع اللي ظاي لچیالن... -

اللخٓاث لم حعي ما ٣ًى٫ وقٟخُه حُٗشان ب ٖى٣ها ب٣بالث 

 مهل٨ت لخ٣ى٫ ب حعجب وهي جداو٫ ببٗاصه
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ػمجغ ب ًٚب زم ٢ا٫ مخإ٣ٞا قهاب الخىع.. ؤو الخىع -جىع محن! | -

 قهاب ؤي ٧ان

غها و٢الذ:بجض وهللا !... ؤبٗض ق٣ي اإلائ زع زم ٢ا٫ ب تهللذ ؤؾاٍع

ؤه وهللا.. وصي مىاؾبت هاًلت ٖكان -زبض وهى ًمُل بلحها 

 هدخٟل...

نغزذ عوظُضا ياخ٨ت وظاؾغ ٣ًىم ب بخخٟاله السام.. 

 السام بهما ال ٚحر

 ظضا

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

الهُاص.. ال جغظل مً ؾُاعجه ب ٚى٠ وهى ًخجه بسبض بلى ٢هغ 

بت اإلالخت في عئٍتها وؤلاعجىاء مً ُٖىحها  ٌٗلم مً ؤجذ جل٪ الٚغ

الى٢دخحن.. ال ًجض بهما الشجل الُٟغي ألي ٞخاة ٖىضما ًخٛؼ٫ 

 بها.. وطل٪ ما ًجظبه بلحها
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ضخ٪ بهىث م٨خىم زم حؿلل ٥ مغاه٤ ًدتر١ قى٢ا لغئي 

خبُبخه.. نٗض الؿىع بسٟت و٧اهذ جل٪ مهاعاجه ُٞما مطخى وب 

ل  زبرة جسُی السغاؽ بٗض ٖىاء ٍَى

ت ًد٪ ط٢ىه ب خحرة  و٠٢ ؤؾٟل قٞغ

 هي صي ؤويتها وال أل!...-

جإ٠ٞ ب ي٤ُ زم إلاٗذ ٨ٞغة ب ؤن ًل٣ي حجغا ما و٢ض ٞٗل زم 

بهخٓغ وصعي بضازله ؤن ج٩ىن هي ول٨ً زاب ْىه خُىما ؾم٘ 

ت ختى ال ًغاها  نىجا ط٧ىعا.. الحر٦ٌ ؤؾٟل الكٞغ

ت ٢اؾُت قخم نهُب قخاثم هابُت  زم هضع بسسٍغ

٤ ؤ٦تر مً ٦ضا.. الض٦خىع نهُب اللي بحهؼ١ عجى٫ ٝ  مِٟل تهٍؼ

 حجمه بِؿخسبى ٖكان مدضف ٣ًٟكه...
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تها ختى وظض بخضي  بٗضما بؾخدب ألامغ جدغ٥ باخشا ًٖ ٚٞغ

اث ًهضح مجها نىجا ما في ٖلم ؤن ال صسب ًهضع مً  الكٞغ

 هظا البِذ بال مً ؾىاها

ت.. ختى نٗضببدؿم بسبض وحؿل٤ الصج بت مً الكٞغ  غة ال٣ٍغ

لى وظهه ببدؿامت ٖابشت.. زىان لُجضها  َغ١ الؼظاط ال٣اجم ٖو

 جٟخذ الباب ما ؤن ٞخدخه ختى قه٣ذ ول٨ىه ٦مم ٞاها بُض

 ؤبٗضث ًضه ٖجها زم همؿذ بهىث م٨خىم وهي جىٓغ زلٟها

٪ -ؤهذ بخٗمل بًه هىا؟   ؤظاب ببؿاَت: خبِذ ؤقٞى

ب زم ٢الذ بهضمت٣ٖضث خاظبها و٦إجها جىٓغ   ل٩اثً ًٞاجي ٍٚغ

 ؤهذ مجىىن  -

وي٘ ًضًه ب ظُبي بىُاله و٢ا٫ ب طاث البؿاَت: بججىيذ إلاا 

خ٪...  قٞى
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ٞخدذ ٞاها جىىي الغص ول٨ً لم ججض ما ج٣ىله في ْلذ نامخت.. 

ه الظي ال ًىًب مجها.. ٧ان  مما ؤجاح له الٟغنت إلقبإ ظٖى

 لخى مً خغب ما٦ؿدىاءها الىاٖم هاثج ومكٗض و٦إجها زغظذ 

ومىامتها.. جل٪ ال٣ُٗت الٟىُت التي ججٗل مجها لىخت قضًضة 

غاء.. جغجضي ٦جزة مً الىعصي الضا٦ً جهل بلى مىخه٠ ؾا٢حها  ؤلٚا

لت ول٨ً بها ٞخدت ؤْهغث  مً زامت ال٣ُُٟت الىاٖمت.. ؤمامها ٍَى

 ؤ٦خاٞها اإلاغمغمُت.. ي٣ُت لخض مغه٤ ومكٗل لؤلٖهاب

٣ه و٢ا٫ ب همه  مت وال جؼا٫ ُٖىاه جٟترؾهاببخل٘ ٍع

 ٦ىذ بخٗملي بًه؟ ...

٣ٖضث طعاُٖه ؤمام نضعها زم ؤظابذ ب ببدؿامت عاجٗت وهي 

ت  جخ٩ئ بلى باب الكٞغ

 ٦ىذ بغ٢و...
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اللخٓاث ٞٛغ ٞاه مً قضة الهضمت وهى ًغاها مً الجغؤة لخجُب 

 ب جل٪ البراءة السبِشت.. ب٢ترب زُىة مجها زم همـ ٖابشا

صٞذ هي ب ببدؿامت ق٣ُت:إلاا ؤ٦ضب ٖلُ٪ ؤع -َب ب٦ضبي ٖلُا 

 صلى٢تي بٗض الجىاػ هىٗمل بًه!...

بعحٗكذ ٫ طل٪ اللمٗان الٛحر مبرع لُٗيُه الضا٦ً و٦إهه ًخظو١ 

 ال٨ٟغة.. جل٪ الجىُت ؾخىصي بدُاجه ًىما ما

ب٢ترب ؤ٦ثر ومض ًضه ًخدؿـ زهالتها اإلاكٗشت زم ٢ا٫ ب 

ضم ٢ ضعجه ٖلى جد٤ُ٣ ببدؿامت ؤزٟي بها بقخٗاله الضازلي ٖو

 اإلاٗجى الٟٗلي لؼواط

ظىاػ مغة واخضة خض٢ذ ب ُٖىاه و٢الذ ب جالٖب: ؤه ما ؤها اللي 

 هخجىػ٥...

ضخ٪ مً ؤٖما٢ه زم وبُضه ألازغي خاٍو وظهها و٢ا٫ ب همـ 

 خاع ؤوصٕ به ما جٟٗله جل٪ الٟخاة بصباجه الهل
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ض٥ ألوي مل ه٣بل بإ٢ل مً ٦ضا   زلُ٪ ٖىض ٖو

ت بوي ه٣ضع ببدؿمذ و٢الذ:  - ض بال إلاا ؤ٧ىن ٖاٞع ؤها مل بٖى

 ؤهٟظ...

بعجٟ٘ خاظبه ب صهكت زم ٢ا٫ وهى ٌسخبها بلُه ؤ٦ثر وهي حعي 

السُىعة ول٨جها ؾخجاٝػ لتري م٩اهتها ٖىضه.. عزُهت ٧اهذ ؤو 

 ؤٚلى مما جخى٢٘

خُض ٦ضا الػم ؤزبخل٪ بوي ظض ؤوي ٝ ٦المي... بهخٓغث ب 

ٖلى هدى زُحر ٢بل ؤن ًتر٦ها  ؤٖهاب جدتر١ وهي جغاه ًخ٣ضم مجها

 ٞجإة زم ٢ا٫ ب ببدؿامت زبِشت

 وؤو٫ خاظت بوي ؤحٗٝغ ٖلى ؤص١ جٟانُل٪...

ببدؿمذ صون ؤن حؿخضًغ و٢لبها ًُغ١ ب٣ىة ٧اصث ؤن جدُم 

الهضعي ول٨ً خُىما بؾخضاعث لم ًٓهغ ؤي مً هظا ٖلى  ٢ٟهها

 وظهها الهاصت ب بهٟٗا٫
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 ٞى١ ٞغاقها الىعصيو٢بل ؤن جخدضر ٧ان ٌؿإلها وهى ًىام 

 وؤو٫ ؾاا٫ هى.. ٦ىذ بتر٢صخي لُه!...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               321 

 (ألاول  الجزء) عشر الحاديالفصل 

 بِ٪  ؤٚغ١  بوي وؤٖلم قغ٥ِ  بـ وا٢٘ وبوي

 الُخب بـ اؾمُه ُٞما وهمي بصخئ بِ٪  ًغبُجي ال٣ضع ولم   ؤصعي  لؿُذ 

ىِذ .. هى ؾاا٫ وؤو٫  -
ُ
 !...لُه بتر٢صخي ٦

ت بـ ول٨جها ٌؿإله ؤن الى٢اخت مً ؾااله ٧ان  ُمبدؿمت ؤظابذ ٍٖٟى

 بحؿإ بـ

ىذ -
ُ
 …آآآ ٖكان بغ٢و ٦

 لخ٣ُب السبِشت ببدؿامخه بلى جىٓغ وهي ٞجإة نمخذ ؤجها بال

 خى٤ بـ وحؿاءلذ بمخٗاى بـ ظبُجها

 !...بًه؟ نٟخ٪ بـ بدؿإ٫ ؤهذ.. ٦ضا واخضة لخٓت صا بًه -

 زم واخضة هي لختراظ٘ زُىجحن مجها ب٢ترب زم الٟغاف ًٖ جهٌ

  ِبىُالِه  ظُبي بـ ًضًه وي٘
ً

 ال٨شحر وعاثه ًسٟي ٖبض بـ ٢اثال

  خبِب٪ بهٟتي -
ً

 مشال
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 …خبُبخ٪؟؟: زاثىت وببدؿامت قغوص بـ همؿذ -

ُىاه ٖابض جإ٦ُض بـ ؤومإ هل٨ت وجٟانُلها هي جلتهماجها ٖو
ُ
 ما زم اإلا

 مىامتها ي٤ُ مً ػاصث ٞـ زهغها بـ ًضها ويٗذ ؤن هي لبصذ

كٗل التي
ُ
هثى ججاه ًمخل٨ها ؤن ًخسُل ٨ًً لم مكاٖغ به ح

ُ
 ؤ

 جدضي بـ وهخٟذ

 !...محن ُخ٨م بـ وصا -

 ظؿضها صون  ُٖىحها بلى هٓغاجه وظغاءة ُٖىاه ٖبصُت بػصاصث

اص الٟخا٥ ل بـ ٌؿخمخ٘ و٦إهه جمهل بـ ٣ًترب ٖو
ُ
خاح الى٢ذ ٧

ُ
 له اإلا

هالتِها بلى ًضه ومّض  بلحها ونل ختى
ُ
 بـ همـ زم ال٨دؿىاثُت ز

 نض١

 جإزحر٥ ُخ٨م بـ.. ألاجىحن بخىا عبُىا اللي الىهمي الصخئ ُخ٨م بـ -

خ٪ ؤما ؾاٖت مً ٖلُا م.. ٦ُاوي ٚؼث ظىُت.. مىامي ٞـ قٞى ل ٚع
ُ
٧ 

 …بال.. زُغ مى٣ُت صي ببٗض ب٣ُىلي اللي اإلاى٤ُ
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٤ بـ ُٖىاها إلاٗذ ٞـ ُمل٤ٗ خضًشه وجغ٥  ٢لبه هبًاث ظٗل بٍغ

 الظي وجسبِ الؿبا١ طل٪ حؿدكٗغ ٞـ بلُه ًًمها ؤن بـ جتهاٞذ

 جمل٨ها وخضها الهُاص ُظلىاع ؤن ٌٗلم ظغؤة وبـ.. بؿببها ًدُاه

ـ   بـ و٢الذ وظهِه  مً وظهها بـ ب٢تربذ زم مىه ج٣ضمذ  حٗلم ال هم

 به ًٟٗل ماطا

 …بًه؟ بال -

 لها ًه٠ ؤن بٚغاء بـ جخضٖىاه اللخحن الكٟخحن جل٪ بـ زىان خض١

 اإلاغى ٦ـ جسلله الظي ُخلمه بهما ًبض ؤن.. ججاهها ٢لبه ٌكٗغه ما

 صواءه هي ج٩ىن  ٞـ

ل مً ال ؤن بال
ُ
 هبرةِ  بـ بل وظهِه  ٖلى ْهغث الهغاٖاث جل٪ ٧

 بلى وهٓغث ُٖىاه جدكمذ و٢ض آؾغ نض١ بـ زغظذ التي نىجِه 

 و٢ا٫ ال٣اجل ٞحروػها

 …بُِ٪  بجغبِ بوي ب٣ُىلي ٢لبي بن بال -
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 ٖلى ْهغث التي الُٗىت ؤلابدؿامت جل٪ ٖلى الؿُُغة حؿخُ٘ لم

 بـ لها جبدؿم ُٖىاه ظٗلذ ٞـ الُبُعي لىجها بـ الخمغواًً قٟخحها

 بـ وهمـ البًُاء وظىتها ٖلى ٦ٟه وي٘ وخُجها.. ًخمل٨ه بضؤ قى١ِ 

 جهض٤ً ٖضم

 !الهُاص بيذ ًا ُٞا بًه ٖملتي -

 ابً ًا ُٞا ٖملخه اللي هٟـ: و٢الذ ٦خِٟه  ٖلى ًضها ويٗذ -

 …الهىاعي 

ا ظؿضها ًمـ ؤن صون  بلُه ًًمها وهى ضخ٪ ًُ  بـ ب٦خٟى بل ٞٗل

ـ   بـ ج٣ى٫  ؾمٗها زم نضعهِ  بلى عؤؾها يم  هم

 …يغبخه اللي الصسو ًٖ هخ٨ُل٪ ًىم ٞـ -

داو٫  وهى زكىهت بـ خاظبُه ٣ٖض  ؾبت مى٘.. الـ طل٪ جىاسخي ًُ

ا هى خُاءه جسضف ج٩اص بظًئت ًُ .. ٌؿخخي ؤهه ٌك٪ ٧ان وبن شسه

 ٌعي ؤن صون  نضعهِ  بها بختر١  التي الخاع٢ت الىحران جل٪ جظ٦غ
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 ؤجها بؿاَت وبـ ألهه.. إلااطا الٗلم جمام ٌٗلم آلان ول٨ً.. إلااطا

.. و٢لبه عوخه لدؿ٨ً.. له زهًُها ُولضث ؤجها.. جسهه ؤنبدذ

ا ؤنبدذ الهُاص ُظلىاع ًٟ  جإزحرها وؤن.. ججاهله ٌؿخُُ٘ ال قٛ

 جمخُي وهي ٖلحها ُٖىاه و٢ٗذ ؤن ُمظ.. ل٣اء ؤو٫  مً ْهغ ٖلُه

ىا٢ٌ والظي ألاؾىص ٞغؾها  ولى ًخمجى التي وع٢تها بكغتها بُاى ًُ

 
ً
ت بـ ًخلمؿها ؤن.. به جىههغ ؤن ٢لُال ؿخ٨كٟها ُخٍغ  مهل ٖلى َو

هالتِها ٖلى عبذ
ُ
ىا٢ٌ خىى بـ ز  لخل٪ ُٖىاه و٢ؿىة بقخٗا٫ ًُ

 بـ همـ زم ٢بل طي مً ؤ٦بر ٢ىة وبـ حكخٗل ٖاصث التي الىحران

 م٨خىم زٟىث

 ٖى٪ ؤٖٝغ ٖاوػ  مل ؤها.. ُظلىاع ًا خاظت جد٩ي صاعي مِٟل -

 …خُاج٪ صزلذ ؤما ؾاٖت مً ٚحر

لم جمام ٌٗلم وهى ؾخ٣هه ما لُخدمل ٨ًً لم ؤهه الخ٣ُ٣ت ِٗ  ال

ؿغ و ؾهىلت بـ ٢غؤها ٖك٤ ٢هت بُجهما ٧ان ؤهه  ُٖيُِه  مً ٌُ
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ل.. ال٨غحهخحن
ُ
ت اإلاكاٖغ جل٪ ٧  نٛحرة ُمضة بـ يغبخه التي ال٣ٍى

 ًيخٓغها ٧ان ؤهه له جا٦ض

 ُممخىت ج٣ى٫  وهي البؿُُت همهمتها ؾمه

٨ًغا -
ُ

 …ُنهُب ًا ق

 ؤلم.. اإلاٛىي  الهمـ طل٪ بـ اؾمه جى٤ُ ؤن ٖلحها ٨ًً لم الٛبُت

خب٣ي ٖلى الخٟاّ في ظباعة َا٢ت ًبظ٫ ؤهه حٗلم
ُ
 طعاث مً اإلا

داو٫  ؤهه!.. ٣ٖلِه  غحها ؤال ظاهًضا ًُ  ٖلُه؟ ٢اجل جإزحر طاث هي ٦م ًُ

هالتِها ٖلى ًضه به٣بًذ
ُ
 بقخٗالِه  مً ػاص زٟىث بـ جإوهذ ٞـ ز

 ما ٦ثرة مً مدمىم ؤظل نىث   بـ و٢ا٫ ٖىه زكىهت بـ ؤبٗضها ٞـ

 به ٌكٗغ

 …هىا مً ؤمصخي بوي ؤخؿىلي!.. ُظلىاع -

 ص٢ت بـ ٢لبه ؤنابذ ٢اجلت وصاٖت بـ ٢الذ زم عوٖت بـ ببدؿمذ

 …جمصخي ٖاوػا٥ مل ؤها بـ -
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ض   آلان
 
٣

 
 بـ الش٣اب ؤٖىاص بـ جخالٖب مً هي ٞـ ؤخض ًلىمه لً ٣ٖله ٞ

ً وؾِ بـ بل ظىاع د٤٣ ؤن ٖؼم و٧له ب٢ترب.. البجًز .. بها خلمه ًُ

ُىاه ٖغ بـ همؿذ ٞـ.. جغجج٠ ظٗلتها التي اإلاكاٖغ مً بهما ٖو
ُ
 ط

 متراظٗت

 !...ب٣ٖل ُنهُب -

 مً زكىهت بـ لُجظبها اللخٓت جل٪ في ٚاثًبا ٧ان ٣ٖله ول٨ً

 نٛحرة ٢ٟؼة بـ بُجهما اإلاؿاٞت ٢ُ٘ بٗضما نضعهِ  بلى زهغها

لخحن لؿا٢ُِه   هل٘ بـ لخهغر الٍُى

 !!!...ُنهُب -

 ؤهٟاؾه.. اإلاظٖىع  ٢لبها ياعًبا ظىىن  بـ وحهبِ ٌٗلى نضعهِ  ٧ان

هالتِها وجُحر ًخلىن  ؤن صون  وظهها جًغب الالهبت
ُ
 ؤن و٢بل ز

 خاع نىث   بـ همـ مجها ٣ًترب

 …الُغمان ػهغة ًا خلمي ؤخ٤٣ ؾبُجي -
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 ٢ض بهتها٦ها ج٣بل ال ٢اٖضة ٦ـ والضها ؾىي  به ًى٤ُ ال الظي ل٣بها

 لـ ؤن جد٣ًُ ظٗلها وُنهُب قىاط ٢اٖضة ل٩ل ول٨ً.. هى ه٣ُه

غحها عظل قٟتي بحن مً زام مظا١   ل٣بها ل بـ ًُ
ُ
 وهي ظىاعخه ٧

هثى
ُ
كٗغها ل٩لماث تهٟى ؤ

ُ
 ؤهىزتها بـ ح

هثى ٦إي لِؿذ الهُاص ُظلىاع ول٨ً
ُ
 الضٞإ في قغؾت همغة بل ؤ

 و لظل٪.. والضها بِذ وفي ؤخضهم ًىته٨ها ؤن ج٣بل ولً هٟؿها ًٖ

ٗذ م٣ضماث صون  بـ  ٖجها لُبخٗض.. ٢اجل م٩ان   في ويغبخه ُع٦بتها ٞع

 وظهه بخمغ و٢ض م٨خىم نىث   بـ مخإوًها

زغي  هي ببخٗضث
ُ
 وهي هضعث زم ظىىن  بـ بلُه جىٓغ وهي الهشت ألا

دظعه
ُ
 ؾبابتها بـ ج

 …صي الىياٖت بـ مجها ج٣غب ج٨ٟغ اللي ؤها مل -

ى٠ بـ ٖلحها ًى٣ٌ ب٢ترب زم ؤإلاه ٚلب هاعي  ًٚب بـ بلحها هٓغ ُٖ 

 هاصًعا
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 …صزلذ إلاا ؤو٫  عص٥ صا م٨يل -

 زاٞخت قغاؾت بـ هضعث زم نضعه يغبذ

ىذ -
ُ
 مجي هخ٣غب مل.. خاظت هخٗمل مل به٪ ُمخإ٦ضة ٦

 !صلى٢تي حٛحر اللي وبًه -

 …ُٖى٪ هٓغة: وزٝى خضة بـ همؿذ -

 مالمذ ؤن ٌٗلم هٟؿه هى.. به ًغص ما ًجض ال الٟٗل بـ وهى نمذ

بت الى٢ذ طل٪ في وظهه  خًغة في مىه جم٨ً الكُُان وؤن.. ُمٖغ

هثى
ُ
 ٞاجىت ؤ

هالجِه  ٖلى ًمسر وهى ججهض لظل٪
ُ
هُالث طاث الؿىصاء ز

ُ
 الس

 عػاهخه ٌؿخُٗض وهى ُمبدؿم زٟىث بـ و٢ا٫ الُبيُت

 …آؾ٠ -

ل بمخهذ واخضة ٧لمت
ُ
 ختى.. ناص١ جغاه وهي وظىىجها ًٚبها ٧

 وخُجها.. تهضؤ ظٗلها إلادخه ٞـ الشاهُت مً لجؼء ْهغ الظي الىضم
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ض ال ُنهُب ؤن نض٢ذ ٍغ ماعؽ هى بل.. ؤطًتها ًُ  ٞى١  هى ما ًُ

 ًاطحها ال ٧ي َا٢خِه 

 وصازلها ػاث٠ ًٚب بـ ٢الذ زم نضعها ؤمام طعاٖحها ٣ٖضث

 ًترا٢و

 م٣بى٫  مل ؤؾٟ٪ -

 …بمخُاػ ؤ٦ُض ًب٣ى: ُمؼاح بـ و٢ا٫ بحؿإ بـ ببدؿم -

خطر جٟهم بضؤث ختى الؿمجت ُصٖابخه جٟهم لم للخٓاث  مضي ٍو

٩اهت خـ ًمخل٪ ال وؤهه ؾماظخه ُٟ  ٢الذ زم ال

 …بغة بَل٘ صا ؤلك٪ ٖكان -

ٟترى مً ٧ان ؤَٟا٫ ٖبىؽ بـ قٟخُه مِ
ُ
 ُمطخ٪ ٩ًىن  ؤن اإلا

.. لؤلهٟاؽ زاَٟت صعظت   بـ عاج٘ ُمهل٪ ظظاب، ٧ان خالخِه  بـ ول٨ً

 مغح بـ ٢ا٫ زم

 …ظغخخُجي خ٣ُ٣ي -
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ا مجها لُخ٣ضم ضخ٨ذ
ً
 بال ؤظٟلذ ٞـ خىى بـ ًضها ؤمؿ٪ زم ياخ٩

  َمإجها ؤهه
ً

 ٢اثال

 …٦ضا مٗا٥ِ  خ٣حر ؤ٧ىن  اإلاٟغوى م٨يل آؾ٠ بجض -

ُىاه ٞجإة ٢لبها جطسم  جغص ؤن و٢بل وبعجاب بهبهاع بـ جلمٗان ٖو

لمذ ُهىا.. الباب ٖلى َغ٢اث نىث ؾمٗا به ًل٤ُ بما ٖلُه  ٖو

 الجهاًت ؤجها

********** 

هالجِه  قّض 
ُ
م٤ بـ ز ت ًظٕع وؤزظ ٣ًخلٗها ؤن ٧اص ختى ُٖ ٞغ

ُ
 طهاًبا الٛ

 خضة بـ الجالؿت الخُت جل٪ هخٟذ ٞـ وؤًاًبا

 ٖهبخجي ب٣ى ج٣ٗض ما -

ا وخكُت بـ بلحها بلخٟذ -
ً
 بؿبب٪.. زالو جسغسخي ؤهِذ : ناعز

 …مجي ياٖذ
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بض بـ بججاهِ  بـ ججهٌ وهي ملل بـ ٢الذ زم ظبُجها ٢ُبذ
ُ
 ؤهشىي  ز

 مضعوؽ

 الٛلِ الى٢ذ بزترث اللي ؤهذ -

 هى صا الهىاعي  ُنهُب مل: وهضع ٢ؿىة بـ طعاٖحها ٖلى ٢بٌ -

 !...هي مل ؤزتها هُإطي بهه ٢ىلتي ؤهِذ  اللي

 ما ٚحر خل ال و٦إهه ٢الذ زم زبِشت خُلت ٢لت بـ قٟخحها مُذ

 ج٣ى٫ 

 …ٞحها الهُاص ظاؾغ مً ًيخ٣م ٢غع  وُنهُب -

ب الٟدُذ ٦ـ نىث   بـ هضع زم آإلاتها ٢ىة بـ طعاُِٖه  بحن خغ٦ها ٖغ
ُ
 اإلا

ٝ   بـ ؤنابها  ٢ىي  زى

.. ًإطحها بهه ج٨ٟحر مجغص ولى ٨ًٟغ ؤو ُظلىاع مً ٣ًغب خض بًا٥ِ  -

 !...ؾامٗت
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 الىزحر اإلا٣ٗض بلى ًخجه وهى ؤعصٝ زم ٖىه لُُبٗضها ؾغاة بـ ؤومإث

 حٗب بـ ٖلُه ظالًؿا

 ٖجها بٗضث ٖكان بـ بخدبجي هي.. وبـ ؤها مل٩ي ُظلىاع -

 …هخٟخ٨غ لخًجي جغظ٘ وإلاا..وؿِذ

خإإلاحن طعاٖحها مؿضث
ُ
بض   بـ ٢الذ زم اإلا

ُ
 التي مالمدها ٖلى بعحؿم ز

كبه
ُ
 ألاٞعى ح

 ظاؾغ مى٪ ؤزضها اللي ال٣ىة هٟـ.. ال٣ىة بـ جازضها ًب٣ى -

 …الهُاص

٤ بـ جلمٗان ُٖىاه عؤث  ٖلى جغحؿم قُُاهُت وببدؿامت ُمس٠ُ بٍغ

ؾخاط طل٪ الغخمً ٖبض ؤن جًٓ ج٨ً لم.. مالمدِه 
ُ
 ال٠ًُٗ ألا

سُِ بل اإلاٍغًت الىٟـ جل٪ ًمخل٪  ًمخل٪ ألن قُُاهُت بل ًُ

 لخدُُمها ٌؿعى ُؾلُمان ؤن ال٣ضع قاء ٞخاة

********** 
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محزة الُغ٢اث جل٪ بلى حؿخم٘ وهي ُظلىاع هبًاث جى٢ٟذ
ُ
 اإلا

 زاث٠ زٟىث بـ لتهمـ

 …صاهُت ٞـ عوخىا -

 زل٠ ل٠٣ُ ُنهُب لخجظب ؤ٢ىي  نىعة بـ جلر الُغ٢اث ٖاصث

 جدظًغ بـ همؿذ زم الباب

 …جخ٩لم ؤوعى -

 وهي الباب جٟخذ ؤن ٢بل ؤزحرة هٓغة   بـ لترم٣ه ُمبدؿم بغاءة بـ ؤومإ

ًٖغا ًخ٣اٞؼ الظي ٢لبها ٨ٖـ ُمخإ٠ٞ حٗبحر وظهها ٖلى جغؾم
ُ
 زم ط

ىاظه وهي ٢الذ
ُ
ت ج ٍغ  ظٍى

 !ؤٞىضم -

ت ؤظابذ - ٍغ  الٗكا ٖكان بهؼلي ب٣ُىل٪ بابتي: بالُمباالة ظٍى

 ظٗاهت مل ؤها بـ -
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ٗذ -  هى ٖكان و٢ىلُله بهؼلي.. صٖىة ملِل: و٢الذ ٦خٟحها ٞع

 …ججزلي به٪ ٖلُا قضص

 يغبخه همـ بـ ًخدضر ُنهُب ٧اص خحن جىمئ وهي ُظلىاع جإٟٞذ

 مؿمٕى نىث   بـ لُخإوه ؾا٢ها بـ ؾا٢ِه  ٖلى الىٓحر ُمى٣ُ٘ ٚباء بـ

ت بؾخضاعث خُىما نضمت بـ وظىتها ُظلىاع يغبذ ٍغ  وهي ظٍى

ُعي لخاظبحها ٖا٢ضة داو٫  وهي حؿاءلذ زم الٞغ
ُ
 صازل الىٓغ ج

ت ٞغ
ُ
 الٛ

 ألاويت ٞـ ٖىض٥ نىث ؾمٗذ ؤها -

ىن  صا.. صا: جىجغ بـ ُظلىاع ؤعصٞذ -  الخلٍٟؼ

ت ٣ٖضث - ٍغ  مٗىض٦ِل ؤهِذ  بـ: بؾدى٩اع بـ و٢الذ طعاٖحها ظٍى

ىن   …ظىه جلٍٟؼ
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 جخٟدو ػوبٗت بهضٞٗذ جخدضر ؤن و٢بل ًإؽ بـ ظبُجها يغبذ

ت ٞغ
ُ
 ُمبدؿًما بلحها ًىٓغ ُنهُب جغي  وهي نضمت بـ ُٖىحها لخدؿ٘ الٛ

  لها لىح زم نضعهِ  ؤمام لغاُٖه ٖا٢ًضا
ً

 ٖبض بـ ٢اثال

- ٪ ت ًا بٍػ ٍغ  !...٨ٞغاوي.. ظٍى

 الباب ؤٚل٣ذ زم حٗب و نبر هٟاط بـ ُٖىاها ُظلىاع ؤٚمًذ

ت بلى وهٓغث ٍغ  صهكت بـ همؿذ والتي اإلاهٗى٢ت ظٍى

 !...بمتى ومً!.. ُظلىاع ًا ؤويخ٪ ٞـ عظالت مسبُت -

 طاث بـ ٣ًى٫  وهى الخضًض صٞت ُنهُب جىلى ٞـ ُظلىاع جغص لم

 الٗبض

 مخساِٞل اإلاىيٕى ٞـ ظضًضة لؿه هي صا أل -

 !!...بُؿ٩اج٪ جى٣ُجي مم٨ً: قغاؾت بـ بلُه ُظلىاع بؾخضاعث -
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٘  بلى وحؿخضًغ لخٗىص زٟت بـ ًطخ٪ وهى ُمؿدؿلًما طعاُٖه ٞع

دض١ التي ق٣ُ٣تها
ُ
 ؤن بٗض ٢الذ زم خاظبها ألخض عاٞٗت بها ج

 ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظث

 …ٚلِ اإلاىيٕى مخٟهمِل -

ت ظلؿذ ٍغ  زُحر هضوء بـ ٢الذ زم الٟغاف َٝغ ٖلى ظٍى

 ُمبرعاج٪ ؾمُٗجي -

 الىاصي ٞـ ٢ابلىاه اللي الصسو ٞا٦غة: و٢الذ ُنهُب بلى هٓغث -

 …ؤها صا شسو: م٨غ بـ و٢ا٫ هٟؿِه  بلى ُنهُب ؤقاع -

ت بلُه هٓغث ٍغ  بـ جىٓغ ٧اهذ ول٨جها ُظلىاع و٦ظل٪ جٟدو بـ ظٍى

 و ي٤ُ بـ لخخإ٠ٞ ٖبض بـ بًاها ٚامًؼا نمذ ٞـ وقغاؾت ًٚب

 نبر هٟاط

ت بلى بلخٟخذ ٍغ  جغاها وهي ُصهكذ ؤجها بال جخدضر ؤن و٧اصث ظٍى

 حك٨٪ بـ ٢الذ زم ُنهُب بلى وبججهذ ٢ٟؼث ٢ض
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 !...بجض الىاصي ٞـ ٢ابلخىا اللي ؤهذ -

سٟي عػٍىت ببدؿامت بـ ؤومإ
ُ
ت لخ٣ى٫  ٖاعمت ضخ٪ هىبت ج ٍغ  بـ ظٍى

 عاخت

ب خض ٨ٞغجه هلل الخمض -  …ٍٚغ

 ال الٗاثلت هظه خ٣ًا.. خ٣ُ٣ُت صهكت بـ ُنهُب خاظبي بعجٟ٘

لما حؿلُت ًجض طل٪ وم٘ ؤبًضا بصهاقه ًٖ جخى٠٢
ُ
 ٖلى حٗٝغ ٧

 ؤٞغاصها

ت ج٠٣ ُظلىاع بِىما  ق٣ُ٣تها ٢الخه إلاا مهضومت الٟاعه، ٞاٚع

 جهض٤ً ٖضم بـ لتهمـ

 !لىٟؿ٪ واُٖت ؤهِذ  -

 …الخٓتها ؤها قغاعة بِى٩ىا ٧ان: بؿاَت بـ ٢الذ زم قٟخحها مُذ -

 ٞـ زالهت عظىلي ضخ٨ت بهُل٣ذ ٢ض ٧اهذ ُظلىاع جغص ؤن و٢بل

 ٖبض بـ ٢ا٫ بهخهى ؤن وما حعجب بـ بلُه الٟخُاث بلخٟخذ
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زخ٪ ختى -
ُ
 الكغاعة الخٓذ ؤ

ت بزغؽ:  خى٤ بـ ُظلىاع نغزذ -  …قٍى

ت بلى بؾخضاعث ٍغ  ما٦غة هبرة   بـ الخضًض بـ ٖالجتها والتي ظٍى

ا -  ٞـ يُٝى بؾخًاٞت بـ ؤزال٢٪ ٦غم ٖاٝع بابتي جغي  ٍو

 …ؤويخ٪؟

ًب ٖبىؽ بـ ُظلىاع بلحها هٓغث ت بخطخ٪ ٚو ٍغ بض بـ ظٍى
ُ
ً   ز

 ٢اثلت

ل ؤ٦ُض -  …مُٗٞغ

ـ   بـ ٢الذ زم مجها ب٢تربذ ال١ ٖلى همًؿا ٨ًً لم هم  وُنهُب ؤلَا

٣ا٫ ما ٧ل بلى ٌؿخم٘ ًُ 

 ٦ضا ؤص نٛىخىجت زضمت ُم٣ابل ؾغ٥ ؤخٟٔ بؾخٗضاص ٖىضي ؤها -

 اإلاهاًب مهِبت ًا ٢ىلي:  و٢الذ ي٤ُ بـ قض٢ها ُظلىاع لىث -

لها
ُ
٧ 
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خاط م٘ ؤباث بوي بابتي ب٢ىعي: و٢الذ قٟخحها ٖلى ًضحها ويٗذ -  ٍع

 …ب٨غة

ت لخ٣ى٫  بؾدى٩اع بـ ُظلىاع بلحها هٓغث ٍغ  بها جل٤ُ ال وصاٖت بـ ظٍى

تي - ت ؤها قٞى  ٌؿخاهل ًسغبِخه ٢مغ الىاص بن م٘!.. بػاي ٢ىٖى

 بـ ؤزتي ؤهِذ  ٖكان مهم مل بـ ٦ضا مً ؤ٦بر َلب

 ٖكان هُىا٤ٞ مل بابخ٪: و٢الذ قؼًعا ُظلىاع بلحها هٓغث -

 ًازتي هىا٥ ه٩ُىن  خمؼة

  ؤوما٫.. خمؼة ٖكان عاًدت مىا: ٢اثلت ق٣اوة بـ ٚمؼتها -
ً

 مشال

خاط خالوة ٖكان  وسخى ؤخبابه ل٣ى مً بـ ناخبتي ؤًىٗم!!.. ٍع

 …ؤصخابه

لت ٞترة بٗض ؤومإث زم ًإؽ بـ ق٣ُ٣تها بلحها هٓغث  ؤن حعي وهي ٍَى

 بـ جخٗل٤ ٢ٟؼث والتي اإلالٗىهت الٗى٣ىص آزغ ًضي بحن ُمٗل٣ت عوخها

ى٣ها  الساعط بلى جغ٦ٌ وهي ٢الذ زم ُٖ
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 …لىخض٧ىا وؤهخىا صًل٩ىا بـ مخلٗبىف -

.. ًٚب بـ جدىٟـ بلُه وبج٨إث ٢ىة بـ زلٟها الباب ُظلىاع ؤٚل٣ذ

 بـ وه٤ُ ُمهل٨ت ظاطبُت بـ ًطخ٪ ُنهُب ؤمامها ٠٣ً ؤن ٢بل

 نٗىبت

 …٩ُٞىا ُمخإنلت الى٢اخت -

كحر وهي ظىىن  بـ ٢الذ زم ُٚٔ بـ صٞٗخه
ُ
ت بلى ح ٞغ

ُ
 الك

 ًٞاًذ و٦ٟاًت.. جمصخي ما ػي  ُعوخذ ما ػي  -

 …الجمُل ؤمغ جدذ بخىا: لظًظة ق٣اوة بـ ٚمؼها -

ت ؾىع  حؿل٤ ٞغ
ُ

 ببدؿامت بـ حؿاء٫ الصجغة بلى ٣ًٟؼ ؤن و٢بل الك

 ظظابت

- ٪  !ؤمتى جاوي هكٞى

بض بـ ؤظابذ -
ُ
 هجُل٪ جىخكجي إلاا:  ز
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م٤ بـ ببدؿم - ٪ ًب٣ى: و٢ا٫ ُٖ ٍغب هكٞى
ُ
 مما ؤ٢غب.. ؤوي  ٢

 …جخسُلي

ا ٢ٟؼ زم
ً
 بالهت بـ جبدؿم بًاها جاع٧

04 
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 (الثاني الجزء) عشر الحاديالفصل 

 لِكتري  وصل٠ مجها جغظل زم اإلِادا٫ ؤخض ؤمام ؾُاعجِه  بـ جى٠٢

ٗمت بٌٗ ٛلٟت ألَا
ُ
٤ ٖلى لُخُٗىه اإلا  الٍُغ

يخ٣ي اإلادل َغ٢اث بـ ًضوع  ؤزظ عجبه ما ٍو  ُٖىاه جى٢ٟذ ختى ٌُ

٠ بٌٗ ؤمام ج٠٣ التي الهٛحرة لخل٪  ع٢اث٤ ٖلحها اإلاىيٕى ألاٞع

 جبخٗاه ُٞما جدخاع اإلا٣لُت البُاَـ

دض١ وهى ببدؿم  ٣ٖض ٞـ ًضهِ  ؾاٖت بلى هٓغ.. بؾخمخإ بـ بها ًُ

 الى٢ذ طل٪ في الك٣ُت جل٪ جٟٗله ٖما بدؿاء٫ زكىهت بـ خاظبه

خإزغ
ُ
 اإلا

 بـ بها جخُل٘ الخ٣حرة الىٓغاث بٌٗ ؤن الخٔ و٢ض مجها ب٢ترب

ؿلِ.. خُىاهُت ُِ  زٝى بـ جبخٗض ألاهٓاع ظٗلذ ٢اجلت هٓغة ل

 ًٚب بـ اإلاغة هظه ول٨ً همـ زم الؿاب٣ت اإلاغة ٦ـ زلٟها و٠٢

 م٣هىص ٚحر
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 !...صا ػي  مخإزغ و٢ذ ٞـ بًه بخٗملي -

 بحن مً ٣ً٘ ؤزحًرا بزخاعجه ما ظٗل مما وجغاظٗذ ٕٞؼ بـ قه٣ذ

ٗذ.. ًضحها غث ؤن لبصذ ما زم بلُه اإلاظٖىعة ؤهٓاعها ٞع  عاخت بـ ٞػ

 ٖظبت ببدؿامت بـ و٢الذ

 …زًخجي!.. ُؾُٟان -

ظًبت الٗظوبت جل٪ بـ وجى٣ُه اؾمه جخظ٦غ ؤن ًخى٢٘ لم خؿًىا
ُ
 اإلا

هابِه    الخالٟت أٖل
ً

غ   ٢ض ٞـ اؾمها ًٖ ؤما.. عئٍاها بـ ؤنال ِٟ  ٢لبِه  بـ ُخ

 ٣ٖله ٢بل

 جىٟغط لم خاظبه ٣ٖضة ول٨ً ًبدؿم هٟؿه وظض ببدؿامتها وم٘

 ُمىسًٟت جٟهمها لم ُمكخا٢ت خىىهت، هبرجه زغظذ ٖىه وُعًٚما

 الظ٧اء

ىذ بٞغضخي -
ُ
خاط ًا ٍٚغب خض ٦  !ٍع

 !!...اؾمي ٞا٦غ لؿه: ُمدؿٗت ؤٖحن و نضمت بـ همؿذ -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               345 

شحر.. جماًما الظ٧اء ُمىٗضمت بل الظ٧اء ُمىسًٟت لِؿذ هي
ُ
 ج

ً و٦إجها ٢ىة بـ الىاؾٗت ؤُٖجها بـ خىاؾه ً بضٍع  ًجض لم ٞـ.. ٦بحًر

 ٣ًى٫  ؤن ؾىي 

 …البىاث ؾذ ًا اؾم٪ ؤوسخى م٣ضعف -

سٌٟ وهي زجل بـ ضخ٨ذ
ُ
هالتِها بوؿضلذ ٞـ عؤؾها ج

ُ
 ٞـ ز

  وهمـ ُٖىاه بحؿٗذ
ً

 وعي صون  ُمدؿاءال

 !...لُه قٗغ٥ ٞغصحي -

 لهظه بها ص٤٢ ؤهه ؤ٣ٌٗل.. ٢ا٫ مما مهضومت خاظبها ٣ٖضث

.. م٨خىم نىث   بـ جإوه ٞـ بعجبا٥ بـ قٟخحها ٖلى ًٖذ!.. الضعظت

 بـ ٌكٗغ وهى الُىم طل٪ ٖلحها ُٖىاه و٢ٗذ ؤن ما الهٛحرة جل٪

ها و٦إهه لها بقدُا١ د٤٣ ال٣ضع هى وها ػمً ُمىظ ٌٗٞغ  جمىاه ما ًُ

 عآها ؤن
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٠ُ   بـ ٢ا٫ زم اللظًظ وبعجبا٦ها اإلاهضومت إلاالمدها ُؾُٟان ببدؿم
ُ
 ل

 جغجج٠ ظٗلها

 الخالخحن ٞـ خلىة ؤهِذ  ٖمىًما -

ٗذ - غ بـ ٢الذ زم مهٗى٢ت عؤؾها ٞع ىذ:  ُمغجب٪ جبًر
ُ
 ٖاوػة ٦

 …ٞغصجه ٦ضا ٖكان يٟحرة ؤٖمل

ؿخ٨ُىت يٟحرتها بلى بهبهاع بـ هٓغ
ُ
ضها مى٨بها ٖلى صال٫ بـ اإلا ٍؼ

ُ
 ج

خىت بغاءة ُىاه ٢ا٫ زم ٞو دض١ ٖو
ُ
 الشجىلت زانتها بـ ج

 …يٟحرة ؤم ًا ماشخي -

 وهى جخماًل وؤزظث ْهغها زل٠ ًضحها ٧ِلخا جً٘ وهي ضخ٨ذ

خاب٘  ٢و ٖىضما والضه ٧لماث جظ٦غ.. مجها جهضع خغ٦ت ؤ٢ل ًُ

 والضجه م٘ خ٩اًخه ٖلُه

ذ ؤما ؤو٫  مً - ىذ وؤها مغوة قٞى
ُ
 و٢ٗذ ُمهِبت بجها ُمخإ٦ض ٦

م بـ بـ.. الؿما مً ٖلُا ت خبُتها ٦ضا مً الٚغ  بؾخٛغبذ بؿٖغ
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 ٖكان لخٓت مً ؤ٦تر مبىدخجل بهىا ٞهمذ بٗضًً بـ مجها

 …هدب

هالجه خ٪
ُ
 بـ ٢ا٫ زم الكابت مكاٖغهِ  لجمىح ًدىابه بضؤ جىجغ بـ ز

 م٣هىصة ٚحر زكىهت

ىِذ .. م٣ىلخلِل -
ُ
 !لُه صلى٢تي لخض بِخ٪ بغة ٦

ت بـ ؤظابذ -   صعسخي مسلهت لؿه:  ٍٖٟى
ً

 الؿىا١ ومؿخيُت خاال

 مل بغة ٖكان هىا اإلادل ٞـ ؤؾدىاه ٢ىلذ ٞـ..ًغوخجي ٖكان ًجي

 …ؤمان

غ تربهحن وؤئلئ٪ خىله ًىٓغ وهى ٢ىٍى بـ ٞػ
ُ
 ال الهٛحرة جل٪ بـ اإلا

 بـ همـ ٖىه ُعًٚما و.. ٖلحها لُى٣ًىا عخُله ًيخٓغوا ًؼالىن 

ت  ٢اؾُت ُسسٍغ

 ظًضا ؤمان هللا قاء ما اللي وهىا -

دض١ وهي بغاءة بـ حؿاءلذ -
ُ
 !خاظت بخ٣ى٫ : به ج
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 ؤهِذ  ٖكان هىا مً هُل٘ حٗالي ب٣ى٫ : هاصت ظىىن  بـ هخ٠ -

 …الىخُضة البيذ

 ٖضم بـ ٢اثلت قه٣ذ ٞـ خضًشِه  مً لخخإ٦ض صهكت بـ خىلها هٓغث

 جغ٦حز

 !!بالي ؤزضث مل بػاي -

ٔ   بـ هضع -  هبلت ؤهِذ  ٖكان: ُٚ

 !ؤٞىضم: ُمجٟلت بلُه هٓغث -

  ُٚٓه بػصاص -
ً

 …ؾمٗتي ما ػي : ٢اثال

 ؤمؿ٪ بط للخ٨ٟحر مجا٫ لها ًضٕ لم ؤهه بال صهكت بـ خاظبها بعجٟ٘

ا زلٟه وظظبها ٦ٟها
ً
 خى٤ بـ عاصٞ

 …هخىضهصخي لؿه مل -

ت بـ حؿحران اللخحن الُىلخحن لؿا٢ُه هًٓغا زلٟه جغ٦ٌ ٧اهذ  ُؾٖغ

 بها وؤل٣اها بابها ٞخذ زم ؾُاعجِه  ؤمام لُخى٠٢.. الغ٦ٌ بـ ؤقبه
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بالي لم ؤهه بال ُمغحٗبت قه٣ذ ٞـ مجها صوى ٌٛل٣ه ؤن و٢بل  وهمـ ًُ

 ؤؾىاهِه  بحن مً

 …باللُل صعوؽ مِٟل وعاًذ هىا ومً -

 بعجُاب بـ خاظبها لحرجٟ٘.. هٟظتها ظىاع الؿُاعة بلى لُخ٩ئ بلخٟذ زم

ًلذ دضثها الظي اإلاجىىن  لظل٪ الهمذ ٞو غوع نل٠ ٧ل بـ ًُ  ٚو

 والضها و٦إهه

 ْهغه بلى وهٓغث الىاٞظة ٞخدذ زم نضعها ؤمام طعاٖحها ٣ٖضث

٣ابل
ُ
 ٚغابت بـ وؤعصٞذ لها اإلا

 !...لُه ٦ضا بخٗمل ؤهذ هى -

 بـ ٢ا٫ ج٩لم خحن ؤهه بال عهبت بـ جغاظٗذ ٞـ ظىىن  بـ بلحها بلخٟذ

 ٢ىٍى

ل -  …مٗٞغ

********** 
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 والٛمؼاث الىٓغاث بِىما نمذ   بـ الٗكاء وجىاو٫  ًجلـ الجمُ٘

ت و ُظلىاع بحن ٍغ  بـ ؤعصٝ الظي ظاؾغ هٓغ جلٟذ ما هي ظٍى

ت  ُسسٍغ

اؽ -  !...٦ضا مل وؾ٩ُىا ؤها ٢َغ

 مً ُظلىاع جم٨ىذ ول٨ً جىجغ بـ بلُه جىٓغان وهما الٟخاجان ؤظٟلذ

 جلٗشم بـ ال٣ى٫ 

 !بابتي ًا ٦ضا بخ٣ى٫  لُه -

 مغاه٣ت ظى حِٗكىا خبِخىا ًم٨ً ٌٗجي: هاػثت ببدؿامت بـ ٢ا٫ -

 ؤبى٧ىا ٢ضام

ىذ: ٢اثلت ُظلىاع جىدىدذ -
ُ
 !!...خاظت ٞـ ؤؾخإطه٪ ٖاوػة ٦

ت طاث بـ ٢ا٫ زم ٨ِٞه  بـ بكى٦خِه  ما بلخ٣ِ  الُسسٍغ

 !صا؟ ألاصب بمتى مً هللا قاء ما.. هللا قاء ما -

  ُظلىاع بخمغث -
ً

 ب٣ى بابتي ًا: و٢الذ زجال
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غ - غاب ظاب ما ًا ٢ىلي: و٢ا٫ نبر هٟاط بـ ظاؾغ ٞػ
ُ
 …الٛ

ت ومجهم الجالؿحن ضخ٪ ٍغ  لخهمذ جدظًغ بـ بلحها هٓغث ٞـ ظٍى

ً ٖخاب بـ و٢الذ والضها بلى هٓغث بِىما  خٍؼ

غاب ؤها -
ُ
 !بابتي ًا ٚ

ا: ببدؿامت بـ ٣ًى٫  وهى ظاؾغ ٢لب ع١  - ًٗ  الغمان ػهغة ؤهِذ  أل َب

 …َلباج٪ مً ب٣ل٤ اإلاك٩لت بـ.. بخاعي

ٗاه٣ه جهًذ
ُ
 بـ ٢الذ زم ًضها ٖلى عبذ ٞـ اإلا٣ٗض زل٠ مً ح

 جىظـ

ت ًىٟ٘ - ٍغ خاط م٘ جباث جغوح ظٍى  !!ٍع

ا عصه و٧ان - ًٗ  …أل: ػمجغة بـ ٢اَ

ت مُذ ٍغ  ٧اهذ ُظلىاع بِىما خؼن  بـ الخماؽ ٣ًخلها ٧ان التي ظٍى

طهِه  بـ تهمـ وهي نبر بـ ٢الذ ٞـ طل٪ مً ؤ٦ثر جخى٢٘
ُ
 ؤ
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ت مُىٟٗل ٞـ خاظت ٧ل ٖلى خ٩الي ظىاص بابتي ًا - ٍغ  حكٝى ظٍى

 …ؤٖهاب٪ ٖلى هدؿُُغ مل به٪ وزهىًنا هُدهل اللي

٘  بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل نا٣ٖت هٓغة بلحها هٓغ زم زُىعة بـ خاظبه ٞع

 ظمىص

 …أل ٢ىلذ وؤها -

مؿ٪ وهي ٢الذ زم نبر بـ ُظلىاع ججهض
ُ
 بـ ٖلحها ُمغبخت ٢ىة بـ ًضه ج

 الهٛحر َلبها بها ًغص لً ؤهه حٗلم ببدؿامت

 !...زاَغي  ٖكان ٢ىلذ ولى َب -

غ بغاءة بـ ظٟىحها بـ وعٞذ  جل٪ م٣اومت ٖلى ٢اصع ٚحر ي٤ُ بـ لحٞز

لم جمام حٗلم التي الك٣ُت ِٗ ٌ لً ؤهه ال   جُلبه ما إلاا ًٞغ
ً
 زانت

 ظٟاء بـ ؤعصٝ زم عوظُضا إلبدؿامت الكبُه ؤلابدؿامت جل٪ بٗض

 بـ واخضة لُلت بكٍغ -

ت نغزذ - ٍغ  مىا٣ٞت ؤها.. خاظت ؤي: و٢الذ خماؽ بـ ظٍى
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 مل به٪ ًًمىلي اللي ومحن: و٢ا٫ ٖحن هه٠ بـ بلحها هٓغ -

 !٦ضا وال ٦ضا خاظت هخٗملي

ا ُظلىاع هخٟذ - ًٗ  صي اإلاهمت ٖلُا ؾِب بابتي ًا مخساٞل: ؾَغ

غاب: ته٨م بـ و٢ا٫ بُجهما هٓغاجه ه٣ل -
ُ
 …خضاًت يمً ٚ

 والضها ًض جتر٥ وهي ٢الذ زم ٖبىؽ بـ قٟخحها ُظلىاع مُذ

غاب جاوي -
ُ
ٚ!! 

ؽ ًا ُِٞ٪  مبش٣ل: نغاخت بـ و٢ا٫ ججهض -
ُ
 الٟؿاص ؤ

 بحها ؤٖتز قهاصة صي: ضخ٪ بـ و٢الذ نضعها ٖلى ًضها ويٗذ -

 …مامي ٢لب ٦ُىج ًا

م  لُبدؿم.. جخٟهمه ؤجها ُمخإ٦ض ول٨ىه نٛحرجه آلم ؤهه ٌٗلم ؤهه ٚع

 زم خامُت ببدؿامت بـ بلحهم جىٓغ التي عوظُضا بلى ًىٓغ وهى بٗضها

 ُظلىاع وظىت ٖلى ًغبذ وهى ٢ا٫

 الٟغاولت قبه بـ ؤهِذ  ٖكان خالوة ب٣ٗلي جا٦لي ؾاًب٪ -
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 ًضل٘ الجمُل مً.. ؾُضي ًا ؾُضي -

 …ؤصل٘ الػم ًب٣ى!.. ظاؾغ مً مل: و٢الذ عوظُضا ضخ٨ذ -

بض بـ ؤعصٞذ زم ٢ىة بـ ُظلىاع ضخ٨ذ
ُ
 بـ والضتها حٛمؼ وهى ز

 ق٣اوة

 ال٣مغ خىالحن بخل٠ بًه بيذ مؼة ُٞه ٖكان ب٣ى خغصخي َب -

 صا ظىب٪ ٢اٖض اللي

 …ال٩ااااالب بيذ ًا -

 الالم٘ ٞحروػها جدى٫  التي عوظُضا بلى ًىٓغ وهى ظاؾغ بها هضع

 زكىهت بـ تهخ٠ وهي ٢اجم آزغ بلى

 … ظؿىعي ًا ؾىعي أل ظاؾغ؟ سخي ًا صي محن -

ٝ   بـ ٢اثلت لخدىدىذ نا٣ٖت هٓغاث ُظلىاع بلى ظاؾغ هٓغ  زم زى

ا ع٦ًذ ًٗ تها بلى والضها ؤمام مً ؾَغ ٞغ
ُ
ٚ 

 …زحر ٖلى جهبدىا.. يمحري  ٖلُا ًملُه اللي ٖملذ ؤها َب -
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 التي عوظُضا مىاظهه في ظاؾغ لُب٣ى الجمُ٘ بوسخب. و٦ظل٪

 هضوء بـ ٢ا٫ زم ٢اجلت هٓغاث بـ بلُه جىٓغ

ت ؤهِذ  خبِبتي ًا -  …الضهُا جىلُ٘ ٞـ جمىث***  بيذ.. بيخ٪ ٖاٞع

 ٖىه بًُٗض  جخجه وهي ٢الذ زم نمذ بـ عوظُضا جهًذ

 …وكٝى ؤما -

ى٠ بـ وظهِه  ٖلى مسر ٣ل٣ه ما ؤ٢صخى ُٖ ا ًُ ًُ  خ٪.. هضوءها هى خال

 وظىم بـ و٢ا٫ مغاث ٖضة ط٢ىه

 …ال٩لب ُظلىاع ًا مٗاًا خؿاب٪ -

********** 

 الخالي الُىم نباح في

 جتر٦ه مغة وألو٫  الُىم.. مجها ًترظل وهى ٢ىة بـ الؿُاعة باب ن٤ٟ

 زُابه جدًحر بـ تهخم وال بل مٟغصهِ  بـ بُٞاعه ًدىاو٫  عوظُضا
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ُغه  مً هغبذ جل٪ ختى ُظلىاع ًلًٗ وهى صازلِه  بـ جإ٠ٞ.. ٖو

 ًغاها ال ختى البا٦غ الهباح

ت بلى ونل ٞغ
ُ
 بـ بلُه جىٓغ ؤها٢ت بـ ظالؿت عوظُضا لُجض م٨خبه ٚ

ُٓه ًٚبه ول٨ً.. الخضًض ٖلى ًجغئ  ؤن جدضي  بقخٗل ٢ض ٚو

  مجها ل٣ُترب
ً

 خضة بـ ُمدؿاءال

 !هىا بًه بخٗملي -

ٛل٪ ٞـ مٗا٥ ؤ٢ٗض ظاًت: هضوء بـ عوظُضا عصث -
ُ

.. خبُبي ًا ق

 !بًه وال خ٣ي مً مل

 صلى٢تي ٖمُل م٘ مهم مٗاص ٖىضي.. مدؿخٟؼهِل عوظُضا -

ٗذ -  !...ٖمُلت وال ٖمُل: و٢الذ ألاه٤ُ خاظبها ٞع

 الباب ٖلى َغ٢اث ول٨ً ًغص ؤن و٧اص ظىىن  بـ ُٖىاه بقخٗلذ

سبره الؿ٨غجحرة صلٝى وبٗضها
ُ
 ونل ٢ض ًيخٓغه مً ؤن ج
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  لُىتهض جدضي بـ ُمبدؿمت عوظُضا بلُه هٓغث
ً

 قغؽ زٟىث بـ ٢اثال

 ؾ٨غجحرجه حؿمٗه ؤن صون 

 ٖكان هىا مً ؤمصخي ًال.. صلى٢تي هُضزل عاظل ُٞه عوظُضا -

 صلى٢تي ٢خُل مهىعف

 ؤقٝى ؤما لخض بىجي هٟخذ مل مخساٞل.. خبُبي ًا وماله -

 ظىػي بـ معجبت اللي الؿذ

 …ًاعب الهبر: همـ بـ هضع -

سبره بؿاَت بـ ُٖىاها ٧اهذ
ُ
 ما جغي  ختى ُهىا مً جغخل لً ؤجها ج

 ًيب٘ ؤهه جماًما حٗلم ؤؾىص هاعي، ًٚب بـ ججهض لظل٪.. ألظله ؤجذ

بذ قغاؾت بـ ظإع زم ؤبًضا ج٣ل ال التي ٚحرجِه  مً  اإلاؿ٨ُىت ؤٖع

 …صزلُه -

 بـ ُم٣ُم الجيؿُت مهغي .. الٗمُل طل٪ صل٠ ص٢اث٤ ٖضة بٗض

 ؾمجت وببدؿامت.. واإلاا٫ الجاه ٖلُه ًٓهغ.. الٗغبُت ؤلاماعاث



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               358 

 ظاؾغ مً ظٗل ٞـ عوظُضا ؤبهغ ؤن ما وظهِه  ٖلى بعحؿمذ

ب الجهىعي نىث   بـ ًؼؤع ٧اؾغ وخل   ٖغ
ُ
 اإلا

 ؤلاؾىص ؤلاظخمإ مً هسلو زلُىا.. ال٨غسخي ٖلى بجغػٕ بجًٟل -

 …صا

 وهى ببدؿامت بـ ٢ا٫ ؤن لبض ما زم حعجب بـ الٗمُل بلُه هٓغ

 عوظُضا بلى هٓغهِ  بـ ٌٗىص

 …عو١.. باقا ظاؾغ ًا ٖالي نىج٪ لِل -

سٟحها قغاؾت بـ زلٟه عوظُضا ظظب زم بضاثُت بـ ُٖىاه جىخكذ ًُ 

 نىث   بـ وهضع ق٪ آصوى صون  آلان ؾ٣ُخله مً عئٍت مجا٫ ًٖ

 ٚلُٔ

 !...حكٝى جدب.. ظًضا عا٤ً ؤها -
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 .. زٟىث بـ عوظُضا ضخ٨ذ
ً
 ول٨ً ال٣ضوم جىىي  ج٨ً لم خ٣ُ٣ت

لحها الُىم ؾخإحي الؿُضة جل٪ ؤن لها ٢الذ ُظلىاع  جدخًغ ؤن ٖو

 ُهىا هي. لظل٪ بضاًتها مً الخٟلت

 قغ بـ ٣ًى٫  ظاؾغ نىث ؾمٗذ

 ؤلاظخمإ ؤزلو ٖما عوظُضا ًا. هىا٥ ب٢ٗضي عوحي -

 ٢اٖضة ٦ىذ اللي م٩اوي ٞـ مغجاخت ؤها: بؿاَت بـ ٢الذ ؤجها بال -

 …ُٞه

 لها ببًُذ ٢ىة بـ ًضه ٖلى ظاؾغ ل٣ُبٌ ظلؿذ الٟٗل بـ و

  مٟايله
ً
ؿإع اللؼط طل٪ ًغي  وهى زانت .. ؤمامها الجلىؽ بـ ٌُ

 م٩اهه ظالًؿا جىظه زم قٟخُِه  بحن مً ٖىُٟت ػمجغة لخسغط

 هضوء ٧ل بـ ججلـ عوظُضا ًغي  وهى ؤؾىاهه ٖلى ظاؾغ نغ

٨ه وؤمام ؤمامه هض١ الٛبُت..الجضًض قٍغ
ُ
 بِه  جخٟىه ما ٧ل ج

 ُظلىاع اإلالٗىهت
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هثى ًغي  لم..عوظُضا جستر١  ج٩اص هٓغاجِه  وآلازغ
ُ
 وُع٢حها ظمالها بـ ؤ

 الىخل لظل٪ بهخمام صون  وبـ لظل٪..الُٗان الٓاهغة وعػاهتها بل

 ؾماظت بـ ؤعصٝ ؤمام الظي ال٩اؾغ

خ٪ بـ ؤحكٝغ ؤخب -  …هاهم ًا مٗٞغ

 مضي حٗلم هبرة بـ ؤعصٞذ زم لجاؾغ جدضي بـ عوظُضا ببدؿمذ

 ع٢ت مً بها إلاا ُٖيُِه  بـ ؾِكخٗل الظي الًٛب

 …الُتهامي عوظُضا -

 ٦ـ..ُٖىاه لهُب بػصاص ٞـ هى ولِـ ٖاثلتها ٦ىُت ج٣ى٫  ؤن حٗمضث

 ٢ا٫ زم آلازغ لُجهٌ..ًدغ١  ول٨ىه ُمخىهج قمـ ٢غصخي

ذ -  هللا چاب وؤها..بُِ٪  بحكٞغ

 …مى٪ وعٍدىا هللا ؤزض٥ ؤدي ًا: بقخٗا٫ بـ ظاؾغ همـ -
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طوي بلخ٣ُذ
ُ
 وق٪ ٖلى ٧اهذ ببدؿامت لخ٨خم همؿخه عوظُضا ؤ

سخب ٦ٟها جغي  وهي هل٘ بلى جدىلذ ول٨جها ؤلاهٟالث  چاب لًُ٘ ٌُ

بلت هللا
ُ
 بها جل٤ُ ٢

ى٣ه ٧اهذ ًهل ؤن ٢بل ول٨ً  ظظبه والظي ظاؾغ ٢بًت ؤؾحرة ُٖ

ا ٖلُه ما ؾ٣ِ ٞـ اإلا٨خب ٞى١  قغاؾت بـ
ً
ا مدضز  زم ٖا٫ صوًٍ

ب ؤٞعى ٞدُذ بـ همـ  ُمٖغ

 …الهُاص ظاؾغ خاظت جلمـ ممىٕى ؤهه ٢ال٪ مدضف ؤهذ -

 ٢بًت جؼصاص ٞـ..الغص ٌؿخُ٘ ولم هل٘ بـ هللا چاب ُٖجي بحؿٗذ

ى٣ِه  ٖلى قغاؾت ظاؾغ  ألاػع١ بلى آلازغ لىن  بؾخدا٫ ختى ُٖ

 
ً
٦سجحن ونى٫  ٖضم ٖلى ٖالمت

ُ
 ألا

سلو وجهًذ عوظُضا قه٣ذ
ُ
 بـ ناعزت ٢بًخه مً هللا چاب ج

 خ٣ُ٣ي ُعٖب  

 …بًض٥ ٞـ هُمىث الغاظل ظاؾغ -
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 بـ آلازغ جغ٥ زم..صامـ لُل   ْالم ٦ـ ُمٓلمخحن ُٖىحن بـ بلحها هٓغ

ا ًيخٌٟ هللا چاب ظٗل نىث   بـ وهضع ُبِء
ً
 ألاعى ٞى١  ؾا٢ُ

 الهلبت

ل٪ ًا - خ٪ لى لُل٪ وؾىاص ٍو ٞى
ُ

 …جاهُت مغة ق

ا جهٌ بل مغجحن للخضًض ًدخج ولم ًٖ  بلى ونل ختى ًخٗثر ُمؿغ

 هاعًبا ٞغ زم الباب

٣ها عوظُضا ببخلٗذ  جخدى٫  هٓغاجه جغي  وهي بالٛت نٗىبت بـ ٍع

ى٠ بـ بلحها  "الهالة جاع٥ ًا اإلاىث ؤجا٥" ؤهه ٖلمذ ٞـ..ُمٟاجئ ُٖ

ُىاه مجها ًخ٣ضم وهى ُعٖب بـ جغاظٗذ  ًيخىي  بما جى٣ُان ٖو

 جىجغ بـ زلٟها جىٓغ وهي جلٗشم بـ بٗضها همؿذ

 …ب٣ٖل ظاؾغ -
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 صون  الخاثِ وبحن بِىه خانغها ختى ٣ًترب ْل بل ٖلحها ًغص لم

 ؤمامه ؤٖاصها زم زهغها بٖخ٣ل الهغب خاولذ وخحن.. ًلمؿها ؤن

ُىاه  الجخُم لهُب بـ ًٚب بـ مؿىصجان ٖو

 ظؿضها بـ الُغٖب ؤؾغي  هؿِـ بـ وهمـ مجها عؤؾِه  بـ ب٢تربذ

 !...هم!.. عوظُضا ًا ٚحرحي مً خظعج٪ مغة ٧ام -

  الغص هى لُخىلى حؿخُ٘ لم ول٨ً جغص ؤن خاولذ
ً

ىظع هبرة   بـ ٢اثال
ُ
 بـ ج

 وزُمت ٖىا٢ب

ًبا بججىػج٪ ؤما ؾاٖت مً -  بوي ٚحر خاظت مبٗملل وؤها ج٣ٍغ

 !...بًه وال ٦ضا مل.. بدظع٥

 هل٘ بـ ُٖىاها ؤٚمًذ ٞـ زلٟها الخاثِ لًُغب زٝى بـ ؤومإث

 ٚلُٔ ظهىعي نىث   بـ حهضع وهى

جي!!.. ٦ضا هى وإلاا -  !لُه؟ بدؿخٍٟؼ

 …ظاؾغ ًا ٖلُ٪ ٚحرث ٖكان: جغحٗل وهي ٢ىٍى بـ ؤظابذ -
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ٗلً ؤن ٧اصث ببدؿامت ؤزٟى
ُ
 ؤحجمها ؤهه بال وجسغط ٖهُاجها ح

 ًٚب بـ و٢ا٫

 !...ُٞا بدكِ٪  -

ٗذ خُجها  جبدؿم وهي ٖباعجه ُم٣خبؿت ٢الذ زم الالم٘ ٞحروػها ٞع

ها ُمخىاؾُت  ًاطحها لً ظاؾغ ؤن لخإ٦ضها زٞى

 ؤها صا.. خىالُ٪ اللي الىاؽ ٞـ بش٤ مل ؤها.. ُٞ٪ بك٪ مل ؤها -

 …٢ضع ؤخلى ًا لخٓت ُٞ٪ ؤق٪ وال هٟسخي ٞـ ؤق٪

ُىاه ػمجغة بـ ظاؾغ جإوة  ٢اصمت زُىة بقخٗا٫ ًٖ جد٨ُان ٖو

 ٧ان جمىٗه ؤن ٢بل ول٨ً الٗاصة ٦ـ ًُٞدت بـ ؾخيخهي ؤجها حٗلم

 ٞٗل ٢ض

ا وظهِه  بـ هبِ ًٗ  الظي خ٣ه.. خ٣ه قٟخحها مً ٣ًخىو بلحها ؾَغ

ضًه.. ؤبًضا بؾضعصاجه مً ًمل لً  الىعصي زىبها ؤػعاع بلى جخجه ٍو

٣ه الخى في ٢غع  ٞـ ًىًما جغجضًه ؤال ؤ٢ؿم والظي  جمٍؼ
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 لم ُمغاه٣حن و٦إجها الك٠ٛ مً لخٓاث في الٗالم ًٖ بهٟهال

ً خاظؼ ًخسُا  خاولذ ٞـ َغ٢اث نىث ٢اَٗها ختى.. الٗكٍغ

 الهشت ؤلابخٗاص عوظُضا

 الباب.. ظاؾغ -

٣بل وهى خغاعة بـ همـ -  ناخب ٖلى الباب ًىل٘: ٖى٣ها ًُ

 …الكغ٦ت

مه جخجغؤ ًضه ول٨ً حٗترى ؤن و٧اصث ضخ٨ذ ؿ٨تها ٞو  ختى ٌُ

 ؤزغ مً مخىعمخحن قٟخحن بـ ٢اثلت نضعه جضٞ٘ وهي ببٗاصه ٢غعث

 ٖلحها الكغؽ هجىمه

ىا ًضزل خض ظاؾغ ًا - كٞى ىا ُٖب.. ٦ضا َو  ٦ضا مضًغهم ٌكٞى

ٔ   بـ همـ - حن ُهما: بهٟٗا٫ بـ ًلهض ًؼا٫ وال ُٚ  ُمضًغهم بن ٖاٞع

 …هالؽ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               366 

٨مل زُابه ٌّٗض٫ ؤن صون  ي٤ُ بـ لُخإ٠ٞ جضٞٗه وهي ضخ٨ذ ُُ  ل

 ًٚب بـ و٢ا٫ ٖىضه جى٠٢ ما

 بغه مً ٖاوػه اللي ٢ى٫  بجًٟل -

خعجب الؿ٨غجحرة نىث ؤجاه -
ُ
ض: اإلا  وؤلاظخمإ ٞىضم ًا ونل الٞى

 خًغج٪ مؿدىحن هُبضؤ

ا الغص ؤجاها - ًٗ ذ ؤظلي: ؾَغ  ؤهم بظخمإ ٖىضي.. ؾاٖخحن الٞؼ

 …صلى٢تي

ٗض٫ وهي عوظُضا ضخ٨ذ
ُ
 ٢ا٫ زم ًضها ؤمؿ٪ ؤهه بال زُابها مً ح

 ٖبض بـ

اصة زُخىا في بخىا أل!.. بًه بخٗملي -  …ٞغص بمبراَغوٍدىا لٍؼ
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 (ألاول  الجزء) عشر الثانيالفصل 

م ؤصعي  ؤن صون  ؤخببخ٪ وبوي  ٣ٖلي به٩اع ٚع

٪ ٢لبي ؤن بال ٪.. ٌٗٞغ ٪ ؤن ٢بل ٌٗٞغ  …ؤها ؤٖٞغ

 والضها ؾ٨غجحرة ًٖ جبدض هي ٖهبُت بـ اإلامغ بـ ُظلىاع ؾاعث

 بـ ظالؿت وظضتها ختى الهام ؤلاظخمإ لظل٪ جإزغهِ  ًٖ جدؿاء٫

 ظضًت بـ وحؿاءلذ مجها ب٢تربذ ٞـ وجىجغ خحرة

 اإلا٨خب؟ ٞـ ظاؾغ مؿتر -

 مٗاه ٦مان واإلاضام ؤها: جغصص بـ ٢الذ زم ؤومإث -

 !محن مضام: وحؿاءلذ خاظبها ُظلىاع ٣ٖضث -

 …هاهم عوظُضا -

بض ؤبدؿامِت  بـ ُظلىاع ؤومإث
ُ
 ٢اثلت لخجهٌ ؤمامها مً وجدغ٦ذ ز

 ًضزل مدضف بن مكضص ظاؾغ مؿتر -

 …مخساِٞل: هضوء بـ ُظلىاع ؤظابها -
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لى الباب ؤمام و٢ٟذ  ٞـ جمل٨ها ما٦غة ببدؿامت ؤ٦ثر وظهها ٖو

 الغص وبهخٓغث الباب َغ٢ذ زم.. الهُاص لجاؾغ قبُه ظٗلتها

  صازل وبـ

 طل٪ ٌسخ٤ ٩ًاص ًٚب بـ عوظُضا ًٖ ُمبخًٗضا ظاؾغ ػمجغ

 زٟىث بـ وهضع اإلاؿاٞت جل٪ مً الُاع١ 

 …للىاخض ؤبًضا زهىنُت مِٟل -

 وقٟتها وظهها ٖلى َػى وبخمغاع زجل بـ جلهض عوظُضا ٧اهذ

 ٢مُهه بلخ٣ِ هى بِىما.. ٖلحها الؿاٞغ هجىمِه  مً اإلاخىعمخحن

ل٣ى
ُ
ا ؤػعاعه وؤٚل٤ ألاعيُت ٖلى بهما٫ بـ اإلا ًٟ  خى٤ بـ هاج

 …صا بُسبِ اللي الؿئُل صم مً هكغب ؤها صا -

ذ كٗشت زُابها ٖضلذ زم بهما٫ بـ حجابها وي٘ بـ عوظُضا ؾاٖع
ُ
 اإلا

 بـ ًغجج٠ وظؿض ُمُغ١  وظه   بـ وظلؿذ السبِشت ؤنابٗه ٞٗل بـ

 لظًظ زجل بعججاٞت
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 ببخلٗه ؤهه بال الجهىعي نىجِه  بـ الهجىم ًىىي  الباب ظاؾغ ٞخذ

 ببيخه ًغي  وهى وظىم بـ ٢ا٫ زم

 …بًضي ٞـ عوخها ؤَل٘ ع٢بتها ٖلى هضوؽ ؤها.. عؤَي ٚحرث -

 وزُابه وظهه ٖلى هٓغها ؾاٞغ زم السبِشت ُظلىاع ببدؿامت بحؿٗذ

كٗشت
ُ
 الضازل بلى جضٞٗه وهي ق٣اوة بـ ٢الذ زم اإلا

 !meeting الـ مً مىٗ٪ ٢هغي  ٖظع ٖىض٥.. ق٣ي ًا -

 …ُظلىاع ًا جغبُت صي ٖلى بجٟى -

دض١ وهي ٢الذ زم ُع٦بخحها جًغب وهي ٢ىة بـ ُظلىاع ضخ٨ذ
ُ
 بـ ج

 ضخ٩اتها ؾبب هظا و٧ان وظهِه 

ت ؤها -  مٗاها جدِ به٪ لضعظت مل بـ مامي ٞـ بخمىث به٪ ٖاٞع

 …عوچ

 ؤخمغ ؤن لُجض قٟخُِه  ٖل ًضه وي٘ زم نضمت بـ ُٖىاه بحؿٗذ

ب٘ ٢ض عوظُضا بـ السام الكٟاه
ُ
 ُظلىاع بلى هٓغ.. ٖلُه َ
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ل وهى ججهم بـ ؤعصٝ زم ٢اجلت هُغاث   بـ ٢ىة بـ الًاخ٨ت ٍؼ  ما ًُ

 الكٟاه ؤخمغ مً ٖل٤

ذ جدُي بُلي ٢ىلخل٪ مل -  ًٟخذ مِؿىاف اللي زلُتي ؤهى.. ٞػ

 …باه

 ما مدابهت ٖلى ٢اصعة ٚحرِ  زجل بـ ًضحها بحن وظهها عوظُضا ؤزٟذ

 ًدضر

ى٣ها ُمازغة مً ُظلىاع ؤمؿ٪ ٢ض ظاؾغ ؤما  ٞدُذ بـ وهمـ ُٖ

 !م٨خبي يلمذ اللي البهُت َلخ٪ ؤؾباب -

 الـ ٖكان وبىبه٪ مهلخخ٪ ٖلى زاًٟت اللي وؤها.. بابتي ًا ٦ضا -

meeting ?٪هًُُ٘ اللي ومؿخ٣بل 

سُت اللخٓاث ٖكان ٖمغ٥ هًُ٘ اللي اها صا -  اللي الخاٍع

 !...صي يُُٗتها
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 والضها ًضي بحن مً جخملو وهي ٢الذ زم ٢ىة بـ ُظلىاع ضخ٨ذ

٣ِه  مً ججظبه وهي لخ٣ى٫   مٞغ

سُت اللخٓاث جإظل مم٨ً َب -  ٖكان الجهاعصة لبٗض صي الخاٍع

 …مهمت ؤخضار ٖىضها

غ  زم ضخ٨ذ ٞـ خؿغة بـ عوظُضا بلى ًىٓغ وهى ٢ىٍى بـ ظاؾغ ٞػ

ـ   بـ بٗضها ل٣ُى٫  ًضها بـ له ؤقاعث  الىاظم هٓغهِ  بـ ٌٗىص وهى هم

 نٛحرجِه  بلى

 …صي الُٗا٫ ًغبي خض ؤقٝى وباإلاغة ؤؾخ٣ُل ؤ٨ٞغ الػم ٦ضا ؤها -

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

ىص الُىم وؤحي ؤزحًرا اإلاؿاء خّل   اإلاٖى

لى ٖى٣ه عابُت ًًبِ مغآجِه  ؤمام و٠٢ دضر ؤمامه الهاج٠ ٖو ًُ 

  نض٣ًه
ً

 صهضهت بـ ٢اثال
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 بـ.. بلبؿها وم٨ىدل ظبتها اللي الؿىصا ال٨غاٞخت بلبـ ؤها -

 …ُمهمت ُمىاؾبت ٞـ لبؿها قٝغ هؼلذ ٧اػاهىڤا ًا بٞغح

 ٌؿم٘ ؤن ٢بل لخٓاث لٗضة آلازغ الُٝغ ٖلى عًصا ٌؿم٘ لم

ب ًؼن  نىث الخٔ لم ول٨ىه الٍٛغ  بهخهاعهِ  بـ ؾٗاصجه قضة مً ًُ

 صماٚ٪ مً ج٨ٟحر ؤي وقُل ٖلحها خاٞٔ.. قهاب ًا مبرو٥ -

 !مٗاًا جُجي ؤما ٢بل مكِذ لُه ٖاٝع مل: و٢ا٫ ًإبه لم -

 بُا بجهلىا.. ب٣ى الكٛل ٖاٝع ؤهذ: نٗىبت بـ ًؼن  ؤظاب -

 …ٞجإة

 ؤزحًرا ُٖغه ًىثر وهى ٢ا٫ زم مىا٣ٞت بـ همهم

 …بصُٖلي ب٣ى ؾالم ًال -

 الساعط بلى ٞىعه مً وبججه ؤٚل٤ ول٨ىه الضٖاء بـ عصه ًيخٓغ لم

لى  آلازغ الجاهب ٖو
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سبر ٠ُ٦.. وظىم بـ بىُالِه  ظُب بـ الهاج٠ ًؼن  وي٘  ؤهه نض٣ًه ًُ

 ٠ُ٦!.. لكهاب ؾخ٩ىن  بؿاَت وبـ ألهه خىاعه وظىصه ًبٌٛ

سبره هل٨ت جل٪ ؤن ًُ
ُ
 وؤهه وبل!.. الغاجٗخحن ُٖىحها بـ ٢لبه ؾبذ ٢ض اإلا

ض ٍغ جت جل٪ جٟؿض ؤن قضة وبـ ًُ  ول٨ىه الخ٣ض طل٪ بـ ٨ًً لم.. الٍؼ

 ٌؿخد٣ها ال

ُىاه ٢ابلها ؤن ُمظ بهغان ال ٖو
ُ
٣له مؿامه جسللذ.. ؾىاها ج .. ٖو

بهغها ؤنبذ ا و هاثًما ًُ
ً
 ًدؿجى ختى ٦شحًرا ًىام باث بل.. ُمؿد٣ُٓ

دغمت اللمؿاث.. ألاخاصًض ٧اٞت بـ مٗها الخضًض له
ُ
 بـ وُم٩اٞإجه اإلا

بلت
ُ
 ْمإ ٖلى بٗضها لِؿد٣ُٔ ظمىًخا ُمسُلخه جسُى مظا٢ها ٢

 والسالبت الباعصة ببدؿامتها بـ جبخٗض ؤن ما ُحهاظمه

هالجِه  ٖلى مسر
ُ
 السل٠ مً زهغه ًُى١  مً لُجض ًٚب بـ ز

٣بل ُمشحرجحن وقٟخان
ُ
 بهخابه هٟىع  بـ ظؿضه لُدكىج.. الٗاعي  ْهغه ج

ا
ً
 خضًش
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خحن ُٖىحن بـ وبلخٟذ ٖىه ًضحها ؤبٗض  نلبت هبرة بـ ٢ا٫ زم حجٍغ

 الخ٣ؼػ  بـ ؤقٗغ بُذ .. ألاٞٗا٫ جل٪ ًٖ جى٢ٟي ظىلُا -

خالٖبت ببدؿامتها ج٣ٟض لم -
ُ
 ما هظا ٨ًً لم!.. الخ٣ؼػ : ٢الذ زم اإلا

 مغة آزغ به حكٗغ

 …به ؤقٗغ ما حٛحر وآلان -

كٗله ٧ان ٚىج بـ مىه ج٣ضمذ ٌُ  
ً

 هى ٢ابلها ما ٧ل آلان ول٨ً ٢بال

.. البكغ ٖالم بـ ًغبُه ما ُهىا٥ ٌٗض لم و٦إهه ونالبت ظمىص

ُٗت وؤنابٗها بلُه ونلذ ختى ؤلانغاع مً ٧اهذ ول٨جها  حؿحر الٞغ

 ُمشحرة هبرة   بـ وهمـ ضسمت ًٖالث بـ ال٣ىي  نضعه ٖلى

 ؤ٧ىجها ؤن ؤؾخُُ٘ ٖلجي هي مً ؤزبروي -

.. بها هٟؿ٪ ُم٣اعهت ٖلى ججغئي ال: ؾىصاء وهبرة   ٞدُذ بـ همـ -

 هٟؿها ٞهي.. ج٩ىهحها ؤن ظمىًخا ؤخالمِ٪  ؤٖٓم في حؿخُُعي لً ٞـ

 …وؤعبُٗجها
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ا ؤزٟخه ول٨جها ًٚب بـ ُٖىاها ؤْلمذ ًٗ اصث ؾَغ  وهي ج٣ى٫  ٖو

 قٟخحها حٌٗ

 …لىداو٫  ٞـ -

 ؤبٗض ول٨ىه لُخ٣بله حؿخُُل وهي ٞٗلها بـ ٢ىلها ج٣غن  وهي ٢التها

 هاصعة ًٚب بـ لخخهلب.. وظىخِه  ٖلى قٟخحها ؾ٣ُذ ٞـ وظهه

ىم هضوءها ٣ٞضث و٢ض  اإلاٖؼ

 …ألاخم٤ الٗغبي ؤُحها ل٪ جًبا -

بها ٢اجل ًٚب بـ ُٖىاه بقخٗلذ  ؤطاب هؿِـ بـ هضع زم ؤٖع

 ٖٓامها

ىِذ  لى -
ُ
ىِذ  ال٣ٗل مً ال٣لُل جمل٨حن ٦

ُ
 وعخلتي بٚخىمخحها ل٨

 …آلان

 ًغبذ ؤن ٢بل لىخضجه هى لُٗىص.. وعخلذ ٢ضمها بـ ألاعى يغبذ

 و٢ا٫ نض٣ًه ًض ٦خٟه ٖلى
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ٌ وؤهذ بمتى مً -  ؤظىبُت؟ مؼة ؤي بتٞر

ذ ؤهذ: بلُه ًىٓغ ؤن صون  ؤظاب -  قٞى

 ٧اػاهىڤا بن ؤٖٝغ م٨ىدل.. ناخبي ًا هي محن: و٢ا٫ ضخ٪ -

 …ًدب مم٨ً

لى بلى هٓغ  ُٖىحها ٖلُه لُتراءي ال٣مغ ٖلى بهغهِ  و٢٘ ٞـ ألٖا

 ُمخباٖض نىث   بـ ٢ا٫ زم السالبخحن

 ؤبًضا ؤ٢ابله اإلاٟغوى م٨يل خض -

 !لُه -

 …٦ضا هُخ٣لب ٦ُاوي بن ؤٖٝغ ُم٨ىدل ألوي: ٢ا٫ الىبرة هٟـ وبـ -

 صون  مااػعة بـ ٦خِٟه  ٖلى ًغبذ وهى ٢ا٫ زم ٢ىة وبـ نض٣ًه ضخ٪

 بلُه ًىٓغ ؤن
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 ال٢ُذ اؾمها خاظت صي.. بج٣لب ٦ُاه٪ اؾمها خاظت مِٟل -

٪ واخض.. الخاوي هه٪  ههه ًالقي بهه الؿهل مً مل ًؼن  ًا ٍػ

 خبِذ ؤهذ بـ.. الخاوي

غ -  مدبدل: و٢ا٫ ٢ىة بـ ٞػ

 وق٪ ؤنل ٞـ ٦ضاب: و٢ا٫ نض٣ًه ضخ٪ -

 !!!....عمؼي  -

 ٣ًٟض لم نض٣ًه ول٨ً بلُه ٌؿخضًغ وهى ًٚب بـ ًؼن  ٢الها

 بلُه ًىٓغ ؤن صون  ؤ٦مل زم ببدؿامخه

ت بظاػج٪ مً عظٗذ م٨ىدل خبِذ م٨ىدل لى - .. صي بالؿٖغ

ًذ م٨ىدل  .…ؤبًضا ج٩ىجها ُمؿخدُل و٢ىلذ ظىلُا ٞع

غ هالجِه  ٖلى ًمسر وهى ٢ىٍى بـ ًؼن  ٞػ
ُ
 بـ الٟدمُت الىاٖمت ز

 ُمؿدؿلم زٟىث بـ و٢ا٫ ًٚب

تها بـ واخضة مغة مجغص مً بػاي بـ -  !ٞحها قٞى
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 وؾهىلت.. ًؼن  ًا ظامدت مكاٖغ٥ ألن: بؿاَت بـ عمؼي  ؤظابه -

خه لى ختى الخاوي هه٪ بـ جخٗل٤ ج٣ضع  مل بـ واخضة لشاهُت قٞى

 …مجها ؤ٦تر

لمت بلى وهٓغ الُسذ ؾىع  بلى بج٩ئ
ُ
 والتي الؼع٢اء ُٖيُه بـ البدغ ْ

 زٟىث بـ عمؼي  لُدؿاء٫.. البدغ ؾىاص مازلذ

 ٞـ وجؼعٖها بًضها مً مدكضهاف لُه.. جغوخلها ٖاوػ  مل لُه -

 ُخًى٪؟

 وخبِذ الكٝغ ٖضًم ألوي: به خُاة ال ونىث   ججهم بـ ؤظاب -

 …ناخبي زُُبت

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

 وؤؾغجه ؾامذ ٞحهم بمً حعجب بـ ظاؾغ بلى ًىٓغ الجمُ٘ ٧ان

 ماثضة ٖلى ًجلـ وهى الخضر طل٪ لُدًغوا صٖاهم والتي

ايُت، زُاب   بـ الٗكاء  بل.. الُىم ُمىاؾبت م٘ جخالثم ال بُدُت ٍع
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ض جإزحر بـ وحٗمض ض ًٖ الٗكاء مٖى ٗخاصة اإلاٖى
ُ
 بـ الٛظاء ًدىاو٫ .. اإلا

 ُمخلظط ُبِء

 خى٤ بـ حؿإله عوظُضهظا بلُه مالذ

 !ظاؾغ ًا بًه بخٗمل -

 بًه بٗمل ه٩ىن  عوظُضا ًا بخٗصخى: وبؿاَت خحرة بـ ؤظابها -

ت ٦مان ظاًت اللي والىاؽ: و٢الذ خاظبها ٣ٖضث -  …بًه؟ صي قٍى

 بلى عوظُضا هٓغث بِىما هضوء بـ الُٗام جىاو٫  وؤ٦مل ًغص لم

ٗذ ٞـ خحرة بـ ُظلىاع  ظهلها ٖلى جض٫ خغ٦ت بـ ٦خٟحها ٞع

 ٧اصث.. الؼاثغ ونى٫  الجمُ٘ ؾم٘ ختى لخٓاث ٖضة جمغ ج٨ض لم

 بـ ٢ه٠ ظاؾغ نىث ؤن بال وُظلىاع هي ججهٌ ؤن عوظُضا

 نغامت

 …ب٢ٗضي -
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 بِىما.. وظلؿذ الهمذ آزغث ول٨جها حعجب. بـ عوظُضا بلُه هٓغث

 بلحهم ًىٓغ وهى خضًشه ؤ٦مل

 ؤ٧له ًسلو ٧له -

 ٦ضا مُىٟٗل ظاؾغ: خغط بـ ؾامذ هخ٠ -

 ًسلو ٧له ٢ىلذ: ظهىعي نىث   بـ وهضع الُاولت ظاؾغ يغب -

 …ؤ٧له

 بؾخ٣بلذ ٢ض ٧اهذ الساصمت بِىما الهاعم ألوامغه الجمُ٘ بمخشل

 ٢ضوم بـ وؤزبره ظاؾغ بلى ؤجذ زم الهالىن  بلى ؤونلخه و قهاب

 لترخل ًضهِ  بـ ؤقاع ٞـ الؼاثغ

لت ُمضة وبٗض  ص٣ُ٢ت وؤعبٗىن  السمـ جسُذ ٍَى

 وجلتهم ًٚب بـ الهامذ وظىاص ؾامذ وجبٗه ملل بـ ظاؾغ جهٌ

 عوظُضا
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ا ًخمحز وظهه قهاب لُجض صل٠
ً
 ظاؾغ وظض ؤن ما ؤهه بال ُٚٓ

هاٞده بخترام بـ جهٌ ختى  بػصعاء بـ ٣ًى٫  وهى ججاهله ول٨ىه ًُ

 …ووؿِبه ه٣ىم ًىٟ٘ م٨يل.. الٗكا و٢ذ ٞـ ظُذ ؤنل٪ -

 زٟىث بـ ٢ا٫ ول٨ىه خغط بـ قهاب وظه بمخ٣٘

 …خ٤ ٖىض٥ باقا ظاؾغ ًا آؾ٠ -

 بـ ؤزتها ٞى١  ؾا١ وي٘ و ظلـ بل الغص ٖىاء ظاؾغ ًخ٩ل٠ لم

 ول٨ىه ؤلاهاهت جل٪ مً اإلاغة هظه ًًٚبا بخمغ الظي قهاب وظه

 ظاثؼجِه  ٖلى لُدهل ًٚبه ببلخ٘

 الساصمت بـ عوظُضا هخٟذ

 چُالن وهاصي يُٟىا جخًُٟي مل -

 وال چُالن جىاصي صاعي مِٟل: هضع السُحر ظاؾغ نىث ؤن بال -

 …جًُُٟه
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 بـ ؤ٦مل ظاؾغ ؤن بال قهاب ٞحهم بمً طهى٫  بـ الجمُ٘ هٓغ

 ٢اؾُت بؿاَت

 …هُُى٫  مل الٓابِ خًغة -

 ظاؾغ جهٌ ٞـ.. لؿاهه ٣ٖض ما قًِئا ول٨ً الخضًض قهاب خاو٫ 

 نٟٗت وظىخِه  ٖلى هبُذ ُم٣ضماث ؤن وصون  بلُه ونل ختى

ت  ؤهِٟه  مً جيكل الضماء ظٗلذ ٢ٍى

 جهض٤ً ٖضم بـ عوظُضا نغزذ بِىما نضمت بـ الجمُ٘ قه٤

 !!...ظاؾغ -

 لم ؤلاهاهت بـ ٢ىي  وقٗىع  وطهى٫  ٚهب بحن ما قهاب به خض١

 آصمُتها ٣ٞضث ٢ض مالمده و ظاؾغ بهدجى بِىما.. جسُله ٌؿخُ٘

 ُمٟٕؼ ظهىعي نىث   بـ ؤعصٝ زم

ىى َلب٪ - ـ بٖٝغ بب٣ى و.. مٞغ  …محن بِذ صزلذ ؤهذ ٧َى
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  ببخٗض زم
ً

 بـ هاصًعا ؤعًيا صٞٗه زم جالبِبه مً ًجظبه ؤن ٢بل ٢لُال

 عوظُضا ٖهضجه ٦ما ؤؾىص ٢اسخي، ٢اجم، نىث  

 …بىتي مً ؤ٢غبل٪ الؿما هجىم***..  ًا بُتي بغه -

 بـ ٢اجلت ولهجت ؤؾىص وجدظًغ ٢ىة بـ ٣ًه٠ نىجه ٖاص زم

 زُىعتها

مغ٥ باٌ٘ لى - ٪ ؤب٣ى ُٖ  …بغة.. بىتي مً ٦ُلى مُت بٗض ٖلى ؤقٞى

 و ًٚبىا بـ جىخكذ التي مالمدِه  بـ زُحر وظه   بـ قهاب جهٌ

 ؾىي  جل٣ُها لم التي ُٖيُه هٓغة ؤن بال.. عخل خضًض صون 

 ما َُاجِه  بـ ًدمل تهضًض.. التهضًض مً ال٨شحر خملذ عوظُضا

 ٣ٖب ٖلى عؤًؾا خُاتهم ؾ٣ُلب
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 (الثاني الجزء) عشري الثانالفصل 

 خاال مجضصاها ولؿه زلهذ البا٢ت وهللا ظماٖت ًا ظضا. بخٗظع

 به٣ُاعي ؾبب وصا

 جاهُت مغة بٗخظع

تها مً زغظذ ٞغ
ُ
ٚ  

ً
 بلى ؤجذ ؤن ُمىظ ٞـ.. خ٣ُ٣ي خماؽ صون  لُال

بهغه ال وهي ُهىا
ُ
.. مىظىص ٚحر ؤظلِه  مً ظاءث التي جل٪.. ج

لمذ  ناعمت ؤوامغ بـ اإلاجز٫  زاعط اللُلت ؾُبُذ ؤهه بٗض ُٞما ٖو

 الهُاص ظاؾغ مً

ت بـ ضخ٨ذ  اللظاث هاصم ؤباها.. ٚحره ؾ٩ُىن  مً وبالُب٘ ُسسٍغ

 جظمغ بـ همؿذ لظل٪

ُٟت مل٨ل - لي به٪ ٚحر الخُاة ٞـ ْو  ظاؾغ.. زُُتي جبْى

 …ألاخبت ُمٟغ١  الهُاص
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 ال٨ٗ٪ مً ٢ُٗت وازغظذ الشالظت ٞخدذ زم اإلاُبش بلى جىظهذ

 الساعط بلى جىظهذ وبٗضها جدبه ٦ما بالٟاهُلُا

تها ًدىي  الظي اإلامغ بلى ونلذ ختى جمهل بـ الضعط نٗضث ٞغ
ُ
ٚ ..

 نٗىصها ؤزىاء الهمذ بلتزمذ لظل٪ هُام الجمُ٘ ٧ان

 ؤن ٢بل الىي٘ لظا٥ بؾدى٩اع بـ ُتهمهم وهي اإلامغ بـ حؿحر ٧اهذ

٨خب لم نغزت جهغر
ُ
 ٖلى ما شسًها ٢بٌ خُىما الىجاة لها ج

زغي  زهغها
ُ
٨مم وألا

ُ
ت بلى سخبتها زم ٞاها ج ٞغ

ُ
تها ٚحرِ  ٚ ٞغ

ُ
ٚ 

ٝ   بـ ُمدؿٗخحن ُٖىحها ٧اهذ  الُض لخل٪ ًغجج٠ وظؿضها زى

ب الٓالم طل٪ في جمل٪ بـ زهغها جدخًً التي السكىت ٖغ
ُ
 اإلا

ان سُئه لم الظي نىجه حؿم٘ وهي قه٣ذ ما ُؾٖغ
ُ
 وهى ؤبًضا ج

 زمالت بـ ُحهمهم

تي ًا وخكدُجي - ٍغ  …ظٍى
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 ٖلى ؤوق٨ذ التي يغباجِه  مً ُتهضت نضعها ٖلى ًضها ويٗذ

دها ًضهِ  ٖلى ًضها لخً٘.. الهضعي  ٢ٟهها جدُُم ٍؼ
ُ
 ٞمها ًٖ وج

 الهض ٖخاب بـ ٢اثلت

 !...خمؼة ًا زًخجي -

 الىبرة جل٪ بـ اؾمه جى٤ُ ٌؿمٗها وهى وبقدُا١ حٗب بـ خمؼة جإوه

ضللت
ُ
 ُٖىحها ٢مغي  بـ خض١ ًـ وهى ٢ا٫ زم به زانت عهت بـ اإلا

ؿخضًغجحن
ُ
 اإلا

 خمؼة ظابىا واللي خمؼة ٖلى مسلهت ًا -

ت ضخ٨ذ - ٍغ  !...بـ بًه ٖملخل٪: ٢الذ زم ع٢ت بـ ظٍى

هالتِها ببهامِه  بـ ؤبٗض
ُ
 مً ًغحك٠ وهى ٢ا٫ زم وظىتها ًٖ ز

 الٟاجً وظهها مٗالم

ك٩لت -
ُ
 …ظُاقت مكاٖغي  اللي بـ ؤها.. خاظت مخٗملِل به٪ اإلا
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 ٖلى جغجٟ٘ ًجضها ؤن ٢بل ضخ٨ها لـ ببدؿم ٞـ ؤ٦بر ٢ىة بـ ضخ٨ذ

هُب َىله بلى جهل ٖلها ؤنابٗها ؤَغاٝ
ُ
اه٣ذ اإلا  ٢ىة بـ ٖو

طهِه  بـ هامؿت
ُ
 ؤ

 …وخكخجي -

ذ  الٌٛ ظؿضها.. ؤخًاهِه  بحن وهي ماإلات صعظت   بـ ؤهٟاؾه حؿاٖع

٘.. ًٖالجه زكىهت ُم٣ابل ًمها ٢هحر و٢ذ   بٗض ًضًه لحٞر  ٍو

 جإوه بل ًإبه لم ول٨ىه ٖٓامها نىث بزغها ٖلى ؾم٘ ٢ىة بـ بلُه

 
ً

 ٢اثال

 …الهُاص بيذ ًا بًض٥ ٖلى جهاًتي -

لت ص٢اث٤ بٗض ٖىه ؤبٗضها لت.. ٍَى  بـ ؤلاخؿاؽ بها ٣ٞض ظًضا ٍَى

هالتِها ؤبٗض زم.. ٖضاها شخئ ؤي
ُ
 الىامُت ط٢ىِه  بـ ٖل٣ذ التي ز

ا ال٨ٗ٪ َب٤ بـ جدخٟٔ جؼا٫ ال التي ًضها بلى وهٓغ
ً
بض بـ عاصٞ

ُ
 ز

 !ٞحن ٖلى وعاًدت ألا٧ل ؾاع٢ت -
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 ؤها.. مؿغ٢دل ؤها ٨ٞغة ٖلى: و٢الذ بمخٗاى بـ قٟخحها مٓذ -

 …ًهخى مدضف ٖكان نىث بٗمل مل

 ٢ُٗت مىه ًإزظ ؤن ٢بل مدخىاه بلى وهٓغ ًضها مً الُب٤ ظظب

 ؤظل نىث   بـ وهمـ قٟخحها مً ٢غبها زم نٛحرة

 …ًال با٥ بٞخخي -

 لم ول٨ً ٞمها بـ لًُٗها َاٖت بـ ٞمها ٞخدذ زم زجل بـ ببدؿمذ

ت قٟخحها ؤنابٗه جمـ ؤن ًيسخى ٍٛغ
ُ
 الجامذ زُاله ًتر٥. ٞـ.. اإلا

هىع   وٗىمت بـ ُممتزط السىر ه٨هت بـ ؤجها وته٨ً قٟخحها مظا١ له ًُ

 الٟاهُال بـ زبِشت

ِ   ٦ـ ؤنبدذ ختى قٟخُه بقخضث  بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل ُمؿخ٣ُم ز

 خؿغة

٪ اللهم -  …ؤخلى الخال٫ ٞـ َٗمهم.. قُُان ًا ؤٍٚؼ
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ت بلُه هٓغث ٍغ  مً قٟخحها جل٤ٗ وهي ٢الذ زم ٞهم ٖضم بـ ظٍى

 بها الٗال٤ الُٗام ب٣اًا

 !ؤخلى َٗمهم اللي صا بًه -

دض١ وهى ُمتهضط نىث   بـ ؤظابها -  بالٟاهُلُا ال٨ُ٨ت: قٟخحها بـ ًُ

 والسىر

 !...صا الُٗم بـ ٨ُ٦ت ُٞه هى: وحؿاءلذ ظبُجها ٢ُبذ -

خب٣ي ب٣ٞاصه ٖلى جهغ الهٛحرة الجىُت جل٪ ٖم٣ًُا هًٟؿا ؤزظ
ُ
 اإلا

ضًغ وهى ٣ًى٫  ؤن ٢بل ٣ٖلِه  مً  قٟخحها ٞخىت ًٖ بًُٗضا وظهه ًُ

 ؤقب٘ ؤما لخض ألاو٫  ؤها هضو٢ها و٢بلها ل٪ هضو٢لها ج٨بري  إلاا -

 ؤق٪ ؤوي ولى

 بًه؟ بخ٣ى٫  ؤهذ ٞاهمت مل ؤها: خحرة بـ همهمذ -

ت ًا ج٨بري  إلاا هٟهمال٪ - ٍغ  خاظت ٧ل وهٟهم٪ بـ ؾىت.. ظٍى

لى واخضة واخضة  …جهاجي هدؿٕغ مل.. مهلي ٖو
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*********** 

 !!...بًه الػمتها صي جدذ للكاب ؤهىتها اللي ؤلاهاهت جٟهمجي مم٨ً -

 ٞـ.. الخهٟحر بـ وبضؤ مٗهمه ؾاٖت هٕؼ بل ظاؾغ ٖلحها ًغص لم

ا عوظُضا بقخٗلذ
ً
 خضة بـ ٢الذ زم ؤمامه وا٢ٟت بلُه لخخجه ُٚٓ

 …ب٩لم٪ ؤها ظاؾغ -

ايُت ٦جزجه هٕؼ بل ٞىًعا ظاؾغ ًغص لم  ٞـ بلحها بؾخضاع زم الٍغ

 ؾىاص بـ ال٣اجمت ُٖيُِه  ٨ٖـ ٖلى مالمده هضوء مً ؤظٟلذ

ب  ع٢ت بـ ٦خٟها ٖلى ًضًه ًً٘ وهى ل٣ُى٫  ُمٖغ

 !ُٞا بدش٣ي ؤهِذ  مل -

ىا بـ صا ٖال٢ت وبًه: ُمخجهمت خحرة بـ همهمذ -  !!مىيٖى

 !...عوظُضا ًا ُٞا بدش٣ي: ٢ىة بـ ؤٖاص ول٨ىه -

غث  بظابت بها ًىا٤ٞ لم ؤهه بال مًٌ ٖلى ؤومإث زم ًإؽ بـ ٞػ

 ٢ىة بـ ل٣ُى٫ 
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 !نىج٪ ؤؾم٘ ٖاوػ  -

 …ظاؾغ ًا ؤًىة -

٣بل وهى ٢ا٫ زم بحؿإ بـ ببدؿم  الخىاوب بـ وظىخحها ًُ

 خبِبتي ًا مدؿإلِل ًب٣ى -

 !!!...ظاؾغ -

ّبلها قٟخحها بلى هبِ ول٨ىه
 
بالث. ٖضة زٟت بـ و٢

ُ
 عوظُضا ول٨ً ٢

 نبر هٟاط بـ ٢اثلت ؤبٗضجه

 !خهل اللي بًه ؤٞهم مم٨ً ظاؾغ ًا -

م بال ؤ٦غمهً ما: هضوء بـ ظاؾغ ؤظابها -  بال ؤهاجهً وما ال٨ٍغ

 …اللئُم

 بـ لخدؿاء٫ م٣هضه ما جٟهم ال.. مجها وعي   صون  ٞاها عوظُضا ٞٛغث

 خحرة

 !...بًه ٢هض٥ -
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مؿ٪ وهى ظاؾغ ببدؿم  وظلؿذ الٟغاف بلى بًاها ظاطًبا ًضها ًُ

 ٧لمت ٧ل م٘ عوظُضا ُٖجي لخدؿ٘.. عآه ما ٖلحها ٢و زم ٖلُه

 الجهاًت بـ همؿذ ختى ٣ًىلها

 م٣ٗى٫  مل -

ىِذ : و٢ا٫ ٢ىة بـ ًضها ظاؾغ ؤمؿ٪ -
ُ
 لىاخض بىتي ؤؾلم ٖىػاوي ٦

 !صا ػي 

 بـ الكٛل ٞـ ٦ضا هى ظاًؼ: جغصص بـ همهمذ -

 ملىف ؾذ واخضة ٖلى بًضه ًمض اللي: نبر بـ ظاؾغ ؤظاب -

 بال هخُل٘ مل ٞـ بُتي ٞـ مل٨ت بجغبذ بىتي ؤها.. بُتي ٞـ هىا م٩ان

 …ٌؿخد٣ها ألمحر

ٗاه٣ها بلُه جمُل وهي عوظُضا ضخ٨ذ ُُ  ٖك٠ بـ ٢الذ زم ل

ىذ -
ُ
ت ٦  لبىاج٪ ٦ضا َٖغـ ؤي ٖلى هخىا٤ٞ ما ٖمغ٥ به٪ ٖاٞع
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 ؤها وبٗضًً.. الهُاص ظاؾغ بىاث صو٫ : و٢ا٫ طعاٖحها ٖلى مسر -

 أل ؤظىػ  ؤه ؤعبي

 !ظىب٪ هخ٣ٗضهم ٌٗجي: و٢الذ ٢ىة بـ عوظُضا ضخ٨ذ -

حرة ُٚٔ بـ ؤظاب -  مضُٞجي ؤنلهم ؤه: ٚو

 ُمهِبت ؤهذ: جطخ٪ وهي و٢الذ نضعه يغبذ -

 …خ٤ ٖىض٥:  و٢ا٫ ضخ٪ -

ى٣ها بلى ما٫ ّبله زم ُٖ
 
 بلى بها ًمُل وهى ٖبض بـ ٢ا٫ زم ق٠ٛ بـ ٢

 الٟغاف

 !...الكغ٦ت ٞـ ٞحن و٢ٟىا بخىا -

********** 

ت لُجض صل٠ زم الباب ظىاص ٞخذ ٞغ
ُ
 وظؿض الٓالم في ٚاع٢ت الٛ

 م٨خىم ُب٩اء   بـ حهتز الٟغاف ٞى١  بهما٫ بـ ُمل٣ى
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طخئ ؤن صون  و مجها ج٣ضم زم وُخؼن  حٗب بـ ججهض ت ًُ ٞغ
ُ
 بلحها ما٫ الٛ

  زهغها بخخًً زم
ً

 زٟىث بـ ٢اثال

الهت به٪ ٖاٝع - ذ ٞـ ٖمله اللي ٖكان بابا مً ٖػ  ظه اللي الٞؼ

 …هىا

 زم ٖىا٢ها ٖلى قضص.. لُب٩اءها ٢لبه ًخمؼ١  ٞـ جؼصاص قه٣اتها ٧اهذ

هالتِها ٖلى ًغبذ وهى ؤ٦مل
ُ
 الُخغة ًضهِ  بـ ز

 ؾبب ٖىضه ؤ٦ُض!.. لُه ٦ضا ٖمل بابا هٟؿ٪ مؿإلخىِل بـ -

 ٚحر ٦ضا مٗملل: الُب٩اء ًٖ جخى٠٢ ؤن صون  چُالن نغزذ -

 ٌٗا٢بجي ٖكان

 ؤهِذ  ٧ان مهما.. ٦ضا ج٣ىلي ؤوعي هككل: خىىهت ٢ىة بـ هضع -

ت  …٢لب٪ ٦ؿغ بـ هُٗا٢ب٪ مل ؤبى٥ِ  ؤ٦ُض ٖاٞع

٘ وهى ٢ا٫ زم مٗه وؤجهًها جهٌ  ُٖىاها لخىاظه ط٢جها ًٞغ

 ل٠ُ بـ الخاػمت ُٖىاه الجمُلت
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 ومدبل.. بٗضًً ال٣لب ٦ؿغ ًجىب٪ ٖكان ٦ضا ٖمل ؤبى٥ِ  -

 …٢لب٪ م٨ُؿغف ٖكان حٗغفي به٪

ٛغ٢خحن وظىخحها خاٍو
ُ
 هبرة   بـ و٢ا٫ ببدؿم زم اإلااؾُت ٖبراتها بـ اإلا

 خىىهت

 !مٗاًا تهغبي بؾخٗضاص ٖىض٥ -

 ؾبجي زاَغي  ٖكان!.. ظىاص: حٗب بـ همؿذ -

 اللي وجيسخي مٗاًا هخُجي.. هؿِب٪ مل أل: خؼم بـ ٢ا٫ ؤهه بال -

 الجهاعصة صا خهل

ت بـ چُالن ٢الذ -  …هيسخى بوي ؤق٪: ُسسٍغ

غ م وظظبها جهٌ زم نبر هٟاط بـ ظىاص ٞػ ؿخمُخت ُمٗاعيتها ٚع
ُ
 بـ اإلا

  الب٣اء
ً

 لُُٟت زغامت ًب  ٢اثال

 مٗاًا وهخُجي.. بوسخي هؿِب٪ مل -

 !!!...ظىاص -
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ت زاعط ظظبها ٢ض ٧ان ول٨ىه ًإؽ بـ نغزذ ٞغ
ُ
ا الٛ

ً
 زم ياخ٩

ضًغ ؤن و٢بل الؿُاعة نٗضا و ال٣هغ زاعط بلى بها ع٦ٌ ًُ 

دغ٥
ُ
 ماػح جدظًغ بـ ظىاص ؤعصٝ اإلا

 وبِى٪ بُجي ؾغ هًُٟل صا -

 …جمام: ؤبدؿامت قبه جبدؿم وهي ؤومإث -

ت مى٣ُت بلى ونال ختى ؾاٖخحن ًمغ ٨ًض لم  ُمسههت صخغاٍو

ايُت الؿُاعاث لؿبا٢اث  الٍغ

٣ذ  وايٗت لخهغر الٟٛحر الجم٘ بلى چُالن وهٓغث الؿُاعة جٞى

 جهض٤ً ٖضم بـ ٢الذ زم قٟخحها ٖلى ًضها

 صر صماغي ٞـ اللي ٩ًىن  ؤوعى -

ا ؤومإ -
ً
 …ؾغها صا: قٟخُه ٖلى بنبٗه ًً٘ وهى ٢ا٫ زم ياخ٩

 بها ًغ٦ٌ ؤن و٢بل ًضها ؤمؿ٪ ٞـ چُالن جبٗخه ؾُاعجه مً جغظل

 ٢اثلت نغزذ
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 ظىاص ًا اللُيؿؼ وؿِذ -

 ًا جضاعحها به٪ مً ؤخلى ٖىِىِ٪ : نض١ بـ و٢ا٫ ظىاص ببدؿم -

 …چُالن

.. ُٖىاها قإن بـ بٞخ٣ضتها ز٣ت ٖلى جدهل وهى عوٖت بـ ببدؿمذ

ل خضًض وصاع الكباب ؤخض بلى ظىاص سخبها  مىه ج٣ٟه لم ٍَى

 الغاجٗت الخمغاء الؿُاعة جل٪ ؾ٣ُىص ؤهه ؾىي 

 جدحر بـ و٢ا٫ ؤنض٢اءهِ  بلى چُالن بـ ظىاص جىظه الخىاع بهتهاء وبٗض

 ونغامت

 جخدغ٥ِ  وبوعي هىا زلُِ٪  -

 ظىاص ًا مٗا٥ ؤع٦ب ٖاوػة ؤها بـ: بمخٗاى بـ نغزذ -

ّبل -
 
 …ظىاص عوح ًا ٖلُِ٪  زُغ: و٢ا٫ ظبُجها ٢

ىاصًه الظي لظل٪ ظىاص بؾخضاع  بلى بؾخضاع زم بلُه ؤؾاع ٞـ ًُ

اص چُالن ٣بلها ٖو ًُ  
ً

 ببدؿامت بـ ٢اثال
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 هللا بال بله أل.. خبِبتي ًا ؤعوح الػم -

 …هللا عؾى٫  مدمض ؾُضها: و٢الذ چُالن ٖاه٣خه -

ا ؾُاعجه نٗض زم ًبخٗض وهى ٦ِٟه  بـ لها لىح
ً
 ظىاص ٧ان.. ياخ٩

 عاجٗت عوح بـ ًخمخ٘ بل لك٩لِه  لِـ.. والجاطبُت الىؾامت بـ ًخمخ٘

٤ُ له ًخمجى خىله ُملخ٠ الجمُ٘..بلُه الجمُ٘ ججظب  الغبذ الخٞى

 ٞـ.. الؿب٤ بضء ٢بل ختى خماؽ بـ اؾمِه  بـ جهغر چُالن ٧اهذ

 ونٗض اإلاشل ٞٗلذ ٞـ لها لُلىح ٖاص زم ُمبدؿًما ظىاص بلحها هٓغ

 ؾُاعجه

 الؿب٤ وبضء ص٢اث٤

 جؼصاص الخماؾُت چُالن ونغزاث.. ًؼصاص والخماؽ بزىحن ٞـ ظىلت

 ؾاٖخحن ُمىظ خضر ما جماًما وؿذ ختى

ا جمغ الؿُاعاث ًٗ ىاٞـ و٦إجها ؾَغ
ُ
خِه  بـ الًىء ج  جى٢ٟذ.. ُؾٖغ

 ال٣ل٤ ناخبُه خضًض بلى حؿخم٘ وهي الُهغار ًٖ چُالن
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 ًى٢ٟها لٟت جاوي بٗض اإلاٟغوى!.. لُه الٗغبُت مى٢ٟل ظىاص -

 الهُاهت ٖكان

لها الٗغبُاث: مىاػي  ٢ل٤ بـ ناخبه عص -
ُ
 ٚلِ خاظت في.. و٢ٟذ ٧

 …بُه هخهل: و٢ا٫ هاجٟه ألاو٫  ؤزغط -

 چُالن وإلادذ ؤمامهم مً جمغ ظىاص ؾُاعة ٧اهذ ًخهل ؤن و٢بل

 بٖخظاع ٧ان.. خُذ مهما الىٓغة جل٪ جيسخى لً.. جىؤمها وظه

 قٟخُه ٢بل السالبت ُٖىاه عؾمتها مىصٖت وببدؿامت نامذ

 جىدٝغ الؿُاعة جغي  وهي زىان ًإزظ لم طل٪ بٗض خضر ما و٧ل

ىدضع ًٖ الؿ٣ٍى في بضؤث زم اإلاؿاع ًٖ
ُ
 ؤلاعجٟإ مخىؾِ اإلا

 مً خض٢خحها جسغط ؤن ٧اصث ٢ىة بـ ُمدؿٗت چُالن ُٖىا ٧اهذ

 ام ؾا٢حها.. وؤ٦ثر بل اإلاىحى شخىب قاخب وظهها و.. مذجغحهما

 ق٤ نىث   بـ ناعزت تهاوث ٞـ ظؿضها وػن خمل ٖلى ج٣ضعا

 !!!...ظىااااااص - خىلهم مً الصخغاء ؾ٩ىن 
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 عشر الثالثالفصل 

 وؤعبذ الجهاًت زِ ًدحن متى ٞـ ًيخهي لً ؾبا١   بـ و٦إوي ؤقٗغ

 !!!...بِ٪ 

.. ظىاص ؾُاعة بهدغاٝ هاخُت الغا٦ًىن  ؤولئ٪ زل٠ جغ٦ٌ ْلذ

بهغ ال ُٖىاها
ُ
خجمٗت الٗبراث ٦ثرة مً بها ج

ُ
 بـ ًهغر و٢لبها.. اإلا

 الُبُعي مىيٗها مً الهغب ٖلى جىق٪ ٢اجلت يغباث

 ٖلى ًىق٪ ٦بحر بعجُإ بـ ُٖىحها لخدؿ٘ الؿُاعة خُض بلى ونلذ

هكمت عوخها ببخإل
ُ
 ٖال٣ت ٧اهذ الؿُاعة.. الُخُام بلى جىٓغ وهي اإلا

هً ٖلى ُمىدضع بـ
ُ
 ؤجذ ؤًً مً ٌٗلم ؤخض ال ٦بحرة شجغة ٚ

 بلى ونلىا ختى الجٝغ بلى جغصص بال ًغ٦ًىن  ؤنض٢اثه وظضث

 الؿُاعة
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دُمت الىاٞظة زال٫ مً ؤخضهم هٓغ
ُ
٣ابلت الجهت بـ اإلا

ُ
 لُجض اإلا

ان وظهه و ظبهخه و الىعي ٞا٢ض ظىاص ٘.. ٚؼاعة بـ ًجٞز  بلى عؤؾه ٞع

ً  ٖا٫ نىث   بـ وهضع آلازٍغ

ت ؤلاؾٗاٝ بـ ًخهل خض -  …ؤلاه٣اط ٞغ٢ت ٖلى وهاصوا.. بؿٖغ

.. الؿب٤ لظل٪ الخابٗت ؤلاه٣اط ٞغ٢ت بـ وبجهل هاجٟه ؤخضهم ؤزغط

زغي  هى لخجز٫  ؤ٦ثر جخدمل لم چُالن بِىما
ُ
م ألا  ُمداوالث ٚع

ا مىٗها بـ الجمُ٘
ً
 جإبه لم ول٨جها الؿ٣ٍى مً ٖلحها زٞى

 ظىاص ؤنض٢اء ؤخض ول٨ً الجٝغ ٖم وج٣٘ ؾا٢ها جؼ٫  ؤن ٧اصث

 ٢ل٤ بـ وحؿاء٫ زهغها بلخ٣ِ

ؿت ؤهِذ  -  !٧َى

ه ٖاوػة! ظىاص ٞحن: با٦ُت ٢الذ زم ؤومإث -  …ؤقٞى

داو٫  وهى ظضًت بـ ٢ا٫ زم ٦خٟحها ؤمؿ٪  جىؤمها عئٍت ًٖ بزىاءها ًُ

 ال٣اجل الىي٘ طل٪ بـ
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ىدضع.. لخ٣عي ؤ٦تر ججزلي بالف.. ؤوؿت ًا بؾمعي -
ُ
 زُغ اإلا

ا ؤقٝى ٖاوػة: بهخُاط بـ نغزذ -  …ٖجي ببٗض.. ؤزٍى

  ٢ضمها لتز٫  وبهضٞٗذ ٦خٟها ًٖ ًضه ؤبٗضث
ً
زغي  مغة

ُ
 وؾ٣ُذ ؤ

ا ًضها مً ؤمؿ٨ها الصسو طاث ول٨ً ُع٦بخحها ٖلى ًٗ ها ماو  ؾ٣َى

 الجٝغ ًٖ

غ داو٫  ًغاها وهى ًإؽ بـ ٞػ
ُ
 بـ و٢ا٫ ٖلحها قضص ول٨ىه ًضها بٞالث ج

 ٢ىة

 …هىنل٪ ؤها بهضي َب -

 لخ٠٣.. الؿُاعة بلى ونال ختى زلٟه خظع بـ سخبها زم ؤجهًها

ٛصخى ٩ًاص مظٖىعة ؤمامها  بـ جمؿ٨ذ.. اإلاكهض هى٫  مً ٖلحها ٌُ

دض١ وب٣ذ الىاٞظة
ُ
 ال الضماء وجل٪ هل٘ بـ الىعي الٟا٢ض ظىاص بـ ج

 الؿُالن ًٖ جخى٠٢
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 ال بعججاٝ بـ همؿذ. زم ٢ىة بـ وب٨ذ الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ًٖذ

ا ٧ان بن حٗلم ًً ا ؤو ظؿض ًُ  ؤلاعججاٝ ؤن حٗلمه ما ٧ل ول٨ً عوخ

 جضٖمها التي ًضها ولىال الؿ٣ٍى وق٪ ٖلى هي و ٢ىي 

ـ و ٖاٌل ؤهذ ظىاص!!..ظىاص -  …ٖلُا عص ؤعظى٥!.. صر ٧َى

داو٫  وهي الُهغار بـ لخبضؤ.. خلُٟها ٧ان الهمذ ول٨ً
ُ
 باب ٞخذ ج

 زٝى و ًٚب بـ نغزذ زم الؿُاعة

 بٞخده.. لُه؟ ظىه ؾاًبِىه!.. لُه الباب بخٟخدىا مل ؤهخىا -

 …صا الباب

هما بـ جدؿبب ال ختى الؿُاعة ًٖ وؤبٗضها نض٣ًه ؤمؿ٨ها  ؾ٣َى

ا ًٗ  ٖا٫ نىث   و ظضًت بـ ٢ا٫ زم م

 ٖكان هُلٗه هى٣ضع مل.. ظاًت ؤلاه٣اط ٞغ٢ت.. بهضي ؤوؿت ًا -

 جًا٠ٖ ًدهلها ٞـ ٦ؿىع  ُٞه ٩ًىن  ًم٨ً

 !...لُه بجإزغوا هما َب: ؤبذ نىث   بـ هي لتهمـ -
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محز ػحهم بـ ٢اصمت ؤلاه٣اط ٞغ٢ت لُجض ؤٖلى بلى هٓغ
ُ
 ًىٓغ ٖاص زم اإلا

  بلحها
ً

 ٢اثال

 …مخ٣ل٣ِل.. زالم هىا هما -

 بلى ماثل بغج٣الي ػي   بـ ًغ٦ًىن  الظًً ألاشسام بلى هٓغث

 وظٟىحها الترادي بـ ظؿضها لُبضؤ.. الؿُاعة هاخُت مخىظهحن ألاخمغ

  صون  ًش٣الن
ً
م مجها بعاصة ًيُت ُمداالوتها ٚع

ُ
 ول٨ً واُٖت للب٣اء اإلا

٣ضان لدؿدؿلم هؼمها الٓالم ُٟ  ُمغخبت الىعي ل

********** 

 واخض نىث   م٘ جضازل بُٗضة وؤنىاث الش٣ُلحن ظٟىحها ٞخدذ

 ؤ٣ًٓتها ٢ىة بـ حهضع حؿمٗه ؤن جسصخى

دُُحن وظىه بلى هٓغث
ُ
 مالمدها جبضو التي عوظُضا مً بضًءا بها اإلا

 بلخ٣ذ وخُىما.. الهُاص ظاؾغ بلى ُمس٠ُ قبًدا عؤث و٦إجها

ا زانتها ؤٚل٣ذ ؤُٖجهم ًٗ  ؾَغ
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تها خضة بـ حهضع والضها نىث ؾمٗذ ٛمٌ ظٗلتها ٞـ ؤٖٞؼ
ُ
 ح

 ظٟىحها ججٗض ختى ؤ٦ثر ُٖىاها

 …ٖلُِ٪  ُمٛمى هٟؿ٪ مخٗملِل ُٖى٪ ٞخخي -

ض نٗىبت بـ ظٟىحها ٞخدذ هالتِها ٖلى جغبذ والضتها ٍو
ُ
تهضلت ز

ُ
 اإلا

 ٖلى ٢اصعة ٧اهذ الكغؾت ومالمده والضها بـ وخض٢ذ ظىاعها

 ٢خُلت بعصاءها

٣ها ببخلٗذ ُىحن زاٞذ نىث   بـ همؿذ زم نٗىبت بـ الجاٝ ٍع  ٖو

 الُىم ؤخضار ٣ٖلها بؾخٗاص ؤن ما ٢ىة بـ جضم٘ بضؤث

ـ هى!.. ٞحن ظىاص -  !...٦ضا؟ مل ٧َى

٣بل عوظُضا بهدىذ
ُ
 جغبذ جؼا٫ ال وهي خىان بـ همؿذ زم ظبُجها ج

هالتِها ٖلى
ُ
 ز

ـ - ل٘ خبِبتي ًا ٧َى  ؾاٖخحن مً الٗملُاث مً َو

داو٫  وهي ٢الذ -
ُ
ه ٖاوػة: الجهىى ج  …ؤقٞى



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               416 

 الٟغاف ٖلى لخٗىص ٢ؿىة بـ ظاؾغ صٞٗها الجهىى خاولذ وخحن

 به٨مكذ ٞـ ٖجها عوظُضا ُمبًٗضا ؤٞعى ٞدُذ بـ هضع زم ُمغجمُت

ٝ   بـ چُالن  زى

 ٚحر صي الؿبا٢اث مل!.. صا الؿب٤ ظىاص م٘ وصا٥ِ  اللي بًه و -

 !!بُته٣ُلي ؤها وال بغيى ٢اهىهُت

 مل ظاؾغ ًا بغاخت: خضة بـ و٢الذ ببىتها بلى عوظُضا بهضٞٗذ -

 هىٟهم بالهضوء.. ٦ضا

 …صلى٢تي عوظُضا ًا ؤهِذ  ببٗضي: ًٚب بـ نغر ظاؾغ ول٨ً -

ؿغي  ُع٦بخه وعٞ٘ مجها ب٢ترب زم ُِ  مجها صوى زم الٟغاف َٝغ ٖلى ال

 بيذ هللا قاء ما!.. ظىُه مِؿىاف ُٖل قاًلها بىتي ؤالقي ؤجي -

لمـ ُٖل ٌكُلها الهُاص ظاؾغ  !٦ضا مل بغاخخه ظؿمها ٍو

 …آآآ ؤها -

مؿ٪ وهى هضع زم ٢ىة بـ الٟغاف َٝغ ظاؾغ يغب  طعاٖحها ًُ
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 !ظىاص م٘ لُه عوختي به٣ُي -

 ٖملخه ؤهذ اللي ٖكان.. ٖكان عوخذ: زاث٠ وكُج بـ همؿذ -

- ٘  !...ٌٗجي؟ بخٗا٢بُجي: بؾخهجان بـ و٢ا٫ خاظبه ٞع

 زم ٖجها ًضه هٌٟ بل ًإبه لم ول٨ىه قضة بـ هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ

 ؤؾىص ًٚب بـ همهم

 …ًٟى١  إلاا الباقا م٘ خؿاب ولُا -

 ُمغبخت عوظُضا لُخٗاه٣ها ٢ىة بـ وب٨ذ الٟغاف ٖلى چُالن بعجمذ

 ٖجها بًُٗضا وظهه ؤصاع ٞـ ٖخاب بـ ظاؾغ بلى هٓغث زم.. ْهغها ٖلى

 حٗب بـ ػاًٞغا

 ٢ض ظىاص ؤن ؤنض٢اثه ؤخض ؤزبره خُىما اللخٓت جل٪ ًيسخى لً

ت صازل ببىه و اإلاكٟى بـ آلان وهم ُمىدضع ًٖ و٢٘ ٞغ
ُ
.. الجغاخت ٚ

ٛاصع عوخه ؤن بـ قٗغ خُجها
ُ
 يغباجه ًٖ جى٠٢ ٢لبه وؤن ظؿضه ح

كاع٦ه باجـ ًٖى ُمجغص ؤنبذ بل  ألالم ٌُ
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ض وهى الهغط ؾاص اإلاكٟى بلى ؤحى وخحن ًغب ًخٖى  ٌؿلم لم.. ٍو

 ٣ًخهغ لم و بل.. ببٗاصه بـ ًٟلخىا لم ألامً ؤٞغاص ختى ؤخض مىه

باء ؤخض ٖلى ًخهجم وهى طل٪ ٖلى  بـ الجغاخت بـ ال٣اثمحن ألَا

ض الؿباب  ظىاص ٤ًٟ لم بطا والخٖى

ا وب٣ى
ً
ت ؤمام ُمغابُ ٞغ

ُ
 ؤن صون  الؿاٖاث ٣ًغب ما الجغاخت ٚ

ٗاوي چُالن ؤن ؤزبروه خُىما ختى ًخٗب
ُ
 جهغر وؤجها نضمت مً ح

 ًضي بحن ببيخه.. اإلاكٟى بلى ًضل٠ وهى عآه ما ٨ًٟي بل ًظهب لم

 ؤن و٢تها خضصه ما ول٨ً به قٗغ ما ون٠ ٌؿخُُ٘ لً قاب

 ول٨جها زاٞخت ٧لمت وبـ وظهه بخمغ ختى قضة وبـ حٛلي صماءه

٣ت جل٪ بـ زغوظها ظًبت الٍُغ
ُ
ت والىٓغة للٗٓام اإلا  هحران بـ الىاٍع

ً بلى اإلاخىهج ٖؿلها بؾخدا٫ ختى ؾىصاء  ظٗلذ ُمكخٗل بجًز

ا ًتر٦ها الكاب ًٗ مغياث بخضي ًضي بحن ؾَغ
ُ
 اإلا
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ا ؤزبره والظي الُبِب زغوط بٗض ًٗ ا ؾَغ
ً
 لم الظي بُكه مً زٞى

 ؤخض مىه ٌؿلم

ـ خًغج٪ ببً - دت ع٦بىلها ٦ؿىع  مجغص.. ٧َى  ُع٦بخه ٞـ قٍغ

 مِٟل هخإ٦ض هللا قاء وبن قغر في الجمجمت ًٖم و الُمحن

 هى ٞـ الُمحن لضعاٖه اليؿبت وبـ.. صازلي هٍؼ٠ ؤو ُمًاٖٟاث

 اليؿبت بـ.. الجبـ وهيكُل واخض قهغ بؿُِ ٦ؿغ م٨ؿىع 

 الٗالط بـ جىٟاصاه ه٣ضع ٖغط مً بٗضًً ٌٗاوي مم٨ً لغظله

 …ًغوح بهه ؤظؼم م٣ضعف بـ الُبُعي

ل قغح ٗت ٧لماث بـ بزخهغه ٍَى  ؤزبره.. ؤمامه مً حهغب ختى ؾَغ

ىدضع بـ الٗال٤ الصجغة ظٕؼ ؤن ؤنض٢اءه ؤخض
ُ
 مً ز٠ٟ ٢ض اإلا

إة  الؿ٣ٍى َو

ل ٢ابل ول٨ىه
ُ
 ما ؤن وحٗلم عوظُضا جسكاه هضوء.. هضوء بـ طل٪ ٧

 جظع وال جب٤ِ  لً ٖانٟت بٗضه
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اتها مً ٖاصث  زكىهت بـ ٣ًى٫  وهى ظاؾغ نىث ٖلى ط٦ٍغ

 ُظلىاع قىفي ٢ىمي -

 ؤهذ عوح أل: بٖتراى بـ عصث -

 !!...عوظُضاااا -

 ظىاع بـ لُجلـ ٞترة بٗض ججهٌ هٟؿها لخجض ؤعًيا ظمضها جدظًغه

ا هٟؿها ٖلى به٨مكذ التي چُالن
ً
 نضعهِ  بلى ظظبها ول٨ىه زٞى

 وهمهم

 خض زؿاعة ِخمل مل ؤها.. ٖل٩ُىا زٝى ومىجىوي ٢ل٣خىوي -

 …٩ُٞىا

ّبل
 
 خضًشه ؤ٦مل ٞـ ؾترجِه  بـ لخدكبض.. بلُه ؤ٦ثر يمها زم عؤؾها ٢

 قغوص بـ ًبدؿم وهى

 …ُبهُلي چُالن -

ٗذ ل جغصص بـ عؤؾها ٞع  زكىهت به خىان بـ ٢ا٫ زم ًضهِ  بـ ٖبراتها لُحًز
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ت - ىذ خاظت خهل٪ لى ٖاٞع
ُ
 بًضحها بـ ؤها همىج٪ ٦

 …بابتي ًا ؤؾٟت ؤها -

ًمها لُٗىص زٟىث بـ بها همؿذ  ُمجضًصا نضعهِ  بلى ظاؾغ ٍو

ضه عؤؾها ٢مت بلى بـظ٢ىِه  ُمخ٩ئ  ختى عوٍت بـ ْهغها ٖلى جخدغ٥ ٍو

 هامذ

٣بل ما٫.. ظًُضا وصزغها الٟغاف ٖلى مضصها زم ٖىه ؤبٗضها ًُ 

ا وزغط ظبُجها ًً مغياث بخضي ُمىاص
ُ
  اإلا

ً
 ٢اثال

ً ؤعبٗت.. مجها بال٪ زلي - كٍغ  …ٖىضي وخؿاب٪ ظىبها ؾاٖت ٖو

٣ه ؤ٦مل هى بِىما وصلٟذ عؤؾها بـ ؤومإث  عوظُضا خُض بلى ٍَغ

 بـ و٢ا٫ وظىتها ٖلى عبذ.. الخٗب بماعاث ٖلحها ْهغ التي وُظلىاع

 ظضًت

 حٗبان ق٩ل٪ ُظلىاع ًا ؤهِذ  عوحي -

 …وچُالن ظىاص ٖلى ؤَمً إلاا ٚحر همصخي مل: هاُٞت ٢الذ -
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  ؤحى عظاله ؤخض ول٨ً ٌٗترى ؤن ٧اص
ً

سبره ُمهغوال  زٟىث بـ ًُ

 …باقا ظاؾغ ًا بخاٖها الٟغامل ٞـ ملٗىب ٧ان الٗغبُت -

********** 

 الخالي الُىم نباح في

ان ول٨ً جإوه بـ ظٟىُه ظىاص ٞخذ  بـ ٢ا٫ زم ُٖىاه بحؿٗذ ما ُؾٖغ

بهغ وهى نضمت ب الىظه طل٪ ًُ  الُضب ٦ـ ٦شحًرا وظهِه  مً ال٣ٍغ

 …ًامت -

ت ببخٗضث ٍغ  ظاؾغ بلى جىٓغ وهي ؾماظت بـ ُمبدؿمت ج٣ى٫  ظٍى

 …مخساٞل بابتي ًا ٖاٌل لؿه -

٣ه ظىاص ببخل٘  ظالًؿا ظاؾغ لحري  عؤؾِه  بـ بؾخضاع زم نٗىبت بـ ٍع

دض١ ط٢ىِه  بلى ًضهِ  بـ ًخ٩ئ ٞغاقِه  ؤمام اإلا٣ٗض ٞى١  .. هضوء بـ به وٍُ

ا عؤؾِه  بـ ٖاص خُجها ًٗ ت بلى ؾَغ ٍغ  جدكغط بـ و٢ا٫ ظٍى

ت - ٍغ ت. بـ الض٦خىع  هاصي ظٍى  بضوزت خاؾـ ُؾٖغ
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ا ظاؾغ نىث ؤجاه -
ً
 هحرخم٪ مل الصخت وػٍغ ولى وهللا: هاصث

 مجي

 !ؤحكاهض ٌٗجي: خؿغة بـ ظىاص عص -

 ص٢ا٣ً٪ ٞـ حٗملها خاظت ؤخؿً: بؿاَت بـ ظاؾغ ؤظاب -

 …ألازحرة

ت ضخ٨ذ ٍغ ض بـ ظىاص بلحها لُىٓغ زٟت بـ ظٍى  بٗضها عخلذ و جٖى

 بهخمام بـ حؿاء٫ زم ق٣ُ٣ها بـةؾد٣ُاّ والضتها لُخسبر

ؿت چُالن -  !٧َى

ت بـ ظاؾغ حؿاء٫ -  !!صلى٢تي ؤزخ٪ تهم٪: ُسسٍغ

ا: ٢ىي  جإ٦ُض بـ ظىاص ؤظاب - ًٗ ؿت؟ هي.. تهمجي َب  ٧َى

  ظاؾغ حؿاء٫ -
ً
زغي  مغة

ُ
 بخازضها تهم٪ هي وإلاا: ْاهغي  هضوء بـ ؤ

 !...لُه صي ػي  ؾبا٢اث مٗا٥
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 ٧ل مٗه والضه ٞـ ٣ًىله ما ًجض ال خغط بـ قٟخُه ظىاص يم

 الٛحر الؿبا٢اث جل٪ بلى چُالن ب٢دام ًجب ٧ان ما.. الخ٤

 وهمـ صوى زم بلُه ُمخجًها ًجهٌ وهى ظاؾغ بلى جُل٘.. مكغوٖت

 ٢ىة بـ

ـ -  ؤٖملها هاوي  ؤها ٖكان ٖلُ٪ مسلهدل الخاصزت بن ٧َى

 بىؽ ًا آؾ٠: جغصص بـ ظىاص همـ -

 ُٖل قاًلها ؤزخ٪ قا٠ً وؤها بـأؾ٠ بًه وؤٖمل: ظاؾغ هضع -

ضام الصخاجحن ػي  وا٠٢ وؤها وال! .. صخاب٪ مً***
ُ
 ؤويت ٢

 اللي ؤم٪ ٢لب ٢هغة وال!..ؾُاصج٪ ٖلُ٪ ؤَمً ٖكان الٗملُاث

 …ُمدترم ًا ٢ىلي! هىا ظاًبها وؤها ٞحها هتروح ٧اهذ

داو٫  وهى ٢ا٫ زم ظىاص خمدم  طاث بـ ظاؾغ ؾاٖضه ٞـ الجهىى ًُ

خجهم الىظه
ُ
 اإلا
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 اللي ًٖ جٟهل مدخاظت ٧اهذ چُالن بـ ٚلُذ بوي ٖاٝع -

 خهل

 …ٞهلذ ما ٖجها ؤدي ًا -

 هٓغاث   بـ ظىاص ًخٟدو وهى ٢ا٫ زم زهغهِ  بـ ًضه ظاؾغ وي٘

 ُمض٣٢ت

 ٖغبُت ٞغامل ٞـ ًلٗب ٖكان ٦ضا ؤوي  بُدب٪ اللي محن زم -

ىذ اللي الٟى٫ 
ُ
 !...عا٦بها ٦

 ٚايب قغوص بـ ٢ا٫ بل الٟهم ٖضم ظىاص ًخهى٘ لم

ل -  ٦ضا واخض ٞـ قا٦٪ بـ.. مٗٞغ

 ُص٠ٚ ًا الٟٛلت َٖغـ: و٢ا٫ ظاؾغ ضخ٪ -

ىذ: و٢ا٫ ٞمه ظىاص ػم -
ُ
 ُمخإ٦ض ٦

- ٘ ىذ مل: بؾدى٩اع بـ و٢ا٫ خاظبه ظاؾغ ٞع
ُ
 مً قا٦٪ ٦

ت؟  !قٍى
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 …ٞحها بك٪ اللي الشاهُت هٟـ ٞـ بخإ٦ض مىا أل -

 ؤن ٢بل م٣ٗضهِ  بلى ٌٗىص وهى ٢ا٫ زم ًإؽ بـ ظاؾغ بلُه هٓغ

 عوظُضا حؿد٣ُٔ

 !...باقا ًا بًه ٖلى هاوي  -

 ما لصخئ   ًدُ٪ ٖىضما ؤبُه إلبدؿامت قبُت ببدؿامت ظىاص ببدؿم

 ظاؾغ ؤعجبذ بؿاَت بـ ٢ا٫ زم

 …خ٣ها مبدؿبل الهُاص عظالت -

 ص٢اث٤ ٖضة بٗض

 ُٖىاه و٢ٗذ.. والجمُ٘ وق٣ُ٣خُه ُظلىاع وجدبٗها عوظُضا ٧اهذ

 ببدؿمذ ٞـ لها اإلاجهضجحن ُٖىاه ببدؿمذ ٞـ البا٧ي بًالٝ ُٖجي ٖلى

 له

 ق٣ٟت بـ خالِه  بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم ؾامذ مىه ج٣ضم

 ...ًابجي بج٨دغث ؤهذ.. ظىاص ًا ؾالمت ؤل٠ -
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 ُمؼاح بـ الساثٟت بًالٝ ًٖ ُٖيُِه  بـ ًدُض ؤن صون  ظىاص ٖلُه عص

 ؤعجب ًم٨ً هُىلى٥ ؤٖمل خبِذ ؤها ٖمي ًا ؤبًضا -

 أل.. ظاؾغ ًابً ؤوي  ٖلُ٪ ال٤ً بـ: ُمؼاح بـ و٢ا٫ نابغ ضخ٪ -

 ٌٗجي مىٕى

 ؤزبخه وؤها ٌعجب٪ اللي قٝى: ؾمجت ببدؿامت بـ ظىاص ٖلُه عص -

 م٣ٟضف بـ ؤه مخ٨دغث به٪ ُٞ٪ ٌعجبجي: ٣ًى٫  ؾامذ ٖاص -

ٝغ عوح
ُ
 ظىا٥ اللي الٓ

 …ؤه٩ل ًا ال٨شحر ًمخل٨ها ال مىهبت: ٢اثلت ُظلىاع ضخ٨ذ -

ت لخ٣ترب الجمُ٘ ضخ٪ ٍغ  ُمؼاح بـ ٢اثلت ق٣ُ٣ها مً ظٍى

 ٞـ ٞالر ال ٌٗجي.. جيخدغ ج٣ىم بخدب٪ مل واخضة ٖكان مل -

 آلازغة ٞـ الجىت هخضزل وال.. الضهُا ٞـ ُخب

ضحها ُظلىااااع: ًٚب بـ ظىاص نغر -
ُ
 هخمىججي صي هىا مً ز
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ت همهمذ - ٍغ .. مٗملتهاف الخاصزت ٧اهذ بطا: بٖتراى بـ ظٍى

 !ؤها هٗملها

 …٢هحرة ًا خ٨م طل٪ في بن: بمخٗاى بـ قٟخُه ػم -

 لم ُٖىاه ظىاص بِىما واإلاغح الخضًض الجمُ٘ بها جباص٫ ٞترة مًذ

 زانخِه  ؤؾحرة ُٖىحها و٢ٗذ ٖىضما همؿذ التي بًالٝ ًٖ جبخٗض

 ببدؿامت بـ بلُه جهًذ زم

 الؿالمت ٖلى هلل خمض -

 …بدب٪: قغوص بـ ٖلحها عص -

 ٖىه جبخٗض وهي نضمت بـ ٢الذ زم طهى٫  بـ بًالٝ خاظبي بعجٟ٘

 واخضة زُىة

 !ؤٞىضم -

  هٟؿه ظىاص جضاع٥ -
ً

 ؤ٢ى٫  ٢هضي ٧ان ؤها صا.. ؤبًضا أل.. بًه: ٢اثال

لٗذ بٌٗ بـ بجغبُىا بـ ٌؿلم٪ هللا  …٦ضا َو
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 مٛؼي  طاث هبرة   بـ و٢الذ نضعها ؤما طعاٖحها ٣ٖضث

 بدب٪ َلٗذ ٌؿلم٪ هللا -

 ؤمغه بـ ماشخي ٧له.. قٗىطة وال سخغ ال ؤدي ًا قٝى -

 ُمم٨ً مل ؤهذ: جهض٤ً ٖضم بـ ٢الذ زم بًالٝ ضخ٨ذ -

ا ما لُه ُمم٨ً مل: بؿاَت بـ ٖلحها عص -  ب٣ُذ ٞـ ٖملها ؤبٍى

 …ُمم٨ً

 هٓغها بـ جدُض وهي بعجبا٥ بـ ٢الذ زم زجل بـ وظىتها جًغظذ

 ٖىه

 ُٖب ٦ضا ظىاص -

 ٢ىلخه ُٖب ٖكان هى ما: ٢ا٫ البؿاَت طاث وبـ -

 …ب٣ى جا: بؾدى٩اع بـ و٢الذ ؤ٦بر زجل بـ عم٣خه -

 هٓغاجِه  ٦ـ ٖابشت ببدؿامت بـ ٢ا٫ زم مؿغخُت بـ ًضه خغ٥

 !ًدً الٛؼا٫ ؤمتى.. ب٣ى ؤه -
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 بـ ظىاص ًا: زاٞخت هبرة   بـ و٢الذ الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ًٖذ -

 هللا ب٣ى

 الُخهان ػي  وؤب٣ى ؤز٠.. ٖلُا نبر٥: و٢ا٫ م٨غ بـ ٚمؼها -

 …هُبـ مل وال هُبـ هُٗمل الهُاص ظىاص وهىعٍِ٪ 

*********** 

 اإلاؿاء في

 ُنهُب لخجض للمكٟى السلُٟت الخض٣ًت بلى ُظلىاع جىظهذ

ًبا ؾاٖت ُمىظ ههُت عؾالت بـ ؤزبرها ٦ما ًيخٓغها  ببدؿمذ.. ج٣ٍغ

 خىلِه  مً اإلا٩ان ًدغ١  ٩ًاص ظالـ وهى مىه ج٣ضمذ زم

 …٢ىلخل٪ ما ػي  مخإزغحل -

دض١ وهي بها ه٣ُذ
ُ
ا بلحها بلخٟذ ٞـ بغاءة بـ به ج ًٗ  بـ جهٌ زم ؾَغ

دض١ وهى ل٣ُى٫  جىظـ بـ جغاظٗذ ٞـ ُبُئ ت هٓغاث بـ بها ًُ  هاٍع

 !ها مخإزغجِل -
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 …٢ىلخل٪ ما ػي : البراءة هٟـ بـ ؤ٦ملذ -

 زلٟهاً   شجغة بـ بلخه٣ذ ختى مجها ًخ٣ضم وهى جتراظ٘ ْلذ

دانغها ُُ  وبُجها بِىه ل

٣ِه  بـ بج٩ئ  زٟىث بـ ٢ا٫ زم ٖليّ  مً ٖلحها وؤقٝغ عؤؾها ٞى١  مٞغ

 زُحر

 !...الخإزحر ٖضم ًٖ مٟهىم٪ صا هى.. ومخإزغجِل ؾاٖت -

  ؤ٦مل ٞـ جبدؿم وهي ُبُئ بـ ؤومإث
ً

دض١ وهى ُمدؿاءال م٤ بـ بها ًُ ُٖ 

ىذ اإلاٟغوى -
ُ
 !بجإزغحي ج٩ىوي ٖكان ؾاٖت ٧ام ؤؾخجى ٦

 !٧ام لخض حٗض بخٗٝغ: بـُمؼاح ٢اثلت ضخ٨ذ -

- ٘  …ؤهِذ  جخٗبي ؤما لخض: م٨غ بـ و٢ا٫ خاظبه ٞع

دض١ وهي ٢الذ زم ؤؾ٠ بـ قٟخحها يمذ
ُ
 ُٖىحها بـ وظهِه  بـ ج

 الجامدت

ؿاعة -
ُ
 ٦خحر هدؿخجى ًب٣ى..ز
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 …ؤَى٫  نبري  وؤها: وهمـ ط٢جها ؤمؿ٪ -

ت ًضهِ  ٖلى ًضها ويٗذ ـ   بـ وحؿاءلذ ط٢جها ٖلى اإلاىيٖى  هم

 ؾاخغ

 !هتزه٤ مل ٌٗجي -

  م٣ضعف.. جا: الهمـ هٟـ بـ ؤظاب -
ً

 …ؤنال

به ؾلبذ ع٢ت بـ ضخ٨ذ
ُ
بٗض ؤن صون  ل

ُ
بٗضه ؤو ًضه ج

ُ
 بل.. ٖجها ج

ت ْلذ  جإزحرها ًُغص ُمضة بٗض هى لُدىدىذ زانخِه  بـ ُٖىاها ػاٖع

 ٖلُه السبِض

 !بًه ٖامل ظىاص -

ـ ب٣ى هلل الخمض: عاجٗت ببدؿامت بـ ٢الذ -  ألاقٗت ختى.. ٧َى

 ؾلُمت َلٗذ

 …هلل الخمض: و٢ا٫ إلبدؿامتها ببدؿم -
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لت إلاضة نامخت ْلذ اع٢ها ما حؿإله ؤن ٢بل ٍَى ِلمذ ؤن ُمظ ًُ  بـ ٖ 

ا ْهغ جغصص بـ ق٣ُ٣ها خاصر ًُ  جغصصها بلخ٣ِ ٞـ مالمدها ٖلى ظل

جُب ٞـ لدؿإله وبهخٓاعها الهمذ آزغ ول٨ىه ؾاالها و٦ظل٪  بـ ًُ

 نغاخت

 !...صي الخاصزت بـ ٖال٢ت له ٖم٪ -

 الظي لؿاالها ُمخى٢ٗت هاصثت هبرة   بـ ٢ا٫ بل ببدؿامخه جىمخي لم

 ٢ضومه ُمىظ بهخٓغه

 بوي زهىًنا.. أل وال هى بن مك٨دل ٢ىلخل٪ لى ٖلُِ٪  ؤ٦ضب -

 …صا الُاع مىيٕى ٞـ بماَله

 ولم ؾاالها ٌٗلم ؤهه جخى٢٘ لم ل٨جها لهغاخخه ُٖىاها بحؿٗذ

 بلخ٣ِ وُنهُب!.. الخ٤ لها ؤلِـ ول٨ً ٖمه ؤو به لك٨ها ًٌٛب

ل
ُ
 بـ خضًشه ؤ٦مل زم نضع عخابت بـ وج٣بلها مجها الخٗبحراث جل٪ ٧

 ع٢ت
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كان -  اللي بًه وؤٞهم ؤصوع  ًٞلذ ال٣ُحن بـ الك٪ ؤ٢ُ٘ ٖو

ذ ؤما بدض خهل  …الهىاعي  ُٖلت بـ ٖال٢ت ملىف صا بن ٖٞغ

 بما بًُٗضا جىٓغ وهي لخٓاث ٖضة بٗض ٢الذ زم زٟىث بـ ؤومإث

 ط٢جها ٖلى ال٣ابًت ًضه لها حؿمذ

 !...ق٩ي ٖلي بخلىمجي -

ُٗض وهى ُمبدؿًما ؤظاب   وظهها ٌُ
ً
 بـ بها وخضر بلُه ُٖىحها وزانت

م٤  ؤٚىاعها ؾبر ُٖ

ل.. ق٨٪ ٞـ مٗا٥ِ  ؤها بال٨ٗـ.. واخضة للخٓت وال -
ُ
 خاظت ٧

 …الهىاعي  لُٗلت بتهام٪ هٟهم لُٗلخ٪ هخدهل

هالتِها ٖلى لحربذ حكىج بـ خل٣ها بلخىي 
ُ
 ُمبدؿم عظاء بـ ٢ا٫ زم ز

دض١ ُٖىاه جؼا٫ وال
ُ
 ٞحروػها بـ ج

 مً ٧ان ما ٖمغه اللي ُنهُب جتهمي.. جتهمُجي ًىم ٞـ بوعي بـ -

 لُا ٖاع وانمت هًُٟل اللي.. اؾمي ٚحر مجهم مإزضف.. الهىاعي 
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 !اؾم٪ ٚحرث مل ؤهذ: زٟىث بـ حؿاءلذ -

 مل الخ٣ُ٣ت بـ.. البُا٢ت ٞـ ٚحرجه لى ختى: ويىح بـ ؤظابها -

 الهىاعي  بً ًا ٣ًىلي هًُٟل وؤبى٥ِ .. ؤٚحره ه٣ضع

ت بـ ؤعصٞذ -  …مجهم مل ؤهذ بـ: ُؾٖغ

 في الٓالم طل٪ ُمؿخٛل مجها ؤ٦ثر ًضهى وهى ٢ا٫ زم ُنهُب ضخ٪

حن حجب  ٖجهم ألٖا

 الهُاص باقا ظاؾغ بمٟهىم مل ألا٢ل ٖلى بـ -

ٗذ -  …٨ٞغجه حٛحر بًض٥ ٞـ: بؿاَت بـ و٢الذ ٦خٟحها ٞع

  عؤؾِه  بـ ما٫
ً

 ق٪ بـ ظبِىه ٣ًُب وهى حؿاء٫ زم ٢لُال

 !هدؿاٖضًجي -

ذ لى :  مٛؼي  طاث هبرة   بـ ؤظابذ -  …هٍى
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 الؿبب لظل٪.. عظىلُتها بـ عاجٗت ُمظهلت، ببدؿامت.. بقغا١ بـ ببدؿم

 ظبِىه ًً٘ وهى جإوه بـ هخ٠ زم ألاؾاؽ مً ًبدؿم ظٗله الظي

 ظبُجها ٖلى

 !...صلى٢تي وؤمصخي بػاي ؤؾِب٪ -

 زم الٟاجذ ألاػع١ ٢مُهه ًا٢ت بـ هٓغاتها ٦ـ اإلاا٦غة ًضها جالٖبذ

 ظٟىحها حؿبل وهي ٢الذ

 جتهىع  ما ٢بل جمصخي الػم -

 : و٢ا٫ ضخ٪ -
ً

 …ؤتهىع  ؤما ٢بل ؤمصخي الػم ٞٗال

ٟترى مً ٦ما ٖجها ًبخٗض ؤو ًخدغ٥ ؤن صون  لخٓاث ٖضة ْل
ُ
 اإلا

 زٟىث بـ و٢الذ ُظلىاع ضخ٨ذ ٞـ ًدضر ألن

 !هخمصخي مل -

 !!...ٌٗجي الػم: بمخٗاى بـ حؿاء٫ -
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  ؤومإث
ً

ٗاوي الظي ألاؾغ لظل٪ هًٓغا ٢لُال
ُ
غ.. مىه ح  خغاعة بـ لحٞز

ت عظٟت ؤعؾلذ  ٖجها ؤبخٗض زم الخغاعة به وؤقٗلذ ظؿضها بـ ٢ٍى

ا ًٗ  ؤلاٞالث وق٪ ٖلى و٧ان ؾَغ

 بـ لدكٗغ.. بها ؤخاٍ الظي الضفئ طل٪ بٗض البرص بـ ُظلىاع قٗغث

 ٖلى الُخؼن  طل٪ ًٓهغ لم ول٨ً ٢لبها بـ ما ػواًت   بـ نٛحر خؼن 

 جماًما ُٖىحها ٦ـ ُمهل٨ت ببدؿامت بـ ؤلُه جىٓغ ْلذ بل وظهها

لى غة خحن ٖو
ُ
ّبل مجها ب٢ترب ٚ

 
م٤ بـ ظبُجها و٢  مً حكه٤ ظٗلها ُٖ

ٟاظإة
ُ
  ٌؿخضًغ وهى ٢ا٫ بط الخضًض بـ لها ٌؿمذ لم ول٨ىه اإلا

ً
 عاخال

 ججاهها مكاٖغه ظماح ٨ًبذ و٦إهه

 …الؿالمت ٖلى خمضهلل له و٢ىلي لجىاص صي ونلي -

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

 هٟؿه ؤحجم ول٨ىه هاعي  ًٚب بـ ٌكخٗل ٢لب   بـ عخُله بهخٓغ

 الٓالم طل٪ في مجها ب٢ترب.. ؤزحًرا ٖلحها ًدهل ختى ؤلام٩ان ٢ضع
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ُىاه البكغ مً الخض٣ًت وزلى هالِتها ٢ضها جغؾمان ٖو
ُ
 وز

خُاًغة
ُ
حن حؿبي وٗىمت بـ اإلا  ألٖا

دض١ وهي هٟؿها جدخًً ٧اهذ
ُ
ض وهى آلازغ عخُل بزغ بـ ج  بـ ًخٖى

 ول٨ً.. ؾُٟٗله ما آزغ ٧ان وبن ختى ؾ٣ُخله.. ؾ٣ُخله ؤهه صازلِه 

 ًخم ال الهُاص ظاؾغ ُممخل٩اث ٞـ.. ال٣ىة بـ ٖلحها ؾُدهل آلان

 ال٣ىة بـ بال ٖلحها الخهى٫ 

ماقُت ٢ُٗت بىُالِه  ظُب مً زغط
ُ
ُى   بـ و بًُاء ٢

ُ
 خشِشت ز

 بلحها ونل ختى السل٠ مً ب٢ترب

ا زهغها خاٍو ًٗ زغي  ًضهِ  وبـ ؾَغ
ُ
 ال٣ُٗت بـ ٞاها ٦ممذ ألا

 الُض جل٪ خُذ ؤن ما وجغ٧ل جهغر ٧اهذ ُظلىاع بِىما.. ال٣ُماقُت

بت  ظؿضها ٖلى الٍٛغ
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٨مم التي الُض جل٪ هلٗها ػاص وما
ُ
بت والغاخت ٞاها ج  التي الٍٛغ

حها و حؿخيك٣ها  ؤن قٗغث ختى عوًٍضا عوًٍضا ٖجها ٌُٛب الظي ٖو

 ًضًِه  بحن ظؿضها جغادى ٞـ جماًما ٖجها ٌُٛب الٗالم

ا جسٟذ م٣اومتها بـ قٗغ ؤن ما ًُ ج  وي٘.. جماًما ؾ٨ىذ ختى جضٍع

 ُع٦بخحها ؤؾٟل ًض وي٘ زم بىُالِه  ظُب بـ ال٣ُماقُت ال٣ُٗت

 ًضًِه  بحن وعٞٗها

هالتِها ٧اهذ
ُ
 هبرة   بـ وهمـ نضعهِ  بلى يمها ٞـ ًضهِ  ٖلى جترا٢و ز

ؿخه بنُُاص بـ هجر ؤؾض ػمجغة بل.. الٟدُذ ٦ـ لِؿذ  َٞغ

 بـ ؾاع.. ًبخٗض ؤن و٢بل ع٤٢   بـ ويٗها زم الؿُاعة بلى بها بججه

ىٛل٣حن ظٟىحها مً بضًءا مالمدها ٖلى بنبِٗه 
ُ
 ؤعجبه بؾخالم بـ اإلا

  جى٠٢ ٞـ قٟخحها بلى ونل زم وظىتها و ؤهٟها ختى
ً

 ُهىا٥ ٢لُال

ل ٨مل ؤن ٢بل ُمس٠ُ بقتهاء بـ خضوصها ًغؾم بنبٗه ْو  عخلت ًُ
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ه ى٣ها بلى هبَى  ًلمؿهم ؤال جدضي بـ الباعػجحن التر٢ىة ٖٓمتي و ُٖ

 ٞٗل ول٨ىه

٣بلهم بلحهم وما٫ ا ببخٗض زم ٖى٠ُ ق٠ٛ بـ ًُ
ً
 خىله ًىٓغ الهش

اص.. ًغاه ؤخض ال ؤن ًخإ٦ض هلت ًجظب وهى لحهمـ بلحها ًىٓغ ٖو
ُ
 ز

م٤ بـ ٌكخمها ُٖ 

ت -  …هًٟاله وبٗضًً.. وبـ ؤها مل٩ي.. مل٩ي وج٩ىوي بـ قٍى

ا جىظه زم ٢ىة بـ بابها ؤٚل٤ ًً ت بـ الؿُاعة و٢اص م٣ٗضهِ  بلى عا٦  ُؾٖغ

 عهُبت

 ؾاٖاث ٖضة بٗض

 ٨ًبذ ٞى٢ها ًجشم ز٣ل بـ حكٗغ وهي حٗب بـ ظٟىحها ُظلىاع ٞخدذ

 اإلاإلٝى الىظه طل٪ ججض وهي هل٘ بـ ُٖىاها لخدؿ٘.. ؤهٟاؾها

دض١ ها ظٕى بـ بها ًُ  ؤٖٞؼ
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داو٫  وهي قه٣ذ
ُ
بٗضه ج

ُ
 بـ بًاه ياعبت نغزذ ٞـ ضخ٪ ول٨ىه ج

 الُخغة ًضها

ٛل وبالف الغخمً ٖبض ًا ٖجي ببٗض -
ُ

 …ظىان ق

دض١ ْل بل الخإزغ ٖلُه ًبُض  لم ول٨ً  ٢ُض زم الجٕى طاث بـ بها ًُ

 مٍغٌ بقدُا١ بـ وهمـ عؤؾها ٞى١  ًضحها

 ُظلىاع ًا وخكدُجي -

داو٫  وهي هل٘ بـ نغزذ -
ُ
 بػي !.. مجىىن  ؤهذ: الخملو ج

 …جسخُٟىـ

 ق٠ٛ بـ هى ؤ٦مل ٞـ الخضًض مً ًمىٗها قٟخحها ٖلى ًضه وي٘

٣ت وصي.. بدب٪ ٖكان ٦ضا ٖملذ ؤها.. هككل -  الىخُضة الٍُغ

 …مل٩ي جب٣ي ٖكان

 ؤوظ٘ الهض ظىىن  بـ ًيبٌ و٢لبها جىظـ بـ لخدؿاء٫ ؾ٨ىذ

 إلظابخِه  ُمتر٢ًبا ًغجج٠ ظؿضها بِىما نضعها ٖٓام
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٣ت -  !بًه ٍَغ

طجها بـ همـ -
ُ
 مجي ؤزضه الهُاص ظاؾغ اللي: ُمٟٕؼ ٞدُذ بـ ؤ

 ياعبت هخ٩ىن  صي و٢ىحي.. بغيى ال٣ىة بـ بال هؿترصه مل بال٣ىة

 …لُه ٢ايُت
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 عشر الرابعالفصل 

٣ضاه٪ جسصخى عوح ُهىا٥ ؤن السٝى طل٪ زل٠ ؤن ؤُصع٥ لم
ُ
ٞ 

 …ؤجدمله ال ما هظا ؤن وؤزصخى

 ٧ان ما وظض ٞـ بىُاله ظُب ٖلى ًضه وي٘ ؾُاعجه نٗض بٗضما

 وهٟاط ًإؽ بـ و٢ا٫ ظبِىه يغب.. مٗه ًؼا٫ ال بًاه بُٖاءها ًىىي 

 نبر

  عاًذ ؤهذ إلاا -
ً

 ٚحر مً وجمصخي ٖكاهه ظاي اللي جضحها ٖكان ؤنال

 …به٪ ٚحر بًه اؾمه ًب٣ى لحها جضًه ؤما

ىاؾب الىن٠ ًجض ال وهى نمذ
ُ
ض إلاا اإلا ٍغ غ لظل٪.. بناله ًُ  بـ ٞػ

ى٠ بـ بابها ون٤ٟ الؿُاعة مً ًترظل ٖاص زم ٢ىة  مً ٖاص زم ُٖ

 ؤحى خُض

 لم ونل خحن ول٨ً ًلخ٣ها ختى الغ٦ٌ بـ ؤقبه زُىاجه ٧اهذ

هالجِه  بـ ًضه وي٘.. ًجضها
ُ
 ًغخل ل٩ي بؾخضاع زم بمخٗاى بـ ز



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               434 

ا وظض ول٨ىه ًُ  الساٞخت ؤلاياءة جدذ ٢ضمُه ؤؾٟل ًلم٘ ما قئ

مضة خباٖضة ؤلاهاعة أٖل
ُ
 اإلا

 لِؿذ ٢الصة وظضها ٞـ لُلخ٣ُه بهدجى زم حعجب بـ خاظبه ٣ٖض

بت بـ ٗها و جهٌ.. ٖىه الك٩ل ٍٚغ ه ؤمام ٞع دض١ وهى هاٍْغ  بـ بها ًُ

 !!!ُظلىاع جسو ؤها ٨ًدك٠ وهى ُٖىاه بحؿٗذ ختى جض٤ُ٢

 ظُضها مً لدؿ٣ِ ج٨ً لم.. شخئ ال ول٨ً ًجضها ٖله خىله هٓغ

 وجهاٖضث بعجُإ بـ ُٖىاه بحؿٗذ.. ٖى٠ُ مجهىص خضور ٖىض بال

ضؽ وصازله ٢لبه يغباث ىبئه خ   لها سخئ شخئ   خضور بـ ًُ

.. ًجضه ما ٧ان والسالء الهمذ ؤن بال ظىىن  بـ خىله ًىٓغ ٖاص

ا، زغط ٞـ ٧له نىجِه  بـ ًهغر وهى اإلاجىىن  ٦ـ ع٦ٌ ًٍ ًبا ظهىع  ُمٖغ

 !!...ُظلىااااع.. ُظلىااااع -

.. ًجض لم ول٨ً للخى مجها صل٠ لاي السلُٟت البىابت بلى ع٦ٌ

 لم ٠ُ٦!.. ظاؾغ خغؽ ُٚاب ًًُٟ لم و٠ُ٦ طهى٫  بـ جى٠٢
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ه ؤن ًٟهم ؿغ الؿهىلت جل٪ بـ لِؿذ ُظلىاع وُم٣ابلت صلٞى ُِ  وال

ه وي٘ وسخى ٢ض والضها لُجض  !ؤ٦ملها بـ اإلاكٟى خى٫  خٍغ

 ال٣الصة ٖلى ٢بٌ.. ؤخكاءه جدغ١  ج٩اص ٢اجلت ؤهٟاؽ بـ نضعه ههج

 طهى٫  بـ جمخم زم ًضهِ  بـ التي

 !!...ٖملها ٖمي ٩ًىن  م٣ٗى٫  -

 ٧اهذ و ؾُاعجِه  بلى ع٦ٌ بل زاهُت ختى ؤو ص٣ُ٢ت ًيخٓغ لم

مان.. وظهخه  !!!!٧اٍع

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

ت َغ٢اث نىث ٖلى بؾد٣ُٓذ  مً الباب ًخدُم ؤن ٧اص ٢ٍى

غي  مئزعها بعجضث زم مظٖىعة لخجهٌ.. ٢ىتها ٍٞغ  وع٦ًذ الخٍغ

 بهتزاػ بـ حؿاءلذ الباب زل٠ ومً الساعط بلى

 !...محن -
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ٟٕؼ الجهىعي، نىجِه  ٖلى جيخٌٟ ؤن ٢بل لشاهُت الهمذ ؾاص
ُ
 اإلا

ل بـ ٢بًخِه  بـ الباب ًًغب وهى
ُ
ى٠ ٧ ُٖ 

مان ًا بٞخخي -  ٧اٍع

مان هضعث -  وبخ٣ىلي صا الى٢ذ ظاًلي!.. مجىىن  ؤهذ: زٝى بـ ٧اٍع

 !...ؤٞخذ

 ًإبه ؤن صون  حهضع ٖاص زم لها بهتز ٢ىة بـ ٢ضمِه  بـ الباب يغب

كاهضة الجحران بٗض زغوط ؤو الٗالي لهىجِه 
ُ
 ًٞى٫  بـ ًدضر ما إلا

 …صماٚ٪ ؤ٦ؿغ ما ٢بل ه٨ؿغه بما ًا بٞخخي ب٣ىل٪ -

 ٧ان تهغب ؤن و٢بل الباب ٞخدذ زم جغحٗل ؾا١ بـ ج٣ضمذ

ى٣ها ٖلى ٢بٌ ٢ض ُنهُب  صٞٗها زم ؾا٢ِه  بـ زلٟه الباب وؤٚل٤ ُٖ

٨ت بلى  لهغزاتها ًإبه ؤن صون  هاصًعا ٞى٢ها وهى ٖلحها لخخمضص ألاٍع

 !وؾلُمان ؤهِذ  ٖملخحها -

 !بًه ٖملىا: ناعزت الخمهل خاولذ -
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ى٣ها ٖلى قضص -  !!ٞحن ُظلىاع: ػمجغة بـ وظإع ُٖ

ٝ   بـ هخٟذ - ل: اإلا٣ابل في زى  …مٗٞغ

 ٦ُٟل هظا و٧ان ٧اطبت ؤجها ؤزبرجه الشاهُت مً لُجؼء خض٢خحها بهتزاػ

 ظظبها زم ٢ؿىة بـ نٟٗها ُم٣ضماث وصون  الكُُاوي ماعصه بةَال١

هالتِها مً
ُ
اص آإلاتها ٢ىة بـ ز  ٢ىي  ٞدُذ بـ حهضع ٖو

ضام٪ -
ُ
 ًٖ مؿئى٫  مل ؤها بما ًا ٞحهم ج٣ىلُلي زىاوي زمـ ٢

 …هٗمله اللي

٣ها ببخلٗذ  زم نٟٗخه بزغ صماءها بـ بمتزط الظي نٗىبت بـ ٍع

ت بـ ؤومإث ا هؿخحًر
ً
 اللخٓت جل٪ بـ.. الهىاعي  ُنهُب بُل مً زٞى

 مً جدىلذ مالمدِه  ٞـ.. آلان زاٞخه ٦ما ؤخض جس٠ لم جدضًًضا

زغي  بلى هاصثت
ُ
ظًب بك٩ل ُمس٠ُ قُُاهُت، ؤ  الٗٓام ًُ

************** 
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ا ؤؾىاجها بن٨ُذ
ً
٤ طل٪ مً زٞى  ؤن و٧اص ُٖيُِه  بـ الكهىاوي البًر

ٛصخى  ًٖ ُٚابها ؤزىاء ٖلحها ٌٗخضي ال ختى جماؾ٨ذ ول٨جها ٖلحها ٌُ

 الىعي

جه٨ت ٢ىاها ظمٗذ لظل٪
ُ
داو٫  الضواع بزغ اإلا

ُ
 مً ًضحها جسلُو ج

 ؤْاٞغها بـ بًاه زاصقت نغزذ زم هجخذ ختى ًضًه ؤؾغ

لت ى٣ِه  بـ الٍُى  بـ هاصًعا نٟٗها ٞـ ٖجها ًبخٗض ؤن صون  لُخإوه ُٖ

 ٢ؿىة

 وؤتهىع  ؤٖهابي ؤ٣ٞض مخسلىِل!.. ُظلىااااع -

.. مجىىن  ًا ٖجي ببٗض: قغاؾت بـ ونغزذ ٢ىة بـ نضعه يغبذ -

 …خ٣حر ًا ببٗض

٣اوم ٢ىة بـ جًغبه ٧اهذ
ُ
 في هجر ول٨ىه ظامذ زُل قغاؾت بـ وج

زغي  ًض   بـ ج٣ُُضها
ُ
 ؤ٦بر ٢ىة بـ جهٟٗها وظىتها ٖلى هبُذ وألا

 م٣ُذ نىث   بـ ظإع زم الضماء ؾُالن بلى ؤصث
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ل -
ُ
ض صا بخٗملُه اللي ٧  وبُسُلِ٪  بحزي .. ُظلىاع ًا بنغاعي  مً بحًز

 …ُٖجي ٞـ ؤ٦تر قهُت

ى٣ها ٌكخم ما٫ زم  جٟهم ال.. هٟسخي مٍغٌ هى.. ُعٖب بـ لدكه٤ ُٖ

ٖغ بـ نغزذ!.. ه٨ظا ؤنبذ ٠ُ٦
ُ
 ًضًه بحن ًيخٌٟ وظؿضها ط

 جُاله ما ًخظو١  قٟخُِه  بـ ؤهٟه بؾدبض٫ خُىما

 جإ٦ضث.. ُمؿخمغة الضازلُت بهخٟايخه ْلذ ول٨ً ظؿضها جهلب

لحها مدالت ال ٢اصمت الجهاًت ؤن ٓلم إلاهحرها ؤلاؾخالم ٖو
ُ
 اإلا

 مً لجؼء ًضها ًٖ ًضاه ٢ُض يٟٗذ بها مكاٖغه ٚمغة وفي

جها الشاهُت
ّ
غ مً ْم٨  السل٠ مً ًضها َالخه ما ؤو٫  وبـ زم ًضها جدٍغ

 الؿُاعة جهلُذ ُمٗضاث ؤخض ؾىي  ٨ًً ولم ظبهخه بـ يغبخه

ه الضماء بهبشا١ بلى ؤصث ز٣ُلت خضًضًت ٧اهذ  ُمترهًدا وؾ٣َى

 ال٣ٟل بـ ُمٛل٤ ٧ان ول٨ىه ُعٖب بـ الباب ٞخذ خاولذ.. ظىاعها

 ًٚب بـ نغزذ ٞـ ؤلال٨ترووي
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 الٗلىي  ظظٖها بـ ؤل٣ذ زم وخُتها الىاٞظة بلى ًضها بـ ما وظهذ

مؿ٪ وظضجه جخدغع  ؤن و٢بل زاعظها  ًمىٗها ي٠ٗ بـ زهغها ًُ

 هي وؤ٦ملذ جغ٦ها ٞـ وظهِه  بـ ؾا٢ها بـ يغبخه ؤجها بال.. السغوط مً

 الؿُاعة زاعط وؾ٣ُذ هغوبها

لى جهًذ بل جإبه لم ول٨جها ؤلم بـ جإوهذ م ٖو  وؤزغ الضواع مً الٚغ

سضع
ُ
ت بـ الغ٦ٌ مً جم٨ىذ ؤجها بال بٗض ًظهب لم الظي اإلا  ُؾٖغ

 لضحها الُغٖب مؿخىي  ج٣لُل بـ ٦ُٟلت ول٨جها بُُئت

ت ظبهخه ٖلى ًضه وي٘ ى٠ بـ لُخإوه الىاٞػ  هابُت ؾبت بهُل٣ذ زم ُٖ

 وبج٩ئ الباب ٞخذ بـ و٢ام ُبِء بـ جهٌ زم ي٠ٗ بـ قٟخُه بحن مً

 بجؼاهه ٌؿخُٗض ختى بلُه

  جل٪ ٦ـ يغبت ٖلُه جازغ لً ٢ىتها بلٛذ مهما
ً
ل بٗض زانت

ُ
 جل٪ ٧

ب بـ ٢ًاها التي الؿىىاث  آلان ٖلُه ما ؤنبذ ختى ال٣اسخي الخضٍع
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ُه بؾخٗاص ل بج٩اءهِ  مً لُٗخض٫ الضواع وز٠ ٖو دض١ ْو  ًمًُىا ًُ

ؿاًعا هالجِه  قض.. ٞكل ول٨ىه ؾل٨ذ بججاه ؤي لحري  َو
ُ
 ٢ىة بـ ز

 جهمُم بـ ػمجغ ول٨ىه

 …ُظلىاع ًا مجي هتهغبي مل ٖملتي مهما -

سمً وهى ؤحى خُض مً الجىىب بججاه في جدغ٥  ؾخٗىص بجها ًُ

 ظٗله هاجٟه نىث ول٨ً زلٟها وع٦ٌ ُمؿاٖضة ًٖ لخبدض

مان لُجضها ؤزغظه زم ًخى٠٢ غ.. ٧اٍع ُٛل٤ نبر هٟاط بـ ٞػ
ُ
 بـ ل

ا لحهضع ٖاوص الغهحن ؤن بال ع٦ًه وؤ٦مل وظهها
ً
 زم ؾبت بـ ناعز

ا ؤظاب
ً
 ًٚب بـ ناعز

 !بًه ٖاوػة -

مان نىث ؤجاه -  !ٞحن ؤهذ: الصخئ بٌٗ ُمظبظب ول٨ىه هاصت ٧اٍع

 ٞحن ؤها حؿإلُجي ٖكان بدخهلي ؤهِذ : ظهىعٍت خضة بـ هخ٠ -

 صلى٢تي؟
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٣ابل بـ نغزذ -
ُ
 بيخه زُٟذ به٪ ٖٝغ الهُاص ظاؾغ: و٢الذ اإلا

ال٢ُ٪ ص٢ا٤ً زمـ و٧لها.. ٖلُ٪ وبُضوع  ه وؤهذ ٍو جي ٞـ.. ٖاٞع  ٖٞغ

 …ؤؾاٖض٥ ؤ٢ضع ًم٨ً ٞحن ؤهذ

 وهى م٩اهِه  بـ ؤزبرها زم الضماء بـ ًضاه لخخلىر ظبهخه ٖلى مسر

ٗاوص  ٢اجم نىث   بـ بٗضها و٢ا٫ الغ٦ٌ ٌُ

لي خاولي -  …ٖاوػه ؤها اللي ؤ٦مل ٖما ُٞه ؤؾخسبى بِذ جضبٍغ

لى  قغؾت ؾىصاء، هحران بـ ُنهُب ُٖجي بقخٗلذ آلازغ الجاهب ٖو

دِه  بلى ٌؿخم٘ وهى  مً للسغوط جهغر ٧اهذ صازلُت ػمجغة.. جهٍغ

ذ ًخإ٦ض ختى ٦بدها ول٨ىه ٞمِه  ٍغ  َالها ؤطي ال ؤن ٢لبه وٍُ

مان ل٨ؼ ذ م٨خىم نىث   بـ لخخإوه ٢ىة بـ طعاٖحها بـ ٧اٍع ٞغ  بلى ٖو

 ويىح بـ و ؾإلذ لظل٪ ًغمي ماطا

 !...خاظت ٖملخلها ؤهذ -
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 ختى ًغجج٠ ٢لب   بـ ؤلاظابت ًيخٓغ وهى ُنهُب ؤهٟاؽ جى٢ٟذ

 ٢اجم نىث   بـ وؤظاب الغخمً ٖبض عخمه

 …أل -

غ  ؤقاع ٞـ بلُه ٖاصث ٢ض اإلاؿلىبت ؤهٟاؾه ؤن وؤخـ بـةعجُاح ٞػ

ىهي ؤن بلحها
ُ
 هُئخه بـ ُنهُب بلى جىٓغ وهي ٢الذ ٞـ الخضًض ج

سُٟت الهمجُت
ُ
َل٤ قُُان ٦ـ واإلا

ُ
 ؾغاخه ؤ

 مهجىع  بِذ هخالقي ُٞه ؤهذ اللي اإلا٩ان مً ٦ُلى ؤجىحن بٗض -

إمجها هىا٥ الضهُا ًىيبل٪ عاظلىا ه٩لم.. جبٗىا هىا٥  …ٍو

 بـ ُنهُب بلى هٓغث زم ُمسخهغة ٧لماث   بـ ٖلحها عص بٗضما ؤٚل٣ذ

خىعم وظهها
ُ
هالتها يغباجه بزغ اإلا

ُ
كٗشت وز

ُ
 وظىم بـ وؤعصٞذ اإلا

ذ ؤصً٪ -  وؾبجي ب٣ى عوخلها.. ٞحن هي ٖٞغ

 ؤوي  ج٣ُل مٗاًا خؿاب٪: ٢اسخي جدظًغ بـ ؾبابخِه  بـ ؤقاع -

نبري 
ُ
 …ؤ
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 ظٗلتها ٢ىة بـ الباب نٟ٘ نىث ٖلى لخيخٌٟ وعخل جغ٦ها زم

 ل٣ض.. الهُاص ظاؾغ بمخل٨ه ل٣ض.. مل٨هم ٌٗض لم ُنهُب.. جغحٗل

ت بُا٢ت ؤنبذ لحهم إلؾخٛالله عنُض ٖلى جدىي  ال هاٍو  البدض ٖو

٨مل آزغ ًٖ ًُ ٤  الٍُغ

********** 

 بٖم.. مٗاه هُخهٝغ اللي هى الؿالمت بـ ٣ًىم ظىاص إلاا.. جمام -

ً ؤعبٗت ُٖيُ٪ جدذ ٩ًىن  خاظت كٍغ  …ؾاٖت ٖو

 ؤن ٧اص زم عظاله ؤخض م٘ بجهاله ؤههى بٗضما الهاج٠ ظاؾغ ؤٚل٤

ِت  ٌٗىص ٞغ
ُ
 زم بلُه حهغو٫ عظاله ؤخض عؤي ول٨ىه چُالن ببيخه لٛ

ا همـ
ً
 الهش

 …بج٣خلىا الىعاهُت البىابت ٖلى ُخغاؾىا مً جالجت.. باقا ظاؾغ ًا -

ت هٓغة بـ ظاؾغ بلُه بلخٟذ غصًه ؤن ٧اصث هاٍع
ُ
  ج

ً
 ؤن بال ٢خُال

 الصسغ ٦ـ ظامًضا زغط نىجه
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 !بػاي بج٣خلىا -

ك٩لت صي مل: جىجغ بـ الخاعؽ ؤظاب -
ُ
 …باقا ظاؾغ ًا اإلا

 بـ ظاؾغ ُٖجي بقخٗلذ ٞـ خضًشه ب٦ما٫ ٖلى ٢اصع ٚحر نمذ

 ظٗل ظهىعي نىث   بـ وهضع الخاعؽ جالبِب ٖلى ل٣ُبٌ ًٚب

ا ًدىًٟىا اإلاكٟى بـ الٗاملحن
ً
 زٞى

ك٩لت بًه ؤوما٫ -
ُ
 !به٤ُ اإلا

 …بزخٟذ هاهم ُظلىاع:  وجىجغ زٝى بـ آلازغ عصص -

 جخُم بـ ُٖىاه ٖؿل ٌكخٗل ؤن ٢بل زىان مىه ألامغ بؾخٛغ١ 

 ٖلُه ججها٫ والهٟاث بال الخاعؽ ٌكٗغ لم.. ؾىصاء هحران ٌؿخٗغ

 خىاثِ له بهتزث الظي ال٣ىي  نىجِه  بـ ًجإع وظاؾغ ٢ؿىة بـ

 اإلاكٟى

 ظهىم هىع٩ٍىا ؤها صا.. ٖى٩ُىا ٢ضام مً جخس٠ُ بىتي.. بهاًم ًا -

 …ألاعى ٖلى
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ت و عوظُضا زغظذ ٍغ ىبخحن ظٍى  بجدكغ الظي ظاؾغ لهىث مٖغ

 وهي بهتزاػ بـ ؾإلخه زم بلُه عوظُضا لخخجه اإلابجى ؤعو٢ت ٖبر نضاه

 ُمغحٗبت هٓغاث   بـ الخاعؽ جغم٤

حن.. ظاؾغ؟ ًا بًه في -  …بىتي ُظلىاع ٞو

 نىث   بـ وؤعصٝ عوظُضا بلى بؾخضاع زم ظٟىُِه  ٖلى ظاؾغ يِٛ

 ُمخدكغط ٢اجم، زغط ٞـ ٞكل ول٨ىه هاصت ُمتزن، ًسغط ؤن ظاهض

ت زضي.. عوظُضا ًا خاظت مِٟل - ٍغ  …لچُالن وزصخي ظٍى

 بـ ناعزت جالبِبِه  ٖلى ج٣بٌ وب٢ترب حؿخم٘ لم عوظُضا ول٨ً

ٖغ
ُ
هتزجحن خض٢خحها ٚل٠ ط

ُ
 اإلا

 !!...ٞحن ُظلىاع.. ظاؾغ؟ ًا ٞحن بىتي -

 ُٖىحها بـ هاًْغ  ٢ىة بـ و٢ا٫ ٖىه ؤبٗضهم زم ًضحها ظاؾغ ٢ُض

 البا٦ُخحن

ؿت ُظلىاع عوظُضا ًا بهضي -  …٧َى
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ت بلى لُىٓغ هاُٞت عؤؾها هؼث ٍغ ى٨مكت ظٍى
ُ
 بـ با٦ُت هٟؿها ٖلى اإلا

 بـ واؾٗخحن ُٖىحن بـ بلُه جىٓغ وهي ظؿضها بعججاٝ بـ ْهغ ُعٖب

غ عهبت  عوظُضا بلى هٓغهِ  بـ ٌٗىص وهى ٢ا٫ زم ًٚب بـ لحٞز

ت هٟؿ٪ ؤمؿِ٪  عوظُضا -  الػم مل ظىاص.. الىالص ٖكان قٍى

 چُالن وال هى ال خاظت ٌٗٝغ

 ظاؾغ ًا بىتي: با٧ي وكُج بـ همؿذ -

 هغظٗها.. عوظُضا ًا هغظٗها: ٞدُذ بـ همـ زم نضعهِ  بلى يمها -

 …خُاحي ٞـ هٗملها خاظت آزغ ٧ان لى ختى ٦ضا ٢بل عظٗتها ما ػي 

ّبل
 
ا ؤبٗضها زم ظبُجها ٢

ً
 عظاء بـ وهخ٠ وظهها ُمداَو

ت تهضي جغوحي صلى٢تي - ٍغ .. بداظت ًدـ خض ومخسلِل ظٍى

 …٦ضا ٞـ واز٣ت زلُِ٪ .. خبِبتي ًا الجهاعصة ُخًى٪ ٞـ هخباث ُظلىاع

  ٖجها ببخٗض
ً

 عظاء بـ ٣ًى٫  زلِٟه  مً نىتها ٌؿم٘ ؤن ٢بل ٢لُال

 ُمخىؾل
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 مل.. ٩ُٞىا خض ؤزؿغ ٖاوػة مل.. ظاؾغ ًا وبىتي ؤهذ بعظٗلي -

 …هؿخدمل

ُى   بـ الؿحر بلى ٖاص زم لُبدؿم بلحها بؾخضاع
ُ
 الغ٦ٌ بـ ؤقبه ز

ً ًبخٗىهه خغؾه زلِٟه  ومً  ناٍٚغ

 ال٨شحر جد٩ي مالمدِه  ٞـ خضًض صون  ؾُاعجه الهُاص ظاؾغ نٗض

 مً ُعًٖبا ؤ٦ثر نمخه ول٨ً.. نمخه ًٖ زغط بطا ًغج٨به ٢ض مما

ؿحره ظاؾغ ٦ـ شسهُت ٞـ خضًشه
ُ
 نمخه ٩ًىن  وبهٟٗاالجه ًٚبه ح

 ؤظم٘ الٗالم بل.. والُابـ ألازًغ ًدغ١  جخُم زلٟه ُمسبًئا

خهل بلى ًىٓغ ؤن صون  وؤظاب ؤزغظه ٝ هاجٟه نىث نضح
ُ
 اإلا

ا ًهضح ُنهُب نىث ٧ان ًخدضر ؤن و٢بل
ً
 ناعز

 …ُظلىاع هلخ٤ ٖكان صا الٗىىان ٖلى حٗالى و٢ذ جًُ٘ ؤما بض٫ -
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٨مل ؤن و٢بل اإلا٩ان بخضازُاث وؤماله  ٢ض ظاؾغ ٧ان خضًشه ًُ

 بًاه ؤزبره الظي اإلا٩ان بلى ًظهب ٧ي ؾاث٣ه ؤمغ زم الهاج٠ ؤٚل٤

 جًىا ُنهُب

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

 هاجٟه ٢ظٝ زم مغاث ٖضة ًٚب بـ اإلا٣ّىص ٖلى ُنهُب يغب

٘ بٗضها.. ظىاعه دض١ ًضه ٞع ُُ  ٦ما الغ٣ُ٢ت الظهبُت، ٢الصتها بـ ل

 جماًما هي

 ٖغبُت ػزاٝع بـ اؾمها مجها ًخضلى نٛحرة ؤإلااؾت هُئت ٖلى ٧اهذ

ّبلها زم ٖلحها ٣ًبٌ ٖاص.. والضها مً هضًت ؤجها ؤ٣ًً و٢ض عاجٗت
 
٢ 

  وؤ٢ؿم ٢ىة بـ
ً

 ٢اثال

 …ألبىها ؤعظٗها ؤما ٢بل لُا هغظٗها.. ناخبخ٪ هغظ٘ -
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خِه  مً ػاص ت ما ؾُاعة   بلى ونل ختى ُؾٖغ  ٖلى بهما٫ بـ مهٟٞى

ت ٤ ٢اٖع  ٢ىة بـ اإلا٩ابذ يِٛ بٗضما ؾُاعجه مً هبِ ٞـ الٍُغ

ًغا ؤنضعث  الؿُاعة بلى وع٦ٌ نٍغ

 ؾُذ ٖلى يغب.. ُمدُم السلُٟت الىاٞظة ُػظاط و زالُت وظضها

 ألامامي اإلا٣ٗض بلى جدغ٥ زم ًٚب بـ ُمؼمجًغا الؿُاعة

 ًجض لم ول٨ىه بًجاصها ٖلى ٌؿاٖضه ما ًجض ٖله الؿُاعة بـ بدض

 جى٠٢ ول٨ىه الؿُاعة خى٫  صاع زم مٗه ؤزظه.. هاجٟها ؾىي 

 صماء ٢ُغاث ألاؾٟلخُت ألاعى ٖلى إلاذ خُىما

ا.. ؤعًيا ؤعصجه نٟٗت بـ قٗغ و٦إهه ٢لبه هىي 
ً
 ٩ًىن  ؤن زٞى

 صاٞئت، جؼا٫ ال لُجضها الضماء والمـ ُع٦بخِه  ٖلى ظثى.. صماءها

 ؤلانابت ٖلى ًمغ ولم خضًشت الضماء جل٪ ؤن ٌٗجي وهظا.. لؼظت

ل و٢ًخا  ٍَى
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 بججاه في ظىىًبا جخجه لُجضها ال٣ُغاث مؿاع بهغهِ  بـ جدب٘

 ول٨ىه ؤ٦ثر ال زالر ؤو ٢ُغجحن ٧اهذ.. ٢ضومه إلججاه ُمٗا٦ـ

 ناخبها بججاه جدضًض بؾخُإ

 وآزغ ٖجها اإلاجىىن  ٦ـ ًبدض ٢ىجه ٧ل بـ وع٦ٌ جهٌ لظل٪

ىاصًه ؤن صون  الهمذ  طل٪ ٖلحها ٌٗثر ال ُمسخبئت ٧اهذ بطا ختى ًُ

 الخ٣حر

٤ ظاهبي ٖلى ُممخضة الصخغاء ٧اهذ ٓلم الٍُغ
ُ
 بهاعاث مً ٖضا اإلا

غقض زُٟٟت
ُ
  الؿاث٣حن ج

ً
ل هى الظثاب ٖىاء وؤنىاث.. لُال

ُ
 ما ٧

هِب ؤن ٧اص الظي ال٣اجل الهمذ ٨ًؿغ طهُه ًُ
ُ
 الُىحن بـ ؤ

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

 جخ٩ئ ألامام بلى بهدىذ ٞـ ؾا٢حها آإلاتها ختى هىاصة ال بـ جغ٦ٌ ٧اهذ

 ُمجضًصا الغ٦ٌ خاولذ وخحن.. حٗب بـ جلهض ُع٦بخحها بلى ًضحها بـ
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ؿاٖضها مً ججض ٖلها  نغزذ ٞـ زهغها بٖخ٣لذ طعإ. ول٨ً ٌُ

 ٞسُذ بـ وهمـ ًضها ؤمؿ٪ ول٨ىه ًضها بـ ُملىخت

 …مؿ٨خ٪ -

ٗها  لم ول٨ىه ًتر٦ها ٖله الهىاء جغ٧ل ؤنبدذ ٞـ ألاعى ًٖ ٞع

ا جغهذ ٞـ عؤؾها بـ ؤهٟه يغبذ ًإؾذ وخحن.. ًٟٗل
ً
 هي و٧اهذ ؾا٢ُ

 مٗه

 ؤهه بال الخملو خاولذ ٞـ ؾا٢ها ؤمؿ٪ ول٨ىه جغ٦ٌ جهًذ

 خضة بـ نغر زم ؤعًيا ؾ٣ُذ ٞـ ظظبها

 وظ٘ بـ جدسخي هسلُِ٪  مل نض٢جي.. ب٣ى ؤؾ٨ِذ  ُظلىااااع -

 ب٨غه٪ ؤها.. هٟسخي مٍغٌ واخض ؤهذ: ظىىن  بـ ُظلىاع هضعث -

 …ب٨غه٪ بًه ٌٗجي ٖاٝع

 جهًذ ٞـ.. جغ٦ها ختى ًضه ؾا٢ها بـ جغ٧ل وهي ألازحرة ٧لمتها ٢الذ

ا ًٗ  الٓالم هدى الغما٫ هاخُت جىدٝغ جبٗها وهى الهشت جغ٦ٌ ؾَغ
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ضها ٞـ زلٟها مً حهضع نىجه ؾمٗذ ٍؼ  للهغب بنغاًعا ًُ

 !!...ؾامٗت.. الجهاعصة ٖى٪ هُمىٗجي مدضف -

تها ٍٞغ مً ؤلاهٟجاع الىق٪ ٖلى ٢لبها يغباث ٧اهذ  حٗثرث.. ُؾٖغ

مؿ٪ بها اللخا١ بـ له ؾمدذ ٞـ زُىاتها ُُ  ُظلىاع نغزذ.. ًضها ل

 وؤؾم٪ طل٪ جى٢٘ ؤهه بال بُضها بما يغبه جىىي  وبؾخضاعث هل٘ بـ

زغي  ًضها
ُ
 ًضها بـ ما وؾ٣ِ ؤلم بـ نغزذ ٞـ ؤصاعها زم ألا

 لحهمـ به بلخه٣ذ ختى مىه ٢غبها زم ْهغها زل٠ ًضه وي٘

 وظىتها جلٟذ ال٨غحهت ؤهٟاؾه ؤنبدذ ختى مجها عؤؾِه  بـ ٣ًترب وهى

ضها ٞـ  هٟىًعا جٍؼ

 ػمان هٟؿىا ٧ان ما ػي  ملِ٪ .. ملِ٪  هخ٩ىِن  -

داو٫  وهي نغزذ
ُ
 ؤمامه هلٗها بْهاع جإبى خضة بـ مىه الخملو ج

ىذ -
ُ
 ًا ب٨غه٪ ب٣ُذ أل صلى٢تي.. خاظت ٞاهمت ومل ُنٛحرة ٦

 ب٨غه٪!.. ٞاهم.. الغخمً ٖبض
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ا ضخ٪ - ًُ  .. خبِبتي ًا جاوي جدبُجي جغظعي ب٨غة: و٢ا٫ ٖال
ً

 ؤنال

 …ؤخب٪ بوي ٦ٟاًت.. جدبُجي مدخاظ٪ مل

ذ.. جماًما ُظً ل٣ض.. ُمًُغب طهى٫  بـ ُٖىاها بحؿٗذ  حؿاٖع

 الهشت ٢الذ زم ؤهٟاؾها

 …ٖجي ببٗض بخدبجي لؿه لى.. ٖجي ببٗض -

  وظىتها جدؿـ
ً

 ؤهٟه ًً٘ وهى ٢ا٫ زم هٟىع  بـ وظهها ؤبٗضث ٝ

 بهدكاء بـ وظىتها ٖلى

 …ؤبًضا هىظٗ٪ مل ٢ىلخل٪.. ُهككل -

.. ٞى٢ها وهى ؾ٣ُذ ٞـ ٖغ٧لها ول٨ىه السل٠ بلى الغظٕى خاولذ

 وُم٣اومتها مظبىخت نغزت نغزذ ٞـ ٦جزتها ق٤ زاَٟت خغ٦ت وبـ

 ؤبًضا تهضؤ لم

 نىجِه  بـ هامُؿا بلحها وما٫ عؤؾها ٞى١  ًضها الغخمً ٖبض ٢ُض

ىٟغ
ُ
 اإلا
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لل ٖكان هاصًت زلُِ٪ .. خبِبتي ًا اإلاىيٕى مخهٗبِل -  مجٖز

 …مى٪

 بلخ٣ُذ زم ًضًه بحن مً لخخملو ُمخٗا٦ـ وي٘ في ًضها ؤصاعث

ا لُخإوه وظهِه  بـ ٢ظٞتها زم الغما٫ مً خٟىت ًٗ .. ُٖيُِه  ٖلى ًضه واي

ٗذ زم  بلى لُتراظ٘ ٢ىتها ب٩ل وصٞٗخه نضعه ختى ُع٦بخحها ٞع

 السل٠

خب٣ي ُظلىاع ظمٗذ
ُ
ت ٢ىتها مً اإلا تهاٍو

ُ
.. حٗثر بـ جغ٦ٌ جهًذ زم اإلا

لما
ُ
 جغهذ بـ الغ٦ٌ بؾخُاٖذ ختى.. وج٣ؿِ جخٗثر ججهٌ ٧

 بـ بنُضمذ بؾخضاعث وخُىما الى٢ذ َىا٫ زلٟها جىٓغ ٧اهذ

 وهى َمإجها ُنهُب نىث ول٨ً هل٘ بـ نغزذ ٞـ.. ٢ىي  نضع  

 ٖاصث ٢ض اإلاؿلىبت عوخه و٦إن جإوه بـ نضعهِ  بلى ًًمها

 ُنهُب ؤها بهضي!!.. ُظلىااااع -

ٗاه٣ه وهي ُملخاٖت همؿذ -
ُ
 !...ُنهُب: ٢ىة بـ ح
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شحر لضعظت ظؿضها بعججاٝ مً ُحهضت ْهغها ٖلى مسر
ُ
 الك٣ٟت ج

 الجخُم ؤقٗل ًٚب بـ ُٖىاه ؤْلمذ ول٨ً ٖىه ؤبٗضها زم

سٟحها عظل وهمُت  ٦جزتها ًغي  وهى اإلاغمى٢ت مهىخه زل٠ ًُ

ٓهغ مك٣ى٢ت  ؤؾٟله مً ظؿضها ٍو

خ٣ضم ًجهٌ الظي طل٪ ٖلى هٓغاجه و٢ٗذ  هٓغاث بـ مجهما ٍو

 ٖلحها ويٗه و ٢مُو هٕؼ زم زلٟه ُنهُب ؤبٗضها ٞـ قُُاهُت

 ببدؿامت بـ همـ زم

 هىا زلُِ٪  -

 مدؿبىِل أل: عظاء بـ و٢الذ ًضه ؤمؿ٨ذ -

 …مخساِٞل -

ال ؤلابدؿامت ٚابذ خُجها وبؾخضاع ًضها جغ٥ زم ؤمغ بـ همؿها  ٖو

بت صعظت بـ ٢اجل ُمس٠ُ، قغؽ، ول٨ىه ٚامٌ حٗبحر وظهه  و ُمٖغ
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 ٨ِٞه  ٖلى وهبُذ الغخمً ٖبض مً ب٢ترب ٢ض ٧ان ُم٣ضماث صون 

 ؤعًيا ؤَغخخه ل٨مت

اص السل٠ بلى عؤؾِه  بـ صٞ٘ زم جالبِبِه  مً ًجظبه ُنهُب بهدجى  ٖو

 لم ول٨ىه الغخمً ٖبض جغهذ.. ٢ىجه ٧ل بـ ؤمامه الظي ًًغب بها

 الىي٘ جضاع٥ ٖلى ؾاٖضجه بىِخه ٢ىة ٞـ ٌؿ٣ِ ؤو الىعي ٣ًٟض

ب ؤٞعى ٞدُذ بـ وهمـ مىه ُنهُب ٢غبه ظًب ُمٖغ  مً الٗٓام ًُ

ىبٗشت الخغاعة ٍٞغ
ُ
 مىه اإلا

 إلاؿها ٖلى ٣ٖاًبا.. ه٣ُٗهال٪ صي**** الـ بًض٥ -

.. ٖملذ مهما: الضماء بِش٤ وهى ٢ا٫ زم الغخمً ٖبض ضخ٪ -

 …لُا ُظلىاع

  ًل٨مه ما٫ زم ٢ؿىة بـ ُنهُب ػمجغ
ً
زغي  مغة

ُ
 اإلاغة هظه ول٨ً ؤ

زغي  ًضهِ  وبـ ٢بًخه ؤمؿ٪ ٞـ لها ُمخيهئ الغخمً ٖبض ٧ان
ُ
 ؤزغط ألا
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 ٞـ ٖى٣ِه  مً بؿُِ ظؼء بـ مغوًعا ٨ِٞه  بـ ُنهُب وظغح مضًخه

 الضماء بهبش٣ذ

 بـ زغظذ التي ُظلىاع نغزت بـ بمتزط جإوه.. وخكُت بـ ُنهُب جإوه

 اؾمِه 

 !!!...ُنهُب -

م ٖلى له جهضي ُنهُب ول٨ً الهجىم الغخمً ٖبض ٖاوص  الٚغ

 ؤبض٫ آلازغ بِىما.. ل٨مه بؾخُإ ؤهه بال ؤمامه الغئٍت حكىف مً

مجى ًضه مً اإلاضًت ُُ ؿغي  بلى ال ُِ  بـ َٗىه ُمباٚخت وبدغ٦ت   زم ال

 ظؿضه صازل ؤصاعها زم ظاهبِه 

ا ُنهُب قه٤
ً
 جؼا٫ وال الغخمً ٖبض ًٖ زُىجحن ؤبخٗض زم ُمخإإلا

ا بلُه هٓغ.. ظؿضهِ  بـ مٛغوؾت اإلاضًت
ً
 ُع٦بدُِه  ٖلى ؾ٣ِ زم الهش
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 مً جىبش٤ واإلااء ؤعًيا ُنهُب تهاوي  جغي  وهي ُظلىاع نغزذ

 تهاوي  ٞـ زلٟه ججلـ هي ٧اهذ ٌؿ٣ِ ؤن و٢بل.. وظهه و ظؿضه

 ؾا٢حها ٖلى ظؿضه

 ٢ىة ؤو خى٫  بال وهى بلُه جىٓغ وهي ٢ىي  وكُج بـ جب٩ي ٧اهذ

 نغزذ ُظلىاع ؤن بال ٣ًترب ٧ان آلازغ بِىما نمذ بـ بلحها ًىٓغ

 نضعها بلى ظؿضه. جًم وهي

 جإطًه ؤو ج٣غب ؤوعى ببٗض -

٣ابل بـ الغخمً ٖبض نغر -
ُ
 …ؤها خ٣ي ؤهِذ .. وبـ ؤها لُا ؤهِذ : اإلا

ت َل٣اث نىث بُٗض مً جهاٖض   بلخٟذ ٞـ هاٍع
ً

ال
ُ
 ُظلىاع مً ٦

بض  ألن ًدخج ولم الهىث ٖىه نضع الظي بججاه بلى الغخمً ٖو

ت ًته٨ً مت بـ ػمجغ بل ال٣اصم هٍى  ًغجج٠ ظؿضها ظٗلذ هٍؼ

ُض بـ ٢ا٫ ول٨ىه  ٖو

 …مجي ًى٣ظ٥ هُٗٝغ مدضف وؾاٖتها جاوي هغظٗل٪ -
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 ٖجهما ُمبخًٗضا ع٦ٌ زم

 ٦جزتها بـ خض١ الظي ُنهُب بلى هٓغها بـ ٖاصث ُظلىاع بِىما

 ي٠ٗ بـ هخ٠ زم الضماء بـ واإلالىزت اإلاك٣ى٢ت

 !!صا صم٪!.. ؤطا٥ِ  -

.. هى صمه صا أل: با٧ي وكُج بـ ٢الذ زم هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ -

 …أل ومإطهِل

 والٟٛىة الصخىة بحن ما همـ زم عاخت بـ ؤومإ

ىذ بوي آؾ٠ -
ُ
 ؤطًخ٪ ٞـ ألاؾباب يمً مً ؾبب ٦

ـ وهخ٩ىن  صلى٢تي هُجي بابا.. ُهككل: حكىذ بـ هخٟذ -  …٧َى

 بـ ُظلىاع ُٖجي لخدؿ٘ حٗب بـ ُٖىاه ؤٚمٌ ول٨ىه ي٠ٗ بـ ؤومإ

دغ٦ه وهي اؾمه بـ نغزذ زم هل٘
ُ
 ًضها بـ ج

 !!...ُنهُب!!.. ُنهُب -
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ُه طهب ٢ض ؤهه بال ٗاص اإلاكهض هى وها بًُٗضا ٖو  بزخالٝ بـ ٌُ

 واخضة الىدُجت جب٣ى ول٨ً والصسهُاث الخٟانُل
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 عشر الخامضالفصل 

 ًغي  وهى الصخغاء صازل بلى ع٦ٌ زم الؿُاعة مً ظاؾغ جغظل

 َل٣اث ٖضة وؤَل٤ ُمؿضؾه ؤزغط.. ظالؿحن وبزىحن ٠٣ً ْل

ت  ع٦ًه ؤ٦مل زم الهىاء بـ هاٍع

ُىاها ُمغحٗب قاظب، وظهها و جب٩ي ؤعًيا ظالؿت ُظلىاع وظض  ٖو

ٓلم لـ.. هل٘ بـ ُمدؿٗخان
ُ
 مجها ب٢ترب زم بالٛت ٢ؿىة بـ مالمدِه  ج

 الساٞذ همؿها لِؿم٘

 …بابا ًا بلخ٣جي -

 و٦ظل٪ ًجٝز وظهِه  و الىعي ٞا٢ض ُنهُب لُجض ُع٦بدُِه  ٖلى ظثى

 ؤلانابت م٩ان ٌعي وهى ُٖىاه ي٤ُ.. ظاهبه

 نىجِه  بـ عظالِه  بـ هضع زم ظاهبه مً اإلاضًت وسخب ًضه مّض 

 الجهىعي

ت حٗالىا -  …قُلُىه بؿٖغ
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 بِىما.. طعاُِٖه  ؤؾٟل مً ُنهُب وعٞٗا عظالِه  مً بزىحن جدغ٥

٣حها مً ُظلىاع ؤمؿ٪ ظاؾغ ِه  ؤمام وعٞٗها مٞغ دض١.. هاٍْغ  بـ بها ًُ

 مً و اإلاك٣ى٢ت ٦جزتها ٖىض جى٢ٟذ ختى قاملت ٞدهتها هٓغاث

 ُنهُب ًسو ؤهه ًبضو ٢مُو ٞى٢ها

٣ؿم ٢اجم ْالم بـ ُٖىاه بؾىصث
ُ
ظًب ما بهم عؤث ؤجها ُظلىاع ج ًُ 

 ٞـ نضعهِ  بلى ويمها بالٜ خىى بـ ٧ان ظظبها خحن ول٨ً.. الٗٓام

 هامؿت الُب٩اء بـ لخٗىص قٟخُِه  بحن مً ًسغط جإوه ؾمٗذ

 بهه ومترصصف مسٟل.. بابتي ًا ًى٣ظوي ٖكان ٦ضا خهله -

 …ًى٣ظوي

لذ ْهغهِ  بـ ؤْاٞغها خٟغث ى٠ بـ حهتز وظؿضها ٢ىة بـ جب٩ي ْو ُٖ ..

هالِتها ْهغها ٖلى ظاؾغ لحربذ
ُ
ُض بـ ٢ا٫ زم وز  ٖو

 …ألاعى جغاب مؿٟٟه أل٧ىن  ؤٖبض وما صًجي و -

 با٧ي وكُج بـ و٢الذ ٖىه ببخٗضث بل ُظلىاع حؿمٗه لم
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 ًدهله ٖاوػة مل زاَغي  ٖكان.. ُنهُب هلخ٤ ٖكان ًال -

 خاظت

 خبِبتي ًا خاظت هُدهله مل:  زكىهت بـ و٢ا٫ وظهها خاٍو -

 …مخ٣ل٣ِل

 بججهذ و نضعها بلى ال٣مُو َغفي ظظبذ زم عؤؾها بـ ؤومإث

 بـ بهخ٣ام جغؾمان ُٖىاه بِىما ٦خٟحها خاٍو الظي والضها ظىاع

غ١  ؤبك٘
ُ
ا ٢ؿىة وؤ٦ثرها الُ

ً
 وؤإلا

٤ حك٤ الؿُاعاث ٧اهذ ت بـ اإلاىخل السالي، الٍُغ غاُٞت ُؾٖغ
ُ
 ز

ؿاب٤
ُ
ذ ح دخدؼ التي اإلاكٟى بلى ونلذ ختى الٍغ  ق٣ُ٣ها بها ًُ

 ظاؾغ عظا٫ ؤمامهم التي الؿُاعة بـ زلٟهم ومً والضها م٘ جغظلذ

 ٖلى ًضها ويٗذ.. قاخب وظهه بضي والظي ُنهُب جدمل

 اللُل ؾ٩ىن  حك٤ ٧اصث قه٣ت ج٨خم ؤلم بـ قٟخحها
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 ٞـ عظاله ًدب٘ ؤن صون  زلٟه ظظبها زم ٦خٟحها ٖلى ظاؾغ عبذ

 بؾخٟهام بـ ُظلىاع همؿذ

 !ٞحن عاًدحن بخىا -

ؿدكٟى هخضزلي مل ؤًْ: وظٟاء ظمىص بـ ظاؾغ ؤظاب -
ُ
 اإلا

 …٦ضا

٤ ًٖ اإلاغخاى بلى ونال  زم والغواص الٗاملحن مىه ًسلى ٍَغ

 بـةعحٗاف ؤمؿ٨تها ٞـ ُمؿب٣ًا خًغها ٢ض زُاب   بـ ًضه ومّض  ؤصزلها

 وصلٟذ

ذ لذ ألابٌُ ٢مُهه ُظلىاع هٖؼ  بها ججم٘ ؤٖحن بـ به ُمدض٢ت ْو

تها ٖبراث  الغظىلي ُٖغه حكخم ؤهٟها مً ٢غبتها زم.. بظر بـ طٞع

 زاٞذ وكُج بـ وهمؿذ الهاعر

 …آؾٟت -
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ذ زم ضمٛخحن التر٢ىة ٖٓمتي بـ وخض٢ذ اإلاك٣ى٢ت ٦جزتها هٖؼ
ُ
 بـ اإلا

ىٟغة ٖالماجِه 
ُ
 نيبىع  لخٟخذ.. والخ٣ؼػ  الىىع  بلى مالمدها لخخدى٫  اإلا

 اإلاىاي٘ جل٪ ٚؿل في بضؤث و اإلاُاه

 ٢ؿىة بـ ظلضها خ٪ هدُجت بخمغاع الؼع٢اء الٗالماث جل٪ خاٍو

 بلى بج٨إث ًإؾذ وخحن.. ظؿضها ًٖ ظلضها ؾلض ٖلى ؤو٦كذ

 حٗى٠ُ بـ لىٟؿها هامؿت ٢ىة بـ جىٟؿذ و الخىى

 وؤها ٖاٌل ًًٟل ٖكان بُداعب ظىه ُنهُب.. بجهُاع و٢ذ مل -

 …ٖكاوي ٖمله اللي هًُ٘ مل.. ومجهغف ؤخاعب الػم هىا

 ؤخًغه ما لترجضي زُابها هٕؼ ؤ٦ملذ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظث

غمؼي  ٢مُو ًٖ ٖباعة ٧اهذ.. والضها
ُ
ل ٢  ُمىخه٠ بلى بلى ٍَى

لى مً مك٣ى٢ت ٢هحرة وؤ٦مام ٞسظحها  بؿُِ ُخؼء ؤْهغث ٞـ ألٖا

 ز٣ُلت زامت مً اللىن  ؤؾىص بىُا٫ ألاؾٟل ومً.. مى٨بحها مً

 بجؼان بـ ي٤ُ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               467 

هالتِها ٨ٖهذ
ُ
كٗشت ال٨دؿىاثُت ز

ُ
 ؤؾضلتها ظضًلت هُئت ٖلى اإلا

مؼ٢ت زُابها ٢ظٞذ زم.. ألاٌؿغ ٦خٟها ٖلى
ُ
دسست اإلا

ُ
 ؾلت بـ واإلا

همالث
ُ
 نضعها بلى جًمه طعاٖحها بحن ٢مُهه خملذ ول٨جها اإلا

 ٠٣ً ظاؾغ لخجض الباب ٞخدذ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظ ٖاوصث

 زٟىث بـ ٢الذ زم ُمهتز بجؼان بـ هي لخبدؿم.. ُمخدًٟؼا

ؿت ؤها -  …ُنهُب ؤقٝى ٖكان ًال.. بابتي ًا ٧َى

  ظاؾغ بلحها هٓغ
ً

 وظظبها ًضها ؤمؿ٪ ول٨ىه ٚمىى بـ ُمُىال

غفى بلى ونال ختى زلٟه
ُ
 ُٖىحن بـ عوظُضا ج٣ب٘ خُض.. الجغاخت ٚ

 ع٦ًذ ُظلىاع ؤبهغث وخُىما بهٟٗا٫ بـ ًىهج ونضع ُمخىعمخحن

ٗاه٣ها
ُ
 ببدؿامت بـ ٢اثلت ب٨ذ زم ح

ؿت به٪ هلل الخمض - ٨غ هلل الخمض.. ٢لبي ًا ٧َى
ُ

 ًا هلل والك

 …ُظلىاع
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 بـ وهمؿذ عوظُضا ٦خ٠ بـ وظهها صٞىذ زم ٢ىة بـ ُظلىاع ٖاه٣تها

 وبهٟٗا٫ خؼن 

 ٦ضا ُٞه ٖملذ اللي ؤها.. ؾببي بـ هىا هى -

هالتِها ٖلى عوظُضا عبدذ -
ُ
 مخ٣ىلِل ُهككل: خىان بـ و٢الذ ز

ه ٌؿخدُل ٧اجبه وعبىا ٢ضع صا.. ٦ضا  …بسحر ٣ًىم بهه بصعي.. حٛحًر

 اإلا٣اٖض ٞى١  ؤظلؿتها زم عوظُضا ؤبٗضتها ٞـ بعحٗاف بـ ؤومإث

ترانت
ُ
ت ؤمام اإلا ٞغ

ُ
 ببدؿامت بـ و٢الذ ؾا٢حها ٖلى عبدذ.. الٛ

 …ُنهُب ٖلى وؤَمى٪ ظاؾغ ؤ٧لم هغوح -

 ؤ٦ثر ال٣مُو لُخ٣غب والضتها بلى جىٓغ ؤن صون  عؤؾها بـ ؤومإث

براتها بلحها  الخى٠٢ جإبى ٖو

.. جٟؿحرها ًهٗب مالمذ بـ ٠٣ً الظي ظاؾغ بلى عوظُضا جىظهذ

  جٟؿحرها ٖضم آزغث ول٨جها
ُ

 ٞهمتها بطا ُعًٖبا ؤ٦ثر ؾخ٩ىن  خُض
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خمخم وهي ٢ىتها ٧ل بـ ٖاه٣خه خضًض صون 
ُ
٨غ الخمض بـ ج

ُ
 والك

داٍو ُبُئ بـ ًضه بعجٟٗذ.. بلحها ؾاإلاحن لٗىصتهما
ُ
 زم ْهغها ج

 ظمىص بـ همـ

ض -
ُ
ل ومً مجها بال٪ ز

ُ
ت هخإزغ.. ال٩  قٍى

 …ب٣ى ٦ٟاًت بهخ٣ام بالف!!.. ظااااؾغ: زاث٠ ٖخاب بـ همؿذ -

 زٟىث بـ هضع زم آإلاتها ٢ؿىة بـ طعاٖحها ؤمؿ٪ زم ٖىه ابٗضها

ب  ُمٖغ

ت بىتي صي -  ًسؿغ هسلُه إلاؿها اللي***والـ!.. بىتي بًه ٌٗجي ٖاٞع

 …وؤزغجه صهِخه

 الُبِب نىث ؤو٢ٟه ول٨ً عخل الخضًض بـ لها ٌؿمذ ؤن وصون 

 الىٓغ صون  وظٟاء ظضًت بـ وحؿاء٫ ظاؾغ بلُه بججه ٞـ زغط الظي

 ُمخىؾل عظاء بـ بلُه جىٓغ التي عوظُضا بلى

 !ؤزباعه بًه -
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ا بخىا: ٖملُت بـ الُبِب ؤظاب - ًُ  ال٨لى ل٨ً الٗملُت بىٗمل خال

ىا بطا ؤظؼم ه٣ضع مل.. ُمخًغعة
ُ
 هىسؿغها وال هى٣ظها هى٣ضع ٦

 وبخخما٫ ٖم٤ُ وقه ظغح ٦مان.. صا اإلاىيٕى ٖلى بضعي  لؿه ألهه

 …وقه ٞـ ؤزغ ٌؿِب

 ما قًِئا ؤُٖى. ًضه الُبِب مّض  بِىما ُم٨ٟهغة مالمذ بـ ظاؾغ ؤومإ

 هضوء بـ و٢ا٫ لجاؾغ

ت ؤصر بمٗجى ؤو.. بًضه ٞـ ال٢ُجها وصي ظُبه ٞـ صي ال٢ُىا -  ملٟٞى

 …عؾٛه خىلحن

دض١ ْل ظاؾغ ول٨ً ُمخٗل٣اجه باقي بـ ًضه مّض  زم  ببيخه ٢الصة بـ ًُ

ب ْالم بـ ًضًه بحن التي  خضًض صون  عخل ٞـ الُبِب ؤٖع

 خضًض صون  لحرخل بلخٟذ زم ٢ىة بـ ال٣الصة ٖلى ظاؾغ ٢بٌ

ا ًٟ  ؤ٦ثر ال٣اصم ؤن ؤهبإها ٢لب.. عوظُضا ٢لب بـ ٢اؽ بغص   وعاءهِ  ُمسل

ا ٢ؿىة
ً
 وؤإلا
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********** 

 ٧اهذ.. ؾىصاء ُم٨ٟهغة، مالمدِه  و ُمخشا٢لت زُىاث   بـ الضعط نٗض

ل بُٗضة ٧اهذ.. قٟخُِه  بحن ًخظو٢ها.. ؤخًاهِه  بحن.. ًضًِه  بحن
ُ
٧ 

بت ول٨جها الُبٗض  وخضه له.. مل٨ه ؾخ٩ىن  ٧اهذ.. الى٢ذ طاث بـ ٢ٍغ

ل ؤن بال
ُ
.. خُاتها.. ٢ىجه.. لها بمخال٦ه.. قٟٛه.. هي.. جبسغ شخئ ٧

ل
ُ
ؿغ٢ها الُههُب طل٪ لُإحي.. ًضًِه  بحن ٧ان شخئ ٧  لخٓت في مىه َو

 زاَٟت

ى٠ بـ لًُغبه اإلاجز٫  باب ؤمام جى٠٢ ا ُٖ
ً
 لـ ًإبه ؤن صون  ناعز

 نىجِه 

 …ٚبي.. ٚبي.. ٚبي -

ل و٢اعن 
ُ
ت يغبت بـ ؾبت ٧  وهمـ الباب ٖلى ظبهخه وي٘ زم.. ٢ٍى

 ُمس٠ُ نىث   بـ

 …ؤبًضا.. ؤبًضا.. لٛحري  هخ٩ىن  ومل.. لُا هي -
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 بلى جىظه زم بىُاله جبٗه ٢مُهه لُسل٘ الضازل بلى صل٠

ا لِؿخُٗض ؾازًىا خماًما لُإزظ اإلاغخاى ًً  ختى ٢ىجِه  مً بٗ

 الخ٨ٟحر له ًدؿجى

 ميكٟت زهغهِ  خى٫  ًل٠ اإلاغآة ؤمام و٠٢.. ٢هحرة ٞترة وبٗض

م ٖلى.. ؾٗغه مىابذ مً ال٣ُغب بـ ظبهخه خغط بلى وهٓغ  مً الٚغ

ها التي الضماء م٤ بـ ٨ًً لم الجغح ؤن بال ٚؼاعة بـ هٞؼ ُٗ .. اإلااطي ال

 مٍغٌ بهدكاء بـ ٢ا٫ زم صسب بـ ضخ٪

ت ٚحر ج٩ىن  ًىٟ٘ م٨يل مغاحي -  …٦ضا ٢ٍى

 زُِ و ببغة وؤزغط الىاٞظة ظىاع ألاولُت ؤلاؾٗاٞاث نىضو١  ٞخذ

سهو
ُ
ُا بـ زُاَخِه  بـ وبضؤ للجغوح اإلا  ًخإوه ٧ان.. حٗلم ٦ما خٞغ

 
ً

لما ول٨ً ٢لُال
ُ
خظ٦غ ألالم ًيسخى ًضًِه  بحن ملمؿها جظ٦غ ٧  جل٪ ٍو

 بها جمخ٘ التي الساَٟت اللخٓاث
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 جىظه زم الضماء ب٣اًا مً ًضه لُٛؿل ظغاخه جًمُض مً بهخهى

 الساعط بلى

خِه  بلى جىظه ٞغ
ُ
كٗل ًضه ومّض  ٦بحرة مغآة ؤمام و٠٢ زم ٚ ٌُ 

 وهى نضمت بـ ُٖىاه بحؿٗذ ختى ًٟخدها ؤن ٧اص ما.. ألايىاء

 ٧اهذ.. قغ هظًغ ٧اهذ ومالمده زلٟه الهُاص ظاؾغ ًغي .. ًغي 

ُىاه ُمسُٟت صعظت بـ ٢اجمت ل ههغ ُمؿخٗغ جخُم بـ حكخٗالن ٖو
ُ
٧ 

 ال٣خل ٖلى ؤلانغاع

 صٞٗتها زم عؤؾِه  ٖلى ج٣بٌ ظاؾغ ًض ٧اهذ شخئ ؤي ٌعي ؤن و٢بل

 الغخمً ٖبض بِىما.. بزغها ٖلى تهكمذ ظباعة ٢ىة بـ اإلاغآة بلى

 الًغبت ل٣ىة ؤعًيا ؾ٣ِ

 الًغبت جل٪ مً ٤ًُٟ ٨ًض ولم ظضًض مً ًجٝز وظهه ٖاص

ٟاظإة
ُ
زغي  بـ ظاؾغ ٖاظله ختى اإلا

ُ
 ع٧لت.. مٗضجه ٢انضة ؾا٢ِه  بـ ؤ

 الضماء ًبه٤ ظٗلخه
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 ٢هت ؤل٠ جد٩ي الكُُاهُت ومالمده ٖليّ  مً ظاؾغ بلُه هٓغ

 الجخُمُت هٓغاجِه  ٦ـ ؤؾىص ٢اجم، هؿِـ بـ ؤعصٝ زم.. بهخ٣ام ًٖ

 …مغجحن مبٛلُل وؤها.. حِٗل ؾمدخل٪ بوي ٚلُتي -

ض   ٞـ وظهه ؤنابذ ٢ضمت مً يغبت بـ ٖاظله زم
 
٣

 
 هٓغ.. الىعي ٞ

  ظاؾغ بلُه
ً

ت مً زغط زم ُمُىال ٞغ
ُ
 لُإمغ مجزله باب بلى ومجها الٛ

 ٚلٓت بـ عظاله

 …وخهلىوي هاجىه -

 الضازل بلى هٓغ زم الؿىصاء ؾترجه ػع  ظاؾغ لُٛل٤ الغظلحن ؤومإ

 وعخل ٢ؿاوة بـ لُبدؿم عظلُه بزخٟى خُض

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

لت ٧اهذ بن ٌٗلم ال ٞترة بٗض بؾد٣ُٔ  ما ول٨ً ٢هحرة ؤم ٍَى

 ههٟحن بلى عؤؾه ٌؿُغ ٩ًاص ٞخا٥ ُنضإ بـ ٌكٗغ ؤهه ٌٗلمه
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٘.. مٟغ ال جهاًخه ؤجها ال٣ُحن ٖلم ٌٗلمه وما  بلى وهٓغ عؤؾه ٞع

دض٢ت ظاؾغ ُٖجي
ُ
٣ه ببخل٘.. خضًض صون  قُُاهُت بـ به اإلا  بـ ٍع

  هٟؿه وظض ؤهه بال الجهىى وخاو٫  نٗىبت
ً

 خضًضي ٢ُض   بـ ُم٨بال

 بحسسذ والتي ميكٟخه ًغجضي ًؼا٫ أل.. ُمهترت  خضًضي م٣ٗض ٞى١ 

 ٖلحها سخبه جم التي ألاجغبت ٦ثرة مً

ت بـ ٢ا٫ خُىما ظاؾغ خضًض باٚخه  ٢اجلت ُسسٍغ

غسخي بن مخى٢٘ م٨ىدل -
ُ
٪ جىع  ٌؿخدمل صا اإلاهضي ال٨  …ٍػ

 زم اإلا٣ٗض ْهغ بلى ًخ٩ئ ٖى٣ه زل٠ ًضه لًُ٘ ظاؾغ مىه ب٢ترب

ـ   بـ ٢ا٫  ُمؿخهجً هم

 …ظىه مً ٞاضخي به٪ صلُل ٚحر ملىف صا -

طهه ًً٘ ب٢ترب زم ٢ىة بـ نضعه ًٖالث ظاؾغ يغب
ُ
 ٖلحها ؤ

  وببخٗض
ً

 للمغح ؤزغ ؤي جدمل ال ببدؿامت بـ ٢اثال

 …ظىه مً َال٘ ٍٚغب نىث في.. ٞاضخي ب٣ىل٪ مل -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               476 

ا وظهه ججهم ًٗ هغث ؾَغ  بـ لحهضع وظهِه  ٖلى ظلُت الكغ مالمذ ْو

 ال٣ضًم اإلاؿخىصٕ طل٪ بـ ال٣اًَ الخمام ؤٕٞؼ. ٚلُٔ نىث  

 !...٧ام صٞٗىل٪ -

ا ؤظاب بل الٟهم ٖضم الغخمً ٖبض ًضعي لم
ً
شحر ضخ٨ت ياخ٩

ُ
 ج

 الٛشُان

 ؤهذ اللي خ٣ي.. خ٣ي ؤعظ٘ ظُذ ؤها.. خاظت صٞٗلي مدضف -

 …مجي ؾغ٢خه

 ؤهٟه ظٗلذ ٢ىة بـ ًهٟٗه ؤن ٢بل مىا٣ٞت بـ عؤؾه ظاؾغ خغ٥

 ظضًض مً ؾااله ؤٖاص زم ظضًض مً ججٝز

 !...٧ام صٞٗىل٪ -

 ًبدؿم وهى ٢ا٫ زم ز٣ُل هًٟؿا ٌسخب ؤهٟه الغخمً ٖبض ظٗض

 م٣ُخت ببدؿامت

 …جمً بـ ًغظ٘ الػم بـ.. ٞلىؽ ٚحر مً بحرظ٘ الخ٤ -
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 ٖاص زم ٢ؿىة بـ ألاؾٟل مً ط٢ىه ًل٨م ؤن ٢بل ط٢ىه ظاؾغ خ٪

 بغوص بـ ًغصٝ

 …ٖاوػ  ؤهذ ما ػي  ماَل.. ٚحر٥ خاظت مىعاٌل ؤها -

داو٫  وهى قغاؾت بـ هضع زم ًٚب بـ الغخمً ٖبض نغر خُجها ًُ 

د٨م ال٣ُض طل٪ مً هٟؿه جسلُو
ُ
 اإلا

 ؤها لُا هخ٩ىن  ُظلىاع!.. نُاص ًا ظاؾغ ًا ٞاهم.. ؤها ملِ٪  ُظلىاع -

 …عيا٥ بـ ؤو ٖى٪ ٚهب.. وبـ

 ؾُُغث هٓغاجه قُُاهُت و.. ًٚب بـ ؤؾىاهِه  ٖلى ظاؾغ مسر

 ٖبض ًل٨م وهى لىٟؿه ٌعي لم وخُجها.. ظىاعخه ٧ل بـ ٖلُه

 ؤعًيا الجالـ طل٪ ؾ٣ِ ختى ًمل٨ها التي ٢ىجِه  ٧ل بـ الغخمً

ٗض٫ عظاله ؤخض لُإحي حٗب بـ ظاؾغ لهض ٘ زم اإلا٣ٗض مً وَُ  ٞع

تهض٫ الغخمً ٖبض عؤؽ
ُ
 بلى جدى٫  وظهه ٧ان.. نضعهِ  ٞى١  اإلا
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ت  الىخل طل٪ ل٨ماث مً ٌؿلم لم الظي ونضعه ألالم مً زاَع

 ؤيل٘ زالزت ج٨ؿغث ختى

بت، هٓغاث   بـ ظاؾغ به خض١  ٖبض قٗغ ختى الؿ٠ُ ٦ـ خاصة ُمٖغ

م ٖلى ُمس٠ُ نىث   بـ هضع زم مالمده قهىث ؤجها الغخمً  الٚغ

 هضوءهِ  مً

 !...ؾلُمان ٞحن -

 ٞمِه  مً الضماء ًبه٤ ٖىه وظهِه  بـ صاع بل الغخمً ٖبض ًغص لم

اص  نمذ بـ بلُه ًىٓغ ٖو

دغ٥ وهى ٢ا٫ زم زهغهِ  بـ ًضه ظاؾغ وي٘   عؤؾه ًُ
ً
 ٖلى ٖالمت

 نبره هٟاط

 …لىٟؿ٪ ظبخه اللي ؤهذ -

ان والظي.. الخاعؽ لظل٪ ٦ٟه ظاؾغ ٞخذ  ببغة ؤزغط ما ُؾٖغ

 ٞدُذ بـ ٢ا٫ زم ُٚاءها ظاؾغ لُٟخذ.. قٟاٝ ؾاثل ٖلى جدتر
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ل وباله.. الخ٤ بُدب عاظل ؤها -  ٣ًٟل إلاا بـ.. الخٗبان ػي  ٍَى

 …ؤوي  مىه الىاؽ بحّزٖل

ل وبـ ٢بًخِه  بـ بها ؤمؿ٪ زم ؾبابخِه  بـ ؤلابغة يغب
ُ
 ٚغػها ٢ىجِه  ٧

 طهى٫  بـ بلُه هٓغ الظي الغخمً ٖبض ٞسظ بـ

 ْهغ بلى بج٨إ زم.. طعاِٖه  َى٫  ٖلى ٢ظٞها زم ؾا٢ِه  مً ؤلابغة هٕؼ

  الخضًضي اإلا٣ٗض
ً

بض بـ ٢اثال
ُ
 ؾاٖخِه  بلى ًىٓغ وهى ز

 !...صا بًه ٖاٝع -

 نىجِه  بـ ًطخ٪ وهى ٢اسخي ُمؼاح بـ ٢ا٫ زم ظبهخه ظاؾغ يغب

 ٧له

ىذ وؤهذ مىحن هخٗٝغ وصخُذ -
ُ
 !!...ؤصبي ٦

ً ٖىه ببخٗض  ظٗل ما السٝى مً بها والتي الظاهلت هٓغجه ٖو

 بىُاله ظُبي بـ ًضًه ًً٘ وهى ٢ا٫ زم ًىدصخي ظاؾغ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               481 

 ٌٗجي.. ٢اجل ؾم   ؾُضي ًا صا.. ٦خحر هخبٗ٪ مل الٗمىم ٖلى -

 …وجىصٕ ال٨خحر بـ ص٢ا٤ً ٖكغ صًخ٪

ه مىبٗه ًٚب بـ الغخمً ٖبض ٞ٪ ًٖلت بلخىث  اإلاىث مً زٞى

٣ُت جل٪ و٧اهذ
ُ
 ظمىص بـ همـ ال٨الم ٢غع  وخحن.. يٟٗه ه

ل -  …مٗٞغ

غه لم ِٗ  ُمباالة ال بـ و٢ا٫ ؾاٖخِه  بلى هٓغ بل بهخمام ظاؾغ ٌ

 …ص٢ا٤ً حؿ٘ الؼمً مً باقي -

ذ  ظظب ٞـ.. نمخِه  ٖلى ْل ول٨ىه الغخمً ٖبض ؤهٟاؽ حؿاٖع

  ٖلُه وظلـ م٣ٗض ظاؾغ
ً

 حؿلُت بـ ٢اثال

 …ٚحر٥ خاظت وعاًا مل ب٣ىل٪ مل.. ٢اٖضة وؤصي -

ؼمجغ ٖهبُت بـ ًخدغ٥ الغخمً ٖبض بضؤ  ظاؾغ ول٨ً ًٚب بـ وٍُ

هٟغ ٧ان لما جمغ الض٢اث٤.. بؾخمخإ بـ ًُ
ُ
 الغخمً ٖبض زٝى ػاص و٧

لمل
ُ
سُٟت ظاؾغ ببدؿامت بحؿٗذ ٧

ُ
 اإلا



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               481 

  ًضهِ  ؾاٖت بلى هٓغ
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤؾ٠ بـ قٟخُه ًمِ وهى ٢ا٫ زم ؤ

 ُمهُى٘

 الض٣ُ٢ت ٞـ خلىة خاظت بٖمل ًابجي.. ص٣ُ٢خحن الؼمً مً باقي -

 !...ًٞالل٪ اللي

٘.. خالِه  ٖلى ْل ول٨ىه  بال بؿاَت بـ جهٌ زم ٦خُٟه ظاؾغ لحٞر

 هاصًعا زلٟه مً ٢ه٠ الغخمً ٖبض نىث ؤن

 ه٣ى٫ .. ه٣ى٫  -

 …ؾامٗ٪: ُمسُٟت مالمذ بـ ظاؾغ بلُه بؾخضاع -

٣ه الغخمً ٖبض ببخل٘  ػاجٛت ؤٖحن بـ ٢ا٫ زم ٍع

 …السجً ٞـ -

 ٞـ لحرخل بؾخضاع زم ظاؾغ قٟتي ٖلى زبِشت ببدؿامت بعحؿمذ

 حكبض بـ الغخمً ٖبض هضع

 …ب٣ى الؿم مً ٖالججي.. ظاوبخ٪ ؤها -
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لى ٌؿخضًغ ؤن ٢بل اإلاؿخىصٕ ؤٖخاب ٖلى ظاؾغ و٠٢  وظهِه  ٖو

 ٖبض بـ ٢ا٫ زم ما٦غة ببدؿامت

 …ٌٗجي H2O ماًت صي.. نض٢ذ ؤهذ عاظل ًا بًه ؾم -

٨مل ؤن ٢بل طهى٫  بـ ُٖىاه وبحؿٗذ الغخمً ٖبض مالمذ شخبذ ًُ 

 زُحرة هبرة   بـ ظاؾغ

 وعا ٌؿخسبى اللي هى ال٠ًُٗ.. بًضي بؿخسضم ؤ٢خل بٗىػ  إلاا -

غ١ 
ُ
 …صي ػي  هبلت َ

 َاٖت بـ بومإ الظي لخاعؾِه  قحئ   بـ همـ ول٨ىه وعخل جغ٦ه زم

 بًاه ٚامًؼا و٢ا٫ ًغخل ؤن ٢بل

ت ٦مان هخضلٗه اللي الضل٘ ٌعجب٪ ؤجمجى -  بـ و خلى وؤهذ.. قٍى

ت  …٦ضا َٞى

ا ْهغ ٣ٞض" الضل٘" هٕى ًٖ ٌؿإ٫ ؤن ٖلُه ٨ًً ولم ًُ  هىاًا ظل

 ٢مُهِه  بـ وجبٗه ُؾترجه هٕؼ الظي خاعؾه وظِه  ٖلى الهُاص ظاؾغ
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************ 

ت صلٟذ ٞغ
ُ
غ٦ؼة الٗىاًت ٚ

ُ
ت مً زغط بٗضما اإلا ٞغ

ُ
 ُمىظ الجغاخت ٚ

٣ٗم الؼي  جغجضي ٧اهذ.. ؾاٖخحن
ُ
 ُٖىحن بـ ٖىه جبدض وهي اإلا

دُِ ؤبٌُ ٞغاف ٞى١  هاثًم  وظضجه ختى ُمغججٟخحن
ُ
 ألاظهؼة به ج

هُبها ؤطهحها ًهم ٧اص ونىتها الُبُت  الُهضإ بـ ًُ

٣ها ببخلٗذ  بـ خض٢ذ.. جماًما ظىاعه و٢ٟذ ختى مىه ج٣ضمذ زم ٍع

مخض الُجغح وطل٪ اإلا٨ضوم وظهِه 
ُ
ى٣ه ختى اإلا ب ُٖ  بلُه ؤياٝ والٍٛغ

 الهىاعي  ُنهُب بـ جل٤ُ وقغاؾت ظاطبُت

ٗذ ُىاه ع٢ت بـ الُجغح جدب٘ ؤهاملها ٞع ان ٖو  و٦إجها الٗبراث جظٞع

ىنل نضعه زم.. ٞٗله حؿخُُ٘ الظي الىخُض الصخئ
ُ
 ٖضة بـ اإلا

 بلى ُٖىاها بهدىذ ختى الصخُت ٢لبه خالت مً جخد٤٣ ؤؾال٥

هاب ظاهبه
ُ
 اإلا
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سبره وهى الُبِب خضًض جظ٦غث هاعي  بظ٫ ؤهه بزخهاع بـ ًُ
ُ
٢ 

لى بـ الىجاة لِؿخُُ٘ ُظهضهِ 
ُ
دب٣ى ؾلُمت ٦ ٣اومت ظؼء ٍو

ُ
 اإلا

 ٖلُه والىجاة

 بلى جىدجي ؤن ٢بل زٟت بـ ٦ٟه لُخمؿ٪ الغ٣ُ٢ت ؤنابها مضث

 ؤلم بـ هامؿت وظهه مؿخىي 

٣اومت ظؼء بن ٢الي الض٦خىع  -
ُ
 زاَغي  ٖكان.. ٖلُ٪ اإلا

 …هٟؿ٪ ٖكان مل ٖكاوي.. مدؿخلمل

زغي  ًضها وبـ
ُ
هالجِه  ٖلى مسخذ ألا

ُ
 ُخؼن  بـ ؤ٦ملذ زم الىاٖمت ز

ىذ بوي آؾٟت -
ُ
 ؤها ٖى٪ بُٗضة ؤ٧ىن  بـ هخِٗل لى.. الؿبب ٦

ـ جب٣ى بـ جدمُجي وال خُاحي مخضزلل.. مىا٣ٞت  …٧َى

٣بل ب٢تربذ زم ُٖىاها ؤٚمًذ
ُ
مجى ُٖىه ػواًت ج ُُ اصث ال  ٖو

دض١
ُ
 زٟت بـ زانتها ٖلى ٢بًذ التي ًضهِ  بلى جىٓغ ؤن ٢بل به ج
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ذ ألاهحن ٦ـ زغظذ همؿت زم  وهي ُٖىاها لخدؿ٘ بهدباهها بؾتٖر

خٗبخحن ُٖيُه ججض
ُ
 حكىف بـ بلحها جىٓغان اإلا

 !!...ُظلىاع -

جهضة ُٖيُه بلى جىٓغ وهي ُظلىاع ضخ٨ذ
ُ
 ؾٗاصة بـ و٢الذ اإلا

ـ ؤهذ!.. ُنهُب -  !٧َى

ؿت؟ ؤهِذ : وحؿاء٫ ُظهض بـ ؤومإ -  !٧َى

ؿت ب٣ُذ: و٢الذ مغاث ٖضة ؤومإث -  …ُٖى٪ ٞخدذ إلاا ٧َى

 ؤزغ ٖلُه ْهغ الظي وظهها بـ خض١ زم نٛحرة ببدؿامت ببدؿم

 زم ٚطخي بـ ُٖىاه لُخٓلم اإلاك٣ى٢ت الُؿٟلى وِقٟاها نٟٗاث

 ُمجهضة زكىهت بـ حؿاء٫

 …هىا ٢غبي -

٘ مىه عؤؾها بـ ج٣ترب وهي ضخ٨ذ  ٖلى مسر زم ي٠ٗ بـ ًضه لحٞر

ُىاه وظىتها  و٦ظل٪ الباعصة ًضه إلالمـ هي لترحٗل ْالم جؼصاص ٖو
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 و٢الذ جماؾ٨ذ ؤجها بال.. جلتها التي وألاخضار الهٟٗاث لظ٦غي 

 جغصص بـ

ؿت ؤها -  ٧َى

 يغب٪؟: ظمىص بـ همـ -

 ٖلُ٪ هُمً إلاا.. بٗضًً صا ٞـ ه٨ٟغ مم٨ً: ٢ىة بـ ٢اثلت حكىجذ -

 ألاو٫ 

 …ٖلُِ٪  بًضه مض: قغاؾت بـ حهمـ ٖاص ول٨ىه -

داٍو ألن صوعها ٧ان
ُ
ُىاها نض١ بـ ٢الذ زم وظىخه ج ٟاع١  ال ٖو

ُ
 ج

 زانخِه 

 ُظلىاع.. ملُىن  الًغبت وبض٫.. ٖكغة ال٣لم بض٫ له عصًذ -

مض ًخجغؤ مدضف الهُاص  بـ ٖلُه عاصة وج٩ىن  بال ٖلحها بًضه ٍو

 …ؤيٗاٝ
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 ٢ا٫ زم آلان به حٛؼلذ و٦إجها عاجٗت ببدؿامت ُنهُب ببدؿم

 وٗىمت بـ وظىتها ٖلى ٌؿحر وببهامه

 بسحر به٪ هلل الخمض -

ت.. آؾٟت: ببدؿامت بـ ٢الذ زم ججهضث -  ٦ٟاًت مل ألاؾ٠ بن ٖاٞع

 …ؤٖىي٪ مدخاظت بـ

ُىاه الى٢ذ بٌٗ نامًخا ْل  لهٟت بـ مالمدها ٖلى حؿحران ٖو

 بـ ٧ىجها وؾٗاصة خماؽ بـ جخهاٖض ٢لبه يغباث بِىما وبقدُا١

ُىاها بل.. وحٗخظع جبدؿم.. ؤمامه زحر ان ٖو  ؤظلِه  مً الضم٘ جظٞع

٘  ونض١ ظضًت بـ ٢ا٫ زم ؤهضابها بـ ٖل٣ذ ٖبرة ومسر ببهامه ٞع

- ٪  خاظت ٖلى بال ججز٫  بوعي ٞـ.. الُغمان ػهغة ًا ٚالُت صمٖى

 حؿخاهل

 !حؿخاهل خاظت مل وؤهذ: وحؿاءلذ ظبُجها ٢ُبذ -

 خاظت مل شسو ؤها: بؿاَت بـ ؤظاب -
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كان: ٢ىة بـ ج٣ى٫  ٖاصث -  ٖلُ٪ ب٨ُذ.. حؿخاهل شسو ؤهذ ٖو

 …وهب٩ي وبب٩ي

حروػها ج٣ى٫  ٖاصث زم ًضهِ  ٖلى يُٛذ  ؤٞخىهُ  بقخٗا٫ بـ ٌك٘ ٞو

خظاع بـ - ٌ مل والُب٩ى ؤلٖا  !!...بػاي ؤٖىي٪ ٢ىلي.. حٍٗى

  خض١
ً

م٤ بـ ُمُىال كابه قضًض ُٖ م٤ ٌُ دُِ ُٖ
ُ
م٤.. اإلا  ٞـ ؤعب٨ها ُٖ

 نىث   بـ ؤعصٝ ٞـ زباتها بؾخٗاصث زم للخٓاث ُٖىاها جساطلذ

٣ا٫ ما ؤ٢ل وهبرة عظىلي زاٞذ،  بل.. السُا٫ ٖالم بلى جدمل٪ ؤجها ًُ

 البكغ لٗالم جيخمي ال و٦إجها زُالُت ٧اهذ هبرجه هي

 !!!...خبُجي -

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

 نبي وب٣ى مدغو١ ٧اعث ب٣ى ُنهُب ؾلُمان ًا ؾمٗذ ما ػي  -

 …وبيخه الهُاص لجاؾغ
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 بـ حؿىص مالمدِه  ظٗل ؤؾىص ًٚب بـ ُؾلُمان مالمذ ب٦ٟهغث

مان بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ ول٨ىه ُمس٠ُ ْالم  ٧اٍع

.. مدغو١ ٧اعث ب٣ى ُنهُب بن ٌٗٝغ الهُاص ظاؾغ الػم مل -

 …ٖىػة لى٢ذ هجر٦ىه بخىا

  مجها ل٣ُترب مىا٣ٞت ؤومإث
ً

 زٟىث بـ ٢اثال

ا ؤما - ًُ  …ؤزباعه ؤٖٝغ ٖاوػ .. الٓابِ الىاص م٘ ع٦ؼي  خال

زغي  هي ب٢تربذ زم م٨غ بـ ببدؿمذ
ُ
 نىتها بـ ٢الذ زم مىه ألا

ُ٘  الٞغ

لها ؤزباعه -
ُ
 ؤوي  هخعجب٪ ٧

 بشجُجي: ؾٗاصة بـ ٣ًى٫  وهى قُُاهُت ببدؿامت بحؿٗذ -

هالتِها ؤبٗضث -
ُ
 بـ بُدبها اللي للبذ بج٣ضم عاح: م٨غ بـ و٢الذ ز

ًه ظاؾغ خغام ًا غصه ٞع  ٖكان ُٖجي ًا هاًم.. ال٨الب َغصة َو

 …ل٨غامخه ًيخ٣م
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 ٖلى ببهامِه  بـ ٌؿحر وهى وٗىمت بـ ٢ا٫ زم ٢ىة بـ ُؾلُمان ضخ٪

 قٟخحها زم وظىتها

ل الخاوي اإلاخٗىؽ ؤما بٗض.. هاعه جبرصي. ُمهمخ٪ -  ٌٗمل مٗٞغ

 خاظت

 …ُؾلي ًا ؤوامغ٥: ٢اثلت م٨غ بـ ٚمؼجه -

٣بل مىه وب٢تربذ جهًذ زم
ُ
 ْل ُؾلُمان بِىما.. وعخلذ وظىدُه ج

 ظاؾغ جهاًت ؾخ٩ىن  ٠ُ٦ ًخسُل وهى حكخٗل مالمده و ظالًؿا

د٤٣ ؤن وما  ٖضها مً ًإؽ لؿىىاث َا٫ الظي بهخ٣امه ًُ

لت ٞترة بٗض  لم خؿًىا.. مدبؿِه  بلى الٗؿ٨غي  لِسخبه جهٌ ٍَى

خٗاٝع هى ٦ما ٨ًً
ُ
  ال٨شحر ًٟٗل اإلاا٫ ول٨ً اإلا

ً
 الٟؿاص وؤن زانت

ٟترى مً ؤما٦ً بلى لُهل الجظوع  مً جم٨ً ختى ًدكٗب
ُ
 ؤجها اإلا

داعب
ُ
 الٟؿاص ج
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ت ًٖ ٖباعة مدبؿه ٧ان ٞغ
ُ
اهُت طاث ٚ  صٞ٘ ؤهه ًبضو.. زانت ٞع

اهُت جل٪ ٖلى لُدهل اإلاا٫ مً ال٨شحر  بها ًدٓى ال التي الٞغ

 ال٨شحر

 زم ُؾلُمان م٘ الخضًض ؤَغاٝ جباص٫ بٗضما الباب الٗؿ٨غي  ٞخذ

 حؿمغث ختى واخضة زُىة ًسُى بن ٧اص ما ول٨ً.. هضوء بـ صل٠

 الصسو طل٪ ًغي  وهى مهضوم طهى٫  بـ ُٖىاه وبحؿٗذ ٢ضماه

غؾُه ٞى١  ًجلـ
ُ
ا ٦ ًٗ زغي  ٞى١  ؾا١ واي

ُ
 قُُاهُت بـ ًبدؿم ؤ

بض بـ ؤعصٝ زم
ُ
 ز

 …ُمٟاظإة -

٣ه ُؾلُمان ببخل٘  زٝى و بهتزاػ بـ همـ زم نٗىبت بـ ٍع

 !!!!...الهُاص ظاؾغ -
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 عشر الصادسالفصل 

  خضًش٪
 
ه سجاصة ُّ  ..ٞاعؾ

ُىا٥ خان ٖهٟىجان ٖو ُّ  ..صمك٣

 ..الجضاع وبحن الجضاع بحن جُحران

إزظ ًضً٪، مُاه ٞى١  الخمامت مشل ٌؿاٞغ و٢لبي   ٍو
ً
 جدذ ٢ُلىلت

 ..الّؿىاع ْل

ي
ّ
 ..ؤخّب٪ وبو

 ُٞ٪، الّخىعٍ ؤزاٝ ل٨ً

 ُٞ٪، الّخىخض ؤزاٝ

 ُٞ٪، الّخ٣مو ؤزاٝ

ؿاء ٖك٤ ؤججىب ؤن الّخجاعب ٖلمخجي ٣ٞض
ّ
 الي
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ٗخاص ٦ما الهُاص ظاؾغ ًغي  وهى ُؾلُمان ؤونا٫ بعججٟذ
ُ
.. اإلا

غؾُه ٞى١  ًجلـ
ُ
 زم زٝى بـ لُتراظ٘ ُمسُٟت قُُاهُت بـ ًبدؿم ٦

 ػاجٛت هٓغاث بـ خىله ًىٓغ وهى ٢ا٫

 !!...هىا جضزل ؾمدىل٪ وبػاي!.. بػاي هىا صزلذ ؤهذ -

 بـ ٢ا٫ زم بؾخهجان بـ بلُه ًىٓغ وهى ج٨ٟحر بـ ط٢ىه ظاؾغ خ٪

 ؤلاػصعاء مً ًسلى ال ٖبض

ـ ٖاوػها اللي الخخت ًضزل الهُاص ظاؾغ -  ب٣ى ؤما و٢ذ ؤي ٞو

 …بػاي؟ صزلذ

 بـ ل٣ُى٫  اإلاا٫ ٖلى جض٫ بقاعة ًضهِ  بـ وؤقاع ضخ٪ زم خىله هٓغ

 ٢اجم هضوء

 مل٪ ٖملخجي اللي هٟؿها هي.. هىا ؤمحر ٖملخ٪ الٟلىؽ ما ػي  -

 …هىا وصزلتي
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٣ُِه  بـ ًخ٩ئ وهى ؤنابٗه ظاؾغ قب٪  بـ ٢ا٫ زم اإلا٣ٗض ٞى١  مٞغ

بض
ُ
 ز

ض.. صا؟ ال٨غسخي بًه!.. عاظل ًا صا بًه بـ -
ُ
 ٞـ ٖىضي مل بال٪ ز

ه اإلا٨خب  ػي .. صه لىخضه بُل٠ هى اللي مً واخض ؤظُب وب٨ٟغ.. ٍػ

 …الٓبِ بـ بخاٖ٪ ال٨غسخي

ٝ   بـ الخاثِ بلى ًتراظ٘ وهى ٢ا٫ زم ًضه ُؾلُمان ٢بٌ  مما زى

 ٢اصم هى

 !...نُاص ًا ظاؾغ ًا لُه ظاي -

 بـ ُمٛلٟت ُمؿخهجىت هٓغاث   بـ خىله ظاؾغ جُل٘ زم ؾااله ججاهل

ت  بلُه ُمخجًها ًجهٌ وهى ٖبض بـ ٢ا٫ زم السسٍغ

ت ٞايل٪ ؤهذ صا ؤدي ًا - م وج٣لبها وؿىان قٍى  ...باع٥ صٍع
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 ظاؾغ مالمذ جدىلذ ختى نامًخا ؤمامِه  ب٣ى بل ُؾلُمان ًغص لم

زغي  بلى
ُ
 ظهىعي نىث   بـ هضع زم ٢ؿىتها بـ ُمسُٟت ُمخىخكت، ؤ

 اإلاهغي  السجً بـ جىاظضه لخ٣ُ٣ت آبهه ٚحر

 هىا قا٠ً ؤهذ ما ػي  حِٗل ؾُبخ٪.. بًضي بـ عوخ٪ آزض ظاي -

 ه٣خل خغام ًا ؤنل.. ؤ٦تر مل مجي عؤٞت وصا.. ػماه٪ ؤمحر وال

 !...لُه مابض بـ ٖلُه مد٩ىم واخض

غة خحن ٖلى ٢ىة بـ نٟٗه زم ظاؾغ ج٣ضم
ُ
 ًخضاع٦ها لم ٞـ ٚ

مؿ٪.. ُؾلُمان ُُ  ل٣ىة ؤلم بـ جإوه ٞـ الخاثِ بلى صٞٗه و جالبِبه ل

 ٞـ خىله والجً ؤلاوـ قُاَحن جترا٢و آلازغ بِىما.. الًغبت

 ٢ىجه في خاص ُممُذ، نىث   بـ ؤ٦مل

 بُ٪ ؤولى آلازغة.. الؿالم ٖلُ٪ ًب٣ى ُٖالي ؤطًت لخض جُجي ل٨ً -

 ٚالي ًا

 …ُٖال٪ ظىب مجدل ؤها: ؤخض ًىجضه ختى ُؾلُمان نغر -
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ب ٞدُذ بـ همـ زم ٖلُه وقضص ٖى٣ِه  ٖلى ظاؾغ ٢بٌ  ُمٖغ

ل ؤهذ -  بـ ؤزبخل٪ جدب!.. بًه وال الىاع بحروح ب٨ُضب اللي مخٗٞغ

 !...هٟسخي

بذ ٚلٓت بـ ألازحرة ٖباعجه ه٤ُ سخى٤ طل٪ ؤٖع
ُ
داو٫  والظي اإلا  بـ ًُ

 نىجه له ٌؿمذ بما بٗضها لُهغر ًضًِه  بحن مً ؤلاٞالث بؾخماجت

سخى٤
ُ
 اإلا

 ٣ًخلجي ٖاوػ  صا اإلاجىىن  بلخ٣ىوي -

 ٌٗجي حكخمجي ًىٟ٘!.. بًه مجىىن  جاجاجا: و٢ا٫ قٟخُه ظاؾغ طم -

ل  !...مى٪ ؤٖػ

غة ببدؿامت ظاؾغ ببدؿم ظًب ُمٟٕؼ ٞدُذ بـ همـ زم قٍغ ًُ 

هاب  ألٖا
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ـ صا لاؾم بٞخ٨غ.. الهُاص ظاؾغ اؾمي -  ػواًا ٞـ ؤخٟغه.. ٧َى

هاصي ج٠٣ هٟؿ٪ حؿىل٪ ؤما ٧ل ٖكان ٣ٖل٪
ُ
 بن حٗٝغ.. ٢

 …ؤبًضا هحن ه٩ُىن  مل ٖظابي

 الٗابشت هبرجِه  بـ و٢ا٫ ُؾلُمان زُاب ٖض٫ زم ٖىه ظاؾغ ببخٗض

دض١ وهى  هبرجه ٨ٖـ ٢اجمت هٓغاث بـ به ًُ

.. هجُب٪ الخىث بًُ ٞـ لى به٪ وبٖٝغ.. بـ ؤخظع٥ ظُذ ؤها -

 …ؾىاوي بـ م٩ل٨ل ٖكان ُؾلُمان ًا ؾ٨تي ًٖ ببٗض

 بـ الباب بججاه في ًبخٗض وهى ٢ا٫ زم ؾترجه ؤػعاع ظاؾغ ؤٚل٤

 ؤبًضا زحر ًٖ ًىم ال ؤظٝى ُمؼاح

ؿاعة -
ُ
 ٞـ زؿاعة ٞلىؽ صاٞ٘ صخُذ.. هىا ؤ٢خل٪ مُىٟٗل ز

 …بغيى خضوص لُا ؤها بـ.. ؤهل٪ ظخخت

ً الٗؿ٨غ ؤخض بلى ؤقاع ىدكٍغ
ُ
 و٠٢ و زغط زم له لُٟخدىا اإلا

 ًغخل ؤن ٢بل ل٣ُى٫  ال٣ًُبان زل٠ الىا٠٢ ُؾلُمان ؤمام
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ىا مهما بخىا ُؾلي ًا ٦ضا ؤوي  مخساٞل -
ُ
 والًٟغ ٖمت والص ٦

 نض٢ت لخم٪ هُل٘ وؾاٖتها ًُل٘ ؤو.. اللخم مً مُُلٗل

 …لل٨الب

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

٪ م٨ىدل ؤ٢ابل٪ ٖكان ٖمل لُا مٗمى٫  لى ؤها -  هكٞى

ت  …صي بالؿٖغ

 مً بلحها آحى التي اإلاكٟى م٣هى بلى ًضل٠ وهى ُؾُٟان بها هخ٠

اعة ؤظل ٗالجه الظي مغياه ؤخض ٍػ ا ٌُ ًُ اث  بـ ظالؿت لُجضها ٍٞؼ

 الُاػظت اإلاسبىػاث وبٌٗ الكاي مً ٧ىًبا جددسخي مٟغصها

 الخاثِ بلى بج٩ئ.. مغة ألو٫  ًغاها عاجٗت ببدؿامت بـ قاعصة ٧اهذ

غي  وحؿاء٫ زلٟه
ُ
 ًإمل خ٣ًا.. ًإمل.. ؤلابدؿامت؟ هظه ؾغ هى هل ج

 مهمخه ؾخجٗل والتي السالبت ؤلابدؿامت هظه ؾغ ٩ًىن  ؤن
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 الؿالؾل جل٪ لحري  ؾىي  ؤ٦ثر شخئ أل.. جبدؿم ظٗلها هى ال٣اصمت

كاع٦ها ببدؿامتها مً جيبٗض التي الظهبُت
ُ
 الظهبُت ُٖىاها وح

ُىُت ٦جزة ًغجضي ٧ان خُض زُابه مً ّٖض٫
ُ
 الُضزاوي اللىن  مً ٢

ٗلىه  ؤْهغ ي٤ُ چُجز وبىُا٫ ؤػعاعه مٟخىح ؤػع١ ٢مُو َو

ًٗلت ؾا٢ُه
ُ
هالجِه  ٖلى مسر زم.. اإلا

ُ
 السل٠ بلى وؤعظٗها ز

 مجها وج٣ضم

 بـ هي إلاا ًدؿاء٫ طل٪ وظٗل البُٗض بـ قاعصة الجؼا٫ ٧اهذ

  ًخإملها ؤمامها و٠٢ ختى بُُئت زُىاث   بـ ب٢ترب!.. اإلاكٟى
ً

 ٢لُال

ها ٖا٫ نىث   بـ حهخ٠ ؤن ٢بل  ؤٖٞؼ

 …صي الُهضٝ م٣ٗى٫  مل -

 ٖبىؽ بـ ٢اثلت ًٚب بـ خاظبحها ٣ٖضث زم ُمجٟلت بلُه هٓغث

 …صا ٖملخه اللي ل٠ُُ مل ٨ٞغة ٖلى -
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 بـ هي لخ٣ى٫  ٞى٢ه وظلـ م٣ًٗضا سخب زم ُؾُٟان ببدؿم

 بمخٗاى

 ج٣ٗض ؾمدخل٪ مل ؤها -

الهت لؿه به٪ ًٓهغ: ٖبض بـ ٢ا٫ زم صهكت بـ خاظبُه بعجٟ٘ -  ٖػ

 !...مجي

 مً ٢ُٗت جلخ٣ِ وهي ٢الذ زم بؾدى٩اع بـ قٟخحها مُذ

 ٞمها بـ لخًٗها اإلاسبىػاث

ل - ل خاظت ٖملذ ؤهذ!.. لُه مى٪ وؤٖػ  !...جٖؼ

تها ؾب٣تها ٢ض ًضه ٧اهذ ٞمها بلى ال٣ُٗت جهل ؤن ٢بل ول٨ً  وهٖؼ

٘ وهى ٢ا٫ زم مجها  ُمؼاح بـ ؤمامها ال٣ُٗت ًٞغ

-  
ً

 …ب٩ُلم٪ وهى خض ٢ضام جا٦لي ُٖب ٌٗجي ؤوال

غث  سخب ول٨ىه ؤزغي  ٢ُٗت جلخ٣ِ ؤن و٧اصث ًٚب بـ ٞػ

 خضة بـ زٌُٟ نىث   بـ لخهغر ؤمامها مً الُب٤
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 ؾماظت بالف -

ا: ؤ٦مل بل ٢الخه إلاا ًلخٟذ لم - ًُ  ٖملخه اللي ٖملذ ؤها ب٣ى زاه

.. بِبهل٪ مل خض ُٞه م٨يل ماع٦ذ الؿىبغ ٖكان صا الُىم

ذ ٞـ يا٣ًجي وصا ٣ت بـ بجهٞغ  …زالو صي لُُٟت مل اللي الٍُغ

اط وظهها ٖلى ْهغ ٨مل ؤلاهٖؼ ُُ  لُُٟت وببدؿامت هضوء بـ خضًشه ل

 ٢لبها ؾبرث

مىًما - ىذ لى ؤؾ٠ ؤها ٖو
ُ
لخ٪ ٦  ًبهل٪ خض مدبدل بـ ٖػ

 …والبض مل بهت

  بلُه جىٓغ ْلذ
ً

ال ٣ٗضة مالمدها بـ ٍَى
ُ
 ٞـ جىٟغط ؤن صون  اإلا

 نضعهِ  ٖلى ًضه ًً٘ وهى ٢ا٫ زم ببدؿامخِه  بحؿٗذ

 …ب٣ى ؾماح -

غث  زٟىث بـ و٢الذ ًضها مضث زم ًإؽ بـ ٞػ

 …ألاو٫  الُب٤ هاث َب -
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  ضخ٪
ً

 ُمؼاح بـ و٢ا٫ بلحها الُب٤ ؤٖاص زم ٢لُال

 !!زالم زالم ٌٗجي -

خاچ ببدؿمذ -  …زالم.. زالم: و٢الذ ؤزحًرا ٍع

ا الخماؽ ْهغ ًُ دض١ وب٣ى وظهِه  ٖلى ظل  بـ جإ٧ل وهي بها ًُ

 بلُه الىٓغ صون  ج٣ى٫  ؤن ٢بل زجىلت ببدؿامت

بهلي هخًٟل وال مٗاًا هىا٧ل مل َب -
ُ
 !...ج

٣ِه  بـ بج٩ئ  ويىح بـ و٢ا٫ وظىخه ؤؾٟل ًضه وي٘ و الُاولت بلى مٞغ

 جغصص وصون 

 …ؤبهل٪ هًٟل -

 ؤؾٕغ ٞـ وظىخحها بخمغث ختى خل٣ها بـ الُٗام ٖل٤ ٖىضما ؾٗلذ

 ٢ل٤ بـ ؤعصٝ زم اإلااء بُٖاءها بـ

ؿت ؤهِذ  -  !!...٧َى
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 وزجل زٟىث بـ ج٣ى٫  ؤن ٢بل زٟت بـ ؤومإث زم اإلااء بعحكٟذ

 اإلا٣ٗى٫  خاظؼ جسُذ التي ٢لبها يغباث ُمخجاهلت

 !بًه ٢ىلذ ؤهذ -

 !بًه: م٨غ بـ و٢ا٫ ببدؿم -

 !!!...ُؾُٟان: زجل بـ ٖبؿذ -

زغي  بلى ببدؿامخه جدىلذ
ُ
ل ظٗلذ ٖم٣ُت ؤ

ُ
 زم ًغجب٪ ٦ُاجها ٧

ا ًجهٌ وهى ٢ا٫
ً
 ومًٛها مسبىػاث ٢ُٗت ُملخ٣ُ

 …لىخضها هخُجي وؤلاظابت ٦خحر مدؿإلِل -

تر٦ها ًغخل ؤن ٖلُه ؤ٧ان  هى لم   ختى حؿإله لم!.. آلان؟ لخحرتها ٍو

 ُهىا

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

 الىبرة جل٪ بـ الُلب طل٪ مىه حؿم٘ وهي بعجُإ بـ ُٖىاها بحؿٗذ

 هضوء بـ ٢ا٫ زم بها جمؿ٪ ول٨ىه ٖىه ًضها ببٗاص خاولذ ٞـ
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 !مال٪ -

٣ها ببخلٗذ -  ؤهذ وال! البىج جإزحر جدذ لؿه ؤهذ: وحؿاءلذ ٍع

 !بخ٣ىله؟ اللي لـ واعي

 بوي جخإ٦ضي ٖكان الًغب ظضو٫  ؤؾمٗل٪ جدبي: و٢ا٫ ضخ٪ -

حي ٞـ  !...ٖو

ى٣ها زل٠ الُخغة ًضها وي٘  وهي ًيخابها ٢لما جىجغ بـ ٢الذ زم ُٖ

  جىٓغ
ً
 ُٖيُِه  بـ ُمباقغة

  هِؿمدلي مل بابا ُنهُب -
ً

 آنال

 خ٤ مً مل.. بًضًىا بـ مل صا بـ: ؤظل نىث   بـ و٢ا٫ ججهض -

 مكاٖغها مً ًدغمىا خض

 اللي بًه.. الكاٖغ ٖم ًا هاي هاي: بؾخهجان بـ ُظلىاع ؤعصٞذ -

 !...صي الخخه الخىاع ونل

 بلحها هٓغهِ  بـ ٌٗىص وهى ٢ا٫ زم ُمٟاجئ ؤلم بـ لُخإوه ضخ٪
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 !...٦ضا مل ؤڤىعث -

٨مل ببدؿامت بـ ؤومإث ُُ  هبٌ ًخدؿـ وببهامه خضًشت ُنهُب ل

 عؾٛها

 به٪ خ٣ي مً.. ُظلىاع ًا جدبُجي ٖاوػ٥!.. ظض بخ٩لم ؤها بـ -

 …جدبُجي

 خماؽ ح٨ٗؿان واللخحن السالبخحن ُٖىحها بـ بلُه جىٓغ ْلذ

 والظي اإلاجىىوي عؾٛها هبٌ ًٖ هاهُ٪ ؾهىلت بـ ٢غاءجه بؾخُإ

 ظغت  زٟىث بـ و٢الذ جىاػلذ زم.. ُٖىاها إلاٗان خماؾخه في قابه

 …ؤخب٪ زلُجي -

 هبرة   و نض١ بـ وهمـ ًضها ٖلى قضص زم لُٗىحها ُنهُب ببدؿم

ت  ٢ٍى

ض -  جدبُجي ؤزلُِ٪  بوي ٖو

ض٥ بـ جىفي مؿخيُا٥ وؤها -  …ٖو
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 اإلامغيت جدبٗه الُبِب صلٝى ؤن بال ًغص ؤن و٧اص ُنهُب ضخ٪

 ٢ُٗها ؤن بلى ٢اثمت ْلذ بُجهما الىٓغاث خغب ول٨ً ؤؾ٨خه

مضص ٌؿإ٫ وهى الُبِب
ُ
 ؤمامه الٟغاف ٞى١  اإلا

 ٞحن وب٣ُىا ٞحن ٦ىا بخىا.. بُل ًا هلل الخمض -

 هلل الخمض -

 ٖىِىا جدذ هىدُ٪ بغيى بـ: خضًشه الُبِب ؤ٦مل بِىما -

 هخدخاط بـ.. الىي٘ ه٣ضع و ال٩ِلُت وي٘ ٖلى هُمً ؤما لخض

 …ظاًت اللي الٟترة ؤلاهخمام

 بكىقت ببدؿامت بـ ٢ا٫ زم ُظلىاع بلى الُبِب بؾخضاع

 !٦ضا مل مغاجه خًغج٪ -

ذ: ججهُضة بـ ُنهُب ؤظاب -  ًاٍع

 !!...ُنهُب: ٢اثلت ُٖىحها بـ ُظلىاع ػظغجه -

 ٖجها هٓغهِ  بـ ًدُض ال وهى ؤظاب زم ُنهُب جإ٠ٞ
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 ٦خابىا م٨خىب -

 ُنهُب: جؼظغه ٖاصث -

جُب لُٗىص -  !َُب مسُىبحن: وٍُ

 !!!...ُنهُب -

 الظي ُنهُب هاخُت ؤلاؾخضاعة ٖاوص زم الُبِب خاظبي بعجٟ٘

 ُمباالة ال بـ قٟخُه ًمِ وهى ؤظاب

 …ؤهلها وعا مً ٖغفي وع١ ياعبحن -

 جىٓغ وهي خى٤ بـ هضعث زم ُٚٔ بـ ٢ضمها بـ ألاعى ُظلىاع يغبذ

 الًاخ٪ الُبِب بلى

 ٖلُه بى٠ُٗ بخىا صا.. ص٦خىع  ًا صي مً خاظت مِٟل -

ت مً عؤً٪ صا م٨يل: ُمؼاح بـ و٢ا٫ ُنهُب ضخ٪ -  بيذ ًا قٍى

 الهُاص
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ٗذ -  عوح ًا صٖىة مل٨ل: ٢الذ زم جدٟؼ بـ ألاه٤ُ خاظبها ٞع

 الهُاص بيذ ٢لب

٣ل٪ ٢لب٪ عوح بوي ٖاٝع مىا: و٢ا٫ ٖبض بـ ٚمؼها -  ػهغة ًا ٖو

 …الغمان

 ٢ا٫ زم الُبِب خمدم بِىما عؤؾها وؤزًٟذ ُظلىاع ببدؿمذ

 الساعط بلى ُمخجًها ٖى٣ِه  خى٫  الُبُت ؾماٖخه ًً٘ وهى

 …ُمىاؾب ٚحر و٢ذ ٞـ ظُىا بهىا ًٓهغ -

ٗذ ا عؤؾها ُظلىاع ٞع ًٗ  الُبِب جدب٘ وهي جضاع٥ بـ ٢الذ زم ؾَغ

ت مبهضاله بـ الهغمىهاث هى صا زالو أل -  قٍى

 ج٣ضع صي الهغمىهاث ؤوعٍِ٪  وؤها هىا حٗالي: الٗابض نىجه ؤجاها -

 …بًه حٗمل

ضه بلُه لخىٓغ ظىىن  بـ ُظلىاع ضخ٨ذ ٣ها ؤ٦ملذ زم جخٖى  بلى ٍَغ

ا ٢ىة بـ ًطخ٪ ظٗله ٞـ ونله نىث   بـ ٢اثلت الساعط
ً
 ُمخإإلا
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 الًغبت ًٓهغ.. مًمىن  مل ؤنله صا ص٦خىع  ًا مٗا٥ ظاًت ؤها -

 …الؿمبؿاوي  الٗهب نابذ وقه ٞـ اللي

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

٣ابلها ؤهه لُهض١ ٨ًً لم.. الشٛغ ُمبدؿم اإلامغ بـ ٌؿحر ُُ .. ُهىا ؾ

ىض.. ٢ابلها ول٨ىه  بؾدى٩اع بـ ٢ا٫ زم ظبهخه يغب الى٣ُت جل٪ ٖو

 !...بًه هىا بخٗمل هي ؤؾإلها وؿِذ بػاي -

ت ع٢م ًٖ ًبدض وهى ؾحره ؤ٦مل ٞغ
ُ
ٟترى الٛ

ُ
 بها ًخىاظض ؤن اإلا

  ؤ٦مل زم مٍغًه
ً

 ٢اثال

 وؤ٢ٗض ؤؾإلها وؤب٣ى ؤلخ٣ها مم٨ً بٗضعي  بٗمله اللي زلهذ لى -

 …مٗاها

خذ بدشه ؤزىاء
ُ
ت باب ٞ ٞغ

ُ
 اإلاٍغٌ ٖلى ُٖىاه و٢ٗذ الهضٞت وبـ ٚ

ت جل٪ بلى ًخجه وهى حؿاء٫. زم نضمت بـ خاظبُه ل٣ُٗض ٞغ
ُ
 الٛ

 !!...صا هىا بًه بُٗمل هى -
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مغيت ؤو٠٢
ُ
كحر وهى حؿاء٫ زم اإلا  اإلاٍغٌ بلى عؤؾِه  بـ ٌُ

 !ؤمتى مً هىا هى -

ٗذ - مغيت ٞع
ُ
 بطه٪ بٗض.. باللُل بمباعح مً:  و٢الذ ٦خٟحها اإلا

 …قٛل ٖىضي

 بلى جىظه زم الضازل بلى هى لُضل٠ وعخلذ جغ٦خه ٞـ لها ؤومإ

مضص ب٣ًاّ وخاو٫  ٞغاف
ُ
  ٖلُه اإلا

ً
 زكُت زٌُٟ نىث   بـ ٢اثال

ه ؤن  ًٟٖؼ

 !!... ُنهُب!!.. ُنهُب -

 ظبِىه ٢ُب ٞـ عؤؾِه  ٞى١  ٠٣ً ُؾُٟان لُجض ُٖيُه ُنهُب ٞخذ

 حعجب بـ وحؿاء٫

 !هىا بًه بخٗمل!.. ُؾُٟان؟ -

ٛل -
ُ

 …ق

ا ُؾُٟان به خض١ ًُ  حعجب بـ حؿاء٫ زم مل
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 !هىا بًه بخٗمل ؤهذ -

ت بـ ُنهُب ؤظاب -  وخبىا خامل َلٗذ ؾُضي ًا ؤبًضا: ُسسٍغ

 …ٖلُا ًُمىىا

 الٟغاف ؤمام لُجلـ اإلا٣ٗض ظظب زم ُٚٔ بـ ُؾُٟان جإ٠ٞ

 ظامض ُمؼاح بـ وؤعصٝ

ا ٖاٝع مل ؤها -  !لُه بُدب٪ ؤبٍى

 ؤبى٥.. الؿاا٫ هٟـ بؿإ٫ ؤدي ًا بغيى ؤها ؤهى: ُنهُب عص -

 !...لُه بُدبجي

هالجِه  ُؾُٟان خ٪
ُ
 بهخمام بـ حؿاء٫ زم ز

 ٞهمجي خهل اللي بًه بجي ًا -

.. بٗضًً هٟهمهىل٪ ٦ضة خىاع: و٢ا٫ نٗىبت بـ ُنهُب بٖخض٫ -

 …اإلاهم
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٣ىم ُؾُٟان لُجهٌ ُنهُب جإوه  لُخجهض بٖخض٫ ختى ُمؿاٖضجه بـ ٍو

 بهخمام بـ حؿاء٫ زم ألاو٫ 

 !َلبخه اللي ٞـ بًه ٖمل ؤبى٥ ٢ىلي -

 ؾُضي ًا ٖاوػه ؤهذ اللي ٧ل ٖٝغ: و٢ا٫ ُؾُٟان ظلـ -

 !وألازباع؟: وحؿاء٫ ُنهُب ُٖىا ٢ؿذ -

 : و٢ا٫ ٖم٤ُ هًٟؿا ُؾُٟان ؤزظ -
ً

 مد٩ىم السجً ٞـ ٖم٪ ؤوال

ا ٢ىاضخي لٗضة مابض بـ ٖلُه ًٗ ب  اللي محن ؤ٢ىل٪ مدخاط مل َو

 …سجىه

هت ًبخل٘ بًُٗضا ُنهُب هٓغ  ُؾُٟان بلى ًىٓغ ٖاص زم خل٣ِه  بـ ِٚ

 صازله جمىط التي الشىعاث ٨ٖـ هضوء بـ و٢ا٫

 الهُاص ظاؾغ -

 !...ٞا٦غه الغخُم ٖبض: وؤ٦مل ُؾُٟان ؤومإ -

  ٢ُب
ً

كحر وهى الجهاًت بـ ٢ا٫ ؤهه بال ُمخظ٦ًغا ٢لُال  ًضهِ  بـ ٌُ
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 الهىاعي  ؾىاء.. ظضحي ؤزى -

لت ٞترة مً بج٣خل ؤصر مٗجى بـ ؤو ماث بهه حٗٝغ.. بالٓبِ -  ٍَى

 !...٦ضا مل السجً ًضزل ٖم٪ ما ختى ٢بل

 ًضهِ  ٖلى ُؾُٟان لحربذ اإلاالء خى٫  ٢بًخه لدكخض ُنهُب ؤومإ

ٓلمخحن خض٢خُه خى٫  ًدىم الظي الًٛب الخٔ خُىما
ُ
 زم اإلا

 هضوء بـ ؤ٦مل

 ٖبض بـ خاظت ٧ل هُازض بهه م٨ٟغ ٧ان.. ٢خله اللي ٖم٪ -

 ٖكان لبيخه خاظت ٧ل ٧اجب ٧ان ظض٥ مشابت بـ هى اللي الغخُم

 …وهٟؿه ؾلُمان ٖاٝع

 ؤي   ًدمل ال ؤظٝى ظاٝ، نىث   بـ ٢ا٫ زم ُٖىاه ُنهُب ؤٚمٌ

 البكغ لٗالم جيخمي مكاٖغ

 مٛمٌ وعاه همصخي ؤهبل م٨ٟغوي و٧ان -

 !بًه ٢هض٥: وحؿاء٫ ظبِىه ُؾُٟان ٢ُب -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               514 

  وضر -
ً

ل اللي**** الـ: ظمىص بـ ٢اثال  ٖمي بـ بًه نلتها مٗٞغ

 بـ ومل الغخُم ٖبض ٢خل اللي هى الهُاص ظاؾغ بن ٞهمخجي

ل ؤزض ٦ضا
ُ
 ؤمال٦ه ٧

 !نض٢خه وؤهذ -

  ُنهُب هٟى -
ً

 ٞترة مً ؤما.. مهض٢دل بـ ق٨ُذ الخ٣ُ٣ت: ٢اثال

ذ إلاا  واللي ُٖلتي ًٖ خاظت ٧ل خ٩الي اللي هى ؤبى٥ ٖلى بحٗٞغ

 …ٖجهم ٢اله الغخُم ٖبض

خابٗت ٖلى ٢اصع ٚحر ُنهُب نمذ
ُ
 ولم خالخه ُؾُٟان جٟهم ٞـ.. اإلا

 ببدؿامت بـ و٢ا٫ طعاِٖه  ٖلى عبذ لظل٪ ٖلُه الًِٛ ٌصخئ

 قٍغ٠ الباقا مً بؾخٟؿغ وبب٣ى الؿالمت بـ ٢ىم ٖم ًا اإلاهم -

 …ؾضاصة ع٢بخه بخخاظخه ولى.. خاظت ٧ل
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.. الىاٞظة مً ًىٓغ بًُٗضا وظهه ُنهُب ؤقاح بل بظابت ًخل٤   لم

غ ىلض ؤن ٌؿخد٤ ال ُنهُب مشل قاب ٞـ ٢ىٍى بـ ُؾُٟان لحٞز  بـ ًُ

 !ٖاثلخه ؤلابً ًسخاع متى ُمىظ ول٨ً الهىاعي  ٦ـ ٖاثلت

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

 مؿجي الغخمً ٖبض لُجض ال٣ضًم اإلاؿخىصٕ طل٪ بلى ظاؾغ صل٠

خمخم ؤعًيا  ؤ٦مام ػع  ٌٛل٤ عظاله ؤخض بجىاعه و هابُت ؤلٟاّ بـ ًُ

 ٢مُهه

  بػصعاء بـ بلُه هٓغ زم ظاؾغ ج٣ضم
ً

 خضة بـ ٢اثال

 !...صا الؿمعي الخلىر بًه.. بى٢ه ؤ٢ٟلىا -

٘ خمخم ٖاص زم ظاؾغ نىث ؾم٘ ٖىضما عؤؾِه  الغخمً ٖبض ٞع  بـ ًُ

ض  ُٖيُِه  بلى ُمباقغة ًىٓغ وهى جٖى

 حكٝى هسلُ٪.. نُاص ًا ظاؾغ ًا هؿِب٪ ما ؤمي وعخمت -

هغ ٖؼ ٞـ الىجىم ًُ  …ال
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ا ٖبض بـ بلُه ًىدجي وهى ٢ا٫ زم ٢ىة بـ ظاؾغ ضخ٪
ً
 بـ ُممؿ٩

هالجِه 
ُ
 ز

 !...السٝى مً ٢كٗغ ظؿمي جهض١ عاظل ًا -

 ظمىص بـ ٢ا٫ زم اإلاؼعٍت هُئخِه  بلى هٓغ

 …صر هضص هٟؿ٪ ٖلى جخلم وإلاا.. قاَغ ًا ؤص٥ ٖلى هضص -

 ظاؾغ جهٌ. زم جإوه. ٞـ الهلبت ألاعى بـ لترجُم عؤؾِه  بـ صٞ٘

 قغاؾت بـ وهضع

 !...ُٞه بـ بدىًغب ٢ٗضجه اللي الكهغ ٞا٦غ -

٨مل ي٠ٗ بـ الغخمً ٖبض بلُه هٓغ ُُ  ًبدؿم وهى خضًشه ظاؾغ ل

بت قُُاهُت بـ  ُمٖغ

 صل٘ وهضلٗ٪ ٖاص٫ ؤها أل.. وبـ يغب ه٩ُىن . مل اإلاغاصي -

 …خ٤ هللا بن حٗٝغ ٖكان



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               517 

 زم ي٠ٗ بـ مخإوًها الغخمً ٖبض نغر ٞـ ٢ضمِه  بـ ظاؾغ يغبه

 ٢خامت بـ ؤ٦مل

 صمه مً وؤٖمل ؤصبده ؤها صا بىتي مً قٗغة ًلمـ ٨ًٟغ واللي -

غبت
ُ

 …ٞغار ق

 آمًغا و٢ا٫ عظاله ؤخض بلى بؾخضاع زم ٖلُه ظاؾغ به٤

 اللي لضل٘ صخخه ٧امل بـ ٖاوػه ؤها.. وماًت ؤ٧ل وهاجلىه ٖالجىه -

 ظاي

 …باقا ظاؾغ ًا ؤوامغ٥: و٢ا٫ َاٖت بـ الغظل ؤومإ -

ٗخاصة هضوءهِ  بـ عخل زم ُمهُىت ؤزحرة هٓغة ٖلُه ظاؾغ ؤل٣ى
ُ
 اإلا

 ٨ًً لم قًِئا و٦إن

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

 مٟخىح ؤبٌُ ٢مُو ًغجضي السكبي اإلامصخى طل٪ ٖلى ٌؿحر ٧ان

اح لُخضاٖب ؤػاعاه ظمُ٘ ُه الٍغ ه ظى٫  ًخُاًغ ٞـ َٞغ .. الٗلىي  ظٖؼ
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ماشخي ٢هحر ؾغوا٫ ًغجضي بِىما
ُ
 الجملي اللىن  مً السامت ٢

ا ًٗ  بىُالِه  ظُبي بـ ًضًه واي

.. خىله ٖمً الظهً قاعص الهُٟي، زِٟه  بـ وهمُت خهىاث ًغ٧ل

٨ٟغ برح لم بها ًُ
ُ
٣له زُاله ج هىع  زُاله.. ٖو  جبشهُ  ظىاعه ؤجها له ًُ

 قهاب م٘ جٟٗل ٦ما الٗك٤

 السُا٫ هى ًمخل٨ه ما ٧ل ٞـ.. السُا٫ ؾىي  اإلادغوم ٖلى ولِـ

ُ٘ نىتها بـ جمىء نٛحرة هغة وظضة ٖىضما جى٠٢  ًؼن  لُبدؿم الٞغ

٣ترب  وهى طعاُٖه بحن لدؿخ٨حن وخملها بلحها بهدجى زم.. مجها ٍو

ملـ ا الىاٖم ٞغاءها ٖلى ًُ
ً
 ُمكا٦ؿت بـ عاصٞ

 !...محن مً هغباهت -

ٗذ ٖىضما نضمخه ول٨ً  السالبخحن ُٖىحها بـ بلُه وهٓغث عؤؾها ٞع

ظ٦غه واللخحن
ُ
 ٦ـ ُمخباًىت الهغة ُٖجي ٧اهذ.. السُا٫ ناخبت بـ ج
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دض١ وهى ؤعصٝ زم صهكت بـ ٞاهُ  ٞٛغ.. جماًما چُالن  التي الهغة بـ ًُ

 طعاُٖه بحن جمىء

خباًىت بلى جاصي الُغ١  ٧ل -
ُ
 …ُٖىاها اإلا

٣ابلها لم ولُخ٪.. والٗؿل الٟحروػ  لٗىتي ؤنابخه..لٗىخان
ُ
 ٣ٞض ج

ٗىذ
ُ
 بها ل

غ  وهمـ نضعهِ  بلى الهغة بخخًً زم حٗب بـ ًؼن  ٞػ

 …ناخب٪ محن وكٝى حٗالي -

  السل٠ بلى جغاظ٘ ٞـ قهاب وظىص ٞاظئه بلخٟذ وخُىما
ً

 ُمجٟال

ُىاه اإلاؼعٍت لهُئخِه   حعجب بـ ًؼن  لُدؿاء٫ قغع  ج٣ضخان اللخحن ٖو

 مهضوم

 …هىا؟ بًه بخٗمل!.. قهاب -

دض١ ْل بل الٟىع  ٖلى قهاب ًغص لم   ًؼن  بـ ًُ
ً

 ه٤ُ ختى ُمُىال

 
ً
 م٣ُخت ببدؿامت بـ ؤزحرا
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٪ وظُذ وخكخجي ؤبًضا أل -  …ؤقٞى

دض١ وهى ٢ا٫ زم خظع بـ ًؼن  مىه ب٢ترب  بـ الخمغاوجحن ُٖيُه بـ ًُ

م٤ ُٖ 

 …مٓبٍى مل ق٩ل٪!.. خاظت ُٞ٪ ؤهذ -

 بـ لِؿحرا ًجظبه وهى ٖبض بـ ٢ا٫ زم ًؼن  ٦خ٠ ٖلى قهاب عبذ

 البدغ بججاه

 …بخاٖتي هخب٣ى زالم وچُالن ظًضا مبؿٍى ختى ؤها صا ؤبًضا أل -

زغي  بلى مالمده وبؾخدالذ ٢ىة بـ ًؼن  ٢لب هىي 
ُ
 نلبت ُعزامُت ؤ

 خ٣ُ٣ُت ٞغخت ؤي ًدمل ال ظاٝ نىث   بـ بـٗضها ل٣ُى٫ 

 مبرو٥!.. بجض -

 جدذ و٦إن بخ٣ىلها ومال٪: ُمهُى٘ حعجب بـ قهاب حؿاء٫ -

 !...خبهان يغؾ٪
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 وظهِه  ٖلى ظامضة ببدؿامت ًغؾم وهى ٢ا٫ زم ٢ىة بـ ًؼن  ججهض

 الُغزامي

ٛل حٗب بـ.. خاظت وال خبهان يغسخي جدذ مل -
ُ

 الُىم َى٫  ق

 هدخٟل ؾهغة ْبُلىا ٦ضا خُض: و٢ا٫ قهاب ببدؿامت بحؿٗذ -

 صا الُٗٓم ؤلاهجاػ ٖلى ٞحها

 …َُب -

  قهاب لُى٢ٟه ؤمامه ؾاع زم نض٣ًه ًضه ًؼن  ؤبٗض
ً

 وهى ٢اثال

 ٖبض بـ ٌٛمؼه

 …وؿىان ٞحها اللي مً -

ب ال و٦إهه زىان لٗضة ًؼن  به خض١  ؤعؾل ختى ٢ُل ما ٌؿخٖى

 زٌُٟ نىث   بـ حؿاء٫ زم الٗباعة لترظمت بقاعاث ٣ٖله

مغ ؤهذ!.. ظض بدخ٩لم ؤهذ -  !صا الجى ٞـ لُ٪ ٧ان ما ُٖ

 …الٗؼوبُت خُاة بىصٕ: و٢ا٫ ظىىن  بـ قهاب ضخ٪ -
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سبره ما قًِئا ًؼن  بضازل  بًضا ًجض لم ول٨ىه ما زًُبا ُهىا٥ ؤن ًُ

٘ لظل٪.. نض٣ًه م٘ ًدضر ما ًٟهم ختى ُمجاعاجه ؾىي   ٦خُٟه ٞع

 ال٣ل٤ مً ال٨شحر زلٟها جسٟي بؿاَت بـ و٢ا٫

 …قهاب الباقا ؤمغ جدذ بخىا.. وؿىان وؿىان زالم -

ا ؾاعا زم نض٣ًه ٦خ٠ قهاب خاٍو ًٗ  زبِشت ببدؿامت بـ ل٣ُى٫  م

 ًؼن  ًلمدها لم

 ٧اػاهىڤا ًا حعجبجي ٦ضا ؤهى -

دض١ وهى ًؼن  عص -  الجهاعصة َبُعي مل ؤهذ: به ًُ

 مّض  بـ ًال.. ظضٕ ًا مبؿٍى ب٣ىل٪: خماؽ بـ آلازغ ؤظاب -

 …ؤوله مً الؿهغ هلخ٤ زلُىا عظل٪

 ؤمامه ًخدغ٥ وهى ٢ا٫ زم الهغة ٞغاء ٖلى ًؼن  عبذ

٘ مكىاع هغوح الُسذ ٖلى بؾدىاوي -  الخٟلت وؤصبغ ؾَغ

 …وؤظُل٪
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٨مل له ًلىح وهى قهاب ؤومإ ُُ  ًغخل ؤن ٢بل ًؼن  ل

 قهاب ًا بالُسذ مخخدغ٦ل -

  ًضهِ  بـ قهاب ؤقاح -
ً

 …ومخخإزغف عوح ٖم ًا: ٢اثال

 بِىما.. ؤ٦ثر بلُه الهغة ًًم وهى عخل زم ًإؽ بـ عؤؾه ًؼن  خغ٥

زغي  بلى قهاب مالمذ جدىلذ
ُ
ُىان قُُاهُت ؤ  لحهخ٠ ٢اجمخحن ٖو

 ٞدُذ بـ بٗضها

برع الٛاًت بـ ناخبي ًا آؾ٠ -
ُ
 …الىؾُلت ج

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

 اإلاكٟى ممغ بـ ؾحره ؤ٦مل زم ٢ىة بـ ببيخه ٢الصةِ  ٖلى ظاؾغ ٢بٌ

ت بلى ونل ختى ٞغ
ُ
 ه٣له جم ؤهه ؤؾٟل ؤزبروه خُىما اإلايكىص الٛ

ت ٞغ
ُ
مئىان بٗض ٖاصًت لٛ  خالخِه  بؾخ٣غاع ٖلى ؤلَا
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ت بلى ونل ٞغ
ُ
ٟخده اإلا٣بٌ ٖلى ًضه ًً٘ و٧اص الٛ خذ خُىما ٍو

ُ
ٞ 

هغ الضازل مً  جٟاجئ بـ ببدؿم الظي ُؾُٟان الباب زل٠ مً ْو

 و٢ا٫

- ٪  !...صخخ٪ وؤزباع ؤزباع٥ بًه!.. باقا ظاؾغ ًا بٍػ

ا ُؾُٟان بـ وخض١ ُٖيُه ظاؾغ ي٤ُ ًُ  ًد٪ ٧ان الظي مل

هالجِه 
ُ
 ظمىص بـ ٢ا٫ زم جىجغ بـ ز

 !قٍغ٠ ابً ؤهذ -

ذ صر: و٢ا٫ ُؾُٟان ضخ٪ -  !مىحن ٖٞغ

 …هللا قاء ما ؤبى٥ ؾماظت هٟـ: ته٨م بـ ظاؾغ ؤظابه -

ا قٟخُه ُؾُٟان يم ًٗ  وهى ُمىاؾب حٗل٤ُ بل٣اء مً هٟؿه ماو

 ؤخض حهؼمهُ  ال اللؿان ؾلُِ الهُاص ظاؾغ ؤن ٌٗلم

 ظمىص بـ ٢ا٫ زم ٦خِٟه  مً ظاؾغ صٞٗه

 …وشخي مً بوعى -
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ا ٌؿخضًغ وهى ٢ا٫ زم ُؾُٟان ببخٗض
ً
 ظاؾغ بـ ُمدض٢

خ٪ بوي مبؿٍى ٦مان وؤها -  …باقا ظاؾغ ًا قٞى

 ُؾُٟان ل٣ُى٫  وظهِه  بـ الباب ؤٚل٤ زم بػصعاء بـ ظاؾغ بلُه هٓغ

  ٌؿخضًغ وهى
ً

 عاخال

ا بُدب ٧ان -  …٦ضا ق٩له ؤوي  ؤبٍى

 صوعهِ  بـ والظي ُنهُب بلى لُىٓغ ظاؾغ بؾخضاع صازل بـ بِىما

دض١   ؾإله ٞـ به ًُ
ً
 ُمباقغة

ه قٍغ٠ ابً -  !مىحن حٗٞغ

 …ٞترة مً ؤبىه ؤٖٝغ: هضوء بـ ُنهُب ؤظاب -

 زم ُؾُٟان م٩ان اإلا٣ٗض ٞى١  وظلـ جدغ٥ بل ظاؾغ حهخم لم

٣ُِه  ٖلى بج٩ئ  نالبت بـ و٢ا٫ ُع٦بدُِه  بلى مٞغ

 !...ٞحن ٖم٪ ٖاٝع -
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غ ٧ان بل ؾاا٫ ٨ًً لم خِه  بـ ج٣ٍغ  ُؾلُمان جىاظض م٩ان بـ مٗٞغ

 الهضوء بـظاث ُنهُب لحرص

 السجً ٞـ -

 !لُه م٣ىلدل ٖاٝع ؤهذ إلاا َب: ٢ا٫ بل ظاؾغ ًخٟاجئ لم -

  ٖاٝع لؿه ألوي -
ً

 …خاال

 اإلا٣ٗض ْهغ بلى ًتراظ٘ وهى خضًشه ؤ٦مل زم ظمىص. بـ ظاؾغ ؤومإ

 عاخت بـ ٖلُه ًطج٘

 ***...الـ مؿ٨ذ ؤها -

 ًٖلت له تهتز صون  ظاؾغ ل٣ُى٫  جدٟؼ بـ ُنهُب بلُه هٓغ

 همىٗ٪ مل ُٞه ُخغ ؤهذ خ٣٪ ؤما.. مىه هجُبه بىتي خ٤ -

 خ٣ي ٞـ هٍٟغ مل وؤها: ٢ىة بـ ُنهُب ؤظاب -

 …بغاخخ٪: و٢ا٫ قٟخُه ظاؾغ مِ -
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غنت ظاؾغ ٌُٗه لم
ُ
 ببيخه ٢الصة بها وي٘ و عاخخه ٞخذ بل للغص ٞ

 بل الخضًض بـ له ٌؿمذ لم ول٨ىه صهكت بـ ُنهُب ُٖجي لخدؿ٘

 ؤمامه اإلاكضوه مالمذ بلى ًىٓغ ؤن صون  هضوء بـ ٢ا٫

 لهاخبتها صي جغظ٘ مؿئى٫  ؤهذ -

 !بًه ٦ضا مً ؤٞهم: نضمت بـ ُنهُب همـ -

ا - ًً  …جٟهمه جدب اللي: بلُه الىٓغ صون  عص وؤً

لبت ؤزغط زم م٣ٗضهِ  ًٖ ظاؾغ جهٌ ُٗ  و ُنهُب بـ السانت ال

 ُٖىحن وبـ اإلاغة هظه بلُه ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم الٟغاف ظىاع ويٗها

خحن طهبخحن،  في ول٨ً الصخئ بٌٗ ٢اؾُت زغظذ هبرة   بـ و ٢ٍى

 ظهض صون  ُنهُب بلخ٣ُه بمخىان جدمل َُاتها

 …لخض مضًىن  ٩ًىن  الهُاص ظاؾغ بن ؾهل ومل.. مضًىهل٪ ؤها -
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 عشر الصابعالفصل 

 !مىامي؟ في جىلضي ؤن حؿخُُٗحن مغة ٨ٞم

 !!ألنغر ج٣خلُجي ؤن حؿخُُعي مغة و٦م

 …بؾخُٗتي بن ؤخبُجي

ت باب ُظلىاع َغ٢ذ ٞغ
ُ
 الغاجٗت ببدؿامتها بـ صلٟذ زم ق٣ُ٣ها ٚ

سٟي
ُ
ا بها ٣ٞضث ؾاٖاث ُمىظ خضر ماخض زلٟها ج ًُ .. عوخها خٞغ

هالتِها بـ اإلا٨ضوم وظهها بزٟاء ؤلام٩ان ٢ضع وخاولذ
ُ
 لُخ٣ى٫  ز

 ُمضاٖبت بـ بٗضها

 !صلى٢تي بًه ٖامل ػماهه بىهض ظُمـ -

  ًا: ع٤ُ٢ ٖخاب بـ ٢ا٫ زم ظىاص ببدؿم -
ً

 …هاؾُجي اللي بـ ؤهال

 خاٞخِه  ٞى١  وظلؿذ الٟغاف بلى ونلذ ختى ُظلىاع مىه ب٢تربذ

 ُمبدؿم زٟىث بـ وؤعصٞذ ٖلحها ظىاص ل٣ُبٌ ٦ٟه ؤمؿ٨ذ زم
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ىذ بـ ؤها!.. بغيى ؤوؿا٥ ؤ٢ضع ؤها وهى -
ُ
 چُالن و٦مان حٗبذ ٦

 مٗاها ٦خحر بًٟل ؤها ٞـ خهل اللي ؾاٖت مً حٗباهت

 !...٦ضا ُٖى٪ ٞـ ُٖجي َب: ؾإلها -

 ٩ًىن  لً ٞـ نٟاجِه  مً ؤبُِه  ًٖ قًِئا وعر ٢ض ظىاص ٧ان بن

ؿغ و ؾهىلت ٧ل بـ و.. به السام ال٨ظب ٦ك٠ ظهاػ ؾىي  ٌُ 

سٟي.. وظهها ُظلىاع ؤزٟهذ ٞـ ٦ظبها ب٦دك٠
ُ
 وظهها بهٟٗاالث ج

ٗخه زم  ٧اطب هضوء بـ و٢الذ ٞع

 !ال٨بحرة ؤزخ٪ مهض١ مل -

 …بخ٨ضب ؤزتي ج٩ىن  إلاا: بؿاَت بـ ٖلحها عص -

٘ هالتِها وؤبٗض الؿلُمت ًضه ظىاص ٞع
ُ
 زكىهت بـ حؿاء٫ زم ز

ت  اإلاغيُت خالخِه  م٘ جخالءم ال ُمَٟغ

 !...ٖلُِ٪  بًضه مّض  اللي محن -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               531 

٦ض   لىلهت ُٖىاها بحؿإ
 
دؿاء٫ لُٗىص ؾااله نض١ له ؤ  بـ ٍو

٤ ْهغ و٢ض ؤ٦بر زكىهت  ٖؿلُخِه  بـ الًٛب بٍغ

 !!...ُظلىاع ًا ٦ضا ٖمل اللي محن -

داو٫  وؿبي هضوء بـ ٢الذ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ُظلىاع ؤزظث
ُ
 ج

 ًٚبه بمخهام

 جٟاهم ؾىء مجغص.. نض٢جي ظىاص ًا خاظت مِٟل -

 …ؾامٗ٪: نغامت بـ و٢ا٫ ٢بًتها ٖلى قضص -

ىظعها الهاعم مالمده ٧اهذ
ُ
كبه ٧له.. جخدضر لم بن ؾىء بـ ج ٌُ 

 و٢الذ ٢ىٍى بـ ججهضث.. ظاؾغ

 !لُه ٦ضا بابتي ٖلى ٢لبذ ؤهذ هى -

 …مخدىعَل ُظلىااااع: ٢ىة بـ هضع -

٘ ؤن صون  ظبُجها جد٪ وهي ٢الذ زم ًإؽ بـ وظهها ؤزًٟذ  جٞغ

ىاظه وظهها
ُ
 ق٣ُ٣ها وج
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 ٧ان ولؿه خهل اللي بؿبب چُالن م٘ بِخساه٤ ٧ان بابا -

 …بضلها وبهًغبذ ؤها و٢ٟذ هًُغبها

٘ ظٗلها لشىان الهمذ ؾاص  والظي ظىاص بلى وجىٓغ عؤؾها جٞغ

هض٢ها ال ؤهه مالمدِه  مً ْهغ ذ ًُ  به ه٣ُذ ما ٚباء بـ وبٖتٞر

 الٟٗل بـ وا٢٘ ٣ًغ ؤهه بل وا٢٘ ٣ًغ و٦إهه هضوء بـ هى ؤعصٝ ٖىضما

ً وبخىا ٖلُىا بًضه مّض  ما ٖمغه ؤبى٥ِ  -  وبخىا هُٗملها ُنٛحًر

ٗل ؤبى٥ِ  ال٨بحر ٚلُ٪ ًىم ختى!.. ٦باع .. ٖلُِ٪  قماٖت مٞغ

 ُِٞ٪  ظذ ٞـ چُالن هًُغب ٧ان ؤها بؿببي ج٣ىلي ظاًت

 .…ظى: جغصص بـ همؿذ -

 زٌُٟ نىث   بـ ٢ا٫ زم ُٖيُِه  مً خغ٧ى   بـ الخضًض ًٖ ؤو٢ٟها

ض التي الغؾالت ؤونل ول٨ىه ٍغ ًُ 

ؿدكٟى ٞـ بوي مٗجى مل -
ُ
ل ًب٣ى اإلا .. بزىاحي ًٖ خاظت مٗٞغ

 ٞـ.. ُظلىاع ًا ال ٖجي مؿئىلت ؤهِذ  ًب٣ى مى٪ ؤنٛغ بوي مٗجى ومل
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مغ ؤي وختى م٩ان ؤي ٞـ و و٢ذ ؤي  وؾىض٥ ؤزى٥ِ  ؤها.. ُٖ

 باقي هىع  هكٝى مل ًب٣ى مى٩ىا خض ًإطي ٨ًٟغ واللي.. ويهغ٥

مغه ُٖ… 

٣ّبل بلُه وبهدىذ ببدؿمذ
ُ
 جىٓغ وهي ق٣اوة بـ ٢الذ زم وظىخه ج

 ُٖيُِه  بلى

ىذ اللي ًا و٦برث وهللا -
ُ
ىذ إلاا ُخًجي ٞـ حؿخسبى بخجغي  ٦

ُ
٦ 

ظة ُٞلم ٖلى بدخٟغط  …الخٍٗى

 بـ ُٖيُه ًؼعٕ وهى نغامت بـ ه٤ُ بل لخضًثها ٌؿخجب لم ؤهه بال

٠ٗ هي ٢ىاها ظٗلذ ٢ىة بـ زانتها ًُ  ج

دل بغيى -  !خهل اللي بًه مٗٞغ

 …خاظت مِٟل ه٣ىل٪ وبغيى: جهمُم بـ هي وؤظابذ -

  بلحها هٓغ
ً

زغي  بلى مالمده جخدى٫  ؤن ٢بل ُمُىال
ُ
 زم ُعزامُت ؤ

 ٖجها عؤؾِه  بـ ٌؿخضًغ وهى بغوص بـ ؤعصٝ
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٣تي بـ هٗٝغ وؤها جمام -  ًدىق٪ ه٣ُضع مدضف وؾاٖتها.. ٍَغ

ال.. بًضي جدذ مً  …ؤهام ٖاوػ  بَلعي ٍو

 ظًُضا صزغجه ؤن بٗض خضًض صون  جهًذ زم حٗب بـ ُظلىاع ججهضث

  عم٣خه جسغط ؤن و٢بل
ً

 بـ الباب ُمٛلٟت بٗضها لخسغط ؤسخى بـ ُمُىال

 زلٟها زٟت

*********** 

ت بلى ظاؾغ صل٠ ٞغ
ُ
٣ُم التي الٛ

ُ
 لُخجه ًجضها لم ٞـ عوظُضا بها ج

ت بلى بٗضها ٞغ
ُ
٨ت ٞى١  هاثمت لُجضها ظىاص ٚ  آلازغ هى ابىه و ألاٍع

م٤ بـ هاثًما  ؤهٟه مىدضع ٖلى ًًِٛ وهى ج٣ضم زم حٗب بـ ججهض.. ُٖ

س٠ٟ ٖله  ؤنابه الظي الُهضإ ًُ

ـ   بـ ؤعصٝ زم زٟت بـ ْهغها ٖلى عبذ ٣بل وهى هم  وظىتها ًُ

 …ؤويخ٪ ٞـ هامي خبِبتي ًا ٢ىمي!.. عوظُضا -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               534 

 ٞـ بلُه جبدؿم وهي ٢اثلت ُٖىاها ٞخدذ زم حٗب بـ عوظُضا جململذ

 ببدؿم

 …صي اللُلت ظىاص م٘ هًٟل ؤها خبُبي ًا أل -

 الساعط بلى ًضٞٗها وهى ظؼم بـ ٢ا٫ زم لخجهٌ ظاؾغ ظظبها

 ؤهى ٢ضام٪ هاًم ال٣غص ػي  وهى حٗبان ق٩ل٪ ؤهِذ  ًال -

غث -  خاظت؟ بخخاط بٞغم: و٢الذ ًإؽ بـ عوظُضا ٞػ

ت بـ ؤظابها - ؿاح ظالي ؤها وهى:  ُسسٍغ
ُ
٦...! 

ضلذ مىه ب٢تربذ زم عوظُضا ضخ٨ذ  ببدؿامت بـ ٢اثلت زُابه ٖو

 عػٍىت

 لىخض٥ مٗاه جخٗامل هخٗٝغ مل بـ.. ٢هضي مل خبُبي ًا -

 عوظُضا ًا وا٢٘ ؾِؿخم هى!.. مٗاه ؤحٗامل: و٢ا٫ ًضها ؤمؿ٪ -

 …٨ًغم٪ عبىا هامي عوحي عوحي.. ببجي صا



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               535 

٨ت بلى جىظه زم ًضها ْهغ لشم  ٖىه هٕؼ بٗضما ٖلحها وظلـ ألاٍع

 جً٘ وهي ؤعصٝ زم ؤمامه و٢ٟذ و عوظُضا مىه لخ٣ترب ُؾترجه

 وظىخِه  ٖلى ًضها

 …خاظت ُٞه ب٣ُى٫  ق٩ل٪.. ظاؾغ؟ ًا مال٪ -

ّبلها زم ًضهِ  ظاؾغ ؤمؿ٪
 
 الٗابشت ببدؿامخِه  بـ و٢ا٫ ٢

 !خاظت مدخاط ب٣ُى٫  وق٨لي -

 وبجلم.. ظاؾغ ًا صماٚ٪ ٞـ اللي مل: ُمؼاح بـ و٢الذ ٦خٟه يغبذ -

 …ألاويت ٞـ مٗاها ببى٪

غة خحن ٖلى ظظبها
ُ
 ٢اثلت جىجغ بـ قه٣ذ ٞـ ؾا٢ُِه  ٖلى لخجلـ ٚ

داو٫  وهي
ُ
 الجهىى ج

 …زاَغي  ٖكان ٨ًغم٪ هللا بوعى.. ًهخى ظىاص!!.. ظاؾغ -

دض١ ٧ان  الجهىى ًمىٗها زهغها خى٫  ًضاه لُل٠ ٖبض بـ بها ًُ

 ؤعصٝ زم
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 …بغاخخىا وٗبض ٌٗجي.. الٗؿل ٞـ هاًم ببى٪ -

 ُمؼاح بـ ٣ًى٫  وهى ؾب٣ها ظىاص نىث ول٨ً عوظُضا جغص ؤن ٧اصث

 ٖابض

 …بالي وازض مل هٟسخي هٗمل وؤها بغاخخ٩ىا بٖبشىا -

 جىبش ؤؾىاجها بحن مً لتهضع ظىاص لخٗل٤ُ زجل بـ عوظُضا قه٣ذ

كحن الىي٘ لظل٪ ظاؾغ
ُ
 به ويٗهما الظي اإلا

ذ -  !ؤصب٪ ٢لت آزغ ب٣ى قٞى

 ؤهى الٟل ػي : بؿاَت بـ ظاؾغ ؤظاب -

بض بـ ٌٛمؼه وهى ظىاص نىث ؤجاه -
ُ
ل ػي  ٩ًىن  الػم هى ما: ز ُٟ  ال

 …٦ضا مخضل٘ وؤهذ

 بِىما.. به عؤؾها جًغب ػوظها ٦خ٠ بـ وظهها عوظُضا صٞىذ

 بػصعاًءا ؤ٦ثر هٓغة بـ ظىاص بلى ًىٓغ وهى بػصعاء بـ ؤعصٝ ظاؾغ

دل -  وهللا الىٟـ جٟخذ اللي جغبِخ٩ىا ٞـ مكٞى
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  ظىاص ضخ٪ -
ً

 …مٗلم ًا جغبِخ٪: ٢اثال

ل٣ى عوظُضا عؤؽ ٖلى ظاؾغ عبذ
ُ
 وهى ًإؽ بـ وؤعصٝ ٦خِٟه  ٖلى اإلا

 ظىاص بلى ًىٓغ

ًِ  ال٣ًاء عص ؤؾإل٪ ال بوي اللهم - ٠ُ ؤؾإل٪ ول٨
ُ
 …ُٞه الل

٨مل جإلم ختى ظىاص ضخ٩اث بػصاصث ُُ  هظه ول٨ً خضًشه ظاؾغ ل

 ُمدظعة هبرة  . بـ اإلاغة

 وؾاٖتها.. جاوي الٗملُاث هضزل٪ صا اإلِاغت  ضخ٨٪ مبُلدل لى -

ً الض٧اجغة هسلي  …ألاو٫  بًه ُٞ٪ ٌٗالجىا مدخاٍع

 ألالم بـ ُمخٓاهًغا ٢ا٫ زم نضعهِ  ٖلى ًضه ظىاص وي٘

 بىؽ ًا ٖلُ٪ وؤهىن  -

  ظاؾغ ؤومإ -
ً

ا ٖلى وتهىن : ٢ىة بـ ٢اثال  …مىٟٗدل جغبُتي َاإلاا ؤبٍى

 ُٖىه بٚماى ٢غع  ختى الطخ٪ ؾىي  ًٟٗله ما ًجض ال وظىاص

 ته٨م بـ عوظُضا همؿذ بِىما الىىم ومٗاوصة
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اًؼ -  !السامـ ججُب ٖو

 …التربُت ُٞه ًُمغ اللي صا ظاًؼ: ج٨ٟحر بـ ظاؾغ ؤظابها -

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

 
ّ

 وهى لحرصٝ ُمدغ٦ها ؤَٟإ زم اإلاجز٫  ؤمام الؿُاعة خمؼة ن٠

 السل٠ بـ الجالؿخحن الٟخاجُتن بلى ٌؿخضًغ

خاچ - ت!!.. ٍع ٍغ  …ونلىا ًال بصخىا!!.. ظٍى

ت ٧اهذ ٍغ ٗاؽ بـ ظٟىحها لخٟخذ بؾخجابذ مً ؤو٫  ظٍى
ُ
 بـ ٢اثلت و

 زٟىث

 !ؤمتى ونلىا -

٠ُ   بـ و٢ا٫ خمؼة ببدؿم -
ُ
  لؿه: بالٜ ل

ً
 جُلٗىا ٖكان ًال.. خاال

 …وجىامىا ؤوي٩ىا
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ت هٓغث ٍغ خاچ بلى ظٍى  بلى عؤؾها بـ حٗىص وهي ٢الذ زم الىاثمت ٍع

دض١ صوعهِ  بـ. الظي خمؼة ٠ُ بهخمام بـ بها ًُ  ألاخضار لخل٪ ٖو

 اللُلت ٖاٌكتها التي اإلاغوٖت

 هامذ َاإلاا هخهخى مل هي!.. وعٍخاچ َب -

كان ٖاٝع: ًىمئ وهى هضوء بـ وؤظاب -  ؤقُلها هجز٫  ٦ضا ٖو

 ٞى١  وؤَلٗها

 …ٖلُ٪ حٗب هُب٣ى ٦ضا بـ -

 الؿُاعة باب ًٟخذ وهى ٢ا٫ زم زانخه ألامان خؼام خمؼة خّل 

ترظل  مىه ٍو

 …ؤصلٗها واظبي ومً ؤزتي ؾتي ًا -

ت همهمذ ٍغ خاب٘ وهي ججهُضة بـ ظٍى
ُ
 السلٟي الباب مً ج٣ضمه ج

 للؿُاعة

ىذ ًاعججي -
ُ
زخ٪ ٦

ُ
 …ؤ
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 ٖبض بـ ل٣ُى٫  ؾمٗها ٢ض جضعي  ال ُخؿىِه  مً ؤو خٓها ولؿىء

 ُٖىِه  بـ ٌٛمؼها وهى

 …بحها بدخمخ٘ مل هي مؼاًا بـ بدخمخعي ؤهِذ  ٨ٞغة ٖلى -

ًذ زجل بـ وظىتها جًغظذ  بـ ٢الذ زم الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ٖو

 ونله ول٨ىه زٟىث

 …ؤويتي هخُلعي به٪ مجها مل بـ -

ل لها و٠ُ٦ ويىح بـ ونله ٢ض الشِجل زٟىتها
ُ
 ظهاػ خىاؾه و٧

 وهى ٢ا٫ زم ببدؿم ٞـ.. ٖجها جهضع ٧لمت ؤو خغ٦ت ل٩ل بؾدكٗاع

خاچ ًدمل  اإلاٟخىلخحن طعاُِٖه  بحن ٍع

 ٖىا٢ب بؾخدملي بـ ماو٘ مٗىضٌل ؤويخ٪ ؤَلٗ٪ ٖىػاوي لى -

 َلب٪

 ؤصبي بـ مٗا٥ هجز٫ .. أل أل: ظٕؼ بـ هي لتهخ٠ -

 …ألاو٫  مً ٧ان ما: و٢ا٫ خمؼة ضخ٪ -
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.. به ًىي٘ ما و٢ؿىة لهٗىبت هى لُخجهض زجل بـ عؤؾها ؤزًٟذ

 ل٣ؿىة ول٨ً.. مغة وألو٫  مٗها واخض ؾ٠٣ ؤؾٟل ؾِىام الُىم

 وألا٦ثر بخخًاجها،مىاؾتها، مجها، ؤلا٢تراب ٌؿخُُ٘ لً ال٣ضع

 ج٣بُلها ٌؿخُُ٘ لً ؤهه بًالًما

غب ٌكٗغ زلٟه وهي جدغ٥
ُ
 هللا ًضٖى.. لجؿضهِ  اإلاالم ظؿضها ٢

لهمه ؤن ؾغهِ  في  بحن مً عظاء ٦ـ زغظذ ؤجها ًضعي  ولم الهبر ًُ

 بلحها ونل ٞـ قٟخُِه 

 والؿلىان الهبر بلهمجي ًاعب -

 !...جاوي؟ خهلذ خاظت ُٞه هى!.. خمؼة ًا لُه: البرت  نىتها ؤجاه -

 بـ هخ٠ زم ألهٟاؾِه  الؿالبت نىتها لبراءة م٨خىم نىث   بـ جإوه

 خاعة وهبرة   ؤظل نىث  

ت ًا هخدهل هـ.. هـ - ٍغ  اإلاكِئت ٢ضمي ؤهِذ  بـ.. ظٍى

ٗذ -  .…ًاعب: بؿاَت بـ و٢الذ ٦خٟحها ٞع
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٨مل ؤن و٧اصث
ُ
 ٢ىة بـ ٣ًى٫  وهى ٢اَٗها ول٨ىه ج

 …مخدهلل ًاعب.. مخدهلل -

 بلحها ًىٓغ وهى ؤسخى بـ ٢ا٫ زم للمجز٫  الضازلُت البىابت ظغؽ ص١

 …ٖلُا ًترخم هٟؿه بـ ببلِـ هُسلي ؤبى٥ِ  خهل لى ٖكان -

خذ
ُ
ت وجبٗخه مىه لُضل٠ الباب ٞ ٍغ  بـ ظبُجها ج٣ُب ٧اهذ التي ظٍى

 ال٣ُغب بـ لخىاظضهم ٢اَىُه مً ٞاٙع ٧ان اإلاجز٫ .. بؾدُٗاب ٖضم

ؿاٖضة لخ٣ضًم اإلاكٟى مً
ُ
 ألامغ جُلب بطا اإلا

ِت  بلى ونل ختى بهما جدغ٥ ٞغ
ُ
 بلى خضًشه لُىظه ق٣ُ٣خِه  ٚ

ت ٍغ  ظٍى

 ألاويت باب بٞخخي -

 …خايغ: ٢اثلت جمخمذ -
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 ٖبحرها ٌؿخيك٤ وهى ُٖيُه ؤٚمًذ ٞـ ظىاعهِ  بـ ألمغ ج٣ضمذ

ت لخٟخذ وبخباٍ خؿغة صازلِه  بـ ٧اجًما آلازم ٍغ  و٢ٟذ و الباب ظٍى

 ؤظل ونىث   زكىهت بـ هى هخ٠ ٞـ مغوعه جيخٓغ ؤمامه

 …ؤوعي -

ًِ  في ًخسلج ما حٗلم اإلاا٦غة ت بـ لخبدؿم هٟؿ  بـ ببخٗضث زم مغاٚو

 وصل٠ خظع بـ مجها ُٖىاه هى ي٤ُ ٞـ ُبِء

 ل٣ُى٫  صزغها زم خظائها ٖجها وهٕؼ الٟغاف ٞى١  ق٣ُ٣خِه  وي٘

ت بلى ًدؿضًغ وهى ٍغ  الباب بلى ُمخ٨ئت ج٠٣ التي ظٍى

خاچ صوالب -  هجروح ٖكان وهامي ٚحري .. هضوم ملُان ٖىض٥ ٍع

 …بضعي  لحهم ب٨غة

 و٠٢ ختى مجها ج٣ضم زم آلازغ هى لُبدؿم ببدؿامت بـ ؤومإث

 ال٨شحر جدمل ججهُضة بـ و٢ا٫ ؤمامها

 زحر ٖلى جهبخي -
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 …عب ًا السحر ؤهل مً وؤهذ: ٖظوبت بـ هي وعصث -

دض١ ْل   بها ًُ
ً

كب٘ ُمُىال مخه جسىهه ال ختى مجها ُٖىاه ٌُ  ٍٖؼ

خلهو  هىم   بـ ًنهى لً لُل ْمإ ًغوي اللُل ُمىخه٠ في ٖلحها ٍو

 ُمُل٣ًا ُٞه

٣ابل بـ وهي
ُ
دض١ اإلا

ُ
 جىدىذ ختى ٖىه ُٖىحها بـ جدُض ؤن صون  به ج

ت زاعط جغظل زم هى ٞغ
ُ
 ختى زُىة ًسُى ؤن ٧اص ما ول٨ً الٛ

مؿ٪ بها ؤخل
ُ
 بنبُٗه هى لًُ٘.. بلحها وحكضه ٢مُهه َٝغ ج

ضل٨هما ُٖيُه ٖلى وؤلابهام الؿبابت  وهى بؾخضاع زم حٗب بـ ًُ

 ٖا٫ نىث   بـ ٌؿخٟٛغ

 اللهم.. الغظُم الكُُان مً باهلل ؤٖىط.. الُٗٓم هللا بؾخٟٛغ -

 …ٖلحهم ز٠ُٟ ٦المىا ؤظٗل

 ُٚٔ بـ ل٣ُى٫  جبدؿم وظضها ٞـ بلحها هٓغ زم بنبٗاه ؤبٗض

 …صلى٢تي مكاٖغي  قغ بج٣ي.. ؤهِذ  بذ ًا بًه ٖاوػة -
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 ْهغها زل٠ ٢بًخحها جً٘ وهي ٢الذ زم ٖظوبت بـ ضخ٨ذ

 مكاٖغ مً جدمله إلاا ؾاخغة هبرة   بـ والسل٠ ألامام بلى وجماًلذ

 …بدب٪ -

ا ُٖىاه بحؿإ جابٗذ ًُ ج  خل٣ه وبلخىاء الٗا٫ جىٟؿِه  نىث م٘ جضٍع

 الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى ًٖذ ٞـ ٨ٞه ًٖلت بلخىاء مازلذ نٗىبت بـ

 ٢الخه ُٞما لتهىعها

م ٖلى آزغ واص   بـ هى بِىما  ول٨ً حٗك٣ه ؤجها ٌٗلم ؤهه مً الٚغ

 قا٦ًغا هى و٧ان.. ججاهه مكاٖغها بـ الُخهغح ألاولى اإلاغة جل٪

 ًخد٨م ولً ٞٗلِه  عص بـ ًش٤ لً ؤهه الٗلم جمام ٌٗلم ألهه لها ُممخًىا

 نىث   بـ همـ ٣ٖله ٣ًٟض ؤن و٢بل لظل٪.. جماًما آلان ٦ما به

 نغامت بـ ُمدظع ؤظل،

صخي -
ُ
ت ًا ز ٍغ صخي.. ظٍى

ُ
ٟخاح بـ الباب وب٢ٟلي وز

ُ
 ال٨ىبت وُخُي اإلا

 …٢ىلخُه اللي بٗض هٟسخي يامً مل ؤها ٖكان وعاه
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ا الباب ؤٚل٣ذ زم الهٛحرة الجىُت جل٪ ضخ٨ذ ًٗ ٗلذ ؾَغ  ما ٞو

 بـ وهمـ الباب بلى عؤؾِه  بـ بج٩ئ ٢ض خمؼة بِىما.. جماًما به ؤمغهُ 

 ُمخٗب نىث  

 …ع٢اب ٞحها ومخُغف صي اللُلت هّىن  ًاعب -

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

 ٧امل بـ ٌؿىضه الظي ُؾُٟان بلى ُمخ٨ًئا اإلاغخاى مً ُنهُب زغط

 زٟىث بـ ألاو٫  ل٣ُى٫  الٟغاف بلى ؤونله ختى ٢ىجِه 

 ألاٞغاح ٞـ هجامل٪.. ؾُضي ًا ق٨ًغا -

ـ ؤهذ!!.. ُنهُب: وحؿاء٫ ُؾُٟان ٢ُب -  بكغ ؤهذ ٌٗجي!.. ٧َى

ِىا  !...؟.ٖاصي وبدك٨غوي ٍػ

٘ مضصها ؾا٢ه ُنهُب ٞع ُُ  بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم الٟغاف ٞى١  ل

 اإلاكضوه ُؾُٟان

 خاظت ُٞه ؤ٦ُض بازضه اللي الضوا.. ٖاٝع مل وهللا -
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  ُؾُٟان ٖاوهه -
ً

 ٌؿخدُل صي ؤنل.. ٦ضا ٢ىلذ بغيى ؤها: ٢اثال

 َبُٗخ٪ ج٩ىن 

 …ألاخىا٫ ُمٛحر ُؾبداهه -

غ  جإوه بـ ٢ا٫ زم ال٣ُٗم الخضًض لظل٪ نبر هٟاط بـ ُنهُب ٞػ

ٗلي حٗالى -  …ٞغهضث ًسغبِخ٪.. الخاهُت عظلي بٞع

ٗاوهه مىه ج٣ضم زم ُؾُٟان ضخ٪ ه نىث ؤن بال ٌُ  ظٗل ٦ٍغ

 ُمخجهمت ُعزامُت، مالمذ بـ ًدؿمغ ٦ِالهما

 خىِىت بًضي!.. ؤها ؤؾاٖض٥ جدب -

 …ونلذ هاهم ؤإلأ: ُٚٔ بـ ُؾُٟان همـ -

ل ظلؿخِه  بـ ُنهُب بٖخض٫ دض١ ْو ُاها بـ مىه جخ٣ضم وهي بها ًُ
ُ
 ز

شحر ٚىجها في اإلاٗهىصة
ُ
 ٞى١  وظلؿذ بلُه ونلذ ختى لٛشُاهِه  اإلا

 بُٗض ًضه ؤػاح ٞـ ؤهاملها ؤَغاٝ بـ ًضه المؿذ زم الٟغاف َٝغ

 ٞٗل إلاا جإبه ؤن صون  هي لُخ٨مل
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لذ.. الؿالمت ٖلى هلل خمض - ذ إلاا ؤوي  ٖػ  …خهل٪ اللي ٖٞغ

٨ت ٞى١  لُجلـ ُؾُٟان جىظه ت آزغ بـ ألاٍع ٞغ
ُ
 وهى ٢ا٫ زم الٛ

 نضعهِ  ؤمام طعاُِٖه  ٣ٌٗض

 …ؤإلأ ؾذ ًا وخكت خاظت ٞـ مخجُلىاف -

مان بلُه هٓغث  البروص ٢ىإ عؾم ؤظاصث ول٨جها ًٚب بـ ٧اٍع

اصث  مٛؼي  طاث هبرة   بـ ؤعصٝ زم ُنهُب بلى جىٓغ ٖو

 في ماصلُت الهُاص ظاؾغ جسلي ٢ضعث ٖكان مى٪ ٞغخان ٖم٪ -

 …مٟاجُد٪

ضها م ٖلى بها سخ٣ها التي الىٓغة جل٪ ؤٖع  مالمدِه  ظمىص مً الٚغ

ب هؿِـ ٦ـ هبرجه زغظذ ه٤ُ وخُىما.. ونالبتها  ُمٖغ

 ًب٣ى ٞحها بخ٨ٟغوا ؤهخىا اللي والىؾازت الىاؽ ؤٖغاى لخض -

 …أل خؿاباج٨م مً بـ.. صما٩ٚىا مً حكُلىن 

ٝ   بـ ٖاصث ٞـ عؤؾِه  بـ مجها ب٢ترب ـ   بـ ؤ٦مل خحن زى  ٢اجل هم
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 …هغخم٩ىا مل ألوي -

ها بزٟاء خاولذ دكىج ظؿضها و الٗالُت نىتها هبرة زل٠ زٞى
ُ
 اإلا

 !بًه وال ٖى٪ وعيا ظُبىا ٞـ خُ٪ الهُاص ظاؾغ هى بًه -

اصة ٧لمت: ُمس٠ُ نىث   بـ ُنهُب هضع -  ٞىقي.. م٩اوي وهغ٢ض٥ ٍػ

مان ًا  …الهىاعي  ُنهُب ؤها.. محن بخ٩لمي ؤهِذ  وبٖغفي ٧اٍع

 ؾبابتها بـ بلُه ُمكحرة جهغر وهي ًٚب بـ هاهًت بهخًٟذ

 !...لُه الهُاص ظاؾغ م٘ وا٠٢ الهىاعي  ُنهُب ؤهذ وإلاا -

 به ؤٞخ٪ الظي ألالم ُمخجاهل نضعهِ  ؤمام ًضًه ُنهُب ٣ٖض

 ظٟاء بـ هضع زم بهٟٗا٫ هدُجت

 مجها مل ؤهِذ  لُٗلت ٦ضا ؤوي  مدمى٢ت مال٪.. هىا حٗالي زم -

 
ً

 !...ؤنال

  نمخذ
ً

ٟاجئ ؾااله ؤمام ٢لُال
ُ
 زباتها بؾخٗاصث زم لخجٟل اإلا

 هضوء بـ و٢الذ
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ضوي ٖم٪ -  ٦خحر ٞلىؽ بـ ٖو

 ...٦ضابت: باجغ عصه و٧ان -

٨مل وجغاظٗذ هبرجِه  ٢ىة ؤمام نمخذ ُُ  وهى بضحهُت بـ ُنهُب ل

٣ُمها  ظًُضا ًُ

 مٗاه بقخٛلتي لى ٖمي مً ؤ٦بر زغوة ًضًِ٪  ٣ًضع الهُاص ظاؾغ -

 أل ٞلىؽ مل ُمك٩لخ٪.. صهب مً َب٤ ٖلى ؾلُمان ظبدُله و

 …هٟؿه الهُاص ظاؾغ جضمغي  ٖاوػة ؤهِذ 

 ول٨جها ٢ىة بـ ظؿضها وبعحٗل لخضًشه طهى٫  بـ قٟخحها ٞٛغث

هت بـ خىجغتها بزخالط في جىجغها ْهغ و٢ض جىجغ بـ هاُٞت ٢الذ ِٚ 

ىض٥.. صر مل بخ٣ىله اللي ٧ل -  بؾإله ٖم٪ ٖو

 …مخ٣ل٣ِل هؿإله مىا: جإ٦ُض بـ ؤعصٞذ -

مان جماؾ٨ذ  ٢اله إلاا جخإزغ ؤن صون  ال٣ضًمت طاتها وبؾخٗاصث ٧اٍع

سُٟه ما ب٦دكاٝ ٖلى ؤوق٪ ؤهه ؤو
ُ
 خُت م٨غ بـ ؤعصٞذ زم ج
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 وب٦ؿغ بًض٥ ٞـ الهُاص ُظلىاع ع٢بت هاث.. هىسخل٠ مل ٖمىًما -

 ًا ػمان وؤزىاج٪ وؤم٪ ؤهذ قغص٥ ما ػي  الهُاص ظاؾغ ٢لب

 …ٖمغي 

 الساعط بلى هضوء بـ ؾاعث زم خ٣ُ٣تها بلخ٣ُذ

خاب٘ ُؾُٟان بِىما  جهٌ عخلذ ما بطا ختى نمذ بـ ؤمامه اإلاكهض ًُ

ٗاوهه ُنهُب مً لُخ٣ضم هى  ويُٗخه وحٗضًل ؤلاؾخل٣اء ٖلى وَُ

بض بـ حؿاء٫ زم
ُ
 ز

 !ٖمغي  ًا أل وال ٦ضا مغجاح -

مغ٥ ًى٣ُ٘ ؤدي ًا: بػصعاء بـ ٢ا٫ زم قؼًعا ُنهُب بلُه هٓغ - ُٖ… 

دض١ وهى حؿاء٫ زم ؤمامه ُؾُٟان ظلـ  جض٤ُ٢ بـ ُنهُب بـ ًُ

 !هٟؿه الهُاص ظاؾغ م٘ ُمك٩لتها بن بًه. ٢هض٥ -
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 التهضًض باب مً ٦ضا ٢ىلذ ؤها ٖاٝع مل: قاعًصا ُنهُب ؤظاب -

 اللي ؤ٦ضجلي وقها ٖلى اللي والهضمت ظؿمها خغ٧اث مً بـ

ت مً بُه هلُٟذ  قٍى

 بًه؟ هخٗمل َب -

 …ؤجدغ٥ ؤبضؤ وبٗضًً ألاو٫  هىا مً ؤزغط: جهمُم بـ ُنهُب عص -

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

٣بلها مالذ زم ظًُضا الُٛاء بـ چُالن ُظلىاع صزغث
ُ
 وبججهذ ج

 ُمدؿاءلت الجالؿت والضتها بلى بٗضها

ت م٘ عوخذ مل چُالن هي - ٍغ  !لُه وخمؼة ظٍى

 ًُل٘ ظىاص إلاا بال ؾتي ًا عايُت مل: عوظُضا ؤظابذ -

 …َُب -

ت بـ ٢اثلت ظبُجها لشمذ زم ٢ىة بـ عوظُضا خاَتها  لٖى
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ىذ.. خبِبتي ًا الؿالمت بـ لُىا عظٗ٪ بهه هلل الخمض -
ُ
 بن خاؾت ٦

 …مجي عاخذ عوحي

 ُمبدؿمت ٢الذ زم والضتها نضع ٖلى عؤؾها ُظلىاع ؤعاخذ

.. ًإطًجي خض ؾهل مل ٌٗجي.. مامي ًا الهُاص ظاؾغ بيذ ؤها -

 ًلمؿجي صا الخُىان ومسالف ؤه٣ظوي ُنهُب ٦مان

ىذ عاظل َل٘.. هلل الخمض.. خبِبتي ًا هلل الخمض -
ُ
 …مىه واز٣ت و٦

باث   في عوظُضا عاخذ ختى ه٨ظا ْلخا
ُ
 بـ ُظلىاع. لخجهٌ ٖم٤ُ ز

 بججهذ. هاجٟها سخبذ زم بها زام وقاح بـ والضتها وصزغث خظع

ت زاعط ٞغ
ُ
 الٛ

 هبرجه وؤجاها بؿُُت لخٓاث بٗض ؤظاب الظي ُنهُب هاجٟذ

 اإلااػخت

- ٪  !الض٦خىع  ٢ضام ؤخغظخجي اللي خبِبتي ًا مغاحي ًا بٍػ

ٍؼ٠ ظىػي ًا ٌؿلم٪ هللا: و٢الذ ضخ٨ذ -
ُ
 …اإلا
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 هٓغة ؤل٣ى بٗضما ظلؿخِه  بـ ًخٗض٫ وهى ؤعصٝ زم ُنهُب ضخ٪

م٤ بـ الىاثم ُؾُٟان ٖلى ُٖ 

ذ ؤها!.. ها صي الًٟاًذ لُه بـ - ٞى
ُ
 ٢ضام ُؾمٗخ٪ ٖلى ز

 ٌٗجي الض٦خىع 

 عؤي ٖلى ٞىلت بىقي ٞـ بُدبل مل ؤها ؤنل: مغح بـ ٖلُه عصث -

 …لُه ومدؿإلىِل اإلاًٟىح بيذ ًا ب٣ُىلي ٧ان ختى هى.. بابي

جلجلت ضخ٩اجه نىث ونلها
ُ
زغي  هي ببدؿمذ ٞـ اإلا

ُ
 وبهخٓغث ألا

لت ضخ٪ هىبت بٗض ظاء ختى عصه  ٍَى

ذ ؾاٖت ٧ام مً الغص ونلجي مخ٣ل٣ِل - ٞغ  لُه ٖو

غث هلل الخمض َب - ل قغح ٖلُا ٞو  …ٍَى

 جظ٦غث خُىما ٞجإة ُظلىاع ؾإلخه ختى الخىاع ؤَغاٝ ًدباص٫ ْال

 !...صي ؤويخ٪ مً زغظذ اللي الؿذ محن هي -
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بت. بـ خاظبها ٣ٖضث ٞـ الهاصعة ؤهٟاؾه نىث ؾىي  عص ًهلها لم  ٍع

ت هبرة   بـ ٢لُل بٗض ج٩لم ول٨ىه  مجٞى

 مهم مل خض -

٣ابل بـ ُظلىاع هخٟذ -
ُ
 ٖلحها باًً ٨ٞغة ٖلى.. بػاي؟ مهم مل: اإلا

ؿت مل ؾذ بجها  ٧َى

 ُظلىاع ًا مهم مل خض ٢ىلخل٪ -

 …ؤٖٝغ خ٣ي مً وؤها: جهمُم بـ هي لتهخ٠ -

ُ٘ ٢ض ؤلاجها٫ ؤن ٞحها ْىذ لخٓاث لٗضة الهمذ ؾاص
ُ
 ٞـ ٢

ُٗض ؤن ٧اصث وخحن مٗها ًؼا٫ ال ؤهه لخجض جخإ٦ض الهاج٠ ؤبٗضث
ُ
 ح

 ٍٚغب نىث   بـ هخ٠ ؤهه بال ٖباعتها

 …لُه؟ خ٣٪ مً!.. خ٣٪ مً -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               556 

باٚذ بدضًشِه  جلٗشمذ
ُ
 مغة لشاوي.. جى٤ُ ٠ُ٦ حٗٝغ ولم اإلا

 وخُىما مجها جسغط ٠ُ٦ حٗٝغ ال مىا٠٢ في الُىم ٚباءها ًًٗها

 بـ هي هخٟذ ؾااله ؤٖاصث

 !!!!ها -

 ؤهه ؤٖٝغ ٦مان ؤها خ٣ي مً!.. لُه ها: و٢ا٫ ُنهُب ضخ٪ -

 !!...لُه حٗغفي خ٣٪

 ال خضر الظي ول٨ً ؤخغظها ؤهه ًْ ٞـ هاخُتها مً الهمذ ؾاص

 جسُله ًم٨ً

لى  ُظلىاع ظاهب ٖو

 بـ الخدلي ٢غعث وخُىما ج٣ىله ما ججض لم خضًشه ؤٖاص خحن

 بـ حٛل٣ه ٖاصث ول٨جها ٞمها جٟخذ وهي بؾخضاعث.. بظابخه. الصجاٖت

دض١ زلٟها ظاؾغ وظضث ٖىضما زٝى و نضمت  هٓغاث بـ بها ًُ

ظًبها ؤن ٧اصث جخُمُت
ُ
 ال٣اصم مً ُعًٖبا ؤهٟاؾها خبؿذ ٞـ خُت ج
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 ًٖ الهاج٠ وسخب خضًض صون  هضوء بـ ًضه مّض  ظاؾغ ول٨ً

طجها
ُ
 هى لًُ٘.. وظل ٢لب   بـ ؤطٖىذ ٞـ الغخُل بـ لها وؤقاع ؤ

طهِه  ٖلى الهاج٠
ُ
 آلازغ عص ًيخٓغ ؤ

غ  ُمخظمغ نىث   بـ لُدؿاء٫ نمتها َا٫ ٖىضما ُنهُب ٞػ

 !...؟ اإلاًٟىح بيذ ًا ٞحن عوختي -

 نُاصي بٖهاع َُاجه في ًدمل ول٨ً هاصت ظاؾغ نىث ؤجاه

 جىابٗه مخى٢٘ ٚحر

ا اإلاًٟىح مٗا٥ - ًُ  …شسه

 !بوؿان هُئت ٖلى اإلاىث ًخجؿض ؤن ؤًم٨ً

ً ٞٗلها ٢ض الهُاص ظاؾغ ٞـ  ُنهُب نىث ؤجاه خُىما ظضاعة ٖو

 خ٣ُ٣ي ٢ل٤ بـ مخىجغ ُمخلٗشم،

 …ٚلِ الىمغة آؾ٠ -
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ل٣ي.. الهاج٠ ظاؾغ وظه بـ وؤٚل٤ ُُ  ٖىه بًُٗضا الهاج٠ بٗضه ل

ا ًٟ  خؿغة بـ هاج

 لى ؤهذ.. وقه ٞـ السِ وبخ٣ٟل بيخه بدك٣ِ ُنهُب ًا ُتهمخحن -

ىذ جيخدغ بخ٨ٟغ
ُ
 …الهُاص ظاؾغ مً ؤؾهل وؾُلت ٖلى صوعث ٦

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

لى  ًؼن  ٢لب ٧ان.. ٞى٢ه ٌكخٗل الظي واإلاجىن  الُسذ طل٪ ٖو

 الجىىن  وطل٪ نض٣ًه قهاب وظه لخٗابحر ٢ِل٤ْ  ظىىن  بـ ًيبٌ

 ٧اعزت ًىىي  ؤهه له لُا٦ض ٨ًٟي مالمده حٗخلي التي والكُُىت

ضزً جىجغ بـ ًجلـ ًؼن  بِىما ٟاٞت ًُ
ُ
 لم مغة وألو٫ .. قغاهه بـ جبٜ ل

 أل٢صخى ًبخٗض ٧ان بل بها ًىضمج ولم خىله التي ألاظىاء بـ ٌٗبإ

غا٢ب الخضوص  بُٗض مً نض٣ًه وٍُ

لى  قهاب ظاهب ٖو
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٣بل جل٪ م٘ ًغ٢و ٧ان غ١  ؤ٦ثر بـ جل٪ وٍُ
ُ
 بـ مغة وألو٫  ٢ظاعة الُ

هُ  التي وجل٪.. خُاجِه  جٖز
ُ
 ٧ل بـ الكغاب إلخدؿاء جضٖىه زُابه ج

 ؤهىاٖه

خ٩لم الؿماء ٖىان ٌك٤ ضخ٩اجه نىث  مجها ج٣ٟه ال همهمت بـ ٍو

ؿاًغه ول٨جها شخئ ألاظىبُت جل٪
ُ
 ٖلحها ًى٣ٌ ٞـ عؤؾها بـ جىمئ و ح

٣بلها  ظىىن  بـ ًُ

ا ؤ٦ثر بلى ؤٞٗاله ججغؤث وخحن ًٟ ى  ًؼن  بـ ُمؿخُٛشت الٟخاة نغزذ ُٖ

 ظٕؼ بـ ناعزت

 …ؤٞٗالِه  ٖلى الؿُُغة ٣ٞض نض٣ً٪.. ؾاٖضوي!.. ًؼن  -

 ؤن ٖلم و٢ض جهٌ الٟخُاث بٌٗ نغزاث نىث ونله خحن

 ٞـ قهاب جىاظض إلا٩ان ع٦ٌ زم.. م٣ٗلِه  ًٖ ؤٞلذ ٢ض الىخل

 عآه إلاا بعجإ
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ا نض٣ًه ٧ان ًُ  ٞـ ٢ىة بـ ٦جزتها ٌك٤.. الٟخاة جل٪ ٖلى ٌٗخضي خٞغ

سلهها وع٦ٌ ؤٞا١ ختى لشىان ؾىي  الهضمت جإزظه لم  مً ًُ

 ٢ىي  بهٟٗا٫ بـ نغر زم.. نض٣ًِه  ًضي بحن

 !!...بًه بخٗمل ؤهذ ٞى١ !.. قهااااااااب -

ا ظىىن  بـ وعص قهاب صٞٗه
ً
 ُمسُٟت ضخ٩اث بـ ناعز

 …بخضعب -

 زم ًبخٗض ختى يغبه ؾىي  بًضا ًجض لم ول٨ىه ٢اله ما ًٟهم لم

 ٢لت بـ ؤعصٝ البدغ وؾِ ألجهم وهًٓغا بًُٗضا لخجهٌ الٟخاة ٖاون 

 خُلت

ت بلى بطهبن ٞغ
ُ
 ظًُضا الباب وبٚل٣ً الُؿٟلُت الٛ

 !ٖى٪ وماطا: بخضاهً حؿاءلذ -

 بال الباب جٟخدً وال بطهبن هُا.. لظل٪ و٢ذ ال: ًٚب بـ نغر -

 …ٚحر ال نىحي حؿمًٗ ٖىضما
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ىٟظن ؤن و٢بل ُُذ قهاب ل٨مت ٧اهذ ٢ا٫ ما ًُ
ُ
 لُهغزً ًؼن  بـ ج

ا لحهضع ؤعًيا ؾ٣ِ ٞـ هل٘ بـ الٟخُاث
ً
 ًٚب بـ ناعز

ج ًا ؤها بخًغبجي***  ًا -  !...واَي ًا السجىن  زٍغ

ب ظهىعي نىث   بـ هضع زم وجهٌ ٦خِٟه  ٖلى ًؼن  مسر  ُمٖغ

 !...بججىيذ؟ ؤهذ قهاب -

مؿ٨ه قهاب بلُه بهضٞ٘  الُسذ خاٝ بلى صٞٗه زم جالبِبه مً ًُ

ا
ً
 ناعز

 ًب٣ى وعاًا مً ٖلحها وبخل٠***  َلٗذ َاإلاا.. بججىيذ اااه -

لل  ٞٗلي عص مً متٖز

 …محن؟ ٖلى بل٠!.. ٖلحها بل٠: وجمخم طهى٫  بـ ًؼن  ُٖجي بحؿٗذ -

 ٞدُذ بـ ؤ٦مل زم جضاع٦ها ًؼن  ٌؿخُ٘ لم ل٨مت بـ قهاب ٖاظله

 مً وجضوع  جل٠ بهما.. ٖلُ٪ هبسل مل ٢ىلي لٟت ٖاوػها لى -

ـ اللي ؤها مل خبُبي ًا أل ًب٣ى وعاًا  …ؤج٣َغ
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ى٠ بـ وهضع ٖىه بًُٗضا ٢ىجه ٧ل بـ صٞٗه زم الضماء ًؼن  به٤ ُٖ 

س٪ ظغي  ؤ٦ُض ؤهذ -
ُ
 خاظت إلا

ا٤ً.. ٞا٤ً ؤها ٧اػاهىڤا ًا بال٨ٗـ -  …ؤوي  ٞو

 في الٟخاه جىجر لم الظي ٢مُهه زاٝ ُمىضؽ ٧ان ُمؿضؽ ؤزغط

ضه  ٞدُذ بـ قهاب ؤعصٝ زم خظع بـ ًؼن  جغاظ٘ ٞـ جماًما مىه ججٍغ

 !...٢ابلتها به٪ جى٨غ -

 ؤزبذ ٢ض جغصصه. ول٨ً ٢اله ما ًىٟي ؤن و٧اص قٟخُه ًؼن  يم

 ُمسُٟت ضخ٨ت بـ ؤعصٝ الظي قهاب خضًض صخت

ذ -  ظىب٪؟ ؤ٠٢ الػم وم٨يل***  و واَي به٪ ب٣ى قٞى

 ظىان وبالف ب٣ٖل قهاب -

ه صا الجىان: ٚلٓت بـ قهاب ظإع -  ومجها مى٪ خ٣ي آزض إلاا هدكٞى

 ****... ًا
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 ًؼن  ؾ٣ِ ٞـ نغزاتهً وؾِ الغنانت قهاب ؤَل٤ جغصص وصون 

ا اإلااء بـ
ً
هُب الؿ٩ىن  وؾِ ضجُج ُمدضز

ُ
 ل٣ىة بهضاٞٗه بزغ اإلا

 الًغبت

 ؾاعة ٚحر الب٣ُت ج٩ىن  و٢ض ب٣ُت له ؤم!.. ُهىا؟ الخضًض ًيخهي هل

 !ؤبًضا؟
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 عشر الثامنالفصل 

 الًغوعة ٖىض ال٣ىة

 …ألاخىا٫ ظمُ٘ في والُخب

ُل٤ ُٖىحن بـ الهاج٠ بـ ظاؾغ خض١
ُ
 آزغ ول٨ىه ُمكخٗل لهُب ج

 ٌٗلم ال التي الٟخاة جل٪.. ببيخه بزخٟذ خُض بلى وبججه الهضوء

 ظماخها ٨ًبذ ٠ُ٦

ت صل٠ ٞغ
ُ
 ؤجها ًٓهغ التي ػوظخِه  زل٠ ج٠٣ لُجضها الٛ

 عظاء بـ ٢اثلت عوظُضا باصعجه ًخدضر ؤن و٢بل جًىا بؾد٣ُٓذ

 …زاَغي  ٖكان اإلاغاصي ظاؾغ ًا ُٞا بمسخها -

 ؤُٖجهما بلخ٣ذ ؤن ما التي ُظلىاع بـ وخض١ زلٟه الباب بلى بج٩ئ

ذ ختى  خضًشه وظه زم عوظُضا ْهغ زل٠ بزٟاءها بـ ؾاٖع

ا ألازحرة ًٟ ت بـ هاج  ُسسٍغ

 …ُِٞ٪  ؤمسخها ٖكان ملىزُت هي -
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 بـ وؤعصٝ خظعة ٖحن   بـ بلُه جىٓغ التي ُظلىاع بلى بهغه وظه زم

 نغامت

 ؤم٪ وعا مً بَلعي -

 هخًغبجي أل: هاُٞت عصث -

 هاٞ٘ يغب وال هاٞٗت قدُمت ال هى: ته٨م بـ ؤعصٝ زم ج٣ضم -

 بججاه ؤي مً ؤصزل٪ ٖاٝع مل بهغاخت ٞـ بُدى١  والحٗظًب

 بالخب: بؿاَت بـ ؤظابذ -

ت بـ مصخىبت صهكت بـ هى ؤعصٝ -  نلي اللهم.. ؤ٦بر هللا: الُسسٍغ

 …الىبي ٖلى

دغ٥ عوظُضا بِىما خضًثها ٖلى ُما٦ضة ؤومإث
ُ
 زم ًاجؿت عؤؾها ج

 حٗب بـ جخىؾله وهي لجاؾغ ٢الذ

 اإلاغاصي ٖضحها زاَغي  ٖكان ظاؾغ -
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اؾاوي بيخ٪.. عوظُضا ًا بًه ؤٖضي: ٢ىة بـ ظاؾغ هضع -  م٣َغ

 …ظابغ ابً ومهاخبت

 بـ ًضها جً٘ وهي خى٤ بـ ٢الذ زم والضتها زل٠ مً زغظذ

 زهغها

 ُنهُب اؾمه ٨ٞغة ٖلى -

 ***...الـ بيذ ًا بـ -

 وببخٗضث ُمجٟلت نغزذ ٞـ ًضه َالخه ما بـ ٢ظٞها ٢ىله ناخب

 ظاؾغ مجها ٞة٢ترب ُمخإوهت بهدىذ التي عوظُضا نضع بـ لترجُم

 
ً

 و٢ا٫ ُمجٟال

 !خبِبتي ًا خاظت خهل٪ -

ؿت ؤها أل: زٟىث بـ ٢الذ زم هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ -  مم٨ً ٧َى

 …زىا١؟ جبُلىا
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زغي  الجهه مً جدخًجها ُظلىاع ٧اهذ بِىما
ُ
ٗذ ألا  بلى عؤؾها ٞع

ل٣ي خى٤ بـ ٢الذ زم والضها
ُ
 ٞٗلتها ًيسخى ؤن ٖسخى ٖلُه اللىم ج

ذ -  …بؿبب٪ صا خهل اللي ب٣ى قٞى

 ؤلم بـ نغزذ ٞـ طعاٖها ٖلى هبُذ التي الهٟٗت جل٪ جخى٢٘ لم

 ًٚب بـ ظاؾغ ؤعصٝ بِىما

 جُجي ٖكان ج٣ٟي خاظت. بـ ؤيغب٪ وإلاا.. زالو جسغسخي ؤهِذ  -

 الٛلباهت ؤم٪ ٞـ مل.. ُِٞ٪ 

ضل٪ وهي عصث -
ُ
 !!...الُٗض نالة ًا: بؾدى٩اع بـ طعاٖها ج

 خحن. ٖلى ُظلىاع ؤمؿ٪ زم ؤبٗضها بـسحر عوظُضا ؤن جإ٦ض بٗضما

غة
ُ
 ؤؾدىجاص بـ ناعزت قه٣ذ ٞـ ٚ

 بلخ٣ُجي مامي -

 خض التربُت مٗضومت ًا!.. جدل٣٪: ؤؾىاهِه  بحن مً ظاؾغ جدضر -

 …وشخي ٞـ بدبجر هللا قاء وما أل ٦ضا ؤبىه ٩ًلم
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 لظل٪ مدالت ال هال٨ت وؤجها طثب بغازً بحن ؤجها ُظلىاع ؤ٣ًىذ

 الهغوب في صاثًما ًىجر ؤؾلىب بهتهاط ٢غعث

ّبلذ زم ؤنابٗها ؤَغاٝ ٖلى بعجٟٗذ لظل٪
 
 ؤٖحن بـ هاجٟت وظىخه ٢

ئت ٢ُِ ٘ ظاؾغ ظٗلذ بٍغ بت بـ خاظبه ًٞغ  ٍع

لُذ ُٖلت بٖخبروي بابتي ًا - ىذ بوي زم.. ٚو
ُ
 ٧ل مل ٖلُه بُمً ٦

 !بؿببي صا خهل اللي

ب هؿِـ بـ و٢ا٫ طعاٖحها ٖلى. يِٛ -  ٖلُه بخُمجي: ُمٖغ

 ٖىه م٨كٝى بًه!.. صي مىحن ظبها! اإلاًٟىح بيذ ًا وب٣ُىل٪

 !!...الدجاب

ا ٚباءهما جلًٗ الُؿٟلى ِقٟاها ًٖذ ًٗ ٣ها ببخلٗذ ول٨جها م  ٍع

 بلهاء وببدؿامت جغصص بـ ٢اثلت

اإلاا.. ٌٗجي الٓبِ بـ مل هى ُبو -  الدجاب ٖىه م٨كٝى مل َو

 واخضة خاظت ٚحر مِٟل ٞـ
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 ٢ىلخُله به٪ -

ها قاَغ أل: و٢الذ هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ - ٞغ  …لىخضه ٖو

تها خضة بـ لُجإع ظاؾغ ًخدمل لم الخض طل٪ ٖىض  ظٗلتها ؤٖٞؼ

 ٢ىله جىىي  ٧اهذ ما جبخل٘

 …ٖلُا الٗىء مدؿى٢ِل!.. ُظلىااااع -

ت بـ وبهسٌٟ نضعها بعجٟ٘  لخإحي الغص حؿخُ٘ ولم ٦بحرة ُؾٖغ

سلهها عوظُضا
ُ
 نضعها بلى جًمها وهي ٢الذ زم ًضًه بحن مً وج

 مٗاها هخ٩لم ؤها زالم ظاؾغ -

 لدكىفي بحٗضلتي بما ُظلىاع ًا باهلل ٢ؿًما: وؤ٦مل ًإبه لم ول٨ىه -

 اللي مً ظؼء ؤَل٘ ٖاوػ  ومل م٨ُٟجي اللي ُٞا ؤها.. جاوي وف مجي

 …هخ٨غهُجي وؾاٖتها ٖلُِ٪  ُٞا

اه٣خه ظاؾغ بلى بججهذ زم والضتها ٖىا١ مً ُظلىاع جملهذ  ٓب  ٖو

 الُب٩اء ٖلى ؤوق٨ذ وهبرة   ُخؼن  بـ هامؿت ٢ىة
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 …بابتي ًا آؾٟت ؤها -

باصلها لم  وهبرة   ظمىص بـ ؤعصٝ ول٨ىه ظامًضا وب٣ى الٗىا١ ظاؾغ ًُ

 نلبت

 ؤوي  ٦تر آؾٟ٪ -

 …وهدؿامدجي َُب ؤهذ بـ: وهمؿذ ٖىا٢ه قضصث -

دُُها خىى بـ ظاؾغ ببدؿم ُُ  ما٫ زم ٖىا٢ها ٖلى وقضص ًضًِه  بـ ل

 ٖخاب بـ وحؿاء٫ عؤؾها ٢مت بلى ٨ِٞه  بـ

 !...الُغمان ػهغة ًا ٦ضا ٖملتي لُه -

جُب ؤن ؾىي  مجها ٧ان ما
ُ
.. ؤعًيا وظمضتها ظمضجه واخضة ٧لمت بـ ج

تراٝ ٖلى ججغئ  لم التي ال٩لمت جل٪  خُاجِه  بـ يخى مً ؤمام بها ؤلٖا

 والضها ؤمام حٗتٝر هي وها ؤظلها مً

 …بدبه -

************ 
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 الٟخُاث..اإلااء بـ اإلاضوي  ًؼن  ؾ٣ٍى بٗض اإلا٩ان ٖم نمذ

ا نامخاث
ً
 ًٝغ ؤن صون  نض٣ًه ٢خل والظي اإلاٗخىه طل٪ مً زٞى

 ظٟىه

 بعحؿمذ ختى ًضهِ  بـ وؾالخه ؤمامه ممضوصة ًضه ْلذ وهى

 نىًجا ُمُل٣ًا ٖلُه ًمسر ٞمه مً ًضه و٢غب وظهِه  ٖلى ببدؿامت

ٝ   بـ به٨مكً ٞـ بلحهً بؾخضاع زم ُمؿخهجًىا ت بـ ل٣ُى٫  زى  ُسسٍغ

 وزمالت

 خ٣ًا ؤًٚبجي ول٨ىه.. الضامي الٗغى طل٪ ًٖ ؤٖخظع -

 …ُمسخل ؤهذ: بُجهم مً الك٣غاء ؤعصٞذ -

 ببدؿامت بـ ؤعصٝ زم ُمهُى٘ وُخؼن  ٖخاب بـ وظهه حٗابحر به٨مكذ

ؼحي ًا ٦ال.. ٦ال.. ٦ال - غصًً ال خ٣ًا ؤهِذ .. ٍٖؼ
ُ
 …ٚايًبا ظٗلي ج

كحر ًإؽ بـ نمخذ ُِ  نغامت بـ ؤعصٝ زم ًؼن  هاج٠ بلى ل

 …السلىي  هاجٟه ؤُٖجي هُا -
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.. بًاه ؤُٖخه زم مىه وج٣ضمذ ًؼن  هاج٠ جلخ٣ِ خ٣ض بـ بهدىذ

 ْهغها لُىاظها وظظبها ٦ٟها ؤمؿ٪ ختى جبخٗض ؤن ٧اصث وما

طجها بـ هى همـ.. ٕٞؼ بـ نغزذ ٞـ نضعه
ُ
بض بـ ؤ

ُ
 ز

 …به اللخا١ حؿخُُٗحن -

 اإلاٗضوي الخاظؼ مً ًخ٣ضم جغاه وهي خ٣ُ٣ي ٕٞؼ بـ ُٖىاها بحؿٗذ

ل٣ي ُُ ؿخمُخت م٣اومتها وؾِ اإلااء بلى بها ل
ُ
 اإلا

 ؤمام ؾبابخه ًً٘ وهى هخ٠ زم الهاعزاث الٟخُاث بلى بؾخضاع

 ببدؿامت بـ ٞمه

غصن لم ؤن -
ُ
 بلى ههل ختى عظاًءا ؤنمتن.. اإلاهحر هٟـ ج

 …الُابؿت

ت بـ وؤلازخباء ألاؾٟل بلى الجزو٫ و٢غعن زٝى بـ ؤومإن ٞغ
ُ
.. الٛ

 لىظىص ٞخده ٌؿخُ٘ لم ول٨ىه الهاج٠ ًخٟدو ْل هى بِىما

 و٢ا٫ قغ بـ ببدؿم.. ٞخده مً جمىٗه الؿغ ٧لمت
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هبر.. وماله -
ُ
ت ه  …قٍى

خدغ٥ الضٞت ج٣ب٘ خُض بلى جىظه ُُ  وفي الُابؿت بلى الُسذ بـ ل

 اإلاغؤة جل٪ م٘ الل٣اء طل٪ عؤؾِه  بـ صاع الخحن طل٪

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

.. بإؽ ال ول٨ً لها حٗغى التي ؤلاهاهت لخل٪ ٚايًبا مجزله بلى ٖاص

 ؤنابخه التي ال٩لمت لخل٪ اإلا٨ضوم ٨ٞه خ٪.. ُمبخٛاه جد٤٣ ٢ض ها

ض وهى ٢ؿىة بـ ض.. ًخٖى  ظاؾغ ٣ٖاب ؤن ؤلاًمان ؤٚلٔ بـ ًخٖى

ب٨ُه الهُاص ُِ  ؾ

خذ ؤلابدؿامت باصلها ٞـ له جبدؿم وهي بها بلخ٣ى مجزلِه  باب وؤمام  ٞو

 لُضلٟا الك٣ت باب

 زمى٫  بـ ؤعصٝ زم ؤمامها وظلـ باعًصا مكغوًبا لها ٢ضم

 ٖلُه بج٣ٟىا اللي ٖملذ -

 …ؤلاهخ٣ام و٢ذ وظه: م٨غ بـ هي عصث -
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 ٢ىلها بـ الىحران بقٗا٫ ٢غعث ل٨جها مىا٣ٞت ببدؿامت بـ ؤومإ

 !بُسىه٪ ناخب٪ بن حٗٝغ -

 !...ٌٗجي بػاي: وحؿاء٫ جٟاظا بـ خاظبُه ٣ٖض -

٩ل٠ لم
ُ
 ًدخىي  ؤبٌُ مٓغوٝ ؤزغظذ بل الغص ٖىاء هٟؿها ج

مؿ٪ وهى چُالن و لحزن  نىع  ٖلى . بـ ُٖىاه ؤقخٗلذ ٞـ ًضها ًُ

 ٚايب ظهىعي نىث   بـ هضع زم ًٚب

 …السجىن  عص صمه مً هكغب*** الـ ه٣خله*****.. الـ ًابً -

مان هضؤجه بض. بـ ٢اثلت ظىاعه ظالؿت ججهٌ وهي ٧اٍع
ُ
 ويٗها بـ ز

 الىحران ظىاع الٍؼذ

ىاؾب الى٢ذ ٞـ بـ هخ٣خله -
ُ
 ػي  ٌٗمُ٪ ًٚب٪ مخسلِل.. اإلا

 …ؤبى٥

هالجِه  ٖلى هي لخمسر خضة بـ قهاب جىٟـ
ُ
 ؤعصٞذ زم وٗىمت بـ ز

 زبِض ٞدُذ بـ
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ا بـ.. بٗضها وب٢خله بؾخٛله.. بؾخٛله - ًُ  …٦المي بؾم٘ خال

خحن بُٗىحن بلحها هٓغ  ونلذ ٢ض هي وها ببدؿامتها لخدؿ٘ ؾىصاٍو

غه.. ُمبخٛاه بلى
ُ
 الالُمخىاهي ال٨

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

  السل٠ بلى هٓغ زم ًٚب بـ قهاب ببدؿم
ً

 ُمهُى٘ ُخؼن  بـ ٢اثال

 ُبٌٛ بـ

 …الخضاص ًؼن  ًا جهاًخ٪ خٟغث اللي ؤهذ -

*********** 

ٟخاح بـ الباب ب٢ٟل -
ُ
 …ُؾُٟان ًا اإلا

ت بلى ُؾُٟان صل٠ ؤن ما ُنهُب بها ؤعصٝ ٞغ
ُ
 بـ خاظبُه ل٣ُٗض الٛ

 حؿائ٫ 

 …َاع؟ ٖلُ٪ ؤهذ!.. ُنهُب ًا بًه في -
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ضل٠ الباب ًٟخذ الهُاص ظاؾغ ًجض وهى ٞاث ٢ض آلاوان ول٨ً  ٍو

 ُمس٠ُ هضوء بـ و٢ا٫ ُؾُٟان بلى هٓغ.. ٚامٌ هضوء بـ

 …بهٟغاص ٖلى وهى ؤها ؤج٩لم مدخاط.. بغه بَل٘ -

 زل٠ مً ُؾُٟان بلُه هٓغ بِىما ال٣ِل٤ْ  ُنهُب مً ظاؾغ ج٣ضم

 زم خُلت ٢لت بـ لُىمئ.. الغخُل بـ له ؤقاع ٞـ حؿائ٫  بـ ألاو٫  ٦خ٠

 ُمٟغصهما بـ هما وب٣ُا.. عخل

 ٢ىة بـ ًغصٝ وهى ؾب٣ه ٢ض ظاؾغ ٧ان ًخدضر ؤن و٢بل

ىذ بىتي م٘ ٖملخه واللي خالخ٪ لىال وهللا -
ُ
خُ٪ ٖملخ٪ ٦  بٞى

 …خ٣٪: مىا٣ًٞا ؤومإ -

 بـ وهضع اإلاكٟى زُاب جالبِب مً سخبه زم ظاؾغ مىه ب٢تربذ

 خاص نىث  

 !...ظابغ ابً ًا بىتي مً بًه ٖاوػ  ؤهذ -
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 بـ ؤعصٝ زم هٟؿِه  ٖلى جدامل ول٨ىه ظاهبه أللم ُنهُب جإوه

 زاٞذ ُمجهض، نىث  

 …قغ هاوي  مل نض٢جي -

 بـ ؤعصٝ زم ألالم م٩ان ًضه ُنهُب لًُ٘ خضة بـ ظاؾغ صٞٗه

 ظٟاء

 …ؤخؿىل٪ ٩ًىن  -

م٤ بـ ُنهُب جىٟـ  بلى هاًْغا هضوء بـ ٢ا٫ زم ألالم هضؤ ختى ُٖ

دض١ الظي ظاؾغ  ٢ؿاوة بـ صوعهِ  بـ به ًُ

 !لُه؟ ُٞا جش٤ ٖاوػ  مل ؤهذ هى -

 مؼاجي: خضة بـ ظاؾغ ؤظاب -

  ُنهُب ؤومإ -
ً

 …ؤ٢ىٗخجي: ٢اثال

ت بـ ظاؾغ بلُه هٓغ  و ظضًت بـ ُنهُب ؤ٦مل ٞـ خضًض صون  ُسسٍغ

 ٢ىة
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 …طهب ملهاف هي.. ُظلىاع ؤطًذ مخ٨يل ؤجمجى -

بت خضة بـ ظاؾغ ػمجغ  وهى الؿ٠ُ ٦ـ خاص نىث   بـ ظإع زم.. ُمٖغ

خضاء وق٪ ٖلى ٢بًخه ٩ًىع   آلازغ ٖلى ؤلٖا

 ٢ىلي خُاج٪ جىهي بخ٨ٟغ لى ٞهمجي!.. ًاال جمىث ٖاوػ  ؤهذ -

 …ًٖم٪ ب٨ؿغ وؤها مبؿٍى وه٩ىن 

 زم وظهه ؤزٌٟ خُىما ظاؾغ ًلخٓه ؤن صون  ُنهُب ضخ٪

ٗه ٖاص   ًٞغ
ً

 ٧له اإلاى٠٢ م٘ جدىاؾب ال عػٍىت ببدؿامت بـ ٢اثال

 مخ٣ل٣ل ؤمىث خبِذ لى ه٣ىل٪ -

 ٖلُ٪ نبروي محن ُؾبدان: حهضع وهى ظاؾغ ٞ٪ حكىج -

لب ُنهُب ججهض - ت ج٣ٗض مم٨ً: ؤصب بـ َو  !...هخٟاهم بـ قٍى

ًبا وظهِه  بـ صوى زم ظاؾغ مىه ب٢ترب  هؿِـ بـ وهمـ مىه ٢ٍغ

ب  ُمٖغ

مغ٥ مً باقي اللي ٖلى جداٞٔ ٖاوػ  لى بىتي ًٖ ببٗض - ُٖ… 
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 لحهضع ببيخه ٢الصة وسخب ٖىه ببخٗض ٞـ الغص بـ ظاؾغ له ٌؿمذ لم

 ًاجـ بٖتراى بـ ُنهُب

 هغظٗها اللي بوي ٢ىلذ ؤهذ -

 …عؤَي ٚحرث: و٢ا٫ بػصعاء بـ ظاؾغ بلُه هٓغ -

 بـ لحرصٝ ٢ىة بـ ُنهُب لُخإ٠ٞ زلٟه الباب نا٣ًٞا عخل زم ٢الها

ٛمٌ وهى خى٤ ا ُٖىاه، ٌُ ًٗ  ؤٖلى بلى عؤؾه عاٞ

 !...بًه ؤٖمل.. ٖضوي  ؤزلُ٪ ٖاٝع وال ناخبي ؤزلُ٪ ٖاٝع أل -

 صل٠ بٗضما مغح بـ ٣ًى٫  وهى ُؾُٟان لهىث جٟاظإ

 الىؾِ ألامىع  زحر -

 مىعهاف اللي اإلاُل٣ت ػي  ٖامل ؤهذ.. ب٣ى ؾماًا ًٖ ِخل بجي ًا -

 !...لُه ٚحري 

 مُٗىن  و٦إهه ٢لبِه  ٖلى ًضه ًً٘ وهى ؤلاه٨ؿاع ُؾُٟان بنُى٘

ً نىث   بـ ٢ا٫ زم  خٍؼ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               581 

 ٖلُ٪ زا٠ً بوي الٗكم م٨يل -

٪.. مدغو١ ماث ٖكم - ٍغب ٍػ
ُ
 …٦ضا ٢

ٗها و ًضه ُؾُٟان يم زم دغ٦ها عؤؾِه  ٞى١  ٞع ُُ   صواثغ في ل
ً

 بـ ٢اثال

 ببدؿامت

 نٛحر لؿه ؤها.. ًاعب ٨ًغهجي اللي قاهلل بن.. ٖلُا الكغ بٗض -

 ها٢ه٪ مل ًاال ٖجي ِخل وال وال:  ُنهُب جإ٠ٞ -

 اللي بًه ؤها ٖاٝع مل: ط٢ىِه  ؤؾٟل ًضه ًً٘ وهى ُؾُٟان جمخم -

 !!صي ؤلاهاهت ؤؾخدمل ظابغوي

ته٨مت ُنهُب بظابت ؤجاه -
ُ
 …ٖى٪ بُٗض ال٨غامت مٗضوم: اإلا

 ٖابشت هبرة   بـ ٢ا٫ زم بػصعاء بـ ُؾُٟان بلُه هٓغ

نبر بـ و٢تها ٞـ ؤلاهاهت هغصل٪ -
ُ
 خالخ٪ مدترم ؤها.. ٖلُا ؤ

 صي اإلاخضهىعه

 !بًه وال ظاي مل ؤبى٥.. قهم ًا ماشخي -
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 ظاًل٪.. ق٤ُ٣ ًا مخساٞل ب٨غة -

  ُنهُب ؤومإ -
ً

ه:  ٢اثال  ٖمي م٘ ُم٣ابلت ًضبغلي الػم بن ٖٞغ

 …خهل بٖخبره -

غي .. بلحها ٞىعه مً ج٨ٟحره لُخجه ُٖىاه ُنهُب ؤٚمٌ
ُ
 هل ج

 هى ٦ما عئٍخه حكخا١ هل.. بـسحر؟ هي هل!.. ظاؾغ بلحها حٗغى

 جبدؿم ؤمامه آلان ًخسُلها وهى ٣ٖلِه  بـ ألاؾئلت هظه صاعث.. آلان؟

 م٨غ بـ ٢ا٫ والظي ؤمامه ُؾُٟان لحري  ظٟىُه ٞخذ

 ؤوي  نٗبت خالخ٪ ؤهذ صا -

 !...ُؾُٟان؟ ًا بًه ٖاوػ  ؤهذ: ي٤ُ بـ ُنهُب ؤعصٝ -

زغي  ٞى١  ؾا١ وي٘ و اإلا٣ٗض ٞى١  ُؾُٟان بضج٘
ُ
 بـ ٢ا٫ زم ؤ

 ٖابشت ببدؿامت

ها ٖاوػ  لى -  ؤظُبهال٪ وؤها ٢ىلي حكٞى

 !...وبػاي محن ؤقٝى: وحؿاء٫ ظبِىه ُنهُب ٢ُب -
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لبت بلى ؤقاع ُٗ ت ال  ٖبض بـ ٢ا٫ زم عؤؾِه  بـ ظىاعه اإلاىيٖى

 صي الٗلبت ناخبت -

غ تهللذ -  ؤؾبٕى بخترام بـ هٗامل٪ ٖملتها لى: و٢ا٫ ُنهُب ؤؾاٍع

٣اوم ال ُمٛغي  ٖغى: و٢ا٫ ج٨ٟحر بـ ط٢ىه ُؾُٟان خ٪ - ًُ… 

٨ت بلى لُخجه جهٌ  ق٣اوة بـ ٌٛمؼه وهى ٢ا٫ زم ٖلحها وجمضص ألاٍع

٤ُ هللا وبٗىن  ب٨غة بؾدىاوي -  …الخٞى

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

ٝ   بـ ُحهمهم َٟىلي نىث و زُٟٟت عبخاث ٖلى بؾد٣ُٔ  زى

 !...بسحر ؤهذ هل!.. ؾُضي -

ؿاٖضه ًجهٌ وهى جإوه زم الش٣ُلحن ظٟىُه ًؼن  ٞخذ ُِ  الُٟل ل

 
ً

 بظهاط بـ ٢اثال

 بلى ؤها ظئُذ  و٠ُ٦ ؤهذ مً ول٨ً.. بسحر ؤها نٛحري  ج٣ل٤ أل -

 ُهىا؟
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صعى: و٢ا٫ زلٟه الُٟل ؤقاع -
ُ
 …ؤخًغج٪ مً وجل٪.. بص ا

 ؤمام ججلـ الك٣غاء الٟخاة جل٪ لُجج الُٟل بقاعة بججاه بـ هٓغ

٤ٞ بلى وجىٓغ ُع٦بخحها ؤٖلى عؤؾها جً٘ البدغ
ُ
 هٓغ زم ًؼن  ججهض.. ألا

 ألاٌؿغ ال٨خ٠ بـ ؤجها وظض ٞـ بنابخه م٩ان بلى

 ٢مُهه ق٤ بـ ٣ًىم ؤن ٢بل نٛحر جإوه مىه زغط ٞـ جلمؿها

٠ ًخى٠٢ ختى الجغح وجًمُض ألابٌُ  بلى هٓغهِ  بـ ٖاص زم الجًز

 اللُُٟت ببدؿامخه ٨ٖـ ظضًت بـ و٢ا٫ الُٟل

خاصر ل٩ي هاج٠ بلى ؤخخاط.. البُل ؤُحها خؿًىا -
ُ
 لي نض٣ًًا ؤ

  الُٟل ؤومإ -
ً

 ؾإظلب.. الخإ٦ُض بـ: خماؽ بـ ًجهٌ وهى ٢اثال

ا وؤبي هاج٠ ًً  …ؤً

 وحؿاء٫ الٟخاة بلى وبججه جإوه بـ جهٌ زم ألاًماءة ًؼن  باصله

 ظالًؿا

ا -
ً
 …إله٣اطي ٢ٟؼحي هل بط
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ٗذ ا عؤؾها الٟخاة ٞع ًٗ غ ًؼن  نىث ؾمٗذ ؤن ما ؾَغ  عاخت بـ لتٞز

ت بـ ٢اثلت الؿلُم ٦خِٟه  بلى بعجمذ زم  ُسسٍغ

سخل نض٣ً٪ بل -
ُ
 ٞـ ُظشماه٪ ناصٞذ زم.. اإلااء بلى بي ؤل٣ى اإلا

 …الُابؿت بلى معي ظظبخ٪

ها ت بـ ًطخ٪ وهى هخ٠ زم ؤ٦ثر مىه لخ٣ترب ًؼن  خاَو  ُسسٍغ

غة  مٍغ

 الؿهىلت هظه بـ مىحي لٗضم بي ز٣ت ؤ٦ثر ْىيخ٪!!.. ُظشماوي -

 ؤجم ٖلى ٧ان الصسو طل٪ ول٨ً الخإ٦ُض بـ ؤز٤: ُمبرعة ؤظابذ -

 …الجمُ٘ ل٣خل ؤلاؾخٗضاص

ٗذ م ظضًت بـ وحؿاءلذ بلُه عؤؾها ٞع  اإلاؼعٍت خالتهم ٚع

عجبذ هل ؤزبروي -
ُ
 !ل٪ إله٣اط بي ؤ

  ب٪ ُمعجب ؤها: و٢ا٫ ًؼن  ضخ٪ -
ُ
ؼحي ػمً مىظ  ؤلً ول٨ً.. ٍٖؼ

 هظا؟ ٞٗل إلاا حؿإلي
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ٗذ -  ؤظب ؤعصث بن.. قإوي مً لِـ: ٢اثلت بؿاَت بـ ٦خٟها ٞع

غص لم وبن
ُ
 ججب ٞال ج

 …عاخت ؤ٦ثر هظا -

 وألو٫  ُٖىاه بِىما ؤ٦ثر بلُه ًؼن  لًُمها ٦خِٟه  بلى حؿدىض ٖاصث

 ما ْهغ آلان.. الضعظت لخل٪ خ٣ض بـ حؿىص ؾىىاث ٖضة ُمىظ مغة

سُٟه ٧ان ٗاوي ؤهه ٌٗلم.. جل٪ شسهِخه زل٠ قهاب ًُ  مً ٌُ

 ًجٗل الجمُ٘ ججاه خ٣ضه ؤٞٗاله،.. ُمتزن  لِـ قهاب.. ما مغًيا

ً ٖاوى ٢ض شسًها مىه  الٟاؾضة وكإجه هي ؤو ألامٍغ

  ًإحي عزُم لهىث   بؾخضاع
ً

 ًؼن  خالت ًخٟدو وهى ُمهغوال

ؿاٖضة بلى وجدخاط ُمهاب ؤه٪ ُبجي ؤزبروي -
ُ
 …اإلا

 بـ ٢ا٫ زم بخترام بـ الُغظل ُمهاًٞدا ًؼن  لُجهٌ الٟخاة ببخٗضث

 شخئ ًٖ جىم ال وهبرة هضوء

 هاج٠ بلى ؤخخاط.. ؤظل -
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 …ظُضة لِؿذ خالخ٪.. اإلاكٟى بلى الظهاب ًجب ول٨ً -

 ٢ل٤ بـ ٢ا٫ زم جض٤ُ٢ بـ بنابخه وجٟدو الغظل مىه ب٢ترب

 اإلاكٟى بلى الظهاب ًجب.. ٦خٟ٪ الغنانت بزتر٢ذ ل٣ض -

 َبِب ؤه٪ هُئخ٪ مً جبضو: و٢ا٫ ًؼن  ججهض -

 ؤ٢طخي ؤهجي ٦ما.. بُُغي  َبِب ول٨جي.. ؤظل: آلازغ ؤظاب -

 …عظاًءا.. اإلاكٟى بلى بىا هُا لظل٪.. بظاػحي

 ٦خٟحها عاٞٗت بلُه هٓغث التي الٟخاة بلى بلخٟذ زم ظبهخه ًؼن  خ٪

  لُخجهض لي قإن ال مٗجى بـ
ً

ىاص هضوء بـ ٢اثال  ٖو

زبر٥ -
ُ
 ُمؿخلؼماث وظلب نُضلُت جىاظض م٩ان ًٖ ؾإ

 بن ؾدخإطي ؤشسام ُهىا.. اإلاكٟى بلى ؤطهب لً.. ؾخدخاظها

 ُمك٩لت ؤي بـ ؤوعَ٪ لً ج٣ل٤ وال.. طهبذ

 لً بُُغي  َبِب ؤها.. ٦ظل٪ لِـ ألامغ: جىجغ بـ آلازغ جدضر -

 ُمٗالجخ٪ ؤؾخُُ٘
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 …بي ز٤.. وبهتهُىا الجغح ؾُخ٣ُب ج٣ل٤ أل -

 ًىمئ ؤن ٢بل لخٓاث لٗضة وجغصص خُلت ٢لت بـ الُبِب بلُه هٓغ

 بلى الهٛحر جدب٘ زم الهُضلُت جىاظض م٩ان وؤماله ًؼن  ببدؿم ٞـ

٣ُما خُض   ُمىٗؼ٫  ُػظاجي مجز٫  بـ ًُ
ً

 الكاَئ مً ال٣ُغب بـ ٢لُال

 نٛحرة ضخ٨ت بـ و٢ا٫ الُٟل بؾخضاع

حها ؾخ٣ٟض والضحي -  جغا٥ ؤن ما ٖو

 اإلاجز٫؟ بـ ؤهي -

ا عؤؾه خغ٥ - ًُ  جإحي خحن ول٨ً ٦ال: هاٞ

هالجِه  ٖلى ًؼن  عبذ -
ُ
ا: و٢ا٫ ز

ً
 والضج٪ جإحي ؤن ٢بل ؾجرخل بط

ؼعجها ال ختى
ُ
 …ه

ا ًؼن  ْل بِىما الٟخاة جبٗخه اإلاجز٫  بلى لُضل٠ الُٟل ؤومإ ًٟ  وا٢

ض ٚامًت هٓغاث   بـ زلٟه البدغ بلى ًىٓغ  ال٨شحر بـ صٞحن وجٖى

 …الضازل بلى هُا!.. ُهىا ج٠٣ لم   -
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 الضازل بلى وجبٗها مىا٣ًٞا ؤومإ زم بلحها بؾخضاع

*********** 

 الخالي الُىم نباح في

 لخدؿ٘ والضها بـ بنُضمذ ختى اإلامغ بـ حؿحر وهي زمى٫  بـ جشاءبذ

 مٗها ًخدضر لم وهى ؤمامه ؤمـ بٖتراٞها ُمىظ.. نضمت بـ ُٖىاها

 لباقي جغه ولم خضًض صون  عخل زم ُمبهمت هٓغاث   بـ بلحها هٓغ بل

 الُىم

دض١ وهى به جهُضم وهاهي ب نُاصي هضوء بـ بها ًُ  ؤن ٢بل ُمٖغ

 ُمخىجغة وببدؿامت بهتزاػ بـ جخدضر

 …بابتي ًا السحر نباح -

٣ها لخبخل٘ خضًض صون  ظاؾغ ؤومإ  خُىما الغخُل هىث زم ٍع

ٟاجئ والضها ؾاا٫ ؤو٢ٟها
ُ
 اإلا

 !...بمباعح ٢ىلخُه اللي مً واز٣ت ؤهِذ  -
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 مً لخٓاث بٗض جغص ؤن ٢بل قاخبت مالمذ بـ بلُه بؾخضاعث

ب الؿ٩ىن  ٖغ
ُ
 خضًثها وجلٗشم خل٣ها حكىج في ْهغ جىجغ بـ اإلا

 …ٌٗجي خؿب ٖلى هى.. وهللا.. آآ.. ٌٗجي -

 بـ ج٣ى٫  وهي بٌُٛ ؤهشىي  نىث ٢اَٗه ول٨ً ًخدضر ؤن ٧اص

ضللت ألاظىبُت ل٨ىتها
ُ
 اإلا

نض١ لم ظاؾغ ؾُض.. ؤوووه -
ُ
 بـ ؤقٗغ خ٣ًا.. به ؤزبرووي ما ؤ

 …الكضًض الُخؼن  و ألاؾ٠

بخظلت زُابها ظاؾغ جٟدو
ُ
ىجها اإلا  ته٨م بـ الخض ًٖ الؼاثض ٚو

 بؾخهجان بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل واضر

 هللا قاء ما واضر أل -

 !...ج٣ى٫  ماطا: ٞهم ٖضم بـ حؿاءلذ -

هاخب جغظم
ُ
ُىاه لها اإلا  خُت ُظلىاع جإ٧ل ٖو

 ؾُضحي ٌك٨غ٥ بهه -
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ض.. صاعي ال خ٣ًا ؤووه: واؾٗت ببدؿامت بـ عصث - ٍع
ُ
 الكبل ؤعي  ؤن ؤ

غام ما ٖلى ٩ًىن  ؤن ؤجمجى.. الهٛحر ًُ 

ت بـ ُظلىاع جمخمذ - ٪ إلاا مخ٣ل٣ِل: ُسسٍغ  ػي  هُب٣ى ٌكٞى

 …الُخهان

 ًىٓغ لخجضه خى٤ بـ بلُه هٓغث ٞـ ظاؾغ ل٨ؼها ٖىضما جإوهذ

 نمخذ ٞـ جدظًغ بـ بلحها

 بلى حسخبه الباعبي الٗغوؽ جل٪ ججض وهي ُظلىاع ُٖجي بحؿٗذ

ِت  ٞغ
ُ
 خماؽ بـ ٢اثلت ظىاص ٚ

 …ظىاص ٖلى لىُمئن هُا -

 هضوء بـ مٗها ٌؿحر ظاؾغ جغي  وهي نضمت بـ ُظلىاع خاظبي بعجٟ٘

٩ل٠ ؤن صون   صهكت بـ لُخخمخم.. ٖىه ًضها ببٗاص ٖبء هٟؿه ًُ

 الػم ؤها أل.. ُم٣اومت ٚحر مً مٗاها وعاح!.. صي الؿهىلت بًه صا -

 …مجها بًُُ٘ ظىػها.. مى٠٢ جازض هاهم عوظُضا ؤبلٜ
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 زم جٟاظا بـ لدكه٤ ٍٖغٌ نضع   بـ ؤنُضمذ بلخٟخذ وخحن

ترظم لحرصٝ جغاظٗذ
ُ
 ببدؿامت بـ اإلا

 ؤزً٪ ٢هضي م٨يل -

ٗذ -  ًب٣ى.. ٦ضا الػ١  وعاًا ج٠٣ وإلاا: و٢الذ ألاه٤ُ خاظبها ٞع

 !بًه ٚغي٪

- ٘ ئت هُت: و٢ا٫ بغاءة بـ ٦خُٟه ٞع  …الجاص لخٗاٝع بٍغ

ت بـ ؤعصٞذ زم نضعها ؤمام طعاٖحها ٣ٖضث  ُسسٍغ

 …ٖغبي زغي  بزترل٪.. الىذ ٖلى الخٗاٝع مىا٢٘ ٖىض٥ -

٣ها بٖترى ٞـ لترخل ؤجذ ت ؤ٦مل ٞـ قغاؾت بـ به لُخدض١ ٍَغ  بؿٖغ

 ؤيا٣ً٪ ٢هضي م٨يل بجض آؾ٠ -

 !بًه ٖاوػ  ؤهذ: هجىمُت بـ حؿاءلذ -

 …ألاو٫  مً هبضؤ مم٨ً: ببدؿامت بـ ؤظاب -
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غث  الخضًض هى وبضؤ ُمجاملت بـ ببدؿمذ ول٨جها ي٤ُ ًب  ُظلىاع ٞػ

 ول٨ً وظهها ٖلى ْهغث التي الطجغ لٗالماث ًإبه ؤن صون 

ان  وهظا وؤلابدؿاماث الخضًض بـ مٗه وجٟاٖلذ بزخٟذ ما ُؾٖغ

ؿهب الخضًض بـ لِؿترؾل خماؾه مً ػاص
ُ
 شخئ و٧ل شخئ ؤي ًٖ اإلا

لى  آلازغ الجاهب ٖو

  والؿحر الجهىى ٢غع  الطجغ بـ قٗغ خُىما
ً

 ختى الخض٣ًت بـ ٢لُال

 وزغط ُؾُٟان ُٚاب بؾخٛل بهه

 ُظلىاع ًغي  وهى قضة بـ ُٖىاه بحؿٗذ ختى ًسغط ؤن ٧اص ما ول٨ً

لى ؤخضهم م٘ ج٠٣  لخل٪ هًٓغا عوٖت بـ جبدؿم ًبضو ما ٖو

غجمؿت البلهاء ؤلابدؿامت
ُ
ً طل٪ وظه ٖلى اإلا داصثها الظي ألاٖع  بـ ًُ

 بلى لُخ٩ئ.. ألاؾىص الًٛب بـ ؤنابه ويىح بـ جلتهمها بل ج٩اص ؤٖحن

 ج٣ضم نبره هٟظ وخُىما الخضًض طل٪ آزغ ًيخٓغ زلٟه الجضاع
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 نىث صون  ُمجهما ال٣ُغب بـ و٠٢ و ؤخضهما ًلخٓه ؤن صون  مجهما

 ال٣اصم ما لحري 

خاب٘ ٧ان ا ٧لحهما خغ١  ٖلى ٢اصع قغًعا جخ٣ض ؤٖحن بـ خضًثهم ًُ ًُ  خ

 م٣ضماث صون  بـ و ولظل٪.. جٟهم ؤن مً ُخم٣ًا ؤ٦ثر ٧اهذ ول٨جها

 ؤعصجه ٢ىة بـ ل٨مه ٦خٟها ٖلى ٦ٟه ًً٘ الؿمج طل٪ وظض خُىما

 ُمٟٕؼ ظهىعي ونىث   ًٚب بـ ناح زم ؤعًيا

م٪ بغوح مجها مخ٣غبل -
ُ
 …ؤ

 الٛايب طل٪ تهضثت خاولذ زم ٕٞؼ بـ حكه٤ وهي ُظلىاع جغاظٗذ

 خاظت مدهلل!.. ُنهُب -

 …صلى٢تي زالو ؤهِذ  بزغسخي: ًٚب بـ وهضع بلحها بؾخضاع -

ل ول٨ً بهدباهه لدؿترعي بال طل٪ ٞٗلذ وما ٢ىة بـ جإٟٞذ
ُ
 جغ٦حزه ٧

 ًمسر وهى خضة بـ ٢ا٫ زم جهٌ والظي الؿمج طل٪ ٖلى ُمىهب

 الىاٝػ ؤهٟه
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 !...مجىىن  ؤهذ -

م ٖلى ُنهُب مىه ج٣ضم  بحن مً ٞدُذ بـ هضع زم جإإلاه مً الٚغ

 ؤؾىاهِه 

 !مىه ظؼء حكٝى جدب.. مجىىن  ؤه -

 !بًه نٟخ٪ بـ بخضزل وؤهذ: ظىىن  بـ آلازغ لُهغر -

 …زُُبها: ٢ىة بـ ُنهُب ظإع -

 بلى ؤهٓاعه جدىلذ ٢ض ُنهُب بِىما نضمت بـ ُظلىاع ُٖجي بحؿٗذ

ت   مً زغط الظي ظاؾغ ٞغ
ُ
 جدى٫  ُٖجي بـ بلُه وهٓغ اإلاكٟى بـ ما ٚ

دمدم.. هحران بلى بهما الٗؿل ُُ ٣ى٫  ل  ٍو

ا -  …ٌٗجي مجاػًٍ

 الكابحن بـ وهضع ًضها مً ُظلىاع سخب زم ظاؾغ ج٣ضم

ب مى٨م لُش ؤقٝى ٖاهلل - ٍغ
ُ
 …مجها ٢
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ا عؤؾها بـ هٟذ التي ُظلىاع بلى هٓغ زم ًٗ  ٢اثلت ٖجها الُتهمت جىٟي ؾَغ

 ُعٖب بـ

 ؤها مل هما صا.. صٖىة ملِل وهللا -

مغي  ٢انٟت ًاللي ٢ضامي: هاصًعا ؤمامه صٞٗها - ضامي.. ُٖ
ُ
 ٚلُت ًا ٢

 …صلى٢تي لخض ٖلحها بخداؾب

 ُنهُب بلى بؾخضاعث ول٨جها ماطا ؤم ٚباء لخٓت ؤهي حٗلم ال

كحر له جبدؿم
ُ
 بهخًٟذ ول٨جها آلازغ هى باصلها ٞـ ًضهِ  بـ لها وح

دُُحن ؤٕٞؼ والظي الجهىعي ظاؾغ نىث ٖلى مظٖىعة
ُ
 به اإلا

 .!!!!...ُظلىااااع -

ت صازل بلى وهغبذ والضها ًض جُالها ؤن ٢بل نغزذ ٞغ
ُ
 ظىاص ٚ

ل   الظي ُنهُب بلى ظاؾغ بؾخضاع بِىما
 
ش  بـ وؤلانابت الخٗب م 

 خضة بـ ألاو٫  ل٣ُى٫  الضواع

 مجي هُىجضو٥ مل بخمىث لى ؤهذ صا -
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  ُنهُب جغاظ٘ -
ً

 هخًُ٘.. باقا ظاؾغ ًا ب٣ٖل: ٢ل٤ بـ ٢اثال

ي واخض ٖكان هٟؿ٪  …َػ

 ٦ـ نىث   بـ ؤعصٝ زم قغ هظًغ ومالمدِه  عؤؾِه  بـ ظاؾغ ؤقاع

 الٟدُذ

ضامي مً ٚىع  -
ُ
٢ 

غ -   ُنهُب ٞػ
ً

 …متز٢ل َب: خى٤ بـ ٢اثال

 بمخٗاى بـ هٟؿه م٘ جمخم زم ي٤ُ بـ ُنهُب بؾخضاع

ذ ػي  ٖامل وؤبىها بػاي ًىنلها الىاخض وصي َب - .. الٗلبت ٍٖٟغ

 …بش ٣ًىلىا خخت مً جهغب ما ٧ل

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

 الجهاع ُمىخه٠ ٖىض

باقغ م٨خبِه  بـ ًجلـ ظاؾغ ٧ان ترا٦مت ؤٖماله ًُ
ُ
 ٢اَٗه ختى اإلا

 جغصٝ الؿ٨غجحرة نىث جبٗه َغ٢اث نىث
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 …بغة خًغج٪ ٣ًابل َالب خض في -

 ظمىص بـ وحؿاء٫ بلُه هٓغ زم الُبُت هٓاعجه ظاؾغ هٕؼ

 !محن واخض -

 …خض ًٖ مٗلىماث ٖكان َالبه به٪ ٢الي -

ت ظاؾغ بؾخيخج  وجدظًغ نغامت بـ لحرصٝ ال٣اصم هٍى

 إلاا ٚحر الٓٝغ ٧ان مهما ٖلُىا ًضزل خض ومِٟل صزلُه َب -

 …ؤ٢ىل٪

 الظي الصسو طل٪ بٗضها لُضل٠ زغظذ زم َاٖت بـ ؤومإث

 واز٣ت ببدؿامت بـ له و٢ا٫ ظاؾغ ناٞذ

 باقا ًا هخعجب٪ مٗلىماث ظبخل٪ -

 !ٖلُه ٢ىلخل٪ اللي ٞـ بًه ٖملذ.. ألاو٫  -

 ؾلُمان ٖلى ٖىحهم خاَحن وعظالخىا.. خهل: ظضًت بـ ؤظابه -

ً ؤعبٗت كٍغ  ؾاٖت ٖو
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 …مٗاه اللي**** والـ.. ؤوي  خلى -

 بما و٢ا٫ ظاؾغ بلى ًىٓغ ٖاص زم ٞخده و مٓغوٝ الكاب ؤزغط

 مٗلىماث مً لضًه

غفي مخجىػها ٧ان.. باقا ًا مغاجه مل -  صزل إلاا َل٣ها بـ.. ُٖ

بهت ٖلحها مُب٣اف ٖكان السجً
ُ

 ُمسُُاجه بدىٟظله وهي ق

 …جمام -

 بلُه الىٓغ صون  ظضًت بـ حؿاء٫ زم ؤمامه مل٠ بـ ظاؾغ حكاٖل

 !!...والٓابِ -

ؿدىض ؤٚل٤
ُ
مان بـ السام اإلا خذ ٧اٍع  نىعة لخٓهغ آزغ ُمؿدىض ٞو

  ٢غؤ.. قهاب
ً

٘ لم الظي ظاؾغ بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم ٢لُال  ًٞغ

 بٗض عؤؾِه 

 ٞـ قهاب اؾمه ْابِ مِٟل بن بخ٣ى٫  ٖىضي اللي اإلاٗلىماث -

 …الٗامت اإلاباخض
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 عشر التاشعالفصل 

 …ألاعى ٦ـ ؤهِذ  ظمُلت

ٟا٫ ٦ـ  …ألَا

ل ٦ـ ُٟ  …ال

 بـ ؤعصٝ ختى لخٓاث ٖضة ٣ٖله لِؿخٗبه ألامغ ظاؾغ مً ؤزظ

٘ ؤن صون  زُحر هؿِـ  ؤمامه التي ألاوعا١ ًٖ عؤؾه ًٞغ

 !!...جاوي بًه ٢ىلذ ٦ضا ؾمٗجي -

جلي خمدم ول٨ىه السُحرة هبرجِه  مً الكاب جىظـ ُُ  خىجغجه ل

 واضر جغصص بـ و٢ا٫

 …الٗامت اإلاباخض ٞـ قهاب.. اؾمه ْابِ.. ؤخم.. مِٟل مـ -

 بـ ًضًِه  بحن التي ألاوعا١ ؤٚل٤ ٖىضما مظٖىًعا الكاب بهخٌٟ

ى٠  ٢اجل ظهىعي نىث   بـ هضع زم ُٖ

م٪؟ عوح ًا وٗم -
ُ
 !!ؤ
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 اإلاٗلىماث صي باقا ظاؾغ ًا وهللا: و٢ا٫ زُىة الكاب جغاظ٘ -

 …ٖىضي اللي

 مً وؤمؿ٨ه اإلا٨خب ًٖ بؾخضاع ٢ض ظاؾغ ٧ان البهغ إلاذ بـ و

دغ٦ه جالبِبِه   خضة بـ وؤ٦مل ٢ؿىة بـ ًضًِه  بحن ًُ

ٛله.. ٦ضا ٢بل ٖىه ظبتهىلي اللي ؤوما٫ -
ُ

ل ػي  اللي وق ُٟ *** الـ و ال

باع مِٟل صا
ُ
 …ٖلُه ٚ

جُب ٧ي له اإلاجا٫ ًتر٥ لم ت ل٨مت بـ ٖاظله بل ًُ  بـ هضع زم ٢ٍى

 الكغ٦ت بـ الٗاملحن بزغه ٖلى ججم٘ خاص نىث  

 !...هىا م٩اه٪ ؤصٞى٪ ؤما بض٫ به٤ُ!.. ٌؿخٟٛلجي ؤهذ -

ٖغ   بـ و٢ا٫ ؤهِٟه  مً بوؿل الظي الضماء زُِ الكاب مسر
ُ
 ط

 واضر

هض -  …آآآ ؤها.. باقا ًا ؤبًضا هللا ٖو
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خابٗت ٖلى ٣ًضع ولم نمذ
ُ
زغي  ل٨مت   بـ ظاؾغ ٖاظله ٞـ اإلا

ُ
 جغهذ ؤ

ت ٢بًخه ول٨ً بزغها ٖلى الكاب  مً مىٗخه زُابِه  ٖلى ال٣ٍى

 قغؾت هبرة   بـ بٗضها لُجإع الؿ٣ٍى

 ؤه٤ُ بًه ؤهذ -

 نض٢جي.. ؤ٢ى٫  باقا ًا م٣ضعف: جساط٫ بـ الكاب ؤعصٝ -

 …مُىٟٗل

٤ًُ ؤ٦ثر ظاؾغ ؤٖحن بـ الًٛب قغاعاث بقخٗلذ ُُ  ٖلى ٢بًخه ل

ى٣ِه   ُمٟٕؼ ٞدُذ بـ وهمـ ُٖ

 وؤهذ هىا ٢اجل٪ ل٩ىن  ه٣ُذ ما لى وزل٣٪ زل٣جي اللي بـ ؤ٢ؿم -

جي  …ٖاٞع

دغ٥ بزخىا١ بـ الكاب ؾٗل ُُ ت بـ ٢ا٫ زم هٟي بـ عؤؾه ل  ٖله ُؾٖغ

 الظثب طل٪ بغازً بحن مً حهغب

 ه٣ى٫  -
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 …بزلو به٤ُ -

 خُلت و٢لت واضر جلٗشم بـ الكاب هخ٠ جغصص بٗض

 …٦ضا ؤ٢ى٫  مجي َلبذ اللي هي هاهم عوظُضا.. عو  -

 الظي ال٠ُُٟ ُٖيُه بحؿإ م٘ طهى٫  بـ اإلاغة هظه ظاؾغ خض١

ت نضمت جإزحر جدذ وا٢٘ ؤهه ؤزبذ  لم ٢بًخه طل٪ م٘ ول٨ً ٢ٍى

ى٤ ًٖ جغجذي  زٟىث بـ ؤ٦مل الظي اإلاؿ٨حن طل٪ ُٖ

 …باقا ًا خهل اللي صا هى الُٗٓم وهللا -

 هٟغث ختى ٢ؿىة بـ ًٖالث وحكىجذ ظاؾغ ٞ٪ بـ ًٖلت بلخىث

ت صعظت بـ ظبِىه ٖغو١  هاصثت ٧اهذ.. هبرجه زغظذ خحن ول٨ً ٢ٍى

 ُمسُٟت ؤجها بال

 …الكإع ٞـ ُنضٞت ؤإلاد٪ وبًا٥.. بغه بَل٘ -
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ُٗض الكاب ًدخج لم ُُ   ٢ىله ظاؾغ ل
ً
زغي  مغة

ُ
 لحهغب هغو٫ بل.. ؤ

ىجى  ًستر١  لخٓاث ُمىظ ؤلاهتهاء وق٪ ٖلى ٧اهذ التي خُاجِه  بـ ٍو

خجمٗت الهٟٝى
ُ
كاهض ٧اهذ والتي اإلا

ُ
 ُعٖب و نمذ   بـ الخضر ح

 ٖلى ما وؤَاح ٚايًبا ػمجغ ختى م٩اهِه  بـ ظامض ْل ظاؾغ بِىما

 بججاه بـ لُىٓغ.. مغاث ٖضة ٢ىة بـ ؾُدِه  ٖلى يغب زم اإلا٨خب

ا الجمُ٘ بهٌٟ ٞـ ُمٓلمت هٓغاث بـ الباب ًٗ  ٩ًىن  ال ختى ؾَغ

 اإلاؿ٨حن الكاب طل٪ ٦ـ مهحرهم

ايب ُمدؿإع ٧ان جىٟؿه  ألامل زاثب بل.. قضة بـ ٚو

 الىاٖم نىتها ؤجاه ختى مغث زىان.. بها ؤلاجها٫ و٢غع  هاجٟه ؤزغط

 ال٣اؾُت الجهىعٍت، هبرجِه  بـ ٢ابلها ؤهه بال

 !!...ٞحن ؤهِذ  -
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ساَبها التي هبرجِه  مً زٝى بـ عوظُضا حعجبذ  بـ ؤظابذ ول٨جها بها ًُ

دؿض زباث
ُ
 بٖهاع زلٟها ؤن حٗلم والتي هبرجِه  ْل في ٖلُه ج

ُُذ ُُ  بها ؾ

 !ٞحن ه٩ىن  ال٩لُت ٞـ -

ت خضة بـ ظاؾغ ظإع -  : جدظًٍغ
ً

 وجغظعي بًض٥ ٞـ اللي حؿُبي خاال

 …البِذ

 ُمس٠ُ هؿِـ بـ ؤ٦مل ول٨ىه عوظُضا حٗترى ؤن ٧اصث

٣ت بـ هخهٝغ ؾاٖتها.. البِذ ٞـ مال٨ُ٢ِل ؤعظ٘ ٖاهلل -  مل ٍَغ

 …جهاجي هخعجب٪

 بـ ٖلُه يِٛ و الهاج٠ ؤٚل٤ ٢ض ٧ان الغص بـ لها ٌؿمذ ؤن صون  و

ًغب ٌٗىص ؤن ٢بل ٢ىة ا ؤخضر ختى ٢ىة بـ اإلا٨خب ٍو  ٖا٫ صوًٍ

 التي الؿ٨غجحرة صلٝى جبٗها اإلا٨خب باب ٖلى زُٟٟت َغ٢اث

دض١
ُ
 زٟىث بـ ؤعصٞذ زم زٝى بـ به ج
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 جلُٛه ٖاوػ  خًغج٪ لى.. صلى٢تي ٞىضم ًا meeting الـ مُٗاص -

 …ٞىًعا ؤبلٛهم هغوح

 ٢ضمحها ؤزمو بلى حهىي  ٢لبها ظٗل لخٓاث لٗضة عص ًإتها لم

ا الغخُل ٢غعث وخحن
ً
 الهاصت ٢ىلِه  بـ ٞاظإها.. بُكِه  مً زٞى

 …٢ضامي ًال.. خاظت مخإظلِل -

 ظُب بـ هاجٟه ظاؾغ لًُ٘ ؤمامه جدغ٦ذ زم مىا٣ٞت بـ ؤومإث

هالجِه  وؤٖاص ُؾترجِه 
ُ
 الظي اإلاجهىص بزغ ظبِىِه  ٖلى جىازغث التي ز

 جم ٢ض ؤهه مغة ألو٫  ٌكٗغ وهى الٟخاة زل٠ وجدغ٥ به ٢ام

 جسظله مغة ألو٫  عوظُضا.. زظالهِه 

*********** 

 َبُت يماصة ٖلحها وي٘ زم ظغخه جًمُض مً الُبِب بهخهى

 ب٢خًاب بـ بٗضها ل٣ُى٫ 

 الغخُل ٖل٨ُما ًجب.. بهتهُىا ل٣ض -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               616 

 …ق٨ًغا: زٟىث بـ ًؼن  جمخم -

 بلخ٣ِ زم زٟىث بـ ًخإوه وهى جهٌ زم ٦خِٟه  ٖلى ًضه وي٘

لُش ٢مُهه
ُ
 ٦جزة وؤُٖخه مىٗخه الُبِب ًض ؤن بال صماثِه  بـ اإلا

ُىُت بًُاء
ُ
 و٢ا٫ السامت ٢

ظ -
ُ
 …بلُ٪ ألاهٓاع جلٟذ ال ختى هظه ز

 وججهٌ ًضًِه  بـ ًضها لخً٘ چىلُا بلى ًضه مّض  زم وبعجضاها ًؼن  ؤومإ

باصلها لهٛحر لىخذ.. مٗه ُُ  عخال زم ل

 ظىىن  بـ چىلُا ؤعصٞذ الساعط بلى ؾا٢حهما زُذ خُىما

ت بزباع ٖلُىا ًجب - َغ
ُ

سخل هظا حٗخ٣ل ل٩ي الك
ُ
 اإلا

 …هظا ًدضر لً ٦ال: هضوء بـ ًؼن  هٟى -

 ناعزت وناخذ بلحها ًضه ظظبذ زم ومً طهى٫  بـ چىلُا جى٢ٟذ

 هضوءهِ  مً ٖلحها ؾُُغث خضة بـ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               617 

 ؤن ًجب.. ٞٗلها الٟٗل بـ بل.. ٢خلىا خاو٫  ل٣ض!.. ُظىيذ هل -

 …٣ٖابه ًإزظ

 ًضها مً ؤٞلتها ؤن بٗض الؿلُمت ًضه وي٘ زم ؤمامها ًؼن  و٠٢

ت ظضًت بـ و٢ا٫ وظىتها ٞى١   وعٍو

 ٢ُض ٖلى ؤهىا ٌٗلم ؤن ًجب ال.. ٣ٖابه ًىل ؤن ؤظل ومً -

 …الخُاة

 خضًشه ؤ٦مل زم ًؼن  لُبدؿم ٞهم ٖضم بـ به خض١

ؼحي بي ز٤ِ  ٣ِٞ -  ومً وؤها الضاثغة هظه ؤصزلخ٪ مً ؤها.. ٍٖؼ

سغظ٪ ُُ  مجها ؾ

 ال لم  .. ًؼن  ؤٞهم٪ ال ؤها: و٢الذ خُلت ٢لت بـ چىلُا ججهضث -

 الؿهىلت؟ جل٪ بـ مىه جخسلو

لت ججهُضة بٗض بـ ؤظابها - ٣ابه.. الٛباء طل٪ بـ لِـ قهاب: ٍَى  ٖو

 …التروي ٖلُىا ًجب لظل٪.. ؾهىلت بـ هىاله لً
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جظبها ًؼن  لُٗىص ب٢خىإ ٖضم بـ قٟخحها چىلُا ػمذ  زم زلٟه ٍو

 ظضًت بـ ؤ٦مل

 الٟترة هظه ؤلازخباء ٖلُىا ًجب -

 …خؿًىا: بؾدؿالم بـ ؤعصٞذ -

ا ٖا٫ نىث   بـ ٢الذ ٞـ چىلُا جظ٦غث ختى زُىجحن ؾاعا ًُ  وؿب

 بـ بي ؤل٣ى وبٗضها مجي هاجٟ٪ ؤزظ ٢ض ؤهه بزباع٥ وؿِذ ل٣ض -

ض طل٪.. اإلااء  …الٚى

 بـ ظبِىه ٣ًُب وهى وحؿاء٫ بلحها بؾخضاع زم لشاهُت ًؼن  جى٠٢

 زُٟٟت نضمت

 !!خ٣ًا -

 …خ٣ًا: ٢اثلت ؤومإث -

 بـ وحؿاء٫ خغ٦خه ؤ٦مل زم خٝغ بـ ًٟه ؤن صون  اإلاغة هظه هى ؤومإ

 زٟىث
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 !...قهاب ًا بًه ٖلي هاوي  -

لت إلاضة ؾحرهما بٗض  بها بإؽ ال ٍَى

 الباب ؤمام ل٣ُٟا.. البدغ قاَئ ٖلى زكبي ٧ىر بلى ونال

 الُغ١  بـ ل٣ُىم عص ًإجه لم ٞـ وبهخٓغ الباب ًؼن  َغ١  زم الساعجي

 نىث   بـ ٣ًى٫  عمؼي  نىث ؾم٘ ختى ؤ٦بر ٢ىة بـ ول٨ً ُمجضًصا

 هاٖـ ٖا٫،

 …ؤهى ظاي.. ؤًىة ؤًىة -

 الُىٗاؽ لُُغص ُٖىه ًد٪ وهى الباب عمؼي  لُٟخذ ًؼن  بهخٓغ

ضهما ظىاعه چىلُا بلى زم ؤمامه ًؼن  بـ لُخٟاجئ.. ٖىه دكاب٨ت ٍو
ُ
 اإلا

٘ ٞـ  ظمىص بـ ٢ا٫ و نض٣ًِه  بلى هٓغه ٞع

ضها -
ُ
م مبضزلل بوي ٖاٝع ؤهذ.. ًؼن  ًا ق٣خ٪ ٖلى ز  ٞـ خٍغ

 بُتي

 صزلىا.. عمؼي : بجها٥ بـ ًؼن  ٖلُه عص -
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٣ى٫  عمؼي  لُٗىص - ضها ٢ىلخل٪: الجمىص طاث بـ ٍو
ُ
 …ق٣خـ ٖلى ز

ذ ٢ىة بـ ظىاعه الخاثِ ٖلى ًًغب وهى ًؼن  ٢اَٗه  ؤلازىحن ؤٖٞؼ

بت ؤزاع ًٚب بـ هضع زم  ًٌٛب ٢لما نض٣ًِه  ٞـ عمؼي  ٍع

ذ مِٟل -  …وصزلىا ب٣ى بعخمجي.. ق٣ت ٞػ

خإلم ٦خِٟه  ٖلى ويٗها و چىلُا مً ًضه هٕؼ
ُ
 بلى عمؼي  هٓغ ٞـ اإلا

 ُمٗلىت ٞـاإلحؿإ ؤزظث الضماء مً ُب٣ٗت ٖلُه ْهغ والظي ٦خِٟه 

  الجغح بهٟخاح ًٖ
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

 الظي چىلُا جدبٗه ًؼن  لُضزل ببخٗض زم ٢ل٤ بـ ُٖىاه لخدؿ٘

بت بـ به خض٢ذ ٨ت ٞى١  بعجمى الظي ًؼن  لخ٣ذ زم ٍع .. ؤلم بـ ألاٍع

 وحؿاء٫ عمؼي  بهما لخ٤

 !!...ماله و٦خٟ٪.. ًؼن؟ ًا خهل اللي بًه -

 ُمخإلم زٌُٟ، نىث   بـ ٢ا٫ زم ؤهٟه ُمىدضع ٖلى ًضه ًؼن  وي٘
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ل هٟهم٪ -
ُ
 ًا ز٣ت ٩ًىن  ظغاخت ص٦خىع  ٖاوػ  ألاو٫  بـ.. خاظت ٧

 عمؼي 

 …خايغ -

  الخضًض ٖاوص ًؼن  ول٨ً ًخدغ٥ ؤن عمؼي  ٧اص
ً

كضص وهى ٢اثال ٌُ 

 خغوٞه ٖلى

 …هىا بهىا ٌٗٝغ خض ٖاوػ  مل -

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

تهما بـ ٖال٣ت عوظُضا و اإلاُٛب بـ الكمـ بضؤث ٞغ
ُ
 ٖاصث بٗضما ٚ

ا ًٗ ىهي ؤن ٢بل ؾَغ
ُ
 لم ول٨ىه ظاؾغ ؤمغ ؤو َلب مشلما ٖملها ج

 ًٚبها ؤزاع ما وهظا بٗض ٌٗض

 لِـ هاجٟه.. ًغص ال ول٨ىه مغاث ٖضة به ؤلاجها٫ عوظُضا خاولذ

 ًخجاهلها بؿاَت ٧ل بـ ول٨ىه ُمٛل٤
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 حٗبر ؾُاعاث نىث ؾمٗذ ول٨جها ؤؾٟل بلى الجزو٫ بـ همذ

ت بلى هي لخخجه الساعظُت البىابت ٞغ
ُ

 صلٝى بلى وجىٓغ الك

 حهبِ ظىاص وظضث زم.. الؿىصاء ظاؾغ ؾُاعة ومجهم الؿُاعاث

 لدؿدكُِ.. چُالن جىؤمخه مٗاوهت بـ الؿُاعاث جى٢ٟذ بٗضما

 الضازل بلى جخجه وهي ٢الذ زم ًٚبها ٞى١  ؤ٦ثر ًًٚبا عوظُضا

 خضة بـ

 …ظاؾغ ًا مهاًب٪ ُظملت بـ -

ا الضعط هبُذ ًٗ  ختى عآها ؤن ما والظي ظىاص لدؿخ٣بل ؾَغ

زغي  بـ هى لُخباصله.. ببدؿم
ُ
 ؾٗاصة بـ ٢اثلت ٖاه٣خه زم ومً ؤ

ت  ُمَٟغ

 ٚحر٥ مً مًلم ٧ان البِذ.. خبُبي ًا ؾالمخ٪ ٖلى خمضهلل -

 …ال٩ل ؾذ ًا ٦مان وؤهِذ : ٢ا٫ زم الٗىا١ باصلها -

ذ زم ٖىه عوظُضا ؤبخٗضث  ٖخاب بـ ٢اثلت وظىدُه خاَو
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 !!...زاعط به٪ مخ٣ىلِل ٦ضا ًىٟ٘ -

ا ججاهلها الظي ظاؾغ ٖلى هٓغة ؤ٢ذ ًُ ل
ُ
 لخدغ٥ ٖجها وظهه وؤبٗض ٧

 ولشمه ٦ٟها ؤمؿ٪ الظي ظىاص بلى الىٓغ ٖاوصث زم ًإؽ بـ عؤؾها

  ع٢ت بـ
ً

 ق٣اوة بـ ٢اثال

 ال٩ل ؾذ ًا ؤٞاظئ٪ خبِذ -

ٗذ - ل: و٢الذ خاظبها ٞع
ُ
 خالوة ب٣ٗلي ٧

 ؤها صا.. ٞغاولت مغبى ًا ٖلُِ٪  ُٖب: ٖبض بـ و٢ا٫ ظىاص ضخ٪ -

 …بدب٪

 الخضًض طمام ًخىلى ظاؾغ ٧ان جغص ؤن و٢بل عوظُضا ضخ٨ذ

 زكىهت بـ ًخدضر وهى

م٪ ومخضلٗل.. مخٗىؽ ًا ؤويخ٪ بَل٘ -
ُ
 ًاى ؤ

حها هللا: صهكت بـ ظىاص لحرص - مي صي بًه ٞو
ُ
 !!ؤ

م٪ ج٩ىن  ما ٢بل مغاحي وصي: خضة بـ ظاؾغ ػمجغ -
ُ
 …ؤ
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 ٖاوص زم ٖلُه الؿُُغة ٖلى ٢اصع ٚحر طهى٫  بـ ظىاص به خمل٤

 جهض٤ً ٖضم بـ و٢ا٫ عوظُضا بلى الىٓغ

 !ببىه مً بُٛحر ظىػ٥ -

 الهُاص ظاؾغ صا هى: و٢الذ زٟىث بـ ضخ٨ذ -

 …صلى٢تي بالي زضث: و٢ا٫ ظبهخه ظىاص خ٪ -

 خىى بـ ٢الذ زم مى٨بِه  ٖلى عوظُضا عبدذ

 ؤويخ٪ ؤَلٗ٪ ًال -

ل ؾذ ًا ًال: و٢ا٫ ظىاص ببدؿامت بحؿٗذ -
ُ
 جُغي  ؤهى.. ال٩

ت  …قٍى

ى٣ِه  مازغة بـ ظاؾغ ؤمؿ٪ ختى زُىة ًخدغ٥ ٨ًض لم  ٢ا٫ زم ُٖ

 السل٠ بلى ًجظبه وهى

 ُنٛحر مل ؤهذ لىخض٥ بَل٘ -
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 بـ ؤحٗامل ومدخاط.. ُمهاب ؤها بـ: و٢ا٫ ظبِىه ظىاص ٢ُب -

ت خىُت  قٍى

ض.. صل٘ بالف -
ُ
زخ٪ ز

ُ
 …جُلٗ٪ وزلحها ؤ

 ل٣ُى٫  طعاٖه ؤمؿ٨ذ زم ببدؿامت بـ جىؤمها مً چُالن ج٣ضمذ

 ؤٖلى بلى ًخدغ٥ وهى ظىاص

دل - لم٪ ٞـ ؤب مكٞى
ُ
ْ 

٪ جغبُت مكاٞل ببً هكٝى مل وؤها -  …ٍػ

ؿغي  ُٖىِه  بـ ٌٛمؼهُ  وهى ٖبض بـ ٢ا٫ زم ظىاص بلُه بؾخضاع ُِ  ال

 بغه مً ظاًبه مل ألا٢ل ٖلى -

 ؤعظٗ٪ ؤما بض٫***.. الـ ًابً بَل٘ َب: بػصعاء بـ ظاؾغ لحرصٝ -

م٪ بًُ
ُ
 جاوي ؤ

لى أل: بؾدؿالم بـ و٢ا٫ ظىاص ضخ٪ -  ولى ؤخؿً الُُب!.. بًه ٖو

ل به٪  …ؤبًضا صا الُُب مخٗٞغ
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 ًضها ٖلى ٌكض وهى زٟىث بـ حهمـ چُالن بلى ظىاص ما٫

ت َلُٗجي -  …بجض ٌٗملها ؤبى٥ِ  ؤما بض٫ بؿٖغ

 خالخه له حؿمذ إلِاا ُبِء بـ ؤٖلى بلى وظظبخه چُالن ضخ٨ذ

 ألاؾٟل بـ بِىما

ى٣ها ٖلى ًضها عوظُضا ويٗذ  له حؿخضًغ وهي ظاؾغ ؾإلذ زم ُٖ

 …ٞحن؟ ُظلىاع ؤوما٫ -

  ؤٖلى بلى ونٗض ُؾترجه ظُب بـ هاجٟه ظاؾغ وي٘
ً

.. بًاها ُمخجاهال

 !!ًخجاهلها ظاؾغ.. طهى٫  بـ بزغه في عوظُضا لُخدض١

تهما بلى لخلخ٣ه ًٚب بـ ُٖىاها إلاٗذ ٞغ
ُ
 بـ ُؾترجه ًجٕز وظضجه ٞـ ٚ

 خضة بـ ؤعصٞذ زم ٢ىة بـ الباب لُخٛل٤ هضوء

 !...ٞحن ال٨بحرة بيخ٪.. ٖلُا مغصحل -

ا و ًً  لخخجه صازلها بـ الًٛب مؿخىي  بعجٟ٘.. ًخجاهلها ظاؾغ ؤً

 ناخذ زم بلحها ٌؿخضًغ ل٩ي ٢ىة بـ طعاٖه مً وججظبه بلُه
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ـ مبترصف!.. ب٩لم٪ مل ؤها - ُّ  …ٖل

خابٗت بـ لها ٌؿمذ ؤن صون  ٢اَٗها
ُ
 طل٪ ول٨ً هاصثت هبرة   بـ اإلا

س٠ُ الهضوء
ُ
 عوظُضا ظٗلذ و٢خامت ٢ؿىة جدمل هاصثت.. اإلا

 ججٟل

 !...خاظت ٖلُا مسبُت ؤهِذ  -

ذ  بـ لخ٣ى٫  الؿاا٫ طل٪ ٌؿإلها ؤن جخى٢٘ لم طهى٫  بـ ُٖىاها ٞع

 ٞهم ٖضم

 !!...وٗم -

٘ و ٖجها طعاٖه هٕؼ ُٗض ٢مُهه ؤ٦مام ٞع ُُ   ؾااله ل
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

 !...خاظت؟ ٖجي مسبُت ؤهِذ .. ؾمٗتي ما ػي  -

 طهى٫  بـ ؤظابذ ول٨جها الهضوء لظل٪ عاخت ٖضم بـ عوظُضا جململذ

دؿض
ُ
 ٖلُه ج

 !...بًه ٖلُ٪ هسبي -
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 ظىاعه التي الُاولت ًًغب ججضه وهي ٕٞؼ بـ عوظُضا نغزذ

 الهضوء طل٪ بٗض جى٢ٗخه الظي ًٚب بـ لحهضع

 ٖلُا ج٨ضِب  مغة ؤو٫  ومل ٦ضابت.. عوظُضا ًا ٦ضابت -

٣ابل بـ هي ناخذ -
ُ
 تهضي إلاا بما ًا.. ؤلٛاػ بضون  جخل٨م ًا: اإلا

 …مٗاًا مُىٟٗل صا الهمجُت ؤؾلىب بهما.. ج٩لمجي

داو٫  الظي الًٛب مً ال٨م طل٪ ؾغاح بَال١ خ٣ًا ؤجىىي  ًُ 

 طعاٖحها ؤمؿ٪ زم واخضة زُىة بـ مجها ب٢ترب لظل٪!.. هاخُتها ٦بخه

 ٞدُذ بـ وهضع ٢ؿىة بـ

 …عوظُضا ًا ؤلٛاػ ٚحر مً هخ٩لم خايغ -

دغ٦ها ُعٖب بـ عوظُضا ُٖجي بحؿٗذ ُُ  بـ وظإع ًضًِه  بحن ظاؾغ ل

بت خضة  ُمٖغ
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 ٞـ جضزلي به٪ ٖا٫ وهللا.. ٖلُا؟ جطخ٩ي ٖكان ُٖل قُٟاوي -

ٛلي
ُ

ُٟجي وجسلي! عوظُضا ًا بدؿخٟٛلُجي.. ق  لُِ٪  ٌكخٛلىا مْى

 ؤهِذ 

 ٢هض٥ ؤهذ ٞاهمت مل: و٢الذ ًضًه بحن مً الخملو خاولذ -

 !بًه

 اللي*** والـ.. ٞاهمت ؤهِذ  أل: ظهىعي نىث   بـ ظاؾغ ناح -

.. صًاوله وال ْابِ قٛا٫ وال ههاب واخض َل٘ ٖىه بخضاٞعي

ٟٛل قبه وزلُدُجي بُدىا وصزلخُه
ُ
 …ٖىضي بِكخٛل ُٖل ٢ضام اإلا

ٗبتها إل٦دكاٞه وظهها مً الضماء هغبذ
ُ
 بـ ظاؾغ لُطخ٪ ل

ت بـ ؤ٦مل زم بؾخهجان  ُسسٍغ

ذ ؤه -  ُٖل بًض ٞـ لٗبت هخب٣ى ٧اهذ بيخ٪.. ص٦خىعة ًا ٖٞغ

ٟت مِؿىاف  !لُه ٦ضا ٖملتي.. حٍٗغ

 ٢هضي م٨يل: قغوص بـ عوظُضا ؤعصٞذ -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               621 

 ؤها ٢ىلخل٪!.. ٢هض٥ م٨يل اللي بًه هى: ظاؾغ ناح خُجها -

ىذ هاهم ؾذ ًا ْالم مل ؤها.. بًه بٗمل ؤها ٖاٝع
ُ
 هٗٝغ و٦

 …مٗاه جهٝغ

غصث عوظُضا بلُه هٓغث  بنب٘ بلُه لخىظه الظهب بـ بخؿاؾها َو

 ٞٗله ما ب٦دكٟذ بٗضما ؤلاتهام

 ٞـ ٖىض٥ مغمي اللي ٞـ ٖملخه واللي َب!.. ْالم مل به٪ ُمخإ٦ض -

 !...بًه حؿمُه صا الصخغاوي  ٖلى اللي اإلاسؼن 

 ٞدُذ بـ وهؿهـ عؤؾِه  بـ مجها ٣ًترب ؤن ٢بل لشىان الهمذ صام

 ُمٟٕؼ

تي ؤهِذ  -  بترا٢بُجي؟!.. مىحن ٖٞغ

ل صا: ٢ىة بـ هي هضعث -
ُ
ذ.. هم٪؟ اللي ٧  !مىحن ٖٞغ

س٠ُ الجهىعي نىجه نضح -
ُ
تي.. ججىىجي بالف عوظُضا: اإلا  ٖٞغ

 به٣ُي مىحن
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 مٟخىح جىب الالب ؾُبذ ؾُاصج٪: و٢الذ نضعه صٞٗذ -

خه  بًه ُٞه ٖملذ ؤهذ بخ٣ى٫  وخالخه.. ألاعى ٞـ ومخ٩ىم وقٞى

ت بـ حؿاء٫ -  !...الض٦خىعة ؾذ ًا بًه وبخ٣ى٫ : ُسسٍغ

 و٦إجها ٢ىة بـ ٢الذ زم ٢ىتها ج٣ٟض لم ول٨جها حٗب بـ عوظُضا لهشذ

 ٧لماتها جبه٤

 …ٖلُه ٌٗخضوا زلُتهم به٪ -

 التي ظاؾغ مالمذ بزغ ٖلى عوظُضا ٢لب هىي  ُمٟٕؼ نمذ ؾاص

 بـ همـ زم ٖىه بُٗض ًىًٟها ؤن ٢بل ٢اجم ؾىاص بلى بؾخدالذ

 ٢اجل نىث  

 ٦ضا مً ؤ٦تر ؤٖمل مم٨ً و٧ان.. عوظُضا ًا صر ؤهِذ  صر -

سهجي خاظت مً ٣ًغب اللي!.. ٞهماوي
ُ
 ٖلى مً ؤوؿٟه ؤها.. ج

 …وؿ٠ ألاعى
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خإإلاحن طعاٖحها عوظُضا مؿضث
ُ
 بؾخضاع خُىما ْهغه بـ وخض٢ذ اإلا

سٟي ٖجها س٠ُ وظهه بهٟٗاالث ًُ
ُ
 ج٣ى٫  ؤن ٢بل جهض٤ً ٖضم بـ اإلا

ـ   بـ  مكضوه هم

 بـ.. ْالم مل به٪ بخ٣ى٫  ؤهذ.. خغام ٖملخه اللي.. خغام -

 …ْالم به٪ ؤزبذ صلى٢تي

 لحرصٝ ؤمله زُبت ٨ٖؿذ ول٨جها ٢اجمت مالمذ بـ بلحها بؾخضاع

دغ٥. وه بٗضها  هٟي بـ عؤؾه ًُ

 …زظلخُجي وؤهِذ  -

ؿخضًغ لُٗىص ؤلم بـ قٟخحها ٞٛغث  بـ ٣ًى٫  نىجه نضح زم ٖجها َو

 ظاٝ ظمىص

 …هىا مً وبَلعي عوظُضا ًا ًٚبي بج٣ي -
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.. وجغخل حؿخضًغ ؤن ٢بل.. نضعها آإلاها ختى ٖا٫ نىث   بـ جىٟؿذ

ٛل٤ الباب نىث ؾم٘ ؤن وما  زم ٢ؿىة بـ الُاولت يغب ختى ٌُ

ا ٖلحها ما لِؿ٣ِ بها ؤَاح
ً
ا ُمدضز  ٖا٫ صوًٍ

 ًسُى وهى اإلاغخاى بلى جدغ٥ ختى و٢ٟخِه  بـ ظامض ظاؾغ ْل

هكمت الكٓاًا ٞى١ 
ُ
 ال٣اؾُت، زُىاجه ؤؾٟل نىًجا لُخدضر اإلا

ى٨ؿغة
ُ
 اإلا

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

 بـ ٢ام.. الجغح زُاَت بٖاصة مً الجغاحي الُبِب بهخهى بٗضما

 عمؼي  بلى خضًشه وظه زم َبُت ببغة بـ ًؼن  خ٣ً

 ؾاٖاث ؾذ بـ وبٗضها.. الجغح ٖكان خُىي  مًاص بًضجله ؤها -

 …خ٣ىت ؾاٖاث ؾذ ٧ل بزخهاع بـ.. ٦مان واخضة هخضًله ؤهذ

 وؤ٦مل عمؼي  بلى وؤٖاَها عو٢ت بـ ًضهِ  بـ زِ زم

 …وظ٘ بـ خـ لى ٖكان لؤللم ُمؿ٨ً وصا -
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 ببدؿامت بـ و٢ا٫ ًؼن  بلى هٓغ زم الُبِب لُجهٌ عمؼي  ؤومإ

 ُمخ٩لٟت

 …ؾالمخ٪ ٖلى هلل خمض -

 بمخىان بـ و٢ا٫ ٦خِٟه  ٖلى عمؼي  عبذ

٨ًغا -
ُ

 مٗاها حٗبىا٥.. ص٦خىع  ًا ق

 ..ب٣ى ؤها ؤمصخي ًال.. ؾاب٤ زحر٥.. ٧ابتن ًا ٦ضا مخ٣ىلل -

 زاٞذ نىث   بـ همـ ًسغط ؤن و٢بل عمؼي  عا٣ٞه

 خاظت صا اإلاىيٕى ًٖ ٌٗٝغ مدضف.. بج٣ٟىا ما ػي  -

 …مخساٞل.. عمؼي  ًا ٖلُ٪ ُٖب -

اص ال٣ٟل بـ زلٟه الباب وؤ٢ٟل الُبِب لُسغط.. ٦خِٟه  ٖلى عبذ  ٖو

٨ت ٞى١  ظالًؿا هه٠ وبؾخل٣ى جهٌ الظي ًؼن  بلى مؿض ألاٍع ًُ 

خإلم ٦خٟه
ُ
 ٖلى واضر بجها٥ بـ الىاثمت چىلُا بلى هٓغة ؤل٣ى زم اإلا

خٗبت مالمدها
ُ
 اإلا
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 ججهض بـ لُدؿاء٫ زهغهِ  بـ ًضه ًً٘ ؤمامه عمؼي  و٠٢

 خهل اللي ب٣ى ٢ىلي -

 …ب٢ٗض َب -

 بضؤ زم عمؼي  هاخُت وما٫ ظلؿخِه  بـ ًؼن  لُٗخض٫ عمؼي  ظلـ

 الٛحر الخٟانُل بٌٗ قغح بلى الخاظت صون  ب٢خًاب بـ الخضًض

 هامت

ض   قهاب.. بزخهاع بـ -
 
٣

 
 قغب ؤما بٗض هٟؿه ٖلى الؿُُغة ٞ

 …الغنام بـ يغبجي ؤمىٗه خاولذ وإلاا.. ٦خحر

كحر وهى حؿاء٫ زم چىلُا بلى عمؼي  هٓغ  بلحها عؤؾِه  بـ ٌُ

 !وهي َب -

ض   - ؿ   …وعاًا اإلااًت ٞـ عماها هى حؿاٖضوي خاولذ إلاا: و٢ا٫ ظبِىه م 

دض١ ْل زىان  به جٟىه ما بؾخضع٥ ختى ٞهم ٖضم بـ عمؼي  به ًُ

ا ُٖىاه لخدؿ٘ ٢لُل ُمىظ نض٣ًه ًُ ج  طهى٫  بـ هخ٠ زم جضٍع
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 ُصخاب ؤهخىا صا.. ُمم٨ً مل!!!.. قهاب -

 ٞـ وزضاوي ٧اهذ الجاللت ًٓهغ: ته٨م بـ و٢ا٫ ًؼن  قٟتي بلخىث -

 صي صخىبُدىا

غ -  !...بًه هخٗمل وؤهذ َب: و٢ا٫ عاخت بٗضم عمؼي  ٞػ

 بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم بلُه الُاولت ٖبر نض٣ًه هاج٠ ًؼن  مغع 

 عمؼي 

٪ بوي بُد٨م.. ٖجي وحؿإله قهاب بـ هخخهل صلى٢تي -  ٞـ بهىا مٗٞغ

 خٟلت

 !وبٗضًً: وحؿاء٫ الهاج٠ عمؼي  بلخ٣ِ -

 …بخاٖتي صي بٗضًً -

 لخٓاث بٗض ؤظابه الظي قهاب ُمهاجٟت بـ ل٣ُىم.. عمؼي  ؤومإ

لت  ٍَى

 …اًه؟؟ وال خاظت في.. عمؼي  ًا زحر -
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 هضوء بـ وجدضر الهىث ُم٨بر حكُٛل بـ ٢ام زم ًؼن  بلى عمؼي  هٓغ

ىذ.. ٌٗجي -
ُ
 الخٟلت مً ْاهغ مل ألهه.. ًؼن  ٖلى ؤؾإل٪ ٖاوػ  ٦

ىُخم اللي
ُ
 مل وهى ؾاٖت ٦مان َال٘ ٞىط ٖىضها وبخىا.. ٞحها ٦

 !!...ٞحن هى حٗٝغ ٞـ.. باًً

 ؤزحًرا قهاب نىث ؤجاهم ختى ٦شحًرا َالذ زىان لٗضة عص ًإِث  لم

 حُٛحر ٖلحها ًٓهغ ؤو هبرجِه  جخإزغ ؤن صون 

ل وهللا أل - .. البىاث هحروح ٢الي وهى ؾبخه ؤها.. عمؼي  ًا مٗٞغ

 ٦ضا ٖلُه جغن  ججغب ما.. مجهم واخضة م٘ هخال٢ُه

 بُ٪ بجهلذ ٦ضا ٖكان.. مبحرصف ٖلُه بغن  مىا: عمؼي  ٖلُه عص -

 خاظت ٖىه حٗٝغ ًم٨ً ٢ىلذ

 وؤها.. ٌٗجي هُٓهغ الٗمىم ٖلى: الٗاصًت هبرجِه  بـ قهاب ؤعصٝ -

٪ لخاظت ونلذ ولى.. ؤونله ٦ضا هخاو٫   هٗٞغ

 …ؾالم.. ماشخي -
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 ًٖ بًُٗضا قاعًصا بضا الظي ًؼن  بلى وهٓغ الهاج٠ عمؼي  ؤٚل٤

دض١ ب٣ى لظل٪ ًخدضر ؤن نض٣ًه ٌكإ ولم الٗالم  بـ به ًُ

.. مغة ؤو٫  بلخ٣اه ٖىضما ؾىي  ًغها لم التي الىٓغة وجل٪.. نمذ

 ال ًؼن .. ألابضان لها ًغجج٠ ما الُغٖب مً بها ٢اجمت، ؾىصاء،

 زحًرا ًىىي 

لى  آلازغ الجاهب ٖو

 بـ الٗلىي  الٟغاف هه٠ بلى ًخ٩ئ السل٠ بلى ْهغهِ  بـ قهاب ٖاص

لى الٗاع ُظؼءهِ  ت اإلاغؤة وجل٪.. زبِشت ببدؿامت وظهِه  ٖو  الٗاٍع

كابه ببدؿامت بـ جدؿاء٫ نضعهِ  ٖلى عؤؾها جً٘ ظىاعه
ُ
 زانخه ح

 !ؤلابدؿامت ؾغ -

ها -   خاَو
ً

 …ماث: بهخهاع بـ ٢اثال

 مً ظىالتهما ؤولى ًغبدان هما وها الغهان نىتها بـ ضخ٨ذ

 نضعهِ  ٞى١  صواثغ جغؾم وهي ٢الذ زم.. ؤلاهخ٣ام
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 هدخٟل ًال مل َب -

مان ًا ؤوي  ؤوي : و٢ا٫ ٢ىة بـ ضخ٪ -  …٧اٍع

٣بلها وهى الٟغاف بلى بها ما٫ زم ٨مالن ٢ىة بـ ًُ  ٢بل بضآه ما ًُ

  الهاج٠
ً

 ههغهما بـ بخخٟاال

*********** 

 ًضه لًُ٘.. وُؾُٟان قٍغ٠ مٗاوهت بـ الؿُاعة ُنهُب نٗض

 بـ ٢ا٫ زم الىاٞظة بلى قٍغ٠ بهدجى.. ظالًؿا بؾخ٣غ بٗضما ُمخإوًها

 ببدؿامت

 ُنهُب ًا ؾالمخ٪ ٖلى هلل خمض -

 …ٌؿلم٪ هللا -

 بها وبهُل٤ الؿُاعة بلى ونٗض ألامام بلى قٍغ٠ جىظه

 ُنهُب بلى حهمـ ُؾُٟان بهدجى.. السل٠ وفي

 !الجهاعصة زغط الهُاص ظىاص بن لُه م٣ىلدل -
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غ - ل: و٢ا٫ ي٤ُ بـ ُنهُب ٞػ ي ؤها.. مٗٞغ ٪ َػ  …ٍػ

ٟترى مً ٧ان
ُ
 اإلاكٟى مً ق٣ُ٣ها زغوط ول٨ً الُىم ًغاها ؤن اإلا

ٟاجئ
ُ
م عئٍتها ٌؿخُ٘ لم ٞـ نضمه اإلا  ٢غع  ؤهه بال بلحها بقدُا٢ه ٚع

  ؤلابخٗاص
ً

شحر ال ختى ٢لُال  الهُاص ظاؾغ ًٚب ًُ

شحر.. ته٨م بـ قٟخُه بلخىث ا!.. الهُاص ظاؾغ ًٚب ًُ
ً
 ماطا بط

لما ًٟٗل
ُ
ُل٤ ال٣اصمت اإلاغة ٣ِٞ هى.. ٢ابله؟ ٧ ُُ  لً ماعص ؾ

 ٖلُه ال٣ًاء ٌؿخُُ٘

 بلى ؤياٝ ؤزغ جغ٥ الظي ظغخه وجلمـ ألامامُت اإلاغآة بـ خض١

 خى٤ بـ ل٣ُى٫  الهمجُت و السُىعة مً ال٨شحر مالمدِه 

ٛلي ؤعظ٘ -
ُ

 صا؟ اإلاىٓغ بـ بػاي ق

 ٞترة ٧لها وبٗضًً.. بًض٥ بـ صا هى.. ق٩ل٪ ماله: ُؾُٟان ؤعصٝ -

س٠  …مخ٣ل٣ل صا الىاضر ألازغ هٟـ هِؿِب مل ٍو
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لبت ٖلى ٢بٌ و ججهض ُٗ .. ٖظبت ببدؿامت بـ بلحها ًىٓغ الؼع٢اء ال

 وحؿاء٫ قٍغ٠ بلى هٓغ زم بىُاله ظُب بـ ويٗها ٖاوص

اعة جضبغلي ٢ضعث -  …لٗمي؟ ٍػ

 بلى جغ٦حزه خّى٫  زم ألامامُت اإلاغآة مً لشىان الىٓغ قٍغ٠ باصله

٤  ػعاهت بـ ل٣ُى٫  الٍُغ

 …الغص ومؿخجي َلب ٖلى ٢ضمذ -

 ظغخه آإلاذ خضة بـ ٢ا٫ زم ًٚب بـ ُنهُب خاظبي بعجٟ٘

ه ٖاوػ  ؤها!..َلب ٢ضمذ بًه ٌٗجي -  ب٨غة ٢بل الجهاعصة ؤقٞى

 …إلاهلخخ٪: هضوءه ٣ًٟض ؤن صون  قٍغ٠ ٖلُه عص -

 ظهىعي نىث   و خضة بـ وهضع ؤمامه الظي اإلا٣ٗض ُنهُب يغب

 …ؤصي مهلختي ٖاٝع مدضف -

هاب ظاهبِه  ٖلى ًضه وي٘
ُ
 بلُه الىٓغ صون  قٍغ٠ لحرصٝ.. اإلا
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ذ -  و٢ذ مدخاط ؤهذ ُنهُب ًا بؾم٘!.. ٞحن هُىصً٪ تهىع٥ قٞى

 …ٖم٪ مىاظهه ٞـ مدخاظها أله٪ ٢ىج٪ ُٞه جغظ٘ ج٣ضع

٨ٟغ ُنهُب ؤٚمٌ  مىاظهخه.. ُمد٤ ؤهه لُجض قٍغ٠ ٢اله ُٞما ًُ

ضعة ٢ىة بلى ؾخدخاط بل هُىت ج٩ىن  لً ٖمه يض
ُ
 ُٖٓمت و٢

 الدؿٕغ ٖلُه ًجب ال.. الىٟـ لًبِ

 ظضًت. بـ ٢ا٫ زم طعاِٖه  ٖلى لحربذ الضازلي نغاٖه ُؾُٟان الخٔ

ل ٞـ ج٨ٟغ مدخاط ؤها.. ُنهُب ًا خ٤ ٖىضه بابا -
ُ
 زُىة ٧

 ٞـ.. مغا٢ب٪ ٩ًىن  ُمم٨ً ؤهه زهىًنا.. ٖم٪ هاخُت هخسُحها

 …وج٨ٟغ تهضي خاو٫ 

 نامًخا ُنهُب ؤومإ

 ُمضة بٗض

 مً لُترظل ُنهُب بها ٣ًًُ التي البىاًت بلى الؿُاعة ونلذ

 قٍغ٠ نىث لُإجحهم ُؾُٟان ُمؿاٖضة بـ الؿُاعة
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 …وؤظُل٩ىا هغ٦ً -

 مضزل بـ السام الُؿلم صعظاث ؤولى ونٗض الؿُاعة خى٫  صاعا

ا لُلخٟذ ُمغا٢ب ؤهه قٗىع  بهخابه ول٨ً البىاًت ًٗ ىٓغ ؾَغ  خىله ٍو

 ؤلاججاه بـ ج٠٣ التي الؿىصاء الؿُاعة جل٪ ٖلى ُٖىاه و٢ٗذ ختى

٣ابل
ُ
 اإلا

 ببدؿامتها جبدؿم ؤها٢ت بـ ججلـ وهي.. مٟخىخت السلُٟت الىاٞظة

 بـ جٟٛغان قٟخُه ظٗل جىهج بـ ًلمٗان الٟحروػ  وحجغي  السالبت

 ُمجضًصا ؾِبدؿمها ؤهه ٌٗخ٣ض ال ببدؿامت بلى جخدى٫  ؤن ٢بل طهى٫ 

 اؾمها ؤخٝغ ًخظو١  و٦إهه بُئ زاٞذ، نىث   بـ همـ زم

 !!!...ُظلىاع -

********** 

 ؤًام زالزت مغوع بٗض
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 بـ ؤنابخه ؤًام زالزت.. ظاؾغ عوظُضا بهم ججاهلذ ؤًام زالزت

 الغاخت ٖضم مً وال٨شحر والخى٤ الًٛب

م ٖلى .. له ُم٣اَٗتها ٖلى ٣ًضع ال ؤهه بال ُمسُئ ٦ِالهما مً الٚغ

م ٖلى ًيُت مداوالجه مً الٚغ
ُ
هالختها اإلا

ُ
 جلحن ال ؤجها بال إلا

غ ل٣ي وهى ًٚب بـ ٞػ ى٣ه عابُت ًُ  ًٖ عجؼ ٢ض ٞـ ًٚب بـ ُٖ

!.. ُم٣اَٗخه بـ ؾدؿخمغ متى بلى ُٚٔ بـ ؤؾىاهِه  ٖلى نغ.. بعجضاءها

غ١  ٧ل بـ الُىم ُمهالختها ٖلى ٖؼم لظل٪
ُ
م٨ىت الُ

ُ
 لى ٣ٞٔ.. اإلا

غنت جإجُه ُٟ  ال

ت صلٟذ خُىما الُىم مدّٓى الهُاص ظاؾغ و٧ان ٞغ
ُ
 بٗض الٛ

 جضل٠ وظضها.. ٖملها بـ السام الصسصخي خاؾىبها لخإزظ ص٣ُ٢ت

بض بـ لُبدؿم.. الٗاصة ٦ـ وججاهلخه
ُ
 بـ لُبضؤ ُمكا٦ؿتها ٢غع  زم ز

 الٛىاء
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ًلذ -  ًا ؤ٢ىله.. محرصف.. ؾُضي ًا ؤ٢ىله.. محرصف.. ؤخُله ٞو

 !...بًه ؤٖمله.. محرصف.. ٖمي

ت وبحن بِىه خانغها زم زهغها مً ؤمؿ٨ها  زم الخاثِ ػاٍو

 ٖبض بـ وهمـ ب٢ترب

 !ٞغاولت ًا بًه ؤٖمله ٢ىلُلي ها -

ٗذ -  …ظاؾغ ًا بًض٥ ؤوعى: خى٤ بـ و٢الذ خاظبها ٞع

 وؤ٦مل مجها عؤؾه ٢غب زم بُجهما اإلاؿاٞت بوٗضمذ ختى ؤ٦ثر ب٢ترب

بض   بـ
ُ
 الى٢ذ خضًشه ٖىض قٟخحها جمـ ٧اهذ قٟخُه ؤن ختى ز

 وبٗضًً.. عظلُه مً عاؾه ٖاٝع مل جسلُه ٖماًل هٗمله ؤها صا -

 …مٗا٥ِ  مدكا٢دل ػمان ب٣الي

٣ه٣ه ي٤ُ بـ زضحها هٟسذ ُُ  بؾدؿالم بـ ؤزحًرا ٢ا٫ زم ظاؾغ ل

 ظبُجها ٞى١  ظبِىه ًً٘ وهى

 مىه ٢غبذ ما باهلل و٢ؿًما.. عوظُضا ًا صماٚ٪ ٞـ اللي مٗملدل -
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 …ظاؾغ؟ ًا بجض: و٢الذ ؤمل بـ بلُه هٓغث -

ّبل
 
 السالبت ببدؿامخِه  بـ ٢ا٫ زم ع٢ت بـ قٟخحها ٢

 وال ْالم مل.. ٞغاولت ًا ْالم مل ؤها.. ظاؾغ ُٖىن  ًا بجض -

 ه٩ىن 

ذ - ى٣ه خاَو  …ؤخب٪ ٦ضا ؤهى: ؾٗاصة بـ ٢الذ زم ُٖ

٣غبها وهى ضخ٪  ظؿضهِ  ٖلى َبٗها ؤهه ؤخؿذ ختى بلُه ؤ٦ثر ًُ

 ق٣اوة بـ ٌٛمؼها وهى ٖبض بـ ؤعصٝ زم

ٛلي ؤبضؤ ٦ضا وؤها -
ُ

 …ق

٣بل بهدجى ى٣ها ًُ  ٌؿخُ٘ لم واضر ق٠ٛ بـ سساء بـ الٓاهغ ُٖ

 نىث ٢اَٗهما ختى.. ػواظهما ؾىىاث َىا٫ ٖىه الخسلي

  ضخ٪ الظي ظىاص وظض ٞـ ظاؾغ لُلخٟذ خمدمت
ً

 ٢اثال

 …حهم٩ىا وال.. ٖاصي ٦ملىا ٦ملىا -
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خًغط وظهها ؤزٟذ و زجل بـ وظىتها عوظُضا لُمذ
ُ
 الُخمغة بـ اإلا

 ؤظل مً َا٢خه ًخ٨ٟل لم هابُت ؾبت ظاؾغ ًٖ لخهضع نضعهِ  بـ

ُٔ ٢ىٍى بـ ؤعصٝ زم بزٟاءها  ٚو

.. بٛل.. جىع  جدؿمى اإلاٟغوى ؤهذ.. ظىاص ؾما٥ اللي مبُٟهمل -

 م٣ام٪ بـ جل٤ُ خاظت جخل

 ؤ٦تر ٖلُ٪ ه٣ُ٘ مل: و٢دت ٚمؼة بـ ؤعصٝ زم ظىاص ضخ٪ -

 مٗلم ًا ٦ضا مً

 …ٖلُا؟ هخُجي صخخ٪ هي*** الـ بً ًا: خضة بـ ظاؾغ هخ٠ -

ت باب ٌٛل٤ وهى ٢ا٫ زم زُىة ظىاص جغاظ٘ ٞغ
ُ
 والضه م٨خب ٚ

 …ب٣ى ًِٞخل٪.. ٦ضا قبه خاظت -

ا عوظُضا بلى هٓغ زم حٗب بـ ظبِىه ظاؾغ خ٪ ًٗ  بلُه وظهها عاٞ

 خُلت ٢لت بـ و٢ا٫

 …والصي ؤعبي وؿِذ اللي ؤها وال عبىا مً ٣ٖاب صا ٖاٝع مل -
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 ٖبىؽ بـ ٢ا٫ زم بلُه ؤ٦ثر زهغها لًُم ٢ىة بـ عوظُضا ضخ٨ذ

 !بخطخِ٪  ؤهِذ  -

ت مل بهغاخت: ؤظابذ -  …٦ضا ٚحر خاظت ؤٖمل ٖاٞع

ضه ل٣ُى٫  ظبُجها ٖلى ظبِىه وي٘ زم آلازغ هى ضخ٪  جخدغ٥ ٍو

 زهغها ٖلى

 ٞغاولت ًا ٖلُِ٪  ؤجلم ٖاٝع مل -

ٗذ - ل بٗض: بؾدى٩اع بـ ٢الذ زم خاظبها ٞع
ُ
مغ ٧ ُٗ  وؤعبٗت صا ال

 !بًه هخٗمل بجلمُذ لى ؤوما٫!.. ٖلُا جخلم ٖاٝع ومل ُٖا٫

بض بـ ؤظابها -
ُ
ىذ: خاظبُِه  بـ ًترا٢و وهى ز

ُ
٤ ٦ملذ ٦ م ًا الٍٟغ

ُ
 ؤ

 …ُظلىاع

ده وهي ٢الذ زم زجل بـ قٟخحها ٖلى ًٖذ ٍؼ
ُ
 ٖجها بًُٗضا ج

 خاؾىبها لخجلب

 !و٢اخت جبُل هاوي  مل -
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 …٦ضا خلى ؤها جا: ٖبض بـ و٢ا٫ بىُاله ظُبي بـ ًضاه وي٘ -

داٍو مىه لخ٣ترب ًإؽ بـ عؤؾها خغ٦ذ
ُ
 مىه ٢غبها ٞـ زهغه وج

 ببدؿامت بـ ٢الذ زم ؤ٦ثر

 مىخإزغف ٖكان ًال َب -

ضي بـ ؤه: بؿاَت بـ ٢ا٫ زم وا٣ٞها -
ُ
 بٗض باللُل الجهاعصة بال٪ ز

و
ُ
الن لؿه ٖكان جهالخُجي مدخاظ٪ اللُل ه  …ٖػ

  الغص ٖضم ٢غعث
ً

 ًخٛحر لً ظاؾغ ٝ

٣هما بـ و  ظاؾغ ؤعصٝ ألاؾٟل بلى ٍَغ

 مٗاها ًخٗكىا ظاًحن هاؽ في صخُذ -

 !صو٫  محن: وحؿاءلذ ظبُجها عوظُضا ٢ُبذ -

 !!!...الهىاعي  ظابغ ابً: ؤظاب بؿاَت بـ و -
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 العشرونالفصل 

 اإلادُِ، في ٢ُغة لؿذ ؤهذ

 …٢ُغة في ٧له اإلادُِ ؤهذ بل

٘ مٗها وؤو٢ٟخه عوظُضا جى٢ٟذ  زم نضمت بـ خاظبحها ؤخض لتٞر

 ٖلُه الخٛلب حؿخُ٘ لم طهى٫  بـ ؤعصٞذ

 !...صر ُنهُب هى اللي صا ظابغ ابً -

 بـ وتهخ٠ ؤمامه لخ٠٣ آلازغ خاظبها لحرجٟ٘ بؿاَت بـ ظاؾغ ؤومإ

 حعجب

 !!...بخ٣ُُه مل ؤهذ اللي الهىاعي  ُنهُب -

 زم ججهكاجها اللخحن والخحرة الهضمت لخل٪ حؿلُت بـ ظاؾغ ٢ه٣ه

داٍو وهى ٢ا٫  ألامام بلى ًضٞٗها ٦خٟها ًُ

 …ُٖىه بـ هى -
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 ٖضم بـ و٢الذ ظبِىِه  ٖلى ًضها ويٗذ زم ًضه مغمى ًٖ ؤبخٗضث

 جىظـ و عاخت

ـ ؤهذ ظاؾغ -  !...ال٣ٗلُت ٢ىا٥ ٧امل ٞـ ٌٗجي!.. ٧َى

٘ ل٩ي اإلاغة هظه صوعه ٧ان  وهى زكىهت بـ هخ٠ زم خاظبه ًٞغ

 زهغهِ  بـ ًضه ًً٘

 بّض٫ بًضي ٖلى وا٠٢ وال.. قٗغي  ؤ٢ُ٘ ّٖما٫ ٌٗجي قاًٟجي ؤهِذ  -

 !عظلي

 …ُم٣ى٘ مل اإلاىيٕى بـ.. م٣هضف خبُبي ًا -

 وهى لحرصٝ بلُه لِسخبها زهغها خاٍو زم زُىجحن مجها ب٢ترب

 ظبُجها ٞى١  ظبِىه ًً٘

 الخض جسُذ ُٖلت بخىا.. ُم٣ىٗت خُاجىا ٞـ خاظت في بمتى ومً -

 الساع٢ت لؤلمىع  الُبُعي
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 الـ ٞى١  ٌٗجي خاظت صا بـ.. خ٤ ٖىض٥: و٢الذ ضخ٨ذ -

supernatural ( للُبُٗت زاع١ )هى اللي.. ظًضا زالو.. زالو 

ل ٚحر مبُدهلل
ُ
 …مغة ؾىت ؤل٠ ٧

 ٖبض ببدؿامت بـ ٢ا٫ زم زٟت بـ عؤؾها يغب

 …خٓىا ٖلى ظاث صي اإلاغة وهى -

 بلى ونال ختى ًخإزغان خخىال زلٟها ظظبخه زم عوظُضا ججهضث

 ظضًت بـ اإلاغة هظه ؾإلخه ٞـ ظاؾغ بها لُىُل٤ الؿُاعة

 !...ٞجإة ُٞه جش٤ بضؤث.. ظاؾغ ًا ظض بخ٩لم ؤها بـ -

 هضوء بـ وؤعصٝ بلحها ًلخٟذ ؤن ٢بل لشىان ظاؾغ ٖلحها ًغص لم

خه ؤما ؾاٖت مً ُٞه بش٤ ؤها -  مغة ؤو٫  قٞى

 !!!...ؤٞىضم -

 جهض٤ً ٖضم قه٣ت بـ ُممتزظت الُبُعي الخض ًٖ ٖالُت زغظذ

 وحؿإله لخٗىص ن٣ُعي بغوص بـ ظىاعها الجالـ طل٪ به ًخٟىه إلاا
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 !ألاو٫  مً مٗا٥ ممغمُه لُه َب -

 ؤوما٫.. ٞغاولت ًا نىٗت الُخ٣ل.. الخسٟي لؼوم: ٖبض بـ ٚمؼها -

 !ألاو٫  مً ُٞا الىاص ؤَم٘

 !بجض ال: بؾدى٩اع بـ هخٟذ -

ا: و٢ا٫ ضخ٪ - ًٗ  …ؤوماااا٫ َب

 اإلاغة هظه جغوي بـ لدؿإله ًإؽ بـ عؤؾها عوظُضا خغ٦ذ

 !ُٞه وز٣ذ لُه ٞهمجي َب -

خه مغة ؤو٫  مً: نض١ بـ ؤظاب - ىذ قٞى
ُ
 قبه مل بهه ٖاٝع و٦

ً الهُاص ظاؾغ ز٣ت ٌؿخد٤ ؤهه ؤزبذ ظابغ ابً.. ُٖلخه  ٖو

 خض ٞـ ًش٤ الهُاص ظاؾغ ؾهل ومل.. ظضاعة

 !...بيخ٪ ؤه٣ظ ٖكان صا -

  ٖلحها عصهِ  في جمهل زم اإلا٣ّىص ٖلى ظاؾغ َغ١ 
ً

 هًٟؿا بٗض ٢اثال

 ٖم٤ُ
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ضامه ٧ان بهه ؾبب ؤو٫  ل٨ً.. ؾبب جاوي صا -
ُ
غم ٢

ُ
 ًإطي ٦خحر ٞ

.. ختى هٟؿه مً بُدمحها ٧ان بهه ٚحر صا.. مٗملهاف أل بـ ُظلىاع

ل ٖاٝع ؤها
ُ
ل.. ُم٩اإلاتهم.. وعاًا مً ُم٣ابالتهم ٖاٝع.. خاظت ٧

ُ
٧ 

 خاظت

 !بيخ٪ م٘ ومخجاوػف -

  ٣ًضع م٨يل: خاصة زكىهت بـ ظاؾغ ظإع -
ً

 ٧ان لى ألهه.. ؤنال

 …مٗاها ًخٗصخى ظاي ػماهه م٨يل ٖملها

دض١ عوظُضا ْلذ
ُ
ا ي٤ُ بـ ظاؾغ لُخململ خضًض صون  به ج ًٟ  هاج

 عوظُضا ًا ؤصي والصها ٖلى هُساٝ مدضف.. ٦ضا مخبهلِل -

 بهه ؤ٢هض.. ٦ضا ٖلى ٢هضي مل: و٢الذ ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظث -

 ٖملذ ؤهذ ج٣ابلىا ؤما ؤو٫  بٞخ٨غ.. خاظت ٞـ بىدىا م٘ مخجاوػف

 !...بًه



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               645 

  ؤمامه خض١
ً

بض بـ ًبدؿم ؤن ٢بل قغوص بـ ٢لُال
ُ
 ؤو٠٢ زم ز

٤ ظاهب ٖلى الؿُاعة  ٖبض بـ وهمـ بلحها لُمُل الٍُغ

جي!.. ٞغاولت ًا بًه ٖملذ - .. ؤ٢ىل٪ ؤو.. ٞا٦غ مل لخؿً ٨ٍٞغ

 …ظًضا ُمجتهض َالب ؤنلي ٖملي وعٍجي

 بًُٗضا عؤؾها لُخضًغ مجها جىٟلذ ؤن ٧اصث ضخ٨ت عوظُضا ٦بدذ

 به وجإزغها يٟٗها لُخسٟي ٚمٟمت بـ وحؿاءلذ

ىا ٞـ زلُىا -  …الغثِسخي مىيٖى

 اإلاغة هظه ول٨ً همؿه وؤ٦مل مجها ؤ٦ثر ب٢ترب زم بلُه وظهها ؤصاع

 ظضًت بـ

ت.. الهُاص ُظلىاع صي.. مخساِٞل.. عوظُضا ًا أل -  بًه ٌٗجي ٖاٞع

 !الهُاص ُظلىاع

ت: و٢الذ ببدؿمذ - ىا ؾمدخلهم بػاي بـ.. ٖاٞع ٩لمىا ٌكٞى  ٍو

 !٦ضا بٌٗ
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  ٖظوبت بـ ببدؿم -
ً

 …بخؿاسخي وعا ؤمصخي ظغبذ: ٢اثال

هل٨ت ببدؿامتها عوظُضا ببدؿمذ خُىما قمؿه ؤقغ٢ذ
ُ
 لُمُل اإلا

 ق٠ٛ بـ حهمـ وهى ِقٟاهم جالمؿذ ختى وؤ٦ثر ؤ٦ثر

جي -  …ج٣ابلىا ؤما ؤو٫  بًه ٖملذ ب٣ى ٨ٍٞغ

ها هاٞظجِه  ٖلى َغ١  ؤن بال قٟخحها ٣ًخىو ؤن ٧اص  لخضٞٗه ؤٖٞؼ

 ظٗل ؾلُان مً بها هللا ؤهؼ٫  ما هابي ؾباب لُىُل٤.. ٖجها بًُٗضا

طجها ٖلى ًضها جً٘ عوظُضا
ُ
جٗض ؤ

ُ
 ٣ًى٫  ما لبظاءة ؤهٟها وج

ُىاه اللٗحن طل٪ بلى ظاؾغ بلخٟذ ل ٣ٞضث ٖو
ُ
خذ بوؿاهُتها ٧  ٞو

 ًخٟدههما وهى ٣ًى٫  ُخغاؾه ؤخض لُجض الىاٞظة

ل -
ُ
 !...باقا ًا جمام خاظت ٧

٨مل عص صون  ؤؾىاهِه  ٖلى ظاؾغ نغ ُُ  خضًشه الخاعؽ ل

 ٖلى ؤَمً ٢ىلذ ٞـ ٞجإة و٢ٟذ الٗغبُت ال٢ُذ ؤنلي -

 …خًغج٪
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ًْ  هال٥ بـ ُمىظعة ظبِىه ٖغو١ وهٟغث ُٚٔ بـ ظاؾغ وظه بخمغ  م 

بت ٧اهذ هبرجه زغظذ وخُىما ؤمامها  ُمٖغ

ضامي مً ؤمصخي -
ُ
 وؤٖمل٪ الٗغبُت ظٗل جدذ ؤُٞغم٪ ؤما بّض٫ ٢

 …لل٨الب ٖكا

  ًبخٗض ؤن ٢بل الخاعؽ ُٖىا بحؿٗذ
ً

 بلى بلخٟذ بِىما.. ُمهغوال

ُٗض وهى جظمغ بـ ل٣ُى٫  جطخ٪ وظضها ٞـ عوظُضا  حكُٛل ٌُ

دغ٥
ُ
 اإلا

 بًضي جدذ مً هُسله٪ محن وعٍجي و.. بغاخخ٪ بضخِ٪  -

 …الجهاعصة

 نىث   بـ ٚمٛم زم ٖبىؽ بـ قٟخُه لُظم ضخ٩اتها بػصاصث

 زٌُٟ

 …وعصًاث مؿخلمجي ؤهخىا -

*********** 
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 ؤًام زالزت ٢بل

 ٧اهذ و٦م.. اإلاكٟى مً زغوظه ًىم بلُه ؤجذ ٖىضما ُنهُب جظ٦غ

 الل٣اء طل٪ ًخظ٦غ وهى لُبدؿم.. ًغاها وهى ؾٗاصجه

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"

 ٦ؿل بـ جخماًل زُىاث.. بلُه وجخ٣ضم الؿُاعة مً جترظل عآها

 ؤن ٢بل لىلهلت ُٖىاه لُإؾغ وُهىا٥ ُهىا ًخدغ٥ زهغ.. ُمٛىي 

 ُمهل٨ت ٖظوبت بـ بلُه جبدؿم.. البهيّ  وظهها بلى ُٖىاه جهٗض

٣ؿم  بـ نضعه ظىباث ًًغب ٢لبه.. جدمله ٖلى ٣ًضع ال هظا ؤن ًُ

ُىاه.. ٖلُه ًضه ًً٘ ظٗلخه ٢ىة  آؾغ إلاٗان بـ جخىهج ٖو

  ُؾُٟان ل٨ؼه ٖىضما بؾخٟا١
ً

 ٖبض بـ ٢اثال

 …ظىُت مُت هاث ًال -

  بها حٗم٤
ً

 ٣ًُب وهى ؾإله زم ُؾُٟان بلى ٌؿخضًغ ؤن ٢بل ٢لُال

 ظبِىه
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 !بًه بخإ -

تها اللي ؤها: مغح بـ همـ -  الجهاعصة َال٘ به٪ ٖٞغ

صخ٠ ٢ى٫  -
ُ
 !واإلا

صخ٠: ببدؿامت بـ ُؾُٟان عص -
ُ
 …واإلا

ّبل ُؾُٟان عؤؽ ؤمؿ٪ زم خماؽ بـ ُنهُب ناح
 
 بـ وظىدُه و٢

دمدم الخىاوب ُُ  اإلااػح ُظلىاع نىث ؤجاهم بِىما خغط بـ الشاوي ل

 !...خاظت وال زانت لخٓاث ب٣اَ٘ ؤها -

ا اإلاى٠٢ م٘ جدىاؾب ال ؤها٢ت بـ زُابه ّٖض٫ زم ُنهُب ؤظٟل ًُ  جهاث

 عػاهت بـ ٢ا٫ زم

- ٪  !...ُظلىاع؟ ؤوؿت ًا ؤٍػ

ٗذ  ضخ٨تها ج٨بذ وهي ع٢ت بـ ٢الذ زم ألاه٤ُ خاظبها ُظلىاع ٞع

 ؾالمخ٪ ٖلى هلل خمض.. ُنهُب ؤؾخاط ًا هلل الخمض -

خ٪ إلاا ؤخؿً ب٣ُذ.. ٌؿلم٪ هللا: و٢ا٫ خغاعة بـ ججهض -  …قٞى
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٣ِه  بـ ُؾُٟان ل٨ؼه  هؼ١  بـ وهمـ نضعهِ  بـ مٞغ

 ٞـ ؤخىا.. وبهضي ٦ضا الىبي ٖلى جهلي ما.. عومُى ٖم ًا بًه ظغي  -

ضام الكإع
ُ
 …الٗامت ٢

غ  قٍغ٠ نىث لُإتهم.. ٖىه بًُٗضا وظهه وؤصاع ي٤ُ بـ ُنهُب ٞػ

 حهخ٠ ُظلىاع زل٠ مً

٪!!.. ُظلىاع -  !...ظاؾغ بيذ ًا بًه ٖاملت بٍػ

 ببدؿامت بـ و٢الذ بخترام بـ ناٞدخه زم ُظلىاع بلُه بلخٟخذ

- ٪  !...قٍغ٠ ؤه٩ل ًا ؤٍػ

 همـ بـ وؾإله ُؾُٟان بلى ُنهُب ما٫

 !قدُمت صي ظاؾغ بيذ بًه -

ت بـ الهمـ ُؾُٟان باصله - ا بحن ؤنل.. ٦ضا مل أل: ُسسٍغ  ؤبٍى

 ًخظ٦غ مُىٟٗل ٌٗجي باع٥ اللهم ماضخي وؤبىها
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ا ظاؾغ بيذ ًا اللي.. وؤبى٥ ؤبىها بحن ؾُم صا اااه -  بً ٍو

 ٌ٘ خاظت اؾم٩ىا بن اؾاؽ ٖلى.. قٍغ٠

 مخدضٞل..ٖلُ٪ هللا اؾم: و٢ا٫ بؾخهجان بـ ُؾُٟان بلُه هٓغ -

 …بػاػ مً بِخ٪ وؤهذ الُىب بـ الىاؽ

 لكٍغ٠ ج٣ى٫  وهي ُظلىاع نىث ٖلى بلخٟخا

 ُنهُب م٘ ؤج٩لم ٖاوػة ؤها أل -

 و٢ٟخىا بالف.. هُل٘ حٗالي َب: وؤعصٝ ْهغها زل٠ ًضه وي٘ -

 …صي الكإع ٞـ

ؿإلها ٠٣ً ؤن ٢بل زُىجحن جدغ٥  مغح بـ َو

 !هىا به٪ ٌٗٝغ الهُاص ظاؾغ -

 وعاه مً ظاًت.. جاجاجاجا: ق٣اوة بـ هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ -

 …زااااالو.. زالو مُميل خاظت صي َب -
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 الظي ُؾُٟان ظىاعه و زلٟهما ًهٗض وهى ُنهُب بها ؤعصٝ

 الهٗىص ٖلى ٌٗاوهه

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

ت بـ ظلؿا ٞغ
ُ

.. ال٨ٗ٪ وبٌٗ الٗهاثغ ؤمامها الساصمت لخً٘ الك

 مغح بـ ُنهُب ل٣ُى٫  عخلذ زم

 ق٣ت ٞـ ظاًبجي صا مخ٣ىلِل بـ ٖكان ؤهى هىا السضامت -

 لىخضي

 حٗمل هخ٣ضع مل ٌٗجي.. بغه قٍغ٠ ؤه٩ل: و٢الذ ببدؿمذ -

 خاظت

 ٖى٪ ًمىٗجي ه٣ُضع خض ما وهللا: و٢ا٫ ضخ٪ -

ٗذ -  !!...الهُاص وظاؾغ َب: و٢الذ خاظبها ٞع

  مجها ًضهى وهى ٢ا٫ زم ؤ٦بر ٢ىة بـ اإلاغة هظه ضخ٪
ً

 ٢لُال

 عبىا ٚحر ٖلُه م٣ُضعف.. صا بال -
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 بابتي ًٖ بدخ٩لم به٪ الخٔ: ًٚب بـ و٢الذ ٦خٟه يغبذ -

 !...خ٤ ٖىضي مل بظمخ٪ َب -

 و ج٠٣ جهًذ زم.. جىمئ و جبدؿم ؤن ٢بل ٖبىؽ بـ بلُه هٓغث

دض١
ُ
لت ججهُضة بٗض ٢ا٫ زم آلازغ هى جهٌ.. ؤمامها اإلاكهض بـ ج  ٍَى

ىِذ  ؤهِذ  -
ُ
 !٦ضا مل ٖلُا جخُمجي ظاًت ٦

 ؤها: ٢اثلت ؤومإث -

 !وبـ؟ -

 ؤها: ببدؿامت بـ ج٣ى٫  ٖاصث -

 جدذ وؤخىا بَمىتي زالم وؤهِذ  -

ٗذ - بض بـ و٢الذ خاظبحها ٞع
ُ
 …ؤها: ز

ه اإلاا٦غة جل٪.. ٖبىؽ بـ قٟخُه طم  أل٦ثر ؤجذ ؤجها ٌٗلم هى.. جغاٚو

 جظمغ بـ ل٣ُى٫  طل٪ مً

 مٗاًا جُلعي بهِ٪  صاعي ُٞه م٨يل ٨ٞغة ٖلى -
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 !صهِئت هِخ٪ بًه: ق٣اوة بـ و٢الذ ببدؿمذ -

 بداو٫  بـ ػمان مً صهِئت هُتي ؤها: ٖبض بـ و٢ا٫ ُنهُب ضخ٪ -

دترم مٓهغي  ٖلى وؤخاٞٔ gentleman ؤ٧ىن 
ُ
ضام٪ اإلا

ُ
٢… 

٣ه٣ه ٖحن هه٠ بـ ُظلىاع بلُه هٓغث ُُ   ل
ً

 مغح بـ ٢اثال

 …زالم زالم -

ت ؾىع  بلى بج٨ئذ ٞغ
ُ

 زم خالخِه  له حؿمذ بما ُنهُب لُجهٌ الك

 وظهها ظاهب بلى ًىٓغ وهى حؿاء٫

 !...ؤبى٥ِ  مً زاًٟت مل.. ظُتي؟ لُه بجض بـ -

دض١ هى ْل بِىما.. بلُه جلخٟذ ولم نامخت ْلذ ا بها ًُ
ً
 بـ مإزىط

هالتِها.. الؿاخغ مكهضها
ُ
 اإلاُٛب قمـ ؤقٗت.. اإلاخُاًغة ز

 الالمٗت الٟحروػ  ؤحجاع ٦ـ ًخىهجا ٞـ ٞحروػها ٖلى جى٨ٗـ الخمغاء

حن حؿبي التي  ألٖا
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هض١ أل  بلخٟخذ ٞـ الخإ٦ض بـ عاًٚبا ًضها لُلمـ ؤمامه ًغاها ؤهه ًُ

 بلُه زم ال٨بحر ٦ٟه زىاًا بحن حٛىم التي ًضها بلى جىٓغ بلُه

 حؿائ٫  بـ وحهمـ لُٗىص

 !ُظلىاع ًا ظُتي لُه -

 …ؤزُب٪ ٖكان: ٢الذ زم ق٣اوة بـ ٚمؼجه -

 هاٞؿتها التي ٖباعتها بلى ٌؿخم٘ وهى بحؿاٖه ؤ٢صخى ٖلى ٨ٞه جضلى

٣ه لُبخل٘.. ق٣اوة  حكىج زال٫ مً واضًخا ْهغ و٢ض نٗىبت بـ ٍع

 ؤبذ نىث   بـ حؿاء٫ زم خىجغجه

 !ظض بدخ٩لمي ؤهِذ !.. بًه بخ٣ىلي ؤهِذ  -

 …٦مان الجض وظض: جإ٦ُض بـ ٢اثلت ؤومإث -

 مؿلىب ُمؿحر زلٟها وهى م٣ٗضه ٞى١  وؤظلؿخه ًضهِ  مً ظظبخه

 ال٨ٟغ قاعص.. ال٣ٗل مهٗى١ .. ؤلاعاصة
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سغط خ٣ُبخه بلى بججهذ هي بِىما
ُ
  ج

ً
لبت  وظشذ بلُه بججهذ زم ما ُٖ

ُالٗه الغاجٗت ُٖىاها و.. السالبت ببدؿامتها جبدؿم.. ؤمامه
ُ
 بـ ج

٣ا٫ ما ؤ٢ل هٓغة    هبرتها بـ ٢الذ زم.. هٓغة عوٖتها بـ ًغ   لم ؤجها ٖجها ًُ

 الغ٣ُ٢ت

م الهىاعي  ظابغ ابً ُنهُب - م.. ٖلُدىا بحن اللي ٚع .. بزخالٞىا ٚع

م ل ٚع
ُ
 !!...جخجىػوي ج٣بل.. يضها اللي خاظت ٧

 جُلب ؤمامه الهُاص ُظلىاع ؤخ٣ًا.. خ٣ُ٣ت؟ ؤم ًدلُم  هل.. ؤلهي ًا

ٟترى مً ؤلِـ.. الؼواط مىه
ُ
 ٞٗل ٖلُه ًجب مً هى!..ال٨ٗـ اإلا

 جسُذ ُظلىاع ول٨ً مجها ًُلب ؤن ٖلُه ًجب مً هى.. طل٪

ٟترى
ُ
 اإلاإلٝى ًٖ الساعظت.. اإلا

 ؤن ٧اص.. جىه لىبٌ ٖاص الظي ٢لبه.. ؾُٗض طهى٫  بـ ُٖىاه إلاٗذ

دُم  نغاٖه ؤزبدذ ظؿضه ًٖالث وحكىج الهضعي  ٢ٟهه ًُ
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 نىث   بـ ٢ا٫ زم مٗه وؤجهًها طعاٖحها خاٍو ؤهه بال الضازلي

 ؤظل

 …الُغمان ػهغة ًا جاوي ٦ضا جغ٦عي ًسلُِ٪  اللي ٧ان وال ٖاف أل -

 بـ وؤعصٝ زانتها الٟحروػ  حجغي  بـ خض١ زم ط٢جها ؤؾٟل ًضه وي٘

 هاثمت هبرة  

 ًىا٤ٞ بهه ٚحر الٗبض ٖلى وما جامغ الُغمان ػهغة -

 !مىا٤ٞ ٌٗجي: ُمدؿاءلت بقغا١ بـ ببدؿمذ -

 …أل ٣ًىل٪ ٣ًضع ومحن: وهمـ وظىتها خاٍو -

 بـ لخًٗها ًُٞت خل٣ت ؤزغظذ زم ؾٗاصة و ٢ىة بـ ضخ٨ذ

٣بلها مالذ زم بنبِٗه 
ُ
٣ُغ ببدؿامت بـ بلُه وجىٓغ لخٗىص ج

ُ
 ٖؿل ج

 ؤوكٗذ ُمىٗكت هىاء وؿمت ٧اهذ هبرتها و٦إن بالٛت ع٢ت بـ هامؿت

 اإلا٨ضومت عوخه

 …الهىاعي  بً ًا بدب٪ -
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 ًًمها عؤؾها لُجظب ٖا٫ نىث   بـ جإوه زم ُنهُب ُٖىا بحؿٗذ

٤ جهاًت بلى ونل و٦إهه حٗب بـ هامًؿا نضعهِ  بلى  بٗض ؤزحًرا الٍُغ

 ٖظاب َى٫ 

 بهخماث٪ بٗك٤.. جٟانُل٪ بٗك٤.. الُغمان ػهغة ًا بٗك٣٪ وؤها -

 بٗك٤.. ال٩ىن  ٞـ الىخُض بوي بحهم بدـ اللي ٖىُِ٪  بٗك٤.. لُا

ل بٗك٤.. الك٣ُت ببدؿامخ٪
ُ
 …لُا ٧لهم ألن ُِٞ٪  جٟهُلت ٧

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

٘ ٣بلها ٞمه مً ٢غبها زم الخل٣ت جل٪ بـ وخض١ ًضه ُنهُب ٞع ُُ  ًب  ل

٣بل و٦إهه ٢ىة  هي ولِؿذ ناخبتها ًُ

 ٞـ هاجٟه لُجظب.. عؾالت ونى٫  ًٖ ُمٗلًىا هاجٟه نىث ؤجاه

ىحر ظاؾغ اؾم ًجض وهى نضمت بـ ُٖىاه جدؿ٘  الكاقت ًُ

 بزخهاع بـ ج٣ى٫  ٧اهذ والتي الىهُت الغؾالت ل٣ُغؤ الهاج٠ ٞخذ
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 وق٩ُىالجت وعص مٗا٥ اإلاىُا ٞـ ٖىضي ج٩ىن  جماهُت الؿاٖت"

 "ومخخإزغف

 السانت ول٨ً الباعصة اإلاُاه مً صلى عؤؾِه  ٞى١  ؤل٣ى ؤخضهم و٦إن

ان وببيخه ظاؾغ.. الجىىبي ال٣ُُب بـ  البا٢ُت ٖلى ال٣ًاء ًىٍى

خب٣ُت
ُ
 ٣ٖله مً اإلا

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

ّبلذ
 
 تهبِ وهي ٢الذ زم ظاؾغ وظىت عوظُضا ٢

 ٦ضا ٢بل ٖملخه اللي وحٗمل ظاؾغ ًا مخخإزغف -

 …هٟؿ٪ مً بال٪ وزلي عوظُضا ًا بهؼلي -

 لُىُل٤ الؿُاعة مً وهبُذ ؤومإث زم ي٤ُ بـ قٟخحها طمذ

 بٗضها ظاؾغ

ت ٢ؿم بلى ظاؾغ ونل ٢هحرة بـ لِؿذ مضة بٗض  الظي الكَغ

 الخغؽ مً ٞغصًً ًدبٗه الؿُاعة مً لُترظل.. طل٪ ٢بل ؤجاه
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 ؤمامه ٠٣ً إلاً ٢ا٫ زم ما م٨خب   ؤمام ل٠٣ُ الضازل بلى صل٠

اى الٗمُض ؤ٢ابل ٖاًؼ -  …ؾٗض ٍع

  الٗؿ٨غي  هٓغ
ً

 ؤهه الُاُٚت هُئخه مً ًبضو الظي ظاؾغ بلى ٢لُال

 َاٖت بـ ٣ًى٫  و لُىمئ الٗمُض بـ نلت طو

 باقا ًا محن ؤ٢ىله -

 …الهُاص ظاؾغ -

 لجاؾغ ٣ًى٫  وهى ٖاص زم لشىان اإلا٨خب صازل الٗؿ٨غي  بزخٟى

 …ظىه مؿخيُ٪ الباقا -

ٛل٤   خٝغ هبـ صون  ظاؾغ صل٠ ُُ  زلٟه الباب ل

اى اإلاضٖى جهٌ هاٞذ ُمبدؿًما ٍع  خٟاوة بـ ٢ا٫ زم ظاؾغ ًُ

 …وهللا ال٣ؿم مىىع  باقا ظاؾغ -

ا وظلـ ناٞده زم ُمجاملت بـ ظاؾغ ببدؿم ًٗ  ٞى١  ؾا١ واي

زغي 
ُ
 ْاهغي  هضوء بـ لحرصٝ ؤ
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 ؾاا٫ ؤؾإ٫ ٖاوػ  ؤها صوعان و ل٠ بضون  -

اى عص -  بًه حكغب بـ.. باقا ظاؾغ ًا بجًٟل: بهخمام بـ ٍع

 !ألاو٫ 

 …خاظت ؤي وال -

اى وي٘  اإلا٨خب ٞى١  ًضه ًً٘ وهى ٢ا٫ زم الهاج٠ ؾماٖت ٍع

 باقا ًا ؤمغ٥ جدذ -

 اإلاباخض ٞـ قهاب اؾمه ْابِ في: ظمىص بـ و٢ا٫ ظاؾغ خمدم -

 !...الٗامت

اى ٣ٖض  ظاؾغ ؤ٣ٞض ٢لُل بٗض ل٣ُى٫  ًخظ٦غ و٦إهه خاظبُه ٍع

 هضوءه

 مٗخ٣ضف أل -

 ما٦ض عص ٖاوػ  أل: ٖهبُت بـ ظاؾغ ٢ا٫ -

 …هخإ٦ضل٪ زىاوي -
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٘ اى ٞع  زم الهاج٠ لُٛل٤ ٧لماث ٖضة بـ وجمخم الهاج٠ ؾماٖت ٍع

 و٢ا٫ ظاؾغ بلى هٓغ

 …بالٓبِ ص٢ا٤ً ٖكغ ٦مان هُىنل الغص -

 نىث ؾمٗا ختى الٗاصًت الخضًض ؤَغاٝ لُدباصال ظاؾغ ؤومإ

 ؤمام ٠٣ً الظي الٗؿ٨غي  طل٪ صلٝى جبٗها الباب ٖلى َغ٢اث

مغع  الباب ُُ اى بلى ألاوعا١ بٌٗ ل  زغط زم ٍع

اى جهٟذ ٘ ختى الخاع٢ت ظاؾغ هٓغاث جدذ ألاوعا١ ٍع  ُٖىاه ٞع

 هضوء بـ و٢ا٫ بلُه

 باقا ظاؾغ ًا صا لاؾم بـ ْابِ مِٟل -

خه وؤها بػاي: و٢ا٫ اإلا٨خب ؾُذ ٖلى ظاؾغ يغب -  هىا قٞى

 !ؾذ واخضة بًُغب

اى ي٤ُ -  !...بًه ٢هض٥: و٢ا٫ ُٖىاه ٍع

اى بٗضها ل٣ُى٫  عآه ما ظاؾغ قغح  جظ٦غ بـ ٍع
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 !...صا الكاب ٢هض٥ ااااه -

٨مل ظاؾغ مالمذ جدٟؼث ُُ اى ل  خضًشه ٍع

 خاظاث مىه ؾغ١  بهه صي الؿذ ابً بتهم قاب ؾُضي ًا صا -

مل ُمهغ ٧ان بـ.. خاظت مؿغ٢ل َل٘ والىلض  ٦بحرة صوقت ٖو

 …عبىا بال بُه ٌٗلم ما ًىم ٧ان صا ٨ٞغججي.. ال٣ؿم ٞـ هىا

  ظاؾغ مالمذ ججمضث
ً

 ُمس٠ُ ظمىص بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل ٢لُال

 !ٖاصي واخض ُمجغص ٌٗجي -

 …باقا ظاؾغ ًا ؤًىة -

 ل٣ُى٫  الكمؿُت هٓاعجه وي٘ و جهٌ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ظاؾغ ؤزظ

هاٞذ وهى اى ًُ  ٍع

 …ؤها ؤؾخإطن.. مٗاًا حٗبخ٪.. الٗمُض ؾُاصة ًا جمام -

ب ؾىاص بـ حؿىص مالمده بِىما وعخل جغ٦ه زم  ٩ًاص ؾىاص ُمٖغ

 ظىاعه ًمغ مً ًبخل٘
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************** 

 اإلاؿاء في

ت باب ظىاص َغ١  ٞغ
ُ
 الضلٝى بـ له حؿمذ نىتها لِؿم٘ ق٣ُ٣خه ٚ

 بًالٝ ٧اهذ ُٖىاه ٖىه بدشذ ما وؤو٫  لُضل٠

مي زىب جغجضي الٟغاف ٞى١  ججلـ وظضها خُىما ببدؿم  ٦ٍغ

 ٢اجلت وٗىمت بـ ظؿضها ٖلى ًيؿض٫.. اإلالمـ و٦ظل٪ اللىن 

هابه  ُمٓهًغا ؾا٢ها ُمىخه٠ بلى ًهل ٢هحر.. الًُٟٗت أٖل

 الىان٘ بُايها

ٗض٫ اإلاغآة ؤمام ج٠٣ ُظلىاع و
ُ
ل.. الىاعي  ألاخمغ زىبها ح  ًهل ٍَى

ل ق٤ بـ ؾا٢حها جهاًت بلى ىخه٠ مً ٍَى
ُ
برػ ي٤ُ.. اإلا  هداٞت ًُ

ٛىي  ٢ضها
ُ
ىخه٠ بلى مٟخىح ْهغ طو.. اإلا

ُ
هالتِها و اإلا

ُ
 ؤؾضلتها ز

 ألاٌؿغ ٦خٟها ٖلى وٗىمت بـ

 ٖبض بـ ٣ًى٫  وهى نىجه نضح
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 !!...بكغ ًا صي الخالوة بًه -

 واؾٗت ببدؿامت بـ ٢الذ زم ُظلىاع بلُه بؾخضاعث

 خبُبي ًا مغؾُه -

 …وهللا ٖلُِ٪  ٢هضي م٨يل: ظضًت بـ عص -

 وهي خضة بـ ٢اثلت ٢ضمها بـ ألاعى لخًغب ًٚب بـ ُظلىاع ٦كغث

كحر
ُ
 الباب بلى ح

 الظو١  ٖضًم ًا و٢ذ ًا بغة بَل٘ -

ضي وبٗضًً ٨ٞغة ٖلى ظض بخ٩لم: و٢ا٫ زهغهِ  بـ ًضه وي٘ -
ُ
 ز

 …هىا

 ؤمام و٠٢ زم ٖبىؽ بـ جمُل بًالٝ قٟتي ظٗل ٖغط بـ مجها ب٢ترب

بري  ق٣ُ٣خه
ُ
 زكىهت بـ و٢ا٫ ال٨

صخي.. صي اإلاُانت بًه -
ُ
اهت هضوم٪ ٚحري  ز  مٗىضهاف.. صي الٍٗغ

 …لخمها بدبحن بىاث
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ٗذ ٨مل بؾدى٩اع بـ خاظبها ُظلىاع ٞع ُُ  هى ل

م مً ٖباًت ؤظبل٪ بؾخجي.. ؤ٢ىل٪ وال -
ُ
 ؤ٦تر ٖلُِ٪  هخل٤ُ بؿمت ؤ

 …ظىاااااص -

دظع بًالٝ نىث نضع
ُ
 ٖابشت ٚمؼة بـ ٢ا٫ زم بلحها لُلخٟذ اإلا

زتي م٘ هسلو.. ظىه مً ظىاص ٢لب -
ُ
 .…وؤظُل٪ ؤ

غث  ًضًه مغمى ًٖ جبخٗض وهي ٢الذ زم نبر هٟاط بـ ُظلىاع ٞػ

غنت بصججي لى ؤهذ ما -
ُ
ىذ.. ٞ

ُ
 بؾىص قا٫ هلبـ بوي ه٣ىل٪ ٦

  بغص الجى ٖكان
ً

 …ؤنال

٘  بـ ل٣ُى٫  ألامامي الك٤ مً الٓاهغة ؾا٢ها بلى هٓغ زم خاظبه ٞع

 خضة

 !صي باًىت اللي ٞساص٥ لـ اليؿبت وبـ -

غث -  قٟاٝ اؾىص قغاب هلبـ خايغ: نبر بـ و٢الذ ٞػ

م٪ عوح ًا ج٣ُل: ظىاص ػمجغ -
ُ
 ؤ
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 …ؤلبـ ٖكان بَل٘.. خايغ ؤووووٝو -

داٍو وهى ٢ا٫ زم بها ُملخه٣ًا بًالٝ ظىاع لُجلـ ٖجها جغاظ٘ ًُ 

 ٦خٟها

 هٟسخي بـ ؤجإ٦ض أل -

 خاظت ٢ىلي بًالٝ:  ُظلىاع جظمغث -

ٗذ -  ٦ضي مل ؤزى٥ِ !.. بـ بًه ؤ٢ى٫ : خحرة بـ و٢الذ ٦خٟحها ٞع

غنت
ُ
 …لخض ٞ

 ٚغوع بـ ًيخٟش نضعه و ٞسغ بـ ٢ا٫ زم ٢مُهه ًا٢ت ظىاص ٖض٫

 مٗلل خمل ؤنلي -

 …ؾ٨خجي.. الخمل ٖم ًا ماشخي: ٢اثلت بًالٝ ضخ٨ذ -

ٗذ  ٢اثلت نضعها ؤمام طعاٖحها ٣ٖضث زم خاظبها ُظلىاع ٞع

 ؾمدذ لى ؤويتي ٞـ مل صي ٚغامُخ٩ىا -

 …بَلعي ٖاظب٪ مل لى: بؿاَت بـ ظىاص ٢ا٫ -
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 ؤلاهخٓاع ٢غعث و اإلاغخاى بلى صلٟذ زم ٢ضمها بـ ألاعى يغبذ

 ُنهُب ونى٫  ختى

********** 

لت ؾاٖاث بٗض ال٣اهغة بلى ًؼن  ونل  لُى٠٢ الؿٟغ مً ٍَى

ل بٗض بلحها ؾُإحي ؤهه لُٗخ٣ض ٨ًً لم ُٖجها بـ بىاًت ؤمام ؾُاعجه
ُ
٧ 

 الؿىحن جل٪

 ٖلى عبذ الظي عمؼي  ظىاعه و بعها١ بـ الىاثمت چىلُا بلى هٓغ

 هضوء بـ و٢ا٫ ٦خٟه

 صلى٢تي صي اإلاىاظهه مدخاط مل ؤهذ.. ًؼن  ًا بالف -

 مم٨ً سٛغة ٖاًؼ مل.. مدخاط أل: و٢ا٫ ٢ىي  هًٟؿا ًؼن  ؤزظ -

 ٖاٌل بوي ٌٗٝغ إلاا مجها ًضزلي قهاب

 هغا٢به مدخاظحن.. مىىا ؤؾٕغ ًخدغ٥ صا قهاب زا٠ً ؤها -

 …هُدهل اللي صا: ًؼن  همـ -
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 ؤن ٢بل بُُئت زُىاث بـ البىاًت ونٗض الؿُاعة مً ًؼن  جغظل

  عمؼي  بلى ًلخٟذ
ً

 ٢اثال

 …ؤ٧لم٪ إلاا ٚحر مخُلِٗل -

كحر وهى عمؼي  ؤومإ ٨مل بلُه ٌُ ُُ ٣ه ًؼن  ل  زُى و٧ل.. ؤٖلى بلى ٍَغ

اث.. ج٤ًُ ؤهٟاؾه ٧اهذ ًسُىها  طا٦غجه جدخل ُمسُٟت وط٦ٍغ

 ل٨ً الباب َغ١  خاو٫  زم عؤؾه ًٖ ألا٩ٞاع جل٪ ًُغص عؤؾه هؼ

ل
ُ
لها ٢ىجه بؾخجم٘ ختى ًضاه جسظله ٧اهذ مغة ٧

ُ
غ١  ٧  َو

 ٦شحًرا نىتها لؿمإ بقخا١ ؾُضة نىث ؤجاه ختى بهخٓغ و بهخٓغ

ىضما ٝ   بـ الخٟىه صون  ٦ِالهما حؿمغ الباب ٞخدذ ٖو  واخض خغ

.. نضعها ٞى١  ًضحها ٧ِلخا جً٘ وهي زُىجحن الؿُضة جغاظٗذ

 ُٖىاها بحؿإ مضي ؤْهغ الضماء مىه بزخٟذ الظي وظهها

 جهض٤ً ٖضم بـ لتهمـ الخمغاء

 !!!...ًؼن  -
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 ُملخاٖت همؿت لخسغط ٞكل ول٨ىه بهتزاػ بـ ؤلابدؿام ًؼن  خاو٫ 

دض١ وهى قٟخُِه  بحن مً  الُُب الىظه طل٪ البهيّ  وظهها بـ ًُ

 ٢بل بِخِه  مً هبظه الظي

 …زالتي ًا ًؼن  ؤًىة -
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 والعشرون الىاحدالفصل 

 …الخإظُال ٣ًبل ال الهىي  بٌٗ

ل
ُ
اح ؤصعاط طهب اإلاايُت ألاًام خًغه ما ٧ ل.. الٍغ

ُ
 جماؾ٨ه ٧

تهمخحن ُٖىحها ؤمام ُهؼمذ و٢ىجه
ُ
 الكى١  ْللهما وبن ختى اإلا

 واللهٟت

 ٢ىة بـ جىُب٤ اإلاجز٫  هظا ُظضعان وؤن ٤ًًُ نضعهِ  بـ ًؼن  قٗغ

ِه  ٖلى  جماؾ٪ ول٨ىه و٢ٟخِه  في جغهذ.. عثدُه به٨ماف ُمؿببه يلٖى

ل دض١ ْو  جام نمذ   بـ زالخِه  بـ ًُ

 ٖخاب بـ ال٩اعه و ال٨ؿحر نىتها بـ الهمذ هي ٦ؿغث

لها؟ صي الؿىحن بٗض لُه ظاي!.. ًؼن  ًا لُه ظاي -
ُ
٧...! 

 ًضه ول٨ً الباب ٚل٤ بـ هي لتهم نامًخا ْل ٞـ ٣ًىله ما ًجض لم

 جغصص بـ ٢ا٫ زم مىٗتها

 مٗا٥ِ  ؤج٩لم مدخاط.. بـ بؾخجي -
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ىذ إلاا ٞحها هخ٩لم خاظت مِٟل: خضة بـ هخٟذ -
ُ
 اللي البِذ ز

 …مجهم َٟدذ اللي واإلالر والِٗل ُٞه بجغبِذ

.. ٦خٟه ًًغب ٢ىي  ؤلم بـ ؤخـ و ٢لبه يغباث خضة بػصاصث

 لظل٪.. آلان ٢بل الّٟخا٥ ألالم طل٪ بـ ٌكٗغ لم ٖلُه ًضه لًُ٘

 ُمى٨ؿغ نىث   بـ و٢ا٫ ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظ

ىذ ؤها -
ُ
مغ٥ ؤهِذ  يضي ٧لها الىاؽ لى بن ُم٨ٟغ ٦  هخٗملحها ما ُٖ

ىذ وؤهذ بًه ؤٖمل: بؾدُٗاب ٖضم بـ نغزذ -
ُ
 ؤهذ!.. عبا٥ اللي ز

 …ؤبجي ًا …ًا ًؼن  ًا طلخجي و ٦ؿغججي

ل.. وظهِه  مً اللىن  لُسخٟي نضعهِ  في ٢ىة بـ ال٩لمت يغبخه  ْو

حن جىانل  بها ٌؿدىجض وهى جتهم هي ٢اثم بُجهما ألٖا

لى مً نىًجا ؾمٗا الخغب جل٪ ْل وفي  جُل بضًىت ؾُضة و ألٖا

 جىظـ بـ وحؿاءلذ الضعط ؾىع  مً

 !...والء ؤم خاظت في -
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 خاعة ججهُضة بـ و٢الذ الؿُضة بلى زم ًؼن  بلى هٓغث

 خبِبتي ًا ؤبًضا أل -

 وال خغامي ُٞه ل٩ُىن  ٢ىلذ.. ًازتي ٖالي نىج٪ ؾمٗذ ؤنلي -

 …خاظت

دض١ وهي جخ٩لم ٧اهذ
ُ
دغ٥ لم الظي الكاب طل٪ ْهغ بـ ج  ُٖىاه ًُ

ًٖ  ًْ  حٗب بـ و٢الذ ظبُجها خ٨ذ.. ؤمامه م 

 ٖلُا بُُمً ٧ان.. ؤزتي ابً ًؼن  صا.. خاظت ًا خغامي مل ال -

 …َى٫  ٖلى وماشخي

 و بقمئزاػ بـ وظهها ًخجٗض ؤن ٢بل نضمت بـ الؿُضة ُٖجي بحؿٗذ

 ًٚب بـ ٢الذ زم بػصعاء

 ها٢هت مل الخخت.. والء ؤم ًا هىا مً مكُه.. باهلل ؤٖىط -

 …هجاؾت
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 بـ هى ُٖىاه ٢ؿذ بِىما.. خغط بـ قٟخحها ٖلى ًؼن  زالت ًٖذ

ٗاوص ؤن و٢بل ْالم
ُ
٨مل خضًثها الؿُضة ح

ُ
 ٧ان ؾبابها ؾُل وج

 اإلاجز٫  ؤعظاء ظمُ٘ في نضاه صوي  نىث   بـ ًجإع ؾب٣ها ٢ض نىجه

 ال٣ضًم

٩ىا وبال لىٟؿه ًسلحها ٧لمت ٖىضه خض ؤي -  ًؼن  هى محن هٗٞغ

صخي ًال.. الخضاص
ُ
 …بِخ٪ ز

 وهي مؿمٕى نىث   بـ ٚمٛمذ ول٨جها لى٢اخخه الؿُضة ؤظٟلذ

 ق٣تها بلى حٗىص

 …٦مان ًخ٩لمىا***** الـ بال مٗضف -

٘ بـ ٖلُه ؤلاجهُا٫ جىىي  ٧اهذ التي زالخِه  بلى الىٓغ ٖاوص  بال الخ٣َغ

 ُمخىؾلت ٢ىة بـ هخ٠ ؤهه

ل ؤها.. وهمصخي ٖىضي اللي بؾمعي - ىذ بطا مٗٞغ
ُ
 أل وال هغظ٘ ٦

 …حؿمُٗجي به٪ مدخاط ٞـ
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  به خض٢ذ
ً

ٟسر ؤن ٢بل وظهها ٖلى ْاهغ حٗبحر صون  ُمُىال
ُ
 له ج

٤  به خُاة ال ظاٝ نىث   بـ ج٣ى٫  وهي الٍُغ

 …بصزل -

 هاظمخه ختى الضازل بلى ًضل٠ ؤن ٧اص وما بعجُاح بـ ًؼن  جىٟـ

طهُه جهم وهمُت ُنغار هىبت
ُ
  لُتراظ٘ ؤ

ً
 الباب بـ بعجُم ختى ُمجٟال

ا زالخهُ  بلُه بلخٟخذ ًٗ ان..الباهخت وظهه مالمذ بلى جىٓغ ؾَغ  وُؾٖغ

ت بـ لخبدؿم اإلاالمذ جل٪ ؾغ ته٨ىذ ما غة ُسسٍغ  بـ ٢الذ زم مٍغ

 بػصعاء

 …ؾىحن مً بصٞىذ بجٓلمذ واللي مغث الؿىحن مخساٞل بصزل -

٘  التي الىٓغة لخل٪ ظٟىحها بـ لتٝر ؤلم بـ بلحها ًىٓغ بلحها عؤؾه ٞع

 لِـ خ٣ُ٣ي حٗب بـ لخخجهض.. صازلها بهمتها وجغ٦ذ بزتر٢تها

ا ًً ا ول٨ً ظؿض ًُ   بهخٓغتها التي اإلاىاظهت لخل٪ هٟؿ
ً

ال  لم ول٨جها ٍَى

 ٧لحهما.. لـ ألالم هظا مشل بـ ؾخ٩ىن  ؤجها جًٓ
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 بلى ونل ختى الُٗىحن ُمٛمٌ وهى الضازل بلى ًؼن  زُى

٨ت ٞى١  ظلـ.. الهالت  مً حهغب خُىما ملجإه حٗض ٧اهذ ؤٍع

 زالخه ؾاقي ٞى١  هاثًما ٣ً٘ الٗالم

 ٢الذ زم ُع٦بخحها يغبذ ختى جى٤ُ ال ؤمامه وهي جىجغ بـ ًضه ٞغ٥

 ججهٌ وهي

 …حٗبذ ؤٖهابي ؤنل.. وكغبها خاظت ؤٖمل ه٣ىم -

ل الضازل بلى لخخدغ٥ خضًض صون  ًؼن  ؤومإ  بلى ًىٓغ هى ْو

 مً ًدخىي  ٧ان ول٨ىه البؿُِ اإلاجز٫  طل٪.. اإلاجز٫  ؤعظاء ظمُ٘

 بحن ُمغاه٣خه و َٟىلخه ٢طخى.. زغاًءا اإلاىاػ٫  ؤ٦ثر ًجٗله ما الضٝء

 اإلاكئىم الُىم طل٪ ؤحى ختى البا٫ ُمغجاح ؾُٗض، ُظضعاهِه 

مازله ٧اهذ ٞخاة لهىعة بَاع ٖلى ُٖىاه و٢ٗذ
ُ
 زماِن  ُمىظ ؾًىا ج

هالتِها.. ؾىىاث
ُ
داؾُت ز

ُ
 جل٪ بـ ُمطخئ ُمؿخضًغ، ؤبٌُ وظه و.. ه

 ٧اهذ..وجملاه جمؤلها الخُاة ٧اهذ.. ًىم طاث طهبذ التي ؤلابدؿامت
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ه الظي ألاو٫  الُخب  ٌكٗغ لم هللا ًا!!!.. خُاة.. جيخهي ؤن ٢بل ٌٗٞغ

 بها ًخٛؼ٫  ٧ان التي نىعتها ٖلى ُٖىاه و٢ٗذ ختى بقخا٢ها ٦م

 طاث الغاجٗت ُٖىاها و.. بها ٖك٣ه لُاإلاا زجل. بـ جخىعص ٞـ ؤمامها

 بها ؤ٦ثر ٌٛغ١ . ٞـ بلحهما الىٓغ ؤخب لُاإلاا.. الضا٦ً الٗؿلي اللىن 

ا خىله هٓغ.. ظًُضا ناخبتها ٌٗلم نغزت نىث ٖلى بهخٌٟ
ً
 الهش

 صٞىه ِمغاًعا خاو٫  الظي الُىم طل٪ طا٦غة مً هابٗت ؤجها وظض ٞـ

 ؤبًضا ٌؿخُ٘ ولً ٌؿخُ٘ لم ول٨ً

********** 

 !...مٗا٥ مدخاظجي مل ُنهُب ًا ُمخإ٦ض -

غها ًيُت ُمداوالجِه  بٗض ي٤ُ بـ قٍغ٠ ٞػ
ُ
 طل٪ ول٨ً إل٢ىاِٖه  اإلا

 عابُت ٣ٌٗض وهى بلُه الىٓغ صون  ٖلُه لحرص.. ؤبًضا ًغضض ال الٗىُض

ى٣ِه  ُٖ 

 …ال٤ًُ ٖلى زُبتي جب٣ى بُا بِؿتهؼؤ لى ٖكان ُمخإ٦ض ؤًىة -
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٨مل جهٌ زم قٍغ٠ ضخ٪ ُُ ى٤ عابُت حٗضًل هى ل  ُنهُب ُٖ

  ٞكل الظي
ً

٘ ٞكال  ته٨م بـ وؤ٦مل ٣ٖضها في طَع

 بُٗض مل صا.. صي اللُُٟت ال٣ٗضة بـ مِؿمدل ماي٩ُىا بن زم -

ًجي  …الباب ٕ ًٞغ

 ماػخت نغامت بـ ؤعصٝ زم عؤؾِه  ُمازغة ٖلى ٢ىة بـ قٍغ٠ يغبه

  ؤجي ؤما بّض٫.. الض٦خىع  خًغة ًا بجلم -
ً

 …الجىاػة وؤزغبل٪ ٞٗال

 ُمؼاح بـ و٢ا٫ قٍغ٠ وظىتي ٧ِلخا ٢غم زم ُٖىاه ُنهُب ي٤ُ

 ٖلُ٪ مُهيل بوي ٖاٝع ؤها.. ظمال٪ ٖلى ًاحي -

 …مخسدكِل جساٝ هاؽ.. بًض٥ بوعى: وهخ٠ ًضه يغب -

بلت بلُه لُحرؾل ٞمه ُنهُب ٢ىؽ
ُ
ُغه ًىثر بؾخضاع زم الهىاء بـ ٢ ِٖ 

 ٣ًى٫  و لُٗىص ٚؼاعة بـ الش٣ُل

 الٓابِ خًغة ًا بصُٖلي -

 ٣ُٖض.. خبُبي ًا ٣ُٖض -
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  ُنهُب ٚمؼه -
ً

لها ٞاع٢ت مل: ٢اثال
ُ
 ُمؿمُاث ٧

ا قٍغ٠ صٞٗه -
ً
 …زًغا ؾ٨خ٪ ُنهُب ًا عوح: ًإؽ بـ عاصٞ

 زاعط ًترظل وهى ججهُضة بـ ٢ا٫ زم الصسهُت ُمخٗل٣اجه بلخ٣ِ

ت ٞغ
ُ
 الٛ

 …ٞحرووووػي.. وخُاج٪ ٞحروػي  أل -

 بـ صعى ول٨ىه مجها اإلاُاوؽ ُنهُب لخا٫ ٢ىة بـ قٍغ٠ ضخ٪

 الهُاص ظاؾغ ًخ٣بله ؤن نض١

ا بها وبهُل٤ ؾُاعجِه  بلى نٗض هى بِىما ًٗ .. مُٗاصه ًلخ٤ ختى ؾَغ

 وظهخِه  بلى ونل ؾاٖاث وبٗض

غ  زم ؤمغهما ًى٨ك٠ ال ختى الًُٟت الخل٣ت هٕؼ زم جىجغ بـ ٞػ

لبت ؤخًغها التي الىعوص با٢ت بلى هٓغ ُٖ  الٟازغة الك٩ُىالجه و

 ج٨ٟحر بـ ل٣ُى٫ 
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 ٞا٦هه ٦ُلى بجىحن بـ ٦مان ٖلحهم ؤصزل اإلاٟغوى ٧ان مل -

 !...بسُل لُٟخ٨غووي

غ زم لخالخِه  بيُغاب بـ ضخ٪  ٖبض بـ و٢ا٫ ٦بحر هًٟؿا ٞػ

سُب صازل ؤهذ.. ُنهُب ًا بهضي -
ُ
 …خغب مل ج

لبت بلخ٣ِ  بـ بٗضها ل٣ُى٫  جغظل زم الىعوص با٢ت و الك٩ُىالجه ُٖ

 ته٨م

 …ؤؾهل الخغب بن م٘ -

ُى   بـ ج٣ضم
ُ
دؿض زابخت ز لى ٖلحها ًُ  ال التي الساعظُت الش٣ت ٖو

ا بها ًخدلى ًُ  الهُاص ظاؾغ ٞـ.. ٦ظل٪ ٩ًىن  ؤن ٖلُه ول٨ً صازل

ؿلم لً  هٟؿِه  بـ الش٣ت ًٖ ٖاظؼ ُمخظبظب لصسو   ببيخه ٌُ

 ؤمام الجالؿحن الخاعؾحن بلى ل٣ُى٫  الساعظُت البىابت بلى ونل

 قضًض جغ٦حز بـ البىابت

 …بغه الهىاعي  ُنهُب بن باقا لجاؾغ ونل -
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 نضمت بـ ُٖىاهما بحؿٗذ ختى لاؾم الخاعؾحن ؾمٗا ؤن ما

 زم الضازلي الهاج٠ جىاو٫  ؤخضهما ؤن بال ؤهُابهما ًٖ و٦كغا

 
 

ًْ  هاج٠ ٛل٤ الضازل بـ م  ُُ  بلى هاًْغا وؤعصٝ الغص ؤجاه بٗضما ل

 ُنهُب

 …ظىه مؿخيُ٪ -

 بلى لُحرقضه آلازغ الخاعؽ ًدبٗه وصل٠ حٗبحر صون  ُنهُب ؤومإ

٤ هُب لل٣هغ الضازلُت البىابت بلى ونال ختى.. الٍُغ
ُ
 اإلا

 مً ٢ضع ؤ٦بر لُإزظ.. ُمٟغصهِ  بـ ُنهُب ب٣ى و الخاعؽ جغاظ٘

غه زم الهىاء  وبهخٓغ الجغؽ ص١ و مهل ٖلى ٞػ

********** 

 جً٘ وهي هاٖم جدظًغ بـ ؤعصٞذ زم ظاؾغ ُؾترة عوظُضا ّٖضلذ

 نضعهِ  ٖلى ًضحها
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 ٖلُ٪ خغام.. ُنهُب م٘ ٖماًل٪ بالف زاَغي  ٖكان ظاؾغ -

 آلازغ ٖلى بؾخىي  الىلض

 مل ًدكىي  زلُه.. ظاؾغ بيذ هُازض مل: ملل بـ ظاؾغ لحرص -

 …بـ ٌؿخىي 

  لدكضه وظهها بـ عوظُضا ٖبؿذ
ً

 بحن مً وهخٟذ ًا٢خه مً ٢لُال

 ؤؾىاجها

 !!...ظاااااؾغ -

داٍو وهى ٢ا٫ زم ظاؾغ ضخ٪ خحن ًضًِه  بـ زهغها ًُ  بـ ال٣ٍى

 ٖابض مغح

 جدذ عظالت ُٞه.. ومخخدىلِل ٞغاولت ًا بهضي -

 زاَغي  ٖكان ال٨الم حؿم٘ َب: ٢اثلت صال٫ بـ ببدؿمذ -

 الخؿاؽ الىجغ يغبتي: ٖبض بـ ؤعصٝ زم زانتها بـ ؤهٟه خ٪ -

 …ٖىضي
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  ظاؾغ بلحها لُمُل ٢ىة بـ عوظُضا ضخ٨ذ
ً

 زٟت بـ سٛغها ُم٣بال

 الضعط هبُا زم طعاٖها لُخإبِ.. الجغؽ نىث ٌؿمٗا ؤن ٢بل

 ًضهِ  مً بقاعة   بـ مىٗها ظاؾغ ول٨ً الساصمت جٟخذ ؤن ٧اصث

بدؿم ُنهُب وظه َالٗه ؤن وما.. الباب لُٟخذ وجدغ٥
ُ
 ختى اإلا

  الباب وؤٚل٤ ٖاص
ً

 زكىهت بـ ٢اثال

 …عؤَي ٚحرث -

ذ زم ٖخاب بـ عوظُضا بلُه هٓغث  وظه   بـ الباب ٞخذ بـ هي ؾاٖع

 ظاؾغ ٞٗله إلاا الشجل مً ُمخىعص

 خغط بـ عوظُضا لُخدمدم اإلاكضوه ُنهُب وظه َالٗها

 بجٟاجئ ظاؾغ ؤنل ُنهُب ص٦خىع  ًا مٗلل -

- ٘   بٟاجئ مىا: و٢ا٫ خاظبه ُنهُب ٞع
ً

 ٞٗال

ض ًب٣ى لؿاه٪ هُّى٫  لى: هؼ١  بـ ظاؾغ هخ٠ -
ُ
 ٦غامخ٪ ز

 …وؤمصخي
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 وهي نبر هٟاط بـ ٢اثلت هٟسذ زم ؤعًيا وظهها عوظُضا ؤزًٟذ

 ظىاعها الىا٠٢ طل٪ مً حٗب بـ ظبُجها جد٪

 …ؤًىب نبر ًا -

٘ ٖاصث  بلى ُمكحرة ٢الذ زم ج٩ل٠ بـ جبدؿم هي و عؤؾها جٞغ

 الضازل

 !...لُه؟ ٦ضا وا٠٢ بجًٟل -

خمخم وهى صل٠ زم ُنهُب خمدم ٨غ ٧لماث بـ ًُ
ُ

 بِىما ُم٣خًبت ق

ٗها ال جستر٢ه التي ظاؾغ هٓغاث  عاخت ٖضم بـ ؤقٗغه مما ٖىه ًٞغ

.. الهُاص ظاؾغ ؾىي  وبُجها بِىه ٞما هٟؿِه  ٖلى جدامل ول٨ىه

غ   خاظؼ ؤناب بىع  و٦إن ٖلُه م   ؾخ٩ىن  ُبغ٧ان ٞهىة ٞى١  ُٖ

 آلان ًدضر ما ًه٠ ٠ُ٦ ٌٗٝغ ال...الـ جل٪ مً ؤؾهل.. ؤؾهل

 ملخمت صازل بـ ؤهه ؾىي 
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ت بـ ُنهُب ظلـ ٞغ
ُ
 ُظلىاع بلى نٗضث عوظُضا بِىما الهالىن  ٚ

 وؤمامه.. ٢بالخه ًجلـ وظاؾغ

 الهُاص ظاؾغ ٧ان ٞـ.. ٖغو٢ِه  بـ ًخجمض الضم ظٗل ؤمامه ما.. عباه

هاب ظىاص ببىه ظىاعه و ٢ِبالخه ًجلـ
ُ
 ق٤ُ٣ ؾامذ ًلُه.. اإلا

 لم الظي وق٣ُ٣ه الغوحي نض٣ًه نابغ بٗضه ومً ألانٛغ ظاؾغ

 !!!خمؼة وؤزحًرا.. والضجه جىجبه

 آلان ؤمامه ًجلـ بٗض الٗكغون ٖامه ًبلٜ لم الظي الهبي طل٪

ك٩لت لِؿذ جل٪ ول٨ً!!.. ُظلىاع بلى لُهل
ُ
 بـ ؤمامه ٞمً.. اإلا

خجهمت وظههم حٗابحر
ُ
 بـ ًإحي عص ؤو٫  ظٗل الكُُىت بلى ألا٢غب اإلا

 ٣ٖلِه 

مي ٖاًؼ ؤها"
ُ
 "ؤ

 عظا٫ زمـ.. الهٗىبت جل٪ بـ ج٩ىن  لً عؾالخه ُمىا٢كت ختى

  لِـ واخض ُم٣ابل
ً

 هؼاهت بـ ًلٗب ال الهُاص ظاؾغ.. ؤبًضا ٖضال
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 ختى له وهمُت خماًت ؾُُمشل ٧ان قٍغ٠ ٢ضوم ؤن ؤصع٥ وآلان

ٌ مهحره ٧ان وبن  التي الىخىف جل٪ ؤمام ظلىؾه ول٨ً.. الٞغ

 الُغٖب ؤ٢صخى هى ٖلُه لخى٣ٌ ؤهُاب ًى٣هها

ا، زغط الظي ؾامذ نىث ٖلى بهخٌٟ
ً
 ٦ؿغ ٚغى بـ مغًخا ٖابش

ب الهمذ طل٪ ٖغ
ُ
 ٣ًى٫  وهى اإلا

٣٪ عبىا خ٣ُ٣ي.. ٚالي ًا هىعث -  ًهبر٥ و ًٞى

٣ه ُنهُب ببخل٘ -  باقا ؾامذ ًا صٖىاج٪: و٢ا٫ الجاٝ ٍع

 الىاع صزلذ ؤهذ.. ٢لبي مً بضُٖل٪ خ٣ُ٣ي: و٢ا٫ ؾامذ ضخ٪ -

 عظلُ٪ بـ

ب جى٣ُ٘ قاهلل بن: مؿمٕى نىث   بـ ظاؾغ ٚمٛم - ٍغ
ُ
٢… 

 ًهل ولم ظاؾغ ؾمٗه نىث   بـ همـ زم ٢ىة بـ نابغ بلُه هٓغ

 ُنهُب بلى

 تهؼ٢ه ٖكان ظاًبه مل ؤهذ ظاؾغ -
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ت صي.. ظاًبه اللي ؤها مل: و٢ا٫ ظاؾغ جإ٠ٞ -  الغ٢بت م٣هٞى

 ٞى١  اللي

كان: و٢ا٫ ؾامذ ببدؿم - لهمل زاَغها ٖو  متٖز

 …َُب -

ا ْل بل ًغص ولم ي٤ُ بـ ٞمه جلىي 
ً
 مً حٗغ١  ختى ُنهُب بـ ُمدض٢

 ظىاص بلى ًىٓغ وهى لحرصٝ الخىجغ

 ظىاص ًا ؾالمخ٪ ٖلى هلل خمض -

 …ٌؿلم٪ هللا: نالبت بـ ظىاص ٖلُه عص -

٨مل ُنهُب ؤومإ ُُ   خضًشه ظىاص ل
ً

 مىه ظٗلذ ظضًت بـ ٢اثال

سست
ُ
 الهُاص ظاؾغ مً ألانٛغ الي

 لؿه صا أل.. وا٣ٞىا بهىا مٗىاه هىا البِذ بضزىل٪ بن مخ٨ٟغف -

ضام٪
ُ
٤ ٢ ل ٍَغ  ٍَى

 !هخ٣ىلي ؤهذ: ججهم بـ ُنهُب ٚمٛم -
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 !بًه بخ٣ى٫ : زكً ق٪ بـ ظىاص حؿاء٫ -

 صي.. خ٤ ٖىض٥ ب٣ى٫ : نٟغاء ببدؿامت بـ و٢ا٫ ُنهُب خمدم -

 ؾهلت خاظت مل

 بـ مدخاؽ هخًٟل وؤهذ: ًضه في ما بلى ًىٓغ وهى ظاؾغ ته٨م -

ٌ إلاا جازضهم هاوي  وال صي الخاظت  !...جتٞر

 إلاا" ٢اله ما آزغ لـ بل ٢اله إلاا لِـ صهكت بـ ٞمه ُنهُب ٞٛغ

ٌ غ!.. مىه مُاوؽ ػواظهم ؤن ؤٌٗجي".. جتٞر  لُخىلى بخباٍ بـ ٞػ

  الخضًض صٞت نابغ
ً

 مىصة بـ ٢اثال

ت مخىجغ جال٢ُه بـ هى.. ٌٗجي أل ؤ٦ُض -  …قٍى

 ٣ً٘ مما.. به ٌكٗغ مما طعة جه٠ ال جىجغ ٧لمت ؤن حٗلم لى اااه

ل ؤزٟى ول٨ىه.. له ٢إ ال ٖم٤ُ ُمدُِ مً به
ُ
 بـ وؤعصٝ هظا ٧

 واز٣ت هبرة  
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ٌ مل هللا قاء بن -  مىعزدل بـ.. ؤه الهىاعي  ُنهُب ؤها.. هتٞر

ل ًٖ بُٗض بِىتها اللي ؤها شسهُتي ؤما.. لاؾم ٚحر
ُ
.. خاظت ٧

ضام٪ اللي ُنهُب الض٦خىع  ؤو ُنهُب
ُ
 و لىٟؿه ٚحر مُيخمِل ٢

 …مغاحي ج٩ىن  إلاا لُجلىاع

 ٚحرة بـ ٢بًخه ٧ىع  الظي ظىاص و٦ظل٪ ظاؾغ ٖؿلُتي بؾىصث

 خض   ٖلى وؾامذ نابغ ؤعجبذ ٢ىة بـ وؤ٦مل ًإبه لم ُنهُب ول٨ً

 ؾىاء

ٌ ه٣بل مل ؤها -  ُظلىاع.. ؤونلها ؤما لخض هٗاٞغ أل.. ظىاب الٞغ

 وؤجىحن مغة ؤيخي ماو٘ ومٗىضٌل ٖكاجها مغة خُاحي بـ ضخُذ ؤها

 …وؤل٠ جالجت و

ُىاه ؤ٦مل زم الهىاء مً ٢ضع ؤ٦بر ُنهُب ؤزظ  ٖلى ُمشبدخان ٖو

دض١ الظي ظاؾغ  ظٟىُه ًٝغ ؤن صون  آلازغ هى به ًُ
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 الهُاص ُظلىاع بًض ؤَلب بوي ٦غم٪ ٞـ ٖكمان الجهاعصة ظاي وؤها -

 …مى٪

ا ُنهُب ؤ٦مل ظاؾغ ًخدضر ؤن ٢بل ًٗ ت ببدؿامت بـ ؾَغ  ٢ٍى

اهُت مؿخىي  هٟـ ٞـ ؤِٖكها ه٣ضع مل صخُذ -  بـ.. صا الٞغ

ل
ُ
ض٥.. ُخبي و بزالصخي هى ؤ٢ضمه ؤ٢ضع اللي ٧ ضها ؤٖو  بوي ؤٖو

 حؿخد٣ه اللي الٗك٤ ه٣ضملها.. ؤبًضا ه٣ُل ومل ؤخبها هًٟل

م  ُظلىاع نض٢جي.. الُضهُا ٖك٤ م٨ُٟحهاف الهُاص ُظلىاع بن ٚع

 …جخسُل مما ؤ٦تر حٗىُلي

ل ؤٞٙغ بٗضما نمذ
ُ
 نامًخا ْل ظاؾغ بِىما به ٌكٗغ ما ٧

 ص٢اث٤ لٗضة َا٫ نمذ بٗض ؤعصٝ ختى خضًض صون  بلُه ٌؿخم٘

 وجمهل ُبِء بـ

 !واإلااضخي -
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 ُخِ.. هىخسُاه ُظلىاع ؤها.. ٖاث٤ مل: ٣ًى٫  وهى ًترصص لم -

 ُٞا ز٣خ٪

ىذ ُٞ٪ ز٣تي خاَِ مل ولى: هضوء بـ ظاؾغ عص -
ُ
 ؾلمخ٪ ٦

 !...بىتي

ٗىص حٗىص ؤن ٢بل زىان لٗضة ُنهُب ؤهٟاؽ جى٢ٟذ  ٢لبه َو

 جهض٤ً ٖضم بـ ٣ًى٫  وهى جدؿ٘ ببدؿامخه بِىما ٢ىة بـ للس٣ٟان

 !!ُظلىاع ؤججىػ  بوي مىا٤ٞ خًغج٪ ٌٗجي -

 جخسُبىا: ٢ىة بـ ظىاص صدر -

 !...الٟاجدت ه٣غؤ ٌٗجي: وجاب٘ ُنهُب ًتهم لم -

 عوظُضا لُجض السل٠ بلى ًلخ٠ ؤن ٢بل خماؽ بـ ظاؾغ بـ خض١

ُُٗه و٦إجها عؤؾها بـ جىمئ و بلُه جبدؿم
ُ
باصلها مىا٣ٞتها ح ُُ  ل

دض١ ُنهُب بلى الىٓغ ٖاوص زم ؤلابدؿامت
ُ
 خغ٥ ٞـ.. لهٟت بـ به اإلا

 ٢ا٫ زم بؿاَت بـ ٦خُٟه
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 …خاٞٓها لى -

له وظهه قملذ التي ببدؿامخِه  جدذ ألابٌُ ؤؾىاهه ن٠ ْهغ
ُ
٧ 

٘ زم كاع٦ه الٟاجدت و٢غؤ ًضًه ٞع ُِ هض١ ٧ان مً.. الجمُ٘ ل ُُ  ؤن ل

 ال٣لب ٖلى ؤلِـ ول٨ً!.. الؿهىلت جل٪ بـ ؾُىا٤ٞ الهُاص ظاؾغ

دب ٦م.. وا٤ٞ عوظُضا مً ببدؿامت بـ!.. ؾُىة  !آلان مً خماجه ًُ

*********** 

٘  مً ٧ىبحن ًضها بـ جدمل وهي زالخه ؤجذ خُىما عؤؾه ًؼن  ٞع

 جخ٩لم ولم ؤمامه وظلؿذ الُاولت ٞى١  لخًٗها الباعص الٗهحر

٘ ؤن صون  و بًٗهما بـ ٦ُٟه ًؼن  ٞغ٥  بـ ؤعصٝ بلحها بهغه ًٞغ

 زاٞذ ؤظل نىث  

 ؤُتهم ًىٟ٘ مٗدل بـ صه اإلاىيٕى ٖلى ؾىحن ٞاث صخُذ -

 …ٞحها طهب ملِل ؤها بداظت



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               693 

ا ؤ٦مل لظل٪ ؾدخدضر ؤجها وج٣ًُ الخاص جىٟؿها ؾم٘ ًٗ  صون  ؾَغ

 الخضًض بـ لها ٌؿمذ ؤن

 جتهمجي ًغخمها هللا وؾبتها اللُلت قُلذ ؤها.. طهب ملِل ؤًىة -

 طهبي مً ظؼء ًٖ ؤ٦ٟغ لٗلي

 ُؾمٗتها حؿىء ظاي ؤهذ: و٢الذ ؤعججاٝ بـ ؤؾىاجها ٖلى نغث -

 !...عبىا بًضًً بحن ب٣ذ واخضة ؾحرة ٞـ بخجُب.. ماجذ؟ ؤما بٗض

 و٢هغ ًٚب بـ وهضع الُاولت ٖلى يغب

مغي  - ها ٞـ هتهمها وال الؿىء بـ ؾحرتها ؤظُب ما ُٖ .. خبُتها ؤها.. قٞغ

 ؤقىه ؤ٨ٞغ مم٨ً بوي م٨ٟغة بػاي خُاحي ٞـ ُخب ؤو٫  ؤًىة

 !!...ُؾمٗتها

 ٞلظتها ٣ٞضان ٖلى خؼن  بـ اإلال٩ىم ٢لبها بِىما ًضها ٖلى ٢بًذ

هالجِه  ٖلى ماسًخا ؤ٦مل ول٨ىه ظىىن  بـ هبٌ
ُ
٘ زم ز  عؤؾه ٞع
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 هض٫ َل٘ هى بـ طواث ؤبً خبذ.. مدبدىِل هي بـ ؤه خبُتها -

 …بٚـ مٗاها ؾ٨ت مال٢ل إلاا.. واَي و

 ًجض لم هٟؿه هى ول٨ىه.. ٖباعجه ب٦ما٫ مً جمىٗه نغزذ

٣ُها ٖلى ال٣ُضعة
ُ
 ُمجضًصا اللُلت جل٪ له وجغاءث ؤهٟاؾه تهضظذ.. ه

٨مل ُُ  به خُاة ال ُمخٗب نىث بـ ل

ٛل ًىم ؤو٫  بٗض البِذ ونلذ إلاا -
ُ

.. بخهغر وهي ؾمٗتها.. ق

ت صزلذ ذ..وقـ بؿٖغ .. ًجغي  َل٘ بـ يغبخه.. خهل اللي قٞى

ؿدكٟى ٞـ بتهمخجي وهي
ُ
اه ؤهِذ  الباقي.. اإلا  …ٖاٞع

ت بـ ُٖىاها بحؿٗذ لذ لٖى دغ٥ ْو
ُ
هض١ ال هاُٞت عؤؾها ج

ُ
 ج

 مً ٖلى اللىم ًً٘ آلان.. الخُاة ؾلبها و طبدها مً هى.. ٦ظبه

 !مىه خماها

 هبرة   بـ الخضًض ٖلى هٟؿها ؤظبرث زم ُٖىحها مً الٗبراث ٣َٟذ

 ُمى٨ؿغة
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 …٦ضاب ؤهذ -

دض١ ؤمامه قاعًصا ْل  ًجهٌ وهى ُبِء بـ ؤعصٝ ختى ظمىص بـ ًُ

ذ ظُذ ؤها بـ.. مخهض٢ىِل خ٣٪ - .. ٦خافي ٖلى مً خمل ؤٍػ

جي ٖاوػ٥ مل  ٢خلها هى بيخ٪.. بيخ٪ ٢خل اللي الىخل بوي جٟخ٨ٍغ

 مٗىضٌل.. بؿببي بهخدغث بجها و٢ا٫ ٢خلها.. خامل بجها ٢الخله إلاا

 …ؤ٢ىله جاوي ٦الم

 ُمخىؾِ صٞتر ؤمامها وي٘ و ُمجضًصا ٖاص ل٨ىه و ًغخل ؤن ٧اص

خب الك٩ل ٢ضًم.. الدجم
ُ
لى مً ٖلُه ٦  ألاؾىص اللىن  بـ اؾمها ألٖا

 ظٟاء بـ ٢ا٫ زم

 الى٢ذ ٞـ ؤؾلمه و٢الخلي بجضهىلي السجً ٞـ مغة ػاعججي إلاا -

ىاؾب
ُ
خه صا الى٢ذ.. اإلا ذ إلاا ٖٞغ  بغيى بـ ماجذ بجها ٖٞغ

 ختى خبُتها.. بمىتها به٨ؿغ ٢لب٪ وؤهِذ  نىعتها ؤقىه م٣ضعحل
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ذ هي هىا.. ٦ضا ٚحر اٖمل ًىٟ٘ وم٨يل بُٗاوي وهي  ب٩ل بٖتٞر

ل حٗغفي ج٣ضعي  خاظت
ُ
ت به٪ وؤًْ.. خاظت ٧  …زُها ٖاٞع

ا عخل و الباب ٞخذ
ً
 جخسظ والٗبراث الضٞتر جخلمـ بًاها جاع٧

 ال٣غاءة ؤزحًرا و٢غعث.. وظىخحها ٖلى مجغاها

*********** 

 لترحؿم بُٗض مً ًإجُه همـ نىث ؾم٘ ٖىضما عؤؾه بلخٟخذ

ت ًغي  وهى وظهِه  ٖلى ببدؿامت ٍغ كحر ق٣اوة بـ جبدؿم ظٍى
ُ
 بلُه وح

 ًدبٗها ؤن

 ًجهٌ وهى ٢ا٫ زم بلُه ؤلاهدباه لُجظب خمؼة خمدم

 …بـ الخمام ؤصزل مدخاط -

ت وجب٘ حٗل٤ُ ٌؿم٘ ؤن صون  جدغ٥ ٍغ  الظي ؤلاججاه هٟـ في ظٍى

 لخدؿ٘ ُمٓلم ُع٦ً بـ شجغة   ؤمام ج٠٣ لُجضها ُٞه بزخٟذ

 مجها وج٣ضم ببدؿامخه
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 ٖىصة ُمىظ.. ٦شحًرا بقخا٢ه الظي البهي وظهها بـ ًخُل٘ ؤمامها و٠٢

 ٧اهذ مىه زغظذ ٧لمت ؤو٫  لظل٪ ًغاها لم ظىاص

 …وخكدُجي -

هالتِها بـ جخالٖب وهي ٢الذ زم ق٣اوة بـ ضخ٨ذ
ُ
 زجل بـ ز

 …٦مان وؤهذ -

 ال٣هحر َىلها بلى لُهل عؤؾِه  بـ ما٫ زم زُىة مجها ب٢ترب

 ٖبض بـ وحؿاء٫

 !بًه ٦مان وؤها -

 …ب٣ى هللا: ٢اثلت ٖبؿذ -

خحن قٟخحها بـ ُٖىاه لخخٗل٤ ٖبىؽ بـ قٟخحها ػمذ ٍٛى
ُ
 وجدى٫  اإلا

 ل٣ُى٫  ًٖالجه وحكىج بهٟٗا٫ ؤزٟى ؤهه بال صا٦ً آزغ بلى لىجها

 ُمخظمغ ؤظل، نىث   بـ

ت - ٍغ  خاظت ٖجي هُٗٝغ مدضف ٌٗجي.. ؤبى٥ِ  بِذ ٞـ بخىا ظٍى
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 ؤصب٪ بـ ؤ٠٢ زالم: ٢الذ زم خالوة بـ ٢ه٣هذ -

 !...الٟخىت خًغة ٞـ وبخىا بًه ؤصب: قغوص بـ همـ -

ٗؼػ  خمؼة.. بقغا١ بـ ببدؿمذ ٛؼي .. هٟؿها بـ ز٣تها ٌُ  ٚغوعها ٌُ

 خمؼة ظمُٗهم الغظا٫.. ؾىاه بال لخىجظب ٧اهذ ما وهي ألاهشىي 

 الغظا٫ ظمُ٘ هى وخمؼة

.. الغاجٗخحن الُخٟغجحن وجل٪ قٟخحها وظاهبي ببدؿامتها بلى جُل٘

٘  ٖظوبت بـ ؤعصٝ زم ٞى٢ها ًًٗه و بنبٗه لحٞر

ل مل -
ُ
 ٞـ جسلو ٧له الجما٫.. ظمالها ٞـ ًخٛؼ٫  ٚماػة ٧

 …ٚماػاج٪

 زلٟهم ظاؾغ نىث ول٨ً جغص ؤن و٧اصث زجل بـ وظىخحها جىعصث

هما ا خمؼة لحهمـ ؤٖٞؼ ًٖ  مٟؼو

ت ًا بهغبي - ٍغ  …هٟؿ٪ به٣ظي.. ظٍى
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 وجابٗذ ألاشجاع ؤخض زل٠ جسخبئ ع٦ًذ زم زٟىث بـ ضخ٨ذ

 ؤمامها اإلاكهض

 وهى ًيخٌٟ صازله بِىما زباجِه  ٖلى الخٟاّ خاو٫  خمؼة ؤما

 بلُه ظاؾغ ٢ضوم ًيخٓغ

 !...هىا بًه بخٗمل وا٠٢ -

٣ه خمؼة ببخل٘  زابًخا ًسغط ل٩ي ظاهض نىث   بـ ٢ا٫ زم الجاٝ ٍع

 الصخئ بٌٗ مهؼوًػا زغط ول٨ىه

ىذ.. ٖمي ًا ٖاصي.. ٖـ -
ُ
 الُبُٗت هضاء بلبي ٦

- ٘ ضام هىا: وؤعصٝ خاظبه ظاؾغ ٞع
ُ
 !الصجغة ٢

ا بعجبا٥ بـ ضخ٪ - ًٟ  …ٖمي ًا وٗىص وبلحها مجها: هاج

 ؤ٢غب جالبِبِه  مً وظظبه مىه ب٢ترب بل ظاؾغ مٗه ًخجاوب لم

 ٞدُذ بـ ظاؾغ هضع ٞـ نضمت بـ خمؼة ُٖجي لخدؿ٘ بلُه
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ىذ اللي الصجغة جدذ ؤصٞى٪ مخسلىِل!.. نابغ بً ًا -
ُ
 بتروحها ٦

 صي

 !...بًه ٖملذ ؤها بـ لُه -

م ٖلى ؤؾىص تهضًض بـ ظاؾغ هخ٠  هبرجه هضوء مً الٚغ

ؼ ٖىضي مُب٣اف بسؿغها وإلاا واخضة مغة ز٣تي بضي ؤها -  وال ٍٖؼ

 …ٚالي

م ٖلى خمؼة هضؤ خُجها غحٗبت ظاؾغ حٗابحر مً الٚغ
ُ
 بـ هخ٠ زم اإلا

 ظضًت و ٢ىة

 ٖمي ًا هخىضم مل ونض٢جي -

 ؤجمجى -

  ألوي حؿبجي ُمم٨ً َب: ُمؼاح بـ خمؼة ؤعصٝ -
ً

 ٖلى هٗملها ٞٗال

 …عوحي

 بؾخهجان بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل وببخٗض ظاؾغ جغ٦ه
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 …شجغة وعا بصاعي  عوح َب -

سخبئت جل٪ بلى لِؿخضًغ ظاؾغ ببخٗاص وجاب٘ خمؼة ضخ٪
ُ
 اإلا

 ماػًخا وؤعصٝ

 …ؤمان الضاع ٖهٟىع  ًا بَل٘ -

كاع٦ها ضخ٩اتها ٦بذ حؿخُُ٘ ال وهي زغظذ ُِ  زم الطخ٪ ل

 ؤعصٞذ

ىذ -
ُ
٨خت ٦

ُ
 وهللا ه

 !...البىابت ٖلى عوؾىا جخٗل٤ ؤوما٫ -

  ببخٗض ول٨ىه ٖىا٢ه جىىي  زُىة ب٢تربذ زم جىا٣ٞه ؤومإث
ً

 ُمجٟال

 وؤعصٝ

 بالف بًض٥ ؤبىؽ.. ؤبى٥ِ  واٖض لؿه ؤها -

 اإلاغة اإلاغاصي ؾترها عبىا ٖكان باي.. بغاخخ٪: ٢اثلت ججهضث -

 …الجاًت
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٨مل ٢اَٗها ُُ  ُم٨خمل الٛحر خضًثها هى ل

 …ع٢اب ٞحها هخُحر -

*********** 

ل ول٨ً.. ٢هغ ام ؤَا٫ ٌٗلم ال لؼمً الؼمً جى٠٢
ُ
 ؤن ٌٗلمه ما ٧

هل٨ت جل٪ بـ ججؿضث التي الٟخىت جل٪
ُ
خب٣ي ؾلبذ اإلا

ُ
 ٣ٖلِه  مً اإلا

٨ت ٞى١  ظىاعه ظلؿذ زم بقغا١ بـ ُظلىاع ببدؿمذ  لُجلـ ألاٍع

 ظىاعها

 بلى ٌٗىص زم واضر بهبهاع بـ ًخٟدهها وهى زانتها جتر٥ لم ُٖىاه

ـ   بـ بٗضها لحهمـ..الك٣ي ٞحروػها  ؤظل هم

ل هؿخدمل مل ٦ضا لُه!.. ها لُه -
ُ
 صا الجما٫ ٧

ت ٢بل ٢ىلخه اللي هؿخدمل مل وؤها: و٢الذ ببدؿمذ -  …قٍى

 نض١ بـ و٢الذ ًضه ٠٦ ؤمؿ٨ذ
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له صا بوي ُمخسُلت ُم٨ىدل -
ُ
ىذ وال.. ٧

ُ
 بـ هُىا٤ٞ بابتي بن ُمخسُلت ٦

 صي الؿهىلت

 ؤَل٘ ًسلُجي ها٢و ٧ان ؤبى٥ِ !.. بًه ؾهىلت: ماػًخا ٖلحها عص -

 …وصاوي مً بٌُ

 مالمدها ٖلى ججغي  وهي صافئ وهج بـ ُٖىاه لخلم٘ ٢ىة بـ ضخ٨ذ

ىتها بـ الغاجٗت  ٞـ ٢لُل بٗض لخهمذ.. ُمبالٛت صون  السُٟٟت ٍػ

 في نمخذ و الُؿٟلى ِقٟاها ًٖذ.. بها مإؾىعة ُٖىاه وظضث

 بها الٗم٤ُ جدض٣ًه ْل

 ؤظل نىث   بـ هى لحرصٝ الخضًض ٖلى جخجغؤ لم نمتهم َىا٫

 ال٩اسخت الٗىا٠َ بـ ُمٟٗم

 بـ ؾابىا الهُاص ظاؾغ بن ُمىاؾبت بـ خاظت هؿم٘ مل َب -

 !...هخ٩لم لىخضها الؿما مً ُمعجؼة
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هالتِها لُخٗض٫ ًضه جتر٥ وهي ٢الذ زم ُظلىاع ضخ٨ذ
ُ
غجمُت ز

ُ
 اإلا

 صال٫ بـ ٦خٟها ٖلى

 .. ؤمممم -
ً

 …بدـ بوي ٌٗجي مشال

٨مل لم
ُ
 ال خُض مً ظاؾغ ٖلحهما هبِ خُىما الجغت  بٖتراٞها ج

ان ىخه٠ بـ ظالًؿا.. ًضٍع
ُ
 ظمىص بـ ٢ا٫ زم اإلا

 …لحها ؤونله وؤها بًه ٖاوػ  ٢ى٫  -

 ُظلىاع بلى ُنهُب بٗضها هٓغ.. الظهى٫  مً قٟاهم ٦الهما ٞٛغ

ٗذ التي غ خُلت ٢لت بـ مى٨بحها ٞع  ٖلى ؤوق٪ ُخؼن  و حٗب بـ لحٞز

 الُب٩اء

ىذ -
ُ
 …ؤهام ٖاوػ  ٖكان هغوح ب٣ىلها ٦

  بها جدغ٥ و ُظلىاع ًض ظاؾغ سخب خُىما ألؾٟل ٨ٞه جضلى
ً

 ٢اثال

 بػصعاء بـ

 …عاظل ًا ٖلُىا ج٣لذ.. بغيى ؤخؿً -
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 الخىؾل بـ ؤقبه جهض٤ً ٖضم بـ و٢ا٫ ُبِء بـ ُنهُب جهٌ

 !الٗكا و َب -

 …ال٩ىابِـ ٖكان ز٠ُٟ هام: بؿاَت بـ ظاؾغ عص -

 ًجض وهى قٟخُِه  بحن مً جسغط ؤن ٧اصث وؿاثُت نغزت ٦خم

 ال ؤزحرة ُمداولت ول٨ً.. الكاه ٦ـ زلٟه ًجغها ؤبحها زل٠ ُظلىاع

 زلٟهما ًغ٦ٌ وهى جظمغ بـ ل٣ُى٫  بها بإؽ

 !...والساجم َب -

ا الغص ظاؾغ ظاء ًٟ ض ٦ـ ٢ان طوي ٖلى الٖغ
ُ
 ُنهُب ؤ

 …ؤهذ بلبؿه -

خلت بلى جدى٫  الظي ُنهُب بلى جىٓغ السل٠ بلى ُظلىاع بلخٟخذ
ُ
٦ 

ت  ول٨ً نىث صون  هامؿت مخىؾل بٖخظاع بـ ببدؿمذ ٞـ حجٍغ

 ٢لبه و عوخه بزتر٢ذ ال٩لمت

 …بدب٪ -
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 نىث صون  هامًؿا آلازغ هى لُبدؿم عوخه ؤزلجذ و٦إجها

 …بدب٪ -

ا وبيُغ ًٟ .. َغصة قغ الهُاص ظاؾغ َغصجه ؤن بٗض ًغخل ؤن آؾ

 !ًخى٢٘ ٧ان ماطا ول٨ً
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 والعشرون الثانيالفصل 

 …جسلض ختى عوحي به جخمؿ٪ ما ؾإخمي

 لُجض صل٠ زم ٦خِٟه  ٖلى ُؾترجه ًً٘ وهى الباب ُنهُب ٞخذ

 الباب ؤٚل٤ زم ججهض.. ونىله ًيخٓغ الخلٟاػ ؤمام ظالًؿا قٍغ٠

  وببدؿم قٍغ٠ عؤؽ بلخٟخذ ٞـ زلٟه
ً

 ُمدؿاءال

 !...بًه ألازباع ها -

٨ت ٞى١  ظالًؿا بعجمى بل ُنهُب ًغص لم  بلى ُمغجمُت عؤؾه و ألاٍع

داو٫  ٧اهذ ًضه ؤما السل٠
ُ
ى٣ِه  عابُت خّل  ج  بٗض ؤعصٝ زم.. ُٖ

 الُٗىحن ُمٛمٌ وهى لخٓاث

 هلل الخمض -

!.. صخخ٪ ًٖ بؿإل٪ ؤها هى: بؾدى٩اع بـ و٢ا٫ قٟخُه قٍغ٠ طم -

 …الهُاص؟ ظاؾغ بِذ ٞـ بًه ٖملذ

٘  وؿبي هضوء بـ ؤعصٝ زم قٍغ٠ بلى وهٓغ وظهه ُنهُب ٞع
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 في بُدهل الهُاص ظاؾغ بِذ بُضزل اللي ٦ضا زبرج٪ ومً -

 !بًه

 الجاهلُت ٖظاب: مغح بـ و٢ا٫ قٍغ٠ ضخ٪ -

جلىاع ؤونل ٖكان ُٞا خهل اللي صا ؤهى -
ُ
 …ل

 نض١ بـ و٢ا٫ ُع٦بخِه  ٖلى عبذ زم ؾٗاصة بـ قٍغ٠ ببدؿم

 مبرو٥ ؤل٠ ٖمىًما.. ونلخلها به٪ عبىا بخمض -

ٗهغوي هاوي  الهُاص ظاؾغ.. صي مبرو٥ ؤل٠ ٖلى بضعي  لؿه - ٌُ 

باع٦ت لُٟل لـ ؤونل ؤما لخض
ُ
 صي اإلا

 …مخساٞل هخىنل.. هخىنل: مااػعة بـ قٍغ٠ هخ٠ -

٘ ظلؿخِه  بـ ُنهُب جململ ىدجي عؤؾه لحٞر  بلحهما ًخ٩ئ ُع٦بدُِه  بلى ٍو

٣ُِه  بـ  قغوص بـ ؤعصٝ زم مٞغ

له السٝى.. ٦ضا مً زا٠ً مل -
ُ
 ظاؾغ.. ُٖلتي ٖاث٤ مً ٧

 ولُٗلخه لُه ؤطًتهم هُيسخى مل الهُاص
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  قٍغ٠ ٖاعيه -
ً

ُا٥ بِخه صزل٪ ظاؾغ َاإلاا: ٢اثال .. بيخه ٖو

 بهه الهُاص ظاؾغ ًٓهغل٪.. ُٖلخه وبحن بِى٪ ٞهل هى ًب٣ى

 محن بحن ًٟهل بُٗٝغ ال٨ٗـ هى بـ عخمت مٗىضوف شسو

 …مٗاه ومحن ؤطاه

 ظضًت بـ وؤ٦مل وظهِه  بـ ُنهُب ظغح ٖلى ًضه مغث

 ألا٢ل ٖلى ظاؾغ ٞـ ؤزغ ؾاب.. وق٪ ٞـ بحؿاب اللي ألازغ -

 بيخه عظٕى ظمُل قاًل٪ هًُٟل

 ٦ضا ٖملذ ؤها.. ٖكاهه ٦ضا مٗملدل ؤها: ٢ىة بـ ُنهُب هخ٠ -

 ُظلىاع بدب ألوي

ا: مىا٣ٞت بـ قٍغ٠ عص - ًً ؿمُاث ٧ان ؤ
ُ
 مٟهىمه بـ ظاؾغ بـ.. اإلا

 بجض ُظلىاع بخدب به٪ ٞهم هى آلازغ مً ٌٗجي.. بيخه عظٗذ به٪

 …لغوظُضا و لُه خهلذ ُمكابه خاظت بـ ٨ٞغه وصا

٘ ا عؤؾه ٞع ًٗ  ظبِىه ٣ًُب وهى حؿاء٫ زم قٍغ٠ بلى ؾَغ
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 !بًه ٢هض٥ -

 مً بجسُٟذ بجها خ٨خلي عوظُضا ػمان: و٢ا٫ قٍغ٠ جىٟـ -

 خُاجه هُسؿغ ٧ان هى ؤه٣ظها ظاؾغ وإلاا الؿاب٤ زُُبها

ِلْم  صا اإلاى٠٢.. ٖكاجها  ب٦دك٠ واخض ٧ل ؾاٖتها.. لاجىحن ٞحهم ٖ 

 بحن الغابِ ٦ضا ٖكان.. الخاوي ٖكان خُاجه بـ ًًخي ُمؿخٗض بهه

 …خاظت بـ ًخإزغ ُمؿخدُل عوظُضا و ظاؾغ

 ٖلى عوظُضا ؾُىة هٟؿِه  بـ جإ٦ض ٢ض ٞـ طهى٫  صون  ُنهُب ؤومإ

 ظاؾغ

 ًمُل ٞـ جبدؿم

 ٌٛغ١  ٞـ حٗك٤

ًخي
ُ
 ٖك٣ًا ًمىث ٞـ ج

 ؤن.. ٖك٤ ه٨ظا بـ ُظلىاع م٘ ًدٓى ؤن ًخمجى وهى ُنهُب ببدؿم

هبذ
ُ
 لغوظُضا ظاؾغ ٖك٤ ٢ىة ٦ـ بُجهما الغابُت ج
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 ًجهٌ وهى ٢ا٫ زم ؾا٢ِه  ٖلى عبذ الظي قٍغ٠ بلى هٓغ

 ب٣ى ؤها ؤمصخي.. ٖلُ٪ بَمىذ ٦ضا -

 هىا الجهاعصة باث!.. بػاي وهدؿى١ ! صا الى٢ذ ٞـ ٞحن هتروح -

ا عص - ًُ  …مغوة ٖكان ؤعوح الػم ه٣ضع مل: هاٞ

 ًلخ٣ِ وهى قٍغ٠ لحهخ٠ عؤؾه ًدغ٥ وهى مىا٣ًٞا ُنهُب همهم

 الصسهُت ُمخٗل٣اجه

اعة ٖلى وا٣ٞىا بجهم و٢الىلي بُا بجهلىا -  …الٍؼ

ا ُنهُب بهخٌٟ ًٟ ا ٢ا٫ زم ؤٞعى لضٚخه ٦مً وا٢
ً
 مكاٖغ بـ الهش

غه الًٛب و الخىجغ بحن ما ٖانٟت
ُ
 وال٨

 !بمتى -

 ؤمتى ؤٖٝغ إلاا ه٩لم٪.. الُهبذ ب٨غة: بؿاَت بـ قٍغ٠ ج٩لم -

 …بالٓبِ
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غخل قٍغ٠ لُتر٦ه قغوص بـ ُنهُب ؤومإ  ظلـ هى بِىما.. ٍو

ا ًٗ ىهاث ومئاث وظهِه  ٖلى ًضًه واي  ًٖ عؤؾِه  بـ جضوع  الؿِىاٍع

 ل٣اءهما

********** 

ذ  خاص ٖخاب بـ لخ٣ى٫  الٟغاف ٞى١  ؤل٣خه زم حجابها عوظُضا هٖؼ

 ُؾترجه مً ًخسلو الظي ظاؾغ بلى جىٓغ وهي

 !ظاؾغ ًا َغصجه -

 ؤهام ٖكان هغوح ٢ا٫ اللي هى: بؿاَت بـ ٚمٛم -

 ٖجهم جدل ٖكان ٦ضا ٢ا٫ ًم٨ً: حٗب بـ ٢اثلت ظبُجها خ٨ذ -

ت  …بٌٗ ٖلى ص٢ا٤ً زمـ بيخ٪ م٘ ٢ٗض مل الىلض.. قٍى

 بـ مجها ٣ًترب وهى ؤعصٝ زم ٢اجلت قغاؾت بـ ظاؾغ بلحها بلخٟذ

 هؿِـ

٣ٗض -  !!!...هللا قاء بن لُه مٗاها وٍُ
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ا جغاظٗذ
ً
 جلٗشم بـ ٢الذ زم قغاؾخه مً زٞى

 !زُُبخه.. مل -

 وبٗضًً زُُبخه مل لؿه.. ماما ًا لؿه: خضة بـ ظاؾغ هضع -

٣ٗض خ٣ه مً مل زُُبخه لى ختى  …مٗاها ًُ

 لتهضؤجه ُمداولت في ٢الذ زم ٖم٣ُت ججهُضة وؤزظث ٞمها ٞخدذ

غنت بصًله -
ُ
غنت بًضله.. ظاؾغ ًا مى٪ ٣ًغب ٞ

ُ
 ؤهذ ؤما بض٫ ٞ

ل الىلض جًغب ٖما٫
ُ
ت ٧  …ًاُٖجي مالخ٤ مب٣اف.. قٍى

 ٢اسخي ظاٝ، ججهم بـ ؤعصٝ زم ٢مُهه ؤػعاع خّل 

 ال٣ًاء ٖلى ب٣ى بٖترضخي ٦ضا زل٣جي عبىا ٦ضا ؤها -

 …ًابجي.. مامً ًا واص ًا: عوظُضا ته٨مذ -

داٍو وهى ظاؾغ ٢اَٗها غب بـ مىه بًاها ُم٣غًبا زهغها ًُ
ُ
٢ 

هابها ُمهل٪ زُحر،  الظاثبت أٖل

 !الخاوي ابً محن ؤزبخل٪ جدبي!..وببى٪ صي الجخت ٧ل -
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 !!!!...ظااااؾغ: زجى٫  جدظًغ بـ همؿذ -

 زاٞذ ؤظل، نىث   بـ همـ زم ؤهامله ؤَغاٝ بـ وظىتها جدؿـ

 …ٞغاولت ًا ظاؾغ ُٖىن  -

ٟجغه لم   مسخىعة بلُه هٓغث  ٦ـ جؼا٫ ال مكاٖغ مً صازلها ًُ

ًذ ؤجها بال الشاثغ الُبر٧ان  بـ الخضًض لُخداو٫  ٖلحها جإزحره ٞغى ٞع

 مبدىح زاٞذ، نىتها زغط طل٪ ًٖ ٖىًيا ول٨ً ٢ىي  نىث  

ىا هغظ٘ -  ألاؾاسخي إلاىيٖى

بض بـ ببدؿم -
ُ
 …خ٤ ٖىض٥: ُمهمهًما ز

 لُحزمجغ ًضه ؤمؿ٨ذ ول٨جها ألاؾىص زىبها سخاب هدى ًضه بمخضث

 
ً

 نبر هٟاط بـ ٢اثال

 الٟٗل ٞـ زلُىا.. لل٨الم ٞا٤ً مل ؤها عوظُضا -

 حٗمل ؤؾِب٪ وبٗضًً ألاو٫  بؾمٗجي مٗلل أل: ُمٗتريت همهمذ -

 ٖاوػه ؤهذ اللي
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 هدُجت هُجُب مل الظو١  ًٓهغ ؤهِذ : نبر هٟاط بـ ظاؾغ ػمجغ -

 …مٗا٥ِ 

 ؤل٣ى زم ٦خِٟه  ٖلى وخملها بهدجى خُىما نضمت بـ عوظُضا نغزذ

 مغح بـ وهخ٠ بها

 …ؤ٦بر هللا خال٫ -

 بهخهى زم ًىظض ال.. زم بلحها ًىدجي جغاه وهي ٕٞؼ بـ ُٖىاها بحؿٗذ

 ظاؾغ ًضي بحن عوظُضا وبجهاعث ألاؾاؽ مً ًبضؤ لم الظي خضًثها

 الهُاص

********** 

 خضًض وصون  بها ؤلاهُال١ عمؼي  مً َلب زم الؿُاعة ًؼن  نٗض

 الؿُاعة بهُل٣ذ ٢ض ٧ان
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ل بؾتهل٨ذ اإلاىاظهت جل٪ ؤن عمؼي  ؤصع٥ ًؼن  مٗالم مً
ُ
 َا٢خه ٧

غص لم لظل٪ ض ؤهه ًُ  ختى الهمذ ًٞل بل ٌؿإله ولم ٖلُه ًٍؼ

خإججت نض٣ًه مكاٖغ تهضؤ
ُ
 اإلا

 ٖلى ؤخض ًجغئ  لم ول٨ً الجمُ٘ ؤهٟاؽ ٖلى ًُب٤ الهمذ ٧ان

 هضوء بـ عمؼي  ٌؿإ٫ ًؼن  ٢ُٗه خُىما بال الخضًض

ذ -  !ٞحن قهاب ٖٞغ

مان اؾمها واخضة ق٣ت ٞـ: جل٣اثُت بـ عمؼي  ؤظاب -  …٧اٍع

داو٫  ُٖىاه ًؼن  ي٤ُ  ناخبخه مً ؤو لاؾم ؾم٘ ؤًً جظ٦غ ًُ

٨مل عمؼي  ؤعصٝ ختى  خضًشه ًُ

 …ناخب٪ قهاب اؾم بـ والك٣ت -

 بـ عمؼي  بلُه هٓغ بِىما الخضًض ًٖ ًؼن  لؿان ؤلجمذ نضمت

 ظضًت بـ ؤعصٝ زم حعجب ٚحر
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 مً الكغ ٖلى هاوي  ٧ان قهاب.. صر ُٞه بخ٨ٟغ اللي ٌٗجي -

 چُالن ٧لمذ به٪ ب٦دك٠ إلاا مل.. ػمان

 !الهُاص ظاؾغ بـ ٖال٢خه وبًه!! صي الضاًغة ٞـ ًضزلجي ولُه َب -

حًرا عمؼي  ؤَل٤ - ل: و٢ا٫ خاع ٞػ ل بـ.. مٗٞغ
ُ
ه اللي ٧  بن ؤٖٞغ

 بُدهل اللي.. ٖا٢ل آصم بجي ٩ًىن  ُمم٨ً مل.. مٍغٌ صا قهاب

هاف ؤهذ خاظاث. بـ صزل له صا  …مخٗٞغ

ل نضعهِ  ٖلى جُب٤ والهضمت ًؼن  نمذ
ُ
ه ما ٧  بـ چُالن ؤن ٌٗٞغ

جب زُغ دظعها ؤن ٖلُه ٍو  ؾُٟىث وبال مم٨ً و٢ذ ؤؾٕغ وبـ ًُ

 آلاوان

 عمؼي  بلى هاًْغا ًإؽ بـ و٢ا٫ ظبِىه ًؼن  خ٪

هم بـ.. خهل اللي بًه وٗٝغ ُمهم مل -
ُ
 ؤو چُالن هدظع بهىا اإلا

 ؤبىها ختى

 مخاهاث ٞـ هٟؿ٪ مضزلل ًؼن  -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               718 

تي و٢ذ مً ٞحها صزلذ ؤها: خضة بـ ًؼن  هخ٠ - .. قهاب بـ مٗٞغ

٘ ٨ٞغ إلاا هٟؿه ٖلى ظجى اللي وهى  …ؾالح ٖلُا ًٞغ

 حهخ٠ وهى ًؼن  بلى عمؼي  لُلخٟذ مغوع بقاعة ٖىض الؿُاعة جى٢ٟذ

 جدظًغ بـ

 ج٣ُلت هاؽ وعاه لى قهاب ؤص مل ؤهذ -

 …ب٣ُى٫  ما ػي  سجىن  عص بوي وسخى ًب٣ى: ٢خامت بـ ًؼن  هخ٠ -

  عمؼي  به خض١
ً

لُه مىه السٝى بال واضر حٗبحر صون  ُمُىال .. ٖو

ل بـ خاو٫  ًؼن 
ُ
غ١  ٧

ُ
ضم ؤلابخٗاص الُ  ٢ًاها التي الؿىىاث جظ٦غ ٖو

م.. طهب صون  ال٣ًُبان وعاء هغث بها جُب٘ التي َباٖه ٚع  ٖلُه ْو

تهم قهىع  ؤو٫  في  صخًها ٖلى ظاهًضا ٖمل ول٨ىه مٗٞغ

ٓلم الجاهب طل٪ زغوط بـ عمؼي  له ٌؿمذ لً لظل٪
ُ
.. ؤبًضا مىه اإلا

خدذ ٖىضما الخدغ٥ ؤٖاص
ُ
ت ؤلاقاعة ٞ  نغامت بـ ؤعصٝ زم اإلاغوٍع

 ًؼن  بلى الىٓغ صون 
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 لحزن  جغظ٘ ؤما ٚحر مً بـ چُالن وهىدظع خ٣٪ هىازض -

 …مىتها ٞـ ظباعة ٢ىة بظلذ ؤهذ اللي ال٣ضًم

له جغ٦حزه ٞـ.. ألاؾاؽ مً ٌؿمٗه لم ؤهه ًبضو و ًؼن  ٖلُه ًغص لم
ُ
٧ 

 !چُالن ٖلى ُمىهب ٧ان

ٛاصعه لم التي ُٖىاها
ُ
ً اللىهحن جظ٦غ خُىما ببدؿم ٞـ ؤبًضا ح بهٍغ

ُ
.. اإلا

ضعى الظي الىاصع اإلاغى طل٪  ًٖ بدض ؤظل".. الهُترو٦غومُا" ًُ

حن لىن  جباًً ؾبب ل لُذ ول٨ً مغى ؤهه وظض ٞـ ألٖا
ُ
 ألامغاى ٧

 الغوٖت جل٪ جسل٤

 ألامام بلى هٓغ زم البًُاء الهغة جدخًً التي چىلُا بلى بلخٟخذ

خذ.. ًىمحن ُمىظ ببخاٖه ٢ض هاج٠ وؤزغط " بى٥ الِٟـ" جُب٤ُ ٞو

 الصسصخي خؿابها ًٖ بدض زم

 اللىن  طاث ُٖجها جٓهغ ٞـ وظهها لىه٠ نىعها جً٘ ٧اهذ

لحها الٟحروػي   ٦خبذ ٖو
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 "ؤلازخالٝ ٨ًغه بًٗهم ٞـ.. ُمدكابهان لُتهما"

 ؤنابه و٦م.. ُٖىاها ًٖ جخدضر ؤجها لِؿخيخج ٦شحًرا ًؼن  ًدخج لم

 الجما٫ لسهذ ُٖىاها ؤن الخم٣اء جل٪ حٗلم ؤال الًٛب بـ هظا

 والٟخىت؟

 خؿاب مً ههُت عؾالت ٨ًخب هٟؿه وظض وعي صون  و لظل٪

 ُمٍؼ٠ شسصخي

ً حؿغ واؾ٘ ًٞاء   في مجغجحن ٦ـ ُٖىحها لىن  في والخباًً"  "الىاٍْغ

ان خمخم وهى الهاج٠ ؤٚل٤ ما وُؾٖغ  بن.. ٚبُت خم٣اء، ؤجها بـ ًُ

 ٌٗك٣ها آزغ ُهىا٥ ٞـ ُٖىب٪ ؤخض ٨ًغه ؤخضهم ُوظض

هالجِه  ٖلى مسر
ُ
 زاٞذ نىث   بـ وحؿاء٫ عمؼي  بلى هٓغ زم ز

 چُالن ألبى هغوح مدخاظحن -

ل: خ٨مت بـ عمؼي  عص -  ألاو٫  لچُالن بخ٩ي.. مخدؿٖغ

 هخهض١ مل: جإ٦ُض بـ ًؼن  ؤعصٝ -
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خه اللي مً.. خٓ٪ ظغب -  به٪ ؾهل مل الهُاص ظاؾغ ًٖ ٖٞغ

٣٘ جخٗامل
ُ
ل الهُاص ظاؾغ.. إلاهلخخ٪ مل.. مٗاه وج  مُٗٞغ

سو خاظت لى الغخمت
ُ
 …بِخه ؤهل ج

 ًٚب بـ وهضع لؿُاعة ألامامي الُجؼء ًؼن  يغب

٣٘ الٟاؽ إلاا ؤؾُبها ٌٗجي -
ُ
 !الغاؽ ٞـ ج

 ًؼن  ًا ٢هضي.. م٣هضف: ٖبىؽ بـ و٢ا٫ قٟخُه عمؼي  طم -

 ٖلُ٪ مخخدبل ٖكان زُىاج٪ بخؿب

 !بًه ٌٗجي: خاص هؼ١  بـ ًؼن  حؿاء٫ -

 ٧اعث زلُه.. الهُاص ظاؾغ بهما.. مٗاها وخاو٫  چُالن ٧لم ٌٗجي -

 …ٖلُ٪ مل لُ٪

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

 الخالي الُىم نباح في
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لى ُنهُب م ٖو سبره اإلاى٤ُ ؤن الٚغ  ُؾلُمان بلى ًظهب ؤال ًُ

اعة جل٪ ول٨ً الهىاعي   مجها البض الٍؼ

 ظىاعه و نمذ بـ ٣ًىص الظي قٍغ٠ ظىاع ًجلـ الؿُاعة بـ

٨ٟغ ْل ٣ٖله بل ٖىه ًسخل٠ ال ُنهُب  بٗض ؾُدضر بما ًُ

 الى٢ذ مً ال٣لُل

 ًٖ هٓغهِ  بـ ًدُض ؤن صون  ظضًت بـ هخ٠ الظي قٍغ٠ بـ خض١

٤  الٍُغ

ل.. تهىع  ٖاوػ  مل ُنهُب -
ُ
 مخسلحهىف.. ٖلُ٪ مدؿىبت ٧لمت ٧

 !...ؾامٗجي.. خاظت ٖلُ٪ ًمؿ٪

م حٗبحر بال ُنهُب ؤومإ  بلى ونال ختى ظضًض مً الهمذ ٖو

 ٣ٖضة بـ لِؿإله حهبِ لم قٍغ٠ بِىما لُترظل اإلاُلىبت الىظهت

 خاظب

 !بًه وال هاػ٫  مل -
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 هبٗذ بـ.. ُنهُب ًا وهللا و٢ذ مٗىضٌل: و٢ا٫ قٍغ٠ ججهض -

ت خض  مٗا٥ مٗٞغ

 …َُب -

 اإلا٩ان طل٪ بلى ُنهُب لِؿخضًغ عخل و قٍغ٠ جغ٦ه جدُاث بٗض

 ؤيلٗت بحن مً ًيخٌٟ و٢لبه

********** 

ا ًإ٧له ؤلاهخٓاع ٩ًاص ًُ  ًيخٓغ وهى الؼمً مً مغ ٦م ٌٗلم ال.. خ

 الخضًضي الباب طل٪ مً ٖمه صلٝى

غ نىث ؾم٘ ختى لخٓاث ًمغ ٨ًض لم  زلِٟه  مً الباب نٍغ

ٟخذ ٘ لم و ٌؿخضع لم.. مىه جخ٣ضم زُىاث نىث و ًُ  عؤؾه ًٞغ

ل ؤمامه ُؾلُمان ظلـ بٗضما ختى  آلازغ هى نامًخا ْو

 الخضًض لُبضؤ ٖمه ُمىخٓغ ًخدضر ؤن ٖلى الهمذ ًٞل ُنهُب

ت بـ ُؾلُمان ؤعصٝ خُىما ٧ان و٢ض  ُسسٍغ
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 !...والم٨ؿٝى وشخي ٞـ جبو ما -

٘ ول٨ىه ًٚب بـ ُنهُب ٞ٪ حكىج  وظهه حٗابحر و٧اهذ عؤؾه ٞع

  ته٨م بـ ُؾلُمان لُبدؿم زالُت
ً

 ٢اثال

 !...ظابغ بً ًا الهُاص ظاؾغ زاَغ ٖكان وق٪ قهىث -

ؿُُغ ختى نمذ بل الٟىع  ٖلى ُنهُب ًغص لم  بهٟٗاالجه ٖلى ٌُ

 ختى اللخٓاث مً الٗضًض مىه ؤزظ لظل٪ قٍغ٠ مىه َلب ٦ما

 ظٟاء بـ ؤعصٝ

 !!...الؿبب ٧ان ومحن -

 ْهغ بلى وجغاظ٘ الخضًضًت الُاولت ٞى١  ًضًه ُؾلُمان قاب٪

 ُمباالة ال بـ ؤعصٝ زم اإلا٣ٗض

 …ُمهمخ٪ ٧اهذ صي بن م٘.. بصزل ٢ال٪ مدضف -

 بـ الُاولت لًُغب ًٚبِه  ٖلى الؿُُغة ُنهُب ٌؿخُ٘ لم

ت ٢بًخِه   ظهىعي نىث   بـ هضع زم ال٣ٍى
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 بيذ وٛخهب بهىا مخ٣ٟىاف -

 ٌٗجي بٚخهابها خض مغاجه وهللا: و٢ا٫ قٟخُه ُؾلُمان مِ -

 …ٖلُه ظضًض مل اإلاىيٕى

 ٢ىة بـ جيبٌ التي ظبِىه ٖغو١ ْهغث و وظهِه  مً الضماء بزخٟذ

هض١ ال.. بها الضماء ضض ؾمإ بؾخُإ ختى  مشل بـ ٖمه ؤن ًُ

 وؤ٦ثر بل.. الغخمت مٗضوم و بل والضهاءة السؿت. جل٪

 مبهىًجا لحرصٝ م٣ٗضهِ  بـ السل٠ بلى ُنهُب جغاظ٘

ُ٪ ٞـ ؤهذ -  !بًه بخ٣ى٫  هٟؿ٪ ؾام٘!.. ٖو

 بال الهُاص ظاؾغ ج٨ؿغ خاظت مِٟل: ٢ؿاوة بـ ُؾلُمان ؤعصٝ -

 صا

 هؿمدل٪ مل.. ؾلُمان ًا هؼاهت بـ بلٗب: ٢ىة بـ ُنهُب ظإع -

 …صي ػي  خاظت حٗمل
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٘ بل ُؾلُمان ًجٟل لم  ًىٓغ وهى ٢خامت بـ ؤعصٝ زم خاظبه ٞع

 
ً
 ُنهُب ُٖجي بلى ُمباقغة

ل ؤها و مٟاجُده ماصلُت ٞـ خُ٪ الهُاص ظاؾغ هى -  !مٗٞغ

خبه وال مٟاجُده ال: ؤؾىاهِه  بحن مً هخ٠ -
ُ
 مً ٖاٝع ؤهذ.. ٦

 ٦ضا هٗمل مل بوي ألاو٫ 

 َاع بـ جازض ٢اصع مل وظبان هض٫ ٖكان: ُؾلُمان نغر خُجها -

 …ُٖلخ٪

ضم طهىله وؾِ جالبِبِه  مً ٖمه وؤمؿ٪ ُنهُب جهٌ  ٖو

ى٠ مً نضمخه و بؾدُٗابه ٟاجئ ؤزُه ابً ُٖ
ُ
 ًضًه بحن هؼه.. اإلا

 ٢اجلت هبرة   بـ وؤعصٝ

لهذ اللي الُٗلت!.. ُٖلت ؤي -
ُ
 اللي الُٗلت!.. ؤنل وملهاف ز

 بـ ؤزض وؤها الٓبِ بـ ُٖلت ؤي!.. باَل ٖلى بجبيذ ٖكان بتهضث

 !...ٞهمجي!.. ومإطتهىف خض مؿبدل اللي الُٗلت.. َاعها
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٨مل.. الخضًض مً ُؾلُمان مىٗا الُغٖب و الظهى٫  ُُ  ُنهُب ل

 زُحر هؿِـ بـ خضًشه

١ 

 للخٓت لى و ج٨ٟغ بوعى و.. هىاعي  ًا ؾلُمان ًا ؾ٨تي ًٖ ببٗض -

 …مغاحي.. ُظلىاع ٞـ جإطًجي ُمم٨ً به٪

 زم ؤلاؾخضاعة وق٪ ٖلى ٧اهذ ختى قضة بـ ُؾلُمان ُٖجي بحؿٗذ

 مالمده ال٣اجمت ُنهُب بلى ًىٓغ وهى جهض٤ً ٖضم بـ ٚمٛم

 ؟!مغاج٪ -

 …ؤه: ٢ىة بـ ُنهُب عص -

 ُمٟٕؼ نىث   بـ لُجإع ُؾلُمان بـ الخ٣ض و الًٛب بقخٗل

 جخم صي الجىاػة ُظشتي ٖلى -

 ُظشخ٪ ٖلى مُب٣اف ٖلكان بالف: ٞدُذ بـ ُنهُب هؿهـ -

 
ً

 …ٞٗال



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               728 

 ألاؾمىدُت ألاعى ٞى١  ُؾلُمان وؾ٣ِ جغهذ ختى ُنهُب صٞٗه

 ؤؾىص وجدظًغ نالبت بـ هخ٠ ًسغط ؤن و٢بل ال٣ظعة

 ؤها ؾاٖتها.. ؤطًت ؤي بـ قُُاه٪ ًىػ٥ بن ج٨ٟحر ُمجغص ولى ٨ٞغ -

 …الهُاص ظاؾغ مل ٖلُ٪ هسلو اللي

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

 لها الؿاث٤ لُٟخذ ؾُاعتها بلى بججهذ ُمدايغاتها بهتهذ ؤن بٗض

 الباب الؿاث٤ ؤٚل٤.. الؿُاعة ونٗضث ببدؿمذ ٞـ السلٟي الباب

سهو م٣ٗضهِ  بلى بججه و
ُ
 وبهُل٤ اإلا

ٗذ   جخهٟذ هاجٟها ؤزغظذ و الكمؿُت هٓاعتها ٞع
ً

 ختى ٢لُال

 مً الٗضًض وعؤث" بى٥ الِٟـ" جُب٤ُ ٞخدذ.. اإلاجز٫  بلى جهل

 آلاعاء لخل٪ ته٨م بـ لخبدؿم الصسهُت نىعتها ٖلى الٟٗل عصوص

 ؤلاهخ٣اصاث مً الٗضًض واظهذ الخ٣ُ٣ت بـ ول٨ً.. الغاجٗت
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 لخٟخذ مجهى٫  شسو مً السانت الغؾاثل ًسو بقٗاع ْهغ

 الٗباعة جل٪ لخجض الغؾالت

ً حؿغ واؾ٘ ًٞاء   في مجغجحن ٦ـ ُٖىحها لىن  في والخباًً"  "الىاٍْغ

 مالمدها ٖلى ٢ىة بـ بعحؿم طهى٫  و صهكت بـ ُٖىاها بحؿٗذ

ت ُّ  الصسو لظل٪ الصسصخي الخؿاب جخٟدو ؤن ٢بل الٟخ

 ٖلُه ًض٫ شخئ ال ول٨ً

ها هظا ٦خب مً ا ٌٗٞغ ًُ ٗٝغ شسه  زمىذ.. ُٖىاها لىن  جباًً َو

ا بؾدبٗضجه ول٨جها قهاب ٩ًىن  ؤن ًُ ل
ُ
 ُٖىاها ٨ًغه قهاب ٞـ ٧

داصثها لم قهاب ٞـ ُٖىاها ٢خمذ الخسمحن طل٪ ٖىض  جم ؤن ُمظ ًُ

ًه جُب ال ؤهه ختى.. ٞع  لخُإؽ هاجٟه ؤٚل٤ الجهاًت وبـ ٖلحها ًُ

ٗبت ُمجغص ؤجها والضها ؤزبرها ٦ما وجإ٦ضث چُالن
ُ
 ظًُضا بؾخُإ ل

ىض ؤزُاء صون  بها اللٗب  وعخل وخُضة جغ٦ها ٖثرة ؤو٫  ٖو
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 ؤٖاصث التي الغؾالت جل٪ بلى جغ٦حزها ؤٖاصث زم خغاعة بـ ججهضث

ل ج٨غاًعا و مغاًعا ٢غاءتها
ُ
 بهخٗاف بـ ٢لبها ًس٤ٟ و جبدؿم مغة و٧

 ٦غهتهما اللخحن ُٖىحها خ٤ بـ حؿمٗها مغة ألو٫  والتي ال٩لماث لخل٪

 قضة بـ

ل جغصص وبٗض ت ٚاًت بـ ٦خبذ ُمخىجغ ؤناب٘ بـ ٍَى ت مٗٞغ  هٍى

غؾل
ُ
 اإلا

جي!!.. محن ؤهذ"  !"مىحن؟ وحٗٞغ

 ٖالمت جىظض ال ختى.. شخئ ال ول٨ً الغص لُإجحها وبهخٓغث بهخٓغث

 الهاج٠ بٚال١ و٢غعث ؤلاخباٍ ؤنابها ٞـ الغؾالت عئٍت ٖلى جض٫

 لًُغب اإلاجهى٫  طل٪ مً عؾالت ونى٫  ٖلى ًض٫ بقٗاع إلادذ

 بـ بها ما و٢غؤث لهٟت بـ الغؾالت لخٟخذ نضعها ظىباث ٢لبها

 ببدؿامت
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هم.. محن ؤها ُمهم مل" 
ُ
 ٞـ ز٣ي.. الىاؽ عؤي بـ متهخمِل به٪ اإلا

 .."هٟؿ٪

 زم الى٢ذ مً ال٣لُل الُؿٟلى ِقٟاها ٖلى الؿبابت بنبٗها َغ٢ذ

 ٦خبذ

 "ؤْهغها بوي ؾامدلي مدضف بـ ز٣ت ٖىضي"

 بٗضما لخ٣غؤها ال٨خابت زم الغؾالت عئٍت ٖالمت جغي  وهي بهخٓغث

عؾلذ
ُ
 ؤ

 "بٞغيحها"

 ج٨ٟحر صون  ٦خبذ

 ! "جٟخ٨غ" 

ا الغص ؤجاه ًٗ  ظضًض مً وظهها حك٤ ؤلابدؿامت ظٗل ؾَغ

 "ج٨ٟحر مدخاظت مل"

  بهخٓغث
ً

ال  ؤزحًرا حؿاءلذ ختى ج٨خب ماطا حٗٝغ ال ٍَى
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٨ل ؤها!.. محن ؤهذ"   "مٗٞغ

دب٘ و الغص ؤجاها ختى زىان بهخٓغث  ٚامؼ حٗبحري  عمؼ بـ ًُ

٪ بوي ٦ٟاًت"  "ؤٖٞغ

 مهضعها حٗلم ال ؾٗاصة بـ جبدؿم وهي لخ٨خب زٟت بـ ٢ه٣ذ

 !!"محن ؤهذ ؤٖٝغ مدخاظت"

ا الغص ًهلها لم ًٗ ٘ جإمل ٦ما ؾَغ  الؿاث٤ ؤزبرها خُىما عؤؾها لتٞر

 بخترام بـ

 …هاهم چُالن ًا ونلىا -

  لخىٓغ بخباٍ بـ ؤومإث
ً
 لُخٛل٣ه.. عص ال ول٨ً الهاج٠ بلى ؤزحرة مغة

 الىٓاعة وايٗت الؿُاعة مً وجغظلذ خاظُتها ظمٗذ زم

  الكمؿُت
ً
زغي  مغة

ُ
 ظضًض مً جٟخذ ٖىضما جضٖى وهي ُٖىحها ٖلى ؤ

شلج عؾالت لها بٗض ٢ض ججضه
ُ
 ٢لبها ج
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خماًلت وزُىاتها الؿُاعة مً جغظلها عا٢ب بُٗض ومً
ُ
 ٚىج بـ اإلا

 خاهُت ظضًت بـ لحهمـ.. بقدُا١ بـ لُبدؿم ٖٟىي 

ىاؾب الى٢ذ ٞـ -
ُ
 …هخٗغفي اإلا

 هى الؿُاعة بـ بهُل٤ و ُٖيُه ٖلى قمؿُت هٓاعة آلازغ هى وي٘

 الهُاص ظاؾغ ٢هغ ُمدُِ ًٖ ُمبخًٗضا آلازغ

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

لُت بلى بججه
ُ
 ٦م و الٗمل بلى لُٗىص بظاػجه بهتهذ ٢ض ٞـ الُب ٧

 خاظخِه  بـ ٧ان

ظغة ؾُاعة مً جغظل
ُ
 ؤلام٩ان ٢ضع ٖلى خاو٫ .. اإلابجى بلى وجىظه ألا

 مً ال٨شحر بؾتهل٨ذ.. لٗمِه  وػٍاعجه خضر بما ًدككذ ؤال

 للخماًت اإلاىانلت ٖلُه حهغب لً ول٨ىه جماؾ٨ه

باع٦ت الكٟاء بـ الخمىُاث مً الٗضًض بٗض
ُ
 والثرزغة الٗىصة بـ واإلا

ت  حٗب بـ ٖلُه لُجلـ م٨خبِه  بلى ُنهُب ونل الٟاٚع
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 الظي اإلاٗمل بلى وبججه ؤصواجه مٗه وؤزظ الُبي مُٟٗه بعجضي

ذ بٌٗ قغح بـ ؾ٣ُىم  الدكٍغ

الب ججم٘ وبهخٓغ صزل
ُ
لى خىله الُ م ٖو  الظي ألالم مً الٚغ

 ؤلام٩ان ٢ضع جماؾ٪ ؤهه بال.. ظغخه صاهم

  لُجهٌ الٗضص ب٦خمل
ً

 اإلاٗهىصة اإلاغخت، ببدؿامخه بـ ٢اثال

-  
ً

 الُٛاب بٗض الؿالمت ٖلى هلل خمض لُا ج٣ىلىا ج٣ضعوا ٦ضا ؤوال

ىخم وؤ٦ُض صا الُٟٓ٘
ُ
 !...٦ضا مل مغجاخحن ٦

الب ضخ٪
ُ
٨مل الُ ُُ  ؤلابدؿامت طاث بـ خضًشه ُنهُب ل

 …ٖاصي مىهجىا ه٨مل وه٣ضع هلل الخمض زالم عظٗذ ؤها ٖمىًما -

 وؤعصٝ ال٩لماث بٌٗ الخبري  ال٣لم بـ لُسِ ُنهُب بؾخضاع

ذ ًسو اإلاىيٕى هى - .. الىعازُت الىاخُت مً ٖامت نٟت بـ الدكٍغ

 
ً
  ٩ًىن  إلاا زانت

ً
 …الجىاجي الخدلُل ٞـ مشال
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ٛل٤ بهخهى ختى الكغح بـ الخٗم٤ بـ ُنهُب بضؤ ُُ  ٢ظٞه و ال٣لم ل

 ُمبدؿم حؿائ٫  بـ وؤعصٝ اإلا٨خب ٞى١ 

 !!...ؾاا٫ ٖىضه خض -

ٗذ م٣ٗض آزغ وبـ  بـ ُنهُب لها لِؿمذ ًضها الُالباث بخضي ٞع

 الؿاا٫

 …بؾإلي بجًٟلي -

  الُلبت مً الٗضًض زل٠ ألجها هًٓغا الُالبت وظه ًغ   لم
ً
 وزانت

ى٫  طوي  الكباب هُبت ألَا
ُ
 ُنهُب َلب لظل٪ اإلا

 ػمُلخ٩ىا ٖلى مُُٛحن ؤهخىا ٖكان جبٗضوا قباب ًا ُمم٨ً -

 …و٦هغبا ماًت ٖجها و٢اَٗحن

سُئه لم الظي ألاهشىي  الهىث لُهضح الكباب ببخٗض
ُ
طهُه ج

ُ
 ؤ

ت جدضص وبخ٣ضع -  !...ص٦خىع  ًا ٖىُه لىن  مً الصسو هٍى
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 ظؿضه ًٖالث ختى خىاؾه ؤلجمذ نضمت بـ ُنهُب بها خض١

 طهى٫  بـ همـ الظي لؿاهه ٖضا جُبؿذ

 !!!...الهُاص ُظلىاع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               737 

 والعشرون الثالثالفصل 

، ما : وظهان وللىٟـ ًُ ٗل
ُ
الجها نض١   وال. حِؿغ   وما ح  ختى إٖل

ر   ختى لجهغها نالح   وال يمحُرها، ًهُض١  
ُ
غ   ًهل  وال ٞحها، الِؿّ

 .بُٛبه ٦ظل٪ ٩ًىن  ختى بمكهضه ٞايال لاظخماعي ؤلاوؿان ٩ًىن 

ٟاظإة لخل٪ ُنهُب حؿمغ
ُ
 بـ ٦ُٟلت ٧اهذ ول٨جها.. مخى٢ٗت الٛحر اإلا

  خملِه 
ً
 الهُاص ظاؾغ هٟىط ًٖ بًُٗضا وعصًت سخابت بلى ُمباقغة

ىض  وظهه قملذ ببدؿامت ببدؿم و هللا بـ بؾخٗاط الهاظـ طل٪ ٖو

له
ُ
 م٨غ بـ وؤظابها ؤمامه اإلا٨خب بلى بج٩ئ زم ٧

 …ملُىن  وؾِ مً ؤَلٗه ؤ٢ضع ًب٣ى هاصع ٞحروػي  ُٖىه لىن  لى -

باصله عآها
ُ
زغي  بـ ؤلابدؿام ج

ُ
 ًضها جً٘ وهي ؤعصٞذ زم ُمخالٖبت ؤ

خلهٟت زانخِه  ًٖ الك٣ُت هٓغاتها بـ جدُض ؤن صون  ط٢جها ؤؾٟل
ُ
 اإلا

 ؤهذ ٢هض٥ مل ؤها بـ -
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ا ؤلاهضهاف جهى٘ - ًٗ  ٢هاصوي ٨ٞغج٪.. بجض؟: ألاًمً خاظبه عاٞ

 …ؤها

خابٗىن  الُلبت ٧ان  لُدؿاء٫ ٞهم ٖضم بـ بُجهما الضاثغ الخضًض ًُ

 ُظلىاع بلى زم ُنهُب بلى ًىٓغ وهى قاب

 !الجهاعصة ؾ٨كً بـ ٖال٢خه بًه وصا َب -

 هخٟهم جخسغط إلاا: بلُه الىٓغ صون  ُنهُب ؤظابه -

 …صلى٢تي ؤٞهم ٖاوػ  ؤها بـ -

دؿاء٫ الُالب بلى لُىٓغ مًٌ ٖلى ُظلىاع ًٖ بهغهِ  بـ خاص
ُ
 اإلا

 خى٤ بـ هخ٠ زم ي٤ُ بـ

 مٗا٥ ؤٖمل ؤما بّض٫ هٟىدي مً بَل٘ صخُذ ًا ظٟٗغ ًا واص -

 الصر

 ال وهللا َب!.. ص٦خىع  ًا بتهضصوي ؤهذ: صهكت بـ الُالب ٖلُه عص -

 …اإلااصة لض٦خىعة ؤ٢ى٫ 
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 جالٖب بـ وؤعصٝ" الهاوي  زالض" هٓغة ُنهُب بلُه هٓغ

- guess what ..!خماحي اإلااصة ص٦خىعة… 

 لظعاٖحها ٖا٢ضة ؤمامه لخ٠٣ الجهىى ٢غعث و ُظلىاع ضخ٨ذ

 عاج٘ ؤهشىي  م٨غ بـ ؤعصٞذ زم نضعها ؤمام

 !...صلى٢تي مً الىاؾُت هدؿخٛل -

 بـ وؤعصٝ ًضه ٠٦ بـ اإلا٨خب بلى ًخ٩ئ وهى ٢ا٫ زم ُنهُب ضخ٪

 جالٖب

 !صًاع وزغاب مىث هُب٣ى!.. واخضة ظهت مً مغمُت ٦ٟاًت مل -

 …صي ٞـ مٗا٥: و٢الذ الطخ٪ قاع٦خه -

طجها بـ وهمـ صوى زم الطخ٪ ُنهُب باصلها
ُ
 ٖبض بـ ؤ

ت خخت ٞـ هغوح مل َب -  !بِبهىلىا َالب الؿبٗحن ٖكان مضاٍع

 …ؤوي  ؤوي : هخٟذ زم ق٣اوة بـ ٚمؼجه -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               741 

ىظه وهى بٗضها ل٣ُى٫  ًضه ؾاٖت بلى هٓغ زم ُنهُب خمدم ًُ 

 الُلبت بلى خضًشه

 الجاًت اإلاغة ومخيؿىف زلو الؿ٨كً ٦ضا ظماٖت ًا َُب -

 ٖل٩ُىا الخدًحر

.. مُىٟٗل ٦ضا ُنهُب ص٦خىع  ًا: بٖتراى بـ بخضاهً هخٟذ -

 ٖلُىا ز٠ ٞـ و٦ضا بظاػة مً عاظ٘ لؿه خًغج٪ وبٗضًً

 !...مغضخي ؤظاػة ٧اهذ بجها ص٦خىعة ًا ٢ال٪ ومدضف -

٤ًُ وهى ؤعصٝ زم وظهِه  ظغح بلى ؤقاع  ُٖىاه ًُ

 ٌٗجي.. ٖاظب٪ مل صا وشخي ٞـ اللي الض٩ًىع  لـ اليؿبت بـ و -

ت ٖىض٧ىا جسلىا اإلاٟغوى  ص٦خىع  ًا ب٢ٗض لي وج٣ىلىا blood قٍى

 بضال٪ وكغح وبخىا

 ٖكان الُخب بـ هىمكحها.. ؤو٦ُه: و٢الذ قٟخحها الٟخاة طمذ -

 بـ زُُبخ٪ زاَغ
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 !زاَغي  ٖكان مل ٌٗجي -

لُىا مىىا ؤهذ ؤما ٖلُىا ظضًضة هي: َالب ؤعصٝ -  وازضًً و ٖو

 بٌٗ ٖلى

 مب٣اف صا!.. بٌٗ ٖلى وازضًً: بؾدى٩اع بـ ُنهُب جمخم -

ال٢ت ؾ٨كً لبت ص٦خىع  ٖو  …ؤبًضا َو

 بًٗهم قاع٥ الظي الُلبت بلى زم بلحها لُىٓغ ُظلىاع ضخ٨ذ

 م٨غ بـ بٗضها لحرصٝ ضخ٨ها

 ؤزىي  ُخب بدب٩ىا وؤها ب٣ى بٌٗ ٖلى وازضًً بهىا بما َب -

 بـ و صعظاث مىه هسهم هُعجبجي مل جدًحره اللي.. ٌٗجي

ال.. خماحي هي اللي اإلااصة ص٦خىعة م٘ ؤلاجٟا١  الؿ٨كً بجًٟلىا ٍو

 …زلو

با٫ِ  ولم الُلبت لُسغط ًضهِ  بـ ؤقاع  خاظُاجه ظم٘ زم.. قه٣اتهم بـ ًُ

 ببدؿامت بـ تهخ٠ ُظلىاع بِىما الصسهُت
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 …٦خحر خماج٪ واؾُت بدؿخسضم به٪ مالخٔ مل -

ّبلها ًضها ؤمؿ٪
 
 ماػخت ول٨جها ٖم٣ُت هبرة   بـ ؤعصٝ زم خىى بـ و٢

 …الغمان ػهغة ًا بهخهى ؤلايُهاص ٖهغ -

 اإلامغ بلى مٗها ًسغط وهى ؤعصٝ زم زانتها م٘ ًضه قاب٪

 وال وزُحر ُمهم مىيٕى ٞـ ٖاوػها ٖكان لخماحي هغوح حٗالي -

 …الخإزحر ٣ًبل

********** 

 …خمؼة ًا همغة ؤنٛغ ُمٟخاح هاولجي -

ايُت الؿُاعة ؤؾٟل مً ظىاص ؤعصٝ هلخها التي الٍغ  لُمخشل ًُ

 حؿاء٫ زم خضًشه بلى آلازغ

ـ به٪ ُمخإ٦ض ؤهذ ظىاص -  بًض٥ ظبـ م٨ٟدل لؿه ؤهذ!.. ٧َى

 !!ختى
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٢ؿم: ظىاص ؤظابها -
ُ
ـ باهلل ؤ  ٖلُه ؤٖضي ؤ٢ضع ٢الي والُض٦خىع  ٧َى

 قغر ُمجغص صا.. الجبـ ؤٞ٪ ٖكان ُب٨غة

 !وعظل٪ َب -

 !...عظلي بـ الٗغبُت بهلر ؤها هى: ته٨م بـ ظىاص ٖلُه عص -

  ًمُل وهى ٢ا٫ زم عيا ٖضم بـ قٟخُه خمؼة طم
ً

 الؿُاعة بلى ٢لُال

اث٪ بًه ٖاٝع مل -  !صي الٗغبُت ٞو

ا ظىاص عص وظاء - ًٗ  مال٪ وؤهذ: ؾَغ

 الغظلحن ٞـ مٗا٥ هخازض بوي مالي: خضة بـ خمؼة نغر خُجها -

 مدصخي هُٗملىا وؤبى٥

 !ٖىب وع١ وال ٧ىؾت -

 ٖكان بًه مدصخي ؤ٢ىل٪ ٖاوػ  مل: بػصعاء بـ خمؼة هخ٠ -

لل  …مجي متٖز



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               744 

 ع٧ل زم آلازغ هى لُطخ٪ ألاؾٟل مً ظىاص ٢ه٣ه نىث ؾم٘

غب الؿُاعة
ُ
ل٣ى ظؿض ٢

ُ
مٛم ؤؾٟلها اإلا  ٚو

 مهغوٕ هُمىحي ٧ان بمباعح.. ظض بخ٩لم ٖكان مخطخ٨ل -

 و٠٢ ٢لبي خؿِذ.. وهللا

ىذ.. هىا حٗا٫   وبٗضًً.. حؿخاهل ؤخؿً -
ُ
 ٞـ بًه بخٗمل ٦

 …الجىِىت

م  واضر ي٤ُ بـ ؤصاب ؤهه بال ؤنابه الظي الخىجغ ٚع

م.. ٦مان ُٞه وملٟل ٖمي بِذ هللا.. ؤدي ًا صٖىة مل٨ل -
ُ
 به٩ىا ز

 ؤ٦مل مدبدل وبهغاخت بمباعح ٖىض٧ى ٧ان اللي الغاظل بهضلخىا

مت ٞـ  صي الجٍغ

٪ هب٣ى ؤما: ظضًت بـ ظىاص ؤعصٝ - زخ٪ خمؼاوي  ًا وكٞى
ُ
 ًجي وؤ

ىف واخض  ٦ضا ُخًى٪ مً ًازضها مخٗٞغ
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خاچ: بالٛت زكىهت بـ خمؼة ٚمٛم -  و٢خه مل.. ُنٛحرة لؿه ٍع

  صا ال٨الم
ً

 …ٌٗجي ؤنال

ٟاجئ ال٤ًُ جمل٨ه
ُ
 لً ما ًىًما الُهٛغي  ق٣ُ٣خه ؤن ل٨ٟغة اإلا

خاچ جغبُت بـ ٢ام مً هى خمؼة.. بٖخاص ٦ما مٗه ج٩ىن  ت و ٍع ٍغ  ظٍى

ا ًٗ  .. م
ً

.. ظضًِه  ُٚاب ْل في هىع  ٖمخه جغبُت في ؤبُه لضوع  ُم٨مال

م ٖلى الضوع  هظا ؤزظ ؤعاص مً هى ول٨ً  بال.. ؾىه نٛغ مً الٚغ

 به ؾُٗض مً ؤ٦ثر ٧ان ؤهه

ٛمٛم ًخمل٨ه الًٛب بضؤ و٢ض جإ٠ٞ ُُ  خاه٤ ي٤ُ بـ ل

ٛل٪ ٦مل -
ُ

ل ق
ّ
 …ٞاضخي ٦الم وبُ

  بٗضها ؤعصٝ ول٨ىه ٢ىة بـ ظىاص ضخ٪
ً

 ُمدؿاءال

ذ - مي ٖٞغ  !الجهاعصة ٞحن ه٩ُىن  ٍٚغ

 الؿبا١ بخٕى ُٞه بِخجم٘ اللي night club ٞـ ؤًىة: خمؼة ؤظاب -

 …ب٣ى َاعي  مٗاص ظه.. ؤوي  خلى: قُُاهُت بـ ظىاص ببدؿم -
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 صازلِه  بـ ًضوع  ٖما ًتراظ٘ لً ظىاص ٌٗلم هى ٞـ خمؼة ًغص لم

.. بلحهما بًالٝ ٢ضوم لُلمذ الؿُاعة بلى ْهغهِ  بـ بج٩ئ و نمذ لظل٪

 وظىخحها ٦ـ وعصًت ٦جزة حٗلىه ز٣ُل ؤؾىص بىُا٫ جغجضي ٧اهذ

هالتِها و.. الشجلخحن
ُ
غة الؿىصاء ز اح لـ جغ٦تها الٍٛؼ  لُخدغ٦ها الٍغ

 حكاء ٦ُٟما

بض بـ خمؼة ببدؿم
ُ
 قماجت بـ وهمـ ز

 …هتربُ٪ اللي ظاجل٪ -

 وٗىمت بـ ٢اثلت بًالٝ لخبدؿم خمؼة مجها ب٢ترب

 خمؼة ًا السحر نباح -

 ظىاص سخي ب٣ى بلخ٣ي عوحي.. الىىع  نباح: ببدؿامت بـ ٖلحها عص -

 هاجلي بًالٝ هاجلي ٣ًىلي و.. اإلاجىىن  ػي  اؾم٪ بـ ًىاصي ٖما٫

 …صي الٗغبُت ٞـ بقخٛل إلاا بال ؤلهُه م٣ضعحل.. بًالٝ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               747 

ايُت الؿُاعة بلى بًالٝ هٓغث  ظىاص ؤؾٟلها ومً الخمغاء الٍغ

رة الؿلُمت ؾا٢ُه ؾىي  مىه ًٓهغ ال الظي ب  ج 
ُ
 بـ لخبدؿم.. واإلا

 زٟىث بـ خمؼة ًٖ جبخٗض وهي ٢الذ زم زجل

ه هغوح َب -  ؤها ؤقٞى

ا ٚمؼها -
ً
 …ٖل٩ُىا هضاعي  وؤها: ٖابش

 و٢اخت مىا٦بت بؾخُاٖتها بـ ٩ًىن  لً ًإؽ بـ عؤؾها بًالٝ خغ٦ذ

ت و ُظلىاع ختى خمؼة و ظىاص ٍغ هض١ ال و٢اختهم ظٍى
ُ
 لُاإلاا.. ج

٣ت ؤخبذ  صعظت بـ لِؿذ ول٨جها زجىلت لِؿذ الهاصثت چُالن ٞع

 ٖاثلت مً ؤجها نض٢ذ إلاا ظىاص جىؤم ؤجها لىال.. الجمُ٘ و٢اخت

 الى٢دت.. الهُاص

لذ ظىاص مً ب٢تربذ الخٓها ٖله خضًض صون  ظىاعه وا٢ٟت ْو ًُ 

 والؿبا٢اث لؿُاعاث ٖك٣ه.. آزغ ٖالم بـ هى ٧ان هحهاث ول٨ً

مازل
ُ
 لها ٖك٣ه صعظت ج
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لذ الخضًض جغص لم  بـ ٣ًى٫  نىجه ؾمٗذ ختى ويُٗتها بـ ْو

 ظىاعه ٠٣ً مً هى خمؼة بٖخ٣اصه وبـ ويىح

ٟخاح خمؼة ًا هاث -
ُ
ت مً مٗاًا ٧اهىا اللي وال٣ُماقت اإلا  …قٍى

ٗضاث نىضو١  ظىاع ألاعى بـ لخجضهما ؤعاص ٖما بدشذ
ُ
 ظظبخه.. اإلا

 ول٨ً َلبه ما وؤمؿ٪ ًضه ظىاص لُمض.. نمذ بـ بًاهم هاولخه زم

 حعجب بـ هخ٠ ختى بًالٝ ًض ًضاه إلاؿذ ؤن ما

ت ب٣ذ بًض٥ هي -  !...لُه ٦ضا ٞجإة ٍَغ

 ٨ٖـ بًُاء هاٖمت، لُجضها بلُه اإلامضوصة الُض بلى ظىاص هٓغ

ان و طهى٫  بـ ُٖىاه لخدؿ٘.. الؿمغاء السكىهت، خمؼة زانت  ُؾٖغ

بدؿمت بًالٝ بـ وخض١ الؿُاعة ؤؾٟل مً زغط ما
ُ
 بحؿإ بـ اإلا

 نضمت بـ لحهخ٠

 !...بًالٝ -
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بت لخ٩ىن  بًالٝ بهدىذ هالتِها المؿذ ٞـ مىه ٢ٍغ
ُ
 اإلاخُاًغة ز

ت عاثدتها يغبخه ٞـ وظهه ٍٛغ
ُ
ٛمٌ اإلا ُُ م٤ بـ ٌؿخيك٤ ُٖىاه ل ُٖ 

ا
ً
 السالبت الغاثدت جل٪ بـ ُمخلظط

  بها وخض١ ُبِء بـ ُٖىاه ٞخذ ببخٗضث وخُىما
ً

 نىث   بـ ٢اثال

 عئٍتها بـ بهٟٗاله ٍٞغ مً ؤظل مبدىح،

 الىعص ٖلى الىعص نباح -

هالتِها ويٗذ -
ُ
طجها زل٠ ز

ُ
 ًا الىىع  نباح: زجل بـ و٢الذ ؤ

 …ظىاص

ؿاٖضه الجلىؽ خاو٫ 
ُ
 ٢اثلت ؤمامه ظلؿذ زم بحؿإ بـ ببدؿم ٞـ لد

 الؿالمت ٖلى هلل خمض ألاو٫  -

ا و.. ٌؿلم٪ هللا - ًُ  !زاه

ا: و٢الذ خمدمذ - ًُ  …خاظت ٖلى ؤ٢ىل٪ ٖاوػة ٦ضا زاه
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 ؤم ؤًخدمـ به ٌكٗغ ما جدضًض ٌؿخُ٘ ولم مجها ظلؿخِه  بـ ب٢ترب

 بجؼان بـ ببدؿم ول٨ىه.. قًِئا مجها ًخى٢٘ ٖاص ٞما ًخىظـ

 ٢اصم هى إلاا بؾخٗضاًصا

 …لُِ٪  ٖىِىا.. البىاث ؾذ ًا بجًٟلي -

كب٪ وهي ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظث بٗضما ٢الذ زم جىجغ بـ ببدؿمذ
ُ
 ح

 بعجبا٥ بـ ًضحها

 هي خًاهت ٞـ ُمضعؾت مدخاظت بجها ٧لمخجي ناخبتي واخضة ؤزذ -

غيذ.. ٞاجدها  !!...عؤً٪ بًه ؤهذ ٞـ مٗاها ؤ٧ىن  بوي ٖلُا ٖو

حًرا ؤزغط سبره ٢ض ؤجها بعحٗب ٧ىهه.. ؾاالها ٣ٖب ُمغجاح خاًعا، ٞػ
ُ
 ج

٨ُٟه لً وهللا ٞـ آزغ حٗك٤ ُعبما  الغظا٫ ظمُ٘ صماء ؾٟ٪ ًُ

  ًضها وؤمؿ٪ ببدؿم لظل٪
ً

 خىى بـ ٢اثال

هم -
ُ
 بًه ٖاوػة ؤهِذ  اإلا

 ؤقاع٥ ظًضا ٖاوػة: خماؽ بـ هخٟذ -
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 !الضعاؾت و: هضوء بـ حؿاء٫ -

ذ - جُب ؤؾٖغ
ُ
 مل بجها ٢الخلي هي.. بُجهم ؤواػن  هٗٝغ: ج

 …ٖلُا هخًِٛ

 ٢غع  ول٨ىه السُىة جل٪ بـ لل٣ُام ولهٟتها خماؾها ؤؾٗضه

سخى ٖل   ؾاالِه  بـ ُمهاظمتها ُُٗه ؤن ٖو
ُ
 ًيخٓغه ما ح

 !...ؤها عؤَي بخازضي لُه!.. ألاو٫  ليّ  ظُتي لُه َب -

 الشا٢بت هٓغاجه جدذ ُمهتزة ُمخىجغة، هبرتها لخسغط وجلٗشمذ بعجب٨ذ

داو٫  التي لها
ُ
 بزترا٢ها ج

 ًىا٤ٞ بهه بابا وهخ٣ى٘ هدؿاهضوي اللي ؤهذ ٖكان -

ا عؤؾه خغ٥ - ًُ  بٖترى خحن في وجُجلي ج٣ىلُله ُمم٨ً ٧ان: هاٞ

ت وؤهِذ  ـ ٖاٞع  …ه٣ىٗه بوي ٧َى

٘ ٖىه هٓغاتها ؤزًٟذ هابت ًضه لحٞر
ُ
 زم ط٢جها ؤؾٟل وويٗها اإلا

دض١ وهى ؾاالِه  بـ همـ هتزة ُٖىحها بـ ًُ
ُ
 اإلا
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ل بحن مً.. ليّ  ظُتي لُه.. بًالٝ ًا ُمبرع مل -
ُ
 ًم٨ً.. ؤها ال٩

  مكاٖغي  ٖكان
ً

 !...ج٣ىُٗجي ج٣ضعي  ٞـ مشال

 ال٣لُل بها زغظذ التي والىبرجه لخضًشه نضمت بـ ُٖىاها بحؿٗذ

 ٢اثلت ٢ىة بـ هٟذ ؤجها بال ؤلاه٩اع مً

 ؤبًضا -

  ؤنغ -
ً

 !...بًه ؤوما٫: ُمدؿاءال

 لِؿمذ ٨ًً لم ظىاص ؤما.. مٟؼوٖت وجهًذ ًضًه بحن مً جمهلذ

 هاعبت زٝى بـ ؤعصٞذ هي مىٗها خاو٫  وخحن الهغب بـ لها

 !!!...ؤها مكاٖغي  -

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

 بـ له ؾامًدا عوظُضا نىث لُإجه اإلا٨خب باب ُنهُب َغ١ 

ضزل.. الضلٝى ُُ  واؾٗت ببدؿامت بـ ؤعصٝ زم عؤؾه ل

 عوظُضا ص٦خىعة ًا السحر نباح -
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 خمض.. ُنهُب ص٦خىع  ًا الىىع  نباح: و٢الذ ؤلابدؿامت باصلخه -

 …بجًٟل.. ؾالمخ٪ ٖلى هلل

زغي  هي ببدؿمذ التي ُظلىاع جدبٗه ُنهُب صل٠
ُ
 عوظُضا بِىما ألا

 بؾدُٗاب ٖضم بـ لتهخ٠ ببىتها وظىص بـ ُنضمذ

 !هىا؟ بًه بخٗملي!.. ُظلىااااع -

 …مامي ًا مىيٕى ٞـ ٖاوػٍى٪: خظع بـ ُظلىاع ؤظابذ -

 ق٪ بـ ؤعصٞذ زم ُنهُب و ُظلىاع بحن ما ؤهٓاعها خىلذ

 !!ًسه٩ىا -

  ُنهُب ؤومإ -
ً

 خماحي ًا ؤًىن : ٢اثال

 اإلاىيٕى ًب٣ى خماحي ٞحها َاإلاا ااااه: هاجٟت عوظُضا جىظؿذ -

 …هُعجبجي مل

 وبضؤ لها لُمخشال الجلىؽ بـ لهما ؤقاعث زم حٗب بـ ُٖىاها ٞغ٦ذ

 مخىؾلت هبرة   بـ الخضًض ُنهُب
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 ؤ٦خب ٖاوػ  بوي ُٞه وما اإلاىيٕى.. ٚحر٥ هِؿاٖضها خض ما وهللا -

تي.. ُظلىاع ٖلى ٦خابي  !!...بػاي بؿُِ اإلاىيٕى قٞى

 ظىاعها بِىما ُنهُب َلب بلى حؿخم٘ وهي قٟخحها عوظُضا ٞٛغث

 جغصص بـ لترصٝ جىؾل بـ جبدؿم ُظلىاع

 !لُه هٟؿه ظاؾغ مً ومُلبدل -

ًبا هى ص٦خىعة ًا: خغط بـ ؤظاب - ًبا مل.. ج٣ٍغ  َغصوي هى.. ج٣ٍغ

ل بـ قاًٟت ؤهِذ  ٌٗجي ال٣هغ مً بمباعح
ُ
 ليّ  ب٨ُىه اللي الُخب ٧

 !َلبي ٖلى هُىا٤ٞ.. باقا الهُاص ظاؾغ

 صي.. َغص٥ بـ ه٨ُخٟي مل ؾاٖتها: و٢الذ عوظُضا ضخ٨ذ -

 جهاًخ٪ هخ٩ىن 

تي -  !...بًه ؤونل٪ ٖاوػ  ب٣ى قٞى

  عوظُضا نمخذ
ً

 ًدؿى٫ .. اإلاخىؾلت وهٓغاجه ُنهُب جخٟدو ٢لُال

 زم بلُه هٓغث التي ُظلىاع بلى زم.. ؤبىتها م٘ ل٩ُىن  اإلاىا٣ٞت مجها
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 ٧اهذ وهي جٟٗل و٠ُ٦.. هي حٟٛلها لم هٓغة الالمٗت ُٖىحها وبـ بلحها

 !الىٓغة جل٪ بـ ظاؾغ بلى جىٓغ ػالذ وما ًىم طاث

ه بؾدؿالم بـ عوظُضا ججهضث  ببدؿامت بـ و٢الذ ؤلازيخحن ًضحها لتٞر

 ُمكغ٢ت

 …٦ؿبخىا ؤهخىا.. جمام.. جمام -

 جهض٤ً ٖضم بـ وهخ٠ خماؽ بـ ُنهُب ُٖجي جإل٣ذ

 !خماحي ًا هدؿاٖضًجي بجض -

ٗذ -  …٦ضا ٚحر خل ٢ضامي مل: ٢اثلت بؿاَت بـ ٦خٟحها ٞع

 بـ جبدؿم التي عوظُضا بلى ًىٓغ ٖاص زم ؾٗاصة بـ ُظلىاع بلى هٓغ

 ناعزت هبرة   بـ وؤعصٝ خىى

 خماحي ًا هٓغة ؤو٫  مً خبِخ٪ ٦ضا ٖكان -

م٪ عوح ًا وٗم -
ُ
 !!...ؤ
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 بلى ًىٓغ وهى ُنهُب لُيخٌٟ ؤؾىص ًٚب بـ الهاعر نىجه ٖال

 ؤؾىاهِه  بحن مً لحهمـ طهى٫  بـ ظاؾغ

 !...مىحن بُُلٗلي صا الغاظل -

 ج٣ل ال والتي والضتها زل٠ بزخبئذ التي ُظلىاع بلى ظاؾغ هٓغ

 ٢خامت بـ وؤعصٝ ُنهُب بلى زم طًٖغا ٖجهما

 !ظابغ بً ًا جاوي بًه ٢ىلذ ؾمٗجي -

 بدبها.. ٞهمخه اللي ٢هضي مل: زابخت قبه هبرة   بـ ُنهُب ؤظابه -

مي ػي 
ُ
 ٌٗجي ؤ

م٪ ػي  ال!.. ؤنله مً لُه وجدبها: وهضع زُىة ب٢ترب -
ُ
 ػي  وال ؤ

 وؤزغج٪ ُصهِخ٪ مخسؿغف ٖكان ؾخ٪

 …ظًضا ب٨غهها.. مبدبهاف زالم: و٢ا٫ ُنهُب خمدم -

 بـ هللا وبؾخٟٛغ ُٖٓه ُنهُب ل٨ُخم بػصعاء بـ ظاؾغ بلُه هٓغ

 زٌُٟ نىث  
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سخبئت ُظلىاع بلى هٓغهِ  بـ ظاؾغ لُٗىص
ُ
 ُمسُٟت خضة بـ وحؿاء٫ اإلا

م٪ ٢لب ًا هىا بًه بخٗملي وؤهِذ  -
ُ
 !ؤ

ىذ وؤها الكغاب ٞغصة وؿذ مامي ؤبًضا: بهتزاػ بـ ؤظابذ -
ُ
٦ 

 …بجُبه

٘  بـ ُنهُب بلى ًىٓغ وهى ؤعصٝ زم بؾخهجان بـ خاظبه ظاؾغ ٞع

 ته٨م

 !بًه وال الخاهُت الٟغصة بُجُب ٧ان والباقا -

ذ: ُظلىاع هخٟذ -  !!مىحن ٖٞغ

مغي  ٚلُت ًا ؤهِذ  بزغسخي: ظاؾغ هضع - ُٖ 

ىهي عوظُضا هخٟذ -
ُ
.. خاظت مِٟل ظاؾغ ًا زالم: الهغإ ج

ىا اإلااصة ُمُٗض هى وُنهُب.. ٞالقت وؿِذ ٖكان ظاث بيخ٪
ُ
 و٦

ٛل ٞـ بىدىا٢ل
ُ

 الك

 !!…والىبي؟ ال -
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غث  الظي ظاؾغ بلى جخجه و ُظلىاع ًٖ لخبخٗض خى٤ بـ عوظُضا ٞػ

ـ   بـ هخٟذ زم بظغامُت مالمذ وظهه حٗلى  هم

 تهضي ًا.. بمباعح ُنهُب ٞـ ٖملخه اللي ٦ٟاًت.. الضوع  لم ظاؾغ -

 …مٗا٥ ُظلىاع جازض و جمصخي بما ًا وح٣ٗل ٦ضا

 ال ؤم ٌؿم٘ ُنهُب ٧ان بطا حهخم ول٪ ظاؾغ نىث ٖال

 مٗاًا عوخه وهازض همصخي -

 …ٞاًضة مِٟل: ًإؽ بـ هخٟذ -

 ُعٖب بـ همؿذ زم زلٟه و٢ٟذ و ُنهُب بلى ُظلىاع جىظهذ

 ُنهُب ًا الجهاعصة جهاًدىا -

 لؿه ؤها.. ُظلىاع ًا بهضي: بلحها عؤؾِه  بـ ٌؿخضًغ وهى همـ -

لم صا ُصهُا مضزلدل
ُ
ْ… 

 بـ ؤعصٝ زم زُىعة بـ به خض١ الظي ظاؾغ هاخُت زُىة ج٣ضم

 زباث
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 نض٢جي ٖلُىا مسى٤ ؤهذ ما َى٫ .. باقا ظاؾغ ًا بؾمٗجي -

 …وعا٥ مً هىخ٣ابل

ا ؤعصجه ٢اجل عنام ٧اهذ هٓغاجه ًُ ٓهغ لم ول٨ىه خ  بِىما جإزغه ًُ

 عهبت بـ هاجٟت وظهها لُمذ ُظلىاع

 …مجي هحروح الىاص.. هٟؿه هًُُ٘ الىاص -

 نض١ و جغوي بـ خضًشه ؤ٦مل زم ٖم٤ُ هًٟؿا ُنهُب ؤزظ

 لخٓاث وؤؾغ١  ؤزغط ه٣ضع مل.. ٦ضا بـ هؿمذ مل ؤها بـ -

 ومل بدبها وؤها ُظلىاع ٖلى خًغج٪ ٚحرة م٣ضع ؤها.. وعا٥ مً

ضام٪ ؤ٢ىلها م٨ؿٝى
ُ
٢… 

 بلى ًىٓغ ٖاص زم صٝء بـ وببدؿم اإلاكضوهت ُظلىاع بلى ًىٓغ بلخٟذ

 بـ ٖم٣ُت واز٣ت، هبرة   بـ وؤعصٝ ُٖىاه جدغ١  وهٓغاجه ظاؾغ

م٤ ٦ـ مكاٖغها دُِ ُٖ
ُ
 اإلا
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 زاًٟت وهي بًضحها ؤمؿ٪ ه٣ضع مل.. الٛلِ بـ هؿمذ مل بـ -

ىا به٪ ىا ماو٘ مٗىضٌل ؤها.. حكٞى  بـ.. ٖلحها ٚحرة وجًغبجي حكٞى

 اإلاٟغوى وصا.. قاٞخجي ٖكان جإطحها ُمم٨ً به٪ ماو٘ ٖىضي

 …خ٣ي

 لـ لدؿمذ طعاِٖه  ٖلى يُٛذ عوظُضا ول٨ً ًغص ؤن ظاؾغ ٧اص

٨مل ل٩ي ُنهُب  جغصص صون  ٢ىة بـ ًغصٝ ٖاص ٞـ ًُ

 خاظت ؤي ؤٖمل بوي صلى٢تي و جشبخل٪ خاظت ؤي ؤٖمل ُمؿخٗض -

ضام٪ ؤ٠٢ ُمؿخٗض ُٖىجها زاَغ ٖكان.. ُظلىاع زاَغ ٖكان
ُ
٢ 

ل ؤهٟظ و
ُ
 خاؾـ ؤها ؤزبي ُمًُغ مل ؤها.. هخُلبه خٝغ ٧

ك٣ذ ؾب٤ أله٪ ٖاٝع ؤهذ ألا٢ل ٖلى.. بًه بـ هاخُتها  …ٖو

هابِه  ُمغه٣ت ٧اهذ بل ؾهلت ج٨ً لم اإلاىاظهت   أٖل
ً
 وهى زانت

ل بـ ٌٗتٝر
ُ
ت مكاٖغه بـ.. صازله ٌٗخمل ما ٧  ُظلىاع ججاه ال٣ٍى
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ل ؤظم٘ لظل٪ ظاؾغ ؤمام بٖتراِٞه  بـ وُظغؤجه
ُ
 نىجه وؤزغط ٢ىجه ٧

 الؿُُغة بالٜ ٢ىي، ُمهُمً،

اإلاا الجهاعصة و - .. ُظلىاع ٖلى ٦خابي ه٨خب ؤها ٞـ مىظىص ؤهذ َو

 وؤها ٖاوػه اللي مجي ؤَلب وبٗضها مىا٣ٞخ٪ مً ؤ٦تر َالب مل

 …ُظلىاع لـ ؤ٢ضمه عوحي مً ؤٚلى مٗىضٌل ألوي هٗمله

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

 اإلاؿاء في

بدؿم ظىاص بلى خمؼة بلخٟذ
ُ
بت بـ له وهٓغ بحؿإ بـ اإلا  لم وآلازغ ٍع

 بٗضما الٗمل ًٖ حُٗل ٢ض ٣ٖله ول٨ً.. الخالي الٗالم بـ ٨ًً

ذ ٣ت بـ ولى ؤجها الٟاجىت جل٪ بٖتٞر باصله ؤجها ُمباقغة ٚحر ٍَغ
ُ
 ج

ه بحن ٢لبه بهخٌٟ ٠ُ٦ ًيسخى لً.. اإلاكاٖغ  جل٪ بـ يلٖى

٣ت اإلات الٍُغ
ُ
 بٗض ٖلحها ؾُدهل ؤهه لًُٓ ٨ًً لم ؾٗاصة بـ اإلا

ل
ُ
 الٗك٤ هظا ٧
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٤ بلى هٓغهِ  بـ ٌٗىص وهى ُمؼاح بـ خمؼة ؤعصٝ  الٍُغ

٪ اللي -  ًٖم ج٨ؿغ عاًذ به٪ م٣ُىلل ٦ضا ُمبدؿم وؤهذ ٌكٞى

 واخض

 …ؤدي ًا ٞغخان: ٖالُت ضخ٨ت بـ ظىاص ؤظابه -

 زًُٟت همهمت بـ ؤعصٝ زم طهى٫  بـ خمؼة خاظبي بعجٟ٘

 …بجججن الىاص.. باهلل بال ٢ىة وال خى٫  ال -

جلي خمؼة خمدم ُُ  ظضًت بـ حؿاء٫ زم نىجه ل

 !بًه هىٗمل ٞغخان به٪ وبما َب -

 …هىا٥ هغوح إلاا هخٗٝغ: ببدؿامت بـ ظىاص هخ٠ -

 .. ب٦ترار ٖضم بـ قٟخُه خمؼة مِ
ً
 ؾُدضر بما حهخم ال خ٣ُ٣ت

بي ًغجاصه لُلي ملهى بلى ونال ختى الى٢ذ مّغ   والظي الؿبا٢اث اٖل

 بـ ُمسخٟي ي٤ُ ػ٢ا١ بـ ول٨ىه وؤلاهخمام الُغقي مً ٢ضع ٖلى ًبضو
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 وألاهٓاع الطجُج ًٖ بًُٗضا ٢لُل بـ ألاعى ؤؾٟل اإلاىاػ٫  ؤخض

دىلُت ؤهىإ و ُمسِضعاث مً اإلالهى ًبُٗه إلاا هًٓغا
ُ
ت ٦  ممىٖى

ؿاٖض وصاع الؿُاعة مً خمؼة جغظل ُِ  ًىٓغ هى ؤعصٝ الظي ظىاص ل

 السل٠ بلى

 وحٗا٫   هاجه.. بِؿبى٫  مًغب الٗغبُت قىُت ٞـ في -

 …ظًضا ُمشحر اإلاىيٕى.. بقُت: و٢ا٫ خماؽ بـ خمؼة ببدؿم -

 بلى وبججه البِؿبى٫  مًغب وؤزغط لؿُاعة السلُٟت الخ٣ُبت ٞخذ

ت خغ٦ت بـ اإلاًغب خغ٥.. ظىاص  ٖبض بـ ٢ا٫ زم صاثٍغ

 !بىؽ ًا ظاهؼ -

 …خمؼاوي  ًا ظاػ -

 خمؼة و ظىاص عآي ؤن وما الساعجي الباب ؤمام خاعؾحن ٠٣ً ٧ان

 ٚلٓت بـ ؤخضهم وؤعصٝ اإلاضزل ٌؿضا و٢ٟا ختى ًدمالهه ما بلى زم

 …الضزى٫  مؿمىح مل -
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 ٞدُذ بـ وهخ٠ الخاعؽ بلى ٖغط بـ ب٢ترب زم ته٨م بـ ظىاص ببدؿم

 الهُاص ظاؾغ ظُىاث مً ب٦دؿبها وزكىهت ُمٟٕؼ

٣ي ًٖ ببٗض ؤخؿىل٪ -  …ٍَغ

 تهضًض بـ آلازغ هى ؤعصٝ زم بؾخهجان بـ الخاعؽ بلُه هٓغ

 عظل٪ ؤ٦ؿغل٪ ؤما بض٫ ببٗض ٞـ.. صا التهضًض بـ مدؿمدل خالخ٪ -

 …الخاهُت

غة خحن ٖلى و بعجاب بـ عؤؾه ظىاص خغ٥
ُ
 ُمؿضؾه ؤزغط ٚ

غزو
ُ
 وهى ؤلم بـ الخاعؽ نغر ٞـ ؾا٢ِه  بـ الغنام ويغب اإلا

بض بـ ظىاص ل٣ُى٫ .. ؤعًيا ٌؿ٣ِ
ُ
 ز

 …خظعج٪ -

ىضما  بـ خمؼة ٖاظله.. الًغب بـ ظىاص ٖلى ًجها٫ ؤن آلازغ ٧اص ٖو

ت يغبت زغي  و مٗضجه ؤنابذ اإلاًغب بـ ٢ٍى
ُ
.. ْهغه ٞى١  ؤ

  يغبه ٞـ ؤعًيا لِؿ٣ِ
ً
زغي  مغة

ُ
 الىعي ٞا٢ًضا لِؿ٣ِ ؤ
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 اإلامغ بـ ٌؿحر وهى خمؼة لحرصٝ الضازل بلى صلٟا

 صي اللٗبت ؤوي  عجبخجي -

 …مخ٣ل٣ل هى٨غعها -

 ما الؼواع بـ حعج ٧اهذ.. اإلالهى نالت بلى ونال ختى اإلامغ بـ ؾاعا

 الؼ٢ا١ طل٪ بـ مى٢ٗه اإلالهى لظل٪.. جدخه وما ال٣اهىوي الؿً ٞى١ 

 اإلاىاػ٫  ؤؾٟل ال٤ًُ

ت واإلاكغوباث الغ٢و  الىاججت ألاصزىت.. ٚؼاعة بـ ُمىدكغة اإلامىٖى

اث جضزحن ًٖ   جخماًل وألاظؿاص الهىاء جمؤل اإلامىٖى
ً

 زمال

ا ُٖىاه صاعث
ً
٨ت   ٞى١  ظالًؿا لُجضه ٖىه بدش  في ٞخاة وظىاعه ما ؤٍع

بٗض ٢ظاعة بـ ُمسل وي٘ ُُ ا وظهه ل ًٗ  ؤزاع الظي اإلاكهض طل٪ ًٖ ؾَغ

 بقمئزاػه
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  ب٢تربذ
ً
 بـ ٖىه بًُٗضا صٞٗها ول٨ىه بٚغاء بـ ظىاص مً ما ٞخاة

ٓهغ.. بػصعاء ُُ   ُمؿضؾه ل
ً
زغي  مغة

ُ
 ُمسغظاث هاخُت ونىب ؤ

ُل٤ الهىث ُُ  الهمذ لُٗم جلٟها ُمؿبًبا الغنام ل

ُل٤ وهى ٢اجم ظهىعي نىث   بـ ظىاص هضع زغجحن عنانخحن ًُ
ُ
 بـ ؤ

 الهىاء

  بغه ٧له.. بغه -
ً

 …خاال

ً الٟخُاث نغزاث ؾاصث ا وهٖغ ًٗ  مً و٦ظل٪ الساعط بلى ؾَغ

 خُاجِه  بـ الىجاة ؤعاص

ً طل٪ ظىاص إلاذ داو٫  وهى ألاٖع كحر الهغوب ًُ ُِ  ٞـ خمؼة بلى ل

 مخإوًها ؤعًيا لِؿ٣ِ السل٠ مً ُع٦بخه ويغب بلُه جىظه

مه وؤمؿ٪ ظىاص بهدجى.. الهالت زلذ خُىما  جالبِبِه  مً ٍٚغ

ظًب ما الُغٖب مً به زُحر هؿِـ بـ وهمـ  الخضًض ًُ

 …عما٥ اللي الهىا وال و٢ٗذ ؤهذ -
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٣ه آلازغ ببخل٘  بعججاٝ بـ هخ٠ زم نٗىبت بـ ٍع

 هٟهم٪.. هـ -

٘ وهى هضوء بـ ظىاص عص -  ؤها.. ؤٞهم ٖاوػ  مل جا: خاظبُه ًٞغ

 وؤمصخي َاعي  ؤزلو ظاي

 وهُجي البىلِـ هُبلٜ مدضف ٨ٞغ٥: ٕٞؼ بـ آلازغ ؤعصٝ -

 مدضف وؤًْ.. زحر ٖمل ًب٣ى: ته٨م بـ و٢ا٫ ظىاص ضخ٪ -

 مؿمىح مل زمغا وبُبُ٘ مترزو مل م٩ان ًٖ البىلِـ هُبلٜ

 …مهغ صزىلها

ِلم خُىما آلازغ حٗغ١   خمؼة مىه ل٣ُترب ظىاص ببخٗض.. جهاًخه ؤجها ٖ 

جها٫ زغي  يغبت بـ ٖلُه ٍو
ُ
 ؤلم بـ نغر ٞـ مىظٗت ؤ

 بؾخمخإ بـ وهخ٠ نٟحر ظىاص ؤَل٤

ىذ وهللا ٦ضا ولىال الجهاعصة مبؿٍى بوي خٓ٪ -
ُ
 بُ٪ بجىنِذ ٦

ت  قٍى
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 َلبذ اللي هي ٢هضي.. هما صا.. طهب ملِل وهللا: ظٕؼ بـ نغر -

 …٦ضا مجي

كبه وظه مالمذ بـ ظىاص بلُه بلخٟذ
ُ
 وق٪ ٖلى التي الىخىف ح

ؿتها ٖلى ؤلاه٣ًاى ب نىث   بـ وهخ٠ َٞغ  ُمٖغ

 …بخ٩ي!.. ومحن بًه َلبذ -

 ول٨ىه ُع٦بخه ؤلم مً لُخإلم ُعًٖبا آلازغ لُيخٌٟ ظىاص بها هضع

 جىجغ بـ هخ٠

حن ٖكان خبُبخ٪ لـ.. لـ ؤج٣ضم مجي َلبىا - .. بًه هخٗمل ؤهذ ٖاٞع

 و مى٪ ؤهخ٣م ٖكان ؾبب صا بن ٢الخلي وهي يغبخجي به٪ وخهل

 ًسلهىا ٖاوػًٍ ٧اهىا.. الٗغبُت ٞغامل ٞـ ؤلٗب بوي مجي َلبذ

 …مى٪

 ُمغاه٤ ُمجغص مً ؤ٦بر ألامغ هظا ؤن وج٣ًُ خضة بـ ظىاص جىٟـ

 بـ لخاظبُِه  الٗا٢ض خمؼة بلى هٓغ.. اإلاهضوعة ل٨غامخِه  ًيخ٣م ؤخم٤



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               769 

ىٓغ لُٗىص ٞهم ٖض  ٢اجل، نىث   بـ وحؿاء٫ ؤعًيا اإلاؿجي بلى ٍو

 خاص

 !مى٪ َلب اللي محن -

ا ؤظاب - ًٗ ل ؤها: ؾَغ  بجها ًٓهغ واخضة هي بـ.. بًه اؾمها مٗٞغ

ت  ػمان مً الهُاص ظاؾغ ٖاٞع

 ٦مل: زُحر نىث   بـ همـ -

٣ه ببخل٘ -  ظاؾغ مً جيخ٣م ٖاوػة ٦مان هي ٢الذ: وؤ٦مل ٍع

هض بـ الهُاص ل بـ.. لُه ؤٖٝغ ما هللا ٖو
ُ
ه اللي ٧  اؾم بن ؤٖٞغ

 …الُهضٞت بـ ؾمٗخه الهُاص ُٖلت ب٨ُغه واخض

 ل٨مت بـ ٖاظله زم جالبِبِه  مً وظظبه ظضًض مً ظىاص بلُه بهدجى

ت ت ٢ؿىة بـ وهضع يِٟٗه  م٘ جدىاؾب ال ٢ٍى  ُمٟٖؼ

 …محن به٤ُ -

 ُمغحٗب زٟىث بـ وهمـ اإلا٨ضومت قٟاه ًٖ الضماء مسر
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 …الهىاعي  ؾلُمان.. ؾـ -

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

 !"محن ؤهذ ج٣ىلي هاوي  مل"

 ٖلحها عاًصا ٦خب زم ببدؿامت بـ الىهُت الغؾالت ٢غؤ

 "٦ضا؟ ؤوي  ُمهغة لُه"

ٗبر حٗبحري  عمؼ ًدبٗه ص٢اث٤ بٗض الغص ؤجاه  ٖبىؾها ًٖ ٌُ

ت مل"  "ًٞى٫  ٖىضي بـ.. ٖاٞع

 ٦خب زم ًؼن  ضخ٪

 "اممممم"

ت عمىػ  ًٖ ٖباعة الغص ؤجاه ٗبر عؾالت زم ٚايبت حٗبحًر
ُ
 ًٖ ح

 ٞـ هاجٟها قاقت جًغب ؤنابٗها نىث ٌؿم٘ ٩ًاص ًٚبها

دُمها
ُ
 ج

 "بخٗهبجي ٖكان ج٣ىلها وبالف صي ال٩لمت بدب مل"
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 ٢لب هُئت ٖلى عمؼ ًدبٗه ماػًخا لها ٦خب زم ؤ٦ثر ضخ٪

 "آؾ٠"

 لغؾالتها صفئ بـ ببدؿم ٞـ ج٨خب لُجضها لخٓاث ٖضة بهخٓغ

ؿخُٛشت
ُ
 اإلا

٨ل ؤها ُبو" ت ؤخ٨ُله ٍٚغب خض مدخاظت بـ مٗٞغ  ًٖ قٍى

 ! "حؿمٗجي.. ؤهلي م٘ ٞحها ؤج٩لم ه٣ضع مل خاظاث

 الى٢ذ بَالت ؤو ج٨ٟحر صون  ٖلحها لحرص

لها الُضهُا ولى"
ُ
 زل٣جي عبىا ًم٨ً.. هؿمٗ٪ ؤها.. مؿمٗخ٨ِل ٧

 "وبـ ؤؾمٗ٪ ٖكان

 ج٨خب هي بِىما ٞدىاها ٖلى ًىضم ولم الغؾالت جإمل

 "زاًٟت ؤها!.. صا ػي  ٦الم بالف ُمم٨ً"

 ٦خب لظل٪ ًًغبه الىضم بـ ؤخـ وخُجها عؾالتها بـ ٖبىؽ بـ خض١

 ُمجضًصا
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 "هؿمٗ٪ وؤه.. خاظت م٣ىلدل بٖخبري "

ا عصث ًٗ  ؾَغ

٨ًغا وؤه.. ؾالم.. صلى٢تي ؤ٢ٟل ُمًُغة.. جمام" 
ُ

 "ق

 و الساعط مً عمؼي  صلٝى نىث لِؿم٘ الهاج٠ وؤٚل٤ ًغص لم

 ظىاعه لُجلـ بججه

 و٢ذ بياٖت صون  ًؼن  حؿاء٫

 !!ٞحن وقهاب!.. بًه ٖملذ -

مان ق٣ت ٞـ قهاب: ُمماَلت صون  عمؼي  ؤظاب -  لؿه ٧اٍع

 …مخدغ٦ل

سٌٟ ًؼن  ؤومإ ُُ ى٣ِه  ُمازغة وخ٪ بٗضها عؤؾه ل  بـ حؿاء٫ زم ُٖ

 زٟىث

ذ -  …خاظت ٖىه ججُب ٖٞغ
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لت لٟترة عمؼي  مً عص ًإجه لم ٘ ٍَى دؿاء٫ عؤؾه لحٞر  وهى ٍو

 لجبِىِه  ُم٣ُب

 !عمؼي  ًا بًه ُٞه -

غة عمؼي  ؤزغط - .. جخسُل مما ؤ٦بر اإلاىيٕى بن ُٞه: وهخ٠ خاعة ٞػ

 ؤخؿً حؿم٘ بالف

 !...بًه ُٞه: لُدؿاء٫ ال٣ل٤ جمل٨ه -

هالجِه  ٖلى مسر زم عمؼي  ججهض
ُ
ىت زاٞخت، هبرة   بـ وؤعصٝ ز  خٍؼ

 …ًؼن  ًا ْابِ مل قهاب -

 ياج٘ مبهىث، نىث   بـ وحؿاء٫ ًؼن  وظه مً الضماء هغبذ

 !ْابِ مل بًه ٌٗجي -

 ٦بحرة اللٗبت.. ػمان مً بُلٗب قهاب ٌٗجي: ي٤ُ بـ عمؼي  هخ٠ -

خ٪ ختى ٢بل ومً  بُه مٗٞغ

 …خاظت ٞاهم مل ؤها: حٗب بـ و٢ا٫ وظه ًؼن  مسر -
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لى ؾا٢ِه  ٖلى عمؼي  عبذ م ٖو  ٖلُه ًجب الخ٣ُ٣ت ٢ؿاوة مً الٚغ

 ًىاظه مً ًؼن  لُٗلم بزباعهِ 

ًغب ْابِ ٩ًىن  بهه قهاب ؾاٖض اللي.. بهخ٣ام اإلاىيٕى -  ٍو

 ٩ًىن  بهه وا٣ٞذ خالها ؤص ٖلى لُٗلت وؿبه ٌٛحر و٦مان أل الىع١

 …٦بحر ماصي مبلٜ ُم٣ابل مجهم واخض

 ٞـ ٣ًغبها لم ول٨ىه ًؼن  ؤمام ويٗها و بالُت وع٢ت عمؼي  ؤزغط

 عمؼي  ؤ٦مل

  ظاي اللي ألن.. مىحن صي اإلاٗلىماث ظبذ ؤها مدؿإلل -
ً

 هى ٞٗال

 …نٗب

٘ ًؼن  بيُغ  ومالمذ ُمبهمت هبرة   بـ ؤ٦مل الظي عمؼي  بلى عؤؾِه  لٞغ

ت  صسٍغ
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لها قهاب خُاة -
ُ
ت ؤمه.. ٦ضبت ٧  بغيى وؤبىه هحرة اؾمها مهٍغ

٩ا في ٖاٌكحن ٧اهىا بـ مهغي   ألاب بـ.. هاواي ٞـ جدضًًضا ؤمٍغ

 …الخىؤم ؤزىه م٘ عباه اللي هى صا.. البُىلىجي ألاب مل

 وؤ٦مل وظهِه  ٖلى عمؼي  مسر

 الهىاعي  ؾلُمان اؾمه واخض ُمؿاٖضة بـ ؤهله مً هغب قهاب -

.. قهاب الخ٣ُ٣ي اؾمه بن وؤق٪.. خاظت ٖىه ٖٝغ ومدضف

غفي مخجىػة ٧اهذ ؾُضي ًا ألام  ٞـ ٦بحرة ماُٞا م٘ قٛا٫ لىاخض ُٖ

٩ا  …ؤمٍغ

ت بـ ل٣ُى٫  ته٨م بـ عمؼي  ببدؿم  ُسسٍغ

ا - ًٗ  صي اإلااُٞا واظه اللي هى مهغ ٞـ محن ؤ٢ىل٪ ٖاوػ  مل َب

 الهُاص ظاؾغ: آلُت بـ ًؼن  ؤصاب -

 ٢خل بؿاَت بـ ألهه الهُاص ظاؾغ مً ًيخ٣م ٖاوػ  قهاب.. صر -

 ؤبىه
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 !ؤبىه محن: خضة بـ ًؼن  هضع -

 …صي الىع٢ت ب٢غؤ: هضوء بـ عمؼي  ؤظاب -

لى ًؼن  ًض لخمخض وعخل عمؼي  جغ٦ه زم م ٖو  التي الهضمت مً الٚغ

 بـ جسهه ال ؤخضار ٌِٗل ؤو ُمظبظب ظٗلخه ٞـ خىاؾه قلذ

 البالُت الىع٢ت لُلخ٣ِ الجهاًت

خبذ عؾالت ًبضو ما ٖلى ٧اهذ
ُ
 والضة مً بٖتراٝ ؤو ٖكىاثُت بـ ٦

اه قهاب  ل٣خله مداوله.. وهظالخه والضهِ  بـ ل٣اءها ًٖ ٦خبذ.. اإلاخٞى

هبذ جؼوظخه و الُبِب طل٪ بـ لخلخ٣ي هغبذ ول٨جها جىؤمه و هى ُُ  ل

غنت ؤُٖخىا الخُاة.. والضحهما
ُ
 والضه ؤن ٖلمذ وخُىما لخِٗل ٞ

ل في هللا وحك٨غ جدغعث ؤجها بـ قٗغث ماث الخ٣ُ٣ي
ُ
 و٢ذ ٧

 الهُاص ظاؾغ وهى ل٣اجلِه 

.. ٢غاءتها ؤ٦مل زم جىجغ بـ وخ٨ها قٟخُِه  ٞى١  ؤنابٗه ًؼن  وي٘

ذ وبٗضها ت لُجض الىع٢ت ؤصاع.. الخ٣ُ٣ي والضهِ  بـ بٖتٞر  ؤن ملخْى
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دضص لم آزغ شسًها بل لهاخبها جهل لم الغؾالت جل٪
ُ
خه ج  هٍى

 بٗض

خب٣ي ٢غؤ
ُ
 نىث   بـ و٢اله الىالض اؾم بلى ونل ختى الغؾالت مً اإلا

 مؿمٕى

 !!!...الكهاوي  ُمهُٟي -
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 )الجزء الاول( والعشرون الرابعالفصل 

 ؤهِذ؟ إلااطا

 وخض٥ ؤهِذ  إلااطا

 اليؿاء ظمُ٘ صون  مً

ً ٛحًر
ُ
 خُاحي هىضؾت مً ح

 !ؤًامي؟ وب٣ًإ

 مئزع ججٕز عوظُضا ًغي  وهى هخ٠ زم عؤؾِه  زل٠ ًضه ظاؾغ وي٘

 بكغتها ٦ـ الىاٖمت الىعصًت مىامتها

 …عوظُضا ًا حٗالي -

 بلى وبججهذ ما م٣ٗض   ٞى١  اإلائزع ؤل٣ذ زم ٖابؿت بلُه هٓغث

اص بلحها ًضه لُمض ؤمامه وا٢ٟت ْلذ و الٟغاف  زكىهت بـ ٣ًى٫  ٖو

 هاٖمت

 …ٞايُت. بًضي مترصٌل -
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 وايٗت ظظبها ٞـ ال٣ىي  ٦ِٟه  بـ ًضها لخً٘ ٖجها ُعًٚما ببدؿمذ

خاب ٖبىؽ بـ ٢الذ زم نضعهِ  ٖلى عؤؾها  ع٤ُ٢ ٖو

 !...الُهبذ ُنهُب ٞـ ٖملخه اللي ًىٟ٘ -

زغي  بلى وظهه مالمذ حٛحرث
ُ
 وخى٤ ي٤ُ بـ ٚمٛم زم ُمٓلمت ؤ

 ٌٗجي مٟطخخىف.. م٨خب٪ ٞـ ٧اهذ بجها عبىا بخمضي -

 !...صا اإلاىٓغ حكٝى ًىٟه!.. وبيخ٪ َب!.. بجض: طهى٫  بـ جمخمذ -

غ  م٨خب بـ ُنهُب وظض خُىما نباًخا وجظ٦غ خضة بـ ظاؾغ ٞػ

ل بـ ببيخه لؼواط َلبِه  بـ بهخهى الظي بُجهم الخضًض وصاع عوظُضا
ُ
٧ 

 ال هٟؿه ٢غاعة بـ ول٨ً حٗمُه ٧اصث ز٣ت.. ٚغوع و نٟا٢ت

تراٝ ؾىي  ٌؿخُُ٘  طاث بمخل٨ها ؤهه جظ٦غ ز٣ت.. ؤعجبخه ؤجها ؤلٖا

 ؤخًاهِه  بلى عوظُضا لخٗىص ًىم

 عوظُضا و ُظلىاع ظىاعه ؾخ٠٣ ألاو٢اث ؤخل٪ في ؤن بـ ًش٤ ٚغوع

 ٖلُه ٣ًضع ال ما وهظا.. ؤلازيخحن ؾ٣ُٟض وخُجها
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ل نمًخا وبٗض لظل٪  ظاؾغ مالمذ و الجمُ٘ ؤٖهاب ؤهل٪ ٍَى

ٗبر ال ٢اجل ٚمىى بـ ال٣اؾُت  صازلِه  بـ ٖما ٌُ

ت قغؾت ل٨مت بـ ظاؾغ ٖاظله  ؤؾٟل ؤعًيا ُنهُب ؤو٢ٗذ ٢ٍى

ب ظٟاء بـ هخ٠ زم ُظلىاع ٢ضمي  ُمٖغ

 …ال٨خاب ب٦خب حٗا٫   بب٣ى جس٠ إلاا -

ت ٧اهذ الل٨مت  و الض٦ىت قضًض بعظىاوي ؤزغ جغ٦ذ خُض بـ ٢ٍى

هض١ ٧ان مً.. ٢اسخي ِقٟاه ظغح ُُ ل بـ ًخمخ٘ ًؼا٫ ال ظاؾغ ؤن ل
ُ
٧ 

 ٚحرجه قغاؾت ٖىض بال جٓهغ ال ول٨جها.. ال٣ىة؟ جل٪

  ضجغ بـ لُخإ٠ٞ الهباح ؤخضار مً ظاؾغ ٖاص
ً

 ٢اثال

غم ُمجغص صا عوظُضا ًا زالم -
ُ
 ٧ام ٦مان هحروح قٟخه ٞـ ز

 …ؾاٖت

 جهض٤ً ٖضم بـ ؤعصٞذ زم مهٗى٢ت نضعهِ  ًٖ عوظُضا بعجٟٗذ

غم -
ُ
 !بًه صي زضه ٖلى زاهُت ٞـ ْهغث اللي وال٨ضمت َب!.. ز
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 !بًه ؤٖمله َغي  اللي هى -

 !َغي  اللي بغيى هى!!.. َغي : ٢اثلت صهكت بـ خاظبحها بعجٟ٘ -

ل بـ هى ؤظاب -
ُ
 ؤٖمل ٢ىة مضًجي عبىا اللي ؤها ؾتي ًا: ؾالؾت ٧

؟ ؤ٦ٟغ! ٌٗجي بًه
ً

 …مشال

ذ هض١ ال ظٟىحها بـ ٞع
ُ
ل ٞى١  و ٖمله ٞضاخت بـ ٌٗتٝر ال ؤهه ج

ُ
٧ 

٣خِه  بـ وا٤ٞ.. خضًض صون  وعخل جغ٦ه زم يغبه.. طل٪  السانت ٍَغ

حن مً ؤػواط زالزت وجغ٥ ُالٗه ألٖا
ُ
ج بـ ج  الهضمت مً مٍؼ

خ٣اص  عخل إلاً الجىىن  بـ وؤلٖا

 وبجها٥ ٞخىع  بـ وهمؿذ ٢ىة بـ ظبهتها عوظُضا خ٨ذ

 …ب٣ى٫ .. مل.. بـ.. ؤها.. ظاؾغ -

ً حؿخُ٘. لم  بـ ظؿضها بـ حٗبض ًضه و ٞهمها ٌؿخُُ٘ ٖباعة ج٩ٍى

خُاص حؿخُ٘. لم ُمصجلت ظغاءة  ظاؾغ ٣ٖض بِىما ٖلحها ؤلٖا

خالٖبت ببدؿامخِه  بـ وهخ٠ م٨غ بـ خاظبُه
ُ
 اإلا
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 !...مىؽ؟ با٥ ٞـ خاَت ؤهِذ  عوظُضا؟ ًا بًه -

 خاص وجلٗشم زجل بـ لتهخ٠ حؿخُ٘ لم ول٨جها مىه الخملو خاولذ

 …خاَت مل.. مل أل.. آآآ أل -

 بـ هخ٠ زم ٌٗخلحها وهى ؤؾٟله عوظُضا ٧اهذ زاَٟت لخٓت بـ

ٟخذ ط٢جها ٖلى ًضه ًً٘ وهى ُمخالٖب ما٦غ، نىث    ٞمها ٍو

 هٟسخي بـ ؤجإ٦ض بؾخجي أل -

 …ظاؾـ: بٖتراى بـ هخٟذ -

خحن الٗاق٣خحن، قٟخُِه  بحن خٝغ ؤزغ ويإ دتٞر
ُ
 ياٖذ ٦ما اإلا

ًبا ًيخهي لً ٖك٤ ًُٞان بـ مٗه هي  ؾُيخهي متى حٗلم وال ٢ٍغ

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

 ؤَاخذ التي الهاعوزُت ال٨ضمت جل٪ ًخدؿـ اإلاغآة ؤمام و٠٢

 ال٣ىة جل٪ بـ ٩ًىن  ؤن ٖمغهِ  بـ لصسو   ٠ُ٦ اللٗىت.. ؤعًيا به
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 بـ وخغ٦ها الشلج ُم٨ٗباث ًً٘ وهى زٟىث بـ جإوه!.. الؿاخ٣ت

ت خغ٦ت   ٔ   بـ جمخم زم صاثٍغ ُٚ 

 آصمحن البجي ػي  مُىا٣ٞل لُه ٌٗجي!.. ًىا٤ٞ إلاا بُٟاظئجي لُه هى -

 …خاظت؟ هُجغاله بًه!..مىا٤ٞ ابجي ًا َُب هى اللي الُبُٗحن

غة ؤَل٤  ظالًؿا بعجمى.. الجبا٫ حهض ما الخؿغة مً جدمل خاعة ٞػ

٨ت ٞى١    جإوه زم السل٠ بلى عؤؾه لُٗىص ألاٍع
ً

 ٢اثال

ىم.. الُخب وما٫ مالي ٧ان ؤها -  ظاؾغ ُظلىاع ؤخب ؤخب ؤما ٍو

 …الهُاص

غي  هاجٟه ؤمؿ٪ ٞـ ًهضح هاجٟه نىث لِؿم٘ هاصاها و٦إهه  ٍو

خهل
ُ
ىحر اؾمها ًجض وهى ببدؿامخه بحؿٗذ.. اإلا ٓلمت قاقخه ًُ

ُ
.. اإلا

طهِه  ٖلى الهاج٠ وي٘
ُ
 هي ؾب٣خه ًخدضر ؤن و٢بل ؤ

هاب ؤزباع -
ُ
 !بًه اإلا

ـ هى مخلىن  بهه ٖضا: و٢ا٫ ضخ٪ -  …٧َى
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ضللت ضخ٩اتها نىث ؤجاه
ُ
ٝغ اإلا ل م٘ ٢لبه لحٞر

ُ
 مجها تهغب ٢ه٣ه ٧

ا ال آلازغ هى لُطخ٪ ًً  ببدؿامت بـ ٢الذ بهتهذ ؤن وبٗض.. بعاص

 ق٣ُت

 جىنل ٖكان بحٗب -

 بترلي ٩ًىن  ؤججىػ٥ ٖما ؤبى٥ِ !.. ٦ضا مً ؤ٦تر: طهى٫  بـ هى جمخم -

 مخسلىِل ٌٗجي خاظت.. ال٨بض ٞههلي.. ٧لُت بؾدئهلي.. عظل

و ؾىت ؾىت مً ؤ٦تر مٗا٥ِ  ؤٖمى
ُ
 …وه

 ٞـ نضعها ٖلى ًضها جً٘ وهي اإلاغة هظه ٢ىة بـ ُظلىاع ضخ٨ذ

 هبرجِه  ٦ـ ق٣ي ٖبىؽ بـ و٢ا٫ ببدؿم

 جهاجي مطخ٨ل خاظت صي ٨ٞغة ٖلى -

بض بـ هي عصث -
ُ
 …زاَغي  ٖكان بؾخدمل: ز

لت، ججهُضة ُنهُب ؤزغط ت بلى ًخجه وهى ٢ا٫ زم خاعة ٍَى ٞغ
ُ

 الك

 ٖم٣ُت هبرة   بـ و٢ا٫
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 محن زاَغ ٖكان هؿخدمل.. زاَغ٥ ٖكان مؿخدملدل ولى -

 !الُغمان ػهغة ًا

 ٨ٞغة ٖلى زبخجي: ٖظوبت بـ و٢الذ ببدؿمذ -

 !ُٞا عؤً٪ بًه: و٢ا٫ مغح بـ ٢ه٣ه -

 …حعجبجي: م٨غ بـ ؤظابذ -

ٛغ الُبُعي الخاظؼ جسُى طهى٫  بـ خاظبُه بعجٟ٘  ٚحُر  قٟخاه ٞو

ا
ً
شحرجحن قٟخحها بحن مً جسغط التي ال٩لماث لخل٪ ُمهض٢

ُ
 اللخحن اإلا

 ظمىًخا ؤخالمه ؤ٦ثر بـ ُمدغمت ُمخٗت بـ جظو٢هما

 حعجبه ٢غؤث و٦إجها ُظلىاع لُخٟاظئه طهىله ٖلى الؿُُغة خاو٫ 

 الهُاص ظاؾغ ٖبض ًٖ ًسخل٠ ال ٖبض بـ ٢اثلت

 !...٦ضا مل بٟاظئ٪ -

طهه ُنهُب خ٪
ُ
ت ؾىع  بلى ًخ٩ئ وهى ُمبدؿًما ل٣ُى٫  ؤ ٞغ

ُ
 الك
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دل.. بىتي ًا ُظلىاع ًا وهللا - جي.. ٧لماج٪ و٢اخت ٞـ مكٞى  بخبهٍغ

 …الهغاخت

ىم٣حن خاظبُه بـ ُمخالٖبت ج٣ى٫  وهي ببهاعه وػاصث
ُ
 ظاطبُت بـ اإلا

 …مخ٣ل٣ل هبهغ٥ ولؿه -

 الى٢اخت مى٣ُت بلى ُظلىاع جهل ٞدُىما اإلاغة هظه جهضمه. لم

ٗض والتي
ُ
 لـ لِؿذ ول٨ً الٟخُاث بلى اليؿبِت  بـ زُغ مى٣ُت ح

 ظظابت ببدؿامت بـ خضًشه ؤ٦مل ٞـ الهُاص ُظلىاع

 ٢لبي ًا و٢اخخ٪ ٞـ واز٤ ؤها.. ٢ل٣ان مل صي الخخت مً أل -

 ٞسغ بـ بها ؤٖتز قهاصة -

ا ُنهُب ٢ه٣ه -
ً
 ؤججىػ٥ إلاا هخبؿِ بوي خاؾـ ؤها: عاصٞ

 ًغضخى بابتي و ألاو٫  هخجىػ  إلاا مل: زبِشت وٗىمت بـ هي ؤعصٞذ -

 ٖى٪

 …َمىحي ؾ٠٣ مٗلِل هخاو٫ .. خ٤ ٖىض٥ -
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٩اإلات بؾخمغث
ُ
ل لى٢ذ   اإلا  ؤٚل٣ذ ختى ألاخاصًض ٞحها جباصال ٍَى

 هاثمت ؾ٣ُذ ٢ض ٞـ الهاج٠ ُظلىاع

 ال٣مغ لُجض الؿماء بلى هٓغ زم ببدؿامت بـ الهاج٠ بلى هى هٓغ

 
ً

 ؾىي  ًدك٩ل لم ول٨ً به ُظلىاع نىعة ًغي  ؤن وخاو٫  ُم٨خمال

ا لُيخٌٟ الهُاص ظاؾغ نىعة ًٗ  ٕٞؼ بـ ؤعصٝ زم ُمتراظ

بض مً باهلل ؤٖىط -
ُ
 …السباثض و الس

ت وؤٚل٤ الضازل بلى صل٠ ٞغ
ُ

  همـ. زم الك
ً

 حعجب بـ ُمدؿاءال

 خ٣ُ٣ي

 !...صو٫  ألاٞالم بخٕى بػاي بُٗمىلها -

 ٌٟٛى ؤن ٢بل وهخ٠ الٟغاف ٞى١  بعجمى

 …ؤبًضا عوماوؿُت هكٝى مل خُاحي ٞـ الهُاص ظاؾغ ما َى٫  -

************** 
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 لُترظل الهُاص ٖاثلت بـ السام اإلاسؼن  ؤمام الؿُاعة جى٢ٟذ

 الؿُاعة مازغة بلى وجىظها ظىاص جبٗه زم الؿُاعة مً خمؼة

 ؤزظ والظي.. اإلا٣ُض طل٪ بلى وهٓغ الؿُاعة خ٣ُبت خمؼة ٞخذ

 ضجغ بـ ظىاص لحرصٝ الطٕ ؾباب   بـ ًهغر

 …ب٢ٟل.. ب٢ٟل -

 بلحها ًخ٩ئ وهى حؿاء٫ زم الؿُاعة ٚل٤ خمؼة ؤٖاص

؟ ؤبى٥ اإلاٟغوى..ظىاص؟ ًا بًه هخٗمل -  ٌٗٝغ

  ظىاص هٟى -
ً

 ؤٞهم إلاا بال خاظت ؤي ٞـ البىؽ هضزل مل: ٢اثال

 …ألاو٫  مىه

٣ُض ًهغر ؤن و٢بل الخ٣ُبت ًٟخذ ٖاص زم خمؼة ؤومإ
ُ
 ؤزغط اإلا

ى٣ِه  بلى وظههُ  و نٛحر ؾ٨ًُىا  ُمٟٕؼ ٞدُذ بـ وهمـ ُٖ

 …٧ى٧ى ًا جهغر هخدل٤ مل -
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 هاخُت بلى به بججه و طعاِٖه  مً لِسخبه ُمجبًرا آلازغ نمذ

 ظىاص ٣ٖض ٞـ.. الهضثت البىابت ؤمام ٣ًٟان خاعؾحن لُجض اإلاسؼن 

 زكىهت بـ وحؿاء٫ خاظبُه

 !...هىا بًه بخٗملىا -

 ول٨جها ٚلُٓت هبرة   بـ ؤخضهما ؤعصٝ زم بًٗهما بلى الخاعؾحن هٓغا

 ؤمامه مً جدترم

 هىا مً مىمكِل ؤمغها باقا ظاؾغ -

غ بـ وهخ٠ عؤؾِه  بـ ؤقاع -  !...ظىه خض في: ج٣ٍغ

  الخاعؽ نمذ
ً

 ٣ًبل ال بما ظىاص لُإمغه زٟت بـ ؤومإ زم ٢لُال

ٌ  الٞغ

 …بٞخذ -

ا ؤومإ زم خُلت ٢لت بـ الخاعؽ ججهض ًٗ  صل٠ وخُجها الباب لُٟخذ ُمُُ

 خمؼة ًدبٗه ظىاص
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كحر ؤعًيا اإلاؿجي طل٪ بلى ونل ختى اإلاسؼن  بـ ظىاص جدغ٥ ُِ  بلُه ل

 
ً

 ُمدؿاءال

 !...صا محن -

 ته٨م بـ الغص الغخمً ٖبض لُخىلى ؤخض ًغص لم

 هىا ظابجي اللي هى ؤبى٥ -

 …لُه؟ -

 قُُاهُت بـ و٢ا٫ جغهذ بـ جهٌ زم الغخمً ٖبض ضخ٪

 …حٗٝغ ٖاوػ  مل نض٢جي -
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 (الثاني الجزء) والعشرون الرابعالفصل 

 هاجٟه نىث نضح خُىما اللُل ُمىخه٠ جسُى ٢ض الى٢ذ

اص نىجه ٦خم و ي٤ُ بـ ظاؾغ لُخململ غ ًىام ٖو  ًًم الٗحن ٢ٍغ

م٤ بـ الىاثم عوظُضا ظؿض ا ؤجه٨تهما لُلت بٗض ُٖ ًٗ  وهى ببدؿم زم م

 بلُه ظؿضها جًم بها ٌكٗغ

ؼعج الهاج٠ نىث ٖاص
ُ
خمخم اإلا ُُ  عوظُضا ٧اهذ لى بظًئت ؾبت بـ ل

ت زاعط لُغصجه ؾمٗتها ٞغ
ُ
 ؤ٦مله بـ ال٣هغ بل الٛ

 ؤبٗض و عؤؾها ؤؾٟل مً طعاٖه ٌسخب وهى خغم بـ ٖجها ببخٗض

 بلى لُىٓغ عهِىه به٣ُ٘ الظي الهاج٠ سخب زم زهغها ًٖ ًضه

 اللُل ُمىخه٠ بٗض نباًخا الشاهُت مً ٣ًترب الظ الى٢ذ

٩اإلات لخل٪ ٢ل٤ بـ خاظبُه ظاؾغ ٢ُب
ُ
 بٗض به ًخهل ؤخض ال.. اإلا

بكغ ال وآلان مؿاًءا الٗاقغة الؿاٖت  عهحن ٖاوص.. ؤبًضا السحر بـ ًُ

اط بـ ٢اثلت عوظُضا لخخإ٠ٞ ًهضح الهاج٠  بهٖؼ
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ت مل ظاؾغ ًا جلُٟىه٪ ب٢ٟل -  …ؤهام ٖاٞع

طهِه  ٖلى الهاج٠ وي٘
ُ
 ؤن و٢بل عوظُضا ًٖ بًُٗضا وجهٌ ؤ

زغي  الىاخُت بـ مً ؾب٣ه ًخدضر
ُ
ِل٘ نىث   بـ ألا  ه 

 هاػلحن بُه وخمؼة ظىاص الُهٛحر البُت.. باقا ظاؾغ ًا بلخ٣ىا -

ذ ٞـ يغب  …اإلاسؼن  ٞـ اللي الٞؼ

 التي لؼوظخه ًإبه ؤن صون  هضع زم خضة بـ ظاؾغ ُٖىا ؤْلمذ

ت بهخًٟذ دض١ ٖٞؼ
ُ
 زٝى بـ به ج

ضزل حؿمدىله بػاي!.. ب٣غ ًا هىا٥ بًه بُٗمل وظىاص - ًُ  
ً

 ًا ؤنال

 !...بهاًم؟

 و ٖبىؽ بـ خغا٥ صون  اإلاؿجي آلازغ الكاب بلى الخاعؽ هٓغ

 ُمخدكغط نىث   بـ ظاؾغ ٖلى الغص ٖاوص زم وظل

 ٞىًعا ومدخاظ٪ باقا ًا ٦بحر اإلاىيٕى -
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 ظخ٨م.. ظاي ؤها ب٢ٟل: ُمٟٕؼ ظهىعي نىث   بـ ظاؾغ ظإع -

 …ألاٝع

خمخم وهى الهاج٠ ؤٚل٤ ت عوظُضا لخجهٌ ؤؾىص ًٚب   بـ ًُ  زم ظٖؼ

سغط السؼاهت بلى ًخجه ظاؾغ جغي  وهي حؿاءلذ ُُ  مالبؿِه  ل

ا ًُ  ٖكىاث

 ظاؾغ؟ ًا بًه في -

صخي عوظُضا ًا مِٟل: اإلا٨خىم نىجه ؤجاها -
ُ
 …هامي؟ ز

ضًغه ٦خِٟه  ٖلى ًضها وجً٘ بلُه لخخجه له جغضض لم ل٨جها
ُ
 بلحها ج

 ٢ىة بـ هضعث زم

 !...بُدهل اللي وبًه ٞحن ظىاص ج٣ىلي إلاا ٚحر ظاؾغ ًا هىام مل -

غ ّبلها ًضحها ؤمؿ٪ زم خاص نبر هٟاط بـ ظاؾغ ٞػ
 
 الخىاوب بـ و٢

ا ًٟ  الىٟـ يبِ مً ًمخل٨ه ما ؤ٢صخى بـ هاج
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جلىاع خهل اللي ٖٝغ ق٩له ظىاص -
ُ
 صلى٢تي اإلاسؼن  في وهى ل

امل  …مكا٧ل ٖو

 بـ جدؿٗان ُٖىاها نضمت بـ جمخمذ و ًضًه ٖلى ًضها قضث

ج  الخضٍع

 …ؤلام٩ان ٢ضع ٖلُه هسبي خاولىا بخىا.. مىحن؟ ٖٝغ وظىاص -

 زم الصسهُت ُمخٗل٣اجه وبلخ٣ِ ظبُجها لشم بٗضما ٖجها ببخٗض

ت بـ ؤظابها  ُسسٍغ

ل مجي وعر ظىاص.. عوظُضا ًا ٚبي مل ظىاص -
ُ
 بهه ٧اعه خاظت ٧

ل ولى.. مجي ًىعثها  …ب٨غة هُٗٝغ الجهاعصة مٗٞغ

ض ًىاْغ لم  هضع ؤهه بال به اللخا١ جداو٫  وهي ٖجها ببخٗض بل اإلاٍؼ

 الجضا٫ ج٣بل ال نغامت بـ

 بداو٫  اللي ال٣ظاعة وؾِ مل.. هىا٥ مل م٩اه٪!.. عوظُضا -

 …ٖىض٥ لخض ببى٪ هجُبل٪ وؤها زلُِ٪ .. ٖجها ؤبٗض٧ىا
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ذ ٝ   بـ هٟؿها خاَو ل.. مهضعه حٗلم ال زى
ُ
 اإلااضخي بـ خضر ما ٧

اإلات الٗانٟت جل٪.. الٗانٟت ٢بل الؿ٩ىن  بال هى ما
ُ
 لً التي اإلا

 بـ صاثًما حكٗغ عوظُضا.. وب٢خلٗخه بال الهُاص آ٫ مً قًِئا جتر٥

خد٤٣ الؿىء سُب ؤن هللا جخضٖىا ول٨جها ٍو  ْجها ًُ

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

ب َاُٚت هُبت بـ الؿُاعة مً ظاؾغ جغظل ٖغ
ُ
م بلحها ًىٓغ مً ج  ٚع

خ٣ضم ؾىه
ُ
.. ال٣ىة هٟـ.. الخإزحر هٟـ ًمخل٪ ًؼا٫ ال ول٨ىه اإلا

 بظباًعا له ًسىٗىن  ٞـ خىله مً ٖلى الهُمىت

 بلُه لُىٓغ الهضثت البىابت ًدغؽ الظي الخاعؽ عؤؽ بهدجى

غ   ٞـ ألازحر بزتر٢ذ ٢اجلت هٓغة ظاؾغ  ٗ  
ٕ عوخه ؤن ق

 
يخظ

ُ
 مىه ج

 ُمٟٕؼ ٞدُذ بـ هضع زم ٖىىة

اهلل.. ؤبًضا ًضزل مدضف -  …مُدىٟظف ٦المي ٖو
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 ؤٚل٣ها زم وصل٠ البىابت ظاؾغ لُضٞ٘ بيُغاب بـ الخاعؽ ؤومإ

 زلٟه

م ٖلى م ٧ان الظي السغاب مً الٚغ ُٗ  ؤ٦ثر ؤنبذ ؤهه بال اإلا٩ان ٌ

 ًبدض ؤن ًدخج لم.. ًىًما ونابغ هى ٧اهاه قابحن ٖىٟىان بـ زغاًبا

ا، ٧ان ػثحره نىث ٞـ ٦شحًرا ظىاص ًٖ ًُ ا ٖال ًٟ  ٖبض نغزاث و ُمسُ

طهِه  جستر١  الىهىت الغخمً
ُ
ت ؤ هٞغ

ُ
 اإلا

سخ٤ ؤن ٌؿخد٤ بل الخ٣حر طل٪ ٖلى ٌك٤ٟ لم خ٣ًا  ٦ما ٌُ

م ول٨ً جماًما الخكغة غص لم طل٪ ٚع  ٖىٟىان بـ ظىاص ًخُب٘ ؤن ًُ

ا، ًدخاظه.. ظاؾغ و٢ؿىة ًُ ا عخىل ض ال ول٨ىه وٗم ٢ىًٍ ٍغ  ؤن ًُ

هبذ سسه ًُ
ُ
 والضماع السغاب ؾىي  ججظب ال ٖىه ُمهٛغة و

م والظي ظىاص بلى جدغ٥  بل ٌؿخ٨ً لم الىاضر وبُٖاءه بجها٦ه ٚع

ت بـ جىُل٤ البظًئت الجاعخت، ؤلٟاّ هِب ٞـ ُخٍغ
ُ
 الىٟىع  بـ ظاؾغ ج
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 ؤمؿ٪ ظاؾغ ؤن بال الباجـ خُاة بـ جىصي ؤن ؤزحرة ل٨مت ٧اصث

ا ٢ىة بـ ٢بًخه ًٗ ض مً بًاه ماو هض١ لم ظىاص قغاؾت.. اإلاٍؼ
ُ
 و ج

 ٞجٗل مىه جمل٪ ًىًما ًمخل٨ه ؤهه ٌٗخ٣ض لم الظي ألاؾىص ًٚبه

 بهخ٣امها في بكاٖت ؤ٦ثر لىخت مىه

ىهي ؤن ٢بًخه ُمىٗذ وخُىما الًٛب جإزحر جدذ ظىاص ٧اث
ُ
 ج

 الجازم الٓل بلى بؾخضاع ٞـ ظباعة ٢ىة بـ ُمٗل٣ت ٧اهذ آلازغ خُاة

ىهذ مالمذ بـ ٞى٢ه
ُ

ت وؾامتها ق َٟغ
ُ
 طا ألاؾىص الًٛب بـ اإلا

ٓلم اللهُب
ُ
 اإلا

 وهى ظاؾغ وظه ٖلى مٗاهحها ؤؾمى بـ الهضمت بجغؾمذ للخٓت

 اإلاغاث آآلٝ بـ مىه ؤؾىء ظٗلخه التي الخالت جل٪ بـ ولضه ًغي 

مؿ٪ مً عئٍت ًٖ اإلاٗمي ظىاص ٧اص  ًض ول٨ً ًل٨مه ؤن ٢بًخه ًُ

زغي  ظاؾغ
ُ
ت، ٢ؿاوة بـ ًهغر وهى مىٗخه ألا  خضة بـ ؾازغ ُمَٟغ

 !...بًه وال ؤبى٥ جًغب هُسلُ٪ ًٚب٪ -
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هازه لهىث هًٓغا الخضًض ظىاص ٌؿخٗب لم للخٓت
ُ
 زم الٗالي ل

 هٓغاجِه  بـ ؤمامه ظاؾغ نىعة ججلذ قحئ   ٞـ قًِئا طل٪ بٗض

ُىاه الهلبت بت ٢ؿاوة بـ جىطر التي ٖو ا لُهمذ.. ُمٖغ ًُ  ًضاه ُمغز

 خضًض صون 

ض له ًتر٥ لم ظاؾغ ؤما  مً ظظبه بل لِؿخ٨حن الى٢ذ مً اإلاٍؼ

ا جالبِبِه  ًُ  بحن نضاها جغصص خضة بـ هضع زً ؾا٢ه ٦ؿغ ُمغاٖ

  الجمُ٘ به٨مل ٞـ اإلاٗضهُت ُظضعاهه
ً
 مىه عهبت

 ًا ًٚب٪ ًس٠ صا ًم٨ً بيغبجي.. لُه؟ ؾ٨ذ يغب ٦مل -

 !...باقا

 ؤظكت ٢اؾُت، هبرة   بـ ظاؾغ بلى ًىٓغ ؤن صون  ظىاص ٚمٛم

 ؤهذ بهه قا٠ً ُم٨ىدل -

 …هىا؟ ظاب٪ اللي وبًه! بًه بخٗمل: ظٟاء بـ ظاؾغ ؾإله -
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 بىُاله بـ ًدبى٫  ٩ًاص الظي الكاب طل٪ بلى ظىاص هٓغاث خاصث

 بلُه لُىٓغ اإلاكاومت اللُلت جل٪ في ٖاقه الظي الُغٖب ل٨ثرة

 ٢لُل ُمىظ والظي خمؼة زل٠ ُمغحًٗبا لُيخٌٟ ُمٓلمت هٓغة ظاؾغ

ٗظبه ٧ان  اإلاٗلىماث مىه ٌؿخسلو ل٩ي ٢ؿىة بـ ٌُ

 ختى الجُىاث جىعزذ.. الًٛب و ال٣ؿاوة ٖغ١  بـ مىبىءة الٗاثلت

 الٗاثلت بلى ًيخمي خمؼة ؤن ٨ًٟي ول٨ً الهُاص اؾم ًدمل ال إلاً

 آزغ بـ ؤو ق٩ل   بـ

 ٢اجل ظهىعي، نىث   بـ وهضع ظىاص بلى الىٓغ ٖاوص

 !هىا بًه بُٗمل وصا -

 …ه٣ُىله اللي حؿم٘ الػم: ظمىص بـ ظىاص هخ٠ -

 ظىاص بلى ًىٓغ وهى ٚلٓت بـ حؿاء٫ ول٨ىه ٨ٞه ًٖالث حكىجذ

 ٢اله إلاا ًإبه ؤن صون 
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ٛل وهى ؤهذ ٖاملي -
ُ

 الىاؽ ٖلى جسلهىا وظاًحن ٖهاباث ق

 !٦ضا مل

ه*****  اللي ُظلىاع وخ٤ خ٣ي آزض ظاي.. خ٣ي: ظىاص هضع -  ٍػ

 ٖلحها الىجؿت بًضه مّض 

ت بـ ظاؾغ جمخم -  !وخل ًا بػاي وهخازضه: ُسسٍغ

 …ه٣خله: هضع ُمٓلمت هبرة   بـ -

 الش٣ُل ُمؿضؾه ًضهِ  بـ وي٘ زم زٟت بـ صٞٗه بل ظاؾغ ًجٟل لم

 ظاٝ ٢اسخي نىث   بـ وهضع

ضام٪ ؤهى.. ب٢خله -
ُ
ـ ٢  …ب٢خله.. الؿالح بًض٥ ٞو

ب ؤٞعى ٞدُذ بـ هؿهـ زم زُىة مىه ظاؾغ ب٢ترب  ول٨ىه ُمٖغ

سُئها لم مغاعة ًدمل  ظىاص ًُ
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 الضم بن بٖٝغ.. الضم بـ بًض٥ وجلىر ج٣خل ج٨ٟغ ؤما ٢بل بـ -

ل.. مبِخٛؿلل
ُ
.. ٢خلتها اللي ألاعواح مً عوح هخُاعص٥ ًىم و٧

 …ال٣خل هىاًخه وخل ُمجغص جب٣ى ؤما لخض بوؿاهِخ٪ هخ٣ٟض

 بـ هضع زم ظىاص بزغها ٖلى جغاظ٘ نضعه في ٢ىة بـ ظاؾغ ل٨ؼه

 ُمس٠ُ نىث  

 هٟـ ٞـ جمصخي هؿِب٪ مل ؤها بـ ًىصخجي اللي مل٣دل ؤها -

٤ ض.. الٍُغ
ُ
٤ ؤو٫  مخسلِل بـ خ٣٪ ز  خ٣٪ بحها حؿترص ٍَغ

 …ال٣خل

 ًجٗل ٞـ ًهضح الٗا٫ جىٟؿه نىث و خضة بـ ظىاص جىٟـ

ذ ٦ـ ؤهٟاؾه خمخم الٗاجُت الٍغ ُُ  ؤؾىص زٌُٟ، نىث   بـ ل

 ُظلىاع ٖلى بًضه مّض  -

 آزض وهٗٝغ: ؤلاوؿاهُت اإلاكاٖغ مً ُمجغص نىث   بـ همـ خُجها -

 …ٚلُلي ٌكٟى ؤما لخض خ٣ها
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************ 

 الى٢ذ ٧ان.. بهخمام ظىاص ًىلي ؤن صون  الؿُاعة مً ظاؾغ جغظل

 بلى لخظهب ٞـ الكغ٦ت بلى الظهاب ٖضم ٢غع  ٞـ الكغو١ ٢اعب ٢ض

 خالت في ًجٗله ؤن بـ ٦ُٟل ٧ان ولضه مً الُىم عآه ما.. الجخُم

بت الهمذ مً ٍغ
ُ
 ؤلابخٗاص آزغ لظل٪ مٟهىم الٛحر والًٛب بل اإلا

 ؤخًاجها بلى والهغب

 بخترام بـ ٢ا٫ الظي الؿاث٤ ُمؿاٖضة بـ جغظل ظىاص بِىما

 !البِذ لخض ؤؾاٖض٥ جدب -

 …ٖمي لبِذ هغوح أل: و٢ا٫ ظىاص هٟى -

 بِِذ  ؤلى ونل ختى ٖلحها ًخ٩ا التي الخضًضًت الٗها ظىاص جىاو٫ 

سغط.. ٖمه ُُ   ؤظغي  زم هاجٟه ل
ً

ا بجهاال ًُ  نىتها لُإجُه هاجٟ

 الىاٖـ

 بًه؟ وال خاظت في زحر!!.. ظىاص -
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ب نىث   بـ جمخم - ىا اللي الجىِىت ٞـ حٗالي: ٍٚغ
ُ
 وبخىا ٞحها بى٣ٗض ٦

ً  …مدخاظل٪..ُنٛحًر

هملت الخض٣ًت خُض السلٟي الباب بلى وبججه الهاج٠ ؤٚل٤ زم
ُ
 و اإلا

كب ٞى١  ظلـ ُٗ  ٖخ٣ُت شجغة ؤؾٟل ألازًغ ال

ا جبؿم
ً
م بًُٗضا آلان ًبضو ًىم   بلى طا٦غجه بـ ٌٗىص وهى ياخ٩  ٚع

 مً مدبىبخه هغبذ خُىما.. ؾيخحن ؾىي  ٖلُه ًٟذ لم ؤهه

 ٧اهذ والتي ػمُالتها بخضي م٘ خاص شجاًعا ؤزاعث ؤن بٗض اإلاضعؾت

  بلُه نضمت
ً
 التي الشاثغة جل٪ ًٖ جسخل٠ الهاصثت َبُٗتها ٞـ زانت

هالث هخٟذ
ُ
ىتها ز ى٣ها بـ َىلي ظغح لها وؾببذ ٢ٍغ  ؤْاٞغها بـ ُٖ

لت  الٍُى

ٝ   بـ جغجج٠ الصجغة جل٪ زل٠ جسخبئ وظضها  وظلـ لُبدؿم زى

 الؿبب ًٖ ٌؿإلها ؤن صون  و وظهها ًٖ ًضحها وؤبٗض.. ظىاعها

 ٖك٣ًا بها تهُم ببدؿامت بـ ؤعصٝ
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ىِذ  لى ختى -
ُ
 هخٗا٢ب لى ختى ٖى٪ هضاٞ٘ ظىب٪ ؤها.. ٚلُاهت ٦

 …م٩اه٪

 الخاعؽ لظل٪ بهبهاعها ختى ؤو ُٖىاها وإلاٗت ببدؿامتها ًيسخى لً

 ُمضللخه جؼا٫ وال ٧اهذ.. جُلب ؤن صون  ًدمحها الظي

.. والضهِ  مً الٗك٤ في الخمل٪ وعر.. الجىىن  خض وبلى وٗم ٌٗك٣ها

 التي اإلالخمُت الٗك٤ ٢هت ٞاَمت ظضجه ٖلحهم ٢هذ لُاإلاا

ل مىاظهحن ٢ىة ب٩ل زاياها
ُ
متهما تهً صون  الهٗىباث ٧  ٍٖؼ

ِلم   آلان ذ خُىما ٢ىة جمؿ٨ه وػاص بها ًخمؿ٪ إلااطا ٖ   جل٪ بٖتٞر

 ٠ُ٦ ٨ًٟي ٞـ واضخت ج٨ً لم وبن ختى مكاٖغها بـ الٟاجىت

 نضعه بها وهبٌ ٢لبه بلخ٣ُها

٘  ًٖ ٣ًل ال والظي الّٟخا٥ ُٖغها صاهمه خُىما ؤهٓاعه ٞع

خماًل زهغها
ُ
ه ٠َُٟ بمخالء بـ اإلا دت زُاب جغجضي.. ٌٍٛى  لها ُمٍغ

 له اليؿبِت  بـ وُمٗظبت
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 وعصًت ٦جزة و.. ُع٦بخحها بلى ال٩اص بـ ًهل ٢هحر ؤبٌُ ؾغوا٫

ها خى٫  هٟهاٞت  الضازلُت زُابها جدض قٟاٞت ول٨جها.. الٗلىي  ظٖؼ

 الظ٧ىعٍت إلاكاٖغه الالهبت مٟاججها بلخ٣ُذ التي هٓغاجه ٦ـ الؿىصاء

 الٟاثغة

ؿغي  خاملتها بوؿض٫ ٦جزة ُِ  ٌٗلم ال زجل بـ ألاخمغ ٦خٟها لُخٓهغ ال

تراٞها زجلها بؿبب ؤم الٟاضخت هٓغاجه بؿبب ؤهي .. ؤمـ؟ إٖل

٨ٟغ لم ول٨ىه هاء ظلؿذ ٢ض ٞـ ٦شحًرا ًُ  بـ وؾإلخه ؤمامه ال٣ُٞغ

له وظهها ؤ٧ل الظي زجلها جسٟي جىظـ
ُ
 جسغط هبرتها ظٗل ٞـ ٧

 ُمغحٗكت

ـ مل ق٩ل٪ -  …خاظت؟ خهلذ!.. ظىاص ًا ٧َى

  ٖلحها ًغص لم
ً

ال دض١ ْل بل ٍَى  طاث ُٖيُه بـ ٦ظل٪ وهي بها ًُ

ب اللىن  متزط وألازًغ الٗؿلي بحن اإلاخماوط الٍٛغ
ُ
 الٗؿلي بـ اإلا
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 زهىًنا الىىم ٖلى خهىله ٖضم بـ ٌصخي بخمغاع ؤخاَهما و٢ض

 ُمسُٟت صعظت بـ عزت.. عزت وزُابه

 مً ػاصث خغ٦ت بـ وظىخِه  ٖلى ًضها جً٘ وهي هل٘ بـ لخدؿاء٫

لمت
ُ
 ُٖىاه ْ

 !...ٖلُا ُعص ظىاص -

  باَجها لشم زم ًضها ؤمؿ٪
ً

غحٗل ٢لبها وظُب لحرجٟ٘ ُمُىال  ٍو

ٓهغ لم ؤجها بال به جإزًغا بضجها
ُ
 بـ ببدؿمذ بل.. طا٥ وال هظا ال ج

  جىجغ
ً
بت ا ًؼا٫ ال وهى.. مااػعجه في مجها ٚع ًٖ ٣ت بـ قٟخُه ػاع  ٍَغ

 ؤبذ نىث   بـ بٗضها لحهمـ ٦ٟها باًَ بـ خمُمُت

 …حٗبان.. بًالٝ ًا حٗبان.. ُخًى٪ ٞـ ؤهام ٖاوػة -

ب ًضٖها لم ول٨ىه بًالٝ ُٖجي بحؿٗذ   ًٟٗل ما حؿخٖى
ً
 زانت

 ؾا٢حها ٖلى عؤؾه ُممضًصا حٗب بـ ٣ًى٫  وهى

ضًجي -
ُ
 …حٗبي حسخبي ًم٨ً ُخًى٪ ٞـ ز
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ا بًالٝ ببدؿمذ
ً
 لخشجي.. مغة ألو٫  ٖلُه جغاها التي لخالخِه  ؤقٟا٢

 خى٫  طعاُٖه لُل٠ ٖلحهما عؤؾها وي٘ وهى ؤؾٟلها ؾا٢حها

 ؤناٌٗها حٛغؽ وهي.. زىان بٗض وهام بُجها بـ عؤؾه صاًٞىا زهغها

هالجِه  بـ
ُ
غة ز ِ ظؿضهِ  بـ السضع لُشحر خىى بـ بها جخالٖب الٍٛؼ  ٚو

 ٖم٤ُ ُؾباث   في

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

 الٓهحرة ٖىض

ظغة الؿُاعة مً ًؼن  جغظل
ُ
 زم الؿاث٤ ًض بـ الى٣ىص بٌٗ لُضؽ ألا

ٕغ الظي الخي بـ ال٣ضًم اإلابجى بلى جىظه  به جٖغ

 في هاجٟه ع٢م جغ٥ بٗضما زالخِه  هذ هاجُٟه ُم٩اإلات جل٣ى ٢ض ٧ان

 بـ ٢غاءتها ؤجهذ ؤجها لُٗلم الضٞتر ؤوعا١ آزغ بـ بخخاظخه خحن

ت بعججاٞت.. ال٩امل لما جيخابه بضهه هؼث ٢ٍى
ُ
 طل٪ ؤعو٢ت ٖبر ٧

 الخي
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لما ؤيلٗه بحن مً ٞااصه ًيخٌٟ
ُ
 ؤؾىء ًخظ٦غ وهى صعظت نٗض ٧

اث ه خُىما ط٦غي  مغث.. الظ٦ٍغ ت ٖغبت و الخي ؤهالي خاَو َغ
ُ

 الك

ت ؤمحن وظىاعه ألانٟاص بـ ُم٨بل وهى ألاؾٟل بـ جيخٓغه َغ
ُ

 ًىٓغ ق

 بقمئزاػ بـ بلُه

اث جل٪ ًىٌٟ عؤؾه خغ٥  بلى ونل ختى ونٗض عؤؾِه  ًٖ الظ٦ٍغ

 زالخه له لخٟخذ حُٛحرها ٌؿخُ٘ لم وٛمت   بـ الباب ص١.. َاب٣ها

 ب٢خًاب بـ ج٣ى٫  وهي زىان بٗض

 …بجًٟل -

٨ت ٞى١  وظلـ الهالت بلى جىظه زم ًخ٩لم ؤن صون  ًؼن  صل٠  ألاٍع

 ببىتها صٞتر ًضًه بحن جً٘ وهي ظىاعه ظلؿذ زم زالخه لخإجُه

اه  خكغظت بـ لخ٣ى٫  اإلاخٞى

 مخٛحرحل لؿه زبُخ٪ -
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 وصي.. وٛحرها الهٗب مً الخاظاث بٌٗ: و٢ا٫ شجً بـ ببدؿم -

ل ٖاصحي ٧اهذ
ُ
 …الضعوؽ بٗض البِذ ؤعظ٘ ؤما ٧

زغي  هي ببدؿمذ
ُ
 ُمغاه٤ م٘ ٖاقتها التي الغاجٗت ألاًام لخل٪ ألا

غ٥ نٛحر
ُ
اًتها في ج  ما ؤظمل مً ٧ان ول٨ىه بهظاع ؾاب٤ صون  ٖع

غسي وهي ججهضث.. به خُٓذ
ُ
 ًبضو الظي الكاب طل٪ وخا٫ خالها ج

 جلٗشم بـ ٢الذ زم جائًها

 …وؾامت ألاًام ػاصج٪.. بحٛحر ق٩ل٪ بـ.. بـ -

بٗضها لم ول٨جها بيُغبذ ٞـ ًضها ؤمؿ٪
ُ
 ببدؿامت بـ ل٣ُى٫  ج

 ُمخإإلات

ىِذ  -
ُ
 "...ج٨بر إلاا الخي بىاث هخججن" بخ٣ىلُلي صًًما ٦

ً قغوص بـ بٗضها ل٣ُى٫  ًضهِ  بـ جدكبض وهي با٦ُت ضخ٨ذ .. خٍؼ

 ؾ٨حن بـ ٢لبه ًىدغ خؼن 

خجي و -  ٦برث ما ًاٍع
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 طهب هٟؿ٪ خملذ لُه: ظإقها عباَت بـ جخمؿ٪ وهي ؾإلخه -

 …ٖلُ٪ الُتهمت وؤزبذ مٓلىم م٣ىلدل لُه.. صا؟ ػي  ُٖٓم

م ه الظي وظهه شخىب ٚع  الظي ظؿضه بعحٗاف وعٚم ٌٗتًر

 بـ ٢ا٫ ؤهه بال ٖلحها قضث ٞـ ٞى٢ها ًضه بعحٗاف مً به قٗغث

ل٣ى ُمغاه٤ ُمٗاهاه لسهذ ببدؿامت
ُ
لم ُٚاهب في ؤ

ُ
 الٓ

 ؤطاها اللي الىاَي لـ ُخبها خبِذ بوي لضعظت خبُتها.. خبُتها -

 لُه!... ٦ضا هٟؿ٪ ٞـ ٖملتي لُه.. بىتي ًا آآآآآآه: بخترا١ بـ قه٣ذ -

 ٦ضا؟ ُٞىا ٖملتي

 ؾامدتها ؤها.. الغخمت ٚحر ٖلحها مبجىػف: ال٣ى٫  بـ ًؼن  ؾإع -

 ٖاٝع ألوي.. جدمُه ٖكان ؤطججي إلاا ختى ؾامدتها.. ػمان مذ

 …الجىىن  لخض جدب به٪ مٗجى

 جىٓغ وهي ج٣ى٫  ؤن ٢بل ؤزحرجحن ٖبرجحن لخيؿاب ُٖىاها ؤٚمًذ

 ُمؿامدتها في ؤمل و ؤلم بـ بلُه
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 …السجً ٞـ ياٖذ اللي ؾىِى٪ ٖلى ؾامدجي.. بجي ًا ؾامدجي -

ًًٛ ٦ٟها لشم
ُ
 ٖظبت ببدؿامت بـ و٢ا٫ ُٖىحها بلى هٓغ زم اإلا

مغي  - لذ ما ُٖ  …ؤؾامد٪ ٖكان مى٪ ٖػ

 وهى ؤ٦ثر ببدؿم ٞـ ؤخًاجها بلى عؤؾه لخجظب وظىخِه  ٖلى عبدذ

ل ػمً.. ػمً ُمىظ به ٌكٗغ لم صٝء بـ ٌكٗغ  ظًضا ٍَى

لت ظلؿت بٗض لِؿخدم اإلاغخاى بلى صل٠ ٢ض ٧ان  مً ٍَى

 زُابه جلُسذ و٢ض ما قًِئا جهلُذ مىه َلبذ ختى مٗها ألاخاصًض

 ٌؿخدم وهى جىُٟٓها ٖلُه ٖغيذ ٞـ

سغط بىُاله ظُب في بدشذ
ُ
 وُمخٗل٣اجه هاجٟه.. الى٣ىص خاٞٓت ج

 صون  جلخ٣ُتها بهدىذ ٞـ ُمهترثت وع٢ت ؾ٣ُذ ختى.. الصسهُت

 طل٪ ول٨ً السانت قاوهه ٖلى جخُٟل ؤو مدخىاها بلى الىٓغ

 باؽ بلى ؾىحن ٢بل خُاتهم ؤخا٫ الظي البك٘ اإلالٗىن، لاؾم

 للجىىن  ؤ٢غب هل٘ بـ ًدؿٗان ُٖىاها باباي  ظٗل وق٣اء
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ًذ ًضها بـ ما جغ٦ذ  وم٘ ٢غاءتها بـ وبضؤث ًجب ٦ما الىع٢ت ٞو

ل
ُ
.. جماًما جى٠٢ ؤهه قٗغث ختى ٢لبها مً ز٣ٟت ج٣ٟض ؾُغ ٧

دض١ وهي اإلا٣ٗض ٞى١  وظلؿذ جغهدذ
ُ
 زُحر ظمىص بـ الىع٢ت بـ ج

 ُعٖب و

 !...زالخى ًا خاظت في -

دض١ ُبِء بـ بلُه بلخٟخذ
ُ
 حؿتر ٣ٞض ميكٟت ًغجضي ٧ان.. به ج

ه زغي  ميكٟت   ًضه بـ و الُؿٟلي ظٖؼ
ُ
 ٢ُب.. نضعهِ  ٞى١  ًًٗها ؤ

 وخُىما ٖلحها التي الجمىص لخالت مجها ٣ًترب وهى ظبِىه ًؼن 

 م٩اهه حؿمغ الىع٢ت جل٪ ٖلى ُٖىاه و٢ٗذ

 زٌُٟ زاوي، نىث   بـ حؿإله وهي الهمذ ج٣ُ٘ مً ؤو٫  ٧اهذ

 …مىحن؟ صي الىع٢ت ظبذ -

  ؾإلها بل ؾاالها ٖلى ًغص ولم ظبِىه ج٣ُُبت بػصاصث
ً

 آزغ ؾالا

ا ًدىي 
ً
بت ق٩ى٧  ٍٚغ
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 !صو٫؟ محن حٗغفي.. صي؟ الىع٢ت ٞـ اللي ًٖ خاظت حٗغفي -

 صي الىع٢ت ظبذ.. ألاو٫  ٖلُا ُعص: تهضع وهي زالخه بهخاظذ -

 …مىحن؟

جُبها ؤن وبيُغ ل ؤظاب.. مٗها ًدضر ما ٌٗٝغ ختى نبر بـ ًُ
ُ
٧ 

سٟي ال وهى قهاب ًٖ ختى ؤؾئلتها تها مً الىاضر حعجبه ًُ  مٗٞغ

 زم وا٢ٟت هي هبذ ٌؿإ٫ و صوعه ًدحن ؤن و٢بل حؿإله ؤن ٢بل به

بت قغاؾت بـ هضعث  ُمٖغ

غ٨٢م.. ؾامٗجي؟ ؤهذ.. ٞىًعا قهاب ًٖ ببٗض -
ُ
 جهاجي مخخ٣ابلل َ

 لُه؟: حؿاء٫ هضوء بـ و -

 ما ؤها ًؼن  ًا ٖلُه ب٣ىل٪ اللي بؾم٘: ٖا٫ نىث   بـ هي هضعث -

 …بغت  وؤن وجغظ٘.. جاوي جغظ٘ نض٢ذ

 بـ ؤعصٝ زم طعاٖحها وخاٍو بلحها جىظه زم ٖم٤ُ هًٟؿا ًؼن  ؤزغط

 عػاهت
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ل ٖلى ظاوبخ٪ ما ػي  -
ُ
 ظاوبجي.. ؤؾئلخ٪ ٧

 ب٣ىله اللي بؾم٘ أل: ٖىاص بـ ٖلُه عصث -

 …ؤٞهم ؤما ٚحر مً ٦الم ؤهٟظ مخٗىصف: ؤعصٝ بـ و -

ٝ   بـ بلُه هٓغث  و بغاٖت بـ بهٟٗاالجه ؤزٟى ول٨ىه صهكخه ؤزاع زى

صجٗها هٓغاجه
ُ
غ الخضًض ٖلى ح  مً ًهغر ٢لبها و ي٤ُ بـ هي لتٞز

 ؤيلٗها بحن

سبرها ال٣ٗل  التي الغؾالت.. التهل٨ت بلى ًؼن  بـ ؾُخل٣ي ج٣ى٫  ؤال ًُ

ها و ؾُىعها وخٟٓذ ٢غؤتها  الخالٖب جم ؤهه ظًُضا ٖلمذ ؤخٞغ

 جهل لم ؤجها حٗخ٣ض ال بل الغؾالت له اإلابٗىر بـ الخد٨م لُخم بها

ال١ ٖلى بلُه ٠ُ وجم ؤلَا ل جٍؼ
ُ
ا ٧

ً
 التي ًؼن  هٓغاث ول٨ً.. بها خٞغ

ا عؤجه الظي بنغاعه و جستر٢ها ًُ دُُُت ُٖىاه في ظل
ُ
ِلمذ اإلا  ؤهه ٖ 

 ًتراظ٘ لً
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٣ها ببخلٗذ  ًٖ بًُٗضا جىٓغ وهي هخٟذ زم بالٛت نٗىبت بـ ٍع

دض٢ت ُٖىاه
ُ
ىاع حؿبر ٢ىة بـ بها اإلا  ألٚا

 …الخىؤم ؤزى٥ قهاب -
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 والعشرون الخامضالفصل 

داعب ؤن ال٣ىة
ُ
 الىاع بـ الىاع ج

 …اإلااء بـ الىاع تهؼم ؤن الظ٧اء ؤما

 مىه هاعب وظهه زالخِه  ؤمام حؿمغ.. ؤبًضا نِٟه  في ج٨ً لم الخُاة

ًالث الدجغ نالبت ٦ـ نلب ظؿضه.. الضماء  ٌٗلم ال جغحٗض ٖو

 الهضمت؟ ؤم الًٛب ؤمً

بجى خ٨ذ
ُ
 ًؼن  بلى الىٓغ صون  جغحٗل وهي همؿذ زم ظبُجها ل

 اللخٓت جل٪ في البكغ ٖالم بلى ًيخمي ال الظي

ت ؤها -  الخ٣ُ٣ت صي بـ.. نضمت بجها ٖاٞع

ـ ٞا٦غ ؤها.. بزىاث مٗىضٌل ؤها بـ: ُبِء بـ ًؼن  همـ -  …٧َى

ؿغي  ُٖجها مً وخُضة ٖبرة هبُذ ُِ ذ ال  بـ ؤعصٞذ زم مدىها ؾاٖع

 تهضط

 …هٟهم٪ و ب٢ٗض -
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 الهالبت ؤجخه ؤًً مً ؤو.. لُجلـ ال٣ىة ؤجخه ؤًً مً ٌٗلم أل

 شخئ بـ حصخي ال ومالمده ظلـ لظل٪.. ؾخ٣ىله ما لِؿم٘ والجغؤة

دخذ و٦إجها
ُ
 الصسغ نالبت مً ه

بجى ججهض
ُ
ُىاها الؿغص في بضؤث زم ل  خُض.. بُٗض و٢ذ   بلى حكغص ٖو

ل بضؤث
ُ
 مٗاهاتها ٧

م٪ -
ُ
ىض١ في بدكخٛل ٧اهذ هحرة هي اللي ؤ

ُ
 و٢ذ مً.. قغم ٞـ ٞ

ل  عجبخه.. الغؾالت ٞـ مىظىص اؾمه اللي.. اللي.. ٢ابلذ ظًضا ٍَى

.. صا بـ مؿمددل هبرة ل٨ً.. ًخجىػها بهه صماٚه ٞـ م٨يل بـ

غفي ظىاػ ٣ٖض ٧ان ونلخلها خاظت ؤ٢صخى ُٖ… 

 بل ًخدضر لم ؤهه بال ٨ٞه ًٖلت بلخىث و ًٖالجه حكىج بػصاص

٨مل جغ٦ها
ُ
 خضًثها ج
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ا -  الؿىحن ٞاجذ.. ماجذ وبٖخبرها َغصتها.. ٖٝغ إلاا ًغخمه هللا ؤبٍى

 هي بـ.. بال.. ججهٌ بجها ؤظبرها بدملها ٖٝغ إلاا صا والخُىان

ًذ ًذ.. ٞع  …وهغبذ ٞع

ذ زغي  ٖبرة مدى بـ ؾاٖع
ُ
 هٓغه وظه مً ال٣هت ؾغص ؤ٦ملذ زم ؤ

 وإلاا الجامٗت ؤًام مً بُدبها ٧ان.. ؤ٦غم اؾمه ص٦خىع  ٢ابلها -

 وبٗض.. وهغبىا البلض وؾابىا تهغب ؾاٖضها خهل اللي ٖٝغ

م.. خُاتهم وبضؤوا بججىػا.. وؤزى٥ ؤهذ ًؼن  ًا ولضج٪ إلاا الىالصة  ٚع

 …بضؤوها بجهم بال نٗىبتها

تها بـ جسخٟي جهًذ ٞغ
ُ
 الىظه، ُمخجهم بهم هى ْل ص٢اث٤ لٗضة ٚ

 جل٪ جه٠ واخضة ٖباعة بزغاط ًٖ عجؼ ٞمه ول٨ً الظهً قاعص

ؼلؼ٫  التي الؼالػ٫ 
ُ
 ٦ُاهه ج

بجى ٖاصث
ُ
 جُلب ولم ًؼن  ؤمام نٟغاء ؤوعا١ لخً٘ ص٢اث٤ بٗض ل

 ببدؿامت بـ بلحهم جىٓغ وهي هخٟذ بل ٞخدها مىه
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ىذ -
ُ
ذ.. زُىة زُىة.. صًًما مٗاها جىانل ٖلى ٦ ٞغ  ًا ب٨ُم ٖو

ذ.. ًؼن   خهلذ ؾىحن ؤعب٘ بٗض اإلاهم.. الضهُا ظُخىا به٨م ٖٞغ

 …وهى ؤهذ خُاج٪ ٚحرث اللي هي خاصزت

٘ ٣ها لخبخل٘ بلحها بهخمام بـ ؤهٓاعه ٞع  قغوص بـ همؿذ زم الجاٝ ٍع

ىذ -
ُ
 ُمٟاظإة.. ُمٟاظإة ٧ان خهل اللي بـ.. ؤزى٥ م٘ بخلٗب ٦

 ٞـ ٦ؿبخه ٖكان وعا مً عاؾ٪ ٖلى حجغ بـ يغب٪ ؤزى٥.. ج٣ُلت

 …لٗبت

ا ى٤ ٖىض عؤؾه ُمازغة بـ الجغح طل٪ ٖلى ًضه ًؼن  وي٘ ٖٟىًٍ ُٗ  ال

سُٟه به بإؽ ال ؤزغ جغ٦ذ التي الخ٣ُُباث لُخدؿـ هالجِه  بـ ًُ
ُ
 ز

لت  تهخ٠ ظضًض مً نىتها لُإجُه.. وؿًِبا الٍُى

 ٖاصي مل اللي ل٨ً.. نٛحر َٟل ٖاصي.. الجغح ٞـ مل اإلاك٩لت -

ىذ إلاا
ُ
ؿدكٟى ٞـ ٦

ُ
ىذ اإلا

ُ
 ًمى٘ خاو٫ .. الًغبت بؿبب ُٚبىبت ٞـ و٦

 ألا٦سجحن ٢ىإ ٖى٪



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               821 

ل ؤ٦ُض.. َٟل صا بـ: بهٟٗا٫ بـ ًؼن  هخ٠ -  بُٗمل هى مُٗٞغ

 …بًه

 جىيُذ بـ ؤعصٞذ زم هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ لظل٪ ؾ٣ُىله ما جى٢ٗذ

.. بًه بُٗمل ٖاٝع ٧ان ؤزى٥.. ٢ل٤ خض م٨يل ٦ضا ٖلى لى -

 ًٞى٫  صا ٨ٞغث هي.. وق٪ ٖلى اللي وبًه ٖى٪ هحرة ؾإ٫ ؤزى٥

ملها.. جٟى١  ؤما لخض ٖاٌل هُسلُ٪ اللي صا بن ٢الخله ٞـ.. َٟل  ٖو

 …٢هض ًٖ

هض١ لم ا ًخٟخذ الصسغي  ال٣ىإ بضؤ بل ٌؿمٗه ما ًؼن  ًُ
ً
 ُمؿ٣ُ

خاث ُٟ ضمُه ٞااصهِ  ٖلى ال بجى ؤ٦ملذ ٞـ.. ًُ
ُ
 خضًثها ل

ل بـ وخ٩اله.. هٟسخي َبِب ٖلى بحٗغى الىلض -
ُ
 هى بهه بؿاَت ٧

 مد٩اف بـ.. ًؼن  ًا ٣ًخل٪ ٢انض ٧ان.. ٦ضا ٌٗمل ٢انض ٧ان

 …لُه
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سغط نمخذ
ُ
 خاو٫  وخُىما بًاها ؤُٖخه وع٢ت الىع٢اث بحن مً ج

 ٢اثلت مىٗخه هي.. ًٞها

 …ؤ٦مل ؾبجي.. صلى٢تي مل -

 ؤ٦ملذ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظث

.. بٌٗ ًٖ جٟهل٩ىا الػم ٧ان خهل واللي الخاصزت بٗض هحرة -

ذ ألجها  الٟاؾضة ُمهُٟى بظعة قهاب بن ٖٞغ

ت بـ جمخم -  !...ُمهُٟى؟ اؾمه: ُسسٍغ

بجى حؿخجب لم
ُ
خه لـ ل ٗل٤ لم و٦إهه ؤ٦ملذ بل ُسسٍغ ٌُ 

 ؤ٦غم ما ػي  زاٞذ هحرة.. ه٣ُخل٪ ٧ان ظىبه ؤ٦تر ب٣ُذ لى -

هم بِذ ٞـ هختربى ؤهذ.. هخٟهل٩ىا بجها ٢غعث وهىا.. زاٝ  مٗاٞع

مغ٥ مؿخٛلت  ختى ؤو ق٩لهم هخٟخ٨غ مل به٪ الُهٛحر ُٖ

اج٪  هُتربى وهى.. ؤ٦تر مل يباب ُمجغص هخب٣ى مٗاهم ط٦ٍغ

سخى لٗل مٗاها  ٣ًىمىه ٣ًضعوا ٖو
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 مدهلل صا بـ: همـ -

 هي بـ قبه ه٩ُىن  بهه ُمخإ٦ضة ٧اهذ وهحرة ختى: جإ٦ُض بـ عصث -

ـ.. مُإؾدل  مجهم هغب ؾىت جمىخاقغ ٖىضه ب٣ى إلاا جهاًت ٞو

 لُه.. ؾىت؟ ؾخاقغ ٖىضي ؤها و ماجىا عبىوي اللي ؤها بـ -

 !...مغظخٗىِل

غث بجى ٞػ
ُ
 بـ ؤ٦ملذ ول٨جها قا١ ؾبا١ جسىى وؤجها حكٗغ حٗب بـ ل

 جمل٨ه ال هضوء

 ًىٟ٘ م٨يل ٌٗجي ؾيخحن بـ عبى٥ اللي مىث بٗض هغب هى -

 جغظٗ٪

 اللي ؤزذ به٪ ؤؾاؽ ٖلى لُِ٪  بجبٗذ ؤها وب٨ضا: ؤلم بـ هى هخ٠ -

 !...٦ضا مل عبخجي

بجى ؤمؿ٨ذ
ُ
 ًخإ٦ض ٖله ُٖيُه بلى جىٓغ وهي هخٟذ زم ٢ىة بـ ٦ٟه ل

 ج٨ظب ال وؤجها الخ٣ُ٣ت مً
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ت ٧اهذ هحرة - ٪ لحها جغظٗ٪ هاٍو  ؤ٦غم مىث ل٨ً.. خاظت ٧ل وحٗٞغ

ٟاجئ
ُ
حن بٗض ؤزغها ٖلى ماجذ هٟؿُت ؤػمت ؾببلها اإلا  بـ قهٍغ

 …الٓبِ

دؿض ججلض بـ ؤعصٝ زم ًضحها بحن مً ًضه ًؼن  سخب م.. ٖلُه ًُ  ٚع

 نِٟٗه  ًٖ جخى٠٢ ال الخُاة و٦إن ال٣اؾُت نضمخه

ل بخد٩ي -
ُ
له؟ صا الى٢ذ ٖضا ؤما بٗض.. لُه؟ صا ٧

ُ
٧ 

ت وم٨ىدل: هي هخٟذ -  جغوح به٪ بـ.. جهاجي ؤخ٨ُل٪ هاٍو

 …هؿمدل٪ مل أل.. ٣ًخل٪ ٖكان ظضًض مً عظلُ٪ بـ لكهاب

بٗض.. ؾازغ ُمجهض، زٟىث بـ ضخ٪ ُُ  لُٓهغ نضعه ًٖ اإلايكٟت ل

 ظمىص بـ هى ؤعصٝ ٞـ هل٘ بـ هي لدكه٤ بها ؤزٟاه الظي الجغح

ؼة صي.. ٣ًخلجي خاو٫  وهى بجإزغحي.. زالخى ًا بجإزغحي -  …ٍٚغ

بجى جهًذ
ُ
 بـ وهضعث ٦ٟحها بحن وظهه وؤمؿ٨ذ م٣ٗضها ًٖ ل

 ٢ىي  جهمُم
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 بظعة ؤهذ.. عظلُ٪ بـ جغوخله هؿمدل٪ مل.. هؿمدل٪ مل -

 ٣ًخل إلاا بال جخ٣ابلىا ُمؿخدُل ٞاؾضة بظعة وهى ًؼن  ًا نالخت

 …الخاوي مى٩ىا واخض

مؿ٪ هى جهٌ ُُ  نىث   بـ ؤعصٝ زم وظهِه  ًٖ بًاها ُمبًٗضا ًضها ل

 ُمخذجغ ٢اسخي،

كان -  …الىاؽ ًإطي هؿمدله مل نالخت بظعة ؤها ٖو

خِه  بلى وصل٠ جغ٦ها زم ٞغ
ُ
بض٫ ٚ  ؤقُاثه ُململًما بلحها لُٗىص زُابه ًُ

بجى
ُ
٣بل.. الؿُالن ًٖ ٖبراتها جخى٠٢ ؤن صون  بلُه جىٓغ ول ُُ  ًؼن  ل

 ُمٟاجئ خىى بـ ؤعصٝ زم ٢ىة بـ ظبُجها

بجى ًا هغظٗل٪.. جضُٖلي به٪ ٚحر َالب مل -
ُ
 هغظٗل٪.. ل

 …الخغمان ؾىحن ؤٖىى ُخًى٪ ٞـ وهِٗل

**************** 
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ج٠ٟ اإلاغخاى مً زغط ٖىضما هالجِه  ًُ
ُ
 ؤمامه ج٠٣ وظضها ز

.. مٟخىخت هه٠ ؤٖحن بـ بلُه جىٓغ نضعها ؤمام لظعاٖحها ٖا٢ضة

 و٢ا٫ ق٣اوة بـ ظاؾغ ببدؿم

 …لُه؟ ٦ضا الٟٛحر ػي  و٢ٟالي -

.. الىٓغة طاث بـ بلُه جىٓغ ْلذ بل إلاؼاخِه  عوظُضا حؿخجب لم

ا ظاؾغ لُخجهض
ً
 ٞى١  اجدِ طعاٖه َى٫  ٖلى اإلايكٟت ٢اطٞ

ا مجها ب٢ترب زم.. الٟغاف
ً
 وحؿاء٫ طعاٖحها ُمداَو

 !َُب بًه في -

 !بًه في ٖاٝع مل: م٨خىمت هبرة   بـ حؿاءلذ خُجها -

ت بـ و٢ا٫ ظاؾغ ببدؿم -  ٖاٝع ًم٨ً ؤو.. ٖاٝع مل أل: مغاٚو

 …وبؿخٗبِ

 جدظًغ بـ لُتهؿهـ ٢ضمها بـ ألاعى عوظُضا يغبذ

 !ظااااااؾغ؟ -
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 ُٖىهه -

 ؾُبخ٪ ؤها.. قٗىعي ًٖ مخسغظىِل ظاؾغ: نبر هٟاط بـ هضعث -

 وؤٞهم جغو١ ؤما لخض ٧له صا الى٢ذ

 اإلاغة هؿترهىل٪.. ٢لبي ًا قٗىع٥ ؾالمت: و٢ا٫ ط٢جها ؤمؿ٪ -

 …الجاًت

لذ ط٢جها ًٖ ًضه ؤبٗضث سغط ُٖيُِه  ًٖ جدُض ال بلُه جىٓغ ْو ُُ  ل

 هضوء بـ ؤعصٝ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ظاؾغ

 زؿاًغ ٚحر مً ببى٪ ظبذ عوخذ.. عوظُضا ًا خاظت مدهلل -

 !!...وبٗضًً -

  وظهِه  ٖلى مسر زم الٟغاف َٝغ ٞى١  لُجلـ ٖجها ببخٗض
ً

 ٢اثال

 قاعص زٟىث بـ

ذ - ٟذ.. الجهاعصة ظىاص ٞـ هٟسخي قٞى
ُ
 …عوظُضا ًا وز

٘  ؤظل نىث   بـ ؤعصٝ زم اإلاظهىلت مالمدها بلى ؤهٓاعه ٞع
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ٟذ -
ُ
ي ٩ًىن  ز ي ٩ًىن  لجىاص ٖاوػ  مل.. َػ  ؤقٝى ٢اصع مل.. َػ

ش بن  بـ هىا٥ مً ؤَلٗه الػم ٧ان ٦ضا ٖكان.. هٟؿه بُُٗض الخاٍع

٣ي ٞـ زُىة ؤو٫  هُسُى ٧ان ببى٪ وبال هٟسخي  ألاًام اللي ٍَغ

 …ٖلُه ؤظبرججي

 جخسلل ًضه ؤمؿ٨ذ زم ظىاعه لخجلـ بججاهه في عوظُضا جدغ٦ذ

 بـ بٗضها هامؿت ؾا٢ها ٞى١  لخًٗها وظظبتها ألنابٗه ؤنابٗها

 خىى

 هدؿمذ مل ؤهذ بـ.. بظباع ٞحها خُخ٪ ألاًام ؤهذ!.. ظاؾغ -

٪ ٩ًىن  لجىاص  ونالر نالخىا في ماقحها زُىة ٧ل به٪ واز٣ت.. ٍػ

 …والصها

 هى ل٣ُى٫  عؤؾِه  بلى عؤؾها بـ مالذ ٞـ ٦خٟها ٖلى عؤؾه لًُ٘ بهدجى

 ببدؿامت بـ بٗضها
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 مدؿىاف الضهُا وبخسلي اللخٓاث ؤؾىء مً جسغظُجي بخٗغفي -

 …قاًله اللي الهم

م٤ بـ عوظُضا ببدؿمذ ّبلخه زم بلحها عؤؾه لُخضًغ ُٖ
 
ان ٢  ما ُؾٖغ

م٤ بـ هى باصلها  ًتر٦ه ال ق٠ٛ و ُٖ

بض لخمذ ٖىه ببخٗضث خُىما
ُ
 بـ لحهمـ ُم٣لخُِه  بحن ًمىط الس

دُِ وهى مبدىح نىث    وظهها ًُ

ت ٌٗجي الػم ٧ان -  …ألاو٫  مً لضا ؤونل ٖكان صو٫  الضعاما قٍى

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

ٗاؽ بـ جململ
ُ
 الًىء لظل٪ ٚل٣هم ؤٖاص زم ُٖيُه لُٟخذ واضر و

٣ابله ٞخدهما ٖاوص زم ُٖىاه صاهم الظي ال٣ىي  ُُ  بًالٝ وظه ل

بدؿم
ُ
 حهخ٠ الىاٖم نىتها و بقغا١ بـ اإلا

 …السحر نباح -
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م٤ بـ ًخإملها ٞسظحها ٖلى عؤؾه ؤب٣ى بل ًغص لم  وصون  جىجغها ؤزاع ُٖ

 ُمؼاح بـ حؿاء٫ نباخها جدُت ٖلى ًغص ؤن

 بؿبب ٧ان!.. ػمُلخ٪ واخضة م٘ بجساه٣تي إلاا ؾيخحن مً ٞا٦غة -

 !...بًه؟

 وببدؿمذ وظهها مالمذ بهٟغظذ ختى جظ٦غ بـ ظبُجها بًالٝ ٢ُبذ

 هاػ٢ت هخٟذ زم خى٤ بـ

 صا؟ اإلاىيٕى بـ ٨ٞغ٥ اللي وبًه -

 …لُه؟ ها.. ٌٗجي ٖاصي ٨ٞغوي صا اإلا٩ان: بؿاَت بـ ؤظابها -

 ًٖ بًُٗضا جىٓغ وهي هخٟذ ؤجها بال خاص ٖبىؽ بـ قٟخحها بلخىث

بهم لىجها بـ ال٣اجلت ُٖيُه
ُ
 و البلىعي ألازًغ بحن ما ًدباًً الظي اإلا

ك٘ الٗؿلي
ُ
 اإلا

 …جهاخب٪ ٖاوػة ٧اهذ -
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 حؿاء٫ زم ببدؿامخه بحؿٗذ بل مالمدِه  ٖلى الضهكت جغحؿم لم

ُٗض ط٢جها ؤؾٟل ًضه ًً٘ وهى  بلُه اإلاخىجغة وهٓغاتها عؤؾها ٌُ

ىذ ًم٨ً مل!.. لُه عؤَي مإزضحل.. يغبخحها؟ ولُه -
ُ
 بدبها ٦

 
ً

 !!...مشال

 قغاؾت بـ هضعث زم خضة بـ ٖجها بًُٗضا ًضه يغبذ

 ٚحري؟ خض بخدب وؤهذ -

ىذ ًم٨ً: و٢ا٫ بؿاَت بـ ٦خُٟه خغ٥ -
ُ
 ؤهِذ  َاإلاا.. ٚحر٥ ؤخب ٦

ًتي  صا الُخب ٞع

خًل ؤها: خكغظت بـ همؿذ - ٟذ بـ ؤها.. الُخب مٞغ
ُ
 …ز

ل، هًٟؿا ؤزظث دض١ وهي ؤ٦ملذ زم ُمغجج٠ ٍَى
ُ
 مً شخئ   بـ به ج

 ؤعجبه الخمل٪

ٟذ -
ُ
ٟذ.. بهخمام٪ ؤها وؤ٣ٞض جدب ز

ُ
 الُخب عاًٞت ؤًٞل وز

دل ؤها.. وحؿبجي مجي جمل  هٗٝغ ومل ظىاص ًا ٚحر٥ ُخب مٗٞغ
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 ومهما.. ٞل٨٪ ٞـ بضوع  وؤها مضاعي  ٞـ بضوع  صًًما ؤهذ.. ٚحر٥ ؤخب

 …بٌٗ م٘ ٢ضعها ٖملىا

 ُٖجها مً ٖبرة هبٍى وجبٗها ؾبب بال ُب٩اء قه٣ت مجها ؤلٟخذ

مجى ُُ ٣ؿم الظي ٢لبه صسب ٨ٖـ هضوء بـ ظىاص لُجهٌ.. ال  ؤن ًُ

ّبل و وخكُت ع٢ت بـ ط٢جها ؤمؿ٪ زم ؾمٗه ٧له الٗالم
 
 ظًٟ ٢

مجى ُٖجها ُُ لها الٗبرة مؿاع جدب٘ زم ال ٍؼ  نىث   بـ هامًؿا قٟخُه بـ ًُ

 ٖانٟت ٖىا٠َ بـ ُمدمل ؤظل،

 …صي صمٗخ٪ ؾبب ه٩ىن  بوي ؤٖٝغ م٨ىدل -

.. ٖك٣ها هىؽ بـ ؤ٦ثر ٢لبه لُخهِب اإلاخىهجت ُٖىاها ٞخدذ

ب وظهِه  بـ لخهُضم  بـ ؤعصٞذ زم ُم٣ل٣ت زُىعة بـ مجها ال٣ٍغ

 زاث٠ زٟىث

 ٖكاه٪ صي بؿبب٪ مل -

 …مل٩ي ُٖيُِ٪ .. مؿمدل.. ولى: ٢ىة بـ هى هخ٠ -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               832 

٣بل ب٢ترب ت ًُ شحرجحن قٟخحها ػاٍو
ُ
 جخٗضي ج٩اص ال بالٛت ع٢ت بـ اإلا

ت ٞغ  هاثم نىث   بـ الهمـ ٖاوص زم ملىهت ٞغاقت ؤظىدت ٞع

 …ًخإلم وال مُخإطاف ملِ٪  واللي -

 ُٖيُه مغمى ًٖ بًُٗضا عؤؾها ؤخىذ و زجل بـ بًالٝ ببدؿمذ

س٠ٟ ُمؼاح بـ ؤعصٝ زم آلازغ هى لُبدؿم.. الشٗلبِخحن ُُ  مً ل

 الىاضر ظؿضها وبعججاٝ زجلها

 …بُدىا ؤعوح ٢ىمُجي بذ ًا ًال -

غث  مضث زم لخجهٌ.. جٟٗل ما صوًما له ُممخىت عاخت بـ بًالٝ ٞػ

مؿ٨ها ًضها ُُ  لٗضم هًٓغا حؿخُ٘ لم ؤجها بال سخبه خاولذ ٞـ ل

  ظىاص لُطخ٪.. البيُت ج٩اٞا
ً

ت بـ ٢اثال  مغخت ُسسٍغ

ٗحن ٖبض ًا ظبخ٪ -
ُ
 جُٗجي اإلا

٣ل: ٖبىؽ بـ همهمذ -  …ٖلُا مختًر
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.. لُجهٌ ٖلحها قض زم ًضها بـ ًضه لًُ٘.. ُمبدؿًما مىا٣ًٞا ؤومإ

ا ٞـإؾىضها بًالٝ ؾاقي حٗغ٢لذ لكضه وهدُجت
ً
.. لسهغها مداَو

غجب٨خحن ُٖىحها بلى ًىٓغ وهى هخ٠
ُ
 اإلا

جي اللي ؤهِذ  -  الخال٫ بيذ ًا لغطًلت بخجغظٍغ

 !!ظىاص: زجل و جلٗشم بـ هؿمذ -

 …ماصب هسلُجي خايغ -

غ ؾمٗخه ٞـ السكبي ٩ٖاػه لخلخ٣ِ بهدىذ زم ضخ٨ذ  بـ ًٞؼ

  خغاعة
ً

 زلٟها مً ٢اثال

 !...ألاؾخىاء لسِ بِكضوي اللي بـ محن -

ت بًالٝ جهًذ  ؤُٖخه زم زجل بـ ِقٟاها ٖلى حٌٗ ُمؿٖغ

ا لُإزظها الٗهابه
ً
 بـ ٢ا٫ ؤهه بال ؤمامه حؿحر ٖىه وببٗضث ياخ٩

 ٖبض

 الجهاعصة هللا بؾخٟٛغ هحرج٨ب الىاخض.. ظىبي زلُِ٪  أل -
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 الجهاعصة ؤوي  و٢ذ ؤهذ: بؾدى٩اع بـ ٚمٛمذ -

 بٗض بوي ؤئ٦ضل٪ بـ.. وبٗضه وب٨غة وبمباعح: اإلاا٦غ نىجه ؤجاها -

 …و٢اخت آزغ خاظت هدكىفي الجىاػ

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

لى ال٨بحرة هاٞظتها ؤمام ظالؿت ُظلىاع لُجض هضوء بـ الباب َغ١   ٖو

 وهي ٞدمي ٢لم بـ جسِ..الغؾم بـ زام م٣ىي  ؤبٌُ وع١ ؾا٢حها

طن ؾماٖاث جً٘
ُ
 ؾماٖه حؿخُ٘ لم ٞـ ألا

ت لخيخٌٟ ٦خٟها ٖلى ًضه وي٘ زم بلحها ٖغط بـ جىظه  ٖٞؼ

 بقغا١ بـ و٢الذ ببدؿمذ ٞـ ظىاص ق٣ُ٣ها لخجض وبؾخضاعث

 جغظ٘ اإلاٟغوى مل!.. لُه الجهاعصة الكغ٦ت مغوخدل ؤهذ -

 …الجهاعصة

 ُم٣ابل ظلـ زم نٛحرة َاولت ؤمام مىيٕى م٣ًٗضا ظىاص ظظب

.. ُنهُب ؾىي  جغؾم ال ؤجها لُجض جغؾم ما بلى وهٓغ ق٣ُ٣خه
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ا ُظلىاع بلخ٣ُخه ُمخجهم ٚايب، حٗبحر بـ ُٖىاه ٚامذ ًٗ ل ؾَغ ًز
ُ
 لت

 بهغه مغمى ًٖ بًُٗضا ظىاعها بًاها وايٗت الىع٢ت

 الٛمىى مً شخئ   بـ ؾاالها وؤظاب ًضها ؤمؿ٪ زم ظىاص ججهض

 بسلهه الكغ٦ت مً ؤهم شخئ في ٧ان -

ت بـ حؿاءلذ - هم بًه ػي : ٍٖٟى
ُ
 !صا اإلا

ب، نىث   بـ ظىاص جمخم -  …خ٣٪: نلب ٍٚغ

 باجذ ٞـ مجها الضماء بمخو ؤخضهم و٦إن وظهها مً ألالىان هغبذ

 الظي ال٣ظع طل٪ لظ٦غي  ظؿضها بعحٗل ٖجها ُعًٚما.. هامضة ُظشت

 ؤجها بال الىاؽ ؤٖحن ًٖ ؤزٟتها ٧اهذ بن ٖالماث بـ ظؿضها صوـ

ضوـ ػالذ ما حكٗغ
ُ
 ظؿضها ج

ب ؾىاص بـ ظىاص مالمذ لُخٓلم جىٟؿها بعجج٠  الظي طل٪ ُمٖغ

غهب  ال٠ُٗ مً شخئ   بها هبرجه زغظذ ج٩لم خحن ؤهه بال ال٣لىب ًُ

 جًٟٗ٪ خاظت جٟخ٨غي  بالف.. ُظلىاع ًا بهضي -
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ذ: بعحٗاف بـ حؿاءلذ -  !مىحن؟ ٖٞغ

ذ ُمهم مل - هم.. مىحن ٖٞغ
ُ
 بضون  صا ػي  ٧لب مؿبدل بوي اإلا

 ٣ٖاب

 !!...٢خلخه: ُمغحٗب طهى٫  بـ حؿاءلذ -

 ٖاوص زم ظاؾغ مىٗه ٠ُ٦ ًخظ٦غ وهى زٟىث بـ ضخ٪ ٖىه ُعًٚما

 نض١ بـ وؤظاب ُظلىاع بلى الىٓغ

ىذ الخ٣ُ٣ت -
ُ
 مىٗجي خض بـ.. هاوي  ٦

غي  وؾاالها -  !بابا: ج٣ٍغ

 !...ًمىٗجي ٣ًضع اللي هى البىؽ ٚحر ومحن: بؿاَت بـ هى عص -

هض١ ال قٟخحها ٖلى ًضحها ويٗذ
ُ
ل ج

ُ
 ظىاص ؤن بال آلان ًضوع  ما ٧

زغي  ًضها ؤمؿ٪
ُ
 ٢ىي  نىث   بـ وؤعصٝ ألا
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 ٩ًىن  إلاا وعاظل٪ ؾىض٥ ه٩ىن  بـ ؤه مى٪ ؤنٛغ ؤها.. ُظلىاع -

 مل هخم٩ُىا اللي ؤها.. صوعه. بـ ه٣ىم اللي ؤها.. مىظىص مل ؤبى٥ِ 

 !...ٞهمتي.. ال٨ٗـ

٘ ّبلهما ًضحها ٞع
 
 خلىة ببدؿامت   بـ خضًشت ؤ٦مل زم مغاث ٖضة و٢

 ٞـ هتهاون  مل وؤها الٓبِ بـ ؤطاوي ٦إهه ًإطًِ٪  اللي.. صوعي صا -

 …اإلاىث بـ هٟؿه ٖلى ظجى ًب٣ى مى٩ىا قٗغة ًمـ اللي.. ؤبًضا خ٣ي

هغث جإزغ بـ ُٖىاها بلخمٗذ  هي لتهمـ حؿ٣ِ ؤن ؤبذ ٖبراث ْو

 جىهج بـ بلُه هاْغة جدكغط بـ

 !ؤمتى ٦ضا ٦برث ؤهذ -

 ٢ىلذ ٞـ خاظت مبٗملل هٟسخي ال٢ُذ.. بمباعح: ُمؼاح بـ ؤظابها -

ت ب٣ى ؤ٦بر ؤما!!.. صا اإلالل بًه مغي  َى٫  ٦ضا هًٟل قٍى ُٖ… 

 بلى عؤؾها ظظب زم آلازغ هى ظىاص لُطخ٪ ُظلىاع ضخ٨ذ

 حؿائ٫  بـ هي ؤعصٞذ ٞـ.. الىابٌ ٢لبه ٞى١  نضعهِ 
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 !بجض أل -

 : و٢ا٫ خغاعة بـ ججهض -
ً

 الُىطج بن وب٦دكٟذ.. بـ الجهاعصة ٞٗال

.. الجهاعصة ػي  مى٠٢ ٞـ بجدُُذ وإلاا.. مىا٠٢ الُىطج.. ؾً مل

ـ وخ٨مذ ذ ٧َى  مل بجض مجي مؿئىلحن وبه٩ىا.. ٦برث بوي ٖٞغ

ىذ ٦الم
ُ
ذ بـ الجهاعصة.. وزالم ب٣ىله ٦  …الٟٗل ٖٞغ

ل وهي ُمؼاح بـ و٢الذ ببخٗضث زم ْهغهِ  ٖلى عبدذ ٍؼ
ُ
 التي ٖبراتها ج

 وهُلذ زاهتها

 …ب٣ى حُِٗ الٗغوؾت مخسلِل -

الم ُٖيُِه  لخضة ؤظٟلذ  نىجه هبرةِ  في الٛحرة لخٓهغ مالمدِه  ْو

 الٗالُت

 …مىا٤ٞ مل ؤها مىا٤ٞ ؤبى٥ِ  ولى.. بدخجىػ  بىاث مٗىضهاف أل -

 ٖىه لدؿخضًغ.. ق٣ُ٣ها ٣ًىله إلاا ملل بـ ُٖىحها ُظلىاع ٢لبذ

 ضجغ بـ ٢اثلت ُنهُب مالمذ عؾم وؤ٦ملذ الىع٢ت ُملخ٣ُت
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 …ؤبى٥ و ؤها هخب٣ى مل.. ظىاص ًا بغه بَل٘ -

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

 ؤًام ؤعبٗت مغوع بٗض

 بل جإبه لم عوظُضا ول٨ً واضخحن ًٚب و ضجغ بـ ظاؾغ جإ٠ٞ

ج٠ٟ وهي مىه ب٢تربذ
ُ
هالتِها ج

ُ
 ل٩ي ؤزظجه ؾازً خمام بٗض ز

 ػوظها جظمغاث مً تهغب

ما٫ نىث" ُٗ  ًٖ زاهُت بجإزغ لى هى.. خٟلت هٗمل مل.. ٖالي ال

.. هخسى٤ عوظُضا ًا بض٫ هلبـ مل.. ظىاػ مِٟل ًب٣ى مٗاصه

ُه مِٟل.. ؤبٌُ ٢مُو البـ مل  "بٞى

 بـ هي لتهغب ُمبرع الٛحر والًٛب الخظمغاث مً مخىانلت ؾاٖاث

ل خمام ُٗجها ألامض ٍَى  ول٨جها.. ال٣اصمت الؿاٖاث جدملِه  ٖلى ٌُ

 طعاٖه َى٫  ٖلى ٢ظٞها التي الغابُت جل٪ ٦ـ مهحرها لخل٣ى زغظذ

 وهضع
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ذ البـ مل -  ٚحر قُ٪ ه٩ىن  مل ٌٗجي ٢ا٫.. صماٚه ٖلى ٞػ

  قٝغ.. بحها
ً

ل وؤها مشال  !...مٗٞغ

ا عوظُضا جإجإث ًٟ ى٤ عابُت م٘ حٗاَ ُٗ  ًٚبِه  مً حؿلم لم التي ال

زغي  هي
ُ
 وظظبتها الغابُت بلى جىظهذ زم اإلايكٟت ٢ظٞذ لظل٪.. ألا

 بلُه مخىظه لخجهٌ

ا ٧ان ًٗ ىاْغها زهغهِ  بـ ًضًه واي  ٢اصع قغع  ج٣ضخان ُٖىحن بـ ًُ

ت خغ١  ٖلى ٞغ
ُ
ٗذ زم ججهضث.. ؤ٦ملِه  بـ ال٣هغ بل الٛ  و الغابُت ٞع

 جململ بـ ٢اثلت ٖى٣ه خى٫  ويٗتها

 !٦ضا حٗاملها ٖكان بـ بًه طهبها -

٣ي ٞـ خُها ألاؾىص ٢ضعها: هاضجت ٚحرة خضة بـ هضع -  …ٍَغ

 وٗىمت بـ ٢اثلت بٚىاء بـ هي لخبدؿم ًٚبه بمخهام خاولذ

 !ومخخٗهبل تهضي زاَغي  ٖكان ٢ىلخل٪ ولى -

 …هلل ؤمغي : خُلت ٢لت بـ جمخم -
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 ٩ًىن  ٢ض.. ؾهىلت بـ الٟش بـ ٣ً٘ ظاؾغ ججض وهي عوظُضا ضخ٨ذ

ً ؤهه حٗٝغ ال اإلاؿ٨ُىت جل٪ ول٨ً ٖىه ُعًٚما ُِ
 
ل ٞ

ُ
 مداوالتها ل٩

ؿخمُخت
ُ
بخٛاه ًهل لُاإلاا حهضؤ وهى.. تهضؤجه في اإلا

ُ
 إلا

 هي قه٣ذ ٚغة خحن ٖلى مىه بًاها ُم٣غًبا زهغها خاٍو لظل٪

بض بـ ًطخ٪ وهى بظٟا٫ بـ بزغها ٖلى
ُ
 و٢ذ نُاصي ز

 بـ زهغها حٗخ٣الن اللخحن ًضًِه  بحن مً الخملو عوظُضا خاولذ

  جمل٪
ً

 و خى٤ بـ ٢الذ زم ٖى٣ه عابُت حٗضًل بـ بوكٛالها ُمؿخٛال

 زجلت هبرة  

 ؤلبـ ٖكان ؾبجي ظاؾغ -

 …٦ضا ٖاوػ٥ أل: و٢ا٫ خاظبُِه  بـ ظاؾغ جالٖب -

 مً ًاجؿت ُمداولت في ج٣ى٫  وهي خ٣ُ٣ي ي٤ُ بـ عوظُضا جإٟٞذ

 مىه ال٩ٟا٥ ؤظل
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جي ؾاٖخحن ٞايله اإلاإطون  ؤلبـ الػم.. خبُبي ظاؾغ -  و٦مان ٍو

 …الخاظت ٖلى ؤجمم ٖاوػة

ال١ ٖلى ٌؿمٗها ؤهه ًبُض  لم ضاه ؤلَا  مبظلها خاٞتي بـ حٗبشان ٍو

غي  بٗضه وهى ٖبض بـ لُبدؿم.. ألاخمغ.. الـ الخٍغ  مى٨بحها ًٖ ًُ

 سساء بـ التر٢ىة ٖٓمتي لخٓهغ

م ٖلى خ٣ضمت ؾىىاتها مً الٚغ
ُ
 بـ ًخمخ٘ ًؼا٫ ال ظؿضها ؤن بال اإلا

غاء  الجاطبُت ٨ٖـ بلحها ًجظبه الظي الك٠ٛ بـ.. طاجه ؤلٚا

 جسللها ًإؽ بـ لتهمـ حؿخُ٘ لم ول٨جها ًضاه ببٗاص عوظُضا خاولذ

 …٦ضا الىاؽ ؤ٢ابل مُىٟٗل.. ؤلبـ الػم وهللا ظاؾغ -

 ُمغه٤ صال٫ بـ جمخمذ زم عوظُضا لخطخ٪ ؤهُابِه  ًٖ ظاؾغ ٦كغ

 ؤًٞل مُىٟٗل ب٣ى ؤلبـ الػم ٢هضي.. بهؼع  خبُبي ًا بهضي -

 …٦ضا

بض بـ لحهضع جماًما به بلخه٣ذ ختى بلُه لُجظبها ظاؾغ ججهض
ُ
 ز
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 …صًًما ٖاوػ٥ ٖلُا لى ؤها -

 ٧لمت.. واخضة ٧لمت   بـ وحهمـ بلحها لُمُل ُمٗل٣ت ٖباعجه وجغ٥

ٟترى مً ؤ٦ثر ُمٗبرة ول٨جها الخغوٝ ٢لُلت
ُ
 ًجُض ظاؾغ.. اإلا

 مً زلضهِ  بـ ًضوع  ِلم   حٗبحًرا وألا٢غب و٢اخت ألا٦ثر ال٩لماث بهخ٣اء

ا ؤ٦ثر ؤ٩ٞاع
ً
 بهدغاٞ

 زم الضٞٗت ل٣ىة لِـ بعاصجه بـ جغاظ٘ هى ٢ىة بـ ٖجها بًُٗضا صٞٗخه

 الالم٘ ألاؾىص زىبها حسخب وهي ٚمٛمذ

 …ًلم٪ اللي القي ومل ألاصب و٢لُل و٢ذ -

 ٢ىله ؤجبٗه زم زجل بـ ُمخٟاظئت لخهغر زهغها بـ ظاؾغ ٢غنها

ىدٝغ
ُ
 اإلا

 …ؤهِذ  جلمُجي ما َب -

 خى٤ بـ وؤعصٞذ اإلاغخاى باب بلى ونلذ بٗضما هي بؾخضاعث

 ؤبًضا والص ؤعب٘ لـ ؤب ج٩ىن  ًىٟ٘ ما ؤهذ وهللا -
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  ٖبض بـ ٚمؼها -
ً

 !...صر ٖلُا باًً مل: ٢اثال

ٛل٤ ؤن و٢بل صلٟذ زم ًإؽ بـ عؤؾها خغ٦ذ
ُ
 م٨غ بـ هى هخ٠ ح

 …نض٤ً؟؟ مً ُمؿاٖضة مدخاظت مل -

٣ه٣ه وظهِه  بـ الباب ؤٚل٣ذ ؤن عصها و٧ان ُُ  ختى ٢ىة بـ ظاؾغ ل

 هضوء بـ ؤظاب زم بىُالِه  ظُب مً ؤزغظه.. هاجٟه نىث ٢اَٗه

 !ؤًىة -

خهل نىث ؤجاه -
ُ
ؿت؟ مل ؤزباع في باقا ظاؾغ: اإلا  !٧َى

 الىدـ وف ًا زحر: ُمٓلمت هبرة   بـ ظاؾغ عص -

خهل خمدم -
ُ
.. وصاب ملر ٞو صا قهاب اؾمه اللي: و٢ا٫ اإلا

 …هغب وال٩لب ٞايُت ال٢ُجها الك٣ت عوخىا

 ال ختى ؤؾىاهِه  بحن مً ظاؾغ حهضي ؤن ٢بل بظًئت ؾبت بهُل٣ذ

شحر ٞـ عوظُضا حؿمٗه  ٢ل٣ها ًُ

ت مكٛل ٖكان -  …بهاًم مٗاهم قٛالحن واللي ؤٚبُت قٍى
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 ج٣بل ال نغامت و ظٟاء بـ ؤعصٝ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ظاؾغ ؤزظ

  الى٣اف
ً
 ؤؾىص ًٚب جٌُٟ وهبرجه زانت

 الغظالت وبلٜ.. ألاؾض بىء ٞـ ٧ان لى ختى.. ألاعى جدذ مً هاجىه -

 …جضزل هملت ٖاوػ  مل ال٣هغ ٖلى الخغاؾت ًؼوصوا

ا الهاج٠ ظاؾغ ؤٚل٤ زم ًُ مؿُت هظه جيخهي ؤن ُمخمى
ُ
 مما ؤؾٕغ ألا

 ًخسُل

*********** 

غاهً ٧ان  الشىب جغجضي لً ؤجها ال٣هغ بهى بـ ٠٣ً وهى هٟؿه ًُ

 الضعط تهبِ ًغاها وهى جى٢ٗاجه نض٢ذ بل مجها َلب ٦ما ألاخمغ

خىهج الٟحروػي  زىبها بـ
ُ
 ٌٗلم مكاٖغ بـ اإلاخىهجخحن ُٖىاها ٦ما اإلا

 آلان هُتها ما



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               846 

ها ؾب٣ذ التي الؿاٖت  ؤو جدغ٢ه التي ظىاص بىٓغاث حهخم لم هبَى

ا ًلتهمه ٖلُه ًى٣ٌ ٩ًاص الظي ظاؾغ ًُ  هٓغاث ختى وال.. خ

خٗاَٟت عوظُضا
ُ
خدمؿت اإلا

ُ
 واإلا

ها جيخٓغ الضعط ٖلى ُمؿلُخحن ٧اهخا ُٖىاه بل  تهبِ هي وها هبَى

ها ٖلى ٤ًًُ الظي زىبها بـ جخٛىج  و ُمٛل٤ نضع بـ الٗلىي  ظٖؼ

لت ؤ٦مام ٣حن جسُذ ٍَى هالتِها.. اإلاٞغ
ُ
 زاثغة، جغ٦تها ال٨ؿدىاثُت ز

 بـ ٌؿاًعا و ًمًُىا ًخإعجر اإلاٛىي  و٢ضها.. مغة ؤو٫  عآها ٦ما ُخغة

شحر صال٫  لها الخىا٢ت هٟؿه ًُ

ت يغبت  ٖلُه خُذ ظؿضه ًٖ جٟهله ؤن ٧اصث ٦خِٟه  ٖلى ٢ٍى

غهب التي اإلاالمذ طي ظاؾغ بلى هٓغ زم م٨خىم نىث   بـ لُخإوه
ُ
 ج

ُىاه ال٣لىب  زغظذ التي وهبرجه.. سخ٣ُت ؾىصاء هىة بـ الضا٦ً ٖو

طهُه حك٤ ٢اجل ؾ٠ُ ِهها٫ ٦ـ
ُ
 ؤ
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 ٖكان ُٖيُ٪ وعا ججغي  هسلُ٪ نض٢جي و ٦مان بهت -

 …جلخ٣هم

تربو الغظل طل٪ مً ُٚٓه ُنهُب ؤزٟى
ُ
 ٣ِٞ ٖىٟىان بـ له اإلا

ضللت جل٪ ٖلى لُدهل
ُ
ت اإلا  الٟحروٍػ

 لخٓاث ٖضة بٗض

خمخم هى و الكغعي اإلاإطون  خى٫  ًجلـ الجمُ٘ ٧ان  ال٩لماث بـ ًُ

خٗاٝع
ُ
ُىا ٖلحها اإلا خاب٘ ُنهُب ٖو

ُ
 ؤهُاب ًى٣هه ٣ِٞ.. ظاؾغ ج

 الكغعي اإلاإطون  ولخم لخمه لُجهل

 ظاؾغ ٣ًخله ال ختى هٓغاجه ؤبٗض.. ألظلها ٣ِٞ.. ؾِخدمل بإؽ أل

 ػوظخه ل٣ب ٖلى ُظلىاع جدهل ؤن ٢بل

 …زحر في بِى٨ما وظم٘ ٖل٨ُما وباع٥ ل٨ما هللا باع٥ -

كاع٦هم ؤن ٧اص ال٣هغ وؿاء ؤنىاث بهُل٣ذ  لٟغخخه ُنهُب ٌُ

 ٖلحها خهل ؤزحًرا ؤهه
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باع٥ جهٌ ُُ ٣بلها و ػوظخه ل ذ ظىاص ًض ول٨ً ًُ  ٖى٣ه خاَو

طهِه  بـ وهمـ
ُ
 والضجه ؤو ُظلىاع حؿمٗه ال ختى ؤ

 عخلها و بجدغ٥ ظضٕ -

 !...ٖلُا مدؿلُت صي الُٗلت هي: بلُه ُنهُب جمخم -

بض بـ نىجه ٖال زم ًضه ُنهُب ؤبٗض
ُ
 ٦خ٠ ٖلى ًغبذ وهى ز

 ال٣اجلت الىٓغاث طو ظىاص

٣بال٪.. ظىاص ًا ُٞ٪ ًباع٥ هللا - ُٖ… 

 ظاؾغ ًض.. الؿهىلت جل٪ بـ ؤًهل ول٨ً ُظلىاع بلى لُخجه صٞٗه. زم

 ٢ىة بـ ٣ًى٫  وهى بًُٗضا ُظلىاع ظظبذ

٤ ٖكان عوح ًال.. زلو ال٨خاب ٦خب -  …الٍُغ

 مجهم الجم٘ بحن ؤهٓاعهِ  بـ ًجى٫  ٞاه ٞٛغ و نضمت بـ ُٖىاه بحؿٗذ

 عوظُضا ؤولهم ُمخٗا٠َ ومجهم ًمؼح ظاؾغ ؤن لٓجهم الًاخ٪

لم مً ًجغي  إلاا ًاجـ وبٖتراى جظمغ بـ ُنهُب لحرصٝ
ُ
ْ 
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 ...ٖمي ًا ظىػها ؤ٢هض.. مغاتها ؤها بـ -

 قاملت ُمدخ٣غة هٓغة بـ ًخٟدهه وهى بػصعاء بـ ظاؾغ بلُه هٓغ

خ٪ ؤما ؤو٫  مً -   قا٦٪ وؤها قٞى
ً

 ...ؤ٦ضجلي ظُذ وؤهذ.. ؤنال

 ظهىعي نىث   بـ و٢ا٫ الكغعي اإلاإطون  ًٖ ًبدض هٓغ

 …ًُل٤ ٖكان الكُش ٞحن.. باَل الجىاػ ٦ضا -

ى٣ظ مً هي عوظُضا صاثًما
ُ
 همؿذ و بلُه بججهذ لظل٪.. اإلاى٠٢ ج

طهِه  بـ
ُ
ا ُٖىاه لخخىهج ؤ ًٗ ا ؾَغ

ً
 ٞـ ٟٚلت خحن ٖلى ُظلىاع ًض جاع٧

 ألاهٓاع ًٖ بًُٗضا بها وبزخٟى خماجه مً بقاعة بٗض ُنهُب ظظبها

مؿ٪ هى و خمدم ظاؾغ بِىما   عوظُضا ًض ًُ
ً

 ؤظل نىث بـ ٢اثال

 …باها ٞـ ٧لمت لها ؤ٢ى٫  َال٘ ؤها َب -

 وهى ٢ا٫ زم خمدم ٞـ ٦خٟه لخًغب زجل بـ عوظُضا قه٣ذ

 الجمُ٘ بحن مً ًجظبها

 !...بًه وٗمل َالٗحن صٖىة لُه مدضف -
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 و خى٤ بـ ؤعصٞذ زم زلٟه حؿحر وهي ًإؽ بـ ظبُجها عوظُضا يغبذ

 زجل

 …ٞاضخىا صاًًما -

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

 زمـ ُمىظ هاجٟها بلى ونلذ التي الىهُت الغؾالت جل٪ ٢غؤث

سبرها ًؼن  مً لخجضها ص٢اث٤  عجلت ٖلى ًُ

 ظًضا حٗبان قهاب.. يغوعي  اإلاىيٕى بـ ب٩لم٪ بوي آؾ٠"

٪ ومدخاط  "زُحر اإلاىيٕى ؤًْ.. ٌكٞى

زغي  ٧لماث   صون  ٣ِٞ
ُ
 ًؼن  بـ ُمجضًصا ؤلاجها٫ چُالن خاولذ ؤ

ا نضعها ظىباث ٢لبها يغب.. ًغص ال ول٨ىه
ً
 اللٗحن ال٣لب طل٪.. ؤإلا

ض   ًيبٌ ًؼا٫ ال الظي  مٍغٌ ؤهه جبحن ول٨ً ٖجها جسلى لٚى

 بحن مً بوؿلذ.. عص ال ؤلاظابت هٟـ ول٨ً ؤلاجها٫ ٖاوصث

 ؤخض ًلخٓها ؤن صون  الجمٕى
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ا لترص هاجٟها نىث نضح ًٗ  اإلاخهل إلاً الىٓغ صون  ؾَغ

 !ًؼن  ؤلى -

زذ ؤها.. ًؼن  مل ؤها أل: ؤهشىي  نىث ؤجاها -
ُ
 مٗاه ًؼن .. قهاب ؤ

٪ وناوي و بُمىث قهاب چُالن.. ق٣خه ٞـ  …ٌكٞى

غحٗل وظؿضها الٗالُت ؤهٟاؾها نىث مً ٖضا الهمذ ؾاص
ُ
 اإلا

  ألاهشىي  الهىث لُإتها ؤؾىاجها بن٨ُذ ختى
ً
زغي  مغة

ُ
 بـ ًغصٝ ؤ

 بلخاح

ت چُالن - الهت به٪ ٖاٞع  ٧ان هى صي الٟترة بـ قهاب مً ٖػ

ا ًُ  ومل هؿِب٩ىا مل مخساِٞل.. حٗالي ؤعظى٥ِ .. بُمىث خٞغ

ضام مؿخيُا٥ِ .. هخُىلي
ُ
 …٢هغ٥ باب ٢

 ًٌٛب ٢ض.. الظهاب بـ خؿمتها خحرتها في چُالن جاع٦ت ؤٚل٣ذ زم

 ٖلُه ُؾلُان ال ال٣لب ول٨ً ال٣ٗل
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بدؿم ألاهشىي  الىظه بلى لخىٓغ الؿُاعة جهٗض ٧اهذ ٞترة بٗض
ُ
 اإلا

 ٢الذ زم

 ؤجإزغ ٖاوػة مل ؾمدذ لى -

 …مخ٣ل٣ِل -

هض١ ال نضعها ٖلى ًضها جً٘ چُالن و الؿُاعة بهُل٣ذ
ُ
 ؤجها ج

 خبُبها ؤظل مً لخظهب جىؤمها م٘ بٖخاصث ٦ما حؿللذ

 خىلها چُالن جُلٗذ.. وظهتهما بلى ونلخا ٢ض ٧اهخا ؾاٖخحن بٗض

 ٚغابت بـ جمخمذ زم

 !صا اإلا٩ان بًه -

 …ٞترة مً مإظغها.. ًؼن  ق٣ت صي: ٖاصي نىث   بـ اإلاغؤة عصث -

 خضًشت البىاًت بلى نٗضا.. اإلاغؤة وجبٗذ جغظلذ و جىظؿها ببخلٗذ

 الؿا٦ىحن مً ظًضا يئُل ٖضص ؾىي  بها ٌؿ٨ً ال البىاء
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 ًغجٟ٘ ٢لبها وظُب و چُالن جدبٗها اإلاغؤة وصلٟذ الباب ٞخدذ

ا
ً
 بـ ؤمامها ظالًؿا قهاب ججض وهي قغاًُجها لخىٟجغ.. زٝى بـ ناعز

ل
ُ
لى صخخه ٧  قُُاهُت ببدؿامت وظهِه  ٖو

ٛل٤ الباب نىث ٖلى بهخًٟذ ٟخاح بـ ٌُ
ُ
ٛاصع واإلاغؤة اإلا

ُ
 خُجها.. ح

ال١ ٖلى ؾظاظت وألا٦ثر ٞش ؤ٢ضم في و٢ٗذ ؤجها ٖلمذ  ؤلَا
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 والعشرون الصادسالفصل 

 ..الى٣ي باإلااء جُهحرها ًم٨ً ال ال٣ظاعة مً واخض هٕى ًىظض 

 …والخٗهب ال٨غاهُت لىزت وهي

ا زلٟهم الباب ؤٚل٤ ًٗ  ُنهُب بِىما ٢ىة بـ جطخ٪ وُظلىاع ؾَغ

 بـ ؤعصٞذ زم مىه هي لخ٣ترب عاخت بـ ًخجهض الباب بلى ْهغهِ  بـ ًخ٩ئ

 ق٣اوة

 !...٦ضا مل صي للمغخلت ونلذ ما ٖلى حٗبذ -

داو٫  لم صا٦ىخحن ُٖجي بـ بلحها هٓغ زم بج٩اءه مً بٖخض٫  بزٟاء ًُ

 ُمؼاح بـ ؤعصٝ زم بهما الهاثجت الٗىان٠

 ٞـ البر٦ت.. بـ بًض٥ ؤمؿ٪ ؤما ٢بل همىث بوي خؿِذ لشاهُت -

 …خماحي
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٣ه ُنهُب لُبخل٘ صسب بـ ُظلىاع ضخ٨ذ  مّض .. بالٛت نٗىبت   بـ ٍع

ل بـ ًخلظط و٦إهه ُبِء بـ بلُه ظظبها ٞـ لُخمؿ٨ها بلحها ًضه
ُ
 زاهُت ٧

مخ٘.. مٗها ٣ًًحها  ؤمامه مغآها بـ ُٖىاه ًُ

لذ ُظلىاع ضخ٩اث بهدهغث .. الؿىصاء خلخِه  بـ جخإمله ؤمامه ْو

 ل٣لبِه  ُمهل٨ت ٖظوبت بـ هي ببدؿمذ.. جغاه ؤن بٖخاصث ٦ما ظظاب

 مغح بـ ؤعصٞذ زم

 …مجي ؤ٦تر جدبها ؤوعى -

 زم به ُملخه٣ت باجذ ختى ؤ٦ثر بلُه لُجظبها ٢ىة بـ ُنهُب ضخ٪

 ؤهِٟه  بـ ؤهٟها ُمضاًٖبا وهمـ طعاُِٖه  بـ زهغها خاٍو

ت الُغمان ػهغة بن ٢ال٪ مدضف هى -
 
 …بًه؟ وال ٢لبي ُمدخل

ٗذ زم ٖظوبت بـ ببدؿمذ  وؤعصٞذ ٢مُهه َٝغ بـ جخالٖب ًضها ٞع

 الضهكت بـ ُمخٓاهغة

ت لؿه -   ٖاٞع
ً

 …خاال
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بٗض صٝء بـ ُنهُب ببدؿم ُُ  ظُب مً وؤزغط زهغها ًٖ ٠٦ ل

لبت ُؾترجه ٗها نٛحرة ػع٢اء ُٖ  نىث   بـ وؤعصٝ وظهها ؤمام ٞع

 ججاهها مكاٖغهِ  بـ مصخىن  ؤظل،

 بهىا بما بـ.. بجسُٟتي ما ًىم لُِ٪  ج٩ىن  صي الهضًت اإلاٟغوى -

 …لُِ٪  هضًِذ  ج٩ىن  خبِذ ٞـ لهىا ونلىا

لبت ٞخذ اإلابهىعجحن ُٖىحها وؤمام ُٗ  ججض وهي نضمت بـ لدكه٤ ال

 زُذ ماؾُت ٞهىم بـ ُمُٗم السالو الظهب مً ؾىاع

خضلى".. الُغمان ػهغة" اؾمها مٗجى خغوٝ  ق٩ل ال٣ٟل ٖىض مجها ٍو

 والظهب اإلااؾُت الٟهىم بـ ُممتزظت بخالتها الؼهغة

 لُبدؿم.. الؿٗاصة و الهضمت هى٫  مً قٟخحها ٖلى ًضحها وي٘

٣ّبل و ًضها لُجظب بحؿإ بـ ُنهُب  الؿىاع وي٘ زم باَجها ًُ

ٗخه.. الغ٤ُ٢ مٗهمها خى٫   لُخدض١ ُٖىاها مؿخىي  بلى ُظلىاع ٞع
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محز الٟحروػ  حجغي  بـ جىهجذ ُٖىحن بـ عاج٘ َٟىلي بهبهاع بـ به
ُ
 اإلا

ضجحن لُٗىاها  الٍٟغ

 ُنهُب بهخمام ول٨ً الخض طل٪ بلى ٖاَُٟت ُظلىاع ج٨ً لم

 حك٪ لً والتي لضًه م٩اهتها مضي ًض٫ لها ال٣ُٗت جل٪ لهُاٚت

ذ مهما بها ُّ  خ

٨مل ؤن ُنهُب ٧اص  و جالبِبِه  مً ظظبخه ٞجإءة ؤجها بال خضًشه ًُ

ّبلخه
 
م٤ بـ ٢ ا هى ؤنابه ظغت  ُٖ ًُ  جل٪ م٘ ول٨ً.. الخغط بـ شسه

 !الهُاص ُظلىاع بؿاَت بـ و بجها.. جى٢ٗه ًم٨ً ال شخئ ال الك٣ُت

شبذ جمل٪ بـ به حٗبض ًض بـ زهغها خاٍو زغي .. ػوظخه ؤجها ًُ
ُ
 وألا

ى٣ها خى٫  ٣غب ُٖ  ظُئت جخدغ٥ التي زانخِه  بلى ؤ٦ثر قٟخحها ًُ

ىخٟسخحن قٟخحها ٖلى وطهاب
ُ
ل ٧ان.. بزاعة بـ اإلا ُِ

 هى ها وآلان ٖ 

 ٖظب بئر مً ًغجىي 
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 ٖلى ال٣ُبلت ج٣ُ٘ ؤن صون  زهغها ٖلى التي ٦ٟه ُظلىاع ؤمؿ٨ذ

م  ج٣بٌ زانتها بـ ؤنابٗه قاب٨ذ زم.. ؤهٟاؾها طهاب مً الٚغ

باصلها ٞـ ٢ىة بـ ٖلحها زغي  بـ هى ًُ
ُ
 ختى وؤ٦ثر ؤ٦ثر بلُه لًُمها.. ؤ

٘   بيافي يل٘ باجذ ِب
ُ
 ٢لبه لخماًت َ

 وظهها ًٖ ببخٗض ألاعواح طهبذ ختى ألاهٟاؽ به٣ُٗذ وخُىما

داٍو ظؿضها ًٖ ًبخٗض ؤن صون  ُُ  وي٘ زم ًضًِه  بـ وظىخحها ل

 ُمخ٣ُٗت وؤهٟاؽ ؤظل نىث   بـ وهمـ ظبُجها ٞى١  ظبِىه

 …صا قٟٛ٪ مً ًىم ٞـ هخمىججي -

.. بضؤجه ما لُخ٨مل ُمجضًصا مىه ج٣ترب ؤن ٢بل ألازحرة الٗباعة و٧اهذ

 حٗغى وؾُضة ًٟٗل ؤن ًجب ماطا وباصلها قٟخحها يض هى ببدؿم

بلت؟ ٖلُه
ُ
 حهمـ صازلِه  بـ و.. ٢

 !!"الى٢دت جل٪"

************* 
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 بـ الظثبت ٖٓامها حسخ٤ ج٩اص نضمت و طهى٫  بـ به خض٢ذ

ُال٘ الكاخب وظهها و الظهبي زىبها َٝغ بـ جمؿ٨ذ.. الٟٗل ًُ 

زتها ٞى١  ؾا١ ًً٘ اإلا٣ٗض ٞى١  عوٖىت بـ الجالـ قهاب
ُ
ىٓغ ؤ  ٍو

 ُمىخهغة قُُاهُت بـ بلحها

 مجها هاعب نىث   بـ وهمؿذ السل٠ بلى زُىة جغاظٗذ

ـ ؤهذ -  !...٧َى

سُٟت ضخ٩اجه لهىث ُعٖب بـ ؤظٟلذ
ُ
 بـ ٣ًى٫  ؤن ٢بل اإلا

 ٢اسخي بؾخهجان

 ؤزبِذ  ؤهِذ  بـ.. الهُاص ُٖلت ٞـ ُمخإنلت مل نٟت الٛباء -

 …چُالن ًا ال٨ٗـ

٣ها ببخلٗذ  حكهضان اللخحن خض٢خحها بهتزاػ وججاهلذ الجاٝ ٍع

 حؿاءلذ زم الؿاخ٤ صواعها ٖلى

 !لُه ٦ضا ٖملذ -
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 ٞـ ٦ضا ٢بل بتهغؽ ؾاطط ٞش ٞـ و٢ٗتي: وؤعصٝ ؾاالها ججاهل -

 جخٗٓي ٖكان مبخ٣غؤٌل ق٩ل٪ بـ الغواًاث

ٝ   بـ ؾااله ٖاوصث -  !بًه ٖاوػ  ؤهذ: واضر زى

  بًه هٗىػ  -
ً

ُجي ٞـ و٢٘ ٚؼا٫.. ٢لبي ًا مشال  ؤما ٚحر مً ؤؾِبه ٖٞغ

 …لخمه ؤصو١ 

ا قٗغث ًُ ٛاصعها عوخها ؤن بـ خٞغ
ُ
 قغاًُجها بـ الضماء وجهلبذ ح

داو٫  الباب بججاه بـ حؿخضًغ ظٗلتها للهغب بعاصتها ٢ىة ول٨ً
ُ
 ج

 بلى ًهل نىتها ٖل   بؾدىجاص بـ ناعزت ٖلُه والُغ١  ٞخده

 ؤخضهم

 …ؾاٖضووي.. ًلخ٣جي خض -

ت نغزت مجها بهُل٣ذ  الهلب ظؿضهِ  بـ قٗغث خُىما مضٍو

 إلبٗاصهِ  ًاجؿت ُمداولت في بلُه لدؿخضًغ ظؿضها ٖلى ًًِٛ
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 وؤعصٝ ظظ٫ بـ قهاب ضخ٪.. بهملت ٢ُض ًخدغ٥ لم.. شخئ ال ول٨ً

 ٞدُذ بـ

هغدي ٖاوػ٥.. هِؿمٗ٪ مدضف -
ُ
 ًغيُجي ُنغاز٪ ٖاوػ .. ج

 خ٤ ٖىضه ٧ان بابي.. وخ٣حر ؾاٞل واخض ؤهذ -

 …خ٤؟ مٗىضوف الهُاص ظاؾغ بمتى ومً -

ضه ٧اهذ ؤجها بال ًبخٗض ٖله ٢ىة بـ نضعه يغبذ ٍؼ
ُ
 ل٣ُترب بنغاًعا ج

ا خغ٦تها قل ختى ٢ىة بـ مجها ًُ ل
ُ
 ٧اهخا اللخحن وؾا٢حها ظؿضها.. ٧

داوالن
ُ
طجها مً ب٢ترب.. ع٧له ج

ُ
 م٨غ بـ وهمـ قٟخُِه  بـ ؤ

-  
ً
 …الهُاصي الجما٫ هضو١  وؤزحرا

ؼه٤ ؤهٟاؾها بـ قٗغث ختى خ٣ُ٣ي ٕٞؼ بـ چُالن نغزذ
ُ
 وهي ج

ى٣ها ججهكان قٟخُه حؿدكٗغ  ؤمؿ٨ذ.. ؤؾىاهِه  بـ الٌٛ ُٖ

هالجِه 
ُ
 جىؾل بـ ناعزت ببٗاصه وخاولذ ز

 خبُبخ٪ چُالن ؤها.. قهاب ًا ٖجي ببٗض.. ٖجي ببٗض -
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 …مبدب٨ِل ؤها بـ: قُُاوي ٞدُذ بـ همـ -

هالجِه  ًضاها وجغ٦ذ الهضمت هى٫  مً ُٖىاها بحؿٗذ
ُ
 لختهض٫ ز

هالتِها ًخدؿـ وهى همـ زم ٢ؿىة بـ هى لُطخ٪ ظىاعها
ُ
 ز

 الىاٖمت

تي -  بـ ًخلظط وبٗضًً اإلاهُضة ٞـ الٟاع ًى٢٘ إلاا ال٣ُِ قٞى

 …صلى٢تي هضو٢ُه اللي صا!..حٗظًبه

  نغزذ ٞـ لِك٣ها زىبها ُم٣ضمت ومؿ٪
ً
زغي  مغة

ُ
 ًضها وايٗت ؤ

ك٠ الظي ظؿضها خى٫ 
ُ
 حكٗغ ٞـ بكغتها ججهكان اللخحن لُٗيُِه  ٦

هباح طل٪ لُخمؿ٪ ًضها مضث ؤجها بال.. جدغ٢ها ؤجها
ُ
 بـ و زم اإلا

 بحن مً الهغب بـ لها ؾامًدا ٖجها ببخٗض ٞـ بها عؤؾه يغبذ ٢ىتها

 بعاصجِه  بـ ًضًِه 

 ؤًً بلى حٗٝغ ولم الىاؾٗت الهالت ُمىخه٠ بلى هي هغبذ

 لم ؤجها بال بخضاهم بلى الهغب لُخداو٫  ألابىاب بلى هٓغث.. جظهب
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ت نغزت مجها لخسغط حؿخُ٘ داٍو ًضهِ  بـ قٗغث خُىما مضٍو
ُ
 ج

زغي  نضعها
ُ
ا زهغها خى٫  وألا ًٗ  همـ زم ألاعى ًٖ بًاها عاٞ

 وجلظط ُبِء بـ بلُه الهغب خاولذ الظي الباب بلى بها ًخجه وهى

 مٍغٌ

 …مدؿخعجلِل -

ى٣ظها ؤن جضٖى ؤٖلى ٢ىة بـ چُالن نغزذ ٤ و٦إجها ؤخًضا ًُ  ٍٚغ

ت بلى قهاب بها جىظه.. ؤؾاؽ لها لِـ ٢كت بـ ًخٗل٤ ٞغ
ُ
 ٧اهذ.. الٛ

داؾُت ؤٖمضة ؤعبٗت بـ واؾ٘ ٞغاف ٖلى جدخىي  بًُاء
ُ
ل٣حها.. ه ُُ  ل

 ٢ىة بـ ٞى٢ه

٣ابلت الجهت مً الهغب وخاولذ چُالن جإوهذ
ُ
 ؤمؿ٪ ول٨ىه اإلا

 ٧ان ول٨ً الساثغة ٢ىتها ٧ل بـ ٢اومخه.. بلُه وظظبها ؾا٢ها

 نٟٗها بـ ل٣ُىم الًٛب قهاب جمل٪.. ؤ٢ىي  الىجاة ٖلى بنغاعها
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دُم ؤن ٧اصث ٢ىة بـ مغاث ٖضة
ُ
 جغهدذ ختى ٨ٞها ٖٓام ج

 خىلها إلاا عئٍتها وحكىقذ

 ٢ىاثم بـ طعاٖحها و ؾا٢حها ج٣ُض بـ ل٣ُىم ؤنابها الضواع ٧ىن  بؾخٛل

دض١ وهى ًلهض جهٌ زم.. الٟغاف  ؤ٦ثر ًجٗلها الظي جلىحها بـ ًُ

ه ختى ٢مُهه ؤػاع ًدل بضا ٢اجل ُبِء بـ و لُٗيُِه  بقتهاًءا  هٖؼ

داو٫ .. ٚؼاعة بـ تهُل ال٣هغ صمٕى و ٢ىة بـ جهغر هي بِىما
ُ
 ج

 بل اإلاىحى شخىب ٦ـ قاخبت بكغتها و ُمدؿٗت ؤُٖجها.. الٟغاع

 ٢ىة بـ و طل٪ بـ ًخلظط وهى.. وؤ٦ثر

 الٓاهغة بكغتها ًخلمـ الهضع ٖاعي  ؤنبذ بٗضما مجها ب٢ترب

 ٖىه ظؿضها ُمبٗضة.. هٟىع  بـ هي لخهغر ؤمامه

 …٢ظع ًا ٖجي بًض٥ ببٗض -

 وهى ًغصٝ ؤن ٢بل الخضًض مً ًمىٗها قٟخحها ٖلى بنبٗه وي٘

 بلحها عؤؾِه  بـ ًمُل
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 …صلى٢تي عخمتي جدذ ؤهِذ  ٖكان لؿان َىلت بالف.. جاجاجا -

 ٚايًبا بؾدكاٍ ٞـ وظهِه  ٖلى به٣ذ ؤجها بال ظىابها ٧ان وما

  نٟٗها بـ ل٣ُىم
ً
زغي  مغة

ُ
 ال هي الجهاًت ؤو البضاًت هظه و٧اهذ ؤ

ل ٞـ حٗلم
ُ
طهحها ؤناب الظي الُىحن طل٪ ٢بل ؾمٗخه ما ٧

ُ
 هى ؤ

ت جىته٪ التي وقٟخُه.. زُابها مً جب٣ى ما ق٤ نىث ظٍع  ظؿضها ُٖ

 الجهاًت خاهذ

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

٣ي ٞـ ؤها -  …ؤهى للمىُا ٍَغ

٤ بلى ًىٓغ وهى ًؼن  بها ؤعصٝ  مً حهخ٠ عمؼي  بِىما ؤمامه الٍُغ

زغي  الجهت
ُ
 خى٤ بـ ألا

ذ -  ألاو٫  قهاب ٖلى هضوع  الػم ٧ان.. ًؼن؟ ًا لُه بحؿٖغ

جُب - ُُ  مً بزخٟى صا!.. عمؼي  ًا محن ٖلى هضوع : هضوء بـ ًؼن  ل

ضام
ُ
 …بؿاٖضه اللي محن بـ ؤٖٝغ ٖاوػ .. ٖىِىا ٢
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حر ونله  نىث   بـ عمؼي  حؿاء٫ ختى نمذ بٗضها و مصخىن  ٞػ

 ُمترصص

 !الهُاص لجاؾغ بًه هخ٣ى٫  وؤهذ َب -

ا خاظت ٧ل ه٣ىله!.. بًه ه٣ىله: خُلت ٢لت بـ و٢ا٫ ًؼن  ججهض - ًٗ  َب

 جاوي خل مٗىضٌل

تها؟ اللي الخ٣ُ٣ت ختى -  !...ٖٞغ

 بـ ج٣ؿىان ُٖىاه بِىما جهلبذ ختى ظؿضه ًٖالث حكىجذ

 ق٤ُ٣ ؤهه ٨ٞغة ج٣بل ًؼن  ٌؿخُ٘ لم آلان ختى.. صا٦ىت هٓغاث

 هى ما إلعج٩اب والخسُُِ بل ٢خله خاو٫  الظي طل٪.. قهاب

لى.. ؤٞٓ٘ م ٖو كخٗلت الشىعاث مً الٚغ
ُ
 شخئ ال ؤن بال صازله اإلا

لت ججهُضة بٗض زغط الظي نىجِه  ٖلى ْهغ  ٍَى

 …خاظت ٧ل -
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ت بـ ًؼن  لُبدؿم نض٣ًه ظهت مً الهمذ ؾاص  ؤن ٢بل ُسسٍغ

 ته٨م بـ ٣ًى٫ 

 …ه٩لم٪ وؤها ب٢ٟل -

 اإلا٣ّىص ٖلى يغب زم ظىاعه ُٚٔ بـ ؤل٣اه زم الهاج٠ ًؼن  ؤٚل٤

هار بـ هى لُدىٟـ.. مغاث ٖضة
ُ
 حكخض وقٟخُه الىاٞظة بلى لُخ٩ئ.. ل

 البرا٦حن و ًٚبه مضي ٖلى جض٫ ُمؿخ٣ُم زِ ٦ـ ؤنبدذ ختى

 صازله جسمض ال التي الشاثغ

مان لُجض الىاٞظة بلى ظىاعه هٓغ  بججاه بـ هاثضة ؾُاعتها ج٣ىص ٧اٍع

 نىث لُخهضع ٞجإة الؿُاعة لُى٠٢.. ظلؿخِه  بـ بهخٌٟ.. ال٣اهغة

ُٗض ؤن ٢بل.. ٢ىي  بخخ٩ا٥ دغ٥ حكُٛل ٌُ
ُ
٤ بلى بهخ٣ل و اإلا  الٍُغ

٣حن بحن الٟانل السِ بهسٟاى ُمؿخٛل آلازغ  بـ لُلخ٤ الٍُغ

 ؾُاعتها
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تها ػاصث ول٨جها لخخى٠٢ ؾُاعجه بى١  ًؼن  يغب ُل٤.. ُؾٖغ ُُ  ؾبت ل

ت مً هى ػاص زم ىبئه وخضزه ؾُاعجه ُؾٖغ  ؾًِئا قًِئا ُهىا٥ ؤن ًُ

 خضر

٤ ٖغى بـ جى٠٢ زم متراث ٖضة بـ ؾُاعتها جسُى  مً ًمىٗها الٍُغ

 بـ بنُضمذ ختى بالٛت نٗىبت بـ ؾُاعتها بـ هي لخخى٠٢.. اإلاغوع

 ؾُاعجه

ا ًؼن  جغظل ًٗ  تهغب ؤن و٢بل زانتها بلى جىظه و ؾُاعجِه  مً ؾَغ

هالتِها مً ؤمؿ٨ها ٢ض ٧ان
ُ
 التي ٢بًخه ل٣ىة ؤلم بـ لخهغر ز

 ؤعصٝ ٚايب ظهىعي نىث   بـ و.. ظمجمتها ًٖ جٟهلها ؤن ٧اصث

 !ٞحن قهاب -

ل: مىه الخملو جداو٫  وهي نغزذ -  …مٗٞغ

اوص ًضه ْهغ بـ نٟٗها بـ ل٣ُىم بظابتها بـ ًغى   لم  بال ؾاالها ٖو

 ٞدُذ بـ هؿهـ ول٨ىه ًٚبه ؤزاعث.. ؤلاظابت طاث بـ ؤعصٞذ ؤجها
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 …الكٝغ هخىىلي وق٩ل٪.. ؤ٢خل بوي ؤظغب هٟسخي ٧ان -

صبتها ظظبها ُُ  و٢ُض زىبها مً ُظؼء مؼ١  و الؿُاعة ُم٣ضمت ٞى١  ل

 لُخض٤ٞ ؾُاعتها بـ السام الى٢ىص زؼان ز٣ب و جغ٦ها زم.. طعاٖحها

 ألاعى ٞى١  الى٢ىص

داو٫  و جغ٧ل وهي بلحها ٖاص
ُ
غ ج  ٢ض ول٨ىه ال٣ُض مً هٟؿها جدٍغ

 حؿغب هاخُت وؤصاعها ٨ٞها بـ ًؼن  ؤمؿ٪.. خىلها ظًُضا ؤخ٨مه

 ٢ىي  نىث   بـ هضع زم.. بججاههما بـ ًخدغ٥ الظي الى٢ىص

 …بغيى بغص الجى.. هىا جىلعي هؿِب٪ ًا ٖلُا جغصي ًا -

ا الهمذ مً بجسظث ًٟ سغط.. ٖلُه جغص ولم لها خلُ ُُ  ٢ضاخخه ًؼن  ل

دؿٗخحن ُٖىحها ؤمام ؤقٗلها و
ُ
 هخ٠ زم خ٤ بـ ُمسُٟت صعظت بـ اإلا

 قُُاهُت و ته٨م بـ ًىمئ وهى

ت ؤهِذ .. جمام -  !...محن ؤها ٖاٞع
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طجها مً ب٢ترب
ُ
ى٣ها وؤخاٍ ؤ ب نىث   بـ همـ زم ُٖ  ٖلى ُمٖغ

م  زٟىجه مً الٚغ

 چُىاث صمىا ٞـ بُجغي  ؤلاجىحن بخىا ٌٗجي.. قهاب ؤزى ؤها -

اه ؤبىها.. ُمهُٟى ٪ وال ٖٞغ  !...محن؟ هى ؤٖٞغ

  ببخٗض
ً

 بـ الٟٕؼ و الُغٖب ٖلحها بعحؿم التي مالمدها بلى لُىٓغ ٢لُال

 بـ ًؼن  ببدؿم.. الخُاة مً ًسلى و٦إهه وظهها ؤنبذ ختى ظضاعة

بض
ُ
 وؤعصٝ ز

 …وخٓ٪ وؤهِذ  لخالجت واخض مً هٗض -

٨مل ؤن له حؿمذ لم ول٨جها واخض ع٢م بـ الٗض في بضؤ  بـ ؤعصٞذ ٞـ ًُ

 مظٖىعة هبرة  

٤ ٖلى هىا مً ُعب٘ بال ؾاٖت ُبٗض ٖلى بِذ ُٞه - ٗا٦ـ الٍُغ
ُ
.. اإلا

 …بلخ٣ها.. الُمحن ٖلى اللي الك٣ت الخالذ الضوع 

 ٢ؿىة بـ لُدؿاء٫ ألازحرة ٖباعتها بـ بهدباهه ؤزاعث
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 !محن ؤلخ٤ -

 ألاو٫  مً.. جى٣ظها.. بخداو٫  اللي.. آآ: جلٗشم بـ عصث -

ب نىث   بـ هضع -  جهاًخ٩ىا خاظت ظغالها لى****..الـ والص ًا: ُمٖغ

 …هدؿخدملىها مل

ت بـ ٣ًىصها ؾُاعجِه  بلى نٗض و جغ٦ها زم  نغازتها بـ ٖابئ ٚحر ُؾٖغ

باع بـ حؿدىجض ٧اهذ ول٨جها ؤؾغها لُدل
ُ
 ؾُاعجه زلٟخه الظي الٛ

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

 التي عوظُضا ًض ول٨ً خىله الجالؿحن ًدغ١  ٩ًاص ًٚب بـ جململ

ا والظي ال٨بحر ٦ِٟه  ٖلى جغبذ ًً دُِ ؤً  بال ٌكخض ألازغ ٦ٟها ًُ

 جإبه ال ؤجها

 خاه٤ ظهىعي نىث   بـ ؤزحًرا هخ٠ زم ٖا٫ نىث   بـ جإ٠ٞ

ل -
ُ
 …بجىلض ؤما ؾاٖت مً م٩لل لُه! بِخٗصخى صا ٧
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 و خمدم ٞـ ٢اجلت هٓغة ظاؾغ بلُه لُىٓغ ٢ىة بـ ؾامذ ضخ٪

 نٗىبت   بـ ضخ٩اجه ٨ًبذ ٧ان الظي نابغ هاخُت وظهه ؤصاع

 ع٣ُ٢ت وببدؿامت نبر بـ ؤظابخه زم ججهضث عوظُضا بِىما.. بالٛت

و ٚحر مٗضاف خبُبي ًا -
ُ
 بـ ؾاٖت ه

 ٦ضا ؤوي  ٦ٟاًت ب٣ى ًسلو: هؼ١  بـ عص -

 !!!...ظاااااؾغ: جدظًغ بـ ؤؾىاجها بحن مً عوظُضا هخٟذ -

 بـ وؤعصٝ نضعه خى٫  طعاُٖه ٣ٖض زم ًضها لُتر٥ ٖهبُت بـ هٟش

 ٚل

 وؤعجاح ٖلُه ًسلو ػوعه ٞـ ٠٣ً ألا٧ل هللا قاء بن -

 …ٞاًضة مِٟل: ٢اثلت ًإؽ. بـ عؤؾها عوظُضا خغ٦ذ -

سغظه ظاؾغ هاج٠ نىث نضح ُُ ىٓغ ل  ٚحُر  ع٢م وظض ٞـ بلُه ٍو

 ٖلى ويٗه و الهاج٠ ٞخذ زم الجمُ٘ ًٖ بًُٗضا جهٌ.. ُمسجل

طهِه 
ُ
 لخٓاث بٗض ؤهشىي  نىث لُإجه ًخدضر ؤن صون  ؤ
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 !...٦ضا مل مٗاًا الهُاص ظاؾغ -

 زكىهت و ٚلٓت بـ حؿاء٫ زم ج٨ٟحر بـ ُٖىاه ظاؾغ ي٤ُ

 !!...مٗاًا محن -

 ؤن وبٗض ال٣اؾُت مالمده لخخهلب ٖالُت ضخ٨ت نىث ؾم٘

 م٨غ بـ هي هخٟذ بهتهذ

ىا مل ٖمىًما!.. محن ؤها وؿخ٪ صي الؿىحن م٣ٗى٫  -  …مىيٖى

 ختى جدٟؼ بـ نضعه ًٖالث حكىج م٘ جؼامًىا ٨ٞه ًٖالث بلخىث

مان ٖاوصث  الخضًض ٧اٍع

 ؤٖخ٣ض ما ٖلى چُالن!.. الخالخت الخلىة ُٚاب مالخٓدل بػاي -

 …بلخ٣ها.. بًه؟ وال بغيى ٦ضا مل

ٛل٤ وهى ظاؾغ وظه حٗابحر ؤْلمذ ا لُٗاوص الهاج٠ ٌُ ًً  بلى ع٦

 ال ول٨ً ٖجها ُٖيُه بـ ًبدض بظخماٖهم م٩ان خُض ال٣هغ صازل
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 ٠ُ٦.. اإلاىُٗت لخهىهه خضر ماطا.. ٖجها؟ ٟٚل ٠ُ٦.. لها وظىص

ستر١ 
ُ
ه بحن مً ُهىا٥ ًؼا٫ ؤال!.. الؿهىلت هظه بـ ج  زاثىحن؟ نٟٞى

ت ظاؾغ ع٧ل لت ُػظاظُت مؼهٍغ ا ُمدضزت لدؿ٣ِ ٍَى  ٖا٫ صوًٍ

 بهتزث ختى نىجِه  بـ ظإع بل ًإبه بم ول٨ىه.. الجمُ٘ ؤظٟل

 ال٣هغ خىاثِ

 مً ًخدغ٥ بغه وا٢ٟحن اللي مً ٧لب مِٟل!!.. ناااااابغ -

 …م٩اهه

ٝ   بـ حؿإله عوظُضا جهًذ  ٢ضمحها بلى حهىي  ٢لبها ظٗل زى

 !بًه في ظاؾغ -

ضي عوظُضا: هى هضع -
ُ
ت ز ٍغ  !ؾمٗاوي ٞى١  وبَلعي ظٍى

 !بًه في ٞهمجي ظاؾغ: ٖهبُت بـ هي نغزذ -

ب نىث   بـ نغر خُجها - ت چُالن: ُمٖغ  ًالاااا.. بعجدتي مسُٞى

ذ بؾمعي ضي الٞؼ
ُ
 …بيخ٪ وز
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 بلى جىظه ظاؾغ بِىما.. اإلا٩ان في ؾاص ما هى والُغٖب الهمذ

 بـ هضع زم البا٦ُت الهٛحرة عوظُضا ؤزظث بٗضما والجمُ٘ نابغ

 ٢ىة

ل جلم خمؼة و وؾامذ ؤهذ نابغ -
ُ
 و ال٣هغ ٞـ هىا اللي***** الـ ٧

دُهم
ُ
 …مٗاًا ظىاص ًا وؤهذ.. ال٣هغ وعا اللي ألاويت ٞـ ج

ا ظىاص جهٌ ًٗ م ٖلى ؾَغ  َىع  في جؼا٫ ال التي خالخِه  مً الٚغ

 ؤن ًيبػي ٦ما خىله جترا٢و الكُاَحن و جهٌ ؤهه بال الخٗافي

 ًدضر

 صازل وبـ

  جهٌ ختى الخدُُم نىث ُنهُب ؾم٘ ؤن ما
ً

 ؤن و٧اصث ُمجٟال

  مىٗها ول٨ىه ُظلىاع جدبٗه
ً

 نغامت بـ ٢اثال

 …هىا مً مخخدغ٦ِل -

 وظلت ُمجٟلت، هبرة   بـ و٢الذ بلُه سخبخه زم طعاِٖه  بـ حٗل٣ذ
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 …بًه في ؤٖٝغ ٖاوػة ؤها -

٣ّبل ظاؾغ ُنغار نىث ٖاوص ُُ اوص ظبُجها ُنهُب ل  الخضًض ٖو

 ٣ًى٫  ما ٖلى ما٦ًضا

 …هٟهم٪ وؤها ُظلىاع ًا مخخدغ٦ِل -

ب اإلاكهض طل٪ لُجض زغط و جغ٦ها  ؾامذ مً ج٣ضم ول٨ىه.. الٍٛغ

 وحؿاء٫

 !بًه؟ في! خهل اللي بًه هى -

 …ٖغوؾخ٪ م٘ ؤهذ زلُ٪ خاظت مِٟل: ؾامذ عص -

عجب لم ُنهُب ول٨ً  ظىاص زل٠ زغط لظل٪ ؤلاظابت جل٪ بـ ٌُ

 وجبٗهما ٢لُل ُمىظ ال٣هغ بىابت مً زغظا اللظًً وظاؾغ

ٛل٤ ؤن ٢بل  وحؿاء٫ ُنهُب ؤمؿ٨ه الؿُاعة باب ظىاص ٌُ

 بًه؟ في -

 …صلى٢تي وشخي ًٖ ببٗض: ًٚب بـ ظىاص نغر -
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 ًدؿاء٫ وهى ؾب٣ه ٢ض ظاؾغ ول٨ً الخضًض ُنهُب هّم 

 ُظلىاع؟ ٞحن -

 ظىه -

 …بع٦ب: ُمخعجل ظاؾغ خضًض ظاء -

 وجدغ٥ الؿُاعة لُهٗض ًدضر مما قًِئا ٌعي ال وهى ُنهُب ؤومإ

ت بـ ظاؾغ بها ٤ وفي.. ٖالُت ُؾٖغ  زال٫ مً ًدضر ما ٞهم الٍُغ

 ظاؾغ نض٤ً نابغ م٘ خضًشه

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

ا جغظل زم.. ٖا٫ نىًجا لُخهضع ٢ىة بـ الؿُاعة ًؼن  ؤو٠٢ ًٗ  ؾَغ

 الضعط نٗض و البىاًت بججاه ع٦ٌ و الباب ٚل٤ بـ ًإبه ؤن صون 

ل
ُ
 الشالض الُاب٤ بلى ونل ختى ٣ًٟؼهم ٧ان صعظاث زالر ٧
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همت إلجمام ُمىاؾبت.. البىاء خضًشت.. مهجىعة ج٩ىن  ج٩اص البىاًت
ُ
.. اإلا

 لِـ.. لها ًدضر ما ًخسُل وهى ٖلُه يا١ و ًؼن  نضع بهب٣ٌ

 ظضًض مً

ب نىث   بـ ًهغر وهى ُتهكمه ج٩اص ٢ىة بـ الباب ٖلى َغ١   بـ ُمٖغ

 وقغاؾخِه  خضجِه 

 ***... ًا الباب بٞخذ.. قهاب ًا الباب بٞخذ -

خذ ختى مغاث ٖضة ٦خِٟه  بـ الباب صٞ٘ بـ بضؤ.. ًإؽ وخحن
ُ
 خض١.. ٞ

هباح طل٪ وبلى الهالت بـ ًؼن 
ُ
ل٣ى اإلا

ُ
 اؾمها بـ لُهغر.. ؤعًيا اإلا

 !!...چُالااان!.. چُالااان -

ت بلى جىظه ٞغ
ُ
 بٌٗ عئٍت بؾخُإ زاللها مً والتي اإلاٟخىخت الٛ

ل٣اه الشُاب
ُ
مؼ٢ت اإلا

ُ
 ًٖ جى٠٢ ٢لبه ٦إن و ؤخـ خُجها.. واإلا

 ؤظٝى.. زالي وم٩اهه بل الىبٌ
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ت باب بلى ونلذ ختى زُىاجه جباَئذ ٞغ
ُ
ُىاه.. الٛ  بـ بحؿٗذ ٖو

 ٞغاف بـ ًغاها وهى و ٢ىجه ٣ًٟض و ًسىع  ؤهه ؤخـ ظؿضه.. هل٘

 ال٣ظع طل٪

ت.. ُم٣ُضة جٝز.. ٢اؾُت حٗى٠ُ ؤزاع ًدمل ظؿضها.. ٖاٍع  بـ ٍو

اصعجه عوخه مٗها زغظذ الك٣ت جل٪.. قه٤.. ٚؼاعة  ًغاها وهى ٚو

 اإلاىظٗت الخالت جل٪ بـ

 قهاب لُجض الباب ظىاع بلى هٓغ زم ظؿضها ًٖ بهغه ٌٚ

دض١ ظالًؿا ضزً بها ًُ ٟاٞت ًُ
ُ
 الهضع ٖاعي  جبٜ ل

ٗاظله ٖلُه هاظًما بلُه ًىضٞ٘ وهى هٟؿه ًؼن  ًخمال٪ لم  بـ ٌُ

 ٢ؿىة بـ به نغر زم ل٨مت

 !...بًه ٞحها ٖملذ!.. بًه ٖملذ -
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ؿخهجىت ببدؿامخه
ُ
 بـ ًؼن  ظإع.. خضر ٖما الٟٗل بـ ؤظابذ اإلا

 ال قهاب و ؤعًيا به ؤَاخذ ل٨ماث بـ ٖلُه وبجها٫ مظبىح نىث  

بضي ضاٞ٘ ختى ؤو ٞٗل عص ؤي ًُ  هٟؿِه  ًٖ ًُ

 قهاب ًغي  وهى ألازحرة الل٨مت ًٖ الهىاء بـ ًؼن  ًض جى٢ٟذ

ل٣ُه ؤن ٢بل بػصعاء و بقمئزاػه بـ بلُه هٓغ.. ًتهاوي   ألاعيُت ٞى١  ًُ

 ُمٟٕؼ ٞدُذ بـ هضع زم ٢ؿىة بـ

 …هىا مسلهل لؿه خؿابىا -

 ظؿضها بلى الىٓغ صون  اإلاالءة ٞى٢ها لًُ٘ چُالن بلى جىظه زم

 طعاٖحها ؤزغط زم عؤؾها بـ ويٗها و ٦جزجه هٕؼ زم وزا٢ها لُدل

هالتِها ؤبٗض
ُ
بٗثرة ز

ُ
ت وقٟتها اإلا٨ضوم وظهها ًٖ اإلا  لدؿىص.. الىاٞػ

ب ؾىاص بـ ُٖىاه ٓلم مالمده و ُمٖغ
ُ
 ُمس٠ُ ؤؾىص لُل ْالم ٦ـ ج

 ٞا٢ضة ًضًِه  بحن ًدملها بهدجى زم مٗضتها ٞى١  ًضحها ًؼن  وي٘

 َهاعتها ٖلى الضلُل الضماء ُب٣ٗت ًغي  وهى الٟغاف بـ خض١.. الىعي
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 ظؿضها خى٫  ٢بًخه لدكخض قهاب خ٣اعة و صهاءة ٖلى والضلُل

 ٩ًاص الظي عؤؾِه  ًٖ الًِٛ لخس٠ُٟ ُمداولت في ٌكٗغ ؤن صون 

 ًىٟجغ

 ؾا٢ُه بعحٗاقت وججاهل.. بضهه لها بعججذ التي بزخالظخه ببخل٘

اء للخُاة، ٞا٢ضة طابلت، ًضًِه  بحن ًدملها وهى  مً زالي مجٝى ٖو

 جماًما خالِه  ٦ـ الغوح

 بلى ع٦ٌ زم ٢ؿىة بـ ع٧له و ٖلُه به٤ قهاب ظىاع مغ ٖىضما

 زؿغجه ما ٨ًٟي خُاتها جسؿغ ؤن ًجب ال.. چُالن ل٣ُل الساعط

 ؾظاظتها بـ

ا الضعط هبِ زم زلٟه الباب ؤٚل٤ و الك٣ت زاعط جىظه ًٗ  ؾَغ

 ٧ان الظابل عؤؾها.. ألامان خؼام خىلها وؤخ٨م الؿُاعة بـ لًُٗها

هالتِها خىله ٧ان
ُ
خإإلات مالمدها لخٓهغ ؤبٗضها ٞـ ز

ُ
 اإلا
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ًضا بـ همـ زم وظىتها ٖلى عبذ بٗض وهى مخٖى هالتِها ًُ
ُ
 ًد٨م و ز

 ببٗاصها

 …چُالن ًا خ٣٪ هجُبل٪ -

لى بلى هٓغ زم الباب ٚل٤ بـ ؾإع ت بلى ًخُل٘ ألٖا ٞغ
ُ

 الك٣ت ق

 مكٟى ؤ٢غب بلى وبهُل٤ ال٣ُاصة م٣ٗض بلى بٗضها وبلخ٠

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

مان جغظلذ  ؤخض ٖلحها ٖثر بٗضما ؤل٣تها التي الؿُاعة مً ٧اٍع

 ٢ُضوها و ٖاَلحن ٢ِبل مً لؿغ٢ت حٗغيذ ؤجها لُخسبرهم الٗاثالث

 هغبىا زم

 خ٨ذ.. ق٣تها بلى الضعط نٗضث زم ألاؾغة عب حك٨غ بهدىذ

 وصلٟذ الك٣ت باب ٞخدذ زم اإلا٨ضومحن مٗهمحها

ض وهي صافئ خمام ؤزظث  زُابها بعجضث زم ًؼن  اإلاضٖى لظل٪ جخٖى

 
ً

 ص٣ُ٢ت زالزىن  بٗض آلاحي لًُٟها بؾخ٣باال
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ُغ١  الباب نىث ؾمٗذ.. ٧ان و٢ض  و الباب لخٟخذ ُمٗحن عجم بـ ًُ

 الصسو طل٪ ًضل٠

مغ مً ألاعبٗحن بـ ٧ان ُٗ  ول٨ىه.. الُى٫  ٢هحر الهُئت ضسم.. ال

مان خمدمذ.. الهالبت و ال٣ىة ٖلُه ًٓهغ  هضوء بـ و٢الذ ٧اٍع

 …متر ًا بجًٟل -

دامي ؤومإ
ُ
٨ت ٞى١  وظلـ اإلا  ؤن و٢بل ٢ِبالخه هي لخجلـ ألاٍع

 ز٣ؿل نىث   بـ هى ؤعصٝ جخدضر

 ؤ٢ابله ٖكان ٧لمجي بُه ؾلُمان -

 !وبٗضًً: بهخمام بـ هي ؾإلخه -

 ؾهل ألهه الهُاص لبيذ خهل اللي بٗض تهغبي الػم: خضًشه ؤ٦مل -

 ًال٢ُِ٪ 

 !...بػاي ههغب و -
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 بُا٢ت و ُمٍؼ٠ ؾٟغ ظىاػ مً وؤزغط الجلضًت خ٣ُبخه ٞخذ

ا شسهُت ًً ٟت ؤً  مبلٜ بـ وع٢ت يمجهم مً ألاوعا١ بٌٗ و ُمٍؼ

 بلخ٣ُتهم ٞـ بها ًضه ًمض وهى ؤعصٝ زم.. ٦بحر ه٣ضي

ت ؤوعا١ صي - ً ؤعبٗت ْٝغ ٞـ بحها هدؿاٞغي  ظضًضة هٍى كٍغ  ٖو

 خهل اللي ٌٗٝغ الهُاص ظاؾغ ما ؤو٫  ألن.. ؤ٦تر مل ؾاٖت

 ٖلُِ٪  الُضهُا ه٣ُلب لبيخه

 …ؾلُمان؟ و َب: ؾإلخه -

دامي ججهض
ُ
 بل بلحها الىٓغ صون  ظلؿخه بـ ٌٗخض٫ وهى ؤعصٝ زم اإلا

 الُؼظاظُت الُاولت بلى هٓغ

 …ؤهغبه مجي َلب -

مان ُٖىا بحؿٗذ  جداو٫  السل٠ بلى وجغاظٗذ نضمت بـ ٧اٍع

 ٞهم ٖضم بـ بٗضها لخدؿاء٫ ٢اله ما ؤؾدُٗاب

 !!...بػاي!.. السجً مً حهغب -
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دام خ٪
ُ
 مالمدها بلى ًىٓغ وهى ٢ا٫ زم بًٗهما بـ ًضًه اإلا

 اإلاظهىلت

مىاء مً واخض م٘ بج٤ٟ -
ُ
ت ؤ َغ

ُ
٤ ًمهضله بهه الك  الٍُغ

مان ببدؿمذ - ت بـ ٧اٍع  ٌٗجي عقاه: و٢الذ ُسسٍغ

 …مىيىعي مل -

 ؤن ٢بل الباب هاخُت بججه و جهٌ زم الجلضًت خ٣ُبخه بلخ٣ِ

 ًغصٝ

مان - ل.. ٧اٍع  ه٣ُلبها الهُاص ظاؾغ.. ٞاهمت ًىم ًٖ مخخإزَغ

 …ٖاٌل بًضه جدذ مً هُُل٘ ومدضف الخمغا ُظهىم

دض١ ْلذ هي بِىما الباب وؤٚل٤ زغط زم
ُ
 و ؤمامها ألاوعا١ بـ ج

 الهُاص لجاؾغ هضًت جغ٥ بـ حهمـ صازلها

************ 
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ضة ٢ُاصة بٗض مكٟى بلى ونل بٗضما الؿُاعة ؤو٠٢
ُ
 حؿٗىن  إلا

 جىظه و لُدملها چُالن بلى جىظه زم الؿُاعة مً لُترظل.. ص٣ُ٢ت

 اإلاكٟى صازل بلى بها

 ويٗها ٞـ ُمخى٣ل خضًضي ٞغاف بـ لُإجُه الٗاملحن ؤخض بـ نغر

ؿاٖض وصٞٗه خغم بـ ًؼن  مغى ٌُ
ُ
هالتِها ٖلى عبذ.. ؤإلا

ُ
 وهى ز

ُمئن ُمئجها ؤن ٢بل هٟؿه ًُ ًُ 

ؿت هخ٩ىِن  مخساِٞل - ض صا.. ٧َى  …مجى ٖو

ت بلى ونال ٞغ
ُ
مغى لُمىٗه الجغاخت ٚ

ُ
  ؤإلا

ً
 تهظًب بـ ٢اثال

 …هىا زلُ٪.. ؤؾخاط ًا جضزل مُىٟٗل -

ت ؤمام وظلـ جغصص بـ ًؼن  ؤومإ ٞغ
ُ
٘.. الٛ  و نضعهِ  ؤمام ُع٦بدُه ًٞغ

 الخاثِ بـ ًًغبها ْل التي عؤؾه.. زلٟه الخاثِ بلى حؿدىض عؤؾه

ٗاص ِلم  !.. ًلخ٣ها إلاا ِلم   هٟؿه ًلىم و ل ٌُ
ُ
 صازله.. ظضًض مً طل٪ ٧
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 ال بعهابه ؤظل مً بها ٢ام خ٣حرة زضٖت وبهما ٣ًغبها لم ؤهه ًإمل

 ٚحر

زغي  مغث ؾاٖت
ُ
زغي  و وؤ

ُ
ضع٥ لم َبِبت زغظذ ختى ؤ  متى ًُ

 وهضع طعاٖحها ُممؿ٪ جهٌ ختى زغوظها إلاذ ؤن ما ول٨ىه.. صلٟذ

 جىؾل بـ

ؿت بجها ٢ىلُلي -  …٧َى

ؿىت الُبِبت وظه ٖلى الخٗا٠َ بعحؿم
ُ
 ٢اثلت طعاٖه ٖلى لتربذ اإلا

 الكابت جل٪ ؤناب ِلم   ؤلم بـ

خضاء بحٗغيذ ظبتها اللي البيذ بـ.. آؾٟت -  زؿغث.. بك٘ إٖل

 ًخم عبىا.. البىج جإزحر جدذ هاًمت صلى٢تي هي.. صم ه٣لىا و ٦خحر صم

 …زحر ٖلى قٟاها

خضاء" ٢ىلها بٗض شخيء   بلى ٌؿخم٘ ولم ًؼن  ًضي تهضلذ اله".. ؤلٖا  ٍو

ٗاص الخاصزت
ُ
ل مغوع بٗض ح

ُ
ىام جل٪ ٧ ٗاص ألٖا

ُ
 ح
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ك٤ٟ وهي آؾٟت ج٣ى٫  الُبِبت ٖاوصث
ُ
 خالخِه  ٖلى ح

 مدًغ ؤٖمل ُمًُغة -

ا ؤظاب - ًُ  …ًجىا ؤهلها إلاا بؾخجي: قغوص بـ هاٞ

 بـ ٌكٗغ وهى.. ٖجها بؾخضاع ٢ض ًؼن  ول٨ً ظبُجها الُبِبت ٢ُبذ

 ؤ٢غب ًض ٖلى الظبذ ٧ان اإلاغة وهظه ظضًض مً ُهؼم ل٣ض.. بجهؼام

 جىؤمه.. بلُه شسو

 ٧ان.. قضتها مً خىجغجه ظغخذ ُمخإإلات نغزت لخسغط ًؼن  بهدجى

 ٞا٢ضة الباب طل٪ زل٠ ٚغامها في و٢٘ مً.. ؤلم بـ مظبىخت

 الخُاة مجزوٖت.. الىعي

اء ُمجغص ؤنبذ ظؿضه ؤن بـ ٌكٗغ وهى ُع٦بدُِه  ٖلى بهدجى  ٖو

 بـ وهي ؤبهغها خُىما ٚاصعجه ل٣ض.. عوخه ٖلى ًدىي  ال مجٝى

 مظبىخت طابلت، الٟغاف
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٣اعن  ال ول٨جها الباعصة ألاعى ٞى١  عؤؾه وي٘
ُ
 التي البروصة جل٪ بـ ج

ضه.. الٗمل ًٖ اإلاخى٠٢ ٢لبه ٚلٟذ  بٗض مغة ألاعى جًغب ٍو

ل.. مغة
ُ
 و الجبا٫ لها جب٩ي نغزت.. نغزت بـ مصخىبت يغبت و٧

 ُمخإلم عظل نغزت.. الصسغ لها ًدك٤٣

ىضما  ألظلِه  ُب٩اًءا الٗالم ًهمذ.. الغظل ًخإلم ٖو
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 والعشرون الصابعالفصل 

سٟي جماًما مشلي وؤجها
ُ
 …ألالم مً ز٣ُلت ؤؾخاع زل٠ عوخها ج

غ    ٗ  
 هبرة   بـ حهخ٠ عمؼي  ونذ و ٦خِٟه  ٖلى ًغبذ ؤخضهم بـ ق

 مااػعة زًُٟت

 …باعصة ألاعى ب٣ى ٢ىم!.. ًؼن  -

ت بلى ٌٗىص ؤن ٢بل وظحزة لٟترة   ًؼن  بلُه هٓغ ٞغ
ُ
 بها هي التي الٛ

غ.. خضًض صون   ٢ىة بـ وهمـ ظىاعه ظلـ زم ي٤ُ بـ عمؼي  لحٞز

 …جىاظه ج٣ضع ٖكان ٞى١ .. ًؼن  ًا ٞى١  -

 بجهؼام بـ ًغصٝ ؤن ٢بل ؾازغة ضخ٨ت ٖىه نضعث

 ظىلت ؤو٫  مً زؿغث ؤها!.. بًه ؤواظه -

ا عمؼي  هؼه -
ً
 صا هى ٞهمجي!.. ٦ضا بجهؼامي ؤهذ ؤمتى ومً: ناعز

له ٧ان اللي
ُ
 …ًيخ٣م بنغاع ٧
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ت بلى هٓغهِ  بـ ٖاص بل ًؼن  ًغص لم اإلاغة هظه ٞغ
ُ
 و٠٢ ختى وجهٌ الٛ

ُلت الىاٞظة ؤمام
ُ
غاقها ٖلى اإلا  اإلاىا٫ بُٗضة.. ٖىه بًُٗضا هاثمت.. ِٞ

 بصعا٦ها الُٟل ٌؿخُُ٘ ال وخُضة هجمت ٦ـ

 لُذ.. هي إلاؿها ًٖ عجؼ بـ ًخلمؿها و٦إهه الُؼظاط ٖلى ًضه وي٘

 ه٨ظا ًغاها ؤن ٢بل ٢خله قهاب

 ٢ضوم ٢بل الغخُل ٖلحهما ًجب.. بالٜ جىجغ بـ ًخجهض عمؼي  بِىما

 ظاؾغ.. ال٨غام مغوع خضر ما ًمغ لً.. ُهىا بلى الهُاص ظاؾغ

٣ِه  بـ ٣ً٘ مً جغصص صون  ؾ٣ُخل  مً و البرت  مً جٟغ٢ت صون  ٍَغ

 الجاوي

 قابحن زلِٟه  مً و الهُاص ظاؾغ.. ًسكاه ٧ان ما خضر و٢ض

ان ُمهاب ؤخضهما .. اإلاكٟى ػلؼلذ زُىاث بـ اإلامغ ًٍُى

بكغ ال وُمالمدهم
ُ
ال١ ٖلى السحر بـ ج خدذ الجخُم و٦إن بل.. ؤلَا

ُ
ٞ 

 آلان هحراجها وجلٟدهم ؤبىابها
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دض١ ًؼن  بلى ًخجه ظاؾغ ٧ان ُم٣ضماث ؤن صون  و
ُ
 زم ببيخِه  بـ اإلا

 بلى صٞٗه و ًدضر ما آلازغ ًخضاع٥ ؤن ٢بل جالبِبِه  مً ؤمؿ٨ه

 بطابت لضعظت ُمس٠ُ ظهىعي، نىث   بـ لحهضع ٦بحرة ٢ىة بـ الخاثِ

 الخضًض

 !...به٤ُ بًه ٞحها ٖملخىا بىتي -

دض١ نامذ ًؼن  ٗحراث وجل٪ الجخُمُخحن ظاؾغ ُٖجي بـ ًُ
ُ

 الك

ٗلتي خى٫  ُمخجمٗت الُخمغة ٢اجمت
ُ

لتهبت الىحران ق
ُ
 ؤصوى صون  اإلا

ض   و٦إهه ُعٖب
 
٣

 
 ؤٚال٫ بـ ُم٣ُضة مغة ؤو٫  قاهضها خُىما عوخه ٞ

 الخ٣حر طل٪ ٞغاف بـ هحران مً

ى٤ خى٫  بقخضث ظاؾغ ًضي بضي ال الظي ًؼن  ُٖ  ٖلى م٣اومت ًُ

ال١ ا عمؼي  لُخضزل ؤلَا ًٗ ا ؾَغ
ً
 جىجغ بـ ونغر نض٣ًِه  ٖلى زٞى

ل بخىا - ٤ ٖلى بيخ٪ ال٢ُىا بخىا.. خاظت مىٗٞغ  وظبىاها الٍُغ

ؿدكٟى
ُ
 …اإلا
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ل بل بخاًجا بلُه ٌؿخم٘ ؤهه ظاؾغ ٖلى ًبُض  لم
ُ
 ٖلى ُمىهب جغ٦حزه ٧

خحن ُٖىان و مُذ نىث   بـ ٢ا٫ والظي ًؼن   ٞاٚع

ٚخهبذ بيخ٪ -
ُ
 …ؤ

 زاهُت

زغي 
ُ
 وؤ

زغي  و
ُ
 ؤ

زغي  و
ُ
 ؤ

 وؤمامه مالمذ صون  نامذ ظاؾغ و الى٢ذ لظل٪ جهاًت ال بضا ختى

باصله ًؼن  غ هضوء بـ ظٗبخه في ما ؤل٣ى بٗضما الهمذ ًُ  ومً مٍغ

 ِلم   نض٣ًه ٌؿب ْل و قضة بـ ُٖىاه ؤٚمٌ الظي عمؼي  زلٟهم

 ٢اله

 ٖلى اإلاٗاوي ؤؾمى بـ ًغحؿم ٧ان الصخىب ٞـ ُنهُب و ظىاص ؤما

م٨ً ال زُإ ؾمٗا لغبما.. وظهحهما  لِؿذ ؤبًضا ًدضر ؤن ًُ



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               894 

 ال٣ؿىة هظه مشل بـ بًظاءها ًخم مً ؤبًضا هي لِؿذ.. چُالن

 الباعصة

 لم ولُخه ؾم٘ ما بؾدُٗاب في ٣ٖله بضؤ ظاؾغ و زىان ٣ِٞ زىان

 ٦غاهُت بـ بؾىص مالمده و ظؿضهِ  بـ بهضلٗذ الىحران.. ؤبًضا ٌؿخٗب

 آلت و٦إهه بضا ختى قضة بـ جطسم و٦إهه بضا ظؿضه ختى ُمسُٟت

  هي بل ُمضمغة ٢خل
ً

 ٖلى نٟٗت ؤو٫  هبُذ خُىما ٦ظل٪ ٞٗال

ب، نىث   بـ ظإع وظاؾغ ؤعًيا ؤعصجه ٢ىة بـ ًؼن  وظه  ُممُذ ُمٖغ

 ٢اجلت ؾهام و٦إجها قٟخُِه  بحن مً زغط الظي الؿباب طل٪ بـ

 …ال٢خل٪ ؤمي وعخمت.. ه٣خل٪***.. الـ والص ًا*** الـ والص ًا اه -

 ٖهاه ؾ٣ُذ ٢ض ظىاص بِىما.. ٢اؾُت ع٦الث خضًشه وناخب

لها خُاجِه  بـ ٌكٗغ لم مٗها هى ؾ٣ِ و ؤعًيا
ُ
 السىاء طل٪ مشل بـ ٧

 بضؤ.. الىبٌ ًٖ جمىٗه ٞـ ٢لبه ج٣بٌ التي ال٣بًت جل٪ ؤو

 بالٛت نٗىبت   بـ حهبِ و ًهٗض نضعه ؤنبذ ختى ٤ًًُ جىٟؿه
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ٟترى مً ٧ان
ُ
 ٦ما الؿباب.. والُهغار بل والضه ٦ما ًًغب ؤن اإلا

 ألامغ مىه ٢ُٗت!.. جىؤمه چُالن؟ م٘ ول٨ً الغخمً ٖبض م٘ ٞٗل

بدذ چُالن اإلاغة جل٪.. ًسخل٠
ُ
 الى٣ُت.. جغخم ال بالٛت ٢ؿاوة وبـ ط

ىزذ
ُ
 ل

٣ؿم ٌكٗغ ٧ان . لم لؿاهه …لـ جهل ول٨ً جإطث ؤجها ٌكٗغ ؤهه ًُ

٣ُها ٌؿخُ٘
ُ
ىضها بل ه نِب و٦إهه ظؿضه بعحٗل ٖو

ُ
.. هىبت   بـ ؤ

  وخُجها
ً
.. ٚاصعجه التي عوخه مً هابٗت.. نغزت ٖىه نضعث وؤزحرا

 ٢مت ٞى١  مً ناخبها ؾ٣ٍى ٖلى لِكهض الجمُ٘ زغط نغزت

ت نلبت ؤعى بـ لُهُضم الجبل  چُالن.. ؤقالء بلى خُمخه ٢ٍى

.. عوخه مٗها وياٖذ ياٖذ آلازغ ههٟه چُالن.. مىه ياٖذ

 عظٗت صون  ياٖذ

م ٖلى الهضمت جضاع٥ مً ؤو٫  ٧ان ُنهُب  الكٗىع  طل٪ مً الٚغ

الم
ُ
 ًبضو والظي الكاب طل٪ ؾ٣ُخل ظاؾغ ؤن قٗغ ؤهه بال اإلا
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ٗاوي آلازغ هى و٦إهه  وهضع ٖىه ظاؾغ ؤبٗض جغصص صون  و لظل٪.. ٌُ

 ٢ىي  نىث   بـ

 …باقا ظاؾغ ًا ٦ضا مل -

 ًٖ ؤبٗضجه ل٨مت بـ ظاؾغ ٖاظله ٖىضما ؤلا٦ما٫ ٌؿخُ٘ لم

٣ِه   ؤمام و٠٢ و ؤبٗضه ٢ض ٧ان عمؼي  ول٨ً ًؼن  بلى لُٗىص ٍَغ

 البُٗض ًبخل٘ و ًؼصاص ؤلاقخٗا٫ بل.. حهضؤ لم الجخُم ول٨ً ألاو٫ 

ب ٢بل  ؾغاح ؤَل٤ ٢ض الهُاص ظاؾغ.. ؾحهغب ؤخض ال.. ال٣ٍغ

 مدالت ال مُذ الجمُ٘.. مٗغوٞت والجهاًت ًٚبه هحران

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

 زلٟهم ُظلىاع و هي ظاؾغ لخدب٘ ؤلاخخما٫ عوظُضا حؿخُ٘ لم

 
ً
 وجبٗتهم ؤخض ٖلم صون  و٢اصتها الؿُاعة لخهٗض ُمباقغة

 همؿذ ُظلىاع بِىما!.. مكٟى ؤمام ٣ًٟىا جغاهم و ٞااصها به٣بٌ

 جسٝى بـ
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 …بًه؟ في هى مامي -

 ُظلىاع جدبٗها الؿُاعة مً جترظل وهغ عوظُضا ؤعصٞذ

ل -  …مٗٞغ

 ٧ان ظاؾغ.. ًدضر ما ٖلى عوظُضا قهضث ختى الشالر جدبٗخا

بٗضه وُنهُب ما قاًبا ًًغب جاهض ٧ان ظىاص بِىما ًُ  ألزظ ًُ

 زالًا مً جمل٪ ُعٖب بـ ناعزت بلُه ُظلىاع لتر٦ٌ ؤهٟاؾه

 وظىدُه ٖلى جغبذ وهي هخٟذ زم ظؿضها

 !...ٖلُا؟ ُعص ظىاص..ظىااص؟ -

ل٣ى ببجها بلى عوظُضا هٓغث
ُ
ؿاٖضه ظىاعه ُظلىاع و ؤعًيا اإلا

ُ
 ٖلى ح

٣ابلت والجهه ؤهٟاؾه ؤزظ
ُ
سغط ظاؾغ اإلا هىبه ُمؿضؾه ًُ  بلى ٍو

 نض٣ًه ًدمي الظي الكاب
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 ًض ٧اهذ الغنانت جىُل٤ ؤن و٢بل ظاؾغ بلى جخجه وهي نغزذ

٘ حؿب٣ه عوظُضا ا الؿ٠٣ لُخهِب طعاٖه لتٞر
ً
 ٞى٢هم ُمؿ٣ُ

ا ًً  الؿ٠٣ ٢كىع  مً بٗ

 لدكه٤ بها الجخُم جخمشل ُمٓلمت، ؤٖحن بـ ظاؾغ بلحها هٓغ

 نغزذ زم زل٠ بلى ُمتراظٗت

 !...ظاؾغ ًا ٞحن وبىتي بًه في -

 خضة. بـ نغر الظي عمؼي  بلى هٓغهِ  بـ ٖاص بل ظاؾغ ٖلحها ًغص لم

ت  ُمَٟغ

 ملىف ًؼن .. ٦ضا ٞحها ٖمل اللي ؤ٢خل عوح.. بيخ٪ ؤه٣ظها بخىا -

 …آآآ ٦ضا ٖمل واللي ؤها وال هى ال طهب

 ٧اهذ هظه ول٨ً ظاؾغ هبرة هاٞـ ظهىعي ًؼن  نىث نضح

 بًُٗضا بًاه ؾاخًبا نض٣ًه عمؼي  ًؼظغ وهى ُمجه٨ت

 …ٖلُا صًً بيخ٪ وخ٤.. ٦ضا ٖمل اللي محن صٖىة مل٨ل -
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 ًض ؤن بال الؿباب ًٖ ٠٨ً ال لؿاهه و ًلخ٣هما ؤن ظاؾغ ٧اص

 جىؾل بـ نغزذ و طعاٖه ؤمؿ٨ذ عوظُضا

ؿت بىتي!.. ظاؾغ ًا مالها چُالن -  !!...٦ضا مل ٧َى

ُمئن.. ًجض ٧ان صاثًما.. ٣ًىله ما خ٣ًا ظاؾغ ًجض لم  ال٣ىة.. ًُ

 ٧ان السىجغ.. ٢اجلت ٧اهذ الُٗىت اإلاغة هظه ول٨ً اإلاىاظهه

ُٗض ؤن الؼمً ٖلى ِلم  .. ُممُذ ٧ان الؿم.. مؿمىم  ِلم  !.. هٟؿه ٌُ

ٗاٌل ؤن ٖلُه  !ال٣ىة و اإلاغاعة هٟـ بـ و مغجحن ألالم ٌُ

 عوخِه  مً ٢ُٗت.. وُمِظ٫ ؤ٢ىي  اإلاغة هظه ؤ٢ىي  ٧ان ْهغه بهدىاء

ىزذ الُؼظاط زل٠ ؾا٦ىت
ُ
.. آلان بٗض لُهاعة ٢ابل لِـ صوـ بـ ل

غ   ما هى اإلاىث  ٗ  
 طل٪.. مىه م٣ٟىص ُظؼًءا ُهىا٥ و٦إن.. به ق

ب و نٗب ؤلاخؿاؽ  ٢ؿاوة بـ ُمٖغ

٣ؿم ًخدمل لً اإلاغة هظه  ُم٣ضماث صون  بـ و.. ًخدمل لً ؤهه ًُ

ا ألاعيُت ٞى١  ؾ٣ِ ًٗ ا ٢ىة بـ وظإع ٢لبه ٞى١  ًضه واي ًٗ  عؤؾه عاٞ
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برة ؤٖلى بلى  و ببيخِه  ٖلى خضاًصا وؾ٣ُذ ؤطلخه.. ؾ٣ُذ ٖو

 ظاؾغ لِـ و٦إهه نضثت مغاعة بـ قٟخُه بحن مً ًترصص اؾمها

ًْ  الهُاص ٝغ م   ٌؿم٘ هى ها ًى٨ؿغ هى ها ال٣ىة و الهالبت بـ ُٖ

 مىظ٘ و. قضًض.. قضًض ألالم.. ٢بلها عوخه و ٢لبه جدُم نىث

 اإلاىث خض

هلذ
ُ
 ٞٗل عص بـ ًىًما ط٦غها ٞٗله عص.. طا٥ ٞٗله لغص عوظُضا ط

 جل٪.. الخ٣حر طل٪ طبدها خُىما.. ًدحى والضتها ػوط لـ ُمكابه

 بحن مؼعٕو ؾ٨حن ؾدب٣ى خُذ مهما جىمخي لً التي الظ٦غي 

ها ل م٘ و يلٖى
ُ
 ؤو٫  ٦ما ًالم و الؿ٨حن ؾِخدغ٥ جظ٦غ هٟىة ٧

 وهللا چُالن ول٨ً ؤلاهخ٣ام و٢غعث وجدملذ ألالم ٖاٌكذ.. مغة

 ٢هًغا ؾخمىث جخدمل لً

ٗذ  بؾدُٗاب ٖضم بـ همؿذ زم ُممُخت عهبت بـ ُمدؿٗخحن ُٖىحن ٞع

ي ب٣ذ چُالن -  …ؤها؟ ب٣ذ چُالن!.. ٦ضا مل َػ
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زغي  هى نغزذ لظل٪ بؾدُٗابها ٖىض
ُ
 ال الُهغار با٫ ما ألا

جبر لً الظي ال٨ؿغ طل٪ صازلهم بـ ٖما الخٗبحر ٌؿخُُ٘ .. ؤبًضا ًُ

 ٞـ ببىتها م٘ ؤما مٗها ْاإلات ٧اهذ الخُاة.. وظهها لُمذ و نغزذ

 ٢اؾُت ٧اهذ

 ًإزظها ؤلم بـ ظاؾغ ؤو٢ٟها ختى چُالن اؾم بـ تهخ٠ وهي لُمذ

.. ألالم بـ ًهغر الظي نضعهِ  بلى عؤؾها ًًم.. ؤخًاهِه  بحن

 ُمٟغصها بـ ؾدخإلم چُالن ؤن مٗىاه لِـ ألالم طل٪ ُمٗاٌكت

ٗاوي الجمُ٘ ُُ  لؿىىاث ألالم ٖاهذ مً عوظُضا وؤولهم و.. ؾ

ا ؾُٗىص ًُ  ًهٟٗها و خ

كخٗل الجمغ ٦ـ ٧اهذ بل اإلااضخي هحران جىُٟئ لم
ُ
 هىاء ؾاٖض و اإلا

  بخُاءها ٖلى الؼمان
ً
زغي  مغة

ُ
 بـ عوخها ؾ٣ُخل ؤلم.. حي ؤلم بـ ؤ

٣خاث ُبِء خاتها ٖلى ٍو
ُ
ٞ 
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ىتٕز ؤعواح.. مىظ٘ ؤلم مُالص ٖلى ٌكهض الُىم
ُ
 وههل.. ٢ؿىة بـ ج

 ٖٓامهم ًىسغ خاص

 ؤن ؤخـ ٖىضما ؾىي  ه٨ظا ب٣اءهم ٖلى الى٢ذ مغ ٦م ٌٗلم لم

 لُجضها مكىهت مالمذ بـ ٖىه ؤبٗضها.. جب٩ي ؤو جخدغ٥ ال عوظُضا

 ٢اجل حٗب بـ ُحهمهم وهى خضة ػاص جىٟؿه.. الىعي ٣ٞضث

 …عوظُضا ًا ٖلُا وبيخ٪ ؤهِذ  هُب٣ى مل -

 مً ؤوهً هى ٞـ خملها ٖلى اإلاغة هظه ٣ًضع ال ٖلُه وؤؾىضها جهٌ

ت وبـ اإلاغة هظه مىه جمل٪ خ٣ًا الىهً.. طل٪  بها جىظه.. زبِشت ُؾٖغ

ت ؤخض بلى ٞغ
ُ
 َبِبت ؤو ُممغيت خًىع  ًُلب بجها٥ بـ زغط زم الٛ

  ٖاص زم
ً
زغي  مغة

ُ
مؿ٪ وهى لحهمـ بلحها ؤ  ٢ىة بـ ًضها ًُ

 يهغي  بن وخاؾـ ج٣ُل.. عوظُضا ًا ؤوي  ج٣ُل اإلاغاصي الِخمل -

 …بج٨ؿغ
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زغي  لٗبرة ًإبه ؤن صون  ًضها ٖلى ظبِىه وي٘
ُ
زتها جىعي هبُذ ؤ

ُ
 ؤ

 صامـ ْالم بـ ُمالم ؤزغ.. وظىخِه  ٖلى خاع١  ؤزغ جاع٦ت

٨ٟغ لم ٨ٟغ لم.. ؤلاهخ٣ام بـ ًُ  ؤٖاصث التي چُالن ؾىي  شخئ ؤي بـ ًُ

بت جٟانُلِه  بـ الخضر ٖغ
ُ
ا٦ض وعوظُضا الخايغ بلى اإلا

ُ
 حِٗل ؤجها اإلا

 ؤخالمها بـ وج٨غاًعا مغاًعا الخضر طل٪

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

 ٌكهض الُىم.. ُمخإلم قغوص بـ للىعي الٟا٢ض ق٣ُ٣ها ًض ؤمؿ٨ذ

براتها الهُاص ٖاثلت ٖاٌكتها خىاصر ؤبك٘ ٖلى  ٖلى جخىالى ٖو

٣ُت بلى جهل مً جدؿاب٤ وظىخحها
ُ
  الجهاًت ه

ً
 ؤوال

 ؤن ٢بل خلخِه  ُؾترة ٞى٢ها وي٘ الظي ُنهُب ًض ٖلى بهخًٟذ

مؿ٪ ًبا الٟغاف ٞى١  وظلـ ًضها ًُ  ببدؿامت بـ همـ زم مجها ٢ٍغ

ىت  خٍؼ

ىِذ  -
ُ
 …بغصاهت ٦
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 عوخها ؤن ْىذ!.. خ٣ًا جغحٗل ٧اهذ هل حعجب بـ ظبُجها ٢ُبذ

 الساعط بلى حؿلل ؤلاعحٗاف طل٪ ؤن لخًٓ ج٨ً لم جغحٗل مً هي

هُبها ُُ اتها لها ظلب خ٣ًا ؤنابها وما چُالن.. البرص بـ ل  ٖبض م٘ ط٦ٍغ

 ٢ض ؤهه الخ٨ٟحر ُمجغص.. ٖىىة وؤزظها إلاؿها خاو٫  خُىما.. الغخمً

جغص لجؿضها ٌؿغي  والهل٘ الىٟىع  ًجٗل ٖلحها ًخٗضي ؤن خاو٫ 
ُ
 إلا

 ؤ٦ثر.. ؤلِـ؟ ُمالم! الخضر ٖاٌكذ مً بـ بال٪ ما ٞـ الخ٨ٟحر

هِب عنانت مً بًالًما
ُ
 ُبِء بـ وج٣خل٪ ظؿض٥ ج

مؿض وهي خكغظت بـ ُظلىاع همؿذ
ُ
 و٦إهه الىاثم ظىاص عؤؽ ج

 حهغب مً هى ؤو.. الىخضة بـ حكٗغ ال ل٩ي الىىم جىؤمه م٘ ًدكاع٥

 بلحها

 !...٦ضا؟ مل زظلها!.. صر زؿغث!.. چُالن -

غ ُب٩اء بـ وبهٟجغث  لُجظبها ظؿضها بهتز ختى ٢ىة بـ حكه٤ مٍغ

ا ُنهُب ًٗ   خىى بـ عؤؾها ومؿض نضعهِ  بلى ؾَغ
ً

ـ   بـ ٢اثال  هم
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ؿت هخب٣ى.. هككككل - ت چُالن.. ٧َى ٪ ٢ٍى  …ٍػ

 م٨خىم نىث   بـ نغزذ زم نضعهِ  ٖلى وهي هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ

 لها بخخًاهه ٢ىة ؤزغ مً

ت مل أل - .. جى٨ؿغ ؾهل چُالن.. ُٞىا واخضة ؤي٠ٗ چُالن.. ٢ٍى

 …جاوي جدبجي ونٗب

الن وببهامُه وظىخحها خاٍو زم نضعهِ  ًٖ عؤؾها ُنهُب ؤبٗض ٍؼ ًُ 

زغي  جلى مغة ٖبراتها
ُ
 خىى بـ ؤعصٝ زم ألا

ُٟتهم ألاهل.. ُظلىاع ًا مٗاها ؤهخىا بـ -  الٗالم اللي ًبىىا ْو

 ب٩ُىا هخ٣ىي  هي.. ُٞىا بحهضوا

.. ُنهُب ًا بج٨ؿغث چُالن: جخدمله ؤن مً ؤ٦بر ؤلم بـ همؿذ -

 …بج٨ؿغث زالم

 ٖلى جغبذ ًضه.. بلُه يمها ٖاوص زم خاعة ججهُضة ُنهُب ؤزغط

هالتِها
ُ
زغي  ز

ُ
ا و نٗىًصا جخدغ٥ ْهغها ٞى١  وألا

ً
.. خىى بـ هبَى
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 ؾىصاء ٢اؾُت، ٧اهذ بل الخىان طل٪ ح٨ٗـ ال ُنهُب ُٖىا بِىما

 قغاؾت بـ

مان ال٣ظعة وجل٪ ٖمه ؤن ٣ًحن ٖىضه .. طل٪ ٞٗال مً ُهما ٧اٍع

ؿت ج٩ىن  ؤن لُخى٢٘ ٨ًً لم ُظلىاع ٧ا الهضٝ ول٨ً  الشاهُت الَٟغ

٣ؿم خماًتهً خاو٫  ل٣ض.. چُالن ٣ؿم.. خاو٫  ؤهه ًُ  خاو٫  ؤهه ًُ

 ٖلُه ًجب ٧ان.. ٦ٟاًت ٨ًً لم طل٪ ول٨ً.. عوخِه  بـ خماًتها

داولت
ُ
 الؿهىلت جل٪ بـ لِؿدؿلم ٨ًً لم ٖمِه  ٞـ ؤ٦ثر اإلا

م٨ً ٠ُ٦ اص ًضًِه  بـ لى!.. الخضر طل٪ مدى ًُ  الؿاٖت ٣ٖاعب أٖل

 ٢اصع لُخه.. به بلخ٣اءه لخٓت ٖمه ل٣خل ًضًِه  بـ لى.. السل٠ بلى

ا ًجضي لً ألالم ُمكاع٦تها ٞـ وبمخهانه ؤإلاها مدى ٖلى ًٗ  طل٪.. هٟ

م٨ً ال ألالم مً الىٕى  ُمكاع٦خه ًُ

 وظىاعهما
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م٤ بـ هاثم ظىاص الٖب نٛحر.. ؤخالمِه  بـ و ُٖ  نٛحرجه.. چُالن ًُ

هالتِها.. ٣ِٞ جىؤمخه لِـ
ُ
 ًٚبها ُمؿبًبا هى ٌكضها ٞـ جخُاًغ ز

دب و٦م ًٛبها ؤن ًُ ضللها ل٩ي بلُه ُمدببت لُاٞت بـ حٗبـ.. ٌُ ًُ 

ُٗحها والضهما ًجلبها التي الك٩ُىالجت ؤلىاح ٌؿغ١  ُُ  چُالن بلى ل

زغي  ػع٢اء واخضة وعصجان ٠ُ٣ً بٗضما
ُ
 ؤلىان ح٨ٗـ نٟغاء وألا

 الك٩ُىالجت ؤلىاح ُملتهمت ُمهل٨ت ؾٗاصة بـ هي لخبدؿم.. ُٖىاها

سبرها وهى ختى.. الالمٗت ُٖىحها ظما٫ بـ اإلابهىعجحن ُٖيُه ؤمام  بـ ًُ

دب ؤهه بؿاَت بخحن ًجضهما بل ُٖىحها ًُ  ؾُحهل٪ ظما٫ بـ ٍٚغ

 الكباب

 الّٟخا٥ ظمالها بـ عاقضة چُالن ًغي  وهى ٧ابىؽ بـ ُخلمه بزخلِ

 ٢ىة بـ ُمخُبـ.. الخغا٥ ٖلى ٢اصع ٚحر وهى ؤمامه ؾا٢ُت جتهاوي 

ٛاصع شخئ ال نىجه ختى ٖاظؼ ججٗله وهمُت  خىجغجه ٌُ
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ل نىث صون  نغزاث
ُ
 ًغي  وهى اإلاٟخىح ٞمِه  مً زغظذ ما ٧

 بـ جهغر وهي.. عخمت بال ظاجٗت طثاب بًٗت ججهكها ق٣ُ٣خه

ىاصي به حؿدىجض جىؾل
ُ
 ٖلى ٣ًضع ال ٢هغ بـ ًب٩ي وهى.. اؾمه وج

 شخئ ٞـ قًِئا جسٟذ نغازاتها وچُالن الخغا٥

ا ٢ىة بـ ًهغر وهى نىجه زغط خُجها
ً
 بضؤ ختى اؾمها بـ ناعز

 ؤلاهخٟاى بـ ظؿضه

 !!!...چُالاااان -

  بهخٌٟ
ً

ال
ُ
 ظىاص نغزاث نىث ٖلى ُظلىاع و ُنهُب مً ٦

ب ظؿضه بهخٟاى ختى.. الىاثم  الُغٖب بـ ؤنابهما الٍٛغ

ا ُنهُب لُجهٌ ًٗ   ؾَغ
ً

 نىجه ّٖل  ٢ىة بـ ًهغر وهى خغ٦خه ُم٨بال

 بلُه ًهل

 !!...ظىااااااص.. ٧ابىؽ ٞـ ؤهذ ٞى١  ظىاص -
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 ُنهُب ُمهاظمت بـ ًضاه بضؤث ختى قغاؾت بـ ًيخٌٟ ظىاص ٧ان

 وج٨بُل ظؿضهِ  ٖلى الهٗىص مً بًضا ًجض لم.. مغاث ٖضة وؤنابخه

هابت ؾا٢ه ًإطي ال ختى ؾا٢ُه بـ ظىاص ؾاقي و ًضًِه  بـ طعاُٖه
ُ
 اإلا

 وهل٘ نضمت بـ الى٢ٟت ُظلىاع بـ نغر زم

ت ص٦خىع  هاصي - ت.. ُظلىاع ًا بؿٖغ  …بؿٖغ

 بهخًٟذ ٞـ بها الُهغار ُنهُب لُٗىص ٞمها ٖلى ًضحها ويٗذ

ت بـ وؤومإث  لخٗىص ؤ٦ثر ؤو لض٣ُ٢ت الساعط بلى جىظهذ زم هؿخحًر

بِب ُممغيت م٘ بٗضها  ٢لُل ٢بل ظىاص ؤؾ٠ٗ الظي َو

٨بله ُنهُب بِىما ُمهضت بـ ظىاص طعإ الُبِب خ٣ً  هضؤ ختى ًُ

 وظلـ الُٛاء ونل ٖض٫.. ٖىه ببخٗض زم عاخت بـ لُخجهض.. جماًما

 اإلا٣ٗض ٞى١ 

مغيت لـ الُبِب همهم
ُ
 زم ُنهُب و٦ظل٪ الخٗلُماث بٌٗ بـ اإلا

 ص٢اث٤ ٖضة بٗض زغط
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 ٖلُه ْهغ والظي وظهه جٟدهذ زم ُنهُب مً ُظلىاع ب٢تربذ

ى٣ه و٦ظل٪ ظىاص ًض ؤزاع  بـ حؿاءلذ زم بعججاٝ بـ لخخدؿؿهم ُٖ

 زٝى

 !...وظ٘ بـ خاؾـ -

ّبل ٦ٟها ؤمؿ٪
 
 بَمئىان بـ ًبدؿم وهى ؤعصٝ زم باَىه و٢

ـ ؤها -  …٧َى

ماو٘ ولم ؾا٢ُه ٞىؽ لخجلـ ظظبها
ُ
 مبلٛه بلٜ ٢ض ؤلاعها١ خ٣ًا ج

 وهى همـ زم ٦خِٟه  ٖلى عؤؾها وي٘ و زهغها هى خاٍو.. مجها

٣بل هالتِها ًُ
ُ
 السالبت عاثدتها ُمؿخيك٣ًا ز

 …ظىاص مً بالي هازض وؤها هامي.. ٢لبي ًا هامي -

ى٣ِه  بـ وظهها جً٘ وهي ؤومإث ى٣ِه  خى٫  جلخٟان طعاُٖه و ُٖ  هي ُٖ

زغي 
ُ
٣غبها ألا ُُ  صازله وهمـ ؤ٦ثر ُنهُب ل

سه٪ اللي ٖلى بالي آزض بوي ٚحر خاظت مبٗملل - ًُ… 
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************ 

ٌ ا ٞع ًً م ًغخل ؤن باًجا ٞع  ًىا٤ٞ لم ؤهه بال نض٣ًه بنغاع ٚع

 ظغاخه مضاواة بـ حهخم ؤن ختى صون  الخض٣ًت بـ ظالًؿا ْل بل ؤبًضا

 ظاؾغ ؾببها التي

 ال صازلُت زُاب.. صماءها بـ صمائه بزخلُذ التي زُابه بـ ًؼا٫ ال

 وهى الهاج٠ ٖلى ُمخظمًغا عمؼي  ٠٣ً وُهىا٥ ألاظىاء بغوصة ج٣ُه

اص ؤٚل٤ ختى وآزغ خحن بحن ًؼن  بلى ًىٓغ  بلُه ٖو

 ًجلـ وهى ؤعصٝ زم ٦خُِٟه  ٞى١  ويٗها و ظلضًت ُؾترة ٖىه هٕؼ

 السكبُت ؤلاؾتراخت جل٪ ٞى١  ظىاعه

 جاوي قاٞ٪ لى الهُاص وظاؾغ هىا ٢ٗضج٪ مً ٞاًضة مِٟل -

 ٖكان ألامً م٘ بجٟاهمذ نٗىبت بـ ؤها.. صي اإلاغة ه٣ُخل٪

ُلب مدضف  …البىلِـ ًُ

٘  ز٣ُلت وهبرة   هضوء بـ ؤعصٝ زم نض٣ًه عمؼي  بلى عؤؾه ًؼن  ٞع
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 …ٖلحها ؤَمً إلاا ٚحر همصخي مل ؤها.. عوح جغوح ٖاوػ  لى -

 ٢لت بـ ٠٣ً عمؼي .. اإلاكٟى صازل بلى بججه و جهىيِه  بـ ٢ىله ؤ٢غن 

 ًؼن .. ٢ايُت ٧اهذ الًغبت.. ٌٗظعه و بل مىٗه ٌؿخُُ٘ ال خُلت

.. الصسهُاث بـ ؤو الخٟانُل بـ بزخالٝ ال مغجحن الخضر ٌِٗل

 ٖلى قهض ل٣ض.. بغاٖت بـ ًمل٨ها التي ال٣ىة لخل٪ ؤلاهدىاء ٌؿخد٤

 له عزاًءا ًب٩ي ظٗله و بل!.. طل٪ آإلاه و٦م بجهُاعه

 لُىا٫ بٖتٝر ٦إهه الهُاص ظاؾغ واظه.. ونمض جدمل. طل٪ وم٘

٨ٟغ.. الًغب طل٪  ٌٗض ول٨ىه ًغج٨به لم زُإ!!.. زُإه ًٖ ًُ

سبر لم إلااطا.. به ُمظهب   ظاؾغ ًُ
ً

  ؤو!.. ٢بال
ً

 بـ ج٣هحره ًٖ مشال

 !خماًتها

غ هالجِه  ًد٪ وهى ي٤ُ بـ عمؼي  ٞػ
ُ
ت ٖهبُت بـ ز  همهم زم ُمَٟغ

 بمخٗاى بـ

 !...٦خحر؟ صي الضاًغة ٞـ هخًٟل!.. ًؼن  ًا وبٗضهال٪ -
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 اإلاكٟى مبجى صازل بـ و

زغي  الجهت بـ و٠٢
ُ
خاب٘ اإلامغ مً ألا  مً زغوظه بٗض ًدضر ما ًُ

مغيخان و الُبِبت زغظذ ختى ٦شحًرا وبهخٓغ ُهىا٥
ُ
 اللخحن اإلا

ا وجدغ٦ً مٗها حٗمالن ًٗ ت ًٖ بًُٗضا ظمُ ٞغ
ُ
 الٛ

ا وظىصهم مً اإلامغ زال ختى بهخٓغ ًُ تها بلى حؿلل زم ظمٗ ٞغ
ُ
ٚ 

ل بُٗضة ٧اهذ.. الىاثمت ألامحرة خُض
ُ
بت ول٨جها ًضهِ  ًٖ الُبٗض ٧  ٢ٍغ

 لُٗيُه

هالتِها هاثمت ٧اهذ
ُ
 طبى٫  بـ خىلها الىؾاصة جٟترف ال٨ؿدىاثُت ز

 جل٪ ؾىي  ًلىهه ال قاخب وظهها.. اإلاظبىخت ناخبتها جىعي و٦إجها

 ال هامضة ُظشت و٦إجها ػع٢اء قٟاها.. ٖلُه بهدكغث التي ال٨ضماث

 بها خُاة
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م ٖلى ٣ؿم ول٨ىه آلان ختى حؿد٣ُٔ لم ؤجها الٚغ  ٌؿم٘ ؤهه ًُ

طهُه ؤنابذ نغزاث.. اإلال٩ىمت عوخها نغزاث.. نغزاث نىث
ُ
 ؤ

 ٢ضًم نىث   م٘ ؤزخُلذ َىحن بـ

 بحن اإلاُٗىن  السىجغ وطل٪ ؤنابه الظي الترهذ طل٪ ٖلى حٛلب

ِه  لما ُبِء بـ ًظبده والظي يلٖى
ُ
 نغزاث مً هغب..بلحها هٓغ ٧

ل اإلااضخي  الىاثمت جل٪ مهضعها الخايغ نغزاث م٘ ْو

 بل اإلا٣ٗض ٞى١  ًجلـ لم.. ٞغاقها ظىاع ؤنبذ ختى ؤ٦ثر ب٢ترب

شبذ ًضها وؤمؿ٪ ُع٦بِخِه  ٖلى ظثى
ُ
كت.. َبُت ببغة بها اإلا  التي الٖغ

 لخل٪ بل بقمئزاًػا ؤو هٟىًعا لِـ.. ُمبخًٗضا ًيخٌٟ ظٗلخه ؤنابخه

 عخمت صون  ٢ؿىة بـ يغبخه التي اإلاكاٖغ

 و ظؿضهِ  بـ الؿاثغة ال٨هغباء ُمداعًبا ًضها بمؿا٥ و ؤلا٢تراب ٖاوص

٣بلها بهدجى بلت ًُ
ُ
 ؤظل زٌُٟ، نىث   بـ همـ. زم بٖخظاع ٢

 …زظلخ٪ بوي آؾ٠.. ملخ٣خ٨ِل بوي آؾ٠ -
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زغي  ًضه
ُ
هالتِها مؿضث ألا

ُ
 ؤلم بـ همؿه وؤ٦مل ظاٝع خىان بـ ز

 ًخدمله ؤن ؤ٦بر

ىذ بوي آؾ٠ -
ُ
 …ؤطًخ٪ ٞـ ؤصاة ٦

٣بل ُمجضًصا بهدجى غحٗكحن ظٟىحها بـ خض١ زم ظبُجها ًُ
ُ
 و٦إجها اإلا

٣اوم
ُ
طجها بلى لُمُل.. هىمها ؤزىاء ما قًِئا ج

ُ
 ٢ىي  بنغاع بـ هامًؿا ؤ

 ٦شحًرا خاعبها التي ٖىاَٟه ًدمل

٢ؿم -
ُ
 ٚحر مٟحهاف ألخالم ٧ىابِؿ٪ ؤخى٫  بوي الٗؼة عب بـ ؤ

 …وبـ الؿٗاصة

هالتِها مىابذ بلى بنبٗه لُىدضع جغاه و٦إجها ًؼن  ببدؿم
ُ
 ٖىض ز

  ظبهتها
ً

  الُمحن بلى ماثال
ً

اص ٢لُال  ؤظل نىث   بـ حهمـ ٖو

 …ٚحري  مٟحهاف -

ض ٧ان ىٓغ لُٗىص خُاة بـ ًيبٌ ٢لبه ظٗل الٖى  وظهها بلى ٍو

 وجهمُم ٢ىة ؤ٦ثر هبرة   بـ خضًشه وؤ٦مل الظابل
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كان -  ؾغي  هًُٟل.. ؤزىه بوي ٌٗٝغ الػم مل.. ٦ضا ؤٖمل ٖو

 …ؤمىث ؤما لخض

٣بل بهدجى  ز٣ُلت هبرة   بـ بلحها ٌٗخظع و٦إهه وهمـ ُمجضًصا ًضها ًُ

 …ؤونل٪ ٖكان ؤ٦ظب الػم بـ.. چُالن ًا آؾ٠ -

٨ك٠ ال ختى ٖجها ؤلابخٗاص بـ ؾإع ت مً وزغط وظىصه ًُ ٞغ
ُ
 الٛ

 ججهض زالي اإلامغ لُجض ؤلاججاهحن ٦ِال بـ هٓغ.. زلٟه الباب ُمٛل٣ًا

 ُممغيت لدؿخى٢ٟه اإلاسغط بججاه بـ وجدغ٥

ؾخاط ًا -
ُ
 !!...ؤ

 ٦جزجِه  بـ ًضه مضث زم مىه بدخ٣ضم بلحها بؾخضاع زم ًؼن  جى٠٢

 ببدؿامت بـ و٢الذ

غ صا -  …بجًٟل.. بخاٖ٪ البلٞى
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 آزاع ٖلحها ٧اهذ.. عجُب قًِئا و٦إجها ٚغابت بـ ال٨جزة بلى ًؼن  هٓغ

 ؤزظها زم واضر بـترصص لخٓاث بٗض ًضه لُمض.. اإلاغة هظه صماءها

٨غ بـ ُمخمخًما
ُ

 وعخل ُمبهم ق

مغيت مُذ
ُ
زغي  هي ٚغابت بـ قٟخحها اإلا

ُ
 ج٣ب٘ خُض عخلذ و ألا

ت ٞغ
ُ
 چُالن ٚ

*********** 

  بهخٓغها التي اللخٓت خاهذ
ً

ال  طل٪ ج٣ٟض هي ها.. ججهاع هاهي.. ٍَى

٣ِ مىه الؿىىاث. جل٪ َىا٫ ب٦دؿبخه الظي ألامان  وآلان.. ٞو

اح ؤصعاط ظهىصاجه طهبذ  الٍغ

  ألالم لُخٗاٌل بؾد٣ُٓذ
ً
زغي  مغة

ُ
 ما جغي  اإلاغة هظه ول٨ً.. ؤ

 ُهىا مً ول٨ً.. الٛضع هٟـ و ألالم هٟـ.. ببىتها بـ لها خضر

ضاوي  ُُ  ٌؿخُُ٘ لً خ٣ًا ٌؿخُُ٘ لً هى!.. ببيخه ظغح ل
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 بـ وتهتز نضعها بلى ؾا٢حها جًم ظالؿت ٧اهذ.. ججاهها جهًذ

ى٠  ؤهه بال ناعزت لخبخٗض الٟغاف َٝغ ٖلى ظلـ.. ُم٣ل٤ ُٖ

 ال٣ىة لـ ًٟخ٣ض نىث   بـ هامًؿا نضعهِ  بلى وظظبها ًضها ؤمؿ٪

ل ٨ٖـ
ُ
 بلُه جخ٩ئ ٢ىي  خاثِ لخجضه ججهاع مغة ٧

 …هُإطًِ٪  مل اللي ظاؾغ.. عوظُضا ًا ظاؾغ ؤها -

 ؤو٫  ٦ما ُماإلات.. ُماإلات و ٢اؾُت الظ٦غي  جل٪ ول٨ً هى ؤهه حٗلم

لى.. ؤبًضا جمغ لم الؿىحن و٦إن جماًما مغة م ٖو  ٢اومخه طل٪ مً الٚغ

تها طعاُٖه بل ًبخٗض لم ؤهه بال قغاؾت بـ  حهمـ وؤزظ ؤ٦ثر خاَو

طجها بـ ٧لماث بـ
ُ
 تهضؤ ختى ؤ

ل ٦ما
ُ
ًْ  ول٨ً عوٖها مً ُحهضت ؤن ٌؿخُُ٘.. جماًما مغة ٧  ُحهضت م 

 قاعص ؤبذ، نىث   بـ وجدكغظذ طعاُٖه بحن ؾ٨ىذ!.. عوٖه

سست چُالن -
ُ
 ُمٗاهاحي هخِٗل ظاؾغ ًا بىتي.. ظاؾغ ًا الخاهُت الي

 !...بًه طهبها لُه.. جاوي
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م ٖلى ُعٖب بـ ٢اؾِخحن ظاؾغ ُٖجي ٧اهذ  الكاعص اإلاخاهت مً الٚغ

مؿض وهي خاهُت ٧اهذ ًضه ول٨ً.. ٣ٖله بها
ُ
 وهى ؤعصٝ زم ْهغها ج

دض١  البُٗض بـ ًُ

 …الهُاص ظاؾغ بيذ بجها طهبها -

ٗاوص ُب٩اءها نىث ؾم٘  بلى جدىلذ ختى.. جؼصاص قه٣اتها و.. ٌُ

 ُماإلات خحرة بـ جدؿاء٫ وقٟخحها نضعه صازل بمخهها نغزاث

 !...بًه طهبها!.. لُه ًاعبي لُه -

 لظل٪ ؤلاخخما٫ ٌؿخُُ٘ ال وظاؾغ تهضؤ ال عوظُضا و ًمغ الى٢ذ

 خضور خحن ٞـ الُبِب بها ؤوصخى َبُت ببغة ؤزغط.. جغصص صون  بـ و

ٛظي اإلادلى٫  بـ ٚغػها بـ ٢ام و طل٪
ُ
 بلى حؿلل ختى وبهخٓغ اإلا

.. جسخٟي ونغزاتها.. جسٟذ قه٣اتها.. ٣ًل ُب٩اءها بضؤ و ؤوعصتها

 ؤخًاهِه  بحن ز٣لذ ختى
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 مً والباب الًىء ؤٚل٤ و جهٌ زم خغم بـ الٟغاف ٞى١  ويٗها

 و٢خه خان ٦شحًرا ؤظله الظي والل٣اء.. زلِٟه 

ِت  بلى جىظه ُمخشا٢لت زُى   بـ ٞغ
ُ
.. هي ٦ما جؼا٫ ال ٧اهذ.. ببيخه ٚ

 ٠ُ٦.. بكاٖت بـ م٨ضوم وظهها.. ألامىاث ٦ـ هامضة.. قاخبت.. هاثمت

 ُظلىاع ؤو عوظُضا لِؿذ هي!.. خضر ما جخدمل ؤن لها

م ٖلى ٖم٤ُ هًٟؿا ظاؾغ ؤزظ  بلحها جىظه ول٨ىه بزخىا٢ه مً الٚغ

ل ألامام بلى ظؿضهِ  بـ ما٫.. اإلا٣ٗض ٞى١  ظىاعها وظلـ دض١ ْو ًُ 

  بها
ً

 ُمُىال

ُا١ ال ؤإلاه و ٚؼاعة بـ ًجٝز ظغح ُهىا٥  بـ ًغقه ؤخضهم و٦إن.. ًُ

لما اإلالر
ُ
 ؤهه ٌٗخ٣ض ٨ًً لم.. نىعه ؤ٢سخى بـ ألالم لُٗىص بلخئم ٧

ٗاص هى ها ول٨ً ظضًض مً ألالم طل٪ ؾُِٗل ٌُ 
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 ؤن مً ؤ٦بر خ٣ًا ألالم.. مؿضه و نضعهِ  ٖلى ًضه ظاؾغ وي٘

 مً وال٨شحر ؤلم.. ؤلم.. ألالم ٍٞغ مً عوخه جسغط ٩ًاص.. ًخدمله

 ألالم

زغي  نغزت ًمى٘ ٖلحها ٌٖ و ًضه ظاؾغ ٢بٌ
ُ
.. مىه جسغط ؤ

 الباعص ٦ٟها بـ ؤمؿ٪ و ًضه مّض .. ؤظلها ومً لها ًهمض ؤن ٖلُه

 وهمـ

 ما ٢بل صبدخُجي ؤهِذ !.. بًض٥ بـ جضبدُجي لُه!.. چُالن ًا لُه -

 …هٟؿ٪ جضبخي

سغط و٦إجها ٖم٣ُت ججهُضة ؤزغط
ُ
ا ج ًً خ٣ضة ٢لبه هحران مً بٗ

ُ
 زم اإلا

 ؤ٦مل

ت - مغي  ٖكذ ؤها ٖاٞع له ُٖ
ُ
 ؤوؿحها بداو٫ .. عوظُضا م٘ بداو٫  ٧

 لخض خاولذ و خاولذ.. ٧ىابِـ ٚحر مً جىام ؤزلحها بداو٫ .. ألالم

 …جاوي ؤصحهال٪ ه٣ضع مل ؾىحن.. ؾىحن ؤزضث بـ هجخذ ما
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هالتِها ٖلى ًغبذ مجها ٦شحًرا وب٢ترب م٣ٗضه ًٖ جهٌ
ُ
 الباهخت ز

ّبل
 
  ظبُجها و٢

ً
 ُمجضًصا وهمـ ُمُىال

دل اللي ؤها.. لىخض٥ طهب٪ مل صا -  …ؤخمُِ٪  مٗٞغ

غصخي ٌكىه ؤلاخمغاع وطل٪ ٞخدها ٖاوص زم ُٖىاه ظاؾغ ؤٚمٌ
ُ
٢ 

ب نىث   بـ وؤعصٝ زانخه الكمـ م ٖلى ُمٖغ  زٟىجه مً الٚغ

 ًا هؿامد٪ ومل..ٖلُه ؤؾامذ ه٣ضع مل خ٣٪ بـ.. آؾ٠ -

 …وهٗا٢ب٪ چُالن

دض١ وهى جىؾل بـ همـ زم ًضها ٖلى ًضه قض  ظٟىحها بـ ًُ

ٛل٣حن
ُ
 اإلا

 …٢لبي وبعخمي ٞىقي.. ٞىقي بـ -

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

ؿدكٟى بىتي ونل اللي اؾم ٖاوػ  -
ُ
 …اإلا
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 بـ الٗاملت لخىمئ.. و٢ىة ٢ؿاوة جٌُٟ هبرة   بـ ظاؾغ بها ؤعصٝ

 وحؿاءلذ زٝى

 !بًه اؾمها خًغج٪ بيذ -

 …الهُاص ظاؾغ چُالن -

٘ ؤن ٢بل لخٓاث لٗضة ؤمامها الظي الخاؾىب بـ بدشذ  عؤؾها جٞغ

 جىجغ بـ و٢الذ بلُه

 …الخضاص ًؼن  -

ٝ   بـ ًىبـ ؤن صون  عخل  صون  بها وبهُل٤ ؾُاعجِه  نٗض.. واخض خغ

 مٗه خغؾه مً ؤخض ًإزظ ؤن

ا ؤظاب الظي نابغ بـ وبجهل هاجٟه ؤزغط ًٗ  ؾَغ

 !بًه في ٞهمىا ظاؾغ -
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بكغ ال هبرة   بـ ظاؾغ ؤظاب -
ُ
 مً ؤٖٝغ ٖاوػ .. و٢خه مل: السحر بـ ج

 ؤما لخض نابغ ًا ُمهمخ٪ صي.. ؾلُمان م٘ قٛا٫ اللي الىاَي

 …ؤعظ٘

ٛل٤ اإلاىا٣ٞت بـ نابغ ؤظابه ُُ  لُإجه بجها٫ بظغاء ٖاوص زم الهاج٠ ل

زغي  الجهت بـ مً ًخدضر ؤن و٢بل لخٓاث بٗض الغص
ُ
 نىث ٧ان ألا

 نغامت بـ حهضع ظاؾغ

.. ومحن بًه بِكخٛل صا الخضاص ًؼن  اؾمه اللي ؤٖٝغ ٖاوػ  -

ضام٪.. ٞحن ؾا٦ً وألاهم
ُ
و ٢

ُ
 ججبلي و الٓبِ بـ ؾاٖت ه

 …الٗىىان

 ظُب بـ ويٗه زم الهاج٠ ؤٚل٤ بل ًغص ألن لآلزغ مجا٫ ًضٕ لم

٣له اإلا٣ّىص ٖلى ًضًه وي٘ ٖاوص.. الضازلي ؾترجه  بـ ٌٗمل ٖو

 بؾخمغاع

ا ٖٓامه جىسغ جؼا٫ ال التي خالتها و چُالن
ً
 ؤإلا
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 ٢ؿىة بـ ٢لبه ًًغب والظي اإلاخى٢٘ بجهُاعها و عوظُضا

 ؤبًضا ًًُ٘ لً الظي وبهخ٣امه

 ٧اهذ مالمده.. ُٖىاه ؾىاص ؤمام الكُاَحن جغا٢هذ ٖىضها

ت،  ال ق٩ل بـ ُمسُٟت ٧اهذ طل٪ م٘ ول٨ً اإلاكاٖغ ٖضًمت صسٍغ

م٨ً  جغجج٠ ألابضان وججٗل الغهبت جبٗض.. ونٟه ًُ

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

 !...٦ضا ُٞ٪ ٖمل اللي وبًه مال٪ ؤٞهم ٖاوػة ًؼن  ًا وبٗضًً -

م ٖلى الًٟىلي زالخِه  لؿاا٫ ًؼن  ًغص لم  ًضوع  ا ول٨ً ل٣ل٣ِه  الٚغ

خضهُت وخالخه طهىه بـ
ُ
 الخضًض ؤو ؤلاظابت بـ حؿمذ ال اإلا

بجى ٖاوصث
ُ
 اإلاجغوح خاظبه ٖلى َبُت الن٣ت جً٘ وهي ؾااله ل

 …ٖلُ٪ َمجي بجي ًا َب -

ّبل و ًؼن  جهٌ
 
 اإلاغخاى بلى ًخجه وهى ؤعصٝ زم عؤؾها ٢

ـ ؤها - بجى ًا ٧َى
ُ
 …بـ صف هازض.. مخساِٞل ل
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بجى ججهضث
ُ
سبرها لً ؤهه حٗلم ؤعها١ بـ ل  الُىم طل٪ ُمىظ.. شخئ ًُ

ِلم   الظي ل به ٖ 
ُ
جب لم ختى ؤبًضا جغه لم شخئ ٧ .. بجهاالتها ًُ

ىضما بت اإلاكهض هظا بـ جغاه.. ًإحي ٖو ٖغ
ُ
 ُممؼ١ .. البؿُُت لخُاتها اإلا

 ؤ٦ثر ٧ان.. ه٨ظا ٨ًً لم نباه بـ ختى الىظه م٨ضوم.. الشُاب

 !!ٖجها ؤبخٗض ٖىضما له خضر ماطا عػاهت و هضوًءا

 خىى بـ ؤعصٞذ ٞـ ًؼن  نىث لُإتها اإلاغخاى باب َغ٢ذ

 !خبُبي ًا ؤ٧ل ؤخًغل٪ -

 ظٗان مل أل -

بجى ببدؿمذ -
ُ
 …هٗمل ًب٣ى: ٢اثلت ل

ل بؾخدمامه وؤ٦مل زالخه ٢الخه ِلم   الضازل بـ ًؼن  ببدؿم ٍؼ  ؤزاع ًُ

 ٖلها ظؿضهِ  ٖلى ججهمغ اإلااء وجغ٥ جدغ٢ه التي ظؿضه ًٖ الضماء

ل ٍؼ
ُ
ا ج ًً  همىمه مً بٗ
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ِت  مً زغوظه بٗض عمؼي  هاج٠ خُىما ٞغ
ُ
 ٧ان بطا ؾإله چُالن ٚ

 الٟئران ٦ـ هغب.. خخمُت الىدُجت ٧اهذ و هغب ؤم قهاب وظض ٢ض

 خحرة بـ نض٣ًه لِؿإله

 حٗٝغ مغجًل ختى ؤهذ!.. بػاي؟ هال٢ُه!.. صلى٢تي بًه هخٗمل -

 الهُاص ظاؾغ

ـ ؤظُبه هٗٝغ ؤها.. حهغب ؾِبه: باعصة هبرة   بـ ًؼن  ؤظاب -  …٧َى

 لم التي وقغاؾخه ٖىٟه.. ٦شحًرا هٟؿه ًساٝ ًؼن  ؤنبذ الخ٣ُ٣ت

داوالن ؾىىاث ُمىظ ًٓهغا ىضما.. والخدغع  ٢ُىصها خّل  آلان ًُ  ٖو

 ؤخض ًى٢ٟهما لً جخدغع 

 الساعط بـ و

بجى ٧اهذ
ُ
 لخ٣ُب َغ١  نىث ؤجاها ختى الىحران ٞى١  ال٣ضع جً٘ ل

 خحرة بـ جدؿاء٫ وهي ظبُجها

 !...صلى٢تي هُجي محن -
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 ٢ض الى٢ذ ٧ان الباب بلى جخجه وهي الخاثِ ؾاٖت بلى هٓغث

 حجابها ويٗذ.. ٢ل٣ها و جىظؿها لحزصاص اللُل ُمىخه٠ جسُى

خدذ عؤؾها ٖلى  ٖا٫ نىث   بـ حؿاءلذ بٗضما الباب ٞو

 !...محن -

 م٘ جدىاؾب ال البيُت ضسم الغظل طل٪ بلى هي لخىٓغ عص ًإتها لم

 خاظب ٣ٖضة بـ لخدؿاء٫ ٖمغهِ 

 !...محن ؤهذ -

 جمًٗ بـ وظهها بلى ًىٓغ وهى ٚلُٔ نىجه ؤجاها

 !هىا الخضاص ًؼن  -

 لُه؟ ٖاوػه -

 !أل وال مىظىص: ؤؾىاهِه  بحن مً ظاؾغ ؤعصٝ -

بجى ججهضث -
ُ
 !...محن ؤ٢ىله ؤًىة: و٢الذ ل

 



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               929 

 ٢ؿاوة و ظمىص بـ ًغصٝ ؤن ٢بل لخٓاث ٖضة الغظل ؤزظ

 !!!...الهُاص ظاؾغ -
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 والعشرون الثامنالفصل 

٣ِ بجها  …الخُاة ٞو

بجى ُٖجي بحؿٗذ
ُ
 ظاؾغ لىظىص صهكتها ًٖ ُمىظهل حٗبحر في ل

 ٚل٤ ؤخ٨مذ!!.. ًؼن  عئٍت ًُلب الهٛحرة ق٣تها باب ؤمام الهُاص

 بـ بٗضها ؤعصٞذ زم ٢اسخي ٍٖغٌ زِ في ؤنبدذ ختى قٟخحها

 ظمىصه ًىػاي ظمىص

 …ؾذ واخضة بِذ لضزىل٪ مخإزغ الى٢ذ ؤًْ -

.. عخمت بال ال٣اجلت وظهه مالمذ بـ ٣ِٞ ٨ًخٟي ظاؾغ ٖلحها ًغص لم

ازغ لم ول٨جها
ُ
بجى بـ ج

ُ
  خؿًىا.. ل

ً
دض١ وهي ٣ِٞ ٢لُال

ُ
 زباث بـ به ج

 زلٟها مً ًؼن  نىث ًإحي ؤن ٢بل.. ُمهتز

 !...محن -

بجى بؾخضاعث
ُ
داو٫  ل

ُ
 ول٨ً الهُاص ظاؾغ عئٍت مً ًؼن  مىه ج

 هُئخِه  بـ هى لُٓهغ ًضهِ  بـ الباب صٞ٘ خُىما ٞاث ٢ض آلاواث
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بت ٖغ
ُ
هاب.. اإلا ُُ ان الصخئ ؤو٫  الهضمت بـ ًؼن  ل  جدى٫  ما ُؾٖغ

 ًغصٝ ؤن ٢بل هاصثت إلبدؿامت

 باقا ظاؾغ ًا بجًٟل -

بجى جمخمذ -
ُ
 !!!...ًؼن : جدظًغ بـ ل

 بـ لخخجهض ج٣ل٤ ؤن ًجب ال ؤجها ٖلى جض٫ ٖالمت عؤؾِه  بـ ًؼن  ؤقاع

 مً ب٢تربذ زم الضلٝى بـ لجاؾغ حؿمذ ببخٗضث ول٨جها عيا ٖضم

دُت بـ ظلـ الظي ظاؾغ بلى جىٓغ وهي هامؿت ق٣ُ٣ها ابً  ؤٍع

 …صا للغاظل مغجاخت مل -

ّبل
 
تها بلى ًضٞٗها وهى همـ زم ظبُجها ًؼن  ٢ ٞغ

ُ
ٚ 

صخي -
ُ
 ظاؾغ ٖلُا مخساِٞل.. خاظت بـ صٖىة ومل٨ِل ؤهِذ  هامي ز

 …هُإطًجي مل الهُاص
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 بال الغيا ٖضم مً ال٨شحر و ال٨شحر بـ ُمدملت ؤزحرة هٓغة بـ ؤل٣خه

دغ٥ ؤن ؾىي  جمل٪ ال ؤجها
ُ
تها بلى ٚاصعث زم مىا٣ٞت بـ عؤؾها ج ٞغ

ُ
ٚ 

 خضًض صون 

 اإلاىاظهت جل٪ ؤن ُمخ٣ًُىا ٧ان ل٣ض ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظ ًؼن  بِىما

ت جل٪ وبـ.. مدالت ال ؾخإحي  بلُه الخىظه في ًخإزغ لم لظل٪ الُؿٖغ

 ولم هى ًبضؤ ؤن لجاؾغ ُمىخًٓغا خضًض صون  ؤمامه والجلىؽ

 و٢اسخي ٚلُٔ نىث   بـ ظاؾغ ؾإله ختى ٦شحًرا ًيخٓغ

 !مىحن بىتي حٗٝغ -

ىذ بطا ٌٗجي مؿإلخىِل -
ُ
 …آآآ ؤها ٦

 ٌكٗغ وهى له ٌؿمذ ال ٢لبه ٣ِٞ الٗباعة ب٦ما٫ ًؼن  ٌؿخُ٘ لم

ضمُه ٞـ زالًاه جًُٗ التي الخاع٢ت الىٛؼة جل٪ بـ
ُ
جبر ج ُُ  قٟخاه ل

 الهمذ ٖلى
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 ٢ؿاوة جؼصاص مالمذ بـ ب٦خٟى بل ٖلُه ًغص لم ؤمامه وظاؾغ

ل.. هاصثت زغظذ التي هبرجه ٨ٖـ ٖلى وقغاؾت
ُ
 هاصت هى ما و٧

 ُمؿخٗغ جخُم ًدبٗه الهُاص ظاؾغ مً

 …مٗملتهاف به٪ ُمخإ٦ض ألوي -

 ٌؿخُُ٘ ال الظي الضامي مكهضها و الخاصزت لخل٪ ًؼن  ٞ٪ حكىج

لما.. خضر مهما ُمسُلخه مً بزغاظه
ُ
  ًجض ببٗاصه خاو٫  ٧

ً
٣ت  ٍَغ

ُٗضه ما ُُ ٣ت بـ بلُه ُمجضًصا ل  وخكُت و ٢ؿاوة ؤ٦ثر ٍَغ

ى٣ه وخ٪ ظٟىاه ؤٚمٌ  طل٪ ل٩ل بعجُاخه ٖضم ٖلى صلُل ُٖ

غبذ ًغبدها ختى ٖلُه ًجب.. لجهاًت زىيه ٖلُه ًجب ول٨ً  ٍو

ا هٟؿه ًً  ؤً

 نازبت تهضًضًت هبرة   بـ ؤعصٝ ٖىضما ظاؾغ بلى ُمجضًصا الىٓغ ٖاوص

اٝع.. بىتي ؤطي اللي محن ٖاٝع ؤها - ه به٪ ٖو  !ٞحن هى.. حٗٞغ

ل: وؤعصٝ بؿاَت بـ ٦خُٟه ًؼن  خغ٥ -  …مٗٞغ
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 نىًجل ُمدضزت ٢ىة بـ ؤمامه التي السكبُت الُاولت ظاؾغ يغب

ت ٢ىة بـ هضع زم ٖا٫  ُمٟٖؼ

 !به٤ُ ٞحن هى.. صا الُٗا٫ للٗب ٞاضخي مل ؤها اؾمٗجي -

ل نض٢جي: هضوء بـ الخضًض ًؼن  ٖاوص -  …مٗٞغ

بجى زغظذ
ُ
مئىان بـ حكٗغ ال.. ال٣ىي  الهىث طل٪ ٖلى ل  ؤلَا

ت ؤٖخاب ٖلى و٢ٟذ لظل٪.. ُهىا الهُاص ظاؾغ لىظىص ٞغ
ُ
 الٛ

 جغصص صون  ٢ىة بـ وؤعصٞذ

 …بُه ُمغخب مل وظىص٥.. هىا مً جمصخي الػم ؤه٪ ؤًْ -

ا ًؼن  بلى هٓغ ًٗ  تهخم لم ؤجها بال الغخُل بـ لها وؤقاع ًٚب بـ ؾَغ

 هضعث زم ؤمامه و٢ٟذ و ظاؾغ مً ج٣ضمذ بل

 …بجًٟل -
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ل ول٨ً
ُ
تها هُمىت بـ وا٣ًٞا بهخٌٟ ؤهه ظاؾغ مً زغط ما ٧  ؤٖٞؼ

 ُمضمًغا بٖهاًعا ًدمل نىجه زغط زم السل٠ بلى جتراظ٘ وظٗلها

 ٧له نىجِه  بـ ًجإع وهى

لحها ٖلُ٪ مسلو ل٩ىن .. ؤٖبض وما وصًجي - لى ٖو  ٨ٞغ خض ؤي ٖو

 ***الـ بـ ٖال٢ت لُه ٧ان ؤو.. بىتي ًإطي بهه

بجى نغزذ -
ُ
٣ابل بـ ل

ُ
 ببجي ًؼن .. خاظت ؤي بـ ٖال٢ت لُه مدضف: اإلا

مغه  خض ؤطي ما ُٖ

 …مىه ؤؾمٗها ٖاوػ  -

بجى ٧اصث
ُ
 ال بما ؾدبىح ؤجها ظًُضا ؤصع٥ وظهها مالمذ ومً جغص ؤن ل

ه ؤن ًجب ا الهُاص ظاؾغ ٌٗٞغ ًُ  زغظذ لظل٪.. ألا٢ل ٖلى خال

 الصخئ بٌٗ ٖالُت ُمدظعة هبرجه

بجى -
ُ
 !!...ل



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               936 

 والخضًض ٞمها ٞخذ ٖلى ؤوق٨ذ و ُمخ٣ضة ؤٖحن بـ بلُه هٓغث

ه لم ٖىٟىان بـ الؼاظغة ُٖيُه هٓغة ول٨ً   ًؼن  ًٖ حٗٞغ
ً

 ٢بال

 الهمذ ٖلى هٟؿها وؤظبرث خضًثها جبخل٘ ظٗلها

  و٠٢ و ًؼن  جهٌ
ً

 ج٣ل ال وهبرجه نض١ بـ ؤعصٝ زم لجاؾغ ُم٣ابال

 ُٖيُه هٓغاث ًٖ ٢ىة

ىا ٞترة ٞـ بهىا ٚحر بُه ٖال٢ت ملِل ٦ضا ٖمل اللي -
ُ
.. ُصخاب ٦

 …بـ واخض لؿبب ٣ًخلجي خاو٫  بٗضًً

 بـ ٌٗتٝر وهى ال٣ىة ٌؿخمض ًضًه ٢بٌ زم ٖا٫ قه٣ًُا ؤزظ

 هبرجِه  بـ بهتزاػ وصون  ويىح

 …چُالن خبِذ بوي -

بجى ًٖ نضعث التي الكه٣ت
ُ
٣ُٔ ؤن بـ ٦ُٟلت ٧اهذ ل

ُ
 البىاًت ج

ذ خُىما ى٤ ظاؾغ ًض خاَو  ؤنابِٗه  بـ ٖلُه ويِٛ آلازغ ُٖ

 ُمٟٕؼ ٞدُذ بـ عصص زم مً و ال٣اؾُت
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 …جاوي صي ال٩لمت بـ وبه٤ُ بججغؤ -

م ٖلى بجى ُمداوالث و ؤهٟاؾه بزخىا١ مً الٚغ
ُ
ًيُت ل

ُ
 بػاخت في اإلا

ى٤ ًٖ ظاؾغ ًض  هضوء بـ ؤعصٝ ؤهه بال ًؼن  ُٖ

 چُالن بدب ؤها.. م٣ىلهاف بوي جمىٗجي الُضهُا ٞـ ٢ىة مِٟل -

  ؤججىػها بوي وُمؿخٗض
ً

 …خاال

ّل  ُمُب٤ نمذ بجى نضمت بحن ما ُمخٟاوث الجمُ٘ ٖلى خ 
ُ
 و ل

غ١  ؤؾىء بـ ججلذ التي ظاؾغ ٢ؿاوة و ًؼن  نالبت
ُ
 وظهِه  ٖلى الُ

م ٖلى زٌُٟ، نىث   بـ ؤعصٝ و شحر ؤهه بال زٟىجه مً الٚغ ًُ 

 الغهبت

 !بًه ٢ىلذ ؾمٗجي -

 …چُالن ؤججىػ  ٖاوػ : جغصص صون  الخضًض ًؼن  ٖاوص -
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ى٤ ٖلى ٢ؿىة بقخضث ظاؾغ ؤناب٘  بلى وظهه جدى٫  الظي ًؼن  ُٖ

غة خحن ٖلى زم ألاخمغ
ُ
 ٖضة ؾٗل زم الهىاء بـ لِكه٤ جغ٦ه ٚ

 مغاث

٘ ى٣ه ًد٪ وهى ؤ٦مل زم الجخُمُت ظاؾغ مالمذ بلى ؤهٓاعه ٞع ُٖ 

 …ٖكان ٦ضا بٗغى مل ؤها -

 عػاهت بـ ؤ٦مل ول٨ىه الخاصزت ًٖ ٣ًىله ما ًجض لم

ل ٞـ چُالن بدب ؤها -
ُ
 ُخبها مً ه٣هذ خاظت ومِٟل.. ألاخىا٫ ٧

 واخض ٞـ وز٣ذ بجها طهبها ومل ضخُت چُالن.. جهاجي ٢لبي ٞـ

 …هسىة مٗىضوف زؿِـ

ظ٦غه ظاؾغ بزتر١  ًؼن  خضًض للخٓت .. عوظُضا بـ و به ًىم طاث ًُ

لى الخ٣ُ٣ت ب٦دك٠ خُىما م ٖو ٨ٟغ لم ًىٟغ لم طل٪ مً الٚغ ًُ 

غ   بل.. ظؿضها جلمـ آزغ ؤن  ٗ  
ض بـ ق  ؤهه والظهب الخماًت مً اإلاٍؼ
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 ٢ىي  هاظـ مشلذ عوظُضا.. لخماًتها و٢تها مىظىًصا ٨ًً لم

ٗىيها ألن لخُاجِه  ٗك٣ها،.. ٌُ يؿحها ٌُ  الخُاة صوـ ًُ

.. ؤخض بـ ًغه لم ما به ًغي  ظٗلخه الترصص جدمل ال التي ًؼن  هٓغاث

 ختى.. واخضة هٟىع  طعة ًدمل ال الظي الٗك٤ طل٪.. ؤلانغاع طل٪

 بـ وظض بل ًجضها ل٪ چُالن ٖلى الك٣ٟت هٓغاث ًٖ بدشه

ىص و ٖك٤ صازلها ىص.. ٦شحرة ٖو ٌ مً ال٨شحر جدمل ٖو  و الخٍٗى

 الٗك٤

ُٗض ؤن الؼمً ٖلى ِلم   سُٟت الخٟانُل جل٪ بـ اإلااضخي ٌُ
ُ
 آلان.. اإلا

 آلان ًغاه بما ٌٗتٝر ؤن ٖلُه نًٗبا ٧ان و٦م ًؼن  بـ هٟؿه ًغي 

ٗلً وهى ًؼن  نىث ؤزغظه  التي الىٓغاث جل٪ بـ هاًْغا ٢ىة بـ ٌُ

مازله
ُ
 ٢ىة ج

 ٞـ هٗملها خاظت آزغ ٧ان لى ختى هجُبه.. هجُبه چُالن خ٤ -

 خُاحي
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- ٤  ؤها بال بىتي خ٤ هُجُب مدضف: ظاؾغ ٖػ

 چُالن خ٤ هجُب وؤها بيخ٪ خ٤ هخجُب ؤهذ: ؤعصٝ بنغاع بـ و -

 …هٗمله اللي مً ؤؤ٢سخى مِٟل ونض٢جي

 زُابه مً الكمـ ويىح واضخت و٧اهذ ظؿضه ًٖالث حكىجذ

ب نمذ.. خلُٟه ٧ان الهمذ ول٨ً ٖلُه ال٣ًُت  ل٣ٗله ُمٖغ

 زغط الظي الؿاا٫ ًٖ حهضؤ ال الظي

 !محن ؤهذ -

 ٨ٞغجه واخض ٞش ٞـ و٢ٗذ.. الخضاص ًؼن : بؿاَت بـ ًؼن  ؤظاب -

 ناخبي

 ْابِ مُلٗل -

ذ: ج٣ؼػ  بـ و٢ا٫ ًؼن  ججهض - ل ؤها.. ٖٞغ  صًًما ٧ان.. خاظت ٖىه مٗٞغ

 …خُاجه خىالحن ٚامٌ

 ؤعصٝ حٗا٠َ صون  و ٢ؿاوة بـ و الجلىؽ ظاؾغ ٖاوص
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 …بٚخهاب ٢ًُت ٞـ بحسجىذ ؤهذ -

دُم ؤن ٧اصث زُىعة بـ ًؼن  ٞ٪ جلىي 
ُ
ا وهٓغ ؤؾىاهه ج ًٗ  بلى ؾَغ

بجى
ُ
 صماء ال ؤن بٖخ٣ض ختى ٢ىة بـ وشخب ؤلىاهه وظهها ٣ٞض التي ل

لى بها حؿغي  م ٖو  يُإ بـ همؿذ ؤجها بال طل٪ مً الٚغ

لم بحسجً.. بغت  ًؼن  -
ُ
ْ 

 …ٖاٝع: ؤعصٝ ٢ؿاوة بـ و -

با٫ِ  لم ظاؾغ ول٨ً خضة بػصاص ًؼن  جىٟـ  بـ خضًشه ؤ٦مل بل ًُ

 ؾاٖخحن ُمىظ بجهاع مً لِـ.. ٚلُٓت هبرة  

 …٦ضب ٖاوػ  ومل!.. ٖىه بًه حٗٝغ -

 نىث   بـ ؤعصٝ زم هٟؿه قخاث لِؿخجم٘ لخٓاث ٖضة ًؼن  ؤزظ

 به خُاة ال ظامض،

ل -
ُ
ه ٢ضعث اللي ٧ مان اؾمها واخضة مٗاه بن ؤٖٞغ  اللي هي ٧اٍع

خجي  …چُالن م٩ان ٖٞغ
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ت، مالمذ بـ جهٌ بل ظاؾغ وظه ٖلى حٗابحر ؤي جٓهغ لم  صسٍغ

 ٖجهم ًبخٗض وهى ؤعصٝ زم ٢اؾُت

 …بىتي مً مخ٣غبل -

 ٌؿمٗه ؤال الهُاص لجاؾغ ٌؿمذ ؤن صون  ًؼن  جهٌ

 …مى٪ ؤ٦تر مدخجاوي چُالن -

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

لت الؿاٖاث جل٪ وبٗض ؤزحًرا  ٞخدذ.. چُالن بؾد٣ُٓذ الٍُى

 بؾخُاٖذ ختى ص٢اث٤ ٖضة مجها وبؾخٛغ١  قضًض ي٠ٗ   بـ ظُٟجها

 هي وؤًً خضر ما بؾدُٗاب

٘ الخض٤ٞ بـ بضؤث ألاخضار  جخّى بـ ُٖىاها لخدؿ٘ ل٣ٗلها الؿَغ

ب .. جماًما ٢لبها خُم ٦ما الخُاة ؾلبها.. ٖظعاء حٗض لم هي.. ُمٖغ

 !به وز٣ذ مً وهي بها طل٪ ًٟٗل ؤن له ٠ُ٦
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ان التي الٗبراث زى٣تها  نىث جبٗها وظىخحها ٖلى بجهمغث ما ُؾٖغ

 و٦إجها ظؿضها و وظهها بكغة جسضف ًضحها وؤْاٞغ نغزاتها

ى٣ُه
ُ
 لىثها الظي الضوـ مً ج

طن جهم نغزاتها ٧اهذ
ُ
لى الجمُ٘ ؤ  مٗه و الُبِب صل٠ بزغها ٖو

س٠ُ ببىتها لهىث هلٗت عوظُضا زلٟهم ومً ُممغيت
ُ
 اإلا

 ججض وهي ٞمها خى٫  ًضحها وايٗت الخاثِ بـ بلخه٣ذ و قه٣ذ

 بـ هي ؤخؿذ ختى اإلاخىانلت نغزاتها و چُالن ظؿض بهخٟاى

 البُلت ٧اهذ هي بل جماًما مإلٝى اإلاكهض طل٪.. خىجغتها ججغح

ٛؼو  ٌٗىص الهاظـ وهظا ؾىحن ُمىظ ًىم طاث  بـ ظؿضها زالًا َو

ُٗض ببىتها.. مىظٗت قغاؾت
ُ
غ١  ؤ٢سخى بـ الخضر ح

ُ
 ٢ض التي الُ

 هي جخدملها

 ٖكىاثُت بـ جخدغ٥ وهي ٖلحها الؿُُغة ًٖ عجؼ خ٣ًا الُبِب

ا ًٗ مغيت بـ لُهغر جُاله ما جسضف التي ؤْاٞغها و.. ؾَغ
ُ
 اإلا
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ت ُمهضت هاحي -  …بؿٖغ

 بـ زلٟهم مً ٢ه٠ ٢ض نىث ول٨ً الغخُل جىىي  بؾخضاعث

 خاصو ظهىعٍت،

 …بىتي مً ٣ًغب مدضف -

 بلى جىظه. زم زاَٟت هٓغة آزغ ٖالم بـ الٛاع٢ت عوظُضا بلى هٓغ

بٗضه چُالن ٞغاف ُُ .. الٟغاف َٝغ ٖلى ظلـ زم ٢ىة بـ ظاؾغ ل

ًبا م ٖلى.. مجها ٢ٍغ مؼ١  التي نغزاتها مً الٚغ
ُ
٤ قغ ٢لبه ج .. جمٍؼ

براتها كٗل التي ٖو
ُ
ها ب٢ترب ؤهه بال ظؿضهِ  بـ الىحران ح  بـ وخاَو

 خماًت بـ ًضًِه 

حها بـ چُالن ج٨ً لم ى٤ جسضف و بل جهغر وهي ٖو .. ظاؾغ ُٖ

 الُهغار حؿخُ٘ لى جخمجى وهي نضعه صازل ُمسخى٣ت نغزاتها

ى٣ظها ُُ  طل٪ ًٟٗل ؤن ما ؤخض   ٖلى.. ؤخض ل
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ض ما جٟٗل جغ٦ها بل زضقه مً ظاؾغ ًمىٗها لم ٍغ
ُ
 بـ جغ٧ل.. ج

 ٢بًخحها بـ جًغب.. ؤؾىاجها بـ حٌٗ.. ؤْاٞغها بـ جسضف.. ؾا٢حها

 شخئ ال بلُه يمها بـ ػاص ؤهه ؾىي  قًِئا ًٟٗل ال وهى الهٛحرجحن

 ؤ٦ثر

الم الُهغار.. الخا٫ طل٪ ٖلى ْل ٦م ٌٗلم أل
ُ
.. ٢بلها له اإلا

مؼ١  الُب٩اء مً ال٨شحر.. والُب٩اء الًغب
ُ
 ؤو ؾاٖت.. ٢لبه لىُاٍ اإلا

 حهخم ال ؤ٦ثر

 ألاخغي  بـ نىجه وظض بٗضما هخ٠ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ظاؾغ ؤزظ

 ًخدضر ل٩ي ٢ىجه وظض

 …ؤبى٥ِ  ُخًً ٞـ.. الصر م٩اه٪ ٞـ ؤهِذ .. چُالن ًا ؤمان ٞـ ؤهِذ  -

٘ مؿض ًضه ٞع هالتِها جهاًت ختى عؤؾها ًُ
ُ
ا و نٗىًصا ز

ً
 زم.. هبَى

ّبل
 
 صافئ خاوي، ًسغط ؤن خاو٫  نىث   بـ وهمـ ظبُجها ٢

 …خُاجه ٞـ مغة وألو٫  زظل٪ اللي خهى٪.. خهى٪ ٞـ -
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ان ٢بًتها  جسٟذ لم نغزاتها ول٨ً ُؾترجه ْهغ بـ حكبصذ ما ُؾٖغ

 ز٣ل لحزصاص.. نضعهِ  بـ ؤ٦ثر وظهها جضًٞ وهي قغاؾت بػصاصث بل

غ   و ظاؾغ جىٟـ  ٗ  
دُِ زلجُت ٢بًت   بـ ق

ُ
 لم ول٨ىه ٢لبِه  بـ ج

 ٦ئِب ُمهتز، نىث   بـ ؤ٦مل بل خضًشِه  ًٖ ًخى٠٢

 ؤمخو ٖلُا وؤها.. م٩اه٪ ٞـ هىا بـ بنغدي.. چُالن ًا بنغدي -

 ؤإلا٪ وؤِٖل.. ُنغاز٪

 …وزاوي ُٞه وز٣ذ.. بهتهُذ ؤها: وكُج بـ نغزذ -

ٓهغ لم ًضًه ول٨ً خاص ْالم بـ ظاؾغ ُٖجي ٢ؿذ
ُ
 ؤو بهٟٗاالجه ج

ت زغظذ التي هبرجه ختى  حهخ٠ وهى ٢ٍى

ل مل بن حٗغفي ٖكان بضاًت.. ظضًضة بضاًت صي بال٨ٗـ -
ُ
٧ 

٪ الٗالم  …ه٠ًُ.. ٍػ

ا ُٖىاه ًُ  الخاثِ بلى جخ٩ئ ؤعًيا الجالؿت عوظُضا بـ خض٢ذ جل٣اث

 هاْغة الخاثِ بـ عؤؾها ُمازغة جًغب.. نضعها بلى ؾا٢حها ويامت
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ٗاهُه ما جماًما ٌٗلم.. قغوص بـ ألامام بلى
ُ
 بما حٗلم هي هل ول٨ً ح

ٗاهُه ٌُ! 

 ويىح بـ ججلذ الكغاؾت بل حؿخ٨حن وال تهضؤ ال ًضًِه  بحن التي

هإع و٦إجها
ُ
ٟترى ٦ما قهاب ج ها.. جٟٗل ؤن بها ًُ  ظاؾغ خاَو

  ٌؿخُ٘ لم ول٨ً ؤ٦ثر
ً
 ؤجها ٌٗخ٣ض لم ٢ىة بـ جضٞٗه وهي زانت

 ًىًما جمل٨ها

مغيت لخضزل ال٣اسخي ٨ٞه حكىج ختى ؤؾىاهه ٖلى نغ
ُ
 جدمل اإلا

 خُلت ٢لت بـ وهمؿذ ؤمامه و٢ٟذ زم َبُت ببغة

ضامىا مِٟل -
ُ
سضع ٚحر ٢

ُ
 …بخإطحها ٦ضا ؤهذ ٞىضم ًا نض٢جي.. اإلا

ت هٓغاث بـ بها ظاؾغ خض١ بت صسٍغ  وؤومإ ظٟىُه ؤٚمٌ زم ُمٖغ

سضع بـ خ٣ىتها.. ٞٗلذ و٢ض له ٢اجل بؾدؿالم بـ
ُ
 لم ول٨ىه الُبي اإلا

 ًضاها تهضلذ و نغزاتها زٟخذ ختى ُمٗاه٣ها ْل بل.. ؤبًضا ًتر٦ها
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دها ٖلها ٟٚىة بـ صزىلها ُمٗلًىا السل٠ بلى عؤؾها جغاظ٘.. ظىاعه ٍغ
ُ
 ج

 الىا٢٘ بـ جدُاه الظي الٗظاب طل٪ مً

٤ بـ ويٗها و ظاؾغ جغ٦ها  ّٖض٫ و جهٌ زم الىؾاصة ٞى١  ٞع

٣بل و لُمُل ٞى٢ها الُٛاء ا ٢ىة بـ ظبُجها ًُ ًً  طاث بـ ُٖىاه ُمٛم

ئت عاثدتها وجىٟـ ال٣ىة  ؾخٓل ٞـ البكغ لىثها مهما.. الُاهغة البًر

 قاثبت حكىبه ال ألابٌُ اللىن  ه٣اء ٦ـ جماًما ه٣ُت

ت لتهخ٠ ٕٞؼ بـ لخيخٌٟ ٦ٟها وؤمؿ٪ عوظُضا هدى جىظه  ظاٖػ

 !...ُمهُٟى -

بهم الٓالم طل٪ بـ ظاؾغ مالمذ حكىهذ
ُ
 بؾخٗغث التي ُٖىاه و اإلا

م ٖلى نىجه هبرةِ  بـ جد٨م ؤهه بال هاعي  جخُم بـ  حكىج مً الٚغ

 ال٩امل بـ ظؿضه ًٖالث

 …ظاؾغ ؤها -
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 نىعة لخخجؿض الخايغ بـ بزخلِ اإلااضخي و٦إن جائهت بلُه هٓغث

 زلٟها الخاثِ بـ ُملخه٣ت ؤ٦ثر لخبخٗض ظاؾغ وظه بـ ُمهُٟى

خحن ظاؾغ ًضي ذ ال٣ٍى  نىجِه  بـ ٖلحها همحن زم طعاُٖه خاَو

 لخ٤ُٟ ٣ٖلها ًستر١  ُمىإػ صون  ال٣ىي 

 …هى مل ظاؾغ ؤها عوظُضا -

 ًخطر ظاؾغ وظه لتري  ٞخدها ٖاوصث زم ٢ىة بـ ُٖىاها ؤٚمًذ

 ؤلم بـ همؿذ ٞـ عوخها بلى الؿ٨ُىت لخدؿغب شخئ   ٞـ قًِئا

 !!...ظاؾغ -

غ   نضعهِ  بلى ًجظبها وهى ظاؾغ ٞػ
ً

 همـ زم ٢ىة بـ عؤؾها ُم٣بال

 
ً

 ُمدؿاءال

 !...بيخ٪ ظغح وال ظغخ٪ هضاوي  ؤها -
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 جخلمـ ؤخًاهِه  بـ ؤ٦ثر هٟؿها لخضؽ زهغه خى٫  بلخٟا طعاٖحها

 وهى.. ؤبًضا الؼمً حهؼمه لً خهً صوًما ٧ان ٦ما وألامان الضفئ

٘ زم بلُه ؤ٦ثر ًًمها  وبعها١ حٗب بـ وهمـ ؤٖلى بلى عؤؾه ٞع

 …ال٣ىة ًاعب -

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

 الخالي الُىم نباح في

تها بلى ٖاصجه ٦ـ حؿلل ٞغ
ُ
 ًجضها وهى مكضوًها و٠٢ ول٨ىه ٚ

ت  !ٞاٚع

ا اإلامغاث بـ خض١ و السل٠ بلى جغاظ٘
ً
.. ًجضها لم ول٨ً ٖجها بدش

 ٖهبُت بـ وؾإلها ُممغيت ًض ؤمؿ٪

 !صي ألاويت ٞـ ٧اهذ اللي اإلاٍغًت ٞحن -

 !ظىه مل هي: و٢الذ خحرة بـ ظبُجها ٢ُبذ -

 !...هؿإل٪ ظىه لى وهي: ٢ؿىة بـ هضع -
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ل ٖجها وببخٗض ي٤ُ بـ جإ٠ٞ  خاثغة لُتر٦ها اإلامغاث بـ ًضوع  ْو

 مً ٞجإة بزخٟذ.. ًٟٗل الجمُ٘.. اإلاجىىن  ٦ـ ٖجها ًبدض ٧ان

غه٣هُ  ؤن ٖلحها ِلم  .. بُجهم
ُ
ٗظب ؤن ٖلحها ِلم  !.. ه٨ظا ج

ُ
 !!ه٨ظا ٢لبه ح

ا اإلاكٟى ممغاث بـ ًغ٦ٌ هى وها
ً
 ٦ما اإلا٣ٟىصة ألامحرة ًٖ بدش

 ٖلى بهُلذ التي ٦ظبخه بٗض ٖلمه صون  ُهىا ؤهه.. والضها ًٟٗل

دمض الهُاص ظاؾغ بجى زالخه ؤن هللا ٍو
ُ
٣هُ  ٞـ لؿاجها ًظ٫ لم ل  ٞو

 ؤمحرجه هى باله ٌكٛل ما ظل آلان ؤما.. هللا

 و٢لبه ج٨ٟحر صون  لُضٞٗه الؿُذ بلى ونل ختى الضعط نٗض

ا بيُغاب بـ ًيبٌ
ً
اطي ؤن زٞى

ُ
 لٟٗل هكت هي و٦م هٟؿها ج

 !طل٪

 ُٖىاه و٢ٗذ ختى ٞمِه  مً الهىاء ًلهض وهى اإلا٩ان بـ ُٖىاه صاعث

بري  ق٣ُ٣تها ؾاقي ٞى١  هاثمت.. ٖلحها
ُ
مؿض التي ال٨

ُ
هالتِها ج

ُ
 بـ ز

ا هى ؤنابخه ع٢ت و خىى ًُ  الغظٟت بـ شسه
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ٛل٤ ؤن صون  هاثمت
ُ
هالتِها ُٖىاها ح

ُ
ُىاها جخُاًغ ز دض١ ٖو

ُ
 به ج

غ  .. ظٟىحها ًٝغ ؤن صون   ٗ  
 بـ له جىٓغ وهي ٢لبه جستر١  ؾهام بـ ق

س٠ُ السىاء طل٪
ُ
 اإلا

ًيُت الؿاٖاث جل٪ ٨ٖـ جماًما هاصثت ٧اهذ
ُ
 بها ٖاهىا التي اإلا

ا ًٗ اصث ُمهضت بـ ُخ٣ىذ ختى تهضؤ ولم ظمُ  بًاه جاع٦ت للىىم ٖو

ٗاوي  ٖلُه ٢لبها ل٣ؿىة ٌُ

م ٖلى عاخت بـ ججهض  الباب بلى وبج٩ئ ٖىه ُٖىاها ببخٗاص مً الٚغ

ل دض١ ْو  الًٟاء بلى جىٓغ.. السهىم وظه ٖلى بها.. بهما ًُ

دض١ وق٣ُ٣تها الىاؾ٘
ُ
 ق٣ٟت بـ بها ج

 حؿخد٤ ال هي.. ق٣ٟت بـ ججاهها ٌكٗغ ؤن ؤخض ٖلى ًجب ال

 ؤن حؿخد٤.. طل٪ مً ؤ٦ثر هى ما حؿخد٤ بجها.. ؤبًضا الك٣ٟت

دبها  ٦ما٫ بـ ًيبٌ ًؼا٫ ال الظي نضعهِ  ٖلى ًغبذ وهى ببدؿم.. ًُ
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 بـ ججاهها ٌكٗغ وهى بػصاص بل.. طعة مش٣ا٫ ولى ًى٣و لم.. ٖك٣ها

 الخماًت

لى بلى هٓغ دض١ ؤجها لُجض بلُه جىٓغ ما ججاه ألٖا
ُ
 الُاثغة جل٪ بـ ج

 همـ زم ؤ٦بر خغاعة بـ الخجهض ٖاوص.. ألاػع١ اللىن  طاث الىع٢ُت

بٗض ؤن صون  صازله ه ًُ  الُاثغة ًٖ هاٍْغ

 !...ًغخمجي و ٢لب٪ ًدً بمتى -

ل زلٟهما و٠٢ و بُُئت زُىاث   بـ ًؼن  ب٢ترب دض١ نامًخا ْو  بـ ًُ

 حؿائ٫  بـ وهمـ ُظلىاع ؾاقي ٖلى الىاثمت چُالن

 !...بػاي هىا ونلذ هي -

 بهضٞإ بـ وحؿاءلذ ُمخٟاظئت بلُه ُظلىاع بلخٟخذ

 !محن ؤهذ -

 نىث   بـ ؤعصٝ زم چُالن ًٖ بًُٗضا ظىاعها وظلـ ًؼن  ببدؿم

 زٌُٟ
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زخ٪ ؤمغ حهمه خض -
ُ
 …ؤ

هاٞدها ًضه مّض    ٦ِٟه  بـ ًضها ولخً٘ ًُ
 

ٝ غ   ٖ   هٟؿه و
ً

 ٢اثال

 الؿُاخت جب٘ ٦ضا ج٣ىلي ج٣ضعي  الٛغص٢ت ٞـ قٛا٫.. الخضاص ًؼن  -

ىا: و٢الذ ُظلىاع ببدؿمذ -  …حكٞغ

هالتِها ٖلى ُظلىاع لتربذ چُالن جململذ
ُ
 ًؼن  بِىما.. وتهضؤ لخٗىص ز

 ًجهٌ وهى هخ٠

ؿدكٟى هضوم ٚحر البؿت مل وچُالن بغص الجى هجز٫  ًال -
ُ
 …اإلا

ُت ُؾترجه ًؼن  هٕؼ  بحن ًدملها بهدجى زم ٞى٢ها ويٗها و الهٞى

خحن طعاُِٖه   ُمخدكغط زٟىث بـ هخٟذ التي ُظلىاع وجبٗخه ال٣ٍى

٪ بابتي زا٠ً مل -  !ٌكٞى

 …بمباعح ٖل٣ت ػي  هخ٩ىن  مل.. أل: واؾٗت ببدؿامت بـ همـ -

 ق٣ُ٣تها بكغة جخدـ ببهامها وعٞٗذ زٟىث بـ ُظلىاع ضخ٨ذ

ُىاها قغوص بـ ؤعصٞذ زم الباعصة  ُمالم ُخؼن   بـ حُٛمان ٖو
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غ٢ت ٞـ ماقُت ال٢ُتها الٟجغ ٞـ ظىاص ؤويت مً َلٗذ إلاا -
ُ
.. الُ

ٟذ
ُ
ًلذ ٖلحها ز  هىا َالٗت ال٢ُتها ؤما لخض وعاها ماقُت ٞو

 …و٢اٖضة

 ألاعيُت ٞى١  ظالؿت وهي ق٣ُ٣تها مكهض ُظلىاع جظ٦غث

 بجهُاع ًٖ ؤزبرتها والضتها ٧اهذ.. اإلاخى٢٘ ٚحر ٖلى هاصثت ألاؾمىدُت

 ُعًٖبا ؤ٦ثر ٧ان ٞـ الهضوء ؤما!.. مخى٢٘ طل٪ ٧ان و٦م چُالن

خباٖض چُالن نىث ؾمٗذ خُىما بهخًٟذ
ُ
 مُذ زىاء بـ ًغصٝ اإلا

 !...هىخدغ م٨ٟغاوي -

 ٖلى بغوصة ألا٦ثر الىٓغة لخل٪ ؤظٟلذ ٞـ ُظلىاع بلى بلخٟخذ

ال١  وهي الؿازغة هبرتها ختى الٗٓام ٌسخ٤ سخ٤ُ ٞغاٙ بها.. ؤلَا

 ْالم بـ ج٣ى٫ 

 ٚلُذ ؤها.. ٧اٞغة همىث مل.. صي للمغخلت مىنلدل لؿه -

 …ٚلُي ؤجدمل والػم
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 ٢ىة بـ جب٩ي چُالن بـ حكٗغ وهي ؤخًاجها بـ ُظلىاع ؤزظتها بٗضها

 نامخخحن ْلخا.. ُب٩اءها ؤوضر ظؿضها بهتزاػ ٣ِٞ نىث صون 

خابٗان وهما هُب ؤلاعجٟإ طل٪ مً الكمـ قغو١ ًُ
ُ
 اإلا

 اإلاهٗض بلى ًخجها وهما همؿذ زم قغوصها مً ُظلىاع ٖاصث

ٟذ -
ُ
 …٦ضا مً ؤ٦تر جسؿغ ٖاوػاها مل.. خاظت ًجغالها ٖلحها ز

 ؤن ما اإلاهٗض صلٟا زم بؿُُت بًماءة بـ ب٦خٟى بل ًؼن  ًغص لم

 بلُه جىٓغ وهي بٗضها لُخ٨مل الُاب٤ بلى ونل

ذ!.. حٗٝغ - ه خض ُٞ٪ قٞى  …بـ هٓغة ؤو٫  مً ؤٖٞغ

هالث ُمضاٖبت ٖاوصث
ُ
 بلى جىٓغ وهي ؤ٦ملذ زم خىى بـ چُالن ز

 الُىاب٤ ؤع٢ام حٗغى التي الكاقت

 !٦ضا مل بخدبها ؤهذ -

 …بدىٟؿها ؤها: جغصص صون  ٖلحها عص -

 جىؾل بـ ٢اثلت لخبدؿم ُظلىاع لـ ٧اُٞت مً ؤ٦ثر ؤلاظابت ٧اهذ
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ؿدى٣٘ مً َلٗها.. ؾاٖضها ًب٣ى -
ُ
لىا.. صا اإلا

ُ
حن ٧  مدضف بن ٖاٞع

 …ؤهذ بال هُى٣ظها

غجمي عؤؾها.. الكاخب چُالن وظه بـ ًؼن  خض١
ُ
 نضعهِ  ٖلى اإلا

 لحرصٝ.. بها جإزًغا ًٖالجه جدكىج ٞـ جلٟده التي الؿازىت وؤهٟاؾها

 ؤبًضا مشلها بـ ُظلىاع حؿم٘ لً هبرة   بـ بٗضها

 …٦ضا ٚحر جاوي خل م٣ضامِل -

تها بـ السام الُاب٤ بلى ونال ٞغ
ُ
 جى٢ٟذ.. بلحها ونال ختى وؾاعا ٚ

 ٚايب و زاث٠ الجمُ٘ جغي  وهي ُظلىاع

ا ُظلىاع ج٣ضمذ ًٗ  بـ حهضع وهى الٛايب ظاؾغ ج٣ضم جى٠٢ ؾَغ

ب نىث    ُمٖغ

 بىتي ؾِب -

 …ألاويت هضزلها: هضوء بـ ًؼن  عص -
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تها بلى صل٠ و بُجهم مً ومطخى ٞغ
ُ
 وصزغها الٟغاف ٖلى ويٗها زم ٚ

 زغط و ظًُضا

 تهضثت بـ وهخٟذ والضها ؤمام ُظلىاع و٢ٟذ

ىذ ؤها -
ُ
 ٖكان هؼلىا ظه وهى.. الؿُذ ٕ ٞى١  بابا ًا مٗاها ٦

 …هجز٫  هىٗٝغ م٨ىاف

 ُممُخت ؾهام بـ بلُه ًىٓغ ظاؾغ بِىما زلٟه الخاثِ بلى ًؼن  بج٩ئ

 ٢ىة بـ ُظلىاع لترصٝ.. ًخإزغ ؤن صون  هضوء بـ ٢ابلها ؤهه بال

 مل چُالن.. بابتي ًا ٣ًىحها ٚحرها خض مدخاظت چُالن.. بؾمٗجي -

 …نض٢جي بُه بال هخ٣ىم
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 (ألاول  الجزء) والعشرون التاشعالفصل 

 …ؤها هى إلًًاء٥ الؿبُل ٧ان وبن

 …ؤظل٪ مً هٟسخي ؾإخغ١  ٞـ

 ؤْهغ ؤخض ال ؤن بال ٦بحرة صعظت بـ الًٛب ُمشحر ٧ان ًؼن  هضوء

  الٗاثلت ؤٞغاص ؤخض و٦إهه ًخهٝغ.. الًٛب طل٪
ً
.. ظىاص لـ زانت

ت   بـ جىٟـ. الظي  ًٖ حٛاضخى ول٨ىه ًٚبه مضي ٖلى جض٫ ُؾٖغ

ت بلى وبججه الجمُ٘ ٞغ
ُ
 جام نمذ   بـ چُالن ٚ

دض١ وظاؾغ  مىه ٣ًترب ؤن ٢بل الّٟخا٦ت الىٓغاث جل٪ بـ به ًُ

ىضما  وهى ٢ىة بـ ججظبها ُنهُب ًض صزلذ مىٗه ُظلىاع خاولذ ٖو

دض١ ٣ت بـ بها ًُ بها مغة ألو٫  ٍَغ ٖغ
ُ
 ه٨ظا ج

 !بىتي ًٖ ببٗض ٢ىلخل٪ مل ؤها -

٘ وهى ؤظاب -  …م٣ضعحل بوي الٓاهغ: بؿاَت بـ ٦خُٟه ًٞغ

 هضع زم ٢ؿىة بـ بلُه وظظبه جالبِبِه  مً ظاؾغ ؤمؿ٨ه
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مغ٥ ًٖ مؿخٛجي -  !٦ضا مل ُٖ

 .…أل -

 ًٚب بزاعة الخ٨مت مً لِـ ؤهه ٌٗٝغ ؤن ًؼن  ٖلى ًجب ٧ان

  ظاؾغ
ً
ت ل٨مت ظاؾغ عص ٧ان لظل٪.. اإلاى٠٢ طل٪ في وزانت  ٢ٍى

 زىا٢ها ؤخ٨مذ ًضه خُض بزغها ٖلى الؿ٣ٍى بـ له ٌؿمذ لم

 خىله

 بـ له ٌؿمذ لم ظاؾغ ول٨ً ٖا٫ جإوه ُمسغًظا ٨ِٞه  ٖلى ًؼن  مسر

 ؤٞعى ٞدُذ وبـ الخاثِ بلى صٞٗه و بلُه ؤ٦ثر ظظبه بل الخضًض

 هضع

 !ٞاهم هىا مً جمصخي ؤخؿىل٪ -

 …لُه چُالن ًجظب ٖكان جلُٟىوي اؾخسضم قهاب -
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 ٧ان ٦ما البٛا٫ ٖىاص جى٢٘.. جماًما ظاؾغ جى٢٘ ما ٨ٖـ ؤلاظابت

ضعجه ًٟى١  آلان ًؼن  به جٟىه ما ول٨ً ًٟٗل
ُ
.. ؤلاخخما٫ ٖلى ٢

 الُبر٧ان ٦ـ ًشىع  نىث   بـ هضع زم الخاثِ بلى صٞٗه لُٗاوص

 ******... هُل٘ ؤها صا!.. حٗتٝر ٖحن ولُ٪ -

بٗضه ُنهُب جضزل خُجها  ٖىه ظاؾغ ؤبٗض زم الؿاب٣ت اإلاغة ٦ما ًُ

 ٢ىي  هضوء بـ وؤعصٝ

ى٠.. مىه هٟهم مم٨ً ٖمي - ُٗ  …هدُجت هُجُب مل ال

 ختى خىلهم ألاظىاء ؤقٗلذ الٟٗل بـ الخاع٢ت ظاؾغ هٓغاث

ىبٗشت الىحران جل٪ الجمُ٘ ؤؾدكٗغ
ُ
 ؤال الخ٨مت ومً مىه اإلا

 بجؼان بـ وؤعصٝ ًؼن  ٦خ٠ ٖلى ُنهُب عبذ.. ؤخض ًخضزل

 …خهل اللي ٞهمىا -

دض١ وهى ؤعصٝ زم ٖم٤ُ هًٟؿا ًؼن  ؤزظ  حهتز ؤن صون  ظاؾغ بـ ًُ
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ىا -
ُ
 وؤها الىاع ٖلُا يغب ٞهم ؾىء وخهل بٌٗ م٘ خٟلت ٞـ ٦

 ؤو مجي ًسلو ٖكان ٧له صا الُٟلم ٖامل ٧ان.. البدغ ٞـ و٢ٗذ

٣ه ًٖ ؤبٗض ألا٢ل ٖلى  وبٗضًً.. ُمذ بوي ٨ٞغ هى بـ ٍَغ

 چُالن بؾخضعط ٦ضا وبـ جلُٟىوي ؤزض بهه ب٦دكٟذ

٪ چُالن و -  !...مىحن حٗٞغ

بلٜ.. ؾىء هظًغ ٧اهذ خ٣ًا وهبرجه ظاؾغ مهضعه الؿاا٫  ؤن بها ًُ

 بـ ًخدضر ًؼن  لُٗىص.. التهل٨ت بلى به ؾخىصي الساَئت بظابخه

 زباث

دل -  خهل اللي بًه ؤٞهم خاولذ و٢تها.. مغة ٚحر چُالن مكٞى

ً٪ ؾبب و.. صا ٧ل ًدهل ٖكان لكهاب  …لُه ٞع

بض٫ بُجهما ُنهُب و خضًض صون  ٌؿخم٘ ظاؾغ ٧ان  ؤهٓاعه ًُ

 ع١  ٞـ وظل بـ ًدضر ما بلى جىٓغ التي ُظلىاع بلى بججهذ زم بُجهما
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ا حؿلل صفئ بـ لُبدؿم بلحها ٢لبه ًٗ  هي جبدؿم ظٗلها ٢لبها بلى ؾَغ

زغي 
ُ
 بمخىان بـ ألا

 جدتر١  ؤٖهاب بـ ٞٗله عص وبهخٓغ ظاؾغ بلى الىٓغ ُنهُب ٖاوص

 ُممُذ ُبِء بـ ؤزحًرا ؤعصٝ ختى

  هىا مً بمصخي -
ً

 …خاال

 زم ؤنابِٗه  بـ ٦خٟه ٖلى يِٛ ُنهُب ول٨ً ٌٗترى ؤن ًؼن  ٧اص

 زٌُٟ نىث   بـ وهمـ مىه صوى

 …بمصخي.. بمصخي ٢ا٫ َاإلاا.. جمصخي به٪ الخ٨مت مً -

 بلُه ُنهُب همـ ًمصخي ؤن و٢بل وؤومإ ز٣ل بـ ًؼن  ججهض

 …ؤهذ و ؤها هخ٩لم مدخاظحن -

  ًؼن  بلُه هٓغ
ً

ت بؾخُإ ؾهىلت بـ و ُمُىال ت مٗٞغ  طل٪ هٍى

  لُىمئ الصسو
ً

 هضوء بـ ٢اثال

ا ٞـ ؤها - ؿدكٟى ٧اٞتًر
ُ
 …اإلا
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تها عم٤ ؤن بٗض جام نمذ   بـ لحرخل ًؼن  ًٖ ًضه ُنهُب ؤبٗض ٞغ
ُ
ٚ 

 
ً

ال ضًغ ٍَى ُُ   ٖجها عؤؾه ل
ً

 ُمش٣ل ٢لب   بـ عاخال

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

ت بلى ُنهُب صٞٗها ٞغ
ُ
تها ٢ىة بـ زلٟه الباب ؤٚل٤ زم الٛ  ؤٖٞؼ

م ٖلى ول٨ً ٓهغ مل طل٪ مً الٚغ
ُ
ها ج  طعاٖحها ٣ٖضث بل زٞى

سٟي نضعها ؤمام
ُ
 زاٞخت خضة بـ هي لتهخ٠ ظؿضها بعحٗاقت ج

 !...صا الهمج ؤؾلىب بًه ؤٖٝغ مم٨ً -

  الهمذ هى ظهخه مً ٢ابلها ما و٧ل
ً

 ب٢ترب الخضًض ًٖ وبضال

ُى   بـ مجها
ُ
 جىا٦ب السل٠ بلى جغاظٗذ ٞـ لها ُم٣ل٣ت بُُئت، ز

 ٧اهذ الُاولت زل٠ ومً زلٟها الُاولت بـ بلخه٣ذ ختى ج٣ضمه

 ؤ٦ثر جغاظٗها مىٗذ ٞـ الخاثِ

٣ها ببخلٗذ  لم ٢اؾُت ُنهُب مالمذ ججض وهي بالٛت نٗىبت بـ ٍع

 زلٟها الُاولت بلى ًضًه   بـ ًخ٩ئ.. بًاها ُمدانًغا ٢بل مً حٗهضها
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ب وظهه و.. السل٠ بلى التراظ٘ ٖلى ؤظبرها ٞـ  لِـ ول٨ً مجها ٢ٍغ

ظًب ق٩ل بـ زاٞخت زغظذ التي هبرجِه  زُىعة بـ  الٗٓام ًُ

ىِذ  -
ُ
 !...بًه بخٗملي صا الغاظل م٘ ٦

ِ   بـ جًمها ؤن ٢بل لشاهُت الُؿٟلى ِقٟاها بعحٗكذ  ُمؿخ٣ُم ز

 ٚلُٔ نىث   بـ جدؿاء٫ وهي الىاهُت شجاٖتها لدؿخجم٘

 !...ق٪ وال ٚحرة وصي -

ٓهغ ؤال ُمداولت زٟت بـ لخيخٌٟ زلٟها الخاثِ ُنهُب يغب
ُ
 ج

ها  ٖا٫ نىث   بـ هضع زم زٞى

 …ٖلُا وعصي.. ال٨الم بـ مٗاًا مخلٗبِل!!.. ُظلىااااع -

 بنغاع بـ ٢الذ زم ال٣ىة مجها لدؿخمض خىلها طعاٖحها قضصث

 خ٣ًا ؤًٚبه

 …ألاو٫  ؤٖٝغ إلاا بال هغص مل -
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اح ٦ـ ٧ان ؤهٟاؾه نىث  لُخٛل٤ ٚاصعة ٢ىة بـ وظهها جًغب الٍغ

 ؤؾٟل جىي٘ ًضهِ  بـ قٗغث ؤجها بال ٖلحها ٚلٓخه بهخٓاع بـ ُٖىاها

ٗه ط٢جها  حٗخهغ قٟخُه ٧اهذ ُٖىاها جٟخذ ؤن و٢بل بلُه وجٞغ

بلت   بـ قٟخاها
ُ
 و جضوع  ظٗلتها ال٣ُبلت.. ٚحرجه ُظل بها ؤوصٕ صامُت ٢

ىٟها ؤو ل٣ىتها لِـ.. جضوع   ٞـ جًغبها التي اإلاكاٖغ لخل٪ بل ُٖ

ل٣حها
ُ
 ٌؿاًعا وجاعة ًمًُىا جاعة ج

دغع  ؤن صون  ظبُجها ٞى١  ظبِىه ًً٘ ٖجها ُنهُب ببخٗض  ط٢جها ًُ

 ؤن ٢بل بالٛت ع٢ت ًب  قٟخاها جمـ جؼا٫ ال قٟخُه وألاصهى بل

 ألاهٟاؽ ُمى٣ُ٘ تهضط بـ ًغصٝ

تي -  ق٪ وال ٚحرة ٖٞغ

ؿدكٟى ؾُذ ٖلى ال٢ُتها چُالن: قغوص بـ هي ؤعصٞذ -
ُ
 وهى.. اإلا

 …بـ ألويتها چُالن وظاب هىا٥ ل٣اها
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هالتِها صاٖب
ُ
 ًضه ػالذ وما السل٠ بلى لُحرظٗها وظىتها ٖلى التي ز

ضاٖب
ُ
هالتِها ج

ُ
 ؾاخ٣ت هبرة   بـ ؤعصٝ زم ز

 لٛحري  جلجإي وال ٚحري  م٘ جخ٩لِم  مؿمىخل٪ مل -

 ٚحرة وال جد٨م: ق٣اوة بـ و٢الذ ببدؿمذ -

 !...جد٨م وال ٚحرة ؤزبخل٪ جدبي: م٨غ بـ ببدؿم -

ض   نضعهِ  بلى عؤؾها لًُم هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ  ٖلى جخدغ٥ ٍو

لى بلى ْهغها  الُخؼن  بـ ُممخلئ قاعص نىتها ؤجاه ختى وؤؾٟل ألٖا

 ٦ضا مٗاها ًدهل اإلاٟغوى م٨يل چُالن -

 عبىا مً بمخدان.. ُظلىاع ًا ههِب صا: و٢ا٫ ز٣ل بـ ُنهُب ججهض -

لىا لُىا
ُ
٧… 

بت مالمذ بـ ٖىه ُظلىاع ببخٗضث ِلم   ٞـ ٖىه ٍٚغ  ؾُاإلاه ؾاالها ؤن ٖ 

 زاٞذ، نىث   بـ حؿاءلذ خُىما خضؾه نض١ و٢ض ًاإلاها ؤن ٢بل

ب، ل بُٗض ٍٚغ
ُ
 ٖجها الُبٗض ٧
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 !...چُالن لـ خهل اللي ٞـ بًض لُه ٖم٪ -

  ٨ًً لم
ً

٣غ ٧اهذ بل ؾالا
ُ
 ٖلى جإ٦ُض ؤ٦بر ٧ان ونمخه الىا٢٘ بـ ج

زغي  بلى جدىلذ وظهه مالمذ.. خضًثها
ُ
ت ؤ  مً مىدىجت و٦إجها صسٍغ

 ؤعًيا وظهها ؤزًٟذ زم وظىتها باًَ ٖلى ُظلىاع لخٌٗ.. الجبا٫

ل.. له اليؿبِت  بـ ٖاع ونمت ٖاثلخه ماضخي ؾُٓل
ُ
 ؤو ؾُدضر ما ٧

 ًلىم ال وهى ٖاثلخه ؾخ٩ىن  ُمتهم ؤو٫  الهُاص ٖاثلت م٘ خضر

 ؤو ؤمامه مجزله بخترا١ مً ؤ٦ثر ٢ؿىة بـ ًالم.. مالم هظا ول٨ً

 الهُاص وظاؾغ هللا بال ٌٗلمه ال ما م٩ان   بـ والضه ٢خل زبر

 بـ حكبصذ ؤجها بال ُظلىاع ًٖ ؤلابخٗاص وخاو٫  ُنهُب طعاعي تهضلذ

سٟو ؤنابٗها بـ ٢مُهه ُُ  ٖظوبت بـ جبدؿم وظضها ٞـ بلحها بهغه ل

 ؤعصٞذ وصفئ خىاًها جٌُٟ هبرة   بـ و

 ه٠٣ ؤها بتهم٪ لى ٧له الٗالم.. بتهم٪ بوي لشاهُت ولى مخ٨ٟغف -

 …وقه ٞـ
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.. الُاؾمحن وعوص مً ُبؿخان م٩اهت وُبجي جهضٕ الهالبت ظضاع

 حهغب ؤن زكُت ٢ىة. بـ بًاه ُمٗاه٣ت ؤ٦ثر ججظبه وهي ببدؿم

 خهجها

 خاظت ؤي يض وؤهذ ؤها.. ُنهُب ًا يهغ٥ ٞـ هخال٢ُجي صًًما -

 …ج٨ؿغها

ٗذ زم ال٨بحرة ؤنابٗه بحن ؤنابٗها وجسللذ ًضه ٠٦ ؤمؿ٨ذ  ٞع

 بقغا١ بـ وؤ٦ملذ ال٣ىي  ٨ٞه ُم٣بلت بلُه عؤؾها

 ؤماه٪ ؤها مٗىاه بدب٪ ؤ٢ى٫  إلاا وؤها.. وزالم ٧لمت مل الُخب -

 …ؤماوي ج٩ىن  ؤما ٢بل

غ    ٗ  
 الُخغة ًضه لًُ٘ ؤظمل م٩اًها ؤنبذ الٗالم و٦إن ُنهُب ق

 ناص٢ت مً وؤ٦ثر ٖم٣ُت هبرة   بـ ؤعصٝ زم وظىتها ٖلى

 …الُغمان ػهغة ًا ٖك٣٪ مً وظٗجي ٢لبي -

************* 
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 زم ٚل٣هما ؤٖاصث ٞـ الًىء بـ لخهُضم ُٖىاها چُالن ٞخدذ

دض١ وؤزظث ُمجضًصا ٞخدتهما
ُ
 الظي ظىاص وظضث ختى خىلها ج

ضه ظىاعها ظالـ ٖجها ًبدض بؾخٟا١  و٦إهه ًضها بـ جدكبض ٍو

 والضجه ًض بـ ًدكبض َٟل

دض١ الىاٞظة بلى وظهها ؤصاعث زم زٟىث بـ چُالن جإوهذ
ُ
 بـ ج

 جام نمذ   بـ الساعط

ا لُىٓغ جإوها نىث ٖلى ظىاص ؤظٟل ًٗ  وظضها ٞـ ق٣ُ٣خه لـ ؾَغ

دض١
ُ
سغط.. الساعط بلى زىاء بـ ج ُُ  ٖلى ًضه وي٘ زم خاع هًٟؿا ل

 ُمخساط٫ نىث   بـ وؤعصٝ زٟت بـ ٖلُه ًغبذ ظبُجها

ؿت؟ -  !...٧َى

شلج نٛحرة بًماءة بـ ٖلُه ح٠ُٗ ختى ؤو ٖلُه جغص لم
ُ
 ٢لبه ج

 ٞى١  ظىاعها وظلـ م٣ٗضهِ  ًٖ ظىاص لُجهٌ.. ٞاظٗتها بـ اإلال٩ىم
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ها زلٟها جمضص بل الٟغاف حرها ٖلى ٣ًضع لم خماًت بـ وخاَو  جٞى

  لها
ً

 حٗب بـ ؤعصٝ زم ٢بال

دُجي - دُجي.. چُالن ًا ٍع  …واخضة هؼة بـ ولى ٍع

ساَب ٧ان ؤهه بال ت ُٖىاها.. ظماص ًُ  ُمخهلب وظؿضها جماًما ٞاٚع

هُبها ؤن ظىاص زاٝ ختى قضة بـ  ٖجها ببخٗض لظل٪ ٢ىي  حكىج ًُ

ا ًٗ غجذي ظؿضها لُٗىص ؾَغ  الىٟىع  مً خالت حِٗل بجها.. ُمجضًصا ٍو

ٓهغ ظؿضها ٣ِٞ جخدضر ال ول٨جها  ال قٟخحها ؤما بهٟاٖالتها ًُ

 ج٣ضع

غ    ٗ  
ت وزؼاث بـ ظىاص ق هِب ختى وجستر٢ها ٖٓامه جىسغ ٢ٍى

ُ
 ج

ٓهغ ال ؤهه بال ٢لبه  زم ؤلابدؿام ؤلام٩ان ٢ضع خاو٫  بل بهٟاٖالجه ًُ

 ٖان٠ هضوء بـ ٢ا٫

خ٪ -  بـ الٗالم ٧ل مل.. ٖىه وبٗضحي ٦المىا ؾمٗتي چُالن ًا ًاٍع

 …٢لب٪ ه٣اء
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ِلم   ٦خٟحها بهتزاػ مً ول٨ىه ْهغها ولخه  ظىاص نغ.. جب٩ي ؤجها ٖ 

ًغا ؤنضعث ختى ؤؾىاهِه  ٖلى ٘ و ٖى٠ُ نٍغ ملـ ًضه ٞع  ٖلى ًُ

هالتِها
ُ
 هبرة   ٖلى ًدهل ختى ًٟغيها ٢ىة ؤ٢صخى بـ هخ٠ زم ز

 زابخت هه٠

 بٗضًً ألالم قاع٦خ٪ بـ!.. بجإطي جىؤمي بن مدؿدل بػاي -

 …وظ٘ ؤي مً ؤٞٓ٘ چُالن ًا ؤٞٓ٘ و٧ان

٣بل ما٫ هالتِها ًُ
ُ
٘ ؤن صون  همـ زم الباهخت ز  بًُٗضا عؤؾه ًٞغ

 ٖجها

 ٚلُلي ٢بل ٚلُل٪ وهكٟي خ٣٪ الهجُب ؤٖبض وما وعبي بـ -

 …مىه

ٛمٌ مخىظ٘ ؤهحن قٟخحها مً هغب ُُ  ٖلحهما وقّض  ظٟىُه ظىاص ل

ا
ً
لحها لها ؤإلا  مخىؾلت هبرة   بـ ؤ٦مل ول٨ىه ٖو
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ُه.. ؤ٢ىي  وزلُِ٪  ٞىقي ؤهِذ  بـ -  اللي وبن.. مخ٨ؿغجِل به٪ ٖٞغ

٣ُت مُجِل عاح
ُ
 …ظاي اللي ٞـ ه

ً ُٖىاه ٧اهذ  ال ختى ٖلحهما الًِٛ قضة مً الضماء ٦ـ خمغاٍو

دكىجت ظؿضه ًٖالث وقاع٦ذ ًب٩ي
ُ
ب جىظ٘ بـ اإلا .. ٖلُه ٍٚغ

ٗاصله ال ألالم طل٪  ؤلم ٌُ

ل جبسغ.. ٣ًىله ما ًجض لم ول٨ىه الخضًض ًىىي  ٞمه ٞخذ
ُ
 بـ ما ٧

خذ ختى زىان ًمغ ٨ًض ولم ٞمه ٚل٤ ٖاوص لظل٪.. طهىِه 
ُ
 و الباب ٞ

 ظاؾغ صل٠

ت ؤنبدذ ألاظىاء .. ٦ؿغه الجمُ٘ ًسصخى ُمهُب نمذ ؾاص و هاٍع

 ٞغاف بلى ونلذ ختى ٢اجل ُبِء بـ جخ٣ضم زلِٟه  مً عوظُضا و

 ي٠ٗ بـ و٢اومذ و ظؿضها جىجغ.. ؤخًاجها بلى وظظبتها چُالن

ـ   بـ عوظُضا لترصٝ  ُمُمئن هم

 …مخساِٞل خبِبتي ًا عوظُضا ؤها -
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 بـ ؤظلؿتها زم ومً ؤ٦ثر عوظُضا لخجظبها اإلا٣اومت ًٖ جى٢ٟذ

 ؤمامهم الىا٠٢ الدجغي  الخمشا٫ طل٪.. ظاؾغ جىاظه ٧ي خظع

ا ًٗ  حٗلم الضازل مً ؤهه بال الجٟاء و ال٣ؿىة ٖلُه ًٓهغ ٢ض.. ظمُ

 وال٣لب ال٣ىي  زاثغ ُمى٨ؿغ، ُمدُم هى ٦م الٗلم جمام ػوظخه

 واخضة ٧لمت   بـ ظاؾغ هضع

 …ُبهُلي -

ا لِـ ج٣ضع لم چُالن ول٨ً
ً
  بل زٞى

ً
 ٖاثلت اؾم لىزذ.. زجال

ا وببخٗضث ظاؾغ نض٢ذ لُتها ؾظاظتها بـ وّخلخه.. الهُاص ًُ  جهاث

ُٟض ماطا الخمجى ول٨ً.. ٖىه  ؤلاهاء به٨ؿغ و٢ض ًُ

 ُمخهضٖت ٢ؿىة بـ وحهضع ظاؾغ لُٗىص خالتها ٖلى ْلذ

 !!لُه مبدبهلِل -

 …زاَُت ؤها: مُذ نىث   بـ چُالن همؿذ -
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٘ وظىتها ؤلهب الظي الخاع١  ألالم لظل٪ حعي لم ا وظهها لتٞر ًٗ  ؾَغ

س٠ُ ألاؾىص اللىن  بلى وظهه بؾخدا٫ الظي ظاؾغ بلى
ُ
 بل اإلا

بت قُُاهُت ٧اهذ ومالمده  خُىما الك٣ٟت جإزظه لم.. ُمٖغ

 طل٪ لهٟٗاث ج٨خ٠ِ  لم و٦إجها الجباعة ال٣ىة جل٪ بـ نٟٗها

 صوؿها الظي الخ٣حر

سٟحها نضعها بلى چُالن لخًم عوظُضا قه٣ذ
ُ
 ٖاوص ٖىضما ج

٘ ظاؾغ   لُهٟٗها ًضه ٞع
ً
زغي  مغة

ُ
 ًض ؤمؿ٨ذ ظىاص ًض ول٨ً ؤ

ٗل٣ت والضه
ُ
 ٢ىي  نىث   بـ و٢ا٫ الهىاء بـ اإلا

 …بًض٥ ؤبىؽ ُٞه هي اللي ٦ٟاًت.. ؤًض٥ جمض بالف.. ٦ٟاًت -

 .. ؤوالصهِ  ٖلى جمخض مغة ألو٫  و التي ظاؾغ ًض بعحٗكذ
ً
 زانت

 ُٖىاه عؤث ما ؤظمل.. ًمخل٨ها التي الىِٟؿت ال٣ُٗت جل٪ چُالن

.. ألا٦بر الهضمت ٧اهذ ُٖىاها ٞخدذ وخُىما.. ُولضث خىُما

 هاصعجحن ظىهغجحن ُٖىاها ؤن.. ج٨ٟحره بـ ظا٫ ما ٧ل هظا ظىهغجحن
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 الٗهض.. له ولٗك٣ها لغوظُضا ٖك٣ه ٖلى ألاوخض الضلُل.. الىظىص

 مىده التي الهبت جل٪ جؼا٫ وال ٧اهذ چُالن.. ُٖىحها بـ جدمله الظي

 والُخب الضال٫ هالذ مً هي لظل٪.. بًاها هللا

 جًغبها هي ها.. ألاخُان مً ٦شحر في وخمتها خملتها التي الُض آلان

 لها ٠ُ٦.. ؤ٦بر ٢ؿىة بـ لًغبها الؼمً ٖاص لى ٞـ هاصًما لِـ ول٨ىه

ل٣ب ؤن
ُ
 ُمجضًصا ُٖىاها لحري  ًخله٠ ٧ان مً هى.. ه٨ظا هٟؿها ج

ىلض و٦إجها
ُ
 ؤ٦ثر حؿخد٤ ول٨جها ألإلاها ًاإلاه ٢لبه!.. ظضًض مً ج

 إلاا حٗلم جهًذ ول٨جها جغصصث التي عوظُضا جبخٗض ؤن ُٖيُِه  بـ ؤقاع

 ٌٗٝغ مً ألاخغي  بـ هى بل آلان ُهىا ظاؾغ

داو٫  عوظُضا ٢ًتها التي الؿاٖاث جل٪
ُ
 هى بما ب٢ىاٖه ج

 الٗباعة جل٪ بال ًغضض لم ؤهه بال وجىؾلذ ب٨ذ ؤجها ختى ُمؿخدُل

طهُه جهم جؼا٫ ال التي
ُ
 بـ ُمخمؿ٨ت خاع عظاء بـ ج٣ى٫  وهي لها ؤ

 صوجهما ؾخٛغ١  و٦إجها زُابِه 
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 …لجاؾغ مدخاظت چُالن -

 خاوعه خىُما.. ٣ًخله ما وطل٪ ظًُضا طل٪ ٌٗلم.. ظاؾغ هى ًؼن  و

 لً هى ختى.. مٗه ؾىي  مإمً بـ ج٩ىن  لً چُالن ؤن ؤ٣ًً

م ٖلى.. قهاب ه٣ٌُ ٧ان ًؼن .. ًجب ٦ما خماًتها ٌؿخُُ٘  الٚغ

 له ؤجها ٢بل مً ٨ًً لم ٦ما ُمخإ٦ض ول٨ىه ال٨ٟغة. لخل٪ ُبًٛه مً

 ٠ُ٦!.. ه٨ظا ٖجها ًخسلى ؤن له ٠ُ٦ ُمالم بل نٗب اإلاى٠٢

كٟي لٛحرهِ  ًتر٦ها ل مٗها عوظُضا ؤن بال.. ظغخها؟ ٌُ
ُ
 چُالن الخ٤ ٧

 والضها ظاؾغ ولِـ زانتها ظاؾغ بـ ظضًض مً ؾخجهٌ

ٗه ٞـ وظهها چُالن لُخسٌٟ ظىاعها ظلـ  بـ ؤعصٝ ظاؾغ ٞع

 ظمىص

 صي ػي  خاظت بـ هٟؿ٪ جل٣بي خ٣٪ مً مل -

 …زظلخ٪ ؤها بـ: ُب٩اء بـ همؿذ -
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 ُٖيُِه  بـ ؤلاهخ٣ام لهُب ؤقٗل حكىج بـ لترحٗل بلُه ظاؾغ يمها

 خضة بـ ؤعصٝ زم لها ٖىا٢ه قضص بل ًتر٦ها ؤن ؤبى ول٨ىه

 بوي ٨ٞغث.. ٦ضا ؤٞكل خُاحي ٞـ مغة ؤو٫ .. زظلخ٪ اللي ؤها -

ل ٖلى مؿُُغ
ُ
 …زظلخ٪ اللي ؤها.. ٚلُان َلٗذ بـ خاظت ٧

 ٢بل ٢لبه آلم ُنغار ٦ـ ُب٩اءها زغط ختى ٢ىة بـ چُالن ب٨ذ

طهُه
ُ
كضص.. ؤ ُِ ض و٦إهه ؤ٦ثر ٖلحها ل ٍغ  مً ًدمحها ٞـ بلُه بصزالها ًُ

 البكغ صوـ

هالتِها ٞى١  ٦خٟها ٖلى عؤؾه وي٘
ُ
 قغوص بـ هخ٠ زم جماًما ز

ذ ٖلُِ٪  و٢ٗذ ُٖجي ما ؤو٫  -  بن وخؿِذ بهبهغث ُٖيُِ٪  وقٞى

 …ُِٞ٪  بججؿض لغوظُضا ٖك٣ي

ا وظهها خاٍو زم ٖجها ؤبخٗض
ً
دض١ وهى عاصٞ  ُٖىحها بـ ًُ

 ال٨الم اللي ٞحهم.. الجىت ٞحهم.. ُٖيُِ٪  ٖلى ؤبو صًًما بدب -

 …ًىنٟه م٣ُضعف
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 ُمجه٪ نىث   بـ ؤ٦مل زم ُٖىاها و وظىخحها حكىه التي ٖبراتها مسر

 بـ.. ٧ل٩ىا ٖل٩ُىا.. ٖلُِ٪  ؤخاٞٔ بوي خاولذ ٦ضا ٖكان -

 …ٞكلذ

٨مل ؤلاوؿ٩اب بـ ٖبراتها ٖاوصث ُُ  مً ٣ًُله لم بما ًبىح و ظاؾغ ل

 ٢بل

٪ ٖاهذ عوظُضا بن حٗغفي -  …ٍػ

ٖغ بـ چُالن بلى هٓغث
ُ
ىت هبرجه ٧اهذ.. وؤ٦مل ؤومإ ول٨ىه ط  بل خٍؼ

 بزماصها الؼمً ٌؿخُ٘ لم بغا٦حن وجدمل

ت - اٞع  ُمهمتي و٧اهذ جدملذ ٖك٣تها ٖكان بـ مٗاها ٖاهِذ ٖو

ها.. ؤٖالجها بوي  لحها ٖك٣ي.. ملجإ مل مالط بوي.. ؤماجها بوي ؤٖٞغ

ها ٖلى ؤحٛلب بوي ؾىحن بٗض و٢ضعث ٣ٖبت ؤي مً ؤ٢ىي  ٧ان  زٞى

ت.. صا  !...لُه ٖاٞع
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 زم عؤؾها ٢مت بلى ط٢ىِه  بـ بج٩ئ و بلحها لًُمها هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ

 قاعصة ببدؿامت بـ ٢ا٫

تها ٞـ ٖك٣تها وؤها ٚحرججي ٞـ ٖك٣خجي هي -  بىضم خاظت ؤ٦تر.. ٢ٍى

 …٦ؿغها و٢ذ ظىبها م٨ىدل بوي ٖلحها

ٗذ م ٖلى بنغاع بـ هى ؤ٦مل ٞـ ظاؾغ لُخٗاه٤ ًضحها چُالن ٞع  الٚغ

 ؾ٣ُىله ما ظغاء بها ٌكٗغ الظي السىاء مً

 …ظىب٪ بخاٖ٪ ظاؾغ ومُب٣اف جى٨ؿغي  ل٪ هؿمذ مل وؤها -

غ    ٗ  
 ؤظل زٟىث بـ همـ ؤهه بال عثدُه مً ًىدؿغ الهىاء بـ ق

 !!...چُالن ًا ُٞا بدش٣ي -

  ًسظلها لم وهى جترصص وِلم   جترصص لم
ً

 لدؿم٘.. ًضعي ٦ما لِـ ٢بال

هُمىت الهُاص ظاؾغ شسهُت ًٖ البُٗضة هبرجه
ُ
 اإلا

 …جاوي هُبيُِ٪  اللي لـ بًضي بـ هؿلم٪ -

1١ 
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 (الثاني الجزء) والعشرون التاشعالفصل 

٘ خُىما ٞـ اإلاكٟى م٣هى بـ ًؼن  بهخٓاع ًُل لم  بٗض عؤؾه ٞع

دض١ ص٣ُ٢ت زالزىن   بحن مً ًسغط ُنهُب وظض ختى الىاٞضًً بـ ًُ

 خضبض صون  ؤمامه ًجلـ لُجضه ظلؿخِه  بـ وبٖخض٫ ججهض.. ؾُضجحن

  ُنهُب ٌؿإله ؤن ٢بل ص٢اث٤ ٖضة ؾاص الهمذ
ً
 صون  ُمباقغة

 ُم٣ضماث

ذ -  .. مىحن؟ چُالن م٩ان ٖٞغ
ً

ذ ؤنال  !...بػاي؟ خهل اللي ٖٞغ

 الؿازً قاًه ٧ىب مً عقٟت ؤزظ بل الغص بـ ًؼن  ًخعجل لم

ل بـ ؤعصٝ وبٗضها
ُ
 ًمل٨ه زباث ٧

ىذ -
ُ
 ٢ابلذ ل٨ً.. خاظت ٧ل بـ الهُاص ظاؾغ ؤبلٜ اإلاىُا عاًذ ٦

مان اؾمها واخضة ذ وؾاٖتها ٧اٍع  …بخدهل خاظت ُٞه بن ٖٞغ

 بقخضا اللخحن و٢بًدُه ُٖىاه به ؤْلمذ الظي الٓالم ًؼن  الخٔ

 ق٪ بـ لِؿإله ًضه مٟانل ببًُذ ختى
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ها ؤهذ -  !حٗٞغ

.. ٖمي مغاث ج٩ىن  مم٨ً.. ؤًىة: ؤؾىاهِه  بحن مً ُنهُب عص -

ل  مٗٞغ

ا مهم مل - ًُ هم خال
ُ
 …ؤبىها ًٖ بًُٗضا ٞحن قهاب م٩ان وٗٝغ اإلا

  ؾُحرصًه ظاؾغ ًغه ؤن ما ٌٗلم ًؼن 
ً

ض ول٨ىه الخا٫ في ٢خُال ٍغ ًُ 

 لم الضم عابُت.. اإلاىث ًخىؾله ختى ُمٗظب بُئ، ُمالم بهخ٣ام

 ؤلاهخ٣ام طل٪ ٌؿخد٤ الٗالم في شخئ ال.. ق٣ُ٣ه ًٖ له حكٟ٘

٤ طل٪ بزخاع مً هى قهاب.. البك٘  بؾخسضمه ؤخضهم.. الٍُغ

٨مل ُُ ُبه ل ضًىه ؤن صون  ؤاٖل  خُىما خضؾه نض١ و٢ض ؤخض ًُ

 ُنهُب ؤعصٝ

 !...٦ضا مل چُالن ٖلى قهاب ػا٤٢ خض -

غجب لشىان نمذ بل ٣ًىله ما ًؼن  ًضعِ  لم  حؿاء٫ زم ؤ٩ٞاعه ًُ

 !ألاو٫  ؤال٢ُه هدؿاٖضوي -
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 ألاو٫  مً هضفي صا: بؿاَت بـ ُنهُب ؤظاب -

 !!ُٞ٪ ؤز٤ ه٣ضع -

ضام٪ ٢اٖض ؤها ٦ضا ٖكان: نض١ بـ ؤلاظابت ٖاوص -
ُ
 بض٫ صلى٢تي ٢

 …ٖمي عيا ؤهى٫  ؤخاو٫  ؤما

 زم ُنهُب بلى وؤُٖاها اللىن  نٟغاء وع٢ت ؤزغط زم ًؼن  ؤومإ

 جىيُذ بـ ؤعصٝ

ٗخبر هى.. ٦خبخه والضحي صا الجىاب -  لؤلؾ٠ بـ بٖتراٝ ٌُ

 وهى ٚلِ خض بًض ٞـ و٢٘.. ًىنله اإلاٟغوى اللي لـ مىنلل

 …ل٨ضا قهاب بؾخسضم

 ٖلى و٢ٗذ ختى ال٩لماث ٞى١  ُٖىاه وججىلذ الىع٢ت ُنهُب ٌٞ

الخٓت. جل٪
ُ
ت بـ لُبدؿم اإلا  ٖاوص.. ؾىاه ٩ًىن  لً الُب٘ بـ ُسسٍغ

 ظاٝ ظمىص بـ ٢ا٫ زم ًؼن  لـ ؤُٖاها و الىع٢ت ٚل٤

 الهىاعي  ؾلُمان -
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 !صا محن: ٞهم ٖضم بـ وحؿاء٫ ًؼن  ٢ُب -

 قهاب بِؿخسضم اللي: هخ٠ زم عؤؾِه  بـ الىع٢ت بلى ُنهُب ؤقاع -

 …الهىاعي  ؾلُمان هى

ت هبرة   بـ ؤعصٝ زم وظحزة لٟترة نمذ  صسٍغ

 …ٖمي -

 ًجض لم ول٨ىه لُخدضر ٞمه ٞخذ خاو٫ .. ٣ًىله ما ًؼن  ًجض لم

ٛل٣ه لُٗىص شخئ  ؤهه جض٫ حٗابحر صون  ُنهُب ؤ٦مل ختى ٢ىٍى بـ َو

 الخُاة ٢ُض ٖلى

 ُم٨ىدل.. وهضصجه لخ٣تها ؤها بـ مغاحي م٘ ٦ضا ٌٗمل خاو٫  -

 ؤي هضٝ ٧اهذ صًًما ُظلىاع.. چُالن ٞـ يغبخه هًُغب بهه م٨ٟغ

 بخخما٫!!.. چُالن ل٨ً.. مغاجه بٗض الهُاص ظاؾغ. ًإطي ٖاوػ  خض

 …خؿاباحي مً ؤقُله الػم م٨يل
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 . لم لىٟؿه الٗخاب هبرة
 

.. هٟؿه ًلىم ٦ِالهما ًؼن  ٖلى جس٠

 ؤخبىهم مً بًظاء في آزغ بـ ؤو ق٩ل بـ ُمكتر٥ ٦ِالهما

٘  ٢ىة بـ حهخ٠ وهى ًؼن  نىث ٖلى عؤؾه ُنهُب ٞع

مان هالقي الػم -  هُىنلىا اللي السُِ بضاًت هي.. ألاو٫  صي ٧اٍع

 …خاظت ل٩ل

سغط.. مىا٣ًٞا ُنهُب ؤومإ ُُ   وؤظغي  هاجٟه ًؼن  ل
ً

 عمؼي  م٘ بجهاال

مان به ج٣ًُ إلاجز٫  ٖىىان ؤُٖاه الظي.. نض٣ًه ا ٧اٍع ًُ .. خال

ٛل٤ ُُ  ؤعصٝ زم الهاج٠ ل

 …صا الٗىىان بصاوي عمؼي  -

خعجبت ًؼن  هٓغاث جدذ ٢ا٫ زم ُنهُب لُطخ٪ الٗىىان ؤماله
ُ
 اإلا

 …مٗاهم ؤقخٛل ٖكان ٞترة مً لُا عقىة ٧اهذ صي الك٣ت -

ها.. جماًما ؤلازُابٍى ٦ـ الٗاثلت جل٪.. ؤلهي ًا  م٩ان ٧ل بـ جمخض ؤطٖع

 ُمؼعج خ٣ًا هظا.. الجمُ٘ جُا٫ ٞـ
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 ؤلاهٟجاع وق٪ ٖلى و٦إهه م٨خىم نىث   بـ و٢ا٫ ًؼن  جىٟـ

ىا مل - مان هجروح عمؼي  و ؤها.. مىيٖى .. تهغب ما ٢بل ل٩اٍع

 …خاظت ٧ل بـ وهبلٛ٪

 نىث ونضح زىان.. ًغخل و ًؼن  لُجهٌ مىا٣ٞت بـ ُنهُب ؤومإ

  ع٢ًما لُجض ُنهُب هاج٠
ً

 خظع بـ لحرص مجهىال

 !مٗاًا محن -

م.. ٖم٪ ُمدامي ؤها: ٚلُٔ عظىلي نىث ؤجاه -  اإلاٟغوى بوي ٚع

 …صي اللُلت ٞجغ هحهغب ٖم٪ بن حٗٝغ الػم بـ م٩لم٨ل

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

 ُمخىانلخحن لؿاٖخحن صامذ ٢ُاصة بٗض الؿُاعة مً ظاؾغ جغظل

 ٖانٟت زلٟتها التي الضوامت جل٪ بـ ًؼا٫ ال ٣ٖله.. عاخت صون 

ًذ ل٣ض.. چُالن ا ٞع ًً لى.. ٢اله ِلم   جاًما ٞع م ٖو  ؾٗاصجِه  مً الٚغ

ت ٚحرجه جٟى١  ببيخه مهلخت ؤن بال لظل٪  ٖلحها ألابٍى
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 لُتر٦ها ؤزبرجه ؤن بال عوظُضا مً ٧ان ما ٞـ إل٢ىاٖها ًئـ ٢ض ٧ان

 
ً

 عخل و جغ٦ها لظل٪.. ُمظ٦غ ألي هٟىع  و به٩اع خالت في بجها.. ٢لُال

بلت ظبُجها ؤوصٕ بٗضما
ُ
اصع ٢   ًىًما ؤظله ما ل٣ُطخي ٚو

ً
 ٧امال

 ًبُض ختى حهضؤ لً ول٨ىه ٦شحر بـ اللُل ُمىخه٠ جسُى ٢ض الى٢ذ

 َٟلخِه  بًظاء بـ ًض له ٧ان مً

ت جل٪ بلى زم مً و ال٣هغ هاخُت جىظه ٞغ
ُ
 ًجلـ ٧ان السلُٟت الٛ

ت.. نابغ و ؾامذ ظىاعها ٍغ  اإلاجز٫  بلى هاصًً م٘ بعؾالها جم ٢ض ظٍى

 آلان ًدضر ٖما بًُٗضا

ا جهًا ختى ونابغ ؾامذ عآه ؤن ما ًٗ  بـ زغط ؾاالهما و ؾَغ

 طاجه والُخؼن  ؤلاق٣ٟاء بـ و طاجه الى٢ذ

 !بًه ٖاملت چُالن -

ؿت: ظمىص بـ ظاؾغ ؤظاب -  …٧َى
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عجبه لم نابغ بِىما ؾامذ ؤومإ
ُ
 ول٨ىه قاُٞت ٌٗخبرها لم بظابخه ح

 .. الخضًض بـ حؿمذ ال ظاؾغ خالت ٞـ الهمذ آزغ
ً
 آلان وزانت

ٗلم ظًُضا ٌٗلمها قُُاهُت ومالمده  ألامىع  ؾدئى٫  ماطا بلى َو

 الضازل بلى ظاؾغ جبٗا زم لُخجهضا ٧لمت صون  جسُاهما

ٖغ هٓغاث و ُم٨بل ٧ان الجمُ٘
ُ
 ظاؾغ عؤوا خُىما جمل٨تهم الظ

ب ُبِء و هضوء بـ ًضل٠ وهى دض١.. ُمٖغ غؾل و خضا ٖلى ٧ل   بـ ًُ ًُ 

هِب ٞـ ؾمىمها جغمي ٢اجلت بقاعاث
ُ
هِب ما ج

ُ
 ج

دضر زلٟه ًجغه خضًضي م٣ٗض ظاؾغ ظظب ُُ ا ل  له ج٣كٗغ صوًٍ

ا ظلـ زم الجلىص ًٗ زغي  ٞى١  ؾا١ واي
ُ
 نىث   بـ جدضر زم ؤ

طن ججغح خاص ٢اجلت،. ٧اهذ هبرجِه  ول٨ً هاصت
ُ
 ألا

سو خاظت ًإطي خاو٫  واخض مغة -
ُ
 و بج٣خل الهُاص ظاؾغ ج

لىا زل٣ىا اللي ٚحر ٞحن هى ٌٗٝغ ومدضف بصًٞ
ُ
٧… 
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ا نلب وآزغ ُمهتز و ُمغجج٠ بحن ما بؾخجابتهم جٟاوجذ  ْاهغًٍ

٨مل.. ٣ِٞ ُُ  ؤلازخالظاث جل٪ ًٟىجه ؤن صون  خضًشه ل

 ٖكان ؤصي مِٟل هٟؿه م٨ٟغ ب٣ى واخض ًجي.. أل ًخٗٔ الباقي -

 ُمدخٟٔ الهُاص ظاؾغ ٣ًىم ٞـ.. الهُاص ظاؾغ بيذ مً ٣ًغب

مال زضمت ٚحر صا بًه ؤص ؤٖلم هللا إلاضة بُه ُٗ  …ب٣ضمها اللي ال

 نىث   بـ وهضع اإلا٣ٗض بـ ؤَاح زم ُمسُٟت هُمىت بـ ظاؾغ جهٌ

ض ٦ـ زغط ظهىعي  اإلاضوي  الٖغ

٣اب السُاهت مً خظعث -  لضٚت مً ؤؾىء ٖىضي السُاهت ٖو

 …الخٗبان

 بـ حهتز وظؿضه قضة بـ الُٗىحن ُمٛمٌ ٧ان ؤخضهم ٖلى هٓغه و٢٘

لخٔ ال ج٩اص زٟت
ُ
ت بـ بلُه بججه.. ظاؾغ لىٓغ لِـ ول٨ً ج  ُؾٖغ

 خضة بـ وظإع ؤهٟه هُذ خضًض صون  و جالبِبه مً ؤمؿ٨ه زم

 قضًضة
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دل لى ه٣خل٪***.. الـ بً ًا -  !!...ٞاهم مٗٞغ

ا لحرصٝ.. الُب٩اء ٖلى ؤوق٪ ختى ٢ىة بـ الخاعؽ بضن بهتز ًٗ  بـ ؾَغ

 زاث٠ جلٗشم

٢ؿم -
ُ
ل باهلل ؤ  مؿهلدل لى ببجي بـ بتهضصث ؤها.. خاظت مٗٞغ

 الغثِؿُت البىابت ٖلى اللي الخغؽ ومكِذ.. واخضة صزى٫ 

 …ه٣ُخلىه

 بـ همـ زم ؾاخ٣ت ٢ىة بـ ٖلُه وقّض  ٖى٣ِه  مً ظاؾغ ؤمؿ٨ه

 ٞدُذ

 صو٫؟ محن -

هاف ؤها: آلازغ ؤظاب -  …ؾذ واخضة.. مٗٞغ

 وزا١ خّل  زم ٖىه بًُٗضا لُضٞٗه ؤ٦ثر ون٠ ظاؾغ ًدخج لم

 ناعمت ٢ؿىة بـ وهضع ؤخضهم
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 ٚحر٥ ومدضف.. ناخب ًُلٗله ؤما لخض هىا ًًٟل صا ال٩لب -

 ألاويت باب ٖلى هخخٗل٤ ع٢بخ٪ خاظت خهل ولى ٖجهم مؿئى٫ 

 …صي

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

د٨مت ٢بًخه مً الخملو خاولذ
ُ
.. ٞكلذ ول٨جها طعاٖها خى٫  اإلا

ب ٦ـ ٧اهذ
ّ

بت ٢ىة بـ ٖلحها ٢ابًت ال٨ِال  جخلىي  وهي لخهغر ٍٚغ

 …ب٣ىل٪ ؾبجي مجغم ًا ؾبجي -

ت نٟٗت ٖلحها عصه ٧ان هالتِها ظٗلذ ٢ٍى
ُ
 وظهها خى٫  جدىازغ ز

 الىخُض مىٟؿه و٦إجها.. ٞحها ؤبغخه الظي ال٣اسخي لًغبه اإلاخىعم

ؿخٗغ لًٛبه
ُ
 ػع٢اء هحران بـ اإلا

ت لىختها ُم٨ملت بوؿلذ الضماء  ونال خُىما جهغر ؤن ٢بل الًاٍع

 بها ج٣ًُ التي البىاًت مسغط بلى

 …زاَٟجي صا*** الـ.. ًلخ٣جي خض -
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تها ٢ىة بـ ًؼن  ضخ٪ اإلاغة هظه  بلى ظؿضها ًضٞ٘ ؤن ٢بل ؤٖٞؼ

ى٣ها ٖلى ؤَب٤ زم الؿُاعة  ؤن ٢بل خ٣ُ٣ي ٕٞؼ و ؤلم بـ لدكه٤ ُٖ

 ؤؾىص قُُاوي نىث   بـ ُحهؿهـ

 …جاوي نىج٪ ؾمٗذ لى لؿاه٪ ه٣ُٗل٪ -

 خضة بـ هضعث زم مىه جخسلو ٖلها ٖكىاثُت بـ طعاُٖه يغبذ

 ُمغحٗضة

 بًه؟ مجي ٖاوػ !. بخاٖ٪ الؿيُىعة ؤه٣ظث مل ؤهذ -

 …عوخ٪: ؾاخ٣ت ٧لمت -

ى٣ها مً ًجظبها ؤن ٢بل ٢ىة بـ ُٖىاها بحؿٗذ  صازل وصٞٗها ُٖ

 نمذ بـ بهما عمؼي  لُىُل٤ الؿُاعة

هالجِه  ٖلى ًؼن  مسر
ُ
بٗثرة ز

ُ
 هٓغ زم به ٢ام الظي اإلاجهىص بزغ اإلا

 وؾإله نض٣ًِه  بلى

ذ -  ًٞى٫  ٖىضي!.. مىحن صا ٧ل ٖٞغ
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 اإلاهىت ؾغ: و٢ا٫ عمؼي  ٚمؼه -

 !!...عمؼي  -

 ؤظاب زم عمؼي  لُطخ٪ جدظًغ بـ ًؼن  بها ؤعصٝ

 ؤ٢ىله ؤ٢ضع اللي وصا ٦خحر مٗاٝع لُا -

 اإلاىؾاص ٞـ قٛا٫ ق٩ل٪ وهللا: ًؼن  ماػخه -

جاعي  عمؼي  عص -  !...أل ولُه: نض٣ًه ُمؼاح ًُ

 هاًْغا ظضًت بـ عمؼي  لِؿإله ًغص ؤن صون  ًإؽ بـ عؤؾه ًؼن  خغ٥

داو٫  السل٠ بـ الجالؿت لخل٪
ُ
 السلُٟت ألابىاب ٞخذ ج

 !...صي م٘ بًه ٖلى هاوي  و -

داو٫  جؼا٫ ال لُجضها ألامامُت اإلاغآة بلى ًؼن  هٓغ
ُ
 مىه ال٩ٟا٥ ج

ٗاوص ؤن ٢بل ٤ بلى الىٓغ ٌُ  وؤعصٝ هاٞظجِه  مً الٍُغ

ل  -
ُ
 …هللا قاء بن زحر ٧
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  عمؼي  نمذ
ً

 ول٨ىه زلضهِ . بـ ًضوع  ٖما نض٣ًِه  لؿاا٫ ُمترصص ٢لُال

  ؤزظ لظل٪ الؿاا٫ بـ ؤمغه خؿم
ً
 وحؿاء٫ ٖم٤ُ هٟؿا

 !خاظت الهُاص ظاؾغ هخٗٝغ -

 ٖاوػ  مل.. قهاب ٞحن ألاو٫  ؤٖٝغ لم: هاصت ًؼن  نىث ؤجاه -

 ٢بلي ًىنله خض

 …هخ٣ضع: ظضًت بـ عمؼي  حؿاء٫ -

 بـ وؾإله الٟهم ٖضم بـ جٓاهغ ول٨ىه ؾاالِه  بـ ٌٗىُه ما ًؼن  ٞهم

 ُمخباٖض نىث  

 !!الٓبِ بـ بًه ه٣ضع -

ـ ٞاهمجي ؤهذ -  ٧َى

ه إلاا -  …هخضص ؤقٞى

 ؾُٟٗله ما ًضعي  ال خ٣ًا ألهه ال٩لماث جل٪ بـ الخىاع ًؼن  ؤههى

 عؤؾه ًؼن  ؤعظ٘.. ٢خله خاو٫  الظي ق٣ُ٣ه.. ق٣ُ٣ه ًغي  خحن
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 ونى٫  بـ هاجٟه نىث ًهضح ؤن ٢بل الؿُاعة مؿىض بلى ًخ٩ئ

 ْىه زاب ول٨ً ُنهُب ؤهه ته٨ً مجهى٫  ع٢م   مً ههُت عؾالت

 الهُاص ظاؾغ وظضه خُىما مهضوًما وؤهخٌٟ بل

  ٢ابلجي"
ً

ضام خاال
ُ
ؿدكٟى ٢

ً
 "بىتي ٞحها اللي اإلا

 اؾمه و٢٘ الغؾالت وؤؾٟل

ذ  بـ و لظل٪ م٨غوه چُالن ؤناب ٩ًىن  ؤن ٢لبه ص٢اث حؿاٖع

 م٣هىصة ٚحر خضة بـ ًؼن  هضع جغصص صون 

ؿدكٟى ٖلى بَل٘ -
ُ
  اإلا

ً
ت.. عمؼي  ًا خاال  وبؿٖغ

 !خهل اللي بًه: ٢ل٤ بـ عمؼي  حؿاء٫ -

هالجِه  قض -
ُ
ل: وؤعصٝ ٖهبُت بـ ز  بٗخلي الهُاص ظاؾغ.. مٗٞغ

 …ٞحها ٖاوػوي عؾالت
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خه مً عمؼي  ػاص   ختى ُؾٖغ
 

٠
 
ل
 
غابُت سخابت وعاءه ز

ُ
 بلى لُهل ج

غ٢اث زلى طل٪ ٖلى ؾاٖض. و٢ض ٢ُاسخي و٢ذ   في اإلاكٟى جل٪
ُ
 الُ

 اللُل ُمىخه٠ جسُى ٢ض الى٢ذ ألن هًٓغا

غ ؤخضزذ ختى الؿُاعة جى٢ٟذ .. ظاؾغ بهدباه ظظب مضوي  نٍغ

ا ًؼن  لُترظل ًً ا لهٟت بـ ؾإله زم عا٦
ً
 الهش

ؿت چُالن -  !...٧َى

  ظاؾغ به خض١
ً

 مجها جغظل التي الؿُاعة بلى ًىٓغ ؤن ٢بل ُمُىال

مان جل٪ لُجض داو٫  ال٩اٍع
ُ
.. بها ؤمؿ٪ ٢ض عمؼي  ول٨ً الٟغاع ج

 حجغي  ظمىص بـ وحؿاء٫ بلحها عؤؾِه  بـ ؤقاع

 !...ٞحن ال٢ُتها -

ٗاه٤ بًُٗضا الىا٠٢ ُنهُب بـ خض١  جمل٪ بـ بلُه ُظلىاع زهغ ٌُ

 وؤعصٝ ظاؾغ بلى زم ؾاخ٤

 …الهىاعي  ؾلُمان اؾم بـ واخض ق٣ت -
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 ٞـ خض٢خُه بخخلذ التي الكُُاهُت و ظاؾغ ٞ٪ حكىج الخٔ

 جدمل ال مُخت زغظذ التي هبرجه ٨ٖـ الضافئ لىجها قىهذ

 البكغ بلى جيخمي مكاٖغ

ـ - ب هىدخاظها ٖكان ُٖيُ٪ جدذ زلحها.. ٧َى ٍغ
ُ
٢… 

 نغامت بـ هخ٠ زم زُىة بـ وج٣ضمه بىُاله ظُبي بـ ًضًه وي٘

ت  ٢ٍى

 …مٗاًا حٗا٫   صلى٢تي -

  ُنهُب بلى وهٓغ حٗب بـ ًؼن  جىٟـ
ً
زغي  مغة

ُ
 بلُه ؤومإ الظي ؤ

 ٞٗل ٞـ خضًض صون  ظاؾغ ًدب٘ ؤن ٖالمت  

 ًإزظ ؤن ؤ٢خًاب بـ عمؼي  وؤزبر الؿاث٤ ظىاع الؿُاعة بلى نٗض

مان غا٢بها و ق٣خِه  بلى ٧اٍع  هى ًإحي ختى ظًُضا ًُ

************* 
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 بزخىا١ بـ لُدىٟـ ما مجز٫   بلى ظاؾغ وجب٘ الؿُاعة مً ًؼن  جغظل

 نبر هٟاط بـ ظاؾغ وؾإ٫

 !ٞحن ؤها ؤٞهم مم٨ً -

 …صلى٢تي هخٟهم: ظٟاٝ بـ ظاؾغ عص -

ل بـ ًٚبه ًؼن  ٦خم
ُ
خذ خُىما وجبٗه ٢ىة مً ؤوحّي  ما ٧

ُ
 الباب ٞ

 الهالت بلى ونال ختى وؾاعا

 چُالن ًغي  وهى الخىٟـ ًٖ وعجؼ بل ٢لبه يغباث جى٢ٟذ

 و عوخها بُاى ٦ـ ؤبٌُ زىب بـ مُخت ُظشت ٦ـ.. شخىب بـ ظالـ

هم مً ظمُٗهم ٖاثلتها ظىاعها هم ال ومً ٌٗٞغ  ما ول٨ً.. ٌٗٞغ

ُٟخِه  ًٖ مٗغوٝ ػي  بـ الغظل طل٪ هى ؤطهله  ْو

 طاهبت ؤهٟاؽ   بـ وؾإله ظاؾغ بلى بؾخضاع

 !!...الٓبِ بـ بًه ُٞه هى -

داٞٔ ختى ظاؾغ ج٣بٌ  خاصة هبرة   بـ ٢ا٫ زم الىاهي زباجِه  ٖلى ًُ
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 وؤها.. ٖلحها وهخداٞٔ چُالن جخجىػ  مؿخٗض به٪ ٢ىلذ ؤهذ -

 …وا٣ٞذ

  لم ؾٗاصة بـ ًؼن  ُٖجي إلاٗذ
 

 ؤن ٢بل ول٨ً ظاؾغ ُٖجي ًٖ جس٠

 تهضًض ًدمل ول٨ىه زٌُٟ نىث   بـ ؤعصٝ ٢ض ظاؾغ ٧ان ًخدضر

 ؤؾىص

ؼة بـ -  مل.. الهُاص ظاؾغ بيذ.. بىتي ؤطًذ لى هللا ظاللت ٖو

 حهمى٥ اللي عوح و عوخ٪ ُٞ٪ ه٨ُُٟجي

 صاًٞ اللي ؾاٖتها ؤها ه٩ىن : ٖظب نض١ بـ ًؼن  ؤعصٝ ٣ِٞ -

 …بًضي بـ هٟسخي

 جغصصه.. ُمجبر ول٨ىه اإلاغة بـ عايُت ٚحر ؤزحرة هٓغة بـ ظاؾغ عم٣ه

 الىٓغاث جل٪ بـ له جىٓغ التي عوظُضا ُٖجي بلى هٓغ خُىما جبسغ

ظًب التي
ُ
 اإلاإطون  ظىاع ظلـ زم بلحها وؤقاع ججهض.. ٢لبه حجاعة ج

 الؼواط مغاؾم في بضؤ الظي الكغعي
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ؼن  غجج٠ الٗهٟىع  جل٪ چُالن ؤمام ظالـ ٍو
ُ
 والضتها ًضي بحن اإلا

ئت ُٖىحها بـ بلُه وجىٓغ بل  بؾدكٗغ ل٣ض.. عاهبت هٓغاث بـ البًر

ل ؾُضخٌ ول٨ىه مىه عهبتها
ُ
 الى٢ذ مً ُمدؿ٘ لضًه.. طل٪ ٧

ُه ٗالجها ؾ٨ُؿبها ٞو ُٗض وَُ ُُ  بىائها ؾ

ل ٧ان جى٢٘ ما ٨ٖـ ُبِء بـ جمذ اإلاغاؾم
ُ
زغي  زاهُت ٧

ُ
 ًىٓغ وؤ

 هًٓغا صازله جٟانُلها ًدٟغ و٦إهه بلحها الىٓغ ًخمًٗ و بل بلحها

 هللا بال ٌٗلمها ال إلاضة ُؾُٗاهُه ِلم  

مؿ٪ وهي جغحٗل ًضها ٧اهذ
ُ
 جغصصها.. جى٢ُٗها لخً٘ ال٣لم ج

 هامؿت لخهغر ًضحها بحن مً ٌؿ٣ِ ال٣لم ظٗل

 …مىا٣ٞت مل -

ٓهغ لم ؤهه بال وظهه وسخب ٢لبه هىي   ٞـ ظاؾغ ؤما.. طل٪ ًُ

 ٖاه٣ها ؤهه هى ٞٗله ما ٧ل.. ظىاعها ظلـ ختى وجسُاه جهٌ

هالتِها ٖلى عابًخا
ُ
 ٧اهذ ول٨جها ٌؿمٗها لم ٧لماث   بـ همـ و ز
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 و ٢لبه ؤعاخذ ؤزحًرا و هي وجإزظه ال٣لم لُلخ٣ِ لتهضثتها ٦ُٟلت

 و٢ٗذ

ٗاه٤ وهي ٢لبه ؤصمذ
ُ
 ول٨ىه.. بها ؾتراه مغة آزغ و٦إجها والضها ح

 بِىما جىصٌٗها الٗاثلت جباصلذ و ما ؾُاعة   بـ وؤظلؿها ًضها ؤمؿ٪

 چُالن بلى ًىٓغ وهى ظضًت بـ وؤعصٝ ظاؾغ ظظب هى

ت بـ جىا٤ٞ زال٥ اللي بًه ٖاٝع مل ؤها -  بـ وهخجىػ  صي الُؿٖغ

 …لحها ٦بحر ٞغح ًٖ هخىاػ٫  مل ؤها بـ.. صا الك٩ل

ت ظاؾغ مالمذ ٖلى جٓهغ لم  ًٖلت بزخالظت ول٨ً الخإزغ الصسٍغ

 آمغ تهضًض بـ ظاؾغ ؤعصٝ زم ؤمغه ٞطخذ ٨ٞه

 ٞحها زضف ُم٣ابل خُاج٪.. مى٪ ؤؾخلمها ؤما لخض ؤماهت چُالن -

ىذ بطا هخشبذ ألاًام: عػٍىت ببدؿامت بـ ًؼن  عص -
ُ
 وال هإطحها ٦

 …ٖلحها هخاٞٔ
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 لُىُل٤ الؿُاعة ونٗض لُخجهض ًؼن  ًٖ بًُٗضا وظهه ظاؾغ ؤصاع

 زم لخًمه عوظُضا مىه ب٢تربذ والظي.. ظاؾغ هٓغاث جدذ بها

 ببدؿامت بـ همؿذ

 …نض٢جي صلى٢تي ؤمان ٞـ هي -

ّبل
 
 ٦ئِب نىث   بـ ؤعصٝ زم ألاٌؿغ خاظبها ٞى١  ما ظاؾغ ٢

 …مُمً مل ٢لبي ل٨ً.. بـ ٖكاه٪ وا٣ٞذ ؤها -

 ٖظوبت بـ همؿذ زم ٢لبِه  ٞى١  ًضها عوظُضا ويٗذ

 مخُمىه ألوي َمىه.. ظاؾغ ًا ٢لب٪ َمً -

ذ: ظمىص بـ ظاؾغ ؤعصٝ -  …ْجي مُسُبل ًاٍع

 لؿاٖاث صامذ ٢ُاصة بٗض

 ؤٖحن بـ ًؼن  بلى جىٓغ هٟؿها ٖلى ُمى٨مكت ظالؿت چُالن ٧اهذ

 الظي ظاؾغ ٧لماث ول٨ً لخٓت ؤًت في ؾُلتهمها و٦إهه خظعة

طجها بـ نضاها جغصص ال٣غان ٣ٖض و٢ذ بها همـ
ُ
 بٌٗ ؤ٦ؿبها ٞـ ؤ
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 .. الىاهُت ال٣ىة
ً
٣ضم لم ًؼن  ؤن زانت  ٧ان بل.. ٞٗل ؤي ٖلى ًُ

ها و نمتها ًدترم نامًخا  وهى بها ؤعصٝ ٖباعة ٖضا مىه زٞى

 الهُاص ٖاثلت بـ السانت الؿُاعة ًه٠

مغي  ؤها.. چُالن ًا مخساِٞل -  والض٥ ما ػي .. ؤبًضا هإطًِ٪  ما ُٖ

 ٦مان ؤهِذ  ُٞا ز٣ي ُٞا وز٤

ىذ ؤهذ: ٢اسخي بتهام بـ هضعث -
ُ
 ٦ضا خهلي ؤها.. مٗاه ُمكتر٥ ٦

 …بؿبب٪

دغ٥ ًؼن  ؤٚل٤
ُ
ا بلحها بؾخضاع و اإلا ًٗ  ظىاعه اإلا٣ٗض ٞى١  ًضه واي

 بتهامها جى٢٘ و٦إهه هضوء بـ ؤعصٝ زم

 …٣ًخلجي خاو٫  قهاب -

 ُما٦ًضا لُىمئ نضعها بلى ًضها جًم وهي ٕٞؼ بـ ُٖىاها بحؿٗذ

٨مل ؤن ٢بل ًُ 
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 بهه ب٦دكٟذ بٗضًً ُمذ زالم بوي ٨ٞغ وهى اإلااًت ٞـ و٢ٗذ -

ىذ لى نض٢جي.. مىباًلي ؾغ١ 
ُ
 ًإطًِ٪  ؾُبخه م٨ىدل هِخه ؤٖٝغ ٦

 …ق٩ل ؤي بـ

م ٖلى ؤهٟاؾها جشا٢ل. الخٔ تها مً الٚغ  لُدىٟـ الجىىهُت ُؾٖغ

 بـ ؤعصٝ زم ًغجضًه الظي ٢مُهه ٖلى نضعه يِٛ ختى ٢ىة بـ هى

 عػاهت

 …بغص الجى هجز٫  ًال -

سُٟها ال ختى هى جغظل  هي ٢غعث ختى نبر بـ وبهخٓغ وظىصهِ  بـ ًُ

 ٖلى ٧اهذ ٢لبه ُتهاظم التي وٛؼاث.. هٟىع  بـ ًغحٗل ظؿض بـ الترظل

.. جدبٗه ختى ؤمامها ج٣ضم و اإلاؿخُإ ٢ضع ٢اوم ول٨ىه ٢خله وق٪

زغي  و الشاهُت بحن زلٟه هى لُىٓغ
ُ
 زلٟه حؿحر ؤجها لُخإ٦ض ألا
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 ٧ي الضعط ٖلى الهٗىص ٢غع  لظل٪ اإلاهٗض اؾخسضام ًدخج لم

ُٗحها.. بها بهٟغاصه ٞترة ًاظل ُُ ض ل ض اإلاؿاخت مً اإلاٍؼ  مً واإلاٍؼ

 ألامان

 بلى ببخٗض زم الباب لُٟخذ ق٣خه بـ السام الُاب٤ بلى ونال

ل هى والخظع الترصص.. اإلاغوع بـ لها ٌؿمذ مؿاٞت ؤ٢صخى
ُ
 ًٓهغ ما ٧

 حٗاص.. حٗاص ختى ؾُهبر يغاوة بـ ٣ًخدمها لً ًدىٓغ وهى مجها

ل.. مجها وب٢ترابه ٖك٣ه ل ؾُحًز
ُ
زغي  بـ ٌؿدبضلها و ؾِئت ط٦غي  ٧

ُ
 ؤ

ل.. ؾُٗضة زغي  بـ ٌؿدبضلها و ال٣اؾُت ال٣ظعة، إلاؿاجه ؾُحًز
ُ
 ؤ

 الٗاَٟت جدمل خاهُت

ؿإع لم ول٨ىه جترهذ ظٗلها بعججاٝ و جغصص بٗض عآها  بٗض بلحها ٌُ

 بلى جضزل.. طعاُِٖه  بحن ٌٗخهغها ال ختى ٢ىة بـ هٟؿه ؾمغ ؤن

 آلان ق٣تهما.. ق٣خِه 
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 وؤنبدا ق٣تهم باب ًؼن  ؤٚل٤ بٗضما ُمغحٗضة السل٠ بلى ببخٗضث

ل٣ي ؤن وا٣ٞذ هي.. مٟغصهما بـ
ُ
 آزغ طثب   بغازً بحن هٟؿها ج

 ٖلى خض٢خحها بحن الؿا٦ً الُغٖب طل٪ إلاذ خُىما جى٠٢ ًؼن  بِىما

م  بـ وببدؿم م٩اهِه  في جى٠٢ ؤهه بال مىظ٘ ؤلم ؤنابه طل٪ ؤن الٚغ

  بَمئىان
ً

 ٢اثال

غ٢ت آزغ ٞـ ؤويخ٪ -
ُ
بجى ٖىض هغوح وؤها الُ

ُ
د٪ صا لى ل  ًٍغ

 …لبابا عظٗجي.. خُاج٪ ٖلى جُٟلذ اللي ؤها: زاثٟت ٢ؿىة بـ عصث -

  ؤٖهابه وهضؤ ٖم٤ُ هًٟؿا ًؼن  ؤزظ
ً

ى٣ه ُمازغة ًد٪ وهى ٢اثال ُٖ 

 …چُالن ًا بُتي صزلتي نض٢ذ ؤما ؤها.. أل -

ؼن ..ؤ٦ثر وجغاظٗذ خ٣ُ٣ي بعحٗاص بـ ُٖىاها بحؿٗذ  م٩اهه ٠٣ً ٍو

 ُمدُم زاثغ، الضازل مً ؤهه بال.. حهتز ال ًخدغ٥،نلب ال زابذ

ىبٗض السٝى لظل٪
ُ
 مجها اإلا

 …آآآآآآ واخضة م٘ ج٨مل به٪ ًجبر٥ اللي بًه -
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 الغاجٗت لُٗىاها ُمهل٨ت ٖظوبت بـ ًؼن  لُبدؿم ؤلا٦ما٫ حؿخُ٘ لم

م٣ًا ؤ٦ثر ٖم٣ُت هبرة   بـ ؤعصٝ زم دُِ مً ُٖ
ُ
 اإلا

 …ؤبًضا ًد٣٣ه لٛحري  هؿمذ مل چُالن ًا خلم ؤهِذ  -

 لًُ٘ لهما ال٨بحر ؤلاحؿإ لظل٪ ؤلاؾخضاعة ٖلى ُٖىاها ؤوق٨ذ

 هبرة طاث بـ هخ٠ زم الُاولت ٞى١  الصسهُت ُمخٗل٣اجه ًؼن 

 ٖم٣ُت

جي ًم٨ً -  مغة ؤو٫  مً خبِخ٪ ؤها بـ.. ٚضاع واخض ج٨ٍٟغ

خ٪  …قٞى

ئت ُٖىحها بلى ًىٓغ وهى ؤعصٝ زم زٟىث بـ ًؼن  ضخ٪  الغاجٗت البًر

 …٦ضا ٢بل مً بدب٪ ًم٨ً ؤو -

 جل٪ لدؿ٣ِ الُٗام َاولت بـ لخهُضم السل٠ بلى جغاظٗذ

ا ُمدضزت الُخدٟت  جلٗشم بـ ٢اثلت بهخًٟذ ٞـ ٖا٫ صوًٍ

 …آؾٟت.. آآآآ -
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هالجِه  وخ٪ ًؼن  ببدؿم
ُ
 هخ٠ زم ُمدبب ق٩ل بـ بٗثرتها ُمؿبًبا ز

 …هىا اللي هى٠ً وؤها ؤويخ٪ ؤهِذ  عوحي -

ا.. ع٦ًذ ًُ  بـ زلٟها الباب وؤٚل٣ذ الضازل بلى ع٦ًذ خٞغ

غة ؤزغط ول٨ىه ؾمٗه ما ؤ٢سخى ٧ان بٚال٢ه نىث.. ال٣ٟل  ٞػ

 نبر بـ هخ٠ و خاعة

ل.. ًؼن  ًا الهبر -
ُ
 …الهبر مدخاظاه هي اللي ٧

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

 بحن الهغط لِؿىص السجً مً ٞجإة ال٨هغباجي الخُاع به٣ُٗذ

 وطل٪ لُؿلُمان ُمىاؾبت ألاظىاء جل٪ ٧ان.. الضازل بـ ألاٞغاص

 اإلاسجىهحن بٌٗ اإلاجا٫ ؤٞسر بٗضما سخبه الظي الٗؿ٨غي 

حن  ألاظغ مضٖٞى

جهؼة الؿُاعة ُؾلُمان نٗض
ُ
ا لخ٣له اإلا ًٗ  الٗؿ٨غي  ناٞذ.. ؾَغ

بض بـ و٢ا٫
ُ
 ز
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ض جالجت الؿاٖت واخض ٖلُ٪ هُسبِ ب٨غة -
ُ
.. ٞلىؾ٪ باقي مىه ز

 الىاظب بـ ٢امىا اللي اإلاؿاظحن وعاضخي

ٗابه ؾا٫ و٢ض لهٟت بـ الٗؿ٨غي  عص
ُ
 لاي الُاثلت الى٣ىص لخل٪ ل

زغي  الٟترة جل٪ َىا٫ ُؾلُمان بها ؤٚض٢ه
ُ
 ال٣اصمت وألا

ت ًال.. ؾاب٤ زحر٥.. باقا ؾلُمان ًا جامغ ما ػي  -  ٖكان بؿٖغ

 …تهغب

ا ؾُاعجِه  بـ بهُل٤ الٟٗل وبـ ٣ًىص ٧ي لؿاث٤ ُؾلُمان ؤومإ ًٗ  ؾَغ

 وبزخٟى

 ٢ض ُؾلُمان ؾُاعة ٧اهذ خُىما الكغو١ ٖلى ؤوق٨ذ الكمـ

.. ولُبُا مهغ بحن الٟانلت الخضوص الؿلىم مضًىت بلى ونلذ

ت َٗم ًخظو١  ؤزحًرا وهى عاخت بـ جىٟـ  الؿىىاث جل٪ بٗض الُخٍغ

لت  الٍُى



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               1111 

ت لت ؾىىاث بٗض ُؾلُمان ٖلُه خهل ما هى بهخ٣ام و ُخٍغ  ال.. ٍَى

 آلان مىه ؤؾٗض هى مً ًىظض

 ٢بل ؤعصٝ زم الؿاث٤ لحهبِ و٢ىص مدُت ؤمام الؿُاعة جى٢ٟذ

 ًبخٗض ؤن

ً هؼوصها -  …ها٧لها خاظاث وؤظُب بجًز

 خ٣ُبت ظىاع اإلاىيٕى الهاج٠ ؤزظ ٞـ الؿاث٤ لُبخٗض ُؾلُمان ؤومإ

ت بها ظلضًت ٟت هٍى  وبؾخ٨ما٫ مهغ زاعط الؿٟغ ؤظل مً ُمٍؼ

 الهُاص ظاؾغ جضمحر

 !!هغبذ -

ب.. الؿلىم ٞـ: ُؾلُمان عص - ٍغ
ُ
 …لُبُا ٞـ ه٩ىن  ؤوي  و٢

دامي ظهت مً للخٓاث الهمذ ؾاص
ُ
 نىث ؾىي  ٣ًُٗه ال اإلا

 ظضًت بـ ٢ا٫ زم السصسكت بٌٗ و ؤوعا١
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ت هُضو٥ عظالخىا هىا٥ -  لـ بحها حؿاٞغ هخ٣ضع اللي جاهُت هٍى

ل  ًخٛحر الػم ق٩ل٪ و٦مان.. البراٍػ

 …صا هٗمل -

دامي ٌؿإ٫ هى ُؾلُمان ببدؿامت بحؿٗذ
ُ
 ظاؾغ ًٖ اإلا

 !بيخه ٞاظٗت بٗض بًه الهُاص ظاؾغ ؤزباع -

دامي ؤظاب -
ُ
 ؾلُمان ًا ُظجهم ٢لبها الهُاص ظاؾغ: ظمىص بـ اإلا

 زالم ؤها.. هُُىلجي مل: وؤعصٝ قُُاهُت بـ ُؾلُمان ضخ٪ -

 …هغبذ

  الخضًض ًضم لم
ً

ال  ؤزغط و الهاج٠ ُؾلُمان ؤٚل٤ بل ٍَى

دت  الىاٞظة زاعط ؤل٣اها و ؤجلٟها زم الكٍغ

 صون  ُؾلُمان لُإمغه الؿُاعة بلى الؿاث٤ نٗض ٢ض ألازىاء جل٪ في

 بلُه الىٓغ

ت بـ ؾى١  -  …و٢ذ جًُ٘ بالف.. ُؾٖغ
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دت ًً٘ وهى ًخدضر ٧ان  ويٗه زم الهاج٠ بـ ظضًضة قٍغ

٘.. ظىاعه ٤ ًجض وهى ظبِىه ل٣ُُب عؤؾه ٞع  لظل٪ ُمٛاًغ ٍَغ

ٟترى مً الظي
ُ
 ٚلُٔ نىث   بـ لِؿخاء٫ ٌؿل٨ه ؤن اإلا

 !!...ٞحن عاًذ ؤهذ -

مشل قُُاهُت ببدؿامت بـ وؤعصٝ الؿاث٤ بلخٟذ
ُ
 ُٖىِه  بـ الجخُم ج

 …لجهاًخ٪ -

 هغبذ و عثدُه به٨مكذ ختى ُؾلُمان عثتي مً الهىاء بهدؿغ

 هبرة   بـ ًغصٝ وهى بغوصة ظؿضه بعجج٠ ختى وظهه مً الضماء

 باهخت

 …الهُاص ظاؾغ -
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 (ألاول  الجزء) الثالثىن الفصل 

 …اإلاُاٝ جهاًت بجها

ٗلت بجها
ُ

 …٢لبي بـ الىابًت الك

 …ًيخهي ال الظي الٗك٤ بجها

 …ًًُ٘ ال الظي الخ٤ بجها

طوي ٖلى ٣ً٘ لم ول٨ىه ُمؿخمخ٘ لخً طا نٟحًرا ظاؾغ ؤَل٤
ُ
 ؤ

ب لخً ٦ـ بال ُؾلُمان  ُمُل٤ جخُم ؤظل.. الجخُم مهضعه ُمٖغ

٣ؿم  ٦ـ ُماإلات ج٩ىن  ُعبما.. جهاًخه ؾخ٩ىن  ؤجها ؤلاًمان ؤٚلٔ بـ ًُ

خل خُض.. جماًما ؤزُه جهاًت
ُ
 هى ؤًً ٌٗلم ؤخض وال ُصًٞ و ٢

 .. هُمىت بـ ظاؾغ ؾلبها التي ص٢اجه ٢لبه بؾخٗاص خُىما
ً

 ؤًبضو مهال

دخل ؤضسم آلان  ظٗل مىه السٝى ؤن ؤم!.. ُمٟغصهِ  بـ الؿُاعة ٍو

 ٖٓمت ٖٓامه تهكُم وق٪ ٖلى ضسم ٖمال١ ًبضو ظاؾغ

 ألاهٟاؽ طاهب نىث   بـ هى هخ٠!.. ُمس٠ُ نُاصي جلظط بـ ٖٓمت
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 !...بًه هخٗمل -

لت للخٓاث ٗحر ؤو الهٟحر ًٖ ظاؾغ ًخى٠٢ لم ٍَى  ُؾلُمان ٌُ

ل٣ي ُمكخٗلت بغا٦حن بـ الؿىصاء هٓغاجه خُذ ختى ؤلاهدباه
ُ
 بـ ج

دغ٢ه ٞـ ُخممها
ُ
بت ٢خامت بـ ؾازغة هبرة   بـ ؤعصٝ زم ج  ٍٚغ

٣ت بـ الىا٢٘ ٖلى همشله ؤها ؤهى!.. ألاعى ُٞلم ٖاٝع -  بٍُغ

 …ؤخضر

بت زكىت ضخ٩اث بٗضها ظاؾغ ضخ٪  بـ صهضن زم الىٛمت ُمٖغ

 الؿىصاء مالمده ٚلُت ٦ـ ٚلُٔ ٢ىي، نىث  

 …صماء٥ بـ بعوحها ُٖكاااهت لى ألاعى -

ُىاه ظاؾغ نمذ خاب٘ الالهبت ٖو
ُ
شحر ُؾلُمان بعججاٝ ج

ُ
 لك٣ٟت اإلا

 بهاهت بـ بٗضها لحرصٝ هى ق٣ٟخه لِؿذ ول٨ً

ٗمل الؼعٕ ٌؿمم هجـ صم٪ أل -  …مجاٖت َو
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٤ بـ ظاؾغ ُٖجي إلاٗذ ؿببه الظي طل٪ هاعي  بٍغ  ًدغ١  ٞـ البر١  ٌُ

 ًضهِ  ٦ٟي بحن الٗالم ًمل٪ و٦إهه هضوء بـ ٢ا٫ زم ٚاباث

ا خل ؤؾلم -
ً
٣ُت صم٪ ههٟي ؤها.. وباء بهدكاع ٖضم ٖلى ِخٟاْ

ُ
 ه

٣ُت
ُ
 …جخدضاوي ج٨ٟغ بػاي ٌٗلم٪ وصا.. ه

 ألامام بلى ُؾلُمان لُىضٞ٘ ٢ىة بـ و ٞجإة الؿُاعة ظاؾغ ؤو٠٢

 ٦ؿغها ؾببذ ؤهٟه ُمىخه٠ في ل٨مت   بـ ظاؾغ و٢ابله

 لٗٓامه ؾاخ٤ ؤلم بـ ؤهِٟه  ٖلى ًضه ًً٘ وهى ُؾلُمان جإوه

 ًترظل وهى ظاؾغ لحهخ٠.. ٖىه ُعًٚما ُٖيُِه  مً جُٟغ والٗبراث

 الؿُاعة مً

م٪ ٢لب ًا لىعا عاؾ٪ عظعي.. بؿُُت بؿُُت أل -
ُ
 …ؤ

اهض لهُٛت بقاعجِه  بـ بهاهخه ظاؾغ حٗمض
ُ
 ٌٗٝغ خ٣ًا له جًبا.. اإلا

إزظ ُحهحن ٠ُ٦ غ١  ؤ٦ثر بـ زإعه ٍو
ُ
 هى هظا.. قضة وؤٚلٓهم م٨ًغا الُ

 مدالت ال هال٪ ًضًِه  بحن ٣ً٘ مً الهُاص ظاؾغ
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ا الهغب خاو٫ 
ً
 بـ ُمشبذ و٦إهه ججٗله ظاؾغ هٓغاث ول٨ً نض٢

ت صسغة    لُدىٟـ عخمخه ختى جإبى ٢ٍى

 ؤ٦ثر بـ جالبِبِه  مً ُؾلُمان وظظب السلٟي الباب بلى ظاؾغ جىظه

غ١ 
ُ
 قيُ٘ ؤلم ُمؿبًبا ُع٦بخه بـ ؾا٢ِه  بـ يغبِه  بـ ل٣ُىم.. بهاهت الُ

 ؤعًيا ؾ٣ِ و به ؤخل

 ألاعى ٞى١  ُؾلُمان ججغ وهي مهىلت ظباعة، ٧اهذ ظاؾغ ٢ىة

سغط السلُٟت الؿُاعة خ٣ُبت بلى جىظه زم ألاؾٟلخُت ُُ   ل
ً

 خبال

ا الؿُاعة بـ وزبتها ُؾلُمان ًضي به ٢ُض زم ٚلُٔ
ً
 مؿاٞت جاع٧

 الؿُاعة وبحن بِىه م٣ٗىلت

ى٣ه ظاؾغ ؤمؿ٪  ؾخستر١  ؤجها ًْ ختى خضًضًت ؤناب٘ بـ ُٖ

 قُُاوي ٞدُذ بـ همـ زم ج٣خلٗها ٞـ خىجغجه بلى وجهل ظلضه

 ُمهل٪

 …اإلالُجي مدمىص بخؿاؽ بـ حؿخمخ٘ ٖاوػ  -
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  ٣ًىله ما ُؾلُمان ًٟهم لم
ً
ؿغي  ُع٦بخه وؤلم زانت ُِ  ٌكىف ال

 جاعة.. الؿُاعة بـ وبهُل٤ ال٣ُاصة م٣ٗض بلى ظاؾغ لُخجه.. ج٨ٟحره

ت بـ ٣ًىص  بـ قيُٗت ظغوح ُمؿبًبا زلٟه ُؾلُمان لُخضخغط ؾٖغ

بُئ وجاعة ظؿضهِ  .. الؿُاعة مازغة بـ ًهُضم ٞـ ٞجإة ٢ُاصجه ًُ

 الؿماء ٖىان حك٤ وجإوهاجه

 الىخل ؤزغط. ل٣ض.. ظاؾغ شسهُاث ؤؾىء خ٣ًا ؤزغط ل٣ض

  عوظُضا عويخه التي ال٩امً
ً

ال  ؤ٦ثر ٧ان اإلاغة هظه ول٨ً ٍَى

 بـ لِؿذ الجهاًت.. لها َلت آبهى بـ جغحؿم ؤلاهخ٣ام ومالمذ ٢ؿىة

لت ل٨جها و بُٗضة  الهُاص ظاؾغ ؤن ٌك٪.. خامُت و ٍَى

 الٟا٦هت ؾ٨حن بـ ؤَغاٞه بتر بـ ؾِؿخمخ٘

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

 عزُم نىث   بـ هخ٠ زم الترصص مً ص٢اث٤ بٗض الباب ًؼن  َغ١ 

 !...هخا٦لي مل الُٟاع خًغث ؤها!.. چُالن -
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 ُمجضًصا الُغ١  ٖاوص.. شخئ ال ول٨ً نىتها ًإجُه ٖل   الؿم٘ ؤعه٠

 اإلاغة هظه ٖالُت هبرة   بـ ؤعصٝ زم

 !!...ناخُت ؤهِذ  -

ؿلم و ألامل ٣ًٟض بضؤ ختى جام نمذ   في بهخٓغ  ول٨ً هاثمت ؤجها ٌُ

 ٢ىة بـ هخ٠ زم ًبدؿم ظٗله اإلاالءة خ٠ُٟ نىث

 …ظاهؼ الُٟاع ًال.. ناخُت به٪ ٖاٝع ؤها -

غ ًغب ٢بًخه لًُم ًيخابه بضؤ خ٣ُ٣ي ي٤ُ بـ ٞػ  الباب بها ٍو

شحر ق٩ل بـ هاصثت ٧اهذ هبرجه ول٨ً  ؤلاعجاب ًُ

 …الباب ه٨ؿغ نض٢ُجي مٟخدخِل لى -

 الباب مً ج٣ترب الخاُٞت ؤ٢ضامها نىث لِؿم٘ وبهخٓغ نمذ

 ٢ؿىة بـ وهضعث ٖلُه ظبهتها ويٗذ ختى

 …ظٗاهت مل -
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غه زم الهىاء مً ٦م ؤ٦ثر بـ عثدُه لُمؤل الغص هظا ًؼن  جى٢٘  ٖلى ٞػ

 خاهُت هبرة   بـ وؤعصٝ مهل

 مل به٪ ج٣ىُٗجي ٖاوػة.. بمباعح مً خاظت م٩لخِل ؤهِذ  -

 !ظٗاهت

  مهخمت ومل.. ؤ٢ىٗ٪ مدخاظت مل: ظىىوي نىتها ؤجاه -
ً

 …ؤنال

 ٖاوص ؤهه بال شسهِخه م٘ ًدىاؾب ال ُعقي بـ قاجًما ًؼن  جمخم

 خاٞت ٖلى ًجٗل٪ الظي الضافئ ونىجه.. الخىى هٟـ بـ ال٣ى٫ 

 الُب٩اء

د٪ صا لى بُٞغي  حٗالي بـ.. تهخمي بالف -  …همصخي ؤها ًٍغ

 اإلاالءة وخ٠ُٟ الباب ًٖ جبخٗض الغ٣ُ٢ت زُىاتها نىث ؾم٘

ٗاوص  ٞى١  ظبهخه لًُ٘.. ؤمل زُبت بـ ؤنابخه اإلاغة هظه ول٨ً ٌُ

ت بـ همـ زم جٟٗل ٧اهذ ٦ما الباب  ؤظل نىث   و لٖى

غنت جضًجي بـ لى الُهٛحر ٚؼالي ًا ااااه -
ُ
ٞ… 
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هالجِه  ٖلى مسر
ُ
 ًبخٗض وهى ٖالُت هبرة   بـ ؤعصٝ زم ٢ىة بـ ز

ت هاػ٫  ؤها.. ٦ضا مً ؤ٦تر ٖلُِ٪  هًِٛ مل -  البِذ بغه قٍى

 مً بال٪ زلي.. ُمٟخاح مٗاًا ؤها.. ؤها لى ختى لخض الباب مخٟخدِل

 …هٟؿ٪

  ببخٗض
ً

 بـ لُبضؤ الُٗام ٞى٢ها اإلاىيٕى الُاولت بلى جىظه و ٢لُال

تها ؤمام ويٗهم و الُاػط الٗهحر مً و٧ىًبا ؤَبا١ ٖضة عم ٞغ
ُ
ٚ 

 عخل ؤهه حٗلم ختى ٢ىة بـ زلٟه الباب ن٤ٟ.. عخل زم

ك٤ٟ ؤجها ٌٗلم لُخه
ُ
ض ٖلُه ح ٍغ

ُ
 ال ول٨ً مجها وزا٢ه جدل ؤن ج

 الش٣ت ٣ٞضث.. ٖلحها الجضًضة ٢ؿىتها ٖلى الؿُُغة حؿخُُ٘

غص لم هي.. ال٩اطب الُخب ؾبُل في ال٨شحر ٣ٞضث.. والُخب
ُ
 طل٪ ج

 خىىهت ٖباعة   بـ ال٣غان ٣ٖض ًىم بـ همـ خحن ؤظبرها ظاؾغ ول٨ً

 ولى ٨ًٟغ مم٨ً خض لُِ٪  هُسخاع ما ٖمغه ؤبى٥ِ  بزخُاع ٞـ ز٣ي"

غا٢٪ ٖلُا نٗب بهه م٘.. ًإطًِ٪  لشاوؿت
ُ
ٞ" 
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 بل.. ؤبًضا ٖىه ًسخل٠ ال ًؼن  و.. الجمُ٘ لـ و لها واقي صٕع ظاؾغ

اصة وؾٗه في ما ًبظ٫ ؤهه .. خىلها بمً و هٟؿها بـ الش٣ت إٖل

 الًغبت ؤن بال.. لها ٨ًىه ما ٖلى حي صلُل ٧اهذ الٟاثخت الؿاٖاث

 بـ آلازغ هى ٌؿخمخ٘ ُعبما.. الش٣ت ٢خلذ قهاب يغبها التي ال٣ايُت

ؿخه ؤنُُاص  نبر بـ َٞغ

ا ًً ذ الش٣ل مً بٗ ٍػ
ُ
 لخً٘ الباب ن٤ٟ نىث ؾمٗذ ٖىضما ؤ

م٤ بـ وجدىٟـ نضعها ٖلى ًضها  ألابٌُ زىبها جغجضي جؼا٫ ال.. ُٖ

 زُاًبا جمخل٪ ال هي ٞـ ؤمـ ُمىظ

غث ت جل٪ مً السغوط ٢غعث و ٞػ ٞغ
ُ
 بل ل٣ًُها لِـ الساه٣ت الٛ

 التي عاثدخه بل الصخغاء في ؤجها حكٗغ ججٗلها صعظت بـ واؾٗت هي

 جسخبر لم اإلا٩ان ًمؤل ٣ِٞ و الغظىلي ُٖغه.. ألاظىاء بـ حٗب٤

  ٣ِٞ هى عاثدخه
ً

 ٢بال
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 باب ؤمام مىيٕى الُٗام وظضث جسُى ؤن و٢بل الباب ٞخدذ

تها ٞغ
ُ
خم بـ ًيخٓغها ٚ  و الُٗام بلخ٣ُذ الٟٗل بـ و جلتهمه ؤن ًُ

 بلى جىظهذ لظل٪.. ججضه لم ول٨جها ٖىه ال٣ُخحن ُٖىحها بـ بدشذ

ذ و الُاولت  هي وها ًىمحن ُمىظ جإ٧ل لم.. الُٗام جىاو٫  في قٖغ

 جيخ٣م

 زُىاتها نىث بلى ٌؿخم٘ وهى الك٣ت باب زل٠ مً ًؼن  ببدؿم

ِلم   الُؼظاظُت الُاولت بـ الهِىُت بنُضام نىث و  ٖ  ؤجها و

 وهخ٠ ببدؿامخه بحؿٗذ.. زغظذ

 …ٚؼا٫ ًا ألاو٫  مً ٧ان ما -

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

.. الغخُل وبؾخٗض ؤٚل٣ها زم زُابه خ٣ُبت بـ زُاب ٢ُٗت آزغ وي٘

ِلم   ٦م.. ًضًِه  بحن الىاٖم بكغتها ملمـ ًخظ٦غ وهى ًىمحن  بـ خ 
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حن ناخبت الٟخاة جل٪.. ٖلحها حٗٝغ ُمظ طل٪ هل٨ت ألٖا
ُ
 ؤصمٜ اإلا

 بهخهاع مً له ًا.. ال٣ظعة إلاؿاجِه  بـ ظؿضها

 هى ٦م.. الخُاة ٢ُض ٖلى وؤهذ ٢خلخ٪ ؤها و ظاؾغ ًا والضي ٢خلذ

 ؤلاهخ٣ام ُممخ٘

 وهى ُٖىاه لُخٓلم ؾٟغه ظىاػ ًجظب وهى اإلاغآة بلى جُل٘

مذ لم الخ٣حر طل٪.. ًؼن  زلٟها الظي ال٨ضماث جل٪ ًخدؿـ ًُ ..

يخ٣م ؾُٗىص ول٨ىه له جًبا  الهُاص ظاؾغ مً بهخ٣م ٦ما مىه ٍو

تهال٪ الك٣ت باب بلى بججه و الخ٣ُبت بلخ٣ِ
ُ
 لً ٢ضًم حي   في.. اإلا

تهال٪ الباب ًجض وهى زُإ ٖلى ٧ان ول٨ىه.. به ؤخض ٖىه ًبدض
ُ
 اإلا

ضٞ٘ ؿ٣ِ لُىسل٘ ظباعة ٢ىة بزغ ًُ  الُؼظاظُت هاٞظجِه  بـ ُمخدًُما َو

 وظضه التي ؤلاظغامُت هُئخه بـ ؤمامه ًؼن  ًغي  وهى قهاب قه٤

ً ُٖىاه ٧اهذ.. ؾىىاث ُمىظ ٖلحها .. هىظاء هحران بـ حكخٗل الؼع٢اٍو

٣ؿم ٤ ُٖيُِه  بـ ًغي  ؤهه ًُ  وؤ٦ثر ؤ٦ثر خض٢خُه حكخٗل ٞـ البر١  بٍغ
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 هٟىع  بـ جخدغ٥ ًٖالجه و الٗاصة ٚحر ٖلى ضسم ٧ان ظؿضه

ؿخسضم التي جل٪ خضًضًت ؾلؿلت ًضهِ  بـ ًدمل ٧ان.. وقُُاهُت
ُ
 ح

 ًْ ختى ٖلحها ًًِٛ و ٢بًخه خى٫  ًلٟها الكىإع خغوب في

 ٖٓامه هكم ٢ض ؤهه

ه زل٠ مً ُمؿضؾه ؤزغط و خ٣ُبخه قهاب ؤل٣ى  ًؼن  ول٨ً ظٖؼ

غنت له ًضه لم ُٟ  يغبت بـ ٖاظله بل آلامان نمام ٌسخب ٧ي ال

 ٖٓامه وجدُم ًضه ظلض تهخ٪ بها ٌؿم٘

 وجلخ٣ِ جمخض ؤن ًضه ٧اصث..ُع٦بدُِه  ٖلى و٢٘ و ٢ىة بـ قهاب جإوه

ؿضؽ
ُ
زغي  يغبت   بـ ٖاظله ًؼن  ول٨ً اإلا

ُ
ؿضؽ خُمذ ؤ

ُ
 اإلا

 بها ًى٤ُ ال التي ال٣ظعة ألالٟاّ ؤ٢ظٕ بـ ًؼن  قاجًما قهاب ظإع

 اإلاالمذ ٢اسخي ظامض، نلب، ٠٣ً ٧ان ؤهه بال الكىإع ؤوالص ؾىي 

 ٢ىة بـ هى لحهضع ًخإزغ لم

 !ْابِ هخ٣خل -
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 عص مىا.. هٟؿه الضازلُت وػٍغ و وؤ٢خل: هؿِـ بـ ًؼن  ؤظاب -

 …سجىن 

 الخضًضًت الؿلؿلت بـ لحهبِ نبر بـ ًؼن  وبهخٓغه قهاب جهٌ

 بـ ؾا٢ِه  بـ مٗضجه يغب والظي ًؼن  وسخب ؤمؿ٨ها ول٨ىه ٖلُه

 ٢ىي  هدُب ُمهضًعا ؤلم بـ قهاب لُتراظ٘.. ُممُخت ٢ؿىة

٘ وهى ًؼن  ًيخٓغ لم اإلاغة وهظه  زم صعظت ؤ٢صخى ٖلى ًضه ًٞغ

ت يغبت بـ ْهغه ٞى١  بجها٫  جىبش٤ الضماء وظٗلذ ؤعًيا ؤعصجه ٢ٍى

 ٞمِه  مً

هالجِه  مً ًجظبه ًؼن  و جإوه بـ قهاب قه٤
ُ
 صوي  نىث   بـ وهضع ز

ض ٦ـ ب الٖغ ٖغ
ُ
 اإلا

 الٓبِ بـ ؤبى٥ ػي ***  -

ا ؾحرة مخجِل: خضة بـ قهاب نغر -  عص ًا لؿاه٪ ٖلى ؤبٍى

 …إلاىجه بهخ٣مذ ؤها.. السجىن 
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٘  الضامي ْهغه ٞى١  لِؿ٣ِ ط٢ىه ؤؾٟل يغب و ُع٦بخه ًؼن  ٞع

ض هبرة   بـ ًجإع و ًؼن  لُٗىط ًخلىي  وهى ؤلم بـ لُهغر ٖغ
ُ
 الظثاب ج

٣ت ؤ٦تر بـ بهخ٣امي هازض وؤها - تها ماإلات ٍَغ .. خُاج٪ ٞـ قٞى

٣ت بـ ًٖم٪ ه٨ؿغل٪  مل طل٪ وم٘ اإلاىث جخمجى. جسلُ٪ ٍَغ

 وهى الهُاص لجاؾغ هغمُ٪ ؤزلو ؤما وبٗض.. هىىلهىل٪

 …بًضه بـ ٖلُ٪ هُسلو

ؿخه خى٫  ألاؾض ًضوع  ٦ما خىله ًضوع  وهى ًخدضر ًؼن  ٧ان .. َٞغ

 بـ ٖلى ًؼن  بجها٫.. ًٟٗلها ؤن ٧اص و الجهىى قهاب خاو٫  خُىما

  ًجشى ظٗلخه ُع٦بخه زل٠ يغبت
ً
زغي  مغة

ُ
 ؤ

مخ٘ بـ -
ُ
ل بهه اإلا  نض٢جي ٌٗٝغ وإلاا.. ُمهُٟى ابً به٪ مُٗٞغ

 …جخسُل مما ؤٞٓ٘ جهاًخ٪ هخ٩ىن 

مان ؤزبرتهم خُض.. خضر بما ٧املت صعاًت ٖلى ٧ان ًؼن   بما ٧اٍع

  خضر
ً
 ظاؾغ ػوظت عوظُضا ٖلى الجيسخي ُمهُٟى وبٖخضاء ٧امال
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 ٖضًم إلاسض ابًىا ٩ًىن  ؤن صازله بـ الىىع  طل٪ ؤزاع.. الهُاص

 و وظهه تهكُم و بل قهاب ل٣خل بعاصجه ٖؼػ  وهظا.. الغخمت

ا هي ؤظل.. چُالهه وهالخا بمخضا اللخحن طعاُٖه
ً
 ختى.. وخضه له مل٩

 بل ٖىضهم لها ٌكٟ٘ لم هظا ول٨ً بزخباءه م٩ان بـ ؤزبرتهم ؤجها

 ظٗلذ الًٛب مً َا٢ت ًمخل٪ نض٣ًه عمؼي  ؤن ًخى٢٘ ٨ًً لم

مان مً  مالمدها ٖلى الخٗٝغ حؿخُُ٘ ال بالُت ٢ُٗت ٧اٍع

ضمى قهاب بلى الىٓغ ٖاوص
ُ
مؿ٨ه ؤمامه اإلا ُُ هالجِه  مً ل

ُ
 وظظبه ز

 جلى وما ال٣ًُبان زل٠ ما ٞترة في مهاعة بـ ب٦دؿبها بضهُت ٢ىة   بـ

ٟٙغ ختى طل٪ ىٟىاهه ًٚبه َا٢ت ًُ  الهُئت جل٪ بـ ؤنبذ ختى ٖو

 الخدًغ و الُغقي مً إلاؿت   بـ ؤلاظغامُت

كاهض اإلاجز٫  ؤهالي ٧اهذ
ُ
برح ويغبه ًؼن  ح

ُ
 اإلاجهى٫  لجاعهم اإلا

ا ؤبخٗضوا به ب٢ترب وخُىما ًٗ ٨مل الباب ًٖ ظمُ ُُ  ٦ـ ظغه ل

 ال٣اؾُت الُغزامُت الضعظاث بـ ًغجُم وظؿضه الظبُدت
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 بحن ظؿضه و.. الخإوه ًٖ ٖاظًؼا ظٗاله ألالم و الخٗب مً به ٧ان

ُُذ ًؼن  ًضي  ٌكاء ٦ُٟما به ًُ

 الٗغبُت خ٣ُبت بـ لًُٗاه الكإع بلى ونل خحن عمؼي  ؾاٖضه

  ؤعصٝ بها ًىُل٣ا ؤن و٢بل
ً

 عجىػ  عظال

ت هىا مً بمكىا -  …ًجي البى٦ـ ما ٢بل بؿٖغ

لم جمام قهاب ٌٗلم ؤهه ًبضو طل٪ العجىػ  ِٗ  بـ ًؼن  لِؿإله ال

 زٌُٟ نىث  

ه ؤهذ -  !حٗٞغ

 …ؤبىه ػي ***  -

 ٖلى العجىػ  ل٣ُى٫  مظهى٫  حٗبحر بـ عمؼي  و ًؼن  ُٖجي بحؿٗذ

 عجلت

ل هٟهم٪ -
ُ
ىذ ؤها.. هىا مً جمصخي الػم بـ.. بٗضًً خاظت ٧

ُ
٦ 

 ًال.. ٖىضه بدكٛل
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 …جاوي هغظٗل٪: نالبت بـ ٣ًى٫  وهى ًؼن  ؤومإ -

  لُهٗض العجىػ  ؤومإ
ً

ال
ُ
 الؿُاعة بهُل٣ذ زم عمؼي  و ًؼن  مً ٦

٣لهما.. الخي ًٖ بًُٗضا  لِؿذ ألامىع  العجىػ  طل٪ مً صوامت بـ ٖو

ال١ ٖلى مى٣ُُت  ؤلَا

غ  خحرة بـ ؤعصٝ زم ي٤ُ بـ عمؼي  ٞػ

 ؾغ واعه صا الغاظل -

هم.. وعاه وال ٢ضامه: ًؼن  عص -
ُ
 الك٣ت ٖلى صا ال٩لب هىازض اإلا

 …بٗضًً بًه هٗمل ؤقٝى وؤما بخاعي ال٣ضًمت

 نض١ بـ وحؿاء٫ نض٣ًه. ٞسظ ٖلى عمؼي  عبذ

 !بًه ٖاملت وهي مٗاها بًه ٖامل -

 و٢ذ وهخازض ٞحها خهل اللي ؾهل مل: و٢ا٫ ز٣ل بـ ًؼن  ججهض -

 ُٞه جخٗالج ٦بحر
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ضها: خ٨مت بـ عمؼي  هخ٠ -
ُ
 ه٣ُضع هى هٟسخي َبِب ٖلى ز

 ٌٗالجها

 …الىٟسخي َبُبها ه٩ىن  ؤها: ؾاخ٣ت هبرة   بـ ًؼن  عص -

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

 مازغة بلى بججه و مجها لُترظل اإلاسؼن  ؤمام ظاؾغ ؾُاعة جى٢ٟذ

 جغؾم الضماء و ال٣ىي  زاثغ البضن، ُمجه٪ ُؾلُمان لُجض الؿُاعة

 بل واخضة لىلهت لى و ظاؾغ ٠ُٖ ًثر لم ول٨ىه قيُٗت لىخت

 ٚلٓت و جخىًصا ؤ٦ثر ٧اهخا ُٖىاه

 ٞـ ُمؿخ٣ًُٟا لِكه٤ نٟٗه زم ُؾلُمان مؿخىي  بلى ظاؾغ ظثى

 ُمخ٣ؼػ  بؾخهجان بـ ؤعصٝ

 زٕغ مخب٣اف ٦ضا هٟؿ٪ بمؿ٪ أل -

 …الغخمت: ؤلم بـ ُؾلُمان همـ -
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 الكُاَحن وخل٣ذ بل الٓالم صامؿخحن ظاؾغ ُٖجي ؤنبدذ

كخٗلت خض٢خُه خى٫ 
ُ
 ظغوخه ؤخض ٖلى بنبٗه ًً٘ ؤن ٢بل اإلا

ت ٢ؿىة بـ ٖلحها ويِٛ ا ُؾلُمان لُهغر ُمَٟغ
ً
 ؤن ٢بل ُمخإإلا

غه مىه جٌُٟ ْالم بـ ظاؾغ ًغصٝ
ُ
 الُغٖب و ال٨

 …مخٗٓدل وؤهذ مغة عخمخ٪ ؤها ؤما.. عبىا مً صي الغخمت -

 ُع٦بخِه  بـ ظغح بـ ٌٛغػه ؤن ٢بل نٛحر ؾ٨حن بـ الخبل ظاؾغ مؼ١ 

ا اليؿىة ٦ـ لُهغر
ً
 ؤن و٧اص الخبل مً ظظبه به ٌٗبإ ؤن وصون .. ؤإلا

همحن طل٪ نىث ؤن بال ًجهٌ
ُ
ض ٦ـ نىث   بـ هضع اإلا  ٢ىجه بـ الٖغ

٣ه في والبر١  س٠ُ بٍغ
ُ
 اإلا

 …ال٩لب ػي  عظلُ٪ و بًضً٪ ٖلى -

 ؤمغ ِلم   بمخشل بل الُى٤ُ ٌؿخُ٘ ولم طهى٫  بـ قٟخُه ُؾلُمان ٞٛغ

مشل ٧اهذ هٓغاجه ٞـ ظاؾغ به
ُ
 ُٖىِه  بـ اإلاىث ج
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 ول٨ً ؾاب٣ًا ًٟٗلها ولم ؤظل ُمهحن.. جماًما ال٩لب ٦ـ ظاؾغ وسخبه

ا مىه ظٗل ٢لبِه  بـ الخاع١  ألالم طل٪
ً

 بؾخٗضاص ٖلى ُمٟترؽ وخك

خحن ًضًِه  بـ ؤخكاءه لجٕز خهاٖض ألالم ؤن بال.. الٗاٍع
ُ
ُالب اإلا  بـ ًُ

ض ض اإلاٍؼ  واإلاٍؼ

جهًه اإلاسؼن  بلى صلٟا ُُ  ؾلؿلت بـ ًضًه ج٣ُُض بـ ٢ام زم ظاؾغ ل

 ألاعى بـ ٢ضمُه زبذ ٦ظل٪ و الؿ٠٣ مً جخضلى خضًضًت

 ٢اسخي، ٞدُذ بـ وهخ٠ السل٠ مً ُؾلُمان مً ظاؾغ ب٢ترب

 ُمٓلم

غباط.. صا ألاٞالم ظى ؤوي  بٗك٤ -
ُ
 ؤًام بـ ب٨ُٟغوي.. خغ٧اث و ٦

 …وؾُضه الٗبض ُٞه ٧ان إلاا..الجاهلُت

 ُهىا ال٣اثمحن خغؾه ؤخض بًاه هاوله الظي الؿٍى ظاؾغ ؤمؿ٪

ى٠ بـ هضع زم سٟي ؤن خاو٫  ُٖ  ال٣هغ هبرة بها ًُ
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 ٞحن ٧اهذ!.. ًجهحها ل٩لب بدؿلمها وبىتي ٞحن و٧اهذ الغخمت َلبذ -

هض ل٨ً.. مى٪****  واخض مً الغخمت َالبت بخهغر وهي  هللا ٖو

هض هاص هللا ٖو
ُ
ه صم مجها صمٗت ٧ل ٢  …ُخغ٢ت بـ هخجٞز

سٟي ختى ظاؾغ جى٠٢ خإلم نىجه خكغظت ًُ
ُ
  اإلا

ً
 طل٪ ًٖ وبضال

 بل.. ظلضه جٟخ٪ نىث ؾم٘ ختى الهىث بـ ْهغهِ  ٖلى بجها٫

ا وؾلسه ًً  ؤً

  ظاؾغ ؤزٟاها التي ال٣ؿىة
ً

ال  َىا٫ ٖلحها الؿُُغة وخاو٫  ٍَى

ان بـ جسغط هي ها الؿىىاث جل٪ ل ًغخم لً َٞى
ُ
 بـ حؿبب مً ٧

 ؤَٟاله مً َٟل ؤطًت

ض   ؤهه ختى ٖلُه يغًبا ًجها٫ وهى مغ الى٢ذ مً ٦م ًضعي  أل
 
٣

 
ٞ 

ُه  و٦إجهم هضوء بـ وه٤ُ خاعؽ لُإحي.. ظاؾغ ًلخٓه ؤن صون  ٖو

 وخكِخه بٖخاصوا

ٚمى -
ُ
 …باقا ًا ٖلُه ؤ
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ى٠ بـ حهضع ؤن ٢بل ؤزحرة يغبت   بـ الؿٍى هبِ  ًمسر وهى ُٖ

م ٖلى ظبِىه مً جدؿا٢ِ التي الٗغ١  خباث  الهىاء بغوصة مً الٚغ

 …ٞى٢ه -

دًغ الخاعؽ ؤومإ ُُ  ُؾلُمان وظه ٖلى ؾ٨به زم ماء به بهاء ل

 ظاؾغ لُجإع ٕٞؼ بـ لِكه٤

 …ؤوله ٞـ لؿه الُىم ٞىوو١  -

 بلى جىظه هى بِىما لحرخل الخاعؽ ٞهمها بقاعة بـ ظاؾغ ؤقاع

هالجِه  وؤمؿ٪ الغؤؽ طابل طل٪
ُ
 بلى لُىٓغ السل٠ بلى وؤصاعه ز

ل٣ى الغخمً ٖبض
ُ
 ز٠ُٟ ٞدُذ بـ همـ زم ٢ىة ؤو خى٫  بال اإلا

ل ُبو -
ُ
ل.. هىا اؾخسضمخه واخض ٧

ُ
 بُه جإطي خاولذ واخض ٧

 ؤهخىا وجهاًخ٩ىا ألازحر ال٩لب ٞايل مهحره مؿخجي هىا والصي

 …٢ا٫ ال٨خاب ما ػي  ألاجىحن
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  به آزغ بهاء وؤُٖاه الخاعؽ ؤحى
ً

 بلى ًمُل اللىن  ُبجي ما ؾاثال

 ُؾلُمان ُٖجي ؤمام ًًٗه وهى ؤعصٝ زم ألاخمغ

دى٫  صا!.. بًه صا ٖاٝع -
ُ
 بن ؤئ٦ضل٪ بـ ٧ام جغ٦حزه وؿِذ وهللا ٦

 …يهغ٥ و زهىًنا الىاع ماًت ػي  جإزحره

ًل   ُمٗل٣ت ُظملخه جغ٥
 
 بـ لُبضؤ.. ألاو٫  الٗملي الضعؽ بـ البضء ٞو

ت نغزت ُؾلُمان ًٖ لخهضع ْهغهِ  ٖلى ال٨دى٫  ؾ٨ب  مضٍو

 اإلاسؼن  ؤع٧ان هؼث

 ٞاظٗت بـ مل٩ىم ؤب ًٟٗل ماطا ول٨ً بك٘ و ٢اسخي ؤلاهخ٣ام

 نىعة بـ لُٗىص ًىضمل ؤن ؤبى الظي ال٣اسخي الجغح طل٪!.. ببيخه

ٗاص و٦إهه.. بكاٖت ؤ٦ثر  الشإع لهىاه مٍغٌ جلظط بـ ٞخده ٌُ

 الضماء ؾىي  ًجلب ال الشإع

 ؤلاهخ٣ام هحران بـ ًىجلي ال والٓالم

 ه٣ي ال٣لب صام ما ؤبًضا وؤصه ًخم ال والُخب
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 (الثاني الجزء) الثالثىن الفصل 

ا هم مٗها والجمُ٘ عوظُضا لُجض الؿُاعة مً ظاؾغ جغظل ًً  ؤً

 حعجب بـ خاظبُه ل٣ُُب.. چُالن و ًؼن  بها ال٣اًَ البىاًت ؤمام

 وحؿاء٫ مجها ج٣ضم زم

ل وظاًبت!.. هىا بًه بخٗملي -
ُ
 !لُه مٗا٥ِ  ال٩

 هىا بخٗمله اللي هٟـ: عوظُضا ؤظابذ -

 …٧لها صي اإلاؿاٞت جُجي صاعي ُٞه م٨يل: و٢ا٫ ظاؾغ ججهض -

ٕى خاظب بـ عوظُضا بلُه هٓغث ا لُهمذ مٞغ
ً
 يمها زم ياخ٩

 زٌُٟ نىث   بـ لتهخ٠ بلُه

 !...مال٪ -

 جٓهغ ؤن صون  ؤظاب زم البىاًت صازل بلى مٗها ظاؾغ جدغ٥

 وظهِه  ٖلى مكاٖغ

ـ ؤها.. مِٟل -  …٧َى
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 ٖلى عوظُضا لخ٣بٌ وق٣ُ٣حها ُظلىاع زل٠ اإلاهٗض ؤمام و٢ٟا

٠ُ بـ ؾإلخه زم ؾاٖضه
ُ
 ل

 …٢ضامي ج٨ضب بخٗٝغ مل صًًما.. ٖلُا مل -

  ظاؾغ بلحها هٓغ
ً

 بـ هخ٠ زم ط٢جها ٖلى ًضه ًً٘ ؤن ٢بل مُىال

 مخىخل بُٗض، نىث  

 …عخمتي جدذ ب٣ى.. ؾلُمان مؿ٨ذ ؤها -

 و٦ظل٪ ُظلىاع لخضل٠ ونل ٢ض اإلاهٗض ٧ان عوظُضا جغص ؤن ٢بل

ب الهمذ وؾاص ألازىحن هما ٖغ
ُ
 نمخِه  بـ و ظاؾغ.. بُجهما اإلا

س٠ُ
ُ
 الساث٠ نمتها بـ عوظُضا و اإلا

 الجغؽ ظىاص ص١ و الك٣ت بلى زم اإلاُلىب الُاب٤ خُض بلى ونال

لى ًؼن  له ٞخذ ختى.. جمهل ٚحرِ  بـ  ؤن بال الٗظبت ببدؿامخه وظهِه  ٖو

 بـ هضع زم وصل٠ صٞٗه خُىما الخض جسُذ ٢ض ظىاص ٞٓاْت

 ظهىعي نىث  
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 !!!...چُالن -

 بٖخظاع بـ ًؼن  بلى وهٓغث خغط بـ الُؿٟلى ِقٟاها ُظلىاع ًٖذ

 الضلٝى بـ لهم لِؿمذ الباب ًٖ ببخٗض زم جٟهم بـ ؤومئ ول٨ىه

- ٪  !...ًؼن  ًا بٍػ

خُبـ عوظُضا ٞم مً الؿاا٫ بهُل٤
ُ
 مً بها ًٟخ٪ ٩ًاص ؤلم بـ اإلا

 هضوء بـ ًؼن  لحرص زهغها ٖلى ػوظها ًض يِٛ قضة

ؿت چُالن - ًبا و ٧َى  …هاًمت ج٣ٍغ

 ُبِء بـ وؤ٦مل هاعي  جخُم بـ اإلاخىخكخحن ظاؾغ ُٖجي بلى هٓغ زم

ٝ   ٧ل ٖلى ًًِٛ  ٣ًىله خغ

 …بمباعح مً ألاويت مً مُلٗدل -

٤ إلاذ   ل٣ؿاوتهما ٖاصث زم ٖؿلُخِه  بـ ًمغ الغاخت مً بٍغ
ً
 مغة

زغي 
ُ
 وهى حٗب بـ ججهض.. له اليؿبِت  بـ ٧افي مً ؤ٦ثر هظا ٧ان ول٨ً ؤ

تهم ظىاص ؾاا٫ ٖلى ًلخٟذ
ُ
 اإلا
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 !لُه مبترصف -

ها زىاوي -  …هكٞى

 بـ عؤؾه لحهى ظىاص و ظاؾغ زلٟه لُجض اإلامغ بلى ًؼن  جدغ٥

ٗل٤ لم ؤهه بال بؾدى٩اع تها باب َغ١  بل.. ٌُ ٞغ
ُ
 ُمُٗىت وٛمت. بـ ٚ

 خىى بـ وؤعصٝ

 …هىا ُٖلخ٪!!..چُالن -

ت باب لُجض ٣ِٞ واخضة زاهُت ٞغ
ُ
ٟخذ الٛ  قى١   بـ جهغر چُالن و ًُ

 بـ بلخ٣ُها والظي ظاؾغ ؤخًان بلى ج٣ٟؼ ًغاها وهى ٢لبه ؤوظ٘

 مٗه ًؼن  لىظىص ًإبه ؤن صون  وجإوه بلُه آلازغ هى ًًمها.. عخب

ل بل
ُ
 ٨ًُٟه وهظا.. خا٫ ؤخؿً بـ و بسحر ؤجها حهمه ما ٧

بٗض ٖجها ببخٗض هالتِها ًُ
ُ
 زم خل٣ُت الٛحر ط٢ىه م٘ حكاب٨ذ التي ز

 ٖىُٟت ٖاَٟت بـ همـ
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ؿت ؤهِذ  ٢ىلُلي.. ؤبى٥ِ  ٢لب ًا وخكدُجي -  ٢غب ؤو ؤطا٥ِ !.. ٧َى

 !...مى٪

 بلُه هٓغث زم ًضها ْهغ بـ ٖبراتها ومسخذ هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ

 ًبدؿم و نضعهِ  ؤمام لظعاُِٖه  ٖا٢ًضا الباب بَاع بلى ًخ٩ئ لخجضه

ا ًغخل و ٌؿخ٣ُم ؤن ٢بل ُمهل٨ت ببدؿامت
ً
 لهم اإلاؿاخت جاع٧

 جضًٞ و بلى لدؿخضًغ زهغها خى٫  جلخ٠ ظىاص ًضي بـ قٗغث

مه الىاؾ٘ نضعهِ  بـ وظهها كب٘ ٞو  لها ٌٗخظع و٦إهه ج٣بُل عؤؾها ٌُ

 خماًتها في ج٣هحره ًٖ

 يغباث ُنغار ٞـ الُب٩اء بلى الخاظت صون  ٢ىة بـ به جدكبض وهي

 خ٣ًا ؤجه٨تها ٢لبه

ت بـ ٞغ
ُ

خاب٘ ٧ان الك ٟٗم الٗاَٟي الل٣اء طل٪ ًُ
ُ
 اإلاكاٖغ بـ اإلا

ت  ًخٗٝغ لم والضة.. خ٣حر والض.. مجها ُخغم التي اإلاكاٖغ جل٪.. ال٣ٍى
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 ًمشلىا ٞـ.. هم ؤما.. وخُض خ٣ًا ؤهه له ؤزبذ جىؤم و.. آلان ختى ٖلحها

ِلم   لُاإلاا صٝء   وجمىاه به خ 
ً

ال  ٍَى

ت ؾىع  بلى بؾخضاع ٞغ
ُ

 ٦ضماث جدمل ٧اهذ.. ًضهِ  بلى هٓغ و الك

 ٣ًبٌ ٧ان والتي الخضًضًت الؿلؿلت م٩ان ػع٢اء و بعظىاهُت

  ًمخل٨ها ٨ًً لم ٢ؿىة بـ ٖلحها
ً

 ٢بال

.. زالخه بًاها ؤُٖخه التي الىع٢ت جل٪ وجظ٦غ خاعة ججهُضة زغظذ

سغظها ُُ ًها السلٟي بىُاله ظُب مً ل  ٞو

 الهىع  بها ًىي٘ التي جل٪.. صمٗت ق٩ل ٖلى ًُٞت ٢الصة لخضلى

٤ نىعجه ًجض وهى طهى٫  بـ ُٖىاه بحؿٗذ.. لُٟخدها الهٛحرة  ُمٞغ

 ٖلى ُم٣بلت بل.. باؾمت و ظمُلت ٧اهذ.. هحرة.. والضجه نىعة مٗها

كبه ال.. ُٖجها بـ الخُاة ٧اهذ جل٪ ضخ٨تها و الخُاة
ُ
.. ول٨ً ٦شحًرا ح

 ٖك٣ها بـ و٢٘ ول٨ىه



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               1142 

 ٢غاءة بـ بضؤ زم زُابه زل٠ وؤزٟاها ٖى٣ه خى٫  ال٣الصة وي٘

  بهذ ٢ض ؤؾىص خبًرا بـ ألاؾُغ
ً

 ٖلُه الؿىىاث إلاغوع ٢لُال

ؼي "  .…ًؼن  ٍٖؼ

ذ هخ٩ىن  صي الغؾالت هخ٣غؤ إلاا ل الخ٣ُ٣ت ٖٞغ ىذ بطا ومٗٞغ
ُ
٦ 

 هخدبجي به٪ مىه ُمخإ٦ضة اللي بـ.. أل وال ٖاٌكت هب٣ى

 جدمي ٖكان حٗمله مم٨ً ؤم ؤي اللي ٖملذ ألوي وهدؿامدجي

 ٞـ مجها هغبذ اللي َباٖه وعر لؤلؾ٠ الخىؤم ؤزى٥ قهاب.. ببجها

.. مغاجه و الهُاص ظاؾغ مجهم ٦خحر هاؽ ؤطي و ؤطاوي هى.. ًىم

 "صبدها لؤلؾ٠ وهى زُُبخه ًىم ٞـ ٧اهذ مغاجه

 جمهل بـ ال٣غاءة ٖاوص ول٨ىه الخىٟـ في ز٣ل بـ ًؼن  ؤخـ

ىذ ألوي مىه هغبذ" 
ُ
 ؤهخىا زؿغج٩ىا بـ.. خُاحي ٞـ ٖىػا٧ىا ٦

خ٪ ٌٗٝغ الهُاص ظاؾغ ًىم ٞـ ؤوعى اإلاهم.. ألاجىحن  زلُ٪ هٍى

 ٣ًخل٪ بهه زاهُت هُترصص مل محن ؤهذ ٌٗٝغ ؤما ؤو٫  ألهه مجهى٫ 
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 ٌؿخدُل به٪ ٢ىلذ و.. إلادت ؤو٫  مً خبِخ٪ ؤها.. خاظت آزغ

ت عاظل ؤهذ.. ُٞ٪ ؤملي جسُب اٞع  ٚحر بُ٪ هُل٤ُ مل بن ٖو

 عاظل ل٣ب

دبت هحرة والضج٪
ُ
 "اإلا

 شخئ   بـ ُمد٣ت ٧اهذ ول٨جها.. ال٨شحر به خغ٦ذ ول٨جها باهخت ؤؾُغ

دبها ؤهه واخض ُُ  ؾ

 !ٚغامي ظىاب -

 بلى بؾخضاع زم السلٟي ِبىُاله ظُب بـ ويٗها و الىع٢ت ًؼن  َىي 

 ُمؼاح بـ وهخ٠ ظاؾغ

 !صا ال٨الم ٖلى ٦برها مل -

 …لىٟؿ٪ ٢ى٫ : ته٨م بـ ظاؾغ عص -

ت ؾىع  بلى وبج٩ئ ًؼن  ججهض ٞغ
ُ

دض١ ؤمامه مً ظاؾغ و زلٟه الك ًُ 

 هضوء بـ لحرصٝ.. اإلا٨خىم الًٛب مً شخئ   بـ به
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 !خماًا ًا زحر -

 …حكُل٪ إلاا ُخمى -

 ضخ٨ه وؤ٦مل ٞمه ٞى١  ويٗها زم ٢بًخه ياًما ًؼن  ٢ه٣ه

زغي  ًضه ًً٘ وهى مغح بـ بٗضها لحرصٝ
ُ
 نضعهِ  ٖلى ألا

 …خماًا ًا م٣بىلت -

 ظضًت بـ وؤعصٝ الطخ٪ ًٖ ًؼن  جى٠٢.. قؼًعا ظاؾغ عم٣ه

 ولى بطجها بـ بال مجها ه٣غب مل وؤها.. ُٖيُا ٞـ مل ٢لبي ٞـ چُالن -

 لى ختى ٖجها ؤبٗض هاوي  مل ٦ضا ٚحر هؿُبها الُال١ هي َلبذ

 …٢خلخجي

  ًغم٣ه ظاؾغ ْل
ً

ال  ول٨ً وظهِه  ٖلى واضخت حٗابحر صون  ٍَى

٣ل٤ لم طل٪  هاػثت هبرجه زغظذ ظاؾغ ج٩لم خحن بال ًؼن  ًُ

ؿلؿل بًه -
ُ
 به٪ ٢ال٪ خض!.. صا ُٞه ٖاٌل اللي اإلا٨ؿ٩ُي اإلا

 …جمشُل٪ ٖلى ؤوؾ٩اع ظاًؼة ج٨ؿب مم٨ً
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ل ؤعجىبت بـ ًٚبه ًؼن  ٦خم  ول٨ىه الهاصثت هُئخه بـ ُمدخٟٔ ْو

٨مل.. ُمهل٪ ن٣ُ٘ مجها ًيبٗض زلجُت ببدؿامت بلحها ؤياٝ ُُ  ل

ت الصسغ، ظمىص ٦ـ ظامضة هبرة   بـ ظاؾغ بت ٢ؿاوة بـ حجٍغ  ُمٖغ

 …ؤزتها ٞغح م٘ بؾبٕى بٗض الٟغح بن ؤ٢ىل٪ ظُذ -

ا الهُاص ظاؾغ عخل ُمُٗٓت بؿاَت بـ.. وعخل
ً
 جًغبه ًؼن  جاع٧

هاًغ ى٠٢ ج٩اص ؾٗاصة و طهى٫  بحن ما ألٖا
ُ
 الىبٌ ًٖ ٢لبه ج

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

 ؤًام ؾبٗت مغوع بٗض

ت خمؼة ب٢خدم ٞغ
ُ
 وبهخٓغ زلٟه الباب وؤٚل٤ ٖى٠ُ َغ١  بٗض الٛ

  ًيخٓغ ولم.. اإلاغخاى مً ألامحرة زغوط
ً

ال  بٗض زغظذ ٢ض ٞـ ٍَى

ئت لهُئتها الهاصعة ؤهٟاؾه لُدبـ ص٢اث٤ ٖضة  ٚحر بٚىاء بـ البًر

 بغت 
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 ٚحر.. بهغظت صون  للٛاًت بؿُِ.. اللىن  ؾماوي  زىب جغجضي ٧اهذ

 ًدضه السهغ ٠َُٟ بحؿإ بـ ظؿضها ٖلى ًيؿض٫ بل ظغت 

ُ٘ ماسخي خؼام ىدىُاتها ُمبرػ ٚحر ٞع
ُ
 بـ.. الىًىط في بضؤث التي إلا

 ْهغها ٖلى جيؿض٫ قٟاٞت ُؾترة ٞى٢ه جغجضي بل ؤ٦مام صون 

ل طًل م٩ىهت مازل ٍَى  الشىب َى٫  ًُ

هالتِها
ُ
 هُئت ٖلى ٣ٖضها بـ ٢امذ و ظضاًل ٖضة في ظمٗتها ز

ىت صون .. لُُٟت ٨ٗ٦ت  وظه ٍػ

ت عؤجه خُىما ٍغ  نىث   بـ هخٟذ زم وجغاظٗذ ٕٞؼ بـ قه٣ذ ظٍى

 خاص ول٨ىه زٌُٟ

 ؤويتي صزل٪ اللي بًه!.. خمؼة -

ا ؤظاب -
ً
 …وخكدُجي: هُئتها بـ مإزىط

سٟي قٟخحها ٖلى ًضها ويٗذ
ُ
 بـ بعحؿمذ زجلت ببدؿامت ج

 بـ ْلذ.. اإلاكاومت الخاصزت جل٪ ُمىظ عؤجه ٢ض ج٨ً لم.. ويىح
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  مجزلِه 
ً

ال  ٧ان ُب٩اءها ؤو٢اث.. الخبِب ٢بل ألاب وٗم بهم ٧ان ٍَى

 ُمؼعًجا خلًما عؤث نٛحرة َٟلت ٦ـ ُحهضهضها بل بلُه ًًمها

 بـ جبدؿم هي وآلان اإلادىت جل٪ لخخسُى ًضها بـ ؤزظ مً هى خمؼة

ا ًهُدبها ٧ان بل.. ؤبًضا ًتر٦ها لم.. ًٞلِه  ًُ .. اإلاضعؾت وبلى مً ًىم

 مإواها ٧ان ل٣ض.. ًيخٓغها صاثًما وهى بهخٓام بـ جدًغها صوعؾها

 مإوي  بال ق٣ُ٣تها ٧اهذ خحن

 ؤعصٝ زم ل٣لبها ُمدببت ٖبصُت بـ ًبدؿم وهى ًجهٌ ؤبهغجه

 قاملت هٓغاث بـ بًاها ُمخٟدًها

اصة خلىة ؤهِذ  مل بـ -  !اللؼوم ًٖ ٍػ

ٗذ -  !!...وهللا: و٢الذ خاظبها ٞع

٣بلهما ٦ٟحها ؤمؿ٪  م٨غ بـ ؤعصٝ زم بقدُا١ و ٢ىة بـ ًُ

صخي ٞـ الخال٫ بيذ ًا بٛحر وؤها.. وهللا وهللا -
ُ
 …ٚحري  ز
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 زم الٍٗغٌ نضعهِ  بـ هٟؿها جضؽ وهي ق٣اوة بـ ُٖىاها إلاٗذ

ذ بض بـ لترصٝ بلحها جًمه زهغه خاَو
ُ
 ؤهشىي  ز

 ًبهلي اللي ٖحن هخ٣ٟ٘ ؤهذ ما -

 ه٣خله ؾتي وعخمت -

 …الخ٩ىمت خمى ٞـ ٦ضا ؤها ًب٣ى: و٢الذ ضخ٨ذ -

 الىامُت ط٢ىِه  بـ ًخ٩ئ بلُه ًًمها وهى آلازغ هى خمؼة ضخ٪

ت ببدؿامت بـ ؤعصٝ زم ْهغها ٖلى ًخدغ٧ان و٦ُٟه عؤؾها ٞى١   ٢ٍى

 …ًسهها اللي ٞـ جٟاهم مٗىضهاف خ٩ىمت وؤي -

 نىث ٦ـ ٖظب نىث   بـ وهمؿذ ٢ىة بـ ُؾترجِه  ٖلى ٢بًذ

 ُمٛغص ٖهٟىع 

٪ خض ؤخب هٗٝغ ومل بدب٪.. خمؼة ًا بدب٪ -  …ٍػ

 لخإزحرها لخبدؿم وظىتها ؤؾٟل الجباعة اإلاطست جل٪ بؾدكٗغث

 ؤهه قٗغث ختى ؤ٦ثر ظؿضها ٞى١  يُٛذ ًضًه ؤن ختى ٖلُه
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 بهٟٗا٫ بـ ألاظل نىجه ؾمٗذ زم ظؿضهِ  ٖلى وقم ٦ـ ًُبٗها

 خاص ٖاَٟي

.. ؤهِذ  وؤها ؤها ؤهِذ .. ٚحري  خض جدبي به٪ هؿمدل٪ مل وؤها -

 …بٌٗ م٘ ٚحر ه٩ىن  مُىٟٗل

 لها ٖك٣ِه  بـ ُمخمل٪ خمؼة هى ه٨ظا.. بعجُاح بـ ببدؿمذ

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

ى٤ عابُت ُنهُب عبِ ُٗ دض١ اإلاغآة ؤمام ال م٤ بـ ًُ  الىضبت لخل٪ ُٖ

بت وؾامت بلُه ؤياٞذ ول٨جها ؤظل قىهخه.. وظهِه  بـ الٓاهغة .. ٍٚغ

 ٢لبِه  بـ واضخت بهمت ُظلىاع جغ٦ذ ؤظلها مً ٧اهذ.. ؤظلها مً

 مً ؤ٦ثر وهى ظؿضهِ  ٖلى ويىًخا ؤ٦ثر بهمت جتر٥ ؤن وؤ٢ؿمذ

 ؾُٗض



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               1151 

هض١ أل هض١ ال.. ؾاٖاث ٖضة بٗض ُمل٨ه ؾخ٩ىن  ؤجها ًُ  ؤن ًُ

ؿلمها الهُاص ظاؾغ ُِ  وؤن مؼخت ؤجها ًبضو الؿهىلت جل٪ بـ له ؾ

 ل٣خله زُت ؤٖض الهُاص ظاؾغ

 طل٪.. ظاؾغ ؤولهم الجمُ٘ بـ ٖم٤ُ ؤزغ جغ٦ذ چُالن خاصزت ول٨ً

 ٨ًمً ول٨ً مغة وألو٫  ي٠ُٗ ُمى٨ؿًغا، عآه ًىدجي ال الظي الجبل

 ؤنابذ مً ؤنابذ جخُمُت ٢ؿاوة وال٠ًٗ ال٨ؿغ طل٪ زل٠

 وظضها ٞـ بلُه لُخجه هاجٟه نىث ٖلى ج٨ٟحره ٚمغة مً ٞا١

 عاج٘ خماسخي نىث   بـ وؤظاب ببدؿم ُظلىاع

لها -
ُ
 …ُخًجي ٞـ وج٩ىوي ؾاٖت ٧ام ٧

 جغو٢ه و٢اخت بـ جغصٝ ؤن ٢بل الهازبت ضخ٩اتها نىث ونله

 ٦شحًرا

ا -  !وي٘ ؤي بـ جغي  ٍو

 ؾاال٪ و٢اخت ًىاؾب وي٘ بـ: ُممازلت و٢اخت بـ ؤظاب -
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 …بغت  ؾاالي ٨ٞغة ٖلى -

 زبِشت هبرة   بـ ًغصٝ وهى اإلاغة هظه ًطخ٪ ؤن صوعه ٧ان

 الٗمىم ٖلى بـ.. الهُاص ظاؾغ بيذ ًا ٖلُا مل -

 !...وي٘ بإي: ُمضلل نىث   بـ ٢اَٗخه -

 نىث   بـ ؤظاب ؤهه بال ًطخ٪ وهى الخاع٢ت ؤهٟاؾه جهاٖضث

 ُمىٟٗل

 …حي وؤها ظلضي هِؿلض قاٞه الهُاص ظاؾغ لى وي٘ بـ -

 ٞاضر قى١   بـ حؿاءلذ زم صسب بـ ُظلىاع ضخ٨ذ

 !!ؤمتى هخُجي -

ا ؤظاب - ًٗ  …هىا: ؾَغ

 ٦شحر بـ ؤعصٝ زم ق٣خه زاعط وبججه الصسهُت خاظُاجه بلخ٣ِ

ؼاح مً
ُ
 اإلا
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لػي ٖلُىا ًُب ؤبى٥ِ  ؤما بض٫ اإلاًٟىح بيذ ًا ب٣ى ب٢ٟلي -  ٍو

 الٟغح

٠ بب٣ى -
ُ
 …بججىػتها لى ٢بري  ٖلى ج

 الخغ١ .. الهاج٠ ٖبر ظاؾغ نىث بلى ٌؿخم٘ وهى ُنهُب جهىم

ا ًُ ا به الكٗىع  ٌؿخُُ٘ ما ؤ٢ل خ ًُ  ٦ـ الهاصثت هبرجه ٌؿم٘ وهى خال

 ُنهُب ًا جهاًخ٪.. جماًما الؿاب٣ت اإلاغة

 …ؤلى ؤؤ ؤلى..بؾمٗـ باقا ظاؾغ -

ساَب ٧ان ول٨ىه  بهخهى و السِ ظاؾغ ؤٚل٤ ٢ض ٞـ الهىاء ًُ

اٝ  ًبضؤ ؤن ٢بل الٞؼ

ضًغ وهى ُٚٔ بـ جمخم زم الؿُاعة ُنهُب نٗض دغ٥ ًُ
ُ
 اإلا

 …ؤمتى مىه هسلو ٖاٝع مل ؤها.. ًاعبي صا ؤلاؾىص بًه خٔ -

 الُب٩اء وق٪ ٖلى هبرة   بـ وهخ٠ الؿُاعة بـ جدغ٥ زم اإلا٣ّىص يغب

 …٧ابىؽ صا بًه خلم أل.. خلم ٩ًىن  ًاعب.. بدلم ؤ٧ىن  ًاعب -
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  جضم لم ٢ُاصة بٗض
ً

ال  ًدخج لم.. الىاجي اإلاسؼن  طل٪ بلى ونل ٍَى

 ٧لمت بـ الخٟىه صون  الضلٝى بـ الخاعؾحن له ؾمذ بل لدؿلل

 ُمسُٟت َاُٚت ٦ـ وهُئخه.. خاع١  ًٚب بـ ؾىصاء ُٖىاه ٧اهذ

ٗل٤ لُٗجي
ُ
 الُجشت جل٪ حٗظًب بـ الهُاص ظاؾغ جٟجن.. بعها١ بـ اإلا

 اإلاالمذ ٦غحهت

- ٪  !...ٖمي ًا بٍػ
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 (ألاول  الجزء) وألاخير والثالثىن  الىاحدالفصل 

  ؾُإحي آزغ شخيء ٩ٞل ؤوال الخب ًٖ لىبدض
ً
 .الخ٣ا

٘  الىا٠٢ ُنهُب بلى وهٓغ بالٛت نٗىبت بـ عؤؾه ُؾلُمان ٞع

 ي٠ُٗ، نىث   بـ هخ٠ زم مخىعمت ؤٖحن بـ واضخت هُمىت بـ ؤمامه

 ُمى٨ؿغ

 !!...محن -

ت بـ ُنهُب ضخ٪  وضخذ ختى ؤ٦ثر ب٢ترب زم م٣ُخت ُسسٍغ

 بـ وهضع وخكُت ؤ٦ثر هُئخه مً ظٗلذ التي ألايىاء زل٠ مالمده

 ؤؾىص بٖهاع َُاتها في جدمل ؤجها بال هاصثت هبرة  

 صا وشخي ٞـ اللي الجغح!.. بًض٥ ٞـ ٧اهذ اللي اللٗبت جيسخى لخ٣ذ -

 !!خض بـ مب٨ُٟغ٦ل

 !!!...ُنهُب..ُنـ: جٟاظا بـ ُؾلُمان هخ٠ -

 ًٚب بـ ُؾلُمان لحهخ٠ ٢ىة بـ ُنهُب ؤومإ
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 !...ٖم٪ ٞـ حكمذ ٖكان ظاي -

  بهخٓغ بل الٟىع  ٖلى ُنهُب ًغص لم
ً

 .. ٢لُال
ً

 مً ظٗل ٣ِٞ ٢لُال

 ٖمه ؤطن مً عؤؾِه  بـ ب٢ترب آلازغ ؤن بال ظبِىه ٣ًُب ُؾلُمان

ب ٞدُذ بـ وهؿهـ  ُمٖغ

 …ٖمي ٖلى ؤزلو ظاي الهاص١ وؤهذ أل -

 السل٠ بلى عؤؾِه  بـ وجغاظ٘ ٖلُه هى مما ؤ٦ثر ُؾلُمان وظه شخب

ا
ً
  ُنهُب لُىمئ به بهتزاػ بـ خض١ زم ؾمٗه بما مهٗى٢

ً
 ُم٨مال

 خضًشه

 …مىه وال مى٪ ال خ٣ي هؿِب مل ٢ىلذ.. بهخ٣امي و٢ذ صا -

٣لى الغخمً ٖبض بلى ٞجإة ؤهٓاعه لُدى٫ 
ُ
اوص بهما٫ بـ اإلا  الىٓغ ٖو

ب نىث   بـ وهمـ ٖمِه  بلى  ُمٖغ

 …ُٞ٪ هُٗمله واللي الهُاص ظاؾغ مً بغخم٪ ٦ضا ؤها و -
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 ُؾترجه ًجٕز ُنهُب ًجض وهى م٣ُذ طٖغ بـ ُؾلُمان ُٖجي بحؿٗذ

 بلى ًخجه وهى لحرصٝ ألابٌُ ٢مُهه زم ٖى٣ه عابُت بـ جبٗخه

 ٢ُىصه لُجٕز ٖمِه 

 …الجهاعصة الهُاص ُظلىاع ٖلى ٞغحي!.. جباع٦لي مل -

 آزغ ٖالم بـ ٧ان بل ألاؾاؽ مً ؾمٗه ؤهه ُؾلُمان ٖلى ًبُض  لم

 بـ ٨ٞه ؤمؿ٪ زم ٖمه ججاه ُنهُب بهدجى.. لخى ؾمٗه مما

 ٞدُذ بـ وهضع قغاؾت

ل -  …ؤص ب٣الي صي اللخٓت ؤؾخجى ًٞلذ ؤها مخٗٞغ

 هبرة   بـ وجدضر يغاوة بـ ُٖىاه ؤْلمذ و٢ض ٢ىة بـ ٨ِٞه  ٖلى يِٛ

 ُٖيُه ْالم جىاػي 

 ِٖكتهىلىا ًىم و ؾىت ٧ل خ٤.. ؤزىاحي و ؤمي ٞـ ٖملخه اللي خ٤ -

٫ و زٝى ٞـ
ُ
ضام اإلاظلى٫  ؤهذ وصلى٢تي.. ط

ُ
 …خ٣ي وهازض.. عظلي و٢



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               1157 

تزاًض ُنهُب لًِٛ ُؾلُمان جإوه
ُ
 ججهم بـ حؿاء٫ زم ٨ِٞه  ٖلى اإلا

 ٚلُٔ

مان لُه.. واخض ؾاا٫ -  !الهُاص وبحن بُجها بًه!.. ٧اٍع

 …ٞلىؽ: ُمخإوًها ُؾلُمان ؤظاب -

 الهُاص ظاؾغ ؾببها التي ظغوخه ؤخض ٖلى ُنهُب يِٛ

 ٚلٓت بـ وحهضع لُٗىص ّٞخا٥ ؤلم بـ ُؾلُمان لُهغر

 !!بًه ظاؾغ وبحن بُجها -

 ُٖلتها ٢خل الهُاص ظاؾغ.. بهخ٣ام بُجهم -

 !محن: وحؿاء٫ خاظبُه ُنهُب ٢ُب -

ل: و٢ا٫ ُؾلُمان لهض - ه اللي ٧ل ل٨ً.. اؾمه مٗٞغ  بن ؤٖٞغ

ً مً ؤ٦تر مً ؤزتها ظىػ   و٢خل ٢خله ٞـ لُٗلخىا زاهه ؾىت ٖكٍغ

ُلخه مغاجه  …٧لها ٖو
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  ُنهُب ببخٗضث
ً

بهمت ألامىع  بٌٗ بضؤث و٢ض ٢لُال
ُ
 الٓهىع  في اإلا

٨مل ُُ  همهمت بـ خضًشه ُنهُب ل

 عوظُضا الض٦خىعة زلى الهُاص ظاؾغ اللي!.. زًغة اؾمها ؤزتها -

 !ج٣خله هٟؿها

.. ٢خله اللي هى.. م٣خلخىف هي: بظهاص بـ وؤ٦مل ُؾلُمان ؤومإ -

 …هغبذ اللي الىخُضة وهي بزخٟذ ٧لها ُٖلخه ٞترة بـ بٗضها

 نضا ختى ُنهُب ضخ٩اث حٗلى ؤن ٢بل وظحزة إلاضة الهمذ ؾاص

ت بـ ًغصٝ ؤها ٢بل اإلاسؼن  ؤهداء ظمُ٘ بـ نضاها  الطٖت ُسسٍغ

 البلض ًٖ بُٗض ؾٟغه الهُاص ظاؾغ.. جهاجي م٣خلىف.. م٣خلىف -

ً  ٖى٨م و هٟؿه ٖو

 ُمؿخدُل: نضمت بـ ُؾلُمان جمخم -

 …آلازغة ٞـ بؾإله بب٣ى.. ُمؿخدُل مل: بؿاَت بـ ُنهُب عص -
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 زم الخاعؾحن ؤخض ؤو٢ٟه ٞـ الساعط بلى سخبه و ُنهُب جهٌ

 ؾإله

 !!ٞحن ٖلى وازضه -

 …ه٣خله: هضوء بـ ُنهُب ؤظاب -

 بل حهخم لم ُنهُب ول٨ً خحرة بـ بًٗهما بلى الخاعؾحن هٓغا

 واضخت حٗابحر صون  زلٟه ُؾلُمان سخب وؤ٦مل جغ٦هم

 ولم ُخٟغة ٖمل في وبضؤ الخٟغ آلت ؤمؿ٪ زم الغما٫ ٞى١  به ؤل٣ى

 ٢لبه يغباث جى٢ٟذ".. ٢بره" هي ؤلاظابت ٞـ جل٪ ِلم   الؿاا٫ ًدخج

 ُمغحٗب بهتزاػ بـ حؿاء٫ و الىبٌ ًٖ

 !هىا وهخضٞجي هخ٣خلجي ؤهذ -

 …هىا حي هضٞى٪ جا: بؿاَت بـ ُمصدًخا ُنهُب ؤظاب -

 مما ؤهىن  ل٩ان له ظاؾغ حٗظًب ُمظ با٦ًغا ٚاصعجه الغوح ؤن لى

 الؼخ٠ وخاو٫  هل٘ بـ ُؾلُمان نغر.. آلان ؤزُه ابً ُنهُب ًٟٗله
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 ٖلى ٢بٌ خُىما ؤؾٕغ ٧ان ُنهُب ول٨ً اإلاؿخُإ ٢ضع ُمبخًٗضا

 بها لِؿ٣ِ الُخٟغة بلى وظغه ؾا٢ِه 

٘ ا ًلىح وهى ًضه ُؾلُمان ٞع ًُ  زم زالًاه ظمُ٘ ٢خل ظٕؼ بـ هاٞ

 مخىؾل نىث   بـ هخ٠

مغ٥ ؤهذ!.. ٖم٪ هخ٣خل ُنهُب ًا ب٣ٖل - ىذ ما ُٖ
ُ
.. ٦ضا ٦

 !صلى٢تي هخ٣خل

ت بـ ُنهُب ظإع - غ٨٢م.. ٖمي ًا صؾاؽ الٗغ١ : ُسسٍغ *** الـ ٖو

 …قغوع٦م مً الٗالم هسلو ؤها بـ.. ُٞا بهمخه ؾاب

 الغما٫ وي٘ بـ خ٣ًا ُنهُب بضؤ و٢ض الٟكل بـ جىؾالجه وباءث

 ٌٗلم ؤخض ال جماًما والضه ٦ما الصخغاء ٢لب بـ ًضٞىه.. ٞى٢ه

م ٖلى.. هللا بال ؤعيهما  ٞٗلخه مً بعججاٞه و يمحره ػثحر مً الٚغ

لم جمام ٌٗلم ؤهه بال ِٗ  بـ ؾىي  ًيخهي لً الٗاثلت جل٪ قغ ؤن ال

 بهتهاءهم
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 ٞى١  وظلـ اإلاسؼن  بلى ٖاص ٦ِالهما صًٞ مً ُنهُب بهخهى بٗضما

.. ًضاه بعج٨بخه ما لٟٓاٖت ول٨ً حًٗبا ال ًلهض ٦بحر زكبي نىضو١ 

ٟترى مً التي الُض جل٪
ُ
.. خُاجحن حؿلب هي ها الخُاة به٣اط اإلا

خه ما ًضاه جغج٨ب ؤال ؤ٢ؿم الظي وهى  ٖاثلخه ؤًضي ب٢تٞر

٘ زم حٗب بـ ججهض ُٗض ًضه ٞع هالجِه  ٌُ
ُ
 طل٪ لُلمذ زل٠ بلى ز

 وبعجضي ُنهُب جهٌ ٞـ.. ويىح بـ ًغجج٠ الظي الشالض الهبي

 هضوء بـ لحرصٝ زُابه

 …مخساٞل أل ؤهذ -

 مً لجؼء ٞا٢ًضا ٩ًىن  ٢ض عخل.. وعخل ٦خِٟه  ٞى١  الُؿترة وي٘

 هٟؿه بخترام.. ألا٢ل ٖلى هٟؿه بخترام ب٦دؿب ول٨ىه يمحره

 اإلالٗىهت الٗاثلت جل٪ ٖلى لل٣ًاء

************ 
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غث داو٫  وهي بظهاص بـ عوظُضا ٞػ
ُ
 الهبٍى بـ ظاؾغ ب٢ىإ ج

 ًتزخؼح ال وهى خان ٢ض الى٢ذ ٞـ.. ال٣هغ بـ الخكىص وبؾخ٣با٫

 مى٢ٟه ًٖ

 وهي عاصٞت ظاؾغ ؤمام ظشذ زم واضر بُٖاء بـ ظبُجها خ٨ذ

مؿض
ُ
 خىى بـ ُع٦بخه ج

 ظىاص و جدذ الىاؽ.. صا بخٗمله اللي مُىٟٗل خبُبي ظاؾغ -

 ٦ضا ُٖب.. الىاؽ بِؿخ٣بلىا اللي هما ؾامذ و ونابغ

 خض هجىػ  مل و٢ىلذ ٦المي ٞـ عظٗذ: قغاؾت بـ ظاؾغ هخ٠ -

 !بػاي خض هخجىػ  مل: بؾدى٩اع بـ عوظُضا حؿاءلذ -

 …ؾتي ًا ُخغ ؤها -

 مً ٞاثضة ال ؤن حٗلم وهي هٟؿها ُتهضؤ ٖم٤ُ هًٟؿا عوظُضا ؤزظث

جاصلت
ُ
 الضوام ٖلى جىجر التي الؿُاؾت بجبإ ٖلحها ٣ِٞ اإلا
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 وهى الٟش بـ و٢٘ جى٢ٗذ و٦ما ؾا٢ُِه  ٖلى لخجلـ عوظُضا جهًذ

داٍو ٘.. خضًضًت ؤًض   بـ زهغها ًُ داٍو ًضها لتٞر
ُ
ى٣ه هي وج  زم ُٖ

 ٢اجل صال٫ بـ وهمؿذ ؤ٦ثر هٟؿها ٢غبذ

 !زاَغي  ٖكان ٢ىلذ ولى َب -

 أل بغيى بـ ُٞا آزغحي: و٢ا٫ م٨غ بـ ببدؿم -

 ٖكان.. ظاؾغ ًا ب٣ى جا: و٢الذ بمخٗاى بـ قٟخحها مُذ -

ل وهللا ب٣ى زاَغي   …هٖؼ

دض١ وهى لحهمـ مىه وظهها ٢غب زم بالٛت ع٢ت بـ ط٢جها ؤمؿ٪  بـ ًُ

 الالم٘ ٞحروػها

ل ٖلى مى٣ضعف بخىا -  الٟغاولت ٖػ

 !...هخجز٫  ٌٗجي: ؾٗاصة بـ ؤعصٞذ -

بلت َب٘
ُ
 مغح بـ بٗضها وؤعصٝ قٟخحها ٖلى ع٣ُ٢ت ٢

 …٧لمت للٟغاولت هجز٫  مى٣ضعف -
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داو٫  وهي ؤعصٞذ زم مغح بـ عوظُضا ن٣ٟذ
ُ
 الجهىى ج

 …بلبـ ٢ىم ًال -

ٗاوص وهى الجهىى بـ لها ٌؿمذ لم ؤهه بال  بلُه زهغها مً ظظبها ٌُ

 ٖبض بـ همـ زم

 !خ٣ي ب٣ى ٞحن!!.. مجهىص وبظلذ وا٣ٞذ مل ؤها!.. ٞحن عاًدت -

 !صلى٢تي: بؾدى٩اع بـ عوظُضا عصث -

ا ؤومإ -
ً
 …ؤوي  وخل ال٠ُ٨ ؤنل ؤه: مغح بـ عاصٞ

 ونغزذ ًضهِ  بـ هي لُخمؿ٪ ألاؾىص زىبها سخاب بـ حٗبض ًضه ٧اهذ

 عجالت بـ

 جدذ الىاؽ ظاؾغ -

ى٣ها بـ حٗبض وقٟخُه ٖلحها عص -  …ٌؿدىىا: ُٖ

٤ جهاًت حٗلم ؤن ٖلحها ٧ان  ظاؾغ م٨غ ٞـ ؾل٨خه الظي الٍُغ

م٨ً ال الهُاص  بثخماهه ًُ
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*********** 

مؿ٪ وهي جظمغث التي زالخه وجبٗخه الؿُاعة مً ًؼن  جغظل
ُ
 ج

٣ه  ٖلُه جخ٩ئ مٞغ

ت مل -  ال٨خاب ٦خبخىا ٦ىخىا ما صي اإلاغمُت الػمتها بًه ٖاٞع

 وزالم

 لىلى ًا ًا الهُاص ظاؾغ ًٖ بيخ٩لم بخىا: و٢ا٫ ًؼن  ضخ٪ -

كان: بمخٗاى بـ جمخمذ -  …ٞغح ٖاوػة م٨ىدل الهُاص ظاؾغ ٖو

٣هم في.. عمؼي  ٞٗل و٦ظل٪ خُلت ٢لت بـ زالخِه  بلى ًؼن  هٓغ  بلى ٍَغ

 وخُاه ًؼن  جى٠٢ ٞـ الؿُاعة مً ًترظل وهى ُنهُب ٢ابال الضازل

 ص٦خىع  ًا مبرو٥ ؤل٠ -

 ؤهذ مبرو٥.. ُٞ٪ ًباع٥ هللا: و٢ا٫ مغوهت بـ ُنهُب ببدؿم -

 …٦مان
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٨غ بـ ًؼن  جمخم
ُ

 والظي ُنهُب بلى ونض٣ًه زالخه ٖٝغ زم ق

 ًؼن  ؤظٟلذ ؤجها ختى ُمسُٟت ظضًت بـ وحؿاء٫ مىه ج٣ضم

 !ٖلُ٪ ًىا٤ٞ الهُاص ظاؾغ زلُذ بًه ٖملذ ؤهذ -

 !ٞاهم؟ مل: حؿائ٫  بـ ًؼن  ٢ُب -

 بـ ًىا٤ٞ ٖكان ٖمل ٖملخله ؤ٦ُض: خحرة بـ ُنهُب ؤظاب -

ت  …صا اإلاىيٕى ٞـ م٨ٟغحل بػاي.. صي الؿٖغ

بجى هٓغاث بِىما بؾخمخإ بـ ًؼن  ضخ٪
ُ
 مسبى٫  جغي  ؤجها واضخت ل

ٗان في قاب ولِـ  جًٓ ه٨ظا ؤو قبابه َع

 والضجه ًٖ ُٖيُِه  بـ بدض.. ألاٞغاص مً الٗضًض ًدىي  ٧ان ال٣هغ

 ٖلحها الهٗب مً ؤهه ٌٗلم.. بًُٗضا ألاع٧ان ؤخض بـ ججلـ لُجضها

٨مل ُهىا لختر٦ه عخلذ و البالص جغ٦ذ ٢ض.. ُهىا بلى الٗىصة ًُ 

ل ٢ُٗذ.. حٗلُمه
ُ
ا مٗه و الٗاثلت جل٪ م٘ جىانل ٧ ًً .. ؤً
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٣ابالجه هًٓغا جىجغها ؤوط في ٧اهذ ٖال٢تهم
ُ
ض إلاا وبمخشاله لٗمه إلا ٍغ ًُ ..

ل بُٗض ٧ان لظل٪
ُ
 ٖلحها الًِٛ صون  هي وجغ٦ها ٖجهم الُبٗض ٧

٣ضع وهى ألظله آلان ُهىا ول٨جها ِلمذ بٗضما طل٪ ًُ  ٦ما.. الخ٣ُ٣ت ٖ 

خإزغة صختها ؤن
ُ
.. الخضًض و الخغ٦ت مً ال٨شحر بـ حؿمذ ال اإلا

 بهم الترخُب بٗض الخضًض ؤَغاٝ مٗهم وجباص٫ بلحهم جىظه لظل٪

 الهٗب مً ًجٗل الجمُ٘ له حٗغى ما.. ُمبالٛت صون  خٟاوة بـ

ل ول٨ً وألاًام الٗال٢اث جل٪ جسُي
ُ
 !٦ظل٪ ؤلِـ بهخهى طل٪ ٧

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

 التي جل٪ ؾىي  ًب٤   ولم بهُٟإث ألاهىاع. اإلا٩ان بـ جهضح اإلاىؾ٣ُى

ىحر
ُ
  ٠٣ً الضعط ؤؾٟل وبـ م٘ ببىدُه و ظاؾغ خُض.. الضعط ج

ً
ال

ُ
٦ 

ىاؾب ظظابت إلاٗت بـ الؿىصاء خلخحهما بـ ًؼن  و ُنهُب مً
ُ
 ج

 الغظىلُت مالمدهم



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               1168 

د٩ى ٦ما ج٨ً لم بُجهما ألاولى الىٓغة  ال قًِئا ٧ان بل ألاؾاَحر بـ ًُ

غن٘ ألابٌُ زىبها بـ ُظلىاع ٧اهذ.. ونٟه ألاخٝغ حؿخُ٘
ُ
 بـ اإلا

 صعظت بـ ُمددكم ٧ان الشىب.. الجىت مً هاعبت خىع  بـ ؤقبه ؤإلااؽ

 طاجه الى٢ذ في وؤه٤ُ بؿُِ.. ُمظهلت

سٟي ا عوٖت بـ ظؿضها ًُ
ً
لى مً.. ؤؾٟله ما ٖلى خٟاْ  بـ ُمغن٘ ألٖا

ُٛي.. الهضع مى٣ُت ختى ؤإلااؽ  َب٣ت طعاُٖه و ظُضها وَُ

بت عؾىماث بـ مى٣ىقت ال٣ُماف مً قٟاٞت  ع٣ُ٢ت ول٨جها ٍٚغ

ىت  نٛحرة ؤإلااؾاث بـ وُمٍؼ

هالتِها
ُ
 ًجم٘ اإلااسخي الخاط طل٪ بـ وظهها ظما٫ هاٞؿذ ز

هالتِها
ُ
 بٞخخان بـ الُخغة ز

ًاهي ال ببدؿامتها
ُ
 ولم خىلها مً بزخٟى الٗالم و٦إن.. ببدؿامت ج

 جماًما بزخٟى ٢ض الهُاص ظاؾغ ختى ؾىاهما ًب٤  
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 مً ًمىٗها ماطا ول٨ً صعظت ُبٗض ٖلى ؤمامه ج٠٣ هي وها

٣ها ٖلى ٣ًبٌ الظي ظاؾغ هيسخى ال صٖىا اااه!... الخ٣ضم  بـ مٞغ

طهِه  بـ وهمؿذ جإوهذ ُظلىاع ؤن ختى ٢ىة
ُ
 ؤ

 …بًضي ؾِب.. ٖلُىا بدبو الىاؽ بابتي -

دض١ ُٖىاه ٧اهذ بل ٖلحها ًغص لم
ُ
 ٞهمذ التي ُنهُب ُٖجي بـ ج

 واز٤ هضوء بـ وهمـ عؾالخه

 بـ مل ُظلىاع نض٢جي.. وبـ ُنهُب ؤها.. مٗاًا ٖلحها مخساٞل -

 …لُا الضافي البِذ ُظلىاع أل ٖك٤

ٟؿض ؤال هللا مً ًإمل .. ال٣اجلت حٗل٣ُاجه ؤخض بـ اللخٓت جل٪ ًُ

 مّض  بـ هي ٢امذ ببيخه ًض ًٖ ًخسلى ال وهى الهمذ َا٫ وخُىما

 ؤخًاهِه  بحن لترجمي ٢ىة بـ وسخبها بها ؤمؿ٪ ٞـ ُنهُب بلى ًضها

مؿ٪ وهي ألامغ جضاع٦ذ عوظُضا ول٨ً ظاؾغ ًل٨مه ؤن ٧اص
ُ
 ًضه ج

 جىؾل بـ همؿذ زم ال٣ُض خىلها وجد٨م
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بت ؤصٞ٘ ُمؿخٗضة ؤها بهضي زاَغي  ٖكان -  …بضاله الًٍغ

 ُظلىاع ظظب بل ًإبه لم ُنهُب ول٨ً ًٚب بـ ظاؾغ جىٟـ

ّبل زم بًُٗضا
 
  ظبُجها ٢

ً
 ؤظل نىث   بـ لحهمـ ُمُىال

 …صي اللخٓت مً خُاجىا بخؿبي.. ؤهِذ  ٖلُا مبرو٥ -

لى زغي  الجهت ٖو
ُ
 ألا

 ظؿضها.. الًاجٗت هٓغاتها.. بها ما ٧ل بـ مإزىط ًؼن  ٧ان

غجج٠
ُ
ت قٟخحها.. اإلا .. الىان٘ ألابٌُ لىهِه  بـ اإلاالث٩ي زىبها.. الٟاٚع

ىاٞـ بخدكامه  و اللالا بـ ُمغن٘ ول٨ىه.. ق٣ُ٣تها زىب بخدكام ًُ

 بـ الشىب خى٫  جلخ٠ ًُٞت ؤٕٞغ مً جسغط التي الؼهىع  بٌٗ

 لؤلهٟاؽ ؾالبت عوٖت

هالتِها
ُ
 جخسللها ألاٌؿغ ٦خٟها ٖلى بعجمذ ظضًلت في ُظمٗذ ز

لى.. الشىب ؤٕٞغ مً جسغط التي جل٪ ٦ـ بًُاء ػهىع   عؤؾها ٖو

ىاٞـ الىعوص مً جاط ويٗذ  ع٢ت هُئتها ًُ
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هل٨ت جل٪
ُ
 ص٢اث٤ بٗض له ؾُخهبذ اإلا

 خ٨مت بـ حٗامل ول٨ىه ًؼن  خل٠ُ ٧ان ُنهُب ما خضر وما

م ٖلى.. بًُٗضا ظاؾغ سخبذ والتي عوظُضا بها ؾب٣خه  مً الٚغ

 ًؼن  بـ جش٤ ؤجها بال ببىتها ٖلى ُعٖبها

غ٦تهم ؤمامها ًضحها چُالن يمذ  ٠ُٖ بـ ًؼن  لُبدؿم.. جىجغ بـ ٞو

داو٫  ؤن صون  لظل٪.. لخالتها  إلاؿها ختى ؤو ؤلا٢تراب ًُ

 !...َى٫  ٖلى ه٣ٗض وال هغ٢و جدبي -

ها بحن ما ٦شحًرا جغصصث متها زٞى ٍؼ  لم والظي والضها جسظ٫ ؤال ٖو

 والخاثِ الخهً.. ؤمامها ٠٣ً الظي و٦ظل٪.. آلان ختى ًسظلها

 نبىع، ٧ان بل.. الخمل ز٣ل مً ًخٗب ولم ٖلُه بج٨ئذ الظي

 الُب٩اء خض بلى ٖلحها ُٖٝى مغاعي،

 بهتزاػ بـ وؤعصٞذ ٖم٤ُ هًٟؿا ؤزظث لظل٪

 هجر٢و أل -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               1172 

 ٖلُِ٪  ؤيِٛ ٖاوػ  مل: جإ٦ُض بـ ؤعصٝ -

 …بابي ٖكان ٦ضا بٗمل ؤها -

مؿ٪ ًضه لُمض جٟهم بـ ًؼن  ؤومإ .. زلٟه ظظبها زم ع٢ت بـ ٦ٟها وٍُ

داو٫  ٧اهذ
ُ
لما بل جٟٗل ًضٖها لم ول٨ىه مىه الخملو ج

ُ
 خاولذ ٧

 بؾدؿلمذ ٞـ ؤ٦ثر ٖلحها قضص ًضها سخب
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 (الثاني الجزء) وألاخير والثالثىن  الىاحدالفصل 

٩اص ظىاص ٠٣ً البُٗض الُغ٦ً في بِىما ا ًىٟجغ وظهه ٍو
ً
ُٓٚ 

ًًبا  ؤزظهما ؾِخم ق٣ُ٣خاه.. الٛحرة مً وال٨شحر وال٨شحر.. ٚو

 ٖىه ببخٗاصها بـ بإؽ ال ُظلىاع ج٩ىن  ٢ض.. الُىم طاث في ٖىه بًُٗضا

 ُٖىِه  بـ الجخُم هى ٖجها ؤلابخٗاص!!.. چُالن ول٨ً

 ؤؾىص لىن   طا زىب   في جتهاصي ٢اصمت وهي بًالٝ ُٖىاه ؤبهغث

غي  ىاٞـ اإلالمـ خٍغ  ٢بل ما بلى ًهل.. البًت بكغتها وٗىمت ًُ

ٓهغ وال ٢لُل بـ ال٩اخل  طعاٖحها ٣ِٞ ظؿضها مً ال٨شحر ًُ

خمخم وهى بًُٗضا وظهِه  بـ ؤقاح  ٢ىي  بهٟٗا٫ بـ ًُ

 …ها٢هت مل اللُلت.. ها٢هت مل اللُلت -

دض١ ٧لُخِه  بـ بلحها ٌؿخضًغ ظٗله ألاًمً ٦خٟه ٞى١  ه٣غ  وظهها بـ ًُ

 ٢اثلت ؾب٣خه ًغصٝ ؤن و٢بل الٟتيّ 

 !!لُه بُٗض وا٠٢ -
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 ؤججىب٪ ٖكان: وؤظاب خمدم -

 !...ؤٞىضم: وحؿاءلذ طهى٫  بـ خاظبحها بعجٟ٘ -

 ًدُض ؤن صون  بىُاله ظُب بـ ًضه ًً٘ وهى ُما٦ًضا ظىاص ؤظاب

 ٖجها بهغهِ  بـ

 ٦الب وال هاخُخ٪ مً ؾىاء.. هٟسخي يامً مل ؤها هى ما.. ؤه -

 …صو٫  ؤزىاحي م٘ بحر٢هىا اللي البدغ

 ٌؿخُُ٘ ال ظىاص.. ؤعًيا ججلـ ججٗلها ج٩اص ٢ىة بـ بًالٝ ضخ٨ذ

ك٣ه ًٚبه ًٖ الخٗبحر ٦ُُٟت وألاصهى بل مكاٖغه بزٟاء  ٞـ ٖو

ٗاهض لم لُتها.. طاجه الى٢ذ
ُ
  ح

ً
 مً الٌُٟ طل٪ بـ ؤ٦ثر لخمخٗذ ٢بال

 اإلاكاٖغ

 لها جهاًت ال بضث التي ضخ٩اتها بهتهذ ختى ٖابًؿا هى بها خض١

 ظظبها زم واخضة ًض   بـ زهغها ٖلى ٢بٌ خُض هى ؤؾ٨تها ختى
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 له خهغي  خ٤ هي الٟٗل بـ بل و٦إجها ظؿضهِ  ٖلى ًًٗها.. بلُه

ِ٣ٞ 

ٟاظإة لخل٪ نضعهِ  ٖلى ًضحها ويٗه زم نضمت بـ بًالٝ قه٣ذ
ُ
.. اإلا

لذ دض١ هى بِىما بحؿإ بـ بلُه جىٓغ ْو  ٢ض ٞـ بؾخمخإ بـ بها ًُ

 بزغاؾها بؾخُإ

 بـ ب٢ترب.. جغ٦ها ؤبى ول٨ً ًضًِه  بحن مً الخملو بًالٝ خاولذ

 حؿمٗه ختى ٖا٫ نىث   بـ ؤعصٝ زم مجها وظهِه 

 !...ٌٗجي ؾ٨تي -

 زجل بـ ؤعصٞذ زم ؤهٓاعهما جالقي جخالفى خىلها بًالٝ هٓغث

ىا الىاؽ ظىاص -  حكٞى

- ٘ ت خخت ٞـ بخىا جا: وهخ٠ م٨غ بـ خاظبُه ٞع  …مضاٍع

ذ م٤ بـ ظىاص لُطخ٪ وظهها ؤخغ١  زجل بـ ؤهٟاؾها حؿاٖع ُٖ 

 ٞجإة ٢ا٫ زم ًهمذ ؤن ٢بل
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 !...هخجىػ  جُجي ما -

 ٚغابت بـ بلُه وهٓغث بغازىه مً ال٩ٟا٥ مداولت ًٖ بًالٝ جى٢ٟذ

 بؾدى٩اع بـ هخٟذ زم

 !!...ؤٞىضم -

 زلٟه ًجظبها وهى خماؽ بـ هخ٠ زم ًضها ظىاص ؤمؿ٪

 …٨ٞغة وهللا َب -

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

 الكئىن  بٌٗ في ظاؾغ م٘ الخضًض ؤَغاٝ ًدباص٫ ؾامذ ٧ان

 م٣ضماث صون  و الُاولت يغبذ التي ظىاص ًض ٖلى بهخٌٟ ختى

 الجالؿحن ؤطهلذ ٢ىة بـ ؤعصٝ

 …بًالٝ هخجىػ  ؤها ٖمي -

غصص وقٟخُه ظبِىه ؾامذ ٢ُب
ُ
 ما ٌعي ختى ؤزُه ببً ٖباعة ج

 نضمت بـ هخ٠ زم ظىاص به جٟىه
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 بخإمغوي؟ وال مجي بخُلبها وؤهذ -

٪ ؤها أل -  بٗٞغ

جي بًه الػمخه َب: بؾخهجان بـ ؾامذ عص -  !!حٗٞغ

 ألانى٫  صي: بغاءة بـ ظىاص ؤظاب -

ت بـ ؾامذ هضع -  ًابً ألانى٫  حٗٝغ ؤق٩ال٪ وهى!! ؤنى٫ : ُسسٍغ

 …ظاؾغ

ا ظاؾغ بلُه هٓغ ًٗ  تهضًض بـ ؤعصٝ زم الش٣ُل خاظبه عاٞ

 !ؾامذ ًا ظاؾغ وماله -

 …بجخت ُٖلت: ُٚٔ بـ ؾامذ عص -

 مغح بـ ؤعصٞذ زم ظاؾغ ٦خ٠ بـ وظهها ُمسُٟت عوظُضا ضخ٨ذ

 …ٖلحها هُمىث الىاص ظاؾغ ًا ؤزى٥ بيذ بَلبله -

 ٢ىة بـ و٢ا٫ ؾامذ بلى هٓغ زم ًضها ٖلى ظاؾغ عبذ

 وبعخمجي ؾامذ ًا الُٗا٫ ظىػ  -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               1178 

 صي للُٗلت خل ٌكٝى خض ما ظماٖت ًا بًه -

ـ البيذ وبَلب بحٗض٫ ظاؾغ: لجاؾغ عوظُضا همؿذ -  …٧َى

غ  ٖلى هٟؿه ًجبر وهى ؤؾىاهِه  بحن مً ٢ا٫ زم ًٚب بـ ظاؾغ ٞػ

 ؤلابدؿام

 لُه بًالٝ بًض بُلب صا ٢ضام٪ وا٠٢ اللي البٛل ؤبى بهٟتي -

 ُٞه مؿخسؿغها ؤوي ولى

 جُٟكجي ٢انض لى ؤهذ صا!.. بىؽ ًا بًه: جظمغ بـ ظىاص بٖترى -

 ٦ضا هخٗمل مل

 …بٗمل ؤها ٖاٝع ؤها بزغؽ -

 ؤخض ٌؿمٗه ؤن صون  ُٚٔ بـ وجمخم بًُٗضا وظهِه  بـ ظىاص ؤقاح

 …وهللا هُداؾب٪ وعبىا الًمحر مٗضوم عاظل ؤهذ -

غ  ٖمه زم ظاؾغ بلى الىٓغ ٖاوص زم الُٛٔ بـ ُمدمل هًٟؿا ٞػ

 ٖاق٣ت ببدؿامت بـ وؤعصٝ ؾامذ
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 بـ.. ٚحرها مً ؤِٖل م٣ضعف بـ.. ٞحها زؿاعة بوي ٖاٝع ؤها -

ض٥  !...ٖمي؟ ًا حؿلمهالي ج٣ضع ٖلحها ؤخاٞٔ بوي ؤٖو

 ُمؼاح بـ و٢ا٫ ببدؿم ختى واضر حٗبحر صون  ؾامذ به خض١

 بـ عظلحها بـ الكُاَحن ؤعى جضزل ٖاوػها مل بوي ولى -

ًل٪ م٣ضعف  عاظل عبى ظاؾغ بن ٖاٝع وؤها زهىًنا َلب ؤٞع

 ٖمي ًا ألبىؾ٪ والىبي: خماؽ بـ ظىاص نغر -

 ٞـ ؤعظ٘ ؤما بض٫ بًضحها وؾِب ًاال ب٢ٗض: نغامت بـ ؾامذ ناح -

 …٦المي

 ٞٗله لغص نضمت بـ ُٖىاها بحؿٗذ التي بًالٝ ًض ظىاص صٞ٘

٘ وهى ؤعصٝ زم الٗى٠ُ ا ًضًه ًٞغ ًُ  ٖال

 هخخاظها مخ٣ُٗهاف ؤؾخجى أل.. مجها ٢غبذ لى بًضي ب٢ُ٘ ُبو -

 …بٗضًً
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ض   ٢ض نىث   بـ همـ زم ًإؽ بـ ؤهٟه ُمىدضع ؾامذ ٞغ٥
 
٣

 
 ألامل ٞ

 الى٢دت الٗاثلت جل٪ مً

٢ؿم مٗا٧ىا حٗبذ وؤها ؾاٞلت ُٖلت ؤهخىا -
ُ
 …باهلل ؤ

ت ناخذ ٍغ زغي  هي جغصٝ ظاؾغ ؤمام ج٠٣ وهي ظٍى
ُ
 ي٤ُ بـ ألا

 طاجه الى٢ذ بـ وخماؽ

 !...ؤها بقمٗجى.. خمؼة ؤججىػ  ٖاوػة ٦مان وؤها -

ا ونابغ ؾامذ بهٟجغ
ً
 وق٪ ٖلى ٧اهخا ُٖىاه ظاؾغ بِىما ضخ٩

 ُمس٠ُ هؿِـ بـ لحرصٝ ؤمامه الىا٢ٟت الى٢دت جل٪ بلتهام

 خؿبي.. هللا خؿبي!.. بًه ه٣ى٫  ؤبى٦م جغبُت ػي ***  بيذ جغبُت -

 …هللا

ت يغبذ ٍغ  بهٟٗا٫ بـ وؤعصٞذ ألاعى بـ ٢ضمها ظٍى

 بابتي ًا خمؼة ؤججىػ  ٖاوػة.. مالي وؤها هللا -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               1181 

 هىا مً جُلعي ما بض٫ مٟٗىنت ًا ؤمصخي: ًٚب بـ ظاؾغ هضع -

 ***الـ بيذ ًا هخمىجُجي.. ٖض٫ ال٣بر ٕ

 وبعخمجي ظاؾغ ًا الُٗا٫ ججىػ  ما: بؾخٟؼاػ بـ نابغ هخ٠ -

 ال عاخت هدكٝى مل ؤهذ باهلل جهض١: خضة بـ ظاؾغ ؤعصٝ -

 مِٟل ظىاػ و.. ٖاٌل ؤها ما َى٫  ابى٪ وال ؤهذ

ت ؤعصٞذ - ٍغ  بججىػا ٧لهم بزىاحي.. ْالم ؤهذ: ًٚب بـ ظٍى

 !...ؤها بقمٗجى

 بلى ًىٓغ وهى حٗب بـ هخ٠ زم اإلا٣ٗض بـ عؤؾه مازغة ظاؾغ يغب

 عوظُضا

ضي -
ُ
ضي.. عوظُضا ًا ٢ضامي مً وبمصخي بيخ٪ ز

ُ
 ؤما بض٫ بيخ٪ ز

 ؾغامُ٪ بُه وؤمسر قٗغها مً ؤها ؤزضها ًا ًازضها عبىا ؤصعي

 وهللا مغبدل ؤها.. هخمىججي بيخ٪..ال٣اٖت

 …وهللا بجغبِذ وال: و٢الذ عوظُضا ضخ٨ذ -
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********** 

 الخحن وبحن ظبِىِه  ٖلى ظبُجها جً٘ السام ٖاإلاهما في هما بِىما

بلت ًسخلـ وآلازغ
ُ
 لم ٧لماث بـ ؤهىزتها ٌٛض١.. ًضها ل٠٨ ع٣ُ٢ت ٢

غيحها ول٨جها ٢بل مً هي حؿمٗها
ُ
ؿٗضها بل ج

ُ
  جغ   لم و٦إجها ح

ً
 عظاال

  جغ   لم الٟٗل بـ هي.. ٢بله
ً

 ٢بله عظاال

ى٣ِه  ظاهب ٖلى ؤلاحؿار طل٪ هٓغها ظظب  جمسخها وهي لدؿإله ُٖ

 اللُُٟت ؤنابٗها بـ

 !...صا بًه -

ٗذ   ُٖىاه بحؿٗذ.. لُضها ُنهُب لُىٓغ بلُه بنبٗها ٞع
ً

 ٢لُال

ان  زم اإلاى٣ُت جل٪ مسر بـ ل٣ُىم الهضمت بؾخٗاب ما وُؾٖغ

 ُمؼاح بـ ؤعصٝ

ىذ -
ُ
راب ٞـ بلٗب ٦

ُ
 …الت
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 لصسب ؤخض ٌؿمٗه لم ول٨ً الغهان نىتها بـ ُظلىاع ضخ٨ذ

خمخم اإلاىؾ٣ُى ُُ  الغاجٗت هُئتها بـ مإزىط ل

 …ُمهل٨ت -

 بـ بٗضها وحؿاءلذ َُٟٟت نضمت بـ بلُه وهٓغث ُظلىاع نمخذ

 طهى٫ 

 !...بًه؟ ٢ىلذ -

ّبل زم ًضها ُنهُب ؤمؿ٪
 
 الؿىاع طل٪ ٣ًب٘ خُض مٗهمها ٢

ظًب ٖظبت، هبرة   بـ وؤعصٝ بها السام
ُ
 ٖظوبتها ٍٞغ مً الدجغ ج

 …الُغمان ػهغة ًا ُمهل٨ت -

ٓلمت عوخه ؤياء بقغا١ بـ ببدؿمذ
ُ
 بـ ٢الذ زم ٢ىة بـ لُخٗاه٣ه اإلا

 صاٝء نىث  

 …عاظل ٖحن ٞـ بال ُمهل٨ت وم٨ىدل -
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دُِ آلازغ هى ببدؿم ُُ ٗها زم زهغها ل  ٖضة بها وصاع ؤٖلى بلى ٞع

ت ؾٗاصة بـ ُظلىاع زاللها نغزذ مغاث  ؤهؼلها بٗضما لحرصٝ.. ُمَٟغ

م٣ًا ؤ٦ثر ٖم٤ُ نىث   بـ دُِ مً ُٖ
ُ
 بـ الٛغ١  لضعظت ٖم٤ُ.. اإلا

 ٧لماجه خالوة

 …عاظل ٢لب ٞـ بال ُمهل٨ت م٨ىدل -

 ُمكٗت ببدؿامت بـ وؤعصٝ الىابٌ ٢لبه ٞى١  لًُٗها ًضها ؤمؿ٪

 وؤلاعاصة ال٣ٗل مؿلىب ؾحروي ٢لب.. لُِ٪  ٚحر مض٢ل ٢لب -

مغ ٖاف لى ٢لب.. ًىنل٪ ٖكان مغه ٞى١  ُٖ  هُضو١  مل ُٖ

 جٟلتي ؾاب٪ لى هُِٗل مل ٢لب.. صلى٢تي ٞحها هى اللي الؿٗاصة

 …بًضًِه  بحن مً

  صون  لتهبِ ُٖىحها بـ ٖبرة جغ٢غ٢ذ
ً
 َٝغ بـ هى مسخها ٞـ مجها بعاصة

ّبل زم ببهامها
 
 وؤ٦مل الٗبرة م٩ان ٢
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 ٧لمت الٗك٤ ًم٨ً.. الُغمان ػهغة ًا ٖلُِ٪  ٦ٟاًت مل الٗك٤ -

ضام جاٞهه
ُ
 ٢لبي ظىه اللي ٢

 …بدب٪.. بدب٪.. بدب٪: ظىىن  بـ نغزذ زم ُظلىاع ضخ٨ذ -

 الؿٗاصة.. هي ج٨ً لم بن لُخظو٢ها ٨ًً لم ؾٗاصة بـ ُٖىاه إلاٗذ

 ًضها جمض بهخٓاعه بـ ًجضها ؤن.. اإلاُاٝ جهاًت بلى الىنى٫  بـ

 ُٖىاه جمخلئ ؤن.. ج٨ً لم ٦إجها ؤوظاٖه جظوب ٞـ زانخه لخدخًً

ل ؤمامه مغآها بـ
ُ
ل بل ًىم ٧

ُ
.. ٚحرها ؤخض وال هي ج٩ىن  ؤن.. لخٓت ٧

 ٚحره ؤخض وال هى ٩ًىن  وؤن

٘  صون  خالذ زكىت عظىلُت ًض ؤن بال ج٣بُلِه  بـ باصع و ٦ٟها ٞع

ب ٢اسخي، نىث   زم طل٪  حهضع ُمٖغ

 بىتي م٘ ؤع٢و ٖاوػ  -

ا ال - ًً  ًاعب ؾاجغ ًا: ُنهُب ه٤ُ بعاص

 !خاظت بخ٣ى٫ : زكىهت بـ ظاؾغ ظإع -
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 بجًٟل.. ٖمي ًا ؤبًضا ال: الُب٩اء وق٪ ٖلى هبرو بـ ُنهُب جمخم -

 …الضبب ٖمى -

 بـ الُؿٟلى ِقٟاها ًٖذ التي ُظلىاع ًٖ لُبخٗض ظاؾغ صٞٗه زم

٠ُ زجل  ٌٌٗ وهى زهغهِ  بـ ًضًه ُنهُب وي٘.. ٖلُه ٖو

 خاه٤ ُٚٔ بـ همـ زم الُؿٟلى ِقٟاه

 هو ٞـ مخٗل٤ هخًٟل.. هاع ٖلى وال ظىت ٖلى هخىعص مل ؤهذ -

 …٦ضا

الماث زلٟه ٠٣ً ًؼن  لُجض ٦خٟه ٖلى جغبذ ًض ٖلى بلخٟذ  ٖو

ت ًدخج لم ٞـ وظهِه  ٖلى جغحؿم ؤلاخباٍ  هى ؤنابه ما إلاٗٞغ

غا٢و وظضها ٞـ چُالن خُض بلى هٓغ زم.. آلازغ
ُ
 ٞـ.. ظىاص ج

 ًاجـ ُمؼاح بـ بٗضها لحرصٝ قٟخُه بحن مً هاػثت ضخ٨ت زغظذ

 بٌٗ م٘ وؤهذ ؤها هغ٢و جُجي ما -
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 مل مىبىطًً بهىا ٖلُىا باًً: آلازغ هى ُمؼاح بـ و٢ا٫ ًؼن  ضخ٪ -

 !٦ضا

 …ٖلُه نٗبىا هٟؿه طاث الىبظ صا -

 وهى ٢لبه جهكذ الٛحرة.. چُالن خُض بلى بلخٟذ زم ًؼن  ضخ٪

 بِىما. الضٖم مىه حؿخمض ق٣ُ٣ها ٦خ٠ ٖلى عؤؾها جً٘ ًجضها

 ٖىه جبخٗض.. عاخت ٖضم بـ جخململ ٧اهذ بل ٦ظل٪ ج٨ً لم مٗه

 و٦إهه ؤلام٩ان ٢ضع به جدكبض هي ظىاص م٘ بِىما.. ؤلام٩ان ٢ضع

 ؾُسخٟي

ضع٥ لم  ُعٖب، بـ صا٦ىت ُمٓلمت، ٧اهذ ُٖىاه ؤن الخالت هظه في ًُ

 ألاػع١ الٛحرة لهُب بـ ُمسُٟت

بدؿم زاهُت بـ لتر١  ُٖىحها بـ ُٖىاه بلخ٣ذ شلج صافئ خىان بـ ٍو ًُ 

ا بًُٗضا وظهها وؤصاعث هي بهخًٟذ.. ٢لبها ًٗ  وهى ًؼن  لُخجهض.. ؾَغ

 ؤسخى بـ ًغصٝ
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ضام٪ لؿه -
ُ
٤ ٢ ُِل ٍَغ ل.. ٍَى  …ًؼن  ًا ؤوي  ٍَى

*********** 

اٝ بهخهى وؤزحًرا  الهُاص ظاؾغ ٞـ اإلا٣اًِـ ظمُ٘ بـ ال٩اعسي الٞؼ

 طل٪.. ٖغوؾحهما ظىاع بـ ًجلؿا لم ٞـ.. ُنهُب و ًؼن  َغص قبه

 !!الُاُٚت

 التي چُالن زانت ٞخذ و جىظه زم ؾُاعجِه  مً ًؼن  جغظل

 جغاظ٘ زم ؤؾىاهِه  ٖلى ًؼن  لُهغ وجغاظٗذ هٟؿها ٖلى به٨مكذ

 به الدؿلر خاو٫  هضوء بـ وؤعصٝ

ٌُٗ مل ؤها مخساِٞل چُالن ًا بهؼلي -  ب

 …ببٗض َب -

ؿاٖضها ؤن صون  وبهخٓغ الؿُاعة مً جترظل ختى ًؼن  ببخٗض  ختى ٌُ

 طٖغ بـ حؿاءلذ ٞـ.. ؤظٟلتها ٢ىة بـ الباب لُهٟ٘ هبُذ

 !!بًه في بًه -
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 …الخغامُت ٖكان خلى الباب ب٣ٟل: بغاءة بـ ًؼن  ؤظاب -

.. بهتزاػ بـ حؿحر وهي ج٣ضمخه الٟٗل بـ و جخ٣ضمه ؤن ًضهِ  بـ لها ؤقاع

 ٢الذ ؤجها بال اإلاهٗض ؤمام جى٢ٟا

 …الؿلم ٖلى هُل٘ ؤها أل -

 نىث   و عوٍت بـ ؤعصٝ زم مهل ٖلى وػٞغه ٖم٤ُ هًٟؿا ًؼن  ازظ

 بهٟٗا٫ ؤي ًدمل ال هاصت

ضامي ٧ان -
ُ
٣ت ملُىن  ٢  بـ.. چُالن ًا ُٞه ؤؾخٛل٪ و٢ذ و ٍَغ

ؼحي ؤعضخي ٖكان خُىان مل ؤها  ي٠ُٗ شسو ٞـ الظ٧ىعٍت ٍٚغ

٪  …ٍػ

خدذ و اإلاهٗض ونل
ُ
 بـ ؤعصٝ زم ألاو٫  هى لُضل٠ ؤبىابه ٞ

 الجظابت ببدؿامخِه 



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               1191 

٣ت ؤي بـ ؤؤطًِ٪  بوي مىٗجي لُِ٪  وُخبي.. چُالن ًا بدب٪ ؤها - .. ٍَغ

 ؤبٗض ه٣ضع مل بـ ٖكغة بجىحن، ؾىت، ٖلُِ٪  ؤنبر ؤ٢ضع ؤها

 …ٖى٪

 بلى جىٓغ وهي ؤونالها ظمضث التي الهضمت مً چُالن حؿمغث

جبر ٞـ الضاٞئت ببدؿامخِه 
ُ
 ؤلابدؿامت جل٪ و٦إن الهضوء ٖلى ٢لبها ج

غحٗب ٢لبها هبٌ جغوى
ُ
 اإلا

ٛل٤ ؤن اإلاهٗض ٧اص  ُمؼاح بـ وهخ٠ مىٗخه ًؼن  ًض ول٨ً ؤبىابه ٌُ

 …بًضي ٖلى ه٣ُٟل الباب ًال -

 وهي ؤمامه و٢ٟذ.. ألازحر بـ صلٟذ ول٨جها لخٓاث صام جغصصها

ى٠ بـ ألابٌُ زىبها ٖلى ج٣بٌ  نىث وؤ٦ثر.. ٢لبه ؤوظ٘ ُٖ

 بال الكضًض الًٛب بـ ؤنابه ًغجج٠ ظؿضها ظٗل الظي جىٟؿها

 الٗالط هدى بها ًسُى ؤن ٖلُه ًجب.. طل٪ ٖلُه ًجب ؤهه
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٠٣ ًخدغ٥ ؤن ٢بل ٢ىة بـ ًدىٟـ ؤن في صوعه ٧ان  زم ؤمامها ٍو

هُبها ال ختى ٖاصًت هبرة   بـ ؤعصٝ  السٝى ط٫ بـ ٧ىجها الخغط بـ ًُ

 اإلاغضخي

ضام ه٠٣ -
ُ
 …صر ألاع٢ام ؤقٝى ٖكان ٢

غتها ٌؿم٘ وهى خىىهت ببدؿامت ًٖ قٟخُه بٞترث  ًؼن  ًا هُا.. ٞػ

 الُضٖاء و الهبر بـ ٖلُ٪

 ختى ؤبخٗض و اإلاُلىب الُاب٤ بلى ونال بٗضما الك٣ت باب ٞخذ

ٗخاص ٦ـ جضل٠
ُ
٘ ؤن صون  هي لخضل٠ اإلا  بلُه ُٖىاها جٞغ

 ٞٗلها عصة ججاهل ول٨ىه زٝى بـ چُالن لخيخٌٟ الباب ًؼن  ؤٚل٤

 ألاهىاع وؤياء جىظه زم اإلاٗغوٞت

زغي  بها السانت خ٣اثب ٖضة ُهىا٥ ٧اهذ
ُ
 بخضي مً ًؼن  ظلبها وؤ

بت اإلادالث  ٚلبها ول٨ىه لٟخدهم ٞهىلها ٢اومذ.. ال٣ٍغ
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 اإلاُاه ونىث اإلاغخاى بلى صل٠ ٢ض لخجضه ُٖىحها بـ ٖىه بدشذ

 طل٪ حٗمض ؤهه ًبضو.. ويىح بـ ًهلها

 مٗه ًسخلِ الٟحروػي  اللىن  مً زىب لخجض خ٣ُبت ؤو٫  ٞخدذ

ى٠ بـ ٢لبها هبٌ.. الٗؿلي  حٗلم.. ٖلحها ًازغ ٠ُ٦ ٌٗٝغ ًؼن .. ُٖ

 ُٖىحها ظما٫ لها لُشبذ ال٣ُٗت جل٪ بزخاع ؤهه

دضص الشىب ٧ان .. الُغ٦بت بٗض ما بلى ًهل.. الجؿض جٟانُل ًُ

ى٤ ٞخدت لت ُمشلشُت ُٖ .. اإلاٗهمحن بلى جهل ي٣ُت ؤ٦مام و ٍَى

ىض ا اللىهحن ًخمىط ٞـ حٗا٦ـ بـ ًلخ٠ السهغ ٖو ًٗ  م

 مً جخٗلمه لم قًِئا ُعبما.. ٖلحها ٚغابت بـ ًيبٌ ٢لبها ظٗل ما قًِئا

 ؤن صون  ؤًام لٗضة اإلاجز٫  طاث بـ مٗه ب٣اءها هى مٗه بال ٢بل

جبرها ؤو مجها ٣ًترب ٗإ ظٗل مٗه الخىاظض ٖلى ًُ
ُ

 مً زبِض ق

 به مىزى١  شسًها ًؼن  باث ٞـ.. بلحها ًدؿلل ألامان
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ت چُالن نغزذ ضاٖب هاًٖما قًِئا حؿدكٗغ وهي ظٖؼ  ؾا٢ها ًُ

اٝ زىب ؤؾٟل  وؾ٣ُذ ؾا٢ها حٗغ٧لذ ٞـ ُمبخٗضة لخيخٌٟ.. الٞؼ

 ظالؿت

ُُُت ججض وهي بؾدُٗاب ٖضم بـ خض٢ذ
ُ
 نىث   بـ جمىء نٛحرة ٢

ب الؼاثغ لظل٪ حعجب بـ بلحها جىٓغ وهي ظمُل هاٖم،  ول٨جها الٍٛغ

لٟت بـ مٗه حكٗغ
ُ
 ألا

 حعجب بـ وحؿاءلذ خملتها ٞـ چُالن مً ال٣ُُُُت ج٣ضمذ

 !...مىحن؟ صزلتي -

 جباًً في مٗها جدكابه ال٣ُُُُت ججض وهي طهى٫  بـ قٟخحها ٞٛغث

حن وطاث ألالىان طاث ؤجها ختى.. ُٖىحها لىن   نضمت بـ لُخخمخم.. ألٖا

 م٣ٗى٫  مل -

 !!!...چُالن -
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 ًؼن  بلى وجغ٦ٌ ًضحها بحن مً ال٣ُُُُت لخ٣ٟؼ ناعزت بهخًٟذ

ا زغط الظي ًٖ .. جهغر چُالن نىث ؾم٘ خُىما اإلاغخاى مً ظؼ

 ٢ل٤ بـ لُهغر ؤمامها وظثى بلحها ع٦ٌ زم

ؿت ؤهِذ  -  !...خاظت ُِٞ٪ !.. ٧َى

 هاُٞت عؤؾها خغ٦ذ زم عهبت بـ نضعها بلى ًضحها چُالن يمذ

كحر وهي لخ٣ى٫ 
ُ
 ال٣ُُُُت بلى ح

 …زًخجي بـ ال٣ُُت -

غ  اإلاهضوم وظهها مٗالم مً ًخد٤٣ وهى هخ٠ زم ؤعجُاح بـ ًؼن  ٞػ

 ٖلُِ٪  زًدُجي -

 …آؾٟت.. آآآ: جىجغ بـ عصث -

 ؤمامها ًجشى وهى ؤعصٝ زم بحؿإ بـ ًؼن  ببدؿم

ىذ اإلاٟغوى مخخإؾِٟل -
ُ
ُت ُٞه بن ؤ٢ىل٪ ٦

ُ
 هىا ٢

 مىحن؟ ظبتها: ٖىه بًُٗضا جىٓغ وهي حؿاءلذ زم خمدمذ -



من سمشمة لعنات العشق والقشوة                                                    اسراء عمى 4نصال اهلوى ج  
 

أسرار الروايات                                                               1195 

ىذ إلاا ال٢ُتها -
ُ
 …الٛغص٢ت ٞـ ٦

ً ٖىه جبخٗض بلُه الىٓغ جخداشخى وهي ٢الذ زم جٟهم بـ ؤومإث  ٖو

غبه
ُ
 اإلاؿخُإ ٢ضع ٢

 …٦ضا جًٟل مُىٟٗل حٛحر جضزل مم٨ً َب -

 ًًٗها التي اإلايكٟت جل٪ ؾىي  ًجض لم ٞـ هٟؿِه  بلى ًؼن  هٓغ

 ًضه َالخه ما ؤ٢غب ظظب ختى نىتها ؾم٘ ؤن ٞما.. زهغه خى٫ 

 ؾالمتها مً ًخإ٦ض وزغط

 عؤؾه ُمازغة ًد٪ وهى ٢ا٫ زم ٖجها بًُٗضا جهٌ

 …الُضف ؤ٦مل هضزل.. بالي مإزضحل مٗلل -

 ببدؿامت بـ وؤعصٝ بلحها بؾخضاع اإلامغ بلى ونل وخُىما ٖجها ببخٗض

 ناص٢ت

 …ٖىحها بخ٨غه واخضة بـ ٨ٞغججي ٖكان ال٣ُُت خبِذ ؤها -
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ا چُالن وظه بعجٟ٘ ًٗ  هي بِىما.. عخل و بؾخضاع ٢ض ؤهه بال ؾَغ

دض١ ظالؿت
ُ
ب هضوء بـ بزغه في ج  الى٢ذ مً ال٨شحر جدخج لم.. ٍٚغ

خدضر.. ق٪ بال و هى بهه.. به ؤعصٝ ما لدؿخٗب
ُ
 اإلاجهى٫  اإلا

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

 …ُنهُب ًا الُمحن عظل٪ بـ بصزل -

 مجز٫ .. اإلاجز٫  بها لُضل٠ ًدملها الظي ُنهُب بلى ُظلىاع بها ؤعصٞذ

ؿمى ٖك٤ ٦م.. الؼوظُت
ُ
 بال و ٖىاث٤ بال.. آلان ًضًِه  بحن وؤجها اإلا

 الهُاص ظاؾغ

ىض  بـ وهخ٠ بيُغاب بـ خىله هٓغ الهُاص ظاؾغ ط٦غ ٖو

 بؾدى٩اع

 ٖلحهم ز٠ُٟ ٦المىا ؤظٗل اللهم -

 !محن ٖلى ز٠ُٟ: وحؿاءلذ ُظلىاع ٢ُبذ -

 …الك٣ت ٞـ اللي بزىاجىا صو٫  ؤبًضا ال: و٢ا٫ ُنهُب خمدم -
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جزلها.. ُمباالة بال ٦خٟحها ُظلىاع خغ٦ذ ُُ  بـ زهغها وخاٍو ُنهُب ل

 وهمـ ظبُجها ٖلى ظبِىه وي٘.. ٣ِٞ و له خهغي  جمل٪

 اللُالصي؟ ُخًجي ٞـ وهخباحي بُتي ٞـ ؤزحًرا -

 …ماصًت ٖىاث٤ ٚحر ومً: و٢اخت بـ و٢الذ ٢ىة بـ ؤومإث -

٣غبها وهى ؤعصٝ زم ٦بحرة ٢ىة بـ ُنهُب ٢ه٣ه  بلُه ؤ٦ثر ًُ

 ٦ضا ٞـ بمىث وؤها و٢دت ؤهِذ  -

 !...ًال؟ مل بًه َب: و٢الذ ق٣اوة بـ ٚمؼجه -

بٗض ًغاها وهى طهى٫  بـ خاظبُه بعجٟ٘ اإلاغة هظه
ُ
 و ٖىه الُؿترة ج

ى٣ه عابُت جدل مؿ٪.. ُٖ ُُ  ؤظل نىث   بـ وحهخ٠ ًضها ل

 ُمخله٠ ب٩ُىن  اللي وهى بِباصع اللي هى الغاظل اإلاٟغوى -

 صا للمىيٕى

 !بًه وؤهذ ؤها.. ٞغ١  بِىا ُٞه هى عاظل ًا: ُمؼاح بـ سسغث -

 …الغاظل بوي ؤق٪ ببخضًذ ؤها.. خ٤ ٖىض٥ صر -
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٣بل ؤنابٗها ؤَغاٝ ٖلى ؤؾخُالذ زم ٚىج بـ ُظلىاع ضخ٨ذ
ُ
 ج

ى٣ه  آإلاتها ٢ىة بـ زهغها ٖلى ٣ًبٌ وهى ق٠ٛ بـ الغظىلي ُٖ

 تهخم لم ول٨جها

بٗض وهى حؿائ٫  بـ همؿذ هالتِها ًُ
ُ
ى٣ها ًٖ ز ُٖ 

ذ مل لُه -  !...٦ضا ٢بل مامخ٪ قٞى

 زىبها سخاب بـ ًخالٖب وهذ مبدىح نىث   بـ ًؼن  ؤظاب

 !...صا الؿاا٫ و٢خه وصا -

 ٚحر صال٫ بـ وؤعصٞذ ال٣مُو ؤؾٟل مً الٓاهغ نضعه بـ جمسخذ

 ُمهُى٘

ل ؤٖٝغ خ٣ي مً.. زاَغي  ٖكان -
ُ
 …ظىػي ًٖ خاظت ٧

جُب لم ٞـ جدمله ل٣ىة ُمٍٟغ صال٫ بـ زغظذ ألازحرة ال٩لمت  بل ًُ

 جل٪ به جخالٖب ٦ما ٣ٖلِه  بـ جخالٖب التي الِكٟاه جل٪ ٖلى هجم

هل٨ت.. الجىُت
ُ
 لم ُهىا ومً.. جدملها ٖلى ٣ًضع ال ٦بحرة ؾُىة بـ اإلا
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تها بل ُظلىاع ج٣اوم  ًدتر١  آزغ ٖالم بلى مٗه الالهبت مكاٖغه ظٞغ

 ٖك٣هما هحران بـ

ضها عاخت بـ الًٗلي نضعهِ  ٖلى هامذ  ٢بل وهمُت صواثغ جغؾم ٍو

ُٗض ؤن
ُ
ؿ٨غة الخالت جل٪ ُمؿخٛلت ؾاالها ح

ُ
 جلٟهما جؼا٫ ال التي اإلا

 ٢لُل ُمىظ

 …ًال ظاوبجي -

 زم وهمي شخئ   مً ًدمحها و٦إهه بلُه ؤ٦ثر جًمها ًضه بؾدكٗغث

 قغوص بـ ؤعصٝ

لت ٞترة مً -  وؤها مٗاًا ًخىانل بُداو٫  الهىاعي  ؾلُمان ٧ان ٍَى

ىذ
ُ
مي ختى.. صا الخىانل عاٌٞ ٦

ُ
.. ًىنلي بخسلُه م٨ىدل ؤ

 ٧ان مغة ٧ل ٞـ بـ مُىنلىاف هى ٖكان هدى٣ل ؾىحن ًٞلىا

 …وبؾدؿلمىا ػه٣ىا ؤما لخض.. بُىنل
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م ٖلى ٢لبه هبًاث حؿإع ؾمٗذ  ؤجها بال هبرجه هضوء مً الٚغ

٨مل ؾمٗخه زم.. اإلاسُٟت مكاٖغه هضًغ ٞطخذ  ٌك٩ى و٦إهه ًُ

 ٖىه لُخس٠ٟ بها ج٨ً لم ٢ؿىة لها

مي صوع  ظه ؤما لخض.. ضخُت بزىاحي مً خض ٧ان مغة وعا مغة -
ُ
 …ؤ

سغط جغ٦خه بل جخإلم لم ول٨جها طعاٖها ٖلى ًضه ٢بًت بقخضث ًُ 

 اإلا٨بىجت مكاٖغه

 بخضًغ بجها بتهمها.. ال٣ظعة ٖملُاث مً ٖملُت ٞـ ضخُت ٧اهذ -

النت.. اؾمها بـ ق٣ت ٞـ صٖاعة بِذ
ُ
ل٘ قاَغ ُمدامي و٧لذ الس  َو

مي
ُ
ذ هىا٥ اللي مً بيذ.. الؿما مً ؤعجىبت بـ ؤ  بـ بٖتٞر

ل  …بجض البِذ بُضًغ اللي محن مخٗٞغ

ذ ت جىا٦ب ٢لبها ص٢اث حؿاٖع  ٖلُه عبدذ ًضها بـ و.. ص٢اجه ُؾٖغ

ِبلها ٞـ.. ؤوظاِٖه  ٖلى جغبذ و٦إجها
 
 وؤ٦مل ٢
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مي بـ.. والخى٣ل الٗظاب مً ؾىحن بٗض لُه زًٗذ -
ُ
ًذ ؤ  ٞع

 هترظ٘ مل بجها ػمان مً خلٟذ هي.. ٚحره خل ٖىضي م٨يل وؤها

 مً زالم ب٦خٟذ وهي الهُاص وال الهىاعي  ال جاوي صي البلض

 بغه ؾاٞغث وهي ٦المها مؿمٗدل ؤخمحهم ٖكان ل٨ً.. الُاع

 وهى.. ٞغحي ٖكان جغظ٘ وعظُتها ٞترة مً مٗاها بجىانلذ.. مهغ

 …مٗاًا ج٩ىن  ٖكان خلٟاجها بـ ه٨شذ بـ

ٗذ ّبلذ هٟؿها ُظلىاع ٞع
 
 جدكغط بـ همؿذ زم ٨ٞه و٢

 …آؾٟت ؤها ُنهُب -

ها ه ٖلى ؤَب٣ها ٢ىة بـ ألازيخحن ًضًِه  بـ ُنهُب خاَو  زم يلٖى

 عاجٗت وهبرة   ببدؿامت بـ ؤعصٝ

ت بـ -  !صا؟ ؤلاهخ٣ام ٞـ خاظت ؤخلى بًه ٖاٞع

 بًه؟: واه نىث   بـ حؿاءلذ -

 …ؤهِذ : الؿلؿبُل ٖظوبت ٦ـ ٖظب نىث   بـ ؤظاب -
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********** 

 ٖلى ه٣غ خُىما ظاؾغ بلى جلخٟذ وهي ي٤ُ بـ عوظُضا جإٟٞذ

 نبر هٟاط بـ ؤعصٞذ زم بلُه حؿخضًغ و لخخجهض.. ٦خٟها

 ٢لبي عوح ًا وٗم.. ظاؾغ ًا وٗم -

 …بىاج٪ ٖلى هُمً ٢ىمي: هؼ١  بـ ٖلحها عص -

 ٞى١  ظالؿت ججهٌ وهي ناخذ زم ًإؽ بـ عوظُضا نغزذ

 الٟغاف

 الؿاٖت زلهان الٟغح و الُصخب ؾخت لؿه الؿاٖت ظاؾغ -

 الٟجغ مً جصخُجي مغة جالذ صي ٌٗجي ٖلُ٪ خغام.. واخضة

 بىاحي ٖلى ؤَمً ٖاوػ  بًه في هللا: آلازغ هى ًٚب بـ ناح -

 …خاظت ٞحهم ٖملىا صو٫  الخحران ظىػ  ل٩ُىن 

هالتِها عوظُضا قضث
ُ
 نبر بـ هخٟذ زم ج٣خلٗها ؤن ٧اصث ختى ز

 جمل٨ه ال
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 بظىاػهم صو٫ .. بـ؟ بًه ٞحهم ٌٗملىا -

 …ٖلحهم ؤَمً ؤعوح ٖاوػ  ٦ضا ٖكان -

ٗتها زم وظهها ٖلى ًضها عوظُضا ويٗذ ٗض٫ ٞع
ُ
هالتِها مً ح

ُ
 ز

 بٗضها نغامت بـ لخ٣ى٫ 

ؿحن بىاج٪ بعجاح و هام.. ظاؾغ ًا هام - حر ٧َى  خل ٞـ ٨ٞغ ٦ضا ٚو

 صي جخجىػ  ٖاوػة اللي لبيخ٪

 نبروي محن ُؾبدان.. صي*** الـ بيذ بـ مخ٨ٟغهِل: ُٚٔ بـ جمخم -

 صا ال٨الم بـ بدى٤ُ وهي ٖلحها

 …ٖلحها هللا قاء ما جغبِخ٪ -

 ي٤ُ بـ وؤعصٝ طعاٖها في ل٨ؼها

ىذ ٌٗجي ٢ا٫ -
ُ
 …لىخضي ًغبحهم ٦

 بـ ظاؾغ ٞاظإها ٞـ الىىم لخٗاوص بٖخضلذ بل عوظُضا ٖلُه جغص لم

 ؾاالِه 
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ِىا متربُت مل لُه ؤهِذ  الال -  !ٍػ

 ظاؾغ ًا الؿتر بـ ٖلُا ؤمغ عبىا: ؾازغة عوظُضا عصث -

بض بـ ٢ا٫ -
ُ
 بىؾت جُجبي ما َب: مجها ًضهى وهى ز

 أل -

 بىؾت ؤها هازض َب -

 …أل -

ضًغها وهى ظاؾغ ػمجغ  وهضع بٖخالها زم ْهغها ٖلى ًُ

 !بًه وال ُٖى٪ مالي مل ؤها هللا.. البىؾ٪ الُال١ ٖلُا َب -

 جب٣ى وال ج٨بر هاوي  ال.. مى٪ ٞاًضة مِٟل: ًإؽ بـ عوظُضا جإجإث -

 …ُماصب

 ؤعصٝ زم الى٢دت شسهِخه بـ ؾىي  ًل٤ُ ال ٖبض بـ ظاؾغ ضخ٪

 ؤنُل نُاصي م٨غ بـ مجها ًضهى وهى

 جاوي هماله حٗالي ٖلُىا ٞطخى البِذ بن بما -
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ٗذ - !.. ماًت بػاػة هى!.. بػاي هماله: بؾدى٩اع بـ وحؿاءلذ خاظبها ٞع

 ظض بج٩لم ٨ًغم٪ هللا ظاؾغ

 ٨ٞغة ٖلى ظض بخ٩لم مىا: ُما٦ًضا ؤومإ -

 …ُمعجؼة مدخاظت صي بـ: و٢الذ عوظُضا ٢ه٣هذ -

 ٖبض بـ و٢ا٫ مجها صوى زم ٦جزجه ًجٕز بعجٟ٘

ل ٖلى ٢اصع عبىا -
ُ
 مٗاًا ع٦ؼي  ؤهِذ  بـ ٞغاولت ًا شخئ ٧

 !ٖلحهم؟ هخُمً مل البىاث و َب: مٛؼي  طاث هبرة   بـ ؤعصٞذ -

ا هخ٠ - ًٗ .. مجهم زلهذ مهض٢ذ ؤها ؤبىهم ملٗىن : ؾَغ

 …اإلاًٟىح بيذ ال٨بحرة ألاٞعى عاؽ زهىًنا

 به ه٣ُذ ما آزغ و٧ان اؾمه بـ ناثدت ٢ىة بـ عوظُضا ٢ه٣هذ

 وخضه هللا بال بها ٌٗلم ال ُمعجؼة جد٤ُ٣ في ٌكٕغ وظاؾغ
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 الخاتمة

 …ألابُا٫ ًتزوط بسخامها.. ُخلىحي ًا عواًت لِـ الُخب

ا حسخ٣ىا التي ألاػماث هظه هى ًٗ  …آلاما٫ جؼهغ و وهدً ٞىمؼن .. م

٣بل حٛخالىا التي الُض هظه هى
ُ
 …حٛخا٫ التي الُض وه

 ؤقهغ زمؿت مغوع بٗض

ٗاوي ؤن ٖلُه إلااطا.. اإلاجز٫  بلى ؾُاعجه ٣ًىص وهى ُنهُب ججهض  ًب  ٌُ

 لم الهُاص ظاؾغ ٞـ.. اإلااإلات الضعظت لخل٪ ُظلىاع مً ػواظه

 لم.. ًخم لم الٗؿل قهغ ختى.. ػوظخه م٘ واخضة لُلت حهىإ ًجٗله

ا ًخم ًُ  جهاث

 هى؟ َاُٚت ؤي.. ٣ِٞ ؤًام زالزت بٗض ٌٗىصون  ظٗلهم ل٣ض

 ٢ىي  بمخٗاى بـ هخ٠ زم ُٚٔ بـ اإلا٣ّىص ٖلى ُنهُب يغب
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 ٦خاب ٦خب ؤجي ًامغوي ٖحن ولُه.. الى٦ُل ووٗم هللا خؿبي -

 ؤهذ ما َى٫  ؤمتى الغاخت ه٨ُخبلي عبىا ٖاٝع مل ؤها!.. ببىه

 …ٖاٌل

 ال٣اًَ البىاًت بلى ونل ختى جام نمذ   في الؿُاعة ٢ُاصة ؤ٦مل

دغ٥ ؤو٠٢.. بها
ُ
ل اإلا ت بلى ًىٓغ ْو ٞغ

ُ
 خُض ق٣خِه  بـ السانت الك

 جيخٓغه بِخِه  بـ الُىم لخ٩ىن  الٗظاب ؤظلها مً طا١ التي جل٪ ج٣ب٘

ى٨غ أل  مىظىصة ؤجها ٌٗٝغ ٨ًً لم ؤلىان بـ جلىهذ مٗها خُاجه ؤن ًُ

 ال ظىىن  بـ ٌٗك٣ها.. خُاجِه  بلى ه٨هه ؤياٞذ ٣ِٞ هي ألاؾاؽ بـ

 ٖك٣ها ًٖ الخى٠٢ ٖلى ختى ال٣ضعة ًجض

اٝ ًىم ٞٗلخه ٖاث٤ ل٨ً ال٩امل بـ وبخخلخه ق٠ٛ ُظلىاع  ال الٞؼ

ؿُُغ ما صاثًما.. جاع٢ه جؼا٫  هغج٨ب ًجٗلىا ٞـ الًٛب ٖلُىا ٌُ

 الىضم ًىٟ٘ ال ًىم هىضم زم ألازُاء و الجغاثم
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ٗاوي وظٗله ألاهىا٫ ٖمه ؤطا٢ه صخُذ  بحن الٗال٢ت جىجغث ختى ٌُ

 ٖلُه ًجب لم ول٨ً ٞٗله ٖما ال٣خل ٌؿخد٤ خ٣ًا وؤهه ٖاثلخِه 

 ألاؾاؽ مً ًخىاظض ؤن ٖلُه ٨ًً لم.. ٞٗلها هى

دضزه م٨خبِه  بـ وظلـ الجامٗت ظاؾغ ؤجاه ٧امل قهغ   بٗض جظ٦غ ًُ 

ل بـ
ُ
ت هبرة   بـ ؤعصٝ زم ماث ٢ض ُؾلُمان ؤن هضوء ٧  صسٍغ

 خض ج٣خل جضزل وبه٪ ٖملخه اللي ًٖ مؼاجي بـ حٛايِذ ؤها -

 عخمخه به٪ ٖاٝع ؤها خ٤ ٖىض٥ بـ.. السانت ؤمال٧ي ٞـ مىظىص

 …ُٞه هٗمله اللي مً

 ُٖىاه ؾىاص ٦ـ ؾىصاء وهبرة   ٢ىة بـ وؤعصٝ ُنهُب خمدم خُجها

 ٌؿخد٤ ألهه ٦ضا ٖملذ ؤها.. ؤعخمه ٖكان ٦ضا مٗملدل ؤها -

 …صا ػي  واخض ٞـ بًض٥ جىسض ٖاوػ٥ م٨ىدل: و٢ا٫ ظاؾغ ججهض -

 ؤن ٢ب ُٖيُِه  بـ ٦بحر بحؿإ بلى ؤصي طهى٫  بـ ُنهُب به خمل٤

٨مل  ُما٦ًضا ظاؾغ ًُ
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 …الهىاعي  مل ظىهغ٥ بـ.. الهىاعي  اؾم٪ صخُذ ؤهذ -

 هٟؿه ًخضاع٥ ؤن ٢بل ؾب٣تها مما ؤ٦بر نضمت بـ ٞمه ُنهُب ٞٛغ

غصٝ  ُمؼاح بـ بٗضها ٍو

ب -  !صا؟ الجاهلُت حٗظًب بًه الػمخه و٧ان َو

 …مؼاجي: ُمُٛٓت بؿاَت بـ ظاؾغ ؤظاب -

 ٖابـ ٢ىٍى بـ ٢ا٫ زم عيا ٖضم بـ قٟخُه ُنهُب مِ

دل -  وهللا ؤص٥ ُم٣ى٘ خض مكٞى

 …ؤخؿىل٪ ٩ًىن  -

 تهضًض بـ هخ٠ ًسغط ؤن ٢بل زم ًجهٌ وهى ظاؾغ بها ؤعصٝ

 ٖى٠ُ

 ًب٣ى جإطحها به٪ ج٨ٟحر مجغص ولى ٨ٞغث به٪ ؾمٗذ لى بىتي -

 …ؤخؿىل٪ بًض٥ بـ ٢بر٥ جدٟغ

ا ًضزل و لُٗىص زلٟه الباب وؤٚل٤ زغط زم
ً
 بمخٗاى بـ عاصٞ
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 …هللا قاء بن بالؿم.. ٖىضها الٛضا ٖلى مٗؼوم متهبب وؤهذ ؤه -

دغ٥ وهى هخ٠ زم آزغ ٖلى ٠٦ ُنهُب يغب  ًإؽ بـ عؤؾه ًُ

 …بٗض ومً ٢بل مً ألامغ هلل -

 اإلا٣ّىص ٞى١  عؤؾه ًً٘ وهى ٢ا٫ زم ٢ىة بـ ُنهُب ضخ٪

٨خت خمى هالقي مل -
ُ
٪ ه  صمه بـ.. وتهضًض ُعٖب ٞـ مِٗكجي.. ٍػ

 …وهللا ز٠ُٟ

 البىاًت مضزل بلى جىظه زم الؿُاعة مً الترظل ُنهُب ٢غع 

********** 

ٟخاح ُنهُب وي٘
ُ
 نىث بـ جٟاجئ ٞـ.. لُضل٠ الباب وصٞ٘ اإلا

ىبٗشت الكٗبُت اإلاىؾ٣ُى
ُ
 الجىُت جل٪ وُهىا٥.. الك٣ت ؤعظاء في اإلا

ُىاه الىبٌ ًٖ ًخى٠٢ ٢لبه ظٗلذ التي  نضمت بـ جدؿ٘ ٖو

 ظؿضه زالًا ؤعظٟذ
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ا.. عا٢هاث ػي  جغجضي ٧اهذ
ً
كاهض ٦ما نض٢  جىىعة.. الخلٟاػ بـ ٌُ

م ٖلى ي٣ُت  صعظت بـ ي٣ُت ٧اهذ ؤجها بال ظؿضها هدى٫  مً الٚغ

 بلى ًهل الك٤ ول٨ً ٣ِٞ واخض ظاهب مً مك٣ى٢ت.. له ُمٗظبت

 ؤعصاٞها خضوص

لى ومً ت ألٖا ى٣ها خى٫  م٣ٗىصة الشىب باقي ٦ـ خمغاء نضٍع  بـ ُٖ

ُٗت ؤخبا٫  هُئت ٖلى ؤؾىص ؾىاع خىله ًلخ٠ ألاًمً وطعاٖها.. ٞع

ٗبان
ُ
 ٢لبه ص٢اث ٌؿغ١  ٧اخلها خى٫  الغهان الؿىاع طل٪ و س

دبـ التي ألهٟاؾه وؾالبت آزاطة لُىهت بـ جخماًل ٧اهذ
ُ
 خىُما ج

 الِؿاع طاث ًخماًل وزهغها جسغط زم الُمحن بلى زهغها ًخماًل

 ج٣خله ؤن لها ٠ُ٦.. الّٟخا٥ الخإزحر طي ُٖغها وطا٥ طل٪ بحن وما

 عخمت صون  ه٨ظا
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 ٞـ الٟاه ٞاٚغ بلحها ًىٓغ ُنهُب لخجض جخماًل وهي بؾخضاعث

 و٢ٟذ ختى.. الخماًل طاث بـ ب٢تربذ زم ق٣ُت و٢اخت بـ ٚمؼجه

 ؤمامه

ى٣ِه  عابُت مً لخجظبه الك٣ت باب ؤمام ٠٣ً ًؼا٫ ال ٧ان  بلى ُٖ

 واهىزت صال٫ جٌُٟ هبرة   بـ و. الضازل

 …مٗاًا بع٢و ُنهُب -

ا ًغص لم
ً
 بـ ضخ٨ذ ٞـ.. ًغص لُ٪ ألاؾاؽ مً نىجه ًجض لم نض٢

ت بػصاصث ٦ما خغاعة جؼصاص ؤهٟاؾه ظٗل ؤهشىي  ٚىج .. ُؾٖغ

خماًل زهغها ٖلى لخًٗها ًضه ٠٦ ؤمؿ٨ذ
ُ
 وهي وؤ٦ملذ اإلا

 قٟخحها جمِ

 ب٣ى ًال -

 !بًه ب٣ى ًال: مبدىح نىث   بـ همـ -

 …هغ٢و: ٢اثلت ٚمؼجه -
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عؾلذ ظىُت
ُ
ل مىه لخس٠ُ الؿماء مً بلُه ؤ

ُ
 عوخه،.. شخئ ٧

ل.. ٣ٖله ظؿضه، ٢لبه،
ُ
ا هى ًمل٨ه ما ٧

ً
 لها مل٩

هالتِها بها ؤبٗض الُخغة ًضه
ُ
 عوٖت و صٝء بـ ؤعصٝ زم ُٖجها ًٖ ز

ل -
ُ
ل.. ٖلُه ؾُُغحي ؤمل٨ه ما ٧

ُ
 بٗك٣٪ ٖلُِ٪  بخ٣٘ ُٖجي إلاا ٧

 …ٖلُا ٦خحر ؤهِذ .. وظضًض ألاو٫  مً

مازلها لم ببدؿامتها
ُ
ًاهحها ال ُٖىاها هٓغة..ببدؿامه ج

ُ
.. عوٖت ج

٣ِ مل٨ه بجها.. ويىح بـ جهله ٢لبها يغباث  الظي الخ٤.. ٞو

ه  الخطخُت حؿخد٤ ول٨جها.. بالٛت نٗىبت بـ بهتٖز

ّبل مٗهمها ؤمؿ٪
 
 ُٖىاها ظٗلذ ٖظوبت بـ ؤ٦مل زم ؾىاعها و٢

 به جإزًغا الٗبراث بـ جتر٢غ١ 

.. ٢لبي ظىه ؾبدُه اللي الىٟسخي ؤلازغ مًُاهِل الجؿضي ؤلازغ -

 …صهب مً ٧اهذ ؤونل٪ بوي بعاصحي بـ ًٞت مً ؤؾىاع٥
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 زم الخضًض جمىٗه قٟخُه ٞى١  الؿبابت بنبٗها ُظلىاع ويٗذ

٣ُغ هبرة و ظما٫ بـ ؤعصٞذ
ُ
 خالوة ج

 بن ب٦دكٟذ الجهاعصة بـ.. اللخٓت خالوة بًُُ٘ ال٨الم ب٣ُىلىا -

 بدب٪.. ُنهُب ًا بدب٪.. ؤخلى ولخٓاث ٦خحر ٦الم يُ٘ الهمذ

 …٦ضا ٢بل م٣ابلخ٨ل لُه ػمان مً هٟسخي ؾإلذ بوي لضعظت

ى٣ِه  ُظلىاع ؤخاَذ ل ٦ـ و ؤنابٗها ؤَغاٝ ٖلى بعجٟٗذ زم ُٖ
ُ
 مغة ٧

باصع
ُ
بالث.. ج٣بُلِه  بـ هي ج

ُ
بالث.. جيخهي ال ٢

ُ
ل مٗاوي طاث ٢

ُ
 و٧

كبه ال واخضة
ُ
زغي  ح

ُ
 مضي ون٠ ٌؿخُُ٘ ال مكاٖغ جدمل.. ألا

 خالوتها

 ول٨جها.. ٢ىة بـ جلهض ظبِىه ٞى١  ظبُجها جً٘ ٖىه ُظلىاع ببخٗضث

غة خحن ٖلى ُنهُب خملها خُىما نغزذ
ُ
ت بلى وبججه ٚ ٞغ

ُ
 الٛ

 ؾا٢حها بـ جخإعجر وهي بك٣اوة ُظلىاع لخدؿاء٫

 !ٞحن عاًدحن -
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 …صي البضلت زامت مً هىخإ٦ض: ٖبض بـ ؤظابها -

لى ت باب ٖو ٞغ
ُ
 ق٪ بـ حؿاء٫ الٛ

 !...صي؟ مً خاظاث ظاًبت به٪ ٖاٝع ؤبى٥ِ  -

خإحئ وهي عؤؾها هٟذ زم ُظلىاع ضخ٨ذ
ُ
ت ُنهُب لُضل٠ ج ٞغ

ُ
 الٛ

 ًغصٝ وهى

 …٦ضا ؾابىا ٧ان ٖاٝع ٧ان لى وهى -

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

 وهما ػواظهم ُمىظ.. اإلا٩ان ٖلى ؤَب٤ والهمذ الؿُاعة بـ ٧اها

 ٖلى ُمشمغة ول٨جها ُمخباٖضة ٞتراث ٖلى الخضًض ؤَغاٝ ًدباصالن

م لت لٟترة ما م٩ان   في مٟغصهم بـ جىاظضهم ٖضم مً الٚغ  بل.. ٍَى

 
ً

ال
ُ
 خى٫  مٗها جىا٢ل خحن بال آلازغ ًٖ ظاهبِه  بـ ًىإي مجهما ٦

ماعؽ الٛغص٢ت بلى ٖىصتهم ُُ  في مٗه الجبري  وب٣اءها ٖمله باقي ل
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ًه و ؤًام لٗضة حؿخمغ التي الغخالث بٌٗ  بـ لب٣اءها ال٣اَ٘ ٞع

 ُمٟغصها

.. قهاب به وظض الظي اإلا٩ان خى٫  ًترصص ٧ان ألاقهغ جل٪ َىا٫

  الغظل طل٪ و٢ابل
ً
زغي  مغة

ُ
ه ما ٖلُه ٢و وخُجها.. ؤ  ًٖ ٌٗٞغ

ِلم   خُىما وهغب جغ٦ه ول٨ىه ؤٖىاهه ؤخض ٧ان والظي.. والضه  مىه ٖ 

 ٢خله خاو٫  و الٛضع

غ١  قتى بـ وخاو٫  بلُه ونل الظي ُؾلُمان
ُ
 ٖلى جدٍغًه الُ

  هغب ول٨ىه الهُاص ظاؾغ
ً
زغي  مغة

ُ
 قهاب بـ ؤل٣ى ال٣ضع ؤن بال ؤ

٣ه في ت ًدخج ولم ٍَغ خه إلاٗٞغ سبره وهى هٍى  الهىاعي  ُؾلُمان ؤن ًُ

 ُهىا بلى ؤعؾله

 ظاؾغ ٢ابل خحن.. ؤ٦ثر ال واخض قهغ ٢بل ًىم   بلى طا٦غجه ؾاٞغث

سٟي التي الك٣ت جل٪ بـ الهُاص  قهاب بها ًُ

 "ؾاب٤ و٢ذ   بلى ٖىصة"
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 الهُاص ظاؾغ لُجض ألايىاء ؤقٗل زم وصل٠ الباب ًؼن  ٞخذ

س٠ِ  لم ول٨ىه ُمتهال٪ قبه م٣ٗض ٞى١  مىاظهخه بـ ًجلـ ًُ 

ُٛاهه و هُمىخه
ُ
 الىاضر َ

 بـ ؾُٗلم الهُاص ظاؾغ ؤن ج٣ًُ ال٨ٗـ ٖلى بل ًؼن  ًخٟاجئ لم

ب و٢ذ    بـ ظاؾغ لحرصٝ ًخ٩لم ؤن صون  ؤمامه جى٠٢.. مدالت ال ٢ٍغ

 ٢اؾُت زكىهت

 …ب٣ى صوعي ظه.. ٦خحر جلٗب ؾُبخ٪ ؤًْ -

ها و ُؾترجه ػع  ًٟخذ ظاؾغ جهٌ ٘ زم جماًما هٖؼ  ٢مُهه ؤ٦مام ٞع

٣حن ختى  ظمىص بـ وهخ٠ اإلاٞغ

 وهازض هىا لخض بـ.. خ٣٪ صا ٖكان ؤٖا٢ب٪ ه٣ضع مل -

 …خ٣ي
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ت بلى ظاؾغ وجب٘ عجُب هضوء بـ ًؼن  ؤومإ ٞغ
ُ
 ٣ًب٘ خُض الٛ

 بـ ظؿضه ٞخذ ٢ض والىدى٫  السكبُت اإلا٣اٖض ؤخض بـ ُم٣ُض.. قهاب

 الُٟٓٗت وظغوخه ٦ضماجه بلى ؤلاياٞت

 الٟدُذ ٦ـ هبرة   بـ وهخ٠ ًؼن  بلى هٓغ زم ٢ؿاوة بـ ظاؾغ ببدؿم

 …عجبخجي خ٣ُ٣ي -

 عهُب نمذ   بـ ًدضر ما جاب٘ زم ومً زلٟه الخاثِ بلى ًؼن  بج٩ئ

مؿ٪ ؤمامه ظاؾغ بِىما  زم ٢ابله مغة ؤو٫  ٦ـ جماًما قهاب ٞ٪ ًُ

 ٢اجل هؿِـ بـ هضع

 وجإطي مٗاه جلٗب ٨ٞغث اللي الهُاص ظاؾغ ؤها!.. محن ؤها ٖاٝع -

سهه خاظت
ُ
 …ج

مازل هبرة   بـ ٢ا٫ زم ي٠ٗ بـ قهاب بلُه هٓغ
ُ
 هٓغجه ي٠ٗ ج

ا ٢خلذ.. زالهحن -  …بيخ٪ ؤطًذ و حي وؤهذ ٢خلخ٪.. وؤطججي ؤبٍى
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 ؤخالذ ٢بًخه ول٨ً ٌؿ٣ِ ؤن ٧اص خاص ٢ؿىة بـ ظاؾغ ل٨مه

ب نىث   بـ ظإع زم طل٪ صون   الجخُم مً ٢اصم و٦إهه ُمٖغ

ه***  ؤ٦ُض ٖكان محن ابً ؤهذ ؤٖٝغ مهم مل -  اللي بـ.. ٍػ

ه ؤهذ الػم غ١  ؤ٢سخى بـ وبازضه.. جاعي  مبؿبل بوي حٗٞغ
ُ
 اللي الُ

 …جخسُلها ُمم٨ً

  لُلخ٣ِ ظاؾغ ببخٗض
ً
 ؤن ًغي  وهى قهاب ُٖجي بحؿٗذ ٞـ ما آلت

 الخضًض حسسحن آله ؾىي  ج٩ىن  لم آلالت جل٪

 ؤعصٝ قيُٗت ٢ؿاوة جدمل هبرة   بـ و ظاؾغ ؤقٗلها

 …الجهاعصة مً هُبضؤ خ٤ ٖلى اللي جخُم٪ -

.. ظاؾغ به ٣ًىم ما لىخكُت الُهغار مً ؾاٖاث قهاب ٢طخى

ٓهغه الظي ؤإلاه مضي ًؼن  ٞحهم عا٢ب  ول٨ىه.. بهخ٣امه ٖىٟىان في ًُ

 بزماص ٌؿخُ٘ لم ٞٗله ما ٢ضع وبـ ؤخبها هى.. وؤ٦ثر ٌؿخد٤

ىضلٗت الىحران
ُ
ه صازل اإلا  ببيخه جدُم قاهض والض بـ بال٪ ٞـ.. ظٞى
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 الُجغؤة ًمخل٪ ؤمه ًًٓ ال.. ُٖيُه ؤمام عخمت صون  وطبدها

 الخجغبت جل٪ لُسىى

 هبرة   بـ ًغصٝ قهاب نىث ؾم٘ ظاؾغ به ٣ًىم ما زًم في

 هٟسخي مٍغٌ و٦إهه م٣ُخت

 بحن وهي خؿِخه اللي ؤلاخؿاؽ.. باقا ظاؾغ ًا يغبخجي مهما -

 …ُٞا بخٗمله اللي ٧ل ٌؿخاهل بًضًا

ؿخٗغ الجخُم
ُ
 ٞـ هٓغاجه ؤما.. مالمدِه  ٖلى قُُاهُت بـ ججؿض اإلا

ؿممت الؿهام ٦ـ ٧اهذ
ُ
 بـ ؤمامها مً بـ جٟخ٪ ٞـ جىُل٤ التي اإلا

 قغاؾت

ُُذ وظاؾغ ٖٓامه تهكم نىث ؾمإ بؾخُإ .. ؤعًيا به ًُ

ا، يغًبا ًُ ا ٢اؾ
ً
 ُماإلا
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 جخدغ٥ ًضه ظٗل عوخه ببخل٘ الظي الضامـ الٓالم ًؼن  بِىما

ا ًُ  ؤَل٤ و قهاب عؤؽ هاخُت نىب مهاعة وبـ ؾالخه لِؿخل جل٣اث

ىهي الغنام ُُ  واخضة لخٓت في خُاجه ل

ت هٓغاث بـ ظاؾغ بلُه هٓغ  وبهتهذ.. ٧لمت بـ ًخدضر لم ول٨ىه هاٍع

 ظٟاء بـ وؤمغه لحزن  ظاؾغ صٞ٘ بـ الخاصزت جل٪

 …هىا مً بمصخي -

 الل٣اء ؤو٫  مً بلتزمه نمذ   بـ ًؼن  وبههإ

 "الخالي الى٢ذ بلى ٖىصة"

 قهاب ُظشت بزخٟذ ؤًً و خضر ماطا ٌٗلم ال آلان ختى

 الىجغ ٦ـ ُمكخض نىث   بـ تهخ٠ وهي چُالن نىث ٖلى ًؼن  بلخٟذ

٤ مل صا -  !ٞحن عاًدحن بخىا.. اإلاىُا ٍَغ

٠ُ بـ ًؼن  ؤظاب -
ُ
بجى لـ هجروح: ل

ُ
 ٢بل هغوخلها و٢الخلي ٧لمخجي ل

 اإلاىُا هغوح ما
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بجى محن: چُالن حؿاءلذ -
ُ
 !صي ل

 زالخى -

 …ؤها: جٟهم بـ ؤومإث -

غه تهللذ .. الخضًض في مٗه لخباؾُها صازلي ببتهاط بـ قٗغ و ؤؾاٍع

 بل.. بلحها ًؼن  ظابها التي ال٣ُُُُت جل٪ بـ ججؿضث ألاولى السُىة

 لم ألجها وطل٪.. مٗه لخجاوبها عاخت ؤ٦ثر ظٗله بها الهىسخي وحٗل٣ها

ٌ  به ًإحي ما جٞغ

 الٟترة لخل٪ خ٣ُبتها بـ زلؿت ويٗخه لها ظلبه الظي الشىب ختى

.. جىؤمها ٢غان ل٣ٗض هًٓغا الهُاص ٢هغ بـ ؾخ٣ًحها التي الىظحزة

 ٖالظها بججاه بـ حؿحر بجها ؾٗاصة ًؼن  ببدؿم

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

دض١ ٧اهذ.. ًؼن  وجبٗها الؿُاعة مً چُالن جغظلذ
ُ
 بـ خىلها ج

 الضفئ.. ٢بل مً ٢ضمها جُئها لم التي الكٗبُت اإلاىا٤َ لخل٪ طهى٫ 
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 ج٣ٟه ال ؤخاصًض بـ ًجخمًٗ الخي وؿىة جغي  وهي ٢لبها بلى حؿلل

ٟا٫.. شخئ ٖجها  ؤلاهخمام صون  ًلٗبىن  خىلهم مً الهٛاع وألَا

 جى٠٢ صون  ًلٗبىن  بل.. زُابهم إلحؿار

ؿاٖض وطا٥ ٌٗمل هظا  عاجٗت ول٨جها بؿُُت الخُاة.. ٌُ

ا سخبتها ٞـ ٦ٟها ؤمؿ٪ الظي ًؼن  ًض ٖلى بهخًٟذ ًٗ  لم وهى ؾَغ

ٗخاصة ببدؿامخِه  بـ ؤعصٝ زم ًمىٗها
ُ
 اإلا

 …ٖىحهم بـ ه٩ُلى٥ِ  اإلاى٣ُت ؤهل ٖكان هُل٘ حٗالي -

دض٢ىا جى٢ٟىا الىاؽ بٌٗ لخجض طهى٫  بـ خىلها جُلٗذ ُُ  جل٪ بـ ل

بت خاب٘ ٧اهذ التي اليؿىة ؤن ختى ٖاإلاهم ًٖ الٍٛغ
ُ
 ٢ض ؤخاصًثهً ج

 وؤزًٟذ زجل بـ وظىخحها جًغظذ.. بها خض٢ً و ٖجها جى٢ًٟ

كحر وهى ٢ا٫ زم حٗا٠َ بـ ًؼن  لُبدؿم عؤؾها  ما بىاء   بلى ًضهِ  بـ ٌُ

 …ًال هُل٘ حٗالي -
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 السام الُاب٤ بلى ونال ختى الضعط لُهٗضا الضازل بلى جبٗخه

ا هي لخٟخذ الجغؽ ص١ زم زالخه ق٣ت بـ ًٗ  بـ ٢امذ زم ومً ؾَغ

 هاجٟت ٖىا٢ه

 …ٖلُ٪؟ هىهذ.. ًؼن  ًا زالخ٪ حكٝى ٖكان قهىع  زمـ -

 ُمؼاح بـ ؤعصٝ زم ٦ٟها ًؼن  لشم

بجى ؾذ ًا ٖلُا خ٣٪ -
ُ
 وظماله ب٣ى الجىاػ.. ل

ا ًا ٖلُ٪ باًً: و٢الذ بمخٗاى بـ قٟخحها مُذ -  …زٍى

رخب چُالن ًضٞ٘ وهى ببخٗض زم ًؼن  ضخ٪
ُ
بجى بـ لت

ُ
 بـ ٢اثلت ل

 مخىجغة ببدؿامت

- ٪  !...َىِ ًا بٍػ

بجى عبدذ
ُ
 ُمخ٩لٟت ببدؿامت بـ و٢الذ ْهغها ٖلى ل

ؿت -  …بجًٟلي.. خبِبتي ًا ٧َى
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 الك٣ت ؤعظاء بـ چُالن خض٢ذ.. الضلٝى بـ لهم لدؿمذ ببخٗضث

دض١ التي جل٪ بلى زم البؿُِ وؤزاثها الهٛحرة
ُ
 جض٤ُ٢ بـ بها ج

 ٖم٤ُ

  وجغاظٗذ ؤ٦ثر جىجغث
ً

 ٖلى ؤق٤ٟ الظي ًؼن  زل٠ لخ٠٣ ٢لُال

 ٖبض بـ ٢ا٫ ٞـ خالتها

بجى ًا بًه -
ُ
 !...بًه؟ وال هخإ٧لُىا مل ل

 بؾدى٩اع بـ و٢الذ آلازغ ْهغ ٞى١  ٦ٟها يغبذ

ض.. ًجهؼ والٛضا ؾاٖت.. بػاي أل -
ُ
 قم الؿُىح وبَل٘ ٖغوؾخ٪ ز

ت دت بض٫ هىا قٍى  …ألا٧ل ٍع

 ٠ُٖ بـ وحؿاء٫ چُالن بلى هٓغ

 جُلعي؟؟ جدبي -

بجى بلى هٓغث -
ُ
 …َىِ؟ ًا ُمؿاٖضة مدخاظت مل: وحؿاءلذ ل

بجى ؤنضعث
ُ
ت بـ ٢الذ زم بؾخهجان نىث ل  واضخت ُسسٍغ
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 ظىػ٥ م٘ بَلعي عوحي.. خبِبتي؟ ًا بًه حٗملي هخٗغفي وؤهِذ  -

 …ؤزلو وؾبُجي

 ٖخاب بـ ًؼن  بلحها هٓغ بِىما وؤومإث خغط بـ ِقٟاها چُالن ًٖذ

بجى لخخإ٠ٞ
ُ
 بؾدُاء بـ ٢اثلت ل

 ؤ٦ُض الهُاص ٢هغ ٞـ بجغبى اللي ٢هضي.. خاظت م٣ىلدل ؤها -

 …قاي ٧ىباًت لىٟؿه مٗملل ٌٗجي

بجى ًضٞ٘ وهى هخ٠ زم ًإؽ بـ ظبِىه ًؼن  يغب
ُ
 اإلاُبش بلى ل

 …لٟى١  مغاحي هازض وؤها ظٗان ٖكان ألا٧ل ٦ملي عوحي َب -

 ًؼن .. زالخِه  م٘ ًخدضر وهى بلُه الىٓغاث جسخلـ چُالن ٧اهذ

 وألاهم ًدترمها، ظًُضا، ًخٟهمها.. بها السام الخاعؽ اإلاال٥ طل٪

 ٌٗك٣ها

غا٢به التي ألاولى اإلاغة جل٪ ج٨ً لم
ُ
 مجها.. اإلاغاث مً الٗضًض بل بها ج

 التي الؿاثدت وجل٪ ٖمل عخلت بلى مٗه طهبذ خُىما واخضة
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 قٗغث ؤجها جى٨غ ال ٖملُت بـ ًخٗامل ٧ان ول٨ىه بلُه ج٣ؼػ  بـ جخضلل

!.. ٦ظل٪ ؤلِـ مكاٖغها ًدترم ٧ان ؤهه بال ُمبرع ٚحر ًٚب بـ

 ؤظله مً الخٗافي حؿخُُ٘ لُتها

غة خحن ٖلى ؾإلها خُىما مغة جظ٦غث
ُ
 بـ الساعط مً ٖاثض ٧ان.. ٚ

 الٛغص٢ت بلى ٌٗىصا ؤن ٢بل ُمخإزغ و٢ذ  

 !!...بخدبُه لؿه -

م ٖلى  التي الكيُٗت الغظٟت وجل٪ الؿاا٫ مً جٟاظاها مً الٚغ

اث بـ مصخىبت ظؿضها بـ ؾغث  بـ ؤظابذ ؤجها بال ُم٣ؼػة ط٦ٍغ

 صسغي  ظامض، هضوء

 …ظالصها بخدب ضخُت مِٟل -

 عخل و ؤومإ بل حٗابحر ؤي وظهِه  ٖلى ًٓهغ لم

ذ ا لخ٤ُٟ مجها ٣ًترب ججضه وهي ظٟىحها بـ ٞع ًٗ  ًلخٔ ؤن ٢بل ؾَغ

 ٢ا٫ زم.. به جدض٣ًها
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 …ًال -

 بلى اإلااصي الضعط ؤمام و٢ٟا و الك٣ت زاعط بلى جبٗخه و ؤومإث

لُا الُىاب٤ ُٗ  ال

 بـ الىاؾٗخحن ُٖىحها بلى هاًْغا ْل و بلحها اإلاٟخىخت ًضه ًؼن  مّض 

 هظا بـ ًضهِ  ؤب٣ى ٞـ جسظله لً ؤجها وؤ٣ًً ًُإؽ لم ؤهه بال بغت  جغصص

الم الىي٘
ُ
 ٦ِٟه  بـ الهٛحر ٦ٟها لخً٘ بعججاٝ بـ عضسذ ختى اإلا

ا ؤزٟاه و بل بخخىاها الظي ًُ ل
ُ
٧ 

تهال٪ الضعط نٗضا
ُ
 چُالن لخخى٠٢ اإلاجز٫  ؾُذ بلى ونال ختى اإلا

 ختى مٟغصهما بـ ًب٣ُا ال ٧ي الهٗىص جازغ ختى جغصص بـ وحؿإله

بضص ما ًٟٗل لم ًؼن  ٧ان وبن سُٟها ؤو ز٣تها ًُ  مىه ًُ

 !...ؤصب ٢لت ٦ضا مل.. ٖاصي اؾمها بـ لسالخ٪ بخ٣ى٫  ؤهذ -

 الغظىلُت سٛغه ببدؿامت ول٨ً حعجب بـ لخاظبُِه  ٢اًَبا ًؼن  جى٠٢

يذ خعجب وظهه ٍػ
ُ
 ُم٣ه٣ًها ؤعصٝ زم اإلا
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 …٦بحر مل بِىا الٟغ١  ؤؾاؽ ٖلى.. ٦ضا مجي َلبذ اللي هي -

 واؾ٘، ٧ان.. الؿُذ ونال ختى جبٗخه زم بؿاَت بـ ٦خٟحها خغ٦ذ

ذ  هباجُت ؤهىإ ٖضة ٖلى مىه هحن بـ لِـ ُظؼًءا بخخىي .. لىٓغ ُمٍغ

ىت مجها زغي  لٍؼ
ُ
 والٟىا٦ه السًغواث بٌٗ وؤ

 خىله جُحر نٛحر للخمام ُبغط وظضث ال٣انُت ألاع٧ان ؤخض وفي

 الؿالم الىٟـ بـ جبٗض ؤبٌُ لىن   طاث خماماث بً٘

لى  ؤٖكاف حٗلىها التي ال٣ضًمت اإلاىاػ٫  ٧اهذ بهغها بمخضاص ٖو

هُب اإلاكهض ج٨دسر الخمام ؤبغاط و الضواظً
ُ
  ؤمامها اإلا

ً
 و زانت

 ُمبهغ ُبغج٣الي لىن   بـ الؿماء ًلىن  الٛغوب و٢ذ

زظث ٞـ بلحها ًؼن  هٓغ
ُ
 لظل٪ ٢لبه هبًاث جىػان وبزخل ُٖىاه ؤ

هالتِها ٦ظل٪ اإلاجغجحن ُٖىحها بـ الالم٘ ؤلاهبهاع
ُ
خُاًغة ز

ُ
ت بـ اإلا  ُخٍغ

.. الغاجٗت ؤلابدؿامت جل٪ ٖلى ٞمه وجُبـ.. وظهها خى٫  وٗىمت و

 ٢ىة ؤو خى٫  بال ؤمامها بهه
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 لم ٞاضر ٖك٤   بـ جخإمالها اللخحن ُٖيُِه  ٖلى چُالن ُٖجي و٢ٗذ

 لدؿم٘ عؤؾها لُخسٌٟ زجل بـ هي جىعصث.. بْهاعهِ  في ُظهًضا ًضزغ

 لِـ ال.. مغة وألو٫  جخىجغ ٢لبها هبًاث ظٗلذ ع٣ُ٢ت ٢ه٣هت مىه

اٞهم ًىم خ٣ه مً لِؿذ يغباث ٖضة ؤزظ بل مغة ألو٫   ٖلى.. ٞػ

م  آلان بلى ًلمؿها لم ؤهه الٚغ

شحر صعظت بـ وهاٖمت صاٞئت، همؿت زم ج٣ترب زُىاجه ؾمٗذ
ُ
 ج

غة دببت ال٣ُكٍٗغ
ُ
 اإلا

 …خاظت ؤوعٍِ٪  حٗالي -

 ٖضة بـ الؿُذ ؾىع  ؤمام لخ٠٣ عصها ًيخٓغ ؤن صون  ظظبها و

 ٖظوبت بـ همـ زم وع٢ُت َاثغة ًضحها بحن وي٘ و ؾىدُمتراث

 هُحرها ًال -

 …بٗٝغ مل -
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 و السُِ و الُاثغة مجها ًجظب ؤن ٢بل خاهُت ببدؿامت بحؿٗذ

دل٤ ظٗلها في بضؤ
ُ
٤ٞ بـ ج

ُ
 قه٣ذ.. الؿماء بـ مشلُتها م٘ لخىًم ألا

دل٤ الىع٢ُت الُاثغاث جغي  وهي ياخ٨ت چُالن
ُ
 بـ الؿماء بـ ج

 ظىاعها بـ ًؼن  جلخٔ لم ولؤلؾ٠.. ٦شحًرا جغاه ال بضٌ٘ مكهض

.. لها ُٖيُِه  مً جُٟغ ج٩اص ؾٗاصة.. صازله هٟؿُت خغب ٧اهذ

 ٖىُٟت وعٚبت.. اإلاكاوم الخاصر طل٪ بٗض ضخ٩اتها ؤولى لؿمإ

ٗاه٣ها ؤن بظباًعا ججبره دُم ختى ٌُ كبٗها زم الغ٣ُ٢ت ٖٓامها ًُ ٌُ 

 
ً

كخٗلت الخغوب ٨ٖؿذ التي ُٖىاه هحران ؤحجم ول٨ىه.. ج٣بُال
ُ
 اإلا

 عجُب هضوء بـ وهخ٠ صازله

 …بمؿ٨حها حٗالي ًال -

.. نٗىبت بـ جىاػجها ٖلى خاٞٓذ و السُِ لُخمؿ٪ خماؽ بـ ؤومإث

اح ٢ىة ول٨ً سخبها الُاثغة ٌسخب ٧ان الٍغ  لخهغر مٗها َو

 ألامام بلى جخدغ٥ وهي بهٟٗا٫ بـ ياخ٨ت
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 …بدكضوي الُُاعة بلخ٤ ًؼن  -

 ُمدانغة ب٣ذ ٞـ زلٟها مً السُِ بمؿا٥ بـ ؾإع و ًؼن  ضخ٪

اح ٨ٖـ ؾازىت ؤهٟاؾه.. ًضًِه  بحن  التي الباعصة الٍغ

ى٣ها بكغة جلؿ٘..جلٟدهما  ؾىي  ٨ًؿغه ال والهمذ السل٠ مً ُٖ

اح نىث  الٍغ

 وهى.. ْهغها ٖلى الٗىُٟت نضعه ًٖالث حكىج بـ حكٗغ ٧اهذ

 بـ ٖلحها ًغص ٞـ ْهغها جًغب التي الهاصعة ٢لبها يغباث بـ ٌكٗغ ٧ان

ا ؤقض يغباث ًٟ ى م٨ً ال ظؿضها وبعججاٝ.. ُٖ  ؤجها بال.. ججاهله ًُ

 حكٗغ اللظًً ألامان و الضفئ بخؿاؽ بـ جدىٗم و٦إجها نامخت ٧اهذ

 مٗه صاثًما بهما

ا لخٓاتها ؤ٦ثر في اإلاإوي  ٧ان ًؼن  ًٟ  و٦ؿًغا يٗ

ُُبها ٞـ ؤوظاٖها ٖلى جغبذ التي الُض ٧ان ًؼن 
ُ
 ج

 ُمد٤٣ ٚغ١  مً ؤه٣ظتها الىجاة ؾُٟىت ٧ان ًؼن 
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ا ألاو٢اث ؤ٦ثر في ألامان ٧ان ًؼن 
ً
 زٞى

 ُم٣ابل صون  ًمىذ الظي الُٗاء ًؼا٫ وال ٧ان ًؼن 

 بل.. جبخٗض لم وهي ؤهِٟه  بـ ؤهٟها لخهُضم عؤؾها بـ هي لخلخٟذ

ت بػصاصث  بلى ًخدغ٥ ونضعها ُماإلات ؤنبدذ ختى جىٟؿها ُؾٖغ

 بـ لُخدض١ الُجغؤة ججض مغة وألو٫  ُٖىاها بِىما.. وؤؾٟل ؤٖلى

 ؤم البدغ ٦ـ ؤػع١ لىن   طاث ؤهي جدؿاء٫ ظٗلها وهظا زانخِه 

كب ٦ـ ؤزًغ ُٗ  بعاصة بال الؿاا٫ بهضٞ٘.. ال

 !...ؤزًغ وال ؤػع١ هما -

 
ً

ل ؤزغط خاع، ٖى٠ُ، جإوه نضع الغص مً وبضال
ُ
 صازله ًسخلج ما ٧

ى٠ مً  نىث   بـ لحهمـ ؤلاخخما٫ ٖلى ٢ضعجه خُمذ مكاٖغ ُٖ

ى٠، بـ ؤظل خاع،  اؾمها بـ ُمخإوه ُٖ

 !!!...چُالن -
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 ٖظوبت و ع٢ت، بـ ؤزحًرا الىاٖمخحن قٟخحها لُمـ ًمُل وب٢ترب

شحر ال ختى ع٤ُ٢ قى١  بـ ًخدغ٥.. الُب٩اء ختى ُمهل٨ت  الظي ُعٖبها ًُ

 آلان ختى ًغويه ػا٫ ما

بالجه ؤولى ٖلى ًدهل آلان
ُ
 ؤقهغ.. ٖضًضة ؤقهغ بٗض ألامحرة مً ٢

لت له ٢ًاه ػواط مً ٍَى
ُ
٨ت، ٞى١  هاثًما ٧  ال باعًصا وخًُضا، ألاٍع

ضفئ ما ًجض  هاخُتها الالهبت مكاٖغه ؾىي  ٢لبه بغوصه به ًُ

غ بـ بضؤ زم الكٗىع  طل٪ بـ ٌؿخمخ٘ وهى ُٖىاه ًؼن  ؤٚمٌ  جدٍغ

ان ول٨ً ًخإلم و٦إهه ظٟىُِه  ٖلى ُمكضًصا ُبِء بـ قٟخحها  ما ُؾٖغ

  وجلٗشم ؤبخٗض ؤن
ً

 ٢اثال

 …٦ضا ؤحؿٕغ اإلاٟغوى م٨يل آؾ٠.. آؾ٠ -

خًغط لغؤؾها ُمسًٟت ٢ىي  جىجغ بـ ًضحها چُالن ٞغ٦ذ
ُ
 ُخمغة بـ اإلا

هالتِها ٖلى ٌكض ٧ان ٞـ ًؼن  ؤما.. الشجل
ُ
 ٌكب ؾمٗخه ؤجها ختى ز

 زجى٫  نىث   بـ همؿذ زم مىه وب٢تربذ چُالن ججغؤث
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 …زاًٟت مل ؤها.. ًؼن .. ًؼن  -

ا بها وخض١ ًؼن  بلحها بؾخضاع
ً
 بـ ؤ٦ملذ زم جغصص بـ لخبدؿم مهٗى٢

 زٟىث

 …ؤهذ مٗا٥.. ظضًض مً مٗا٥ ؤبضؤ ٖاوػة ؤها -

هض١ لم  ٢لبه وهبٌ طهى٫  بـ ُٖىاه بحؿٗذ ٞـ ٌؿمٗه ما ًؼن  ًُ

 ق٪ بـ ًدؿاء٫ ؤن ٢بل حؿإع بـ

 !ُمخإ٦ضة -

ىذ ؤهذ: و٢الذ ؤومإث -
ُ
ىذ.. صواًا ٦

ُ
 ظاًؼ.. ٢ُىص ٚحر مً الُخب ٦

 بابا ؤمان ػي .. ألامان بـ ظىب٪ خاؾت ؤها بـ صلى٢تي بدب٪ مل

 …صا ألامان ؤزؿغ ٖاوػة مل وؤها بالٓبِ

 بـ ؤعصٝ زم إلاؿها صون  ول٨ً بها ًلخه٤ ؤن ٧اص ختى ًؼن  مجها ج٣ضم

 ظىىن  بـ ًلٟدها ؤهٟاؾه وهضًغ ٢ىة

 هخدبُجي به٪ واز٤.. هخدبُجي -
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ت: وهخٟذ جىجغ بـ ببدؿمذ -  …و٢ذ مدخاظت بـ.. ٖاٞع

هالتِها ًؼن  المـ
ُ
 بنغاع بـ هخ٠ زم ٖلحها عابًخا ز

له الى٢ذ بًضًِ٪  بحن -
ُ
 لُا ًأمً الٛؼا٫ ؤؾخجى بوي بال ٖلُا وما.. ٧

دبجي  …ٍو

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

 بٗض ػوظخه ؾُخهبذ الٟاجىت جل٪ خ٣ًا اللُلت جل٪ ؤؾٗضه ما

 ًخلى وهى والضها و الكغعي اإلاإطون  ظىاع ججلـ هي ها.. ٢لُل

 اإلاإطون  ٣ًىله ما نبر صون 

ا جهٌ بهخهى ؤن بٗض ًٗ  ًضه ؾامذ مض.. نبر صون  بلحها جىظه و ؾَغ

هاٞذ اه٤ ججاهله ول٨ىه ظىاص ًُ  بًالٝ ٖو

هاٞذ و٦إهه مشل زم ؤؾىاهِه  ٖلى ؾامذ نغ  بـ هامًؿا ظىاص ًُ

ُٔٚ 

 …وألاصب الظو١  ٢لُلت ُٖلت -
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ٗاه٤ وهى بًالٝ ضخ٨ذ
ُ
 خبل و٦إجها بها ًخمؿ٪ الظي ظىاص ح

 حعجل بـ حهمـ ؾمٗخه زم هجاجه

 …مغاحي ب٣ُتي ؤزحًرا.. بًالٝ ًا بدب٪ -

ت ًض   بـ ظىاص ُسخب  لُجض هٓغ زم بًالٝ ًٖ ٢هًغا ببخٗض ٞـ ٢ٍى

 ُمؼاح بـ وؤعصٝ ببدؿامت بٚخهب ٞـ ؾامذ

خ٨ل ٖمي -  وهللا مكٞى

 خؿابها صي ٖملتها اللي الخغ٦ت ٖاٝع: خضة بـ ؾامذ هؿهـ -

 !بًه

 …ؤٖٝغ مدخاط مل -

اه٣ه بلُه ظىاص بلخٟذ  هخ٠ زم ٖو

 آآ عاظل هاؾبذ وهللا.. ٖلُ٪ مبرو٥ ؤل٠ -

 وهللا ٌٗغ: بؾخهجان بـ ؾامذ ٢اَٗه -

 …وهللا ٖمي ًا ؤنُل: بنٟغاع بـ ظىاص ضخ٪ -
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لى زغي  الجهه ٖو
ُ
 ُؾُٟان اإلاغة هظه ظاؾغ و نابغ خضًض ٢اَ٘ ألا

 تهظًب بـ ؤعصٝ الظي

خاچ بًض مى٪ ؤَلب مم٨ً.. باقا نابغ -  خًغج٪؟ بيذ ٍع

- ٘ خاچ حٗٝغ وؤهذ: هجىم بـ حؿاء٫ زم ٚغابت بـ خاظبه نابغ ٞع  ٍع

 مىحن؟

تها الخ٣ُ٣ت: و٢ا٫ عؤؾه ُمازغة ُؾُٟان خ٪ -  وهللا بـ ٦خحر قٞى

 …مٗاها خضوصي مخجاوػحل

٣ؿم ق٪ بـ نابغ بلُه هٓغ ُُ  بـ مٗها ًخدضر لم ؤهه ُؾُٟان له ل

٣ت  بلخاح بـ ٦غع  ٞـ ُمكِىت ٍَغ

 !باقا؟ نابغ ًا بًه ٢ىلذ -

 نابغ ًا مخىا٣ٞل: بمخٗاى بـ ظاؾغ جضزل -

 ؾمدذ لى.. باقا ظاؾغ: السل٠ مً قٍغ٠ نىث ؤجاه -

 …مخضزلل
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مؿ٪ لُجضه قٍغ٠ بلى ظاؾغ بؾخضاع دض١ و ػوظخه ًض ًُ  بـ به ًُ

باصله ٢ىة ُُ زغي  ل
ُ
 و٢اخت بـ هخ٠ زم بػصعاء بـ ؤ

 !مٗؼمخ٨مل؟ ؤها ظاب٩ىا اللي بًه ؤهخىا -

 …ظاؾغ ًا ُٖب: خغط بـ ٢اثلت عوظُضا ل٨ؼجه -

ى٠ بـ وهضع ٖىه بًُٗضا زٟت بـ صٞٗها زم خضة بـ ظاؾغ بلحها هٓغ ُٖ 

 بُٗض بصاعي  عوحي ًال.. هىا؟ مى٢ٟ٪ اللي بًه ؤهِذ  -

 مل وهللا!.. ظاؾغ ًا بخٛحر لؿه ؤهذ: طهى٫  بـ عوظُضا جمخمذ -

 …َبُعي

ت ؤ٢بلذ ٍغ مؿ٪ وهي بُٗض مً ظٍى
ُ
 ٖلُه ًٓهغ والظي خمؼة ًض ج

 الُغٖب ٖالماث

 …خمؼة ظىػوي بابتي -

 الٟدُذ ٦ـ نىث   بـ هضع زم ظىىن  بـ ظاؾغ بلحها بؾخضاع

 …صلى٢تي ممكخِل لى ٖؼعاثُل هجىػ٥ ؤها صا -
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مؿ٪ التي ًضها بلى هٓغ زم
ُ
 ول٨ً الًٛب جمل٨ه ٞـ خمؼة ٠٦ ج

 بـ وؤعصٝ ظاؾغ ؤخًان بلى خمؼة صٞٗها ل٨مه بـ ٣ًىم ؤن ٢بل

ت  ُؾٖغ

 الخال٫ ٞـ َالبها وهللا -

ب نىث   بـ ظاؾغ همهم -  إلاا الٟغزت ٖلى بدخ٨خب صي خال٫: ُمٖغ

 صا ؤلاخؿاؽ هخجغب هللا قاء وبن.. ًضبدىها

ت.. خمؼة ًا زالم: ياخ٨ت عوظُضا جضزلذ - ٍغ  بـ جسلو ظٍى

 جسُبها هللا قاء وبن الشاهىي 

 بًه؟ وال ٞغاولت ًا ُٖيُ٪ مالي مل ؤها هى: ُمؼلؼ٫  نىث   بـ هضع -

 …صي ٞغاولت بـ التهضًض يإ: بٚغاء بـ همؿذ -

 ٖابشت زكىهت بـ و٢ا٫ خمدم زم زهغها خى٫  ًضه ظاؾغ وي٘

 هىا مل م٩اجها صي ٞغاولت.. خ٤ ٖىض٥ -

 خمؼة؟ ٖلى هخىا٤ٞ ٌٗجي: وحؿاءلذ قٟاها ًٖذ -
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 …أل ؤ٢ىل٪ بٗٝغ بمتى مً وؤها: بؾدؿالم بـ و٢ا٫ ججهض -

 بلى ونال ختى الجمٕى بحن مً بًالٝ و ظىاص حؿلل ٖجهم بًُٗضا و

 جطخ٪ وهي بًالٝ لخدؿاء٫.. لل٣هغ السلُٟت الخض٣ًت

 ٞحن؟ ٖلى مىصًىا -

 …هخٗغفي: و٢ا٫ ق٣اوة بـ ٚمؼها -

ىخه٠ بـ و٢ٟا
ُ
.. چُالن و ُظلىاع ومٗهما ُنهُب و ًؼن  لُٓهغ اإلا

  لُضٞ٘
ً

ال
ُ
 لخدؿاء٫ ٞجإة بزخٟىا زم ُمُٗىت مى٣ُت بلى مجهً ٦

 خحرة بـ چُالن

 بُدهل؟ اللي بًه هى -

 …ٖلم٪ ٖلمي: ظهل بـ ُظلىاع عصث -

 خىلهً مً ألاعى ججض وهي نضمت بـ بًالٝ ونغزذ زىان

 بقٗا٫ بـ بهتهذ ختى ُمٗحن مؿاع لخخسظ ُملىهت ُمٟغ٢ٗاث بـ حكخٗل

ُجها جم واخضة ٧لمت و الىحران  ؤلاؾالمي الٗغبي السِ بـ زُها و جٍؼ
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 "بدب٪"

 ختى ُنهُب ؤخًان بـ جغجمي ع٦ًذ زم ؾٗاصة بـ ُظلىاع نغزذ

 ٖلى عبذ زم ؾٗاصة بـ هى لُطخ٪.. زهغه خى٫  ؾا٢حها بلخٟذ

هالتِها
ُ
 ٖظب نىث   بـ وهمـ ز

 …الُغمان لؼهغة خاظت ؤ٢ل صي -

ُىاها اإلابهىع  مكهضها بـ ًخلظط ُبِء بـ ج٣ضم ٞـ ًؼن  ؤما  الالمٗت ٖو

 وظىتها ٖلى جىدضع ؤن ٢بل ٖبرة ببهامِه  بـ ًمسر ًضه مض.. ٖبراث بـ

 صٝء بـ ٢ا٫ زم

 …مٗظباوي ًا بدب٪ -

 ج٣ترب ؤن صون  ٦خِٟه  ٖلى عؤؾها ويٗذ زم جغصص بـ چُالن ب٢تربذ

 جدكغط بـ و٢الذ مىه ظؿضها بـ

ضام ُنٛحرة بوي بخدؿؿجي لُه.. ٦ضا؟ خىحن لُه ؤهذ -
ُ
 الُخب ٢

 …صا؟
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 بالٜ خىى بـ هخ٠ زم وظهها ًؼن  خاٍو

 ناخبت ًا.. صا ال٨الم مؿمٗدل هٟسخي هٗخبر.. هكككل -

هل٨ت الُٗىن 
ُ
 …اإلا

 …٦مان؟ ؤها ُخًجي ٞـ هخترمي مل بًه َب -

طهِه  بـ همؿذ زم زجل بـ ِقٟاها ٖلى بًالٝ ًٖذ
ُ
 ب٢تربذ بٗضما ؤ

 ق٣اوة بـ وؤعصٝ ٖابشت نضمت بـ ُٖىاه لخدؿ٘.. مىه

لى.. ٦ضا ألاصب ٢لُلت ب٣ُتي بمتى مً -  مُىٟٗل ؤها الٗمىم ٖو

ٌ ٢ؿم م٣ىلخِل ختى ولى ؤٞع
ُ
ىذ باهلل ؤ

ُ
 مل ؤها هى هٗملها ٦

 !...بًه وال َٖغـ

ّبلها ألاهٓاع ًٖ بًُٗضا ظىاص لُجظبها زجل بـ بًالٝ ضخ٨ذ
 
.. و٢

بلت ؤو٫ 
ُ
شحرجحن قٟخحها بها ًخظو١  ٢

ُ
 ٖلحها لُدهل ٖىاء َى٫  بٗض اإلا

 لُىمى اإلااء بلى ًدخاط الىعص ٦ـ الُخب
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دبحن بٌٗ ٞـ جطخُت صون  الُخب جضعي ال
ُ
ىن  ال اإلا  الُخب ٌٗٞغ

بدشىن  ًطخىا لم ألجهم  ؤجهم مجهم ًْىا الُخب ًٖ خُاتهم َىا٫ ٍو

 بٗض ًجضوه لم

ؼة بـ ٖلُىا هللا ؤوٗم  لى٩ىن  ه٨ً لم صوجها مً وٗمت بجها.. الُخب ٍٚغ

 آلان ختى

*********** 

 ؤٖىام زمؿت مغوع بٗض

ل ًىًما بٗض ٖاثضة عوظُضا ٧اهذ  خضًثها جخظ٦غ.. الٗمل مً ٍَى

ت لُهُدب خمؼة ؤحى خُىما ظاؾغ م٘ نباًخا ٍغ  بٗض ظٍى

 بٗض ختى ُمكاظغاتهم جخى٠٢ لم ؤلازىان هظان..بُجهما السالٝ

 الؼواط

ت مً ظاؾغ ًٚب ٧اهذ ٍغ  خمؼة ٖاهضث ؤجها خُض.. واضر ظٍى

 ظضًت بـ ؾإلخه خُجها.. به ٖىًضا بها ًل٤ُ ال زىًبا وبعجضث
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 ٖلحهم بخٛحر َاإلاا الدجاب بىاج٪ ٖلى مٟغيل لُه ؤهذ َب -

 !...٦ضا

م٤ بـ عوظُضا ببدؿمذ ٣ى٘ عصه جخظ٦غ وهي ُٖ
ُ
 ٖلحها ال٣ىي  و اإلا

 ٦ضا مٗجى ومل بحها ُم٣خىٗت مل خاظت ٖلحها ؤٞغى مُىٟٗل -

 وبن.. الؿتر ًخٗلمىا ٖاوػهم ؤها أل.. ٦ضا ًًٟلىا بجهم خابب بوي

 وبٗض ٖلحهم ؤٞغى ٖاوػ  مل.. ٌٟٗهم ٖكان الدجاب ٞغى عبىا

ت ًال٢ىا ؤما  جدب بىاحي خابب ؤها أل ٦خحر بىاث ػي  ٣ًلٗىه الُخٍغ

٪.. بخدبه ٖكان والبؿها الدجاب جدب بجها جدب.. الدجاب  ٍػ

 …٦ضا

.. ؤوالصهً م٘ ًلٗبن بىاتها لخجض الؿُاعة مً عوظُضا جغظلذ

 وجدؿاء٫ خاظبها لخ٣ٗض

 !وؤبى٦م بظىاػ٦م ٞحن ؤوما٫ -

ل - ت مً ظاًحن لؿه بخىا مىٗٞغ  …بُلٗبىا وألاوالص قٍى
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 بـ جُمًىا ُؾمي نبي بـ ُنهُب و هي هللا عػ٢ها التي ُظلىاع ؤظابذ

 بـ هللا عػ٢ها ٞـ چُالن ؤما.. ُنهُب ٖلى و٢تها ؤق٣ٟذ و٦م.. ظاؾغ

كبهان جىؤم .. والضتها ؤٖحن هٟـ جدمل التي الٟخاة بال.. ًؼن  ٌُ

ت و خمؼة ؤما.. الخباًً ٍغ ىجبا لم ظٍى اٞها خٟل ألن هًٓغا بٗض ًُ  ٞػ

ب ٧ان  ٢ٍغ

 واخض ٖام   بِىما ٞخاجحن بـ هللا عػ٢هما بًالٝ و ظىاص

 ظبُجها جد٪ وهي ٢الذ زم عوظُضا ججهضث

 ألا٧ل هجهؼ وحٗالىا اإلاغبُت م٘ ألاوالص ؾِبىا َب -

 …ؤو٦ُه -

ا صلًٟ ًٗ  اإلاجز٫  عظا٫.. ًغن  مما مكضوهحن ل٣ًُٟ الضازل بلى ظمُ

حن ًجلؿىن   مٟهىم حٛحر متى!!.. البُُش ًإ٧لىن  و الجظٕ ٖاٍع

 !البُُش جىاو٫ 

 خضة بـ هضعث عوظُضا قه٣ذ
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 بًه؟ بخٗملىا ؤهخىا -

 بُُش بىا٧ل: بؿاَت بـ ظاؾغ ؤظاب -

 مً بِخا٧ل البُُش ؤمتى ومً: و٢الذ ؤؾىاجها ٖلى عوظُضا نغث -

 !...هضوم؟ ٚحر

لى ظاؾغ جهٌ ىظع ال ٖالماث وظهِه  ٖو
ُ
 ٖبض بـ هخ٠ زم السحر بـ ج

 مغبى ًا صلى٢تي مً -

 !...اًه هخٗمل ؤهذ: جىظـ بـ عوظُضا حؿاءلذ -

 ٢ا٫ زم ٦خِٟه  ٖلى ًدملها ظاؾغ ججض وهي ٕٞؼ بـ عوظُضا نغزذ

 م٨غ بـ

 …صو٫  مٗاهم ٢اٖض اللي الخحران بض٫ ال٣ٗضة هُغي  -

 ْل ًؼن  بال.. الجمُ٘ ههجه ٖلى ؾاع ختى ظاؾغ بزخٟى ؤن ما

 بعجُاح بـ چُالن لخ٣ى٫  ظالًؿا

 …ٞحهم اللي الٗا٢ل َلٗذ هلل الخمض -
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 وهى ؤعًيا مضصها و ًؼن  ظظبها خُىما جهغر وهي بال جلبض لم

بض بـ ؤعصٝ زم ٌٗخلحها
ُ
 ز

 ٞى١  وؤَل٘ هؿخجى لؿه ؤها -

 ألاصب ٢لُل هخُل٘ به٪ ُمخسُلت م٨ىدل: و٢الذ چُالن ضخ٨ذ -

هالجه ًؼن  خ٪ -
ُ
 …بًه وال ٖلُا باًً م٨يل هى صا بًه: و٢ا٫ ز

٘ وهي جإجإث   ٢ىة بـ ًؼن  لُطخ٪ بٚاْت بـ خاظبحها جٞغ
ً

 بًاها ُم٣بال

 ؾاخغة هبرة   بـ ؤعصٝ زم

 حؿغ واؾ٘ ًٞاًءا في مجغجحن ٦ـ ُٖىحها لىن  في والخابحن -

ً  …الىاٍْغ

 

 اهلل حبند متت
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